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VOORREDE.

Reeds bij de verschijning van het Prospectus, te gelijk met de eerste Aflevering van dit Woorden
waarvan het eerste of Fransch-Nederduitsche gedeelte thans kampleet het licht ziet, werd het-boek,
noodige omtrent de aanleiding tot zijne zamenstelling, omtrent zijne inrichting, enz. door mij aangegeven,
en 't is hier de plaats, om het hoofdzakelijke daarvan nogmaals te vermelden.
Toen de oplage van VAN M00CK's Woordenboek, dat langen lijd een' welverdienden goeden aftrek
vond, schier geheel uitgeput was, droeg de eigenaar van 't kopij-regt mij de taak op, daarvan Of een'
herzienen tweeden druk gereed te maken, Of wel, zoo mij dat noodig voorkwam, een geheel nieuw
Woordenboek, op ongeveer gelijke schaal bewerkt, te leveren. Zonder in 't minst te kort te doen aan
de verdienste van gezegd Woordenboek, heb ik gemeend tot het laatste te moeten overgaan. Om niet
te spreken van zoo vele, aan 't gebied der natuurwetenschappen en der technologie ontleende woorden,
welke v a n Mo o c k's Woordenboek niet heeft en gedeeltelijk ook niet hebben kan, miste ik bij een aantal
artikelen die volledigheid van behandeling, die orde in de ontwikkeling der verschillende woordbeteekenissen, welke mij een volstrekt vereischte schenen. Ik sloeg dan de handen aan 't werk, en stelde mij
zelven ter taak, om, zoo mogelijk, een Woordenboek te leveren, dat aan de behoefte van onzen tijd
voldoet; een Woordenboek, dat zich gemakkelijk, en zelden vergeefs, laat raadplegen, niet alleen door
den leerling op de scholen, maar ook door den geleerde in zijn kabinet; een Woordenboek, dat ten
sleutel van verklaring en vertolking kan dienen, zoowel voor hem, die een werk over natuur-, of schei-,
of genees- of kruidkunde beoefent, als voor hem, die een theologant of jurist of wijsgeer of ontleedkundige leest; dat de termen van den astronomist en den mathematicus, zoowel als die van den industriëel
en den koopman, van den zeevaarder en den krijgsman verklaart, ja zoo veel doenlijk elke nomenclatuur
bevat; een Woordenboek, eindelijk, dat niet enkel de gekuischte taal der letterkunde en der beschaafde
standen, maar ook de dagelijksche volkstaal opneemt, en ten opzigte van deze laatste eene breede plaats
inruimt aan die gemeenzame zegswazen,, spreekwoordelijke uitdrukkingen en spreekwoorden, waarin.
zich de aard, het karakter, de physionomie der beide volken zoo duidelijk afkaatst en die de aandacht
van den w jsgeerigen taalvorscher in zoo ruime mate verdienen.
De uitvoering van zulk eene taak -- wien, die ze in hare gansche uitgestrektheid kan overzien en
daarbij de beperktheid zijner krachten gevoelt — wien zou ze niet afschrikken! Gelukkig wordt zij
eenigzins mogelijk gemaakt, aanmerkelijk verligt door eene reeks van lexikographische werken over
wetenschap en kunst en taal, die vóór en na, vooral in onzen tijd, het licht zagen. Wat van zoo
menig' auteur in 't gebied der positieve kennis geldt, is vooral van toepassing op den Woordenboekschrijver: hij bedient zich van de werken zijner voorgangers als van zoo vele bouwstoffen, waaruit hij,
met verwerping van het min bruikbare en onder aanvulling van het ontbrekende, een nieuw gebouw
optrekt, of, met andere woorden, die werken dienen hem gezamenlijk tot een voetstuk, dat aan zijn
gewrocht een hooger standpunt moet geven. Ook bij de zamenstelling van dit fransch-nederduitsch
Woordenboek werd een vlijtig en dankbaar (wij hopen, ook een gepast en oordeelkundig) gebruik gemaakt van den arbeid der beroemdste fransche Lexikographen; inzonderheid is er geraadpleegd met de
werken van de Académie, van L a v e a u x, Na p o l d o n- Landais, vooral ook, maar met veel omzigtighei-d, van B e s c h e r e ll e, die in zijn Dictionnai re National een verbazend rijke voorraadschuur van
taalwetenschap opgetrokken en den arbeid van al zijne voorgangers op het lexikographisch terrein aan
eene strenge kritiek onderworpen heeft, maar die op zijne beurt een' allerscherpsten beoordeelaar heeft
gevonden. in P o i t e v i n, van wiens arbeid almede partij is getrokken. Voor de termen uit het gebied
der natuur- wetenschappen strekte mij vaak Jourdan's Dictioniiaire tot vraagbaak, terwijl bovendien
nog een menigte werken over natuurlijke historie, over technologie enz. door mij zijn nageslagen.
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Bij de behandeling van ieder woord heb ik allereerst naar duidelijkheid, naar algemeene verstaanbaarheid gestreefd, en waar bloote vertaling van het woord daartoe niet toereikend scheen, eene korte omschrijving gegeven. Bij woorden van meer dan ééne beteekenis geldt als vaststaande regel, dat eerst
de eigenlijke en letterlijke, dan de meer uitgebreide en vervolgens de overdragteljke of figuurlijke zin is
opgenomen; terwijl elke dier beteekenissen, waar 't noodig en nuttig was, door synoniemen of zinverwante woorden ofwel door voorbeelden is opgehelderd, en gepaard gaat met de opgave der gebruikelijkste
zegswijzen en spreekwoorden, in welke het behandelde woord eene hoofdrol speelt. De verschillende
deelen der woordverklaring zijn door liggende streepjes gescheiden; terwijl voorts de aanwending van
verschillende lettersoorten, van klein-kapitalen in 't ligchaam van vele artikelen, en dgl., het hare zal
bijdragen om het oog spoedig het gezochte te doen vinden. De vette of zoogenaamde compact-letter,
waarmede ieder hoofdwoord is gedrukt, zal het vinden van dat woord gemakkelijk maken ook daar,
waar men, om ruimte te sparen, vele woorden van dezelfde etymologische familie onder ééne alinea
heeft gerangschikt.
Dat bij ieder hoofdwoord het rededeel, waartoe het behoort, en, waar 't vereischt werd, ook de soort
van het rededeel wordt opgegeven, behoeft naauweljks vermelding. Bij de substantieven was echter die
aanduiding overtollig, daar de achtergevoegde letters m. en t. voor de beide geslachten die woordensoort
genoeg kennelijk maken. Diezelfde twee letters, benevens de n. ter aanduiding van 't neutrum of onzijdig geslacht, zijn ook gebezigd tot geslachtsaanwijzing der nederduitsche substantieven. Bij de adjectieven van verschillenden uitgang voor de beide geslachten, zoo mede bij de substantieven, die levende wezens beteekenen en voor beide geslachten niet denzelfden vorm hebben, is de vrouwelijke uitgang
onmiddellijk achter den mannelijken vorm geplaatst, en wel naar eene zoo eenvoudige regelmaat, dat
men daarin bezwaarlijk kan mistasten. Waar afwijking of onregelmatigheid plaats heeft, is dit kort,
en zoo wij meenes, duidelijk aangewezen. Voorts zal de gebruiker van dit Woordenboek nog menige
andere grammaticale bijzonderheid, zoo als b. v. het meervoud der zamengestelde substantieven, ook dat
der cp al eindigende substantieven en adjectieven, 't gebruik van avoir of être bij de onzijdige werkwoorden. enz. als in 't voorbijgaan vermeld vinden.
De als adjectieven gebruikte deelwoorden, het verledene zoowel als het tegenwoordige, hebben eene afzonderlijke plaats in de alphabetische woordopvolging gekregen; waar echter die orde het niet verhinderde, is het als adjectief voorkomende verleden deelwoord als zoodanig bij zijn werkwoord vermeld.
Ook is het dienstig geacht, b ij schier alle werkwoorden, die voor den terugwerkenden en wederkeerigen
vorm vatbaar zijn, die beide vormen afzonderlijk te vermelden.
Wat de uitspraak der fransche woorden betreft, hare algemeene regels zijn bij den gebruiker van dit
Woordenboek als bekend ondersteld; waar zij van die regels afwijkt of in een of ander opzigt eenige
zwarigheid kan opleveren, is zij onmiddellijk achter het woord, en wel naar de regelmatige fr a n s c h e
uitspraak, aangewezen. Bovendien vindt men aan het hoofd van iedere letter des alphabets een artikel,
dat de orthoëpische bijzonderheden dier letter beknopteljk opgeeft.
Ter wille van den Vreemdeling, en inzonderheid van den Franschman, die casu quo met medehulp
van dit Woordenboek onze taal mogt willen aanleeren, heb ik zekere nederduitsche woorden van een
accent voorzien. Het zijn inzonderheid de lettergrepen be en ge, en de uitgangen elen en eren, waar
die lang zijn (b. v. in b é d e l e n, g é v e l; b e v é l e n, h a n t é r e n), op welke men dit accent aantreft. Ook
waar een woord uit verscheidene korte lettergrepen bestaat, is die, welke den klemtoon heeft, vaak met
een toonteeken voorzien, zoo als dit mede 't geval is in woorden van gelijke spelling maar van verschil
(als v é r w e n d en v e r w é n d, k ó r n e t en k o r n é t, enz.) , ten einde eene verkeerde uit--lendbtkis
spraak, waarin de vreemdeling zeer ligt vervalt, te voorkomen. Om gelijke reden zijn doorgaans_ ook
de aan 't fransch ontleende basterdwoorden met een toonteeken gemerkt. ik erken intusschen, met een'
geachten Recensent, dat die accentuatie van nederduitsche woorden een wat vreemde figuur maakt, en
schroom niet, als mijne tegenwoordige meening er bij te voegen, dat. zij óf meer stelselmatig door 't gansche werk toegepast, Of geheel weggelaten had moeten worden. Die onschuldige teeleentjes zullen
intusschen, zoo zij al niet veel baten, gewis ook niet veel schaden. In 't hollandsch-fransch gedeelte van
het Werk zal ik mij te dezen opzigte aan een' vasten regel binden.
In de spelling der fransche woorden heb ik de Académie gevolgd ; is ergens, om eene of andere
reden, daarvan afgeweken, dan staat dit er bij vermeld. Voor het nederduitsch heb ik gemeend, mij
in dit Werk over 't geheel aan het algemeen gebruikelijke stelsel van Siegenbeek te moeten houden.
De in dit Woordenboek gebezigde Verkortingen, meestal het vak van wetenschap, kunst, enz., waar
een woord behoort, betreffende, alsook de teekens, vindt men achter deze voorrede verklaard. ----toe
Aan het einde van 't Werk treft men de toegezegde lijsten of tabellen aan, namelijk eene L V s t van
Mans- en Vrouwen-namen, eerre Geographische lijst en eene Tafel der onregelmatige
Werkwoorden.
Er blijft mij nog over, een woord te zeggen aangaande de uitgebreidheid, die dit Boekdeel gekregen
heeft boven de bij 't Prospectus gedane raming, bij welke de Uitgever v a n Al o o c k's Dictionnaire tot
maatstaf had genomen. Reeds bij de bewerking der .eerste letters bleek mij, dat ik verre buiten de gezette drenzen moest gaan, wilde ik getrouw blijven aan mijn plan om een zoo veel mogelijk volledig
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Woordenboek te leveren, of dat ik, zoo ik die grenzen niet overschrijden wilde, duizenden nieuwe aanwinsten der taal on vermeld, duizenden nuttige en noodige verklaringen achterwege moest laten. Mijne
keuze kon en mogt niet twijfelachtig zijn, en dit te minder met het oog op den uiterst lagen prijs
(7 1,2 cent per vel van 16 bladzijden, ieder met 88 kompres gedrukte regels bedekt), voor welken de Uitgever dit Werk heeft verkrijgbaar gesteld. Wij vleijen ons, dat het taallievend en taalbeoefenend publiek
zich, ter wille van het tegenwoordig gehalte van dit Woordenboek, zijne prijsvermeerdering gaarne zal
getroosten.
Ten slotte. Terwijl ik met deze regelen de laatste hand leg aan een Werk, welks zamenstelling mij
vier jaren lang schier onverpoosd heeft bezig gehouden, gevoel ik maar al te wel, dat ik de mij opgedragen taak, het mij zelven voorgestelde plan niet dan onvolkomen, gebrekkig heb volbragt. Wel mag
ik betuigen, zeer veel vlijt, moeite en 'zorg aan dit Boekdeel besteed te hebben; maar toch, al hadde ik
niet reeds bij den aanvang geweten, dat geen menschenwerk, gevolgelijk ook niet het mijne, ooit de
volmaaktheid bereiken kan, elke terugblik, dien ik, al voortschrijvende, ter wille van de veelvuldige ver
afgewerkte gedeelte moest slaan, zou er mij van overtuigd hebben. Wat mij bij die-wijzngeopht
terugblikken als verkeerd of overgeslagen in de oogen viel, heb ik in een aanhangsel aan 't einde van dit
deel, onder het opschrift Bij v o e g s e Is en Y e r b e te ring e n, v ereenigd. Gewis zullen er meer feilen -- ik mag hopen niet al te veel -- in aanwezig zin; maar die op te sporen, door nogmaals met het
oog de lange baan van A tot Z te doorwandelen, daartoe, 'k beken het, ontbrak mij de moed. ik kan
dus niet anders, dan daarvoor de toegevendheid van Beoordeelaars en Gebruikers inroepen, en die zal
mij gewis ook door niemand geweigerd worden, die weet, hoe ligt het oog des correctors in soortgelijk
drukwerk op de niet zelden onduidelijk afgetrokken proefbladen en revisiën iets over 't hoofd ziet.

GOUDA, 15 Au,rqustus 1858.

Kit.

Lijst der Verkortingen.

Table des Abréviations.

NB. Bij de onderstaande verklaringen der verkortingen betreffende namen van wetenschappen, kunsten, enz., denke men zich, zoo 't er niet reeds bijgevoegd is, de woorden terme de..., ter m
van of uit de.., b. v. Agrie = Terme d'agricniture, term uit den landbouw.

A

Artif.

Artificier, vuurwerker, vuur-

Artill.

Artillerie, artillerie of geschut-

Astr. of Astron.

Astronomie, sterrekunde.
Astrologie, sterrewigchelarij.
auxiliaire, helpend, hulpwoord.

'

a.
abs. of absol.

actif, bedrijvend, overgankelijk
absolument, onbepaald, zonder

abusiv.

abusivement, bij misbruik, ver-

adj.
Admin.
adv.
Affin.
Agric.
Agron.

Aich. of Alchim.
Alg. of Algèb.
Amid.
Anat.
Anc. chane.

voorwerp.

keerdelijk.
adjectif, bijvoegelijk naam woord.
Administration, zaakbeheer.
adverbe, bijwoord.
Affineur (terme d'), afdrjjversterm, term der metaal-zuiveraars.
Agriculture, landbouw.
Agronomie, landhuishoudkunde.
Alchimie, alchimie of goudmakerskunst.
Algèbre, algebra of stelkunst.
Amidonnier,stj fselmakersterm.
Anatomie, ontleedkunde.
Ancien sty
le de chancellerie,

oude kanselarj-stijl.

Anc.
-- chew.

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

tout.

Anciennes coutumes, oude kos-

--

--

--

jur.
légisi.

-- mar.
---- mil.
--

prat.

derwezen.

turnen of gebruiken, oud gebruiksregt.
Ancienne jurisprudence, oude
regtsgeleerd/teid.
Ancienne législation, oude wetgeving.
Ancienne marine, oud zeeveezen, verouderde zeeterm.
Ancien terme militaire, oude
krijgsterm.
Ancienne pratique, oude praktijk oude term der regtspraktijk.
Ancien Testament, Oud Testament.
anglais, engelsch.
Antiquité, oudheid.
Antiquité grecque grieksche
oudheid.
Antiquité romaine, romeinsche
oudheid.
Architecture, bouwkunde.
Archéologie, oudheidkunde.
Arithmétique, rekenkunde.
Armurier, wapensmid, wapenmakers-term.
Arpentage
landmeetkunde
landmeters-term.
geweermaker
Arquebusier
wapenmakers-term.
article, lidwoord.
,

--- Test
angl.
Ant. of Antiq.
grec. of gr.
---

--

rom.

Arch. of Archit.
Archéol.
Arith.
Arm. of Armur.
Arp. of Arpent.
Arqueh.

art.

f

Astrol.
aux.

A.ziat.

werkers-term.

kunde, artillerie-term.

Aziatisch.

B
Banq.

Banque, Banquier, bank, ban-

Barb.

Barbarisme

kier, bankiers-term.
taalwoestheid ,
vreemde verkeerde woord vorming.
Beaux arts, schoone kunsten.
Beaux arts,
belgisch.
belg.
Bible, bijbelterm, uit den Bijbel.
Bitil.
Bijoutier, juwelier, juweliers Bijout.
term.
Billard,biljartspel, biljart-term.
Bill.
Blason, wapenkunde, blazoen.
Bias.
Bonn. of Bonnet. Bonneterie, kousen- en mutsenhandel.
Botanique, planten- of kruidBot.
kunde.
Boucher, slager, slagers-term.
Bouch.
Boul. of Boulang. Boulanger, broodbakker, bakkers-term.
Boutonnier
knoopinaker,
Bout.
knoopmakers-term.
Boyaudier, darmsnaarmakersBoyaud.
term.
Brasserie, brouwerij bronBras.
wers-terne.
Briq. of Briquet. Briqueterie,steenbakkers-term.
Broderie, borduur-term.
Brod.
burlesque (style), in koddigen
burl.
stijl.
bij voorbeeld.
b. v.
,

,

,

,

,
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,

,

,

,

,

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

schoonschrijf kunst.
Carrossier,koetsenmakers-term.
Cartier, kaartenmakers -term.
Calligraphie

,

Catholicisme, culte catholique,

bij de katholijken, term der
katholjke kerk.
Catoptrique, spiegelleer.
Catopt.
zeemtouwers
Chamoiseur
Cham.
term.
Chancellerie
(style
de), kan Chant. of Chancell.
selarij-stijl.
,

-
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Chandelier,Chandellerie,kaarsemakers-term.
Cbapelier, hoedemakers-term.
Chap.
Charcutier, spekslagers-term.
Charc.
Charpentier,timmermans-term.
Charp.
Charron, wagenmakers -term.
Charr.
Chasse, jagtterm, bij 't*agtChas. of Chass.
(term.
wezen.
Chaudronnier , koperslagers Cbaudr.
Chev. of Cheval. Chevalerie, bij 't oude ridderwezen.
Chimie, Chemie, scheikunst.
Chim.
Chimie ancienne, oude chemie.
---- anc.
Chirurgie, wondheelkunst.
Chir.
Chron. of Chronol. Chronologie, tijdrekening.
collectif of collectivement, vercoil. of collect.
zamelwoord, in verzamelen(term.
den zin.
Corn.
Commerce , handel , handelscomp.
composé, zamengesteld.
compar.
comparatif. vergelijkende trap.
cond. of coedit.
conditionnel , voorwaardelijke
Chand.

Conf. of Confis.
Confit.
Conj.
Constr.

tad.

Confiseur, suikerbakkers-term.
Confiturier, konfituriers-term.
Conjonction, voegwoord.
Construction , bouw-term, in
de bouwkunst.
---- nay.
Construction navale, scheepsbouw-term.
Cord.
Oordier, touwslagers-term.
Cordon. of Cordonn. Cordonnier,schoenmakers-term.
Corr.
Corroyeur, leertouwers-term.
Cost.
Costume , kostuum, kleederdragt.
Cout. anc.
Coutumes anciennes, oud gebruiksregt.
Cout. of Coutur. Couturière, naaisters-term.
Coutel.
Coutelier, messemakers-term
Couvr.
Couvreur, leidekkers-term.
Crist. of Cristall. Cristallographie , kristalbe schrjvzng.
Crit.
Critique , kunstbeoordeeling,
(term.
kritiek.
Cuis.
Cuisine, kookkunst, keuken-

Dans. of Danse,
défect.
démonstr.
dénigr.

Dent.

dep. of depart.

dergl.
Dess.
Dévot.

Didact.
Dioptr.
Diplom.
Distill.
Divin.
Dogm.
dom.
Dor.

Dr.
Dr. tout.
Drap.
Dy nam .

Danse, danskunst, dans-term.
défectueux, gebrekkig.
démonstratif, aanwijzend.
dénigrement (avec) , met minachting, smadelijk.
Dentiste, tandmeesters-term.
departement.

dergelijke.
Dessin, teekenkunst.
Dévotion, in de taal der vromen, godsdienst -term.
Didactique, leer of onderwijsterm,woord der leervoordragt.
Dioptrique, straalbrekingsleer.

Diplomatie, staats- of gezant-

schapskunst.
Distillation , stookkunst, destilleerders-term.
Divination, wigchelarj, waarzeggerij.
(leer.
Dogmatique, term der geloofsdomestique, de huishouding, de
landhuishoudkunde betreffend.
Doreur, vergulders-term.
Droit, regtswetenschap.
Droit coutumier, lands- of gebruikelijk rept.
Drapier, lakenwevers-, lakenverkoopers-term.
Dynamique, krachtenleer.

E.
e. a.
Eaux et for.

en andere.
Eaux et foréts, waterstaat en
boschwezen.

Écol.
ecclés.
Econ.
-- dom.
-- polit.
---rui'.
,
Ecrit.
égypt.
eiq.
eik.
ellipt.
Email.

e,nz.

Epingl.

,

Equit.
Escr.
espagn.
etc.

Europ., europ.

exag.
Expr.
--- prov.

Eco1e, schoolgeleerdheid, schooltaal, school-term.
ecclésiastique, geestelijk, kerkelijk.
Economie, huishouding, term
, van 't huishouden.
Economie domestique, huishoudkunst , huishoudings term.
Economie politique, staathuis, houdkunde.
Economie rurale, landhuis, houdkunde.
Ecriture, Heilige Schrift, in de
bijbeltaal.
égyptien, egyptisch.
eigenlijk, in eigenlijken zin.
eiland.
elliptiquement, elliptique, bij
uitlating, eerre uitlating bevattend.

Emailleur, brandverwers-term.
erz zoo voort.
Epinglier, spelde- en haalde-

, makers-term.

Equitation, rijkunst.
Escrime, schermkunst, schermschool, scherm -term.
espagnol, spaansch.
et ce qui suit, et cetera, en
zoo voort.

europeesch.

par exagération,bij vergrooting.
Expression, uitdrukking.
Expression proverhiale,spreekwoordelijke uitdrukking.

F.
féminin, vrouwelijk , van 't
vrouwelijk geslacht.
Fabr.
Fabricant, fabrikant, fabrjkwezen.
familier, familièrement , gefam.
meenzaam, in gemeenzamen
stijl.
Fauc. of Fauconn. Fauconnerie, valkerij, valkeniers-term.
Féodalité, leenstelsel, uit den
Féod.
tijd van 't leenstelsel.
Ferblantier, blikslagers-teem.
Ferbl.
figuré (au), figurément, figuurfig.
lijk, in oneigenljken zin.
Finances, finantie-wezen.
Fin. of Financ.
Fleuriste, bloemkweekers-term.
Fleur.
Fondeur, gieters-term, smelFond.
ters-term.
Fond. de caract. Fondeur de caractères, lettergieters-term.
Forêts, forestier, boschwezen.
For.
Forgeron, grofsmids-term.
Forg.
Fortification , vestingbouw Fortif.
kunst.(term.
Fourb. of Fourbiss. Fourhisseur, zwaar dvegers France, Frankrijk.
Fr.
futur, toekomende tijd.
fut.
f.

Cam•
génit.

Gant.
Généal.
Géod.
Géol.
Géom.
lilac.
Gnom.
Gouvern.

génitif, tweede naamval.
Gantier, handschoenmakersterm.
Généalogie, geslachtkunde.
Géodésie, aard- of landverdeeling, aardmeting.
Géographie, aardr^kskunde.
Géologie, aardkunde, aardvormingsleer.
Géométrie, meetkunde.
Glacerie, spiegelmakers-term.
zonnewijzerGnomonique ,
kunst.
Gouvernement, gouvernement.
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x
gr.
Gram.
Gray.
Guer.
Gymn.

grec, g recque, grieksch.
Grammaire, spraakkunst.
Graveur, gravure, graveursterm.
Guerre, krijgswezen.
Gymnastique ligchaamsoefening, gymnastiek.
,

Littérature ancienne, oude letterkunde.
Littérature moderne, nieuwere
---- mod.
letterkunde.
Liturgie, kerkdienst, inzonder
Liturg.
heid katholische kerkdienst.
Locution, zegswjze, uitdrukLoc.
king.
Locution adverbiale, bjwoor-- adv.
delijke uitdrukking.
Locution conjonctive voeg--- conj.
woordeljke uitdrukking.
-- fam.
Locution familiére, gemeenzame zegswijze.
-- fam. et prov. Locution familiere et proverbiale, gemeenzame en spreekwoordeljke zegswijze,
-- interj.
Locution interjective, als tusschenwerpsel gebezigde uitdrukking.
--- pop.
Locution populaire, volksuitdrukking, volkszeggen.
-- prép.
Locution prepositive, als voorzetsel dienende uitdrukking.
-- prov.
Locution proverbiale, spreekwoordelijke uitdrukking.
Log.
Logique, redeneerkunde.
Lomb. Venet.
Lombardisch-Venetiaanseh.
Luth.
Luther muzak-instrument
makers-term.
Litt. anc.

-

,

H.
H. anc.
H. d'Allem.
H. d'Angl.
H. eecl.
H. mod.

H. n.
H. rel.
H. rom.
H. sacr.
fist.
hoofdst. of hfdst.
Horl. of Horlog.

Histoire, geschiedenis.
Histoire ancienne,oude geschiedenis.
Histoire d'Allemagne, geschiedenis van Duitschland.
Histoire d'Angleterre, geschiedenis van Engeland.
Histoire ecclésiastique, kerkelijke geschiedenis.
Histoire moderne, nieuwere geschiedenis.
Histoire naturelle, natuurlijke
historie.
Histoire religieuse, godsdienstgeschiedenis.
Histoire romaine, romeinsche
geschiedenis.
Histoire sacrée, gewijde geschiedenis.
Histoire, geschiedenis.

,

-

hoofdstad.

Horloger, uurwerk- of horlogie-m(i pers-term.
Horticulture, tuinbouw.
Hort.
Hydr. of Hydraul. Hydraul ique waterleidings
kunst, waterwerken, waterbouwkunst.
Hydrost.
Hydrostatique, waterweegkunde, waterstandsleer.
,

masculin, mannelijk.
masculin pluriel mannelijk
meervoud.
Mac. of Maconn. Macon, Maconnerie,metselaarsterm, metsel-term.
Machine à vapeur, stoommaMach. it vap.
chine.
Man.
Manège, rijkunst, rijschool.
Manuf.
Manufacture
manufactuur-,
I.
fabrijkwezen.
Marine, zeewezen.
Mar.
Mardchal, Maréchallerie, hoef
impart.
imparfait, onvolmaakt verleden Maréch.
smids-term.
tijd.
Math.
Mathématiques, wiskunde.
impératif, gebiedende wijs.
impér.
Mécanique,
werktuigkunde.
Mécan.
impersonnel, onpersoonl jk.
impers.
Médecine, geneeskunde.
Impr. of Imprim. Imprimerie, Imprimeur, boek- Méd.
Médecine vétérinaire, veeartMéd. vétér.
drukkers-term.
senjkunde.
indéclinable onverbuigbaar,
indeel.
Mégissier, zeemtouwers-term.
Mégiss.
onveranderlijk.
Menuisier,
schrijnwerkers- of
Men.
Menuis.
of
indéfini, onbepaald.
indéf.
huistimmerrnans-term.
indicatif, aantoonende wijs.
Indic.
Métallurgie, scheikunde of beMétall.
infin.
infinitif, onbepaalde wis.
werking der ertsen.
injurieux (terme), schimp- of
injur.
Méthaphysique, bovennatuurMétaphys.
scheldwoord.
kunde.
interj.
interjection, tusschenwerpsel.
Métrologie, weerkunde.
Métrol.
invariable, onveranderlijk.
invar.
Meunier, molenaars-term.
Meun.
inzonderheid.
inz.
ironiquement, spottenderwijs. Midd. of Middell. Middellandsche.
iron.
Militaire, krijgswezen.
Mil. of Milit.
irregulier, onregelmatig.
irr. of irrég.
Mineur, Mine, mijn- of bergMin.
italien, italiaansch.
ital.
wezen.
Minéralogie, delfstofkunde.
Miner.
spiegelmakers-term.
Miroitier,
of
Mir.
Miroit.
3.
moderne, hedendaagsch, nieumod.
wer.
Modes, modehandel, modewaar.
Modes
japonais, japaneesch.
jap.
Monnaie, muntwezen.
Jard.
Jardinage, tuinderij, tuinmans- Mon. of Mono.
Morale, zedeleer.
Mor.
woord.
Musique, muzfjk of toonkunst.
Jesus Christ, Jezus Christus. Mus.
J. Chr.
Mystère, Mystique, godsdienstMyst.
Jeu
Jeu, speel-term.
verborgenheid, mystiek.
Joaill.
Joaillier, juweliers-term.
fabelleer, godenleer.
Mythologie,
Jur.
Jurisprudence, regtsgeleerd- Myth.
Mythologie indienne, indische
-- md.
heid.
godenleer.
,

-

m.
m. pl.

,

,

,

-

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

Lapidaire, steensnijders-term.
Législation ancienne, oude
wetgeving.
Librairie, boekhandels-term.
Littérature, letterkunde.

N.
n.
N.
nl.
lNay. of Navig.

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

TABLE DES ABRÉVIATIONS.
NO.
nom. of nomin.
Numism.

NW.

Noord-oost.

O.

a.
Disel.
Opt.
Orf. of Orfèvr.

0.

Org.

Numismatique, oude munt- of
penningkunde.
Raff. of Raffin.
Noord-west.
Rel.

rel. of relat.

Papet.
Passem.
part.
--- prés.
---- passé
Pat. of Pátiss.
Paume
Pay.
Péche
Peint.
Pellet.

Perr. of Perruq.
pers.
Pharm.
Phil. of Philos.
Philol.
Phrén.
Phys.
Physiol.
pl.

Plomb.
Poés.
--- dram.
Poét., poet.
Pol.
Polit.
pop•
poss.
rot.
pr.

pr.,

zie v. pr.

Prat.
prep.
prés.

pron.
Pros.
Prov.
prov.

Relig.

-- chrét.

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

P
Pal.

Sal.

'

Palais, in geregtsstjl.

Papetier, papiermakers-term.
Passementier, passementwerkers-term.
participe, participes, deelwoord,
deelwoorden.
participe present, tegenwoordig deelwoord.
participe passé, verleden deelwoord.
Patissier, pasteibakkers-term.
Paume, kaatsspel.
Paveur, straatmakers-term.
Pêche,visscherj,visschers-term.
Peinture , Peintre , schilderkunst, schilders-term.
Pelletier, bontwerkers-term.
Perruquier, paruikmakers- of
kappers-term.
personne, persoon, of personnel, persoonlijk.
Pharmacie, apotheek, apothekers-term.
Philosophie, w "sbegeerte.
Philologie, taalwetenschap.
Phrénologie, schedelleer.
Physique, natuurkunde.
Physiologie, natuurleer van 't
menscheljk ligchaam.
pl uriel, meervoud.
Plombier, loodgieters-term.
Poésie, dichtkunst, potizgj.
Poesie dramatique , tooneelpoëz .
(terljk.
Poétique, poétiquement, dickPolice, politie.
Politique, staatkunde.
populaire, bij 't volk te huis
behoorend.
possessif, bezitteljk.
Poterie, Potier, pottebakkerj,
pottebakkers-term.
prononcez, spreek uit.
Pratique, regtspraktfjk.
preposition, voorzetsel.
présent, tegenwoordig, tegenwoordige tijd.
pronom, voornaamwoord.
Prosodie, leer der syllabenmaat.
Proverbe, spreekwoord.
proverbialement, spreekvoordelijk
provincie.
Provincialisme,gewesteljk taaleigen, uit de landschapsspraak.
:

pray.

Provinc.

pruiss.

pruissisch.

qc•
qn•

queique chose, iets.
quelqu'un, iemand.

Psycho!.

R

nominatif, eerste naamval.

O.

XI

Saun.
Say. of Savonn.
Scol.
Sculp.
Sell.
Serr.
sing.
Soier.
St., Ste.
Stat. of Statist.
Stuc.
subj. of subjonc.
sttbst.
substant.
Sucr.
Superl.
Synon., synon.

Raffinerie, Raffineur, suikerra/ tnaderj, raffinadeurs-term.
Relieur, boekbinders-term.
relatif, betrekkelijk.
Religion, ,godsdienst.
Religion chrétienne, christel ke godsdienst.
Rhétorique, redekunst.
Rivière, rivier, riviervaart.
romain, romaine, romeinsch.
Rubanier, lintwerkers-term.
rural, landelijk.
rustique, boersch.

S

.

Saline, zoutwerk, zoutkeet-

term.
Saunier, zoutzieders-term.
Savonnier, zeepzieders-term.
Scolastique, schoolterm, schoolsche wijsbegeerte.
Sculpture, Sculpteur, beeldhouwerf, beeldhouwers-term.
Sellier, zadelmakers-term.
Serrurier, slotemakers-term.
singulier, enkelvoud.
Soierie (fabrique de), zijde-fabrjk.
Saint, Sainte, heilige, sint, sinte.
Statistique , staatshuishoudkunde.
Stucateur, stukadoors-term.
subjonctif, aanvoegende wijs.
substantif, zelfstandig, zelfstandig naamwoord.
substantivement, als zel fstandig naamwoord gebruikt.
Sucrerie, suikerziederij.
Superlatif, overtreffende trap.
Synonyme ,lelfijk eteekenend
woord;zoo vee beteekenend als.

T
Tact.
Taill.
Tann.
Tapiss.
Tech.
Teint.
Test.
Théát.
Théol.
--- cath.
Tir. of Tir. d'or
Tiss.

Tond.
Tonn.
Tourn.
Trictrac
Trigon.
triv.

Tuil.
Typ. of Typogr.

Psychologie, zielkunde.

V.
v. a.

Tactique,wapen- of strjdkunst.
Tailleur, kleêrmakers-term.
Tanneur, leërlooijers-term.
Tapissier, tapijtwerkers-term,
behangers-term.
Technologie,bedrj fsleer,kunstterm.
Teinturier, verwers-term.
Testament, testament, verbond.
Théátre, tooneelterm.
Theologie, godgeleerdheid.
Théologie catholique, roomsche godgeleerdheid.
Tireur d'or, gouddraadtrekkers-term.
Tisserand, wevers-term.
Tondeur, droogscheerders•term.
Tonnelier, kuipers-term.
Tourneur, draaijers-term.
Trictrac (Jeu de), tiktak- of
verkeerspel.
Trigonometrie , driehoeksmeting.
(meen.
trivial, trivialement, plat, geTuilerie, pannebakkerj, pannebakkers-term.
Typographie, boekdrukkunst,
boekdrukkers-term.

verbe, werkwoord.
verbe actif, overgankelfjk of
bedrjvend werkwoord.
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volgens anderen.
verbe actif et neutre, bedrijvend en onzijdig werkwoord.
verbe auxiliaire hulpwerkV. aux. of auxil.
woord.
V. imp. of impers. verbe impersonnel, onpersoon lij k werkwoord.
verbe irrégulier, onregelmatig
V. irr.
werkwoord
verlie neutre, niet-overgankeV. n.
lijk of onzijdig werkwoord.
verbe pronominal, werkwoord,
V. pr.
dat met twee voornaamwoorden van denzel Eden persoon
vervoegd wordt terugwerkend werkwoord, ook: weder keerig werkwoord.
mandemakers-term.
Vannier,
Vann.
Vénerie, jagtwezen, jagtterm.
Véner.
verkleinwoord.
verklw.
verkort, verkorting van.
verk.
Verrier, glasblazers-term.
Verr.
veeartsenjj, paarVétérinaire,
Vétér.
dedoctors-term.
V. a.
v. a. et U.

,

Vign.
Vitr.

voc. of vocat.
vuig.

Vi ggnei on
wijngaardeniers
term.
Vitrier, glazemakers-term.
vocatif, vijfde naamval.
vulgaire,vulgairement, gemeen.
,

-

W.
W.

West, westen.

Z

,

Signer particuliers.

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

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

Bijzondere teekens.

-1- indique un vieux mot, une t beteekent een oud woord,
vieille expression, un terme
qui a vieilli on qui commence à vieillir.
indique un mot nouveau,
un néologisme.
indique un mot inusité ou
peu usité.

-I-s indique I un mot vieux et
inusité.

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

-}-s

A.
A, m., eerste letter van 't alphabet en eerste der
klinkers, de pst, f.: un grand A, un petit a, eene
groote A, eene kleine a. — ( Ells subst. neemt zij 't
meervoudsteeken niet aan : deux a, plusieurs a,
twee a's, vele a's. Van twee opeenvolgende a's behoort elke tot eene afzonderlijke lettergreep: Aaron,
Isaac, Baal (pr. a-aron, isa-ac, ba-al). Door e en
o gevolgd, klinkt zij afzonderlijk: aéronaute, Israël,
chaos, Pharaon; maar Caen wordt uitgesproken
als stond er can. In faon, paon, Laon, Craon en
in hunne afgeleiden wordt de o, in taon, St.-Laon,
aout, aouteron . de a niet gehoord, terwijl zij
toch in aouter en het part. passé aouté als a fzonderlijke syllabe klinkt.) — La panse dun a; de
buik of ronde aanvangshaal eener a; van daar:
it na pas fait une panse d' a, hij heeft geene haal
van eene a (geene letter) gemaakt; (fig.) hij heeft
niets gedaan. Ne savoir panse d'A, niets weten,
volslagen dom zijn. Ne savoir ni A ni B, geen A
voor een B kennen; , (fig.) diep onkundig zijn, niets
weten. (Prov.) Etre marqué à l'A, met de A geteekend zijn, d. i. van de eerste soort zijn ; alle
anderen in verdienste overtreffen. Depuis A jus
Z, van A tot Z., d. i. van 't begin tot het einde.-qu'it
a, 3de pers. van den prés . des indic . van
avoir. Heeft. I1 a, hij heeft; elle a, zij heeft; 11 a
eu, hij heeft gehad; it a été, hij is geweest . Zie
AVOIR en ETRE.
R, prép., waarvan de hoofd-functie zs , eene
betrekking van toeëigening , rigting , strekking,
van beweging naar eene plaats , of wel een
doel , een voorwerp , een denkbeeldig of wezentlijk einde aan te duiden, zoodat het geheel
aan den dativus of 3den naamval beantwoordt en
door aan, naar, voor, tot, te, ten, ter
vertaald wordt: Rendre à César ce qui appartient
it César, aan Cesar (den keizer) geven, wat aan
Cesar behoort (wat des keizers is); Aller à Paris,
naar Parijs gaan ; Utile à la patrie, nuttig voor
't vaderland ; Cela tend à votre honheur , dat
strekt tot uw geluk; Arriver a Naples, te Napels
aankomen. — Ten gevolge der grammaticale /4/uur,
die men ellips of uitlating noemt, schijnt a nog
de plaats van verscheidene andere voorz., zoo als
apres, avec, vers, pour, dans, sur, p ar, selon,
environ enz. te bekleeden, ofschoon het inderdaad
Beene andere betrekking dan de bovengenoemde
aanduidt : manger morceau it morceau, schijnt te
staan voor : manger un morceau après l'autre,
terwijl de elliptische zegswijze, aangevuld luiden
zou : manger en faisant succéder un morceau à
un autre morceau ; in Terre à blé, Bouteille à
entre, Tenir à honneur, schijnt a de bestemming,
't gebruik aan te duiden, terwijl dit eigenlijk geschiedt door de uitgelaten woorden destind, propre, servant, zoodat deze elliptische uitdrukkingen
aangevuld moeten luiden : terre propre a y semer
du bid, bouteille destinée à contenir de l'encre,
ten-ir comme chose propre h faire honneur. Door
zulke en soortgelijke ellipsen wordt à nu eens ver
na : A ces paroles, á ce discours on-taldor
s'écria, na (op of bij) deze woorden, deze rede,
riep men uit; — dan eens door voor: Pas a pas,
schrede voor schrede; — of door volgens, naar:
A sa mine, h son habit, h lair dopt ii parle, on
urrait croire, volgens (of naar) zijn gelaat, zijne
g, de wijze, waarop hij spreekt, zou men
kunnen denken. — ;, of door op: Vivre à la frans
raise, op fransche wijze leven; — o f door in : Bátir
á l'italienne, in den italiaanschen smaak bouwen;
— of door me t : Un chapeau à haut bards, een hoed
met hooge randen; — of door door : Se laisser
prendre it l'apparence, zich door den schijn laten
bedriegen; — of door tegen: A cinq pour cent, tegen vijf ten honderd, enz. Zijn door a twee subst.
verbonden , waarvan het tweede dient om den
g árd, de soort van het eerste te bepalen, of wel

Cedin
,

om het gebruik van 't eerste aan te wijzen, dan
laten zij zich veelal in 't nederduitsch *door één
zamengesteld woord uitdrukken: Arbre à pain,
broodboom; Arme à feu, vuurwapen; Bateau à
vapeur, stoomboot; Canne h sucre, suikerriet; Terre
a froment, korenland enz. — Ook staat à ten
gevolge eener ellips dikwijls vóór de, des: A do
tels hommes rien ne saurait étre impossible, zulken menschen kan niets onmogelijk zijn, d. i. à
l'effort, à la puissance, au pouvoir de tels hor mes.... ; Ne vous abaissez pas à des larmes, ver
niet tot tranen, d. i.... à la bonte des-nedru
larmes; I1 doit prétendre à de plus hautes places,
hij moet naar hooger posten dingen, d. i.... á 1' avantage, á 1' honneur de plus hautes places. — Het
voorz. a verschuilt zich als 't ware dikwijls door
de zamentrekking, die het ondergaat, door zich te
verbinden met de lidwoorden le' en les, waarmede
het dan zamengestelde woorden vormt, die de dubbele waarde der elementen, waaruit zij zamengesteld zijn, behouden. Die woorden zijn: au, voor
à le, en aux voor à les: L'égalité est au cimetière, mais elle nest que lá, de gelijkheid is op 't
kerkhof, maar zij is alleen dddr ; Aux petits des
oiseaui Dieu donne la páture, aan de jongen der
vogelen geeft God het voedsel. Bij het adj. tout,
dat zijne plaats tusschen het voorz. en het lidw.
neemt, vervalt de zamentrekking: à tout Ie monde, aan iedereen, à tous les hommes, aan alle
menschen. — Men herhaalt It vóór ieder der vol
complementen : La lecture serf à orner l'es--gend
prit, h regler les moeurs et à former le jugement, het lezen dient om den geest te versieren,
de zeden te regelen en het oordeel te vormen.
Aba, Abat of Abe, m. Oostersch kleedingstuk n., bestaande uit eene soort vanas zonder
mouwen, met eene wijde broek; — ooit het grove
laken, waarvan het gemaakt wordt en dat ook
salonika heet.
Ahab ; in. Naam der gepreste matrozen in
Turkije.
Ab abrupto, z. ABRUPTO.
Ab absurdo, z. ABSURDO..
Abaca, m. Philippfjnsche banaanboom m., van
welks bladeren men matwerk , doek en andere
voorwerpen maakt; eene vlas- of hennepsoort op de
Manillen.
Abaco, zie ABAQUE.
Abacot, m. Hoofdsieraad n. der oude engelsche koningen; — staatsmuts f. in den vorm
eener dubbele kroon.
Abaissant, e, adj. (en part. prés. van abaisser) Vernederend, verlagend.
Abaisse, f. Dun'uitgerold stuk deeg n., dat de
pasteibakkers op onderscheidene wijzen gebruiken.
Abaisseinent, m. De daad van verlagen en
't gevolg daarvan: verlaging, lagerwording, zak
daling f. — Vermindering van fortuin, rang,-king,
stand , moed enz. , vernedering, verootmoediging,
geringheid f. — [Chir.] Faire l'opération de in
cataracte par ab -, de ondoorschijnend geworden
kristallen lens van het oog in 't beneden deel van
't glasachtig ligchaam doen dalen. Ab- de la matrice, de door- of uitzakking der baarmoeder in
de scheede. — [Al g.1 Ab- d'une équation, de herleiding eener vergelijking tot een' lageren graad, tot
hare eenvoudigste gedaante. — [Astron.] Ab du póle, d'une étolle. De (schijnbare) daling van
de pool, van eene ster naar den horizont.
Abaisser, v. a. Verlagen, lager maken, doen
zakken of dalen, nederlaten, strijken: Ah- one
muraille, un store, on pont -levis, les voiles, Benen
muur lager maken , een zonnescherm , eene ophaalbrug nederlaten , de zeilen strijken; Ab- la
toon vervoix, le ton de la voix, de stem, (en
zachten, zachter spreken of zingen. --i De waarde,
verminderen,
vernederen,
,
magt
enz.
verdienste
..

1

AI3AISSEU*R
verootmoedigen, verlagen, verkleinen, verzwakken:
Dieu abaisse les superbes, God vernedert de hoevaardigen. -- [Géom.] Al)- une perpendiculaire
sur une ligne, eene loodlijn op eene lijn laten vallen. -- [Alg.] Ab- une équation, eene vergeljking tot een' la eren graad herleiden, haar ver
[Mort.] Ab- une branche eenen-envoudig.
tak inkorten, bij den stam afsnijden. — [Iátiss.]
Ab- la pate, het deeg met den rolstok de vereischte
dunte geven.
S'ABAISSER, v. pr. Lager worden, zakken, da-

--

ABATTEUR.

á gevolgd): I1 ne couta rien aux Athéniens d'aLleur ville au pillage, het kostte den Athenere,^,

niets hunne stad ter plundering prijs te geven. -Onbezocht laten, niet meer bezoeken : Depuis quel que tem p s on a abandonné ce spectacle, sedert
eenigen tijd bezoekt men dien schouwburg niet meer.
— Toevertrouwen, overgeven : Ab- le soin de ses
affaires a un homme intelligent et probe, de zor i
voor zijne zaken aan een' verstandig' en regtschápen' man toevertrouwen.
S'ABANDONNER , v. pr. Zich ongedwongen bewegen,
len. Le vent s'abaisse, de , wind bedaart, gaat zich zonder teugel overgeven, zich prijs geven,
liggen. Quand on charge le chameau, it s'abaisse inwilligen, opvolgen: L'homme duit s'ab- a la Prosur le ventre, als men den kameel belast, laat vidence, de mensch ' moet zich geheel aan de Voor
hij zich op den buik neder. — Zich verlagen, zich
onderwerpen, overgeven. L'homme s'a--zienghd
verkleinen, zich vernederen. S'ab- au mensonge, bandonne trop sou-v ent, quand it est abandonnc
zich tot de leugen verlagen ; S'ab- jusqu'h fein- par la fortune , de mensch verliest maar al te
dikwijls den moed, als hij door de fortuin verdre, zich tot veinzen vernederen.
Abaissear , adj. m. [Anat.] Nedertrekkend laten wordt. Cette femme s'abandonne à tout
van zekere spieren): Un muscle ab -, eene neder- le monde, deze vrouw is voor ieder veil.
trekkende spier. — Ook als subst.: L'ab- de l'oeil, de
Abannation , f. Verbanning f. voor één jaar,
neêrtrekkende oogspier. — [Chir.] Ab- de la langue, éénjarige verbanning (vroeger toegepast op onwiltongneêrdrukker, z. v, a. glossocatoche, z. aid.
lekeurigen manslag).
Abait, m. [Pech.] Lokaas; z. APPAT.
Abaptiste, z. v. a. TREPAN.
Ab after of Abaitter, v. a. Met aas lokken.
Abaque, m. Arch.] Dekstuk o. van het kaba j oue, f. Wangzak m., wangtasch f. (ge- piteel eener zuil (doorgaans tailloir of trapèze gelijk vele apen, knaagdieren en zekere vleêrmui- heeten). — [Min.] Waschbak m. voor het goud enz.
zen die aan 't beneden deel der wangen (á bas joue) (ook alfaco genoemd). — Rekenta eltje n. bi de
hebben) . — Ook (fam.) de dikke, neêrhangende. oude Grieken; eene schenktafel f. of buffet n.
wangen eens menschen, hangwangen, hangkoonen.
t Abartieulation, f., z. v. a. DIARTHROSE.
— [Chart.] De zijdeelen van een' gekookten varAbasourdir, v. a. ( fans.) Doof maken, doem
kens- en kalfskop. .
ontstellen, onthutst, verbijsterd maken.
t Abalienation , I. Vervreemding f., ver
Abasourdissant , e, adj. Verdoovend : Un
overgang ni. van eigendom (in 't rom. regt).-kop, bruit ab -, een verdoovend geraas. Nouvelle ab -e,
t Abaliéner, V. a. Vervreemden, verkoopen. bijsterende tijding.
Abalourdir, v. a. (fans.) Verstompen , dom
Abasourdissemeat, m. Verdooving; verbijsmaken, verdierlijken (ten gevolge van mishande- tering, ontsteltenis f.
lingen).
Abat, m. Het vellen, doodgn (van vee), zie
Abalourdissenient, m. (fam.) Verstomping, ABAT TAGE. — [Mar.] Abat (à bas) le feu, beveldommaking, verdierlijking f. (door mishandeling). woord om het schieten te staken.
Abama of Abaume, m. [Bot.] Eene soort
Abatage, Abataiit, zie ABATTAGE, ABATvan lelievormige planten, z. v. a. ANTHERIE.
TAïV T.
Abandon, m. Verlatenheid f., verlaten toeAhAtardi, e, adj. (en part. passé van abh.stand m. van eenen persoon of eene zaak. Gevolgd tardir) Verbasterd, ontaard.
door de beteekent het: de daad van verlaten, het
Abatardir, v. a. Doen ontaarden, den aard
verzaken, verwaarloozen, de afstand m., afstand- (van dieren en planten) doen afwijken, verbastedoening , cessie f.: L'ab- volontaire de ses droits , ren.. Meestal fig. gebrh ikt : La longue servitude
de vrijwillige afstand van zijne regten.Door à abátardit Ie courage, de langdurige slavernij ver
gevolgd beteekent het: de daad van zich over te
(vermindert, verslapt, bederft) den moed. -baster
geven aan, de overgave, zelfverzaking f. Un parS' ABATARDIR , v. pr. Ontaarden, verbasteren, van
fait ab- à la volonté de Dieu , eene volkomene aard veranderen, verslappen.
overgave aan Gods wil. — Spreekt
reekt men van werAbatardissement , in. Verbastering, ontken des eerstands , van de voortbrengselen der aarding f. enz.
kunst, van de manieren, dan beduidt het: zekere
Abat-chanvée, f. Geringe wol I. (in Poitou,
emakkelijke overvloed m., eerre bevallige achte- Saintonge en elders). Plur. Des abat-chauvées.
oosheid f., zonder gemaaktheid of gezochtheid :
Abatée, zie ABATTEE.
Son discours est plein dun heureux ab -. Ook : vol
Abatellement, m. Handelsverbod n. (aan Its,
vertrouwen n.: Parler aver ab -.
-komen die hunne verbindtenissen niet nakomen).
A L'ABATDON , adv. Onverzorgd , onbestuurd,
Abat-faim, m. [Cuffs.], (fam.) Groot stuk
veronachtzaamd, ter prooi, ten roof, in 't wild.
vleesch, opgedischt om den eersten honger te stilAbandonuataire, m. en f. fur.] Hij of zij, len, maagpleister I. — Plur. Des abat-faim.
tot wiens of wier voordeel een afstand geschiedt.
Abat-loin , m. [Agric.] Hooigat n. (boven de
Abaandonné, M. Liederlijk mensch, ongebon- ruif). Plur. Des abat-foin.
dene. -- ABANDOvvEE, f. Een veil vrouwspersoon,
Abatis, zie ABATTIS.
n., allemanshoer f.
Abat-jour, m. LArch.] Vallicht, scheplicht n.,
Abandoiiné, e, adj. (en part. passé van aban- koekoek m.; ook by misbruik gebezigd voor de
donner) Verlaten, onbezocht, woest; — ongebon- lichtweêrkaatsers (réflecteurs) aan de verschil
den, liederlijk. — [Jur.] Des choses ab -es, verlaverlichtingstoestellen. — Plur. Des abat-jour.-lend
ten voorwerpen, die de eigenaar niet langer beAbattable, adj. Wat zich laat neérwerpen,
zitten wil. — A pas ab -es, op goed geluk, op het omhouwen, sloppen.
toeval af.
Abattage, m. Yelling, omhouwing, omhakAbandonnement, m. Grove ongeregeldheid king f. (van boomen) , de houthak m. ; het vel- 0/
f. van zeden, van gedrag , ongebondenheid, los hakloon; --- het slagten van vee; — het dooden
liederlijkheid I. — Het woord is in al-bandighe, van zieke of schadelijke dieren (als gezondheidszijne andere beteekenissen verdrongen door het kor- maatregel); — het kielen, op zijde halen van een schip.
ter en welluidender abandon.
Abattant, m. Valscherm, valluik , valblind n.;
Abandon ter, v. a. Verlaten, begeven, zich tafelklap f., neêrslaand tafelblad n.
verwijderen van : Ab- femme et enfants, vrouw
Abattée, f. [Mar.] Onwillekeurige beweging,
en kinderen laten zitten. Ab- un malade, een' waarbij het schip, door zijn zwaartepunt gaande,
zieke opgeven. Ab- one succession, eene nalaten .eene zwaaiing maakt, het afvallen, omleggen.
laten varen. Ab- ses droits, van zijne reg--schap
Abattement , m. Verzwakking , krachtverten afstand doen. — Ab- le jeu, van 't spel ge- mindering, zwakte, matheid, kwijning f.; — neérheel afzien; ook wel: het spel opgeven, voor, ewon- slagtigheid, mistroostigheid, verslagenheid, lustenen verklaren. Ab- ses armes, zijne wapens afleggen, loosheid, mismoedigheid f. Cette nouvelle le mit
wegsmijten. — [Mar.] Ab- une prise, een schip we- dans 1'a-, deze tijding maakte hem geheel neêrder vrijlaten, na het genomen te hebben. Ab- une slachtig. -- Avec ab -, mismoedig, mistroostig, lusancre, een anker kappen. — Ter prooi laten, bloot- teloos.
stellen, overgeven, prijs geven (en dan steeds door
Abatteur, m. Om-, nelrhouwer, houthakker
g
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ABATTIS
m. -- (fain.) C'est un grand ab- de besogne,
't is iemand, die veel afdoet, een flink werkman.

C'est un grand ab- de bois, de quilles, 't is een

baas in 't kegelen; doorgaans iron. voor: windbreleer, windbuil, snoever, zwetser m.
Abattis, m. Het omhouwen of vellen; het omgehouwene of gevelde, gekapte boomen; afbraak f.,
puin m.; — [Mil.] verhakking, verschansing f. door
omgehouwen boomen en struiken; — [Chas.] menigte geveld wild n.: Faire un grand ab- de gibier, eene greote slagting onder 't wild aanri-gten, veel wild neerleggen. Ook let spoor der jonge
wolven door het gras. — [ Carr.] Eene menigte
uitgebroken steenen eener steengroeve. — [ Bouch.]
Afval m. van geslagt vee (huiden , vet, ingewand). — [Cuis.] Eetbare afval van gevogelte (kop,
7)ooten, lever enz.); ook van slagtvee (tong, hersens, zwézerik enz.). Vroeger ook gebruikt in den
zin van abattoir.
Abattoir, m. Slagthuis n., algemeene slagtplaats f. eener gemeente.
Abattre, v. a. Neêrwerpen, doen vallen, vellen,
omverhalen, omwerpen; afi ouwen, afslaan, wegkappen, omhouwen , afbreken , slechten, sloopgin;
slagten, dooden, doodslaan ; — verzwakken, ver
ontzenuwen, ontmoedigen, neêrslagtig ma--slapen,
ken. -- Ab- d'un coup de fusil, nederschieten.
Ab- la toison, de wol afscheren. Ab- du blé, koren a fmaaijen. La pluie abat In poussière, de regen slaat het stof neder. La pluie abat le vent,
de regen stilt den wind. — (Prov.) Petite pluie
abat grand vent , met zachtheid kan men veel
uitvoeren; een goed woord vindt eene goede plaats;
bedaardheid stilt grooten toorn. Ab- son jeu, zijn
spel, zijne kaarten bloot leggen (ten bewijze dat
men gewonnen heeft). Ab- du bois, schijven slaan
(in het dam- en trictracspel); leegels omwerpen.
—Ab- de la besogne, ab- bien du bois, veel en
vlug werken. — Ab- les fumées du vin, de wijn(lampen verdrijven, neerslaan (b. v. door een' kop
kopij). — Ab- la bride, den teugel laten schieten,
vieren. — [ Mar.] Ab- un vaisseau en caréne, een
vaartuig kielhalen, op zijde werpen. Faire ab- un
vaisseau, een schip laten afvallen; ook het weder
in de windstreek brengen. -- [Corr.] Ab- les
cuirs, de huiden aftrekken, villen. — [ Tann.] Ab les eaux, de huiden doen zinken, met vocht doen
doortr
ekken. — [ Chap.] Ab- un chapeau, de randen en den bol van een' hoed plat maken, neêrstrijken. — Vétér.] Ab- un cheval, een paard neêrwerpen (o
m het eene of andere bewerking te doen
ondergaan. Ab- du pied, de hoeven afsnijden,
afkorten. — [ Man.] Ab- l'eau is an cheval, een
paard afvegen, afdroogen. — [ Chir.] Ab- la cataracte, de kunstbewerking van de staar verrigten door abaissement (z. old.) . [Fauc.] Ab
den vogel tusschen de beide handen druk--1'oiseau,
ken (om hem eenig geneesmiddel te doen doorzwelgen) . — ABATTRE V. n.: le vaisseau abat, het
schip valt af.
S'ABATTRE, V. pr. Vallen, nederstorten (van een
paard); invallen, instorten (van een dak, een huis
enz.); nedervallen, nederstrijken (van vogels, van
een onweder); gaan liggen, bedaren, afnemen, ver minderen (van den wind, van de koorts). — Moedeloos, neêrslagtig worden; van zijne kracht, magt,
invloed enz. verliezen. Mes forces s'abattent, de
krachten begeven, ontvallen mij, bezwijken. — Elkander doen vallen : Les Romains et les Car,

Abat-voix, m. Klankbord n., hemel m., ver
een spreekgestoelte). Plur. Des abat--liemtn.(va
v oix.
Abbacomite, m. Abt m. met de waardigheid
van graaf; abtgraaf, grafelijk abt. m.
Abbatial , e, adj. (pr. a- ba -ci-al). Wat den
abt of de abdis of de abdij aangaat: La maison
tib-e , het abtshuis; Des droits abbatiaux, abtsof abdij-renten. — Ook als subst. gebezigd: L'abi atial de St-Denis.
Abbaye, f. Abdij f. — (Prov.) Pour un moine
l'abbaye ne manque (ne faut) pas, 't klooster is
v iet om één' monnik gebouwd; één persoon minder
doet niets tot de zaak. — Des, souliers de cuir
d'abbaye, zeer zachte schoenen. — Etre de l'abbaye
de quelqu'un, tot iemands gezelschap, omgang, gebehooren.
t Abbalette, f. (verklw. van abbaie) Kleine
a bdi f.

Abbé, m. 4bt, kloostervoogd m.; ook wie zich
als abt kleedt en voordoet, zonder eene abdij te
hebben. Abbé régulier of titulaire, geestelijke of
jeordende abt. Abbé séculier of commendataire

(en commende), wereldlijke of vruchtbruikende abt.

1

Abbé en second, prior van een klooster. — Abbé
de cour, eenjong. wellevend, weelderig geestelijke.
Abbé de Sainte Espérance, abbé de Ste. Elpide,

een abt zonder ably, abt bi aanmatiging. — (Prov.)
Le moine répond comme l'abbé chante, gelijk de
ouden zingen, zoo piepen de jongen; zoo heer, zoo
knecht; zoo de herder, zoo de kudde. On vous
attendra comme les moines font l'abbé, men zal
u al etende, d. i. in 't geheel niet, wachten. Se
promettre la vigne de l'abbé, zich een Luilekkerlands-leven beloven of voorstellen. — Jeu de l'abbé,
abtspel (waarbij elk der spelers alles nadoet wat
één voordoet). Jouer a l'ábbé, dat spel spelen;
stille muzijk maken. Pas d'abbé, statige tred. m.
Table d'abbé, rijk voorziene discti m. Face d'abbé,
monniken-tronie f., vollemaansgezigt n.
Abbesse, f. Abdis, kloostervoogdes; -- hoerenwaardin f.
ABC of Abécé, ,m, dl de letters, hetABCof
AB, alphabet; .4B-boek n. L'ABC d'un art, d'une
science, d'une affaire, de eerste beginselen eener
kunst of wetenschap, de aanvang eener zaak. —
(Prov.) N'être qu'à l'ABC, nog weinig weten.
Renvoyer qn. à l'ABC , iemand als een weet
behandelen , hem naar de AB-bank ver-niet
ijzen.
-w
Aboéder, V. n. Zweren, zich tot eene zweer
zetten, etteren. ---- S'ABCEDER, v. pr. La tumeur
s'abcède, 't gezwel zet zich tot zweren, tot etteren.
Abcès, m. Zweer f., ettergezwel n., etterbuil,
verzwering f.

Abcisse, z. ABSCISSE.

Abdal of Abdallah , m. Perziaansche mon
nik ; turksche derwisch; tartaarsche _priester m.
Addest , m. Handwassching , reiniging f. bij
de Perzianen en Turken (als godsdienstgebruik).
Abdication, f. Afstand m., vrijwillige nederlegging of opzegging f. van een ambt, waar
vorstelijk gezag. —-dighe,rtnz.va
[Jur.] L'abd- d'un ills, de verstooting f. van een'
zoon. [Coro.] L'abd.- de ses biens, de afstand
m., overgave, cessie f. van zijne goederen,

z. v. a. abandon, abandonnement.
Abdiquant, m. - 4(standdoener, kroonneerleg-

ger m.

Abdiquer, v. a. Vrijwillig afstand doen van,
thaginois cherchèrent longtemps à s'abattre les
afstaan, nederleggen (de kroon, den scepter, 't beuns les autres.
Abattu, e, adj. (en part. passé van abattre) wind, een ambt enz.). — Abd- sesvices, ses passions,
Geveld, omgehouwen, neérgeworpen, neergevallen, zijne ondeugden, hartstogten vaarwel zeggen, afneérgezegen; gestreken (van zeilen); — krachteloos, leggen. —. [Jur.] Abd- un fils, eenera zoon ver
Abd- ses biens, van zijne goederen afstand-stoen.
flaauw; neêrslagtig, ontmoedigd, zwaarmoedig, bedrukt, verslagen, bedwelmd. Aller , courir bride doen. — Het wordt ook zondervoorwerp gebruikt:
prince
a abdique, die vorst heeft de regering neCe
lossen
teugel
rijden,
uit
bride)
abattue,
met
(of à
dergelegd.— Ook als v. pr.: S'ABDIQUER: Une coual zijne magt loopen.
ronne
s'abdique pas sans regret, eene kroon
ne
Abattue, f. [Sal.] De kooktijd m. eener zoutwordt niet zonder spijt neérgelegd. Il s'est ab
pan; — [Mar.] Het afvallen van een schip.
hij heeft zich vergeten, de welvoegeljkheid-diqué,
Abattetre, f. Het afslaan, vooral der eikels.
— Abattures, f. pl. [Chas.] De struiken, die uit het oog verloren.
Abditolarves , m. pl. [H. n.] Eene soort
een gejaagd hert enz. terneder troedt; het daar
van 't .geslacht der vliesvleugelige insecten.
door ontstane spoor.
Abdomen, m. (spr. —menu) [Anat.] De onAbat-vent, m. Windscherm, windschut; afdakn. [Hort.] Schut- of dekmat f. — Plur. Des abat- derbuik m., het onderlijf, de smeerbuik m.
Abdominal, e, adj. Anat.] Wat den on
vent , schuinsche planken in de galmgaten van een'
oort. Région abd-ederbuik aangaat, daartoe beh
kloleleetoren.
-

ABDUCTEUR

ABLECTES.

--

[ Chand. ] De driehoekige talktrog, smeer
onderbuikstreek. Nageoires ab -es, buikv?.nnen.
Poissons abdominaux, visschen met buikvinnen. bak m. -- (Prov.) Un ab- appelle un ab -, awn
gaat van kwaad tot erger; een ongeluk komt niet
ABDOMINAUX, m. pl. [ii. n.] Visschen met buik
Insecten van het geslacht der loopkevers.-vinoe. alleen.
Abimé, e, adj. (en part. passé van abimer)
Abducteur, m., of als adj. : Muscle abd[Anat. ] Aftrekkende , buitenwaarts-trekkendespier In den afgrond gestort, verzonken, verzwolgen, bedolven.
f., abductor m
Abiiner, V. a. In een' afgrond werpen, ver
Abduction, f. [Anat.] Werking f. der abducdoen vergaan of verzinken, bedelven: Le-zwelgn,
tors, aftrekking, buitenwaartsche spierbeweging f.
---[Log.] Afleiding, sluitrede f., waarbij de hoofd- Vésuve abima Pampée et H:erculanum. — In 't
verderf
storten,
ongelukkig maken, te gronde rtgis
in
den
minderterm.
—
duidelijk
bevat
stellinq
[Phul.J Uitdrijving, verwijdering f. van een of meer ten. — (fa'n.) Bederven, schenden, zwaar beschadigen : La pluie a abrmé mon chapeau, de regen
tot het betoog onnoodige voorstellen.
heeft mijn' hoed geheel bedorven. — Ab- un adverAbe, z. ABA. — Abecé, z. ABC.
Abéeédaire, m. AB-boek n. — Ook als adj.: saire par des raisonnements, zijne tegenpartij door
redenéringen
tot zwijgen brengen. --- ABiMER, v. n.
AB-kind
een
AB
un
enfant
-,
-boek;
ab
Lieve ab -,
n. — Un homme ab -, een aanvanger m. in eene In een afgrond vallen, verzinken, vergaan. I1 est
wetenschap of kunst. Une ignorance ab- , eene abïmé de dettes, hij zit tot over de ooren in schulden. -- S'ABiMMER, v. pr. Zich in een' afgrond storvolslagen onwetendheid f.
- Abéchement, Abecquernent, Abéque- ten; verzwolgen worden, verzinken; -- zich in
den, grond boren; zich geheel; aan iets overgeven
bek
(van
vometen
uit
den
ment, m. Het voêren
g ls).
of toewijden, zich verdiepen in; zich diep verootAbécher, (meer gebruikelijk zijn) Abecquer moedigen.
Ab intestat, z. INTESTAT.
en Abégiier, v. a. Voêren, jonge vogelsopkweeAb lrato, adv. (latijn) Door een' toornige, in
ken. — Verlekkeren, belust maken. — s'ABECQUER,
toorn
(gemaakt, gedaan). [Jur.] Testament ab
bek
voêren.
Elkander
uit
den
V. pr.
Abée, f. Opening, waardoor het water op het irato, uiterste wil m., in toorn gemaakt.
Abirritant, e, adj. [Mid.] Prikkelstillend,
molenrad valt, ons dat in beweging te brengen.
Abeiette of Aveiette, f. (verklw. van abeille) bedarend.
Abirritation, f. [Méd.] Vermindering t. der
Bijtje n.
Abeille, f. Bij, honigbij f.; ook het zuidelijke prikkeling, der levenswerkzaamheid in eeneg liggsterrebeeld der bij. Ab- commune, ouvrière, sans chaamsdeel.
Abirriter, v. a. [Méd.j Den prikkel vermindesexe, neutre , travailleuse , werkbij; Ab- mile,
mannetjes-bij, hommel-bi,j; Ab- terrestre , aardbij, ren , de te groote organische gevoeligheid weg
-nem.
hommel m.
Abject, e, adj. (de ct wordt liefst uitgesproAbelane , z. AVELINE. -- Abelanier, z.
ken) Verworpen, verachtelijk, gemeen, laag, slecht,
AVELINIER, COUDRIER.
vuig, gering.
Abel-most of Abel-mosch, z. AMBRETTE.
-j- Abjecteinent, adv. Op verachtelijke, lerrje
Abépithyniie, f. [Méd.] Verlamming f. der
wijze.
zonnevlecht [plexus solaris] .
Abjection, f. Verworpenheid , verachteli, kHER.
Abéquer, Z. ABEC
% Abéquiter, V. a. (spr. qui = cue) Vliegend heid , vuigheid f. , staat van diepe vernedering
door eigen schuld; — verootmoediging f. (voor God) .
wegrijden.
Abj arable, adj. A fzweerbaar, af te zweren.
5 Aberrant, e, adj. Afdwalend, afwijkend.
bjuration, f. Afzwering (van eene geloofsAberration, f. [Astr.] Schijnbare afwijking,
dwaling
in de christenkerk), verzaking f. — Faire
beweging f. eener vaste ster. — [Opt.] Verspreiding f. der lichtstralen. [Mid.] Verdwaling f. der abjuration de ses principes, de ses erreurs, de
vochten. — Dwaling, doling, afdwaling f. (van 't ses passions, zijne grondbeginsels, zijne dwalingen.,
zijne hartstogten opgeven , voor altijd vaarwel
verstand, de verbeelding enz.).
.Abêti, e, adj. (en part. passé van abêtir) zeggen.
Abj uratoire, adj. Wat tot de afzwering beVerdierljkt, verstompt.
Abétir, V. a. Verdierlijken, dom maken, van trekking heeft : Acte ab -e, a fzwerings-acte.
Abjnré, e, adj. (en part. passé van abju't verstand berooven. — ABETIR, v. n. en S'ABETIR. V. pr. Dom, dof, stomp worden. S'abêtir à rer) Afgezworen.
Abjurer, V. a. Afzweren, plegtig en onder
force de boire, zijn verstand verzuipen.
eede verzaken (inz. wat men ketterij noemt); —
Abétissant, e, adj. Verdierlijkend, domma
-kend. voor altijd verlaten , laten varen, opgeven, onAbétissement, m. Verdiertjking, zedelijke herroepelijk vaarwel zeggen. Elle a abjure tout
sentiment de pudeur et de vertu, zij heeft alle
ontaarding f.
Abévaeuation, f. Gedeeltelijke, onvolkomene gevoel van eerbaarheid en deugd uitgeschud. —
v. n. Afzweren : II a abjure entre les
ABJURER,
ontlasting of ontlediging f.
Ab hoc et ah hae, adv. (latijn) verward, mains de son évêque. --S'ABJURER, v. pr. A (gezonder orde of regel, in 't wild, in 't honderd zworen worden. Les erreurs qui portent profit ne
(b.v. spreken, redenéren) , van den os op den ezel. s'abjurent jamais, de voordeelgevende dwalingen
Abhorré, e, adj. (en part. passé van abhor- worden nooit afgezworen.
, f. [Med ] Spening, staking f.
rer) Verfoeid, verafschuwd.
Abhorrer V. a. (pr. a-bor-ré) Verfoeijen, van 't zogen.
t Ablais, m. pl. Afgemaaid koren n. op het
verafschuwen, dienen afkeer, afgrijzen hebben van,
,gruwen voor. Het komt zelden anders dan in den veld; ook het nog staande koren.
Ablaque, f. Schoone perzische zijde f., ook ar
tegenw. tijd voor. — S'ABHORRER, V. pr. Van zich
ge/weten.
-dasine
zelven een' afschuw hebben; elkander verfoeijen.
Ablaquéation, f. (pr. qué = cué). [Agric.]
Abianneur, Abienneur, m. [Jur.] Bewaar
ophakking
f.
der
een in beslag genomen goed.
-derm.van ontblooting f. van de wortels,
Abiétin, e, adj. [Bot.] Naar het dennenblad aarde om eenen boom, om eenen wijnstok.
Ablateur, m. [Vétér.] Bijzonder mes n. alfa
gelijkend, naaldvormig. Des plantes ab -es, eene
den staart der schapen af te nemen, schapenrnes.
soort van woekerplanten op groene booroen.
Ablatif, m. [Gram.] De zesde naamval der
Abiétine, L Harsachtige zelfstandigheid, door
lati'nsche naamwoorden, de nemer, des-ver m.
Caillot uit de Straatsburger hars afgezonderd.
Iblation, f. [Chir.] Wegneming, afneming
Abiétique, (adj. , alleen voorkomende in:)
[Chim.] Acide abietique, dennenhars-zuur ; ook f. van een lid, een gezwel enz.; — [ Méd .] de tussschenpoos
van rust bij koortsen; beperking f. van
zoo veel als abiétine.
Abigéat, m. [Jur,] Veediefstal m., veedieverij f. het dageljksch voedsel der zieken.
Ablativo, adv. (fam.) Het woord komt alleen
Abime, Abyine , m. Grondelooze diepte f.,
peillooze kolk, afgrond m.; — hel f., jammerpoel voor in de uitdrukking: Ablativo tout en un tas,
m.: Un ab- de malheurs, een afgrond van el- alles ondereen op een' hoop.
Able, m., Witvisch m., blei, bliek f., ruisvoorn,
lende. — Ondoorgrondelijkheid, onbegrijpelijkheid f.:
Les secrets de la nature sont des ab -. -- [Blas.] ruis m.
Ablectes, of Ablecti, en beter SELECTI „. m.
Het afgezonderd middenvak van een wapenschild.
---

e

a

,

ABLÉGAT

--

pl. keursoldaten bij de Rorneinen, die in oorlogstijd de lijfwacht der consuls uitmaakten.
Ablégat, m. Pauselijk vice-legaat m. (ablégat
apostolique) , die den nieuw benoemden kardinaal
den kardinaalshoed brengt.
Ablégation, f. De waardigheid f. van vicelegaat. -- [Jur.] Verbanning, waartoe volgens de
romeinsche wetten de vaders hunne kinderen kon
verwijzen.
-den
Ablepsie , f. Verstandszwakte, stompzinnigblindheid,
gezigtsontberinq)
.
held f. (Eig.
Ableret, m. Kruisnet n., totebel f., vierkant
ophaalnet.
Ablet, m., Ablette, f. (verklw. van ABLE, Z.
aid.). — Ablet, m. Lokaas n. om blei te vangen.
— Ablette de nier, f. Zeeblei f., witbaars m.
Ablier, m. Bleinet n., net om blei te vangen.
Ablocs, in. pl. (spr. a-blo) Kleine steunmuren onder houten gebouwen.
Ablaant, e, adj. Afwasschend, afspoelend. —
[Méd.] Weekmakend en oplossend. Ook als subst.
m. Un abluant, voor un remède abluant, een oplossend, zuiverend middel n.
Abinié, e, adj. (en part. passé van abluer) Gewasschen, opgehaald.
Abluer, v. a. Wasschen, ophalen, opfrisschen,
verlevendigen (nl. het verduisterd schrift oud
perkament o/ papier) . — S'ABLUER, v. pr. Gewasschen 0/' opgehaald worden.
Ablution, f. Wassching, reiniging f., inz. die,
welke door deze en gene godsdienst wordt voorgeschreven. -- [Cath.] De wijn m., waarmede de
miskelk gezuiverd wordt. Het water en de wijn,
waarmede de priester na de communie zich de vingers wascht. Die afwassching zelve. Ook de drie
linnengoed , dat tot-voudigewaschn t
de viering der mis gediend heeft. — [ Pharm.]
4 fwassching, zuivering f. eener artsenij.
Abnégation, f. Zelfverloochening, verzaking
f. van zich zelven (van zijne kwade neigingen, zin
Afstand m., verloochening f.-nelijkhdz.)=
(van zijne repten, voorregten enz.).
Aboi of Aboiement, Aboianent, m. Geblaf,
gebaf, gebas, gekef n., het blaffen, ba/Ten, bassen,
keffen (van een' hond) .
Abois, m. pl. [Chas.] Uiterste nood m. van.
een gejaagd hert, wild zwijn enz. Le verf est aux
abois, het hert kan niet meer ontsnappen, is door
de aanblaffende honden ingesloten. Le verf tient
les abois, het hert ziet al loopende naar de ver
honden om. Le verf tient les derniers-volgend
abdis, het hert valt met den dood worstelend neder.
— (fam.) Doodstrijd m. van een', mensch; wanhopige toestand m. eener zaak. Etre, mettre of
réduire aux abois, aan den rand des verder fs zijn,
brengen. La forteresse est aux abois, de vesting kan
't niet langer houden. Sa vertu était aux abois,
zijne (hare) deugd stond op eene zware proef, was
op het punt van bezwijken.
Aboli, e, adj. (en part. passé van abolir)
Afgeschaft, opgeheven.
Abolir, v. a. Afschaffen, opheffen, buiten gebruik stellen, krachteloos maken, vernietigen. (Méd.]
De verrigtingen van een orgaan, een of ander ver
geheel doen ophouden. Ab- un crime, (wel'--schijnel
eer) de regterl2 ke vervolging eener misdaad op souvereen gezag stuiten. — s'ABOLIR, v. pr. Afgeschaft
worden, in onbruik geraken. [Jur.] Tout crime
..

.

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

alle misdaad wordt door lengte van tijd, door ver
-jaring,
opgeheven.
Abolissable, adj. Afschafbaar, ophefbaar.
Abolissement, m. Het afschaffen, opheffen,
vernietigen.
Abolition, f. Afschaffing, opheffing, vernietiging f. (van gebruiken, gewoonten). — Ab- dun
crime, de kwijtschelding f. der straf, genadeschenking f. op souverein gezag. Le repenter emporte
lab- du passé, het berouw bewerkt de vergeving
der zonde. — [ Mid.] Het geheel en al ophouden
der verrigtingen van een orgaan.
Abolitionisme, m. De leer, de gevoelens der
abolitionisten (zie 't volg. woord).
Abolitioniste, m. Voorstander m. van de
a fschaj'/Ing der slavernij , verdediger m. der slavenvrijlating, abolitionist.
Abolle, Abolla of Abola, f. Soldaten-winterjas m. zonder mouwen (bij de Ouden).

ABORD.
Aboinasuin of Abomasas, m. De!demaag
t. der herkaauwende dieren, vetmaag (ook eail-

lette geheeten) .
Abominable, adj. Verfoeijelijk, afschuwelijk,
afgrijselijk; — (fig.) Musique abominable , zeer

slechte, afschuwelijke muzijk. - ABOaIINABLEMENT,
adv. Ver foeijelijk enz.
Abomination, f. Afschuw m, afgrijzen n., ver
gruwel m. Avoirn. of,gc. en ab -, van-foeijng,.
en. Etre en ab- à qn:,
iemand of iets een afgrijzen hebb
iemand tot een' afschuw zijn. Les ab -s des Genhis, de verfoeiselen, schanddaden der Heidenen.
t Aboininer, v. a. Verfoeijen.
A-bon-compte, m. Gedeeltelijke vooruitbetaling
f. iets ter goeder rekening. — Plur. Des à-bon-

compte.
Abondaminent, adv. Overvloedig, in over-

vloed, in menigte; -- ruimschoots, meer dan toereikend.
Abondance, f. Overvloed in., overdaad, volheid, onbekrompenheid f. Parler dab, onvoorbereid, uit de volheid des harten spreken. Parler aver
ab -, lang, gemakkelijk en met grooten r ijkdom
van denkbeelden en uitdrukkingen spreken. —
(Prov.) La bouche parle de lab- du coeur, waar
't hart vol van is, loopt de mond van over.
Abondant , e, adj. Overvloedig, overvloei
rijk, rijkelijk. Un style ab -, een gemakke--jend,
lzlk vloeijende, weelderige stil.
Abonder, v. n. Overvloeren , overvloedig zijn,
overvloed hebben; in menigte bijeenkomen, toevloei jen, toestroomen : Les chalands abondent dans
vette boutique, de klanten stroomen naar dien
winkel toe. — Ab- en son sens, niet te overtuigen, waanwijs, eigenzinnig zijn. Ab- dans ie sens
dune personne, iemands meening omhelzen en ondersteunen.
Abonn ataire, m. en f. (alleen bij de administratie gebruikelijk) , z. v. a. ABONNE.
Abonné, m. Abonnée, f. Hij of zij, die
zich verbindt om tegen een' vasten, soms vooruit
te betalen prijs een te leveren voorwerp (boek- of
plaatwerk, een tijdschrift enz.) op bepaalde„ tjden
ontvangen of. aan zeker genot (tooneelvertoonteekenaar m.,
rzingen, baden enz.) deel te nemen,inteekenaar
inteekenaarster f., deelnemer m., deelneemster f.
abonnent, geabonneerde m. en f.
Abonnement , m. Bepaalde waardéring f.
eener onzekere zaak; — inteekening, voora fbestelling, vooruitbetaling f. op het bezit of genot eener
,aak. —[ Speet.] Ab- suspendu, opgeheven ab-, voor
bil welke de abonnenten het intreêgeld als-steling,
anderen betalen.
Abonner, v. a. Voor eene zekere som bedingen; — voor iemand een abonnement nemen : Abonnez-mot à ce journal, teeken voor mij op dat dag
inkomsten op eene vaste son--bladin.—Ozéker
stellen. — s'ABONNER : v. pr. Een abonnement voor
zich zelven nemen, inteekenen, een verdrag aan
iets regelmatig tegen een' bepaalden prijs-gan,
ontvangen of genieten, zich a b o n n é r e n.
Abonni, e, adj. (en part. passé van abonnir)
Beter geworden, verbeterd : Un vin ab -, une ersonne ab -e, een beter geworden wijn, een verbeterd
mensch.
Abonnir, V. a. Goed maken, beter maken,
verbeteren, veredelen: Une bonne cave abonnit
le vin. — [Pot.] Winddroog (half droog) laten worden. -- ABONNIR, V. n. Goed , beter worden,
beteren : Cet homme n'abonnira jamais. -- s'ABONNIR, v. pr. Beter worden, zich verbeteren, ver
Ce vin s'est abonni en traversant la mer.-edln.
Die wijn is door de zeereis veredeld.
t Abonnissement , m. Betermaking; beterwording f.
Abord, m. Aankomst f. (aan een' oever, eene
kust of andere plaats), landing f.; [Mar.] toegang,
ingang m., aanvaart- of aanlandingspunt n. Les
cotes de Hollande sont de difficile abord, de
hollandsche kusten zijn moeijelijk te naderen of
aan te doen. — [Mil.] Aanval, m ., aangreep f.:
Soutenir Ie premier abord, den eersten aanval
uithouden; l'abord fut rude entre les vaisseaux;
de schepen tastten elkander hevig aan. — Het
wordt in 't meerv. gebruikt van de toegangen,
de aanvals- en verdedigingspunten van eene vesting, eene legerplaats enz.: Tons les abords de
vette place sont dangereux, protégés, couverts etc.

D'ABORD

--

-- (van personen sprekende) Nadering, toenadering, ontvangst f., wijze van ontvangen, van voor
Ce ministre a l'abord facile, deze mi--komen:
nister is gemakkelijk te naderen, ontvangt denenschen op minzame wijze; Son premier abord inspire in confiance , zijne eerste ontvangst, toespraak boezemt vertrouwen in. — (weleer ook)
Toevloed n. (van menschen, vreemdelingen), sterke
toevoer m. (van waren), in welke beteekenis men
nu affluence, abondance gebruikt.
D'ABORD, adv. Aanvankelijk, eerst, in het eerst, in
den beginne. - D'ABORD, TOUT D'ABORD, adv. Dadelijk, terstond, op staanden voet, oogenblikkelijk, ten
eerste. — t D'ABORD QUE, conj. (voor dès que, aussit0t que), zoodra - AU PREMIER ABORD, DANS LE
PREMIER ABORD, DE PRIME-ABORD, DES L'ABORD,

adv. Bij den eersten oogopslag, van 't eerste oogenblik af.
Abordable, adj. Genaakbaar, toegankelijk.
Abordage, m. [Mar.] Het aankomen, landen;
de entering, aanboordklamping f. het stooten, bot
schepen tegen elkander, of van een-senvatw
schip tegen rotsen, ijsbergen enz., aanzeiling, aan
f. (abordage fortuit). Etre à l'abordage,-stoi.ng
geenterd liggen. Recevoir un abordage , aangezeild worden. — Faire l'abordage, en belle, den
boegspriet in 't groote want van 't vijandelijk schip
jagen om het te enteren. — A L'ABORDAGE ! Geenterd, ! aan boord geklampt !
Abordant, m. Het enterend, aan boord klam
schip. (Minder gebruikelijk is ABORDEUR.) -pend
Abordé, e, adj. (en part. passé van aborder)
Geënterd : Un vaisseau abordé. — Ook als subst.
l'abordé, m. en l'abordeé, f. het geënterd schip,
fregat enz.
Aborder, v. n. Aanlanden, aan wal komen of
gaan, aanleggen, aanbaren, belanden, voet aan
land zetten (de dichters gebruiken 't in deze beteekenis ook als v. a.);— naderen, in eene plaats,
in een land aankomen. (Ook in dezen- zin komt het
als v. a. voor: I1 aborde le noir séjour de l'impitoyable Pluton.) — Toevloeijen, toestroomen : Le
peuple abordait en foule. — ABORDER, v. a. Na
zijde treden (om tot iemand te spreken)-dern,op
aanspreken. — Ter tafel brengen, behandelen, beredenéren, zoeken op te lossen (een vraagstuk,
een onderwerp) . — [ Mar.] Enteren, aan boord
klampen ; aanstooten, aanzeilen. — Buiten de
krijgs-manamvres beteekent Ab- un vaisseau, een
schip (onwillekeurig) aanzeilen, stooten, en Aba un vaisseau, een schip (met opzet) ter zijde komen. — S'ABORDER v. pr. Elkander enteren; elkander naderen, aanhouden, aanspreken.

Abordeuir, z. ABORDANT.
Aborigène , adj. plan een land eigen, in-

-heemsch (van dieren en planten).
Aborigènes, m. pl. Oorspronkelijke of eerste
bewoners van een land, stamvolk n.
t Abrné, e, adj. (en part. passé van abornor) (nu liever borné) Afgepaald: un champ ab -.
t Abornemeiit, m. (nu liever homage) Het
afpalen, begrenzen; de afpaling, begrenzing. f.
t A,borner , V. a. (nu liever borner) Af
begrenzen.
-palen,
Abortif, ive, adj. Vorir den gewonen tijd,
of
ontijdig, vóór de rijpheid (geboren). Un fruit
enfant abortif (ook als subst. un abortif , un
avorton), eene ontijdig geboren vrucht, een kind,
.dat ter wereld komt, eer het den tot het leven
vereischten trap van ontwikkeling . heeft verkreen. -- [Mid.] Vruchtafdrijvend. — [Bot.] Niet
tot rijpheid, tot vereischte ontwikkeling komende,
onvolwassen, doof.
Abot, m. Springriem m., slot n. of kluister f.
(aan de voeten van een paard) .
Abonehé, e, adj. (en part. passé van aboucber, Ineen gestoken , aangepast (van buizen,
pijpen).
Abonehement, m. Mondgesprek n., zamenspraak, bijeenkomst f. tusschen twee of meer personen. (1-lit woord begint to dien zin te verouderen.) — Ineen.vatting, aanpassing, in elkander sluz-.
ting f. (van buizen). — [ Anat.] Vereeniging f., zamenloop m. van twee vaten, gemeenschap f. van de
vertakkingen der slagaders. [Anastomose is 2n dien
zin gebruikelijker.)
Aboucher, V. a. Personen bijeen brengen tot
een mondgesprek: Je les ai alioucbés et ils ont ter-

ABOYER.

mind leurs affaires — Buizen of pijpen in elkander doen vatten, aanpassen. — S'ABOUCHER, v. pr.
Bijeen komen tot een mondgesprek. — [ Anat.]

Zich vereenigen, zamenloopen, inmonden (van vaten en aderen) .
Abonement of Abonment, m. [Mén.)Gladheid, niet-voelbaarheid f. (der voegen, naden of
lasschen) .
-1- Abouffer, v. a. en n. Buiten adem brengen;
den adem kwijt raken.
Abougri, e, adj. liever RABOUGRi, z. old.
Abouquement , m. [Sal.] Het storten van
nieuw zout op het oude.
Abouquer, V. a. [Sal.] Nieuw zout op het
oude storten.
About, m. [Charp.] Einde n. van een bewerkt
stuk hout; stootstuk; aanzetstuk n. — t Avoir
beaucoup d'abouts, veel om handen hebben.
Aboutage, m. [Mar.] Het zamenslaan der einden van twee touwen.
Aboute, e, adj. (en part. passé van abouter)
[Charp.] Met de einden aaneen gevoegd. — [ Bias.]
Met zamenloopende einden.
Aboutement , m. Zamenvoeging, aansluiting
f. der einden van twee stukken hout, van twee
planken.
Abouter, V. a. Met de einden tegen elkander
zetten, aansluiten. — S'ABOUTER, v. pr. plan de
einden zamengevoegd, aangesloten zijn.
Aboiitir (van bout, einde), v. n. (a qc). Uit
p en op, aangrenzen, aanpalen, belenden, zich-lo
uitstrekken tot (van eene straat, een' veld, een tuin
enz.). — Eindigen, toeloopen: Ces peupliers aboutissent en pointe, deze populieren eindigen in eene
spits, loepen spits toe. — Zamenloopen, naar een
punt zich rigten, convergéren: Les rayons
dun cercle aboutissent ia son centre, de stralen eens
cirkels loopera in zijn middelpunt zamen. — Strekken, ten gevolge hebben, op us-tloopen, eindigen: Vos
plaintes n'aboutiront a reen, uwe klagten zul
nergens toe dienen, zullen . doelloos zijn —-len
Ten doel hebben, toegepast worden op : Les soins
q ui aboutissent au corps sont infinis. de zorgen.,
die 't ligchaam raken, zin talloos. — [ Chir.] Zweren, etteren, rijp worden : Cet abcès aboutit, dat
gezwel zet zich tot etteren. — [. H.ydr.] Ab- des
tuyaux, buizen in elkander voegen, aaneen solderen. — ABOUTIR (van bouton) , of S'ABOUTIR , V. pr.
[Hort.] Knoppen krijgen, uitbotten.
Aboutissant, e, adj. Aangrenzend,, strekkend tot enz. (Alleen in lett. zin gebruikelijk.)
Aboutissants, m. pl. Eigentljk: de grenzen
van een erfgoed aan de beide einden in de lengte.
Het komt meest altijd met tenants voor: Les tenants et ah- de grenzen der breedte en lengte,
de grenzen, einden, belending; — ook: de geheimen, bijzonderheden, 't voor en tegen (van een
regtsgeding, eene onderneming). Savoir les tenants
m
ganet ab- de qn. (in ongunstigen zin) , iemands
schen omgang, zijn doen en laten, zijn gansche wezen door en door kennen.
AboutisseIlleiit, m. Aangezette lap m. (van
eene of andere stof), aangezet stuk. n. — [Chir.]
Het rijen en etteren eener wond.
Ab ovo bijw. (latijn) Van het begin of den
oorsprong af. (Woordelijk: van het ei.)
Aboy ant, e, adj. Blaffend, ba/fend, keffend,
bassend.
Aboyer, V. n. Blaffen, ba ffen, ke ft'en, bassen,
aanblaffen enz., aanslaan : Ab- aux voleurs, tegen
de dieven blaffen, bij inbraak aanslaan. Ah- contre of après les passants, de voorbijgangers na of
aanblaffen. — Vurig naar iets verlangen, sterk op
iets gesteld zijn, jagt maken op: Ab- après une
charge, après une succession. — Schelden, uitjoumen, naschreeuwen, beschimpen , belasteren : Ce
médisant aboie après tout le monde. — Soms
wordt het als v. a. gebezigd: Ce médisant aboie
tout le monde, die kwaadspreker belastert iedereen, spaart niemand. Ab- ses domestiques, altijd
met zijne bedienden kijvest. — (Prov.) Aboyer a
la lune, tegen de maan blaffen; op iemand schimpen, dien men niet kan schaden; iets boven zijn
vermogen ondernemen. Tout chien qui aboie ne
mord pas, niet elke hond, die blaft, bijt ook; wie
dikwijls dreigen, doen niet veel kwaad. Jamais bon
chien n'aboie Is faux, een wijs man wordt niet
boos zonder reden; een knap mensch weet zijn doel

ABSCISSE.

ABOYEITR
te bereiken. -- S'ABOYER, V. pr. Elkander aanblatTen.
boy eur, m. Blaffer m.; de hond m., die
(le nabijheid van het wild verraadt door aan te
slaan; — kwaadsprekend, scherp hekelend mensch;
schreeuwer; — nadager, jagtmaker m.: Un abde places, een vurzq jagtrnaker op posten of bedieningen ; — uitroeper , rondventer m. (van
blaauwboekjes , moordhistories enz.) ; -- aanroeper m. der rijtuigen bij 't uitgaan van den
schouwburg. — [H. n.] Poelsnip, dubbele snip f.
Férn. ABOYEUSE.
Abracadabra, m. Zoogenaamd tooverwoord,
waarmede men voorgaf o. a. de koorts te kunnen
wegnemen; — zinledige, nietsbeduidende taal. I.
4- Abracadabrant, e, adj. (iron. et Jam.)
Verbazingwekkend, verstommend, verbluffend.
Abrachie, f. [Anat.] Armlooze misgeboorte f.
Abranches, in. pl. [H. n.] Kieuwloozen.
Abraquer, z. EMBRAQUER.
Abras, m., z. BREE.
Abrasion, f. [Chir. et Mid.] Afschilfering;

prikkelende werking f. van sterke purgeermiddelen.
Abraxas of Abrasax, z. v. a. ABRACADABRA, Z. old.
Afire, m., z. ABRUS.
Abrégé, m. Korte, zaamgevatte inhoud m.,
kort begrip, verkortschrift n.; afkorting, verkorte
schrij fiwize f. (van een woord). — [Org. j Het cilinderraam, de toonspanen, abstracten. - EN ABREGÉ,
adv. In 't kort, in weinig woorden.
Abrégé, e, adj. (en part. passé van abriger)
Verkort, afgekort.
Abrégen. ent, m. Het afkorten; de afkorting f.
Ab un récit, een verhaal bekorten.
Abréger, v. a. Korter maken, bekorten, ver korten. Ab
- uu ouvrage, een werk zamenvatten,
den ganschen inhoud beknopt teruggeven. Ab- un
een
woord afkorten. Ab- ses jours, zijn lemot,
ven verkorten. — Het wordt ook zonder voorwerp
gebezigd : Prenez ce chemin, it abrège, sla dien
weg in,. hij loopt toe. Vous êtes trop long, abrégez, gij zit te langwijlig , maak het korter. —
POUR ABRÉGER, adv. Kortheidshalve. — SABREGER, v. pr. Verkort of korter worden; zich bekorten, minder woorden gebruiken.
Abreuva ge, m. Drenking; bevochtiging f.
Abrenve, e, adj. (en part. passé van abreuver) Gedrenkt; doorweekt, doortrokken.
t Abreuvenient, m. Het drenken; bevochtigen.
Abreuver, V. a. Drenken, laten drinken, wateren (de paarden, koeijen enz.); — bevochtigen,
besproezlen, begieten, doorweeken, doortrekken (de
aarde, den grond); — gronden, grondverwen. Abr(In. de préjugés, iemand vooroordeelen inplanten.
br- qn. d'ennuis, de chagrins, de douleur, iemand met verveling, verdriet, droefheid overstelpen. Abr- tout le monde dune nouvelle, een nieuws
overal ronddragen, tot ieders ooren brengen. Abrdes tonneaux, des cuves, tonnen, kuipen met water vullen (om te zien of zij lekken) . — S'ABREUVER, v. pr. Drinken (van vee). — Zich overdekken, overstelpen : S'abr- de larmes, de' sang, de
plaisirs, zich in zijne tranen, in bloed, in vermaken baden.
Abreuvoir, n., Wed, n., drinkplaats, drenk- en
badplaats f. (der paarden enz.); houten of * steenen
bak of trog m. ter drenking van het vee. — [Mac.]
Opening f. tusschen de voegen van twee hardsteeven om er vloeibaren mortel in te gieten. — (burl.)
Abr- it mouches, groote wond f. in 't aangezigt
of aan 't hood. — (Prov.) Un bon cheval va
Bien tout seul a l'abr-, een goed paard loopt alleen
naar 't wed (als men van tafel opstaat en zich
zelven wat te drinken haalt) .
Abréviatenr, m. Inkorter, verkorter, kort
schrijver; —pauselijke kanselari -schrij ver m.-begrip
Abréviatif, iv e, adj. Afkortend: signe ab-,
afkortingsteeken n.
Abrévi ation, f. Afkorting, afsnijding, lettera fkapping f. — Abr- algébrique, herleiding eener
zamengestelde hoeveelheid tot eene eenvoudiger of
tot de eenvoudigste uitdrukking.
Abréviativement, adv. )erkort, bij verkorting.
-t- ,Abrévier, V. a. ,4fkorten. (Vervangen door
ABREQER•)

Abreyer, v, a. [Mar.] z. ABRITER.
Abri, in. Lommer, schuilplaats, wijkplaats f.,
toevlugtsoord n, schutsmuur, scherm m., beschutting tegen wind, regen, zonnegloed enz.; — bescherming, toevlugt f. — (Prov.) Un homme
sans abri est un oiseau sans leid, een mensch
zonder dak is een vogel zonder nest. — A L'ABRI,
adv. Beschut, bedekt, beveiligd. Mettre á l'abri, , beschutten, beveiligen, onder dak brengen. Etre
a l'abri de qc., voor iets beveiligd, bedekt zijn.
Se mettre à l'abri de la pluie, voor den regen
schuilen.
Abricot, in. Abrikoos f. (de vrucht)
Abricoté, m. [Conf.] Gekonfijt en gesuikerd
stukje abrikoos.
Abricotier, m. Abrikozenboom, abrikoos m.
Abricotine, f. Abrikoos -pruim f., soort van
pruim, die naar de abrikoos gelijkt.
Abritant, e, adj. [Bot.] Beschuttend. Feuilles
abr-es, schutbladeren (die bij den slaap der plant
nederwaarts hangen en de bloem als beschutten) . Lois abr-es, beschermende wetten.
Abrité, e, adj. (en part. passé van abriter)
Beschut, beveiligd.
Abriter, v. a. Onder eene beschutting, een dak
brengen, tegen wind, regen enz. beveiligen, bedeken; beschutten, beschermen. — [Mar.] Abr- (vroeger abreyer) une voile, een zeil bedekken (door
een ander zeil, zoodat er de wind niet in kan vallen). — S'ABRITER, v. pr. Schuilen, onder-, ach
zich beveiligen; elkander schuilplaats,-terschuiln,
bescherming, hulp verleenen.
Abrivent, m. Dekmat, stroomat f. (bij tuiniers,
bij steen- en pannebakkers). [Mil.] Stroo(jen bh.
vouak-hut f.
Abrogation, f. Ophe f ng, afschaffing, herroe
intrekking, vernietiging f. (eener wet).
-ping,
Abro"•é, e, adj. (en part. passé van abroger)
Afgeschaft enz. : Une lof abrogee.
Abrageable, adj. Afschafbaar, herroepbaar.
Abroger, v. a. Opheffen, afschaffen, te niet
doen, vernietigen, intrekken, herroepen (b. v. wetS'ABROGER, v: pr. Afgeschaft
ten, gebruiken).
worden : Cette lof s'est abrogée d'elle mème.
Abrohani, m. Fijn en zeer breed oost-indisch
neteldoek m.
Abrotone, f., of AURONE, f. Averuit, aceroan f. [Artemisia abrotanum, L.]
Abrotonoïde, adj. Averuitachtig.
Abrouti, e, adj. Door Ét vee afgevreten (van
de knoppen der booroen)
Abroutisseni ent, m. Het afvreten, afweiden (van een bosch) .
Abrupt, e, adj. Steil en ongelijk, afgebroken
(van rotsen, gronden); — onzamenliangend, hortend en stootend (van den stijl).
Abrupto (ab of ex), adv (latijn). Schielijk,
onvoorziens, plotseljk, onverwacht.
Abrus of Abre, m. Paternostererwt f. (eene
oostersche peulvrucht), weesboontjes (te Amsterdam zoo geheeten naar 't zotte costuum der wees
aldaar) .
-kinder
Abruti, e, adj. (en part. passé van abrutir)
Verdierlijkt, verstompt. — Plante abr-e, verbasterde, ontaardeplant. — Ook als subst. gebruikt:
un abruti, een verdierljkt, tot een dier verlaagd
mensch.
Abrutir, V. a. Dom en log maken, den geest
verstompen, verdierlijken: L'excès du vin abrutit
les homines, abrutit lesprit, het overmatig gebruik des wjjns verdierlijkt de menschen, verstompt
den geest. — 't Wordt ook als v. n. gebruikt:
—

,

La chasse, les festins, qui conviendraient comme
délassement, abrutissent comme occupation. —

S'ABRUTIR, V. pr.

Dom en dierlijk wolden.

Abreitissant, e, adj. Verdierlijkend, geest -

verstompend.

Abrutisseanent, m. Dierlyke toestand m.,
beestachtige domheid, ligcharneljke en zedelijke
verlaging f.
Abrutissetir, subst. en adj. m. Wie dom
maakt of verdierlijkt: Les Tures sont abrutisseurs
of sont un peuple abrutisseur.
Abseisse, C. [Géom.] Deel n. der as of des

diameters; dat gedeelte der abscissen-ljn (aangenomen lijn. ter bepaling van de eigenschappen eener
kromme lijn of gebogene vlakte), 't welk tusschen
haar aanvangspunt en den ordinaat ligt.

ABSTRACTION.
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ABSCISSION
Abscission, f. [Chir.] Afsnijding, wegneming f.
(vooral van een week deel) .
-I- Abscondre, v. a. Verbergen, aan 't gezigt
onttrekken. — S'ABSCONDRE , v. pr. Zich verbergen.
Absence, f. Afwezigheid, afwezendheid f., afwezen, afzijn n. Les leines de l'abs-, de smart
der scheiding. — Abs- d'esprit, verstrooidheid f.
van gedachten, mangel m. aan oplettendheid. -Labs- des lois, het ontbreken, niet voorhanden zijn
der wetten - EN L 'ABSENCE, adv. Bij afwezi g heid.
Absent, e, adj. Afwezig, a fwezend, niet tegenwoordig ; niet voorhanden; — verstrooid, onopmerkzaam. — Ook als subst. gebruikt : Plaider la
cause de Tabsent, de zaak des afwezigen verdedigen.
— (Prov.) Les absents out tort, de afwezigen
hebben (krijgen doorgaans) ongeluk. On oublie
aisément les absents, uit het oog, uit het hart.
-t- Absentéisine, m. Reiszucht, reiswoede f.
overdreven zucht f. (inz. der Engelschen) om buiten
'S lands te reizen.
Absenter (s'), V. pr. Zich verwijderen, heen0f weggaan ; wegblijven ; — vlugten, zich te zoek
maken, zich schuil houden.
Abside, f. [Arch.] Het half-gewelf, waarmede
al de oude christen-hoofdkerken eindigen en dat door
een opengewerkt hek van het schip der kerk afgescheiden wordt ; — De troon m. des bis.schops; -'t verhemelte, waaronder de ,gouden o f zilveren zon
met de gew ^'/ de hostie ter aanbidding aan de, geloovigen wordt ten toon gesteld; — Het reli.quiënkastje. — [Astr.] De beide keerpunten in de loopbaan eener plan( et, waarvan het eene (aphelium of
a1ogeum ) het verst, het andere (perihelium of perigeum) het digtst bij de zon of de aarde is. De
lijn, die deze punten vereenigt, heet ligne des absides, absiden-lijn f. grootste as f. der planetenbaan.
Absidal, e, adj. Wat tot de abside behoort,
er de gedaante van heeft.
Absinthate, m.[Chim.] Alsemzuur-zout n.
/41sem m., alsemkruid n.,
Absinthe, f.ot[]
[B
--- alsemdrank m., — bitterheid, grievende smart f.
zielsverdriet n. La vie est mélée dabs-.
Absinthé, e, adj. [Pharm.] Met alsem gemengd : Potion abs-e, alsemdrankje.
Absinthine, f. [Chico. De zelfstandigheid f.,
waaraan de alsem zijne bitterheul ontleent.
Absinthique, adj.: Aside abs-, alsemzuur.
Absolu, e, add. Onafhankelijk, ongebonden,
onbeperkt, oppermagtig, volstrekt : Roi abs-;
autorité abs-e. — Gebiedend, meesterachtig, beslissend, geen te genspraak gedoogend : Parler d'un
ton abs-. — Geheel, volkomen, volledig, volslagen
Solitude abs-e. — [Gram.] Buiten betrekking, of
op zich zelven staande, niet betrekkelijk, onbeheerscht,
volstrekt (het tegengestelde van relatif) : Ablatif
abs-, onafhankelijke, door geen ander uitgedrukt
woord beheerschte ablativus of Ede naamval. -[Phys.] Mouvement abs-, pesanteur abs-e, vol
zich zelve beschouwde beweging, zwaarte.-strek,op
— Jeudi abs-, witte Donderdag.
Absoluanent, adv. Onafhankelijk enz. ;
gebiedend enz. (zie ABSOLU) ; volstrekt, volstrektelijk,
noodzakelijk, onvermijdelijk: I1 faut q ue j'y aille
abs-, ik moet er volstrekt, noodzakelijk heen. -Abs- parlant, in 't algemeen gesproken, over 't
geheel genomen. — L'homme eonsidéré abs-, de
mensch op zich-zelven beschouwd.
1- Absoluteur, -trice, adj. Yri si)rekend.
Ook als subst. : Vrijspreker m., vrijspreekster f.
Absolution, f. Vr(jspr(king f., ontslag n. van
een' schuldige). [Cath.] Zondenvergeving, strafontheffing, kwijtschelding, absolutie f.
Absolutisme, m. Onbeperkte alleenheerschap pij f., de leer daarvan, absolutismus n.
Absolntiste, m. Aanhanger, voorstander van
de onbeperkte alleenheersch app (, absolutist m.
Absolutoire, adj. Vrijsprekend, strafonthef.

.

,

5 Absorbanter, V. a. [Pharm.] Absorbérende

middelen gebruiken.

Absorbé, e, adj. (en p art. passé van absorber) Verzwolgen, verdiept, verzonken. — (pop.)
Il est abs-, hij heeft wat (eene ziekte) onder de
leden.
Absorber, v. a. Inzuigen, opzuigen, opslorpen,
ah so r b é re n ; verzwelgen, verslinden, inslokken;—

doen verdwenen, te niet doen, verloren doen gaan
(van kleuren, geluiden, geuren, smaak). — Geheel
bezig houden (den geest, de aandacht) , geheel of
grootendeels wegnemen (den tijd) . — [Chico.] Les
alcalis absorbent les asides, de loogzouten slorpen
de zuren op, verzachten,. matigen, verstompen de
werking der zuren. — Etre absorbé dans l'étude,
in de studie verdiept, verzonken zijn. — Het wordt
ook zonder voorwerp gebezigd : Tout le corps
exhale comme it absorbe. — S'ABSORBER, v. p r.
Verzwolgen worden, verloren gaan, zich verliezen : La pluie s'absorbe dans les sables, de regen
verliest zich, verdwijnt in het zand.

Absorptif, ive, adj. [Chim.] z. v. a. AB-

SORBANT.

Absorption, f. Inzuiging, opslorping,

ging f.

verzwel-

Absorptivité, f. Opslorpingsvermogen n., in-

zuigingskracht f.
Absoudre, v. a. (zonder déf. en subj. imp.)
Vrjspreken; — vergeven, verontschuldigen; regtvaardigen: je vous absous de votre négligence, ik
vergeef u uwe nalatigheid. — [Cath.] De zonden
vergeven, ontzondigen, kwijtschelden, absolutie
geven. — 't Wordt somtijds zonder voorwerp gebezigd: Les lois qui absolvent. — S 'ABSOUDRE , v.

pr. Zich zelven vergiffenis schenken, zich vrjspreken : Jamais on criminal ne s'absout de son crime.
Absous, oute, adj. (en part. passé. van ab
Vrijgesproken.
-soudre)
Absoute, f. • [Cath.] 41gemeene zondenvergifj'enis, absolutie f. op witten Donderdag in de
latnsche, en op goeden Vrijdag, in de grieksche
Kerk; de p reek f., welke 't volk op die absolutie
voorbereidt; — de bewierookin gen, besproe jingen
en gebeden rondom de doodkist bij de likdienst.
Absteme, adj. en subst. m. en f. Wie geen
wijn drinkt; wie het nachtmaal slechts onder ééne
gedaante (die des broods) gebruikt. — [Bot.] Plante
abstème, plant, die weinig voedsel verlangt.
Absten ant, e, adj. en subst. Wie zich onthoudt, inz. van zijne stem uit te brengen, de buiten
stemming blijvende.
Abstenir (s'), v. p r. Zich onthouden, zich
wachten, mijden, nalaten : S'abst- de vin, de café,
geheel geen wijn, geen kof/Ij drinken.
Abstention, f. Onthouding f. — [Jur.j Eigen
onbevoegdverklaring f. eens regters om on eene
zaak te oordeelen; — afstand m. eener erfenis (bij
de Romeinen).
Abstergent, e, [Méd.] Reinigend, zuiverend,
afvoerend. -- Ook als subst. m.: Un abstergent,
een reinigend, afvoerend middel.
Abstergé, e, adj. (en part. passé van absterger) Gezuiverd. Une plaie abstergée.
Absterëer, v. a. [Chir.] Zuiveren, uitwasschen
(van wonden, zweren) . — S'ABSTERGER, V. pr. Gezuiverd, gewasschen worden.
Abstersif, ve, adj. Zuiverend, reinigend.
Abstersion, f. Het reinigen, zuiveren, uit
wond) ; de reiniging f.
-waschen(r
Abstinence, f. Onthouding, matigheid, soberziekenm.,
magere
kost
diëet
n.,
[
heid f. ; Méd.]
spijs f. [Cath.] Jours d'abst-, onthoudingsdagen,
da jen, waarop geen vleesch mag gebruikt worden.
Abstinent, e, adj. Onthoudend, onthoud
matig, sober.
-zam,
Abstractif, ive, adj. Door afzondering (ab
gevormd; afgetrokken begrippen uitdruk-stracie)
-kend.
Abstracteur, m. Wie eene a b s t r a c t i e maakt.
Abstr- de quintessence, een chemist, alchimist m.
Abstraction, f. [Log.] Afzondering, aftrekking scheiding, abstractie f. (waardoor de
eigenschap of een deel eener zaak van die zaak
zelve afgezonderd wordt) . — Abstr- faite des cir-

Bref abs-, aflaatbrief.
Absorbable, add. [Chim.] Opslorpbaar.
Absorbant, e, [Pharm., Chim.] Opslorpend,
inzuigend, opdroogend, veronzijdi end, verdeelend,
a b s o r b é r e n d. [Bot. en Anal.]g Des vaisseaux
abs-s, opslorpende vaten, zuigvaten. — Den geest,
de aandacht, den t jd geheel of grootendeels bezig
houdende, boejende, wegnemende: Une occupation constances of Faisant abstr- des circonstances, de
abs-e; des travaux abs-s. — Ook als subst. m. omstandigheden niet in aanmerking genomen, afrebezird : Les alcalis sopt des abs-s, de loogzouten gezien van de omstandigheden. — Raisonner sur
Zij)) zuuropslorpende, zuurverzwakkende stoffen.
une abstr-, over een algemeen (abstract) voorwerp
[end.

ABSTRACTIYEMENT

--

ACATASTATIQUE.

spreken. — Abstractions, pl. Verstrooidheid f. van die geen deel van eene schilderij uitmaakt. -- Acuniversitaire, administratieve afdeeling der uni
geest, van gedachte.
Frankrijk. -- Ac- d'équitation, des--versitan
Abstractivenient, adv. 14 fgezonderd, op zich
zelf (bes('houwd) . Abstr- parlant, de zaak in 't a f- crime, de danse, rij-, scherm-, dansschool f. —
Ac- de jeu, openbaar speelhuis, dobbelhuis n.
getrokken beschouwd.
Aeadémi[ier, v. a. Tot akademie-lid maken.
Abstraire, V. a. [Log.] Aftrekken, in gedachAeadémique, adj. Akademisch, de hoogeschool
ten afzonderen, scheiden; — ontrukken, geweld betreffende. Figure ac-, studie -figuur voor den
dadzq wegvoeren.
Abstrait, e, adj. [Log., Gram.] Afgetrokken., teekenaar. Figure de proportion ac figuur iets
afgezonderd, abstract (in tegenst. met c o n c r e t); meer dan, halve levensgrootte.
cademiquernent, adv.
A ,4kademisch, op aka-- diepgaand, diépzinni.g, moeijeljk te begrijpen,
de denkkracht zeer inspannende; — verstrooid, (1 fge- demische wijze.
Acadezuiser, V. a. [Point.] Naar 't model
trokken, verdiept, in mijmering verzonken. -- Etre s
abstr-s, afgetrokken wezens, die niet wezentlijk, (académie) teekenen. — S'ACADICMISER, V. pr.
maar alleen in onze verbeelding bestaan. — Mathe- Zich naar de beginsels, de regelen der Fransche
matiques abstr-es, zuivere wiskunde. — Nombre .kademie schikken.
Acadénnisier, z. v. a. ACADE311F1EII.
abstr-, onbenoemd getal.
Acatléiniste, in. en f. Akademnist, leerling m.
Abstraiteinen:t, adv. In 't af vetrokken, in
en f. in eerie gymnastie-school.
a fc1etrokken zin ; (Iie/)zinnig; (n2 ., Z. All '1 RAIT.
Acagnareler, V. a. (pop. et fain..) Lui en lieAbstrns, e, adj.. Verborgen, duister, donker,
derlijk maken. — s'ACAGNARDER, v. pr. Een lui,
moeijel k te verstaan, zwaar. te doorgronden.
Absurde, arlj. Onrlerijmd, tiot, belagchel(k, be- weelderig, liederlijk leven leiden.
Acajou, m. [Bot.] Mahonie-boom; olifantsspottelijk, niet heit gezond verstand strijdig. — Ook
luisboom m. — Bois d'acajou, mahonie-hout n. Des
als subst. gebezagd : tiéduire un( opinion a
bewijzen dat het beginsel of (le ge1''o ;trekking eerier meubles d'acajou, nzohoniehouten meubelen.
Acaliein, e, adj. [Bot.] Kelkloos, zonder kelk.
,peening valselz, onhoudbaar is.
Aealieulé, f. [ Bot.] Plant o f plantensoort f.
Absurdenuent, cede., Ongerijmd enz., zie ABzonder bij- of nevenkelk.
SURDE.
Acalifourehonne, e, adj. (fam.) Schrijlings
A1>sinrdité, f. Ongerijmdheid, zotheid, str diggezeten ; te paard.
heid met (le rede.
Acalifonrehonner (s'), v. pr. (fain.) SchrijAbsurdo (ab of ex), a.dv. (lat(in) Van eerie
lings (b califourchon) gaan zitten.
Ong(i)/m(//1(i(/ uitgaande, ongerrijmnrl.
Acalot, m. [H. n.] Mexicaansche waterraaf r.
Absns, m. [Bot.] Soort van egyptische cassia f.
Acalyphe, m. Bot.] Indiaansche brandnetelm.
Aburot, m. Parkiet m., gróen vogeltje van de
Acamacaa, in. [H. .) Gekuildevliegenvangerm.
Goudkust.
Aeaiupsie, f. [Med.] Ziekelijke gewrichtsAbus, m. Misbruik, wangebruik, verkeerd ge
dwaling f., verzien,. misverstand n.,-bruikn.; stijfheid f.
Aeaiupti, adj. [Ph` s.] Het licht niet terug
fout f., a b u i s n. ; --- bedrog n., misleiding f. : le
-katsend,
blonde nest du'abus et vanite, de wereld is enkel
akamptisch.
Acamptosonie, adj. [H. n.] Met onbuigzaam
bedrog en ijdelheid. — Abus de soi-meme, zelf belijf.
vlekki,nq f.
Abiisentent, m. .3lisbruikmaking f.
Acane,f. [Bot.] Braambezie, braambezie-struik f.
Acanga of Acaiique, m. [H. n.] Het Guibitser (de (lrt. of cie qc.) v. n. Misbruiken,
misbruik mnaken. Ab- d'un dumestique, te veel van nésche hoen; de amerikaansche kuifkoekoek m.
Acanthabole, m. [Chir.] Splinter- of graateen' bediende verren, hem ijiet werk overladen. Abd'une fide, een n eisje verleiden. — ABUSER, V. a. tang f.
Acanthaeé, e, adj. [Bot.] Stekel -, doorn.achtig.
Bedriegen, misleiden, om den tuin leiden. -- S'AAcanthacees, of Acanthoïdes, f. pl. SteBUSER, V. pr. Zich bedrler.,en, zich versgissen: Je
ik
kelachtige,
distelvorrnige planten.
abusé
de
deux
florins
en
comptant,
me suis
Ácanthe, f. [Bot.] Beerenklaauw m. [Arch.]
heb mij twee dulden rui Brekend.
Sieraad n. van loofwerk (naar den bladervorm van
% Abuseur, m. Bedrieger, verleider m.
Abeisif, ive, adj. Verkeerd, wederregtelijk, 't gewas zoo ,geheeten).
onbehoorlijk, strijdui met wetten, regels of goede
Acanthies, f. pl. [H. n.] Insecten van 't gegebruiken ; -- oneigenlijk, .s•trijdi(J met iie taal, slacht der hal fschildigen, die veel op weegluizen gelijken.
sloor 't gebruik niet gewettiqd.
Acanthoïdes, z. ACANTHACEES.
Abusiveinent, adv. Verkeerdelijk enz., z. ABL'Asanthologie, f. Puntdicht-verzameling f.
SIF; -- abuis, bij verg.issi-rill, bij verz•inning.
Abduter, v. a. (ei{.e1al?lk) kikken; uitgooijien,
Aeanthophage, adj. [I3. n.] Van distels
uitslaan, om te zien wie 't eerst zal spelen. — levend, distelvretend.
Acanthoptérygiens, m.pl. [H. n.] Visschen
ABUTER, V. n. Al('t de einden aan elkander raken
met stekelvinnen.
(v(In twee stukken hout).
Acapit, m. Soort van leenregt n., dat bij el/een
Abntilon, m. [Bot.] Fluweel-nialuw f.
overgang van eigendom aan den regtstreekschen
Abyme, z. ABilME.
Acabit, m. Soort, goede of slechte eigenschap f. heer betaald werd.
Acardie, f. [Afat.] 't Ontbreken van het hart.
(inzonderheid van vruchten en (Jroenten) ; -Acare, m., z. CIRON. — Acarer, z. ACCARER.
n., aard m., slag n. (van personen, en meest
Aeariàtre, adj. Kregel, kij fzwk, twistziek,
in kwaden zin) : Gens de mème ac-, volkje n.. van
knorrig.
één slag.
Acacia, m. of Acacie, f. acacia-boom m.
t Aearihtrete, f. Kregelheid, kfj fzucht f.
Acarima of Marikina, m., z. SINGE-LION.
Aeadenticien, in. Planhanger m. der SocraAcarne of Acarnan, m. [H. n.] Wi.ttezeetische en Platonische school bij de Grieken ; akade4niie-lid n., a k a d ('iii i s t m., inz. (bide Fra.ns(hen) brasem m. ; — [Bot.] Steekkruid n., casaubonische
lid van eerie der 5 akademiën, die het Instituut uit distel m.
Acarns, m. (spr. a -ka-ruce) Kaj.tsworm m.,
- ACADEMICIENNE , f. Vrouwelijk akade--maken.
mijt, made f.
mie-lid.
t Acasaner (s'), v.pr. Inslapen, insluimeren.
Aeade mie, f. _'4 k a d e m i e f., oorspronkelijk de
naar zekeren Akademos (Inc geheeten plaats bij
Acatalecte, Acatalectique, adj. [Pods.],
Athen.en, waar Plato leerde; — naam. van ver Vers ac-, volkomen vers n., a k a t a 1 e k t i k u s, m.,
genootschappen en instellingen, van oefen--schilend jambische versmaat van ééne lettergreep meer dan
plaatsen voor eerie of meer wetenschappen (If kun- de katalektikus.
Acatalepsie, f. [Phil.] Onbegrijpelijkheid f.;
sten, voor eerie of meer der geleerde faculteiten ; —
eene van de off a fdeelingen der universiteit leer, die niets zekers aanneemt; — [Méd.] Ver
van Frankrijk, inz. l'ac- francaise, de fransche
-standverbijgf.
akademie ; — ook doorgaans voor : universiteit,
Acataleptique, adj. Onzeker, twijfelachtig,
hoogeschoolf. (waar de verschillende faculteiten a k a ta le p t i s ah ; — aan verstandsverbijstering
vereenigd zin) ; — de vergaderplaats f. der aka- lijdende. — ails subst. : twijfelaar. m.
demie-leden; 't ,gebouw der hoorieschool. — [ Peint.]
Acatastatigne, ady. [Mod.] Onregelmatig,
Eerie neheele 1/jaar, 't :ij naakt of ligt gedrapeerd, onbestendig (van koortsen).
.

-,
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-I- Acatholique, adj. Niet-katholisch. Ook als
subst. gebezigd : een niet-katholjk.
Acaule, adj. [Bot.] Stengelloos, ongesteeld; —
met bladerloozen stengel; — kortstengelig, kort
-gestld.
Accablant, e, adj. Drukkend, zeer zwaar of
bezwaarlijk, moeijelijk. -- Reproche acc-, diepkrenkend verwijt. Nouvelle acc-e, terneerslaande, droevige, grievende tijding. Personne, visite acc-e,
lastig, onverdrageliik mensch of bezoek.
Actable, e, add. (en part. passé van accabler)
Terneergeslagen, benaauwd, gedrukt, bezwaard,
overstelpt. — Ace- de dettes, met schulden overladen.
Ace- de sommeil, door den slaap overmeesterd,
vakerig. Ace- par le nombre, door overmagt overstelpt. Ace- sous le poids de la misère, bezwijkend
onder den last der ellende.
Accablement, m. Druk m., ternederdrukking;
neêrslagtigheid, afgematheid, uitputting; verslap ping, zwakte f., verdriet, hartzeer n., kommer m.;
last, overlast m., overladenheid, beslommering f.
Aceabler, v. a. Terneder drukken, onder den
last doen bezwijken, overladen; — overstelpen, benaauwen, bedroeven, bezwaren, ontmoedigen, uit putten ; — lastig vallen, kwellen, vervélen, pijnigen ;
— overmeesteren, de overhand krijgen. — Het wordt
dikwijls in goeden zin gebezigd : Ace- qn. de lou
iemand met lof, met geschenken-anges,dprt
overladen. — Somtijds zonder voorwerp: (iet homme
actable p ar l'éminence de ses talents, the man
wekt ontzag door zijne uitstekende talenten. —
S'ACCABLER, v. pr. Zich overladen : s'accabler d'affaires, zich te veel zaken op den hals halen.
Acealmée, f. (minder goed ACCALMIE). [Mar.]
Kortdurende windstilte f.
Accaparé, e, adj. (en part. passé van accaparer) Opgekocht.
Accaparenient, m. Opkooping I. (uit winstbejag) ; — de opgekochte waar f.
Accaparer, v. a. Opkoopen, wegkoopen (om
de prijzen te doen stagen) . — Ace- les voix, les
suitrages, de stemmen omkoopen, ze door slinksche
wegen op één' persoon vereenigen.
Aceapareur, m., -ease, f. Opkooper in.,
opkoopster f. — Un act- de in faveur publique,
een bemagtiger van de volksgunst. Une accapareuse
de coeurs, eebe hartenwinster, veroveraarster der
harten.
Accarer, v. a. Een' beschuldigde met (in tegen
zijn' medebeschuldigde verhooren.-wordighevan)
Accariation, f. Het verhoor des beschuldigden
in tegenwoordigheid van zijn' medebeschuldigde.
Aceastillage, m.Mar.] Vertuininq f., kasteel n., voor- en achterdeel n. van een schep, bak m.
en schans f. (Men zegt nu gaillard d' avant en gaillard

d'arrière.)
Accastillé, e, adj. (en part. passé van accastiller) [Mar.] Vertuind.
Accastiller, v. a. [Mar.] Van bak en schans
voorzien, vertuinen.
Accéder, v. n. (à qc.) Toestemmen, toetreden,
bewilligen, goedkeuren; -- toegang hebben.
Aeeélératenr, -trice, adj. [Anat.] Versnellend, voortdrijvend : Muscles accelérateurs, versnellende spieren. — [ Phys.] Force accélératrice,
versnellende kracht, toenemende snelheid.
Accélération, f. [Phys.] Versnelling, vermeerdering f. van snelheid (vaneenvallend l igchaam) .
-- [Astr. ] Versnelde beweging f. (eener planeet) .
Dageljksche vooruitgang m. (in de schijnbare beweging der vaste sterren). — [ Méd.] Toenemende

ACC1 S.
eensivement, m. Het in grondpacht geven of
nemen, grondverpachting f.
t Accenser, v. a. In grondpacht geven of nemen.
-- s'ACCENSER,

ander te dienen.

zijne vrijheid verkoopgin ons een

t Aecenseur, m. Grondpachter; grondverpachter ; tienden-inzamelaar m. — Fém. ACCENSEUSE.
Accent, m. Stembuiging, toonrijzing of -daling
f., toonval m. : Ace- grammatical, spraakkunstige toonval, die de lettergrepen zwaar of scherp
maakt (onderscheiden van quantiteit, die ze lang
of kort maakt) . Ace- logique of rationel, logische
toonval, redetoon (gedeeltelijk door de zinteekens
aangeduid). Ace- oratoire of pathétique , rhetorische toonval, redenaars-toonval, nadruk m.
(die 't gevoel, de aandoening des sprekers uitdrukt) .
Ace- tonique, klemtoon. — Uitspraak f.: Aceprovincial of local, gewestelijke, plaatselijke uit
tongval. Pour bien parler it ne faut point-sprak,
avoir d'acc-, am wel te spreken, moet men geenerlei bijzonderen tongval laten hooren. — Toon,
klank m., uitdrukking f. : L'acc- du désespoir,
de la joie, de toon der wanhoop, der vreugde. —
[Gram.] Toonteeken, klankteeken n.: Ace- aigu
('), scherp toonteeken ; Ace- grave ('), zwaar
toonteeken; Ace- circonilexe () omgebogen toon
kapje n.
-tekn,
Accentuation, f. Toonaanduiding, klemleggng f. ; het plaatsen der toonteekens.
Accentué, e, adj. (en part. passé van accentoer) Den klemtoon hebbend ; van een toonteeken
voorzien.
Accentoer, v. a. Met stembuiging of toonval
spreken; met een accent teekenen, accentueren.
— Ook zonder voorwerp gebezigd : Ii ne salt pas
act-, hij weet den klemtoon niet behoorlijk te leggen,
de toonteekens niet goed te zetten. — s'ACCENTUER,
v. pr. Met een klankteeken voorzien worden.
Acceptable, adj. Aannemelijk, aanneembaar.
Acceptant,e, adj.Aannemend, ace e p td rend.
Acceptant, m. -e, f. [Jur.] .Aannemer, aanneemster. (In wisselzaken ,gebruikt men accepA

teur.)
Acceptation, f. Aanneming (van een ambt,
eene erfenis) ; goedkeuring, inwilliging (van een
contrac ) ; [Com.] Ace- d'une lettre de change,
aanneming, ace e p t a t i e f. (van een' wisselbrief) .
Aceepté, e, adj. (en art. passé van accepter)
Aangenomen, ingewilligd, geaccepteerd.
Accepter, v. a. Aannemen, aanvaarden (een
ambt, eene erfenis) ; goedkeuren, inwilligen (een
contract) ; aannemen te betalen, a c e e p t é r e n (een'
wisselbrief) . - Ace- son sort, sa condition, zich
aan zijn lot, zijnen toestand onderwerpen. J'en
accepte l'augure. ik neem het als voorteeken aan,
ik hoop, dat het zoo zal uitvallen, als men mij doet
hopen. — Ook zonder voorwerp gebezigd : Il vient
d'étre nommé is cette place, on ne salt s'il ac-,
eeptera, hij is tot die bediening benoemd, men weet
niet of hij zal aannemen. — S'ACCEPTER, v. pr.
Aangenomen worden: Ces propositions ne peuvent
s'accepter.
Accepteur, m. [Com.] Aannemer, ac c e p t a n t
m. (van een' wisselbrief).
Acceptilation, f. Kwijtbrief m., quitantie f.
zonder betaling, kwijtschelding f.
Acception, f. Aanneming, persoonsaanneming,
voorkeur f., aanzien n. Rendre la justice sans
act- de personnes. regtspreken zonder aanzien des
persoons, onpartijdig regtspreken. Il n'y a point
d'acc- de personnes devant Dieu, bij God geldt geen
aanneming des persoons. — [ Gram.] Beteekenzs f.,

snelheid f. (van den polsslag, den bloedsomloop). —
zin m. (waarin men een woord opneemt) .
Bespoedigi-ng, vaardige afdoening f. (eenerzaak).
Aecès, m. Toegang m. (tot eene plaats of tot
Aceeleré, e, adj. (en part. passé van accelérer) Versneld, bespoedigd, verhaast. — [ Mil.] Pas een' persoon) . I1 est rare que la vérité ait accès
act-, versnelde pas, stormpas m. — Voiture act-e, aupres du trone, de waarheid heeft zelden toegang
of. als subst. une acc-e, snelwagen m., diligence f. tot (nadert zelden) den troon. Les accès de in
Aecélérer, v. a. Versnellen, de snelheid der science ne sopt pas sans diffleulté, de eerste bebeweging doen toenemen ; — bespoedigen, verhaasten, ginselen der wetenschap zijn niet gemakkelijk. -aandrijven. — S'ACCÉLERER, v. pr. Sneller worden, Aanval m. (eener ziekte, eener koorts).. Un petit
accès de fièvre, eene vermaning van koorts. --versnellen.
.,
Aceélérifére, m. Liever CELERIFERE, Z. ald. Voorbijgaande gemoedsbeweging, vlaag f.: Aceès de
Aeeense, f. (weleer) Pacht-contract n., grond folie, de colère, gekke, toornige vlaag. Il a des
verpachte zaak f. ; pachtpr js m.,-verpachtïngf.;d accès de libéralité, hij heeft vlagen van mildheid,
grondpacht f. — Accense, m. bij de romeinsche mi- er bekruipt hem soms een geest van mildheid. —
litie z. v. a. surnuméraire (z. ald.) ; senaatsdienaar Tweede stemming f. (b ij de verkiezing van een'
paus, in geval bij de eerste geen kardinaal 't ver
m., soort van deurwaarder bij de Romeinen.
getal stemmen gehad heeft).
-eischt
t Accenseinent, Accensissement of Ac-

ACCESSIBILITÊ

--

Accessibilité, f. Genaakbaarheid, gemakkelijk-

heid f. van toegang.

Accessible (a), adj. Genaakbaar, toegankelijk (van plaatsen en personen). — Ace- a laraison,
vatbaar voor rede ; acc- aux souffrances des mal
gevoelig voor het lijden der ongelukkigen.-heurx,
Accession , f. Toestemming, toetreding f. (bijv.
tot een verdrag.) — [Jur.] aanwas m., toeneming f.
van een eigendom door vereeniging met een onderhoorig voorwe rp ; — troonsbeklimming, komst f.
tot den troon (door Bossuet in dien zin gebruikt) ;
— verschijning f. op eene plaats (op regterljk bevel);
--- zamenvoegzng f.

Accessit, m. (latij n) Tweedeprfjs, bij- of nevenprijs m.; — tweede stemming f.. (z. v. a. accès in
dien zin).
Accessoire, adj. Aanhangend, bijbehoorend,
bjjhoorig.
Accessoire, m. Aanhangsel n., bijkomende
zaak f., toevoegsel, bijwerk n., bijzaak f, r onder
voorwerp n.
-geschikt
Accessoirement, adv. Bj wijze van aanhangsel of toevoegsel.
Accidence, f. [Phil.] flard m., wezen n.,
mogelijkheid f. van het toevallige.
Accident, m. Toeval n., onvoorziene g ebeurtenis f. ; ongeval, ongeluk, ongemak , letsel n. —
[Méd.] bijkomend ziekteverschijnsel n. — rPeint.]
Wijzigin g f. van 't algemeen e feet door licht- en
kleurschikking: Ace- de lumiere , bijlicht, toevallig invallend licht n. — [Géol., Strat. ] Accde terrain, afwisseling, - oneffenheid f. des bodems, der vlakten. — [ Phil.] Toevalligheid f.,
het toevallige, niet wezenlijke, de toevalli e eigenscha f. — [Mus. Bijteeken, toevallig Yéekenn.
sleutel aan geduid). — PAR ACCIDENT,
in
(niet den

adv. Bij toeval, bij geval, bij ongeluk.
Accidentaliser, v. a. Toevallig maken, aan
de kansen van het toeval overgeven. — 4 s'ACCIDENTALISER , V. pr. man de kansen van het toeval
overgegeven worden.
Aceidentalité, f. [Phil.] Toevalligheid, hoedanigheid f. of toestand m. van het toevallige.
Accidenté, e, adj. (en part. passé van accidenter). [Strat.] Oneffen, ongelijk, afwisselend. Une vie diversement acc-e, een leven vol a fwisselingen of tegenheden.
Accidentel, le, adj. Toevallig. — [Mus.] Sine
acc-, bijteeken (z . ACCIDENT) ; Ligne acc- le, bijlijn,
lijn, boven de 5 gewone notenlijnen of den notenbalk

getrokken.
Accidentellement, adv. Toevallig, bij toeval,
gevallig, bij geval.

Accidenter, v. a. [Straf.] One en, moeijeljk

bruikbaar maken, met beletselen, hindernissen voor
(een terrein, een slagveld).
-zien
Accinite, z. AXINITE.

Acciper, V. a. 1Vemen, wegnemen.
ccipitres, m. pl. [H. n.] Roofvogels.
Accipitrin, e, adj. Naar de roofvogels ge-

lij kende.

Accipitrine, f. [Bot.] Soort van wilde latuw f.
Aecise, f. Regt n. op de eetwaren, verbruiksbelasting f., accys, accijns m.
Acclainateur, m.
Zb ejuicher m. (weinig gebruikt).
Acclamation, f. Toejuiching , luidruchtige
goedkeuring f., handgeklap, gejuich, vreugdgeroep
n.
PAR ACCLAMATION, adv. Met eenparige, en
luid uitgedrukte toestemming, met gejuich, zonder
hoofdel jke stemmin g (bijv. verkiezen, een' voorslag
aannemen), bij acclamatie.
Acelamer, v. a. Gezamentlijk toejuichen, bij
acclamatie goedkeuren.
• ]- Acclamper, V. a. [Mar .] , liever JUIIELER,
z. afd .
Acclimaté, e, adj. (en part. p assé van acclimater). dan de luchtstreek of 't klimaat gewend
g e ace 1 i m a t e e r d. — Ook als subst. gebezigd :
—

Un acclimaté.

Acclimatement, m. Gewennin f. aan de
luchtstreek , inheemschmaking , a c c t im a t a t i e,
acclimatie, acclimatiséring f.
Aceliinater, v. a. dan de luchtstreek doen
gewennen; inheemsch maken. — S'ACCLIMATER,
V. pr. Aan de luchtstreek gewennen; aan 't
klimaat gewoon raken. -- J'aurai de la peine
l m'acclimater dans cette famille, ik zal moeite
g
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hebben mij naar de levenswijze, het doen en laten van dat gezin te schikken, daarin als thuis
te worden.
Aceliné, e, adj. [H. n.] Overhellend, gebogen.
Accoing,ons, m. pl. [Arch.] Stop- of aanzet
aanzetsparren (van een dak) .
-stuken,
t Accointable , adj. Handelbaar , gezellig,
vriendelijk.
Accointanee , f. Omgang m., vertrouwelijkheid, gemeenzaamheid f. — [Jur.] Ongeoorloofde
gemeenschap f. tusschen een' man en eene vrouw.
t Accointé, m., -e , f. Minnaar m., minnares f.; bloedverwant m. en f.
t Accointer, V. a. Aanspreken, kennis maken; omgaan. — S'ACCOINTER (de qn.) v. p. (fam.)
gemeenzaam , vertrouwelijk omgaan. S'acc-d'une
felle, zich met een meisje inlaten, ongeoorloofden
om ang met haar hebben.
-F Accoisement, m. Bedaring f., het ophouden
eener innerlijke beweging.
-t- Accoiser, v. a. Doen bedaren, , stillen. —
S'ACCOISER, v. pr. Bedaren ; — van zijne kracht
verliezen.
Accolade , f. Omhelzing , omarming 1., —
(Chev.) ridderslag m.: Donner face- it qn., iemand tot ridder slaan; (iron.) iemand een' degenstoot
in de ribben geven. Recevoir face-, tot ridder geslagen worden. — De plegtigheid f. , waarmede
iemand in het legioen van eer (legion d'honneur) wordt op g enomen. — Strik m. ter vereeniging van woorden, regels, notenbalken, posten in
Bene rekening enz. — [Cuis.] Une ace- de lapereaux, twee zaamgestrikte g ebraden konijnen.
Accolader, V. a. Omhelzen; — door eene accolade (z. aid.) vereenigen. — .]- S'ACCOLADER, v. pr.
Elkander omhelzen; — (Mil.) in de orde van 't legioen van eer opgenomen worden; — openlijk in
een' hoogeren militairen rang erkend worden.
Accolage, m. [Agric. en Hort.] Het binden
van de wijnstokranken, van de vruchtboomtakken
aan staken of latwerk.
Accolé, e,. wij. (en part. passé van accoler)
Zamengevoegd, vereenegd. -- [Bias.] Met een' halsband voorzien (van dieren); omstrengeld (b. v. een
boom door een slang); zijdelings zamengevoegd
(van twee schilden) .
t Aecolée, f. Ridderslag m., z. v.. a. ACCOLADE.
Accolement, m. Kant m. eens wegs tusschen
de straat en de sloot.
Accoler, v. a. Omhelzen, om den hals vatten.
(In dien zin weinig gebruikt.) — (Pol.] B# den
kraag pakken, aanhouden. — [Agric. en Hort.]
Aanbinden, opbinden (van wijngaard-ranken, leiboomtwjgen). — Vereenigen, zamenvatten (met een
acccolade of strik.) — [Arch.] Om eene zuil slip g eren (b. v. palm- of lauriertakken, wijngaardbladen); — twee stukken hout zamenvoegen om ^elkander te steunen. -- [Bias.] Twee schilden met de
zijden zamenvoegen, aaneen sluiten. — Ace- des témóms, getuigen tegenover elkander stellen. — Acedeux noms dans un même discours, twee namen
in dezelfde rede bij of naast elkander plaatsen. —
(Prov.) Ace- la cuisse, la botte à qn., iemand laag
vleijen, voor iemand kruipen, hem met groote onderdanigheid ontvangen. — S' ACCOLER , V. pr. Elkander omhelzen; elkander omstreng elen.
Aceolure, f. [Agric. en Hort.] Stroo-, biesband, m. bindteen f. (ter opbinding van ranken en
takken). — Ook z. v. a. ACCOLAGE.
t Accommettre, V. a. Honden tegen elkander ophitsen.
Accommodable , adj. Vereffenbaar , b# te
leggen.
Acconimodage, m. [Cuis.] Thebereiding f.
— [Coif.] Het opmaken (van het haar, van eene
pruik); het loon daarvoor.
Aecommodant, e, adj. Geriefelijk, toegevend,
inschikkelijk, rekkelijk, verdraagzaam. --- Ook als
subst. gebezigd: Les plus acc-s, de inschikkelijkste
menschen.

Accommodation, f. [Phil.] Connaitre par

ace-, eene zaak door het denkbeeld van eene andere kennen. — [Théol.] Système d'acc-, schikkingsstelsel, stelsel n. van accommodat ie.
Vroeger ook z. v. a. ACCOMMODEMENT.
Accommodé, e, adj. (en p art. passé van accommoder) Geschikt, passend, overeenkomstig:
Lair dopt êe tr
aux paroles, 't gelaat moet
---

w
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overeenkomstig de woorden zijn, moet bi de woorden passen; — vereffend, in der minne bijgelegd (van
( en' twist) — toebereid (van spijzen ; — ut gedost,
toegetakeld; mishandeld; — bemiddeld, gegoed, rijk:
Etre ace- des biers de la fortune, met goederen
gezegend zijn; Un homme Bien, , mal acc-, een ge
onbemiddeld man. -- Etre mal ace-, slecht-goed,
gekapt zijn. (In dien zin verouder(l.)
Accommodement, m. Verdraq,vergelijk, n.
schikking, vereffening, afmaking, bijlegging, bemiddeling, bevrediging, verzoening f. (van eengeschil).
(Prov.) Un méchant ace- vaut mleux que Ie meifleur proces, een mager verdrag is beter dan 't vetste proces. — Nliddel ter verzoening : J'ai trouvé
tin acc- it cette affaire, ik heb een middel ,gevonden om die zaak bij te leggen. — Inri:gting tot gemak, verfraaijinq enz. (In dien in verouderd.) —
[Peint.] Schikking der draperiën of omkleedingen.
Accommoder, v. a. Passen, lijken, aanstaan,
zeer gelegen zijn, goed te pas komen : Cette pièce
de terra l'accommoderait bier , accommoderait
fort son part, dit stuk grands zou hem zeer geschikt gelegen zijn, zou goed bij zijn park komen.
--- Verzoenen. bevredigen (strijdende partijen); in
der minne bi,jleggen, vereffenen (geschillen, twisten) . -- Schikken, regelen, overeen brengen, overeenkomstig maken : Ace- sa dépense it son revenu,
zijne uitgaven naar zijne inkomsten regelen. -Rangschikken, in orde brengen, goed inrigten. —
(iron. , et fam.) Toetakelen, mishandelen. - (Proc.)
®n In accommodé tout de roti, men heeft hem danig toegetakeld. Goed bedienen, goed huisvesten
(van een' (laarkok, logementhouder enz.) — Klaarmaken, toebereiden (van spijzen) . — Twee schijn
strijdige dingen overeen brengen (meest in-bar
ongunstig('n zin) : Ace- la religion avec les plaisirs,
de godsdienst met de vermaken overeen brengen. —
[Coif.] Opmaken , kappen. (In dien zin verou(lerd.) — Ace- qn. de qc., iemand met iets gerieven, het hem afstaan, overdoen, verkoopen; ook
zonder regime indirect : Si vette étoffe vows convient, je vous accommoderai, i-n(li,en die stofu aanstaat, kan ik is er aan helpen, zal ik is daarvan
voorzien.
s'AC(.0)I)IODER; v. pr. Zijn gemak nemen, het
zich gemakkelijk maken; zich met te veel vr))
Gemeenzaamheid van iets bedienen; —-postighed,
14/gelegd, vere/fend, bevredigd, verzoend worden;
het eens worden; — zich schikken, het toilet maken; — zich toetakelen: Il s'est accommodé de la
belle maniere, hij heeft zich deerlijk bemorst, leelijk gehavend, duchtig bezopen enz -- S'acc- ii,
zich schikken naar ('t gebruik, den tjjd, de luimen,
de omstandigheden enz.); aanstaan, lijken, passen.
— s'Acc-de, geed of ten minste niet slecht vinden
en er zich van bedienen: Socrate s'accommodait
de 1'innocente joie des festins. Socrates natra deel
aan de onschuldige vreugd der feestmalen; Il salt
s'acc- de tout, hzj weet met alles te vreden te
zijn, hij neemt alles voor lief; Quand it trouve de
bon vin in s'en accommodé comme it faut; als hij
goeden v' jn aantreft, laat hij hem zich naar den.
aard smaken. — (Prov.) Quand on n'a pas de quoi
s'acc-, it faut snee- de CO qu'on a, men moet roeijen met de riemen, die men heeft; men moet de tering naar de nering zetten. Accommodez-vous, le
pays est large, neem uw gemak, er isplaats genoeg
(lion. van iemand, die zich te vr'jjpostig ge(Iraagt).
Acconzmodeur, m. Ace -s de religion, godsdienst-zamens►nelters, zij, die de verschillende christen-kerkgenootschappen wenschen te vereenigen.
Acroutpagnage, I. [Manut.] Fijne inslag
m. bij met goud opgewerkte stoffen.
..
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Accompagnateur , m. -trice, f. [Mus.]

Begeleider m., begeleidster f., hi' of zij, die met de
steng of een instrument de hoo fdpart# van een muzijkstuk ondersteunt. — Ook medepligtige, deelgenoot m. In f : Pourquoi Ie crime trouve-t-il plu
-tóonac
que In vertu elle même ?
Accompagné, e, adj. (en part. passé van accompagner) Vergezeld, begeleid.
Accompagnement, m. Begeleiding, vergezel
stoet m., gevolg n., sleep m , geleide, n.;-lin,f.;
bedekking f. (escorte);
vereischte ijsaak f.,
toebeh.00ren, noodig sieraad n..; - [Mus. ] begeleiding (met de stein of een speeltuig om de hoofdpartij te steunen en beter te doen uitkomen); -[Arch. et Peint.] aanvulling f., bij figuren, bisie'
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raden; -- [Bias.] Sieraden of figuren buiten en om
het wapenschild.
Accompagner, v. a. Vergezellen, begeleiden,
medegaan; gepaard gaan met, volgen op; uitgeleide
doen, uitlaten. — Passen , goed staan, voegen,,
goed komen bij: cette coiffure accompagne been
(merveilleusement Bien, admirablement) son visage, dat kapsel past goed (wonderwel) bij haar gelaat. — [Mus.] Begeleiden, accompagnéren, de
hoofdpartij met de stem of een speeltuig ondersteunen en doen uitkomen ; medespelen. , medezingen.
— In dien zin ook zonder voorwerp gebruikt: it
accompagne Bien, mal, à livre ouvert. — s'ACCoMPAGNER, V. pr.. [Mus.] Zich begeleiden, al
zingend een instrument bespelen. — t S'acc- de
n., iemand medenemen, zich doen vergezellen)
(meest in slechten zin) .
Accompli, e, adj. (en part. passé van accomplir) Voleind, volbragt, voltrokken: I1 n'a pas
encore 24 ars accomplis, hij is, nog geen volle 2i
jaar oud. — Vervuld, verwezenlijkt; — volmaakt,
volkomen, voortreffelijk, volslagen, met alle gewenschte hoedanig eden voorzien.
Accomplir, V. a. Geheel afmaken, volvoeren,
volbrengen, voltrekken, voleindigen, voltooijen; —
uitvoeren, ten uitvoer brengen (een voornemen,
taak) ; vervullen , voldoen aan , nakomen (zijn
woord, zijne belofte, bedreiging enz.). — [Teint.]
Ace- la cuve, een versch kuipbad maken. — s'ACCOMPLIR, V. pr. Vervuld, volbragt worden, tot stand
komen : Que In volonte de Dieu s'accomplisse !
Gods wil geschiede ! — Volmaakter, meer volkomen worden.
Accomplissement , m. Volvoering : voleinding, afdoening; vervulling, verwezenlijking, uit
(weleer ook) volkomenheid, voortref -voeringf.;—
personen)
-felijkhd.(van
Acton, m. Soort van platboomde schuit f.
Accora e, m. Het stutten, schoren, schragen;
-- het schoorw.erk.
Accord, m. Overeenstemming, goedeverstand
, eendragt f. Etre d'ac--houding,esz
cord, van 't zelfde gevoelen zijn, het eens zijn, in
overeenstemming zijn. Etre d'accord avec soi-meme,
zich-zelven gelijk blijven, consequent zijn : Demeurer d'accord, erkennen, toestemmen. Tomber
d'accord, toestemmen, niet betwisten. Mettre d'accord, verzoenen; in overeenstemming brengen. —Verd ra vergelijk n., overeenkomst, schikking, f. a c
coord
g, n. -- Juiste verhouding, overeenstemming,
evenredigheid f. — [Mus..] Ineensmelting, ineenvatting f., zamenklank m., harmonie f. (van stemmen,
speeltuigen) f.; stemming , toonhoogte f. (van een instrument). Mettre d'accord, stemmen, op den ver
toon brengen. ' DUN COMMUN ACCORD,-eischtn
ode. Eenparig, eenstemmig. — D'ACCORD (voor j'en
suis d'acc.-), toegestemd, aangenomen, goed ! —
ACCORDS m., pl. [Poes.] Toonen , klanken , acc o o r d e n. — [Mar.] Schoren, stutten. — Huwelijksvoorwaarden. — (fam.) Il est de tons bons
accords, hij zegt op alles ja, 't is hem alles goed.
Accordable, adj. Wat zich laat overeen brengen, toestaan, verzoenen, stemmen enz. (zie de ver
ACCORDER) .
-schilendbtk va
Accordaiiles, pl. (pop. ) Onderteekening der
huwelijksvoorwaarden; die onderteekende voorwaarden zelven.
Accordant, e, adj. [Mus.] Overeenstemmend,
goed zamenklinkend.
Accordé, e, adj. (en part. passé van actor-der) Toegestaan, vergund; — gestemd.
Accordé, m., -e, f. Verloofde m. en f., bruidegom m., bruid(Beter fiancé, fiancée.)
Accorde ! [ Mar.] Gelijk geroeid! — tells subst.:
Commander 1, accorde , het bevel tot gel)jkw.atkj
roeijen geven.
Accordéon, m. [Mus.] Naam van een nieuw
muzijk-instrument met toetsen en blaasbalg.
Accorder, V. a. Bevredigen, degoedeverstandhouding herstellen , eensgezind maken , overeen
brengen, doen overeen stemmen, 1emiddelen, bijleggen, vereffenen. -- [Gram.] Ace- (of faire accle verbe avec son sujet, het werkwoord met zjn
onderwerp doen overeen stemmen, het in denzel f
den persoon en in 't zelfde getal plaatsen; Accl'adjectif aver Ie substantif, liet b) voegelijknaamwoord in 't zelfde geslacht en getal als 't zel fstandig naamwoord jlaatsen. — [Mus.] Ace- one harpe,
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un piano, eene harp, een piano stemmen). Acc- les
instruments les uns aver les autres, de speeltuigen
op denzel fden toon brengen. (Prov.) Accordez vos
flutes ! neem uwe maatregelen, houd u gewapend,
pas op uw tellen! — [Peint.] Ace- les tons, den
jui.sten kleurtoon geven, schaduw en licht goed verdeden. Ce peintre excelle dans l'art d'acc- ses
tableaux, dezé schilder verstaat uitnemend de kunst

Aecotoir, in. Zijleuning , f. (Weinig in gebruik.) — Ook z. v. a. ACCORE, z. aid.
Accouehée, f. Kraamvrouw. f. —.(Prow.) Caquet de lace- , kraamkamer praatjes. — Faire
face-, uit luiheid te bed blijven (zoowel van een'
man als van eene vrouw gebezigd) .
Accouchement, m. Het kramen, bevallen, ba
bevalling , kraam , verlossing; geboorte -ren,d
om eenheid en overeenstemming in zijne schildeLace- dune pareille idée na pas-hulpf.—(ig)
rijen te brengen. — Bewilligen, vergunnen, toe- du lui couter beaucoup de peine, de bevalling (het
staan, verleenen (eene gunst', een voorregt). La aan 't licht brengen) van zulk een denkbeeld moet
nature a accordd la raison à l'homme et la force hem niet veel moeite gekost hebben.
Accoucher, v. n. Bevallen, in de kraam komen,
au lion, de natuur heeft den mensch met rede, den
leeuw met kracht begiftigd, beschonken, toegerust. kramen, verlost worden; — aan den dag brengen, in
Ook zonder voorwee p gebezigd : I1 accordait avec 't licht geven (werken des verstands, doorgaans met
bont é et refusait avec grace. Les dieux ne lui ont moeite, na veel arbeids.) — (Prov.) Accouchez
pas accordé de revoir (d. i. la faveur de revoir) done ! Voor den dag er meê ! zeg op w«t ge achsa patrie. — Erkennen, voor waar erkennen, in terhoudt ! On a Bien de la p eine it Ie faire ace-,
stemmen, toestemmen, beamen. -- Ace- une fille en 't valt moeijeljk hem aan 't praten, aan 't klap
te krijgen. — ACCOUCHER, V. a. Verlossen, ge--pen
manage, een meisje ten huwelijk beloven.
S' ACCORVER , v. pr. Eensgezind , eenstemmig boortehulp toedienen. Ook zonder voorwerp ge)en, het eens zijn of worden, in goede verstand zigd : Adressez-vous a ce docteur, ii accouche.
Accoucheur , m. Vroedmeester geboortehel
uding leven, overeen stemmen. S'acc. avec soimèm. — [H. n.] Soort vanpad, vrij algemeen in-per
nme, zich zelven gelijk blijven, consequent zijn.
(Prov.) Its s'aceordent comme chien et chat, zjj de omstreken '`van Parijs. — ACCOUCHEUSE , f.
leven met elkander (verdragen elkander) als hon- Vroedvrouw. (Gebruikeljker is sage-femme.)
Accoaude, e, adj. (en part. passe van accou den en katten. — Met elkander strooken, bi elkander p assen, rijmen, zamenstemnmen (van kleuren, der) Op den elleboog geleund.
Aecoudement, m. [Mii.] Aansluiting, aan
speeltuigen, verzen, stemmen). --- Toegestaan wor=
ellebogen.
-rakingf.de
n: elkander toestaan.
Accouder (s'), V. pr. Op den elleboog leuAceordeur, m. Stemmer m. van piano's, orgels enz.); — stalen stemwerktuig n.; stemvork f. nen. — [Mil.] Elkander 'net de ellebogen raken
Aceordo, m. [Mus..] Italiaansche bas m. met en steunen.
Aceoudoir, m. Leunkussen n., armleuning f.,
12 of 15 snaren.
Accordoir , m. [Mus.] Stemhamer ; stem- vensterkussen n. ; — [Arch.] Leunmuur m. —
(pop et iron.) Allez chercher plus loin des achoorn. nn.
Aceore, m.Mar.] Schoor of stut m. van een coudoirs, leun, waarop ge wilt, maar niet op mu.
Accouer, v. a. .Het eene paard aan den stag t
op de helling slaand schip; .— de buitenrand m.
van 't andere vastmaken (van coue, voor q ueue,
cener bank of klip.
Accore, adj. [Mar.] Cote accore, steile, scherpe staart) - [Chas.] Ace- un cerf, een hert dicht
op de hielen zitten.
kust.
Accoulin, m. [Techn.] Rivierslijk n. (voor de
Accoré, e, adj. (en part. passé van accorer)
steenbakkers) .
Geschoord, onderstut.
Accouple
, f. [Chas.] Koppelband m. der
Schoren,
onderstutten
Aceorer, v. a. [Mar.]
(een schip op de werf).; — vastleggen (vaten, ba- jagthonden. )
Aeeouplé, e, adj. (en part. passé van aclen enz.) .
Accorne, e, adj. [Bias.] Gehoornd, met hoor coupler) Gepaard, gekoppeld, zamengevoegd.
Accouplernent, m. Paarswijze vereeniging,
andere kleur dan het dier. -- [Fort.]-neva
koppeling f. (b. V. van ossen voor den p loeg); -Met een hoornwerk voorzien.
het paren, bespringen, dekken enz. (van dieren, ter
. Accort, e, adj. (fam.) Welwillend, voorkomend, inschikkelijk, hoffelijk; beleefd; -- (vroeger) voortteling); — in deftigen stijl en in de poëzi ook
voor de vereeniging van man en vrouw; — ook van
behendig, sluw.
-t- Accortement, adv. Behendig, sluw, op lis- onbezielde voorwerpen : Le funèbre ace- de la nuit
et du silence, du remords et du crime, de akelige
tige wijs.
Aceortise, f. (vroeger ookACCORTESSE). (fam.) paring (vereeniging) van den nacht en de stilte„
Welwillendheid , voorkomendheid, beleefdheid f.; van de wroeging en de misdaad. — [Arch.] Bijeenplaatsing f. der zuilen.
(vroeger) sluivlaeid , omzirtigheid f.
Accoupler , v. a. Paarsgewlls zamenvoegen,
Accostable , adj. Genaakbaar, handel
koppelen,
paren, vereenigen. Ace- du linge, des
-bar.
Accoste ! [Mar.] Genaderd ! aangelegd ! — serviettes, linnen, servetten zamenbinden (voor de
Als subst. : Commander l'accoste , het bevel tot waseb). Ace- des pigeons, twee duiven (dof/'er en
duif) paren om jongen voort te brengen. [Agile.]
aanlegging geven.
Accosté, e, adj. (en part. passé van accoster) Ace- des boeufs, des vaches, ossen, paarden paarsGenaderd, aangesproken ; — [Mar.] op zijde ge- gewijs voor den ploeg spannen. [Arch.] Ace- des cokomen; — [Bias.] Pal accosté de six annelets, lonnes, zuilen pagrsgew s bijeenplaatsen. [Trictr.]
Ace- ses dames, zijne schijven twee aan twee op de
paal met drie ringen aan weêrszden.
Aecoster., V. a. (fam.) Op zijde komen, na- velden of pijlen van 't bord plaatsen; de schijven verderen om aan te spreken; — (Mar.) naderen (de binden. (Prov.) Ce serait vouloir ace- le loup et
kust), didt langs varen; aan boord leggen. — SAC- la brehis, dat ware 't onmogelijke beproeven. COSTER, v. pr. Elkander naderen om te spreken; S' ACCOUPLER, v. pr. Met elkander paren (van eenigee
— (am.) Omgaan, g emeenschap hebben, verkee dieren).
Accourel, e, ad'. (en p art. assci van accourren meest in ongunstigen zin): Je ne saisdequel
les geus vous vous accostez, ik weet niet met wat cír) Verkort, in-, at^gekort. — [Bias.] z. ALEZE.
Accourcie, f. [Mar.] , z. ACCOUitsE; - (pop.
menschen gij omgaat.
Aceotar, m. [Mar.] Boeiplank f., schans of et fam.) Verkortende weg m., bijpad n.
Accoureir, v. a. Korter maken, korten, in-,
potdek n.
Aceotement , m. [Pay.] Berm m., ruimte afkorten , afnemen , doen krimpen. — Accourtusschen straatweg en sloot, tusschen huis en goot. cir, v. n. Kort worden. — S'ACCOURCIR, V. pr.
- [Hon.] Wrjving der deelgin van een uurwerk. Korter worden , korten , afnemen , krimpen.
Accourcissement, m. Het korten, bekorten.
Aceote-pot, m. [Tech.] Soort veen ijzeren
ring m., om een' pot zonder pooien het omvallen (Zelden gebruikt dan van de lengte der dagen en
van
den weg.)
te beletten.
Accoures, f. pl. [Cbes.] Vlakke plaatsen
Accoter , V. a. Zijdelings steunen, schoren,
stutten, doen leunen. — ACCOTER, v. n. [Mar.] ver tusschen twee bosschen, waar de honden het wild
op zijde vallen (van een schip, door de kracht van den moeten grijpen, loerplaats f.
Aecourir, V. n. Toe-, aan -, bijloopen, aan-,
wind.) — S'ACCOTER, V. pr. (fam.) Leunen. —
[ Horl.] Elkander wrijven en belemmeren (van de toesnellen, toeschieten, toejjlen. (1-let wordt
hire,
avoir vervoegd, als men de handeling, met etre,
deelera ets uurwerks.)
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5 Accrochenient, m. Het aanhaken; de aanAcerocher, V. a. Ophangen (aan een' spijker, haak enz.); -- inhaken, vasthaken. (Prov.)
accouru a votre secours.)
Accourse, f. [Arch.) Buiten-galler" f., gang Belle fille et méchante robe trouvent toujours
qui les accroche, een mooi meisje en een slecht
fin. -- [Mar.] scheepsgang in., gangboord n.
lecoarti, e, adj. (en part. passé van accourir) kleed blijven ligt haken, hebben veel aanstoot te lijden. — Verstrikken, door list of behendigheid ver
dangeloopen, toegesneld.
aan den haak krijgen. -- Ver--krijgen,'tof
Accoutré, e, adj. (en part. passé van accoutrei) Zot gekleed, mal uitgedost, raar toegeta- tragen, uitstellen, aan den haak hangen (b. v. een
proces). — [Mar.] Enteren, aan boord klampen.
keld.
Accoutrement , m. (fam. en iron.) Zotte, -S'ACCROCHER , V. pr. Blijven haken of hangen, vast
vreemde kleeding f., wonderlijke opschik m.; — raken; zich vasthouden, vastklampen; — [Mar.

als men 't gevolg dier handeling op 't oog heeft
zoodra ik zijn ge-roep hoorde, j'ai accouru a son
secours. Bij hem gekomen zijnde, zeide ik: je suis

ha king f.

(weleer) staatsiekleed n.; ook de uitrusting van een' elkander enteren; — handgemeen worden. (far.
Cet homme s'accroche a mol, die man hangt mij
ruiter, een' soldaat enz.
Aecoutrer, V. a. (fam. et iron.) Opschikken, aan als eene klit (klis), ik kan niet van dien man
optooijen, uitdossen, mal kleeden;, -•– mishandelen, los komen. --- Quand on est mal dans sas affaires,
teisteren,toetakelen: On la accoutre de toutes pièces, on s'accroche a tout, als iemands zaken slecht
men heeft hem een fiksch pak slaag gegeven, ook : hij staan, neemt hij ieder hulpmiddel te baat.
Aceroire, v. n. (Enkel in den infin. gebruikeis duchtig over de tong gegaan. — S'ACCOUTRER, V.
lijk, na faire.) Verkeerdelijk of zonder grond ^eloopr. Zich vreemd, belagchelijk opschikken.
Accoutrenr, m. [Tech.] Toebereider m. van ven. Faire ace- qc. a qn., iemand iets wils (of
diets) maken, op den mouw spelden, doen geloode trekplaat (bij 't gouddraadtrekken).
t Accoutumance, f. Gewoonte f., aanwen- ven (wat niet waar is). -- En faire ace-, bedriegen, misleiden, om den tuin leiden. — S'en
sel n., hebbelijkheid f.
Aceoutnmé, , e (à soms de en avec) adj. (en faire ace-, zich verhoovaardigen (zonder grond),
part. passé van accoutumer) Gewend; gewoon, al te hooge gedachten van zich zelven hebben, zich
eigen. — A L'ACCOUTUMÉE, adv. (fam .) .dis gewoon veel inbeelden, laatdunkend of waanwijs zijn.
Accroissement, m. AangroeVing, toeneming,
naar ouder gewoonte.
-li/k,
Accoutumer (à), V. a. Gewoon of gewend uitzetting f. door groeikracht (bij dieren en planten)
- of door uitwendige aanzetting van gelijkmaken , ' wennen , gewennen , aanwennen : Aceles boeufs an joug, de ossen aan 't juk gewen soortige deelen (bij de mineralen); — aanwas, was[Man.] Ace- an cheval, een paard a frigten. —-ne. dons m.; — het wassen o f rijzen (van 't water);
ACCOUTUMER (de), v. n. (met avoir). Gewoon -- vermeerdering, vergrooting, uitzetting, uitbreiof gewend zijn, plegen: Avoir accoutumé de se ding, toeneming f. (van eene stad, eenen staat, iepromener, gewoon zijn te wandelen. (Men zegt te- mands zaken, fortuin enz.) — [Alg.] Calcul des
gtnwoordig liever : avoir coutume de...) — Ook ace-s des fonctions, de differentiaal-rekening f.
Aceroitre, v. a. Doen aangroe en, vermeerzonder régime : Faites comme vous avez accoutumé) — S 'ACCOUTUMER (a) v. pr. Zich gewennen, deren, uitbreiden, grooter maken, doen toenemen.
zich aanwennen. S'acc- avec qn., zich naar iemand — ACCROiTRE, V. V. (met avoir als men op de hanleeren schikken. S'acc- avec certaines idées, zich deling, met être als men op den toestand ziet)
,4angroeijen, aanwassen, toenemen, , grooter o f meer
met zekere denkbeelden gemeenzaam maken.
Acconvé, e, adj. (en part. passé van accou- uitgebreid worden. — [Jur.] Ace- a qn., ten voorver) Stoelvast, op dezelfde plaats blijven, als eene deele van iemand komen : Dans les tontines, la
part des morts accroït aux vivants, bij de d^, frentehen, die broedt.
Accouver, V. a. Te broefjen zetten (eene hen). maatschappijen erven de levenden het deel tier over— S'ACCOUVER, V. pr. Beginnen te broeijen. -- II ledenen. — S'ACCROITRE , V. pr. Toenemen , zich
vermeerderen , zich uitbreiden , grooter worden,
s'accouve, hij hokt maar t' huis.
Aecrédité , e, adj. (en part. passé van ac- aanwassen (eig en fig.).
Accroupii, e, adj. Sen part. passé van aecroucréditer) Vertrouwen genietende, in goeden naam,
in aanzien staande, invloedrijk, welgezien; — met pir) Neêrgehurkt, op áe hurken (hielen) gezeten.
geloofsbrieven voorzien, gevolmagtigd, erkend, ge- — [Blas.] Zittend.
Aceroupir (s') V. pr. Nederhurken, op de
accred i teerd (van een' gezant, agent enz.)
l gaan zitten; — ineen zak
Accréditer , V. a. In vertrouwen , goeden hielen, ap het achterdee
luiheid). — Somtijds als v. a. gebe--ken(b.va
naam, aanzien, achting brengen, crediet verscha ffen, klanten bezorgen; — in omloop brengen en zigd voor: nederlaten, laten zakken (het ligchaam
waarschijnlijk maken, ingang verschaffen (aan eene op het achterdeel); ook voor verstomp en (den geest).
Aeerouplssement, m. Het nederhurken,
tijding, een gerucht). — [Com.] Ace- qn., iemand crediet openen , eenen crediet-brief geven, het zitten op de hurken of op het achterdeel; -borg voor hen staan bij eenera derde. -- [Dipl.] Verstomping, verdierlij king f.
Aceru, m. [Hortic.] Wortelspruit f.
Geloofsbrieven geven, volinagtigen , a c c r e d s t éAceru, e, adj. (enipart. passé van accroitre)
ren. — S'ACCREDITER, V. pr. Aanzien, achting,
vertrouwen , crediet verwerven . Cette nouvelle .Aangegroeid, vermeerderd.
Accrue,
f. Aanwas m., vermeerdering f.
en
s'accrédite, die tjjding vindt meer meer geloof,
Accubiteur, m. Titel der kamerheeren aan
wordt geloofwaardiger. Cet usage s'acerédite, dit
't hof der Byzantijnsche keizers.
gebruik begint wortel te schieten.
Accubitoire, ad'. Wat het aanleg- of rustAccréditeuu , m. [Com.] Borg , borgbljbed der Ouden betreft, daartoe behoort.
ver m.
Accuell, m. Onthaal n., bejegening, ontvangst,
Acerétion, f. [Méd.] 4angroeijing f. (Men gebruikt liever accroissement.) — [H. n.] Uitwen- opname f. (in goeden en kwaden zin.) Faire acedige aanzetting, toeneming f. van een ligchaam door (alleen iin goeden zin), wel ontvangen, onthalen,
vriendelijk opnemen. — [Com.] Faire act- of bon
aanzetting f. van buiten (inz. van mineralen).
.Accroe, m. (spr. a-kró) . Voorwerp n., waar- ace,- met betaling vereeren , h o n or é r e n (een'
wissel).
aan men met de kled
eren blij ft haken en ze scheurt:
Aceueillant, e, adj. Goed onthalend, minker, nagel, splinter, doorn m. enz. -haak, spijker,
de daardoor veroorzaakte scheur f., winkelhaak zaam, vriendelijk, voorkomend.
Accueilli, e, adj. (en part. passé van acin.; — (fam.) hinderp aal m., hindernis, belemmering f. — [Miroit.] geslepen gedeelte van cueillir) Onthaald, ontvangen. Une demande bien
accueillie, eene wel opgenomen vraag.
een' spiegel.
Aecueillir, v. a. Onthalen, ontvangen, bejéAccrochage, m. Ophanging, aanhaking f.
Accrochaut, e, _ add. aanhakend , vastha- genen ('t zij. wel of kwalijk); — opnemen, (een ver
vraag). — (fig. en iron. voor assaillir)-zoek,n
kend.
t Aceroche, f. Haak; m.; — beletsel; n.; z. AC- La tempête les accueillit, de storm overviel hen.
V. pr . Zich eene goede ontvangst
-S'ACCUEILLIR,
enoe en ANICROCHE.
Aecrocllé, e, adj. (en part. passé van ac- verschaffen.
Accul, m. (spr. a-ku) Enge plaats f. zonder
erocher) Opgehangen (aan een' spijker, kapstok
enz.) vastgehaakt; aan den haak gehangen, uitge- uitgang, zak m. — [Mar. Kleine kreek f. achters.] Achterste schuilsteld, vertraagd (van eene zaak, een proces enz... grond m. eener baai. -- [Cha
;
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hoek m. (der vossen -, dassen-, konijnenholen.) -[Artill.] Paal m., die het terugspringenvan 't kanon belet.
Acculé, e, adj. (en part passe van acculer)
In eenen hoek, in de engte gedreven. — [Blas.J Steigerend en op het achterdeel zittend (van eenpaard);
— met de kamers naar elkander gerigt (van kanonnen). — [ Mar.] Gekromd, gebogen (van deleggers of buikstukken).
Acenleinent, m. [Mar.] Boogswijze ronding
f. der buikstukken of leggers. --Het zakken
van 't achterdeel eens rtjtuigs door ongelijke oplading.
Acculer, v. a. In de engte, i.n een' hoek, te gen
een' muur enz. dringen. — [Chas.] In den achtersten schuilhoek, in 't achterhol drijven. — Een rij
achterover doen hellen. — ACCULER, v. n.-tuig
[ Mar.] Het achterover-dompen (van 't schip) —
Het achterover-hellen (van een rijtuig). -- s'ACCULER, v. pr. In een' hoek, tegen een' muur enz. gaan
staan, zich den rug dekken (ter betere verdediging). — [Man.] Steigeren en op het achterdeel
zinken.
5 Accnmulateur, m., -trice, t Ophooperm.,
ophoopster f.
Accumulation, f. Op- of opeenhooping, opof opeenstapeling f.; hoop, stapel m.
.

e, adj. (en part passé van accu
Opeengehoopt, opeengestapeld.
-muler)
Accunluler, V. a. Op- of opeen hoopen, za-
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zonder zigtbaar hoofd. —,[Anat.] Misgeboorte zonder hoofd (ook ACÉPHALE, E geheeten).
Acéphalie, f. [Anat.] Hoofdeloosheid f.
Acéphalocyste, M. [H. n.] Ingewandsworm
m. zonder hoofd.
Acé p halo-gastre, adj. [H. n.] Zonder hoofd
en buik ; — -pode, adj. Zonder hoofden voeten;
— -thore, adj. Zonder hoofd en borst.
Acéracé, e, -adj. [Bot.] Ahornachtig. — Acéracées, f. pl. Ahorn-gewassen.
Aeéraiit, e, adj. Staalachtig.
Acerbe, adj. Wrang, zamentrekkend van
smaak ; [Méd.] bitterzuur ; — ruw, bits, terugstootend.
Acerbite, f. Wrangheid f.
Acère, ad'. [H. n.] Horenloos, zonder voelhorens. — Aeères, m. pl. Dieren zonder wervelbeenderen.
Acéré, e, adj. (en part. passé van acérer)
Verstaald; met staal belegd ; scherp gepunt ; -spits toeloopend, naaldvormig (van bladeren, vinnen
enz.) —bijtend, vinnig, hekelend, scherp; — t [MCd.]
wrang, zamentrekkend.
Acérer, v. a. Verstalen ; met staal beleggen ; —
scherp, bits, bijtend, kwetsend maken (bijv. zijne
pen, zin' stil).
.Acereux, ease, adj, [Bot.] Naaldvormig,
spits toeloopend (beter asere.) — Du pain acéreux,
de grofste soort van brood.
Aceride , m. [Pharm.] Pleister of zalf f.
zonder was.
Acérique, adj. Acide ac-, ahornzuur n.
Acerre, f. Reukdoos f., wierookvat n. (der
Ouden) ; — klein reukaltaar n. bij een' doode.
Acérure, f. Stuk staal om mede te verstalen.
Asessence, f. Neiging f. tot verzuring ; het
zuurworden.
Aeeseent, adj. m. Zuurwordend, zuurachtig.
Acétabule, f. Aziln fleschje, azijnvaasje n.
(der Ouden). — [Anat.] Bekken n., gewrichtsholte f., waarin een beenderhoofd sluit. — [H. n.]
Soort van zeepolyp.

menhoopen, op-, of opeenstapelen; verzamelen, bijeen brengen , bijeen schrapen. — Somtijds zonder
voorwerp gebezigd : 11 ne longe qua accumuler.
— s'ACCUMULER , v. pr. Zich ophoopen; aanzienlijk
vermeerderen, oploopen (van achterstallen).
Accurbitaire, m. [Méd.] Lintworm m.
t Accusabilité, f. 4anklaagbaarheid f., hoedanigheid van 't geen te beschuldigen is.
Access ahle, adj. Aanklaagbaar, te beschuldigen.
% Accusataire, Accusatoire, adj. Aan
beschuldigend.
-klagend,
Aeensateur, m., -trice, f. Beschuldiger, aan
Acétabulé, e, Aeétabuleux, euse, Acé.
klager m., beschuldigster, aanklaagster,-kiager,
klaagster f. — Acc- public, openbaar aanklager tabuliforme, adj. [Bot. et H. n.] Bekervormig,
m., openbaar ministerie n. — In verheven stijl en napvormig.
Acetate, m. [Chico.] ^4zynzuur zout n. Acin poëzij ook als adj. g ebezigd : un glaive ° ace-,
d'alumine, azijnzure aluinaarde f.
een beschuldigend zwaard.
Acété, e, adj. Zuurachtig.
Acensatif, m. [Gram.] Aanklager, lijder m.,
Acéteuse, f. Zuring f.
voorwerp n., We naamval m.
céteux, ease, adj. [ Cliirn.] 14zijnzuurachtig;
Aeensation , f. Beschuldiging , aanklaging,
aanklagt, klagt, betigting f. ; — verwijt n.; — — zuursmakend ; — aside ac-, verdund azijnzuur,
azijnig zuur.
zondenbekentenis, biecht f.
Acetification, f. [Chico.] 4zijnvorming f.,
Accusatoire, adj., z. ACCUSATAIRE.
Accuse, e, adj. (en p art. passé van accuser) overgang m. tot azijnzuur.
Acétifler, v. a. [Chico.] In, azijnzuur, doen
Beschuldigd, aangeklaagd.
Accnsé, m., -e, I. Beschuldigde, aangeklaagde veranderen, doen overgaan. — S'ACETIFIER , V. pr.
m. en f. — [Coco.] Accuse de réception, berigt Tot azijnzuur overgaan.
Aeétirètre, m. [Chim.] Azijnmeter m., werkvan ontvangst.
Accuser, v. a. Beschuldigen, aanklagen, be- tuig om de kracht des azijns te bepalen.
Acétique, adj. : [Chico.] Aside ac-, azijnzuur.
tigten, te laste leggen, aanwrijven, aanti gen, verAcétiquenient, adv. [Chico.] Op dewijze van
wijten, w -'ten. Ce fait vous accuse, dit feit spreekt
tegen u, klaagt u aan. — Openbaren, ontdekken, azijnzuur (b. V. ,tend.
Naam, aan de azijnzure
Acétite, m.
aanduiden, aan den dag brengen : 1'habit de eet
homme accuse sa profession, het kleed van dien zouten (acetates) gegeven, als men twee oxydatieman duidt zijn beroep aan. — Berigten, melden, graden van den gnazyn aannam.
harm.] Gewone azijn m. -Acétol, m.
berigt g even (van de ontvangst van een' brief, wissel, pakje) :{ Accusez-mof réception, berigt mij de Acétolat, m Overgehaalde medicinale azijn.
Acétosellé, e, adj. [Bot.] Zuringachtiq.
ontvangst. — Acc- juste, naauwkeuriq zijn in een
Aehalandage, :m. Beklantheid; beklanting L,
berigt. Acc- faux, niet naauwkeurig zin, de waarheid te kort doen. — t [Jur.] Acc- un acte de het bezorgen van klanten.
Achalandé, e, adj. (en part. passé van achafaux, beweren dat eene oorkonde, een stuk valsch
is. (Alen ze.gt nu liever arguer de faux) — [Cath.] lander) Beklant, veel nering hebbende.
Aehalander, v. a. Klanten bezorgen, beklant
Acc- ses pechés, zijne zonden belijden, biechten. —
Jeu] Acc- son jeu, son point, zijne kaarten be- maken, nering verschaffen. — S'ACHALANDER, v. pr.
kend maken, openleggen (voor zoo ver de regels Zich klanten bezorgen, klanten krijgen.
Acharné, e, adj. (en part. passé van acharvan 't spel vorderen), d e c l a r é r e n. — [Scuip. et
Peint.] Het bedekte aanduiden: Acc- le nu, het ner) Bloeddorstig, bloedgierig, verwoed, verbitterd,
vergramd.
naakt doen doorschijnen.
Achariiement, m. T'leeschwoede f., gretige
S'ACCUSER , v. pr. Zich beschuldigen, zich aan klagen, zijne misdaad belijden, zich schuldig erken- aanval m. op aas, roofgierigheid, f., bloeddorst m. ;
ven, zich verwijten, zich wijten ; — elkander be- — verbittering, verwoedheid, vergramdheid, woeschuldigen. — S'acc- en confession, biechten. — de f. ; -- hardnekkigheid f., onwrikbaren moed m.
(in den strijd) : — sterke, blinde gehechtheid f.
S'acc- sof-même, zich-zelven verraden, aanklagen.
— S'acc- reception, elkander berigt geven (van de (bijv. aan 't spel).
Aeharner, v. a. (eig.) Op vleesch belust maken;
ontvangst eener zaak).
— verbitteren, aanhitsen, tergen, opzetten, in 't
Acène, f. [Bot.] Doornbezie-struik m.
Aeéphale, adj. en s. m. en f. Hoofdeloos, zonder harnas jagen. — S' ACHARNER, v. pr. Met woede
opperhoofd. — [H. n.] Zekere soort van weekdier, vervolgen of aanvallen : Le lion s'acharne s u r sa
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proie ; deux ti gres s'acllarnent l' un c o n t r e l'autre;
- zich verbitteren, vergramd worden; — zich
hechten, geheel overgeven: s'ach- a u jeu, a l'étude.
Aeliat, m. Koop m., het gekochte ; — aankoop,
inkoop m., het koopen. — Prix d'achat m., inkoopsprijs in. — Livre d'achat m., inkoopboek n.
Ache, f. [Bot.] Eppe f., soort van peterselie.
Aehée, f. Worm m., masker, insect n. (als aas
om visschen te vangen) ; peurworm (laiche).
Achement, m., z. HACHEMENT.
Acheminé, e, adj. (en part. passé van acheminer) Allaire ach -e, aangevangene, in gang
gebragte zaak. — [ Mar.] - Cheval ach -, bijna

afgerigt paard (dat reeds aan toom en sporen gehoorzaamt).
Acheininetnent, M. Middel n. om tot iets te
geraken, aanleiding, inleiding f , bevorderingsni,iddel n., weg m.
Acheminer, V. a. Op weg brengen; — aan
den gang helpen ; leiden tot, den weg banen tot
(b. v. den vre(le). — [ Man.] Ach- un cheval, een
paard gewennen om rept uit te loopen, het afrigten.
-- S'ACHEMINER, V. pr. Zich op weg begeven ; —
in gang zijn, vooruitgaan, vorderen. S'ach- á
strekken tot, zamenwerken. — S'ach- vers, loopen
naar.
Aehéron, m. [Myth.] Rivier der onderwereld.
— {Po".;.] tic'l, onderwereld f , dood m.
Achérontigeie, adj. Wat den Acheron betreft, acherontisch.
Acheté, e, adj. (en part. passé van acheter)
Gekocht ; — met ('ite verworven.
Aeheter, V. a. Koopen, aankoopes, inkoopen
— met moeite, gevaar enz. verwerven, duur betalen. — Ach- comptant, voor gereed geld koopgin.
Ach- au of puur comptant, op zekeren tijd (soms
tot o) 3 maan(!en) koopes. Ach - à ternne, a crédit,
op tijd, te borg koopgin. Ach- t charge d'escompte,
op voorwaarde van korting (b( vervroegde betaling)
knopen. Ach - cher, à bon marché, it vil prix.
duur, goedkoop, schandekoop (voor een' spotprijs)
knollen. Ach- en gros, en detail, in 't groot, in 't
klein koopen. Ach- an double, dubbel zoo duur'
betalen. Ach- au poids de lor, tegen goud opwegen.
Ach- des voix, des sutïraues, zz.eh voor geld ot
gunsten stemmen verwerven. Ach- un homme, een'
plaatsvervanr!er of remplacant (bij de krijns(lienst)
knopen. — Ach- au<prix (lux degens) de sa vie,
de son sang, met zin leven, met zijn bloed koopen.
-- (Pro(.) (uí bon 1'aehète, bon le boit, wie goed
betaalt, heeft wat goeds ; goede waar is nooit te
duur. Ach- téte at queue, heel duur koopen. (dui

achète ce qu'il ne peut, vend après ce qu'il ne

veeut, wie koplat wat hjj niet kan betalen, moet later
verknopen wat hij niet kan missen. Ach- par francs
et vendee par eens, goedkoop inkoopgin en duur
verkropen. 'i1 !('L xNaut acheterqu'emprunter, beter
k)oj)crI dan borrgen.
S'ACIIETER, v. pr. Gekocht worden: Le reposde

:'achètc pas trop Cher.
-- Acheteresse, I. koopster f.
Acheteur, in. honger m. ; — koopziek mensch
m. (In den laatsten zul alleen vor011 het acheteuse f.)
Achevage, nl. [Pot.] Laatste voren m., dien
de werkIrian aan een stuk aardewerk ge/ft.
Aehevaler, V. a. [Mil.] De beide oevers van
l'11ne ne

eeve rivier of de beide zijden van eengin weg, van
eeiw vallei bezette n. — Ook als v. pr. : L'armée
s'est achevalée sur ce fleuve ; -- en als adj. :

Une armée aches aide.
Aehevé, e, adj. (('n part. passé van achever)

Ten eind; gebragt, a fgernaakt, voltooid, voleindigd;
--- Ie gronde gerigt, geruineerd ; — ten top ,(jet, volkoen,
erd--; volmaakt,
m uitmuntend in zj, ne
vo
soort : un tableau achevé, eel/I' uitmuntende se/illclérij. Ook soms in kwaden zin : on lou achevé,
een volslagen gek. In dien zin ook zonder subst. :
Blees sopt aclievées, :ij zijn volslagen gek, 't zijn
uitgemaakte gekkinnen. — Son voyage la rendue
plus aclievée qu'elle n'était, hare reis heeft haar
nog zieker gemaakt dan zij was. — Un cheval
achevé, een volkomen afg er/gt (gedresseerd) paard.
Achèveinent, m. l oleindiging, volvoering,
voltooijinq, volbrengincl f. — volkarrtenheid, vol 9naaktheid, voortreffeli,jke, hoogst zorgvuldige en
nette uitvoering f. -- [Poes. dram.] Einde der ontknoapinfl. -- [Teint.] Laatste zwartveruwing f.
Aeliever, V. a. 1 oleindirren, voleinden, vol-
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toojjen, volvoeren, volbrengen, afmaken, afdoen,
de laatste hand leggen (aan een werk, schilderij,
gebouw, dichtstuk enz.) A peine eut-il achevé (ses
paroles) que chacun applaudit, naauweljks had
hij uitgesproten, of iederjuichte toe. Ach- d'ecrire,
de lire, de diner, de boire etc., afschrijven, uit
afeten, uitdrinken enz. Ach- ses jours, sa-lezn,
vie, sterven. — Volkomen maken, volmaken ; —
ten top voeren ; — in den grond helpen, bederven,
r u ï n é r e n; — dooden, afmaken (een' gekwetste); —
(fam.) geheel dronken maken. — [Pot.] Den laat
vorm geven. — [ Man.] De a f rigting (dressuur)-sten
voltooijen. — [ Teint.] De laatste verve geven, uitverwen. — (Loc. fam.) C'est pour lachever de
peindre, dat moet hem geheel bederven, dat geeft
hem den nekslag (geheel verschillend van : eest
pour achever de le peindre, om de laatste penseelstreken aan zijn portret te geven) .
S'ACHEVER, V. pr. Eindigen, ten einde spoeden,
neëindigd, voltooid, volbragt worden ; — zich geheel
te gronde rigten ; — zich dronken drinken.. S'achde peindre, zich geheel bederven, zich de rest, den
nekslag geven (onderscheiden van Ach- de se peindre,
(le laatste hand aan zijn portret leggen).
Acheveur, m. [Tech.] Grootste der velijnof perkament-bladen, waarvan zich de goudslageu's
bedienen.
Aehevoir, m. [Tech.] Afmaker m., gereed
waarmede men het laats e fatsoen aan zekere-schap,
voorwerpen geeft ; — plaats , waar men zekere
voorwerpen brengt om ze af te maken ; laatste tijd
der fatsoenéring van een werk. — [ Manuf.] La'
pièce, l'étof e est a lach -, het stuk, de stof is bijna,
op eenige ellen na, klaar.
Aehille, in. [ EI. n.]. Achilles, prachtige suri.naamsche dagvlinder in. — [Anat.] Tendon dAch-,
Achillespees f., gemeenschappelijke pees van de
tweebuikige kuit- en zoolspier.
Aehillée, f. [Bot.] Duizendblad n., gei'w f.,
soort van St.-Jakobs-kruid.
Achire, m. [H. n.] Soort van visch zonder
borstvinnen, naar schol gelijkende.
Achly s, f. (pr. a-kli- ce) [Méd.] Verduistering f.
van 't gez'.gt door eene zweer op het horvnvlies ;
die zweer . zelve.
Achne, m. (pr. ch=k), [Méd.] Vlokkig slijm
n. der oogleden ; -- fijn geschaafd linnenpluksel
n. ; — ligt schuim n. op eene vloeistof.
Achoppenicnt, m. (eig.) Aanstoot m. met den
voet. liet wordt alleen /'ij. gebruikt met pierre:
Pierre d'ach-, steen m. des aanstoots, ergernis f.,
struikelblok n., valstrik m., elke gelegenheid of
aanleiding tot feilen, zondigen ; — nvoorziene
hinderpaal m.
Aehopp er, V. a. et n. en S'ACHOPPEIR, V. pr.
(weleer) Struikelen ; - (fam.) zich stooten, te,jengehouden, belet worden, vallen in, zich overgeven aan.
Achores, m. pl. (pr. ch=k) [Méd.] Melkkorst f.,
sljjniige dauwworm m.
Aehoriste, adj. (pr. ch=k) : Symptóme ach -,
onafscheidelijk, onfeilbaar kenteeken.
Achon, Achourou, m. [Bot.] Blaauw Campéche-hout n.
Achrotnatïque, adj. (pr. ch=k) [Opt.] Kleur loos, ongekleurd, zonder kleurschifting. Lunette
achr-, achromatische verrekijker (die het beeld zonder
bonte randen o( valsche kleuren opneemt).
Achroinatiser, v. a. (pr. ch=k) [Opt.] Ontkleuren, de regenboogskleuren wegnemen, oplossen.
— Ook als adj. : Lumière achromatisee, ontkleurd
licht ; Rayons achromatisés, ontkleurde stralen.
Achromatisme, m. (vr. ch=k) [Opt.] Opslorping, vernietiging f. der lichtkleuren to de
optische werktuigen.
Achronique, Achronyque, adj. (pr. cht k)

[Astr.] Tegenover de zon staande.
Achronizoïq ne, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Wat
niet duren kan : Médicaments achr- s, spoedig bedervende artsenijen.
Achthéo;raphe, m. (pr. ak-td--) Gewigt-

beschrjver m.

Achthéographie, f. (pr. ak-td—) Gewigt-

beschrijving f.

Acicnlaire, Acicalé, e, Aeieulifornie,
[Bot. et H. n.] 1Vaaldvornnig, spits teeloopend.
Acide, adj. Zuur, rinsch, zerp, wrang. -- Ook
als subst. m. gebezigd : Aimer les acides, van zuur
adj.

houden.
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Acide, m. [Chim.] Zuur n., elke zelfstandigheid, die de eigenschap heeft om zich met een oxydé
of eene zoulvatbare basis te verbinden ter vorming
van een zout.
Acidifère, adj. [Chim.] Zuurhoudend, zuurbevattend.
Acidifiable, adj. [Chim.] Verzuurbaar, geschikt om tot zuur over te gaan.
Acidillant, adj. [Chirp.] Zuurmakend, in
zuur veranderend.
Acidification, f. [Chim.] Verzuring f., overgang tot den staat van zuur.
Acidifié, e, adj. (enpart. passé van acidifier)
[Chim.j Verzuurd, in zuur veranderd.
Acidifier, V. a. [Chim.] In zuur veranderen,
verzuren. — S'ACIDIFIER, v. pr. Zuur worden.
Aeidité, f. Zuurheid, zurigheid, scherplieid f.,
zure smaak m.
Aeidote, adj. [Bot.] Puntig, in Bene punt uit
-lopend.
Aeidule, adj. Zuurachtig, zwak zuur, rinsch,
met zuurachtige stoffen vermengd of aangemaakt.
Eaux acidules, zuurbronnen. — Ook als subst.
gebezigd : Un acidule, des acidules.
Acidulé, e, adj. (enpart. passé van aciduler)
Slap zuur gemaakt, verzuurd.
Acidifier, v. a. [Chim. et Mid.] Zuurachtig
maken, verzuren, met zuurachtige stoffen vermengen. --- S'ACIDULER, V. pr. Zuurachtig worden,
verzuren.
Acier, m. Staal n. ; — ( fig. et poét.) Het van
taal of ijzer gemaakte wapen of werktuig : zwaard,
gen, lans, bijl enz. — Un coeur d'acier, een sta
i. ongevoelig hart.
-len,d.
Aeiération, f. [Tech.] Staalvorming f., liet
staalmaken.
Aciérer, V. a. [Tech.] Het ijzer tot staal
maken, stalen, verstalen. — Ook als adj. : Du fer
aciére, in staal veranderd ijzer.
Aeiéreux, ease, adj. Staalachtig (ijzer).
Aciérie, f. Staalfabrjjk, staalhut f. ; — staal
-winkelm.
Aciforine, adj. [Bot.] Naaldvormig.
Acinaciforme, adj. [Bot.] Sabel- of zwaard
-vormig.
Aciniforme, adj. [Anat.] Druifvormig.
Aciphylle, adj. [Bot.] Met puntige bladeren.
Aelaste, adj. [Opt.] Niet-straalbrekend, stralen doorlatend (ofschoon de eigenschappen tot straal
hebbende).
-breking
Acléidien, ne, adj. [H. n.] Zonder sleutelbeen.
Acmastique, adj. [Mid.] Fièvre acm-, ontstekingskoorts f.
Aeuw, m. [Mid.] Hevigste graad m. eener
ziekte, toppunt n.
Aciiide, f. [Bot.] Virginiaansche hennep, waterhennep m.
Aeoeat, m. [Tech.] Rigthout n. der fluweelwevers.
Acolin, m. [EI. n.] Waterkwakkel m., mexicaansch waterhoen n.
Acolytat, m. [Cath.] De rang m. van akolyt
(zie ACOLYTE).
Acolyte, nl. [Cath.] Ondergeestelijke, nat reder,
altaardienaar, a k o 1 y t m. ;— ((am.) begeleider,
volgeling; aanhang m.
Aconit, m. [Bot.] Wolfswortel m., monnikskap f., a k o n i e t m. (eene verg. i. ftige plant).
Aconitine, f. [Chim.] Het in den akoniet
gevonden loogzout n.
Aconitique, adj. [Chim.] Acide ac-, akonietzuur n.
Acontias, m. [H. n.] Pijlslang m., pijladder f.
Acontismologie, f. [Mil.] Kunst of leer van
't pijlschieten en spieswcrpen.
S Acor e, adj. [Mid.] Versterkend, verzachtend,
rustgevend.
Acopis of Aeopos, m. [Minér.] Zekere fijne
steen niet goudvlekken.
Acoquinant, e, adj. (fam.) Verleidelijk, aan
aantrekkelijk.
-lokeij,
Acoquiuer, v. a. (fam.) Verwennen, lui en
liederlijk maken, verslaafd maken aan, verlekkeren
Op. — S'ACOQUINER, v. pr. Zich verwennen enz.
Agiore, m. [Bot.] Maagwortel m., kalmus m.,
liseh f.
Acorie, f. [Mid.] Hondshonger, geeuwhonger m.
na t. [Mid.] Ziekeljk uitzi.,rt n., gelaatsAeosle,
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bleekheid ; stoornis, wanorde f. ; — (somtijds) onachtzaamheid I. in kleeding.
Aeot, m. Hort.] Laag mest rondom een tuinbed.
Acotal of Acotay, m. [Tech.] Geitenvoet m.
oom der papiermakers).
er of Acotter, v. a. [Hort.] Ommesten,
eene laag mest rondom een nieuw bezaaid of beplant
bed Ieggen.
Acotylédon, e, of Acotylédoné, e, adj.
[Bot.] Zonder zaadlobben en kiemblad, naaktki,emend. — Ook als subst. f. pl. gebezigd : Les aco-

(hCot

tylédones of acotylédonees.

Aeoulp, m. [Mil.] Stoornis, die eens linie of
een front in den marsch doet golven.
t Acousmate, m. Ingebeeld geluid in de lucht;
— oorgesuis n.
Acousmatique, adj. en subst. m. en f. Wie
hoort zonder te zien. Concert, chant ac-, hoor
Oningewijd leerling van-conert,hgzaq.
Pythagoras.
Acoustique, f. Gehoorleer, hoorkunde, toonof klankleer, a k u s t i e k f.
Aconstique, adj. Wat dient om klanken voort
te brengen, te wijzigen, waar te-nemen, a k u st i s c h:
Coyne ac-, hoor is (voor dooven of hardhoorenden);
Voute ac-, klankgewelf ; Instrument ac-, klankversterkend werktuig, gehoorwerktuig; Remède ac-,
gehoorsterkend middel; Nerf ac-, gehoorzenuw.
Acouti, m. zie AGOUTY.
Acque, f. Verfransching van 't holt. woord a a k.
Acquéreur, m. Verwerver, verkrijger m. (door
koop) ; kopper m. (inz. van onroerend goed) . Fém.
ACQUEREUR o f ACQUÉREURE, zeldzamer ACQUÉREUSE.
Aequérir, v. a. Verwerven, verkrijgen, bekomen, erlangen, koopen, aankoopen (bijv. lande
huizen) ; — zich verschaffen,
aanwinnen, ver--rjen,
zamelen (rijkdommen, kundigheden, vrienden). -Ook zonder voorwerp gebezigd : Ce jeune homme
acquiert tous les jours, die jongeling neemt dage
goede manieren, wereldkennis enz.).-lijkstoe(n
Ce vin acquiert, die wijn wordt allengs beter. —
s'ACQUÉRIR, v. pr. Zich verwerven, zich verschaf
en enz. ; — ook verworven, verkregen worden:-f
La sagesse ne peut s'acq- sans experience, de

wijsheid kan niet verkregen worden (laat zich niet
verwerven) zonder ondervinding.
Aequét, m. [Jur.] Verkregen goed n. (buiten
erfenis) ; — t (fain.) winst f. voordeel n. — (Prov.)
Í1 n'y a Si bel acquêt que le don, wat men krijgt,
hoeft men niet te koopen.
t Aequéter, v. a. Door aankoop verwerven.
Acquiescement, m. Berusting, bewilliging,
inwilliging, toestemming, aanneming f., bijval m.
Acquiescer (a) v. n. Berusten, toestaan, inwilligen, goedkeuren, beamen, zich laten welgeval
zich onderwerpen.
-len,
Aequis, e, adj. (en part. passé van acquérir)
Door koop verkregen, verworven, gewonnen enz. —
Je vows suis acquis, ik ben u toegedaan, geheel
negen. — (Prov). Bien mal acquis ne profite pas,
walijk verkregen goed gedijt niet.
Acquis, m. Kennis, ervaring, wetenschap, kunstvaardigheid f. ; — wereldkennis f. ; -- invloed m.
(door rijkdom, rang enz.)
Acquisition, f. Verwerving, verkrijging f. (van
goederen (door aankoop) ; van talenten, roem, rijkdom (door studie, arbeid enz.) ; — het verworvene,
de aankoop, koop ni., aanwinst f. — (fam. et iron.)

r

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

ik heb bij de wandeling eene duchtige verkoudheid
opgedaan.
Acquit, m. Kwjjtbrief m., quitantie f. bewijs n.
van schulduitdelging. — Pour l'acq- de ma conscience, tot ontheffing, geruststelling f. van mijn
geweten. — [Coen.] Pour acq-, voor quitantie,
betaald, ontvangen (onder wissels enz.) Acq- de
paiement, de douane, tolbriefje, tolbewijs n. (van
betaalde regten). Acq- b caution, geleibriefje, passeerbrie fje n., tolcedel f. Acq- de franchise, vrijbriefje (van uitvoerregten) — Acq- patent, konin ljke aanwijzing f. op de schatkist (bij graticatiën). — [Bill.] Eerste stoot, uitstoot m. Donner
an bel (bon), un mauvais acq-, zijn' bal goed,
slecht uitstooten. Jouen á l'acq-, spelen wie alles
zal betalen. - PAR DiANIERE D'ACQUIT, adv. (fam.)
5nachtzaam, onverschillig, welstaanshalve, om er
maar van af te komen.
Aequittable, adj. Voldoenbaar, betaalbaar.
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Aeqaitté, e, adj. (en part. passé van acquitter) Voldaan, betaald ; — [Jur.] voor niet-overtteigd verklaard, vrijgesproken.
Aequitteinent, m. Betaling, afdoening, kwijting f. ; — [Jur.] vrijspraak f. (bij gebrek van
schuldbewijzen) .
Acquitter, v. a. Betalen, afdoen, voldoen;
quitantie geven. — Acq- qn., voor iemand betalen ;
— ook [Jur.] iemand van de beschuldiging vrij
Acq- un devoir, une promesse, sa-sprekn.—
parole, eenen pligt vervullen, eerie belofte, zijn
woord houden. Acq- sa conscience, zijn geweten

bevredigen. - ACQUITTER, v. n. Ontslaan, ontheffen, vereffenen : La reconnaissance n'acquitteas
dun grand Bien fait , de dankbaarheid vere f jent
(betaalt) eene groote weldaad niet. — S'ACQUITTEII,
V. pr. Betalen, eene schuld afdoen. (Prov.) Qui
s'acquitte s'enrie.hit, wie betaalt, wordt rijker; wie
zijne schuld betaalt, verarmt niet. — Zich kwijten
(van een' pligt, last), wel waarnemen, vervullen,
voldoen aan ; — [Jeu] 't Verlorene herwinnen en
kamp-op spelen ; ook [Bill.] den eersten stoot doen
(liever doneer son acquit). — Sen acquitter, zich
behendig uit eene moerjel2jkheid redden.
Acranie, f. [Anat.] Het ontbreken der hersenpan (geheel of gedeeltelijk) .
Aerasie, f. [Méd.] Slechte vochtmenging f. ; --on7natigheid f.
Acratie, f. [Méd.] Onvermogen n. van zich te
bewegen ; krachteloosheid f.
Acre, adj. Scherp, bijtend, wrang ; -- bics,
stekelig, kwetsend.
Acre, m. Oude fransche akkermaat, doorgaans
i l vierkante meters groot.
Acréinent, m. [Corn.] Soort van turksche
huiden.
Aeretè, f. Scherpte, scherpheid, wrangheid t.;
-- bitsheid, terugstootendheid f.
.- Acribologie, f. Juistheid f. in 't spreken,
in den stijl, strenge woordenkeus f.
Acridophage, m. Sprinkhaaneter m.
Aerinionie, f. Scherpte (inz. der vochten, des
bloeds) , wrangheid ; — bitsheid, bitterheid f.
Aerisnonieaix, ease, adj. Scherp, bijtend; -bits, hékelend.
Acrinie, f. [Méd.] Vermindering f., ophouden
n. van afscheiding.
Aerisie, f. [IVIéd.] Afloop m. eenerziekte zon
merkbare crisis.
-der
Acritique, adj. [Méd.] Zonder crisis, niet
gevaarlijk.
Acroanlatique of Acroatigdie, adj. Geheim,
zonder verklaring niet verstaanbaar (van boeken,
geschriften). Men zegt liever ésotérique.
Acrobate,m. en f. Koorddanser m., - danseres f.
Acrobatique, adj. Wat de koorddansers betreft ; — [ Mécan.] Tot oph/,schen van lasten geschikt.
Acroehordon, m. [Méd.] Knobbeltje n., wrat f.
Acrocoine, adj. Langharig. — Acrocome,
m. [Bot.] Palmboom m. in Guiana, omzijnsierljk
gebladerte dus genoemd.
Acrolithe, m. houten of bronzen standbeeld
n. (bij de Ouden) met marmeren handen en
voeten.
.I- Acrologie, f. [Phil.] Leer van de eerste
beginselen of het absolute.
Acroniial, e of Acroniien, ne, adj. [Anat.]
Wat tot het schouderbladshoofd behoort.
Acroinion, m. [Anat.] Uiteinde van het schouderblad; schouderbladshoofd n.
Acromphale of Acroinphalion, m. [Anat.]
Uiteinde der navelstreng.
Acronyque, adj. [Astr.] Met den ondergang
der zon opkomend ; met den opgang der zon ondergaand.
Acropathie, f. [Méd.] Zieke der uiterste
ligchaamsdeelen ; ook van den monct der baarmoeder.
Acropole, f. Stadsvesting f., stadsburg m., citadel f., 2nz. die van dthenen, a k r o polis.
f Aerosophie, f. Wisheid f., die alleen aan
Cod behoort.
Acrostiche, m. [Pods.] Naamdicht n., verzen,
welker begin- (soms ook eind-) letters namen of
woorden vormen. — Ook als adj.. Vers acr-s,
naamdich tverzcn.
Acrotère, m. [Arch.] Uitstekend voetstuk,
postement of pedestal n. aan de gevels om er beelden

ACTION.
op te plaatsen. — S ACI1OT :RES, in. pl. De uilerste ligchaamsdeelen. .
m m. [Chir.] Het afzetten der
Acrotériase,
erste ledematen.
uiterste
Acrotisrne, m. [Phil.] Nasporingvandeeerste
oorzaken der dingen.
Acte, m. Daad f., werk n., handeling, verrigting
f. ; elk gevolg eerier werking. — Ook in zedelijken
zin van elke goede of slechte daad gebruikt: Un
acte v er tueux, perfide, eene deugdzame, snoode
daad. Acte de piété, d' ingratitude, daad van godsvrucht, van ondankbaarheid. — Verklaring, betuiging, erkentenis f. : Faire acte de soumission, zijne
onderwerping betuigen. — Faire acte de complaisance, uit welwillendheid iets doen, waartoe men
niet verpligt is. Faire acte de bonne volonté, eene
zaak ter geruststelling van 't geweten beproeven,
zonder hoop op goed gevolg. Faire acte de présence,
zich op eene plaats vertoonen, waar men welstaanshalve zijn moet. — [ Jur.] Al wat door tusschenkomst van een' openbaar' ambtenaar wordt opgestel!; g,eregeel jk geschrift n. , oorkonde f., protocol n.;
schriftelijk bewijs n. van eene handeling, verpligting
of overeenkomst ; die handeling zelve. In dien laatsten zin zegt men : Faire acte d'héritier, de pos
als erfgenaam, als bezitter handelen. ---seur,
Demander, prendre acte dune plainte, eene oor
f geregtelilc bewijsschrift van eene klagt-konde
vragen, zich laten uitreiken. — In het dagelijksch
leven beteekent: Prendre acte de la declaration,
de l' aveu de qn. , betuigen, dat men zich bij gelegenheid van iemands verklaring of bekentenis zal
bedienen ; en Je prends acte de ma diligence, de
mon exactitude, 2k neem u tot getuige, dat ik een
der eersten tegenwoordig was, dat ik mij niet heb
laten wachten. - [ Theol.] Acte humaan, daad
met overleg én vrijen wil verrigt. — [ Dram.] Bedrij f n., eene der hoofdafdeelingen van een tooneelstuk.
ALTES, m. pl. Staatsschriften, staatshandelingen,
besluiten, handvesten, oorkonden, regtsverhandelingen, registers, bewijsstukken, protocollen. — Actes
des apótres, handelingen der Apostelen (een der
boeken van 't Nieuwe Testament).
Actèe, f. [Bot.] Christoffel-kruid n., soort van
slaapbollen.
-I- Actèoniser, v. a. Horens opzetten.
Acteur, m., -trice, f. Tooneelspeler, schouw
In. , tooneelspeelster, schouwspeelster f.,-spelr,
toonee ist m. en f. ; — bewerker, bedrijver, deelnemer m., bewerkster, bedrij fster, deelneemster f.
C'est un des principaux acteurs dans vette négociation, hij speelt eene -hoofdrol in die onderhandeling.
Actiaque, adj. Wat Actium en den bjj die
kaap geleverden slag betreft. Jeux actiaques, spelen
van Actium (om de 3 jaren gevierd). Années actiaques, jaren na den slag van Actium.
Actif, ave, adj. Werkend,handelend, werkzaam,
voortvarend, levendig, krachtig, snelwerkend; ijverig,
vlijtig, bedrijvig. — Dettes actives, uitstaande gelden, vorderingen, het te-goed. In dien zin ook als
subst. m. gebezigd : l'actif. — Avoir voix active et
passive, stemgeregtigd en verkiesbaar tevens zijn.
— Commerce actif, actieve handel (wanneer een
staat meel aan 't buitenland verkoopt dan hij van
daar ontvangt). — [ Gram.] Verbe actif, bedrijvend
werkwoord. -- [Mil.] Service actif, werkelijke
dienst, onder de wapens doorgebragte tijd.
Actinie, f. [H. n.] Zee-anemoon, zeenetel f.,
eene soort van polypen of koraaldieren.
Actinolithe of Aetinote, f. [H. n.] Straalsteen, moedersteen m.
Action, f. Werking, verrigting, handeling,
daad, beweging (als oorzaak, beschouwd) , werkende
kracht, werkzaamheid, f. Etre en action, in beweging zijn, zich gedurig bewegen. Mettre en action
in beoefening, in praktijk brengen : Le bon n'est
que le beau mis en action, het goede is niets dan
het schoone in beoefening (in praktijk) gebragt.
Action de graces, dankzegging, dankbetuiging t.,
(Prov.) Les actions sont des males, les paroles
sont des femelles, daden zijn beter dan woorden ;
beter geh andeld dan geredeneerd. — Parler avec
action, met warmte f., vuur n., levendigheid f.
nadruk m. spreken. Il met de l'action dans tout
ce qu'il fait, hij zet gang m. bij aan al wat hij
doet. -- Gebarenspel n., de houding, beweging, ge-
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Acutanf ulafre, adj. [Géom.] Scherphoekig,
baren van een' tooneelspeler of redenaar. Langage
d'action, gebarentaal f. Cet orateur a beaucou n. wat een' scherpen hoek vormt.
Acatangulé, e, ad'. [Géom.] Scherphoekig,
d'action, die redenaar heeft eene levendige voordragt.
-- [Man.] Ce cheval a toujours la bouche en action, wat scherpe hoeken heeft.
Achtesse, f. Scherpte, puntigheid f.
dat paard speelt gedurig met zijn gebit, doet steeds
eutieaudé; e, adj. [H. n.] Spitsstaartig,
den mond schuurren.— [Litt., Pods. 1 Hoofdbedrijf n.,
hoofdstof f., hoofdonderwerp n., voorstelling f. in met spitsen staart.
Acuticorne, adj. [H. n.] Spitsgehoornd.
handeling (niet in redenering) — [ Mil.] Gevecht,
Acatifolié, e, adj. [Bot.] Spitsbladerig.
treffen n. Engager one action, handgemeen worden.
Aciitilobé, e, adj. [Bot.] AIet spitse lobben.
Action héroïq ue, helden feit, heldenstuk n. Action
InAcutirostré, e, adj. [ H.. n.] Scherpsnavelig.
n.
—
schitterend
wapenfeit
[Corn.
]
d'éclat,

l

gelegd, geld, aandeel, bewijs n. van aandeel, van
inschr^ving, actie f. (14v. in den aanleg van een'
spoorweg, in eene handels-comp agnie). Fondre, une
action, een aandeelsbewijs v.ericoopen, tot geld maken. (Fig. et fam.) Ses actions haussent, baissent,
zijn aanzien n., invloed m., crediet n. vermeerdert,
vermindert. — [Jur.] Regtsvordering f., eisch m.,
aanklagt, vervolging f. ; de bevoegdheid of het regt
daartoe.
Actioniste, m. Actie-handelaar m. (inz. in
Engeland).
Actionnable, adj. Vervolgbaar, betrekbaar
voor 't geregt.
Aetionnaire, m. et f. Actie-houderm. ; actie
bezitter of bezilster van aandeelen (in-houdsterf.,
eene onderneming van handel, industrie of finantiën.
.I- Attionnairenient, adj. In, als of bij actiën.
Actionner, v. a. In regten vervolgen, geregtelijk aanklagen, eene regtsvordering instellen, voor
't geregt betrekken. — s 'ACTIONNER , v. p r. zich beweqing geven, met levendigheid te werk gaan.
Activennent, adj. Werkzaam, bedrijvig, levendig, met kracht en nadruk; — [Gram.] Als bedrjvend gebruikt, in bedrjvenden zin:
Activer, v. a. In werkzaamheid zetten, in werking of aan den gang brengen ; aandrijven, bespoedigen. — s'AtTIVER , v. pr. In werking gebrast,
aangezet, bespoedigd worden.
Activité, f. Werkende kracht f., werkend ver
werkvermogen n., werkzaamheid, bedrijvig -mocpen,
wakkerheid, veerkracht f. ; — spoed m., vaar--heid,
digheid, levendigheid, voortvarendheid f., vuur n.,
vlijt, naarstigheid. noestigheid f. — [Chim.] Kracht,
werking f. (van 'tzoul enz.) — [Mil., Admin.] Actde service, werkelijke, wezenlijke, actieve dienst f.,
(in tegenstelling met non-activité). — Sphère d'art-,
werkkring m.
Actrice, f. zie ACTEUR.

Actiiaire, m. Zeker ligt vaartuig n. met zeilen
en riemen bij de Ouden ; — geregtsschrijver, houder
m. der acten en protocollen ; — proviandmeester m.
hij de rom. soldaten.
.1- Aetualisation, f. Verwezenlijking, ver
-tegnwordif.
-I- Aetualiser, v. a. Tegenwoordig maken, ver
— -j- S'ACTUALISER, V. pr. Verwezenlijkt-weznlijk.
worden.
-I- Actualité, t. Thgenwoordige toestand m., werkelïjkheid, wezenlijkheid f. -- Voilà des questions
palpitantes dact-, dat zijn vraagstukken, die tegen
belangstelling opwekken. -wordigealmn
Actuariole, m. Verkleinwoord van actuaire
(in de eerstgenoemde beteekenis).
Actuel, Ie, adj. Wezenlijk, werkelijk, dadelijk;
tegenwoordig, huidig, hedendaagsch, nu gebruikelijk,
thans in zwang, actueel.
Aetuellement, adv. Werkelijk, dodelijk ; nu,
óp dit oogenblik, tegenwoordig.
Acudie, f. [H. n.] Lichtkever, cucujo m. (in
Amerika) .
% Aeuité, f. Scherpte, scherpheid, puntigheid f.
Acul, m. (pr. a-ku) [Pech.] Achtergrond m.
van de door netten aan 't strand afgezette ruimte.
Aeulé, e, adj. [EI. n.] Met een' angel voorzien,
getingeld.
Aenleiforme, adj. [Bot., H. n.] angelvormig,
stekelig.

Acuminé, e., adi. Scherp toegespitst.
Acumineux, euse, adj. Spits uitloopend.
Acuponeture, f. [Chic.] Naaldsteekm., door-

Acyanoblepsie, f. [Méd.] Gezigtsgebrek, dat

de blaauwe kleur vuurrood doet schijnen.
-I- Acy rolo ;ie, f. Oneigenlijkheid, oneigenlijk
gebruik van woorden en uitdrukkingen.
Aeysie, f. [Méd.] Onvruchtbaarheid.
Adage, m. Spreekwoord n., zinsp reuk f.
Ada'io, m. [Mus.] Langzaam te spelen stuk;
-- als wTv. Langzaam, bedaard.
Adair, m. [Théol.] Le vied Adam, de oude
Adam, de mensch in den zondestaat. Le nouvel
Adam, de nieuwe Adam, de mensch in den staat
van genade. -- (Prov.) I1 se croit de la cote d'Adam,
hij meent,van hoo g e afkomst te zijn. Je ne le connais ni d'Eve ni d'Adam, hij is mij geheel en al
onbekend.
Adamantin, adj. m. Van diamant, diamant
lichtrijk als diamant; — Coeur-achtig,rdof
ad-, ongevoelig hart.
Adamaran, m., z. BADATIER.
Adami q ue, adj. 4damisch. Terre ad-, ada-

mische aarde f., het bezinksel, de slib f. van in 't
water vergane stoffen.
Adansonie, f. {Bot.] Plantensoort, waartoe
o. a. de apenbroodboom behoort (naar den franschen
natuurkenner 4danson).
Adaptable, adj. Aanwendbaar .
Adaptation, f. Aanpassing, inpassing f. (van
twee voorwerpen) ; — S verbinding, gelukstelling f.
Adapté, e, adj. (en part. passé van adapter)
Aangepast, sluitend gemaakt; — toegepast, geëigend,
passend.
Adapter, v. a. Aanpassen, inpassen, sluitend
maken ; — toepassen, gepast, overeenkomstig maken.
— S 'ADAPTER , V. pr. Passen, sluiten, zich laten
aanpassen ; — zich voegen, schikken naar.
Adatais of Adatis, m. Fijn bengaalsch ne
-teldokn.
Addiction, f. Uur.] Toekenning, toewijzing f.
Addition, f. B jvoegcng, toevoeging f.; bivoegsel,
toevoegsel, aanhangsel n. toelaag, toegift f. -[Arith., Alg.] Zamentelling, optelling, bijtelling,
additie. --- [Impr.] jRandnoot, kantteeken-inrl t.
[Jur. Informer par add-, een nieuw onderzoek
n.
instelle
Additionné, e, adj. (en part. passé van additionner) Bijgeteld, opgeteld.
Additioneel, le, adj. Bijgevoegd, bijkomend,
aanvullend ; bij te voegen ; Appointement add-, bijbezoldiging, toelage. Centimes add-s, opcenten.
Additionner, v. a. Zamentellen, bijeen tellen,
optellen, a d d é r e n. — S 'ADDITIONNER , v. pr. Zamengeteld worden: Ces sommes ne peuvent s'add-.
Adducteur, adj. m. [Anal:] Muscles add-s,
aanvoerende trekspieren; ook als subst. m.: 1'addde I'oeil, de binnenwaarts trekkende oogspier f
Adductif, ive, adj. [Anat.] Aanvoerend, binnenwaarts trekkend.
Addaction-, f. [Anat.] Aanvoerende, binnen
-wartsche
spierbeweging f.
Adecte, adj. [Mid.] Stillend, bedarend.
Adélobranches, m. pl. [H. n.] Schijnbaar
kieuwlooze weekdieren.
Adélopodes, m. pl. [H. n.] Schijnbaarvoete
telooze dieren, voetverbergers.
Adélostomes, m. pl. [.11. n.] Schijnbaarmondelooze dieren mondverbergers.
Adel p hie, 1. [Bot.] liet zamenwassen van vele
helmstijltjes op één' stengel.
Adelphixie, f. [Anat.] Gelijke gesteldheid van
de zamenstellende deelen eens tigchaams.
Adénionie, f. [Méd.] Angst, m. onrust, ge-

:

:

-

prikki-ng f. van een lijdend deel met naalden.
Acuponcturer, v. a. [Chir..] Den naaldsteek jaagdheid f.
Ademption, f. [Jur.] Herroeping, vernietiverrigten. — Acuponetureur, Acuponctein,
ging f. (van een legaat enz.)
m. Wie den naaldsteek verrigt.
Adenalgie, f. [Méd.] Klierpijn f. — Adenal% Acnt, beter AIGU.
;ique, adj. Wat de klierpijn betreft.
Acntanle, adj. [Géom.] Scherphoekig: Tri
Adénographe, m. [Anat.] Klierbeschr ver m.
scherphoekige driehoek m.
-anglec,
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ADÉNOGRAPHIE

-

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

vend.

5 Adénoide, adj. [Anat.] Kliervormig.
Adénelogie, f.. [Anat.] Klierenleerf., verhandeling f. over de klieren.
Adénologique, adj. [Anat.] Wat de klierenleer betreft.
Adéno-rnéningée, adj. f. [Méd.] Fièvre ad-,
slijm- of snotkoorts f.
Adénoneose, f. [Méd.] Hard klierlrezwel n.
Adéno-nervease, f. [Méd.] Oostersche pest f.
(wegens hare zenuwversciujnsels en opzwelling der
klieren zoo geheeten).
Adéno-pharyngite, f. [Méd.] Ontsteking f.
van de amandelen en het slokdarmshoo fd.
Adénophthalhnie, f. [Méd.] Ontsteking f. der
ooglidklieren.
S Adenotoinie, f. [Anat.] Ontleding, door.9ne ding f. der klieren.
Adénose, f. [Méd.] Chronische klieraandoe.

n2 gf.
Adert, m. [Charp.] Burghaak m., tandvormige

kerf of keep f.

Adéphage, adj. Veeletend, vraatzuchtig (bij

-namvHerculs).

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

vraatzucht f.

Adepte, m. et f. Goudmaker m., goudmaakster
f., wie den steen der wizen meent gevonden te
hebben ; schatgraver m., schatgraafster f. ; — in-

gewijde m. en f. in de verborgenheden eener secte,
in de geheimen eener wetenschap.
Adé quat, e, adj. (pr. qu=cou). [Phil.] Volledig, volkomen, volgnaakt, geheel; overeenstemmend,
gepast.
Adesines, m. pl. [H. n.] Braziliaansche handvleugeligen.
Adextré, e, adj. [Bias.] Ter regter zijde
staande.
Adhérence, f. Vereeniging, naauwe zamenvoeging f., het aanhangen, aankleven ; — [ Phy s.]
aanklevingskracht, a d h e s i e (waardoor twee lig
welker effene oppervlakten elkander in zeer-chamen,
vele punten aanraken, bli
jven zamenhangen) ; aan
gehechtheid f. (aan eene part!/, eene meening-kleving,
enz., meest in kwaden zin).
Adhérent, m. Aanhanger. (leest in 't meere.
en in kwaden zin gebezigd.)
Adhérent, e, ad'. zianhangend, aanklevend;
— [H. n., Bot.] digt aanliggend, alszaamgegroeid,
zamenhangend.
Adhérer (a), v. n. Aankleven, aanhangen,
als aangehecht zijn ; — toetreden, toestemmen, bijvallen, van 't zelfde gevoelen zijn. — S'ADHÉRER,
v. pr. Elkander aankleven, aanhangen.
Adheritance, f. [Jug.] Toeëigening bij ver
leenrecht) .
-kop(in't
Adhésif, ive, adj. Wat inwilliging, toestemming itdrukt : Signe adhesif, toestemmend teeleen.
— [gChém.] Emplátre adhésif, kleefpleister. Ook
als subst. in dien zin : Un adhésif.
Adhésion, f. .lanklevinq, zamenhanging, aan
Phys.] aanklevingskracht f., zie-li,echtnqf.;—[
ADHERENCE ; — verknochtheid, verkleefdheid f. (aan
eene partij) ; — [Pol.] 't erkennen en huldigen van
P,en' nieuwen meester ; toestemming I. van een
soeverein in de tractaten van andere vorsten ; toestemming, toetreding f. (tot een voorstel, een amendement enz.) ; goedkeuring f.
Ad hoe, adv. (latijn) (verkorting van ad hoc
negotium, .tot die zaak, daartoe). Regtstreeks, juist,
bepaald, bijzonder. Ré ondre ad hoc, onvoor✓waardeli k, stellig antwoorden.
Ad hominem, adv. (latijn) Op den man aan,
regtstreeks.
Ad hoiiores adv. (latijn) Eershalve, om des
naams, des titels wil.
-I- Adiaeritolátrie , I. Verstandelooze ver
-eringf.,
grof fetichismus n.
Adiantace, e, adj. [Bot.] Naar vrouwenhaar
gelijkend. - ADIANTACEES, f. pl. Plantensoort van
de familie der varenkruiden.
Adiante, m. [Bot.] Vrouwenhaar, venushaar,
haarkruid n., muurruit f.
Adiantite, f. [Minér.] Vrouwenhaarsteen m.
Adiaphaiie, adj. Ondoorzigtig.
Adiaphore, adj. [Phil.] Onverschillig, noch

ADJUTORION.

goed, noch slecht; — als subst. m. wijnsteengeest
m. zonder reuk.
Adiaphorèse, ook Adiapneustie, f. [Méd.]
Onderdrukte huiduitwaseming f.
Adiarrhee, f. [Méd.] Verstopping, verhindering f. van den stoelgang.
Adieu, m. Vaarwel, afscheid n., afscheidsgroet f.
Vaak gebruikt met uitlating der werkwoorden
faire, dire enz. : Adieu ! vaarwel l tot weêrziens !
Gode bevolen ! — Sans adieu ! zonder afscheid,
tot !lusjes, tot straks ! Couper court aux adieux,
het afscheidnemen kort maken. [Pods.] Les adieux
du jour, het vallen van den avond. — Dire adieu
à qc., iets laten varen, er van afzien. — Au moindre
danger, adieu leur courage, b# 't minste gevaar,
weg is al hun moed. Si la fièvre redouble, adieu
le malade, als de koorts verdubbelt, dan is 't met
den zieke gedaan. — (Prov.) Adieu paniers, ven
de zaak is gansch mislukt, het-dangesotfi,
plan is in duigen gevallen.
Adipeiix, ease, adj. [Anat.] Vet, smerig,
vettig : Membrane adipeuse, vetvlies.
Adipide, f. [Chim.] Vetstof f., vetachtig lig
n.
-cham
Adipoeine, f. [Chim.] Vetwas, walschot n.
Adipsie, f. [Mid.] Dorstgebrek n., het ontbreken van dorst.
Adire, m. [AEI. n.] zie ADIVE.
-t- Adiré, e, adj. (en part. passé van adirer)
[Jur.] Verlegd, te zoek, niet te vinden (van papieren).
t Adílrer, V. a. Verliezen, verleggen, te zoek
maken.
Adition, f. [Jur.] Komt alleen voor in Adition
d'hérédité : aanvaarding f. van eene erfenis.
Adive, m. [Ii. n.] Kleine schakal m., soort
van barbarijsche hond.
Adjacent, e, adj. Aanliggend, aangrenzend,
belendend ; — [ Géom.] Angle adjacent, aanliggende hoek.
Adjectif, m. [Gram.] Bijvoegeljk naamwoord,
eigenschapswoord n.
Adjectif, ive, adj. Bijvoegeljk: [Chim.]
Couleurs adjectives, b jvoegelijke kleuren (die om
op het doek te hechten een bijtmiddel noodig hebben).
— [Gram.] Verbe adjectif, bivoegelijkwerkwoord.
Ad j ectivemeut, adv. Als bivoegel k naam
-word
gebruikt, op b voegelijke wijze.
Ad j eetion, f. Bivoeging, toevoeging f.
-j- % Ad j ectiver, v. a. [Gram.] Een woord in
bijvoegeljken zin gebruiken. — S'ADJECTIVER, V. pr.
.A41s bivoegeljk woord gebruikt worden.
Ad j oindre, v. a. Bijvoegen, toevoegen (alleen
van personen gebruikt). — S'ADJOINDRÉ qn. v. pr.
Zich iemand toevoegen, tot ambtgenoot nemen.
Ad j oint, m. Ambtsmedgezel, ambtshelper, toegevoegd persoon, medeaangestelde, bijzitter, a d j u n c t m. — [Rhét.] Bijkomende, ondergeschikte
omstandigheid f. — [Gram.] Bijgevoegd woord,
tusschenwoord n.
Ad j oint, e, adj. Toegevoegd.
Ad j onetion, f. Toevoeging, bijvoeging f. (van
een' ambtshelper) .
Adj ndant, m. [Mil.] Hulpofficier m., inz. een
officier, die de dienstbestellingen bezorgt.
Adjudicataire, m. et f. Wien Benen koop,
eene aanneming geregtelijktoegewezen,gegund wordt.
Ad j adieateur, nl. Toewijzer m., de notaris,
deurwaarder enz., die de openbare toewijzing diet.
Adj nidieatif,ive, adj. Toewijzend, toekennend.
Adjudication, f. Geregtelijke toewijzing, toekenning f.
Adjugé, e, adj. (en part. passé van adjuger)
Toegewezen.
Ad j u er, V. a. Toewijzen, toekennen, toeslaan
(inz. bij openbare verkoopingen, aanbestedingen enz).
— Adj- un prix, een' prijs toekennen. — s'ADJUGER,
V. pr. (am.) Zich toeëigenen, aammnatigen.
A jurateuir, m. [Cath.] Bezweerder m.
Adjuration, f. [Cath.] Bezwering f., bezweringsformulier H.
Adjurer, V. a. [Cath.] Bezweren, en'sHeeren
naam bevelen ; — ernstig bidden, met kracht en
klein verzoeken, smeekera, vermanen, aanbevelen. —
S'ADJURER, v. pr. Elkander plegtig bezweren.
Adj atatoire, adj. Helpend, ondersteunend
(van zaken gebruikt).
Ad j steur, m. Helper m.
Ad j ittorion, m. (iron.) Overtollige opschik m.

ADJUVANT
Adjncant, m. [Pharm.] Ondersteunings-middel n., bij-artsenij f., die de werking van het hoofd
bevordert.
-midel
Ad libitum, adv. (latijn) (pr. tum=tomm)
Naar welgevallen, naar willekeur, naar believen.
Admettre, V. a. Toelaten, toegang geven, aan
opnemen, ontvangen ; — vergunnen, inwil--nem,
ligen, toestaan (een verzoek, smeekschrift) ; — voor
waar, geldig, zeker erkennen, doen gelden (eene
stelling, verontschuldiging). — (fig. et (am.) Admqn au coin du feu, iemand zonder pligtplegingen
vriendschappelijk ontvangen. — S 'ADMETTRE , V. p r.
Toegelaten worden, voor waar, geldig erkend worden.
Adminicule, m. [Jur.] Hul bewijs, onvolkomen
bewas, vermoeden n. — [Méd.] z. v. a. ADJUVANT
(z. aid.) — [Bot.] Steunsel n., stut m., schoor f.
Administrateur, m., -trice, f. Bestuurder,
beheerder, waarnemer, opzigter, bewindhebber, gezagvoerder, regent, voogd, vader m. , — bestuurster,
beheerster, waarneemster enz., regentes, voogdes,
moeder f. — Esprits administrateurs, bescherm
gedienstige geesten.
-engl,
Administratif, ive, adj. Besturend, beheerend.
het beheer eener zaak betreBende.
Administration, t. Bestuur, beheer, bewind,
opzigt n.; besturing, beheering, bewindvoering,
waarneming, a d m i n i st rat! e f. (van bijzondere
o( Op enbare zaken, fiinantiën) ; - de vergader- en
werkplaats der administrateurs. — Adm- de la
justice, handhaving van het rept, regtspleging f.; —
adm- des témoins, des preuves, het voorbrengen,
b(/brengen van getuigen, bewijzen. — [Cath.] Toediening, uitreiking (der sacramenten). — [ Méd.]
Toediening, aanwending (van een geneesmiddel).
:

Adininistratrice, f., z. ADMINISTRATEUR.
Administré, e, adj. (en part. passé van administrer) Bestuurd, beheerd ; — toegediend. — tells
subst. Les administrés, de onder beheer staanden,

geadministreerden.
Administrer, v. a. Besturen, beheeren, waar
bedienen (openbare of bijzondere zaken, /1--nem,
nantiën enz.) Ook zonder voorwerp gebezigd : I1
commande en monarque, mais it administre en
pe re. — Handhaven, doen uitoefenen (het regt). —

T"oorbrengen, bijbrengen (getuigen, bewijzen). —
Uitreiken, toedienen (een geneesmiddel, een sacrament) : Le malade a été administré, de zieke is
bediend geworden, heeft de genademiddelen der
kerk, het laatste oliesel ontvangen. — ((am. etpop.)
Adm- des coups de baton, des coups de p ieds a qn.

iemand op stokslagen, op schoppen onthalen. —
S'ADMINISTRER , v. pr. Bestuurd, beheerd worden;
— zich toedienen, gebruiken, nuttigen.
Admirable, adj. Bewonderenswaardig, bewonderenswaard ; — voortreffelijk, wonderschoon, ver
uitstekend, uitmuntend, onvergeli keljjk.-rukelij,
— [ Chim.] Le sel ,adm- de Glauber, Glauberzout, wonderzout. — Ook als subst. : Ceci sur passe l'adm-, dat gaat het wonderbare te boven.
Admirablement, ode. O bewonderenswaarde
wijze; wonderbaarlijk, wonderlijk, voortre/feljk,
wonderwel, wonder fraai.
Admirateur, m., -trice, i., Bewonderaar m.,
bewonderaarster f. — Ook als adj. gebezigd voor:
veel of gedurig bewonderend : Un homme admiratour, une femme admiratrice.
Adniiratif, ive, adj. Wat bewondering, ver-

wondering uitdrukt of aanduidt, bewonderend,
verwonderend. [Gran.Point adm- (!), verwonderi.ngsteeken , uitroepingsteeken. --- [Litt.] Le
genre adm-, de bewonderingwekkende, wegslepende
stijl.
Admiration, f. Bewondering; — opgetogenheid,
verrukking, verwondering, verbazing f. — Ook van
't bewonderde voorwerp en in 't meerv. gebezigd:
On tient is ses vieilles adm-s, men is verkleefd aan
de voorwerpen zijner vroegere bewondering.
Admiratrice, f., z. ADMIRATEUR.
Admire, e, adj. (en part. passé van admirer)

Bewonderd.

Admirer, v. a. Bewonderen, met bewondering
of verwondering aanschouwen, verbaasd staan; —
(iron.) vreemd, wonderlijk, zotvinden. — S 'ADMIRER ,
v..pr. Zich zelven bewonderen, met zich zelven ingenomen zin ; — elkander bewonderen.
-I- S Admiromane, m. Bewonderingszuchtige,
albewonderaar m. - Admironianie, I. Bewonderingszucht f.

ADOPTL.
Adniis,
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e, part. passé van ADMETTRE.

Admissibilité, f. Aannemeljkheid, aanneem,

baarheid, ontvankeljkheid.

Admissible, adj. Aannemelijk, aanneembaar,
ontvankelijk, geldig, toe te laten.
Admission, f. Aanneming, opneming, opname,
toelating f. (Gevolgd door à, als het eene waardigheid, bedienin g , een' graad enz., — door dans, als
het een genootschap, vergadering enz. geldt.)
Admittatur, m. (latrin) Bewijsschrift n. van
bekwaamheid, toelatingsbewijs n.
Adinodatif, m. Wijzigingswoord,
bijwoord n.

Adniodiateur, Admodier, z. AMODIATEUR ,

AMODIER.

Adinonéter, v. a [Jur.] In 't geheim of binnenskamers (à huis clos) geregtelgk waarschuwen,
vermanen, berispen. — L'ADMONETE, E, de dus
vermaande m. en f.
Admoniteur, m., -trice, f. Vermaner, waarschuwer m. ; vermaanster, waarschuwster f. La
conscience est un sévère adm-, 't geweten is een
gestreng herinneraar, vermaner.
Adnionitif, Ive, adj. [H. eed.] Vermanend,
berispend.
Adm
onition, f. Vermaning, waarschuwing,
herinnering, berisping f., vermaan n. -- [H. eccl.]
Kerkelijke vermaning, censuur f. ,
Adné, e, [Bot.] Aangewassen, aangegroeid.
Adnexion, f. Aanhechting, naauwe zamenvoeging f.

Adnotation, f. [H. eccl.] Pauselijk antwoord
op zekere verzoekschriften (enkel door zijne handteekening daarop te zetten).
Adobe, m. In de zon gebakken metselsteen.
Adolescence, f. De leeftijd, die op de kindschheid volgt(meest van knapen gebezigd), jongelingschap f., jongelingsjaren.'
du monde, het
eerste tijdperk, de kindschheid der wereld.
Adolescent, m., -e, f. Jongeling m., jongedockter f., aankomeling m. en f. (iron.) C'est un jeune
ad-, 't is een nog onervaren, onbezonnen jong
mensch. — Ook als adj. gebezigd : Un jeune homme
ad-, een aankomend jongeling; —une philosophic
ad•-e, eene nog jonge, niet gevormde wijsbegeerte ;
un arbre ad-, een jonge, nog geen vruchtdragende
boom.
Adonide, f. [Bot.] Adonisbloem i., Adonisroosje, duivelsoog, vuurroosje n. — ADONIDE, m.

z. ADONISTE.

Adonien of Adonigne, ad^i. en s. m. Adonisch

vers n. of a d o n i c u s m., eene versmaat, uit een'
daktylus en trochaeus (soms spondeus) bestaande.
Adonion, m. Krijgszang (bij de oude Lacedemoniërs) .
Adonis, m. Zeer schoon en behaagziek jongeling
m. (naar den schoonen Adonis uit de griekse/te
Myth.) Faire 1'Adonis, den pronker spelen, rich
behaagziek aanstellen. — [Bot.] Adonisroos, z
ADONIDE ; — [H. n.] Een duitsche blaauwkleurige
vlinder m.; — zekere slijmvisch in den Atlant. oceaan
en de Middell. zee) .
Adoniser, v. a. (fam.) Schoon als ddonismaken;
-- optooijen, opschikken, oppronken. — S 'ADONISER,
v. pr. Zich opschikken, mooi maken ; zich behaag
gedragen ; — met zijne eigene schoonheid inge--ziek
nomen zijn.
_I- S Adoniseur, m. Opschikker, kapp er m.
Adoniste, m. Kruidkenner m., die de p lanten
van een openbaren of bijzonderen tuin beschrijft of
er den katalogus van maakt.
Adonné, e, (à) adj. ( en part. p assé van
ADONNER) Overgegeven, verkleefd, gehecht.
Adonner, v. n. [Mar.] Gunstigworden, ruimen,
uitschieten (van den wind).
ADONNER (S'), (a) v. p r.

Zich overgeven, toe-

wijden, hechten (aan de studie, aan den arbeid enz.) ,
zich vlijtig toeleggen (op eeniq vak), zich verslaven
(aan het spel, den drank). — Sad- à un lieu, is
une personne, eene plaats, eenen persoon gaarne
en dikwijls bezoeken. — Ces deux caractères s'adonnent, die twee karakters aarden naar elkander.
Adoptable, adj. aanneembaar, aannemelijk.
Adoptant, e, adj. et s. Hij o f zij, die een vreemd
kind als het zijne of hare aanneemt.
Adopté, e, adj. (en part. passé van adopter)
Aangenomen. Ook als subst.: Un adopté, une
adoptée, een aangenomen kind n. (zoon of dochter).
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ADOPTER

Adopter, v. a. [Jur.] Een vreemd kind naar
de voorgeschreven regtsvormen als eigen kind aan
een vreemd kind als tot vader en moeder-nem;
zijn; — aannemen, omhelzen, voor waar of gegrond
erkennen, zich houden aan, deelen in (een plan, een
gevoelen enz.) ; — lijden, ondergaan, zich onder
aan (de gevolgen van iets) ; — zich toe--werpn
ëigenen zonder toestemming des eigenaars 0/ schrijvers ; — wettelijk bekrachtigen (eene wet, een
wetsartikel). — Adopter de, ontvangen van, ontleenen aan. — S'ADOPTER, V. pr. ,Aangenomen worden ; — Zich aan elkander hechten.
Adoptif, ive, adj. Aangenomen, als kind aan
wordt ook van hein of haar gezegd,-genom.—Ht
die een vreemd kind als het zijne of hare aanqenomen heeft : Un père adoptif, une mere adoptive,
des parents adoptifs.

Adoption, f. [Jur.] Aanneming tot kind; —
wettelijke bekrachtiging ; — opneming, invoering,
inljving f. (van vreemde woorden in eene taal) ; —
keuze, voorkeur (van een studie-vak, eene levenswijze enz.). C'est mon fels dad-, 't is mijn meest
geliefde zoon, mijn lieveling. C'est mon fels par ad-,
't is mijn zoon door aanneming, 't is mijn aangenomen zoon.
Adorable, adj. Aanbiddenswaardig, aanbid
hoogste vereering waard. — Bij vergroo--delijk,
ting gebezigd van al wat men zeer hoog acht, sterk
bemint : C'est une femme ad-, 't is eene aanbid
vrouw, een engel van eene vrouw.-c.lenswardig
Elle est dune bonté, dun caractère ad-, zij bezit
eene hemelsche goedheid, een hoogst beminnel#k
karakter. — (fam.) Un vin ad-, een heerlijk, mtstekend wijntje, eenig in zijne soort.
t Adorablemnent, adv. Op aanbiddelijke wfjze
--- uitstekend wel.
Adorateur, m., -trice, f. Aanbidder m.,
aanbidster f. ; — warm vereerder, vurig minnaar;
blind bewonderaar m., vereerster f. enz. ; — laag
vleijer, kruiper m. : les princes trouvent p lus d'adorateurs que d'amis, de vorsten vinden meer
vleijers dan vrienden. — Ook als adj. gebezigd : Un
peuple adorateur.
Adoratif, ive, adj. Aanbidding uitdrukkend.
Adoration, f. Aanbidding, hoogste vereering f.
(van 't Opperwezen). Ad-du pape, eerste openbare
hulde aan den paus na zijne verkiezing. Elire un
pape par voie dad-, eenen paus zonder stemming

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

t

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

ADRESSER.
Drageljker , handelbaarder, minder gestreng gemaakt of geworden, bedaard, gestild.
Adoucir, v. a. Verzachten, verzoeten, zachter,
zoeter maken, het bittere, zoute, scherpe, wrange,
' harde, ruwe, woeste, gure enz. doen verminderen,
lenigen (zoo in lett. als in fig. zin.) : Ad- i.aside du
citron, de zuurte van den citroen met suiker ver
breken. Ad- la voix, de stem verzachten.-zoetn,
La pluie adoucit le temps, de regen maakt het
weder zachter. Les arts ont adouci 1'homme, • de
kunsten hebben den mensch minder ruw, beschaaf
der gemaakt. Ad- des lions, des tigres, leeuwen,
tijgers temmen, den woesten aard benemen. Ad- la
colère, in douleur, den toorn, de droefheid matigen, stillen. Ad- lair du visage, een vriendelijker
gelaat aannemen. Ad- une faute, een' misslag bemantelen, verontschuldigen. Ad- in position de qn.,
iemands toestand verbeteren, dragelijker maken
enz. — [ Tech.] Slijpen, polijsten glad maken;
afstompen, afronden, minder hoekig maken; zui.
veren (het goud); smedig maken (het ijzer). [Peint.]
De kleuren zachter maken, doen ineen smelten.
S'ADOUCIR , v. pr. Zachter, zoeter, bedaarder,
handelbaarder, minder ruw, bitter, ondragelijk enz.
worden; — aangedaan worden.
Adoueissage, m. Polijsting f. (van metalen);
polijstpoeder n.; verzachting, tempering f. (van
kleuren); verzachtin.gsmiddel n.
Adoucissant, e, [Med.] Verzachtend, bede rend, lenigend, pijnstillend. Ook als subst. m. Un
adoucissant, een pijnstillend middel.
Adoucisseuient , m. Het verzachten, ver
verzachting, verzoeting; — matiging, tern--zoetn,;
,nering, leniging, verligting f. enz., al wat geschikt
is om zwarigheden te verminderen of te verkleinen, om personen of zaken handelbaarder en gemakkelijker te maken. (Vgl. ADOUCIR).
Adoucisseur, m., -euse, t. Gladslijper, spieegelslijper m., -sljpster f.
Adoud, e, adj. [Chas.] Gepaard, gekoppeld
(vanpafrijzen enz.).
Adoux, m. [Teint.] Bloem f., het ligte blaauwe schuim of de blaauwe aderen op de gistende
pastel- of weede-kuip.
Ad patres, ode. (pr. -trèss), (latijn) Eig. tot
de vaderen (teruggekeerd) ; — gestorven, dood)
(fam.) Allef ad p -, sterven; envoyer ad p-, naar
de andere wereld zenden; être ad p-, dood zijn.
Adragant, m. Dragant- of traganth-gom f.
Adragantine, f. [Chim.] Dragantstof f., het
hoofdbestanddeel der dragant-gom.
Adraier (s'), v. pr. Zich op weg begeven;
aan eenig werk beginnen.
Adrarise, f. [Méd.] Wortel der aristolochia
(baarwortel).
Ad rem (pr. - rèmm), adv. (latijn) Eig. aan,
tot de zaak. Répondre ad rem, kort en bondig
antwoorden. — Ad rem ! tot de hoofdzaak teruggekeerd!
t Adressant, e, adj. [Admin.] Lettres patentes adr-es au parlement, open brieven, te bezorgen aan 't parlement.
Adresse, f. Geschiktheid (van hand of lijf,
handigheid, vaardigheid, bedrevenheid f.; — vaar
geest), bekwaamheid, schranderheid,-dighe(van
sluwheid, list, f., overleg, beleid n. Tour d'adr-,
handgreep, kunstgreep, handgaauwheid, gaauwigheid, goochelaarskunst f.; — sluwe zet, slimme
streek m. — 4anwijzing f. van een' persoon volgens zijn' naam, stand en verblijf; opschrift (buiten op brieven, pakketten enz.), adres. Bureau
d'adresses m., adreskantoor n. I1 me prend pour
son bureau d'adr-, hij doet mij allerlei lastige navragen, hij draagt mj allerlei zaken op. C'est un
vrai bureau d'adr-, die mensch is een wandelend
nieuwsblad, weet alle nieuwtjes. Le trait ira á son
adresse, de zet, steek zal zijn' man treffen. Avezvous quelques adr-s, hebt gij aanbevelingen, recommandatiën ? — Plegtig schrijven n. van een' geringere aan een' hoogere (om geluk te wenschen, rouwbeklag te doen, te smeeken, te danken enz.); vertoog n. bij eenig gezaghebbend ligchaam ingediend;
antwoord n. der kamers op de troonrede, ad r e s n.
Adressé, e, adj. (en part. passé van adres ser) Gezonden aan 't . adres van, geadresseerd,
gerigt.
Adresser, v. a. Toezenden, toesturen, doen tookomen of geworden, a dr es s d r e n. On ma adressé
:

-

ADROBOLON

d vous, men heeft mij aan u verwezen. Adr- la
parole à qn., iemand toespreken. Adr- one prière à
Dieu, eerie bedetot God opzenden. Adr- des reproches
à qnl, iemand verwijtingen toevoegen. Adr-• une
q uestion á qn., eene vraag aan iemand rigten.
Adr- ses pas vers un lieu, ergens heen gaan. I1
ma adressi un homme fort instruit; hij heeft mij
een zeer kundig mensch aanbevolen. Adr- un ouvrage au roi, een werk aan den koning opdragen. % ADRESSEN , V. n. Treffen, het wit raken. Bien adrn'est pas petite affaire, goed treffen is geen kleinigheid, — S 'ADRESSER (a) V . pr. Zich regtstreeks wen-

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

(Prov.) Il faut s'adresser h Dieu plutót qu' à ses
saints, men moet maar terstond naar 't groote
kantoor gaan. —, Gerigt, geadresseerd zijn : Cette
lettre s'adresse a lui , die brief is aan hem
gerigt.

A drobolon, m. [Bot.] Naam van 't indiAdrogation, f. (Jur.)4anneming.f. als kind van

sche bdellium.

iemand, die niet nicer onder vaderlijke magt staat.
Adroit, e, adj. Handig, behendig, vlug, vaardig, bedreven, geoefend, afgerigt in ligchaamsbewegingen: — sluw, listig, loos, geslepen, gevat,
ool ijk.
Adroitement, handig enz. (z. ADROIT) .
Adulaire, f. [ Minér.] Wit schelpvormig veldspaath n., maansteen, zonnesteen, water-opaal m.,
wolfsoog, visschenoog n., a d u l a a r m.
Adiilateu'r, m., -trice, f. Yleijer,luimstrij, p luim
ker, flik flooijer, oogendienaar m., vleister
Ook als-strjke,flio gndaresf.—
add. gebezigd : Lan gage adulateur, lage, huichelachtig vleiende taal.
Adulation , f. Lage, baatzuchtige vleijerj,
kruiperij, flik flooijerij, lo f tuiteri f.
5 Adulatoire, adj. Hetzelfde als ADULATEUR
als adj.

Adulé , e , adj. (en part. passé van aduler)
Laag gevleid.
Aduler, V. a. Laag vleijen, kruipen, fltkflooijen, pluimstrijken. — S 'ADULER , v.. pr. Zich dwaselik vlejen.
Adulte, adj. Volwassen, huwbaar, manbaar,
mondig. — Het wordt ook van dieren en planten
g ebezigd, die den vollen wasdom bereikt hebben. Langues ad-s, talen, die tot den hoogsten graad
van volkomenheid zijn gebragt.
ADULTE , m. et I. Jongman m., jongedochter f.
5 Adultération, f. Vervalsching f,
Adultére , adj. Overspelig, echtbreukig; —^
verkeerd, valsch, tegennatuurlijk. Ook als subst.
gebezigd: Un, une ad-, een echtbreker, echtschender, overspeler, m., eene echtbreekster, echtschendster, overspeelster f. Min gebruikelijk is 't vrouwel.
adultéresse.
Adultère , m. Echtbreuk, echtschending f.,
Adiiltéré, e, adj. (en part. passé van adultérer) Vervalscht.
Adultérer, v. a. [Pharm.] Vervalschen.
Adultélrin, e, adj. In overspel geteeld. Ook
als subst. gebezigd : Un adultérin, des adultérins.
— 't Wordt ook van talen gezegd : Une langue
ad- e, eene taal, uit de vermenging van andere
ontstaan.
Aderent, e, adj. Brandend, bijtend.
Aduste, adj. Verbrand, als verbrand uitziend;
-- S [Mid.] ontstoken.
Adilstion, f. (pr. , —'sti-on) Verbranding f.;
overspel n.

z. v. a. CAUTERISATION.
Adutéruin, m. (pr. —romm) [Anat.] Moeder

- [Méd.]

-horens.

Advenir, v. n. (Somtijds AVENIR, z. old.) Bid
toeval gebeuren. Advienne que pourra, laat ge-

beuren wat wil.
-

Adventice, of Adventif, ive, adj. Toeval

buiten bijkomend, niet aan eene zaak ei--lig,van
gen, vreemdsoortig. — Plantes adventices, in 't
wild groeijende, niet gezaaide planten.
Advenu, e, adj. (en part. passé van advenir)
Toevallig gebeurd. — Ook van personen (voor ap-

AÉRIEN.
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paru.: Le Christ -vous est done advenu, Christus
is u alzoo verschenen. (Men zegt ook AVENU, z. old.)
Adverbe, m. [Gram.] Bijwoord n.

Adverbial , e, adj. [Gram.] B jwoordeljk;
als bij woord.
Adverbialement , adv. [Gram.] Bijwoordelijk.
Adverbialiser, v. a. [Gram.] Als biwoord

gebruiken. - S'ADVERBIALISER, v. pr. Biwoord
worden, in een bijwoord veranderd worden.
Adverbialité, f. [Gram.] Bijwoordelijkheid f.
Adver bifier, v. a. [Gram.] z. ADVERBIALISER.

Adversaire , m. Tegenpartij , weerpartij f,,
tegenstrever , tegenkanter, tegenstander m. 1-let
wordt somtijds van eene vrouw gebruikt, zonder
't vrouwelijk geslacht aan te neonen : Cette femme
est un dangereux adv-, die vrouw is eene gevaar
-lijke
tegenpartij.
Adversatif, ive , adj. [Gram.] Tegenstel
-lend,tgsi
g aanduidende.
Adverse, adj. Komt alleen voor in: Partie
adv- , tegenpartij (in regten) ; Avocat adv-, advokaat der tegenpartij; —fortune adv-, tegenspoed,
onspoed. — [Bot.] Zijwaarts, naar de bloein gerigt.
Adversité, f. Tegenspoed, rampspoed, onspoed
m.; ramp f., onheil, ongeluk, ongeval n., slag .m.
5 Advertanee, 1, Oplettendheid f.; — (vroeger) waarschuwing f.
t Advitalité, f. [Jur.] Levenslang genot.
Ady,, m. [Bot.] Palmboom m., die den abenga
voortbrengt,- uit welks sap men een' bedwelmenden
wijn bereidt.
Adynamie, f. [Méd.] Krachteloosheid, zwakte
I., onvermogen n.
Adynamique, adj. [Méd.] Krachteloos, uit ge
put. Fièvre ad-, rotkoor s.
?Eeidie, f. [Bot.] Woekerzwam f., woekerpaddestoel m.
}I doiodynie, f. (pr. é-dodo —) [Méd.] Pijn
in de teeldeelen.
S Iildoiogua p hie f. (pr. é-do-io--) [Anat.]
Beschrijving der teeldeelen.
Idoiologie, f. (pr. é-do-io—) [Anat] . Ver
welvoegelijk -handeligI,ovrt n;—
-heidslrf.
Edoiopsophie, f. (pr. édo-io-pso-fie) [ Méd.]
Hoiirbare ontsnapping van gas uit de teeldeelen.
Edoiotoinie, f. (pr. é<do-io—) [Anat.] f. antledidrg der teeldeelen.
iLdoïte, f. [Chir.] Ontsteking der uitwendige
vrouwelijke teeldeelen.
Egagre, f. [H. n.] Wilde geit.

11: gagropile, f. [H. n.] Haarbal m, (in de
maag der herkaauwende dieren) ; gemzenkogel,
steenkogel m. (in de maag der klipgeiten).
I Egialite, adj. [H. n.] .plan 't strand levend
(van vogels).
tEgilops, m. [Mid.] Geitenoog n., kleine, diepe,
eeltachtige zweer f. aan den binnenhoek der oogleden; — [Bot.] Dolik, windhaver f.
Egithale, adj. [H. n.] Vliegenetend (van vogels).
.r :gopodion, m. [Bot.] Geitenvoet m., karwei f.
Aémere, adj., z. AHEMERE.
Aérage, m. Luchting, luchtverversching f.
Aération, f. [Hort.] Het luchten (der plan.ten in de broeikassen); — voorts z. v. a. AERAGa.
Aéré, e, adj. (en p art. passé van aérer) Luchti g , met goede luchttrekkin g (van een huis); —
[Chim.] met lucht doortrokken.
Aérer, v a. kuchten, lucht geven, uitluchten,
de lucht ververschen, — [Chim] , Met koolzuur
doordringen of bezwangeren. --- s'AERER, V. T. Gelucht worden.
Aérien, ne, adj. Wat van lucht is, tot dv
lucht behoort of betrekking heeft , er de eigen
bezit : Fluide aérien, luchtaardige,-schapenv
luchtvormige vloeistof; — Esprits aériens, lucht
wat de lucht bewoont, daarin leeft,-gestn;
voorvalt, oprijst, geplaatst is; — uiterst fijn en
ligt, zuiver als lucht : Voyage aérien, luchtreis;
Ascension aérienne, opstijging in de lucht; Taille
aérienne, hoogst fijne en bevallige gestalte. -- [Anat.]
Voles aériennes, luchtwegen (de buizen , die dv
lucht in de lon gen brengen). — [Bot.] Plantes
aeriennes, van lucht of meest van lucht levende
planten. Vaisseaux aériens, luchtvaten. — [Peint.]
Perspective aérienne, luchtperspectief.
,
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Aérifère, adj. Luchtvoerend : [ Anat.] Voles
aeriféres, luchtaanvoerende wegen of kanalen. —
Ook als subst. m.: Les ventilateurs sont des aér-s.
Aérification, f. [Phys.] Luchtmaking, ver

vaste of druipend vloeibare stof in-anderig
eene luchtvormzge.
Aériforme , adj. [Phys., Chfm.} Luchtvorsnip, luchtaardig.
Aérique, adj. [Minér.] Onder den bijzonderen
invloed der lucht geplaatst.
Aériser, V. a. [Phys., Chim.] Luchtvormig
maken, tot de fijnheid , doorschijnendheid, veêrkrachti.gheid, zamendrukbaarheid van lucht of gas
brengen. — S'AERISER, v. pr. Luchtvormig worden.
Aérite, adj. [H. n.] Geheel in lucht levend.
Aérivore, adj. [H. n.] Van de lucht levend,
luch tetend.
Aéroelavieorde, m. Windklavier n.
Aérodynamique, f. [Phys.] Luchtdrukkingsleer f.
Aérognosie, f., z. AÉROLOGIE.
Aéro graphie, f. [Phys.] Luchtbeschrijving f.
Aérographigiie, adj. Luchtbeschr4jvend.
Aérolithe, m. [Minér.] Luchtsteen, meteoor

uit de lucht gevallen steen in.

-sten,

Aérologie, f. [Phys.] Luchtleer, luchtkunde f.
Aérologne, m. et f Lcchtkundige m. en f.
Aéroinaneie, f. Luchtwaarzegger j, voorspel-

ling f. uit de gesteldheid der lucht.
Aérowaneien , né, adj. et subst. Uit de
luchtvoorspellend; — luchtwaarzegger m., lucht
-warzegstf.
Aéromel,m. Luchthonig,honigdauw m.,manna n.
Aéromètre, m. [Phvs.] Luchtmeter m., werk
om den graad van digtheid der luchtte meten.-tuiq
Áérométrie, f. [Phys.] Luchtmeetkunst, lucht
-kundef.
Aéroniétrique, adj. Luchtkundig, de lucht
,
betreffende.
-meting
Aéronaute , m. et f. Luchtreiziger m.,
luchtreizigster f., luchtschipper m.
Aéronautique, f. Luchtreiskunst f., de kunst
om den luchtbol te besturen.
Aérophane, adj. Doorschijnend in of als de
lucht.
Aéro holle, adj. [Méd.] Luchtschuw. — Ook
als subsf. m. et f. een luchtschuw mensch.
Aérophobie, f. []Vied.] Luchtschuwheid, luchtof lichtvrees f.
Aérophone, adj. [H. n.] Helderklinkend (van
item).
Aérophore, adj. Luchtvoerend, luchthoudend.
Aérostat, m. Luchtbol, luchtballon m., luchtschip n,
5 Aerostatenr, m., z. AERON'AUTE.
Aérostatier, m. Luchtbolbestuurder, lucht
-schiperm.
Aerostation, f. [Phys.] Luchtbolkunst f., de
kunst om luchtbollen te maken en te gebruiken.
Aérostatique, f. Lucht-evenwigtsleer f. wetenschap van het evenwigt der lucht. — Ook als
adj. gebruikt voor wat tot den luchtbol behoort of
betrekking heeft: Ballon ar -, luchtbol.
Aérostier, m., z. AEROSTATIER.
Aérotone, m. [Mil.] Windroer n., windboog m.
,rugineux, ease, adj. Roestkleurig.
AKsthèine, m. [Méd.] Gevoel n., gewaarwor-

ding f.

,sthésie, f. [Mid.] Gevoeligheid f.; gevoelvermogen n.
etiologie, f. z. ETIOLOGIE.
Aétite, f. [Minér.]Adelaarsteen, klappersteenm.
Afatonier , m. [Bot.] Wilde pruimenboom,
sleedoorn m.
Affabilité, f. Spraakzaamheid, vriendelijkheid,
welwillendheid, goedaardigheid f. (doorgaans van
meerderen jegens minderen) .
Affable, ads. Spraakzaam, vriendelijk, i.nnemend, goedaardig, welwillend.
Afffableinent, adv. Spraakzaam enz.
fabulation, f. Zedeles f., zedelijke zin m.
eener fabel.
Affadi, e, adj. (en part. passé van afíadir)
Lof, smakeloos.
Affadir, V. a. Laf, smakeloos maken; walgetlijk maken (van spijzen) ; — afkeer, walging ver
doen walgen, kwalijk maken. s'AFFA--wekn,
DIR, V. pr. Laf, smakeloos, walgelijk worden.
—

Affadissant, e, adj. Smakeloosmakend, wal

-ginowekd.
Affadissennent, m. Het lafmaken; lafheid,
flaauwheid; walging, misselijkheid f.
Affaibli, e, adj. (en part. passé van affaiblir)
Verzwakt.
Afaiblir V. a. Verzwakken , zwak maken,
van kracht berooven, ontzenuwen, krenken; ver
doen afnemen, doen kwijnen (het ere--minder,
(liet, gezag, de wetten, de hartstogten enz) . —
[Tech.] Dunner maken : Aff- une planche, une
barre de fer, eene plank, ijzeren staaf afnemen.
[Mann.] Ligter maken (het geld). — S'AFFAIBLIR,
V. pr. Zwak worden, verzwakken, verslappen; af
nemen (zoo eig. als fig.).
Alfaiblissant, e, adj. Verzwakkend.
Affaiblissernent, m. Verzwakking, ontzenuwing, krachtafneming, krenking; — vermindering,
kwijning; gehalte-vermindering f. (der munten).
Affaire, f. Wat te doen iis, zaak, bezigheid,
verrigting, aangelegenheid f.; — regtszaak f., regtsgeding, pleidooi, proces n.; — het onderwerp eener
beraadslaging, onderhandeling of vereffening; overwegingsp unt, geschilpunt n.; — koop, verkoop m.,
overeenkomst, handelszaak, onderneming, beroeps
zorg, moeite, bekommernis, zwarigheid,-zakf.;—
beslommering, ongele enheid f., geverlegenheid,
schil n., twist m., gevaar n.; — g[Mil.] Gevecht,
treffen n., slag, strijd m., ontmoeting f., wapenei n. — Avoir air a qn., met iemand iets te doen
hebben, tot hem in (afhankelijke) betrekking staan.
Avoir aff- avec qn., met iemand gezamenlijk iets te
behandelen, te beredendren, te vereffenen hebben. —
(fam.) Avoir aff. de qn. ou de qc., iemand of iets
noodig hebben. — Aff- de coeur, liefdezaak f., minnehandel m. — Alf- de Tien, onbeduidende, zeer
gemakkelijke zaak. — Aft- d' honneur, ook enkel
affaire, eerezaak f., soms ook : tweegevecht, duel
n. — In gemeenzemen stijl wordt air vaak als
synoniem met chose, ding, gebruikt. — Aff- dor,
zeer voordeelige zaak f., winstbeloovende koop m.
— C'est une aff-, dat is moeijeljk! — Ce nest
pas une aff-, dat is gemakkelijk ,genoeg. —Ce nest
pas une petite aff-, dat is geen kleinigheid. — Ceci
est (fait) mon aff-, dat komt mij te stade, dat is
een kolfje naar mijne hand. — C'est mon aff-, dat
is mijne zaak, dat gaat een ander niet aan. — Le
bon, le meilleur de l'aff- est que..., het mooiste,
liet wonderlijkste daarbij is, dat .... — (fam. et
iron.) Votre aff- est faite ! uwe zaak is uit, is
mislukt, er valt niets meer te hopen. — Son af!
est faite, hij gaat sterven, 't loopt met hem ten
einde ; — ook : hij heeft zijn fortuin gemaakt. —
Etre en al! aver qn., met iemand iets uitstaande
hebben, in onderhandeling met iemand zijn. —
Faire aff-, het eens worden, de zaak ten einde brengen. - Faire son aff- dune chose, zich ergens
mede belasten, voor den uitslag, instaan. — (Prov.)
Avoir air à la veuve et auxbéritiers, meteen geduchte tegenpartij te doen hebben.
AFFAIRES, pl. Zaken, aangelegenheden, beroeps
huiselijke belangen, fortuins-omsian--bezighdn,
digheden; — staatsbeheer, staatsbestuur, 's lands
zaken, volksbelangen, volks- of staatstoestand ; —
handelszaken; — schulden enz. — Homme d' aff-,
zaakbezorger. — Agent d' al!-, zaakwaarnemer.
-- Faiseur d' aff-, geldschieter, speculant in geldzaken. Chargé d' aff- , zaakgelastigde. — (Loc.)
Parler ail'-, parler d' aff-, over zaken spreken, de
hoofdzaken (der bfjeenkomst) behandelen. Ceux qui
n'ont point d' aff- s'en font, wie niets te doen
heeft, maakt zich wat te doen ; het ledig zijn ver
spoedig. A demain les alt-! Wie morgen-velta
leeft, morgen ' zorgt ! de zorgen tot morgen ! Les
aff- font les hommes, oe fening maakt den meester;
de arbeid maakt bekwdam. Il West point de petites
air-, de kleinste vijand kan gevaarlijk worden.
Je n'entends point les al!-, 'k wil nietsmeer daar
hoorgin; 't geschiede, zoo als ik 't hebben wit.-van
Faire ses aff-, aller à ses al!-, zijne natuurlijke
behoeften verrigten. La chaise d' aff-, de (voor
koninklijke nachtstoel (het stilletje). Cette-malige)
femme à ses air-, die vrouw heeft demaandstonden.
-- (Prov.) Ii a plus d' aff- que ie légat, hij is
overkropt met bezigheden. Traiter les aff- en commencant par Argus et en ílnissant par Briarée,
de záken met ijver en spoed doorzetten.
Afiairé, e, adj. Druk, bezig, bedrijvig, bezet,
,

-

-

AFFAISSAGE
volhandig, veel omhanden hebbende. Il a Trail
aff-, de drukten, zorgen liggen op zijn gelaat. —
Ook als subst.: Faire l'aff-, den bedrjvi:gen mar
uithangen.

Affaissage, m., Z. AFFAITAGE.
Affaissé, e, adj. (en part. passé van affais.
Affaissement. m. Verzakking , in- , neêr-

ser) Ingezakt, gedrukt, gebukt, gekromd.

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

Le revenu de cette terre est aff- à l'extinction

doorzakking, -zinking; — verzwakking, bezwijking. de ses dettes, de opbrengst van dit land is bestemd
Affaisser, v. a. Doen zakken, inzinken, door- tot de uitdelging zijner schulden. — [ Alg.] Quanbuigen (onder een' last), nederdrukken; — ver tité aff-e dun exposant, grootheid met een' expokrachteloos, moedeloos maken. — [ Faut.]-zwaken, neat of magtsaanwijzer voorzien.
Af ecter, v. a. Een herhaald en meestal ver
z. AFFAiTER. - S'AFFAISSER, v. pr. In-, neir-,
gebruik maken (van zekere woorden, geba--kerd
doorzakken, -buigen, -zinken (door eigen zwaarte);
— gebukt, gekromd gaan, zich buigen (onder den ren, zegswijzen, manieren), overal zoeken aan te
'
brengen,
uithangen; — pronken , pralen , vertoon
enz.).
—
jaren,
't
verdriet
last der
Sa tête s'affaissa sur son bras, zij liet het hoofd op haren aren maken (met hetgeen men niet of schaars heeft); —
opzettelijk doen, zich gelaten, zich aanstellen, veinzakken.
Affaitage, m. [Faut.] Afrigting f. van een' zen, nabootsen : Afd un air de dévotion, zich
vroom aanstellen, een vroom gezipt zetten; — streroofvogel; afrigtingskunst f.
Alfaité, e, adj. (en part. passé van affaiter) ven, haken, ijverig begeeren of zoeken, vurig ver
naar : Cesar affectait la première place,-lange
.4 fgerigt.
Affaitement, m. [Faut.] Het afrigten, z. Cesar streefde naar 't hoogst gezag; — voorliefde
toonen voor, gesteld zijn op : Aft- un auteur, un
AFFAITAGE.
Afiaiter, v. a. [Faut.] A frigten, dresse- lieu (le promenade. (In dezen zin liever affectionren (van een' roofvogel) — [ Tann.] De huiden ner, z. old.) — treffen, roeren, aandoen, indruk
looigaar maken. — [Arch.] z. 'EiNFAiTER (gelijk maken : Cette injustice m'affecte, die onregtvaardigheid treft, schokt, krenkt, smart mij ; — tot
het in dien zin moet gespeld worden).
Afaitenr, m. [Faut.] A frigter m. (van een' een zeker gebruik bestemmen, vaststellen, wegleggen (b. v. zekere inkomsten, renten enz.); -- ver
rotogel
roofvogel
vasthechten (b. V. zekere voorregten aan een'-binde,
e, adj. (en part. passé van AFFALER)
post); — [ Mid.] aandoen, aantasten, lijdend of
Afgedreven, aan lager wal vervallen.
Afialer, v. a. [Mar.] Doen zakken, neêrtrek- ziek maken; la goutte affecte les articulations, de
ken, aanhalen (het want, om de wrijving te over- jicht doet de gewrichten aan; - [Phys.] Le sel
winnen); — aan lager wal brengen: Les vents et marin ' affecte dans sa cristallisation la figure cules courants peuvent aft un vaisseau, de winden bique, het zeezout neemt bij zijne kristalschieting
en stroomen kunnen een vaartuig aan lager wal den teerlingvorm aan ; Le eiland et le frofd af%cbrengen. In dien zin ook v. n: le vaisseau affale, tent les corps, de warmte en koude deelen zich aan
het schip komt aan lager wal. -- S'AFFALER, v. de ligchamen mede; — [ Prat.] verpanden, h yeaopr. plan lager wal geraken; — zich langs een the k é r e n; — [Alg.] eene grootheid door een teeken, coefficiënt, exponent wijzigen. — S'AFFECTER,
touw naar beneden laten gleden.
Afanié, e, adj. (en part. passé van affamer) F. pr. Aangedaan, getroffen worden; — nagemaakt,
Hongerig, uitgehongerd, verhongerd; hongerlijdend, nagebootst, geveinsd worden.
Affectif, ive, adj. Aandoenlijk, treffend, ingretig, zeer begeerig„ happig (naar
behoeftig — gretig,
rijkdom, lof, vermaak enz.) -- Ecriture aff-e, te drukmakend, liefde inboezemend : A l'amour affmager schrift, te dunne letters. Habit aff-, be- est opposé l'amour effectif, tegenover de innerlijke
krompen, te krap kleed. Meuble aff-, stuk huis- (in 't hart gevoelde) liefde staat de werkelijke (in
raad, waaraan het hout gespaard schijnt. — (Prov.) daden zich openbarende) liefde. Faculté aff-e, geVentre aft na point d'oreilles, eene ledige maag voelsvermogen. [Phil.] Puissance aff-e, gevoeligheid.
Affection ,f. Genegenheid , gehechtheid, netluistert naar geen redenéring; praatjes vullen den
buik niet. — Ook als subst. gebezigd : Un affamé, ging, liefde, vriendschap, voorliefde, goed gunstigune aff-e, een hongerlijder m., -lijdster f., uitge- hek!, teederheid f., welbehagen n.; — het voorwerp
zelf der genegenheid : Mettre son al à qe. of à
hongerde m. en f.
Alamer, V. a. Uithongeren, hongerig maken, qc., zijn hart aan iemand of iets hangen; -- Chahonger laten lijden, hongersnood veroorzaken. — que jour on se détache de quel qu' une de ses alt-,
(fig. et fam.) Afd les convives, Afl- une table, al- elken dag laat men een of ander voorwerp zijner
les alleen opeten, de gasten laten toekijken. — Aft- genegenheid varen. — [ Méd.] Aandoening, kwaal,
l'esprit, le coeur, den geest, het hart hoogst begeeria ziekte, f., pijnlijke indruk m. : afd de poitrine,
naar iets maken; ook: alle bezigheid daaraan ont- borstaandoening. - AFFECTIONS, pl. Gemoedsaantrekken. — Alt- son écriture, zijn schrift te ma- doeningen, hartstogten, driften; — gewaarwordinier of schraal maken. — Afd un habit, een kleed gen (van ziel of linthaam, voor zoo ver zij op de
te krap snijden of maken. — S'AFFAMER, V. pr. gezondheid invloed hebben); — [Théol.] Zielsverlie/flag f. tot God.
Uitgehongercl worden.
Affeetionnant, e, adj. Beminnend, hechtend.
t Affanner, Met moeite verdienen; den grond
Affectionné, e, adj. (en part. passé van afbebouwen , akkerwerk verrigten; — afmatten ,
kwellen. — S'AFFANNER, V. pr. Zich afmatten, fectionner) Toegenegen, verkleefd, toegedaan, goed
Ook als subst., als onderschrift van brie--gunsti.
zwoegen, tobben.
Affannure, f. Loon n., dat den dorschers en een (door meerderen aan minderen geschreven) :
maaijers i n natura, d. i. met een gedeelte van Votre alt-, e, uw toegenegen (dienaar, dienares).
Affectionnément, adv. Op teedere, harte
het gedorschte of gemaaide, betaald wordt.
goedgunstige wijze.
-Ajke,
Afféagement, Afféage, m. [Dr. féod.] BeAf ectionner, V. a. Genegenheid hebben of toeleening f. eens onadelljken niet een gedeelte van een
Iragen (zoo 't personen geldt alleen van meerderen
riddergoed.
Af éa er, V. a. [Dr. feed.] Een leen tot een ,rot Ininderen); — liefhebben, beminnen, veel houden
burger- oT boerenleen maken; een' onadellijke daar- van, smaak hebben voor, ingenomen zijn met, voor!ie fde toonen voor, gesteld zijn op : Alt un auteur,
mede beleenen.
Afféagiste, m. [Dr. feod.] Achterleenhouder m. un lieu de promenade, bijzonder gesteld zijn op een'
Affectation, f. Gemaaktheid, gedwongenheid, schrijver, eene wandelplaats ; — cie aandacht boeigekunsteldheid, gezochth.eid (in doen en spreken); en, belangstelling inboezemen : Ce drame affectionschijngevoeligheid, nabootsing, nadping f.; — ver- ne les spectateurs et les lecteurs, dit tooneeltoonmaking, praler] f. (,net hetgeen men niet of ltuk boeit de aanschouwers en de lezers. — S'AFin geringe mate bezit); — overdreven zucht f., +ECTIONNER (à), v. pr. Zich sterk hechten aan,
streven n. — [Jur.] verband n., hypotheek f. op rijn hart zetten op, lief krijgen, behartigen. -een erfgoed; — bijzondere bestemming f. eenex geld- 5'af qn., iemands genegenheid winnen; salt- mu,uellement, elkander genegenheid toedragen.
som .
Affectionnivité, f. [Phrén.] GevoelsvermoAí%cté, e, adj. (en part. passé van affecter)
Gemaakt, gekunsteld , gezocht , gedwongen; over- len, dat ons de voorwerpen, die ons omringen en
dreven; — aangedaan, getroffen, gevoelig;— [Mid.] pan ons dierbare personen komen, doet beminnen.
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AffectneuseYnent, adv. Liefderijk, harte

innemend.

AFFINOIR.

--

6 AFFECTTTETUSEMENT
-lijk,

Af ectuueiix, euse, adj. Hartelijk, innemend,

nen). — (fig. et fam.) Elle a le bee aff-, le caquet
aft-, la lanaue aff-e, zij heeft eene gladde of scherpe

tong,
spree
en vaardig, is niet op haarondrad
haarmondroerend, vriendelijk, liefderijk, vriendschappelijk. je
je gevallen.
Afiilée, f., z. FILE'E.
Af ena;e, m. [Agric.] Het voederen (inz. der
Affiler, v. a. Sl»en, wetten, scherpen, aanschapen) .
Af ener, 4ffenager, V. a. Voêren (het vee). zetten. Aff- le caquet a qn., iemand alles haarfijn
midden
van
westen
vertellen)
— [Tir.] Voor de trekplaat gereed maen
(Het woord is vooral in 't
ken (goud- of zilverstaven). — [Agr.] La gelde
Frankrijk in gebruik.)
t Af érence, f. Opbrengst F. (van eenig goed). afiile les bids, de vorst maakt de halmen van 't koren
Afférent, e, adj. [Jur.] Portion on part aff-e, dun en spits. — [Hort.] Op eéne rij (file) plaat
(beter aligner). — S' AFFILER , V. pr. Gesle--sen
gedeelte n., dat elk der regthebbenden van een onverdeeld goed toekomt, toekomend deel n. — [Mid.] pen worden : Les couteaux s'aflilent It sec, de
Vaisseaux aff-s, lympha-vaten of inzuigingsaderen, messen worden droog geslepen.
Affileur, m. -euse, f. Sljper m., slijpster f.
die de opgeslorpte vochten in de watervaatklieren
Affiliation, f. Aanneming f. als kind; — opvoeren.
neming f. in een genootschap, gilde, gemeente enz.;
t Af érir, V. n. Betamen, passen.
van een' broeder vrijmetselaar in Bene
adj.
Verpachtbaar.
opneming
Affermable,
Affermage, m. Verpachting f. (van een tan- loge, waartoe hij tot dus verre niet behoorde; —
verbinding, vereeniging, verbroedering a f f i l i a t i e f.
delz k goed); — de pachtprijs m. daarvan.
Affilié , e , adf. . (en part. passé van afrilier)
Afferme, e, adj. (en part. passé van affermer)
Aangenomen als kind, als medelid, gee f f i l i e e r d.
In pacht gegeven ofgenomen, verpacht.
nemen,
ver
Afiilier, v. a. Als kind aannemen; — in de gepacht
geven
of
Afferiner, V. a. In
pachten (een landelijk goed); — [Adm.]-pachten, meenschap (van Bene orde, een genootschap enz.)
de opbrengst der indirecte belastingen verpachten) opnemen; verbinden, verbroederen. — S'AFFIL1M,
Af fermi, e, adj. (en part. passé van affermir) v. pr. Zich vereenigen, zich zamensmelten, zich aanVast, duurzaam, bestendig gemaakt; -- bevestigd, sluiten, in zich opnemen.
Affiloir, m. Sl2,lp-, wet-, oliesteen m., om cie
verzekerd, bekrachtigd.
braam van geslepen werktuigen weg te nemen; —
Affernmir, v. a. Vast, stevig maken, vast zet
maken; — sterken, versterken, kracht-ten;hard aanzetleder n. (der barbiers), wetstaal n. (der stageven, bevestigen, grondvesten, duurzaam maken. gers); — nijptang f. (der perkamentmakers).
Afiiloires, f. pl. [Menufis.] Zamengevoegde en
Al!- an bruit, une nouvelle, een gerucht, eene
tijding bevestigen. -- [Arch.] Alt- un terrain, een' in hout gezette slijpsteenen.
Aff vage, m. Zuivering, loutering, a fdrijroinp,
grond beheijen. — [Man.] Aff- la bouche dun
cheval, een paard aan het bit gewennen. =- S'AF- ver fijnmg f. (der metalen; vroeger ook van suiker,
FERMrzIR, v. pr. Vast, stevig, hard, duurzaam wor- salpeter, waarvan men nu raffinage zegt) . [Tech.]
Fijnschering f., beste en laatste schering van 't laden ; — zich versterken, zich bevestigen.
Affernaissement, m. Het vastzetten; de vast- ken; — hekeling f. (van vlas en hennep); — fiijnzetting, vast-, hardwording; sterking, versterking, punting, aanpunting f. (der naalden) —persing of
walsing f. van 't bordpapier (voor boekenbanden);
bevestiging, duurzaammaking, grondvesting f.
Afféron, m. [Tech.] Malie f. van een rijg- ook he plakken van Bene strook papier of linnen
om de kanten van 't karton, om het uitwijken 01
snoer.
afstompen voor te komen; — het omwerken en uit
Affété, e, adj. Gemaakt, gedwongen, gezocht.
aarde (om vrijer' toegang aan regen,-spreidn
Atétérie , f. Gemaaktheid , gekunsteldheid f.,
kleingeestige en te merkbare zorg om te bekopen; lucht en licht te geven). -- (fig) L'aff- du style, het
— gemanierdheid, gezochtheid f. (in den stijl, in de beschaven, polijsten van den stijl.
A[finé, e, adj. (en part. passé van aflïner
schoone kunsten) .
Affetto (con) ou Atettuoso , (ital.) adv. Gezuiverd, gelouterd ; gehekeld.
Aiifinennent, m. Verouderd synoniem van AF[Mus.] Met gevoel, warmte, aandoening (te spelen).
-

Afrenrage, Affeurer, z. AFFORAGE, AFFORER.
Afichage, m. Openlijke aanplakking.

Affiche, f.' .Aangeplakt bezigt, aanplakbiljet,

plakkaat n.; — bewijs, kenteeken n.; — [Poch.]
haakstok m.; — [Cordon.] afval n. van leder op de
leest. — Petites all-s, aff-s publiques, advertentie
n. — Homme-aff-s, een man, die in sommige-blad
groote steden de straten doorwandelt met een groote
plank of bord vol aankondigingen op de borst en
den rug, advertentie-man m., wandelend advertentie-blad n.
Affiche, e, adj. (en part. passé van afficher)
.dangeplakt; — geveinsd, voorgewend, gemaakt.
Afficher, v. a. Openlijk aanplakken; — overal
bekend maken; — ten toon hangen, aan den dag
leggen, uitkramen; pronken, pralen, vertoon maken
(met zijne gevoelens, levenswijs, rijkdommen enz.)
— Aff- sa bonte, zijne eigene schande bekend maken; zijne schandelijke beginselen luid verkondigen.
Alf- une femme, zich op de ontvangen gunsten
ee ^c er vrouw beroemen, haren naam bezoedelen.
Aid qn., iemand hemelhoog prijzen. — [Cordon.]
De randen van het leder op de leest afsnijden. —
S'AFFICHER, V. pr . Aangeplakt worden : ien ne
pout salt- sans timbre, niets mag ongezegeld aan
p lakt worden; — zich doen doorgaan (voor een'-ge
geleerde, rijke enz.); — zich ten toon, aan de kaak
stellen, zich aan 't gepraat van 't volk prijs geven.
Afficheur, m. Aanplakker m.
Afiide, e, adj. Ami aff-, vertrouwd vriend.
Ook als subst. (maar steeds in kwaden zin) voor:
vertrouweling, geheim agent, spion m. — Les afpidés,
m. pl., naam van de leden der akademie te Pavia.
t Affier, V. a. Verzekeren, vertrouwen (niet
meer in de geschreven taal gebruikelijk).
Affile, m. [Tech.] Smeer- of vetzakje n. (ter
bestrijking van ijzeren gereedschap).
Affilé , e, adj. (en part. passé van affiler)
Geslepen, gewet, scherp; --dunhalmig (van gra-

FINAGE.

Atfiner, V. a. Ver/ijnen, zuiveren, louteren,
reinigen, afdrijven (van metalen) ; — scherpen,
fijner maken: les sangliers affinent leurs défenses,
de wilde zwijnen scherpen hunne slagtanden; —
(fam. et pop.) misleiden, bedriegen door list; sluwer
maken ; -- [Tech.] fijnscheren, hekelen enz. (z.
onder AFFINA(E .) Le temps of la cave affine le
fromage, door lang in den kelder liggen wordt de
klas fijner, scherper van smaak. — `[Mar.] Le
temps alpine of s'afiine, het weir heldert op. —
S'AFFINER, V. pr. Dunner, fijner, zuiverder worden;
— verfijnd, beschaafder worden.
Affinerie, f. Plaats f., waar men de metalen
zuivert : drijfhaard, frischhaard m. ; draadtrekkerij f. ; ijzerblik n. in rollen.
Affineair, m. Zuiveraar, louteraar; afdrijven;
frisscher ; gaarmaker ; fijnscheerder ; hekelaar in.
(In de beide laatste beteekenissen heeft het een f.
Allineuse, fijnscheerster, hekelster.)
Affinité, f. Overeenkomst , gelijkvormigheid
betrekking , verwantschap f. (tusschen woorden,
denkbeelden, ze(len, karakters, kensten enz.) ; —
verbindtenis, gemeenschap f. (tusschen personen) ;
-- [Jur.] Zwagerschap , verzwagering, verwantschap , a f f i n i t e i t, f. (tusschen een der echtgenoot en
en de bloedverwanten des an(Ieren). [Cath. ] Aftspirituelle , g eestelijke verwantschap, peetschap,
soort van verbindtenis, bij den doop en het vormsel
aangegaan. — [Chico.] Kracht 0/ verwantschap f.
van zamenhang (tusschen de atomen of molekulen
der ligehamen) . Aff- chimique, chemische aantrekkingskracht, keurverwantschap (tusschen de atome'll.
van de eerie stof met die van eerie andere) . Affélémentaire, stofverwantschap. Aff- pour 1'oxygene,
verwantschap voor de zuurstof, ontbrandbaar
-heidf.
Aifinoir, m. Louteringswerktuig m.; vlas-,
hennephekel m.

AFFION

--

Affion, m. Een der namen van den opium,

a fioen m. ; riet ambra en sa raap bereide opium m.
Af iquage, m. [Tech.] He opwerken der

.dlenconsche kant.
Atfiquer, v. a. Opwerken (van kant) .
Affiquet, m. (meest in 't meerv. en iron. gebezigd) Allerlei vrouwentooi m. (armbanden, hals
ringen enz.) . — Breikoker m., breihoutje n.-snoer,
Affirmant, e, adj. z. AFFIRMATIF.
Affirinatif, ive, adj. Bevestigend, stavend,
bekrachtigend, verzekerend, beamend, toestemmend.
Parley dun ton aff-, op een' beslissenden, stouten,
meesterachtigen toon spreken. — [ Log.] Proposition
al e, bevestigend voorstel. -- Ook als subst. gebezigd van iemand, die voor de regtbank der inquisitie zijne zoogenaamde ketteren volhield.
Affir.nation, f. Bevestiging, staving, bekrachtiging, verzekering, beaming, toestemming f. ; —
Jur.] plegtige verklaring (met of zonder eed) ; —
Log.] stellige, bevestigende uitdrukking.
Affirmationnel, adj. m. [Gram.] Le verbe
etre est alt-, het werkwoord zijn drukt de bevestiging uit.
Alfirnnative, f. [Log.] Bevestigende stelling,
meening f., toestemmend gevoelen n. Il y eut dix
voix pour l'af - et cinq pour la negative, er waren
tien stemmen vóór en vijf tegen. Prendre lair- pour
ou contre qn., zich bepaald vóór of tegen iemand
verklaren.
Affirmativement, adv. Bevestigender wijze,
bevestigend, verzekerend.
Affirmer, v. a. Bevestigen, verzekeren, bekrachtigen, staven, beamen, toestemmen; — [ Jur.]
verklaren (met of zonder eed) ; — [Log.] Toute
proposition affirme ou nie, elk voorstel bevestigt
of ontkent. - S'AFFIRMER, v. pr. Bevestigd worden: Ce fait ne s'afpirme pas.
Afixe, adj. [Gram.] Aangehangen. Meest als
subst. m. gebezigd van zekere uitgangen of aangehangen eindletters, die in de hebreeuwsche, syrische,
turksche e. a. spraakkunsten de betrekking tot een'
der 3 personen aanduiden ; toevoegsel, aanhangsel n.
Afflaehir, vroeger ook Aff laquir, v. n Slap,
zwak. kwijnend worden.
Afflé, e, adj. Perschaald (van geestrijke vochten) .
Affleurage, m. [Mout.] Veel uitleverend meel
n. — [Papet.] Menging f. der papierpap.
Affleurant, e, adj. [Mout.] Mélange aff-,
mengsel n., van tarwe, rogge en gerst. — [ Papet.]
Pile aff- e, stamper m. ter menging van de papierpap.
Afflemirée, f. [Papet.] De door den stamper gemengde papierpap f., fijne papierstof, heelstof f.,
heelgoed II.
Affleureinent, m. [Tech.] Effenmaking (van
twee zamenliggende voorwerpen, b. v. een luikmet
den vloer). — [Géol.] Het aan den dag komend
uiteinde eener metaal- of steenkoolader.Afleurer, V. a. [Arch.] Effen, gelijk, waterpas maken, in 't zelfde vlak brengen (de planken van
een' vloer, de steenen van een' muur) . — [ Papet. [
De papierpap mengen. — [ Boulang.] Een behoorlijk
mengsel van tarwe, rogge en gerst maken. — [Géol.]
Aan de oppervlakte des .ronds te voorschijn komen
(van metaal of steenkooladeren).
Afilictif, ive, adj. [Jur.] Peine aff-, lijfstraf.
Affliction, f. Diepe en duurzame smart, droe fheid, droefenis, zielesmart f., harteleed, hartzeer,
zielsverdriet n., kommer m. ; — oorzaak der droe fheid (en dan vaak in 't meere. gebruikt) : Dieu
nous éprouve souvent par des all-s, God beproeft
ons dikwijls door wederwaardigheden, rampen.
Affligé, e, adj. (en part. passé van affliger)
Bedroefd, bedrukt, treurig ; — gekweld, geplaagd,
geteisterd ; — [ Mid.] ziek, lijdend. — Ook als subst.
gebezigd: Un afflige, une affligée, een, eene bedroefde,
treurende.
Affligeant, e, adj. (alleen van personen gebezigd) Bedroevend, verdrietig, kwellend. Il est air-,
(loc. impers.) Het is bedroevend.
Aifliger, V. a. Bedroeven, verdrieten, kwellen,
bekommeren, krenken ; — droefheid, verdriet, hartzeer, kommer, kwelling aandoen ; — verwoesten,
teisteren, bezoeken, treffen, doen lijden : La peste,
la famine, la guerre affligent un pays, pest, hongersnood, oorlog teisteren een land ; — lastig vallen,
vervelen, vermoeíjen : le baldl de ce sot aff- mon
oreille, 't gebabbel van dien zot vermoeit mijn oor,

AFFRANCHIR.

27

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

Af l- le corps par le jeune, les disciplines, la pé-

nitence, he ligchaam door vasten, tucht, boete kastijden. — S'AFFLIGER, v. pr. Zich bedroeven, zich

kwellen enz. ; — elkaar bedroeven, verdriet aandoen.
Affluence, f. Zamenvloeijing, toevloeijing f.
(van water);— [Méd.] aandrang m. van vochten naar
eenig ligchaamsdeel) ; — toevloed, toeloop m. (van
menschen), overvloed, toevloed in. (van koopwaren,
schepen enz.) of zaken ; — [ Phy s. ] Les affi-s électriques, de elektrische toestrooming f.
Affluent, e, adj. Aanvloeijend, toestroomend:
Le Rhin et ses rivières affil-es, de Rijn en zijne
bijrivieren. — [ Mid.] Humeurs afIl-s, toevloeijende,
aandringende vochten. — Phys.] Matière afii-e,
toevloeijende elektrische stof.
Affluent, m. Toevloeisel, toevloeiend water n.
Le Rhin a plusieurs affil-s, de Rijn heeft vele bijrivieren.
Affluer, v. n. Invloeijen, zich ontlasten, zich
uitstorten, zich werpen, uitwateren : Les rivières
q ui affluent dans le Rhin, de rivieren, die zich in
den Rijn ontlasten. [Méd.] Le sang afflue very ïe
coeur, het bloed stroomt naar het hart toe ; —
toeloopen, in groote menigte zamenstroomen (van
menschen), in overvloed aangevoerd worden (van
waren) .
5 Afilux, m. [Mid.] Toevloed, aandrang m.
(van vochten), congestie f.
Affolage, m. (weleer: verzotheid, overgroote
liefde) . [ Hon.] Ziekte der anemonen, die ze enkel
bladeren en geen bloemen doet dragen.
Alfolé, e, adj. Verzot, verslingerd, dol verliefd.
— [Mar.] Aiguille aff-e, miswijzende kompasnaald f.
miswizend kompas n.
Affolement, m. [Phys.] Miswijzing der kom
-pasnld.
Affoler, v. a. (fam. et satyr.) Dol verliefd of
gek van liefde maken; betooveren. - AFFOLER, V. n.
Dol verliefd worden; — [ Hort.] bladeren zonder
bloemen voortbrengen (van anemonen) .— S'AFFOLER,
v. pr. Verzot zijn op, vurig beminnen.
Affolir, v. n., s' Affolir, v. pr. Gek worden.
Affonder, v. a. et n. Doen zinken ; zinken.
fforage, m. [Dr. féod.] Regt n., dat aan een'
heer voor den verkoop van wijn betaald werd.
Afforer, v. a. [Dr. féod.] Den prijs der wijnen,
der levensmiddelen bepalen.
Afforestage, m. Regt van houtgebruik uit
een bosch (vooral in 't zuiden van Frankrijk).
Afforester, v. a. Het regt van houtgebruik uit
een bosch toestaan, houtvrijheid verleenen.
Affouage, ?n. Houtgeregtigdheid f. het regt, om
in een bosch zijn noodiq brandhout te hakken ; —
onderhoud n. aan brandstof eener fabrijk, smelter).
Affouagement, m. Telling der stookplaatsen
of haarden (ter regeling van de belasting, weleer
vooral in Provence gebruikelijk).
Affouager, ere, adj. Wat het regt van
affouage (z. old.) betreft, daartoe behoort, wie zulk
een regt heeft.
Affouager, V. a. De haardsteden van een dorp
tellen.
Affouillable, adj. Tot opgraving en doorzoeking geschikt (van den waterbodem).
Affonagiste, m. Houthak-geregtigde m.
Affouillement, m. Het graven in den bodem
der wateren (om er de door 't zand weêrhouden
voorwerpen uit te halen) .
Affouiller, v. a. Den waterbodem opgraven.
Affourehe, f. [Mar.] Vertuijing. — Ancre daft-,
vertuianker. — Cáble daft-, tuiankertouw.
Affourché, e, adj. (en part. passé van affourcher) Vertuid; — schrijlings gezeten.
v. a. [Mar.] Vertuien, vóór en
achter een anker uitwerpen. Ook onzijdig gebezigd:
Le vaisseau aff-, het schip ligt vertuid. — Aff- a la
voile, het tuianker met het schip zelf uitbrengen.
Aff- en patte d'oie of en barbe de chat, het schip
met 3 ankers in den vorm van een' ganzepoot ver
_[ Tech.] Lasschen. — (fam.) Beschryden,-tuífen.—
zich schrijlings zetten (b. v. op een dier) . -- s'AFFOUR.CHER, V. pr. Zich vertusjen.
Affourragement, m. Voedering f. van 't vee.
Affourrager, v. a. Voederen, voeren, voeder
geven. — S'AFFOURRAGER, V. pr. Zich van voeder
voorzien, voedervoorraad opdoen.
Affraiehir, v. n., z. FRAICHIR.
.
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Aifranchi, e, wij. (en part. passé van affranchir) Vrij gemaakt, bevrd, verlost. — Ook als
subst. gebezigd : Un affranchi, een vrijgemaakte
slaaf; une aflranchie, eene vrijgemaakte slavin.
Airanchir, v. a. Vrij maken, bevrijden, voor

vrij verklaren, vrij laten ; — verlossen, ontheffen,
ontslaan, los maken ; — frankéren (een' brief enz.)
— [Mar.] Affr- ia pompe, de pomp lens maken,
lens pompen, vrij houden. — [ Tech.] Afi'r- une
futaille, een fust uitbranden (om den vatsmaak te
ver(irijven). — [Vétér.] Ally- an animal, een dier
lubben. — S'AFFRANCIIIR, V. pr. Zich vrij maken
enz.; — zich ontheffen, zich ontdoen, zich onttrek ken : s'affr- du jou g, het juk afwerpen, afschudden.
-[ Afranehissable, adj. Vrjverklaarbaar.
Afranchissentent, m.Yrijmaking, vrjlatin.g,
vrijwording f.; — bevrijding, onthe fling f. (van lasten,
regten, opbrengsten); — frankéring f. (van brieven
enz.) ; — ook z. V. a. castration, z. ald. — Aftrpolitique, het regt van vele hedendaagsche volken
om naar eene grondwet geregeerd te worden.
Aflfranchissenr, m. Bevrijder, vrijmaker m.;
-- ook z. v. a. chátreur, z. ald.
Afire, f. Groote angst m., vrees f., schrik m. Het
woord wordt zelden gebruikt dan in 't meere. en
in de zegswijze : les afires de la mort, de doodsangst. —`(fam. et iron.) Faire affre, se faire affre de
qn., de qe., schrikken, van iemand of ietsschrikken.
Airéné, e, adj. Beteugeld.
Iffrerer (s'), V. pr. Zich verbroederen. (Het
woord komt alleen bij Montaigne voor.)
Atfrété, e, adj. (en part. passé van aifréter)
Bevracht.
Aifretement, m. [Mar.] Bevrachting f. (Niet
te verwarren met Ie fret, het vrachtloon.)
Airéter, V. a. [Mar.] Bevrachten, een schip
in huur nemen. (Niet te verwarren met fréter, een
schip in huur geven.) — S'AFFB1 TER, V. pr. Bevracht
worden. — Sous- atfréter, onderhuren (van hem,
die 't vaartuig in zijn geheel in bevrachting heeft
genomen) .
Aireteur, m., -ease, f. Hij of zij, die een
schip bevracht, bevrachter m., bevrachtster f. — Sousaffréteur, onderhuurder (van'een in zijn geheel aan
den bevrachter verhuurd schip) .
Airensenient, adv. IJseljk, vreeselijk. Het
woord wordt meest in gemeenzamen en kwaden zin
gebruikt voor beaucoup, extrêmement : Atfr- laid,
heel leeljk, ijselijk leeljk.
Aifreux, ease, adj. Afgrijseli k, afschuwelijk,
vervaarlijk, vreeselijk, verschrikkelijk, schromelijk,
ijselijk, ontzettend, naar, akelig.
Affriandé, e, adj. (en part. passé van afiriande ) Belust, verlekkerd.
Afrianclant, e, adj. Belustmakend. Un mets
afir-, eene spijs, die doet watertanden. — Style
affr-, een suikerzoete, honigzoete stijl.
S Ali'riandenient, m. Belustmaking f.
Airia,nder, V. a. Verlekkeren, op lekkernijen
verzot maken, verwennen, belust maken; -- aan
verlokken; — [Pêch., Chas.] met aas lokken.-loken,
— S'AFFRIANDER, V. pr. Zich aan lekkernijen gewennen, verlekkerd, snoepachtig worden.
Affriché, e, adj. (en part. passé van affricher)
Braak liggend.
% Aifrieher, v. a. [Agric.] Braak laten. —
s'AFFRICHER, braak worden.
Afriolement, m. Aanlokking, verlekkering f.
Afirioler, V. a. (fam.) zianlokken, verlekkeren;
— door vleijerij, mooie praatjes om den tuin leiden.
— S'AFFIHOLER, V. pr. Verlekkerd worden.
Afriter, v. a. [Cuis.] Boter smelten (vooreen
baksel, of om den ijzersmaak van eene nieuwe pan
te verdrijven. — S'AFFRITER, aan 't bakken geraken.
Affront, m. Openbare beleedigingf. (metwoord
of daad, en met verachting gepaard), hoon, eerroof,
smaad, schimp m. ; beschaming, schande, oneer f.
— Sa mémoire lui fait souvent affront, zijn geheugen laat hein dikwijls in den steek, speelt hem
dikwijls parten.
t Airontaille, f. Begrenzing, aanpaling f.
(van een' akker).
.]-Affrontable, adj. Trotseerbaar, wat getart
kan en mag worden.
-

t Afrontati on, f., z. CONFRONTATION.

Affronté, e, adj. (en part. passé v.an affronter)
Getrotseerd, getart, gebraveerd. — [Bias.] Elkander
aanziend, de gezigten naar elkander gekeerd.

AGACAP T.
Afronter, V. a. Het hoofd bieden, moedig onder
de oogera treden, van voren aanvallen, stout aan
vijand); — trotséren, tarten, bravéren,-tasen(d
niet ontzien (de gevaren, den dood) ; — . t 5 bedriegen, om den tuin leiden. — Affr- le ceel, den
hemel trots bieden (van voorwerpen gebezigd, die
door hunne hoogte als 't ware den hemel bedreigen).
— Affr- l'opinion publique, zich niet om de openbare meening bekreunen, haar trotséren.
Affronterie, f. Stoute bedriegerij f., bedrog n.
Aifrontenr, m., -erase, f. Bedrieger m.,
bedriegster f.
Affublé, e, adj. (en part. passé van affubler)
Gekleed, gedekt, gehuld; — vol, als overdekt: it
est aff- d'opinions superstitieuses, hij zit vol van
bfjgeloovigheden. — (Prov.) Il est aff- dun vilain
chapeau, hij heeft den besten naam niet.
Afl•nblenlent, m. (weleer) Sluijer m., kleed,
hulsel n. ; — (fam. et iron.) Quel ridicule aft-!
wat belagchelijke, smakelooze opschik, vermomming)
Afiubler, V. a. (weleer) Omsluieren, omhullen,
omhangen, bedekken, kleeden ; — (nu fam. et iron.)
op zotte, vreemde, belagchelijke wijze kleeden, toetakelen ; — ( fig.) Aft- qn. de ridicules, iemand
hoogst belagchel jkmaken. — S'AFFU.JLER, F. pr. Zich
vreemd, ongepast, zottelijk kleeden ; — ( fig. s'aff
de ridicules, zich hoogst bespottelijk aanstelden.
Afusé, e, adj. (en part. passé van affuser)
Opgerioten.
Affuser, v. a. [Pharm., Mid.] Opgieten, eene
opgieting doen.
Affnsion, f. [Pliarm.] Opgieting f., opgietsel n.;
— [Mid.] opgieting, opstorting f. (van koud water
op eenig ligchaamsdeel).
Afût, m. [Artill.] Onderstel n. of legger m.
van het gro f geschut, roopaard, rolpaard, rampaard,
affuit n. — [Chas.] Schuilhoek m., wachtplaats f.,
waar de jager het wild beloert). — [ Charp.] , Aftut
de wie, zaagstoel m. — (Prov. et fig.) Etre is
l'affut, op den loer staan, de gelegenheid bespieden.
Cost an homme d'affut, 't is een slimme vent,
sluwe vos.
Affutáge, m. Het stellen van 't geschut op de
affuiten ; — het wel rigten van een stuk (in dien
zin verouderd) . — [ Tech.] Het slijpen, wetten
(van gereedschappen met schuin toeloopenden snijkant) ; — zeker stel schaven (voorlooper, roffelschaaf,
reeschaaf, sponningschaaf) ; — raam n. (derpapiervormers) ; — opwerking, opknapping f. (van oude
hoeden).
A liii'té, e, adj. (en part. passé van affuter) Op
't affuit gesteld ; — geslepen op een' steen ; — slim,
sluw ; — van 't gereedschap voorzien, dat men aflutage (z. ald.) noemt.
Afl ter, v. a. Op 't affuit stellen; — het qeschut rigten (in dezen laatsten zin liever mettre
en batterie) ; —' [Tech.] slijpen, scherpen, wetten,
aanpunten _ (van gereedschappen) . — S'AFFUTER, v.
pr. Op ' t affuit gesteld worden ; — geslepen worden ; — [Chas.] Zich in den schuilhoek plaatsen.
— (fig.) Its s'aífutent pour nous jouer quelque
tour, zij liggen op den loer (bespieden de gelegenheid)
om ons een' of anderen streek te spelen.
% Affntiau, m. (pop.) Kleinigheden, allerlei
opschik m. — Affutiaux, pl., al wat men noodig
heeft om iets te doen.
Aifût-trainean, m. [Artill.] Slede-affuit n.,
eene soort van affuit, waarvan men zich in 't gebergte bedient.
Afin de (steeds gevolgd door een inf.), Afin
que (steeds gevolgd door een subj.), conj. Opdat,
ten einde, om, met oogmerk om.
Afioume, m. [Comm.] Zeer fijn vlas n. uit
de Levant.
Afistoler, V. a. (pop. et iron.) Opschikken, uit
-dosen.
Africaine, f. Bot.] Indische of turksche angejelier m., fluweelbloem f. (ook oeillet d'Inde
heeten) .
Africanisme, m. Barbaarsche uitdrukking,
door zekere in Afrika geboren latijnsche schrijvers
gebezigd, afrikanismus.
Aga of Agha, m. Bevelhebber, overste m., inzonderheid bij de Turken.
AgaSant, e, adj. Prikkelend, tergend, gaande
makend, uitlokkend, uitdagend. - AGACANTS, M.
pl [Mid.] Ligt prikkelende, zacht opwekkende
:
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Agatiser, v. a. [Minér.] In agaat doen ver
A gaee, f. Volksnaam van den gemeenen ekster
-ander.
m. in vele gedeelten van Frankrijk. (Ook a g a c h e,
Agatoïde, Agatoïque, adj. [Minér.] Agaat
a g a s se en a j ac e geheeten.)
naar agaat gelikende.
-acht2g,vormi
Agacé, e, adj. (en part. passé van agacer)
Agave, f. [Bot.] De amerikaansche aloë.
Eggig, slee of sleeuw (van de tanden) ; -- geprikadj.
Naar
de
agave
Agavé,
e,
gelijkende.
opgewekt,
aangezet,
getergd.
keld,
Age (age) m. Natuurlijke duur m. der dingen,
A°acement, m. Het slee-, stomp- of egg-igworcTen (der tanden); onaangename prikkeling (der gewone levensduur m. (der menschen, ook der dieren
en planten) , ouderdom m.; — levenstijdperk, -tijdvak
zenuwen) . (In fig. zin gebruikt men agacerie.)
Agacer, v. a. Slee of sleeuw, eggig of stomp n., levenstjd m.: le premier age, de eerste levenstijd;
maken (de tanden, zoo als door de zuren geschiedt) ; L'áge de discrétion, de jaren van onderscheid;
ligt prikkelen, aandoen (de zenuwen) ; — tergen, L'áge viril, de mannelijke jaren; Lage smile, de
plagen, sarren, aanhitsen, verbitteren; — opwekken, grijsheid, ouderdom. — Verloopen tijd sedert het
aandri,jven, aansporen ; aanlokken, gaande maken, oogenblik der geboorte, ouderdom, jaren : Etre du
verliefd maken. S'AGACER, V. pr. Stomp gemaakt, mime age, van denzelfden leeftijd, even oud zijn;
geprikkeld worden ; -- elkander opwekken, aan Quel age avez-vouz ? hoe oud zul gij ? hoe veel
ijven, op1i-fitsen.
-dr jaren telt gij ? -- Voortgang, vordering int leven:
L' age calme les passions, de jaren, de rijpere lee fA,gac erie, f. (meest in'tmeerv. gebezigd.) Aan
aanzetting, gaande-making f. (der liefde--loking, ti d doet de driften bedaren. — Laatste levenstijd m.,
ouderdom, grijsheid f.: Porter le poids de 1'áge, den
drift van den kant eener vrouw) .
t Agaceiir, m. Aanhitser, terger, opstoker m. last des ouderdoms dragen; Etre sur lage, op jaren,
bejaard zijn. — De tijd, waarin men leeft, waarin
Agaein, m. Likdoorn m., eksteroog n.
Agaillardir, v. a. Vrolijker maken. — t de personen of zaken bestaan of bestaan hebben :
Il est l'ornement, le héros de son age, hij is 't
S'AGAILLARDIR, V. pr. Vrolijker worden.
Ag alacte, adj. [Mid.] Zonder moedermelk, sieraad, de held van zin' tijd, zijn' leeftijd, zijne
niet zogend ; niet zuigend, van moedermelk ver eeuw. [Rist.] Le moyen age, het tijdperk der mid-stoken. deleeuwen. [Myth.] Les quatre áges du monde, de
Agalactie, (pr. t=c) f. [Mid.] Afwezigheid vier tijdperken of eeuwen der wereld : l'áge dor,
d'argent, d'airain, de fer, de gouden, zilveren,
van melk in de moederborsten.
Agalan©ée, f. [Bot.] Volksnaam van den koperen, ijzeren eeuw. — (fig.) Age dor, gelukkige
eglantier of wilden rozelaar m. in 't zuiden van tijd ; dge de fer, tijd van oorlog, pest, hongersnood
enz. -- [Astr.] Age de la lune, ouderdom der
Frankrijk.
Agaler, V. a. [Agric.] Een maïsveld voor 't maan, de sedert de laatste nieuwe maan ver
tijd. — [ Loc.] Bel age, áge des plaisirs,-lopen
eerst wieden.
Agalloche, m. [Bot.] Aloë -hout, paradijshout n. des espérances, fleur de l'áge, de jeugd. C'est le
bel age pour...... dat is de regie tijd voor..... Age criA galloehites, f. pl. Versteend aloe-hout n.
AgalmatoIithe, m. [Minér.] Beeldsteen m., tique, kritische tijd, tijd van 't ophouden der ma'andstonden. Un homme de tous les temps et de toes
eene soort van speksteen.
A game, adj. [Bot.] Zonder geslachts-werktuigen; les ages, een man, ervaren , in de kennis der oude
en nieuwe geschiedenis: Etre de son ,age, zich naar
— ook zoo veel als cryptogame.
zijne jaren, zijn' leeftijd gedragen. Etre dun cerAgami, m. [H. n.] Trompetvogel m., een zuid
moerasvogel.
-ameriknsch tain age, op zekere jaren, d. i. niet jong meerzijn.
A °arme, f. [Bot.] Afwezigheid van geslachts- Etre entre deur ages, noch, jong noch oud zijn, op
werYctuigen (zoo als bij de paddestoelen en wier- middelbaren leeftijd zijn. Etre d'áge à, of en a e
planten) ; ook voorgesteld als synoniem van cryp- de of avoir l'age de..., oud genoeg zijn om.... Ne
paraltre point son age, jonger schijnen dan men is.
togamie.
Aganite, m. [Agric.] Volksnaam van het roes- Sa figure na point d'áge, zijn voorkomen duidt
zijne jaren niet aan. N'avoir point d'áge, noch te
tig koren in 't zuiden van Frankrijk.
Agaiiter, v. a. [Mar.] Harder loopen, inhalen, jong noch te oud zijn. Ce cheval est hors d'áge,
naderbij komen ; aangrijpen, aanvatten. — Agante! dat paard teekent niet meer (duidt door zijne tanden
zijn' ouderdom niet meer aan). Quel age a le lait
(als bevelwoord), aangevat!
Agape, f. Liefdemaaltijd bij de eerste Christenen, de vette nourrice ? hoe+ oud is de melk dezer min?
(In
de
hoe lang is zij reeds bevallen ? -.-- DAGE EN AGE,
ter gedachtenis van Jezus' laatste avondmaal.
adv. Achtereenvolgend, van eeuw tot eeuw, van
9de eeuw beteekende agape niets meer dan aalmoes.)
Agaphite, f. [Miner.] Oostersche turkoois m. geslacht tot geslacht.
Agé (ágé), e, adj. Oud, d. i. op zekeren leeftijdd
Agaric, m. [Bot.] Bladzwam, boomzwam n.;
— ag- de chêne, tonderzwam, vuurzwam; — ag- gekomen, een bepaald getal jaren bereikt hebbende.
een
braakAgé de cinq, de vangt, de cinquante ans, vijf, twinde melèse of ag- blanc, lorkenzwam
middel in de veeartsenijkunst). (De hedendaagsche tig, vijftig jaren oud. — Oud, d. i. hoog vangaren:
naturalisten geven den naam agaric alleen aan het homme age, femme ágée, bejaarde, bedaagde oude
bladzwam, en bevatten al de andere in 't geslacht man, vrouw.
Ageiice, f. Zaaku'aarnemerschap n., zaak
Inlet.)
agentschap n., agentuur 1.; —-warnemigf.,
Aga`riee, f. [Min.] Steenzwam, mineraal zwam.
Agarieé, e, Agariciforme, Agarieiné, het kantoor of bureau van een' agent.
Agencé, e, adj. (en part. passé van agencer) Gee, agaricoïde, adj. [Bot.] Zwamachtig, zwam
-vormig. ordend, gerangschikt;— (fam.) opgetooid, opgeschikt..
Ageneernent, m. Schikking, regeling, behoor
Agas, m. [Bot.] Volksnaam van den gemeenen
verband n. tusschen de onderschee -lijkenrgtf.;
ahornboom in 't zuiden van Frankrijk.
deelgin eener schilderij, tusschen bouwkunst--den
Agasse, f., z. AGACE.
Agastrique, adj. et subst. m. [H. n.] Zonder sieraden enz. ; — (fig. et fam.) Lag- des phrases,
darmkanaal, dier zonder darmkanaal.
de zin- en woordenbouw.
Agencer, V. a. (fain.) Schikken, juistplaatsen,
Agastrononzie, Agastronervie; f. [Mid.]
behoorlijk zamenvoegen; — - r- (fam.) optooien,
Gemis n. van zenuwwerking in de maag.
Agasyllis, m. [Bot.] Ammoniak-gomstruikm. mooi maken ; — [ Peint., Arch.] groepéren, in goed
Agate, f. Agaat, agaatsteen m. (zeker half-edel- verband brengen; — ( fig.) den stijl beschaven. gesteente) ; — [ Tech.] polijststeen (voor 't goud); - ' S'AGENCER, v. pr. Zich opschikken, optoojen ;
— zich behelpen.
— [Bot.] naam van vele tulpen.
A.enda., m. 14anteekenboekje, zakboekje, klad
Agathodémon, in. [Myth.] De goede geestm.,
-boekjn.,rivtaschf
het goede beginsel.
Agène, adj. ] Bot.] Niet voortbrengend.
Agathologie, f. Leer, f. van 't hoogste goed.
Agensie, f. Onvruchtbaarheid, ongeschiktAgatifère, adj. [Miner.] flgaatbevatten-d.
Agatifier (s'), v. pr. [Minér.] Zich in agaat heid f. ter voorttéling.
Agenouillé, e, adj. (en part. passé van ageveranderen, tot agaat overgaan.
nouiller) Geknield.
Agatin, e, adj. Agaatkleurig.
AaenouilIer, v. a. Doen knielen. — S'AGEAgatine, [H. n.] Agaatpeer f., patrijs m. (zeker
NoUILLER, v. pr. Knielen, op de knieën vallen,
schelpdier) .
Agatis, m. [Agric. et forêts] Schade, door 't nederknielen, een' voetval doen; — voor iemand
laaihU Ertig kruipen.
vee in oeverstreken veroorzaakt.
—

-
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AGENOUILLOIR
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Agenouilloir, m. Knielbankje, knielkussen n.
Agent, m. Werkend wezen n., werker, voortbrenger m., werkende oorzaak, werkende kracht f.;

AGLOSSOTOMOGRAPHIE.

Agilité, f. Ytugheid, vaardigheid, snelheid, ge

lenigheid, behendigheid, radheid I. (van-zwindhe,

lijf en leden) ; — buigzaamheid f. (van de stem) ;

-- [Méd.] Agents morbifiques, ziekte-oorza- -- levendigheid, gemakkelijkheid, vaardigheid f. (van
ken ; agents thérapeutiques, genezingsmiddelen ; den geest) .
Agio, m. [Corn.] Agio, opgeld n. Verschil
[Econ. polit.] Agents de In production , de industrielen van beroep en hunne gereedschappen;

agents de la.circulation, het geld. — 4 g e n t , zaak
zaakverzorger, uitvoerder m. Agent d'af--voerd,
faires, zaakwaarnemer m. Agent de change, wis selmakelaar m. Agent de remplacement, bezorger

van plaatsvervangers bi de krj/gsdienst, (fam.) ziel
m. Agent diplomatique, gezantschappe--verkop
lij k agent. Agent de police, geregtsdienaar, policiedienaar, diender m.
Agéométrie, I. Onwetendheid I. in de beginselen der meetkunde.
Agérasie, I. [Méd.] Het niet-verouderen, jongschijnen, een nog wakkere, frissche, groene ouderdom m.
Agérate, m. [Bot.] Leverbalsem, tuinbalsem m.,
malvasierkruid n.
Ageustie of A gheustie I. [Méd.] Onvermogen n. om te smaken, te proeven.
Agglomérat 0/ ('

on glomerat m. [Géol.]

Zamenhoopsel n. van verschillende sto/fen.
Agglomeration, f. Zamenhooping, ophooping,
uitwendige aanzetting, ,zamenballing f.
Agglomere, e, adj. (en part. passé van agglomérer) In massa vereenigd, zamengepakt, opeen
gehoopt: La neige aggl-e, de zaamgebalde sneeuw.
Als subst. AGGLOMERÉES I. pl. [(kol. ] Het door uit
aanzetting gevormd gesteente.
-wendig
Aglomérer, V. a. Tot een bal, kluwen of
klomp vormen; ophoopen, zamenhoopen: La richesse

du sol aggloméra les homines dans vette contrée,

de rijkdom des bodems hoopte de menschen in die
landstreek op. — S'AGGLOMERER, V. pr. Zich zamenpakken, zich zamenballen, zich ophoopen, zich
tot een' klomp, tot een kluwen vormen.
Agglutinant, e, of beterAgglutinatif,ive,
adj., [ Méd.] Zamenklevend, aaneenlijmend : des
renredes of des empldtres aggl- s, of als subst.
des agglutinatifs, kleefmiddelen, hechtmiddelen,
kleef- of hechtpleisters.
Agglutination, I. [Méd.] Vereeniging, zamenkleving (van. de lippen eener wond) ; werking
der kleefpleisters, aanheeling f.
Agglutiné, e, adj. [Méd.] Zamengekleefd,
zamengehecht.
Aggl»tiner. V. a. [Méd.] Zamenkleven, aaneen hechten, doen aanheelen. -- S'AGGLUTINER, v. pr.
Zaamgeklee fd, vereenigd zijn.
Aggravant, e, adj. Verzwarend, verergerend,
[Jur.] Une circonstance aggr-e, Bene verzwarende
omstandigheid. — [ Phys.] Force aggr-e, bijkomende kracht.
Aggravation, I. [Jur.] Verzwaring, vermeerderin I. (van straf) . — [ Méd.] Verergering f. (der
kwaal).
Aggrave, m. (in de oude kerktucht) Een ver
graad m. van kerkban, die den banne--zwarde
ling den burgerljken omgang met de geloovigen antzeide en het réaggrave vooraf ging ; (sedert de 18de
eeuw slechts) eene verscherpte bedreiging f. met
den kernban. — ( Vétér.] Kloof f., ziekte aan de
pooten der honden door te lang op een' harden,
steenigen grond te loopen.
Aggravé, e, adj. (en part. passé van aggraver)
Verzwaard, vermeerderd, verergerd ; -- met den
verzwarenften kerkban getroffen.
Aggravement, m. Verzwaring f., verzwaarde,
verergerde toestand m.
Aggraver, v. a. Verzwaren, verergeren, ver
vermeerderen, drukkender maken (de fout,-hogen,
den arbeid, de schande, de straf enz.) ; — den ver
kerkban uitspreken. — S'AGGRAVER, V.-zwarden
pr. Verzwaard enz. worden.
5 Aggrédir, v. a. Aanvallen. (Door Voltaire
gebruikt.)
Agheiistie, f. z. AGEUSTIE.
Agian of liever Agio, m. Kleinood n., reliq u i e f. vrouwentooi, m. ; — [ Tech.] verguldkussen n. (der vergulders).
Agile, adj. Vlug, vaardig, gezwind, lenig, bui,azaam, behendig, flink. — Als subst. m. L'agile, de
pijladder, pijlslang f. — Les agiles, z. SCIURIENS.
Agileonent, adj. Vlug enz., Zie AGILE.

tusschen de naam- (nominale) waarde en de wezentlijke waarde van de muntspeciën, van gereed eld
t
en bankpapier, van landsmunt en vreemd geld. (Di
verschil heet ook change, wissel.) — Voordeel n.,
uit de wisseling van verschillende speciën voortvloei ende.—Interest m. der voorschotten op fransche
handelsplaatsen gedaan. — Soort van premie f., die
de geldschieter zich boven den interest laat betalen.
Zie ook AGIAU.
Agiographe en Agiographie, z. HAGIO—.
Agiologique, z. HAGIOLOGIQUE.
Agiosidère, z. HAGIOSIDERE.
Agiosimandre, z. HAGIOSIlIIANDRE.
Agiotage, m. [Corn.] Actie-handel m., wis
alle handelsteden gedreven op het rijzen-selp(in
en dalen der schuldbrieven door geldmannen, die ze
uit winstbejag koopen en verkoopen); — laakbare
kunstgrepen in den effecten-handel om de fondsen
te doen rijzen of dalen.
Agioter, v. n. Den actie-handel, de agiotage (z.
aid.) drijven ; — met geld of wissels woekeren.
Agioteur, m., -ease, I. Hij of zij, die actie
drijft, actie-handelaar m., -ster f., papier-handel
Ook als adj. gebezigd : La-speculantm.f—
gent agioteuse, het actie-handeldrijvend volkje.
Agir, v. n. Doen, handelen, werken, te werk
gaan, zich gedragen : agir en honnéte homme, als
een eerlijk man handelen ; it n'est jamais sans agir,
hij is altijd bezig. — Invloed hebben, inwerken,
indruk maken ; la musique agit sur les nerts, de
muzijk maakt indruk op (werkt op) de zenuwen.
— In regten vervolgen : Agir contre qn., iemand
een regtsgeding aandoen, dagvaarden. — S'AGIR (de)
V. pr. et impers. Gelden, op aan komen, de vraag
=zijn : it s.agit de ma fortune, het geldt mijn ver
welvaart hangt er aan, mijne fortuin-mogen,j
staat op het spel.
Agissant, e, adj. Doende, handelende, werkende, bedrijvende ; krachtig, werkzaam, sterk.
Agissentent, m. De daad I. van handelen, beweging I. van handeling, van werking.
Agitable, adj. Bewegeljk; behandelbaar.
Agitateur, m. Beroerder, onruststoker, roervink, woelgeest, opstandverwekker, opruijer m., —
Agitatri ce, f. Onruststookster f.
Agitation, f. Beweging, schudding, schommeling f. (der zee, lucht enz.) ; - onrust, kwelling,
stoornis, gemoedsbeweging, gejaagdheid f.; — woeling, gisting, volksbeweging f. ; — Mid.] woeli.c
dheid I. (door
heid I. (van een' zieke) ; ligte ongestel
overmatig gebruik van drank); moejel2jke spijsvertering I.
Agitato, adv. [Mus.] Woelig, onstui-mig.
Agité, e, adj. (en part. passé van agiter) Bewogen, verontrust, geschokt, beroerd ; — opgeworpen, ter tafel gebragt (van een vraagstuk) .
Agiter, V. a. Heen en weir bewegen, schommelen, slingeren, schudden, schokken ; — verontrusten, storen, beroeren, kwellen ; — aandrijven,
doen handelen ; — in beweging, in gisting brengen
(de gemoederen) , aanstoten, ophitsen ; — treffen.,
aandoen, een diepen indruk maken ; — opwerpen,
op het tapijt of ter tafel brengen, behandelen, beredenéren, onderzoeken (een vraagstuk) . - S AGITEI(,
v. pr. Bewogen worden ; onrustiger, woeliger, onstuimiger worden : La mer s'agite, de zee begint
hol te staan ; — in omloop komen (van geld) : —
woelen, zich gedurig bewegen, zich heen en weder
werpen (van een' zieke) ; zich kwellen, zich plagen,
zich verontrusten ; — getroffen, aangedaan, geschokt
worden (b. v. door eene redevoering) ; — behandeld,
beredeneerd, besproken worden (van een vraagstuk) .
In den laatsten zin ook onpersoonlijk gebezigd : I1
s'est agité une importante question, er is Bene belangrijke vraag opgeworpen.
Aglactation, f. [Med.] , Zogverplaatsing I.

Aglomeration, Aglornerer, z. AGGLOM—.
Aglosse, I. [.H. n.] Ceder-mot I.
Aglossie, I. [Med.] Tongeloosheid f., het ontbreken der tong.
Aglossotomographie, I. [Mid.] Beschrijving

f. van een' tongeloozen mond.

AGRÉMENT.

UTINANT
Aglutinant, Aglntination, Aglutiner,
z. AGGLUTIN -.
Aghitition, f. [Méd.] Onvermogen n. om te

slikken.

Agnacat, m. [Bot.] , z. AVOCATIER.
Agnan, m. [Mar.] Klinkijzer n., ter omklinking van de bouten der boeiplanken.
gnat, m. [Jur.] -4 g n a a t m., aanverwant
door a fstarnming van vadersziele.
Agnation, (pr. ag- na - cl -on), f. Maagschap,
verwantschap f. van vaderszijde.
5 Agnatique (pr. ag -na -), adj. Van manszijde verwant, agnatisch.
Agneaut, m. Lam n., schaap beneden 't jaar;
lamsvleesch n.; — zachtzinnig, vreedzaam mensch
m. — Agneau de Tait, zooglam n. Agneau pascal,
paaschlam; -- [Bias.] lam met een vaantje.
Agnelage, Agnèlernent, m. Het lammerenwerpen, het jongen der schapen.
Agneler, v. n. Lammeren werpen.
Agnelet, m. Tong lam, lammetje n.
Agnelin, m. Wol f. der voor de eerste maal
geschoren lammeren; — ook als adj. f. Laine agn-e,
Lammerwol van de eerste schering.
Agnès, f. Eenvoudig, onschuldig, onervaren
meisje n., onnoozele duif f. Róle d'Agnès, rol van
een, onschuldig naïf meisje.
Agnosie, f.. Onwetendheid, onkunde f.
Agnes, m. (lat- n) (pr. a-niuss) Wassen lamsbeeldje ; gewijde versierde beeldjes (voor kinderen) .
Agnes castors, m. latijn (pr. ag -nuss cas -tuss)
[Bot.] Kuischboom m., zekere heester, ook vitex
genaamd.
Agnes -Dei, m. lat. (pr. ag-nuss Dé -i). Gebed
bij de r. kath. mis, dat met deze woorden aanvangt;
naam der muzijk, die zich bij het uitdeelen der
hostie laat hooren.
A oge, m. Afleidingsriool n. voor 't water in
de mijn.
Agomphe, adj. [H. n.] Zonder tanden in de
kaken.
Agomphose, f. Het waggelen of losstaan der
tanden in hunne kassen.
Agone, m. [H. anc.] Openbare wedstrijd m.,
kampspel n.
Agone, adj. [Géol. Zonder hoeken of kanten.
Agonie, f. Doodstrijd, doodsnood m., doods
uiterste n., worsteling f. met den-benauwdhif.,
(lood. Etre à l'agonie, op sterven of te, zieltogen
liggen ; — groote angst, zielsbenaauwdheid f.
Agoiir, V. a. (po p .) Uitschelden, beschimpen.
-- S'AGONIR, v. pr. Elkander uitschelden.
Agonisaut, e, adj. Zieltogend, stervend. Ook
als subst. gebezigd : Un ag-, une ag-e, een of eene
zieltogende. La confrérie des agonisants, de voor
de stervenden biddende broederschap (te Rome).
Agoniser, v. n. Op sterven of op het uiterste
liggen, zieltogen, met den dood worstelen.
Agonistarque, m. [H. anc.] Opziener m.
der worstelspelen.
Agonistique, I. [H. anc.] Worstelkunst, wedstripdkunst f.
Agonographie, f. [H. anc.] Beschrijving, der
worstelspelen.
Agonothete, in. [H. anc.] Strijdregelaar,
kampregter m.
Agoranome, m. [H. anc.] Marktmeester m.
(te Athenen) .
Agoranoniie, f. [H. anc.] Markt-policie f.,
markt- of handelstoezi, t n.
Agorargne, m. [HI . anc.] Marktmeester m.
(te Sparta) .
Agouti, m. [H. n.] Varkenkonijn n. (in .dmerika) .
Agrafe, f. Haak m., haakje o., spang f., spanghaak m., gesp f.; [Arch.] IJzeren grVphaak ter
verbinding van steenen; bindsieraad (aan bogen);
—[Vann.] gevlochten rand of krans m (aan manden
of korven) ; — [Bot.] weerhaak m., haakvormig
haar op zekere planten.
Agrafer, v. a. Toehaken, vasthaken. — s'AGRAFER, v. pr. Toegehaakt, zamengebonden worden; —
(vulq.) s' gr- à qn., zich aan iemand als 't ware
Agraire, adj. [H. anc.] Het land, de akkers betreffende: Lois agr-s, akkerwetten (der Romeinen) .
Agrandi, e, adj. (en part. passé van agrandir)
Vergroot, grooter gemaakt, vermeerderd, uitgebreid.
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Agrandir, v. a. Vergrooten, grooter, uitgebreider maken, uitbreiden, uitleggen ; vermeerderen,
doen toenemen, doen aangroeijen (in magt, fortuin,
aanzien);— overdrijven; Les voyageurs ont coutume
d'agr- tout ce qu'ils racontent, de reizigers overdriven (vergrooten) gemeenlijk al wat zij gezien
hebben ; — veredelen, verheffen : Sa .plume agran dit tout ce qu'elle touche, zijne (hare) pen veredelt
al wat zij aanraakt. — Agr- ses projets, ses vues,
ses desseins, son ambition, zijne plannen, oogmerken, voornemens, eerzucht verder doen strekken,
uitbreiden, eene hoogere vlugt geven. — s'AGRANDIR,
v. pr. Zich vergrooten, grooter, uitgebreider worden ; — zich verheffen, zich verrijken, meer ver
aanzienlijk worden.
-mogend,
Agrandisseinent, m. Vergrooting, uitbreiding, uitlegging f.; aanwas, uitleg m.; — toeneming, vermeerdering, aangroeijing, verheffing, opklimming f.
-1 Agranditif, m. [Gram.] Vergrootend, uit
woord n.
-breidn
Agravant, Agravation, Agraver, zie
AGG:I.AV -.

Agréable, adj. Aangenaam, bevallig, behagelijk,
lief, liefelijk, aanminnig, innemend, aannemelijk,
verinakelijk. Prendre (avoir) pour agréable, toe;stemmen, goedkeuren, goedvinden. Vous aurez pour
a ;réable (soort van bevel van een' meerdere tot
zijn' mindere) , laat u dat gezegd zijn ; zóó zult gij
't doen. — Ook als subst. gebezigd : Faire l'agreabie, kennelijk zoeken te behagen, in te nemen; den
innemende spelen. Mêler l'agréable It l'utile, het
aangename met het nuttige paren.
Agréablement, adv. Aangenaam, behageljk,
aardig, op bevallige wijze.
Agréage, m. Makelaarsloon n. (te Bordeaux).
Agréé, m. Verdediger m., die voor eene han
-delsrgtbank
mag pleiten.
Agréer, V. a. Gunstig, in dank aannemen, met
genoegen ontvangen, goed opnemen (b. v. iemands
aanbod, verzoek enz.) : Dieu agrée la prière da
juste, God verhoort het gibed des regtvaardigen.
mes respects, gelief de betuiging van mjne
aan te nemen. — Goedkeuren, aan
Le ministre a agréé sa démission, sa no--nem:
mination, de minister heeft zijn ontslag, zijne benoeming goedgekeurd. aanstellen, met een ambt
of openbaar karakter bekleeden : Le rol a agréé
des praticiens devant les tribunaux de commerce,
de koning heeft praktizijns bij de handelsregtbanken
aangesteld, toegelaten. —[Mar.] Agréer un vaisseau,
een schip optuigen, optakelen, — AGREER QUE, toestaan, veroorloven, goedvinden, goedkeuren. -AGREER, v. n. Bevallen, behagen, aangenaam zijn,
passen, lijken : Cela ne lui agree pas, dat staat
hem niet aan, behaagt hem. niet. -- 5 S'AGRÉER,
v. r. Gunstig aangenómen worden.

=ting

—

Agréeur, z. AGREYEUR.
Agregat, m. Ophoopsel, zamenhoopsel n., za-

menhangende massa f. van gelijksoortige stoffen,
aggregaat n.
Agregation, f. Toelating, opneming, opname f.
(in een genootschap enz.); — [Polst.] Vereeniging f.
der familiën door burgerlijke en politieke banden — de titel, de graad van agrégé (z. ald.) .-- [Phys.j
Ophooping van deelenzonder natuurlijke verbinding •
zamenhang m. der molekulen of atomen. -- [Chim. ]'
Zamenhang van gelijksoortige stoffen.
Agrégé, e, ad,/. (en part. passé van agréger)
Zamenhangend, aaneenhangend ; — [H. n.] in familie levende (van dieren) . — [Bot.] Fleurs agr-es,
op gehoopte bloemen (die uit een zelfde punt van
den stengel te voorschijn komen) ; plantes it fleurs
agr- es, bloembundel-dragende planten.
Agrégé, m. Toegevoegd persoon of ambtenaar;
buitengewoon leeraar m. (in de regten, medicijnen
enz.) ; weleer een doctor in de regten, die b ij de
theses en examens der studenten moest optreden.
Agréger, v. a. Opnemen, toelaten (in een genootschap, gezelschap, gilde, inz. als buitengewoon
leeraar on eene der faculteiten van 't hooger onderwijs). — [Phy s.] Zamenvoegen, vereenigen (deden,
die onafhankelijk kunnen bestaan).
Agrément, m. Aangenaamheid, bevalligheid,
behagelijkheid, innemendheid, bekoorlijkheid,lie felijkheid, aanminnigheid ; — goedkeuring, toestemming,
inwilliging, vergunning f., goedvinden n. ; — vermaak, genoegen n., uitspanning, verlustiging f. ---

AGRENER

5

-

Agréments, pl. [Mus.] Sierlijke manieren (voorslagen, trillers, rouladen enz.) — [ Modes] Aangebragte sieraden, versierselen, optooisels (aan kleedingstukken; — ook aan meubelen enz.). — (Loc.)
Avee tous ses agréments, met al zijn toebehooren.
-- ARTS D'AGREMENT, Z. ART.

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

moordlust m.

Agripaurne, m. [Bot.]. Hartekruid n. (Ook
cordiaque geheeten.)
Agripenne, m. [H. n.] Rijstvogel ; C`arolini-

sche ortolaan m.

Agripper, v. a. (pop.) Gretig aangrijpen, aan
— S'AGRIPPER,

zich vastklemmen.

v. pr. Zich vastklampen,-paken.

Agrippeur, m., -euse, f. Aanpakker m.,

aanpakster f.

% Agrographe, m. Landbouwbeschrijver m.
Agrographie, f. Landbouwbeschrijving f.
Agrographique, adj. Wat de landbouwbe-

schr2jv inq betreft.

Agrologie, f. Landbouwleer f., verhandeling f.
over den landbouw.
Agrologique, adj. Wat de landbouwleer betreft.
Agromane, m. Landbouwzuchtige, overdreven
beminnaar of voorstander m. van den landbouw.
Agromanie, f. Landbouwzucht, overdreven
liefde f. voor den landbouw.
Agromène, m. Landbewoner n.
Agronome, m. Landbouwkundige, wetenschappelijk gevormd landbouwer; schrijver m. over den
landbouw.
+ Agronometrie, f. Juiste kennis f. van 't
geen zekere uitgestrektheid gronds kan opleveren,
veldvruchtsmeting f.
Agronomie, f. Landbouwkunde, landhuis
-houdknef.
Agronomique, adj. Landbouwkundig, landhuishoudkundig , wat de landbouwwetenschap bevordert of betreft, agronomisch: Société agr-,
maatschappij van landbouw.
Agronomiquernent, adv. Op landbouwkundige wijze.
Agropile, liever GAGROPILE.
Agrostide, f. [Bot.] Bundelgras, kwastgras n.
Agr- eventé, windhalm m.
Agrouelle, f. [H. n.] Waterveelvoet m.; —
[Bot.] volksnaam van liet klierkruid.

AIDE.

Agrouper, v. a. Peint.) In groepen bijeen
uikelijker is grouper.) —
voegen, groepéren. (Gebr
S'AGROUPER, V. pr. Zich tot groepen vormen, te
hoop loopera (van 't volk) .
Agrypuie, f. [Mid.] Slapeloosheid f.
Agua, m. [H. n.] Braziliaansche schildpad f.
Aguaeaté, m. [Bot.] Avogado peer f.
A guassière, m. [H. n.] Waterineerl f.
Aguerri, e, adj. Ten oorlog afgerigt, beproefd,
geoefend, gehard.
Aguerrir, v. a. Ten oorlog afrigten, krjgsha ftig, krijgskundiq maken; — verharden , aan
vermoeienissen, ontberingen, gevaren, smarten gewennen. — S'AGUERRIR, v. pr. Zich aan den krijg
gewennen, krijgshaftig, krijgskundig worden; zich
verharden, zich gewennen.
1- Aguerrissement, m. Afgerigtheid ten oor
krijgshaftigheid f.
-log,
Aguets, m. pl. , Loerplaats, hinderlaag f. (Alleen
voorkomende in:) Etre (se mettre, se tenir) aux
ag-, Op denn loer liggen, beloeren; Mettre qn. aux
ag-, iemand op den loer zetten ; — (fig.) Se tenir
aux ag -, de gelegenheid bespieden (b. v. om een'
post te krijgen) .
Agul, m. [Mar.] Aanbindknoop m.; zit- of hangtouw n. (in welks eindlus de matroos kan zitten).
Aguigner, v. a. Met de oogen wenken, (fam.)
een oogje geven.
-f- Aguignettes, f. pl. Steelswijze blikken (als
wenk of waarschuwing) , oogjes.
Aguilles, f. pl. Katoenen van ,peppo.
Aguillot, m. [Mar.] Splitsijzer n., splitser m.
}- Aguimper, v. a. Eene nonnekap opzetten.
Agul, m. [Bot.] Mannastruik m.
Agyne, Agynaire, Agynique, adj. [Bot.]
Zonder vrouwelijk orgaan, zonder stampertje.
Ah ! interj. O ! Ach! Ha ! Och ! Oei ! Aai! —
Ah, Ah!, Ha ha!
Ahaetule, f. [H. n.] Adder f.
Ahah, m. z. HAHA.
Ahaler, v. n. Hijgen (na vermoeijenis). —
AHALER, v. a. Beademen, den adem laten gaan (b. v.
over een' spiegel).
Ahan, m. Kreet van inspanning bij hakken,
trekken, tillen enz. ; — zware arbeid, landarbeid
m. (pop.) Suer d'ahan, zweeten van 't werken.
Ahai.able, adj. Vermoeijend, afmattend; —
bebouwbaar.
Ahaner, v. n. Den kreet a h a n ! doen hooren;
bebouwen, be— zwaar werken, zwoegen ;
ploegen *; — t (fig.) aarzelen, weifelen.
Aheurtè, e, adj. (en part. passé van aheurter)
Stij fzinnig, bij zijne meening blijvend.
Aheurtement, m. Eigenzinnigheid,halsstarrigheid, koppigheid f.
% Aheurter, v. a. Stij fzinni, maken. — S'AHEURTER (á qe.) v. pr. Stijfhoofdig, eigenzinnig
in iets zijn, stijf en sterk op Zes staan, in zijne
ineeninp volharden, doordrglven.
Ahi ! interj. Oei! Ai! Ach! (kreet van lig
-chamspijn),
1- Ahonter, Ahontir, V. a. Onteeren, schande
aandoen.
. Ahouai of Ahtua, m. [Bot.] Gemeene klok
-jesbom.
Ahu, m. [H. n.] Groote gazelle of wilde geit f.
in Tartar/fe.
Ahuri, e, adj. (en part. passé van ahurir). (fain.)
Onthutst, verslagen.. -. Ook als subst. gebezigd. Un
ahurie, une aheurie, een of eene onthutste.
Ahurir, v. a. (fam.) Doen ontstellen, verbijsteren, verbluen.
Al, m. H. n.] Luiaard m.
Aiche, m. 4ngelwormpje n. z. ACHEE.
Aicher, V. a. Aas aan den vischhaak doen,
aanslaan.
Aidable, adj. Helpbaar, te helpen.
Aidance, f. Hulp f., bijstand m., onder
-steunig
f.
Aidant, e, adj. Helpend, (zelden voorkomend
dan in :) Dieu aid-, met Gods hulp. — Ook als
subst. in deze zegswijze : Mal gré lui et ses aid-s,
(verbasterd in : malgré lui et ses dents), in spijt
van hem en al zijne helpers, zijn' aanhang.
Aide, f. Hulp, hulpverleening, hulpbieding, ondersteuning f., bijstand m., handreiking f.; helper,
steun, toeverlaat m., toevlugt f. ; — dienst f., nut,
voordeel n. (dat men uit het gebruik van een ding
.
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trekt) ; — hulp- of bikerk (nu succursale geheeten).
— A l'aide de, avee l'aide de, met hulp of behulp
van, door middel van. — Ainsi Dieu me soit en
aide ! zoo waarlijk helpe mij God ! (slotwoorden
van een' eed).Loc. prov.) Dieu vous soit en aide !
Wel be/some 't u 1 (tot iemand die niest) ; God
zegene u ! (tot een' bedelaar, wien men Beene aal
kan geven). Bon droit à besoin d'aide, .'t is-moes
niet genoeg regt te hebben, men moet het ook kun
doen gelden. Un peu d'aide fait grand lien,-ne
eene kleine hulp doet soms veel goed ., Crier à l'aide,
om hulp roepen, of enkel bij ellips : a l' aide ! help!
AIDE , m. en f. Helper m., helpster f., aan iemand
toegevoegd persoon om met en onder hem of haar
eeneg werk te verrigten : Aide de cuisine of d'ofiïce,
bijkok, onderkok, koksmaat m.; tweede keukenmeid f.
Aide-macon of it macon, Aide-couvreur of à couvreur, opperman, handlanger, die de bouwstoffen
aanvoert. Aide de cérémonies, onder-ceremoniemeester. Aide de camp, generaal-adjudant. Aidemajor,
or, vleugel- of regiments-adjudant. Aide-major
de place, onder -plaatsmajoor. Aide d'artillerie,
stukjonker.
AIDES , pl. Onderstandgelden, schattingen, beden
(voormalige naam der indirecte belastingen). Cour
des aides, accijns-geregt n., accijns-kamer f. Aller
à la cour des aides, leentje-buur spelen, tot een
ander de toevlugt nemen (van iemand, die geld ter
leen vraagt ; van een' schrijver, die zijn werk ten
deele door een ander laat maken; van eene vrouw,
wie haren man niet genoeg is) . — Al wat den ruiter
ter besturing van zijn paard dient : toom, sporen,
stem, knieën enz. Donner les aides extrèmement
fines, een paard met groote juistheid besturen. Ce
cheval a les aides fines, dat paard luistert goed
naar zijn' ruiter, is hoogst gedwee.
Aidé, e, adj. (en part. passé van aider) Geholpen, ondersteund.
Aideaii, m. [Tech.] Weeg- of hooibooms m.
Aider, v. a. Helpen, bijstaan, ondersteunen, te
hulp komen, bijspringen, de hand bieden, voorthelpen, dienen, dienst bewijzen, gerieven. Aider qn.,
iemand hulp verleenen met raad, aanbeveling, voorschot, aalmoes enz. Aider à qn., iemand helpen
door met hem den arbeid, de moeite, 't gevaar enz.
in persoon te deelen. (fig.)

Aider à la nature, de

werking der natuur bevorderen. — Aider au succes
dune entreprise, bevorderljx zijn in, toebrengen
tot het welsla gen eener onderneming. — Aider à la
lettre, het ontbrekende of duistere in eene uitdrukking aanvullen, verhelpen; ook ter opsiering (van
een verhaal) wat bijvoegen. — [Man. Aider un
cheval, een paard naar de regels zich )eeren beweg en. — [Mar.] Aider un vaisseau dans son mouvement, de werking van 't roer door het want onder
(Loc. prov.) A qui, se lève matin,-steun.—
Dieu aide et prète la main, God helpt wie vroeg
opstaat ; de morgenstond heeft goud in den mond. —
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(fig.) Avoir un oeil d'aigle, avoirle re gard (la vue)
de l'aigle, zeer scherpzinnig zijn. — (Prov.) Crier
comme un aigle, scherp en doordrin gend schreeuwen, moord schreeuwen. — Koperen kerklessenaar
m. in den vorm eens arends. — AigIe marin, zeeof vischarend. Aigle royale of doré, koningsarend,
goudarend Aigle ossifrague, steenarend. Aigleautour, valkarend. [Papet.] Grand-aigle of papier
groot-adelaar-papier n. (het grootste-grandile,
papier- foi niaat.) — Pierre d'aigle, z. STILE . —
Bois d'aigle, adelaarshout n. (welriekend hout uit
China en Japan. — AIGLE , f. (als zinnebeeld van
,

majesteit en overwinning, als standaard of veldteeken) • L'aigle franeaise , de fransche adelaar
(als veldteeken onder 't keizerrijk). L'aigle impériale, de keizerlijke of rijksadelaar (wapen van de
oostenr(jksche monarchie).
Aiglefin, Aigrefin,m. Wijting f., schelvisch m.
Aiolette, f. (vroeger , AIGLIAU) [Bias.] Kleine
,

aren (z. AiGLON en ALERION.)
Aiglon, m. Jonge arend: 1'algle nourrit ses
aiglons de chair, de arend voedt zijne jongen met
vleesch. — [Bias.] Jonge arend zonder snavel en
klaauwen. (Synoniem met alerion.)
Ai g lures, f. pl. Rosse vlekken op 't gevederte
van den valk.
Aigóeeros, m. [Bot.] z. v. a. FENIT- GREG, z. aid.
Aigre, m. Zuur n., zuurheid, zurigheid; --bitsheid, spijtigheid f. — I1 y a encore de l'aigre
dans Fair, de lucht is nog guur, scherp. — Aigre
de cèdre, -de-citron, -de-Limon, limonade f.
Aigre, adj. Zuur, scherp, prikkelend, zaaientrekkend, wrang (van smaak) ; goor, verzuurd (door
bederf) ; odeur aigre, senteur aigre, zuurachtige
reuk, zuurreuk; gout aigre, zure smaak, het zuur

(als gevolg van slecht in de maag verteerde spijzen);
— scherp, ruw, doordringend, kr schend ' (van
stem, van toon) ; — bros, niet smeedbaar ( van metalen) ; — onvriendelijk, hard, bits, bijtend, spijtig,
schamper, stekelig, vinnig (van woorden, stil, humeur enz.). — [feint.] Couleurs aigres, slecht
zamenpassende, te sterk afstekende, schreeuwende
kleuren. — (Loc.) Lair, le vent est aigre, de lucht,
de wind is ruw, scherp, guur. -- Elle est aigre
comme venus, zij ziet zoo zuur als azijn.
Aigre-dour, -ouce, adj. Zuurzoet, scherpzoet, half zuur half zoet ; — des paroles aigresdouces, bitterzoete woorden.
Aigrepin, m. (fam. et iron.) Sluwert, boze
schalk; vos, bedrieger, gelukzoeker m. ; — z. V. a.
AIGLEFIN , z. ald.
Aigrelet, te, adj . Zwak of slap zuur, zuurachtig , rinsch, zuurtjes; — min of meer spijtig,
wat bits, een beetje scherp.
A44rement, adv. (zelden dan fig. gebezigd)
Vinnig, scherp, heftig, met bitterheid, met gevoeligheid.
Aigremoine, I. [Bot.] Leverkruid, boelkens-

Ainsi m'aide Dieu ! of Ainsi Dieu m'aide ! Zoo kruid n.

waarlijk helpe mij God als slot van een eedformulier).
Aigremore, m. Houtskoolpoeder m. (voor de
S' AIDER , v. pr. Zich bedienen, zich behelpen, ge- vuurwerkers) .
bruiken : Il s'aide de sa main gauche comme de
Aigret, te, adj. Zuurachtig ; z. v. a . AIGRELET.
Aic rette, f. [^H. n.] Kuif f. (op 't hoofd van
sa main droite, hij gebruikt (bedient zich van) zijne
linker hand als (van) de regter. — Elkander helpen, sommige vogels); —pluim f., vederbos, reigerbos m.
bijstaan enz.: Aides-vouz les uns les autres, helpt (als sieraad op dameshoeden, op paradebedden, op
elkander. — Zich zelven helpen, zich weren, niet den kop der staatsiepaarden enz.); helmbos, pluimwerkeloos blijven: Le ciel veut que l'on s'aide, de bos, vanas m.; paardenharen pompon m. op militaire
hemel wil, dat men zelf zijne krachten inspanne. hoofddeksels) ;— glasp luim T. (van fijn gesponnen glas
(Loc. prov.) Aide tol, Ie ciel 't aidera, help u gemaakt) — trilnaald f., tremulant m. (pluimvorzelven en God zal helpen; God helpt wie zich zel- mige damestooi van edelgesteenten of paarlen ; —
ven helpt.
vuurwerk n., waarvan de vonken eene glasp luim
Aidoiodynie, Aidolographie enz. , zie nabootsen ; — [Phys.] elektrische straalbundel (aan
ADOIOD — .
de einden en hoeken der geëlektriseerde ligchamen);
Ale 1 interj. Ach! och ! oei ! o wee!
— [Bot.] zaad-, haar-, vederkroon f., pluimpjes
Aïeiil, m. Grootvader, vaders- of moeders op de zaden of vruchten van sommige planten ; ook
(pl. aïeuls) — voorvader, voorzaat m.,-vaderm.; op vele insecten. — [ H. n.] Reiger m., met lange
van wien men afstamt. (pl. aieux) . Het meerv. vezelige veiren aan den beneden rug (grande aigr-,
beteekent
aïeux
ook : die in de verloopen eeuwen petite aigr-); --' zeepaauw (zekere vischsoort) ; —
leefden (en heeft in dien zin geen enkelv. : Nos a: eux vederschelp f. — uilaap m. (met eene haarkuif op
étaient aussi sages que nous, onze ouden waren den kop) .
Aigretté, e, adj. Gekuifd, bevederd, behaard.
zoo wijs als wij.
Aigretto, m. [Bot.] Provencaalsche naam der
Aieiile, f. Grootmoeder f., (pop.) grootje n.
zuring.
gemeene
Aigaire, m. [Agr.] A fwaterin gssloot f.
Ai°-reur, m. Zuurheid, scherpheid f. (van
Aige of Ai^rle, f. [Med.] Witte vlek f. vóór
vruchten, dranken, spijzen) ; goorheid f. (van melk,
op den oogappel.
Al°rle, m. Arend, adelaar m. ; — man vaneen saus); — zuur n., zode f., zure oprisp ing f. (uit
doorti ingend, scherpzinnig verstand. — Avoir des de maag) ; — bitsheid, bitterheid, schamperheid,
yeux d'aigle, zeer scherp zien; valkenoogen hebben. spijtigheid ; het zure, bittere, onaangename; — aan-
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vankelijke verbittering, oneenigheid, ontstemdheid f.
— [Gray.] harde, te zwarte, te diep ingebeten
plaatsen.
Aigrière, f. Zure karnemelk met zemelen (als

varkensvoe (l er)

Aigriette, f. Zure kers f.
Aigrir, V. a. Verzuren, zuren, zuur maken,
zuur doen worden. Is chaleur aigrit le laic, de
warmte maakt de melk zuur o f goor ; — bits, spijtig,
onhandelbaarder maken, verbitleren, vertoornen :
L'infortune aigrit les malheureux, de tegenspoed
verbittert de ongelukkigen. Aigrir Dieu, God ver
— Aigrir deur personnes, twee personen-torne.
met elkander oneens maken, tegen elkander opzetten.
--Aigrir la souffrance, het lijden verzuwaren, gevoeliger maken. — Aigrir les affaires, de zaken
meer ingewikkeld, verward maken. — A1GR1R, V. n^.
Zuur warden (gebruikelijker is s'aigrir) — S 'AIGBIR
V. ir. Zuur worden ; -- gaande, toornig.
driftig, verbitterd worden (van personen) ; pgnlijker, smartelijker, grievender worden; — meer
ingewikkeld, verward worden.
5 Ai;risseunent, m. Verzuring, verbittering f.
Aigti, i;, adj. Scherp, spits, puntig; spits toeloopend; — schel, doordringend, oorkwetsend (van jeluis/ei? (; — hevig, smartelyk, stekend, snijdend (van
ligch(lams- en zielesmarten); — [Méd.] heet, spoedtig
voortgaande. -- [Gram.] Accent aigu, scherp toon
[Math.] Angle aigu, scherpe hoek. -tekn().—
Aiguade, (pr. é-gu-a-de) f. Waterplaats f.
(voor de schepen ter inneming van versch water)
r-- inr,.enomen watervoorraad m.
Aiguail, m. Morgendauw m. — [Chas.] Accontin uer les chiens à l'aig-, de honden op de
ochtendjagt a frigten. ,
Alguayer, (pr. é-gua -i() v. a. Doen waden,
in 't wed brengen ; — uitspoelen, spoelen (de wasch) .
Ai ;pie-marine, f. Zeegroene, doorzigtige edelsteen, beryl m.
Aiguière, f. Lampetkan, waterkan f., met tuit
en handsvat.
Aiguierée, f. Eene lampetkan-vol f.
Aiguillade, (pr. (-guï-lia-de) f. Drijfstok,
prikkel m. (der ossendrijvers voerlieden).
Aigaillat, (pr. é-guff-) m. [H. n.] Soort van
zeehond, dorenhàai, speerhaai m.
Aiguille, (pr. é-guff-lj') f. Naald, naainaald f.
Aig- à broder, à pi q uer, borduur-, stiknaald ; Aiga coudre, naainaald; Aig- à emballer, Aig- d'eInballeur, d'emballage, of á trois carnes, paknaald,
driekante naald ; Aig- à rentraire, st op naald; Aigà, tapisserie, tapijtnaald, stiknaald ; Aig- à p asser,
rijgnaald ; Aig- à tricoter, breinaald ; Al g- de tëte,
haarnaald, haarsl)eld ; Aig- à réseau, /netnaald;
Aig- à voiles, zeilmakersnaald ; Ai g- à ralingue,
lijnnaald (om de lijken aan de zeilen te zetten)
Aig- à merliner, marinaald ; Aig- à gargousse,
kardoesnaald (der vuurwerkers) — [Hor!.] Wijzer
(der uurwerken ; (van zonnewijzers gebruikt men
liever style) ; Aig- des heures of petite aig-, uurwijzer m. ; Aig- des minutes of grande aig-, m i nuutwilzer m. — Wijzer aan eene locomotief, die
met juistheid den graad der stoomkracht aangeeft;
ook het mechanismus van om een vast punt be
weegljjke rails, ten einde 'de spoorwagens van den
eenen sp oorweg op den anderen te doen overgaan. [Chir.] Naald der wondheelers: Aig- à appareil, verbandnaald, gewone naald ; Aig- it cataracte, staarnaald ; Aig- is fistule, fistelnaald; Aiga inoculation, inentingsnaald ; '.Aig- it ligature,
hechtnaald ; Aig- it séton, etterdragtsnaald enz. —
Obelisk, p ronknaald, tijdnaald, grafnaald. -- Torenspits f., naald. — Bergspits f., spitse bergtop m.
-- Radeernaald (der ,graveurs en emaglschilders) .
— Steenboor f. (der metselaars, der mijnwerkers) .
-- Steunpijler m. (bi bruggen). — IJzeren armra.
eeneg lantaarn. — Wou-rnziektef. (dervalken). Spitse visschersboot f. — [_H. n.l 1Vaaldvisch, snaper,
sneeper m., zeenaald, zeeadder f. .zeepaardje n. —
[Bot.] Aig- de bergero('de Vénus, Venusst)aal m. —
Alg-s, pl., de stampertjes van de bloesems der vrucht
— Aig- aimantee of de marine, magneet--bom:en.
naald. Aig- de deelinaison, netgings- of inclinatie
Aig- d'essai, toetsnaald. — Aig- de ba -nald.—
tong f. — (Loc. prov.) De til en aig-, ijls-lance,
en vinrent it se quereller, van 't eene woord tot
het andere geraakten zij eindelijk in twist. Raconter
de til en aig-, haarfijn, in al zijne bijzonderheden
;
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vertellen. Disputer sur la pointe dune aig-, ors een'
stroohalm, om eene nietigheid twisten. Ella ne salt
pas faire an point d'aig-, zij kan geen steek maken;
zij is traag en dom. Fournir de ill et d'aig-s voor
alles, zelfs voor 't geringste zorgen. Chercher une
aig- dans une botte de loin, eene naald in een voêr
hooi zoeken, d. i. vergeefs zoeken.
Aignillé, (pr. é-guï-) adj. [Bot.] Naaldvormig.
Aiguillée, (pr. é-guï-) f. Draad m., om in
Bene naald te steken, vadem n. draads.
Aiguiller, (pr. é-guï-) v. a. Den staar ligten
met de staarnaald (in deze beteekenis verouderd) .
— [Manuf. ] Aig- la soie, de zijde op den haspet
met de naald zuiveren.
Ail;uilletage, (pr. é-guï-) m. Het beslaan der
veters. — [Mar.] Het seinen, sjorren, de vereenigingswijze der esnden van verschillende deelen van
't want.
Aiguilleté, e, ( pr. e-guï-) adj. (en p art. passé
van aiguilleter) Beslagen (van nestelband) ; — vastgesjord (van een kanon) . — (fig.) Homme aig-, gedwongen, gemaakt mensch.
Aiguilleter, (pr. é-guï-) v. a. Toeveleren,
toerjgen (in dien zin niet meer gebruikelijk) ; —
met veterband of nestelkoord beslaan ; — [Mar.]
Seisen, tweevoorwerpen door touwwerk vereenigen ;
— vastsjorren (van een kanon) — S'AIGUILLETER,
V. pr. Toegeveterd worden ; — beslagen worden (van
veterband) ; — met seisingen verbonden worden;
-- vastgesjord worden.
Al g•uilletier, m., -ière, f. (pr. e-guï-) Nestelof vetermaker m., -maakster f.
Aiguillette, (p r. e-guï-) f. eigenlik en weleer
rijgn
naaldje n.) Veterband, veter- ofestelkoord,
snoer n. ; — vestelsnoer n. (als militair schoudersieraad en livreiteeken der lakeijen). [Cuffs.] Dunne
vleeschreep f. (van den rug eens gebraden vogels) ;
— [Mar.] ` lijn f., waarmede de seising gelegd wordt.
Ai -s pl. [Mar.] rabanden ; standers of oplanpers der kattesporen. — Nouer l'aig-, een' knoop in
den draad leggen. — (fig.) Nouer l'aig- à qn., iemand den nestel knoopen (eene soort van bezwering
die 't volbrengen van den huweljkspligt moest
onmogelijk maken). — Courir l'aig-, op goed fortuin loopen (van liederlijke vrouwen sprekende.) —
(Prov.) I1 ne fait pas bon servir un maitre qui
serre les vieilles aig-s, men wint weinig in de
dienst van een' gortenteller. — Lácher l'aig-, zijn
gevoeg doen (in dien zin verouderd).
Aiguilleur, m. (pr. éguï-) Hij, die de kraan
omdraait, als de wijzer der locomotief een' te boogen graad van stoomkracht aanduidt; ook de bestuurder der beweegbare rails bij overgang der
wagens op een' anderen spoorweg.
Aiguillier, (pr. 'éguï-) - m., -ière, f. Naaldenmaker m., -maakster f.; naaldenverkooper m.,
-verkoopster f.
Aiguillier, (pr. éguï-) m. Naaldenkoker (tegenwoordig gebruikt men daarvoor enkel ETUI).
Aiguiilère, (pr. é-guï-) f. [Pêch.] Spitsnet n.
Ai"uillon, (pr. é-guff-) m. Prikkel, prikstok,
drj fs7ok m. ; — angel in. (der, bijen e. a. insecten).
— Jansporing, aanprikkeling, opwekking f., aan
spoorslag In.: La gloire est no puissant-drang,
aig-, de roem is een veel vermogende prikkel, eenskrachtige drij fveër. — Batende, vinnige kritiek f.,
hekelend talent n. — [Tech.] Verkeerde rigting f.
van den diamant op het glas. — [Théol.] L'aigde la chair, de bekoringen van het vleesch, de
vleeschelijke lusten. — -j- (Prov.) A dur dne, dur
aig-, eene verwénde tong behoeft sterk prikkelende
middelen - AIGUILLONS , pl. Stekels (van egels,
van de meeste vissehen, ook van de opp ervlakte der
planten). — [Chas.] De punten van den drek van
't wild ; die drek zelf.
Aiguilloiiné, e, (pr. e-guï-) adj. (en part.
passé van aiguillonner) Geprikkeld ; — aangespoord : — stekelig - AIGUILLONNÉS m . pl. [R n.]
Stekeldieren.
Alouillonner, (pr é-guï-) V. a. Prikkelen,
met Fen prikkel voorídrjven; — aansporen, aan
aanprikkelen, aanmoedigen, aanzetten,-drijven,
aanporren, aanhitsen. — S 'AIGUILLON? ER , V. pr.
Aangespoord, aangemoedigd worden ; — zich zelven aansporen.
Ai°uillonneax, ease, (pr. é-guï-) Stekelig,
met s?ekels of prikkels bezet. (Men zegt liever ai
guillonné.)
}
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AIGUILLOTS
Aiguillots, (pr. é-guï-) m. pl. [Mar.] Roer
roerbanden (op welke het roer in de vin--haken,
gerringen draait) .
Ai guisable, (pr. é-guï) adj. Slijpbaar, aanzetbaar.
Aiguïsage, (pr. é-gu -1 m. Slaping, wetting,
scherping f. ; het slapen.
Aigaisé, e, (pr. é -guï-) adj. (en part. passe
van aiguiser) Geslepen, gewet, gescherpt, aan gezet, aangepunt, scherp ; — opgewekt, aangeprikkeld, aangespoord. Avoir la langue aiguisée,
scherp van tong, bits zijn.
Aignisement, (pr. é -guï-) m. Slijping f.; het
slijpen. (Men gebruikt liever AIGUISAGE, Z. aid.);
— aanprikkeling f. ,
Aio niser, (pr. e -guï-) V. a. Scherp maken, scherpen, slijpen, wetten, aanzetten, aanpunten ; —vaardiger, vlugger, werkzamer maken, opscherpen, opwekken, verlevendigen, aanprikkelen, aansporen. Le
travail aiguise l'appétit, de arbeid scherpt, vermeerdert, verhoogt den eetlust, maakt hongerig. — (Loc.)
Aig- ses couteaux, zich tot den strijd, den aanval
voorbereiden. Aig- ses dents, zich klaarmaken om
eens goed te eten. — S'AIGUISER, v. pr. Geslepen, gescherpt worden; — opgewekt, aangeprikkeld worden.
Aiguiserie, (pr. é -guï-) I. Sl jperj f.
Aiguiseur, m., -euse, f. (pr. é-guï-) Slaper
m. ; slijpster f.
Aiguité, (pr. é-guï-) f. [Mac.] Hoekigheid,
kantigheid f.
Aigument, adv. Bits, vinnig, op ruwe wijze.
il, m. Knoflook, knooplook n. (Plur. Ails of
Aulx, waarvan het eerste bij de tuiniers het meest
in gebruik is.)
Alle, f. Vleugel m., vlerk, wiek, schacht t.;
--- bescherming, bedekking, hoede, wacht, leiding,
besturing f., toezigt n.: Un enfant ne craint rice
sous les alles de sa mère, een kind vreest niets
onder de vleugelen (de bescherming, hoede enz.)
zijner moeder. — [Poes.] Les alles du temps, des
,
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vents, du plaisir, de l'espérance, de l'imagination
etc., de vleugels (de vlugge vaart, de snelheid) van

den tijd, van de winden, van 't vermaak, van de
hoop, van de verbeelding enz). — (Loc. prov. et
fig.) La peur lui donne des alles, lui met des
ailes aux talons, de vrees jaagt hem voort, ver
zijne schreden. I1 ne bat plus que-snelt,bvug
d'une alle, hij is zone beste kracht, zijn' meesten
invloed enz. kwijt, 't loopt met hem op een eind.
Cela ne va que d'une alle, dat gaat traag, lam,
sukkelend voort. Bogner les alles it qn., iemand
kortwieken, iemands magt, invloed, uitgaven enz.
besnoeijen.. Voler avant d'avoir des alles, willen
vliegen voor men vleugels heeft, iets boven zijne
krachten ondernemen. N'avoir pas l'aile assez forte
iets moeijelijks ondernemen. Voler de ses propres
alles, op eigen wieken drijven, op eigen voeten
staan, zelfstandig handelen. Tirer une plume de
l'aile a qn., iemand eene veêr uit den staart trekken,
hem plukken. Tirer d'i ne chose pied ou alle, haring
of kuit van iets hebben, er op eene of andere wijze
voordeel van trekken. Battre de l'aile, vermoeid,
in verlegenheid zijn. En avoir dans l'aile, ernstig
ziek worden ; een verlies, eene schande ondergaan,
een' tik krijgen, verliefd worden. Baisser ses alles,
zijne vlerken , (den moed) laten zakken. A tire d'aile,
met den meesten spoed. — [Mil.] Vleuqel m., zij
een in slagorde geschaard leger, ook-gedltvan
van eene vloot. Alle en lair, ligt om te trekken
vleugel. — [Fortif.] Zijde of flank (van een bolwerk)
het uiteinde (van een horenwerk enz.) — [ Tech.]
Vleugel, zijgedeelte van een gebouw. Alles d'une
église, lage zijden o[ kleine gewelven naast het
groote. Alles dune ecluse, zymuren eener sluis.
Alles de mouche, klinknagels, latspijkers. — Aile
(de moulin á vent) molenwiek f., molenzwengel m.
Tourner l'aile au vent, den molen naar den wind
zetten ; — tand m. van het rondselrad ; blad n. van
den windvang (in een uurwerk) ; — zijrand m.
(van een' hoed) ; — zijkant m. (van een' straatweg,
eene straat) ; — losse boden rand m. om de in
lood gezette ruiten; — oor n. van eene lardeerpriem.
[buis. (Vleugel van een' gebraden vogel). —
—

[Anat.] Alles du nez, de 1'oreille, des poumons,

neus-, oor-, longenvleugels ; Alles de la vulve,
schaamlippen. — [ Bot.] Bijtak m., bijvrucht f. (die
naast een hoofdtak of hoo fdvrucht uitschiet); veêrtjes of pluimpjes (aan vele zaden) ; Alles d'artichaut
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bijbollen eener artisjok. -- [.H. n.] Naam van vele
schelpen: Aile d'ange, engelvleugel; Aile-large of
à rebord, diklip f.; Aile de chauve-souris, vleêrmuisschelp f. hanekam m.; Aile de papillon, vimndervleugel, guinésche toethoren m. — [ Brass.]
Zeker engelsch bier, ale.
Aile, e, ad'. Gevleugeld, gevlerkt, gewiekt.
Poisson aile, vliegende visch m. -- [Myth.] Le
cheval ailé, 't gevleugeld paard, Pegasus. — [Méc.
Vis ailée, vleugelschroef, handschroef f. [Bot.]
Gevederd, van verfren of pluimpjes voorzien. —
AILEES, f. p1. [H. n.] Vl
eugelschelpen of -horens
(een geslacht van weekdieren).
Aileron, m. Vleugelspits f.; — boutje n. (van
een' gebraden vogel.) — vin f. (van zekere visschen); — schepbord n. (van een watermolenrad);
— zeker klein buitenwerk n. eener vesting. —
(Prov. et fans.) Se faire doener sur les ail-s, zich
den hoogmoed, de snoeverij enz. laten afleeren.
Allette, f. (verkleinwoord van alle) Vleugeltje n. — [Tech.] Bezetsel, belegstuk n., voering f.
(van een' schoen, eene hemdsmouw, eene kous enz.) .
-r- [Mar.] Verlengstuk der achterboorden.
Aillade, f. Knoflooksaus f.
Ailleurs, adv. Elders, ergens anders, op eene
andere plaats. — D'AILLEURS adv. Daarenboven,
bovendien, voorts, wijders, ten andere, ten tweede,
behalve dat, overigens, van i een' anderen kant; —
in andere opzigten, anders, overigens, voor 't overige; — van elders, van eene and ere plaats.
Aillolis , m. Knoflooknat n. (in de fransche
Antilles) .
5 Ailloliser, v. a. Met knoflook vermengen.
Allure, f., z. HILOIRE.

Aimable , adj. Beminnenswaardig , beminnelijk, aanminnig; lieftallig, innemend, behagelijk,
liefelijk , -aangenaam , aantrekkelijk; goed, lief,
vriendelijk, minzaam. — Ook als subst. gebezigd.
Adieu, ma très aimable ! Vaarwel, mijn waardste ! Faire l'aimable, den behaagzieke spelen. Un
aimable, een saletjonker.
$ Airnableinent, adv. Op beminneljkewijze,
minzaam enz., z. AIMABLE.
Ainiant, m. Zeilsteen, noordsteen, magneet
m.; — iets aanlokkeli ks, aantrekkelijks n., ,aantrekkingskracht f., lokaas n. — Aim- arme, gewapende, beslagen magneet. Aim- généreux, zeil
zijne kracht gaarne mededeelt. Aim- ri--sten,di
goureux, sterke magneet (die een' zwaren last
draagt). — [Chim.] Aim- arsénical, gesmolten
mengsel vanelilke deelen zwavel, spiesglans en ersenicum.
de Ceylan, z. TOURMALINE.
Aimant, e, adj.Beminnend,lie fhebbend; menschlievend; vriendelijk, innemend.
Aimantaire, adj. [Minér.] Zeilsteen bevattend : -Mine aim-, zeilsteenmijn f.
Aimantation, f. Mllededeeling f. der Zeilsteenkracht; het magnetisch maken.
Aimanté, e, adj. (en part. passé van aimanter) Met zeilsteen bestreken, magnetisch. — Alguille aim-e, kompasnaakd;f.
Aimanter, v. a. Met zeeen bestrijken, mag
maken, de eigenschappen des zeilsteen me--netisch
dedeelen. — S'AIMANTER, v. pr. Magnétisch worden.
5 Aimantin, e, adj. Wat den zeilsteen eigen
is, daartoe behoort : Force aim-e, zeilsteenkracht I.
(nu force magnétique).
Aimé, é, adj. (en part. passé van aimer) Bemind, geliefd.
Aimer, v. a. Beminnen , minnen, liefhebben,
lieven; behagen scheppen, genoegen vinden, gaarne
doen. Aimer à lire of Aimer la lecture, gaarne
lezen, smaak in 't lezen hebben. L'olivier aime les
pays chauds, de olijfboom bemint (wast het liefst,
gedijt het best) in , warme landen. — A1MER
MIEUx, liever hebben, liever willen, meer houden
van, de voorkeur geven aan. J'aime mieux danser
que chanter, ik heb meer smaak in het dansen
dan in 't zingen. J'aime mieux danser que de
chanter, ik wil (nu) liever dansen dan zingen..( Lot. prov.) Qui bien aime, Bien chátie, wie zjjn
kind leef heeft, spaart de roede niet. ui m'aime,
me suive, wie mij liefheeft, volge mij. ui m'aime,
aime mon chien, wie mij lief heeft, bemint ook
mijn hond (d. i. al het . mIne). 11 aime mieux deux
oeufs qu'une prune, hij geeft aan een groot voordeel
de voorkeur boven een ,. gering. Aime mieux un
tiens que deux to l'auras, heb liever één' voge en
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de hand dan twee in de vlugt. Aimer comme la
prunelle de l' oe it (de ses yeux), als zijn' oogappel
beminnen.
S'AIDIER, V. pr. Elkander beminnen; — zich zelven beminnen, met zich zelven ingenomen zijn.
S'aimer dans un lieu, gaarne op eene plaats zijn;
daar tieren, liefst groeijen enz. - Les saules s' aiment (liever se plaisent) dans les lieux humides,
de wilgen grocijen liefst op vochtige plaatsen.
Aimoseopie, z. HÉMOSCOPIE.
Ainard, m. Strik m. of lus f., om het net aan
een touw vast te maken.
Aine, f. Lies f. — Houten speetje n., waaraan
men de haringen rijgt om ze in den rook te hangen. — Blaasbalgleder n. (der orgels).
Ainé, e, adj. en subst. Eerstgeborene, oudste:
Fils ainé of Alné, oudste zoon; Fille ainée of
Ainée, oudste dochter. — Ouder (van het tweede
kind met betrekking tot het derde enz.; ook in 't
algemeen van iemand, die meer jaren telt) . Il est
votre ainé de dix ans, hij is tienaar ouder dan gij.
Ainesse, f. Eerstgeboorte f.. — Droit d'ain-,
eerstgeboorteregt n.
f Ains, conk. Maar.
Ainsi, adv. Dus, aldus, zoo, alzoo, op die wijze, in dier voege, dusdanig. — In elliptische uit
neemt het vaak den vorm van een-drukinge
voegwoord aan en laat zich dan overzetten door:
derhalve, gevolgelijk, bij gevolg, diensvolgens. —
Ainsi soit-il ! het zij zoo, Amen ! Pour ainsi parIer, pour ainsi dire, om zoo te spreken, om zoo te
zeggen. On est ainsi fait, zoo zijn de menschen,
dat is de eeuw. Il est ainsi fait, dat is zoo zijn
aard.
Aïol of A j ol, m. Soort van blei of bliek f.
Air , m. Lucht' f. Air atmosphérique, dampkringslucht. Le grand air, de open lucht. Prendre Fair , versche lucht (een luchtje) scheppen.
Lair natal, de vaderlandsche lucht. Changerd'air,
van lucht (van klimaat, land) veranderen. Mettre
of exposer qc. à l'air, iets te luchten zetten. Donner de Fair à une chambre, eene kamer luchten,
er de lucht laten doortrekken. Donner de lair a
un tonneau de bidre, het zwikje uit een vat bier
halen (opdat - de dampkripgsdrukking het vocht
doe uitvloeien); — gas n., elke veêrkrachtige, onzigtbare vloeistof, die eenige overeenkomst met de
lucht heeft : Air vital, levenslucht, zuurstofgas ;
— wind m. (de lucht in beweging). Air frais,
koeltje. Ii ne fait point d'air, er is geen wind,
geen togt. Se tenir entre deux airs, op den togt
staan. Coup d'air, gevatte koude, verkoudheid f.
-- Wijze, manier f. van doen, spreken, zich te
kleeden enz.; uiterlijk aanzien, voorkomen, aan
gelaat, wezen n., houding;-schijn,geztu
gelilkenss f., zweem m. Avoir lair noble, grand,
een deftig, grootsch voorkomen hebben. Lair du
monde, de la cour, de manieren, gebruiken van
de groote wereld, van het hof. Avoir fair d'un
'fripon, er als een schelm uitzien. Un air de mystere, een geheimzinnig gelaat. Vous avez Fair
d'avoir trop bu, gij schijnt te . veel gedronken te
hebben. — Wijs, zangwijs f.- zangstukje, gezang,
liedje, deuntje n. aria. f. N"être pas dans lair,
van de wijs zijn, de wijs niet hebben. Un air a
boire, een drinklied. — [Mar.] Snelheid, vaart f.,
gang m. (van een schip) . Un air de vent, eene
windstreek (Het wordt als zeeterm ook aire geschreven en is dan vrouwelijk.) — [Man.] Gang
m., wending, houding f.: Ce cheval va it tous airs,
dat paard maakt alle wendingen, die men ,ver
doet wat men wil. — [Paint. et Sculp.] Un-kiest,
air de tête, de houdin van een hoofd, kop , de
wijze, waarop een hoofd geteekend en aangebragt,
is. Il n'y a pas d'air dans ce tableau, de voor
scheiden zich niet behoorlij k van den grond-werpn
af. [Faut.] L'oiseau prend fair, de vogel stijgt te
hoog, uit het gezigt. Nouer entre deux airs, ,op
de wijze der roofvogels vliegen. — [Liturg.] Sluzjer
m. over den miskelk in de grieksche kerk. —
(Loc.) Prendre un air de feu, zich een weinig
warmen, bij 't vuur gaan. Je connais des paroles sur eet air la, 'k heb er al van gehoord, de
zaak is mij reeds bekend, Ce sont des gens du bel
air, du grand air, 't zijn lieden uit de groote wereld (tegenwoordig meest ironisch gebezigd van menschen uit lager' stand, die de manieren, de kleeding, de taal der grootera pogen na te bootsen).
g
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Cette maison est sur un grand air, dat huis is op
een' grooten voet ingerigt (men zegt doorgaans
sur un grand ton, sur un grand pied). Prendre
Fair du bureau, zoeken uit te vorschen hoe de gevoelens zijn van hen, die over eene zaak moeten
beslissen. Une maison en bel air, een schoon,
luchtig gelegen huis. Battre l'air, groote beweging,
veel geschreeuw maken. Ne faire que battre Pair,
vergee fsche moeite doen. (pop. et fam.) Avoir lair
a_ la danse, geschiktheid, aanleg tot dansen hebben.
(pop.) Se donner de l'air, zijne biezen pakken, de
plaatpoetsen. Par air, uitijdelheid, uit eigenliefde,
uit pralerij. — EN LAIR, adv. (eigenlijk) in de
lucht: Tirer en l'air, tirer un coup en fair, in
de lucht schieten, zonder het schot op eenig doel
te rigten; (fig. et fam.) vergeefsche moeite doen,
zin doel niet bereiken. Tout le monde, toute la
ville, toute la maison est en lair, iedereen, de
gansche stad, 't geheele huis is in rep en roer.
Etre en l'air, étre tout en fair, qeen steun hebben,' niet ondersteund zijn o 'sch%lnen : Un escalier en l'air, een zwevende trap; Un cabinet en
fair, een hangkamertje. Avoir toujours le pied en
Fair, être toujours en Fair, altijd op sprongstaan,
(om af te reizen, uit te gaan), att(jd loopen en
springen, nooit rustig zijn. Toute sa fortune est
en l'air, zijn , gansche fortuin berust op niets degeljks [Mil.] Etre en l'air, eene ongunstige, slecht
verdedigde stelling hebben. Parler en Fair, in den
wind (d. i. vruchteloos) praten. Des contes en
fair, sprookjes, praatjes, verzinsels. Des menaces,
des craintes en Fair, vergeefsche bedreigingen, bezorgdheden. Raisonner en l'air, in 't honderd praten. Bdtir en Fair, luchtkasteelen bouwen. Faire
des vers pour une Iris en fair, verzen voor een
denkbeeldig wezen, voor iemand , die men nooit gezien
heeft, maken. — AIRS, pl. Ducht, luchtruimte, uit
: L'immensité des-gestrkhidf.ampzngs
airs, de onmetelijkheid der lucht; — zekere schijnhoedanigheden : Prendre des airs, gemaakte manieren
aannemen. Se donner des airs, de grands airs,
hoo fsche manieren nabootsen, den man van aanzien
spelen, zich grootsch aanstellen, zich veel inbeelden.
Airage, m. Luchtverversching f. in eene mijn.
Airain, m. Geel-koper, n. (een mengsel doorgaans van 100 deelen koper en 8 tot 12 deelen zink).
Une statue d'airain, een koperen standbeeld. —
Un coeur d'airain, een ongevoelig, onmeêdoogend
hart. Un front d'airain, een koperen, schaamteloos voorhoofd, L'airain tonnant, het donderend
koper of metaal (d. i. het kanon) . L'airain fatal
sonne, 't noodlottig metaal (d. i. de klok) klinkt,
slaat. Un siècle d'airain, eene rampspoedige eeuw,
een slechte tijd. Un ciel d'airain, eene drooge,
zwoele, drukkende lucht. Un voile d'airain, een
ondoordringbare slu "er. Bátir'sur l'airain, stevig,
voor 't nageslacht bouwen.) (Prov.) Les injures
s'écrivent sur l'airain at les bienfaits sur le sable,
men vergeet de beleedigingen nooit, .'le weldaden
zeer spoedig.
Aire, f. Elk effen oppervlak n., inz. de dorschvloer m., deel f. -- [Geom.] Ruimte f., vlakte inhoud m.1, vlakte-uitgebreidheid f. (eener figuur).
[Mar.] Windstreek , kompasstreek m.; snelheid of
vaart f. van een schip (ook air m. geheeten, z. aid.)
--[Arch.] L'aire dune maison, de ruimte f. tusschen de muren, de ruimte in den dag. L'aire
d'un bassin, de grondvlakte f. (van cement of klei)
van een dok. L'aire d'un plancher, de martellaag f.,
waarop de vloertegels komen. L'aire d'un pont,
de bovenbekleedinq van eene brug. — [Faut.] Nest n.
van een' roofvogel. Un- faucon de bonne aire, een
valk van goed ras. — [Anat.] Tepelkring m. (doorgaans aréole geheeten). — [Astrol.] Lichtkrans m.,
lichtkroon f. (om de zon en andere sterren). -[Tech.] Bovenvlak n. van een groot aanbeeld.
Kleinste der vierkante bekkens van een zoutmoer. Gevulde plaats in open vlechtwerk.
Airée, f. Bed. n., hoeveelheid schoven, die men
in eens ter dorsching op den dorschvloer brengt.
Airelle, f. Myrtenbezie, boschbezze , blaauwe
bes f.; -- myrtenbezie-struik m.
Airer, v. n. [Faut.] Nestelen, zijn nest maken
(van roofvogels)
Ais , m. Plank, deel f., bord , winkelluik,
blind ; paneel n. ; tTech.] ' Naam van velerlei
planken of borden in verschillende ambachten ge.
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bezigd. — [ Bouch.] hakbank. — [Méd.] Spalk. (Men
gebruikt doorgaans eelisse). — (fam.) Renfermé
entre quatre als, gekist, in de doodkist gelegd.

Aisanee , f. Losheid, gemakkelijkheid, ongedwongenheid, vaardigheid f. (in verrigtingen, manieren, spreken enz.) — Welstand m., bemiddeldheid, gegoedheid, onbekrompenheid, ruimte f.
van vermogen, van bestaan. -- Aisances, f. pl.,
ook cabinet dais-, lieux dais- bestekamer f., sekreet n. Fosse dais-, sekreetput m. — [Jur.] Ge
-regtidhn,
servituten.
Aiseeau, m., z. AISSETTE.

Alse, f. Genoegen n., blijdschap, vreugde, tevredenheid f., welbehagen n. , schik m. — Ge
geriefelijke toestand m., gemak n.,-makelij',
rust, ongedwongenheid ,f. — (Loc.) Mettre qn. à
son also, iemand aanmoedigen,gerust stellen.
Etre á son aise, fort o son aise, zich vrij kunnen
bewegen, onbelemmerd zijn; er wel o f warmpjes inzitten, een goed bestaan hebben. (Prov.) I1 nest malade que de trop d'aise, 't gaat hem al te goed, hem
deert niets dan zijn te lui en lekker leven. 5 Paix
et aise, vrede en gemak ; Vivre en paix et aise,
rustig en stilletjes heven. ((am.) Se mettre à son
aise, met te veel vrijpostigheid, gemeenzaamheid te
werk gaan; (soms ook) tegen de welgemanierdheid
zondigen. N'en prendre qu' à son aise, zich geenszins overhaasten, niet meer of minder doen dan
't ons zelven bevalt. A votre aise ! tot uwe bevelen ! geheel tot uwe dienst ! wanneer gij wilt!. —
(iron.) geneer u niet ! (tat iemand, die zich te veel
vrijheden veroorlooft. — A L'AISE, adv. Zonder
moeite ligteljk, gemakkelijk, op . zijn gemak. —
AtsES, f. p 1. Gemak : Aimer, chercher ses asses,
zijn gemak lief hebben, zoeken.
Aise, adj. Blijde, verbltijd, vergenoegd, vrolijk.
Aisé, e, adj. Gemakkelijk, ligt (te doen); gemakge^end: Cela vous est Bien aisé a dire,. gij
hebt goed praten. Cet homme est aisé à vivre,
die man is zeer handelbaar in den omgang. Avoir
des manières aisées, ongedwongen manieren heb
Avoir l'esprit aisé, eene vlugge verbeelding,-ben.
vlug begrip hebben. Un habit aisé, een gemakkelijk
zittend kleed. Une morale aisée, eene te ruime, te
rekkelijke zedeleer. — Bemiddeld, gegoed.
Aiselle, f. [Bot.] Beetwortel M., die van buiten rood, van binnen wit is.
Aisemeut, m. Gemak n. (Prov.) A son point
et aisement of A ses bons points et aisements, op
.

zijn gemak; op zijne muiltjes ; — Weleer ook gebezigd voor : geheim gemak, sekreet n., en- voor de
gemak aanbrengende voorwerpen (rijtuig , huisraad enz.)
Aisément, adv. Gemakkelijk, ligteljk, zonder
moeite.

Aissade, f. Punthouweel n. -- 5 [Mar.] Broe-

king f.

Aissantes, f. pl., o f Aisseauix , Aissis,
Bardeaux, m. pl. Dekplanken, dakboorden

(der rietdekkers)

stuk n.; — verlengde arm of vleugel van een rad.
Aisselière, f. [Tech.1 Bodemstuk n. van een vat.
Aisselle , f. [Anat.] Oksel m. , schouderholte f. Bot.] Blad- of twijgoksel (binnenwaartsche hoek onder het aanhechtpunt van een blad
op een' tak of van een' tak op den stam). —
ar.] Aiss- dune ancre, ankeroksel (de binnenoeken gevormd door de schacht en de armen
van het anker) .
Aissette of Aiscette, f., Aisceau of Als

Disseltje, krom kuipersmes n.

Aissieu, m., z. ESSIEU.

Aetiologie, f., Z. ET
IOLOGIE.

-seau,m.

i nr

Aitone of Aytone, f. Soort van huislook. n.
Astres of Etres, m. pl. Toebehooren n., bij-

gebouwen.

Ajo, m. [Bot.] Gele narcis f., krokusje n.
A j onc, m. [Bot.] Stekende brem f.
A j oupa, m. Noodhut f., ruw op palen rustend

bladerdak n. (in de koloniën).
A j ouré, e, adj. [Bias.] Doorbroken, doorluchtig, met openingen.
A j ourné , e, adj. Uitgesteld, verdaagd; —
[Jur.] Gedagvaard, gedaagd.
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Ajournable, adj. Uitstelbaar, wat men mag.

en kan uitstellen.

Ajournement, m. Uitstelling f. tot een' anderen da g ; uitstel n. — [Jur.] Dagvaarding, daging, indaging f.
A j ourner, v. a. Uitstellen, verzetten (tot op
een' anderen dag of tijd. — [Jur.] Dagvaarden,
dagen, voor 't geregt roepen tegen een' bepaalden
tjjd. -- s'AJOURNER, v. pr. Uitgesteld worden.
La chambre s'est ajournée, de kamer heeft hare
eerstvolgende zitting o dezen of dien dag bepaald.
Aj outable, adj. V*voVgbaa2-.
A joutage, m. [Tech.] Bijvoegsel, z . AJUTAGE .
Aj outé, e, adj. (en part. passé van ajouter)

W

Bijgevoegd, toegevoegd.
Aj outé, m. [Imprim.]

schriften, proefbladen enz.) .

Bijvoegsel (op hand-

Aj outee, f. [ Géom.] Verlengde lijn f.; ver

-lengstuk.r
lijn.
A j outer, v. a. Bijvoegen, toevoegen, bijdoen,
toedoen, bijtrekken. — Aj- faction aux paroles,
de daad aan 't zeggen paren. La modestie ajoute
au mérite, de zedigheid verhoogt, vermeerdert (geeft
meer waarde aan) de verdienste. - Aj- foi, geloof staan, gelooven. — Aj- it la lettre (au conte,
au texte) , een verhaal opsieren of aankleeden • er
van 't zijne bijdoen. -- S'AJOUTER, v. pr. B gevoe d worden; zich bfjvoe en, zich aansluiten.
A j outoir, m. [Tech.] z. AJOUTAGE.

A j oi4ye, m. [Bot.] Guinesche laurierstruik m.
A j oux, m. [Tech.] Houvasten, twee ijzeren

veiren ter vastsetting van de trekplaat.
A j ust, m. [Mar.] Splits f. (ter aanhechting van
twee einden touw). F aire aj-, splitsen.
Aj ustage, m. Vereffening f. der muntstukken
door afv2,jling, justéring, ajustéring f.
A justement, m. Juist- of gelijkmaking, ver
muntplaatjes), ijking f. (der gewigten,-efnig(dr
maten) ; — ver fraai] ing, versiering f. (van een huis,
tuin enz.) ; — tooi, opschik m., sieraad n. (vooral
van vrouwen); — schikking, bemiddeling f., vergelijk n.
v. a. Juist of' effen maken (door afneming van het te-veel o f btjvoegin g van het te-kort);
vereffenen of j u s t é r e n (de muntschijfjes, eer zij
den stempel ontvangen) ; ijken (der gewipten en
maten) ; — schikken, regelen, rigten, juist zetten,
behoorlijk plaatsen, zamenvoegen (b. v. de verschil
voorwerpen eener-lend\ rmachie,d
schilderij, de draperiën van een standbeeld enz.) ;
aanpassen, as maken, aanbrengen, - doen aan- of
insluiten. (In eig. zin zegt men: Aj- une chose a
une autre; in fig. zin: Aj- une choseet une autre:
On ajuste un couverele a une bofte; on ajuste la

devotion et la coquetterie.) — Bevredigen, verzoenen, bijleg gen, in der minne schikken ; — i overeen
brengen (twee schrijvers, woorden) . — Aanleggen,
mikken (om te schieten): Aj- son coup, goed mikken, het wit goed in 't oog vatten. — Op sieren,
opschikken, optooijen, versieren; netjes kleeden,
kappen, opsmukken ; — (iron.) toetakelen, leelfjk
havenen, teisteren, mishandelen. — [Mus.] Stemmen
(men zegt liever accorder) . — [Man.] Aj- un cheval,
een paard a f rigten, dresséren. — [Mar.] Splitsen,
twee touweinden hecht -ineen werken. — (Loc.) Ajtoutes chases pour un dessein, alle maatregelen
nemen om in een plan te slajjen. - On 1'a ajusté
de toutes pièces, lijf heeft zijn proces met de kosten
verloren ; ook : hij is deerlijk over de tong gegaan
(men heeft allerlei kwaad van hem gesproken) . (Prov.
et p op .) Ajustez vos flutes, ziet het eens te worden,
legt de zaak bij ; ook : let wel wat gij doet, pas op
, uw tellen, neem uwe maatregelen.
s' AJUSTER , v. pr. Goed gerigt, geplaatst, aan
aangepast worden ; passer, b# elkander-gebrat,
p assen, met elkander overeen komen ; elkander
lijken ; — zich schikken, zich rigten ; — eens warden, overeen komen, elkander verstaan; — zich gereed maken, zich iin postuur stellen ; — zich opto otj en, zich kleeden.
Ajustesse, f. Synoniem met ajustement in
den zin van tooi, opschik.
A j usteur, m. [Tech.] Werkman, die de ver
een werktuig ineen zet (in 't-schilend va
horologiemaken heet hij finisseur), zamenvoeger,
monteerder ; — vereffenaar m. (der muntplaatjes) .
--- Balancier ajusteur m., maten- en gewigten-maker (volgens de rijks-standaards of leggers).
,

Aissaugue', assaugue of essaugue, f.
[Péch.] Zaknet n., soort van zegen f.
Aisselfer, m. [Tech.] Draagband m., bind-

Aisson, m. [Mar.] Vierarmig

AJ STEITR,

AJUSTOIR
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A j ustoir, m. [Monn.] - Veref feningsschaal ,
muntschaal, adjusteer-balans f. (waarop de munt
stempeling gewogen worden). -platjesvórd
A j usture, I. [March.] Geringe groef in een
hoefijzer ter betere aansluiting. .
A j etage, m. [Tech.] Buisje o ijpje n. ter
vereeniging van twee chemische toestellen ; bek m.
o! mondstuk n. eener fonteinbuis, eener gaspijp.
Akanthicone, Akanthiconite, Arendo-

,

lithe , f. [Minér.] Donkerblaauw-groene, ondoorzigtige talksteen m.
Aknème, adj. [Méd.] Zonder beerven of dijen.
Akologie, f. [Mid.] Leer der uitwendigeheelmiddelen. (Men zegt doorgaans pharmacologie.)
Akystiques, adj. en subst. m. pl. [H. n.] Visschen zonder zwemblaas.
Alabandine, Albandine en (minder goed)
Almandine, f. Glassteen m., edelgesteente tusschen
den robijn en amethyst.
Alabarchie, f. Waardigheid van alabarch
of stadhouder der Joden van Alexandrië. -- Tol
vee-doorvoer te Alexandrië.
-regtn.vad
Alabastrin, e, adj..4lbastachtig.
Alabastrique, adj. Wat het albast betreft.
Ook als subst. f.: de kunst om het albast te bewerken.
Alabastrite of Alabastre, f. Gipsalbast,
valsch albast n., eene witte, korrelige, fijneen harde
gipssoort, die men eertijds als vensterruiten gebruikte
en waarvan men vazen zonder ooren maakte, die
men alabastrons of alabastros noemde.
t Aláchir, v. n. et a. Weekelijk, verwijfd
worden of maken. - S'ALACHIR, v. pr. Flaauw
vallen, bezwijmen. —1- Aldchissement, m. Ver
krachtverlies n.
-slapingf.,
Alacrité, f. Levendigheid, opgewektheid, wak
-kerhidf.
Alactaga of Alagtaga , m. Tartaarsche
springhaas in., pijlrat f.
Alaidir, v. n. Leelijk worden.

ALBUM.
't meerv. gebezigd); — alarmklok f. -- Donner les
al-s, de voorposten verontrusten. Vivre dans les al-s,
in gestadige onrust leven. — (Prov.) L'alarme est au
camp, de vergadering, 't gezelschap is in rep
en roer.
Alarnné, e, adj. (en part. passé van alarmer)
Ontsteld, verschrikt, onthutst, door schrik, angst,
kommer, vrees bevangen.
Alarmer, v. a. Alarm slaan, -den alarmkreet
geven; verontrusten, doen schrikken, ontstellen,
verslaan, vrees o f schrik aanjagen, vervaard maken,
beangstigen, beroeren; — ook: kwetsen, beleedigen:

Des expressions q ui alarment les oreilles pudiques,

uitdrukkingen, die kuische ooren kwetsen. — S'ALARMER, v. pr. Ontrust, verschrikt, beangst worden,
ontstellen, schrikken, zich verontrusten, zich ver
maken.
-vard
Alarmiste, m. Onrustverwekker m.
Alas, m. [Pêch.] Vischnetvleugel m.
Alaterne, m. [Bot.] Soort van kruis- of wegedoren m. (eene sserplant in tuinen) .
Alatli, m. ,4merikaansche zeeraaf f. ; 1MIexicaansche ijsvogel m., vischeter m.
Albandine, z. ALABANDINE.

Aibarelle, f. [Bót. j Eetbare paddestoel m.,
die op den kastanjeboom en witten populier wast.
Albation, z. DEALBATION.

Albátre, m. Albast, albaster n., marmerachtige,
witte, poljjstbare steen. — Un cou d'alb-, een albasten, d. i. zeer blanke hals.
Albatros, m. (pr. — tro -ce) [H. n.] Stormvogel m., groote watervogel in den Zuideljken oceaan.

Albe, Albette, Albete, z. ABLE, ABLETTE.
Alberge, f. [Bot.] Hartperzik f., soort van

vroegrype perzik. Alb- jaune, salfraanperzik f.
Albergeage, Albergeinent, m. [Féod.]
Verblj fsregt, het regt van een' heer om in 't huis
van zijnen vassal zijn intrek te ne-men. — [Jur. anc.]
Erfpacht f.
t Alberger, v. a. Herbergen, huisvesten. —
Alaigreté, f., z. ALACRITÊ.
Alaigrir, v. a. Vervrolijken, opwekken, In erfpacht geven.
Albergier, m. [Bot.] Hartperzikboom m.
wakker maken. .
Albernus, m. [Corn.] Levantsch kamelot n.
Alaise, Alaiser, z. ALÈZE en ALESER.
Albleante of Uarnie, f. [lard.] Klaproos,
Alaisier, v. a. Gemakkelijk maken, verligten.
Malle, f. Onvermogen n. om te spreken ; toe- windroosf.,soortvan anemoonmetvuilwdtte bladeren.
Albicande, adj. [ H. n.] Met witten staart.
vallige stomheid f.
Albicaule, adj. [Bot.] Met witachtigen stengel
Alambic, m. [Chim.] Destilleerkol f f., -helm m.,
overhalingstoestel n. — Passer one affaire par la!-, of stam.
Albieeps, adj. [H. n.] Met wit hoofd.
Mettre (tirer) une affaire á 1'al-, eene zaak rij
Albieolle, adj. [ H. n.] Met witten hals.
grondig, van alle kanten onderzoeken, haar-pelijk,
m. [H. n.] Groote makreel m.
Albieore,
wikken en wegen.
Albleorne, adj. [H. n ] Met witte voelsprieten.
Alambigné, e, adj. (en part. passé van alamt Albillcation, z. DEALBATION.
biquer) Gekunsteld (van den stijl) ; — vermoeid,
Albiflore, adj. [Bot.] Met- witte bloemen.
a fge foold (van den geest).
Alblmarulé, e, adj. [H. n.] Met witte vlek
Alambiquer, v. a. Overhalen, destilléren. —
-ken,witgvl.
afwerken.
vernsoeijen,
(fain.) Al- l'esprit, den geest
Albimane, adj. [H. n.] Met witte handen of
-- Allez au fait, sans al-, ga reit op de zaak aan,
zonder haar uit te pluizen, zonder spitseindigheid. voorvoeten.
Albin, e, adj. Witkleurig als de albinos (z. old.).
Alannbigaeur, m. Overhaalder; -- uitpluizer,
Albinerve, adj. [Bot.] Met wittebladerribben.
vitter, woordenzifter m.
Albinisme, m., Albinie,f. Albinism_us n.
m.,
voor
Alan, Allan of Alain, m. Bulhond
afwijking in de bewerktuiging van dieren en planten,
de wilde-zwijnenjagt.
Alan a, f. [Miner.] Polijst-aarde f., roodsteen m. maar vooral van den mensch, zich kenmerkende door
de witheid der huid en der haren en de kennelijke
(in plaats van tripel gebruikt).
roodheid van den oogappel.
Alandier, m. [Tech.] Ovenhaard m.
no -ce) Witteling, kak
Albinos , m. ( p r.
Alandine, f. [Bot.] Synoniem met DIORINGE.
witte neger, blanke moor m. (vgl. Albinisme) -kerla, .
t Alangouri, e, adj. (en part. passë van
Sommige schrijvers hebben ALBINA van eenevrouw
alangourir) .Kwijnend, zwak; smachtend.
t Alangourir, V. a. et n. Kwijnend maken, gebruikt.
Albipède, adj. [H. n.] Met witte pooten of
kwijnen. —1 S'ALANGOURIR, v. pr. Kwijnend worvoeten.
den; — verliefd worden.
Albipenne, adj. [H. n.] Met witte vleugels.
Alangair, v. a. Kwijnend maken. —ALANGUIR,
Albique, f. [Minér.] Witte bolus m.
V. n. Kwijnend, zwak, ontzenuwd zijn; — zijne
Albirostre, adj. [H. n.] Met witten snavel.
geestkracht verliezen. — S'ALANGUIR, v. pr. Kw
Albitar-se, adj. [H. n.] plet witte voorvoeten.
nend, smachtend worden, verslappen.
Albit.e,
f. [Minér.] Witte schorl m.
Alanguissement, m. Verflaauwing, flaauwte,
Albiventre, adj. [H. n.] 1VIet witten buik, witneirslagt gheid f.
buikig.
Alaque, f. [Arch.] Plint f.
Albran, Alebran, Albrent, Z. HALBRAN.
Alaqueca, f. (pr. qu=cou) [Min é r.] Bloed
Albrener, z. HALBRENER.
(oostindische steen) .
-stelprn.
Albuginé, e, adj. [Anat.] Wit. Humeuralb-e,
het
Alarguer, v. n. [Mar.] In zee steken,
wit oogvocht; Tunique alb-e de 1'oeil, het witte
ruime sop kiezen.
Alarinant, e, adj. Onrustbarend, ontstellend, oogvlies.
Albugineux, ease, adj. [Anat.] Witachtig.
ontroerend, verontrustend.
Albugo, m. Witte vlek f. in 't oog, oogwolkje n.
Alarme, f. Wanen-, hulp-, nood-, brandkreetm.,
Albule of Albul1 a, m. 1Vaam van allerles visal a r m n., plotselinge schrik, ontsteltenis, onrust,
beroering f.; — bezorgdheid f., kommer, angst m., schen, die eenen zilvergloed hebben.
Album, m. (pr. al-bomm) [Ant. rom.] Met
hevige ongerustheid f. (in dezen zin doorgaans in
1

;

f—

-

ALBUMEN

--

ALECTORIEN.
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Aleide, m. [H. n.] Herkules-kever m.; — ( fig.)
een sterk en moedig -man.
Alcoates, m. p1. [Chim.] Verbindingen van
Albumen, m. (pr.—mènn.), z. PERISPERriiE.
alkohol en een zout.
Albumine, f. [Chim.] Eiwitstof.
Alcool of Alcohol, m. [Chico.] Gezuiverde,
Albiimineux, ease, adj. [Chian.] Eiwitachtig,
van water beroofde wijngeest, overgehaalde wijneiwitstof bevattend.
Albnminifornie, adj. Naar eitwitstof uiter- geest, alkohol m. Ale- absolu, watervrije alkohol.
Ale- faible, brandewijn M.
lijk gelijkende.
Alcoolat, m. [Chico.] Welriekende, geurig
Albiiminurie, f. [Méd.] Lozing eener eiwitgemaakte alkohol m.
sto -bevattende urine.
Alcoolate, m. [Chico.] Met watervrije zouten
leade, m. Regter, stadsregter m. in Spanje,
verbondene alkohol m.
alcalde of alcade nl.
Alcoolide, m. [Chim.] Organische verbinding,
Alcadie, f. Regterschap n., regterswoning f. in
die alkohol bevat.
Spanje.
Aleoolime, m. [Chico.] Eigenlijk gezegde alAlcahest, Alk ahest, Altahest, m. Algekohol m.
ineen oplossingsmiddel n, der alchimisten.
Alcoolification, f. Alkoholi-sche of wijnijeestAlcaique, adj. [Poes.] Vers alc-, alcaischvers,
viervoetige versmaat der Ouden (naar 4lcwus be- gisting f. ; werking, waardoor de alkohol zich in
een suikerhoudend vocht ontwikkelt.
noemd).
Alcoolique, adj. Alkohol bevattend. Liqueurs
Alealeseence, f. [Chim.] Ontwikkeling van
het vlugtig alkali (ammoniak) bij de rottende gis ale-s, naam der brandewijnen, ratafiaas en tafel-ting. likeuren.
Alcoolisation, f. [Pharm.] (weleer) Herlei
Alcalescent, e, adj. [Chim.] Tot rottende
stof tot een aller just poeder..f — [ Chim.]-dingf.er
gisting overgaande.
Alcali, nl. [Chico.] Loogzout, alkali n.; zekere .dlkohol- of wijngeest-vorming f., z. v. a. ALC l OLIFICATION ; vennenging van alkohol met een ander
zeeplant, waaruit men de soda trekt.
vocht; het daaruit ontstane mengsel; — overhaling,
lcalicité, f., z. ALCALINITE.
Alealifiable, adj. [Chico.] Voor alkaliséring zuivering f., z. RECTIFICATION.
Alcooliser, v. a. [Pharm.] (weleer) Tot aller
of rottende gisting vatbaar.
poeder maken. — [ Chim.] Met wijngeest-fjnst
Alcalifiant, e, adj. [Chim.] Alkalisch makend,
— door gisting alkohol verwekken; —
vermengen;
alkalisérend.
Alcaligène, adj. Wat de loogzouten doet ont- zuiveren, overhalen.
Alcoolometre of Aleoomètre, m..dlkoholstaan, loogzoutvormend. Als subst.: de loogzoutsto f.
Alcalimètre, m. [Tech.] Loogzoutmeter m., of wijngeestmeter, brandewi nmeter m., in graden
werktuig ter bepaling van de hoeveelheid loogzout afgedeelde glazen buis om de hoeveelheid alkohol in
een vocht te bepalen.
in potasch of soda.
Alcoolométrique, adj. Wat den wijngeest
Alcalimétrique, adj. Wat tot den loogzoutzijne eigenschappen betreft.
-metrn
meter behoort: Tube ale-, buis des loogzoutmeters.
Alcoolotif, m. [Pharm.] Alkoholisch middel n.
' Alcalin, e, adj. [Chim.] Loogzoutachtig, altot uitwendig gebruik.
k al i sch, alkalinisch: Sel alkalin, loogzout.

plézster bestreken schrj tafel der Ouden; —naamrol,
vriendenrol f., gedenk oek, a 1 b u in n.

Alcaliniser, z. v. a. ALCALISER.
Alealinité, f. [Chim.] Loogzout-eigenschap n.,
loogzoutiqheid, alkaliniteit f.
Alcaliniile, adj. (verkl.w. van alcalin): (Chim.]
Sel ale-, een zout, dat niet meer onzijdig 2s, maar

na verzadiging slechts eene geringe overmaat van
loogzout bevat.
Alcalisation, f. [Chim.] Loogzoutvorming;
loogzout-afscheiding, al k a 1 i s a t i e, alkaliséring f.
Alcaliser, v. a. [Chico.] Looqzoutaardig of
alkalisch maken, a 1 k al i s é re n; uitloogen. — S'ALCALISER, V. pr. De eigenschappen van 't loogzout
krijgen.
Alealoide of Alcalide, m. [Chim.] Aigemeene zoutvatbare basis f., naam, waarmede men de
planten-loogzouten van de mineralische onderscheidt
(b. v. quinine, strychnine, brucine enz.) .
Alcanna, Aleana, of Alcanne, Alhenna, f. [Bot.] Een altijd groen boompje in Egypte
en India, waarvan de alkanna- of alkonet-wortel
der apotheken komt, die tot rood- of geelverwing
van tincturen en zalven wordt gebezigd.
Alearazas, Alcarraza, m. Koelkruik f.,
zeer poreus fleschvormig vat in Spanje e. a.warme
landen.
Aloe of Alcée, m. [H n.] Elanddier n.
Aleée, f. [Bot.] Herfstroos, stokroos f., zigtmaartkruid n.
Alchitnélech, m. [Bot.] Egyptische steenklaver f.
Alchimie, f. Scheikunde bi,, uitnemendheid;
wetenschap van den steen der wijzen, hermetische
wijsbegeerte, ale h e m i e f., de zoogenaamde kunst
van de omzetting der metalen, van de goudmakerij
of van 't bereiden eener universéle artsen2,j, die
het leven onbepaald kan verlengen. — (Prov.) I1
fait de l'achimie avec les dents, hij onthoudt zich
het noodige om maar rijk te worden.
Alehiinille, f. [Bot.] Leeuwenvoet m.
Alchimiqne, adj. Wat tot de alchemie behoort,
daartoe betrekking heeft, a 1 c h e m i s c h: Rêveries
alch-s, goudmakersdroomen.
Alchimiste, m. Beoefenaar m. der alchemie,
.goudmaker, adept, alchemist m. — (fig. et iron.)
iemand, die dingen van weinig o f geen waarde duur
verkoopt.
Alchiron of Alehéron, [Minér.] Galblaas
galblaas der runderen).
-stenm.(id
,

Alcoran, z. CORA:.
Alcoraniste, subst. en adj. m. en - f. Koran-

vereerder m., -vereerster f.; koranverklaarder m.
Aleornoque, f. [Pharm.] Boombast m. tegen
de longtering; het daaruit bereide middel n.
Alcdve, f. Slaapvertrekje n., afgeschoten ruimte
in eene kamer ter plaatsing van eene legerstede,
alkoof, alkove f.
S A cdviste, n. Vertrouweling, gezelschap houder m. eener vrouw naar de wereld.
Aierebit, m. Blaasbalghoed m., ijzerenwerktuig
aan een' smeltoven.
Alcyon of Martin-pècheur, m. [H. n.]
IJsvogel, duikerkoning m., een zee- en moerasvogel
van snelle vlugt.
Alcyoniens, adj.,. m. pl. Jours ale-, dagen van
zeestilte (7 dagen voor en 7 dagen na den zomerzonnestilstand, wanneer de ijsvogels gerekend werden hunne nesten te maken en te broeigen).
Alcyonite, f. Versteend plantdier n. van
't voorkomen eener vrucht (vijg, appel, peer, enz.)
Aldéhyde, m. [Chim.] Gedesoxydeerde alkohol
m., eene vlugtige, niet-zure zelfstandigheid, door
de eerste werking der lucht op de waterstof van
den alkohol geboren; azijnstof f.
Aldéhydique, adj. [Chum.] Acide ald- of
Acide lamfique, zuur, dat men verkrijgt door
aldehyde in de vlam van platina-spons te verbranden.
Alderman, m. Overheidspersoon m. in de styden van Engeland„ soort van schepen.
Aldan, e, adj. Edition aldine, Aldinische uitgave T. of druk m. (naar Aldus Manutius en zijne opvolgers, boekdrukkers te Venetië). Caractères aldins,
Lettres aldines, cursyf-letters, schuinliggende druk
(doorgaans italiques geheeten.)
-letrs
Ale of Alle, f. Engelsch ongehopt bier, n.
Aléatoiré, adj. [Jur.] Van het toeval afhangend : Les assurances sont des contrats al-s,
de assurantiën zijn kans- of toevals-contracten.
Aléatoirement, adv. Op toevallige wijze.
Alebrande of Aldebrande, f., z. HALBRAN.

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

hanekam m.

Aleeret, z. HALECRET.

Aleetorien, iie, adj. Tot den haan behoorende.
Het komt alleen voor in: Pierre al-ne (vroeger
ook Alectoire f. geheeten) i aansteen m. (in de maag
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der hoenders) . Jeux al-s, hanengevechten (als volks

ALGUE.

--vermak).

Alectoromancie of Aleetryomancle, f.

Haanwigchelarj, haanwaarzeggerj f., voorspelling
uit het wegpikken der op een alphabet gelegde
graankorrels door eenen haan.
Aleetoromancien of Alectryomanelen,

subst. en adj. m. Haanwigchelaar m.

Alectr e, z. ALECHTRE.
Aleetrides, m. p1. [ H. n.] Hoenders, wier

vleugels tot vliegen geschikt zijn (in 't stelsel van
Cuvier) .
Alectrimorphe, adj. Hoendervormig.
Alectryomancie, Alectryomanelen, z.

ALECTORO-.
Alégate, z. ALICATE.

Alége, z. Allége.
Alègre, .Alegresse, Alegro, Alegretto,

z. ALL-.

Aleiron of Aléron, m. [Manuf.J Raam n.
waaraan, de scheringen van een weefgetouw gehecht
zijn.
Alembroth, subst. en adj. m. [Alchim.] Wijs
zout, alkalisch wonder--heidszout,pl c

zout n.

A 1'encontre, z. ENGONTRE.

Aléne, f. [Tech.] Els f., priem m. .
Aléné, e, adj. [Bot.] Els- of priemvormig (van

bladeren) .

t Alénée, f. Ademhaling. Tout d'une al-, in

éénen adem.

Alènier, m. Elzenmaker, elzenverkooper, m.

Alénois, z. CRESSON.

j Alentir, Alentissement, z. RALENTIR,

- -

RALENTISSEMENT.

Alentour, m. Omtrek m., omstreken: Les bois
d'alentour, de omliggende bosschen. Het wordt doorgaans in 't meerv. gebezigd: Roder dans les al-s, in
de omstreken rondzwerven. — Les al-s de qn. de

subst. on al-, een vers of versregel van 12 of 13 lettergrepen, uit 6jambische voeten bestaande, alexandrjnsch vers n.; alexandrijn m. -- [Méd.] Emplátre
al- , opwekkende pleister f.. (waarin veel knoflook
kwam; nu buiten gebruik) . — Ecole al-e , ^4lexandrjnsche school f. de letterkunde, waarvan Alexandrié de hoofdzetel was.

Alexandrinisme, m. [Phil.] Het stelsel der

Alexandrijnsche school.

Alexipharmaque, adj. [Méd.] Gi ftbestrj-

dend, wat de werking der vergiften te keer gaat.
Ook als subst. m.: tegengift n.
Alexipyrétique, adj. [Med.] Koortswerend,
koortsverdrijvend.
Alexitère, adj. [Méd.] Helpend of reddend;
gi fta fdrjvend, z. V. a. alexipharmaque.

Alezan, e, adj. Rosachtig. Cheval al- of als

subst. we alezan, vospaard, n., vos m.
Alèze, Alèse of Alaise f. Gevouwen laken n.
als onderlegsel voor zieken. — [ Charp.] Aanzetstuk n.
Alfauge, f. [lard.] Bindsalade f. — Chinésche
of tartaarsche strjdbende, f., bataillon n.
Alfénie of Alphénic, m. Gedraaid suikergoed n., gerstensuiker m.
Alfier, m. [Rist.] Vaandeldrager, standaard
-drage,
vaandrig m.
Alfonsie, f. [Bot.] 4merikaansche palmboom.
Alfonsin, z. ALPHONSIN.

Alfos, Alphos of Alphose, m. [Méd.] Meel

witte huidvlek f., eene soort van melaatschheid.-vlek,

Algacé, e, adj. [Bot.] Naar zeegras of wier

gelijkende.

Algalie, f. [Chir.] Aftappingsbuis f., pisaftap-

peAlganon, m. Galeislaafketen f. (voor dezul-

ken, die vrijheid hebben om, alleen de stad door te
gaan).
Al°grade, f. Uitval m., ruwe en onverwachte
beleeaging, krenking f. smaad, schimp m.

Algarisme of Algarithme, z. ALGOR—.
iemand omringende, tot hem behoorende personen. —
Algaroth, m. [Pharm.] Braak- en purgeerHet wordt ook als btw. gebruikt: Roder alentour.
poeder n.
A Penui, z. ENVI.
Algatrane, f. [Mar.] Soort van scheeps pek n.
Ale p ase, Alepasse o f Lapas, f. [Mar.]
Algazeile, f ., z. GAZELLE.
Eiken dwarshout aan den spriet.
Al ebre, f. Stelkunst, letterrekening, vergel jAlepidotes, f. pl. [H. n.] Ongeschubdevisschen.
kingsleer;
algebra f. — (fig. et fam.) C' est de
zijde
wol
(naar
en
Ale p ine, f. [Corn.] Stof van
de stad Alepp o benoemd) . — Ook adj.: Galles ale- l'algèbre pour lui, daarvan verstaat h# niets, at
is hem te hoog.
pines, galnoten van Aleppo.
Algébrique, adj. Stelkunstig, algebraïsch.
Alérion, m. [Bias. ] Jonge arend m. met uitAlgebriquenient, adv. Op stelkunstige wijze;
espreide vleugels, zonder klaauwen en snavel. —
naar de regels der algebra.
H. n.] Volksnaam van de muurzwaluw f.
Algébriser, V. n. et a. Zich met de algebra bezig
Alerte, adj. Wakker, vlug, vaardig, flink, rad;—
waakzaam, bij de hand, handig. — Alerte ! interj. houden, stelkunst leerera; - te duister, te weten
spreken of schrijven.
-schapelijk
en adv. Op ! opgepast ! sal wakker!
Algébriste, m. Stelkundige, algebraist m. -Alerte, f. Onverwachtalarm n., opschudding f.
schrijvers
over
de
Ook
als
adj.:
auteurs
alg-s,
des
Alesage of Alésa g e, m. [Tech.] Het witboren of polsten, tweede boring van een metalen algebra.
Algeologie, f. Verhandeling f. over de wierbuis, een' geweerloop enz., waardoor deze inwendig
de vereischte wijdte, zuiverheid en gladheid krijgt. planten.
Al g éologne, m. Beoefenaar, kenner m. der
Aléser, v. a. [Tech.] Witboren of polijsten
(z . ALESAGE) . — Al- les monnaies, de muntschijven wierplanten.
Algérienne, f. Openbaar rijtuig n., soort van
hameren en rond slaan, de randen opwerken.
omnibus m. te Parijs.
Alésoir, m. [Tech.] Witboor, polpstboor f.
Algérine, f. [Pharm.] Nieuwe drank, die al
Alester, Allestier of Alestir, V. a. Mar.]
.Ligsen (een schip) —S'ALESTER , v. pr. [Mar.] Zich de eigenschappen van het bier en der gashoudende
limonaden bezit.
gereed maken (om iets te doen) .
Algide, adj. [Méd.] Fièvre al-, koude koorts f.
Alésure, f. [Tech.] Boorspanen, afval bij 't
eene kwade, tusschenpoozende koorts, die zich door
metaalboren.
een gevoel vanskoude openbaart.
Aléthologie, f. Waarheidsleer f.
. [Bot.] Wier- of zeegrasvormig.
Algoide, adj
Alethologiane, f. Wat tot de waarheidsleer
Algologie, f. [Bot.] Leer f. der waterplanten.
behoort.
Alètre, f. of Alétris m. [Bot.] Meelbloem f. (Beter phycologie.)
Algologi qaie, adj. [Bot. ] Wat tot de leer der
Alette, f. [Mar.] Verlengsel n. der achterboorden.
[Arch.] Kleine vleugel m. — uitstekende penantlyst f. waterplanten betrekking heeft.
Alg olo gne, m. [Bot.] Kenner en beoefenaar
Aleurie, f. [Bot.] Soort van paddestoel m.
Aleuromancie, f. Meelwigchelarj f., het waar m. der waterplanten.
Al gonquin, m. (eigenlijk de naam van den'
uit meel- en ,korenhoopjes.
-zegn
Aleuromancien, m. -ne, f. Meelwigchelaar noord-amerikaanschen volksstam). Ruw, plomp,
ongebolsterd mensch.
M., -sterf.
Al gorisme, Algorithme, m. Ce ferkunst,
Alevin, m. Jonge visch m., ter bevolking van de
rekenkunst f. Alg- des fractions, breukrekening f.
vijvers.
Algorithmique, adj. Wat tot de cijferkunst,
Alevinage, m. Kleine vischjes, die de visschers
behoort: géométrie alg-, rekenkunstige meetkunde,
weder in 't water werpen. , katvisch m.
Aleviner, v. a. Eenen vijver van jonge visch meet unde door berekening.
zil, m. ( r.— you-a-). SpaanschgeregtsAlgua
voorzien.
Alevinler, m. Vijver m. ter aanfokking van dienaar; — (iron.) dender, spoorhond m. der p olicie.
Algae, f. [Bot.] Zeegras, wier n. -- (Verki"w.
visch.

$

]

.

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

ALGUETTE f.)

ALIIAGI

--

1.lh agi, m. [Bot.] Mannaboom m.
Alhandal, m. [Pharm.] Coloquint-koekje n.
Alhenna, m. z. ALCANNA.

Alibanies, f. pl. Oostindisch katoen, n.
Alibi, m. [Jur.] Afwezigheid f. van eene plaats,
waar men vermoed werd te zijn, al i b i n.: I1 a
prouvé son al-, hij heeft zfne aanwezigheid op eene
andere plaats dan die der misdaad bewezen. (Plur.
des alibi.)
Alibiforain, m. (pop.) Uitvlugtf., nietigvoor-

wendsel n.

Alibile, adj. [Mid.] Voedend, tot voeding geschikt,voedzaam.
Alibilité, f. [Méd.] Voedzaamheid f.
Aliboron, m. (weleer) Een sluwert, vinding

een zot, belagchelijk-rijkmensch;—(u,fa.)
mensch m. — Maitre al-, de ezel (in Lafontaine's
fabelen) .
Aliboufier; m. [Bot.] .Storax-boom m.
Alicate, f. [Tech] . Tang f. der emailleurs of
smeltwerkers.
Aliehon, m. [Tech.] Schepbord van een watermolenrad. (Ook aileron geheel(Jn.)
Alicorne, m. [H. n.] Een der namen van den
rhinoceros.
Alidade, f. Diopter- of vizier-liniaal n. aan een'
hoekmeter, een kop eren beweegbaar en horizontaal
liniaal, waar op ttvee met kijkspleten of gaatjes
voorziene metalen plaatjes loodregt aangebragt
zijn; — elke w^zer op een instrument, dat aan
hoeveel graden het omgedraaid is, graadboog m.-w2jst
Alidre, f. [H. n.] Witte adder of slang f.
Aliénabilité, f. Vervreemdbaarheid f.
Aliénable, adj. I ervreemdbaar, verkoopbaar.
Aliénataire-, in. en f. [Jur] Verwerver, kooper m.. (van een vervreemd goed); verwerfster,
koopster f.
Aliénateur, m., -trice, f. [Jur.] Vervreemder, verkooper m., vervreemdster, verkoopster f.
Aliénation, f. [Jur.] Vervreemding, verkooping, overdragt f. (van een roerend of onroerend
goed) ; —verwijdering, vervreemding (der gemoederen, der gevo( lens), a fkeerigheid f. ; -verstandsverb(jstering f. — Al- mentale of enkel Al-,
waanzinnigheid ,. krankzinnigheid f.
Aliéné, e, adj.. (en part. passé van aliéner)
Vervreemd; — verwilderd, oneens; — waanzinnig.Aliéné, m., -e, f. (Krankzinnige, m. en f_
Aliéner, V. a. [Jur.) Vervreemden, overdragen
(een eigendom bij regterlijke acte) . Al- gratuitement,
geven, vermaken. Al- it titre onéreux, verkoopen,
ruilen; — de genegenheid doen verliezen, verw jdering,
oneensgezindheid, weêrzin, afkeer verwekken, ver
La cruauté de Néron lui aliéna l'esprit-vremdn:
de tons ses sujets, de wreedheid van Nero maakte
van hem a fkeerig. ,-- Sa derzijne
onderdanen
al
nière maladie lui a aliéné 1'esprit, zijne laatste
ziekte heeft hem can 't verstand beroofd. — s'ALIENER , V. pr. Vervreemd, overgedragen worden; —
zich afscheiden, afzonderen ; — van zich vervreemden, afkeerig maken: I1 s'est aliéné tous les coeurs,
hij heeft alle harten van zich vervreemd, alle aenegenheid of achting verloren ; — 't verstand verliezen :
La téte de eet homme s'aliène de plus en plus:
liet hoofd van dien man raaktmeer en mee i n de war.
Aliforme, adj. [H. n.] Vleugelvormig.
Aligné, e, adj. (en part. passé van aligner)
Op de l n, in de rigtingslini.e gep laatst, in de rooi,ing, gerooid; — in orde gebragt, geregeld.
Alignement, nl. Plaatsing, rigtinq f. op eene
regte lijn (van huizen, booroen enz.) ; rigtingsl jn,
rooilijn — roo'jing, afmeting f : met hetrigtsnoer; —
Mil.] het rigten eenex bende krijgsvolk; de rigtingslinie f. - ALIGNEMENT als bevelwoord: rigt u ! [Astr.] Méthode des al-s, leerwijze tot het vinden
van de sterrebeelden en daartoe behoorende sterren
door middel van lijnen, die men denkbeeldig can de
eenen tot de anderen trekt.
Aligner, v. a. Op dine lijn of rij plaatsen; de
rigtingslijn trekken, rooijen; — troepen in dezelfde
rigting plaatsen. — Al- ses affaires, z7 ne zaken in
orde brengen, regelen; gelijkmatigen gang in zijne
zaken brengen. Al- ses phrases, zijn stijl en aal
met ,groote zorg beschaven; -- ook iron. voor :
schrijven. — énér.] Dekken, bespringen. — S'ALIáp`dezelfde lijn gebragt worden, gerooid
GNER , v.pr.
worden; — zich inde rigtingsljn plaatsen; — (pop.)
zich met elkander meten, vechten. --- Ces phrases
!

ALIVRER.
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s'alignent minutieusement, die volzinnen zijn uiterst
zorgvuldig afgepast, afgerond.
Alignette, f. [Pech.] Speetje n., waaraan men
den te rooken haring rijgt.
Alignoir, m. [Tech.] IJzeren wig f. der leiwerkers.
Alignole, f. [Pêch.] Treknet (in de Middel
-landschez.
Alignonet, m., z. V. a. ALIGNOIII.
Aliment, m. Voedsel n., spijs f., kost m., levens
onderhoud n. — La lecture est l'al--mideln,
de l'esprit, het lezen is 't voedsel voor den geest.
Le bols est l'al- du feu, het hout voedt, onderhoudt
het vuur. — [Jur.] Aliments, pl., al wat tot voeding,
huisvesting en onderhoud van iemand noodig is,
verzorgingskosten.
Alimentaire, adj. Wat het voedsel of levens
betreft: Sucs al-s, voedende sappen. —-onderhu
Jur.] Pension al-, jaarl^ksch kostgeld. — [Anat.]
Canaux of Conduits al-s, spijskanalen (strot, maag,
darmen). — [Méd.] Régime al-, voedingsvoorschrift,
dieet n.
Alimentation, f. Voeding f., het voeden; ver
onderhouding f.; — bezorging f. van levens -plegin,
(beter approvisionnement).
-mideln
Aliinenté, e, adj. (enpart.passévan alimenter)
Gevoed; wel voorzien van levensmiddelen (van eene
markt, eene stad); — verzorgd, verpleegd.
Alimenter, v. a. Voeden, spijzigen; onderhou
verplegen, verzorgen — van levensmiddelen-den,
voorzien (eene markt, stad enz.); — ondersteunen,
bevorderen (den handel, eene onderneming); aanstoken, aanblazen (de hartstogten, het oproer) . -[Jur.] Onderhouden, kostgeld betalen. [Phys. ] Alune ehaudière à vapeur, in een' stoomketel het
water bestendig op dezelfde hoogte houden. —
S'ALIMENTER, v. pr. zich voeden, zich- onderhouden; — gevoed, ondersteund, aangeblazen worden.
Alimenteax, ease, adj. [Méd.] Voedzaam.
Alinientivité, f. Voedings-instinct n.
Alinmoche, m. [H. n.] Witkoppige gier m.
Alinéa, m. Nieuwe regel m., begin van een
nieuw artikel of van een' nieuwen regel na geëindigden volzin (gewoonlijk in schrift . en druk
aangeduid door een weinig in of uit te springen;—
de tusschen twee zulke nieuwe regels begrepen
tekst m. (De Academie schrijft in 't meere. des
alinéa, 't welk afgekeurd wordt, als zijnde het
woord, door het accent aan te nemen, gefranciseerd).
Aliner, v. a. Optuigen; uitrusten.
linger., V. a. Van linnen voorzien, linnen ver [

scha ffen. - 5 s'ALINGER, v. pr. Zich van linnen
voorzien.

Alipède, adj. Met vleugels aan de voeten (bijnaam van Mercurius); — [H. n.] vleugelhandig (als
de vledermuizen). Ook als subst. m. pl. Les alipèdes, de vleugelhandigen.
Aliptéri on, m. Zalfvertrek n., zal fkamer f.
(bij de baden der Ouden).
Aliptique, f. [Méd. ant.] Zalfkunst, zalfkunde f.
Aliquante, adj. [Math] . Partie of Quantité
al-, onevenmatig deel n. (dat, eenige malen genomen, niet gelijk aan 'tgeheel kan worden), niet
opgaande deeler m. — Ook als subst. f.: 6 est l'alde 19, 6 is een onevenmatiq deel van 19.
Aliquote, adj. [Math.] Partie o f Quantité al-,
evenmatig deel n. (dat, eenige malen genomen,
gelijk aan 't geheel kan worden), opgaande deeler,
factor m. — Ook als subst. f.: 6 est l'al- de 18 ; 6 is
een evenmatig deel van 18.
Alise, f. [Bot.] Vrucht van den lotusboom,
lotusbezie, f.
Alisé, adj. n. [Mar.] Vents al-s, passaatwinden.
Alisier, n. [Bot.] Lotusboom m.
Alisme, m. [Bot.] Waterweegbree f.
Alismé, e, Alismoïde, adj. [Bot.] Naar
waterweegbree gelijkende.
Alité, e, adj. (en part. passé van aliter) Te

bed liggend; bedlegerig.
Aliter, v. a. Het bed doen houden, bedlegerig
maken. — [Pêch.] B ij lagen op elkander leggen
met - zout tusschen elke laag. -- S' ALITER v. pr.
Te bed gaan (wegens ziekte), bedlegerig worden; —
ziek worden.
Alitiirgique, adj. [Cath.,1 Jours al-s, dagen
zonder liturgie, zonder eigenlijke kerkdienst.
,

Alivrer, z. ALLIVRER.
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ALIZARI
Alizari, m. [Com.] Meêkrap f., gedroogde

krapwortel m.

Alizarine, f. [Chim.] Het roodkleurend be-

ginsel der meêkrap.

Alize, Alizé, Alizier, z. ALIS--.
Alkékenge, m. [Bot.] Jodenkers f. (Ook coqueret geheeten) .
Alkermes, m. Met kermes of purperkorrels

gekleurde, zeer smakelijke tafel-likeur f.
Allaise, f. Dwarse zandbank f. in eene rivier.
Allaitant, e, adj. Zogend.
Allaité, e, adj. (en part. passé van allaiter)
Gezoogd; — opgekweekt.
Allaitement, m. Het zogen of laten zuigen.
Allaiter, v. a. Zogen, met de moedermelk voeden,
de borst geven. — All- fame, i'esprit, de ziel, den
geestvoeden, opbouwen -S'ALLAITER, v. pr. Gezoogd
worden, de borst krijgen.
Allaites, f. pl. De tepels of spenen eener wolvin.
.

Allangourir, Allanguir, Allanguisse-

ment, z. ALANG-.

Allant, m. Een gaande, iemand die gaat: Tout
allant et venant, de gaande en komende man. Meestal
wordt het in 't meere. gebezigd : Les allants et les

versants..

Allant, e, adj. Gaarne gaande of loopende,
vlug, wakker, goed ter been.
Allantoate, m. [Chim.] Pisvlieszuur zout n.
Allantoïde, f. [Anat.] Pisvlies, worstvlies n.
Allantoïque, adj. [Chim.] Acide all-, Pisvlieszuur n.
Allarger, v. a. Verbreeden; , z. ELARGIR
.

RGISSEMENT.
Allargissement, m., Z. ELA

Allarguer, C. n. [Mar.] J fhouden (om een

gevaar te vermijden).
Allebote, f. Volksnaam der kleine druiventrossea, door de wijnlezers over 'thoofd gezien.
Alleboter, v. n. De wijnstokken nalezen.
Alleboteur, m. -ease, f. Wijngaardnalezerm.,
-naleester f.
Alleehé, e, adj. (en part. passé van ALLECHER)
dangelokt.
Allechement, m. Aanloksel, lokaas n. Het
wordt alleen fig. en doorgaans in 'tmeerv. gebruikt:
Les all-s du péché, du monde, de aanlokking, ver
zonde, der wereld.
-leidngr
Allécher, v. a. Door aas lokken, aan-, uitlok
vermaak, verleiding, beloften enz.-ken;—dor
zachtjes aantrekken, verleiden. — S'ALLECHER, aan gelokt,, ongemerkt verleid, vervoerd worden.
Allee, f. Gang m. (van een huis); laan, wandellaan, dreef, wandeldreef f. Allée couverte, overdekte, van, boven zaamgegroeide laan. Allée découverte of a eiel ouvert, van boven opene laan.
Allée simple, laan van twee rijen boomer. Allée douhie à quatre rangs, drie lanen, door vier boomenrijen
gevormd, waarvan de middelste en doorgaans breedste maitresse-allée, hoofdlaan, heet, terwijl de beide
andere contre-allées, zijlanen, heeten. Allée rampante, zachtglooijende laan.
Allee, f. Het gaan. In dezen zin nooit alleen
gebruikt: L'allée et le retour, L'allée et la venue,
en liever nog : Les allées et les venues, het gaan
en komen, het heen- en weêrloopen (inz. om in
eenige zaak te slagen) .
Allégateur, m. zlanhaler, bijbrenger m. van
bewijsplaatsen.
Allegation, f. Opwerping, bijbrenging, aan
een feit, eene verontschuldiging enz.);-noerigf.(va
c$e op geworpen, aangevoerde zaak f. ; — (weleer ook)
van
bew' splaatsen.
aanhaling
Allege, f. [Mar..] Ligter m., ontladings-vaartuig
n.; scheepskameel m. — [Arch.] Steunmuur, dragee, draagsteen m. — Het aan een' stoomwagen
(locomotief) toegevoegde voertuig, dat steenkolen en
water aanvoert, de m.
Allégé, e, adj. (en part. passé van alléger)
Verligt, geligt, minder zwaar of gedrukt geworden.
t Allégeanee, f. (van alléger) Verligting, gewigtsvermindering f.; — verzachting, leniging f.,
troost m.
Allégeanee, f. (van 't lat. alligare) [Pol.] Alleen gebruikelijk in serment d' all-, huldigingseed,
onderdaan-eed (in Groot-Brittanje) .
Allégement*, m. Verligting f. (vermindering
van gewipt, van last, van drukking); ligting f. (van
astingen); —
een vaartuig); vermindering f. (van bel
verzachting, leniging f., troost m.
;
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Alléger, v. a. Verligten, iemand of iets een
gedeelte van zijnen last ontnemen, ligter maken;
ligten (een schip); verminderen (de belastingen
de openbare schul(l) ; — verzachten, stillen, lenigen (eene ligehaams- of zielesmart) . — [Man.]
All- o/ Allégir ook Allégérir un cheval, een paard
ligt van gang maken, zorgen, dat het niet gedrukt
van schouders is.—S 'ALLEGER , V. pr. Minder zwaar,
ligter worden (in ei(j. en /ij. zin).
Allegérir , V. a. [Man .] , z. ALLEGER.
Allégir, v. a. (Tech.] plan alle zijden afnemen,
dunner maken, a fdunnen (b. v. een' balk. Bene plank,
eene os).— [Man.] All- un cheval, Z . ALLI GER .
Allégorie, f. Zinnebeeldige voorstelling inwoorden of teekens, ove•dragtelijke, verbloemde rede, gelijkenisrede, gelijkenis, voortgezette leenspreuk,
alle ,g o r Ie f. — zinspeling, toespeling f.
Allégorique, adj. Zinnebeeldig, overdragtelijk,
leenspreukig, verbloemd, a l Ie g o vi s c h.
Allégori q rement, adv. Zinnebeeldelijk, op

verbloemde, allegorische wijze.
Allégoriser, V. a. Zinnebeeldig of verbloemd
spreken of schr(ven, leenspreuken gebruiken, een'
overdragtelijken zin geven, door zinnebeelden voor
verklaren, a 11 e g o r i s é r e n. — Ook zon--steln
der voorwerp gebezigd : Aimer it all-, Savoir all-.
Allégorisenr, m. (meest in ongunstigen zin)
Iemand, die gaarne en dikwijls zinnebeelden gebruikt, een leensp°eukenman, jagtmaker op allegorien.
Allégorisme, m. Kunst of wetenschap f. der
allegorie.
Allegoriste, m. Zinnebeeld-verklaarder, uit
een' schrijver of van een tekst in allego--legrvan
rischen zin, ?nythen-uitlegger, leenspreuk-verklaarder, allegorist m.
Allègre, adj. Blijgeestig, blijmoedig, vrolijk,
levendig, vlug, wakker; — vlug ter been, gaauw,
rad. (Het woord wordt weinig en dan nog enkel in
gemeenzamen stijl gebruikt.)
-^-Allègreinent, adv. Blijgeestig, vrolijk enz.,
z. ALLEGRE.

Allégresse, I. Luide vreugde, levendige blijdschap, vrolijkheid inz. openbare volksvreugde, f.
Des Cris d'allégresse, vreugdegalmen, bligdschapskreten. [Cath.] Les sept all-s, de zeven hemelsche
vreugden, een gebed over de zeven oorzaken van
vreugde of heugelzlke verborgenheden, die de Maagd
in haar leven had. ( Alleen in dezen laatsten zin
wordt het woord in 'tmeerv. gebezigd.)
Allégretto, adv. Mus.] (verklw. van allegro)
jk.
Eenigzins vlug en vroli
Ailégro, adv. [Mus.] Vlug en vrolijk, levendig
(minder snel dan presto) . — Ook het in die beweging gespeelde of gezongen stuk. Plur. Des allégros.
Allegné, e, adj. (en part. passé van alléguer)
.Aangehaald, bijgebragt, aangevoerd.
Alléguer, v. a. ,4anhalen, bijbrengen, aanvoeren, inbrengen (b. v. voorbeelden, redenen, verontschuldigingen, bewijsplaatsen enz.) — % S 'ALLEGUER ,
v. pr. Aangehaald, bijgebragt worden.
Allélomaehie, f. [Schol.] Tegenstrijdigheid,
botsing I. van twee dingen.
Aliéluchie, f. [Schol.] Zamenstemming f.,
verband n. tusschen twee dingen.
Allélnia, m. (pr. al-le- lu-ia), (hebreeuwsch,
letterlijk: looft den Heer !) Lofzang— (Prov.) Faire
l'all-d' une chose, dune personne, iets of iemand
bovenmate prijzen, hemelhoog verheffen. — [Bot.]
zurkel, zure klaver, klaverzuring , f., koekoeksbrood n. (Daar het woord door aanneming van
't accent gefranciseerd is, moet hetmeervoud eene s
aannemen, hoewel de Académie des alleluia schrijft.)
Alleinand, e, adj. Hoogduitsch, duitsch. --Als subst. Duitse/ier, m., Duitsche vrouw of Duit
L'Allemand, de hoogduitsche taal f., het-schef.
hoogduitsch. — (Loc. prov.) Une querelle d'All-,
een twist zonder oorzaak. C'est du haut all- pour
mol, dat is mij onverstaanbaar, onbegrijpelijk.
Alleinande, f. Een levendige, vrolijke duitsche
dans m. ; de wijs f. van dien dans.
Allemanderie , f. [Tech.] Werkp laats f.,
waar het ijzer tot staven wordt gesmeed.
Aller, v. n. Gaan, zich van de eene plaats naar
de andere bewegen, treden, stappen, voortgaan,
loopen, varen, rijden, reizen : Aller de Vienne I.
la Haye, van Weenen naar den Haag gaan (reizen,
trekken). Aller de France en Italie, van Frankrijk
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naar Italië gaan. — Het ontvangt door bijkomende
woorden eene menigte .,wijzigingen, zoo als uit de
volgende voorbeelden blijkt: Aller très loin, zeer
ver gaan. Aller en courant, snel gaan, loopen. Aller
a grands pas, met groote schreden gaan, stijf door
stappen. Aller it petits pas, kleine stappen doen,
langzaam gaan. Aller à pleines voiles, met volle zeilen
varen. Aller a pas de tortue, met schildpadschreden,
d. i. zeer langzaam gaan, den slakkengang gaan.
Aller bon train, grand train, goed door gaan, snel
door rijden, hard varen. Aller sur le faite d'une
maison, op de nok van een huis loopen. Aller par
monts et par vaux, over bergen en dalen, d. i.: in
alle rigtingen gaan. Aller par terre, par eau, par
mer, over land, water, zee gaan. Aller par le cheMin le plus court, langs den kortsten weg gaan.
Aller a droite, it gauche, refits, links gaan. Aller
en avant, en arrière, vooruit, achteruit gaan. Ce
terrain va en pente, en montant, die grond loopt
afwaarts, opwaarts. Aller par besoin, par plaisir,
uit noodzakelijkheid, uit vermaak gaan. Aller a pied,
a cheval, te voet, te paard gaan. Aller a patens,
schaatsenrijden. Aller en voiture, en bateau, rij
varen. Aller par le chemin de ter, par le ba--den,
teau a vapeur, met den spoorwagen, met de stoomboot gaan. Aller avant, après, derrière, voorop,
achter, achteraan aan. Aller les uns après les autres, achter elkanr gaan. Aller à la promenade
aan wandelen. Aller au spectacle, a Ia guerre, a
a mort, naar den schouwburg, ten oorlog, ter dood
gaan. Aller á la pèche, uit visschen gaan. Aller
aux nouvelles, a la découverte, op nieuws, op ontdekking uitgaan. Aller en habit noir, in het zwart
gekleed gaan. Aller presque nu, bijna naakt gaan.
-- Zich uitstrekken, zich rigten, voeren, leiden: Ce
fleuve va a lest, deze stroom vloeit (loopt, rigtzich)
naar 'toosten. La forét va depuis le village jusqu'b la rivière, het bosch strekt zich uit (loopt, reikt)
van het dorp tot aan de rivier. Son manteau lui va
jusqu' à la cheville, zijn mantel reikt (hangt) tot aan
zijne enkels. — Verloopen, voorbij gaan, voortgaan
(vandentjd). Rien ne va si vite que le temps, niets
gaat (verloopt) zoo snel als de tijd. — paren: Cette
séance n'ira pas a deux heures, die zitting zal geen
twee uren duren—Werken, dienstdoen, gaan, loopen
(van raderwerk, veeren enz.): Ce ressort.ya mal,
die veêr werkt slecht. Ma montre va trente heures,
mijn horologie loopt dertig uren. —Passen, van pas
zijn, sluiten: Cette clef ne va pas à cette serrure,
deze sleutel past niet op dat slot. — Staan, goed of
slecht gemaakt, aangebragt zin, passen; passen bij,
overeen komen met, goed staan, goed bijeen komen:
Ce manteau vous va heen, die mantel staat u goed.
Ce pantalon me va, die broek past mij. Le rose va
aux blondes, de rozekleur staat blonde meisjes of
vrouwen goed. Ce ruban va parfaitement a ce
chapeau, dat lint past uitmuntend bij dien hoed. Le
bleu et le jaune vont.bien ensemble, blaauw en geel
komen goed bij elkander, passen bij elkander. — Varen,
zich bevinden, in goeden of slechten toestand zijn:
Comment-allez-vous? hoe vaart ij? Comment va
votre santé ? hoe gaat (staat) het met uwe gezondheid.
Les affaires allaient Bien en Italie, de zaken stonden
in Italië goed. — Vorderingen maken; vooruit gaan,
in goeden gang zijn, vorderen: Cesjeunesgensvont
Bien dans leurs etudes, die jongelieden leeren goed
aan. Votre ouvrage ne va pas, uw werk vordert
niet. Men zegt ook I'ouvrage va, voor: er is veel
werk; L'ouvrage ne va pas, er is weinig werk. —
Lijken, aanstaan, behagen, bevallen: Cet homme
me va, die man lijkt mij. Cela me va, ca me va, dat
staat mij aan. — Groeijen, wassen, ° ontwikkelen,
gedijen: Ces arbres vont Bien, ne vont pas mal, die
ioomen groeijen goed, niet slecht. — Beloopen, bedragen, stijgen tot: A combien votre compte va-t-il ? 1
Hoe veel beloopt (hoe hoog loopt) uwe rekening ? —
Strekken, dienen, uitloopes: Cela tend á vous déshonorer, dat strekt om u te onteeren. Cela ne peut
aller a rien, dat kan nergens toe strekken, nergens
op uitloopgin. — Opklimmen, stikgen, zich verheffen,
Ii faut aller à la cause, met moet tot de oorzaak
opklimmen. Les prièresd'uncoeur pur vont toejours
It Dieu, de gebeden van een zuiver hart stijgen altijd
tot God. — Doordringen tot, treffen, roeren, aan
Cette scène nous allait au coeur, dat tooneel-doen:
drong door tot ons hart, trof ons, maakte ons
aangedaan. — Afgaan, ontlasting of stoelgang heb
est alle plusieurs foil, hij heeft verscheidene-ben:Il
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keeren ontlasting gehad. Aller par haut, braken,
overgeven. Aller par haut et par bas, braken en stoelgang hebben. — — Aller wordt, even als het nederduitsche ga a n, met weglating van het voorz. pour
" (om), door eene onbepaalde wijs gevolgd in de beteekenfis van: zich in beweging stellen om iets te
doen: Aller dormir, gaan slapen. Aller savoir des
nouvelles de qn., naar iemand gaan vernemen.
Aller trouver qn., iemand gaan bezoeken. — Aller,
door eene onbepaalde wijs gevolgd, beteekent ook:
op het punt zijn van te gebeuren : Je vals partir,
ik zal (ik ga) zoo dadelijk vertrekken. Le jour va
finir, de dag loopt ten einde. On va se mettre it
table, men zal terstond aan tafel gaan. — Nog
dient aller, gevolgd door eene onbepaalde wijs, om
sierlijkheid of kracht aan de uitdrukking te geven:
N'allez pas vous imaginer que je trahirai jamais
l'honneur, verbeeld u toch niet, dat ik ooit de eer

zal schenden. — Door een tegenwoordig deelwoord
gevolgd, duidt aller de voortduring der bewegin
der handeling aan: Aller cherchant (of en ch-}g,
al zoekende gaan. Le ruisseau va serpentant (of
en serp-), de beek vloeit al kronkelende. La fièvre
va déclinant (of en décl-), de koorts neemt voort
af. — In de gebiedende wijs gebruikt, dient-duren
aller vaak tot tusschenwerpsel en beteekent 1° een'
wensch: Alïez, que Dietl vous bénisse ! Ga, en
moge God u zegenen! 20 eene aanmoediging: Allons,
du courage ! et tout ira Bien, welaan, moed gevat!
en alles zal wel gaan. 3° een verwijt : Allez, Monsieur, votre conduite est indigne, door, Mijnheer,
uw gedrag is slecht. 4o eene verwensching of bedreiging: Allez, misérable ! je vous méprise, weg,
scheer u weg, ondankbare ! ik veracht u. 5o een
gebod van henen te gaan : Va ! allez ! ga vertrek. —
Aller de pair, met elkander gelijk staan, elkanderevenaren : Cicéron va de pair aver Démosthène, Cicero
evenaart (doet niet onder voor) Demosthenes— (Loc.
et prov.) Aller en l'autre monde, sterven, de groote
reis aannemen. Aller au delit du terme, meer doen
dan noodig is, zich onderscheiden. Aller terre it
terre, bij zijnen stand blijven; bescheiden zijn; niets
wagen. Aller loin, het ver brengen; te ver gaan, zich
vergeten. Cette affaire ira loin, die zaak zal opzien
baren, zal ver klinken. Aller it la campagne, naar
het land, naar buiten gaan. Aller en campagne,
het land bereizen (voor zaken); te veld trekken (van
troepen; maar dan zegt men liever entrer en campagne) . Aller sur cinquante ans, in zijn vijftigste
daar zijn, naar de vijftig loopen. Aller it tout, over
al geschikt toe zijn, van zessen klaar zijn. C'est
un homme fait pour aller it tout, uit hem kan
veel worden, hij kan 't ver brengen. Aller au feu,
tegen 't vuur bestand, vuurbestendig, vuurproef
zijn (van vaatwerk). Aller it la lessive, tegen 't
wasschen kunnen, niet verschieten (van gekleurde
stoffen). Aller aux voix, aux opinions, zijne stem,
zijn gevoelen zeggen; de stemmen, de meerrangen
opnemen. Aller an scrutin, zijn stemballetje of
stembriefje in de bus gaan werpen. Aller aux in-

formations, aux enquêtes, aux renseignements
sur qn., berigten, narigten omtrent iemand gaan
inwinnen. Aller au plus pressé, 't noodzakelijkste
eerst onder handen nemen. La fontaine va, de
fontein springt, geeft water. Le feu va, het vuur
brandt. Le pouls va, de pols klopt, slaat. Ces ei
ne vont pas, die schaar snijdt niet. Aller-seaux
par dessus le marché, op den koop toe gegeven
worden. Aller droit, tout droit, regtuit gaan; zich
naar pligt en eer gedragen. Aller droit en affaires,
rond en eerlijk handelen. Aller droit au fait, an
but, regt (zonder omwegen) op de zaak, op het
doel afgaan. Allez vous promener! Allez an liable,
it tons les diables ! an diantre ! Loop henen ! loop
naar den duivel ! Aller son chemin , onbezorgd
voortgaan. Aller son petit bonhomme de chemin,
stilletjes zijn' gang gaan. Aller son grand chemin,
eenvoudig en zonder erg te werk gaan. Aller son
(le) droit chemin, opregt en eerlijk handelen. Aller
son train, zijn' gang gaan. C'est un las d'aller
(voor un homme las d'aller), 't is een traag, gemaklievend inensch. (pop.) Il n'y va que d'une
fesse, hij doet het dood op zijn gemak. Bites lui
cela et puis allez vous chauffer It son feu, zeg

hem dat eens in 't gezigt (wrijhem dat eens onder
den neus) en blijf dan nog goede vrienden met hem.
Toujours va qui danse, 't moge goed gaan of sletht.
Tout y va, paille et ble, alles wordt er aan ten

44ALLERkoste gelegd om te slagen. Cela va tout soul, dot is
eene zeer gemakkelijke, eenvoudige zaak. Tout va
a la clébandade, alles loopt in de war, in 't honderd. Y aller rondement, de franc jeu, rond en
open te werk gaan. Ny aller pas de main morte,
wakker toeslaan, duchtig afranselen; bits, ruw,
scherp in 't redeneren zijn. Aller par quatre cliemins, omwegen, uitvlugten zoeken. Aller vite en
besogne, de zaken spoedig afmaken; met overhaasting handelen. Aller a tout vent, met alle winden
waaijen, zeer onstandvastig zijn. Aller aux nues,
qrooten opgang maken. A force de mal aller, tout
ira hen, na repen komt zonneschijn; 't zal weleens
beter worden. On va hen loin depuis qu'on est
las, men verliest een' kostbaren tijd, als men den
moed laat zakken. Tant va Ia cruclie ii l'eau
qu'enjln elle se brise, de kruik gaat zoo lang te
water, tot zij breekt. Tous cliemins vont a Rome,
elke weg loopt naar Rome; men komt langs verschillende wegen tot hetzelfde doel. Les premiers
vont clevant, wie eerst komt, wie eerst maalt. Aller
cahin-calia, zoo maar voortsukkelen, zonder merkbare verbetering of verergering. Cette chose iloit
aller de suite, die zaak moet onmiddellijk na eene
andere gedaan worden; zij is 't natuurlijk gevolg
eener andere. - [ Mil.] Aller an feu comma a la
noce, blijmoedig in 't vuur (ten strijde) gaan. Aller
a Ia découverte, op verkenning uitgaan. - [ Mar.]
Aller a toutes voiles, met volle zeilen loopen, alle
zeilen bijhebben. Aller au plus près du vent, digt
bij den wind hhuden. Aller vent largue, met een'
breeden of ruimen wind zeilen, voor bakstagwind
loopen. Aller entre deux écoutes, Allervent arrière,
tusschen twee schoten, vlak voor den wind zeilen.
Aller dehout au vent, den wind vlak tegen hebben.
Aller a la houline, met halven wind zeilen. Aller
au lof, beven. Aller a la thirive, afvallen. Aller a
mâts et a conIes, voor top en takel drijven. Aller
au plein, de volle zee kiezen. Aller terre a terre,
de kust niet uit het oog verliezen. - [ Chas.] Aller
de bon temps, pas voorbij gekomen zijn (van het
hert). N'aller plus le temps, sedert een of twee
dagen voorbij gekomen zijn. Aller d'assurance, stapvoets, onbezorgd gaan. Aller au gagnage, in 't korenland gaan (om er te grazen). Aller de hautes
erres, sedert zeven of acht uren voorbij gegaanzijn.
Aller en quête, gaan opsporen en opjagen (metden
spoorhond). Aller sur sal, se su al se surmarcher, langs denzelfden weg terugkeeren. Ian.]
Aller de l'oreille, bij elken stap den kop
M
buigen of knikken. Aller en selle, te paard stijgen,
zich in den zadel zetten. (Aller a la selle beteekent:
op. de bestekamer gaan). Aller a poll, zonder adel
rpden. Aller dtroit, bij het midden der rijbaan
blijven. Aller large, zich van 't midden der rijbaan
verwijderen. Aller a toutes jambes, a toute bride,
a bride abattue, het paard zoo snel mogelijk laten
loopeh; met lossen teugel rijden. Aller a trois jambes,
kreupel gaan.
LAISSER ALLER, laten gaan, niet weirhouden, loslaten. Laisser aller une personae, iemand aan zich
zelven overlaten, zich niet meer met hem bemoeijen,
de hand van hein aftrekken. Laisser aller les cboses,
les affaires, les évènements (ook enkel laisser aller),
de zaken hun' natuurlijken loop laten nemen en stil
den uitslag afwachten. Laisser tout aller, . alles
verwaarloozen. Laisser tout aller sous soi, alles
laten loopen (zijne uitwerpselen niet kunnen terug
houden). - Se laisser aller, gedwee, zwak, te toegevend zijn; - den moed verliezen, nnlrslagtig
worden; zich zelven veronachtzamen. Se laisser
aller b, geen weirstand bieden aan: 11 se laisse
aller a la séduction, hij geeft derverleiding gehoor.
Ella so laisse aller a la tristesse, zij geeftzich aan
de treurigheid over.
Y ALLER, er heen gaan; j'y vals de ce pas, ik
ga er dodelijk heen (in den toekom. en voorw. tijd
laat men y liefst weg om den hiatus te vermijden:
Irez-vous au bal, ce soir ? j'irai, zult gij dezen
avond, naar 't bal gaan? ik zal er heen gaan); - te
werk gaan, handelen: y aller doucement, rudement,
zachtjes, ruw te werk galm. Comme 11 y va wat
legt hij 't ruw of wild dan! - gelden, betreffen, aankomen op (in dezen zin onpersoonlijk) : Ii y va de
la vie, het geldt het leveh, het leven hangt er aan.
Ii y va de ma réputation, mijn goede naam is er
med gemoeid; - wagen, zetten (op eene kaart): De
combien y allez-vous, hoeveel zet ge? waagt ge?-
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j'y vais de cinq francs, ik zet vijf francs. J'y vals
du jeu, ik waag eene som gelijk aan die, welke op

tafel ligt. In dezen zin ook zonder y: Allez-vous?
zet ge iets ? speelt ge mie ? Va mon reste ! om mijn
overschot! Va banque ! om de gansche bank!
EN ALLER (onpersoonlijk gebruikt), gelegen zijn,
gesteld zijn: Ii en va (il en ira) de cette affairelà, comma de l'autre, het gaat (zal gaan) met die
zaak als met de andere. (Men zegt liever: il en est,
il en sera). - Faire en aller (met weglating van
't voornaamw.), doen uitgaan, henengaan. Faire en
aller les insecles nuisibles, de schadelijke insecten
verdrijven. Faire en aller la fièvre, de koorts doen
verdwijnen.
SEN ALLER, v. pr. Henengaon, vertrekken, eene
plaatsverlaten: Sen aller de Paris, uit Parijs gaan,
Parijs verlaten; Va-ten! ga henen! - afnemen, verminderen, ophouden (van kwalen): Les maladies
viennent tout b coup et sen vont lentement, de
ziekten komen op eens en verdwijnen langzaam,
komen te paard en vertrekken te voet; - slijten,
afnemen: Ces souliers sen sont allds bien vite,
die schoenen zijn spoedig versleten; - verwelken,
verbleeken, verschieten: La beauté de cette femme
sen va a\ant lage, de schoonheid dier vrouw
verwelkt (verdwijnt) vóór den tijd. Ce drap est
bon teint, aussi ne sea va-t-il pas, dat laken
is in de wol geverwd, daarom verschiet het niet;—
besteed, gebruikt, weggenomen worden. Tout son
temps sen va nu jeu, al zijn tijd gaat met spelen
henen; - wegloopen, ledig loopen: Ce baril d'huile
sen est alld, dat vaatje olie is ledig geloopen; verdampen, vervliegen: La vertu des alcohols, des
sels etc. sen va, quand les bouteilles na sont pas
hermétiquement fermdes, de kracht der alkohols,

der zouten enz. verdampt, vervliegt, als de flesschen
niet luchtdigt gesloten zijn; - overloopen, overkoken: Ne laissez pas le chocolat sen aller, laat
de chocolaad niet overkoken; - optrekken, verdwijnen: le brouillard sen va, de mist trekt op;
la tache sen va, de vlek verbleekt, verdwijnt; ( fi g. et fam.) in zwijm vallen, bezwijmen, flaauw
worden: Soutenez le, je crois qu'il sen va, ondersteun hein, ik geloof, dat hij van zich zelven valt;
- op sterven liggen: Cet homme sen va, dieman
ligt op t uiterste. (Men zegt ook Ii sen va mouiir,
II sen va mourant). - Door een in/mit. gevolgd
beteekent sen aller, op het punt staan, gereed zijn,
zich gereed maken: Je men vais faire une promenade, ik ga eene wandeling doen. (Beter zegt
men: je vais faire une promenade). - (Proc.) Ce
qui vient de la flute sen va par le tambour, zoo

gewonnen, zoo geronnen. Biens mal acquis sen
vont de même, kwalijk verworven goed gedijt niet,
heeft geen' zegen. - Ii sen va jour, fluit; il sen
va midi, onze heures, 't zal welhaast dag, nacht
worden; 't loopt naar twaalven, naar eive. (Beter:

il est, il sera bientôt jour etc.) - Cette affaire
s'en va an diable, die zaak is naar de maan, loopt
te niet, is mislukt. - [Jeu] Sen aller dune carte,
eene kaart wegwerpen. Pourquoi sen est-il alld
de son trOfle, waarom heeft hij zich van zijn klaverbiad ontdaan? Allez-vous-en de votre pique,
speel uw schoppenblad. - Sen aller grand'erre,

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

Alléser, Allésoir, Allésure, Z. ALES-.
Allen, m. [Dr. fdod.] Vrije, onafhankelijke
bezitting f. Alleu noble, roturier, adelljk, nietadelljk goed. Franc alleu, vrjgoed, cijnsvrjè eigendom m.
Alliacé, e, adj. Naar kno/lookriekend. Odeur
al] -e, knoflookreuk.
Alliage, m. Metaalmengsel ii. (zonder kwik);

zainensmelting f., leqëring; - soms ook het metaal,
dat men met een edeler metaal vermengt, het toevoegsel, allooi, allipersel (der munten) - [Phys.]
Vermenging, vereeniging t. - ( fig.) Onzuiverheid,
onvolkomenheid; vervalsching f.: un coeur sans all-,

ALLIAIRE
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een rein hart. All- frauduleux, bedriegelijke ver
regel van menging.

f. — [Arith.] Règle d'alliage,-rnegi,valsch

AlliairFe, Z. AELIARIE.
Alliance, f. Perbindtenis, vereeniging; echt

ver -vernig;maschp,verzwgin

f.; — [Puit.] verbond, bondgenootschap-wantschp

n., alliantie f. All- olfensive et défensive, aan
verdedigend verbond. Traité d'all-,-valend
verdragsoorkonde f., alliantie - tractaat n. —
[Théol.] L'ancienne all-, het oude verbond (van
God met Abraham en zijn nageslacht). La nouvelle
all-, het nieuwe verbond (dat, waarvan Christus
de middelaar is) . — ( fig.) Vereeniging, vermenging f.:
L'ailiance du bien et du mal, de la nature et

de Fart, de vermenging, paring van 't goed en 't
kwaad, van natuur en kunst. — [ Orfèv.] Trouw ring m.
Alliarie, f. [Bot.] Knoflookkruid n.
Aliié, e, adj. Vermaagschapt; — zaamgesmolten, gelegeerd; — vereenigd, verbonden.
Allié, m., -e, f. Verwant, maag, aanverwant;
— bondgenoot, geallieerde m . en f.
Alliernent, m. [Tech.] Knoop nl. in het touw
eener kraan.
Allier, V. a. Mengen, vermengen; zamensmelten,
innig verbinden, legeren, alli.geren (metalen,
ook vochten); — door 't huwelijk versenigen, trouwen, huwen; vermaagschappen, aanverwant maken;
— verbinden, in verbond doen treden, a l l i é r e n;
— (fig.) voorwerpen van verschillenden aard ver
paren, zamenparen: All- in prudence a-enig,
la valeur, beleid aan dapperheid paren; — woorden,
denkbeelden met elkander in verband brengen. —
S'ALLIER, v. pr. Zich vermengen: lacier et l'argent
s'allient très-difhcilement, het staal laat zich zeer
moeelijk met het tin zamensmelten; — zich vermaagschappen, zich door 't huwelijk verbinden; —
een verbond sluiten (van vorsten en staten); —zich
door vriendschap verbinden; — wel bij elkander
passen, eene goede uitwerking doen: Les fleurs
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ring f. (van den paus tot de in consistorie vergaderde kar(linalen).— [Numism.] Gedenkpenning in.,
vertoonende op de keerzede een' romeinsch' veldheer. die zijne soldaten toespreekt.
Allodial, e, adj. [Jur. anc.] Vrij van leen, cijns, niet-leenroerig, eigenerTelijk: Biens allodiaux,
vrille, niet-leenroerige goederen.
Allodialité,f. Leen li,gtsvrijbeid, onroerigheidf.
Allonge, f. [Tech.] Verlengstuk, aanzetstuk,
verlengsel n. (inz. van kleedenen en meubels),
aansteekblad n. (van eerre tafel); -- papierstrook f., aan een wissel geplakt, dien men
wil overdragen (endosseren) nadat de rug reeds
met overdragten vol staat. — [ Chun.] Glazen aan
f. — [Bouch.] Vleeschhaak-zetbuis,anhcgjp
m. — [Arch. nay.] Oilanger, stutsteker m. — [ Coif.]
Allonges, p 1. 1(11.0/11 vlechten. All- de perruque,
lange krul/n uik, allonge kruik f.
Allongé, e, adj. (en part. passe van allonger)
Verlengd, lang, langwerpig; uitgestrekt; — (fig.)
visage all-, figure 0/ mine all-e, lang, betrokken,
misnoegd gezigt of gelaat. — [ Faut.] Diseau all-,
valk. die zijne vederen in de volle lengte heeft.
Allongeable, adj. Verlengbaar.
Allongenient, m. Verlenging, langermaking;
la.ngerwording, rekking, uitrekking f. -- (fig.) C'est

on homme qui cherche toujours des all-s, 't is

iemand, die (111(1d de zaken op de lange baan
schui.if t.
Allongeofr, m. [Tech.] Synoniem met ALLONGE.
Allonger, v. a. Langer maken, verlengen (door
toevoeging van iets gelijksoortigs); rekken, uitreken; uitstrekken; — langer doen duren: Ce debiteur
tLche d'allonger Ie temps, die schuldenaar tracht
den tijd te rekken. -- ( / am.) All In courroie, met
een beperkt bestaan weten rond te komen, de tering naar de nering zetten; ook: te veel bijvoordeelen
uit zijnen post, zj ne bediening trekken. All- Ie
parchemin, wild uiteen schrijven, om er te meer
voor in rekening te brengen; kunstgrepen bedenken,
zwarigheden verzinnen, om een proces te rekken. —
dun rouge toned s'allient bien avec les fleurs dun Ali- Ie pas, met grouter schreden gaan. — All- ie
bleu toned, de donkerroode bloemen staan wel bij visage à qn., iemand een lang gezipt doen zetten. —
(strooken met) de donkerblaauwe; — (fig.) La re- [Escr.] All- on coup d'épée, une hotte, een' stoot
ligion ne saurait sail- avec une vie dissolue, de toebrengen door den arm uit te strekken. — [Chim.]
godsdienst kan niet met een ongebonden leven ge- All- un acide, een zuur aanlengen, slapper maken.
paard wezen. Rarement le merite s'allie à la for- — [Mar.] All- on cordage, een touw klaar maken,
tune, verdienste en rijkdom gaan zelden zamen of het in zijne lengte op het dek halen; een touw door
gepaard.
splitsing met een ander vereenigen. All- un navire,
een schip overlangs op zijde komen, om het te enAllier, m. [Chas.] Patrijsnet, wachtelnet n.
Alligator, m. [H. n.] Kaaiman m., soort van teren. All- la terre, langs de kust houden. — ALkrokodil m.
LONGEn, V. V. [Faut.] L'oiseau allonge, de vogel
Allingue, f. [Tech.] Paal m., dien men op krijgt zijne langste vederen. — s'ALLONGER, v. pm.
eengen afstand van den oever in de rivier slaat, Verlengd worden, langer worden; rekken; zich in
de lengte uitstrekken; — (pop.) met den degen (if
om het vlothout tegen te houden.
Ailittération,J. [Rhét.] herhaling f. van de- sabel vechten, elkander op de punt nemen; ook:
zelfde letters of lettergrepen, letter of syllaben- plukharen; elkander a loppen.
rijm n., allitteratie f. (doorgaans een beuzelig
Allonymie,
adj. een' anderen
Preemdnamig,
woordenspel b. v. in 't zeggen: qui terre a, guerre naam dragende: ouvrage all-, een boek, dat onder
een' anderen naam dan dien des schrijvers wordt
a, veel koei,jen, veel moeiden; of in Voltaire's vers
Non it West rien que Nanine n'honore; maar-regl: uitgegeven. Ook als solist. gebezigd: Un allony me.
somtijds als klanknabootsing zeer gelukkig aangeAllopathe, m., z. ALLOPATHISTE.
bragt b. v. in Racine's vers: Pour qui soot ces
Allopathie, I. [Med.] Geneeswijze, volgens
serpents qui sif lent sur nos têtes?)
welke men middelen aanwendt, die eerre aan de
Allivrement, m. [Admin.] Grondlasten-aan- kwaal tegenovergestelde werking voortorengen; de
deel n., door elke gemeente, iederen grondeigenaar bestrijding der ziekte door 't verwekken eenei ziekte
in Frankrijk gedragen, volgens de indeelingen van van anderen aard.
't kadaster.
-I- Allopathique, adj. [Méd.] Wat tot die
Allivrer, v. a. De grondlasten verdeelen, naar geneeswijze behoort of betrekking heeft, al 1 o paverhouding van de inkomsten der eigenaars.
thisch.
Allobroge, m., Allobroog m., naam van een
.1- Allopathiquement, ode. Op allopathische
oud krijgshaftig volk in het tegenwoordige Dau- wijze.
phiné en Savoye; van daar synoniem met: Savoyaard
-]- Allopathisé, •e, adj. (en part. passé van.
m.; - (fig.) een plomp, onbehouwen mensch, on- allopathiser) [Méd. Un malade all-, een volgens
gelikte beer m.
de allopathie behandelde zieke m. en f.
Allocation, f. Goedkeuring, bewilliging f.,
4. Allo pathiser, v. a. [Méd.] De voorschriften
b. v. van eene geldsom voor eene gedane of te doene der allopathie in beoefening brengen, een' zieke beuitgave; van een' in rekening gebragten post; het handelen door bij hem ziekten te verwekken van
op rekening gebragte artikel. — [Jur.] Volgorde f. anderen aard, dan die hij heeft.
der bevoorregte schuldeischers in de verdeeling der
4. Allopathiste, m. [Med.] Een geneesheer,
goederen - van een' schuldenaar; de toewijzing f. die de allopathie voorstaat, die geneeswijze volgt,
zelve van die goederen.
een allopaath m.
Allochroé, e, adj. [Bot.] Kleurveranderend.
Allophane, f. [Miner.] Kiezelachtig aluinaarde -.
Alloehroïsme, m. [H. n.] Kleurverscheiden- hydraat n.
heid, kleurwisseling f.
Allotement, m. [Jur. anc.] Verdeeling.
Allocution, f. Aanspraak, toespraak f. (der
Allotir, [Jur. arre.] v. a. Aandeelen maken.
romeinsche keizers en veldheeren aan hunne troeAllotriologie, f. [Schol.] . Inmenging van..
pen, ook van de nieuwere legerhoofden); redevoe- vreemdsoortige dingen in eene leer of in de rede.
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Allotriophage, m. [Path.] Eter m. van niet
eetbare of schadelijke dingen.
Allotriophagie, f. [Mid.] Ziekelijke trek m.
naar oneetbare dingen of bedorven spijzen.
Allowable, adj. Toe te staan, geldig, aannemelijk (in eene rekening) .
Allouchier , in. [Bot.] Volksnaam van den
lotusboom m.
Alloné, e, adj. (en part. passé van allouer)
Bewilligd, goedgekeurd, toegestaan.
Allouer , V. a. Bewilligen, toestaan, toekennen, verleenen (eene jaarwedde, schadeloosstelling
enz.); — laten gelden, goedkeuren (een' post in eene
rekening, eene uitgave, inz. het jaarlijksch budget
van openbare uitgaven en ontvangsten). — (fig.)
All- ses heures pour l'éternité, zijne uren voor
de eeuwigheid besteden.
Allourdir, z. ALOURDIR.
Alluchon, m. [Tech.] Tand m. van een kamrad.
Minder, v. a. Toespeling maken, zinspelen.
llumage, m. Het aansteken; het branden.
Allume of Allunii, m. (ook FLAMBART ge-

heeten) Stuk brandend hout n., brandende hout
-spanm.
Alluiné, e, adj. (en part. passé van allumer)
Aangestoken, ontstoken, ontvlamd, ontbrand; —
hoogrood, vuurrood (van gelaat) . — [Bias.] Anderskleurig (van ooggin) .
Allumelle, f. Pas ontstoken kolenbrandersoaven m.

ALOITIETTE.
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stane ophooping van slijk, zand, steengruis enz.
aan de kusten en riviermonden; aanslibbing, epsljjking f.
Ahnadie, f. Groote praam f. op de kusten
van Afrika.
Almageste, m. Naam der oudste verzameling
waarnemingen, alma e s t m.
van astronomische
Almagra , Almagre ,
. [Minér.] Bruinroode okeraarde, spaansche roodaarde f., indisch

rood n.

Alnianach , m. -(pr. al-ma -na) Tijdwijzer,
dagwijzer, kalender, almanak m.; ,aarboekje
n.
j
Alm- nautique, zeemans-almanak. — (Loc. prov.)
Faire of composer des alm-s, hersenschimmen maken, luchtkasteelen bouwen. Prenez de mes alm-s,
volg mijnen raad, let op mine voorspelling. C'est
un aim- de Ian passé, 't is eene afgeloopen zaak,

eene oude historie. Son corps est un aim-, zijn

ligchaam is een wveérglas, hij is hoogstgevoelig voor
elke weérsverandering.
Almandiiie, f. [Minér.] Soort van granaat,
roode robijn, karbonkel m. (ook alabandine genoem(l).
Alinée, f. Openbare zangeres en danseres f. in
't Oosten.

Alnnieantarat, m. [Asar.] Kleine cirkel m.,
evenwijdig aan den horizont, hoogte-cirkel, hoogte
-parlem.
Alneugée, f. [Astrol.] Stand van twee ster
als zij tot elkander hetzelfde aspect heb --ren,
ben gelijk hunne huizen, d. i.1-?0° van elkander staan.
Aloes, in. (pr. a-lo-ess) [Bot.] Aloë f. uit
een bitter sap oplevert. —-hemscplant,di
Bois d' aloes, aloe-hout, paradijs-hout n., s e b e sten-cordia f. (Met de aloe-plant heeft dit hout
niets dan den naam gemeen.)
Aloétique , adj. Wat aloë bevat: Pillules

Alluiner, V. a. Aansteken, ontsteken, in brand
steken, doen branden, aanmaken (het licht, het
vuur, of wel overdragtelijk het voorwerp, dat het
licht of vuur draagt. of bevat) : All- la chandelle ,le
bols, de kaars het hout, aansteken. All- la Lampe,
Ie four, de lamp, den oven doen branden. All- une
salle, de lichten eener zaal ontsteken. All- le feu,
het vuur aanmaken (de gereed gemaakte brand- al-s , aloëpillen. Ook als subst.: Un aloétique,
stof vuur doen vatten) . All- du feu, vuur maken een aloe-middel.
Alogandronaélie, f. [Méd.] Wanschepsel n.
(tot een of ander oogmerk). — Verwekken, ver
doen ontstaan ; aanstoken., aanhitsen,-orzaken, met menschelijke ledematen aan 't ligchaam van
aanwakkeren : All- la guerre, la discorde, den een dier.
Aloghertnaphroditie, f. [Méd.] Gedrogte-oorlog, de tweedragt verwekken ; All- la haine,
le courage, den haat, den moed aanprikkelen. — lijke vereeniging f. der beide geslachten bij één
het
wezen.
All- le visage, het gelaat doen ontvlammen,
Alogfe, I. [Schol.] Ongerijmdheid f., onzin m.
bloed in 't aangezigt jagen. — All- le sang, het
i gisting brengen. —
Alogique, adj. [Schol.] Geen bewijs behoebloed in heftige beweging, in
druk
inschenken.
uit zich zelf zeker.
Allla
lampe,
vend,
(Prov. et fam.)
-J- Alogne, m. Boeitouw n.; pontreep f.
All- qn., iemand met gemaaktheid aanzien. — S'ALAlogotro liie, f. [Méd.] Onregelmatige aasL UMER , v. pr. Vuur of vlam vatten, ontbranden,
ontvlammen (in eig. en fig. zin); — verwekt, ver ding f. en daaruit ontstane miswas m. der leontstoken, aangestookt worden. -- (Prov.)-orzakt, dematen.
Aloi, m. Wettelijk gehalte n. van goud en
II nest bols Si vert qui ne s'allume, de bedaardzilver, allooi n.; — hoedanigheid f. eener waar
ste verliest eindelijk zijn geduld.
Allumette, f. Zwavelstok m. All- chimique, (meestal in kwaden zin). — Homme de bon aloi,
Al)- allemande, wrij fvuuwrhoutje n., lucifer m. man van goeden huize, van regtschapen wandel.
Allumettier, m., -tière, f., of Allume- Procédés de mauvais aloi, oneerlijke, slinksche
*.ier, -tière. Zwavelstokken -maker of verkoopar handelwijze. — (Loc.) Cela eet de bon aloi, dat
is billijk, gepast, geoorloofd, geldig.
in., - maakster of -verkoopster f.
Alotne, f. [Chim.] Naam van een organisch
All unieur, m. Aansteker (der straat- of schouw
gasontsteker in.,-burglichten),aopskr loogzout, dat men in de aloë wil gevonden hebben.
Aloique, adj. [Chim.] Acide al-, aloëzuur n.
(Fém ALLUMEUSE)
Alomancie , f. Zoutwigchelarij f., waarzegAllumi, z. ALLUME.
gery uit zout.
Allumière, f. Werkplaats f., waar de zwaAlomancien, m., -ne, f. Zoutwigchelaar m.,
velstokken • gemaakt worden; zwavelstok -, lucister f., wie uit het zout waarzegt.
fer-doosje H.
Alonge, Alongement, aloiiger, z. ALL—.
Allure, f. Gang,, tred, stap m., wijze van gaan,
Alopécie, f. [Méd.] Vosziekte f., het uitvalvan ligchaamshouding : On connait been des gens
len der haren.
á leur all-, men kent zeer vele menschen aan hun
Alopécure, m. [Bot.] Vossestaart m.
Ook van dieren, inz. van paarden: Le-nega.
Alors, adv. Toen, toenmaals, te dien tijde;
pas, le trot et le galop sont les trois all-s du
cheval, de stap, de draf en de springlo op zin de dan, alsdan; in dat geval. (Prov.) Alors comme
Ge
paard.
—
alors, komt tijd, komt raad; wie dan leeft, dan
drie gangen of loopwijzen van het
g n., handelwijze f.; — rigting f. (doorgaans-dra zorgt. Les hommes d'alors, de toenmalige menverkeerde), die eene zaak neemt of die men haar schen, de menschen van dien tijd - ALORS QUE ,
geeft. — [Minér.] Loop m. of rigting eener erts- conj., inoezti vaak gebruikt voor lorsque, wanader. — (fig. et fam.) Avoir des all-s, een' gehei- neer, zoodra als, terwijl : 11 pense te ,venger alors
men liefdehandel hebben. [Man.] Ce cheval a les qu'il te trahit, hij meent u te wreken, terwijl by
all-s froides, dit paard ligt de pootera te weinig u verderft. (z. ook LOBS.)
Alose, f. [Ei. n.] Elft m.
op. --- ALLURES , Pl. [Chas.] Loopwijze van het
Alosier, m., of Alosière f. Elftnet n.
wild; — plaatsen, langs welke het wild heen komt.
Alouate, m. [H. n.] Roode brulaap, huiler m.
— [Mar.] Loop van een schip met betrekking tot
Alouchi, m. Kaneelgom f., geurige hars f. van
de rigting van den wind en de plaatsing der zeilen..
den witten kaneelboom.
Allusif, ive, adj. Zinspelend, toespelend.
Alone, f. Volkswoord voor ALOUETTE.
Allusion, f. Zinspeling, toespeling, f., wenk m.
Alouette, f. Leeuwerik m. — Terres a al-s,
Alluvial, e, of Alluvien, ne, adj. [Géol.]
zandige landerijen. — (Prov.) II attend que les
Aan- of opgespoeld. Terrains alluviaux.
Alluvion, f. Op-, aanspoelsel n., allengs ont- al-s lui tombent toutes róties, of I1 droit que les
.

.

ALOVRDI

--

al-s vont lui tomber toutes róties dans le bec, hij
wacht tot (of hij meent dat) de duiven hem gebraden in den mond zullen vliegen. C'est un pays

dans lequel les al-s tombent du eiel toutes róties, 't is een regt Luilekkerland. Si le ciel tombait, ii y aurait been des al-s prises, als de hemel

inviel, zouden er veel leeuweriken gevangen worden (boertig zeggen tegen iemand, die altijd met
een als of indien voor den dag komt). S'éveiller, partir, travailler au chant de la!-, zeer vroeg
opstaan, afreizen, aan 't werk zijn.
Alourdi, e, adj. (en part. passé van alourdir)
Dof, bot, log, verstompt.
Alourdir, v. a. Zwaar, log, traag, bot maken,
verstompen — ALOURVIR, v. n. Log, dof, dom worden. — S'ALOURVfR, v. pr. Log, dof, traag enz.
worden.
Aloyage, m. [Tech.] Soort van allooi ten gebruike der tinnegieters; — het goud en zilver legéren of het vereischte allooi geven.
Aloyau, m. [Cuffs.] Lendenstuk, ribbestuk, n.,
harst m.
Moyer, v. a. [Tech.] plan goud en zilver het
wettelijk allooi of gehalte geven; — het tin met
een ander metaal vermengen.
Alpaca of Alpaga, m. [H. n.] Het peruuiaansche woldier, de kameelgeit f.
Alpaga, m. Schoone stof van de wol der alpacas; namaaksel daarvan.
Alpage , m. Weideregt n. in de bergen (van
Dauphiné)
Alpagne of Alpagne, z. ALPACA.
Alpam , m. [Bot.] Malabaarsche flesschen-

boom m.

Alpestre , ad'. 14lpisch, wat tot de Alpen
betrekking heeft o1 behoort. Plantes alp-s, planten,
die op niet zeer hooge bergen, zoo als de Gevennes, groenen. (Die, welke op aanzienlijke hoogten
wassen, heeten plantos alpines.)
Alpha, m. Naam der eerste letter van 't grieksche alphabet, overeenkomende met onze a. — Alpha
et 6méga, A en 0, eerste en laatste letter van 't
grieksche alphabet; — (fig.) het begin en het einde;
zinnebeeld van Gods eeuwigheid.
Alphabet , m. De letterteekens eener taal,
het ABC of SIB, alphabet n.: de letterklanken;
-- AB-boekje n., — [Impr.] Un volume de deux
alphabets, een boekdeel van 50 vellen drubs (omdat het fransche alphabet 25 letterteekens aanneemt
en men vroeger de opeenvolgende bladen met de
volgletters van 't alphabet teekende, hetgeen nu
meest met cijfers geschiedt) . [Corn.] Register van
24 bladen; elk met eene letter van 't alphabet geteetrend. — (fig. en fam.) N'en être encore qua l'alphabet, nog in de eerste beginselen zijn.
Alphabétaire, adj. Wat het alphabet betreft,
wat tot de wetenschap behoort om de klanken en
klankwijzigingen eener taal door schrij fteekensvoor
te stellen. Tableau alph-, vergelijkende tabel van
verschillende alphabetten. — Un alph'abétaire, een
schrijver, die de door hem behandelde onderwerpen
in alphabetische orde plaatst.
Aiphabétique, adj. dlphabetisch, wat aan
't alphabet eigen is, er toe behoort; naar volgorde
der letters, volgens 't AB.
Aiphabetiquement, adv. Op alphabetische
wijze.
Alphabétiste, m. Uitvinder, ontwerper m. van
't alphabet.
Alphanet, m. [H. n.] (waarschijnlijk) De
Tunésche valk m., naar den steenvalk gelikende.
Alphitédon, m. [Chir.] Beenbreuk, schedelbreuk f., met vergruizsng der beenderen.
Aiphitoinancie, f. Wigchelarij met meel, met
gepelde gerst of grutten.
Alphitornancien , m. , -ne. f. Waarzegger
in., zegster f. uit meel of grutten.
Alphonsin, m. [Chir.] Kogeltrekker m., drie
kogeltang f. (naar den uitvinder Alphonso-armige
Ferri zoo geheeten).
-

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

pen of hooge gebergten groeijende.
Alpin, e, Wij. Alpisch, z. ALPESTRE;
-- [Géol.]
Wat naar de steensoort der Alpen gelijkt.
Alpiou, m. [Jeu] Teeken, dat men bij 't bassette in de kaart maakt om aan te duiden, dat
men zijn' inzet verdubbelt.
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Alpique, adj. [Géogr.] Wat tot de Alpen behoort, Alpisch.
Alpiste, m. [Bot.] Kanarie-gras, glansgras; kanarie -zaad n.
Alque, m. [H. n.] Soort van pinguin, vetgans f.
Alquifoux, m. [Miner.] Naam, dien het peedervormi,g zwavellood, loodglans of glazuurerts in
den handel en bij de pottebakkers draagt.
Alrunes, f. pl. Vrouwen bij de oude Germanen, wie men geheime wetenschap toeschreef; —
soort van houten huisgoden.
Alsine, f. [Bot.] Muizenoortje n., soort van
muurkruid. Als- des Alpes, zandkruid, sterre bloempje n.
Alterable , adj. Veranderbaar, veranderlijk
(inz. onder den invloed der lucht) .
Altérabilité, f. Veranderlijkheid f.
Altérant, e, adj. Dorstverwekkend. — [ Mdd.]
Des médicaments alt-s, of als subst.: Des altërants, middelen die, zonder de uitlozingen te bevorderen, allengs den toestand der vaste en vloeibare deden des ligchaams veranderen en verbeteren, alterérende middelen, alterantia.
+ Altératenir, m., -trice, f., adj. en subst.
Hij of zij, die verandering te weeg brengt.
-I- Altératif, ive, adj. [Méd.] , z. v. a. ALTERANT. Ook als subst. gebezigd : Un altératif.
Altération , f. Verandering (doorgaans to
kwade), verslimmering, verergering, ontaarding f.
(b. v. van 't ligchaamsgestel , de gezondheid, het
karakter, de zeden enz.). L'alt- de l'amitié, de
verkoeling der vriendschap; - ontroering, ontsteltenis f., schrik m. alteratie f.: Cette nouvelle lui a causé une grande alt-, die tijding heeft
een' diepen indruk op hem gemaakt, heeft hem zeer
getroffen, geschokt; — Alt- des monnaies, verlaging van de innerlijke waarde der munten met behoud van hare nominale waarde, vervalsching f.;
Alt- d'effets publics, d'actes civils (beter falsification), vervalsching van effecten, van burger1 jke acten. — [Phys.] Verandering, omzettong,
wijzsging f. in den toestand van eenig ligchaam.[Méd.] Verandering in 't gelaat, in de uitwerpselen, de melk enz. Alt- des aliments dans l'estomac, omzetting der spijzen in de maag, eerst tot
chijm- of spijspap, dan tot chijl- of melksap.
ALTERATION, f. Dorst m., met droogte van
tong en keel gepaard.
Altercation, f. Oneenigheid f., kleine twist m.,
woordenwisseling, harrewarrerj f., geharrewar,
gekijf n.
Altéré, e, adj. (en part. passé van altérer, veranderen enz.) Veranderd , gewijzigd (ten kwade) ,
ge
vervalscht; — ontsteld, ontroerd, aangedaan, gealtereerd. — [ M
Mus.]
us.] Des notes alt-es, noten, die
verhoogd of verlaagd zijn.
met kruisen of
Alteré, e, adj. (en part. passé van altdrer,
dorstig maken) Dorstig, dorst hebbend : Tigre altére de sang, bloeddorstige tijger; (fig.) bloeddorstig mensch ; Une plante altérée, eene dorstige,
veel water vereischende plant. Als subst. : C'est un
altéré, 't is een nimmerzat, hij heeft nooit genoeg
(van iemand, die naar winsten haakt) .
Altérer, v. a. (van 't lat. alterare) Verande
aans ten kwade), verergeren,-ren,wijzg(do
verslimmeren; vervalschen (de munt, de dranken);
bederven, doen ontaarden, (de zeden); verminderen, verflaauwen, verkoelen (devriendschap, liefde);
krenken, schenden, benadeelen, storen (de rust,
eendragt, den goeden naam); verdraaijen (dewaarheid, een verhaal, eene plaats uit een boek) ; —
schokken , treffen, gevoelig aandoen , ontroeren,
doen ontstellen; — (Mus.) door kruisen of Bmollen verhoogen of verlagen. — S'ALTERER, v. pr.
Veranderd, verergerd worden, bederven, ontaarden : Le vin s'altère á Fair, de wi,/n verschaalt
in de open lucht. Les couleurs s`atterent au soleil, de kleuren verschieten, verbleeken in de zon;
— aangedaan, geschokt worden.
Alterer, v. a. - (van '1 lat. alitare) Dorst vos-wekken, dorstig maken. Ook zonder voorwerp
gebezigd : La chaleur altère, de warmte maakt
dorstig. — S'ALTÉRER, F. pr. Dorst krijgen : Il
s'altère a force de travailler, 't harde werken doet
hem dorst krijgen.
Alternance, f. Beurtelingsche opeenvolging f.
— [Géol.] Afwisseling der lagen o/' schichten.
—

g

4 8ALTERNAT

--

Alternat, m. [Agric.] Afwisseling f. in `t
bebouwen der akkers. — [:Slist.] Voorregt n., krachtens hetwelk twee steden beurtelings de zetel van
een bestuur of beheer zijn, a item n a a t n.
Alternatif, ive, adj.. Beurtelings, af-, ver
bij afwisseling. Charge alt-ive, wissel--wiselnd,
ambt n., een beurtelings door twee of meer personen waargenomen ambt. — (Log.) Proposition
alt-ive, wisselvoorstel n., bevattende twee tegenover
gedeelten, waarvan men noodzakelijk een-gestld
moet aannemen.
Alternation , f. A fwisseleng, omwisseling,
beurtwisseling f. — [Algèb.] z. PERMUTATION.
Alternative, f. Afwisseling f., opvolging van
twee dingen, die beurtelings wederkeeren; — wis
keus tusschen twee of meer doorgaans-selkuf.,
even moeijelike of bezwarende dingen, noodkeus,
dubbelkeus; verlegenheid •f. — [ Agric.] Alt- des
cultures, afwisseling in de gewassen, waarmede
men een' akker bebouwt.
Alternativeni ent, adv. Beurtelings, bij beurten, " afwisselend, om den andere.
Alterne, adj. [Géom.] Angles alternes, wisselende hoeken. — [ Bot.] Feuilles alternes, Beurtsgewijs, om den andere geplaatste bladeren.
Alterné e, adj. (en part. passé van alterner)
[Bias] Kruiselings geplaatst.
Alterner, V. R. Afwisselen, wisselen, omwisselen, beurtelings handelen; bij beurten waarnemen (eene bediening, bevelvoering enz.) — ( Hist.)
Het voorregt van 't alternaat (z. ALTERNAT) genieten. — [Bot.] Elkander beurtelings opvolgen,
om den anderen geplaatst zijn (van bladeren). —
[Agric.] achtereenvolgend de soort der gewassen
op een' akker afwisselen. In den laatsten zin wordt
het ook als v. a. gebruikt: Alt- la culture dun
-
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gronde rigten.
ALUMELLES, f. pl. [Mar.] , Messingen, ijzeren plaatjes in den kop van `t roer, in
de gaten van zekere schijven en spillen.
Aluminaire, adj. [Minér.] Pierre al-, vulka
aluinhoudende steen *m.
-nische
Aluminate, f. [Chim.] Aluinzuur zout n.
Aluntine, f. [Minér.] Aluinaarde f., aluminium-ovyde n., kleihoudende aarde f.
Aluminé, e, adj. (en part. passé van aluminer)
Met aluinaarde vermengd of verbonden.
Aluminer, v. a. Met aluinaarde vermengen
of verbinden.
Alninineux, euse, adj. Aluinachtig, aluinig,
aluinhoudend, naar aluin smakend.
-

Aluminiate, m. [Chim.], z. ALUMINATE.
Aluminière, f., z. ALUNIÈRE.
Aliiminifère , adj. [Minér.] Aluinhoudend,

aluinbevattend.
Aluminique, adj. [Chim.] Sel al-, zout n.
waarvan aluinaarde de bash is.
Aluminite, f. [Minér.] Zuivere natuurlijke
aluinaarde.
Aluminium, m. (pr. — omm) [Chim.] Metaal, welks verbinding met de zuurstof de aluin
voortbrengt.
-arde
Alun, m. [Chim.] Aluin m., verbinding van
zwavelzure aluinaarde en zwavelzure potasch.
Alunage, m. [Teint.] Het aluinen.
Alunation, f. [Chico.] Vorming f. van den
aluin.
Alnné, e, ad$. (en part. passé van aluner)
Gealuind, met alusnwater doortrokken.
Abner, v. a. Aluinen, met aluinwater doortrekken, in aluinwater doopen, of koken. — s'ALUNER, v. pr. Gealuind worden.
Alunière, f. [Tech.] Aluinwerk n., aluinkokerij f.
champ.
Alunifère, adj. [Minér.] Auinhoudend, aluinAlternité , f. Afwisseling, beurtopvolging f.
(van zekere deelen rondom een gemeenschappeljk bevattend.
Alanique, adj. [Minér.] Wat gevor?nden
middelpunt) .
aluin bevat.
Altergner, v. n. Bedetwisten.
Alunite, f. [Minér.] Aluinsteen m.
ltesse, f. Hoogheid, Doorluchtigheid (als vorAlnnogène, m. ] Minér.] Zwavelzuur aluin
stelijke eeretitel) .
hydraat n.
-arde
Althée, f. [Bot.] Heemst f., kaasjeskruid n.,
Alurne, m. [H. n.] Schenkelkever m.
althea f. (z. GUIZAUVE.)
van
bede
kleur
Alutacé,
e,
Wat
adj.
[H.
n.]
Altheine, f. [Chim.] Zoutvatbare basis f., in
zaanleder heeft.
den althea-wortel ontdekt.
Alute; f. Gekleurd schapenleder, bezaanleder n.
Altier, ère, adj. (pr. al -ti-é, al- ti-ére) Trotsch,
Aluyne, f., z. ALUINE.
hoogmoedig, fier; aanmatigend, verwaand.
Alvarde, f. [Bot.] Onecht sparto-gras of spaan
Altierement, adv. (1w. al- ti-e—) Op trotsche
brem f., draad- of vlechtgras n.
-sche
wize, hoogmoedig enz.
Alveolaire, adj. [Anat.] Wat de Landkassen
Altilogne, adj. [H. n.] Luidsprekend, schel
betreft of daartoe behoort.
van stem (van vogelen).
Alveolariforme, adj. [H. n.] Bijencelvormnig,
Altimètre, m. [Géom.] Hoogtemeter m.
van den vorm der bijencellen.
Altirnétrie, f. [Géom.] Hoogtemeting, hoog
Alvéole,
f. [H. n.] Bijencel, wascel f. — [Anat.]
Altinmétrique, adj. Wat tot-temkunsf.—
tandkas f. ; — oorholte f. ; — [Bot.] kuiltje n. of
de hoogtemeting behoort of betrekking heeft.
Altimétriqueni ent , adv. [Géom.] Volgens holte f. in sommige deelen der planten.
Alvéole, e, adj, [H. n.] Met celvormige holten
de regels der hoogtemeting.
Altlgne, m., of Altise f. [H. n.] Aardvloo f., bezet, celvormig.
Alvéolifère, adj. [H. n.] Celdragend, cellen
springer m.
Altitonnanee , f. (Burl.) Donderaar uit de hebbende.
Alvéoliforme, adj., z. ALVEOLARIFORME.
hoogte (titel van Jupiter) .
Alvin, e, adj. [Anal., Mid.] Wat den buik,
Altitonnant , e , adj. Uit de hoogte dondeden onderbuik betre ft, daaruit voorkomt : D é] ection s
rend (van Jupiter sprekende).
Altitude, f. [Géogr.] Hoogte f. eener plaats of évacuations alvines, uitwerpselen, ontlastingstoffen, afgang m.
boven den zeespiegel.
Alvin, Alvinage, Alviner, Alvinier, z.
Altivole, adj. [Bot.] Hoogklimmend (van klimnALEVIN,
ALEVINAGE, ALEVINER, ALEVINIER.
planten) .
Alype of Alypon, m. [Bot.] Struikachtige
Alto, m. [Mus.] Groote viool f., ook viole
(z. ald.) geheeten; — de altstem f. (nu haute-con- klootbloem f.
Alyse, f. [Bot.] , z. ALISE.
tre voor de mannen en contralte voor de vrouwen
Alyselmninthe, n. [H. n.] Ingewandsworm m.
geheeten).
vele dieren.
van
Aluco, m. [H. n.] Volksnaam voor vele roofAlysme, m. [Mid] Angst m., ongerustheid f.
vogels, kerkuil, ooruil m. enz.
Alysson, m. [Bot.] Wilde kers f. steenkruid n.
Alude, f. z. ALUTE.
Alytarehie, f. [Art. gr.] De waardigheid van
Aludel, m. [Chim.] Sublimeerpot m., tegelvorge, bodemlooze aarden pot of buis; eenige van alytarch (z. ALITARQUE.)
Alytarque,
m. [Ant. gr.] Alitarch, opzigter,
zulke in elkander gestoken potten.
Alpine of Alnyne, f. [Bot.] Volksnaam voor handhaver m. der orde in de olympische spelen.
5 Anaabiliser, v. a. Beminnelijk maken.
absinthe, alsem.
Antabilité, f. Beminnelijkheid. liefelijkheid,
Alule, f. [H. n.] Vlerkje, vleugeltje n.; —
vleunelpunt f.; — schubbetje aan de basis der vleu- aanminnigheid, beminnenswaardigheid f.
adj. [Bot] . Zamenwassend.
Aneadelphe,
gels van sommige insecten.
Arcades, z. NAMADES.
Aloinelle, f. (weleer) Het scherp of de snede f.
Amadigantiser, v. n. Langdradig schrijven
van messen; — lans f., lansijzer n.; beitelvormig
gereedschap n.; schaafbeitel m. — (Loc. prov.) Se (naar den ouden franschen langwijligen roman Amatuer de sa propre al-, zich door uitspattingen te dis de Gaule).

I

-

.

AMADIS

AMATINER.

--

Amadis, m. Romanheld, dapper en hoffelijk
minnaar m. ; — soort van handlubbe f.
Atnadisé, e, adj. (en part. passé van amadiser)
Verleidelijk.
Ainadiser, V. a. Verleiden, door schoone gevoelens en zoete woorden verblinden.
Ainadoii, m. Zwam, vuurzwam, tonderzwam, f.
— Sec comme de lam-, mager als een geraamte. —
Drap dam-, in de verw verbrand laken. -- Prendre
feu comme de l'amadou, als buskruid opvliegen,
om eene kleinigheid driftig worden.
Amadoeié, e, adj. (en part. passé van-amadouer)
Gevleid, gestreeld, geliefkoosd.
Amadoeiement, m. Gevlei, gestreel n.
madoner, V. a. Yleijen, liefkozen, streelen,
aanhalen; — stillen, door zachte woorden tot bedaren
brengen, honig om den mond smeren. — s'AM:]noIER,
V. pr. Gevleid worden; — tot bedaren gebragtworden.
Ainadonerie, f. [Tech.] Zwamfabrjk.
Amadoueur, m., -euse, f. [Tech.] Zwambereider m., - bereidster f. ; — vleijer m., vleister f.
Auiadoutier of Amadouvier, m. [Bot.]
Eikenzwam, f. (waarvan het vuur- of tonderzwam
bereid wordt).
Amagalacte, m. et f. Zoogbroeder m., zoogzuster f.
Amaigri, e, adj. (en part. passé van amaigrir)
Vermagerd.
Amaigrir, V. a. Mager maken, vermageren.
Le jeune, le travail, les maladies ama.igrissent
1'homme, het vasten, de arbeid, de ziekten vermageren het ligchaam. — [ Tech.] Dunner maken, (1/dunnen. — Ook zonder voorwerp gebezigd : On
prétend que 1'usage du vinaigre amaigrit. —
A.MAIGRIR, V. n. Mager worden; vermageren, uit
s'AMAIGRIR, v. pr.1Vlager worden; indroogen.-tern.—
Amaigrissement, m. Vermagering, uittering;
magerheid f.
Amaillade, [Pêch.] Soort van schakelnet n.
% Amaladir, (s') V. pr. Zich ziek houden.
Amalgamation , f. [Cum.] Vermenging . f.
van kwik met een ander metaal, a m a iq a m a tie f.
Amalgame, m. [Chico.] .Metaalmengsel of
allooi n. met kwik, amalgama n; — mengsel n ,
vermenging f. (van personen en zaken, die niet bU
elkander passen; meest in kwaden zin).
Auialgamé, e, adj. (en part. passé van amalgamer) Met kwik gemengd; — vereenigd, zaamgemengd.
Amalgamer, v. a. [Chum.] Kwik met een
ander metaal _vermengen, een amalgama maken; —
(fig. et fam.) ondereen mengen, vreemdsoortige personen en zaken vereenigen. — S' A IALGAMER, v. pr.
Met kwik vermengd worden; — zich vermengen,
naauw vereenigen (zonder bij elkander te passen) .
Amalgameur, m. Toetser, beproeven m. van
het amalgama (z. AMALGAME.)
Amalouasse, m. [H. n.] Volksnaam van de
graauwe ekster f.
Arian, m. [Coco] . Fraai Levantsch katoen n.
— [Mar.] Draaireep f.
Amaiide, f. amandel m.; — vruchtpit, kern f.
— [Confis.] Am- lissée, 'suiker-amandel m., bruid
f. Am- pralinee, in brandende suiker gerooste-suiker
amandel.
Amandé, m. Amandelmelk f.
Amandé, e, adj. [Pharm.] Met amandelen
bereid.
Amandier, m. Amandelboom, n. — Am- nam,
dwergamandelboom, amandelstruik m.
Ainandouri, m. [Coco.] Katoen van Alexandrie.
Amanite, f. [Bot.] Soort van paddestoel m.
Amanitine, f. [Chim.] Vergiftigend beginsel
n. der paddestoelen.
Amant, m. -e, f. Minnaar, vrijer, lievert,
liever, m. ; minnares, vrijster f. lief, liefje, liefste n.
Les amants, de geliefden, beminden, verloofden.
Amaper, v. a. [Mar.] Een zeil met kracht aan
om het te bergen of vast te maken.
-grijpen
Amarantacé, e, adl. [Bot.] Naar de amarant
gel kende. - LES AMARANTACEES, f. pl. De amarantbloemen.
Aniarante, f. [Bot.] Immergroen, duizend
amarant f.
-schon,aekmfluwb,
Ammarente, adj. Amarantkleurig.
Amarantine, f. (verklw. vanamarante) [Bot..
Klaproos, roode anemoon f.
:
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Aniarantoïde, adj. Synoniem met AMARA1vTAGE.

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

oesterputten.

Amarescent, e, adj. [Bot.] Bitterachtig.
Amarinage, n. Het bemannen van een op den

vijand genomen schip.
Amarine, f. [Chim.] Veronderstelde zelfstandigheid, waaraan men den bitteren smaak van vele
dingen heeft toegeschreven.
Am ariné, e, adj. (en part. passé van amariner)
[Mar.] Vaisseau am-, met nieuw scheepsvolk bemand schip (na genomen te zijn); — un matelot am-,
een aan het scheepwerk en de zee gewend matroos.—
Des viandes, des légumes am- es, voor de zeereis
ingemaakte, gemarineerde spijzen en groenten.
Amariner, v. a. [Mar.] Een genomen schip,
met nieuw volk bemannen; — aan de zee, aan 't
scheepswerk gewennen; — (in zeemanstaal) krijgen,
beet krijgen. — S'AMARINER, v. pr. Zich aan de zee,
aan 't scheepswerk gewennen.
Th Amarir, V. n. Bitter worden; — verdrietig,
somber, gémelijk worden.
Amarque, f. [Mar.] Baak, boei, zee-haventon f.
Aniarrage, in. [Mar.] Het vastleggen, mee
een schip; ankering; — verbinding van-renva
het takelwerk met het touwwerk ; — plaats waar
een dubbel gelegd touw door een dunner touw (ligne
dam-) wordt vastgebonden.
Amarre, f. [Mar.] Kabel, sjortouw n. (ter vastlegging van een schip of ter vastzetting van de
voorwerpen in een schip) Ce bátiment est sur ses
am-, dat vaartuig ligt gemeerd.
Amarrer, V. a.Mar.] Vastleggen, meeren (een
n (de voorwerpen in een vaarvaartuig); — vastzette
tuig) .
Amaryllis, f. (pr. — li-ce) [Bot.] Narcislelie f.
— [El. n.] Zekere fraaie dagvlinder m.
Areas, m. Verzameling, zamenhooping f., hoop
m. (van allerlei voorwerpen); ophooping, aanzameling (van vochten); .— toevloed, zamenvloecd m., menigte (van menschen).
Amasse, e, adj. (en part. passé van amasser)
Zamengehoopt, opgehoopt.
Amassement, m. Hetopeenhoopen, verzamelen.
Amasser, v. a. Verzamelen, bijeen zamelen, ophoopen, optassen, opgaderen. — Am- des connaissances, des trésors de science, kundigheden, schat
wetenschap opdoen of vergaderen. — Ook-tenva
zonder voorwerp gebezigd in den zin van goederen
bijeen zamelen, bijeen schrapen, potten: L'avare
n'amasse que pour amasser. — ( Loc.prov.) Pierre
qui roule n'amasse point de mousse, de sleutel, dien
men bij zich draagt, is altijd blank. — S'AMASSER,
v. pr. Zich verzamelen, opgehoopt worden; voor zich
opgáren. Ook onpersoonljk gebezigd : II s'amassa
beaucoup de monde autour de ce charlatan, er
verzamelde zich veel volks om dien kwakzalver.
Amassette, f. [Tech.] Spadel, verwspadel m.,
paletmes n. (met dun en buigzaam lemmer) .
Amnasseur, m., -ease, f. Verzamelaar, ophooper m.; verzamelaarster, ophoopster f. — (Loc.
prov.) Mieux vaut bon gardeur que bon amasseur,
beter een goed bewaarder dan een goed spaarder.
A père amasseur, fils gaspilleur, wat de vader heeft
opgespaard, brengt de zoon door.
Amatelotage, m. [Anc. mar.] Verdeeling van
't scheepsvolk voor de dienst.
Amateloter, v. a. De matrozen voor de dienst
in paren of rotten verdeelen, zoodat de een de wacht
te kooi en de ander op dek heeft.
Amateur, m. Beminnaar, liefhebber: Am- de
la chasse, de la table, liefhebber van de jagt, van
de tafel. Am- de la vertu, beminnaar, vereerder,
vriend der deugd. — Zonder eenig complement beteekent het kunstvriend, iemand, die uit smaak en niet
beroepshalve eene schoone kunst beoefent : Tableau,
musique darn-. Onder de kunstenaars van beroep
wordt het in kwaden zin gebezigd : Chanter, p eindre,
sculpter, dessiner en am-, als liefhebber (d. i. middelmatig of gebrekkig zingen, schilderen, beeldhouwen, teekenen.
5 AMATRICE, f. Beminnares, liefhebster.
Amati, e, adj. (en part. passé van amatir)
Mat, dof.
Amatiner, V. a. (In gemeenzamen stijl) Vroeg
doen opstaan.
Amátiner, v. a. Eene teef door een' bulhond
5
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doen dekken. — 5 s'A3iaT1NER, V. pr. Voor ieder veil
zijn (van eene vrouw).
Amatir, V. a. [Orf.] 1-Iet goud mat of dof,
zonder polijsting laten of maken. [Mann.] Wit/eoken (der muntschjven) . — S'A .tATIR, v. pr. Dof of
mat gemaakt worden, dof worden.
Amaurose, f. [Méd.] Verduistering f. van 't
gezigt, zwarte staar f.
Amaurotique, adj. Jan zwarte staar lijdend;
wat de zwarte staar betreft.
Amazone, f. [Myth.,Hist.] Krijgshaftige vrouw,
amazone, f. — moedige vrouw, heldin f.; (fam.)
manwijf H. driedekker m.; — een dames-rijkleed m.
(ook habit dam- genoemd); — eene dame int rijkleed.
-- [H:. n.] Surinaamse/te geelvink m. ; braziliaansche
papegaai m.
Ambact, m. (pr. ain-bakt) [FLod.] Regtsgebied,
ambacht n.
% Anibages, f. pl. Omslagtigheid f. , omslag n1.
van woorden, omwegen; verwarde rede f.
Ambaginal, e, adj. [Jur. anc.] Charte amb- e,
wederzijdsche schenking tu-sschen man en vrouw ten
voordeele van den langstlevende.
Annbaiba, m. [Bot.] Trompetboom m. (van Jamnaïca) ; slangenhout n.
Ambalard, m. [Tech.] Kruiwagen m. (der
papiermakers) .
Ambassade, f. Waardigheid f. =st m. van
een' afgezant; gezantschap n.; — beng f. (aan
een' vorst of staat) ; — de afgezant en zijn gevolg; —
liet hotel, de bureaux van 't gezantschap; — ( fig. et
fam.) boodschap f. (tusschen bijzondere personen).
Ambassader, v. n. tells afgezant onderhan
vertegenwoordigen.
-deln,
Ambassaderie, f. Synoniem van AMBASSADE,.
iron. en in kwaden zin.
Ambassadeur, m. Gezant, afgezant (doorden
eenen vorst of souvereinen staat aan den anderen
gezonden); — ( fig. et fam.) boodschapdoener, boodschapper, bode m.
Ambassadorial, e, adj. Wat tot een gezant
een' afgezant behoort: Pompe amb -e,-schap,to
gezantschapspraal I.
Ambassadrice, f. Afgezantsvrouw; — ( fig.
et fam.) boodschapster f.
Anibattage, m. [Techn.] Het beslaan van een
wiel of rad.
AInbe, f. Twee te gelijk uitkomende nommers
van de vijf '(in zekere loterijen); — twee ui.lgekomene hommers van dezelfde horizontale rij (in 't
lotto- of quine-spel) .
Amberboa, m. [Bot.] Gele muskusbloem, korenbloem f.
Amnbesas, m. [Jur.] Twee azen (in het trictracspel). (.Meer gebruikelijk is beset.)
Ambiant, e, adj. [Phys.] Omringend, omgevend, ontsluitend.
Ambidenté, e, adj. [H. n.] filet tanden in de
beide kaken.
Anibidexterité, f. Gelijke vaardigheid met
beide handen.
Ainbidextre, adj. Une personne amb-, of als
subst. Un, une ambidextre, iemand die regtsch en
linksch is, een regtsch-en-linksch.e, iemand, die zich
even vaardig en onverschillig van beide handen bedient: — (fig.) een regter, die van beide partijen geschenken aanneemt, dubbelhartige: — sluwert, goochelaar in.
% Ambler, V. a. Omgaan, omheen gaan;— (fig.)
staan, dingen, streven (b. v. naar eenen post).
Ambigère, f. adj. [Géom.] Ligne amb-, zekere
hyperbolische kromme lijn f. van den 3en graad.
Ambigu, m. Meestal koude maaltijd m., waar
te gelijk vleesch en vruchten worden opgedischt-bij
en geen soep verschijnt; — 5 mengsel n. van strijdige
dingen, dubbelzinnig mensch m.; — soort van kaart
dat de speelwijzen van verscheidene spellen-spel,
gu-spel n.
vereenigt, ambi
Ambigu, ii, adj. Dubbelzinnig, voor tweederlei
uitlegging vatbaar.
Ainbiguité, f. (pr.— gu-i-té) Dubbelzinnigheid f.
Ambigument, adv. Dubbelzinnig, op dubbelzinnige wijze.
Ambiopie, f. [Méd.] Het dubbelzien.
Anebité, e, adj. [Tech.] Ondoorschijnend en
vol knobbels (van glas).
Ambitieusement, adv. Eerzuchtig , eergierig; — hoogdravend, gemaakt (van den stijl).

AMBROSIAQUE.
Ambitieex, euse, adj. Eerzuchtig, eergierig,
lofgierig, heerschzuchtig, hoogstrevend; — gemaakt,
gezocht, gezwollen (van den stil). — Ook als subst.
gebruikt : L'ambitieux, les ambitieux.
Ambition, f. Eerzucht, eergierigheid, lofgierigheid, roemzucht, roemgierigheid, heerschzucht,
staatzucht f.
Ambitionner, V. a. Sterk najagen, bejagen,
vurig begeeren, ijverig staan of dingen naar (amb-ten, eerbewijzen), de eerzucht hebben om iets te
doen, te zijn of te schijnen.
% Amblant, m. [Man.] Telganger m., telle f.,
paard, dat den telgang gaat.
Amble, f.. Telgang, telpas, telgang, drieslag,
tel m., loopwijze, waarbij het dier de beide beenen van eene zijde te gelijk opligt en voortzet.
Cheval qui va l'amble, telganger m. L'ours et
la girafe lont les deux séuls animaux qui marclient naturellement l'amble, de beer en de ka

zijn de eenige dieren, die van nature-melpard
telgangers zin. — (Prov.) Mettre qn. aux ambles,
iemand tot zin' pligt, tot rede brengen.
1- Ambler, V. n. Den telgang gaan.
Ambleuir, m. [Man.] Stalmeester m. van desa
grooten en kleinen stal (bij de voormalige koningen van Frankrijk). — [ Vénér.] Hert n., dat de
achterloopers voorbij het spoor der voorloopers zet.
In dien zin ook adj. : Un cerf ambleur.
Aniblier, m. [Man.] Telganger m., telle f.
% Amblosie , f. [Méd.] Vruchtafdrijving f.
(Gebruikelijker is AVORTEMMTENT.)
% Amnblotique, adj. [Méd.] Vruchta fdrijvewl.
(Gebruikelijker is AVORTIF.)
Amblure, f. 1Iet telgaan.
% Amblygone, adj. Stomphoekig.
Aiiiblyopie, f. [Méd.] Gezigtsverzwakking,
-verduistering : het wolkig, nevelig zien (de eerste
graad van zwarte staar).
Ambon of Jnbé, m. [Arch.] Soort van hoog
spreekgestoelte n. in de oude kerken, met een'
trap aan weerszijden, van 't welk de epistel en 't
evangelie voorgelezen en soms ook de preek uit
werd , kerklessenaar , kansel m. —-gesprokn
[Chir.] Kraakbeenige rand m. om eene beenderMar.] Eiken dekboord n. (In beide laatholteF
ste beteekenissen verouderd en buiten gebruik.)
-

— [

Ambouehoir , Amboutir , Ambontissoir, z. EMB -.
Ambranloire , m. [Tech.] Groote houten

ploegpin f.

Ambre, m. amber m. — Ambre gris, ambergrijs n., graauwe, harsachtige stof, die om haren
sterken, lie feljken geur tot reukwerk dient. —
Ambre jaune (ook succin of carabé genoemd),
gele amber, barnsteen m. — Ambre blanc, onemgenlijke naam van het walschot (blanc de baleine).
— (Prov.) Fin comme l'ambre, zeer gevat, scherp
-zing.
Ambre, e, adj. (en part. passe van ambrer)
Geamberd, met amber geurig gemaakt, doortrok ken, gekleurd. Odeur ambrée, ambergeur. Couleur
ambrée, barnsteenkleur.
Ambréade, f. [Corn.] Valsche of nagemaakte
gele amber m.
Ambréate, m. [Chim.] Ambreine-zuur zout n.
Ambréine, f- [Chico.] Grondstof of basis van
het ambergrijs.
Ambréigne, adj. [Chico.] Acide ambr-, ambreïne-zuur.
Ainbrer, V. a. .filmberen, met amber geurig
maken, doortrekken, kleuren. — s'AMBRER, v. pr.
Met amber geurig gemaakt, doortrokken, gekleurd
worden.
Ambresin, e, adj. [Chico.] Poudre ambr-e,
amberpoeder n.
Ambrette, f. [Bot.] 4mberbloem, muskusbloem
f. Poire d'ambr-; amberpeer f.
Ambrin, e, adj. .dmberkleurig, amberachtig,
barnsteenachtig.
Ambroisie of Ambrosie, f. [Myth.] Goden
ambrozijn n.; -- kostelijke spijs, lekkernij f.-spijf.,

- [Bot.] z. A.M4MBROSIE.
Ambrologie, f. [Chim.] Verhandeling f. over

den amber.

Ambrosiacé, e, adj. [Bot.] Naar ambromc-

kruid gelikende.

Ambrosiagime, adj. Heerlijk riekend, ambrrsisch, als ambrozfjn.

-

AMBROSIE

AMENDER.

Ambrosie, f. [Bot.] Arnbrosie- kruid, druiven

leren klepje, de luchtklep f. van een' blaasbalg.
L'áme de la plume, het binnenvlies der penneschacht. L'dme d'un canon, de ziel of inwendige
holle ruimte van eene geschutbuis. Lame d'tin
violon, de stapel van eene viool. L'ame d'une statue, de ziel of kern f. van een standbeeld, om
welke de pleister wordt aangebragt of het metaal
gegoten wordt, grondfiguur f., gietvorm m. L'áme
d'un cordage, de draad m. in 't midden der ver
strengen van een touw. L'áme d'une-schilend
fused, de kegelvormige opening f. in 't ligchaam
eener vuurpijl. L'âme (in de tabaksfabrieken), de
stok, om welke de gesponnen tabak geslagen wordt;
ook de korte blaadjes in 't binnenst der karotten.
(pop.) L'áme d'un fagot, de dunne takken in het
midden van een' takkebos. — [Bias.] L'áme d'une
devise, het bijschrift ter verklaring der figuur in
een devies.
Arné, e, adj. (Zamentrekkingvanaimé) [Chanc.]
Bemind. A nos amés et féaux sufets, aan onze
lieve en getrouwe onderdanen.
Améeer, v. a. [Agric.] Een' wijngaard, uitdunnen, al de dunne ranken wegsnijden.
Amécher, v. a. [Mil. anc.] Een musket van
zijne lont voorzien.
Amélanche, m. [Bot.] Alpenmispel m.
Amélanchier, m. [Bot.] Alpenmispelboom m.
Ainéléon, m. Normandische appeldrank m.
Anielette, f. (verklw. van ame) Zieltje.
Ameliorable, adj. Verbeterbaar.
Améliorant, e, adj. (Chim.] Verbeterend,
zuiverend.
Annélioration , f. Verbetering , verandering
ten goede; waardevermeerdering f. — [Chim.] ver
-fijng,
zuivering, veredeling f.
Amelioré, e, adj. (en part. passé van améliorer] Verbeterd.
Améliorer, v. a. Verbeteren, beter maken (wat
niet in goeden staat is); de waarde vermeerderen
(b. v. van landerijen);—[Chim.]zuiveren, verfijnen,
veredelen (een metaal). s'A:MELIOREI , v. pr. Beter
worden, verbeteren.
Améliorissemnent, m. [Hist.] Verbetering,
die een commandeur der orde van Malta in zijne
commanderie moest maken, alvorens hij eene andere
kon verkrijgen.
Amelle, f. [Bot.] Sterrebloem f., sterrekruid n.
Amellié, m. [Bot.] Volksnaam van den amandelboom in 't voormalig Languedoc.,
t Aineloïer, v. a., z. v. a. A IIELIOIIER.

n. (een geurig plantengeslacht) -kruid,goen .
Ambrosié, e, adj. en subst. [Bot.] , z. AML'ROSIACE.

Ambrosien, ne, adj. 4mbrosiaansch, wat
betrekking heeft of behoort tot Ambrosius (kerkva(Ier uit de Tide eeuw). tells subst.: een monnik of
Gene non van de orde van St.Ambrosius.
Ambrosin, e, adj. Hemelsch zoet, van hemel
schen geur of smaak, ambrosisch.
Ambubaies, pl. [Antiq. rom.] Syrische fluit
te Rome.
-speltrnigko
Ambulance, f. Veldhospitaal , vervoerbaar
krijgsziekenhuis n.; — al de persoonlijke en stoffeljke hulpmiddelen van zulk een hospitaal.
Ambulant, e, adj. Van plaats veranderend,
niet-gezeten , omzwervend , rondtrekkend, heen en weérloopend, omwandelend, reizend. — Marchands amb-s, marskramers. Hópital amb-, veldhospitaal n. [Méd.] Erysipèle amb-, loopende
roos f. (/1g. et fam.) Spectre amb-, wandelend
spook n., zeer mager mensch m., levend geraamte n.
Ambulation, f,. [Méd.] Het wandelen, de
wandeling f.
Ambulatoire , adj. ' [ Jur.] Rondtrekkend,
geen vasten zetel hebbende (gelijk sommige geregtshoven). — (Loc.) La volonté de 1'homme est amb-,
's menschen wil is veranderlijk. (In dien zin ver
H. n.] Mouvements amb-s, gaande-ouder.)—[
bewegingen, bewegingen op vaste steunselen, op
voeten.
t Ambuler, v. n. Rondgaan , rondtrekken,
wandelen.
Ambulipède, adj [H. n.] Met tot loopen
geschikte voeten.
Ame (áme), f. Ziel f., levensbeginsel n., inz. dat des
menschen : geest m., leven, hart, gemoed n.. Les
facultés de fame, de zielsvermogens. Etre ému
jusqu' it I'áme, jusqu' au fond de 1'áme, tot in
de ziel, tot in het diepst der ziel, innig, zeer diep
ontroerd zijn. Avoir lame navrée, allersmartelijkst aangedaan z jn. — (fam.) Bonne
ame, goede ziel, onnoozel, onergdenkend mensch m.
— Met betrekking tot de godsdienst: Ame chrétienne, christenziel. Sauver son éme, zijne ziel
zalig maken. Fète des droes 0/ Jour des droes
4llerzi.elen-dag (2den November) . — De ziel als a fgescheiden van 't ligch,aam : Prier Dieu pour le
repos de 1'àme, God bidden voor de rust der
ziel. Les ámes bienheureuses, damnées, de gelukzaligen, verdoemden. (fig. et fam.) C'est son
áme damnee, hij is hem met l f en ziel toegedaan.
— Binnenste, gemoed, geweten n., hartegrond m.:
II sa it bigin dans son arre que 'ai raison, h.(/ weet
wel in zijne ziel, dat ik gelijk heb. Dans toutes
vos actions, écoutez votre ame, luister b J al uwe
daden naar uw geweten — Kracht f., nadruk m.,
leven, vuur, gevoel n., levendige uitdrukking f.:
Chanter, déclamer ave (• fine, met gevoelen nadruk
zingen, voordragen. Ce tableau manque d'àme,
die schilderij maakt geen indruk, laat den aan
kond. Le sculpteur donne de l'áme au-schouwer
marbre, de beeldhouwer geeft leven aan (bezielt
hut) marmer. — Leven, bestaan, adem : Rendre
l'áme, sterven, den geest geven. Avoir 1'ám0 sur
les lèvres ; o/i sterven liggen. Sur mon áme ! b
mijne ziel, bij mijn leven, b1 mijne eer ! — Persoon.
mensch, individu m. (zonder ouderdom noch
geslacht in aanmerking te nemen): Une population
de cent mille ámes, eerie bevolking van honderd
duizend zielen. Je n'y trouwai pas une seule
áme vivante, ik vond Cl' geen levende ziel, geen
sterveling. — Beginsel n., grondslag m., hoofdzaak f.:
La justice gist l'áme des lois , de geregtigheid
is de ziel, de grondslag der wetten. — Dri,/ fveêr f.,
steun, hoofdbewerker, hoofdbestuurder, leider m.
•

Etre l'áme d'une entreprise, d'une conjuration,

de hoofdrol, in eerie onderneming, eerie zamenzwering spelen, er de ziel an zijn. C'est all corps
sans rime, dat is een ligchaana zonder ziel (van
een gezelschap, eerie vereeniging, een leger enz.
zonder hoofd, (1/ waarvan het hoofd onbekwaam
is, niets beteekent) . — Mon áme, ma chère áme,

rime de mon áme, áme de ma vie, idole de mon
áme (woordjes van liefde, van liefkozing), hartje,
schatje, liefste n. en.z. — ( f q. et faro.) Etof e qui
(Ill que l'áme, stof, die niet duren kan, spoedig
versleten is. — [ Tech.] L'áme d'un soufflet, het
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Amelotte, f., z.

AMOLETTE.

Amen, (pr. amènn) (hebreeuwsch woord, dat
de meeste gebeden besluit) Het zij zoo ! a m e n ! —
Attendez jusqu' à amen, wacht tot het einde.
Depuis Pater jusqu' à amen, van 't begin tot het
einde, van a tot z. — Dire amen, toestemmen,
genoegen nemen.
Aména ge, m. Goederen-vervoer n. ; vracht f.
Aniénagement, m. [Eaux et for.] Beheer n.
van een bosch, regeling f. van den houthak enz.
Aménager, v. a. [Eaux et for.] Een bosch
beheeren, den houthak, het rooien, den houtverkoop enz. regelen.
t Amendable, adj. Verbeterbaar, vatbaar
voor verbetering ; — beboetbaar.
Amende, f. Geldboete, boete, geldstraf f. ; —
oudtjds ook : vergoeding, herstelling f. — ( Prov.)
Les battus paient ]'am-, wie de schade heeft,
krijgt de schande op den koop toe ; de onschuldigen
hebben veel te lijden. — Am- honorable, openlijke
schuldbekentenis f., onteerende straf in 't oude
lijfstraffelijke regt, welke den schuldige noodzaakte,
in 't openbaar zijne misdaad te belijden en vergi ffenis er voor te vragen. (fig. et fam.) Faire amhonorable d'une chose, ergens vergiffenis voor
vragen.
Amende, e, adj. (en part. passe van amender)
Verbeterd, in waarde toegenomen (vooral van
landerijen); — [ Man.] Cheval am-, in 't vleesch
gekomen, lijvig geworden paard.
Amendement, m. Verbetering, verandering f.
ten goede; waardevermeerdering f. (van landerijen
door bearbeiding, wieling, bemesting enz.): ook
voor: mest, bemesting f. — [Parlem.] Wijziging f.
in eene wet, een ontwerp, een besluit (bij de
openbare behandeling in de kamers).
Amender, v. a. Verbeteren, beter maken, een'
graad van volkomenheid te meer geven (zoo in het
.

-

AMENDEUE,

AMII.

stoffelijke als zedelijke). [Agric.] Am- une terre,
een stuk land verbeteren, voor den plantengroei
geschikter maken door toevoeging eener vreemde
zelfstandigheid. [Jur.] Am- un projetde loi,
een wetsontwerp wijzigen door verandering van
uitdrukkingen en woorden. % Am- un ouvrage, een
werk verbeteren. — (Prov.) Cela n'amendera pas
votre marché,* dat zal uw lot, uw' toestand niet
beter maken. — AMENDER, V. n. Beteren, ' in beter'
toestand komen: Ce malade n'amende point, die
zieke betert niet. — (Prov.) Jamais cheval ni méchant homme n'amenda pour aller le Rome, door
reizen wordt men niet beter. — Cela fait amle blé, dat doet de prijzen van 't graan dalen (In
dien zin verouderd en weinig in gebruik) —
s'AMENDER. v. pr. Zich verbeteren, beter worden. —
(Prov.) Mal vit qui ne s'amende, wie zich niet
betert, leeft slecht.
Ainendeur, m. Grondverbeteraar m.
Amène, adj. Liefelijk, aanminnig.
incite, e, add. (en part. passé van amener)
Aangebragt, bijgevoerd. Preuve am- de Bien loin,
ver gezocht bewijs n. Comparaison am -e de trop
loin, gedwongen vergelijking. Médaille bien am-e,
wel uitgevoerde (naar den zin des makers geslaagde)
gedenkpenning.
Alnenée, f [Jur. anc.] Dagvaarding f.
5 Amènemeut, m. Aanbrenging, aanvoering f.
Amener, v. a. Aanbrengen, medebrengen, naar
iemand of naar eene plaats geleiden, aanvoeren,
toevoeren: Amenez-moi votre fels, breng mij uwen
zoon mede. Ces marchtandises seront amenées à
Paris par le chemin de ter, die waren zullen met
den spoorwagen naar Parijs vervoerd worden.
Quel sujet vous amène? wat brengt u hier, herwaarts ? — Tot zich trekken: Il amène à lui tous
les profits, hij trekt alle voordelen aan zich. —
Invoeren, doen aannemen: Am- une mode , an
usage, eene mode, een gebruik in zwang brengen.
Am- an sujet de conversation, Am- la conversation sur an sujet, het gesprek op iets brengen,
een onderwerp ter tafel, op het tapijt brengen. —
Drijven, bewegen, aanleiding geven: On désirait
l'amener a parler de ses campagnes, men verlangde
hem er heen te brengen om over zijne veldtogten te
spreken. Am- qn. a un sentiment, iemand trapsgewijs tot een gevoelen brengen. — Veroorzaken,
te weeg brengen: Cet évènement peut am- one
guerre, dat voorval kan een' oorlog ten gevolge
hebben. (Prov.) Un malheur en amène an autre,
een ongeluk komt zelden alleen. — [Jeu] Ambeset, double-deux, rifle de six, twee azen, twee
tweeën, twee zessen werpen. — [Litt.] Am- Bien
an dénoument, eene ontknooping wel voorbereiden,
kunstig aanbrengen. -- [Mar.] Am- les voiles,
de zeilen . strijken. Am- son pavilion, zijne vlag
strijken tot teeken van overgave. Am- one marque
à terre, zich in de rigtingslinie van twee voor
plaatsen, zoodat er één bedekt wordt. , -werpn
Aménie, f. [Méd. Synoniem met AMENORRHEE,
z. aid. — [Jur. anc.] Eene der afdeelingen van
een regtsgebied.
Annénité, f. Aangenaamheid, lie felijkhezd, aan
plaats); aangename zachtheid (der-valiohed(r
lucht); — vriendelijkheid, lieftalligheid, aanminnigheid, f. ,
waanzinAmenomanie, f. [M é] d.
nigheid T.
Aménorrhee, f. [Méd.] Het ziekeljk uitblijven
der maandstonden.
Ainentaeé, e, [Bot.] Katjesdragend. — AMENTACEES f. pl. [Bot.] Talrijke groep van houterige
bloembladerlooze planten, welker bloemen als zoogenaamde katjes staan.
Amentevoir, v. a. Zich herinneren.
inenuiser, v. a. Dunner maken, afdunnen
(eene plank, pin enz.)
Amer, (pr. amèr), amère, adj. Bitter. Avoir
la bouche amère, een' bitteren smaak in den mond
hebben. (Prov.) Ce qui est amer à la bouche est
doux au coeur, bitter in den mond, maakt het
hart gezond. — Smartelijk, verdrietelijk, grievend.
Douleur amère, bittere, diep gevoelde smart. Larmes amères, bittere, door zielsverdriet gestorte
tranen. — Bijtend, bits, scherp, beleedigend: Reproches amers, bittere, grievende verwijten. —
Les dots amers, het zeewater, de zoute golven. —
(fam.) Bêtise amère, allerdomste streek.

Amer, m. (pr. a-mèr) Het bittere; -- de gal f.
van sommige dieren, vooral van visschee. --- [Med.]
Amers, m. p1. Bitters, naam van veleplantaardirle
artsenijen tot de klasse der tonica of versterkende
middelen behoorende.
Ainèrement, adv. Bitterlij (alleen in fig. zin.)
Américain, e, adj. ,4merikaansch. Als subst.
een Amerikaan, eerre Aineri.kaansche, inz. een bewoner en bewoneres der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika.
Atvers, m. pl. [Mar.] Landteekens, (molens,
torens, vlaggestokken enz. , als gidsen voor den
zeeman om eene reede, haven of rivier in te loopen). Prendre ses amers, de landteekcns opnemen
(waarnemen) .
Amertume, f. Bitterheid f., bittere smaak m.;
— het bittere, grievende (van 't berouw, de wroeging enz.); — diepe smart f., zielsverdriet, hartzeer n.; — het bijtende, scherpe, kwetsende, beleedigende (in eerre rede, een geschrift), bitsheid, gal f.,
s-ma.ad in.
Amestrement, m. [Tech.] Vermenging van
't gewasschen sa/[ioers met wijnsteenasch (bij ver
vermenging ver--wers).—At,vaDie
regten.
Arnestirement , m. afmeting, a fpassintj f.,
— [Jur.] Schatting, waardebepaling f.
Amesurer, v. a. Schatten, op zjne uistewaardebepalen. — t Am- on sujet, schadevergoeding
eischen.
Arnétabole of Anaétan,orphote , adj.
[H. n.] Ilan geene gedaantewisseling onderlowiij
(van insecten).
Annétanlorphose, f. [b.. n.] Het ontbreken der
gedaantewisseling (bij sommige insecten).
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Ametamorphote, z. AIMETABQLE.
t Aniète, f. (verkiw. van dine) Zieltje n. (Bij

Montaigne voor zwakke, bloode ziel.)

Aineté, e, [Jur. anc.] Fief ameté, leengoed,

voor welks regten de leenheer en de leenman eene

bepaalde overeenkomst gemaakt hebben.
Arnéthyste , f. Amethist m., violetkleurig
edelgesteente n.
Arnéthysté, e, Améthystin, e, adj. Amethist- of violetkleurig. — Amethystée, f. [Bot.]
amethist-plant f.
Amétrie, f. Onregelmatigheid, wanverhouding,
onevenredigheid f.
Ameublement , m. Stol'eersel, kamerhuis
meubelen.
-radn.,
Ameubler, v. a., z. AMMEUBLIR.
Ameublir, V. a. Aan onroerend goed de hoedanigheid van roerend goed geven. — [Agric.]
Den grond losser, luchtiger malven, opwerken,
tillen.
Aineublisseinent, m. [Jur.] Verandering f.
in roerend goed; het roerend gemaakte goed. —
Agric.] Opwerking, lossermaking f. van den grond,

t

il m.

Ameutlonner, v. a. [Agric.] Koren of hooi
te koop zetten.
Aineuté, e, adj. (en part. passé van ameuter)
Te hoop geloopen, opgeruid, opgehitst.
Ameuter, v. a. [Chas ' Koppelen, de honden
gewennen om zamen te lagen. — Te hoop brengen
(het volk, de voorbijgangers), opruien, aanstoken,
ophitsen, .gaande maken. — S'AíMEUTER, v. pr. Zamenrotten, met oproerige oogmerken bijeen komen.
Ami, in., Annie, f. Vriend m., vriendin f. —
Ami de cour, schijnvriend, Ami de table, de bouteille, tafelvriend, bekervriend. Ami de la maison,
huisvriend. Ami jusqu' aux autels, vriend, die
alles wil doen behalve wat met de godsdienst strijdt.
Ami jusqu' à la bourse, vriend, die geen geld wil
leenen. (Prov.) Les bons comptes font les bons
amis, effen zekeringen maken goede vrienden. On
connait les amis au besoin, in den nood leert men
zijne vrienden kennen. Ami au préter, ennemi au
rendre, door leenen maakt men zich vrienden, maar
door terugvragen vijanden ; gaarne leenen, maar
ongaarne teruggeven. Bien server fait amis, et
vrai dire ennemis, gedienstigheid maakt vrienden,
de waarheid zeggen maakt vijanden. Ami a pen-

dre et à dépendre (of à vendre et à dépendre)

een vriend op leven en dood. — Minnaar m., minnares f. (in dien zin doorgaans (fam.) bon armi,
bonne amie). (Prov.) Sage ami et sotte amie,
onze vriend moet wijs zijn, maar onze geliefde ot

AMIABLE

AMMOPHILE.
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minnares mag niet te veel verstand hebben. Jamais
Amirauté, f. Admiraalswaardigheid f., admihonteux n'eut belle amie, wie verlegen is, krijgt raalschap n.; — opperbeheer n. der zeezaken, zeereen mooi meisje; in de liefde moet men niet ver bewind n., zeeraad m., admiral,iteit;f. -- Conzijn. — Liefhebber, beminnaar, voorstander,-legn seil dam-, raad van koloniaal toezigt (in Frank-

beschermer m., liefhebster, beminnares, voorstandster, beschermster f. — Aanhanger m., aanhang
Dikwijls dient ami als gemeenzaam of-sterf.—
wel geringschattend woord van toespraak : L'ami,
peux-tu m'indiquer an autre chemin ? Zeg eens
vriend (vriendje), kunt ge mij een' anderen weg
wijzen? Ami de la faveur, de la fortune, wie alleen den grooten en rijken zijn hof maakt, pluim
m. — La société des Amis,-strjke,ogndia
't genootschap der Vrienden, der Kwakers. — Ami,
amie wordt ook gezegd van dieren, die voor den
mensch genegenheid aan den dag leggen, en van zaken, die hem nut, voordeel, gemak aanbrengen :

rijk sedert eenige jaren ingesteld) .

Anniré, m. [Jard.] : Am-roux en Am- joannet,
twee soorten van zomerperen.
Amissi.bilité, f. [Jur.] Verliesbaarheid f.
Amissible, adj. [Jur.] Verliesbaar.
Arnission, f. [Jur.] Verlies n.
Amitié, f. Vriendschap. , wederzijdsche toegenegenheid en verkleefdheid f., hartenverbond n.
Contracter, lier, faire am- avec qn. Vriendschap
met iemand sluiten. Manquer à lam-, de vriendschap schenden. Prendre qn. en amitié, vriendschap voor iemand opvatten. Se lier dam- aver
qn., een vriendschapsverbond met iemand sluiten.
(Prov.) L'am- passe le gapt, onder vrienden kijkt
men zoo naauw niet. — Ook in
i 't meerv. gebruikelk : Les bienfaits s'oublient, les am-s cessent, de
weldaden worden vergeten, de vriendschapsverbindtenissen nemen een einde. Men gebruikt het woord
ook van de genegenheid, die sommige dieren voor
den mensch, ja sommige onbezielde dingen voor elkander aan den dag leggen : L'am- du Chien, du
cheval pour son maitre, de vriendschap, r,,ehechtheid van den hond, van het paard voor zijn' mees
Lam- de Ia vigne pour 1'ormeau, de voorkeur-ter.
van den wijnstok voor den olm. — (fans.) Goede
dienst, gunst f., gunstbewijs, genoegen, vermaak n.

.

Le Chien est l'ami de 1`homme; Ie vin est l'ami
(goed voor) de l'estomac. — In `t quadrille-spel heet
ami hij, die den geroepen' heer heeft.
AMI, E, adj. Bevriend: Peoples amis, bevriende
volken; — Couleurs amies, wel zamenpassende kleuren; — La fortune amie, de gunstige fortuin; —
un visage ami, een welwillend, vriendelijk gelaat.
Amiable, wij. Vriendelijk, minzaam. In dien
zin weinig gebruikelijk.) Am- compositeur, twistvereeenoar in der minne. — [Math.] Nombres
am-, bevriende getallen, zoo als 284 en 220, omdat

(e som van al de deelers (met de eenheid) van 't
eene getal het andere voortbrengt - A L'AMIABLE.
.

loe. adv. In der minne, in 't vriendelijke, op min- Faites mol lam- de passer cbez mon frère, doe
zame wijze. Vente à l'ainiable , verkooping uit 'mij 't vermaak bij mijn' broeder aan te gaan. —
vrije hand.
[Peint.] Overeenstemmin der kleuren. (In dien
Anniablement, adv. Op minnelijke wijze, in zin verouderd.) — [Com.] Le bon bid a de Jamder minne.
(of a de la main) het goede graan valt zwaar in
Annian of Aanihan, m. [Mar.] Naam aan de hand, laat zich vettig aanvoelen. Cette étoffe
boord van ieder ding van touw of hout, dat men na point dam-, deze stof is hard, wreed op het
voor 't oogenblik bij gebrek van 't eigenlijke voor- aanvoelen. — AMITIES, f. pl. Verpligtende, beleefde
werp gebruikt.
woorden, beleefdheden; groetenis: Il ma fait mille
Ainiantacé, e, adj. [Minér.] Naar amiant am-, hij heeft mij duizend beleefdheden bewezen.
asbest
gelijkende,
steenvlasachtig.
of
Faites lui mes am-), doe hem (haar) mijne groete.
Armante, m. [Minér.] Delf sto/felik vlas, steent Aniltonner of Lmmitonner , V. a. In
g

vias, aardvlas, bergvlas n. vlassteen, vezelsteen m., zachte stoffen wikkelen.
bergwol f. asbest, a mn i a n t m., bij de Russen
Amman, m. Ambtman, titel van een gemeentesteenzijde f. (kamenisjilk) geheeten.
hoofd in Zwitserland. De voorzitter van 't zwitAiniantoide, adj. Dat het voorkomen van sersch eedgenoodschap heet 1 an d a m m a n.
amiant heeft.
Animi, m. [Bot.] Hoerenkomijn n.
Amieal, e, adj. Vriendschappelijk : Conseil
Ammoehosie, f. (pr. ch = k) [Méd.] Zandam-, vriendschapsraad, vriendenraad. (Niet van bad.
personen en ook niet in m. pl. gebruikelijk.)
Amnmodyte, adj. [H. n.] In 't water levend
Amidine, f.. [Chim.] De oplosbare zelfstan- (van dieren en planten). dis subst. m. Zandaddigheid in ieder zetmeel bolletje.
der f., Tobias- of zandvisch, zand-aal m.
Ainicalemnent, adv. Vriendschappelijk , als
Aminoline, f. [ Chim. ] Zoutvatbare basis uit
vriend.
de niet overgehaalde dierlijke olie van Dippel.
Amict, m. [Liturg.] Priesterlijk schouderdekAmmoli q ue, adj. [Chim.] Sel am-, zout, dat
sel n., tusschen de albe en de soutane; a m i c t u s in. die stof tot basis heeft.
Amidin, m. [Chim.] Het omkleedsel van ieder
Ammon, m. Bijnaam van Jupiter, zoo als hij
zetmeelbolletje.
in de Libysche woestijn met een ramshoofd werd
Amidon, m. Stijfsel, stij fselmeel, zetmeel n.
voorgesteld; van daar [H. n.] Corne d' Ammon,
Ainidoniser, v. a. [Chim.] Tot stijfsel of zet Ammonshoren, ammoniet m., een versteend weekdoen overgaan.
-mel dier (wegens de overeenkomst der schelpen met de
Amidonite, f ., z. AIIIDINE.
horea^s op 't hoofd van Jupiter Ammon)
Amidonner, v. a. [Tech.] Stijven, met stijf
Ainmoneen, ne, adj. [Ant.] Eeriture amselpap besmeren, door stijfselpap halen. — s'AMI- m-ne, Lettres amm-es, geheimschrift n., heilige letDONNER, v. pr. (iron.) Zich poederen.
ters der egyptische priesters.
Amidonnerie , f. Stij fselinakerij , stij fsel faAannoniac, aque, adj. LChim.] Sel amm-,
brijk f.
ammoniak-zout, een grjswit, glasachtig zout van
Amidonnier, m., -ière, f. Stijfselmaker m., scherpen pissmaak. Gomme amm- aque, harsgona f.
-maakster f. Ook als adj. voorkomend: Les ou- uit Oost-Indië.
vriers am-s, de knechts van de stij fsel fabriek.
Amnmoniacal, e, ]Chim.] Vlug loogzout of
Arnie, f., z. Alit.
ammoniak bevattend of daarvan den reuk, de eiAmi dale, f. en zijne afgeleiden, z. AMYGDALE . genschappen hebbende.
Amineir , V. a. Dunner maken, verdunnen,
Aininoniacé, e, [Chim.] Ammoniak bevatdunnen. — s 'AMINCIR , v. pr. Dunner gemaakt wor- tend.
den, dunner worden.
Ammoniate, m. [Chim.] Verbinding van amAinincissernent, m. Verdunning; dunnerwor- moniak met een metaal-oxyde.
ding f.
Aenmoniaque, f. [Chim.] Vlug loogzout n.,
Amineur, m. (weleer) Gezworen zoutmeter m. ammoniak m., eene verbinding van stikstof en ovaA miral, m. Vlootvoogd, bevelvoerder der vloot, tersto f
a d m i r a a 1, a m i r a a 1, m.: — het admiraalschip
Aminoniaqué, e, adj., z. AMONIACE.
(ook vaisseau amiral); het wachtschip (in de haven,
Arninonite , f., z. v. a. Coyne d'Ammon , z.
waar de vonnissen van den krijgsraad uitgevoerd AMMON.
worden) . — [H. n.] Een der schoonste dagvlinders,
AmEnoninre, f. IChim.] Verbinding van den
de admiraal of nommer-vlinder m.
ammoniak met de oxyden van sommige metalen.
Amiralat , m. Het groot-admiraalschap n.
Amnmonoide, adj. [H. n.] 1Vaar ammonsho(voorm. fransche waardigheid, in 1830 opgeheven) . rens gelijkende.
Amirale, f. Admi-raalsvrouw f.
Anirnophile , adj. [H. n.] Gaarne in zand
Amirante, f. Admiraal bij de Spanjaarden.
levend.
:

-

,
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AMNESIEAMOUR.

A,nnésie, f. [Méd.] Geheugenverlies n., ge-

heugenzwakte f.

Amnestique, f. [Didact.] f. De kunst van
vergeten, vergeetkunst f.
Amnieole, adj. [H. n.] Stan de rivieroevers
groeijend.
Annniomaneie, f. [Ant. gr.] Waarzeggerij f.
uit het lamsvlies [amnios] .
Amnios , m. [Anat.j Lansvlies n. , dat de
vrucht in 't moederlijf omgeeft, van welke het enkel gescheiden is door een vocht, les eaux of la
liqueur de l'amnios, ook enkel les eaux, het lamsvocht, kinderwater, geheeten. — [ Bot. Slijmig
vocht, dat de bevruchte zaadkorrel bevat]
Amniotiqiie, Amnique, adj. [Anat.] Wat
tot het lamsvlies behoort. — [ Chim.] Acide amnamnios-zuur.
Amnistiable, adj. Voor strafontheffing vatbaar : Des prisonniers amn-s.
Annnistie, f. Bedelving in de vergetelheid; vorstelijke vergiffenis : kwijtschelding van straf aan
velen voor staatsmisdaden, vergeving en vergeling,
amnestie f.
Amnnistié, e, adj. (en part. passé van amnistier) Begengdigd, In de amnestie begrepen. Ook als
subst. : Les amnesties, de begenadigden, g e a mnestiëerden.

Alnnistier, V. a. in de vergetelheid begraven;
ongestraft laten, in de algemeene vergiffenis begrj
pen, amnestiéren.
Amnodiateur, m., -trice, f. Landpachter m.
-pachtster f.
Amodiation, f. Verpachting, pacht f.
Amodier, V. a. In pacht geven, verpachten
Auioindrir, V. a. Verminderen, minder of
kleiner maken, doen afnemen. — AMoINDRIR, V. n.
en S'A310INDIIIR, V. pr. Verminderen, minder of
kleiner worden, afnemen.
1- Antoindrissance, f. Het verminderen; de
vermindering f.
Amoindrissement, m. Vermindering, afneming f.
Amoindrisseur, m. Verminderaar; — bekorter, zamentrekker ni. van eens anders werken.
-

Amoise, f., z. MOISE.
Amoissonnement, m [Feod.]

den oogst.
-j- 5 Amoitir,

V.

Reet n. op

a. Bevochtigen; — vermurwen.

Amolette, f. [Mar.] Spilgat n.
Amolli, e, ar/i. (en part. passe van amollir)

Verweekt, verwijfd geworden.
Annollir, v. a. Zacht, week, lenig maken; —
verzwakken, verslappen, verwijfd maken; — verzachten, verteederen, vermurwen. — S'AMOLLIR,
V. pr. Zachter, leniger worden; — krachteloos,
ontzenuwd, verwijfd worden; — verteederd, zachter
gestemd worden,
Ainollissant, e, Verzachtend; verzwakkend,
ontzenuwd.
Amollissement, m. Verzachting , weekma
king; weekheid, lenigheid f. — Verslapping, ontzenuwing; weekeljkheid f.
Amome, m. [Bot.] Plantengeslacht, waartoe
de gember, kardamom en paradijskorrels behooren.
Am- sauvage, wilde gember f.
Amoneelé, e, adj. (en part. passé van amonceler) Opgehoopt.
Amoneeler, v. a, Ophoopen, opstapelen, optassen, zamenhoopen, te hoop brengen of zetten;
in menigte bijeen zamelen, bijbrengen (b. v. bewijzen) . - S'AMONCELER, V. pr. Zich ophoopen, zich
opeen stapelen (lett. en fig.).
Arnoneellement, m. Ophooping.
Amont, adv. [Bot.] Stroomopwaarts (het tegengest. "van aval). Le pays dam-, het hoogex
gelegen land, bovenland. Ces marchandises viennent dam-, die koopwaren komen van boven.
stroomafwaarts. En am- de la ville, boven de stad,
de rivier op. Aller- en am-, tegen den stroom op
varen. — [ Mar.] Vent dam-, wind tusechen NO.
en ZO. door 't O. heen. — [ Fauc.] Mettre l'oiseau
am-, den vogel loslaten, opwerpen. L'oiseau tient
am-, de valk houdt zich zwevend boven zijne prooi.
Amontal, e, adj. [Mar.] Oostelijk. Les vents
amontaux, de oostewinden.
Amorsage of Amoreenient, m. Het oplerroen van kruid op de pan van een vuurwapen. —
[Pèch.] liet hechten van lokaas aan het vischtuig,
-

Amoree, f. Lokaas, aas n. Am- vive, lok
levende visch, die tot lokaas dient; —-visch.m,
aanloksel n. ; aanlokking , verleidelijkheid f. —
Pankruid, zundkruid n. ; het knalpoeder voor de
slaghoedjes. Coyne dam-, pankruidhoren m. Lamna pas pris, 't ge- weer (de pistool) heeft geketst,
't schot is niet afgegaan. Sans bruler one am-,
zonder een schot te doen. — [ Tech.] Opgelost
goud, zilver of platina om er de koperen voor
-werpni
te dompelen.
Amorcé, e, adj. (en part. passé van amorcer)
Van lokaas. ook van pankruid voorzien; — aan
verleid.
-gelokt,
Amoreement, m., z. AMIORCAGE.

Amorcer, v. a. Van aas voorzien; (het vischtuig), met aas lokken (vogels, visschen); — kruid
op de pan of op 't zundgat doen; het slaghoedje
Opzetten. Ook zonder voorwerp gebezigd: Je n'ai
pas eu le temps d'amorcer. — Aanlokken, verlokken,
verleiden. — [ Tech.] Het koper in opgelost goud,
zilver of platina doopen. -- Een' hevel met vocht
vullen en hem omkeeren om den korten arm in te
dompelen. — Een gat voorboren, om het met den
avegaar te voltooijen. Een stuk ijzer aan 't eene
eind bijna wigvorinig afplatten. — S'AMZORCER, v. pr.
Met aas, met pankruid voorzien worden.
Amorceur, m., -ease f. Hij of zij, die lokaas gebruikt; verleider m., verleidster f.
Amorgoir, m. [Tech.] Voorboor, steekboor,
spitsboor f. — Koperen slaghoedjes-doosje n.
Amoroso, adv. (ital.) [Mus.] Zacht en teeder.
Anmorphe, adj. [H. n.] Zonder bepaalde gedaante, vormeloos.
Anmorphie, f. H. n.] Vormeloosheid, wanstaltigheid, misvorm beid f.
Amorti, e, adj. (en part. passé van amortir)
Verdoofd, verzwakt, uitgebluscht; — afgelost.
Amortir, V. a. Minder hevig maken, de kracht
der werking matigen, doen bedaren , temperen;
verzwakken, verbleeken (van kleuren); verdooven,
dempen (van geluiden); verlammen; [Cuffs.] Amof faire am- des légumes, groenten afkoken. —
Verkoelen , allengs ui.tdooven , uitblusschen (het
vuur der jeugd, de hartstogten), verstompen (den
angel der smart) . — [ Prat.] Am- une rente, eene
rente aflossen, haar doen ophouden. door afbetaling
van 't kapitaal. Am- ses dettes, la dette publique,
zijne schuld, 's lands schuld door achtereenvolgende betalingen uitdelgen, afdoen, a m o r t i s ér e n. — Féod.] Am- toi et hommage, zich van
den leenpligt vrijkoop en, doen ontheffen. — [ Mar.]
Am- un batiment, de vaart van een schip stuiten.
- A MORTIR, v. n. [Mar.] Gedurende de eb gestrand blijven. — S'AMORTIR, V. pr. Minder hevig
gemaakt worden, vernauwen, bedaren enz. (in al
de beteekenissen van 't bedrijvend werkwoord) .
Atnortissable , adj. .Aflosbaar, uitdelgbaar
(van renten, schulden).
Amortissenient, m. Afkoop m., uitdelging f.
(van renten, jaargelden enz.) , vernietiging f. (der
openbare schuld door achtereenvolgende aflossingen). Caisse, fonds dam-, de kas, het fonds, bestemd tot de achtereenvolgende uitdelging der openbare schuld, amortisatie-kas f., amortis a t i e- f o n d s n. — [Jur. anc.] Het overlaten van
een goed aan de doode hand; verlof, door den
koning voor geld aan lieden van de doode hand
gegeven om eigenaars te worden, onder bepaling
van het goed niet weder te mogen verkoopen. —
[Arch.] Topsieraad n. op een gebouw, sluitsieraad
van eeneg gedeelte eens bouwwerks. Mettre un
vase en am-, met eene vaas sluiten, laten a (sterven; ook de naam der holkeelen (aan de buitenramen en deuren) , die 't inwateren beletten. —
Het gestrand blijven van een vaartuig bij ebbe. —
L'am- des passions, de verdooving, uitblussching
der hartstogten.
Amouillante, adj. [Agric.] Vache amouillante, koe, die op het punt van te kalven is of
werkelijk kalft, kalfkoe.
Ainouille, f. [Agric.] Biest f., eerste melk
eener koe, die gekalfd heeft.
Amoniller, V. a. Kalven.
Auiiour , m. (in 't meervoud doorgaans , f.)
Liefde. Am- divin, sensuel, goddelijke, zinnelijke
liefde. Am- paternel, maternel, conjugal, filial,
fraternel, vader-, moeder-, huwelijks-, kinder-,
broederliefde. Door het voorz. de aan een ander
-

AMOTTRACIIÉ

--

woord verbonden, bepaalt dit laatste 1 0 den aard
der liefde: Am- d'intérèt, de concupiscence, baat
zinnelijke liefde; 2° het-zuchtige,vlsjkof
voorwerp der liefde: Lam- de Dieu, du prochain,
du travail, du jeu, (le liefde tot God, tot den
naasten, tot den arbeid, tot het spel; 3° de persoon, welke die liefde koestert: l'am- des pères, des
mères, des peoples, de liefde der vaders, der moe
volken. — (Prov.) Tout par am- et rien-ders,
par force, men slaagt beter met zachtheld dan
niet geweld, met liefde dan met dwang. Pour l'amde Dieu, om Gods wil; om niet. Vous avez lair
de travailler comme pour l'am- de Dieu, gij schijnt
slechts ongaarne, omdat het niet anders kan, te
werken. Allen-y pour l'am- de moi, ga er om
mijnent wil, mij ten gevalle, heen. Am- de soi,
liefde tot zich zelven, zelfliefde (als instinct) . Ampropre, eigenliefde, (meestal in den zin van) te
hooge, te voordeelige gedachte van zich-zelven. —
Liefde, geslachtsliefde, liefdedrift, min f. ; ook:
minnehandel m., g a l a n t e r i e f. Am- naissant,
pur, _ fidèle , éternel , coupable, adultère, opkomende , zuivere , getrouwe , eeuwige , strafbare,
echtbreukige liefde. (fam.) Faire l'am-, zijn hof
maken, vrijen. Filer le parfait am-, langdurig en
kuisch beminnen. (Prov.) Am- apprend les fines
à danser, de liefde doet wonderen. Il n'y a ni
belles prisons ni laides am-s, geen kerker is mooi,
geen liefje leeljk. A battre faut l'am-, slaag verdrift de liefde. Cast un vrai remède dam-, zij
is een waar middel (remedie) tegen de liefde. Les
lunettes at les cheveux gris sont des remèdes
dam-, een bril en grijze haren jagen de liefde
weg. Froides mains, chaudes am-, koude handen,
warme liefde. -- Amour drukt ook uit: het voorwerp
dat men hartstogteli.jk bemint: Cet enfant est l'amde ses parents, dat kind is de wellust ziener ouders.
Les arts sont mes seules am-s, de gunsten zijn
't eenig voorwerp mijner liefhebberij. — Mon
amour (als liefdeterm, oudtijds m'amour), mijn
liefste, schatje. Am- platonidue; zuiver geestelijke,
van al het zinnelijke ontdane, platonische liefde.
Ouvrage fait avec am-, een uit eigene neiging
en zorgvuldig uitgevoerd werk. — Amour wordt
ook van de onderlinge genegenheid der , dieren, inz.
van de paardrift der wijfjes gebruikt. Etre en am(of en chaleur) , loopsch zijn (van honden) , krolsch
zin (van katten), togtig zijn (van koeijen), bronstig
zijn (van vogelen) enz. — [ Agric.] La terre est
en am-, de grond bezit welige groeikracht. —
[Myth.] L'Amour, de liefde, liefdegod; Amor
Cupido (bij de Grieken Eros) , de zoon van Venus,
Beau comme l'Am-, volmaakt schoon. (fig, et fam.)
C'est uit Amour. 't is een allerliefst kind , een
engel van een meisje of vrouw. Cette montre est
un véritable am-, dat horologie is waarlijk allerliefst, alleraardigst. Les Amours, de lie fdegoodjes,
broeders van Cupido. — [Jeu] Jeu de l'am-,
liefdespel (veel gelijkende &p 't ganzespel). — [Faut.]
Voler dam-, de valken vrij rond laten vliegen om
de honden te ondersteunen.
Ainonrache, e, adj. Smoorlijk verliefd, ver
-slingerdop.
Ainouracher, v. a. (fam.) Smoorlijk verliefd
maken. — s'AMOURACuER, V. pr. Eerre dwaze liefde
opvatten, dol of smoorlijk verliefd worden, zich
verslingeren.
Amourette, f. (verklw. van amour) Voorbij
niet ernstig gemeende liefde, minnarij f.,-gande,
minnehandel m. Se marier par am-. uit liefde een
huwelijk beneden zijn' stand aangaan. - [Bot.]
Naam vare vele lieve weidebloempjes , liefdegras,
koekoeksbloempje n. — AMOURETTES, f. pl. (Cuffs.]
De beste vleeschstukjes, patersneedjes, het merg
uit de beenderen.
Ainoureusernent, adv. Verliefd, met liefde,
teeder (b. V. iemand aanzien); — bevallig, met bevalligheid, liefelijk (b. v. schilderen, spelen, zingen) .
Atnoureux , -ease , adj. Verliefd , minziek, tot minnen geneigd, liefde., aanduidend, liefde
inboezemend, lonkend, lodderig: Eperdument, passi
dol, smoorlijk, hartstogtelijk ver--onémeta,
liefd. Lettres am-euses , minnebrieven. Regards
am-, verliefde, lodderige blikken. (Prov.) I1 est
am- des onze mille vierges, 0( 11 serait am- dune
chèvre coiffée, hij loopt alle schorten, alle mutsen
na, is op elke vrouw verliefd. — Am- de, gesteld,
gezet op, ingenomen met, gehecht aan, verzot op:
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II est am- de tableaux, hij houdt magtig veel (is
verzot op, is een, liefhebber) van schilderijen. Il est
am- de la liberté, hij is gehecht aan , (is een voor
verdediger) der vrijheid. Etre am-, de-stander,
ses ouvrages, de ses opinions, met zijne werken,
zijne meeningen ingenomen zijn. — [ Paint.] Pinceau am-, mollig penseel, aanminnige schilderwijze.
— [Agric.] Terre am-euse, goed bemeste, doorwerkte, vruchtbare grond. [Mane[.] Drap am-,
zacht en vast aanvoelend laken. — AMOUREUX m.,
-EUSE, f. Minnaar, vrijer, m., minnares, vrijster f.,
geliefde, verliefde m. en f.
Amovibilité, f. Afzetbaarheid f.
Amovible, adj. Afzetbaar (van post bekleeders);
herroepeljk, onbestendig (van posten, ambten).
Ampac, m. [Corn.] Lijmhars f., gom van twee
boomen der Molukken.
Anipasteler, v.a. Tech.] , Z. EMPASTELER.
Ainpélidé, e, adj. t[Bo .] Naar den wijnstok
gelijkende.
Ampelite, f. Zwarte kleiachtige leisteen m.,
zwarte schieferklei, aardhars, f., vroeger voor de
wijngaarden gebruikt, en ook crayon des charpentiers, timmermanskrjt, geheeten.
Annkélographie, f. Wijnberg- of wijngaard
verhandeling f. over den w(nstok.-beschrjvingf.,
Ampharistère, adj. [bidact.] Linksch, onhandig.
Ainphéniérine of Atnphiuiérine, f. [Md.]
Alledaagsche koorts f.
Adnphiarthrose, . f. [Anat.] Half bewegelkheid, onmerkbaar beweeglijke gewrichtsverbinding
f. van twee beenderen.
Autphibie, adj. (van dieren en planten) Op
het land en in 't water levend, tweeslachtig, halfslachtig, a nip h i b i s c h. - AMPHIRIE, m. (alleen
van dieren) Dier n., dat op het land en in 't water
kan leven, inz. een koudbloedig longdier, kraak beendier, (minder goed) tweeslachtig of halfslachtig
dier, amphibie f. — ( fig. et fam.) Cast un
amphibie, 't is een man, die twee veruiteenloopende
ambachten drijft, of twee strijdige meeningen heeft.
Amphibien, ne, adj. [H n.] Lucht èn water
inademend.
Ainphiliioraphie, f. [H. n.] Beschrijving
der amphibian.
Amphibiographigne, adj. [H. n.] Wat tot
de amphibiën-beschrjving behoort of betrekking
heeft.
Auiphibiolithe, m. [Géol.] Amphibie-steen
m., versteende amphibie f.
Aniphibiologie, f. [[I. n.] Amphibian-leer f.,
verhandeling f. over de amphibian.
Arnphibiologique, adj. H. n.] Wat tot de
e betrekking heeft,
amphibian-leer behoort of daarto
Amphibiologae, m. [.H. n.] Een kenner of
beoefenaar m. van de amphibian.
Ainphiblestroïde, adj. [Anat.] Membrane
amph-, het netvlies van 't nog.
Amphibole, m. [Minér.] Hoornblende, zwarte
schorl f.
Anmphibolie, f. [Philol.] Dubbelzinnigheid f.
Awphibolifère, adj. [Miner.] Hoornblendebevattend.
Autphibolique, adj. [Minér.] Roche amph-,
steensoort, waarvan hoornblende de basis is.
Amphibolite, f. [Géol.] Bijna geheel uit gekristalliseerde hoornblende bestaande steensoort f.
Aanphibologie, f. Dubbelzinnigheid f. in de
rede, vatbaarheid f. voor tweederlei uitlegging.
Aenphibologigne, adj. Dubbelzinnig.
Annphibologignement, ode. Op dubbelzin
dubbelzinnig.
-nigew3z,
Amphiboloide, a1j. [Géol.] Naar hoornblende
gelijkende.
Amphibraquu.e, adj. et subst. m. [Poes. anc.]
Voetmaat f. van drie lettergrepen, waarvan de middelste lang is, amphibrachys m.
Ainphicarpe, adj. [Bot.] Plante amph-, plant,
die vruchten van tweederlei gedaante draagt of
welker vruchten op verschillende tijden rijpen.
Amphiicéphale, adj. [H. n.] Met twee tegenoverstaande hoofden..
Amphictyon, m.. [Ant. gr.] Vertegenwoordiger m. van eene der grieksche bondsteden, die stemregt
had in den Conseil dvs amph-s, den raad der amphi.ctyons of de vergadering der algemeene Staten
van Griekenland.
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Annphictyonique, adj. [Ant. gr.] Wat tot
den raad der amphictyons behoort o f betrekking heeft.
Ainphieyon, m. [H. n.] Fossiel verscheurend
dier, in het fransche departement Gers gevonden.
Amphicyrte, adj. [Didact.] Afgerond, bijna
bolvormig.
Aniphidiarthrose, f. [Anat.] Dubbele inwrichting f.
Ainphigène, adj. [Chim.] Corps amph-, enkelvoudig ligchaam, dat door zijne verbinding met
andere zelfstandigheden zuren en bases voortbrengt.
AMPHIGENE, m. [Minér.] Witte vulkanische granaat,
leuciet, leucolith m..
Amphigouri, m. Verwarde taal, wartaal,
onzamenhangende rede, zinnelooze woordenkraam f.
(meest opzettelijk zoo gemaakt).
Amphigourique, adj. Verward, onverstaanbaar.
Amphigouriquement , adv. Verward, op
onverstaanbare weze.
Amphihexaèdre, adj. [Miner.] Dubbelteer
kristallen.)
-lingvos(a
Amphirnacre, adj. en subst. m. [Poés. anc.]
Voetmaat f. van drie lettergrepen, waarvan de micldelste kort is, a mp h i m a c e r m.
Amphirnalle, m. [Ant. rom.] Wintermantel m.
der Romeinen, aan beide zijden ruig.
Amphimérine, adj., z. AMPHEMERINE.
Ainphipneuste, in. [H. n.] Dier met dubbelen
ademhalingstoestel (door kieuwen en door longen.)
Amphipode, adj. [H. n.] Animal amph-, of als
subst. an amphipode, dier met tweederlei voeten.
Annphiptère, m. [Bias.] Gevleugelde draak ni.
of slap f.
Ainphisbène, [H. n.] Ringelslang f.
Amphisciens, adj. en s.m.pl. [Géog.] Twveeschaduwigen, bewoners van den verzengden aardgordel.
Amphismile, f. [Chir.] Tweesnijdend mes n.
Amphistome, adj. [H. n.] Om den mond of
om eene opening staande. — AnIPHISTOME, m. Dubbelworm m., een ingewandsworm, vooral der vogelen.
Amphitheatral, e, adj. Wat tot een amphitheater behoort of betrekking heeft, amp h i t h e atraal.
Annphithéatre, m. Oudtijds ronde of ovale,
nu halfronde trapsgewijs of schuin opgaande
schouwplaats f. tegen over het tooneel, amp h i thean. — Plaats, waar de hoogleeraars der ontleedter
kunde, scheikunde enz. hunne lessen geven; ontleedkamer, snijkamer f. — Ce terrain ia of s'éleve
en am h- (forme amph-), die grond loopt trapsgewijs of allengs op.
Amphithéatrique, adj. [Paléogr.] Papier
amph-, soort van egyptisch papier n., in 't oude
Rome veel in gebruik.
Ahiphitrite, f. (eig.) Naam van de gemalin des
zeegods Neptunus; —(fig.) de zeef. Le sein d'Amph-,
de schoot, de diepte der zee, de zee. Le dos d'Amph-,
het vlak, oppervlak n. der baren. — [H. n.] Zand
rolvormige waterworm m.
-koerm.,
Am hitryon, m. Gastheer, mild onthaler m.
(naar den hoofdpersoon in een bluspel van Molière);
soms ook z. v. a. horendrager m.
Amphore, f. [Ant.] Wijnvaas f. met twee ooren
of handvatsels; a mph ora f. — [Poés.] Kruik,
flesch f. ; — groote wanmaat f. der Romeinen; —
[Astr.] Naam, dien de Ouden soms aan den Waterman gaven.
Ample, adj. Lang en breed, wijd, ruim, wat
in lengte en breedte de gewone maat overschrijdt;
— wijdloopig, uitvoerig, breedvoerig, omstandig,
ampel.
Ampleetif, -ive, adj. [Bot.] Geheel omvattend.
Amplement, adv. Ruimschoots, overvloedig, —
breedvoerig, wildloopig; in 't breede.
Ampleur, f. Ruimte, wijdte, breedte, f. (inz.
van bekleedingen); — breedvoerigheid f.
Amplexicaule, adj. [Bot.] Den stengel omvattend.
Amplexiflore, adj. [Bot.] De bloem omvattend.
Ampliatif, -ive, adj. Uitbreidend, toevoegend (inz. van pauselke breven en bulten).
Antpliation, f. [Fin. et Admin.] Dubbel afschrift, duplicaat n. Pour amp!-, voor gelijkluidend
afschrift, voor eopie conform. — [Jur.] Afschrift
van 't oorspronkelijke gedeponeerde stuk. -- Bref
d'ampl-, uitbreidend en ophelderend bijvoegsel eener
pauselijke breve.
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Ampiifcateur, m. Uitbreider, uitwijder m.
(alleen van taal en stijl en in kwaden zin gebezigd.)
Amplification, f. [Rhét.] Uitwijding, uiteen
ontwikkeling f. ; — vergrooting, overdrij--zeting,
ving f. ; — opstel over een gegeven onderwerp (en
de collegian); (iron.) Ampl- de collége, slechte uit
verwarde woordenkraam f., gedwongen-enztig,
en dorre arbeid, m. — [Opt.] Schijnbarevergrooting
van de schijf der hemelligchamen in 't mikrosltioop.
" Amplifier, v. a. Uitbreiden, uiteen zetten, uitwijden over (een onderwerp); — vergrooten, wat
bijvoegen, overdrijven.
Amplipenne, add. [:H. n.] plet grooteen breede
vleugels.
Afnplissinne, adj. Zeer wijd of breed (fam. en
weinig in gebruik); — voormalige eeretitel van den
rector der universiteit van Parijs; hoogaanzienl jke,
hoogedele.
Amplitude, f. [Géom.] Regte lijn, begrepen
tusschen de beide uiteinden van den boog eener
parabool. — [Astr. j Boog des horizonts, die uitdrukt
hoeveel een hemellicht buiten het Oosten opkomt of
buiten het Westen ondergaat, amplitudo m. -[ArtilI.] Amp!- de jet, schotwijdte f., boog, dien een
werptuig beschrijft.
Arnpondre, m. [Bot.] Naam der blad- en
bloemscheeden van zekere palmboomen op Madagaskar en de Mascarenhas.
Armpoule, f. Fleschje n. (In dien zin oud en
buiten gebruik) . La sainte amp-, het heilige olie
welks olie de koningen-fleschjvanRim,t
van Frankrijk van Clovis tot Lodewijk XVI. gezalfd
werden en dat in 1793 werd verbrijzeld. — [Méd.J
Blaar f. — [CTtim.] Dikbuikige flesch f. — [Pist's.]
Luchtbelletjes n. (op 't water gevormd, als 't régent) .
Ampoulé, e, adj. Opgeblazen, gezwollen, hoog
winderig (alleen van den stijl in gebruik);-draven,
— [Bot.] Blaasvormig.
Annpoulette, f. [Artill.] Een van touwwerk
en vet vervaardigde zundgatsprop f. — [Mar.]
Scheepszandlooper m.
Ainpullacé, e, adj. [H. n.] Fleschvormig,
blaasvormig. — Arnpullaire, adj. Flesch'esvorwig. .els subst. m. Zeker eenschelpig zoetwaterweekdier n.
Amputation, f. [Chir.] Afzetting (van een
ligchaamsdeel) , amputatie f.
Auiputé, e, adj. (en part. passé van amputer)
Afgezet, g e a mp u te e r d. tells subst. een mensch,
die de kunstbewerking der afzetting ondergaan
heeft, geamputeerde m. en f.
Amputer, V. n. [Chir.] Afzetten, amputéren,
eene amputatie verrigten.
Amrita, m. [Myth. id.] Godenambrozijn n.
Amulette, f. (de Académie noemt het m.) Gewaand voorbehoedmiddel n. tegen ziekte, betoovering
enz., amulet n.
Aninnitionné, e, adj. (en part. passé van
amunitionner) . Place kien amm- e, goed van kr jgsvoorraad voorziene plaats.
Aninnitionner , V. a. Van krijgsvoorraad
voorzien.
Amnre, f. [Mar.] Halstouw n., hals m. Am- s
de bonnettes, bejzeilshalzen. Avoir les am-s à tribord,
b babord, met stuurboords-, bakboordshalzen zeilen.
Changer dam, de halzen ontzetten, wenden. Am-s
du grand foe , uithalers van den kluiver. Am- de
misaine, fokhalzen. Dogue d' amure, z. DOOSJE.
Amnrer, v. a. [Mar.] De halzen toezetten, de
zeiltouwen aanhalen. Ainure à tribord ! stuurboordshalzen toe!
% Amusable, adj. Vermaakbaar, voor onder
vatbaar.
-houd
Amusant, e, adj. Vermakelijk, verlustigend,
tijdverdrijvend.
Aniiiseinent, m. Vermaak, tijdverdrijf n ., ver
tijdkorting f., onderhoud n. ; — tidver--lustign,
lies n., vertraging f., oponthoud ,n., — misleiding,
begoocheling, ijdele belofte f. — Etre lam- d'une
société, het voorwerp der spotternij in een gezel
zijn.
-schap
Amuser, V. a. Vermaken, verlustigen, den tijd
verdrijven, onderhoud of tijdverdrijf verschaffen; —
ophouden, den tijd doen verliezen, de aandacht aftrekken, verstrooien ; — misleiden, -met fraaije beloften paaijen, met ijdele hoop voeden. Ook zonder
voorwerp gebezigd. Des promesses qui amusent. —
(Prov.) Am- le tapfis, praten om te praten, onbe-
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duidend geklap uitslaan. — S'AMUSER, v. pr. Zich
vermaken, zich verlustigen; — beuzelen, den tijd
verliezen; zich ophouden. — Sam- de qn. , iemand
voor den gek houden, beet hebben. —= (Prov.) Samit la moutarde, zich met volstrekt nuttelooze dingen
bezig houden. [Jard.] Am- la sève, den boom meer
hout en scheuten dan gewoonlijk laten.
Anisette, f. ((am.) Klein vermaak n., beuzehag, speelpop f. — Een voormalig schietgeweer op
affuit en van klein kaliber.
5 Amuseur, m. Veemaker; — misleider, veel
-belovrm.
Amyctique, adj. [Méd.] Médicaments am-s,
bijtende plaatselijke, amyktische geneesmiddelen,
A€ny®lie, f. [Anat.] Het ontbreken van 't ruggemerg.
Amygdalaire, adj. [Géol.] Roche am-, steensoort met inwendige amandelvormige deelen.
Aniygdale, [Anat.] 14mandel m., naam der beide
keelklieren (ook tonsilles geheeten). — Ook als adj.
gebruikt : Des glandes amygdales.
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Anabrochisme, m. [Chir.] Kunstbewerking
(nu in onbruik) om de binnenwaarts gerigte oog
uit te trekken.
-hartjes
Anabrose, f. [Méd.] Wegknaging I. (door
scherpe vochten).
Anaeaanptique, adj. [Phys.] Terugkaatsend
(van 't licht en 't geluid) , a n a kamp t i s c h.
Anacamptiquemeut, adv. Bij wijze van terugkaatsing.
Anacandef, m. [H. n.] Draadslang f.
Anacarde, m. [Bot.] .dcajou-noot, indische
olifantsluis I.
Anacardier, m. [Bot.] Anacardie-boom, acajou, olifantsluisboom (in Amerika en Oost-Indie.)
Anacarthasie , f. [Méd.] Ligchaamszuivering f. naar boven, uitwerping, braking f.
Anacatharsique of Anacathartique,
subst. en adj. [Méd.], z. EXPECTORANT.
% Anaeephaléose, m. (Rhét.] Korte herhaling I. der hoofdpunten.
Anachorète, m. (pr. ch , = k) Kluizenaar,
bosch- en spelonkbewoner, heremiet m.
A.nachorétiqiie, adj. Kluizenaarachtig. Vie
an-, kluizenaarsleven.
Anachrempsie, f. (pr. ch = k) [Méd.] z. v. a

Amygdalé, e, Aniygdaliné, e, adj. [Bot.]

.-1mand vormig.

Amygdalifère, adj. [H. n., Bot.] Amandeldragend; amandelvormige deelen hebbende.
Amygdalin, e, adj. Van amandelen, met aman- EXPECTORATION,
delen bereid; — naar de vrucht des amandelbooms
Anachronisme, m. (pr. eh = k) Tijdreken gelijkende. — [Géol.] Roche am-e, Steensoort met fout f., misslag m. in de tijdreken4ng, tydverplaateivormige en als door eennetwerk verbonden deelera. sing f., an ac hronismus m.
Amygdaline, f. [Chim.] Amandelstof f., eene
Anacinème, f. Schudding in alle ligchaamsdeelen ten gevolge van ,gymnastische oefeningen.
bijzondere, in den bitteren amandel ontdekte stof.
Amygdaliné, e, adj. z. AMYGDALE.
S Anaclase, f. Ombuiging, afwijking f. van
Amygdalite, f. [Med.] Ontsteking der keel- een lid naar buiten.
klieren, keelontsteking f.
Anaclastique, adj. [Opt.] Point an-, straal
Amygdalithe, f. [Géol.] .dmandelsteen, a m y gCourbes an-s, schijnbaar kromme of-buig.nspt
dalith, m.
gebroken lijnen ten gevolge der straalbreking. Ook
Amygdaloïde, adj. [Géol.] z.v.a. AMYGDALAIRE. als subst. m.: straalbrekingsleer f., z. DIOPTRIQUE.
Amygdalophore, m. [Bot.] z. v. a. AMANDIER.
Anaclétéries, f. pl. [Hist. anc.] Plegtige
Ainylaeé, e, adj. Zetmeelachtig, naar zetmeel feesten bij de meerderjarigheid der koningen.
of stijfsel gelikende.
Anaclintère, f. [Hyg.] Lange ruststoel.
Amylonine, I. [Chim.] Bijzondere zelfstanAnaclisie, f. [Med.] Liggende houding (van
digheid, door de werking van zekere zuren op het een' zieke in zin bed).
zetmeel voortgebragt.
Anacoche, f. Weêrhouding, vertraging f.
Amymome, m. [H. n.] z. CYCLOPE.
Amyntique, add. [Pharm.] Bewarend, ver-

Anaeollème of Anacollémate, m. [Méd.]

Kleefmiddel n. op wonden.

5 Anacoluthe, f. [Gram.] Uitlating, waar

sterkend.

Amyride, f. [Bot.] Balsemboom of -struik m.
Amyrine, f. [Chico.] Stof, uit het harsig sap

des balsembooms getrokken.
An, m. Jaar n. La fleur des ans, les jeunes
ans, de jeugd f. Les vieux ans, le poids of Ie fardeau des ans, de ouderdom n. Ii y a cent ans,
mille ans, 't is honderd, duizend jaar (zeer lang)
geleden. Une fois, deux fois l'an, een-, tweemaal
'slaars. Le premier de l'an, de eerste dag des jaars
(door 't gebruik gewettigde uitdrukking, terwijl men
niet zeggen mag le dernier of le dernier jour de
l'an). Avoir dix ans, tien jaar oud zijn. Aller sur
vingt ans, bijna twintig jaar oud zijn, naar de
twintig loopen. Un an sonné, een afgeloopen jaar.
Paran,jaarlsjks. (Loc.prov.) Bon an, mal an,'teene
jaar door 't andere. (fam.) Bon jour, bon an ! een
gezegend nieuwsjaar I [Cath.] Bout de l'an, zielmis een jaar na iemands dood. — ANS, pl. Ouderdom m., bedaagdheid f., hooge jaren. (An wordt
:meest in dagteekeningen en met de hoofdgetallen
gebruikt; vgl. ANNÉE.)
Ana, in. Verzameling f. van anecdoten, kwinkslagen, losse gedachten enz. van een' beroemd' man
(omdat men met dien uitgang zulke verzamelingen
kenmerkt : Voltairiana, Bonapartiana'enz.) (Plur.
Des ann.) — [Med.] Van elk evenveel (op recepten).
Anabaptisme, m. Leer f. der wederdoopers.
Anabaptiste, m. Aanhanger m. van de leer
der wederdoopers, anabaptist m.
Anabase, f. [Bot.] Zoutbezie-struik m. —
[Méd.] Eerste tijdperk n. der ziekte.
Anabasse, f. (Com.] Blaauw en wit gestreepte
deken f.
Anabatique, adj. [Med] . Toenemend (van
ziekten), anabatisch.
Anabène, adj. et subst. m. [H. n.] Op de boomen klouterend dier.
Anabénodactyle, adj. [H. n.] Met kloutervingers voorzien.
Anableps, m. [H.n.] Smeerlingm. (zekerevisch).
Anabole, f. [Méd.] Het opbrengen en uitwerpen.
door hoesten.

!i

een voorstel het woord, waarop een-dormeni
uitgedrukt woord betrekking heeft, weglaat, b. v.
Qui sect Bien son pays na pas besoin d'aieux, voor:
Celui qui enz.
Anacomide, m. [Méd.] Herstelling f. der gezondheid.
Anaconchylisme, m. [Méd.] Het gorgelen.
Anacondo, in. [H. n.] Afgodsslang, reuzenslang f.
Anaeréontique, adj. 4nakreontisch , in de
manier van den griekschen lierdichter .dnakreon;
aanvallig, teeder en los.
Anacrise, f. [Jur.] Onderzoek n. ten gevolge
van 't getuigenverhoor.
Anactésie, f. [Méd.] Krachtherkrijging f.
Anacycle, m. [Bot.] St.-Jakobs-kruid, paddekruid n.
Anacyclique, adj. [Pods.] Vers an-s, verzen,
die men kan omkeeren en van achteren naar voren
lezen, kree f teerzen. Ook als subst. m. gebruikt.
Anadiplose, I. [Gram.] Verdubbeling f., eene
figuur, waardoor de volgende zin begint, gelik de
voorgaande eindigt; — [Méd.] Verdubbeling der
koortsaanvallen.
5 Anadose, f. [Méd.] Verdeeling der voedingssappen door 't geheele ligchaam, z. DIADOSE.
Anadrome of Anastase, f. [Méd.] • Ver

een vocht naar boven. — ANADRO--platsingv
adj. [H. n.] Poissons an-s, visschen, die uit
zee de rivieren opzwemmen.
ME,

Anaemie, , Ana sthésie , f. [Méd.], z. ANÉMIE, ANESTHESIE.
Anagallis, f. [Bot.] Guichelheil, guichheil n.,
z. DIOURON.
Anaglyphe, m. [Ant.] Half verheven beeldwerk. — [ Anat.], z. CALAMUS.
Anagnoste, m. [Hist. anc.] Voorlezer m. aan

tafel.

Anagoge, m. [Méd.] Braking.
Anagogie, [Théol., Philol.] Zielsverheffing f.

tot het bovenzinneljke.— Zinnebeeldige verklaring f.
van den letterlijken zin der H. Schrift.
3*

58

--

ANAGOGI QIJE

letterrekening f. in den ruimsten zin des moords.
— An- dun discours, dune pièce de théatre, uit
kort begrip, overziet, verslag n., beoordee--treksl,
ling f. van eene redevoering, een tooneelstuk. —
EN DERRIERE ANALYSE, loc. adv., ten slotte, alles
wel overwogen.
Analyse, e, adj. (en part. passé van analyser)
Ontleed, ontbonden.
Analyser, v a. Ontleden, ontbinden, oplossen,
ontwikkelen, uiteen zetten, eene analysis doen of
maken. -- S' ANALYSER , V. pr. Ontleed, ontbonden
worden.
Analyste„ m. [Math.] Kenner m. der wiskunstige analysis, analyticus, algebraist m.
Analytigiie, adj. [Log. et Math.] Ontledend,
ontbindend, oplossend, analytisch, langs analytischen weg verkregen.
Analytigaement , ce/v. Op ontbindende,
ontledende wijze, door ontbinding of oplossing.
Anamartésie , f. [bidact.] Onfeilbaarheid,
feilloosheid, onzondigheid f.
Anamnésie, f. [Méd.] Terugkeer m. van t
geheugen. -- [Didact.] Herinneringskunst f'

Anago gigtie, adj. Geestverhe/j'end; —een' geesteljken, verborgen (mystieken) zin aan de letterlij
gevend, c; eheimzi-nniq, an ago g i s c h..-kebtnis
Anagrammatique, adj. Wat het anagram
betreft, daarnaar gelïjkt; z. ANAGRAMME.
Anagranimatiquement, adv. Bij wijre van
letterverzetting.
Anagranirnatiser , v. n. Zich met letterverzettingen bezig houden; ook v. a.: an- un nom,
een' naam door letterverzetting tot een' anderen
maken. - S'ANAGRAIIMATISER, V. pr . Door letterwisseling omgezet worden.
Anagraminatisine, m. Kunst I. van anagrammen te maken. — Waarzeggerij uit de letters
van een' naam.
Anagranimatiste, m. Anagrammen-naaker,
letterkeerder m.
Anagramine , f. Letterverzetting f., letterkeer m., wisselwoord, anagram n., b. v. Revolution
francaise in Un Corse la finira ; Frère Jacques
Clément in C'est l'enfer qui ma créé.
Anagraphe, m. [Méd.] Voorschrift, recept n.
Anal, e, adj. [Anat.] Tot den aars behoorende.
Région anale, aarsstreek f. — [H. n.] 1Nageoire
anale, of als subst. l'anale, de staartvin f., vin
onder den staart.
Analcime, -m. [Min.] Teerlingvormige zeolith m., die het glas eenigzins krast.
Analectes, pl. [Philol.] An a l e k t e n, uitgelezen stukken van een' of meer schrijvers, bloem
Overschot n. van den maaltijd (bij cie-lezingf.—
Grieken) . — Slaven, met het schoonhouden der
feestzaal belast.
Analecteur, m. Bloemlezer, schrijver of ver
-zamelr.vnkt
Analèine of Analemme, m. [Astr.] dnades
meridi1 em in a n., platte sfeer f. op 't vlak

Anamnestigae, ad '. [Méd.] Remèdes an-s,

geheugensterkende ei idde^en. Signes an-s, teekens,
die 't voorafgegane herinneren.
Anamorphigne, adj. [Minér.] Vervo'irmd,
verkeerd (van kristallen) .
Anainorphose, f. [Arts phys.] Drop- of schjjnbeeld n.; — drogbeeldteekening f., de kunst om die
beelden te teekenen, d. i. voorwerpen zoodaniq te
teekenen, dat zij alleen o p zekeren afstand gez i en
hunne vereischte gedaante hebben o f zich, hoewel
wanstaltig voor 't oog, in een' cylinderspiegel regel
overeenstemmend vertoonen, au a m o r--matigen

phosis f.
Anainorphoslgne, adj. Wat tot de drog-

beeldteekening behoort.

Ananas, m. [Bot.] Ananas f., eene plant der
keerkringslanden, die ook in Europa gedijt; hare
vrucht, koningsappel m.; — soort van groote, - zeer

( ons; de dierenriem of zodiak op zonnewijzers; —

eene oude soort van astrolabium.
Analepsie , f. [Méd.] Beterschap, aansterking f.
Analeptique, adj. [Méd.] Versterkend, opwekkend. Ook als subsi. gebruikt : Un analeptique.
Analgésie, f. [Méd.] Pjjnlooshekl f., ongevoeligheid voor smartelijke indrukken.
Analluiion, f. [Geo1.] Zamenzetting J. van
uiteengevallen steenbrokken.
Analo°•ie, f Overeenkomst, gelijkenis, verhoudi-nq of begrekking f. tusschen twee of meer ver
dingen, geltijkvormigheid, overeenstcm--schilend
ming, verwantschap, inz. taalovereenstemming f.,
gel jkvormigheids-re(el m., analogie f. Raisonner, jager par an-, volgens den regel of de wet der
overeenkomst, volgens, de verhouding van de eene
zaak tot de andere redenéren, oordeelen. — [Math.]
Reden, verhouding, evenredigheid f. (Beter raison,

geurige aardbezie.

Ana-ndraire, Anandrine, Anandrique,

ad/. [Bot.] Fleur an-, bloem of bloesem zonder
helmsti-^ ltles of mannelijke bevruchtingswerktuigen.
Ananthe, adj. [Bot.] Bloesemloos, geen bloem
dragend.
Anapeste, m. [Pods. any. ] Opspringer, wederslag m., versvoet van twee korte en eéne lan g e
lettergreep, ook a n t i - d a k t y f u s m. of omgekeerde
daktylus geheeten.
Anapétie, f. [Méd.] Vaatverwijding f.
Aria p halantiasis, m. [Méd.] Het uitvallen

der wenkbraauwharen.

Anaphlase, f. [Méd.] , z. v. a . MASTURBATION.
An aphonèse, I. Stemoefening, sterke stem-

uitzetting f.; het schreeuwen.

proportion.)

Analogique, adj. Overeenkomstig, verwant -

Anaphore , f. [ Rhe.t.] Woordherhaling f.,
•waardoor een/ge zindeelen of versregels met hetzel fde woord beginnen, a n a p ho o r f.
Anaphorique, adj. Eene woordherhaling of
anaphoor bevattende; — % [Méd.] van boven ontlastende.
Anaplirodisie, f. [Méd.] Mangel n. aan geslachtsdrift.
Anaphrodite, adj. [Méd.] Ongevoeligvoor de
liefde, ongeschikt ter voorttéling.
Anapdroditigne, adj. [H. n.] Wat niet de
vrucht eener eigenlijke voortteling is (van een
bewerktuigd ligehaam, dat zich zonder medewerking
der beide geslachten ontwikkelt) .
Anaplasie, I. [Chir.] Vastwording, bevestiging f. eener beenbreuk.
-

schapt, gelijkvormig, betrekkelijk, analogisch.
Analogigneinent, adv. Vol g ens den regel of
de wet der overeenkomst, op analogische wijze.
Analogisme, m. Gevolgtrekking f. uit het
uitwerksel tot de oorzaak; sluitrede f. uit de leer
der overeenstemming; toestand m. van overeen
-komstighed.
Analogue, adj. Overeenkomstig, soortgelijk,
gelijkend, verwant, analoog. Lan g ues an-s, taten, die in den zinbouw ongeveer de analytische
orde der gedachten volgen (in tegenst. niet langues
transpositives). — Ook als subst. m.: Ce mot francais na point d'an- en hollandais, dit fransche
woord heeft geen geljkbeteekenend woord in 't hol
-landsch.
5 Analose, f. [Méd.] Kwijnin g , tering f.
uiteenzet
Analyse, f. Ontleding, ontbinding
ontwikkeling, oplossing f. (van een ding in zijne-ting,
bestanddeelen , van een geheel in zijne deden),
teruggang m van het zamengestelde tot het enkele,
analysis, analyse f. — [Gram.] An- grammaticale, spraakkunstige ontleding (die de woorden
elk op zichzelf en een voor een beschouwt en hare
soort met de wijzigingen van geslacht, getal, naamval, wijs, tijd, persoon doet kennen). An- logique,
redekunstige ontleding, rede-ontleding (die een
voorstel in zijne deden: onderwerp, gezegde, voor
bepalingen, ontbindt). — [Math.] An--werpn
niathématique, wiskunstige analysis, de algebra of

-

:

ANARCHISTE.

Anaplérose, f ., z. v. a. PROTHESE, Z . ald.
Anaplérotique, adj. [Méd.] t'leeschmakend,

wederaanvullend.

Anapneiise, f. [Méd.] Ademhaling f.
Anaptysie, f. [Med.] Kwijling, speekseluit-

roerping f.

Anarchie, f. Regéringloosheid, wanorde, onbandigheid f., wettelooze staat m., anarchie f.
Anarchigne, adj. Regéri,ngloos, wetteloos,
onbandig, in verwarring, a n a r c h i s c h.
Anarehiser, V. a. In den staat van regéringloosheid storten.
Anarchisme, m. Stelsel van de voorstanders
der regéringloosheid.
Anarchiste, m. Aanhanger, voorstander m.

ANCIENNETÉ,

ANARRIIÉE
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Anatomisant, e, adj. Ontledend.
Anatomiquement, adv. Op ontleedkundige
principes anarchistes.
wijze.
Anarrhée, f. [Méd.] Aandrang m. der vochten
Anatomiser,v. a. Ontleden, anatomiséren;
der regérrin g loosheid, der wanorden en beroeringen,
anarchist m. — Ook als adj. gebruikt: Des

vaar de bovenste ligchaamsdeelen. — Anarrhéiqne, adj. Wat die opstijging te weeg brengt.
Anarrhigne, m. [H. n.] Zeewoif m.
Anarrhopie, f. [Méd.] Bloedsop st ling f. naar

— naauwkeurig, grondig, tot in de minste bijzon
onderzoeken (b. v. een boek).
-derhn
An atoiniste, m. Ontleedkundige, a na to mist m.
't hoofd. — Anarrhopique, adj. Wat tot die
Anatrésie, f. [Chir.] Panboring, t r ep a n aopstijging betrekking heeft.
tie f.
Anarthre, adj. Gewrichteloos.
Anatripsie, f. [Chir.] Wr jving f.
Anatripsologie, f. Leer f. der wrijvingen,
Alias, m. Veldduif f.
verhandeling f. over de inwrVvingen.
Anasargae, f. [Méd.] Huidwaterzucht f.
Anatriptique, adj. Tot wrijving, inwrjving
Anaspase, f. [Méd.] Maagkramp, zamentrekking f. der maagwanden.
dienstig.
Anatron, m., z. NATRON.
Anastaltique, adj. [Méd.] Zamentrekkend,
ste nd.
5 Anatrope, f. [Méd.] Geweldige braking f.
Z astase, f. [Méd .] , z. ANADR0I1IE.
Anaudie, f. [Méd.] Stemmeloosheid f., hooge
Anastatiq nie, f. Bot.] Roos f. van Jericho. graad van heeschheid
d
.] Ontbindin g f. van een
Auastécheiose, f. [Mé
Anaxyride, m. [Ant.] Lange broek f. der
l igckaam of van een g edeelte zijner bestanddeelen. barbaren.
Anastome, m. [:EI. n.] , z. BEC - OUVERT.
t Aneelle, f. Slavin,, dienstmaagd; — echtgeAnastomosant, e, adj. [Anat.] Voor inmon- noot, vrouw f. -- -^- Ancelette, f. (verklw. van
ding en vertakking vatbaar.
ancelle) Dienstmeisje; — vrouwtje, liefje n.
Anastomose, f. [Anat.] Vertakking, zamenAncétres, m. pl. Voorouders, voorvaderen,
loopende inmonding I. der aderen en andere bui voorzaten. (Het werd weleer ook in 't enkelv. geverbinding f. der zenuwen; — [Bot.] verlak--zen, bruikt voor vader, grootvader, voorganger. Nog
king, vaatgemeenschap f.
lieden komt het in poëzij en deftigen stijl voor in
Anastomoser (s'), v. pr. [Anat.] Met de Glen zin van: beroemd voorzaat van een edel huis).
einden of openingen zamenkomen, ineen loopen,
Anche, f. [Mus.] Mondstuk, mondrietje n.; —
inmonden.
tong f. eener orgelpijp.— Anche de moulin, meelgat n.
Anastomotique , adj. [Anat.] Rameaux
Anché, e, adj. (en part. passé van anther)
an-s, verbindings- of gemeenschapstakken tusschen [Mus.] Van mondstuk, van tongen voorzien: Un
twee vaten. [Méd .] ANASTOMATIQUES, m. pl., hautbois bien anché.
Ancher, v. a. [Mus.] Van mondstuk, van
z. V. a. APERITIFS.
Anastrophe, f. [Gram.] Woordverplaatsing f., tongen voorzien.
ongebruikelïke omkeering der gewone volgorde,
Anchilops, m. [Méd.] Ooghoekgezwel n. (voor
b. v. Fort envie de rire nous avons, of ook door 't of ter zijde van den traanzak).
gebruik gewettigde, b. v. Me voici voor voici mol.
Anehois, ni. Ansjovis f.
,

Anatase, f. [Minér.] Blaauwe, regthoekige,

achtkante schorl m.

Anate of Attole, f. [Corn.] Indische roode
verfstof naar den indigo gelijkende. — [Bot.]

Struik m., die deze verfstof oplevert.
Anathématique , adj. Den banvloek prijs

gegeven.

Anathemati ser, v. a. In den kerkban doen.
van de kerkgemeenschap uitsluiten, den banbliksem
uitschieten: — vervloeken, verwenschen.
Anathélnatisine, m. Godsdienstgeschrift n.,
bestemd om den banvloek tegen deze of gene ketterij
uit te lokken.
Anathème, m. Kerkban, banvloek, banbliksemm., anathema, anatheem n., afsnidingvan
(le kerkgemeenschap , met vervloeking gepaard.
Lancer, fulminer, prononcer.l'an-, frapper dan-,

den banvloek uitspreken, met den banbliksem treffen; —plegtige afkeuring, veroordeeling, wraking f.

— Ook als adj. gebezigd: Qu'il soit anathème, celui
qui a levé la main sur l'oint du Seigneur, vervloekt

zij hij, die de hand aan den gezalfden des Heeren
heeft geslagen. - [Myth. ant.] Het den onderaardsch.en goden gewijde sla jfer n.
Anatide, adj. Eend-achtig, dom als eene eend

of gans.
Anatifère, m., of als adj.: Conque an-, [H. n.]
Eendmossel, ganzenmossel m. — Ajiatifériforme, adj. Naar zulk eene schelp gelijkende.
An atin, e, adj. [H. n.] Eendvormig, naar eene

eend gelijkende.

Anatipède of Anatique, adj. Naar een'
eendenpoot gelijkende.
Anatocisme, m. Verandering f. (conversie)
der renten in kapitaal; rentewoeker m., rente van
rente f.
Anatomie, f. Ontleedkunde, ontleedlcunst,
ontleding, snijkunde,snijkunst, anatomie f. de
werktuigelijke scheiding en afzondering van de verschillende weefsels der ligchamen van menschen,
dieren, planten; leer en beoefening der organische
levensvoorwaarden; — ontleed ligchaam, kunstmatig
toebereid ligchaamsdeel, p r w p a r aa t, n.— Naauwkeurig en planmatig onderzoek n.; ontleding (van
boeken, stellingen, gevoelens enz.). — Amphithéatre
(vroeger théatre) dan-, ontleedkamer, snijkamer f.,
't gebouw der lijkontledingen en anatomische lessen.
Anatomique, adj. Ontleedkundig, a n a t o
niisch.

Aneholie, f., z. ANCOLIE.

Anchusate, m. [Chim.] Anchusazuur zout n.
Auchuse, m. [Bot.] Ossetong, orcanet f. (eene

verwplant).

Anchusé, e, adj. [Bot.] Naar ossetong gelijAnchusine, f. [Chico.] Roodkleurend beginsel
der ossetong.
Anchausiq'ie, adj. [Chim.] Acide anch-, ankende.

chusa-zuur, ossetong-zuur n.

Ancien, ne, adj. Oud, wat sinds lang bestaat:

Anc- ami, Anc- monument, Anc -ne lol, Anc -ne
manière de vivre ; — in regls'ireeksche tegenoverstelling met nouveau, moderne : L'Anc- et le
Nouveau Testament, l'anc -ne Grèce et la Grèce
moderne. — Oud, voormalig, gewezen, uitgediend,
niet meer in bediening: Anc- evèque, Anc- avocat

oud- voormalig of gewezen bisschop, advokaat.
Retrouver son ant -ne gaieté, zijne oude, voormalige
verlorene vrolijkheid terugkrijgen. — Het wordt
zoo wel zelfst. als bija. gebezigd van hem, die het
langst een' post bekleed heeft, het langst lid van
een genootschap geweest is: Quoique plus jeune
que nous, it est votre anc- dans la compagnie,

o fschoon jonger dan gij, is hij ouder als lid. —
Ook soms als gemeenzame groet tot een' oud' man
Salut, mon anc-! Hé ! bonjour, l'anc-! — ANCIEN, M.

Oude m., persoon van den ouden tijd, inz. h, die
geschriften of kunstwerken heeft nagelaten: Liter
un anc-, een' oude, een' schrijver der oudheid aan
Ouderling m., waardigheid in de pro--halen.—
testantsche kerk. — Oudste in dienstjetren, in lidmaatschap; — gildehoofd n., overman m. — ANciENS,, m. p 1. Ouden, de volken en groote mannen,
die voor de vestiging van 't christendom geleefd
hebben, inz. de Grieken en , Romeinen: Aimer les

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

anc-. = [Klist. Juive] Oudsten, oudvaders; hoofden
der stammen of groote familiën. — [Aim. for.]
Arbres anc-, boomen van honderd en meerjaren.
Ancienneinent, ode. Oudtijds, oulings, eertijds, lang geleden, in lang verlo op en eeuwen.
Aucienneté, f. Oudheid, langdurigheid f.:
l' anc- dun édifice, dun usage. Dans l'anc-, in de
oudheid, eertijds, zeer lang geleden. De toute ancin de aloudheid, in lang verloopen eeuwen, sinds
onheugelijke tijden. - Vroegere in dienst tredinq,
vroegere ambtsbekleeding, vroegere opneming f. in
een genootschap, dienst- of ambtsouderdom m.,
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opvolging f. naar de dienstjaren, ancienniteit f.

L'emulation périt, quand les grades ne sont que
la suite de l'anc-, de wedijver gaat verloren,

wanneer de bevorderingen enkel 't gevolg van
dienstouderdom zijn.
Aneile, m. [Ant.] Het heilige bronzen schildje,
aan Numa Pompilius uit den hemel gezonden,
eene soort van palladium voor Rome. Ook de naam
der elf naar dat gewaande hemelgeschenk gemaakte
schildjes.
Adel p ité, e, adj. [Bot.] Met tweemin of meer
scherpe kanten, tweesnijdend.
Aneistre, m. [Bot.] Roosvormige plant f., aan
Amerika eigen.
Ancistrocde, adj. Weêrhaakvormig.
Ancistropode, adj. [H. n.] Met kromme
nagels (van zoogdieren).
Ancolie, f. [Bot.] Akelei, klokjesbloem f., pantoffeltje n. De gemeene akelei heet ook Gant de
Notre Dame, d. i. Onze-Lieve- Vrouwe-handschoen.

Aneoné, m., of als adj. Muscle anconé m.
[Anat.] De uitstrekkende spier f. van den voorarm,

elleboogsspier.

Average, m. [Mar.] Ankerplaats f., anker
m. — Droit d'anc-, ankerregt n., ankertol m.,-grond
paalgeld, havengeld n.
Ancre, m. [Mar.] Anker, scheepsanker n. Ancre
de lot, de jusant, vloed-, ebbe-anker. Ancre d'al'fourche, vertuianker. Ancre de toue of is touer,
werpanker. Grande o f maitresse ancre, groote anker
of plechtanker. Ancre de salut of de miséricorde,
noodanker. Jeter l'ancre, het anker laten vallen,
voor anker gaan. Lever l'ancre, het anker ligten.
Couper l'ancre, het anker (het ankerkabel) kappen.
Chasser sur les ancres, . op de ankers wegdrijven,
de ankers naslepen. Jeter un pied d'ancre, voor
een oogenblik een ligt anker uitwerpen. (fig.) On
ne jette pas l'ancre dans le fleuve de la vie, het
leven (de tijd) laat zich niet ophouden, gaat steeds
zijn' gang. — Grond m. van vertrouwen, toevlugt f.,
toeverlaat m. C'est mon ancre de salut, dat is
mijne eenige, laatste toevlugt. Jeter la dernière
ancre, een laatste poging doen, een uiterst redmiddel aanwenden. -- Anker n., ijzeren muursteun,
muurhaak m., meest in den vorm van eene S, T
of Y. -- Anker n., vochtmaat, van verschillende
landen; als voormalige wijn- en oliemaat in Nederland = 0, 38805 liter.

Aneré, e, adj. (en part. passé van ancrer) Geankerd; — bevestigd, vastgeworteld. — [Bias.]
Croix ancré, ankerkruis n.
Anerer, v. n. (Men zegt liever mouiller) Ankeren, ten anker gaan, het anker laten vallen; —
ANCRER, v. a. (fig.) Anc- son coeur, sa volonté à no
objet, zijn hart, zijn wil aan een voorwerp vasthechten, daartoe bepalen. — S'ANCRER, V. pr. Zich
ankeren, zich vastzetten (b v. in iemands gunst,
vertrouwen, in eene waardigheid).
Anerure, f. [Tech. Muuranker m. — Lakenplooi f. (soms door 't slecht spannen bij 't scheren
veroorzaakt).
:

Aney-, z . ANKY-.
Anda, m. [Bot.] De slaapboom m. van Brazilië.
Andabate, m. [Ant.] Geblinddoekte kamp-

vechter te paard.

ANE.
Andonillette, f. (verklw. van andouille)

Worstje n.

Andralogopélie, f. Wanstaltigheid f., 110(11door een menschenligchaam ledematén van een dier
schijnt te hebben.
Andranatomie of Androtomie, f. Ontleding f. van 't menscheljjk linthaam.
Andrarthrocace, f. [Med.] Gewrichtsbeeneter m.
Andrène, m., Andrénète, f. [IJ. n.] Een naar
de bij gelijkend insect.
Andréolithe of Andreasbergolithe , in.
[Minér.] Andreolith, kruissteen m. (Ook HARi^10T0A1E geheeten.)
Andriale, f. [Bot.] Woldistel m.; wilde latuw f.
Andrienne, f. Soort van vrouwen sleepkleed n.
Androcéph aloïde, f. [ \linér.] De 111(1111W/i-

steen m. , een steen van de gedaante eens rnanshoo fds.
Androgénésie, f. [Phil.] Beoefening of wetenschap van de lichamelijke en zedelijke ontwi-kkeling der wenschheid. — Androgénésique,tldj.
K' at die wetenschap betreft.

Androgyne, arlj. [Bot.] Fleur andr-, Tweeslachtige bloem 0/ plant. [EI. n.] .Dieren, die, teru'j l zij
de beide geslachten bezitten, niet kunnen voorttélen
dan door twee aan twee te paren, zoo als de
slakken.
Androgynie, f. vereeniging der beiderlei g eslachtswerktuirfen bij een wezen, in een' bloemkelk.
Androgyniszne, m. [Anat.] Tweeslachtigheid f.
Androïde, adj. 11lenschvorrnig, naar den mensch
in. Kunstige, beweegbare
gelijkende
menschengestalte f., menscheljjk automaat m. (zoo
als Yauc(1nson's /luitspeler).
Androlepsie, t. [Ant. gr.] Het nemen van
gzelaars als waarborgen.
AndronHanie, f. 11Ianswoede, mansdolheid f.,
ontembare begeerte van sommige vrouwen naar de
mannen.
Andromède, F. [ Bot.] Wilde rosmarijn m.
Andron, III.. [Ant.] Afannenvertrek bij de
Grieken. [Hilt.] Voor de mannen bestemde plaats
in de grieksche kerken. --- ANDRONITIDES, M. pl.
lliannenfeestzalen bij de Grieken.
Androphobe, adj. Mannenschuw.
Androphobie, I. Alannenschuwheid, vrees f.,
voor de mannen; menschenhaat m.
Androphore, in. [Bot.] Helmstijltje n.
Andropogon, m. [Bot.] Baardgras, kameelh ooi n.
. --

i

Androsace, m. of Androselle, f. [Bot.]

Mansharnas, mansschild, mansbloed, harnaskruid n.
Androsème, adj. [Bot.] Plante andr-, p lant,
die vruchten met bloedrood sap draagt. Als subst. m.
Koenraadskruid n.
Androtonnie, f., Z. ANDRANAT0IIIE.

Ane (áne), m. Ezel m., (iron.) graauwtje n., lan
oor m.; — (fig.) domkop, domoor m., uilskuiken n.,
vlegel, lompert, botterik m. (Loc. prov.) Lane de
Ia communauté est toujours le plus mal bate, de
gemeente-ezel wordt altijd het slechtst gezadeld:
men verzuimt het algemeen welzijn om aan zijne
eigene belangen te denken. A laver la tête dun
fine on perd sa lessive, 't is den Moriaan gewasschen, 't is vergeefsche moeite. On ne saurait faire
boire an hue qui na pas soit, wie niet wil is niet
te dwingen. I1 cherche son fine, et it est dessus,
hijzoekt zijn' ezel en zit er op: hij zoekt iets, dat
hij in de hand heeft. Pour vous montrer que votre

Andaillots, m. pl. [Mar.] Stagringen, ringen
van dun, taai hout ter vastzetting van de drie
zeilen.
-hoekig
Andain, m. [Agric.] Zwade, zwad f. (wat een
maaijer bij elke schrede kan afmaaijen), gang, hoe nest q u'une bete, om u te bewijzen, dat gij
streek m. Il y a trente and-s sur la largeur de ce ongelijk hebt. C'est un àne báté, 't is een groote
stommerik. C'est un fine débáté, 't is een vroupré, die weide is 30 gangen of zeisstreken breed.
wengek. C'est le pont aux hoes, 't is een hoogst
Andalon, m. 4ndalusisch paard, genet n.
Andante, adv. [Mus.] Gematigd, niet te schie- gemakkelijke zaak, Jan en alleman weet of kent
lijk. Un andante, een in die beweging gezet stuk. dat; 't is eene ezelsbrug, een hulp- of verligtings— ANDANTINO, adv. Iets sneller dan andante, min middel voor onkundigen. Les chevaux tourent les
bénéfices et les hoes les attrapent, depaarden, die
of meer langzaam.
de haver verdienen, krijgen ze niet. Avoir un vin
Andarini, m. Gekorrelde vermicelli f.
Anders, m. pl. [Vétér.] Melkachtige uitslag m. d'áne, als verdierlijkt zijn na te veel gedronken te
hebben. Votre hue nest qu'une bête, gij weet niet
der kalveren.
Andouzille, f. Worst f., beuling m. (Loc. prov. ) wat gij zegt o f doet. Il y a plus dun fine à la foire
Nul ne peut faire and- de tels boyaux, een eerlijk qui s'appelle Martin, er zijn er meer, die zulk
man versmaadt zulke middelen, zoekt niet zich een' naam dragen; er is meer gelijk dan eigen.
zelven met onregtvaardig goed te verrijken. — Bien s'escrimer dune máchoire d'ane, een groot
[Papet.] Knobbeltjes in 't papier. — And- de tabcc, eter zijn. Contes de Peau d'ane, kindersprookjes,
praatjes voor de vaak. Nul ne salt mieux que
tabaksrol, karot f.
Andouiller, m. [Vénér.] Uitspruitsel n., soort l'ane, oil le bat Ie blesse, ieder weet zelf het best
waar de schoen hem wringt. Il ressemble á l'áne
van horentje aan 't gewei van een hert.

ANQ1LIQUEMENT, 6

AN1ANTI
cie Buridan, hij lijkt Buridans ezel: hij weet niet
wat besluit hij nemen, wat partij hij kiezen zal.
Pour un point (faute dun point), Martin perdit
son àne, één punt te kort doet het spel verliezen;

door een klein verzuim mislukt eene groote zaak.
Tètu comme un . àne, koppig, eigenzinnig als een
ezel. Méchant comme un title rouge, hoogst boosaardig. II est sérieux comme un àne qu'on étrille,
hij neemt eene gemaakte, belagchelijke deftigheid aan.
La patience est la vertu des anes, geduld is eene
ezelsdeugd. On la sanglé comme on àne, hij is op
't strengst behandeld; hij heeft van de taart gehad.
Cast un à ne parmi les singes, hij is 't mek unt
der spotters; men houdt hem voor 'l lapje. test
l'àne du moulin, hij is de zondenbok. Brider un
line par la queue , het paard vóór den wagen spannen. Faire lane, pour avoir du chardon, zich onnoozel aanstellen om wat te krijgen. C'est l'àne
couvert de la peau du lion, 't is een ezel in de
leeuwenhuid, een laffe opsnijder. Oreilles d'àne,
Bonnet d'àne, ezelsooren, ezelsmuts (ats straf opgezet). — [ Tech.] Toestel ter vastzetting van een te
bewerken voorwerp bij velerlei ambachten : ezel,
bok, knecht m.; - snipperbak m. (der boekbinde s);
— drukbank f. (der boekdrukkers). -- EN DOS
DANE, als een ezelsrug, zadelvormig, spits toeloopend, met weêrzijdsche glooijing. Toit en dos d'àne,
zadeldak n.
Anéanti, e, adj. (en part. prés. van anéantir)
Vernietigd; verwoest; neirgeslagen, ontsteld, verplet; diep verootmoedigd.
Aneantir, V. a. Vernietigen, te niet doen ; —
vernielen, verwoesten, uitroeven, onderstboven keeren, doen vatten; — hevig doen ontstellcv,, schok
verpletten. — S'ANÉANTIR, v. pr. Vergaan, ver -ken,
worden, te niet of bijna te niet gaan, ver -nietgd
verloren gaan; — zich diep verootmoedi--dwijne,
gen of vernederen, zich in 't stof werpen (voor God) .
Anéantissennent, m. Vernietiging f., terug
niet; — Vernieling, verwoesting,-brengitoh
omverwerping, omkeering, uitroe jinn, verdelging f.,
volslagen verval n. ; — diepe verootmoediging ,
vrijwillige vernedering f. (voor God); — volslagen
verslapping I. der ligchaamskrachten, diepe ver
-slagenhidf.v
geest, uitputting f.
Anèbe, adj. [Méd.] Niet manbaar.
Anecdote, f, Historische trek m., levensbij
bekend en doorgaans scherp ge--zonderhif.,m
teekend voorval uit de geschiedenis, uit iemands bizolder leven, anekdote f.
Aneedotier, in., -ière, f. Anekdoten-verzamelaar, anekdoten-verteller m., -verzamelaarster,
-vertelster I. (meest in ongunstigen zin).
Aneedotique , adj. Aneklotisch , naar eene
anekdote gelijkende , daartoe betrekking heb
Comédie an-, blijspel, op eene anekdote-bend.
gegrond.
Anée (ànee), f. Ezelslast m., ezelsvracht f.
— Oude inhoudsmaat in 't zuiden van Frankrijk.
Aneileme, z. COM 1IELINE.

Anénnonine, f. [Chim.] Eigene kamferachtige
stof, in de anemoon vervat.
Ane.nmoniquue, ad.. [Chim.] Acide an-, anemoon-zuur n.
Anémonoide, adj..f4nemoonvormig.
Anemoscope, m.,

z. v. a. ANEM011ÉTRE.

Anéinotrope, m. [Tech.] Bewegerm. doorden
wind, aangebragt aan een toestel ter chocolaad;
bereiding.
Anencéphale , adj. [Anat.] Hersenloos.
Anencéphalie , f. [Anat.] Hersenloosheid,
ontbreking f. der hersenen (bij eene ongeboren
vrucht.) .
Anenteré, adj. [H.. n.] Zonder darmkanaal.
— Ook als subst. Les anentérés, m. pl., de maagdiertjes, infusie-diertjes zonderdarmkandalof anus.
Anenteremie, f. [Méd.] Bloedsgebrek n. in
de ingewanden.
Aneuterotrophie, f. [Méd.] Vermindering f.
van 't volumen der ingewanden.
Anépigraphe , adj. [Numism.] Zonder opschrift (van gedenkpenningen).
Anépithyneie, f. [filed.] Uitgedoofd begeer
vermogen n., verlies van honger, dorst, teeldrift enz.
Anéréthisnne, m. [Méd.] Gebrek n. aanprik
-kelbarhid.
Anerie. (ànerie), f. Ezelachtigheid, grove dom
ezelsstreek, groote bok m.
-heidf.;
Anerpoiite, adj. [Bot.] Langs boomen en muren opklimmend.
Anervie, f. [Méd.] Gebrek n. aan zenuwwerking, verlamming f.
An'ésie, f. [Méd.] Beterschap f.
Anesse (ànesse), I. Ezelin; — dom wijf n.
— Lait d'àn-, ezelinnemelk f.
Anesthésie, f. Gevoelsgebrek n., geheele of gedeeltelijke ongevoeligheid f.
-I. Anesthésiques , m. p1. [Méd.] Pijndoovende, gevoelloosmakende middelen (b. v. de chioro foren) .
Aneth, m. [Bot.] Dille f.
Anétique, adj. [Méd.] Pijnstillend, bedarend.
Anevrismal, e, adj. [Meld.] Wat het slagadergezwel betreft of daartoe behoort.
Anévrisniatique, adj. [Méd.] Wat de kenteekens van 't slagadergezwel heeft.
Anévrisme , m. [Méd.] Slagadergezwel n.,
slagaderbreuk f.
Anfractueux , ease , adj. Kronkelend , ge
gedraaid, vol boglen, bogtig.
-kromd,
Anfractuosité , f. Kromming, kromte f.;
(Anat.] hoogte, verhevenheid f. (der beenderen). —
ANFRAC:TUOSITÉS, f. pl. Hersenkronkelingen.
Angarie, .f. Beslaglegging f. op een nationaal
of vreemd schip om voor het gouvernement te Iaden, vervoerverpligting f.
Angarier, v. a. Gedwongen diensten opleggen;
met belastingen overladen; — kwellen, plagen.
Ange, m. Engel, hemelbode, godsbodem . Ange
gardien of tutélaire, bescherm-, schutsengel. Ange
exterminateur*, engel des verder fs , wurgengel.
— Hoogst deugdzaam, zeer zachtmoedig mensch m.;
uitstekend schoone vrouw f. , allerbekoorljkst
meisje n. (Loc. fig. et fam.) -f- Voir des anges violets, den hemel geopend zien, een droomer, dweeper
zijn. Etre aux anges, buiten zich zelven van vreugde
zin. Rire aux anges, alleen en zonder rede lagchen. Boire aux anges, drinken, zonder meer te
weten op wiens gezondheid. Ange bouffi, kind met
dikke, bolle wangen. (iron.) Ange de greve, krui
lastdrager m. — ANGE, [Artill.] Kettingkogel m.-jer,
Manches d'anges, zeer wijde, korte mouwen aan
vrouwenkleederen. — ANGE of ANGELOT, m. een
naar den rog gelijkende visch der Middellandsche zee.
Angelal, e, adj. [Anat.] Vaatrijk.
Angéiographe enz. , Angéioscope enz.,
..

-

Aneilèse, f. [Méd.] Opstopping f. van winden in de darmen; buikpijn f.
Anélectrique, add. Niet-elektrisch, onelektriseerbaar.
Anéloptere , Anélytre, m., of als adj.
Insecte an-, insect zonder vleugeldeksels.
Anème, 'adj. [Méd.] Bloedeloos. — Anémie, f.
Bloedsgebrek n.
Anemobate, m. [Art.] Luchtspringer, koordedanser m.
Anémocorde, m. [Mus.] Windklavier, soort
van Eools-harp.
Anémographie , f. [Phys.] Windbeschrij ving
ving f. — Anérnograppique, adj. t ati
tot de
windbeschrijving behoort of betrekking heeft.
An►emometre, [Tech.] Windineter m.
Anéenométrie, f. [Phys.] Windmeetkunst f., z. ANGIO -.
Angelet, m., Angelette f. (verklw. van ange)
kunst om de snelheid en kracht der winden te meEngeltje, liefje m.
ten of hunne rigting te bepalen.
Angélique, adj. Engelachtig, hemelsch; —voor
Anelnomnétrographe , m. Windschr jver ,
uitstekend, allerbekoorlijkst. Salutation-treflijk,
slinger-windnneter m., werktuig, dat de verandering des winds zelf aanteekent. — Schrijver over ang-, engelgroete f_ , . eve-Maria n. Siége ang-, de
heilige of pauselijke stoel (nu siège apostolique).
de windsveranderingen.
Anémone , t. [Bot.] Windroos, windbloem, Couronne ang-, royaume ang-, voormalige.. benaklaproos , anemoon f. — An- de mar, zeeane- mi van de kroon en het rijk van Hongarije.
Z o-éliqtie,f. [Bot.] Engelwortel m., angelica f.
moon, z. V. a. ACTINIE.
Anémoné, e, adj. [Bot.] Naar de anemoon — [Mus.], Angelica, f. een luitvormig speeltuig.
% Angeliqueinent, adv. Engelachtig.
gelijkende.
-

6
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ANGÉLISER,

ANGROIS4

Angéliser, V. a. Veeengelen, den engelen aigu, regte, stompe, scherpe hoek. Angle saillant,
rentrant, uitspringende, inspringende hoek. Angle
Angélolatrie , f. Engelenvereering f., aan rectiligne, curviligne, mixtiligne, regtljnige, krom

gelijk maken,

gemengde (door eene regte en eene kromme-ljnige,
l jn gevormde) hoek. Angles opposés, correspondants, internes, externes, tegenoverstaande, over
Angelot, m. Zekere 1Vormandische kaas f. — eenkomstige, inwendige, uitwendige hoeken. Angle
Voormalige f ransche en engelsche munt, met het supplémentaire, aanvullingshoek. Angle horaire,
beeld eens engels, engeldaalder m. (ook ange dor uurhoek. Angle dièdre, tweevlakkige hoek. Angle
d'incidence, invalshoek. Angle de reflexion, uit
heheeten) .
Angle de réfraction,-valshoek,trugin.
Angelus, m. (pr. an -gd -loss) Angelus n., eneelgroete f., gebed in de r. katte. kerk, dat met dit straalbuigingshoek.
Anglé e, adj. (en p art. passé van angler)
woord begint; — het klokgelui, dat dit ge[Klas.] Anglé de fleurs de lis, met leliebl oemen in
bed aankondigt; — zonden-vergiffenis f.
Angernine, Angenin , m. [Bias:] Zesbla- de hoeken.
Angler, V. a. Hoekig maken, hoeken geven; de
derige bloem f.
Angéolerlent, m. [Agric.] Ligte omploeging, hoeken naauwkeurig vormen.
Anglésite, m. [Minér.] . Natuurlijk zwavel
crospitting f.
-zur
lood n.
Aiigieetasie, f. [Méd.] Vaatuitzetling, vaat
Anglet, m. (verklw. van angle) Hoekje; hoek
f_ — Angieetasiquie, f. wij. Wat-verwijdng,
van
een
stuk
gronds;
—
[Arch.]
vaatverwijding
betreft.
regthoekige
de
Angine, t. [Méd.] Keelvernaauwing, keelontste- holte f.
Angleux, ease, adj. [Bot.] Hoekig, in de
king f. — Angineux, ease, adj. Wat de keelhoeken der pit vast zittend.
ontsteking betreft, daarmede gepaard gaat.
Anglican , e , adj. .dnglikaansch, L'église
Angioctasie, f., z. v. a. ANGIECTASIE.
Angiographe, m. [Anat.] Beschrijver der va- angl-, de bisschoppelijke, episkopale of anglikaansche kerk in Engeland. -- ANGL ICAN m. -E, f.
ten van 't menscheljke of dierljke ligchaam.
Angiehémie , f. [Med.] Bloedsophooping f., Belijder m., belijdster f. van de leer dier kerk.
Anglicauisme, m. De leer der bisschoppelijbloedsaandrang m.
i sAngiographie, f. [Anat.] Vaatbeschrijving, ke, heerschende kerk in Engeland, a n g l i c a nis
mus
n.
de
aderleer f. — Angiographique, adj. Wat
Anglicisé, e, adj . Verengelscht ; Mat hollanvaatbeschrjving betreft.
Angiohydrographe, m. [Anat.] Beschrijver dais angl-, verengelscht hollandsch woord, hol
woord met een' engelschen uitgang. ,
-landsch
der lympha- of bloedwater-vaten.
- Anglieiser, V. a. Verengelschen, engelschmaAngiohydrographie , f. [Anat.] Beschrijken,
eene
engelsche
houding,
,geven,
inrigting
enz.
ving f. der bloeawatervaten. -- Angiohydrographique, adj. Wat die beschrijving aangaat. op zijn engelsch kleeden; een engelschen uitgang
Angiohydrologie, f. Leer f. der lympha- of geven (aan een woord). — S'ANGLICISER, v. pr.
bloedwatervaten, watervaatleer f. — Angiohy- Zich tot een' Engelschman maken, als een Engelschman leven, zich kleeden enz.
drologique, adj. Wat die leer betreft.
Anglicisme , m. Engelsche taaleigenheid f.;
Angiohydrotomie, f. Watervaatontledin,q f.
— Angiohydrotolnique, adj. Wat die ontle- engelsche zegswijze f., in eene andere taal verkeerdelijk gevolgd, a n g l i c i s m u s m.
dting betreft.
Augloir, m. [Tech.] Hoekmeter, m., zwei f.,
Angioleueite, f. [Méd.] Ontsteking der bloedzwaaihaak m.
watervaten.
Anglois, m. [Pátiss.] Pruimetaart f.
Angiologee, f. [Anat.] Vatenleer, aderleer f.
-bidngf.er

engelen.

Angelot, m., Angelotte, f. (verklw. van ange)

Engeltje, liefje.

-

— Angiologique, adj. Wat tot de aderleer be-

hoort.

Augiopyrie, f. [Mid.] Ontstekingskoorts f.
Angioscope , m. [Anat.] Haarvaatmikroskoop n.
Angioscopie, f. [Anat.] Beschouwing f. der
haarvaten met het mikroskoop. — Angioscopique, adj. Wat tot die kunst betrekking heeft.
Angiose, f. [Mid.] Ziekte f., die haren zetel

in het bloedvatenstelsel heeft.

Angiosperme, adj. [Bot.] Vaatzadid (van

planten, welker zaad in een' van den bloemkelk gescheiden vat zit.

Angiospore, adj. [Bot.] Zaadverbergend.
Angiostowe, add. [H. n.] Engmond ig.
Angioténie, f. [Méd.] Ontstekingskoorts f.

olie sterk o de bloedvaten werkt.
Angiotenique, adv. [Méd.] Ontstekend.
Angiotomie, f. [Anat.] Vaatontleding, f.
Angirolle, f. [Mar.] Galeitakel n.
Angite, f. [Med.] Vaatontsteking f, (in 't algemeen).
Anglais, e, adj. Engelsch.
Anglaf s, m. -e. f. Engelschman, m., Engelsche f. — L'Anglais of La langue anglaise, het engelsch , de engelsche taal f. — (fans.) Un anglais, een
onmeêdoogend schuldeischer m. -- Anglaise f. zekere levendi.ge engelsche dans m., en de daartoe behoorende wijs f. — Maladie anglaise, miltzucht,
zwaarmoedigheid t. (niet de bij ons zoogenaamde engelsche ziekte), z. v. a. spleen - ANGLAISES , f.
pl. [Coiff.] Lange krullen langs de slapen ; —
[Tapiss.] Dikke garen o f zijden bezetsels. — A L'ANG LAISE , adv. Op zin engelsch, naar engelschen
.

trant.
Anglaisé, e, adj. (en part. passé van anglaiser) Cheval angl-, een op engelsche wijze gekort-

staart, g eangliseerd paard.
Angialser, V. a. Op zijn engelsch kortstaar
S'ANGLAISER, V. pr. Gekort--ten,aglisér.—
.staart, geangliseerd worden.
Angle, in. [Géom.] Hoek m. Angle droit, obtus,

Anglomane, adj. Verzot op al wat engelsch
is. Vooral als subst. gebruikt; Un anglomane, een

overdreven voorstander, navolger van 't engelsche,
een anglomaan.
Anglomanie, f. Overdreven, zotte voorliefde
of zucht f. voor al wat engelsch is.
Anglomaidser, v. n. Gemaakt en slaafsch
de engelsche manieren en zeden nabootsen. — s'ANGLOMANISER. , v. pr. Zich te slaafsch naar het engelsche schikken.
Anglophobe, adj. Schuw voor de Engelschen.
Anglophobie, f. Schuwheid, vrees f., afkeer m. voor de En elschen.
Angoisse, f. [Méd.] Hartbeklemming , benaauwdheid f. ; — angst m., groote beangstheid f.,
zwaar zielelijden n. Ang-s mortelles , dernières
ang-s, doodsangst m. — Poire d'ang-, wrange peer f.;
— mondp rop , peervormige ijzeren bal nl., in
den mond gestoken om 't schreeuwen te beletten. —
(fg.) Avaler des poires d'ang-, bittere pillen te
slikken hebben.
Angoisser, v. a. Angst, kwelling aandoen; —
lastig vallen - ANGOISSER , V. n. Angst, smart gevoelen, beangst zijn. — % S 'ANGOISSER , V. pr. Zich
kwellen, zich alle moeite geven.
Angoisseusement, adv. Met beangstheid ,
angstig.
Ango$sseux, ease, adj. Beangstigend, benaauwend.
Anon, m. [Ant.] Werpspies of halve piek f.
der Franken. — [ Pêch. Ijzer met dubbelen
weêrhaak , om de schelpdieren van tusschen de
n.
rotsen en klippen te trekke
Angone, f. [Méd.] Zamentrekking f. van 't
strottenhoofd, niet vrees voor verstikking.
Angora, m. [H. n.] Naam van katten, kon ' nen en geiten uit Angora, in Anatolië. Ook als ad).
Chat angora.
Angree, m. [Bot.] Een der namen van de
vanille.
Angrols, m. [Tech.] Wigje n. ter vastzetting
van den steel in den hamer.
.

]
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ANGUICHURE

-

Angnichuire, f. [Chas.] Jagthorenriem , ja

m.

-gersbandli
Anguicide, adj. Slangendoodend.
Anguiforine, adj. Slangvormig.
Anguillade, f. Slag m. met een aalsvel, ineen
doek, zweep enz.
-gedrain
% Angeuillaire, adj. Slangvormig.
Anguille, f. lal, paling m. (Loc. rov.) Tou'ours paté lang-s, het beste verveelt op't eind.
Ii ma échappé comme une ang-, hij ontgleed mij
als een aal: ik kon met hem niet klaar komen.
-- Ecorcher l'ang- par la queue, de zaak verkeerd
aanvatten. Rompre l'ang- au genou, iets onmogelijks beproeven. Ii v a ang- sous roche, daar
steekt wat achter , de zaak iis niet pluis. II
semble l'ang- de Mélun, it crie avant qu'on l'écorche, hij schreeuwt eer hij geslagen wordt. Femme
se retourne mieux qu'ang-, eene vrouw staat nooit
verleren, vrouwenlist gaat bovenal. Pour trop presser l'ang-, on la perd, haastige spoed is zelden
goed, haast u langzaam. Ang- de haie, slamg f.
—
ANGUILLES, pl. [Mar.] Sledebalk m. (om 't schip

van de helling te doen a floopen. [Manuf.] ..Valsche
vouwen, die 't laken soms in den volmolen krijgt.
Angnillé, e, adj. [H. n.] Aalvormig.
Anguillers, m. pl. [Mar.] Zoggaten (nu Iumières geheeten.)
Anguillette, f. (verklw. van anguille) Aaltje,
palingje n.
Anguillidien, ne, adj., z. v. a. ANGUILLE.
Anguillière, f. Aalkaar, f., aalvijver m.
Angnilliforme, Auguilloïde, adj. 4alvormig (van visschee en reptilten).
Anguillonneux, ease, adj. Glad als een aal;
— sluw, geslepen, listig, bedriegelijk.
An*°uinée, f. [Géom.] Vlakke kegelsnede f. van
den 3cen graad, slangeljn f.
Anguis, m. [H. n.] z. ORVET.
Angulaire , adj. Hoekig. Pierre ang-, hoek-

teen in.; — hoofdpersoon, hoofdrolspeler m. —

Dents ang-s of canines, hoek of hondstanden.
Angulairement, adv. Hoeksgewijs.
Aiigulé, e, adj. Met hoeken voorzien, hoekig.
Anguleux, enne, adj. Met hoekige, scherp -

puntige oppervlakte; -- vinnig, stekelig, bits, spijtig, btiltend
Angulifère, adj. Hoekig. — Angulinervé, e,
adj. Met hoekige ribben (van bladeren). -- Angulirostre, add. Met spitsen, koe/eigen snavel (van
vogels) .
Angustation, f. [Med.] Tegennatuurlijke váatvernaauwing f.
Angiisticlave,m. [Ant. rom.] Purpergordel m.,
naauwsluitend kleed der romeinsche ridders, der
plebeïsche regenten en raadsheerszonen.
t Angustiec f. Beklemming, pijn f., nood m.
Angustimane, adj. [H. n.] Met .smalle han
Angeistirostre, adj. Met swollen sna--den.—
vel. — Augustisiliqué, e, adj. [Bot.] Met
smalle, langwerpige vruchten.
An°iisture, f. [Pharm.] Auqustura-bast, m.
een sccierp bittere, kruidige, in afwisselende koortsen zeer heilzame bast.
Anhélation, f. [Méd.] Aamborstigheid, kort
-ademighf.
Anhéler, V. a. [Tech.] Het vuur op den
vereischten hittegraad houden (inde ylasblazerijen).
Anhéleux, eiise, adj. Zwaarademend, belemmerd van ademhaling. Ook als subst. gebezigd: Un
anhéleux, une anhéleuse, een kortademige m. en f.
Anhéloge, m. [Tech.] Handgeld n. der werk
bij een goederen-vervoer.
-liedn
Anhydre, adj. [Chim.] Watervrij (inz. van
zouten en oxyden).
Anhydrite, f. [Géol.] Watervrije zwavelzure
kalk m.
Anhydrose, f., z. ANIDROSE.

Ani, m. [H. n,] Madenvreter m. een braziliaansche vogel, die naar den koekoek gelijkt.
Aniceton, m. [Pharm.] Hoofdzeerplerster f.
Anicroche, f. [Ant.] Soort van haakvormig
handwapen, n.; — zwarigheid f., kleine hinderpaal
in., belemmering f.; — opzettelijk opgeworpen hindernis f.
Anidrose, f. [Méd.] Vermindering of verdwijning f. van zweet, zweeteloosheid f.
Anjer (knier), m. Ezeldrijver, ezelhoeder. m.
Aniére (ànière), f. I:zeldrtj fster, ezelhoedster f.

ANIMOSITÉ.
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Anil of Anir, m. [Bot.] Indigo plant.
Anille, f. [Tech.] Molenijzer, ankerkruis n.,
soort van ijzeren ring, die den bovensten steen van
een' korenmolen steunt; — kruk f., leunstokje n.
Animadversion, f. Scherpe afkeuring, gestrenge bestraffing f. (met woorden); — afkeer,
blijvende haat m.
Animal, e, adj. Dierlijk; — zinnel(jk, vleeschelijk, wellustig. — Règne an-, dierenrijk n.
Huiles an- es, acides animaux, oliën, zuren, die
men van de dieren ontleent, dierlijke oliën en zuren.
Animal, pl. ANIMAUX, m. Dier, beest n.; —
(flg. et fam.) dom, lamp mensch m. — An- raisonnable, redelijk dier, mensch.
Animalcule, m. (verklw. van animal) Diertje,
dat enkel door 't mikroskoop te bespeuren is, inz. de
naam der zoogen. zaaddiertjes (an-s spermatiques).
Animalenlisme, m. [Physiol.] Leer f., dat
de dierljke ligchaamsvrucht uit zaaddiertjes bestaat. — Animaleuliste, m. Aanhanger m. dier
leer.
Aniinalenlovisme, m. [Physiol.] Leer f.,
dat de ligchaamsvrucht door de zamenwerking der
zaaddiertjes en 't vrouwelijk ei ontstaat. — Aniinalenloviste, m. Aanhanger m. dier leer.
Animalifère, adj. [Physiol.] Dieren dragend
of bevattend.
Aninialisable, adj. Geschikt om in de eigen
zelfstandigheid des ligchaams over te gaan, zich
daarmede te vereenzelvigen (van spijzen en dranken sprekende) .
Animalisation, f. Verandering f., overgang m.
des voedsels in de eigen dierlijke zelfstandigheid,
verdierlijking, a n i m a l i s a t i e f.
Animaliser, V. a. Verdierlijken, tot den rang
van het dier verlagen; aan plantaardige stoffen de
eigenschappen der dierljke zelfstandigheden geven.
Met de eigen zelfstandigheid van
vereenzelvigen, in dierljke stof omzetten. — S'ANIMALISER,
v. pr. Zich tot den rang van het dier verlagen,
zich verdierlijken; — de eigenschappen der dierlijke
stoffen krijgen (van plantenstoffen sprekende); met
de eigen zelfstandigheid van het dier vereenzelvigd,
geassimileerd worden.
Animalisme, m. [Physiol.] Leer f., dat de
• dierlijke ligchaamsvrucht geheel gevormd in 't mannelijk zaad voorhanden is, zaaddierenleer f.
Animaliste, m. Voorstander m. der zaaddierenleer, a n i, m a l i s t m.
Anïmalité, f. Dierlijkheid f., eigene hoedanig
dier.
-hednvat
Anirnateur, trice, adj. Bezielend, levenwekkend. Ook als subst.: Dieu est l'an- de tous les
êtres, God is de bezieler van alle wezens.
Animation, f. Bezieling, levenverwekking; —
gloed, warmte f., vuur (in de woorden, daden); —
ook wel : driftvervoering, verbittering I.
Aniré, m. [Pharm.] Anima-gam, vloedhars f.
Animé, e, adj. (en part. passé van animer) Bezield, levend; levendig, vurig, aangevuurd, bemoedigd, geanimeerd.
Animelles, f. pl. Rams-teelballen. -- [Anat.]
Oorklieren (langs de binnenkaak).
Animer, v. a. Bezielen, leven geven; -- verlevendigen, levendigheid bijzetten, beweging en werk
geven; — opwekken, bemoedigen, aanspo--zamheid
ren , aanvuren, — vertoornen, toornig maken, opzetten, opstoken. -- [Mus.] An- un instrument, een
speeltuig doen klinken. — [ Agric.] An- la terre, den
grond vruchtbaar maken (door mest, bearbeiding
enz.). --- [Méd.] An- une plaie, eene wond tot ettering brengen. — S'ANIMER, v. pr. Bezield worden;
verlevendigd, opgewekt, bemoedigd worden; warm,
driftig worden, vuur vatten, ontgloe2jen.
Animeux, ease, adj. Moedig; toornig, oploopend, hartstogtelijk; vijandig.
Animine, f. [Chim.] Zoutvatbare basis f. in
de dierlijke olie.
Ani pique, adj. [Chim.] Sel an-, animine-zoute.
Animisme, m. [Didact.] Leer f., the elk levensverschijnsel, elke ziekte van de bewerktuigde
ligchamen poogt te verklaren door 't aannemen van
de ziel als eerste oorzaak, a n i m i s m u s n. -- Ani
miste, m. Aanhanger m. dier leer.
Animosité, f. Verbittering, vergramdheid f.,
hevige haat, wrok m., vijandschap f. wraaklust m.;
— hartstogtelijke warmte, voorbygaande drift f. (in
't redenéren, redetwisten).
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Anion, m. [Phys.] Ligchaam n., dat door de
galvanische werking zich naar de negatieve pool
eener kolom van Volta begeeft.
Anis, m. [Bot.] 4nysplant f.; anijszaad n.,

anijs m. Anis étoilé of badiane, steranijs of ba-

di.an m. Dragée d'anis of enkel anis, anfjssuiker,
muisjes. — Weleer zeide men fig.: Petits anis,
Avoir de l'anis, voor Petits enfants, Avoir beau-

coup d'enfants.
Anisé, e, adj. (en part. passé van aniser) . Met
anijs gekruid. Liqueur an-e, anijsdrank, anijs m.
Aniser, v. a. Den anijssmaak geven, met anijs

kruiden, of toebereiden. — (weleer ook) Veel kinderen verwekken S'ANISER, V. pr. Den anijssmaak
krijgen.
Anisette, f. [Distill.] Op anijs getrokken brandewijn, in. fijne aa ijslikeur, a n i z e t t e f.
Anisochele, adj. [H. n.] Met ongelijke klaauwen (van roofvogels).
Anisocycle, m. [Ant.] Werptuig n. voor pijlen.
Anisodactyle, adj. [H. n.] Met ongelike teersen
(van vogels) .
Anisodonte, adj. [H. n.] Met ongelijke tanden.
Anisopétale, adj. [Bot.] Met ongelijke bloem
-bladern.1
Anisophylle, ad j. [Bot.] Met ongelijke bladeren.
Anisotique, adj. [Miner.] Onregelmatige kristallen schietende.
Anky loblépharon, m. [Anat.] Tegennatuur
randen der beide oogleden.-ljkevrniogf.ad
Ankylo' losse, in. [Anat.] Gebrekkige krom
-mingestjlh.dro
Ankyloinèle, f. [Chir.] Kromme sonde f., haak
mes -n. tot het opensnijden der wonden. -vormig
Ankylomérisnle, m. [Mid.] Ziekelijke zamenhang in. van twee deelen.
Ankylose, f. [Mid.] Gewrichtsstijfheid, vergroeijing f.
Ankyloser, v. a. Eene gewrichtsstijfheid te weeg
brengen, tot vergroei]i.ng doen overgaan. — SANKYLOSER , v. pr. Tot gewrichtsslj fheid overgaan.
Ankyloto ime, m. [Chir. ] Krom mes n. ter los
aangegroeide tong.
-makingvde
Ankyroïde, adj. lHaakvormig.
—

Annabasse, z. ANABASSE.

Annal, e, adj. (pr. ann-al) Eenjarig, één jaar
durend of gelden.
Ann ales, f. pl. Jaarboeken, annalen, geschied
eersen staat (in eene stad, in een-verhaldin
genootschap) gebeurde zaken, naar volgorde der. jaren; -- geschiedenis f., geschiedboek n. — (fam.) Etre
bien dans les ann- de qn., b# iemand goed aangeschreven staan.
Annaliste, m. Jaarboekschrijver, annalist m.
Annate, f. Jaargeldregt, a n n a a t n., datgene,
wat weleer van de inkomsten des eersten jaars van
een geestelijk ambt in de pauselijke schatkist moest
gestort worden; nu : hetgeen aan 't ho f van Rome
voor de uitgevaardigde benoemingsbullen wordt betaald.
Annear, m. Ring, m., inz. Vingerring; oog n.
Ann-x dune chaine, schakel, f. schalm m. eener
keten. Ann-nuptial, trouwring, Ann- is catheter,
zegelring. Ann- du pêcheur, visscherring, pauselijke zegelring (waarop Petrus in eene vischschuit
is afgebeeld). Ann- astronomique, horaire, solaire,
uurring , zonnering. Ann-x de la chevelure, rondgekrulde haarlokken. Ann-x dun serpent, ringvormige bogten, kronkels van eene slang. — (fig.) Les
ann-x de la chaine des êtres, de schakels van de
keten der wezens. (Loc. prov.) Ne mets à ton doigt,
ann- trop étroit, .sluit geen ongelijk huwelijk; wik
niet in moe2jeljkheden. — [Bias.] Krans m.-kelu
om een wapenschild.
Annie, f. Jaar, n. An est considêré comme
an tout indivisible, année comme composée de
parties ou comme divisible, an wordt als een ondeelbaar geheel, année als bestaande uit deelen beschouwd. Anneé veut être q ualifiée par les évènements qui en ont rempli la durée, annee wil

nader bepaald worden door de gebeurtenissen gedurende dat tijdsverloop. L'an 1854 est une simple
expression chronologique, l'année 1831 appelle un
qualifcatif, p. e.: a été bonne, stérile etc., Fan 1851
is eene eenvoudige tijdsaanduiding of chronologische
uitdrukking, l'année 1854 verlangt een bep alend of
omschrjj vend woord, b. v.: is goed, vruchtbaar enz.

geweest. Le commencement, le milieu, le bout of

ANONCER.
la fin de Pannee, het begin, midden, einde cues jaars.
L'année dernière, précedente, l'année suivante,
prochaine, qui eient, het vorige, verleden jaar, het
volgende, aanstaande, toekomende jaar. Annie astronomique of solaire, zonnejaar, astronomisch
jaar. Année civile, burgerlijk jaar. Annie lunaire,
maanjaar. Annie julienne, juliaanschejaar. Année
bissextile, schrikkeljaar. Annie scolastique of scolaire, schooljaar. Annie commune of moyenne,

het jaar dooreen genomen (als midden tusschen
goede en kwade jaren) . Année de deuil, rouwjaar.
Annie de probation, proefjaar. Les p remières
(tendres, jeunes, belles) annees, de jeugd, de jeug-

dige leeftijd; Les lourdes (dernières) annees, le
poids (le froid) des années, de ouderdom. — Souhaiter la bonne annee a qn.,, iemand nieuwejaar
wenschen. — n'AN NÉE EN ANNEE , loc. adv. Vandaar
tot jaar, allengs, trapsgewijs.
Annelé, e, adj. (en part. passé van anneler)
Gekruld (van haarlokken); geringd, van ringen of
kringen voorzien (zoo als sommige zuilen, het lig-

chaam van vele slangen enz.)
Anneler, v. a. Krullen, opkrullen (het haar);
— (weleer) van rin gen voorzien, aan ringen han
ringen sluiten. — Ann- un pore, een-gen,mt
zwijn ringen, het een' ring door het einde van den
snuit steken. Ann- une jument, eene merrie ringen
(om 't bespringen te verhoeden). — s' ANNELER , v. pr.
Gekruld worZn.
Annelet, m. (verklw. van anneau) Bing n.
[Bias.] Kransje n. — ANNELETS, pl. [Arch.] Smalle

vierkante lijstjes aan het dorisch kapiteel..
Annélides, m. pl. [H.. n.] Ringwormen, zekere
geléde, roodbloedige wormen.
5 Annelure, T. Krullip (der haren).
Annexation, f. [Prat.] Aanhechting f.
Annexe, in. Aanhangsel, bijvoegsel, bijbehoo
n., bijlage f.
-rend
Annexé, e, adj. (en p art. passé van ANNEXER)
Aangehangen, bijgevoegd..
Annexer, v. a. Aanhangen, aanhechten, bijvoegen, vereenigen. — S'ANNEXER, v. pr. Aangehecht,
verbonden worden.
Annexion, I. Aanhechting, bijvoeging.
Annihilable, adj. Vernietigbaar.
Annihilation, f. Vernietiging, te niet doening;
opheffing f . - S'ANNIHILER, v. pr. Vernietigd, opgeheven worden.
Aitnion, m. [Anc. Jur.] Jaar n. Benéfice d'ann-,
uitstel van een daar (aan schuldenaars).
Anniversaire, adj. Wat jaarlijksch op denzel fden tijd wederkeert. Jour, fête ann-, jaarfeest n.,
jaardag m.
Anniversaire, m. Jaardag, verjaardag m.,
jaarlijksche vierdag van, eene merkwaardige gebeurtenis, jaargetij, feestgetij n., geb6arte-verjarin g f.;
— [Cath.] Jaarli ksche dienst f. voor een' overledene.
Annoisi, f. Bot. St.-Jans-kruid n.
Annomination, f. [Rhét.] Naamzinspeling f.,
naamwoordenspel n.
Annonaire, adj. [Rist. rom.] Wat de levens
betreft. Loi ann-, wet op de levering van-mideln
levensmiddelen door deprovinciën, die met betrekking tot die wet Provinces ann-s heetten.
Annonce, f. Aankondiging, bekendmaking f.,
berigt n., advertentie f. Feuille d' ann-s, advertentie-blad n. — Ann-s de manage, huwelijksgeboden, kerkgeboden, geboden.
Annoncé, e, adj. (en part.assé van annoncer)
ndigd, berigt.
Aangeduid, aangekondigd, verko
Annon eer, v. a. Aankondigen, afkondigen, ver
kondschappen, melden, kennis geven, be--kondige,
rigten, bekend maken, ter kennis van 't publiek
brengen, annoncéren, advertéren, in decourant doen plaatsen; — beloven, doen hop en, voorspellen : Les fleurs annoncent les fruits, de bloesems
voorspellen (zijnde voorloopers van) de vruchten; —
openbaren, aan den dag leggen, ten bewijs, ten teeken strekken van: Les cieux annoncent la gloire de
Dieu, de hemelen vertellen Gods eer; — p rediken:
Annoncez l'Evangile aux pauvres, predikt den armen het Evangelie; — aanmelden, aandienen, van
iemands komst kennis geven. Se faire annoncer,
zich laten aandienen, zin' naa laten noemen, eer
men ergens binnentreedt. S' ANNONCER , v. pr. Afgekondigd, aangekondigd, openbaar gemaakt worden: Cette nouvelle s'annoncera demain; — zich
aanmelden; -- elkander berigt geven; --- zich goed
^
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of kwalijk voordoen of doen kennen ; — zich te
kennen geven, zich openbaren, zich doen zien.
Annonceer, m. 4ankondiger m., weleer de
naam des toon°eispelers, die bij 't einde van het gespeelde stuk opgaf welke stukken den volgenden
keer zouden gespeeld worden. (fa-m.) Ann- de nou
nieuwsdager, nieuwsverbreider m. In dien-vels,
zin zou men van eene vrouw Annonceuse kunnen
zeggen.
4nnonchalir, (s'), v. pr. Zorgeloos, achteloos worden.
Annonciade, f. Naam van velerlei geestelijke
en militaire orden. Weleer ook z. v. a. :
Annonciation, f. Maria-boodschap f. [Cath.]
het feest daarvan (12:; Maart); — eene schilderij,
welke die boodschap des engels aan de Maagd voorstelt.
Aasnone, f. [Rist. rom.] Levensmiddelen inz.
koren.
Annotateur, m. -trice, f. HIS of zij, die aan
verklarende aanmerkingen op een werk-teknig,
maakt; aanteekenaar m., -ster, f.
Annotation , f. Aanteekeninq, ophelderendeaanwerking, verklarende noot f. (op een' tekst, een
werk) . Meest in het meerv. gebruikt : Ouvrage enrichi d'ann-s. .—[Jur. anc.] Geregtelijke opschrjving of inventaris f. van de goederen eens misdadigers of beklaagden. — [Coin. et Admin.] Aanteekenzng, f., * het nota-nemen.
Annote, e, adj. (en part. passé van annoter)
.,]let aanmerkingen verrijkt, voorzien.
Annoter, v. a. Aanteekeningen, ophelderende
aanmer kingen maken (op een -werk, een' tekst) . —
[Jur. anc.] Geregtelijk opschrijven (de goederen van
een' misdadiger). — [Com. et admin.] Opteekenen,
nota nemen (van den vervaldag eens wissels) . —
S'ANNOTER, v. pr. Met aanteekeningen verrijkt worden; — gereptelijk opgeschreven worden; — opgeteekend worden.
Annotin, e, adj. [Catb.] La ' Paque ann-e,
het doopsjaarfeest (omdat men oudtijds alleen op Paschen doopte) .
Annnaire, m. Jaarboefje n., inz. voor weten
nijverheid, staathuishoudkunde enz.), ka -schapen,
almanak m.
-lendr,
-I- Anntialité, f. Hoedanigheid van 't geen jaar
-lijksch,aredf.
Annuel, le, adj. Jaarlijksch, wat eenjaar duurt,
i.ederjaar terunkeert, wat men jaarlijksch ontvangt
of betaalt. — [Bot.] Plante ann-le, jarige, eenjarige
plant.
Annuel, m. [Cath.] Dageljksche zielmis f. een
jaar lang. — [Anc. legisl.] Jaarlfjksche ambtcijns m.
Annnellement, adv. Jaarlijks, ieder jaar, per
jaar, elk jaar eens.
Annuite, f. Jaarlijksche aflossing f. der renten
van een geleend kapitaal, te gelijk met een bepaald
gedeelte van dat kapitaal, eenvoudige amortisatie,
annuïteit n. — Bref d' ann-. volmagt ter ver
een' schuldenaar, die in gebreke blijft-volgina
een pensioen of jaargeld te betalen (in Engeland).
Annulabilité, f. Vernietigbaarheid, ophefbaarheid f.

Annulable, adj. Vernietigbaar, ophef baar.
Annulaire, adj. Ringvormig; geringd, geribd,,
geschikt voor 't omvatten door een' ring. Eclipse
ann-, ringvormige zonsverduistering. Doigt ann-,
ringvinker ANNULAIRE , f. [H. n.] Ringrups.
Ann'ilatif, -ive, adj. [Jur.] Vernietigend,
oph e/fend, an n u l l é r e n d (vonnis) .
Annnlation, f. Vernietiging, ophe f f ng, teniet
omverwerp ing f.
-doenig,
. —

Annulé, e, adj. (en part. passé van annuler)

Vernietigd, opgeheven, ge a n n u l l e er d.
Annuler, v. a. Vernietigen , opheffen, te niet
doen, voor nul of ongeldig verklaren, herroepen,
a n n u l l é r e n. — S' ANNULER, V. pr. Vernietigd, opgeheven worden.
Annulieaude, adj. [H. n.] Met Beringden

slaart. — Annulicorne, adj. Met geringde ho-

rensof voelsprieten. -=- Annulipede, adj. Met ge-

ringde pootgin.

Anobion, m. [H. n.] z. VRILLETTE.

Anobli, e, adj. (en part. passé van anoblir)
Geadeld, veredeld. - Ook als subst.: Un anobli,
ene anoblie, iemand, die tot den adelstand ver-

lieven is, geadelde m. en f.
Anoblir,

V. a. Tot den adelstand verheffen,

ANORR]KYNQTTE.

65

adelen, veradelen, voor adellijk verklaren; -- ver edelen. — En ce p ays le ventre anoblit, in dat
land wordt de adel door de vrouw overgedragen,
is men adellijk door eene adelljke moeder.
Anoblisseinent, m. Veradeling, verheffing f.
tot den adelstand. Lettres dan-, brieven van
adeldom.
Anode, m. [Phys.] Oppervlak n., langs hetwelk een elektrische stroom in een ligchaam vloeit.
Anodie, f. [Méd.] Feet onzamenhangend, verward spreken.
Anodin, e of Anodyn, e, adj. [Méd.] Pijn
verzachtend, bedarend. Ook als subst.:-stilend,
Un anodin, eene pijnstillende, smartverdoovende
artsenij.

Anodinie of Aiiodynie, f. Pijnloosheid, pijn
-bedaring,
gevoelloosheid f.
Anodonte, adj. [H. n.] Tandeloos. — Als
subst. m.: Vijvermossel.
Anoïe, f. [Méd.] Verstandszwakte, onnoozelheid f.
Aiiolis, m. [H. n.] Hagedis f. van Amerika en
de Antillen.
Anomal, e, adj. Onregelmatig, afwijkend,
tegen den regel, anomaal. [Gram.] Verbes anomaux, onregelmatige werkwoorden.
Anomalie, f. Afwijking van de erkende en

vastgestelde regelen, onregelmatigheid, on elijkvormigheid, uitzondering f. — [Astr.] '4 wi kingshoek m., afstand der ware of gemidde de plaats
eener ster tot haar perihelium.
Anonnalisti ue, adj. [Astr.] Année of Révolution an-, de lijd, dien de aarde (of andere planeet) gebruikt om weder in hetzelfde punt van
hare loopbaan te komen, a n o m al is t i s c h jaar,
a n om a li st i s c h e omwenteling f., schijnbare om
zon.
-lopstijdm.er
Anomie, f. Wetteloosheid f. — [H. n.] Schelp
ongelijke schelpen, bastaardmossel f., ook-diermt

ANO;III TE geheeten.

Anon hal, e, [Anat. ^ Navelloos.
n), m. (verklw. van áne) Ezeltje, jonge
Anon (ano
ezel, ezelsveulen n.
Anone, f. [Bot.] Flesschenboom; fleschappel m.
Anonnement (hnonn—), in. Het werpen of
veulen der ezelin. — liet stotteren, stamelen, haperen in 't lezen of voordragen.
Anonner (inonner), v. n. Een veulen werpen
(van de ezelin sprekende). — Stotteren, stamelen,
haperen. — Soms ook als v. a. gebezigd: An- un
discours, eene rede uitstotteren, stamelend voordragen.
Anonyme, adj. Nameloos, ongenoemd, zonder
naam, an o n i e m. Auteur an-, schrijver, die zich
schilderij,
niet noemt. Livre, tableau an.-,
zonder naam des makers. [Com.] S lciété an-,
namelooze compagnieschap (welker firma niet bi'
't publiek bekend is). — Ook als subst. gebezigd
Un anonyme, een ongenoemd schrijver of een boek
zonder naam des schrijvers. Garder 1'an-, zich niet
als maker noemen. Se cacher sous le voile de l'an-,
zich onder den sluijer der anonymiteit verbergen.
Anorchide, adj. [Anat.] Zonder teelballen.
Anordie, f. [Mar.] Stijve koelte f. uit het
noorden. (Doorgaans zegt men coup de nord.)
Anordir, V. n., of S'ANORDIR, V. pr. [Mar.]

Naar 't noorden loopen (van den wind).
Anorexie, f. Gebrek n. aan eetlust, afkeer m.

van spijs.

% Anorganique, Anorgique, adj. [H. n.]
Onbewerktuigd, zonder levenswerktuigen. (Gebruikelijker is inorganique.)
Anorganogenie, f. [H. n.] Wordingsleer f.
der levenlooze natuur.
Anorganogr.aphie, f. Beschrijving f. der
onbewerktuigde wezens.
Anorganologie, f. Verhandeling f. over de
onbewerktuigde ligchamen, inz. over de mineralen.
Anorgique, z. ANORGANIQUE.
Anorgisme, nn. [Phys.] De levenlooze of on-

bezielde natuur f.

Anormal, e, adj. (m. pl. anormaux) Onregelmati g , met den regel strijdig, afwijkend. Ook als
subsi. gebezigd: L'anormal, het afwijkende, met den
regel strjdige.
Anormalie, f. [of Méd.] Anormalité, f.

Onregelmatigheid, uitzondering f. op den regel.
Anorrhyngne, adj. [H. n.] Zonder bek.

66

ANOSIE

--

Anosie, f. [Méd.] Ziekteloosheid f.
Anosmie, f. [Méd.] Reukverzwakking f.
Anosphrésie, f. [Méd.] Reukvermindering f.,

ANTHÉRIFERE.
Antecedeininent, adv. Vooraf, van te voren.
Antécédent, e, adj. Voorafgaand, voorop

voorgaand.
-gand,
Antecedent, m. Het voorafgegane, vroeger
gebeurde. [Gram.] antecedent n., vooropgaand
woord met betrekking tot een volgend: In: Dieu
Glui nous gouverne, is Dieu het antecedent van qui.
- ANTECEDENTS, m. pl. Voorafgegane of vroegere
gebeurtenissen of verhoudingen; de verrigtingen,
gedragingen, denkwijze enz. van iemands verloopen
leven , antecedenten : Avoir de bons ou de
mauvais ant-. Ook in dien zin in 't enkelv.: Cest
un fàcheux ant- pour lui. — [Arith., Alg.] Voor
(lste en 30e) termen eener evenredigheid.-gande
— [Méd.] Voorafgaande verschijnselen der ziekte,
voorloopers.
-t- Antécesseur, m. Hoogleeraar in de regten.
Anteehrist, m. Antichrist m., laatste en geduchtste vijand, die 't christendom hebben zal; —
bestrijder m. van Christus en diens leer; geloo fsvervolger m.
Antédiluvien, ne, ad'. [Geol.] Wat tot het
tijdperk vóór den zondvloed behoort, a n t e d i l u v ia a n s c h. Histoire ant -ne. Geschiedenis der tijden
vóór den zondvloed; overoude geschiedenis.
Anséride, Ansérien, iie, Ansériné, e,
Antennaire, adj. [H. n.] Wat de voelsprieten
adj. [H. n.] Gansvormig.
der insecten aangaat.
Antenne, f. [Mar.] Ra f. of spriet m. van een
Ansérine, f. [Bot.] Ganzevoet m. Ans- maritime 0/ velue, zoutkruid n. Ook als adj. gebruikt latijnsch of driehoekig zeil. — [ H. n.] Voelspriet,
in: Peau ansérine, ganzehuid f., het zoogenaamde voelhoren m., dien de meeste geléde dieren ten getale
van twee, vier, soms vijf hebben) .
kippevel.
Ansérine, e, adj., z. ANSERIDE.
Antenne, e, adj. [H. n.] Met voelhorens voorAnsette, f. (verklw. van anse) Oortje, heng
zien.
handvatje n.; — ringvormig touweind, oor n.;-•eltj,
Antennifère, adj. [H. n.] Voelhorensdragend.
— klein keukenkomfoor n. met een handvat.
Antennifornie, adj. [EE. n.] Voelhorenvormig.
Ansière, f. [Pèch.] Net n., dat men in de
Anteiinole, f. (verklw. van antenne) [Mar.]
kreken uitzet.
Kleine zeilspriet f. (in de Middellandsche zee).
Anspect, m. [Mar.] Handspaak f., hefboom m.
Aiitennule, f. (verklw. van antenne) Voel
Anspessade, m. [Ant. mil.] L.andspassaar,
korte geléde uitsteeksels aan de kaak-spitf.,de
llanspezaat in., soort van onder-officier.
can vele insecten (doorgaans palpes geheeten).
Antagonismue, m. Wederstand m. van twee
Anténuptial, e, adj. Wat het huwelijk vooraf
strijdige krachten, tegenwerking f.. (b. v. der spieren, gaat. (m. pl. anténuptiaux.)
der verschillende organen; — -)- wedijver in.,
Antéoeeupation, f. [Rhet.] Voorloopige weworsteling, vijandschap.
derlegging van mogelijke tegenwerpingen (meer beAntagoniste, m. Tegenstrever, tegenwerker, kend als prolepse).
(Iwarsboomer m.; partij f., tegenpartij f., vijand,
Aiitépectoral, e, adj. [H. n.] Vóór op de
a n t a 10 n i s t m. [Anat.]. Muscles ant-s, tegen borst geplaatst. (m. pl. antépectoraux.)
spieren.
-werknd
Antépénultième, adj. Op twee na de laatste,
Antale m., [H. n.] Witte wolfstand m. (buis
de derde van achteren: Syllabe, ligne, page ant-.
-vormige Ook als subst.: l'antépénultième, f. de vóór-voorschelp, ook DENTALE geheeten).
Antalgie, f. [Méd.] Afwezigheid f. van pijn. laatste lettergreep, derde lettergreep van achteren,
Antalgique, add. [lVIéd.] Pijnstillend, bedarend. antepenultima.
Antan, m. Verleden jaar n. Het woord is
Antéphialtique, adj. [Méd.] Remède ant-,
alleen gebruikelijk in: Les neiges d'antan, de sneeuw middel tegen de maagdrukking of nachtmerrie.
can 't vorige jaar, en in (Prov.) Je men soucie
Anteprécédent, e, adj. Het voorlaatste voor
comme des neiges d'antan, ik geef er geen zier
-afgnd.
om, ik stoor er mij niet aan.
t % Antéprédicaments, m. pl. Voorloopige
Antanaclase, f. [Anc. rhét.] Herhaling f. van vragen.
hetzelfde woord in verschillende beteekenis.
Antérieur, e, adj. Vooraan, van voren aanAntanagoge, f. [Rhet.] Tegenbeschuldiging f., wezig: Partie ant-e dun vaisseau, voorgedeelte
kunstige overbrenging van de beschuldiging op den van een schip, voorschip. — Voorafgaand, vroebeschuldiger.
ger gebeurd: , Découverte ant-e, vroegere ontdekAntanaire, adj. Beneden 'tjaar oud (van huis
king. Ma creance est ant-e á la sienne, mijne
oorden van Frankrijk).. [ Fauc.]-diern,g schuldvordering is ouder dan de zijne. — [ Gram.],
Oiseau ant-, valk, die nog niet geruid heeft.
z. PRETERIT en FUTUR.
Antanier,-iere,adj. [Faut.] Van t vorige jaar.
Antérieurement,adv. Vooraf, vroeger, eerder.
Antanois, e, adj. [H. n.] Van 't vorige jaar
Antériorité, f. Vroegerheid, eerfierheid f.,
(sprekende van rammen, schapen, kalveren, die ouderzijn n., vroegere dagteekening f.
Anternon, in. [Tech.] Dwarsdam m. door
nog geen twee jaar oud zijn).
Antapodose, f. [Rhet.] Figuur, waardoor de een zoutmoeras.
woorden van een voorstel in dezelfde of in omget Antéstatare, f. [Mil ] In der haast opgelgeerde orde op de woorden van een ander voorstel worpene verschansing f.
slaan. — [ Méd.] Terugkeer m. der koortsaanvallen.
Antéversion, f. [Med.] Verplaatsing f. taan
Antarctique, adj. [Astr.] Zuidelijk. Póle een orgaan, omkeering f. der baarmoeder. .
ant-, zuidpool. Terres ant=s, zuidpoollanden. CerAl t hectiquie, z. ANTI-HECTIQUE.
cle polaire ant-, zuidpoolcirkel m.
Anthélie, I. [Météor.] Tegenzon, bijzon f.
Antarthritique, Antasthmatique, zie
Anthélix, m. [Anat.] Binnenzoom m. van 't
ANTI-ART-.
uitwendig oor.
Ante, f. [Arch.] Uitstekende hoekpilaar m. —
Anthelmintique, adj. [Méd.] WormafdrijTech. Windbord f. van eene molenroede. — vend. Ook als subst. m., wormmiddel n.
[Peint Soort van steel, waarin men het waschAnthémis, m. [Bot. ] Kamil-bloem f.
Penseel steekt.
Anthéral, e, adj. [Bot.] Wat de stofkolfjes
Antébrachial, e, adj. [Anat.] Wat tot den der bloemen betreft.
voorarm betrekking heeft. Région ant-e, voorarmAnthère, f. Bot.] Stofkolfje n., mannelijk gestreek f.
slachtsdeel der bloem, dat het bloemstof bevatl en op
+ Antécédence, f. Staat van 't geen vooraf- de helmstijltjes zit.
gaand is, het voorafgaan. — [ Astr.] Schijnbare
Anthérie, m. [Bot.] Haarmos n.
teruggang nl. der planeten van 't O. naar 't W.
Anthérifère, adj. [Bot.] Stofkolfjes dragend.

verlies n. van den reuk.
Anoure, adj. [H. n.] Staarteloos. Ook als subst.:
Les anoures, de kruipende dieren zonder staart.
Anse, f. [Tech.] Oor, handvat, handvatsel,
hengsel n., greep m. (Loc. prov.) Cette cuisinière
fait danser l'anse du panier, of L'anse du panier
vaut beaucoup à cette cuisinière, die keukenmeid
brengt hare inkoopen hooger in rekening, dan zij
er voor betaald heeft. Faire le pot á deux anses,
de handen in de zijde zetten. — [ Mar.] Kleine baai,
ondiepe oogt, kreek f., inham m. — [ Arch.] Anse
de panier, gedrukt gewelf n. (met minder hoogte
dan de halve diameter). [Math.] Bogenreeks f.,
zoodanig aaneengevoegd, dat zij den elliptischen
Dorm nabootsen. — ANSE, f. Verbond, z. HANSE.
Ansé, e, adj. Van een oor, handvat, hengsel
voorzien; hengsel- of oorvormig.
Anséatique, adj., z. HANSEATIQUE.
Anser, v. a. [Tech.] Van een oor, handvat,
greep, hen jsel voorzien.
Ansérees, m. pl. [H. n.] Naam der zwem
vogels bij Cuvier; zwemvogels.
-vlQ,esotig
,
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ANTIIÉRIFORM E
Anthériforme, adj. Naar stofkolfjes gelijkende.
Anthérin, e, adj. [H. n.] Op bloemen levend.
Anthérique, adj. [Bot.] Wat tot de stof-

kolfjes betrekking heeft.

f. [Bot.] Bloeitijd m. der bloemen.
Anthocère, f. [Bot.] Soort van leverkruid n.
Anthodendron, m. [Bot.], z. v. a. RIIODO-

I)ENDRON.
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Anthropomagnétisme, m. [Phys.] Het
dierlijk magnetismus, ten opzigte van de verhouding tusschen den mensch en alle andere ligchamen.
Anthropomancie, f. Waarzegging f. uit
menschelijke ingewanden.
Anthro p oorancien, m. -ne, f. Wie de anthropomantie uitoefent.
Anthropoinètre, m. Menschmeter m., werk
bepaling van de verhoudingen der lig-tuiger
-chamsdeln.
Anthropornétrie, f. Menschmeetkunde f.
leer van de afmetingen der verschillende ligchaamsdeelen. — Anthro p ornétrique, adj. Wat die
leer of het daarbij dienstig werktuig betreft.
Anthropomorphe, adj. Menschvormig. .Als
subst. m. [H. n.] Naam van den atraunwortel of
de mandragore; — ook van eerre klasse der zoogdieren, waartoe de orang-oetang, pongo, gibbon
enz. behooren.
Anthropomorphic, f. Gelijkenis f. op den

+ Airtho3raphie, f. Bloemenspraak f., de
kunst om zijne gedachten door bloemen uit te
drukken.
Antholithe, f. [Bot.] Canarisch koren; —
versteenin q en met bloemfguren.
Anthologie, f. [Litt.] Bloemlezing, keurverzameling f. van gedichten, spreuken, gezegden enz.
— [Bot.] Verhandeling f. over de bloemen.
Anthologise, m. Schrijver, verzamelaar m.
eener bloemlezing , eener verhandeling over de
bloemen.
Anthophage, adj. [Bot.] Van bloemen levend.
Anthophore, adj. [Bot.] Bloemdragend. — mensch. — Anthropomorphique, add. Naar
denmensch gelijkend, menschvormig,vermenscl►eljkt.
Als subst. m.: Soort van vliesvleugelig insect n.
Anthropomorphiser, v. a. Eene menscheljke
Anthophyllite, m. [Bot.] Kruidnagel m.
Anthophylloéide, adj. Bloemen voorstellend. gedaante geven.
Anthropornor p hisme, m. Voorstelling f. van
Lettres anth-, bloemletters.
Anthore, m. [Bot.] Soort van wolfswortel m. God onder menscheljke vormen; — dwaalleer f.,
volgens welke God ligehamelijk is.
of monnikskap f., geel ijzerhoedje n.
Anthropomorpholooie, f. Wetenschap f.
Anthosperme, in. [Bot.] Amberstruik m.
Anthostome, adj. [H. n.] Bloemmondig, met van den vorm der verschillende ligchaamsdeelen.
Anthropoinorpholobique, adj. Wat de
een' bloemvorm4gen mond. -- Anthostornes, M.
bovengenoemde wetenschap betreft.
pl. Groep ingewandswormen.
Anthroponrorphon, m. [Bot.]. Wortel van
Anthozoaire, adj. [H. n.] Min of meer op
de mandragore of het alraunkruid.
bloemen gelijkend.
Anthroponomie, f. [H. n.] Leer f. van de
Anthozusie, f. [Bot.] Overgang der bladeren
wetten der vorming en levensverrigtingen van den
tot bloembladeren.
Steenkoolbevat[Minér.]
Anthracifère, adj.
mensch.
Anthro p opathie, f., of Anthropopathistend; — door glanskool gekleurd (van steenen) . -[Géol.] Glanskoolhoudend.
me, nl . Voorstelling van God met menscheljke
Anthracine, f. [Méd.] Soort van kankerach- hartstogten.
Anthropophaáe, m. Menschentter m.
tige pestbuil f.
Anthropophagre, f. Het menscheneten.
Anthracite, m. [Minér.] Glanskool, koolblen,

de f., anthraciet m.

Anthraciteax, euse, adj. [Miner.] Kool

-blendvat.
Anthracolithe, m. [Miner.] Bijzondere soort
van koolblende f in Hongarije.

-1- Anthropophobe, m.

menschenhater m.

MMlenschenschuwer,

+ Anthropophohie, f. Menschenvrees, schuw-

heid f. voor menschen; menschenhaat.

Anthropophore, adj., z. ANTHROPOMORPHE.
Anthroposomatologie, f. Leer, verhande-

Anthracomètre of Antraconistre, m.
[Chim.] Koolzuurmeter m. — Anthracométrique, adj. Wat den koolzuurmeter aangaat.
Ainthracose, f. [Méd.] Ooglidbrand m.
Anthrax, m [Mid.] Pestkool, pestbuil f. —
[H. n.] Zekere tweevleugelige vlinder m. van snelle

ling f. bets e/fende de zamenstelling van 't menschelijke ligchaam. — Anthroposornatologique,
adj. Wat die leer betreft.
Anthroposophie, f. Kennis, wetenschap f.,
van 's menschen zedelijke natuur. -- * Anthro p o-

Anthrène, m. [H. n.] Bloemkever m.
Anthribe, m. [H. n.] Molkever m.
% Anthropiatrie, f. [Méd.] Geneeskunde f.

God onder de gedaante en met de eigenschappen van
een' mensch.

vlugt.

van den mensch (in tegenst. met veeartsenijkunde).
Anthropochimie, f. [H. n.] Wetenschap der
chemische verschijnsels" in 't menschelijke ligchaam.
Aiithropoforme, adj. [ EI. n.] Menschvormig.
Anthropogénésie of Anthropogénie, f.

Kennis, wetenschap f. van de menscheljke voorttéli-nq, van 't ontstaan des menschen. — Anthro-

pogénésique, adj. Wat die wetenschap betreft.
Anthropognosie, f. Menschenkunde f., inz.

ten opzigte van zijn' ligchaamsbouw of uit een
anatomisch oogpunt.
Anthropographe, m. Menschbeschrijver m.;
— schilder m. van menschen fequren.
Anthropographie, f. Analomische menschbeschrijving f.; natuurlijke historie f. van 't menschdom. — Anthropographique, menschbeschrjvend.
+ Anthropokaie, gin. (eig.) Menschenverbrander; inquisiteur m.
Anthropolàtre, m. 1Vlenschaanbidder m.
Anthropolatrie, f. Menschaanbidding f.; aanbidding van een' vermenschelijkten God.— Anthropolatrique, adj. Menschaanbiddend.
Anthropolithe, m. Versteende menschelijke
ligchamen of beenderen.
Anthropologic, f. Natuurleer f. van den
mensch, wetenschap van den mensch naar zijne
natuurlijke gesteldheid; — (fig.) elke rede, elke uit
aan God organen of gewaarwordingen-druking,e
van vreugde of smart toeschrj ft.
Anthropologique, f. Wat de natuurleer van
den mensch betreft, menschnatuurkundig.

so hique, adj. Wat die wetenschap aangaat.
Anthropothéisme, m. Voorstelling f. van

Anthropotoniie, f. Menschenontleedkunst L

Anthypnotique, adj. [Méd.] Slaapverdrijvend.
Als subst. m., slaapverdrjvend middel n.

Anthypophore, f. [Rhét.] Voorloopige we-

derlegging en ontzenuwing f. van de tegenwerpingen der partij.
Anti, grieksch voorz. in vete zamengestelde
fransche woorden, beteekenende tegen , b. v. antimoine, antipode; vóór een klinker soms verkort
tot ant, b. v. antarctique. In woorden van latijnsche afkomst staat het in de p laats van ante en be-

teekent vóór, vroeger , b. v. in antichambre,
antidate. In paats van anti staat soms ante, zoo
als in antechrist.
Antiacides, m. pl. [Méd.] ook adj. Medicaments ant-, tegenzuren (die de ontwikkeling der
zuren in de maag tegengaan).
Antiadel, f. pl. [Anat.] Amandelen, hals
-kliern.
Antiadite, f. [Méd.] amandelontsteking f.
Aft tiaérophthore, adj en subst. m. Behoed middel n. tegen bedorven lucht, tegen de pest.
Antiaphrodisiagrue of Antiaphroditique, adj. [Méd.] De teeldrift bestrijdend. Ook als

subst. m. een teeldriftstillend middel n.
Antis p opleetique, adj. en subst. m. [Méd.]
Tegen de beroerte dienend (middel).
_^ Antiaristocrate, m. en f. Hij of zij, die
tegen de adelheerschappij is, anti-aristokraat m eat.

Anti-arthritique, adj. [Méd.] Jichtwerend.
Anti-asthnnatigne, adj. [Méd.] Tegen de

aamborstigheid dienende.
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ANTIATHROPHE

Antiathrophe, adj. Teringwerend. Ook als
subst.: middel tegen de tering.
Antibacchique, adj. en subst. m. [Pos.]
Voet m. van drie lettergrepen, waarvan de twee
eerste lang zijn.
tiballoi
ee nes, m. pl. [Med.] GeneesmidAn
delen, die elkanders plaats kunnen vervangen, die
van gelijksoortige werking z. jn.
Anti-bois, m. [Charp.] Lat of rigchel f. op
den vloer eener kamer langs den muur om 't behangsel voor beschadiging door de meubelen te beveiligen.
Anti-cabinet, m. [Arch.] Voorvertrekje n.
Anticachectique of antleeacocliymmi q ue,
adj. [Méd.] Kwaadsappigheid bestrijdend (middel).

Anticancéreux, ei se of anticarcinoma-

teux , euse , adj. [1^1éd.] Kanlcerbestrjdend

(middel) .

Anticarde, m. [Anat.] Hartkuil m.
Anticatharral, e, adj. [Méd.] Tegen zin

Anticoeur, m., z. V. a. AVANT-COEUR.

Antieolique, adj. Kolijkwerend.
Anticonstitutionnaire , adj. en subsi. m.
[Hist. eccl.], z. V. a . JANSÉNISTE .
Antieonstitutionnel,le, adj. Ongrondwettig,
met de bestaande staatsregeling strijdig. — Anticonstitcitionnelleinent, adv. Op ongrondwettige wijze.

Anticonversioniste , m. Bestrijder van de
conversie (z. conversion) der rente.
Anticour, m. [Arch.] , z. v. a. AVANT-COUR.

Anticrépuseule, m. [Phys.] Tegenschemering f., het licht aan de tegenoverzijde van 't eigenlijke schemerlicht.
Anticritique, adj. Tegenbeoordeelend , de be-

oordeeling bestrijdend. - Antieritique, m. Tegenbeoordeelaar , wederlegger m. eener beoordeeling; ook : vijand m. van kritiek. — Antieritique, f. Tegenbeoordeeling, wederlegging f. eener
boekbeoordeeling, bestrijding f. van het afkeurend
oordeel, antikritiek f.
Antietérique, adj. [Méd.] De geelzucht bestrijdend (middel)

aandoeningen, tegen hoest en verkoud--kingachte
heid dienstig (middel).
Anticausotique, adj. [Méd.] De brandende
Antidactyle, z. v. a. ANAPESTE.
koorts bestrijdend (middel).
Antidartreux, z. v. a. ANTIHERPETIQUE.
Antiehannbre, f. Voorkamer, zijkamer, voorzaal, spreekkarper f. (Loc. fam.) Propos d'ant-,
Antidate, f. [Jur.] Verkeerde, valsche daggemeene praatjes, dienstboden praatjes. Faire ant- teekening f. , (met opzet) vervroegde dagteekechez qn., bij iemand op gehoor wachten; Passer sa ning.
Antidate, e, adj. Eene vervroegde dagteekevie á faire ant-, zijn leven slijten met om posten
te verzoeken, met sollicitéren. Pilier d'ant-, ie ning dragende, geantidateerd.
Antidater, v. a. Eene vervroegde, valsche dag
voortdurend om p osten gaat verzoeken.-mand,ie
stellen, an ti da t é r e n. -- S'ANTIDATER,-teknig
Faire ant-, iemand lang laten wachten, eer men
v. pr. In dagteekening vervroegd worden.
hein gaat spreken.
+ Antidé nioerate, m. Weirstrever m. der
Antichoiérique, adj. [Méd.] De cholera bestrijdend (middel).
vollcsregér-ing.
Antidénioniaque, m. Duivelloochenaar m.
Antichrèse, f. [Jur.] Verpandin f. van 't
v uchtgebruilc van een onroerend goed ter uitdel
Antidesmne, m. [Bot.] Slangenboom, slangen
-giner
schuld.
-dorenm.
Antichrétien, ne, adj. Het christendom vijAntidespote, adj. en subst. m. Willekeur beandig, met het christendom strijdig. Ook als subst.: s/rijdend; — despoten-vijand.
hij of zij, die de christelijke leer bestrijdt.
Aiitidiarrhéique, adj. [Méd.] Buikloop beAntiehristianisine, m. Tegen-christendom n., strijdend (middel).
Antidigestif, ive, adj. [Méd.] De vertering
met het christendom strijdige leer f.; leer en' regering van den antichrist.
tegenwerkend.
Antichthones, m. pl. [Géogr.] Tegenwoners,
Antidinique, adj., ook subst. m. [Mod.] Duimenschen, die o gelijke breedtegraden, maar op zelingwerend (middel).
tegengestelde halfronden wonen. Ook als adj.:
Antido matisine , m. [Didact.] Tw j felHommes ant-.
leer f.; bestrijding van het dogmati sinus.
Anticipant, é, adj. fMéd.] Vroeger inval
Antidore, m. [Liturg.] Gewijd brood (bij de
Fievres ant-es, vervroe--lend,aticpr. Grieken, voor hen, die niet ter communie kunnen
gende koortsen. Règles ant-es, vóór den tijd ver gaan) .
-schtned
Antidotaire, adj. Vergiftbestr2jdend. -- ANmaandstonden.
-I- Anticipatif, ive, adj. Vervroegend.
TIDOTAIRE, m. [Méd.] Oude naam der receptenAnticipation, f.. Verrigting vóór den bepaal- boeken, artsenijboek n.
den tijd, vervroeging f., het vooruitnemen , bij
Antidote, in. [Méd.] Tegengift n., behoedmi.dvoorraad beschikken over nog te verdienen loon, del n. tegen vergiftiging; — middel , waarmede
over de staatsinkomsten enz. , a n ti c i p at ie f. men een zedelijk kwaad, een' nadeeligen invloed
Ant- de paiemént, vooruitbetaling f., het voor - bestrijdt.
a f betaalde. — Ingreep, inbreuk f. op iemands
-- Antidraniatique, adj. Met de regels der
regten of eigendom. — [Phil.] Eene voorbarig ge- tooneelkunst, der tooneelpoezij,stridig.
Antidyssentérique, add., ook subst. m. Den
nomene algemeene gevolgtrekking. f. — [Con.]
Voorschot n. op eene bezending von waren. — roodera loop bestrijdend (middel).
(Loc. adv.) Par ant-, vóór den tijd, bij vervroeAntie, f. [.11. n.] Horenvormige kuif (vansomging, vooruit, voorschotsgewijs, bij anticipatie.
mige vogels).
Anticipé, e, adj. Vervroegd, te vroegtijdig:
Antienieti q ue , adj., ook subst. m. [Med.]
Paiernent ant-, vervroegde betaling, betaling voor Brakingstuitend (middel).
den tad. Vieillesse ant-e, te vroeg invallende grijs
Antienne, f. [Cath.] Beurtzang m. van twee
Plaisirs ant-s , vervroegde, reeds bij voor -heid. koren. — (Loc. prov.) Chanter of Annoncer une
-rad mauvaise ant-, eene kwade l jding brengen. Cnangenotene vermaken.
Anticiper, v. a. Vervroegen, vooruit of vóór ter toujours la même ant-, altijd het oude liedje
den lijd doen, vroeger beschikken, te vroeg genie- zingen, over dezelfde zaak spreken. - Antienten. Ant- le paiement, vooruit of vóór cen ver nes, f. pl. Spreuken of verzen der H. Schrift,
betalen. — ANTICIPER, V. n. Inbreuk maken,-valdg toepasselijk op de gevierde kerkplegtigheid; —
zich iemands goed toeëigenen : Ant sur- les droits bijzondere gebeden ter eere van de Maagd.
Antiéolien, ne, adj. Denwind tegenhoudende
de qn., in iemands regten grijpen. Ant- sur les revenus, zijne inkomsten reeds vooruit opnemen of (b. v. zulke bergen).
verteren. Ant- sur one succession, op ,eene te verAutiéphialtique, adj., ook subst. M. [Méd.]
wachten erfenis teren. Ant- sur les evènements, De nachtmerrie werend (middel).
Autiépileptique, ad'., ook subst. m: [Méd.]
de gebeurlenissen vooruitloopen. — [Mus.] Eene
noot of akkoord vóór den tijd doen. hooren. — De vallende ziekte bestri,^dlend (middel).
-4- Antiévan clique, adj. Met het Evangelie
S' ANTICIPER , V. pr. Vervroegd worden.
Anticivilisateur, m.; -trice, f. Hij of zij, strijdig.
Antifareineux, adj., ook subst. m. [Vétér.]
die de beschaving bestrijdt of tegengaat.
Den worm bestrjdend (middel). ,
Anticivilisation, f. Tegenbeschaving f.
Antifebrile, adj., z. v. a. FEBRIFUGE.
Antieivicne, adj. Onburgerltijk, met den
Antifernientescible, adj. De gistende wel'burgerplint strijdig.
-I- Anticivisnae, m. Onburgerljk gedrag, on- king te keer gaande.
Antifusioniste, in. Vijand n. van de ineenburgerlijke gevoelens.
g

ANTIGALACTIQUE
smelting der partijen (inz. der aanhangers van
den ouderen en den jongeren tak van Bourbon) .
Antigalactique, adj., z. v. a. ANTILAITEUX.

Antigéonietre, m. Vijand der meetkunde.
ntigoritim , - m. (pr. — riomm) [Tech.]

Glazuur n. van 't aardewerk.

Antigoutteux, adj., z. v. a. ANTI-ARTHTtITIQUE.
Antigraphe, ln. Afschrift, tegenschrift n.
Antihectique, adj., ook'subst. m. [Méd.] De

longtering bestrijdend (middel) .

Antihémorrhagi que , adj„ ook subst. m.
[Méd.] Bloedingstelpend (middel).
Antihéniorrlioïdal, e, adj., ook subst. m.
14ambeijen- verdrijvend (middel) . (m. pl. antihémorrhoidaux. )
Antiherpétique,_ adj., ook subst. m. [Med.]

Den dauwworm bestrz,^dend (middel).

Antihydro phobique , adj., ook subst. m.
[Méd.] Tegen de hondsdolheid of watervrees die-

nend (middel).

ANTIPODE.

-
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Antinonnie, f. [Phil.] Strijdigheid C. van
twee wetten, twee beginsels; seh[ nbare tegexnspraak f. der rede met zich zelve.
Antiodontalgique, adj., ook subst. in [Med.]

Tandpijnbestrijdend ('Illidd('l).

Aiitio•gastique, adj., ook subst. m. [Méd.]

De bloedopwelling, de te groote prikkelbaarheid bestrijdend (mi(cldel).
Antipape, m. Tegenpaus, onwettige paus m.
Antipapisane, m. Pausbestrijding C.
Antipapiste, m. en f. Pausbestr2jder m. -bestrijdster f.
Antiparalitique,'adj., cok subst. m. [Méd.]

Tegen cie verlamming dienstig (middel)

Antiparal'lèle, adj. [Géam.] Lignes ant-

Tegen- arallelen.

Antiparastase, f. [Rhét.] Figuur, waar

beweert , dat eene afgekeurde , ver--dormen
oordeelde daad integendeel lofwaardig is; tegenbeuwijs n.

Antipartenaire, m. et C. 1!jj of zij, die teAntihydropique, adj., ook subst. m. [Méd.]
genover een ander geplaatst is (bij een spel, m aal
Waterzuchtgenezend (middel).
bal enz.)
-tjd,
Antihypocoudriaque, adj., ook subst. m.
Antipathie, C. Natuurlijke afkeer of tegenMéd.] Tegen de miltzucht of zwaarmoedigheid
i zin m., tegengevoel n. — [Pig -vs.] Gebrek n. a.an.
ienend (middel) .
Antihystérique, adj., ook subst. m. [Méd.] verwantschap. -- [Peint.] Stri,joligheid van twee
De opstijging der baarmoeder bestrijdend (middel). kleuren) .
Antipathique, adj. Afkeerig, tegenzinwekAnti-ictérique, adj., ook subst. m. [Méd.]
kend, strijdig met elkander.
Geelzuchtverdrijvend (middel).
AntiIpatriote, m. Tegenstrever m. der vaAntilaetenx, euse, adj., ook subst. m. [Méd.]
derlandsvrienden, vijand m. des vaderlands.
Melka fdrijvend (middel) .
Antipatriotisxne, m. Tegenpatriotismnus (z.
Antilambane, adj. [H. n.] Piet voedsel met
de pooten naar den bek brengend (van vogelen). patriotisme) .
Autipéristaltique, adj. [Med.] TegendraaiOok als subst. m. pl. LES ANTILAMIB ANES.
Antilibéralisnie, m. [Pol.] Tegen -liberalis- jend, tegenwormsgewjs, wat de wormsgewuze beweginq
der ingewanden wederstree ft.
mus (z. libéralisme).
Aittipéristase, f. (Phil. anc.) Tegenwerking f.
Antilochèvre, C. [H. n.] Geitantilope f.
van twee natuurkrachten, werking 1. van twee eiAntilogie , C. [Log.] Strijdigheid f., tegen
sommige gedeelten eener zelfde rede.-sprakf.in genschappen, waarvan de eene de kracht der andere verhoogt.
Antiloirnique, adj., z. ANTIPESTILENTIEL.
Antipestilentiel, le, adj. [Méd.] Pestwerend.
Antiloïniotechnie , f. [Méd.] PestbestrijAntipharnia ue, adj., ook subst. m. [Méd.]
dingskunst f.
Antilope, f. [H. n.] Antilope, hertegeit, ga- Vergi. ftbestr2jdend (middel); ,tegengift.
Antiphasie, C. Tegenspraak, wederlegging f.
zelle f.
Antiphernaux, adj. m. pl. [ Prat.] GoerleAntilysse, adj.. z. v. a. ANTIHYDROPHOBIQUE.
die de man bij huwelijks-contract aan zijne
ren,
Antin►éphitique, adj. [Hyg.] Luchtverbetevrouw schenkt.
rend, luchtzuiverend.
-. Autiphilosophe, m. et f. ij and m., v ijAntlinaétalbole , f. [Log.] Herhaling f. van
dezelfde woorden in omgekeerde plaatsing en ver andin C. der wijsbegeerte.
-1-. Autiphilosophie , f. Met de wjj.sbegcrte
-ander
zin.
Antinmétalepse, f. [Log. ] Tegenoverstelling f. strijdige denkwijze f.
-I- Antiphilosophisme, m. Met de valsche
van twee denkbeelden, door dezelfde woorden uit
-gedruktni w jsbegeerte strijdige denkwijze C.
verschillende-orde herhaald.
4. Antiphilosophiste , m. Bestrijder der
Antinietathèse , f. [Log.] Herhaling f. van
sch2jnwijsgeeren.
dezelfde woorden in tegenovergestelden zin?
Antiphlo gistique, adj. ook subst. in. [31éd.]
Antitnoine, m. [Chim] Spiesglans, spiesglas n.,
antimonie f. Sulfure d'ant-, zwavelspiesglans. Ontstekungwerend, hittetemperend (middo
Antiphonaire of Antiphonier, M. [Liturg.]
Beurre of chlorure d'art-, spiesglansboter f. ,
Gezangboek der psalmen, beurtzangen en hymnen.
chloor-antimonium n.
Anti phone, m. [Liturg.] Tegenzang, wissel.]- Antiinonacal, e, adj. Den monniken vijandig, van 't monniken- of kloosterwezen a fkeerig. (if beurtzang n1. , psalmvers n., dat door eene
4. Antimnonarchique, adj. Strijdig met de antienne (z. aid.) wordt beantwoord.
Antiphonie, C. Logische strijdigheid
alleenheersching.
Autiphrase, C. [Rhét.] Tegenbenaming, be4- Antimonarchiste, m. Tegenstander der alnoeming C. van een voorwerp door het tegendeel
leenheersching, monarchen-vijand.
Antinlonial, e, adj. [Chiin.] Met spiesglans (doorgaans spotten(lerwijs).
4. Antiphraser, v. n. Tegenbenamingen ge
bereid, spiesglanzig. Ook als subst. m. Les anvoorwerpen door hun tegendeel aan -bruiken,d
timoniaux, de spiesglansbereidingen.
-duien,atphrsé.
Antinnoniate, m. [Chim.] Antimoniumzuur
Antiphthisigtie, adj., ook subst. m. [Mêd.]
zout , spiesglanszuur zout n.
Teringwerend (midd( l ) .
Antinaonié, e, adj. Spiesglansbevattend.
Anti hysique, ai/j. Tegennatuurlijk; — [Méd.]
Antimonieux, iense, adj. [Chim.] Aelde
Tegen e opzetting van winden dienstig; in dien
ant-, antimonig zuur n.
zin
ook subst. m. Un antiphysique.
Antimonifère , adj. [Minér.] SpiesglansbeAntipleuritique, adj. et subst. m. Tegen 't
vattend.
Antinnonique, adj. [Chim.] Acide ant-, An- zijdewee dienstig (middel).
Antipodagr ique, z. v. a. ANTI-ARTIIRITIQUE.
timonium-zuur, spiesglanszuur.
Antipodal, e, adj. Wat de tegenvoeters beAntiatonite , m. [Chim.] Antimonig.zuur
zout n.
treft;. a Iitipodiseh; — weerstrevend.
Antipode, m. [Géog.] Tegenvoeter, tegenvoeAntinioniuze, f. [Minér.] Spiesglansverbinding C.
teling m., benaming van hen, die ten opzigte van
Antiinorveux , euse, adj. , ook subst. m. elkander onder een' tegenovergestelden meridUaan
en parallel wonen, antipoden; ook de zoodanig
[ Vétér.] Snotgenézend (middel) .
-1- Antinational, e, adj. Strijdig met den tegenovergelegen plaatsen. (Loc.) Je voudrais
geest, de belangen des volks. (m. pl. antinatio- qu'll fut aux ant-s, 'k wou, dat hij op de Moeokerhei zat (ver van hier was). — Tegenkanter,
nAux. )
Antiné p hrétique, adj., ook subst. m. [Méd.] bestrijder, vijand m.; het tegenovergestelde, ístrijdi(Je,
Nierziekte-bestr deed, graveelwerend (middel) .
omgekeerde: Cost l'ant- du bon sens, 't is onzin;

d
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't is een onverstand. Ce lont des ant-s, 't zijn
l jnregt strijdige zaken, karakters of humeuren.
Antipraxie, f. [Méd.] Strijdige gesteldheid in
de verschillende ligchaamsdeelen van denzelEden
zieke.
Antiprogressif, ive, adj. Wat den vooruit
tegenwerkt.
-gan
Antipsorique, adj. et subst. m. [Méd.] Tegen
jeukenden uitslag, tegen schurft dienstig; schur f tmiddel n.
Antiptose, f. [Gram.] Verwisseling van den
eenen naamval niet den anderen.
Antiputride, adj. et subst. m. [Méd.] Bederf-,
verrottingwerend (middel).
Antipyiq ue, adj. et subst. m. [Méd.] Etteringwerend (middel).
Antipyrétique, adj. et subst. m. [Méd.] Koorts
-verdijn;
koortsmiddel n.
Antipyrotique, adj. Tegen brandwonden dien
-stig;
brandmiddel n.
Antiquaille, f. Oudheid f., voorwerp der oudheid (in minachtenden zin), oude munt, oud porselein enz., van weinig waarde; oude prul t. of
vod n.; — al wat oud en uit de mode is; -- oude
vrouw, inz. die zich nog als eene jonge kleedt en
voordoet.
Antiquaire, m. Oudheidkenner, oudheidonderzoeker m., beoefenaar van de voorwerpen der oud
(een ongeleerd verzamelaar van oudheden heet-heid
amateur de l'antiquité) ; — weleer de afschrijver,
die in oude kapitalen schreef; de boekenbewaarplaats; een handelaar in oude handschriften. Nog
heden in Duitschland: een koopman in oude boeken,
in Frankrijk houquiniste geheeten.
Antiquariat, m. Kennis der oude sedenkteekenen, opschriften, penningen, standbeelden en sieraden, oudheidkennis f. Weleer: een kabinet van
oudheden; ook het ambt van antiquarius.
Antique, adj. (het tegenovergestelde van moderne) Oud, aloud, ouderwetsch, van den ouden tijd,
tot de oudheid behoorende, an tie k; — uit de mode,
uit den smaak; oud uitziend (van personen). —
ANTIQUE, m. Het oude, het klassieke schoon der
oudheid, oude kunst, oudheid f., ieder grieksch of
romeinsch beeldhouwwerk n. Dessiner l'ant- of
d'aprèsl'ant-, naar standbeelden, bas-reliefs enz. der
oudheid teekenen. — A L'ANTIQUE, adv., ouderwets,
naar den ouden smaak, naar de voormalige mode.
Antiquement, adv. Oudtijds; ouderwets.
Antiquer, v. a. [Rel.] Naar den ouden smaak
inbinden.
Antiquité, f. Oudheid, aloudheid f., de lang
verloopen eeuwen; — de ouden, de lang voor ons
geleefd hebbenden: l'opinion de l'ant- est que... — Een
voorwerp uit de oudheid, oud overblijfsel, bouwval n. L'ant- classigae, de oudheid, voor zoo ver
zij de gewrochten der Romeinen en Grieken betreft.
— ANTIQUITES , f. pl. Oudheden, gewrochten, gebruiken, zeden enz. der oudheid, antiquiteiten.
Antirachitique, adj. et subst. m. [Méd.] De
engelsche ziekte bestrjdend (middel).
Antirationalisme, m. [Phil.] Bestrijding van
het redegeloof.
Antiréformiste , m. Hervormingbestrijder,
vijand m. van de partij des vooruitgangs.,
Antireligieux, -ease, adj., z. IRRELIGIEUX.
Antirépublicain, e, adj. et subsi. Der republiek vijandig, onvrijburgerlijk; bestrijder m. van
den republikeinschen regéringsvorm.
Antirépnblicanisme, m. De leer, de gevoelens der gemeenebestbestrijders.
-1- Antirévolationnaire, adj. et subst. Wat
of wie de omwenteling wederstree f t; wat of wie de
tegenomwenteling bevordert.
Antirrhétique, adj. [Phil.] Weêrleggend,
tegensprekend. Ook als subst. m.: een wederlegger,
bestrijder m.
Antisalle, f. Voorzaal f., vertrek voor eene zaal.
Antisatire, f. [Arch.] Tegen-satire, beantwoording van een hekelschrift.
Antisce, adj. et subst. [Astrol.] Op gelijken
afstand van de keerkringen.
Antiscepticisme, m. [Phil.] Tegen-twijfelleer f., dogmatismus n.
Antisciens,1. [Géog.] Tegenschaduwigen,
menschen op gelijke
n afstand aan weêrsziden van
den evenaar en die des middags tegenovergestelde
schaduwen hebben.

Antiscolique, adj., z. VERMMIFUGE.
Antiseorbeitique, adj. et subst. m. [Méd.]
Scheurbuikwerend of -genezend (middel).
Antiserophuleux, -etise, adj. [Méd.] De
klierziekte bestrijdend of genezend.
Antiseptique, adj. et subst. m. [Méd.] Bederf
(middel) .
-wernd
Antisocial, e, mij. Onmaatschappelijk, ongezellig; tegen de burgerlijke orde. (m. pl. antisociaux)
Antisocialement, adv. Op onmaatschappetyke wijze.
Antisocialisme, m. Bestrijding van het socialismus (z. socialisme).
Antisocialiste, m. Vijand van 't socialismus
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(z. socialisme).
Antispase, f. [Méd.] Afleiding f. der vochten;

tegenprikkeling f.

Antispasinodigne, adj. et subst. m. [Méd.]

Krampstillend (middel) .

Antispaste, -m. [Pods. anc.] Vierlettergrepige

voet m., beslaande uit twee lange lettergrepen tusschen twee korte, a n t i, s p a s t u s m.
Antispastique, aál. Méd.] d fleidend, vooral
door blaartrekkende middelen
.
Antispiritualisme, m. [Phil.] Ontkenning
van het geestelijke in den mensch.
Antistérigme, f. Kruk, leunstok.
Antistichon, m. [Philol.] Verandering van
eene letter in eerre andere.
Antistrophe, f. Tegenzang m. of antwoord, n.
van 't koor ter linkerzijde van het grzeksche tooneel
op de strophe van 't koor ter regterzijde. —[Gram.]
Omzetting f. van twee woorden, die van elkander
afhangen.
Antisy philitique, adj. et subst. m. [Méd.]
De venusziekte bestrijdend, a a t i s y p hi l i t i s c is
(middel) .
Antitétanique, adj. et subst. m. [Mid.] De
regtstijvigheid of spierkramp bestrijdend (middel) .
4. Antithéatral, e, adj. Niet voor het tooneel
geschikt, ontooneelmatig.
Antithénar, m. [Anat.] De duimtrekspier f
Antithese, f. [Rhét.] Tegenstelling f., 't zij
in woorden of in denkbeelden, antithesis f.
Antithésique, adj. Wat de tegenstelling betreft of door haar plaats heeft.
Antithétaire, m. [Jur.] Beschuldigde m., die
eene tegenbeschuldiging inbrengt.
Antithétique, adj. [Rhét.] Tegenst°llend.
Antitragien, ne, adj. [Anat.] Muscle ant-,
spier f. van het kraakbeenplaatje aan 't uitwendige
oor.
Antitragus, m. [Anat.] Kraakbeenplaatje m.
aan 't uitwendige oor.
Antitrinitaire, m. [Hist. eccl.] Drieëenheid.sloochenaar m.
Antitype, m. Tegenbeeld n.
Antitypie, f. [Mid.] Tegenstand m., hardheid f.
-(- Antinnioniste, m. Bestrijder m. der ver
landen, twee kerkgenootschap--enig(vatw
pen enz.)
Antivariolique, adj. et subst. m. De kinderpokken bestrijdend (middel) .
:

Antivenérien, ne, z. ANTISYPHILITIQUE.
Antivermicnlaire, z. ANTIPÉRISTALTIQUE.
Antivermineux, z. VERMIFUGE.
Antivérolique, z. ANTISYPHILITIQUE.
Antizymique, adj. [Chim.] Gistingwerend.
Antlie, f. [H. n.} Zuigspriet m.
Antofle, m. Kruidnageim.
Autoil, m. [Mar.] Schotbout m.
Antoine, m. Feu St. Ant-, Antonius-vuur n.,
de roos f., eene huidontsteking.— (Loc. prov.) Repas
de St. Ant-, maaltijd m. van brood en water.
Antoiser, v. a. [Tech.] Mest op hoopen zetten.
Antononmase, f. [Rhét.] 1Vaamverwisseling f.,

gebruik van een gemeen naamwoord voor een eigen
of omgekeerd.
Antonymie, f. [Rhét.] Bijeenplaatsing vara
strijdige woorden.
Antre, m. Natuurlijke grot, spelonk f., onder
hol, rotshol n. — [Anat.] Beenderholte f.-ardsch
met naauwen ingang. — (Loc. rov.) C'est I'antre
du lion, dat is 't leeuwenhol: 'walt moeielyk daar
weder uit te komen.
Anubie, f. [Bot.] , z. LAURIER.

Anuer, v. a. .[Chas.] Het gunstig oogenblik
waarsumen om de patrijzen in de vlugt te schieten.
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t S Aniiiter, V. n., en S'anaiter, v.pr. Zich
op reis door den nacht laten overvallen.
Anus, m. [Anat.] Oars m., mond van den
endeldarm.
Auxiété, f. Angst m., beangstheid, benaauwdheid, bekommering f., kommer m.; — [Méd.] beklemming, zamensnoering f. van een orgaan.
Anxieux, -ease, adj. [Méd.] Beklemd, zamengesnoerd.
Aoehlésie, f. [Méd.] Rust, kalmte f., ophou
-den.r
ziekteverschijnsels.
Aonychopore, adj. [H. n.] Zonder nagels.
Aorasie, f. [Myth.] gr. 't Verschijnen der
goden aan een' sterveling onder eene menscheljke

als gevolg eenes° ziekte. — [Phil.] Overgang m. van
de menscheljke natuur tot een' hoogeren of lageres

staat.
Apantoniantie, f. Waarzegging f. uit de os•

verschijnende voorwerpen.

Apapelandir (s'), v. pr. Fijnroom, schijn

-verwachts

worden; den /ijnvrome xelen.
-heilg
Aparté, m. Terzgdespraa f. op het tooneel.
Aparthrose, f., z. v. a. DIARTHROSE.

Apathie, f. Gevoelloosheid; onverschilligheid,
ongevoeligheid, zorgeloosheid f.
Apathigi.e, a&j. Gevoelloos; zonder hartstogten; ongevoelig. [H. n.] Naam van de eerste a f
deelinq der dieren zonder wervelbeenderen; ook der
zoóphieten of straaldieren van Cuvier.
gedaante.
Apathiser, v. a. Ongevoelig maken. — % s'AAoriste, m. [Gram. gr.] Onbepaalde tijd m.,
tijdvorm van het onbepaald verleden. In de fransche PATHISER , v. pr. Ongevoelig worden.
Apatite, f. [Miner.] Natuurljke phosphorzure
spraakkunst noemde men weleer zoo den parfait of
kalksteen m. — Apatitique, adj. Dien kalksteen
prétérit défini.
Aorte, f. [Anat.] Groote pols- of slagader, bevattende, daaruit bestaande.
Apéehème, nChir.] Tegenschok,weêrstuit m.,
hoofdslagader f. Ook als adj. gebruikt: Artère
tegenscheur m. aan een beleedigd deel.
aorte.
Apédeute, adj. [Phil.] Onopgevoed, onwetend.
Aortévrisme, m. [Méd.] Ziekelijke verwijApédeuitisme, m. [Phil.] Onwetendheid f. uit
ding f. der groote slagader.
.
Aortique, adj. [Anat.] Wat de groote slag- mangel aan opleiding.
Apelle, m. [Méd.] Man met te korte voorhuid;
ader betreft of daartoe behoort.
Aortitc, m. [Méd.] Ontsteking f. der groote

slagader.

Août, m. (pr. oil) Augustus m. o f de 8ste
maand desjaars, oogstmaand f.; -- oogsttijd m. Faire
l'aout, inoogsten. — (Prov.) En Aout - et en ven
ni fétes ni dimanches, mengwerk-danges,it'y

duldt geen uitstel.
Aonté, e, (pr. a-ou-té) , adj. (en part. passé
van aouter) Gerijpt, door de Augustus-warmte tot
rijpheid gekomen.
Aontement, m. (pr. a-ou—) Rijping, rijpwording f.
Aouter (pr. a-ou-té), v. a. [.Hort.] Doen rij
rijpheid brengen. — S 'AOLTER , V. pr. De-pen,to
vereischte vastheid krijgen, om het winterweder
door te staan (van knoppen en takken).
% Aouteron, m. (pr. ou-te-ron). Maaijer,
oogster m.

Apagnie, m. [Chir. ] Verschuiving f. van beenderen uit hunne natuurlijke plaats.
Apagogie, f. [Log.] Terugvoering f. op eene
ongerijmdheid, gevolgtrekking I. uit„het ongerijmde
der te maken tegenwerpingen.
Apagyne, adj. [Bot.] Slechts eenmaal zaad
-d
ragend.
Apaisé, e, adj. (en part. passé van apatser)
Bevredigd, bedaard, gestild.
Apaisement, m. Gemak n. (fam.) Faites cela
à votre ap-, doe dat op uw gemak, als ge er eens
lust en tijd toe hebt. — Weleer [Jur.] : bevredigingsverdrag.
Apaiser, v. a. Bevredigen, tevreden stellen,
verzoenen, stillen, doen bedaren, sussen. Ap- une
querelle, een geschil bijleggen. Ap- un créditeur,
een' schuldeischer paasjen. Ap- la faim, la soit,
den honger stillen, den dorst lesschee. Ap- l'incendie,
den brand blusschen. — S 'APAISER , v. pr. Bedaren,
tot bedaren komen, stil worden. Le vent s'apaise,
de wind gaat liggen, bedaart, heeft uitgeraasd.
Apaisear, M. (fam.) Bevrediger in.
Apallage, in. [Méd.] Overgang der ziekte tot
gezondheid.
Apanage, m. Prinsen-ljftogt m., -jaargelden,
verzorging der jongere p rinsen van een regérend
huis door geld of door de inkomsten, het vrucht
daartoe aangewezen goederen; — het-gebruikvan
eigenaardige van een persoon of zaak, natuurlijk
n.:
gevolg
La raison est l'ap- de l'homme, de rede
is den mensch eigen. Les infirmités sont l'a p- de la
viefilesse, de zwakheden zijn het aandeel, het onvermijdelijk lot des ouderdons.
Apanagé, e, adj. (en part. passé van apanager) Met een' ljftogt beschonken; ten ljftogt ge-

geven.

Apanager, V. a. Een' ljftogt geven, met een
apanage beschenken.
Apanager, ere, adj. Wat de apanage of den
lijftogt betreft.
Apanagiste, m. Bezitter m. van een apanage
o f .i j ftogt. Ook als adj.: Prince apanagiste.
Apanthisme, m. Verkrachting f.
Apanthropie, f. [Méd.] Menschenschuwheid f.,

—

besnedene

m.

Apéniantisme, m. [Ant. gr.] Verbanning f.
voor één jaar wegens onwillekeurigen manslag; —
afwezigheid f. van één jaar.
Apepsie, f. [Méd.] Slechte spijsvertering f.
perceptibilité, f. [Didact.] Bemerkbaarheid f.
Apereeptible, adj. [Didact.] Bemerkbaar.
Apereeption, f. [Didant.] Opvatting, waarbéwustzijn n.; zelfbeschouwing f.
neming f.; zelfbéwustzijn
Apereevable, adj. Bemerkbaar, zigtbaar.
% Apereevance, f. Waarnemingsvermogen n.
Apereevoir, v. a. Beginnen te zien, van verre
bespeuren, bemerken, gewaarworden, ontdekken,
waarnemen, zien; — begrijpen, vatten; — opmerken, onderscheiden. — S 'APERCEVOIR , v. pr. Bespeurd, bemerkt, gezien worden; — ontdekken, bemerken, inzien, gewaarworden.
Apereher, v. a. [Chas.] De plaats bemerken,
waar een vogel zijn nachtverblijf houdt.
Apercoir, m. [Tech.] Blikken plaat f., aan
weërsziden van de slijpschijf des sheldenmakers.
A p erçu, m. P lugtig overzigt Ii.; — hoofdinhoud m., kort uittreksel n.; — los ontwerp n.; —
schatting, raming f., overslag m.
Aperçu, e, adj. (en part. passé van apercevoir)
Bemerkt, bespeurd.
Aperée, f. [H. n.] Oostindisch zwijn n.
Apérianthacé, e, adj. [Bot.] Zonder bloemhulsel of bloemscheede.
Apéritif, ive adj. et subst. m. [Méd.] Openend, ontsluitend (middel).
Apéritoire, m. [Tech.] Afpuntingsschij f t. der
speldenmakers, gelijkmaker m.
,

Apetale of Apétalé, e, adj. [Bot.] Zonder

bloemkroon, zonder bloembladeren.
Apétalie, f. [Bot.] Bloembladerloosheid f.
Apétaliflore, adj. [Bot.] Bloemen zonder
bloembladeren dragend.
% Apetissé, e, adj. (en part. passé van apetisser) Verkleind, ingekort, afgenomen.
S Apetissement, m. Verkleining, vermindering, inkorting, afneming f.
Apetisser, V. a. Kleiner maken, verkleinen,
inkorten, verminderen. (Gebruikel aker zijn rapetisser en raccourcir.) - ^ S'APETISSER, v. pr.
Kleiner of korter worden, inkrimpen.
Apette, f. Volksnaam der gewone bij.
A pen près, loc. adv. Bijna, bijkans, ten naasten
bij, omtrent (z. PRES) .
Aphanèse, m. ° [Minér.] Arsenikzuur koper n.
Aphaniptère, adj. [H. n.] Vleugelloos.
Aphanoptère, adj. [H. n.] Met donkerkleurige vleugels.
Aphasie, f. [Phil.] Besluiteloosheid f.
Aphélie, m. Zonsverte f., het punt, waar eene
planeet op haren grootsten afstand van de zon is,
aphelium n.
Aphérèse, f. [Gram.] Afsnijding f.; wegla
lettergreep van voren (b. v.-tingerlof
lors voor alors, las voor hélas). — [Chir] Afneming van een overtollig lid.
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Aphésie of Aphésis f. [Méd.] Het afne-

men, wegblijven der ziekten.

A p hidiphage, Aphidivore , adj. [H. n.]

Bladluisetend.

A p hidigène of Aphigène, ad,?. [Bot.] Door

bladluizen veroorzaakt, voortgebragt.
Aphigénose, f. [Bot.] Bladluisziekte, luisziekte f.
Aphilantropie, f. [Didact.] Gebrek n. aan
menschenliefde; menschenhaat m.
Aphlé, e, adj. [Bot.] Zonder schors.
Aphlogistique,adj. Zonder vlam brandend.
Aphodie, f. [H. n.] Mistkever to.
Aphone, adj. Klank- of stemmeloos.
Aphonie, f. [Méd.] Stemmeloosheid f., verlies n.
der stem.
Aphorisnie , m. Kern- of leenspreuk, korte
stelling . beknopt voorschrift n. (inz. in geneeskunde
en regtsgeleer(lheid) .
llphoristique, adj. In den vorm van losse
spreuken voorgedragen , leenspreukig , aphorist isch.
Aphoristiquennent, adv. Op leenspreukige

wijze.

Aplhraete, m. [Ant. gr.] Onoverdekt schip n.
nanet eene rij riemen.
Aphrite, f. Bijzondere soort van meerschuim n.;
-- [d. ii.] Bijenvlieg f.
Aphrixite, f. [Minér.] Zwarte turmalijn ln.
Aphrode, adj. [bidact.] Met schuim bedekt.
Aphrodisiaque, adj. [Méd.] Teeldriftwekkend; de teeldeelen versterkend.
Aphrodisiasnie, m. [Méd.] Bijslaap m.
Aphrodisie, f. Manbaarheid I. — Aphrodisies, f. pl. Venusfeesten.
Aphrodisio graphe, adj. Het mingenot beschrilvend.
Aphrodisiographie, f. Beschrijving f. van
't mingenot; — [Méd.] Verhandeling f. over de
venusziekten. — Aphrodisiographique, adj.

Apièceur , m., -euse, f. Stukwerker m.,
-werkster f., wie b# 't stuk werkt en betaald wordt.
Apfétrir, v. u., of S' apiétrir, v. pr. Slechter
worden, in waarde verminderen.
Apifère, adj. Bendragend.
Apifornie, adj. B jvormig.
Apin.aire, m. [Ant. rom.] Potsenmaker, goochelaar m.
Apiquage, m. [Mar.] Regtstandigzetting f.
Apiquer, v. a. Regtstandig of bijna regtstandig of loodregt zetten (b.v. de raas) . - APIQUER , V. n.
Le vaisseau apique, het schip is regt boffen 't anker,
de kabel hangt te lood.
Apitoienient, ni. Verwekking f. van medelijden, meewarigheid f.
Apitoyant, e, adj. Erbarmelijk, medelijden
verwekkend.
Apitoyer, v. a. Tot medelijden verwekken, weemoeccig maken, aandoen. — S 'APITOYER (sur . qn. of
qc.) v. pr. Aangedaan, weemoedig worden, rnedelá den kregen, zich erbarmen.
Apivore, adj. [II. n.] Bijenetend. Als subst. to.:
Bjeneter, bijenwolf m.
Aplaigner, v. a. [Manuf.] Het laken uit de
haren of uit het eerste water werken, de wolvezels
met kaarden losmaken en hun de vereischte streek
of rigting geven:
Aplaigneur, m. [Tech.] Wolophalen, m.
A laai, e, adj. (en part. passé van aplanir)
Gee/fend, verelend, uit den Zeeg geruimd.
Aplanir, V. a. Gelijk, vlak of effen maken, e ffenen, slechten; — uit den weg ruimen, doen verdwiven, opruimen (zwarigheden). — (fig.) Apl- les
veel beloven en weinig doen. — S' APLANIR,-monts;
V. pr. Geëffend, vlak gemaakt worden, vlak worden;
— verdwenen; opgeruimd worden.
Aplanissement, m. Effening, vlakmaking,
slechting; — vereffening, opruiming (van zwangheden).
Aplater, v. a. [Mar.] De matrozen bij bakken
verdeelen (bi zeventallen om uit denzelfden bak of
schotel te eten).
Aplati, e, adj. (en part. passé van aplatir)A fgeplat, plat.
Aplatir, V. a. Plat maken (zonder iets a! te
nemen), plat slaan, pletten; (fam. et fig.) neêrdrukken, verstompen. — S'APLATIR, V. pr. Plat worden:
-

Wat tot die beschre^ving, die verhandeling behoort
of betrekking heeft.
Aphrodite, f. [MS th.] De uit zeeschuim geboren Venus; — [H. n.] Zeerups, zeemuis f.;
Aphr- hérissée, goudworm, glansworm m. — Ani
of plantes apbr-s, zelfbevruchters.
-maux
Aphroditographie, f. [Astr.] Beschrijving f.
der planeet Venus. — Aphroditographique, La terre s'aplatit vers les deux póles. — (fig.) L'orgueil s'aplatit: de hoogmoed wordt vernederd.
Wat die beschrijving betreft.
Aplatisseinent , m. Platmaking, pletting;
Aphrogale of Aphrogéda, m. Tot schuim
platwording; afplatting f. (b. v.) der aarde.
geklopte melk f.
Aplatisserie, f. [Tech.] Pletterij f.
Ajhronille, f. [Bot.] Wilde lelie f., eene pisAplatisseur, m. [Tech.] Pletter, platinaa fdrt vende plant.
Aphronitre , m. [Chico.] Gezuiverd salpe- ken m.
Aplatissoir, m. [Tech.] Plethamer m., pletter n.
Aphrosyne, m. [Méd.] Zinneloosheid f., het rol f.
% Aplestie, f. [Méd.] Onverzadelijkheid f.
ijlen in koortsen.
Aphthalose, m. [Miner] Zwavelzure pott Aplester, v. a. [Mar.] Zeilklaar maken.
Aplet, M. [Pech.] Haringnet n.
asch f., zout n. van Duobus.
% Apléter, v. a. [Agric.] Besp oedigen.
Aphtlie of Aphte, m. [Méd.] Oppervlakkig
% Apléteur, m. Snel werkend wijngaardenier m.
mondzweertje n - APHTES pl . Spruw f.
Aplite, nl. [Géol.] Apliet m., uit kwarts en
Aphtheux, euse, adj. [Méd.] Met spruw geveldspaath bestaande.
paard.
Aplocère, adj. [H. n.] Met eenvoudige voel
Aphye, f. [H. n.] Puitaal; katvisch m.
horens.
-sprietnof
Aphylle, adj. [Bot.] Bladerloos.
Aplomb, m. Loodregte stand, regtstandigheid f.,
Api, m. [Bot.] Zekere kleine fransche appel,
api-appel. — [Loc.] Les ones de eet enfant sont (bij werklieden) het lood; — zekere vastheid van
deux pommes d'api, dat kind heeft wangen als handelen, van karakter en gedrag. — D 'APLOMB ,
adv. Loodregt, regtstandig, te lood, in 't lood. Soms
wijnappeltjes.
Apiaire, adj. [H. n.] Naar eene bij gelijkend; ook enkel aplomb:. Le soleil darde apl- ses rayons. —
[Dans. , Escr.] Etre d'apl-, vast op de beenen staan.
— bejënetend.
Aplonie, m. (Liturg. gr.) Altaar doek m. —
A pie, adv. Loodreqt, z . me
Apical, e, adj. Wat de kruin of den top [ Minér.] Zeker mineraal van aardachtige zeltstandigheid.
plur.
m.
iets
betreft
(m.
apicaux).
van
Aplostome, adj. [H. n.] Met enkelvoudig st
Apicé, e, adj. [Bot.] In eene zeer kennelijke
mond of opening.
spits uitloopend.
Aplotosnie, f. [Chir.] Eenvoudige insnijding f.
Apieicourbe, adj. Met omgebogen uiteinde.
Apiciflore, adj. [Bot.] Met bloemen aan de opening van een week deel.
Aplysie, f. [H. n.] Zeehaas m. (weekdier).
uiteinden.
Apnée, f. [Méd.] Ademloosheid, verstikking f.
Apiciliaire, adj. [Bot.] Jan den top van
Apnéologie, f. [Méd.] Verhandeling, f. over de
een orgaan geplaatst.
verschillende soorten vaan verstikking.
Apicole, m., z. v. a. APICULTEUR.
Apnéosphyxie, f. [Méd.], Het uitblijven vara
Apieule, m. [H.n.] Korte, scherpe, niet hàrde
den adem en den polsslag, schijndood m.
punt f.
Apneumie, f. [Anat.] Longeloosheid f.
Apiculé, e, adj. [Bot.] Met kleine punt.
Apneustie, f., z. v. a. APNEE.
Apiculteur, m. Bijenhouder, immeker m.
Apocalbase, m. Vergiftige Bomhars f.
Apiculture, f. Bejenteelt f.
Apocalypse, f. Openbaring f., laatste boek vara
Apide, adj., z. v. a. APIAIRE.
.

e

.
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APOPHYGE.

't Nieuwe Testament, a p o k a l y p s i s f.; — duisters
taal f., met figuren en diepzinnigheden overlade?
stijl m. — (Prov. et pop.) C'est le cheval de 1'A o
calypse, 'tis het paard uit de Openbaring, een Pee''
ljke, magere knol.
Apocalyptique, adj. De Openbaring (van Jo•
hannes) verklarend; — (fam. et iron.) profetisch
naar openbaring gelijkende, duister, onbegrijpelijk
apokalyptisch.
Apoeapnisnre , m. [Méd.] Berooking mei
kruidige dampen.
Apocatastase, f. [Astr.] Terugkeer m. eenei,
ster tot hetzelfde punt van haren kringloop. —
[Méd.] Herstelling, genezing f.
Apocatharsie, f. [Méd.] Zuivering f. val,
het darmkanaal. — Apocathartique, adj. Zui•
verend.
Apocénose, f. [Méd.] Ziekelijke ontlediging f
der vaten.
.

;

Apochylisme , Apoehyliine , Apoehylinne, m. [Pharm.] Verdikt plantensap, ook rol

geheeten.
Apoco , m. (ital.) Dwaashoofd , zot. ` Parlei
comme un apoco, in 't honderd praten. % Poco,
adv. Slecht uitziend, slecht gekleed.
Apocope, f. [Gram.] Afsnijding f. eener lette?
of lettergreep aan 't einde van een woord (b. v.
encor voor encore).
ApocoIé, e, adj.Gram.] Afgesneden.
im.] Mineraalwaterzuu7
Ap oerenate, m. [Ch
zout n.
Apocrénigae, adj. [Chim.] Acide ap-, mi neraalwaterzuur n.
. Apoerisiaire, m. Sinds de We eeuw benaming der bisschoppelijke, inz. pauselijke gezanten,
aan 't hof van Constantinopel of wel aan een ander hof.
Apoerisie, f. [Méd.] Afzondering, uitschei
overtolligheden uit het ligchaam). -dingf.(va
Apoeroustigne, adj. [Méd.] Uit- of terug
ijvend, zamentrekkend.
-dr
Apocryphe, adj. Onbekend, verborgen, ver
twijfelachtig , onzeker, verdacht, van-onderstl,
twijfelachtig gezag , ondergeschoven, ap o k r y f
(van boeken en schrijvers, inz. van die bijbel
welker inhoud niet als geloofsregel be--boekn,
schouwd wordt) — Une nouvelle ap-, eene betwifelbare, niet te vertrouwen tijding f. Un auteur
ap-, een niet geloofwaardig , verdacht schrijver.
Ook als subst.: l'apocryphe, les apocryphes, voor
livre, livres ap-; — l'apocryphe voor l'auteur ap-,
de onbekende schrijver.
Apocyésie, f. [Char.] Bevalling, geboorte f.,
het baren.
Apocyn, m. [Bot.] Hondsgras, hondskruid n.;
ap- gobe- mouches, vliegenvanger m.; ap- maritime, zeehondsgras n.; ap- a Ia ouate, syrische ztdeplant of asklepia f.
Apodacrytique , adj. [Méd.] Den tranen
opwekkend en vervolgens stuitend.
-vloed
Apode, adj. [H. n.] Voeteloos, zonder voeten.
- APODES, m. pl. Visschen zonder buikvinnen;
vogels met zeer korte voeten , zoo , als de zwaluwen.
Ap odictique, adj. [Log.] Overtuigend, bewijzend, klaar ; volstrekt noodzakelijk, onwederlegbaar , ontegensprekelijk, a p o d i k t is c h.
Apodie, f. [Anat.] Voeteloosheid t.
Apodioxis , f. [Rhét.] Verwerping f. (met
minachting of verontwaardiging), van een voorstel.
Apodopnigne , adj. [Méd.] De ademhaling
herstellend.
Apodose, f. [Rhét.] Tweede gedeelte van een'
volzin, nazindeel n.
Apogalactisme, m. [Mid.] Spening f.
Apogée, m. [Astr.] Aardverte f., punt, waar
eene planeet het verst van de aarde is , ap og e u m n.; — toppunt H. , hoogste graad (b. v.
van roem).
Apo; eusie of liever Apoguensie, f. [Méd.]
Bedorven smaak m.
Apogon, m. IB. n.] Zeehaan, knorhaan m.
Apogone, add. [H. n. Baardeloos.
hrift van eenoorspron% Apoo^raphe, m. Afsc
kelok stuk. — [ Tech.] Naam van een nieuw
werktuig ter namaking van teekeningen, nateekenaar m.
Apointisser, v. a. [Tech.] Puntig maken.
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Apolepsie, f. [Méd.] Stuiting, staking, tesmghouding f. van eene vloeistof, den adem, polsslag).
Apolexie, f. Afgeleefde grijsheid f.
Apolinose , f. [Chir.] Kunstbewerking der
fistel aan den anus.
Apollinaire, adj. [list. anc.] Ter eere van

Apollo.

Apollon, m. [Myth.] Apollo. — ( fig.), Les fils, les
favoris d'Ap-, de dichters. L'amour a été son Ap-,
de liefde heeft hem zijne zangen ingegeven. — Naam
van een' grpoten en schoonen dagvlinder m. -- Voormalige korte slaaprok m.
Apollonieon, m. [Mus.] Groot cylinder-orgel n.,
dat op vijf zamenhangende klavieren door verscheidene personen te gelijk bespeeld wordt.
Apollonion, m. [Mus.] Speeltuig met twee
klavieren en een pfjpwerk, door een' automaat
bespeeld.
Apolloniser, V. n. Dichten als Apollo: — ver
maken.
-zen
Apolo étique.., adj. Verdedigend, regtvaardigend, ap o l o g é t i s c h. Als subst. m. : 't verweirschri ft van 't Christendom door Tertullianus.
Apologie, I. Verdediging f. (bij woorden of
geschrift) , regtvaardiging f., verweerschrift n., lofspraak, lofrede f. - Sa cunduite fait son ap -, zijn
gedrag zelf is zijne verdediging, zijne lofspraak.
Apologique, adj. Verdee igend. (Door apologétique verdrongen) .
Apologiser, v. a. Verdedigen, eene lofrede
houden. (Door MMirabeau gebruikt.)
Apolog iste, m. Verdediger, regtvaardiger, voor
lofredenaar, apologist, apologeet m.-sprek,
Apologue, n. Waar of verdicht verhaal n.,
waarmede men zijdelings tot een zedel jk en leerzaam doel wil komen, leer fabel f., apoloog m.
S Apoltronner, V. a. Bloohartig maken.
poltronir, v. a. [Faut.] Eenen roofvogel de
achtersporen afsnijden. Ook Z. v. a. APOLTRO: NER.
Apoltroniser, z. v. a. APOLTROINER.
Apolyse of Apolysie, f. [Méd.] De verwijde
verbanden, het einde eener ziekte. — In-ringf.de
de grieksche kerk : het wegzenden der gemeente
(gelijk aan 't ite, missa est der latíjnsche kerk) .
Apomathésie, f. [Méd. J Het vergeten eener
geleerde zaak (als Ziekteverschijnsel).
Apoinécornétre, m. [Géom.] A standsmeterm.
voor verafgelegen voorwerpen.
Apomécornétrie, f. [Géoin.] Vertemeetkunst f.
— [i lil.] Afstandsmeting f. door de passen der manschappen.

1

Apomychtose of Aponiystose, f. [Med.]

Beving en ruischin,q f. in het hoofd.
Apone, adj. et subst. m. [Méd.] Pijnwerend
l) .
(midde
Aponévrographie, f. [Anat.] Beschrijving f.
der peesvliezen, peesbeschrjving.
Aponévrologie of Aponévrosiologie, f.

[Anat.] Verhandeling f. over de peesvliezen, peeskunde f.
Aponévrose of Apennorose, f. [Anat.]

Vliezige uitbreiding f. eener spier, peesvlies n.
Aponévrotique, adj. Wat de peesvliezen
betreft; breedpezig.
Aponévrotouiie, f. [Anat.] Ontleding f. der
peesvliezen; losmaking f. derpeesvliezige openingen.
Aponitrose, f. [Chir.] Het bestrooijen eener
wond, eener zweer met salpeter.
5 Apophase, f. [Rhét.] Zelf-logenstraffing f.,
wederlegging van zich zelven.
Apophleginatique, adj. [Méd.] Veel slijm of
speeksel afscheidend, kwijlend.
Apophlet niatisant, e, adj. ensubst.m. [Méd.]
sljma fvoerend (middel).
-

Apophlegmatiser, v. a. [Méd.] De sljmspu-

wing bevorderen.

Apophlegmatisme, m. [Méd.] Afvoering f.

van lief slym.

Apóphthegme, m. Merkwaardig en bondig

gezegde n., korte zinrijke spreuk, kernspreuk f.;—
(pop.) strik m., verrassing f.; — ook synoniem met

APHERESE. - (iron.) Cet homme ne parle que par

ap-s, dat is een regte spreukenman.
Apophtore, m. [Mid.] Vernieling t. van de
ligchaamsvrucht, afdrijving f. Als adj. Vruchta fdrijvend.
Apophyge, t. [Arch.] Plaats, waar eene zuil
uit haar grondstuk opgaat.
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APOPHYLLITE

APOTRE.

--

Apophyllite, f. [Minér.] Yisschenooysteen m.
Apophyse, f. Elke min regelmatige hoogte:

Apostolat, m. Apostelschap, apostelambt; zen

bisschopswaardigheid, pauselijke-delingschap.;—
[Méd.] beenuitwas, beenuitsteeksel f.; [Bot.] uitwas, regéring T.
Apostolicité, T. [Théol.] Overeenstemming f.
aanzetsel n. bij sommige mosplanten.
Apoplanèse, f. [Méd.] Verdwaling f. der in de leer met de apostolische kerk, of in zeden met
die der apostelen.
vochten, inz. der maandelijksche zuivering.
Apostoligne, adj. Apostolisch, wat van de
Apoplectique, adj. [Méd.] Wat tot de beroerte
behoort, met beroerte dreigt; door beroerte verlamd, apostelen komt, met hunne leer overeen stemt,
geraakt. Ook als subst.: een beroerde, geraakte; een Mission ap-, zending der apostelen; zendelingschap
ter voortplanting van 't christendom. =- Pauselijk,
beroerte bestrijdend middel.
Apoplexie, f. [Méd.] Beroerte, geraaktheid T. al wat den roomschen stoel betreft, daarvan uit
Chambre ap-, pauselijke rekenkamer, de ge--gat.
Apopnixie, T. [Méd.] Gevoel n. van verstikking.
Apopsychie, T. [Méd.] Verstikking, diepe on- zamenljke beheerders van 's pausen inkomsten.
Majeste ap-, apostolische majesteit, titel der paumagt T.
Apoptose, f. [Méd.] Losmaking T. vaneen ver- sen in de middeleeuwen. Siège ap-, bisschopszetel,
bisdom in de eerste tijden der Kerk. Royaume ap-,
band.
Apore, Aporon of Aporisme, m. [Math.] het Hongaarsche rijk.
Apostoliqueinent, adv. Op apostolische wijze,
Moejelijk op te lossen vraagstuk n.
als de apostelen, heilig; pauselk.
% Aporie, T. Besluiteloosheid, radeloosheid T.
+ Apostoliser, v. a. Prediken, tot het chrisAporocéphale, adj. [H. n.] Met moeijelijk te
tendom bekeeren.
bespeuren hoofd.
Apostolore, m. [Pharm.] Apostelzal f T. (zoo
Aporrhée, T. [Phys.] Zwaveluitdamping f. door
genoemd oma hare twaalf bestanddeelen).
de poriën der aarde.
Apostrophe, f. [Rhét.] Afwending, redewenAporrhétique, adj. [Phil.] Wie de ontdekking
o f het betoog der waarheid voor onmogelijk verklaart; ding f., eene figuur, waardoor de redenaar onver
wacht zijne voordragt schijnt af te breken en regtwie wanhoopt tot de waarheid door te dringen.
Aposeepsie,f. [Méd.) Snelle vochtverplaatsing T. streeks het woord tot iemand ragt of wel afwezige
personen of zaken als tegenwoordig aanspreekt.
(Tegenwoordig meest metastase geheeten).
Aposch asie, T. [Chir.] Insn2,jding, kerving T. Scherpe bestrating o f vermaning, levendige, harde
toespraak f., verwijt n. — [ Gram.] AfkappingsteeAposiopèse, T. [Rhét.] Terughouding, ver
plotselinge afbreking ,f. der rede.
-zwijgn, ken, weglatingsteeken n., apostroph T. ('). -- [Méd.]
Aposis of Aposie, f. [Méd.] Dorstverrninde- Afkeer m. van spijzen. — In komischen stil ook:
de blaauwe p lek, buil, schram, als gevolg van een'
ring T. ongeneigdheid f. tot drinken.
% Apositie, T. [Méd.] Gebrek n. aan eetlust, ontvangen klap, slag of schop : I1 avait une apau milieu de la face. Ook vain een' bultenaar zegt
afkeer m. van spijzen.
Aposkeparnismos, m. [Chir.] B lsnede, men in denzelfden stijl : qu'il a uni ap- sur le dos.
Apostropher, v. a.Rhét.] Den gang der
verwonding T. van het bekkeneel door een scherp
voordragt afbreken om het woord tot een persoon
werktuig en net verlies van zelfstandigheid.
Aposkepsie of Aposkèine, f. [Méd.] Ver- of zaak te rigten of om afwezige voorwerpen als
tegenwoordig aan te spreken; — iemand hard aan
.
plaatsing T. van vloeistoffen of van ziektestof.
scherpe vermaningen of lerw jtingen toe--sprekn,
Apospasme, m. [Chir.] Verscheuring f., inz.
voegen; -- (fam.) een' klap, eene oorvijg, een' stokvan weeke, pezige deelen.
enz.
geven.
Aposphacélésis, f. [Méd.] Koudvuur n. bij slag
t Apostume of A postènie, [Méd.] Zweerf.
wonden en breuken.
Aposphagnie, m. [Méd.] Stinkende uitvloei- ettergezwel. n. (Men gebruikt tegenwoordig meestal
abcès) . — [Prov. et (eg.) I1 faut que lap- Greve, de
jing f.
Apostase, T. [Méd.] Etterophooping f. ver van zaak moet eens aan 't licht komen.
t Apostuiner, V. n. Zweren, etteren.
't eigenlijke punt der ontsteking; — gevaarlijke
Aposyrme, ni. [Méd.] Afschilfering f.
zweer f. — beensplinter m.
Apotaphe, adj. [Ant.] Onbegraven.
Apostasie, f. Geloofsafvalligheid f., afval m.
Apote, adj. Niet dorstig, niet drinkend.
der
breken
het
(inz. van de christelijke godsdienst);
Apotélesniatique , adj. Science, art ap-,
ordesgelofte; — verzaking T. van een gevoelen, eene
Sterrenwigchelarij f.
leer, eene partij.
Apotélesme , m. [Med.] erfloop m. eerier
Apostasier, V. n. Afvallig zijn, zijn geloof ver
ijke); zijne geestelijke gelof--zaken(i.htcrsl ziekte.
Apothème,
m. [Géom.] Loodlijn f., die uit
ten breken.
Apostat, adj. m. Afvallig van 'tgeloof: Chré- het middelpunt van een' regelmatigen veelhoek o
tien ap-, Maine ap-. — Doorgaans als subst. m. gebe- Bene zijner zijden valt, as f. der zijden. [Chum.]
zigd: un apostat, een afvallige, geloofsverloochenaar, Overschot n. na verdamping van een planten
-extrac.
overlooper m. ; — ook : verzaker, verloochenaar m.
Apothéose, f. Vergoding f., plaatsing in den
eener partij, eener leer.
rang der Goden ; — overmatige hulde f., aan een'
Apostaxis, f. [Méd.] Neusbloeding T.
Aposté, e, adj. (en part. passé van aposter) Op mensch bewezen.
Apothéosé, e, adj. (en part. passé van apopost geplaatst.
théoser) Vergood; hemelhoog geprezen.
Apostème, m., z. v. a. APOSTUME.
t
Apotheoser, V. a. I ergoden. (Men zegt nu
in
ongunAposter, V. a. Op post stellen (meest
stigen zin) , op den loer zetten, ter bespieding ge- Faire l'apothéose de qn. of de qc.)
A othegae, f. [Ant.] Voorraadschuur, bewaar
bruiken of omkoopen. On await aposté des térnoins
pakhuis, magazijn n.
-platsf.,
pour l'accuser, men had (valse/te) getuigen voorgeApothicaire, m. -4rtsenibereider, apothekerm.
braqt om hem te beschuldigen.
apothekers-rekening,
Mémoire
d'ap-,
(
fig.
et
prov.)
f.
Aanhoudende
ziekte
Apostérignie, m. [Med.]
te hoog opgevoerde rekening, waarop veel valt af
der ingewanden.
te dingen. Faire de son corps une boutique dag-,
A posteriori, z. A PRIORI.
van zijn ligchaam een'apothekerswinkel maken,
Apostillateiir, m. Wie aanmerkingen, kant
-teknig altijd medicijnen gebruiken. Un ap, sans sucre,
maakt, kantteekenaar m.
Apostille, T. Kantteekening f., op den rand van een apotheker zonder suiker, iemand, die 't nootot zijn beroep mist.
ft n., dige
een geschrift geplaatste aanmerking f., bijschrift
Apothicairerie, f. drtsenijwinkel m., aponoot f., naschrift, aanhangsel n.; — korte aan evetheek f. — .zlrtsenfjbereidingkunst T. (Men zegt
ling f. bij een verzoekschrift of vertoog.
A postillé, e, adj. (en part. passé van apostiller) tegenwoordig liever pharmacie.)
Apothicairesse, 1. Non f., die in de kloosters
Van kantteekeningen voorzien; door Bene aanbeveling
de artsenen bereidt.
begeleid.
% Apotoute , m. [Math.] Verschil tusschen
Apostiller, v. a. Kantteekeningen maken, aan
een bij- of naschrift-merkingopdatsen, twee onmeetbare grootheden.
Ap átre., m. Geloofsbode, leerverbreider, aposmaken; eene korte aanbeveling bij een verzoekschrift
tel, naam van Jezus' twaalf jongeren; — zendevoegen; — verklaren, ophelderen.
Apostis, f. pl. [Arie. mar.] Dolboorden eener ling, kruisgezant; voortplanter en verdediger .nl.
van Bene leer, een stelsel, gevoelen enz. Précher en
galei.
-

,

-

APOTROPÊE

--

ap-, niet veel zalving, met innige overtuiging en
nadruk prediken. — ( fig. et prov. Faire le bon
al)-, den eerlilken, vromen man spelen, schijnheilig
zin. C'est un bon apUtre ! Hij is de regie ! die
schjnheilige ! hij heeft ze achter de oorera ! — lijf
de fransche Protestanten : een geordend, maar nog
niet geplaatst geestel jke , proponent m. — APVTREs n. pl. [Mar.] 4postels, boegstukken, twee
verlengstukken aan den steven vó01 den boegspriet.
— [Cath.] De twaalf armen, wier voeten op witten Donderdag gewasschen worden.
Apotropée, f. [Myth. gr.] Offerschaap n.,
ter a fwendíng van geveesde rampen.
Apotropeen, ne, adj. [Myth. gr.] Kwaad
afwendende (godheid, o fferaná() .
Apotureanx, m. pl. [Mar.] Boegstukeinden.
Apozème, m. [Pharm.] Kruidenafkooksel n.,
kruidendrank m.
Apparaitre, V. n. (met être vervoegd als men
den toestand, met avoir als men de handeling op
het oog he( ft) Verschijnen, te voorschijn komen,
zigtbaar worden, zich laten zien, inz. van boven
voorwerpen: Dieu est souvent apparu-naturljke
aux patriarches. IJn spectre lui a apparu. In
dien zin ook onpersoonlijk: Il lui apparut en songe
son père. — Ook van natuurl jke voorwerpen gebezicgd, doorgaans in den zin van onverwacht verschijnen: Une voile apparut is l'horizon. Apeine
j

avais-je prononcé ces mots, qu'il apparut à mes

yeux. — [Diplom.] Doen blijken, kennis geven,
mededeeling doen: Faire app- de ses pouvoirs, zone
volmagt of geloofsbrieven voorleggen, verloonen. (In
dien zinmin. gebruikelijk). — APPARAITRE, V. imp.
[Prat.] Blijken, toeschijnen, duidelijk, klaarblijke1 jk zijn : Vous n'avez point de quittance par (di
it apparaisse que vous avez pay. — Ook soms in
de dagelijkse/te taal: I1 m'apparait que ... het
schijnt mij toe, mij dunkt, 't komt mij voor, dat ..
-- s'APPARAITRE, V. pr. Zich vertoonen, verschijnen : Dieu s'apparut a Moïse. Ook als onpersoon
s'apparait b lui In belle idée d'une bonne-lijk:I
vie. (Het gebruik van s'apparaitre voor paraitre
0 1' se montrer is niet navolgenswaardig.)
Apparat, m. Pronk m., praal f., toestel ni.
Discours d'app-, opgesmukle rede f.; Cause d'app-,
opzienbarende regtszaak f. Diner d'app-, feestelijk
maal n. — Y'ertoonmaking, pralerig f. — Naam
van zekere als woordenboeken of' katalogussen ingerigte boekwerken ter verligting van de studie
eerier taal , eener wetenschap o f eens klassieken
schrijvers. App- royal, klein lat jnsch woorden
voor de eerstbeginnenden bestemd. App--boekn.,
poétique, bloemlezing f. 'uit dichtwerken.
Apparanx, m. pl. [Mar.] .4l den scheepstoestel: zeilen, raas, katrollen, ankers, kabels enz.,
ook 't geschut. Agrès et app-, zeil en treil.
A pareil, m. Toestel m., toebereidsel n., aanstalte, voorbereiding (om vertooning , indruk te
maken); pracht, praal f., luister m. — [Tech. ]
tuig, toestel n., de gezamentlijke werK
tuigen, die tot eeneg werk, eene proefneming noodig zijn: App- chimique , chemische toestel. —
[Med.] Verband, zwachtels, kompressen enz.; —
soms ook : vele ziekteverschijnselen zamengenomen.
— [Chir.] Toestel, inz. dien tot het steensnijden;
de verschillende wijze van steensnede. — [ Anat.]
De gezamentlijke deelen, die tot dezelfde verrigting
medewerken : App- respiratoire, circulatoire, toestel tot de ademhaling, bloedsomloop. — [Chim.]
Gastoestel (om de verschillende gassoorten te maken; ook cuve hydropneumatique geheeten). —
lArch.] Verband n. der steengin; — betrekkelijke
dikte der rijen of lagen bloksteenen : assise de
haut, de bas appareil, r2 van hooge (24 tot 30),
van lage (12 tot 15 oude duimen dikke) bouw
-sten.
Appareillage, m. [Mar.] Het zeilklaar maken.
Appareillement , m. Paring, koppeling f.
(inz. van twee huisdieren, hetzij. tot den arbeid of
tot de voortteling) .
Appareillé, e, adj. (en part. passé van appareiller) Gepaard; zeilklaar enz., in al de beteekenissen van 't werk m.
Appareiller, v. a. Gelijke dingen zamenvoegen, paren, koppelen inz. van twee dieren, maar
ook van andere voorwerpen : Voilbl un beau vase,
je cherche h l'app-, ziedaar eene schoone vaas,
ik zoek er de weerga bij te krijgen. — [Arch.]
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Den vorm en de pladtsing der bouwsteenen aangeven. — [ Mar.] Zeilblaar maken, onder zeil gaan.
App- une voile, een zeil naar den wind zetten. —
[Tech.] Bereiden, toebereiden, gereed maken, zamenvoegen , zamenpassen (in verschillende handwerken). — [ Pêch.] uitzetten (een net). — s'APPAREILLER, v. pr. Zich paren (inz. van vogels).
Appareilleur, m. [Arch.] Meesterknecht m.,
die de soort, den vorm en de plaatsing der bouw
regelt. -- [Tech.] Toebereider, opmaker,-sten
stoffeerder, klaarmaker m. (bij verschillende bedrijven). -- [Mar.] Optuiger, toetakelaar m.
Appareilleuse. f. Koppelaarster f.
Apparemment, adv. Waarschijnlijk, vermoedeli k, naar allen schijn, naar alle gedachte.
Apparenee , f. Uiterlijk aanzien of voorkomen n., schijn, oogenschijn ni.: Il ne faut pas se
fier à l'app-, men moet niet op den schijn vertrouwen. Les apps- sont trompeuses, schijn bedriegt.
Sauver les app-s, den goeden schijn bewaren, zorgen dat men bi eene laakbare handeling niet openlijk aanstoot of ergernis geeft. — Spoor, blijk, teeken n:. I1 ne reste a cette femme aucune app- de
beauté. — Waarschijnlijkheid, schijnbaarheid, ver
f.: I1 n'y a nulle app--moedlijkh,aprnte
de paix, er is geenerlei uitzigt op vrede. I1 y a
grande app- que cela arrivera, dat zal hoogst
waarschijnlijk gebeuren. - — Gedaante f.: I1 se
montra sous une app- mortelle, hij vertoonde zich
onder de gedaante eens starvelings. (In die beteekenis komt het woord zelden voor.) — En apparente,
loc. adv. In schijn, uiterlijk. Selon les app-s, a
croire les app-s, naar den schijn, op 't uiterlijk
afgaande, naar 't uiterlijk te oordeelen.
Apparent, e, adj. Klaarblijkelijk, duidelijk,
zigtbaar; — schijnbaar, onwezenlijk : Vertu app-e,
schijndeugd; — in 't oog loopend, aanzienlijk, van
zelf de aandacht trekkend. — Ook als subst. gebezigd : L'app- nous tient presque tou'ours lieu
du vrai, de schijn bekleedt doorgaans bij ons de
plaats van 't wezen.
Apparenté, e, adj. Vermaagschapt (Het
wordt altijd door een bijwoord: bien, mal, heureusement enz., voorafgegaan.)
Apparenter, v. a. Vermaagschappen, maag
geven. — S'APPARENTER, v. pr. Zich ver--schap
maagschappen, zich verzwageren, lid eener familie
worden. (In beide beteekenissen fam.)
+ Apparesser, v. a. Lui maken. -- S'APPARESSER , V. pr. Den luiaard uithangen; lui
worden.
Appariade, f. (pop.) Vereeniging, koppeling f.
Appariement of Appariinent, m. Paring,
zamenvoeging f. bijparen (van gelijksoortige dingen) .
Apparié, e, adj. (en part. passe van apparier)
Gepaard.
Apparier, v. a. Paren, bij paren vereenigen
of zamenvoegen, b. v. paarden, handschoenen,. kousen enz., vooral van zekere vogels (duiven, tortels,
patrijzen enz.) App- des combattants, strijders van
geleken moed en kracht tegenover elkander stellen.
S'APPAIUER, v. pr. Paren, inz. van zekere vogels.
Appariteur, m. Deurwaarder, pedel m.; —
somtijds z. v. a. préparateur, z. ald.
Apparition, f. Verschoning, zigtbare optreding t. van een bovennatuurlijk wezen, geziqt n.,
nachtgeziqt, spook n., schim f. — Zigtbaarwording f.
van een doorgaans niet zigtbaar voorwerp: l'appdune comète, 't verschijnen eener komeet.—Versch2jning, uitgave f. — (fam.y Zeer kort verblijf op eene
plaats. — [ Liturg, ] Een van de deeltjes der hostie,
welke in negen deelen (eerst in vijf, dan in vier)
verdeeld wordt.
f Apparoir, v. n. Schijnen, blijken. Het wordt
nog soms als regtsterm gebruikt, doch alleen in
de onbep. wijs en als onpersoonlijk in den 3den
persoon van den tegenw.tjct der aant. wijs: Faire
app- de son bon droit, zijn goed rept in't licht stellen. I1 appert, het blijkt.
t Apparonner, v. a. (vroeger te Bordeaux voor
jauger) IJken, peilen, meten (van schepen en vaatwerk). — Apparonneur, m. IJker, peiler m.
Appartement, m. Woning f., uit verscheidene
vertrekken gelijkvloers bestaande; vertrek n., kamer,
woonkamer f.; — gezelschap n., zamenkomst f. aan 't
hof tot gezellig onderhoud, dans, spel, muzak enz.
Appartenanee, f. Toebehoor, toebehooren n.,
b jbehoorende dingen, onderhoorigheid, op penj

.
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de n t ie f. Meest in 't meere. gebruikt: Louer une

maison avec toutes ses app-s et dépendances, een

huis met al zijn toebehoor (met al zijne up- en dependentiën) huren.
Appartenant, e, adj. Toebehoorend; onderhooreg, aanhoorig.
Appartenir, V. n. Behooren, toebehooren, aan
toekomen, het eigendom zijn. — Eigen-behorn,
zijn; het bijzonder karakter of de kenmerkende
hoedanigheid van iets uitmaken: On attribne it

l'amour bien des folies qui ne lui appartiennent
p as, men schrijft aan de liefde vele dwaasheden
toe, die niet in haar wezen liggen. — Een deel van
iets uitmaken: Cette branche dolt app- it un clène,

die tak moet tot een' eik behooren. — Betrekking
hebben, in betrekking staan, tot het gebied behooren
van: Cette question appartient it Ia philosophic,
dit vraagstuk behoort tot het gebied van de w2^ sbegeerte. — Verwant, vermaagschapt zijn, behooren
tot:

I1 appartient aux premières fame es de l'état,

hij is verwant aan de voornaamste geslachten van
den staat. — In dienst zijn, iemands dienstbode
zijn. Ce domestique vous appartient-il ? Is dat
uw bediende ? — APPARTEMR, V. imp. Betamen,
passen, behooren, voegen, toekomen: Il appartient it
un chrétien d'oublier les injures, het past (voegt
betaamt) een' christen de beleedigingen te vergeten.

Il vous appartient bien de me faire des reproches!

't staat u fraai (gij zijt er de regte naar) om mij
verwijtingen te doen ! Il n'appartient qu'aux grands
hommes d'avoir de grands défauts, 'tisalleen den
groeten mannen gegeven, groote gebreken te hebben.
— [Prat.] A tous ceux qu'il appartiendra, aan al
degenen, Wien het aangaat. Aussitót qu'il appartiendra, zoodra men het gepast zal oordoelen. —
s'APPARTEivIR, V. pr. Zijn eigen meester zijn, vrij
in zijne daden zijn.
Apparui, e, part . passévan APPARAITRE, z. old.
Appas, m. pl. Bevalligheid, aanvalligheid, bekoorl2^kheid, aanlokkelijke schoonheid f., -- eene
aanvallige vrouw; — (fig.) al wat bekoort, verleidt,
verlokt, aanlokselen. — In poëzi dikwijls gebruikt
voor appát, z. het volgende woord.
Appát, m. Aas, lokaas n., lokspijs f.; — ver
bekoring, aanlokking f. —' Deegballen ter-loksen.,
vetmesting van 't gevogelte. — (Prov.) C'est un
trop vieux poisson pour mordre it l'appàt, hij is
te voorzictig om zich te laten beet hebben.
Appaté, e, adj. (en part. passé van appáter)
Met aas gelokt; — vetgemest (van vogels) .
Appâter, v. a. Met aas lokken; — vogels met
deeg vet mesten; — voederen van vogels (en soms
ook van menschen, die zich van hunne handen niet
kunnen bedienen) .
Appaumé, e, adj. [Bias.] Main app-e, opene
vlakke hand.
uvri, e, adj. (en part. passé van appauAp
vrir) Wrarmd.
Appauvrir, V. a. Verarmen, arm maken; —
minaer vruchtbaar maken, vermageren, uitmergelen
(den grond); — den rijkdom eener taal verminderen.
— (Loc. prov.) Donner pour Dieu n'appauvrit
homme, aalmoezen geven verarmt niet. — S'APPAU
VRIR , V. pr. Arm worden, verarmen ; — koud,
minder gevoelig worden, van zijne bestanddeelen
en hoedanigheden verliezen , minder vruchtbaar
worden (van het hart, het bloed, den bodem enz.)
— minder rijk in woorden en spraakwendingen
worden (van eene taal).
A pauwvrissement, m. Verarming f. (in lett.
zin, z. APPAUVRIR) .
en
Appeau, m. Lokfluitje, kwakkel fluitje, wachtelbeentje n. ; lokvogel m. (Weleer werd voor dit
woord ook wel het volgende appel gebruikt).
Appel, m. Roep m., geroep n. (met de stem of
op eene andere wijze); oproeping, afroeping, a flezing f. (vein de namen der personen, die op een
vergadering,wapenschouw enz. tegenwoordig moeten
zijn), a p p di n. — [Mil.] Verzamelsein met
o f trompet): Battre, sonner l'appel, appél slaan,
blazen. — [Jur.] Beroep n., op eene hoogere regtbank. Juger sans appel, zonder appel, zonder verder beroep (in laatste instantie) vonnissen; — ook
(fig.) een vraagstuk beslissen zonder verdere woordenwisseling of behandeling toe te laten. — Faire
un appel it la générosité de qn., iemands edelmoedigheid inroepen. Appel au peuple, beroep op het
volk, het vragen om eene nieuwe algemeene stem-
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ming. --= [Eser.] Uitval m., uitdaging f. (doorroet eten
regtervoet eens te stampen op dezelfde plaats, waar
die voet staat. — Uitdaging tot een twee,q etsecht (in
dien zin liever cartel or defi) . — Mar. ] Spanning f.
van een touw, een kabel. — [Hurl.] Klokje n., dat de
halve uren en kwartieren slaat. — [Com.] Zeer dun
hollandsch bladtin n. (In beide laatste beteekenissen
ook appeau) . — (pop.) Strik m,, verrassing f.
Appel ant, e, Beroepdoende, a p p e l l é r .e n d e.
Ook als subst.: een beroeper, beroepdoende, app e 1l a n t m. — (Prov.) Avoir une figure d'app-, er
uitzien als of men een proces verloren had, bedrukt
uitzien.
Appelé, e, adj. (en part. passé van a p peler)
Geroepen, genaamd enz., z. appeler. Ook als subsi.
gebruikt: Entre tant d appelés, pourquoi si pen
d'élus? waarom (zijn er) onder zoo veel geroepenen
zoo weinig uitverkorenen ?
Ap p eler, v. a. Roepen ( met de stem of door
eenig teeken); — noemen, heeten, eenen naam geven,
benoemen. App- cbaque chose par son nom, elk
ding bij zijn' naam noemen, er geene doekjes om
winden. — .Eiroepen, aflezen (de namen der personen, die op eene vergadering, werkplaats, wapenschouw enz. moeten tegenwoordig zin) . — Eischen,
vorderen, gebieden, noodzakelijk maken: Ce crime
appelle la vengeance des luis. — Uitdagen (tot een
tweegevecht) . — Dagvaarden, voor den regter roepen. — Doen komen, laten halen, ontbieden. — Tot
zich trekken, uitnoodigen, opwekken: Ces fleurs
appellent vos regards. — Appeler a, noodigen,
oproepen, aansporen, aandrijven: Il appelle les
peuples it leur independancé naturelle.— Benoemen,
verheffen (tot eenen post, eene waardigheid) . —
Appeler sur, afsmeeken, afbidden, inroepen: Appeler
sur un homme, our une ville la vengeance du
eiel - APPELER , v. a. [Jur.] Zich op eene hoe.

gereregtbank beroepen , app e l l é r en ; de beslissing van een' derde vragen. App- comme
d'abus, zich van eene willekeurige handeling eener
geestelijke overheid op den wereldlijken regeer beroepen. (fig. et fans.) J'appelle de votre decision,
ik onderwerp mij aan uwe uitspraak niet. En app.

au témoignáge, it la probité, it la justice etc. de

qn., iemands getuigenis inroepen, zich op zijne regtschapenheid, regtvaardigheid enz. verlaten. -- s'APPELER , v. pr. Genoemd, genaamd worden, heeten;
— zich noemen.
Appelet, m. [Pech.] Hengelsnoer n. met een'
of meer haken. — Appelets, m. pl. Soort van netten.
Appellatif, m. [Gram.] Gemeen zelfstandig
naamwoord n., soortnaam m. (nom commun).
Appellation, f. Het roepen; — het spellen
(z. v. a. épellation); — het beroep op hooger regtbank (z. v. a. appel) . App- verbale (niet appel verbal)
mondeling beroep. (Appellation heeft een meer,.,
appel in dien zin niet.)
Appendance, f. [Anc. Jur.] Nieuw verworven toevoedsel n. tot eene heerlijkheid.
Appendice, f. Aanhangsel, bijvoegsel, toevoegsel, appendix n.. (fig.) La misère et la douleur
wont les app- de la vie, ellende en smart behooren
tot (zijn verbonden aan) het leven.
Appendicé, e, adj. Met aanhangsels voorzien.
Appendiciforme, Appendiculaire, adj.
Naar een aanhangsel gel kende.
Appendicule , m. Klein verlengsel of aan
-hangsel.
Appendienlé, e, adj. Niet een of ander ver
aanhangsel voorzien.
-engslof
Appendre, v. a. Ophangen (inz. van 't geen
in eene kerk Qf een' tempel ten aandenken wordt
opgehangen) .
Appendei, e, adj. (en part. passé van appendre) Opgehangen.
Appension, f. Het hangen (b. v. van den ge-

wonden arm in Benen. draagband) .
Appentis, m. Afdak n., loots, schuur f.

Appereeptibilité, Apperception, z. beiden

Op APERCEPT-.
Apper t, zie APPAROIR.

Appertement, adj. Openlijk.
Appesanti, e, adj. (en part. passé van appe
santir) Verzwaard, zwaar geworden enz.
Appesantir, V. a. Zwaarder maken, verzu,u-ren, meer doen wegen; — minder levendig of wak
maken, dof, loom, log, traag maken. — Dieu-ker
a appesanti sa main sur cc peuple, Gods hand
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sont appesantis !

honger is de beste saus (of kok) . C'est un cadet
de grand app-, hij is niet kieskeurig, neemt het
met alles voor lief. Cost un homme qui a bon app-,

't is een nimmerzat; hij wil altijd meer en hooger.
L'app- vient en mangeant, al etende komt de trek;
hoe meer men heeft , hoe meer men wil hebben.
Avoir l'app- ouvert de bon matin, reeds vroe g tijdig lust tot onderzoek aan den dag leggen. Demeurer sur son app-, zich niet zat eten ; zone
driften niet overmatig bevredigen. App- de femme
grosse, trek naar vreemdsoortige dingen. --- tA LAPPETIT , lac. adv. Uit zucht tot sparen, zuinigheidshalve: A l'app- dun écu it a laissé mourir an
cheval de cent Louis , om eene kroon te sparen heeft
hij een paard van honderd louis laten sterven. —
APPETI TS, m. pl. [Cuffs.] Toekruiden bij de salade
(uitjes, prei enz.) . Slap gezouten en -ligt g erookte
haringen als kruiderj. — (Phil.) Opwellende, voorbijgaande lusten.
i ve
ve , adj. [Didact.] Begeerend.
Faculté app-, begeervermogen n.
Appétition, f. [Didact.] Het vurig begeeren,
zielsverlangen. — [Physiol.] De begeerte naar en
behoefte f. aan sp ijzen.
Appièeement, Appiècer, z. APIEC-.
Appiétrir (s'), z. APIETRIR.

Appiler, v. a. In hoopen, op stapels zetten,
stapelen. — S 'APPILER , v. pr., zich zamendringen.

Appios, m. [Bot.] Palsche engelwortel in.
Applatadi, e, adj. (en part. passé van applaudir) Toegewicht enz.
Appiandlr, v. a. In de handen klappen als

teeken van g oedkeuring, toejuichen, a p p l a u d i seuren, prizen, lof toezwaaien, luid
s é r en; goedkeuren,

zijn welgevallen te kennen geven. — APPLAUDIR
(a qn. of a qc.), v. a. Toejuichen, goedkeuren. —
S'APPLAUDIR, V. n. Zich beroemen, zich prijzen,

zich verhoovaardigen, niet zich zelven ingenomen
zin; — zich zelven gelukwenschen, zich gelukkig
achten: Its s'applaudissaient de l'abri qu'ils avaient

trouvé.
Applaudissant, e, adj. Toejuichend. ( fi er.)
Machines appl-es, de gehuurde toejuichers in den

schouwburg.
Applaudissewent, in. Toejuiching f. handge/clap n.; bijzondere goedkeuring, groote loftuiting f. bijval m.
Applaudisseer, m. Toejuicher m., wie veel,
gedurig en vaak zonder grond toejuicht.
Applicabilité, f. Toepasselijkheid, aanwend
-barheidf.
Applicable, adj. Toepasselijk, aanwendbaar.
Applicage, m. [Tech.] Het opwerken, het
aanbrengen van bijzaken en sieraden aan een stuk
aardewerk.
Applicaire, f. [Bot.] Soort vanwolfsklaauw.
Application, f. Opbrenging, op draging, oplegging, aanlegging f. (b. v. van pleister op een'
muur, van kleuren op een doelt, van bloedzuigers
,
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op een legchaamsdeel); — Toepassing, aanwending,
toeëtgeninq f.; — opmerkzaamheid, aandacht, oplettendheià, vlijt f. ijver m., arbeidzaamheid f.
Applique, f. [Tech.] Oplegsel, oplegstuk, inlegsel n.
Appliqué, e, adj. (en part. passé van appliquer) Opgelegd, opgeplakt, aangehecht; toegediend,
toegepast; vljtiq, opmerkzaam enz.

drukt zwaar op dit volk, Hij bezoekt het met groote
rampen. - S'APPESANTIR, V. pr. Verzwaard worden. Ses yeux , ses pau p ièr. es s'appesantissent,
zijne oogen, oogleden vallen toe, hij krijgt vaak.
— S'app- sur un sujet, te lang over dezelfde zaak
spreken. — Verergeren : Combien ses malheurs se

Ap esantisse^nent, m. Loomheid, dofheid,
logheid, slaperigheid, lusteloosheid, verslapping f.
Appétence, f. [Phvsiol.] Natuurlijke begeerte,
ingeschapen neiging, geslachtsdrift f.; — hevig ver
gen n.
-lan
Appéter, v. a. [meest in Physiol.] Uit aang eboren neiging, instinctmatig begeeren, uit natuur
behoefte verlangen. L'estomac appète des ali--lijke
nlents.
Appétibilité , f. [Didact.] Begeerlijkheid f.,
begeervermogen n.
Appétible, adj. Begeerlijk.
Ap p étissant, e, adj. Lustopwekkend, uitnoodigend, bekoorlijk, gaandemakend, lekker of smakelijk op het oog, eetlustwekkend, graagmakend.
Appétit, m. Lust m., neiging, begeerte, zucht f.,
verlangen n., trek m.; inz. eetlust, etenstrek, hong er m., graagte f. — (Loc. et prov.) Bon app-!
Eet smakelijk! Chercher, prendre ses a p p-s, de
smakelijkste beetjes uitzoeken. (Beide uitdrukki.nyen zijn nu verouderd.) I1 nest chère que d'app-,
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Appliquee, f. [Math.], z. ORDONNÉE.

a

lakken , opbrengen

Opleggen, opplakken,
opdragen , opdrukken (vgl.

pplication). Ap.- de
zetten.
Appl- des sangsues, bloedzuigers aanleggen. Applt'oreille à la cloison, zijn oor tegen 't beschot leggen. Appl- un sceau sur de la eire, an for chaud
sur l'épaule, een zegel in was afdrukken, een heet
ijzer op den schouder drukken. (fig. et fam.) Applun soufflet, an coup de poing, een' klap, een vuistslag geven. — (fig.) Appl- an homme a la question, á la torture, iemand op de pijnbank leggen.
Appl-. une coupe à:ses lèvres, een' beker even aait
de lippen brengen. Appl- an baiser sur one plain,

een' kus op Bene hand drukken. — Zijne aandacht,
zorg, nasporing aan iets wijden ; toeleggen; aan
toepassen, in toepassing brengen, gebrui--wend,
ken; 1 toewijden, bestemmen, aanleggen (b. v. eene
rente tbt ondersteuning van de armen) — [Math.]
Overdragen (eene gegeven lijn in den omtrek eener
figuur) , transportéren. - S'APPLIQUER, v. pr. Opgelegd enz. worden; -- toep asselijk zin, toegepast
worden; -- op zich zelven toepassen of aanwenden,
zich toeëigenen; -- zich toeleggen,zich bevlijtigen,
zich benaarstigen, zich beijveren, zijn best doen.
Appoggiature, I. [ Mus.] Voorslag m., kleine
bijnoot, die men voor de hoofdnoot laat hooren;
het slepen, dragen der toonen.
Appoint, m. [Banq., Corn.] Som, die op 't geheele bedrag eener rekening te kort komt, het slot,
saldo; — pasmunt f., paaejement n.
Appointage, m. [Tech.] Laatste persing of
walsing van 't leder eer het gevet wordt.
Appointé, e, adj. (en part. passé van appointer) Bescheiden, tot nader bescheid uitgesteld; in
der minne bijgelegd; bezoldigd. — [Blas.] Elkander
met de punten rakende. — Ook als subst. voor appointement. – (Loc. prov.) Ces gens sont toujours app-s contraires, die menschen zijn alljdvan
verschillende meening, zitten elkander altijd in 't
haar.
Appointenlent, m. [Prat. aim.] Bescheid n.,
inleiding f. of voorschei ft n. der behandeling, regterl jke schikking f., regterlijk verslag n. (Men gebruekte daarvoor ook appointé .) — Bijlegging,
ening f. (van een geschil, een tweegevecht) .
vereffppointenients, m. pl. Bezoldiging f. (voor
ambt,
een' post) , jaarloon, jaargeld n., jareen
wedde f. — (fam.)

Fournir aux app- de qn. ,.e e-

mand bijspringen, die zelf niet genoeg heeft om
van te leven.
Appointer, v. a. [Prat.] Een bescheid geven,
een voorschrift ter behandeling vaststellen, de partijen bescheiden; in der minne bijleggen, schikken: —
bezoldigen, eene jaarwedde toeleggen. — [Mi!.]
App- an homme d'une corvée, d'une garde, een'
man als straf eene dwangdienst, eene wacht buiten
zijne beurt opleggen. — [Tech.] Een stift, haak,
ijzerdraad aanpunten. Het leder vóór 't vetten de
laatste persing geven. Een toegevouwen matras of de
einden van een stuk stof vaststeken, doorrjjgen, om
't losgaan te voorkomen.
Appointeur , m. [Anc. jur.] Bescheidgever,
verslaguitbrenger; — regtsvertrager, uitstelzoeker m. (om eene der partijen te bevoor. deelen) . —
App- de procès, bijlegger, bemiddelaar, schikker m.
,

— [Tech .] z. EMPOINTEUR.

Appointir, v. a. [Tech ..] z. APPOINTER.
Appointon, m. [Anc. mil.] Soort van dolkm.
Appondure, f. [Tech.] Steunpaal m., stutjuffer f. (voor eene te zwakke stelling )
Apponteinent, n. Soort van vliegende brug

over liet paalwerk van een fondament.
Appont, m. Markt, marktplaats f. (in dien zin
nog in sommige oorden van Frankrijk in gebruik).
--[Jar.] Het ingebragte in 't gezamenlijke huweljksgoed ; — de bij een geregt of een' notaris nedergelegde bewijsstukken. Acte d'app-, bewijs van
ontvangst dier stukken. — [Corn.] Inleg m. eens
handelaars in eene concpagnieschap.
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S. Apportage, m. liet aandragen; draagloon n.

Ap porté, e, adj. (en part. passé van apporter)
Aangeragt, gebragt.
Apporter, v. a. Aanbrengen, brengen naar de
plaats, waar de persoon is, die spreekt of van wiep
men spreekt, aandragen, medebrengen, toebrengen,
toevoeren, aanvoeren. — [Prov.] Bien venu qui
apporte, wie wat medebrengt is welkom. — Appdes nouvelles, nieuws aanbrengen, beri,gten , bekend maken. — Inbrengen (in eene handels- of echt
Aanwenden, in 't werk stellen, ge--vernig).—
bruiken : App- du zèle á remplir ses devoirs, ijver
in de vervulling zijner pligten aanwenden. Appremède (of du remode) a qc., iets verhelpen, herstellen. App- des facilités, des difficultés a une affaire, het gelukken eener zaak bevorderen, bemoei
Veroorzaken, teweeg brengen, verwek--jelikn.—
ken : La rigueur de la saison apporta la famine,
het strenge jaargetijde veroorzaakte den hongersnood. — Aanhalen , bijbrengen , aanvoeren, in 't
midden brengen : App- de bonnes, de mauvaises
raisons, goede, slechte redenen aanvoeren. Appdes passages d'un auteur, plaatsen uit een' schrejver aanhalen.
Apportionner, v. a. Elk een deel geven b. v.
(van een erfgoed) .
Apposé, e, adj. (en part. passé van apposer)
Opgezet, opgedrukt, ingevoegd.
Apposer , v. a. Opzetten, opdrukken : Appson sceau sur un acte, zijn zegel op een bewijsstuk
drukken, het zegelen. [Jur.] App- le scellé of les
scellés, van regtswege verzegelen, het regterlijk zegel op deuren., sluitende meubelen enz. drukken. —
App- sa signature au bas d'un écrit, een geschrift
onderteekenen.
A ositif, m., Z. APPOSITION..
Apposition , f. Opzetting, opdrukking, oplegging f. (b. v. der zegels). App- de signature, onderteekening f. — [Phys.] Aanzetting f.
van nieuwe deden, ophooping f. van buiten. - [Gram et Rhét.] Ophelderend, verklarend bijvoegsel, bijzetsel n., appositie f.: Titus, les
délices du genre humain.
Apprayer, V. a. [Cout.] Een akker in wei
veranderen.
-land
Appréciabilité, f. Waardeerbaarheid f.
Appreciable, adj. Waardeerbaar, schatbaar.
— [Phys.] Waarneembaar, berekenbaar (met zinof met werktuigen).
Appréciateur, m., -trice, f. Waairdeerder,
schatter m., waardeerster, schatster f. — Ook als
adj. gebruikt : B eureux qui possède cette philosophie appréciatrice de toutes chases, gelukkig wie
deze alles op zijn' regten prijs schattende wijsbe-

geerte bezit.

Appre iatif, ive, adj. Schattend, waardérd, wat schatting of waardéring betreft.
Appréciation , f. Schatting , waardéring,
waardebeoo °deeling, op prijs stelling.
Apprécié, e, adj. Geschat, gewaardeerd.
Apprécier , V. a. Schatten , waardéren, de
waarde, den prijs beoordeelen of bepalen: — op
prijs stellen, in acht nemen, waarde hechten aan,
erkennen, hoogschatten (b., v. goeden raad, iemands
verdienst e-enz). — S'APPRECIER, v. pr. Gewaardeerd
worden, waardeerbaar zijn; — zich zelven, elkander schatten.
Appréhendé, e, adj. Gevangen genomen, gegijzeld; — gevreesd.
Appréhender, V. a. Vatten, bij den kop vatten , in hechtenis nemen, gevangen zetten, gijzelen.
— App- une succession, eene erfenis aanvaarden.
— Vreezen, duchten, schroomen, bang zijn voor
('t geen al of niet gebeuren kan) .
Appréhensibilité, f. [Didact.] Vatbaarheid
voor aanhouding of in hechtenis neming.
Appréhensible, adj. Voor aanhouding, in

hechtenis neming vatbaar.

5 Appréhensif, ive, Vreesachtig, beschroomd.

Apprehension, f. Bezorgdheid f., schroom m.,
beduchtheid f., min of meer met hoop gepaarde
vrees f. — [Log.] Opvatting f., voorstelling, die de
geest zich van eene zaak maakt zonder nog een
oordeel daarover te vormen. — [Prat.] Aanhouding,
gevangenneming, gijzeling f.
Apprendre, V. a. Leeren, eene kennis ver
niet had, aanleeren, beoefenen:-krijgen,dmo
Appr- l'histoire, la musique, un métier, de geschie-
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denis,, de toonkunst, een ambacht leeren. Appr- it
lire, a danser, leeren lezen, leeren dansen. Apprde qn., van iemand leeren. Appr- par experience,
bij ondervinding leeren. Appr- sur (of dans) l'exemple de qn., uit iemands voorbeeld leeren. Ook geheel onbepaald: Qui sait écouter, sait appr-, wie
weet te luisteren, weet te leeren. — Leeren, zich
de gewoonte eigen , maken van iets te doen, zich
aanwennen: Appr- a se taire, à parler le propos,
leeren zwijgen, leeren spreken op zijn' tijd. — Ver
kennis krijgen van, onderrigtwor--nem,hor
den van, verstaan: Appr- une nouvelle, la mort
de qn., eene tijding, iemands dood vernemen. -In 't geheugen, of in 't hoofd prenten, onthouden:
Appr- une lecon, un discours, eene les, eene rede
°hoofd prenten. Appr- par coeur, van-voering't
buiten leeren. — Leeren, onderwijzen, onderrigten,

doen kennen, doen weten, bekend maken (Ofschoon
de fransche spraakkunstschrijvers deze beteekenis
van apprendre niet toelaten, wordt zij door den
voorgang der beste schrijvers gestaafd) : L'usage
seul apprend certaines choses, 't gebruik alleen
doet zekere dingen , kennen. Apprenez de bonne

heure aux enfants a soumettre leurs passions it
la raison, leert den kinderen vroeg hunne driften
aan de rede onderwerpen. Appr- les mathématiques
a qn., iemand de wiskunde onderwijzen. — (Loc.)
Je lui apprendrai bien a vivre, a parler, ik zal
hem wel leeren (d. i. noodzaken) beter te leven,
welvoegelijker te spreken. (Prov.) Les bêtes nous
apprennent á vivre, van de dieren kan men (matig)
leeren leven. Ce qu'on apprend au her dure jusqu'
au ver, wat men jong leert, kent men oud (verleert
men niet ligt). — s'APPRENDRE, v. pr. Geleerd, aan
vernomen worden; — elkander berigten, -gelrd,
Apprenti, e, adj. en subst. Leerjongen, leerknaap, leergast, jongen m., leermeisje n., leerling m.
en f. (inz. in werktuigelijke kunsten, ambachten).
Prendre, renvoyer un appr-, een' leerjongen nemen,.
wegzenden. Apprenti-menuisier , schr2jnwerkersleerling. — ( fig. et fain.) Onwetende, onkundige, onbedrévene, nieuweling m. enf.: C'est un pauvre apprqui singe le docteur, 't is een kruk, een stumper,
die den meester uithangt. (In ernstigen stijl zegt
men novice). (Prov.) Appr- nest pas maitre, leerling is geen meester ; men wordt niet op eens

meester.

Apprentissa;e, ^ m. Leerlingschap n.; leertijd m. , leerjaren. Etre, mettre en appr-, in de
leer zijn, doen. — ( fig.) Faire l'appr- dune chose,
de eerste lessen in iets nemen, er de proef van nemen. — Eerste proef f., die men van zijne verkregen bekwaamheid geeft : ce chirurgien a fait son
appr- sur ce blessé, deze wondheeler heeft zijn eerste
proefstuk op dien gekwetste afgelegd.
Apprét, m. Toebereidsel n. (in dien zin meest
in 't meere. g (' bruikt) : Les appréts d'une fête, dun
voyage. — Het kruiden, aanmaken, toebereiden der
cespijzen; de daartoe dienende kruiderijen en
ryen. — Bereiding, opmaking opwerking, JWIerstoffen,
hing , gladmaking, glanzing, stijvz.ng f. (van
leder, papier enz.); de stof, die daartoe dient (vise/ilijm, gom, plan enslijm, stijfsel, stijfselwater, pap
enz.), apprêtuu r I. — (fig.) Gemaaktheid, ge(lwongenheid, ,gekunsteldheid f. (in st ) l, manieren).
— t Peinture d'apprht, glasschilderwerk n.
Apprétage , m. [Tech. Behandeling f., gebruik n. van de apprêtuur of de toebereidingsmiddelen der stoffen enz. (z. appret) . Bereidingswijze I.
— [Mar.] z. APPRETEE.
% Appréte , f. Lang en smal reepje brood, dat
men in een zacht ei doopt. (Vu )IOUILLETTE)
Apprété, e, adj. (en part. passé van appreter)
Toebereid; — gekunsteld, gemaakt.— Cartes appr-es,
vooruit in Bene bepaalde volgorde gelegde speelka (1 rten (om kunststukjes te doen n/ om valsch te spelen)
Apprétée, f. [Mar.] Le klaargelegde kr2jgsvoorraed m. tot den verwachten strijd.
Appréter, v. a. In gereedheid brengen; gereed,
klaar o f vaardig maken; toebereiden, bereiden, toerigten (b. v. spijzen); — opmaken, opwerken, glanzen , pappen, stijven, lijmen, enz., a p p r é t é r e
(van stof fen, p (ipier, leder enz.) — Ook zonder voor
gebezigd : Cuisinier qui apprête bigin, kok,-werp
die smakel ij ke spijzen bereidt. — (Loc.) Appr- à rire,
stof tot lagchen geven .,(waarvan men zelf het voorwe rp is). - S'APPRETER, V. pr. Toebereid, kaar
gemaakt worden; — zich voorbereiden, zich op den
:
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hals halen, zich berokkenen; — zich gereed, klaar
of vaardig maken, zich toerusten.
Appréteur, m., -ease, f. [Tech.] Toebereider, opmaker m., toebereidster, opmaakster, f. —
APPRETEUR, m. Glasschilder m.
Apprètoir, m. [Tech.] Bankje der tinnegieters.
Apprimé, e, adj. (en part. passé van 't ver
apprimer, naderen) [Bot.] Zich vast aan -ouder
dekkend.
-sluitend,
Apprise, f. [Alle. jar.] Voorschrift n. vaneen'
hoogeren regter aan een' lageren, betre/fende de wijze
van vonnis spreken.
% Apprivoiseinent, m. Tammaking, temming f.
Apprivoisé, é, adj. (en part. passé van apprivoiser) Getemd, mak gemaakt.
Apprivoiser, v. a. Gedwee maken, tam maken,
temmen, den wilden of schuwen aard benemen,
mak maken; (van rienschen sprekende) handelbaarder, zachtzinniger, gezellige maken — S'APPRIVOISER, v. pr. Getemd, tam of mak gemaakt worden; — zich gemeenzaam maken, zich gewennen.
S'app- avec le danger, avec le vice, zich gewennen
aan 't Bezigt des gevaars, aan het voorbeeld der
ondeugd.
Approbateur, m., -trice, f. Goedkeurder m.,
goedkeurster f., inz. een slaafsch, gedienstig goed
Ook als adj.: Geste, sou--keurd,lofspagv.
rire appr-, goedkeurend gebaar, glimlach.
Approbatif, ive, adj. Goedkeurend, billijkend.
Approbation, f. Goedkeuring, billijking, inwillzging, vrijwillige toestemming ; openlijk bewijs n. van achting, algemeene lof m. ; — vergun
drukken van een werk); --- volmagt f.-vi.ngf(tohe
(door een' bisschop aan een' priester gegeven om in
geheel zijn diocees te prediken en biecht te hooren.)
+s Approbativernent, adv. Op goedkeurende
wijze, met goedkeuring: Répondre appr-, goedkeurend antwoorden.
H

Approbatriee, z. APPItOBATEUR.
% Approehable, adj. Toegankelijk, te naderen.
Approchant, e, Nabijkomend, weinig ver

veel gelijkend, zweemend. — Ook (fam.)-schilend,
eene soort van voorzetsel, beteekenende: omtrent,
bijna: I1 peut avoir appr- trente ans, hij mag ongeveer
dertig jaar oud zijn. Ii est appr- de hult heures,
't is bij achten.
Approehe, f. Nadering, aannadering, toenadering f. (van personen of verpersoonike zaken):
l'appr- de l'ennemi, de la mort, du danger. —
Lunette d'appr- verrekijker m. — Greffe en approf p ar appr-, entingswijze, die twee bijeenstaande

takken vereenigt. — [Typ.] Afstand m., wit n. tusschen naast elkander geplaatste letters; — verkeerde
aansluiting van twee woorden, die gescheiden moe
zijn, of scheiding van twee lettergrepen, twee-ten
letters , die aan elkander behooren te sluiten. —
Koppeling f. (vooral van dieren) . - APPROCHES, f. pl.
[Mil.] Aannaderings-werken (om bij eene belegerde
vesting te komen), loopgraven, belégeringswerken.
Approeher, v. a. NVaderbrengen, nabij zetten,
brengen: Approchez cettetable, schuif die tafelwat
bij. Approchez eet enfant de sa mere, breng(zet) dat
kind bij zijne moeder (fig.) Lunette qui approehe les
objets, kijker, die de voorwerpen als naderbij doet
zien, die bijhaalt. (Men zegt in dien zin liever rapprocher.) Appr. qn., iemand naderen; — een' vrijen
toegang tot iemand hebben. Homme très-difficile a
appr-, moeieljk te naderen, ontoegankelijk mensch.
-APPROCHER, v. n.Naderen, nabig zin: L'ennemi, la
mort, I' heure approche. — Appr- de, naderen, aannaderen, naderbij komen, toetreden, bijkomen: Apprde la mort, de sa fin, den dood, zijn einde naderen.
Appr- des sacraments, ter biecht en ter communie,
ten avondmaal gaan. Appr- du but, digt bij 't
wit treffen; (flq.) op het punt zijn een doel te bereiken; iets bijna raden. Appr- de qn. beteekent
ook somtijds : toegang bij iemand hebben. — ( fig.)
Appr- de, eenige overeenkomst, gelijkenis hebben,
gelijken, evenaren : Jamais aucun malheur n'approchera du mien, nooit zal Benig ongeluk het mijne
evenaren. — Approcher wordt ook van de vereeniging of paring der beide geslachten, inz. van dieren,
gezegd. -- [Mar.] Ongunstig worden, schralen (van
den wind, in tegenstelling met adonner)..- SAPPROCHER, v. pr. Naderen, genaken, naderbij komen:
Approchez -voos, treed nader. Le moment s'approche, het oogenblik genaakt. S'appr- de, naderen:
S'appr- du feu, bij 't vuur gaan. — Soms ook voor:
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het eens worden, elkander verstaan. les hoormes,
qui ont tapt de peine à s'appr- sur les affaires.

Approeheur, m. [Tech.] Houtaanvoerder (voor
een te maken vlot).
Approfoiidi, e, adj. (en part. passé van approfondir) Uitgediept; — doorgrond; grondig.
Approfondir, v. a. Dieper maken, uitdiepen,
verdiepen, diepen; — doorgronden, grondig leeren
kennen, grondig onderzoeken, uitvorschen, naspeuren. Ook zonder voorwerp gebezigd : Peut-être que
le rol, sans appr- davantage, vous laissera partir.
Sj Approfondissemei t,. m. Uitdieping f.; —

grondig onderzoek, n., navorsching f.
Approprianee, f. [Anc. Jur.] Bezitneming f.
Appropriation, f. Toeëigening, aanmatiging,
eigening f. — [Chim. ant.] Toestand van twee lig
zich niet kunnen vereenigen dan onder-chamen,di
medewerking van een derde.
Approprié, e, adj. Behoorlijk ingerigt; geschikt voor, geëigend tot.
Approprier, v. a. Behoorlijk inrigten, ira orde
brengen, opschikken, opruimen (een huis, eene kamer) . Appr- a, in overeenstemming brengen met,
geschikt of gepast maken voor, schikken naar, eigenen aanpassen: Appr- son langage aux circonstances,
zijne taal met de omstandigheden in overeenstemming
brengen, gepast maken; zich toeëigenen, voor zijn
eigendomuitgeven, zich aanmatigen; zich eigen
maken; zich toeschrjven, voor het zijne doen doorgaan.
Approuvable, adj. Goedkeurbaar, goed te
keuren.
Appronvé, e, adj. (enpart. passé van approuver)
Goedgekeurd.
Approuver, v. a. Goedkeuren, billijken,., zijne
toestemming geven, toestemmen; loffelijk, prjzenswaardig vinden, prijzen, bijval schenken; de uitgave of de lezing van een boek veroorloven, goedkeuren. — S'APPROUVER, V. pr. Goedgekeurd worden;
met zich zelven tevreden zin.
Approvisionne,nent, m. Het voorzien van
't noodige tot onderhoud, het bijeenbrengen van
voorraad; voorraadverzameling, verzorging van
mond- en krijgsbehoefte, app r o v i a n d é ring f.
Approvisionné, e, adj. (en part. passé van
approvisionner) Van voorraad voorzien, g e app r oviandeerd.
Approvisionner, v. a. Den noodigen voorraad
bezorgen, van voorraad voorzien, app r o v i a nd é r e n. - S'APPROVISIONNER , V. pr. Voorraad
opdoen.
4 Approvisionneur, m. Voorraadbezorgerm.
Approximatif, ive, adj. Benaderend, nabij
geraamd op, plus -minus.
-komend,
Approximation, f. Benadering, begrooting,
raming, nabijkomende (globale) schatting f., vermoedelijk bedrag n. [Math.] Rekenwijze, door welke
men de eigenlijke waarde eens wortels of eene hoeveelheid steeds nadert, zonder haar met juistheid te
vinden, benadering f.
Approximativetnent, adv. Op benaderende
wijze, bij raming, ten naasten bij, ongeveer.
Approximer, v. a. LD idact.] Nabij zijn, grenzen aan, aanliggen, nabij komen.
Ap ui, m. Steun, stut, schoor m., steunset,
stutsel n. (van een' muur, boom enz.) Ne pouvoir,
marcher sans appui, niet zonder stok kunnen loopen. — Leuning, borstwering f. A hauteur d'appui,
ter hoogte van de borst (zoodat men er op leunen
kan zonder te bukken.) — Ondersteuning, hulp, bescherming f., onderstand, bijstand m. ; — de persoon
of de zaak, die de ondersteuning, bescherming ver schaft, steun, beschermer, schutsheer ni., regterhand f. — [ Gramm.] Nadruk m. der stem op eene
lettergreep. — [ Mécan] . Steunpunt, rustpunt n.
des hefbooms. — [ Man.] Werking van den toom in
de hand : Ce cheval à l'appui lourd, dat paard s.0
zwaar in de hand, hard in den bek; Ce cheval na
point d'appui, dat paard is te zacht in den bek. —
[Tech.] Korbeel, kraagsteen, neus -m. (ter onder
een' balk). — A L'APPUI, loc. prep.,-steunigva
ter staving, ter bevestiging, ter bekrachtiging: Citer
un auteur, un fait á l'appui de son opinion. —

(Jeu) Aller à l'appui de la boule, Op den bal van
zijn' maat spelen, zoodat deze het doel bereikt; (fig.)
iemand in eene onderneming, in een gedaan voorstel
ondersteunen. — Pièces Is Tappui, bilagen.
Appul-main, m. Handsteun m., sto)cje, waarop
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de hand of arm des schilders rust. (Plur. Des appuismain.)
Appuulse, adj. ook subst. f. [Astr.] Stand der

maan zeer dijt bisj eene ster; beweging eener planeet,
waardoor zij bijna in, zamenstand met een ander
hemelligchaam komt. Eclipse app-, Verduistering,
waarbij de maan slechts even den rand der zonneschijf bedekt of den schaduwkegel der aarde raakt.
Appuyé, e, adj. (en part. passé van appuyer)
Ondersteund, geleund, leunende.
Appnyer, V. a. Steunen, stutten, schoren, ondersteunen, onderschragen-, onderstutten; tegenaan
zetten, tegenaan bouwen; leunen, drukken, doen
rusten, doen drukken, zwaar opleggen, opdrukken.
App- le pistolet à qn., iemand de pistool op de
borst zetten. [Escr.] App- Ia botte, de fleuret na
getroffen stoot aandrukken; (fig.) iemand een' steek,
scherpen zet geven, hem door eene aanmerking,
puntig gezegde enz. iin 't naauw brengen. — Helpen,
bijstaan, ondersteunen, beschermen, begunstigen,
bevorderen; staven, bevestigen, bekrachtigen; gronden, doen rusten. — [ Chas.] App- les chiens, de
honden met horen en stem aanmoedigen. — [ Man.]
App- l'éperon is un cheval, het paard de spoor in
't lijf drukken. App- des deux, de beide sporen
scherp aandrukken. — APPUYER, V. n. Leunen,
steunen, ondersteund 'worden; op ietsrusten, leunen
of drukken; — aandringen, aanhouden, staan blij
een bijzonder gewigt leggen op (eene vraag,-venop,
een beweren, eene bijzonderheid enz.); — tot steun
dienen. — App- sur la gauche, sur la droite (of á
gauche, Ca droite) , de rigting links, regts nemen (van
vele op rij staande menschen) . App- sur un mot, une
syllabe, op een woord, eene lettergreep drukken.
f Mus.] App- sur une note, eene noot aanhouden.
[Man.] Cheval qui appuie sur le mors, paard, dat
te veel op 't gebit loopt, den kop voorover buigt,
hard in den bek is. — S'APPUYER, v. pr. Gesteund,
geschraagd worden, rusten, steunen, leunen. —
(fig.) S'app- sur un roseau, op eenriet,een' stroohalm steunen, op iemand zonder magi of invloed
zijn vertrouwen, zijne hoop stellen. — Staat maken,
rekenen, vertrouwen, zich verlaten; — zich gronden, zich beroepen, zijn beweerde staven; -- zich
een' steun geven.
Appuyoir, m. [Tech.] Werktuig om aan te druk
driekant soldeerhout n. der blikslagers.-ken.Plat
Apre, (àpre) adj. (!ne ffen, ongelijk, ruw, hobbelig (vooral van wegen); — scherp en ruw (voor
't gevoel) : Froid ápre, scherpe, snijdende koude; —
wrang, raauw, bijtend (voor den smaak); — krasfig.) Vinnig, scherp,
send, schor, wanluidend.
bijtend , streng, hard. Etre apre it (of our) qn.,
gestreng of hard tegen iemand zijn. — (am.) Gretig, begeerig, happig, vurig, heet, verzot. Prov.) Cet
homme est ápre à la curée, die man is zeer winzuchtig, jaagt driftig naar ambten, eerbewijzen enz.
A — (

Aprele, f. [Bot.] z. PRELE.
Aprernent, (aprement), adv. Op scherpe,
ruwe wijze. Manger áp-, gulzig eten. Réprimander áp-, vinnig doorhalen.
Après, prép. Na, achter: Après la naissance
du Christ, na de geboorte van Christus. L'argent
ne vient qu'après lor et le platine, het zilver komt
eerst na (volgtop) het goud en platina. (Loc.) Crier
après q n., iemand naschreeuwen; iemand bekijven,
uitschelden. Ne pas attendre après qn., iemand niet
noodig hebben. I1 y a bigin jon temps que nous
sommes après ce travail, wij zijn reeds lang met
dat werk bezig. En ce moment j'etais après vous,

'k was juist met uwe zaak bezig, dacht juist aan u.

Etre on se mettre après qn., iemand lastig vallen,
kwellen, plagen. N'avoir qu'un cri après qn., met

algemeen ongeduld op iemand wachten
; ook : met
algemeene stemmen iemands doen afkeuren, iemand
veroordeelen. (Prov.) Aprèslapanse, vient la danse,
als men goed gegeten heeft, wil men zich vermaken.
Après la pluie, le beau temps, na regen komt zonneschijn. Après lui it faut tires l'échelle, wat hij
gedaan heeft, kan niet 'verbeterd worden. Jeter le
manche après la cognée, bij een' tegenspoed den
moed verliezen, uit mismoedigheid eene zaak opgeven. -- Naar: Soupirer après les honneurs, naar
eerepossen haken. Attendre après qn. of qc., naar
iemand of iets wachten. Courir apses la fortune,
une succession, het fortuin, eene erfenis najagen,
zoeken te bekomen. — Achteraan, na, in zijn of haar
gevolg : Les maux que la guerre traine après
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soi, de rampen die de oorlog in zijn gevolg heeft,
na zich sleept. — Naar het voorbeeld van, in
navolging van: Ce que nos pères ant estime
et que nous estimons après nos pères, hetgeen onze
vaderen gewaardeerd hebben en wat wij naar hun
voorbeeld waardéren. — Ondanks, in weêrwil van:

Puisque après tant d'efforts ma résistance est
vaine, daar mijn tegenstand, ondanks zoo veel po

vruchteloos is. — D'APRÈS, volgens, in na--gine,

volging van, overeenkomstig met, naar : Un tableau
d'après Raphaël, een schilderij naar (het oorspronkelijke stuk van) Raphaël. Peindre d'après nature,

naar de natuur (of het levende, bezielde voorwerp)
schilderen; (lig.) natuurlijk en waar voorstellen.
beschrijven. Vous en parlez d'après eet auteur, qfj
spreekt daarvan volgens (of in navolging van) dien
schrijver. D'après ce que vous dites, volgens hetgeen gij zegt. - APRÉS QUE, loc. conj. Nadat, toen,
wanneer. Apres que vous aurez parle ; Après qu'il
eut achevé. — Op après kan ook onmiddellijk het
werkwoord in den verleden' tijd der onbepaalde
wijs volgen, om eene handeling aan te duiden, die
op eene andere volgt: Apres avoir acheve ses études,
it partit pour l' Amerique. — APRES, adv. Daarna,
naderhand, vervolgens : un moment après, deux

jours après. Donnez toujours, nous verrons après.

—'t Wordt ook vraagswijze gebruikt om den spreker te nopen voort te gaan of spoedig te eindigen:
Vous m'avez déjà dit cela, après? Dat hebt ge
mij reeds gezegd, en nu ? wat nu ? wat volgt ? verder ? — Door het voorzetsel de voorafgegaan, duidt
het eene zaak aan, die onmiddellijk op eene andere
volgt : Il Vint me voir Ie jour d' après, la semaine
d'après, hij kwam mij den volgenden dag, de week
daaraanvolgende bezoeken. — CI-APRES, loc. adv.
Hierachter, hierna, verderop (in- een geschrift). —
APRES TOUT, loc. adv. Voor 't overige, alles wel ingezien, ten slotte, intusschen, toch, in alle geval:
Après tout, je ne vois rien qui doive nous arreter,

voor 't overige (of alles wel beschouwd, overwogen.)
zie ik niets, dat ons weérhouden moet. — APRES
COUP, loc. adv. Te laat, als de zaak is afgeloopen:

son malheur dans tout ce qu'il entreprend, eest
de venir toujours après coup. — APRES CELA, loc.

adv. Daar zoo iets heeft plaats gehad, nu dit zoo is:
après cela. rien ne m'étonnerait.

— APRES QU01,

loc. adv. Waarna, en vervolgens: Commeneez,par
diner, après quoi nous partirons. - ETRE ADRES à

Of ETRE APRES DE, op het punt staan om, gereed
zijn om. (Deze zegswijze is plat.)
Après-dentain, adv. Overmorgen.
Après-dinée, f. Namiddagtijd m., de tijd tusschen het middagmaal en den avond. Je n'ai rien
à faire cette après-dinée. — Men zegt ADRES DINER,
(zonder koppelteeken), als men enkel een' tijd na
het middagmaal wil aanduiden : j'irai vous voir
après diner.

Après-midi, f. Namiddag m., de tijd tusschen
't middaguur en den avond.
Après-soupée, f. Nadvond m., de tijd tusschen 't avondmaal en 't naar bed gaan.
Apreté , ( ápreté) f. Oneffenheid , ruwheid ,
wrangheid; vinnigheid; gretigheid enz. in al de beteekenissen van 'tad j. ápre, z. ald.
A priori, loc. adv. (latijn) [Phil.] Van voren,
vooruit, uit verstandsgronden (niet op ervaring
of waarneming gegrond. — Het staat tegenover
A POSTERIORI, van achteren, uit ervaring, van
waarneming en ervaring afhankelijk.
Aprise, f. [Anc. jur.] Beschrijving en schatting
van een erfgoed.
Apron, m. [H. n.] Stekelgrondel m. (in den
Rhone) .
A propos , z. PROPOS.
Aprosophie, f. [Anat.] Afwezigheid f. van

't gelaat.

Aprovandemeiit, m. [Anc. jur.] Voorloo-

pig toegestane geldsom f. wegens eene wonde.
Apsichet, m. [Tech.] Uitstekende rand m. ter
opzetting van de glasramen in een rijtuig.
Apside, f. [Arch. et Astr.] z.

ABSIDE.

Apsychie, f. [Méd.] Onmagt, fïaauwte f.
schij ndood, m.
Apte, adj. Geschikt, in staat, bekwaam, bevoegd
(om iets te doen). Het wordt vooral gebruikt in de
registermen : Apte à posséder, à acquérir; Apte a
tester, Bevoegd om te bezitten, te verwerven; bevoegd om te getuigen.

APT1NODYTE

--

Apténodyte, n. [H. n.] Vetduiker m.
Aptère, adj. [H.. n.] Ongevleugeld (van insec-

ten). — APTERES, m. pl. Ongevleugelde insecten.
Aptérodicères, m. pl. [H.. n.] Ongevleugelde
insecten met twee voelhorens en zes pooten. Ook als
adj. Insecte aptérodicère.
Aptérologie, f. Leer f. der ongevleugelde insecten. — Aptérologigae, adj. Wat die leer betreft.
— Aptérologue, in. Beoefenaar m. dier leer.
Aptérygiens, m. pl. [H. n.] Weekdieren zon

bijzondere zwemwerktuigen.

Aptitude, f. Natuurlijke geschiktheid f. aan

-der

kunsten en wetenschappen) . —-legm.(inztod
[Prat.] Bevoegdheid, geregtigdheid f., regt n.
4. Aptuunisme, m. Geschiktheid f. tot alles,
algemeene aanleg m.
-{-Aptuiniste, m. en f. Iemand, die tot alles geschiktheid heeft.
Apuré, e, adj. (en part. passé van apurer)
Nagezien en goedgekeurd (van rekeningen) — Ge
gezuiverd (van goud).
-waschen,
Apurement, in. [Fin.] Nazieninq f., onder
rekeningen. — [Tech.] Het herhaald-zoekn.dr
wasschen van 't geamalgameerde goud.
Apyique, adj. [Méd.] Zonder ettering.
Apyre, adj. [Chinn. et Minér.] Tegen 'tvuur
bestand, vuurbestendig, vuurvast, onbrandbaar.
Apyreetique, adj., z. APYRETIQUE.
Apyrene, adj. [Bot.] Kernloos, zonder pit.
Apyrétique, adj. [Méd.] Koortsvrij, zonder
koorts; niet koortsaardig.
Apyrexie, f. [Méd.] Koortsvrije toestand m.
Apyronnèle, f. [Chir.] Sonde f. zonder knop.
Aquador, m. (pr. qua =coua) [H. n.] Vliegende visch m.
Aquainoteur, m. (pr. qua=coca) [Tech.]
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Wit sublimaat, inz. dat van 't eerste chloor-kwik.
Aquilaire, f. (pr. qui=cu-1) ] Bot.] Adelaarshout, n.; adelaarboom m. (der Indien).
Aquiliee, f. [Bot.] Javaansche vlierstruik m.
Aq uilien, ne, adj. (pr. qui=cu -i) Naar den
arend gelijkende.
Aquilifère, m. (pr. qui=cu -i) [Mil. anc.]

Adelaardrager, vaandeldrager (bij de Romeinen
sedert Manes).
Aquilin, e, adj. Arendvormig. Nez aq-, arendsneus, haviksneus m. Forme aq-e, arendsvorm.
Aquilon, n. Noordewind in. — Aq«ilons, pl.
Gure, koude winden.
+ Aquilonnaire, adj. [Poét.] Noordelijk.
Aquipare, adj. (pr. qui=cu-i) In 't water
voorttelend.
Aquiqui , m. [H.n.] Groote rolstaartaap
of sapajou m. in Brazilië.
Aquitecteur, m. (pr. qui=cu -i) [Tech.] Onderhouder m. der waterleidingen.
Aquosité, f. (pr. quo= cu-o) Waterigheid.
Arabe, adj. Arabisch, in Arabië geboren of
wonende, wat tot 4rabië of zijne inwoners betrekking heeft. Chiffres ar -s, arabische of gewone cijfers.- L' ARABE, m. De arabische taalt., het arabisch.
— ARABE m. et f. Arabier m. en f. (In dezen zin
heeft het in gemeenzamen stijl een vrouwl.: arabesse.) (fig. et tarn.) Een onbarmhartig, vrekkig
mensch, woekeraar m.
Arabesque, adj. Arabisch, op de wijze der Arabieren gemaakt of aangebragt, inz. in beeldhouwen schilderkunst van zekere versieringen van 100fwerk, bloemen, planten, vruchten, schelpen enz.,
arabesk. - ARABESQUES, f. pl. Arabesken (of
moresken), versierd loofwerk, arabisch beeldhouw-,
bouw- en schilderwerk n. Ook bouwsieraden in 't
algerneen; soms in 't enk. gebezigd : Une belle ara
— L'ARABESQUE, m. De arabische stijl. -besqu.
Arabesse, adj. et subst. f., z. ARABE.
Arabette, f. [Bot.] Turksche kers. f.
Arabique, adj. Arabisch, aan Arabie of aan
de Arabieren eigen : Gomme ar -, arabische gom;
Langues ar -s, arabische talen; Annie ar -, arabisch
jaar (een maanjaar); Tables ar -s, sterretafels, door
de Arabieren vervaardigd; Golfe ar-, de Arabische
golf, Roede zee.
Arabiquement, adv. Op arabische wijze. .
Arabisant, m. [Philol.] Iemand, die zone
hoofdstudie van 't Arabisch heeft gemaakt.
--Arabiser, v.n. Arabiséren, in 't spreken
of schrijven den arabischen of oosterschee stijl nabootsen, een' arabischen vorm aan een niet-arabisch
woord geven; — zich met het arabisch bezig houden.
Arabisine, m. Phil.] Eigenaardigheid f. in 't
arabisch, arabisch taaleigen n.
Arable, adj. Bebouwbaar, beploegbaar; -- tot
ploegen bruikbaar: Boeuf ar-, ploegos.
Araboutan, m. [Bot.] Fernambukboom m.
Arac, Arack of Arak, m. Rijstbrandewijn ,
arak m., uit rijst, suiker en kokosnotensap gestookt.
Arachide of Arachine, f. [Bot.] Aardnotenplant; aardnoot f.
Arachnide of Araehnéide, adj. (pr. ch=k)
Naar de spin gelijkend, spinvormig. - ARACHNIDES
Of ARACHNEIDES, m. pl. De dieren van 't spinnengeslacht (Ide klasse der ongewervelde dieren) .
Arachnodermaire , adj. (pr. ch=k) [H. n.]
Met zeer fijne huid, als een spinneweb.
Araehnoide, f. (pr. ch=k) [Anat.] Het spinnewebsvlies of derde hersenvlies.
Araehnoidien, ne, adj. (pr. ch =k) [H. n.]
Fijn als een spinneweb, als spinrag.

Toestel m. om een geladen vaartuig door de kracht
van 't water zelf tegen den stroom op te voeren,
boegscerboot f.; — trekker m., sleepboot f.
Aquarelle, f. (pr. qua =coua) Doorschijnende
waterverve; teekening met waterverve, a q ee a r e 1 f.
waterverwkunst, waarbij de lichte plaatsen door
het doorschijnende witte papier gegeven worden.
Aquarelliste, m. (pr. qua=coua) Waterverw-, aquarel-schilder m.
Aquarien, m. (pr. c ua=coua) [Ant. rom.]
Opzigter m. der waterleidingen en openbare waterdienst.
Aqu.atile, adj. (pr. qua=coua) [Bot.] Plante
aq-, waterplant f.
Aqua-tinta of Aqua-tinte, f. (pr. qua —,coua) De waterverwkunst f. in 't graveren; met
sterkwater uitgevoerde plaat f., die de gewasschen
teekening nabootst.
Aquatique, adj. (pr. qua= coua) Waterachtig,
moerassig, drassig, nat; — (H. n.) In 't water
groeijend of levend, in 't water zijn voedsel vindend. Plante aq- moerasplant (zoo als de wilg, de
els, het riet, in onderscheiding van plante aquatile, waterplant, die niet buiten 't water kan leven). Animaux, oiseaux, insectes aq-s, waterdieren, watervogels, waterinsecten. La république
aq-, de watergemeente d. i. de kikvorschen.
Aqua-tofana, f. (pr. qua=coua) Langzaam
doodend giftwater (naar de ital. giftmengster
To ana) .
que, m. [Mar.] Fransche voren van 't ne
woord aak f.
-deruitsch
Aquedne, m. Waterleidingf. — [ Anat.] Naam
van verscheidene kanalen of buizen in 't menschelgke ligchaam, b. v. van 't slakkenhuis in 't gehoororgaan : aq- du limacon.
Arachnoidite of Arachnitis , f. (pr. ch=k)
Aquieresse, f. [Tech.] Naam der visschersmeiden, die 't beschadigde vischtuig herstellen en [Méd.] Ontsteking f. van 't spinnewebsvlies.
van aas voorzien.
Arachnologie, f. Verhandeling f. (pr. ch=k)
Aquette, f. Zekere geestrijke en kruidige likeur over de spinnen. — Spinnenkunde, f. kunst om uit
in Italië, vooral in Napels.
de waarneming der spinnen het weder te voor
Arachnologó ue, adj. (pr. ch=k)-speln.—
Aqueux, ease, adj. Waterig, vol water; watera.chtir,, naar water gelijkende.
wat daartoe betrekking heeft.
Aquifere , adj. (pr. qui=cu -i) ] Didact.]
;ore, m. (pr. ch=k) Schrijver over
Waterbevattend of watervoerend.
de spinnen ,spinnenkenner, spinkundige m.
Aquifoliaeé, e, adj. (pr. qui=cu -i) [Bot.]
Arachnophile, adj. en subst. m. et f. (pr.
-Naar den hulst gel kende.
ch=k) Liefhebber m. of lie fhebster f. der spinnen.
Arack of Arak, z. ARAC.
Aquifolium, m. (pr. a-ku-i-fo-li-omm). [Bot.]
Steekpalm, hulst m.
Ara ;e, m. Het ploegen. — Bebouwbaar land n.
Aquigène, adj. (pr. qui=cu-i) In 't water
t Aragne , Ara ;née , f. Verouderde woorontstaan.
den voor araignée, spin.
Aquila-.alba , m. (pr. qui=cu-í) [Chien.]
Arague, [Bot.] Synoniem met ,ASTRAG...
[

;

,
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ARAIGNÉE

-

Araignée, f.'' Spin, spinnekop f. Ar- domestique, rurale, huis-, tuinspin. Ar- aquatique, waterspin. Ar- terrestre, aardspin. Ar- hibou, nacht
Ar- porte-sac , zakspin. Ar- porte-croix,-spin.
kruisspin. Ar- de cave, kelderspin. Ar- aviculaire
of des oiseaux, vogelspin, boschspin. Ar- sauteuse,
muurspin, springspin. Pattes d'ar-, spinnepooten;
(fam.) lange, magere vingers; ook: lange, schrale
letters. bile d'ar-, spinneweb, spinrag n. ; —

(Tg.) dunne, ligt te verscheuren staff., gemakkelijk
op te ruimen hindernis f.; spitsvindige maar zwakke
redenéring, drogrede f. Oter les ar -s (voor : Oter
les toiles d'ar-), de spinnewebben wegnemen. Tisser
des toiles d'ar-, strikken spannen, lagen leggen.
Jen ai horreur comme dune ar-, ik heb er een'
diepen afkeer van. — [ Tech.] Naam van vele voor
welker gedaante min of meer die der spin-werpn,
is; ijzeren haak met vele armen. — [ Min.] Onder
mijngangen, die van een gemeenschappe--ardsclie
lijk punt uitgaan, gangnet n. -- [Mar.] Doodshoofdblok n. — [ Chass.] Vangnet n., inz. voor sneerlen en lusters.
Araigner, v. a. Van spinnewebben of spinrag
zuiveren, ragen.
Araigneiix, ease, adj. Naar een spinneweb
gelijkende, spinnewebachtig.
Araiii, m. [Corn.] Gestreept en geruit taf n.
uit Indië.
Araire, m. Soort van ploeg m. zonder voorgestel, voor ligte gronden. — Algemeene naam voor
landbouwgereedschap.
Aralie, f. [Bot.] Besdragende engelwortel m.
Arambage, m. [Anc. mar.] Entering f.
Arainber, v. a. [Anc. mar.] Enteren.
Aramer, v. a. [Tech.] Spannen en uitrekken
(van het laken)
Arané, e, adj. [H. n.] Met eene spin overeenkomst hebbende (van insecten) .
Araiiéen, ne, adj... [H. n.] Naar eene spin
gelijkende. — [ Méd.] Bona onvoelbaar (van den

pols) .
Aranéeux, ease, adj. Spin- of spinneweb

-vormig.
Arandide, adj. Naar de spin gelijkend; met
de spin overeenkomst hebbende. - ARANEIDES f. 1.
Eerste familie van de klasse der arachniden of dieren van 't spinnengeslacht.
Aranéïdifornie, adj., z. ARANEIFORME.
Aranéifère, adj. Spindragend
Aranéifornie, adj. Spinvormi,g.
:

Aranéographe, m., z. ARANEOLOGUE.
Aranéographie, f. z. ARANEOLOGIE.
Aranéoïde, adj., z. ARANEIDE.
Aranéologie, f. Verhandeling over de spinven. — Aranéologiqise, adj. Wat die verhan-

deling betreft.

Aranéologne, m. Spinbeoefenaar, spinkun-

dige m.

n.]

z. v. a. VIVE.
Aranie, f. [H.
Aranien, ne, adj., z. v. a. ARANEIDE.
Araniste, adj., z. v. a. ARACHNIDE.
Arantelle, f. [Véner.] Naam der vezels of

draden op den voet van 't hert, eenigzins naar de
draden van 't spinneweb gelijkende. — In vele streken van Frankrijk ook voor: spinneweb.
Arase, f., z. ARASES.
Arasement , m. [Mac.] Gelijkmaking, effe-

ning f.; laatste laag f. van een' ter begeerde hoogte
opgetrokken muur.
Araser , v. a. [Mac.] Gelikmaken , effenen,
een' muur, die op vele plaatsen van ongelijke hoogte
is, waterpas maken; — de metsellagen tot gelijke
hoogte en waterpas opvoeren. — S'ARASER, V. pr.
Gelijk genaakt worden.
Arases, f. pl. [Mac ] Steenen, die ter gelijk
metsellagen dienen, vereffeningssteenen.-makingder
:

(Ook pierres d'arases.)
Aratoire, adj. Den akkerbouw betreffend, daar
Instruments ar -, landbouwgereed--toebhrnd.

ARBURER.

Arbalète, f. [Ant. mil.] Handboog, voetboog,
klootboog m., zamengestelde boog, waarmede men
verder en juister dan met den gewonen boog schoot.
— [Chas.] Soort van strik om bergratten te vangen. — [ Manuf.] Naam van drie touwen aan 't
weversraam : arb- de battant, arb- des étrivières,
arb- de la gavassinière, raamtouw, beugeltouw,
trektouw n. — [Man.] Cheval en arb-, voor
-pardn.,volemrspand.(vó
de beide disselpaarden. — (Loc. prov.) Plus vite
qu'un trait d'arb-, sneller dan een pijl.
Arbalétée, f. Afstand m. van een handboogsschot.
Arbaléter, V. a. [Charp.] De daksparren op
de dakspanten aanbrengen.
Arbalétière, f. Soort van schietgat n., waar
handboogschutter zijne pij--dorebktsan
len schoot.
Arbalétille, f. Kleine hand- of voetboog.
Arbalètre of Arbaletrier, m. [H. n.] Volks
muur of steenzwaluw f.
-namvde
Arb alétrier, m. Hand- of voetboogschutter.
— [Charp.] Dakspant f., naam der beide spanten
of spruiten, die zich van boven in de gevelspits of
den makelaar vereenigen en van onderen op den
bindbalk rusten.
Arbenne, f. [H. n.] Sneeuwhoen, withoen n.,
de zoogenaamde witte patrijs m. der Alpen.
Arbitrage , m. Scheidsregterljke uitspraak,
beslissing door scheidslieden, bemiddeling,tbetis
slissing, uitspraak f. — [Chang.] Vergelijking f.
der verschillende wisselkoersen, berekening f. der
loopende waarde van geld en wissels.
Arbitraire, adj. Willekeurig, eigendunkelijk,
eigenmagtig , aan de willekeur overgelaten, door
geene wetten of vaste regelen bepaald, arbitrair.
- ARBITRAIRE, m. Willekeur, eigendunkelijkheid f.:
Se défendre centre lark-; Se rendre coupable
d'arb-. - ARBITRAIRES, m. pl. [ Tech.] Gereed

hetzelfde last- of loofwerk kunnen-schapen,di
vormen, ofschoon zij in tegenovergestelden zin zijn
ingerigt.
Arbitrairement, adv. Willekeurig, op eigen
-dunkelij
wijze, naar goedvinden.
Arbitral, e, adj. Scheidsregterlijk, door scheidsregters beslist : Sentence arb-e, scheidsregterlijke
uitspraak f. (m. plug. arbitraux.)
Arbitralennent , adv. Door scheidslieden of
goede mannen (te beslechten) .
Arbitrateur , m. Bijlegger, vereffenaar van
geschillen, bemiddelaar m. minder volgens den letter der_geschreven wet dan naar rede en billijkheid.
(Men zegt ook amiable compositeur.)
t Arbitration, f. Goedvinden n., wil m. —
[Jur.] Raming, benaderende schatting f.
Arbitre, m. Scheidsman, scheidsregter m., hij,
die door eene regtbank of door betrokken partijen
gekozen is, om overeenkomstig de wet zijn beslissend gevoelen over een geschilpunt uit te brengen ;
i twistbeslechter, beslisser, bemiddelaar. — Onbepaald
meester, heer, gebieder m.: Dieu est l'arb- de la vie
at de la mort; Cet homme est l'arb- de mon sort.

— Van zaken sprekende z. v. a. regelaar m., voorschrift, model n.: Le gout est l'arb- des bienséances. — [Théol., Métaphys.] Franc of libre arbitre,

vrije wil m., wilvermogen n.
Arbitré, e, adj. (en part. passé van arbitrer)
Door scheidslieden beslecht.
Arbitrer, v. a. tells scheidsman beslissen, uit
doen; ook als zoodanig schatten , regelen,-sprak
bepalen, vaststellen, ar b i t r é r e n; — ramen, begrooten, ten, ruwste schatten (b. v. een verlies, eene
schade)., zonder 't karakter van scheidsman te hebben; — wisselkoersen berekenen. — S'ARBITRElt,
C. pr. Door scheidsregters beslist worden; bijgelegd
worden. -- Begroot, geraamd worden.
Arboise, m. [Bot.] z. v. a. ARBOUSIER.
Arbolade, f. [Cues.] Soort van vlade f., uit bo-

ter, room, dojers van eieren, suiker, perensap en
wat zout bereid.
Arboradn re, f. [Mécan.] Oprigting van een' bok.
f Aratrifornme, adj. Ploegvormig.
Arboré, e, adj. (en part passé van arborer)
Arauearie, f. Chilésche pijnboom m.
Arbalestres, f. pl. [Tech.] Koorden ter op- Opgerigt, geplant enz. — [ Bot.] Tige arb-e, hou
dikke , van onderen naakte stengel m. —-tige,
heffing van 't weefgetouw.
[H. n.] Aminaux arb -s, op boomen levende dieren.
Arbalestrille , f. [Mar.] Voormalige graad
Arborer, v. a. Planten, oprigten, regtop zetten
(ook radiomètre,-bogfplshtemr.
rayon astronomique, baton de Jacob en verge als een boom. Arb- un étendard, une Croix, un drapeau, een' standaard, een kruis, eenvaandel planten
dor geheeten).
schap.

ARBORESCENCE

--

opsteken. — (fig.) Zich openlijk voor eene part,
ren (doorgaans in kwaden zin):
eene leer verkla
Arb- l'étendard de la révolte, openlijk tot opstand
overslaan. Arb- l'impiété, den goddelooze uithan
openlijk voor zijne ongodsdienstige gevoelens-gen,
uitkomen. Arb- l'opinion, le drapeau, les couleurs
de qn., zich voor iemands gevoelen verklaren, zich
openlijk aan zijne zijde scharen. — [ Mar.] Arble pavilion, de vlag hijschen. Arb- an mat, een'
mast oprigten. — S'ARBORER, v. pr. Opgerigtenz.
worden.
Arborescence , f. [Didact.] Boomvormige
groei m.
Arboreseent, e, [Didact.] adj. Boomvormig,
de eigenschap, houding van een' boom hebbende.
-I- Arboriculture, f. Boomenteelt, boomkweeker- j f.
Arborifornie, adj. [Didact.] Boom of struikvormig.
Arborisation, f. [H. n.] Natuurlijke loof- en
boomteekening f. op steepen, dendriet m.
Arborise, e, adj. (en part. passé van AIIBORISER) [Minér.] Met boonvormige indrukken: Pier.

res arb-es.
Arboriser, v. a. Boomen kweeken. — plan een

voorwerp den boomvorm geven. — S'ARBORISER,
B. pr. Den boomvorm nabootsen.
- Arboriste, in. Boomkweeker m. (Gebruikelijker is pépiniériste.)
Arbonse, f. [Bot.] Haagappel, m. , zandbes,
zeekers f.
Arbousier, m. [Bot.] Haagappelboom. Arbcommun, gemeene haagappelboom, met witte bloesems en met vruchten, die naar aardbeziën gelijken,
waarom hij ook arbre a fraise, aardbezieboom, geheeten wordt. Arb- des Alpes, haagappelboom der
A4lpén, met roocle bloesems en met bladeren als die
van den buksboom, ook busserole of raisin hours,
beerendruif, geheeten.
Arbousse , f. [Bot.] Watermeloen m. van
.Astrakan.
Arbre, m. Boom m. Arbre fruitier, vruchtboom, ooftboom. Arbre sauvage, wilde, niet gekweekte boom. Arbre domestique, tamme of gekweekte boom. Arbre de haute futaie, de haut of
de plein vent, de haute tige, en plein air, hoog
Arbre de basse-stamige,hopndbm.
tige, arbre nain o f en buisson, laagstammige boom,
dwergboom. Arbres de taillis, hakhout, kreupelhout n. Arbre en espalier, leiboom, muurboom.
Arbre en contre-espalier , vrijstaande leiboom
(welks takken evenwijdig loopen met een muur
of laan) . Arbre de brin, dun beau brin, regtstammige boom (voor balken, masten enz. dien
verder de woorden van on--stig).(Menradpl
derscheiding.) — (Loc. prov.) De doux arbres,
douses pommes, wie wel doet, wel ontmoet; de appel valt niet ver van den stam; van zulk een' boom
plukt men zulke vruchten. On connait l'arbre à
son fruit, men kent den boom aan zijne vruchten.
L'arbre ne tombe pas du premier coup, de boom
valt niet met den eersten slag : er is tijd en aan
zorg noodig om in eene zaak te slagen.-houden
Faire l'arbre fourchu, op het hoofd staan, op de
handen loopen. Quand l'arbre est it terre, tout
Ie monde court aux branches, wanneer een boom
ter aarde zijgt, maakt ieder dat hij" takken krijgt;
als de zwarigheden overwonnen zijn, wil ieder aan
de winst deel hebben; als iemand gevallen is, tuimelt elk over hem heen. Se tenir an gros de
l'arbre, het met de sterkste partij houden; bij 't
oude, b ij 't algemeen erkende blijven. — [ Chim.]
Arbre métallique, metaalboom, naam door de
oude scheikundigen gegeven aan zekere kunstma tige boomvormige kristalliséringen, welke zekere
metalen, vooral lood en zilver, door afzetting of
nederploffing vormen : Arbre de Diane, arbre philosophique, nu: arbre d'argent of crystallisé, boom
van Diana, philosophische boom, zilverboom. Arbre
de Saturne, boom van Saturnus, loodboom. Arbre
de Mars, boom van Mars, ijzerboom. — [ Rist. rel.]
Arbre de vie, levensboom (in 't midden van 't Paradijs geplant). Arbre de la science du Bien et
du mal, boom van de kennis des goeds en des
kwaads (de boom, welks vrucht Adam niet mogt
eten). — [ Tech.] Boom, stander m., spil, as, rol f.,
cilinder m. enz., naam, die bij eene menigte werktuigen wordt gegeven aan het hoofdgedeelte, dat de ove-
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rige deelen steunt of in beweging brengt of om hetwelk de machine zelve draait. — [ Mar.] Arbre

mestre of de mestre (in de Levant), groote mast m.

— (fig.) Arbre généalogique, geslachtboom. Arbre
encyclopédique, overzigtstafel f. van alle weten
Arbre futé, boom met anders-schapen.[Bi]
gekleurde schacht of stam. Arbre écolé, boom zonder takken. Arbre effeuillé, boom zonder bladeren.
Arbre arraché, boom met zigtbare wortels.
Arbret of Arbrot m. [Chas.] Boompje n.,

welks takken door lijmstangen vervangen zin.
Arbreter, v. n. [Chas.] Met vogellijm besmeerde
eikentakken als boompjes planten.
Arbreux, ease, adj. Boomrjk, vol boomen.
Arbrier, m. Tech.] Houten schacht f., waarop
de armboog bij 't aanleggen rust, drager m.
Arbrisseau, ni. (ve-i'klw. van arbre) Boompje,
kleine boom n., heester m. — Sous- arbrisseau,
kleine heester.
-j- Arbrissel, m. (verklw. van arbre) Boompje.
t Arbrisselet m. (verklw. van arbrissel) Zeer
klein boompje.
Arbasculaire , adj. [H. n.] Getakt als een
jonge boom.
Arbuseule, m. Boompje van geringe hoogte;
plant, welker stengel zich als de stam der boomen
verdeelt.
Arbuste , m. Laaggroeijende plant . welher
houtige stam reeds van onderen af getakt is, heester, struik m., heestergewas n.
Arbustif, ive, adj. [Bot.] Tegen een' boom
geplant.
Arc, m. Boog, schietboog,, pijlboog m. Bander,
débander of tendre, détendre un arc, eenera boog
spannen, ontspannen. Tirer de l'arc, boogschieten.
(fig.) Détendre l'arc, den geest ontspannen. (Prov.
et fig.) Avoir plusieurs cordes á son arc, veel
pezen op zin' boog hebben, niet voor één gat te
vangen zin, van alle markten te huis zijn, . meer
dan één middel weten. Débander l'arc ne guérit
pas la plaie, niet meer doen, heelt de wonde niet,
verhelpt het gedane kwaad niet. — [ Arch.] Gewelfboog
boog m., ronding f. Are plein -cíntre, volle boog
(juist een' halven cirkel omvattende). Are sur haussé, boog met meer hoogte dan breedte. Are
surbaissé, boog met meer breedte dan hoogte. Are
de cloitre, kloosterboog m., kruisgewelf n. Are
ogive, spitsboog. — [ Math.] Boog, gedeelte van
den cirkelomtrek of van eerre kromme lijn. — [ Astr.]
Are diurne, dagboog. Are nocturne, nachtboog. —
[Phys.] Are conducteur of excitateur, ontlader m.
— [Carros.l Zwaanshals m. (eener koets). [ Mar.]
Are de l'éperon, scheepssnavelboog. — [ Opt.] Arc
smile, ouderdomsring, grijsaardsboog, halvemaansvormige verduistering aan den ondersten rand van
het horenvlies. — Are de triomphe of Are triomphal, zegeboog, triomf boog m., eerepoort f.
Arcade, f. Boogvormige opening f., verwelfde
boog m., booggewei f n., bedekte of overwel fde gang m.
tusschen zuilen. Arc- feinte , blind booggewelf.
Arc- de verdure, loofgewelf, prieel n. — [Tech.]
Boogvormig of wel hoefijzervormig gedeelte van
vele voorwerpen: de brilleboog (dat gedeelte van 't
beslag, 't welk den neus omvat); de hak- of boogvormige ronding van den hiel eens schoens; het omgebogen gedeelte van een' trapleuning enz. — [ Anat.]
Boogvormig gebogen gedeelte : Arc- sourcillière,
wenkbraauwboog m.
Areadien, ne, adj. 4rkadisch, wat Arkadië
en zijne bewoners betreft; — herderlijk, landelijk,
onschuldig, natuurlijk. — tells subst. : Arkadiër in.,
Arkadische f.
Arcane, m. [Alchim.] Geheimenis f., geheim
geneesmiddel n., voor onfeilbaar en algemeen gehouden middel, a r c a n u m n. Arc- corallin , koraalrood mengsel van kwikoxyde en salpeterzuur
(soms nog tegen verschillende uitwassen gebruikt).
— Zekere soort van rood krijt n. (ook arcanée geheeten) .
Arcanson, m. Pijnboomhars, vioolhars f. (Ooh
braises en colopbane geheeten.)
Arcasse, f. [Mar.] Spiegel m., het buitengedeelte van den achtersteven; — schijfblok; — katrol
van een takel. — [Bot.] Hars f., door insnijding van den zee-pijnboom verkregen.
Areaux, m. pl. Met water gemengd rood krijt,
ter bestrijking van een koord ons op 't hout lange
regte lijnen te trekken.
—
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Are-boutant , m. (pr. ar—) [Arch.] Boogs-

gewijs gemetselde steun m. buiten een gebouw,
om 't verzakken van een gewelf of muur voor te
komen, steunboog, gewel(pijler; schoor m.; — [ Mar.]
uithouder m.; doove jut; gijle, spier, spaak f. —
(fig.) hoofd n., aanvoerder, steun, steunpilaar m.
(eener partij, eener leer enz.).
Arc-bouté, e, (pr. ar—) adj. (en part. passé
van arc- bouter) Ondersteund, onderschraagd.
Are- bonter, v. a. (pr. ar—) Door gewelf pglers ondersteunen; schragen, stutten. — S'ARC-BOUTER, V. pr. Ondersteund, geschraagd worden.
Are-doubleau, m. (pr. ar —) [Arch J Listspringende lijst f. op de holte van een gewelf. (Die
der gothische gewelven heeten nervures.)
Arceau, m. [Arch.] Boog- of gewelfkromming f. (op zijn hoogst een vierde van een' cirkel,
soms veel minder bevattende); boogje n. — ARCEAUX m. pl. Zamengestrengelde twijgen in den
vorm van klaverbladen (als sieraad): [Mar.]
roosterbalkjes, leggers (ook guérites geheeten).
Arc-en -eiel, m. (ook iris geheeten). Regenboog m. Arc-en -eiel lunaire, maanregenboog. Arcen-eiel marin, zeeregenboog.
-I- Arch aïque, adj. Verouderd, ongebruikelijk,
oudvaderlijk, archaïstisch.
Archaïsme, m. Verouderde uitdrukking f.
of taalgebruik n., verouderd woord n., a r c h a ï smus m.

Arehaïste, m. Gebruikemm. van verouderde
woorden en zegswijzen.
Archal of Fit d'archal, m. Koperdraad,
ook ijzerdraad n.
Archange, m. (pr. eh = k) Aartsengel m.
Archangélique, adj. (pr. ch = 1e) ..4artsengelachtig, wat de aartsengelen betreft. — [Bot.]
d4artsengelwortel m., eene soort van angelica.
Arche, f. [Archit.] Bruggenboog m., juk n.
Arche plein -cintre, surhaussee, surbaissee, z.

ARC. — [ Mar.]

Pompkas f. (ter beveiliging der

pomp). — Arche of Arche de Noé, Ark f. van

1Voach. [H. n.] Noachs-ark, een groot schelpdier
in de Middell. zee. (fig. et fam.) C'est l'arche de
Noé, 't is een ware arke Noachs (een huis,_ waarin eene, menigte huisgezinnen of veel lieden wo
Etre hors de l'arche, buiten de kerkgenoot -ne.
gesloten zijn. — Arche du seigneur, arche-schap
dalliance of arche sainte, ark des Heeren, ver
C'est l'arche du-bondsark, itf.(g)
Seigneur, 't is gevaarlijk daarvan te spreken; dat
is eene heilige zaak, die men niet moet aanroeren.
- ARCHES, f. pl. [Verr.] Voorovens, de aan de
buitenzijde des glas- of smeltovens aangebragte
fornuizen of cellen.
Archéal, e, adj. Wat het algemeen levensbeginsel betreft.
Archée, m. Centraalvuur, levensbeginsel n.,
levens- of vuursto f f. (die men als universeel beginsel
in 't midden des aardbols plaatste) , natuur- of wereldgeest m., wereldziel f., de alles bezielende innerlike kracht der aarde; redewezen n., door hetwelk Basilius Valentijn de verschijnselen van de
dierlijke huishouding verklaarde, archaeus.
Archéer of Archérer, v. a. [4nc. mil.] Met
den boog schieten.
Arehegaye, f. [Anc. mii.] Soort van lans f.
met ligte schacht.
Archeisnie, m. [Physiol.] Leer f. van Van
Helmont aangaande den archaeus (z. archée).
Archelet, m. (verklw. van archet) Boogje,
drilboogje n. of dril f. der goudsmeden, horologiemakers enz. voor zeer fijn werk. — [Pech.] Netboog m., omgebogen wilgentak ter ogenhouding
van het steeknet; het houten kruis aan een
kruisnet.
Archélogie, f. [Mid.] Leer f. van de op zich
zelven beschouwde grondbeginselen der geneeskunde, op rede en ervaring gegrond.
Arehéog raphe, m. Oudheidbeschrjver m.,
beschrijver der oude gedenkteekenen.
Archéographie , f. Oudheidbeschrijving f.,
beschrijving van oude gedenkteekenen.
Archéolog ie, f. Oudheidkunde f., kennis van
de kunstgewrochten der Ouden, inz. die der Grieken en Romeinen; verklaring f. der oude gedenkteekenen., munten, opschriften, vazen enz., met
het doel om de geschiedenis op te helderen en aan
te vullen.

ARCHI1RB.
Archéolo ique , adj. Oudheidkundig, wat
tot de oudheidkunde betrekking heeft, a r c ha e ologisch.
Archéolo°'ue , m. Oudheidkenner m., ver
kunstgewrochten der oudheid met-klardevn
toepassing op de zedelijke en politieke geschiedenis
der volken, a r c h a e o l o o g m.
Archer, m. [Mil.] Boogschutter m., met een'
boog gewapend soldaat. -- Voormalig politie-soldaat; geregtsdienaar m.
t Archerot, m. (verklw. van archer) Boog
Cupido m.
-schuterjn.,
Archet, m. (verklw. van arc) [Tech.] Drilboog m.., stalen boog bij verscheiden handwerken om de drilboor te doen draaijen. Zaag f.
van koper- of ijzerdraad, waarmede harde gesteenten of edelsteenen of marmer voor moza'ikwerk gekliefd worden. — Boogvormige kap f. op
eene wieg. — Boogvormige zweetstoof f. (voor zieken) . ( fig.) I1 a passé sous 1'archet, hij heeft de
geheime kuur reeds ondergaan; ook: de geregtigheid heeft hem reeds* onder handen gehad.—[Mus.]
Strijkstok m.
Archétype, m. [Schol.] Begrip, volgens hetwelk God de wereld gevormd heeft. (In dien zin
buiten gebruik). — IJkmaat f., voorbeeld, waar
maten en gewigten ijkt. (Men zegt nu-narmed
étalon.) — Ook soms als adj. gebruikt: Idees
arch-s, eerste, oorspronkelijke denkbeelden (in de
platonische wijsbegeerte) .
t Archeiire, f. (pr. ar-elm-re) Halskromming f. (van een paard).
Archevéché, m. Aartsbisdom n.; bisschopszetel m. bisschopspaleis n.; bisschopswaardigheid f.
Archevéqite, m. Aartsbisschop m. (Ook métropolitain geheeten). — [ Bot.] Schoone soort van
paarschen anjelier m.
Arch, aan 't grieksch ontleend voorzetsel, in
vele zamengestelde woorden, overeenkomende met
ons aar t s. (Het wordt nu eens als archi, dan
weder als arki uitgesproken.)
Archi acolyte, m. [Rist. eecl.] .farts-akolyt,
voormalige waardigheid in de fransche kathedralen (z. acolythe).
Archidtre , m. Oppergeneesheer m., voormalige
titel van den eersten lijfarts der fransche vorsten.
Archibonffon, m. Aartspotsenmaker m.
Archibigote, f. Aartsschijnheilige f.
Archi-chainbellan, m. Orrperkamerheer m.
Archi-ehancelier, m. Aartskanselier m.
% Archi-chantre, m. Eerste zanger m.
Archi-chapelain , m. Aartskapelaan m.,
voorm. titel der fransche groot-aalmoezeniers; ook
oudtijds synoniem met archi-chancelier.
Archiconfrérie of Archiconfraternité,f.

Aartsbroederschap f., naam van vele genootschap
oefening van liefdadige werken.
-pentr
Archidapifer, m. Aartsspijsopdrager m„ eerste hofmeester van 't voormalige duitsche keizershof.
Arehidiaconat, m. 4artsdiakenschop n.
Archidiaconé, m. Geestelijk regtsgebied n.
van een' aartsdiaken.
Archi- diaere, m. Aartsdiaken m.
Archidiocésain, e, adj. Wat van een' aartsbisschop afhangt, tot een aartsbisdom behoort,
aartsbisschoppeljk.
Archidruïde, m. Hoofd der Druïden.
Archiduc, m. Aartshertog m.
Arehiducal, e, adj. Aartshertogeljjk. (m. plur.

archiducaux.)
Archidnché, m. Aartshertogdom n.
Archiduchesse, f. Aartshertogin f.
Archiéchanson , m. Opper- of aartsschen-

ker m.

Archiéenyer-tranchant, z. v. a. ARCHIDA-

PIFER.

Archiépiscopal, e, adj. (pr. eh —1e) Aarts
archiepiscopaux.)
-bischopeljk(m.ur
Archlépiscopat, m. (pr. ch = k) 4arts-

bisschoppelijke waardigheid f.
Archiérarchie, f. Opperheerschappjj des pausen over de Kath. Kerk.
Archiérarque, m. Opperhoofd n. der kerk,
naam, somtijds aan de pausen gegeven.
Arehière, f. Langwerpig schietgat n. in de
kasteelmuren voor de vroegere boogschutters. Muurgat n. om licht door te laten. Weleer ook: pijl
-aokerm.

ARCKIEUNTJQTTE
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Architecture, f. Bouwkunde, bouwkunst f.;
bouworde f., bouwtrant m., bouwwijze f., verdeeling en inrigting van een gebouw. Arch- civile,
militaire, navale, hydraulique, burgerlijke, krijgs-,
scheeps-, water- bouwkunst f. Arch- peinte, geschil
grelingen bestaande.
bouwwerk (op muren, tooneelschermen enz.).-der
Archiloquien, [Poes.] Archilochtsch, synoArchitecturer, v. a. (burl.) Bouwen.
niem met DACTYLIEN.
Architonnerre, m. [Phys.] Een door Ar
Arehiluth, m. Groote luit f., waarvan de
uitgevonden fijn-koperen werktuig, dat-chimeds
Italianen zich bedienden om te begeleiden.
. Archima -ge, in. Opperste in. der Magiërs, niet kracht en veel geraas ijzeren ballen werpt, ook
hoofd der door Zoroaster bij de oude Perzen ge- Canon á vapeur, stoomkanon ge/weten.
Architoux, m. Geweldige, heftige hoest m.
stzchte godsdienst.
Architrave, f. [Arch.] Onderst gedeelte der
Archimagie, f. Goudmakerij f., een deel der
kroonlijst of kornis; hoofdbalk, bindbalk, bovenchemie.
Archiniandritat, m. Waardigheid van een' drempel m., architraaf f.
Architr ave, e, adj. Van eene architraaf voorarchimandriet (z. het volgende woord).
Archimandrite, m. Kloostervoogd m., gees- zien f. — Architravée, f. Kroonlijst f. (sprekende
in
de
van
eene zuil met eene architraaf.
telijk gezaghebber over een of meer kloosters
Archi-tresorier, m. Aartsschatrneester m.,
grieksche kerk, archimandriet m.; — weleer
ook ieder geestelijk opperhoofd, soms aartsbisschop. voormalige waardigheid van den paltskeurvorst in
Archimarechal , m. Aartsmaarschalk m., het Duiische rijk; onder Napoleon I. de titel van
den derden groot-rjksdignitaris.
voormalige titel der keurvorsten van Saksen.
Architrielin, m. [Ant..] Regelaar m. van een
Archimiine, m. Eerste gebarenspeler of mim i c us m. in 't oude Rome; voortreffelijk geba- feestmaal, hofmeester m. Ook nu nog fam. en iron.
voor tafelbestuurder, spzjsmeester m.
renspeler.
Architróiie, m. Titel, door Karel den Grooten
Arehiministre, m. Aartsminister m., titel
des eersten ministers onder de eerste fransche ko- aan de stad Aken gegeven.
% Arehivaire, z. ARCITIVISTE.
ningen.
Archives, f. pl. Oude bewijsstukken en beArchiinonastère, m. Hoofdklooster n., hoofdscheiden, oorkonden; handvesten, acten, brieven e. a.
zetel m. eener orde.
Archine, f. Boogje n., steunboog m. in het tim- staatspapieren; a r c h i e v e n ; — bewaarplaats
merwerk, dat de gronden eener mijn schraagt. — daarvan, a r c h i e f n. — (fig.) Les arch- de la
science, du savoir, de boekerijen of bibliotheken.
Russische lengtemaat = 71 centimeters.
Archivilain, m. Aartsvrek m.
Archinoble, adj. (iron. et fain.) Hoogstadellijk;
Archiviste, m. Bewaarder, opzigter m. der
ingenomen met zijnen adeldom.
Archinotaire, m. Aartsnotaris, voormalige oorkonden; a r c h i v a r i u s, archief-bewaarder m.;
— beoefenaar m. der archieven.
titel des kanseliers in Frankrijk.
Archivolte, f. [Arch.] Sierlijk snijwerk n.
Archipatelin, e, adj. (fam.) Zeer listig, hoogst
doortrapt, doorkneed in 't bedriegen. Ook als subst. aan gewelfde bogen, kroonboog m.
Archontat, m. (pr. ch = k) Archontschap n.,
Faire l'archipatelin. C'est une archipatéline.
ron.) Waardigheid van archont; — diensttijd m. van een'
e, adj. en subst. (fain.
met iron.)
Onverdrageljk waanwijs; aartswijsneus, aartspe- archont (z. het volg. woord).
Archonte, m.. (pr. ch = k) Naam der hoogste
dant m.
Archipel, m. [Géogr.] Eilandzee f., inzonder- overheidspersonen in Ath.enen na de afschaffing der
heid die tusschen de kust van Griekenland en koninklijke waardigheid, hoofdbestuurder, regént m.
Archure, f. Molensteenkap f.
Klein-AzWW, archipel m.
Arcifère, m. [Arch.] Naam van den Schutter,
Archipéracite, m. Lezer en verklaarder m.
van den tekst der wet en der propheten in de een der twaalf teekens van den dierenriem.
Arcilières, f. pl. [Chirp.] Bootshouten, krom
joodsche synagogen.
-houten.
Archipirate, m. Aartszeeroover. — (fig. et
Arco, m. [Fond.] Metaalschuim n., slakken
fa Oude woekeraar, aartsvrek m.
tchijpoete g m. Aartsdichter, puikpoëet (meest bij 't metaalsmelten. -- [Mus.] Strijkstok m., woord
dat den vioolspeler waarschuwt, na een pizzicato
in iron. ztin); rijmelaar m.
Archipoenpe, f. [Mar.] Pompkas (ook arche weder den strijkstok te gebruiken.
Arson, m. Zadelboog, zadelboom m. Pistolets
geheeten); pompzoode f., dark m.
Archipresbytéral, e, adj. Aartspriesterl k f. d'arcon, zadelpistolen. Etre ferme sur (of dans)
ses 'arsons, vast in den zadel zitten; (fig.) vaste
(m. plur. arebipresbytéraux)..
grondbeginsels hebben, zich niet van zijn stuk laten
Archiprétre, m. Aartsprester m.
Arehiprètré, m. (weleer) Geestelijk regtsge- brengen, zijn gevoelen wakker en met klem verdebied n. van een' aartspriester. — 4arlspriester- digen. Vider (of perdre) les arsons, van den zadel, van 't p aard vallen, zandruiter worden; (fig.)
schap n. — Woning f. des aartspriesters.
Archiprieur, m. Aartsprior m., voormalige van zijn stuk of in de war geraken, niet meer
weten wat te zeggen of te doen, de kluts kwijt
titel van den grootmeester der Tempeliers.
Arehiprieuré, m. Weleer synoniem met zijn. — [Tech.] Boog m., strjkstokvormig werk
tuig der hoedenmakers en in 't algemeen van allen,
ARCHIDIACONÉ en ARCHIPRETRE.
Archi-sotis- diaere , m. .farts-onderdia- die haar, wol of katoen bewerken, om de stoffen
te scheiden en te zuiveren. — [Agric.] Cirkelvorken m., eerste onderdiaken in de r. kath. kerk.
Archisynago gue, m. Voormalige titel der mig omgebogen wijnrank m.
Argonnage, m. [Tech. ] Het bereiden der
bijzitters of raden van den p atriarch in de griekharen, der wol enz. door het slaan met den boog,
sche kerk. — Synagoge-hoofd n. bij de Joden.
(nu
veelal vervangen door den zoogenaamden wol!
Bouwmeester,
bouwkundige,
Architecte, n.
bouwkunstenaar, a r c h i t e is t m. Ook van God of door de vlokmachines) . — Het cirkelvormig omgebezigd: Larch- de 1'univers, le suprême arch-, buigen van een,' wijngaard-rank.
Ar onné, e, aaj. (en part. passé van arconde bouwheer des heelals, deop ^erbouwheer.
Architectoni que, adj. [Arch.] Wat tot de ner). Poll arc-, coton are-, geslagen en gereinigd
haar,
katoen enz.
verrigtingen, ontdekkingen, geschriften, die de
ArSonner, V. a. De haren, het wol, het kabouwkunde betreffen, behoort, a r c h it e is to is is c h.
Ook als subst.: Etudier, enseigner l'arc-, de bouw toen, de zijde met den boog slaan, zuiveren en tot
beoefenen, onderwijzen. — [Phil.] Esprit-kunst vilting voorbereiden. — [Agric.] Een' wijngaardarch-, vermogen om te vormen of te vervormen. — rank ombuigen, om hem meer vrucht te doen
[Phys.] Al wat aan iets een' gepasten vorm geeft, dragen. — S'ARCONNER, V. pr. Met den boog bewerkt worden.
vormend.
ArSonneur, m. -ease, f. Hij of zij, die de
Architectonographe, m. Bouwwerkbeschrijharen of vezels met den boog bearbeidt, ze loswerkt
ver in.
Architectonographie , f. GebouwbeschrV- en zuivert.
ArSonnier, m. Zadelboogmaker m., z. V. a.
ving f.
Architectural, e, adj. Bouwkunstig, wat de SELLIER.
Arcot, m., z. V. a, ARCO.
werktuigelijke verrigtingen der bouwkunst betreft.
Arehieunuque,m. Opperhoofd der gesnedenen.
Archifon, m. Aartsgek, groote gek m.
Archifripon, m..f4artsbedrieger m.
Arehigrelin, m. Zwaar touw n., uit vele

,

ARCTATI
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Aretation, f. [Méd.] Vernaauwing f. van de
Bene of andere uitmonding.
Aretieole, adj. [H. n.] Bij voorkeur de noord
bewonende (van insecten).
-polande
Aretier
m. Boog-en pijlenmaker , -verkooper m.
Aretique, adj. Noordelijk, a r k t i s c h. Cercle
arct-, noordpoolcirkel. Pole arst-, noordpool. Terres arst-s, noordpoollanden. Hémisphère arct-,
noordelijk halfrond. - ARCTIQUE, M. [H. n.]
Soortnaam van vele noordelijke visschen, inz. van
't zalmgeslacht.
Aretitude, f. Vernaauwing f. [Mid.] Vernaauwing der ingewanden en daaruit voortspruitende verstopping f. ; engte der moederscheede.
[Chir.] Vereeniging f. door de naad, door inringing (infibulatie).
Aretizite, f. [Minér.] Glas- of steenvormig
gekristalliseerd mineraal n. uit Zweden en Zwitserland, werneriet n. (Ook parandine geheeten) .
,

Arctocéphale, m. [H. n.] z. PHOQUE.
Arctophylax, nl. [Astr.] De Beerenhoederm.,

een sterrebeeld naast den grooten en kleinen Beer.
Arctopithèque, m. [H. n.] z. PARESSEUX.
Aret'otide, f. Aretotis m. [Bot.] Beerenoor,
windzaadkruid n.
Arcuation, f. [Anat.] Kromming, beenderkromming.

Areure, f. [lard.] z. ARQuRE.
Ardasse, f. [Coin.] Grove zijde, perziaansche

floretzijde f.

Ardassine, f. [Corn.] z. ABLAQUE.
Ardeé, f. [H. n.] Groote a f rikaansche reiger m.
Ardéidé, e, adj. [H. n.] Naar den reiger ge-

ljkend.

Ardelion, in. Gedienstige bemoeial, die veel be-

looft en weinig doet, bedrijvige nietsdoener, dienst-

-

ARÉOLAIRE.
Ardoiser, v. a. Met leijen dekken; - leikleu-

rig maken.

Ardoiseux, euse, adj. Leisteenachtig.
Ardoisier, ière, adj. Van lei, leijen, den aard

van leisteen hebbende.
Ardoisier, m. Bezitter, bewerker m. eener

leigroeve.

Ardoisière, f. Leigroeve, schaliemijn f.
Ardoisin, e, adj. Leinabootsend, leiachtig.
t Ardre, z. ARDER.
Ardis, e, adj. Steil, moeijelijk te beklimmen,
te begaan: Montagne ardue, sentier ardu. Het

wordt doorgaans fig. gebruikt voor : moeijelijk ,
netelig, zwaar om op te lossen: Questions ardues.
Arduité, Arduosité, f. Moeieljkheid, groote
zwarigheid f. (alleen fig. gebruikt) .
t Ardere, f. Brandwond f.; — ( fig.) toorn m.,
verontwaardiging spijt f., hevige liefde f., sterk
verlangen n.
Are, m. Eenheid der vlaktematen in 't metrieke
stelsel, vierkante roede f., honderd vierkante ellen
of meters.
Aréa, f. [Mid.] Kaalheid verwekkend hoofdzeer n., ziekte f., die 't haar doet uitvallen.
Aréage, m. Landmeting f. (bij ares).
Aree, Arèque of Areca, m. ,4reka-noot,
pinangnoot f., vrucht van den areka-boon of pinangpalm in Indië, eivormige noot, die de Indiërs
met belélbladeren en een weinig kalk kaauwen en
uit welke men het zoogenaamde katsjoe (katechu)
of de japansche aarde bereidt.
Aréci rie, f. [Chico.] Roode kleurstof f. uit de
areka-noot.
Arédule, f. [H. n.] Schoorsteenzwaluw f.
t Arée, f. Yore f.; ploegland n.
Aréfaction, f. [Pharm.] Droogmaking f. (der
artsenijen, die men in poeder wil veranderen).
Aréien, ne, adj. [Myth.] Wat Mars (Ares)
betreft.
Areignol, m. [Pêch.] , z. v. a. BASTADE.
Arénacé, e, adj. [Géol.] Fijnkorrelig als
zand, zandachtig.
Arénaire, mij. , [Bot., H. n.] In 't zand levend
of groeijend. - ARENAIRE, M. Strijder in de zandbaan van 't oud-romeinsche amphitheater, zand
n.] , z. v. a. TOURNE-PIERRE. -vechtrm.—[H
Arénation, f. Zanding f., overdekking met
zand; — [ Mid.] Zandbad n.
Arendalite, m. [Minér.] Donkerblaauw-groene, ondoorzigtige talksteen m. (in de mijnen van
Arendal in Noorwegen) .

vaardige lediglooper m.
Ardemnient, adv. Brandend; — (alleen lig.
gebruikt voor:) hartelijk, hartstogtelijk, vurig (b. v.
beminnen, verlangen), ijverig, krachtig, hevig (b. v.
redetwisten) .
Ardenet of Arderet, m. [H. n.] Alpenvink;
dikbek m. der Ardennen;
Ardent, e, adj. Brandend, gloeijend, heet; —
(fig.) vurig, hartstogtel k, ijverig, heftig, krachtig.
Soif and-e, brandende, vertérende dorst; Fièvre
and-e, heete koorts; — ros (van het haar sprekende) :
Poil ardent, cheveux d' un blond ardent, ros, rood
haar. — Chapelle and-e, verlichte kapel (vertrek
in 't welk waskaarsen rondom een lijk branden).
Arendrante, [Bot.] z. COPAL.
Chambre and-e, eig. brandende kamer f., naam
Arène, f. [Géol.] Grof zand n. (het midden
van twee voormalige regtbanken, waarvan de eene
over zaken van ketteri, de andere over misdaden houdende tusschen kei- of biggelzand en fijn zand) ;
van vergiftiging vonnis sprak en wier vergaderzaal (poét.) zand in 't algemeen. — [ Ant.] Het zand
worstelperk n., kampplaats f. der Ouden;-strijdpek,
geheel met zwart behangen en alleen door toortsen
verlicht was. — [ Mar.] Vaisseau ardent, schip n., — strijdperk n., kampplaats, strijdbaan. renbaan t.;
dat geneigd is te scherp bij den wind te komen, slagveld n. Descendre (of entrer) dans jar-, de
loefgierig schip. — [ Opt.] Miroir and-, brand- uitdaging aannemen; (fig.) zich partij stellen in
spiegel m. Verre ardent, brandglas n. — [Chico.] eerie betwiste , zaak. Mesurer, parcourir l'ar-, strijden, kampen. Ecrire sur l'arène, op 't zand schrijEs rits and-s, ligt ontvlambare geesten.
Mrdent„m. Dwaallichtje n., stalkaars f., naam ven, schrjven wat spoedig vergeten wordt; eene
der ontvlamde uitdampingen, die vaak bij den verbindtenis schrijven, die men niet denkt te hou
Bátir sur l'arène, op zand bouwen, onhoud--den.
grond, langs stilstaande wateren of in moerassen
bare plannen maken, luchtkasteelen bouwen. ---gezien worden.
n. voor eene mijn. — [ Tech.]
Afwateringskanaal
t Arder of Ardre, v. a. Branden. — (fam. et
pop.) Le feu St. Antoine vous arde ! De drommel Kleizand voor watermortel. — (poét.) Les brulantes arènes de la Libye, de Libyschezandwoestjnen.
haal je!
t Arèner, v. a. De teugels aanleggen, bij den
Ardeur, f.Hitte f., gloed m., brandende warmte f.;
— ( .) drift f., ijver m., vuur n., ijvergloed m., toom grijpen; — beteugelen, betoomen.
Aréner, P. n., of S'aréner, v. pr. [Arch.]
gretigheid f., moed m., dapperheid, geestdrift f. ; —
liefde, liefdedrift, liefdevlam f. — [Mid.] Scherpe Zakken, inzakken (van gebouwen)
Aréneux, ease, adj. Zandig, vol zand.
brandende hitte f. (in zekere ziekten), brand m.,
Areng, m. [Bot.] Moluksche palmboom m.
branding, brandige scherpte f.
Arénleal, e, adj. [Minér.] Met zand gemengd,
Ardier, m. [Tech.] Dik touw n. om den wezanderig.
versboom, ten einde dien te doen draaijen.
Arénicole, adj. [Bot., H. n.] In 't zand wasArdillon, m. Tong f. van eengin gesp. — (Prov.)
Ii n'y manque pas un and-, er ontbreekt geen send of levend. - ARENICOLE, f. [H, n.], z. v. a.
eld„ niet het geringste aan. — [ Imprim.] Naam L0111BRIC MARIN.
Arénière, f. Zandgroeve f.
r beide stiften of punkturen, aan de timpan der
Arénifère, adj. [Géol.] Toevallig met zand
pers, om het te bedrukken blad vast te houden en
vermengd.
-korels
den schoon- en weerdruk juist tegenover elkander
Aréniforme, adj. Zandvormig.
te brengen.
kleine
zandkorrels
adj.
Naar
Arénulace,
e,
schalie;
m.,
lei,
Leisteen
Ardoise, f. [Géol.]
schrijflei, deklei f. Ard- artificielle, z. CARTON- gelijkend.
Arénuleux, emise, adj. Vol fijn zand.
PIERRE.
Aréolaire, adj Met kringen. — [Bot.] Uit
Ardoisé, e, adj. (en part. passé van ardoiser)
celweefsel bestaande.
Met leisteenen gedekt; leikleurig, schalieblaauw.
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Aréolation, f. [Bot.] Vorm m., dien de
Argent, m. [Minér.] Zilver n. Arg- natif of
mazen van een celwee sel aannemen.
Arg- vierge, gedegen zilver; Arg- sulfuré, zwavelAréole, f. [Phys.] Lichtkring m. om de maan. zilver; Arg- muriaté of corné, hoornzilver; Arg— [Anat.] Vezelcel f., kleine ruimte tusschen de antimonié, spiesglanszilver; Arg- chloruré, chloorvezels onzer organen of tusschen elkander krui- zilver; Arg- de chat, kattenzilver; Arg- vif, kiwksende vaten; — tepelkring m., gekleurde kring om zilver. Arg- trait, draadzilver, getrokken zilver;
de borsttepels; kring om de pokzweren. — [Bot.] Arg- en feuilles of Arg- battu, bladzilver, geslaNaam der kleine ruimten, der mazen of celletjes gen zilver; Arg- did of til d'arg-, gesponnen zilver,
tusschen de vezels of ribben der bladeren.
zilverdraad n. ; Arg- en pate, en Bain, zilverdeeg n.,
Aréolé, e, adj. [Bot.] Geruit, getralied.
zilvervloed m., vloeiend zilver; Arg- en barre, en
Aréomètre, m. [Phys.] Vochtmeter, vocht- lin got, staafzilver; (fig.) C'est de l'arg- en barre,
weger. a r a e o in e t e r m., klein werktuig om de dat is zoo goed als gereed geld, dat is altijd zijn
digtheid of zwaarte der vloeistoffen te onderzoe- geld waard; Arg- fulminant, knalzilver.. — Geld n.
ken, naar 't verschillend gebruik ook pèse-acide, Arg- blanc, zilvergeld. Arg- courant, loopend,
pèse-lait, pèse vin enz. (zuur-, melk-, wijnmeter gangbaar geld; Arg- comptant, gereed geld; Argenz.) genoemd.
de Banque, bankgeld; Arg- de caisse, kasgeld. ArgAréoinétrique, adj. [,Vat tot den vochtweger mignon, de reserve, potgeld, spaargeld. Arg- mort,
betrekking heeft.
geld, dat geen rente geeft. Arg- de jeu, speelgeld,
Aréopage, m. [Hist. anc.] Areopagus m., ge- met spelen gewonnen geld. Arg- de cartes, kaart
streng gereqtsho f te 4thenen, dat op eersen aan
(voor 't gebruik der speelkaarten) . Arg- sous-geld
`tres (Mars) gewijden heuvel werd gehouden; de corde, inzetgeld (bi l 't kaartspel of andere spellen).
vergaderplaats f. dier regtbank;—(fig.) vergadering f. — Vermogen n., rijkdom m.: Cet homme a de l'arg-,
van eerwaardige regters, regenten, wijzen, geleer- die man is - rijk. — [Poet.] Zuiver en helder waden. (Ook wel in iron. zin gebruikt: Plaisant ar -, ter n. — [Bias.] Het wit, de zilverkleur in 't waAr- grotesque.)
penschild. — (Loc. prov. et fam.) Arg- comptant
Aréopagite of Aréopagiste, m. .Ireopa- porte medecine, geld maakt alles goed. Qui a de
giet m., lid van den areopagus, atheensch regter m. l'arg- a des coquilles, wie geld heeft, kan koopen
Aréopagitigae , adj. Wat den areopagus wat hij wil. Avoir le temps et l'arg-, alles hebben wat men wenscht. Arg- comptant fait plaider
aangaat.
Aréostyle, m. [Arch.] Eene der vjj f kolornmen- avocats, voor geld is alles te krijgen. Prendre pour
orden, waarbij de zuilen 8 of 10 modulen van arg- comptant, voor goede munt (zonder onder
aannemen. Avoir le drap et l'arg-, het geld-zoek)
elkander staan; wijdzuiliq gebouw n.
Aréoteehtonique, f. Kunst f. van versterken, nemen en de waar houden. Mettre de bon ar gaanvallen en verdedigen, een gedeelte der krijgs- contre du mauvais, goed geld naar kwaad geld
werpen. Point d'arg-, point de Suisse; point d'arg-,
bouwkunst.
Aréotique , adj. [Méd.] Vochtverdunnend; point de messe , geen geld, geen Zwitser; geen
(weleer ook) de poriën openend, zweetuitdrijvend geld, geen zielmis. C'est , un bourreau d'arg- , 't is
een geldverkwister. Etre cousu d'arg- , avoir
(middel) .
de l'arg- a gogo, geld als water hebben. Qui na
Arèque, m., z. AREC.
Aréquier, m. [Bot.] Areka-boom, pinang- point d'arg- en bourse , aie au moms miel en
palm m. van Indië, ook arec catechu of cachou, bouche, wie niet kan betalen, moet zoete broodjes
katsjoeboom, geheeten. Die van Amerika heet ook bakken. Il est chargé d'arg- comme un crapaud
de plumes, hij is voorzien van geld, als eene pad
chou-palmiste, kooldragende palm.
-t Arer, V. a. Ploegen, landbouwen. — [Mar.] van veêren, hij is zoo arm als Job. Arg- d'autrui,
Ryden op 't anker (van 't schil? gezegd, als het nul n'enrichit, eens anders geld maakt niemand
anker niet in den bodem vastgrijpt en als 't ware rijk. Le terme vaut l'arg-, tijd gewonnen is geld
gewonnen. Arg- frais et nouveau ruine le jouvenhet zand ploegt) .
Aréte, f. [H. n.] Vischgraat f., beenig deel der ceau, veel geld is voor jongelieden niet goed. Jouer
visschen; 't geraamte van een' visch. — [Bot. bon jeu, bon argent, om geld spelen. Il y va bon
Baard m. (der ren). — [Vétér.] Knieboogskloo f, jeu, bon argent, hij gaat rond en eerlijk te werk;
zenuwzwelling f., mopspoot m., harde, schubbige hi zet de zaak met ernst door. Entre gens d'honkorst aan de pooten der paarden, ook queue de neur la parole vaut l'argent, tusschen eerlijke
rat, rottestaart, geheeten. — [Arch.] Kant, uit lieden is een woord zoo goed als geld. Payer arghoek m., door de ontmoeting der holle-springed sec (bas, sous corde) met gereed geld, in klinkende
vlakken van een gewelf ontstaan. Voute d'ar-s, munt betalen.
Argentage, m. Het verzilveren.
kruisgewelf n. Cette solive est taillée (sciée) vive
Argental, e, adj. Zilverhoudend.
arête, die balk is meskant behouwen (bezaagd).
Argentate, m. [Chim.] Zilverzuur zout.
— [Fort.] Kam m., zamenloop der hoeken van een'
bedekten weg. [Tech.] Algemeene benaming van
Argenté, e, adj. (en part. passe van argenter)
het kam- of rugvormig gedeelte der voorwerpen; — Verzilverd; — zilverkleurig. (Poét.) Flots, Rayons,
rand m. van 't aanbeeld; — draad m. of hoog ge- Cheveux arg-s, zilveren baren, stralen, haren.
deelte van het lemmer eens degens, enz. — [Géogr.] Gris argenté, zilvergrijs.
Kam of graat van een gebergte. — t (fig.) HinderArgenter, v. a. Verzilveren ; (fig. et poet.) den
paal m., zwarigheid f.
zilverglans geven: La lune argentait -les dots. -Aréteux, ease, adj. Gratig, vol graten; - S'ARGENTER; v. pr. Verzilverd worden.
-j- moeijelijk, netelig.
Argenterie, f. Zilverwerk, zilvergoed; tafelArétier, m. [Arch.] Hoekspar f., hoek- of zilver n.
graatbalk m.
Argenteur, m. Verzilveraar m. (Fém. ARGEN Arètière, f. Pleister- of kalkbedekking f. aan TEUSE).
de hoek- of graatsparren.
% Argentenx, ease, adj. (pop.) Veel geld
- Arétologie, f. [Phil.] Deurdleer f„ gedeelte hebbend.
der zedelijke wijsbegeerte; — onbeduidende, sch2,^nArgentier, m. (weleer) Goud- en zilversmid;
wijsgeerige redenering f.
bankier, wisselaar, geldhandelaar m. ; — in de
t Areur, m. 'Landbouwer, ploeger, m.
middeleeuwen : beheerder van 's lands geldmiddeArgale, f. [H. n.] z. v. a. ARDEE.
len; betaalmeester, m. — (fam. en in ongunstigen
Argali, m. Muffeldier, wild steenschaap n., zin) Geldschieter m.
inz. in Siberië en N.W. Amerika (ook moufflon
Argentière, f. Zilvermijn f.
geheeten) .
Argentifère, adj. [Minér.] Toevallig zilverArgamasse, f. [Arch.] Dakplat n.
bevattend.
Argamasser, V. a. [Arch.] Een dakplat
Argentifigiie, adj. [Alch.] Zilvermakend, in
bouwen.
zilver veranderend, b. v. sel arg-.
Argan, f. [Bot.] IJzerboom m.
Argentin, e, adj. Helder en weêrklinkend als
Arganeaii, m. [Mar.] Groote ijzeren ring, zilver, zilverachtig: son arg-, zilverklank m.; —
ankerring, kabelring m.
z2lverkleurig, zilverwit, zilverblank.
Argéina of Argémon, m. [Chic.] Witte
Argentine, f. [Bot.] Zilverkruid, zilverschoon
oogvlek n., zweertje n. op het oogvlies.
n.— [H. n.] Zilvervisch m.
Argémone, f. [Bot.] Doornachtige slaapbol n.,
Argentique, adj. [Chim.] Sel arg- Zilverzout n
wilde papaver f., zilverkruid n.
Argenton, m. Metaalmengsel uit koper, zinkj

-
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ijzer en nikkel, schijnzilver, kunstzilver, nieuw
witkoper, argentaan n. (Ook pack-long-zilver,
geheeten. )
Argenture, I. Verzilvering, verzilverkunst I.;
het opgelegde dunne bladzilver. Arg- au ponce,
verzilvering met den duim (door opwrjving met
den duim) .
Argilacé, e, adj. [Géol.] Klei- of leemkleurig; — [Bot.] Op klei groefend.
Argile, I. Klei, potaarde f., leem n. -- Une
argile, een aarden pot. (fig.) L'homme est une
frêle argile, de mensch is een broos vat. Briser
comme un vase d'argile, ligt breken.
Argilenx, ease, adj. Kleiachtig, leemachtig.
Terre argileuse, kleiaarde f.
Argilicole, adj. [:H. n.] Op klei levend.
Argilifère, adj. [Géol.] Toevallig kleibevattend.
Argiliforine, adj. [Geol.] Het voorkomen van
klei hebbend.
Argilite, m. [Géol.] Klei- of aluinschiefer,
argiliet m.
Argilolithe, m. [Géol.] Kleisteen m.
Argon, m. Vogelknip, sprenkel m.
Argonaute, m. [H. n.] Papier-nautilus m.,
schipp ertje n. (zekere zeeslak); — naam eener groep
dagvlinders.
Argot, m. Dieventaal; brabbeltaal, kromtaal f.,
koeterwaalsch n. Somtijds ook : de bijzondere woorden en zegswijzen der menschen van een zelfde beroep : L'argot des coulisses, de tooneelspelers-taal.
g.) II sait, it entend 1'argot, 't is een geslepen,
Zortrapte kerel. — [Hort.] Einde van een' dooden
tak. (In dezen zin liever ERGOT.)
Argoter, v. a. [Hort.] Dood hout en waterboten afsnijden.
Argotier, m., -ière, f. Hij of zij; die die-

ventaal spreekt.

Argotiq«e, adj. Wat de dieventaal betreft.
Langage arg-, dieventaal f.
Argotiser, v. a. Dieventaal spreken.
Argoulet, m. [Anc. mil.] Karabinier m.; —

S (fig.) nietsbeduidend mensch.
Argousin, m. Onder-officier m., die de galei
moet bewaken.
-slaven
Argonssier, m. [Bot.] Zeekruisdoorn, steekof zanddoorn m.
Arguation, I. [Prat.] Beschuldigingvanvalschheid van een stuk.
Ar °ae, I. Soort van trekbank f. der goud- en
zilverraadtrekkers (ter voorloopige verdunning en
verlenging der staven, eer zij door de fijnere trekplaatgaten gaan. Passer is l'argue (min gebruikelijk is arguer), door de trekbank halen.
Arguer, v. a. (pr. ar -gu -er) . Tegenspreken,
berispen , beschuldigen. Tegenwoordig alleen als
regtsterm gebruikelijk in Arguer un acte de faux,
een stuk voor valsch of vervalscht verklaren: —
ARGUER, v. n. Gevolgtrekken, besluiten.
Argueux, ease, adj. (pr. ar -gu-eux) Verwijtend, beleedigend : Paroles argueuses.
Argument, m. Betoog n., bewijsreden f., bewijs n., bewijsgrond m.; — vermoeden n., grond m.,
— korte inhoud, hoofdinhoud m. (van een boek of
hoofdstuk. — [Astr.] Arg- de latitude of d'inclinaison, afstand m, eener planeet tot haren klimenden knoop, breedte- of inclinatie-hoek; — Argannuel, afstand der zon tot het apogeum of verste

standpunt der maan.
Arguinentant, m. Bestrijder, tegendinger m.
in eene openbare twistrede, o p p o ne n t m.
Argumentateur, m., -trice, f. Hij of zij,
die gaarne redetwist, weérlegger , bestrijder m.,
weêrlegster, bestrjdster ^.. (altijd in kwaen zin).
Argumentation , Bewijsvoering f. , betoog n.; kunst van bewijsvoeren, van gevolgtrekken; de wijze van betoogen.
Argumenter , v. a. Betoogen, bewijzen, 'bew jsvoeren; — tegenwerpingen maken, redetwistgn; — gevolgtrekken, besluiten (in dien zin steeds

niet de) : Arg- de l'efet a la cause, van de uit -

werking tot de oorzaak besluiten.
Argus , m. Zeer scherp zigti j , helderziend ,
waakzaam mensch, die niet te misleiden is (naar
den honderdoogigen Argus der Myth.); — bewaker,
bespieder, spion; — jaloersch echtgenoot m. Des
yeux d' Argus, altijd waakzame, scherpziende oogen.
— [H. n.] Een met zwarte punten geteekende
visch; — de paauwfazant m.; — zekere gevlekte bra-
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ziliaansche slang; — de honderdoogige porselein
t Argut, e, adj. Spitsvindiq, haarklovend.
Argutie, f. (pr. t=c) Spilsvindigheid, haar

bruikt.)

-slakI.

vitterij f. (Doorgaans in 't meerv. ge--kloverij,

Argiitienx, ieuse, adj. (pr. t=c) Spitsvindig.
Argyride, f. [Minér.] Zilverhoudend zwa-

velkies n.

Argyrocéphale, adj. [H. n.) Met zilverwit-

ten kop.

Argyroconie, adj. Zilverharig. -- Als subst. m.
[Asti.) Zilverstaartige komeet I.
Ar gyrodamas , m. [Minér.] Kattenzilver,

loodrlid n.

Argyrodendron , m. [Bot.] Zilverboom m.
Argyrogonie, f. [Aich.] Philosophischesteen m.,

steen der wijzen.

Argyroïde , I. [Chim.] Kunstzilver, schijnzilver, pleet n., een naar zilver gel- kend metaal
-mengsl.
Argyrolithe , m. [Minér.] Zilverkleurige

steen in.
Argyropée, I. [Alch.] Zilvermakerij f.
Argyropyge, adj. [H. n.] Met witten on-

derbuik.

Argyrose, I. [Minér] Zilverhoudend lood- of

staalgrijs mineraal n.

Argyrostignié, e, adj. [Bot.] Met hier en

daar wit gevlekte bloemen.
Arhize, adj. [Bot.] Zonder wortel.
Arhizoblaste , adj. [Bot.] Zonder wortel
kiemend.
Aria, f. [Mus.] Aria f., lied, gezang, zangtuk n., door eerre enkele stemuitgevoerd. (Plur. des
arias.] — ARIA m. Verwarring f.; omslag m., beweging I. Faire beaucoup d' aria pour peu de chose,
veel beweging of ophef om eene kleinigheid maken.
Aride, adj. Droog, dor, schraal, mager; onvruchtbaar. — Imagination aride, zwakke, onvruchtbare verbeelding. Coeur aride , ongevoelig hart.
Discours aride, drooge, schrale, onbehagelijke rede.
Des vérités arides, gestrenge, naakte waarheden. —
Ook als subst. gebezigd : L'aride nest point

agréable.
Aridifolié, e, [Bot.] Droo g bladerig.
Aridité, I. Droogte, dorheid, schraalheid, ma-

gerheid; onvruchtbaarheid I. (van den bodem); —
gebrek aan ontwikkeling, armoede I. (der verbeelding); — gebrek aan verscheidenheid of aan beelden, onbevalligheid, dorheid f. (eener rede); —
onaandoenlijkheid, ongevoeligheid f., gebrek aan de
noodige eigenschappen om te roeren, te treffen, te
bevallen of om aangedaan, getroffen te worden. —
[Méd.] L'ar- de la peau, de la langue, de droog
ruwheid der huid, der tong.
-heidn
Aridure, f. ' [Mid.] Magerheid, vermagering,
uitdrooging, wegkwijning, uittering f. (van het lig
een li chaamsdeel) .
-ch.amofvn
Ariel, m. [H. n.] Arabisch viervoetig dier van
eene
gaze
le.
de grootte
Arien, ne, adj. et .subst. Ariaansch; hij of
zij, die de gevoelens van Anus (priester te Alexandrie in de vierde eeuw) is toegedaan, Ariaan; —
[Géogr.] Tot Aria (provincie van 't oude Medië)
behoorende. Langues ariennes, talen, die men meent
van het sanskrit af te stammen.
Ariette, f. (verklw. van aria) [Mus.] Kleine
aria f., liedje, los en bevallig zangstukje, airtje n.
Arigot, m., z. LARIGOT.

Arille, I. [Bot.] Omkleedsel, zaadvlies, zaad

gedeelte van sommige vruchten,-huisjen.;—vlzg

zoo als die van den papen- of spilboom.
Arimer, v. a. [Tech.] De punt der spelden op

het aanbeeld klaar maken.
Arioso, adv. (ital.) [Mus.] In den trant de'saria, zangmatig. Als subst. m.: zeer eenvoudige
aria, die in cantaten t langwijlige van 't recitatief
afbreekt. (Plur. des arioso.)
Ariser, v. a., z. ARRISER.
Aristar que, m. Gestreng maar onpartijdig beoordeelaar, kunstregter m. (naar Aristarchus van
Samothracië). — (iron.) Faire l'Ar- of Aristarquer, v. n., den kunstregter spelen.
Aristé, e, adj. [Bot.] Van angels of baard
voorzien (als de korenaren) .
Aristiforme , adj. [Bot.] Angel- of baard
-vormig.

ARISTOCRATE

--

Aristocrate, m. Aanhanger van de regéring
der adellij ken en voornamen, a r i s t o k r a a t m.
Aristocratie, f. ddelregéring, f , regérinq der
adellijken en voornamen, der patriciërs, a r i s t okr a ti e f. (in tegenstelling met démocratie); — de
gezamentlijke grooten van een' staat.
Aristoeratiq ne, adj. Wat tot de heerschappij
des adels behoort, haar begunstigt, a r i s t o k r atisch. — (fig.) Manières ar-s, deftige, waardige,
grootsche manieren.
Ari stoeratiquement, adv. Naar de wijze
der aristokratie; — op magthebbenden, hoogen toon
of trant.
Aristocratiser , v. a. Een' aristokratischen
vorm geven (aan eene regéring); — tot arnstokraat
maken , aristokratische gevoelens inboezemen. —
S'ARISTOCRATISER, v. pr. Den aristokratischen regéringsvorm aannemen; — de partij, de gevoelens
der aristokraten omhelzen.
-I- Aristoeratisme, m. Het stelsel der aristokratie.
Aristo-démoerate , m. Aanhanger , voor
gemengde adel- en volksregéring,-standerv
aristo-demokraat m.
Aristo-démoeratie, f. Adel- en volksregéring f., regéring, bij welke de magi tusschen adel en
volk verdeeld is, aristo-demokratie f.
Aristo-démocratique, adj. Wat de aristo- demokratie betreft.
Aristoloche , f. [Bot. ] Baarwortel, bolwor
m., sarazijnskruid n.
-tel
Aristoloché , e , Aristolochiacé , e of
Aristoloehié, e, adj. ]Bot.] Naar den baarwortel gelijkende.
Aristoloehique, adj. en subst. m. De kraam
maandstonden bevorderend (middel) -zuiverng .
Aristotélicien, ne, adj. Overeenkomstig met
de leer van Aristoteles (fransch Aristote) . — Als
subst. m.: Aanhanger m. dier leer.
Aristotélique, adj. Wat tot Aristoteles of
zijne leer betrekking heeft.
Aristotéliser, v. n. Op de wijze of naar de beginselen van Aristoteles redenéren; — (fig.) met
stvfhoofdigheid redenéren.
Aristotélisme, m. De leer of wijsbegeerte f.
van Aristoteles.
Aristulé , e, [Bot.] Met zeer kleinen baard
of kleine angels voorzien.
Arithmancie, z. V. a. ARITHMOMANCIE.
Arithmétieien, m. -ne, f. Rekenineester m.,
rekenmeesteres f., rekenkundige m. en f.
Arithmétigne, f. Rekenkunde, rekenkunst f.
Ar- universelle, spécieuse of littérale, algemeene
rekenkunst , letterrekening , algebra f. Ar- vulgaire of numérale , gewone rekenkunst, cijferkunst. Ar- pratique, speculative, toegepaste, zuivere rekenkunst. Ar- décimale, tiendeelige of decimaal-rekening. Ar- politique, burgerlijke of staatsrekenkunst.
Arithmétique , adj. Rekenkundig, rekenkunstig, ar i t h m e t i s c h. Machine ar- , rekenwerktuig n., cijfermachine f.
Arithmétiquement, adv. Naar de regelsder
rekenkunde, relkenkunstig, a r i t h me t i s c h.
Arithmographe, m. Zeker rekenliniaal n.
Arithmographie, f. Kunst om de waarden
der grootheden door vastgestelde teekens voor te
stellen en die uitdrukkingen tot den eenvoudigsten
vorm te herleiden. — Arithmographique, adj
Wat tot die kunst betrekking heeft, ar i t h m ograp.hisch.
Arithmologie, f. Wetenschap f. der groot
algemeen: — leer f. van de gehei--heidmtng'
me, wonderbare eigenschappen der getallen. —
Arithuiologique, adv. Wat die wetenschap
betreft, arithmologisch.
Arithmomancie , f. Waarzecgerij f. uit getallen.
Arithmoinètre, adj. Rekenwerktuig met logarithmische a fdeelingen, waarmede omslagtige berekeningen vlug en Juist worden uitgevoerd.
Ant hmonomie, f. Getallenwet f.
Arithmoplaiiimètre, m. Onlangs uitgevondene reken-machine f.
Arlequin, m. Harlekijn m., een der komische maskers van 't oude italiaansche tooneel; —
hansworst , potsenmaker, grappenmaker m.; —
naam eerier soort van kolibri. — Habit d'art-.,
:
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hansworsten pak; (fig. en am.) een uit niet-bijeenassende deelen zamengesteld geheel n., een uit veerlei schrijvers zamenge franst werk n.
Arlequinade, f. Hansworstenstreek m., -pots,
poets, klucht f.; — kluchtspel n.
Arlequine, f. Karakterdans m., aan de rol
van harlekijn eigen, hansworstendans; Hijs van
dien dans; -- eene als harlekijn gekleede vrouw. .
Arlequiné, e, adj. [H. n.] Zeer bontkleurig.
Armada, f. (spaansch) Oorlogsvloot, zeeuitrusting f., bepaaldelijk de zoogenaamde onoverwinnelijke vloot f., die Philips II. van Spanje in 1588
tegen de Engelschen en Nederlanders uitzond.
Armadille, f. Kleine oorlogsvloot, inz. het eskader of smaldeel van 6 of 8 schepen, waarmede
Spanje den vreemdelingen de havens van Mexico
en Nieuw- Granada afsloot. — [ H. n.] Schildvarken, pantserdier, gordeldier m., armadil m.
Armand, m. [Maréch] Paardepap f., ter oping.
wekking van den eetlust en tot versterk
Armateur, m. [Mar.] Scheepsreeder, scheepsbevrachter; -- kaper, kaper-kapitein .vri buiter m.;
— kaperschip, gewapend koopvaardijschip n.
Armature, f. Beslag n., ijzeren banden, die
de deelen van eene machine, van een getimmerte
enz. zamenhouden, bandijzers; — aangebragte krij ssieraden en zegeteekens op praalgraven, trium f bogen enz. — [H. n.] Metaalkorst f. om de figuursteenen, harnas n. -= [Phys.] Plaat van koper of
zacht ijzer aan den natuurlijken magneet, bewapening, krachtverhooging f. van den zeilsteen. [Mus.] Gezamenlijke sleutelteekens. — [ Charp.]
Arm- au cintre, stelling f. tot het bouwen van een
gewelf.
Arme , f. Wapen, verdedigïnc swerktuig, geweer n. Arme offensive, aanvalswapen. Arme
defensive, verdedigingswapen, bescherm- of schutwapen (kuras, helm enz.). Arme a feu, vuurwapen (pistool, geweer, kanon). Arme blanche,
blank wapen, houw- en steekwapen (sabel, degen,
bajonet, dolk, lans). Arme de jet, werpwapen,
werpgeweer. Arme d'hast, stootwapen (met lange
schacht). Arme de trait, schiet- en slingerwapen.
Arme courtoise of de parade, stomp of tournooiwapen. Arme à outrance, scherp wapen. — Ook
gebezigd ter aanduiding van de verschillende soorten van troepen, die een leger uitmaken : L'arme
de 1'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, du
génie, het wapen der infanterie enz. — ( fig.) Al
wat dient om een' persoon, vooroordeelen, dwalingen enz. te bestrijden : Les armes de l'éloquence,
de la vérité, de la calomnie, de la beauté etc.
(Loc.) Faire arme de tout, elk middel aangrijpen.
— Al wat aan de dieren tot aanval of verdediging,
aan de planten tot beschutting dient (klaauwen,
tanden, horens enz.; stekels, dos—mis). — Zeer dunne
en breede handzaag (der klaviermakers„ schr?jnwerkers enz.) — ARMES, pl. Geweer n., wapens,
wapenen; -=- beroep n. der wapenen, oorlog m.; —
kr
krijgsdaad f., wapenfeit n.; — wapenrusting f.,
wapentuig n.: Porter, présenter les armes , het
geweer schouderen, presentéren; Porter des ar
nes, de wapens dragen, dienen, in krijgsdienst
staan; Aux armes ! te wapen ! En venir aux
armes, den oorlog beginnen ; Poser les armes,
de wapens neirleggen, zich overgeven; een' vrede of
wapenstilstand sluiten; Rendre les armes, de wapens aan den overwinnaar overgeven; (fig.) zich
overwonnen bekennen; Être sous les armes, iin de
wapens zijn, onder 't geweer staan; — (fig.) heel
netjes opgeschikt zijn, vlag en wimpel bij hebben
(van eene vrouw sprekende). (fig.) Faire tomber
les armes des mains à qn., iemand bevredigen, ver
zijn' toorn doen bedaren. Faire passer-murwen,
un soldat par les armes, eenen soldaat (bi-' vonnis
van den krigsraad) doen doodschieten. Faire ses
reinières armes, zin' eersten veldtogtdoen. Suivre
a carrière des armes, Prendre le métier des armes, de krjgsdienst kiezen. Alexandre porta ses
armes jusque dans les Indes, Alexander voerde
den oorlog tot in Indië. Ii étonna le monde par
l'dclati de ses armes, hij verbaasde de wereld door
zijne schitterende wapenfeiten. Endosser les armes,
de wapenrusting aantrekken. — (Prov.) Les armes
sont journalières, 't geluk der wapenen, de oorlogs`
kans, is wisselvallig; (fig.) de fortuin is onbestendig; 't kan verkeeren. — Armes wordt inzonderheldin 'tscitertnen gebruikt: Maitre d'arines, scheruig
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meester; Faire, tirer des armes, schermen, vechten.
Tirer dans, hers, sur, sous les armes, den stoot
tusschen, buiten, boven, onder de armen rigten. I1
a les belles armes, hij heeft een' srzoon en stand
bij 't schermen. Mettre les armes à In main à qn.,
iemand de eerste lessen hi 't schermen geven, ,Salut
des armes, begroeting met de rappieren voor den
eersten stoot. — ARMES, pl. [ Bl. I 11 (1J)(1(, wapenschi.ld n. Armes de famille, stamwapen, familie
-wapen.
Ariné, e. adj. (en part. passé van armer) Gewapend. — (fig.) Arme de courage, de patience,
met moed, geduld gewapend of toegerust. — Arme
à la légère, ligt gewapend. (fam.) Arm jusqu' aux
dents, arme de pied en cap, van 't hoofd tot de
voeten gewapend; (fig.) g eheel toegerust, op al wat
gebeuren kan voorbereid. — A main armée (loc.
ad(' .), met geweld, met de wapens in de hand. —
Aimant arme, gewapende, d i-. beslagen megneet. —
[Bias.] Gewapend (van dieren., ier slagtanden
ook van pijlen
van andere kleur zijn dan hun lij wier
en andere wapenen, welker punt eerie andere kleur
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patience, de courage, zich met lijdzaamheid, ?net
geduld wapenen. S'armer du signe de In Croix, zich
door het teeleen des kruises tegen gevaar beschutten.
S'armer de la prière, Iroost, kracht in't gebed zoeken. S'armer contre la faun, la coif, op zjjne hoede
zijn, de noodige voorbehoedmiddelen . nemen tegena
honger, dorst. S'ariner contre Ie malheur, zic la
voorbereiden op het ongeluk. — [Man.] S'armer
contre Ie mors, het op 't ,gebit zetten (van een paard,

als het de tong zóó plaatst, dat het gebit werkeloos
wordt). S'ariner contre son cavalier, w('êrsj)annig
zijn, niet naar toom, sporen o/' woorden luisteren.
Armlet, m. Stormhoed, helm m. (van de dooiende
ridders der oude ron)ans.) — [Mar.) ,Inkers en ineertouwen va.n een vaartuig op de reele (in de Lei,'(lnt)
Armifère, Arnlig ère, adj. It apendragend.
Armillaire, adj. [Ast r.; Sphere arm-, nit
vele ringen zamengestelde beweegbare bol m., om de
inrigting des hemels en de beweging der sterren
voor' te stellen, armiIlair - sfeer f.
Armillé, e, adj. [H. n.] Met een' ring, anders
gekleurd dan 't overige lijf.
dan de schacht heeft).
ArIuilles, f. pl. [Arch.] Ringvormige bandjes
Arineeh, z. ARU1ET.
om het dorisch kapiteel.
Ar nliniallisnle, m. [Rist. rel.] Leer f. van
Armee, f. Lener, heer of heir, krijgsheer, heer
Armee de terne, landleger,-legrn.,amf .Arminius en zijne aanhangers.
leger te land, landmagt f. Armee navale ((/ (1e nier,
Arnlinien, ne, adj. en subst. .11'1)( in
zeemaat, oorlogsvloot 1. Armee en campagne, leger remonstrantsch. _4rminiaan, remonstrant.
te veld, veldleger. Armee vulante, vliegend leger.
Arniipède, adj. III. n.] Met gewapende voeten.
Armistice, in. Kort bestand n., korte wapen
Le Dieu des armeer, de God der heirscharen.
(/1g.) Groote menigte.
wapenschorsing f., schorsing dei' vij--sti.landm,
andelijkheden.
Armeline, f. Hermelijn-vel (1/' -bont n.
Armenent, m. Wapen-rig, uitrusting, bewaArunogan, m. [Mar.] Gunstige gelegenheid f.
pening (van een' soldaat, van eerie vesting (nz.), (telleen in de _iiiddell, zee in gebruik.)
krijgstoerusting f., oorlogstoestel m., voorbereiding f.
Armoire, f. Kast, kas f. (Prov. et fig.) Faire
tot den oorlog. [Mar.] Bemanning, uitrusting f. son arm-, de gelegenheid waarnemen om zich te
(van een schip, eerie vloot); de manschap zelve. I1 verrijken 0/' om voorraad voor de toekomst op te
y a dix vaisseaux en arm-, er worden tien .(he- doen ; zijn' s(ag slaan.
pen uitgerust. -- [Mus.] Arm- de la clef, het zet
Armoiries, f. pl. [Blas.] Wapen, wapensclli.ld,
-tendrsluk. geslacht- of familie-napen n. Livre d'arm-, waArinenien, m. -ne, f. 14rmeniër m., 14rmeni- penboek, arm o r i a a l n.
sch.e f. L 'AR11E IEN , m. de ,armenische taal. — ARArmoise, f. [Bot.] Bijvoeten., St.-Janskruid n.
MENIEN, NE, adj., SOMS AItMENIQLTE , armenisch.T erne - [Coen.] , z. v. a. AIL %EOISIN.
Arinoiseur, euse, f. Armozyjn-maker m.,
aim -ne, robijnzwavel f. — Pierre arm -ne, of als
subst. arménienne, f., armenische steen, uit kalk of -maakster f.
Armoisin, m. Armozijn n., zeer dunne zijdestof.
kwarts bestaande, met koper-lazuur gemengd.
ArnIon, m. [Carr.] Tang, disseltang f.
Arinéniste, m. Kenner m. van 't armeninch.
Armorial, e, adj. Wat de wapenschilden beArméiiite of Arneentine, f., z. v. a. Pierre
arménienne, Z. Dril ARIiLNIEN.
treft, wapenkundig (m. plug. armoriaux.)
Arntentaire, adj. [H. n.] Wrat tot de kudden
Armorial, m. Wapenboek, a ren o r i a a 1 n.
Armorier, v. a. De wapens of het wapenschild
betrekking 11('('/t. - ARME1:TAIRE, f. pl. [H. n.]
Paardevlieg, breiris f.
op iels zetten, schilderen of graveren.
Armorique, adj. [Geogr.] Aan zee gelegen.
Arinenteux, ease, adj. Veerijk (land).
Armentine, f., Z. ARMENITE.
% Armoriste, m. [Bias.] Wapenkenner, waArmer, v. a. Wapenen, van wapenen voorzien, pen- a/' blazoenkundige m., schrijver over de waten oorlog uitrusten. Armer qn. chevalier, iemand penkunde.
Armure, f. Wapenrusting, rusting f. — [Phy's.]
tot ridder slaan. — De wapens doen opvatten, in de
wapens brengen. — Toebereidselen ten oorlog ma- Beslag n. of wapening f. van een' magneet. ---ken, troepen ligton, vestingen versterken enz. (in ITech.] IJzerwerk o/' beslag n. van een werktuig
dien zin zonder voorwerp gebezigd) : Le grand in 't algemeen. — [Mar.] Arm- de mits, z. v. a.
Sei g meur arme puissamment contre la Russie. — JtMELLE. — (fig.) Bescherming, beschutting f., ver
-wermidln.:
[Mil. ] Armer une batteria, eerie batterij van ge
La patience ent une armure.
Arniurerie, f. Kunst f., beroep n. van denwavoorzien. Armer un canon, den horel op 't-schut
kanon zetten. Armer un fusil, den haan van een pensmicl; wapensmidswinkel m.; tvapenma flaz "n n.
Arwarier, m. Wapensmid, •u^apen/ briljant,
geweer .S /J (( ((((1? . [Mar.; Armer un Intl iment, een
schip uitrusten. Armer les avirons, de riemen klaar geweermaker; wapenverkooper m.
Arnaldie, f . [Méd.] z. v. a. ALOPECIE.
maken, uitleggen. — (/7(/.) In 't harnas jagen, op,
Arnica, m., of Arnique, f. [Bot.] Arnica, wolzetten, ophitsen, verbitteren: Ses vices out arme
tour les honnêtes gems contre lui. — [Tech.] Be- verlei f., boschkruid, lonokruid, valkruid U.
Arnieine, f. [Chico.] Bittere hars f. uit de arnica.
slaan, voorzien, het eerie voorwerp met het andere
Arni q uie, z. ARNICA.
versterken: Armer un aimant, een' zeilsteen waAroïde. e, adj. [Bot.] Naarkal fsvoet gelijkend.
penen 0/ beslaan ; Armer une pootre de bandes de
Aroinate. m. Geurige, welriekende kruiderjj f.
for, ijzeren banden om een' balk legg( n. — (fig.)
Versterken, kracht geven, sterk, gehard maken : specerijach,tiq middel n., X])('('(') (/ f., a r o m a a t D.
Aroinatique, adj. Kruidig, specerijachtig,
La iduilophie nous arme contre In pauvreté. —
fig.) Armer nes ongles, zijne nagels scherp en, wet- geurig, welriekend, aromatisch.
Aromatisation, f. Kruiling, geurigmaking f.
en. -- [Mus.] Armer la clef, den muzijksleutel van
de vereischte teekens voorzien. --- [.H.ort.] Armer an (van artsenijen, spijzen).
Aromatisé, e, add. (en part. passel van aruJ eune arbre, een' jongen boom door stekels beveiligen. — [Fauc.] Armer 1'oiseau, den valk de matiser) Gekruid, geurig gemaakt.
Aromatiser, V. a. Geurig of welriekend,
schelletjes aan den poot binden. — [Bias.] Armer
maken, kruiden, kruidig maken (van artsenijen,
un éeusCon, de wapens op een schild plaatsen.
s'AR:%lER , V. pr. Zich wapenen; de wapens opvat- spijz ('n). -S'AROMATISER, v. pr. Gekruid worden.
.%romatite, f. [Miner.] dolgesteente n. van
ten, den oorlog aandoen. — (fig.) Sarmer de qn.,
iemand als verdediger, voorspraak, steun gebrui- den geur en de kleur der 4nzrrhe, mirrhe-steen m.
Aromato p hore, m. [ Ant.] Slaaf, die de geuken. S'armer d'un manteau, d'un parapluie,
zich van een' mantel, een regenscherm (ter beschut rige kruiden droeg. .lis adj.: een' Kruidengeur van
tegen koude en regen) voorzien. S'ariner de-ting zich gevend.
:
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Aroinatopole, m. [Ant.] Koopman m. in geu- adem door (b. v. werken of schrijven, zonder zijne
plaats te verlaten) .
Aroene, m. Het aangenaam riekend of geurig
Arracher, v. a. Uitrukken, uittrekken, los

rige kruiden.

beginsel der plantenstoffen, planten- of kruiden

uithalen, afrukken, wegrukken, afscheu--ruken,
•ren, uitscheuren, uitroeien, uitwieden. — ( fig.)
Iets met moeite of list verkrijgen, afpersen, ontzwaluwstaart in., zeker schelpdier; — ook eene soort lokken. Arr- un secret, un aveu a qn., een gevan vliegenden vise/i. — [ Charp.] Queue d'aronde, heim, eene bekentenis uit iemand krijgen. Arr- des
zwaluwstaart m. — [Fort.] En queue d'aronde, larmes, des soupirs a qn., iemand doen weenen,
zwaluwstaartvormig (aangelegd).
zuchten. — Afbrengen, aftrekken, onttrekken, met
% Arondean, Aroiidelat, Arondelet, m. geweld verwijderen; Arr- qn. au jeu, aux plaisirs
(verklw. van aronde) Zwaluwtje, jonge zwaluw.
du monde, iemand van 't spel, van de wereldsche
Arondelle, f. [Pé(h.] Steeknet n. — [ Mar.] vermaken afbrengen. On ne saurait lui arr- vette
Ar- de mer, ligt bezeild vaartuig n.
opinion de l'esprit, men kan hem maar niet van
Arpailleiir, z. ORPAILLEUR.
dat gevoelen afbrengen. Arr- la vie à qn., iemand
Arpege, m. [Mus.] Het snel achtereenvolgend gewelddadig het leven benemen. — (Prov. et fig.)
(harpachtig) aanslaan of breken der bonen van Arr- one dent à qn., iemand eene veé uittrek
een accoord, in plaats van ze allen gelijk te doen ken of eene kies trekken, van iemand, die vasthooren, toonbreking f., , harpslag m., a r p e g g i o houdend is, eene som gelds weten le krijgen. I1
(ital.) n.; — eerre les in 't arpeggio.
vaut mieux laisser son enfant morveux que de
Arpégé, e, a(lj. (en part. passé van arpéger) lui arr- le nez, men moet een gering kwaad dulSnel achtereenvolgend aangeslagen. Accorq arp -, den om geen ,rooter te veroorzaken. — s'ARRAPassage arp -, Notes arp -es.
CHER, V. pr. Uitgerukt enz. worden; — zich uit
Arpége!nent, ni. [Mus.] De wijze, leerwijze
V. de haren) ; — zich losmaken, zich-ruken(b.
van 't arpeggio; ook 't arpeggio zelf (z. arpège).
ontrukken , zich onttrekken; — elkander uitrukArpeger, v. (1. [Mus.] .Irpeggio's maken, a r- ken (de haren). — (Prov. et fig.) Its ont été sur
p e g g é r e n, de tonnen van een accoord snel ach Ie point de s'arr- les yeux, zij hebben een' hoogaanslaan 0/ breken. — Ook als v. a.-ternvolgd loopenden twist met elkander gehad, zij zijn gewelgebruikt: Arp - les notes, les accords; --en als v. pr.: dig met elkaar aan den gang geweest. S'arr- une
épine du pied, zich gelukkig uit eene netelige omCes accords doivent s'arpeger.
Argent, m. Oude fransche landmaat f., mor standigheid redden. — S'arr- une personne, an
(Loc. fam.) II a Ie nez (I/ la visage (1' 1111 arpent,-gen. livre, om het zeerst naar iemands omgang of
lijf heeft een' ellenlange neus, hij zet een ellenlang bezoek streven, elkander een boek als uit de han
-den
gezigt.
halen om het te lezen.
Arpenta ;e, m. Het landmeten; landmeting,
Arrachoir, m. Boomuitrukker m. (zeker werklandmeelkunst f.
tuig); worteltrekker m. (om de wortelstukken van
Arpenté, e, adj. (en part. passé van arpenter) uitgerooide boomen uit te halen).
Gemeten: Pré arp -, Terre arp -e.
Arracheur, m. Uittrekker m., enkel gebezigd
Arpenter, v. a. Landmeten; meten of opnemen. in: arr- de dents, tandentrekker; arr- de vors,
Arp- a In ebaine, a pas of en marchant, met den likdorentrekker m. Arr- de pommes de terre, aard
ketting, met den stap meten. — ( fig. et fam.) Met
— Mentir comme on arr- de dents,-apelog.
groote en snelle schreden gaan, snel a fstappen. Arp - Onbeschaamd liegen. — ARRACHEUSE, f. [Chap.]
le terrain, wakker doorstappen. — Ook zonder voor Uitpluisster f. van 't beverhaar.
gebezigd : Voyez comme it arpente ! Zie hem-werp
Arrachis, m. [Admin.] Het ongeoorloofd uit
de beenen eens na zich halen ! — S'ARPENTER, V. pr.
jonge boomen. — [ Agric.] Een met bloote-halenv
Gemeten worden.
wortels uitgetrokken stek m.
Arpeitteur, m. Landmeter m. — (fam.) Vlug en
Arraisonner, v. a. Bepraten, overhalen, oversterk voetganger m. — [H. n.] Volksnaam van den reden. —[Mar.] Arr- un vaisseau, een schippraaijen
grootera pluvier m.
om te weten van waar het komt en waarheen het
Arpenteuse, f. Rups, die zich met gelijkmatige bestemd is. — S'ARRAISONNER, v. pr.: S'arr- avec
groote schreden voortbeweegt, spanrups f. (ook géo- qn., iemand tot reden willen brengen.
inètre geheeten) .
Arrainer, v. a. [Tech.] Een stuk laken, sergie
Argné, e, adj. (en part. passé van arguer) enz. ter uitrekking op het raam spannen.
Boogs- of gewel fsgewijs gekromd, gebogen. Jambes
Arrangé, e, adj. (en part. passé van arranger)
arquées, kromme beenen.
Gerangschikt, geschikt, geregeld, vereffend.
Arquebusade, f. Boksschot, schot, n. met een
Arrangement, m. Rangschikking, schikking,
vuurroer. Eau d'arq- of eau vulnéraire spiritueuse), ordening, regeling, regelmatige plaatsing; orde f.,
schotwondwater n. (vroeger tegen schotwonden aan regel m., regelmaat f. — bijlegging, bevrediging,
-gewn.d) minnelijke schikking f., vergelijk n. —Arrangements,
Argaebnse, f. Oud vuurroer n., buks, don- m. pl., Maatregelen, schikkingen (om eene zaak ten
derbus f. Arq- a vent, windroer.
einde te brengen, om tot een doel te komen) .
-h Arquebuser, v. a. Met eenvuurroer dooden;
Arranger, v. a. Rangschikken, schikken, regeldoodschieten (als krijgsstraf.)
matig plaatsen, regelen, in orde brengen. Arr- son
Arquehnserie, f. Vuurroermakerskunst f. temps, zijn' tijd geregeld verdeelen. Arr- sa vie,
of -beroep n., vuurwapens fabrijk f. ; handel m. in zin levensgedrag regelen. Arr- un plan, een plan
behoorlijk ontwerpen. — Bemiddelen, bijleggen, in
of winkel m. van draagbare vuurwapens.
Argiiebusier, m. Voormalig buks - of busschie- der minne schikken, een vergelijk treffen. — '(Fam.
ter m., soldaat met eene buks gewapend, scherp et iron.) Arr- qn., iemand teregt zetten, scherp
geweermaker m. ; —-schuter;n:vomak, teregt wijzen; ook: iemand door woorden of daden
lid n. van een buksschieters- gezelschap.
mishandelen. La pluie, le vent vous a Bien arArquier, V. a. Boogsgewijs krommen of buigen, range, de regen, de wind heeft u mooi toegetakeld.
ombuigen (eene plank, een scheepsboord, een stuk Cela m'arrange, dat lijkt mij. Cela ne saurait
ijzer) . — ARQUER, V. n. Buigen, krom of gebogen m'arr-. dat past of lijkt mij niet. — S'ARRANGER,
worden, doorzetten: Cette pootre commence à v. pr. Zich schikken, zich scharen, in zekere orde
arquer. — S'ARQUER, v. pr. Krom trekken; krom geplaatst zijn; — zekere houding aannemen om iets
e doen; — schikking maken; --- het met iemand
of gebogen worden.
Arquet, m. [Manuf.] Draad- of touwraam n. — eens worden; met elkander een vergelijk treffen,
IJzeren draadhouder m. van een' zijdehaspel.
in der minne vere ff'enen, 't geschil bijleggen:— orde
% Arqure, f. Boogsgewijze kromming.
op zijne zaken stellen. — S'arr- chez soi, zijn huis,
Arrachage, in. ] Agric.] Het uittrekken der zijne woning in goede orde brengen, naar zijn gewortels, netels enz.
mak inrigten. S'arr- aver ses creanciers, een verArraché, e, adj. (en part. passé van arracher) gelijk met zijne schuldeischers treffen. Quit s'arUitgerukt, ontrukt enz. (z. ARRACHER).
range comme it voudra, hij moet maar zien hoe
Arracheiaient, m. Uitrukking, uittrekking, hij 't stelt.
uithalinq f. — AARRACHEI1ENTS, m. pl. [Arch.] BeArrasernent, m., z. ABASEMENT.
gin n. der gewelfkromming, aanloop m.
Arrases, f. pl., z. ABASES.
Arrache-pied (d'), Loc. adv. et fam. Ach
Arrentement, m. Verpachting; pachting f.
onafgebroken, zonder ophouden, in éénen-tern,
g Arrenter, V. a. Verpachten, pachten.

Aronde, f. [H. n.] Volksnaam der zwaluw f.;
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Arrérager, v. n. Renten of schulden laten
oploopen (door ze niet jaarlijks a f te doen).
Arréraáes, m. pl. Het verschuldigde, vervallene van een inkomen, rente, huur of pacht.
acht. Achte;'stallige renten of schuld f., achterstand m.
Arrestation, f. Aanhouding, gevangenneming,
gijzeling; gevangenzitting f., arrest n.; vroeger
ook : beslaglegging .
Arrestographe, m., z. ARRETISTE.

Arrét, m. Beslissende uitspraak, regtspraak f.,
vonnis n. ; — (fig.) Les arrêts de la Providence,
de raadsbesluiten der Voorzienigheid. Les paroles
de eet homme sont des arrêts sans appel, de woorden van dien man zijnbepaalde uitspraken. —
Beslag n., beslaglegging; gijzeling, verzekerde bewaring, gevangenzetting, in hechtenis neming f., a rres t n. Faire saisie et arrêt entre les mains dun
tiers (Faire saisis- arrêt), beslag leggen op gelden
ederen, die een derde onder zich hee ft. —
gelit, gegeven woord n., afspraak f. ; bestendig
fig.) I1 n'a point d'arrêt, eest un esprit-heidf.—(
sans arrêt, 't is een man, waarop men zich niet
verlaten kan , hij is veranderlijk en ligtzinnig.
Temps d'arrêt, korte tusschenpoozen, rusttijden
tusschen zekere regelmatige bewegingen. — [ Man.]
Ophoudin q s- of stilhoudingswijze f. van een paard,
halte- f., stilstand m. — [ Chass.] Het stilstaan van
den hond als hij 't, wild ruikt, het staan. Tenir
r wild blijven staan. ForIe gilder en arrét, vóó
eer l'arrêt, zich op 't wild werpen vóór de komst
des jagers. — [ Anc. they.] Dat gedeelte van het
tuig, waarop een ridder zijne lans liet rusten.
Mettre la lance en arrêt, de lans inleggen, aan de
zijde drukken, vellen. — [ Armur.] Rust f. van
een schietgeweer. Fusil en arrêt, geweer met den
haan in rust. — [ Horl.] Pal m. van een horologie. — [Coutur. j Spinnetje n., om het inscheuren
der openingen te beletten. Arrèt de chemise, hartje n. — [ Sell.] Broekriem. — [ Jard.] Kleine
hoogte f., dammetje n. ter afleiding van 't water. —
[Chir.] Werktuig ter vastlegg ng van zekere deeten, breukhouder m. -- ARRETS, in. pl. [Mil.]
,1 r r e s t n., kamer- of huisarrest, verbod aan een'
krijgsman van gedurende zekeren tijd uit te gaan.
Arrèts forces of de rigueur, streng arrest, vol
verbod van uitgaan, zelfs in de diensturen.-strek
Arrèts simples, eenvoudig arrest, verbod van uit
-gan
buiten de diensturen.
Arrètant, m. [Tech.] Ophouder m. (in 't
kousenweefgetouw).
Arrêté, m. Besluit, eindbesluit n., vaststelling,
bepaling f. door verscheidenepersonen in eene raad
vergadering. Arr- de compte, afsluiting-plegnd
van rekening.
Arrété, e, adj. (en part. passé van arrêter)
Vaststaand, bepaald: Opinion arr-e. — Vastgesteld, bepaald: Affaire arr-e. — Wederhouden,
gestuit, belet:. Torrent arr- par une digue. —
Aangehouden: diligence arr-e par des voleurs. —
N'avoir pas la vue arr-e, geen vast, juist gezigt
hebben. II n'a pas l'esprit biera arr-, hij is niet
heel verstandig. (In beide laatste beteekenissen alleen in ontkennenden zin gebruikt) . — [ Peint.]
Dessin arr-, composition arr-e, geheel afgewerkte
teekening, schets. — [Bias.] Animaux arr-s, dieren op vier pooten en op ééne lijn.
Arréte-boeuf n. [Bot.] Prangwortel m., stal
rid n., ossebreker m. (Plur. arrète-boeufs. ) -kr
Arréter, v. a. De beweging, den loop of voort
iets beletten: stuiten, tegenhouden, weder--ganv
houden, stilhouden, ophouden, 'vasthouden, terug
doen stilstaan, stremmen. Arr- une hé -houden,
eene bloedvloeijing stelpen. Arr- la-morhagie,
sédition, het oproer stuiten. Arr- la marche des
affaires, den gang der zaken stremmen. — In de
rede vallen: En eet endroit de son discours, je
l'arrêtai, toen hij zoo ver gesproken had, viel ik
hem in de rede. — Aanhouden en gevangen nemen,
vatten, gevangen zetten , a r re s t é r e n; gijzelen
(voor schulden). — Geregtelijk in beslag ne-men,
beslag leggen op : Les créanciers ont fait arr- sa
voiture et ses chevaux, zijne schuldeischers hebben
beslag gelegd op zijn rijtuig en zijne paarden. —
Bespreken, afhuren, voorloopig in huur nemen,
bestellen : Arr- une place a la diligence, Arr- un
domestique, un logement. — Bepalen, vaststellen,
besluiten, het eens worden. In dien zin ook onzijdig gebezigd: J'ai arrète en mui -même de ... , i.k
g
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heb bij mij zelven vast besloten .... — Vestigen
(de blikken, de aandacht), doen rusten op, vertoeven b# : Arr- ses yeux, sa pensée sur un objet,
zijne oogen, zone aandacht op iets vestigen. —Vastzetten (wat los is of zich beweegt), bevestigen, onbewegelijk maken; als zeeterm : vastsjorren. Arrune planche avec des clous, eene plank vastspijkeren. — [Corn.] Arr- un compte. des parties,
eene rekening, posten afsluiten. — [ Coutur.] Vaststeken, vasthechten (bij den laatsten steek); een
spinnetje of hartje maken. — [ Jard.] Inkorten,
afsnijden (de te lange of overtollige takken of
spruiten), laag houden. — [Chass.] Ce chien arrète des perdrix (of enkel : it arrète), die ' hond
staat voor patrijzen (en geeft zóó den jager te
kennen waar zij zijn). — [ Impr.] Arr- la forme,
den vorm opkooilen, met wiggen vastzetten. ---ARRETER, v. n. Stil houden, ophouden. (om ergens
te vertoeven) : Nous arrêtames dans un village pour
faire boire nos chevaux, wij hielden in een dorp stil,
om onzen paarden drinken te geven. — S':ARRETER,
v. pr. Ophouden, stilstaan, blijven staan : S'arrtout court, eensklaps blijven stilstaan; plotseling
zijne rede afbreken. — Zich ophouden, vertoeven,
blijven : I1 s'est arrêté dans touter les principales
villes d'Allemagne. — Zich bepalen, een besluit
nemen, besluiten : Prenez une résolution et sachez
vous y arrêter, neem een besluit en weet er bij te
blijven. — Acht slaan, acht geven, letten, zich storen, zich bekreunen: I1 ne faut pas s'arr- it ce
qu'il dit, men moet geen acht slaan op (zich niet
storen aan) 't geen hij zegt; S'arr- aux apparences, op den schijn letten, zich aan den schijn houden. — (Prov. et fig.) S'arr- en beau chemin, te
halver weg staan blijven; eene onderneming opgeven, als haar welgelukken ophanden was. —
Elkander tegenhouden.
Arrétiste, of Arrétographe, m. Verzamelaar m. van geregtelijke besluiten en vonnissen.
Arrétoir, m. [Tech.] Houvast n., vasthouder rn.; ijzeren tand op den stormrug der bajonet; uitstek om de beweging van 't eene ding op
het andere te beletten enz.
Arrhement, m. liet vooruit of op hand geven
van een gedeelte der kooppenningen, voorheen inz.
gebruikt bij den verkoop van het te veld staande
graan of gewas.
Arrher, v. a. Geld op hand geven (om zich
daardoor van een' koop te verzekeren).
Arrhes,, f. pl. handgeld n. (aan den ver
verhuurder gegeven tot zekerheid van-koperf
eenen koop of huur), godspenning, huurpenning m.;
— onderpand n., waarborg m.: Les hannes oeuvres sont les arrhes du salut, de goede werken
zijn onderpanden, waarborgen der zaligheid.
Arrière, prép. et adv. Weg, van hier. `Lelden
alleen gebruikt dan als tusschenwerpsel in zegswijzen, waardoor men gebiedt henen te gaan en om
afkeer of verachting uit te drukken: Arrière, les médisants ! Weg met, ver van hier de kwaadsprekers!
—Als voorvoegsel komt het in eene menigte woorden voor en beteekent een achter zijn, later zijn.
In de gedaante van bijvoegeljk) naamwoord komt
het voor in den scheepsterm : Vent arrière, voor
achteren. Aller vent arrière,-denwi,va
vlak voor 't lapje varen. - EN ARRIER
E, loc. adv.
Achteruit, achterwaarts, terug, ruggewaarts; —
ten achteren. I1 est en arr- de trois termes, hij is
drie termijnen (betalingen) ten achteren. Etre en
arr- de son siècle, peen' gelijken tred met zijne
eeuw houden. (fam.) Ii vous loue en présence et
vous déchire en arrière, hij prijst u in 't gezigt
en lastert u achter den rug. — En arrière de la
ligne de bataille, achter de slaglinie.
Arrière, m. [Mar.] Achterschip n., de helft
des vaartuigs van den grooten mast tot den ach
-tersvn.
Arriéré, e, adj. (en part. passé van arriérer)
Verachterd, achtergebleven (z. ARRIERER) .
Arriéré, m. Achterstand m., staatsschulden,
welker betaling uitgesteld is; elke achterstallige
schuld; (soms ook) onafgedaan gebleven, niet op
zijn' tijd verrigt werk n.
Arrière-ban, m. Voormalig opontbod n. des
adels tot den krijg; — de gezamentljke edellieden,
wie dat opontbod gold. (Plur. arrière-bans) ; —
laatste en algemeene oproeping f. ter wapening, landA
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Arrière-bee, m. [Arch.] Hoek, kant m. van I (fig.) herfst des levens, ouderdom m. — Van koren
eiken brugpijler stroomafwaarts. (Plur. arrière- en wijn sprekende beteekent het: de laatste maanden, die den oogst voorafgaan. (Plur. arrièrebees.)
Arrière-bonche, f. [Anat.] 4clhtermond m., saisons.)
Arrière-vassal, m. [Féód.] Achterleenman m.
slokdarmshoofd, z. v. a. PHARYNX. (Plur. arrière(Plur. arrière-vassaux.)
bouches.)
Arrière-vasselage, m. [Féod.] Achterleen
Arrière-boutique, f. :Achterwinkel m., win-manschp.
kelkamer f. (Plur. arrière-boutiques.)
Arriere-vonssure, f. [Arch.] AchterwulfArrière-caution, m. [Corn.] Achterborg m.,
borg van een' borg; borgtogt f. voor eene borgtogt. se n., soort van gewelf achter eene deur of vensteropening. (Plur. arrière-voussures.)
(Plur. arrière-cautions.)
Arrimage, m. [Mar.] Stouwing, stuwing f.,
Arrière- change, f. [Fin.] Interest m. van
het behoorlijk plaatsen en vastzetten van de voorinterest, rente f. van rente.
Arrière-ehoeur, m. [Arch.] Achterkoor n., werpen der lading.
Arrimer, v. a. [Mar.] Stouwen, stuwen, de
koor achter het altaar. (Plur. arrière-ehoeurs.)
Arrière-corps, m. [Arch.] Achtergebouw. n. lading naar eisch in het schip plaatsen en vast— [Serr.] Achtergrond m., uit welken de sieraden zetten.
Arrimeur, m. [Mar.] Stouwer, stuwer m.,
opkomen. (Plur. arriere-corps.)
Arriere-cour, m. Achterplaats f. (Plur. ar- die aan de voorwerpen der lading hunne vereischte
plaats geeft.
rière-cours.)
Arriser, v. a. [Mar.] Laten loopen, de raas
Arrière-dent, m. [Anat.] .dchtertand, achterste maaltand m., die lang na de andere uit en marszeilen een weinig laten zakken. (Men zegt
daarom ook dent de sagesse, wipsheids--komten bij verkorting ook riser.)
kies, verstandskies f., geheeten wordt. (Plur. ar l Arrivage, m. Aankomst f. (der schepen of
-rièednts.) goederen in eene haven). (Meer van rivier- dan van
Arrière-faix, m. Nageboorte f.,moederkoek m., zeeschepen gebruikt.)
Arrivant, e, adj. Aankomende. 141s subst.
placenta f.
Arrière-fermier, m. Onderpachter m. (Plur. Le premier arrivant, la première arrivante, de
eerstkomende m. en, f.
arrière-fermiers.)
Arrivé, e, adj. (en part. passé van arriver)
Arriere-fief, m. [Féod.] Achterleen n. (Plur.
Aangekomen; gebeurd.
arrière-fiefs.)
Arrivée, f. .Aankomst, komst f., het aankoArrière-fieffé, m. [Féod.] De met een ach
beleende m. (Plur. arrière-tiet ds.)
-terln men. — [Mar.] Het afvallen, draaijende beweging
Arrière -fleur, f. [Agric.] Nabloesem m. in van een zeilend schip, waardoor de invalshoek van
den zomer of herfst op een' boom, wiens bloeitijd den wind grooter wordt.
Arriver, v. n. (letterlijk) Den i> nier naderen,
reeds in de lente heeft plaats gehad. [Tech.] Nahaar n., datgene, wat de zeemtouwer na de af- bij den oever zijn, landen, aanlangen, belanden,
schaving nog op de huiden heeft gelaten. (Plur. aan de kust komen. (fig. et prov.) Arr- à bon
port, gelukkig de plaats zijner bestemming bereiarrière-fleurs.)
Arrière-foin, m. [Agric.] ,Nahooi n., hooi ken, goed overkomen. — Aankomen (op deze of
geene plaats, zoowel van zaken als personen ) ;van de tweede snede. (Plur. arrière-foins.)
% Arrière-garant, m. Achterborg m., borg (fig.) Bereiken (een doel) , geraken , komen, opklimmen (b. v. tot eene waardigheid) : Arr- à la
van een' borg. (Plur. arrière-garants.)
Arrière-garde, f. [Mil.] Achterhoede f., na- ro`auté, á la fortune, tot de koninklijke waardigheid geraken, tot fortuin komen. — (tam.) Arrtogt, achtertogt m. (Plur. arrière- gardes.)
Arrière-góut, m. Nasmaak m. (doorgaans in a ses fins, slagen, zijn oogmerk bereiken. Ook
zonder bepaling : Avec de la patience on arrive,
ongunstigen zin). (Plur. arrière-gouts.)
Arrière-investiture , f. [Féod.] .dchterbe- met geduld slaagt men. — En travaillant jour et
nuit, nous finirons par arr-, door nacht en dag
leening f. (Plur. arrière-investitures.)
Arrière-ligne, f. [Mil.] Achterlinie, tweede te werken zullen wij eindelijk klaar komen. — Ge
voorvallen , plaats grijpen , geschieden,-beurn,
een
leger.
linie of gelid van
(Plur. arrière-lignes.)
Arrière-main, m. Slag met de keerzijde der zich toedragen, over/Omen. Cela ne m'arrivera
hand of palet, averegtsche slag m. (In dien zin jamais, dat zal mij nooit weder gebeuren, dat zal
doorgaans alleen in 't kaatsspel gebruikt). J'ai ik nooit weder doen. Pareille chose peut arriver
gagne la partie par un bel arr-, ik
i heb de partij à tout le monde, zoo iets kan iedereen overkómen.
door een' mooijen averegtschen slag gewonnen. In Het wordt ook dikwijls onpersoonlijk gebezigd:
hetzelfde spel zegt men in 't vrouwelijk van een' I1 arrive des choses étonnantes, er gebeuren wonroan, die goed met de keerzijde der palet speelt: derljke dingen. — ( fam.) Arrive qui plante, it en
Il a l'arrière•main belle. — [Man. et Vétér.] 't Ge- arrivera ce qu'il pourra, laat er gebeuren water
heele achterdeel van 't paard. (Plur. arrière- wil, 't kan mij niet schelen hoe 't gaat : Cette déense n'arrivera as á cent francs, die uit aa.
mnains.)
al geen honderd francs beloopen. — [Mar.] Arrière-neven , m. Achterneef m. Nos ar
onze naneven, onze laatste nakome--rièenvux, vallen, afhouden: Deux vaisseaux sont arrivés
lingen. — Arrière- nièee, f..dchternicht. (Men sur nous, er hielden twee schepen op ons af. Arrive ! Afgehouden ! houd af! onder den wind!
zegt liever petite-nièce.)
Arrière-panage , m. [Faux et for.] Na- Arrive tout ! geheel afgevallen ! Arr- en dépendrift, nawei If., de tijd, dien het vee na verstre- dant, en rondissant, langzamerhand, trapsgewijs
afvallen. Arr- tout plat, geheel afhouden en met
ken drifttijd nog in de bosschen doorbrengt.
Arrière-pensée, f. Geheime gedachte, ge- dec wind gaan.
Arroche, f. [Bot.] Mel, melde f. (B# 't volk
heim voorbehoud n., gedachte of bijbedoeling f.,
die men voor zich houdt. (Doorgaans in kwaden ook belle-dame, bonne -dame of follette geheeten.)
Arrogamment , adv . Aanmati gq end, ver
zin gebruikt.) (Plur: arrière-pensées.)
verwaandheid, laat--wandel2jk,troschfm
Arrière-petite-pille, f. Achterkleindochter f.
dunkend.
(Plur. arrière-petites-filles.)
Arrogance, f. Aanmatiging, verwaandheid,
Arrière-petit -els, m. Achterkleinzoon m.
laatdunkendkeid f. , eigenwaan m. , trotschheid,
(Plur. arrière-petits-fils.)
Arrière-petits- enfants, m.,pl. .flchlerklein- vermetelheid f., overmoed m.
kinderen.
Arrogant, e, adj. Aanmatigend, verwaand,
Arrière -point , m. [Coutur.] Achtersteek , laatdunkend, trotsch, gebiedend, overmoedig, ver
stiksteek m. (Plur. arrière-points.) — ArrièreOok als subst. gebezigd: Un arrogant, une.-metl.—
pointeuse , f. Stikster f. (Plur. arrière-poin- arrogante, een of een/ verwaande, ingebeelde gek
reuses.)
of gekkin.
Arrière-rang, m. [Mil.] Achterste gelid n.
Arrogation, f. Het aanmatigen.
Arroger (s'), v. pr. Zich aanmatigen, zich
Arriérer , v. a. Vertragen , uitstellen, opschorten (b. v. eene betaling) — s'ARR1ERER, v. zonder grond toekennen of toeschrijven, zich te
pr. Ten achteren blijven, achterlijk zijn (inz. in veel toeëigenen.
betalingen), niet op den vervaldag betalen.
t Arroi, m., Toestel m., toe- of uitrusting f.
Arrière-saison, f. Najaar n., naherfst m.; Se mettre en arroi, en magnifque arroi, zich
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koets en paarden aanschaffen. Het woord wordt
tegenwoordig alleen gebruikt in de gemeenzame
zegswijze: Etre en mauvais arroi, in armzaligen
toestand, schraal in de plunje zijn.
Arrondi, e, adj. (en part. passé van arondir) Afgerond; rond. — Un visage arr-, een vol
gelaat.
Arrondir, V. a. Rond maken, afronden, aan
iets den cirkel-, bol- of cilindervorm geven; —
zamenhançj brengen in bezittingen, landerijen enz.
door er bij te voegen, afronden. — [Gram.] Vloeijend en 'welluidend maken (de zinnen, volzinnen),
afronden. — [Mar.] Op Beringen afstand omvaren (eene kaap, een eiland). — [Peint., Sculp.]
De omtrekken schoon en krachtig doen uitkomen,
afronden. — [Mar.] .flan den rondloop gewennen
(een paard). — S'ARRONDIR , v. pr. Een' ronden
vorm aannemen, rond worden. — Zijne bezittingen
vermeerderen of uitbreiden, rijk worden.
Arrondissage, m. [Tech.] Het afronden.
Arrondissement, m. Het afronden; afronding, rondmaking, aanvulling. L' arr- d' un e période, de afronding van een' volzin. — Gebiedsdeel n., afdeeling f. van Bene provincie (in Nederland,
België), van een departement (in Frankrijk), a rr•ond i ssement n. Arr-maritime, zee arrondissepent Paris est divisé en douze arr- ou mairies.
Arrondisseur, m. [Tech.] .fl fronder m., een
werktuig der kammenmakers.
Arrosage, m. Besproe(jing, bevochtiging f.
Arrosé, e, adj. (en part. passé van arroser)
Besproeid, bevochtigd. — ((am.) Vous voilk joliment arrosé, nu zijt ge mooi nat.
Arroser, v. a. Besproeijen, bevochtigen, begieten; — Bespoelen, om-, doorvloeijen (van rivieren sprekende). — [Cuis] Arr- Ie roti, het gebraad bedruppelen, begieten. — (fig.) Arr- son
pain de ses larmes, zijn brood met tranen besproeijen (doorweeken, eten) , in ellende of droe fdezd leven. Arr la terre de ses sueurs, door
zwaren landarbeid aan den, kost komen; zijn
brood in 't zweet zijns aangezigts eten. — (fig. et
faro.) Arr- des créanciers, schuldeischers met kleine
sommen op afkorting paaijen. A-vez soin d'arrces gees-lb, tracht die menschen door kleine geschenken, door mooije woorden voor u te winnen. —
Les intéressés dans cette entreprise fourniront
felle somme pour arr-, de betrokkenen bij die onderneming zullen deze of die som bijeen brengen
om in de onvoorziene uitgaven te voorzien. Arrdes actions, nabetalingen op actiën doen. — s'ARROSER; V. pr. Besproeid enz. worden.
Arrosoir, m. Gieter m., bes rengvat n .
nen.
Arrugie, f. Afïeidingskanaal n. der mij
Ars, m. pl. [Vétér.] Schenkels, schoften, leden,
beenen van een paard; — schriftaderen: Saigner
un cheval aux quatre ars, een peard aan alle
vier de beenen laten.
Arsenal, m. Tuighuis, wapenhuis n., bewaar
voor allerlei wapens en krijgsvoorraad,-plats
arsenaal n, ; ars- d'artillerie, artillerie-werkplaats f., constructie-arsenaal ; ars- maritime, zee-arsenaal (waarin al het vereischte ter
uitrusting eener vloot voorhanden is); ars- de
;énie, arsenaal voor den krïjgsbouw.
Arséniate, m. [Chim.] 4rsenikzuur zout.
Arséniaté, e, adj. [Chim.] Met arsenikzuur
verbonden.
Arsénle, m. [Miner., Chim.] Arsenik, arsenicum n., een enkelvoudig metaal, vermaard door
de hoogst vergiftigende eigenschappen van al zijne
verbindingen, onder welke het oxyde blanc d'ars-,
wit arsenicum-oxyde of arseni, zuur onder den naam
van r o t t e k r u i d algemeen bekend is. — Ars- subli
gesublimeerd arsenik, in den handel bekend als-mé,
vliegensteen (eierre a mouches) of kobalterts.
Arsénical, e, adj. [Chim.] Wat tot arsenik
betrekking heeft: odeur ars -e , arsenikreuk. —
Arsenik bevattend: Sels arsenicaux, arsenikzouten.
Arsénicite, adj. [Minér.] Met arsenigzuur
verbonden kalk.
Arsénie-oxydes, m. pl. [Minér.] Verbindingen van het arsenik met de zuurstof.
Arsénie, e, adj. [Chim.] Arsenik bevattend.
Arsénieux, lease, adj. [Chim.] Acide ars -,
orsenigzuur n. (z. ond. arsénic).
Arsénifère , adj. [Chim.] Toevallig arsenik
„
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bevattend.
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ARRONDI

Arsénique, adj. [Chim.] Acide ars-, arsenik-

zuur.

Arsénite, m. [Chico.] Arsenigzuur zout.
Arséniure, f. [Chim.] .drsenik-verbinding.
Arsin, adj. m. Du bois arsin, door 't vuur,

door brand beschadigde booroen.
Arsis, f. [Pods. et Mus.] Stem-, toonverheffing f.;
— opheffing f. der hand tot maataanduiding.
Arsure, f. [Agric.] Brand m. (eene graanziekte).
Art, m. Kunst f., wijze van eeneg werk volgens
zekere regelen te verrigten; bedrijf, beroep, handwerk n.; wetenschap f. Arts mécaniques, werk
kunsten (die vooral den handenarbeid-tuigeljk
of 't gebruik van werktuigen vereischen) . Arts libéraux of beaux arts, vrije of schoone kunsten (die
inzonderheid de werking van verstand en ver
vorderen). Arts d'agrément, kunsten van-belding
vermaak, kunsten, die de opvoeding versieren, sierkunsten (teeken-, toon-, danskunst enz.). — Kunst,
in tegenstelling met natuur: La nature peut infiniment plus que ]'art, de natuur vermag oneindig
meer dan de kunst. (fig.) I1 n'y a point d'art dans
ses éerits, eest la nature qui parle, er is geen
, kunst in zijne schriften, 't ss de natuur, die er
uit spreekt. — Kunst, in den zin van: kunst
bedrevenheid, bekwaamheid, geschikt--vardighe,
heid, behendigheid f. L'art merveilleux des abeilles, de verwonderlijke kunstvaardigheid der bijen.
Ouvrage fait aver art, met bekwaamheid, bedreveliheid gemaakt werk. — Kunst, in den zin van
g emaaktheid, gekunsteldheid, gezochtheid, of ook:
kunstgreep, list, geslepenheid f.: L'art pence dans
tout ce qu'il dit • Cette femme est tout art. — Soort
van vischnet, doorgaans boulier genoemd. — Le
grand art, de kunst of het geheim om de metalen
in goud te veranderen.
Artémise, f. [Bot.] Bijvoet m., z. V. a. AR,

MOISE.

Artémisié, e , Artémisioide, adj. [Bot.)=
Bijvoetvormig.
Artémon, m. [Mécan.] Derde takelblok.
Artère, f. [Anat.] Polsader, slagader f.
Artérévrisine, m. [Méd.] Tegennatuurlijke
uitzetting f. eener slagader.
Artérialité, of Artériosité f. [Méd.J Eigenscha n. van 't slagaderlijk bloed, slagaderlijkheid f.
rijkdom m. aan slagaderen.
Artériectasie, f. [Méd.] Buitengewone slagaderuitzetting f., slagadergezwel n.
Artériel, le, adj. [Anat.] Slagaderlijk, de
slagaderen betreffende : Sang art-, slagaderbloed.
Artérienx, eiise, adj. [Anat.] De slagaderen
betreffend: Veine artérieuse, slagader f.
Artériographe, m. [Anat.] Slagader-beschrjver m.
Artériographie, f. [Anat.] Slagaderbesch7 ving f. — Artériographique, adj. Wat die beschrjving betreft.
Artériole, f (verklw, van artère) [Anat.]
Kleine slagader f.
Arté riologie, f. [Anat.] Slagaderleer f.
Artériorrhagie, f. [Med.] Slagaderbloeding f.
Artériosité, f., z. ARTËRIALITE.

Artériotomie, f. [Chit.] Kunstmatige slagaderopening f.
Artérite, f. [Méd.] Slagader- ontsteking f.
Artésien, ne, adj. Van Artois. — Puits
art-, artesische put n. (naar 't graafschap .Artois
in Frankrijk, waar men die soort van putten het

meest geboord heeft.)

Artétisque, adj. [Didact.] Van een lid beroofd.

A rthanite, f. [Bot.] z. CYCLAME.
Arthralgie, f. [Mécl.] Gewrichtspijn. f. — Ar thralgique, adj. Wat de gewrichts r^ n betreft.
Arthrembole, m. [Chit.] Werktuig ter zet-

ting van ontwrichte ledematen.
Arthrifage, adj. [Méd.] Jichtgenezend.
Arthrite, f. [Med.] Jicht f. in 't algemeen, gewrichtspijn f. — Arthritigne, adj. Jichtig, de
jicht, de gewrichtsziekte betreffende.
Arhtroeace, f. [Méd.] Gewrichtsziekte f.
Arthrocaeologie, f. [Mid.] Ontwrichtingaleer f.
Arthrodie, f. [Anat.] Ondiepe, oppervlakkige
inwrichting f. van een been.
Arthrodynie, f. [Méd.] Gewrichtspijn .f.
Arthrombole, f . [Chit] . z. COAPTATION.

Arthroméninge, f. [Anat.] Gewrichtsvlies n.

ARTHROMÉNINGITE

-

Arthroméningite, f. [Méd.] Gewrichtsvlies-
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(zeker vuurwerk) . — ARTIFICES, m. p1 . [ Mecan.J

Molen- en waterwerken; — houten blaasbalgen.
Artificiel, le, adj. Kunstmatig, door kunst
Arthron, m. [Anat.] Gewrichtsverbinding f.
Arthronalgie, f. [Méd .1 z. v. a. ARTHRALGIE. gewrocht (in tegenstelling met naturel , natuur
nagemaakt. Fleurs art -les kunstbloemen.-lijk),
Arthrophlogose, f. [Med.] Gewrichtsontste[ Astr.] Jour art-, de tijd tusschen den op- en onking f.
Arthropuose, f. [Md.] Gewrichtsettering f. dergang der zon (in tegenstelling met jour naturel,
Artialiser, V. a. (pr. t e) plan de regels der natuurlijke dag van 24 uren) : [Phys.] Aimant
art- , kunstmagneet, stuk ijzer , waaraan de
kunst onderwerpen, door de kunst wazigen.
Articlhaut, m. [Bot.] _17•tisjok f. Le cul of magnetische kracht is medegedeeld.
Artificielleinent , adv. Kunstmatig, door
foin, la pomme, les Gardes de fart-, de stoel, de
kunst (in tegenstelling met naturellement) : Ces
kop, de stelen of bladribben der artisjok.
artisjokken
beplant
fontaines vont art-, die fonteinen springen door
Artiehautière, f. ATet
veld n.; — bewaarplaats f. der artisjokken; —pot m., kunst.
Artificier, m. Vuurwerkmaker in.
waarin men de artisjokken kookt. — IJzerwerk n.,
Artificieusement , adv. Behendig, kunstig,
net punten en haken bezet, om doorgang of overlistig, sluw, op sluwe, bedriegelijke wijze.
klimming te beletten.
n.,
geBewegelijk
gewricht.
Artificieux , euse, adj. Listig, loos, sluw,
Article, m. [Anat.]
lid n. knok, kneukel, knokkel m. (In dien zin gevat (altijd in ongunstigen zin), arglistig, door.
meestal vervangen door articulation, behalve in slepen, doortrapt.
t Artillé, e, {en part. passé van artfller)
Amputatïon de fart-, afzettin g van een lid op
de plaats van 't gewr (cht) — [Bot.] Naam van Van geschut voorzien (schip) .
plant Artiller, v, a. Van geschut voorzien, met
de geledingen, knodden 0/ knoopen der
tenstengels en van de ruimte tusschen twee ge wapens uitrusten.
i k e 1 n., a fdeeling of ondera f--leding.—írt
t Artiller, m. Synoniem met ARTILLEUR.
Artillerie, f. Grof geschut, geschut n., met al
deeling f. van eene verhandeling, geschrift, wet,
rekening enz., lid, stuk, deel, onderdeel punt n., wat daartoe behoort, artillerie f. Grosse art-,
n.;
de siège, zwaar geschut, belégerinqsgeschut; Artrekeningspost m. ; — hoofdstellin g f., hoo/deunt
--^ voorwaarde f. beding n. ; -- n., stof f.; do campagne, veldgeschut, velaistukken; Une pièce
— bepaalde soort van koopwaren, handelsartikel n. d'art-, eest kanon, houwitser enz„ vuurmond m,
--Article do foi, geloo fspunt, geloofsstuk, geloo fsar- — De troepen, die 't geschut bedienen, de artiltikel n. (fam.) Grofre une chose comme un art- de lerie, de artilleristen. — Geschutkunde f.
Artilleur, m. Geschutsoldaat, kanonnier, ar
foi, iets vast en zeker gelooven, iets als 't evangelie
-ti/hersm.
a fart- de ia mort, op ster .
gelooven. (Loc.) Etre
Artimon, m. [Mar.] Bezaansmast m., ach
ven lig,q en. C'est un art- à part, dat is eerre op zich
Voile d'art- of enkel artimon, be--tersma.
zelve staande zaak, dat moet niet met het overige
verward worden. C'est un autre art-, dat is '(Vat zaanszeil n., bezaan f.
Artisan, m. ..4mbachtsman, handwerksman ,
anders. l! et I re tout en un art-, alles ondereen ('1/'
in eerre massa werpen; alles over eengin kam sche- handwerker m. , oefenaar eener werktuigelijke
ren. (Bron.) Manger tout son lien en un article, kunst (te onderscheiden van artiste); oorzaak f.,
al zijn goed in korten, tad doorbrengen. — [Gram.] bewerker, uitwerker m. : Etre fart- de sa fortune,
Lidwoord, geslachtswoord, a r t i k e l n.
de son malheur, de oorzaak (bewerker, grondlegArtieulaire, adj. [i\.nat, Méd.] Wat de ge- ger) van zijn eigen fortuin, ongeluk z(jn. Art-s
wrichten aangaat: Cavite, maladie art-, geu'richts- d'iniquité, werkers van on-geregtigheid. — (Sedert
holte, gewrichtsziekte f. — [Bot.] Feuilles art-, ook zoo vele vrouwen handenarbeid verrigten, heeft
bladeren, die uit de geledingen des stengels voort azen een vrouwelijk woord artisane voorgesteld.)
Artison, Artuson of Artoison, m. [H. n.]
komen.
Artieulo,tion, f. Gewrichtsverbinding , gele Houtworm m., pelsmot, kleedermot f.
Artisoniné, e, adj. Van de motten doorvregewricht, lid, gelid n., knokkel m. — Dui--dinqf.,
delijke en zuivere uitspraak f. der woorden en ten, van de wormen doorknaagd, wormstekig.
artikelsgewijze
Liáso
Artjste, m, Kunstenaar, kunstoefenaar m.,
hunne deelen. — [Jur. j
uiteenzetting, ontwikkeling f. der feiten. — Za?nen- beoefenaar van de schoone kunsten, of v aan eens
vatting, ineenvatting f. van twee 01' meer al of niet werktuigelijke kunst, waaraan verstand en vers
bewegelijke stukken.
beelding veel deel hebben: Un sculpteur, un peinArticulé, e, adj. (en part. passé van articuler) tre, un musicien, an architecte, un poète, un ac-,
geledingen
voorzien;
inteur soot des artistes. — Vaak staat het voor den
Geleed, met g ewrichten (')f•
gewricht; — duidelijk uitgesproken -ARTICULES , m. naam van het bedrijf (even als het nederduitsche
pl. [H. n.] Gelede dieren, eerre der vier groote a f- meester) en wordt dan, bij misbruik op velerlei
deelingen, waarin men tegenwoordig het dierenrijk beroepen toegepast: Art- vétérinaire, veearts, Artverdeeld (de andere heet,en vertéhres. werveldie- perruquier, pruikmaker, Art- pédicure, eksteroogren, mo11usques, weekdieren, en zooph7Ttes, straal- snijder enz. — La nature est le premier des artis(1111(11).
tes, de natuur is de eerste, voornaamste kunArticuler, V. C. De woorden en hunne deelen stenaar. — Ook in 't vrouwelijk gebruikt : Un
duidelijk en zuiver uitspreken, a r t i k u l é r e n. — jeune artiste.
Artistement, m. Kunstig, vernuftig, kunstrijk.
[Jur. ] Een feit van lid tot lid uiteenzetten, ontwikkelen en ordelijk voordragen; — een voorval
Artoearpe, m. [Bot.] Broodvruchtboom m.
Artoison, m., z. ARTISON.
bevestigen en in al time bjzonderheden voordragen,
Artolátre, m. Broodaanbidder m. (als schimp?
— S'ARTICULER, V. pr. [Anat.] Met gewrichten of
geledingen vereeni.gd zijn. — [Gram.] _Ce mot sal- woord gebruikt van de R. Katholij j=en, die aan de
ticule diiticilement, dit woord laat zich bezwaar- wezenlijke tegenwoordigheid des $gieren in de heetie gelooven) .
li,/k goed en zuiver uitspreken.
Artolithe, m. [Minér.] Broodsteen m., naam
Artieuleeix, eume, adj. H. n.] Uit gewrichvan steenen, die er als brood uitzien.
ten samengesteld, vol gewrichten o f knokken.
j rtomel, m. Pap f. van brood en honig.
Artiei, le, adj. (pr. t. —c). Wat de kunst beArtonomie, f. Kunst f. van broodmaker. -treft, tot de kunst behoort.
t Artier, m. (pr. it-ti-ill) Kunstenaar, ge- Artonomique, adj. Wat tot die kunst betreftking heeft.
leerde; student m. in de wi sbegeerte.
Artophage, adj. Van brood levend; veel brood
Artifice, m. Kunst, kcunstbekwaam-heid, berl revenlieid, geduldige en vernuftige 'i itt'oeiinj 1'. etend (bijnaam, dien. de Grieken aan de EgypteCette machine gist faite ave (' un art £ merveilleux, naren gaven).
slat werktuig is met verwonderlijke kunst ( (1ll( rArtnson, m., z. ARTISON
kunstigst) gemaakt. (fig.) Sr soutenir par art-, zich
Arum, m. (pr. a-romm) [Bot.] .iron o f arum,
met kunst en vlijt, met zorg en moeite staande hou kalfsvoet; gemeene aronskelk n.
Arundinaeé, e, adj. [Bot.] Rietachtig; op
Ne vivre que par art-, niet dan met moeite-rden.
en zuinigheid een bestaan vinden. — List, kunst- of bij riet rroeijend. — ARUNDINACÉES , f. p .
11(7), kun.stenaril, boosh.ei.d, sluwheid, arglistigheid, Rietgewassen; — versteeningen van verscheiden
verschalking f., boze streek m. — Feu d'art-, rietsoorten.
kunstvuur vuurwerk n. Art- d'eau, waterrot f.
Aruspice, m. [Ant. rom,] Offerbeschouwer,
ontsteking f.
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ARUSPICISME

ASILE.

oferwigchelaar , waarzegger uit de ingewanden
van geslagte dieren, harte s p ex m.
Aruspicisme, m. [Ant. rom.] Kunst f. der
of'erwigchelaars.
Aryan, m. [H. n.] Schroefmossel f., schroef
schelpdier van Kaap-Verd.
-vormig
Arvicole, adj. in bouwvelden levend.
Arviculture, f. [Agric.] Wetenschap van de
tot den graanbouw vereischte werkzaamheden.
Arvien, ne, Arvin, e, adj. Op akkers groeiend.
Aryténoide, adj. [Anat.] Bekervormig : Cartilages ar-s, bekervormige kraakbeenderen van het
,strottenhoofd: — Aryténoïdien, ne, adj. Wat
tot die kraakbeenderen betrekking heeft.
Arzegaie, f. [Ant. mil.] Soort van oostersche
werpspies f., ook zagaie, zagaai, genoemd.
Arzel, m. Witvoet m., naam, dien de paarden
geven aan een paard, dat witte achtervoeten-artsen
en eerre witte kol heeft.
As, m. telas n., enkel punt op eene van de zij
oog n. Amener des as, azen-densoblt,
gooijen. — Enkel teeken op Bene speelkaart; die
speelkaart zelve : as de coeur, de trefle, de carreau, de pique, harten-, klaveren-, ruiten-, schoppen-aas. — _4s m., oud-romeinsch pond van 12 ons;
ook eerre oud-romeinsehe kopermunt.
Asangue, f. [Astr.] .De lier f.
Asaphie, f. [Méd.] Onduidelijke uitspraak,
zwakke, doffe of heesche stem, * heeschheid f.
Asares, m. [Bot.] Hazelwortel m., mansoor n.
Asarine , f. [Bot.] Valsche hazelwortel m.,
europeesch mansoor n. -- [Chico.] 41kaloïde n. uit
den hazelwortel, soort van kamfer f.

want m. in opklimmende lijn. Le manage est défendu entre les asc-s at les descendants en ligne
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Asbeste,

m., z. v. a. A11IIANTE.

Asbestiforme, Asbestoïde , adj. [1:1. n. et
Bot.] Naar asbest gel kende.
Asboline, f. [Chim.] Een geel, olieachtig, in
water oplosbaar bestanddeel van het roet.
Ascarides, m. pl. [H. n.] erfars- of endeldarmwormen, sp oelwormen.
Ascendance, f. Gezag n., meerderheid f. (In
dien zin zelden gebruikt.) — [Généal.] 1 fstamming
in opklimmende lijn. — [Astr.] Reneging f. eereer
planeet , die zich boven den horizont verhei ft.
—Anat.] Opstijging f. (in vele ligchaamsvaten) .
— [(Math.] Reden af verhouding eener reeks, welker
termen aanwassen. — [Mus.] Harmonie f., door
eene reeks van npploopende quinten teweeg gebral.
Ascendant, e, add. Opgaand, opst( Bend, opklimmend. [Astr. I Astres asc-s, klimmende sterren.
Noeud ase-, klimmende knoop, _het punt, waarin
eene planeet den dierenriem snijdt van 't zuiden
naar 't noorden , aande. Signes ac-s, klimmende
teekens van den dierenriem (ram, stier, tweelingen;
steenbok, waterman en visschen). [Math.] Progression aso -e, opklimmende reeks f. (welher termen gedurig grouter worden). [Astrol.] Degré of
Point asc-, klimmende graad m., klimmend punt n.,
punt des dierenr%ems, dat op het oogen.blik van
iemands geboorte zich boven den horizont verheft.
[Généal.] Ligne asc-e, opklimmende lijn of linie f.
(ouders, grootouders enz.). [Anat.] Aorte arc-e;
opstijgende slagader f. (die 't bloed opwaarts voert) .
Veine cave aso -e, opstijgende holle ader f. (die het
bloed van de onderste deden naar het hart voert.
[Mus.] Harmonie aso -e, klimmende harmonie f.
(uit eene reeks van o gaande quinten geboren).
Ascendant, m. [pAsir.] Klimmende beweging f.
eereer ster : [Astrol.] Graad m. van den dieren
boven den horizont komt op 't oogenblik-riem,d
van iemands geboorte. Savoir l'asc- de qn., iemands geboortester kennen, weten onder welk gesternte hij geboren is. Il avail Mars a l'asc-, hij
was in Mars geboren. -- Natuurlijke neiging, geneigdheid, overhelling f. (als veronderstelde invloed
eenex ster) Asc- irresistible , onwederstaanbare
neiging f. Il na pa resister it son aso- fatal, hij
heeft zone heillooze neiging (zijn noodlottig gesternte) geen. Uveêrstand kunnen bieden. — ( firj.) Zekere
natuurlij ke en onverklaarbare meerderheid van den
Benen mensch op den anderen , invloed m. , gezag ; vermogen, ozerwigt n., heerschappij f. : Prenen invloed
i
dre sur qn. de l'asc-, een' overwegend
op iemand krijgen. J'ai l'asc- sur lui au jeu, in 't
spel ben ik hem de baas. — [Pffiil.] Heerschende
neiging, hoofdneiging f.; bijzonder noodlot n. —
[Geneal.] Persoon, van Wien men afstamt, ver-

directe, het huwelijk is verboden tusschen bloed
opgaande en afdalende linie. -verwantig
Ascension, f. Opstijging f.: opklimming, bestij
ging, beklimming f.: Asc- au Mont-Blanc , beklim
ming, f. van den Mont-Blanc; Asc- dun ballon,
opstijging van een' luchtbol. [Pbys.] Asc- de la
seve dans la tige, de l'eau dans la pompe, du mercure dans Ie barometre, opstijging van het sap
in den stam, van het water in de pomp, van het
kwik in den barometer. [Rel.] (Hemelvaart, opvaring f. Jour de l'asc-, hemelvaartsdag m. -- Schilderj f., die de hemelvaart van Christus voorstelt. --[Astr.] Asc- droite, oblique dune étoile, regte,
schuinsche klimti sing of a see n s t e f. eereer ster,
de graad of het punt des evenaars, dat zich te jelijker tijd met die ster in de regte of in de schuin
sfeer bevindt.
-sche
Aseensionnel, le, adj, Opwaartsstrevend:
Force asc-le, opstijgingskracht f. — [Astr.] Différence asc-le , klimmingsverschil n. , a s c e ns i o n n a a l-d i f f e r e n t i e f., verschil tusschen de
regte en schuinsche opklimming eener ster.
Ascète, m. Streng vroom mensch, deugdbeoe enaar m.
Aseétique, adj. Streng vroom, godvruchtig,
stichtelijk, tot een zedelijk goed gedrag opwekkende,
ascetisch : Ouvrage asc-, stichtelijk geschrift. —
Ook als subst. gebruikt: Ure ascétique, een streng
vrome; schrijver van stichtelijke werken, a s c e-

ticus m.

Ascétisrne, m. Staat, toestand m. van iemand,
die zich b ij uitsluiting aan een godzalig leven toewijdt.
Aschémie, m. [Astr.] De kleine Hond m.
Aschéne, m. [Astr.] De groote Hond m.
Aseidie, f. [H. n.] Eerste geslacht van hoofde
boze plaatdieren, scheede, zeescheede f.
Aseidié, e, adj. [Bot.] Kelk- of beursvormig.
Asciens, pl. [Géogr.] Onschaduwigen, scha
bewoners des heeten aardgordels , die-duwlozen,
geen schaduw werpen , omdat de zon regt boven
hen staat.
Aseite, f. [Méd.] Buikwaterzucht f., bepaal
waterzucht f. van den onderbuik.
-deljk
Aselépiade, f. [Bot.] Zwaluwwortel m., een
talrijk plantengeslacht, waartoe de syrische zijde
(asel- de Syrie) of stinkende gouwe f. be--plant
ASCLEPIADE, adj. en subst. m. Asklehoort.
piadisch vers n., grieksche of latijnsche voetmaat,
bestaande uit een' trochaeus of een spondeus, twee
choriamben (in 't groote uit drie) en een iambus.
Aselépies, f. pl. [Ant. gr.] Feesten ter eere
van . sculapius en Bacchus.
Ascolies, I. pl. [Ant. gr.] Feesten ter eere van
Bacchus.
Aseophore , m. [Bot.] Soort van paddestoel m., welks top naar een' kleinen buidel gelijkt.
lséité , f. [Schol.] Volstrekte onafhankelijkheld (van God).
Aselle, f. [1í. n.] Waterpissebed f. — Asellide, adj. Naar eene waterpissebed gelijkende.
Ases, m. p1. [Myth. scand.] telsen, het nieuwe
godengeslacht, uit 13 goden en 18 godinnen bestaande, geboren uit het huwelijk van Odin en
Freya.
Asexe, adj. [Bot.] Geslachteloos.
-

Asiarchat, m. (pr. eh = k) [Hist. gr.] Waar

digheid van Asiarch (z. het volgende woord).
Asiarque, m. [Hist. gr.] Asiarch m., regéringspersoon in zekere grieksche steden van Azië,
bekleed met het hooge priesterschap en met het regt
van voorzitting bij de gewijde spelen.
Asintique, adj. Aziatisch, wat uit Azie is,
aan Azie en zone bewoners eigen is. Luxe as-,
aziatische, overdrevene, buitensporige weelde.
Moeurs as-s, aziatische, verwijfde, weekeljke zeden. Style asiatique, aziatische stijl m., asiatismus m., gezwollenheid, nuttelooze redepraal . f. —
ASIATIQUE, m. et f. Aziaat, m en f., hij of zij, die
in Azië geboren is.
Asfile, Asyle, m. vrijplaats f., toevlugtsoord n.
voor personen, die door de wet vervolgd werden,
as y l n.: L'abus des asyles les a fait abolir, het
misbruik der vrij plaatsenheeft ze doen afschaffen;
-- elke schuilplaats, veilige wijkplaats f.; — elh
huis of elke inrigting ter verpleging van ongeluk-

-

ASINDULE

kigen, godshuis, gasthuis, hospitaal: asyle des orphelins, des vieïllards, weeshuis, oude-mannenhuis. n. — ook enkel: woning f., verblijf, huis,
dak n., haard m.: Ce mendiant est sans asfile. —
(fig.) De persoon of zaak, die beschermt of beveiligt,
beschermer, toevlugt, toeverlaat, schuts m., schild n.
beukelaar m. Un prince dolt être las- des malheureux. --Salle d'asile, kleinkinderschool, bewaarschool f. (voor kinderen van ongeveer 2 tot 6 jaren).
— [H. n.] Kleine grasmusch f., vliegeneter m.; —
vleeschetend insect n., horzel, p aardevlieg f. —
Asilique, adj. Naar 't geslacht dier roofgierige
insecten g elijkend.
Asindule, m. [H. n.] Soort van vliegende waterspin f.
Asine, adj. [Prat.] : Bête asine, ezel of ezelin.
Asinerie, f. Ezelachti g heid (z. ANERLE).
Asitie, f. [Méd.] Onthouding I. van spijs,

ASPIRÉ.
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Aspérifolié, e, adj. [Bot.] Scherp- of ruw-

bladerig.

Aspérité, f. Ruwheid, oneffenheid, hobbeligheid
(van een' grond, van een' stengel, blad enz.); —
fig. stugheid, onbuigzaamheid, stuurschheid f. (van
karakter, humeur).
Aspermaste, T. [Méd.] Zaadgebrek, n.
Aspermatisme, m. [Méd.] Moeijelljke zaad
-ontlasigf.
5 Aspersement, m., en Asperser, v. a. (liever
ASPERSION, en ASPERGER) .
Aspersion, f. Besp rengin g , besprenkeling, besproeging f. (inzonderheid met wfjwater). Ba tême
p ar asp-, doop door besprenging ; — ook [Méd.]
bestroo(jing met ,geneeskrachtig oeder.
Aspersoir, m. W' kwast, kwisp
el m.
Asperule , f. [Bot.] Welriekend megerakruid n., wilde lelie f., sterleverkruid n., woudmeester m.
z. v. a. ANOREXIE.
Asphalite , m. [Anat.] Vijfde of laatste
Asode, adj. [Méd.] Met benaauwdheid, groote
i
s
c
h:
Fièvre
lende-wervelbeen n. ; — [Minér.] asphalt, waarvan
ing
verbonden,
a
s
o
d
onrust en walg
asode of Asodès (pr.—dèce) f. Koorts met be- men een' waterwerenden mortel maakt, p i s s a sp h a 1 t n . (z. PISSASPHALTE) .
naauwdheid en walging, braakkoorts f.
Asphalte, m. [Minér.] Soort van jodenlam
Asorra, f. Zekere lange trompet, f.
Asote, m. [H.n.] Soortvanmeirval(zékerevisch). f. en n., jodenlfjm van Judea, berg- of steenhars T.
asphalt
n.
Asoter, z. ASSOTER.
Asphodèle, m. [Bot. Goudwortel m., slaapAspalace, Aspalax, m. [H. n.] Motrat T.
Aspalathe, m. [Corn.] Naar aloe riekend lelie f. affodil, a sp hodil m.
Asphodéle, é, Asphodéloide, adj. -[Bot.]
hout, dat tot inlegwerk gebruikt wordt, ameriNaar a f'odil geljjicende, affodilvormig.
kaansche ebbenboom.
Asphyxie, f. [Méd.] Polsstilstand m., hoogste
Aspalax, z. ASPALACE.
pschorsing f.
Asparagine, f. [Chien,] Aspersie-stof f., een graad van onmagt f., schijndood m., ti
onzijdig, kristalliseerbaar, stikstofhoudend bestand der levensversch jnselen.
Asphyxié, e, adj. (en part. passé van aseerst in de longe uitspruitsels van aspen--del,ht
sic, later ook in de wortels van zoethout, smeer p hyxier) Door schjjndood getroffen, in doodsonmagt
wortel enz. gevonden.
-wortel,a liggende, g e a s p h y xi ë er d. — Ook als subst. m.
Asparaginé, e, Asparagoide, adj. [Bot.] en f.: schjndoode, nnmagtige.
Asph,yxier, v. a. Diepe onmagt teweeg brenA sp ersze-achteg, naar aspersie gelijkend.
Asparagolithe, m. [Minér.] Aspersie-steen m. gen , van alle levensgevoel berooven, schpndood
maken. - S'ASP}IYXIER, v. pr . Zich door stikking,
Aspartate, m. [Chien.] Spersiezuur-zout n.
Aspartique, add. [Chien.] Sel asp-, aspersie- door kolendamp dooden.
Asphyxique, adj. Schijndood, diep onmagtiq.
zuur.
Aspic, m. [H. n.] Aspisslang, nater, adder f.
Aspe g Asple, m. [H. n.] Zekere visch van
[cyprinus aspius]; — [Manuf.] met gevaarlijke beet; -- (fig.) lasteraar, kwaad
't kar
langue d'aspic, lastertong f. -- [Bot.]-sprekm.;
Soort van zijdehaspel m.
Aspect, m. (pr. as-pèk) Aanblik m., gezigt n., Spfjk, kleine lavendel, spi klavendel f.; huile dasbeschouwing f. van eenig voorwerp; l'asp- des pi spijkolie f. — Cuis.J Zekere koude vleeschbeautés de la nature, de beschouwing van de of vischspijs met geleiachtsge saus. — [ Mii.] Zeker
schoonheden der natuur; l'asp- de la mort, de aan stuk geschut m., twaalfponder, aspik m.
Aspidisque, m. [H. n.] Soort van infusiedoods ; — de wijze, waarop eenig voor-blikdes
zich aan het oog voordoet, voorkomen, uit--werp (tientjes (ook aspidice). —[Anat.] Sluitring van den
•
zigt, aanzigt, aanzien n.: Un homme dun asp- aars [sphincter ani] .
Aspidophore, m. H. n.] Schilddrager m.
repoussant, een mensch van terugstootend voorko(zekere
visch).
dit
huis
heeft
—
As
dophoroides,
m. pl.
asp-,
bel
vette
maison
est
en
men;
een schoor, uitzigt; son asp- est à l'orient, het ziet [H. n.] Schilddragers.
Aspini, m. Zekere geneeskrachtige droogerij T.
op 't Oosten uit ; — ook: de verschillende gezigtsAspirail, m. [Tech.] Oventrekgat, fornuisgat,
punten, onder welke zich eene zaak voordoet: Examiner, considérer une chose sous tous ses asp-s, zuiggat H. (pl. ASPIRAUX).
Aspirant, e, adj. [Hydraul.] Pompe asp-e,
beschoualle
zijden
onderzoeken,
van
Bene zaak
wen. — [Astrol.] De onderlinge stand der p laneten trekpomp, zuigpomp f. (in onderscheiding van
of sterren met opzigt tot den invloed, dien men poen pe foulante, die door drukicing werkt) . -- Als
haar op 's menschen lotgevallen toekende, asp e c t n. subst.: hij of zij, die naar een post, ambt,ywaarEtre né sous un heureux as p -, onder een geluk digheid dingt, aanzoeker, dinger m., aanzoekster,
(een' heilspellenden sterrenstand) geboren-kigaspect ctingster f. Asp- de marine, adelborst, jonker m.
zyn. [Mar.] L'aspect d'une terre, d'une cote, het Asp- militaire, kadét m.
Aspirateur, m. [Tech.] Luchttrekker, trekopdoen van land of kust.
buis (z . VENTILATEUR).
Asper, m. [.H. n.] z. v. a . APRON
As iratif, five, adj. [Gram.] Sí gne as p-,
As p ereette, f. [Bot.] Klavergras n., spaan
klaver f.
-sche aana^mingsteeken n. Lettre asp-lye, letter f, die
Aspérelliné, e, adj. [Bot.] Ruw of scherp met aanademing wordt uitgesproken, geaspireerde
letter.
op 't aanvoelen.
- Aspiration, f. Inademing, ademhaling f.,
Asperge, f. [Bot.] -4spersie, spersie f. Couche
d'asp-, spersiebed n. -- (fig. et pop.) C'est one asp-, ademto g t m., het inhalen der lucht in de longen;
en
schraal
mensch. ook het inzuigen der lucht b# de planten door de
une asp- montée, 't is een lang
Asperger, V. a. Besprengen, bes renkelen, vaten der wortels en bladeren (het tegengestelde
zacht besproefjen, bedruppelen, kwispel n (vooral van expiration) ; — [Hydraul.] werking der zuigof trekpompen, zuiging f.; - [Gram.] aanademing
van zekere ceremoniën der kath. kerk g ebezigd).
Aspergeree, f. [Jard.] Spersie-veld, spersie- (aspiratie) van een' klinker: L'aspiration de
]

.

bed n.
Aspergès, m. (pr.—gèce) Gemeenzaam woord
voor Aspersoir (z. old.) ; — het tijdstip van 't bespren en met wijwater; On en était à l'asp-, men

1'h est moins forte en franais qu'en hollandais.
— Ascét.] Verzuchting tot God, innige zielsverhe f fing, zielezucht f. --- Mus.] Verlenging f. des

zangtoons van de lagere tot de hoogere noot; soort
was (met de dienst) tot de besprenging gekomen.
van voorslag m. op 't klavier.
[Bot.]
Schimmel
f.
Aspiratoire, adj. [Anat. et Physiol.] Faculté
Aspergille, f.
As ergillaire , Aspergilloforme, adj. asp-, inademings-, inzuigings-vermogen.
Aspiré, e, adj. (en part. passé van as p irer)
[Bot. ]Naar een' w kwast gel'jjkende, kwispelvormig.
Aspergoute, f. [Bot.] Vroegere naam der [Gram.] Aangeademd, g easpireerd. line h
aspirée, eene aangeademde h.
spurrie f. (spargoute).
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t% Aspirement, m. Inademing f. der lucht ; —
vurig verlangen n.
Aspirer, V. a. Inademen, ademhalen, de lucht
in de longen trekken; — [ Hydraul.] Opzuigen (van
pompen) ; — [ Gram.] Met aanaderning uitspreken,
aanademen. — ASPiRER (à) v. n. Verlangen, ver
uitzien, begeeren, haken, reikhalzen, din--langed
gen, streven, staan (naar een' post, naar rijkdommen, eer, gezag enz.) .
Aspinre, f. [Tech.] Steenkolenstof f. (poeder).
Asple of Aspe, m. [Manuf.] Soort van zijdehaspel m
Asplénie, f. [Bot.] Miltkruid.
Asplenions, m. pl. [Bot.] Streepvaren, zeker
kruid.
Aspre, m. Kleine turksche zilvermunt f., asper m., gemiddeld van 5 centen waarde.
Asprède, m. Soort van meirval, zekere visch.
Assablé, é, adj. (en part. passé van assabler)
Verzand. Port ass-, verzande haven.
% Assabler, z. ENSABLER. - ASSABLER (S')
[Mar.] In het zand blijven zitten.
Assablement, m.Verzanding, z. ENSABLEMENT.
Assa-doleis, f. (pr. —dice) Benzoë-hars f.,

V. pr.

eene welriekende gomsoort.
Assa-fcetida, f. [Pharm.] Duivelsdrek m.,
het kwal kriekende harsige sap uit den wortel
eener perzische plant [ferula asla foetida] , die o. a.
eene sterke krampstillende kracht heeft.
S Assagir, V. a. et n. Wijs maken ; wijs
worden. — S'ASSAGIR, V. pr. Wijs. worden.
5 Assagissement, m. Wijsmaking; wijswording f.
Assas, adv. (ital.) (pr. assa-i), [Muz.] Zeer:
presto assai, zeer snel; largo assas, zeer langzaam.
Assaillant, m. Aanvaller, aanrander, besprinoer, aantasten, aangryper m. — ASSAILLANTS, pl.
Belégeraars, bestormers, stormloopenden. — [ Cheval.] L'assaillant et le tenant, de aanvaller en de
verdediger of uitdaljer.
Assaiili, e, adj. (en part. passé van assaillir)
Aangevallen, aangerand.
Assaillir, V. a. Krachtig en onverhoeds aanvallen, bespringen, aantasten, aangrijpen, aanranden; — (fig.) overvallen, overstelpen, bestormen: Les malheurs qui nous assaillent (btj sommige
schrijvers assaillissent), de ongelukken, die ons bestcrmen; Les maux assaillirent eet hotl,me de
toutes parts, de rampen overstelpten dien man
van alle kanten.
Assaini, e, adj. (en part. passé van assainl )
Gezond gemaakt: Un pays assaini par la culture.
Assainir, v. a. Gezond maken, voor de gezondheid onschadelijk maken (b. v. eene landstreek
door het droogleggen der moerassen). — S'ASSAINIB,
V. pr. Gezond gemaakt worden: Les vallées s'assainissent par lá culture.
Assainissement, m. Gezondmaking, luchtzuivering f.
Assaisonné, e, adj. (en part. passé van
assaisbnner) Toebereid, toe
gemaakt, gekruid: Un
mets fortiment ass-, eene sterk gekruide spijs; —
(fig.) Une louange mal ass-e,'eene slecht ingerigte,
kwalijk aangebragte lofspraak.
Assaisonnement, m. [Cuffs.] Toekruid n.,
kruiderij f., smaakverhoogend toevoegsel: Le poivre,
le sel, le vinaigre, la moutarde, sont les ass-s les
plus ordinaires; — aanmaking, toemaking, toebereiding, kruiling, sousing, smaakverhooging f.; —
(fig.) veraangenaming, verfraaijing, versiering f.,
sieraad n., al wat eene zaak aangenamer, innemender maakt: La médisance nest que trop souvent lass- des conversations, de kwaadsprekendheld is maar al te dikwijls de kruiderij (het zout)
der gesprekken. (Prov.) L'appétit est Ie meilleur
ass-, honger is de beste saus.
Assaisonner, v. a. [Cuis.] Toebereiden, bereiden, toemaken, kruiden, sausen, peperen. (Prov.
et fig.) La faim, l'appétit assaisonne tout, honger
is de beste kok, honger maakt raauwe boonen zoet
(maakt het geringste smakelijk). — (fig.) Het aan
bevallige, treffende van 't geen men zegt-genam,
of doet verhoogen of vermeerderen, aangenaam, gewild maken; Ass- de paroles bienveillantes les
services que 1'on rend, de diensten, die men bewijst,
door welwillende woorden verhoogen, Ass- un écrit
de traits spirituele, een geschrift met geestige zet
-tenkrujd_.
.
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Assalsonneur, m. ((am.) Toebereider, toemaker, sauser m. (Fém. ASSAISONNEUSE.)
Assaki of Khasséki, f. Titel, dien men in
Turkije aan de eerste sultane, de moederdes troonsopvolgers, geeft.
Assaliment, m. [Cuis.] Zouting f., het zouten (eener spijs) .
Assalir, v. a. [Cuis.] Zouten, een' zoutsnaak
geven.
Assarmenter, v. a. [Agric. Na het snoeffen
van den wijngaard de ranken bieen zamelen.
Assassin, m. Sluipmoordenaar, moordenaar,
vermoorden, moorder, ombrenger m. (Het door
Corneille gebezigde fém. assassine wordt afgekeurd.)
— ASSASSINS, pl. [Rist.] ,ssassynen, naam van
de leden eener in de llde eeuw gestichte arabische
secte, berucht door de verraderlijke moorden, die
zij op last van hun opperhoofd, den Oude van
den berg geheeten, ten uitvoer braqten.
Assassin, e, adj. (doorgaans in poet. stijl)
Sluipmoordend, moorddadig. Fer ass-, moordstaal;
peillade ass-e, onweêrstaanbaar veroverende lonk.
Assassi n ant, e, adj. (fig.) Hoogst vervélend,
zeer verdrietig, ver inoeijend : Des compliments
ass-s, des redites ass-es.

Assassinat , m. Moord met voorbedachten
rade en geleider lage, sluipmoord , verraderlijke
moord m.; – snoode verrader# f., opzettelijk aange(lane smaad m.; — (fig.) La calomnie est un ass-,
de laster is een moord.
Assassiné, e m., adj. (en part. passé van as
sassiner) Door sluipmoord omgebragt, verraderlik vermoord.
1- Assassinement, m., liever ASSASSINAT.
Assassiner, v. a. Met voorbedachten rade en
qeleider lage dooden, verraderlijk vermoorden, ombrengen, van kant maken, om hals brengen ; -gruwelijk mishandelen, moorddada op 't lij vallen,
afrossen, duchtig toetakelen. — ( fig.) Schandelijk
belasteren, smaden, bezwalken, den goeden Haan
krenken; — doodelijk vervélen, overmatig lastig
vallen, onmeêdoogend plagen, gedurig overlast
aandoen.
Assation, f. [Pharm., Cuts.] Het koken of
stoven van artsenten of spijzen in haar eigen sap,
zonder bivoeging van eeneg ander vocht.
Assant, in. B,espringinq, bestorming f., stormm.,
geweldige aantasting f. (eener stad, vesting enz.):
Aller, monter h l'assaut, storm loopen t bestormen.
Prendre ou emporter une place d assaut , eerre
plaats stormenderhand wegnemen, vermeesteren.—
(fig.) Hevige aanval, schok, slag m.: Les assauts de
Ja tempête, de la maladie, de aanvallen, vlagen des
storms, der ziekte. Les assauts de l'adversitè, de
stagegei des, tegenspoeds. Sa fortune a essuyé, un rude
assaut, zijne fortuin heeft een' zwaren schok gekregen. --- Ernstig en dringend verzoek n., aan
krachtig aanzoek n. Elle résista aux-drangm.,
assauts de la tentation, zij weêrstond de aanvechtin,q en der verleiding. — [Escr.] Spiegelgevecht n.
met schermdegens, schermpartij f. Assaut public,
openbare schermoefening, schermkunstvertooning f.
r

(fig.) Faire assaut d'esprit, d'eloquence. de luxe,

de plaisanterie etc., niet iemand wedijveren m
vernuft, welsprekendheid, weelde, s potternjj enz.
Its ant fait assaut de grec, zij hebben om strïd
hun grieksch uitgekraamd.
Assaavagir, v. a. et n. l7erwilderen, wild
maken, wild worden. — s'ASSAUVAGIR, ,v. p? Wild
worden, verwilderen.
+ Assavoarer ('s), V. pr. Zich volstoppen,
zich overladen, zich met gulzigheid verzadigen.
kruid, heilzaam
Assazoe, f. [Bot.] -1 nsch
ffrikaa
tegen het vergif der slangen (bij ons onder denzelfden
naam bekend).
Assean, m. [Tech.] Kromme leidekkershamer m.
Asséehe, f. [Mar.] Klip, bank.
Assècliemnent , m. Droogmaking , drooglegging f. (van landerijen, moerassen, mijnen).
Assécher, v. a. Droog maken, droog leggen,
het water verdrijven. -- ASSECHER, v. n. Droogvallen (vooral van rotsen, zandbanken. klip
ij laag water zigtbaar worden. -penz.dib
Asséeuition, f. [Droit can.] Verkrijging f. van
een geestelijk ambt.
Assee of Acee, f. [H. n.] Volksraam van

de sliip.
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Asséeur of Asséyeur, m. (weleer) Schatter,
gaarder m. van het hoofdgeld en andere belastingen.
Assélté, f. [Schol.] Zelfstandigheid f., hoedanigheid van 't geen door zich zelf bestaat.
Assemblage, m. Verzameling, zamenvoe gin g ,
bi eenbrenging, vereeniging f. (van vele en velerlei

zaken of personen, die in geen verband tot elkander staan of als zoodanig verondersteld worden);
--- (fig.) Un assemblage singulier de vices et de
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sur des p reuves irrécusables, zijn Bordeel op onwederlegbare bewijzen gronden. On ne peut asseoir aucun fondement sur ce q u'il dit, men kan
zijn woord volstrekt niet vertrouwen. — [Mil.]
^ Ass- un camp, eene legerplaats neérslaan, aanleg g en. — [Peint et Sculp.] Ass- une figure, een'
natuurljken stand aan eene /iquur geven. — Teint.]
Ass- une cuve, eene verfkuip bijzetten, toebereiden. — [Corn.] Ass- une rente sur une maison,
eene rente op een huis vestigen, er hyp otheek op
nemen. — [ Fin.] Ass- les impats, de belastingen
verdeelen, den omslag maken.

vertus, d'idées idcohérentes etc., eene zonderlinge
vereeniging van ondeu gden en deugden, van onzamenhangende denkbeelden enz. — [Tech.] Klinkwerk, voeging, sluiting, zamenstelling, wjze van
S'ASSEOIR, v. pr. Zich nederzetten, zich zetten,
bijeenvoeging, aansluiting, verbinding I. (van ver gaan zitten : Asseyez-vous o f Donnez-vous la peine
stukken tot een geheel). Bois, pièces-schilend de vous asseoir, neem plaats, gelief te gaan zitten.
d'ass-, voeghouten, voegstukken. Ass- d'abouement, L'oiseau alla s'ass- sur une branche, de vogel
voege, waarbij de hoek vierkant, doch het lijstje in streek op een' tak neder. — (fig.) S'ass- sur le
het verstek is; Ass- Is queue d'aronde, voege met tróne, den troon beklimmen, beginnen te regéren.
een' zwaluwstaart; Ass- a queue percée, voege met S'ass- It une table, toegang tot eene tafel, tot
Benen tand ; Ass- à queue perdue, zwaluwstaart, iemands maaltijden hebben.
overdekt -net eene sponning ; Ass- en on giet, voeg e
Asserrnenté, e, adj. (en part. passé van asin het verstek, voege overhoeks, voege in den haan. sermenter) Fonctionnaire ass-, beoedigd ambtenaar.
Ass- quarré, vierkante voege.— [Rel.] Vergaring f,
Asserinenter, v. a. Beeedigen, den ambtseed
bijeenvoeging der bladen van een boekdeel naar afnemen, in den eed nemen. — S'ASSERMENTER,
v. pr. Den ambtseed afleggen.
volgorde der signaturen of blad teekens.
t Asserter, V. a. Bevestigen, verzekeren; -- bos Assemblé, m. [Danse] Een der tempoos van
schen ontginnen.
den dans.
Assertif, ive , adj. Bevestigend : Jugement
Assemblé, e, adj. (en part. passé van assembier) Verzameld.
ass-, Proposition ass-ive , bevestigend oordeel,
Assemblée, f. Verzameling, vereeniging, ver- voorstel.
g adering, zamenkamst, bijeenkomst f. (van een zeAssertion, f. Bewéring f., beweerde n., stelher getal personen op de zelfde plaats, inzonder- ling f., die men als waar opgeeft en staande houdt;
heid om te beraadslagen). Lass- tient of se tient, — verzékering, bekrachtiging f.
de vergadering is juist nu bijeen, wordt nu gehout 5 Assertivement, adv. Bevestigend.
den. Lever lass-, de vergadering sluiten. LassAsservi, e, adj. (en p art. passé van asservir)
s'est rompue, s'est levée, de vergadering is opge- Tot slaaf gemaakt, dienstbaar gemaakt, onder het
broken, uiteen gegaan (zonder iets beslist te hebben). juk gebragt, onderworpen.
— Ass- de familie, familieraad m. Ass- électoAsservir, v. a. Tot slaaf maken, tot volslarule, kiezersvergadering f.; — Gezelschap, inz. een gen afhankelijkheid brengen, onder 't juk brengen,
talrijk, aanzienlijk gezelschap tot uitspanning. Ass- onderwerpen; — (fig.) ass- ses passions, zijne hartsde jeu, speelgezelschap. — (fig.) Lass- des lldèles, togten bedwingen, in toom houden, beten gelen. —
de kerk, de gezamenlijke geloovigen. — ,[Chas.] Ver- S'ASSERV1R , v. pr. Zich onderwerpen, slaa fs gezamelplaats f., waar al de jagers voor den aan hoorzamen of volgen : S'ass- a la volonté de qn.
bijeen komen. — [Mil.] Trommel--vangderjt — Ook voor ass- a soi, aan zich onderwerpen.
slag m., die de soldaten zamenroept: Battre 1'ast Asservissable, adj. Peuple, nation ass-,
sembiée, zamen trommelen. Quartier d'ass-, ver volk of natie, voor de onderwerping, voor 't juk
-zamelptsf.,rndvou geschikt.
n.
Assemblement, m., z. RASSEMBLEMENT.
Asservissant, e, adj. (alleen van zaken geAssembler, v. a. Verzamelen, bijeen brengen, bezigd) Onderdrukkend, tot slaaf makend: Joug
zamenbrengen , bijeen halen (boeken , papieren, ass-, lois ass-es.
bouwstoffen, enz.); -- vergaderen, bijeen voegen,
Asservissement , m. Dienstbaarheid , sla
op eens zelfde plaats versenigen, doen zamenkoonderworpenheid f., knechtschap n.; — ver--vernij,
men. (Prow. et fig. ] I1 a bientát assemblé son con- slaa fdheid I. (aan gewoonten, vermaken enz.).
sell, hijheeft snel zijn besluit genomen, niemand
Assesseur , m. Bijzitter, naaste ambtshelper
om raad gevraagd. — [Tech.] Zamenstellen, za- eens regters, a s ses s o r m. (Men gebruikt liever
menvoegen, ineen sluiten : Ass- en about, met een suppliant.) In België de titel der adjuncten van
stop- of sluitstuk opsluiten; Ass- en queue d'aronde, den manre eenex plattelands-gemeente.
met een' zwaluwstaart opsluiten. — [Rel.] Ver
Assessorial, e, adj. Wat eenen assessor bebladen van een boekdeel naar volgorde-garen,d taamt, toekomt, wat tot zijn ambt betrekking heeft.
zamenvoegen, opnemen. — S' ASSEMBLER , v. pr.
Assessoriat,m.Bjzitterschap, assessorscha p n.
Bijeen komen, vergaderen, zamenkomen, zich verAssette, f. (verbastering van hachette, bijltje)
eenigen.
[Tech.] Kuip ershamer, scherpe leidekkershamer m.,
Assembleur, m. [Rel.] Verpaárder m. (In draaijersbijitje, disseltje n.
de gewone taal wordt het woord geheel niet geS Asseuler , v.. a. Alleen laten, eenzaam
bruikt. La Fontaine noemt Jupiter ergens : l'as- maken.
sembleur des nua ges.)
Assez, ede. Genoeg, genoegzaam, toereikend,
Assené, e, adj. (en part. passé van assénér) voldoende : Assez d'argent, geld genoeg of genoeg
Des coups Bien assénés, hard aangebragte slagen. geld; Assez grgnd, groot genoeg; Assez loin, ver
Assénér, v. a. Juist treffen, een' harden slag genoeg. — (Prov.). Assez vaut un festin, genoeg is
of stoot geven.
beter dan te veel . — Somtijds verzwakt asset de
Assenter, v. a. [Chas.] z. ASSENTIR.
beteekenis van de woorden, waarbij 't gevoegd is:
Assentiment , m. Toestemming, vrijwillige Cela est assez Lien, dat is tamelijk wel, vrij wel;
goedkeuring, inwilliging f. , bijval m.
Ii arrive assez ordinairement, 't gebeurt nog al
Assentir (a), v. n. Toestemmen, goedkeuren, dikwijls;— Enkele malen drukt het versterking van
inwilligen. Ass- is une verite, eene waarheid er- 1 den zin uit : Voilk qui est assez étran ge, assez
kennen en huldigen. — [Chas.] Het spoor van 't plaisant ! dat is al heel vreemd, heel kluchtig!
wild ruiken (van de jagthonden sprekende) . Men
Assident , m. [Mid,] Verzellend , gepaard
gebruikt in dien zin ook ASSENTR.
gaande (van de kenmerken der ziekten gebezigd).
Asseoir, v. a. Zetten, doen zitten, op een'
Aesidu, e, adj. (van personen), Gezet, naauwzetel plaatsen : Ass- un malade sur son fauteuil, keurig, stipt (one daar te zijn, waar pligt het vareen' zieke in zijn' leuningstoel zetten. — [Arch.] dert); — aanhoudend vlijti
g, arbeidzaam, werk
Op iets stevigs en duurzaams stellen, plaatsen,
naarstig, ijverig; -- gedurige zorg betoo--zam,
leggen, vesten, bevestigen : Ass- une statue sur nende, trouw zij e opwachting makende : Il est
un piédestal, een standbeeld op een voetstuk stel- ass- auprès du prince'. — (van zaken) Aanhoudend,
len. Ass- les fondements dun edifice, de grondsla gedurig, gestadig, volhardend, onafgebroken, oneen gebouw leggen. — (fig.) Ass- un gou--genva verdroten : Application ass- e, Soins as,- s .
vernement sur des bases solides, eene regéring op
Assiduité , f, Gezetheid , naauwkeurigheid,
hechte grondslagen vaststellen. Ass- son jugernent stiptheid f. (in de vervulling van den anibtspligt);
.
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--- aanhoudende vlet, naarstigheid, arbeidzaamheid,
werkzaamheid f_, fiver m., volharding, onvermoeidheid f.: Avee de lass- on vient it bout de tout,
met onvermoeiden arbeid (met volhardend aan
komt men alles te boven. — IJverige op--houden)
wachting f., gestadige tegenwoordigheid aan eene
plaats of bij een' persoon, om dien het hof te maken of om hem dienst te bewijzen : Avoir de lassauprès du ministre, den minister getrouw zijne
opwachting maken; L'ass- d'un medetin auprès
d'un malatle, de volijverige bezoeken, die een geneesheer bij een' zieke aflegt. — Ook in , t meervoud gebezigd: On connait ses ass-s auprès de
cette femme, men weet, hoe getrouw hij die vrouw
bezoekt, haar zijn hof maakt, hoe groote opmerk
hij haar wijdt.
-zamheid
Assidnment, adv. Gezet, stipt enz. (zie ASslDU) : Travailler ass-, onafgebroken, onverdroten,
ijverig werken. Ii fréquente ass- les églises, hij
gaat druk ter kerk.
Asslégé, e, adj. ^(en part passé van assiéger)
Belégerd. — (fi g .) Etre assiégé par les créanciers,
geen rust van de, schuldeischers hebben. Ook als
subst.: Les assiéges, de belégerden; Les assiégeants
et les assiéges, de belégeraars en de belégerden.
In collectieven zin ook in 't enkelv.: l'assiégeant
et l'assiégé.
Assiégeant,e, adj.Belégerend: Les troupes asses, de belégeringstroepen. — Als subst. , Belégeraar:
Les assiégeants et les assiéges (z . ASSIEGÉ) .
Assléger, v. a. Belégeren, het beleg (voor eene
stad, vesting enz.) slaan; — omringen, omsingelen,
omsluiten, insluiten, afsnijden: Les Hammes, les
eaux débordées les assiégeaient de toutes parts,
de vlammen, de uit hunne oevers getreden wateren
omsingelden hen van alle kanten, sneden hun
elken uitweg af. — Les curieux assiégeaient la
Porte du tribunal, de nieuwsgierigen verdrongen
elkander bij de deur der regtszaal. — (fig.) Assqn., iemand gedurig lastig vallen, plagen, hem
overal op de hielen zijn : Les créanciers l'assiègent, de schuldeischers laten hem geen oogenblik
rust. Les maux qui assiègent la vieillesse, de
kwalen, die den ouderdom bestormen.
Assier , ne, adj. Pierre ass-ne, bijtende
steen m., dien men in den omtrek der stad Assos
of .Etsos (in Klein-Azië) vond en van welken men
graven maakte, zerksteen, lijsteen m. Fleur of
farine de las-ne, assisch steenmeel n., meelachtig
poeder n., dat dien sponsachtigen steen overdekt.
Assiente of Assiento, m. [Corn.] Verdrag,
c o n tr a c t n. omtrent de slavenlévering, waarbij
de spaansche regéring aan Bene vreemde natie den
alleenhandel met a frikaansche negerslaven in de
spaansche koloniën vergunde. Compagnie de lass-,
assiento-maatschappij.
Assientiste, m. Aandeelhouder m. in de actien der assiento-maatschappij.
Assiette , f. Stand m. , stelling, houding f.,
wijze, waarop men gezeten, geplaatst, gelegen is:
Ce malade ne peut se tenir dans In même ass-,
deze zieke kan niet rustig blijven liggen -- Ligging,
gelegenheid f. van eene stad, een huis. enz.: Cette
forteresse est dans une ass- favorable, die sterkte
is gunstig gelegen. — [Mil.] L'ass- d'un cam p , het
neélrslaan eener legerplaats met betrekking tot de
keuze van het terrein. — (fig.) Lass- de la fortune,
de "la p olitique, de toestand der fortuin, de verhouding der staatkunde. II na pas l'esprit dans une
bonne ass-, hij is niet wel gehumeurd, gemutst.
N'être p oint dans son ass-, zijne gewone kalmte,
bezadigdheid, gemoedsgesteldheid missen. Carder
une ass- tranquille, zich bedaard houden. — [Arch.]
Onderlaag f., draagstuk n., v)Vze, waarop het eene
ligchaam vast en stevig op het andere geplaatst is:
Lass- dune pierre, dune poutre. — [Man.] De
houding van een' ruiter in ' den zadel. — [1VIar.]
Vaisseau qui est en ass-, schip, dat wel bij zijn' last
is, schip, dat wel op zijn pas geladen is. hlettre an
vaisseau dans son ass-, een schip op zijnen last leggen. Ass- du cabestan, het spoor van het spil. —
gen,
[ Admin.] Verdeeling, overslag der belastin
der opbrengsten. — [Jur.] Fonds n., waarop eerre
rente gevestigd is: Cette rente est en bonne et
sure ass-, dit kapitaal is :goed en veilig uitgezet.
— [Eaux et For.] Ass- des ventes, aanwijzing f.
merking van het in een bosch te v ellen hout. —
[Teint.] Bereide verfkuip f. — [Dor.] Verguld;
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grond m., bedekking van eiwitmengsel , waarop
het goud de snede eens boeks wordt opgedragen. — Hor.] Steunstok m. -- ASSIETTE, f.
Tafelbord, leljoor n. ; ook voor assiettée, bordvol n. Une ass- de fraises, een bord met aardbezien. Ass- blanche , schoon bord ; Ass- volante;
rondgaand bord (met de tusschenspijzen, ragouts
enz.); Ass- de dessert, dessert-bore!. — (/I. et
tam.) Piquer lass-, ta felschuimen, gedurig bij anderen eten. Piqueur d' ass- of Pique-ass-, tafelschuimer, klaplooper, pannelikker, schuimlooper in. Son
ass- dine pour lui, zijn bord eet voor hem (van
iemand, die niet op het etensuur aan de opentafel is en toch moet betalen). — Vendre du vin
à lass-, wijn bij 't glas verkoopgin en daarbij eten
opdisschen.
Assiettée, f. Bordvol, gevuld tafelbord n.
Assignable, adj. Bepaalbaar, wat zich bepaald laat aangeven.
Assignant, e, adj. et subst. Wie eene aanwgjzin g (assignatie) afgeeft. aanwijzer, a s si g n a n t m.
Assignat , m. Fin.] Fransch pa p, iergeld, .
staatspapier, inzonderheid dat, hetwelk tijdens de
franse/te omwenteling den lsten April 1790 werd
uitgegeven en den 30sten Pluviose van 't jaar IV
(19 Febr. 1796) werd ingetrokken, en waarvan de
betaling was aangewezen op den verkoop of de
opbrengst der nationale goederen, assignaat n
— [Jur. anc.] Rentevestiging f. op een erfgoed,
dat nominaal de betaling dier rente waarborgde.
(Men zegt nu constitution de rent e.)
Assi gnation, f. Aanwijzing, bestemmingf. van
een fonds, een pand enz. ter betaling van eene
rente, eerre schuld: Lass- du douaire de cette
femme a été faite sur ces terres, het weduwgeld
dezer vrouw is op die landerijen aangewezen; aanwijzing f., orderbriefje H. op eerre -kas, een han
betaling aan toonder, a s s i g n a--cleshuinz.tr
t i e - f. ; — [Prat.] Dagvaarding f.; — Plaats en
tad van bijeenkomst f. (zoo veel als rendez-vous).
— [Métrol .] Russisch bankgeld of muntpapier, ter
waarde van 200, 100, 50 0/' 25 roebels.
Assigné, e, adj. (en part. passé van assigner)
Aangewezen. (Prov. et fig.) Cest une rente ass- e
sur les brouiliards de la Loire, un paiement asssur les brouillards de la Seine, 't is eene rente,
eerre betaling, die door niets gewaarborgd is. --- Ook
als subst.: L'assigné, de aangewézene, geassigneerde, assignaat, degene, op wien de aanwijzing of
assignatie gesteld is; — [Prat.] de gedagvaarde_ —
[Jur. ant.] Decret d'ass- pour etre ouï regterlijk
vaardde
bevelschrift n., dat den aangeklaagde dag
om zich in persoon te komen verantwoorden.
zekere
inkomsten
fonds,
Zeker
Assigner, V. a.
aanwijzen of vaststellen voor de betaling van eerre
rente, een jaargeld, eerre schuld; — eerre schri ftelijke aanwijzing op eerre kas, een handelshuis
enz. ter betaling afgeven, a s s i g n é r e n, eene assignatie afgeven. —Stan g even, opgeven, aanwijzen,
doen kennen, bepalen: Ass- les véritables causes
des évènements, de . ware oorzaken der gebeurtenissen aangeven. Ass- It chacun ses fonctions, ieders beroepsbezigheden vaststellen. -- [Prat.] Dagvaarden, voor den regter roepen.
Assilis, m . [Bot. , z. SELIN.
Assimilable, adj . Wat voor vereenzelviging
ffen van het dierlijk ligchaam
(assimilatie) met de sto
vatbaar is: Des substances ass- s, voor voeding
geschikte zelfstandigheden.
ilater,
!ilsslim
u -trice, adj. Gelijk of gel jkvormig makend, overeenbrengend.
ive, adj. Wie 't vermogen heeft,
om met zich te vereenzelvigen.
Assimilation, f. Overeenbrenging, zamenstelling, gelijkvormigmaking, f., de voorstelling van
twee of meer dingen als overeenkomstig. — [Phys.]
Vereenzelviging f., verandering of overgan van
het voedsel in de stoffen van het dierlijk ligt aam,
dat ze tot zich neemt. — [Gram. ] De verandering
van eenen medeklinker in den daarop volgenden.
ter wille van de welluidendheid (b. v. irreligion
voor inren gion), assimilatie f.
Assimiler, V. a. Overeen brengen, gelpkvormig maken: L'ivro g nerie assimile 1'homme It la
brute, de dronkenschap plaatst den mensch op gelijke lijn met het redelooze dier. — Vergelijken, als
gelijk voorstellen : On ne peut ass- ce cas a aueun
autre, -men kan dit geval met geen ander vergelzj]
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ken. -- 'S ASSIMILER, V. pr. Vergeleken worden,
als gelijk, als overeenkomstig voorgesteld worden;
— zich vergeldken; — aan zich glijk maken. —
[Phys.] Met zich vereenzelvigen, van buiten opgenomen stoffen in zijne eigene zelfstandigheid doen
overgaan of veranderen: Les aliments s'assimilent
au corps, de voedingsto ffen gaan in bestanddeelen
des ligchaams over, a s s i m i l é r e n zich met het
ligchaam.
Assimine, f. [Bot.] Roomappel m.
Assiminier, m. [Bot.] De drielobbige flesschenboom, roomappelboom, eene plant der .d ntillen,
welker vrucht naar Bene omgekeerde peer geljjkt.
Assimulation, f. [Rhét.] Voorgeven n., veinzing f., eene figuur, waardoor men iets voorgeeft
of veinst.
Assir, V. a. [ Tech.] De uit het slagthuis komende darmen losknoppen, reinigen en te weeken
zetten.
Assis, m. [Mil.] Bovenvlak n. van een' vuursteen.
Assis, adj. (en part. passé van asseoir) Gezeten.
etre assis, gezeten zijn, zitten : -- voter par assis
et levé, stemmen door blijven zitten en opstaan.
Asgise, f. [Arch.] Laag f., horizontaal of waterpas gelegde rij steenen in een' muur. Ass- de
parpaing, dwarslaag, streklaag f.. overlangs gelegde
"Ii zoodat elke steen de dikte van den muur besaat. — 1Géogr.] Trap m., trapsgewijze indieping, f. bi, sommige bergen, die zich niet allengs
gloopende verheffen. — [Tech.] Voeg, verbindingsplaats f. bij gegoten voorwerpen. — Aanleg m. voor
de mazen, de zijde, die men op de naalden strekt
en die de mazen der kousen vormt. — Jur. anc.]
Regt, dat de heeren in zekere gemeenten van de
Aloegbeesten hieven. — ASSISES, 'pl. Zittingen van
een l j fstra/felfijk geregtsho f, regtszittingen op vastgestelde tijden, waarin over l j fstra/fel ke zaken
gevonnisd wordt. Cour d'ass-, hof van a s s i s e s,
hof van lij fstra f feljke regtszitting. — (fig. et fain.)
,

Cet homme tient ses ass- dans telle compagnie
(maison), die man heeft in dat gezelschap (huis)
het hoogste woord, is er doen-en-laten. -- [Just.
angl.] Vergadering van vrederegters op zekere to-

den en plaatsen om regt te spreken; ook de tijd
waarin en de plaats waar hunne zittingen plaats
hebben.

Assistance, f. Tegenwoordigheid, aanwezigbijwoning f. (In. dezen zin alleen gebezigd
van de tegenwoordigheid eens ambtenaars en geestel jken bij eene der functien van - hunnen post.)
In sommige geestelijke orden : de gezamenlijke aan
orderaad uitmaken; — ook wordt-wezign,d
het woord gebezigd van de verschillende staten,
waarin de huizen dier geestelijke orden gelegen zijn
en van de groote a fdeelingen of districten, die zij
er van gemaakt hebben : L ass- de France, d'Italie,
d'Espagne. — De gansche vergadering f., de aanwezigen, 't gehoor of auditorium n. (In dezen zin
verouderd.) -- Bijstand m., hulp f., hulpbetoon n.,
ondersteuning f., onderstand m., assis tentie f.
Assistant, e, adj. Aanwezig, tegenwoordig,
helpend, ondersteunend, inzonderheid gebezigd van
de geestelijken, welke den officiant
ciant o f dienstdoenden prieser bij eene kerkelijke plegtigheid ter zijde
staan : Prë tres, évêques ass- s. -- tells subst. Helper,
medehel per, a s s i s te n t m., en vooral in 't meerv.:
aanwezigen, tegenwoordigen, bijwonenden, omstaanden, omstanders, aanschouwers, toehoorders,
getuigen.
Assister (à), v. n. Tegenwoordig of aanwezig
zijn : Ass- it une fête, à un enterrement, een feest,
Bene begrafenis bijwonen. — ASSISTER , V. a. Bij
ondersteunen, helpen, voorthelpen, onder -stan,
geven, bijspringen, te hulp komen, de be--stand
huip tame hand bieden, a s s i s t e r e n. — Ass- un
malade, un criminel it la mort, een' zieke, een
misdadiger ter dood bereiden, hem vermanen om
gelaten en vroom te sterven. Que Dieu vous assiste! of Dieu vous assiste! God helpe u! (tot een'
bedelaar, wien men niets kan o f wil geven); weleer
ook tot iemand die nieste : Wel be/come 't u 1—
(Proc.) Dieu assiste á trois personnes, aux enfants, aux fous et aux ivrognes, God is met (help t)
driederlei mensehen, met de kinderen, de gekken
en de beschonkenen.— Vergezellen, begeleiden, inzonderheid bij Bene moeijelijke of plegtig e verrigting
(doorgaans in dien zin alleen met faire en in het

ASSOMMER.

--

101

vert. deelw. gebezigd) : 11 se fit ass-, it était assisté par Ie commissaire. S'ASSISTER , V. pr.
Elkander helpen; — ook zich zelven helpen : Celuiik nest pas sage qui ne salt pas sass- lui-meme.
Associabilité, f. Vereenigbaarheid f., geschikt
ging, ter aaneenschakeling. -heidtrzamnvo
Associable, adj. Vereenigbaar.
Association, f. Vereeniging, verbinding f. van
velen tot een algemeen belang, tot eene of andere
onderneminq, genootschap, deelgenootschap , gezelschap n., maatschapp ij, a sso ciatie f. Ass- conjugale, huweljksverbindtenis, echtvereenigin, , echtverbindtenis f. Ass- illicite, ongeoorloofd gezelschap.
Ass- commerciale, handelsgenootschap n., vennootschap f.-- Ook van zaken gebezigd : Ass- d'intérêts,
de mots, verbinding, van belangen, van woorden. —
[Phys.] Ass- des ideés,zamenhang m. der voorstellingen, verbinding o f aaneenschakeling der denkbeelden,
waardoor zij elkander onwillekeurig verwekken en
op elkander werken, associatie der ideen.[Rhét.] Figuur, waardoor men in schijn op zich
zelven of op anderen toepast, wat inderdaad tot
anderen o[ tot zich zelven gerig t is.
Associé, e, adj. Als deelgenoot opgenomen,
deelhebbend. Maximilien fut associé It l'empire,
M. werd tot medekeizer, rijksgenoot verklaard.
Des membres associés, buitengewone leden (van
sommige genootschappen). — Vereenigd: Des fleurs
et des fruits associes sur le même rameau.
Associé, m. Genoot, deelgenoot, deelhebber,
inz. handelsgenoot , vennoot , geassociëerde . m. —
Ook vr. gebruikt: II a sa 'soeur pour associée.
Associer, v. a. Tot deelgenoot in een ambt,
een werk, eene onderneming maken, als deelhebber
in eene zaak aannemen, a s s o c Ure n. Marc-Aurele associa son frèrO á l'empire, Marcus Aurelius nam zijnen broeder tot mederegent aan; Assqn. à son commerce, iemand als handelsgenoot,
vennoot aannemen. — (fig.) Doen deelen : Ass- qn.
à son crime, iemand medepligtig aan zijne misdaad
maken. - Vereenigen, zamenvoegen, aaneen schakelen, paren : Ass- des mots, des idees. - S'AsZich verbinden, een deelgenootschap
SOCIER , V.
aangaan : Ir- s'est associé avec son fils, hip heeft
zijn zoon tot vennoot aangenomen ; — deelnemen:
Sass- aux périls de qn., in iemands gevaren deelen. — Gepaard, verbonden, aaneengeschakeld worden: Voilà des mots, des idees qui ne peuvent
s'ass-, dat zijn woorden, begrippen, die zich niet
laten zamenvoegen. -= Verkeeren, omgaan-: S'assavec toutes sortes de personnes, zich met allerlei sla g van menschen inlaten. — S'associer qn.,
iemand als deelgenoot, medewerker enz. aannemen.
Assode, adj. [Méd.] Door ziekten ondermijnd
en ontmoedigd; z. v. a ASODE .
—

^

.

Assodès, f., Z. ASODES.

Assogtie, m. Kwikzilverschip n., naam van
zekere spaansche galeijen, die het kwik ter zuivering van 't goud der mijnen naarAmerika voerden.
Assolement, m. Bebouwingswijze f. eens akkers, waarbij men verschillende gewassen elkander
op denzelfden grond laat opvolgen ; —vol gorde f.,
waarin die verschillende gewassen op denzelfden
akker o f kamp gebouwd worden. C ultiver par asshet land bij beurtelingsche opvolging van gewassen
bebouwen.
Assoler, V. a. Bouwlanden in akkers, kampen
verdeelen, om er het stelsel der afwisseling van
bebouwing op toe te p assen.
Assombri, e, adj. (en part. passé van assom
Somber gemaakt, betrokken; — droefgeestig.-bri)
Assombrir, V. a. Somber, duister maken, ver
verduisteren, doen . betrekken : D'épais-donker,
nuages assombrissaient le eiel, dikke wolken ver
hemel. — S' ASSOMBRIR, v. pr. Som--duistern
ber, droefgeestig, mismoedig worden.
Assommant, e, ' adj. Hoogst vervélend, zeer
vermoefjend, uiterst lastig, onuitstaanbaar: Un
homme ass-, een zeer vervélend mensch; Un travail .ass-, een afmattende arbeid. .
Assommé, e, adj. (en part. passé van assom
Doodgeslagen: -- afgerost; — lastig gevallen.-mer)
5 Assommement, m. Het doodslaan, gewelddadig dooden.

Assommer, v. a. Doodslaan, met iets zwaars
of door herhaalde sla gen dooden, ombrengen; Assun boeuf, een' os kollen bollen, dollen). Ass- qn.
à coups de pierre, iemand dood werpen, steengen.
(
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-- Afrossen, afranselen, een duchtig pak slaag geven. -- (fig. et [am.) Doodeljk vervélen, hoogst
lastig vallen, uitermate kwellen: Ass- qn. de compliments, de questions, iemand met pligtplegingen
lastig vallen, met vragen het hoofd breken. Cet
evenement, cette perte m'assomme, dit voorval
grieft mij diep, dit verlies slaat mij ter neder. -S'ASSOiV MER, V. pr. Zich afmatten, uitputten, zijn
leven of zijne gezondheid in gevaar brengen: S'assà force de travail, zich schier dood werken, zich
lam werken. -- Elkander doodslaan..
Assommear,- m. Doodslager, moordenaar: -ossenkolder m.
Assommoir , m. Met lood beslagen stok m.;
knolls f., knuppel m. — (fig. et fam.) Coup d'ass-,
onverwacht treffend ongeluk n., nekslag m. —
Val f., sprenkel, knip, strik m. om vossen, wezels,
ratten enz. te vangen. -- (fig.) Hoogst vervélend
mensch n.
Assomptif, ive, adj. [Bias.] Armmes ass-ives,
aangenomen, beregtigd wapen n.
Assomptlon , f. Maria- hemelvaart f., --- de
dag m., het feest, waarop de Katholijken die gebeurtenis vieren • -- schilderij plaat f., waarop die
hemelvaart wordt voorgesteld. -- [Log.] Minder
term , minor m , tweede term eener sluitrede.
(Gebruikelijker is in dezen zin mineure.)
Assonance , f. Onvolkomen gelijkheid van
klank in den uitgang der woorden, nabijkomende
klankgelijkheid f., hal frjm, onvolkomen rijm n.,
i tondre en sombre,
klankafwijking f. (zoo als in
peindre en peintre) , assonantie f.
Assonant, e, adj. Wat Bene assonantie of
nabijkomende klankgeljkheid der woorden voort
schier gelijkluidend, a s s o n e r e n d. Meest-brengt,
in 't meerv. gebezigd : Des mots ass-s, des terminaisons ass-es.
Assonie, f. [Bot.] Blaauw reukhout n. van
Bourbon en Mauritius.
Assorti, e,. adj. (en part. passé van assortir)
1Vaar soort bijeen gevoegd, behoorlijk ingedeeld,
uitgezocht; voegend, . passend; — voorzien van al de
noodige of gevraagde voorwerpen, geassorteerd,
gesorteerd.
.i ssortiment, m. Zamenvoeging,bijeenschikking, verbinding, zamenparing, paring, s or t éring f. van jelyksoortiqe dingen. Un bel ass- de
fleurs, de coueurs, de meubles. — Volledige ver
dingen, die bij elkander behooren.-zamelingf.v
Un ass- de diamants, d'outils, een stel diamanten,
gereedschappen. --- [Corn.] Warenvoorraad m.,
voorraad van waren derzelfde soort : I1 y a chez
ce marchand un bel ass- de soleries, die koopman
heeft een' schoonen voorraad, a s s o r t i m e n t van
zijden stoffen, is goed van zijden stoffen gesorteerd.
d'ass-, boeken, die een boekhan— [Libr.jivres
L
debar van andere uitgevers ten verkoop ontvangt,
e
commissie-goed n. (in tegenstelling met die, welk
hij zelf uitgeeft, het fondsgoed, deondsartikelen) .
— [lm pr.] Al de verschillende lettersoorten, teekens, figuren enz., die tot het drukken van een
werk vereischt worden.
Assortir, v. a. Twee of meer dingen naar
soort,' naar betrekkingen van overeenkomst zamenvoegen, gepast bijeen brengen, naar soorten doeltreffend zndeelen, uitzoeken, schikken, sorteren;
— (fig. ook van personen) . Ass- ses convives, zone
gasten behoorlijk kiezen (zoodat zij wel b# elkander passen); Ass- les conditions, personen van gelijken stand bijeen nemen; Pour faire un bon mariage, it faut been ass- les personnes, les caractères, tot een goed huwelijk moeten personen,
karakters gekozen worden, die overeen stemmen,
bij elkander passen. -- Volledig van de vereischte
waren voorzien (een' winkel, een magazijn), a ssortéren, sortéren. Cemarchandadequoivous
ass-, b# dien koopman kunt gij gij krijgen, wat gij
noodig hebt. jChap.] Ass- un chapeau. een (nog
witten) hoed den vorm geven. — ASSORTIR (a), v. n..
en s'ASSORTIR, v. pr. Passen, goed bijeen komen,
b# elkander behooren: Ce tableau n'assortit pas a
son pendant, die schilderij voegt kwalijk bij haren
tegenhanger; Ces chevauX s'assortisgent, diepaarden komen goed bhp elkander; Ces deux époux
s'assortissent a merveille, die beide echtgenooten
verdragen zich wonderwel met elkander.
. Assortissant, e, adj. Passend, overeenkomend, voegend.
,
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Assortis %oir, m. [Tech.] Sorteerzeef, suikerbakkerszee f f. ; zeef f, voor droog
Assortissoire, f. Doos f., kistje met eenstel
van bijeenbehoorende dingen, assortiment- doos.
Assoté, e, adj. (en part. passé van assoter)
Verzot, te zeer ingenomen.
Assoter of Asoter, v. a. (eigenlijk) Zot maken; — (fam. et iron.) mal verliefd, verzot maken:
S'ASSOTER (de) v. pr. Eene dwaze liefde opvatten,
(voor), smoorlijk verliefd, verzot worden (op).
Assoupi, e, adj. (en part. passé van assoupir)
Slaperig, slaapdronken, vakerig, ingesluimerd. —
(fig.) Querelle ass-e, gesuste, gesmoorde twist m.
Assoupir, v. a. Slaperig, vakerig maken, doen
insluimeren, slaap verwekken. Ook zonder voorwerp gebezigd: Les fumées du vin assoupissent,
de wijndampen maken slaperig, loom. -- (fig.) La
solitude assoupit l'esprit, de eenzaamheid doet den
geest inslapen. -- Bedaren, stillen, tot stilstand
brengen (b. v. hevige pijnen, verdriet). — De uitbarstin , den voortgang, de gevolgen van eene kwade
tten, smoren, dempen, sussen (een' opstand,
zaak bele
twist). — s'Assoupiu, V. pr. Slaperig, vakerig worden, vaak krijgen, door den slaap )evangen worden, insluimeren, inslapen, in den . dut raken. —
(fig.) Bedaren, verminderen, ver flaauwen, afnemen,
verstompen.
Assoupissant , e , adj. Slaapverwekkend,
slaapwekkend, slaperig makend. Potion ass-e, slaap
f. Fumees ass-es, bedwelmende dampen. —-drankje
Contes ass-s, sprookjes _voor den vaak. Discours
ass-, vervelende, langwijlige rede.
Assoupissement, m. Ligte slaap, sluimer m.;
slaroerigheid, slaapdronkenheid, vakerigheid, loomheid, loomigheid f. — (fig.) Groote achteloosheid,
nalatigheid, onverschilligheicd, dofheid, ongevoeligheid (voor zijne belangen, pligten) .
Assoupli, e, adj. Lenig, buigzaam; -- gedwee,
handelbaar.
Assouplir, V. a. Lenig, buigzaam, zacht maken;. — (/zg.) gedwee, volgzaam, handelbaar maken.
S'ASSOUPLIR, v. pr. Lenig, buigzaam worden; —
zachter, meer handelbaar worden.
Assourdi, e, adj. (en part. passé van assourdir)
Verdoofd, doof gemaakt.
Assourdir, v. a. Verdooven, doof maken, eene
voorbijgaande doofheid door een groot geraas veroorzaken (fam.) Crier à ass- les oreilles, of enkel
crier á assourdir, uit alle magt schreeuwen,
schreeuwen dat men doof wordt. — [Peint., Gray.]
Het licht verminderen of verzachten, de tinten ver
Vr. Doover worden. -donker,s'ASuRDiv.
Assourdissant; e, adj. Verdoovend, doof
makend.
Assouver, V. n. Van zelf met visch bevolkt
worden (van een' vijver sprekende).
Assouvi, e, adj. (en part.passé van assouvir)
Verzadigd: Fairn ass-e. - Gekoeld, voldaan, bot gevierd: Vengeance ass-e.
Assouvir, V. a. Geheel verzadigen, een' grooten honger stillen; -- (fiig van hevige hartstogten)
bot vieren, koelen, bevredigen, verzadigen: Ass- sa
colère, sa haine, sa vengeance, zijne gramschap,
haat, wraak koelen, bot vieren enz. — Ass- ses
y eux dune chose, iets met gretigheid beschouwen.
— s'ASSOUVIR, V. pr. Zich verzadigen. — S'ass- de
carnage, de sang, zijn' bloeddorst, moordlust bevredigen.
Asso«vissement, m. Verzadiging, sdilling f.
(van een' grootera honger); -- (fig.) koeling, vol
geweldige hartstogten).
-doenigf(r
:

Assudestie of Assuesti, f. [Mar.] Veran-

dering van wind.

Assn jetti (Assn jeti), e, adj. (en part. passé

van assujettir) Onderworpen. -- Ook als subst,
m. en f.: Hij of zij, die aan den pk der maten
en ,gewigten onderworpen is.
Assul j ettir (Assn j étir), v. a. Onderworpen,
afhankelijk, onderdanig maken, ten onder brengen,
overheeren, onder 't juk brengen; -- (fig.) Ass- tous
les coeurs, alle harten winnen, veroveren; Ass- sa
raison á l'autorité de l'église, z ne rede aan 't
gezag (de uitspraken) der kerk onderwerpen; Assses passions à la raison, zijne driften door de rede
beheerschen; Ass- qn. à un travail, iemand tot
sassen arbeid noodzaken, dwingen. -- Vast zetten,
vast leggen, onbewégelfijk maken, bevestigen (b. v
eene waggelende tafel, een klapperend venster, een
,
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mast). S'ASSUJETTIR, v., )r. Jan zich onderwerpen.
— S'ass- aux usages, aux préjugés, zich naar de
gebruiken, de vooroordeelen schikken; S'ass- aux
heures, zich aan vaste uren binden, zich stipt aan
de gezette uren houden.
Assujettissant (!lssujétissant), e, adj.
Verslavend, onderwerpend, bindend; Un emploi
ass-, een slaafsche, hoogst lastige post.
Assaf ettissement (tssu j etissement), in
Onderwerping, a fhan kelzjkheid f., staat van onder
Lass- d'un pays, d'une province. —-werping:
(fig.) Dwang m., verpligtting, gebondenheid, onder
enheid
aan eens anders wil. L'ass- aux règles
worp
de fart, de dwang der kunstregelen, gebiedende
voorschriften der kunst. L'ass- aux modes, aux
usages, de slavernij der modes, der gebruiken.
Assumer, V. a. Tot zich nemen, op zich nemen.
Het komt alleen fig. voor in: Ass- la responsabilité d'une mesure, de verantwoordelijkheid van een'
maatregel op ziel? nemen; Ass- sur sa tcête une
grande responsabilité, eerre groote verantwoorde
zich laden.
-ljkheidop
Assurance, f. Zekerheid, gewisheid, verzekerdheid, verzékering, innige overtuiging f.: j'ai
lass- qu'il ne trahira pas la confiance que J'ai
mise en lui, ik weet zeker (ben overtuigd) , dat hij 't
vertrouwen, hetwelk ik in hem gesteld heb, niet zal
verraden (misbruiken, schenden . --- Veiligheid,
zekerheid, gerustheid, onbezorgdheid f., vertrouwen n.: Dormir en toute ass-, in volle gerustheid,
onbezorgd slapen; Être en lieu d'ass- (men zegt
doorgaans de sureté), in een veilige plaats zijn. —
Verzékering, stellige belofte, plegtige betuiginq, f.:
11 me donna lass- de sa bonne foi, hij gaf mij de
verzékering van zijne goede trouw. — Waarborg m.,
onderpand n., pandstelling f., borglogt m.: sa parole est in meilleure ass-, zijn woord is de beste
waarborg, is beter dan pand. — Overeenkomst f.,
verdrag n., waarbij men zich verbindt om tegen
betaling van eene bepaalde som de waarde van
zéhere voorwerpen, in geval zij vernield werden of
verloren mogten gaan, te vergoeden, waarborging f.
tegen schade van brand, van zee, van hagelslag
enz., verzékering, assurantie f.: Ass- maritime, verzékering tegen zeeschade, zee-assurantie
(in de Levant assurette) - Ass- contre l'incendie,
verzékering tegen brans schade , brandwaarborg,
brand-assurantie; Ass- mutuelle, onderlinge waar
tegen schade; Bureau d'ass-, assurantie-borgin
Caisse d'ass- pour les maisons ineen -kantor.;
brandverzékeringskas; Société d'ass-, waar-diées,
assurantie-maatschappij f. ; Prime d'ass-,-borg,
vastgestelde vergoeding f. voor het verwaarborgde
voorwerp, assurantie -remie
p
f.; Policed'ass-,
bewijsstuk n., waaruit de deelhebbinq in de verzékerings-maatschappij blijkt, vei zékerings-bewijs n.,
polis f. van assurantie. — Stoutheid, vastheid,
stoutmoedigheid, driestheid, koenheid, vrijmoedig
onbeschroomdheid f., zelfvertrouwen n.: Par--heid,
lor, agir aver ass-, onbeschroomd, vrijmoedig spreker, handelen. — [Mar.] Coup d'ass, verzékeringsschot n., vredeschot, kanonschot om de vlag te doen
herkennen. Pavilion d'ass-, vredevlag. — [Chas.]
Le serf va d'ass-, het hert loopt bedaard en zonder
vrees. — [Fauc.] Oiseau d'ass-, valk, die van het
weérhoudend snoer ontdaan is. — [Tech.] Hengset n. van eenen korf of eene mand.
Assure, f. [Tech.] Doorschieting f., draad m.
van goud, zilver, wol of zijde, waarmede bij tapijtwerkers de ketting of schering bedekt wordt.
Assuré, e, adj. (en part.. passé van assurer)
Zeker, verzekerd, gewis, ontwijfelbaar, onfeilbaar;
— veilig, verzekerd, vertrouwbaar; — vast, stevig, wel bevestigd; — stout, onbeschroomd, vrij
onbevreesd, driest, vol zelfvertrouwen;-moedig,
(fam.) vrijpostig , onbeschaamd, brutaal: Un
assuré menteur, voleur, een stoute, onbeschaamde
leugenaar, dief. (Vóór het subst. geplaatst, heeft
het woord . altijd een' on,q unstigen zin) . --- Verzekerd, tegen schade gewaarborgd, geassureerd. —
ASSURE, m., ASSLJREE, f., verzekerde, geassureerde,
deelgenoot m. en f. in eerre verzékerings-maatschapppij.
Assureinent, adv. Zeker, zekerlijk, voorzeker,
,gewis, ongetwijfeld. — -t- Assurément, m. [Rist.]
Wederzydsch verdrag n. van elkander gedurende
den wapenstilstand niet aan te vallen.
Assurer, v. a. Vast zetten, bevestigq en, steunen,
stutten,, voor vallen beveiligen, ' vastheid geven:
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Ass- une statue sur son piédestal, een standbeeld
op zijn voetstuk vastzetten. Ass- la main, vastheid
aan de hand geven. — (lig.) Ass- sa contenance,
eerre vrijmoedige houding aannemen. - % Moed
ven, zelfvertrouwen inboezemen, onbevreesd man: Le bruit du canon assure Ie soldat, het geschutgebulder boezemt den soldaat moed in; Assun oiseau, un cheval, een' vogel (valk), een paard
gewennen niet . bang te zijn, niet te schrikken. —
Bevestigen, duurzaam, onaantastbaar maken, beveiligen, dekken: Cette victoire a assuré sa èouronne, die overwinning heeft (het bezit van) zijne
kroon duurzaam gemaakt. Un bon généralsait
ass- sa retraite, een goed veldheer weet zijnen
aftogt te dekken. Ass- un droit, une créance, een
regt, eene schuldvordering onaantastbaar maken,
tegen alle aanranding beveiligen. — Tegen gebeurljjke schade of gevaar , verzékeren, waarborgen,
a s s u r é r e n, zich verbinden om tegen eene vastgestelde jaarlilksche bijdrage in geld, Benen eigenaar
schadeloos te stellen voor de verliezen, die hij mogt
lijden: Ass- une maison contre 1'incendie, een huis
tegen brandschade verzekeren; Faire ass- son mobiller, zijn huisraad doen assuréren. — Verzekeren,
bevestigen, betuigen, bekrachtigen, verzékering geven: Ass- une nouvelle,; eene t jding verzekeren:
Ass- qn. de sa fidélité, iemand de verzékering van
zijne getrouwheid geven. — [Mar.] Ass- son pa
villon, zijne vlag verzékeren, de echtheid der vlag
door een kanonschot verzékeren of waarborgen, haar
doen erkennen, een vredeschot doen, de vredevlag
hijschen. — [Man.) Ass- la bouche d'un cheval,
een paard aan gebit en toom gewennen. — [Teint.]
Ass- une couleur, eene kleur vastleggen, haar tegen
verschieten of verbleekenvrijwaren. --, [Corr.] AssIe grain, aan 't leder de laatste hand leggen, de
nerf daaraan geven.
S'ASSURER, V. •pr. Zich vast zetten, zich vastheid
geven: S'ass- bien sur la selle, zich vast in den
zadel zetten. S'ass- in main en écrivant, en dessinant, aan de hand b# het schrijven, het teekenen,
een vast rustpunt geven. — Verzekerd, bevestigd
worden: Rien ne peut sass- sur In terre que la
destruction et la mort, niets kan op aarde verzekerd worden dan het verderf en de dood. _ Aan
zich verzékeren (het bezit van een goed, een. voordeel): Cette mère s'assure la soumission de ses
enfants en s'assurant leur tendresse, , deze moeder
verzekert zich de onderwerping harer kinderen door
zich van hunne liefde te verzekeren. — Verzekerd,
overtuigd zijn, de zekerheid, het vertrouwen hebben: Je m'assure que vous ferez viltre devoir, ik
ben overtuigd, dat gij uwen pligt zult doen; Assurez-vous que je vous aime, wees verzekerd, dat
ik u bemin; Assurez-vous de mon obéissance, maak
staat op mijne gehoorzaamheid. — Zich de zeker
overtuiging krijgen, zich ver--heidvrscajfn,
zékeren: S'ass- d'une nouvelle avant de la répandre, zich van (de waarheid van) eene tijding ver
alvorens haar te verspreiden; Elie veut-zékern
sass- si elle est aimée, zij wil de zekerheid verkrijgen of zij bemind wordt — S'ass- de qn., zich
verzékeren van iemands genegenheid, bescherming
enz. ; : — ook: iemand gevangen nemen, in hechtenis
nemen, zich van zijn' persoon verzékeren (sass- de
sa personne). — S'ass- contre qn., voorzorgen,
maatregelen tegen iemand nemen. — S'ass- de qc.,
zich van iets verzékeren, de noodige maatregelen
nemen, om er zich nneester van te maken. — S'assdans ses richesses, zijn vertrouwen, op zijne rijkdommen stellen; Sass- en Dieu, zijne hoop, zijn
vertrouwen op God vestigen. — S'ass- sur qn.,
op iemands bescherming, beloften rekenen. -- (Racine
heeft ook s'assurer voor se rassurer, zich gerust
stellen, gebruikt, 't geen als eene te groote dichtervrijheid beschouwd wordt) .
Assurette, f. [Corn.] , z. onder ASSURANCE.
Assureur, m. Verzekeraar, assuradeur m.
$ Assurgent, e, adj. [Bot.] Zich boogvormig
oprigtend.
Astaelen, ne, Astacoide, adj. [H. n.] Naar
eenti kreeft gelijkend, kree ftvormig.
Astacite of Astacolithe, m. [H. n.] Kreeftversteening f., versteende kreeft f.
Astate, n. v. [ H. n.] Insect met vier vliezige

r

vlerken van ongelijke grootte.

AstatIque, adj. [Didact.] Niet in evenwigt,
onvast.

ASTROANCIEN.

1O 4ASTÉISME
Astéisaue, m. [Rhét. ] Verna ftige, fijne scherts f.,
waarbij men den lof of de vleijer ^/ onder den sluijer
der kleinachting of berisping verbergt.
Astelle, f. [Chic.] Spalk f.
t Astenance, f. Gevoeligheid f., indruk m.,
magt f.,
Aster, m. [Bot.] Sterrebloem f., aster m., eene
zeer fraaije, uit Amerika afkomstige herfstbloem,
waarvan men reeds 38 .soorten kent.
Astéréomètre, m. Sterremeter m., werktuig
om den op- en ondergang der sterren te berékenen.
A.stéréométrie, f. Sterremeetkunst f., kunst
om den op- en ondergang der hemelliqchamen te
berékenen. — Astéréométrique, adj. Wat die
kunst betreft.
Astérie, f. [Minér.] Kattenoog n., sterresteen m.,
soort van schoone, veelkleurige opaal. — H. n.
Stervormige. versteening f. — Zeester f. --- [[Phys.^
Lichtend verschijnsel n. bij sommige mineralen,
dat zich als eene zesstralige, witachtige ster voordoet.
n.
-I- Astérfsme,. m. [ Astron.] Sierrebeeld
Astérisque, m. [Impr.]. Sterretje *) n. -[Bot.] Sterrebloem, stervormige bloem f. (ook astérolde geheeten) .
Asternal, e, adj. [Anat.] Wat zich niet met
het borstbeeik verbindt f.: Cote ast -e, rib, die niet
aan het borstbeen vast zit, korte rib.
Asternie, f. [Anat.]. Afwezigheid f. van het
borstbeen.
Astéroide, adj. Stervormig. — ASTEROIDE M.
Naam, dien de sterrekundigen geven aan de kleine
planeten, die hunne loopbanen tusschen die van
Mars en Jupiter beschrijven en welke men ook co planeten heeft genoemd. — Zie ook ASTERISQUE.
Astérote, f. Soort van lang vischnet n.
Asthénfé, f. [Méd.] Algemeene zwakte, krach
inzonderheid van het vaatstelsel.
-teloshidf.,
Asthénf q ue, adj. [Méd.] .Krachteloos , uit
zwakte voortspruitend, asthenisch. Fièvre astb-,
zenuwkoorts f.
Asthénologie, f. Verhandeling over de uit
zwakte voortspruitende ziekten.
Asthénopyre, f. Koorts met zwakte, zwakte -

koorts f.

Asthinatique, adj. (pr. asma-) [Méd.] 4amborstig, kortademig, a s t h m a t i s c h: I1 est asthm-,
hij heeft het op de borst. — [ Bot. ] Plante asthm-,

plant, die de aamborstigheid bestrijdt. — Ook als
subst. gebezigd : Les aliments succulents ne conviennent pas aux asthm- s, de saprike spijzen deugen niet voor aamborstigen.
Asthme, m. (pr. asme) [Méd.] Aamborstig
kortademigheid f., korte-heid,ngborst
adem m., het moeijeljk, meestal hoorbaar ademhalen.
Asthmé, e, adj. [Faut.] Aamborstig , kugchend.
Astic, m.Cord.] Likbeen, strijkbeen n. der
schoenmakers; [[Mii.] Likhout n. ter poljsting van
,

de patroontasschen.

Asticoter, va. (fam.) Plagen, kwellen, dwarsboomen in allerlei kleinig heden.
s Astine, I. Dwaze twist m., kibbelarj.j f.
Astiquer, v. a. [Tech.] Likken, glad maken,
glanzen met het likbeen of strijkhout (zie AnTIG).
Astoine, adj. [H. n. Jf Zonder mond.

Astragale, m. [Arch.] Ast ra g a a l m., rond
loofwerk n., dat de basis van 't kapi teel vormt en
onmiddellijk op de schacht der zuil aangebragt is.
— [Artili.] Naam der als sieraad om den loop des
kanons aan g ebragte banden of ringen: Astr- de la
bouche, het lange veld. Astr- de la lumière, het
bodemstuk. Astr- de la volée, het middelstuk. —
[Anat.] Enklaauw m., . kootbeen n., een van de
beenderen des voetwortels. — [Bot.] f. Dragant m.,
wervelkruid, wild basilicum n. -- [list.] Koot f.
of beentje n., weleer als handboei of paternoster
gebezigd.

Astragalée, f. [Arch.] Profil ii. van -een
lijstwerk met een' astragaal (zie .ASTIRAGALE).
Astragalisme, m., [Ant.] Spel met. gemerkte

koten of dobbelsteenen bij de Grieken.
Astragaloide, f. [Bot.]. Soort van dragant m.
of wervelkruid n., wik o f wikke f. — ASTRAGALOIDE,
adj. Naar wervelkruid gelijkende, dragantvormig.
Astragalomanele, f. [Ant.] Waarzegge rij f.

met gemerkte bikkels .oof koten.

Astral, e, adj. De sterren betreffend astraal;
— stervormig : Année astrale, sterrejaar, zonne-

jaar, de tijd, dien de zon besteedt om terug le keeren tot het punt des hemels, van waar zij was
uitgegaan. Lampe astrale, astraal-lamp, sterrelamp, de verbeterde 4rgandsche lamp, die geen
schaduw "werpt. (H
et meerv. astraux is niet in
gebruik.)
Astrance, f. [Bot.] Sterrekruid n., astrant ie f. Grande astr- , meesterwortel m., groot

sterrekruid.

Astre, m. Ster, star f., gesternte, gestarnte n.,
naam van al de hemelligchamen, zoo vaste sterren,
als planeten en kometen. Lastre du jour, . de zon,
1'astre de la nuit of des nuits, de maan; — (#g.
et p man
een an van genie, voortre ffeljjk, uitstekend mensch. — [Astrol.] Gesternte, met betrekking tot den daaraan Toegekenden invloed op
's menschen lot. —(Prov.) Etre né sous un astre favorable, bénin, onder een gelukkig gesternte geboren zijn, een gelukskind zijn.
Astré, e, adj. Vol sterren. — [Astrol.] Bien
astré, onder een elukkig gesternte geboren, gelukkig.
Astrée, f. ( Myth. ] Astrea, godin - der geregtigheld, dochter van Astreus en Themis; — [Poés.]
de g eregtigheid f. — [H. n.] Steenachtige polyp m.,
welks bovenvlak met sterretjes bezaaid is, astrea f.
— [Astr.] De Maagd.
Astreindre, v. a. Binden, verbinden, verpligten, noodzaken, nopen , dwingen , onderwerpen
^Astr- qn. à des conditions injustes, iemand aan
onbillijke voorwaarden onderwerpen. -- s'ASTREiNDRE , zich binden, zich verbinden, zich ten pligt
ten wet maken : S'astr- á on travail assidu, zich
zelven een' onverpoosden arbeid , opleggen.
Astreint, e, adj. (en part. passé van astreindre) Genoodzaakt, gedwongen, verpligt, onderworpen, gehouden.
Astrietion, f. ] Méd.] Zamentrekking f., wer
king van zamentre kende artsenijen.
Astrild, gin. Gestreepte senegalsche mos.
Astringent, e, adj. [ Méd.] Zamentrekkend,
ads t r in g é r e n d. — Ook als subst. m. Een zamen trekkend middel (vooral voor inwendig gebruik: de
uitwendige heet men styptiques).
Astrobolisme , m. [Méd.] Beroerte, z. v. a.
apoplexie - - zonnesteek ; dood of schijndood m.
door den bliksem.
Astroc, m. [Mar.] Dik touw, dat men aan eene
stevige hofstenpen(bolder) of bout (kikker)vastmaakt.
1- Astrocope , m. Sterrewaarnemer, sterbeschouwer m.; — sterrekijker m.
-I. Astrocopie, f. Kunst der sterrewaarnemzng,
sterbeschouwing f.
Astrncynologfe, f. Verhandeling f. over de
-

,

hondsdagen.

-

Astrognos ^e, f. De kennis f. der vaste sterren,

vooral wat hare plaatsing ten .opzigte van eikander . en de sterrebeelden betreft.
Astroin, m. [Bot.] Astr- puant, sterreboom m.,
een mexicaansche boom met gomachtig sap.
Astroite, f. III. n.] Naam der p olen net gesterde cellen zoo als de astreaas, sterkoraal n.
Astrokion, m. [Astr.] Eene der namen van
Sirius.
Astrolabe, m. Spheer- projectie f., g raadboog,
sterrehoo glemeter,ppoolshoogte-meter, hoekmeter m.,
astrolabium: L ' astr- est à peu près abandonne,.
het astrolabium wordt weinig of niet meer gebruikt.
Astrolátre, adj. en subst. Steraanbidder m.
Astrolátrfe, f. Sterredienst, sterrevereerin f.
Astrologie , f. (eigenlijk en oorspronkel ik
sterrekunde, z. v. a. astronomie) Gewaande kunst
om de toekomst uit den onderlingen stand der sterren- te voorspellen, sierrewigchelar , sterr•ekkkery,
sterrewaarzeggerj f, astrologie.
Astrologf que, adj. Op de zoogenaamde weten-

schap der astrologie gegrond, daartoe behoorend,

astrolo g isch.

Astrologiquement , ede. Op astrologische

wyze

Astrologue, m. Sterrewigchelaar, sterrewaarzegger, sterrek^j ker, astroloog, astrologist m. —
Ce nest pas on grand astr-, 't is
(Prov. et
maar een 1 elmatig mensch in zijn vak, 't is geen
hoogvlieger,, geen heksenmeester.
Astromanefe, f. Sterrewaarzeggerj, z. v. a.
)

1.

astrologie.
. -Aatromancieu, m., -ne, . f. Hij of zij, die

ASTROMÉTÉOROLOGIE zich met sterrewigchelarfj afgeeft, z. V. a. astro.
lo

Vs"irométéorologle g f. Weérvoorzegkunde f.

uit de sterren.
Astromètre, m. Sterremeter, astrometer m.,
werktuig om de schijnbare diameters en geringe
afstanden der sterren te meten.
Astrométrique, adj. Wat die sterremeting
betreft, astrometrisch.
Astronome , m. Sterrekundige , a s t r o n om is t m. — Ook wel als adj. g ebezigd: Un peuple
astronome, een volk, bij 't welk de sterrekunde algemeen beoefend wordt, overal in eere is.
Astronomie , f. Sterrekunde, astronomie.
Astr- physique, natuurkundige of physische sterrekunde (die de oorzaken van de verschijnselen aan
uien sterrenhemel verklaart); Astr- nautique, sterrekunde der zeevarenden. — Ook voor: Verhandeling f., leerboek n., over de sterrekunde: L'Astrde Kaiser, de Sterrenhemel van Kaiser.
Astronomigne, adj. Sterrekundig, astronomisch.
Astronomiquenient, adv. Sterrekundig, op
sterrekundige wijze.
Astrophanomètre,

m., z. v. a. ASTROMÈTRE.

Astrophyte, nc.H. n.] Boomachtige zeester f.
Astropole, na. [Bo
t.] Paarsbruine anjelier f.
Astroscope , m. Sterrekijker m., werktuig,

ATHYTE.

10^

gang eener ziekte, ongeregeld ziekteverloop n. ; —
Philos.] K'anorde f. in de verstandelijke en zede
-lijke
vermogens.
Ataxique adj. [Méd.] Onregelmatig, onordeli k, ataktzsch.
Ataxodynamie, f. [Méd.] Onregelmatigheid f.
in de bewegingen van een orgaan.
Atebras, m. [Chim.] Soort van sublimeervat n.
Atechnie, f. Kunstmangel in., kunstgebrek n.,
onervarenheid f. in eene kunst.
Ateenie, f. [Méd.] Onvruchtbaarheid f. der
vrouw ; — ook (bij sommigen) mannelijk onvermogen n.
Atelier, m. Werkplaats f., werkvertrek n.,
waar vele werklieden onder een' zelfden meester
arbeiden; ook kunstenaars-werkplaats f., a t t e1 e r n.: lat- d'un peintre, d'un sculpteur. — De
gezamenlijke werklieden, het personeel eenei werkplaats: Un at- nombreux. — [Mar.] At-de construction, scheep stimmerwerf f. --- ATELIERS, p l. De
onderscheidene winkels ofwerkplaatsen,
werkplaatsen, welke men
op eene werf heeft.
Atellanes, f. pl. Soort van oud-italiaansche
kluchtspelen (zoo geheeten naar de campanische
stad Atella) .
Atermoiement, m. [Prat.] Uitstel n. of ver
-lengiva
betaling, terrains-verschuiving f.
Atermoyé, e, adj.en part. passer van atermoyer) Verlengd, uitgesteld; Billet at-.
Atermoyer, v. a. Uitstellen, verschuiven, later
stellen (den tijd of termijn van betaling) . -- S'ATERMOYER , V. pr. Eene schikkin g met zijne schuld
aangaan om hen in zékere termijnen te be--eischr
talen, eene overeenkomst van betalingsverschuiving
treffen.
.5 Atéter ('s), v. pr. Hardnekkig volhouden
(bid twisten).
Athamanthe, f. [Bot.] Rosmarjnkruid n.
bergpeterselie f. ; St.-Janskruid n.
Athanasie, f. [Bot.] Duurbloem f.
Athée, m. Godloochenaar, godverzaker, a theis t m. — Ook als adj. m. en f. gebezigd: Un
prince athée, een godloochenend vorst. Une proposition athée, een atheïstisch voorstel.
Athéisme, m. Godloochening, godverzaking f.,
atheïsmus n., atheïstery f.
?

waarmede men de sterren gemakkelijk wedervindt
(door Schukhardt uitgevonden).
Astroscopie, f. Sterrebeschouwing f., inz. door
kijkers.
Astrosophie , f. [Didact.] Sterrewijsheid,
sterreleer, sterrekunde f.
Astrostatique, f. Wetenschap f., die de massa
en den onderlingen afstand der sterren leert beréReizen, astrostatiek f.
Astuce, f. Sluwheid, arglistigheid, kwaadwil
-lige
loosheid, doorslepenheid f.
4- Astueler, V. n. Sluw zijn, arglistig zijn.
Astucieusement., adv. Sluw, op arglistige
wijze.
Astucieux, -euse, adj. Sluw, arglistig, loos,
doorslepen.
Asturine, I. [H. n.] De kleine havik m. van
Cayenne.
Astyle, adj. [Bot.] Zonder stengel, stengelloos.
Athéiste, oud woord voor ATHEE.
theistiqeie, adj. Wat de godloochening beAstynome, m. Gebouwen-opzigter (in 't oude
.4thenen). — Astynomie, I. Toezigt n. over de treft, atheïstisch.
gebouwen.
Athéna, Athéné, f. Soort van fluit of trompet der oude Grieken.
4.syle, z. ASILE.
Asymbole, m. , Schuimlooper.
Athénée, m. Athenéum n., oorspronkelijk
Asymétrie, f. (pr. a-ci—) [Math.] Onevenma- een tempel van Minerva (Athéné) te Athenen, waar
tigheid f., gebrek n. aan evenmaat, onmeetbaarheid f. de dichters hunne verzen voordroegen,; — doorluchmet betrekking tot eene andere grootheid : Il y a tige school, geleerde school f., collegie n. van akaas- entre le coté d'un carré et sa diagonale, de demisch onderwijs. — Athéaées, f. pl.. Feesten
diagonaal (hoekpuntsljn) van een vierkant is on- ter eere van Minerva in 't oude Athenen.
meetbaar ten opzigte van de zijde des vierkants.
Athenienne, f. Atheensche vaas f. als reukvat,
Asymétrique, adv. (pr. a-ci—) Onevenmatig, bloemp ot, vischkom enz.
onmeetbaar. .
Athéricère, adj. [H. n.]. Met spitse voelhorens
Asymp tote, I. (pr. a-cin-to -te) [Géom.] Regte voorzien.
lijn - f., die eene kromme lijn, hoewel haar voortAthérine, f [H. n.j Arenvisch, melet m.,
durend naderende, nimmer raakt of snjdt, a s y m p- (van 't geslacht der ansjovis).
totef.
Athermasie, f. [Méd.] Overmaat van hitte,
Asymptote ue, adj. (pr. a-cmn-) [Géom.] De ziekelijke hitte f.
asymptote betreffe
nde : Espace as- , ruimte , tusAthéromateux, ease, adj.. [Méd.] Papgeschen eene kromme lijn en hare asymptote.
zwelach tig.
Asyndeton , m. [^Rhét. We g lating f.. der voegAthérome, m. [Méd.] Popgezwel n.
woorden, om de rede meer levend
igheid bij te zetten.
Athlete, m. Kampvechter, worstelaar, wedAtabal, m., z. ATTABALLE.
strjder, a t h l e e t m.. inde volksspelen der Ouden);
Atabule, m. Naam van den Noordwestewind — sterk gespierd,kloek man. — (lig.) Sterke tein .^4 lie, die veel schade aan de boomen en vruch-- 7enpart " f., mededinger m.- — Les athlètes de la
ten tewe
e g brengt.
fat, de kampvechters voor 't geloof, geloofshelden,
Atacamite, f. [Min.] Zoutzuur koperzand Martelaars.
(uit de zandwoestijn Atacama tusschen Peru en
Athlétique, adj. Wat tot de oude worstelaars
Chili).
Netrekking heeft, naar kampvechters wijze, a t h l eAtalante, f. [H. n.]. Zekere vlinder, ook vul
t i s c h; — sterk gespierd, forsch gebouwd, reus
-kanof
admiraal m. geheetengestalte. —Als subsi. f. Worstelkunst f.-achtigvn
Atalanter, v. a. Zich in gang zetten, ietsvrj- (een deel van de gymnastiek der Ouden).
willig doen.
Athlipte, adj. [Méd.] Pouls athl-, gelijkmatige
Atalaphe, m. [H. n.] Zoogdier van 't geslacht en vrije polsslag m.
der vleugelhandigen, veel naar de vleërmuis gelijAthlothète, m. Kampr egter, opziener en prijskende.
uitdealer bij de oude worstelstrijden, a t h l o t h e e t m.
Atanaire, adj. [Faut.] z. ANTANAIRE.
5. Athroïsme, m. [Ithét.] Min gebruzkel jk
Ataraxie, .f. [Pliji.] Onverzettelijke geljkmoe- woord voor CONGLOBATION.
digheid; blijvende zielerust f.
Athymie, f. [ Méd. ] Necrslagtigheid, moedeloos
Atarder, z. ATTARDER.
zwaarmoedigheid f.
-ied,
Ataxie, t. [Méd.] {Onregelmatigheid t. in den
Athyte, m. [Ant.] Offer n. zonder voorwerp om

l

0

4 O6

ATICHE

--

te slagten, gewoonlijk uit bloemen of koeken bestaande.
Atiche, m. [Pèch.] Bandje n. om het scherpe
van een' vischangel.
Atinter, V. a. (pop.) Opschikken, smakeloos
opsmukken, opdirken. — S'ATINTER, V. pr. Zich
opdirken.
Atirsite, m. [Bot.] , z. v. a. PLANTAIN.
Atlante, m. [Arch.] Drag er, balk- of gebindtedrager m., steunbeeld n.. atlant of atlas m.,
zuil f. in menschengestalte tot steuning van een
gebindte, eep balkon enz. (Men heet zulke zuilbeelden ook t é l a m o n Cs , en zoo 't vrouwenbeelden
zin meer bepaald cariatides.)
Atlantique, adj. Atlantisch : L'Océan, la Mer
atl-, de atlantische oceaan of zee. Ook als subst.:
L'Atlantique. — [Impr.] Format atl-, atlas- ormaat n. (waarbij het geheele vel slechts twee [adzijden
. i n•-plano.
bvormt)
Atlas, m. (pr. at-lace) [Myth.] De aanvoerder
der Titans bij de hemelbestorming, door Jupiter
veroordeeld om den hemelkloot op zijne schouders
te torschen, hemeltorscher m. ; — [Géogr.] Atlasgebergte n. (in Noord-Afrika) ; -- (fig.) Groot en
forsch gesp ierd man. -- [Anat. Draaijer, de eerste
halswervel m. (omdat h 't hoofd ondersteunt, gelijk
Atlas de aarde). — Verzameling f. van landkaarten,
kaartboek n., atlas m. — [Coco.] Soort van root
papier; — voortreffelijke zijden sto^`'e f. uit de
Indien, atlas n ---[1-1.
n.] Naam van twee schoonti
surinaamsche nachtvlinders m.
Atloïde, ad,!. [Anat.] Wat den eersten halswervel of draailer aangaat. Muscle ati-, draagspier.
Atinidiatrique, f. [Méd.] Aanwending van
den damp of het gas op de huid als geneesmiddel,
dampkuur f.
Atmidomètre of Atmomètre, m. [Phys.]

Verdampingsmeter m., p hysisch werktuig ter bepoling van de hoeveelheid water, die in een' gegeven
ti
d tot damp overgaat. — Atidoétrique,
m m
Atmometrique, adj. Dien verdampingsmeter
betreffende.
Atmidoiuétro'raphe, m. [Phrs.] Werktuig,
dat de vcrdampings7ioeveelheid meet ^en zelf aanteekent.
Atmizomique, f. [Phys.] Een uit twee therAnometers bestaande vochtmeter m. (door Blackader
ui vonden) .
Zutoinetre„ Atmonnétrique , z. ATMIDO-

11I1`TRE, ATMII)OMETRIQUE.

Atnlosphère, in. Dampkrin g , luchtkreits m.,
a t in o sp h e e r f., het luchtomkleedsel of de luchtzee,
waardoor de aarde (en andere hemelltigchamen) omgeven is ; — ook van de lucht caner bepaaldeplaats
gebruikt : L'atm- brumeuse dAmsterdam, de ne
lucht van Amsterdam; L'atm- fétide dun-velig
cachot, de vunze kerkerlucht f. ; — (fig.) Hátez
vous de sortir de cette atm- de corruption, verijken omwijder u ten spoedigste uit dien verder fel
gang. — [Méch.] Dampkringsdrukking f., krachtmaat der machines : Cette machine à vapeur résiste
g

.
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Atonie, m. Iets ondeelbaars ; als ondeelbaar
beschouwd oneindig klein ligchaampje, dat het grondbestanddeel of elemènt in de zamenstelling der lig
uitmaakt, eerste deeltje, atoom n. - ---chamen
zonnestofje n. ; (fig.) het hoogst kleine met beirekking tot andere ligchamen : Toute la terre n'est
qu'un at- suspendu en lair, geheel de aarde is
slechts een in de lucht zwevend zonnesto fje, ondeeltje. -^ [H. n.] Een diertje van 't spinnengeslacht.
Atomlf'ère, adj. Vol atomen (z. ATOME).
Atomique, adj. Tot de atomen betrekking
hebbende.
Atomisme, m. [Philos.] Grondsto f eer f., wijs
stelsel, volgens 't welk alle ligchamen uit-geri
atomenbestaan, corpusculaire philosophie f.,
atomismus n.
Atomiste, m. [Philos.] Voorstander, aan
i s t m.
-hangerm.dostfl,am
Atomistigque, adj. Wat de grondstofeer betreft, atomistisch. -- Als subst. f. [Chico. Beschouwing f. der ligchamen als voortgebragt^door
atomen, welker vormen en eigenschappen den chemischen aard van elk hunner bepalen,a t om is ti elv f.
Atomologie, f. [Chum.] Verhandeling f. over
de atomen ; leer f. van de wederzijdsche werking
der eerste deeltjes op elkander. --- Atomologique,
adj. Daartoe behoorende, a to m o l o g is c h.
+ Atone, adj. Strak, zonder uitdrukking, bewegingloos (van den blik gebezigd).
Atonïe, f. [Méd.] Gebrek aan toon of veêrkracht, verslapping, slapheid f., inzonderheid van
zamentrekbare deelen.
-I- Atonification, f. [Méd.] liet ontspannen,
verslappen der organen.
Atonique, asij. [Méd.] Wat tot de verslapp ing
der organen behoort, daaruit voortvloeit, verslapt,
atonisch.
Atour, m. (Doorgaans in 't meervoud en niet
zelden in iron. zin gebezigd) - Vrouwenopschik m.,
tooi m., sieraad n. Dame d'atour f., vorstelijke
kamenier f., voormalige titel der dames, die de
koningin en de prinsessen hielpen kleedera en too ^" en.
Femme, garcon d'atour, hij of zij, die met het
toezigt over de kleederen en sieraden der prinsessen
bf'ast is.

Atourné, e, adj. (en part. passé van atourner)

Getooid, opgeschikt.

S Atourner, v. a. (fam.) Opschikken. opsieren,
tooien, optooien (van eene vrouw sprekende).

Atout, m. (dat is: on à tout,, bon contre teut)
[Cart.] Troef f., troefblad n., troefkaart f. Rol,
dame, valet d'atout, troefheer, troer rouw, traaf-

boer.

Atoxique, adj. Zonder venijn, niet vergtttg
(soms van slangen gebezigd).
Atrabilàire, Atrabilieux,ense,adj. [Med.]

Zwartgallig, galzuchtig. — Het woord wordt tegenwoordig alleen fig. gebruikt: Un homme atr-,
of enkel Un atr-, somber, zwaarmoedig, gjzegriznmzg , ligt geraakt mensch, knorrepot m.
Atrabile, f. [Anti. méd.] Zwarte gal, zwaar
-moedighf.

L tine pression de vingt atm-s, of est de vingt
atm-s, deze stools-machine kan de drukking van
twintig atmospheren moederstaan.
Atrahilleux, ease adj., zie ATRABILAIRE.
Atuiosphérique, Wij. Den dampkring betrefAtraehèle, adj. [H. n.] Zonder hals, kort
-halzig.
fende, daartoe behoorende , a tm o s p h en i s c h:
Atractoeonie, adj. [H. n.] Spslvormig (von
Air atm-, dampkringslucht, gewone lucht. Les iniluences atm-s, de invloed van den dampkring. Che- visschen) .
Atractyle, Atraetyiide, f. [Bot.] Carthamin defer atm-, atmospherischespoorweg (bij welken

de Jachtdrukking als beweegkracht wordt aa wend)
Altmos p héritie, f. [Phys.] Magnetische vloei
stof f. in den dampkring.
Atunosphéroicraphie, f. [Phvs.] Dampkringsbeschrijving f. - Atniosphérographique, adj.
Die beschrijving betreffende.
Atmos p hérologie, f. [ Phys.] Dampkringsleer f. , verhandelin g f. over den dampkring; dampkringskunde, weérkunde f.
Atocalt, m. [H. n.] MTexicaansche spin met een
web van gele, roode en zwarte draden.
Atocie, f. [Méd.] Onvruchtbaarheid f. der
vrouw (ook atecnie eheeten).
Atocion , m. [Bot.] Onvruchtbaarmakend
-

,

kruid n.

Atole, f. Maïsp ap f., maisbrij m.; gerstenbrj m.
Atomaire, adj. [H'. n., Bot.] filet gekleurde
punten of stippen als bezaaid.

mus, verfdistel, wilde saffraan m., sa fi`loers n.
Atragène, f. [Bot.] Plant van het geslacht
der ranonkels.
Atranientaire, adj Inktachtig. —.els subst. f.
[_Chim.] Vitrioolsteen, inktsteen m., zwavelzuur
Ijzer, zinkvitriool n.
Atrape, f., z. ATTRAPE.

Atraphace,f. [Bot.] Struikmelde f., Bene

plant met knoestige stengels.

Atrappe, f., z. ATTRAPE.

Atre (atre), m. Haard vuurhaard m., stookplaats, haards f eê f. (Prow. eI /lg.) Dans vette maison,
it n'y a rien de plus frold que l'àtre, in dat huis
maakt men schrale keuken. -- Atre du four, bakovenvloer m. Ce pain n'a point d'atre, n'a point assez
d'atre, dit brood is van onder niet gaar, ià niet
uitgebakken.
Ati-ésie, Atrétie f., Atrétisme, in. [Anal.]
Geslotenheid, vergroejing t. van Bene nalXrtyke
:

ATRICATTDE

-

ninq. -- Atrésuiréthrie, f. Geslotenheid van
Atrétentérie, f. Geslotenheid van
het darmkanaal; — Atretle, f., Atrétisnie, m.,
z. ATRESIE . — Atrétocysie, f. Geslotenheid van
den aars ; Atrétoeystie, L. — van de pisblaas;
Atrétolémie, f. — van de keel; Atrétométrio, f. — van de baarmoeder; — Atrétopsie, f
— van den oogappel; --- Atrétorhinie, f. — van
den neus; Atrétostomie, f. — van den mond. (In
de 7 laatste woorden wordt in plaats van atretoook atréso- ,geschreven).
Atricaude, adj. [H. n.] Zwartstaartig.
$ Atrice,, f. [Chir.] Puistje, zweertje n. Coin
den aars).
Atricolle, adj. [H. n.] Zwarthalzig..— Atricorne, adj. Met zwarte horens of voelsprieten. —
Atrigaetre, adj. Zwartbuikig. — Atripéde,
adj. Zwartvoetig.
Atriplette, Atriplotte, f. [FL. n. Yolksnaain. van den roodbruinen bastaard -Hach egaal m.
Atriplicé, e, adj. [Bot.] Naar melde gelijkende.
Atriplieées, f. pl. [Bot.] Meldeplanten.
Atriplotte, z. ATRIPLETTE.
a fschu Atro-ee, adj. Gruwel fik,
reed,
-- wreed,
w elijk, i selijk, verschrikkelijk, snood;
onmenscleljk, barbaarsch. -= Ii fait un temps, un
koud.
't
is
nvjpend
froid atroce, 't is zeer guur weder,
% Atrocenlent, adj. Gruwelijk; wreedaardig.
Atroeépha,le, adv. [H. n.] Zwarthoo fdig.
Atroelte 9 f. Afschuwelijkheid, ijselijkheid, ver
gruwzaamheid; --- euv
-foeijkhtd,
eldaad f.f.,
menscheljkheid , barbaarschheid , gruweldaad
gruwelstuk n.
Atrogalaire, adj.. [H. n.] Zwarthalzig. —
Atrouiarginé, e, adj. Met zwarten rand.
Atrope, ni. [1-1. n.] Doodshoofd n., a t r op us m. (zékere visch).
Atropé, e, adj. [Bot.] Naar de wolfkers,
nachtschade of bella-donna gelijkende.
Atrophie, f. [Méd.] Uiltéring, wegkwijning,
uitdrooginq, groote magerheid f.
Atrophié, e, adj. [Méd.] Hoogst vermagerd,
uitgeteerd, verdord.
. Atrophier (s'), V. pr. Vermageren, uittéren,
e pisbuis; -r

uitdroogen.

Atropine,f. Chim.] Het in de bella-donna

gevonden alkali; giftstof f. der wolfkers.

Atropique, add. [Chim.] Acide atr-, wolf_
kerszuur n.
Atropos, f. (pr.— po-ce) [Myth.] Naam van
eene der drie Parcen of Schikgodinnen. —C {H. n. j
Doodshoofd n. (zekere vlinder); — ook zekere a frikaansche adder f.
Atrostome, adj. [H. n.] Met zwarten mond.
Attabler, V. a. (als zoodaniq weinig in ge bruik). plan tafel plaatsen, doen plaats nemen aan
den disch. - S'ATTABLER, v. pr . (fain.) Zich aan
tafel zetten, aan den disch plaats nemen (met oogmerk om er een' geruimen tijd te blijven).
Attachannt, e, add. (alleen fig. in gebruik)
Aantrekkend, aanlokkend, boe fend, aantrekkelijk,
innemend: Auteur att-, lecture att-e.
Attache, f. Band, riem, strik m., koord,
snoer n., al wat tot vastmaking, vastlegging dient.
Chien d'att-, kettinghond, bandhonds bandr-ekel m.
Mettre un cheval à l' att-, een paard aanbinden,
het voor een' korten tijd op stal zetten. L'att- of
le droit_ d'att-, het stalgeld ,,(zonder voedering).
( Prov.) Etre toujours it 1'att-, Etre comme un Chien
d'att- of it l'att-, altijd aan den band liggen, een
hondenleven leiden, de slaaf van zijne bezigheden
ztin. - (fig.) Al wat den geest o f he hart aantrekt
en boeit, gehechtheid, verknochtheid, verkleefdheid,
verslaafdheid, zucht, drift f. ('t zij voor iets lo ffeljks
of 'ets laakbaars) : Avoir de 1 att- à (of pour)

l'étude, aan de studie gehecht zijn, met vlijt en
volharding studéren; Avoir de l'att- au (pour le) jeu,
aan 't spel verslaafd zijn; — (fig.) Prendre l'attde , qn., zich van iemands toestemming of goedkeu
Il ne fern rien sans votre att-,-ringvezék.

h# zal niets doen, ten zij gij er uw zegel aan hecht.
— [Chanc.] Lettres d'att-, voltrekkingsbevel n.,
schriftelijke volmagt om eene vorstelijke of regterljke ordonnantie ten uitvoer te leggen. — [Anat.]
L'att- dun muscle, de a anhechtingsplaats f., het
vastzittend einde eener spier, spierverbinding t. —
[Joail.] Att- de diamants, diainantenhaak m., ver
elkander verbonden diamanten. ---scheidnmt
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[Charp.] Molenstander m. — [Faïenc.l Krans f.
ter aaneenhechting van gebroken aardewerk of
porselein.
Attaché, e, adj. (en part. p assé van attacker)
Vastgemaakt, vastgelegd, aangehecht: Une medaille
att-e dun ruban bleu • — (#g.) verkleefd, ver
toegewijd, toegedaan, getrouw: Att- it tous-knocht,
ses devoirs; — afhangend, in dienst staande, een
deel uitmakende: Un espion att- it la haute police.
- Un chasseur att- a sa prole, een jager; die zijne
prooi hardnekkig vervolgt. — Je suis att- it vous
obéir, ik ben volijverig om u te gehoorzamen. J'avais le regard att- sur cette femme, mijne blik
waren op die vrouw gevestigd.
-ken
Attaché, in. [Admin.] Hij, die aan een geg
e
a
t
t
a
c
h
e
e
r
d
e
m..
.
zantschap is toegevoegd,
Attachenient, m. Liefde, vriendschap, ,genegenheid, q ehechtheid, aanhankelijkheid, verkleefd.
verknochtheid f.; — groote vl 't, aanhoudende-heid,
oefenin g , behartiging f. — Ook somtijds in 't njeerv.
gebezigd: L'ob et des att-s humains, het voorwerp
der menschelijke neigingen. — [ Arch.] „Achtereenvolgende aanteekeningen, prfjsbep alingen van de
verschillende gedeelten van een gebouw, terwijl zi;
nog aan den dag staan, om die later bij 't opmaken der rekening te raadplegen.
Attacher, V. a. Vastmaken, vastbinden, ver
Benen band, riem, strik, strop, knoop-enig(dor
of wat als zoodanig beschouwd wordt); Att- des
chevaux a un char, paarden voor een' wagen spannest; Att- avec un clou, vastspijkeren; Att- aver
une é p ingle, vastspelden, aanspelden; Att- avec de
la colic, de la soudure (liever colter, * souder), vastlijmen, aaneen soldéren; Att- It la Croix, aan het
kruis slaan, kruisigen. Att- des houtons 'a un
Habit, knopen aan een kleed naaien. — (fig.) Att.du prix, de i'importance it qc., , waarde, gewigt
aan iets. hechten; Att- un sens a un mot, eersen
zin, eene . beteekenis in een woord legyen; ' Att- uit
bonheur à qc., zjjn geluk van iets afhankelijk
maken; Att- see regards sur un spectacle, zijne
blikken op een schouwspel vestigen; Ce spectacle
attache mes regards, dat tooneel boeit mine blikken; Att- son esprit it un travail, zijn verstand bij
een werk bepalen. Ce travail attache mon esprit,
die arbeid houdt mijnen g eest geheel bezig.— Ook zon
voorwerp gebruikt.: Ce roman attache, mal--der
gré tous ses défauts, die roman boeit, boezemt belangstelling in, ondanks al zijne gebreken; L'étude
des mathématiques attache beaucoup_ de beoefening
der wiskunde vereischt veel inspanning van geest.
S'ATTACHER, V. pr.: Zich hechten, zich vasthechten,
zich naauw vereen gen met iemand of iets, aan kleven, . kleven, vastmaken: Pendant la . tempéte
it s'attacha aver des Cordes au mat, gedurende
den storm bond h# zich met touwen aan den mast;
Le lierre s'attache aux rnurailles, de klimop hecht
zich aan de muren; La poix s'attache aug ' doigt s,
het pek kleeft aan de vingers; -- (fig.) L'opprobre
s'attacbe a de tels crimes, de schande t.s _ ona f
scheidelijk van (volgt) zulke wandaden; Tout enfant s'attache à sa nourrice, ieder kind hecht zich
aan (vat innige genegenheid op voor) zijne voedster.
Salt- á une opinion, een gevoelen aanklepen. S'attau char d'une femme, zich in de rij van de ver
minnaars eener vrouw laatsen. —-erds,
Zich beijveren, zich bevl'"tigen, zich ellveren:. Je
m'attache it vous être utile. — Aan zich verbinden, in zijne dienst nemen: Le prince s'attacha ce
savant en qualité de sécrétaire.
Attachetir, m., -ease, f. [Tech.] fiji of zij,
die de touwen, aan 't weefgestoelte vastmaakt (doorgaans het werk eener vrouw), touwsp anster I.
Attaliqué, adj. (eig.. wat Atlalvs, een' : zeer
rijk' koning van Pergamus, betreft) ,Attalisch. ,Des
richesses att-s, zeer aanzienlijke rijkdommen. Des
conditions att-s, hoo gst voordeelige voorwaarden.
Attagaable, adj. Aantastbaar, voor aantasting, aanranding, bestrjjdinq eschikt.
Attagnant, m. Aanvaller. Doorgaans in 't
meere.: Les alt-s furent repoussés, de aanvallers
werden afgeslagen. - Ook als adj. La partie att-e,
de aanvallende partij.
Attagae, .f. Aanval m., aanranding,aantasting, aangr ping ; bestorming I. eener vesting. Attbrusquée of d' emblée, aanval op eene vesting zon
voorzorgen en gebruikelijke vormen.-dernoig
Régler les att-s d'une place, de aanvalswerken,
j

^

.

g
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loopgraven enz. vaststellen. — (fig.) Aanranding
met woord of schrift, bitse bejegening, beleediging,
beschuldiging. — Schjjnbaar toevallig uitgeworpen
woorden om iemands gedachten of plannen te ontdekken, of hens door een verwijt te tergen: II .inn
déjà fait une att- sur ce sujet, hij heeft m# reeds
omtrent dat punt willen polsen, uithooren. Il ne
me 1'a pas dit ouvertement, ce n'était q u'une att-,
hij heeft het mij niet ronduit geze g d, 't was maar
een schimpscheut. — [Méd.] Plotselinge verheffing f.,
aanval m► . Att- de flèvre, de g outte, d'apoplexie etc., aanval van koorts, jicht, beroerte enz.
-- Att- de la melancolie, vlaag f. van droe fgeestigheid. — jEscr.j Uitval m.
Atta q ue, e, adj. (en part. passé van attaquer)
Aangevallen, aangetast, aangerand. Att- par des
ennemis, door vijanden aangevallen. Att- dune
maladie, door eene ziekte aangetast. -- Att- de la
poitr i ne, aamborstig.
Attaquer, V. a. Aanvallen, aantasten, aan
bespringen,. a t t a q u é r en:-rande,gjp
Att- l'ennemi, une place, den- vijand, eene vesting
aanvallen; Att- à coups de fusil, met geweerschoten aanvallen. :— (fi g .) Att- 1'honnegr de qn.,
iemand in zijne eer lasten. Ce livre attaque les
meeurs, dit boek randt de zeden aan, kwetst de
zeden. Vous l'avez attaqué et it vous a ré p ondu,
g# hebt hem uitgedaagd, getergd, en hij heeft u
geantwoord. Att- qn. par son faible, iemands zwakke
zijde aanvallen, .hem in zijn zwak prjjpen. Att- qn.
sur sa naissance, iemand een vervet omtrent zijne
geboorte doen. La rouille attaque Ie fer, de roest

--

ATTELLE.MENT.

marche plus rapide vous ipourrez l'att-, door een'
versnelden gang zult gij hem kunnen inhalen. (fig.)
Tbt on tard 1 j peine atteint le cou pable, vroeg
of laat achterhaalt (treft) de stra f den schuldige.
[Mar.] Att- on vaisseau, een schil bezeilen. Att- no
vaisseau en cbassant, een schip bejagen, oploopen. —
Dikwijls ook in den zin van: grijpen, vatten door
hoog of ver te reiken; Ce tableau est tro p Naut,
je ne saurais l'att-, die schilderij hangt te hoog,

Ik kan er niet b ij reiken. s'AT.TEINDRE, V. pr.
Bereikt worden: Ce tableau ne peut s'att- facile.ment. — ATTEINURE (à), v. n. Met Benige moeite
of inspanning bereiken, aanraken: Att- an plandier, tot de zoldering reiken. -- (lig.) Att- à la perfection, de volkomenheid bereiken; Il n'atteindra
jamais à ce poste éminent, hij zal nooit tot dien
hoogen post geraken: -- [Prov.] Son épée est trop
courte, it n'y saurait att-, zoo ver reiken zijne
krachten niet; zijne middelen veroorloven hem dat
niet. (fam.) Il ne faut qu'une queue de.vache
pour att- an eiel, mais it faut au'elle soit Bien
lon g ue, om zijn doel te bereiken, zijn er slechts gepaste middelen noodig; er behoort niet veel toe,
maar dat weinige moet men hebben.
Atteint, e, adj. (en part. passé van atteindre)
Bereikt, getro en, geraakt. [Jur. ] Atteint et convaincu, aangeklaagd en overtuigd.
Atteinte, f Slag, stoot, houw, worp m.,
schot n. waardoor men getroffen wordt; ligte
wonde, kwetsing, kwetsuur, schram f.: I1 ne recut
qu'une légère att-, hij werd slechts even getroffen,
kreeg niet dan eene schram of een schampschot. -(fig.) Ongelijk, nadeel n., schade, beleediging, aanranding, inbreuk f.: Donner, porter att- à ia rép utation de qn., iemands goeden naam aanranden,
benadeelen; Sa santé na jamais recu d'att-, zijne
gezondheid heeft nooit geleden, ie nooit geschokt.
Les att-s de la calomnie, de aanrandingen (pijlen)
van den laster. Cette nouvelle lui porta une attmortelle, die tijding bragt hem een' doodeljken
sla g toe, maakte op hem een' allersmarteljjksten
indruk. Att- à la morale publi q ue, aanranding,
krenking der openbare zedelijkheid. [Mid.] Aanval,
ligte aanval m. van zekere ziekten: Att- de la
goutte, de la . gravelle, aanval van de jicht, het
graveel. — [Man.] Slag, dien eenaard met de
achterpooten aan de voorpooten toebrengt, of dien
het van achteren van een volgend paard krij g t: Co
cheval se donne des att-s, dit paard slaat zijne
voorpooten aan. — [Equit.] Lanssteek m., die den
ring raakt, zonder hem weg! te nemen; Il a en
trois dedans et deug att-s, h# heeft den ring driemaal afgestoken en tweemaal geraakt. -- HORS
D'ATTEINTE, loc. adv. Buiten bereik, scheutvrii,
veilig, in zekerheid: Le fugitif est maintenant hors
d'atteinte, de vlugteling is nu in veiligheid, kan
niet meer achterhaald worden.
Attel, mi. [Sell.] Gareelspaan m.
Attélabe, m. [H. n.] Rolkever m.
Attelable, adj. Wat in- o f voorgespannen kan
worden.
Attelage, m. Span, voorspan, gespan n., het
noodige getal paarden, ossen, muilezels, om een
voertuig, een' ploeg te trekken: Un .superbe att-,
een overheerlijk span. -- (fig. et fam.) Twee overeenkomende, bij elkander passende menschen of
dieren.
Attelé, e, adj. (en part. passé van atteler) Ingespannen, aangespannen, voorgespannen. — (Prop.)
C'est une charme of une charrette mal att-e, die
menschen passen slecht bij elkander, 't is een paar
zonder eendragt.
Atteler, v. a. Aansp annen, inspannen, voor
besp annen: Att- des dlievaux à un car--spane,
rosse, paarden voor eene koets spannen. Meest
zonder voorwerp: Dites an cocher qu'il attelle,
zeg den koetsier, dat hij inspanne. Att- une voiture, een rijtuig bespannen, er de paarden voor
zetten. — s'ATTELER, V. pr. Zich voorspannen; --(fig.) S'att- aver qn. pour une entreprise, zich met
iemand tot eene onderneming verbinden.
Attelet, of Hatelet, m. [Cuts.] Klein braad
zilveren of ijzeren speetje n.
-spit,
—

tast het ijzer aa`n, knaagt (vreet) het ijzer weg.
Att- qn. de conversation, een gesprek met iemand
aanknoopen. — Att- un páté, eerre pastei aansnijden. Bien att-- un sujet, een onderwerp goed aanvatten, behoorlijk op het touw zetten. — [Jur.]
Att- qn. en justice, iemand voor 't gerept roepen,
hem een regtsgedinq aandoen. Att- on jugement, een vonnis bestrijden. Att- un acte, de
deugdelijkheid eener oorkonde betwisten. — [Mus.]
Att- une note, un son, une corde, Bene noot, een'
toon, eene snaar goed treffen, juist doen hooren. —
[Man.] Att- un cheval, een paard de sporen
geven. — [Mar.] Att- une 11e, une cote, op een
eiland, eene;kust aanhouden, om die te verkennen.
ril.] Att- l'arme, 't geweer snel aangrjjpen
(b# exerceren). — [Chas.] Att- le cerf, het hert
aanjagen, de honden i:tp het hert loslaten. -- (Prov.)
Bien attaque, bien defendu, de verdediging beantwoordde aan den aanval, h# heeft zijn' man gevonden.
s' ATTAQUER , V. jr. Elkander aanvallen, aantasten enz.; elkander tergen, uitdagen. S'att- .à qn.,
iemand openlijk aanranden, beleedigen, twist met
iemand zoeken, zich openlijk tegen iemand ver
S'att- á son maitre, zijn' meerdere aan--klaren.
vallen, zich met zijn', meerdere in strijd begeven.
I1 s'attaque toujours a mol, hij heeft het altijd op
mij gemunt. — S'att- an merite, de verdienste
aanranden, haar verlagen. — (Prov.) On ne doft
as s'att- à plus fort que soi, men moet zijn' meerdere ontzien.
S Attarder, v. a. Vertragen, te laat doen
komen. — s' ATTARDER , v. pr. Zich te lang ophouden,
te laat uitblijven.
Attaville, f. [H. n.] Naam eener soort van
rog m.
Atte, f. [H. n.] Diertje van het spinnengeslacht,
kenbaar aan zijne acht ongelijke gogen, die op drie
rijen staan, springende sp in f.
Attédier, v. a. Vervélen, lastig vallen.
tei g nement, m. Achterhaling.
t At
Atteindre, V. a. Treffen, raken (uit de verte) :
Att- qn. d'un coup de pierre, d'un coup de p istolet, iemand met .een' steenworp, een pistoolschot
treffen; Une pierre la atteint an front, een steen
heet hem aan .'t hoofd getroffen. (fig.) Att- son lint,
zijn doel treffen, slagen. De grandes :nfortunes
nous ont atteints, groote rampen hebben ons get-ro/`'en. - Bereiken (eene plaats), bijkomen: Nous
atteindrons ce village avant la nuit, wij_ zullen dit
dorp vóór den avond bereiken. (fig.) Att- l'àge de
Atteller, z. ATELIER.
puberté, tot huwbare jaren komen. - Bereiken,
Attelle, f. (niet te verwarren met astelle en
evenaren: S'il n'atteint p as ses originaux, du
moins II en approche, zoo hij Zijne oorspronkelijke attel) [Tech. j Houten handvatsel n. der loodgieters
voorbeelden al niet evenaart, komt hi ze ten minste en glazenmakers, om 't soldeerVzer aan te grijpen.
Attellemeut, m. Het inspannen, voor pannen.
nabh. -- Bereiken, achterhalen, inhalen. Par une
.

ATTELOIRE

--

Atteloire, of Attelloire, f. [Tech.] DisselAttenant, e, ad . lvaastaangelegen, belendend:
Ie jardin attY
La maison att-e, appartement,
-- prép. et adv. Naast-aan, onmiddellijk aan:
Il loge tout att- le (du, au) palais; — Il y a dans
cette rue une maison magnifi q ue, etje loge tout att-.
Attendant, e, adj. Wachtend. [Mus.] Cadence

pin f., disselbout m.

att-e, onvolkomen toonval m. — EN ATTENDANT,
loc. adv. Intusschen, ondertusschen, middelerwijl,
onderwijl, terwijl. En attendant mieux, in afwachting van beter, totdat iets beters komt. —
EN ATTENDANT QUE, COnj . (met den subj.) Totdat
Je lirai la gazette en att- qu'il vienne. (De dichters
laten somtijds en we g .)
Attendre, v. a. Wachten, afwachten, de komst
van iemand of iets te gemoet zien, verbeiden, ver
hopen, zich beloven, rekenen op, staat-wachten;—
maken op: Je vous attendral ici, ik zal u hier
-wachten. J'attends une lettre, ik verwacht (reken
:

op) een' brief.

I1 attend plus de Dieu et du temps

que de son zèle et de son talent, hij hoopt (ver
meer van God en den tijd dan van zijn' ijver-wacht)
en zijne bekwaamheid. — Ook zonder voorwerp:
Attendez ! wacht 1 Allons sans plus att-, laat ons
gaan zonder langer te wachten. , Att- après qn. ou
qc., met groot verlangen, met ong eduld op iemand of
iets wachten. -- (Prov.) Attendez-moi sous 1'orme
(iron.) daar zal niets van komen; gij zult daar
lang op mij wachten, ik kom toch niet. Il ennuie
a qui attend, de tijd valt den wachtende lang.
C'est ou je l'attends, of eest là q ue je l'attends,
daar wil ik hem juist hebben; ik wil toch eens
zien of h# 't zóó ver drijft. Att- qn. comme les
moines font l'abbé i iemand al etende wachten.

Tout vient á point a qui veut (sait) att-, de tijd

baart rozen; geduld overwint alles. Un coup n'attendait pas l'autre, de eene slag volgde op den
anderen, 't ging slag op slag. —^ S'ATTENDRE (a),
V. pr. Verwachten, rékenen, hopen, staat of rekening maken: Je ne m'étais p as attendu a ce traitement, ik had die behandeling niet verwacht. Je
m'attends it vous, ik stel mijne . hoop, mijn vertrouwen op u. — Se faire att-, zich laten wachten, lang uitblijven, — (Prov.) Qui s'attend it
l'écuelle d'autrui a souvent mal diné, wie op een
ander rekent, komt vaak bedrogen uit. Ne t'attends
quit toi seul, 't oog des meesters maakt het paard vet.
k iron.) Attendez-vous-y ! reken daar maar op ! Je
m' y -attendais Bien, dat had ik wel gedacht, ik
luid daarop gerekend..
Attendri, e, adj. (en part. passé van attendrir)
Verteederd, aangedaan, bewogen.
Attendrir, v. a. Teeder, zacht, malsch, murw
maken: La gelée attendrit les choux, de vorst
maakt de kool malsch ; On bat la viande pour
l'att-, men klopt het vleesch om 't murw te maken.
— (fig.) Treffen, roeren, bewegen, gevoelig maken,
,zandoen, verteederen, vermurwen, medelijden inboezemen. Att- qn. par ses pleurs, ses plaintes.
--y S'ATTENDRIR, v. pr. Murw, malsch worden ; —
aangedaan, bewogen worden, medelijden krijgen.
Attendrissant; e, adj. Aandoenlijk, roerend.
Attendrissement, m. Het murw- of malsch
maken, (b. v. van het vleesch); -- (fig.) Verteedering,
aandoening, gevoeligheid, deernis f., mededoggen n.
Attendu, e, adt. (en p art'. passé van attendre)
Verwacht, gewacht. — [Cuffs. l Ce gigot n'est p as
assez attendu pour être tuit, die bout is niet malsch
genoeg om gebraden te worden. -- ATTENDU , prép.
Aangezien, uit hoofde van, wegens : Il fat exempt,
att- son age, hij werd vrijgesteld, uit hoofde van
zijne hooge jaren. — ATTENDU QUE, conj. Daar,
dew l, vermfts, overmits, naardien, aangezien, ge-

merkt : Att- qu'il s'agit d'un objet important, on
ne peut encore rien décider, daar het hier eene
belangrijke zaak geldt, kan men nog niets beslissen.
,t Atténérir, v. a. [Méd.] Verdunnen (z. AT-

repten, vrijheden enz., inbreukmakend, aanrandend,
verkrachtend, schendend, verstorend ; [Jur.] de
bevoegdheid overschrijdende of te buiten gaande.
Attente, f. Het wachten, toeven, verbeiden;
verwachting, inwachtinq, afwachting; — gevoelen n.,
meening, verwachting, hoop f. Contre toute att-, tegen alle verwachting, onverhoopt, geheel onverwacht.

— [Prov.] Une bonne fuite vaut mieux qu'une
mauvaise att-, 't is beter eene onderneming op te
geven, dan vergeefs haren uitslag af te wachten.
Attente, tourmente, wachten is eene ptjnljke zaak.
-- [Chir.] Ligature d'att-, voorloopzg verband. —
[Arch.] Pierres d'att-, bindsteenen, verbandsteenen,
uitstekende steenera ter verbinding met een later op
te trekken muur. (fig.) C'est une Pierre d'att-, 't is
maar een begin, 't zal voortgezet worden. — [Gray.,
Peint., Bias.] Table, Pierre d'att-, ledige plaat of
steen, ledig vak, veld, doek of paneel , om later gemeld te worden. — (fig.) C'est une table d'att-, h#
belooft veel, er kan veel uit hem worden.
Attenter, v. n. Aanranden, aanvallen, verstoren, een' aanslag, misdadigen toeleg maken, ;zich
aan iets vergrijp en. Att- it la vie de qn., iemand
naar 't leven staan, een' aanslag op zijn leven maken. — .Het komt ook als v. a. voor Qu'osez-voos
attenter ? Il n'attentera rien tant qu'il craindra
pour vous.
Attentif, Ive, adj. (doorgaans door a, maar
ook wel door pour en sur gevolgd) Oplettend, opmerkzaam, aandachtig, achtzaam. — C'est un
homme très-att-, 't is een man vol dienstvaardigheid, beleefdheid, hoffelijkheid.
Attention, f. Oplettendheid, opmerkzaamheid,
aandacht f. Faire att-, opletten, acht geven. — Ook
als bevelwoord of opwekking gebezigd : Attention!
opgelet! opgepast! — Beleefdheid, gedienstigheid,
voorkomendheid, goedheid, zorg f.: Il a eu l'attde m'écrire hij heeft de vriendelijkheid, welwillend
gehad, mj te schrijven. Vooral wordt het in-heid
dien zin in 't meerv. gebezigd : Il a eu mille att-s
pour moi p endant ma maladie, hij heeft mij in
.

mijne ziekte duizend beleefdheden (zorgen) bewezen.
Attentionne, e, adj. (fam.) Voorkomend, beleefd, dienstvaardig, gediensti g .
Attentiivement, adv. Oplettend, opmerkzaam,
aandachteljk.
Atténuant, e, adj. [Méd.] Verdunnend, vochtverdunnend. -- [Prat.] Verzachtend, verzwakkend,
verminderend. — Ook als subst. m. [Mid.] Les att-s,
de bloedverdunnende middelen.
Atténuation , f. Verzwakking, verslapping,
krachtsvermindering f. — [Méd.] Werkin g f. der
vochtverdunnende middelen. — [Chim.] %'erdunning f. eener vloeistof. - [Prat.] Verzachting,
vermindering - f. van bezwaren tegen een' aangeklaa g de; Att- de peine, verligting f. van straf.
— [Phys.] Verdeeling, scheiding f. van de kleinste
deelen eens ligchaams, die vooraf innig verbonden
waren.
Atténué, e, adj. (en part. passé van atténuer)
Verzwakt, krachteloos; — verzacht, verminderd.
Atténuer, v. a. Verzwakken, verminderen,
doen afnemen, krenken : Les jeíines, les veilles,
les fatigues 1'ont atténué, het vasten, het nacht
hebben hem verzwakt.-waken,dvrmoijs
— [Mid.] Att- les humeurs, de vochten dunner,
vloeibaarder maken. — (fig.) Verzachten, verkleinen,
verminderen:. Ce delit est beaucoup atténué *par
les circonstances, dit vergrijp wordt door de omstandigheden aanmerkelijk verzacht. — S'ATTENUER,
V. pr. Verzwakt worden, uittéren; verzacht, ver
-minder
worden.
Attérage, z. ATTERRAGE.
Attérer, z. ATTERIIER.

Attérlr, Attérissage, Attérissement, z.

ATTERR-.

Atterminement, z. v. a. ATERMOIEMENT.

Atterminer, v. a. Eenen termijn bepalen, eersen
dag als termijn vaststellen.
Attermoien ent, z. ATERMOIEMENT.

TENUER) .

1- Attenir, v. n. Bezitten, hebben; -- belenden;
— verwant zijn.
Attentat, m. Misdadige - of onwettige onderne^ning f., aanslag, toeleg m., aantasting, euvel
wreveldaad I. Att- a la libertó individuelle,-da,
inbreuk op de persoo 'keheld. Att- k la pudeur,
feite kheid tegen de eerbaa
rheid. Att- aux moeurs,
)eitelitk vergrijp tegen de zeden.
Attentatoire, adj. Wat inbreuk maakt op
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ATTERRER.

Atterrage of Attéra ge, .m[Mar.] Het eerste

,

o f de kust. Faire son att-,
aandoen vanland
het
het land verkennen en het bestek verbéteren. Atre
aux att-s, het land naderen zonder het nog te zien..
Atterré e, adj. (en part. passé van atterrer)
Nelrgeworpen; van raagt, gezag of fortuin beroo fd ; diep getroffen. ,

►tterre r, of ATTERER, v.

a.

Op den grond

11 0ATTERRIR

--

werpen, ter aarde werpen, neder-, omwerpen, ten
bodem werpen, vellen, neêrsmjjten ; --- (f g.) de
magt, het gezag doen vallen, ten onder brengen, in
den grond helpen, vernielen; — zeer (liep bedroeven,
zwaar grieven, allergevoeligst treffen, ter neder
staan. --- [Méd.] De werking verbreken, die de
grovere deden der vochten op elkander uitoefenen.
— ATTERRER, V. n. [Mar.] Uit volle zee in de
nab beid van 't land komen en het na Bene lange
reis erkennen, land aandoen, land zien. — SATTERRER, V. p r. (fig.) Van schrik verst "ven, hevig
ontstellen, als van den donder getroffen worden.
[Chim. et Phys.] Les particules salines at terreuses s'atterrent les unes les autres, de zout- en
aarddeeltjes lossen elkander onderling op (verdeeles
elkander).
Atterrir of Attérïr, v. n. [Mar.] Landen,
aan land komen. Op den wal aankomen om zich te
verkennen.
Atterrissage of Attérissage, m. [Mar.]
Landing.
Atterrisseinent of Attérissement, m. Opsljking, aanslijking, aan- of opslibbing, aan- of
opspoeling f., aanwas (van den oever) m., aangeslibd
land n.
Attestation, f. Schriftelijk getuigenis n. et f.,
getuigschrift n., attestatie f., attest n.
Attesté, e, adj. (en part. passé van attester)
Bevestigd, gestaafd.
Attester, v. a. Betuigen, verklaren, getui g enis
geven, bevestigen, staven, bekrachtigen; — tot bewijs, tot getuige verstrekken; -- tot getuige nemen
of roepen.
Attleisme, m. Fijne, zuivere smaak m. in
denken en spreken, zoo als die aan de oude Atheners eigen was, a t t i. c i s inn s n. ; — kiesche en
zuivere stijl m : Il y a de l'att- dans sas dents,
zone werken zijn zoo schoon als zuiver geschreven.
— [Gram.] Attisch taaleigen n., bijzondere taal
-vornde
oude Atheners.
Atticiete, m. Grieksch schrijver, die in alles
den stijl der attische schrijvers poogt na te volgen,
atticist m.
Atticurgue, f. [Arch.] Attische of atheensche
vierkante zuil f.; —poort f., welker stijlen tot elkander hellen. Croisee att-, raam, dat van boven smaller
dan van onderen is.
Attlédi, e, adj. Laauw geworden; verftaauwd,
verkoeld.
Attiédir, v. a. Laauw maken, laauw laten
worden, afkoelen ; — (fig.) doen vernauwen, bekoelen (den ijver, de vriendschap enz.) ; lusteloos,
traag maken. S'ATTIEDIIR, v. pr. Laauw worden;
--- (g.) verflaauwen, bekoelen.
Attiedissement, m. Laauwwording f., —
(lig!.) verkoeling, verflaauwing f.
Attifé, e, adj. (en part. passé van attifer) Op:

—

,

geschikt.

ATTOIJCHEMENT.

qaadje 1., gevolg n. (doorgaans nutteloos en overiollig gevolg). ---(fig.) Tout le vain att- des magniflcences humaines, . al den ijdelen toesnel: van
's menschen praalvertooning,.
Attirant, e, adj. Aantrekkend, aanlokkelijk,
bekoorlijk ..(doorgaans fig. gebezigd) : Des maniéres
att-es, innemende manieren.
Attirante, f. Lintstrik m., dien de vrouwen
weleer boven aan de rokken droegen.
Attiré, e, adj. (en part. passé van attirer)
Aangetrokken.
Attirer, v. a. Aantrekken, tot zich trekken:
L'aimant attire le fer, de zeilsteen trektzon
hetijzer
ijzer
aan ; Le soled attire les vapeurs, de
de dampen tot zich. — (fig.) Lokken, aanlokken,
verlokken : Le miel attire la mouche, de honig
verlokt de vlieg ; II sut att- l'ennemi dans une
embuscade, hij wist den vijand in eene hinderlaag
te lokken. -- Tot zich trekken : Elle seul attirait
tous les regards, zij alleen boeide (trok tot zich)
aller blikken. -- Veroorzaken, verwekken, ten gevolge hebben: la hauteur et la fierté attirent les
guerres les plus dangereuses, de hoogmoed en de
fierheid verwekken de gevaarlijkste oorlogen. --Verkrijgen, verwerven, winnen : Il sut attirer
insen siblement ma contiance, h# wist ongemerkt
(allengs) mijn vertrouwen te winnen. --- (Prov.)
Un malheur en- attire un autre, een ongeluk komt
zelden alleen. — s'ATTIRER, V. pr. Tot zich trekken,
zich verwerven, winnen. S'att- des amis, l'amitié,
lestime. — Zich op den hals halen, zich berokkenen:
S'att- des ennemis, la haine, le mépris. -- Flkander aantrekken : Les corps s'attirent mutuellement.
Attisage, m. Het aan- of opstoken van het
Attie.e, f.. [Bras.] Brandhout n. onder desa
brouwketel.
Attise-querelle, m. et 1'. Twiststoker in.,
twiststookster f., stokebrand m. en , f. (Plur. Des
attise-querelles.)
Attiser, v. a. Het komt enkel voor in de uit
Att- le feu, het vuur aanstoken, opsto--druking
vuur.

ken, aanwakkeren, boeten; — (Jig.) aanhitsen, het
twistvuur aanstoken, opstoken, aanblazen, aanzetten, de reeds verbitterde gemoederen nog meer
verbitteren, olie in 't vuur gieten.
% Attiseur, m. (fain.) Vuuropstoker; -- twistaanblazer m.
Attisoir of Attisonnoir, n1. [Tech.) Stookijzer, roerijzer n., vuurhaak, pook M.
Attitré, e, adj. (en p art. passé van att t er)
Met een' titel, een ambt bekleed,, aangesteld. (Het

wordt meestal gebruikt van een' kor p nc, `wsnkelier,
bij wien men geregeld en b# voorkeur koopt) Ge-

woon, gebruikelijk : _ C'est anon marchand, mon
fournisseur att -, hij is mijn vaste (gewone) koopman, leverancier. --In ongunstiger zin : es témoles att-s, omgekochte getuigen; Des assassins
att-s, betaalde moordenaars. (Men zegt meestal:

V. a. (fam.) Belagcheljk of met geoonlijk van het kapsel
aktheid opschikken
Peleer ook #g.: Its attifent Des témoins, des assassins a gages.)
der vrouwen gebezigd) .
Attitrer, V. a. (Zelden gebruikt dan in 't part.
leurS mots. -- S'ATTIFER, V. pr. Zich met gemaakt
opschikken, kappen.
-helt passé) Aanstellen, met de uitvoering van, iets belasten, last geven; -- begunstigen (een' k an).
-j- Attifet, m. Vrouwen-hoofdtooi m.
Attinter, V. a. [Mar.] Bij de stuwing vast -- [Chas.] De honden op hun' post plaa isen om
zetten, vast leggen (het vaatwerk, de balen, kisten het wild af te wachten.
Attitude, f. Houding, stelling, plaatsing T. des
enz.) Att- la quille, de kiel op de blokken leggen.
Attique, adj. Attisch, atheensch, met den fijnen ligchaams, ligchaamshouding f., stand m. (vooral
in
de schoone kunsten). — (fiçj.) Cet homme Bait
overeenkomstig,
schoon,
der
Atheners
smaak
oude
sterljk, smaakvol, vernuftig. Sel att-, attisch prendre dans l'occasion une imposante att-, die
zout, zinrijke, vernuftige taal, fijne en kiesche man weet, waar 't noodig is, eene indrukmakende,
scherts. Témoin att-, onwraakbaar getuige. — ontzagwekkende houding aan te nemen (weeá ziv%
ATTiQUE, m. [Arch.] Attisch werk n., halve ver- te doen eerbiedigen) .
Attituler, V. a. Betitelen.
dieping f. boven de hoogste. Faux attique,zuilstoet m.
Attlus, Atisis, m. atlas, Indisch satan n.
rler de basis der kolommen.
Attole of Attolon, m. [Géogr.] Naam cfr
Attiquement, adv. Op attische, atheensche
afzonderlijke groepen eilandjes in een' archipel,
wijze.
Attirable, adj. [Phys.] Voor aantrekking vat- dienende soms tot gordeik van zeer hoogeg eila d
Attole, f. [Mar.], z. ANATE.
baar, aantrekbaar.
Attombisseur, Attomhieeur,. m, [Fitte.}
Attirage, m. Aantrekking f. -- [Tech.] of
Poids d'att-, gewipt van de raderen der goudspin Valk, die den reiger in de vlugt aanvalt.
Attouchement, mL Aanraking, aanvoeling,
-ners,adgwit.
Attiralil, m. Toestel m., toebehooren, tuuig, ge- bevoeling, betasting f., het bevoelen: potre Seigneur
verscheidenheid
guérissait les maladies par le seul att-, onze Heer
reed-schap n., groote hoeveelheid en
van de tot zeker gebruik noodiqe dingen :. Att de ,(penas de zieken . door enkele aanraking. [GdOm.]
chi, de cuisine, jagt-, keukengereedschap ; Att- Point d'att- (of de contact, de contingence,. do
de guerre, krjjgstuig n., krijgstoerusting f.; Att- tangence), raakpunt n., punt, waarin eenti_ segte
de l'artillerie, tros m. -- Seep, nasleep m., ba- en tien kromme tijn of wet twee kromme lijnen met

Attifer,

,

,

,

-

--

ATTOUCHER

elkander in aanraking komen, zonder elkander te
snijden.
t Attoncher, v. a. Raken (door bloedverwantschap), bestaan.
t Attournernent, m. Volmat, procuratie f.;
-- opschik, tooi m.
Attracteur , -triee , adj. Wat door aan
werkt, aantrekkend: Force att-trice, aan -treking
-trekingsachf.
Attraetif, ive, adj. Wat aantrekt, aantrek
aanhalend: Force, puissance att-ive, aan -kend,
— t [Med.] Onguent att-, trek--trekingsach,
pleister.
Attraction, f. [Phys.] Plantrekking, aantrek
gskracht, attractie f.
-kin
Attractionnaire, m. [Phys. ] Aanhanger m.
van de leer der aantrekkingskracht.
Attraetriee, z. ATTRACTEUR.

ATTRIBUTION.
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weirge geven; Ce peintre a bien attrapé votre
ressemblance, die schilder heeft u goed getroffen,
wel gelijkend afgebeeld. — Achterhalen, inloopen,
krijgen; in de vlagt grjpen, vangen: Les cliiens attrapent le lièvre, de honden achterhalen den haas.
Jetez-moi cela, je l'attraperai, werp mij dat toe, ik
zal het vangen. (Prov.) 11 courra bien si ion ne
l'attrape, hij zal hard moeten loopen om het te
ontkomen; hij zal er niet dan met moeite van vrij
komen. Ce malade n'attrapera p as le printem s,
die zieke zal 't voorjaar niet halen (zal niet tot
de lente leven) — Opdoen, vatten, bevangen worden door, krijgen: Attr- un rhume, une fiëvre,
Bene verkoudheid opdoen, of eene koude vatten,
eene koorts krijgen. Attr- des coups de baton,
stokslagen opdoen, krijgen. =- Somtijds ook: raken,
tre/fen: Une pierre 1'a attrapé á la jambe, een
steen heeft hem aan 't been geraakt. — Attrape
qui peut! neme dat (lo op e daarnaar) wie wil! -Attrape ! Gefopt! ze hebben hem! (als iemand zich
heeft laten verschalken). — S' ATTRAPER , V. pr.
(Pam.) S'att- a une Porte, à un clou, zich aan
-eene deur stootera, aan een' spijker blijven haken.
— [Man.] Ce cheval s'attrape, dat paard slaat
zich aan. — (am.) Attrape -toi cela ! Onthoud dat
nu 1 Laat dal u nu leeren ! (tot een kind, dat men
gekastijd heeft, of tot iemand, wier iets onaangenaams wedervaren is) .

t- Attraire, V. a. Aantrekken, door lokaas tot
zich trekken, aanlokken (beter attirer) . — ATTRAIRE ,
V. n. Behagen, bekoren. [ Prat.] Attraire en justice,
voor eene regtbank betrekken, in repten betrekken.
Attract, m. Aanloksel n., aantrekking, bekoorl j kheid f., lokaas n., het aanlokkelijke, bekoorlijke,
verleidelijke (van 't vermaak, den wellust, den
roem, de rijkdommen enz.) -- Neiging f., smaak,
trek m., roepin g f. — [Arch .l wat tot het
bouwen 01 herstellen van een huis dient, 't gezaAttraperie, f., z. V. a. ATTRAPE.
ntenlfjk gereedscha p n. -- ATTRAITS, pl. BekoorljkS Attrapette , f. (Pam.) Beduiegerjtje p.,
heid, aanvalligheid, bevalligheid f. (inz. van eene
vrouw): Les att- de la jeunesse, de l'innocence, schalke, moedwillige streek m.
Attrapeer, m., -ease, f. Verschalker, bede la pudeur etc.
Attrape, f. Fopp erg, poets, kleine bedriegerij f. drieger, verleider m. ; verschalkster, bedriegster,
(uit scherts), strik, valstrik m.: Dragées d'att-, verleidster f.
Attrapoire, f. Strik m. om dieren te vangen
suikergoed, waarin iets bitters of kwali ksmakends
verborgen is. — [Mar. ] Ophouder, ui houder m., (in dien zin zelden meer gebruikt); — ^ fig. et Pam.)
torntouw, keertakel n., keert pn f. — [Fond.] Groote slimme trek, fijne streek m., list, kunsgreep f.
Attraq(uer, v. a. [Mar.] Aanlegpen, aanlankromme tang, b# de geelgieters in gebruik, snavelden (in de Levant gebezigd van een schip, dat om
tang f.
Attra pé, e, adj. (en p art. passé van attraper) te laden of te lossen aan de kaai haalt).
Attra yant, e, adj. Aantrekkelijk, bekoorlijk,
Verrast, betrap t, verschalkt.
Attrape-deniers, ni. Kwakzalver, zakkerol- aanlokkelijk, innemend, uitnoodigend.
Attrenipage, m. [Tech.] Regelmatige ver
der, bedrieger m. (Plur. Des attrape-deniers).
-warmingf.ve
glasoven
Attrape- lourdaud, z. ATTRAPE - NIGAUD.
t Attrenipanee, I. Matiging f. der hartAttrape-minon, m. Schijnheilige, fajnman,
pilaarbijter m., die door schijn van godvrucht de togten.
t Attrempé, e, ad,i. (en part. passé van atonnoozelen verschalkt. (Plur. Des attrape-m#n ©ns).
Attrape- mouche, f. [H. n. et Bot.] Vliegen tremper) Gemat igd, zijne driften. meester. ---vangerm.(Plu [ Fauc.] Diseau attr-, valk, die noch te vet, noeh
Des attrape- mouches).
te mager is, die zijne juiste ontwikkeling heeft.
Attrape - eiais, z. ATTRAPE - NIGAUD.
Attrernper, v. a. [Tech.] Den glasoven al Attrape-nigaod, m. Grove list f., die alleen
botteriken verschalken kan. Men zegt ook ATTRAPE - lengs tot den hoogstenhittegraad brengen. AttrLOURDAUD en ATTRAPE - NIAIS. (Plur. Des attrape- un pot, een' pot urtgloeijen, uitbranden. — -j- Attrnigauds, des attrape-lourdauds, des attrape-nlais). ses passions, zijne driften in bedwang houden.
Attribuer, v. a. Toeschijven , toeëigenen ,
Attraper, v. a. In een' val, strik, knip, o f iets
dergelijks weten te krijgen, vangen, strikken, knip- iemand voor den bewerker, de oorzaak van iets
pen, attrapéren. — (fig.) En courant après le houden. Attr- la victoire à qn., aan iemand de
ven. Attr- une faute à qn.,
plaisir, on attrape la douleur, terwijl men 't ver- overwinning toesch rijven.
maak naloopt, vangt men de smart. — Bedotten, eene fout aan iemand wijten. [Prat.] Attribuer dans
verschalken, bedriegen, beet hebben, verstrikken, un partage, toe- en aanbedeelen. - Verbinden, toeverrassen, fopp en , opl ig ten: h s'est laissé attr- par kennen: Quelles fonctions a-t-on attribuées à eet
un t1ou, h# heeft zich door een' spitsboef laten einploi ? welke bezigheden heeft men aan dat ambt
oerschalken, opligten. (Loc. prov.) Bien fin q ui verbo
nden? — S'ATTRIBUER, V. pr . Zich toeschijpourrait l'attr-, wie hem bedriegen wil, moet bij ven, zich toeëigenen, zich toekennen, zich aan
de hand zijn, moet vroeg opstaan. Attrapez-moi
-matigen.
Attribuut, m. Hoedanigheid f., die aan een voortoujours de meme, zóó moogt ge mij weér beet
hebben(tot iemand, die, denkende ons te bedriegen werp toekomt, bijgelegde eigenschap f.; onderschei
of te plagen, ons voordeel of genoegen heeft verzekere personen, kenteeken, ken--dingstekva
schaft). Les plus fins y sont attrapés, de slimste merk, zinnebeeld, eigenschapsteeken, a t t r i buut n.
kan hiermede bedrogen worden; oppassen is hier L'étendue et l'impénétrabilité sont des attr-s de
de boodschap. — Door eene list of kunstgreep ver- la matière, de uitgebreidheid en de ondoordringgkrijgen, wegkapen: 11 a si bijen fait lu'il a attrapé baarheid zijn eigenschappen van de stof. Le droit
vn bon emploi, ..hz^ heeft het zóó im aangelegd, de faire grace est un des principaux attr-s de Ia
dat hij een' mooijen post heeft gekregen. Attr- de souveraineté, het regt om genade te schenken (het
l'argent à qn., iemand geld uit den zak kloppen. — regt van gratie) is eene der hoofdeigenschappen
Krijgen, trekken (bij 't lot): Ce joueur, attrape (hoofdregten) van de souvereiniteit. Le trident de
toujours les bonnes cartes, die speler krijgt altijd Neptune, le paon de Junon, la massue d'Hercule
de goede kaarten; Quel numéro avez vous attrapé? sont des attr-s, de drietand van Nep tunus, de
welk nommer hebt gij getrokken? — ( fain.) Betrap paauw van Juno, de knods van Hercules zijn kenpen, op de daad vaten, op 't mat komen, over- tee k enen (symbolen ) . — [Log.] Gezegde, p riedivallen, verrassen: Cette foes j^e
e vous attrape á caat, datgene, wat in een voorstel van het ondermentir, ditmaal betrap ik u op eenti leugen; J'at- werp bevestigd of ontkend wordt.
trappal ce garcon á valer mes raisins, ik kwam
Attribatif, five, adj. 7oeiigenend, toekennend.
juisi op 't mat, toen die knaap mijne druiven stal. —
Attribution-, f. Toekenning, verleening. byGoed o eirij
regt
legging .1. van zekere voorregten of voordeelen aan
begrijpen:
en: Corneille kbten attr a pé le
een ambt; die voorregten of voordeelen zelven.
tére desgá
Romains. Có neille heeft het ka voorregt, . voordeel n. ; — voormalige, koninkl "ke
oude Romeinen ,tuist opgevat, naar eisch-ralted volxnagtsbrie f m. tot regterljke beslissing; — am ts.
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bevoegdheid f., ambtsregt n., bereik n. der ambtsmagt (doorgaans in 't meerv.): Cela nest pas
(n'entre pas) dans les attr-s du ministre de la
guerre, dat ligt buiten de bevoegdheid (buiten 't
gebied der maat) van den minister des oorlogs.
ATTRIBUTIONS f. pl. Werkzaamheden, bemoeijenissen.
Attristant , e , adj. Bedroevend , treurig,
droevig.
Attristé, e, adj. (en part. passé van attrister).
Bedrukt, bedroefd, met spijt vervuld.
Attrister, v. a. Bedroeven, bedroefd, bedrukt
maken. — S'ATTRISTER, V. pr. Zich bedroeven,
droevig worden.
Attrit, e, adj. Vol zondenberouw (uit vrees
voor de straf).
Attrition, f. [Phys.] Wrijving f. van twee
harde ligchamen tegen elkander. -- [Chir.] Geringe
en oppervlakkige beleediging der huid, schaving,
schram f. — Wij/ving f. van 't ligchaam ter ontwikkeling van de natuurlijke warmte. -- [Théol.]
Verslagenheid f. des harten, zondenberouw n. (uit
vrees voor de straf), attributie f.
Attritionnaire, m. [Théol.] Hij, Wien de attritie of het slaafsche zondenberouw voldoende is.
Attroupé, e, adj. (en part. passé van attrouper) Zaamgeschoold, te hoop geloópen.
Attroupement, m. Zamenscholing, zamenrotting f., oploop m. Former des attroupements, zemenrotten, zamenscholen, bijeen scholen.
Attrouper, V. a. Een hoop volks bijeen doen
komen, doen zamenscholen, een' oploop verwekken.
-- S'ATTROUPER, V. pr. Te hoop loopen, zamenscholen, in menigte bieen komen, zamenrotten.
Atun, m. [H. n.] Soort van makreel m.
Atypique, adj., (eig.) Onvoorbeeldeljk; -- onordelijk, onregelmatig; — [ Méd.] Maladies at-s, ongeregelde ziekten (welker aanvallen zonder eenige
regelmaat terugkeeren) , atypische ziekten.
Atys, m. H. n.] Groote witte aap m. van 't
geslacht der cercopitheken of meerkatten.
Au, art. contracté (zamentrekking van 't voor
lidwoord le, vóór de mannelijke-zetslámh
woorden, die met een' medeklinker of eene aangeademde h beginnen) Aan den, aan de, aan het; in
den, in de, in het; naar den, naar de, naar het,
enz. (zie à): Obéir au rol, aan den koning gehoorzamen. S'abandonner au hasard, zich aan het toeval overgeven. gtre au jardin, au grenier, in den
tuin, op den zolder zijn. Au dire de eet homme,
naar (volgens) het zeggen van dien man. Au sortir
aIe- 1'église, bij het uitgaan der kerk. Etre au lit,
te bed liggen. Au prix de la vie, ten koste van
het leven. Soutenir au contraire, iin tegendeel beweeren. L'homme au nez long, de man met den
langen neus. La file au casaquin bleu, het meisje
met het (haar) blaauw jakje. La halle au blé, de
korenbeurs. Le pot au lait, de melkkan. De Ia
soupe au lait, melksoep. -- Het meere. is aux,
voor is les.
Aubade, f. Ochtendbegroeting T. met muzijk
onder iemands vensters of vóór iemands deur,
morgenmuzijk, wekinuzfjk f. ,—, ( fig. et iron.) Getier, geraas, geschreeuw n. voor iemands deur om
hem te beleedigen o uitte jouwen, ochtendstandje n.,
Maling f.-- (fam.) Scherpe berisping, doorhaling,
schrobbéring f.
1- Aubain, m. [Jur. Buitenlander, vreemdelisg, niet genaturaliseerd burger m.

eerste wacht, nachtwake van 8 tot 12 ure. Aube du
jour, heldere streek, die zich tusschen eene bank van
wolken bij de kim en de kim zelve vertoont. —
[Hydr.] Schepbord n. van een watermolenrad of ander werktuig._ — Cath.] Koor- of mishemd n. —
Weleer ook gebruikt voor lange : luur, luijer f., kin-

14 2

Aubainage m. of Droit d'aubalne, z.

derwindsel n. — In Provence en Languedoc: witte
populier m.
tAubeau, verouderd woord voor AUBLER.
Áubépine, f. (vroeger Aubépin m.) [Bot.]
Witte hagedoorn m.
Aubère, adj. Perzikbloesemkleurig, tusschen
wit en roodbruin, vaal (van een paard sprekende)
Ook als subst. m. L'aubère Clair, foncé, rou— A

geatre.

Auberge, f. Herberg f., logement n. Prendre
la maison de qn. pour une auberge, iemands huis
voor eene herberg houden, bij iemand dikwijls te
gast gaan, zonder genoodigd te wezen. - [Bot.],
beter ALBERGE, z. old.

Aubergine of Mélongène, f. [Bot.] Eijergewas n., eperdragende nachtschade f.; de ellervor-

mige vrucht f. daarvan, melanzaanappel m.
Aubergiste, m. et f. Herbergier m., -ster f.,
herberghouder m., -houdster f., waard m., waardin f.
Auberon, m. [Serr.] Slotkram, sluithaak f.,
door welken de tong van het slot gaat.
Auberonnière, f. [Serr.j Slotkramplaat f.,
op welke de slotkram is vastgeklonken.
Aubervilliers, m. [Bot.] Zekere zeer harde
latuw f. (naar 't geljjknamig rransche dorp geheeten) .
-f- Aubète, f. [Mil.] Wachtkamer van onderofficieren f.

Aubier, Aubour o fAubeau, m. Bot.]

r de
Spint n., het zachte en witachtige hout
schors der boomen. — Watervlierboom; valsche
vuilboom, sporkenboom, zwelkenboom m.

Aubifoin, m. [Bot.], z. v. a. BLUET.-

Aubin, m. [Man.] Drafgalop, halfgalop m.,
gebrekkige gang van een paard, waarbij het met de
voorpooten galoppeert en met de achterpooten
draaft of den telgang gaat. — Eiwit.
Aubiner, v. n. [Man.] Den halfgalop gaan.
(zie AUB1N.)

Aubinet

of

Saint-Aubinet, m. [Man.]

Voorvinkenet n. (op koopvaardijschepen).
Aubour, m. Z. AUB1ER. — (fig.)- Bedriegerij,
verschalking f.

Aubrier, m. [H. n.], z. HOBEREAU.
Auehe, f. [Tech.] Halfbolvormige holte f. in

den stalen stempel, waarmede de speldeknoppen op
de schaften gezet worden.
Auc énoptère, adj. [H. n.] Met de buikvinnen onder den hals.

Auehinorhynque, adj. [H. n.] z. COLLIROSTRE.

Auction, f. [Jur. rom.] Verkooping f. bij opbod,
auctie f.
{ Auctuaire, m. Bijvoegsel, supplement n.
Aucun, e, adj. indéf. Geen, geene, niet een,
niet eene, geenerlei, geenerhande: Vous n'avez

aucun moyen, aucune espérance de reussir; Je ne
connais aucun de vos amis, aucune de vos amies.

-- Men vindt het in deze beteekenis somtijds met
een meervoud verbonden, b. v. in den bekenden
versregel van Racine: Aucuns monstres par moi
dom ptes jusqu' aujourd'hui; --- inzonderheid heeft
dit plaats met woorden, die in 't enkelvoud niet gebruikelij k zijn of in 't meervoud eene andere beteekenis dan in 't enkelv. hebben: Ii n'a fait aucuns

frrais; II n'y a aucunes troupes plus braves que
Anbaine, f., Droit m. d'aubalne, [Jur.] les notres. — Somtijds beteekent het zooveel als:
eenig ander, hoegenaamd: Sa voix était plus forte
waardoor
Frankrijk
geldende
regt,
.Plet eertijds in
den vorst de nalatenschap van een' vreemdeling ten qu'aucune voix humaine. -- In al de genoemde voor-
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deel viel, wanneer deze in zijne staten stierf, zon
zijne goederen beschikt te hebben of gena--derov
turaliseerd te zijn; ,vreemdelingsregt, a l b an a glum
of albinagium n. -- (lig. et fam.) Onverwacht
voordeel, gelukkig voorval, buitenkansje n.
Auban, m. [Féod.] Winkelregt n., winkeltol m., belasting f. op de winkels; — vergunning f.
tot het houden van een' winkel.

beelden staat aucun vóór het subst. maar in enkele gevallen, kan het ook achter hel subst. staan:

Sans exception aucune; sans responsabilité aucune.
Aueun nest prophète chez sol; — vooral op 't
einde van een' zin: Vous m'envoyez des romans,
mais je n'en lirai jamais aucune. - In vragende of

--- Het kan ook zonder subst. gebruikt worden:

twijfelachtige zinnen staat het -zonder 't ontken-

nende ne en wordt dan in 't nederduitsch door
Aubans, m.,,pl., z. HAUBANS.
Aubarestriere, f. Stuk hout; dat in de za- iemand of een vertaald: Penses-tu qu'aucuu d'eux
veuille m'obéir?e doute qu'aucun de vous Ie
menstelling van eene galei gebruikt wordt.
nnende ne blijft ook weg als
Auhe, f., of doorgaans Aubedu jour (ook Aube Passe. — Het ontke
matinale) . Ochtendschémering, morgenschèmering f., aucun wordt voorafgegaan door sans en wanneer
hoofdwen
woord van den zin reeds eerie
in
het
er
die den dageraad (1'aurore) voorafgaat, ochtend
Platvoet, platvoetwacht f., de-krien.[Ma] ontkenning ligt opgesloten: On élève eet enfant

AUCUNEMENT

Sans aucun principe de religion; Cola m'interdit de
faire aucun souhait. — AUCUNS, m. pl. (in naïven
stjl voor quelques-uns) Eengen, sommigen: Aucuns
(of d'aucuns) croiront que j'en suis amoureux; Aucuns m'ont assuré comme chose constante, que etc.
S Aucunement, adv. (Men gebruikt doorgaans
nullement, en aucune manière). Geenszins, op geenerlei wijze, in geenen deele. — -j- [Jur. et Cbanc.]
Eenigzins, eenigermate.
Audace, f. Stoutheid,, stoutmoedigheid, koenheid, onversaagdheid, onverschrokkenheid, driestheid, vermetelheid, roekeloosheid, onbeschaamdheid f.
(Het wordt zoo wel in goeden als in kwaden zin
gebruikt, 't welk uit een bijgevoegd adjectief of wel
uit den zin zelven blijkt): Aud- insolente, effrontée,
onbeschaamdheid, brutaalheid; Aud- imprudente,
aveugle, roekeloosheid; , Aud- téméraire, vermetelheid; Aud- héroïque, guerrière, heldha ftigbeid,
dapperheid, krijgshaftigheid f. • Noble, genéreuse
and-, edele stoutheid f., moed m. Il est punt à
1'instant de son and-, h# is terstond voor zijne
onbeschaamdheid , vermetelheid gestraft. Payer
d'aud-, zich door stoutheid,- vermetelheid redden.
- [Chap.] Toom m., lis f. van een hoed.
Audacieusement, adv. Stout, stoutmoedig,
op vermetele, stoutmoedige wijze.
Andacieux, euse, adj. Stout, stoutmoedig,
driest, koen., onverschrokken; onbeschaamd, ver
roekeloos. — (fig.) Discours, style, and-,-metl,
stoute, krachtige rede, stijl; Une expression audeuse, eene stoute, gewaagde uitdrukking. (fig. et
poét.)< Un arbre and-, een hoog opstjgende, Porsche
boom. — Ook als subst., maar dan steeds in ongunstigen zin gebezigd: C'est un jeune and-, 't is
een vermetel jong mensch, een jonge waaghals.
Au-decà, loc. prép. et adv. Aan deze zijde,
aan dezen kant. (Men zeelt beter EN-DECA).
An-dedans, loc. prép. et adv. Binnen, van
binnen, in 't binnenst, inwendig: Ii se troublait
au dedans de lui-mème, hij werd inwendig (in
zijn binnenste) ongerust, ontsteld. Les hypocrites
sont tout blancs au dehors, mais tout noirs au
dedans, de huichelaars zijn uitwendig geheel blank,
maar inwendig geheel zwart.
Au dehors, loc. prép. et adv. Buiten, van
buiten, uitwendig: Tous nos avantages sont au
dehors de nous, al - onze voordeelen liggen buiten
ons. Les hypocrites etc. z. AU-DEDANS).
Au-delà, loc. prép. et adv. - Aan gene zijde,
aan de overzijde, aan den anderen kant; boven,
r. Au-delà du Rhin, aan gene zijde
dan; verde
des Rijns. L'armée compta au-delà dun million
d'hommes, het leger telele meer dan (boven) een
millioen menschen. Au-delà de 1 imagination, meer
dan men zich verbeelden kan, boven de verbeelding.
J'ai regagné mon argent et au-delà, ik heb mjn
geld terug gewonnen en nog meer (daarboven.)
Au-dessous, loc. prep. et adv. Beneden, onder,
daaronder, daarbeneden: Le thernnomètre est au
dessous de zero, de thermometer staat onder (beneden) nul; Vendre au dessous du cours,- beneden
den koers verkoopen. Les enfants de deur ans et
au dessous, de kinderen van twee jaar en daar
beneden. — (fig.) Etre au dessous de saeplace, niet
voor zijn' post in staat of bekwaam zijn. Cet emploi est au dessous de lui, dit ambt is beneden hem
(hij verdient een beter, hooger).
Au- dessus, loc. prép. et adv. Boven, daar
Quinze degrés au dessus de zero, vijftien-boven:
graden boven nul. L'archevêque est au dessus de
l'évëque, de aartsbisschop staat boven dec bisschop,
is hooger in waardigheid dan de bisschop. Tous
les hommes de cinquante ans et au dessus, al de
mannen van vijftig jaar en , daarboven. (fig.) Etre
au. dessus dun autre en merite, een ander in ver
te boven gaan. Cela est au dessus de ses-dienst
forces, dat gaat boven zijne kracht. Etre au dessus de sa place, een' beteren post waardig zijn.
Etre au dessus des faiblesses humaines, boven de
menscheljke zwakheden verheven zijn (ze niet begaàn). Un courage au dessus des périls, een moed,
die de gevaren niet acht, een zeer groote moed.
Au-devant, loc. prép. et adv. Te gemoet,
tegen, in 't gemoet: Aller au-devant de qn., iemand
te gemoet gaan. Dès que je connus son désir,
j'allai au-devant, zoodra ik zijn verlangen kende,
zocht ik hem te gemoet te komen (het te bevredigen)
(fig.) Aller au-devant dune objection, eene tegen;

.

,

AUGER.

--

413

werping voorkomen, reeds bij voorraad uit den
weg ruimen. Aller au-devant du mal qu'on veut
nous faire, het kwaad, dat men ons doen : wil,
voorkomen; het trotseren.
Audience-, f. Gehoor n., aanhooring f., de
aandacht f., die men den sprekende verleent: Parlez, vous . aurez and-, spreek, men zal u aanhooren; Soudain it se lève et demande and -, eensklaps
staat h# op en vraagt gehoor, vraagt om gehoord
te worden. — Gehoorverleening f. ; gehoor n.
a u d i e n t i e f., tijd, dien vorsten, ministers, gouverneurs enz. enz. verleenen aan de personen, die
hun willen spreken. - [Prat.] Regtszitting t.;
--- regtszaal, gehoorzaal f. ; — tad m., dien de
regtszittingen duren; -- zij, wien men audientie
geeft of die eene audientie bijwonen, vergadering f.
A la prochaine and-, ter naaste rolle. Aud- dadmonition, vermaan, verhoor n. Aud- des criées, veilings-rolle. Aud- tenante, staande de rol. Fait en
juge à laud- publique, gedaan en gewezen ter
openbare rolle. -- Par son éloquence ii satisfit
son and-, door zijne welsprekendheid voldeed h#
de vergadering. (fig.) Ce vieillard prend son audde congé, die grjsaard neemt afscheid, maakt zijn
testament, gaat sterven. — Oppergeregtshpf n. in
't voormalig spaansch Amerika; ook geregtshoven
in eenige steden van Span'e, . gelijkende naar de
oude parlementen in Frankril k, a u d i ene i a f.
Audiencer, v. a. [Jur.] Aud- une cause, Bene
zaak op de rol brengen om bij de regtszittzng behandeld te worden.
Audiencier, m. [Jur.] Geregtsbode, deurwaarder, pedel m., die bij de regtszittingen de orde.
handhaaft en de bevelen der regters ontvangt en
uitvoert. (Men noemt hem ook huissier audiencier.)
-- Opperberigtgever, groot-rapporteur m., weleer
een der voornaamste ambtenaren van. de kanselarjj van Frankrijk.
Audimètre, m. Gehoormeter m., een werktuig om de uitgestrektheid van 't gehoor te meten.
Auditeur, m. Toehoorder, aanhoorder, hoorder m. (Men vindt ook het vrouwelijke auditrice
gebruikt; Quand Jésus alla chez les saeurs Marie
et Marthe, celle-ci se montra Note empressée à
recevoir Jesus, cello-là auditrice affectueuse.) —
Raad en bijzitter m. in onderscheidene
ho-ven, regtsgeleerde bij den krijgsstand,
of
regimentsregter, veldregter, au di t cur m. Audmilitaire, openbare aanklager voor oenen krijgsraad.
Auditif, ive, Wat het zintuig des gehoors betreft: Nerf and-, gehoorzenuw f. Artère and-ive,
gehoor-ader f.
Audition, f. [Phys.J Het hooren. -- [Jur.]
Aud- de témoins, getuigenverhoor n. Aud- des
comptes, aanhooring en naziening der rekeningen,
het opnemen eener rekening.
Auditoire, m. Gelworzaal, leerzaal f., auditorium n. ; -- geregtszaal f. ; — vergadering f.
van toehoorders, gehoor n., de toehoorders: L'auditoire arriva, de toehoorders kwamen.
4. Auditorat, m. Het auditeurschap in den
staatsraad.
Au#fe, f. Sp arto-gras n., spaansche brem f.,
draad of vlechtgras, dat zich tot touw- en vlechtwerk laat maken.
Auge, . I. Steenen o( meestal houten bak m. tot
verschillend gebruik; drinkbak, waterbak, etensbak,
voêrbak m., krib f. (der paarden); trog m., zeunie f.
(der varkens); kalkbak, mortelbak (der metselaars);
koelbak, bluschbak, leschtrog (der smeden); weekbak, weektrog m., weekkuip f. (der papiermakers
C. a.). Auge a goudron, teertrog, teerbak. Auge
à 1'huile, oliebak. Auge aux ordures, vuilnisbak,
mestbak; - Auge de moulin, molengoot f., waar
schepborden van 't rad wordt-dorhetwap
bragt. — [Vétér. Beneden deel van de onderste
nnebak des paards. — Tambour des auges, raderkast f. van eene stoomboot. -- (Prov.) J'aimerais
mieux (mieux vaudrait), porter lange que de faire
ce métier-là, 'k was liever opperman (houthakker, kruijer enz.), dan dat ik dit ambacht dreer
Au°'ée, f. Wat een trog of bak kan bevatten,
bakvol,- trogvol m.
lepel m.-[Agric.J
Augelot,,m. [Salin.] Schuim
Uitgeweirde, bakvormige kuil boor 't planten der
stekken. [Vigo.] Spade of schop van een' wijngaardenier.
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Auger, V. a. [Tech.] Trogvormig uithuilen;

11 4AUGET
eene der oppervlakten van een stuk plat ijzer goot
-vormig
uithollen.
Aiiget, m. (verklw., van auge) Bakje, trogje n.
enz.; — etensbakje n. (in de vogelkool); -- [Meun.]
tremelschoen m., waaruit het graan op de steenen loopt; — [Mil.] leigoot f., voor de zundpijp, die eene mijn moet aansteken; --- [Arch.]
votbak m., bekken n. eener dakgoot; -- [Hydr.]
akje aan, den omtrek van een waterrad, om ' !
water uit eenen put te heffen. — [ A g ric.] Kuiltje.
g roefje n. voor het teedere zaad, dat aanvankelijk
bes roeijing noodig heeft.
Augette, f.. (Yerk w. van auge) , [ Tech.] Bak,
waarin de erts, die men beproeven wil, gewasschen
wordt.
Augite, f. [Minér.] .4 u g i e t , m., een groene,
sterkschitterende steen uit het kiezelgeslacht, olij fblende f.
Augment, m. [Anc. jur.] Aandeel n. van de
goederen des mans, dat de wet vergunde aan zijne
weduwe te geven. — [Gram.] Augm- syllabique,
bijvoeging f. eener lettergreep van voren (in de
vervoeging van grieksche en enkele latjnsche werk
Augm- temporel, verandering f. van een'-worden).
korten klinker in een' langen. -- [Méd.] .4anwassingstkdperk n. in eene ,ziekte.
Augmentabilité, f. [Econ. polit.] Vermeerderbaarheid f.
Augmentable, adj. [Econ. pokt.] Vermeerderbaar.
Augmentateur, m. -trice, I. Vermeerderaar m., -ster f., hij o f zij, die bijvoegsels op het
boek van een ander maakt.
i u g mentatif, ive, adj . [Gram. ] Vermeerderend, versterkend (van zekere uitgangen of
woordjes, die den zin der naam- en werkwoorden
vermeerderen, b. v. savant a s se, lourd a u d, van
savant en lourd ; de woordjes très en fort) . —
Au ginentatif, m., vergrootingswoord (het tegen
diminutif), b. V. coutelas van couteau,-gestldvan
aiguillon van aiguille.
Augmentation, f. Vermeerdering, bijvoeging,
toevoeging, vergrooting, aangroeijing, verhooging,
rtszing f., aanwas, aangroei m.
Augmenter, v. a. Vermeerderen, bijvoegen,
-

g

-

toevoegen, vergrooten, versterken, ver/wogen, doen
toenemen, doen aanwassen. AUGMENTaR, V. n.
—

Vermeerderen, toenemen, groeven, aan groeien, aan
Le sucre augmente, de suiker slaat op-wasen.
(wordt hooger in prijs). S'AUGMENTER, V. pr.
Vermeerderen, toenemen, aangroeijen.
Augural, e, adj. Wat lot de auguren of de
wigchelarij behoort: Baton aug-, waarzeggersstaf m., wigchelaarsroede f.
Auguralement, adv. Op wigchelaarswfjze,
door wigchelarj.
Augure, m. [Rist. rum.] Voorbeduiding f.,
voorteeken n. (meestal aan de waarneming van de
vogelen ontleend); — wigchelaar, vogelwigchelaar m.,
waarzegger uit de vlugt, 't geschreeuw enz. der
vogelen. --Voorteeken n., voorspelling, voorzege f. (fam.) Oiseau de bon, de mauvals aug-, ge^uksbode, ongeluksbode of jobsbodem., brenger van
Bene goede, van eene kwade tijding. — Voorspeller,
voorzegger m.
Augurer, V. a. Voorspellen, voorzeggen, vooruitzien, vermoeden: Je n'en augure rien de bon,
ik beloof (voorspel) mij daarvan niets. goeds. —
Ook alsv. n. Chacun augure favorablement pour soi.
Aitgustal, e, adj. [Rist. rom.] Wat keizer
Augustus betreft: Jeux augustaux, spelen ter
eere van Auqustus (ook AUGUSTALES, f. pl., a u g u st a l i ë n, geheeten) .
Au guste, adj. Eerbiedwekkend, ontzaginboezemend, vereerenswaardiq, verheven, doorluchtig,
voortreffelijk, heerlijk, uitmuntend, groot, koninklijk.
Un air aug-, een deftig, ontzagwekkend gelaat.
(iron.) Prendre un air aug-, zich een ,grootsch
aanzien geven (en toch niet dan belagchel k zijn) .
---- AUGUSTE, m. Augustus, naam van de 8ste maand
des jaars (nu aofit geli.eeten, ofschoon Voltaire
zich steeds van 't woord Auguste heeft bediend) .
Au ustin, m. Auqustijner monnik m., monnik
naar den regel van St.-4ugustinus, bisschop van
Hipp one. -- Saint-Augustin m. [Im pr. ] Augustjnm.,
drukletter, die 't midden houdt tusschen tekst
(gros-romain) en mediaan (cicéro) ; ---- [Pap.]
,4ugustijn-formaat n.; -- [Bot. j Zekere peer f..
—

--

AUMONERIE.

die men in Augustus eet. -- Soort van stoof, die
met eene wijngeestlamp verwarmd wordt. — Zekere
zijden stof f. — .Nieuw uitgevonden zelfstandigheld, die men op 't aanzetleder strijkt om áe scheermessen goed te doen snijden . AUGUSTINE , f.
Augustijner non f.
Auqustuira , f. [Bot.] , z. ANGUSTURE.
Auk ourd'hui, adv. Heden, van (laa g , dagvan
heden, huidige dag; -- hedendaags, in den tegenwoordigen tijd, nu ter tijd. Ce contrat a force dès
auj-. deze overeenkoms is van dezen dag of van
kracht. Il na la fièvre que d'auj-. hij heeft de
koorts eerst sedert heden. D'auj- en hult, en quinze,
heden over acht, veertien dagen. Jusqu' auj- (men
gebruikt ook jusqu'á auj-, jusques auj-, jusques
à auj-), tot op heden. — (Prov.) Auj- en there, demain en biere, . heden rood, morgen dood; heden
rijk, morgen een lijk. Auj- chevalier, demain
vacher, heden geëerd, morgen verneird. Auj- en
fleurs, demain en pleurs, heden verblijden, morgen
lij(len. Auj- marié, demain marri. van daag getrouwd, morgen berouwd. — Ook als subst. m :
Nous avons tout auj- pour prendre nos mesures,
wij hebben den ganschen dag van, heden om onze
maatregelen te nemen. —(Prov.) Un auj- vaut mieux
q ue deux demain, een vogel in de hand is beter
clan tien in de vlagt..
Aulédie, f, [Ant.] Begeleiding f. van den zang
met de fluit.
Auuledique, f. [Ant.] Begeleiding van de fluit
met de stem.
Aulète, adj. Fluitspeler m., bijnaam van Ploleineus XI., koning van Egy te.
spel, m., kunst van
Aalétique, f. [Ant.] .Fluit
't fluitspel zonder be eleiding.
Aulétride, f. [Ant.
] Fluitspeelster f.
Aulique, f. [Théol.] Doctoraal-thesis f., stelling,
die bij zekere hoogeschol-en verdedigd moest wordeI .
ter bekoming van den doctors-graad. --- AULIQUE, m.
[H. n.] Aulic a, naam eener soort van adderslanq;
ook van zeker insect. -- AULIQUE, adj. Conseil,
cour, chambre aal-, rijkskamer g eregt n., voormalig oppergeregtsho f in Duitschland; — bijzonder
geregtsho f van vele duitsche staten. Conseiller aul-,
lid n. van zulk een geregtsho f, hofraad m. ,
Auilnaie, Aulne, Aalnee, z. AUNAIE, ALINE,
—

-

.

AUNEE.

Aulof, Aulaf of Au lof, m. [Mar. ] Loef waarts ! te loevert 1 bij den wind! (bevelwoord
aan den roerhouder) .
Aulotée, f. [Mar.] .Het bijvallen van een schil?
(het tegengestelde van arrivée); -- het scherp bij
den wind houden, oploevin g f. Défie de laat-!
Rencontre Faut-! of veille l'aul-, niet hooger! of
stut voor loevenƒ Faire
une aul-„ in , den wind,
opschieten, oploeven.
Aulostome, m. [H. n.] Fluitmond m. (een
chindsche visch).
Aamaillade, f. [Pèch.] Soort van schakelnet n.
voor knorhanen, heilot enz.
Aumailles, f.,;: pl. (weleer) Horenvee n. (ook
als adj.: bites aumailles) . Nog tegenwoordig in 't
noorden van Frankrijk synoniem met jeune vache,
Jonge koe.
Aumée, f. [Chas. Wijde maas, randmaas f.
en). -- ^ echj z. HAMAUX.
(van den rand der nett
!►uunéli, m. [Pharm.] Zere naar mede gelijkende siroop I.

Aumbne, f. aalmoes, liefdegift, armengift f.;
--- weleer ook: zekere geldboete f. Donner, faire
l'aum-, eene aalmoes geven. Etre réduit à l aum-,
tot den bedelstaf gebragt zijn. (fig.) Faire à qn.
l'aum- dune chose, iemand uit medelijden iets
schenken. Faites-moi l'aum- dun regard, schenk
mij een' gunstigen blik. Dérober l'aum- aux pauvres, uit luiheul bédelen, in plaats van te werken.
-- [Liturg.] Het gelal, dat men aan de priesters
geeft voor de te lezen missen.
Aumdnée, f. Brooduitdeeling f. aan de armen
na eene uitvaart.
Autuóner, V. a.. Eene som als boete betalen
ten voordeele der armen: Aum- cent écus aux
pa uvres. -- Ook als v. n. On ne condamne plus
b aumbner. -- Schertsenderwijs hoort men onder
't volk: ii lui a aumáné un grand . soufilet, hg
heeft hem een duchtige oorvijg gegeven.
Atimnbnerie,, f. Aalmoezenwr. sambt, aalmoezenierschap n ; -- weleer ook: een voor de. armui

AINONIER

ATIRIGE.

fleopend godshuis. — La grande aum- de France,
het goot-aalmoezenierschap van Frankrijk; --- de
woning, 't hotel v s,n den groot-aalmoezenier.
AumBnier, ère, adj. Mild jegens de armen,
aalmoezengevend, mededeelzaam, goedgeefsch.
AUM6NIER, m. Aalmoezenier, met de armenver zorging belast oeeste1ijke; ziekentrooster, m. Le
grand aum- de France, de groot-aalmoezenier van
Frankrijk. L'aum- dun regiment, de veldprediker, veldpriester; l'aum- d'un vaisseau, de scheepsprediker; l'aum- de l'église, de inzamelaar der liefdegi ften voor de kerk.
Aunmonière, f. 4almoezenbeurs f. (die men
weleer aan den gordel droeg); -- kerkenzakje, armenzakje n.
Auniusse of Aumnee, f. [Liturg.] Koorpels,
pelsmantel m. der domheeren. — Aniniissier, m.
Maker m. van zulke pelsen.
Aunage, m. [Coin.] Ellemaat, meting f. met
4-1e el. Faire bon aun-, goed meten; I1 m'a trom pé
sur faun-, hij heeft mij op de ellemaat (op 't getal
gemeten ellen) bedrogen. Bénéfice d'aun-, Bon
d'aun-, Fxeédant d'aun-, toegift f. op de ellemaat.
Aunaie, vroeger Aulnale, f. Met elzen beplante plaats, elzenkweekerij f.
Anne, vroeqer Aulne, m. Els, elzenboom m.
Aune, f. El f., bekende lengtemaat voor stoffen,
oude el (met betrekking tot den meter o f de nieuwe
el). -- (Prov.) Mesurer les autres a son aune,
andere menschen naar zich zelven beoordeelen. Les
bommes ne se mesurent pas a l'aune, de menschen
worden niet met de el gemeten (men moet de verdiensten der menschen niet naar de lengte beoordeeten). Au bout de l'aune faut le dra p , aan alles komt
een einde; niets duurt eeuwig; de zaken gaan slechts
zoo lang en zoo ver als za kunnen. Savoir ce qu'en
vaut l'aune, weten wat er op loopt; door schade
wijs geworden zijn. Tout du long de 1'aune, overma tig, buitengemeen, volop, naar hartelust: Quand
it est h une bonne. table, it s'en donne tout du
long de l.aune, als hij aan eene goede tafel zit, doet
hij zijn lijf ter deeg te goed. S'il perd son proeès,
it eu aura tout du long de l'aune, als hij zijn proces verliest, zal hij er van lusten. Il a toujours
dia acnes de boyaux vides pour fêter ses amis,
't is een etersbaas, hij eet voor tien man.
Auneaui, m. [Agric.] Cirkelvormig omgebogene
wj/ngaardrank f.
Aunée of Aulnée, f. [Bot.] Alant, alantswortel m.
Aunée, f. Uitgestrektheid eener el (men zegt
liever acne).
Auner, v. a. Met de el meten. -- Ook zonder
voorwerp gebezigd: Auner fldèlement, eerlijk meten. -- S'AUNER, V. pr. Gemeten worden: Une trop
grosse pièce de drap saune difficilement, een te
zwaar stuk laken laat zich moefjelijk meten (meet
moeijeljjk).
Annette of Aunaie, f., z. AUNAIE. Dit woord
wordt ook als volksnaam van den elzenboom gebruikt.
Auneur, m. Gezworen ellenmeter, bevedigd
ellen jker m. -= AUNEUR m., -ELISE, f., hij of zij,
die met de el meet.
Aup.aravant, ede. Vooraf, te voren, eerst,
alvorens, weleer, geleden.
Au-plus-près, adv. [Mar. Bij den wind,
Au-plus -pres . houdt scherp bij den wind! (bevel----
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bij (zeer digt b#) sta: -- (Prov. fig. et poi.) Si

vous n'en voulez point, couchez -voos aupres, ais
u dat niet bevalt, laat het dan staan.
Auq uel, Auaquels, Zamentrekkingen van 't
voorz. a met het voorn. lequel, lesquels, z. QUEL.
Aurade of -Auradine, f. [Chim.] Vetstof I.
uit de olie van oranje-bloesem.
Aural, z. AURAY.
Auranne, f. [H. n.] Tweekleurige borstvisch m.
Aurantine, f. [Chim.] Bitter bestanddeel n.

van onrfjpe oranje-appelen (ook
he eten) .

HESPERIDINE ge-

Aerate, m. [Chim.] Zout n., gevormd door
(le verbinding eener zoutvatbare basis met het
cloud-oxyde. — [Bot.] Goudpeer, kleine saprjke
boterpeer f.
Auray of Aural, m. [Mar.] Dukdalff m.; ook
een stuk geschut, overeind in den grond gegraven,
een ring of ander voorwerp, waaraan men in eene
haven de meertouwen van schepen vastmaakt.
Aure, m. Koele, frissche zomerwind m. —
[H. n.] Een der namen, waarmede men den gierkoning of irubi [vultur papa] van Zuid-Amerika
aanduidt.
Aureillons, m. pl. [Tech.] De ooren aan den
zijdeweefstoel.
Aurélie, f. [H. n.] Verouderd woord voorcuBYSALIDE.

Auréolaire, ' adj. ,Straalkransvormig, naar
Bene straalkroon of aureole gel "kende.
Auréole, f. [Feint.] Lichtkrans, straalkrans,
glorie f., een kring van licht, waarmede de schil
soms ook de beeldhouwers, het hoofd der beu--ders,
pen omgeven. — (fig.) Zedelijke. voortre f feljkheid. —
[H. n m. ,4merikaansche boomkruiper, glansvogel m. ; -- soort van vink in Siberië en Kamisjatka.
Aureux, adj. m. [Chico.] Oxyde aureux, eerste goud-ode n., prot-oxyde van goud; Sulfure
aureux, eerste graad van verzwaveling van het goud.
Auribarbe, adj. [H. n.] Met baardvormige,
goudgele haren.
Aurichalelen, m. -ne, f. (pr. ch=k) Bij of
zij, die op koperdraad danst, draaddanser m.,
draaddanseres f.
5 Aurf chalcum, aurichalche, aurichalque, m. (pr. ch=k) [Chim.] Geel koper.
Auricorne, adj. [H. n.] Met goudgele horens.
Aurleulaire, adj. [Gnat,] Wat het oor betreft, tot het oor behoort: iNerf aur-. gehoorzenuw.

Doigt aur-, de pink m. (omdat de kleinte van
dien vinger hem den toegang tot het .00r vergunt).
.[Méd.] Remède . our-, oormiddel. — Témoin aur-,
oorgetuige m. en f. Confession aur-, oorbiecht f. --[H. n.] Plumes aur-s, oorvederen. Vautour our-,

oorenge`er L. o r i c o u m. - els subst. f. [Bot.]
Oorplant f. een oorvormige paddestoel.
Auricule, f. [Anat.] Het uitwendig oor;— [Bot.]
Beerenoor n., sleutelbloem f. (eene veredelde soort
van primula veils); =- Aur- de Judas, Judasoor n.
(oude naam van een' paddestoel, die op den stam
der oude vlierboomen groeit); Aur- de lièvre, hazenoor. -- [H. n.] Naam der schelpdieren met
ovale schelpen, een van welke Aur- do Midas,
Midasoor n. heet.
Auriculé, e, adj. [Bot. et H. n.] Geoord, van
ooren, oor- of lelvormige aanhangsels voorzien,
oorvormig.
Aurleuliforme, adj. [H. n.] Oorvormig, naar
een klein oor gel kende.
woord.)
Auride, m. [Minér.] Naam van de familie der
Auprè®, prép. B#, nabij, digt bij, naast, nevens
aan: La rivière passeauprès de vette ville, de mineralen, welke het goud in zijne verbindingen
rivier loopt digt voorbij die stad. — Het duidt ook bevat; foudhoudende erts m.
Aurfère, adj. [H. n.] Goudhoudend, met
de betrekking van dienstbaarheid, pligt, belang,
vriendschap aan, die den Benen persoon aan den goud vermengd ; goudglanzig.
Aurifque, adj. Goudmakend, goudvoortbrenanderen verbindt: I1 est auprès du ministre, hij is
b# (in dienst van) den minister; L'ambassadeur gend; Vertu aur-, 't vermogen om iets in goud te
de sa majesté brittannique auprès de l'erpereur veranderen, om goud te maken. — [Chico.] Teindes Francais, de afgezant van hare britsche ma- ture. éliuir aur-, oplossing van mineraal kernles
jesteit bi den keizer der Franschen. — ( fig.) In in alkohol.
Auriflamnne, f., z. ORIFLAMME.
vergelijking van, vergeleken bij: Votre mal nest
Auriga, m. [Chir.] Zeker ribben- of zijderien auprès du seen, uwe kwaal is niets hij (in
vergelijking met) de zijne. -- (fig.) Il est fort bien verband,. voermansverband n. — [Anat. De vierde
auprès du rol, h# is bij den koning wel gezien, staat kwab f. of vleugel m. der lever. — [Astr.] De
in des konings gunst: II cherche a me nuire auprès Voerman, een sterrebeeld aan den noordel#ken hede vous, h# zoekt _ m# in uwe - achting, .,uw ver mel, boven Orion.
Aurigastre, add. [H. n.] Goudbuikig, met
te doen dalen. — AUPRÉS, adv. Bij, daarbij,-trouwen
digt bij: Je ne puis voir cola, si je ne suis auprès i goudgelen buik.
Aurige, m. Wagenmenner, voerman m.
(tout auprès), ik kan dat niet zien, tenzij ik er digs 1
..

,
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AURIGINEUX

--

AUTAN

Aurigineux, euse, adj. [Méd.] Fièvre aureuse, koorts met geelzucht.
Aurigo of Auru g o, m. [Méd.] De gele kleur
der oogen en der huid bij de geelzucht.
Aurillard, Aureillas, Orillard of Oreil-

lard, adj., z. OREILLARD.

Aurillerie, f. [Féod.]

de honigbijen.

d'heureux, de fácheux ausp-s, onder heil-, onheilspellende omstandigheden of uitzigten. Sous les ausp-s
de qn., onder iemands leiding, ondersteuning, voor
bescherming, begunstiging. Sous vos ausp-s-sprak,
je suis síir d'ètre bien recu, door u voorgesteld, binnengeleid, zal ik gewis wel ontvangen worden.
Voormalige belasting op
Auspieine, f. [Hist. anc.] Vogelwi gchelar fj f.,

,kunst om de toekomst uit de vlu g t en het gezang der
vogelen of uit andere verschijnsels te voorspellen.
Aussi, adv. Ook, eveneens, insgelijks, desgeltyks :
naamvan den makreel aan de kusten der Middelland Vous le voulez, et moi aussi. ( In dezen zin wordt
volksnaam van den-schezniProv;— aussi alleen bevestigend gebezigd; is de zin ontkennend, dan gebruikt men non p lus: Vous ne le voulez
gemeenen wielewaal of de goudmeerle.
Auripeau of Oripeau, m. [Tech.] Klater pas, et moi non plus) . -- Ook, nog, daarenboven:
zeer dunne bladen gebragt geel kopern.-goudn.,t Le temps qui change tout, change aussi nos huAuripenne, adj. [H. n.] Met goudkleurige meurs. — Zoo, even zoo, even zeer : I1 est aussi sage
vlerken.
que vaillant; Il est aussi b plaindre que vous.--Zoo,
Aurique, adj. 1. (van 't lat. auris, oor) [Mar.] zoodanig, in zulk eene mate: Comment un homme
Voile aur-, Zeil n., waarvan eene der zijden aan aussi sa ge a-t-il fait une pareille faute? — Aussi,
den mast bevestigd is, ook latijnsch zeil, latijnzeil conj. Ook, maar ook, "daarom, deswegen, om die regeheeten. — 2. (van 't.lat. aurum, "goud) [Chico.] den : Ces étoffes soot belles, aussi content-elles Cher.
Oxyde aur-, tweede goud-oxyde, n. Sufure of — AUSSI BIEN QUE, loc. conj. Zoowel als, evenzeer
sulfide aur-, 'tweede g raad van zwavelverbinding als, eveneens als : Le merite des hommes a sa saison
•net het goud, zwavelgoud. Sels aur-s, zouten, aussi bien q ue les fruits. — AUSSI RIEN, loc. conj.
waarvan het tweede goud-oxyde de basis is.
Ook, daarenboven, bovendien, trouwens: Je ne sor
Auriscalpe, m. [Chir.] Oorlepel m.
tirai pas • aussi bien est-il trop tard.
Aurislage, m. [Féod.] Belasting op de bijenAussière, f. [Cord.] Touw . n. van drie strenkomen.
gen ; tros m. — Mar.] Auss- en grelin, Boegljn,
Aurite, m. [H. n.j Geoorde lipvisch m.
boegseerlijn, paar elfin, f. Cordage commis en aussAuriventre , adj. [H. n.] Goudbuikig, met vantslag (touwwerk) .
goudkleurigen buik.
Aussitót, ads'. Dadelijk, aanstonds, ten eerste,
terstond, op staanden voet, fluks, onmiddellijk, onAurivore, adj. (fig.) Goudverslindend.
uroeéphale, ad'. [H. n.] Met goudgeel hoofd. verwijld, oogenblikkelijk.— (Prov.) Auss- dit, aussAuroides, m. pl. [Chico.] Klasse van metalen, fait, of auss- pris, auss- pendu, gezegd, gedaan; zoo
gevange n, zoo gehan g en. Auss- meurt veau que vadie goud en iridium bevatten.
Aurone, Auronne of Citronelle, f., z.
he, de dood vraagt naar geen jaren; jon ge lieden
kunnen ook sterven. — AUSSIToT QUE , loc. cone.
ABROTONE.
Auiropoudre, f. [Minér.] Goudverbindin g f. Zoodra als : Auss- qu'il m'apercut, it vint à moi. —
?net palladium en zilver, met eene vuile goudkleur Gelijktijdig met, te zelfder tijd: J en ai su le retour
(als gekristalliseerde korreltjes in Brazilie aan- auss- que l'absence.
Auster, m. (pr. austèr) [Poes.] Zuidewind m.
jet ro/fen) .
Austère, adj. [Phys. j Eenigzins zamentrekkend,
Aurore, f. [Myth.] Aurora, de godin des dageraads, dochter van Titan en de Aarde (in 't wran g van smaak. — (fig.) Streng, gestreng, hard, de
grieksch Eo s geheeten) . Morgenrood, n ., da g eraad, zinnelijke lusten bestrijdend: Jeune, penitence aunt-,
ochtendstond, morgenstond m., het licht, dat den streng vasten, harde boetedoening; — gestreng, ernop gang der zon voorafgaat en * op de eerste ochtend stig,stug, straf (van karakter, zeden, gedrag); af (aube) volgt: Le lever de l'aur-, het aan -schlmering keerig van vermaken en gemakken. — In de schoon
dageraad. --- [Poés.] Het oosten:-breknvad kunsten beteekent het : eenvoudig, deftig of ernstig,
Du touchant à l'aur-, van 't westen tot het oosten; streng-verheven (met uitsluiting van bilsieraden).
Austèrement, adv. Strengelijk, op gestrenge,
Les climats de l'aur-, de oostersche landen, morgenlanden, Levant. L'Aurore aux doigts de rose, ernstige wgze.
de rozenvingerige Aurora. Les pleurs de 1'Aurore,
Austérité, f. [Phys.] Wran g heid f. (in dien zin
de morgendauw. — (fig.) Oorsprong, aanvang m., weinig g ebruikelijk). -- Strengheid, g!estrengheid,
begin (van zekere dingen, die, als de dag, de ver- hardheid; strafheid, ongedoogzaamheid, onvriendeschillende tijdp erken van begin, voortgang, a neming l(jkheid f.; stugge ernst m. -- [Peint., Scuip.] Eenen einde doorloepen) : L'aur- de la vie, d e dage voudigheiden grootschheid in aanleg en ontwerp
vroegste tijdperk) des levens. Le repenter-rad(het (ordonnantie), met strenge naauwkeurigheid in de
est l'aur- de la vertu, 't berouw is het morgenrood uitvoering, zonder gezocht e ^ect — AUSTERITES f.
van (de eerste schrede tot) de deugd. Une beauté pl. Gestrenge oefening (van iigchaam o f geest), li g
dans son aur-, een zeer j ong, schoon meisje. C'est
streng vasten n. Faire,rati--chamsktijdngf.,
l'aur- dun beau jour, dit is het voorteeken van een quer, exercer de grandes aust-, zich strenge oefenin,rooter geluk, dat belooft wat goeds.— [Phys.] Aur- gen, boetedoeningen opleggen.
boréale, noorderlicht n.; Aur- australe, zuiderlicht;
Austral, e, adj. [Astron., Géogr.] Zuideljik,
Aur- polaire, poollicht. — Couleur d' our-, aurora- austraal: Póle austral, zuidpool; Hemisphere
kleur , hooggeel; Un ruban aur- (voor couleur austral, zuidelijk halfrond ; Partie australe du zod'aur- een hoog geel lint. — [H. n.] Naam eener 4me- dia q ue, zuidelijke dierenriem; Terres australes,
rikaansche adderslang, oogenslang f. ; — ook van zuidlanden, austraal-landen; Signes austraux, zuieen' schoonen dagvlinder m. — [Bot.] Zekere goud delijke teekens (het m. pl. austraux wordt door som
ranonkel m. Aur- naissante, zekere paarsche-gel
afgekeurd, anderen laten ook astrals niet toe);-migen
anjelier m.
Aurore australe, zuiderlicht; Latitude australe,
Anrorin, e, adj. Schitterend, Frisch, rozever- zuiderbreedte.
Austre g al, e, adj. [Hist. d'All.] Wat betrek
wig als de dageraad.
Aurure, f: [Chico.] Goudverbinding f., verbin- king heeft tot of uitgaat van de a u s t r e g a (zie
din g in bep aalde hoeveelheden van het goud met een 't volgende woord.)
ander metaal.
Austrègue, m. kustregaal-regter m., lid der
Auscultation, f. [Méd.] Auscultatie f., on- austregaal-regtbank. — AUSTRÈGUES, p1. Aus tre g a
derzoek n. door het gehoor, inz. van eene borst- austregaal-instantie f. geregteljjke beslissingen ter
kwaal, hetzij dit onmiddellijk met het oor (ausc- eerste instantie in Dultschland door zelf gekozen
immédiate) of onmiddellijk met de hoorbuis of regters, waartoe duitsche vorsten ter beslissing hun
onderlinge geschillen het legt hebben.
den stethoskoop (ausc- métiate) geschiedt.
-ner
Ausculter, v. a. [Méd.] Den toestand der borst
Austro, m. [Mar.] Zuidewind - op de Middel
door 't gehoor onderzoeken, ausculteren.
-landschez.
Austromancle, f. Windwaarzeggerij f., voorAuspice, m. [Hest. anc.] Voorspelling, waar
voorbeduiding f. voorteeken n., bij de oude-zeginq, spelling uit den wind.
.Romeinen ontleend eerst aan de vlugt:der vogelen,
Austromancien, in., -ne, f. Windwaarzeglater aan verschillende andere verschijnsels; % -- de ger m., -zefjster f.
priester, die deze voorteekens gadesloeg en ver
(titan, m. Zuidewind m. Aut- furieux, storm
waarzegger m. -- - (fig.) Sous-klarde,wigch uit het zuiden -- Braver les autans, den stormen
Aurine, f. [Chim.] Goudgele kleurstof f.
Auri of Aiirion of Auriou, m. [H. n. [ Volks-
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ut het zuiden het hoofd bieden. (Men bezigt het
woord doorgaans in poezij en in 't meervoud; doch
in't zuiden van Frankrijk zegt men altijd. Le vent
d'autan voor zuidewind.)
A.utant, adv. Zooveel, even zooveel, zoozeer, evenzeer, eveneens, hetzelfde; Si! a fait cela, j'en puis
faire aut-, heeft hij dat gedaan, dan kan ik evenveel
(hetzelfde, ook zoo) doen. Tous ses discours sont autd'impostures, al zijne redenéringen zijn even zoo
vele misleidingen. Aut- de mots, aut- de mensonges,
zooveel woorden, zooveel leugens. Autant ii a de
vivacité, autant vous avez.de nonchalance, zooveel
wakkerheid hij heeft, zooveel zorgeloosheid hebt gij.
Il s'estime aut- que son voisin, hij acht zich even
zooveel waard als zijn buurman. Il bait aut- d'eau
que de vin, . hij drinkt zooveel w#n als water. Il est
modeste aut- qu'habile, hij is even zedig als bekwaam.
Aut- que je puis me rappeler, voor zooveel ik mij
herinneren kan.— (Loc. prov.) C'est toujours aut-,
dat is ten minste zooveel, dat is voor 's hands genoeg. Il en a aut- ' it en peut porter, h' heeft
zijne lading (heeft leveel
t
gedronken; heeft duchtig
slaag gehad'. Cela est fait ou aut- vaut, dat is zoo
goed als gedaan. C'est un homme mort ou aut- vaut,
h# is zoo goed als dood. Aut- lui en pend à l'oreille
(sur la tête, devant les yeux), dat staat hem ook te
wachten, dat kan hem ook overkomen. Aut- de têtes,
aut- d'avis, zooveel hoofden, zooveel zinnen. Autvaut être mordu d'un chien que d'une chienne,
't is om 't even, of men door kat o f kater wordt gebeten. Aut- vaut Bien battu que mal battu, 't gaat
nu met eene moeite door; er gebeure nu wat er wil,
het uiterste moet beproefd o f gewaagd worden. Auten emporte le vent, dat trek ik m in't minst niet
aan, dat zijn woorden (beloften, bed
reigingen) in
den wind. Aut- dépense cliche que large, ook een
trek kan wel eens mild zijn. Aut- de frais que de
salé, van. 't een zoo veel als van 't ander. Aut- vaut
trainer que porter, het een is zoo erg (lastig) als
't ander. Aut- qu'il en pourrait tenir dans mon peil,
niet het geringste, geen zier. Aut- en dit le renard
des raisins, zij zijn te zuur, zei de vos. — (fam.), Autcomme nut- juist even veel. In gemeenzame zegs'wijzen word voor autant vaut'dikwijls enkel autant
gebruikt : Aut- faire cela sur-le-champ que de differer, dat kan even goed terstond als later geschieden; I1 a perdu neuf cent quatre- vingt-dix francs,
aut- dire mille francs, hij heeft negen honderd negentig francs, zeggen we maar duizend francs,
verloren.
D'AUTANT, loc. adv. (fam.) Even zooveel, in dezelfde evenredigheid, in gelijke verhouding : Il parle
heaucou _ mais it mange d'aut-, hij praat veel,
maar eetpniet minder. (fam.) Ala charge (à charge)
d'aut-, ondervoorwaarde van gelzjkewedervergelding.
D'AUTANT QUE, loc. conj. (fam.) Daar, dewijl,
vermits, vooral daar, daar toch : A votre place je
n'irais point là, d'aut- que rien ne vous y oblige,
in uwelaats ging ik er niet heen, daar toch niets
u daartoe verpligt.
D'AUTANT PLUS, loc. adv. Te meer, des te meer:
Je l'en estime d'aut-plus, ik acht hem daarom te
hooger. D'autant plus que vous lui en direz, d'autant moins qu'il en fera, hoe meer gij met hem
daarvan spreekt, hoe minder hij het doen zal. (Men
zegt beter plus vous lui en direz, moins it en fera.)
D'AUTANT MIEUX, loc. adv. Des te beter : Vous
écrirez d'autant mieux que vous écrivez plus lentement, gij zult te beter schrijven, naar mate gij
langzamer schrijft.
D'AUTANT MOINS, loc. adv. Des te minder : Il en
est d'autant moins à craindre, hij is daardoor des
te minder te vreezen.
Autarcie, f. Zelf;q enoegzaamheid f. [Méd.]
Welzijn n., tevredenheid f. met zijnen toestand; matigheid, soberheid f.
Autel, m. Altaar, outaar, outer n., offertafel f.
Dresser, élever un autel, een altaar oprigten, bouwen. (fig.) •Il merite qu'on lui dresse des autels,
h# is de grootste eerbetooningen, de openlijke dankbetuiging des volks, waardig. Les marches, les cornes de l'autel, de trappen, de hoornen des altaars.
L'autel des holocaustes, het brandofferaltaar.
L'autel des parfums, het reukaltaar. Le (saint) sacrilke de l'autel, de mis f. Le saint sacrament de
l'autel, de avondmaalsviering f. bij de .Katholijken,
de communie f. S'approcher de l'autel, ten avondmaal, ter communie gaan. Le maitre-autel of grand
,k

autel, het hoogaltaar. [Chir. Petit autel, altaarverband, n..— (Prov. et fig.) Qui sert à l'autel,
doft vivre de l'autel, of enkel: le prêtre vit de l'autel
ieder moet van zijn beroep leven; ieder arbeider is
zijn loon waard. h prendrait sur l'autel, sur le
maitre-autel, h# zou 't nemen (zich toeëigenen), al
lag 'top 't altaar; hij is onbeschaamd in 't nemen.
Elle est parée comme un autel du jeudi saint, zij
is uitgedost als eene kermispop. Ami jusqu' aux
autels, z. AML — ( fig.) Elever autel contre autel,
eene scheuring in de kerk, in de gemeente maken; —
zijnen invloed, zijn vermogen te genover den invloed,
het vermogen van een ander
stellen; eene onderneming door eene andere tegenwerken. AUTELS, p1.
De godsdienst, eeredienst f. van een land : Attaquer, renverser les autels, de godsdienst aanval-,
len, omverwerpen. Les ministres des autels, de bedienaren der godsdienst. — Soms ook in't enkelvoud:
Tout le pouvoir du tróne est fondé sur l'autel, at
de magt des troons berust op de godsdienst.
Autélage, m. ,41taarregt, oferregt n.
l utemésie, f. [Méd.] Soort van vrijwillige
braking f.
Auteur, m. Eerste oorzaak f. van iets, schepper, oorsprong, voortbrenger; — betberker, bedrijver, verrigter, . aanlegger, opwerp er; — vinder, uitvinder, ontdekker; — insteller, pprig!ter; — maker m. (van eenig kunstwerk) —schrijver, opsteller, au t e u r m. (van een boek of
geschrift)
. In de laatstgenoemde beteekenis wordt
het ook van vrouwen gebezigd : Voilà Mme D..,.
spirituel (niet spirituelle) auteur de plusieurs romans. (Spreekt men spottenderwijs, dan krijgt het
adj. den vrouwelijken uitgang: Vais je épouser
quelque apprentie auteur ?) Men zegt ook 04f.:
C'est une femme auteur, 't is eene schrijfster. —
L'auteur d'une nouvelle on d'un bruit, de eerste
verteller, verspreider van eenig nieuws .oof gerucht:
Je vous cite mon auteur, ik noem u mijn zegsman.
Ook in dezen zin wordt het woord van eene vrouw
gebezigd : C'est elle qui est mon auteur, zij is mijn
zegsman. — Les auteurs de nos jours, onze ouders.
L'auteur d'une race, de stamvader van een geslacht.
Authéméron, m. [Méd.l Geneesmiddel n., dat
op den dag van 't gebruik reeds werkt.
Authentieité, f. Echtheid, geloofwaardigheid
(van geschriften, een feit, eene tijding); regtsgeldigheid (van eerre oorkonde), authenticiteit f.
Authentique, ad'. [Jur.] Regtsgeldig, wettig,
echt, in den door de wet voorgeschreven vorm,
authentiek; — geloofwaardig, onvervalscht, onbetwij felbaar. - $ L'AUTHENTIQUE, f. Het oorspronkeljjke stuk (origineel) eener oorkonde. — [Jur. anc.]
Au the nti ca f., wetten van Justinianus, in 't rorneinsche regt ingelascht ; — de straf, door eene dier
wetten tegen overspelige gehuwde vrouwen uitgesproken.
Authentiquement, adv. Regtsgeldig, op wettige wijze. Prouver auth—, met oorkonden staven.
.Authentiquer, v,. a. [Jur. anc.] Regtsgeldig
maken , waarmerken; bekrachtigen , bevestigen.
[ Droit. rom.] Auth- une femme, eene vrouw schul(lig aan en overtuigd van echtbreuk verklaren en
haar de straf opleggen, bij de authentica bepaald.
Autobiographe, m. Eigen-levensbeschre ver m.
hij, die zfjn eigen leven beschrp ft, a u t o b i o g r a a p h.
Autobiographie, f. Eigen-levensbeschrijving f.
Autobeo graphique, adj. Tot de eigen-levensbeschrzjving! ehoorende, au t ob e o ,g r a p h i s c h.
Autocéph ale, m. Zelfstandig, onafhankelijk
bisschop (der grieksche kerk); — onafhankelijke bisschopszetel m.
% Autochthone, m. (pr. ó-to-kto -ne). Naam,
dien de Grieken gaven aan de volken, die beweerden
de oorspronkelijke bevolking van 't land, dat zij bewoonden, te. zijn (synoniem met ABORIGÈNES).
Autoclave, m. [Tech.] Zelfsluiter, zich zelven
sluitende pot, Papiniaansche pot m.
Autocrate, m. Zelfheerscher, zelfgebieder, onbepaald regeerder, au t o k r a a t m. (titel des kei
Rusland) . — AUTOCRATRICE, f. Zel fheer--z(rsvan
scheres f. — .41s adj.: zelfheerschend, oppermagtig.
Autocratie, f. (pr.—cie) Zelfheerschappij, onbepaalde heerschappij f. de staatsvorm, waarbij de regént zelf alleen de bevoegdheid heeft om wetten te
geven, belastingen te he/Jen, krjgsvolk te lipten,
kortom naar willekeur, zonder medewerking van
staten of volksvertegenwoordigers, te regéren.
—
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Autoeratique, adj. Zelf- of alleenheerschend,
onbeperkt, au t o k r a t i s c h. — [Méd. ] Fan zelf
plaats grp end.
Auto- da -fé, m. (port.) (woordelfjk : daad of
handeling des geloo s) Plegti.q kettergerigt, geloofsgerigt n . , teregtstellling der door de inquisitie ver
ketters, ketterverbranding f. (Plur. Des-ordel

auto-da-fé.)

Autodidacte, m. Zelfgeleerde m., iemand, die
zonder meester eene wetenschap, kunst o f taal leert.
Autodidaetique, adj. Zonder meester, uit
zich zelven geleerd, autodidaktisch.
Autodidaxie, f. Zelfonderwijzing f. de kunst,
het talent om zonder meester te leerera.
Autodynamique, .. adj. [Didact.] Zelfwerkend, zel fkrachtig.
Autogène, adj. [Didact.] Uit zich zelven gescha en, door zich zelven bestaande: Dieu est aut-,
Godpbestaat uit en door zich zelven.
Autognosie, f. [Didact.] Zelfkennis, waardérin f. van zich zelven.
utographe,. adj. [Didact.] Eigenschri fteljk,
eigenhandig, met eiq en hand geschreven, au t o g r ap h i s c h. tells subst. m.: Kunstenaar, die de ver
schriften namaakt; ook: die de exempla--schilend
ren van een geschrift door middel van den druk
vermenigvuldigt; — zelfschrijver m., naschrj fwerktuig (copieer-machine) . — Eigen handschrift n.,
een door des schrijvers eigen hand geschreven werk,
autograaph m.
Antographle, f. [Tech.] 14 u t o g r a p h i e f.,
de kunst f. om het schrift of de teekening van het
papier op een' steen over te brengen en door den
druk te vermenigvuldigen; — [Litt.] Kennis f. der
oorspronkelijke handschriften.
Autographier, v. a. Een schrift of teekening
door middel der autographie vermenigvuldigen,
autographiéren.
Autographique, adj. Wat de autographie
betreft, autographisch.
Autographomane, m. Hartstogteljk liefhebber en opspoorder m. van autographen of eigen
handschriften. — Autographomanie, f. Overdreven zucht f. voor autographen.

Autolithotorne of Autolithotomiste, m.
[Chir.] Wie zich zelven van den steen snijdt. —
Autolithotomie, f. Kunstbewerking van 't steensnijden op zich zelven verrigt.
Automachie, I. [bidact.] Strijdigheid, tegenspraak f. met zich zelven.
Automalite, m. [Miner.] Zinkhoudend spinel n., een als oktaeder gekristalliseerd mineraal,
ook gahnite geheeten.
Automate, m. [Méchan.J Automaat, zel fbeweger m., werktuig, dat schijnbaar van zelf beweegt: Urne horloge est un aut-; — werktuig, dat

de bewegingen der bezielde ligchamen nabootst
(vgl. ANDROIDE); — ( fi(1.) dom - mensch m., die
zonder eigen geest of wilskracht handelt, stroopop,
machine f. -- Ook als adj.: Le fluteur aut- de
Vaucanson, de automaat-/luitspeler van Vaucanson.
Automatie, f. (pr. —cie) Toestand m. van
een' automaat; — onwillekeurigheid, vanzelfsheid f.
Autoinatique, adJ. Zel fbewegelijk, zich zelven
bewe end, a u t o m a t t s c h; onwillekeurig, werktuigeefjk. [Méd.] Mouvements aut-s, bewegingen,
verrigtingen, waaraan de wil geen deel heeft, zoo
als de ademhaling, de bloedsomloop; ook: bewegingen, die zonder een bepaald doel plaats hebben, zoo
als die van een pas geboren kind, van zekere waan
-zinge.
Automatiquement, adv. Werktuigelfjk, op
automatische wjjze.
Automatisme, m. [Méd.] Werktuigelijke beweging, waaraan de wil geen deel heeft, werktuigel#kheid, onwillekeurigheid f.; — vermogen n. of
leer f. der zelfbewegelijkheid.
S Automatite, f. Onbewegeljkheid der automaten.
Autonnaturge, m. [Tech.] Automaten-maker m.
Automnal, e, adj. (pr. 8- tom-nal) Wat tot
den herfst behoort, herfstachtig, najaarsachtig:
Le vent devient aut-. de wind wordt herfstachtig;
Fleurs aut-, herfstbloemen; Fruits automnaux,
herfstvruchten. [Astr.] Point aut-, her fst-evennachtspunt. — .4ls subst. m. Soort van surinaamschen vink met groenachtig lij f en ijzerkleurigen kop.

AUTOTHÉLIE.
Automnatlon, f. (pr. o-tom- na-cl-on) fPlys.,
Agric:] Invloed van den herfst op den plantengroei,
najaarsinvloed m.
Automne, m. en f. (pr. 8-to -ne) Herfst, herfsttijd m., najaar n., het derde jaargetijde: Un bel
aut-, une aut- pluvieuse. — (fig.) Levensherfst m.,
de leetijd, die den ouderdom onmiddellijk voorafgaat, de afgaande jaren.

Automol the, f. [Minér.] , z. v. a. GAHNiTE.
Automoteur, -trice, adj. Zel bewegend.
Autorecteur, -trice, adj. Zelfbesturend.
Autonome, adj. ] & st. anc. ]vaar eigen wet-

ten geregeerd (b. V. zulke steden), zelfstandig, onafhankelijk, vrij, autonomisch.
Autonomie, f. [Hist. anc.] Zelfwetgeving,
zel fregéring f. • [Phil.] wilsvrijheid f., oppermagtigheid der red e, vrijheid f.
Autopathie, f. [Didact.] , z. v. a. EGOïsME.
Autoplastie, f. [Chir.] Zelfvorming f., kunstbewerking, waardoor men een vernietigd deel herstelt, door aan den lijder zelven de daartoe noodige
stof te ontleenen, plastische chirurgie f.,
overplanting f.
Autopsie, f. [Méd.] Zelfbeschouwing, eigene
waarneming; lfjkopening en ontleding; ljkschouwing f.
Autoptique, adj. Zel f beschouwend: certitude
aut-, door eigen waarneming verkregen zekerheid.
Autorama, m. Soort van optika. waardoor
de voorwerpen als onder de oogen des beschouwers
gebragt worden.
Aiitorisateur, m., -trice, f. Hij of zij, die
volmagt geeft, volmagtgever m., -geefster f.
Autorisation, f. Maqtiging, vergunning, toestemming, bevoegdverklaring, volmagt, geregtigdheid, autorisatie f. Aut- du j u ge, regterl ke
bewilliging. Aut- mar'tale, toestemming van
man. Sur aut- de... Wet bewilliging van...
Autorisé, e, adj. (en part. passé van autoriser)
Van volmagt voorzien: Femme aut-e de son marl,
door haren man gevolmagtigde vrouw; Maxime
aut-e, gezaghebbende stelling of stelregel.
Autoriser, v. a. Magtigen, volmagligen, volmat geven, bevestigen, toestemmen, bewilligen, geregtigd verklaren, met behoorlijk gezag voorzien,
au t o r i s é r e n; — billij ken, wettigen, regtvaardigen, regt geven. — S'AUTORISER, V. pr. Gezag,
aanzien, invloed bekomen, kracht van wet krijgen; — zich beroepen, zich gronden (op), zich voor
geregtigd houden.
Autorité, f. Bevoegde magt f., wettig gezag,
bewind u., overheid, au t o r i t e i t f. ; Aut- souveraine, absolue, opp ermagt, onbeperkte magt;
Aut- paternelle, vaderlijk gezag, ouderlijk gezag;
Aut- législative, exécutive, wetgevend, uitvoerend
bewind; Aut- judiciaire, regterljke magt, regtsbewind. Aut- municipale, gemeente-regéring, overheid f., burgemeester en wethouders; Aut- constituée, gestelde magt. Aut- supérieure, hooge overheid. Aut-s civiles et militaires, burgerlijke en militaire overheden, gezaghebbers, bewindvoerders; Autlocale, laatselijk gezag; Aut- compétente, légale,
bevoegde, ,wettege magt. Faire une chose de son
aut- rivee, iets op zijn eigen gezag (zonder bed, eigendunkeltjk) ken. — Aanzien, gevoegdhei
zag n., invloed m.: L'esprit, l'expérience, lesrichesses, ]'age, la vertu, donnent de l'aut-. — Gevoelen n., meening f. van een' beroemd' schrijver of
gezaghebbend' persoon, aangehaald om 't geen men
beweert te staven, erkende geloofwaardigheid, autoriteit f.: Ii appuie son sentiment de l'aut- des
Pères, hij ondersteunt zijne gevoelens met de getuigenis, de uitspraak der Kerkvaders; Il affirme
cela sans aut-, beweert dat zonder gezaghebbend
bewijs. — Faire aut-, als regel gelden, kracht van
wet hebben: Les décisions de ce jurisconsulte font
aut-, de uitspraken van dien regtsgeleerde gelden
als regel; Un ouvrage qui fait aut-, een gezaghebbend werk, eene veilige vraagbaak f. Donner do
l'aut- à un mot, een woord in algemeen gebruik
brengen, de beteekenis van een woord staven. —
D'AUTORUTE, adv. Op gebiedender. meesterachtigen
toon; met geweld: Its ont parlé, agi d'aut-, zï
hebben gebiedend (uit de hoogte) gesproken, ge
-handel.
Autothélie, f. [Phil.] Zelfstandigheid f., hoedanigheid van een wezen, dat zich zelven het doel
zijner daden kan voorschrijven.
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Autothétique, f. [Phil:] Elke kennis, die 't maeurs andere 2de ^ , andere zeden. — AUTRE
van de wijze, waarop 's menschen ver PART , hoc. adv. drs, op eene andere plaats. —
,

ge

ervaring bewerkt; mensche--stegévndr
2 d28
ltk verstand n., kennis der verschijnselen van hetgeen ons omringt.
Autour (de), prép. Om, rondom: Les planètes
tournent aut- du soleil, de planeten wentelen zich
rondom de zon; Les balles pleuvaient aut- de
l'empereur, het regende kogels om den keizer heen.
(fig.) Vous. tournez aut- de la question, gij draait
om de vraag heen, gij ontduikt ze, gij lost ze niet
— Bij (met het begrip van gehechtheid, van
ijverig dienstbetoon): I1 est toejours aut- d'elle,
j is altijd om en bij haar; Elle est continuellement aut- des malades, zij is gedurig bij de zie
Tourner aut- du pot, om het-ken.—(Provfam)
kantje heen praten, omwegen gebruiken AUTOUR ,
TOUT AUTOUK , adv. Rondom, van alle zfjden: Nous
étions aut-, tout aut-, w# stonden er om heen. Ii
loge q uelquepart ici aut-, hij woont hier ergens
i de nabijheid.
n de buurt, in
Autour, m. [H. n.] Havik, duivenvalk m. —
[Bot.] Levantsche schors f., bastaardkaneel n.
Autourserie, f. [Chas.] Opkweeking en a fngting f. der haviken.
Autoursier, m. [Clias.] Opkweeker en a frigIer m. van haviken voor de aagt.
Autre, adj. Ander: Connaissez-vous mon autre
soeur ? kent gij mijne andere zuster ? C'est un
autre homme, un tout autre homme, dat is een
ander, gansch ander (geheel verschillend) man. C'est
une autre affaire, dat is eene andere (gewigtiger)
zaak. II parla comme un autre Demosthène, hij
sprak als een andere (tweede) Demosthenes. Je ne
vieux pas d'autres éclaircissements, ik begeer geen
andere (nieuwe) inlichtingen. L'épée dune main
et le pistolet de l'autre, den degen inde eene hand
en de pistool in de andere. Votre habit est usé, it
faut en acheter un autre, uw rok is versleten, gij
moet een' anderen koppen. -- Ook als subst m. of
als pron. indéf. gebezigd: J'aime mieux que vous
1'a p preniez dien autre que de moi, ik heb liever,
dat gij 't van een ander verneemt, dan van mij.
Laissons cela à d'autres, laat ons dat aan anderen
overlaten. Bien d'autres (niet bien des autres),
vele. anderen. Quelque autre, tout autre vous le
dira mieux que moi, een ander, elk ander zal 't u
beter zeggen, dan ik. — Lou l'autre, les uns les
autres, .elkander: Elles médisent 1'une de l'autre,
les uses des autres, zij spreken kwaad van elkander. — L'un et l'autre, les ens et les autres,
beide. -- L'un ou l'autre, een van beiden. Ni .l'un
ni l'autre seen van beiden. — (Loc. fam.) , Parier
de choses et l'autres, van koeges en kalfjes, van
allerlei of van onverschillige dingen spreken. I1 dit
d'une facon et it fait dune autre, hij zegt zus en
doet zoo, zijn doen is met zijn spreken in strijd.
L'autre jour, onlangs, op een' der laatste dagen.
Nous autres bommes, wij mannen. Vous autres
femmes, gij vrouwen. L'un vaut l'autre ; qui voit
l'un voit l'autre (doorgaans in kwaden zin), de
een is zoo goed (slecht) als de ander. I1 y en a
d'uns et d'autres, er zijn goede en slechte. C'est
tout un ou tout autre, er is hier geen middelweg,
geen keus. L'un dans l'autre, Fun portantl'autre,
door elkander gerekend, dooreen geslagen. Its sopt
nés l'un pour l'autre, zij zffn voor elkaar geschapen, zfj passen juist bij elkaar. Prendre l'un pour
l'autre, zich vergissen. Je vois cela dun autre
oeil, ik beschouw dat uit een ander oogpunt. Il
n'en fait pas d'autres, zoo doet hij altijd, zulke
parten speelt hij vaak. Il en sait bien d'autres, hp
weet (kan) no g veel meer. J' en ai vu bien d'autres,
ik heb wel ander of buitengewoner dingen, dan dit,
gezien. En voici bien dun autre (d'une,autre),
dat is weér wat anders, weér wat nieuws. Ecoutez
ce que nous dit eet autre! (om minachting of ongeloof aan te duiden) ei luistert eens wat die
daar zegt ! Hé, les autres ! hei daar, vrienden 1
makkers! A d'autres, maak dat wijsWien ge wilt,
maak dat de ganzen wijs, weg met die praatjes!
Je ne connais autre, ik ken hem door en door.
Sans autre ! en nu punctum! nu geen woord
meer!— (Prov.) C'est une autre paire de manches,
voici bien une autre paire de manches, dat is een
heel andere zaak. Autres temps, autres soins,
andere tijden, andere zorgen; men moet zich naar
de omstandigheden schikken. Autres temps, autres
. —

.

.

D'AUTRE PART, loc.

deren kant.

adv. Bovendien, van een' an-

Autrefois, adv. Oudtijds, oulings, eertijds,
voormaals, weleer, voordezen, voorheen.
Autrement, adv. finders, op, eene . andere
wijze: 11 agit autr- qu'il ne parle, hij doet anders
dan hij spreekt; Autr- it en est de..., anders is
het gele n met... —Anderzins, zonder dat, zoo niet
(dan): Krrigez-vous, autr- on vous punira, beter
u, anders (zoo niet dan) zal men u straffen. --TOUT AUTREMENT, loc. adv. Geheel anders: Cet
historien rapporte le fait tout autr-, die geschiedschrijver verhaalt het voorval op eene geheel andere
wijze. — Veel meer: La joie de faire du bien est
tout autrement douce que la joie de recevoir, de

vreugde van wel te doen is veel zoeter dan die van
te ontvangen; 't is zaliger te geven dan te ontvangen. - PAS AUTREMENT, loc. adv. (fam.) Weinig,
onbeduidend, middelmatig: Est it malade ? Pas
autr-, mais it est chagrin, is hij ziek? Niet erg,
maar hij is verdrietig.
Autre part, z. onder AUTRE.
Actrice, f. Het vrouwelijk van auteur in ver
-schilendbtk
bij oude schrijvers.
Autriche, I. [Bot.] Soort van latuw f. uit
Oostenrijk.
Autrichien, m., -ne, f. Oostenrijker m., Oostenrijksche f. — els adj. Oostenrijksch.
Autruiehe, f. Struisvogel, struis m. — (fig.)
Groot, lomp en plomp mensch. (Prov.) I1 a (c'est)
un estomac d'autr-, it digérerait ie fer, hij heeft
eene maag, die keisteenen kan vertéren.
Aastrui, subst. m. en pion. indéf. (zonder meert'.)
Een ander, iemand anders, de andere menschen,
de natuurgenooten, naasten: Juger d'autrui pa r
soi -même, een ander naar zich zelven beoordeelen.
— (Prov.) Le mal d'autrui nest que longe, aan
eens anders zeer hinkt men niet. Qui s'attend is
l'écuelle d'autrui a souvent mal diné, wie zich op
anderen verlaat, komt dikwijls bedrogenuit. -- Aller
d'autrui, op eens anders beurs teren. t Prendre
son coeur par autrui, zich in eens anders plaats
stellen, hem behandelen, zoo als wij zelven wenschen behandeld te worden.
Auve, f. Zeer blanke reuzel m.
Auvel, m. [Pêch.] Teenen horde f., vlechtwerk n.
Auvent, m. [Arch.] Luifel, luif f., afdak n. —
[ Mar.] Auvents de sabord, vliegende g eschutpoorten (om het indringen van den regen te keerera).
Auvergnat, m. Romanische tongval, dien men
in de fransche departementen Allier, Loire, HauteLoire, Ardèche, Lozère, Cantal en Puy-de-Dome
spreekt.
Auvergne, f. [Tech.] Oplossing van run of
eikenschors, waarin men de kal fshuzden laat weeken. — Auvergner, v. a. De huiden in zulk eene
runoplossing leggen. — Auvergneur, m. Werkman, die dat verrigt.
Auvernat, m. ,4uvergnerw#n m., eerre geringe
roode wijnsoort van Orleans.
Auvesque,m. (pr. 8-vê -que) Voortreffelijke
appelwijn m. uit de omstreken van Bayeux.
Aux, pl. van au (z. AU en A)
Auxèse, f. [Rhét.] Vergrooting, overdrsving f.
(doorgaans hyperbole, exa geration geheeten) ..
Auxésie, f. [Méd.] Het toenemen eener ziekte.
Auxi, m. [Com.] Zeer schoon en fijne wol
uit de omstreken der fransche stad Abbeville.
. Auxiliaire, adj. Hulpgevend, helpend: [Mil.]
Troupes aux-s, hulptroepen, hulpbenden. Officier
aux-, officier, die niet tot het vaste korps behoort.
[Méd. ] Remède aux-, ondersteunend middel n., b#middel, dat de werking van het hoofdmiddel moet bevorderen. [Gram. Verbe aux-, hulpwerkwoord. —
(fig.) Nieuwe redenen, middelen enz., die de reeds
gebezigde te hulp komen. -- liet wordt ook als
subst. in. gebezigd: Un puissant aux-, een magtige
bondgenoot. L'aux- être, het hulpwerkwoord zpi.
Ce prince a p our aux- l'amour de son peuple, die
vorst heeft de liefde zijns volks tot bondgenoot,
tot steun.

Auxoinétre, m. [Phys.] Vergrootingsmeter m.,
werktuig om het vergrootend vermogen der verrekijkers en vergrootglazen te bepalen. — Auxométrique, adj. Wat dat werktuig betreft, daartoe
behoort.
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Avachlr ('s), V. pr. (weleer ook als v. a. gebezigd.) Dik en vet en daardoor log, traag worden: Cette femme commence it 's av-. (In dezen
zin behoort het woord tot de platte volkstaal.) —
Slap, week worden, de veérkracht verliezen (van
leder, stoffen); — slap vederhangen (van boomtakken).
Avage, m. Zeker marktregt n., dat weleer aan
den scherpregter 't zij in geld of in waren betaald
werd.
Aval, m. [Com.] Wisselborgtogt m., medeonderteekening f. als borg op wissels. (Plur. avals).
Aval, subst. m. et adv. [Bat.] Stroomafwaarts
(het tegengest. van amont). Le pays d'aval, het
lager gelegen, stroomafwaarts gelegen land. Vent
d'aval, zeewind, wind, die tegen den stroom
eener rivier waait. m. Naviguer en aval of enkel
Aller aval, de rivier afvaren, stroomafwaarts
varen. (Van aval wordt eene bijwoordelijke uitdrukking gevormd: k-vau-l'eau voor a-val-1'eau; zie

d-VAU-L' EAU) .
Avalage, m. [Bat.] Het stroomafwaarts-varen;
— het daarvoor te betalen regt. --- [Tonnel.] Het
aflaten van wijnfust in den kelder. Lekkaadje f.
van de vaten.
Avalalson, f. Zeewind m. (vent d'aval), die
ten minste 8 dagen aanhoudt. — Geweldige slagregen m., wolkbreuk f. (ook avalasse geheeten). —

Verzameling I. van steenen, door de wateren aangespoeld en op den oever geworpen.
Avalanche, f. Sneeuwval m., sneeuwstorting,
lawine f., sneeuwklomp m. die, van hooge bergen
afrollende, tot eene verbazende grootte aangroeit en
in de dalen vaak geduchte verwoestingen aanrigt.
Avalant, e, adj. [Bat.] Bateau av-, stroomafwaarts varende, afzakkende schuit f. — Ook als
subst. m. l'avalant.

Avalasse, f., z. AVALAISON.

Avalé, e, adj. (en part. passé van avaler)
Hangend, een weinig neêrhangend. Joues av-es,
hangwangen; Ventre av-, hangbuik.
Avale-dru, m. (pop.) Gulzig eter, slokop.
(Plur. des avale-dru.)
Avalée, f. [Manuf.] Grootste hoeveelheid f.,
die een wollewever achtereen kan afwerken zonder
af te boomen.
Avaler, V. a. Een' wissel mede-onderteekenen
en daardoor voor den inhoud borg blijven.
Avaler, V. a. [Bat.] Eene rivier afzakken,
stroomafwaarts doen gaan, laten afdrijven: Avun bateau. — Ook_ zonder voorwerp: Ce ba
d(laten, neérlaten: Av--teauvl.—[Tch]
du vin à la cave, wijn in den kelder neêrlaten.
[Bot.] Av- une branche, een' tak digt b# den
stam afnemen. [Chas.] Av- la botte au limier, den
speurhond den kopp elband afdoen. — In-, doorslikken, in-, doorzwelgen, opslorpen, uitdrinken, opeten:
Av- un breuvage, un oeuf, un morceau de viande,
du pain etc. — ( Loc. (am.) Il ne fait que tordre et
av-, hij schrokt alles maar binnen, he eet als een
wolf. Av-la mer et les poissons, onverzadelijk zijn
(zoowel van spijzen en dranken, als van geld en
goed). (fig.) Av- le calice, av- le calice jusqu'h la

lie, den ljdenskelk drinken, den wrangen beker tot
op den droesem ledigen, bittere zielesmarten lijden.
Av- le crime, 1'iniquité comme l'eau, allerlei mis
onverschilligheid, in-daen,ogrtihm
koelen bloede, begaan. Av- le morceau, la pilule,
pil slikken. Av- un
de
een'
zuren
appel
bijten,
in
bouillon, un goujon, slecht ten haring varen; bij
Bene onderneming verlies lijden. Av- une injure,
eerre beleediging verkroppen : Av- des couleuvres,
veel verdriet en ergernis zwijgend verduren. (pop.)
Faire av- qc. a qn., iemand iets doen slikken, hem
iets wijs maken; ook: iemand iets doen uitstaan,
lijden. Av- qn., iemand niet tellen, het der moeite
niet waard rekenen om het tegen hem op te nemen.
Av- sa langue, den geest geven. — S'AVALER, v. pr.
Doorgeslikt worden: Cela s'avale it merveille, dat
laat zich best slikken. (fig. etam.) Its ont envie
de s'av-, zij zouden elkaar welf willen verslinden,
verscheuren. — Le ventre de cette jument s'avale,
da buik van die merrie hangt te laag.
Avalette, f. [Pêche] Blokje n. van een' makreel-

reep.

Avaleur, m. -euse, f. Doorzwelger m., -zwelgun av- de pols gris, 't is een eerste baas in 't eten. —

ster f. (fam.) vraat, gulzigaard, slokop m. - C'est

AVANCER.

C'est nn av- de charrettes ferrées, 't is een ijzervreter, pochhans.
Avalles, f. pl. [Manuf.] Doode wolf., wo van

geslagte schapen.
Avaliste, m. [Com.] Wisselborg, mede-onderteekenaar van een' wissel als borg.
Avaloir, m. [Pêchej Soort van fuik L
Avaloire, f. (pop. ) Keelgat n. ; Il a une belle
av-, h# heeft een wijd keelgat, kan veel verzwelgen; ook: hij is groot van mond. — [ Chap.] Stamper m. — [Sell.] Staartriem m. [Pêche] Dam m.,
in eene rivier gelegd om zalm te vangen, zalmweer f.

Avalterre of Terre d'aval, f. (Géogr.]

Het stroomafwaarts gelegen land; door de Franschen wel eens gebezigd voor : de Nederlanden.
Avalure, f. [Vétér.] Overhoef m., sponsgezwel n. (der paarden); — kanarie-zucht f., zékere
ziekte der kanarievogels.
AvanS age, m. Verlof n., aan openbare rjtuigen gegeven om buiten hun bepaald terrein ost te
.
vatten; — die toegestane standplaats f. zelve
Avance, f. [Arch.] Uitstek n., elk vooruitsteeen'
muur,
gevel
enz.
—
Voorkend gedeelte van
deel n., het eind wegs, dat men iemand vooruit is,
het voorzijn , vooruitzijn ; ook : hetgeen men bij
't spel aan zijne partij voorgeeft : Il a deux journees d'av- sur nous, hij zs ons twee dagreizen vooruit. Il me donne six points d'av- au billard, hij
geeft mij zes punten voor op het biljart. — [ Tech.]
Het b# voorraad afgewerkte, klaargemaakte. —
Voorschot, uitschot n., vooruitbetaling f. — [Mii.
et Mar.] Handgeld. -- [Com.] Winst f., voordeel,
door den trekker of betrokkene op eenen vernegotiëerden wissel genoten. — PAR AVANCE, D'AVANCE,
loc. adv. Vooruit, bij voorraad, vooraf, van te voren : Je vous préviens d'av-, ik waarschuw u
vooruit; Je men réjouis ar (of d') avance, 'k
verheug er mij bij voorraad over. — Avances, pl.
Verschotten, voorschotten, vooruitbetaling, voorgeschotene gelden; — eerste stappen of schreden,
eerste pogingen, aanbiedingen, die men ter , bereiking van zeker oogmerk doet: Un bon coeur fait les
av- pour se réconcilier, een goedhartig Bench doet
de eerste schreden (biedt gaarne het eerst de hand
aan) ter verzoening.
Avaneé, e, adj. (en part. passé van avancer>.
Vooruit geplaatst, voorop gezet : Sentinelle - av-e,
vooruit (digt bij den vijand) geplaatste schildwacht I.
Ouvrage av- buitenwerk, vooruitstaand vestingwerk n. — Bijna verloopen, haast ten einde, ver
gevorderd: La nuit était déjà av-e, 't was reeds
iaat in den nacht; vu 1' heure av-e, daar 't reeds
laat is. Une affaire fort av-e, eene ver gevorderde,
haar einde naderende zaak. Av- en age,, in jaren
gevorderd, oud. — In ontwikkeling vooruit, vroeger dan gewoonlijk ontwikkeld, vooruitloopend,
(mnz. van gewassen) : Des arbres, des fruits av-s. —
Vroeg ontwikkeld van verstand, ver gevorderd in
kennis, wetenschap : Un jeune homme tres-av- pour
son áge, een voor zijne jaren ver gevorderd, zeer
rijp jongeling; Les, esprits trop av-s (av-s de trop
bonne heure) ne réussissent guère, van de te vroeg
rijpe hoofden komt zelden wat goeds. Une civilisation av-e, eene ver gevorderde, op hoog en tra
staande beschaving. — Uitstekend, vooruitstekend:
Le nez est la partie la plus av-e du visage, de neus
is 't meest vooruitstekende deel van 't aangezigt. —
Beweerd, als waarheid voorop gezet : Une hypothése av-e, eene vooropgeplaatste stelling, onder
Viande av-e, aangestoken vleesch, vleesch,-steling.—
dat begint Ile bederven, dat een luchtje krijgt. —
..

(fam. et iron.) Vous voila maintenant Bien av- ! nu

zijt ge ver gevorderd ! nu hebt gij 't ver gebragt !
Avance, m. [Prat .] Willekeurige storing van
de orde der te behandelen regtszaken, waardoor
eene zaak vroeger op de rol komt, dan zij eigenlyk
komen moest.
Avancée, f. [Mil.] Voorpost, buitenpost, m.
Avancement, m. Vordering, f. voortgang,
vooruitgang m:, ontwikkeling, toeneming, uitbreiding, vergrooting ; aanwas, opkomst f. (van fortuin); — rangsverhooging, bevordering f. av ancement, n. — Av- d'hoirie, Z. HOIRIE. — [ Astron.]
Av- des étoiles sur le soleil, de tijd, dien eene ster
dagelijks minder noodig heeft dan de zon om weder
in den meridiaan te komen; overschot van den gemiddelden dag op den sterredag.
Avaneer, v. a. Voorwaarts plaatsen, vooruit-

AVANTAGE .

AVANCER.

-

brengen (een' muur, gevel enz.); voortschuiven, bij
toeschuiven, aanzetten, bijzetten (een'-schuiven,
stoel, eene tafel enz.); uitstrekken, uitsteken ( den
arm, den voet, liet hoofd enz.). — Vordering doen
maken, doen vorderen, voortzetten: Av- son ouvrage,
sa besogne, zijn werk doen vorderen, voortgang
met zijn werk maken. — Bevorderen, in rang ver
On a avancé plusieurs officiers, er zijn-hogen;
verscheidene officieren bevorderd. — Verhaasten, bespoedigen, vervroegen : Av- son départ, zijn vertrek
bespoedigen, vroeger stellen; Av- le diner, l'heure
du diner, het middagmaal vervroegen, vroeger eten.
Av- la mort, la perte, den dood, den ondergang
verhaasten. — Av- une moutre, une horloge, een
horlogie, eene klok voortzetten, spoediger doen gaan.
— Vóór den gestelden tijd betalen, vooruit betalen;
voorschieten : Av- les gages à ses domestiques, zijne
dienstboden hun loon vooruit betalen, voorschieten
uitschieten. Its avancèrent l'argent pour cette entreprise, zij schoten het geld tot deze onderneming
voor. — Voordragen, beweren, als waar voorstellen: Av- une opinion, eene meening voordragen,
voorop zetten. Je n'avance rien que je ne prouve,
ik beweer niets, of ik bewijs het. (Loc.) Av- en Fair,
zonder grond beweren, in de lucht schermen. —
[Hort.] Av- les plances, den groei, de rijpwording
verhaasten. — [Tech.] Av- le fil dor, aan 'tgouddraad de vierde trekking verrigten. — [Jeu] Avun dé, een' steen aanzetten (in het domino). Avson jeu, zijne schijven binnen brengen (in het
triktrak) .
AVANCER, v. n. Voortgaan, vooruitgaan, voor waarts treden, verder loopen; oprukken, aanruk
p trekken, op den vijand los gaan, av a n c d --ken,o
r e n ; Ii ne peut Di av-, ni reculer, hij kan noch
voor- noch achterwaarts; Avancez done ! Treed
dan voorwaarts ! Vooruit dan ! L'armée avanca
vers la place, het leger rukte op de vesting aan. =
Vooruit zijn, voorgaan, voorloópen, te spoedig looen : ma montre avance, mijn horlogie loopt voor;
otre calendrier avance de douze jours sur celui
des Russes, onze kalender (almanak) is dien der
Russen twaalf dagen vooruit. —Vorderen, voortgang
maken, naar 't einde spoeden: L'impression de eet
ouvra g e avance peu a peu, de druk van dit werk
gaat allengs vooruit. (Prov.) Plus on se hate, moins
on avance, hoe meerhaast, hoe minder spoed. —
Vorderen, vorderingen maken, toenemen (in kennis, deugd enz.) Il faut du zèle pour av- dans
l'étude, er is ijver noodeg om inde studie vordering
te maken. Av- en age, in jaren toenemen, oud worden. — Naderbij komen, naderen : Elle vit av- la
mort à pas, lents, zij zag den dood met langzame
schreden naderen. — Uit de lijn, de rigtingslinie
staan, de grenslijn overschrijden: Cet arbre avance
hors de l'allée, die boom staat buiten de lijn der
laan. Vous avez avancé de plus dun mètre sur
mon terrain, gijzijt (met bouwen, ploegen) meer
dan eene el op mijnen grond gekomen. — Bevorderd
worden, rangsverhooging krijgen, av a n c é ren:
Cet officier na plus des p air d'avancer, die officier
heeft geen hoop meer op bevordering. (Loc. prov.)
I1 ressemble au cogne-fêtu, it se tue et n'avance
rien, hij is druk in de weer, maar voert niets uit.
S'AVANCER , v. pr. Vooruit gaan, voortgaan; naderen, digterbij komen: L'aiguille s'avance insensiblement, de wijzer gaat onmerkbaar voort. On
s'avance vers nous a pas precipités, men nadert
ons met verhaaste schreden. — Vordering maken,
vooruit komen (in, rang, fortuin enz.) : Say- dans
les charges, tot hoogere bedieningengeraken; Saydans le monde, in de wereld vooruit komen, zijn
fortuin maken. — Verloopen, ten einde spoeden:
La saison, le jour, la nuit s'avance, het jaargetijde,
de dag, de nacht spoedt ten einde, is reeds ver gevorderd. — Vooruitsteken: Ce promontoire s'avance
très loin dans la mer, dat voorgebergte steekt zeer
ver in zee uit. — Zich te ver inlaten, zich te onvoorzigtig uiten : Je me suis avancé is lui offrir telle
somme, ik ben zoo ver gegaan van hem die en die
som aan te bieden. — Say- en age, in jaren toenemen, oud worden.
Avaneeur, m. [Tech.] Werkman m., die aan
't gouddraad de vierde trekking geeft.
Avangon, m. [Pêche] Verlengstuk n. aan een'
hengel. [Tech.] Plankje aan het wiel van eenen
touwslager.
Avanie, f. Knevelarij f., inz. de willekeurige
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eldhqf/l^g f., die de turksche pasfaas en tolbeamben zich jegens de in hunne koopsteden handelende
christen-kooplieden veroorloofden. — Moedwillige
beleediging en beschimping f.
Avano, m. [Pèche] Zaknet n. met naauwe
nazen, om sardijnen, garnalen enz. te vangen.
Avant p r( /) . Voor (inz. om een' voorgang in
tijd aan te (lui(len), vroeger dan : Av- la fondation
du monde , voor de grondlegging der wereld;
Av- sa mort, vóór zijnen dood. — Vóór (om een
voorgang in volgorde, in plaatsing aan te wijzen) : Il faudrait mettre ce chapitre av- les autres,
dit hoofdstuk moest vóór het andere geplaatst zijn.
— Avant tout, vóór alles, vóór alle dingen, bij voor
voornamelijk : I1 faut aimer Dieu av- toutes-keur,
choses, men moet God boven alles beminnen . -AVANT
QUE (met den subjoncti f ), AVANT DE, AVANT QUE DE
(met den in f nati f) loc. prép. et conj. Vóór, eer, aleer,
alvorens : Av- qu'on Ie punisse, it doit ètre écouté,
voor (alvorens) men hem straft, moet hij gehoord
worden; Av- que de combattre, ils s'estiment perdus. Nog eer z2,1 strijden, houden zij zich voor ver
Moïse muurut av- d'avoir pu passer le Jour--loren.
dain, Mozes stierf, voor hij den Jordaan had kunnen overtrekken.
AVANT , adv. de lieu (meestal door si, bien, trop,
plus,.. assez, fort vooraf gegaan, zoowel om laats
als tijd aan te (luid( n) Ver, diep, diep in : Iallez
pas si av- dans le bois, ga niet zoo ver het bosch
in; Its ant veillé Bien av- dans In nuit, zij hebben
tot diep (laat) in den nacht gewaakt. — (fig.) Pousser
les affaires trop av-, de zaken te ver drijven; Graver
une chose bien av- dans sa mémoire, iets zeer diep
in zijn geheugen prenten. — D 'AVANT , loc. adv. Te
voren, voorafgaand : Le jour, la nuit, l'année day-.
- EN AVANT , loc. adv. Vooruit, voort, voorwaarts:
Aller, marcher en av- — (fig.) Mettre en avant,
voorop plaatsen, bewéren, opperen, voordragen; Vous
mettez en av- des principes fort dangereux, gad komt
met zeer gevaarlijke beginselen voor den dag. Sc mettre en av-, zich op den voorgrond plaatsen. — [Man.]
Ce cheval est beau de la main en av-, dat paard
is schoon van voren . - EN AVANT , loc. interj.
Voorwaarts!
Avant, m. [Mar.] Het voorste gedeelte van het
schip, de voorsteven, boeg m., sneb f., scheepssnavel m., het voorschip (tusschen den fokkemast
en den voorsteven). Av- elance, vooruitschietende
voorsteven. Av- joufflu ou renfle, een vette boeg.
Av- maigre, magere boeg. Avant sainte-barbe, kon
Aller de l'avant, vaart hebben. De-stabelkmr.
l'avant it nous, vóór ons. Passer de Pavan(, zich vóór
een ander schip plaatsen. Avant ! (commando-woord)
haal op ! Avant tribord ! Haal op stuurboord! Avant
qui peut ou qui est paré, haal op die klaar is ! Avant
tout ! haal op gelijk ! Le vent se range de lay-, de
wind begint tegen te loopen. Ce vaisseau est trop
sur lay-, dat schip ligt van voren te diep, ligt in
den neus. Etre, se mettre de lay-, vooraan zeilen,
onderre vooruitzeilenden zijn. —(fig.) Aller de lay-,
onbekommerd en stout voortgaan, eene zaak doordrijven.
Avantage, m. Voordeel n., winst, meerder
heid f., voorregt n.: La i^aissance est un av- du
hazard, de geboorte is een voordeel (voorregt, gunstbewijs) van het toeval. L'armée remportait de grands
av-s, het leger behaalde groote voordeelen. I1 salt
tirer av- de tout, hij weet met alles zijn voordeel
te doen, overal partij van te trekken. La vérité dolt
toujours avoir l'av-, de waarheid moet altijd de overhand hebben. Il ma pris a son av-, hij heeft mij aangevallen, toen hij sterker of beter,gewapend was dan
ik; ook : hij heeft van mij weten te verkrijgen wat hij
wenschte, hij heeft mij in min zwak getast. Cette
femme. se met ou s'habille a son av-, die vrouw
kleedt zich voordeelig, weet door hare kleeding hare
gestalte voordeelig te doen uiticonen. [ Man.] Etre
monté avec av-, een goed paard berijden. Monter
avec av-, of prendre av- pour monter; een hulpmiddel (b. v. een steen) gebruiken om b" het te
paard stijgen den voet in den" stijgbeugel te zetten.
[ Jur.] Ce père a fait de g rands av-s à son fils aind,
die vader heeft zijn' oudsten zoon ver boven zijne
andere kinderen bevoordeeld (in zijne nalatenschap) .
— [Mar.] Les vaisseaux ennemis avaient lay- du
nombre e du vent, de vijandelijke schepen waren sterker in getal en hadden den wind in hun voordeel. Avoir 1°av- du vent, den wind in zijn voor-
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deel hebben. Avoir l'av- de marche, sneller zeilen. —
[Jeu] Hetvoorgegevene, de punten,stukken, voorzet,
eerste stoot enz., door den sterkeren speler aan den
zwakkeren voorgegeven : Quel av- vous fait-il,
vous donne-t-il? wat geeft hj u voor ?
Avantagé, e, adj. (en part. passé van avantager) Bevoordeeld, begunstigd.
Avantager, V. a. Bevoordeelen, begunstigen. —
[Jur.] Ruimer aandeel in eene erfenis geven, boven
anderen bedenken. — S'AVANTAGER, v. pr. Elkander bij contract bevoordeelen.
Avantageusement, adv. Poordeelig, op voor
wijze.
-delig
Avantageux, euse, Poordeelig, nuttig, winstof 'voordeelgevend, gunstig, dienstig, bevorderlijk,
oorbaar : Un évènement av-, een gunstig, gelukkig
voorval ; Un poste av-, eene winstgevende bediening; Une opinion av-euse, een gunstig gevoelen;
Une taille av-euse, eene deftige, hooge gestalte;
Une mine av-euse, een innemend gelaat. — % Aan
verwaand ; vol zelfvertrouwen : C'est un-matigend,
homme av-, à qui it ne faut rien cider, 't is een
aanmatigend mensch, ween gij niets moet toegeven.
Av- en paroles, grootsprekend, pogchend. In den
zelfden zin ook als subst.: Un avantageux.
Avant-bee, m. [Arch.] Neus, ijsbreker m.,
naam der uitstekken aan de brugpijlers. (Plur. Des

avant-bets.)
Avant-bouche, f. [Anat.] Voormond m. (Plur.
Des avant-bouches.)
Avant-bras, m. [Anat.] Voorarm m. (Plur.
Des avant-bras.)
Avant-tale, m. [Mar.] Verlenging van eene
scheepshelling.
t Avant-chambre, f. Voorkamer f. (Plur.
Des avant-chamires.) (Men zegt nu antichambre.)
Avant-chemin-couvert, m. [Fortif.] Tweede
of buitenste bedekte weg m. (Plur.) Des avantchemins-couverts).
Avant-coeur, m. [Anat.] Maagkuiltje n. (weleer
synomiem met anti-coeur) — [Vétér.] .Borstgezwel n.
van een paard of rund. (Plur. Des avant-coeurs.)
Avant-corps, m. [Arch.] Vooruitspringende
deelen van een gebouw, van een' muur. (Plur. Des
avant-corps.)
Avant-conr, f. [Arch.] Voorplaats f., voor
voorhof in. (Plur. Des avant-cours.)
-plein.,
Avant-courear, m. Voorlooper m.: Les Cosaques sont ordinairement les av- des armies rus
de Kozakken zijn doorgaans de voortroepen der-se,
russische legers. — (fig.) La cigogne est lay- du
printemps, de oopevaar is de voorbode der lente,
de verkondiger van de spoedige komst der lente.
(Plur. Des avant-coureurs). (Het vrouwelijk avantcoureuse wordt niet meer gebruikt.) — Men vindt
het ook als adj. gebezigd: Des signes avant-coureurs,
voorteekens.
Avant-courrier, m. [Post.] Koerier, voorkoe-

AVARIE.
-j- Avant-jeu, m. [Mus.] Voorspel n. (Men
Avant-jour, m., z. V. a. AURORE.
Avant-la-lettre, loc. adv. et subst. Voor
Vó ó r het

zegt nu prélude.)

schrift of onderschrift (op platen), naam der eerste
en beste afdrukken,
drukken, die vóór het ingri jfelen van 't onderschri f gemaakt worden. (Plur. Des avant-la-

lettre.)
Avant-logfis, m. Voorhuis n., voorwoning f.
(Plur. Des avant-logfis.)
Avant-main, m. [Man.] Het voorste gedeelte

vaneen paard (kop, hals, borst, schouders). —[Anat.]
Palm f., het binnenste der uitgestrekte hand. -[Paum.] Coup d'avant-main, slag met het voorste
deel der raket.
Avant-mur, m. [Arch.] Voormuur m.; [Fort.]
buitenwal m.; — [ Bias.] stuk muur aan een' toren.
(Plur. Des avant-murs.)
Avant-nef, m. Voorste deel van 't schip der
oude grieksche kerken. (Plur. Des avant-nefs).
Avant-part, m., z. PRÉCIPUT. (Plur. Des avant-

parts.)
Avant-pèche, f. [Bot.] Vroegeperzik m. (Plur.
Des avant-peches.)
Avant-pied, m. [Anat.] Voorvoet m. (z. METATARSE). — [ Cordonn.] Bovenleér (doorgaans empeigne geheeten). — [H. n.] Een der beide voorpooten van een insect. (Plur. Des avant-pieds.)
Avant-pieu, m. [Arch.] Vierkant stuk hout n.
dat men op den heipaal zet, om hem bij 't indrjven
regtstandig te houden. — [ Jard.] Plant- of pootijzer n. (Plur. Des avant-pieux.)
Avant-plancher, m. [Arch.) Voorvloer, looze
vloer m. (Plur. Des avant-planchers.) .
Avant-poignet, m. [Anat.] z. METACARPE.
(Plur. Des avant-poignets.)
Avant-poitrine, f. [H. n.] Voorborst f. der
insecten. (Plur. Des avant-poitrines.)
Avant-port, m. [Mar.] Voorhaven, buitenhaven f. (Plur. Des avant-ports.)
Avant-portail, m. [Arch.] Voorportaal n.
(Plur. Des avant-portails.)
Avant-poste, m. [Mil.] Voorpost. (Plur. Des
avant-postes.)
Avant-i ropos, m. Voorrede f., voorberigt n.

(aan 't hoofd van een boek); — inleiding f. (doorgaans in ongunstigen zin gebezigd van al de onnoodige uitweidingen, die men vaak van iemand,
die iets verhalen zal, hoort) : Pourquoi tant d' av-?
Waartoe zulk een omhaal van woorden, zulke omwegen ? (Plur. Des avant-propos.)
Avant-quart, m. [Hon.] Voorslag, klik m.;
-- het klokje, waarop de hamer bij den voorslag
valt. (Plur. Des avant-quarts.)
Avant règne, m. [Polit.] Voorregóring. (Plur.

Des avant-règnes.)

Avant-scène, f. Voorgrond ni. van het tooneel, voortooneel n. (tusschen de gordijn en 't orkest); oudtijds het gedeelte van het tooneel, waarop
de tooneelspelers hunne rollen uitvoerden [proscenium] — (fig.) de gebeurtenissen, die men voorondersteltaan de hoofdhandeling in een tooneelstuk
te zijn voorafgegaan. (Plur. Des avant-scènes.)
Avant-toit, m. Voordak, afdak n. (Plur. Des

rier, m., postr%ader, die 't rijtuig, waartoe hij behoort , gewoonlijk eenen postrid vooruit is om paar
te bestellen. (Plur. Des avant-courriers.)
-den
Avant-courrière, f. (fig. et poet.) L'aurore
est l'av- du soleil, du jour, de dageraad (Aurora)
is de voorbode, voorloopster van de zon, van den dag.
Avant-dernier, ière, adj. Voorlaatste, laatste avant-toits.)
Avant-train, m. Voorstel n., voorwagen n.
op één na (van personen en zaken): Lay- homme,
l'av- chápitre. — Ook als subst. : L'avant-dernier, (Plur. Des avant-trains.)
Avant-veille of Surveille, f. Tweede dag m.
l'avant-dernière, de of het voorlaatste. (Zijn synoniem pénultième wordt alleen van zaken gezegd.) te voren, dag, die den vorigen is voorafgegaan.
Avare, adj. Gierig , geldgierig , hebzuchtig,
Avant-due, m. (Arch.] Paalwerk n. voor een
schraapzuchtig, vrekkig, inhalig; (fig., en dan doorbruggehoofd. (Plur. Des avant-dues.)
Avant-faire-droit, m. [Jur.] Voorloopige gaans in goeden zin) zuinig, spaarzaam : Etre
aware de son temps, de sa santé, du sang de ses
uitspraak f. (Plur. Des avant-faire-droit.)
Avant-fossé, m. [Fortif.] Voorgracht f. (Plur. soldats. — AVARE, m. et f. Gierigaard, vrek, schraDes avant-fossés.)
per m., gierige, inhalige vrouw, schraapster f
Avant-garde, f. [Mil.] Voorhoedef.,voortogtm. L'avare n'amasse que pour amasser, de gierigaard
verzamelt enkel om te verzamelen.
[Mar.] Wachtschip. (Plur. Des avant-gardes.)
Avant-gout, m. Voorsmaak m. (alleen in fig.
5 Avarenient, adv. Gierig, inhalig.
Avarice, f. Gierigheid, geldgierigheid, geldzin): La grace lui donne in av- des voluptés cé
lestes, de genade geeft hem eenen voorsmaak van zucht, schraapzucht, vrekkigheid, inhaligheid fAvaricieusement, adv. Op hoogst zuinige,
de hemelsche geneugten. (Plur. Des avant-gouts,
karige wijze.
volgens de 14cadémie.
Avaricieux, euse, adj. Overdreven zuinig,
Avant-bier, adv. (pr. a-van-thière). Eergistekarig, deun, vasthoudend. — Ook somtijds als
ren, eergister.
Avantier, n. Voorschoot n., boezelaar m. (Ge- subst.: Un avaricieux, Une avaricieuse.
Avarie, f. Haverj, averij, schade f. aan schebruikelijker is tablier. In vele streken van Frankpen en hunne lading, zeeschade f. Av- commune,
rijk zegt men ook devancier, devancière.)
gemeene, gewone haverij (allerlei gewone scheepsonAvantin, m. [Jard.] z. GROSSETTE.
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kosten: huur-, loods-, baken-, leggeld enz.); Av- air av - . -- A L 'AVENANT, loc, adv. Naar verhouding,
simple. eenvoudige, bijzondere haverj; —Av- grosse, naar evenredigheid, overeenkomstig, naar a d v e-

buitengewone haverij of haverij-gros (wat bij gevaar tot behoud van schip en manschap overboord
wordt gewo rpen, 't verlies van ankers, zeilen enz.).
— Ankergeld n.
Avarié, e, adj. Beschadigd door haverij. —
Etre avarie , haverj bekomen schade bekomen.
— Pièce de bois avariée, een niet gaaf stuk hout.
Avarier, V. a. Beschadigen. — S' AVARIER ,
v.r. Door haver] beschadigd worden, haver]
lijden.
m. Stelsel n. of geest m. van gierigheid, die zich tot alles uitstrekt.
Avaste, interj. [Mar.] Houd op! genoeg! stop!
:

vast!

A-vau-i'eau, adv. (vgl AVAL) Strooma fwaarts, voor het tij af. Aller à-vau-1'eau, door den
stroom weggevoerd worden. — (fig.) verijdeld, in
damp vervlogen, te niet g eg^ aan, mislukt.
Av é of Ave, Ave-Maria, m. (latin) eig.:
Wees gegroet, gegroet zijt gij, .Maria ! (de engelengroet aan de maagd Maria); — klein formuliergebed n. der Kathol jke kerk, an g elus n. — -t- Je ne
seraf absent qu'un avé, 'k zal maar een amerij
(zamentrekkinq van ave Mary) , een ommezien
wegblijven. (Plur. Des avé, des avé-Maria.)
Avec, prép. Met, mede: Partez avec elle, ver
haar; Prenez vos livres avec vous, neem-trekm
uwe boeken mede; , Cooper avec un couteau, met
een mes snijden; Ecrire avec de l'encre rouge,
met roodera inkt schrijven; Il men a imposé avec
beaucoup d'art, hij heeft m# met veel kunst om
den tuin geleid. — Van, uit: Le pain se fait aver
du blé, het brood wordt van koren gebakken; Le
papier se fait aver des chiffons, 't papier wordt
uit lompen gemaakt. — Bij: Il était avec mof, hij
was bij m^. — In: Il faut être couple avec la
pauvreté : men moet in de armoede gedwee zijn. —
Tegen: II s'est battu aver lui, hij heeft tergen (met)
hem gevochten. — Voor, ten koste van: La paix de
fame ne se rachète point avec de lor et de l'argent, de vrede der ziel wordt voor geen goud en
zilver teruggekocht. — Ondanks, in weêrwil van:
Avec tout cela, cette médecine nelaisse pas d'être
très amère, ondanks dat alles (met dat al) is
i deze
artsenij zeer bitter. — Daarenboven, daarbij, bovendien: Il est avec cela Si vain et si léger, hij
is daarbij zoo ijdel, zoo ligtzinnig. — Even als, zoo
als: Je veux croire avec vous que... , ik wil even
als gij (met u)gelooven, dat... — Avec duidt met
zin re gime dikwijls de wijze aan, waarop men
handelt of spreekt en laat zich dan vaak door een
bijwoord vertalen: Agir avec prudence, voorzi.gtzq (met voorzigtigheid) handelen; Parler avec
douceur, zachtzinnig spreken; Vivre avec probité,
regtschapen leven. — n' AVEC , prép. Van (om onderscheid, verschil, scheiding, met zekeren nadruk
aan te wijzen): Il faut distinguer (discerner) l'ami
d'avec le flatteur, men moet den vriend van den
vleijer onderscheiden; Séparer l'ivraie d'avee le
bon grain, het onkruid van 't goede koren scheiden.
— Somtijds blijft in gemeenzamen stijl het régime
weg, 't welk echter geen navolging verdient: Il a
pris mon manteati et s'en est alle aver. — De
weglating van avec heeft dikwijls plaats en is geoorloofd in uitdrukkingen als deze: I1 s'avanca,
l'épée a la main, hid ging vooruit met den degen
in de hand; I1 lui parla, le chapeau sur la tête,
hij sprak tot hem met den hoed op 't hoofd.
-t- % Aveindre, v. a. Voor den dag halen.
Avelanède, f. [Corn.] Levantsche eikel m.,
vrucht van den zoeten eik (velani); de dop in. van
dien eikel (tot zwartverwen en vooral tot bereiding
en gaarmaking van het leder gebruikt) .
Aveline, f. Lammertsnoot f., groote hazelnoot.
— [H. n.] Wolfsmuil m. (zekere schelp).
Avelinier, m. Làmmertsnotenboom m.
.

.

Avé-Maria, z. AVE.
Avenacé, e, adj. [Bot.]

Naar haver gel(fAvenage, m. [Anc. tout.] Havertiende f.; —

kende, haverachtig.

ook burgerregt n., omdat een lijfeigene dat voor
zekere jaarl jksche opbrengst van haver kon verk

Avenaine, f. [Chim.] Haverljmstof f.
Avenant, e, adj. Goed van voorkomen, beval
innemend, aangenaam: Une femme av=e, Un-lig,

n a n t. -

AVENANT, part.

prés., z. AVENIR, v. n.

Avènement, m. Komst, aankomst f. (doorgaans alleen gebruikt om de verheffing tot eene hooge

waardigheid aan te duiden); troonsbeklimming,
aanvaarding der regéring f. — [Théol.] De komst,
verschijning f. van Christus, onderscheiden in premier av-, de komst van Christus in 't vleesch, en
second av-, de toekomst van Christus of zijne komst
als regter.
Avéneron, m. [Bot.] Windhaver, vloghaver,
wilde haver f.
Avenier, ière, adj. Zich in de haver ophoudend.
Avenier, m. Haverveld n.
Avéniforme, adj. .41s een haverkorrel.
Avenir, v. n. (alleen in den 3den persoon) Bij
toeval gebeuren, voorvallen: Il en aviendra ce qu'il
pourra, laat er van komen wat er wil. Regardons
la chose comme non avenue, laat ons de zaak als
niet'gebeurd beschouwen. (Men zegt liever advenir.)
— [Jur.] Avenant le décès de l'un des deux époux,
in geval van overlijden van een der beide echt genooten; Le cas avenant que... , in geval 't gebeurde, dat...

Avenir, m. Toekomende tijd t., toekomst f.,
het toekomende, toekomstige: Lay- est incertain,

de toekomst is onzeker. Assurer lay- de ses enfants, de toekomst zijner kinderen verzekeren, voor
hunne fortuin, hunne voordeelige plaatsing in de
maatschappij zorgen. Cet homme na aucun av-,
die man heeft geenerlei uitzigt in de toekomst. —
[Prat.] Vermaning, dagstelling f. van den praktizijn
der eene aan dien der andere partij om op zekeren
dag in regten te verschijnen. -- A L 'AVEN1R , lac.
adv. Voortaan, in 't vervolg, in het toekomende,

na dezen.
Avent, m. [Cath.] Advent m., de vier weken, die het kersteest (het feest der eerste komst
van Christus, z. AVENEMENT) voorafgaan. Prêcher,
jeUner lay-, gedurende den advent prediken, vasten. — Ook in 't meerv.: C'est aux av s qu'on a
coutume de planter, in den advent-tijd is men gewoon te planten.
Avente, f. [Mar.] z . AJUST . — Aventer, v. a.
[Mar.] , z. AJUSTER.

Aventure, f. Geval, toeval n., zonderling,
vreemd, zeldzaam voorval n., zonderlinge ontmoeting f., wedervaren n., gebeurtenis f., a v o n to u r n.;
minnarjtfe n., liefdehandel m., buitenkansje n. —
Dire, tirer la bonne av-, waarzeggen. Diseur,
diseuse de bonne av-, waarzegger m., waarzegster f. Une femme à av-s, eene vrouw, die veel
minnarijen heeft. Aimer (courir of courir après)
les av-s, van avonturen houden, op avonturen of
rare ontmoetingen uitgaan, de buitenkansjes opzoeken. Tenter l'av-, het waagstuk beproeven, de
kans wagen. Les av-s de Robinson Crusoé, de
zonderlinge lotgevallen van R. C. — 5 C'est grande
av- si je réussis; 't is honderd tegen één dat ik slaag.
— [Méd.] Mal das -, fijt, v jt f. — [Corn.] Mettre
à la grosse av-, geld op bodemerij geven; ook:
geld tegen hooge rente, maar zonder zekerheid uitzetten. — A L'AVENTURE , loc. adv. Op goed geluk
af, onnadenkend, onbezonnen, zonder doel, zonder
overleg, las. (fain D'AVENTURE, PAR AV-ENTURE,
loc. adv. Bij geval, toevallig.
Aventuré, e, adj. (en part. passé van aventurer) Gewaagd, op 't spel gezet.
Aventurer, v. a. Wagen, in de waagschaal
stellen, op 't spel zetten. — S 'AVENTURER , v. pr.
Zich wagen, zich blootstellen, zich in gevaar brengen.
Aventureux, euse, adj. Waagziek, ondernemend, kanslievend. — Une vie av- euse, een onbestendig, avontuurlijk leven. — Ook als subst.
gebezigd. Un jeune aventureux, een jonge waaghals.
Aventurier, m. ière, f. Waaghals m., hy of
zij, die zich gaarne in g ewaagde ondernemingen
steekt, gaarne de kansen beproeft. (fig.) Gelukzoeker, zwerver, landlooper in., g elukzoekster, zwerfster, landloopster f. ; geluksridder m., mensch zonder naam, fortuin of beroep, die geene bekende
bestaanmid e en heeft, avonturier m., avonturierster f. — fain. Un jeune av-, een jonge
vrouwengek m. [Mar.] Gewapend koopvaardpschip n., gewapende sluiker m., avontuurschip n. AVENTUIUERS , p 1. In de middeleeuwen: vrijwil
allerlei slag, die niet of zonder soldij-ligersvan
—

.)
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dienst deden, partijgangers, vrijbuiters; — naam
van zekere zeeroovers, die zich tegen de Spanjaarden
in Amerika vereenigden, flibustiers, boekaniers; —
bij de Engelschen de naam der deelnemers o f actiehouders in hunne amerikaansche koloniën. — Het
wordt ook als adj. gebruikt: Des gens av-s, ge
Une vie av-e, een avontuurlijk leven.-lukzoers;
Aventurine, f. [Minér.] Av- naturelle, goudglassteen, goudstéen, regenboogsteen, aventurino m.,
eene soort van kwarts of veldspaath, met kleine
schitterende punten bezaaid. — Av- artificielle,
kunst-aventurino, glimmersteen m., eene soort van
ekleurd glas, waarin men tijdens den gesmolten
oestand kleine stukjes of loovertjes eener metallische compositie uit kop er en ijzer heeft gemengd.
Aventuriné, e, adj. Naar goudsteen gelijkende.
Avenu, adj. Gebeurd. [Prat.] Non avenu, even
als niet gedaan.
Avenue, f. Toegang m., elke weg, die regtstreeks naar eene plaats, eene woning geleidt; —
laan, dubbele boomenrij, wandeldreef f. — (fig.) Elle
garda toutes les av-s de son coeur, zij bewaakte
al de toegangen van haar hart. Les av-s de la
fortune, de wegen tot het fortuin.
Avérage, m. [Corn.] Gemiddeld jaar n., het
jaar dooréén genomen.
Avérano, m. [H. n.^lmerikaanschemeerlef.,
van de grootte eener duif.

i

Avération,

f., z. V. a. VERIFICATION.

-I- Averdir, v. n. Groen worden. (Men zegt nu
verdir, reverdir. )
Avéré, e, adj. (en part. passé van avérer)

Bewezen, waar gemaakt.
Avérer, v. a. Waar maken, de waarheid van
een feit overtuigend aantoonen, bewaarheden. —
S' AVERER , v. pr. tells waarheid blijken, bewaarheid
worden: Cette nouvelle s'est avérée, die tijding
heeft zich bewaarheid.
-f - Averlant, m. Dronkaard, losbol m. (bij Babelais een paarinaal in den zin van lompert gebruikt).
Averne, m. (Poés.) Hel f., Av e mus m. (naar
een vermaard meivr bij Napels, dat door de Ouden
als een der toegangen tot de onderwereld werd
voorgesteld) . — Volksnaam van den elzenboom.
Averse, f. Stortregen, plasregen, slagregen m.
-- A verse, loc. adv., z. VERSE.
Aversion, f. Afkeer, tegenzin, weêrzin, m.,
walg f., afschuw, ekel (hekel) m. afgrijzen n. Avoir
de l'av- p our qn., avoir qn. en av-, een' afkeer van
iemand hebben. Prendren. en av-, een' afkeer
tegen iemand opvatten, (fam.) een' ekel aan hem
krijgen. Avoir de l'av- our le vin, pour on mets,
pour la danse eene walg, van den wijn, eene spijs,
het dansen hebben, den wijn enz. niet mogen lijden.
-- (fam.) C'est ma bête day-, hem (haar) kan
ik niet uitstaan, niet luchten of zien. Het woord
komt ook in 't meere. 'voor: On n'est pas toujours
maître de ses aversions. — [Méd. ] Afleiding f.
der vochten naar een tegenovergesteld deel.
Averti, e, adj. (en part. p assé van avertir)
Gewaarschuwd, verwittigd, onderrigt. Soyez av-,
weet, verneem! — [Mar.] Pas av-, regelmatige,
geleerde, kunstmatige stap m. van het paard. —
Odk als subst. m. (loc. fam.) Un bon av- en vaut
deux, wie g ewaarschuwd is, heeft veel op een ander vooruit; ook (bij wijze van bedreiging)): nu zijt
gij eens voor altijd gewaarschuwd.
Avertin, m. [Méd.] Ziekte f. des gemoeds, die
woedend, hardnekkig, opvliegend maakt. (In dien
zin nu niet meer gebruikelijk). — [Vétér.) Kolder m.
-J-Avertiner ('s), v. pr. Halsstarrig worden.
+, Avertineux, euse, adj. 1VIet den kolder
behebd.
Avertir, V. a. Waarschuwen, waarschouwen;
verwittigen, berigten, kennis geven, bekend maken,
aankondigen, aanzeggen; vermanen. — (fig.) Avqn. de son salut, iemand een hoogst gewigti.g,z2 n
geheel fortuin betreffend berigt mededeelen. — Ienez-vous pour averti, laat het u gezerd zijn! Quit
se tienne pour averti, laat hem op zijne hoede
wezen!— [Man. ] Av- un cheval, een paard door de
gewone hulpmiddelen (aides) weder te regt brengen,
als het bij de oefeningen verkeerd doet. — SAVERTIR, V. pr. Elkander waarschuwen, berigt geven.
Avertissement, m. Waarschuiving, waarschouwing f., berigt n. , kennisgeving, aanzegging,
herinnering , vermaning , raadgeving f. , raad,
wenk in. ; — aankondiging, bekendmaking, adver-

AVEUGLER.
tentie f. in de nieuwsbladen; — voorberigt, berigt,
voorwoord n., korte voorrede f. van een boek.
(fig.) Voilà un av- du ciel! dat is Gods vinger ! — Le
peréepteur ma envoyé un av-, de ontvanger heeft
mi eene waarschuwing (een briefje ter herinnering
aan den niet aangezuiverden belastings- termijn ) gezonden. — [Jur.] Vroegere naam der eerste schrif^
turen tot algemeene inleiding eener regtszaak.
Avertisseur, m. Waarschuwer; -- aan 't
voormalige fransche hof een officier van 't huis des
konings, die op het etensuur de komst van zijne
Majesteit aankondigde.
Avet, m., of Avette, f. [Bot.] In vele oorden
van Frankrijk synoniem met MELESE of met SAPIN;
z. die woorden. -- AVETTE is ook een oud verklw.
van abeille, bijtje n.
Aveu., m., Bekentenis, belijdenis f.: Faire l'aveu
dun crime, bekentenis doen van eene misdaad, eene
misdaad belijden. Aveu judiciaire, geregtelfjke bekentenis, geregtelijke erkentenis. — Getuigenis f., gevoelen n., meening f.: Il a le mieux réussi, (ainsi que
cela résulte) de l'aveu de tout le monde, hij is, naar
ieders .getuigenis, het best geslaagd. — Toestemming,
goedkeuring , bewilliging , inwilliging f.: Je ne
ferai riep sans votre aveu, ik zal niets zonder uwe
toestemming doen. — Liefdesverklaring f. -- [Féod.]
Bewijsschrift, waarbij een vassaal erkende deze of
die goederen van zijnen heer in leen te hebben.
— Homme sans aveu, landlooper, avonturier, va:
gebond m.
% Avener of Avuer, v. a. [Chas.] In 't oog
houden.
Aveugle, adj. Blind, van 'gezigt beroofd. Ook
als subst. m. en f. Un aveugle, une aveugle, een,
eene blinde. Aveugle-né, blindgeboren. Tout-à-fait
aveugle, stekeblind. — (Loc. prov.) C'est un avsans baton, 't is een blinde zonder stok, 't aller
ontbreekt hem. Crier comme un av- qui-nodigste
a perdu son baton, schreeuwen als een bezetene,
schreeuwen om eens kleinigheid. Un av- y mordrait, dat zou een blinde zien, dat is voor den
domste begrijpelijk. Il n'est pire av- que celui
qui ne veut pas voir, geen erger blinde, dan die
niet zien wil. Pour faire un bon ménage, it faut
que l'homme soit sourd et la femme av-, in een
goed huwelijk moet de man doof en de vrouw
blind zijn, moet men van weêrszijden een oog toedoen. Juger dune chose comme un av- juge des
couleurs, over iets oordeelen, als een blinde over de
kleuren. Changer son cheval Borgne contre un av-,
uit den regen in den drop, van den wal in de sloot
geraken. Au pays des av-s, les borgnes sont rois,
in 't land der blinden is eenoog koning. — (fig.)
Verblind, met blindheid geslagen, door hartstogí
verbijsterd; zonder nadenken, zonder redenéring,
zonder kennis, overleg, enz.: Av- sur ses propres
défauts, blind omtrent zijne eigene gebreken. Avfrayeur, blinde, onnoodige vrees. Désir av-, blinde
onberedeneerde begeerte. Force av-, blinde, niets
ontziende kracht. Soumission av-, blinde, algeheele onderwerping. Foi av-, blind, onbepaald ver
C'est un av- qui en conduit-trouwen.—(Pv)
un autre, de eene blinde (onwetende) leidt den anderen. — [Anat.] Bijnaam van zekere vaten en
holten, die zakvormig eindigen of dood loopen: Le
trou av-, het blinde gat, de Ode oorholte; L'intestin
av-, de blinde darm
EN AVEUGLE, A L'AVEUGLE,
loc. adv. Blindelings, onnadenkend, in den blinde,
zonder nadenken: N'agissez pas désormais en av-,
á l'av-, ga voortaan niet blindelings te werk. —
A 1'aveugle, loc. adv. In het donker, in het duister: Les piverts nourrissent leurs petits a l'av-,
dans un trou très profond, de groene spechten voêren hare jongen in den donker, in een zeer diep gat.
Avéuglement, m. Blindheid, gezigtsontbéring f. (in dezen zin niet gebrui kel — ) . — fig.
Verblindsng, verblindheid, onbezonnenheid, onbedachtzaamheid, dwaling f., onverstand n.
Aveuglément, adv. (alleen fig. gebezigd). Blindelings, onnadenkend, zonder overleg, onbezonnen.
Aveugle-né, m. -née, f. Blindgeborene m. en
f. (Plus. Des aveugles-nés, -nées.)
Aveugler, v. a. Blind maken, van 't gezigt
berooven; — verblinden, de werking van 't gezigt
voor eene poos beletten of belemmeren: La trop
grande lumière, un nuage de poussière aveugle. —
(fig.) 't Verstand benévelen, 't gebruik der rede
benemen, verblinden, blinddoeken, blindhokken, mis--
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AVETJQLETTE

leiden, bedriegen: La passion, ta trop grande prospérité, la vanité aveugle, de hartstogt, de te çjroote

voorspoed, de ijdelheid verblindt. -- [Mar Avune vole d'eau, een lek voorloopig en zoo 'goed
mogelijk stoppen. — S 'AVEUGLER , V. pr. Zich blind
maken, zich van 't gezipt berooven (zelden in dien
zin gebruikt) . — (fig.) Zich verblinden, zijne rede,
zijn verstand niet gebruiken, vooringenomen zijn,
zich zelven wat wijs maken, zich iets opdringen.
t Aveuglette, f. Verblindheid. — A L'AVEUGLETTE, loc. adv. Blindelings, op den tast, op 't
gevoel, in 't donker.
Avi, ns. [Boul.] Hittegraad eens ovens, waarbij
het brood van boven verbrandt.►
Aviander, v. a. Van spijzen voorzien. —
.

S'AVIANDER, V.

pr. Zich verzacigen.

Avicenne, f. [Bot.] Plant van 't geslacht der
agnus-castus of kuischboomen.
Aviceptologie, f. Verhandeling f. over de
kunst des vogelvangers.
Avietuaillement, m., z. AVITAILLEMENT.
Aviculaire, adj. [H. n.] Vogelvoedend, wat
den vogelen tot voedsel dient; — vogelverslindend;
— op 't ligchaam der vogelen of wel iii hunne
nesten levende.
Avicule, f. (eig. vogeltje) [H. n.] Zeker schelpdier, zwaluwschelp f. -- Naam, dien men heeft
voorgeslagen inplaats van oiseau- mouche, vliegen
-vogelm.
Avide, adj. Gretig, belust naar spijzen en dranken, graag, gulzig, schrokkig; — (fig.) begeerig
(naar roem, eer, kennis, r2jkdons, vermaken, enz.):
Av- de gloire, d'honneurs, roem-, eerzuchtig, roem-,
eerg ierig;

Av- d'argent, de gain, de richesses,

geldgierig, gewinziek, schraapzuchtig, inhalig, hapav- de savoir, leergierig; av- de louange,
^òyjierig; av- de sang, de carnage, bloeddorstig,
moordziek. Homme av-, baatzuchtig, hebzuchtig
mensch. Des mains, des regards av-s, gretige han
blikken.
-den,
Avideinent, adj. Met gretigheid, gretig, gulzig: Manger, boire av-. — Ook in fig. zin: Contem p ler av-, met gretige, begeerige, vurige, verlangende oogen beschouwen.
Avidité, f. Gretigheid (naar spijzen en dranken), g raagte, gulzigheid, schrokkigheid f. —fig.)
Onmatige begeerte, groote zucht, hevige drift f.,
sterk verlangen n., onverzadelijkheid f. Av- de gloire,
d'honneurs, de gain etc., roemzucht f., eerbejag n.,
gewinzucht f. enz. (vgl AVIDE) .
Avignon (Grainer d') 4vignonsche bessen,
eene der soorten van den zoogenaamden verwerskruisdoorn, waarvan men eene roode verfstof (stil
de grain) maakt.
Avili, e, adj. (en part. passé van avilir) Ver
gemeen, verachtelijk gemaakt, onteerd.
-lagd,
Avilir, V. a. Verlagen, vernederen, gemeen,
verachtelijk maken, onteeren. Av- son nom, sa
naissance, zijn' naam, zijne geboorte schenden;
schande aandoen, onteeren. Ook zonder régime: Le
crime avilit, de misdaad onteert. — In prijs doen
dalen, goedkoop maken: L'abondance de cette marchandise la avilie, en a bien avili Ie p rix, de
overvloed van die waar heeft haar doen dalen, heeft
hare waarde tot een' spotprijs verlaa g d - S AVILIR, V. pr. Zich laag, gemeen, verachtelijk maken,
zich onteeren: — tot een' spotprijs dalen, zeer
goedkoop worden.
Avilissant, adj. Verlagend, vernéderend, ontverend.
Avilissenient, m. Verlaging, vernédering, onteering f., verloren aanzien f., gezonken waardig
verachtelijke staat m., laagheid f. van gedrag.-heidf.,
5 Avilisseur, m. -euse, f. Eerroover m.,
eerroofster f. — Ook als adj.: homme av-, femme
.

.

av-euse.

Avillon, m. [Fauc.] 4chterklaauw m. eens
roofvogels.
Avillonner, v. a. [Faut.] Met de achterklaauwen aangrijpen of zich verdedigen.
Aviné, e, adj. (en part. passé van aviner)
Tonneau av-, futailles av-es, met wijn doortrokken
vat, fust. — (fam.) II est av-, eest un corps av-,
un tonneau av-, 't is een (in den wijn, den drank)
verzopen ligchaam. (Fig. et fam.) Avoir les jambes
av-es, op de beenen waggelen, dronken zijn.
Aviner, v., a. Met wijn doortrekken (een vat,
een' kelder). -- S' AVINER , V. pr. Met wijn door-
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trokken worden; -- onmatig drinken, zich dronken
drinken.
Avir, V. n. [Cuffs.] Van boven verbranden:
Cette volaille nest pas suite, elle nest que avie,
die vogel is niet gebraden, hij is slechts geschroeid.
— [Chaudr.] Den rand of de strook ter verbinding der stukken omslaan en weder hameren.
Aviraison, f. [Sal.] Omloop van het water in
dc zoutketen.
Aviron, m. [Mar.] Roeispaan, vrikriem, riem m.;
— [Bouch.] Houten schop f. of lepel m. om het
vet bij het smelten te roeren. — EI. n.] Naam der
pootera van sommige water-insecten, the zich daarvan als roeiriemen bedienen. Av-s It couple, dubbele riemen (wanneer op iedere bank één riem aan
bak- en één aan stuurboord is) . Av-s a p ointe, enkele riemen. Av- au plat, het blad van den riem op
zijn plat of gesneden.
Avironner, v. a. Prikken, roefjen.
Avironnerie, f. RoeiriemmakerZj f.; riemenwinkel m.
Avironnier, m. Roeiriemmaker; riemenmaker;
roeiriemverkooper m.
Avirostre, adj. Snavelvormig, vogelbekvormig.
Avis, m. Meening f. (als , gevolg van onderzoek) , gevoelen , oordeel , bedunken , inzigt n.,
ziensw ijze f.; — raad m., raadgeving f.; — berigt, narigt n., melding, kennisgeving, waarschuwing f., advies n. — Avis contraire, strijdig
gevoelen. Diversité d'avis, verschil van gevoelen.
Dire, donner son avis, zijn gevoelen, zijne meening
uitbrengen. A mon avis, salon mon avis, naar mijn
gevoelen, mijns inziens, mijns erachtens. Je me
range à votre avis, ik verklaar mij naar uw gevoelen, ik maak uwe zienswijze tot de mijne. Aller
aux avis, de gevoelens, de stemmen opnemen, rond
houden. Prendre l'avis dun avocat, 't ge--vrag
voelen, den raad vgn een' advokaat inwinnen. Avis
de médecins, uitslag der beraadslaging van ver
geneesheeren. Avis doctrinal, gevoelen-scheidn
van een' doctor in de godgeleerdheid over eens g
leerstuk. Avis de parents, de famille, familieraad,
beraadslaging onder bloedverwanten. Avis amical,
paternal, vriendschappelijke, vaderlijke raad. Je
vous donne avis qu'il est dangereux de se fier It
eet homme, ik waarschouw u, dat het gevaarlijk
is op dien man te vertrouwen. Avis au public,
berigt aan 't publiek; aanplakbiljet n. La plupart
des journaux contiennent des avis at des annonces,
de meeste dagbladen bevatten berigten en aankondigingen. Je vous donnerai avis de tout ce qui se
i zal u berigt geven (tijding zenden ) van
passera, ik
al wat er voorvalt. [Poste] Feuille d'avis, adviesbrief. [Prat.] Donner son avis, dienen van berigtOuvrir son avis, zijn gevoelen blootleggen. [Com.j
Lettre d'avis, adviesbrief m., advies n., kennisgeving
van de trekking eens wissels of van eene andere gewigtige zaak. Avis au lecteur, (eigenlijk) berigt aan
den lezer, kort voorberigt van een boek; (fig.) let wel!
laat het u niet vergeefs gezegd zijn! Donneur d'avis,
raadgever m. (doorgaans gebezig d van iemand, die
altijd gereed is om ongevraagd raad te geven).
Sàuf meilleur avis, behoudens beter inzigt, gevoelen of oordeel. (fam. ) I1 m'est avis, m'est avis
que..., mij dunkt, dat... — (Prov.) Autant de
tides, autant d'avis, zoo veel hoofden, zoo veel
zinnen (meeningen). En cas hátif n'y a avis, b#
Bene dringende zaak past kort beraad. Prendre des
lettres d'avis, eene zaak wikken en wegen, haar
rijp overdenken. Il y a jour d'avis, er is geen haast
bid, men, kan er eerst over denken.
Avisé, e, adj. Omzigtig, ,voorzigtig, bedachtzaam, bezonnen, wis. — AVISE , E, add. (en part.
passé van aviser) : C'est fort bien avise, dat is
zeer goed bedacht.
1-Aviseinent, m. Raad m. raadgeving f.; —
omzigtigheid f.
Aviser, v. a. Raad geven. In deze beteekenis
is 't alleen overgebleven in de spreekwoordelijke
gezegden: Un fou avise bien un sage, een gek kan
wel eens een' wijzen man goeden raad geven; Un
verre de vin avise bien un homme, een glas wijn
geeft ons soms een' goeden inval; in den wijn is de
wisheid. — [Com.] Berigten, adviséren. —
(fam.) Op zekeren afstand bemerken, bespeuren:
Je l'avisai dans. la Poule, ik werd hem in de menigte gewaar. [Chass.] Av- un lièvre au Bite, een'
haas in zijn leger ontdekken. — AVISER , V. n. Be-
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dacht zijn, bedenken , nadenken , in overweging
nemen; — [Prat.] Na beraadslaging een gevoelen
uitbrengen, a d v i s ér e n; ook: oordeelen, meenen.
Ainsi qu'il avisera bon être, zoo hem goeddunken
zal. — S' AVISER , V. pr.: Say- de qc., op iets letten,
aan iets denken, op iets bedacht zijn. II ne s'avise de
rien, hij let nergens op, denkt aan niets. (Loc. prov.)
On ne s'avise jamais de tout, men kan niet aan
alles denken. — Bedenken, verzinnen; in den zin
krijgen, op den inval, op de gedachte komen, een
vreemd, min natuurlijk besluit nemen: I1 s'avisa
dun bon expédient, hij bedacht, verzon een goed
middel. De q uoi s'est it allé aviser? Wat heeft
hij daar in 't hoofd gekregen ? Si an avare s' avisait d'être prodigue, zoo een gierigaard den inval
kreeg (eens goedvond) om mild te wezen. — Zich
vermeten, zich verstouten, zich onderstaan: Avisezvous de faire cela, waag het eens dat te doen! De
quoi vous avisez-vous? wat vermeet gij u?
Aviso, m. [Mar.] Postschip, adviesjagt n. (Plur.

Des avisos.)
Avisse, f. [Tech.] Schroefstuk n.
visure, f. [Chaudr.] Rand m. of strook f.,

A

die ter verbinding moet omgeklonken worden.

Avitaillé, e, Avitaillement, Avitailler,
Avitailleur: Men , geeft tegenwoordig de voorkeur aan RAVITAILLE, E, RAVITAILLEMENT, RAVITAILLER, RAVITAILLEUR, Z. die woorden.

Avitin, e, adj. [Anc. jur.] Wat van de voor
komt: Biens av-s, goederen, die achtereen -cuders

zeten zijn.

personen van de zelfde familie be--volgendr3

Avivage, m. [Miroit.] Polijsting, toebereiding f. der tinfoelie ter opneming van het kwik. —
[Teint.] Ontkleuring, verheldering f. van het met
meikrap geverwde katoen.
Avivé, e, adj. (en part. passé van aviver) Verhelderd, verlevendigd: Tableau av-, op gehaalde
schilderij; Couleur av-e, opgefrischte, verhelderde
kleur.
Aviver, V. a. Verlevendigen, helderder, glanziger maken: [Bijout., Dor., Sculp.] Av- le marlire, les métaux etc., het marmer, de metalen enz.
schoon maken, polsten, glad en glanzig maken.
[Peint., Teint.] Av- des couleurs, kleuren ophalen, ver frisschen, verhelderen, verlevendigen, ver
i v é r e n. [Charp.] Av- une pièce de-vrolijken,a
bois, een stuk hout scherp- of meskant behouwen.
— [Forg.] Av- le feu, de hitte van 't kolenvuur
verhoogen, opwakkeren door besp roeijing met water. — [Miroit.] De tinfoelie door zachte inwrjving met kwik voorbereiden om de kwikbedekking
te ontvangen. — (fig.) Av- l'esprit, l'áme, den
geest, de ziel verlevendigen, opwekken. — S'AVIVER,
v. pr. Leven krijgen, levend, levendig worden. —
LTech.] Helderder, glanziger, frisscher worden:
Ces couleurs s'avivent.

Avives, f. pl. [Véter.] Halsklieren f. der paarden, keeldroes m. — (Prov. et fig.) II n'aura pas
les av-, Hij heeft geen nood van stijf te worden
(van iemand gezegd, dien men veel laat heen en
weir loopera) .
Avivoir, m. [Tech.] Verguldmes n.
Avocasseau, m. Slecht advokaat, regtsverknoeijer m.
Avocaasser, v. n. (fam.) Voor advokaat spelen, zonder bevoegdheid of zonder talent en lof 't
beroep van advokaat uitoefenen.
Avocasserie, f. (fam.) Advokaatschap n., 't
beroep van advokaat (in minachtenden zin) .
Avoeassier, ière, adj. (fam. et iron.) Wat
de advokaten betreft, tot hen behoort. Eloquence
av-e, advokaten-wels p rekendheid f.
Avocat, m. Advokaat, p leitbezorger, verdediger voor 't gere g t, regtsgeleerde m. Av- plaidant, pleitend advokaat, pleitvoerder m. Av- consultant, raadgevend advokaat, c o n s u 1 e n t. Avgénéral, procureur-generaal, woordvoerder van 't
openbaar ministerie. Av- du roi, procureur des
konings (die voor de re, tbanken van eersten aanleg
het woord voert) . — (fig.) Verdediger, beschermer,
voorspreker m., voorspraak f.: Vous avez en lui
un bon av-, gij hebt een' wakkeren verdediger, voorspraak in hem. In dezen zin g ebruikt men ook het
vrouwelijk, avocate: Sa mere fut son av-, zijne moeder was zijne verdedigster. — Men noemt de maagd
Maria somtijds ook: 1'avocate des écheurs, de
voorspraak der zondaars. -- (lig. et lam.) Avocat

AVOIR.
du diable, duivels-advokaat, hij, die de tegenwerpingen bij de behandeling van eenig leerstuk der
godsdienst of zedeleer voordraagt, of die bij heili gverklaring in de kath. kerk tegen de canonisatie
pleit. De verdediger der heiligverklaring wordt bij
lling avocat de Dieu, Gods-advokaat, g etegenste
heeten.) — Jeu de lay-, advokaats-spel n., zeker
gezelschapsspel in zamenspraken, waarbij niet de
persoon, die gevraagd wordt, maar de regis naast
hem zittende moet antwoorden. — (iron.) Av- à
tort, Av- sans cause, Av- de causes perdues, Avde balie, Av- de Pilate, Av- de Térence, Av- sans
lois, Av- des mouches, advokaat zonder praktijk.
(Prov.) Av-s se q uerellent, p uis vont boire ensemble, de eene kraai pikt de andere de oogen
niet uit; zij kijven, maar meenen 't niet. C'est un
diner day- 't 2s een kostelijk maal. Toujours ouvert
comme la bourse d' un av-, altijd gereed om geschenken aan te nemen. De bon av- courte joie,
goed advokaat, korte vreugd. De jeune av- héritage perdu, et de nouveau médecin cimetière
bossu, jonge advokaten verliezen de processen, en
jonge geneesheeren mesten de kerkho1^en; men moet
zich niet aan menschen zonder ervaring toevertrouwen. De nouvel av- libelle cornu, van een' beginnaar laat zich weinig goeds verwachten. L'av- ne
plaide que pour la soupe, hij doet het om den
broode. L'av- e doft que ce qu'il veut, wie slim
is, weet overa l eene mouw aan te passen. L'avvit sur le pave, le gentilhomme est tué au champ,
wie den raad geeft is veilig, wie hem volgt heeft er
de schade van. Les maisons des av-s sont faites de
la tête des fous, de advokaten leven van de gekken.
Litiger est à lay- vendanger, processen zin voor de
advokaten melkkoeijen. Bon av- mauvais voisin,
een goed advokaat, een gevaarlijk buurman. —
AVOOAT of Potre avocat, [Bot.] vrucht f. van den
avogade-boort, in gedaante en grootte naar eene
christuspeer gelijkende, avokaat-peer f.
Avocatier (pr.—thié) of Agnacat, m. [Bot.]
Volksnaam van een' schoonen amerikaanschen
vruchtboom, tot het geslacht der laurierboomen
behoorende, avogade-boom m.
Avocatoire, adj. [Polit.] Lettres av-s, terugroepingsbrief, waarbij een souverein zijne onderdanen uit buitenlandsche dienst terugroept, avo
-catoriën.
Avocette, f. [H. n.] Kluit, blaauwvoetige strandruiter, sabelbek m., een strandvogel met langen opwaarts gebogenen snavel.
Avo!, m. [Brass.] Donner un avo!, overstorten
uit de eene kuip in de andere.
Avoine, f. (pr. avoáne, men hoort ook, maar
minder algemeen, aveine) Haver f. Folie av-, windhaver, vloghaver. Paine day-, haverstroo. Avoines, pl., te veld staande haver: Les av- sont belles,
de haver staat mooi. — (Prov.) Cheval faisant la
peine ne mange pas lay-, de paarden, die de haver
verdienen, krijgen ze niet. Cheval day-, cheval
de peine, een goed gevoérd paard kan goed werken. Av- de février emplit le grenier, februari haver vult de schuur, haver wil vroeg gezaaid
zijn. Piquer lay-, op wacht, op schildwacht staan.
Ecouter à lay-, zin' tijd verspillen. Ga gn er lay-,
zich wel kwijten, zin loon verdienen. Cet homme
a recu de lay-, die man heeft een blaauwtje geloopen, eene blaauwe scheen gekregen. II mange son
av- dans un sac, hij deelt niemand iets mei.
Avoinerie, f. Haverveld n., haverakker m.
Avoir, v. a. Hebben, bezitten: Av- des livres;
des amis, de 1'esprit, de beaux yeux, boeken,
vrienden, verstand, schoone oogen hebben. — Hebben, gevoelen, gewaarworden, ondervinden (zoowel van ligchameljke als van zedelijke gewaarwordingen en behoeften, van den invloed des veders
des tijds enz.) Av- des douleurs, mal à la tête, la
fièvre, pin, hoofdpijn, de koorts hebben. Av- faim
soif, honger, dorst hebben. Av- chaud, froid, warm,
koud zijn. Qu'avez-vous? wat scheelt u? wat
schort er aan? Je n'ai rien, mij scheelt (deert)
niets. Av- pitié, envie, medelijden, lust hebben.
Av- besoin, behoefte hebben, noodig hebben. Avpeine, moeite hebben; J'ai peine à Ie croire, ik kan
het naauweljks geboren. Av- peur, bonte, vrees,
schaamte hebben, bang zijn, zich schamen. Avraison, tort, gelijk, ongelijk hebben. Av- lieu, plaats
hebben of grijpen. Av- retours, toevlugt nemen.
Av- connaissance, kennis dragen. Av- soin, zorg
l
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dragen. Av- foi en qe. ou en qn., vertrouwen op
iets of iemand stellen. Av- beau, mauvais temps,
goed, slecht weder hebben. Av- dix, quinze, vingt
ans, tien, vijftien, twintig jaar oud zijn. Av-1'áge
de la raison, tot jaren des onderscheids gekomen
zijn. — Hebben, krijgen, bekomen; verkrijgen, zich
verschaffen: Nous aurons beau, mauvais temps,
du froid, de la chaleur, wij zullen mooi, slecht
weder, koude, warmte krijgen. J'ai eu des preuves
de son amitié, ik heb bewijzen van zijne vriendschap gekregen. On na pas ce livre facilement,
dat boek is niet gemakkelijk te verkrijgen. J'ai eu
ce cheval à trés bon marche, ik heb dat paard zeer
goedkoop gekregen, gekocht. J'aurai raison de eet
outrage, ik zal mij genoegdoening voor dien hoon
verschaffen. — Aanhebben, dragen: I1 avait un
habit noir, hij droeg een' blaauwen rok. -- Avoir
à (door een' in f nits f gevolgd), moeten, willen, behoeven: Av- it faire une visite, een bezoek moeten
afleggen. J'ai it parler à eet homme, ik moet, wil
met dien man spreken. Vous n'avez qua ordonner,
gij ,hebt (behoeft) slechts te bevelen. Vous n'avez
qu'a choisir, gij hebt maar te kiezen. -- Av- qn.
ou qc. en horreur, en aversion, een a fgr jzen, afkeer van iemand of iets hebben (gevoelen). — (Loc.)
Av- qc. pour soi, iets in zijn voordeel hebben. —
Av- beau dire, faire, crier, vergeefs zeggen, doen,
schreeuwen: On a beau dire, ii faut avouer que...,
wat men ook zeggen moge, 't moet erkend worden
dat... — ( fig. et fam.) Lay- beau, l'av- belle, eene
gunstige, gelegenheid hebben om iets te doen. - (fam.)
En av- a qn., en avoir contre qn., boos op iemand
zijn, iets tegen hem hebben, het op iemand gemunt
hebben, Je ne ferai cela qu'autant que vous l'aurez pour agréable, ik zal dat niet doen, tenzij gij
't goedkeurt. -- Av- affaire, z. AFFAIRE. — Aylair, z. AIR. — Av- la parole, aan 't woord zijn. —
Vous en aurez ! gij zult er van lusten! — Je l'aurai, je saurai bien l'av- (verouderd), 'k zal hem
wel weten te krijgen, 'k zal 't hem wel doen boe
fig. en fam.) Ii en a dans l'aile, of enkel-ten.—(
II en a, hij heeft het beet (bij eenig ongeval, verlies
enz.); ook: hij is verliefd geworden. — ( pop.)C'est
un homme qui a de quoi, hij zit er warmpjes in,
hij heeft ze. (fam.) Nous avons, vous avez des
gens qui croient ces absurdités, er zijn (men vindt,
ge hebt) menschen, die zulke zotheden gelooven. —
(Prov.) Ii West rien tel que den avoir, wie niets
heeft, iis niet in tel; geld is de baas; geld regeert
de wereld. De savoir, vient av', die wat weet,
kan wat bekomen. — [Jeu.] Av- la boule, le dé,
den eersten worp hebben (in 't kegel-, dobbelspel).
Av- la main, den voorzet, de voorhand hebben.
AVOIR (met y) v. impers. Il y a, er is, er zijn;
Ii y avait, er was, er waren enz. (in al de tijden
avoir). II y a un an, 't is een jaar
aar geleden,
vóór een jaar. I1 n'y a personne, er is niemand.
Il y a lieu de croire, er is reden om te gelooven.
Il y a tout lieu d'espérer, men mag met grond
hopen. Qu'y a-t-il? wat scheelt er aan ? wat is er
aan de hand? Y aurait-il du bon sens a se conduire ainsi? zou 't verstandig zijn, zich dus te
gedragen? — I1 y en a, er zijn er; I1 y en a qui
disent... , er zijn lieden, die zeggen... — (fam.)
Tant y a, zoo veel is zeker. Votre Excellence,
puisqu' Excellence y a, uwe Excellentie, daar het
dan toch Excellentie wezen moet.
AvoIR, V. aux. Hebben. Het dient tot hulpwoord
bij de zamengestelde tijden van alle bedrijvende en
van de meeste onzijdige en onpersoonlijke werkwoorden. Av- aime, dormi, recu, pris, bemind,
geslapen, ontvangen, genomen hebben; J'ai aimé,
dormi, recu, pris; J'avais aimé enz. J'ai eu raison, ik heb gelik gehad. I1 a été it 1' église, hij is
in de kerk geweest.
Avoir, m. Have, bezitting f., vermogen n.,
eigendom m., fonds n.: — Av- social, gemeenschap pel "k fonds, gemeenschappelijk bezit n. — [Corn.]
He te-goed of c r e d i t (in koopmansboeken), actieve schulden : Nous avons porté cette somme à
votre av-, wij hebben die som op uw credit gebragt, w# hebben u daarvoor te-goed geschreven,
gecrediteerd. Le Doit et l'Avoir, het Debet en
Credit.
Avoir-du-polds, m. [Corn.] Naam, dien de
Engelschen geven aan hun handelspond van 16
onsen, in tegenstelling met het pond trooisch. Het
komt overeen met 453, 544 wigtjes of grammes.
-
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Avolsinant, e, adj. Naburig, belendend : Les
rues av-es.
Avoisiné, e, adj. (en part. passé van avoisiner). Être bien av-, goede buren hebben.
Avoisinement, m. Nabuurschap, nabijheid f.
— [.[list. eccl.] Plan n. van vereeniging tusschen de
Katholjken en de Protestanten.
Avoisiner, v. a. Bijliggen, naburig zijn, aan
aanpalen: Les terres qui avoisinent la-grenz,
forét, de landerijen, die aan 't bosch grenzen. (Poét.)
Un arbre, une montagne dont le sommet avoisine
les cieux, een boom, een berg, welks kruin tot in
de wolken reikt. -- S'AVOISINER, v. pr. Nabij zin,
naderbij komen : La recette commence à say- de
la dépense, de inkomsten beginnen de uitgaven
nabij te komen. — dangrenzen : Des pays qui
s'avoisinent, landen, die aan elkander palen. —
(fig. 5 Ces plaideurs semblent vouloir say-, die
Pleiters schijnen elkaar te willen verstaan, tot
een vergelijk te willen komen.
Avorté, e, adj. (en part. passe van avorter)
[Bot.] Niet tot rijpheid, tot volle ontwikkeling gekomen, onvolwassen, doof, misvormd. — (fig.)
Mislukt, verijdeld, in duigen gevallen.
Avortement, m. Ontijdige geboorte f. van eene
dierlijke vrucht (van de menscheljke vrucht, mits
zij niet door misdadige middelen is afgedreven, gebruikt men accouchement prématuré of fausse
couche), miswerping, miskraam f. ; — ontijdige bevalling f. door opzettelijke a fdrjbing. — [Bot.]
Mislukking f. der vrucht of der bevruchting.
Avorter, v. n. Vóór den tijd baren, a b o r tér e n (van vrouwen zelden gebezigd, dan bij opzettelijke a fdr2,jving der vrucht), misroerpen, verleggen, verschieten. [Bot.] Niet tot rijpheid, tot volle
ontwikkeling komen . — (fig.) Mislukken, kwalijk
uitvallen, te niet gaan, verijdeld worden, a fspringen, in duigen vallen.
Avortif, ive, adj. [Bot.] , z. ABORTIF.
Avorton, m. [Med.] Ontijdig geboren kind of
dier n., misgeboorte, misdragt, onvolclragene vrucht f.
(z. ook onder ABORTIF) . — Dier, dat ver beneden de
natuurlijke grootte blaft, of dat misvormd, ineengedrongen is ; — een klein, ineengedrongen, misvormd.
mensch, een onderblijfsel, misbak n. [Bot.] Niet
tot rijpheid, tot behoorlijke ontwikkeling gekomene
plant, bloem of vrucht. — (fig.) Mislukt, kwalijk
uitgevallen werk des verstands, onrijp, onbekookt,
in der haast afgemaakt werk n., misgeboorte f.
Avoniable, adj. Wat erkend, toegestemd kan
worden.
Avoué, e, adj. (en part. passé van avouer)
Erkend : Vérité av-e.
Avoné, m. Geregteljk zaakvoerder m., p r ac u r e u r, a v o u é, ambtenaar, bij regtbanken en
geregtshoven aangesteld, om de proces-voerende
partijen in regten te vertegenwoordigen en de noodzakelijke acten in den vorm op te maken; — (voorheen) voogd m. over kerkelijke goederen, patroon m.
Avoner, v. a. Bekennen, beliden, erkennen,
toestemmen, toestaan : Av- une faute, un crime, la
verité, een fout, eene misdaad bekennen, de waar
belijden. Il avoue qu'il la dit, hij, erkent,-heid
(stemt toe), dat hij het gezegd heeft. (Prov. et fig.)
Av- la dette, erkennen, dat men ongelijk heeft, zich
schuldig bekennen. — Ells het zijne erkennen : Avun ouvrage, un éerit, bekennen, verklaren, dat
men de maker van een werk, een geschrift is; Avun enfant, een kind als het zijne erkennen, het
av oud ren. — Goedkeuren, bekrachtigen: J' avoue
d'avance tout ce que vous ferez en mon nom, ik
keur bij voorraad goed (hecht mijn zegel aan) alles,
wat gij in mijnen naam doen zult. Je l'avouerai
de . tout ce qu'il fera, ik neem alles, wat hij doen
zal, voor mijne rekening. — S'AVOUER, V. pr. Zich
bekennen, zich erkennen, zich verklaren: S'avcoupable, zich schuldig erkennen. S'av- plus faible
qu'un autre, belijden, dat men zwakker dan een
ander is. — Erkend, beleden worden : La vanité
est une chose qui ne s'avoue 'amass, de ijdelheid
is eene zaak, die men nooit beljdt, — 5 S'av- de
qn., zich op iemands getuigenis beroepen.
Avoaerie, f. Prokureurschap n.
Avoutre, Avoètre, m. Bastaard m., vruchtf.
van overspel. — Losbol m. — t Avoutrie, f.
Overspel n., echtbreuk f.
Avoyer, m. Titel der eerste regéringspersonen in
de Zwitsersche kantons Bern, Lucern en Solothurn►
.
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Avoyer, V. a. Opzetten, opsteken, zich veruit een' anderen hoek komen (van den
heffen;
wind). — S'AVOYER, V. pr. Zich op den regten weg
begeven.
Avrelon, m. [Bot.] Een der volksnamen van
den wilden sorbenboom m.
Avril, m. (pr. 1 mouille, volgens anderen
a-vrile, en ook a-vri) April m., grasmaand f. —
(fig. et poét.) A lay- de ses jours, in den bloei,
in de lente van zijn (haar) leven. — (pop.) Poissons
day-, makreelen (die in April overvloedig gevangen worden). (fig. et pop.) Koppelaars, leveranciers
van meisjes (omdat men die verachtelijke wezens
in 't fransch ook maqueraux, makreelen, noemt).
— (Prov. et fig.) Donner (faire manger) un poisson d'av- á qn., iemand op den eersten april beet
hebben, hem eene poets spelen, tot aprilgek maken,
inzonderheid door hem een' nutteloozen gang te
laten doen. (Het woord poisson staat hier voor
passion, en het spreekwoord is eene onbetamelijke
zinspeling op het voorval uit de l densgeschiedenis
van Jezus, waarbij deze van de eene regtbank naar
de andere werd gezonden.)
Avrillé, e , (pr. 1 mouillé) adj. [Agric.] In
April gezaaid.
Avrillet, m. (pr. 1 mouillé) [Agric.] In April
gezaaid koren.
Avrilleux, euse, adj. (pr. 1 mouillé) Aprilachtig: Temps avr-, aprilweder.
Avroi , m. [Bot.] Volksnaam van de wind- of
vloghaver f.
Avulsion, f. [Chir.] Uittrekking, uitrukking f.
Avuneulaire, adj. Den oom of de moei betreffende: Puissance av-, magt des ooms of der tante.
Avuste f., of A just, m. [Mar.] Splits f.
Avuster of Ajuster, v. a. [Mar.] Splitsen.
Axe, m. As f., elke wezentiijke of denkbeeldige
spil of repte lijn, rondom welke een ligchaam, om
zich zelf draait of verondersteld wordt te draaigen :

Axipète, adj. [Phys.] Middelpuntzoekend.
(en =zegt liever centripète.)
Axis, m. (pr. ak-cice) [H. n.] Bengaalsch
damhert n. — [Anat.] Tweede halswervel m.
Axoïde , adj. :IAnat.] Asvormig. — Ook als
subst. m., de tweede halswervel m.
Axoido-atloïdien, ne, adj. [Anat.] Wat
tot den tweeden en eersten halswervel behoort;
Muscle ax- of als subst. l'axoïdo-atloïdien, de
spier, die van den tweeden tot den eersten halswervel strekt, de schuine binnenste hoofdspier f.
Axoïdo-occipital , e , adj. (Plu'. —aux)
[Anat.] Wat den tweeden halswervel en 't ach
betreft: Muscle ax-, of als subst.-terhofdsbn
l'axoïdo-occipital, de spier, die van den tweeden
halswervel tot het achterhoofdsbeen strekt, de
rechter achterste hoofdspier f.
Axones, f. pl. [list. anc.] Axonen, houten
wettafels van Solon (zoo geheeten, omdat zij om
eene as draaiden); Salons wetten f. pl.
Axonge, f. (eig. as- 0/' wagensmeer) [Méd. et
Pharm.] Reuzel n. en m., vet, smeer n. (zacht vet
van 't varken tot zalven en pomaden), a x u n g t a f.
-- [Vitr.] Ax- de verre, glasschuim (op gesmolten
glas), glaszout n., glasgal f.
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L'axe dune roue, d'un globe; l'axe de la terre,
dune planète. — Ook elke lijn, tot welke men eene
figuur of een ligchaam terugbrengt, 't zij om de
gedaante of plaatsing daarvan te bepalen of om

,

Axoufa, z. AZOUFA.
Axyle, adj. [Bot.] Geen hout voortbrengend.
Ayaea, m. (pr. a-ia-ka) [H. n.] Amerikaan

lepelaar, roode lepelreiger m.

-sche

Ayant, part. prés. van avoir (z. old.) Hebbende.
- [Prat.] AYANT-CAUSE, m. regtverkrjgende : Les
héritiers et ayarits-cause. — AYANT-DROIT, m.
[Prat.] Regthebbende, geregtigde (zelden anders
dan in 't meerv.)„ Chacun des ayants- droit.
Ayau, m. (pr. a-iau) [Bot.] Gele woudnarcis f.
Aye-aye, m. (pr. a-ie-a-ie) [H. n.] Eek/lo-

rentje n. van Madagaskar.
Ayène, f. Amerikaansche plant tot het geslacht
der maluwen behoorende, ayense f.
Aynet of Aynette, m. (pr. é-né, é-net-te)

Roedje, waaraan men de haringen rijgt,
ie men tot bokking wil rooken
SPêche]
Ayra, m. (pr. é-ra) [H. n.] Guiaansche vos m.

Ayri, m. (pr. é-ri) [Bot.] Doornpalm, branden toestand van rust of beweging aan te duiden:
1'axe d'un cristal. — [Bot.] De dunne stengel of dende palm m. van Brazilië.
Azala, m. [Bot.] Turksche of Levantsche
de
speeken
rondom
melken
andere
als
deelen
steel,
van een rad rondom de naaf geplaatst zijn. — meekrap f.
Azalée, f. [Bot.] Rotsstruik f., een geslacht
[Anat.] Tweede halswervel m., as f., omdraaijer m.,
van heideplanten, verkeerdelijk ook amerikaansche
spil f. ,
kamperfoelie f. mheeten.
Axerasine, f. [Parf.] Schoonheidsbalsem m.
Azaphie, I. z. ASAPHIE.
Axi, m. Guinesche peper f. of piment m.
Azarinit , m. [Bot.] Medicinale plant van
Axifère, Axilé, e, adj. [Bot.] Van eene as
Cananor, azariniet m.
voorzien.
Azarole, f., z. AZEROLE.
Axiforme, adj. Asvormig.
t Aze, m. et f. Ezel m., ezelin f. (Het woord
Axifu e, adj. [Phys.] Middelpuntschuwend.
nog in de zuidelijke streken van Frankrijk in
is
(Men zegt liever centrifuge).
gebruik. — [ Vénér.] Wijfje n. van den haas en't
Axilé, e, adj. [Bot.] z. AXIFERE.
Axillaire, adj. [Anat.] Tot den oksel behoo- konijn, voedster f. — (pop.) Laze me quille ! de
rende, in de nabijheid van de okselen gelegen: drommel hale mij!
Azébro of Azèbre, m. [H. n.] Wild paard n.
Glandes ax-s, okselklieren. — [Bot.] Okselstandig,
in de twijg- of bladoksels groeijende (z. AISSELLE). van Ethiopië, soort van zebra.
Azédarach, m. [Bot.] Paternosterboom m.,
Axille, f. [Bot.] Oksel of hoek gevormd door
de aanhechting van het eene orgaan op het andere. egyptische acacia f.
Azélie, f. [H. n.] Geslacht van tweevleugelige
— H. n.] Beneden deel van de vlerk aan hare
basis, d. t. van de plaats, waar zij aan de borst insecten.
Azerbe, f. Mannelijke wilde muskaat f.
vast zit.
Azerole, f. [Bot.] Mispelpeer f., eene kleine
Axillibarbu, e, adj. [Bot.] Met haren inde
roode, zure kernvrucht.
okselen der bladeren of stengels.
Azerolier, m. [Bot.] Lazerole f., oostersche
Axilliflore, adj. [Bot.] Met bloemen in de
mispelboom m., eene soort van hagedoorn.
okselen.
Azi, m. Leb f., van melk en azyn gemaakt (in
Axinite, f. [Minér.] Bijlsteen m., eene bijlvormig gekristalliseerde steensoort van het kiezelge- Zwitserland bij 't maken van weikaas in gebruik).
Aziers, m. pl. [Bot.] Soort van sterrevormige
slacht.
Axinomancie, f. [Hist. anc.] Waarzegging f. planten.
Azi ;os, z. AZYGOS.
uit bijlen, waarbij men eenen agaat op eene gloei. Aziiiiut, m. (pr. a-zij-mute) [Astr.] Azijende bijl leide.
Axiornatique, adj. Uit zich zelf bewezen, muth n., toppuntshoek m., , boog f. des horizons,
onloochenbaar , onomstootelf k , aanschouwelijk, begrepen tusschen den meridiaan eener plaats en
een' of anderen vertikaal- of ,hoogte-cirkel; die vereeuwig waar, axiomatisch.
Axiome, m. [Philos..] Axioma n., uit zich tikaal-cirkel zelf. Az- magnétique, boog des horizons,
begrepen tusschen den meridiaan eerier plaats
zelve duidelijke waarheid f., stelling f., die geen
bewijs behoeft, onomstootelijke grondregel m., er- en den magnetischen meridiaan, welke boog de afkende, klaarbli kelijke, aanschouwelike, onbestre- wijking der magneetnaald bepaalt.
Azimutal, e, adj. [Astr.] Wat den toppuntsden, onloochenbare grondstelling f.
. Axiómètre, m. [Mar.] Roermeter, roerver- hoek aangaat, voorstelt of meet, a z i m u th a a l;
az- (of enkel un azimut), azimuth-komCompas
klikker m., klein werktuig, dat de bewegingen der
roerpen aangeeft, maar tegenwoordig weinig ge pas n., waarmede men met groote naauwkeurigheid
-bruikt de afwijking of miswijzing van 't kompas leert
wordt.

AZOCH
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kennen. Cadran az-, azimuth-zonnewijzer m. (welks
naald loodregt op 't vlak van den horizon staat).
Azoch, Azoek, z.

AZOTH.

Azorelle, [Bot.] Zonneschermdragendeplant f.
van Zuid-Amerika.
Azolotli, m. Mexicaansche salamander m.
Azoodyname, adj. [Méd.] Van levenskracht
of levenswerkzaamheid beroofd.
Azoodynainie, f. [Méd.] Verminderde levens werkzaamheid, krachtafneming f. — Azoodynamique, adj. Wat die verminderde levenswerk
-zamheid
betreft.
Azootique, adj. [Géol.] Geenerlei sporen van
vergane bewerktuigde ligchamen bevattende.
Azotane, m. [Chim.] Verbinding van de stik
-sto
f met chloor.

AzotAte, m. [Chico.] , z. NITRATE.
Azote, m. [Chim.] Stikstof, stiklucht f. — Ook
als adj. gebezigd: Le gaz azote et 1'oxygène sont
les, deux fluides qui component essentiellement
lair atmosphérique.
Azoté, e, adj. [Chim.] Stikstofhoudend. Gaz
hydrogène azote, ammoniak.
Azoteux, adj. [Chïm.] , z. NITREUX.
Azoth, Azoch, Azock, in. [Alch.] De

grondstof f. der metalen, het kwik der alchimisten
(mercure des philosophes); het algemeen genees middel of panaceum van Paracelsus.
Azotides, m. pl. [Minér.] Stikstofhoudende
mineralen.
Azotique, Azotite, Azottire [Chim.], z.

NITRIQUE, NITRITE, NITRURE.

Azoufa, Azoufe

of Azouffe, m. [H. n.]

Naam van een verslindend viervoetig dier in Afrika,
waarschijnlijk hetzelfde als de hyena.
Aztèques, m. p1. subst. [Hist.] Azteken, naam
van de oude inboorlingen van Mexico. — Ook als
adj.: Sculpture aztèque, aztekisch beeldhouwwerk n.
Azur, m. Azuur- of lazuursteen m., kobalt
n., waaruit men eene zeer schoone donker -oxyde
bereidt; —, de blaauwe kleur f. des-blauwevr
hemels, het hemelsblaauw, helderblaauw. — [Bias.]
Blaauw veld n., blaauwe grond m. — (Loc. prov.)
Ce nest qu'or et azur, 't is daar alles prachtig
en kostbaar, het blinkt er van goud en kostbaar
[Poes.] Un ciel d'azur, l'azur du ciel-hedn.—
of des cieux, een heldere, onbewolkte hemel, azuren
hemel; La mer d'azur, l'azur de la mer, de hel
Des montagnes d'azur, bergen,-derblauwz;
die op een' verren afstand zich als blaauw voordoen, azuren bergen. Des yeux d'azur, blaauwe
oogen.
Azuré, e, adj. (en part. passé van azurer)
Hemelsblaauw, helderblaauw. [Poés.] La voute
az-e, 't azuren gewelff n., de hemel m.; La plaine
az-e, 't azuren vlak n., de zee f.
Azure, m. [H. n.] Blaauwe hagedis f. —
Blaauwe vliegenvanger m. der Philippijnen. —
Blaauwe visch van 't karpergeslacht.
Azurer, v. a. Hemelsblaauw verwen of kleuren; blaauw maken. — s'AZURER, V. pr. Hemels
gekleurd worden, de hemelsblaauwe kleur-blauw
aannemen.
Azurescent, e, adj. Naar hemelsblaauw gelijkende.
Azurie, m. [Chim.] Soort van rood vitriool n.
Azurin, m. [H. n.] Guiaansche meerle f.
Azurin, e, adj. Bleekblaauw, naar 't grijze
zweemende.
Azurite, f. [Minér.] Een der namen van den
lazuursteen m.; — blaauw koolzuur koper n.
Azuroux, m. [H. n.] Blaauwe vlasvink m.
van Canada.
Azygos, adj. [Méd.] La veine az-, of als subst.
l'azygos, de ongepaarde bloedader f., derde tak van
den opgaanden stam der holle leverader.
Azyme, adj. Zonder zuurdeeg, ongezuurd, ongerezen, ongeheveld (van het nachtmaalsbrood der
Christenen en 't paaschbrood der Joden gebezigd).
— Ook als subst. m.: Un azyme, een ongezuurd
brood. Fête des azymes, feest der ongehevelde
bronden, loofhuttenfeest n. (bij de Israëlieten, ter
edachtenis van hunnen uittogt uit Egypte). —
[H. n.] Zekere indische, altijd groene heester m.
Azyinites, m. pl. ,zymteten, Christenen, die
ij 't heilig avondmaal ongezuurd brood gebruiken.
Dus werden de Roomsch Katholïjken door de aanhangers der grieksche kerk geheeten.)
(

B.
B, m. Tweede letter van 't alphabet en eerste

der medeklinkers, de B f.: Un B majuscule, un
B minuscule, eene groote of kapitale B, eene kleine

B. — (Zij wordt niet uitgesproken in plomb,
aplomb, surplomb,. al wordt zij zelfs door eenen
klinker gevolgd. Zij wordt daarentegen gehoord in
radoub, rumti en op 't einde van eigennamen, zoo
als Job,, Moab, Abinadab enz.) — (Loc.
prov.) etrmarqué au B (met zinspeling op de
met b beginnende woorden borgne, bossu, bigle,
boiteux, bátard enz.), van den hemel geteekend
zijn. — Ne parley que par B et par F, zich steeds
van gemeene woorden bedienen, een vuilbek zijn
(omdat vele der woorden, die men niet mag uit
schrijven, in 't fransch met die letters-spreknof
beginnen). — Ne savoir ni A ni B, zie A. — Mus.]
B-carre, B -mol, z. BECARRE en BEMOL.
Baal, Bel, Beel of Belus, m. Naam der
godheid bij vele oude oostersche volken; de zon in
Phenicië; een afgod der Samaritanen, Moabieten,
enz. — Prêtre de Baal, Baalspriester m.
Baalite, m. Baaliet, baalsaanbidder m.
Baazas, m. Viersnarige citer of guitar f.
der amerikaansche wilden.
Baba, m. Zeker poolsch krentenkoekje n. —
[Hist. eccl.] Naam, dien het volk van Alexandrië
aan zijnen patriarch gaf. — [ Hist. mod.] Eeretitel
der 45 kapoedsjis, aan den ingang der harems ge
— [H. n.] Witte pelikaan. m.
-plats.
t Babeau, m. Feest, geschenk n. ; — spook n.,
-

[

schim f.
Babel f. Babel, Babylon n. — ( fig.) C'est la
tour de Babel, 't is een poolsche riksdag, eene ver-

warde, onstuimige vergadering.
Babela, f. [Bot.] Indische acacia f.
Babeln, m. Grappenmaker, spotboef m.
abeurre, m. Karnemelk f.
Babiche, f., Babiehon, m. Lang harigtee fje n.
langharig reutje n. ; schoothondje n.
Babil, m. (pr. 1 mouillé) Gebabbel, gepraat,
gesnap, gekakel, gekal, geklap n., babbelarj, snappery f. B- d'enfant, kinderpraat, kinderklap m.
B- de femme, vrouwe- of wijvepraat. Cet hommee
que du b-, die man zegt niets dan onbeduidende dingen. — [ Chas.] Ontijdig aanslaan van
den speurhond. — Het gekras der kraaijen.
Babillage , m. (pr. 1 mouillé) Babbelarjj ,
waauwelarj f.
Babillard, e, adj. (pr. 1. mouillé) Babbelachtig, praatziek, snapachtig. La joie est b-e,
de blijdschap laat zich niet verzwijgen, wil zich
gaarne mededelen. — Ook van vogels gebezigd,
die men woorden leert uitspreken: Perroquet b-,
pie b-e, pratende of snappende papegaai, ekster.
— BABILLARD m., -E, f. Babbelaar snapper, kakelaar, praatvaár m., babbelaarster, snapster, klap pei f. N'en parlez pas a eet homme, eest un b-,
spreek er niet van tegen dien man, hij kan niet
zwijgen. — [ Chas.] Hond, die ten onpas aanslaat
of blaft. — [ H. n.] Bij Buffon de naam van den
groenen bastaardnachtegaal . van Carolina; — zekere
visch, die veel naar tong gelijkt. —[ Tech.] Klaauwijzer n., ijzeren as, die den tremelschoen des molens in trillende beweging brengt (ook baille-blé
geheeten).
Babillement, m. Het gebabbel, gesnap (synoniem met babil.) — [ Méd.] Het ijlen.
Babiller, V. n. Babbelen, snappen, kallen, kakelen, klappeien, veel en onnoodig spreken; —
Krassen, kraaijen (van 't geluid der kraaijen). —
[Chas.] Ontijdig aanslaan.
Babilonien, zie BABYLONIEN.
Babine, f. Hangende lip, hanglip f. (van sommige dieren). — (fig.. et fam.) Ii s'en est donne par
les b-s, hij heeft zijn vermogen door de keel ede lippen, de. vingers
les
lapt. Se lecher les
b-,
likken (na iets lekkers gegeten of gedronken te
hebben).
Babble, f. Kinderspeelgoed n. — ( fig. vooral
;

ó

130

BABION

-

in 't meere.) beuzelingen, nietigheden, vodderjjen f.
pl. wisjewasjes n. p1.
Babion, in. [H. 11.1 Soort van kleinen aap m.
Babironssa, m. [H. n.] Babiroessa m., het
zwijnhert of horenhert, horenvarken n., op de eilanden van den Indischen archipel.
Bibord, m. • [Mar.] Bakboord n., bakboord
linkerzijde van een schip. B- la barre ! Bak--zijdef.,
boord uw roer! B- tout ! aan boord uw roer! Feu
b- ! geef vuur aan bakboord! Brasse b- ! bras aan
bakboord! Nage b-! haal op bakboord! B- au quart!
bakboordskwartier boven! Scie b-, strijk aan bak
-- B- amures, met bakboordshalzen toe.-bord!
Avoir les amures à b-, de bakboordshalzen toe
hebben. — (fig. et fam.) Faire feu de b- et de
tribord, zich van al zijne hulpmiddelen bedienen,
zich dapper weren.
BAbordais , m. [Mar.] Bakboordswacht f.,
tweede kwartier n.
Baboucard, m. [H. n.] Senegalscheijsvogel m.
I3abouche, f. Oostersche pantoffel f.
Baboue, f. Boeman, molik, kinderverschrikker m.
Baboain, m . [H. n.] Baviaan m. — (fiiq. et
fam.) Un b-, une b-e, een dartel, onbesuisd kind n.,
wilde jongen m., wilde meid I. ; — leeljk, mis
apen gezigt n. — (Prov. et fam.)-maktensch,
Faire baiser le b-, tot gehoorzaamheid of onderi een' zuren appel doen bijten.
werping dwingen, in
Babouiner, V. n. Potsen, grimassen maken;
de lippen als de apen vertrekken.
Babouinerie, f. Malle, wanstaltige figuur f.;
— nietigheid, vodderij f.
Babylonien, ne, adj. Babylonisch, wat Babel
of Babylonia betreft, wat daar thuis behoort. —
Ook als subst.: een Babylonier, eene Babylonische
vrouw. Le b-, de babylonische taal of tongval.
Dlusique babylonienne, vrolijke muzijk.
llac, m. Pont, veerpont, schouw, praam f. —
[Brass.] Zwelkuip, moutkuip I. — Klein fonteinbekken n. — (Loc. prov.) Passer le bat, aan 't werk
traan, iets doen. Etre passé le bat, verloren, weg
zaan. Metier Ie bac, aan 't roer staan, besturen.
Bacalas of Bacalar, m. [Mar.] Knieën,
apostis-knieën f.
Bacalean, m. [Mar.] Zoutevisch m.
Baeassas of Bacasas, m. [Mar.] Soort
van praauw der Cariben, hoog van voren, van
achteren laag en van eengin spi egel voorzien.
Baccalauréat, m. Weleer eene akademische
waardigheid f., die het meesterschap of de doctorale waardigheid vooraf ging (nu misschien alleen
nog in .Engeland bestaande), baccalaureaat n.
Bacchanal, m. (pr. ba - ka-nal) (fam.) Getier,
groot geraas n. Faire an b- d'enfer, een helsch
leven maken.
Baechanale, f. (pr. ba- ka-na-le) Naam van
de aan Bacchus gewijde feesten der Ouden, Bacchusfeesten n., b a c c h a n a l i ë n f. — Peint., Sculpt.]
Schileteràj f. of bas-relief n., dat een ^acchusfeestvoorstelt. — [Danse] Geraasmakende en onstuimige
dans m.' in een ballet of groote opera. (fig. et fam.)
Luidrucli tig dronkemans-gezelschap n., zwelgpartij f.
Baechanaliser, v. n. (pr. ba-ka- -) Uitgelaten feestvieren , eene luidruchtige slemppartij
houden.
Bacchant, m. (pr. ba-kan) Priester van
Bacchus, bacchant m.
Bacchante, f. (pr. ba-kan-te) Priesteres van
Bacchus; -- (,#g.) wulpsche, schaamtelooze vrouw,
die aan de uitgelaten dischvermaken deel neemt,
b a c c h a n te f. -- [H. n.] Naam van zekeren dagsunder m. — [Bot.] , of Baceharide, f. Bacchusplant f., kruiswortelboom m.
facehas, m. (pr. ba-trace) Droesem m. of
mf)(lr f. van citroensap.
Bacehe of Baenhique, m. (pr. ba-ke, ba
of als adj.: Vers baccbi q ue, Versvoet m.-kie),
in het grieksch en latijn bestaande uit éene korte
en twee lange lettergrepen, b a c c h i u s m.
Bacchie, f. (pr. ba-kie) De roode gelaatskleur f., die doorgaans de onmatige wijndrinkers
en dronkaards kenmerkt; — wijn- of jeneverpuist f.
A

,

BACLÉ.
Baeelens, m. p1. [Bot.] Besvormige vruchten f.
Jiacelfere, adj. [Bot.] Besdragend.
Bacciforme, adj. [Bot.] Besvormig.
Baeeillaire, zie BACILAIRE.
Baceivores, m. pl. [H. n.] Besseneters, bosch-

vogels m. pl., die van bessen leven.

Baeèle, zie BACHELETTE.
Bacelote, f. Jong, aardig meis'e.
Bacha, m. z . PACHA . — [H. n.] ,4frikaansche,

arend m.
Baehasson, m. [Tech.] Watertrog m., soort
van goot, die in de papierfabrieken de stampers van
water voorziet.
Bachat, m. [ Tech.] Kas f., zeef van paardehaar of fijn ijzerdraad, door welke het water uit
de stampgaten afvloeit.
Báehe, f. Dekkleed, dekzeil, wagenkleed n. (ter
beveiliging van goederen op schepen en wagens). —
[ Hydraul.] Vergaarbak m., die 't water ontvangt,
dat door eene perspomp tot op zekere hoogte wordt
opgevoerd, om door andere pompen nog honger gebragt te worden. -- [Drap.] Spoelkist f. — [Hortic. Groote glazen kist, om de planten tegen koude
te bev
eiligen en de jonge groenten en vruchten te
kweeken. — BACHE, m. [Bot.] 4merikaansche
palmboom, waaijerpalm m.; vrucht f. van den palmboom. — BACHE TRAINANTE f. [Pêche] Sleepnet n.
Bache volante, vliegend net (aan palen vastgemaakt.
Báché, e, adj. (en p art. passé van bather)
Overdekt (met een zeildoek of dekzeil).
Bachelard, m. Jongman, vrijer m.
Bachelette , f. Jonge dochter f. , aardig

meisje n., vrfjster f.

Bachelier, m. B a c c a l a u r e u s, kandi-

daat m. eener faculteit, hij, die tot, het baccalaureaat is bevorderd (z. BACCALAUREAT) . - Voor -

heen ook: edelknaap , jonge ridder m. ; -- bij de gilden: een meester, die den, gezworenen tot hulp werd
toegevoegd; — huwbaar longman, vrijer m. (in deze
beteekenis verouderd).
Báeher, v. a. Met een dekzeil o f zeildoek overdekken (de koopmansgoederen).
Bachie, zie BACCHIE.
Bachiner, v. a. (pop.) Op een bekken slaan,
om iets aan te kondigen, omroepen, rondbekkenen.
Bachique, adj. Van Bacchus, wat Bacchus
betreft, bacchisch, bacchantisch: Fhte b-,
bacchus eest , bacchanaal n. Chanson b-. drinklied n. T roupe b-, gezelschap drinkebroêrs. [Pods.]
Liq ueur b-, Wijn m. -- [Peint.] Genre b-, voorstellingen van drinkgelagen en dronkaards, het
bacchische genre.
Bacholle, f. [Tech.] Koperen pan f. der papiermakers.

Bachon, m., Baehoue, f. [Tech.] Groote

houten bak m. ter vervoering van vloeistoffen.
Baehot, m. Veerschugtje; pontje n.
Bachotage, m. Beroep n. van veerschippe r
of schuitenvoerder m. ; -- het overvaren met de
veerschuit, — veergeld n.
Bachoteur, m. Schuitevoerder, veerschipper,
veerman m.
Baehotte, f, Vischkaar, vischtobbe f., ter ver
levenden riviervisch.
-voeringa
Bachou, Baehoue, z. BACHON.
Bac.ile, f. [Bot.] Zeevenkel m., zeepeterselie,

stekelkroon f.

Bacillaire, Bacilliforme , adj. [H. n.]

Stok- of stafvormig, lang, dun en rolrond. — BACILLAIRES stofdiertjes, eene soort van in fusie-diertjes, bacilariën.
,

Bacinet, m., z. BASSINET.

Bdclage, m. [Corn.] Havenbepalingen omtrent
de ligging en den verkoop der lading van de aankomende sch ep en; --- regt, dat aan ale stadsbeambten,
die deze bepalingen ten uitvoer leggen, betaald
wordt, havengeld n. — [Mar.] Versperring t. eener
haven (door kettingen, schuiten enz.) — (fag. et fam.)
Het overhaast en onoverdacht afdoen eerier zaak.
Báelé, e, adj. (en part. assé van bader)
ba aan.
Port baclé , versperde haven . g ateau clé,
de kaai gehaald vaartuig n. Rivière baalde, geheel
Affaire
f
am.)
f.
—
(fig.
et
ijs
bedekte
rivier
met
en
BACHIQUE.
faechique, m., z. BACCHE
Bacchus, m. (pr. Ba -knee) [Myth.] Baechus, baclee, in der haast en onoverdacht afgemaakte
plus
peut
de god des wijn: van daar (Jig. et poet.) de wijn m. zaak f. Cest une affaire b clée, on n y
— [H. n.] Kalander, korenworm m.; -- roode revenir, dat is eene afgedane, beklonken taak, men
kan er niet meer op terugkomen.
zeebarbeel m.
,

BACLER

Bader, V. a. (fam.) Versperren, met sluitboomen diet maken (deuren, vensters enz.). — [Mar.]
Bdcler un port, eene haven sluiten, stoppen, versperren met kettingen, staketsel, gezonken vaar
zegt liever barrer). -- Báeler-tuigenz.)(M
un bateau, een vaartuig aan de kaai leggen (ter
lossing of lading). — (fig. et fam.) Bhcler une afaire, eene zaak in der haast afdoen.
Batonisme, v. a. [Phil.] Wijsbegeerte van
Baco (een engelsch wijsgeer en tegenstander van
_iristoteles), Baconismus m.
Bacope, f. [Bot.] Bac- aquatique, brandkruid n.
van Guiana.
Baeove, f. [Bot.] Soort van banaanboom m.
Baeovier, m. [Bot.] Synoniem net BANANIER.
Bactréole , beter Bractéole, f. [Tech.]
Afval m., snippers van bladgoud.
Bactride, m. [Bot.] Boomzwam f.
Bactris, m. [Bot.] Zuid-amerikaansche palmboom m.
Bacule, f. [Sell.] Staartriem.
Baculer, v. a. Afrossen (met een' stok.)
aculomètre, m. Lange stok m., roede of
staaf f., waarmede de landmeters moeijeljk genaakbare plaatsen meten.
Baculométrie, f. Roede- of staafmeting f.,
de kunst om met staven, meetroeden enz. zoowel
toegankelijke als ontoegankelijke lijnen te meten. —
Baenlométrique, adj. Wat de roede- of staafmeting betreft.
Badall , m. [Pêche.] Soort van sleepnet,
schrobnet n.
Badannler, m. [Bot.J 13enzoe-boom; amandeldragende cistroos f. ; vernzsboom m.
Badand ni. -e, f. (fam.) Gaper, begaper, lanterfanter m. ; begaapster f., wie zich bezig houdt
met al, wat hem nieuw of vreemd schijnt, ver
aan te staren. — But/on heeft het ook van-wonder
den nachtegaal gebruikt: Les rossignols sont eurieux et même badauds.
Badsoda e , m. (fam.) Het karakter van den
begapenden lanterfanter (vooral aan de Parijzenaars
toegeschreven); - ook noniem met BADAUDERIE.
Badander, v. n. (fam.) Zijn' tijd met rond
doorbrengen en daarbij al wat nieuw of-slentr
vreemd schijnt met zekere onnoozele verbazing bekijken, al rondkijkend lanterfanten of straatslijpen.

B

Badauderie, f., of Badandage, Badaudisame, m. (fam.) Het begapend lanterfanten. Ne
dire, ne faire que des badauderies, niets dan on-

noozele zetten doen.

t Badelalre, m. [Bias.] Sabelvormige de en m.
Baderne, Badère, f. [Mar.] Serving (om op

touw op de raas, of op de lijken te leggen). — (fig.)
Onbruikbaar mensch, onbruikbaar ding n.
Radian, m., Badlane, I. [Bot.] Steranijs,
chinésche anijs m., sterrekruid n.
Badigeon, m. [Mac.] Muurgeel n., gele of
grijze waterverw ter bestrjjking van muurwerk;
steenmortel; stopkalk m.
Badigeonnage, m. [Mac.] .Janstrijking I.
met muurgeel; aanvulling met stopkalk of steenmortel.
Badigeonner. V. a. [Mac. Met muurgeel of
steenmortel aanstrijken; — met skopkalk aanvullen.
Badtgeonneur, m. [Mac] . Aanstrjker nn-. (der
muren enz.)
Badillon, m. [Mar.] Zeker stuk hout in den
toestel van mallen.
Badfin , e , ad'. Kortswijliq, boertig, dartel,
schertsend, speelziek, grappig, schalksch, moedwillig. — Ook als subst.: in agréable badin, een aard2ge qrappenmaker; une petite badine, een dartel,
schatks'ch meisje. -- Weleer beteekende het als adj.
ook: zot, onnoozel, mal; — als subst.: kluchhspeler;
ook saletjonker, vrouwengek. -- [Gray.] Destraits
en pointe badine, losse en juiste, als met spelende
graveerstift gemaakte trekken.
Badinage, m. Kortswjjl, scherts, aardigheid,
jokkernfy, grap, schalkerij, f. • -- losse bevalligheid,
aangename geestigheid f. in den stijl of in den omgang. — (fig. et fam.) Une question d'algèbre nest
pour lui qu'un b -, een algebraisch vraagstuk is
voor hem een spel, kost hem niet de minste moeite.
Chas:] Zekere eendenjagt f.
adftiant, m. Bipaard n., nalooper rn., pat rd,
dat achter een rititnq wordt med egevoerd om desa
hoods een; der voorgespannen paarden te ve vange' .

--
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Badfine, f. Lig t en dun handstokje, wandelstokje n. ; kleerenklopper m. ; rijzweepje n., karwats f. — BADINES, pl. Soort van kleine tang I.
Badiner, v. n. Kortswijlen, schertsen, boerten,
dartelen, spelen, stoeijen; — los en bevallig spreken of schrijven; -- los en bevallig staan (van ligten
kleedertooi, linten, kant enz.), golven, fladderen. —
(fam.) C'est un homme qui ne badine pas, 't is een
man, die meent wat hj zegt, die altijd ernstig is;
ook: hij is ligt geraakt, prikkelbaar. -- BADINER,
v. a. Gekschéren, beet hebben, voor't lapje houden.
Badinerie, f. Kortswijl, boert, grap f. (Meer
gebruikelijk is badinage.)
Badiste, m. [H. n.] Loopkever m.
Badrouilie, I. [Mar.] Bossen of bundels oud
geteerd touwwerk n., ons de schepen van onderen
schoon te branden.
Baf, hif, m. Namen, waarmede men de muildieren aanduidt, die men veronderstelt te zin voort
uit de vereeniging van den stier met de-gekomn
merrie of van den hengst met de koe.
Bafetas, m. [Corn.] Baftas of baffetas n.,
soort van grof oostsndisch, meestal wit katoen n.
Baf oué, e, (de of par) adj. (en part. passé
van bafouer) Uitgejouwd, bespot.
Batoner g v. a. Uitouwen, beschimpen, bespotten, ten toon stellen, smadelijk, met verachting
behandelen.
BAfre, f. (pop. et bas). Smulpartij, slemperij f.
Báfrer, v. n. (pop. et bas) Vreten, gulzig en
overmatig eten. Ook als v. a. gebruikt: Vovez comme it bhfre tout ce qu'on lui donne. — SE BAFRER,

v. pr. Zich volstoppen. -- BAfreur, m. Praat,
slokop, vreetzak m. -- BAFREUSE, f. Vreetster f.
laagace, f., z. BAGASSE.
Bagadais, m. [ii. n.] Pagadet i. (zekere
duivensoort).
Bagage, m. .Het gezamenlijk reisgoed, reis
legertuig n.. bagaadje f.-tuig.nzveldkrjsof
Gros bag-, zware bagaadje. (die per as vervoerd
moet worden). Menu bag-, lz te bagaadje (die door
de lastdieren wordt gedragen) . — Huisraad n. van
arme lieden, boêltje n. — (fig. et fam.) De werken
van een' schrijver: On ne va pas it la postérité
avec an gros bag-, een veelschr jeer maakt zich
zelden onsterfelijk. -- (Loc. prov.) 11 a plié (troussé)
bagage, hl; heeft zich uit de voeten gemaakt, is
heimelijk vertrokken; ook: hij is naar de andere
wereld verhuisd. t A trousse- bagage, in aller ijl,
)

in der haast. •

Ba arre, f. (fam.) Getier, geraas, geschreeuw n.,
opschudding f. (als gewoon gevolg van twist onder
't volk); versperring, verwarring f. (door elkander
ontmoetende rijtuigen. — (fig. et fam.) Sc tirer
(se sauver) de la bag-, zich aan een' twist, een'
vinnigen woordenstrijd, een' neteligen toestand onttrekken.

Bagasse of Bagace, f. Uitgeperst suikerriet n .. ; stengels en bladen van de indigo-p lant, nadat zij in de kuip de gisting ondergaan hebben; droesem m., heffe, moêr f. van druiven. — BAGASSE I.
(bas) Gemeen vrouwspersoon n., slet f.
Bagassíer, m. [Bot.] Groote boom van Guiana,
welks vrucht de inboorlingen gaarne eten en welks
stam zij totráauwen uithollen , bagasseboom m.
Bagatelle, I. Kleinigheid, . nietigheid beuzeling, beuzelarij, vodderij f., wissewasje n.: Dépenser son argent en b-s, zijn geld aan dingen zonder waarde, aan vodderijen besteden. Ne dire, ne
Bonter que des b-s, niets dan onbeduidende dingen zeggen, vertellen. S'amuser a Ia b-, zich met
nietige dingen bezig houden. Bagatelle.! of bque tout sela ! Gekheid 1 daar gebeurt niets van,
daar geloof ik niets van ! (fig. et fam.) Ce jeune
homme ne songequ' à_ la b-, die jongeling denkt

enkel aan zijne minnarien..

Baglafeekt, [H. n.] Dikbek van Abyssinie,.

zekere vogel.

Bane, m. (eig. bad.) Slavesigevangenis f. in
Turkfje, Tunis ent. (zoo geheeten, omdat in 't'aanzienlijkst gebouw van dien aard, te Constantinopel,
baden en watervergaarbakken waren aangelegd);
— gevangenis der tot zwaren arbeid veroordeelde
misdadigers in de fransche zeehavens (te Brest,
Toulon, Roche fort, .Lorient),. in de plaats der voormatige galeijen gekomen, b a g n o, tuchthuis p.. —

BAGNE, M. [Tech.] Zeefvat n. der pottebakkers.
Bagnotet, m. Presenning f., geteerd zeildoek n.,
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waarmede men de béting bedekt. — Weleer ook
e ene soort van rond vrouwenmutsje (doorgaans
bagnolette geheeten).
Bagre, m. [H. n.] Amerikaansche wentelaar m.,
een smakelijke visch.
Hague, f. Ring, vingerring m. —, (Prov. et fig.)
C'est une b- au doigt, dat is altijd zijn geld waard,
dat kan men altijd te geld maken; ook: dat is een
post, die voordeel zonder moeite geeft. — t [Prat.]
B agues et 'oyaux, kleinoodiën, kostbaarheden (of
de waarde daarvan), die de vrouw bij huwelijks-contract krijgt en die zij na den dood des mans uit
den boedel kan nemen. — [ Man.] Steekring, opgehangen ring, dien men te paard rijdende met de
punt der lans poogt weg te nemen. Courir (courre)
in b-, naar den ring steken; Emporter la b-, den ring
afsteken. — Jeu de b-, het ringrijden op rond
houten paarden of in bakken, de zoo--draijen
genaamde mallemolen m. — [Mar.] Ring , zuiger m., rifgat n. — Mil.] B- de ba:fonnette of
virole, stormring. — [[tort.] Rupsennest n., dat
den tak eens oo ftbooms ringvormig omgeeft. —
[Mus.] Looden orgelpijpring. — BAGUES , f. pl.
(vroeger zooveel als bagages), van daar nog: [Mil.]
Sortir vie et b- sauves, heelshuids en net draagbare have uittrekken (na de overgave eener plaats) .
(fig.) Sortir (revenir) b- sauves , er heelshuids
afkomen.
Bagué e, adj. (enpart. passé van baguer) Une
robe baguée, een kleedje met geregen plooien. —
Un fusil, canon b-, een geweer, kanon, dat inwendig eene ringvormige zwelling in den loop heeft
gekregen.
Baguenaude, f. Schapeboon, linzeboon, klapbes f.
Baguenauder, V. n. (fam.) Beuzelen , zich
met nietigheden ophouden, kinderachtig zijn.
Baguenaudier, m. Beuzelaar, lanterfant m.
—[Bot.] Klapbessenboom, linzenboom, blaasboom m.,
een heester zonder doornen. — Zeker kinderspel
met ringen.
Baguer, v. a. [Coutur.J Plooijen in een kleed
rijgen. (Meer gebruikelijk 2s faufiler.) — [Mar.
des tosses, kousen (ijzeren touwringen) in elK]
ander steken. — [ Anc. tout.] B- sa fiancée, zijne
bruid een geschenk van juweelen geven.
Baguette, f. Dun en buigzaam stokje, roedje,
gaard 'e, teentje n. ; — leun- of handstok 'e der schilders. B- magique, divinatoire, tooverstaf m., tooverroede, wogchelroede f. — [Arch.] Stafvormig
loofwerk n., kleiner dan de astragaal (z. ASTRA[Mil.] aanzetten m. van een kanon.
GALE).
B- de fusil , d'arquebuse , de pistolet , laadstok m. B -s (de tambour) trommelstokken. —
[Tech.] Strijkboom, strijkstok (der leertouwers);
— spit, latje n. der kaarsenmakers ter aanrj
leenmetten en kaarsen); — rolstok;-ginvade
vulstok, aanzetter, vuurpijlstok, rigtstok, m. der
vuurwerkmakers. — [ That.] Róle à b-, tooverrol f. — (Loc. prov.) Commander à la b-, mener
les gans à la b-, op strengen toon of uit de hoogte
bevélen, een streng commando voeren. Obeir (se
laisser mener) à la b-, slaafs gehoorzamen. Seignears à la b-, strenge heeren of meesters. - BAGUETTES, f. pl. Spitsroeden: Passer par les b-,
spitsroeden loopen. (fig.) Ii a passé par les b-, men
heeft hem duchtig over den hekel 'gehaald.
f Baguetter, V. a. Uitkloppen.
Baguler, m. Ringdoosje, rangkistje, n.
Bah 1 interj. Ba! kom kom! (om twijfel, onverschilligheid, ongeloovigheid, geringschatting enz.
uit te drukken).
t Bahut, m. Groóte koffer m. of kist f. met
gewelfd deksel en doorgaans met leder bekleed. —
[Arch.] Pierre taillée en b-, van boven rond behouwen of gewelfde steen m. — [ Hort.] Plate- bande en
dos de b-, rond opgeworpen tuinbed.
t Bahutier, m. Ko ffermaker m. (Prov.) Il.
ressemble aux bah-s, 't is met hem veel geraas en
weinig werk.
Bal, e, adj. Bruinrood, rosbruin (meest van de
kleur der paarden gebezigd) . Bai-cerise, kers bruin;
bat-chatain, kastanjebruin; bai-brun, roodachtig
bruin; bai-clair, licht bruinrood; bai-obscur, donker
bruinrood. — Men zegt elliptisch: Des chevaux batClair, voor: Des chevaux a poll bai-clair.
Baidar , n. [Mar.] Russische boot in Kamschatka, waarmede men zeilen en roeijen kan,
-

-

BAILLER.

Bale, f. [Bot.] Bes, bezie, f. —BALE, f. [Arch.]
Open vak in een' opgetrokken muur, ter plaatsing
van een venster of deur, vensterlicht n. [Mar.] Bale
de vaisseau, opening f, aan een schip, - BAIE, f.
[Géogr.] Baat, f., kleine golf f. of zeeboezem m.,
doorgaans naauwer aan den ingang . dan van binnen.
- t BALE, f. Fopperij :: bedrieigeri uit kortswijl.
Il ma donné la bale, hp heeft mij beet gehad. C'est
un grand donneur de bales, 't is een foppersbaas.
Balerine, f. [Minér.] 1Vaam van het beijersch
tantalium of columbium.
Baignade, f. Het baden, bad, n.
Baigné , e, adj. (en part passé van baigner)
B- de larmes, de sang, de sueur, nat -van tranen,
met bloed bedekt, nat bezweet. Ville b-e par le Rhin,
stad door den Rijn bespoeld, aan den Rijn gelegen.
Baigner, v. a. Baden, een bad doen gebruiken,
in 't bad zetten, in 't water dompelen. — ( fig.) Bespoelen, besproeijen, langs stroomen bewateren, (van
zeeën, meiren, rivieren enz. gebezigd) . — Besproeijen, bevochtigen, nat maken, doorweeken (van tra
regen). (Poét.) La lune baignait Ia-ne,vad
campagne de sa douce clarté, de maan overgoot
het veld met haar lieflijk licht. - BAIGNER, V. n.
wee/een, teweeken staan. (fig.) B- dans son sang, in
zijn bloed baden, geheel met bloed bedekt zijn, veel
bloed verliezen. - SE BAIGNER, V. pr. Baden, zich
baden, een bad gebruiken, zich wasschee. — (fig.)
Se baigner dans la joie, zich in de vreugde baden,
de vreugde volop genieten. Se b- dans le sang de ses
ennemis, met welgevallen het bloed zijner vijanden
vergieten. II se baigne dans les larmes des mal
hij verheugt zich over de tranen der on--heurx,
gelukkigen.
Baigneur, m., -euse, f. Hij of zij, die zich
baadt, bader m., baadster, f . ; — ook wie op enbare
baden houdt, daarin bedient, badmeester, badhouder m., badhoudster f.; badknecht m., badmeid f.BAIGNEUSE, f. Badhemd n.; zekere soort van kapsel
van kant gemaakt.
Baignoir, m. Badplaats f. (in eene rivier of
ander water) .
$aignoire, f. Badkuip, badtobbe f. , waschvat n. — [Tech.] Pan, aluin- en talkpan, f. (der witlooijers). =-- {Théat.] Parterre -loge f. (wegens
haren badkuipvorm).
Balk allthe, f. [Min.] Soort van lettersteen m
bij 't meer Baikal gevonden.
Bail, m. Huurcedel, huurteil, f. pacht- of huurcontract, pacht- of huurbrie f n.; huur, pacht f. Donner à bail, verpachten, verhuren. Acte de b-, huurcedel, B- à ferme, verpachting van land en goederen;
B- a louer, verhuring van huizen; B- emphytéotique, erfpacht; B- à cheptel, veepacht. Passer un bail,
eene huurceél maken, een pacht-contract opstellen.
(fig. et fam.,) Cela nest pas de mon bail, dat is mijne
zaak, mijn werk niet; dat gaat mij niet aan. Je.
n'ai pas fait de bail, ik heb mij tot niets verpligt.
.

(Plur. Baux.)
Bailladère f., z. BAYADERE.
Bàillant, e, adj. Gapend.
Ballard, m. [Tech.] Druipberrie f., soort van

draagbaar, waarop men de geverwde zijde laat
uitdruipen.
Baillarge, m.A g rit.) Zomergerst f.
Bailie, I. [Mar.] Balie, koelbalie, koksbalie,
scheepstobbe f., doorgaans van eene halve ton ge
Puiser avec des b-, baliën, uitbaliën. —-makt.
[Fort.] Voormalig buitenwerk, n., dat tot voorpost
diende.
Baillè-blé, m. [Tech.] Klaauwijzer n. , z.
BABILLARD.

Báillement, m. Het geeuwen, gapen; gegeeuw,
gegaap n. — [Gram.] Synoniem met HIATUS. —
f Baillement, m. Oud woord voor BAIL.
Báiller, V. n. Geeuwen, gapen; — (fig.) zich
vervélen ; — niet wel sluiten, vaneen wijken, gapen
(van planken , deuren of vensters, kleedingstukken enz.)
Balller, v. a. [Prat. Oud woord, dat zooveel
beteekende als: geven, leveren, ter hand stellen,
[Prat.] B- à ferme, in pacht geven, verpachten. B.caution, borg stellen. B- en paiement, in betaling
geven; B- des fonds, geld schieten. ---- (fam.) Vous
men baillez dune belle, of Vous me la baillez
belle, gij maakt mij daar wat wijs, g speldt my
daar wat op den mouw. — [Pêch.] Zek
ere wyze
van sardfjnenvangen op de kust van Bretagne.

BAILLERESSE
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Bailleresse, f., z. BAILLEUR.
Ballet, adj. m. Stroo- of vleeschkleurig. Cheval b-, vaal of bleekrood paard.
Bailleul, m. Wondheeler, die door handigheid

in 't verrigten van kunstbewerkingen (operatiën)
uitmunt, bekwaam operateur ni. (naar zekeren Nicolaas Bailleul, die zich het eerst in 't zetten van
gebroken of ontwrichte ledematen beroemd maakte).
Báilleur, m. -ease, f. Geeuwer, gaper m.,
geeuwster, gaapster f. — (fam. et prov.) Un bon
bàilleur en fait báiller deux, een gek maakt tien
andere gekken.
Bailleur, m., Bailleresse, f. Hij of zij, die
een land in pacht, een huis iii huur geeft, verpachter,
verhuurder m., verpachtster, verhuurster, f. Le bet le preneur, de verpachter en de pachter, de ver
huurder. — [Corn.] Bailleur de fonds,-hurden
geldschieter voor deze of gene onderneming, geldman m. -- 5 (fam. B- de bourdes, sprookjesverteller,
bedotter, foppersbaas m.
Bailli, m. Balduw, drossaard, drost, hoofd
voormalige regterljke waardigheid.-schoutm.,en
—, In de Maltezer orde: ridder, die in rang boven
een' commandeur staat.— In Zwitserland en Duitschland: ambtman, landvoogd m. — Bailli maritime,
waterschout m.- (Fém. BAILLIVE, omdat men oud
tijds baillif schreef.)
Bailliage, m. Baljuwschap f., de waardigheid,
het gebied van eenen baljuw; ook de plaats zijner
regtszittingen; schoutsambt; — de eerste waardigheid
na die van groot prior in de Maltezer orde. —
Bailliager, -ere, adj. Tot het baljuwschap behoorende, daaraan eigen.
Baillive, f. Baljuwsvrouw f. (z. BAILLI).
Ballon, m. Mondprop, mondbal, mondprang,
knevel m. (om het spreken of schreeuwen of bijten te
beletten) . — (fig. et fam.) Mettre on b- a q n., iemand
tot zwijgen verpligten, zich van iemands stilzwijgend
verzekeren.
-heid
Báillonné, e, adj. (enpart. passé van báillonner) Homme, Chiën b- mensch, hond wien men een'
prop of knevel in den mond heeft gestoken. — [Bias.]
Meteen' knevel of stok ttesschen de tanden, gekneveld
van leeuwen, honden, panthers enz.)
Báillonner, v. a. Een' prop, bal of knevel in
den mond steken. (fig.) Het stilzwijgen opleggen,
tot zwijgen verpligten. — [Tech.] B- one porte,eene
deur van buiten met een' boom sluiten.
Bai.11oques, f. pl. Bonte, verschillend gekleurde
vederen.
Baillotte, f. [Tech.] Bak, schepemmer, schepper m., puts f. (Men gebruikt doorgaans baquet).
Baln, m. Bad, n., het baden, de indompeling
van 't geheele ligchaam of van een gedeelte daarvan
in water of eene andere vloeistof. Prendre un b-,
een bad gebruiken; Le bain est agréable en été,
het baden is in den zomer aangenaam. — Bad, het
water of de vloeistof waarin men baadt: B- de rivière, rivierbad; b- de mer, zeebad. B- de lait,
melkbad; B- arornatique, kruiderbad.— Bad, datgene
waarin men het bad gebruikt, badkuip, badstoo f f.,
waschvat n.: Remplir, vider le b-, de badkuip vullen,
ledigen. — [Méd.] B-s de santé, gezondheidsbaden;
B- simple, eenvoudig bad, waterbad; B- compose,
zamen esteld bad; B- vaporeux of de vapeur, dampbad, stoofbad; B- sulfureux, zwavelbad; B- alcalin,
alkalisch bad, loogbad; B- satin, zoutbad; B- mercuriel, kwikbad; B- cbloruré, chloorbad; B -de boue,
de bourbe etc., slijk-, modderbad, enz. B- de surprise, stortbad. [Méd., Chim.] B- de sable, de een
de vapeur, zand-, asch-. damp- of stoombad.-dres,
— [Chim., Cuis.] Bain-marie, waterbad, marie-bad
(vat met heet water gevuld, waarin men een ander
vat plaatst met de stoffen, die men eene of andere
bewerking wil doen ondergaan): Distiller, chauf er,
cuire au bain-marie, in 't waterbad overhalen, verhitten, gaar maken. (Plur. Des bains-marie.) —
[Phys.] B- électrique, elektrisch bad (waarbij een
ïsoleerd ersoon in gemeenschap met eene wernde elektriseer-machine gesteld wordt) . — B- local
of topij que, plaatselijk bad (waarbij slechts een (doorgaans lijdend) ligchaamsdeel wordt gebaad of besproeid. B- de pieds, voetbad; ook het voorwerp,
waarin men 't voetbad gebruikt. .B- de siège, bad,
waarin men enkel het middendeel des ligchaams
plaatst, zitbad; ook het daartoe dienend vooruierp .
Demi -bain, bad te halves' lijf. Fond de bain, doek,
dien men op den bodem der badkuip legt. — [ Tech.]
-
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Naam van de vloeistoffen en van de vaten, waarin
verschillende stoffen bewerkt worden: [Teint.] bereide kuip, waarin de verwers de te verwen stoffen
dompelen: B- d' alun, de cochenille, aluinbad, cochenille-bad. [Plum.] Koperen pan , met kleurstof
gevuld, waarin de te kleuren pluimen gedompeld
worden. [Arch.] Maconner en b-, de metselsteenen
in eene laag mortel leggen; B- de chaux, aangemaakte kalk. [Métal.] Donner le premierb- aux
plaques de Ier, het ijzerblik afbranden. Mettre un
metal au b-, een metaal in den vloeijenden toestand
brengen. — (Loc. prov.) Cette boisson est chaude
comme b-, die drank is alles behalve Frisch. C'est
un b- qui chauffe, daar broeit eene bui (als bij warm
weder eene wolk regen belooft) - BAINS , pl.
Baden, naam der plaats, waar minerale of geneeskrachtige wateren, warme of koude bronwateren,
worden aangetroffen, badplaats f.: Les b- de Spa,
de Hombourg, de baden van Spa, van Homburg.
Usage des b-, gebruik der baden, badkuur f. Prendre les b-, de baden of de badkuur gebruiken. Saison des b-, badsaizoen n., badtijd m. — Ook de tot
baden ingerigte plaatsen aan het zeestrand of den
rivieroever; het tot baden bestemde vertrek of huis,
badkamer f., badhuis n.; de openbare of bijzondere
inrigting, waar men baden kan gebruiken. B- russes, russische baden, zweetbaden. — (fig. etam.
B- de grenouilles of B- de crapauds, plaats, waar
't water vuil en modderig is, modderpoel, m. — Ordre du bain, badorde f. (engelsche ridderorde); Chevalier de 1' ordre du bain, ridder der badorde,
badridder.
Baïonnete, f. [Mil.] Bajonnet f., geweerdolk m.;
— ook voor man : un bataillon de einq cents b-s.
Baïoque of Bajoque, f., Bajocco, m., kleine
kopermunt in den Kerkeljken Staat, ter waarde
van omtrent 2 1 2 cent.
Bai-rouge, [H. n.' Ringoog m., zekere slang.
Baisé, adj. (en part. passé van barser) Gekust.
Des harengs b-s, zamengekleefde haringen.
m. Handkus m., als bewijs van
hulde, eerbied, onderdanigheid. - BAISEMAINS, m.
pl., Groete, groetenis f., compliment n.: Faites
mes b- a votre soeur, doe mijn compliment aan
uwe; zuster. — (fig. et prov.,, en dan als mannelijk
gebezigd): Faire qc. à belles b-, iets met een gevoel
van onderdanigheid en erkentenis doen. Venir a bof à belles b-, zich onderwerpen, smeekend naderen.
Baisement, m. Voetkus m., het kussen van
den voet of den pantoffel van den paus: Il a été
introduit au b- des pieds de Sa Sainteté, hij is bij
Zijne Heiligheid tot On voetkus toegelaten.
Balser, V. a. Kussen, zoenen: B- qn. it la bouche,
à la joue, au front, iemand op den mond, op de
wang, op 't voorhoofd kussen. B- la main, een
kushandje geven (op de wijze der kinderen). Bune femme, eene vrouw kussen ; — hare hoogste
gunst genieten. — Trekkebekken (van sommige vogels). — (fig. et poet.) Zacht aanraken, streelén: Le
zephyr baise les fleurs; Les Hots de la mer baisent
le rivage. — (Loc. prov.) Vous devriez b- la trace
de ses pas, gij moest niet weten, wat gij hem uit
dankbaarheid doen zoudt. Je vous baise les mains,
ik maak u mijn compliment, ik betuig u mijne genegenheid, hoogachting enz., 't gewone formulier,
waarmede men weleer een' brief eindigde; (iron.)
'k dank je wel! gehoorzame dienaar! (wanneer men
te kennen wil geven, dat iemands voorslag ons niet
aanstaat. — (pop:) B- le babouin, den baviaan kus
gedwongen en slaafs gehoorzamen. — SE BAISER.-sen;
v. pr. Elkander kussen enz. (als boven). — [Géom.]
Deux tourbes qui se baisent, twee kromme lijnen,
die elkander inwendig (d. i. met de holle zijde naar
den zelfden kant gekeerd) raken. — (fig. et fam.)
Deux pains se qui baisent dans un four, twee brooden die elkander in een' oven raken, zamenbakken.
Les cartes se baisent, er is blik in de kaart.
Balser, m. Kus, zoen m.; het kussen, zoenen,
gekus, gezoen n. B- de paix, vredekus; B- de Judas.
Judaskus, valsche, verraderlijke kus. — (Jig. etpoét,)
.

Les roses s' épanouissent sous les b- du soleil ma-

tinal, de rozen openen zich onder de kussen (den
koesterenden, weldadigen invloed) van de morgenzon
Baiseur, m. -euse, f. (fam.) H# of zij. ;die veel
kust, veel van kussen .. houdt, kusser, zoener, m.,
kusster, zoenster f.
Baisonge, f. [H. n.] Uitwas n. op de salie,
doorzekere insecten te weeg gebragt.

13 4BAISOTTER
Balsotter, V. a. (fam.) Gedurig kussen, telkens kusjes of zoentjes geven. — SE BASOTTER, V. p.
Elkander telkens zoenen, gedurig likken.
Baisse, f. Daling, zakking, vermindering f. van
prijs, inzonderheid het dalen van de prijzen der
effecten of andere handelspapieren: Le cours du
change est susceptible de hausses et de b-s, de wisselkoers is aan rijzing en daling onderhevig. Jouer
a In b-, op het alen der staatspapieren handels
maken of speculéren, con t re in in é r e n;-plane
wedden dat deze of die effecten naar de laagte zullen
an; — B- progressive, trapswijze daling. [Mar.]
b- de la mer, 't verval van het water door de
eb. — Ingezakte grond m., gedaald terrein n.
Baissé, e, adj.en part. passé van baisser)
Nedergeslagen, gebukt, naar den grond gekeerd. Il
va au combat tete b-e, hij rukt onverschrokken
ten strijde (zonder het gevaar te zien, te willen zien
of te vreezen) . I1 a donne tête b-e dans le piège, hij
is blindelings, zonder nadenken of overleg, in den
strik geloopen.
B3alssement, m. Vermindering, daling f.
Baisser, v. a. Lager maken, verlagen; lager
plaatsen; nederlaten, doen zakken: B- un mur, een'
muur lager maken; B- un tableau, eene schilderij
lager hangen; B- un rideau, eene gordijn laten vallen; B- les yeux, de ooggin nederslaan; zich verootmoedigen; B- in tête, het hoofd laten hangen,
bukken, zich verootmoedigen. B- la voix, de stem
doen dalen, zachter spreken. B- Ie ton, op gematigder' toon spreken, zich inbinden. B- les marchandises, de waren afslaan, goedkooper maken. [Mar.]
B- (abaisser, amener) une, voile, un pavilion, een
zeil neêrhalen, eene vlag strijken. ( g.) B- pavilion
oft-la lance de ant qn., voor iemand de vlag strijken,
voor hem onder doen of zwichten, iemand als zijn
meerdere erkennen. Baisser une rivière, eene rivier
afzakken. — [Man.] B- la main à un cheval, een
paard met lossen teugel laten loepen. (fig. et am.)
B- 1' oreille, de ooren laten hangen, den moed verliezen, treurig, neërslagtig zijn. (In denzel fden zin
zegt men: avoir les oreilles basses, s'en aller 1'oreille
basse.) — SE BAISSER, v. pr. Bukken, zich buigen,
zich nederbuigen. (Prov.) C'est un homme qui ne
Sc hausse ni ne baisse, 't is een man, die steeds zich
zelven gelijk blijft, die zich niet van zijn stuk laat
brengen. On dirait it l'entendre gu'il n'y a qu'
it se b- et en prendre, 't is of hj maar heeft te
bukken om 't te rapen, 't is of h# 't maar voor
't, oprapen heeft. II na qu' à se b- et en prendre,
h# heeft maar te spreken en h# heeft het; de gebraden duiven vliegen hem in den mond. — BAISSER,
V. n. Lager worden, dalen, zakken; minderen, ver
afnemen, verflaauwen. [Mar.] La mer-minder,
baisse, de eb begint, het water is aan 't vallen. Le
vent baisse, de wind gaat liggen; de wind loopt
naar 't westen. — Le jour baisse, de dag loopt ten
einde. Sa vue baisse, 't gezigt verzwakt. La chaleur, le froid baisse, de warmte, de koude vermindert. Sa voix baisse, zijne stem daalt,,: neemt a,Ce vieillard, ce malade baisse, die grz sward, die
zieke verzwakt, neemt allengs in krachten af. Ce
vin-baisse, deze wijn verliest zijne kracht. Cette
marchandise baisse, die waar vermindert in prijs
(in waarde), slaat af. Les effets publics, les fonds
baissent, de effecten, de fondsen dalen. (fig.) Les
actions de eet homme baissent, son Crédit, sa faveur
baisse, de invloed, het aanzien (crediet) van dezen
gaan vermindert, is aan 't afnemen. zijne actin dalen.
Balssler, m. [Corn.] Hij, die op het dalen der
staatspapieren en renten speculeert , c on t r e mi
neur m.
Balsslêre, f. [Tech.] Grondsop, drabbigg vocht n.,
dat ter hoogte van eenige strepen onmiddellijk boven
de drab of moër (in een wijnvat, olievat enz.) staat.
Baissoir, m. [Sal.] Groote watervergaarbak m.
Balsure, f., of Bisean m. [Boulang.] Weeke
zijde, binnenzijde, kruimzfjde, f., die zijde, langs
welke een brood in den oven tegen een ander heeft
gelegen.
Baltre, f., z. GREBE.
Bajet, m. [H. n.] Oester f. van frïka's westkust, in de omstreken der Groene-kaap.
Baj eire, f. [Numism.] Geldstuk n. of gedenk
elkander liggende koppen-peni.gmtwo
in profit op de beeldzijde.
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Bajoae, f. Deel van den kop eens varkens (en
in ruimeren zin van vele andere viervoetige dieren),
reikende van het oog tot de kaak, kinnebaksham f.
--- [Tech.] Wang f., naam der verhevenheden aan
de zijstukken van een werktuig, b. v. van den lood
-trekd
glazenmakers.
Baj dyers, m. pl. [Arch.] Zijnwren caner sluis;
vleugels aan de hoekmuren der bruggen.
Bajule, m. [Rist.] Stadhouder, gouverneur m.
(in 't latere romeinsche rijk); staatsminister m. (in
de middeleeuwen). — [ list. eccl.] Kruis- en licht
bij de plegtige ommegangen.
-dragem.
Bal, m. Ba l n., danspartij f., dansgezelschap,
dansfeest n. Bal masqué, gemaskerd bal, mommedans m. Bal paré, pronkbal, prachtbal. Bal champêtre, landeljjk bal, danspartij in een' tuin in de open
lucht. — ( fig. et iron.) Donner le bal à qn., met
iemand aan den dans gaan, hem de huid vol geven,
duchtig doorhalen. (fam.) Mettre Ie bal en train,
iets aan den gang brengen, op het touw zetten, op
het tapijt brengen. [Jeu] Mettre une carte au bal,
eerre kaart uitspelen. C'est Ie bal de telle carte, die
of die kaart moet gespeeld worden. (Plur. Bals.)
Baladin, m. (weleer) Tooneelrtanser, koddige
potsenmaker, grappenmaker m.-gebarnmk;—
(in dien zin ook f: baladine, grappenmaakster f.)
Baladinage, m. Het bedrij f van potsenmaker;
— atte boert, ongekuischte scherts f.
flaladolre. mij. Danse bal-, wulpsche, onze
dans m., die weleer op den eersten van Ja--delijk
nuarjen Mei werd uitgevoerd en die niet dan door
pauselijke bullen en koninklijke ordonnantiën kon
afgeschaft worden.
Balafre, f. Snede f. in 't gezigt, of het daarvan
overgebleven likteeken n., schram f.
B alafre, e, adj. (en part. passé van balafrer)
Un homme bal- of als subst. Un balafré , een geschramde, iemand, die eene schram in 't aangezigt
heeft.
Balafrer, v. a. Eene schram in 't aangezigt
geven, met eene schram teekenen.
Balai, m. Bezem m. B- de bruyère, heibezem;
B- de bouleau, rjsbezem, berkenbezem; B- de plumes, pluim- of vederbezem. —[Fauc., Chasse.] Le
b- dun faucon, dun Chien, de staart m. van een'
valk; de behaarde staart van een' hond. — [Mar.]
B- du eiel, wind m., die de wolken verdr 'ft en den
hemel als 't ware schoon veegt. — (Prov.) Il nest rien
tel que balai neef, nieuwe bezems vegen schoon.
Ce domestique fait b- neuf, die knecht past goed op,
asaar t is een nieuwtje, t is een nieuwe b~. —
Elle a roti Ie b-, zij heeft een ongebonden leven
geleid; -- zegt men echter van een man: Il a roti le
balai, dan beteekent dit: hij heeft vroeger ingeringe
luitgeomstandigheden verkeerd, een gering bedr
oefend.
Balaiement, m. Synoniem met BALAYAGE.
alais, adj. [Minér.] Rubis b-, ballas, bleekroode of rozeroode robijn m.
Balaleiga, f. [Mus.] Twee- of driesnarige
citer f., inz. door de rondzwervende heidens of
gitanos bespeeld.
Balanee, I. Balans, f., evenaar m., waag f.,
ieder werktuig om de zwaarte der ligchamen te
bepalen, weegschaal f., schalen f. pl. B- juste, zuivere
balans; Fausse b-. vatsche balans. Les bassins (plats,
plateaux, coupes), In languette, Ie fléau, les coyteaux de la b-, de schalen, de tong, het huisje, de
messen der balans. B- romaine, unster, weeghaak m.;
B- hydrostatique, waterbalans. --- (fig.) La b- de
l'équité et de la raison, de weegschaal der billik
hetd en der rede. — B- politique, staatkundig
evenwigt. La b- de l'Europe, des Etats, het evenwi qt van Europa, van de Staten. -- [Corn.] Het
er, dat het verschil in rekening tnsschen dept
cijfer,
debiteur en den crediteur voorstelt- — staat, dien
een koopman aan 't einde van zeker 't eiperk open
maakt van ontvang en uitgaaf, van debetcredit,
de slotrekening, afsluiting der rekeningen of handelsboeken, balans. B- du commerce, handelsbalans,
verschil tusschen den uitvoer en invoer van een
land, in vergelijking met een ander. -=- [Mar.] Opgave der scheepsgezagvoerders betreffende de door
hen geladen goederen. -- Onzekerheid, weq'elmg,

besluiteloosheid f.: Etre en b-, weifelen, besluiteloos

zijn. La. victoire a été longtemps en - b-, de oeer-

lam van
m. Hekbalk m., bovenste plank van winning bleef lang twijfelachtig, werd,
vergelijken,
weérszj,9den be1UYist. - mettre , on b-,
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het voor en tegen onderzoeken. — Le poids emporte la b-, het gewigt doet de schaal doorslaan.
Cette raison emporte la b-, fait pencher (trébu-

cher) la b-, deze rede heeft de overhand op de
andere, geeft aan de zaak den doorslag. — Tenir
la b- égale entre deux partis, onpartijdig tusschen
twee partijen zijn; — (Loc. prov.) Traire a sa b-,
op zijne zijde trekken. Monnaie endure b-, slecht
geld wil gewogen zijn. Porter droite b-, regtvaardig wegen, billi k en onbaatzuchtig zijn. — [Pêche]
Soort van plat net n. voor de knee f tenvangst. —
Astr.J De Weegschaal, het 7de teeken van den
ier
enriem;
ook een sterrebeeld van den zuideljken
hemel.
Balancé, m. Danspas m., waarbij het ligchaam
van den eenen voet op den anderen zich in de
maat in evenwigt houdt of balanceert.
Balancé, e, adj. (en part. passé van balaneer) Geschommeld, geslingerd, opgewogen. [Peint.]
Figurer bal- e, groupe bal-, goed verdeelde figuur,
groep. [Mar.] Un bátiment Bien balancé dans sa
vuilure, een in zijne zeilen geljkdragtcg schip.
Balancelle, f. [Mar.] Snelzeilend zeescheepje
van napolitaansch maaksel, met één' mast en zeer
groot zeil. (Men ziet ze weinig meer dan op de
spaansche kust.)
Balanceinent, m. Schommeling, slingering,
zweving f., het waggelen, wiegelen, de beweging heen
en weder, het houden van 't evenwigt; -- [Mus.]
trilling f. ; — [Paint.] Sierlijke, regelmatige ver
groepen.
en. — [ Mar.] Het schranken of-delingr
loodljnig zetten der spanten op de kiel. (fig.)—Weifeling, aarzeling f.
Balaneer, v. a. In evenwigt houden, doen
schommelen, slingeren, heen en weder bewegen. —
(fig.) Overwegen, overdenken, in bedenking nemen,
wikken, wegen, vergelijkend onderzoeken: B- les
raisons de part et d'autre, de wederzijdsche redenen tegenover elkander stellen en onderzoeken. Ble pour et Ie contra, het voor en tegen overdenken.
--- Doen opwegen, vere, enen, gelijk maken: B- les
pertes par les gains, de verliezen door de winsten
goed maken, dekken. La nature balance sans cesse
Ie mal par le Bien, de natuur doet steeds het kwade
tegen 't goede opwegen. Ses raisons balancent les
votres, zijne redenen wegen tegen de uwen op, zijn
even krachtig of geldig als de uwen. — Onzeker,
twijfelachtig maken, doen aarzelen, weifelen: Sa
valeur balanca longtemps la victoire, zijne dapperheid maakti de overwinning lang 4wjj felachtsg.
[Com.] B- un compte, eene rekening afsluiten,
doen sluiten, het debet en credit eener rekening door
cijfers gelijk maken. [Peint.] B- un tableau ,
eerre bevallige verhouding tusschen de verschillende
meuren eener schilderij brengen. [Man.] Ce cheval
balance la croupe, dat paard werpt heet kruis bij
't loepen heen en weder, heeft een' schommelenden
gang. [Mar.] B- les efforts des voiles, de zeilen
achter en voor gel2;jkdragtig zetten , zoodat het
schip niet op het roer knijpt. noch te slap op het
roer is. BALANCER, v. n. Slingeren, schommelen,
heen en weder bewegen, waggelen, wiegen, wiegelen, in evenwigt zin; - ( fig.) aarzelen, besluiteloos,
onzeker zijn , in two faling verkeeren , weifelen.
[Chas.] Le verf balance, het hert begint van vermoeidheid te waggelen. Les chiens balancent, de
honden zijn hun spoor niet meer zeker. [Danse]
Den danspas, die balancé heet, uitvoeren, b a l a nc é r e n. -- SE BALANCER, v. pr. Zich heen en weder
bewegen, schommelen, slingeren, zweven, zich in 't
evenwigt houden; een' waggelenden, wiegelenden
gang Lebben; zich op den schommel, den schopstoel,
de wipplank heen en weder, op en neder doen gaan,
schommelen, schoppen, wippen. [Fauc.] Le faucon
se balance dans lair, de valk houdt zich onbewegelijk zwevend in de lucht.
Balaneenr, m. [H. n.] Soort van dikbek m.
in Zuid-Amerika, schommelaar m.
Iialaneier, m. Slinger m., onrust f. (van een
horlogie); zwaaikolf, hefboom m. (aan persen, munt
balanceerstok n2. (der koorddansers);-schroevn);
pompzwengel m. [Mar.] Beugel, ring m (waarna
een kemp a8, eene lamp in 't waterpas blijft han
ook eene kompaslamp. Uitlegger van eene in--gen);
diaansche eano, gemeenlijk van bamboes of rota hout. -- [H. n.] Draadvormig, vliezig
. aankanqel
onder aan eiken vleugel der tweevleugel e insecten,
vleugelkolfje, zweefkolfje n. -- Verva81YU Cr van
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evenaars of balansen , balans-maker, weegschaal-

maker m.

Balaneine, f. [Mar.] Toppenant m., ; gijn-touw n. B-s du grand hunier, groote marstoppenanten. B-s de la cidadière, blinde trjssen; B- de
gul, dirk m. ; B- de grande vergue, groote toppenant; B- de la vergue sèche, bagijnen-toppenant;
B- de misaine, fokke-toppenant; B- de perroquet,
bram-toppenant; B- du perroquet de fouque ,
kruistoppenant; B- de la perruche, grietjes-toppenant; Fausse b-, boze toppenant.
Balancoire, f. Wipplank f. ; schongel, schommel, schopstoel m., schop f,
Balandran of Balandras, m. Soort van
voormaligestaatsiemantel; ook: groveregenmantel m.
Balandre of Belandre, f. [Mar.] Bijlander,
belander, binnenlander m., zeker tlweemastschip tot
goederenvervoer; pleit f.
Balandrier, m. Pleitschipper.
Balane, m. [H. n.] Zeeeikel m., zeepok f.,
zeker weekdier, dat zich aan de klippen, aan de
kiel der schepen of aan 't paalwerk der dijken hecht.
-- Balanide of Balanisté, e, adj. Naar een'
zeeëikel gelijkende. — Balanite, m. H. n.] Zeeeikelsteen, versteende zeeëikel m. — [Bot..] Balaniet m., een e yptische boom met eikelvormige
vrucht. — [ Méd.] Eikelontsteking f., ontsteking van
het roedehoofd.
Balanoïde, adj. Eikelvormig.
Balanophace, adj. Eikeletend (inzonderheid
van vogelen gebezigd). Ook als subst. m.: Un b-,
een eikeleter m.
Balanophore, adj. [Bot.] Eikeldrag end.
Balanorrhagie, f. [Mad.] Sljjmige vloeijing f.
uit den eikel of het roedehoofd, eikelvloed m. -Blanorrhagigtie, adj. Wat tot den eikelvloed
behoort of betrekking heeft.
Galant, M. [Mar.] Bogt, loos f., los- o f slaphangend touw U. Abraque balant ! haal door de loos!
Balantin, m. Angelvisscherij L. op de kust
van Valencia in Spanje.
Balantlophthalme, adj. [H. n.] Met beurs
-vormige
oogleden.
Balanus, m. (pr. —nuce). [Anat.] Eikel m.,
roedehoofd n.
Balaou, m [H. n.] Halfsnavel m., een smakelijke visch van t snoekengeslacht aan de kusten
van Brazilie en in de Antillen. = [Mar.] Soort
van snelzeilende schoener m. in de Antillen.
falasée, f. Katoenen stof van Suratte.
Balasse, f. Haverstroozak m., kafbed n. ; —
koelkruik I. in Opper-Egypte.
Balassor, m. [Corn.] Schorsdoek n., eene
indische, uit boomschors vervaardigde stof.
Balast, m. [Mar.] Ballast m., scheepsbezwaring
van zand, steenen enz., om aan een schip, dat Beene
of ontoereikende lading heeft, den vereischten diep
te geven.
-gane'todivwg
Balastri, m. [Corn.] Venetiaansch goudlaken n.
Balaaste, m. [Bot.] Wilde granaatappel m.
Balanstier, m. [Bot.] Wilde granaatboom m.
Balayage, m. Het vegen, bezenwn, keeren, het
schoonmaken met den bezem.
Balayer, v. a. Met den bezem reinigen, bézemen, vegen, keeren, aanvegen, uitvegen. — (fig.) La
.

r,
robe de vette dame balaye (balaie) le planvlie

het kleedje van die dame sleept langs den vloer. Le

vent balaye le viel, les nuages, de wind veegt den

hemel schoon, dr ijft de wolken weg. Le canon balaya les tranchées, het geschut zuiverde de loopgraven. verdreef den viand uit de loopgraven.

Notre amiral a balayé la mar, les pirates, onze

admiraal heeft de zee schoon geveegd, de aeeschuimeis verdreven.
Balayette, f. (verklw. van balai) Bezmpje n.,
kleine bezem m.
Balayenr, nn., -euise, f. Veger m., veegster f.
[Mar.] Zwabbergast m. B- de rues, straatveger. —
BALAYEUR, in. [Bot.] Zekere paddestoel m., van 't
geslacht der zwammen.
Balaynres, f. p1. heegsel, vaagsel n., vuilnis f.
— B- de m.er, zeeplanten en allerlei kleine voor werpen,die de zee op het strand spoelt.
Baluitle g f. (pr. —cie) Toestand .van kent of
haar, die stamelt; stameling f. La b- de 1'enfunce,
k der kindschheid. — (fig.) Nietighet stamelt '
heden, ben=en. Cet homme ne dit que des b-s.
Balbatiennent, m. (pr. — cie) Het stamelen
—
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of stameren het belemmerd uitspreken der let-

BALLE.

enz. den weg aanduiden, dien een' schip te volgen

of te mijden heeft, bakens zetten, boeijen en tonnen
albutier, V. n. (pr. —cié) Stamelen, slameren, leggen, afbakenen, aftonnen. B- un port, eene hade letters b en l met moeite uitbrengen, eene belem- ven afbakenen. — Eene rivier opruimen, haar voor
merde uitspraak hebben: Cet enfant commence a b-, de vaart geschikt maken.
Balisier, m. [Bot.] Indisch bloemriet n.
dat kind begint te stamelen, de eerste pogingen tot
Balistalre, m.Ant. mil.] Soldaat, die de
spreken te doen. — (fig.) aarzelend, verward, belembalista
(zie BALISTE) iende.
ed
merd over een onderwerp spreken. BALBUTIER,
— Rome'nsch opV. a. uitstamelen, schroomvallig, gebrekkig uitbren- zigter van 't wapentuig in de tuichuizen.
Baliste, f. [Ant. mil.] B a lis ha of ba11i sta f.,
gen: B- un compliment, un róle.
Balbuzard, m. [H. n.] Vischarend, rivier- slinger- of werp tuig, stormtuig n., belégerings-machine bij de Ouden, waarmede zware steenen en
arend m.
Baleon, m. [Arch.] Balkon, uitstek n., bui andere voorwerpen met kracht werden voortgeaan den gevelvan een huis, door--tenrdm.vó slingerd. — [H. n.] Hoornvisch m., een met schild
schubben bepantserde visch in de warmere-vormige
gaans door zuilen of consoles gedragen; — traliehiek n. aan een raam. — [Théat.] Eerste galerij f. zeeën.
Balistique, f. Balistiek, ballistiek,
in de schouwburgen. — [Mar.] Op ene of overdekte galerij f. aan het achter-gedeelte van groote werpleer, werpkunde f., de wetenschap van;t werp
baan, welke de geworpene-geschut,dlrvan
schepen.
Balda q uin, m. Baldakijn, draaghemel; al- voorwerp en in de lucht beschrijven. — Balistigae,
taarhemel; troonhemel; rachthemel boven een lijk- adj. Wat tot de leer van 't werpgeschut behoort,
ballistisch.
tooneel of katafalk; bedhemel, ledekantshemel m.
Balivage, m. [Agron.] Het uitkiezen en merBaléarique, m. [H. n.] Koningsvogel, kroon
kraanvogel, indische paauw m.-reig,balsch ken van 't jonge hout g ewas, dat bij eene volgende
Baleinas, Balénas, m. Teellid n. van den pakking gespaard moet worden.
Baliveau, m. [Agron.] Elke jonge, uit zaad
mannelijken walvisch.
Baleine, f. Walvisch m. Fanons de la b- of voortgebragte boom , die bg 't hakken gespaard
enkel baleine, walvischbaarden m. pl., vischbeen, wordt.
Baliverne, f. Zottepraat m. , beuzeltaal f.,
balein n. Huile de b-, walvischtraan f. Blanc de
b- (ook ten onregte sperme de b- ge/weten), wal praatjes, sprookjes n. pl.; beuzelarij f., nietig lijdsp ermaceti n. (eene vette, vaste, schitterend-schot, verdrijf n.
Baliverner, v. n. Zich met nietigheden, met
witte stof, die opgelost vooral in de hersenen van
den cachelot of potvisch gevonden wordt). — zottepraat ophouden, zotteklap uitslaan.
[Astron.] Walvisch, een groot sterrebeeld van 't
Baliverneries, f. pl. Synoniem met baliverne.
zuidelijk halfrond m.
Ballade, f. eigenlijk: Danslied, dansgezang n. Baleiné, e, adj. Van balein voorzien, met ba- - avontuurlijk voorval, in den vorm van een lied
tem bezet: Corset b-, korset of rijglij f n. met balei- bewerkt, b a l l a d e f. -- (Loc. prov.) C'est le ren; Col b-, baleinen; stropdas f.
frain de la b-. daar komt hij altijd mee voor den
Baleineau of Balei-non, m. Het jong van dag, dat is zijn oude lied, zijn eeuwi g referein.
den walvisch, walvisclrjong n.
Balladelle, f. (verklw. van ballade) Kleine
Baleinide, adj. Naar den walvisch gelijkende. ballade f.
Baleinier, m. [Mar.] Walvischvaarder, groenBalladères, f., p 1. z. BAYADERES.
landsvaarder m., schip ter walvischvangst uitgerust;
Balladin, Balladoire, z . BALAD
— walvischvanger m., hij, die ter walvischvangst
-Baln,m.[H] m.
Soort van lipvisch
uitgaat. —Baleinverkooper.
Ballanchisme, m. [Phil.] Het stelsel van
Baleinière, f. [Mar.] Harpoeniersloep f.
maatschappelijke hervorming van B a l l a n c h e. --Baletnologie, f. Verhandeling over de wal Ballanchiste, m. Aanhanger m. van dat stelsel.
-vjschenordtaëi'
Ballant, e, adj. Golvend, dobberend: Un baton
algemeen.
Balenas, m., z. BALEINAS.
b- sur l'eau (in dien zin verouderd). [Mar.] LosBaleinoptère, m. [H. n.] Soort van walvisch hangend en slingerend : Une voile, une corde b-e.
met eene vetvin op den rug en met langer' en plat- — Aller les bras b-s, met slingerende armen gaan.
ter' kop dan de overige walvischdieren.
BALLANT , m. [Mar.] Slap hangend touw of zeil,
Baleston of Balestron, m. [Mar.] Zeil dat door den wind of de bewegingen van 't schip
-sprietf. geslingerd wordt.
t Balestrier, m., z. ARBALETRIER. — Ba
Balie, f. Bal, kloot, kaatsbal, speelbal, lee-lestri,f.zARBLESTI
el m., in 't algemeen ieder bolrond voorwerp. —
Balètre, f. [Tech.] Spoor van gesmolten me- [Jeu] Jouer á la b-, met den bal spelen, kaatsen.
taal tusschen de voegen van den vorm.
Chasser la b-, uitslaan. Renvoyer la b-, den bal
Balèvre, f. Onderli f. (in deze beteekenis oud terugslaan; (fig.) zich iets van den hals schuiven en
en ongebruikelijk). — [Arch.] Uitstekend gedeelte er een ander mede bezwaren; ook: het antwoord
van den eersen steen bi den anderen; — uitgespron- niet schuldig blijven, vlug en gepast antwoorden,
gen steensp linter m. — [Tech.] Oneffenheden aan den bal terugkaatsen. (In gelijken zin zegt men: Its
de oppervlakten der gegoten stukken.
se renvoyaient bien la b-, zij bleven elkadr geen
Hahn, m. Zeefdoek m., ziftlaken n. voor het antwoord schuldig, de eene zet werd door een' angezifte of gewande graan.
deren betaald.) A vous la b-, gij moet uitslaan„ 't
Baline, f. Pakdoek, paklinnen n.
is uwe beurt om te spelen; (fig.) 't is uwe beurt om
Ballsa g e, m. [Mar.] Het plaatsen van ver dit of dat te doen, ook: dat gaat u aan,
bij de kusten en rsviermonden. —-kenigst dat is op u gemunt. Juger la b-, wel vooruitzien,
[Ane. législ.] Het schoonmaken, bevaarbaarhou- waar de bal moet neêrkomen; (#g.) den uitslag
den der rivieren.
eener zaak voorzien. Aller bien a la b-, zich goed
Baliscorne f. [Tech.] IJzeren band m. om p laatsen om den bal terug te slaan. La b- la perd,
een' smidsblaasbalg.
la gagne, de speler heeft den slag verloren, geBalise, f. [Bot.] Vrucht van het indisch wonnen. — (Loc. prov.) Prendre la b- au bond, de
bloemriet.
g elegenheid bij 't haar grijpen, zich eene goede kans
Balise, f. [ Mar.] Ieder bij de kust of de ri- ten nutte maken. Quand la b- me viendra, als de
viermonden rplaatst kenteeken ter vermijding-van gelegenheid zich voor mij opdoet. Au -bon joueur
klippen, bann, ondiepten, of ter aanduidin g van la b-, of La b- au joueur, de knapste trekt van de
den te volgen weg: baak, boei, ton, stang, staak f. -- gelegenheid partij. — C'est un enfant de la b-, hij
Droit de b-, bakengeld n. ; Inspecteur des b-s, ba- drijft het handwerk zijns vaders, hij is bij dat
kenmeester m. — Dotje werk, dat een weinig bui werk groot gebragt. C'est ma balie, dat is juist iets
naad steekt, • ter aanduiding van de plaats,-tend voor mij, dat is een kolfje naar mijne hand .-- [Mil.]
waar men het breeuwen voor 't oogenblik gestaakt Kogel m., elke metalen bal, van den kleinsten pisheeft. — Jaagpad n. lan g s de rivieren. — [Pêche] too)kogel tot den grootsten kanonskogel: B- à fusil,
Boei ter aanwijzing van de plaats waar een net in a mousquet, geweer-, musketkogel: B- de canon,
den grond is vastgezet.
kanonskogel. Voor kanonskogel zegt men echter
Balisement, m. Het plaatsen van kenteekens meestal boulet, behalve in de uitdrukkingen: Charaan eene kust, aan eene rivier.
ger un canon is balle, den kogel op 't kanon doen;
Baliser, v. a. Door boeijen, bakens, tonnen Des canons de vingt-quatre livres de balie, vierters b en 1.
^
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KALLE -QUEUE
entwintig-ponders, kanonnen, die kogels van vieren twintig pond schieten. B- a feu (b- ardente, bd'artifice, b- lumineuse), vuurkogel , lichtkogel.
B- ramée, kettingkogel, boutkogel. B- morte, matte
kogel. (Loc. fig.) La garnison est sortie mèche allumee, b- en bouche, het garnizoen is met alle
krijgsmanseer uitgetrokken. Ce sont des b-s perdues, 't is vergeefsche moeite. — [Corn.] Baal f.
B- de coton, de laine, de café, katoen-, wol-, ko ffiijbaal. B- de papier, baal papier, tien riem papier
of 5000 vellen. Vendre des marchandises sous
corde en b-, waren in 't groot, zonder monsters
of ontpakking, verkoopen. Marchandises de b-, pak
rondventers-, marskramers-waren (die-kedrags,
doorgaans van mindere hoedanigheid geacht worden). (fig.) Ce sont des mouchoirs, des ciseaux de
b-, 't zijn doeken, scharen van geringe soort. Ju ge
de b-, onkundig regter; Rimeur de b-, ellendig
dichter, rijmelaar. — [Imprim.] Drukbal, inktbal
(nu vervangen door den inktrol) — [ Agric., Bot..]
Vlies, hulsel n., uitwendig bekleedsel van haver,
rogge enz., van vele zaden en van sommige vruchten; schil f., bast m., kaf n. Des b-s d'avoine,
haverkaf. — [ Mar.] B- h queue, kogel, welken de
kalfaterders gebruiken om pik te smelten. — [ Pèche]
Pêche à la balie, soort van visscherij met eene
lijn, die over hare gansche lengte voorzien is van
stukjes hout met haken (baluettes) en aan welker
einde een kogel hangt, die ze doet zinken.
Balle-queue, f. Synoniem met HOCHE-QUEUE.
t Bailer, v. n. Dansen, danskoren vormen. —
(Loc. fam.) B- la queue, zich innemend voordoen,
den bevallige spelen.
Ballet, m. Tooneeldans, schouwspeldans m.,
een door vele personen uitgevoerde figuren-dans
ter voorstelling van eenige handeling, b alle t n. Bpantomime, gebarendans, tooneeldans met gebaren.
Entrée. de b-, voordans, tusschendans, door enkelen
der dansers ter inleiding of afwisseling van een
ballet o f opera uitgevoerd. — (Loc. prov.) Faire une
entrée de b- dansunecompagnie, zich onverwacht
of zonder pligtplegingen in een gezelschap vertoonen
en eveneens vertrekken.
B alleur, m., -ease f. Danser m., danseres f.
Balliarde, f. [Astron.] Naam van eene dir
zoogenoemde vlekken in de maan.
Ballier, m. [Agric.] Bergplaats f. voor het kaf.
Ballon, m. Holle bal; luchtbol, windbol, balton m. (b- aérostatique of aérostat) . B- captif, met
touwen vastgehouden luchtbol; B- perdu, den winden prijsgegeven luchtbol. B- d'essai, proef-ballon,
kleine luchtbol, opgelaten om de rigting van den luchtstroom te onderzoeken. La nacelle du b-, het luchtbolschuitje. La force ascensionnelle du b-, het opstijgend vermogen van den luchtbol. — ( fig. et fam.)
.Proefschriftje n., als voorlooper van een werk, ten
einde den smaak des publieks te toetsen. — Enflé comme un b-, vol inbeelding, vol eigenwaan, op gebla-.
zen. — [Jeu] -Vlet leér overtrokken windbol of met
lucht gevulde blaas. — [ Artill.] Een met granaten,
kleine bommen, steepen enz. gevulde holle kogel of
cilinder, granaat-, bom-, steenkogel. — [Artif.
Bordpapieren, met vuurwerk gevulde bol, die inde
hoogte ontploft. — [Chico.] Koeel fiesch f., bol, ballon m., bolvormige ontvanger bij vele chemische ver
Tech.] Bereide kluit m. potaarde,-rigtne.—[
aardkluit voor de bewerking gereed. — [ Mar.] Zeer
lang en smal siameesch roeivaartuig n., dat uit een'
eenigen boom gemaakt is. [Géogr.]I Ronde bergtop
M., afgeronde bergkruin. f.
Ballonné, e, adj. [Mid.] Opgezet, gespannen
(inz. van den buik).
Ballonneulent, m. [Méd.] Opzetting, opzwel
opgeblazenheid f. (van den buik) .
-ling,
Ballonher, V. a. et n. [Méd.] Opzetten, bolvormig uitzetten, spannen. Les vents ballonnent
(font ballonner) le ventre. - SE BALLONNER, v.pr.
(fig.) Opbollen, zich bolvormig opzetten : Sa robe
de sole se ballonnait a la jupe, haar zijden kleed
bolde bij den rok op.
Ballonnier , m. Windbalmaker, windbalverkooper m.
Ballot, n1. (verkiw. van balie) Baaltje n.,
kleine.baal f., koopmansgoed, pak n ; soms ook voor
eene groote baal, een grootpak gebruikt. B- de li vres, pak boeken. — ( Loc. .) Voila votre vrat b-,
cela fait Pico votre b-, daar hebt gij juist uwe gading, dat hebt gij juist noodig.
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Ballottade, f. [Man.] Zekere luchtsprong in.
van het paard, waarbij het tusschen twee palen de
vier pootera in de lucht werpt.
Ballottage, m. Stemming of verkiezing f. bij
meerderheid van stemmen, uitgebragt door balletjes
(ballottes) of door witte en zwarte boonen, door
briefjes enz., ballottage, ballottéring f.
Ballotte, f. Stemballetje, kiesballetje, -boontje
n. (Men zegt nu liever boule) . — [Bot.] Zwarte
maluwe, stinknetel f., andoren m. — ( Tech.] Korf,
draagkorf m., mand f.; vat n., waarin de geoogste
druiven gelegd worden.
Ballotté, e, adj. (en part. passé van ballotter) Vaisseau b-. Heen en weér geslingerd schip n.
— Affaire b-, rijpel jk overwogen, wel gewikte zaak f.
Ballottenient, m. Het slingeren, heen enwekr
bewegen van niet vaststaande voorwerpen.
Ballotter, v. a. Heen en weir bewegen, seingeren, schudden: La mer nous a ballottés pendant
trois jours et trois nuits sans relache, de zee heeft
ons drie dagen en drie nachten achtereen her- en
derwaarts geworpen. — (fig.) B- one affaire, eene
zaak van alle kanten beschouwen, haar wikken en
wegen, rijpelijk .overleggen, er over beraadslagen, —
B- cpn., iemand om den tuin leiden, hem met ijdele
belo/ten ophouden of paaijen, hem in onzekerheid
houden, iemands geduld en ligfgeloovigheid mis
deux candidats, door stemopneming-bruiken.—B
beslissen, wie van twee candidaten zijn doel zal
bereiken. Il a dté ballotté avec son cousin, er is
tusschen hem en zijn neef geballotteerd. —
[Fond.] De ijzerstaven tot bossen of bundels pak
- BALLOTTER, v. n. Heen en weér bewogen-ken.
worden, schudden, schokken krijgen: Cette fenêtre.
cette porte ballotte, dat venster, die deur staat
heen en weir te slaan. — Zich van balletjes, boontjes
enz. bedienen om de stemmen op te nemen, b a t1 o t t é r e n. — [ Paume] Elkander den bal uit
joks, bij wijze van proefneming, toeslaan, zonder
eigenlijk te spelen. — [ Man.] Met het gebit in den
bek spelen.
Ballottin, m. (verklw. van ballot) Baaltje,
pikje n. — [ Rist. mod.] Naam der knapen (ballotini) , die bij de verkiezing van een' doge Venetii
met eene bus bij de nobili rondgingen, om hunne
stemballetjes op te halen.
Ballottine, f. [Chim.] Het bittere bestanddeel
der stinknetel of zwarte maluwe. — [Cuis.] Gekruide en in papier gewikkelde stukjes vleesch.
Balnéabie, adj. Eau b-, tot baden geschikt
water, goed badwater n.
Balnéographe, m. Schrijver m. over de beden. — Balneographie, f. Verhandeling f. over
de baden, badbeschrjving, badleer f. — Balnéographique, adj. Wat tot de kennis der baden
betrekking heeft. — Balnéotechnie, f. Badbereidingskunst. — Balnéotechnique, adj. l at
die kunst betreft.
% Baloehe, m. Monnik, die predikt noch biecht
hoort.
% Balocher, V. n. Langzaam door de straten
rondrijden.
Baloire, f. [Mar.] Scheerstok, scheerstrook,
scheergang, zetgang m., lang stuk hout, dat den
vorm van een schip bij 't bouwen bepaalt.
Báloise, f. [.Hortic.] Driekleurige tulp f.

te

Balon , Balott'ade, Balottin, z. BALL...
Balonane, f. [Minér.] Cilindervormige steen -

zoutmassa f.

Baloord, m., -e, f. Dom en lomp mensch, bot

lummel m.

Balourdise, f. Domme, lompe streek m., lomp

-terik,bomul

plompheid f., onoverdacht gezegde n.
-heid,
Balsaméléon, m.Pharm.] Balsemolie f.,
met balsamieke bestanddeele
n doortrokkene olie.
Balsainier, m. [Bot.] Balsemboom, balsem
-struikm.
B alsamifère , adj. [Bot.] Balsemdragend,
balsembevattend.
Balsamiflues, pl. [Bot.] Balsemdragers m.
pl., eene planten familie, waartoe de groote boomen
van Noord-Amerika en Azië behooren, die uit hunne
schors in overvloed liet harsachtig sap, dat den
naam van balsem draagt, opleveren.
Balsamine, f. [ Bot.] Balsemijn f. , springkruid, springzaad n. B- des jardins, tuinbalsem n;
B- des bots, woudbalsemijn.
Balsanlique,
Naar balsem gelijkend, bal-

asij.

4 38

BALSAMITE

--

semachtig, balsamiek, — welriekend , geurig ,
streelend, geneeskrachtig. Odeur b-, balsemgeur.
Air b-, met geuren bezwangerde lucht.

Balsamite, Menthe-coq, Tanaisie, f.
[Bot.] Tuinbalsem m., vrouwenmunt f., muntbalsem m., reinvaren, wormkruid n.
Baltimore, m. [H. n.] Baltimore-vogel m.,

fluitende vogel, soort van wielewaal m. — [Bot.]
Zekere Marylandsche plant met straalswijze bloemen.
Baltique, f. Oostzee f. — Ook als bijv. gebruikt: La mer b-, de Oostzee, Baltische zee; Les
provinces b-s, de Oostzee provinciën (russische provincien aan de Oostzee) .
Baluce, m., z. BALUX.
Baluettes, f. pl. [Pëche], z. onder BALLE.
Balustrade, f. [Arch.] Op stijlen of kleine
kolommen rustende leuning f., b a 1 u s; t r a d e t.;
open hek, hekwerk, staketselwerk n., balie f.—[Mar.]
B- de la galerie, leuning van den westergang.
Balustre, m. Kleine uitgewerkte leunen pij-

ler m.; ook de leuning of balustrade zelve. [T ech.]Elk
pijler- of hekvormig sieraad; —de dekplaat f. van
't sleutelgat aan een slot; — de spijlen in den rug
van een' stoel. — [ Mar.] Eiken stuk hout aan den
voorsteven van eerre galei, om dien tegen de wnjving van het kabeltouw te beschermen. —(fig.) Entrer
dans le b-, toegang aan de tafel of aan 't lever van
een' vorst hebben. Les dais et les b-s ne rendent
pas un 'homme plus heureux, de uiterlijke eerbewi ngen maken een' mensch niet gelukkiger.
WalustrC, e, adj. (en part. passé van balustrer)
Door eene balustrade omgeven: Une terrasse b-e.
% Batustrer, V. a. Met eene balustrade ver
omringen.
-siernof
Balux, Balace, m. [Miner.] Goudvoerend
zand n.
Balvang, f. Lokaas in de gedaante van karhanen, om deze er mede te vangen.
Balzan, m. Zwart of bruin paard met witte
plekken aan de voeten. — Balzane, f. Naam
dier witte plekken.
Bambin, m. Zuigeling m. en f., schootkindje,
wichtje, knaapje n.
Gamble, m. [H. n.] Soort van zeer kleine
lijster van Guiana
Bambochade, f. [Peint.] Grillige., vreemdsoortige afbeelding van menschengestalten_., laaggrappige voorstelling van dorpskroegen, jaarmark
ten, boerendansen enz. (zoo geheeten naar den
nederlandschen schilder Pieter van der Laar, om
zijne wanstaltigheid bijgenaamd Bamboccio —
Grappige voorstelling van het landleven, de koersche zeden en gebruiken.
Bamboche, f. Groote draad- of ledepop f. —
Kort, dik, ineengedrongen mensch, misvormde
dwerg, dreumes m. — Bamboesriet n. voor rottingen. - BAMBOCHES, pl. Ongepaste grappen, grillen, zotternijen, dartele kuren; (pop.) grove uit
ijen f. pl. Se livrer à des b-,-spatinge,zwlr
rinkelrooijen, zich aan groveuitspattin gen overgeven.
Bamboeher, V. n. (pop.) Rinkelrooijen, rond
-zwiern,utspabmochéren.
Bamboeheur, m. Losbol, zwierbol, lichtmis m.
-

(Fém. BAMBOCHEUSE).

Bambou, m. [Bot.] Bamboesriet n., rietgewas
in Oost-Indië, dat somtijds wel 20 meters hoog en
6 decimeters dik wordt en in zeer vele behoeften
van de bewoners der warme landen voorziet. —
Bamboesstok, bamboesrotting m. (canne de b-).
Bambusacé, e, adj. tBot.] Naar bamboesriet gelijkende.
Ban, m. Afkondiging, bekendmaking f. Battre
un ban, battre le ban, omklinken, uitklinken, het
bekken slaan (zoo als dat door de omroepers geschiedt); (fig. et triv.) liegen, bedriegen. — Les bans
de manage, de huwelijksgeboden, de bij de wet
voorgeschrevene afkondigingen van een te sluiten
huwelijk. — [ Féod.] Oproeping f. van den adel tot
de krijgsdienst, ban, heirban m. ; de dus opgeroepen
edelen zelven. Convoquer le ban et l'arrière-ban,
den voor- en den achterban, de onmiddellijke en
middellijke leenmannen oproepen; (fig.) alle mogelijke
hulp inroepen; eene algemeene oproeping van zekere
personen, zoo als vrienden, bloedverwanten enz.
doen. — In 't algemeen beteekent ban het weerbare
gedeelte der bevolking, dat in de volle kracht des
levens is, terwijl men door arrière-ban de reserve
der meer bejaarde lieden verstaat, die enkel in ge.

BANCAL.

val van nood onder de wapens geroepen worden. -Ban m., verbanning, ballingschap f. ; rijksban m.
vonnis, dat in de middeleeuwen door den keizer
en het rijk werd uitgesproken tegen degenen, die
zich aan majesteitsschennis of aan 't verbreken
van den landvrede hadden schuldig gemaakt, —
Titel eener oude rijkswaardigheid' in Hongarije,
Dalmatië enz., landvoogd, bannus, ban m. — [Féod.]

Four à ban, Moulin à ban, z. BANAL. Ban it vin,
z. BANVIN. — [ Cam.] Soort van zeer fijn en glad
•indisch neteldoek n.
Banal, e, adj. [Féod.] Banheerlijk, aan het
dwangregt of gedwongen gebruik onderworpen (van

voorwerpen gebezigd, tot welker gebruik een heer
zijne vassalen of onderdanen dwingen kon en waarvan hij zekere inkomsten trok : Moulin banal, Four
banal (of Moulin, Four à ban), dwangmolen, dwangoven m. — (fig.) Tot ieders beschikking, voor ieder
gereed, veil, b a n a a 1: Témoin b-, Amitie b-e. —
ook ; afgesleten, afgezaagd, overal aangebragt, ver
te veelvuldig gebruik gemeen of plat-bruikt,do
of onbeduidend geworden, b anaal : Excuse b-e,
Compliment b-. (Plur. m. banaux.)
Banalité, f. [Féod.] Dwangregt n., dwang
-gertidh,banlke itf.,h
regt, dat een heer had om zijne onderhoorigen tot
het gebruik van zijn' molen, zijn' oven, zjjne wijnpers enz. te verpligten. — (fig.) Dire ou ecrire des
b-s, alledaagsche, platte, afgezaagde dingen zeggen
of schrijven.
Banane, f. Banaan, adamsvijg, paradijsvfjg,
pisang-vrucht f., vrucht van den banaanboom of van
den banaan pisangboom. — Ook als adj. : Figuebanane.
Bananerie, f. Banaanboom-plantaadje f.
Bananier, m. Banaanboom, pisangboom, pa-

radijs- of adams-vijgeboom m.
Bananiste, m. [H. n.] Pisangvogel m.
Bananivore , adj. Bananen-etend, wie zich
voornamelijk met bananen voedt.,
Banat, m. Naam eener provincie door eersen
bannus (z. BAN) bestuurd, banaat n., inzonderheid
het voormalig banaat van Temeswar in Hongarije;
— de waardigheid van bannus.
Banatte, f. [Tech.] Talkmand f. (ter kleinzing van het talksmeer).
Banc, m. (pr. ban) Bank, zitbank f.: B- de
bois, de pierre, de Ier, de gazon, houten, steenera,
zeren, zoden-bank. B- à dos, bank met eene ruguning, leuningbank. B- d'é glise, kerkbank. B- des
accusés, bank der beschuldigden. [Mar.] B- a coucher, tuimelbank: B- de galère, B- de vage on de rameurs, galei-bank, roetbank, doft f. — (fig.) De
gezamenlijke personen, die op eene bank zitten:
Un boulet emporta tout un b-, een kanonskogel
nam al de roeijers van dezelfde bank weg. Le odes ministres, de in noblesse, des évèques (in openbare vergaderingen), de bank der ministers, des
adels, der bisschoppen, voor : de ministers, de adel,
de bisschoppen. Les b-s de l'école, de schoolbanken,
voor: de school, 't collegie, de scholieren, de studenten; Etre sur les b-s, de lessen van een collegie
bijwonen; zich ter promotie (bevordering) aangemeld hebben. — (fig.) S'asseoir sur le b- de qn.,
zich naast iemand plaatsen, hem ter zijde treden,
iemand in kunde af verdienste evenaren, met iemand
wedijveren. — [ Tech.] B- de cuve, knipbank, houten bank om de brouwkuip. B- à tirer, trekbank
(der draadtrekkers). B- a souper, snijbank. B- à
river, klinkbank (der horlogiemakers). B- de papetier, legstoel m. B- d'imprimerie, drukbank. —
[Chir.] B- d'Hippocrate , Hippokratische bank
(tot het zetten van ontwrichte en gebroken ledematen, nu buiten gebruik). — [ Mar.] B- de sabie , droogte , plaat , zandbank f. B- étroit at
long, rif n. B- de glace, ijsveld n. — Géol.] Bank,
laag of schicht f. van vaste zelfstandigheden.
[Carr.] B- de pierre, steenbank, steenbedding f.
B- de cie!, dekbank, eerste laag in eene steengroeve,
die haar tot hemel of zoldering dient. -- H. a.]
Tallooze schaar of zwerm visschen vanezelfde
soort, die zich aan eene plaats ophouden en gezamenlijk trekken of reizen: B- de harengs, haringzwermen. B- d'huitres, oesterbank, oesterplaat f.
Bancal, e, adj. Krombeenig. — Ook als subst.;
Un bancal, une bancale, een, eene krombeenige.

y

(Plur. m. bancals).

Kromme sabel.

- BANC.AL,

m. [Armur.]

BANDOITLIÈRE.

-

BANCASSE

Bancasse, f. [Mar.] Scheepskis t f., die tot
bank en bed dient; bank achterin eene galei; dwarsbalken of houten ter versterking van sommige stuken; plank, die men op twee stutten plaats om
tijdelijk tot stut aan werklieden te dienen.
Banche, I. [Géol.] Kleiachtige mergelbank f.,
vlakke en zachte steen rond in zee. — [Mar.]
Klippige bank. — Mac. Stamptafel, vormbank f.
De hoeveelheid stampBanehée, f. [Mac
aarde, die de werkman te gelijk bewerkt; — ook
de c^ rondsto fl'en, waaruit het leem wordt zamengesteld.
Bancksie, 1. pl. [Bot.] Plant van het geslacht
der klootbloeme^i.
Banco, adj. (ital.) [Corn.] Benaming van den
muntvoet, waarnaar het geld bij de bank berekend
wordt, in onderscheiding van de veranderlijke
waarde van 't courante geld. Marcs-banco, marken-banco n., hamburgsche rekenmunt, ter waarde
van 87 1 12 cent.
Banconliers, m. pl. [Bot.] Planten met afgezonderde bloemen van verschillende geslachten.
'Bancroche , adj. Krombeenig (uit schimp
voor bancal en rachitique gebezigd). — Ook als
subst.: Un, une bancrocbe, een, eerre krombeenige.
Bandage, m. Zwachtel in., verband, wond
breukband (b- herniaire); — de kunst om-verband;
verbanden aan te leggen: Ce chirurgien entend Bien
ie b-, die heelmeester is bekwaam in 't verbandleggen. — [Tech.] Metalen band m. of beslag n.
om een wiel of ander soortgelijk werktuig, radscheen f. — [Armur.] Spanstukken .^. pl.
Bandagiste, m. Breukbandmaker, breukband
zijn hoofdvak van-verkopm.;wndhler,i
't verbandleggen maakt (chirurgien b-), breukmeester m.
Bande, f. Band n., strook f., omwindsel n.,
omslag, reep m.: B- de fer, de cuivre, ijzeren,
kop eren band. B- de toile, reep linnen; B- de cuir.
lederen band, riem m. ; B- d'une saignée, laatband;
B- d'une plaie, zwachtel m. ; B- de papier, papier
Envoyer un journal sous b- par la poste,-strok;
een dagblad onder kruisband met de post verzenden. [Arch.] Lijst f., rand m. (doorgaans platebande geheeten). — B- de billard, biljartband:
Jouer par b-, op den band spelen; Faire la bilie
par b-, de bal op den band maken; Etre collé sous
b-, digt onder den band zitten. — [Bias.] Band,
breede dwarslijn, die van de regter- naar de linkerzijde dwars over het schild loopt. — [Mar.] Zijde f.
boord n. van het schip: B- de sahords , laag
van de poorten f. Mettre un vaisseau is la b-,
een schip krengen, het over ééne zijde leggen om
de andere zijde te herstellen; Tomber, donner a
la b-, over zij vallen. Etre b la b-, overhellen.
Donner une demi b-, het schip een gang of wat
overwinden. Tout le monde à la b- à tribord of
à babord ! Allehens (alleman) aan stuurboord of
aan bakboord. Jeter is la b-, stortgoederen over
ééne zijde werpen. Larguer en b-, in eens los gooij en. En b- ! gooi los! ook wel enkel: los! Le vaisseau fait la b-, het schip heeft eene slagzij. Le
vaisseau prend une forte b-. het schip haalt sterk
over. B-s, pl. Presenningnaad m. ; B-s de ris,
rifbanden; B- de fer, ijzeren platen. Courir la bdu nord, zijn' streek om de noord houden. Le
vent est de la b- du sud, de wind komt van
de zuidzijde. — j Astr.] Les b-s de Jupiter, de
Saturne , de donkere strepen , die men op Jupiter en Saturnus waarneemt. — Imprim.] Naam
der beide slakken of goten, lan
gs welke de
slede of kar der- pers zich beweegt. — (fig.) Un
b- de gazon, eene strook gras, een lang en smal
grasperk n. Une b- de terre sépare nos deux propriétés, eene strook grond scheidt ons beider eigen
Des b-s lumineuses s'étendaient à 1'horizon,-dom.
luchtstrooken, heldere strepen strekten zich aan de
kim uit. — Bende, krijgsbende, schaar, horde f..
troep m. Une b- de soldats, eene bende soldaten:
Une b- de voleurs, eene rooverbende, een dievenrot n. Une b- de grues, eene vlagt, een zwerm
kraanvogels. Une b- de boeufs, eene drift ossen.
Voilà une b- joyeuse, datisdaar een vrolijk gezelschap, een lustig hoopje volk. Faire b- à part, zich
van 't gezelschap wonderen. ,-j- Ne tenir part ni
M, onzedig blijen, noch voor noch tegen zzln.
1- Faire b- et lice, zich verbinden, zamenrotten. —
[.Hist.] B- noire, zwarte bende, naam der duitsche
.
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landsknechten (lansquenets) , wegens de kleur hunner vaandels; ook de naam der troepen van Jan
van Medicis, die bij den dood hues aanvoerders in
1526 den rouw aannamen; — in Frankrijk sedert
de omwenteling de naam der speculanten, die gezamenlijk kastcelen, oude abdijen enz. aankoopen,
meestal om die te slechten.
Bande, e, adj. (en part. passé van bander):
Plaie b-e, verbonden wond. Are b-, gespannen boog.
Yeux b-s, geblinddoekte ooggin. Avoir l'esprit b(beter tendu) ingespannen zijn, met alle aandacht
werken.
Bandeau, m. Hoofdband .. hoofdwindsel n.;
haarband m., wrong f. B- royal, koninklijke hoofdband, diadeem m. — Blinddoek in. (fig.) Avoir un
b- sur les jeux, geblindhokt zijn, door hartstogt,
vooringenomenheid , onkunde enz. verblind zijn;

Faire tomber (arracher) le b- de dessus les yeux
de qn., iemand de ooggin openen, zijne dwaling
wegnemen. [Arch.] Gladde lijst f., glad lijstwerk n.
aan raam- en deuropeningen. — [Artiil.^] Een der

stukken van 't beslag eener geweerlade.
Bandelette, f. (verklw. van bande.) Bandje n.,
smalle band m., zwachteltje; — lint n., strik m.
(waarmede men het hoofd der afgoden en slagtoffers
versierde) — [Arch.] Effen lijstje n., regel m.
Bander, v. a. Met een' band, een' zwachtel
omwinden, binden, verbinden, zwachtelen, een ver
aanleggen; eenen blinddoek voordoen, blind--band
doeken, blindhokken: B- une plaie, eene wond ver
B- les yeux a qn., iemand blinddoeken. —-binde.
Spannen, in spanning brengen, uit- en opspannen;
B- un arc, un pistolet, een' boog, den haan van een
pistool spannen; B- une caisse, een' trommel opspannen; B- un cable, een kabel spannen of aan
Le vent commence à b- les voiles, de wind-halen.
begint de zeilen te spannen, te vullen. (fig.) B- (liever
Tendre) son esprit, zijn' geest inspannen. (Loc.
prov.) B- sa caisse, zich uit de voeten maken.— [Mar.]
Want, stagen en pardoens aanzetten. B- une voile,
een zeil banden. [Arch.] B- la voute, het gewelf slutten, de slotsteenen aanbrengen. — [Jeu] $- la balie,
den bal met het raket opvangen en in 't kaatsnet werpen. B- les dames, de schijven te veel op één veld Opeen
hoopen (bij het triktrakspel) . — [Patiss.] B- une
tourte, eene taart met smalle deegreepen overkruisen.
SE BANDER, v. pr. Zich verbinden, zich zelven een
verband aanleggen; — zich hardnekkig verzetten; zamenspannen (in dien zin verouderd) - BANDER , v. n.
Gespannen zijn, strak, stijf staan: Cette corde
bande trop, dat touw, die snaar staat te strak.
Banderean, m. Trompetsnoer, trompetlint n.
Banderole, f. Breede wimpel m., — lintje of
strikje n. (aan een of ander voorwerp tot sieraad
aangebragt . [Mil.] Geweerriem , draa g riem m.,
kordogeheeten; —patroontaschnriem
vroeger ook
riem. — Trompetkwast m.
Banderolé, e, adj. [H. n.] Met dwarsstrepen
van eene andere kleur dan de grondkleur geteekend.
Bandière, f. [Mar.] Soort van zyden banier f.
in den masttop, waarop de wapens van den vorst
geborduurd zijn (in die beteekenis oud). — [Mii.]
Une armee cam ée en front de b-, een leger, in
regte linie met de vaandels aan het front neérgeslagen. — [Cam.] Soort van gestreept bombazin n.
Bandine, f. [Bot.] Volksnaam van de boekweit f.
Bandingue, f. [Pêche] Lijn aan een vischnet,
om het b2 j a(loopend water staande te houden.
Bandins, m. pl. [Mar.] . B- de l'espale, de kus
pl. in het achterste gedeelte van Bene-senbakf.
galei vóór de kajuit; B- de la poupe, westergang rn.
van eene galei.
Bandit. m. Straatroover, struikroover, bandiet; landlooper, vagebond m. — (fam.) Il est fait
comme un b-, hij ziet er zeer verdacht uit. Vivre
comme un b-, een ongeregeld, liederlijk leven leiden.
C'est un vrai b-, hij spot met alle welvoegelijkheid
en wet.
Bandoir, m. [Tech.] Spanstok, spannagel m.
(der passementwerkers); — metalen spanveêr f.
Bandore, f. [Mus. Luitvormig speeltuig n.,
ien f.
russische luit of mandolien
Bandouiler, m. Voormalig roover in de Pyreneen; — gaauwdief, schelm m.
B andoulière, f. Schouderriem , draagband,
hangriem, sabelkopp el, patroontaschkopp el, bandetier m. — (fig.) Donner la b-, tot veld- of boschwachter aanstellen; Oter la b-, een veld- of bosch—

.
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BANE

wachter van zijn' post ontzetten. -- [H. n.] Gereepte lip.visch m.
Bane, f., z. BANNE.
Baneau, m., z. BANNEAU.
Bangemer, m. [Corn.] Gewerkt kamelot n.
Bangi, Bangue of Banque m. [Bot.] In-

dische hennep, welke men kaauwt en rookt.
Bangie, f. Soort van zeewier n., waarvan men
8 o/'9 soorten kent.
Bangon, m. [Vétér.] Onderkaaksgezwel n. der
schapen.
Banque, z. BANGI.

Baniahbou, m. [H. n.] Chinésche meerle, bengaalsche lijster f.
Banyan, m. pl. Baniaan m., lid van de han
Indiërs, welke aan de zielsverhuizing-delskatr
gelooft; een tolk en onderhandelaar dier kaste. —
Bot.] Baniaanboom, vijgeboom der Banianen, inische vijgeboom m., welks neérhangende takken in
den grond wortel vatten en nieuwe stammen vormen,
die op gelijke wijze weder andere takken en stammen
voortbrengen enz. zoodat één zoodanige boom een
klein bosch van 1600 schreden in omtrek kan vormen. - BANIA:NS, n. pl. Oost-Indische of chinésche
slaaprokken van gewatteerde zijde.
Banistère, f. [Bot.] Banisterie, f. eene plant
van Brazilië en de Antillen, die zich als het klimop
aan de booroen hecht.
Banlieue, f. Gebied, grondgebied, gemeente
rondom eene stad (in, Friesland k lo k s (a g-grondm.
geheeten); — weleer: regts ebied n., jurisdictie f.
Barmasse, f. [Tech.] Groote berrie of draag
wegvoering der asch in de zoutziederjen.-barf.to
— Groote mand f. der zeepzieders ter kleinzang van
het vet.
Bai.ne, f. Dekkleed n. (synoniem met bathe, z.
ald.) — Groote, langwerpige teenen mand of ben f.,
tot inpakking en vervoer van zekere waren. In dezen
zin heeft het twee verkleinwoorden, banneau en
bannette, die weinig in gebruik zijn.) — [ Mar.] Tent
over eene sloep of schuit. — Kolenkar f..
Banneau, m. (verkleinwoord van banne, z. ald.)
Tuimelkar, vuilniskar f., ligt tweewielig handvoertuig n.— Lastkorf, rugkorf m. (bij den wijnoogst.)
Banneau of Bouée, [Mar. Boei op het anker.
Banner, v.a. Met eendekkleed of zeil overdekken.
[Mar.] De tent overhalen.
Banneresse, f. Vrouw van een banneret of
baanderheer.
Banneret, subst. m., ook adj. Seigneur banneret, Baanderheer ni., een edelman, die het regt had
Bene banier te voeren.
Banneton, m. [Pêche] Vischkaar f. — [Boulang.] Ben f. of teenen mandje n., inwendig met
doek bekleed, waarin men het ronde brood laat rijzen.
Barnette, f. (verklw. van banne) Bij de boe
een zeker getal stierenhuiden. (Zie de andere-kaniers
beteekenissen Op BANNS en BANNEAU.)
Banni, e, adj. (en part. passé van bannir) Gebannen, uitgebannen, verbannen.
Banni, m. Banneling, balling, verbannene m.
Barmie, f. [Jar ] Regterlilke afkondiging f. van
verbod of vergunning. Temps de b-s, tijd waarin
't verboden was het vee in de weiden te laten grazen.
-+- Bannier, adj. [Anc. législ.] Synoniem met
BANAL. — Als subst. m. de aan het dwangregt onder
(zie BANAL) .
-worpen
Bannière, f. Vaandel, vendel n., standaard m.,
veldvaan f., veldteeken n., banier f.; — Kerkbanier, gildevaan, die bij plegtige ommegangen wordt
gedragen. — [ Mar.] Vlag, die de natie aanduidt,
waartoe het schip behoort, .nationale vlag f. — Des
voiles -en b- uitwaaijende zeilen, waarbij de schooten opgestoken zijn. Mettre les perroquets en b-,
de bra lmschooten laten los springen of loopen. —
(fig.) Se ranger sous in b- de qn., zich aan iemands
zijde scharen, zijne partij kiezen. (Loc. prov.) Aller
au devant de qn. avec la croix et la b -, iemand
met alle deftigheid te gemoet gaan, . in alle staatsie
afhalen. I1 a fallu l'aller chercher avecla croix et
la b-, hij is niet dan met veel moeite kunnen overgehaald worden; men moest hem met pauken en
trompetten afhalen. Cent a ns b-, cent ans civière,
mettertijd raakt de beste adel in verval. f Faire
de pennon b -, in rang verhoogd worden. Porter b-,
ten oorlog trekken. Faire b -, zich beroemen, pogchen, snoeven.
Bannir, V. a. Bannen (wegens misdrijf), ver-
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bannen, uitbannen, ter ballingschap verwijzen; —
(Tg .) van zich verwijderen, uitdrjven, van een gezelschap uitsluiten. Ook van zaken gebezigd: B- le
luxe, le vice, de weelde, de ondeugd verbannen.
B- toute crainte, alle vrees laten varen. B- toute
hopte, toute pudeur, alle eerbaarheid, alle schaamte
afleggen. - SE BANNIR, V. pr. Zich verbannen, zich
voor goed uit eene plaats, uit een gezelschap ver
b- du monde, zich van de wereld-wijdern.S
afzonderen.
Bannissable, adj. Verbannenswaardig.
Bannisseinent, in. Verbanning, uitbanning,
verdrijving f. uit het land (als onteerende straf),
ballingschap f.
Banque, f. [Corn.] Bank, wisselbank f., geldhandel m. door wissels. Faire la b -, wisselzaken
drijven. Bien entendre la b -, de bank- of wissel
vloed verstaan. (Prov.) Sa b- est it fond, à-zaken
sec, zijne ondsen zijn ten eind, hij zit op het drooge.
— Bank, lands- of stadswisselbank, openbare kas f.
eene inrigting tot verlevendiging van het g eldverkeer,
waardoor de vereffening van credit en debet gemak
gemaakt, het aftellen en wegen der muntsp e--kelj
ciën vermeden en eene vaste evenredigheid tusschen
de munten te weeg gebragt kan worden. La b- d'
Amsterdam, de Amsterdamsche bank. Argent de b-,
bankgeld n. Billet de b -, banknoot f., bankbriefje n.
Marcs de banque, z. Marcs-banco onder BANCO. Actions de b -, bankactiën, bewijsstukken van 't aan
dat iemand in eene hbndelsbank heeft. Avoir-del,
un compte en b -, eene rekening in de bank (in
banco) hebben, er fondsen hebben en zich er laten
debitéren of creditéren, naar gelang men ontvangen
of betalen wil. Avoir Crédit en b -, beschikbare fondsen in de bank hebben, in de registers der bank als
schuldeischers staan. Ouvrir un compte en b -, ie
voor 't eerst geld in de bank brengt, als-mand,ie
schuldeischer inschrijven, hem een folio in 't bankboek geven. — [ Imprim.] Jour de b -, betaaldag m.
van de gezellen der drukkerij, doorgaans de Zaturdag. Livre de b -, betaalboekje n., waarin 't verrigte
werk van ieder' gezel met het daarvoor te betalen
loon staat aangeteekend. Faire la b -, de gezellen
bonen, uitbetalen. — [ Jeu] De overschietende kaarten, nadat elk der spelers de zijnen ontvangen heeft.
(Men zegt hiervoor liever talon.) Speelbank tot
kansspelen. Tenir la b -, de bank houden. Faire
sauter la b -, de bank doen springen, met een' enkelen
zet al het geld winnen, dat de speelbankhouder of hij
die de kaarten afneemt voor zich heeft. — [ Tech.]
Bank f., een gereedschap bij, velerlei bedrijven. -Banque beteekende ook oudtijds tooneel. Monter en
b -, den hansworst spelen. Van daar het woord saltimbanque, z. ald. -- (pop.) Troep goochelaars; (fig.)
eigene welsprekendheid, die de goochelaars aan den
dag leggen; Faire la b -, veel kwakzalverij gebruiken.
- BANQUE,

m., z. BANGI.

Banqué, adj. m. [Mar.] Etre b-, zich op de
groote bank van Newfoundland ( Terre-Neuve) ter
vischvangst bevinden. Vaisseau, navire b -, schip,
dat zich daar ter vischvangst bevindt (in tegenstelling met vaisseau débanqué , dat van die bank
terugkeert) .
Banquer of Linbanquer, v. n. Tusschen
de banken of droogten liggen om te visschen: Le
vaisseau banque of embanque (in tegenstelling met
débanquer, na volbragte vischvangst die banken
verlaten) .
Banquereau, m. (verklw. van Banc) [Mar.]
Kleine bank f. (vooral van die, welke b ij de Newfoundlandsche bank liggen).
Banquerie, f. Het bankierschap, 't bedrijf van
bankier.
Barnqueronte, f. Bankroet, bankerot n., bankbreuk f., het staken der betalingen en handelsverrigl ingen van een' koopman of handelshuis wegens
(wezenlik of voorgewend) onvermogen om zijne
schulden te betalen. Faire b -, bankroet gaan, bankroet spelen( (fig. et faro.) Zijn woord niet houden,
zijne beloften niet nakomen: I1 a fait b- a l'honneur,
hij heeft zijn eerewoord geschonden, tegen de eer
gehandeld.
Banqueroutier, m. Bankroetier, bankerottier m. (onteerend woord voor hem, dien 't geldt),
bankbreukige m. Le nom honteux de b- ne de-

meure pas au négociant qui na été que malheu-

bankroetierster.) —
Ook als adj. gebezigd: ure nation banqueroutiére

reux. (Fém. BANQUEROUTIERE,

BANQUET

-

eene bankroetspelende natie , een volk , dat een

staatsbankroet slaat.
Banquet, m. Groot gastmaal, feestmaal, banket n. (fig.) Le b- de la vie, de feestdisch, de genoegens des levens. — Relig.] Le b- des élus, de
l'agneau, de bruiloft des lams, de hemelsche geluk
Le b- sacré, het heilig avondmaal, de-zalighed.
communie-tafel. — [Man.] Leiselstoot , leisstoot,
stangstoot m., een riempje aan de stang van 't gebit.
5 Banqueter, V. n. (fam.) De feestmalen bijwonen, smullen, brassen, slempen,' bank e t t é r e n.
Banqueteur, m. (fam.) Smulbroêr m.
Banquette, f. Bankje n., bank f., bank zonder
leuning, opgevulde bank, lange wandbank. [Mar.]
Zware plank waaraan de boeven geketend zijn
en waarop zij slapen (in eene galei). Garner une
salle de b-s , eene zaal van banken , wandbanken
voorzien. Jouer devant les b-, voor ledige banken,
voor een klein getal toeschouwers spelen. — Arch.]
Smal pad voor de voetgangers langs straten, bruggen
of kaajen, voetpad n.: A Paris les b-s se nomment
trottoirs. — Vensterbank f. ; vensterbank-bekleeding
of -beschieting f. — [Fort.] Trap of gang m. achter
eene borstwéring, aardverhooging f. aan de binnenzijde des wals, b a n k é t n. — Hortic.] Laag hek- of
s aketselwerk ter hoogte van den elleboog.
Banquier, m. Bankier, wisselaar, wisselkoopman, geldhandelaar m. -- Bankhouder m., b ij kansspelen. — [Mar.] Schip, dat op de bank van Newfoundland (Terre-Neuve) vischt en daar de vangst
inzout (in onderscheiding van de kustvisschers, die
de vangst op 't land droogen) .
Banquise, f. [Mar.] Opeenstap eling van ijs
pl., die den schepen belet de kust te-schotenf.
naderen.
Banquiste, m. Kwakzalver, fortuinzoeker m.
Bans, m. pl. [Chas.] Hondenleger m., honden
(Zie ook BAN.)
-stron.
Banse, f. Groote teenen mand f. tot waren-vervoer.
Bantame, f. [H. n.] Javaansche kip f.
Banvin, m. [Féod.] Wijnverkoopregt n., voor
een' heer om al den win van zijn-maligretvn
gewas te verkoopes, eer iemand zijner onderhoorigen den zijne mogt te koop bieden. De afkondiging
van den dag, waarop deze laatsten met den verkoop
mogten beginnen, werd ook banvin of ban it vin
geheeten.
Bauza, f. [Mus.] Viersnarige guitar f. der
[

[

[

negers.

Baobab, m. [Bot.] Baobab, apenbroodboom m.,
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BA RATERIE.

Fonts baptismaux, doopvont f. (Alleen in de laatste

uitdrukking heeft dit woord een meervoud.)
Baptistaire, adj. (pr. ba-tis-taire) Tot den
doop betrekking hebbende: Registre b-, doopregister,
doopboek n. Lever son extrait b-, zijne doopcedel,
zijn doopbewijs ligten. — Ook als subst m. voor doop
ster en doop-extract n., doopceêl f.
-regi
Baptistère, m. (pr. ba-tis-tère) .Doophuis n.,
doopkapel f.

Baquet, m. (verkl. van Bac) Kleine bak m.,
tobbe f., kuipje, vlootje n. ^bij verschillende ambachten in gebruik). [Chaudr Elk nog onafgewerkt
stuk vaatwerk. [Gray.] Kist, waaruit het sterkwater op de plaat vloeit, etskist f. — [Jard.] Zaaio f plantbak (inz. voor uitlandsche zaden).— [Imprim.]
Holle bak of uitgeholde steen, waarin het papier
wordt vochtig gemaakt, mout f. [Phys.] B- magnetique, magnetisch bakét n., een toestel, waarvanzich
de eerste magnetiseurs bedienden.
Baqueter, v. a. Water uit een vat scheppen,
uithoozen, uitscheppen; — met een hoosvat begieten.
Baquettes, f. pl. [Tech.] Trektang f., waarmede
de metaaldraad door het trekijzer wordt gehaald.
Ba q uetures, f. pl. Lekwijn m., de wijn, die
bij 't aftappen in de onder den kraan geplaatste bak
druipl.
Baquier, m. [Corn.] Smirnasche boomwol f.
van geringe hoedanigheid; — ook de naam der plant,
die ze voortbrengt.
Baquois, m. [Bot.] Soort van planten, naar
de ananas en palmboomen gelijkende.
Bar, m. [Tech.] z . BARD . — [H. n.] , Zeebaars m.
(op de kusten, van Guyenne en Bretagne loup, lour
Pine geheeten). -- [Bias.] Barbeel m.
Baracan of Bouracan, m. Barkan of
berkan m., zekere grove kamelot.
Barachois, m. Kleine haven in grootere (vooral
gebruikelijk op de kusten van Terre-Neuve).
Baradas, m. [Hort.] Roodbruine anjelier m.
Baradine, f. [Agric.] Heuvelgreppel m. ter
a fddding van het water.
Baragonie, m. (fam.) Bedorven en onverstaenbare taal, brabbeltaal, kromtaal f., koeterwaalsch n.
Baragouinage, m. (fam.) Het brabbelen, onverstaanbaar spreken; ook z. v. a BARAGOUIN .
Baragouiné, e, adj. (en part. passé van baragouiner) Langage, discours b-, onverstaanbaar
uitgebragte taal, redevoering f.
Baragoniner, v. a. (fam.) Kromtongen, brabbelen, koeteren, toeterwalen. — Ook als v. a.: B- une
langue, eene taal radbraken; B- un discours, eene
rede uitbrabbelen, onverstaanbaar voordragen.
Baragouineur, m. , -euse, f. (fam.) Brabbelaar m., -ster f., kromtong m. en f. — (Voor 't m.
zeide men vroeger ook baragouineux.)
B arandage, m. [Pêche.] Soort van verboden
vischvangst f.
Barange, f. [Tech.] Muur van Benen zout
welke de houtskool afscheidt.
-ziedrsovn,
Baraque, f. Hut f., houten huisje n., veldhut,
soldatenhut, legerhut, b ar a k f. ; — slecht gebouwd
huis, krot, nest n.; — bergplaats, loots, f. — Dienstboden gebruiken 't woord ook smalend van een huis,
waarin zij schralen kost hebben of gering loon trekken; — ambachtslieden van een' winkel, die niet
dan slecht werk levert.
Baraqué, e, ad'. (en part. passé van baraquer):
Régiment b-, In veldhutten gelegerd, gebarakkeerd
regiment n.
Baraquement, m. Het légeren in. veldhutten.
Bari uer, v. n. Veldhutten bouwen, daarin
zijn verblijgf.^hebben, b'a r a k k e r e n: Les soldats ont
baraqué dans la campagne - BARAQUER , V. a. In
veldhutten doen huisvesten: On a baraqué les sol dats dansla plaine .- SE BARAQUER , v. pr. Zich veldhutten bouwen, zich daarin vestigen: Les soldats
.

een verbazend dikke boom met ver frisschende vruchten, omtrent welken ,4danson vele bijzonderheden
heeft medegedeeld , waarom h ij ook a d a n s o ni a
wordt geheeten.
Bapaunie, m. [Mar.] Bátiment en b-, uitdruk
weleer gebezigd van een schip , dat niet meer-king,
naar 't roer luistert, 't zij doór volslagen windstilte
of door zijn' ontredderden toestand.
Baptéme, m. (pr. ba-tème) Doop in , doopsel n.,
doopplegtigheid f. B- par infusion, doop door opgieting, besproeijing. B- par immersion, doop door
indompeling. B- par aspersion , doop door besprenkeling. Administrer, conférer le b-, den doop
toedienen. Recevoir le b-, den doop ontvangen, gedoopt worden. B- dune cloche, doop m., inwijding
en naamgeving f. eener klok. — [Mar.] B- des trop iques, de la ligne, keêrkrings-, linie-doop, . eene
kluchtige scheepsplegtigheid, waarbij de zeevarende,
die voor 't eerst de genoemde liniën .passeert, eene
soort van doop ontvangt en aan allerlei balddadigheden ten doel staat.
Baptiser, v. a. (pr. ba-ti-ser) Doopen, den doop
toedienen. B- une cloche, eene klok doopen, haar
inwijden en een' naam geven. (fig. et fam.) B- le
vin, le Tait, den wijn, de melk door water aanlengen.
B- qn., iemand water over 't hoofd, op't lijf werpen; se sont baraqués dans la campagne.
Baraquette, f. [Mar.] Schildpad f., scheepsblok
soms ook iemand een' toenaam, spotnaam bijleggen.
(Prov.) Voilà un enfant ditlicile á b-, dat is eene boven in het stengewant voor de marstoppenanten,
nzoeieljke, netelige, niet gemakkelijk te ontwarren giftalie f. — [Méd.] Naam eener in 1761 algemeen
zaak. — [Anc. prat.] B- possession contraire, elk heerschende katarrhale ziekte.
Baraquille, f [Cuffs.] Gebak n. met vleesch van
van zijn' kant beweren, dat men in 't bezit is. Bson appel, verklaren vóór welken regter men zijne patrijzen, hoenders enz. gevuld, patrijzen, hoeneen
grieven brengen wil. [Mar.] B- on vaisseau,
derpastei f.
Baratus, m. [H. n.] Soort van rat f.
schip doopen of inzégenen, eer het van stapel loopt
Barate, f. [Mar.] — Zwichtserving f. op de
(in Roomsche landen in gebruik) .
Baptismal, e, adj. (pr. ba-tis-mal) Tot den onderzeilen.
Baraterie, f. [Mar.] Kwade trouw f. van een'
doop behoorende: Eau b-e, doopwater, vontwater n.;
-

.
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BARATEUR

--

scheepskapitein of schipper, bedrog n. met de koopmanswaren, moedwillige schipbreuk f. , in 't algemeen elk feit tot benadeeling der reeders of assu
radeurs. Het woord is gevormd van 't nu ongebruikelijke barat , barate , dat bedrieger# , sluikerij,
valschheid beteekende, en door de zeelieden ook gebruikt werd voor de opgave van een' valschen weg
of koers in stede van den waren.)
tBarateur, -ease, Bedrieger m., bedriegster f.
Barathre, m. [Hist. anc.] Afgrond; draaikolk,
maalstroom m.; — ook somtijds de hel f.
Barattage, m. Het karnen.
Baratte, f. karn, boterkarn, karnton f.
Baratté, adj. (en part passévan baratter) Du
lait b -, gekarnde melk, karnemelk f.
Baratter, v. a. Karnen, boterkarnen.
-

Baratterie, f., z. EARATERIE.
Barbacane, f. [Any. fort.] Schietgat n. (ook
meurtrière geheeten); — buitenwerk, voorwerk n.—
Arch.] Watergat n., opening in een' muur, die

BARBELET.

b-, scheerdagen, dagen, waarop men zich scheert of
laat scheren. -- (fig. et fam.) Une jeuneb -, eenvlasbaard, melkbaard, een jong mensch zonder onder
a la b- trop jeune pour cette place, hij-vindg.Il
is nog te dong, te onervaren voor dien post. Une bgrise, one vieille b -, een grjsbaard, graauwbaard,
een man van zekeren leeftijd, dien men niet veel telt,
een suffer. (Loc. fans et prov.) Faire b- à qn ou It
qc., iemand of iets het hoofd bieden. Faire b- de
foil It qn., iemand grof of kwalijk bejegenen. Bbien étuvée est It demi rasée, een goed begin is
't halve werk. Avoir une b- de bouc, een' boksbaard
hebben, alleen onder de kin een baard hebben. Je
m'en torche la b-, ik geef er niet om; ik watch er
de handen 'van af. Faire qc It la b- de qn., iets in
iemands tegenwoordigheid en als om hem te trotseren
doen. Dire qc. It in b- de qn., iemand iets onder
den neus wrijven, hem iets in 't aangezigt zeggen.
Faire la b- It qn. (eig. iemand scheren) , iemand de
baas zijn, hem uit den zadel ligten. Rire dans sa b-,
in zijne vuist lagchen, zich heimelijk ten koste van
een ander verheugen. — [H. n.] Baard, lange haren
van zekere dieren aan de onderkaak of aan den
bek: La b- d'un bout, d'une chèvre, de boksbaard,
geitebaard; La b- du chat, de knevels, snorren der
kat. Ook: de baard van visschen, korte graten of
kraakbeenen, die den platvisschen (tarbot, barbeel,
tong, schol) tot vinnen dienen. La b- (frange) d'une
kuitre, de baard van eene oester. Les b-s de la ba
de walvischbaarden. — Gok : La b- du coq,-lein,
de lellen van den haan. — De veirtjes onder den snavel van sommige vogels. B- de plume, pennebaard, de
veêrtjes aan de schacht der pen. — [Bot.] Lange,
dunne vezeltjes, waarmede zekere vruchten en bloemen bezet zijn, La b- des épis, de baard, de angeltjes der korenaren. — Velerlei plantnamen zijn met
barbe zamengesteld: B- de bout, boksbaard; B- de
capucin, wilde cichorei f. B- de chèvre, geitebaard;
B- de Dieu, baardgras n.; B- de Jupiter, Jupitersbaard, zilverstruik m. (een heester met zideachtige,
zilverkleurige bladeren); B- de moine, monniksbaard,
viltkruid n.; B- de renard, boksdoorn, dragant m. —
Barbe heet ook: het uitgerafelde van Bene stof; de
ruige rand van papier; de ongelijkheden op bewerkte
metalen voorwerpen, die men met de vijl, den steen
of 't polijststaal wegneemt; de donzige schimmel op
confituren en andere dingen, die tot -bederf overgaan.
Des b- de dentelle , kanten, stro ken aan zeker
vrouwenkapsel. — [ Serrur.] La b- du pène, de nok
o baard van de schoot, 't getande gedeelte, waarin
de baard van den sleutel (la b- de la clé) bidt omdraaijen vat en de schoot voortschuift of terugtrekt.
— [Man.] La b- ou sousbarbe du cheval, de bene
draagt. — [Vétér.] Bar--denka,i tg
bes, vleeschachtig gezwel n., puist f. onder de tong
[Astr.] Lab- d' un e
der
runderen.—
paarden,
ook
der
comète, de baard eener komeet, de stralen, die zij
naar dat gedeelte des hemels werpt, waar hare beweging haar heen voert. [Mar.] B- dune planche,
afgezaagd eind van eene plank. Aviron It la b-!
bevel op eene galei om de riemen in eenen horizontalen stand te houden, ten einde gereed te staan
om op den_eersten wenk te roeijen. B- d'un bordage,
splitsgang m. van den boeg, boeiplank van den voorsteven. La sainte-barbe, Sinte-Barbara f., de kon
(ook gardiennerie-stabelkmropgchen
geheeten); de kruidkamer. Faire sauter la saintebarbe, den brand in 't kruid steken. Fausse saintebarbe kamer vóór de konstabelskamer. Vaisseau
mouillé en b- d'un autre, schip, dat digt voor den
boeg van een ander geankerd is. Appeler, venir
en b-, te gelijk werken (van de kabels gebezigd). Être
en b -, in de nabijheid van een ander schip geankerd
zijn. Tirer le canon en b-, 't geschut over de ver
heen afschieten. — BARBE, m. Barbarijsch-schanig
paard n. Ook als adj.: Cheval Ijarbe.
Barbé, e, adj. [Bias.] Coq, dauphin b-, haan,
dolphijn, waarvan de baard eene andere kleur dan
't lijf heeft.
Barbeau, m. [H. n.] Barbeel, baardvisch m.
B- de mer, zeebarbeel. — [Bot.] Blaauw koren
(bluet) . — BARBEAU, adj. m.: Bleu b-,-bloempjn.
soort van lichtblaauw.

ot steun voor een' grond dient, ter afleiding van
het water.
Barbacole, m. (fig. et iron.) Schoolvos m.
Barbacolle, m. Zeker kansspel n., ook hocca
of pharaon geheeten.
- Barbacou, m. [H. n.] Zwaluwkoekoek m. van
Cayenne en Brazilie.
Barbaj an, m. [H. n.] Volksnaam van den
nachtuil m.
Barba j one of Barbaj on, f. [Bot.] Een der
volksnamen van 't huislook n.
Barbarasse, f. [Mar.] Stopper m., soort van
zwakke hals.
Barbare , adj. (oorspronkelijk : uitheemsch,
buitenlandsch, vreemd) Barbaarsch, wreed, onmenscheljk, ontmenscht; — woest, ruw, onbeschaafd,
onwetend; — [ Gram.] Strijdig met de regels of
't gebruik der taal, wanstaltig, gebrekkig, oor-verscheurend. — BARBARE m. Barbaar m., bij de oude
Grieken en Romeinen ieder buitenlander, voor zoo
ver hij eene vreemde taal sprak; een vreemde, onbeschaafde, wilde; thans: een wreedaard, onmensch,
woesteling. Rome devint Ia prole des b-s. Rome
werd de prooi der onbeschaafde volken. (fam.) C'est
un b-, 't is een mensch zonder smaak, zonder eenig
gevoel voor 't schoone.
$ Barbarenient, adv. Op barbaarsche wijze,
wreedel jk, wreedaardig, woest, onbeschaafd.
Barbaresque, adj. Wat in Barbarize thuis
behoort, wat de inwoners der Barbarijsche stalen
betreft: Les états b-s, de Barbarjsche staten, de
noord-a frikaansche roofstaten. —(fig.) Faste b -, barbaarsche, aan woeste volken passende praal. —
BARBARESQUE , m. et. f. Hij of zij, • die van Barbar-lie is. Les B-s, de bewoners der Barbarjsche
staten. — [H. n.] Barbarjsch eekhorentje n.
Barbaricaire, m. Tapijtwerker m., die met
gouddraad en zijde werkt.
Barbarie, f. Barbaarschheid, wreedheid, onmenscheljkheid; gruwzaamheid woestheid, onbeschaa fdheid, ruwheid in denk- en handelwijze, onwetendheid f.— (fig.) Gebrekkige, onontwikkelde toestand m., regelloosheid f. der talen en kunsten. —
[Geogr.] Barbarje.
Barbarin, m. [H. n.] Soortnaam der baard
wier kaken met zoo.genaamde-vischen,
baarden voorzien zin, zoo als de barbeelen.
Barbarine, f. [Bot.] Soort van ka'uwoerde f.
Barbariser, v. n. Vreemde woordvormen gebruiken , tegen de zuiverheid der taal zondigen,
barbarismen begaan.
Barbarisme, m. [Gram.] Fout f. tegen de zuiverheid der taal, taalvemvalsching, vreemde woord
taalwoestheid, wantaal f. (b. v. aréonaute,-vorminj,
voor aeronaute ; its réduirent voor ils réduisirent ;
une voix de Centaure voor une voix de Stentor; je
suis froid, voor: j'ai froid; je m'en ai douté, voor:
je m'en suis douté enz.)
Barbaron , Barbaron n. Marokkaansche
druif.
Barbastelle, f. [H. n.] Naam eener onderaf
-delingva'têrmuzeslch.
Barbat, m. [Mar] Baardscheerder op de galejj-en.
Barbéier, v. n. [Mar.] z. BARBEYER.
Barbe, f. Baard m., het haar van de kin ende
Barbejean, m. [Mar.] Waterstag, n.
wangen van den man : Avoir de la b -, een' baard
Barbelé, e, adj. Met weerhaken voorzien.
hebben. Prendre de lab -, een' baard krijgen. Sa bBarbelet,m. Werktuig om vischhaken te maken;
pousse, zijn baard komt uit. Se faire la b-, zich
scheren. Un bassin à b-, een scheerbekken. Jours de --- nettebrejjershaak m.

BARBELETTE

-

Barbelette, f. (verklw. van bathe) Baardje n.,

kleine baard m.

Barberie, f. Het barbiersberoep, 't bedrijf van
baardscheerder; — barbierswinkel, scheerwinkel m.
Barberot , m. (burl.) Baardschrapper, slecht
barbier m.
Barbet, m. (H. n.) Poedel, waterhond, krul
Ook als adj. gebruikt. Un chien b-. —-hondm.
BARBETTE f , . Tee f van een' waterhond, wijfjespoedel.
— (fam.) Il s'est crotté comme un b-, hij heeft zich tot
over de ooren bespat, bemodderd. Il le suit comme
un b-, hij loopt hem als een poedel (overal) na. C'est
un b-, hij brengt alles over wat h# ziet of hoort. —
BARBET , m. [H. n.] Volksnaam van den zeebarbeel.
Barbets, m. pl. [Hist.] Naam van de overblj fsels der Waldenzen en 41bigenzen in de dalen
van Piemont. — Smokkelaars, struikroovers der .Alpen en Pyreneen.
Barbette, f. Soort van nonnen-halsdoek m. —
[Fortif.] Speel- of bankbatterij f. zonder borstwéring. — [Mar.] Kabeltouwen n. op de galeijen.
Batterie en b-, batterij, welke niet in een vast boord
staat. — (Prov.) Coucher a b-, zonder bedstede, met
de matras op den vloer slapen.

BARBUE.

443

ren, ploeteren, plassen (zoo als eenden en andere
watervogels in 't water of den modder doen b# 't
zoeken naar voedsel). — (g.) Met de handen in 't
water plassen; — ook: in den modder loopera en
zich bespatten. (fig.) B- dans la fontaine d'Hip p ocrène, slechte verzen maken. — [Mar.] Luijeren; Le
vaisseau barbote, het schip loopt lui. (z. ook BARBEYER). - BARBOTER, v. a . (fam .) Mompelen, pré
velen: Il barbote je ne sais quoi entre ses dents, hij
mompelt iets tusschen zijne landen. — Niet meer
weten wat men zegt, de kluts kwijt zijn.
Barboteur, m. Naam der tamme eenden in
tegenstelling met de wilde: Un gastronome estime
peu les b-s en comparaison des canards sauvages,
een fijnproever stelt de makke eenden ver achter
de wilde . - BARBOTEUR, m., -ELISE, f. (pop.) Hij
of zij, die onreine dingen doet, een verworpen leven
leidt, inz. eene straatslet f.
Barbotière, f. Eendenpoel in. ; — paardendrinkbak m.
Barbotine, f. [Tech.] Kleefdeeg n. der pottebakkers. — [Bot.] Volksnaam van 't Sint-Janskruid o f den bijvoet.
:

Barb otte, f. [H. n.] z. BARBOTE.

Barbouillage, , m. Kladderij, morsere f. `(in
't schilderen en in 't schrijven); kladschilderij f.,
kladschrift, knoeischrift n. ; — onzamenhangend
gesnap, verward, onverstaanbaar verhaal n.
de zeilen slaan.
Barbonillé, e, adj. (en part. passé van barBarbican, m. [H. n.] Een naar den baard
(barbu) gelijkende vogel van Barbarje, snor--vogel houiller) Beklad, besmeerd, bezoedeld.
Barbouillée, f. Kladwerk n. ; alleen fig. gerenvogel m.
-I- Barbiehe, f. Baardvlok f. in de kinholte, bruikt in de eenigzins platte ze gswijze: Se moquer
die men laat staan, terw ij l men al 't andere baard- de la b-, onger jmde, gekke dingen zeg gen; ook:
zich niet bekreunen aan 't geen de wereld zegt of
haar wegscheert.
Barbiehon, m. (verklw. van barbet) Kleine aan 't geen er gebeuren moge, zoo men maar zijn
doel
bereikt.
of jonge poedel m., waterhondje n. — [H. n.]
Barbouiller, V. a. Op ruwe wijze verwen of
Vliegenvanger m. van Cayenne (zekere vogel).
Barbicorne, adj. [H. n. ] Met behaarde voel kleuren op brengen; aanstrijken, bekladden, besme-sprietn(va ren, vuil maken, bemorsen, bezoedelen, bederven:
insecten gebezi gd) .
Barbier, m. Barbier, baardscheerder m. Un B- une p orte, une fenêtre, eene deur, een venster
b- rase l'autre lieden van 't zelfde beroep bedie- aanstrijken, in de ruwe verve zetten. B- le visage
nen elkaar om niet; de eene hand wascht de an- a qn., iemands aangezigt besmeren of bemorsen.
dere. Glorieux comme un b-, grootsch als een B- du papier, papier bekladden, slordig, onleesbaar
barbier. (Sedert het barbiersbedrijf hier en daar schrijven. Cet auteur a barbouillé bien du p a pier,
door vrouwen wordt gedreven, heeft men het fém. die schrijver heeft veel onbeduidende, nuttelooze
dingen geschreven. — Vlugtig schetsen, de losse
barbière voorgeslagen).
omtrekken maken, ontwerpen: B- un tableau, un
Barbifère, aaj. Baarddragend, gebaard.
Barbifier, v. a. (fam.) Scheren, baardscheren. dessin, le plan dun roman. — (fig.) B- une affaire,
Bene zaak in de war brengen, haar ingewikkeld
- SE BARBIFIER , v. pr. Zich scheren.
Barbille, f. [Tech.] Baard m., oneffenheden maken, bederven. — Zonder orde of zamenhang
spr eken, zonder stijl, zonder geest redenéren; onaan den rand der te munten metaalschijven.
Barbillon, m. (verklw. van barbeau) Kleine duidelijk uitspreken, uitstamelen: B- un récit, een
of jonge barbeel m., barbeeltje n.; — baard m. van verhaal verward voordragen. B- un com pliment,
sommige visschen. — [Pêche] Weérhaakje n. aan een compliment uitstotteren, gebrekkig uitbrengen.
den vischhaak. — [Fauc.] Tongziekte der roofvo- - BARBOUILLEII, V. n . Gebrekkig, onduidelijk sp regels, pip -BARBILLONS m. pl. [H. n.] Plooijen ken, stamelen; — slecht schilderen, smakeloos schr^van het 5ijmvliesonder de tong van het paard, ven, teekenen enz., kladden, kladschilderen: I1 ne
het rund, die de bewegingen van dat orgaan be- peut pas dire quatre mots sans b-. Soit qu'il écrive,
vorderen. [Vétér.] Kleine uitwassen aan genoemd soit qu'il compose, ii barbouille. — SE BARBOUIL slijmvlies.
LER , V. pr. Zich besmeren, zich bezoedelen, zich
Barbillonner, v. a. [Pêche] Den weêrhaak bemorsen; — (#g.) Zijn' goeden naam bezwalken,
opbuigen.
zich eene smet aanwrijven, zich zwart maken: — in
Barb i pède, adj. [H. n.] Met behaarde voeten. geheugen te kort schieten. Se b- de grec et de latin,
zich het hoofd met latijn en grieksch volst opp en.
Barbique, f. [H. n.] Soort van meerkat f.
Barbirostré, e, add. [H. n.] Met behaarden Le temps, le eiel se barbouille, de lucht betrekt.
Barbouilleur, m. Kladschilder, verwen, aansnavel of snuit (van vogels en insecten) .
Barbitoo, nl. Naam van een speeltuig der strijker; — slecht schilder, knoeijer, dozijnschilder,
— slecht schrijver, papierbekladder; — brabbelaar,
Ouden, doorgaans met de lier verward.
Barbole, f. [Ant. milit.] Strijdbijl f. met weer- onverstaanbaar, verward spreker m. — BARBOUIL haken.
LEUSE , f. knoeister, kladster, brabbelaarster f., zij,
•Barbon, m. (fam.) Minachtend woord voor die slecht schrijft, schildert, spreekt.
+ Barbouillon, m., -ne, f. (Synoniem met
oud man, grijsaard inz. die bij vrouwen den galanten man speelt. — (Loc. prov.) Faire le b-, den barbouilleur) Kind, dat alles met inkt bemorst,
kladder
m., kladster f.
bedaarden, ernstigen man uithangen, te ernstig zijn
voor zijne jaren. — [Bot.] Baardgras n.
Barbouquet of Barbuquet, m. [Vétér.]
Barbonnage, m. Oudemans-manieren f. pl., Zwarte vlecht f., dauwworm m. aan de neusgaten
ouderrans-doen n.
en lippen der schapen (ook noir museau geheeten).
Barboute, f. Sirooprjke poedersuiker of casBarbonne, f. [H. n.] Een zeevisch, die in gedaante en smaak naar den rivierbaars gelijkt.
sonade f.
Barbot, m. [H. n.] Steurkrab f.
Barba, e, adj. Gebaard, een' baard hebbende,
Barbota, m. [H. n.] Een der namen van den baardig, dik- of langbaardig. (Het, wordt niet enkel
grooten steur.
van menschen, maar ook van dieren en van planBarbote, f. [H. n.] Smeerling, riviergrondel, ten gebezigd.) — Barbu, m. [H. n.] Baardvogel,
barbot m. (belie) (dikwijls verward met den puit- baardkoekoek m., een schoon vogelgeslacht der
of kwabaal (lotte), waarmede hij veel overeenkomst amerikaansche keerkringslanden. [Bot.] --Wilde
heeft). — [Bot.] Een der volksnamen van de paar nardus.
-debonf.
pl.
Barbee, f. [H. n.] De gladde tarbot f. (meer
Barboter, v. n. Slobberen, plapperen, snate- ovaal van lijf dan de geknobbelde tarbot) .

Barbeyer of Barboter, ook Ralingner,
V. n. [Mar.] Killen, slaan, het fladderen der zeilen,
zonder dat de wind ze vult. Les voiles barbeyent,

,
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BARBULE

Barbule, f. [Bot.} Tortula f., zekere mossoort.
f. Pl. [H. n.] Kleine haakjes aan de

--- BARBUL ES,

Bardoire, m. [H. n.] Een der volksnamen van

den meikever.

Bardot, m. [H. n.] Muilezel m. (uit de paring
van een paard en eene ezelin geboren) , inz. de naam
van den kleinen muilezel, die aan 't hoofd van den
anderen loop t en den ezeldrijver draagt. (De natwralisten schrijven doorgaans bardeau) — [Impr.]
Barbuquet, m., z. BARBOUQUET.
Barbures, f. pl. [Tech.] Oneffenheden aan Defect exemplaar n. van een boek; ak n. met defecte boeken. — (fig. et fam.) Zondenbok, pakezel,
gegoten stukken, als zij uit den vorm komen.
Barbate, f. [Ant. mii.] Kinbedekking f. van wrijfpaal m., hij, op ween de anderen hunne taak
schuiven, of hunne schuld werpen, of dié 't gestadig
den helm (ook mentonnier geheeten).
Bareade, f. Tot inscheping bestemde troep of voorwerp der plagerijen en beschimpingen is.
Bardottier, m. pl. [Bot.] Soort van brijtransport paarden.
Bareanette of Barquerolle, zeer klein boom m., ook nattier, mattenboom, geheeten.
-1- Bardou, m. Lompert m.
schuitje.
Barège, f. [Com.] Niet-gekeperde wollen stof
Barcarolle, f. Varenslied, inz. der venetivoor shawls enz. , b a r è g e.
aansche gondeliers, gondelierslied n.
Barégine,
f. [Chico.] , z . GLAIRINE.
Barcasse, f. Slecht vaartuig n.
Barème, m. Een naar den maker (Barréme)
Barse, f. of Bareel, m. Stuk geschut n., kor
zwaarder kaliber dan de falkonet, vroe--ternva dus geheeten boek met allerlei uitgewerkte beréksger veel en vooral op zee gebruikt, draaibas, bas n. ningen; van daar: rekenknecht m., ezelsbrug f.
Baret of Barrit, m. Naam, dien 't geluid of
Barcelle, f. Soort van tuimelkar f.
Bareelonnette, f. Kinderbedje n., wieg van geschreeuw van den olifant en den rhinoceros draagt.
Baréter, Barir o f Barisser, v. n. Schreeubijzondere gedaante.
wen als de olifant en de rhinoceros.
Barrette, f. Schuitje n,
Barfoul of Barfouls, m. Naam eener -stof,
Barcolongo, m. Lang laagvaartuig n. zonder
dek, met riemen en zeilen, veel bij de Spanjaarden die de Negers van Gambia vervaardigen; — Iet
van die stof gemaakte schortje.
in gebruik.
Barge, f. [H. n.] Oeversnip f. La b- aboyeuse
Bard of Bar, 'm. [Tech.] Sterke berrie of
draagbaar f. ter wegvoering van steenen en andere oil rousse, de roode oeversnip. — Hooimijt f. hooiopper m., hooischelf f. ; houtmijt f. — [Peche] Platmaterialen.
boomde, bezeilde vischschuit f. op de Loire en elders.
Bardache, m. (obsc.) Schandjongen m.
Bárdachiser, v. a. onnatuurlijkede be- — [Mar.] Platboomd vaartuig met een vierkant zeil;
groote oorlogspraauw in de West- Indien; ook de
drijven.
Bardame, f. [Bot.] Klis f., kliskruid n. (ook naam van de nieuwere volks- of trekschuiten in
Nederland, gemakkelijker en sierlijker ingerigt dan
glouteron en herbe aux teigneux geheeten).
de oude. — [EL. n.] Volksnaam van de schol f.
Bardaque , f. Aarden koelkruik , filtreer
Barguette, f. Veerpont f...— Kas f. ter beEgypte en Nubile).
-kruif.(n
Barde, in. Bard m., naam der dichters en zan- waring van gebak en bereide spijzen.
Barguignage, m. (fam.) Aarzeling, weifegers bij de oude Galliërs, Cellen enz. — Lyrisch
ling f. in 't nemen van een besluit, besluiteloosheid f.,
heldendichter m.
Barde, f. Voormalig borstharnas n. van een gerammel n.
Barguigner, v. n. (fam.) Aarzelen, weifelen,
paard. — [Man.] Langwerpig rijkussen n. — [Cuis.]
Dunne spekreep m., ter omwikkeling van een aan besluiteloos zijn, sammelen; dingen, knibbelen.
Barguignear, in. , -ease, f. Sammelaar, wei
't spit te steken gebraad of ter bedekking van den
nl., -ster, f., draler m., draalster f., talm--felar
bodem der kastrol.
Bardé, e, adj. (en part. passé van barder): kous m. en f., knibbelaar m., -ster f.
Barguil le, f. [Agric.] Een der volksnamen van
Cheval, chevalier b-, ^eharnast paard n., ridder
m. Chapon b-, met spe omwikkeld of in spek ge- de hennepstokken.
Baricaut of Barriquaut, m. (verklw. van
braden kapoen n. en m. — (fig. et fam.) Un homme
b- de Croix, de cordons, een man met velerlei or- baril en barrique) [Tech.] Vaatje, klein vat, klein
deteekens overladen, met ridderorden bespekt. Un fust n.
Baricoie, Barieoite, Barimétre, Bahomme b- de ridicules, een in ieder opzigt bespottel jk, belagchelz k mensch. — [Bias.] Cheval b-, riphonie enz., z. BARY— .
Baricot, 'Ti. [Bot.] Vrucht f. van den bariropgetuigd paard.
kotboom; drank m., uitdie vrucht bereid. — BariBardeau, m. [Tech.] Dekplankje n., dek
plankje tot dakbedekking; -- ten--spanm.,du cotier, m .Barikotboom m., zeer groote vruchtboom
gel m., smalle lat ter ondersteuning der dakpan- op Madagaskar.
Bariga de Naure, f. [Coco.] Bariga, f., soort
nen. [H. n.] Muilezel, z. BARDOT.
Bardée, f. (van bard) Berrie-vol f.: Une bar- van oostindische zijde.

baarden der vogelpennen.
Barbulé, e, adj. [Bot.] Met haar of vezelbundeltjes bezet. — Barbuloïde, adj. [Bot.]
Naar tortula-mos gelijkende

,

dée de boil. - BARDÉE , f. (van harde), de geza-

menlijke spekreepen, waarmede men een vogel of
een stuk vleesch omwikkelt. — [Tech.] Opgietsel n.,
bepaalde hoeveelheid water, die men in de salpeterkuip stort.
Bardelle, f. Gevuld rijkussen n. of zadel ni.
van grof doek.
Barder, V. a. (van harde, wapenrusting) Een
paard een harnas aanleggen; - eene wapenrusting
aantrekken (van de our e ridders sprekende). —
[Cuis.] Met spekreepen omwikkelen. (fig. et f am.)
B- qn. de ridicules, iemand veel zotheden, allerlei
belagclieljkheid toekennen. B- qn. de croix, de cordons, iemand met kruisen, met ordelinten als overdekken - SE BARDER , geharnast worden; — omspekt worden. — BARDER (van bard) Op eene berre laden.
Bardeur, m. Berriedrager; kruijer, vrachttrekker m.
Bardi of Bardis, m. [Mar.] Opboeisel n. op
den binnenkant van de loopplank om een schip te
ook de
te kielen, zetgang m., boze stelling f.;
naam der losse beschotten of gévelingen, waarmede
verschillende
de
schip
granenladend
een
men in
graansoorten gescheiden houdt.
Bardot, m. (pr. bar-dite) Bardenlied n., bardenzang, strijdzang m., strijdlied; gedicht n. in den
geest der oude bardenzangen.
.

—

Barigel, Barisel of Barizel, m. hoofdman

der sbirren of geregtsdienaars te Rome, te Modena.
Bariboule, f. [Bot.] Zekere eetbare paddestoel m. — [Cuis.] Gevulde en tusschen spekreepjes
gestoofde artisjokken.
Barigue, f. [Pêche .] Kegelvormige fuik f.
Baril, m. (pr. ba-ri). Vaatje, tonnetje, klein
vat n., inhoudsmaat van verschillende grootte voor
eiken handelstak. — [Mil.] B- foudroyant, stormvat n., spring- of vuurton f., die men op de belégeraars laat rollen. B- à bourse, beursvaatje n., met
leder bekleed tonnetje, waarin de kanonniers het
fijne kruid bergen. B- a mêche, lontvat; B-s ardens
of artificiers, bliksemende vaten, op branders in gebruik. [Artif.] B- de trompes, pompvuur, watervat n. der vuurwerkers, een rond hout, waaraan
vele niet vuurwerk gevulde pompbuizen zijn bevestigd. — [Tech.] Soort van bank of zaagbok der

kuipers. — Pak n. van 450 bladen blik.
Barillage, m. Al wat het maken van vaatwerk betreft ; — gezamenlijk scheepsvaatwerk ,
scheepsfust n.
Barillard of Barillar, m. Bottelier, keldermeester op de galeijen; — kuiper van klein vaatwerk
in de arsenalen.
Barille, f. [Bot.] Barilla f., algemeene naam
der zeeplanten, waaruit men soda bereidt.
Barillet, m. (verklw. van baril) Klein vaatje n.

BARILLEUR
ia nel f. der horlogiën; -- tonnetje n.
-- [Tech.] Tro
enz. (bij goudsmeden, juweliers) —
i
van .goud, ivoor
Houten koker m. voor den maatstok der touwslagers. — [Anat.] Trommelholte f. van het oor.— [Hydraul.] Pompbuis f.
S Barilleur, m. Vatenmaker, kuiper m.
Bariilon, m. Gesteeld schepvaatje n. (der piateelbakkers). -- Soort van vochtweger m.
Bariolage, m. Smakelooze, bonte kleurenpa
koppeling f. van onzamen--ring,kaelbothdf.;—
hangende denkbeelden, regellooze beschrijvingen, zonderlinge uitdrukkingen in een letterwerk.
Bariolé, e, adj. (en part. passé van barioler)
Bont, kakelbont, vreemdsoortig,wonderljk: Tableau,
Habit b-; Style b-.
Barioler, v. a.. Met verschillende, slecht zamen-

passende kleuren beschilderen, kakelbont verwen. —
(fig.) B- son style, zonder smaak, zonder gelijkmatigheid schrijven, in een' bonten stijl schrijven.
Bariolure , f. Vlek f. , spikkel m. ; z. V. a.
BARIOLAGE.

Barigi.e, f., z. BARRIQUE.
Barisel, m., z. BARIGEL.
Bariste, m. [H.n.],Spechtmees f., notenkraker ni.
Barite, f., z. BARYTE.
Bariteau, m. [Corn.] Grof amerikaansch-doek,

huildoek, zeefdoek H.
Bariton, m., z. BARYTON.
Barium, m. (pr. ba-ri-ome) [Chim.] Barium n.,
metallische basis der barytaarde of zwaaraarde.
Barizel, m., z. BARIGEL.
Barjelade , I. [Agric.] Mengsel van tarwe,
haver, erwten, boonen, dat men ondereen zaait, om
het later als voeder voor 't vee te gebruiken.
Barlin, m. [Tech.] Knoop m., dien men aan
't begin of 't einde van een stuk zijde legt om het te
twijnen.
Barlong, m. [Agric.] Vat, waarin de uitgeperste wijn vloeit, mostvat n.
Barlong, ue, adj. Langwerpig, maar onregelmatig vierkant (doorgaans van kleedingstukken gebezigd), aan de eene zijde breeder dan aan de andere,
scheef: Un manteau b -, une robe b-ue.
Barlotière, f. [Tech.] IJzeren dwarsroedje n.
aan glasramen.

Barnache, Barnacle, Barnaque of
Barnicle, I. [H. n ] Rotgans, zeegans I.
Barne, f.. [Tech.] Zouthuis n., plaats in een

zoutwerk, waar het zout gemaakt wordt.
Barniele, z.

BARNACHE.

B arocher, v. a. [Peint.] Een' omtrek onzuiver
aanleggen; den grond met verw bezoedelen.
Baromacromètre, m. [Méd.] Zwaarte- en
lengtemeter, bar oma krom eter m., een werktuig
ter bepaling van de zwaarte en lengte van een pas
geboren kind.
Baromètre, m. [Phys.] Barometer, luchtweger, luchtdrukkingsmeter, zwaartemeter m., weêrglas . n.
Barométrique, adj. Wat den barometer betreftt : Observations b-s , waarnemingen met den
barometer.
Barométrographe, m. Barometer-uurwerk
n., een werktuig, dat zelf de veranderingen in de
luchtdrukking aanteekent.
Barométrógraphie, f. Barometer-beschrijving f. ; ook: de kunst om waarnemingen met den
barometer te doen.
Baron, m. -ne, f. Baron, vrijheer m.; barones, vri vrouwe f. (.Het fém. baronnesse is in onbruik
geraakt.)
Baronnage, m. De vrz heerlijke waardigheid f., het baronschap; — weleer: de gezamenlijke
rfjksedelen.
Baronnet, m. Baronet m., engelsch edelman,
die in rang het midden houdt tusschen den rijksbaron (peer) en den ridder. (knight), en die den titel
Sir voor zijn' doopnaam voert.
Baronnial, e, adj. Vrijheerlijk, b a ronnia al:
Droits baronniaux, vrjheerlgke regten.
B aronnie , f. Baroivjj f., vrgheerl jkheid f., 't
gebied van eenen baron.
Baroque, adj. Schee frond : Perles b-s, niet
zuiver ronde paarlen. — (fig.) Onregelmatig, ongelijk,
zonderling, grillig, vreemd, zot, belagchelfjk, met
allen regel strijdig: Accoutrement b-, vonderljke,
zotte kleeding, opschik ; Expression b-, vreemde,
zonderlinge uitdrukking. -- Ook als subst. Le ba-
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` rogue , het grillige , zonderbare , met alle regels
strijdige.
Barosanème, m. [Phys.] Windkrachtmeter m., een werktuig om de kracht des winds te
bepalen.
Baroscope, m. [Phys.] Baroskoop m., een
hoogst gevoelige barometer, d. i.. die de minste ver
-anderig
dampkring aanwijst.
Barot, m. [Mar.] Rib of dunne balk, verdekbalk, dekbalk, m., draagbalk van 't verdek. (Die
van 't eerste verdek worden b au x geheeten.) —
B- de coltis, balk van de luizenplecht.
Barote, I. [Minér.] Vroegere benaming voor
BARYTE.

Baroté, e, adj. (en part. passé van baroter)
[Mar.] : Vaisseau b-, schip, dat tot de eerste dekbalken is volgestuwd.
Baroter, v. a. [Mar.] Een schip tot aan de eerste dekbalken volstuwen.
Barotin, m. (verklw. van barot) [Mar.] Bibbetje, dekbalkje n., kleine verdekbalk tusschen die
van 't eerste en tweede verdek. B- d'écoutille,
scheerhoutjes in de luiken. B- de caillebotis, ribben van den rooster, roosterwerk n.
Garotte, f. [Agric.] Oogstkuip f., vat met
ijzeren hoepels voor den wijnoogst. [Chim.] Protoxyde of eerste oxyde van barium.
Barque, f. [Mar.] Bark f., klein vaartuig n.,
schuit f., zee- o f rivierschip van weinig inhoud (op zijn
hoogst 140 ton), met of zonder verdek, voerende van
een tot drie masten, en dienende tot kustvaart, tot ligten der koopvaardijschepen, tot vervoer, overvaart,
vischvangst enz. B- de transport, transport- of ver
n.; B- de passage, overvaartschip n.; B--voerschip
de pêcheur, vischschuit, visscherspink f.; B- à eau,
waterschuit f.; B- d'avis, adviesschip, adviesjagt;
Barque en fagot, gemaakte sloep, waarvan alle
stukken aan boord zijn, om gemakkelijk te kunnen
medevoeren; B- de vivandier , kaaidraai f.; B- de
chasse f., jachtschuitje n. B- droite! zit regt in de
sloep ! — ( fig.) Conduire lab-. eene zaak, eene onder
besturen; Bien conduire sa b-, zijne zaken-nemig
ed besturen of te roer staan. — [ Myth. et Poés.]
a b- de Caron, La b- infernale, b- fatale, Charons boot f., de schuit, waarmede Charon de zielen
der afgestorvenen over den Styx naar de onderwereld voerde; de dood. Passer la b-, sterven. —
[Tech.] Zijdeverwerskuip f. — [Brass.] Vierkante
brouwersbak voor het aftreksel uit de brouwketels.
Barquee, I. Schuitvol f.; Barquée de lest,
schuit vol, welke op 1000 ned. ponden of kilogrammes gerekend wordt.
Barquerolle of Barcarolle, I. (verklw.
van barque) [Mar.] Pleizierboot f. van bijzonder
maaksel op de lagunen der Adriatische zee.
Barquette, f. (verklw. van barque) Roeischuit,
boot f. — [Pàtiss.] Schuitvormig gebak n.
Barraeol, m. [H. n.] Spiegelrog f. (met eene
oogvormige vlek op elke borstvin, ook raie miraillet
of mnralet geheeten).
Barrage, m. Het afsluiten, versperren (van
eene straat, rivier, haven); — slagboom, sluitboom,
tolboom; stroomdam m.; tol-, hek-, straat-, bruggepeld n., tol m. — [Coin.] Soort van gewerkt of
gemodelleerd ljnwaad D.
' Barrager, m. Tollenaar m., ontvanger van
het tol- of hekgeld.
Barragiste, m. Werkman aan de versper
-ringeof
afsluitingen.
Barralet, m. [Bot.] Volksnaam der muskaat
-hiacnt.
Barras, m. Pjjnboomhars f. en n.
Barre, f. Staaf, stang, spijl f. B- de bois,
houten stang; B- dor on d' argent, staaf of baar f.
goud of zilver; B- de fer, staaf ijzer; De lor, de
l'argent en b-, staafgoud, staafzilver n. -- (fig.)
C'est de lor. de 1'argent en b-, dat is zoo goed
als gereed ,reld : men kan op de betaling van dat
papier, op den verkoop van die waar rekenen. Cet
homme est raide comme une b- de fer, of Cet

r

bomme est une b- de fer, eest une b-, die man
is onverzettelijk, onbuigbaar. — [Tech.] Dwars-

hout, bodemstuk n. eener ton. F- d' appui, balie,

borstleuning I. B- de godet, draagijzer n. der
dakgoot. B- d'une porte, d'une fenêtre, sluitboom,
boom, deur-, vensterboom, grendelboom m. B- de
planche, klamp m. om 't vaneentrekken der planken te beletten; B- de soudure, soldeerstang I.
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Barretort, m. Denneblok n., dikste stuk hout
— [Bias.] Baar, keep f., dwarsbalk m., dwars
schild van de linker naar de-strepf•,diov' van den denneboom.
Barrentent, m. [Vétér.] Toeschroeijing, onregter zijde loopt (vgl. bande). — [Chas.] B- du
sanglier, onderkaak f. van't wilde zwijn. Armes .de derbindnq der aderen van een paard.
Barrer, V. a. Fan achteren met een' sluitboom
la b-, slagtanden m. pl. - [Faut.] Naam der zwarte strepen op den staart eens sperwers. — [Impr.] voorzien, den sluitboom aanleggen, den boom doen
Kruis n., ijzeren dwarsstaaf in het drukraam; (op een venster, eene deur). B- un chemin, un.
formaathout U. — [Luth ] Brug f., dwarshout 1i . passage, une rue, een' weg, een' doorgang, eene
boven de tangenten Of hamers der klavieren, (ook straat met een' slagboom -a fsluiten. — Belemmeren,
chapiteau geheeten). — [Man.] Stalboom, stand- versperren, ontoegankelijk maken: Les sables barboom, latierboom m.; ook dat gedeelte van de rent l'entrée du port, het zand verspert den inkaak eens paards, waarop de stang van 't gebit gang der haven. Une large rivière barrait leur
draagt. — [Mar.] Naam van velerlei stukken chemin, eene breede rivier belettede hun verder
hout in de amenstelling van een schip : B- d' ar te gaan. — [Loc.] B- Ie chemin à qn., iemand

at de hourdi , hekbalk, dwarsbalk m. aan-case
den spiegel. B- acculée, spiegelwrang m., B- de cabestan, spelboom, windboom m., windspaak f. B(Ie cuisine, ijzeren stangen (in de kombuis), treeft f
B-s d'écoutille, scheerhout n. in de luiken; jjzeren
stangen, waarmede men de luiken sluit, beugels over
de luiken. B- 'd'écusson of barre au bout de
l'étambot, bovenste hekbalk, patrijsbalk. B-s de
bune, salingen, marssalingen f. pl. B- traversières
de rune et de perroquet, dwarssalingen. B- du
gouvernail, helmstok m., roerpen f. B-s de panneaux d'écoutille, klampen van de luiken. B-s de
prisonnier, ijzeren stansen van de boeijen. B-s de
perroquet of croisettes, bramsalingen. B- de pont,
dekworp m. B-s de porte, klampen. B-s de sabord,
p oortleggers. B-s de in soute du maitre canonnier,
balk in de piek. B- de rivière, baar of droogte f.
voor eerie rivier, steenrif n. B- de pom p e, ijzeren
ompstang. B-s de trélingage, zwichtzngbouten.
-s de virevaux, spaken van het braadspit. Bfranclie, roerpen zonder rad. B- de port, sluitboom,
havenboom enz. B- au vent ! te loefwaard, aan
boord uw roer ! B- droite ! of droit la b-!
Midscheeps het roer ! regt het roer ! — [Géogr.]
Zandbank, plaat, baar f. dwars vóór den mond
eener rivier: — ook de naam van een verschijn
aan den mond der groote rivieren, bestaan -sel de in Bene hooc1e, dwarse, voortdurende golving,
te weeg gebragt door de botsing van het a fstroomend rivierwater en de bij vlóed oploopendezee.
— [Jur ] Balie. , f. Etre appelé b la b-, Comparaitre à la b-, voor de balie, voor de regtbank geroepen worden, verschijnen. -- [Loc. prov.] Tenir
b- (tonne b-) It qn., iemand weérstaan, krachtig
weerstand bieden. — Pennestreep , potloodstreep,
schrap f. om door te halen, te ondersepen, te kenmerken, doorhaling, onderstreping, aanstreping f.
Cel écolier ne fait encore que. des b-s, die scholier
sch( j) ft nog maar strepen, hanepooten. — [Mus.]
1Iaatstreep f., opstaande streep aan 't einde van
elke maa t. — BARRES , f. pl. [Jeu] Diefjesspel,
krijgertjesspel n. Jouer aux b-, het jiefjesspel spe
elkander zoeken zonder te vinden. Tou--len;(fig.)
cher b-, aan 't stek, aan de meet zfjn, in veiligheid
zijn. Avoir b- sur. qn., het voordeel, de overhand
op iemand hebben. (Prov. et fig.) Ne faire que toucher b-, zich maar even ergens ophouden, komen
pmt dadelijk weér henen te gaan.
Barre, e, adj. (en part. passé van barrei) Met
een' sluitboom gesloten; versperd, belemmerd. -[Anat.] Dents b-s, kiezen met uiteenstaande of
kromme wortels. — [Bias.] .ucu b-, schild meteen
of meer van de linker naar de regter zijde loopende
strepen, gekeept schild n.; — Barre -bandé, met kepen en balken, met hoek- en schoudersneden_voorzi.en.
Barre, m. [H. n.] Soort van meírval m., zekere visch.
Barreaa, m. (verklw. van barre) Kleine sluitboogn m., vensterstang, traliestang, spijl; stoelort f.; boom, zwengel m. der drukpers. — [Prat.]
Balie, vierschaar, pleitzaal, geregtszaal f.: Fréquenter, banter Ie b-, vele processen of regtszaken
om handen hebben (als partij of als zaakvoerder).
L' éloquence du b-, de welsprekendheid der 7) 1(11zoo!, regtswelsprekendheid. f. — De gezamenlijke advokaten, de advohotenstand m. Suivre Ie b-, zich
aan de balie, aan 't beroep van advokaat w jden
() witter le b-, de balie vaarwel zeggen, nie meer
pleiten, de p rakt^"/ k, opgeven; Il est 1'honneurdu b-,
hij strekt den advokatenstand tot eer. — [Ph3 s.]
Barreaux magnétiques oil aimantes, magneetstaaf jes, n. pl., stalen staa fjes, waaraan men de magnelische kracht heeft medegedeeld. — [Mar.]
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in den weg treden, hem den doorgang afsnijden;
(iq.) iemand dwarsboomen, hinderpalen stellen, hem
beletten zijn voornemen uit te voeren. — B- un mot,
une phrase, een woord, een' zin doorhalen, doorschrappen. (Men zegt liever rayer.) — [Corn.] Bun article sur son livre, een', p ost in zijn boek
doorhalen (als teeken van betaling). — [Tech.]
Van klampen, regels of dwarshouten ter versterking voorzien (b. v. eene tafel, den bodem van een
vat enz.) — [Mar.] Het roer te veel omwerpen,
slecht sturen. B- un vaisseau, een schip stoppen, ophouden-. — [Man.] B- les chevaux, de paarden
door stalboomen scheiden. — [Vétér.] B- les veines, de aderen toeschroeijen of onderbinden. —
[Hvdr.] B- une rivière par une digue, eene rivier afdammen — [Chas.] Le chien barre, de
hond weifelt iv de keuze van zijn' weg. — SE BAR
V. pr. : Se b- le passage, elkandet den door--RE,
torrt beletten.
Barreton, m. (verklw. van barre) -- [Tech.]
Dwarshoutje, klampje, regeltje n.
Barrétone, f. Lvaam der muts van den groot
Maltezer orde.
-mestrd
Barrette, f. Barret of baret f., kleine, wiperonde muts, inz. de roode kardinaalsmuts f., kardin.aalshoed m.; doctorsmuts, doctorskap f. Recovoir la b-, tot kardinaal benoemd worden, den
kardinaalshoed krijgen. (4nc. loc.) Parler à la bde qn., met iemand zonder omwegen, onbeschroomd
spreken, hem iets onder den neus wrijven. — [Hon.]
Stiftje, spijltje, veêrstiftje, raderspeekje n.
Barreer, m. [Chas.) Hond m., die op de jagt
der reebokken, der patrijzen afgerigt is.
V

Barri, z. BARRY.

Barricade, f. Wegafsluiting, straatversperring, straatschans, b a r r ie ad e f., in der haast
opgeworpen verschansing van vaten (barriques),
boomen, palen, keisteenen, karren, meubels enz.;
om eersen doorgang af te sluiten en te verdedigen,
— weleer kettingen, die men bij zekere gelegenheden vóór den ingang der straten spande. — ^Hist.]
Journee des b-s, dag der barricaden, barricadenda g m., naam, dien in de fransche geschiedenis de
12de Mei 1588 draagt, wegens een met straatversperring gepaarde opstand, die Hendrik III. nood
uit Parijs te vlugten. Les b-s de juillet, de-zakte
Julij-barricaden, de Jul(j-omwenteling (van _ 1830,
in Frankrijk).
Barricade, e, adj. (en part. passé van barricader) Versperd, verschanst: Rue b-e.
Barricader, v. a. Den toegang versp erren,
met versperringen a fsluiten, verschansen, ha r r ic aderen : B- une rue, une porte. -- BARIUCADER, V. n. Straatversperringen maken. — SE B ARRICADER , V. pr. Zich achter barricaden verschansen; den toegang tot eene plaats, waar men zich
bevindt, op alle mogelijke wijze bemoeijelijken; (fig.)
zich in zijne kamer, zijn huis opsluiten, om nie mand bij zich te ontvangen.
Barrier, m. [Monn.] Schroefboomdraaier n1.,
werkman, die den hefboom der muntschroef draait.
Barrière, f. In 't algemeen al wat een' toegang afsluit, hek n., slagboom, draaiboom, val
hamei f.; — tolboom m., tolmek n. Les-bom.,
b-s of Les droits de b-, het straalgeld, weggeld,
tolgeld n. Frauder les b-, den tol ontduiken. —
Toegang, inga ng m. eener stad, 't zij met of zonder
hek of slagboom; -- (weleer) afsluiting van eene
renbaan of een strijdperk. — Grensweer, grensvestinq ,f.; voormuur, schutsmuur m.: La nier et les
Pyrenées servant de b-s à I'Espagne, de zee en de
Pyreneen 'dienen Spanje tot schutsmuren. Le Rhin
.est une b- naturelle entre la France et 1'Allemagne de Rijn is eerie natuurlijke grensscheiding
,
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tusschen Frankrijk en Duitschland. — ( fig.) Hinderpaal m., beletsel n., belemmering, verhindering f.,
tegenstand m.: Je prévois de puissantes b-s, ik
voorzie zware beletselen, groote hinderpalen. Mettre des b-s à la puissance de qn., iemands magt
perken zetten, beperken.
Barrillat, m. [Mar.] Ruimgast m.
Barrillet, m. [Tech.] Trommel f., waarin de
veer van een h.orologie ligt.
Barriquaut, m. (verklw. van barrique), z
BARICAUT.

Barrique, f. Okshoofd, stukvat; scheepswatervat n. — [ Peche] Soort van net n. voor de
lamprefjen- of prikkenvangst. — (Loc. prov.) Etre
gros comme une b-, uittermate dik zijn. — [ Mar.]
Barriques à feux, bliksemende vaten.
Ban ir, Barrisser, z. BABETER.
Barris, m. [1 4. n.] Groote orang-oetang,
-

-

boschmensch m.

Barrit, z. BARET.
Barroir, m. [Tech.] Zwikboor f. (der kuipers),
Barrollennent, m. [Jur.] Uitstel n., vertra-

ging f. in regtszaken.
Barronner, v. n. Synoniem met BARRIR.
Barros, m. [Minér.] Zegelaarde f., waarvan
men in Spanje koelvaten maakt.
Barrot, m. [Mar.] : z. BAROT. — Vaatje ni.
voor de gezouten ansjovis.
Garroter, Barrotin, [Mar.], z.

BAROTER,

BAROTIN.

Barrure, f. [Tech.] Dwarshout n., dwars

luit.

-spanm.er

Barrutines, f. pl. [Corn.] Soort van perzi-

sche zijdestof f.

Barry, m. [Agric.] Jong geltvarken n., jonge
beer m., ongesneden mannetjes varken.
Bars, hh. [H. n.] z. BAR.
Barse, f. linnen doos f., waarin de thee uit

China komt.

Bartavelle, f. [H. n.] Steenhoen n., griek-

sciie patrijs, roode patrijs m.

Barycoïe, Barycoïte, f. [Méd.] Iiardhco-

righeid f., eerste graad van doofheid.
Barymetrie, f. [Phys.] Zwaartemeting f.,
bepaling der luchtzwaarte.
Baryphonie, f. [Méd.] Zware, belemmerde
uitspraak f. — Baryphouique, adj. Zwaartcngig, belemmerd van uitspraak.
Baryte , f. [Minér.] Baryt m., barytaarde,
zwaaraarde f., zwaarspaath, boheemsch spaath n.,
eene in 1774 ontdekte aardsoort, welker metallische
basis het barium is. Sulfate, Carbonate de b-,
zwavelzure, koolzure zwaaraarde. Barytifère, adj. [Minér.] Wat toevallig
zwaaraarde bevat.

Barytine,, f. [Minér.], z. v. a. Sulfate debary'te, z. BARYTE.
Barytique, adj. [Cbim.] Wat tot barytaarde
betrekking heeft, b a r y t is Ch. Oxyde b-, eerste

graad van oxydatie van 't barium of van de ba

Carbonate b-, koolzure zwaaraarde. Sul--rytade.
fate b- zwavelzure zwaaraarde.
Barytite, f. Synoniem met BARYTINE.
Baryton, m. [Mus.] Mansstem, die 't m(,ddcn

houdt tusschen de bas- en de tenor-stem, diepe tenorstEm., he,oge basstem f., . b a r y t on m.; — hi,
die zulk eene stem heeft, b a r y t on i s t ni.; —
soort van basviool, die ook onder den toets snaren
heeft. — [ Gram. grecq.] Woord, welks laatste
lettergreep den klemtoon niet heeft; werkwoord, dat
zonder zamentrekkinq wordt vervoegd.
- Barytoner of Barytoniser, v. n. Den ba
diepen tenor zingen; -- (fig.) neuriën. -rytonf
Barynni, m., z. BARIUM.
Bas, se, adj. Laag, van gerinre heogte: Siège
bas, lage zetel; Maison basse, laag huis. — Laag,

minder hoog dan naburige voorwerpen, neder, beneden, onder : Bas étage, beneden verdieping; La
basse région de lair, de benedenstreek der lucht;
Ce bas monde, deze beneden wereld, dit ondermaansche; Les basses terres, de lage, diepliggende
gronden; Les Pays-Bas, de Nederlanden; La Basse- Egypte, Neder-Egypte; Le Bas-Rhin, de Neder
Beneden-Rijn. [Mar.) Les basses voiles,-Ifijn,
de onderzeilen. — Laag, niet op de gewone of gemiddelde hoogte (van 't geen voor vermeerdering
of vermindering vatbaar is): La rivière est basse,
de rivier is laag, 't is laag water; La basse marée,
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de eb of ebbe. Batterie basse, onder batterij. Basses
vergues, onderraas.— (/1g.) Leseauxsontbassesciez
lui, 't is met hem aan 't ebben, zijn geld raakt op;
— Le jour est bas, de dag loopt ten einde, de avond
valt; , Le temps est bas, het weder (de lucht) is
digt betrokken, het dreigt te régenen; Avoir la vue
basse, bijziend, kortzigtig zijn, niet dan van nabij
zien; Un ton bas, een lage, diepe toon. (fig.)
Faire parler qn. dun ton plus bas, iemand eene

bescheidener, nederiger taal leeren voeren, hem
den mond wat snoeren. — Une corde trop basse,
eene te laag gestemde snaar; Parler à voix basse,
zocht spreken; Avoir la voix basse, zacht van stem
zijn, niet luid kunnen spreken; Chanter à basse
note, met zachte, onderdrukte stem zingen; (fig.)
Prier Dieu à basse note, God in stilte bidden.
(fam.) Dire des injures a basse note, scheldwoorden mompelen. — [ Liturg.] Messe basse, stille,
gelezen mis (in onderscheiding van mdsse haute,
gezongen mis). (fig. et fam.) Dire des messes
basses, mompelen, tusschen de tanden prévelen, in
zich zetven morren. — (fig. et fam.) Avoir I'oreille
basse, de oores (de vlerken) laten hangen, beschaamd staan, vernederd, verootmoedigd zijn. —
(Prov.) Avoir Ie coeur haut et la fortune basse,
een hoog (tretsch) hart en eene platte beurs hebben.
Faire main basse sur une chose, iets in beslag nemen, zich gretig van iets meester maken; (fig. et
fam.) iets zonder verschooning beoordeelen, hékelen. — [Mil.] Faire main basse sur l'ennemi, den
vijand over de kling jagen, geen genade (kwartier)
geven. Etre en bas age, in de kindschheid zijn. —
Laag, minder in rang, in waardigheid : Le bas
clergé, de lagere geestelijkheid. Les bas officiers,
de onder-officieren; de mindere ambtenaren. Les
basses classes dun collège, de la société, de lagere
klassen van een collegie, van de maatschappij. Le
bas bout de la table, het lager eind van de tafel
(in tegenstelling met le haut bout, het boven eind,
de eereplaats). La chambre basse, het lagerhuis
in 't engelsch parlement) . Le Bas-Empire, het latere Romeinsche rijk, het tijdperk van 't verval
des Romeinschen rijks (ook bas siècles, bas temps
geheeten) . Un maitre des basses oeuvres, een drekputruimer, nachtwerker. — Laag, hangend, liggend (in tegenstélling met hetgeen opgerigt, staand
is: II s'en va la tëte basse, hij gaat met gebogen
hoofd henen; Ce ébien porte les oreilles basses,
la queue basse, die hond laat de ooren., den
staart hangen. De la tapisserie de basse lisse,
tapijten, met ingewerkte levendige figuren (in tegsnstelling met die, welke men haute lisse noemt,
omdat de ketting bij deze te lood op 't getouw
staat, terwijl hij bij de eersten waterpas lI f t) . —
Laag, gering, gemeen (ten opzigte van geboorte,
stand, beroep) : Un homme de basse extraction,
de basse condition, een man van lage afkomst,
van geringen stand. Le bas peuple, 't gemeene volk,
de geringste volksklassen. — Laag, minder in.
waarde, in pros : Bas or, bas argent, goud, zilver van gering gehalte, van slecht allooi. J'ai
acheté sela à bas prix, ik heb dat goedkoop ge
Les basses cartes du jeu, de lage kaarten-kocht.
van 't spel. Basses lainès, kortharige wol. Les
fonds sont bas, de fondsen (effecten) staan laag;
(fig.) Les fonds de eet homme sont bas, die man
heeft het niet breed, 't is, schraal met dien man gesteld. -- Laag, gemeen, onedel, verachtelijk, onwaardig, kruipend, karakterloos, onteerend, laf,
vuig. Avoir des inclinations bassep, lage, gemeene
neigingen hebben. Il a la mine (la figure, la phy sionomie) basse, hi heeft een gemeen gezi t, zijn
voorkomen teelcent lage gevoelens. — [ Litt.] Laag,
onedel, plat, gemeen (van denkbeelden, woorden,
uitdrukkingen , stijl). Bas latin , basse latinité,
slecht, niet zuiver, bedorven latijn.
BAS, adj. als adv. gebezigd. Laag; zacht, .stil,
zachtjes enz. : Les cailles volent bas, de kwartels
vliegen laag; Voyez quelques lignes plus bas, zie
eensge regels lager. Nos péchés nous mettent bieen
Las deviant Dieu, onze zonden maken ons zeer laag
voor God. — Cbanter, Jouer bas, laag, te diep
(beneden 'den vereischten toon) zingen, spelen; Cet
instrument est monté trop bas, dat
peeltuig
s i s te
laag gestemd. — Parler, chanter bas, zacht, zachtjes (niet luid) spreken, zingen; Voilà ce qu'il me
dit tout bas, ziedaar wat hij m# toeluisterde; Un
sage suit la mode et tout bas ii s'en moque, een
-
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wijze volgt de mode, en in stilte (in 't geheim) spot
hij er mede. -- Mettre bas les armes, de wapenen
neérleggen, den strijd staken, zich overgeven: (Tig.)
zich in een' woordenstrijd voor overwonnen Verklaren, voor de rédenen zijner partij zwichten.
Mettre chapeau bas, den hoed afnemen, zich uit
eerbied het hoofd ontblooten; (ellipt.) Chapeau
bas! den hoed af! S'approcher de qn. chapeau
bas,iemand blootshoofds, met eerbied naderen. —
[Mar.] Mettre pavilion bas, de vlag strijken (na
een' gevecht); (fig.) zich voor overwonnen, over
tuigd verklaren, toegeven. Amener one voile tout
bas, het zeil zoo laag mogelijk strijken. Bas le
monde ! komt af uit de -mars! Bas Ie pavilion! strijk
de vlag! — Mettre bas, jongen werpen, jongen (van
de wijfjes der dieren sp rekende); 't gewei a fwerpen (van een he t sprekende). — Etre bas, in een'
slechten toestand zin: Ce (cette) malade est bien
bas, die zieke ligt hoogst gevaarlijk; Ce marchand
est bien bas (est bas percé), die koopman zit op
't drooge, is zeer ten achteren; II est Bien bas dans
i'opinion (1'estime) du monde, hij geniet zeer uweini.g vertrouwen (achting) bij de menschen. — Jeter
bas ses habits, zijne kleederen i ittrekken, a fwerpen. à BAS , loc. adv.: Jeter à bas, ter neder
werpen, omver werpen; Cette maison de commerce
est a bas, dat handelshuis is .Geruineerd ofte gronde
gericht; Cette banqueroute 1'a mis à bas, dat bankroet heeft hem geruïneerd. a bas ! (als bevelwoord)
neêrl a. f! weg met it bas les chapeaux ! de hoeden af! à bas les armes ! de wapens neërgelegd !
(Men zegt in denzel fden zin : Chapeaux bas ! Arm('s has !) á bas 1'orateur, weg met den redenaar ! afgestegen ! à bas la motion ! weg met den
voorslag! it bas Ie tyran ! weg (voort) met den
dwingeland. à bas Ie traitre ! slaat den verrader
neêr! — à BAS DE, loc. prép:: I1 se jeta à bas de
son lit, hij sprong uit zijn bed (stond ijlings op);
Il le mit a bas de son cheval, hij wierp hem van
'I paard - EN BAS , loc. adv. Beneden, onder: 11
est, it nous attend en bas, hij is, wacht u beneden; Venez en bas, kom beneden; Allez en bas,
qa naar. beneden; Commences par en l)as (par Ie
bas), begin van onderen af; Les choses d'en bas
(voor didi-bas) de dingen dezer wereld; Le voile;
fut décbiré de taut en bas, de sluier werd van boven
tot beneden vaneen gescheurd. — [Mar.] Tout le
monde en has ! 0/' allen ! af!(rg.) Regarder,
trailer qn. de baut en bas, iemand met trotschheid, niet verachting (smadelpk) aanzien, behandelen. La tête en bas, met het hoofd vooruit, blindelings, onbezonnen. Tenir qn. en Las, iemand
laag, in onderwerping houden
PAR BAS , loc.
adv. Beneden, onder, in de onderste verdieping
I1 loge par bas, hjj woont beneden; Il a trois chm
abres par pas, h ij heeft drie kamers in de onderste
verdieping (,gelijkvloers). [Méd.] Dévoiement par
naut et par bas, ontlasting van boven en van onderen - ICI -BAs, loc. adv. Hier beneden, op deze
wereld, in dit ondermaansche: Les plaisirs, les
biens, les honneurs d'iei-bas. — Lh-BAs, loc. adv.
daar beneden, ginds, ginder, daar ginds: Vous le
r

—

.

BASE.

op het einde der ebbe. --- [Corn.] Pour bas a beau,
op zien komen.
Bas, m. Kous f. Des bas de laine, de soie, de
coton, de ill, wollen, zijden, katoenen, garen kousen.
Des bas d'enfant, d'homme, de femme, kinder-,
mans-, vrouwekousen. Des bas au métier (à la mécanique), geweven kousen; Des bas au tricot (a la
main, a l'aiguille), gebreide kousen; Des bas ajour,
opengewerkte kousen. Des bas d'hiver, d'été, winter-,
zomerkousen; Des bas de dessus, de dessous, overof bovenkousen, onderkousen. — (Prov.) Cela lui va
comme un has de soie, dat past hem of 't voor zijn
lijf g emaakt ware. — [Cuts.] Des bas de soie, gezoutenvarkenspooten m. pl., zult n. [Mar.] Boeijen,
kluisters, ijzers. Donner des bas de soie , in de
boeijen zetten.
Basalte, m. [Géol.] Basalt m. en A„ eene
blaauwachti g -graauwe of groen-zwarte vulkanische
steensoort, die zeer digt en hard is en tot bouwmateriaal, straat plaveisel, vijzels, mortieren enz., ook
tot toetsing van dc zuiverheid des gouds kan gebruikt
worden.
Basaltiforme , adj. [Minér.] Naar basalt
gelijkende.
Basaltigiie, adj. [ Minér.] Uit basalt bestaande,
basaltisch: Roche b-, basaltrots f.
Basave, f, Bezaanleder, bereid schapenleder n.
Basané, e, adj. Taankleurig, zaluw, door de
zon bruin gemaakt (van de huid, het gelaat).— [Mil.]
Pantalon b-, met bezaanleder bezette broek.
Basanite, f. [Géol.] Basaniet m., eene harde,
zwarte egyptische steensoort, toets- of proefsteen m.
der Ouden.
Bas-bleu, m. Blaauwkous f., spotnaam der
engelsche schrijfsters. C'est un bas-bleu; Cesdames
sont des bas- bleus.
Bas -bord, m. ]Mar.] Schip n. meflaag boord.
Les bátiments de guerre inférieurs aux corvettes
sont rangés parmi les bas-bord (navires de basbord ou bas de bord).
Basbordafs, m. [Mar.], z. BABORDAIS.

Basconette , Bascouette, f. [H. n.] De

langstaartige mees f. ; ook de volksnaam van den
kwikstaart(lavandière) .
Baseul, m. [Sell.] Broekhanger m., de riem,
die door den staartriem gaat.
Bascule, f. [Mécan.] Stuk hout of ijzer, op
eene as of spil rustende, zoodat het zich vrij bewegen en 't evenwigt zoeken kan; balans f.; weegtoestel n. met ongelijke armen; wip f. eener brug; molenvang m.; zwengel, zwingel m. aan een' waterput;
wipplank, bosplank f. Pont à b-, weegbrug f. La b-,
d'une souriciere, het valdeurtje aan een' muizeval.
La b- d'une shnnette, de draaijer m. van eene bel.
Jouer a la b-, wippen, zich met de wipplank ver
Faire la E-, wippen. II marchait sur un als-maken.
qui a fait la b- et it est tombé, hij liep over eene
plank, die opwipte, en hij is gevallen. — [Pol.] Système de b-, b a s c u 1 e-stelsel n., het weifelen, wankelen in de grondstellingen van heet staatsbestuur;
de ministeriële kunstgreep, waardoor het gewigt der
uitvoerende magt nu eens in de koninklijke, dan
trouverez lh-bas; Allez là-bas.
weder in de parlementaire schaal wordt geworpen,
BAS, M. Onderste, laagste, benedenste n. , het naar gelang de eene of andere rijst of daalt.
minst verheven. gedeelte van eeniq voorwerp ; voet m.:
-^- Baseuler, v. n. Zich vrij op een steunpu nt
Le bas de la rue, 't beneden gedeelte, het einde der bewegen, op en neêr gaan als eene wipplank,
straat; Le bas du visage, het onderste gedeelte van
Une poutre, une planche qui bascule,
't aangezigt; Le bas du 'entre, de onderbuik; Vous een wppende balk, plank - BASCULER , v. a Doen
le trouverez au has de la page, gij zult het onderaan op en neêrgaan, doen slingeren of wippen.
(aan den voetvan) de bladzijde vinden. Au bas de
Bas-de- rasse, m. [Impr.] Onderkas f. Des
la montagne, aan den voet des bergs. — (fig.) Het lettres bas de rasse, onderkas-letters f. pl. , kleine
lage, gemeene, platte, verachtelijke: Cet auteurdonne letters, in onderscheiding van de kapitalen of hoofdsouvent dans le bas (voor le genre bas), die schrij- letters, diein de bovenkas (haut-de-casse) vervat zsjn.
ver vervalt dikwils in 't platte, gemeene. Il y a du
Bas-dessus , m. [Mus.] Lage bovenstem f.,
baut et du has (des hauts et des bas) dans la vie, tweede discant m.
het leven is met goed en kwaad, met voor- en teBase, f. [Arch.] Alles, waarop een ligchaam
genspoed doormengd. Il y a du baut et du bas (des steunt of rust, steun m., steunsel n., grond, grondhauts et des bas) dans la conduite, dans l'humeur slag m., grondvlakte, grondvest f. van een gebouw,
de eet bomme, die man is zeer ongestadig in zijn inzonderheid: voet m., onderstel n., zuilenvoet m.,
gedrag, is zich zelven zeer ongelijk. [Mus.] La voix basis f., basement n. (fig.) La justice est la bde ce chanteur est belle dans Ie bas, de stem van de l'autorité, de geregtigheid is de grondslag, de
dien zan,er is in de diepe toonen zeer schoon, — Le steunpilaar van 't gezag. — La base d'une montagne,
vin, la biere est au bas, het win-, het biervat is bijna de grondvlakte van een' berg, de vlakteruimte, the een
iediq. L'horlo g e est au bas, de klok is afgeloopen. berg inneemt. La base deun système, het grondbe— [Mar.] Le bas d'un vaisseau, het onderschip n., ginsel, de grondslag van een stelsel. La base dun
't beneden deel van een schip, 't gedeelte, dat bene caicul. De maatstaf eener berékening. Vos soupcon s
waterspiegel is. Le bas de I'eau, de ebbe.-den n'ont debase que dans votre imagination, uw argLe bas de In mer, de laagste stand van het water waan heeft geen' anderen grond dan in uwe ver. -
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B AN
bee1t1fnq. —Le cacao est la b- du chocolat, de cacao
is het hoofdbestanddeel der chocolade; [Méd.] La base
d'un remède, het hoofdbestanddeel, de rondsto van
een geneesmiddel. — [Chim.] Elke stof,die zich met
de zuren vereenigt en deze onzijdig maakt; elke stof,
die de eigenschappen van een zuur verkrijgt door
zich met de zuurstof, de waterstof of elk ander
ligchaam te vereenigen, het ra d i k a a 1. B- salif able,
zoutvatbare basis. — [Arith.] Grondtal n. Dix est 1a
base du système décimal, tien is het grondtal van
het decimale of tientallig stelsel. [Géom.] Laagste
gedeelte eener figuur, grondljn.f. der driehoeken enz.;
grondvlak n. der ligchamen; bij de landmeters: de op
liet terrein naauwkeurig gemeten ljn, die tot grondslag der daarop te bouwen driehoeken dient. [Algèb.]
Het .grondgetal van een logarithmen-stelsel, 't getal
dat de eenheid tot logarithmus heeft. — [Opt.] Base
distincte, brandpuntsafstand m. (ook foyer geheeten) .
Base, e, adj. (en part. passé van baser) Gegrond,
gebaseerd: S stème basésur la nature.
Baselle, f. [Bot.] Basella f., basélkruid n., klim
nachtschade f., een plantengeslacht in O. Indië-mend
en China, waar het als verfstof gebruikt wordt.
Baséologie, f. [Didact.] Fundamentale wijsbegeerte f. — Geschiedenis der chemische bases.
.4- Baser, v. a. Op een' grondslag vestigen, grondvesten, b a s é r e n (alleen fig. gebruikt) : L'homme

habile base ses calculs sur 1'intérêt d'autrui, de

bekwame man bouwt (grondt) zijne berékeningen op
het belang van anderen. -- SE BASER , v. pr. Zich gronden, steunen, rékenen, zich bas é ren: C'est là-dessus qu'il se base, daarop vestigt hij zijne hoop, zijne
verwachting, zijne berékening enz.
Bas-feuillet, m. [Tech.] Een der beide bladen
van de tandzaag (waarmede de tanden in de kammen
gemaakt worden), in tegenstelling met het andere
blad, dat haut-feuillet heet.
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pig vierkanten vorm , waarin de burgers wegens
staatszaken bijeen kwamen, de teregtzittin,q en ge/ton(Len werden enz. ; — sedert Konstantijn den Groote
de kerkelijke gebouwen van denzel fden vorm (basilikavorm), die over de graven der heiligen werden opgetrokken; later oneigenlijk in 't algemeen gebruikt voor
stifts- of hoofdkerk, domkerk f. — [Anat.] Ellepijpshuidader, de ader aan den.binnenarm, op welke de
aderlatingen verrigt worden. Ook als adj.: La veine
basilique .-BASILIQUES , f. pl. Basilische wetten, f.
pl., het wetboek van keizer Basilius den Groote, in
tiaar 887 uitgegeven.
Basin, m. Fijn en sterk bombazijn, streepjesgoed n.

Basco g losse, m. Neirtrekkende tongspier f.
Ook als adj,: Muscle basioglosse. —Basio-pharyngien, m. Neêrtr tikkende keelspier.
Basigne, adj. [Chico.] Sels b-s, basische zou
pl., zulke, waarin 't metaal-oxyde de overhand-ten.

heeft.

Basistan, Bésestan, of Bésistan, m.

Marktplein n. bij de Turken, plaats der koopmanswinkels en kramen, bazaar m.
Bas-mat, m. [Mar. Ondermast m.
Bas-métier, m. Kleine weefstoel, knieweefstoel m.
Bas-morale, m. Naam, dien men weleer gaf
aan elk, die uit een' Frank (westersch christen) en
eene Griekin was geboren.
Basoche, f. Voormalig . gere.tshof n. der klerken van 't parlement te Parijs en in andere fransche
steden. — Basoehial, e, adj. Dat geregtshof betreffende. — Basochien, m. Lid n. van dat geregtshof.
Bas - officier, m., z. SOUS - OFFICIER.

Basque, m. Baskier, Bask, Biscayer m., bewoner van 't land der Basken (Pays basque) of de
Baskische provinciën in Spanje (Biscaye, Guipu zcoa,
en 4lava) en van de .Neder-Pyreneen in Frankrijk.-Un tour de Basque, eek gbochelaarsstreek m., eenti
bedriegerij f. Tambour de basque, rinkelbom, tarry
boerijn f. (Prov.) Aller (courir) comme un B-, hard
loopen, als een p ostpaard loopen. — Het baskisch,
de Baskische taa l. — BASQUE , adj. Baskisch: Langue
b-, provinces b-s . - BASQUE , t. [Tech.] Pand n.,
slip f. van een' rok. — (Loc. prov.] II est toujours
pendu à mes b-s, hij hangt mij altijd aan 't lijf,
hij vergezelt mij als mine schaduw.
Basquine, f. [Tech.] Wijde overrok m. met
franje der spaansche vrouwen.
Basgainer-, V. a. Betooveren.
Bas-relief, m. (pr. Ba-re-li-éf) [Arch.] Vlakof half- verheven beeldwerk n., waarbij zich !le figuren slechts weinig boven den grond of het vlak verheffen.
Bassage, m. [Tech.] Het zwellen, de hewerking der huiden in den zwelder of 't zoogenaamde
zuur-laf.
Bassat, m. Kiel met dik gevoerden rug, in de
leigroeven in gebruik.
Basse, f. [Mus.] Bas m., diepste, laagstestem,
grondstem, mansstem, f.; — basviool f., bas m., het
speeltuig, waarop men den bas speelt; — bassist,
baszanger, basspeler m. Les basses d'un instrument,
de bassnaren, dikke snaren van een' speeltuig. Bcontinue, begeleidende, accompagnérende bas, generale bas, obligaatbas; (Loc. prov.) C'est la b- continue de son discours, dat is zijn' ouden deun, daar
komt hij altijd op terug. B- contrainte, gebondene bas
(die na een zeker getal maten eveneens wederkeert);
B- fondamentale, grondbas (dieslechts uit de grond
harmonie bestaat); B- flgurée, versierde,-tonedr
gefigureerde bas (die de waarde van ééne noot in
vele andere noten onder een zelfde accoord verdeelt).
— [Mar.] Rif n., reeks van klippen tusschen wind
en water, waar de zee op brandt; — breking van
de zee op klippen of droogten. [Man.] Zachte hel
welke men 't paard laat draven, om het-lingf.,over
de beenen te leeren buigen.
Basse-conde, f. [Tech.] Bovenblad van den
blaasbalg eens hoogovens.
B asse-contre , f. [Mus.] Co n t r e b a s m.,
tegengrondstem f., groote o f diep e bas m..; -- de partj,
die deze stem uitvoert. (Plur. Des basses-contre.)
Basse-conr,f., Open voorplaats f. voorp lein n.,
voorhof, hoenderhof m., plaats voor 'tgevogelte eener
boerderij; stalplein, wagenplein n. (Plur. Des bas-

Bas-fond, m. [Géol.] Laag land li., lage, diep
liggende grond m., laag terrein n. — [Mar.] Bank,
droogte, ondiepte f., over welke echter de grootste
schepen heen nen
kun varen, in onderscheiding van
den haut-fond, die meer den waterspiegel nadert en
voor de schepen gevaarlijk is. (Vroeger heette men
Naut-fond, wat men nu juister bas-fond heet.)
Basicité, f. [Chim.] B a s i t e i t, b a s i c i t e i t f. $
eigenschap van een ligchaam om in zekere of in alle
verbindingen de rol van basis o radikaal te vervullen.
BasiB^cation, f. [Chim.]f Overgang m. tot den
staat van basis o f radikaal, b a s i f i ca tie f.
Basigène, adj. [Chim.] Basis-makend, basisvormend, toenaam, door Berzelius gegeven aan elk
elektro-negatief ligchaam, dat de metalen niet veronzledigt, en met deze int ndeel elektro-negatieve ver
(zuren) en Zktro-positieve verbindingen-bindge
(bases) voortbrengt, zoo als de zuurstof, de zwavel,
het selenium en het tellurium.
Basilaire , adj. [Bot.] Op de basis of grondvlakte vastzittend, daaruit groegjend. — [Anat.] Os
b-, wiggebeen n ., z. BERTINAL.
Basile, m. [Tech.] Schuine kant m. aan een'
schaafbeitel. — + Hebzuchtige en kwaadsprekende
fijnman m. (naar een ersonaadje uit de blijspelen van
Beaumarchais) . — [Bot.] Basile à dpi couronné.
A frikaansche plant, soort van keizerskroon f.
Basiléolátre, m. [Hist. ecci.] Vorstenaanbidder m., bewijzer van goddelijke eer aan vorsten.
Basiléolatrie, f. Vorstenaanbidding f.
Basilic, m. [H. n.] Koningshagedis, draakslanq,
gekroonde slang f., basiliscus m., eene onschadelijke
hagedis in Z. Amerika en Azid, waaraan het bijgeloof
van ouds 't vermogen toekende om met den blik zijner
ooggin te dooden; van daar: Des yeux de b-, basiliscus-oo gen,, vertoornde, van spijt of verontwaardiging gloejende blikken, waarmede men iemand als
doorboren wil. — [Bot.] Koningskruid, balsemkruid,
basilicum n., dat men,als specerij aanwendt. Basilic sauvage, mastikkruid. -- [Artill.] Basiliscus m.,
eene oude veldslang (geschut), waarmede men achten-veertig-ponders schoot.
Basilicaire, m. [Hist. eed.] Naam des priesters, die den paus of een' bisschop de mis hielp bedienen.
Basilicon, m. [Pharm.] Koningszalf f. basilicum n., eene ettermakende zalf.
Basilidion, m. [Pharm.] Schurftzalf.f.
Basilique, f. (eig.) Koninklijk gebouw, paleisn.;
-- in 't oude Athenen de op enbare geregtszaal f.; — te
Rome een prachtig openbaar gebouw van langwer- ses-cours.) — Fille de b-, meid f., die voor 't vee,
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inzonderheid voor 't pluimgedierte, te zorgen heeft.
Des nouvelles de b-, volkspraatjes, sprookjes n. pl.,
ongegrond nieuws, los gerucht n.
Basse de viole, f. [Mus.] Basviool, knieviool.,
v i o l o n c e l f. — Basse de violon, groote basviool,
een voormalig speeltuig, ook basse d'épaule geheeten.
Basse-eau, f., z. BASSE-IIER. (Plur. Des basses-eaux.)
Basse-enceinte, f. (Fort.], z. FAUSSE-ERAIE.
Basse-étot%, f. [Tech.] plet veel lood ver-

mengd tin.
Rasse- fosse , f. Onderaardsche kerker n.
waarin men weleer de misdadigers opsloot. (Plur.

Des basses-fosses.)
Rasse -j astice, z. JUSTICE.
Basse-lisse, f. [Tech.] Soort van tapijtwerk

of weefsel met ingewerkte levendige figuren, en bij
welke de schering of ketting horizontaal op 't getouw
lipt, terwijl hij bij die, welke men haute-lisse noemt,
er te lood opstaat. (Plur. Des basses-lisses.) —
Basse-lissier, m., -ière, f. Hij of zij, diezoodanige tapijten weeft. (Plur. Des basses-lissiers,

-ières.)
f assen ent, adv. Laag, gemeen, op onedel

verachtelijke wijze. Het wordt alleen fig.-moedig,
ebezigd: Agir, penser, s'exprimer, sentir b-.
Basse -roer, f. [Mar.] Ebbe f., laag water n.,
lage waterstand m.
Basser, v. a. [Tech.] Slichten, de kettingdraden van een weefsel met eene lijmige pap bestrijken,
om ze glad te maken.
Bassesse, f. Laagheid, gemeenheid, verachte
gevoelens, gedachten, woorden,-telijkhdf.(van
daden); geringheid f. (van geboorte, afkomst). Faire
one b-, eene laagheid, eene gemeen, onteerende daad
begaan. ti n'y a b- qu' on ne Passe pour l'argent, voor
geld doet men alles.
B asses-vergues, f. pl. [Mar.] Naam der twee
groote of hoofd-raas f. pl.
Basset, m. Dashond m: --- Ook als adj.: Chien
basset. — ( fig.) Kortbeen m., een mensch met te korte
beenera voor zijne gestalte. — [Bot.] Kortgestengelde
bladzwam f.
Basset, te, adj. (verklw. van bas, laag): Épaules b-tes, eenigzins lage schouders.
Basse- taille, f. [Mus.] Diepe tenor m., hooge
basstem f.; ook hij of zij, welke die stem zingt. —
[Sculp.] , z. V. a. BAS-RELIEF. - ( Plur. Des bassestailles.)
Basse-terre, f. [Mar.] De lfjzijde f. eens eilands, de zijde onder den wind, vooral in de Antilles,
in tegenstelling met cabesterre, de loefzijde, laagland dat van verre niet gezien wordt.
Bassette, f. [Jeu.] Basset, bassetsp el n. een
naar het pharao gelijkend kansspel met kaarten.
Basse=tiirbe, f. [Mus.] Bas-clarinét f.
Basse-voile, f. [Mar.] Onderzeil, schoover
f. (Plur. Des basses-voiles).
-zeil
Bassieot, m. [Tech.] Houten kist f., waarin
de leijen uit de groeven worden weggevoerel.
B assiers, m. pl. Zandplaten f. pl. in de rivieren, die de vaart belemmeren.
Bassin, m. Bekken n., schaal, kom f., soort van
diepe, meestal ronde of ovale schotel, 't zij van aardewerk of metaal. B- a laver les mains, les pieds,
handbekken,voetbekken; waschbekken: B- d'aiguière,
lampetkom; B- b barbe, scheerbekken; B- de crieur,
omroepersbekken. B- aux offrandes, B- de collecte,
o jferschaal, collecte-schaal (ter inzameling van de
liefdegiften). (Prov. p op.) Cracher dans le bassin,
mede tot eene uitgave bijdragen: Il ne voulait rien
donner, mais on la fait cracher dans le bassin,
hij wilde niets geven, maar men heeft toch wat
weten los te krijgen (hij moest toch overkomen) . Les
deux b-s dune balance, de beide schalen eener ba
B- de garderobe, de cbambre, pot in. van-lans.
een' kamer- of nachtstoel; B- à queue , - onder
Aller au b-, zich van den nachtstoel of den-stekm.
ondersteek bedienen. B- oculaire, oogschaaltje n.
(ter bétting van de oogen). — [ Fond.] Kuil, waarin
de gietvorm der klokken geplaatst wordt. B- de
fusion, smeltkroesm. B-d'affinage, afdrj fhaard m.;
B-de réception, voorhaard m.—[Opt.] Slijpplaat f.,
slijpschotel m. (ter bewerking van de optische glazen.). — [Chap.] Viltijzer n., vormplaat f., zeren
plaat om de hoeden op te kloppen. — [Sucr.] Koperen klaarpan; ziedpan , uitdamppan f. — [Mac.]
Kalkbed li ., de van kalk, mortel of zand gemaakte
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kom, waarin de metselaar den kalk beslaat.— [Anat.]
Bekken n., derde of onderste deel van den romp. —
Door uitbreiding der eerste beteekenis wordt bassin
gebruikt voor: vergaárbak, watervergaarbak m.,
fonteinkom, fonteinbekken; -'waterkom f., vijver m.;
-- [Mar.] havenkom, dok, veilige ankerplaats in eene
haven, 't zij door natuur of door kunst gevormd;
— waterbak rondom den schoorsteen van de kom
B- de port„ kleine haven in eene grootere,-buis.
bassin n.; — [Géol.] Indieping van de oppervlakte
bodems,
des
door heuvels of bergen ingesloten vlakte,
dalbekken;—rivier- of stroombekken, stroomgebied n.
Le b- du lac, het meerbekken, de kom van 't meer,
L'immense b- de la mer, 'tonmeteljke zeebekken,
de groote kom des oceaans.
Bassinaare, m. [Tech.] Vorm m., diendebakker aan het deeg geeft om het behoorlijk met water
te doordringen. — Impost m. op het zout.
Bassine, f. Groot koperen bekken n., koperen
pan f., spoelvat n., bij velerlei industrie in gebruik;
— [Impr.] Mout f., de bak, waarin 't papier vochtig
gemaakt wordt.
Bassiné, e, adj. (en part. passé van bassiner):
Lit b-, gewarmd bed; Plaie mal b-e, slecht gebétte
wond.
Bassinée, f. Bekken-vol n., kom-vol f.
Bassiner, v. a. Met een- beddepan verwarmen:
B- on lit.— [Chir.] Betten, zacht bevochtigen, warme
vochtige omslagen leggen, stoven: B- une plaie. —
[Jard.] Zacht besproeijen, besprenkelen: B- des melons. — [Boul.] Het nog onvoltooide deeg met water
besproeien of met meel bestrooijen: P.- la pate.
Bassinet, m. (verklw. van bassin) Pan f. van
een schietgeweer. — Hoedje, blakertje n. van een'
kerkkandelaar. (Van gewone kandelaars heet het
bobèche.) ..— [Ant. mil.] Ligte helm of - stormhoed m.; ijzeren mutsje onder den helm. — [Bot.]
Boterbloem f., hanevoet m. — [Anat.] Nierbekken, n.
Bassinoire, f. Beddepan f., bedwarmer m.;
bedde /lescis f.
Bassinot, m. (verklw. van bassin) Bekkentje n.
of bodemholte f. in eenig vat, waarin men een vocht
laat bezinken. — [Mus.] Soort van fagot f.
Bassiot, m. [Tech.] Houten bakje n. der destilleerders.
Bassiste, m. [Mus.] Bassist, basspeler, baszanger nl.
Basson, m. [Mus.] Baspip f., blaasbas m.,
fagot f.; -- hij, die dat instrument blaast, fagottist m. --[H. n.] Een der namen van 't europésche waterhoen n.
Bassoniste, m. [Mus.] Fagottist, fagot blazerm.

Bassorine, Bassorite, f. [Chum.] Gommi.g

bestanddeel, vervat in de bassora-gom, de dragantgom, de salep enz., bassorine f.
Bassure , f. Lage , met water doortrokken
grond m.
-)-Bastant, e, adj. Genoegzaam, toereikend.
Bastarèche, f. Cabriolet vóór een rijtuig.
Baste, m. [Jeu] Basta f., klaveren-aas n.,
de derde in rang, de derde matador in 't omberspel.
Baste, f. Melkvat n.; — mand f. aan een' pak
houten korf m. voor den wijnoogst. —-zadel:—
[Com.] Zekere chinésche zijdestof f.
tBaste, adv. et interj. Genoeg, houd op, basta ! — [Mar.] of Vaste!(bevelwoord) Vast!
genoeg! stop!
Bastet, m. [Mar.] Rustijzer, puttingijzer, `o.
Bastide, f. Lusthuis, klein buitengoed n. in
Provence en vooral in de omstreken van Marseille;
— [Ane. fort.] Op zich 'zelf . staand houten blok
-huisn.
Bastille, t. Weleer ieder versterkt, met torens
vesting
voorzien kasteel; later alleen de beruchte
en staatsgevangenis te Parijs, onder Karel IV. gebouwd en in 1789 door de Par2jsche burgers bestormd
en omver geworpen.
Bastillé, e, adj. [Bias.] Met omgekeerde kan
-teln.
Bastilleur, m. Vroegere naam van den gouverneur of cipier eener staatsgevangenis. — Voorstander der bastilles.
Bastillon, m. (verklw. van bastille) Kleine
bastille o[ staatsgevangenis.
Bastin, m. Levantsch touwwerk n. uit eene
soort van stroo en biezen.
Bastine, f. [Tech.] Soort van zadel m.
Bastingage, m. [Mar.] Verschanisrrg f., bedek-

BASTINGTUE.

---

king van schanskleeden op 't verdek van een oorlogschip tot beveiliging der manschap tegen 't klein
geweer (nu vervangen door een' houten schutsmuur).
— Filet de b-, vinkennet n.
Bastingue, f. [Mar.) Schanskleed, schansdekn.
Hastinguué, e, add. (en part. passé von bastinguer): Vaisseau b., fregate b-e, een verschanst
schip, fregat.
Bastinguer , V. a. [Mar.] Verschansen, de
schanskleeden spannen. — SE BASTINGUER, V. pr.
zich achter. schanskleeden beveiligen , zich ver
-schane.
Bastion, ni. (pr. bass-thi-on) [Fort.] Bo lwerk n., vestingwerk, dat uit twee face s en twee
flanken bestaat.
Bastionné, e, adj. (en part. passé van bastionner) Bebolwerkt, van een bolwerk voorzien;
bolwerkvormig : Tour b-.
Bastionner, v. a. (pr. bass-thi—) [Mil.] Met
bolwerken voorzien.
Bastir, Bastissage, [Chap.], z. BhTIR,

BhTISSAGE.

Bastonnade , f. Stokslagen-straf f.; afrossing f , stokslagen in pl. — (fam.)' Donner, reeevoir
Ja b-, een pak slaag geven, krijgen.
Bastringae, m. Kroegbal n., danspartij f. in
Bene dorpsherberg. — Slecht vioolspeler m. — Kroeg,
knip .; verward huishouden n. — [Chim.] Toestel n. tot bereiding der zwavelzure soda.
Bastude of Battude, f. [Pèche] Zeker
vischnet n. ten gebruike in de zoutpoelen.
Bas-ventre, m. Onderbuik m., onderlijf n.
Bat (pr. Batt) of Bate, m. [Mar.] Blaasbalg m. onder het galjoen. — Einde n. van een'
vischstaart.
Bat, m. (pr. bá) Pakzadel, draagzadel m.,
houten zadel voor de lastdieren. Cheval de bat,
pakpaard, lastpaard n.; (fig.) domkop m., uilskuiken n. C'est i'homme que porte le bat, Jij is
de pakezel, op here wordt al den last, al de moeite,
al het werk geschoven. — (Prov.) Chacun salt oû
le bát le blesse, ieder weet best waar de schoen
re rembourré comme ie bat-d'un
hem, wringt. Et
inulet, te vee kleederen aan hebben, met kleedingsstukken overladen zijn.
Bat-à-beurre, m. [Eton.] Boterkarn f.
Bat- à- boorre, m. [Sell.] Gereedschap ter
klopping van 't vulhaar.
Bataelan, m. (pop.) Bagaadje f., lastige of
nuttelooze nasleep m.
Batadoir, m. [Tech.] Waschbank f. in een
stroomend water.
Batage, m. [Fèod.] Lastdierregt n., belasting
op_ de lastdieren.
Batail, m. [Bias.] Woord, waarmede men den
klep el eener klok aanduidde.
Bataille, f. Veldslag, slag m., b a t a Ij e f., alge
gevecht n. tusschen twee legers. Champ de b-,-men
slagveld n. Corps de b-, nsiddeltogt m., het leger tusschen de beide vleugels; ook de middeltogt o f middel'hoede I. van eene vloot. Cheval de b-, strtjdpaard,
strijdros n. (fig.) C est son cheval de b-, dat is zijn
stokpaardje, daar is hij 't sterkst in, daar rekent hi 't
meest op. Nasarder (risquer) la b-. den veldslag
wagen. Présenter, Accepter, Refuser lab-, den slag
aanbieden, aannemen, weigeren. Livrer (donner) b-,
slag léveren. Gagner, Perdre la b-, den slag winnen, verkiezen. Marcher en b- (en ordre de. b-), in
slagorde optrekken. Ranger one armee en b- (en
ordre de b-), een leger in slagorde scharen. B- Anavale, zeeslag, scheepsstrijd m. fare a in b-, den
veldslag bijwonen. Etre en b -, in slagorde staan. —
(fi,q .) Le champ de b- lui est demeuré, hij heeft het
veld behouden, de overwinning behaald, zijne tegenpartij uit het veld geslagen'— (fig.) Choisir son
champ, de b-, den geschikten tijd, de gepaste plaats
en gelegenheid ter bereiking van een oogmerk kiezen.
11 ma fallu livrer bien des b-s pour en venir lii, 't
heeft mij veel moeite, menigen harden strijd gekost
om zoo ver te komen, om dat doel te bereiken. —
[Peint.] Schilderij f., die eenen veldslag voorstelt,
bataije-stuk n. — [Mus.] Toonzetting f., waarin
men 't geraas en de verschillende voorvallen van
eenen veldslag poogt na te bootsen. — [ Jeu] Batalje-spel n., zeker eenvoudig kaartspel. — [ Tech.]
Galerij op den schoorsteen der groole smidsen,
windbeschutter m. — [Mar.] Horizontale plaatsing
van de raas, op de gale jen.
.
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Bataillé, e, adj. [Bias.] Cloche b -e. klok,
waarvan de klepel eene andere kleur (email) Beeft
dan de klok.
Batailler, v. n. (weleerí slag léveren, stijfden) Harrewarren, twisten, kijven, haspelen; plu haren, borstelen. - SE BATAILLER, v. pr. Met elkander harrewarren, twisten enz.
Batailleur, m., -ease, f. Hij o f zij, die gaarne harrewart, twist, plukhaart enz., twi.stzoeker m., -zoekster f. — Ook als adj.: Etre d'huineur b-euse, strijdlustig, kijfziek zijn.
Bataillière, f. [Tech.] Touw of koord n.,
dat den - molenklepper of klapspaan in beweging
brengt, valtouw n.
Batstillole , f. (iron.) Kleine, onbeduidende
veldslag m.
J3ataillon, m. [Mil.] Bataljon n., strijdbende,
krjjgsschaar, bepaald deel (derde of vierde) van een
regiment voetvolk; -- (fam.) menigte f., hoop,
troep m. : Elie a on b- d'enfants, zij heeft een heel
regiment kinderen. Des b- de giues, zwermen
kraanvogels.
Batalogue, beter BATTOLOGUE.
Bàtard, e, adj. et subst. Bastaard, basterd m.,
onecht, buiten 't huwelijk geboren; Un enfant bo f Un b-, een onecht, onnatuurlijk kind, keviskind,
keefskind n., bankaard m. buitenbeentje (pop.) n.
-- [H. n., Bot. ] Van gemengd geslacht, niet van
't echte ras, uit tweederlei soort voortgekomen, a f
wjjking, ontaarding, speelsoort f. B- de dogue,
bastaarddog m.; Oiseau h-, bastaardvogel in.; Oilvier b-, onechte olijfboom m. (Men zegt van dieren
liever me[is, van planten hybride.) — f dort.] Plante
b-e, wilde, niet aangekweekte plant f. — L'écritore b-e, of enkel la b-, het basterdschrift, middel
lettersoort, die 't midden houdt tusschen-schrift,
antiqua en cursij f, of tusschen de roede en de italiaansche letter. — [ Litt.] Genre b -, /emengde
schrijfstijl. — [ Tech.] Lime b-, voorvijl f. (der
horlogiemakers. — Porte b-, poortdeur deurpoort f.,
liet midden houdende tusschen deur en poort; geheime, verborgen deur f. — Páte b-, middeldeeg n.
(noch hard. noch zacht) . Largeur b-e, breedte (van
lakens), die niet overeenkomstig 't gebruik of het
voo)'schrift is, basterdbreedte L. Couleur b-e, basterdkleur, twijfelachtige kleur f. — [Mar.] 'yoiie
b-e, groot zeil n. op eene galei, dat slechts gebruikt
wordt als er weinig win( is. Pièce b-, kanon n.
van 8 tot 18 pond kaliber. Marde b-, dood t# n.
met kwartier-maan. B- de racage, rakketros in.
van de marszeilra of bramra. -- (Loc. fig.) N' êt re
point b -, zich met iemand op ééne . lijn kunnen
plaatsen, niet voor een ander behoeven onder le
doen. — ( Prov.) L'hiver nest point b-, s'il Ine
vient tat, it vient tard, de winter weet zijn' tijd; de
winter blijft niet uit.
Bàtarde, f. Ligt overdekt Weener jeuig n.
— Nagemaakte of onechte Viqogner wol.. (z. ook
onder BhTARD) - [Mar.] of BaTARDELLE f. galei,
die kleiner is dan de voornaamste.
Batardeau, m. Dam, keerdam m., in 't water gelegd om de fundamenten van bruggen of sluizen te leggen ofte herstellen. [Fort.] Steenen beer in.,
die 't water in de gracht moet houden. — [Mar.]
Zetgang m., verhooging f., op 't scheepsboord aan
om 't water van 't verdek te houden, wan--gebrat
neer het vaartuig ter kalfatering wordt gekrengd.
,

Bátardelle, f.,

z. onder BáTA IDE.

Bátardiere, f. Kweekerjj f. van geënte boomen.
Bàtardise, f. Onechte geboorte, bastaardij f.
— [Féod.] Regt n. der heeren op de nalatenschap
van bastaards.
Batate, f., z. PATATE.

Bataule, m. Bamboesboter f.
Batave, m. et f. Bataa)', Batavier m., bataa(-

sche vrouw f.; (poét.) Hollander, Nederlander m.
Batave, add. Bataafsch.
Batavique, ad'., z. LARVE.
Batayole, f. [Mar.] Stander m., soort van
houten ot ijzeren leuning, dien men voorheen aan
de voor- en achterplecht vond. Chandeliers de b-s;
verschansingschepters. Lisse.s de b-s, leijers of,leuningen van de verschansing. Montants des b-s,
standers van de verschansing. B-s _de hune, ver
-schanigdemr.
Bate, f. [Tech.] Rand m. om eene spui feloos,
om eene horlogie -kas.

,1;2
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BAté, e, adj. (en part. passé van bater) Met
een' pakzadel op den rug : ane báté , gezadelde
ezel m.; (fig.) lomperd, botmuil, domkop m. L'dne
de la communaute est toujours Ie plus mal báté,
z.. áNE.

Bateau, m. Schuit, vaartuig, schouw, boot f.,
riviervaartuig, n., p raam. B à vapeur, stoomschip n., stoomboot f. B- a vapeur a helice, schroefstoomboot. B- remorqueur, boegseerschip n., sleepboot, sleepstoomboot f. B- poste, postschuit. B- les
vrachtschip, ballastschip (dat vracht of' ballast-teur,
aanvoert). B- delesteur, liglei• m s. B- de sauvetage,
B- immergible, reddingsboot. B- de pêcheur, visschersschui-t. B- plat, platboomd vaartuig. B- a eau,
waterschuit (tot aanvoer van zoet water). Bateaumère, moederboot, het voornaamste vaartuig om
zout te vervoeren. B- d'office, bedienschuit. Bporte, schipsluisdeur f. B- de transport, vracht
schuit. B. à air ou pneumatique, luchtboot (om
daarin onder water te werken) . B- a celles, . wasch
schuit (voor de bleekerjen) : B- volant, luchtbolschuitje n. B- plongeur, duikerschip . B- de loch of
enkel loch , log, logplankje n., houten, met lood
bezwaarde driehoek aan eene lange lijn, ter bepaling
van de snelheid of vaart van een schip. Pont de b-x,
schip brug f. — B- dun carrosse, bak m. van eene
koets. — (Loc. prov.) Perdre ses b-x, vergee fsche
moeite aanwenden. Quitter les b-x, eene zaak opgeven, haar laten varen. Il est encore tout étourdi
du b-, hij is nog suf (nog niet bekormmen) van de
vermoeijenissen der reis. Cet homme veut avoir
une rame en chaque b-, die man wil overal wat
in te zeggen hebben, hij is heerschzuchtig. Arriver
en trois b-, met bespottelijke praal verschijnen.
Batée, f. [Tech.] Hoeveelheid aarde, die op
eens gekneed wordt, kneedsel n.
Batelage, m. (van. bateleur) Goochelaarsbedrijf n.; goochelarij f.; -- potsenmakerij, kwak
f. — BATELAGE, m . (van bateau) Goede -zalverij
ballastschuiten of ligters om de-renvo.mt
schepen te laden of te lossen. Frais de b-, transportkosten. — [Pêche] Faire le b-, met schuiten den
gevangen visch uit zee halen en ter . markt brengen; ook: aan de visscherspinken het noodige aan
Vrachtgeld n., schuitevracht f.
-voern.—
Batelée, f. Schuitvol, schuitslading. — (lig.)
line b- de gens, een hoop volks , eene menigte
menschen.
Batèlement, m., z. BATTELLEMENT.

Bateler, v. a. Met schuiten varen; den gevangen visch uit zee met schuiten aanvoeren. B- du
hareng, haring aanvoeren. — Een rivierschip voe-

ren ; -- in een rivierschip laden.
Bateleresque, adj. Wat tot een goochelaar
behoort. Saut b-, goochelaarssprong.
Batel*rie, 1. Goochelaars-handgreep f., goochelkunstje n.; — kwakzalver# f.
Batelet, m. (verklw. van bateau) Schuitje;
veerschuitje n.
Bateleiir, m. -euse, f. Goochelaar m., -ster;
kunstenmaker , potsenmaker m. , -maakster t.,
kluchtvertooner m., -toonster f., kwakzalver m.,
-zal (ster f. — BATELEUR, m. [H. n.j Goochelaar m.,
een a frikaansche roofvogel van 't geslacht der waterarenden [falco ecaudatus] . -- BATELEUSE, f.
[H. n.] Soort van afrikaansche leeuwerik m.
Batelier, m. Schuitevoerder, schipper; batel i er de passage, overvaartschipper , veerschipper,
veerman. -- BATELIERE, f. schippersvrouw, schui-

tevoerster f.

Batellement, m., z. BATTELLEMENT.

Báter, v. a. Een' pakzadel opleggen, zadelen
(een ezel, paard). — (Prov. pop.) Qui bate la bête,
la monte, wie het dier zadelt, ber * dt ' het; Wien de
koe toebehoort, die pakt haar bij de hoornen.
Baterse, f. [Agric. ] Soort van grootera ploegm.
Bat-fllière , f. [Tech. j IJzerdraad - klop
per m.
Bathomètre, m. [Phys.] Dieptemeter, bathometer m., werktuig om de groote diepten der
zee te meten (uitgevonden door A. van Stipriaan
Luiscius te Delft).
Bathométrie, f. Di ep temeting f., kunst om
de diepten der zee te meten. — Bathométrique, adj. Wat die kunst betreft, bathometrisch.

Bathron, m. [Chir.], z. v. a. bant d'Hippocrate, z. BANG.

BATISSE.
Bathyrrhynque , adj. [H. n.] Dikbekkig,

dik van snavel.

Báti, m. ITech.] Geregen (nog niet genaaid)
kleed n. Le bati dun habit, het rjgsel van een'

rok. -- Rugdraad m. -- Los ineengezet raam n.
— Verdeelschijf f. der horiogiemakers.
Bati, e, adj. (en part. passé van batir) Gebouwd. — (#g.) Un homme bien, mal báti, een wel
mismaakt mensch. I1 est ainsi bdti, dat is-gemakt,
nu eenmaal zoo zijn aard, hij is niet anders. C'est
un g rand mal -báti, 't is
i een groote, onbehouwen kerel.
BAtier, m. Pakzadelmaker; pakzadelverkgoper m. — [Agrie.] Vetweider m., hij, die zich op
't vet maken van 't vee toelegt.
Batifoda ge, m., z. BATISODAOE.

Batifolage , m. (fam.) Gedartel, kindergeBatifoler , v. n. ((am.) Dartelen, stoeijen,
mallen.
SBatifolea.r, m., -euse, f. ( fam.) H# of zij,
stoei m.

die gaarne malt, dartelt, stoeit, stoeijer m., stoetster f.
BAtiment, m. Gebouw n., van wat aard of
stof ook, inzonderheid : woongebouw n., woning f.,
huis n. B- public, openbaar gebouw, staats-, stads
B- particulier, privé, bijzonder gebouw,-gebouw:
burgerhuis. — [Mar.] Schip , vaartuig, van wat
soort o f bestemming ook : B- de guerre, oorlogsschip; B- marcband, koopvaardijschip; B- de transport, transport- of vervoerschip. B- de charge,
vrachtschip. B-s civils, .. (in oorlogshavens) naam
van verschillende magazijnen, die tot werkplaatsen
(ateliers) dienen. B-s flottants, schepen (in onder
b-s civils). B- ras, onoverdektvaar--scheidngva
tuig n. — [Sal.] B- de graduation, gradueer- of
gradeerhuis, open loots, in welke men het zeewater door hoog op gestapelde doornen takken laat
heen zijpelen, om net te verdigten of tot een' kongeren graad van zoutheid te brengen.
Batine, f. Fakkel f., zeer eenvoudige linnen
stoel zonder leuning; . gemeen linnen zadel m.
Bestir, v. a. Bouwen, -een bouwwerk optrek-,
ken; doen of laten bouwen; stichten, grondvesten:
B- une maison., une église, on aqueduc, un pont,
een huis, eene kerk, eene waterleiding, eene brug
bouwen; Salomon bátit le temple sur Ie modèle
du tabernacle, Salomo bouwde (deed bouwen) den
tempel naar 't model des tabernakels; Romulus báe, Romulus bouwde (stichtte) Rome. [Mar.]
tit Rom
B- on vaisseau, een schip timmeren (als men namelijk van de werklieden spreekt : van den bouwmeester sprekende zegt men Co
nstruire un vaisseau).
— Ook van den bouw der dieren : L'hirondelle bátit
son nid dans la demeure de l'homme, .de zwaluw
maakt (bouwt) haar nest in de woning des menschen. - Het wordt ook zonder voorwerp ^ebezigd: Passe encore de bátir, mais planter a eet
age ! Op zulk een' (hoogen) leeftijd te bouwen kan
er nog door, maar te planten! Le castór bátit sans
l'avoir appris, de bever bouwt zon4er 't geleerd te
hebben. -- (fig.) B- à chaux et à ci ent, een' hechten grondslag aan eene onderneming geven. B- en
fair, luchtkasteelen bouwen, zich met dwaze ho op
voeden; B- sur le sable, op een' lossen grond te
werk gaan. B- sa fortune sur le malheur d'autrui, op eens anders ongeluk zijne fortuin vestigen.
B- un système, een stelsel ontwerpen. (fam.) Bsur le devant, dikbuikig worden, een' dikken buik
krijgen. — [Tech.] B- un habit, une jupe, een'
rok ineen rjgen; B- à grands points, met wijde steken
rijgen. B- un chapeau, aan 't bereide vi den hoedervorm geven
SE BaTIR , v. pr. Gebouwd worden : Pendant que Ie temple se bàtissait. — Voor
zich bouwen : Le castor se bátit une cabane.
Batirolle , f. [Tech.] Karnstok, karntril m.
Batas, m. ijl . n.] Gladde rog m., die alleen op
den staart stels heeft (ook raie bates, raie een
of blanche geheeten). — [Tech.] Dakstoelm.,-drée
hangende stelling om aan een dak te werken (ook
troquet geheeten) .
Batisodage. m. [Macon.] Zoldering f., met
een mengsel van leem en koehaar bekleed.
Bâtissage, m. Het bouwen, de bouw m.; —
het vormen van den vilten hoed.
Bátisse, f. Al wat het metselwerk van een gebouw betreft, metselwerk, muurwerk n .; --'t gebouw
. -

--

BATISSEUR
zelf: Une belle bátisse, een schoonti bouw m.; uni
bátisse solide, een stevige bouw.
Bàtisseur, m. Bouwziek mensch m.; -- sleek
bouwmeester; -- (poét.) Stichter, grondlegger m.
la truelle dor du bátisseur de Troie.
Bàtissoir , m. [Tech.] IJzeren hoepel m.
waarmede de kuiper de duigen vereenigt.
Batiste, f. Batist n., zeer fijn linnen (naar dery
eersten fabrikant dier sto f, B ap t i s t e, zoo geheeten)
Jiatitures, f. pl., z. BATTITURES.

Batoguies of Batoeks, m. pl. Batokken o;
batoggen ni. pl., dunne latten of stokken, waar•
mede overtreders in Rusland geslagen worden; —
stokslagen m. pl.
Baton, m. Stok, staf, handstok, wandelstok,
rotting, knuppel m., in 't algemeen vele dingen, dit
den vorm van een' stok of dunnen cilinder hebben.
B- d'ivoire, ivoren staafje n.; B- de cire it cacheter, de réglisse, de sucre d'orge, pijp f. lak, pijp
drop, kapittelstokje n.; B- de vin d'Espagne,
pijp (langwerpig vat) spaansche wijn. — B- de
pelerin, pelgrlmssta f m. B- pastoral, herdersstaf; ' bisschopsstaf. B- de commandement, kom
-staf. B- de marechal, maarschalksstaf;-mando
de waardigheid van maarschalk. B. de chantre, koorzangerssta f. B- de confrérie, gildestaf.
B- augural, B- des augures, wi,gchelaarssta f, wigchelroede f. B- d' arpenteur, meetroede, landmei
tersstok. B-he-Jacob, z.ARBALESTRILLE; ook: tooverroede, tooverstaf, het stokje der goochelaars. B is
deux bouts, strijdstok, een aan weêrszijden beslagen
stok. B- de perroquet, ladderstok (voor vogels),
kippeladder f.; (fig.) een huis van verscheiden
verdiepingen, maar met slechts één vertrek op
elke verdieping. B- de cage, vogelstokje (in
de . kooi). — [Arch.] B- de colonne, voetring
m. aan eene zuil. — [Mus.] B- de mesure, maat
rol f., waarmede de orkestmeester de be--stokjef
wegingen en de maat aangeeft. —[Mar.] B- is mèche,
lontstok. B- de pavilion of d'enseigne, vlaggestok;
B-de-girouette, verklikker, spaansche vleugel. Bde (lamme, drijver, wimpelstok. B- de gaffe, hak
d' hiver, trommelstok. B- de justice,-kestl.B
provooststok, bekeurstok. B- de pavilion de beaupré, geusstok. B- de commandement, boze vlaggestok
aan den ,top van den mast. B- de guipon, steel van
den smeer-, harpuis- of pikkwast. — Etre réduit
au b-, niet meer zonder stok kunnen gaan. Jouer
du b-, den stok handig weten te gebruiken. --- Báton
wordt ook gezegd van eenige planten, welker bloemen aarvormig om den stengel staan : B- de Jacob, gele affodil, goudwortel m., goudkruid n.;
B- de St.-Jean, vlookruid; B- dor, B- royal, witte
affodil, koningschepter m. — (fig.) B- de vieillesse,
staf, steun m. des ouderdoms, hij of zij, die ouden
van dagen ondersteunt en helpt. Tour de b-, ongeoorloo fd winstbejag n. in ambtsbediening, jagt f. op
zoogenaamde buitenkansjes , handgreep, gaauwigheist f Une volée de coups de b-, eene dragt stokslagen. — (Loc. prov.) Faire une chose is b-s rom pus, iets b# tusschenpoozen, met horten en stooten,
niet achter elkander doen. Sauter le b-, iets met
tegenzin, zijns ondanks, doen, in den zuren appel
bijten. Tirer apt court b- avec qn., iemand iets
hardnekkig, tot het uiterste, betwisten, zonderiets
toe te geven. Mener le b- haut, met hardheid, gestrengheid, trotschheid te werk gaan. Sortir dune
place le b- blanc k la main, zonder wapens en bagaadje uittrekken; ook zonder eenig fortuin, met
ledige handen, uit een ambt treden. II est venu
dans ce pays un b- blanc is la main, hij is hierop
eene stroowisch komen aandrijven, is arm in
dit land gekomen. Jeter des b-s dans la roue, eene
spaak in 't wiel steken, beletselen in den weg leggen. — Tourner an b-, naar iemands pijpen dansen.
Bompre le b- de son logis, zijne zaken geheel en al
in de war brengen, zich ruinéren. Etre sur de son b-,
zeker van zijne zaak zijn. Se battre de son b-, zich
met zijne eigene wapens bestrijden. Aller sans b-,
onbezonnen te werk gaan. Savoir le tour du b-,
zich behendig van zijne wapens, van de gelegenheid,
bedienen. (Inc. prov.) B- Porte paix quant is sol,
men valt niemand aan, die zich verdedigen kan.
Avec b- ferrat et non ferrat, met allerlei soort
van wapenen of handgeweer.
Bàtonnage, m. Het vormen tot pjjpjes of
staafjes : Le b- de la cire, het vormen der pijpen lak.
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Batonnat, m. De waardigheid van oudste of
deken der advokaten.
Bàtonné, e, adj. (en part. passé van bWtonner) Afgerost; -- doorgehaald, uitgeschrapt. -Une serviette b-, een met kleine ruiten gevouwen
servet n.
Bàtonnée-d'ean, f. [Mar.] De hoeveelheid
water, die de pomp bij eiken slag uitwerpt, pompsteek, pompslag m.
Bàtonner, V. a. Met een' stok afrossen. -[Prat.] Met de pen doorhalen, doorschrappen.
Batonnet, m. Speelstokje n. der kinderen, pinker m. (ook béle, bicarolle of bigarelle, plc en bistoquet geheeten). Jouer au b-, pinkeren. — Liniaaltje n.
Batonnier, m. Deken of oudste m. van de orde
der advokaten (die in Frankrijk weleer tot het gilde
van St. Nicolaas behoorden); — gildehoofd n., stafdrager m. (In dezen zin zegt men in het vrouwelijk
bátonnière.)

liàtonniste, m. Stokvechter, b a to n n i s t m.,
hij, die den stok tot aanval en verdediging behendig
weet te gebruiken.
Batonroer, V. a. [Tech.] Duigen meten om
ze gelijk te maken.
Batrachite, m. [Minér.] Vorsch- of paddesteen m., een groene holle steen, waarvan het midden een oog verbeeldt; kikvorschversteening f.
Batrachocéphale, adj. (pr. ch-k) [H. n.]
Met een hoofd als dat van den kikvorsch.
Batrachographe, m. (pr. ch=k) [H. n.]
Kikvorschbeschrjver m., hij, die zijne hoofdstudie
van de vorschen maakt.
Batrachoïde, adj. (pr. ch=k) [H. n.] -Naar
een' kikvorsch gelijkende. — BATRACHOIDES, m. pl.
Kikvorschvisschen m. pl.
Batrachoinyomachie, f. (pr. ba - tra -ko--)
De vorschen- en muizenkrijg m., een boertig helden
dat aan Homerus wordt toegeschreven.
-dicht,
Batrachus, m. (pr. ba -tra -kuce) [Méd.] Kik
onder de tong.
-vorschgezwln.
Hatraeien, ne, adj. Kikvorschvormig, naar
den kikvorsch gelijkende. -- BATRACIENS, M. pl. Kikvorschaardige dieren, batrachiers, • de Ode orde in
de klasse der reptiliën.
Battage, m. liet slaan; [Econ.] het dorschen
van 't graan; dorsch-saizoen ; dorschloon n. —
[Tech.] Het vlaken (uitkloppen) der wol op teenen
horden, die men vlaken heet; — het stampen van
't buskruid in stampmolens.
Battant, m. Klepel m. (van eene klok); klopper m. (van eene deur of poort); — vleugel (van
eene vleugel- of vouwdeur) ; deur- of venstervleugel m.; — klapspaan, molenklepper m. (die den
trechterschoen van een' molen in beweging :brengt);
— deurklink m. = [ Mar.] B- de la voile, slag
van het zeil, wanneer het los en niet gegeid is.
B- du pavilion, het waaijende gedeelte van eene
vlag. - BATTANTS, m. pl. Les b- et les battus, de
slaanden en de geslagenen, de overwinnaars en de
overwonnenen. — [H. n.] De beide schalen van
vele schelpdieren (nu valves geheeten).
Battant, e, adj. Kloppende, slaande. Je ne
suis pas b -, de peur d'ëtre battu, iik houd niet van
slaan, omdat ik bang ben zelf slaag te krijgen.
Métier b-, werkend weefgetouw n. Porte b-e, van
zelf toevallende deur f. Pluie b-e, slag -, plasregen m.
Tambour b-, met slaande trom. Faire une chose
tambour b-, iets voor ieders oog en oor doen. Mener qn. tambour b-, iemand zonder eenige ver
behandelen. Mener jn. b-, iemand vast-schonig
zetten, tot zwijgen brengen; ook: iemand. in 't spel
altijd de baas zin, hem geen' trek of slag laten
halen. Mener b- les ennemis, den geslagen vijand
voor zich uitdrijven. — Un vaisseau de guerre bien
b-, een oorlogschip, dat tot de bediening van 't geschut goed ingeriqt is. — (pop.) Un habit tout bneuf, een vonkelnzeuw kleed.
Battant-1'oell, m. Zekervrouwen-huismutsje
met breede strooken.
Battant-neiif, adj. (pop.) Fonkelnieuw, nagelnieuw, splinternieuw.
Battarée, I. [Bot.) Engelsch zwam n., zekere
paddestoel m.
Batte, f. Stamper, beuker, klopper, klophamer,
beekspaan, kluppel, knuppel m., een houten werktuig, bij verschillende bedrijven in gebruik om te
slaan, effen te maken enz.; — rte houten sabel m.
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van harlekijn. B- à beurre, karnstok m. (Voor batte schilfers, die bij 't smeden van 't gloeijend ijzer afspringen.
zegt men bij sommige bedrijven battoir.)
Battogues, f. pl., z. BATOGUES.
Battée, f. [Tech. Klopset n., de hoeveelheid,
Battoir, m. Palet f., kaatsplankje n. —Klop
die een werkman te gelijk stampt, beukt, klopt enz.;
linnenklopper, beekhamer m.
-per,
inz. de bladen, die een boekbinder te gelijk klopt;
Battoire, f., z. BARATTE.
ook de hoeveelheid wol, die te gelijk gevlaakt wordt
Battotogie, f. Noodelooze omhaal m. of her•
(zie battage).
Battefeux, m. pl. Vuurstalen, die niet gevijld haling t. van woorden, ijdel geklap n., onnut, nietip gesnap n. — Battdlogique, adj. Battolozijn.
Battelage, ni., z. BATELAGE.
Li i sc it die nuttelooze moutherhaling betre/fende.
Battologae , m. Woordenkramer , butt
Batteler, V. n., z. BATELER, en BAVASSER.
Batte -lessive, f. [H. n.] Een der volksnamen loop in., langdradig, smakeloos schrjjver.
Battorie of Battorée, f. [Com.] Hansevan den gemeenen kwikstaart (lavandière).
kantoor n., naam der factorijen, die de hanse-steBatteleur, -euise, z. BATELEUR.
Battellenient, m. [Arch.] De dakgootpannen f. den in vele europesche steden hadden.
Battre, V. a. Slaan, slagen toebrengen, slaag
pl., benedenste rij dubbele pannen, langs welke een
geven, afkloppen, afrossen: B- qn. it coups de going,
dak afvloeit.
a
coups
de pied, avee le baton, iemand vuistslaBattellerie, f., z. BATELERIE.
Batte -uiarée, f. [H. n.] Volksnaam van de gen, schoppen, stokslagen geven. Le lion bat ses
flancs aver sa longue queue, de leeuw slaat zich
oeverzwaluw (hirondelle de rivage).
Battement, m. Het slaan, kloppen, stampen, met den langen staart in de zijden. B- qn. it terre,
beuken; het geklop, gestamp, gebeuk. B- des mains, een reeds overwonnene (die reeds op den grond
handgeklap n.; (fig.) toejuiching f. B- d'ailes, ge- ligt en weerloos is) blijven slaan. Se laisser b- à
klapwiek n. B- du coeur, du pouls, des artèies, terre, zich laten slaan, zonder tegenstand te bieden.
hartslag m. of hartklopping f., polsslag, aderslag m., [Mil.] B- de baguettes, met roeden slaan, spits— [Arch.] Slaglijst f., houten of ijzeren regel, die de roeden doen 'loopen. (Prov.) B- qn. dos et ventre, Bplaats der vereeniging van twee vleugel- of schei- qn. comme hlàtre; B- qn. comme un chien, iemand
deuren bedekt. — [Hort.] Getik n. van een horlogie. duchtig afrossen, hem bont en blaauw slaan, heng
— [Escr. ] Schelslaq m., b a t t u t a f. — [Mus.] Maat- murw kloppen. B- le chien devant le lion, Benen
o ftactslag m., het voorslaan van de maat; dubbele mindere in tegenwoordigheid van zijn' meerdere
triller of tremulant m. — [Danse] Het zamenslaan iets verwijten, opdat deze laatste het op zich zelven
toepasse; den zak slaan en the ezel manen. B- le
der in de hoogte geheven voeten, kuit/likker m.
Batte- queue, f. [H. n.j] Een der volksnamen chien devant le loep, oneenigheid veinzen, om zoo
van den oraauu'en en gelen kwikstaart m. (berge- te beter een' derde te bedriegen. I1 fait bon battre no
giorieux, een ijdel mensch verdraagt liever alles, dan
ronnette).
Batterand, m. Steenhamer m. (om steenen dat zijne schande openbaar worde. — [Mil.] Slaan,
verslaan, de nederlaag geven, overwinnen: B -1'ente verbrijzelen).
Bacterie, f. Vechtpartij, kloppartij f. — [Mii.] nemi en pleine campagne, den vijand in 't open
Batterij f., geschutwalm., kanonbedding f.. storm- veld slaan. B- un général, een generaal (zin leger)
kat, schietschans f., 't geschut "zelf. Faire jouer ene verslaan. B- une armee it plate couture, een leger
b-, met Bene batterij vuur geven. Dresser une b-,. volkomen de nederlaag geven, het totaal verslaan. Bene batterij opwerpen; (fig.) Dresser ses b-s, zijne [Artill.] Schieten, beschieten: B- un ouvrage, een
rnaatrcrielen nemen om in iets te slagen. Changer werk beschieten. B- a boulets rouges, met gloeide b-, Dresser de nouvelles b-s, van batterij ver- jende kogels beschieten. B- une place en mine, eerre
anderen, nieuwe batterijen opwerpen; (fig. nieuwe plaats met grof geschut en bommen beschieten (om
maatrérelen nemen, de zaak anders aanvatten. Dé- de gebouwen te vernielen, brand te stichten enz.)
monter ene b-. Bene batterij onbruikbaar maken, B- en brèche, bres schieten. B- en salve, B- p ar
haar tot zwijgen brengen; (fig.) Démonter les b- de camarades, al de stukken eener bresbatteril te gelijk
q n., iemands plannen of maatregelen verijdelen. — doen losbranden. B- de front, van voren, regtstreeks
B- de brèche, bresbatterij. B- de campagne, veld- beschieten. B- in poudre, het laadkruid sterk aan
om 't kanon te beproeven. (fig.) B- qn. en-zetn,
batterij; B- en barbe ou en barbette, barbel- of
eelbatterij. B- de cóte, kustbatter . B- Ilottante, ruine, iemand in 't redenéren vast zetten, hem gejjvende batterij. B- croisée, kruisvuur-batterij. — heel den mond snoeren. B- qn., B- qn. de raisons
[Mar.] Batterij, laag f. B- noyée of trop barse, sans réplique, iemand volkomen wederleggers, herre
verdronken baterij, te laag liggende batterij (wan- met onwederlegbare rédenen uit het veld slaan. —
neer de benedenste batterij te digt bij 't water ligt. [Tech.et verschillende werktuigen zékere dingen
Mettre la b- debors, dedans, de stukken vóór de slaan, kloppen uitslaan, uitkloppen, beuken, stamgeopende geschutpoorten voeren, ze van ale geschut pen enz.: B- un habit, un tapis, een' rok, een vloerterugtrekken. Rentrer la b-, de stukken-porten kleed uitkloppen. B- on noyer, un pommier, de
inhalen. B- dehors! stukken te boord! Ce vaisseau noten, de appelen van een' boom slaan of afschuda une belle b- of beaucoupcle b-, dat schip draagt den. B- le bid, B- en grange, het koren dorschea.
zijne batterij goed. — B- de fusil, pandeksel n.; Les B- des pierres, du plátre, sI(enen, pleister stampen
armes it piston n'ont point de b -, de ercussie-gewé- (om fijn te, m(tken). B- la laine, de wol kloppen. Bren hebben geen pandeksel. — [Teelt.] Zeef- of teems- la lame sur ene claie, de wol vlaken. B- des pieus,
bodem ni. ; — heiblok n. ; — val m. der stampers in, palen inslaan, indrijven, inhe-jen. B- le fersur 1'ende stampgaten (in papiermolens, kruidmolens enz.); clume, het ijzer smeden. (jam.) B- le fer, dikwijls
— hel stel hamers, dat op de bewerkt wordende schermen. I1 y a longtemps qu'il bat 1e fer, hi/
metaalmassa valt; — de roerkuip f. der indigo-ver- heeft dat werk, die studie a.l lang b2,1 de hond (ehad .
werij. B- de cuisine, keukengereedschap n., potten (Prov.) I1 faut b- le fer pendant qu'il est chaud,
en pannen. — B- de tambour, trommelslag m., de men moet het ijzer smeden, terwjl net heet is; men
verschillende wijzen van de trommel te slaan. moet de goede gelegenheid niet laten voorbij ,gaan.
[Mus.] De trilslag op de guitar; het aanroeren B- lor, l'argent, le cuivre etc., het goud, zilver,
van verscheiden snaren te gelijk. -- [Phys.] B- koper enz. tot zeer dunne bladen uitslaan. B- un
électriqu-e, elektrische batterij , tij flesschen tot elek- linie, duapier, een boek, papier kloppen. B- montrische proeven; ook de metaalzuil f. of de koloms- naie, geldpslaan, munten; (fig.) zich op de eene of
gewijs opeengestapelde metalen platen bij het gal- andere wijze geld verschaffen. B- le briquet, vuur
slaan; ook onnoodige bewegingen bij 't letterzetten
va),ismus.
Batteuirr, m. Hij, die gaarne slaat of vecht, een maken, de gegrepen letter dikwijls in den haak doen
a frosser, vechter. — [Tech.] B- en grange, dor- aantikken. B- la lessive, de wasch stampen. --- Bschei', korendorscher. B- lor, goudslager. B- d'étain, du beurre, boter karnen. B- des aeufs, de in crème,
blodtinpletter, ,tin foelie-slager. B- de sonde, soda- eijeren, room kloppen. B- une sauce, Bene saus
stamper. — [Mil.] B- d'estrade, kondschapper, rui roeren. — [Chas.] B- les buissons, de struiken,
verkenning wordt uitgezonden. - ( fig.)-ter,di het kreupelhout slaan, a floopen (om er 't wild uit
B- de pavé, straatslijper, diamantslijper, ledigloo- te (bijven). (Prov.) - Il a battu les buissons et no
autre a prijs les oiseaux, hij heeft de moeite en een
per. — [Chas.] IVildopjager, drijver m.
Baltin, m. [Bot.] Spaansche brem f., spaansch ander 't voordeel gehad. B- 1'eau, in 't water zij:?
(van 't hert sprekende). Avoir battu l'eau, uit he
riet draad- of vlechtgras, sparto-gras n.
Battitnres, f. pl., [Teek.] Hannerslag n., tjNer- water gekomen zijn. La bète s'est fait b- longtemps,
)
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het dier heeft zich lang laten jagen, eer men '1 kon
meester worden. —(f g.) B- l'eau avec un baton, ver
moeite doen. Autant vaut battre sa tote-clefsh
contre un our, 't is vergeefsche moeite, 't is den
moriaan gewasschen, 't is kaf gedorscht. B- les
oreilles de qn., iemand de ooren vol praten, hela
door nuttelooze herhalingen lastig vallen. — [Arch.]
B- la ligne, de l' n uitslaan, trekken, door de trilling, van een meiwit o zwart besmeerd koord eene
lijn trekken. — [Mil.] B- la caisse, le tambour,
een sein door tromrilelslag geven. B- de Ia caisse,
du tambour, z. B TTJE, V. n. B- In diane, de wektromnf.el roeren, de re v e i l l e slaan. B- Ie rappel,
appél slaan, 't verzamelsein met de trommel geven.
B- in charge, den stormmarscl slaan. B- la retraite,
ten aftogt slaan; ook: de taptoe slaan. B- la chamade, de trommel ten teeken van overgave slaan;
(fig.) bij een' woordenstrijd in de engte gebragt zijn,
niet meer weten te antwoorden. B- la breloque,
een' a fgebroken trommelslag slaan; (/i (I .) onzin spreken, de kluts kwijt raken. B- In générale, den generaa.lmarsck, de alarmtrom slaan. B- le roulement, de in //el slaan. — B- la campagne, op veldverkenning uitgaan; (men zeide ook b- l'estrade,
dat fig. rondzwerven, landlnopen beteekent) (fig.)
herhaalde en nuttelooze uitweidingen in 't reden.éren malven; van zijn onderwerp afdwalen; onbepaald antwoorden, om eerie vraag, ,eerie tegenwerping te ontduiken; ijlen (in eene ziekte). B- le pays,
un bois, het land, een bosch verkennen, doorzoeken. (fans.) B- du pays, het land a/loopen, velerlei
plaatsen bezoeken, onophoudelijk rondreizen; ook:
van velerlei dingen spreken, velerlei onderwerpen
behandelen. (fain.) B- le ave, straatslijpen, rondslenderen, doelloos rondloop
en. B- la semelle, la
palabre, te voet, met apostelspaarden reizen. —
[Mar.] B- In mer, langen tijd binnen eerie beperkte
ruimte kruisen. B- pavilion d'amiral, de adrniraalsvlag hijschen. B- les cuutures, de naden breeuwen, met werk Bigt maken. B- In scie, strijken,
verkeerd roe n. La nier bat Ie died de cel le
tour, de zee
den voet van dien toren. Les
geéspoelt
vagues battent ce rocher, de golven klotsen tegen
olie rots. iNous étions longtemps b-s par In tempète,
wij werden lang door den storm heen en weir geslingerd. Ce vaisseau est battu, dat schip is ontredde-rd. — [Man.] Ce (beval bat la poudre, la
otissière, dat paard trippelt en vordert niet. —
[Mus.] B- la mesure, de maat slaan. — [Danse] Bun entrechat, een' kuit/likker slaan. -- [Jeu] Bles cartes, de kaarten doorschudden, alvorens ze
rond te (leelen (men zegt beter mèler); kaartspelen.
B- une dame, eerre sch j f slaan. B- qn., vele partijen
van iemand winnen. — (Loc. prov.) B- du blé dans
la grange dun autre, met eens anders vrouw te
doen hebben.
BATTRE, v. n. Slaan, kloppen, tikken: Le coeur,
Ie poul5 bat, het hart, de ]vols slaat, klopt. La
montre bat, 't horlogie tikt. Le coeur me battait
ii' impatience, mijn hart jaagde van ongeduld. (lip.)
Le coeur, Ie pouls lui bat, zijn hart daagt, hij is
bang. Rien ne lui bat, hij is als ijs zoo koud, hij
is geheel ongevoelig. Tant que Ie coeur me battra,
zoo lang Ik leef. -- B- des sites, klapwieken. L'oiseau
bat de l'aile, de vogel fladdert (is in den Benen
vleugel gekwetst); (fig. et fain.) Cet homme ne bat
plus que dune aile, die man heeft veel van zijne
wakkerheid, werkzaamheid verloren; ook: zijne
zijne za ken staan slecht. -- B- des mains, in de
klappen; toejuichen. — [ Man.] Le fer de ce cheval
bat, het hoefijzer van dit paard klappert, zit los.
Ce cheval bat á In main, (lit paard. werpt gedurig
den kop op en neder. Cheval (lui bat du flanc, des
flancs, dampig paard. -- Le soleil battait d'aplomb.
sur nos totes, de zon schoot hare stralen loodreet
op onze hoofden. — [MIJ.] Hattie de la caisse, do
tambour, trommelen, de trommel slaan, de trom roeren. — Le tambour bat, men roert de trom; La
générale bat, men slaat den generaalrnarsch; La
retraite bat, men slaat den a ftogt; on/c: de taptoe
slaat. B- aux champs, dc trom roeren ons de wacht
te doen uitkomen. — [Mar.] B- en hanche, op de
windzéringen achteruit schaeten. B- en cliasse, met
de boegstukken schieten; den vijand vervolgen. Ben retraite, riet de jagers achteruit schieten; al
vechtende wijkui, zich in hoede orde uit deny strijd,
terugtrekken; (fig. et f(ij) zich aan de zaken, í an
den omgang, aan een gezelschap gaan onttrekken.
,
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den woordenstrijd beginnen op te even, voor de
redenen zijner part? zwich
ten. — Tec
h.] B- de. fans.) B- It
vant, voorslaan (b# smeden). — (Loc
froid, zijnen tijd, zpne moeite verspillen. B- froid It
qn., iemand met koelheid toespreken, behandelen. A
b- faut ]'amour, slaag verdrijft de lteflle.
SE BATTRE. V. pr. Strijden, vechten (op het slagveld): On se battit de part et d'autre avec courage,
er werd van weêrszijden met moed gestreden, gevochten. — Elkander slaan, vechten, handgemeen
zijn, plukharen: On se bat souvent dans ce cabaret, er wordt dikwijls in die kroeg gevochten.
Les taureaux sont furieux quand ils se battent,
de stieren zijnwoedend, als zij vechten. — (lig,) Les
vents contraires se battent sur la mer, de tegen
winden voeren op zee strijd met elk--overgstld
ander. Ces gans se battent pour obtenir eet enlploi, die menschen wedijveren om 't zeerst ter ver
vara dien post. — Se b- en retraite, al-krijgn
vechtende w eken, zich al vechtende uit den strijd
terugtrekken; (fig.) zich aan de zaken, aan den
omgang der wereld, aan een gezelschap allengs onttrekken (men zegt in dien zin liever b- en retraite)'.
— Se b- en duel, een tweegevecht aangaan, duelléren. — [Fauc.] L'oiseau se bat sur la perche,
de valkaddert op den stang, wil zich loswerken om
op te vliegen. (fig.) Cet homme se bat sur Ia perche, die man spant zich vergeefs in, werkt zich
vruchteloos af. -- (Prov.) Its se battent comme
chiens et chats, zij leggen altijd met elkander overhoop. — Zich slaan: Le lion se bat les flancs avec
sa queue, de leeuw slaat zich met den staart in
de zijden. (#g:) Se battre les flancs pour faire qc.,
zich veel (meestal vergeefsche) moeite geven om iets
te doen. (fig. et pop.) Se b- 1'oeil des qn., de qc.,
s'en b- 1'oeil, niets om iemand of iets geven. er
mede lagchen.
Batts, e, adj. (en part. passé van battre) Ceslagen, afgerost; verslagen, overwonnen. — [Mar.]
Vaisseau b-, ontreddend geschoten (hoewel nop niet
overgegeven) schip. B- de (par) la tempête, door
den storm beloopen, geteisterd. — B- des fioi:s, be
sp oeld door de golven. -= [Tech.] De lor b-, geslagen goud, bladgoud. Ce brocard est tout b- d'or,
deze gebloemde zijdestof is digt met goud bewerkt,
staat stij f van't goud. Du lait b-, karnemelk. — ( fig.)
Se tenir pour b-, zich voor geslagen houden, voor
overwonnen verklaren; ïNe pas se tenir pour b-,
eene zaak nog niet opgeven, nog niet 'voor verloren
aanzien. Avoir les yeux b-s, matte, gezwollen oogen
hebben. Avoir Ies oreilles b-es (et rebattues) de
qc., ergens de ooren vol van hebben; het moede
zijn er meer van te hoorera spreken. — (Prov.) Être
b- de ]'diseau, door opeenvolgende onheilen ontmoedigd, afgeschrikt zijn. Autant vaut bien b- que
mal b-, z. AUTANT. - Le chemin b-, de begane,
gebaande, druk bezochte, betreden weg. (fig .) S.uivre le chemin b-, zich aan de gevestigde gebruiken
houden; 11 marche toujours par des chemins b-s,
hij volgt altijd den ouden slender; h# zegt altijd,
wat reeds vaak voor hem gezegd is. Les routes
b-es, les sentiers b-s, de gewone handelwijzen, de
bekende middelen.
Batte, m. De gesiagene: Les battants- at les b-,
z. BATTANT m. — (Prov.) Les b-s patent l'amende,
wie de schade lijdt, wordt nog uitgetagchen toe —
[Tech.] Geslagen goud, bladgoud n.; -- fout f. of
gebrek n. in 't papier.
Battudee, z. BASTUDE.
Battue, f. [Chas.] Klop- of drjfjagt f.; de
gezamentljke personen, die het bosch of kreupelhout
afdrijven om er het wild uit te jagen. — [ Man.
Iet stampen, de hoefslag m. van 't paard. — Péche]]
Holte f., die de visch voor zijn winterverblijfmaakt,
[
winterleger n. — [Tech.) Het kloppen of zachtjes
slaan der zijdetonnetjes in warm water, ten einde
enkele draden ter afspinning los te maken.
Battuure, f. [Mar.] Klippeg rij' n., ondiepte f.
met een rots of steenbodem, waar de zee vaak brandinge vormt, branding,, breking f. van de zee cp
klippen of droogten. — .[Tech.] Soort van verguldset n., waartoe honig, lijm en azijet wordt gebézigd.
Baai, in. [Mar.] Verdekbalk, dekbalk, dwarsbalk m., naam der lange, ' sterke houten, die van
boord tot 'boord toppen, de verdekken dragen en de
boorden stevigheid geven. Bau de dalle;-laatste dek
achteren; Bau de lof, laatste dekbalk van-balkvn,
voren; Bau de coltis, balk van de luizenplecht van
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dekbalk, die op de grootste breedte
van 't schip is aangebragt. Faux baux, lastbalken,
die het boze verdek of de koebrug vormen, lastdragers. Demi baux, halve dekbalken. Baux de
plancher de cable, ribben van de touwstelling, Baux
de premier pont, balken in het ruim, ruimbalken.
Le vaisseau a quarante pieds de bau, het schip
is veertig voet wijd.
Baubau, m. Klanknabootsend woord voor 't
gebat-van den hond, ba f ba f n.
Baubi, m. [H. n.] Engelsche hond m. voor de
jagt op wilde zwijnen en vossen, ook chien normand, normandisce hond, geheeten.
Bauce, I. [Mar.] Groote seising f. aan een'
uithaalder om eenen man naar boven te hfjschen (op
eene galei) .

voren. Maitre bau,

Gauche," f. [Mae.], z. BADGE.

Baud, m. [H. n"] Brak m. van oorspronkelijk
barbarjsch ras, • ook chien-cerf, hertehond, en chien
muet, zwijgende of stomme hond, geheeten. —
f Baud, e, adj., baudement, adv. Losbandi onbeschaamd.
53' audes, f. pl., z. CABLIERE.
Baudet, m. Ezel, langoor m. (fig.) Weetniet,
domkop m.-; ook: touwbed, veldbed n. — BAUDETS
m. pl. [Tech.] Schraag f., zaagbok m.
Baudir, V. a. [Chas.] Met stem en horen aan
aanhitsen (inz. van de honden gebezigd).-moedign,
- f - BAUDIR, V. n. Zich verblijden, vrolijk, dartel zijn.
-t- Baudise, f. Dartelheid, losbandigheid f.
Baudouinage, I. Het bespringen der ezels.
Baudouiner, m. Een ezelsveulen werpen.
.

-

Baudreuil, m., z. BAUDROIE.
Baudrier, m. Draagband, schouderband, sa-

belriem, degenriem m.

Baudroie, f. [H. n.] Zeewolf , zeeduivel m.
[lophius] , een groote, wanstaltige, slecht smakende

visch van alle europésche zeeën.
t Baudroyeur, m. Zeemtouwer m.
Baudruche of Bodruche, f. Het dunne vlies,
dat den runderdarm bekleedt en dat inz. den goud
dient om het goud daartusschen tot uiterst-slager
dunne blaadjes te slaan, goudslagersvlies, goudvlies n.
Bauf e, I. [Pêche] Vischreep f. met verscheiden
vischhaken.
t Baufirer, V. n., z. BhFRER. — j Bauffreur, -euse, z. aavavuR.
Bange, f. Leger n. van 't wilde zwijn; (fig.)
onrein bed n.; vuile woning f., varkenskot n. —
Nest n. van 't eekhorentje. — [ Mac.] Pleister n.
uit leem en gekapt stroo gemaakt. = ( Loc. pop.)
Avoir de tout á b-, van alles volop hebben.
Baugue, Banque f. Allerlei wier of zeeplanten, door de Middellandsche zee op de kusten geworpen.
Bauhin , f. [Anat.] Klapvlies n. , gelegen ter
plaatse, waar de omgewonden darm zich in den
blinden darm opent.
Bauhinie, 1.4 [Bot.] Geslacht van peulplanten
met veelbladige bloemen, tot de keerkringsgewesten
behoorende, bauhinie f.
Baume, m. Balsem m., het harsachtige, dik
vloeibare, welriekende sap van sommige harsboomen;
-- Du b- naturel, natuurlijke balsem, die van zelf
uit de schors dier boomen afvloeit; Du b- factice,
kunstbalsem, nagemaakte balsem. [Pharm.] Zalf f.
met balsemgeur; Du b- vulnéraire, spijkerbalsem;
Du b- pour les bríilures, brandzalf. Du b- de
souffre, zwavelbalsem; Du b- de Saturne, loodbalseIn. Du b- vert, godsgunst f. , groenwas n. —
(fig.) Vertroosting, verkwikking, lafenis f.: Cette
nouvelle fut un baume pour moi. (Loc. prov.)
Cela Heure comme b-, dat riekt lekker; dat belooft
voordeel, winst, genot. Sa réputation fleure coi ime
b-, hij (zij) heeft een'-onbevlekten naam. Je.n'ai point
de foi a son b-, 'k vertrouw zijne woorden, zijne
beloften niet. — [ Bot.] Munt f., zeker welriekend
kruid. — [Mar.] z. BOME.
Baumier, m. [Bot.] Balsemboom m.
- -

Banque, Z. BAUGUE.
Bauquière, f. [Mar.] Weer, balkweger m.
Serre b-, tweede balkweger, sluiting onder den

balkweger.

Bauquin, m. [Verr.] Mondstuk n. der blaaspijp.
Bausse, z. BAUCE.
Bav, m. [Bot.] Knoflookstruik m. op de

Molukkgn.

Bavard, e, adj. Babbelachtig, praatziek, klap-

BAYONNETTE.
achtig. — Ook als subst.: Un bavard, een babbelaar,
klapper; Une bavarde, eene babbelaarster, klapp ei.
Bavardage, m. Babbelarij f., gebabbel, geklap,
gekat n., onbeduidend, nietig, onbescheiden gesnap
of geschrjf n.
Bavarder, v. n. Babbelen, klappijen, kallen,
veel en onbedacht spreken.
Bavarderie, f. Babbe?zucht, snapzucht, kalzucht f., gezwets n.
Bavardin, m., -e, f. Kleine babbelaarm., kleine
babbelaarster f.
-j- Bavardinage, m. -Geklap, gekal n.
Bavardiner, V. n. Klappen, kallen, veel over
onbeduidende dingen spreken.
Bavardise, f. Babbelpraat, beuzelpraat f., #del
ges ap, gezwets f.
Bavarois, e, adj. Beijersch, wat tot Beijeren
behoort, Beijeren betreft. — Als subst. Un Bavarois,
een Beijer; Une Bavaroise, eene beijersche vrouw.
-BAVAROISE, f. Siroopthee f., warme thee met ce
siroop.
-pilare
5 Bavasser , Batteler, v. a. Wawelen,
beuzelpraat houden.
Rave, f. Kwijl, zeeeer f., dik en sljmig speeksel n. B- venimeuse, giftig Teksel. La b- d'un li
het slijm eener sl — (Loc. pop.) Cet-macon,
homme na que de la b-, die man kan niet dan
wawelen.
Bavèqueof Baveuse, f. [H. n.] Slijmvischm.,
synoniem met BLENNIE.
Bauer, v. n. Kwijlen, zeeveren. — [ Tech.] Ce
tuyau have, die pijp laat het vocht niet regt uit
-vloeijn.
Bavette, f. Slabbe f., slabbetje, slabdoekje n.,
kwijldoek m.— (fig.) Ce jeune homme est encore
á la b-, dat jonge mensch heeft de kinderschoenen
nog niet uitgetrokken, mag, nog niet over zaken
meipraten. Tailler des b-s, zijn' tad met ijdel geklap
doorbrengen. — Tech.] Looden reep m. o f strook f.
op een leidak of op eerre goot. — Borstlap m. der
darmsnaren-makers (ter beveiliging hunner kleederen).
Baveule, f. [Bot.] Een der volksnamen van
't blaauwe korenbloempje n. (bluet)
Baveuse, [[-1. n.] Kwab f., een altijd met slijm
bedekte visch.
Baveux, -euse, adj. Kwijlend, zeeverend. Enfant b-, kwijlend kind n., kwfllbaard m. — [Cuis.]
Omelette b-e, halfgare pannekoek m. — [ Impr.] Imression b-e, smerige, onzindelijke druk m. ---[Chir.] Chair b-e, sponzig vleesch H. in eerre wonde.
Bavière, f. Taf, waarmede de stormhoed bekleed was.
Bavillon , m. [Bot.] Bakkruid , St. Pieters
kruid n.
Bavoché, e, adj. (enpart. passé van, bávocher)
Gesmeerd, geklad, onzuiver afgedrukt: Epreuve b-,
onzuiver getrokken proef f.
Bavocher, V. n. [Impr.] Onzuiver afdrukken.
Ces caractères 'bavochent, die letters smeren, druk
onzuiver af. —.Hei wordt ook can 't onzindelijk-ken
uitgevoerde werk der schilders, teekenaars, graveurs
gebezigd.
Bavochure, f. Onzuivere afdruk m. van eengin
lettervorm of' van eene plaat, misdruk m., kladderij f.
Bavolet, m. Boerinnenkapsel in Frankrijk, dat
alleen het bovendeel van 't hoofd bedekt.
Bavure, f. [Tech.] Moet f., naad, vormnaad m.,
zigtbaar spoor van de zamenvoeging der deelera van
eerren vorm op de gevormde voorwerpen.
Bayade, f. [Agric.] Zekere soort van voorjaarsgerst f.
Bayadère, f. Bajadère f., naam der indische danse essen en zangeressen, te gelijk veile
meisjes.
Bayart of Baïard, m. Berrie o f berrie, draagbaar f., zoo als men die in havenplaatsen gebruikt.
Baye, zie BALE.
Bayer, v. n. (pr. be-id) Gapen, met open mond
naar iets staan te kijken. — (Loc. prov.) B- aux
corneilles, onnoozel in de lucht staan te kijken, staan
te gapen. B- après qc., vurig naar iets verlangen.
Bayette, f. [Corn.]_ Zekere ongeképerde wollen
stof f,, soort van flanel.
ayeur, m. -euse, f. Gapend aanschouwer m.,
-ster f., hij of zij, die met onnoozele verwondering
iets aangaapt, gaper m., gaapster f.
..

.

Bayonnette, Bayoque, z. BAIO—.

BAZAC
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Bazae, m. [Corn.] Zeer fijn, schoon gesponnen
katoen van Jeruzalem.
Bazar, m. Bazaar, bazar m., in 't Oosten de
markt of eene ruime, breede straat, waar de kooplieden hunne winkels of kramen hebben; van daar:
groote, rijk voorziene prachtwinkel m., groot ver
Bewaarplaats f. der slaven in't Oos--kophuisn.—
ten, slavenhuis n.
Bazat, m. [Corn.] Leidsch katoen n.
Bdella, I. [I3. n.] Naam, dien men soms aan
den bloedzuiger geeft. -- [Bot.] .Palmboom m., uit
welken de bdellium-gom vloeit.
Bdellaires, m. pl. Geslacht van voetelooze
ingewandswormen, die zich bewegen door zuignapjes
aan de uiteinden van 't ligchaam, gelijk aan die des
bloedzuigers.
Bdellg, f. [H. n.] Spinnekop f. met acht ooten.
liumBdellium, m. (pr. bdé -li-ome) [Bot. ] Bdel
gom f. , eene harsachtige gom uit Arabie, Indië,
Guinea enz., van bitteren smaak en onaangenamen
reuk.
Bdellomètre , m. [Chir.] Bdeltometer m. ,
een door Sarlandiére in 1819 uitgevonden werktuig
ter vervanging van de bloedzuiger s, bestaande uit
een' glazen laatkop, voorzien van een pompje en
lancetjes.
Bdelygmia, f. [Chir.] Stinkende, walgelijke
reuk m.
Béant, e, adj. (eig. het part. prés. van 't niet
meer gebruikelijke bier, gapen) Wijd gapend, als
opgespalkt: Bouche b-e, gapende mond m.; gueule
b-e, wijd geopende muil m.; gouffre b-, open, gapende afgrond m. (figs. Être ou demeurer bouche
b-e, vol verbazing, me open mond staan. Ces gens
soot des gueules b-es, die menschen zijn ware
vraten, vreetwolven. La gueule b-e de l'enfer, de
open kaken der hel.
Béarnaise, f. Soort van omnibus te Parijs.
Béat, m., -e, f. Fijnvrome, schijnheilige m. en f.
(Prov.) Habit de b- a souvent ongles de chat, de
,y'nvromen zijn niet zelden de grootste zondaars.—
Ook als adj. gebezigd: Un ton b-, une mine b-e, een
schijnheilige toon in., schijnheilig
zijn deel heeft aan
't geen waarom men speelt, ^ de stilzittende: Nous
sommes cinq pour jouen Ie diner: faisons un béat,
et jouons deux contre deux.
Beatification f. [Liturg.] Zaligspreking, beat i Ii c a t i e f., het opnemen door den paus onder
't getal der zaligen (minder dan canonisation). -[Phys.] B-, électrique, electrische beatificatie of
ap ot he o s i s f., eene elektrische proef, waarbij om
het hoofd des geëlektriseerden eene glorie of een
heiligen rans wordt gevormd.
Béatifé, e, adj. (en part. passé van béatifier)
Voor heilig verklaard, zalig gesproken: I1 est b-,
mais it West pas encore canonisé. — Ook als subst.:
Les béatifiés, de zalf gesprokenen.
Béatifier, v. a. [Liturg.] Zalig spreken, b e at i f i c é r e n, door den paus onder '1 getal der zouigen geplaatst worden. — ( fig. et fam.) Cette nouvelle
1'a béatifié , die tijding heeft hem in den derden
hemel gebragt , heeft hem buiten zich zelven van
vreugde gemaakt.
Béatifgne, adj. [Théol.] Zalig-, gelukzaligmakend, zaligend. La vision b-, de zaligende aan
-schouwinqGde
hemel.
Béatilles, f. pl. [Cuffs.] ,allerlei lekkere bij
taarten, soepen enz.-zaken,dim pst
doet: -lever, zwézerik, truffe
ls enz. — Allerlei kleine
nonnewerkjes: lamsbeeldjes (agnus), doosjes, speldekussens enz.
4- Béatisme, m. Schijnheiligheid, fijmelarij f.
Béatitude, f. Zaligheid, gelukzaligheid f. b-s
evangeliques, de acht zaligheden of zaligsprekingen,
die als inleiding tot Jezus' bergrede door Mattheus
worden opgenoemd. (Alleen in dezen zin heeft het
woord een meewoud.) — Soms ook voor geluk,
aardsch geluk n., gebezigd : On s' imagine que la
vrale b- est dans 1'argent.
Beau, Bel m., Bellef. adj. (weleer was 't manl.
enk. van dit adj. altijd bel, maar nu wordt die
vorm alleen gebruikt . vóór een manl. naamwoord,
dat met eene klinkletter of stomme h begint, alsook
in de spreekwoordelJke zegswijzen: bel et beau, bel
et bien, en in de bijnamen van sommige vorsten:
Philippe Ie bel, Charles Ie Bel. In 't manl. meery.
zegt men altijd beaux) Schoon, fraai, mooi, beval-
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lig, lief, aangenaam enz.: Un bel enfant, een schoon
kind; Un beau hameau, een lief gehucht; Un beau
monument, een schoon, fraai gedenkteeken; Une
belle femme, eene schoone, mooje vrouw; de beaux
yeux, schoone, bevallige oogen; De belles couleurs,
schoone, liefelijke kleuren; _Un bel homme, een wel
geschapen man; Un beau site, eene bevallige, aan
ligging; Un beau discours, eene schoone,-genam
sierlijke rede; Une belle occasion, eene schoone, gunstige gelegenheid; tin beau début, een schoon, .gelukkip begin; Une belle action, eene schoone, lo fwaardige daad; Une belle áme, eene schoone, deugdzame
ziel; Un bel expédient, een schoon, gepast hulpmiddel; Un bel emploi, een schoon, voordeelig ambt;
Un beau revenu. een schoon, groot inkomen; Une
assez belle somme, eene vrij aanzienlijke som; Une
belle victoire, eene schoone, roemrijke overwinning,
Un beau port, une belle prestance, eene deftige hou
een indrukmakend voorkomen. Avoir la taille-ding,
belle, les mains belles, eene schoone gestalte, fraa jjye
handen hebben.— [Mar.] La mer est belle, het isslecht
water, de zee is vrij stil.— Le, beau sexe, het schoon
geslacht, de schoone kunne, de vrouwen.— Le beau
monde, de aanzienlijke voorname lieden, de beschaa fde, fatsoenlijke stand. — Faire beau feu, een groot,
heler vuur aanleggen. (fam.) Un beau mangeur, Un
beau dineur, een groot eter. Un beau coup de filet,
eene moo je vangst (met éénen haal van 't net) ; ( fig.)
de in hechtenisneming van'eene bende dieven. C'est un
beau parleur, chanteur, danseur, hij is een goed
spreker, zinger, danser. (iron.) C'est un beau parleur, 't is een mooiprater (die fraaije woorden in
den mond voert, maar er niet naar handelt). C'est
un beau prometteur, hij belooft veel, maar houdt
niet, komt zin woord niet na. I1 est bel homme
de cheval, hp zit goed te paard. C'est un beau jou
't is een aangenaam speler, hij blijft zich bij-eur,
winst en verlies gelik. Un bel esprit; een fraai
vernuft n., iemand wiens geest met de schoone
kunsten verrijkt is. Les beaux esprits du jour,
de hedendaagsche fraaije vernuften. Tegenwoordig
wordt bel-esprit meestal minachtend gebruikt voor:
een' waanwijze , pedant, iemand die voor een
fraai vernuft, een' man van kennis en fijne beschaving wil doorgaan : l'homme d'esprit est modeste, ]e bel esprit s'afficbe, de man van verstand
is bescheiden, de schijnweter dringt zich aan anderen op, stelt zijn schijnvernuft ten toon. Une
femme bel esprit, eene geletterde vrouw; doorgaans
eene vrouw, die voor eene geleerde wil doorgaan.
(p op.) Un beau monsieur, une belle dame, een net
gekleed heer, eene sierlijk gekleede dame. — Les
beaux jours, de schoone dagen, het schoone jaargetijde. (fig.) Les beaux jours, le bel áge, de tijd der
jeugd.— Les beaux arts, de schoone kunsten (schilder-, bouw-, beeldhouw-, toon- en danskunst, waarbij
men somtijds nog de welsprekendheid en de dicht
voegt) . — Les belles lettres, de fraaije letteren-kunst
(taalkunde, welsprekendheid, dichtkunst). — (Loc.
fam.) Se faire beau, se faire belle, zich op tooijen,
zich in 't beste pak steken. Faire beau, flik flootjen,
valsch vleien. b acre le beau ills, gemaakt in toon,
manieren of kleedmg zijn. C' est un homme du bel
air, 't is iemand, die deftige manieren aanneemt.
Il sort dun beau sang, hj is van grootgin huize,
van adellijk bloed. Le sang est beau dans ce pays,
de bewoners ,van dat land zijn in't algemeen groot,
welgemaakt, gezond en sterk: -- Beau wordt in
't Fransch (even als het Nederduitsch schoon,
mooi, fraai) dikwijls gebezigd om het tegengestelde
van zijne eigenlijke beekenis aan te duiden: Il a
fait de belles affaires ! hij heeft fraaie zaken gedaan! Voilà de beau discours, de beaux raisonsements ! Dat zijn fraaie redenérin,. en! Vous aver.
fait là de belle besogne, daar hebt ge wat moois,
wat schoons verrigt! Je connais votre belle conduite, ik ken uw fraai gedrag. Voilà un bel homme
pour prétendre nous imposer ! hij is er wel de man
naar om ons bang te maken. La belle demande!
Bene schoone vraag ! — In sommige gemeenzame uit
staat beau als 't ware overtollig: II-drukinge
a vendu sa maison à beaux deniers comptants,
hij heeft zijn huis voor gereede, klinkende munt
verkocht. II aria comme un beau diable, hij
schreeuwde als een bezétene. Il s'adressa au beau
premier venu, hij wendde zich tot den eerste den
beste, die zich opdeed. J'irai chez vous un beau
jour, ik zal den eenen of anderen dag bij u aan-
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komen. Il s'en alla un beau matin, une belle nuit,
pour ne plus revenir, hij ging op zekeren morgen,
in zekeren nacht heen, om niet terug te komen.
Ceci arriva au beau milieu de la nuit, d gebeurde in 't hartje van den nacht. — Beau vormt
verder nog verschekdene gallicismen: II fait beau
(temps) 't is mooi weder. Le temps se met au
beau, 't wordt mooi weder. I1 fait beau dans ce
lieu, 't is aangenaam in die plaats. Il fait beau se
promener, 't is mooi weder om te wandelen. I1 fait
beau voyager dans cette province, 't is aangenaam
reizen in dat gewest. I1 fait beau voir un general
à la tête de ses troupes, .'t is een schoon gezigt,
een veldheer aan 't hoofd zijner troepen. II fait beau
vous voir dire que je 'vous ai trompé, het staat u
,al heel fraai (d. i. leelfjk) te zeggen, dat ik u bedrogen heb. Il y a beau temps, it y a beau jour
que j e ne l'ai vu, ik heb hein in langen tijd niet
gezien. Il fern beau (temps) quand je retournerai
chez lui, 't zal lang duren, eer hi mi weér bij zich
ziet; 'k zal niet ligt weer over zijn' drempel komen.
-= Nag vindt men - beau in de volgende zegswijzen
en spreekwoorden. II passe pour beau, hij loopt op
een anders zak: hij doet ,gaarne mee, maar betaalt
niet. I1 West ni beau, ni bon, hij is niet geblanMl; hij doet zich voor, zoo als hij is. Est assez
beau qui a tous ses niembres, wie geen ligchaamsgebreken heeft, is schoon genoeg. Qui veent est
beau, qui apporte est encore plus beau, elk iswelkom, maar die wat meébrengt het meest. I1 n'y a
ni belles prisons, ni laides amours, geen kerker is
mooi, geen liefje leelijk. La belle plume fait le bel
oiseau, de kleederen maken den man. Mettre qe.
dans un beau jour, iets in een gunstig daglicht
stellen, iets aanminieli k voordragen. Ce sont de
beaux semblants, de belles promesses, de belles
paroles, 't is een schoone schijn, 't zijn verleidelijke
beloften, woorden, `naar waarop men niet veel ver
moet. I1 a Ie commandemant beau (eiij.)-trouwen
/ij commandeert schoon (van een' officier) ; ( fig.)
h# heeft goed bevélen, ordonnéren (van iemand,
die onuitvoerbare of zeer moeijelijk te verriglen bevelen geeft, of ook, die geen gezag heeft en wren.
men niet wil (Jehoorzamen). A beau jeu, beau retour, gelijk men doet, zoo men ontmoet; met dezelfde
munt betalen; gelijk met gelijk vergelden. Perdre
à beau jeu, (Big.) ondanks een goed spel verliezen;
(fig.) zin plan mislukt zien, ondanks alle kans van
welslagen. Donner beau jeu b qn., (eig.) iemand
goede kaarten. een ,goed spel geven ; ( fig.) iemand
eene goede gelegenheid ter bereiking van zijn oog
geven. Avoir beau jeu, (Big.) goede kaarten-merk
hebben; (fig.) eene goede gelegenheid hebben. Vous
aurez beau jeu it me tromper, 't zal u ligt vallen
mij te bedriegen. Donner beau (ellipt. voor: un beau
coup) een' goeden slag geven (in 't kaatsspel). Donner beau of In donner belle á qn., iemand eene
goede hans of gelegenheid geven om iets te doen
ofte zeggen. Donner beau of la donner belle á ses
onnemis, zijnen vijanden de kans schoon geven om
te schaden, hun gewonnen spel geven. (iron.) Vous
me Ia donnez beau, vous me In baillez belle, gij
houdt mij wat voor den gek; gij wilt me wat op
den mouw spelden. L'avoir beau, l'avoir belle, eene
goede kans of gelegenheid hebben om iets te doen.
Prendre sa belle, de gelegenheid waarnemen. (iron.)
Etre beau garcon, door eigen schuld in een' vernéderenden toestand zijn, zich zelven in de lij gebragt
hebben; zich een' roes gedronken hebben. Se faire
beau garcon, zich een' roes drinken. Etre dans de
beaux-draps, in eene nételige omstandigheid , in
groote verlegenheid zijn, in 't naauw zitten. Mettre
qn. en de beaux draps blancs, zeer tot nadeel van
iemand spreken, geen goed haar aan hem laten. 11
a fait lá une belle équipée, daar heeft hij wat
schoons uitgevoerd, een' dommen streek begaan. Manger _n belles dents, met graagte eten, wakker toe
eten. 11 vous b déchiré a belles dents, hij heeft u
boos, boosaardig gehavend. Tout sela est bel et
bon, mais 1'argent vaut mieux, dat alles is goed en
wel, maar geld is beter. Voila un beau venez-y
voir! 't is wat moois! 't is de moeite van 't aankijken
niet waard. Nous 1'-avons échappé belle, wil zijn
't ,gevaar nog gelukkie ontsnapt, wijzijn er heelhuids
afgekomen. Couche, b la belle étoile, in de open
lucht slapen. Mourir de sa belle mort, zijn' eigen
(natuurlijken) dood sterven.
BEAU wordt bijwoordelijk gebruikt in dcn gallicis-

mus avoir beau, gevolgd door een' in/initi f.• On a
beau faire, on a beau dire, wat men ook doen,
wat men ook zeggen moge, 't is vergeefsch. Vous
avez beau prier, beau attendre, vous n'obtiendrez
rien, gij moot bidden, wachten, zoo lang gij wilt,
gij zult toch niets krijgen. Its eurent beau crier, on
ne les entendit point, vergeefsch was al hun schreeuwen, neen hoorde hen niet. Vous avez beau dire,
vous ne vous trouvez pas dans mon embarras, gij
hebt goed praten, gij zijt niet in mijne verlegenheid.
— Zoo ook in de zegswijzen: I1 refusa bien et
beau, hij sloeg het rondweg af. Je lui répondrai bel
et beau, Ik zal hem kort en goed antwoorden;
I1 Ie lui dit bel et Bien , hj zeide hem rond
uit hoe 't met de zaak stond. De plus belle, op
nieuw, met nieuwen lust: Après Ie diner, ils se
remirent a jouer de plus belle, na den maaltijd
begonnen zij weir als van voren af aan te spelen;
Bientót le combat recommenca de plus belle, wel
werd de strijd met nieuwe hevigheid hervat.-dra
Ce roman va de plus beau en plus beau, de plus
belle en plus belle, deze roman wordt hoe langer
hoe schooner of belangrijker, zijne schoonheden- nemen toe, naar mate men verder komt. Its tr' ouvent
beau de suivre vos traces, zij vinden 't schoon, in
uwe voetstappen te treden. — [Man.] Ce coeval porte
beau (en beau lieu) , dat paard houdt den kop
fraai. — EN BEAU, loc adv. Uit een gunstig oogpunt:
Cet homme voit tout en beau, die man beschouwt
alles van eene gunstige zijde. Peíndre qn. ou qe. en
beau, iemand of iets van de gunstigste zijde a fschilderen of voorstellen, zijne voordeelen doen uitkomen en 't min gunstige in de schaduw stellen of
verzwijgen. -- TOUT BEAU, loc. adv. (fam.) Zacht
wat, houd wat op, bedaar! Tout beau, n'allez pas
Si vite, zacht wat, loop zoo schielijk niet; Tout beau,
ne vous emportez pas, bedaar, maak u niet boos.
Tout beau, tout beau ! ( tot een' hond sprekende)
stil! koes! (couche!)
BEAU, m. Het schoone, de schoonheid f., al wat
Blijk, uitmuntend, bevallig
in zijne soort voortreffelijk,
is, het fraaie, het mooije: 11 y a du beau dans eet
ouvrage, er zin schoonheden in dat werk. Le
beau ne plait qu'un jour, si Ie beau nest utile,
het schoone behaagt maar één dag, zoo het niet tevens nuttig is. Quand on achète, it faut prendre
du beau, als men iets koopt, moet men 't van de
beste, schoonste soort nemen. — Un beau, een opeschikt heertje n., een modegek, pronker m. Faire
fé beau, faire la belle, pronken, laten zien, dat men
zich voor schqon houdt, eene hooge borst zetten.
Faire Ie beau, den schoone spelen, met zijne schoonheid pronken. -- Une belle, eene schoont (vrouw) .
Les belles, de .schoonen, de schoone kunne. Aimer,
courtiser les belles, aller de belle en belle, veel
van de vrouwen houden, veel minnarijen aan de
hand hebben, onbestendig in de liefde zijn. — Sa
belle, zijne beminde, zijn liefje, zin meisje. Ma
belle, ma toute belle, ma chère belle (liefkozende
woordjes), mijn lief, mijn schatje, mijn engel.
Beauee, f. Naam van een voormalig fransch
district in 't oude Orléanais. — (Prov) t 'est un
gentilhomme de Beauce, qui se tient au lit quand
on refait ses chausses (of: qui vend ses chiens,
pour avoir du pain), 't is een arm edelman. Plaines
de Beauce, uitgestrekte en boomlooze vlakten.
Blau-chasbeur, m. [Chas.] Goede jagthond m. (Plur. Des beaux-chasseurs.)
Beaucoup, adj. Veel: B- d'amis, veel vrienden; B- d'esprit, veel verstand, B- de gens disent,
veel (verscheiden) lieden zeggen. Il sait b-, hij weet
veel; I1 étudie b-, hij studeert veel (vlijtig, sterk);
qui parle b-, dit b- de sottises, wie veel spreekt,
zegt veel dwaasheden. Cela m inquiète b-, datverontrust mij zeer. Vous êtes b- (of de b-) plus sa
que lui, of Vous étes plus savant que luide-vant
b-, gy zijt veel (heel wat, vrij wqt) geleerder dan
hij. C'est b- de savoir se taire, '1 zegt veel te kun
zwijgen. C'est b- si vos frais vous rentrent,-ne
't zal veel (op zijn best) zijn, dat ge er uwe onkosten uit haalt. C'est b- de (of que de) savoir
commencer, 't is° reeds veel, als men een begin weet
te maken. I1 West pas it b- pres aussi prudent que
son frère, hij is op verre na niet zoo voorzigtip als
zijn broeder. — I1 s'en faut b-, 11 s'en faut de b-,
't scheelt of verschilt veel (het eerste om verschil
van, hoedanigheid, het tweede (m verschil van hoeveelheid aan te duiden) : Le cadet nest pas si sage
-
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que l'alné, it s'en faut b-; Le pays nest pas peuplé à proportion de son étendue, it s'en faut de b-.
Beaucrier, Beauvrier, m. [ Vign.] Zékere

soort van druif f.

Beatieuit, m. [Agric.] Een der volksnamen

van de boekweit.

Beau -pils, m. Schoonzoon, stiefzoon; behuwd zoon m. — (fig. et iron.) Gemaakt modeheertje n.
(Plur. Des beaux-Ills.)
Beau-frais, m. Gematigde en gunstige wind m.
labberkoelte, bramzeilskoeite f
Beta-frère, m. Schoonbroeder, zwager, behuwdbroeder m. (Plur. Des beaux frères.)
Beaunnaris, m. [H. ti ] Zekere haaivisch. m.
Beaumarquiet, m. [H. n.] i frikaansche dik
schitterende kleuren.
-bekmuschf.,t
Beau-partir, m. [Man. : Ce cheval a un bde la main, dat paard loopt goed van de hand,
loopt gestadig in regte lijn voort.
Beau-père, m. Schoonvader, stiefvader; behuwdvader m. (Plur. Des beaux-pères.)
Beau-pré, m. [Mar.] Boegspriet -n. Petit bboegsprietsíeng f. Bout de b-, uitsteker m. -- Avoir
b- sur poupe, met den boegspriet over het hek van,
een ander schip liggen. Mettre le b- en terre, zóó
ligt tegen den wal liggen, dat de boegspriet er
over steekt.
Beau-présent, m. [Hort.] Zekere perensoort.
Beau-revoir, m. [Chas.] 't Herkennen van
't spoor eens diers op den vochtigen bodem. — De
drift, die een' speurhond aan den dag legt, als hij
op 't spoor van 't wild komt.
Beau-semblant, m. Bedriegeljke schijn m.,
veinzerij f. (Plur. Des beaux-semblants.)
Beauté, f. Schoonheid, fraaiheid, bevalligheid,
bekoorlijkheid: La b- d'une femme, dun chevai,
dun oiseau; d'une statue, d'une couleur, d'une
étotfe; de l'áme, de la vertu, de la religion etc. —
Eene schoonheid, schoone vrouw f., schoon meisje:
one jeune b-, eene jeugdige schoone. Rendre hom
hulde doen aan de schoonheid, aan-magelb,
de schoone vrouwen in 't algemeen. Elle était la
I)- du bal, zij was de schoonheid (de schoonste onder alle vrouwen) van het bal. — (fam.) Je vous
raconte cela pour la b- du fait, ik vertel u dat om

het vreemde, om de bijzonderheid, van de zaak,
van 't geval.
SBeautare, f. [Mar.] : Nous aurons une b-,

sine continuation de b-, w# zullen mooi weér krijgen, houden. Le temps va en b-, het weder ver
goede.
-andert
Beauveaii of Beuveau, Bevean, Bi

Zwei f., soort van winkel-veasi,m.[Tch]
beweegbare drmen, dienstig tot het over--hakmet
brengen van hoeken.
Beauvotte, f. [:H. 'n.] Korenworm m.
B eauvrier, z. BEAUCRIER.

Beaux-arts,

m. pl., z. ARTS.

Béby, m. [Corn.] Katoenen stof van Aleppo.
Bee, m. Snavel, bek m., sneb, neb, f., naam van

den mond der vogels, ook van sommige visschee en
andere dieren, wanneer hun mond overeenkomst
met den snavel heeft; in de platte volkstaal en in
vele spreekwoorden ook van den mond of de tong
des menschen. Bec court, aigu, large, crochu,
korte, sp itse, breede, kromme bek. — (Loc. fam. et
prov.) Se défendre du bee, zich met den bek (fig.
met woorden) verdedigen. Causer bee it bee, vertrouwel k, onder vier ooggin praten. Des gees a
gros bee, menschen, die een' hoogen toon voeren,
veelvermogende menschen. Faire le petit bee, een
proper mondje trekken. Donner du bec et de l'aile,
zich wakker verdedigen, al zijn best doen. Un tour
de bec, Un petit tour de bee, een kusje n. 11 ne
faut pas sailer coucher Ie morceau an bee, men
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geven. Être pris par le bee, met zijne eigen woorden
geslagen (overtuigd) worden. Mener qn. par le bee,
iemand bij den neus rondleiden, aan den leiband
hebben. Montrer à qn. son bec jaune (son béjaune)
iemand zijne onnoozelheid, domheid onder 't oog
brengen. Tenir qn. le bee dans l'eau (à l'eau), iemand met ijdele beloften paaijen. Passer In plume
par le bee a qn., uemand den voorsmaak geven van
iets, dat men hem wil weigeren, hem doen watertanden,; ook iemand iets voor den mond wegnemen,
hem behendig van iets berooven, waarop hij rekende.
Faire Ie bee a qn., iemand de woorden in den mond
geven, hem onderrigten van 't geen hij te zeggen of
te zwijgen heeft. C'est un bee cornu, 't is een zot.
— Caquet bon bee, de ekster (omdat hij goed leert
snappen); (fig.) eerie snapster, klappet. — Blancbee. z . BLANC . — (fig.) Le bee d'une plume, d'une
áiguière, dun alambie, de bek eener p en, de tuit
eener lampetkan, de helm eerier destilleerkolf. Le
bee d'une lanipe, de bek eerier lamp, dat gedeelte
uit hetwelk de pit komt; Bee de gat, gasbek, brander m., de plaats, die uitgang geeft aan het lichtgas, de gezamentl2,,ke kringsgewijs geplaatste openin en, door welke uit de gaspjjpen het gas stroomt.
Landtong f., aan de zamenvloeijing van
-- [Géogr.]
g
twee rivieren; smalle strook lands, die ver in zee
uitsteekt. — , [Arch.] Scherpe hoek der brug
ij lers, Z. ARRIERE-BEG en AVAXT-BEC. - [Tech.]-p
Haakeinde van de kousen weversnaald; — bek, krom
gedeelte der punt van een snoeimes en anderesoortgelijke gereedschappen; naam der kromme punten
van de ankerarmen, die in den grond haken.
Becabanga, m. [Bot.] Becabon ga f., eene soort
van veronica (If eereprijs, die ook als artsen fjplant
wordt gebruikt.
Bee-à-cuiller, m. [H. n.] Volksnaamvanden
lepelaar. (Plier. Des bees it cuiller.)
Béeade, Beccade, f. (eertijds zoo veel als
becquée en coup de bee) — [Fauc.] Donner la bà un oiseau, een' valk voeren. — [H. n.] Volks
-namvleg sip
(bécasse).
Bee-allon é, m. [:H. n.] Snuitvisch, snavel
-vischn.
Bécard, m [I-I. n.] Kromsnavel m., zekere
duikeend f. Volksnaam van den zalm, en wel nu
eens de hommer, dan de kuiter, soms ook de herfstzalm , en volgens anderen eene bijzondere soort
van zalm.
Bécarde, f. [H. n.] Bonte ekster m. van
Cayenne.
Bécarre, m. [Mus.] B-duur f., herstellingsteeken n., (waardoor Bene noot, die een halven
toon verhoogd of verlaagd was, in haren natuur
ij ken staat wordt teruggebragt.) — (Loc. prov.)-l
Un fou de b- et de bémol, een aartsgek, groote gek.
Passer de b- à bémol, van den. hak op den tak,
van den os op den ezel Springen. Mettre qn. de bémol en b-, iemand van den wal in de sloot helpen.
Etre ignorant par bémol at par b-, ezelachtig dom
zijn, van toeten noch blazen weten.
Bécasse, f. [H.n.] Houtsnip, -soep , f., een bekende vogel; ook Bene soort van zwaardvisch met een'
snippenbek, zeesnip. B- commune, houtsnip; B-de
mer, poelsn (p; B- d'arbre of perchante, volksnaam der hoppe f. — (lig. et pij).) C'est une b-,
't is een gansje, een dom schepsel n. (Prov.) Brider In b-, iemand in 't net krijgen, vangen. La best brideé, de vogel is gevangen, de rat is in den
val, hij (zij) is in den strik geloopen. Tendre le
sac aux b-s, strikken leggen, beet zoeken te krjjgen, verleiden. -- [Mar.] Spaansche bark zonder
verdek. — [Tech.] Priem m. der mandenmakers;
— soort van balans om jjzererts te wegen. —
[Hortie.] Soort van druif f.
Bécasseau, m. [H. n.] Jonge snip f., sni^ je n.;
— naam eerier watersnip met gebogen snavel.
Béeassine, f. [:H. n.] Watersnip, rietsnip f.
(kleiner dan de gewone snip, maar met langer' snavel) .
Petite b- of sourde, kleine poel,snip, halfsnip. Double
b-, groote poelsnip, middelsnip. — (Prov.) 'firer In
(of b la) b-, zijn spel verbergen, opzettelijk middel
i een' zwakken speler daar--matigof
slecht sp elen, an
door uit te lokken.
Bécassonnier,' m. [Chas.] Snippenroer H.
Béeat, m. IAgric.J Tweetandige vork.
Bee-bàtard, m. [H. n.] Roode pluvier f., basterdsnavel m., een vogel van 's ieuw-1Io(land. (Plas.

moet niet met het eten in den mond (dadelijk na
den maaltijd) naar bed gaan. Voilit lien du gibier,
mais cela nous passera bien loin du bee, daar is
veel wild, maar wij zullen er den mond niet vuil
aan maken. Avoir bee et ongles, haar op de tanden
hebben, zich weten te weren. Avoir bon bee , avoir le
bee bien eflilé, goed den mond weten te roeren,
niet op 't mondje gevallen zijn, een goed mondstuk
hebben. Avoir le bee geld, met den mond vol tartden staan. N'avoir que du bee, niets dan snapper,
kunnen. Se prendre de bee aver qn., met iemand
in woordentwist geraken. Donner un coup de bee
b qn., iemand een' snaauw of een' scherpen zet Des bees-bntards.)
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Beccard, Beceart, m., z. BECABD.
Bec-courbé, m. [H. n.] Kromsnavel m.,
strandlooper. — [ Tech.] Kal faleraars gereedschap.
(Plur. Des bees-courbés.)
Bee-troche, m.H. n.] Volksnaam van den
rooden ibis of de roode meerkoet (Plur. Des bees
croches.)
Bec-eroisé, m. [H. n.] Kruissnavel, kruisbek,
m. (Plur. Des bees croisés.)
'Bec-d'áne, m. [Tech.] Kromme schietbeitel,
schee f beitel, mortierbeitel m.; soort van ijzeren greep
om deuren mede te openen. [Chir.] Kogeitrekker m. (Plur. Des bees-d'áne.)
Bec-d'argentl m. [H. n.] Jacopa f , zilversna-

Bec-de-pigeon , m. [Bot.] Duivenbek m.,
soort van geranium. (Plur. Des bees-de-pigeon.)
Bee-de-tartane, m. Neus Of uitstek aanden
steven van een' tartaan of Middellandsche-zeevaartuig.
Bee-de-vautour, m. [Chir.] Gierenbek m.,
een . wondheelers werkluig, om zijnen vorm zoo genoemd. (Plur. Des bees-de-vautour.)
Bee-d'oie, m. [H. n.] Volksnaam van den
dolfijn; en ook van de zeeschildpad, welke nog den
naam van Bec-de-poule draagt. (Plur. Des bees-

de-cigogne.)
Bec-de -eire, m. [H. n.] Gestreepte senegalist of bengaalsche vink m. (Plur. Desbecs-de-eire.)
Bec-de- oorbeau, m. [Chir.] Ravenbek m.,

vel m., een amerikaansche vogel met zonderlingen snavel, zijnde het bovendeel veel korter dan
het benedendeel. (Plur. Des bees-en-ciseaux, Des
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vel m., een der namen van den kardinaal of de purperroode prachtmees (Plur. Des bees-d'argent.)
Bee," e-cane, m. [Tech.] Slotje n. zonder
sleutel, dat .door op een' knop te drukken open gaat.
--- Haakspijker -- Kaauwbeitel m . — [Chir.] Kogel
kogeltrekker m. (Plur. Des bees-de-cane.)-tangf.,
Bee-de-cigogne , nl. [Bot.] Ooijevaarsbek m., Bene soort van geranium. (Plur. Desbecs-

eene soort van tang om - vreemde voorwerpen uit
pene wond te halen.. (Plur. Des bees-de-corbeau.)
Bec-de-Corbin, in. [Tech.] Ravenbek m.,
naam van vele gereedschappen, die met kromme
anten eindigen. -- Neus of houten haak van de
foedenmakers, slagboog m. — Holbeitel m. der geweermakers en anderen. — Overijzer, stukje ijzer, dat
aan een der achterste hoefijzers wordt gesmeed, om
een kreupel paard te beletten op het andere ijzer te
treden. -- Werkhaak der breeuwers, om het oude
werk uit de naden te halen. -- Koperen vulbekken
met een' bek of tuit om de afgedampte suikeroplossing in de, vormen te gieten. -- [Mil.] Pertizaan
of strijdbijl f., soort van hellebaard m. (De daarmede gewapende edelen heetten zelven Bees de Cor-

bin.) — [Chir.], z. BEC-DE-GORBEAU. — Canne à
bee-de-corbin (of , en bee-de-corbin), rotting m.
met bekvormige greep. (Plur. Dec bees-de-corbin).
Bee-de-come, m. [H. n.] hoornsnavel,

hoornvogel m., een groote indische en a frikaansche
vogel met verbazend qrooten, gebogenen en gekerf
den snavel, met een' beenachtig uitwas op den wortel, soms zooroot als de snavel zelf. (Plur. Des
hoes-de-come.)
Bec-de-cuiller, m. [Anat.] Trommelbeen-

tje n., oorbeentje boven de buis van Eustachius.
(Plur. Des bees-de-cuiller.)
Bee-de-cygne, m. [Chir.] Zwanenbek m.,
schroeftang f. om eene wond ter verwijdering van
vreemde voorwerpen wijder te maken. (Plur. Des
bees de cygne.)
Bee-de-faucon of Bee-à-faucon , m.
[H. n.] Volksnaam der reuzenschild ad (tortue
franche) of der zeeschildpad (caret). Plur. Des
becsde (of b) faucon.)
Bee-de-griffon, m. [Chir.] Gierenbek m.,

soort van tang,

Bee-de-grue , m. [Bot.] Kraanvó eibek ,
kraanbek, m., eene soort van geranium. — [ Chir.]
Kraanbek m., naam van eene tang om vreemde
voorwerpen uit eene wond te halen. (Plur. Des

Bee-de-poule, z.

BEC-n'OlE.

dole, Des bees-de- poule.)
Bee-d'oiseau, m. [H. n.] Een der namen
van den ornithorrhynchus of hetsnaveldier, vogel
op Nieuw-Holland. — [ Bot.] Soort van-bekdir
druif f_ (Plur. Des bees-d'oiseau.)
Bee-doré, m.H.. n.] Duif met gelen bek en
gele pooten. (Plur. Des bees-dorés.)
Bee -dur, m. [H. n.] Volksnaam van den gemeenen dikbek of kersenvink. (Plug. Des bees-durs.)
Bee-en-ciseaux of Coupeur-d'eau, m.
[H. n.] Waterkliever, watersnijder, verkeerdsna-

coupeurs-d'eau.)
Bee-en-Croix, m. [H. n.] Kruissnavel m.
(doorgaans bee-croisé geheeten). (Plur. Des beesen-croix.)
Bee-en-cuiller, m. [H. n.] Lepelbek, lepe-

laar, hofsnavel m., braziliaansche steltloop er m.,.
een vogel met lepelvormigen snavel; — ook de witte
lepelreiger. (Plur. Des bees-en-cuiller.)
Bec-en-fourreau, m. [H. n.] Scheedesnavel,
scheedevogel m., een vogel van 't geslacht der strandloopers, met een' snavel, welks bovendeel van ach
hoornachtige, onbewegeljke platen, als-ternm
met eenfoedraal, bedekt is. (Plur. Des bees-en-

fourreau.
Bee-en-palette, m. [H. n.] Algemeene naam
der lepelreigers of lepelaars. (Plur. Des bees-enpalette.)
Bee-en-poincon, m. [H. n.] Spitsbek m.,

een vogeltje van Paraguay, met een zeer kleinen
kop en dunnen, spitsen, kegelvormigen snavel.
(Plur. Des bees-en-poincon.)

Bee-en-scie, m. [H. n.] Zaagbek m., duikeend f. met smallen, bijna rolvormigen snavel, die
aan de randen met achterwaarts staande punten
als de tanden tiener zaag, voorzien is. (Plur. Des
bees-en-scie.)

Bee-flue, m. [H. n.] Vijgeneter m., vfjgesnip,, viglyster m., een vogeltje, dat vooral op vijgen en di uivers verlekkerd es. Algemeen naam voor.
de vogeltjes met lijnen, spitsen snavel. (Plur. Des
bees-figues.)

Bee-fin, m. [H. n.) Fijnbek, fijnsnavel m. ,
naam van een zeer talrijk geslacht van kleine vogels, die zich door een' regten, smallers, sti ftvormigen snavel onderscheiden. (Plur. Des bees-fins.)
Bee-fleur, m. [H. n.] Bloembek m., eene soort
van vliegenvangers en kolibris van Paraguay.
Béchamel, m. [Cuffs.] Soort van blanke saus,
meestal bij visch toegediend. (Men schrijft ook ho-

chamelie.)

Bêchard, m. [Agric.] Houweel D. of hak m.,
met twee breede, puntige armen.
bees-de-grue.)
.Bécharu, m. [H. n.] Flamingo m., een groote
Bec-de-hache, m. [H.n.] Oestervanger, zeeekster m., een vogel van de grootte der eend, vuur- watervogel van de familie der breedsnavelige stelt
fhwnicopte-rus der Ouden, met een' in-lopers,dn
rood van snavel en beenera. (Plur. Des bees de
t midden genakten snavel; in Frankrijk ook onder
bathe.)
Bee-de-héron, m. [Bot.] Reigerbekm., soort den naam van flamant bekend.
Béehe, f. Spade, spa, schop f.; — ook de naam
van geranium. (Plur. Des bees-de-héron.)
Bee-de-lézard, m. [Tech.] Zekere kogeltrek- van . een insect, dat de knoppen der wyngaarden
ion' m. der wapensmeden (Plur. Des bees-de- afvreet en daarom ook coupe-bourgeon wordt geheeten.
lëzard.)
Bêehé, e, adj. (en part. passé van bêcher)
Bec-de-liesre, m. [Chir.) Hazemond m.; —
ook iemand, die met zulk eene ltpsplfjting behebd is. Omgespit: Champ b-, Terre b- e.
Bêchelon, m. [Agree.] Klein houweel n., welks
-- [H. n.] Naam eener vledermuis met gespleten bek.
dubbel blad aan de eene zijde scherp is en aan de
(Pltur Des bees-de-lièvre )
Bee d'oie, m. [Bot.] Zilverschoon, zilverkruid. andere twee lange tanden heeft.
BLchen►ent, m. Het omspitten.
Bee-de-perroquet, m. [Chir.] P'apegaaisBéchen, m., z. BEREN.
bek m., splintertang f. (om splinters uit de hersenBéeher, v. a. Spitten, omspitten, delven, grapan te halen). — [g.Ei. n.] Naam van verscheidene
ven,
omgraven. — (Prov.) J'aimerais mieux bécher
van
eene
visch;
—
ook
eenschalige schelpdieren
soort met papegaafjen-bek. (Plur. Des bees-de- la terre, ik weet niet wat ik liever deed, 'k was
liever zakkedrager, vrachtkru er enz. -- SE BEGIER,
perroquet
.

-

BÉCHET

V. pr. Omgespit worden : ce terrain ne peut pay >

se bêcher.
Béchet, m.13. n. Een der namen van den
snoek; — ook de tweebul^tige kameel m.
Bëcheton, m. (verklw. van bêche) [Agric.J
Kleine spade, waarvan men zich bij voorkeur b ij
't bewerken der snijboonen bedient.
Béchetonner, V. a. De aarde rondom de snij
ophakken en aanhoopen : , B- un champ de-bone
haricots. --- Ook zonder voorwerp gebezigd: J'ai
bêchetonné toute la journée.
Béchique , adj. (Méd.] Hoeststillend, borstverzachtend : Un remede b-. -- Men gebruikt hét
ook als subst. m. Le capillaire est un fort bon b-.
Béchette, f. (verklw. van bêche) [Agric.]
[

.

Kleine spade f.

Bêehoir, m. [Agric.] Vierkant houweel n.
met breed ijzer.
Bêchot, m. [Agric.] Soort van kleine spade f.
— [H. n.] Volksnaam van de watersnip .
Béehottage, m. [Agirc.] Het luchtig omspit
grond.
-tenvad
Béchotter, v. a. Luchtig omspitten: B- on jardin. — Ook als v. n. Je bécbotte aujourd'hui. —
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Béeu, adj . [Faut.] - Gebekt, met langen, sterk
uitkomenden snavel.
Béeuant, m. [Minér.] Schuine schichtvoeg f.
in eene leigroeve.
Bécudel, m. [Hortic.] Eene soort van druif f.
Béeul, m. Minér.] Naam van de stutten der
[

stelling in eene Leigroeve.
Becune, f.H. n.] Zeesnoek m.
Béda, m. [ Minér.] Een met ijzer vermengd
goud- of zilvererts m., in Peru aangetroffen.
Bedaine, f. (fam. et burl.) Dikbuik, dikp ens,
dikzak m. Remplir, farcir sa b-, zich den buik dik
eten, zijn' pens vullen. — [Ant. mil.] Steenen kogel, dien men met de katapulta .wierp.
Bédane, m. (zamentrekking van bee-d'dne)
[

[Tech. ] , z. SEC-D'âNE.

Bédaude o Bédeaude, f. [H. n.] Volksaai. — Soort van stekelrups f.,
naam der bontekr
met twee overlangsloopende kleuren.
Bedeau, m. Kerkdienaar, die een' staf of eene
roede draagt en den geestelijken vooruit treedt, om
hun p laats te maken; deurwaarder, bode, pedél m.

- [H. n.], z. BÉDAUDE.

Bédégar, Bédéguar, m. [Bot.] Egelantier m., wilde rozestruik m. ; — hondsrozespons f.,
egelantierappel m., uitwas op de egelantiers, waar
steek van zeker insect [cynips-schijnlkdore
jonge vogel m., die nog niet voor 't paren geschikt roswl veroorzaakt.
is. (Plur. Des bees-jaunes). (Men schry t ook, overBedelin, m. [Corn.] Soort van levantsche
eenkomstig de uitspraak, béjaune, z. ald.).
boomwol f.
Bedier, m. Ezel, zot, weetniet, domkop m.
Bee-mare, m. [.11. n.] Insect n. met hoornachédille, f. [Bot.] Een der namen van het
tige vleugels.
der
tweevleukleine windekruid n.
Bee-mouche, m. [H. n.] Naam
gelige insecten, wier kop in eene soort van bek of
t- Bedon g m. Trommel, trom f. — (/Ig . et fam.)
snuit eindigt.
Un gros bedon, een dik en vet mensch, dikzak m.
t Bedondaine, f., z. BEDAINE. - [Mus.
Béco, m. [H. n.] Volksnaam van den strandlooper (guignett.e, maubèche noire).
Soort van wijdbuikigen doedelzak m. -- [Ant.'mil.]
Béconquille, f. [Bot.] Graauwe ipecacuanha f., Werktuig om steenen te werpen.
t Bedonner, V. n. Trommelen. — -t- JJ edonamerikaansche braakwortel m.
Bécot, m. [H. n.] Een der namen van de snip. nerie f. Getrom n.
Bec-ouvert, m. [H. n.] W jdbek m., een reiBédoré, m. (zamentrekking van bec-doré)
ger van 't geslacht der steltloopers in - Indië en [ H. n. j, z. BEC-DORE. — Ook als adj.: met goudAfrika. (Plur. Des bets-ouverts).
kleurigen, hooggelee bek of snavel.
Bee-plat, m, [H. n.] Volksnaam van de geBédouille of Bedouide, f. [H. n.] Volksmeene lepeleend (canard souchet). (Plus. Des becs- naam van den veldleeuwerik (farlouse).
Bédouin, m. e, f. Bedoeien ( of Beduin) m.,
plats.)
Bee- p ointu, m. [H. n.] Een der namen van Bedoeïene f., naam van de rondzwervende .draden gladden rog (z BATIS) . (Plur. Des bets-pointus.) bieren, die meestal van den roof der karavanen
Beequé, e, ad'. [Bias.] Gesnaveld, met een' leven.
snavel van eene andere kleur dan 't lijf des vogels.
Bée, f. [Tech. ] Licht n., opening, die men bij
Beequebois, m. [H. n.] Een der volksnamen 't opmetselen in de muren laat, om er later een
venster of deur in te plaatsen; — ook hetzelfde als
van de groene specht (pivert) .
Becquée, f. Bekvol, snavelvol m. Donner la abée (welk laatste woord verouderd is) — BEE ,
b- it an oiseau, een' vogel voêren, kroppen. (Men adj. f.: Un tonneau a gueule bée, een vat, waar..
zeide en schreef weleer béchee.)
van een der bodems weggenomen is. La porie est
Becquerolle, f., [H. n.] Een der volksnamen ouverte á gueule bée, de deur staat wagenwijd
van de watersnip (becassine) .
open. (Het komt als adj. alleen met gueule voor;
Beequet, m. [H. n,] Een der volksnamen van in andere gevallen zegt men béant.)
den zalm (saumon).
Béelzebub, Béelzebul, Beelzèbuth, z.
Beegnieter, Béqueter, v. a. Pikken, aan BELZEBUTH.
Les meilleurs fruits sent ceux qui ont-piken:
f Béement, m. Hoop, verwachting f.
eté becquetés par les oiseaux, de beste vruchten
Béemerle, m. [H. n.] Boheemsche zijdestaart m.,
zijn die, waaraan de vogels gepikt hebben. (pop.) pestvogel m.
B- un morceau de pain, une grappe de raisins,
Béène, m. [ H. n.] Kauw f., zekere kraai.
een stuk brood, een' tros druiven peuzelen. — SE
Béenel, m. [Bot.] Druifvormige kreeftsbloem f.
BECQUETER, v. pr. Elkander pikken, met den snat, Beer, v. n. Gapen (van menschen, dieren)
vel vechten: Les cogs se becquettent a mort. --- Ook: stBEER
e
open zetten
nz.) . a. (fig.);
met den bek liefkozen, trekkebekken: Les pigeons
ond aanstaren ,0n se becquetten
t avant de s'accoupler. — (fig. et noozel aanggpen.
fam.) Elkander kussen
1 Bei e, f. Sprookje n., knapuil m. -- Bef
Beequeter, V. n. Blaten (van de geit sprekende);
-fer,v.a
Foppen, beet hebben, bedriegen.
de stem der geit nabootsen.
t Beffler, v. a. Beleedigen. --f- Befflerle, f.
Beequeteur, m. [H. n.] Volksnaam van de Beleediging, bedrieger# f. — -f- Beffleur, m. Bekleine zeezwaluw (hirondelle de mer), ook zwa- leediger, bedrieger m.
luwmeeuw en visschertje geheeten.
Beffrol, m. Voormalige strijdtoren m. —Ilooge
Beequillon, Béquiilon, m. [H. n.] Bekje n. klokketoren, wachttoren m. met eene klok om alarm
van jonge vogels. — [Faut.] Snavel m. van den te luiden, belfrje f.; — de klok zelve; - de klok
jongen valk. — [Bot.] Spitstoeloopend blaadje n.;
getimmerte, waarin de klok hangt;-kestolm.,'
harteblaadje der anemoon.
— ook: het getimmerte . van eersen watermolen —
Hee-rond, m. [H. n.] Volksnaam van den [H. n.] Lijster f. van Guiana.
bloedvink (bouvreuil) en andere dikbekken. (Plur.
Bégalenient, m. Het stamelen, stameren, stotteren, hakkelen; gestamel, gestotter, gehakkel n.;
Des bets-ronds.)
Bee-ecie, m. H. n.] Zaagbek m., een vogel stameling, stottering, hakkeling, hakkelarj, sta
van Louisiana, welks bek getand is als eene zaag.
-meltaf.
(Plur. Des bets-sties.
t Bégarde, f., z. BAGASSE.
Bee-tranehant, m. [H. n.] Volksnaam van
Bégasse, f. [H. n.] Synoniem met BECASSE.
de zeegans of vetgans (pingouin) (Piur. Des beesBégaud, e, adj. (pop et fam.) Synoniem met
tranchants) .
, NIGAUD.
SE BÉCHOTTER,

v. pr. Luchtig omgespit worden:

Ce terrain ne peut plus se b-.
Bee-j mine, m. [Face. ] Geelsnavel , geelbek,
,

-
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BELLADONE

---

Belandre, m. [Mar.], z. aALANhlIk, - iMiI. j
Draagstoel m. ter vervoering van zieke soldaten. —
Bégayenient, m., z. REGALEMENT.
1- Schade f., verlies, ongeval n.: Causer an b- á
Bégayer, V. n. Stamelen, stameren, stotteren, qn., iemand schade, nadeel berokkenen.
hakkelen, haperen; — beginnen te spreken (van
Bëlant, e, adj. verb. Blatend: Des brebis b-es,
kleine kinderen) . — (fig.) Op onvolkomen wijze, blatende schapen. (Prov.) Boeuf saignant, mouton
onbepaald spreken, stamelen. — [ Man .] Met den b-, rundvleesch en schapenvleesch moeten niet lang
kop ,slaan, den kop gedurig op en neder werpen. braden.
— BEGAYER, v. a. Uitstamelen, uitstotteren, orBélasses, n. pl. Groote kruiken, waarvan men
tend en stootend uitbrengen: B- un discours, une vlotten maakt ten gebruike op den Nijl.
Belehite, f. [Corn.] Soort van spaansche wolf.
excuse.
Béle, m. [Jeu] Pinker m., aan we*szjden punBegone, f. [Bot.] Begonie f., eene uit heemsche
plant, die naar zuring gelijkt, daarom ook oseille lig stokje n., waarop men aan den eenen punt slaat
arm het zoo te doen opspringen. -- [Mil. Soort van
sauvage, wilde zuring, geheeten.
sp f. der middeleeuwen.
Bega, Begaë, adj. Voortteekenend (van paarden get ezigd, die_. blijven teekenen (hun' ouderdom w2é1é28 1n, in. [Corn.] Levantsch katoen en ga~
aan hunne tanden doen blijken). hoewel zij de jaren ren n. van geringe hoedanigheid.
te boven zijn. — Cheval b-, jument b-e, Ook als
Bélédine, f. [Corn.] Soort van zijde 1.
subst. gebezigd: Un begu, une beguë.
Bêlée, f. [Mar.] Ongeteerd of wit tounnoerk n,
Béguard, m., z. BÉGUIN.
— [Pèche I Zetljjn f., vischsnoer n. met vele poken.
Bélelac, m. [Corn.] Bengaalsch taf n.
Bègue, adj. Stamelend, stotterend, hakkelend.
Bèlement, m. Geblaat, geblaar n. (der schapen).
II, elle est b-, hij, zij stamelt, stottert, hakkelt. —
Ook als subst. m. en f.: C'est un, une b-, 't is een
Bélemnite, f. [H. n.] Belemniet, pijlsteen, donstamelaar, -ster; hakkelaar, -ster. Louis le Bègue, dersteen, vingersteen, linxsteen m., versteening eener
Lodewjjk de Stamelaar.
soort van uitgestorvene, kegelvo;n zilte weekdieren.
Bégneter, V. N. (beter becqueter) Blaten (van — Bélemnitique, adj. Belemnitisch. -- Bélemnitologie, f. Natuurlijke historie f. der bede geit sprekende); de stem der geit nabootsen.
Béguettes, f. pl. Kleine slotenmakerstang f.
lemnieten. — Belentnoide, adj. PajlvorrnQg.
BèIer, v. n. Blaten, blaren (als de scha Ven doen)..
Bégueule, f. Ingebeelde, preutsche schoone; -schijnheilige, /Ijnvrome, femelaarster f. Faire la b-, — (Prov.) Brebis qui bêlé perd sa goulee, eerwil
de preutsche spelen. — Ook als adj. gebezigd: Cette het schaap blaat, verliest het een hap e: wie aan
tafel veel praat, staat met hongerigen buik op. Les
femme est Bien b-.
Bëguueeilerie, f. Preutschheid, ingebeeldheid f.; brebis bèlent toujours de méme, de kat laat het
muizen niet.
sch nheilzgheed, vrome dweeperj f. eener vrouw.
Bel-esprit, z. onder BEAU.
Bégnlil, m. [Bot. Soort van haagappel. —
Belette, f. [H. n.] Wezel f. ; ook de nama
Béguilier, m. Soort van haagappelboom m.
Begnin, m. Nonnekap f. ; - Kindermutsje n. van den Kleinen noordschee vischotter.
Belfait, m. Schoone daad f.
-- (fig, et pop.) Je lui ai bien lavé son b-, ik
Belfroi, m., z. BEFFROI.
Eieb herre eens duchtig doorgehaald. (Prov.) Les
Beig e, adj. Belgisch, uit België, tot Belgic . beones ont les oreilles Bien longues, parce que leurs
mères tie leur ont point mis de b -, de gebreken hoorende. — tells subst. m. en f.: een,Belgfm., eene
belgische vrouw f. -- Belgeois, e, adj. Belgisch,
der kinderen moeten vroeg, tegengegaan worden.
Béguina°e, m. Begijnenklooster; begijnen- nederlandsch. — Belgiqae, f. België. — BEL
adj. Belgisch: La Gaule belgique, Belgisch-GJQUE,
fémelarj,
Gemaakte
vroomheid,
rnin.)
hofje n. - (
Gallid, het land, dat de oude Belgen bewoonden.
kwézelaril, schijnheiligheid f.
Béguine, f. Begijn, bagijn f., klopje n., naam Les annales b-s, de belgische jaarboeken. (Men zegt
der vrome dochters of weduwen, die, zonder eenige tegenwoordig in dien zin liever beige.)
Bélial, m. (De hellevorst, duivel m., naar hekloostergelofte af te leggen, gemeenschappelijk op
zoogenaamde begijnenhofjes leefden. — (fig.) Fijn breeuwsche opvatting). -- (fig.) Enfants de b-,
duivelskinderen, boosaardige, doorslechte menschen.
zusje n., fémelaarster, kwezel, schijnheilige f.
Belie of Belif, m. [Bias.] De roode kleur f.
Béhen, Béehen of Ben, m. (pr. hé-bène,
bé-chène, bène) [Bot.] Behen f., eene plant, waar (ook gueule gebeden).
Belier, m. Ram in., mannetjes schaap n. (dat
soorten kent, de witte van den Li--vanmetw
banon en de roode uit de Levant. Noix de b-, be- mouton heet als 't gesneden is) — [Astr.] Ram,
hennoot, bensaoot f., de olierijke vrucht van den be- eerste 1 eken van den dierenriem. — [Ant. mil.]
mbok, muurbreker m. der Ouden. —
hennotenboom [hyperanthera moringa] .— [Pharm.] Ram, stor
[Tech.] Heiblok n.
Huile de b-, behenolie f.
Bélière, f. [Tech.] fling m., waaraan de klepel
Béhène, f. [Econ.] Tourti n., waarmede men
in eene klok hangt, klepelring; -kerkkroonring; ring,
de koeijen in den stal vast zet.
-j- Behiste, Behistre, m. Storm m. ; — on- die een' oorhanger draagt. — Schelletje van den
ram of den hamel, die de kudde vooropgaat.
geluk n., ramp f.
Bé ièvre, f. Naam der vormklei f., die men
Behors, m. [H. n.] Een der namen van den
in Normandië als potaarde gebruikt.
roerdomp (butor) .
(in
Bélin,
m., -e, f. Liefkozende naam, dien men
Bohourd,
m.
t Behourd, Behoort of
de oude ridderromans) Lansstrijd m., het lansbre- weleer aan de kinderen gaf: popje, schatje n.
Belin of Blin, m. [Mar.] Ramhout, ramblok n.
ken, tournooispel n.; een lansstoot m.- — twist m.
Béliner, v. a. [Vétér.] Bespringen, berijden
-- t Behourder, v. n. Een steekspel houden, zich
(van het paren der schapen gebezigd). — (fig.) Flik in den lansren oefenen; — twisten.
Behree, f. [H. n.] Oostindische roe fvogel, soort flooijen, zoete broodjes bakken. - BELINER, V. a.
Scheren, bèrooven. — Rabelais heeft het, woord.
van valk m.
Beige, adj. [Cum.] Laine b-, natuurlijke wolf. in den zin van beslapen gebruikt: B- une femme.
Bélinurn, m. (pr. bé-ii-nome) [Bot.] Soort
(die hare natuurlijke kleur heeft behouden). Drap
b-, natuurlijk, ongeverwd laken. - BEIGE, f. On- van wilde selderij t, ; soms ook de naam der geselderij.
kweekte
sergie
1.
natuurlijke
wol
gemaakte
geverwde, van
tBélitraille, f. (pop.) Hoop m. bedelaars,
Beignet, m. Pannekoek m. B- de pommes,
bedelvolk,
bedelpak; — gemeen volk, kanalje n.
app elkoek: Faire des b-, koeken (inz. appelkoekjes)
t Bélitre, m. Nietswaardige, bedelaar, schooi bakken.
Béjaune, m. [Fauc.] Geelsnavel, z. BEG-JAUNE. jer, schurk m. (Het had oudtijds een fém. bélitresse).
t Bélitrer, V. a. Bedelen, schooijen. — t Béli-- Nog niet afgerigte vogel m. — (fig.) Nieuweling,
onervarene, groene m. — (fig. et fam.) Montrer It trerie, f. Bedelarjj, schooijerj f.
Belladone,
Belladona of Belle-dame,
qn_ son b-, aan iemand zijne onwetendheid, dom
onder 't oog brengen. Payer son-heid,onzl 1. (eig. schoone dame, schoon meisje) [Bot.] Belbesb -, zijn intreêmaal geven; eene intreêparti geven la-donna, f. wolfkers, groote nachtschade f., eene
(door een' l erling, die gezel, door een' gezet, die dragend doodkruid n., dolle bessen f. pl.,plant
in al hare deelen vergiftige, ver verspreide
meester wordt enz.)
met klokvormige bloemen en blinkend zwarte, naar'
Bel, le, adj., z. BEAU.
Bélame, m. [H. n.] Visch m. van 't haring- kersen geljjkende bessen (vgl. atropine). (Het sap
levert een blanketsel op, 't welk aanleiding tot den
geslacht.

Be ayé, e, adj. (en part. passé van -bégay er)
uitgesvlameld, uitgestotterd: Un discours b-.

t

-
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BELLAGINES.

--

naam heeft gegeven. B- sans tige, alruinwortelm.,
mandragore f. — ^H. n.] Naam van een' zeer
schoonera vlinder m.
Bellagines, f. pl. Verzameling van de ge
wetten der Gothen.
-ment
Bellátre, m. et f. Iemand, wiens schoonheid
niet van den echten stempel is, eene koele, niet innemende, gekunstelde schoonheid f. — Ook als adj.
Beauté b-, femme b-, jeune homme b-.

Belle, f. Schoone enz., z. BEAU. —[Mar.] Hals m.
van een schip tusschen den grooten en (ok/ce-mast.
Aborder en b-, met den boegspriet in eens anders
scheepswant geraken; Tirer en b-, tegen het midden van een schip schieten. — [Jeu] In vele spel
hoogste der kaarten, die aan de spelers-lend
open of bloot zijn rondgedeeld. Jeu de la b-, kans
dat men speelt met een bord, waarop nom--speln.
mers staan, die overeen komen met andere nommers, die uit een' zak getrokken worden Jouer
(faire)la b-, de beslissende partij spelen ` (nadat
de vorige gelijk staan). Belle et flux, kaartspel n.,
dat tusschen een aantal personen met 52 kaarten
gespeeld wordt.
Belle-á-voir, f. [Bot.] , Z. BELVEDERE.
Belle-chevreuse, f. [H.ist.] Soort van perzik.
Belle-dame, f [Bot.] , z. ARROCHE en BELLA DONE. (Pius. Des belles-dames).
Belle-de-j our, f. [Bot.] Dagschoone, affodillelie, gevlroode lelie f. (Plur. Des belles-de-jour.)
Belle-de -nuit, f. `[Bot.] Nachtschoone, val

nachtschade f., welker bloemen eerst-•c/iejalp,
bij 't vallen van den nacht open gaan. (Plur. Des

belles-de- nuit.)
Belle-de-Rogmont , f. [Hist.] Soort van
kers f. (Plur. Des belles-de-Roqmont.)
Belle-de-` itry , f. [ [list.] Soort van perzik f.
(Plur. Des belles-de-Vitry.)
Belle-d'un-jour, f. [Bot.] Dagbloem, daglelie f.; affodil m. (Plur. Des belles-dun-jour.)

BÊNARI.

165

Bellone, f. [Pods. ] De oorlog m. (naar B el1 o na, de godin des oorlogs) . Le champ e B-, het
slagveld. ; [Hort.] Zekere vtj ensoortpf.
erkrijgsspeeltuign.
Belioneon, m. [Mus.] Ze
der Ouden.
Bellot, te, adj. ((am.) Lief, aardig (van kinderen, soms ook van honden gebezigd). Ook als
subst.: Mon petit bellot, ma petite bellotte, mijn
lievertje n.
Bellotte, f. [Bot.] Eik der afrikaansche kus
welks zoete eikels (bellotas) den biooren als-ten,
voedsel dienen.'
Bellue, Belluge, f. [H. n.] Beluga f., lijm
zekere g roote steursoort.
-tischm.,
Bellues, f. pl. [H. n.] Orde van de klasse der
zoogdieren, bevattende het paard, de hippopotamus,
het zwijn en de rhinoceros.
Belly, m..[Tech.] Naam van een' weefstoel der
katoenspinner ,Ven.
Belneau, m. [Agric.] Stortkar, tuimelkar f.
Béloère, m. [Bot.] Fluweelmaluw f. met po
-pulierbadn.
Bélomanc ^e, f. [Antiq.] Pijlwaarzeggerij f.,
de kunst om uit gewade, met allerlei teekens voor
pijlen of staven de toekomst te voorspellen. -zien

g

Bélomancieii, ne, adj. Wat de pijlwaar

zeggerfj' betreft. Ook als subst. m. een
zegger m.
Bélone, f. [H. n.] Snaper, sneeper, naald
zekere visch van 't snoekengeslacht, ook-vischm.,
aiguille of anguille de mer en orphie geheeten hry
Belotter, v. n. Schreeuwen als de wezel.
Belolise, f., z. BELOUZE.

Bel- optil, m. [Tech.] Klein draagbaar aan

goudsmeden enjuweelwerkers. (Plur.-beldm.r

Des beaux-outils.)
Belouze, f. [Tech.] .tiet op de draaibank be-

werkte stuk tin.
Bels ,ifió

i, tb. [Bot.] Een der namen van den

Belle-et- bonte, 1. [Hort Soort van peer f. Mekka-b -klsem.
(Plur. Des belles-et-bonnes.)
Beltlon, m. Mar.] ; z. BETLION.
Belle-face, m. et f. [Man.] Paard met eene
Bélitga, m. H. n.] Soort van cachelot m. der
bles of kol (wit behaarde plek) voor den kop. (Plur. noordsche zeeën; ook z. v. a BELLUE.
Bélulque, m. [Chir.] Pijltrekker m., een
Des belles-faces.)
,]

.

werktuig, dat in vroeger tijd tot het uittrekken
der pijlen diende.
Belvéder , (pr. bel -vé-dère) of Belvédère, m. Schoonzigt n., algemeene naam van eene
plaats, een terras, koepel enz., waar men een schoon
uitzigt hee ft. - BELVEDERE, f. [Bot.] Zomercipres m.; studentenkruid, bezemvlas n.
Belzébuth, m. Een van de voornaamste godheden der Phcenici/crs en Syriërs, door de Hebreën
— Ook de naam eener soort van kropsalade f. (Plur. tot een' dcemon of duivel verlaagd en naar hunne
Des belles- gardes.)
opvatting eig. vliegengod; — Beëlzebub, opperdui% Bellenvent, adv. (fam.) Zacht aan! zacht vel, hellevorst m. - ^off. n.]Naam van een' kleiwat! bedaar!
nen rolstaartaap in Z. Amerika, . ook sapajoe en
Belle-mer, f. [Mar.] Stille zee.
coaita geheeten. , Vliegenkoning m., een dubbel
Belle-mere, f. Schoonmoeder, behuwdmoeder,
-vleuginsct.
stiefmoeder f. (Plur. Des belles-mères.)
Belzof,m. [Bot.] Benzoeboomm. (vgl. BENJOIN).
Belle- p ucelle, f. [Bot.] Volksnaam van den
Bembèce of Bembex, m. [H. n.] Vlies
dat den naam heeft gegeven aan-vleuginsct.,
veldranonkel. (Plur. Des belles-pucelles.)
Bellèque, f. [H. n.] Volksnaam van de koet. 't geslacht der BEMBECIDES, waartoe de vliesvleuBelles-lettres, f. pl., z. onder BEAU.
gelige graafwespen behooren.
Belle-soeur, f. Schoonzuster, behuwdzuster,
Bembidion, m. [H. n.] Insect n. van de fazwagerin, halve zuster, (weleer) snaar f.
milie der schildvleugeligen.
Bellicant, m. [H. n.] Volksnaam van den
Bème, m. Verhoogde plaats f., spreekgestoelgrijzen knor- of zeehaan (trigie gournaud of te n., inz. in de oude kerken de voor de geestelijkgurnau).
heid bestemde omtraliede altaarruimte f.; de bis
ruimte.
Bellicule, f. [H. n.] Zeenavel m., soort van
-schopzelm.ind
zeeslak.
Bémol, n. Mus.] B- mol f., molteeken n., muBellie, Bellis, f. [Bot.] Madeliefje n.
zijkteeken in den vorm eener kleine b, waardoor
Belligérant, e, wij. Oorlogvoerend, krijg- eene noot een' halven toon verlaagd wordt. — Ook
voerend, oorlogend. Les puissances, parties b-es, als adj.: Cette note est bimol. (V,ql BEDUR.)
de oorlogvoerende, strjdvoerendemogendheden, parBémoliser, V. a. Een' muzsjksleutel of Qnutijen.
zyknoten met b-mols teekenen.
Belliqute, adj., z. v. a. BELLIQUEUX.
t Bé mus, m. ((am. et bas) Botterik, stomme
elliqueux, ease, adj. Oorlogzuchtig, krijgsezel m.
-rik,
gezi.nd; krigsha ftig, strijdbaar, dapper.
Ben, m., z. BEREN.
Bellis, f., z. BELLIE.
Bénafouli, m. [Bot.] Bengaalsche rijst f.
5 Bellissime, adj. ((am.) Zeer schoon, allerBen-album, m. (pr. bène-al-bome) Behenfraaist. — [Bot.] Naam eener perzikkleurige tulp f.; -amberbloem f., eene verga ftwérende plant.
-- ook van eene augustus peer f.
Bénar, m. Groote,wagen met 4 raderen.
Bellon, m. [Tech.] Groote perskuip f. ter
Benarde, f. [Tech.] Slot n., dat aan twee
wijn- en ciderbereidinq. -- , [Mid.] Loodkolf k , zijden kan geopend worden (zoo geheeten naar den
schilderskoljk n. -- [Bot. ] Bellonie f., een heester naam des uitvinders) .
van St.-Domingo, tot de familie der krapachtige
Bénari, Bénary, m. [H. n.] Volksnaam van
of stervormige planten behoorende.
den ortolaan of korenvink; ook van den vlasvink.
Belie-feuille, f. [Bot.] Volksnaam der Phyllis f. (Plur. Des belles-feuilles.)
Belle -alle, f. Stiefdochter. schoondochter; behuwddochter f. (bru)- [.Hort.] Soort van appel m.,
tot de kortstéligen behoorende. (Plur. Des bellesfilles.)
Belle -fleur f. Hort.] Bellefleur f., eene bekende appelsoort. (Ptur. Des belles- fleurs.)
Belle-garde, f. [Hort.] Soort van perzik f.

'
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Bénastre, m. [Pêcb.] Weer f., aftuining of risé, wereldl."k gemaakte, gesecuraliseerde
prebende, zulk eene, die ter begeving, aan wereldteenen omheining voor visch.
Bénata g e, m. Zoutkorfmakerj f.; -- het vul- ljke geestelijken is ingetrokken; B- a (ayant of
len der zoutkorven.
avec) charge dames, B- simple, een kerkambt zonBénate, f. [Tech.] Teenen kor f m. voortwaalf der zielezorg. — (Prov.) I1 faut prendre le b- avec
zoutbrooden; — de hoeveelheid zout in zulk een' les charges, men moet zich de onaangenaamheden
van eene overigens voordeelige zaak getroosten;
vervat, kor fool n.
men moet bij de baten ook de lasten dragen. Il
% énatier g m. [Tech.] Zoutkorfmaker m.
Hénaton, m. [Tech.] Teenen mand f. of korf m. n'est pas de b- sans charges (sans peine), elke
Bénaut, m. [Tech.] Tobbe f. met twee hou- post, elk ambt heeft zijn bezwaar. Les ebevaux
tourent les b-s "et les ánes les attrapent, ,z. hNs. —
ten ooren.
Bénédleité, m. Gebed n. vóór den maaltijd. De plaats zelve, waar de kerk en het goed der prevóór
het
eten
doen,
zegen
gebed
den
bende gelegen is : Il réside it (dans) son b-, hij woont
Dire le b-, 't
spreken. — (Prov.) Dites votre b-, d'en être ainsi (resideert) op zijne prove.
sorts, dank God, dat ge er zoo goed afkomt. I1 est
t Bénéflcenee, f. Weldadigheid f. (Door J. J.
du quatorzième b-, hij is niet van de slimsten (met Rousseau is dit verouderde woord weder gebruikt.)
zinspeling op het 14áe vers van Godeau's para
Bénéflciable, adj. Winstgevend, voordeel afgebed der 3 jongelingen in den vuri--phrasevn't werpend.
gen oven, in 't welk voor alle groot en klein vee geBénéflciaire, m. et f. Hij of zij, tot wien of
wier voordeel eene tooneelstelling wordt gegeven,
beden wordt).
Bénédicte, m. [Pharm.] Zeker zacht pur- Beneficiant m., be nefi ciante f. -- [Jur.]
Erfgenaam m. onder beneficie van inventaris (z.
geermiddel, weleer veel in g ebruik.
Bénédictin, m. Benedictijner m., een Monnik BENEFICE) . Ook als adj.gebruikt : Héritier b-.
Bénéfleial, e, adj. Wat de proven of geestevan de orde van St.-Benedictus. — BENEDICTINE, f.
Benedictijner -non f. — BENÉDICTIN, E, adj. Wat lij ke beneficien betreft. Etre verse dans les made orde der Benedictijnen betreft : Les annales b-es, tières b-es, dans les droits bénéficiaux, in 't prode jaarboeken der Benedictijnen. S
benden-rept ervaren zijn.
Bénédietion, f. Zegen, zegenwensch, heil
Bénéflciature, f. Soort van tijdelijk benefi-wenschm.,itbdzgpreknf.,ids- cie f., aan kerkelijke personen van lager' rang, zanterlj ke ze gen, de b e n e d ic tie f. — inwijding, wij gers, kapellaans enz., gegeven.
inzegening, zégening f.: B- paternelle, ma--ding,
-I- Bénéflelel, le, adj. Voordeelgevend, heilternelle, vader-, moederzegen; B- dune église, des zaam.
kerk,
der
eener
Bénéfleier; m. Bene ficia rins m., hij, die,
inwijding,
inzegening
drapeaux,
vaandels; B- nuptiale, huweljks-inzégening, inzé- een beneficie of eene prove heeft, provenier m. —
gening van den echt. - (fam. et iron.) Donner BÉNEFICIERE, f., geestelijke dochter, die eene prove
a qn. sa b-, iemand afwijzen, hem ongetroost weg heeft, zoo als de kanonnikessen.
Zegen m., weldaad, gunst, genade, des-zend.—
Bénéflcier, v. n. Winst doen, voordeel trekhemels f.: Dieu la comblé de b-s, God heeft hem ken, winnen, p r o f i t e r en: Il n' y a pas beaucoup
met zégeningen, weldaden overladen. Une maison a b- sur cette marchandise, er valt op die waar
de h-, een gezegend huis, een vroom gezin; (fig. et niet veel te winnen. -- [Minér.] BENEFICIER, v. a.
fam.) een huis, waar alles volop is. — (iron.) Il a Een' erts bewerken om er het edele metaal uit af
été batte que eest une b-, hij heeft slaag gehad, te scheiden.
Bénéflque, adj. [Astrol.] Weldadig: Astre b-,
dat het een lust is. — Zegen, lof, prijs, dank m.:
Recevez, Seigneur! nos b-s, ontvang, o Heer, on- voordeelig gesternte n.
zen dank en lof! Vous recueillerez mille b-s de ce
Bent, adj. Bekrompen van begrip, onnoozel,
bienfait, gij zult voor die weldaad duizend dank- dom. — Ook als subst. : Un grand b-, un franc b-,
zeggingen, zegenbeden inoogsten.
een groote lummel m., uilskuiken n.
Bénévole, adj. Welwillend, goedgunstig, toeBénédietlonnaire, m. [Liturg.] Zegen-formulierboek n.
genegen : Lecteur, auditeur b-.
Bénevolement, adv. Op welwillende, ver^
Bénéflee, m. Winst f., voordeel, nut, p r of gj t n.: Tout a tourné à son b-, alles is tot zijn ijls teade wijze.
Bénévolenee, f. Kleine gunst, weldaad,
voordeel uitgevallen; Les pertes ont excédé les b-s,
de verliezen zijn grooter geweest dan de winsten; welwillendheid f. (Men zegt nu bienveillance.)
Bengali, m. Het bengaalsch, eene van het sansB- d'aunage, overmaat f., voordeel op de ellemaat.
beneficie- krit afgeleide taal, die een eigen alphabet heeft.
— [Théatr.] Représentation à b-, bene
voorstelling f., de opvoering van een tooneelstuk Ook als adj. gebezigd : Idiome b-, Grammaire b-.
ten voordeele van een' tooneelspeler of een' ander — [H. n.] Bengali, bengaalsche vink m.: B- pipersoon. — [Méd. B- de nature, weldadige hulp f. queté, gestippelde bengali. — ook de naam van
der natuur, buitengewone (niet door artsenij be- eene vischsoort. — [Bot.] Braziliaansche plant f.
werkte) ontlasting en verligting f. ; (fam.) B- de
Bengiri, m. [Bot. ] De giftige wonderboom m.
ventre, of enkel B-, vrijwillige, niet overmatige (op de kust van Malabar).
Béni, e, adj. (en part. passé van bénir) Gestoelgang m., open lij n. —[Jur.] Weldaad, begunstiging, regtsweldaad f., voorregt n., door de wet- zegend.
t BéniSon, m. Zégening f.
ten of door den vorst verleend: Lettres ,de b- d'áge,
Bénigne, adj., f. van BENIN , z. ald.
brieven van meerderjari g-verklaring v ó ór tijd;
Bénignement, adv. Gunstig, goedertieren,
B- de cession; voorregt van boedelafstand, ver
aan een' schuldenaar tot den afstand van-guni op goedwillige wijze.
zijne goederen aan zijne schuldeischers; B- de dis
Beni gnité, f. Goedaardigheid, inschikkelgjkvoorregt van uitwinning. B. de division,-cusion, heid, zachtzinnigheid, toegevendheid, goedertierenvoorregt van schuldsplitsing. B- du terme de paie- heid f. van een' meerdere jegens x n' mindere.
ment , voorregt eener bijgevoegde tijdsbepaling. B- (Men gebruikt doorgaans bonte, omdat aan bénid'inventaire, beneficie van inventaris, voor- gnité min .oof meer het ironisch. bijdenkbeeld van
regt van boedelbeschrjving, regtsweldaad, krach- bénin kleeft.) — [Astrol.] Gunstige invloed m.
tens welke een erfgenaam voor de nagelaten schul- der sterren.
den alleen in zoo verre aansprakelgk is, als de
Benin, m., Benigne, f.,adj.Zachtaardig, goednalatenschap die dekken kan. (fig. et fam.) Croire aardig, inschikkelijk, menschlievend, goedertieren :
qc. sous b- d'inventaire, iets voorshands als waar Caractere bénin, humeur béni gne. — (iron.) Te
aannemen, onder voorbehoud van nader onderzoek. goed, ligt te bedriegen, zwak uitgoedheid: C'est le
Il croit en Dieu sous b- d'inventaire, h g elooft plus benen de toes les mares, hij is de zwakste,
toegevendste van alle ( g ehuwde) mannen. — (fig.)
in Gori, .,voor zoo ver h^" zijn voordeelrbij
daa
vindt; h# beli'dt del godsdienst, zoo als zijn be- Gunstig, heilspellend: Un astre bénin, een gunstig
lang die medebrengt. — Geestel ij ke waardigheid gesternte: Une influence béni gne, een weldadige inmet inkomen verbonden, price, p rebende f., in 't vloed. [MM.] Zacht, g o edaardig, niet gevaaralgemeen een ambt, post of voordeel, uit gunst ver lijk : Fièvre bénigne, goedaardige koorts; Remède
hierarchie : eene abdij,-lend,b.viromsche bénin, zacht afvoerend middel.
Bénir, v. a. Zegenen, inzégenen, wijden, inwyeen kanonikaat, eene proostd l enz. : B- régulier,
,prebende voor geordende geestelijken; B- séculier, den, heiligen : B- une église, un cierge, un maprebende voor wereldlyke geestelijken; B- sécula- riage, Bene kerk inzégenen of tot godsdienstgebruik
-
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heiligen, eene waskaars wijden, een huwelijk inzé- treft in 't product der werking van het drooge
genen. — Zégenen, 's Hemels zegen inroepen, den ammoniak-gas op zuiver chloor-benzoyla.
Benzine, I. [Chim.] Vlu g tige olie, uit de overze g en geven: B- les drapeaux dune armee, de vaandels van een. leger zégenen; Bénir la table, het ta- haling van 't benzoé-zuur geboren.
Benzoate, Benzoylate, m. [Chim.] Benzoefelgebed doen; B- les assistants, Gods zegen over
de aanwezigen inroepeui: het teeken des kruises over zuur zout n.
Benzoine, I. [Chim.] Kampher f., die onder
hen maken; B- ses enfants avant de mourir, zijne
kinderen alvorens te sterven in 's Hemels hoede aan zekere omstandigheden uit bittere-amandel-olie geloven, prijzen,-bevln,hzég.—Zen, vormd wordt.
Benzoïque, adj. [Chim.] Acide b-, benzo~danken, verheerlijken : Bénissons la main qui nous
a creés, loven en danken wij de hand, die ons heeft zuur n., benzoë-bloemen (z onder BENJOIN) .
Benzoylamide, f., z. BEN7AMIDE.
voortgebragt. Je bénis le hasard qui me fait vows
Benzoylate, m., z. BENZOATE.
rencontrer, ik zegen (loof) het toeval, dat mij u
Benzoyle, f. [Chim.] Naam door Liebig en
doet ontmoeten. — Zégenen, voorspoedig maken,
met gunsten overladen (in dien zin alleen van God Wöhler gegeven aan 't radikaal van 't benzoë-zuur.
gebezigd) : Dieu avait béni la race d' Abraham, (Men heeft het ook pro ne en, orthrine ,geheeten.
Béon-holi, m. [H. n.] Volksnaam van
God had Abrahams geslacht gezegend, voors p oedig
gemaakt. Dieu bénit Ie travail, God zegent den ar- kerkuil of sluijeruil., (eliraie)
Béorage, m. ]Econ.] Ligte wijn, nawijn, m.,
held, kroont den arbeid met zegen. -- (fam.) Dieu
vous bénisse ! Que le bon Dieu vous bénisse! God dien men maakt door water op de winmoér te laten
zégene u ! Wel bekome 't u ! (gemeenzame, nu in trekken.
Béotarchie, I. [H. anc.] Waardigheid f. van
onbruik eraakte heilgroete tot iemand, die niest,
ook welloteen' arme, Wien men niets kan of wil bceotarch.—Béotarchique, adj. Wat diewaarg even). (iron.) Vous avez fait Ih une belle chose, digheid, dat ambt betreft. — Béotarque m. BcecDieu vous bénisse! Daar hebt ge wat moois ge- tarch m. , eerste regéringspersoon bi de oude
Bceotiers; titel der elf hoofden van he bceotisch
daan, God zegen' ons!
Bénissant, e, adj. Zégenend : La main b-, verbond.
Béotien, ne, adj. (pr. — tien) Bceotisch, van
de zégenende, tot zégenin-g uitgestrekte hand.
Bceotië, •wat Bceotie en zijne inwoners betreft. Ook
Bénis$able, adj, Zegenwaardig.;
Bénit, e, adj. (en part_ p assé van bénir, in den als subst: Un Béotien, une Béotiene, eene Bceotier,
zin van: door eene kerkelijke plegtigheid heiligen, eene bceot ische vrouw. — (fig.) Dom, bot, ongelettot godsdienstgebruik inzégenen) . Gewijd, geheiligd, terd, onvatbaar voor de schoonheden van natuur
ingezégend: Du pain b-, gewijd brood, nachtmaals- of kunst; oreilles b -nes, onmuzikalische oorera; —
brood; De l'eau b-e, wijwater. -- (Loc. fam etprov.) als subst: lomperd, botterik m., onnoozele gans f.
Eau b-e de cour, ijdele, valsche betuigingen van (omdat de Bccotitrs der oudheid voor traag van
vriendschap, van dienstwilligheid. C'est an donneur begrip en ongeletterd te boek stonden) .
-- Béotisme, m. Botheid, stompzinnigheid I.
d'eau b-e, hij belooft veel, maar houdt niets. C'est
pain b-. dat heeft hij verdiend, dat heeft hij er voor. der hedendaagsche Bceotiers.
Béou, ah. [H. n.] Synoniem van boeuf, os, in
Avoir appétit de pain b-, van verandering houden,
zuiden van Frankrijk.,
al wint men ook bij de verandering niet. Il faut la
Béquarre, m., z, BECARRE.
croix et 'l'eau b-e po ur vaincre sa résistance, men
Be uebois of Bequebols-eendré , m.
moet hemel en aarde bewegen om zijnen tegenstand
te overwinnen. Ii est réduit á la chandelle b-e, hij [H. n.] Volksnamen van de graauwe specht of
ligt op 't uiterste, is reeds bediend (heeft het laatste spechtmees I. (torchepot)
oliesel ontvangen) .
Bèque -fleur, m.[H. n.] Volksnaam van den
Hénitier, m. [Cath.] Wijwatervat, sprengbek- colibri. (Plur. Des bèque- fleurs.)
t Béc(uenaude, f. Hoon m., beleediging f.
ken n. — [H. n.] Komschulp f. , kom-doublet n.
Béquene, f. [Hort.] Soort van peer I.
(Prov.) Ii se démène comme le diable dans un b- (au
Béquet, m. (verklw. van bei) Bekje n. -- [lmfond du b-) , hij. draait en woelt als de duivel in een
wijwatervat, hij heeft rust noch duur. -- [H. n.] p rim.] Beschreven papierstrookje n., aan 't kopij
aan eene proef ,gehecht. -- [ Cord.] Neus m.,-bladof
Grand b-, reuzenschelp f., fonteinbak m., reus
schelp,-achtigekomsulpf.,rtwechaig aan een' schoen gezet stukje. — [H. n.] Volksnaam
die soms in de kerken tot wijwatervat dient. Petit van den snoek (brochet).
Béquettes, f. pl. Kleine handtang, draadtang f .,
b-, schelp van 't geslacht der kammosselen.
Benjamin, m. (pr. hein —) Liefste, jongste bij draadtreakers, slotenmakers e. a. in gebruik.
Béquillard,
m. (fam.) Oud man op krukken,
kind, troetelkind, bedorven kindje n. (met zinspeling
op vader Jakobs voorliefde voor zijn. jongsten zoon of die niet zonder de hulp van eene kruk of een'
Benjamin). — [Bot.] Naam eener bijzondere soort rotting gaan kan.
Béquille, I. Kruk, lo op krak I. Marcher aver
van anjelier m.
Benj oin, m. (pr. hein —) [Bot.] Benzoé f., eene des b-s, op (met) krukken loopen. — [Agric.] Klein
brokkelige , balsamieke gomhars van den benzoe- tuinmans-houweel n., krabber m. - [Bot.] Naam
boom op Java, Sumatra enz. -- [Chim.] Fleurs de van den helmstok aan sommige riviervaartuigen.
b-, benzoë-bloemen f. pl., benzoë-zuur n., 't gekristal- Couteau à b-, mes met twee lemmers, waarvan het
tiseerde geneeskrachtige zuur van de benzoë (ook Bene in 't heft blijft, als 't andere er uit is.
Béquiller, V. n. (fam.) Op krukken of met
in salie, vanille, kaneel, beukenschors en vele paddestoelen aangetroffen) . — [Bot.] B- sauvage, fran- eene kruk gaan . - BEQUILLER, v. a . [Agric . ] Ligt
omhakken (de aarde van een tuinbed, eene p lantencais, meesterwortel m.
Bennarie, f. [H. n.] Een der namen van den kas enz.). — [Marl B- un vaisseau, een schip stut
schoren (by 't afloopen van 't water of ook-tenof
ortolaan.
Benne (pr. bène) of Banne, Bane, f. Ben f. bij stranding) . - SE BÉQUILLER, v. pr. [Mar .] Gestut,
draagkorf voor de lastdieren ; wijnoogstkor f; Wa- geschoord worden. Dans ce port les batiments fins
genkorf m. — vischweer f., aftuining ter bewaring dolvent se b- au reflux de chaque marde.
Béquilles, f. pl. Stutten, schoren, om een schip,
van visch.
dat gestrand is, of dat b# ebbe niet vlot kan blijBenneau, m., z. BANNEAU.
ven, regt op te houden.
Benul, Benny, m H. n. N'jlbarbeel m.
Béquillon,m. [ Jard.] Spitstoeloopend blaadje,
Bénodactyle, adj. [H. n. ] Op de teenen looschrépeltje n.; — -kleine hak m. of houweeltje a.,
pend (van vogels)
t Bénoit, e, adj. Oud woord voor béni, ge- wiedi zer n. (z. ook BECQUILLON.)
Bequot, m. [Chas.] Jonge snip f., snilrje n.
zegend, en nog somtijds iron. gebezigd in.: Un bHer, m. [Mar.] Bedding, smeerbedding, slede I.
personnage, . een /ljnman, eene kwezel. Un air b-,
op welke een schip van de helling loopt. [Bot.]
een zoetsappig gelaat.
Wilde borstbezie- o f jujubenboom
m. -- Vroeg er
W
-Bénolte , I. [Bot.] Benedicten-kruid, nagel
[Altli.] De steen m.-kruidn.,aqelwotm— beteekende her ook z. v. a. berceau, wieg, en op het
der wijzen. Men gebruikt het woord ook als adj.: land wordt het nog vaak in die beteekenis gehoord;
zoo ook in 't sprw.: Ce qu'on apprend an her, dure
La bénoite pierre.
jusqu' au ver, z. onder APPRENDRE.
Benzarnide, Benzoylamide, I. [Chim.
Béram , Bérane , m. [Corn.] Grof indisch
Naam, door Liebig en tf'Uhler gegeven aan de zei standigtr id, die rp2en, met salmiak vermengd, aan- katoen n., vooral van Suratte.
.
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Bérat , m. Aanstellingsbrief m. der turksche
pasfaas en stadhouders.
Berbe, m. [H.. n.] Soort van bunsing m. aan
den Senegal en op Madagaskar.
Berbéridées, f. p1. [Bot.] Berberideen f. pl.,
familie van kruid- of houtachtige p lanten, welker
voornaamste kenmerk bestaat in de aan de helmdraadjes vastgegroeide helmknopjes, die van de basis
tot den top openspringen.
Berberis, m. [Bot.] Barberisse, berberisse f.,
zuurdoorn m. (de type of grondvorm der berberideën.), eene veelsoort2 g e plant, welker aangenaam
zure vruchten met suiker gekonfijt worden. (Zij heet
ook épine-vinette en vinetier.)
Berberine, f. [Chim.] Eene bijzondere gele
stof uit den wortel der gemeene barberisse.
Berbouisset, m. [Bot.] Een der volksnamen
van den muizedoorn (fragon), eene soort van hulst
of steekpalm.
Bercail, m. Schaapskooi f., schap estal m. (In
dezen eig. zin gebruikt men nu meestal bergerie.) (fig.) De schoot m. der kerk, gemeente f. van Christus: Ramener qn. au bercail, iemand tot de gemeen
kerk terugbrengen, eersen zondaar bekee--schapder
ren. (Plur. Des bercails.)
Berce, f. [Bot.] Duitsche beerenklaauw m.,
heelkruid n. (ook branche- ursine-bátarde geheeten). — [H. n.] Roodborstje n.
Berce, e, adj. (en p art passé van beroer). Gewi-erd, in slaap Gewied: Enfant b- par sa nourrice.
— ('g.) Etre b- de vaines espérances, met ijdele
hoop gepaaid worden. J'ai été berce de cela (de ces
conies la), dat (die praatjes) heb ik van een kind af
duizendmaal gehoord.
Berceau, m. Wieg f.; -- (fig.) Oorspron g , aanvang m., geboorte, geboorteplaats, bakermat, bron f.,
in 't algemeen elke plaats, waar iets zen aanvang
neemt: Des le b-, van de wieg, van kindsbeen af,
sedert de vroegste jeugd. Il faut étouffer le mal
dans le b-, men moet het kwaad in de geboorte (bij
zijn ontstaan) smoren. Plusieurs villen se disputant
1'honneur d'être le b- d' Homère , verscheidene
steden betwisten elkander de eer, de bakermat. of
geboorteplaats van Homerus te zijn. L'astronomie
gut les champs p our b-, de sterrekunde nam haren
oorsprong (werd geboren) in 't open veld. Le b- (lu
monde, des ages , des tem p s etc., de kindschheid
der wereld, de vroegste tijden, de hoogste oudheid.

Dans cette riche contrée les arts étaient encore

au b-, in die rijke landstreek waren de kunsten nog
in hare f„eboorte, namen de kunsten p as een' aanvang. J'ai visité le b- du Rhin, ik heb de bron des
Bf,jns bezocht. — [Jard. ] Prieel n., — overdekt tuin
belommerde laan (allée en b-). Ces-padn.,igt
arbres font (torment) le b-, die boomen vormen een
gewelf van gebladerte. — [Arch.] Half-cirkelvormig
gewelf, kogelgewelf n. — [Impr.] Voorste gedeelte
der pers, dat de slede of kar draagt en haar de
beweging mededeelt. — [Gray.] Greineerbeitel, kar
Tent achter op-telbim.—
[Mar.] , z . SIER .
eene galei, latwerk van den achtersteven van eene
galel, dat men met eene presenning overdekt.
Bercelet, m. (verklw. van berceau.) Wiegje;
— prieeltje n.
Bercelle, f. Kleine tang f. der emailleerders.
Bercelonnette , f. (verklw. van berceau)
Wiegje n.
Barcement, m. Het wiegen.
—

Berceuse, f. Wiegster f., wiegmeisje n.; —
wieqelied n .; — de wijs van een wiegelied.
Berche, f. [Mar.] Goteling m , draaibas I.
voormalig klein scheepskanon.

Berda, m. [Mar.] , z. BREDA.
Berdindin, m. [Mar .] , z. BREDINDIN.
Béreau, m. [H. n,j Volksnaam van den ram
(bélier).
Béree, f. [H. n.] Volksnaam van het roodborstje
(rouge-gorge) .
Béret, Berret, m. Wollen muts f. der baskische

boerinnen; ook eene damesmuts van denzelfden vorm.
— Weleer beteekende het woord ook: gravenkroon f.
Beráame, f. Bergamisch behangsel of wandtapijt n. van weinig waarde (naar de stad Bergamo,
waar zij 'teerst gemaakt werden).
Bergamotte, f. [Bot.] Bergamot, bergamotpeer. hoeren- of vorstenpeer f., gene édele peren
ook een naar die peer gelijkende citroen,-sort;—
bergamot-citroen m., uit welker verse/ic schillen de
beroemde ber amot-olie (essence de bergamotte)
gemaakt wordt. — Bonbondoosje n., van binnen met
de schillen van den bergamot-citroen bekleed.
Bergamottier, m. [Bot.] Ber amotboom m.
Berggat, Bergot, m. [Pèche.] Visch fuik f.,
waarvan men in de Garonne gebruik maakt.
Berge, f. Steile oever m. van gene rivier, steile
kant m. van genen weg, van eerre sloot of gracht.[1Vlar.j Naam van zekere loodregt boven het water
staande rotskusten f. pl. --- Smalle sloep of boot f.
o sommige rivieren. — [Tech.] Ciseaux à la b-,
putte schaar f., waarvan de klinknagel of as gene
schroef is. Couteau it la b-, mes met dubbel lemmer, cirkelmes n.
g

Bergelade, f. [Agric .] , z. BAIIJELADE.
Berger, m., -ère, f. .Herder in., herderin f.,
inz. schaapherder ni., -in f. — (Prov.) Est mauvais
b- (j u t aime Ie loup, een slechte herder, die den
wolf bemint. Bon b- fond, n'écorcbe pas, een goede
herder scheert, maar vilt niet. —(fiig.,('t poét.) Minnaar ni., minnares f., geliefde m. enn t. L'heure du
I;-. het herdersuurtje, het gunstig tijdstip tear de
minnenden; — ook: elke gunstice gelee enheid, elk ge
tijdstip om in eed of ander plan te slagen. —-schikt
De dichters zeggen: Le b- de Mantoue, voor Virgr.hus; Le l- de Syracuse; de Sicile, voor Theocritus; Le b- Phrygien, voor Paris. [Asir.] L'étoile
du b-, de planeet Venus.
Bergerac, m. Soort van uitten Bordeauxwijn, uit de gelijknamige streek aan de Dordogne,
bergerak m. (ook petit champagne geheeten).
Bergère , f., z. BERGER . — Opgevulde, gemak

ruststoel m.; — zeker eenvoudigvrouwen -ke-lij
kapsel n. — [H. n.] Een der namen van den kwikstaart m. (bergeronnette). -- [Bot.] Indische boon
van 't geslacht dei myrthep lapten.
Bergerette, f. (verklw. van bergère) Herderinnetje n., jonge, lieve herderin f. — Honigwijn n.,
niet. honig gemengde win.— Ook een der volksnamen
van den kwikstaart ( ergeronnette).
Bergerie, f. Schaapskooi f., schapestal m. —

(fig. et. fam.) Enfermer le loup dans Ie b-, den

wolf in de schaapskooi sluiten, den wolf tot herder
maken, de kat op het spek binden, iemand ap gene
plaats laten, waar hij gemakkelik veel schade kan
doen; eerre wond laten (ligt gaan, voor zij gezuiverd
is. — BERGERIES, f. pl. Herderszangen m., pl. herdersdichten n. pl. (in dezen zin verouderd).
Bergeron , m. (pop.) Linnen of katoenen
Beroer, v. a. Wiemen: On ne doft b- les enfants
que rarement, men moet de kinderen maar zelden werkpij f.
Iergeronnette, f. [H. n.] Kwikstaar t m.
wiegen. — Zacht heen en weder bewegen, schonnnelen: La vague transparante berce le paisible nocher, inz. de gele en de grijze (zoo rheeten, omdat zij
(le doorsch ijnende golven schommelen zachtkens den gaarne b# de schaapskooien en dden zich ophourustigen schipp er. — Doen insluimeren, in slaap (len). -- Ook een oud verklw. van bergère, herdoen vallen: J'ai peine á aller jusqu' au bout de deri:nnet^e n.
t i3 Bergerot, m., -te, f. (verklw. van berger,
ce roman, cela me berce, 'k heb moeite, dien roman
uit te lezen, ik val er bij in slaa p . — (fig.) B- qn., bergere) herdertje, herderinnetje n.
Beriberi, m. [Med.] Schaapslammigheid f.,
iemand om den tuin leiden, met valsche hoop of
beloften paaijen: 11 nous tierce souvent de sornettes, gene ziekte, in de Indien.
Bergot, m., z. BERGAT.
hij spelt ons dikwijls wat sprookjes op den mouw.
Bérichon, Bérichot, Bérichet, m. H n.]
(Prow.) Le diable Ie berce, de duivel rijdt (jaapt)
hem; hal heeft rust noch duur. — [Gray.] B- line Volksnamen van het winterkoningje n. (roite et).
.
Béril, m., Z. BERYL
planchet eene plaat greinéren. — SE BERGER, V. pr.
Beringèiie, f. [Bot.], z.v. a.,AUBERGINE.
Zich met iets vle2,jen of paaijen: Il se berce d'esBerinie, f . [Bot j, z. V. a. CREPIDE.
pérances frivoles, d'idees chimériques, hij vleit
t Berlane, in . [.Jeu.]. z . BRELAN.
zich met ijdele hoop, met hersenschimmige denk
Berle, f. [Bot.] Wa erepee f. B- aromatiquc,
[Man.] Wiegelend loopen, heen en weder-beldn.
steeneppe f.
slincjc ren
.
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Béroé, m. [H. n.] Soort van zeeworm m., die
zich bij aanraking in water ontbindt en ' buiten
'twater onmiddellijk sterft.
Béron, m. Opening, door welke de cider of
app elwijn uit de perskuip vloeit.
Bérot, m. Naamvan zeker ligt rijtuigje n.

Berlette, f. [Vign.] Naam van zekere druiven-

soort.

Berline, f. Berlijner wagen m., berline f., overdekte reiswagen, die opengeslagen kan worden.
Berlinge , f. [Corn.] Grove garen-en-linnen

sto

Qrlingot, m. Halve berline f.. berline zon
bok.
-der

Berret, m., z.

BERET.

Berlogne, f., z. BRELOQUE.
Berlu of Brelu, m. ( pop.) Ligtzinnig, onbe-

Hers, m. pl. Ladders van een' wagen, wagenladders f.. pl. — BERS m. (pr. berce) Verdoovende
slikartsenij f., bij de Egyptenaars in gebruik.

of brelu brelu.
Berlue, f. Voorbijgaande verblinding, kortstondige oogenschémering f. : zelden gebruikt dan in:

Bretamboïsche enting, scheeve enting, speetenting f.
Bertaud, m., z. v. a. CASTRAT.
Bertauder , v. a. Ongelijk scheren. -- De
ooren afsnijden (aan een paard) . -- Weleer ook gebruikt voor CHhTRER.

dachtzaam mensch, loshoofd m. Men gebruikt dit
woord nooit alleen, maar zegt: C'est un berlu berlu,

Avoir la b-, niet goed zien, sneeuwblind zijn; (/1g.)
verkeerd of scheef beoordeelen.
Berlurette. f. Soort van blindemannet'esspel n.
Bernie, I'. [Fort.] Berm, walgang, walrand m.,
smalle weg tusschen den wal en de gracht. -- [flydraai.] Berm, strook lands, die vóór of achter een'
dijk onaangeroerd blijft, als de aarde tot damafschutting wordt uitgestoken. — [Tech.] Gistkuip I.
der stij f celmakers.
Bermier m , -ière, f. [Sal.] Naam van hem
of haar, die uit de zoutbronnen het water put,
bronknecht m., bronmeid f.
'Bernable , adj. (fam.) Bespottenswaard,
belagcheli,jk.
Bernache of Bernacle, m. [H. n] Een
schelpdier n., dat zich aan de kiel der niet-schalig
gekoperde schepen zet. - Meereend f. (macreu se)
Bernerge, ni. [Agric.] Mengsel van velerlei zaden tot voeder, mankzaad n.— [Anc.législ.] Stoetm.,
gevolg van een' groot' heer.
Bernardin, m., -e, Monnik m., non f. van
de orde van St. Bernhard, Bernhardijner-monnik,
Bernhardijner-non.
Bernard-1•hermite, m. [H. n.] Kluizenaarskreeft, Bernhards-kreeft f., the in eene schelp afgezonderd leeft.
Bernaudoir, m. [Tech.] Groote mand der
kousenwevers, waarin de afval der wol bij ''t vlaken
gelegd wordt.
Berne, I. (fam.) Het sollen, het opwerpen van
een' op eene deken liggend persoon: — de daartoe
dienende deken, soldeken f. — ( fig.) Fopperij, spotternij f. — [Mar.] Sjouw f., de geheschen opgerolde
vlag f. Mettre le pavilion en b-, de vlag in eene sjouw
hijschen. Pavilion en berne ! ( commando-woord) ,
vlag in sjouw ! — [Amid.] Stij fselton.
Berné, e, adj. (en part. passé van berner)
(fam.) Gesold; gefopt, bespot. — Ook als subst. Le
berne, de gefopte, de gesolde.
S Bernenient, m. (fam.) Het sollen; de fopperg f., z. BERNE.
Berner, v. a. Sollen, met eene deken omhoog
wippen en opvangen: Its le mirent sur one couvertUre et le bernèrent. — ( fig.) Foppen, beet hebben,
doen uitlagchen: Il fut berne pendant toute la soirée. — SE BERNER, V. pr. Elkander sollen. — ( fig.)
Elkander beet hebben.
Bernesque of Berniesque, adj.: Style b-,
schrijftrant of stijl m. van Berne (een ilal. dichter),
boertige, lachwekkende geestige stijl, iets minder
vrijpostig dan wat men burlesk noemt.
Berneur, m., -euse, f. (fam.) Solder m., solster f. (vgl. berne en berner) ; — fopp er, spotter m.,
fopster, spotster f. Je ne crams ni la berne, ni les
b-s, ik vrees noch den spot, noch de spotters. (Voltaire heeft het ook als adj. gebezigd; héros herfleur, eerste spotter, foppersbaas. )
t Bernicles, f. pl. Gekheden f. pl., wisjewasjes n. pl. (Nog heden onder 't volk gehoord in den
zin van bernique, z. ald.) — Voetboe jen f. pl.
Bernique, f. (pop.) Woord, dat bij weze van
tusschenwerpsel gebruikt wordt om aan te duiden,
dat iemands verwachting te leur gesteld is of zal
worden: Vous complez sur lui, b-!, gil maakt staat
01) hem, fut! ('t zal verkeerd uitkomen). Je croyais
le trouwer encore chez lui, mais b-! ik dacht hem
nog I' huis te vinden, maar ja wel! goeden morgen!
—, Tik m. op den neus ?net een spel kaarten (als
straf bij zeker kaartspel); -- dat kaartspel zelf.
„ Berniquet, nl. [Tech-] Zemelkist f. - (pop.)
Etre au, b-, dood arm zijn, tot den bedelstaf gebragt zijn.
Bernons, m., z.

soURNOUS.

Bertamboise , m. [.Hortic.) Gret% en b-,

Bertaule, t., z.

VERVEUX.

Bertavelle, t. [Péche] Biezen fuik der Genuezen. - [H. n.] z. BARTAVELLE.
Berthe, f. Naam eener papiersoort f. — Bertha
(voornaam). — ( Prov.) Au temps ou la reine Berthe
filait, in overoude tijden, in moeder Eva's tijd.
Berthelot, m. [Mar.] Vitlegeer m., of bodeloe f f.
van zekere vaartuigen op de Middelland$che zee.
Berthollienne, adj. f. [Tech.] Méthode b-,
de door Berthollet uitgevonden ontkleuringswfjze f.
der weefsels; — Blanchisseries b-s, Bertliolletsche
bleekerijen f. pl. (bij welke het eerst de chloor als
bleekmiddel werd aangewend).
Berthollimètre, in. Berthollimeter in., een
door Descroizilles voor de bleekers vervaardigd
werktuig, om daarmede de hoeveelheid der chloor,
die met het water of met eene basis verbonden is, te
bepalen (later door den chlorometer van Gay-Lussac
verbeterd) .
Bertierres, f. pl. [Bot.] Soort van stervormipe planten.
Bertin al, m. adj. [Anat.] : Os bertinal, of als
subst.: Le bertinal, het wiggebeen, een zonderling
gevormd been, dat als eene wigge tusschen de overige
schedelbeenderen ingedreven is. (Plur. Des her-

tinaux).
Bertois, m. [Tech.] Touw n., waarmede de

bak met leisteenen uit de groeve wordt opgehaald.
Bertonneau, m. [H. n.] Een der namen van

de tarbot (turbot) .

Bertoulens, m., Bertoulette, f., Bertoulonnet, in., z. VERVEUX.
Bérubiau, m. Bergblaauw, berggroen, aard
n.

-groen

Béruse, f. [Corn.] Lyonsche zijdestof f.
Béryl, m. Beril, berilsteen, schorl, zeewater-

steen, zeegroensteen, a q u a m a r j n m. (z. V. a.
aigue-marine),. een doorzichtige steen van geelachtig
groene of zeegroene kleur. — B- feuilleté, blaauwe
schort; B- rayonné, straalsteen.
Beryllistique, adj. .[Antiq.j Wigchelarij met
spiegels, spiegelwaarzeggerij 1.
Béryllium, m.(pr. be-ri-li-ome) Naam van
'tmetaal, dat de basis van de glucine of berilacerde
uitmaakt, door Wöhler in 1828 ontdekt. (Ook glucynium en glucyum geheeten.) ,
Berytes, m. pl. [H. n.] , z. BEREIDES.
Bérytion, m. [Pharm.] Oogzalf f. tegen ontsteking. — Pil f. of koekje n. tegen buikloop.
Besace, f, Dubbele zak, bédelzak, knapzak m.
— (fig.) Être a la b-, Etre réduit à la b-, dood
arm zijn, tot den bédelsta f gebragt zijn. Réduire
(mettre) qn. à la b-, iemand ten gronde rigten
(ruïneren), hem tot den bedelstaf brengen. Porter in
b-, arm en ongelukkig zijn. Fidèles jusqu' à la b-,
getrouw tot aan den bételzak. (Prov.) Être jaloux
de qc. comme un gueux de sa b-. sterk aan iets
gehecht zijn. Chacun porte sa b- avec soi, ieder
heeft zijn pakje te dragen; niemand is volmaakt.
Lá vie humaine a toujours sa b-, volmaakt gelukkig is niemand. Une b- bien vromenee nourrit
son maitre, bedelen is een vooraeelig beroep voor
wie 't verstaat. Une besace ne s'emplit jamais.
een bédelzak wordt nooit vol, een bédelaar heeft
nooit genoeg.
Besacier, m. (fans.) Bédelaar, schooijer m.
Besalgne, m. Verzuring, zuurwording f. v(ni
den wijn: Du vin qui tourne (passe) an b-, wijn,
die zuurachtig begint te worden. — Ook als adj: Du
vin b-. — (fig.) Tourner au b-, zich verbitteren,
verbitterd worden.
Besaïgué of Bisaigeui, f. [Tech.] Steekbijl.
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der timmerlieden; — glazenmakershamer m. ; — mal a b- de nourriture, het dier heeft behoefte aan
voedsel, heeft voedsel noodig. Des b-s naturels,
schoenmakers likhout n.
Besant, Bezant, m. Byzantijn m., naaivan factices, natuurlijke, gemaakte behoeften. La nourde munten der beheerschers van 't Byzantijnsche riture et le vêtement sont les premiers b-s de
rijk, inz. van de gouden munten, en van die, welke l' homrne, voedsel en kleeding zijn de eerste behoe E
men in Frankrijk naar den stempel en muntvoet ten, noodwendigheden des levens. Le tabac est deder byzantijnen sloeg. — [Bias.] Penning m., goud- venu un besoin pour lui, de tabak is hem eene
of zilverstuk, dat de fransche ridders op hun schild behoefte, een onmisbaar voorwerp, geworden. -plaatsten, ten bljke dat zij naar 't Heilige land Behoefte, verlegenheid f., nood m., gebrek, mangel,
geweest waren. Il porte d'azur it dix bs d'or, hid voedselgebrek n., honger m.: Il est dans un grand
b-, dans un extrême b-, h# bevindt zich in grooten
voert tien gouden penningen op een blaauw veld.
f. Oudtante, oudmoei f. (grand' nood, in dringende verlegenheid. Nous étions épulses de fatigue et de b-, wij waren van vermoeid
tante).
ta
honger uitgeput. — Besoin naturel of enkel-heidn
Besante, e, adj. [Bias.] Ecu b -, schild met
besoin , behoefte, natuurbehoefte (als gevolg der
penningen.
spijsvertéring): I1 est sorti pour un b-, pour quel Besas, m., z. BESET.
que b- pressant, h# is buiten gegaan voor eene
Besean, m. [Agric.] Greppel f.
Besenge, f. [H. n.] Volksnaam der koolmees noodzakelijke boodschap. Il lui a pris -un b-, er
lijke behoefte. Faire ses
overviel hem eene natuur
(charbonnière) .
b-s, zijn gevoeg doen. — AVOIR BESOIN DE, noodig
Besestan, m., z. BASISTAN.
Il a toujours b- dun guide,
hebben,
moeten
hebben:
Twee
(in
't
dobazen
[Jeu]
n.
pl.
Beset, m.
belspel, in 't trictrac). Amener b-, twee azen gooi- hij heeft altijd een' leidsman noodig. J'ai b- de dor
noodig,
ik,
heb
slaap
ik heb behoefte aan slaap.-mlr,
jen. (Men zesde ook besas.)
Besi, m. Soortnaam van velerlei peren, waarbij Ces plantes ont b- d'eau, die planten hebben wgter
de naam der plaats, die ze voortbrengt, gevoegd noodkg, moeten water hebben. Cette femme a bwordt: B- d'Héry, B- de la Motte, B- de Caissoy enz. d'attirer sur elle tous les regards, die vrouw verBesielhs, m. pl. ((am.) Bril m. met om 't hoofd langt niets meer dan aller blikken tot zich te treksluitende bladen. — Soort van masker n. met glazen ken. — Avoir b- quelque _part, ergens iets te doen
oogen (bij brillenslijpers in gebruik). — Bril zonder hebben, ergens moeten zijn. — J'ai besoin, ik heb
glazen, om 't gezigt van scheelziende kinderen te honger. — IL EST BESOIN, v. imp. Het is noodig:
herstellen. — (fig. et (am.) Prenez vos b-, Vous Qu'est-il b- de vous dire cela (que je vous dise
n'avez pas bien mis vos b-, zet uw' bril op, ge cela), waartoe is 't noodig (waartoe dient het) u
hebt uw' bril niet op: zie beter uit uwe oogen, be- dat te zeggen. Il nest pas b- que je vous raconte
cela en detail, iik behoef u dat niet in bijzonderschouw of onderzoek de zaak naauwkeuriger.
Besier, m. [Bot.] Soort van wilde perenboom m. heden te vertellen. Est it b- de serments pour conclure
ce marché ? zijn er eeden noodig om dien
Besistan, m., z. BASISTAN.
koop te sluiten ? — AU BESOIN, loc. adv. In nood,
Besnarde, f., z. BENARDE.
van nood, als 't noodig is, als 't wezen
in
geval
Besoche, f. [Agric.] Boomkweekers houweel,
moet, des noods: Je puis trouver ici de l'argent au
planthouweel, pootijzer n.
Besogne, f. Werk n., arbeid m., bézigheid b-, ik kan hier, als 't noodig is, geld krijgen. Its
verrigting, al wat men verrigten moet of waaraan doivent, au b-, m'avertir du danger, zij moeten mij,
men behoefte heeft: Mettre la main a la b -, de hand in geval van nood, van 't gevaar beregt geven. -aan de te verrigten taak slaan; Mettre qn. en b-, [Corn.] Adresse au b-, nood-adres, hulp-adres (aaniemand aan 't werk zetten, hem wat te doen geven. wijzing op een' wissel van den persoon, tot Zien de
Etre en b-, bdzig zijn; Se mettre en b-, zich aan houder zich des noods tot betaling kan wenden, in
't werk begeven. — 't Gewrocht van dat werk, het geval de betrokkene zelf niet betaalde). Au b- chez
bewerkte, werkstuk, werk n. Faire voir sa b-, zijn Mr. P., des noods bij den heer P. (te ontvangen) .
verrigt werk toonen; Il fait plus de b- que quatre, Mettre un b-, une adresse au b- sur une lettre de
hij doet meer werk (maakt meer a f) dan vier an- change, een' wissel van een nood-adres voorzien. —
deren; Ne songer qu' à sa b-, Etre tout à sa b-, (Loc. (am.) Cela me fait b-, biera b-, dat heb ik
zich enkel met zijn werk bezig houden, ,geheel voor hoog noodig. Mille florins me feraient grand b-,
zijn vak leven. B- de commande, besteld werk. B- duizend gulden zouden mij zeer te stade komen.
d'affection, liefhebberij-werk. — Lastig werk n., (Prov.) On connait l'ami au b-, on connait le védrukte, beslommering f. — (Loc. et prov.) Selon ritable am! dans le b-, men kent den vriend, den
l'argent la b-, zoo als 't loon is, is ook 't werk; waren vriend, in den nood; de nood is de toetssteen
slecht toon, slecht werk, goed loon, goed werk. Nul der vrienden. B- fait vieille trotter, nood maakt
oe sait si bien la b- que celui Is q ui elle est, wie 't beenen.
t Besonele, m. Oudoom m. (Grand-oncle).
werk aangaat, verstaat het ook best; wie in de beBesquine of Bisquine , f. Visschersboot,
slommering steekt, weet best hoe zwaar zij weegt.
Aimer b- faite, van gedaan werk houden; niet vischschuit f.
Besce, f. [Agric.] , z. VESCE.
gaarne werken. B- qui plait est á demi faite, wat
Besson . m., -ne, f. Tweeling m. en f., een
men gaarne doet, valt ligt, graag gedaan is half
— [ Mar ] Bogt, kromming, a fronee
tw
gedaan. Abattre de la b-, veel werk afdoen, voort - der lingen.
gang maken. Aller Vile en b-, voortvarend zijn; ding f. van een' balk.
Beste, of Culne, m. [Chim.] Steenen vat n.
overijld te werk gaan; zijn vermogen spoedig doorbrengen. Aller doucement en b-, bedaard te werk ter bereiding van sterkwater.
Bestiaire, m. (pr. beis-thi-thre) [H. anc.)
gaan, met omzigtigheid handelen; zachtjes aan,
dan breekt het lijntje niet. Plus de bruit que de Dierbevechter m., kampvechter tegen de dieren bef
b-, Beaucoup de bruit et peu de b-, veel bewe- de oude Romeinen. — De dierenwereld in zedelijke
ging en weinig werk,meer woorden dan daden, fabelen, eene soort van berijmde natuurlijke historie,
veel geschreeuw en weinig wol, veel leven om niets. in vroeger eeuwen zeer gezocht.
Bestial, e, adj. (pr. bess-thi-al) Beestachttrg,
Faire de la bonne, de la mauvaise b-, iets nuttigs, iets schadelijks doen. La béquille du Temps beestig, dierlijk: Il a qc. de b- dans la physionomie,
fait p lus de b- que la massue d'Iiercule, geduld hij heeft iets dierlijks in zijn gelaat. (Plur. bestiaux.)
en beleid verrigten meer dan drift en woeste kracht. — -t- Bestal m., vroeger gebruikt voor bétail, vee.
Donner (tailler) bien de la b- à qn., iemand heel Zijn meervoud bestiaux wordt nu als 't meerv. van
wat te doen geven, hem veel moeite, beslommering betaal beschouwd.
Bestialement, adv. Beestachtig, als een beest.
berokkenen. (iron.) Vous avez fait lb une belle b-!
Bestialiser, V. a. (pr. bess-thi—) Tot een
ge hebt daar wat schoons uitgevoerd!
5 Beso goer, V. n. Werken, arbeiden, werk beest maken, verdierlijken. — SE BESTIALISER, v.
doen, zich bezig houden. — (burl.) z. v. a. be- pr. Zich verdierlijken, zich tot den rang van het
dier verlagen.
slapen.
Bestialité, f. (pr. bess-thi--) Beestachtigheid f.;
Besogneux, Besoigneux -ease , adj.
vleescheljké gemeenschap f. met een dier.
((am.) Behoeftig, nooddruftig.
Bestiasse, f. (pr. bess-thi—) (pop.) Groote
Besoin, m. Behoefte f. (de noodzakelijkheid van
iets te hebben, ook het voorwerp dier behoefte), domkop, stommerik, ezel m.
Besttaux, m. pl. (pr. bess-thi-o) (als meerra.
benoodigdheid, noodwendigheid f., onmisbaar dzng,
vereischte n., nooddruft, nooddru ftigheid f. L'ani- van bétail beschouwd, z. BESTIAL) Yee. Etre riche
-

.

,

..

BESTIOLE

--

en b-, rijk in vee zijn, een' aanzienlijken veestapel hebben.
Bestiole, f. (pr. bess-thi-ole) (verklw. van
beste, nu bête) Beestje, diertje n. -- (fig. et fam.)
Dier, onnoozel kind n.
Bestion, m. (pr. bess-thi-on) [Mar.] Voorma lige naam van den scheepssnavel, wegens de dieren
er veeltijds aan gaf. — Behang -gedant,im
dierenfiguren. — La Fontaine heeft het-seln.mt
woord voor bestiole, diertje, gebruikt.
Bestionilette, f. (pr. Bess-thi—) [H. n.] Soort
van hommelend of gonzend insect n. — (fig.) Muggezifter, kritikaster m.
t Bestorner, Bestourner, z. BISTOUIU2cER,
TROUBLER.
Beta, m. (fig. et fam.) Zeer dom mensch, dom
lomperd in., uilskuiken n.: C'est un gros b-,-kop,

't is een eerste ezel, hij is zoo done als een os. —
Tweede letter van 't griekse/te alphabet, de b.
Bétail, ni. Vee, slagtvee n., inz. horenvee, rundvee. Gros b-, groot vee (ossen, koeijen). Menu b-,
klein vee (schapen, geiten, varkens). — ( Plur. bes

z. aid.)
-tiaux,
Bétanle, f. Bamboesboter, bamboesolie I.
Bête, f. Beest, redeloos dier n. B-s à comes,
horenvee; rundvee; B-s it lame, woldragende dieren,
woldragers, woldieren; B-s de somme, de charge,
lastdieren, werkdieren; B- de trait, de voiture,
trekdieren; B- de labour, ploegdieren. ploegvee; B-s
de boucherie, stagtvee; B -s d'engrais, mestvee. B-s
bovines, ossen, koeijen. B -srivees, tamme, makke
dieren; B-s sauvages, wilde, niet getemde, niet
makke dieren: B-s farouches, wilde, niet tembare,
moeijelijk te temmen dieren; B-s féroces, wilde, ver
dieren. — [ Chas.] La b-, 't gejaagde-scheurnd
stuk wild n. ; Relancer, détourner la b-, het wild
opjagen. B -s fauves, rood wild (herten, hinden,
damherten, reebokken); B -s noires, zwart wild
(wilde zwijnen of evers); B-s rousses, ros wild

(wolven, vossen, dassen, bunsings enz., ook de
wilde zwijnen tusschen 6 maanden en 't jaar); B-s
puantes, stinkend wild, stinkwild (vossen, bunsings,
fretten, wezels); B -s de compagnie, jonge evers (die
nog troepsgewijs gaan); (fig.) personen, die men altijd bij elkander ziet, die steeds ééne lijn trekken. —
-

B- asirae, z. ASINE. B-s aumailles, z. AU TAILLES. —
[Mar.] B- chevaline, boerenknol, paard van weinig o/ geen waarde; B- bleue, épaulée, niet te

dress ren paard; paard, dat geen dienst meer doen
kan. (fig.) B- épaulée, een man, die alle bekwaam
een onbruikbaar mensch; ook een man-heidmst,
die zijn crediet heeft verloren; een onteerd meisje. —
(fig. et fam.) Domkop, botterik, botmuil, zot, onnoozele bloed, sukkel m.: C'est une vraie b-, 't is
een regte zotskop, ezel. La pauvre b-! die arme sukkel 1 — Ieder leelzlk, hateli,)k, afschuwelijk, schrikinboezemend voorwerp: L'ennui at l'oisiveté sont
deux vilaines b-s, vervéling en ledigheid zijn twee
afschuwelijke dingen. Être condamne aux b- (eig.
den wilden dieren voorgeworpen worden), door
boosaardige recensenten gehavend worden. Tais -toi,
ou je feral venir la b-, zwijg, of ik roep den zwarten man (tot een' kind sprekende, dat men wil bang
maken). Voila la b-, la grande b- qui vient ! daar
komt de oude! (als waarschuwing tusschen leerlingen, knechts enz., wanneer de meester, opziener
enz. hen komt storen). La b- noire, naam, dien 't
volk aan een' commissaris of een' agent van politie
geeft. — (Loc. fam. et prov.) Les b-s ne sont pas
si b-s que ion eense, de dieren zijn zoo dom niet,
als men denkt. Remonter sur sa b-, zich weér in
den zadel zetten, 't verlorene terugkrijgen, een
ongeval weer te boven komen, zich weêr in de hoogte
werken; van eene ziekte herstellen. Reprendre du
pail de Ia b-, den duivel met Beëlzebub uitdrijven,
hulp zoeken in de zaak zelve, die 't kwaad berokkend heeft; de gevolgen van een' avondroes des
morgens door drank verdrijven. Vous avez perdu
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(iron.) hij is bij lang na niet mak, 't is een kat
zonder handschoenen. C'est une fine, une maligne
b-, 't is een slimme gast, een geslepen kwant. C'est
la b- du bon Dieu, 't is de goedheid, de ligtgeloovighei.d zelf: hij laat zich met open oogen en ooien
bedriegen. C'est ma b- noire, ma b- d'aversion, of
enkel: C'est ma b-, ik mag hem niet luchten of
zien, ik haat hein als de pest. C'est la b- noire, hij
is bij elk gezien als een dolle hond. Telle b-, felle
tête, elk heeft zijne eigen wijze van zien. C'est une
bonne b-, eest dommage, qu'elle na du lait, 't is
een goede kerel, jammer maar, dat men hem niet
gebruiken kan. II aime mieux le licou que la b-,
Ie bruidschat is hem liever dan de bruid; hij houdt
meer van de bijzaak dan van de hoofdzaak. Il n'y

a b-, tant soit fiere, qui ne se dilecte de sa pafeille, geen pot zoo scheef, of er past een deksel op,

soort zoekt soort, elk heeft zijns gelijke het liefst.
La charge dompte la b-, zorgen en verdriet temmen de weelderigheid. Le pied sec, chaude la tête,
au roste vivez en b-, houd de voeten droog, het
hoofd warm, en leef voor 't overige als de dieren
(d. i. volgens de natuur) . On prend Ies b-s par les
comes et les homines par les paroles, men vat het
vee bij de horens en de menschen bij 't woord. (dui
se fait bête (brebis), Ie loop Ie mange, al te goed
is buurmans gek. Toute b- traint la mort, ieder is
bang voor den dood, niemand sterft gaarne. Plus
fin que lui nest pas b-, wie hem wil beet hebben,
moet vroeg opstaan. On ne voit Ili ni b-s ni gens,
men ziet daar geen levende ziel; ook: 't is daar zoo
donker als de nacht. Quand Jean b- est mort, it a
iaissé bien des héritiers, aan gekken is er nog geen
gebrek in de wereld. Faire la b-, zich dom, onnoozei houden; uit blooheid iets weigeren, dat men toch
gaarne had, eene gunstige gelegenheid uit gebrek
aan moed of beleid laten voorbijgaan; uit eigenzin nigheid, tegen goeden aad aan, een' dommen streek
begaan. — [ Jeu] La bête, beest (zeker kaartspel,
dat enen met 3 tot 7 personen speelt), de inzet m.
van den verliezende, de strafzet m. Faire la b-,
beest worden, het spel of den slag verliezen; Tirer
la b-, het spel, den slag winnen, het beest uithalen.
Ma b- est sur Ie jeu, on joue ma b-, er wordt om
mijn beest (om mijn inzet. toen ik beest werd) gespeeld. — [ Mar.] Zekere platboomde schuit f. —

[Bot.] , z. BETTE.
Bate, adj. Dom, zot, onnoozel, lomp: I1 est impossible d'être plus b- que lui, 't is onmogelijk,
dommer, lomper, onnoozeler te zijn dan hij. Une
conduite b-, een zat, bespottelijk gedrag. Tenir des
propos b-s, dommen praat uitslaan. (Prov.) Pas si
b- ! zoo dom ben ik niet! daarvoor zal 'k mij wel

wachten! 'k dank je wel!
Bétel, m. [Bot.] Betél, betélpeper m., eene slingerplant in Azië. — Naam van het kaauwmiddel;
dat men uit de roodsappige, bittere en welriekende
bladeren, gemengd met areka, bereidt, en dat mannen en vrouwen in Oost-Indië in doosjes en zakjes
bij zich dragen.
Brtement, adv. Op domme, onnoozele, onverstandige wijze (b. V. spreken, handelen).
Béthune, f. Soort van vergaárput, zink- of
zakput m.
Bétille, f. (pr. bé-tile) [Coin.] Soort van indisch neteldoek n.
Bêtise, f. Onverstandigheid, , domheid, botheid,
lompheid, zotheid, onnoozelheid, ongerijmdheid f. ;
domme streek m., stommigheid, ezelachtigheid f.
Betlion,.m. [Mar.] Galjoensspits f., galjoenssnavel m.
Bétoine, f. ]Bot.] Betonie f., eene plant met
groote donkerroode of vleeschkleurige bloemen, wel
wortel tot braak- en purgeermiddel dient en-ker
welker bladeren ook als artsenij gebruikt worden.
B- d'eau, water-betonie f., varkenskruid n., witte
nachtschade f. — B- de montagne, z. v. a. ARNICA.
Bétoires, f. pl. [Agric.] Kuilen m. pl. in de
cette partie, it faut reprendre du poll de Ia b-, akkers ter afleiding van 't regenwater. — Natuur
openingen of holten f. pl., in welke het water-lijke
gij hebt deze partij verloren, nu moet ge uw geluk
op nieuw beproeven. Morte la b-, mort le venin, van sommige rivieren verdwijnt.
Béton, m. [Mac.] Beton m., trasspecief., steen
een doode hond bijt niet: een doode viand kan ons
grondmortel m., een mengsel van kalk, zand-mortel,
niet meer schaden; ook: als de beleediger dood is,
moet de wrok ophouden. Vivre en b-, Mourir en b-, en tras, dat zelfs onder 't water hard wordt en den
als een beest, zonder godsdienst, leven, sterven. Il gebouwen tot hechten grondslag dient. — [Mid.]
na pas affaire à b- lasse, hij heeft met eene rijke Eerste zog n. eener kraamvrouw, biest f.
en waakzame partij te doen. C'est une bonne b-,
Bétonnage, m. [Mas.] Metselwerk van tras't is een goede ziel, een onnoozele goedbloed; ook specie.
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Bétonner, V. a. Met trasspecie of steenmortel

metselen.

Bette of Poirée, f. [Bot.] Beet, biet f.
Bette of Marie-saloppe f. Modderschouw T.
Bette-marine, T. [Mar.] Platboomde visch-

schuit f. in 't zuiden van Frankrijk.
Betterave, T. [Bot.] Beetwortel, mangelwortel m., karoot, kroot f. Couleur de b-, beetwortelkleur, hoogdonkerrood..Sucre de b-, beetwortelsuiker T. — (Fig.) Avoir 1e nez rouge comme one
b-, Avoir on nez de b-, een' roodcn puistigen neus,
een' jeneverneus hebben. — [ Hortic.] Naam eener
geringe soort van Augustuspeer; ook van eene perzik, die slechts tot inmaken kan gebruikt worden.
Betthyle, m. [H. n.] Boorwesp f., vliesvleureliq insect.

Betulaeé, e, Bétiilaire, Betuline, e,
adj. [Bot.] Naar den berk gelijkende.
Bét4lline, T. [Clilm.] 'Berkenkamfer f., eerre

bijzondere plantenstof, die men in de schors der
herken vindt.
5 Bétune, f. (fam.) dijtuig voor één paard,
éënspan n. (nu demi-fortune geheeten).
Bétuse, f. half open ton f. tot vervoer van
visch. — Haverkist T.
Bétylatre, adj. en subst. m. et T. Wie bet y1 e n aanbidt. — Bétyle, m. A fgodssteen, wondersteen m., eene steex,00rt, van welke men de oude
afgodsbeelden maakte en waaraan men wonderbaarlijke vermogens toeschreef.
Beagle, f., z. BURE.
Beuglement, m. Gebulk, geloei n., het bulken,
loeijen (van runderen). (Men zegt ook mugissement
en meuglement.)
]Bugler, v. n. Bulken, loeijen (van runderen);

— (fig.) Luid schreeuwen; met eerre ruwe harde

en wanluidende stem zingen, bulken, balken.
Beuille, f. I-nzc ewand van vogels en visch, grom,
gewei n. — Voorheen ook gebruikt voor nombril,
navel m.
Beuiller, V. a. Van nabij bekijken:
Beurre, m. Boter T. Battre le b-, karnen, boter karnen. Lait de b-, karnemelk f. B- fort, sterke,
ranse boter. B- noir, bruine boter, bruin gebraden
boter. Pot de h-, pot m. met boter; Pot a b-, boterpot (voor boter bestemd); Pot an b-, boterpot
(die werkelijk gebruikt wordt om er boter in te
doen). — [Cuts.] B- d'ail, d'anchois, d'écrévisse,
d'amandes etc., knoflook-, ansjovis-, kreefts-, amandelboter enz. — [Gilt., Pharm.] B- de bambouc,
bamboes-boter, palmolie T. B- de cacao, cacao- boter;
B- de muscade, muskaat-boter; B- de coco, kokosboter; — B- de galcm, galara-boter. Met den naam
van beurre bestempelden de oude scheikundigen ook
verschillende metallische bereidingen, die men nu
chloruren (chloorverbindingen) en zoutzure zouten
heet, b. v. B- d'antimoine, spiesglans-boter (chloorantimonium). B- d'étain, tinboter (chloortin, zout
enz. — (Loc.) Avoir les -yeux pochés an-zurtin)
b- noir, een paar blaauwe (blaauw geslagen) oogen
hebben. (Prov.) Promettre plus de b- que de pain,
meer beloven dan men wil of tan houden; ijdele
beloften doen. I1 ne faut pas tant de b- pour faire
un quarteron, er is zooveel toestel niet noodig om
(lat doel te bereiken.. On ne saurait manier du bciu'on ne s'engraisse les doigts, wie boter hanteert
ï,rijgt smerige vingers: wien veel geld door de handen gaat, dien blijft er altijd wat van tusschen de
vingers zitten. I1 se fond en raison comme b- au
soleil, zijne redenéringen raken kant noch wal.
Beurré, m. [Hort.] Boterpeer f:
Beurré, e, adj. (en part. passe van beurrer)
Geboterd. Une tartine b-e, eerre boterham f.: snede
brood met boter. — [ Bot.] Boterachtig, naar boter
gelijkende (van 't zachte vleesch van sommige
vruchten) .
Benrser, Boteren, met boter besméren: B- one
tartine, eerre boterham maken. — [Pátiss.] Met
boter laten doortrekken. — SE BEURRER, V. pr.
Geboterd worden.
Beurrerie, T. Karnhuis, boterhuis n.
Benrrier, m., -ière, T. Boterboer m., -in f.,
boterverkooper m., -koopster f. — ( fig. et fam.) Ce
livre nest bon que pour la b-ière, dat boek is goed
voor den ,komeniswinkel. — BEURRIER, m. Boter
- BEURRIERE, T. [Corn.] Soort van lijn -vlotjen.
uit Bretagne.
-wad
Beuse, T. [Tech.] Hooge smalle kist voor de

strooken, die de werkman van de bladen koper afsnijdt. — - i-Dire b- a qn., iemand uitjouwen, tarten.
Benvailler , Beuvasser , v, n. Onmatuj
drinker, zuiper. (Men zegt liever buvasser).
Beuvante, T. Geschenk n., doorgaans uitwijn
bestaande, dat den schipper boven zijne vracht ge
wordt, ongeveer hetzelfde als 't geen men in,-gevn
Nederland kaplaken heet.
Beuveau, Beveau, Biveau m., z. BEAU-

VEAU.

% Beuvoter, v. n. (fam.) , beter BUV0TTER.
t Beuivrage, m., nu BREUVAGE, Z. aid. -- Ook

z. v. a. ABREUVOIR.

Beuvrine, f. [Com.] Grof paklinnen n.
t Bevande, T. Drank m. ; bier n.
lievean, m., z. BEAUVEAU.

Bévue, f. Verzien n., verziening, misziening,

dwaling, vergissing, mistasting f., misgreep m., mis stelling, feil f., uit onachtzaamheid of onwetendheirt
begaan; in gemeenzame taal: een bok, flater m.
Bey, m. Bey, Beg, heer m., titel, dien de
Turken aan den gouverneur eener stad of provincie geven; hij wordt ook achter den eigennaam
geplaatst om een' man van rang aan te duiden; 't is
ook de titel der vorsten van Tunis en Tripoli. -Beylerbey m., B e g 1 e r b e g, eig. heer der heeren,
opperstadhouder van een groot landschap in Turkije.
Bez, m. [Minér.] Zilte dropsteen of stalaktiet m. — [ Tech.] Naam der zoutstukken, die men
in de ovenasch der zoutmakerijen vindt.
Bezan, m. [Com.], Bengaalsch katoen n.
Bezant, Bezante, z. BESA:NT, BESANTE.
Bezeaii, m., z. BISEAU.
Bezestan, Bezestin, m., Z. BASISFAN.
Bezet, m., z. BESET.
Bezette, T. Sterk met cochenille geverwd dun

linnen n., spaansch of levantsch floers n., blanketsel- of verflapjes n. pl. tot roodblanketten, tot het
kleuren der confituren, geleien enz.
Bezetta, f. [Bot.] Naam van den croton tinctorium of verwers-króton, die 't lakmoes oplevert.
Bezette, f. [Com.] Fijnkrip uit de Levant.
Bezi, Bézier , z. BESI, BESIER.

Bézoard, m. Bezoar, bezoarsteen m. , een,
steenaardig ligchaam, dat men in de maag en het
darmkanaal van verscheidene dieren (b. v. de bezoarantilope of -gazelle, chèvre du bézoard) aantreft,
en waaraan men weleer eene buitengemneene kracht
als geneesmiddel en tegengift toekende; in 't Oosten
worden zij nog als zoodanig hoog gewaardeerd.
Tegenwoordig geven de veeartsen dien naam aan
de haarballen m. pl. (ugagropiles, bulithes) in de
maag der herkaauwende dieren.
Bézoardine, f. Bijzondere zelfstandigheid, die
de basis der oostersche bezoards uitmaakt.
Bézoardigeie, adj. [Pharm.] Wat de ezgen,schappen van den bezoar heeft, wat bezoar bevat:
Renrede b-, bezoardisch middel, versterkende en
giftwérende artsenij; — toenaam door Guyton-Morveau aan 't piszuur (aside urique) gegeven.
Bezoehe, f., z. BESOCHE.
Bi ('t latijnsche bis). Voorvoegsel bij vele woor-

den, waardoor hunne beteekenis verdubbeld wordt,
tweemaal, dubbel, b. v. biarticulé, adj. dubbel geleed,
met twee geleidingen voorzien; biarséniate m., dubbel
arsenikzuur zout, een zout, waarin het arsenikzuur
tweemaal zooveel zuurstof bevat als de basis.
Biain of Bian m. [Ans. Cout.] Heel endienst f.
van menschen en vee.
Biais, m. Schuinte, schuinschheid, scheefheid f.:
— [Arch. ] Scheeve hoek m., scheeve zijde, scheeve
lijn f.: het geeren van een gebouw, van een' gevelof middelmuur, waardoor het vlak der vertrekken
Beene regthoeken maar trapeziums vormt : Le bde ce tour est désagréable a l'oeil, de scheefheid (het
geeren) van dien muur mishaagt het oog. B- gras.
het geeren met een stompen hoek; B- maigre, het
geeren met een' scherpen hoek. Eviter, Sauver un
b-, eene scheeve zijde, een' scheeven hoek vermijden,
verbergen (maskéren). - [Cout.] Schuine strook f.
als sieraad op vrouwenkleederen, bid , bi ë e t j e n.
— ( fig. en fam.) Wijze van eerre zaak te beschouwen of aan te vatten : Le tout est de prendre le
bon b-, 't komt er maar op aan, de zaak bij 't regte
eind aan te grijpen. Prendre une affaire du bon
b-, du mauvais b-, de toes les b-, eene zaak van
de regie, van de verkeerde, van alle zijden beschouwen of aanvatten. -- Omweg, uitweg m. , zijde;

,

BIAISEMENT
lingsch middel n., kunstgreep f., om in iets te si
Gen: Cot homme cherche toujours des b-, pol
atteindre son but, die man zoekt altijd bijwege
omwegen om tot zijn doel te komen. - DE BIAI
EN BIAIS, loc. adv. Schuin, schuins, scheef, dwar
overdwars; [Arch.] geerend: Cowper une étoffe c
b- en b-, eene stof schuins, overdwars doorsnijde
doorknippen. Vous allen de b-, coupez de droit f
gij gaat (snijdt, knipt) scheef, volg den draad. Co'
per de bon b-, de mauvais b-, naar de repte, na(
de verkeerde z- de schuins doorsnijden. Cette than
bre est de b-, die kamer geert. — ( fig. et fain
Prendre qn. de b-, iemand van de repte zijde aa
vatten; op eerie sluwe wijze bij iemand zijn do
bereiken. Regarder qn. de b- , iemand over di
schouder, van ter zijde, met minachting aanzien
5 Biaisenient, m. Scheeve stand m., het schee
gaan, scheefloopen; — (fig.) draaijerij f. , omwe
streek m.
Biaiser, V. n. Schuin of scheef zijn, schw
of scheef loopen; geeren, niet winkelhaaksch zijti
(van gebouwen , muren enz.) : Ce cbemin, eet
allée biaise, die weg, die laan loopt scheef. Ce mu
vette chambre biaise, die muur, die kamer geert. ( eg. et fam.) Omwegen gebruiken, lavéren, ni
regt door zee gaan er onder draaijen: I1 ne faut p(,
b- avee vet homme, men moet niet dien man geel
omwegen maken, geen kromme wegen gaan, zich nip
met uitvlugten behelpen. La prudence exige que
quefois qu' on biaise, de voorzigtigheid:pebiedt sore
dat enen lavére, langs zijwegen tot zin doel zoel
,

te komen.

Biaiseur, m. (fig. et fam.) Vriend van omwegei
laveerder, draaijer m.
Biantbouées of Ecoroes, f. pl. [Corn.] B
ambonies f. pl., oostindische weefsels uit boombas;
schorszijde f.
Bian, M. z. BIAIN.
Hiarchie, f. [Pol.? Dubbelregéring, mederegi
,ring, mede - regentschap, f.; — de waardigheid va.
biarch. — Biargiie, m. Opziener over de leveni
middelen aan 't hof der grieksche keizers.
Biarséniate, ni. [Chico.], z. onder BI.
Biarticiilé, e, adj. [H.. n.] z. onder BI.
Biasse, f. Ruwe Levantsche zijde f.
Hiatoniique, adj. [Chico.] Wat onder gelij,
volumen tweemaal zoo veel atomen bevat als ees
ander ligchaam van gelijke zarnenstelli.ng.
Biatn, m. [H. n.] Een der volksnamen va;
den ortolaan.
Bibace, adj. ni. [Archéol.] Bijnaam, onder
welken men Hercules aanduidt, wanneer hij me
eene drinkschaal in de hand wordt voorgesteld
drinker, drinkebroér, b i b ax m.
Bibacité, f. Drinklust, dranklust m., gezind
beid tot drinken.
Bibaux, of Petaux, m. pl. Naam van voor.
malige soldaten of partijgangers, die met boog er
,

lans gewapend waren.

Bibe of Bib, m. [H. n.] Soort van kabel.
jaauw m.
Biberon, m. Pijpkannetje, tuitpotje n. , zuig

tul f., ten gebruike van jonge kinderen en-flesch,
ook van zieken.
BIBERON, m., -NE, f. Drinke
broér, fepper, dronkaard, zuipee, zuiplap m., fep.
ster, zuipster f.
Bibi of Bi bis, m. Kleine vrouwenhoed m., die
voor weinige jaren in de mode was.
Bibion, m. [H. n.] Vlieg f. van 't geslacht der
tweevleugeligen. B- du printemps, Maartsche vlieg;
(ook: mouche de St. Marc ge/weten); B- d'été,
-
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tevens de letterkundige waarde daarvan weet te beoordeelen, b i b l i o g r a a p h m.
Bibliographic, f. Boekenkennis f., dein- en
uitwendige kennis en beschrijving van boeken en
oude handschriften. — Bibliographigiie, adj.
Boekenkund ig , boekbeschrijvend , b i b l i o g r ap h i s c h: Dictionnaire b-. — Bibliographiquenzent, adv. Naar b-ibliographische orde, vol
regels der boekbeschrijving: Un catalogue-gensd
ran gd b-.
Bibliolathe, m. (eig. boekenvergeter) Iemand,

die veel boeken bezit zonder ze te kennen; ook iemand, die zoo vele boeken heeft geschreven, dot hij

hunne titels zich zelf niet meer kan herinneren.
Bibliolatrie, f. B ij belaanbidding, bijbelvergoding f.

Bibliolithe, m. [Minér.] Kalkachtige schilfer-

steen m., die indrukken van plantenbladeren ver
welks schilfers hem 't voorkomen van de-tone
bladen eens boeks geven, boeksteen, b i b Ii o li t h ni.;
— ook de naam der door vulkanische uitbarstingen

verkoolde handschriften.
Bibliologie, f. Boekenleer f., kennis van de
régelen der bibliographic, voorbereidende weten
Verhandeling f. over-schapvndebilogr.—
de verschillende uitgaven des bijbels.
Biblioloque, m. Hij, die de bibliologie of boe kenleer verstaat, b i b l i o l o o g m.
Bibliolyte, m. Boekvernieler m.
Bi bliou ancie, f. Boekwigchelarj, bijbelwaar zeogerij f., het waarzeggen uit toevallig opgeslagen
bijbelplaatsen. — Biblioni ancien, m., -ne, f.
.Jzjbelwaarzegger. m., - zegster f.
Bibliornane, m. .11lernjverigst boekverzamel a a r, overdreven liefhebber van boeken, boekengek,
boekenzet, bibliomaan m.
Bibliomanie, f. Boekenzucht, hartstogtelijke
lie f hebbei ij f. voor boeken, minder om ze te lezen
en te beoefenen, dan wel om ze te bezitten en cr
mede te pronken.
Bibliomappe, f. Atlas m., kaartenboek n,
Bibliopégiste, m. Boekbinder m.
Bibliophile, m. Boekenvriend m., minnaar
van goede boeken, verzamelaar van zeldzame era
goede werken, van de beste, naauwkeurigste uit
-gaven.
Biblioph ilie, f. Boekenliefde f., verstandige

liefhebber# voor boeken.

Bibliopole , m. Boekverkooper, boekhande

laar m.

Bibliotaete, m. Bangschikker m. van boeken.

Bibliotaphe of Bibliotaphte, m. Boeken -

begraver, boekenvrek m., hij, die boeken bezit, maar
ze noode of nooit aan anderen ten gebruike afstaat.
Bibliothéeaire .,m. Boekenbewaarder, biblio th e e a r i s m., opzigter en beheerder eerier boekerij
Bibliothécononmie, f. Kunst om eene boekerg,
te rangschikken en te beheeren.

Bfbliothèque, f. Boekenzaal, boekenkamer,
boekenkast, boekverzameling f., boekenschat, boe
i b l i o t h e e k f. --- (fig.-kenvoradm.,bj
et fain.) C'est une b= vivante, ambulante, hij is
eerie levende, wandelende boekerij, hij heeft eerie
uitgebreide boekenkennis. C'est une b- renversée,
hij heeft veel gelezen, maar zonder orde of naden
zijn hoofd is een verward magazijn van boeken.-ken;
B- bleue, verzameling van sprookjes, blaauwboekjes.
Biblique, adj. Bijbelsch; schriftmatig. Société
b-, bijbelgenootschap n.
Biblis, m. [H. n.] Naam eener zwaluwsoort
met ongevorkten staart. — Dagvlinder van 't geslacht der stofvleugeligen in Brazilië en op St.

zomervlieg, (ook mouche de St. Jean genaamd).
Bible, f. Bijbel m. , de heilige Schrift f., de Thomas.
gewijde boeken n. pl., het oude en nieuwe Testament.
Bibliste, m. Hij, die alleen den tekst der Schrift
Bibliatrigne, f. Kunst om beschadigde boeken als geloofsregel erkent en aan de overlévering geen
te herstellen.
gezag toekent, biblist , schriftvereerder in.
Bibliognosie, f. Boekenkennis, boekenkunde f.,
Biblistigne, f. Kennis van de verschillende
kennis van 't. geen degeschiedenis der boeken, hunne uitgaven en overzettingen des bijbels, b i b l is t i e k f.
-titels, den tijd hunner verschillende drukken, de
5 Bibliugniansie, f., z. BIBLIATRIQUE.
plaats der uitgave, de namen der uitgevers, druk
Bibor.ate, m. [Chico.] Dubbel boraxzuur zout n.
-kersnz.
betreft.
Bibossu, e, adj. [H. ;n.] Dubbel gebult, niet
Bibliognoste, m. Boekenkenner , b i b l i o- lubbelen bult.
gnost.
Bibus, m. (pr. hi-Puce) (fam.) Minachtend
5 Bibliognostigae, f., z. BIBLIOGNOSIE.
woord, doorgaans met de gebruikt: C'est une afBibliographe, f. Geleerde boekenkenner, boek
faire de b-, 't is een niets beduidende zaak, 't is
vodderij.
hij, die niet enkel in de kennis van-vorschem.,
de boeken, van hunne verschillende uitgaven enz.,
Bicapsulaire, adj. [Bot.] Met dubbel zaad ook in de oude handschriften , ervaren is, maar Buisje.
-
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Bicarbonate, m. [Chim.] Dubbelkoolzuur
Bident, m. [Bot.] Plant met bloemen, welker
zout n. --- Bicarboné , e, adj. Hydrogène b-, rand of limbus twee tanden heeft; gaffelkruid n.,
dubbele koolwaterstof f. (die op dezelfde hoeveelheid tweetand m. — [Agric.] Tweetandige vork f.
waterstof tweemaal zoo veel koolstof bevat als de
Bidenté, e, adj. [Bot.] Tweetandig, dubbel
koolwaterstof. -- Bicarbure, f. Dubbele koolverook qebézigd van de dieren, wier bek of-tandig;
binding f.
snavel van twee tanden of eene dubbele inkerving
Bicaudé, e, adj. [H. n.] Dubbel gestaart, niet is voorzien, en van de voelsprieten der insecten als
twee staartvormige aanhangsels.
zij aan beide zijden getand zijn.
Bidet, m. Klein rijpaard n., klepp er, hit m.,
Bicéphale, adj. Tweehoofdig, met twee
hoofden.
hitje n., kid, negge f., Double b-, dubbele hit. (fig.
llieéphalié, f. [Méd .] . z. DIPLOGENESE.
et fam.) Pousser son b-, zijn' gang gaan, zijne zaak
Bieéphalinm, m. (pr. —li-ome) [Méd.] Naam met ijver doorzetten, zijn fortuin maken. — Waschvan een groot hoofdgezwel o f uitwas, dat als 't ware kuipje, vrouwen-badkuipje n., — Soort van leueen tweede hoofd vormt.
ningstoel m. — Palmhouten gereedschap der wasBiceps, m. [Anal.] Tweehoofdige spier f.
kaarsmakers, uitholder m. — Soort van voorma
t Bicétre, m. (verbastering ^ van bissexte) On— B- á vis, schroefstok m., hand--ligezakpstof.
heil, ongeluk n., ramp f . -BICETRE , m. (verbaste- schroef f. der scheedemakers.
ring van Winchester) Naam van een gesticht voor
Bi d o, z. BIDEAU .
ouden, zwakken en krankzinnigen nabij Parijs.
Bidon, m. [Mar.] Kit f. of emmer m. in de
Bicétreux , -euse, adj. Rampspoedig, onge- bottelarij; houten drinkkan f., die den drank voor
,
lukkig.
s' man bevat. — [Mil.] Blikken veldflesch f.; —
Bicharriere, f. [Pêche] z. BIECHARRIE.
ttzngwerpige geweerkogel m.
Biche, f. [H. n.] Hinde, hertekoe f., het wijfje
Biéeharrié, m. of Bicharrière, f. [ Pêche]
van 'theet. Faon de b-, hertekalf, jong hert n. — Schakel, elft- en zalmnet n., op de Dordogne in
[Tech.] Pied de b-, naam van verschillende ge gebruik.
welker vorm aan het einde eenige-redschapn,
Biécussonné, e, adj. [H. n.] Met een dubovereenkomst met een' hindevoet heeft, koevoet m., bel schild gewapend, dubbel geschubd.
zeker tandmeesters gereedschap. Table a pieds de
Bief of Biez, m., Waterloop m., waardoor
b-, tafel met van onderen buitenwaarts omgebogen het water op het rad eens molens wordt gevoerd.
pootera. — [H. n.] Blaauwe haai m.; — tonijn, maBieffe, f. [Agric.] Zwarte, onvruchtbare aarde f.
kreel m. ; -- schalebij ter m.
Bielle, f . [Mécan .] Zouten of ijzeren hefboom m.,
Bieheries, f. pl. [Mar.] Roeiplanken f. pl. van die aan eene machine de beweging mededeelt, wip eene galei.
stok m.
Bichet, m. [Bot.] Or lean- of roekoe -boom m.;
Biellouge, m. [H. n.] Synoniem met BELUGUE.
— naara, eener oude fransche graanmaat. — Liet regt
Bien, m. Het goede, al wat nuttig, voordeelig,
van
't
geen
bij
die
aangenaam is, wat vermaak of genoegen verschaft,
of marktgeld, dat betaald werd
maat werd verkocht, heette bichetage.
wat aan 't geluk toebrengt: goed, welzijn n., wel-

Bichette, f. (vroeger ook bicheteau m.) Jong

eener hinde, jonge hinde. — [Pêchel Soort van
sleepnet n.
Bieho, m. [H. n.] Huidworm m., in bsrazilië
en Peru.
Biehon, m., -ne, f. Leeu2{^tje n., Bolognezer
hondje, Maltezer hondje, klein langharig hondje n.
Bichonné, e, adj. (en part. passé van bichonner) Gekruld: Tête b-e, cheveux b-s.
Bicbonner, V. a. Krullen, kroezen, het haar
zoodanig opmaken, dat het eenigzins naar den kop
van een leeuwtje gelikt; — (fig.) opschikken, optooijen. - SE BICHONNER , zich op schikken
Bichroniate, m. [Chim.] Dubbel chromiumzuur zout, dubbel chromaat n.
Bicipital, e, adj. [Anat.] Wat de tweehoofdige spier betreft.

vaart f., welstand m., voordeel, nut n., weldaad f.:
Il faut rendre le b- pour le mal, men moet het

kwaad niet goed vergelden. Le souverain b-, het
hoogste goed Les b-s du corp s, de ligchamelijke
goederen: gezondheid, kracht. Les b-s de l'esprit,
de bekwaamheden, talenten. Les b-s de l'âme, de
deugden. Les b-s terrestres (passagers, temporels)
de aardsche (vergankelijke, tijdelijke) goederen. Le
b- public, het algemeen welzijn, 's lands welvaart.
Faire le b-, weldoen, het goede doen. Faire du ha qn., iemand goed doen, weldoen, hem dienst,
hulp bewijzen. Cette pluie fera du b- aux prairies,
die regen zal 't weiland goed doen. Dire du b- de
qn., goed van iemand spreken. Vouloir du b- a qn.,
iemand goedgunstig zijn, iemands nut of voordeel
beoogen. La paix est un grand b=, de vrede is eene
groote weldaad. — (Prov. et Loc.) Nul Bien sans
Biele, z. BIGLE.
peine, g Bene rozen zonder doornen, geen lief zon
Bicoeq, Bieoq, m. [Arch.] Derde voet m.
leed. B- vous fasse! Grand b- vous false wel-der
bekome het u ! Mener une affaire it b-, eene zaak
van een' bok of krikkemik.
doen slagen. Arriver, venir à b-, gelukken, gedijen,
Bicolore, adj. Tweekleurig.
Biconcave, adj. Dubbel-holrond, aan beide slagen. Changer en b-, beterworden. Parlerde qn.
zijden hofrond.
en b-, gunstig, voordeelig van iemands reken. Cela
Bieonjugué, e, adj. [Bot.], z. BIJUGUE.
ne me touche ni en b- ni en mal, dat gaat mij niet
Biconvexe, adj. Dubbel bolrond, aan beide zij- in 't allerminste aan.. Ii a pris mon avis en b-, hij
heeft mijnen raad goed opgenomen. Bien nous en
den bolrond.
Bieoque, adj. Kleine, slechte vesting f., slecht grit d'etre muni d'argent, 't was een geluk voor
ons, dat wij van geld voorzien waren. — Goed,
versterkt stadje; - nietig huisje, nest, krot n.
Bicorue, adj. [H. n., Bot Tweehoornig, met vermogen n., bezitting, have f., eigendom m., midtwee naar horens gelijke punten. — BICORNE , m. delen n. pl. Avoir, acquerir du b-, vermogen (forTweehoren m., zekere ingewandsworm; — naam tuin) bezitten, verkrijgen. Dépenser son b-, zijn
eener familie van planten, welker sto fkolfjes van vermogen doorbrengen. Laisser a qn. de grands b-,
aan iemand groote rijkdommen, groote goederen,
twee groote punten zijn voorzien, martinie f.
Bicornis, m. [Anat.] Uitstrekkende spier van een groot vermogen nalaten. Aimer le l_t-, aan de
rijkdommen gehecht zijn, het tijdelijke beminnen.
den arm, tweehoornige spier f.
Bieornu, e, [Bot.] Tweehoornig, met twee Le b- d'autrui, het goed, de bezitting van een
horens
bezet.
ander, eens anders eigendom. Etre séparé de
punten of
Bicotyledone, adj. [Bot.] z. DICOTYLEDOBE. corps et b-s, van tafel en bed gescheiden zijn. —
[Prat.] B-s acquets, aanwinsten, aangeërfde goedeBicqueter, V. n , z. BIQUETER.
Bicuspids, e, adj. [H. n., Bot.] Wat met ren, aangewonnen goederen; B-s adventifs, goederen, die men bij toeval bekomen heeft; B-s allodiaux,
twee punten eindigt, tweepuntig.
Bicyanate, m. [Chim.] Dubbel cyaanzuur- of vrijeigene, onleenroerige, allodiale goederen; B-s a
venir, toekomstige goederen, goederen, die men, te
blaauwsto fzuur zout.
Bidactyle, adj. [H. n.] Tweevingerig, twee- wachten heeft; B-s apportés, aangebragte goederen;
B-s celés, verzwegen, verholen goederen; B-s commuteenig (van vogelen).
.

.]

Bidauct, Bidanet, Bidanet, m. [Tech.]

Schoorsteenroet n., waarvan de verwers eene bruine
verw bereiden.
Bideau of Bido, m. [Mar.] Zeil n., dat, wanneer het bijstaat, op den mast ligt. Aller it b-, faire
un b-, bijleggen. Croix á b-, kruisklamp.

naux, gemeente-goederen: B-s communs, gemeen

goederen; B-s du clergé, geestelijke goe--schapelijk
deren; B-s de la couronne, kroongoederen; B-s domaniaux, domeingoederen; B-s dotaux, huwelijks
B-s ecclésiastiques, kerkelijke goederen; B-s-goed;
d'église, kerkgoederen; B-s emphyteotiques, goede-
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ren in er/pacht; B -s échus par succession, aanbestorven goederen; B-s fiefs, leengoederen; B-s immeubles, ontilbare goederen, onroerende goederen; B-s
indivis, onverdeelde goederen; B -s libres, onbezwaarde goederen; B-s meubles; roerende goederen;
B-s paraphernaux, goederen, die eene getrouwde
vrouw bij erfenis enz. verkrijgt. B-s patrimon iau x,
ouderlijke erfgoederen; B -s propres, goederen, die
een echtgenoot persoonlijk toebehooren; B -s ruraux,
handgoederen; B-s vacants, onbeheerde goederen. —
(Loc. fig. et prov.) Ce jeune homme sent son b-,
men ziet het dien jongeling aan, dat hij van deftige
afkomst, van goeden huize is. I1 ne me restalt pour
tout b- qu' un pot de boil, er bleef mij niets over
dan een houten pot. B-s de fortune passent comme
la lune, de fortuin is veranderlijk als de maan.
Un b- acquiert 1,n- (acquierl l'autre), met geld wint
men geld, wie wat heeft, krijgt meer. B- n'est connu, s'il n'est perdu, nadat men iets verloren heeft,
leert men 't eerst regt waardéren. Tous b -s sont
communs, it n'y a maniere que de les avoir, alles is
te krijgen, 't komt err maar op aan, hoe men't aan
en commun ne fait monceau, gemeenschap -legt.B
goed gedijt niet. Le b- vient en dormant,-pelijk
de fortuin komt in den slaap. — [Mar.] Le valsseau a péri corps et b. s, het schip is met man en
muis vergaan. — Somtijds wordt Bien in den zin
van landgoed genomen: 11 vit sur son b-, hij leeft
(woont) op zijn landgoed, zijn buiten. (fam.) Avoir
du b- au soleil, Avoir du bon b-, liggende goederen (landerijen, huizen) bezitten. — Regtschapenheld, eerlijkheid, deugd f.: Un homme de b-, een
regtschapen, braaf, eerlijk man. Ce sopt des gens
de b-, het zijn brave, regtschapene lieden. Ce jeune
homme se porte au b -, die jongeling neigt zich ten
goede, tot deugd. (fain.) Ii la volt en tout b- at en
tout honneur (of en tout b- tout honneur), hij
bezoekt haar in alle eer en deugd.
FIEN, adv. de manure. Wel, goed: I1 se porte
b-, très b-, hij vaart wel, zeer wel. II est b- dans
ses affaires, zijne zaken staan (gaan) goed, het staat
goed met z- jne zaken. Un homme b- fait, een wel
Une femme b- mise, eene wel (fat--gemaktn.
soenlj k) gekleede vrouw. Ce jeune homme est b-.
die jongeling is hubsch, heeft een aangenaam voorkomen. Ces jeunes gens soot b- ensemble, die
jonge lieden staan met elkander op een' goeden voet.
11 est b-, het past, betaamt. C'est biera, C'est fort
bien of enkel Fort bien ! goed, zeer goed, best ! (als
uitdrukking van goedkeuring, van toestemming,
somtijds ook iron. en als verwijt). Bien faire, Faire
Bien, als een braaf, regtschapen mensch handelen.
(iron.) II vous sled b- (eest bien it vous) de me
reprocher vutre malheur, 't staat u fraai, ing uw
ongeluk te verwijten. Nous voilà boen ! nu zijn we
er fraai aan toe ! Daar zitten we nu in den brand
( an verlegenheid)! — Bien, even als 't nederd. w e 1,
beteekent soms zoo veel als: omtrent, ongeveer,
bijna, en staat in andere uitdrukkingen bij w-gze
van stopwoord of om zékeren nadruk aan 't ge
te geven. Ii a b- un an qu'il est parti, 't-zegd
is wel een jaar geleden, dat hij vertrokken is. II
est b- deux heures, 't is omtrent twee ure. 11 y a
b- dix lieues d'iei k Amsterdam, Amsterdam ligt
wel tien uren van hier; — Voulez-vous b- me dire
cela, wilt ge mij dat wel eens zeggen ? Aurait-il
b- la hardiesse? zou hij de stoutheid wel hebben ?
Je Ie sais b-, ik weet het wel; Je men doutais b-,
ik merkte 't wel, ik had het wel gedacht. Je le vieux
b-, ik mag 't wel lijden. (Loc. prov.) Le mieux est
l'ennemi du b-, men bederft wat goed is door 't
beter te willen maken. Qui b- aime, tard oublie,
regte liefde vergeet niet ligt. Qui b- est ne se bouge,
wie een goed plaatsje heeft, blijve stil zitten. Qui
b- fera, b- trouvera, weldoen geeft rente, wie goed
doet, goed ontmoet. B- meurt, qui volontiers meurt,
wie gaarne sterft, sterft gerust. B- dire fait rire,
b- faire fait taire, bij geestiq e gezegden lacht men,
bij goede daden zwijgt men. B- poussé longuement
cbancelle, na een' duchtigen stoot, waggelt men
lang. B- venu qui apporte, z. APPORTER. Qui bien
aime, Bien chátie, Z. AIIIER. - BIEN, adv. de quantité. Zeer, veel: 11 se lève b- matin, b- tard, hij
staat zeer vroeg, zeer laat op: 11 est b- malade,
hij is zeer ziek, ernstig ziek. I1 y avait bien du
monde au spectacle, er was veel volk in den
schouwburg; Vous leur faites b- de l'honneur, gij
doet hun veel eer aan; B- des gens pensent, vele
,
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lieden meenen; B- d'autres (niet b- des autres)
disent , vele anderen zeggen. B- entendu que...
Wel te verstaan dat... 11 est b- entendu, barrêté que nous signerons demain, 't is uitdrukkelijk afgesproken, stellig bepaald, dat wij morgen
zullen teekenen. Vous voilà maintenant b- avert!,
nu zijt ge nadrukkelijk gewaarschuwd. — BIEN ET
BEAU, loc. adv. Terstond, dadelijk: A peine arrivé,
vous sortez bien et beau, pas zijt ge aangekomen
of gij gaat terstond weder henen. - EH BIEN, HE
RIEN, loc. interj. Wel, wel nu: Eh Bien, qu'en diles vous? wel nu, wat zegt ge er van? Hé bien,
continuez, nu, ga voort! — Ou RIEN, loc. conj. Of
wel: Son silence etait le résultat de sa confusion
oil bien de sa modestie, zijn zwijgen was 't gevolg
zijner verlegenheid of wel zijner zedigheid. — BIEN
QUE, loc. conj. (met den subjonctif) Hoewel, alhoewel, ofschoon: B- qu'il soit pauvre, it se pique
d'honneur, ofschoon hij arm is, staat hij op zijne
eer. — SI BIEN QUE, loc. conj. Zoodat, zoodanig
dat: On donna partout des ordres, si b- quá buit
heures tout fut prèt, men gaf allerwege bevélen,
met dat gevolg, dat alles ten acht ure gereed was.
Bien-aimé, e, adj. Welbemind, zeer geliefd.
Ook als subst.: welbeminde, m. en f. Ii (Elie) est
le b- (la b-e) de sa mère, hij (zij) is de lieveling
m. en f., de oogappel m. van zijne (hare) moeder.
Mon b -, mijn minnaar; Ma b-e, mijne minnares.
Bien-aise, adj. Weltevreden, verblijd, vergenoegd, zeer blijde: J'en suis b-, dat verheugt mij
zeer, dat is snij zeer lief. — Ook als subst. ni.: (fam.)
Laisser les parler tout leur b-, laat hen praten,
zoo lang en zoo veel ze willen.
Bien-dire, m. (fam.) Gemaakte (gea fecteerde)
welbespraaktheid f.: Il est sur son b-, hij wil nu
eens regt zijne welbespraaktheid toonen. (In eene
andere beteekenis schrijft men het veelal zonder
koppelteeken: Le bien faire vaut mieux que Ie
r

bien dire) .
t ,Bien-disance, f. Welsprekendheid f.
t Bien-disant, e, adj. Welbespraakt, wel

wie sierpk en met gemak spreekt; —-spreknd,
ook gebruikt voor goedsprekend, in tegenstelling
met kwaadsprekend (médisant).
Bien-ètre, m. Welzijn, welvaren, welwezen n.,
welstand n., welvaart f., ruim bestaan n., behagelijk gevoel van welbevinden.
Bien-faire, v. n. Het goede doen, goeddoen,
goede werken doen, het goede betrachten. — Ook
als subst. m. gebezigd (en dan doorgaalis zonder
koppelteeken geschreven): Le b- faire vaut mieux
que Ie bigin dire.
Bienfaisance, f. (In gemeenzamen stijl spreekt
men uit bien -fe- sauce) Weldadigheid, geneigdheid
tot weldoen, milddadigheid f.
Bienfaisant, e, adj. (In gemeenzamen stijl
spreekt men uit bien -fe-sant) . Weldadig, weldoend,
milddadig: Tout mortel b- approche de Dieu même,
elk weldadig sterveling komt der Godheid zelve
naderbij. — Het wordt ook van zaken gebezigd: La
b-e nature, - de weldadige natuur: Une rosée b-.
een heilzame dauw; Des mains b-s, milde handen.
Bienfait, m. Weldaad, gunst, goedheid, goede
dienst f. ; nut, voordeel n. Combler qn. de b-s,
iemand met weldaden, gunsten, goedheden overla den. Les b-s de la science, de voordeelen, vruchten
der wetenschap. — (Prov.) tin b- n'est jamais
perdu, eerre goede daad gaat nooit verloren, wordt
vroeg of laat vergolden. Les injures s'écrivent sur
l'airain et les b-s sur Ie sable, Z. AIRAIN. - BIENFAIT, E, adj. Welgemaakt; goed uitgevoerd, schoon.
(Men schrijft doorgaans bien fait).
Bienfaiteur, m., -trice, f. Weldoener m.,
weldoenster f.
Bien-fonds, m Onroerend goed, vastgoed,
grondbezit n. (doorgaans in 't meervoud gebruikt):
Il est riche en biens-fonds.
Bienheureux, ease, adj. Zeer gelukkig,
hoogst gelukkig; welzalig, gelukzalig: Depuis ce
b- moment, sedert dat gezégend oogenblik. Le eiel
est le séjour des ámes b- euses, de hemel is 'tver-

blijf der gezaligde zielen, der gelukzaligen. In dezen
laatsten zin wordt het ook als subst. gebezigd: Le
séjour des b-, ( Staat bienheureux bi een werk
dan wordt Bien bijwoord en van 't adj.-word,
heureux gescheiden: II est bien heureux den être

échappé.)

Biend oint, m. [Bot.] Soort van benzoë-boom m.
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BIENNAL

Biennal, e, adj. (pr. bi -èn-nal) Tweejarig,
wat twee jaren duurt (een ambt, eene waardigheid,
een, octrooi, en dgl. — Bienne, adj. ]Bot.] z. BISAN UEL).

Bienséaniment, adv. Welvoegelijk.
fienséanee, f. Welvoegelijkheid, betamelijk
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voegzaamheid, fatsoenlijkheid, f., wat door-,heid
de vastgestelde zeden en gebruiken gevorderd wordt.
Observer, garder la b-, les b-s, de welvoegelijkheid
in acht nemen. Manquer a la b-, aux b-s. Pècher
contre la b-, choquer la b-, tegen de welvoegelijk
tegen de regels der betamelijkheid zondigen.-heid,
Agir avec b-, welvoegelijk, fatsoenlijk handelen..
La b- du style, de gepastheid van den stijl. —
Etre à la b- de qn., iemand wel passen, wel geldgen komen, goed aanstaan: Cette place serait à
votre b-, die post zou u wel lijken. Cette maison
est It votre b- par sa position, dat huis past u
door zijne ligging. I1 s'en rend maitre par droit de
b-, hij eigent het zich toe, omdat het hem wel
aanstaat.
Bienséant, e, adj. Welvoegelijk, betamelijk,
voegzaam, fatsoenlijk, passend, gepast: Une telle
réponse est peu b-e, zulk een antwoord is niet
zeer welvoegelijk, betamelijk enz.
t Bien-tenant, e, adj. [Prat.] Goedbezittend,
wie de goederen eener nalatenschap onder zich heeft.
— Ook als subst.: Les Iiéritiers et bien-tenants,
de erfgenamen en goedbezitters. — t Bien-tenue, f. Goedbezit n.
Bient ®t, adv. Welhaast, weldra, eerlang, binnen kort, binnen weinig tijds, alras, straks, haast,
spoedig: Je reviendrai b-, je serai b- de retour, je
serai b- revenu, ik zal weldra terugkomen, weder
hier zijn. Cela s'oublie b-, dat wordt al spoedig,
alras versreten. (Loc. fam ) Cela est b- dit, dat is
gemakkelijk gezegd, dat laat zich ligt zeggen, maar
moeijel ijk doen. — à BIENT6T, loc. adv. (fam. et
ellipt.) Tot straks (wanneer men iemand vaarwel
zegt om hem welhaast weir te zien.
l- Bienveigner, V. a. Vriendelijk ontvangen,
begroeten.
Bienveillanee, f Welwillendheid, goedwil
goedgunstigheid, genegenheid f., gunstbe--lighed,
toon n. (van een' -meerdere jegens zijn' min (Iere):
Une marque preuve, de li -, een blijk, bewijs van
welwillendheid. Gagner, captiver, se concilier la
b- dun prince, de gunst, toegenegenheid van een'
vorst verwerven.
Bienvelllant, e, adj. Welwillend, goedwillig,
goedgunstig, genegen: I1 s' est mon tré fort b- à mon
égard, hij heeft zich jegens mij zeer goedwillig betoond. Un accueil b-, een gunstig onthaal. Des
paroles b-es, vriendelijke woorden. (Bij de beste
fransche schrijvers is dit woord niet te vinden.)
Bienvenu, e, adj. Welkom: I1 est b- partout,
hij is overal welkom. --- Ook als subst. gebruikt.
Soye-z Ie b-, la b-e, wees welkom. — (Loc. (am.)
On ne serait pas b- à lui dire telle chose, hij zou
't niet wel opnemen, als men hem dat zeide. (Proc.)
On est toujours b- quand on apporte, wie wat
meêorengt is altijd welkom.
Bieravenue, f. Gelukkige aankomst f. ; wel
(bij iemands eerste komst op eene plaats,-komstf.
bij zijne opname in een gezelschap, genootschap enz.):
Payer en b-, donner un repas pour sa b-, zone
welkomst geven, een intreêmaal geven.
t Bienvoulu, e, adj. (en part. passé van 't
verouderde bienvouloir) Welgewild, bemind, geeerd, welgezien.
Biere , f. Bier n. Petite b-, dun bier, nabier,
scharrebier; Double b- of b- double, dubbel bier;
B- de mars, maartsch bier; B- rouge ou Prune,
bruin bier; B- blanche, wit bier; B- mousseuse,
schuimend bier, schuimbier. — (Proc.) Ce nest pas
de la petite b-, 't is geen kleinigheid. - BIERE f.
Doodkist; lijkbaar f.
Bieiisson, m. Beursche wilde peer f.
t Bièvre, f. [H. n.] Oude naam van den bever;
-- volksnaam van de gemeene duikeend f.

BIFEUILLE, f.

[H. n.] Tweeblad n., een weinig bekend plantdier.
Bi[fage, m. Het doorschrappen, uitschrappen;
doorschrapping, uitschrapping f. — Voorheen ook
gebruikt voor het nazien (der rekeningen).
Biffe, f. [Metall.] Valsche steen, valsche diamant,
nagemaakte edelsteen m. — Bedriegelijke schijn m.
Bilfé, -e, adj. (en part. passé van buffer) Doorgeschrapt, doorgehaald, uitgedelgd: Un passage b-.
Biffer, v. a. Doorschrappen, .doorhalen (zoodat
het geschrevene niet meer gelezen kan worden en
te niet gedaan is.) : J'ai bitfé dix lignes, ik heb
tien regels doorgehaald.
Bifde, adj. [Bot.] In tweeën gespleten door
een' scherpen, diepinspringenden hoek: Feuiile b-,
gespleten blad. — Bifidité, f. [Bot.] Splijting,
gespletenheid.
Biflore, adj. [Bot.] Twee bloemen dragend of
bevattend.
I3ifolié, e, adj. [Bot.] Tweebladig, dubbel gebladerd, met twee tegenoverstaande bladen aan den
stengel.
Biforti, e, adj. [Bot.] Dubbel doorboord, met
twee openingen.
Biforine, adj. [Minér.] Tweevorming: Cristal
b-, kristal, dat twee verschillende vormen op zijne
zijden vertoont. — [Bot.] Camomille b-,kamille uit
twee verschillend gevormde bloemen.
Bifurcation , f. Plaats, waar iets zich in
tweeën scheidt, vorks- of tandsgewi ze verdeeling,
splitsing f. in twee takken of tanden,, zoodat zij
eene vork verbeelden, b. v. van aderen, van plantendeelen enz. La b- d' un chemin, d'une riviere.
du tronc dun arbre, de la nacine d'une dent, de
gaffelsgewijze scheiding of verdeelingvan een' weg,
van eene rivier, van den stam eens booms, van den
wortel eens tands.
Bifurque , f. [Bot.] Naam -eener mosplant,
diëranium n.
Bifiirqué, e, adj. (en part. passé van bifurquer) [Bot.] Gevorkt, gal'elsgewis gespleten of
gescheiden.
Bifurquer (se), v. pr. Zich vorks- of gaf
felsgew.vijs in tweeën verdeelen.
Bigaille, f. [H. n.] A1gemeene naam der ge
-vleugd
insecten in deransche koloniën.
Bigame , adj. [Jur.]f Dubbel; gehuwd, big amisch, met twee personen te gelijk door 't huwelijk verbonden: Ii est b-, hij heeft twee vrouwen;
Elle est b-, zij heeft twee mannen. — Ook als subst.
Un, Une b-, een, eene bigamist, hij of zij,
die dubbel getrouwd is. — [ Droit can.] Wee in
tweede huwelijk leeft (na den dood van den eersten
man of de eerste vrouw) .
Bigamie, f. [Jun.] Tweewijverij, tweemanner2,7,
b i g a mi e f. de dubbele echt, het dubbel-huwelijk van
éénen man met twee vrouwen of van ééne vrouw
met twee mannen. -- [Droit can.] Het leven in
tweede huwelijk. B- spirituelle, geestelijke bigamie,
't vereenigen in één' persoon van tutee gelijkaardige,
proves of beneficiën, welker vereeniging verboden is,
zoo als twee bisdommen.
Bigarilde, f. [Bot.] Groote zure oranje-op,.pel m., met eenige knobbelsbezet -Bi raradier m.,
naam van den boom, die deze vrucht voortbrengt.
.
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Bigarelle, f., z.

BIGARREAU.

Bi garré, e, adj. (en part. passévan bigarrer)
Bont, kakelbont, veelkleurig, veelverwig, gespikkeld,
geschakeerd:tofi'e b -e, bontkleurige stof. -- (fig.)
Style b-, bonte stijl, vermenging van edeleen platte
uitdrukkingen en woorden, in 't spreken en schreven. Compagnie b-, bont gezelschap, zulk een, dat
uit personen van verschillende standen, beroepen of
gevoelens bestaat. - BIGAP.RE, m. [Bias.] Naam van
al wat veelkleurig is, bonte vlinder m., enz.— [H. n.]
Naam van eene soort van labberdaan; van eene
brasemsoort, en ook van zekere hagedis.
Bigarreau, in. [Bot.] Bonte spaansche kers f.
— Bigarreautier in. Spaansche-kersenboom m.
Bigarrer, v. a. Bontkleurig of veelverwigmaken, kabelbont verwen of opsieren, schakeren. BBiez, in., z. BIEF.
ses
habits, zich kakelbont kleeden. — ( fig.) B- son
der
verBif, m. [H. n.] Veronderstelde vrucht
eeniging van een' stier met eene ezelin of met eene style, een' bonten stil schrijven, kwalijk bi eenpas merrie.
sen.de schrijfwijzen vereenigen, deftige uitdrukkinJIifère, adj. [Bot.] Tweemaal 's jaars bloeijend. gen met alledaagsche en platte vermengen.
Bi arrure , f. Bontkleurigheid , veelverwigBiferrique, adj. [Cbim.] : Sulfate b-, dubbel
heid f., verscheidenheid van afstekende of kwalijk
zwavelzuur ijzer.
Bifeuille, f. adj. [Bot.] Met dubbele bladen. — bijeenpassende kleuren. — (fig.) Onbehagelijker.

DIGAUDELLE

BILIEUX.

sc5ieidenheid f. B- du 'style, vermenging van edele
en alledaagsche of platte uitdrukkingen en woorden
in 't schrijven en spreken. I1 y a biera de la b- dans
éette societé, dit gezelschap is zeer gemengd, bestzat uit allerlei soort van menschen. — [Fauc.]
B3nte vlekken f. pl. of spikkels m. pl., op 't gevéderte der roofvogels.
Bigandelle, f. Soort van kers f.
Bigazet, m. [Agric.] Soort van hak m. of houveel m. voor 't omwerken der wijngaarden.
Bige, m. [H. anc.] Soort van wagen n. met
twee paarden. — Ook als adj.: Un char, une vollure b-, een tweespannig rijtuig.

kebeenen. gigues de charge, laadboomen op koop

Bigearreyns, m., Bi gearreyne I. [Pêche]

Namen van zekere soort van vischnetten, staand
net n.
Bigéaiiné, e, adj. [Bot.] , z. BIJUGUE.
Bigemme, adj. [Bot.] Dubbelknoppig, met twee
knoppen.
Bigène, adj. [Bot.] Tweemaal bloeijend (van
booroen, die tegen het einde des zomers nieuwe
bladen kregen) .
Bigénere, adj. [Bot.] Uit twee verschillende
soorten voortgekomen, bastaardsoortiq.
Bigérique of Bigerrique, ni. Soort van
ruige wollen mantel nl., dien men weleer droeg.
Bigibbeux, -ease, adj. [Bot.] Met twee
knobbels. _- BIGIBBEUSES, f. pl. Naam eener spinsoort, die op 't onderlijf twee knobbels heeft.
Bigitz, in. [H. n. j Een der namen van den
kievit (vanneau).
Bigle, ad]. Scheel, scheelziend, loensch. — Som
ook als subst. gebézigd: Un, Une bigle, een,-tijds
Bene scheelziende, scheele. - BIGLE m. Engelsche
hazewindhond m.
Bigler, v. n. Scheel zien.
Bigne, f. Buil f., gezwel n. aan 't voorhoofd,
door een' val of slag.— Soort van houweel.
Bignoe, m. [Mar.] Speer, spaak f., wrijfhout n.
— [Pëche] , z. TRUBLE.

Bignonie, f. of Bignone, [Bot.] Bignonia,
trompetbloem, indiaansche jasmijn f. , eene welrieleende plant.
Bigong M. [Mar.] Lyzeilspier f.
Bigorne , Bigorgne , f. [Tech.] Houten
klots f., waarmede de zeemtouwer de vochtige huiden stampt of doorwalkt. — Speerhaak n., tweehoornig aanbeeld n. — [laar.] Kalfaatijzer n., ijzeren wig f., waarmede de kalfateraars de spijkers in
de naden afhakken. — Bigorneau m., verklw.
van BIGORNE.
Bigbrner , V. a. [Tech.] Op den speerhaak of
het tweehoornig aanbeeld rondzetten. - De huiden
met de klots doorwalken.
Bigot, e, adj. Schijnheilig, schijnvroom, fémelend, kwezelachtig, lijn, bijgeloovig vroom. Un
homme b-, une femme b-e ; des airs b-s, des manières b-es. -- Ook als subst: Faire le b-, den fijnvrome spelen, kwézelen. Une vieille b-e, eene oude
kwezel, fémelaarster.
Bigote, f. [Mar. J Rakslede, rakklooten f. voor
den grooten mast op galeijen. — [ Agric.] Soort van
trommel n. met twee vorktanden. — z. ook onder
BIGOT en 't volgend woord.
Bigote, Bi gotelle of Bigotère, f. Knevelbeursje n., naam eener soort van léderen beursje of
zakje, waarin men in vroeger dagen bij 't naar
bed gaan de opgemaakte knevels beveiligde; zoo
ge/weten naar de bigote of bigotère, het aalmoezenbeurs(e n., dat de vrome zusjes van dien tijd
aan den gordel droegen; — ook knevelborstel n.
Bigoter, v. n. Zich als fiijnvrome voordoen:
Cette femme bigote , die vrouw hangt de fijnvrome uit.
Bigotère, f., z. BIGOTE.

Bigoterie, f. Overdreven vroomheid, kwézelarij, témelarj, pilaarbijterij, schijnheiligheid, hui
-chelarijf.
Bigotisme, m. Karakter n. van den fijnvrome;
valsche godsdienstigheid, bijgeloovige vroomheid f.
Bigourelle, f. [Mar.] Ronde naad van zekere
zeilen.
Bigourette, f. pl. [Mar.] Rakklooten voorden
voormast op galeijen; zoomnaden in het doek voor
tenten.
Bigourneau, m. [H. n.l Volksnaam van de
strand- of maanslak, en van eene soort van tarbot f.
Bigue, f. [Mar.] lijnbalken, om te kielen, bok-
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-vardes.
-f- Bigiier, v. a. Builen, verwisselen (eene kaart
in 't spel, een paard enz.)
Bihoreau, m. [EI. n.] Nachtreiger in., nachtraaf f., schildreiger m.
Biiodure , in. [Chinn.] Dubbele iodium-verbinding.
Bijon, m. [Pharm.] Terpentijnbalsem m. ; lorkensap n.
Bijou, m. Kleinood m., kostbaarheid f., juweel,
versiersel n., klein en kostbaar voorwerp tot opschik: Cette femme a de beaux b-x, die vrouw
heeft schoone juweelen , kleinooden. Mettre ses
b-x en gage, zijne kostbaarheden verpanden. —
(Jig. et fam.) C'est un joli b-, zen vial b-, 't is
een lief ding, een engel van een meisje of kind.
Cette maison, cette inontre est un vrai b-, dat
huis, dat, horlogie is allerliefst, is een waar ju
-weltj.
Bijou of Périnet vierge, m. [Com.] Vloei
hars, die zonder insnijding uit den pijnboom-bare
vloeit, maagdenhars f. en n.
Bijouterie, f. Juweelhandel m. , juweliers
pl., juweelen, klei-beropn.;'jwlisaf
pl.
-node.
Bijoutier, m., -ière, f. Juwelier m., -ster f.,
hij of zij, die in juweelen of kostbaarheden handelt.
Bijugué, e, adj. [Bot.] Dubbel gepaard (van
bloemen en blaadjes , die paarsgewijs tegenover
elkander staan) .
Bilagines, f. pl., z. BELLAGINES.
Bilainellé, e, adj. [Bot.] Uit twee plaatjes
of blaadjes bestaande.
Bilan, in. [Com.] Balans f., opmaking en a fsluiting der rékeningen of handelsboeken, staat n.,
dien een koopman opmaakt van ontvang en uitgaaf,
van debet en credit. B- brut, ruwe balans, proefbalans; B- de clóture, slotbalans. — [dur.] Balans,
staat van het actief en passief, het debet en credit
eens koopmaas, die zijne betalingen staakt(failliet
is). Déposer son bilan, zich voor onvermogend tot
betaling verklaren en zijne balans overleggen.
Bilateral , e, adj. '[Bot.] Naar twee tegenovergestelde zijden gerigt (van de deden eenex plant,
die van wee"rszijden aan een middelpunt zijn ge
(fig.) Wederzijds: Contrat Ii-, wederzijds-plats.—
verbindend verdrag, b i l a t e r a a l contract n.
Bilatéralenment, adv. Van twee z jdeui; op
wederzijds verbindende wijze.
Bilboquet, m. Vangertje, vangbekertje, balvangertje n., een bekend kinderspeelgogd. Jouer au
b-, met het vangertje spelen. — Duikelaartje n., een
figuurtje, dat zich, hoe men 't ook wendt of keert,
altijd weder overeind zet. Van daar de verouderde
spreekw.: Se tenir droit comme un b -, zich altijd
regtop houden, als eene kaars staan. I1 se retrouve
toejours sur ses pieds comme un b-, 't komt altijd
weir met hem te zegt, hij komt altijd weer óp de
been (wat verliezen hij ook lijdt). C'est un vrai b-,
't is een regte spring-in-'t veld, een ligtzinnig, wispelturig mensch. Des b-s de 1a fortune, (lelukskinderen, parvenus. — [ Tech.] Verguldstaa fje n.
om het goud te vatten en op te leggen. — Snoutwerk n. (der boekdrukkers), allerlei klein bijwerk.
— Krulhout n. (der paruikmakers). — Ovaal ijzer
(van de justeermachine der munters), om de muntschijven te justéren of tot hun juist gewigt te
brengen. — Balvorm n. (der kaatsbalinakers). —
[Arch.] Steenafval nl.
Bile, f. Gal f., de door de lever afgescheiden
zelfstandigheid. B- aduste on brulée, ontstoken
gal. B- répandue, overloop van gal, plat woord
voor jaunisse o f ictère, geelzucht. — ( f g.) ,Toorn m.,
gramschap, verbittering f., wrevel m.: Emouvoir,
Echauffer la b- á qn. iemands gramschap gaande
maken, hem tot toorn prikkelen. L'áge est venu
tempérer , sa b-, de jaren hebben zijne drift, zijne
oploopendheid bekoeld, bedaard.
Biliaire , adj. [Anat.] Wat de gal betreft:
Pierre b-, galsteen m.
Bilieux , ease, adj. [Méd.] Gallig, galrak,
galachtig, galzuchtig: Tempérament b-, galachtig
gestel m. Personne b-, galijk, galzuchtig mensch.
Fièvre b-, galkoorts. -- (fig.) Toornig, driftig, ligt
geraakt, oploopend, zwartgallig: C'est un homme
b-, 't is een gramstorig, ligt geraakt mensch. Ook
als subst. Les h- sont sujets à de grandes maladies,
.
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BILLONNAGE.

Bilimbi, m. [Bot.] Indische boom met lang

tot eene vergadering, eene tooneelvertooning enz.,
ronde, zuurachtige, smakelijke vruchten,-werpig bewijs van deelneming: B- d'entrée, intreê-, to,gangskaartje; B- de loge, de parterre, loge, paraverrhoe f.
Bilingue, adj. Inscription b-, opschrift in twee terre-kaar je. Prendre un b- au bureau, een briefje
aan 't kantoor halen. B- de loterie, loterij-briefj,;
talen. — Peuple b-, volk, dat twee talen spreekt.
Bilinontie, f. [Bot.] Synoniem van JUSQUTAME. Un b- blanc, een blank, niet beschreven briefje,
Bill, m.- (angl.) Wetsontwerp n. in 't engelsche een niet (in de loterij); un b- noir, een prijs. Fde logement, inlégeringsbrie ffie, biljet van inkwarparlement.
Billard, n. (pr. 1 mouillé) Biljartspel n.; bil tiering. B- de garde, wachtbriefje, bevelbriefje orz
fel, biljart, baltafel, trókta fel f_ ; biljartzaal,-jart de wacht te betrekken. B- de santé, gezondheidsbiljartkamer f., biljarthuis n.: Aimer le b-, van bewijs n. , gezondheidspas m. B- de confession,
't biljartspel houden, gaarne biljarten. Jouer au b-, biechtbriefje, bewijs van afgelegde biecht. Faire tires
biljart spelen. Les blouses du b-, de zakken van les soldats au b-, de soldaten laten loten (om te zier,
de biljart. Allons au b-, laat ons naar de biljart- wie van hen de door allen of velen verdiende straf
zaal gaan. —11ten gaf ook den naam van billard aan zal ondergaan). — [Com.] Naam van verschillende
het schopje of de schop, waarvan men zich vroeger papieren, die geldswaarde vertegenwoordigen en
algemeen in plaats van de queue bediende. — [Mar.] als zoodanig in omloop gebragt worden : B- de
Stamper m., drij fijner n., Om de ijzeren banden change, wisselbrief; B- de banque, bankbriefje m.,
rondom de scheepsmasten, de pompen enz. aan te banknoot f.; B- d'assignation, of enkel B-, aanwij
zingsbriefje f. assignatie f.; B- á ordre, orderdrijven.
Billarder, v, n. (pr. 1 mouillé) Den bal twee- briefje, een eigen, d. i. aan den trekker zelven bemaal in éénen stoot met de queue raken; twee bal- taalbare wissel m.; B- en blane, ongeteekend briefje;
len te gelijk voortstooten, billardéren. (Men B- sous sein g privé, onderhands briefje; B- de comhoort tegenwoordig veelal queuter.) — [Man.] Ce merce, handelspapieren. B- au porteur, briefje
cheval billarde, dat paard werpt onder 't loopera aan toonder, een aan den toonder betaalbaar briefje.
de voorbeenen buitenwaarts, het maaibeent. — BIL- Acquitter (payer, rembourser) b-, eene aanwijzing,
LARDER, V. a. [Mar.], De ijzeren banden aan de eene trekking betalen of honoréren.
-j- Billete, e, adj. (en part., passe van billeter)
masten, pompen enz. met den stamper aandr( ven.
—Billardeur, m. Werkman m., die de genoemde Met briefjes gemerkt. [Bias.] Ecu b-, een beblokt
of met blokjes bezet schild.
banden aandrijft.
-I- Billeter, v. a. Met briefjes merken of nomBile, f. (pr. 1 mouillé) Biljartbal, trekbal m.:
Faire Mouser une b-, eenen bal maken, in den zak meren. (Men zegt nu liever étiqueter.) — Het bestooten. Prendre une l)- trop pleine, eenen bal te teekent ook briefjes van inkwartiering geven, invol nemen. Bloquer une b-, ` Bene bal blokkeren, légeren.
Billeteur, m. [[tlar.] Uitbetaler m., hij die de
hem met een' krachtigen stoot volop maken. Doubler
une b-, eenen bal overhalen. Coller une b-, eenen gagie of betaling voor de anderen ontvangt en onder
bal digt onder den band brengen, c o ll é r e n. B- hen verdeelt.
Billetier, m. Tolbeambte, die de bewijzen van
manquée, b- faite, als men een' bal mist, wordt
men doorgaans gemaakt. Its en lont b b-s pareilles, betaalde regten uitgeeft.
a b-s égales, de partij staat gblijk. (fig.) Zij staan Billette, f. Tolbriefje n., bewijs, dat de tolbeop gelijken voet, de eene heeft geenerlei voordeel ambte afgeeft ten blijke, dat de uitvoerregteneener
op den andere. — Knikker, marmel m. — [ Emball.] waar betaald zijn. — [ Com.] Pijp f. drop; — telPakstok m.— [Boulang.] Rolhout n., rolstok m. — hout, talhout, gekloofd en gedroogd brandhout n. —
[Chamois.] Draaiijzer n., koevoet m., waarmede de [Tech.] Rolhout n. der pottebakkers; — hout n.
huiden worden uitgewrongen. — [ Hort.] Afgezette voor de glasovens. — Weleer de naam eenersoort van
boomtak, stek m.; wortelspruit f. — [Mar.] Zwie- uithangbord in den vorm van een vaatje boven aan
ping f., stopper ni. bij een' bras of val. — Dwars een' paal ter aanduiding van de plaats, waar de
waaraan de jagersljn achter 't paard wordt-houtn., tol moest betaald worden. --- [Bias.] Langwerpig
vastgemaakt om schepen voort te trekken. — B- d'a- vierkant blokje: Champ semé de b-, met blokjes
eier, vierkant stuk staal. — B- de bots, houtblok n., bezaaid veld.
Billettement, m. Het inlégeren door middel
dat vierkant behouwen moet worden.
% Billebarrer , V. a. (pr. 1 mouillé) (fam.) van biljetten van inkwartiering.
Billettes, f. pl. (pr. 1 mouillé) [Mar.] ScheepsKakelbont beschilderen, versieren.
Billebaude, f. (pr. 1 mouillé) (fam.) Verwar- brandhout n.; ook de slaghouten, het aanvullingsring, wanorde f.: C'est one b- que cette assemblée, hout bij 't stuwen.
Billevesée, f. (pr. 1 mouillé) (eig. een met wind
er heerscht niets dan verwarring in die vergadering.
gevulde bel, zeebel) (fig. et fam.) Zotteklap, gekke- l LA BILLEBAUDE, loc. adv. in wanorde, verwar(lelijk, het onderst boven: Un ménage a la b-, een praat m., ijdele,zotte rede, beuzeltaal f. - BILLEVEverward huishouden. Un mariage it la b-, een in SEES. f. pl. Hersenschim, dwaze inbeelding f., belag=
der haast, over hals Cl? kop gesloten huwelijk. — chelijk ontwerp.
Billion, m. [Arith.] Duizend millioen (als /11[Mil.] Feu de b-. hekkevuur° n., waarbij elksoldaat
in 't gelid naar welgevallen schiet, zonder 't bevel nantie-term zegt men daarvoor un milliard). b i lzijner of/kieren a f te wachten. — [ Chas.j Chasser 1 i o e n n. (welk woord bij ons echter voor duizend
à la b-, naar welgevallen zonder orde of regel ja- maal duizend millioen of een millioen van den
tweeden rang wordt gebruikt).
gen, elk naar zijn zin schieten.
Billon, m. (pr. 1 mouille) Kopergeld n., 't zij
Biller, m. V. a. (pr. I mouillé) [Tech.] Met
den pakstok aanhalen, toesnoeren (de balen, pak- zuiver of met eenig zilver gemengd; — slechte
ken). —.Iet den koevoet of het dragijzer uitwrin- munt 1., slecht geld; gesnoeid geld, biljoen n.; ook
gen (de hui(ien). — Een stuk hout door heen en de plaats, waarheen het als slecht afgekeurde geld
weder schuiven in evenes igt brengen. — De jaaglijn wordt gebragt. — B- dor, d'argent, biljoengoud,
biljoenzilver n., goud en zilver, dat meer dan de
van eerre schuit aan het paard vastmaken.
Billet, m. (pr. 1 mouillé) Brief ', handbriefje, helft bimengsel heeft. — (fig.) Al wat men niet
eestal korte brief, zonder acht, van weinig of geen belang of waarde rekent,
biljet n., gemeenzam meestal
de gewone laligtplegingen: I1 m'a invité par un b-, onbeduidendheid, nietigheid f. — [Agric.] Vlakrond
opgeploegd stuk van een veld, aanaarding f. -hij heeft mil door een briefje uitgenoodigd. B- doux
B- cl'amour, B- tendre, B- de galanterie, rninne- [Vign.] Wijngaard-rank f., die ter lengte van 3
tot
4 vingers is afgesneden. — [Com.] B- de poudre
aankondiging,
plakbriefje,
Bekendmsing,
brie fje.—
plakbiljet n., elke geschrévene of gedrukte kennis de garance, geringste soort van meekrap.— [Charp.]
aan zekere personen of aan Netpubliek: B--gevin Meskant behakt denneblok n. — BILLON m., of BIL
m. pl. [Bot.] Volksnaam der Languedocsche-LoNS,
d'invitation, uitnoodigi-ngsbrie/le; B- de convocation, bijeenroepingsbriefje; B- de faire part of en- paardeboonen. — Wortelvezels der krap, die eene
mindere hoedanigheid opléveren. [Mar.]
verve
van
kennisgeving;
Bde
beriggtbriefje,
kel B- de part,
naissance, de mariage, d'enterrement, ,geboorte-, Zware en ruwe masthouten.
Billonnage, m. (pr. 1 mouillé) Handel m. in
-huwelijks-, begrafenis berigt On a seine des b-s
séditieux , men heeft opruyende briefjes rondge- verboden geld, het,opwisselen en uitgeven van slecht
strooid. Faire courir le b-, een briefje van ken- geld, het geldsnoeijen. — [Agric.] liet ploegen van
nisgeving rondzenden. — Kaartje , briefje , lootje, vlakronde, meer of minder breede strookers ,gronds,
snerk n., gedrukt of geschreven bew ijs can toegang die door diepe voren gescheiden zijn, het aanaarden.
-
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BILLONNER

S

Biltonner, V. a. (pr. l mouillé) Verboden hande in slecht geld drijven; besnoeid geld in de plaat
van goede munt stellen; geld snoe jen. — [Agric.]
Vlakronde strooken ploegen, aanaarden. — Eer
huisdier lubben.
% Billonneur, m. (pr. 1 mouillé) Handelaar m.
opwisselaar en uitgever van slecht geld; geldsnoeijer
Billons, m. pl., z. BILLON.
Billot, m. (pl. 1 mouillé) Blok n., hakblok n.
B- de cuisine, keukenblok. Couper de la viande
sur un b-, vleesch op een blok hakken. I1 eut la
tête tranchée sur un b -, zijn hoofd werd op eev
blok afgehouwen. (Loc. fam.) J'en mettrais ma tête
(ma main) sur le b-, 'k zou er mijn hoofd (mijne
hand) voor op het blok willen leggen: 'k zou er mijn
hoofd onder durven verwedden. — Knuppel, kleppel,
klos m. of dwarshout n. (aan den hals van honden,
koeijen enz.). — [ Mar.] Sluitstukjes, kleine stukken
hout om mede op te sluiten. — [ Tech.] Naam van ver
blokken of blokvormige gereedschappen bij-schilend
vele handwerken in gebruik; de klopsteen m. der
schoenmakers, het blok onder 't aanbeeld. — Stang f.
der koppelpaarden. , .— Naam eener muizeval mei
ronde gaten. — [ Veter.] f4rtsenijgebit n., een rond
stuk hout, met artsenijen 'omwikkeld, dat men een
paard bij wijze van gebit in den mond steekt. --(/1g. et fans.) Onmatig dik boekdeel.
Billotée, f. Een koop in., of eene kaveling visch.
Bilobé, e, adj. [Bot.] Tweelobbig (dicotylé;

done).
Biloculaire, adj. [Bot.] Met twee vakken of

holten. •
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Binement, m., z. BINAGE.
Biner, V. a. [Agric.] Den akker of wijngaard
voor de tweede maal omwerken. - BINER, V. a.
[Cath.] Tweemaal mis lezen op éénen dag; twee
kerspelen bedienen. — SE BINER, V pr. [Bot.] Cette
i'euille se Pine, dat blad is in twee deelen geschei-

den, bestaat uit twee bladlobben.

Binéril of Binéry, nl. [H. n.] Volksnaam van
den gemeenen groenen vlasvink (bruant)
Binervé, e, adj. [Bot.] Niet twee bladribben:
Feuille b-e, tweeribbig blad.
Binet, n. Zuinige, pro/ijtertje n.; veér T. in
een' pijpkandelaar, welke men op en neder kan
schuiven. Faire b-, een eindje kaars op het profejtertje of boven op den rand des kandelaars zetten, om 't geheel te verbranden; (fig.) zuinig zijn,
alle overtollige uitgaven vermijden. —.[Agric.] Soort
van zeer lipten ploeg.
Binette, f. [Agric.], z. SERFOUETTE.

Bini, m. Naam des monniks, die den uitgaanden monnik moet vergezellen.
Beniflore, adj. [Bot.] Met twee digt bijeen
staande bloemen.
Binitrate, m. [Chim.] Dubbel salpeterzuur

zout n.

Binoehon, m. [Hort.] Wiedijzern. voor uijen.
Binocle, in. [Opt.] Kijkglas n_ met twee oog

verrekijker m., waar -glazen,tokijrm.;—
beide oogen te gelijk ziet. — [ Chir.]-dorment
Verband n. op de beide oogen.
Binoculaire, adj. Voor beide oogen te gelijk
dienstig: Télesco e b-, teleskoop n., waardoor men
met beide oogen gelijk ziet.
Binoculé, e, adj. Tweeoogig, met twee oogen.
BINOCULES, m. pl. [H. n.] Tweeoogigen m. pl. eene
afdeeling der vleugellooze insecten, bevattende de
tweeoogige spinnen.
Binoir of Binot,. m. [Agric.] Ligte ploeg m.
voor de tweede omwerking van den akker.
Binónie, m. [Alg.] Tweeledige getallengrootheid f., door het teeken + of — verbonden, b i n om i u m n. B- de Newton, naam der merkwaardige
formule, door welke eene magt van een binomium
uitgedrukt en ontwikkeld wordt, b i n o mc a al
th-eorema n.

te

Biloquer, V. a. [Agile.] B- un champ, een
veld voor den winter diep omploegen.
Biniacnlé, e, adj. [H. n.] Tweevlekkig, met
twee vlekken van eene andere kleur dan de huid:
als subst. m. Naam eener soort van hagedis, ook
van een' klipvisch.
Biinalate, m. [Chim.] Dubbel appelzuur zout n.
Bimane, adj. ] H. n.] Tweehandig.
Bimargarate, m. [Chim.] Dubbel parelzuur
zout n.
Bimart, m. [Hort.] Naam eener perensoort.
Binlauvi, f. [Bot.] Soort van witte maluwe.
Bimbelé, m. [H. n.] Soort van vlasvink, palmBipot, m., z. BINOIR.
zuiver m. (ook fauvette bimbelée geheelen).
Binotis, m. [Agric.] Ligte omwerking van den
Binibelot, m. Kinderspeeltuig n.
grond met den ploeg, die binot of binoir heet.
Bintbeloterie, f. Speelgoedmaker fj T. ; speel
Binoxalate, m. [Chim.], z. BIOXALATE.
poppenkramers f.
-goedwinkl.;
Bintanlbaru, m. Malabaarschelant.
Binibelotier, m. Speelgoedmaker, speelgoed
Biocellé,
e, adj. [ EI. n.] Met twee zwarte,
poppenkramer m.
-verkop,
Birnestre, m. Een tijd m. van twee maanden. oogvormige vlekken geteekend.
Biochimie, f. [Chim.] Leer der algemeene leBiinestriel, le, adj. Tweemaandel(jksch.
venswerkzaamheid , b i o d y n a m i e f. , Tak der
Bimédial, e. z. BI IIDIAL.
Bimétri qq ae, adj. Wat tot twee verschillende scheikunde, die over de zelfstandigheden handelt,
welke 't product of gewrocht van de levenswerking
maten betrekking heeft.
Bimidial, e, adj. [Géom.] Ligne première zijn, biochemie f.
B i ocolyte, m. [H. arc.] B'iokolyt m., naars
b -e, eene geheele lijn, gevormd uit de vereeniging
van twee andere alleen in magt meetbare lijnen, van een' ambtenaar, die in 't grieksehe keizerrijk
de geweldenarijen moest beletten.
bimediale lijn.
Bioculaire, ad5., z. BINOCULAIRE.
Bimiiliard, m. [Arith.] Twintig duizend
Bioculé, e, adl., z. DINOCULE.
millioen.
Biodynadnigae, f., z. BIOCHIIIIE..
Bimixte, adj. Dubbel gemengd.
Biogène, adj. [Bot.] Plante b-, bedektbloeiBimolybdate, m, [Chin.] Dubbel molybdejende woekerplant f., die onder de opperhuid der
numzuur zout n.
levende
gewassen leeft.
Biinorphe, adj. Geschikt om twee verschillende
Biographe , m. Levensbeschryver , b i ogedaanten aan te nemen.
graaph m.
Biinonelieté, e, adj. Met twee moesjes.
Biographie, L Levensbeschrijving, levensgeBi'nacroné, e, Wat met twee punten beschiedenis f., levensloop m., b i o g r a p .h i e f. ; de
zet is.
kennis
f. der levensbeschrijvingen.
Bina*fe, m. [Agric.] Tweede omwerking f. van
Biographier, V. a. Iemands leven beschrijven,
den gron7. — liet tweemaal mislezen eens priesters
biographteren.
op éénen dag.
Biographiquie, adj. Levensbeschrijvend, tot
Binaire, adj. [Arith.] Uit twee eenheden zamengesteld, b i n a i r, b i n ar i s c h. Arithmétique b-, de levensbeschrijving behoorende, b i o g r a p h i s c h.
dyadiek,
Hioléate, m. [Chim.] Dubbel oliezuur zout n.
welke
tweetallige o f dyadische rekenkunst,
Biologie, f. Levensleer, levenskunde f., ook de
alleen de cijfers 0 en 1 gebruikt) . — [Chim.] Uit
twee enkelvoudige ligchamen zamengesteld: Les oxy- naam der (onlangs zoo veel gerucht makende) geheimzinnige kunstbewerking op den mensch, waardes et les acides sont des corps b-s.
Binard, m. Blokwagen m., sterke wagen met bij de wilskracht en de werking, der zintuigen van
i even hooge wielen, tot vervoer van steenblokken den eenen mensch (le biologisé, de g e b i o 1 o g ise erde), zoo 't schijnt, geheel en a onder 't been andere zware lasten.
Biiidely, m. [Com.] Boordsel of passement n. beer en de willekeur gesteld worden van den ver
dier kunstbewerking (le biologiste, de b i 0--rigte
van gesponnen zilver en zijde.
lo g is t). — 4 Biologiser, v. a. Iemand die
Bine, f. [Agric.] Kikkerbouw-gereedschap n.
In
twee
bladdeelen
gekunstbewerking
doen ondergaan; (fig.) iemand van
Biné, e, adj. [Bot.]
alle wilskracht berooven, hem geheel lijdelijk maken;
scheiden, uit twee bladlobben zamengesteld.
Binee, f. [Agric.] Kleine voerbak m. voor 't vee. betooveren.
:
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Biologiste, m. Beoefenaar der levensleer, biot o g i s t m. ; z. ook onder BIOLOGIE.
Biomètre, m. Levensmeter, biometer n.,

uurboek n., ter aanwijzing van de uren des individuélen levens en hun gebruik.
Biométrie, f. Levens meet- en rekenkunst,
b i o m e t r i e f. de kunst om 't gebruik des levens
te berékenen, ten einde er zooveel mogelijk partij
van te trekken. — Biométrique, adj. Wat tot
die kunst bitrekking heeft, beometrisch
Bion, m. [Tech.] Werktuig n. om den geblazen
glasbol in te snijden, glasschaar n.
Bionguieule, e, adj. [H. n.] Dubbel gehaakt,
met dubbele haken voorzien (van insecten pootgin) .
Bionomie, f. Leer f. van de wetten des levens,
b i o n o m i e f. — Bionomique, wat die leer betreft, bionomisch.
Biosophie, f. Levenswijsheid f., z. v. a. BIOLOGIE.

Bolvormig atoom n.,
Biosphère, m. [Physiul. g
dat men als de basis van alle levende ligchamen
beschouwt.
Biotechnie, f. Levenskunst.
Biothanate, ni. at f. Hij of zij, die een' gewelddadigen dood is gestorven.
Biotiq ae, adj. [Physiol.] Substance b-, ver
onweegbare stof, die men voor het stof--onderstl
felijk levensbeginsel houdt.
]

Biotologie, f., z. BIOLOGIE.
Biotomie, I. Leer f. van de levens-afdeelingen,

BISCORNU.
deel van 360 graden, of 1H graden, van elkander
verwijderd zijn.
Birambrot, m. (Verfransching van het neder
-duitschebrno)
Biersoep f.
Bire, Bare of Boateille, f. [Pêche] Vischkor f m., teenen visch fuik f. ó Veld flesch, matten
-flesch.
J3irème, f. [Antiq.] Galei f. met twee rijen
roeibanken boven elkander. — Boot f. met twee
riemen.
Birette, f. [Agric.] Houten hark f. — BIRETTE
of BIRRETTE, f. Kindermutsje n.: — soort van
mutsje, dat de nieuwelingen bij de Jesuiten droegen.
Birhoinboïdal, e, adj.: Cristal b-, dubbel
geruit kristal n.
Biribi, m. [Jeu] Biribi-spel, zeker italiaansch
dobbelspel, dat met genommerde holle bollen gespeeld
wordt, en overeenkomt met hetgeen wij de rollebol
he eten.
Birloir, m. Draaihaak of knip m., die een opgeslagen valblind of opengezet venster ophoudt.
Bironehe, f. Ligte jagtwagen m.
Birostré, e, adj. Dubbel gesnaveld, tweesnavelig, tweebekkig.
Birotine, f. [Corn.] Soort van Levantsche zijde f.
Birrette, f., z. onder BIRETTE.
Birrhe, m., z. BYRRIIE.

Bis, e, adj. (pr. bi, bize) Bruin, zwartachtig
bruin (van broodpen deeg gebezigd): Du pain bis,
zwart (eig. bruin) brood; be la pate bise, zwart
deeg; Du pain bis-blanc, halfwit brood. — ( fig.)

wetenschap, die bestaat in de uiteenzetting van de
verschillende vormen, onder welke het leven zich Cette femme est bise, a la peau bise, le teint bis,
die vrouw is donkerbruin, heeft eene zwartbruine
kan voordoen.
Biouté, m. Volksnaam van den populier inde huidkleur. — Somtijds ook als subst m. gebruikt:
Le bis de la farina.
zuidelijke gedeelten van Frankrijk.
Bis, adv. (latin) (pr bice) Tweemaal, nog eens,
Bioxalate , m. [Chim.] Dubbelzuringzuur
- b i s, het wordt gebruikt als uitroep om daarmede
zout n.
Bioxyde, m. [Chim.] Dubbel-oxyde, een oxyde de herhaling van 't geen gesproken, gezongen of
gespeeld is te vragen; ook in de muzak om daarin den tweeden graad van oxydatie.
Biparti, e, adj. [Bot.] In twee deelgin geschei- mede aan te duiden, dat een zeker gedeelte tweemaal
gespeeld moet worden, of om het referein van
de
basis),
dipt
bij
het
midden
beneden
of
tot
den (tot
tweedeelig. — B i parti-lobe e, adj. [Bot.] Twee- een zangstuk aan te wijzen: Tous les spectateurs
crièrent bis, al de aanschouwers riepen bis (der
lobbig.
capo). ,Les dernier vers de chaque couplet est
J3ipartition, f., z. BISSECTION.
marque bis, de laatste versregel van elk couplet is
Bipedal, e, adj. Twee voet lang of hoog.
Bipède, adj. [H. n.] Tweevoetig. — Ook als met bis geteekend. — Het wordt ook als subst. gesubst. m.: L'homme est un bipède, de mensch is bruikt: Ce couplet a en les honneurs du bis, dit coutweevoetig (een tweevoeter) . — [ Man.] B- antérieur, plet werd met het bis of da-capo vereerd (moest op
de voorvoeten van 't paard; B- postérieur, de ach verlangen der toehoorders nog eens uitgevoerd worlateral, een voorvoet en een achtervoet-tervon;B den). - Ook als adj.: Numéro deur bis, nommer
van dezelfde zijde; B- diagonal, een voorvoet van twee bis, een tweede met 2 geteekend voorwerp.
Bisage, m. [Teint.] Het verwen eener stof met
de eerre en een achtervoet van de andere zijde.
Bipenne, f. [Antiq.] Strijdbijl met twee scherp- eene andere kleur dan zij eerst had, oververwzng f.
Bisago of Miisago, m. [H. n.] Peruaansche
en , dubbele strijdbijl f. der Amazonen. - BIPENEES, ni. pl. [H. n.] A fdeeling van 't geslacht der sperwer m.
Bisaïeul, m. Overgrootvader m. B- paternal,
insecten zonder vleugeldeksels, bevattende de tweematernal, overgrootvader van vaders, van moeders
vleugeligen.
Biperforé, e, adj. [H. n.] Wat twee openin- zijde. (Plur. Des bisaïeuls). — BISAÏEULE, f. Overgrootmoeder f.
gen heeft of vertoont, zoo als b. v. de neus.
Bisaiguë, f. [Tech.] , z. BESAIGUë.
Biphore, m. [H. n.] Lichtende zeeworm m.
Bisaille, f. [Boul.] Laatste of geringste meel n.
Biphosphate, m. [Chim.] Dubbel phosphorzuur zout n. — Biphosphite, m. Dubbel phos- — [Agric.] Mengsel van graauwe erwten en wik
phorzurig zout.. — Biphosphure, m. Dubbele ken, als duivenvoêr.
Bisailler, V. n. Eene graauwachtige kleur
phosphorverbinding f.
Bi pinnatifide, adj. [Bot.] : Feuille b-, dub- aannemen, graauwen.
Bisalterne, adj. [Miner.] : Cristal b-, dubbel
bel hal/gevederd blad n.
Bipanne, e, adj. [Bot.] : Feuille b-e, dubbel afwisselend kristal n.
Bisap, m. [Agric.] Een der namen van het
gevederd blad n.
Biplie, e, Biplissé, e, adj. [Bot.] Dubbel onkruid (ivraie) .
Bisannualité, f. Tweejarigheid f.
gevouwen.
Bisannuel, le, adj. Tweejarig: Plante b-,
Bipolaire, adj. [Phys.] Mel twee polen. —
Bipolarite, F. Dubbele p o l a r i t e i t f., toestand tweejarige plant (die twee jaren duurt of leeft).
van een' elektrisch ligehaam, dat twee polen van Fête b-, tweejarig feest (dat om de twee jaren
wederkeert) .
tegenovergesteld vermogen heeft.
Bisbille, f. (pr. bite-bi -lye) Kleine twist m.,
Biquadratique, adj. (pr. bicoua—) [Alg.] :
geschil, gekibbel, gekijf, gekrakeel, krakeel a.
magt
f.
vierde
Puissance
b-,
magt.
vierde
Van de
Biseacho, m. (pr. bite-ca-co), z. VISCACHE..
van eene grootheid, bzquadraat, dubbel vierkant n.
Biscaïen, Biscayen, m. (pr. bice—) Ver
Bique, f. [H. n.] Volksnaam der geit :
snaphaan, bistayer m.; — Ook eene soort-dragen
Biquet, m. [H. n.] Jonge geit f., geitje n. —
van groote ijzeren of boden kogels, die doorgaans
Goudschaaltje n.
schrootvuur
gebruikt worden.
bij
't
geit
(van
de
Jongen
werpen
v.
n.
Biqueter,
Biscaienne, Biscayenne, f.[Mar. j Aan
sprekende) . -- BIQUETER, V. a. Met het goudschaaltje
weêrszijden scherp uitloopend roeischip n.;.biscaywegen.
Biquier, m., -ere, f. Geitenhoeder m., -hoed- sche sloep of bark f.
Bisehé adj. m. (pr. bi -ché) Oeuf b -, aangezet
ster f. (in sommige streken van Frankrijk zoo geei (dat bebroeid is en aan zijne schaal de plaats
he eten) .
Biquintile, adj. (pr. bi- cuein—) [Astr.] Aspect vertoont, waar 't kuiken moet uitkomen).
Biscornu , e , adj. (pr. bite--) Mismaakt ,
b-, stand van twee planeten, die tweemaal 't vijfde

BISCOTIN
inisvorm , scheef, onregelmatig: Batiment b-, misv.ormd, wanstaltig gebouw; Pain b-, scheef, ver
Raisonnement b-,-draibo;—(fg.etm)
wonderlijke, zonderlinge redenéring; Style b-,
vreemde, afwijkende, ons 3gelmatige stijl.
Biscotin, m. (pr. bite—) (verklw. van bissuit) Rona, hard en bros broodje; suikerkoekje n.
Biscotte, f. (pr. bi-ce—) Zeker gebakje n.;
geroosterd brood n.
Biscuit, m. (pr. bite-cui) Beschuit, tweebak;
[Mar.] Scheepsbeschuit n. Faire du b-, Aller faire
du b- , voorraad van scheepsbeschuit innemen,
scheepsbeschuit gaan halen. (Prov.) S'embarquer
sans b-, zonder beschuit scheep gaan; het noodzakelijkste bij eene reis, bij eene onderneming vergeten. — [Cuis.] Suikergebak, suikerbroodje n. —
[Faïenc.] Ruw, nog onverglaasd aardewerk; —
mat wit porselein n. — [Arch.) Halfgare, niet tot
blussching geschikte stukken bij 't kalkbranden. —
[Teint.] Sléchte, bij de oude verordeningen verboden verw f. — [T uil.] Overgare, verbrande, aan
elkadr gebakken pannen. — B- de tire, waslampje n.
(voor illuminati&n). — [H. n.] B- de mer, ruggebeen n. van den inktvisch.
Biscuité, e, adj. (en part. passé van biscuiter) : Tuile, brique b-, in den oven gebakken pan f.,
baksteen m.
Bistuiter, V. a. [Tech.] Een stuk aardewerk
in den oven bakken of harden.
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Bisexe , Bisexé, é , Risexué , e , Ri-

sexuel, le , adj. [Bot.] Wat de beide geslachten
vereenigt, tweeslachtig, zoo als de meeste woudbonmen, vele bloemen; z. HERMAPHRODITE.
Bisilicate , m. [Chico.] Dubbel kiezelzuur
zout n.
Bismori, m. (pr. bite—) (fam.) Groot ver
ergernis f., kommer m., hartzeer n.
-driet,
Bismuth , m. (pr. bite-mute) [Minér.] Bis
een roodachtig wit, zeer bros en ligt op--muthn.,
losbaar metaal, ook aschtin, aschlood, blinkend tin,
spiegeltin, parelwit n. geheeten.
Bismuthide, adj. Minér.] Naar bismuth gelijkende. — Bisniuthifère, adj. Bismuth bevatlende, met bismuth vermengd.
crne of Bisoigne, m. Nieuw soldaat m.
iso,
on, m. [H. n.] De wilde os m., waarvan
de Ouden melding gemaakt hebben; — de bison-os,
bultige stier, buffel of buffalo m. van Noord-Annerika. — [Bias.] , z. v. a. BUFFLE.
-t Bisonele, m. Oudoom (Grand oncle).
Bisonne, f. [Com.] Grove donkergrijze stof f.,
voornamelijk tot voering.
Bisouard, m. Marskramer, paklooper m- in
Lyonnais en Dauphin.
Bisquain, m. (pr. bite-kain) Schapenvacht f.,
die met de wol gelooid is.
Bisque , f. (pr. bite-ké) [Cuis.] Krachtige
soep f. van kreeften, gevogelte enz. --- [Jeu] Het
voorgeven van vijftienpunten in den loop der partij,
Bisdoré, m. [H. n.] , Z. BEDORE.
Bise, f. Koude en drooge ^ noordewind m. ; — vijftien punten vooruit (in 't kaatsspel) . Prendre
(poét.) de winter m. — ( Pray.) Etre frappé du vent sa b-, zijne voorgekregen 15 punten in de partij
de bise , door eene onverwachte ramp getroffen doen gelden, waar men 't voor zich het voordeeligst
worden. — [H. n.] Zekere naar den tonijn gelj- acht; (fig. et fang,.) behoorlijk partij trekken van
eene gunstige gelegenheid, ook: zijn werk laten
kende visch m.
Bisé, e, adj. (en part. passé van biser): Etoffe staan om zich te gaan vermaken. — ( fig. et fam.)
b-e, Drap b- , overgeverwde stof f. , overgeverwd Avoir quinze et bisque sur la partie, een groot
voordeel op iemand hebben, hem ver de baas zijn:
laken n.
Biseau, m. [Tech.] Schuine kant n., schuin Les grands ont quince et bisque sur nous par leur
geslepen rand m., schuinte f. (aan een spiegelglas, état, de grooten hebben door hunnen stand veel op
een' beitel, een messenrug enz.) Lever un b-, een' ons vooruit.
Bisquer, v. n. (pr. bice-ké) (fam.) Spijt heb
scherpen kant aanvijlen of aanslijpen. — Lip f.
spijt bersten, wrevelig zijn, morren.
-ben,va
eener orgelpijp. — Beitel m., waarvan het scherp
Bisquière,
f. (pr. bite-ki-Ore) Geitenhoedster f.
—
steekbeitel.
Kooseen' scherpen hoek vormt ,
houtjes der boekdrukkers, schuine houtblokjes ter (een woord door J. J. Rousseau gebruikt) .
Bisquins, m. pl. (pr. bite-kein (Naam der
opsluiting van de bladzijden in de vormen. — Naam
der hoofdruiten van de zijvlakken eens diamants.- schapen, die in sommige streken steeds in de bosWeeke zijde van 't brood, z. V. a. BAISURE. — schen leven.
Bissac, m. Dubbele zak, knapzak, reiszak;—
Schuine kant eener kornis, z. V. a. CHANFREIN.
Bisegmenter, v. a. [Didact.] In twee seg- ook: bédelzak: Cet homme est un b-. die man as
tot den bédelzak (bédelsta f) gebragt.
menten of helften verdeelen.
Bisse, f. [H. n.] Synoniem van ROUGE-GORGE
IUiseigle of Bizègle f. [Tech.] Likhout n.
of RUBIETTE.
van eenen schoenmaker.
of Bipartition, f. [Géom.] Ver
Bissection
Bi-sel, m. [Chico.] Dubbelzout n., zout met
tweeën (van een' hoek, eene lijn enz.) -delinq
eene dubbele hoeveelheid zuur.
-I- Bisser, V. a. et n. Bis, da-capo roepen.
Bisémar;giné, e, adj.: Cristal b-, tweevouBissexe, adj., z. BISEXE.
dtg afgekant kristal, aan de kanten door twee
Bissexte, m. [Chron.] Schrikkeldag, ingelaschte
vlakken afgestompt kristal n.
Bisépointé, e, adj.: Cristal b-, aan de punten dag m., de dag, die om de 4 jaren na den 24sten
Februarj wordt ingevoegd: On aura cette année
of hoeken door twee vlakken afgestompt kristal n.
Biséqué, e, adj. In twee deden verdeeld of un b-, w ij zullen dit jaar een' schrikkeldag hebben.
Bissextil, e, adj. [Chron.] : Annie b-, schrik
deelbaar.
-keljarn.
Biser, V. a. [Tech.] Oververwen, aan eene stof
Bissexuel, le, adj., z. BISEXE.
in de verwkuip eene andere kleur geven dan zij
Bissolithe, in., z. BYSSOLITHE.
vroeger had. -BISER, V. n. [Agric.] Graauw, zwart
Bissourdet, m. [H. n.] Volksnaam van 't winworden, ontaarden, verbasteren (van 't koren) .
terkoningje (troglodyte).
Bisergot, m. [H. n.] ,z. FRANGOLIN.
Bissous, m. [H. n.] Volksnaam van 't konijn
Bisérial, e, adj. [Didact.] In twee rijen of
reeksen gerangschikt.— Biseriation f., schikking, (lapin) .
Bissus, m., z. BYSSUS.
plaatsing in twee reeksen. — Bisérié , e, adj.
Bistarde of Bitarde, f. [H. n.] Synoniem
[Bot.] In twee reeksen, de eene in-, de andere uit
-wvendig, van OUTARDE.
geplaatst.
Bistoquet, m. [Jeu] Platte en aan 't einde
Biseigle, f., z. BESAIGUE.
Biset, m. [H. n.] Volksnaam van de steen- afgeronde queue of biljartstok, waarvan men zich
v rotsduif (pigeon de roche), die iets kleiner dan vroeger bediende om 't billardéren te vermijden.
Bistord, m., z. BITORD.
de houtduif is en van welke waarschijnlijk al de
Bistorte, f. [Bot.] Addertong f., eene artsenijsoorten onzer huisduiven afstammen. (In deze beteekenis ook als adj. gebezigd: Un pigeon biset.) — plant.
Bistortier, m. [Tech.] Palmhouten vijzelstamBruin of halfwit broodje n. — Voormalige grove
donkergrijze stof. — Zwartachtige keisteen m., soms per; rolstok m.
Bistouri, m. [Chir.] Insnijdingsmes, insnijmes n.
tot bouwwerk gebezigd. — (fig.) Nationale garde
Bistourna;e of Bistournenient, m. [Vé
of schutter m., die dienst doet in burgerkleeding.
Bisette, f. [Com.] Smalle, geringe kant van tér.] Het ruinen van een paard (door omdraaiing
garen, garenkant, boerenkant f. — [H. n.] Volks der zaadvaten zonder de ballen weg te nemen) .
Bistourné, e, adj. (en part. passé van bistourgemeenti of wilde eend (macreuse). -namvde
Bisettière, f. Kantwerkster f., vervaardigster ner) Verdraaid, gekromd, mismaakt: Des jambes
kromme béenen. (gen zegt doorgaans Des
-es,
b
garenvan
of boerenkant.
jambes torsos.)
Biseur, m. [Tech.] Zwartverwer m.
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Bistourner, v. a. [Vétér.] Ruinen (een paard)
door omdraaijing der zaadvaten. — ( fam.j Ver
verkeerde rigting omdraaien , mis--draijen,
vormen. — SE BISTOURNER, V. pr. Omgedraaid,
misvormd worden.
Bistre, m. [Tech.] Roetzwart, roetbruin, bister n., tot het wasschen van teekeningen.
Ilistrer, V. a. Met bister of roetzwart schilderen.
Bistreux, ease, adj. Roetzwartkleurig, met
bister geschilderd; vol roetzwart.
Bisulce, z. BISULQUE.

Bisulfate , m. [Chim.] Dubbel zwavelzuur
zout n. -- Bisulfite , m. Dubbel zwaveligzuur
zout n. — Bisulfure, m. Dubbele zwavelverbinding T.
Bisulque, of Bisulee, adj. [H. n.] Met gespleten hoeven, tweehoevig: Le boeuf est un animal
b-, de os heeft gespleten hoeven. — Ook als subst.
Les bisulques, de dieren met gespleten hoeven.

Bitarde, z. BISTARDE.
Bitartrate, m. [Chim.] Dubbelwijnsteenzuur
zout n.
Biterné, e, adj. In tweemaal drie deelenver-

deeld.

Bithéisme, in. [Phil.] Tweegoderij f.
Bitoir, m. [H. n.] Zeeluis T. (een schelpdier).
Bitonnière, z. ANGUILIERE.
Bitor of Bitour, m. [EI n.] Volksnamen van
den roerdomp (butor).
Bitord, m. [Mar.] Schiemansgaren n. B- de
trois fits, loerding, lording T. -- BITORD, adj. m.: Nez
b-, verdraaide, scheeve neus m.
Bitrriehe, m. [H. n.] Volksnaam van 't winterkoningje (roitelet) .
Bitriflore, adj. [Bot.] Met tweemaal drie

bloemen.

Bitte, T. [Mar.] Biting T. — Consoles de b-,
Courbes de b-, steunders van de biting. Coussin
de b-, bétingskussen. Traversin de b-, bétings klamp.
Paille de b -, bitin, bout.
Bitter, v. a. [Mar.] B- le cable. Den kabel

om de biting leggen.
Bitton, m. [Mar.] Paal n. aan den oever om
de schepen daaraan te meeren. — ,BITTONS, m. pl.
Marsschootknechten m. pl.

Bittonnieres , Bitonnières of ti itonières , T. pl. [Mar.] Lekgaten, zoggaten n. pl.,
waardoor het water naar de pomp vloeit (ook anguillers en nu meest lumieres geheeten).
Bitture, T. [Mar.] Bogt T. van het touw op het
dek Prendre ses b-s, zijne kabels klaar ma ken.
Prendre une bitture, eene bogt van het touw op-

halen.

Bituberculé, e, Biteibereux, ease, adj.
Met twee knobbels of knobbel-uitwassen.
Bitune, m. Aardpek, aardhars, jodenpek, jo
B- liquide, vloeibaar aardpek n., steen--denlimr,.
olie, bergolie T. B- malthe, bergteer, mineraal teer,
asphaltpek n.
Bituminer, v. a. Met mineraal teer of aard
bestrijken. B- des cables, kabels in mineraal-hars
teer dompelen.
Bituutiineux , euse , adj. ..4ardpekachtig,
hars-, jodenlijmachtig, bitumineus.
Bituuninifère, adj. Met jodenlijm bezwangerd;
een' jodenlijmreuk van zich gevende.
Bituminisation, f. [Cbim.] Overgang eener
organische stof tot jodenlijm.
Ilituminiser, V. a. [Chim.] In aardhars of
mineraal teer doen veranderen. -- SE BITUMINISER,
V. pr. Tot aardhars overgaan, in aardhars veranderd worden.
Bituniqué, e, adj Met twee bekleedselsvoorzien.
Bitors, z. BITTURE.
Binrate, m. Chim.] Dubbel piszuur zout n.
Bivat, Bivouac of Bioaac, m. [Mil.]

Bivalvulaire, adj. Wat de gedaante van een
dubbel klapvlies heeft.
Bivalvulé , e, adj. Met twee klapvliezen
voorzien.
Bivaquer of Bivouaquer, v. w. In de open
lucht légeren, zonder tenten légeren, bivouac
fam.) Den nacht in de open lucht-quéren.—(
doorbrengen, onder den blooten hemel slapen.
Biveau, m. [Tech.] , z. BEAUVEAU.

Biventer, m. (pr. bi-ven-tère) [Anat.] Tweebuikige spier T. (Men zegt nu digastrique.)
Biventre, adj. [Anat.] Tweebuikig (van de
spieren der dieren, die als 't ware twee buiken of
uitzettingen hebben).
% Biviaire, adj.: Place b-, plaats f., waar
twee wegen uitloopen. — 5 Bivial, e, adj.: Place
b-e, plaats, waar een weg zich in tweeën scheidt.
— Bivoie, f., hetzelfde als Place biviaire, dubbelweg, scheiweg.
Bivouac, Bivouaquer, z. BIVAL, BIVAQUER.
Bixa, T. [Bot.] Oude naam van den orleanstruik
(roucou), nu de wetenschappelijke naam geworden.
Bizard, m.. [Bot.], z. onder BIZARRE.
Bizarre, adj. Zonderling, wonderlijk, grillig,
luimig, vreemd, mal. Homme b-, wonderlik, grillig, mensch. Opinion b-, zonderling, vreemd gevoelen. Couleur b -, in 't oog springende, opzigtige,
vreemde kleur. La fortune b-, de grillige, onbestendige fortuin. Ook als subst. m. gebézigd: Donner
dans le b-, den zonderling spelen. C'est un b -,'t is

een wonderlijk, zonderling, grillig mensch. — BIZARRE of BIZARD m. [Bot.] Zonderling m., eene
anjelier of tulp, die behalve de grondkleur nog met
twee onderscheidene kleuren gestreept is.
Bizarrement, adv. Op zonderlinge, vreemde,
grillige wijze: Etre b- habiIlé, vreemd, zonderling,
opzegtig, mal gekleed zijn.•
Bizarrerie , T. Zonderlingheid , wonderlijkheid, grilligheid, vreemdheid T. Faire qc. par b-,
iets uit zonderlingheid, uit neiging tot het vreemde,
het buitengewone doen. 11 est sujet is de grandes
b-s, h ij heeft vreemde invallen, wonderlijke kuren,
zotte grillen. La b- des modes, de grilligheid,
wuftheid der modes. La b- des saisons, de onbestendigheid, veranderlijkheid der jaargetijden. La
b- des langues, de zonderlinge eigenaardigheden
der talen. La b- des opinions, het uiteenloopende
der meeningen. La b- de mon étoile, mijne zonderlinge geluksster.
Bizart of Bizert, m. [H. n.] Een der namen van de koolmees (mésange charbonnière).
Bize, m. [H. n.] Een der namen van den tonijn of makreel (scombre)
Bizé à deux tétes, m. [Tech.] Palmhouten
schoenmakers gereedschap n.
Bizert, m., z. BIZART.

Bizoné, e, adj. Met tweq gekleurde gordels
of banden geteekend.

Blabe, T. [Méd.] z. BLESSURE.
Blae, m. [H. n.] Soort van 14frikaansche
wouw m. — Oudtijds beteekende dit woord ook
zooveel als' plaie, blessure, wond T.
Blaccies, T. pl. [Méd.] Synoniem met noUGEOLE.

Blackinal, m. [Chim.] Zamenstel van metal-

lische zwavelverbindingen.

Blactare, m. [Chin.] Synoniem met CERUSE.
Blad of Bladet, m. [A ric.] Naam van het
- t Blad age m.
koren in 't zuiden van Frankrijk.

Weideregt n., op de velden, die koren hebben opgebragt.
Blade of Bladette, T. [Agric.] Eene tarwsoort in 't zuiden van Frankrijk; — BLADE T. (pop.
et - fam.) Slappe, neêrhangende borst f.; — z. ook
BLAGUE.

Blafard, e, adj. Dofwit, bleek, verbleekt, ontkleurd, kleurloos: Visage, Teint bi-, Couleur bl-e,
bleek gezigt, vale gezigtskleur. Ciel b-, graauwe
hemel of lucht. Homme bi-, Femme bi-e, man,
vrouw met eene ziekelijk bleeke gelaatskleur.

Buitengewone nachtwacht in 't leger onder den
blooten hemel, veldnachtwacht f., bivouak n.; elke
Blagre, m. [H. n.] , z. BALBUZARD.
rustplaats, waar een leger te velde den dag of
nacht in de open lucht doorbrengt.
]Vague, Blade, T. (pop et fans.) Tabaks
tabakszak of buidel. — BLAGUE, T. (pop.-blasf.,
Bivalve, adj. [H. n.] Tweeschalig : Coquille
b-, tweeschalige schelp. — [Bot.] Tweevlzezig: Cap- et lain.) Snoeverij, grootspraak, pogcherij f., bluf m.
sules b-s, tweevliezigezaadhuisjes. — Ook als subst.
Blaguer, v, a. (pop. et fam.) Snoeven, opsnsjBIVALVES, m. pl. [H. a.] B i v a l v e n, schaaldieren den, pogchen, .bluf/'en. -- BLAGUER, V. a. Allerlei
niet twee schalen, die als door een scharnier ver leugens wils maken. — SE BLAGUER, v. pr. Elkan-bonde der allerlei verzinsels opdissclaen.
zijn.

BLAGUEUR

--

Blagiaeur, m., -eiise, f. Snoever, bluer m.,
snoefster, blufster f., hij o f zij, die vermaakshalve
liegt en grootspreekt.
Íilaiche, adj. (bij boekdrukkers-gezellen in gebruik) Slap, traag; laf.
Blaireau, m. [H. n.] Bunsing; das m. —
[Tech.] Vergulders penseel n., penseel 'van dassenhaar.
Blairie, f. [Cout.] : Droit de b- of Droit de vaine
pture, weideregt n., dat men betaalde voor 't verlof om zijn vee na den oogst op de landerijen of
wel in de bosschen te laten loopen. — [Bot.] Naam
van een' naar heide gelijkend plantengeslacht van
de Kaap de Goede Hoop.
Biairier, m. [.H. n.] Soort van wilde eend f.
Blaise, f. [Tech.] Naam van het buitenste netwerk, de zoogenaamde ,ïoretzfjde, waarmede de
cocons of tonnetjes der zijdewormen omgeven zijn.
Blaisernent, Blaiser, z. BLESEMENT, BLESER.
Blamable, adj. Laakbaar, berispelijk, afkeu-

renswaardig, wraakbaar, nzisprijselfjk, verwerpel (zoowel van personen als van zaken gebézigd) .
Blàme m. Blaam, afkeuring, .gisping, wraking,
misprrijzing f. La flatterie est digne de bl-, de vleijerti is afkeurenswaard, verdient afkeuring. Rejeter
le bl- sur un autre, de blaam, de schuld op een
ander werpen. — Oudtijds beteekende blame beleediging, hoon, eereschennis, laster (welke beteekenis
het nederd. blaam nog heeft); van daar: faire bi -,
honen, beleedigen; — ook eene openbare, onteerende
bestraffing of vermaning des regters.
Blàmé, e, adj. (en part. passé van blamer)
Gelaakt, berispt.
Blamer, V. a. Laken, misprozen, afkeuren,
wraken, veroordeelen, gispen, berispen, bestraffen,
b t a m é r e is (welke laatste woord echter doorgaans
in den zin van belasteren, onteeren, in kwaden naam
brengen, wordt gebruikt) . — [ Jur. anc.] Bene openbare regterljke bestraffing of vermaning geven. —
SE BLthIIE1I, V. pr. Zich zelven misprijzen, zijn eigen
gedrag laken: Je me suis souvent blame de ma
faiblesse, ik heb mij vaak mijne zwakheídverweten.
— Gelaakt worden: L'action présente peut, á juste
raisons, se blamer, de tegenwoordige daad kan met
alle regt gelaakt, gegispt, afgekeurd worden.
-f- Blamuse, f. Klap m., oorveeg, muilpeer f.
Blanc, adj. ni., Blanche, adj. f. Wit, blank:
Du papier bl-, wit papier; Du sucre bl-, witte suiker; Dents blanches, witte tanden; Bi- comme 1'albátre, l'ivoire, le lis, le Tait, la neige, wit als 't
albast, 't ivoor, de lelie, de melk, de sneeuw. — Wit,
naar wit gel kende: Du vin bl-, witte wijn; De la
blère blanche, wit bier; Du pain bl-, wit brood;
Des raisins bl-s, witte druiven; De la viande bianche, blank vleesdi (van gevogelte, konijn, kalf enz.);
Sauce blanche, blanke saus (van meel en gesmolten
doch niet gebruinde boter); Avoir le teint bi -, les
mains blanches, eene witte of blanke gelaatskleur,
witte of blanke handen hebben; Des cheveux bl-s,
vuilte, grijze haren; Un cheval bl-, een wit paard,
schimmel. — Wit, bleek, ontkleurd, kleurloos: Etre
bi- de colère, bleek van toorn zijn. Le vernis bl- de
la porcelaine, het ongekleurd vernis van 't porselein.
— Wit, onbeschreven, onbedrukt, ledig: Unapier
bi -, une page blanche, een onbeschreven. ledig . papier, eene onbedrukte, onbeschrevene bladzjde.
ce blanc, opengelaten, oningevuld vak. —
'it', schoon_ zuiver, rein, zindeljk, net: Du Tinge
bi -, schoon linnen; Une serviette bl-, een schoon
servet; Un verre bi -, een schoon drinkglas. — ( fig.)
Zuiver, onschuldig, rein, onbevlekt: ' Un coeur bl-,
une áme blanche, een rein, zuiver hart, eene reine,
onschuldige ziel. — Het komt nog in velerlei gewijzigde beteekenissen voor: Du ter bl-, blik, ijzerblik.
Du cordage bl-, ongeteerd touwwerk. Des armes
blanches, blanke wapenen (z. AB MES).De l'argent
bl-, zilvergeld. Vers bl-s, blanke of r jmlooze ver
La race blanche, het blanke menschenras. Les-zen.
blanches bêtes, de schapen. Eau blanche, zemelwater. La gelde blanche. de rim of rijp. Reines blanches, toenaam der voormalige fransche koninginneweduwen. — Une nuit blanche, een slap elooze nacht.
(Loc. et Prov.) Couper un arbre It bl- estoc (of
a bl- être), alt hout van een' boom hakken. Avoir
cartes blanches of enkel: Avoir blanche, niets dan
kaarten zonder figuren, beelden of prenten in de
hand hebben, geen enkel prentje in de hand hebben.
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Donner carte blanche à qn., iemand volmagt, volle
vrijheid geven, hem de handen ruim laten. Etre
entre le bi- et le clairet, een' kleinen roes hebben.
Bi- et noir, iedereen, alles zonder uitzondering.
C'est bonnet bl- et bl- bonnet, 't is een zusje en
broêrtje, er is bijna geen onderscheid in, 'tis schier
om 't even. C'est le fils de la poule blanche, 't is
een gelukskind. I1 a mangé son pain bi- le premier, hij heeft zijn wittebrood vooruit gegeten,
hij heeft goede dagen gehad, zone wittebroodsdagen
zpn voorbij. Sortir dun emploi le baton bl- à la
main, z. BaTON. Se faire tout bl- de son épée, se
faire bl- de son épee, veel op zich nemen, zonder
vermogen van 't uit te voeren. Mettre qn. en (dans
de) beaux draps bl-s, z. BEAU. — Sortir dune
affaire bl- comme la neige , geheel onschuldig
aan iets verklaard worden. Its sopt tout bl-s audebors et tout noirs au-dedans, zij zijn lelieblank

(engelrein) van buiten, maar pikzwart (valsch, arglistig, snood) van binnen. Vous netes pas blanc,
gij hebt veel op uwe rekening, gij zult er bezwaarlijk goed afkomen.
Blanc, m. Wit n., witte kleur f., wat die kleur
heeft, witte verw f.: Le bi- est le symbole de ('innocence, het wit is 't zinnebeeld der onschuld. Le
bl- garantit le mieux de l'ardeur du soleil, het wit
beschut het best tegen de zonnehitte. Peindre une
chambre en bi- of de bl-, eene kamerwit verwen.
S'babiller de bl -, zich in 't wit kleeden. Vouer an
enfant au-bl-, eene gelofte, doen, dat een kind gedurende zékerentad ter eere van de Maagd in 't
wit zal gekleed zijn. II a geld à bl-, het heeft gerfjpt.
It est poudré á bl-, hij is geheel bepoederd zoodat
van de kleur der haren niets . te zien is) . (fig.) Marquer an jour de bl-, een' dag met eene roode letter
in den almanak aanteekenen, hem onder de geluk
dagen rékenen. Aller (passer, changer) du noir-kige
au bl -, van 't eene uiterste tot het andere overgaan,
nu ernstig, dan boertend spreken. Il dit bi- et noir,
hij blijft zich in 't spreken geen oogenblik gelijk.
Si vous lui Bites bi -, it dira (répondra) noir, hi/
is een liefhebber van tegenspreken, van dwarsdrijven.
Mettre du noir sur du bi -, zwart op wit zetten,
iets nederschrijven. Saigner qn. j usqu' au bl-, iemand
eene zeer overvloedige aderlating doen. — [Cuis.]
Mets au bi -, eene met blanke saus bereide spijs. -[Mar.] Ce cheval bolt bl- (dans ie bl-, dans son
bl-), dit paard heeft een' witten neus (en heeft voor

't overige eene andere kleur).
BLANC, m. Geteekend, maar voor 't overige onbeschreven blad papier, om in zékere omstandigheden tot quitantie of kwzjtbriie f te dienen (in dien
zin verouderd). — Open of onbeschreven ruimte in
een geschrift, om later ingevuld te worden: Laisser
une iigne en bl-, een' regel open, in blanco, laten.
Quittance en bl-, quitantie in blanco, oningevulde
kwijtbrief waarin men den naam van hem, die betalen moet, oningevuld laat). Promesse en bl-,
schuldbekentenis in blanco (zonder naam van dengene, aan wier men moet betalen). Procuration en
bl-, oningevulde volmagt (zonder naam van den
gevolmagtigde). Signature en bl -, blankél, handteekening in blanco (onder een onbeschreven papier). Sans laisser aucun blanc, zonder eenig
wit of tusschenruimte open te laten. — In vele
spellen beteekent blanc een worp, die niets beduidt: Amener bl-, blank werpen (met dobbelsteenen, waarvan sommige zijden geen oogen o punten hebben) . Faire bl- of chou bi-, een' poedel maken, niets omwerpen (in 't kegelspel). Bi- ou noir,
munt of kruis. — Het wit, de wit- (of zwart-)
gemaakte plek, naar welke men schiet, de schijf:
schieten; Donner (metTirer au bl-, naar de schijfschieten;
tre) dans le bl-, het wit treffen; Tirer de but en
bi -, in regte lijn schieten. (fig. et fans.) Parler
de but en b-, onbedacht, zonder overleg, in 't wild
spreken. Aller de but en bl- dire a qn. que...,
iemand zonder omwegen zeggen, dat... Querelier
qn. de but en bl-, zonder inleiding, op eens, onverhoeds met iemand aan den gang gaan. — [ Impr.].
Wit n., spatie f., de gegoten of houten staafjes,
blokjes, lijnen enz. om de woorden en regels te
scheiden of te spatieren en de regels uit te vullen.
— ook: het wit of de ruimte, die eene letter tusschen zich zelve en den regel, dien zij aanraakt,
laat: La lettre m a bl- dessus et dessous, de letter m heeft wit van boven en van onderen: Un b
a bl- dessous et on p dessus, eene b heeft wil van

BLANCARDS

'BLANCIHIR,

onderen en eene p van boven. —[Dor.] Krijtgrond n.;
pleister f., waarop het verguldsel ,moet aangebragt
worden. — [ Luth., Org.] Soldeerl2jm f. en n., mengsel van lijm, water en spaansch krijt. — [ Faïenc.]
Wit glazuur n. — [Hort.] ,Wit roest n., ziekte
van zekere planten. — [Cosmét.] Blanketsel n.: Le
ill- qu'elle a scandalise chacun, 't blanketsel, dat
zij draagt, ergert iedereen. — [Corn.] Voormalige
fransche kopermunt ter waarde van 5 deniers of
penningen. (Men hoort nog onder 't volk: Cela vaut
six bl-s, voor deux sous et demi of 2 1 12 stuiver der
oude munt, gelijk men hier en daar in Nederland
nog hoort van twee blanken voor 1 1,2 stuiver) . ( fig.
et fam.) Mettre qn. au blanc, iemand van al zijn
geld berooven, hem al zijn geld afwinnen, hem
doodarm maken. -- [Pêche] Witvischjes, kleine
vischjes, waarmede men de groote roofvisschen
vangt. [Vétér.] Zekere ziekte der paarden, die
hen wit doet worden. — [Cuis.] Volaille, viande
en b-, gevogelte, vleesch, dat klaar gemaakt is om
te vuur te gaan. — [ Mégiss.] Passer les peaux en
bl-, de huiden witgaar maken. — [H. n.] Uni
blanc, une blanche, een, eene blanke, een mensch
van 't blanke ras.

Blanc-denier, m. Oude fransche zilvermunt I.
(Plur. Des Blanc-deniers.)
Blanc de perle, m., z. BLANC DE FAUD.
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Blancards, Rouen-blaneards of Blan-

chards, m. pl. [Coco.] Normandisch linnen, zoo geheeten, omdat het van hal fgebleekt garen is gemaakt.
Blanc-anne, m. [Bot.] , z. ALTSIER. (Plur.
Des Blanes-aunes.)
Blanc- batte, m. Boeteling m., lid eener door

Hendrik IIl. van Frankrijk ingestelde broederschap
van boetelingen. (Plur. Des blancs-battus.)
Blanc-bee, m. Vlasbaard, melkmuil, wijsneus,
lafbek m. (Plur. Des blancs-bees.)
Blanc-bois, ui. [Bot.] Without n. (zoo als
dat der populieren en wilgen) .
Blanc- bourgeois, m. [Tech.] Eerste grut
teemedl n.
Blanc d'albâtre, m. [Chico.] Poeder n. van
zwavelzuren kalk, in urovewaterverwerij gebruikt,
albastwit n.
Blanc d'argent, m. [Coco.] Zilverwit n.,
naam van 't schoonste loodwit.
-

Blanc d'eáu, m. [Bot.] , z. NENUPHAR.
Blanc de baleine of Sperma Ceti,

BLANC DE CERUSE.
;

ehards, M. pl., z. BLANCARDS.

Blanchátre, adj. Witachtig, naar wit geljkende of zweemende; bleek. — Ook als subst. m. :
Tirant sur Ie bl-, naar 't witachtige zweemende.
Blanche, f. [Mus.] Halve noot f. — [Jeu .
Witte biljartbal m. Avoir blanche, z BLANC, adj.
— [H. n.] Blanke vrouw (in tegenstelling met eerie
negerin); — Soort van zeezwaluw f. ; — ook z. v. a.

BLANCHAILLE. - [ Bot.]

La bl- printanière, La

bl- tardive, namen van twee tulpen. — BLANCh3R,
adj. f., z. BLANC,

Blanche- bleue, f. [Tech ] Soort var, Zet-

steen m., die eene blaauwwitte kleur heeft.
Blanche-coif e, f. [H. n.] Gekuifde amerce
kaan.sehe raaf f., raaf van Cayenne. (Plur. Des

blanches-coilres.)
Blanchelet, te, adj. (verklw. van blanche):
Une main bl -te, een blank, poezelig handje.
Blanche- magie, f., Z. onder MAGIE.
Blanche-mélie, f. [Pêche], z. V. a. BLANCHAILLE.

Blanchement, adv. Zindelijk, rein {van 't
ij [linnen sprekende): Il faut tenir les enfants bi -,
le plus bi- possible, men moet de kinderen dikwijls

schoon linnen doen aantrekken (verschoonen) .
Blanche-queue, f. [H. n.] Naam, dien op 't

m., land de St. Martinsvogel (Jean le blanc) draagt.

z. onder BALEINE.
Blanc de bismuth, z. BLANC DE FARD.
Blanc de boorre of en bourre, m. [Mac.]
Met koehaar gemengde pleisterkalk van aarde of

mortel.

Blanc de céruse of Blanc de plomb, m.
(nu Acétate de plomb, azijnzuur lood) [Chico.]

Loodwit n.

Blanc de champignon, m. [Bot.] Zwamt n., witte vezels in den mest als eerste ontwik-

keling der paddestoelzaden.

Blanc de plomb, m., z.

Blanc d'Espagne , m. Spaansch krijt,
spaansch wit n. (tot waterverw).
Blanc d'oeuf, m. Eiwit n., wit van '.í ei.
Battre des blancs doeuf, eiwit kloppen.
Blanc de zinc, m. [Chico.] Zinkwit, koolzuur zink n.
Blanc-estoc of Blanc -être, m. Levendige
stam. Coupe á blanc estoc, het vellen van een bosch.
(fig.) Etre réduit à bl-, geheel ten gronde gerigt (geruineerd) zijn.
Blanchaille, f. [Pêche] Kleine witvisch m.,
als lokaas om •roofvisschen te vangen.
Blanchard, m. [H. n.] Naam van een' grooten arend in de oostersche landen. -- Blan-

Blanc de chapon, de perdrix etc., m.

(Plur. Des blanches queues.)
Blancher, m. [Tech.] Looijer m. van scha
-pevln.

Blancherie, f., z. BLANCHISSERIE.
Blanche-rousse, f. [Tech.] Soort van leisteen m., die roodachtig wit is.
Blanchet, m. Wit boeren-kamizool n.; ---

witte stof tot hemden voor zekere geestelijke zusters.
— [Pharm., Confis.] Doorzijgdoek, filtreerdoek m.
— [Imprim.] Doek m. tusschen de timpaan en de
bom- van de pers, b l a n c h e t n. — [Coco.] Zeef
of buildoek n. — [H. n.] Soort van wentelaar m.
(ook blanchette geheeten); — soort van steenvalk m.;
— braziliaansche slang f.
Blanchet, te, adj. (verklw. van blanc), z. v. a.

[Cuts.] Het witte vleesch van de borst en vleugels
der kapoenen, patrijzen enz. -- Blanc de chapon heet men ook de witachtige gestreepte aders
BLANCHELET.
in 't hout, dat begint te verrotten.
Blanche- taille, f. [Eaux et For.]: Couper
Blanc de chaux, m. ]Mac.] Kalkmelk f.
Donner un bl- à une muraille, een' muur met un arbre à bl-, eenen boom gelijkgronds afhakken
kalkmelk bestrijken.
of afzagen.
Blanchette, f. [Bot.] Veldsalade, veldlatuw f.;
Blanc de craie, m. Krotwit n., in gomwater
ook valeriaan f. of kattekruid n. — [H. n.], z.
opgelost krijt n.
Blanc de lard , Blane de bismuth, onder BLANCHET.
Blancheer, f. Witheid, blankheid; witteverta f.
Blane de perle of enkel Blanc [Chico. et
Blanchi, e, adj. (en part. passé van blanchir)
Part.] Blanketsel n., bismuthwit, parelwit n., namen van 't onder-salpeterzure bismuth, dat men Wit gemaakt, gewit; gebleekt, verbleekt; vergrijsd,
gebruikt om de huid blank te maken: Le blanc et grijs of oud geworden.
Blanchiment, m.' [Tech.] Het bleeken, wit male rouge rendent les femmes afireuses.
Blanc de Goslar of Vitriol de Goslar, m. ken; bleeking, wit- of blankwording f. (van garens,
Chico.] Goslarsch vitriool, zwavelzuur zink, wit van geheele stukken linnen, katoen, wol, zijde, ook
van was, zilver enz.); — bleekwijze, bleekmanier L —
erwater n.
lane de Hollande, m. [Coco.] Hollandsch Le bl- des épingles, het vertinnen der spelden. Le
loodwit n. — [Bot.] Hollandsche witte populier m. bl- des monnaies, het witkoken der muntschijven.
(Plur. Des blancs de Hollande).
— [Orfèvr.] Bak m. met slap sterkwater of wtjnBlanc de kaolin, m. [Minér.] Witte por steenwater, om het zilvergoed wit te maken of wit
-klei f.
-sein te koken.
Blanc de lait, m. [Bot.] Volksnaam van
Blanchinine, f. [Chim.] , z. BLANQUININE.
velerlei zwamsoorten.
Blanchir, v. a. Wit of blank maken; witten,
Blanc de l'oeil, m. [Anat.] Het wit in't oog pleisteren, bewitten; bleeken; wasschen, schoon ma(ook cornee, hoornvlies, geheeten). — (Prov. et fig.) ken, reinigen: Cela blanchit les mains, la peau,
Its se sont mange le bl- des yeux, zij zijn duchtig les dents, dat maakt de handen, het vel, de tanden
mei elkander aan den gang geweest.
wit of blank. B1- utie muraille, un plafond, eiwen
Blanc de inesue, m. [Pharm.] Weekma- muur, eerre zoldering witten. BI- des toiles, du dl,
kende pleister f. (diachylon) .
de la eire, du coton, de la soie, ljnwaad, garens,

BLANCIHIR

BLAN Q,UETTE.

was, katoen, zijde bleeken. B1- du tinge, linnen
Donner du tinge á bl-, linnengoed-qóedwaschn.
te wasschen (in de wasch) geven. B1- qn., iemand
bewasschen, voor iemand wasschen: Cette femme
nous blanchit, die vrouw wascht voor ons. Ook
zonder voorwerp: Cette femme salt bl-, Elle blanchit Bien, die vrouw verstaat het wasschen, zij
wascht goed. (fig.) Bi- qn., iemand regtvaardigen of
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Blanchisseur, m., -ease, f. Bleeker m.,
bleekster, bteekersvrouw f., waschvrouw f.; — witter, murenwilter m., - witster f. BI-euse au mois
a 1 année, á la pièce, waschvrouw bi' de maand,
bi 't jaar, bij 't stuk (die men maandelijks, jaar
bij 't stuk betaalt). (Prov.) Ii porte le deuil-ltksof
de sa bl-euse, hij is over zijne waschvrouw in den
rouw: hij draagt altijd vuil linnen. — (fig.) Hij of
van blaam zuiveren, zijne onschuld aan den dag zij, die eens anders geschrift van de fouten zuivert.
Blanchissure, f. Grijsheid f.; het grijs worden.
brengen, hem schoon maken: Son avocat a su le
Blanchoeuvrier, m. [Tech.] Egsmid m.,
bl- entièrement, zijn advokaat heeft hem van alle
schuld weten vrij te praten. — Door uitbreiding maker en verkoopar van blanke snij- en hakgereedschappen
(oeuvres blanches) , zoo als snoei- en
der eerste beteekenis wordt blanchir gebezigd van
velerlei technische verrigtingen, die het wegnemen wielmessen, houweelen, zeisen enz.
Blanehotte, f. [Bot.] , z. BLANCHETTE.
van onzuiverheden of oneffenheden, het verfraaijen,
% Blanchoyer, v. n. Wit schijnen, wit worden,
glanzen enz. der voorwerpen ten doel hebben:
[Boyaud.] Bi- les boyaux, de darmen uitwasschen, zich wit of witachtig voordoen.
Blanc-j acne, m. [H. n.] Visch van 't zalmnadat zij ontvet zijn. — [ Chaudr.] B1- les chaudrons,
de ketels met den schraper glad schuren, schoon geslacht, witgele zalm m. (Plur. Desblancs-jaunes.)
Blanc-madame, m. [Hort.] Naam van zékere
draaijen. — [ Coutel., Serr.] Bi- une serpe, un instrument d'acier, een snoei- of hakmes, een stalen witte druivensoort. (Plur. Des blancs-madames.)
Blanc-manger, m. [Cuis.] Witte gelei f.,
werktuig voor de eerste maal op den steen afslijpen;
Bi- des armes, wapens afvijlen of a fsljpen en po- smakelijke toespijs van dierlijke gelei, wit en on
[Dor.] B1- un objet, aan een voorwerp doorschijnend gemaakt door amandelmelk, onder
l -' -- [Dor.]
den krijtgrond geven, waarop het,verguldsel moet toevoeging van velerlei dingen, zoo als: suiker, room,
aangebragt ,worden. - [ Clout., Eping.] B1- des hertshoorn, rijst, rozewater enz. (Plur. Des Maimsclous, des eisingles, spijkers, spelden vertinnen. — mangers.)
Blanc-manteau, m. [H. rel.] Witmantelm.,
[Monn., Orfevr ] Bl- des monnaies, de la vaisselle,
zilvermunt, zilvergoed witkoken. — [ Plomb.] Bi- naam van zekere Parijsche monniken, vroeger
Ie plumb, het lood in 't vuur vertinnen, het met Guillemins geheeten. (Plur. Des blancs-manteaux.)
Blanc-nez , m. [H. n.] Witneus m. , een
tinbladen bedekken, — [Charp., Menufis.] BI- des
ais, planken gladschaven. — [Cuis.] Bi- of Faire zwarte of bruine aap met witten neus. (Plur. Des
bl- des légumes, groenten afkoken; Faire bl- de la blancs-nez.)
Blanc-or, m. [H. n.] Rogvormige visch m., met
viande, vleeschi in laauw water zetten, om hel te
laten zwellen. — [ Confit.] B1- des abricots, des witten en goudkleurigen rug. (Plur. Des blancs-ors.)
Blanc-pendard, m., [H. n.] Volksnaamvan
pêches, abrikozen, perziken in eene loog van haar
donzig omkleedsel ontdoen; ook: in water afkoken, den grijzen steenvalk. (Plur. Des blancs-pendards.)
Blanc-ployant, m. [Forg.] Gebrek in 't ijzer,
-- [Hort.] Faire bl- du céleri, des endives, selderij,
andijvie opbinden, om de groene bladen geel of blank waardoor het minder geschikt voor de trekplaat
te laten worden. — [ Maréch.] B1- la sole dun wordt.
Blanc-racine, m. [Bot.] Witte anjelier m.,
coeval, den hoef van een paard uitwerken, alvorens
het ijzer aan te brengen. [Eaux et For.] Bi- un met groote breede bloem (zoo geheeten naar Racine).
arbre, een' boom ter afhouwing merken, door met (Plur. Des blancs-racines.)
het snoeimes of houweel een stukje schors weg te
Blanc-rhasis , doorgaans verbasterd in
nemen.
Blanc-raisin, m. [Pharm.] Witte brandzalf L.
BLANCHIR, V. n. Wit worden, bleeken, uit bleeken; uit was, rozenolie, loodwit en kamfer bereid.
,grijzen, grijs worden, vergrijzen : Les toiles blanBlanc-signéof gebruikeljker Blanc-seing,
chissent a la rosee, het ljnwaad wordt wit of m. Blad papier n., dat enkel met eene handteekebleekt in den dauw. La muraille blanchit de froid, ning voorzien is, blankét, volmagtsblad. (Plur.
de koude (vorst) slaat aan den muur uit. La mer Des blanc-signés, Des blanc-seings.)
Blanc-sondant, m. Witte gloeihitte: Chaufblanchit d'écume, de zee wordt wit van schuim.
Vos cheveux ont blanchi, uwe haren zijn grijs ge- fer le for au bl-, het ijzer wit gloeijend maken.
worden. (Prov.) Tête de fou ne blanchit jamais,
Blanc -tapfis , m. Speelhuis n. (Plur. Des
gekicen grijzen niet. (fig.) Langen tijd met dezelfde blancs-tapis.)
bezigheid doorbrengen: I1 a blanchi dans le serBlanculet, m. [H. n.] Volksnaam van den
vice, sous le harnais , sur les livres, hij is in de witstaart (motteux of cul-blanc) .
dienst, onder de wapens, bij de boeken grijs gewort Blandice, f. Liefkozing, vleijerij f. — ELANden, hij heeft vele jaren gediend, gestudeerd. — DICES, f. pl. [Anc. prat.] .dr.qlisttige vle jerVen en
Mislukken, vruchteloos zijn: Tous ses efforts n'ont liefkozingen, om iemands toestemming te verkrijgen,
fait que bl-, a zijne pogingen hebben niets uitge- Bene erfmaking te verwerven enz.
rigt, hebben niets geholpen, zijn vergeefsch of vruchBlandine, f. [H. n.] Naam van een' zeer ge
teloos geweest. (fig.) Ce coup na fait que bl-, dat
vlinder.
-zochten
geweerschot (die worp, slag) is afgeschampt, heeft
t Blandir, v. a. Liefkozen, streelen, vleijen,
slechts even geraakt. — SE BLANCHIR, V. pr. Bleeken, verpligtende woorden zeugen. — Blandissant,
unit of blank worden: Ces toeles ne se blanchissent e, adj., Liefkozend, vlejend.
Blandisseur,
pas facilement, dat doek is moeijelijk te bleelcen.- m. Vle jer, flikflooier m.
Zich zelven bewasschen. — Zich wit maken (b. v.
k Blanditeur, m. Verleider m.
tegen een' muur. — (fig.) Zich van blaam zuiveren,
Blane, m. [H. n.] Ringelslang f. mei onder
zich schoon wasschen.
de huid verborgen oogen.
Blanchirie, f., z. BLANCHISSERIE.
Blanque, f. Zeker loterij of kansspel n. met
Blanchis, m. [Eaux et For.] De plek van 't witte en zwarte of beteekende kaartjes. Faire bi-,
weggenomen- gedeelte schors , waarop het merk trouwer bl-, tirer une bl-, een' niet trekken. (fig.
staat ter aanduiding , dat de boom geveld moet et pop.) Trouver bl-, niet vinden wat men zocht,
worden.
op eene ledige plaats grijpen, het nest ledig vinden:
Blanehissage, m. liet wasschen, bleeken (van Il fouilla dans sa troche pour tirer sa montre, mais
't gebruikte linnengoed); de wasch f.; het waschloon: it y trouva bl-, hij zocht in zijn' zak om zijn horLe bl- use beaucoup le tinge, het wasschen doet logi.e uit te halen, maar 't was gevlogen. Hasard a
het linnen sterk slijten. Mettre le linge au bl-, het la bl-! op goed geluk af! er kome van wat er wil!
linnen in de wasch doen. Payer le bl-, het waschBlangaet, m , Blanquette, f. [Hort.] Soort
loon betalen.
van kleine witachtige zomerpeer, blanké f. -Blanchissant, --e, adj. Wit wordend, wit [Pèche] , z. v. a. BLANCHAILLE. — [ Agric.] Ziekte
schonend; schuimend: Une barbe bl-e, een wit of der jonge old fboomen.
gris wordende baard; La mer bl-e, Les Hots bl-s, de
Blanquette, f. Bleeker m., naam van een' wilschuimende zee, de schuimende golven; L'écume bl-e, ten wijn uit Gascogne en Neder-Languedoc, naar
hei witte schuim; La lumière bi-e, het bleeke licht. de druif, die men blanquette heet. — Ook de naam
Blanchissement, m. Witmaking f.
eener soort van wit bier n. — [Cuis.] Opgestoofd
Blanchisserie, f. Bleek, bleekerf f., bleek
kalfs- of lamsvleesch met eene blanke saus. — [Com.]
-veldu.;—waschi Soort van soda f., die men in Frankrijk bereidt.—
H.
j

--

1 8 4BLANQUIER

--

BL1MIR.

Yoorloo m. van gedestilleerden brandewijn. -[Bot ] Volksnaam eener soort van ganzevoet m. -z. ook BLANQUET.
Bianquier , m. [Tech.] Werkman , die 't
gaande werk der horlogien maakt.
Blanquinette , f. [Corn.] Soort van wit
barkan n.
Blanqiiinine, f. [Chim.] Naam van een loog
dat men uit de verdamping van 't sap van-zout,
zékere planten verkrijgt.
Blanzé, m. [Agric.] Naam eener korensoort
uit het noorden van Frankrijk.
Slaps, m. [H. n.] Keldertor, zoldertor f. -Blapsides, m. pl. Geslacht van schildvleugelige
insecten, waarvan de keldertor de type of grond
-vormis.
Blapsigonie, f. [Econ.] Ziekte der bijen, die
't jong gebroed doodt.

Wat die kiem betreft, daartoe behoort, b l a s t odermisch.
Blastogénésie, f. [Bot.] Vermenigvuldiging
der planten door botten en loten.
Blastographie, f. [Bot.] Beschrijving of leer f.
der plantenboten. — Blastographique , adj.
Wat d ie wetenschap betreft, bi a s t o g r a p h i s c h.
— Blastographiste , m. Schrijver over de
plantenloten, blastographist m.
Blatérer, V. n. Schreeuwen als de rammen en
karmeelen. — ( fig.) z. DÉBLATÉRER.
% Blátier, m. Korenhandelaar m., die zijne
waar op paarden van de eene markt naar de andere
voert. (Men gebruikt nu liever marchand farinier.)
Blàtir, V. n., Z. BLATERER.
Blátrer, v. a. Koren kleuren (apprétéren), het
graan met veelal schadelijke stoffen een schoon
voorkomen geven.
Blaque, f., z. BLAGUE.
Blattaire, Blattarie, f. [Bot.] Wolkruid n.,
koningskaars f.; —mottekruid n.— Blattaires, f.
Blaquet, m. [H. n.] z. v. a. BLANCHAILLE.
pl.
[H. n.] Regtvleugeligen m. pl. , insecten, die
Blase, e, adj. (en part. passé van BLASEI4)
Verstompt, uitgeput, ontzenuwd door overmatig den kakkerlak (blatte) tot type of grondvorm
zingenot of door uitspattingen, stomp, ongevoelig, hebben.
Blatte, f. [H. n.] Kakkerlak m. Blatte de cuonverschillig , zonder deelneming , geblaseerd :
Avoir le palais bl-, een verstompt, overprikkeld, sine, gewone kakkerlak.
Blatti-acide,
—
(fig.)
Il
bedorven gehemelte (smaak) hebben.
est
m. [Bot.i Malabaarsche myrbl- sur les spectacles, h# is de tooneelvoorstellin- tenboom m., met eene koortsstillende vrucht.
% Blaude, f., z. BLOUSE.
gen zat.
Blavelle , Blavéole, Blaverolle, t.,
Blaser, V. a. Door overmatig zingenot uitput
verstompen, ongevoelig, on--ten,doruispag Slavet, m. [Bot.] , z. v. a. BLUET. — BLAVET, m.
BLAVETTE
f., Eetbare paddestoel m.
verschillig maken, den smaak door overprikkeling
t Blazir, V. a. Doen verwelken. -- t BLAZIR,
bederven: Les excès l'ont blasé, de uitspattingen
hebben hem ontzenuwd: Les liqueurs fortes blasent V. n. Verwelken.
Blé (vroeger Bled), m. [Bot.] Koren, graan n.
le palais, de sterke dranken verstompen 't gehemelte,
bederven den smaak; L'excès de toutes les jouis- (zoowel van de plant als van het graan of zaad
sances a tint par le bl- sur tout, de overmaat van gebézigd) : Une terre à blé, een korenakker m. ,
allerlei genot heeft hem ten laatste voor alles on- korenveld n. ; Un sac de blé, een zak m. koren.
gevoelig gemaakt. — SE BLASER, v. pr. Zich ver Du blé en herbe, du hid vert, groen koren; Du
zich ontzenuwen enz.
-stompen, blé en tuyau, koren op den halm; Du ble en ëpis,
Blason, m. Wapenschild, wapen, blazoen n.;-- koren in aren. Une gerbe, Un épi de, blé, Bene
wapenkunde, heraldiek f. — [Jeu] Soort van gan- korenschoof, eene korenaar f. Grands bles, hoog of
zespel n. — [ Mar.] Twilmal, spongmal m. — (fig.) groot graan, tarwe en rogge f.; Petits bles, laag of
klein graan, gerst en haver f. Du blé méteil, half
Gesprek, gepraat, gebabbel n.
tarwe half rogge; Du blé noir, rouge of sarrasin,
Blasoiinaire, m., z. v. a. GENEALOGISTE.
lasonnement, m. Het b l a s o n n é r e n, de boekweit. Du blé de Turquie, d' Espagne,, d' Inde
verklaring of ontcijfering van de figuren op een of du maïs, turksch koren; maïs n. Du bid barbu,
gebaard koren, zorgzaad n. Du blé locular of
wapenschild.
Blasonner, v. a. Blasonnéren, eenwapen losar, spelt (épeautre). Du blé de Mars, zomerin zijne vereischte metalen en kleuren schilderen; koren. Du blé d'hiver, winterkoren. Du blé de
ook een wapen graveren met de punten en arcé- vache , du blé de boeuf of mélampy re , koe
koren, wilde tarwe. Du blé niellé-tarwe,ild
vingen, die de kleuren en metalen moeten voorstellen; — een wapenschild in al zijne bestanddeelen of ergoté, brandkoren. — Se tacker dans un blé,
onderzoeken en in de kunsttaal verklaren. — {fig. zich in een korenveld verschuilen. — (Prov.) Etre
et fam.) Kwaadspreken, bedillen, hekelen, lasteren pris comme dans un blé, in de val geloopen zijn,
(in dezen zin weinig meer in gebruik); ook vleijen niet meer kunnen ontsnappen. Bon champ semé,
bon blé rapporte, zoo men zaait, zoo men maait;
lieemen, pluimstr2,fken.
S Blasonneur, m. Blazoenkundige, wapen- eerie goede opvoeding draagt altijd later hare vruchkenner, blasonnist m., beschrijver van geslachtwa- ten. 11 la battu comme blé vert , hij heeft hem
pens. — (fig.) Kwaadspreker, bediller, hékelaar m. ongenadig afgerost. Manger son blé en herbe,
Blasphémateur, m. , -trice, f. Godslaste- (à vert), zijn loon reeds vooruit of eer 't ver
verteren. Par nuit tout blé semble farine,-diens
raar m., -ster f.
des nachts zijn alle katten graauw. Crier famine
Blasphématoire, adj. Godslasterljjk.
Blasphématoirement, adv. Godslasterlijk, sur un tas de blé, bij den overvloed over gebrek
op godslasterljke, wijze: 115 prennent bl- Dieu à te - klagen. C'est du bie en grenier, dat is koren op
zolder, dat is zoo goed als gereed geld; dat laat
moin de leur pretendue vérité.
Blasphème, m. Godslastering f. ; - hoogst zich met voordeel bewaren.
% Blèehe of Blaiehe, adj. (fam. et injur.)
beleedigende rede, snoode lastertaal, heiligschenLaf, verwijfd, bloohartig. — Ook als subst. Un bl-,
nis. f.
een
laf, karakterloos mensch, een oud wijf. — Poire
v.
n.
Godlasteren,
godslasterinBlasphémer,
gen uitspreken (uitbraken) godslasterljk spreken, bl-, z. BLET.
-t- Bléchir, V. n. Laf, verwijfd, onmanneljk
vloeken, b l a sp h e m é r e n; — honende gesprekken
voeren, lasteren: C'est bl- que de parler ainsi de worden.
Blechne, of Blègne, m. [Bot] Soort van
eet homme, 't is snoode lastertaal, dus van dien
man te spreken. - BLASPHEMER, V. a. Schenden, ont- varenkruid n.
Blechropyre , m. [Mid.] Vroegere naam der
eeren, lasteren: B1- le saint nom de Dieu, Gods
heiligen naam lasteren. 11 blasphème tout ce qu'il slepende zenuwkoorts f.
Blecourt, m. , [Cum.] Soort van wollen stof.
ignore, hij spreekt met smaad en verachting van
Bled, m., Z. BLE.
alles, wat hij niet kent of verstaat.
Blède, f. [Bot.], z. BLETTE. — [H. n.] ZandBlasphémeux, -ease, adj. Doom Montaigne
j kever m.
gebruikt voor BLASPHEMATOIRE.
-f- Bléer, v. a. [Agric.] Met koren bezaaien.
Blastème, m. [Bot.] De plantenkiem f. —
Bleinie, f. [Vétér.] Ontsteking f. aan den hoef
[Méd.] Uitbarsting eener ziektestof aan de opper
-vlaktedsigchm. eens paards.
Blème,
adj. Bleek, vaal, kleurloos, doodsch,
f.,
naam
[Bot.]
Vruchtkiem
Blastocarpe, m.
der ontwikkelde kiem, eer zij nog het zaadhuisje deluw (doorgaans alleen van 't gelaat gebezigd):
Avoir le teint, le visage bi -, eerie vale gelaatskleur
verlaten heeft.
Blastoderine, m. [H. n.] Kiem f. in 't ei, hebben. Etre bl- de frayeur, bleek van schrik zijn.
Blemir, V. n. Bleek worden, verbleeken.
hanelred, hanetrel in. — Hlastodermique, adj.
-

- -

BLEMISSEMENT

--

-F Blémissement, n. Bleekwording, verblee-

king f.

Blémitif, ive, adj. Bleekmakend.
Blende, f. [Minér.] Blende f., natuurlijk zwavelzink n. — Blende charbonneuse , koolblende ,
glanskool f., anthraciet n.
Blenne of Blennie, f. [H. n.] Slijmvisch,
rotvisch m. Bi- vivipare, moederaal m. BI- galérite,
zeeleeuwerik m. (een visch).
Blennioïdes, f. pl. [H. n.] Sl jmvisschen m. pl.
Blennentérie, f. [Med.] Sli,gmvloed m., sljmipe ontlasting f. van 't onderlijf.
Blennophthalmie, f. [Mèd.] Slijmige oog
f. — Blennophthalnmique, adj. Wat-vloeijng
daartoe behoort of betrekking heeft.
Biennopyrie, f. [Méd.] Slumkoorts f.
Blennorrhagie, f. [Méd.] Scherpe vloeiing f.
uit de teeldeelen, druiper m. — Blennorrhagigiie, adj. Wat die kwaal betreft.
Blennorrhée, f. [Méd.] Chronische slijmontlastinq uit de teeldeelen. — Blennorrhéique ,
adj. Wat die kwaal betreft.
Blennoses, f. pl. [Méd.] Slijmziekten f. pl., aan
slumvliezen.
-doenigr
Blennothorax, f, [Méd.] Borstverslijming f.
Blennothorrhée, [Méd.] Oorvloed m., sljmvloeijing uit de ooren.
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troffen, liefde ingeboezemd; L'ingratitude de son
fils 1'a blessé au coeur, de ondankbaarheid zijns

zoons heeft hem diep gegriefd. - (Prov.) Chacun
sait oh le b il t le biesse, z. BhT. -- SE BLESSER,
v. pr. Zich kwetsen; zich bezeeren; — elkander
kwetsen: Il s'est blessé en tirant un coup de fusil,
en tombant, hij heeft zich bij 't afschieten van een
geweer gekwetst, door een' val bezeerd; Its se soot
blesses 1'un l'autre, zij hebben elkander gekwetst.
— (fam.) On fait garder le lit it cette femme de
peur qu'elle ne se blesse, men laat die vrouw het
bed houden, uit vrees dat zij anders vóór den tijd
bevallen zal. — (fig.) Zich beleedigd achten, geraakt,
gekrenkt zijn, kwalijk nemen: Cette femme se biesse
trop aisément, die vrouw is al te ligt geraakt, beleedigd.
Blessir of Blettir, v. n. Beursch worden, tot
verrotting overgaan (van ooft) .
Blessisseinent, m., Blettissure of Blétissure, f. Beurschwording f., aanvankelijke ver

-rotingva
ooft.
Blessure, f. Wond, wonde, kwetsing, kwetsuur,
b 1 e s s u u r; bezeering, verwonding f.: Recevoir,
Guerir, Panser une bi -, eene wond krijgen, genézen,
verbinden; Mourir dune bi -, aan eene wond sterven.
— (fig.) Wonde, krenking, beleediging, verongel jking f., hoon, smaad, laster m. ; diepe, geweldige
Blennnréthrie, f. [Méd.] , z. BLENNORRHAGIE. indruk m., levendige aandoening f.: Les bl-s faites
à l'amour-propre sont plus sensibles que les auBlennurie, f. [Med.] Het slijmwateren.
Blépharique, add. [Méd.] Wat de oogleden tres, de wonden (beleedigingen, krenkingen) , die
men der eigenliefde toebrengt, zijn gevoeliger. dan
betreft: Coilyre hi-, ooglidzalf f.
de overige. L'amour fait de profondes bl-s dans les
B épharite, f. [Méd.] Oorjlid-ontsteking f.
Blépharophthalinie of Blépharotis f. coeurs, de liefde slaat diepe wonden (maakt diepe
indrukken, verwekt de levendigste aandoeningen)
oog
ende
oogleden.
van
het
Ontsteking
[Méd.
Blepharoplégie, [Méd.] Ooglidverlamming f. in de harten. Rouvrir une bi -, eene wond weder
Bie p haroptose, f. [Méd.] Zakking f..van't openrijten, vroegere smartelijke gewaarwordingen
weder vernieuwen.
bovenste ooglid.
Blestrisme, m. [Méd.] Rusteloosheid f., woeBlépharospasme, m. [Méd.] Ooglidkramp f.
len n. van zware zieken.
Blepharotis, m., z. BLEPHAROPHTHALMIE.
Biet, te, adj. Beursch, buikziele, overrijp, al
Blepliaroxyste, m. Werktuig om de ooglete rijp: Un fruit * blet, eene beursche vrucht; Une
den te koppen.
poire blette, eene beursche peer; Les nèfles ne se
Blérean, m. [H. Ti.], z. BLAIREAU.
mangent que quand elles sont blettes, de mispelen
Blèsesnent, m. Het liepen.
Bléser, V. n. Liepen, scherpe letters als zacht worden eerst gegeten als zij half rot zijn_
Blétisseutent, m., z. BLESSISSEMENT.
uitspreken.
Blette, f. [Bot.], z. BETTE of SOIRÉE; -- haBlesité, f. Lisping f., spraakgebrek : waarbij
men voor een' harden of scherpen medeklinker een' nekam, meier m.
Blettir, v. n., z. BLESSIR.
zachten in de plaats stelt (zoodat men b. v. gerbe,
Blettissure, f., z.,BLESSISSEMENT.
cheval uitspreekt, alsof er stond zerbe, zeval) .
Bletton, m., z. BETON.
Blessant, e, adj. Kwetsend, aanstootelijk, beBleu, e, adj. Blaauw: Habit bi -, Yeux bi-s.
leedigend, honend: Discours bi -, expression bi -e.
Blessé, e, adj. (en part. passé van blesser) Teinture bl-e, Fleurs bi -es. — Men gebruikt het
Gewond, gekwetst, g e b le s s e e r d; geraakt, ge- ook, even als het nederd. woord, van de donkere
troffen, beleedigd, gekrenkt. Avow le cerveau, bi -, kleur, die de huid door kneuzing of bloedsoploop
niet wel bij 't hoofd, bij de zinnenzijn. —BLESSE, m. aanneemt: Son oeii est tout bi -, zijn oog is geheel
Gekwetste, gewonde, geblesseerde m.: Les en al blaauw, hij heeft een blaauw oog. — Cordon
bi -, blaauw lint of band, breed lint, dat de ridders
morts et les bi -s, de dooden en de gekwetsten.
Blesser, v. a. Kwetsen, wonden: Bi- d'un coup van de Heilige-Geest-orde droegen; — naam van
de fusii, d'un coup d'épée, d'un coup de pierre, die ridders zelven: I1 était cordon bi-, hij was ridd'un coup de baton, door een geweerschot, een' der van de H.-G. -orde; — (fig. et fam.) Nous avons
degenstoot, een' stokslag, een' steenworp eene wond pris uni cordon bi -, wij hebben eene bekwame keutoebrengen. — Bezeeren, knellen, prangen, druk kenme d gehuurd. C'est on cordop bi -, 't is het
pijn of ongemak veroorzaken: Ces souliers me-ken, neusje van den zalm. — (fig. et fám.). Conte bi -,
blessent, die schoenen knellen mij, doen m ij zeer; sprookje, vertelseltje, oud-weven praatje n. —[Mil.]
Cette selle blesse le cheval, die zadel drukt het Parti bi -, voormalige naam eener bende partij
stroopbende. Aller en parti bi-, op-ganers,
paard. — (lig.) Kwetsen, krenken, beleedigen, honen; een' onaangenamen indruk verwekken, ergeren, eene strooppartij uitgaan. — [ Mar.] Officier bi -,
mishagen. afkeer of walging inboezemen; benadee- officier, dien een scheepskapitein aan zin boord belen, schade doen, verongelijken: I1 ne faut bi- per- noemt, om des noods voor een' hoogeren in de plaats
sonne, men moet niemand beleedigen, krenken; Ce te treden, ook: een officier, die slechts voor éénen topt
propos 1'a blessé au vif, die woorden hebben hem in dienst is. — [ MOd.] Maladie bi -, blaauwziekte f.
diep gekrenkt, getroffen; Cette conduite blesse — [Peint.] Cendres bl.-es, bremerblaauw, mineraal
l'amitié, dat gedrag kwetst, beleedigt de vriendschap. blaauw, een mengsel van kalk, zwavelzuren kalk
Les paroles déshonnetes blessent la pudeur, de en koperoxijde-hydraat, dat veel bij 't schilderen
onbetamelijke woorden ergeren de eerbaarheid; Ces wordt gebézigd. — ( fig. et fam.) Faire des coups
scènes affreuses blessent 1'imagination, die afgrij- bi -s, vergeefsche pogingen doen, in de lucht schieten.
BLEU, m. Blaauw n., blaauwe kleur, blaauwe
seljke tooncelen werken onaangenaam of pijnlijk op
de verbeelding; Souvent la vérité biesse, de waar verw f. Bi- blanc, witblaauw; Bi- pale, bleekblaauw;
Bi- mourant, matblaauw; Bi- terne, dofmishaagt dikwijls; Bi- 1'honneur, la réputa--heid
tion de qn., iemands eer of goeden naam benadee- blaauw; Bi- chair, helderblaauw, lichtblaauw; BIlen; Cela blesse mes intérêts, dat is schadelijk voor céleste of Bi- de eiel, hemelsblaauw: Bi- d'azur
(strijdig met) mijne belangen; BI- la modestie, les of Bi- d'empois, lazuurblaauw (minder helder
bienséances, la pureté de la langue, tegen de ze- dan hemelsblaauw) ; B1- foncé , donkerblaauw;
digheid, de welvoegeljkheid, de zuiverheid der taal Bi- pourpré, purperblaauw; BI- pers, groen
Bi- turquin, turksch blaauw,-blauw, groen;
zondigen. — Bi- le coeur, het hart tre/Ten, liefde
inboezemen. BI- au coeur, in 't hart treffen, diep donkerblaauw; Bi- d'enfer of Bi- noirátre, zwartgrieven: Sés attraits ont blesse plus d'un coeur, blaauw. B1- barbeau, korenblaauw — [Chum.]
hare bekoorlijkheden hebben meer dan een hart ge- Naam van Bene menigte in aard verschillende
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blaauwe stoffen. Bi- anglais, engelsch blaauw; BIde Prusse, de Berlin, Pruissisch, Berlignsch blaauw;
Bi- d'azur, blaauwsel (kobalt-oxyde met zand ver
Bi- d'émail of smalte-bleu, smalt- of email--glasd);
leer-btaauw; Bi- de Saxe, BI- de composition, Bien liqueur, Saksisch blaauw, compositie-blaauw,
vloeibaar blaauw (zwavelzure indigo); BI- de montagne, bergblaauw, koperazuur (blaauw Koperzuur
zout); BI- d'outremer, ultramarjn-blaauw (dubbel
kiezelzuurzout van aluinaarde en soda, uit den
lazuursteen bereid); BI- Guimet, Guimet-blaauw,
een door Guimet in 1818 bereid kunst-ultrarnarjn;
Bi- de cobalt of Bi- de Thénard, kobalt-ultramar°íjn, Thenardsblaauw; BI- Raymond, BI- de France
of B1- prussiate, Raymond , blaauw, fransch-blaauw,
prussiaat- Blaauw, chemisch blaauw; BI- vapeur,
stoomblaauwv; B1- solide, echtblaauw, oplosbare indigo, karmijn -indigo. — [H. n.] Blaauwe haai m.
— [Blanchiss.] Passer le Tinge au bleu, de wasch
doorhalen (blaauwen). — [Cuisj Mettre du Poisson
au bleu, visch blaauw koken-. — [H. mod.] Les
bleus, de blaauwen, naam, diende republikeinsche
soldaten in de oorlogen der Vendée van hunne
tegenpartij kregen; — ook de naam van de armen
in 't hospitaal la Trinité te Parijs.
Bleuátre, adj. Blaauwachtig.
Bleuet, m. [H. n.] Volksnaam van den européschen ijsvogel (martin-pecheur) , —[Bot.] , z. BLUET.
Bleuette, f., z. BLUETTE.

Bleuette du Rhin, f. [Corn.] Geringe wol-

ten stof uit Duitschland.

BLOQUER.

waarop men den vorm stoot om het suikerbrood te
doen loslaten; — klopblok, soort van pers der kunst
anderen. Bloc de plomb, loodblok der-draijesn
graveurs, waarop het te gravéren stuk geplaatst
wordt. -- [Mar.] Ezelshoofd n. (ook chouquet en
chouc geheeten). --. [Fauc.] Valkenstang f. —
Blokval f. om ratten te vangen (ook assommoir geheeten) . — Blok, waarin overtreders met de voeten
gesloten worden, stok m. — Bloc beteekent nog een
hoop, stapel m., eene verzameling van verschillende
dingen, vooral van onderscheiden koopwaren za
mengenomen: Faire un bloc de marchandises, allerlei waren op een' hoop leggen om in eens te verkoopen - EN BLOC , loc. adv. Bij den hoop, bij den
roes, in eens, voetstoots, over den hoop, ongeteld
(koopen of verkoopen) . Dezelfde beteekenis heeft en
bloc at en tas, waarvoor men vroeger zeide en bloc
.

et en tache, b. v. entreprendre un bátiment en bloc

et en tache, een gebouw aannemen te léveren voor
zekere som in eens, zonder afzonderlijke berékening
der bouwstoffen of dagtaak (tache) er werklieden.
Blocage, m. [ Mac.] Vulsteenen, stopsteenen m.
pl., grofpuin n. ter aanvulling van ledige ruimten
in eenmete
lwerk (ook biocaille geheeten). — Impr.]
Gekeerde letter f., voorloopig in de plaats der ontbrekende letter gezet. — Billard] Het maken van
een' bal in repte lijn met forschen stoot.
[

[

Blocageux, euse, Blocailleux, euse,

adj. Vol grof steenpuin; uit grof steengruis zanwn-

gesteld.
Blocaille, f., z. BLOCAGE.

Blocailleux, ease, adj., z. BLOCAGEUL..
Bletieur, m: [Tech.] Staalblaauwer m., naam
Blochet, m. [Charp.] Steekbalk m., steelevan den werkman, die in de naaldenfabrijken den
blaauwen glans aan'tbeneden deel der naalden geeft. plank f.
Bloeas, m. [Mil.] Insluiting, omsingeling, beBleui, e, adj. (en part. passé van bleuir)
Blaauw gemaakt, blaauw geworden, blaauw: Des renning f. eener vesting, b l o k k é r i n g, b l o ledoigts bleuls par Ie froid, vingers, blaauw van k a d e f. Faire le bl- dune place, eene vesting inkoude.
sluiten. Changer le siége en bl-, het beleg in eene
Blenir, v. a. Blaauw maken, doen blaauw enkele insluiting veranderen. Lever le bl-, de blokwarden, blaauwen: Bi- de lacier, staal blaauw kade opbreken.
Blond, e, adj. Blond, blank van gelaat en
doen aanloopes - BLEUIR , v. n. Blaauw worden:
Lacier commence a bl-, het staal begint blaauw geelachtig van haar; blondharig, lichtharig. Des
te worden - SE BLEUIR , v. pr. Zich blaauw ma- cheveux bl-s, une bathe bl-e, blond haar, een blonde
ken: Je me suis bleui en touchant cette étoffe, ik baard. — Une beaute bl-e, eene blonde schoone;
heb mij door 't aanraken van die stof blaauw ge- Un homme bl-, een blond man. — Du Tin bl-, blond
vlas; Un rót bl-, use friture bl-e, een lichtbruin
maakt.
Bleuissage, Bleuisseuient, m. Blaauw- gebraad, baksel. (poét.) De bl-s épis, gele, goudgele
korenaren. La bl-e Cérès, Le bl- Phébus, de blonde,
wording f.
Blenissant, e, adj. Blaauwend, blaauw- blondlokkige Ceres, de blonde Phebus. — (Prov. et
fam.) Il est délicat at bl-, hij is verwij fd, vertroewardend.
Blenissoir, m. [Tech.] Blaauwijzer n., een telcl, hij .kan niets verdragen; ook: h'j wil altijd
horlogiemakers-gereedschap, waarop stalen plaatjes wat bijzonders hebben, niets is hem goed genoe g^
blaauw gegloeid worden.
11 est bl- comme un bassin, hij is bij uitstek blond,
Bleu-manteaa, m. [H. n.] Volksnaam van witblond. -- Ook als subst. gebézigd: Un blond,
de mantelmeeuw (goëland) (Plur. Des bleus-man- Une blonde, een blond man, eene blonde vrouw of
een blond meisje. — (Prov. at fam.) Courtiser la
teaux.)
Bliau, m., Rok of jas m. uit den ouden tijd. brune et la bi -e, aan alle schoonen zonder ouder Blin, m. [Mar.] Hout om de zijde te scheren. scheid zijn hof maken. C'est sa bi -e, 't is zijn
- z. ook BELIN.
liefje. (iron.) C' est un bl- d' Egypte, hij is blond
Blindage, m. [Fort.] Het blindéren; — blin- als een Egyptenaar (zeer zwart van haar) —
déring f., blindeerwerk n. — [Mar.] Het dekken BLOND m ., de blonde kleur f., het blond. Bi- een
aschblond, grsblond; Bi- doré, goudblond,-dré,
van een schip met oud kabeltouw tegen de uitwergoudgeel; BI- de filasse, vlasblond; Bi- ardent, rosking der bommen.
spaanachtig blond, rosgeel. — Avoir les cheveux dun
Blinde, f. [Fort.] Blindéring f., blind n.,
beau bl-, fraai blond haar hebben.
sche wand m.
Blonde, f. [Corn.] Fijne zijden of garen kant f.
Blinde, e, adj. (en part. passé van blinder)
Blondelet, te, adj. (verklw. van blond) Lief
Batterie bl-e, geblindeerde batterij f.
Blinder, v. a. [Fort.] Blindéren, van blindé- blond, blondjes.
(eene
loopBlondeur, f. Blondheid f.
ringen of spaansche wanden voorzien
graaf, een kruidmagazijn, hospitaal enz.), om de
Blondier, m., -ière, f. Blondes-werker m.,
uitwerking der vijandelijke bommen en houwitsers blondes-werkster f.
te vermijden. — Mar Rammen, een scheepsdek
Blondin, m., e, f. Blonde m. en f., een blond
door opgelegd oud kabeltouw en andere voorwerpen man of jongman, eene blonde vrouw of blond
beveilimeisje, eene b l o n d i n e. — (fig. et fam.) Un Nontegen de werking der vijandelijke bommen
gen. Blinder les sabords, de poorten open of toe din, een saletjonker.
rammen. Blinder un vaisseau, een schip van stat Blondir, v. n. Blond, geel worden: Les épis
pel rammen. — SE BLINDER, V. pr . Zich door blin- blondissent, de aren worden geel. — t Blondis
déringen dekken.
sant, e, adj. Gee/wordend: Leseis bl-s.
Blindes, f. pl. [Mar.] Stukken oud kabeltouw;
Blondoyernent, m. Het geel o f blond worden.
.

.

[

i

- z. ook BLINDE.

Bliner, v. a. [Mar.] Rammen, met het ram-

blok werken.

Bloc, in. (pr. blok) Blok n., klomp m., ,root
onbewerkt stuk van eene zware en harde stof, zoo
als steen, marmer, ijzer. 13- d'écbantillon, monsterblok, zoo als 't in de steengroef naar 't voorschrift gehouwen is. [Tech.] Bruineerblok der ver
houten blok der suikerraffinadeurs,-gulders;

% Blondoyer, V. n., z. BLONDIR.
Bloqué, e, adj. (en part passé van bloquer)

Ingesloten, omsingeld, geblokkeerd: Une .place
bl-e. -- Het wordt als subst. m. gebruikt in 't biljartspel: Un blo ué, een regtuit en met forschen
stoot gemaakte of te maken bal. I1 vient de manquer ce bl- si facile, die gemakkelijke b 1 o q u é is
hem daar mislukt.
Bloquer, v. a. [Mil.] Alle toegangen eereer

ELOSSIR

--

.stad of vesting niet troepen of oorlogschepen bezet
insluiten, omsinijelen, berennen, b l o k k é r e n.-ten,
— [Mac.] Met steengruis of puin aanvullen of
volwerpen. — [lmpr.] Gekeerde letters in den
vorm zetten, om die later voor de gevorderde letters te verwisselen. — [Billard] Een' bal met forschen stoot re^ltuit maken (in een' (Ier zakken werpen) , b to k k é r e n. Ook zonder voorwerp gebezigd;
Cette blouse ne bloque pas, in dien zak kan men

(den bal) niet blokkéren. — [lflar.] De ruimte tusseh.en de scheepsbekleedsels met teer en koehaar aan
— SE BLOQUEII, V. pr. Ingesloten, geblokeerd-vulen.
worden. — [Fauc.] Zweven, zonder te klapwieken,
als op (le lucht hangen (z. v. a. planer).
Blossir, Blossissenient, z. BLESSIIt, BLESSISSEMENT.

BOESSER.
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Bobance of Bobancier, m. Trotschaard ,
verwaand mensch in.
Bobart, m. [Bot.] Bobartgras n. — Ook z. v. a.
BOUFFON.

Bob ache, f. Bloedje, dopje n. der kandelaars;
kandelaarspijp f., bovendeel eens kandelaars, wanneer dat een' rand heeft als het losse hoedje. -[Tech.] Oplegstaal n. voor de scheermessen. —
[Théht.] Potsenmaker, pajas nl. (naar den naam
van een' vermaarden parijschen arlekijn).
Bohelin, m ., z. BRODEQUIN. ,

Bobine of Bobine, f. [Epingl.] Houten cilinder n. om eene ijzeren spil, die met eene kraak
wordt omgedraaid.
Bohine, f. Klos m. om garen, zijde, katoen,
metaaldraad enz. op te winden, garenklos, zijde
katoenklos, weversspoel f. Du fil en b-, klos-klos-,

Blot, m. [Mar.] Log f., werktuig om de vaart van
een' schil) te meten. — [Fauc.] Stang of kruk f. , jescïaren n.; — z Ook BOBILLE f.
.

Waarop, de valk rust.
Blotti,e, adj. (en part. passé van blottir) Nedrgehurkt, digt ineen gedoken.
Blottir, V. a. (als zoodaniq niet in gebruik).—
SE BLOTTIR, V. pr. IVederhurken, dirt ineen gedoken zijn, zich ineen dringen, nederduiken (van mensehen en dieren.)
Blouse, f. Biljartzakje n. Les bl-sdes quatre
coins, de vier hoekzakken; Les deur bl-s du milieu,
cie beide middelzakken. Cette bl- tire of attire, die
:ok trekt.

Sauver cinq, quatre, trois bl-s, slechts

Bobiner, v. a. Opklossen, op klossen winden;
spoelen. B- du fil, du coton, garen, katoen op klos
winden. Doorgaans zonder voorwerp gebezigd:-sen
Ouvrière qui bobine.

Bobinette, f. (verklw. van bobine) Klosje,
garenklosje n. --- Houten klink f. als voormalige

deursluiting.

Bobinedise, f. [Tech.] Garenwindster, spoel-

ster f.

Bobinière, I. Bovendeel van 't voormalig goud

dat als klos of spoel diende.

-spinerad,

vp één' zak, op twee, drie zakken spelen. — Kiel in.,
mans overkleed van lijnwaad in den vorm van een
hemd, coermanskiel, boerenkiel m.; in 't algemeen
(1A overkleed, dat dien vorm heeft.

Bobo, m. (woord uit de kindertaal) Zeer n.,
geringe pijn f. Faire b-, zeer doen.
Bobos, m. [H. n.] Groote boa f. der Philippijnen.

maken (den bal). Bl- son adversaire, part2j's bal

Bigt belommerde plaats f.

fopt. — SE BLOUSE1S, v. pr. Verloopen, zijn' eigen
bal in den zak stoelen. — (lig. et fain.) Zich bedriegen, zich vergissen, zich verzien, een' bok schieten.
Blousse, f. [Tech.] Wol f., die te kort is om
gekaard te worden.
Blnet,Bleu et, m. [Bot.] Blaauwe korenbloem f.

bewoont, tot de bosschen behoort: Nymphes b-ères,
boschnim fen; Dieu b-s, boschgoden.
Bocal, m. Bokaal f., groote drinkbeker, han
vaas f. met kor-sebkrn.—IPjduigflescho
wijden hals, confituur- flesch f. — Met water-ten
gevulde kristallen bol m. op een' voet, ter versterking van 't licht bij verschillenden kunstarbeid,
lichtflesch f. — Mondstuk n. aan blaasinstrumenten (doorgaans embouchure geheeten) . (Blur. Des

Bloitser, V. a. [Billard] In den zak vlooien,

snaken. — (fig. et fans.) Bedriegen, beet hebben, bedotten: C'est ce qui ma blouse, dat heeft nie ge-

(ook aubifoin, barbeau, jacée des blés, casse-lunettes, blavéole geheeten). — [I-1.. n.] Blaauwe brazili-

aonsche prachtmees f.; — naam eener wit en Blaauw
gevlekte slang f.
Bleette, f. Tlaauwe vonk f., vonkje n. I1 ne
faut qu'une bl- pour causer un incendie , er is
maar een vonkje noodig om brand te veroorzaken.

— (fig.) 11 y quelques bl-s d'esprit dans eet
zijn eenie sporen of vonkjes van geest
ouvrage, er zijn
in (lat werk. —[Litt.] Geestig werkje of geschriftje,
luimig tooneelstukje n., klucht f., aardig ontwikkelde^gedachte f., die geen hoogere aanspraak maakt.

— [H. n.] z. PINTADE. — [Conn.] Bi- du Rhin,
geringe duitsche wol.

Bleitage, m. [Tech.] liet builen, zeven met

den buil.

Bluste, e, adj. (en part. passé van Muter) Gebuild: Farine bi -e.

Blelteaia of Blutoir, m. [Tech.] Meelbuil,
buil in. (der bakkers); -- BLUTEAU m. [Tech.]
Wollen afdroogdoek m. der zeemtouwers. — Naam
der gravure of print op den omslag van ieder spel
kaarten.
Bloater, v. a. Builen, doorbuilen, het meel door
middel van den buil zeven.
Bluterie, f. Bui/zolder m., bui/kamer f.. ver
waar de buidel staat; — ook de buidelkast f.-trek,
Bluatoir, In. [Tech.] z. BLUTEAU. — Paarden
zeef f. der gee/koperwerkers, waarin zij den-haren
tot poeder gebragten kalamz,In zeven.

Bo, m. z. BORE.
Boa, m. [H. n.] Reuzenslang, boa f. Le boa
constricteur, de gemeene reuzenslang, afgodsslang,
koningsslang ook boa devin en boa empereur ge-

heeten). — Lang en smal bont- of pelswerk als winterdragt om den hals der dames, halsbont n., b o a f.
— [Méd.] Naam van zeker uitslag van roode vlek
gelaat: zwelling f. ten gevolge van een' te-keni't
langen marsch. — [Vétér.] Zekere runderkwaal f.
Boabab, in. [Bot.], z. BAOBAB.
Boaae, m. [Ans. législ.] Belasting f. op de ploeg
-osen;—
heerend ienst f. met ossen.

Bobac, Bobaguae, Bobaque of Bobuec,

m. [:H. n.] Soort van noordsche of russische marinct f.; — aardhaas m. van Zuid-z hnerika.

Bobuc, m., z. BOBAC.

Boca e, m. [ Poes.]

Boschje n. boschaadje f.,

Boeager, ere, adj. [Pods.] Wat de bosschee

bocals.)
Bocambre, m. [Tech.] , z. V. a. BOCAItD.
Bocamelle of Bocamile, f. [.H. n.] Sar-

dinische wezel m.
Boeane, f. Bokan-dans m., zekere statige dans
(door den dansmeester Bocan uitgevonden).
Bocard, Bocainbre, m. [Métall.] Stampwerk n., stampmolen m. ter vergruizing van den
erts, eer hij gesmolten wordt.
Bocardage, m. [Métall.] Het ertsstampen.
Bocarde, e, adj. (en part. passé van bocarder) Gestampt, vergruisd: Mine b-e, gestampte erts.
Bocarder, v. a. [Métall.] Stampen: B- la
mine, den erts stampen, onder 't stampwerk vergruizen.
Bocardo, m. [Log.] Zekere soort van sluitrede t.
Bosas, m. [Corn.] Katoenen stof f. van Sacrotte. — [Mus.] Mondstuk n.
Bocassin , Boucassin , m. [Corn.] . Ge-

glansde katoenen doeken m. pl. uit Armenië en
Perzië; — katoenen doek n. tot voering.
Bostiet, m. [Pharm.] Tweede afkooksel n. uit
zweetdrijvend hout.
Bochir, m. [H. n.] Soort van egyptische slang f.
Boequet, n. [Bias.] Speerijzer n.
Boddart, m. [H. n.] Boddaert, indische visch
van 't grondel geslacht (naar den nederl. naturalist
Boddaert aldus ge/ice/en).
Bodee, f. [Tech.] Ovenbank f. der glasblazers.
Bodernerie, f., z. BOMERIE.

Bodine, f. [Mar.] Naam der kiel in 1Vormandié.
Bodinerie, f., z. BOMERIE.

Bodinutre of Bonclinure, f. [Mar.] Anker

touw, waarmede (le ankerring omwoeld U.-voeringf.,
Bolrat, m. [Corn.] Naam eener stof, die in
Egypte en geheel de Levant gemaakt wordt.

Bodruche, f ., z. BAUDRUCHE.
Boësse, Boesle of (li-atte-bosse, Gratte-boisse, f. [Tech.] Krasborstel, kretsborstel m.
(der kunstwerkers in metalen) .

Boësser, V. a. [Tech.] Met den krasborstel

schoonmaken, reinigen.

Ogg

BOETF

--

BOIRE.

Boïer of B oyer, in. Verfranschte vorm van
Boeitf, in. (pr. l)euf, in 't meerv. beu) Os,
ter voorttélinq ongeschikt gemaakte stier; — in 't nederd. boeijer m., een bekend zeilvaartuig.
floire, V. a. et n. Drinken. B- dans un verre, dans
ruimere beteekenis, rund, stuk rundvee n. Boeuf
musqué , lrisainstier m. Un b- de labour, een une tasse, dans le creux de sa main, uit een glas, uit
ploegos. Un jou , attelage , troupeau de b-s, een kopje, uit zijne holle hand drinken. B- on coup,
een juk, span kudde ossen. Le meuglement, mugis- een' teug drinken. B- en, un coup, in eens, in eersen
sement d'un b-, 't gebulk, geloei van een os. (fig. slok, in een' teug uitdrinken.. B- a petits coups,
et fain.) I1 est gros comme un b- of eest un b-, met kleine teugen drinken, uitlappen, uitlepperen.
un gros b-, 't is een os van een' vent, een log en B- à grands coups, à long traits, met groote teuzwaar mensch. C'est un b- pour le travail, of en- gen drinken, ingulpen. B- une santé, B- a qn., Bkel: C'estun b-, 't is een werkezel, een onvermoeid at la santé de qn., eene gezondheid drinken, op iearbeider. Etre lourd comme un b-, dom als een os mands gezondheid drinken, ,eenen toast instellen.
zijn. (Proc.) Mettre in charrue devout les b-s, de .1e boirai à vos inclinations, a votre prompt retour,
paarden achter den wagen (de ossen achter den à votre heureux voyage, ik zal op de gezondheid
ploeg) spannen. Je ne lui al dit oeuf ni b-, ik heb hein van die u dierbaar zijn, op uwe spoedige terug
uwe gelukkige reis drinken. B- an re--komst,p
geen enkel kwaad woord gegeven. Donner un oeuf
pour avoir un b-, een' spiering uitwerpen om een' tour de qn. beteekent ook: Drinken om zich over
iemands
terugkomst
te verheugen. B- à Ja ronde, in
kabeljaauw te vangen. Au pauvre un oeuf naut
un b-, voor den arme is reeds eerie kleine gave van 't rond, de een na den ander drinken. Donner pour
veel waarde. On ooit sur un oeuf comme sur un boire, eene fooi, eert drinkgeld geven. Donner a b-,
b-, een dronk smaakt overal goed bij. On a beau een wijnhuis, bierhuis, kroeg houden. (ellipt.) A.
metier le b- a l'eau s'il n'a soil, 't is vergeefs ge- Noire ! schenk in! geef mij te drinken! Du vin prompt
fluit, als 't paard niet pissen wil. I1 est de Ia pa- à b-, wijn, dien men spoedig moet drinken, dien
roisse de Saint-Pierre aux b-s , I1 est le patron men niet bewaren kan. Chanson is boire, drinklied n.
des grosses bites, hij is zoo dom als een os. Avoir B- à sa soil, slechts drinken, als men dorst heeft.
l'áge d'un b-, zestien tot achttien jaar oud zijn. B- so soul, tout son soul, zin genoegen, ruim zin
Le boeuf gras (pr. beu) , de vette os , gilde-os, genoegen drinken. B- Bien, B- sec, B- d' autant,
karnevais- of vastenavonds-os (dien de ,lagters tij- veel,duchtig drinken. B- comme un trou, coninie une
dens de laatste dagen van 't karneval in alle staatsie éponge, comme un templier, un sonneur, un chandoor de stad leiden). — BOEUF , m. Ossenvleesch, ire, un polopais, B- á ventre déboutonne, à tine
rundvleesch. n. Du b- rót.i, bouilli, lamé, gebraden, larigot of larigaud, zuipen, onmatig veel drinken,
,.gekookt, gerookt vleesch; Du b- saté, pekelvleesch; zuipen als een teinpelier. B- rasade of une rasade,
Du b- a 1a mode, gestoofd (in zijn eigen sap ge- B- un rougebord, een vol glas, een boordevolletje
smoord )vleesch. (fig. et fans.) C'est la pièce de b-, drinken; B- à rouges bords, met volle glazen drindat i.e alledaaqsche kost, dat komt ons alle dag ken. B- un doigt de vin, een teut/je, een vinger
gebruiken. B- le petit doigt, le petit-hoedjwin
weir: ook: dat is 't paterstukje, het beste (onder
vele gelijksoortige voorwerpen). — [Tech.] Werk coup, eene kleine verheugenis drinken (in goed gezoutwerken het zout aanvoert, den-man,(lied zelschap iets meer dan gewoonlijk drinken). Quand
oven stookt en andere soortgelijke diensten doet. — boirons-nous ensemble? wanneer zullen wij zzainen
[Mar.] Soort van vischschuit in de 1tliddellandsche een glas wijn drinken, met clkad e eten en drinken?
zee, ook tot kustvaart gebézigd. — [L n.] Sterre- Je les ei fait b- ensemble, ik heb line zamen doen
kijker m . , zekere visch; — Naam van verscheiden vo drinken, 't geschil doen afdrinken, ik heb hen ver[Pèche] Groot net met fijne mazen, dat doar-gels.— zoend. Je boirais la mer et les poisons, 'k zou de
twee zeilschuiten wordt voortgetrokken. — [U. n.] zee wel kunnen leeg drinken, ik smacht van dorst.
B- mario of b- de mer, naam van 't rivierpaard, Menen D- les chevaux, les troupeaux, de paarden,
de zeekoe, het zeekalf en andere dieren van 't rob- de kudden naar het wed, naar de drinkplaats brenbenqeslacht. — B- des manins, volksnaam van den gen of drijven. (Prov. et Loc. prov.) Qui bon l'achète,
bon le boit, z . AGHETER . B- le vin du marehé, een'
roerdomp (butor). ,
Bogh^el, Bogue, ni. Soort van open cabri- kool), eene overeenkomst met een glas beklinken.
B- Ie vin de I'étrier, le coup de l'étrier, een glaasje
oh t f.
Bogtie, m. [H. n.] Ossenoog n., een visch der aan (Ie valreep drinken, een glas tot afscheid drinMiddellandsche zee.— BOGUE, f. i asta21je-bolster in. ken. li n'y a pas de l'eau à b-, er is niets daarb ij
Bogsiette, f. [Agric.] Een der volksnamen van te winnen, te verdienen. I1 y a à b- et it manoer
de zaak heeft twee handvatten; zij kan goes. en
de boekweit.
Rotte, Bohea of Bo, m. [Corn.] Theeboei, slecht uitvallen, zij heeft haar voor en tegen. Puiszwarte thee can Canton. —Ook als ad j. Du thé bohé. que le vin est tiré, it faut le b-, nu de pot te vuur
Bonne, Bolhéiiiieid, ue, wij. Bohee7nsch.— is, moet hij gekookt worden; nu er a gezegd -is,moet er
Ook als subst.: Un Bohème of Bohémien, een Bo- ook b gezegd worden. A petit manger bien b-, heeft
hemer, Une Bohème of Bohéinienne, eene boheem- then weinig te eten, dan drinkt men des te meer.
sche vrouw, een boheemsch meisje. (Bohème is in 11 en a plus bu que je ne lui en ai versé, hij heeft
deze beteekenissen verkieslijk boven Bohuinien, daar te diep in 't glaasje gekeken. On ne saurait faire
dit laatste meestal in ongunstigen zin wordt ge- b- un tine s'il na soif, z. dNE. C'est la mer á b-,
bruikt.) — Le Bohème, de boheeinsche taal. — Bo- dat is eerre hoogst moe elijke, schier onmogelijke
lEMIEys of n0HHEMES, m. pl. Bohemers, naam, dien zaak. Ce nest pas la mer is boire, de zaak is zoo
men in Frankrijk geeft aan het uit Hindostan af- 'rnoeijeiijk niet. — (fig.) B- le calice, den kelk, den
komstig en nog ten deele rondzwervend menschen- bitteren kelk ledigen, zich getroosten te doen of
ras, dat wij Heidens 'noemen, en dat zich veelal te lijden, wat niet te beletten is. B- le calice j usqu'è
bezig houdt wet bidelen en stelen, waarzeggen, la lie, den; kelk tot op den droesem ledigen, eene
paardentemmen-, kor vlechten en dergl. : Un bohé- ramp, eene vernédering, eene zielesmart in al hare
mien m., Une -ne f., Un of Une bohème, m. et f. uitgebreidheid ondergaan. B- la joie à pleine coupe,
een heiden, landlooper, w,vaarzeggqer m., eerie heidin, (te vreugde volop genieten. B- un affront, eene belandloopster, waarzegster f. — ( fig.) Foi de bohème, leediging met gelatenheid verdragen. Qui a fait la
dieven- of spilsboeventrouw f. C'est une maison faute (la sottise) Ia boit, wie de fout (de dwaasheid)
ishou- begaat, moet er voor boeten, of (in de platte volksde bohème, 't is een hoogst wanordelijk
den. Vivre comme un bohème, als een heiden le- taal) wie zin gat brandt, moet op de blaren zitten. Bven, een liederlijk, zwervend leven leiden. C'est Ie Styx, dood, overleden zijn. Je boirai après vous,
une bohémienne, une vraie b-, 't is een listig, sluw ik zal langer leven dan g ij. — uolrlE beteekent
wijf; ook 't is save ligtekooi. (Al deze uitdrukkin dikwijls reeds op zich zelf zooveel als : overmatig
gen zin verouderd.) — [Y. mod.] Les Bohémiens, drinken, zuipen, aan den drank verslaafd zijn :Cet
Les frères bohémiens, de boheemsche broeders, de ouvrier boit, est sujet á b-, die werkman is aan
den drank, drinkt dikwijls te veel. (Proc.) On ne
moravische broeders, hernhutters.
Holard, m. [Com.] Soort van handberrie f.- saurait Si peu b-u'on ne s'en sente, wie te veel
ROïAnD, Puf R Of BOYARD, m. Bojaar, adellijk grond- drinkt, begaat altijd de eene of andere dwaasheid;
bezitter, vrijheer, magnaat in vele slavonische lan- men merkt het ligt, als iemand wat te veel gedronden; — voormalige titel van de geheimraden der ken heeft. Qui a bu boira, een dronkaard is onverbéterlijk; eene ingewortelde gewoonte laat zich
russische czars.
Jioie, f. [Coin.] Baai f., eerie bekende wollen stof. niet meer uitroeren. — BOIRE wordt nog van som mige zaadven gebézigd: Ce papier bolt, (lat papier
--- [Mar.] Boei, ankerboei f. baken n. of ton. f.
,
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vloeit. -- L'ëponge bolt, de spons zuigt het vocht vinden, niemand te huis treffen. I1 est plus malheuop. (Prov.) Il boit comme une éponge, Ii boit reux que le bols du foyer, alle slagen vallen op
comme un imprimeur, hij zuipt als een tempelier. hem, hij is een ongeluksvogel. Il a un visage de bLa terre bolt l'eau, de grond trekt het water in. flotté, hij ziet er bleek en ontdaan uit. Il West feu
[Tech.] Faire b- un cuir, une peau, een stuk le- que de gros b -, krachtige middelen werken het best.
der, eene huid te weekes zetten, met water laten I1 West feu que de bois vert, met wakker jong volk
doortrekken. [Contur.] Faire b- one étoife, un slaagt men 't best. C'est la force du b-, dat is 't geourlet, een' stof onder 't naaijen niet strak hou volg van de onbezonnenheid der jeugd. On verra de
een' zoom ruim aanzetten. — [ Man.] Cheval-den, quel b- je me clmauffe, men zal zien, wat ik in 't
qui boft dans son blanc, z. BLANC. La bride boft, schild voer; ik zal tonnen, wie ik ben, niet wiep men
le cheval holt in bride, het gebit zit te hoog. — te doen heeft. 11 ne faut pas mettre le doigt entre
Ce fossé bolt en rivière, die gracht krijgt haar le b- et l'ecorce, men moet niet tusschen man en
water uit de rivier. - SE BOIRE, v. pr. Gedronken vrouw spreken; met de geschillen van naauw ver
personen moet men zich niet bemoeijen. Il-bonde
worden: Un vin qui se boft au dessert, een wijn,
nest b- si vert qui ne s'allume, z. ALLUSIER. Nul
dien men bij 't nageregt drinkt.
BOLRE, m. Het drinken, de drank m.: Apprêter, b- sans écorce, geen lief zonder leed, geen rozen
Apporter ; qn. son b- et son manger, iemands zonder doornen. Charger un homme de b-, iemand
eten en drinken klaar maken, aanbrengen. (fig. et stokslagen geven. Fricasser les écuelles de b -, zich
lam.) Il en peril, I1 en oublie le b- et le manger, met het geringe overschot van zijn doorgebragt verhij vergeet er eten en drinken door, hij laat er eten mogen behelpen. — BOis, m. Bosch, woud m.: Un
en drinken voor staan. — Gemeenschap f., die vij- b- de chênes, de hêtres, de sapins, de cèdres, een
vers, slooten enz. met eene rivier hebben. — Naam eiken-, beuken-, dennen-, cederbosch. Un b- de haute
futaie, een bosch van oude hoogstammige boomen;
der kleine inhammen, die de Loire maakt.
Bois, m. Hout. Du b- vert, sec, dur, blanc, Un b- de demi-futaie (de haut revenu), een bosch
mou, pourri, veiné, groen of nat, droog, hard, wit, van half gewassen hoog hout, van boonren tusschen
zacht, verrot, geaderd hout. Du b- de chêne, de 40 en 60 jaar. Un b- à faucillon, een kreupelbosch..
llêtre, de sapin, de sapin blanc, de frène, de saule, La lisière dun b-, de zoom, rand van een' bosch.
d'aune, de cèdre, eiken -, beuken-, dennen-, vuren-, Un pays de b-, een woudsik land, boschland. En
esschen-, wilgen-, elzen-, cederhout. Du b- it bá- plein b-, midden in een boseb. Un bouquet de b-,
tir of de construction, du bois de sciage, de char- eene groep van hoogstammige beamen. B- comronnage, de chauffage of it bruler , de corde, munaux, m. pl., gemeente-bosschen. Un garde-bols,
de rondin , de compte of de moule, bouw- of een boschwachter. L'homme des b -, de boschmensch
timmerhout, zaaghout, wagenmakershout, brand- (volksnaam van den orang-oetang en andere groote
hout, vaamhout, knuppelhout, telhout of talhout. apen). (poét.) Les hotes des b-, de wouddieren, inz.
Du b- de merrain, wagenschot, duighout, paneel de vogels. — [Chas.] Faire Ie b-, een bosch met den
mort, dood hout, dor hout; Du-hout;Db speurhond ailoopen om 't wild op te stooten. (Proc.)
mort b-, hout van weinig waarde; Du b- abougri of La faim chasse le loup hors du b-, fait sortir le
aabougri, onderbli,!vend hout; Du b- en état, hout op loup du b-, de honger drijft den wolf uit het bosch,
den stam, stamhout. Du b- chablis, chablé of verse, honger maakt trage handen rap: nood leert bidden;
afgewaaid hout; Du b- combugé, ingewaterd hout; armoede zoekt list. Qui a peur des feuilles n'aille
Du b- de démolition, sloophout, afbraak; Du b- au b -, wie bang voor 't verdrinken is, moet uit het
flotté, gewaterd hout, vlothout; Du b- gaucbi of water blijven; wie 't gevaar vreest, moet het ver
Aller au b- sans cognée, zonder bijl in 't-mijden.
déversé, wanhout, dat niet haaks is; Du b- gélif,
splinterighout; Du b- lavé, glad behakt hout: Du bosch gaan: 't noodzakeljkste vergeten. Avoir 1'oetl
b- qui a des loupes, kwasterig hout; Du b- de mail, au b-, een oog in 't zeil houden, op zone zaken
hout, dat op zijne lengte tot de helft is doorgezaagd; letten. C'est un b- que cette maison, in dat huis
Du b- inéplat, hout, dat breeder is dan dik; Du wordt gestolen als in 't woud. — — BOLS, m.
b- de rébut, afgekeurd hout; Du b- retail, haaks ge- Boom m., hout n., schors f., bast m., algemeene naam
schaafd hout; Du b- sur le retour, hout, dat ten einde van eerie groote menigte beamen, struiken en heesters
van zijnen groei is; Du b- rouge, spinthout, vurig en van hun hout of hunne schors, met achtervoehout; Du b- roulé, ontijdig gehakt hout; Du b- ging van een of sneer woorden ter aanduiding van
sain, goed, gaaf hout; Du b- de scie, gezaagd hout, hun vaderland, hunne wezenlijke af veronderstelde
zaagdeelen; Du b- qui se tourmente, al te groeit eigenschappen, hun gebruik of hunne overeenkomst
hout; Du b- vermoulu, wormstekig, vervuurd met een of ander voorwerp: B- á aiguilles, naaldhout; Du b- vif, groen hout; Du b- en cordes, ge- hout (met smalle puntige bladeren). B- it baguettes,
bost hout; Du b- en tas, gestapeld hout; Du b- boomen met lange regtuitschietende loten; ook de
taillis , hakhout, kaphout, kapbosch, schaarhout; naam van twee harsboomen van Cayenne en van
Du b- gisant, afgehakt hout, geveld hout. Du een' sebesten- of borstbeziebooin op St. Domingo. Bb- bombé of bouge, krom gegroeid hout; Du b- á balai, bezemhout (berk, brem, heide). B- a bapvolant, vlothout; Du b- neuf, niet-gevlot hout; Du b- tiste, St.-Janskruid. B- it barraques of chigomier,
canard of fondrier, zinkhout; Du b- flottant, drijf- eeoc soort van mirtestruik, welks buigzame takken
hout. Du b- en gruine, hout in de schors, onbehakt en bladen op Haiti en in Guiana tot hutbedekking
hout; B- d'équarrissage of carré, vierkant bepakt dienen. B- it barrique, vathout. B- it calumet, pij
hout; Du b- de refend of de lente, kloofhout. Un train
Bene soort van Euphorbia, van welker-penhout,
de b-, een houtvlot. Deter du b- it buche perdue, dunne takken men pijpenroeren maakt. — B- a coà lot perdu, á bols perdu, geveld hout in 't water chon, varkenshout, volksnaam van verscheiden
werpen, opdat de stroom het voere naar de plaats, harsachtige boonhen en struiken. B- it flambeau,
waar het geladen of tot vlotten vereenigd moet fakkelhout, planten, welker harsig hout als fakkels
worden. Couper du b-, hout vellen. On doft éla- dient. B- amer, bitterhout. B- it plans, pianhout
guer les arbres qui poussent trop de b-, men moet (waarvan de bladeren tot genezing der p-i-ans of arnede boomen, die te veel jong hout schieten, uitdun- rikaansche venuskwalen d,ienen).B- it poudre, kruiclnen. — (Loc. fain. et prov.) Il West pas général, hout (slat tot vervaardiging van buskruid dient).
ministre, etc., mais it est du b- dont on les fait, B- bambou, bamboesriet. B- ban, de sebestenboom
hij is geen generaal, minister, enz., maar hij bezit van Haïti. B- bénit, palmhout. B- benoit, atlasde noodige verdiensten, de vereischte talenten om hout, satijnhout, meubelhout. B- de benjoin, z. BAdat te worden. Il est du b- dont on fait les vielles DASTER. B- bracelet, as?nbanden -hout, volksnaam
(les flïites), hij is de gedweeheid, de inschikkelijkheid van den brijappelboom der Antilles, welks bessen
zelve, hij schikt zich naar alles, men kan met hem den Cariben tot armbanden dienen. B- bral, grootdoen, wat men wil, 't is een jabroiir. Faire flèche bladerige borstbezi,eboom van Martinique. B- cade tout b -, alle middelen aanwenden, alle krachten nelle, kaneelhout. B- d'absinthe, alsemhout. Binspannen. I1 ne salt plus de quel b- faire flèche, d'acajou, mahonie-hout. B- d'aigle, adelaarhout,
hij weet niet, waar hij zich wenden of kees-en zal, z. v. a. B- u'ALOES. B- d'ainon, valse/te acacia f.
hsj weet /een raad meer. Tout b- nest pas bon it B- d'amarante, z. v. a. B- v'Ac1AJOU. B- d'aloès,
faire flèche, alle hout is geen timmerhout; men kan aloë-hout (z. ALOES). B- d'amourette, volksnaam
niet iedereen of niet elk middel daartoe gebruiken. van twee acaciaas. B- d'anis, anijshout. B- d'aniA gens de village trompette de b-, men moet ieder sette, anisette-hout, eerie soort van peperboom op
naar zijnen staat bedienen; wat weet de boer van Haïti. B- d'arade, z. TAVERNON. B- d'art, booghout,
mnuskaat! Trouver visage de b-, de deur gesloten het geiten- of drieblad der .Alpen, welks buigzaam
--
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hout ,tot boden dient. B- d'argent, zilverboom, z.

PROTEE. B- d'aspalathe, z. ASPALATHE. B- de ba -

nane, banaan-pisang-hout. B- de B^•ésil, brazil-iehout , fernambu k (tot verfstof en rooden inkt) . Bde bourdaine, zwart-elzenhout, vuilhout (tot buskruidkolen). B- de calambac, calambac- of edel
hout. B- de calambour, groenachtig aloe--pardijs
hout. B- de campêche, canzj)Pche-hout, blaouwhout,
bloedhout (tot verfstof en als zomentrekkend middel). B- de cassie, surinaamsche kaneelbast, bitterhout. B- de chambre, tonderhout, eerre agave,
welker stain als tonder dient. B- de chandelle,
kaarshout , fakkellrout, z. B- a FLAMBEAU. B- de
chauve-Souris, vleermuizenhout, eene soort van
mistelboompje op Alauritius. B- de chène, jrachtige bignonia, welder fijn en hard hout op het
eikenhout gelijkt. B- de Chine, chineesch hout, een
boom van Guiana (tot inlegwerk). B- de Chypre,
de Rhodes, de rose, de cygne, rhodisch hout,
rozenhout , rozegeurig fijn, witgeel hout , dat
de kostbare rozenho utolie oplevert. B- de citron,
citroenhout. B- de clou, nagelhout. B- de colophane, vioolhars hout. B- de couleuvre, slangenhout. B- d'ébène, ebbenhout. B- de demoiselle, meisjeshout. B- épineux, doornehout. B- de
dentel?e, kanthout. B- de fer, ijzerhout. B- de Idrole, gesatiirneer(l hout, atlashout, feroë -hout. B- de
fustet, geelhout. B- de gayac, B- saint, gays/s-/tout,
pokhout, fransch hout, indiaansch hout. B- de girode, kruidnagelhout. B- de Guinée, guineesch hout.
B- de lit, B- laiteox, mell hokt. B- de lettres,
letterhout. B- de lessive, z. v. a. Bois D'AIIC,
B- de liège, hue/shout. B- de lièvre, z. v. a. i,- D' ARC.
,

B- de marbre, z. V. a. B- DE CHYPRE. B- de la
Jamaïque, z. v. a. I3- DE CAMPECHE. B- de mdche,

lonthout, z. B- DE CHA)IBRE. B- de merle, meeileheut. B- de natte, rncrtlenliout, dakhout. B- de
nède, misppelho ut. B- d'olive, olijfhout. B- de paussand te, palixander- of patissan(ler hout, purperhaat, violet/tout. B- de perdrix, patrijzenhout, cluivenhout. B- de perroctuet, papegaai(jenhout. B- de
hintade, parellwenderhout. B- de poivrier, pepe rhout. B- de prinne, z. v. a. B- DE JSOTJRDA1nE. Bde quassie anger, k?vasste-hostt, bittech.out. B- de
quereitron, quercitr oen-bast, bast van den noord amerikaanschen veriverseik. B- de rápe, rasp/tout.
B- de rat, rattenhout. B- de Rhodes, Z. B- DE
CHIrPPIE. B- de rongle of de ronde, rondhout. Bde rose, z. B - DE CHTPPE . B- de Ste. Lucie, Luciehout, eene witte, harde houtsoort can den drui f
kerseboom (viahalel^). B- de sapan of santal, sapanhout, rood sandelhout. B- de senteur, reukhout.
B- de ser pent , slangenhout. B- de tech, the/sv- of
djati-hout. B- dor, Canzaclasche jo/stoma. B- garou,
B- pentil, kelle,°bals, v fvingerkeuid. B- isabelle,
isabel-hout ( rnict, laurier. B- ivrant of enivrant,
vi,schbedwelnienrcl hout. B- jaune, geelhout (verfhout) .
B- marhré, feroe- of atlas/tout net witten grond.
B- néphrétique, Blaauw sandelhout, nierhout. Bnoir, zwarthorst. B- puant, stinkhout, boonenboornhout (anag ris). B- resirneux, harsig hout, hout der
hnrrsboont.en. B- ro;al, koni-ngshout. B- satiné, rood
satijn- of atlashout, feroe -hout met rooden grond.
,

-
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Abattre du b-, abattre Bien du b-, z. ABATTRE. ---Bois duidt ook het gewei of de getakte horens van
het hert, het rendier enz. aan: Un cerf qui a pose,
qui a perdu son b-, een hert, dat zijn gew ei. a fgeworpen, verloren heeft. (fig. et fam.) Elle fait parIer du b- à son magi, zij zet haren man horens op,
zij is haren man ontrouw.
Boisage, nm. Het beschieten, bekleeden met
hout; 't gezamenlijke beschotwerk; beschothout n.
Boisé, e, adj. Beschoten: Chambre b-e, eerre
kamer met lambrizéringen. — Houtrijk, veel hout
voortbrengende: Un pas Bien b-, een houtrijk land.
Boisenueut, m. houtbouw ni., houtbeplanting f.
Boiser, v. a. Beschieten, met hout bekleeden.
lambrizeringen maken; — [Mar.] het karkas of
scheepsgeraamte bouwen.
Bolserie, f. Beschot n., houten muurbekleedinfl.
lambrizéring I.

I3oisetix, eiise, adj. I-louti-g, houterig, hout- ,
achtig. (Men gebruikt liever ligneux.)
Boisilier, m. [Mar.] houthakker m.
Boisseau, m. Schepel n., eene voormalige tohourlsrnaat voor drooge waren: Mesurer an b-, •met
het schepel meten. Un b- de blé, een schepel koresz,
(Prov.) Mettre la lampe, la lumière sons le b-,
het licht ouder de korenmaat zetten, den nmenschen
de waarheid verbergen, weigeren hen te verlichten;
ook: zijne bekwaamheden niet ten nutte maken,
haar ongebruikt laten. - [Tech.] Bus I. of kegelvormige opening van eeste kraan, waarin de sleutel draait. — Trenskussen der knoopmakers en passementz.verkers. — Bodemlooze kegelvormige pot ni.
sekreetbuis f.; pijpenakers pot in.
Boisselage, ni. liet korerimetenr-; beroep r?. van

koren ?n eter.
Boisselée, I. Schepel, schepelvol n. Une b- de
terre, cIe nood/ge grond om een schepel koren te
zeta)) en.
Boisselier, m., -ière, f. Schepelmakcr, nmte tnak.er, nuttenverkooper m., - koopster I.
Boissellerie. f.. lbïatenmaker j f., het waken
en verkoopes van maten, zeven, wannen en dr.• i ,
voorwerpen; mote7zmakerswerk n.
oisselori, in. [Agric.] WiedJijzer n. voor 't
,

graan.

Boissou, f. Drank n1., elk vocht, dat mest

clrinkt. Des b-s aqueuses, waterachtige dean tear,

waterdraszken (water, suikerwater, limonade enz.)
Des b-s iermentées, geriste dranken (wijn, bier.

mede, cider enz.). Des b-s alcooliques, sterke of

alkoholische dranken (brandewijn, jenever, rum,
arak enz.) B- aromatiques, • geurige, of kruidige
dranken (koffij, thee enz.). (fain.) Etre adonné
(sujet) is la b-, aan den drankzijn, aan den clrand
verslaafd zijn. Lire pr'is de b-, dronken zijn.
[Mar.] La b-, ,natrozenndrannk m., azijnwater n.
Bofte, I. Doos f., kistje, koffertje, trommeltje n.,
bus f.: Uric b- dor, d'argent, de fer Blanc, de carton, d'écaille, d'ivoire, de buis, eerre gouden, zilveren, blikken, bordpapieren, schildpadden, ivories,
palmhouten roos. Une b- i' conlpartineents , <-t
double fond, -t portrait, eene doos met vakken, sst
dubbelen bodem, met portret. Une 1b- it poudre. /r
B- saint, z. i;- DE GAYAC; ook z_ v. a. B- GAROU. pommade, ál thé, à tabac, /s couleurs, eene 1poede r'B- tambour of tamboul, trommelhout. B- tapiré, doos, porrtadedoos, theebos (theeki:ttje), tabaksdoos,
verwdoos. La b- all thé, au sucre, an café, any
bantgeaderd hout van Cayenne. B- trompette, trom
[cecropia peltata] . B- violet, z.-pethou,lsan épices, de thee-, suiker-, koff j-, kruiddoos of Pus.
Les b-s des épiciers, des apotahicaires, de grootti
B- DE PALISSAt'DBE. — — BOTS, n1. ]Faam van velerlei
non hout gemaakte voorwenccn: [lmpr.] Formaat winkeltioozes of - bussen der kruideniers, der apothsgegoten formaatwit).-htn.(uver'ajdot kers. Une b- à chapeau, Bene hoedendoos. — ofte,
[filar.] De rotn1) van een schip, zonder neosten of zonder Benig toec'oegsel , beteekent inzo ndencciel
cant. Recevoir des coups en plein b-, schoten in den snuifdoos: Jai oublie, perdu ma b-, ik heb mijne
romp van 't schil.) krijgen. B- alfaiblis, verzwakte snuifdoos vergeten, verloren. — Doosvol f.: Une
inh.outen; B- d'arrimage, slaghout, hout om een b- de bonbons, de pilules, d'on uent, een doosje vol
ruim te stuwen; B- courbants, B- forts, kromhou- of reet suikergoed, pillen, zal f. — In vele kuisten
en ambachten beteekent bofte het holle gedeelte vast
ten; Faire du b-. een schip met provis?ehout voor
hout gaan halen. B- de foe, kluifhout. Un-zien; een werktuig, (lat een ander gedeelte omvat of
%timent mould en b- fort, een schip, waarvan alle waarin dit sluit, b. v. La b- de roue, de naafbus f.,
,t1 anten reeds opp de kiel staan. [Menufis.] B- de lit, de metalen bus, die de as belet op de naa f te wrijlentekant, slaapbank, bet/steele I. —. [Armor.] B- dun ven; La b- du nno yeu, het naafgat of avegat, dec
fusil, dun pistolet, de lade f van een geweer, van opening voor d e as in de naaf of (less dom vane n,
een pistool. B- dune lance, de schacht of schaft f. wagenwiel; La b- d'un vilebrequin, de bus van
can eene lans; ook de geheelelans: Leurs boisvolè- eerre boor, waarin de metalen spits wordt bevestigd.
rent en éelats, hunne lonsen vlogen in spoand-ers. — [Anat.] Gewrichtsholte of - vlakte f. (waarin 't
:Porter Bien son b-, de lans goed ^o f sierl ij k dragen; gewrichtshoofd sluit). La b- du crane, de schedel(fig.) enne schoone ligchaamshouding hebben. — [J eu] holte (waarin de hersenen vervat zijn-). — [liar.]
Algerneene naam van de schijven, de stukken, La b- du gouvernail, de houten bus, waardoor cie
waarmede reen damt, triktrakt, schaalt, kegelt helmstok gaat. B-s de ferrure du gouvernail, bossen
-
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in de vivel erlingen van het roer. B-s pour drosses,
schildpadden van de stuurreep. B- a mitraille,
schrootbus. — Une b- de moutre, eene honegiekas; Un monteur de b-s, een maker van horloqie-kassen. -La b- des pauvres, de armbus. La b-,
aux lettres, La b- de la poste of enkel la b-, de
brievenbus. La b- de lanterne, de réverbère, het
lantaarnkastje (waarin het touw, dat tot ophaling
en vederlating (heat, wordt besloten). — La bfumi ;atoire, z . FUMIG ATOIRE. — La b- de Pandore,
z. I►IUNDORE . — (Loc. fam. et prov.) La b- (`t Per-

rette, de kas van een geheime genootschap: 11 faut
qu'il receive de 1'argent de la b- a Perrette, hij
moet zj^i geld uit verborgen plaatsen halen, men
weet niet, hoe hij aan 't geld komt. I1 faudrait
qu'elle hit toejours dans une b-, zij is zoo teer
als kraakporselein; rnen mogt haar wel in Bene
glazenkast zetten, in wollen watten, leggen. I1 semble qu'elle sorte dune b-, 't is of zij uit een doosje
komt; zfj is we netjes als Bene pop. Dans les petiles b-s sent les bots onguents, in de kleinste potjes
is (Ie beste zalf, in de kleinste flesschëa is het fijnste
nacht: in kleine menschen schuilt dikwijls een groot
verstand.
Boite, f. Tijd, wanneer jonge wijn drinkbaar is,
drinktijd m.: Du vin en b-, drinkbaar geworden
wijn n1. Ce vin nest pas encore dans sa b-, (lie
wijn is nog spiet drinkbaar, heeft zijne vereischte
repte nog niet.
j Boiteni ent, m. Iet hinken, het kreupel zijn.
(Men zegt liever CLAUDICATION.
Boiter, V. n. Kreupel zijn, manic gaan, hinken.
D- dun pied, des deur pieds, aan eenen voet, aan
beide voeten kreupel zijn. B- tout bas, zwaar
kreupel gaan.
Boiterie, f. [Vétér.] Het kreupel gaan van
een paard, van een lastdier).
Boitetax, ease, adj. Kreupel, mank, hinkend:
Un honlme, un ebeval b-, een hinkend mensch,
paard. — Une table b- erne, Bene waggelende tafel
(net ongelijke pooterf). (tip.) Un esprit b-, een
kwalijk gevormd verstand. Un vers b-, een hinkend
vers (dat eerie letter rlr cep te veel of te weinig heeft) .
Une périocle li-coca, een manke volzin (waarvan
een dier zindeelen te kort is met betrekking tot het
andere of de cr,edcren). — [Impr.] Colonne b-euse,
eerre kolom, die een' regel te kort of te lang is.
[Mar.] Cheval b- de l'oreille, paard, dat ,bij elke
zijner bewegingen, met den kol) knikt. — Chàle b-,
omslagdoek nn., die slechts aan Bene zijde een' treeden geeeerkten rand heeft. Ruban b-, lint, dat aan
de beide kanten verschillend gekleurd of gemerkt
Ys, of wel, dat slechts aan eerie z,de bewerkt is. —
Ook als subst. gebezigd: Un boiieux, one boiteuse,
run, Bene kreupele. (Prov.) 11 taut attendee le b-,
omen moet den h inkenden bode a/wachten: uien moet
de bevestiging van die tijding a feecachten, alvorens
haar te gelooven. 11 ne faut pas clocker devant les
b-, men moet niet ?nnet gebrel kilte lieden spotten
(door hun gebrek na te toetsen).
Boltier, m. Zeel doos f. der heelmeesters.
Boitillon, m. [Tech.] Olmhouten vak of paneel n. in de opescing eens molensteens.
Boitte, f. [Pèclke] .kabeljaauw -aas n.; --jonge
,

eitakjes.

Bolt-tout of Boitout, nl. (fam.) .Drinkglas
zonder voet of • met ïjebcoken voet (dat men dus
niet kan nederzetten, dan na het uitgedronken te
hebben) .

Boiture, f. (pop.) Iet zuipen; de zwelgerij f.

Boivin, in. [Mar.] Boeitouw, boeiankertouw n.
Boj obi, m. [H. n.] l-iondsslang f., eene boaslang.

Rokas, m. pl. [Corn.] Katoenen stof f. van
Sure tte.
Rokei, m., z. BOLHEI.

Bol of Bolins, m. (pr. Po-luce) [Pbarm.] Artsevijballetje n., brok, die in eens wordt doorgeslikt,
bolus m. — [Plssiol.] Bol alimentaire, spi sb rok m., de clear kaauwinrl en speekselmenging tot
doorslikken voorbereide spisklonip. — [Med.] Bol
d'Arménie, terre bolaire, terre sigillée, lemnische,
urrneni-sche aarde (eerie zachte, doorgaans roodachtige kleiaarde, die ook in Boheme, Hongarije,
Silezië en elders wordt aangetroffen), zegelaarde f.
Bol, m. (van 't eng. bowl) Kom f., komvorenige vaas f. of beker tri. ; komvol f.
Bolaire, wij.: Terre bolaire, z. and. BOL of
,
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Bolantin, m., z. BALANTIN.
Bolasse, f. [Agile.] Soort van aarde van m-id

dele Batige vruchtbaarheid.
Bolax, in. [Bot.] Magellaansche gomboom m.
Bolboiiaeh, m. [Bot.] Volksnaam van het
maankruid (lunaire).
Boléro of Bolléro, m. (espagnol) Een met
gezang en castagnetten begeleide spaansche volksdans m.
Bolet of Morille, n. [Bot.] Zekere eetbare
paddestoel m., morielje f.
Bolétite, m. [R. n.] Versteende paddestoel,
morielje- of kampernoelje-steen n1.
Bolétopliage of Bolitophage, m. [H. n.],

z. i„LED0 E.

Boliche, f., Brégin of Xabega, m. Swr-

dynennet n.

Bolide, f. [Météor.] , z. hEROLITHE.
Bolitophage, in., z, EL DONE.
Bolléro, m., z. BOLERO.

Boloneancie of Bolodnantie, f. Pijthvigchelarij, waarzegrerzj t. uit pijlen.
Boloinaucien, ne, adj. lVat de pijlwigchelarij beleeft. — Ook als subst.: Un b-, een pijlwigchelaar m., hij, die uit een' bundel pijlen die
trok, welke den naam der stad droeg, die men
moest aanvallen.
Bolonais, m. [H. n.] Bologneser hondje n.,
ruigharig hondje, zoo genoemd naar de italiaansche
stad Bologna.
Bolty, m. [H. n.] JVijl-lipv-isch n. (ook nébuleux of nevelvisch r eheetennn).
Bolaas, m., z. BOL 1.
Bolzas, ni. [Corn.] Oost-indische tijk f.
Bona, m., Boma, groote Amerikaansche slanj f.
Bonnarin, m. [H. n.] Zeeos m., toenaam van

den hippopotamus.
Bonebacées,

dragende struiken.

f. pl. [Bot.] Geslacht van katoen-

Bombakin, m. [Corn.] Stof f. van wol en

zijde.

Boinbalon, m. Trommel f.; ook groote zeetrompet f. der ]Vegers.
Boinbance, f. Smulpartij, gastenij, brasserij,
goede sier f., luidruchtig en overvloedig cjastmaal n.
Faire b-, goede sier maken, op weelderigen voet
leven.
Bouebardable, adj. Bombardeerbaar, geschikt

om met bomamen beschoten te worden.

Boenbartle, f. [Mil.] Steengeschut n., een vxormalig krijgstuig om groote steengin ver weg te werpen; — donderbus f. ; steenmortier m., een kort,
dik, zwaar knallend kanon; — bombardeergaljoot n.,
een sterk gebouwd vaartuig tot het dragen van
mortieren, waaruit men bommen werpt. — [Mus.]
Besbromnmer m., bromregister n. van een orgel; -ook de mondtrom f. (lat^ec guimbarde geheeten). —
[Tech.] Steenovenmond m. — [Cuis.] Zekere tyrolsche spijs van lamstongen, allerlei gehakt vleesch enz.
Bonibardé, e, adj. (en part. passé van bombarder) Gebombardeerd, met bommen beschoten: Ville b-e.
Bonnbardelle, f. (verklw. van bombarde) [bril.]
Kleine donderbus f. — klein bombardeergaljoot n.
Bonmbardenieut, m. [Mil.] Beschieting f. met
bomenen, bombardement n.
Bonnbarder, v. a. [Mil. ] Met bontmen beschieten, bombardéren; — (fig.) met geweld op iets
aandringen, iemand hevig aanvallen.
Bombardier, ni. Bommenwerper, bomba r(l i e r n.; — [H. n.] bombardeerkever m., een gevleucgeld insect, dat zi)nen vijanden uit zijn achterdeel
een blaauwen, stinkenden damp met een' vrij zwa-

ren pof tegenscheet.
Bonibardo, m. [Mus.] Soort van italiaanschmece
doedelzak nl.
Bonmbasin, m. [Corn.] Soort van effen of ge-

streepte zijdestof f.; — bo-mbazijn n. , katoenen stof,
aan beide zijden ruw, tot voering.
Bonibasiue, f. [Com.] Naam van verschillende
nieuwere stoffen, zoo van zode, wol, als katoen.
Bonibax, Bot.] Uitlandsehe struik, die boomwol of katoen draagt, katoenstruik, kaasboom m.
Bombe, f. Mil.] Bom f., ijzeren holle werpkogel, spring-, knal- of vuurkogel m. — [Tech.] Groote
ronde glazen fiesch met zeer korten hals, bom f. --[

[

[Cuis.] B- á la Sardanapale, zeker uitstekend kost -

baar gerept op de tafels der groeten. — (fig. et fawn.)
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Gare la b-! pas op de bom ! neem u in acht ! uit
den weg! Tomber quelque part comme une b-, er
als eene bom invallen, op het onverwachtst en-gens
plotseling ergens versch jnen.
Bomb(, C. (en part. passé van bomber) Bol,
bolrond, gewelfd, buikvormig : Verre de muntre
légèrement b-, vlakrond horlogie -glas n. Verres b-s,
gewelfde, buikvormige H. pl. (ter overdekking van
vazen, pendules ('nz.), stolpen f. pl. Bois bombé,
Gebogen hout n.
Bonnbeinent, m. [Arch.] 1(elving, ronding f.,
het vormera van een' boog, minder dan de halve om
[liiéd.j Oorgesuis, oorgegons n. [bombus];-trek.—
-- het rommelen der ingewanden.
Bomber, v. a. Welven, ronden, vlakrond maken, buikvormig of bol uitzetten: B- un chemin, une
rue, een' weg, eene straat vlakrond leggen: B- le
bord d'une robe, den rand van een kleedje opbollen.
- BOMBER , V. n. Bol worden: Un mur, un planclmer, une boiserie qui bombe, een muur, een vloer,
een beschot, dat zich buikvormig uitzet.
J oniberie, f. Bommengieter li f.
Boinbenr, m. ltlake• van of koopman in buik
glazen (/ stolpen.
-vormige
Bombiee, f. [H. n.] Zijdeworm m.

BON.

van bon wordt voorts nog veelvuldig gewijzigd, zoo
als uit de volgende voorbeelden blijkt: Un bon mot,
een geestig gezegde, kwinkslag. Une bonne plaisanterie, eene fijne scheu•ts. Un bon homme , een goed
man, (doorgaans in den zin van) een eenvoudig, onnoozel, ligtgeloovig man, een goedbloed, sukkel. Un
homme bon, een braaf, regtschapen man (z. BONH0o131E) . Un bon tour, een fijne, sluwe trek. Jouer
a qn. an _bon tour, iemand eene aardige poets spelen.
Une bonne société, bonne compagnie, een fatsoen
gezelschap. Ce négociant est bon, cette maison-lijk
est bonne, die koopman, dat huis is in staat om
aan zijne verbindtenissen te voldoen, is solide,
s o l v e n t. Mon bon amigo, mijuz beschermengel, mijn
goede genius. Une bonne aventure, een gelukkig,
aangenaam voorval. Dire la bonne aventure, waarzeggen (z . AVENT URE) . Bonrie fortune, gelukkig toe-

val, buitenkansje, fortuintje. Un homme la bonne
fortune, een man, die bij de vrouwen gewild is. Un
bon compagnon, Un bon vivant, een vrolijke mak
een lustige broeder. C'est un bon prince, 'tis-ker,
een goede man, hij ziet niet naauw. Un bon fripon,
vunaartsgaauwdie
f. Bon ami, Bonne amie,
een
m
naar, minnares.
U ue bonne année, een vruchtbaar
jaar. Soubaiter la bonne année à qn., iemand een
Bonlbine, f. (verklw. van bomb() .Kleine bom f. gezegend nieuwejaa-r wenschen. Bon jour! goeden
Bombiquxe, adj. Chien.]: Acide b-, zijdeworm- dag! (z BONJOUR) . 5 C'est domain un bon jour, 't is
zuur n. , een zuur, dat, volgens Chaussier, in de morgen een feestda q , heilige dag. Faire son bon
j our, ten avondmaal, ter communie gaan. Les bontonnetjes derz jdewormen moet te vinden zjn.
nes fétes, de hooge kerkfeesten (paschen , hernel
BonPbiste, m. [Tech .j Bommengieter m.
pinksteren, kersmis). La journée, In nuit-vartsg,
Rommelende
of
pl.
[H.
n.]
BoIbonuydes, f.
de ce malade a été bonne, die zieke heeft een' rus
gonzende insecten n. pl.
dag, nacht gehad. De bonne heure, de bon-tigen
Bombure, f. [Tech.] Uitzetting, bolheid f.
Bombus, m. (pr. bom-buc() [J . n.] liom- matin, vroeg. Arriver à Ia bonne heure, te regter
ure, van pas aankomen. A la bonne heure! hetzij
Oorgerlons n.
mel f. -Boniby ate, ni. [Chico.] Zijdewormzuur zout n. zoo! mijnentwege gebeure het! ik stoor er, mij niet
Boinbyeites, n. pl. [H. n.] Zijdespinners, aan. (fig.) Une bonne lame, une bonne epée, een
pluimsprieten m. pl., stofvleugelige insecten, die als bedreven schermer. — Un bon apót.re, een braaf man
in schijn. II fait le bon apotre, hij hangt den regtdo ztijde (Pill (ii spinnen.
Boinbyie, m. IH. n.] Hardbij, aardhommel f., schapen man uit. — [Mar.] Un bon voilier, een vlug
zeiler,
een schip, dat gemakkelijk en snel zeilt. -honigeten ln„ dubbelvleugelio insect met lange voel
-hpriet. [Com.] Bon pour telle somme, goed, geldig voor
.

Bonlbygne, aClj., Z. BOIIBIQUE.
Boinbyx, ni. [B. n.] , Z. B()\1BICE. -- [Antiq.]
.Lange fluit f. der Grieken.
Bonie, f. [laar.] Groot zeil van een' kotter (1/
sloep; — giek, gyp f. (nu gul geh(eten) .
Bonierie , f. [Mar.] Bodemery f. , geldleening
op een schip, verdrag tusschen den schipper en een'
,geldschieter, welke laatste geld op het schip voo •schiet in zeer hooge renten ontvangt b^,^ behouden
aankomst, doch zijne gansche vordering verliest in
geval het schip verloren gaat.

Bon, ne, adj. Goed, wat de vereischte hoeda-

ni,gheden van zijne natuur, zone bestemming of zijn
gebruik heeft: De bon pain, goed brood; 1)' bon
souliers, goede schoenen; Une bonne mémoire, een
goed geheugen; De boones estampes, goede platen.

Un bon cheval de :arrosse, een goed koetspaard;
Une bonne vache laitière, eene goede melkkoe. De
bon arsénie, goed rottekruid.— Goed, loffelijk, ph y-

seljk, wat met zegt, pligt, goede zeden, gezonc ver
overeen koiiit: I.e bon droit, het goede refit;-stand
De bon.nes intentions, goede prijselijke voornemens;
de boones oeu*-nes, goede, loffelijke werkei.—Goed,
bekwaam, bedreven, ervaren: Un bon peintre, orateur, avocat, een goed, bekwaam schilder , rédenaar,
advokaat: Un bon mateiot, een knap, bevaren matroos; Un bon nacour, een bedreven zwemmer. —
Goed, goederti.eren; goedig,goe iii, ardig, bran f,opre(t,
zachtzinnig inschikkelijk: Le bon Dieu, de goede,
lankmoedige God; de boones •ens, goede, • oedaardige (ook eenvoudige) , gedienstige lieden. — Goed,

diensti,7, nuttig, gunstig, voordeelig: Un bon vent,een
goede, g ,unsti.ge wind; Un bon marché, een goede,
voordeclige koop; Un bon métier, een goed, ivinstgevend ambacht; Un fruit bon á maner, eerie vrucht,
goed of geschikt om te eten. Un remède bon contre la fièvre; een middel dienstig tegen de koorts.

—Le bon sens. 't gezond verstand. — (oeil, groot,

ruim, aanzienl-jk, sterk, hard: Un bon hombre,
een goed', vrij groot getal: Un bon revenu, een goed,
aanzienlijk in/zomen; Une bonne récolte, een goede,
ruime oogst; Une bonne pluie, une bonne gelee,

eega ove7°vloedige regen, eerie harde vorst. Un bon

soufflet, een harde, duehtir-e klap.; tin bon rhume,
eerre zware verkoudheid; Faire deur bonnen eivues,
twee goede of groote mijlen afleggen.--1)e beteekenis

die en die som (aan den voet der handelspapieren;
—zoo ook op de intree-biljetten: Bon pour uneper-

sonne, pour deux personnel). — [Impr.] Bon a firer,

af te drukken, goed, klaar zoom' af te drukken (op
het laatste proefblad, om aan te duiden, dat het
kan afgedrukt worden). Ook als subst.: Le bon it
tirer, 't verlof tot afdrukken, het imprimatur.
Une bonne feuille, een schoon blad, toonblad (dat.
de schrijver bij 't afdrukken ontvangt). — [Man.]
l%letlre on cheval sur he boa pied, een paard gewennen, den regtervoet het eerst te verzetten. (Loc.
fain. etprov.) Trouver tout bon, alles goed vinden,
zich naar alles weten te schikken. Tout lui est bon,
hij is met alles tevreden; ook: hij durft zich alles
toeëigenen, hij is niet vies. 11 a encore Ie coeur
bon, zijn hart is nog gezond (van een' zieke sprekende) . Cette poire fait bonne bouche, diepeer heeft
een' lekkeren nasmaak. Rester (demeurer) sur la

bonne bouche, zich bij 't beste geregt bepalen, alleen

van de beste geregten eten; ook na iets aangenaams
ophouden, uit vrees dat er iets minder aangenaams
volgen zal. Laisser ses convives sur Ia bonne bouche, zijnen gasten het kostelijkste geregt allerlaatst
geven. Garder qc. pour in bonne bouche, iets lekkers
voor 't laatst bewaren. — Avoir la main bonne, eene
geoefende vaste hand hebben, ook: gelukkig in 't spel,
in al zijne ondernemingen zijn; geluk aanbrengen.

Avoir une bonne main, une bonne plume, eerre

goede hand schrijven. Avoir une bonne A plume , een'
zuiveren , bevalt/gen stijl schrijven. Etre en bonne
main, in goede handen, onder goed toezigt, in vei
zijn. Une nouvelle qui vient de bonne-ligebwarn
main (de bonne part, de bonne source) eerre tijding
van poederhand, uit eene goede bron, eene geloof
Avoir bon pied, een goede voet -wardigetn.—
zijn, wel ter been zijn. (lig.) Avoir bon pied,-ganer
bon oeil, gezond en vlug, ofschoon reeds bejaard,
zijn; ook: altijd op zijne hoede zijn, steeds een oog
in 't zeil houden. (ellipt.) Bon pied, bon oeil! pas
op! wees op uwe hoede! pas op uw tellen! Aller de
bon pied, dans une affaire, 1011(1 en goed in eene

zaak te werk gaan. Ltre sur Ie bon pied, sur un

bon pied, op een' goeden voet staan, in voordeelige
omstandigheden zijn. Etre sur un bon pied dans
le monde, algemeen geacht zijn. Mettre qn. sur Ie
un bon pied, iernandgroote voordeelen verschaffen.
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Mettle une maison sur le bon pied, orde, regel
zuinigheid in eene huishouding brengen. —-mat,
Une bonne maison, een geregeld, welvarend hu2ehouden; ook: een gastvrij huis. Faire une bonne
maison, goede zaken doen, tot fortuin komen. Etre
de bonne maison, d'une bonne familie, van goeden
huize, van deftige afkomst zijn. — Faire one bonne
vie, er goed van lezen (,goed eten en drinken). (ellipt.)
La faire courte et bonne, sterk door leven., een
ongebonden leren leiden, dat snel de gezondheid, esa
rte krachten sloopt. — Faire one bonne fin, als een
eerlijk man, als een goed christen sterven. Faire les
deniers bons, voor de betaling borg blijven; — ook
enkel Faire bon, goed spreken, borg staan voor de
gansche som (die men mo f t verliezen) . Avoir du bon
temps, ledirien tijd, tijd te zijner beschikking hebben.
Prendre (ge donner) du lion tenths, zijn vermaak
nemen. — Un compte (lui est bon, Un bon compte,
eene goede, naauwkeurigge rékening. Un homme de
bons comptes, een mmn, die naauevkeurig rékening
doet; een road en eerlijk man. Soyez ale bon compte,
wees epregt, beken het gul. Rendre bon compte
d'une chose, goede rekenschap, voldoende inlichting
of verklaring van iets geven, erg ens borg voor blijven. Vous me rendrez bon conipte de votre conduite, ik zal u dat gedrag wel betaald zetten. (iron.)
Son compte est bon ! zijne rékening is opgemaakt,
hij zal er zaan lusten, 't zal hem berouwen. Avoir
one chose a bon compte, iets goedkoop hebben. A?lez chez ce marchand, it nous fern bon compte,
meilleur compte que etc., ga bij dien koopman, hij
zal u billijk behandelen, bill ijker dan enz. Faire bon
compte de son crédit, de sa signature, de sa parole, roekeloos, ligtzinnigl . net zijn crediet, zijne
handteekening, zijn woord omgaan, het wegwerpen.
Se divertir, bolre et manger a bon compte, onbezergd zich verntaken, eten en drinken, zonder zich
om de uitgaven, om de evolf„en te bekommeren. —
Donner de bonnes enseignes de qc., iets door
ijbepaalde kenmerken of herkenningsteekens aanwijzen. A boones enseignes, op goeden grond, onder
goeden waarborg.— Jouer bon jeu, bon argent, om
gereed geld spelen, spelen op voorwaarden van oogenblikkelijke betaling. V aller bon jeu, bon argent,
het in allen ernst meegen (doorgaans van twistende,
vechtende personen gebezigd) (z. ook ARGENT). —
(ellipt.) La doener bonne a qn., iemand eersen streek,
eene poets spelen. Vous nous la donnez bonne, gij
scheert den gek met ons, gij wilt ons beet hebben.
Je vous 1a garde bonne, i zal't u wel betaald zet
En dire de bonnes, wonderlijke dingen, schier-ten.
ongelooflijke dingen vertellen. (iron.) II ast bon là!
dat is goed gezegd! dat is een woord op zijn pas!
It vent que nous attendions jusqu' à ce qu'il lui
plaise de venir, it est bon là, hij wil, (lat wij wachten, tot hij goedvindt te komen: wat beeldt hi zich
wel in! (ei, waarom niet!). — Ii est bon comme le
bon pain, C'est tine bonne hme, C'est ure bonne
pate d'homme, 't is een doorgoede ziel, een kalf van
een' man. II est bien bon de croire vela, hij is wel
goedgeloovig. (iron.) 11 est Bien bon de nous donner des conseils, 't staat hem nogal fraai, ons raad
te geven. C' est bon! 't is goed! genoeg daarvan!
Vous me refusez, eest bon, gij weigert het, goed,
k zal 't onthouden. Bon! it a dit c a? zoo! (ei!)
heeft hij dat gezegd ? Bon cola! goed! dat heet ik
coed! dat zou goed zijn! C'est bon a vous, ii lui,
U, hem past het, dat is uwe, zijne zaak. II est lion
d'être pliilosopphe, 't is goed, 't heeft zijn nut, een
w. sgeer te zijn. - A quoi bon cola? Waarom? Tot
wat einde? A eibot bon se défend.re? Waartoe zou
het dienen, zich te verdedigen. — On ne fern zien
que suns son bon plaisir, er zal niets zonder zijne
toestemming gedaan worden. Sous votre bon plaisir, sauf votre bon plaisir, met uw verlof, behoudens uwe goedkeuring. I1 faut que tout, se règle
selon son bon plaisir, alles moet naar zijn hoofd,
naar zijn grillig verlangen gaan. — Faire une chose
de bonne grace, iets met bevalligheid doen. Un fil s
na pas bonne grace do reprendre son père, t staat
een' zoon leelijk, zijnen vader te berispen. (iron.)
Vous avez bonne grace de parley ainsi, 't staat u
mooi (d. i. leeli k), dus te spreken. (z. ook GiShcE.)
— Faire bonne contenance, zich goed houden, moed
of vastberadenheid toonen. Faire bon visage d'hôte,
zijne gasten of bezoekers goed ontvangen. -- Prendre qc. en bonne part, iets in goeden zin opvatten,
er niet boos om worden, het net kwalijk nemen.—
,

Une bonne fois, ronduit, zoi?dcr omwe(,en, eens
voor altijd: Dices lui une bonne fois ce que vial:'.
duiavez contre lui, zeg hem eens voor altijd,
(Prov.)
delijk en coed wat gLl tegen hem hebt. —couragie.
•
geeft
.Apres bon vin, bon cheval,wijn
A bon vin point d'enseigne, goede wijn behoeft
geen' krans , goede waar prijst zich zelve. trui
bon l'achète bon Ie boit, Z. ACHETER. Les bons
comptes font les bons arms, effene rékeningen maken roede vrienden. A bon entendeur, salut, wie
oasen heeft om te hooren, die hoore! laat het u niet
vergeefs gezegd zijn! A bon entendeur, pea de paeen half
roles, een goed verstaander heeft maar
woord noodig. A bon chat, bon rat, goedhijaangeheeft
slim;
tegen
z'erdedigd;
slim
vallen, goed
Ce
zijn' man gevonden of zal zijn' man vinden.
uit
m
11(1
gasdar,
bon
a
qui pst bon a prendre ast
tijds genoeg.
wat men vindt, teruggeven komt altooseen
is
ongeluk
bon,
A ([uelque chose malheur ast
een
altijd ergens goed voor, er is altijd een geluk b het)
ongeluk. I1 n'est bon ni a rótir ni à bouillir, ho (
is volstrekt nergens goed voor. Faire bonne mine a
mauvais jeu, een goed Bezigt bij een kwaad spel
achter
zetten: zVn misnoegen, verdriet, tegenspoed
een opgeruimd gelaat verbergen. Faire contra fortune bon coeur, zich niet doorden tegenspoed laten,
nederslaan. Tout eela est bel et bon, maas Pasgent
vaut mi('ux, z. BEAU 1. Bon coeur (sang) ne peut
13on
mantis, de goede aard verloochent zich niet. Bon
comme Ie bon dour, vriendelijk als de lieve zon.
blinkt
renoor luit méme en cachette, een goede naam
héritage,
zelfs in't verborgene. Bon renoor vaat un eerie
erfeeen goede naare is zorg goed als (beter dan)
een
nis. Bonne amitié pst une seconde 11th ('1h
(is
zorb
een
andere
bloedverwant
goede vriend is
Is motile asui
,r.oed als een bloedverwant). Bonne pst(huislaoudst
r)
sauve le denier, een goede buidel
spaart liet geld-. Bonne vuIentc supplée ih la faculté,
Bonne
vie
attrait
bonne
de goede bil vermabr zeel.
din, een goed leven voert tot een' goeden dood. A bon
paoTeur on fait bonne menure, wie goed betaalt.
coed ontmoet.
wordt goett galneten; wie goed doet,in:
Sends bon,
lion wordt bijwoordelijk gebruikt
goed, aangenaam rieken, een' goeden geur van ziel,
bloemen
rieken
die
sentent
bon,
(even: Ces fleurs
liefelijk. —'rrouver bon, goedvir<,deI!. goedkeuren,
Fien,
e'en
fosse
que
je
veroorlooven; Trouvez bon
wederstand
sta toe, dat ik dat niet doe. 'jeu ii' bon, On
demanbieden, pal staan, zich goed honden:
dera votre consentement, mals je vows engage a
maar
tenir bon, men zal uwe toestemming vragen,
veel kosik raad u, niet toe te geven. Canter bon,
Le
pain
couduur
zijn,
duur
te
staan
korren:
ten,
tera bon eet hives, 't brood zal dezen winter duur
goed,
't
is
I1
fait
bon,
très-bon
aujourd'hui,
zijn.
zeer goed weder van daag, I fait bon se promener
avec
't is goer! weder ome te wandelen. I1 fait bon
omgang.
vette personne, hij, zij is aangenaam in den
ce
berceau,
chambre, sous
I fait bon dans vette kamer,
onder dat prieel. II
't is aangenaam in die
gma, ' t is (birne fait pas bon avoir affaire à eet honi
aangenaamn, gevaarlijk, met dien man te doen te heb
fait bon vivre, on apprend toujours,-ben.(Prov)Il
men is nooit te oud om te leasen, men is nooit uitI1
fait
bon battre un ilorieux, z. EATTRE.
geleerd.
— TOUT DE BON, loc. adv. In ernst, werkelijk, inderdaad. Je ne le disais pas tout de bon, ik zesde
het niet in ernst.
Box, in. lijf vroede: Il V a du bon dans eet ol.-a
vrage, er is veel goeds in (lat werk. Cet hoorma
du bon, die man heeft goede hoedanigheden. Le bon
van
de l'affaire ast que etc., het beste, voornaamste
que
de zaak is, dat enz. Le bon de I'histoire ast
is,
etc., het aardigste, grappigste van de historie dat
enz. — goor leem n., winst f.: Nos troupes ont eu
cl u.i bon dans vette affaire, onze troepen hebben in
dat gevecht een voordeel behaald. lis out Cu du bon
dans cotta eetreprise, zij hebben winst bid die onder
gehad. J'ai dix florins de bon, ik heb tien-nemig
gulden te goed. — Schri ftelijke goedkeuring, schriftelijke aanwijzing f. (welke iemand, met zijne handteekening en het woord bon voorzien, aan een ander
Le
geeft), b on, bewijs H. van ontvang, van levering:
bon du banquier, de aanneming (tot betaling) van den
des
bons
aux
indigents
pour
du
bankier. I) list
pain, du Bois, aanwjj zingen of ontvangbriefjes, haar
voor brood, (I hout aan de armen uitdoelen. (fig. )-tles
I1 niet son bon it tout, hij geeft tot alles zijne toe-
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stemming, hij weet niets te weigeren, zegt op alles
,brr.. On ne peut se passer de son bon sur riep, men
kan zijn' rcfad, zijn Jneclvinden, in geen enkel punt
niisen. — Les lions, de roeden, deugdzamen.
B once, f. [Mar.] kVindstilte, kalmte f. Etre en
l,-, windstilte hebben. La bosace règne, het weder
en (IC Zee bedaren.

Bonaparlisme, m. Gevoelen, stelsel n. der
ctrehr? =fiers vaan Bovaparte, bonapartismus n.,
— Roiíapa •t1 ste, in. Aanhanger van Bonaparte
en, zij n bestuur, bonapartist m.
B onard, n7. [Tech.] Opening f. der glasovens.
Bonase, nn. [H. n.] Wilde stier m., eerie bu ffelsoort met lange rugmanen, bon a s u s m.
Bonasse, adj. Goedig, eenvoudig, sulachtig. —
Ook als subsi. Un b-, een sul.
Ronavoglie, ni., z. BONNE-VOGLIE.

Jkonb«-ilon, in., z. BOMBALON.

onbane, M. [Minér.] Soort van zeer witten
steer uit (Ie omstreken van Parijs.
Bolthee, ni. (Spotnaam van soapzieke vrouwen):
C'est use Marie b-, 't is eene babbelkous, klappel.
Bonbon , m. [Confit.] Lekkers , suikergoed
kleingoed-, snoepgoed, n., koekjes n. pl.
fonbonière, f. Doosjevoorkleinelekkernijen,
lekkernijdoosje, bonbondoosje, pepermuntdoosje n.;
--- (fig. et fain.) lief, net huisje n. — [Tech.] Zeker
rijtuig n., om zijnen vorm dus geheeten; — ook een
vrouwen - hoofdtooisel n.
Ilon-chrètien, m. Christus peer, goede -christ , aspeer, apothekers peer f., eeoe groote, langwer3ige en smakelijke peer. (Plur. Ides bons-chrétiens
of liever Des poires de bon-chretien).
Boned, m. Weerstuit, sprong, opsprong m., opetuitincl f. (van een' bal of balvormig voorwerp) :
Prendre la balie au b-, den bal in den weerstuit
^anhen ; (R.) het gunstig oogenblik waarnemen,
de gelegenheid bij 't haar grijpen. Prendre la balie
eetre b- et volée, iets juist van pas, te regter tijd
toen (zoodat een oogenblik vroeger of later de po
eng vergeefsch zee geweest zijn. (fig.) Obtenir une-^,
-;a ce tapt de b- que de volee, eene gunst ve7werren door gebruik te maken van 't regie tijdstip.
(jig.)

BONIFIÊ.

ren maken: Les abneaux bondissent dais in prairie,
de lammeren huppelen in de weide. Cet homme
bondissait de fureur, die man sprong van kwaad
Cela fait bondir Ie coeur, 't hart walgt-heid.(fg)

daarvan.

Hondissant, e, adj. Opspringend, opstuitend;
huppelend en springend.
Boudissemnent, m. Iet huppelen, opspringen;
rr<kupl el U. (fig.) B- du coeur, walging f.
:li$ondon, m. [Tech.] Bom, spon, plug f., korte
iw uten stop. waarmede nen, 't bom- of spongat van
een' vat sluit; — ook het bomgat zelf (doch in die
beteekenis zegt men liever bonde).^— Naam eenes
Zwitsersche kaassoort van Neufchatel.
Bondonner, v. a. Digtsponnen, met eene born
of spon digt maken; — het bom- of spongat boren.
— B- ie vin, de bom op het vat wijn doen.
Bondonnière, f. [Tech.] Sponboor f.
Bondrée, f. [H. n.] Wespenvalk m. (ook base
bondrée geheeten).
Bon-frais, nl. [Mar.] Bramzeilskoelte f

Ileongean, m. [Econ.], z. BONJEAU.
Bonfire, m., z. GP.E.

Bon-heuri, m. [Bot.] Goede-hendrik m., tusnmmrekennsoor n., veldspinazie f., soort van ganzevoet.
— [Hart.] Naam eener perensoort.
BBonheur, f. Geluk, welzijn n., welstand in.,
voorspoed m., welvaart I. ; — gelukkig voorval,
fortuin n. Le b- éternei, het eeuwig geluk, de geluiszaligheid f. En sacrifiant tout à son devoir, on
eet sur d'arriver au b-, door alles op te offeren aan
zijnen pligt, is men zeker tot het geluk te geraken.
Savez -nous de quoi depend le b- des états? Weet
r1ij waarvan de welvaart der staten afhangt? Cet
homme a plus de b- que de prudence, die span
heeft meer fortuin dan beleid. II a du b- en tout,
alles gelukt hen,, de fortuin loopt hem in alles mede.
Jouer aver b-, Etre en b-, gelukkig, fortuinlijk
spelen. Jouer de b-, goed van iets afkomen, tegen
alle verwachting slagen. II lui est arri'ie plusicurs
b-s ii in fois, hij heeft verscheiden geluks- of festuinsbedeelingen te gelijk gekregen. II lui arrive

rouwent de ces petits b-s, hij heeft dikwijls zulke

Faire une chose taut de b- que de volée, iets buitenkansjes, fortuintjes. 11 y a longtensps que je

doen goo als enen kan, zoo als de omstandigheden
't ver°corloven. (lig.) Ne prendre la ballè que du

second L- , eerie eerste gelegenheid tot iets laten

voorbijgoan, eerst de tweede gelegenheid waarnemen.
(Loc. prow.) F air e faux b- a qn., zijn woord aan
iemand niet houden, hem in zijne verwachting te

leur stellen. Ce négociant h fait faux b- at ses amis,
die koopman heeft zijne handelsvrienden bedragen
(isbankrcet gegaan). Faire faux b- a son lhonneur,

zijne eer te kort eioen, bevlekken.

Il nous a fait faux

l„-, hij heeft ons in den- steek gelaten, heeft ons laten
zitten. — Sprong m., plotselinge op- o f voorwaartsche
beweging t. (van een mensch of dier): Ce cheval a
luit on b-, dat paard heeft een' sprong gedaan. N'ai-

Ier que par sauts et par b-s, niet dan al huppelend
en springend loopes; (;ie.) ongelijk, onregelmatig,

als bij vlagen spreken, schrijven, te werk gaan; iets
net horten en slooten doen.
Boncle, f. [B-ydraui.] Duikerklep f., valdeurlje n.
(van eenen v ij ver). — [Tech.] Spongat, bomgat n.
in eene ton of een vat); ook (Ie bom of houten
step f. cm (lat gat te sluiten (doch in dezen zin zegt

Lacher labis ses larmes, h ses plaintes, a sa colère, zijne
vrijen
gramschap
den
loop laten.
klagten,
tranen,
Boucle, e, adj. (en part. passe van bonder)
[Mar.] Vol geladen: Vaisseau b-, boordevol schip.
Le vaisseau est bondé, het schil) is tot onder de
dekbalken vol gestuwd. — Futaille b-e, vol fust (tot
aan het spongat).
Bo;adeiiere, f. [H. n.] Naam eener karper
[cy prinus ballerus] , die men in 't Pommer--`£ort
arren liever bondon). — (fig. et fam.)

-

sche en Kurische hIa ff vindt en als een der beste
visschcn beschouwd wordt.
Bonder, v, a. [Mar.] Een schip zoo vol mogelz; k laden, eene volle lading innemen.

n'ai eu le 1D- de vous vols, ik heb in langen tijd het
genoegen, het voordeel niet gehad, u te zien. (fang.
et pop.) Au petit b- ! er srzoge van komen, wat wil!
— PAR BON REUT,, loc. ode. Bij geluk, gelukkig, door
een gelukkig toeval.
BoHhonnie, f. I ats ?rljke goedhartigheid, gulle
eenvoudigheid en ser-tsclaapenheirl; — onnoozelheid,
ligtgeloorigheid f. — (fans.) Ii nous ennuie souvent
tsar ses b-s, hij verveelt ons dikwijls door zijn' zoet
praat.
-sapigen
Bonhomme, m. Goed en eenvoudig7mrenschn.,
hoede ziel f., onnoozele hals, goede sukkel m. Faire
Ie b-, den goedhartigen, eenvoudigen man uithan een. Un faux b-, een geveinsde goedhartige. —
(fam.) Le b- se Forte encore biest, de oude man is
nog welvarend. In dezen zin zegt men ook bonne
femme; La bonne femme s'en peut plus, 't oude
vrouwtje, het besje kan niet meer. — (fain.) Un
petit b-, een kleine jongen m., manneken n. (fig. et
fam.) Aller son petit b- de chensin, stil en bedaard
zijne zaakje* driven, stilletjes zijn' gang gaan. —
BON-BOMMMME m. [Bot.] Wolkruid n., koningskaars f.,
wollebladen n. pl., toortskruid n. (ook bouillon-brine
en molène ge/weten).
onhoinnieau, m. Oud verkiw. van bonhomme, o. a. door La Fontaine gebezigd. : Le bonhomneau des coups se consola.
Lon-honinne- misère, ni. [H. n.] Volksnaain
van 't roodborstje (rouge-gorge).
Boni, m. [Fina►nc.] Overschot van de ontvangst
op de uitgaaf. — 1 let tegoed op een beleend annd,
dat men heeft laten verkoopen. — (fig.) Voordee
l n.,
:

-

winst f.

Boniehon, m. [Tech.] Trekgat, togtgat n. in
een glasoven.
Bonier, m. Bunder m. (als belgische landmerat,
doende van 54 tot 137 vierkante nederl. roedms.
.ondereau, m. [Tech.] Spongat.
Boniface, m. (fam.) Goedbloed, sukkel m.
Bondienn, nl. [Tech.] Groote wig f. der planBonillleation, f. Verbetering, vermeerdering f.
leenwagers.
Liondh , v. a. Opspringen, afstuiten, terug- van de opbrengst eenei zaak. — [Com.] B- de tare,
stuiten, terugkaatsen, een af meer malen van den verhoor-eng f. van tarra, vergoed-ing f. voor beschagrond opspriasgen: Cette halte est trop molle, vile (1 i pde waren of onzuiverheid, r a f a c t ie f.
BBonifè, e, adj. (en part. passé van bonifier)
re bondit point, die bal is te zacht, hij stuit niet
af. sprint riet op. -- Iluppelen, springen, spron- Verbeterd: Du vin l>-, Urne terre b-c.
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onntïer, V. a. Goed, beter maken, verbéteren,
in-z. vruchtbaarder maken: On honnife les terres
en les tumant, men- maakt de akkers beter, vruchthoarder, door ze te bemesten. — [Financ.] Een tekort vergoeden of aanvullen, schadeloos stellen.
— [Mar.] Bonilier une cargaison avaciée, hetgeen
vein cle ladin,1 geheel bedorven is afzenderen en het
overige zoo goed men kan herstellen. — B- une ba leine, een' walvisch opsnijden en zijn spek tot traan
koken. — SE COMFIER, V. pr. Beter worden, zich
verbéteren.
I3onite, f. [[l. n.] Boniet of bonétvisch m., eenspringvisch van 't geslacht der makreelen, die de
vliegende visschen, vervol t.

Bonjean, Bonseau, ni. [Econ.] Te rooten

f:ezetl e dubbele vlas- of hennipschoo f f.
^^ RRonjouar, in. (Jam.) Goeden-dag m.: Je vous
eeonlnaife (donne) Ie b-, ik wensch u goerlen -dag; —
hij uitlating enl^el: Bonjour, Monsieur, goeden dag,
Mijnheer. (tits -fain.) B- a monsieur votre frère,
mijne 'portents aan uw' broeder, zeg je brob;'
goe' 21, dog.

Bonjonr-eontutancteaur, nl. [HH. n.] Cayenne-vogel in. (die bij 't aanbreken van den dag zingt) .
Boat mot, en., z. BON.

Boiit e, f. Vrouw, die met het toezit over de
kinderen van een huisgezin is belast, eene niet met het
onderwijs belaste gouvernante, kindertoezienster,
bo nne f. — (fain.) Contes de b-, kindersprookjes n.
pl. — Bonne, adj. f., z. BOST.
Bonneau, m. (faun.) Koppelaar m. ; — ook
z. v. a. BoNASSE, sul. -- BONNE'W, in. [Mar.] Boei f.
] o fine- danse, f. [Bot.] , z. ABROC L1E.
Bonne de vage of De bontre tia e, adj.
[i%lar.] Goed te besturen (van eene sloep, die met
de riemen alleen, snel loopt).
Ronne-gareette ! [Mar.] Stijf opseisen!
oiine -i vain, [Mar.] : Ama,rre en bonne main!
Maakt voor goed vast zonder opgaan!
Bonnentent, adv. (fam.) Opregt, te goeder

trouw, in trouwe, ongekunsteld, in eenvoudigheid.
Ii dit b- ce qu'il perse, hi' zegt rondweg wat hij
denkt. Vous croyez done 1h- tout ce qu'i1 dit ? gij
gelooft
gelooft dus te goeder trouw al wat hij zegt? —
beteekende het: juist, naa w/ceicrig: Je ne
áís pas b- combien it y a didi à lil, 'kweet niet
j

r°ert, hoe ver die plaats van hier ligt.

Bonntet. m. Muts, inz. vrouwenmuts f ; kapje n.
B- de police, soldatenmuts; B- It puil of de grenadier,
(,renadiersinuts; B- carré; _vierframe muts, barét f.
(her koorpriesters, vroeger oo!k der professoren, ad vokaten, procureurs enz.; B toured, bonte muts. Bvert, muts der galeislaven. (/1g.) Prendre (porter) le
b- vert, afstand, van zijne goederen doen (of gedaan
hebben), ten einde niet als banleroetier vervolgd te
worden. B-s rouges, roodmutsen, spotnaam der
.Icicobijnen tijdens de fi ancche staatsomwenteling
in de vorige eeuw. B- pliry gien, de phrygische muts,
het zinnebeeld der vrijheid. (fig. et fain.) Un gros
13-, een deftig, r;ewigt ig persoon. (fig.) Pi'endre le
13- de docteur, of enkel: Prendre Ie b-, doctor of
meester in eene faculteit worden. (Loc. fam. et
Prov.) Opiner du b-, van 't zelfde gevoelen als de
anderen zaal, zonder te onderzoeken, een jabroer
zin. Cola a passé all b-, du b-, bi vole de ,i-, dat
,

,

its er met eenparige stemmen (voetstoots, zonder de-

batten) cloorcjcfiaan. Mettre la main au b-, óter son

b-, eerbiedig, onderdanig groeten. Avoir toujours
In main au l)-, uiterst v'ellevend en vol p)ligtpleg;•ingen zfjn.. Avoir la téte pres du b-, kort van
slof, heet gebolcerd zijn. Avoir le h- de travers,

BONTI .

495

B- de Neptune, Neptunus-muts (van 't geslacht (ler
polypen). — [Bot.] B- de pretre, papenhout n.
(fusain); — appelpompoen (pastisson); — ook de
naam van velerlei soorten van zwam of paddestoelen. (B- de crapaud, d'argent, de ton, de matelot
of de v-aclhe of B- rabaltu, B- romain) en van ver
schelpen (B- chinois, de iNeptune, de fou,-scheidn
de Pologne). — [Cllir.] B- d'Hippocrate, hIippokratischenuts, zeker hoofdverband (ook h- it deux
globes of capeline de la tête geheeten). — [Mus.] Bchinois, bellenstok m., halve maan f., een parasolearwig koperen instrument met bellen aan een' langen stok ter begeleiding van militaire muzijk. —
[Tech.] In 't algemeen wat liet bovenste bolvormig
gedeelte van een werktuig of machine bedekt, de
hoed n., (Ie kap f., het deksel n., — naam der uitgeronde kappen aan de koerierslaarzen. B- carré,
drilboor f. met vier vleugels. — [Chas.] B- carré.
nieuw gewei n. van een hert, niet hooger dan de
oorenreikende. — [Pátiss.] B- de Turquie, turksche
muts f., tulband ln., een bekend gebak. — [Fortif.]
B- a prêtre, zwaluwstaart m., papenkap, papenmuts f.
t Bonnetade, f. Groet m. door a fligting van
den hoed of de muts; diepe, néderrige buiging f.
Bonnetage, m. [Tech.] Verkapping f., papieren deksel op 't pijpje van een kunstvuurwerk. —
Het hoed -afnemen.
Bonnet a prêtre,

z. ond. BONNET.

.Ilonne- tensie, f. [Mar.], z. TENUE.
v. a. Dikwijls groeten; — (fg.)
Zij n hof maken, kruipen. — [Tech.] Verkappen
.t Bonneter,

(vgl. BO NETAGE).

Honneterie, f, Handel m. in kousen- en mutsenwaren, kousen- en mutsenwinkel m.; het ver
kousen, mutsen en dergl. voorwer--vardigen
pen. — [Ant. tout.] Iiousenweversciilde D.
Bonne-terre, f. [Mar.] : Fond de bonne-terre,

goede ankergrond m.
-I- Bonneteau.r, m. Buirjinginaker, vriend van
complimenten; — hoffelijke opligter, beleefde gaauw(lief Mn.

Bonnetier, m., -ière, f. Hij of zij, die kou
mutsen en d fll. voorwerpen maakt of verkoopt,-sen,
mutsemmaker m., - maakster f., fabrikant m. van
kousen, mutsen enz.; mutsenhandelaar nn., -ster f.
Bonnette, f. (verl;lw. van bonnet) Mutsje,
kindermutsje n. — [Port .] B o n n é t, b o ga n e t t é-r i n g, halve maan f. — [filar.] Lijzeil n., broodwincler rn., fats f., eene strook zeildoek, waarmede
enen de zeilen verlengt, opdat zij meer wind zou-

den vatten.

Bonnet-hare, in. [Bot.] Eene soort van inBontre -voo lie, m. (pr. bo -ne-vo -lie). t7rjjwil-

dische pompoen m.

licle of gehuurde roeijer m. op eerie galei; (fig.) de
1)-, loc. adv. Vrijwillig, goedwillig.
Bonnite, m., z. BO VITE.

Bon-ouvrier, in. [Conn.] Gar en n. van B)jssel.
Bolt- plein, m. [Mar.] Porter h-, gouverner b-,

het schik zoodanig sturen, dat de wind zijne volle
werking op de zeilen doet.
Bon-quart ! interj. [Mar.] Alles wel! roep der
kwartierwacht elk half uur Iles nachts; — uitkgkers
voor! (bevel van een' der officieren aan de op den
boeg of in de voormars zijnde wachters.) De scheepswakers in de groote havens gebruiken denzelfden
roep net herhaling: Bon-quart partout, bon-quart!
Bonne, m., z. BONZE.

Bootsoir, m. (fain.) Goeden-avond m. Je vors
souhaite (donne) Ie b-, ik wensch u goeden-avond;
t;walejk gemutst zijn. Mettre son b- de travers, boos — bij uitlating enkel: Bonsoir, Monsieur, Goeden
worden. 11 a kris cela sous son b-, dat heeft hij acond, Mijnheer. — ( fig. et pop.) Dire b- it la comverzonnen, dat is uit zijn eigen brein gekomen. Par- pagnie, allen goeden-nacht zeggen, sterven.
Bont0:10n, in., z. BONBALO N.
ler à son l)-, in zich zelven spreken. deter son b-,
ergens zijne muts vaar goof/en, alle hoop opgeven.
Bonte, I. Goedheid, goede hoedanigheid, deug
Jeter son b- par dessus les moulins, zich om de lelijkheid, geschiktheid, bruikbaarheid, f.: La b- de
meeningen, cde oordeelvellingen der menschen niet lair, (Ie goede hoedanigheid, zuiverheid van de
bekreunen, zicli, door niets laten terughouden Ce lucht. La b- du vin, de l'eau, dune étoffe, dune
soot deux (truss etc.) têtes dans un b-, het zijn montre, de deugdelijkheid, bruikbaarheid van den
twee schoeninakers op vita pothuis; het zijn twee wijn, het water, eerie stof, een horlogie. — Goed
goedhartigheid, goedaardigheid, welwillend --heid,
handen ep éénen buik; zij zijn 't altijd eens,. zij
zijn dikke vrienden, één hart en ééne ziel. Etre heid. Sa l)onté Ie fait aimer de tout Ie monde, zyne
triste comme un b- de nuit, zoo droefgeestig zijn, goedheid, goedhartigheid, maakt hem bij elk bemind.
als een uil. C'est b- blanc et blanc b-, z. BLANC. Avoir retours à la b- de qn., tot iemands goedwil— BONNET, m. [Anat.] Tweede maag der herkaau- ligheid (goede diensten, weldaden) de toevlugt newende dieren. — [.H. n.] Bovendeel van den kop men. --- Goedheid, vriendelijkheid, beleefdheid f.,
eens vogels. B- chinois, chinésche aap of/wee/aap m gunstbew?js n.: Vous avez en la b- de m'écrire,
-

,
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gij hebt de beleefdheid gehad m ij te schrijven. (iron.)

Ayez la bonté de sortir de chez mol, wees zoo

vriendelijk nu jn edeur uit te gaan. -- Je n'oublierai
]amais vos b-s pour mol, ik zal nooit uwe gunst bewijzen jegens snij vergeten. -- Goedheid, zwakheid,
te g'roote inschikkelijkheid f.: La trop grande b- In
père est cause des désordres du fls, de te groots
goedheid (zwakheid) des vaders is de oorzaak van
't o Fle
^ e^^elrl rletlrag des zoons. — Goedheid, goe-

dertierenheid, lankmoedigheid f.: La b- infinie de
Dieu, Gods oneindige goedheid, algoedheid. Ne désespérez point de la b- celeste, wanhoop niet aan
de hernelsche goedertierenheid. — B- divine ! B- de
Dieu ! (als uitroep) Ilerraelsche goedheid! goede God!
goede .HHemel!
Boutouur, in. [Mar.] Wending, omzwenking f.
van het schip om de kruising der kabels te voorkomen. Le vaisseau est venu par le b-, het schip
is klaar gezwaaid.
Bonze, ni. Chineesch of ,japansch priester. —
Bon nesse, f. Naam der chinésche meisjes, die in
klooi ters leven.
Boquerel, m. [H. n.] Volksnaam ven de boom-

musch (moirieau friquet).
Boquet, ni. [Tech.] Soort van hoosvat n. (Ier
tuin ?e'rs.

BBoq ueteauu, m. (verklw. van bosquet) Pondje,
klein, boschlancl beneden de 50 snor ren.
ogiiettier, in. [Bot.] Wilde appelboom, in.
-1- Boqnillon, n1. Houthakker in.
Bores, f. Sehespe err droops noorde- of noord
-osteWil(Im.ndAraschez

Boraein, Boraeique, adj. [Chico.] beide
n. (.Zen zegt nu liever borique).
Bora.eite, f. [Chien.] Boraxspaath, boraciet in.,
natuurlijke borttwzure talkaarde f.
1P-,

B orades,

m. pl. k Isel; z. v. a. LIMAILLE.

oraginnees. f. pl., Z. I:ORRRAGInEE
S.
Uorain, e, ad j., z. Bo uN.
IR orasse, m. [Bol._] Oostindische palmboom on
iorasseaiu, in. [Tech.] Bora^edoos f., doos
met boraeepoeder, ten tiebruike der soldeerders.
Iiora.te, m. [Celhei.] Boraxzuur - zout n. B- de
orde, z. BORAX. B- d'amnmoniaque, de cbaux. etc.,
Uocan .zure arnmonhek, boraxzure kalk enz. B- caltare, boroxzure kalksteen.
,

: oraté, e, ac1j. [Chim.] Met het borazzuur ,

S, erbO rei en.

orax, 7n. [Chins.] Borax in., in de kunsttaal
borate de sonde, boraxzure soda, en in hare n
vulden_- staat ook tinkal ge/weten.
B ørborygiiie of Borborisme, in. [Méd.]
Iluikkferemniei n., het rommelend rrelui.d der ingewonden (in cle v eikstaal gart;ouillement ge/weten).
B orbothe, f. [A. 1i.] Een der namen van den

puit- of kwabaal (gade lote).
BBoi'ct, in. Band, ,leant, zoom-, boord in., boord -

eel n?.: Le b- d'un verre, dune assiette, d'un eliapeou, de rand van een glas, tafel, bord, hoed. B- in

fér eur (duim vase), voet, onclerrancl; B- superieur,
bovencasid. Le b- d'un manteau, dune robe, de

zoom van een' mantel, van een vrouwenkleed. Mettre

un b- a no cliapeau, b uiie juke, a on rideau,

een boordsel (naion) aan een' hoed, een' vrouwe7,rok, eerre gordijn zetten. (fig.) Un rouge b-, een boor(leve/letje ni., een glas vol wijn. Bord de l'oreille,

zec'7n ven het oor. (fa.) Avoir tin mot, on coin sur

Ie b- des Ièvres, een woord, een' naons, op cie tons!,
op de lippen hebben, op het lrusrt ziin zicht een
woord, een' naam te he'r'inmieren. (leen zeel door(10055: Avoir on mot sur Ie L- de la langtje.)
Avoir un aveu, no secret, une replique cur Ie bdes lèvres, een' bekentenis, eerie erehei n, een 2nerlerwoord op de tong hebben, grooteen lust gevoelen orn,
(lie bekemmte els ene. uit te spreken. Avoir Ie ooms'
cur Ie In des lèvres, het hart op de tong hebben,
niet vein zen. Avoir l'ánle sur Ie 13- des lèvres, op
sterven lissen. — Oever, wal, strand an., leust f.: Ls.,
Ii- de Ia i ivière, de la nier, de oever van de rivier,
van tje zee. Les b-s clu Rhin, de oever of boorden
van den Rijn. (Try. et poet.) Le b- du precipice,
(Ie rand des e' fnroncls, het ongeluk. Etre an (sur
Ie) b- du préc!pice, op den rand (les a fi,roncls staan,
op het punt zijn om zich te verderven, o m ongelukkirl gemaakt te worden. (fig.) Etre sur Ie b- de
sa fosse, au b- du tombeau, op Glen rand des rrra f's
staan, zeer oud zijn. I1 ne put atteindre Ie b- et
se nod a, hij kon dues oever, het strand niet be-

BORDEAUX.

reiken en verdronk. (poelt.) Les b- africains, Indien.
Les Bombres b-s, Les b-s du Cocfee, de a fr ikaansch.e, indische stranden of kusten, de sombere, akeli.ge kusten, de hel. (ellipt.) A bord! ii bord ! aar,
wal! aan meal! (geroep van lieden, die van een
vaartuig aan land willen konen); aan boord! aa r
boord.! scheen! (van lieden, die van den wal naar
't schar willfn roan). — [Mar.] Boorel, scheepsboord n. , z jjde f. ; — ook het schip of vaartuier zelf.
Le L- du vent, (Ie windzijde, loef of loefzijde f.:
Le b- sous Ie vent, cle l(j of lrizbde 1 , Franc bord
buiten/oud ?m. Vaisseau de haul b-, schip van hoog
boord, oorlogschip; Vals,=eau de bas b-, schip van
laag boorel,, /eoopvoeirdjjschip, riviervaartuig n. Rein
verser, tourher, changer le b-, liet schip op de tegenovergestelde windxireek leggen. Changer de b-, Tentr
b- sur b-, heen en sour-, scherp b den wind hou
vaart van 't schip te vertragen). Avoir-den(cira
les amures sur le b-, ruim zeilen meet den fokkehale op den kraanbalk. B- qui allonge, goede slagboeg. Passez sur Ie b-! volk bij de valreep! Prendre le b-, binnenloopen om opgelegd te worden.
Deux vaisseaux b- a b-, twee schepen boord aan
boord, overlanrjs, naast elkander (liggen of varen) .
De b- a b-, aan beide boorden evenveel (b. v. eve7r
diep liggend). Etre In a. quaff, aan de kaai gehaald,
tegen den wal liggen; — Le eapitaine nous régala sur son b-, de kapitein onthaalde ons aan
zijn boord, op zin schip. Coucher h b-, aan boordi
slapen. I1 était à b- de 1'amiral, hij was aan boort!
van 't admniraalschip— Bord wordt somtijds voor
bordée,ganrri, laveergang m., gebruikt: Faire un b-,
Courir no b-, een' gang doen ('t . zij over stuur boord of bakboord) . Courir un b- b terre, eenen
,gang naar den wal doen. Courir no b- an large,
eenen Bang op zee doen. Louvover a petits b-s
of Courir b- sur b-, in den wind 'off) werken, meet
kleine gangen of slagen lavéren. Courir un b-, uni
mème b-, over éénen boeg zeilen, het over denzelfden
boeg houden. 'direr de b-, Mettre à I'autre is.
wenden, het over een' anderen boeg wenden; (fig.)
anndere, maatregelen nemen; van partij veranderen.
(fig.) Etre du is de qn., van iennands partij, gevoelen zijn. Courir le bon b-, zeeschuimen, kapen;
(fig.) slechte plaatsen bezoeken (van liedere (jke vrouwen cgebézigd; doelt zoomed l deze fig. beteekenis als
de eig. is verouderd). — BORD mi oOru nu, lor.
prép. Met den rand gelijk, boordevol: L'eau ee l.
b- a b- do quaff, du vase, het water staat te.t
boven aan de kaai, tot aan den rand van 't va!.
Mettre du vin b- à b- du verre, een glas boorde vol schenken.
Wordage, m. [Mar.] Buitenhuid f., de buiten
planken, scheepsbekleeding f., boeiplanken, boord --ste
planken f. pl. Franc b-, buitenhuid din ondersche:ding van de binnenbekleeding of binnenhuid, die
serrages, serres of vaigre heet). B-s de fonds et de
flours, vlakgangen en kimgancren. B-s d'entre leti^
iwLceintes, vullingen tusschen de borg/mouten; spanvullinaer>. B-s des sabords, breigangen, geschutc!anpen. B-s pour recouvrir les ponts, overloopsplanken.
B-s (Ie tour, boegplanken en deplanken aan de bil
meeste kromte hebben — T'aum der zware-len,di
planken of deelen Iles lirnmernaans. — (^Agric.]
Pachthoeve, die in half vruchtgebruik verhuurd is.
— [Tech.] Het omboorden (van een' schoen, eens'
hoed, een kleed enz.); het daarvoor te betalen loon.)
:l orclaiile, f. [Mar.] .noordplank, boeiplank f.
,

ordaiiler, z. 1OORDAVEli.

B ordat, in. [Coco.] Egyptische stof f.
Bordant, nl. [i Iar.] Onderlijk n. van een zeil.
Cette voile a beaucoup de bordarit, dit zeil heeft

veel breedte in zijn onderlijk.

--[ Bordayer, of Bordailler, v. a. [Mar.]

Korte gangen doen, ecoveren.
f Bor(le, f. Klein buitengoed n. ; — boerderij I.
I oraté, e, wdj. (en part. passé van border)
- -

Omboord, omzoomd, omzet. [Mar.] Un vaisseau
Ibsen b-, een schip met smalle en gelijke naden. Une
voile b-, een in den wind uitgespannen zeil.
ordIe, m. Gouden, zilveren of zijden boordsel n.
(talon) rondom kleederen, gordijnen enz.— [H. n.]
Bandvisch in. [tTnia] .
]- Bordeati, m., z. BORDEL.

Borcieaax, m. [Coin.] of 6Tin de B-, Bo `-

deaux -wijn, 1 alle over Bordeaux verzonelen wijnen.,
zoo als Alddoc, Graves enz. Une bouteille de B-,
Bene flesch bordeaux-wijn.

BORDEE

--

Bordée, f. [Mar.] Laag f., geljktijdige los
stukken geschut aan een der-brandigvle
scheepsboorden: Je lui lachai toute ma b-, ik (lof
Item de volle laag. B- de canon, al 't kanon, dat
aan Bene der boorden in de geschutpoorten staat. —
(fq. et fain.) Une b- d'injures of enkel Une b-, eerie
hagelbui (menigte) van scheldwoorden. -- Gang,
slag m., de loop, dien een ccla h over denzelfden boeg
doet, als 't laveren moet: Courir b petites b-s, korte
(,langen malven. Venir à Ia borllée, op éénen boeg
,zeilen — Wacht f., de tijd, lledurenrie wel/ en een
!eel der bemanning het andere afwzsselt, 't zij voor
(Zen arbeid (wacht aan v(ek) of voor de rust (wacht
te kooi); — ook de manschappen zelven, die de wacht
(toen. Courir la grande bordee, het scheepsvolk h ij
Flelaeele kwartieren laten waken. Courir la petite
aiordée, bij halve Kwartieren waken-, zeewachten
doen. — [pt. n.] 13andschildpad [testulo margiILata] , eerie landschildpad van Zuid-Amerika
Bordeier, m., z. vooD.LVERR.
Bordel, vroeger Bordeau, ni. Bordeel, hoerlads 11.
Bordelage, m. [Coot.] Proormaltg heerenregt
op de bordeelen.
Gordelier, in. Bordeellooper m. -- Bordeiiere, f. Bordeelmeisje n. ; — ook de naam van
een vischje van 't karpergeslacht.
Bordeiaent, m. ]let omboorden, omzoonnen,
omzetten.
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I Bordier, nl., -iere f. Kleine pachter m., pachtster f.; — eigenaar in. , eigenares f. van een langs
den weg gelegen land.
t Bordieres, f. pl. Grenslanden n. pl.; —vel
pl in de nabiheid der steden.
-den.
Bordigae, f. [Pêche] leer f., met horden,
staken enz afgezette ruimte aan den zeekant out
visch te vangen of levend te bewaren.
Bordillou, in. Pokhout n.
Bordolináue, m. [,liar.] Zandstrook bij de kiel.
Bord -opposé , in. [Mar.] Tegenovergestelde
boeg m. Ces deux navires courent a b-, die twee
schepen loopgin over verschillenden boeg.
Bordoy er. v. a. [Peint. en énlail] Loodkleurig en onoogelilk maken (van de lichte brandverwen
op slecht }oud aangebragt) — SE BOIIDOYEa, V. pr.
Loodkleurig worden.
Bordure, f. Boordsel, omboordsel, omzetsel n.,
zoons m. van een hoed, schoen, gordijn, kleedje mw;
lijst f., raam n. (van een spiegel, schilderij, paneel
[Rel.] Sieraad van boven en onderen op-vakenz.
den rug van een boek. — [ [1:ort.] Rand in. van palm,
gras enz. rondom de bedden en paden. — [Tech.]
breede hoepel m. van boven en beneden aan een' emmer; — sluitrand aan vlechtwerk; — koperen rand
als sieraad om sommige meubelen, zoo als de secreta/ree, ch-i/fonnières) — [Mar.] Onderlijk n. van een
zeil (soms ook bordant geheeten). Cette voile P une
grande bordure, dit zeil heeft veel breedte no zijn
onderlijk. — [Bias.] Band om een wapenschild.
Borduré, e, adj. Gerand, van een' rand voor
Chile b-, omslagdoek (shawl) met een' ge--zien:
werkten rand.
Bore, m. [Chim.] Borium n., een enkelvoudig,
Weebbaar, niet metallisch ligchaam, in 1807 door
Davy op den galvanischen weg ontdekt.
Bordal, e , adj. _ oordeljk, tot het noorden
behoorende: Póle b-, noordpool, Aurore b-e, noorderlicht; Hémisphère b-, noordelijk halfrond: Latitude b-e , noorderbreedte: Vent b-, noordewind.
Terres b-es, Noordlanden. Les signes boréaux (liever septentrionaux) de noordelijke teelyens van den
dierenriem. Des aurores boréales, noorderlichten.
Boree, f. [Poes.] Noordewind, b o r e a s ni. —
[H. n.] 1Vaam van een netvleugelig insect n., en
van een' dagvlinder nn.
Borgnat, m. [H. n.] Een dervolksnamen van
't winterkoningje n. (roitelet).
Borgne , (tdj. Eenoogig , een oo^^ missende
Homme, femme, cheval b-, eenoogige man, vrouw,

- -

-

Bordeoeau, in. [Tech.] Sehuifdeur I. (van
de sluis van een zoutwerk).
Bord -en-sceie, in. [H. n.] ooysciri(llpod f.
(Plur. Des bonds-en-scie.)
Border, V. a. Boordeun, omboorden, zoomen,
omzoomen, omnaaijen, een boordsel (galon) aanzetten. B- un chapeau,, des souliers, een' hoed, schoenen omboorden; B- no manteau d'Tsernline, een'
mantel met hermelijn omzetten. — B- on champ de
fossés, de hales, een veld snel slooten, met herjrren
iingeven,. — Un ruisseau, un fossé, horde ce jardin,
(lien tuin.
om
Les
d pcipire
eerie beek, sloot, loopt
een qui bordent notie route, (le a fqronden, die onzen weg omgeven. — B- un lit, het einde vane, de
lakens en dekens tusschen de matras en de 'slanken
van de bedstede of 't ledekant steken. — [Hort.] Bone planche, de aarde om een tuinbed op/wogen. Bone allée, une avenue, eerie laan door boomgin insluiten. — [Gray.] B- la planche, een' wassen rand
om de plaat leggen (ten einde liet op te brengen
sterkwater tegen te houden). — [Peint.] B- les flguras, de omtrekken der figuren losmaken, doen uit
eenoogig paard. —(fig. et faut.) Maison, appartement
grond der schilderij ligter of dcn--komen(dr b-, huis n1., kamer f. met belemmerd uitzigt, som
kerder te maken) . — [Bil.] B- la hale, eerie hert vorhuis, vertrek n. Cabaret b-, gemeene kroeg,-ber
men, het volk op ééne lijn plaatsen. — [Mar.] B- les knip f. Conte b-, oudwijvenpraatje. Compte b-,
cotes, langs de kust varen (in dien zin verouderd) . verwarde rekening. [Mar.] Ancre b-, katanker,
B- un vaisseau, boef/en, opboeijen, de buitenhuid eenarmig anker m.; ook een blind anker zonder
om een schil) leggen. B- un vaisseau ennemi, een boei. [Mil.] Grenade b-, granaat f., die bi 't vallen
V jandeljik schip Bigt op zijde blijven (oen 't gade te van zelf ontploft. [Anat.] Sein b-, borst f. zonder
,slaan). B- les écoutes, de sch.00ten aanhalen. B- une lepel. Bovrau h-, blinde darm ni. Trou b- de la
voile, een zeil bijzetten. B- en carvelle of (t cou- langue, blinde tongs/at n. [Méd.] Pistule b-, fistel
velle, met karveelwerk opboe jen. B- en clip of en of pijpzweer f. met maar ééne opening -- (Proc.)
quein, in klinkwerk bearbeiden, met zoomwerk op- Changer, Troquer son cheval b- contre un aveugle,
hoef/en. B- les avirons, de riemen te boord leggen. B- C. AVEUGLE. — BOIOGNE, nl. et f. Eenoog, eenoogic'e,
le pont, de planken in het dek leggen. B- une voile rn en f., eenoogig mensch m. (van dieren sprekende
aa plat, een zeil bij den wind zetten. B- l'écoute moet men liet wIj. gebruiken: Cheval, chien b-.)
out plat, de schoot op zijn gat halen. Borde 1'ar- -- (Proc.) Au pays (royaume) des aveugles !les
liiïion ! bezaansschoot (100! Borne nu vent ! Breek in b-s soot ruis , z. AVEUGLE. — [H. n.] Een der
voor! Borde sous Ie_ vent ! Haal de schoot aan 1), volksnamen van de koolmees f. (mésange charbon(Ian! — SE BORDER, v. pr. Omboord , omzoaned niére). — Een der volksnamen van de blindslang I.
worden: Cette étoife se horde ditficilenment, die stof
Borgnesse, f. Eenoogig wijf, eenoogig meisje n.
laat zich moe elijk zoomen.
(Het woord is laag en beleedigend; men gebruikt
Bordereau, Borderel, nl. Schriftelijke oPa- bever borgre.)
aa f f., lijstje, ceêl je, kort uittreksel; [Corn.] Spe Borgndiat, n1. [H:. n.] Volksnaam van de kleine
'iebrie fje n., lijstje tan de verschillende muntsoor- koelsnip f. (1_)écassine sourde).
ten eener sonnne acids. — B- de comi)te, uittrek
-I- S Bor, noier , v. n. Uit één oog zien. —
korte zamenstelling en balans-seln.varékig, [Charp.] Net één oog langs Bene plank kijken.
van de uitgetrokken sommen in het debet en credit.
Boni, in. [Bot.] Indische borstbezieboom m.
— B- des débiteurs, schuldenzl st f. B- de chargeBorides, m. pl. [Miner.] Geslacht van minement, vrachtlijst.
ralen, (lat de borax en zijne verbindingen bevat.
t Borderie, f. Pachthoeve, boerderij.
Bori que , f. [Pèche] Teenen fuik f.; z. ook
t Bordeur, m. (dooi° Rabelais gebruikt voor 13OIIDIGUE.
t;rodeut ) Borduurdar in.
Bonin, m. Naam der steenkolendravers in de
Bordeyer, z. 000D_XvER.
omstreken van Mons (Bergen) en Valenciennes. -.Kor tl ier, m. [Mar.] Scheef schip n., schip niet [H. n.] Kleine grijze bastaard -nachtegaal (passeGene slagzijde (dat aan de eerie zijde zwaarder is i inette) .
of dieper ligtdan aan de andere). — Ook als adj.: Un
Borique, adj. [Chim.] Acide b-, boraxzuur n.
vaisseau b.- —'BORDiEII, M. [Agile.] Huurder eener
Bornage, m. [Jur.] A fgrenzing, afscheiding,
hoeve op voorwaarde van half vruchtgebruik. — afpaling, grenspaalzetting f.
,

-
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Hosquien of Ilosquen, m. [1-I. n.] Naam

Ilornais, m. [ kgric.] Zandige kleiaarde f.
Borne, f. Grensteeken n., grenssteen, grenspaal,
landpaal n., landafscheiding f. , staketsel n.; —
mijlpaal (ter aanduiding van de afstanden langs
(le groole wegen) ; — schutpaal, hoekpaal (aan
koetspoorten, langs muren, op de hoeken der (;cbouwen, rondom niarkIpleinen enz.) (Loc. farín.)
II est planté la comme use b-, hij staat daar als
Een paal, als een wegwijzer. — BORES, f. pl. Grenztn I. pl., al wat een' staat, eetje provincie vaan ecee
andere scheidt: L' Espy gne a hour b- les meis et
les Pyrenées, Spanje heeft de zeeCn en de Pyrencen
tot grenzen. Etendre les b- de son empire, (lc
grenzen van zijn rijk w:tzetlen, zijn gebied vergrocten door aan+ rentende lendsdeelen. — (fig.) Excétier, Passer les borues, de palen te buiten gaan,
te ver gaan, zich te buiten gaan. Passer les In de sor,
pouvoir, de grenzen, zijner magt te buiten gaan.
Aller (passer) an deli des oornes ale la blenséaiice,
(Ie r renzen der betanncl jkheid , welvoegelijkheid ,
overschrijden. Son ambition na point de (est sans)

van twee visschen en van eene hagedis.
:lossage, m. [Arch.] Elke verhevenheid of
hoogte, die opzettelijk aan een' steepen of houten
vlak wordt gelaten, 't zij als sieraad of ons er iets
op te beitelen, uitstek ri. B-s dune voute, draargsteene 7, kraagsteenen van een gewelf. Mur ia Is-,
muur met uttsteekende steenes. — [Cbarp.] Boogrending, kresnming, boet f.

Hosse, f. El/ce bolvormige verhevenheid f., bult,
boc; chcl, uitwas ce.: Cet homme a une b- au dus
(par derrière), Is l'estoniae (par devant), die man,
heeft een bult op den rug (van achteren), op de borst
(van voren). La b- du dromaclaire, les'deux b-s
du cbameau, (le bult van, den (lrcmeeiar°is, de twee
bulten van den kameel. (fig. et fase.) Donner dans In
I)_, in den strik vallen, bedrogen worden. — (C/dr.]
Buil, bluts, zwelling, uitpuiling f., knobbel m.: En
to nbant it eest fait use b- au front , hij her f!
zich eerre buil aan 't hoofd gevallen. (Prov.) Il ne
demande clue plaie et b- , hij heeft niets liever

dan wonden en builen; hij gaat altijd op vecht
partijen uit; het is een vechtersbaas, 't is een.
.r'epte stokebrand. -- [Anat.] .Wonde hoogte Op platte
beenderen: La b- nasale , de neusknobbel; Les

b-, zijne eerzucht is onbegrensd.
Borué, e, adj. (en part. passé van borner) .t3e-

crcnsd, a ff epaald, beperkt. Une cue b-e, een br leekt uitzigt (b. v. van een huis). (fig.) Avoir les
vues b-es, bekrompen, kleingeestige inzigten hebben;
ook: f ematigde aanspraken maken, matige verbshens koesteren, weinig eerzucht hebben. (fig.) Atioir
l'esprit b-, Etre b-, een bekronrzpen verstandhebben,
niet van de slimste zijn. IJne fortune b-e, een beperl t vermogen, middelmatig inkomen.
Borne-fontaine, f. Fonteinpaal m., fontein,
of pomp in den vorm van een' paal of eerie zuil.
Bomer, v. a. Grenspalen zetten, afpalen, a fperken; — beperken, begrenzen, binnen Bene zekere
ruimte insluiten: B- an cramp, un i;nolgle, een
veld, een wijngaard afpalen. La nier et les Alpes
Lament l'Italie, de zee en (Ie Alpen begrenzen.,
oanslu•iten Italic. Bes cvt.eaux riants Ponnen t la vue
cle ce cóté l, behoorlijke heuvels beperken 't gezift

b-s frontales, (le voorhoofdsknobbels; La b- occipitale, de achterhoofdsknobbel. Avoir la b- de la
musique, du vol (met toespeling op Galls schedel-

„

leer), cie knobbel der, muzijk, der dieverj hebben,
natuurli,; ken aanleg tot neoti jk, tot dieverz,j hebben.
— [Scully.] Figure relevée en b-, vlak verheven fi-guur f.; Figure de demi b-, half verheven figuur;
Ouvrage de rondte b-, geheel verheven., ron(t beeldwerk, rondwerk (zoo als standbeelden). — [Tech.]
BeleNer en li-, met bolle verhevenheden bewerken,
net reliefs maken. Serrure Is b-, knipslot n. —
ltlet de blaaspijp gevormde glasbol m. — [Dessin et
Peint.] Dessiner, peindre d'apres lab-, naar'tpleinterbeelcl tcekcnen. -- [Jeu de paume.] Plaats van
den muur, die den bal terugkaatst, stuitwand ni.:
Attaquer la D-, Donner dans la b-, den bal naar,
tegen den stuitwand slaan; Dé!'endre la b-, den
bal van den stuitwan.d- afhouden. — [Coin.] B- de
sol, ton zout van ál50 tot 300 kiloos. B- de chardons, keardenbundel (voor de volders). B- de mélisse, boomzwam f. — [Ibis'.] Uitspringende hoek m.
langs een' rivieroever. — [Vener.] Knobbels van 't
gewei, nadat het hert zijn vroeger hout heeft afgeworpen (ook meule en bij den reebok en/lure geheden). — [Bot.] Uitwas m. aan plant of boom. —
Un terrain plein de b-s, een ho//edge grond m.—
Ce mur fait b- (fait ventre), die muur zet zich uit,
built uit. — I1 y a deux b-s Is cette cafetière, er zijn
twee bulten in die koffijkan. — [Mil.] B- I. feu of
Bouteille fulminante, vuurf/esch f., met kruid gevulde dikke (leech om brand te schieten. — [Mar.]
Bosses f. pl. Stoppers, hondepinten. B- Is aiguilletbes ot' Is rubans, stopper met eene zwieping; B- Is
fouet, zwakke hals, zweepstopper; B- cassante ,
breekstopper; B- clormante of hxe , staande stoi:per; B- de bout of de bossoir portuurlijn.; B- re
chaloupes of d'enit!arcations, Vanglijn, sleper van
de slael ; B- de cable, touwtwstopper; B- volante of

aan die zijde. — (fig.) Matigen, eerie zekere maat

vaststellen: Qui borne ses desirs est toejours asset
riche, wie zijne begeerten. sneu t, beperkt, is altijd
rijk genoeg. B- les pouvoir•s d'un ambassadeur, cle
ragt van een' gezant beperken. — SE BOR NEII, v.pr.
Zich beperken, zich grenzen voorschrijven, zich
bepalen (bij), zich veegenoegen ( net). Se l)- au
strict nécessai^re, zich tot het volstrekt noodzakcljke bepalen. 11 faut savoir se b-, men moet zich
met weinig weten te vergenoegen. Se borner is ge.,
zich uitsluitend tot één ding bepalen.
Uornous, n1., Z. ROUR\OUS.

Bornoyer, V. a. Langsoogen, v i sé r e n , met
één oog langs een vlak, langs palen enz. zien, ons
over de vlakte of rertljnigheid, te kunnen oordeelen.
B- les dames, de dames doos- 't lorgnet bepwren.Bakenpalen zetten om de lijn voor eene boomenrij,
voor eene sloot, een fonzdannent enz. te bepalen. —
Bornoyeur , m., -ease f. , hij of zij, die dat
doet.

Borozail of Zail, m. (pr.— za-ie) [ lléd.]
Zekere afrikaansche venuskwaal f.
:Borragiiiées , f. pl. [Bot.] Borage- of bernapie-planten.
Borrow, m. ]Bot.] Borrce, indische boem, wellas
bast buikzuiverend is.
IBortingle, f. [Mar.] Boordplank f., losboord n.,
dat b• te zware lading opgezet wordt.
Borure, in. [Chum.] Borium-verbinding f.
Bosas, nl. (tuis) Gierstendrank m.
Bosearesque, adj. (een door J. J. Rousseau
gesmeed woord) Course b-, wandeling f. of zwerf
bosch.
-togm.in'
Bose of HHosée, f. [Bot.] Bosie, goudroede f.,
eerie goudkleurige plant.
Bose!, in. [Arch.] , z. TORE.
Boselaphe, m. [H. n.] haam eenex onderaf

antilopen.
Bosje, f., z. BOSE.

.

B- Is Louton, knoopstopper. B- de hautban, wantstopper; B-! (als cenrneandowoord) stopper op! B-, et
bite ! stopt en legt biting! — BOSSE f. Vuurftesch,
flesch snel kruid gevuld en net lonten voorzien wit
brand in de vijandelijke schepen te stichten.
Bosselage, in. [Tech.] Drg fwerk , gedreven
werk n. op zilver, goud enz. Travailler en 'b-, b o sselérenn, zulk gedreven werk maken. — Het dr•iven, het bo s s e, l i r e n.

Rosselé, e, adj. (egt part. passé van bosseler)
Gedreven, met verheven figuren bewerkt, gebosseleerd: De 1'argenterie b-e, gedreven zilverwerk. -B allig, ?net bulten of deuken: Cette théière est
toute b-e (beter bossuée), die trekpot is vol bulten.
— [Bot.] Les feuilles des choux sont Is-es, de tbaderen der kool zijn knobbelig.
Bosseler, v. a. Gedreven werk maken (op cour/
zilver enz ), bosse liven ; — bultig maken (indien,
zin liever bussuer) . — SE BOSSELEx, V. pr. Gedre
ven, crebosseleerd, worden: Cette pièce se bosselle
difficilement. -- Bulten, deuken bekomen: Cette
écuelle s'est Losselée (liever bossuèe) en tombant.
Mosselure, f. [Bot,] Natseserlijke bolheid vans
,

-delingva

Bospliore, m. [Géogr.] Bosporus (d. i. ossen 'wedde) af Bosphorus m. (d. I. ossendrager), zeeëngte, straat f. B- de Thrace, Thracische straat (die
de zee van Marmora met de Zwarte zee verbindt.
B- cimmérien , Cim:mei, ische bosporus ( die de
Zwarte zee met de zee van Jzof verbindt.
Bosciuuet, m. Boschje, bosschaad;e, lustboschje n.,
eerre tot vermaak aangelegde dipt belomsncrdeplarcts

in parken en tuinen,

Is cross, haakstopper; Prendie one b-, stoppen.

-
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BOSSEMAN
sommige bladeren. — [Tech.] Soort van drijfwerk
op zilver. -- Voorheen ook voor bos ie gebruikt.
Bossenlau,m. [Mar.] Bootsman,hoog- bootsman.
Bosses, V. a. [Mar.] Stoppers opzetten, niet
rustlijnen vastlerlren; — liet anker oh de kraanbal
brengen. B- les huniers, de marsraas bijvari--ken
qen, borgen oi) de marsraas zetten. B- les ,)asses
vergues, borgen op (le raas zetten.
Bossetier ,

nl. [Tech.] Glasbolblazer m. , de

werkman, die rte vloeUende (!lasstof tot bollen blaast;
ook lijf, die deze bollen cloorsnzUclt om er vlakken
van te maken, qlasbolsn ader m. -- Ook een naar;,
cti.e men aan de qeelaietcrs geeft.

BBossette, 1. Ki ?opje n., aan wctrszijc?en Van t
poardengebit. — Lederen ooglap m.
Bossep r, n1., z. coSSoilt.
Bossier , in. [Teelt.] Puller der zouttonnen
(bosses). -- In de glasblazerijen z. v. a. IIOSSETIER.
Bossoir of Boss ar, in. [Mar.] Kraanbalk,
ankerbalk in. Connie de b- , steunder van den
kraanbalk. Par le travers du bossoir, kraanbalksw ze. Vlisaine amarré au b-, (le fokkehals op den

kraanbalk.

Bossolant, m.

kamer.

Deurwachter m. van's pausen.

Bossi, e, aclj. Gebult, geborcheld, een' bult op
den rug o f op de borst l(ebbende. let wordt ook
gezegd van een dier met zeer ronden reut!; van eenti e
schelpen met bolvormige verhevenlze(ien; van de uit Gezette borst bij sommige wespen; ook van 't ver
Gedeelte der maan tusschen volle liaan eer eerste-l;,cht
kwartier en tussc/ en laatste kwartier en volle maan;
— soms ook van een' oneffen, hobbeli jen bodem
Terrain bossu. — (Loc. prov.) Les jeunes inédeciris
font les cimetières 1)-es, jonge doctors vullen de
kerkhoven. — Het wordt ook als subst. gebkzic7d: Un
bossu, een gebochelde, bult, bultenaar ni.; IJne
bossue, eerre geboge heide. Godefroi le b-, Godfried
met den bult of de bultenaar. (Prov.) Bire coc mnhe
un b-, uitgelaten lachepen. A 1)- la bosre, wee (le
boozen! ook: wacht u voor de cjeteeke,nde!
Bosroe, e, adj. (en part. passé van bossuer)
Met bulten, deuken: Une catetiere b-c.
Bossuel, In., z., BOSGEL.
Bossuer, v. a. Met bulten en deuken maken. —
SE BOSSLIER, C. V. Bulten en deuken krijgen.
Bossuetique, adj.: Style, Eloquence b-, Bos
stijl, welsprekendheid, Pensée ii-, geslachte,-suet
eenen Bossuet waardig. (Men vindt ook, doch zei

bossuétien, -ne.)
-den,
Bossy, nl. [Bot.] Afrikaansche pruimenboom,
waarvan enen zeep maakt, zeepboom ni.
Boston, m. Boston, bostonspel n., zeker kaartel. Jouer au b-, boston spelen. Faire li -, al de
slagen maken of halen.

Bostrielie of Bostryehe, m. [_H:. n.] Zee-

grondel in.; — schalebijter in. (zeker insect, oolk bos
geheeten).

-trichn

Bostrychite, f. [Miiiér.] haarsteen nl., kroezip bergvlas n., een steen met naar vrouwenlokken
gelijkende fi uren.

Bostryekhoïde, nl. (pr. ch=k) [H. n.] Een
naar den zeegondel (bostryche) belijkencle visch m.
Bosdel, in. [Bot.] Welriekende tulp, reuktulp,
gele. kroon f.; — ranonkel in. met dubbele bloem.
Bot, adj. (zonder fém.) (pr. bó) liet woord learnt
alleen voor in: Pied bot, horrelvoet; misvormde
voet m.
Bot, nl. [Mar.] Overdekte arnerikaansche sloep f.;
— roeiboot f. -- [11. n.] il'aam van een' welsmake n2clen visch, der Molukkcn. -- Weleer gebruikt voor
,

bout, einde.

Botal ("Troia tie) , m. [Anat.] Opening van
Botal (fransch heelmeester der 10(/e eeuuw), ei:ïoiide
Opening bij den foetus, tussclien de beide hartkapers
Gloor welke liet bloed stroomt.
Botammmiiin, m. (pr. lso -ta -moose) Gewasschen
loost n.
Botane, z. BOTT uN E.
Botanieoan, z. l'LORE.

B3otaniglile, f. Plantkunde, kruidkunde, plan-

tenleer, botanic/c, botanika f.
Botanique, adj. Plantkundig, kruidkundig,
tot de planticuinde behoorende, botanisch. Jar:iin b-, plantentuin, kru-idtuin, botanische tuin ril.
Botanignenient, ad.v. Vclrens de regels der
plantenkunde: B- parlant, in kruidkundigen zin
g esproken.

Botaniser, v. n. Planten of kruiden zoeken
(in dien zin liever herboriset); — de planten of
kruiden beoefenen.
Botaniseur, m., -ease, f., z. BOTArISTE.

Botaniste , nl. en f. Kruidkundige in. en f.,
plant- of kruidkennernt, - kenster f., botanist n1. enf.
Botanograipiie, nl. enf. Plantenbeschrijverrn.,
-schrijfster f.
Botanogra,phie, f. Plantbesch:rfjvin g f. -Botanograp. aigyue, adj. Plantbeschr(vend, b at anograph- iscEr,.

Botaiioiogie, f. Plantenleer. (kIen gebruikt
liever BOTAMQGi:.) — Botanotogiquue , wat de
plantenleer betreft, botanolocpisch.
Botanoiogne, in. en f. Ili, of zij, die over
de planten scli;r jf t; plantkenner in. , - kenster f.,
leeraar in (Ie kruidkunde.
Botano ia veie, I. Plantenwibchelar- , waar-

zegaerjj f. uit pla iten.
Botanomaiieien, m., ne, f. lid, of zij, die

door inic(rlel van platten waarzegt, plante rv9,mrzee-

per m., - zegster f. — LUTANO)IANCIEN, NE, wij. Wat

tot de plantenwiE!ch.elarij betrekking heeft.
Rotn.nonnane, in. Overdreven liefhebber m.
van planten. - -1- Botaiioenanie, f Bovenmatige
puntenliefde, dweeperij l'. met (le kruidkunde.
Botaniophage , adj. Plantenetend. — Als
sub •t m. en i. Planteneter in., -eetster f.
Botanophhile , m. en f. Planteiuninnaar i-n.,
-minnares f., liefhebber in., -hebster f. vas planten;
— ook hij of zij, Tie boeken over de kruidkunde

verzamelt.
Botareha, Botargaie, f., z. BOUTARGUE.

Boteau, nl., z. BOTTEAU.
Both, m. [Mai-.j Kustvaartuig n. met scan' mast.
Botlhrion, in. [Clair.] Klein en diepzrveer•lj.e

op heet hoornvlies, hoornvlieszweertje ii.

Bot11ris, 1n., z. BOTRYS.
Botielie, f. (rroote, bijna ronde kruik, als maat

voor olie, ev ,gin enz., in Spanje en de spaamwe/me
kolonien.
Botine, f. [Mar.] Matrozenbroek f.
Botres of Désertes , f. pl. Schaar f. der
droogscheerders.
Botroïiíe, atlj., z. BOTRYOII)E enBOTRYTE.

Botryilo,íres, F. pl. [1-i. n ] Soort van slijm

als in een' klomp vereenigld zijar.-diern,st
otrylle, f. "[F_. n .] Naam
m vein een polypenge—
slacht. La li- e!oilée, de vleeschkdei k f.
Botryocéphhale, n1. [Anat.] I'2gemvammdswors'n
:n., meest lij lien rnensch voorkomende.
13otryoï+ie, adj. [FE. n.] Druifvormig, botri,tisch, botryoïtisch. Agate, Alun b-, druivenagaat, druivenaluin; — BOTRYOïDE f. , z. ook
BOTRYTE.

Botrys of Bothris, m. [Bot.] Druivenkruid n.,
eerre soort van paai: evoet met sterk prikkeleinde eigenschappen; soort van manderkruid n. of bather jeel f.
Hotryte of Botryolde, f. Druivensteen, bo-

try t, b o t r y o l i t /t in. , eert . druiventrosvormig
ntin„ „ , aal.
Botrytis, n1. [Bot.] Eene soort van. schiilznnel-

plant f., een bedekt bloe-(end gewas op gisten(le dier
stoffen (door velen beschouwd-lijkeof,antr
als (le oorzaak van de ziekte, die in IS H schier over
geheel Europa le aardappelen heeft aangetast). -[ V'iinlér.] Kunst-kolamn'jnsteen.

Bottanone of l iotaite, f. [Coln.] Zekere stof

van uitlandlsclze fabi ikatie, waarin voorheen te Lyon
veel handel werd gedreven.
Botte, f. Bos, bundel, bussel in.: Une b- de foie,
de paille, de jmlu^nes, een bos hooi, strop, pennen;

Line b- d'oigmlons, de rates, de cél€lei, d'aluinetles,

een bosje u ;ési, rcal (js, selderij, zwavelstokken. (Proc.)

Cheicirer one aiguille dans une b- de loin, z..tiGoILLE. — [Coin.] Unie 3b- de cllanvre, de lin, eenti
baal hennip, vlas. Une b- de sole, een pakje zijde
in strengen. Une 1)- de mouchoirs, een pals in. -rids-

.she zakdoeken (zoo als enen die te Cairo verkoopt).
tine b- de parchernin, een pak van 30 vellen o[ 7
bladen perkament. Une l)- de seaux, eega bundel
staafliout (zoo als 't uit liet bosch komt). Une 1e- de
horcíure, een bundel vco „cz twaalf bereide beuken- or
wilrrenbladeren (tot randwerk voor mandern-akers
enaz.) [BoL.] B- (tefleurs, de fruit, rist f. of b1..cndei

bloemen, vruchten. La skeane de l'asperge est en b-,
(Ie wortel der aspersie 1,s ristvormig, vormt een pol
Les fleurs du millet naissent par b-s (in dezen zin
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liever: en panieule) de bloemen der gierst groeijen
ristgewijs. — (f11. et lam.) J'ai une b- de papiers a
examiner, ik heb een' heden hoop papieren na te
zien. tine b- de lettres, de paperasses, een hoop
(menigte) brieven, oude papieren.
BOTTE, f. Laars f., stevel m. Des b-s de veau, de
vache, de roussi, de maroquin, laarzen van koe-,
kalfs-. jacht-, marokgjnlecler. Des b-s fortes, niolles,
.et , ce of koeriers-buizen, slappe of rek-laarzen.

Des b-s de cavalerie, de hussard, de cuirassier,

ruiter-, huzaren -, kurassiers-laarzen; Des b-s h

écuyère of à. genouilière, he revers , laarzen met

kappen, net oinslaglen, 01 net schijnbare omslagen,
(loon dat het bovendeel der schaft geelkle Brig is. Des
1 ►- cirées , gewaste laarzen. Des b-s de chasse
de campagne, jagt-, veldlaarzen. Des b-s de cureurs degout, modderlaarzen, waterlaarzen; Des
1)-s a eperons, laarzen met sporen. Le soulier, la
tige, la genouillare de la b-, de schoen, de schaft,
(ie flap (Ier laars. Meltre, óter ses b-s, zijne laar
aantrekken , uittrekken of uitdoen. litre en-zen
Ins, gelaarsd zijn. Essayer des b-s, laarzen passen,
aanpassen. — (Loc. fans. et prop;.) Prendre ses b-s
de sept lieues, zich gereed maken tot een' snellen
7na-rsch, spoedi ,e reis (met zinspeling op de vertel
klein Duim])je). Accuier la b- de qn., diepe-lingva
buigingen voor iemand maken, voor iemand kruipen.
Graisser ses b-s, .zich ter afreis vaardig maken:
zich tot sterven bereiden. Graissez les b-s d'un vilain, it dira qu'ou les lui brule, slechte menschen
beloonen weldaden niet ondaeek. Il a mis du foie
clans ses b-s, hij heeft goede zaken gedaan, heeft
zijne schaapjes op het drooge. Je ne men soucie

plus que de mes vieilles b-s, 'k geef er geen zier

oin. 11 y a laissé ses b-s, hij is er het hachje bij

ingeschoten, heeft er 't leven bij gelaten. Se fáeher
a pro pos de b-s, boos zonder rede worden, schielijk
op z(,ln paardje zijn. Prendre la b-, zijne laarzen
en sporen aa))rloen, zich gereed maken om te paard
te stijgen en te vertrekken. Oil va la b-? waar gaat
de reis heen :% (De beide laatste zegswijzen zijn ver
—BOTTE wordt ook gezegd van de aarde,-ouder).
de sneeuw, die aan de schoenzolen blijft zitten: Ce

terrain est Si gras qu'on ne saurait y marcher

sans en rahporter des b-s, die grond is zoo vet. dat
meen er niet op loopera kan of men brengt aardkluiten aan de voeten mede. — [Mar.] Stuk leder, (lat
mien vastmaakt op de plaats, waar een paard zich
aanslaat. Ce cheval va à la b-, dat paard bijt zin
-niter naar de beenen, verzet zich tegen 't opstijgen.
Serrer la b-, het paard met de laars aandrijven.
(Loc. fain.) :Ne vous jouez pas a eet homme, ii va
aussitót à la b-, scherts niet met dien man, hij bijt
van zich af (geeft scherpe zetten op boertende gezegden). — [Mil.] Serrer les b-s, gesloten r(den, 't
gelid opsluiten, (ligt aaneen rijden. Serre la b-! sluit

u! beter aangesloten! — [Lscr.] Stoot, steek, uit-

val nni. met den schermndegeie. Porter, allonger one
I- , een' stoot toebrengen , uitvallen. (fig.) Porter
(pousser) arre t„- á cqn. , iemand eene ofl,besclieidlen vraag, eerie stoute tegenwerping doen , hem
(foor een' onverhoedschen aanval in verlegenheid
brengen; iemand een' steek of scherpen zet gewen;
nok: iemand geld a fbor gen, zonder in staat of voor
te zijn, het ooit weder te geven. A ppuyer ]a-ven)s
b-, z. API UVES). GJne In secrète, een verborgen uit
een sluwe streek. — [Mil.] Koker m. of-val;(g.)
bus f., waarin 't benedeneind van den vaandelstok,
van de banier, van de lans rust. — [Mar.] Ale cmeene naam van 't fust of vaatwerk, dat meer dan
een okshoofd bevat. De la futaille, des pièces a lean
en l)-, geschaafd fust, watervaten in losse duigen.

B- de bouteille, bode buis van de galerij (ook

chausse de bouteilles geheeten).— [Chas.] Leisel n.,

koppelbami m., breede lederen riem voor (Ie jaclt-

hon(len. Avaler la b- an limier, z. V ALEC,. Le
limier avale la b-, de speurhond strijkt zich zelven

den koppelband over de oor en af. De aan een' lede-

ren band hangende koker, waarin 't jagtroer rust,
als men te paard jaagt. — [Agric.] Volksnaam
vonden korenworm of kalander m. — [Tech.] Voet
aaneen rijtuig. — [Gout.] Hand--ijzern.,optdm
boordje n. aan eene mouw.
Botté, e, adj. (en part. passé van botter) Gelaarsd: Les Chinois sont toulours b-s, de Chinnizen
zijn altijd gelaarsd, hebben altijd laarzen aan. Vous

éíes bien, mal b-, gij hebt goed, slecht gemaakte
_riarzen aan. (Prov. et fig.) C'est un singe b-, it

--
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a fair d'un singe b-, 't is eene gelaarsde kat, hij

ziet er uit als een aangekleede of een gelaarsde aap.
hij zit mal en stijf in de kleiren. II faut étre tonjours b-, men moet altijd gereed zijn om te ver -

trekken.

Hotteau, nm. (verklw. van botte, bos) Bosje,

bundleltje n.

Hotteiage, nl. [Agric.] Het opbossen, busselen, het banden tot bossen of bundels; — het bind-

loon, busselloon.
Bottelé, e, adj. (en part. passé van botteler)

Op ;ebost, aan bossen gebonden: Poin b-, Pailie b-c.
Rotteler, V. a. Opbossen, busselen, tot bossen

of bundels binden, tot bosjes zamenvoegen. — SE
BOTTELER, v. pr. Opgebost worden: Cette paille
ee bottelle clifflcilement, dat stroo laat zich moei-

jelijk opbossen.
Bottelette, f. (verklw. van botte, bos) Bosje,

bundeltje n.

Botteleaur, ni., -enne, f. Opbosser m., -bos-

ster f., busselbinder in., - bindster f.

Botteloir, in. [Agric.] Werktuig, dat tot het

o»bossen van as )ersies, van hooi enz. dient.
Botter, v. a. Van laarzen voorzien, laarzen
maken; — laarzen aandoen; B- on régiment de
cavalerie, een regiment ruiterij van laarzen voorzien. Quel est Ie cordonnier qui vous botte? welke
schoenmaker maakt uwe laarzen? Venez me b-,
kom mijne laarzen aantrekken. Ook zonder voorwerp gebezigd: Ce cordonnier botte bien, botte mal.
- SE BOTTER, v. pr. Zijne laarzen aantrekken: Je
vair me b-, ik ga (nfhne laarzen aandoen. — Cet
homme se botte bien, mal, die man draagt doorgaans goed, slecht gemaakte laarzen. — (fig. et fang.)

On ne saurait se promener dans ce jardin qu'on
ne se botte, 7nen kan in dien tuin niet wandelen,

of men brengt aardkluiten aan de schoenen mede.
Hotterie, f. Laarzenmakers f.: laarzenwinkel;
laarzenhandel m. ; lahrzenmakersberoep n. ; tour-

zenmakerskunst f.

Rottier, in. Laarzenmaker m. — Bottière, f.

Laarzenmak,ersvrouw f.
Bottillon, in. (verklw. van botte, bos) Bosje n.
Worteleg, selderij enz.
Rottime, f. (verklw. van botte, laars) Malve
laars f., laarsje n. -- [Chir.] Laarsvormig ijzeren
Werlituig m., tot teregtbrenging van misvormde

voeten. — [Tech.] Lederen dekstek n. op de voetwreef

(bij darmbereiders of snarenmakers in gebruik).
. oii, m., z. TILE-P,OU. - Volksnaam van den
wilden vijgeboom in 't zuiden van Frankrijk.
Howard, m. [Tech.] Schroothamer m. (vroec.'er bij 't munten in gebruik).

i1Tet den schroothamer slaan.

— Bouarder, V. O.

Boubaek, m., z. BOBAC.
Bouubie, Bombic, m. [H. n.] Soort van pel- :aan n1. [pelicanus bassas] , die vooral het sclwtsche eiland Bass bij myriaden bezoekt (ook gannet,
fob de t„assan geheeten).
Hooibil, m.^[iI. n.] iV eiani van een' amerikaan
ook van eene chinésche meerle.-sCJ(c)'zvalerog;—

RRolilloalt of Loiulboul, in. [B.. n.] Volks (l uppe).
Boubouler of Bobtiler, v. n. Schreeuwen

na(an der hoppe

ols een uil.

Bolle, ne. [11. n.] Bok m., mannetjes geit f.: —

E en van bokkeleder gemaakte olie- of wijnzak m,:
Un b- d'huile, de vin. — (fig. et fare-.) Een onzin (l elijk, kwalijk riekend naenseh, stinkerd m. Barbe
de b-, boksbe!ard m., baard onder de kin; — iemand
met zulk eens' boksbaae'd. (Loc. prov.) Puer comme
un li -, als een bok stinken. Lascif comme un b-,
reil als een bok.

-f- Si la barbe Ie sens accuse, hours

of chèvi'es moult sages sont, als de baard van ver stowl f,etu-i(/t, zij)). de bokken en geiten zeer wijs. —

[1U. bihl.] B- émissaire, zondebok, zoenbok m. (die
in cie woestijn werd gejaagd, nadat hij met al de
ongeregtigheden des volks was beladen): van daar:

Its font peis pour leur le- émissaire, zij hebben
heng voor hun' zondebok genomen, hebben al de
schuld op herre geschoven. — [Niche] Soort van
mannetjes brasem, ook een zeegrondel , beide va
onaangenamen reuk. — [f y- draal.] Kettingblok of
- katrol n. ; — groot waterrad n. in eene pzersmeder j, dat eerre daardoor loopende spil in beweging
brengt. -- In 't Evangelie beteekent Les bouts, de

goddeloozen: Au jour de jugement, Jésus Cliri,4i,

separera les brebis darer les bones.

J3OUCAGE

----

Boneage, m. of Bouc€inetine, Bouqué-

tine, f. [Bot.] Wilde o/ witte pimpernel f., steen
bokspeterselie f.
-pinerl,
Boiiean, m. Rookhut f. der Indianen; roos
waarop het vleesch gerookt en gedroogd-terin.,
wordt; — dvoogerfj f. voor 't maniok-meel. — Ge
woord voor bordeel n. — (pop.) C'est un b- a-men
iie pas s'entendre, 't is een geraas en getier, waarbij
hooven en zien vergaat. — Ook als adj. gebezigd:
Du buis b -, oud vernzolrnd hout n.
Boueandage, m. liet rooken en droogen van
vleestb en o2nIcre spijzen.
Boueaué, e, adj. (en part. passé van boucaner) Gerookt en gedroogd.
Boueaner, V. a. Bonken en droogen (vleesch,
viseb, huiden) op de wijze der Indianen (gelijk men
dat nu te hamburg het best verste eet). B- in cascave, het maniok- of broodwortelmeel rooken en
droogen. — (pop.) Plagen, kwellen, sarren. — BoUCANER, v. n. Op de jagt der buffels en andere dieren uitgaan, ten einde hunne huiden meester te
worden. — Veel rook verspreiden. — (pop.) Geraas
en getier maken. (pop. et bas) In bordeelen loopgin.
— SE BOUCAER. V. pr. Gerookt worden: Ces cuirs
se boucanent facilement, die huiden laten zich
goed ronken.
Boueanier, m, Boekanier, bu jfeljager; — ronker van bu f felvleesch op de indiaansche wijze; —
ook van manrok-meel, ook z. v. a. FLIBUSTIER., z.
aid. — Geweer n. of buks f. van een' bu jfeljager,
zeer lange snaphaan die ver schiet. (In dezen zin
ook als adj. gebruikt: Fusil. b-) . Demi b-, geweer,
dat het midden houdt tusschen die buks en 't gewone geweer, halfbuks f • - BoUCANIER, nl. Boe
vaartuig van de imnerikaansche eilanden.-kanier,
Boucard, m. [Chem.] Naam der gewone soda.
Boy earde, Boucardites, z. BUCAIUDE, BUCARDITES.

Bouearès, m. (pr. --rèce) [Vign.] Blaauwe

bourgogne-druif f.

Boadcaro, ni. [Tech.] Indische zejelaarde f.
(ook barros geheeten) .
Bolleassiii, M. [Corn.] , z. BOCASSIN. — biar.]
Blaauw of rood zeildoek n. voor de tenten op de galeijen.
Boucassiné, e, adj. [Como.] Etoffe b-, naar
bocass jn gel jjkende stof f.
Boueaat, m. Vat n. of ton f. van ruw maak
suiker-, tabaks-, rijstvat n. enz. — [Como.]-sel,
Inhoud m. van zulk een' vat; ook van een' bokslederen wijn- of oliezak (z. BouC.) -- [Mar.] T'rr egere naam voor den mond of ingang eenei haven.
Bout-estain, m., z. BOUQUETIN.
Bouichage, m. [Tech.] Stop- of sluitmiddel n.,
al wat dient om eene opening te sluiten of te stoppen, inz. de geknede aarde of k1< r, die men bij sommige ovens daartoe gebruikt.
Boueharde, f. [Tech.. Beeld- en steenhouwersbeitel m.
Boache, f. Mond m., inz. van menschen. Avoir
Ia b- grande, petite, jolie, een' grooten, kleinen,
lieven mond hebben. Ouvrir, fermer la b-, den mond
openen, toedoen. Une b- éloquente, sincère, unpin,
een welsprekende, opregte, goddelooze mond. Provisions, munitions de b-, mondvoorraad m., spijs f.
— (Loc. et Prov.) Faire la petite b-, een proper
of klein mondje zetten; — weinig eten, zeer keurig
cel) de spijzen zijn; Ne faites point in petite b- sur
(de) cette affaire, wees niet zoo achterhoudend met
die zaak; zeg ronduit uw gevoelen daarover. Flux
de b-, speekselvloed. (lig.) I1 a un grand flux de b-,
un flux de b- continuel (tegenwoordig zegt men
liever flux de paroles) , hij is rad van tong; de woorden stroomen van zijne lippen; hij is een eerste prater. Avoir la b- amère, sècthe, mauvaise, een' bitteren, droogen, leel ken smaak in den mond hebben.
Avoir la b- mauvaise, uit den mond of den adem rieken. Fermer la b- à qn., iemand tol zwijgen brengen,
hem den mond stoppen. Le respect me ferme la b-, de
eerbied belet mij te spreken; N'oser ouvrir la b-, den
mond niet durven openen; niet durven spreken; zijn
gevoelen diet durven zeggen. Etre (Derneurer) bbéante, z. u E ANT. Avoir Ia b- pleine dune chose,
den mond vol van iets hebben, er gedurig van spreken. Avoir toujours qc. a la b-, iets gedurig herhalen. (ellipt.) B- close ! B- cousue ! mondje digt!
geen woord daarvan gesproken! Cette nouvelle va
de b- en b-, dat nieuws gaat van mond tot mond
[
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wordt overal rondverteld. (pact.) La déesse aux
cent b-s, de faam, de honderdtongige laan f.- Parler
b- a b-, van mond tot mond spreken, den persoon
zelven, met wien men te doen leeft, spreken. Dire
tout ce qui vient a la b-, alles zeggen, wat voor
den mond komt. Arracher qc. de la b- de qn.,
iemand noodzaken te spreken; iemand de woorden
uit de keel halen. Souvent on le dit de b-, mais le
coeur n'y touche, of: Chère de b-, souvent coeur
ne touche, men zegt dikwijls met den mond, wat
het hart niet meent. C'est St.-Jean b- dor, hij zegt
altijd ronduit zijn gevoelen; 't is een flapuit. —
Traiter qn. à b- que veux-tu, iemand onthalen op
al wat hij lust. Laisser qn. sur la hunne b-, iemand
het beste geregt het laatst voorzetten; (fig.) iemand
in eene streelende hoop of in een genoegelijk denkbeeld laten; een gesprek of eene voordragt bij 't belangr(kst gedeelte afbreken. Rester (Demeurer) sur
Ia _bonne b-. Garder qc. pour la bonne b-, Cette
poire Puit bonne b-, z. BON. L'eau ni'en vient à
la b-, cela me fait venir l'eau a la b-, dat doet
mij watertanden, dat maakt mij belust. Prendre sur
sa b-, uit zijnen mond sparen, aan 't eten bezuiniten, wat men op eene andere wijze uitgeeft. S'6ter
les morceaux de la b-, zich het noodige onthouden
om een antler dienst te doen of te helpen. Gouverne
ta b- selon ta bourse, regel uwe tafel naar uwe
beurs; spring niet verder dan uw stok lang is. Etre
sur sa b-, Etre sujet à sa b-, gaarne wat lekkers
lusten; een lekkerbek zijn. Il arrive beaucoup de
choses entre in b- et Ie verre, er kan in zeer korten tad veel gebeuren. Avoir b- à• cour (en cour),
vrije tafel aan 't hof hebben; eiken dag iemands gast
zijn. Vin de la b-, vorsteljke tafelwijn. Les officiers
de la b-, Le service de in b-, of enkel: La b-, de
vorstelijke ta felbeanr.bten. II a toes les jours dix b-s
à nourrr, hij heeft dagelijks tien monden (personen)
te voeden. A l'approche de l'ennemi on fit sortir
toules les b-s inutiles, bij de nadering (les viands
deed men alle nuttelooze eters (onweerbare manschap) de stad verlaten. — BOUCHE wordt ook van
sommige dieren gebruikt: La b- d'un cheval, d'un
boeuf, d'un due, d'un mulct, d'un chanleau, d'un
éléphant, d'un singe; — La b- d'un saumon, dune
carpe, dune grenouille. Inzonderheid beteekenit
bouche dat gedeelte van den mond eens paards,
waarop het gebit rust: Ce cheval a la b- sensible,
chatouilleuse, (lat paard is gevoelig, te gevoelig in
den bek; Assurer in b- d'un cheval, een paard aan
't gebit gewennen; Ce cheval est fort en b-, na
point de b-, (lat paard is hard in den bek. (fig. et
fam.) N'avoir ni b- ni éperon, dom en ongevoelig
zin. — BOUCHE wordt ook bij uitbreiding gebézigd
voor: opening f., ingang m., monding f.: La b- d'un
four, d'un tu`au, d'un puits, d'un volcan, d'un
chime, de letter, de mond of opening van eest'
oven, Bene p- jp of buis, een' put, een' vulkaan, een'
afgrond, de hel. La b- d'un canon, de mond of
tromp f. van een kanon (in dezen zin liever embouchure). B-s à feu, vuurmonden (algemeene naam
van 't grof geschut). Les b-s du Nil, du Danube,
cie monden, uitmondingen van den Nil, den Donau.
La b- du golfe de Venise, de ingang van de golf
van Venetië. — DE BOUCHE, loc. adv. Mondeling.
Dire qe. de b- à qn., iemand iets mondelings zeggen
of médedeelen.
Bouché, e, adj. (en part. passé van boucher)
Toe- of di,gtgenaaakt, afgesloten, toegemetseld, ver
gekurkt: Un passage b-, een afgesloten door--stop,
gang; Une fenétre b-e, een digtgemetseld venster;
Une bouteille b-e, Bene gekurkte flesch. [Méd.] Avoir
le ventre b-, aan buikverstopping lijden. [Mus.]
Tuaux b-s, van boven gesloten pijpen. Sons b-s,
gedempte' tonnen, voortgebragt door de hand in den
rnon.d des horens te steken. (fig. et fam.) Avoir l'esprit b-, Etre b-, stompzinnig, bot van begrip zin.
Bouehée, f. Mondvol f., hap m., hapje n.,
beet m., bete f.: Une b- de pain, een mondvol of
eerie bete broods. (fain.) Ne faire qu'une b- d'un
niets, eerie spijs snel en gulzig opeten. II n'en ferait
qu'une b-e, h. j zou heat maken en breken, die zou
voor hein maar eenpeulschilletje zijn (van een sterk
eraan als tegenpartij van een' zwakkeren sprekende).
— [Cuis.] Petites b-s, zekere luchtige gebakjes,
soezen.
t Boitehelette, f. (verklw. van boucle)
Mondje, lief mondje n.
Souche -nez, m. [Tech.] Neusstopper m.,
9
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datgene, waarmede men zich bij zekere bedrijven
tegen den stank beveiligt.
BBonneher, V. a. Bene opening di.gt maken, af.sluiten, toestoppen, digtmetselen, toekurken enz. Bun tonneau, de spon of bom op een vat doen. Bune fenétre, een venster toernetselen of met planken
dicetspijkeren. B- les vues dune maison, van een'
huis die vensters digtmetselen, welke, strijdig met
de verordeningen, op eens anders erf uitzien. Bune bouteille, eene flesch kurken; (fig.) iets gebruiken om (en reuk van den gebruikten drank te ver
passage, un chemin, een' doorrang,-drijven.Bu
een' weg afsluiten, versperren. B- un trou, een gat
toestoppen (fig.) Avec vette somme d'argent je
pourrai b- ce trou, met die solisme gelds zal ik dat
coat kunnen sloppen, d. i. die schuld hunnen afdoen,
of die schade weder kunnen goedmaken. Cette malson bouchera la vue à 1'autre, dit huis zal aan 't
andere het uitzigt benemen. — su 1OUCHEU, V. pr.
Zich sluiten. L'ouverture s'est tout 1 fait b-e, de
opening heeft zich geheel gesloten. (fig.) Se b- les
'cox, les oreilles, niet willen zien, hooren. Se bIe nez, zich den neus digtstoppen.
Botxeher, m., -ere, f. Slager, slates-, vleeschhouwer, beenhakker m. , slagersvrouw f. ( fig.)
C'est un b-, 't is een wreedaard., een bloedgierig
mnensch; 't is een vilder (van een' onhandigen barbier of heelmeester sprekende).
Bone herie, f. Vleeschhal, slagerij, vleeschhouweri, f., plaats waar men 't vee slapt; — slagers
waarop het vleesch te koop ligt;-bank,vleschf.
— het slagersbedrijf. (Prov.) 11 na pas plus de
crédit qu'un Chien a la b-, hij heeft zoo veel krediet
als een hond in de vleeschhal: men vertrouwt herra
in 't geheel niet. — (fig.) Slagting, slagtbank f.,
bloedbad, moorddadig gevecht n. Mener, Envoyer
des soldats à la b-, soldaten ter slagtbank voeren,
zenden, hen aan een' bijna gewissen dood bloot
-steln.
Botichet, m. Soort van hypokras m., een gekooktë drank van water, suiker en kaneel. — [Pèche]
Dregtouw n. -- [Hort.] Suikerpeer f.
Boucheton (à), lom. aelv. [Tech.] filet de canden opeen gelegd (van de gevormde scholels, bakken
enz. sprekende).
Boache-trout, m. (fan.) Stroopop, noodhulp,
gatstopper m. (met minachting gebézigd van iemanrl,
die overtallig is en slechts des noods gebruikt wordt);
onbeduidend bipersoon m., nutteloos rnensch of
ding n. -- Plaatsvulling f., at wat in een vertrek
eene ledige plaats beslaat, zonder tot een bepaald
gebruik te dienen.
t l touehette, f. (verklw. van bouche) Mondje n.
Bouelhetiare, f. [Anc. législ.] Afsluiting van
een' akker, weiland enz., om het vee den toegang te
beletten, hek n., heining, heg f.
Bouchin, m. [Mar.] Grootste scheepsbreedte f.,
scheepsbuik m.
Boaielmolr, m. Ovendeur f.
I3onehon, m. Stop f., prop in., kurk f., B- de
Pais, de liège, de verre, de cristal, de papier, hou
kurken, glazen, kristallen, papieren stop. Faire-ten,
sautes le b -, de kurk van eene flesch (champagnewijn) doen afvliegen. — B- de pat tie, stroowisch m.
B- de liege, hoop verfrommeld linnen. Mettre du
Jingo en b-, linnengoed verfrommeld op een' hoop
werpen. — [Pèche] Dobber m. van een' hengelsnoer.
— [Artill.] Prop op een geladen kanon. — [Tech.]
Oneffenheden of knopjes aan de .zijden draden. —
[Corn.] B- de lame d'Angleterre, pak n. engelsche
wol. — [Hort.] Ces arbres soot couverts de b-s, die
booroen zitten vol rupsennesten. — ( fans.) Mon
petit b-, mijn hart?e, liefje n. -- Bouchon heet ook
de groene tak, de krans, kroon of elk ander teeken,
dat voorheen als uithangbord voor een wijn- of bierluis diende, en bij uitbreiding ook het wijn- of
bierhuis, de kroeg zelf. (Prov.) A bon vin it ne
faut point de b-, goede waar prijst zich zelve, goede
wijn behoeft geen' krans.
Bodichouner, v. a. liet zinnengoed ineen frommelen en op gen' hoop werpen. — B- un cheval, een
paard met een' stroowisch afwrijven; ook een' stroowiseh aan den- staart van een paard binden., ten
blijke dot het te kool) is. — (f àrrr.) t B- un enfant,
een kind ,liefkozen, streelen. — SE BOUCHONNER,
V. pr. Verfronnneld worden.
Bouellonnier, m. Kurhsvijder, kurhmaker;
kurkhandclaar ni.

BOUJDER.
flouelhot, m. [Pèche] Viscitweer f. aan den
zeeoever.
Jioucle, f. Gesp m : Des b-s de souliers, de
jarretière, schoen-, kniegespen. — Ring m. Des
b-s d'oreille, oorringen, oorhangers. Des b-s de
rideaux, gordijnringen. — [Man.] Mettre des b-s
a. une cavale, Bene merrie ringen aanleggen (om 't
bespringen te beletten). — [Mar. f Ringbout m., naam
der groote ijzeren ringen, waaraan men een kabel,
een touw vastmaakt of die elk kanon bij de groote
bewegingen can 't schip vasthouden, z. v. a, ARGANEAU. -- Beugel in. (van Bene boei) B- de corde, strop,
roeistrop in. B- de sabord, poortring. B-s de quai,
ijzeren ringen, in de kaai geslagen. — Mettre un
matelot sous b-, een' matroos in de boegyen slaan,
gevangen zetten. [Arch.] Ringversiering f. — [Serr.]
Sluiting aan eene koetspoort. 13- de porte of B- de
gibecière, ringvormige deurklopper m. — (fig.) Bde cheveux of enkel Boucle, Krul, lok, haarlok:
Les cheveux tonibaient en t,-s sur ses épaules,
hour haar viel in gekrulde lokken op hare schouders. — [ Vétér.] Zekere ziekte (Ier varkens.
Bouclé, e, asij. (en part. passé van houder)
Gegespt, geringd. — [Mar.] Port bouclé, gesloten
haven.
Bouclé, m. Zeehond in., bedekt met knobbels.
Boiielée, f. Fisch m. van 't eslacht (lor roggen.
Bouclement, m. [Vétér.] liet ringen der•
merrie (om 't bespringen te beletten) .
Boucler, v. a. Gespen, toegespen. — Ringen
(eene merrie). -- Het haar in krullen zetten. —
[Chas.] Opdraven, opstooten, een dier uit zijn leger
of hol jagen. — t B- un port, eene haven versperren. — u0Ur1.EU, v.- n. Krullen: Ses eheveux houdent nat.urellernent, hour haas' krult uit de natuur
of van zelf. — [ Macon.] Ce mur boucle, die muur
wikt uit, krijgt scheuren. — SE BOUCLER, V. pr.
Zich het haar in krullen zetten. Elle est tous les
soirs une heure á se b (Men zegt liever: à faire
ses papillotes of à se fair e les papillotes).
Bottelette, f. (verklw. van boucle) [Tech.]
Ringje n. voor 't opnemen van den kettingdraad. —
[Pèche] Metalen ringjes ons een net.
.Bouelier, m. Schild n., voormalig borstwapen.
Le b- se portgit au bias gauche, het schild werd
aan den linkerarme gedragen. Se parer du b-, zich
met het schild dekken. — Faire on b- de son corps
a qn., iemand met zijn ligchaam tot schild dienen,
zich vóór hem plaatsen, om de hein toegedachte
slagera af te weren. Levée de b-s, schildophe ng f.
(waarmede de krijgslieden weleer hun verzet tegen
den, wil des veldheers te kennen gaven); (fig.) een
met veel ophef naaar zonder goed gevolg gemaakte
toerusting, aanval of tegenstand; Faire une grande
Ievée de bi-s, veel opschudding, groote toebereidselen maken voor eene onbeduidende zaak. — (fig.) Beschermer, verdediger m., bescherming, verdediging,
hoede f.: Ce général est Ie b- de l'état, die veldheer is het schild, de verdediger van den staat. Sa
faiblesse, son dge lui sort de b-, zijne zwakheid,
zijn ouderdom dient hem tot schild, tot beveiliging,
beschut hem. — [H. n.] Algemeene naam der harde
schaal, die velen dieren tot bescherming dient; -schildkever, doodgraver ni. ; — schildvisch m.
t Bouucoi,, m. Vergift, dierenvergift n.; —
(fart.) vergiftige brok, giftdrank m. Donner le ba qn., iemand vergiftigen.
l- Bouconneur, m. Vergiftiger.
-.

-

Boucquetine, f., z. BOUCAGE.
Boucraie, f. [H. n.] Volksnaam van desa gei temelker (engoulevent).
Boucicilhisrme, m. Boeddhismus, boeddhaaismus

of buddh ismnus is ., de godsdienst van Boeddha, welke
door die van Brahma of het brahmaïsmus uit Indië
naar Japan, T'iibet en China verdrongen m. —
Boiiddlhiste of Bouddhaïste, m. en f.;
Boeddhist of boeddhaïst m, on f., belijder, belijderes
dier godsdienstteer.
Bowler, v. n. Pruilen, grijnen, moppen, grom
knorren (als de kinderen doen); — mompelen,-men,
tusschen de tanden praten. — (fans.) Je ne sacs ce
qu'il a contre mot, mais it boude, ik weet niet wat
hij tegen snij heeft, maar hij pruilt of mo . hij is
stuursch, geeft door zijn zwigen, zine ge ttstrekken te kennen, dat hij ontevreden is, 11 boude contre son ventre, hij wil uit koppigheid niet eten;
(fig.) hi weigert uit gramstori-gherd wat hem aan-

genaasn of voordeelig is. B- voetre qzl., _ boos op

--

BOUDERIE
iemand zijn. — A'iet kunnen aanzetten (in't domino
spel). - (Loc. prov.) C'est un homme quine boud
pas, hij staat altijd zijn man, is altijd striidvaard•iq
— {Hort.] Ces jeunes l, ommiers boudent, di
jonge appelboomen kwijnen, willen niet groeijen. –
BOUDER, V. a. (fam.) Iemand zijne ontevredenheh
niet door woorden, gitaar door manieren te kennej
geven: Pourquoi me boudez-vous? waarom pruil
ge tegen mij? — SE BOUDER , V. pr. Tegen .elkande
pruilen: Ces deur amis se boudent.
Bouderie,f. Pruiling, mopping, stuurschheid f.
het gepruil, gemopper, gegr jn, geknor, het zuur
muilen. Quand sa b- le Arend, alle est insupporta
bie, als zij aan 't pruilen gaat of de stuursche gaa
spelen, i.e zij onuitstaanbaar.
Boudeiir, ease, adj. Pruilend, moppend
stuursch. Un air b-, een gemelijk, knorrig, stuursci
gelaat. — BOUDEUR, m. , -EUSE f. Pruiler , pruil
zuurmuil, knorrepot in. en I-mond.,pruilstef
Boudin, m. [Cuffs.] Beuling, bloedbeuling m.
bloedwo st f. (P7 ov. dam. ct bas.) Cetre chose s'er
ira en eau de b-, er zal niets van die zaak komen
(1 10 zaak zal niet gelukken. (Men zegt ook: s'en irs
en aune de b-). Faire un b-, een' adellijke met eer
rijk burgermeisje trouwen . Je fend tlu Ii-, si %ousm(
fáchez, 'k zal u doodslaan, als ge mij boos maakt
Un soufileur de b, een dikbek, iemand met dikke
bolle wangen. — [Arch.] Dikke voetring ni. eenei
zuil.— [Tech.] Naam van sommige voorwerpen , welker vorm eenige overeenkomst met dien des beuling
heeft: Klos f. vol garen van de stof, die men bearbeidt; — lederen valiesje n. eens ruiters; — spiraal- of schroe fvormig gekrulde haarlok 1. — spiraal
ijzerdraad;— tabaksrolletje n.-vormigef.an
— [Mil.] Mijnlont f. (doorgaans saucisson ge/iceten). — [Mar.] Middelste regeling f. van het galjoen;— worst f., soort van kussens rondom de borden
en schotels bij zware slingering; — paarljn f.; —
bovenste rand m. van de verdubbeling of kopeen huid.
Boud.inade, f. [Cuts.] Lamsworst f.
Bo^u1ina e, m. [Tech.] Ligte omdraaijing f.
van den vlasdraad, eer men hem op de spoel legt.
Botidine, f. [Vern.] Glasknop nl., glaskern f..
in 't midden eener glassch fj f. — Vroeger is dit woord
ook gebruikt voor: buik in.; ingewand n.; navel m.;
beuling m.
Boudinée, f. Schotel m. vol beuling. — Onthaal
,

:

n. aan verwanten en vrienden, als azen zijn varken
geslagt heeft.
Boudiner , V. a. [Tech.] Den vlasdraad ligt

omdraaijen, vóór hij op de spoel komt.
Boudinier, m., -iere, f. 1dg of zij, die bloedworst maakt of verkoopt, worstmaker , worstverkooper m. ,_ - maakster , -verkoopster f. — Bourn-Mt RE , f. l^ orsthorentje n.
Boudinoir, m. [Tech.] Werktuig tot orndraaijing van den draad.
Boudinnre, f. [Mar.] z . BOOMURE . (Men ze gt
ook emboudinure).
Boudoir ,m. (eig. pruilhoek) Dames- kabinetje n.,
klein, sierlijk vertrek, waarin de dames zich begeven
om alleen te zijn of om enkel vertrouwde persoon
te ontvangen.
Bone, f. Slijk n. op de straten en wegen, modder m., vuilnis, vuiligheid; slib, bagger f. Payer les
b-s et lanternes , straat- en lantaarngeld betalen.
Des volcans de b-, slijk- of moddervulkanen.— (Jiri.)
Laagheid, verachtelijkheid, diepe vernedering f. Tirer qn. de la b-, iemand uit het slijk, uit een' lagen
staat, uit de armoede ophe/fen. — Cet homme est
dans la b-, est tombé dans la b-, die man is in
diepe verncldering , in verachten staat gezonken.
Trainer qn. dans la b-, iemand door 't slijk slepen;
here op eene lage, smadelijke wijs behandelen; geen
goed haar aan hem laten. Il se traine dans la b-,
hij leidt een vuil, liederlijk leven. C'est une dme de
b-, 't is een laag, verachtelijk mensch. — (Prov.)
Bhtir de b- et de crachat, met slechte stoffen bouwen. Ne pas faire plus de cas dune chose que de
la b- de ses souliers, iets in 't minst niet tellen, het
verachten. Le soleil ne salit point ses rayons, quoiqu'ils tombent dans la b-, een braai' man verlaagt of
onteert zich niet, al houdt hij zich, tot welzijn van
anderen, niet iets a fkeerwekkends bezig. Aujourd'hui
sur Ie trdne, demain en b-, heden geëerd, morgen
verneêrd. — [Méd.] Etter m. (in dien zin een weinig
verouderd). — Drab f. of bezinksel n . van den inkt.
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BBonée, f. [Mar.] Boei, ankerboei; — zeeton
drijfton, f. B - en bar il, to7?neboei. B- de bout de
màt, houten boei. B- de liège, kurken boei. B- de
sauvetage, reddingsboei, groote kurkplaat, die men
den overboord gevallene ter redding toewerpt. (Loc.
prov.) A cette rade le navire est it 1 abri de sa b-,
die reele ligt voor alle winden open,. Ce vaisseau va
comme une b-, dat schip loopt slecht. — B- du her,
boei der smeerbedding of slede, waarmede deze na
het te water logpen van 't vaartuig wordt opgehaald.— [Tech.] Damp m. van het pas in den oven
geschoten brood.

Bouement, m. [11lenuis.] Zamenvoeging, ineen sluiting f. der stukken met pin en gat. — [Mar.] 1let
(voormalig) gelik slaan der muntschijven.
Boner, V. a. [Tech.] Met den schroothamerde
muntschijven o f het schroot plat slaan en daaraan zoo
de vereischte rekbaarheid geven.
Boueter, v. a. [Pèchej De sard(jnen met zeker
aas naar boven lokken.
Boueur, ni., -euse, f. lijf of zij, die de straten
van vuilnis reinigt, vuilnisman m., vuilnisvrouw f.
-

Boueuse,

f., z. onder BOUEOX.

Boneux, euse, adj. Slijkerig, modderig, vuil;
— slordig, slecht (van allerlei werk). Ecriture beuse, onzindeljk schrift. Impression li -euse, gesmeerde druk, onzuivere afdruk. -- [Mar.] L'ancre
b-eel se of de tone, ook enkel: La boueuse, het werpanker, kleinste anker aan boorcc. — [H. n.] In 't
sljk, de slib of den modder levende.
Bouffant, e, adj. Opbollend, bol op- of uitgezet (meest van stoffen gebezigd) — BOUFFANT m. filet
opbollend gedeelte van eene mouw.
Bouffante, f. Bolstaand kleed, lint, halsdoek
enz.; winterdas ln., b o u f f a n t e. — Baleinen rok,
hoepelrok m. (eene voormalige vrouwendragt); —
ligt omknoopdoekje n.
Boufiarde, 1. Soort van tabakspijp f.
Bouffe, m. [Theat.] (fain.) Komisch tooneelspeIer ni. in de italiaansche operaas. Aller aux 0-s,
naar de italiaansche opera (te Pas ijs) gaan. — [H. n.]
Bologneser hondje n. — [Anat.] Verhevenheid f. ,
door de ontmoeting van twee lippen gevorrnd. —
Voorheen ook gebruikt voor: zwelling f.; opblazing F.
der wangen; hoogmoed nl.
Boiaf%e, f. Hoeveelheid lucht f., die iemand op
eens met zekere kracht uit den mond drijft. I1 nous
envovait des b-s de tabai, hij blies ons monden
vol tabaksrook, tabakswolken, toe. Il nous empolsonne par ses b-s d'ail, de vin, hij vergiftigt ons
door zijn' knoflook-, zijn wijnadem, door zijne oprispingen van knoflook-, van wijnlucht. — B- de
vent, windvlaag f., rukwind m. B- de fumée, uit gestooten rookwolk, rookvlaag f. — (fig . et fain.)
i' oorbijgaande koortsaanval in. (Loc. fam.) Ne faire
line chose que par b-s, iets slechts bij vlagen niet
harten en stootgin, doen. Avoir des b-s d'humeur,
de gaité, de dévotion, vlagen, buijen van gérnel[ kleid , vrolijkheid , vroorniheid' hebben. Pardonnez
vette petite b- de philosophie, vergeef dien kleinen,
wijsgeerigen uitval. — [Mar.] Kleine 'windverhef
-

-

,

/iii , F.

oufement, m. modem m., uitademing, uit -

lestooten ademing F.

5 Boulfer, v. n. Zich de wangen opblazen; —
fam.) zich van kwaadheid opblazen: I1 bouffe de
olère, hij zwelt op van kwaadheid. — Doorgaan.ss

gebruikt men het woord voor: opbollen, bolvormirl
sitzetten: Une étoffe , uit ruban qui bouffe, eerra
rpbollende stof, bolstaand lint. Le pain bouffe dans
e four, het brood zwelt in den oven.- [Hort.] Ces
)êches bouffent , die perziken groejen ongeluk
,zetten zich aan de eene zijde meer uit dan aan de
mdere) . — [H. n.] Schreeuwen als de roerdomp.—
/1g.) Gulzig eten: II bouffe comme s'il avai, . jeuné
[uitre jours, hid schrokt, alsof hij in geen vier daren gegeten had. — BOUFFEII, V. a. Een geslagt dier
ipblazen, om 't vleesch een beter voor komen te ge en.— (pop.) B- son pain, zijn brood gulzig opeten.
— % SE IIOUFFER, v. pr. Toornig zin, uitvaren. —
)ok: opgeblazen worden. Cet animal se bouffe
lifficilement, dat dier laat zich moeijeljk opblazen.
Bouffette, F. Kwastje, bol strikje n. — [Mar.]
Derde zeil n. van den grooten mast der galeijen.
Bouffl, e, adj. (en part. passé van bouffir)
}pgezwollen, opgezet, opgeblazen: Visage b-, Jones
-es. — Etre b- de colare, opgezwollen, rood worn van toorn. (fig.) Etre b- d'orgueil, de vanité,
-
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opzwellen (vol zijn) van hoogmoed, van ijdelheid.
Un style bb-, een gezwollen, hoogdravende stijl m.
Boufiir, V. a. Doen opzwellen,doen uitzetten,
dik en bol maken: L'hydropisie lui a boufii tout
1e corps, de waterzucht heeft zijn gansche ligehaam
dun opzwellen. Faire b- un hareng sur le gril,
een haring (bokking) op den rooster doen zwellen
(half gaar maken). - BOUFFIR, V. n. en SE BOUFFIR,
V. pr. Opzwellen: Le visage lui bouffit of son visage
se houfiit tous les jours, zijn gezigt zwelt eiken
dag op.
Boiiffissure, f. Opzettinc, opzwelling f. (van
't vleesch, 't Bezigt enz.). — (
B- du style, gezwollenheid van den stijl.

fig.)

-(-Boufflète, f. [Mar.] , z. BOUFFETTE.
Bouffoir, m. Blaaspijpje m. der slagers, om

't vleesch op te blazen.
Bou#fon, m. Potsenmaker, grappenmaker, nar,
kluchtspeler m., potsen-, grappenmaakster f. Servir
de b- it une compagnie, het voorwerp der spotternij
in een gezelschap zijn, voor 't lapje gehouden worden.. Faire la D-ite, de grappenmaakster spelen.
C'est une petite b -ne, 't is een schalkachtig meisje.
— BOUFFON, E, adj. Koddig, grappig, snaaksch,
kluchtig. Le genre b -, of enkel Le b-, de plat komzsche schrj fstill. L'opera b-, het kluchtzangspel,
de opera bu f fa.
Boiilfonner, V. n. Potsen maken, kluchtige
dingen zegen, plat grappig zijn, den grappenmaker
spelen.
Bouf.
onnerie,f. Klucht, grap, pots, snakerij f.,
kwinkslag m.; het grappen maken; het hofnars
vernuft.
Bonliron, m. [H. n.] Volksnaam van den. inkt
(seiche). — Zeeschuim n. — Bouffróne, f.-visch
[Hort. j Eene soort van vijg f.
Bouganèse, rn. en f., Boeganees m. en f.,
naam, dienmen in Indië aan 't kind van een' Indiër
en eene Negerin geeft.
-

Bongassiit, m., z. BOUGRAN.
Bon e, m. Bijvertrekje n. , a ik o of f. line
charnbre avec un b-, eene kamer met eene a fzonder-

lijke slaapplaats (het woord wordt in dezen zin
doorgaans van geringe woningen gebruikt); schoen
; kast , bergplaats f. naast een'-makerspothuin.
schoorsteen. — Krot n. , kleine, onzindelijke woning f. — [Mar.] Bogt f. in de dekbalken, barghouten en alle inhouten van een schip B- horizontal, vlakke bogt. B- vertical, loodlijnige bogt. —
[Tecb.] Buik m. of wijdste gedeelte van een vat;
— lijf n. of dikst gedeelte der naaf van een wiel;
— dr j fbeiteltje n. der goudsmeden; — bogt, kromwing f. van een stuk hout. — [ Econ.] Kleine tob
waarin de druiven uit den wijngaard naar-bef.,
de pers gedragen worden. — [Hort. Naam eener geringe soort van najaarspeer f. (ook poire du légat
geheeten). — Schelpje n., dat in Indië tot munt
dient (cauris) .
Bougeoir, m. Kandelaar zonder voet, handblaker m. — Soort van koker m. voor de waskaars,
die vóór den dienstdoenden prelaat wordt gedragen.
Gouger, v. n. Zich bewegen, zich verroeren:
Si vous bougez, vous êtes mort, als ge u verroert,
zijt ge dood. Ne bougez pas, verroer u niet, zit
stil. — ( fam.) II ne bouge pas du cabaret, hij zit
altijd in de kroeg. 11 ne bouge pas d'auprès vette
femme, hij is altijd bij die vrouw te vinden. -- Les
mécontents n'osèrent pas I,-, de misnoegden hielden
zich rustig en stil. -- BOUGER, v. a. [Tech.] Aan
het hout , dat tot houtskool verbranden wroet, eene
aardbedekking geven.
1- Bougette, f. Reiszak m.
Bougltouer, v. a. Het lijf met vet inwrijven
(zoo als de Hottentotten tegen den steek der insecten doen) . — SE BOUGHOUER, v. pr. Zich inwrijven,
insmeren.
Botigiciere, f., z. BOUGIÉRE.
Bougie, f. Waskaars f., waslicht n. Pain de
b-, waslichtrolletje n. (ook rat de cave geheeten).
Cette femme parait belle aux b-s, die vrouw schijnt
bij 't kaarslicht schoon te zijn, is kaarsmooi. L'extinction des bougies, het uitgaan der waslichten.
— [Chir.] Katheter m.
Boogier, v. a. Met was bestrijken (den afge-

sneden kant eener stof), ten einde daardoor het uitrafelen te beletten.
Bougière, Bouguière of Buguière, f.
[Pêche] Zeer fijn vischnet n.

BO UILLIR.
Bougillou, m. (fam.) Iemand, die altijd in
beweging is of heen en weder draait, een draaitol in
Bonbon, in., -ne, f. (pop.) Mompelaar, prut
ster f., knorrepot in. en f. — BOUGON,-telarm.,
adj. [Pèche] Harengs h-s, haringen, die den kop
of glen staart verloren hebben.
Bougonner, v. n. (pop.) Grommen, pruttelen,
knorren. — BOUGONNER, v. a. Beknorren, berispen.
— SE BOUGONNER, v. pr. Elkander beknorren.
itougOdter, V. a., z. BOUGHOUER.
I3ougraine, Bougrane of Bugrane, f.

[Bot.] Volksneinen van den prangwortel m. of 't

rtalkruid n. (arrèle-boeuf) .
Boat;ran of Bougassin , m, [Com.] Stijflinnen, gewast grof linnen n.
Bougrané, e, adj. (en part. passé van bougraner) Toile b -, stijf gemaakt, gestijfd, gewast,
,;egorad lijnwaad.
Bougraiter, v. a. [Tech.] Stijf maken (eene
stof) , opstijven, wassen, gommen, a p p r ê t é r e n.
Bortgue, m. (bas) Sodomiet; — schoft, rekel m.
— BOUGRESSE , f. Gemeen vrouwspersoon, veile
deern f. — Voorheen gebruikt voor Bulgaar m.
Bougue, f. Vlugzand n. (aan de kusten van
Normandië) .
Bonguière, f., z. BOUGIERE.
t Bouhonr, Borihotirdis, Bouhourt, m.
Steekspel, tournooi n. — Bouhourder, v. n.

Een steekspel houden; , eene lans breken.
Bouillaisoit, f. [Econ.] Gisting van den cider
of appelwijn.
fBotiillantment, adv. Vurig (ardemment).
Bottillant, e, adj. Kokend, ziedend; — zeer
heet, brandend heet. — ( fig.) Levendig, driftig, vurig, oploopend, opvliegend, opbruisend, onstuimig,
heftig. B- d' impatience, brandend van ongeduld.
B- de colère, ziedend, blakend van gramschap. —
Saint-Martin b-, het St.- Maartens feest in den zouser. — Ook als subst. gebézigd: Le b- de l'áge, het
vurig gestel, de driftige aard der jeugd. — [Hort.]
Eene druivensoort t.
Bouillants, in. pl. [Cuffs.] Vleesch of vogelpast jtjes (nu petits patés geheeten.
Bouillard, m. [Mar.] Wolk, die wind en regen geeft, storm- en regenwolk f. — [Bot.] Zwarte
populier m.
Bouille , f. [Pèche] Ploesstok, pols m. (ook
bouloir geheeten) .—Groot stuk n. steenkool. -- Haulskoolmaat f. — Lakenstenipel m., plonzbeermerk n.
dat op elk stuk laken of andere stof gezet werd;
het daarvoor te betalen geld, stempelregt n. —1 Iouten korf m. der wijngaardeniers in den Jura.
Bonillean of Bouillolet, m. [Mar.] Bak in.
op de galeijen, inhoudende soep voor vijf boeven.
Bonille-eharneay, m. [Com.] Zekere indische zijdestof. — Bouille-eotonis, in. Indische
satijn n.
Bouiller, v. a. [Pêche] Met den pols in 't water plonsen. — [ Tech.] Merken, stempelen, plombéren (zoo als voorheen de stukken stof gedaan
werden) .
Bonillerie, f. [Tech.] Brandewijn- of jenéverstokerij f.
Bouilleur, m. [Tech.] Brander, brandewijn stoker m. — Stoomketel m.
Bosailli, e, adj. (en part. passé van bouillir)
Gekookt: Du boeuf 1,-, de la viande li -c. — [Tech. j
Du cuir b-, bereid en door koken gehard koeleder.
(fig.) Un visage de cuir b-, een verweêrd gezigt.
Bostiili , m. Gekookt vleesch n. , inz. rund
-vlesch.
Boauillie , f. Pap f. , brij m. — (fig. et fam.)
Cette viande s'en va tout en b-, dat vleesch is tot
brij (veel te week) gekookt. (Proc.) Faire de in bpour les chats, vruchteloozen arbeid doen.—[Tech.]
Papierbrij, papierpap (waarvan de vellen papier
geschept worden).
-

-

Bonillier, m. Bouillière, f., z. BOULIECHE.

Bouilllr, v. n. Koken, zieden: Faire b- de
l'eau, des pommes de terre; Mettre de l'eau, des
pommes de terre is b-, water, aardappelen (doen)

koken. L'eau bout, het water kookt. —Le pot bout,
rle pot kookt. — Gisten, opbruisen: Le vin bout dans
Ia cave, de wijn gist, werkt in den kelder. La chaux
viva bout quand on l'arrose d'eau, de levendige
kalk bruist op, als men er water op giet. — (fig.)
Le sang lui bout dans les veines,' het bloed kookt
hem in de aderen: hij is vol leven en vuur; Mon

BOUILLITOIRE
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sang bout quand j'entends de pareilles choses,

min bloed kookt, ik gloei van verontwaardiging

bij 't hooren van zulke dingen. La tête, la cervelle
me bout, mijn hoofd gloeit: ik heb eene ondragelijke
hoofdpijn. B- d'iinpatience, van ongeduld branden.
Cela fait b- le sang, dat brengt liet bloed aan 't
koken, aan 't gisten. (Loc. prov.) Ii nest bon ni
'i rotir, ni a bouillir, z. Boiv. Cela sert is faire bla marmite, daar moet de schoorsteen van rooken.BoUILLIR, V. a. (Proc.) Bouillir du lait is qn , iemand
foppen, beet hebben; ook: iemand eene dienst, een
pleizier doen, hem iets aangenaams zeggen. Il me
semble qu'on me bout du Tait, 'k geloof, dat men
mij voor een kind aanziet.
Bouillitoire , f. [Monn.] Iet witkoken der
muntschijven. — In 'tmannel jk zegt men ook: Donner un b -, een witkooksel geven, witkoken.
Bollilloir, nl. [Mann.] Koperen vat n. of ketel m., waarin men de muntsch jven wit kookt.
Ilouilloire, f. Waterketel, schenkketel, theeketel nl.

Bouillolet, m., z. BOUILLEAU.
Bouillon, m. Borrel, bobbel m., opborreling f.,

aan de oppervlakte eener kokende of gistende vloei
Faire bouillir de l'eau it petits, it gros b-s, water-stof:
met kleine of groote borrels, zacht of hard laten
koken. I1 ne faut qu'un on deux b-s it ce légume, die
groente moet maar even koken. — ( fig.) Le sang
sortait a gros b- de sa plaie, het bloed gudste uit
zijne wond. Dansles premiers b-s de sa colère, in
de eerste opwellingen van zijne gramschap. Les bde 1'áge, de drift, het vuur eter jeugd. — [I-I 'dr.]
B- d'eau, lage watersprong in. — BOUILLON, In.
Vleeschnat , krachtig vleescha(treksel n . , b o u i l1 on m. B- de boeuf, de veau, de poulet, de tortue,
de grenouilles, ossen -, kalfs-, hoender-, schildpad-,
kikvorschen-bouillon. B- clair, gras (perlé) , nourrissant (succulent), dunne, vette, krachtige bouillon. Le boeuf fail un excellent b-, het rundvleesch
geeft een' voortre ffelijken bouillon. Ce malade est
au b-, est réduit au b -, die zieke mag niets dan
bouillon gebruiken. Prendre un b -, een' kop bouillon drinken, een schaaltje vleeschnat gebruiken. Bd'herbes, dos, groente-, beender-bouillon. B- coupé,
slappe, met water verdunde bouillon. B- sec, drooge
bouillon, een mengsel van geleistof en vleeschsap in
den vorm van koekjes. (fig. et fans.) Boire un iieene verkeerde winstberékenirrg (speculatie) maken,
een groot verlies lijden. B- d' onze heures, een gif(trunk m. B- pointu, klisteer, lavement n.-- [Teint.]
Ontvetting f. der wol vóór het verwen. — [ Tech.]
Boordsel, opzetsel n., opbolling, groote ronde plooi I.
; — zamenaan sommige kleederen en meubelsto
— n.
gerold zilver- of gouddraad n. ;luchtblaasje
in 't glas of in de gesmolten metalen. [Chir.] Rond
en vleezig uitwas n. in 't midden eener zweer. —
[Vétér.] Vleeschknobbel in. aan de pooten der paar
[Pêche] Zwerm m., menigte b2,jeenzwemmende-den.—
haringen. — [.Hort.] B- de jardinier, gier f., mestwater n. ter besproe[ing van kwijnende booneen of
planten. — [Bot.] Volksnaam- der stinkende kamillen.
Bouillon-blanc, m. of Molène, f. [Bot.]
Wolkruid n., koningskaars f.
Rouillotl de Constantinople, m. [Bot.]
Bloem f., die naar de madelief gelijkt.
R oetillonua.nt, e, adj. Opborrelend, opbruisend, sterk gistend; (fig.) B- de tolere, ziedend van
toorn.

Bouillonné, e, adj. (en part. passé van bouillonner): Urne robe b-e, een kleedje met r;roote plooien.
Des houtons b-s, met gevlochten gouddraad ver

-sierdknop.
Bouillonneinent, m. Opborreling, opbruising,
opzwelling f. — [Mar.] liet koken van de zee; woehen tier golven tegen 't strand.
Rouillonner, V. n. Bobbelen, opbobbelen, opborrelen, opbruisen, opzwellen, sterk gisten. Le sang
bouillonnait en sortant de sa plaie, tiet bloed gudste
(drong golvend) uit zijne wond. — (fig.) B- de colère, van gramschap buiten zich zelven zijn, koken.
of zieden van toorn. BOUILLONNE1{, v. a. [Tech.]
Met groote bolle plooijen beleggen (een kleed, eene
meubelstof, een lint.) — [Mitt.] B- un malade, een'
zieke bij bouillon bepalen. [Mar.] Koken: La mer
bouillon ne, de zee kookt.
Bouillotte, f., z. V. a. BOUILLOIRE. - Zeker
kaartspel n., dat vroeger tusschen 5, nu tusschen
4 of 3 personen gespeeld wordt.
-

BOULE.
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Bonin, m. [Tech.] Bundel ni. van strengenz;jde.
Bouis, m. Voorheen z. v. a. BUIS, z. ald.; —
ook z. v. a. BOUISSE, z. ald. Menton de b -, tweede,

vooruitstekende kin f. — Opgeknapte oude hoed m.
Bouisse, f. [Cordonn.] Klophout, klopsteen n.
voor de zolen; likhout n.
Bou j iron, m. [Mar.] Blikken maatje n. ter
drankuitdeeling onder 't volk; de inhoud daarvan,
het zestiende gedeelte van eerre pint, oorlam n. —
[li. n.] B- de mer, slijmvisch in. van 't eiland
Bourbon.
Bonjon, m. [Tech.] Plombeerstempel m.
Boa j onné, e, adj. (en part. passé van boujonner): Itoffe b-e, geplombeerde, gestempelde stof f.
Bou j onner, v. a. [Tech.] Stempelen, plombéren (eene stof) .
Bon j onneur, m. Stempelaar, plombeerder m.
der st/fen in de fabrijken.
Boulaf, m. [!Wil.] Voormalige kom-mando-staf m.
der poolsche veldheeren..
Boula;e, m. [Blanch.] Hoeveelheid linnen
dat men in eena' ketel te koken zet. — [Suer.]-goedn.,
Siroopvorming uit de gestampte beetwortels in de
kuip.
5 Bonlaie, f. Met berken beplant veld, berken
-boschm.
Boulang, m. [H. n.] Naam van een' visch der
Molukken, bij de rotsen in de zee van Amboïna.
Boulange, e, adj. (en part. passé van houlanger): Du pain been b -. goed gebakken brood n.
Iloulanger, m. -ere, Bakker, broodbakker m.,
bakkerin, bankersvrouw f. lvlaitre b-, meestep bak
bakkersbaas; Garcon b-, bakkersknecht.
-ker,
Boulanger, v. a° Broodbakken. B- bien le
pain, het brood goed doorkneden en bakken. — Ook
zonder voorwerp gebézigd: Un garcon qui boulan ge
bien, een knecht, die goed bakt. — [Corn.] B- du
Camp, soort van sergie uit Poitou (naar den naam
van den eersten maker en de spaansche stad Campo,
die de wol daartoe leverde).
]Boulangère, f. Zekere dans ni. ; de wijs f. van
dien (lans; - z. ook BOULANGER.
Boeilangerie, f. Broodbakkerskunst f., bak
broodbakken; broodbakkerij f.,-kershandwi.,t
bakhuis n. Apprentice la b -, het bakken leeren.
Boulangérite, f. [Miner.] Nieuwe zwavel
spiesglans en lood.
-verbindgf.a
Boular, m. [H. n.] Een der namen van de
langstaartige mees (nlesange a longue queue).
IIoulbène, f. [Ao ric.] Kleiachtige zandaarde f.
(in 't zuid-oosten van Frankrijk).
Boulhoul, ni. [H. n ] 4frikaansche bonte
specht f. — Volksnaam der hoppe (hoppe).
Bouldure, f. [Tech.] Kuil m. onder 't rad eens
watermolens.
Boute, f. Bolrond ligchaam,n., bal, bol, kloot m.
B- de Bois, d'ivoire, de cuivre, de far, houten,
ivoren, koperen, ijzeren bal. B- de mail, de quilles,
kalf-, kegelbal. B- (pelote) de neige, sneeuwbal.
Jeu de b-, balspel n. ; klos -, kloot -, balbaan, kolf
baan f. Avoir la b-, eerst uitslaan, den voorslag,
voorworp hebben. Aller a l'appui de la b-, den bal
van zijn' maat raken en dien liet doel of stek nader
brengen; (fig.) ieflsan(l de behulpzame hand bieden.
Pied it b- ! Den voet bij den bal! den voet gezet waar
de bal is blijven liggen. (fig.) Tenir pied a b-, ongemeen vlijtig zijn, onafgebroken doorwerken. Faire
tenir pied a b- a qn., iemand noodzaken door te
werken. Laisser rouler sa b-, Gods water over Gods
akker laten loopen, zich aan de Voorzienigheid overgeven. Cet enfant est rond comme une b-, dat kind
is rond als een bad, is dik en vet. Se mettre en boule,
ligt ineen duiken, gedoken neder'hurken. (fam. et
pol).) Quelle dróle de b-! Quelle Is-! Queue boule
it a! wat aardig kopje! wat een hoofd! Die heeft
me een hoofd! à I,OULE VUE, loc. ado. et fam. Overhaast, onbezonnen, oppervlakkig, op de gis: Faire
qc. à la boule vue, iets overhaast, onoverdacht doen.
On a jugé cela à boule vue, men heeft dat opper vlakkig beoordeeld — Stemballetje n. (Prov.) La bnoire lui tombe. toujours, Il attrape toujours Ia
b- noire, het lot is hem altijd ongunstig; de slagen
vallen altijd op hem; 't is een ongeluksvogel. —
[Pharm.] B-s de Mars de Nancy, ballen van Byars
van Nancy (wijnsteenzure potasch en -ijzer, een
vermaard volksniiddel bij wonden en kneuzingen);
Eau de b-, de brandewijn - oplossing f. dier ballen.
— [Tech.] Stalen aanbeeld n. der koperslagers (ook
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enclume noire geheeten); — slijpschotel m. der glas
zwaardvegers-gereedschap, om 't gevest-slijper;

or hecht aan 't lemmereind te zetten; — rol m. ter

vervoering van zware steenera. — [Arch.] Bal tot
eimi- of sluitsieraad; bal op de torenspits. — [[Hortic.] Arbres taillés , en b-, bolvormig gesnoeide of
geschoren booroen. — [Jeu] à la boule, zeker bil
-jartspel.
Houlé, m. [H. n.] Volksnáam van den pluvier.
Rouleau, in. [Bot.] Berk, berkenboom m. Bblanc, noir, nain, witte, zwarte, dwerg-berk. Bois
de b-, berkenhout n. Balai de b-, berkenbezem m.
Boule-de-neig,e, f. [Bot.] Sneeuwbal m., eene
soort van meelboom (viorne); ook eene zwamsoort,
beide zoo genoemd om hare gedaante en kleur (Plur.

Des boules-de-neige).
Bonledol;ne, m. (vervorming van 't eng. bulldog)' [H. n.] Bulhond, engelsche dog m.
Boulée, f. [Chand.] Bezinksel n. van de ge-

smolten talk, kanen f. pl. -- Afschrapsel n. der haringvaten.
Boiilejon, Boulejou, m. [Pèche] Sardynennet n. (zoo als men dat te Cette gebruikt).
Bouler, V. Cl. Den krop opzetten, kroppen (van
duiven); — rijzen (van 't brood). — [.Pèche], z. v. a.
BOUILLER. — [ Agric.] IV'ortelknobbels krijgen (eerie
plantenziekte).
Boulereau, in. [T4. n.] Soort van grondelingen.
Bouleraie, f. [Econ.] Een met berken beplante grond, berkenbosch m.
Boalerot of Boulereau, m. [H. n.] Soort
van grondel, zeegrondel m.
Boulet, in. Kanonskogel, kogel m.: B- de vingt
quatre (livres), vier-en-twintig-ponder. B- rouge.
gloeiende kogel. B- barré of ramé, B- in branche,
stang- of stafkogel, boutkogel, kneppelkogel. B- 1
chaine of B- enchainé, kettingkogel. B- creux,
holle, met schroot gevulde kogel, kartetskogel. Bensaboté, opgeklotste kogel. B- roulant, rollende,
niet opgeklotste kogel. B- rouge, gloeijende kogel. —
(Lee. fig. et fain.) Tirer a b-s rouges sur qn.,
zander verschooning of ontzag iemand de waarheid
zeggen; iemand met spotternijen, scherpe zetten
overladen. 11 est brutal comme un b- de canon, hij
is zoo brutaal als de beul, hij is de onbeschoftheid
zelve. — [Mil.] Trainer Ia b -, den kogel naslepen,
Bene onteerende straf voor deserteurs; (fig.) een ellendig leven leiden; een kommerlijk bestaan hebben.
-- [Man.] Koot f., gewricht boven den hiel eens
paards. Etre sur les b-s, être bouleté, te ver uit
hebben. Ce cheval s'est disloqué Ie-stekndo
b-, dat paard heeft zich overkoot.
Bouleté, e, adj. [Man.] Verwrikt. Ce cheval
s'est h-, dat paard heeft zich overkoot.
Boulets, m. pl. [Pech.] Zakvormig net n.
Boulette, f. ('erklw. van boule) Balletje n.
(was, broodkruim enz.), papierpropje n. [Cuffs.]
Balletje gehakt, frikkadel f., kluitje n. — [Bot.]
Stekeldistel. m. — ( fig. et fam.) Kleine misgreep m.,
verzien n., flater m.
Bouleur of Bouilleur, m. [Pêch.] Opjager m.
van den visch met den plonsstok.
Bouleux, in. [H. n.] Zwaar en sterk paard,
karrepaard H.
Boulevard, m. (weleer) Walm., bolwerk n.;
— (nu) met booinen beplante wandelplaats, doorgaans op de plaats der geslechte wallen rondom eerie
stad, boulevard. — ( fig.) Malte fut longtemps
le b- de la chrétienté contre les Tures, Malta was
a0 de voormuur der christenheid tergen de Turken.

BOULON.

gen, overhoop halen: Pour trouwer ce livre j'ai
bouleversé toute ma bibliothèque, om dit boek te
vinden heb ik mijne gansche boekenkast overhoop geNaald. — ( fig.) Cet évènement bouleversa toute
1'Europe, dit voorval bragt geheel Europa in de
grootste verwarring. Les revers ont bouleversé la
fortune de ce négociant, de tegenspoeden hebben 't
vermogen van dien koopman zwaar geteisterd. Vous
avez bouleversé tous mes projets, gif hebt al mijne
plannen in duigen geworpen. Cette nouvelle lui a
bouleversé l'esprit, la tète, die tijding heeft hem
't hoofd op hol gebragt. Cela m a bouleversé, dat
heeft mij diep en pijnlijk getroffen. — SE I3oULEVERSER, v. pt. 't Onderst boven gekeerd, verwoest
worden.
Boulevue (a of It la), z. a BOULE VUE onder BOULE.

Bouli, ni. Theekan f. of trekpot m. der Siamézen.
Bouliche, f. [Mar.] Groote ronde kruik f. op de
schepen. — [ Pèche] , z. BOULIEGIIE.
Bouulièehe, f. of TRAHINES, f. pl. Zeer groote
zegen f., op de llliddellandsche zee in gebruik. —
Boulièche, Bouller, Bouliche, Boulèclie, Boiillière, Botiillette, f. Namen, die

men aan groote schakelnetten
Trieer wide mazen geeft.

en zegens met min of

M. [Pêche] Flacknet n. met zeer naauwe mazen.
Boulimie, f. [Méd.j eig. Ossenhonger m.; eet
vraatzucht f., een gedurige, te sterke en on--ziekt,
natuurlijke eetlust, met groote zwakte gepaard,
bulimie f., bulimos ni.-- Boaliniique, wij.
Tot die kwaal behoorende.
Boutin, m. Duivengat n.; duivenpot n., naam
der gaten en potten van eerie duiventil, dienende
tot ingangen en nesten en om vreemde duiven te
vangen. — [ Mac.] Steigergat n. in een' muur; —
korteling m., dnvarshout, slat in zulk een steigergat
gestoken wordt.
Boulinaáe, m. [Mar.] Het zeilen bij den wind,
het loeven.
Bowline, f. [Mar.] Boelijn f., razeilstouw;
waarmede het zeil stijf bij den wind wordt gezet.
B- de hunier, de miscine, magerman m. B- de revers, lijboelijn. B-s empresses, vaste boelijnen. —
Vent de b-, zijwind, halve wind m. Aller a la tb -,
a la franche b-, scherp bij den wind houden, beven, zoo scherp mogelijk bi l den wind houden. Aller
b la grosse b-, met slappe of half losse toelijnen zei len. Larguer les b-, de boeljnen vieren. Rouster les
1)-s, Avoir les b- halées, de boelijnen strak aanhalen.
Naviguer a la b-, met tegenwind kampen. A la b- !
(commando-woord) Haal uit de boelijn! — Courir
(courre) les b-s, door de daggen of blinde boeljnen
loopen.
Bouliné, e, adj. (enpart. assévan bouliner):
Une voile b-, een bij den wind gezet zeil.
Bouliner, v. a. De boeljnen aanhalen: B- une
voile, een zeil bij den wind zetten. — -j- [Mil.] In
een leger stelen. — BOULIEER, v. n. Loeven, bij den
wind zeilen; met zijwind varen. II nous faudra b-,
wij zullen moeten loeven, te loevert moeten gaan.
— 5 (fig. et tam.) II va boulinant, hij loopt als
Bene gans, hij waggelt.
Boulinette, f. (verklw. van bouline) [Mar.]
AIagerman m.
-j- Boulineur, m. [Mil.] Legerdief m.
Boulingrin, m. Geschoren grasperk n. in een'
tuin of park. Passer le cilindre sur un b-, een gras
rollen, de rol over een grasperk laten loopen.-perk
Boulingue, nl. [Mar.] Topzeil n.
L'union des citoyens est Ie plus sur b- de 1'état,
Boulinier, nl. [Mar.] Loevend schip: Ce nade eendragt der burgers is 't veiligste bolwerk (de
zekerste toevlugt, de beste bescherming) van den vire est un bon b-, dal schip zeilt goed bij den
wind. (Deze uitdrukking begint te verouderen.)
staat.
Boulleur, m., z. BOULEUR.
Bouleversé, e, adj. (en part. passé van bouBoullette, f., z. ROULETTE.
leverser) Omgeworpen, omgekeerd, 't onderst boven
Boulliche of Boullèche, f., z. armer I;OUgekeerd.
Bouleversenient, m. Ornkeering, omverwer- LIÈCHE.
Bouloir, m. [Tech.] Kalkkloet m. der metseping, verwoesting, vernieling f.; -- wanorde f., ontlaars; — roerstok m. der leerlooijers; — Schuurredderde toestand m.
Bouleverser, v. a. Omverwerpen, omkeeren, vat n. der goudsmeden. -- [Pêche] Plonsstok ni.
Boulois, m. [Mil.] Stuk zwam n. aan eene
't onderst boven keerera, verwoesten; vernielen:
L'ouragan, Ie tremblement de terre à tout boule- mijnlont.
Boulon, m. [Tech.] IJzeren bout, met een' kop
versel , de orkaan, de aardbeving heeft alles 't onderst
boven gekeerd, alles verwoest. — Beroeren, in ge- aan 't eene en een opsluitgat of een schroefdraad
weldige beweging brengen: Des vents impétueux aan 't andere einde, spiebout, schroefbout, klink
klinkbout m. B- d'affut, dwarsboom nl., stel--nagel,
bouleversaient la nier, onstuimige winden bragten
de zee ira beroering, in oproer. — In wanorde in-en- hout n. B- de poulie, nagel m -- GIs, am welke het

Bonrligno11, Bouligou,
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SOURDINE.

blok of katrol draait; --- naam van de twee ijzeren
bouten door het kalf eener houten drukpers. —
Schoenmakers gereedschap om de binnenwaarts doorstekende pinnen af teplatten.

en latl}sische aanhalingen te maken; — verzameling f.
van grieksche en lat jnsche aanhalingen.
Bouquineur, m. Liefhebber m. van oude boeken.
Bouquiniste, m. Opkooper en verkooper m.
van oude boeken; oude -boekenverkooper m.

sluiten.

Tweede soort van Perzische zijde.
Boura, m. Voormalige grove stof f. van haasof wol.

Ioulongeon, m. [Paget.] Slechtste lompen.
Boulonner, V. a. [Tech.] Vet een' bout opBoulot, te,

adj. (fam.) Dik en vet.

Boulteaai, m. [E1ort.] Een bolvormig gescho

boom m.

-ren

Boulnre, f. [_Mort.] IVortelspruit m.
t Bouque, f. [Mat.] Enote, smalle doorvaart I.

(Van dit nu in onbruik geraakte woord komen de
nog gebruikelijke déhougner, débou gq uement, embouquer en embouquement. — [Peelle] Ingang tot
eene vischweer; fuik/wis in.
-}- Bouquer; V. a. Doen kussen (van kinderen

2o7

Hour, l3ourme of Bourmflmio, m. [Corn.]

Bouracan, m., z. BARACAN . - Boura.ea-

nier, In.

Barkanwever in.

Bour•ache, In., z. BOURAQUE.
Bouracl►er, m. [Tech.] Zijdewever m. (inde

fabrijken van Amiens).

Bouragindes, f. pl., z. BORAGINEES.
Bourague, Bouraque of Bourache, m.
[Péche] Teenen fuik f. in den vorm van eerie

en apen sprekende); — (fig.) Faire b- qn., iemand muizeval.
lists tegen wil en dank laten doen. — BOUQUEri, v. n.
Bodirais, m. [Agric.] Vaste en diepe klei(/lq. et fan2.) Iets zijns ondanks doen; — knorren, grond m.
uit zijn humeur zijra.
Bourande of Bugrande, f. [Bot.], z. ARBouquet, m. Ruiker, tuil m. b o u q u e t, b o e- rE TE - BOEUF.
k é t n., bundel geplukte bloemen, bij overdragt ook
Bouragrie, m., z. BOURAGUE.
van andere zamengevoegde dingen gebézigd, zoo als:
Bourasseau, in., z. BORASSEAU.
Bourbe, f. Modder in., slijk n.
B- de plumes, de cerises, een bos vederen, een bosje
kersen; B- de Persil, de thim, de lavande, bosje
Bourbelier, m. [Chews.] Borst f. van een wild
peterselie, thijm, lavendel (in sausen en bouillon); zwijn.
B- de Biamants, de penles, diamanten-, paarlenf Bourbeux, ease, adj. Modderig, sl(jkerig.
tuiltje. — (Loc. prov.) Donner Ie b- à qn., iemand
Bourbeuse, f. [H. n.] Jvaasn eener slijkuitnoodigen of bewegen om een bal, een' maaltijd te schildpad f.
reven. A vows le b-, nu is de beurt aan u. Rendre Ie
Bourbier, m. Modderpoel, sliskerige weg ml.
b-, eene tegenpartij, een tegenbal enz. geven. Elle a le — (fig.) Le b- du vice, du péché, (le 1'iniquité, (le
I)-, zij is de koningin van 't bal, van 't maal; zij be- modderpoel der ondeugd, zonde, ongeieyytigheid. I1
kleedt de eereplaats. B- de paille, stroowisch m., als s'est mis dans on b-, d oh it aura peine b: se firer,
aangehecht teeken, dat iets te koop is (men zegt ook hij heeft zich in eene nételige zaak gewikkeld, waar
hij zich moeijel(jk zal losmaken. Laisser qn. dans-uit
bouchon). (fig. et fain.) Elle a Ie b- sur l'oreille, zij
is te knijpen (tot vrouw). Ce jardin, cettemaison kt Ie b-, iemand in de pekel (in 't gevaar, den nood)
Ie b- sur l'oreille, die tuin, dat huis is te koop. Cette laten zitten.
femme fait porter le b- it son marl, die vrouw zet
Bourbillon, m. (pr.l mouillé) [Méd.] Etterharen man horens op. — B- de bols, dipt lust- prop in. in een gezwel.
boschje n. van hoogstammige boonven, boomengroep f.
Bourbon, ni. [Sal.] Stut m., die de zoutpan— B- de cheveux, haarbundel in. Avoir la barbe nen schoort.
par b-s, hier en daar een bosje haar in den baard
Bourbonnisme, m. [Pout.] Stelsel m., leer f.,
hebben. --- [Bot.] Ces fleurs naissent par b-s, die gevoelens n. pl. der Bourbons.
bloemen groeijen bundelsgewijs. - [Impr.] Ces
Bourbonniste, aanhanger m., aanhangster f.
fenilles sont venues par b-s. die bladen zijn onge- der Bourbons. (Men gebruikt ook bourbonnien, ne,
lijk van kleur afgedrukt, hebben bleeke en zwarte maar doorgaans roy aliste.)
plaatsen. — [Artif.] B- d'artifice, de fusées, bunIlourbotte, f. [H. n.] , z. BARBOTE.
del vuurwerk, bundel vuurpijlen (die te gelijk waai.
Bourl► oulez, m. [Agric.] Volksnaam der witte
afgaan). — (Loc. prov.) C'est Ie b-, dal-jervomig druif (in sommige oorden ook mornain geheeten) .
- -

is het schoonste of beste en laatste. Réserver une
chose pour Ie b, iets voor 't einde bewaren (spre-

kende van 't beste in een verhaal, bij een' maaltijd
enz). — B- de Phaéton, struisvederbos (op den /fop
der paarden bij plegtige gelegenheden) . — [Rel.]
Vormstempel m. (ter verrrulding van den rug der
boeken); gestempelde bloemen. — [Corn.] ,4romatische of kruidige geur van den wijn, boekét. — [Pods.]
.Dichtstukje ter gelukwensching, geschenk n. op een'
verjaardag. — [Vétér.] Soort van schurft f. aan
den bek der schapen (ook museau noir geheeten).
— [Bots] B- parfait, volksnaam van den woud
-anjel
ier.
HHouquetier, m. Ruiker- of bloemkransmaker;
ruikerverkooper m. ; — bloentvaas f., bloempot m.
-- Boiiquetière, f. Ruiker- of bloemkransmaakster; ruikerverkoopster f.
Bouquetin, in. [H.. n.] S teenbok nl .

flouquetine, f. Bot.] Naam der wilde pimpernel (boucage) in 'í zuiden van Frankrijk,
Bonquetout, m. [Pèche] Klein c a/ eloet Ii.
-j- Bouquette, f. (oud verklw. van bouche)
Mondje n. — [Agric.] Volksnaam van de boekweit
(blé sarrasin) in 't noorden van Frankrijk.
Bouquin, m. Oude bok m. Sentir Ie b-, stinken. — Rammelaar m. (mannetjes konijn en haas).
— (fig.) Oude wellusteling in. — [M^th. ] Satyr,
sater of boschgod m. — [Corn., Litt.] Oud boek n.
van weinig waarde; — (iron.) nieuw boek, dat ,q een
andere waarde dan, zijn' sierljken band heeft. —
[

Cornet ii b-, z. CORNET.
Bouquiner, V. n. Oude boeken op sporen, de

boekenstalletjes afl oopen; gedurig in oude boeken
lezen. — . uaminelen, bespringen (van hazen en konijnen).
.Houqulnerie, f. Verzameling f. van oude boe
boekenstalletje n.;— handel nl. in oude boeken;—-ken,
de zucht om steeds oude boeken te lezen en g rieksche

Booreer, v. a. [Mar.] , z. v. a. CARGUER.

opreet, in. [Mar.] Fokkemast m.; folckezeil n.
Voilà is b-, loggerzeil, emmerzeil.
Bourcette, f. [Bot.], z . ➢I/sCHE .
Bourchelle, f. [Pèche] Buitenste ingang m.
eener vischweer.
Bourdaigne , f.

[Bot.] , z. BOURDAm(E. -

[Peint.] Soort van basterd-teekenkr9jt n.
Bourdalne, Bourdaigne of Bourgène, f.

[Bot.] Sporkenboom , vuilboon m. , pijl/wist n.,
zwarte els in. (ook acne noir geheeten).

.Bourtlalonne, f., of Bouirdalou m. Hoede-

band of -riem in. met eentin gesp (zoo als de beroergade kanselredenaar Bourdaloue dien droeg) ;-soort van gemeen linnen , waarmede ' de fransclw
vrouwen zich kleedden, nadat Bourdaloue tegen de
kleederweelde had gepreekt. — [Iflil.] Zwarte eer-

niste riem m.van den sjako. — Langwerpige waterpot in.

Boerde, f. Uitvlugt f., loopje n., knopuil ni.,
onwaarheid, leuren f. — [Mar.] Bijzeil n. ; — stut m.
ter ondersteuning van een gestrand schip. — [Tech.]
Mengsel van zout en soda (bij de zeep- en glas fabrilsalle).
Bo irdelais of Bourdelat, m. [Bot.] Soort

van groote druif f.
Bourdelaf e, tn., z. BORDELAGE.

% Bourder, V. n. Sprookjes, knapuilen vertellen; uitvlugten maken; jokken.
% Bourdenr, m., ease, f. Verteller, m.. ver
knopuilen, jokkenaar in., jokkenaar--telsrf.van
-

ster f.

Bourdigne, f ., z. BOUDIGUE .
Bourdillon, nl. [T ech.] Duighout . (Men zegt

liever 31ERRAIN.)

Bourdin, in. [Hort.] hooggekleurde perzik f.

— [I:.. n.]

Oorschelp f.

Bourdine, f. [11. n.] Eenschalige zeeschelp f.--
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BOURDON

-

[Bot.] Soort van perzik f.-- [Cuis.] Soep met knoflook en boter, looksoep f.
Bourdon, m. Pelgrimssta f, palsterstok m. (Loc.
prov.) Planter le b- en quelque lieu, zich ergens met
der woon nederzetten.— [H. n.] Hommel, hommelbij,
zweefvlieg, staande vlieg; -mannetjes honigbij f.; --ook
voor: gehommel, gegons n. (beter bourdonnement) .Groote torenklok in. —[Mus.] Brombas, brommer m.,
generale bastoon van verschillende speeltuigen, zoo
als de lier, de zakpijp, doedelzak enz.; — snaar f., die
gezegden toon aangeeft; — B- d'orgue, brompijp f.,
— Faux bourdon, eenvormig muzikstuk n. ; vrije
begeleiding (accompagnement) van een koraal; begeleiding van de bovenstemmen in sexten -accoorden.
— [Impr.] Uitlating f. van een o/ meer woorden
of regels (als zetters fout) . — [Epingl.] Draad ni.,
die om een' anderen geslagen wordt. — [ Péche]
Stok aan 't einde der zegen, om het net gespannen
te houden. — ( Anc. mil.] Tournooilans f. net peervormige greep.
Bourdon-de-saint-Jacques , m. [Bot.]
Volksnaam der witte maluwe f. (guimauve).
Bourdonsant, e, adj. Rommelend, gonzend.
Les essaims b-s, de hommelende zwermen (de bijen,
hommels, muggen).

—

BOURDONKANT , m. [Miff.],

Z. v. a. BOMPARDE.

-f- Bonrdonanasse, f. [A ri e. mil.] Tournooilans f. (door hare lengte moefjelijker te hantéren dan
die, welke bourdon heette) .
Bourdonné, e, adj. [Bias.] Een' pelgrimsstaf
voerende, of versierd met knoppen als die der pel
Tech.] Du papier b-, gerimpeld-grimstaven.—[

papier.

Bonrdonnement, Gehommel, gegons, gebrom,
oedommel: Le b- des abeilles, des hannetons, des
mouches, het gehommel, gegons der bijen, meikevers, muggen. — ( fig.) Dot en verward geluid, ge
gemompel, gemor n.: Ce discours fut suivi-stomel;
d' un grand b-, die rede werd door een luid gemompel gevolgd. — [ Méd.] Oorsuizing f., geruisch, gegons n. in de ooren.
Bourdonher, v. n. Gonzen, hommelen, dom
(als vele insecten) ; — ruischen, stommelen,-meln
een dof en verward eruisch maken (als vele ver eenigde en met elkander sprekende personen doen);
— (fig.) mompelen, morren, grommen (als afkeurend geluid van vele personen; — (fam.) neuriën,
binnensmonds zingen; — vervelende, lastige taal

doen hoorgin,

BOURIGNON.
men den burgerman (den ongemanierde, onbeschaafde) uit proeven. — Ook: de gezamentlijke burgers,
de burgerij: Le b- I?rit les armes, de burgers grepen
naar de wapens. —[Bar.] Scheepseigenaar, patroon,
scheepspatroon ni. — [ Impr.] Soort van hoogduitsche
drukletter, b o r g i s s c h r i f t.
Bourgeois, e, adj. Burgerlijk. — Un ordinaire
b-, line cuisine b-, Une soupe b-e, eene burgerlijke, d. i. eenvoudigemaar goede, tafel, keuken, soep.
Une maison b-e, een burgerhuis. Garde b-e, burgerwacht. Hu vin b-, huiswijn, tafelwijn. Habit, costume b-, burgerkleeding (in tegenstelling niet soldatenkleeding of ambtsdragt) . Comédie b-e, lie fhebberj-tooneel n. Caution b-, eenvoudige, maar vei
dien zin verouderd). — Ook minach--ligebortj(n
tend gebézogd voor: gering, gemeen, onfatsoenlijk: II
a Fair b-, les manieres b-es, hij heeft een gering
voorkomen, onbeschaafde , gemeene manieren. Ce
nom est biera b-,die naam klinkt alles behalve adellijk,
duidt Bene geringe geboorte aan. — [Cuts.] à la bourgeoise, op zeer eenvoudige wijze bereid.
Bourgeoise, f. [Bot.] Helderroode tulp f. — z.

ook onder BOURGEOIS.

Bourgeoiseinent, adv. Burgerlijk, op burgerli ke wijze, eenvoudig, als eenvoudig burger.
Bourgeoisie, f. Burgerij f., burgerstand m.,
burgerschap f.; -- burgerreet, burgerschap n.— (dig.)
Ce mot a recu droit de b.- parmi nous, dit woord
heeft bij ons het burgerregt verkregen, is als nationaal
woord uit den vreemde opgenomen.
Bourgeon, m. [Bot.] Knop m., bot f., oog n.,
loot f., scheut In., uitspruitsel n. — ( fig.) Puist, penkel, vin f. in 't aangezigt. B-s charnus, vleeschknobbels in etterende wonden. BOURGEONS, I11. pl. of
ESGOUAILLES, f. p1. [Com.] Soort van fijne langha ripe wol f.
Bonrgeonné, e, adj. (en part. passé van bourgeonner) Puistig, vol puisten of peukels.
Botirgeonnement, m. [Bot.] Het knoppen,
uitloopen.
Bourgeonuer, v. n. [Bot.] Knoppen of botten
krijgen, uitbotten, uitloopen. — (fig. et fam.) Puisten of peukels krijgen: Son nez, son visage commence a b-, hij krijgt puisten aan den neus, in 't
gezigt. Le front lui bourgeonne, zijn voorhoofd
—

wordt vol puisten.

Boiirgeoniiier, in. [H. n.] Volksnaam van
den bloedvink (bouvreuil) in Netier- Il'ormandië.
Bourg-épine of Bourque-épine, nl. [Bot.]
Kruis- of wegedoorn, purgeerdoorn, rjnbezieboom,
duinbezieboom m.
Bourgeron, m., z. v. a. BERGERON.
geteur, in. [Manuf.] Naam der wolwerBoer,
kers in sommige fransche fabr2jksteden.
Bourgin of Bregin, m. [Pêche] Vise/met n.
(ongeveer 't zelfde als BOULIER).
Bourgmestre, nl. (pr. bourgue-mèss-tre) Burgemeester nl.
Bolar gne, f., of Bourgnon, m. [Pêche] Soort
van touw f uik f., aan 't einde der open vischweren

Bourdonnet, m. [Chir.] Wiek f., langwerpige
plukselvlecht ter vulling eerier wond of zweer.
Bourdouneur, m. [H. n.] Gonzer m., naam
der kolibris en vliegenvogeltjes, wegens het gonzend
geluid hunner vlerken. — [ Impr.] Zetter m. , die
dikwijls woorden of regels overslaat (ook bourdonnier geheeten) .
Bourdonnier, m. [Tech.] Stut of steun m.
van een' molenbalk (ook hourdonnière geheeten)
afgerond boveneind van den hoofdpost m. eenex
poort of deur; — duim m. of har f. aan een' deur
Voormalige naam der pelgrims (wegens den-post.— gezet.
Bourgogne, m. [Com.] Bourgonje -wijn, bourstaf, bourdon, dien zij droegen) .— [ Rist.] Spotnaam,
door de Albigenzen gegeven aan de kruisvaarders, gogne m. (naar den naam der voormalige fransche
provincie
La Bourgogne). — BOURGOGNE, f. [Bot.]
die hen bevochten. — z. ook BOURDONNEUII.
Bourdonnière, f. [Tech.] , z. BOURDON IER. Volksnaam van de spurrie of het klavergras in een
BOURGOGNE, m.
Bourèche, f. [Mar.] Omwoeling f., op geré- groot gedeelte van Frankrijk.
gelde afstanden aan een touw aangebragt, muis f. hooizak in. aan den hop van een paard.
Bourgue-épine, m., z. BOURG-EIINE.
op de kabelaring enz.
Bourgueniaistre, m., z. v. a. BOURG TESTRE.
Bonnet, m. [H. n.] Naam van een runderras
Bonrgueinestre, m. [H. n.] Burgemeester in.,
in de fransche departementen van 't Westen en
grijze mantelmeeuw f.
Zuiden.
Bour uière, Burgnière of Buguyère, f.
Bourg, m. (pr. bourk) Vlek, marktvlek n.
Bourgade, f. (verklw. van bourg) Klein vlek n. Kleinmazig fuiknet n., zoo als men dat in de Middell and sche zee gebruikt.
Bourgène, f., z. BOURDAINE.
Bourgnignon , m. [Mar.] Afgezonderde ijs
Bourgeois, -e, f. Burger In., burgeres f. (Telos ijsveld n. - BOURGU1GNON, m. , - NE, f.-klomp.,
genwoordig meest met het bijbegrip van zekere gegoedheid, of in tegenstelling met edelman, kr2,jgs- Bourgondiër ni., bourgondische vrouw f. Ook als
man). — Meester, baas, werkbaas in., meesteres f. adj.: Une coutuine b -ne, eene bourgondische ge(door de werklieden in dien zin gebezigd van hun woonte.
Bourguignotte, f. Voormalige stormhoed of
of haar, in wiens of wier dienst zij staan, en ook
van de personen, die. zij op hun' last bedienen): Mon helm M. — a LA BOURGUIGNOTTE, loc. adv. Op zijn
b- ma congédié, mijn baas heeft -mij weggezonden, bourgondisch, naarrbouroondische weze.
Bouri, m. [Mar.] Vrachtschip n. van 40 tot 50
heeft mij gedaan gegeven. I1 ne faut pas tramper
le b-, men moet de klanten van den meester niet ton, op den Ganges.— [H. n.] Naam van den zeboe of
bedriegen. -- Ook gebruikt men 't woord van hem, bultos op Madagaskar; — harder m. (mug), zekere
bij wiep men huisvest: I1 est très- content de son b-, visch.
hij is zeer met zijn' huisheer of hospes tevreden. Soms
Bonrignon, m. [Pêche] Fijnmazig net n. voor
duidt het minachting aan: Cela sent le b-, 'daar kan kleine v inch j es.
—

-

BOURIOLE
Boitriole, f. [H. n.] Een der namen van de snip
(bécasse) .

Bouriquet, in. [Tech.] , z. BOURRLQUET.
Bourj asotte, f. [Bot] Donkerpaarsche vijg f.
Bonn et, nl., Z. BOURRELET.
1 Bourleur, m., -euse, f. Bedrieger, verlei

bedriegster, verleidster f.

-tlerm.,

Bouurliiiguer, v. n. [Mar.] Vruchteloos opwerken: Ce batilflellt bourlingue, dat vaartuig kampt

le vergeefs niet de hooge zee om dien wind te krijgen.
-- (in de matrozentaal) Veel en zwaar werk moe
doen.
-ten
Bourlotte, f. [Corn.] Geringe soort van perzi-

,cclz.e zijde f, — [Pèche] Witte worm m. tot (1 as, in
Bretagne (ook bourme geheeten).
Bouu'elle of Bour uiio, in., z. BOUR.-BOURME,

z. onder BOURLOTTE.

Bourrnal, nl. [Econ.1 11onsgraat f.
Bouu•nous, m. Wollen kapmantel der AlgerijBu m, b o e r n o e s m.; — nieuwerwetsche vrouwen en

rnannenrnantel van soortgelijker said, als winterctragt.
Bourraclie, f. [Bot.] Bornagie, borragie f., eest
hartsterkend, pijnstillend moeskruid.
Boterra -cou rra, m. [Bot.] Naam van 't letterhout (bois-de-leftrës) in 1Vecderlandsch. Guiana.
Bourirade, f. [Chas.] Raam ni., oppervlakkige
vreet in., diere de hond den vervolgden haas geeft. —
K ol(stoot m., stoot reet de geweerkd;lf. —(fig. et fain.)
Scher]) antwoord n. , vinnige zet , bitse witval
ir ibbestoot m. (In dezen zin begi,:t netwoord le vero uderen. )

Bourrage, m. Vulsel, opvulsel n.
Bourraginées, f, pl., z. BORUTAGINEES.
Bourrague, m. [Pèche] Soort van fuiii f.
Boorras, m., Z. BURS.

Bourrasque, f. Windvlaag f., rukwind m.,
:r►izweirsbui f., plotseling opkomende en kortstondige
stormwind. — (fig.) B- de fièvre, verheffing f. van
koorts. — (/ï j. et faun.) Vlaag van oploopendheid, los
luim, woeste uitval m.: Cette-barsliugf.vnoze
femme a beaucoup is souffrir des b-s de son marl,

elii vrouw heeft veel van de toornige vlagen naars
mans te lijden. Les b-s ne sent pas rares dans vette
famille, in dat huishouden vallen vaak donderbuijen.
Bon rasqueux, ease, adj. Buijig, aan bus,jen, vlagen onderhevig: Saison li -euse, bu2,iig jaargetijde.

Bourre, f. Vulhaar, stophaar n., haar van runderen, paarden enz. B- de lame, B- lanice, wola fval n., vlokwol, slagwol f.; — wollen watten. B- tonUsse, scheerwol f. B- de sole, vlokzijde, floretzijde f.
—,[Com.] B- de Marseille, gewaterde stof, welker
schering zijde en welker inslag vlokzijde is. — [Mil.]
B- de canon of Bouchon de charge (bij de zeelieden
Valet de charge geheeten) prop, laadprop m. (fig.
et fern.) Il y a Bien de la b- dans eet ouvrage, er

zijne veel overtollige en nuttelooze zaken (plaatsvull ragen) in dat werk.— [Bot.] Dons n., dat de uitkomende knoppen bedekt; — dons n. of wol f. der
palunboomen, waarvan de Indiërs eene soort van
clock maken; — soms ook de knop, de bloemknop m.
zelf; — klaprozenzaad n. — [Tani.] Oude, reeds
gebruikte run f. — [Teint.] Rouge of Nacarat de
^h- , schoone roode verfstof, bereid door zeer kort
geitenhaar in meekrap te koken, geitenhaarrood n.
Bourré , e, adj. (en part. passé van lsourrer)
Opgevuld, opgepropt. —11 a éte b- de coups, hij is
;aurarnerl( li restooten of geslagen,. — [Hort.] Aibre
-, boorra vol knoppen.
Bourreau, in. Scherpregter, beul: Mourirpar
la plain (Lu b-, door beulshanden sterven. — (fig.)
JVreedaard, ongevoelig, hardvochlig, bloeddorstig
mensen; hardnekkig vervolger; onverzoenlijk vijand;
dwingeland, kwelgeest, pijniger m. — (Loc. prov.)
II est Ie .b- de lui mime, hij ontziet zijne gezondlucid of krachten niet. C'est un vial b- d'argent, 't
is een doorbrenger, hij ontziet het geld volstrekt niet.
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[Sal.] Soort van strookussen, dat de werkman op
zijn' schouder legt, als hij eerie zoutinand draagt. —
[Bot.] Celaster, boommoorde r , m., een struik, welks
lange stengels zoodanig elk nabijstaand gewas omstrengelen , dat het daardoor ten laatste sterven

snoet.

Bourrée, f. Rijsbos m., bos dunne takken. —
(Prov.) Fagot cherche b-, soort zoekt soort. — Soort
van vrolijke fransche dans m.; wijs f. van dien
dans. — Kwarteljagt f. niet een staand net. — [Bot.]
Volksnaam eenes' kleine soort van paddestoel in.
(ook fleur du tan geheeten).
Bourret, in [ [-I. n.] Volksnaam van den mnuizevalk (buse).

Bourrelé, e, adj. (en part. passé van bourreler) Gepijnigd , gekweld , geinarteld : Une conscience b-e
t Bourrèlenient, m. 1tlarteling, kwelling,
wreede behandeling f.
Bourreler, v. a. bivellen, _pijnigen, martelen
(alleenin fig. zin gebézigd): La conscience bourrèle
le mëchant, 't geweten pijnigt, kwelt den goddeboze. — SE BOURRELER, v. pr. Gekweld, gepijnigd
worden: La conscience se bourrèle de remords.
Boiir rèlerie, f. liet bedrijf, de nering van den
gareeltuignsaker.
Bourrelet, m. Rond gevuld kussen n. van een'

ondersteek, een' kinderstoel, een stilletje. — Kussen
oen lasten op te dragen, draagkussen. Gevulde strook
doek of zelfkant aan de binnenranden van deuren
en vensters, oen den togt buiten- te sluiten. -- Valhoed m. — [Meld.] Lendengezwel n. der waterzuchtigen. — [Anat.] Vezel- kraakbeen n. rondom de gewrichtsholten. — [Bot.] Cirkelvormige zwelling f.
rondom den stam of de takken. — [Mil.] Ringband m.
aan den mond der kanonnen. B- de douille, stormring m. aan den hals der bajonnet. — [Tech.] Rand
van eerie opgerolde Plaatlood .— [Mar.] Omwoeling,
wrong f. aan eenera mast ter ophouding van de
zeilstengen , leguaan, strop op raas ; — houten
kraag m. B- d'étambrai de mat, speelkraag van
den mast. B- de canon, geschut-leguaan.
Bourrelier, in Gareeltuigniaker m.
-j- Bourrelle, f. Beulsvrouw; — (fig. et pop.)
vrouw die hare kinderen mishandelt.
tBourrellerie, f. Beulsberoep n.; beulswerk n.,
wreedheid f.
Boorre -noix, m., z. CH_ISSE-NOIX.

Bourrer, v. a. Den kogel eiprop op een geladen
schietgeweer aanzetten. — Met vu/kaas' of scheerwol
opvullen, z. REMBOURRER. — ( fig. et. fain.) Elle bourre

son enfant de patisseries, zij stop t haar kind met gebak vol. — [Chas..] Renzen (van den jagthond gezegd,
als hij naar den haas bijtende, dien eenig haar uit
geven, kolfstooten, rib--plukt).—(figeanSo
bestooten toebrengen; — ruw bejégenen, harde woorsien geven, schelden. B- qn. dans la dispute, iemand
in eery' woordenstrijd vastzetten, zoodat hij niet meer
weet te antwoorden. (Deze uitdrukking is verouderd.)— BOURRER, v. n. [Man.] Onverwachts vooruit
springen (van het paard gebézigd, als het uit eigen
beweging en zondes' dat de ruiter het beletten kan
een' voorwaartschen sprong doet). — SE BOURRER,
v. pr. Zich volstopper, gulzig eters'-. — Elkander met
stooten, slagesi, of/mede woorden mishandelen.
Bourret, in. [[HI. n.] Naam van de jonge eend
in Normandië. — [Bot.] Zekere druivensoort. —
[H. n.] Eery, der volksnarren van den os en het lea/ f.
Bourrette, f. [Coin.] Florét n., vlokzijde f., het
bovenste , grovere spinsel van den zijdeworm. —
[ 1. n.] Naara der tweejarige koe of vaars in Auvergne.
Boarriehe, f. Vogelkorf m.; — de inhoud
daarvan, kor fool gevogelte.
Bouwier, in. [Econ.] Mengsel n. van kaf en

gedorscht koren.

Bouu•riol, m. [Econ.] Boekweitenkoek m. (als
voedsel der arme landbouwers in sommige streken) .

11 se fait payer en b-, hij laat zich, vooruit betalen.
Bourrique, f. [H. n.] Ezelin f.; — slecht
11 est beau comme un b- qui fait ses pkques, hij paardje n., knol m. — (fig. et fern.) Dom, onwetend
-is netjes in de kleiren (van -iemand, die zelden goed mensen. — [Tech.] Metselaarsbak m., waarin men
gekleed is). Il est insolent comme le valet du b-, de gereedschappen en bouwstoffen ophijscht; — lei
hij is zoo onbeschaamd als de beulsknecht. (Bij de dekkersstelling, om de leen op te leggen, verschiet tegenwoordige strafwet zegt men neet meer: le bour- bank f. (ook bourriquet geheeten).
reau et ses valets, maar: l'exécuteur et ses aides).
Bourrigllet, m. Jonge, kleine ezel m.: Il était
— Soms is bourreau enkel een woord van verwijt, à cheval sur un b-, hij reed op een ezelsveulen. —
acne uitdrukking van ongeduld, van wrevel: Eh Bien [Tech.] Soort van windas n. in de mijnen; —
1)-, t' expliqueras-tu? nu, kerel, zult ge spreken?- bank f. die de aaien van de schaar des blikslagers
,
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(Iraa t: — borduurgereedschap n. ; -- z. ook BOURRIQUE.

Boiirrir, V. n. Iiuischen (van 't geluid der opvliegende patrijzen gebézigd).

Bonrroelhe, z. BOURACHE.
Bourroir, ni. [Tech.] Stamper, vulstok m.
Bourron, m. [Coin.] Scheerwol f. in bundels
ken.
of
Qirru, e, a(Ij. .Korzel, korzelig, • gémelijk,

norsch, stuursch, zegelinmzg; grillig, eisenzinniii
van aard, vol kuren. — Du vin 1;- of buurut, ongegiste witte wijn, most m. — I)u fit b-, de in sole
b-e, ongelijk garen 1., vlokkige zijde. — (Bot.] Seinence b-e, wollig, donzig zaad. — Le moine b-,
de bullebak, bietebaauw, boeman in. (waarmede merg
kinderen plagt bang te naaken). — Ook als subst.
gebézigd; Un bourru, Une bourree, een korzel,
gémeljk, stuursch mensch, 'jizeqriin, knorrepot,
zuurmuil
Boursal, m. [Pêche] Kegelvormig vischnet n.,
dat met de punt in een ander wordt gestoken, om
den visch den uitgang te beletten. — BOUIISAL, adj.
Wat de beurs betreft.

Borirsamilt, m. [Tech.], z. BOURSEAU.
Bourse, f..Beurs, geldbeurs f., bundel ni., geld-

zakje n., tasch f.; de inhoud daarvan, en bij uit
dat men beschikbaar heeft. B- ii-breidng:htl,
ressort, knipbeurs, beugeltasch. B- bien garnie, wel
gevulde (gespekte) beurs; B- plate, vide, platte,
ledige beurs. Secourir le pauvre de sa b-, den arme
met zijne beurs (met zijn geld) te hulp komen. Sa
D- est ouverte a toes ses antis, hij sprinrt altijd
zijne vrienden met geld bij. Coupeur de bourses,
beurzesnijder, zakkerolder m. — (Loc. fam. etprov.)
I1 a fait ene bonne b-, hij heeft Bene goede beurs
gemaakt, een mooi sommetje overgegaârd. Les doublures de sa b- se touchent, hij heeft kruis noch
munt meer. Se laisser couper 1a b-, zich laten oplit;ten. Dans cette maison, eest la femme qui tient
la b-, in dat huis draagt de vrouw de beurs, heeft
de vrouw de broek aan. Ces amis n'ont qu'une b-,
ne font qu'une b-, font b- commune, die vrienden
hebben eene gemeenschappelijke kas, teren uit ééne
beurs. Faire bon marche de sa b-, in zijn' zak
liegen, zich beroemen iets voor minder geld gekocht
te hebben, dan werkelijk 't geval is. Faire une affaire sans b- délier, iets met gesloten beurs verhandelen, met gesloten beurs betalen. Bonner in b- P
garder au larron, Au plus larron in b-, den wolf
tot schaapherder', den bok tot tuinman maken: den
slechtste 't meest vertrouwen. Logei le diable dans
sa b-, geen geld op zak hebben. Ne pas laisser voir
le fond de sa b-, zich niet in de beurs laten kijken,
den staat van zijne kas, van zijn vermogen verborgen houden. Vivre sur Ia b- d'autrui, op eens anders beurs teren, klaploepen. Ami jusqu' a la b-,
z. AMI. — BOURSE, f. Beurs f., vastgestelde jaarwedde f. voor 't onderhoud van een' onvermogend'
student aan Bene hoogeschool of een collegie: Ce
jeune homme a obtenu une b-, die jongeling heeft
eerre beurs gekregen, zal uit eene beurs studéren. —
Beurs f., turksche rekenmunt. B- d'argent, zilver
dor, goudbeurs, van-beurs,van50pit.B30,001) piasters. — BOURSE, f. Beurs f., de plaats
of het openbare gebouw, waar de kooplieden wegens
hunne zaken bijeenkomen; bij uitbreiding: de ver
kooplieden zelven; ook de tijd van hun za--enigd
menzijn. Aller à la b-, naar de beurs gaan. L'heure
de la b-, het beursuur. Affaires de b-, beurszaken.
Bruits, nouvelles de b-, beursgeruchten, beurstijdingen. L'ouverture, La clóture de la b-, de opening,
Biuiting der beurs. Le cours de la b-, de beurs
effecten. Bulletin de b-, beurs--koers,dtan
briefje. — — [ Anat.] Beursje, zakje n., inz. de
volksnaam van den balzak of het scrotum. B- muqueuse, slijmbeurs, slijmvlies; B- synoviale, gewrichtsvlies. — [Bot.] Hulsel n. van sommige onontwikkelde paddestoelen (ook volve, volva ge/iceten); — naam van de korte, kegelvormige loten der
kernvruchtboomen, die bedekt zin met vrucht knoppen, welke zij als in een beursje bevatten. B- à
pasteur of de berger, herderstasch f., wilde nieswortel m., taschkenskruid, beurskenskruid n. — [ H.n.]
Bundelvisch m., eene soort van horenvisch, aan de
eilanden Mauritius en Bourbon; gestreepte horen
-vischnO.eWIdëMZlanschez
(ook v i e i 1 le of oud wijf geheeten); — stekelbuik m.;
een viseb van 't geslacht der tetrodonen of viertan-

ders; llareng P la b-, z. BOUSSARD ; — bezoarsiak f.,
driehoek in. (twee schelpdieren van 't geslacht der
zeehelmen en der kamschelpen). B- à berger, herderstasch f., een zeepolyp. — [ Liturg.] Foedraal n.
of kartonnen doos f. voor de misdoeken; kerkezakje ni.
— [Chas.] Konijnennet n. — [Man.] Zadeltasch f.
— [Perr.] B- à cheveux, haarzakje n. (waarin de
mannek weleer hun haar van achteren droegen).
Bourseau of Boarsault, in. [Tech.] Looden noklijst f. aan de leijen daken van groote gebouwen. — Loodklopper, rondklopper m. —[Bot.]
iVilgenboom m. met wollige knoppen.
Bourselet, in., Bourselette, BourselFe,
f., Bourselot, m. (min gebruikelijke en cocoa-

derde verkleinwoorden van bourse) Beursje n.
Boerser, V. a. [Mar.] Halfinhalen (de zeilen).
-t- Bourseron, m., z. BOURSON.

Bourset, m. [Pèche] lvetklos m., houten of
kurken klosje, om een sleepnet boven te houden.
Boursette, f. (verklw. van bourse) Beursje;
roodléderen geldbeursje n. — [ Tech.] Popje n. inz
de windlade van een orgel. — [Bot.], z. v. a. bourse
à pasteur, z. onder BOURSE. — [ 11. n.] , z. V. a. bourse
à berger, z. onder BOUIISE.
Bouvsieaut, m. (vecklw. van bourse, maar
in dien zin verouderd) Beursje n. — Spaarpotje n.,
overgegad rd sommetje geld.
Boursier, m. Student m., die op eene beurs
studeert. — Beursbezoeker m. — BoUSIER m.,
-IERE, f. Beurzenmaker In., -maakster t. (nu in
dien zin weinig gebruikt). — plij of zij, die de beurs
houdt, (le 'uitgaven doet, kashouder us.. -houdster f.
Boursiller, v. n. (fain.) Geld uitleggen, onder
elkander een potje of beursje snaken, om deze of
gene uitgave te bestrijden. — Sparen, pollen, spaarpenningen verzamelen.
5 Boursilleur, m. Potter, schraper m.
Boursillon, -f- Boursin, m. (verklw. van
bourse) Beursje n.
Boursin, m., z. BOUSIN.
Bourso« of Bourseron, m. (verklw. van
bourse) Horlogie-zakje. (Men zegt nu liever gousset). — Vroeger ook geldbeurs f.
5 Boiirsouflade, i., `.,welling, z. ENFLURE.
Gezwollenheid van stijl, z. BOURSOUFLAGE en ENFLURE. — Belagchelijke ijdelheid f.
Boursonflage, m. Zwelling f. Het woorol
wordt enkel fig. van den stijl gebruikt: Un style
plein de b-, een stijl vol gezwollenheid, hoogti-ravendhQid, bombast.
Boursouflé, e, adj. (en part. passé van boursoufier) Gezwollen, opgezet: Visage b-. — (fig. et
fain.) Style b-, gezwollen, hoogdravende stijl. —
[Méd.] Met zwellingen behebd. — Ook als subst.:
(fain.) C'est an gros b-, 't is een groote dikbek.
Boursoaiileiuent, m. [Chum.] Uitzetting I.,
vermeerdering van volumen of omvang, hetzij door
warmte, door gisting of door gasontwikkeling. —
[lYléd.], z. P1EUMATOSE.

Boursoufler, v. a. Doen opzwellen, gezwollen.
maken (alleen van 't vleesch of de huid gebruikelz,,k)
Une fluxion lui a boursoufle le visage, eerre zin,
king heeft zin aanpezigt doen opzwellen. — (fig.)
L'orgueil et Ie pédantisme boursoutlent les sots,
de hoogmoed en de verwaandheid doen de zotten opzwellen. — SE BOURSOUFLER, C. pr. Gezwollen worden, zich uitzetten: La sulfate de sonde se hour
soufle par la cbaleur, de zwavelzure soda zet zich
uit door de macrnte.
Boiirsonflhire, f. Zwelling, opgezwollenheid f.
(van 't gezipt, von de huid); — gezwollenheid, hoog
stijl). — [ Med.], Z. BOUF--draenhif.(v
FISSURE.

Boiirsou lus, m. p1. [Ft. n.] Naam der tetra(lonen (viertandem of stekelbuiken) en diodoness
(tweetanden of e! elvisschen), omdat deze vessclwiz
zich als bollen kunnen doen opzwellen.
Bourut, adj. ni.. z. BOURRU (VIN).
Bousage, m. [Tech.] Behandeling van 't ge
doek in 't rnestbad, in 't zemelbad of wel in-betn
een zout, dat in den handel sel pour b- of sel a
bouser heet.
Bousard, m. [Vinci] tVeeke hertendrek m.
BBoulsearle, f. [1-1. n.] 1Vaam, dien de grijze
bastaard-nachtegaal in Provence draagt.
Boiiseuler, V. a. 't Onderst boven werpen, in
de war gooijen, overhoop srnijten: On a bouscule,
tots mes livres, men heeft al mijne boeken door
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elkander geworpen. — Van alle kanten dringen en,
stooten: La foule nous bouscula d'une horrible
manière, de menigte drong en stiet ons op eerie
vreeselijke wijze. — SE BOUSCULER, v. pr. Elkander
dringen en stooten.
Boerse, f. Koedrek ni,
Bowser, V. a. [Agric.] Den vloer eener schncur
met een mengsel van aarde en koedrek maken.
Bousier, m. of Bomzier, [[J. n.] Mestkever
m. (ook fou ille-mende ge/teeter).
Bouusillage, m. [Tech.] Mengsel n. van stroo
en leen voor scheimuren, /eenkalk m. — ( fig.)
slecht werk, knoeiwerk, broddelwerk, leurwerk n.,
knocijee j, broddelarij, lapzalverij f., geknoei n.
Housiller, V. a. Met leenekalk bouwen of metselen. — BOUS1LLER, v. a. (fig.) Verknoeien, ver
bousille tout ce qu'il fait,-brodeln,vht:I1
hij verknoeit al, wat hij doet.
Bousille:ir, nL, -ease, f. Wie met leemlealn
metselt of bouwt; — ( fig. et fain.) Knoeijer, brod(lelaar m., knoeister, broddelaarster f.
Bonsin of Bouzin, m. [Tech.] Zachte oppei-vlakte van den hardsteen, steenbast m., steen
l ,Tst f. — [Econ.] Slechte turfsoort f. — Sponzig,
rrrzzuiver ijs n. — ( fan. et pop.) Geraas, geschreeuw,
woest leven n. — Plaats f. der ontucht.
Bo-asingot, m. Zeemanshoed, zuidwester m.
— Naam, sedert 1831) in Frankrijk gegeven aan
es nige menschen, die zich onderschei%Iden door zon
overdreven demokratische ge--derlingk
voelens. — Botisingoterie, f. Leer f., gevoelens n. pl. van die menschen; — hunne vergader
vergadering f.
-plats,
Bousgaer, V. n. [Mar.] Een' luijen matroos
of een' nieuweling met geweld doen werken.
t Bousquer, v. n. [Mar.] Op een schip plea?deren.
Bonssard of Hareng a la bourse, m.
[H:. n.] Haring m., diepas zijne kuit heeft geschoten.
Bousseoti, m. (pr. bou-cou) [Mar.] In de haves
der Middellandse/te zee hetzelfde als poulie,takel.
Botisserade, Bousserole, f., z. ARBOUSIE;t.
Bonssoir, m. [Mar.] , z. EOSSOIR.
Boussole, f. [Mar.] Kompas, zeekompas n.,
streekwijzer m. ; kompasnaald, magneetnaald t.;
kompasdoos f. B- alfalée, gedraaid kompas.— [Phys.]
B- a cadran, zonnekompas, zonnewijzer. — [Astr.]
Kompas, naam van een zuidelijk sterrebeeld. — ( fig.)
(maids, leidsman, bestuurder m., voorbeeld, rigtsnoer,
modél n.: Vos conseils me serviront de b-, uwe
raadgevingen zullen mij ten rigtsnoer, ten gids ver
-strekn.
Boustrophédon, ni. Vorenschrift n., het afsisselend refits- en linksloopend schrift (zoo ge/teeten, omdat de regels daarbij op elkander volgden, gelijk men cle ploegossen inent bij het trekken der
voren. — Ook als adj.: Une inscription boustrophédone, een opschrift in vorenschrift.
Bousure, f. [Tech.] Witkokers-loog f. (der
mricnters en goudsmeden) .
Bont, m. Laatstepunt der lengte-uitgebreidheid,
eind, einde, uiterste, top, tip m., punt f., uiteinde n.:
Le b- dune lance, d'une perche, d'un baton, het
einde van eene lans, van eersen staak, van eenen stok.
Le b- du nez, des doigts, de top of tip van den
neus, van de vingers. Le b- de l'oreille, de lel
van 't oor. Le b- d'une allée, d'un jardin, d'une
°rille, het einde, uiteinde van eene laan, van een'
tuin, van eene stad. Les deux b-s de la table, de
beide einden van de tafel. Le baat b-, het boven- of
oppereind, de eereplaats, de hoogerhand f., in tegen
Le bas b-, het lagereind, de lagerhand.-stelingm
(fig.) Tenir Ie 1180t b-, invloed uitoe fenen, het meest
te zeggen hebben (in een gezelschap, vergadering enz.)
A l'autre b- de la ville, aan 't andere einde der
stad. Au b- du monde, aan 't einde der wereld;
(bij vergrooting) in een afgelegen hoek, veraf. —
Einde n. (met betrekking tot den duur), afloop m.,
verloop n. Au b- de la semaine, de la quinzaine,
du muis, de l'an, aan 't einde, na verloop van de
week, de veertien dagen, de maand, het jaar. Ce fermier est au b- de son bail, de huurtijd van dien
pachter is ten einde, is verstreken. C'est de bon
(trap, vous n'en verrez pas Ie b-, dat is goed laken,
glij zult het nooit verslijten ('t is onverslijtbaar) . Le
b- dun sermon, d'un récit, het einde van eene preek,
een verhaal. Etre au b- de son travail, zin werk
ten einde (af) hebben. (fig.) 11 est au b- de ses écus,

BOUT.

211

hid heeft al zijn geld verleerd; hij is radeloos. II est
au b- de ses désirs, al zijne begeerten zijn vervuld.
— Einde n., kant m., zijde f.: Le juge prit le criminel par tous les b-, de regter tastte den mnisdadd-iger van alle kanten of zijden aan. (fig.) On ne
s5. it par . quel b- le prendre, men weet niet van
welke zijde men hem moet aanvatten, hoe men 't
fleet hem moet aanleggen. — Eind, eindje, stuk,
stukje, stompje n.: Un b- de bougie, de chandelle,
een eindje of stompje kaars; Un b- de corde, de
ficelle, de ruban, een eindje of stukje touw, bindgaren lint. Somtjjds ook voor een gedeelte van iets,
slat uitzijn' aard niet deelbaar is: Je n'aientendu
qu'un b- de sermon, de masse, ik heb maar een
eindje, stukje, gedeelte van de preek, van de m-is
gehoord. — — Wat aan 't einde van een voorwerp
aangevoegd wordt tot versterking, be/deeding enz.:
beslag, plaatje n., oorband m.: Le b- d'un parapluis,
d'une canne, 't beslag van een regenscheren, van
een' rotting; Le b- d' un affut, het staartbeslag van
een q/fuit; Le b- d'un fourreau, de oorband of 't
beslag eener scheede. Le b- de fleuret, de léderen
knop op een schermdegen. Un baton à deux b-s.
een aan beide einden beslagen stok. Zoo ook zegt
men: Des b-s de manches, voormouwen, morsmouwee; Des b-s de souliers, Des b- de bas, voorstuk
aan schoenen, aan kousen, waar die afgesleten-ken
zijn. — Ook gebruikt men 't van een geheel, om
daarvan de b)jzondere kleinheid of kortheid aan te
(luiden: Un L- de lettre, een zeer korte brief; I1
n'a qu'un petit b- de role dans cette pièce, hij
heeft maar eerie zeer korte, onbeduidende rol in dit
stuk. (iron.) Un b- d'homme, un petit b- d'homme,
een klein manneke, ventje n., een dreumes, kriel m.,
aardmannetje D. — Des b-s d'aile, vleugelspitsen
(als spijs); — boutjes (schrijfpennen). — Le b- de
la mamelle, du téton, du sein, de tepel m.: L'enfant n'a pas encore peis le b- de la mamelle, of
enkel le b-, het kind heeft nog de borst niet gevat; Ella n'a pas de b-, zij heeft geen' (behoorlijken)
tepel. — [Cath.] Service du b- de l'an, of enkel *Bde l'an, z, onder AN. — [Plum.] B-s de queue,
staartvederen van den strceisvogel. — [ Sere.] Bde clef, boveneinde van de sleutelschacht, waaraan de baard zit. — [Tech.] B- dor, B- d'argent,
goudstaafje, zilverstaafje, dat voor de trekplaat
bestemd is. — [ Mar.] Vooreind n., voorsteven m.
B- de bondage, eind van eerie plank. B-s de corde,
daggen, touweinden, middelmatige touwen; Des b-s
de vieux cable, worsten van oud touw. B- de vergue, nok f. der ra. B- de beaupré, uitsteker m. Avoir
vent de b-, tegenwind hebben. Aller b- au vent,
met tegenwind zeilen, Donner le b- á terre a son
vaisseau, regt op 't land aanhouden. Aborder de
b- au corps, met alle man enteren. Le canon est a
b- de brague, het kanon is stijf in de broeking. Filer
le cable par le b-, het touw laten slippen. Filer Ie
cieble b- pour b-, het touw op zijn eind, uitsteken —
(Loc. fly. et farn.) On y touche du b- du doigt, men
kan 'í met de handen grijpen, de zaak is op 't punt
oen te gebeuren. I1 dit, promet cela du b- des lèvres,
hij zegt, belooft dat met den mond, maar 't hart
heeft er geen deel aan, hij meent het niet. Prier du
b- des Ièvres, zonder aandacht, werktuigelijk bidden. J'ai son nom sur le b- de la langue, zijn naam
speelt mij op de tong. Ce mot est resté au b- de
ma plume, dat woord is in mijne pen gebleven: ik
heb het bij vergissing overgeslagen. Ce mot sent
présenté au b- de ma plume, dat woord vloeide
mij van zelf uit de pen. Recherchons le b- de
noire fusée, laat ons weér tot de hoofdzaak komen;
om weder tot ons onderwerp terg te keeren. Vous
n'êtes pas an li-, gij zijt nog niet aan 't eind; wij
zijn er nog niet: 'k heb u nog meer te zeggen, te
laten zien, enz. Au b- du compte, per slot van rékening; alles wel overwogen. Jusqu' au b-, tot aan
't einde, ten einde toe, geheel en al, volslagen, ten
volle: Vous avez été génereux, soyez Ie jusqu' an
b-, gif zijt edelenoedig geweest, wees het ten volle.
Si! a mille francs de cette succession, eest le bdu monde, zoo hij duizend francs van die erfenis
krijgt, zal 't op zijn hoogst zijn (zal 't hoop en al
zijn). II a 10,001) francs de rente et hale au b-, hij
heeft 10,000 francs rente en nog wat daarboven.
(Deze zeqswijze is verouderd.) — (Prov.) Rire du
b- de ses dents, gedwongen lage/ten. Savoir une
chose sur Ie b- du doigt, iets op zijn duienpjeweten. Montrer le (un) b- de l'oreille, zich zelven
;

24 2

B©UTEILLE.

--

BOUT-A-BOUT

(zijne bedoelingen-) op de eene of andere wijze ver-

Avoir (tenir) le bon b- par clevers soi, aan
't beste eind zijn; een zeker pand bezitten. Ne donnor une chose que p ar le bon b-, iets alleen op
voordeelige voorwaarden afstaan; ook: iets niet dan
met weerzin afstaan. Il ne l'aura que par le bon
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b-, hij zal 't niet krjren dan met groote opofferinq
(of 't zal hem veel kosten). Prencire une affaire par
le bon b-, eene zaak bg 't repte eind aanvatten.
Avoir de in peine P joindre les deux b-s, moeite
hebben, om met zijne inkomsten rond te komen.
Bruler la chandelle par les deux b-s, de kaars aan
beide einden te eetijk opsteken: zijn goed op ver
wijzen naar (Ie maan helpen. Economie-schilend
ale b-s de chandelles, zuinigheid op nietige dingen;
Etre ménager cle b-s de chandelles, een' zwavelstok
in vieren breken: slechts in kleinigheden zuinig zijn.
Au b- le b-, 't moet maar duren, zoo lang als 't kan;
als alles op is, is 't koken gedaan . Au b- de l'aune
faut le drap, z. AUNE. Au b- du fossé la culbute,
't mag gaan, zoo 't wil; wie dan leeft, die dan zorgt.
Etre an b- de son roulet (rouleau), of de son latin,
niet meer weten wat men doen of zeggen zal; ten
einde raad zijn. N'é1re pas au b-, nog niet ten einde
zijn: nog meer te hooren, te zien, te doen hebben;
nog andere zwarigheden, teleurstellingen enz. te ver
hebben — 11 faut finir par un b-, sterven-duren
moet men toch; er komt eens een einde aan. — a
BOUT, loc. adv.: Etre à b-, ten einde raad zijn, niets
.neer hebben; — zijn geduld verliezen, boos, toornig
mor den; — uitgeput zijn. Ce cheval est a 1i-, dat
paard is afgewerkt. Mett.re (pousser) qn. a b-,
iemand tot het uiterste drijven; iemand pal zetten,
in de engte drijven, tot bekentenis noodzaken; —
iemands geduld uitputten, zin geduld rnisbruiken,
hem toornig maken. — à BOUT Dc, loc. prcip.: Etre
a l)- de voie, geen raad meer weten. Venir a In
lnn dessein, d'une entreprise, in een plan, eerie
onderneming slagen. Venir á b- de faire une chose,
iets tot stand brengen: Ii

est venu à In de l'épouwer, het is hens gelukt haar te trouwen. Venir a Iitune chose, het einde van iets vinden: I1 est venu
^a b- de son argent, zijn geld is op. Venir à b- de
qn., iemands tegenstand overwinnen, hem tot rede
brengen, hem volgzaam maken: A tout bout de
champ, elk oogenblik, bij elke gelegenheid: I1 redit
la même chose a tout b- de champ. — à BOUT PQllTANT, loc. adv. Van zeer nabij (op iemand schie-

ten) . -- BOUT Pl BOUT, het eerie eind aan 't andere:
Coudre deux bandes de toile In à b-, twee strooken linnen met de einden aan elkander naaien.
Tuyaux assemblés In b. b-, aan de einden vereenigde pigpen of buizen. Le chemin qu'il fait tous
les jours en se promenant, mis In a b-, donnerait
au In de l'an plus de cinq cents lieues, de weg,
then hij eiken dag al wandelend aflegt, zou, bijeen
genomen, in een jaar meer dan 00 uren bedragen.
DE BOUT EN BOUT, beter DUN BOUT P L'AUTRE, loc.
adv. Van 't eetre eind tot het andere, van 't begin
tot het einde: I1 a voyagé dun In du monde a
l'autre, hij heeft de wereld van 't eene tot het anrre einde doorreisd. I1 nous a conté l'affaire dun
b- á l'autre, hij heeft ons (Ie zaak van 't begin tot
liet einde, van 4 tot Z verteld.
Bout-It-bout, m. [Mar.] Naam van ver •sehei-dene aan elkander verbonden einden touw.
Boutade, f. Snelle, wonderlijke inval m.,
vreemde kuur of gril, vlaag, nuk f. Il ne travaille
que par b-s, hij werkt enkel bij vlagen, naar luim.
Il est sujet a des b-s très-désagréables, hij heeft
zeer onaardige grillen of nukken. — [Mus.] Stukje n.,
-uit de oogenblikkeli^ke luim des spelers voortgeoloeid. — [Danse] Klein ballét n., dat onvoorbereid of schijnbaar voor de vuist wordt uitgevoerd,

Boutarot, m. [Bot.] , z. v. a. COULEMELLE.

Boutasse, f. [Mar.] Dekboord n, der apostts-

knieën op de galeijen.

Bouwt- avant, m. [Sal.] Opzigter over 't zout meten, zoutmeter m. (Plur. Des bouts-avant.)
Bout - dehor s, 111. z. BOUTE - DEHORS.
Bout de peten, Bout de tabas, m. [Bot.]

Volksnamen van 't anijszaad in Fransch Guiana.—

BOUT DE PET UN,

in. [H. n.] Viervingerige teekBout-de-quièvre , in. [Pêche] Gaffelnet n.
(Plur. Des b-s-de-quièvre.)
Boute, f. [Mar.] Groot watervat n., legger m.;—

eter m., zekere vogel.

balie, tobbe f. — Lederen wijnvat n. — Naam der
tabaksvaten, ook der kaviaar-vaten , in Guyenne.
Bouté, e; adj. [Man.] Cheval b-, paard n. met
rente schenkels.
Bonte-i, -port, z. BOUT-à-PORT.
Bouteau, m. [Pèche] , z. BOUT-DE-QUIEYRE.

Boute- charge, m. [frill.] Trompetsein n. voor
de ruiterij om den last op de paarden te leggen.
Boute- dehors, Booit-dehors of Bontehors, m. [Mar.] Spier f., — oplanger m., spaak f.,
wrijfhout n. it- de beaupré , kluifhout n.; B- de
bonneltes, lijzeilspieren; B- de tapecul, Papegaai stok m. Pousser et rentrer les b-, ljzilspieren uit
invoeren. — Stang f. tot het opzetten der ezels-en
marsen; — brandhaak m.
-hofden
Boute - de - lof, m., z. BOUTE - LOF.

Boutée , f. [Arch.] Schoormuur , looppilaar ,
zwalp m. — [Cart.] Faire la b-, de kaarten rangschikken en tot spellen verzamelen.
Boute-en-train, m. [Oisel.] Vogeltje n. , dat
de andere vogeltjes aan 't zingen helpt. — [H. n.]
Volksnaam van den kleinen vlasvink (linotte siserin). — [Man.] Proefhengst m. (die in eerie stoeterij
de merriën verhit). — (lam.) C'est le boute-en-train
de la compagnie, hij is de vreugdebrenger, vrolijkmaker , hij brengt in 't gezelschap de vrolijkheid
aan, hij maakt de anderen aan den gang. — (fain.
et comiq.) Elke liefdeprikkel m. (Plur. Des boute-

en-train.)

Boute -feu, m. [Mil.] Lontstok m.; — konstabel ni., die den lontstok aanleide.— Brandstichter m.;

— (fig.) stokebrand, twiststoker, roervink, oproer -

maker m. (Plur. Des boute-feu.)
Boute -haehe, f. [Tech.] Gaffel m., ijzeren
vork met twee of drie punten. (Plur. Des boutehaches.)
Boute -hors , m. Voormalig kaartspel n. ,
waarbij men elkander uit het spel zocht te drijven.
— (fig. et fait.)

Its jouent au b-, zij zoeken elkadr

uit den zadel te ligten, te onderkruipen, een beentje te ligten. -- I1 a du b-, hij heeft een goed mond
hij drukt zich vaardig en gemakkelijk uit. ---stuk,

[Mar.] , z . BOUTE-DEHORS

.

Bouteillage, m. [Ails. jur.] liegt n. op de
dranken; flesschengeld n.; — in Engeland de regten
op inkoinenden wijn.
Bouteillan, m. [Vign.] Druif f. van Provence.
Bouteille, f. Flesch, bottel, inzonderheid wijn
B- de verre, de terne, de grès, de cuir,-fresch.
glazen, aarden, steenen, léderen tlesch. B- ronde,
carrée, plate, ronde, vierkante, platte flesch. Bcassée, fèlée, gebroken, gebarsten flesch. B- houethic, coiffée, débouchée, décoiffée, gekurkte, toegebonden, ontkurkte, ontbonden flesch. Le col, Ie
ventre, le cul de la b-, cie hals, de buik, (Ie zielvan de flesch. Rincer des b-s , flesschen spoelen.
Mettre, Tirer du vin en 1)-s, wijn bottelen. — (fig.
et. fain.) N'avoir tien vu que par le trou d'une b-,
nog niets van de wereld -weten, geenerlei ondervin ding hebben, pas komen k ij ken. C'est la In it l'encre,
(lat is eene zeer duistere, verwarde, ingewikkelde
zaak. (Loc. prov.) C'est de la misère en b-s, dat
boutade f.
f Boutadeaux, -euse, adj. Grillig, luimig, is blinkende armoede. Boucher la b-, iets na liet
drinken gebruiken, om den reuk van den drank te
'ip eozinnig.
Bouta ;e, in. Plaats op een houtvlot, waarde verdrijven. I1 est dans lab-, hij weet van 't geheim,
hij is ingewijd. — t Il a été nourri dans une b-,
bestuurder zich ophoudt.
Boutane, f. [Cim.] Cyprisch katoen n. ; eerie hij is nooit van huis geweest, is zonder ervaring.
soortgelijke, vroeger te 1VTonlpellier gemaakte stof. Faire une b-, eeoc fout begaan, een' bok schieten.
Boutant, adj. m., z. AIIO-BOUTANT, PILIER- Porter les b-s, langzaam en voorzigtig loopei. lieBOUTANT , in welke woorden het alleen voorkomt. venous it nos b-s (a nos moutons) , om wear o1)
Bout-à-port of Boute -à-port, m. Ambte- ons onderwerp, tot de zaak te komen. — Flesch.naar m., belast met de aanwijzing van de ligplaats vol f.: Line b- de vin, de bière, eerie flesch wijn,
bier. Boire, eider une b-, eerie flesch wijn drinken.
Par schepen in de havens, havenmeester m.
Bouitargue, f. [Cuffs.] B o t a r g a f., ingelegde Aimer -la b-, van den wijn houden, gaarne in 't
glaasje kijken, een drinkebroer zijn. Payer b-, zijn
r!ezo25ten vischkuit f., naar° kaviaar geipkende.
-

BOITTEILLER

gelag betalen. — Bel, f., bobbel m., blaasje n. van
een opborrelend vocht. (Men zegt in dien zin liever
bulle.) — [Natat.] B-s de calebasse, kalebas/lesschen, twee uitgeholde pompoenen onder de okseles
van hen , die leeres zwemmen. — [H. n.] Honigblaasje in 't ligchaam der bijen. — [Mar.] Galerij f.,
galjoen n. Fausses b-s, boze galerfjen. — [Phys.]
B- de Lea-de, Leydsche flescli (bij de elektriseermachine.) — Verr.] B- a barbe, snijglas, baardit l'encre of Encriers a fleurs,
glas n.— [Bot.]
naamen van Benige zwamsoorlen, die bij. 't oud wordeena vervloeien en dan naar inkt gel.7jken'.
-- Bouteiller, v. n. Bellen of waterblazen vormen (z. o. goden);—Bouteiller, m., z. BOUTILL1ER.
Bouteillerie, f. Plaats, waar men de flesschenn.
bewaart, [lesschenhok H. , flesschenkast f. — Flesschenhandel m.; — flesschenmakerij f., z. VERBERIE.
Bouteillette , f. (verklw. van bouteille)
Fteschje n., flacon m.
Boute-lof of Boute-de-lof, m. [Mar.] Botteloef f., loefhouder ni., eene soort van spier om 't
fokkezeil uit te zetten.
Bouter, v.a. Oud woord, dat mettre, zetten, leggen enz., ook pousser, germer, uitspruiten, ontkie-men, beteekende en voornamelijk in zeetaal zich heeft
staande gehouden: B- a l'eau, eene schuit booroen,
voortduwen; B- au large, in zee steken of : t ruime
sop kiezen; B- a Iof, bij den wind km,i-en of zeilen. Ook
in de zanzengesteldewoorden: Loute-en-train. boutefeu, boute-Belle, boute-dehors enz., z. diewaoorden.
— (pop.) Boutez le la! leg of zet het daar! Boutezvous la! zet of plaats u daar! Boutez dessus! dek
u! — [Chas.] B- (liever Lancer) la bête, het wild
opstooten — [Éping•.] B- les épingles, de spelden.
óp 't papier steken. — [Corroy.] B- les cuirs, de
)luiden met het schrapmes van het nog daaraan zittend vleesch ontdoen. LCom.] Les vips de ce erft
Bont sujuts à b-, de wijnen van dat gewas worden
ligt dik of taai.
:

—

Boiitereaia, m., z. BOUTEROT.

Bouterolle, f. Oorband m., metalen beslag aan
de punt eener degenschede.— [Tech.] Graveerijzer n.,
verstaald stift f. of stampel m. der juweliers, der sta
om aan verschillende voor -lenkopmarsz.,
eens holle, dan bolle vormen te geven; —-werpnu
insnzjding of opening in den baard eens sleutels,
als ook het slotboogje, dat door die opening gaat;
— het sterke einde aan den geweertrekker.
Bouterot of Boutereaii, m. [Tech.] Stempel m. der speldemakers ter vorming en aanhechting
van den speldeknop.
Boiiteroue, f. [Tech.] Kantsteen, hoekpaal m.,
ter beveiliging van de deurstijlen en hoeken der gebouwen teren de raderen van de rijtuigen. (Plur.
Des boute-roues.)
Boutesacque, f. [Pëche] Staak m. om een
Boute-Belle, in. [Mil.] Trompetsein n. tot opzitten. Sonner le b-, het sein tot opzitten blazen.
(Plur. Des boute-selle.)
S Boute-toet-euire, m. (bas) Doorbrenger,
C'est un b-, hij jaagt alles door de keel. (Plur. bes
boute-tout-cuire.)
Bootesse, f. [Tech.] Werkvrouw, die de
uitgezet net te steunen.

spelden in de fabriek op 't papier steekt, speldensteekster f.
Bouteux, m. Groot schepnet, n. voor de kreejten.vangst; —z. v. a. bout- de-quièvre.
Bonitillerie, f. Schenkersanzbt n.
Boutillier,, m. Schenker, opperschenker m.
aan hoven , opzigter m. over den tafelwijn van
Epen' vorst.
Boutiquage , m. (fain. et iron.) Winkelnérinne f.
Boutique, f. Winkel m.; kraam f. B- bies garate (fournie), bleu achalandée, wel voorziene, wel
beklante winkel. Garcon, rille de b-, winkelbediende
m., winkeljuffer f. Tcnir, Avoir, h-, winkel doen. Lever (Ouvrir, Se mettre en) b-, een' winkel opzetten.
(/41.) Je ne lève point lh- de philosophie. • ik qee f
mj niet voor wijsmeer uit, ik beroem mij niet op
un'sbegeerte. Fermer b-, den winkel sluiten; den
handel vaarwel zeggen. Monter, Dresser les b -, de
kramen opslaan (op eene kermis) : Démonter les
h-', de kramen afbreken. Fond d'une b- , achtergrond m. , diepst gedeelte van een' winkel. Fonds
de b-, de gezamentl yke winkelvoorraad m. Arrière
b-. achterwinkel m., magazijn n. achter den win-
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kel. (..4nc. loc. prov.) Prendre garde a la b- , op
zjjne zaken letten, op zijn tellen passen. (fig. et pop.)
Cela vient (sort, part) de la b- dun tel, dat heeft
die of die verzonnen, dat ie uit zijne fabrijk (steeds
in kwaden zin genomen). Cela sort de la b- de
satan , dat is snoode laster. Queue b- ! wat ver
wat wanordelijk huishouden! C'est un-wardebol!
courtaud de b- , hij verstaat buiten zijn vak niet
hel minste. (Prov.) Faire de son corps une b- d'apothicaire, van zijn lijf een' apothekerswinkel maken,
te veelgeneesmiddelen gebruiken. Adieu la b-! daar

ligt de l!
oé de zaak valt in duigen, 't is alles uit!
— Gezamentljke winkelwaren f. pl. , warenvoorraad in.: Combien vaut toute sa b-, hoeveel is zijn
gansche winkel waard? — Werkplaats f.: La b- du
menuisier, de schrijnwerkerswinkel. -- Mars f. van
een'rondloopend' kramer.- -Gezamenlijk gereedschap
n. van een' ambachtsman: Avoir une b-de menuisier
cbez soi , een stel schrijnwerkers-gereedschap bij
zich hebben. — [ Pèche Schuit met eene vischkaar,
vischkoopersschuit f.; de vischkaar f. zelve — (iron.)
B- d'honneur, bordeel n.
Boutiquier, m., -ière, f. Winkelier, winkel
kramer m.; winkelierster, winkelhoudster.-houder,
(Doorgaans minachtend van de kleinere winkeliers
gebézigd.)
Boutis, m. [Chas.] Door de wilde zwijnen cp gewoelde plaats f.
Boutisse, f. [Macon.] Streksteen m., overlonijs
aangebragte steen, zoodat alleen zijne breedte e
den dag kont. Bien zegt ook adj.: Pierre boutisse.
- IET BOUTISSE, adj. [Tech.] Streks.
Boutoi, m. [Bias.] Spits f. van den zwfjnssnuit,
als olie van een ander email is dan de kop.
Boutoir of Butoir, m. [Tecb.1 Veegmes n.
der hoefsmeden; — stootmes o f schaa fi,Jzer der leerlooijers. - [ Chas.] Snuit ns. van het wilde zwin
en, bij uitbreiding, van alle soortgelijke snuiten —
(fi g.) Coup de b-, steek, zet m., beleedigend woord,
bitse uitval m.
Boogton, m. [Bot.] Knop m., bot f., oog n. B- it
fleur of it fruit, bloesem of vruchtknop. - ( fig.)
Uitbotting f., rond huidgezwelletje n. , puist, peukel f., knobbel m., vin f. B- de vaccine, pok f. -[Vétér.] Wormgezwel n. , wm inbuil f. — [Anat.]
B- o f Bout du sein, tépel m. — BOUTON, ni. Knoop ni.
(van een kleed) Faire les b-, de knoopen vast maken, hen in de knoopsgaten of de tussen steken.
( Loc. prov.) Je n'en donnerais pas un b-, ' k wit
er geen speldeknop voor geven. L'entreprise na
tenu quit un b-, de onderneming hing slechts aaneen
haar. Sa robe (sa soutane) ne tient quit un b-, h#
staat op het pu nt om zijn beroep, zjjne betrekking,
voor iets anders te laten varen. Mettre le b- Naut,
een moe elfijk te volgen voorbeeld geven. Se mettre
le b- biënhaut. de snaren hoog spannen; van gouden bergen droomen. Serrer le b- it qn., b# iemand
sterk op iets aandringen. -- [Tech.] Naam van allerlei dingen, die meer of min den vorm van een'
knop of knoop hebben. B- de tiroir, de couvercle,
de serrure, de ierrou, de porte , knop (als handvatsel) van eene lade, van een deksel, van een slot,
van een' grendel, van eene deur.— Afgeronde punt f.,
knol) van een schaarblad. — B- d'une arme it feu,
mikkno) m., vizierkorrel f. op een vuurwapen. —
[Artill.] B - d'écouvillon, knop van den wisscher. Bde culasse, druif f. van 't bodemstuk (eens kanons) .
B- de mire, mikknoop. — Drap.] Nop f. van 't laken. — [Orfèvr. [ Goud of zilverkorrel f., ter toetsing van 't allooi dier metalen. -- [ Luth.] Schroef
of pin f. ter aanhaling van de snaren.; — houten
knol), waaraan de staart der viool gehecht is. —
[Chir.] B- de feu, brandijzer (ook cautère actuel
ge/weten). B- pour 1'opération de la taille, steenlepel m. — [ Mar.] Schildknoop, groote knoop aan 't
einde van een touw, klos van een' wisscher. B- de
gaffe, druiff f.— [Man.] B- de la bride, teugelknoop.
Mettre un cheval sous Ie b-, een paard den teugel
verkorten. — [ Bot.] B- noir, de gewone belladonna of
wolfkers f. B- dor, B- d'argent, goudknop, zilver
verscheidenheid des ranonkels, met dubbele-knop,
bloemen. B- de culotte, witte radijs f. B- rouge, judasboomn in. B- de sureau, judas-omen.— [ 11. n.]
B- (of Boule) de roer, zeekogel m., eene soort van
zeeegel. B- rouge, Pharao's slak. B- terrestre, ron
pandslak. B- de rose, rozeknop, eene blaasslak.-de
B- de la Chine, gevlekte trochiliet of gedraaide slak.
— [Face.] Kruin van een' boom: L'oiseau branche
,

-

-

-

,
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et prend le b-, de voegel zet zich op den top des I ROUSE . — Boiizer, v. a., z. BoIsER. - Bou.
tine, f., z. BOUSIN.
I3oazier, m ; z. P,OtiSSER.
Boutonne , e, adj. (en part passé van bouBoozy , m. [Corn ] Soort van rooden chanstonner) Diet-, toecleknoopt: Habit b-, Chemise b-e.
—(fig. et fa m.) C'est un Lonlnme toejours b-, hij pagne -wijn m.
Bovine, adj.: Race Ti-, rundergeslacht. Bétes
is een heheimzinnir,, achterhoudend potd'igt mensch.
— Puistii, vol puisten of peukels: Visage b-. — 1h-s, runderen. — Affection Ti-, runderkwaal f., die
midden
een
het
door eene bijzondere soort van worm in 't onder
[Blas.] Fleur b-e, bloem, waarvan
-huidsce
ander email dan 't overige heeft.
celweefsel wordt te weeg gebragt.
Boiitonneinent, m. [Hort.] Het knoppen zetBoviste of Lycoperdon, in . [Bot.] Wolfsbooms neder..
,

ten der planten.

veest m., kampernoelje f. vol wind.

Knoopje n. — [Bot.] Breukkruid n.
Boutonnier, ni. Iinoopmaker m.; -- knoopen-

niet (l an, eene Ir fpenla.de, is lang en smal. Mes
1)-x Grient vengeance, mijn inEjewand, mijn bloed
schreeuwt om wraak. (Pr'ov. pop.) Avoir topjours
six acnes cie b-x shies, altijd eten lusten, nooit
rerzadigi zijn. Ii a failli rendre tripes et b-x, hij
heeft long en lever uitgebraakt. Airier qn. comma
sas petits b-x, veel van iemand houden, iemand in
zijne ziel liefhebben. — [Man.] Ce cheval a du Ti-,

Boxer, v. n. of Se boxer, v. yr. Boksen of
Boutonner, v. n. Knoppen, uitbotten, knop pen krijgen. — BOUTONNER, v. ca. Toeknoopen, digt- boxen, vuistvechten op engelsche wijze.
knoopen, vastknoopen, aaneen knoopen. [Mar.] BBoxenr, m. Bokser of boxer in., vuistvechter
Ia bonnette, het bijzeil vastmaken. — SE BOUTON- op .en flelsche wijze.
Boyard, m., z. BOït^RD.
EER, v. pr. Zijne knoopen vastmaken: Cet enfant
Boyar, m. (fam.) Darin m. Gros b-x, groote,
ne sait pas encore se Ti-.
Bojitonnerie, f. .knoopenmakerfj , knoopen- dikke dar-rn.en'; B-s grèles of menus, kleine of dunne
fabr k f. ; Knoopenhandel ni. ; knoopmakerswa- darmen. (fig.) Transmettre lean par an b-, het
water door eerre lederen buis leiden: Cette maison,
ren f. pl.
Bolitonnet, m. (Oud vcrklw. van bouton) vette Salle nest qu' un b-, dat huis, die zaal is

verkeoper in.

Boutonniere, f. Knoopsgat n. — [Chir.] Opération de la Ti-, insaijdingj aan de bilnaad om in
(le blaas door te dringen; ook in de pisbuis oen er
een steentje uit te holen. — [Escr.] Faire une Ti- à
(n., iemand cese mi i o f meer in Bede wond net een
scherp wapen toebrengen.

Bonitonuomnaneie, f. J noopen )ir;chelarij f.
Boastriot, m. [Tech.] Stalen stiftje f., waar

kleine holte in den stempel des speldema--nied
Ikers wordt aanppebra fit.

Bout-saignel x, m. Iet nov bloedende hals
een versch (, eslagt kalf.
-stukn.va
Bouts-rimes, m. p 1. Voo cieschreven eindrij
-

nen n. pl.; — het vaar zulke rijinwoorden gemaakt
vers. -- Bouts- eimeer, m. Wie verzen naar
zulke eindrijmen maakt.
Boutere , f. [Bot.] Stek aflegger , poot ni. ,
lot n., loot f., afgesneden tak om geplant te worden;
— het vermenigvuldigen der planten door afleggers.
— [Tech.] Wijnsteenloog f.; verdund zwavelzuur f.
(tot witkoking van zilver).
Bouturer, v. n. [Hort.] Stekken schieten, loo-

ten krijgen. BOUTURER, V. a. Of FAIRE DES BOUTUREs, afleggers maken.
-

Botivard, m. z. BOUARD.
Bouvart, m. Jonge stier in.,

Bouvarte, f. , z. V. a. AB:RETE-1,ORUF.

;1'a point de Ti-. est très-étroit de Ti-, dat paard is
diklejvig , dunlijvig, smalljvig. — [Chas.] Franc
1;-, endeldarm van 't hart. — [Fauc.] Faire Ti-, Eiar gir le b-, den vogel doen drinken. — [Mus.] B- of
( orde is Ti-, darmsnaar f. (fig. et pop.) Râcler Ie
I,-, een ellenrtig vioolspeler zijg,, krassen. — [,,\1i:.]
13- d'n.ne tranctée, elk regt gedeelte eenar looprccc^ f, 't welk de zigzac;s helpt vormen, rang, slael,
arrn m. — [Bot.] B-x du diable, sassapariïle f. op
de Antillen.
Boyaniderie, f. Darmwasscheri f., alant
waar de darmen schoon gemaakt en tot verschillend
gebruik in de kunsten bereid worden.
Boyaiidier, m. Darmsnarenmaker; darmenwasser

M.

Boyer, in., z BO - ER.
Brabanron, m. -ne, f. Brabander m., Brabandsche vrouw f. Als adj. Brabandsch. (In beide
beteekenissen liever Brabantin, -e.) — Brabangonne, f. Naam van 't belgisch volkslied; dat tij(lens den opstand in September 1830 werd gemaakt
(woorden van Jenneval, muzijk van Campenhout).
Brabaiite, f. [Corn.] Vlaamsch linnen n. van

Bou.veau, m., z. IJOUVILLON.
Bouve,nent , m. [Tech.] Kraalschaa f , lijst- vlasnoppen.

schaaf f.

Bouveret , m. [H. n.]

. 4 frikaansche bloed-

vink m.

Bouverie, f. Ossenstal m., inz. op eene open-

bare markt.

Bouverin, m. [Econ.] Ossenstal m.
Bouveron of Boiivron, in. [H. n.] Kleine

bloedvink ii.

Bouvet, en. [Tech.] Ploegschaaf f., veêrploegm.
IB- m^ le of á tourement, messing -ploerlschaa f. B-

t'emeile of it rainure, groef-ploegschaaf. Bouvet a

languette, vastploert.
Bouivette, f. [hort.] Soort van clrui f f.
Bouvier, m. , -iere , f. Ossenhoeder , ossen r'r fiver in, - hoedster, -drijfster f. --- (fig. et fam.)
C'est un vrai lï-, un gros Ti-. 't is een ruwe kerel,

Seca ongelikte beer. — BOUVIER, m. Werk, dat over
ele aderlating rler runderen handelt. [H. n.] Volks
vliegeneter of vliegenvanger (gobe-namvde
mouches) , en van den kwikstaart (la vanthère,
bergeronnette) . —[Asti.] I3odtes of beerenhoeder m.,
een noordelijk sterrebeeld. — Bouvier , en. of
Bouviere, f. Kleinste viseb vein 't karpergeslacht.
Bouvillon, m. (verklw. van boeu f) Jonge os m.,
osje n.
Bouvrenil of Bivoine, m. [H. n.] Goud vink, botvink, bloedvink m.
l oitvreux , m. [H. n.] Volksnaam van den
bloedvink in ]Veder-ivormanrlie. — vOUvitEUx, .m
pl. r Vibn.] .3loenztrossen, die zich in September
rip cte wpnstokken, vooral op die van halms, oatwikkelen.
: ouu7sa of Bouzas, m. Bedwelmende drank m.
(Ier Ecyptenaren.
---

-

-

Brabantin, e, ad.,j., z. EDAEANCON.
Brabéie , Brabé j e , m. [But.] Sch.epter°beans ni. van de Kaap de Goede Hoop.
Braby le, M. [Bot.] , z. v. a. BRABEIE; — soort
van kleine wilde pruim f.
Brae, m. [H. n.] .rl frikaasrsche hoornsnavel ni.;
— zekere visdi nl.; — Z. ook BRAQUE.
Brace, f. Voormalige overrek of mantel in.
(ook saralhalle gebeden). — [Bot.] Soort van spelt,
in Napels (Abruzzen) gekweekt.
Bracelet, ni. Armband, armring, bracelet
of brass e let m. B- de crêpe, krippen rouwband ni.
— [Tech.] Armleder n., lederen band m. om den
arm der vergulders, om zich voor kwetsuren te
beveiligen. — .Lanywerpire gerolde goud- of zilverstaaf I. — [H.. n.] Gekleurde ring m. aan den onderpoot der vogels.
Braeltelle, m., z. BRASSARD.

Bra chélytre , m. [H. n.] Roofkever, mist-

kever m.

Bracher, Braehier, v. a., z. BIASSER.
Braehère, m. z. PBASSARD.
Braclet, m., z. BRAQUE.

Brachial , e, adj. (pr. eh—k) [Anat.] Wat
tot Glen arm betrekking heeft, br a ch1 a al- Muscle
b-, armspier; ]Nerts braclsiaux, armzenuwen.
Braehié, e, adj. [Bot.] Kruisvormig, kruise-

linrs, gekruist.

Bracbbioii , m. (pr. ch=k) [H. n.] Bloempolyp f., wormn van het geslacht der dierplanten..
Brachioncose, f. (pr. ch=k) [Med.] Armgezwel n.
Braclíiopode, adj. in. (pr. eh=k) [.EI. n.]

^ rmvoeter m., weekdier met twee vleezige armen

Bouzar(1, in., z. BOUSARD. — Boaize, f., z. in plaats van voeten.

BRACIIIOPTE-RE
Brachioptère, In. (pr. ch=k) [H. n.] 1' isch m.

^rwt armvormige vinnen.

Brachiotomie, f. (pr. ch—k) [Chir.] Afzet-

--
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Braconnerie, f., z. BRACE ;rAGE.

Braconnier, in. Wilddief; strooper, jagtstroo-

ting van een' arm ; — kunst f. om den arm a f te

per m. ; — jager, die zooveel wild neêrlegt, gis hij
kan, wildvernielend jager m.

rigting, olie kunst betre ft.— Jb ael,lotomiste,m.
Wie die kunstbewerkr.^.g verrir,t, tiich daarmede in

mil.] Malienrok (soms ook van geslagen ijzer), die
vans de lenden tot halter dij reikte.

zetten. — Braehiotomique, adj. Wat die ver't bijzolzdk bezig houdt, armafzetter m.
raeJ mane, m., z. at^^AFI:^IA:1L.

flrachoceres, in. pl. (pr. cb— k) Eene van de
beide a fdeelingen der tweevle?'gelirle insecten (diptéres), tr,veevleugcligen met min of meer korte voel
andere afdeeling heet némocères, met-torien.(D

draadvormige voelsprieten.)

Brachyacantiie, adj. [Bot.] Met korte door-

iaen of stekels.

Braehyanealoptène, adj. Met zeer korte
vleugels (van vogels sprekende).
Braelhyl)iote, a(1j. Kortlevend (van vogels
spreken (ie).
Braci,ybiotique, f. Kunst om 't leven te ver
-hrten,bacpiokf.
Brachycarpe, adj. [Bot.] Met korte vruchten.
Bae hycatalectique, adj. (pr. chrk) [Litt.
one.] Gebrekkig of onvolkomen in metrum of verszoeten, een voet op 't einde te kort hebbende.
araelhyeere, . vaehyeéré, e, adj. [H. n.]

Met zeer korte horens of voelsprieten.
raclhyehorée, f. (pr. bra-cls -I;o-rd), z. miPHIBRAQUE.

,racli; chroniqzie, adj. [H. n.] Kort van

'(1u-ur, kortstondig. — [ ^isícl.] Malasfie b-, kortdure4ade, snnelverloopende ziekte,
Bra alhyelad.e, adj. [Bot.] Met korte takken
of twijgen.
Bra°aclhydaetyle, adj. [H. n.]1i-Met korte teenen.
Brachygraphe, m. en f. Snelschrijver in.,
..s r jfster 1. door verkortingen. — Ook als adj.
rebézigd: Ecriti-aill la-.

Brachygraphie, f. Snelschrijfkunst f. door
veerkortingen, verkortende schrijfkunst. — Braeïaygraphiglie, adj. Wat die kunst betreft,

bra clip graphisch.

Brachylogie, f. Kunst om zich verkort uit
te drukken, zinepreukige spreek- of schrij (trant m.;

-- af<pekorte rede f. — [Med.] Gebrek n. in de uit-

praak, bestaande in bovenmatiije kortheidd of a febrokenheid der tonnen. — firachylogique,
1,idj. twat tot die kunst, dat gebrek betrekking heeft;
kirt, ineengedrongen, beknopt. — Brachylogue, ni. Kortspreker, iemand, die zijne meening
kort uitdrukt.
rachyog'le, m. [Bot.] Sterreplant.
Rraehype, adj. [H. n.] Met korte voeten.
Braehypnée, f. (pr. ch=k) Dam- of engborstighei.d f., kortademigheid f.— iiraclhypnéigne,

o:eij. Kortademig, aamborstig.

S Braehypote, nl. [Méd.] Waanzinnige n.,
die weinig drinkt; — wie weinig en met korte
teugen drinkt, gelijk de teringladers, — 19 Braehypotie, f. Ziekte, waarin men weinig drinkt;
-- waanzinnigheid f.
Braehyptére, adj. [H. n.] Kortvleugelig.
P Imipède br-, kortvleugelige zwemvogel. — Braelhyptères, m. pl. Kortvleugeligen (insecten).
Brachysciens, in. pl. [Géogr.] Kortschadu-

wi.gen m. pl., bewoners des heden aardgordels, die
de zonnestralen meer loodregt ontvangen en daardoor eene korte schaduw geven.
Braeltystèine, f. [Bot.] Lipbloeni f. van Nieuwholland.
Braehystères, M. p1. [H. n.] Schildvleugelige

insecten.

Braehystochrone, f. [Math.] De kromme
lijn f. van. den snelsten val, een bijnaam der cgeloide. — Ook als adj. Courbe br-.
Braclhysyllabe, m. [Litt. anc.] Een uit korte
lettergrepen bestaande versvoet m.
B raehyure, adj. [H. n.] Kortstaartig. —
lraehyeires, n1. pl. Kortstaartigen m. pl., eene
von de groote a fdeelingen der schaaldieren.
Bracon, m. [H drain.] Sluisdeurdrager in.

Braconnage, nn. weleer Bravnu aerie, f.
Ii7 ilddieverj, strooperij, jagtstrooverij f.—[Féod.]
liet reit, (lat een heer op de dochters zijnervassalea had, als zij huwden.
Braconner, V. n-. Wilddieverij plegen, strewren, jagen eop verboden grond.

Braeonniëre of Bragonniè'r,
, f. [And.

Bracque, f. [Mar.], z. BRAGUE.

Bractéates, f. pl. Br a c te a ten, blikmeenten,
bolmunten, van goud- of zilverblik, met een verAccu stempel op de eene zijde. — Ook als adj.:
Moiinaie bractéate, holmunt.
Hractée of Feuille florale, f. [Bot.] B2j-

blad, dekblad n. — Bractéifère, Bractélé, e,
adj. Eén of meer zulke dekbladeren dragende.
Braetéole, f., z. BACTRÉOLE; -

weleer ook

voor windwijzer m. gebruikt.
Bradype, m. [H. n.] Luiaard, aï m.
Bradypepsie, f. [[VIéd.] Trage, zwakke, onvolkomen spijsvertéring f.
Bradypode, m. [H. n.] Langzaamgaanden m.
131., zoogdieren met loggen, tragen gang. — Iemand,
die langzaam en log van gang is.
Bradyspermatismne, m. [Méd.] Moeijelijke
zaadontlasting f.

Bragot, m. Voormalig uitvoerder der lijfstra f
fen op de galeijen, galeibeul m.
rague, Bracque of Dragee, f. [Mar.]

Broekir q f., strop m., vastsJorring van een scheepso Puit. B- de gouvernail, roerbroeking, borgstrop van
hel roer. B-s sèches, opgekorte broekings. —BRAGUE,
f. [Luth.] Deklijst f. eener luit. -- Vroeger ook rge-

bmuikt voor GAILLAIIDISE, GALANTERIE, FAvFAR0N1ADE, z. die woorden. — Weleer z. v. a . CULOTTE ,

broek f. ; — inz. de wijde broek der Galliërs, Scpthen enz. — [Any. mei.] Dat gedeelte van eene
kr jgsmansbroek sf wapenrusting, 't welk de teeldeelea moest beschermeen.

Brauer, v. n. (een woord van Rabelais) Een
wulpsch leven leiden, als vrolijk Fransje leven; —
den pronker spelen, zich grootsch voordoen langs
de straat; opsnijden, snoeven, b r a g é r e n.
Braguet, m., Bragnette, f. [Mar.] Borg m.,
borgtouw n. (dat men onder aan, de marssteng

vastmaakt. — [I.1. n.] , z. v. a. BRAQUE.
Bragiaette, f., z . BRAGliET . — Weleer z. v. a.
BRAY ETTE.

Brahmaïgoie, Brahnlanique, adj. Wat
betrekking tot (Ie godsdienst van Brahma, tot hare
aanhangers of wel tot Brahma zelven heeft, brah^nienisch.
Rrahniaïsnie, in., z. BRAHMANISME.

Brahinane , Braclhniane , Brahmne ,
Herramin, of Brahniine, m. Brahmien, Brah-

maan m., naam der hal fvergode priesters en wetrevers bij de Indiërs of Hindoes, welke de eerste
haste uitmaken.
Brahmaniquie, adj., z. BRAHMAÏQUE.
Brahmnanisnie, Brahivaïsn,e, m. Bra k -

maïsmus, Brahmismus n., de overoude godsdienst
der Indiërs, de leer der brahmienen, die een hoogste
wezen, een ongeschapen, eeuwige God erkent, onder
den naam van Para-brahma of 4tma,, welke
God de Trimoerti of Drieëenheid: Brahmá., Vischnov en Siwa of Sjiva, voortbraat.
Brai of Bray, m. I3arpuis, scheepsteer, pek n.
Brai gras, teer. Brai sec, droopy pek. — [Brass.]
Gebroken gerst f. — [Véner.] Vogelstrik m., voor
kleine vogels (uit twee stokjes en een verbindingstouwtje bestaande) .
Braie, f. Luur, kinderluur f. (Men gebruikt
vu liever lange, couche). (fog. et pop.) II en est
sorti (II s'en est tiré) les br-s nettes, hij is er
heelhuids afgekomen. — [Tech.] Plank f., waarop
ele waslichtmaker het was kneedt. — Rusthout n.,
hout op de rust van een' molen tot behoud van de
steenen. — Uitgesneden blad papier of parkement n.
op het frisket der drukpers; p erkamenten stronken
op het frisket, als dit versleten is. — [Pêclse]
Vischweer f. van palen of horden aan den oever der
zee. — [Mar.] Presenning f., zeilkleed, pekkleeá n.,
of teerlap in. om den mast, waar die door 't verchle
gaat, kous, broek f., kraag m. Braie de mat, brewking f. om de masten. — ± PRATES, f. pl. Korte broek,

onderbroek f. — [Bot.] Brains de cocu, z. v. a.
PRIMEVÈRE.
Braie, f. [Agric.] , z BRAVE
Braler, V. a., z. BRAYER.
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Brail, m. [Véner , z. BRAL.
Bralllard, e, a 9. Schreeuwend, luidruchtig,

snapziek. Doorgaans als subst. gebézigd: schreeuwer m., schreeuwster f., schreeuwleelljk m. en f.,
hij of zij, die de hebbelijkheid heeft van veel en luidruchtig te spreken.
Braille, f.[Pêche] Houten roerschop f., bij 't
zouten der haringen in gebruik. — [Econ.] van 't
graan afgezonderd kaf n.

Braillenient, m. Vervélend geschreeuw, gehinnik, geloei, gebulk, ekras, gesnater enz. (van
sommige dieren); ook het lastig luidruchtig gesnap n.
van menschen.
Brailler, V. n. (fam.) Schreeuwen, luidruchtig,
veel en ten onpas spreken. Ce n'est pas chanter,
eest br-, dat is geen zingen., 't is schreeuwen, balken. [Chas.] Le chien braille, de hond geeft eluid
zonder te blaffen — BRAILLER , V. a. [Peche] Den
haring onder 't zauten niet de roerschop omroeren.
Brailleur, m., -ease, f. Schreeuwer in.,
schreeuwster f. — Ook als adj.: Un homme br-,
.

une femme br-euse. — [Mar.] Ce cheval est br-,

dat paard is lastig door zijn gestadig gebriesch of
gehinnik.
-f- Braime, f. Onvruchtbare vrouw f.
Braimeiit, m. Gebalk n., het balken, 't geluid
des ezels. (Men zegt ook Le braire.)
Brane, f. [H. n.] Paars, jonge koe f. — Zeker

riviervisch m.

Braire, v. n. Balken (van 't geluid des - ezels
gezegd); — (fig. et fam.) Schreeuwend zinren, met
krijschende, valsche stem spreken, roepen.: Cet
homme ne chance pas, it brait, die man zingt niet,
hij balkt. Il ne sait que br-, hij kan niet dan zotteklap uitslaan. (Prov.) Un dne chargé d'or ne
laisse pas de br-, geld (rijkdom) helpt niet tegen
domheid — BRAIBE, m., z. BRAIMENT.
Brairète, f. [Bot. Een der volksnamen van
de sleutelbloem (primevere).
Braise, f. lioutskolen f. pl., houtskolengloed,
gloed n.; bakkerskolen. — (fig.) Etre sur la br -,
Avoir les pieds sur la br-, op heete kolen staan, in
't grootste ongeduld, de grootste vrees, den groot
haast verkeeren. — .[Cuffs.] Gigot à ia br -, een-sten
schapenbout, gaar gestoofd door om, ^évenden gloed.
Br- mouillée, gelardeerd en getruffeidvleesch, langzaam over gloed gaar gemaakt, onder besproeijing
met bouillon of wijn. Br ii sec , gelardeerde vleesclilapjes, over een zeer zacht vuur onder bevochtiging
met witte wijn gaar gemaakt. — (Prov.) 111'a rendu
chaud comme br -, hij heeft het hem terstond betaald gezet. Il pasee iii-dessus comme chat sur br -,
hij haast zich om er maar van af te komen (van
iemand, die maar even een onderweien, een feit
aanroert, dat hij -niet grondig of breed kan of wil
behandelen). Tomber de la poèle dans la br-, uit
de pan in 't vuur, van den wal in de sloot vallen,
van kwaad tot erger komen. Il la donné chaud
comme br-, hij heeft die jobstijding zoo maar zon
voorbereiding medegedeeld. Etre chaud comme-der
br-, een vurig gestel hebben.
Braiser, v. a. [Cuis.] Smoren, stoven, op kolen of door omg vendee gloed g aar maken.
.

)

-

Braisier, m. Doove-kolenbak m. der bakkers.
Brassière, f. [Cuis.] Kolen-komfoor n. — Koperen doofpot m. tier ba kkers, vuurwagen n.
Braisine, f. [Fabr.] Mengsel van klei en koe-

drek ter bestrjkin!1 van de steenen der vormen,
om het staal te harden enz.
Brak, m. [Corn.] Hal fgezouten haring m.
Brama of Brai nine, m.; z.,BRÂH iANE. —

1- Branie, f. [Ii . n.] , z. v. a . BREBIE .
Brainenient, m. Het schreeuwen van 't hert.
Bramier, v. n. Schreeuwen (van herten sl,re-

kende).
Brains, m. of Brauiie, f. [Bot.] :MTalabaarsehe porselein f., eene waterplant.
Bramine, m., z. BRAHMANE.

t Bran, m. (bas) Drekstof f. Bran de son,
grofste zemelen f. l,l. Bran de scie, zaagsel, zaag meel n. Bran de Judas, zomersproeten f. pl. -'t Wordt ook als gemeen woord bijwijze van tus.whenztwerpsel, gebruikt, om verachting uit te drukken: Bran de toi ! Bran de tes promesses! Bran
po ur les sergents! 'k belash je wat! 'k tel je beIo ften geen zier! De dienders kunnen voor mijn part
naar de maan loopgin.
1- Braiicades, I. pl. Galeislaaf-ketens f. pl.

BRANCHE.

Brancard, m. [Tech.] Draag zetel, draag
stoel m., draagbed n., draagbaar, berrie, draag
lamoen n. van een-beri;osaf.—Bm,
rijtuig.
Brancardier, m. (woord van Scarron) Dra
geleider m. van een' draagstoel of van eene-ger,
rosbaar.
Brance, T. Korensoort f., in Dauphiné vrij algemeen.
Branchage, m. Gezamenlijke takken m. pl.
van een' boom. —'t Gewei van een hert (door Delille
in dien zin gebruikt).
Branche, f. Tak, boomtak m. [Hort.] Br- avortée, dorre tak. Br -bourse, korte en dikke tak, die
lang en overvloedig vrucht draagt, maar geen jong
hout geeft. Br- It bouquet, korte tak van weinig
duur, aan de kernvrucictboomen ei gen. Maîtresses
br -s, hoogste takken, uit welke al de andere vort
komen. Br -brindille of brindelle, kleine, krom gekomen.
wassen tak. Br -crochet, vrachttak van den perzikboom. Br- lambourde, z. v. a. BR- á BOUQUET.
B- tirante, hoofdtak van een' leiboom. Mère br-,
moedertak, z. v. a. Br- du premier ordre of Brp rimaire, hoofdtak, oudste tak; de daaruit voort
Br- moyennes of du second ordre,-komendht
middeltakken, en de takken, door de laatsten voortg ebragt, Br- s tertiaires of du troisième ordre, kleine
takken, twjj en. Br-s à bois, houttakken (die ncch
bloesem noch vrucht geven). Br-s a fruits, vruchttakken, vruchtdragende takken. Br-s goul'mandes,
Br-s de faux bois, takken, die 't voedsel der andere tot zich nemen, zonder zelven te dragen; takken, die niet uit de besnoeiden van 't vorige jaar,
h een
uit
o f fol es,
gescholen t ^wáterlooten. Br s chi o
mislukte takken, dunne en korte takken, die hout
noch vrucht geven. Br-s veules, lange, dunne, slappe
takken, zonder eenig teeken van vruchtbaarheid.
Br-s aoíitées, takken, door de augustus-zon gehard
en tegen den winter bestand. Br-s de réserve, spaartakken, die men tusschen twee vruchttakken bij 't
snoefjen laat staan, om in 't volgend jaar, in plaats
van deze, vrucht te geven. — (Prov. et Loc. fam.)
Sauter de br- en br-, van den hak op den tak,
van den os op den ezel springen. Se prendre, sattacher aux br-s, zich b" de min noodzakelijke b#omstandigheden 'en niet bij de hoofdzaak bepalen.
S'accrocber It toutes les br-s, alle middelen zonder
onderscheid te baat nemen. I1 vaut mieux se tenir
(s'atta.cher) au gros de l'arbre qu'aux br-s, 't is
beter met den heer dan met den knecht te doen te
hebben. Etre comme 1'oiseau sur les br-s, in onzekerheid zijn, geslingerd worden. — Bij uitbreiding
van beteekenis wordt BRANCHE gebrui kt van velerlei dingen, die met de boomtakken min of meer overeenko9nst van vorm of stand hebben: Les deux br-s
du bois d'un cerf, de beide takken van 't gewei eens
herts. Chandelier, lustre it plusieurs br -s, veelarmige
kandelaar m., kerkkroon f. of kroonkandelaar m.
Les br-s d'un mors of d'une bride, de stangen f. pl.
van een paardengebit of toom. Lunettes à br-s,
bril m. met oorbladen of armen. Les br-s d'une
artère, d'une veine, d'un nerf, de takken eenex
slagader, ader, zenuw. Les br-s antérieures. pos
de voorste, . achter--térieusdlamoë ngée,
ste takken van 't verlengde ruggemerg. Les br-s
d'un fleuve, d'une rivière, de armen van een' stroom,
van eene rivier. Les br-s d'une mine d'or, d'araent,
de z naders eener goud-, zilvermijn. Les br -s 1'une
tranchée, de gangen, armen eener loopraaf. Lei
br-s d'une montagne, d'un mout, de takken, armen
van een gebergte. — Voorts zegt men: Les br-s d'un
compas, de beenen van een' passer. Les br-s de
ciseaux, de tenailles, de bladen, armen van eerre
schaar, eene nijptang. Les br-s dune civière, d'un
brancard, de draagboomen van eene berrie, van een'
draagstoel. Les br-s de l'éperon, d' un fer it cheval.
de schenkels m. pl. van het spoor, de takken van
een hoefijzer. La br- de l'épinnle, de schacht dei•
speld. La br- du chandelier, cí7e schacht des kan
Le br- de l'épée, de beugel van het degen -delars.
La br- de la baïonnette, de hals of schacht-gevst.
der bajonet. Br- de balance, balk of staaf van deli
weeghaak of unster. Br-s de la trompette, krormne
stukken der trompet. Br-s d'ogives, ribben f. pl.
der gothische gewelven. Br- d'un train de boss, afdeeling f. van een houtvlot, dat een coupon of acht
deel daarvan uitmaakt. Branche heet ook-tiend
-

-
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een der gedeelten van den ketting des wevers: L^
chaine eet distribuée en portées, la p ortée en bret la br- en fill, de ketting wordt afgedeeld i..

struiken hier en daar bewassen grond m. heidebosch n. — Land n. van weinig waarde. - BRANDES, f. pl. Dunne takken m. pl. (b# de houthakkers).
—[Chas.] Open plaatsen f. pl. in en bij de bosschen,
waar de herten komen grazen.
Hrandebourg, f. Zeker kleedingstuk, rok met
mouwen, knoopsgat met versiersels.
Branderie, f., Brandevin, m. Verfranschte
vormen van het nederd. b r a n d e •r j f., bra n d ew v n m. — -- Brandevinier, m., -ière, f.
Marketenter, zoetelaar m., marketentster, zoetelaarster f. (Men zegt nu cantinier, cantinière.)
Brandi, ad'. (en part. passé van brandir) Het
komt als adj. alleen voor in de verouderende zegswijzen: Enlever un gros fardeau tout br-, een'
zwaren last in eens, riet éénen ruk, opligten. Enlever un homme tout br-, iemand zoo als hij gaat

gangen, de jon.1j in schaften en de schaft in dra
den. —[Mar.] Br- de bouline, part van eene boeljn
spruit. Br- du martinet, part van den dirk. Brd'araignée, arten van eersen spinnekop. Br- di
courbe, eind van eene knie. — BRANCHE wordt ooi

iezegd van de verschillende deelen of afdeelingen vas
zékere zaken: Le commerce a bien des br-s, d
handel heeft zeer vele takken; Une nouvelle br
d'industrie, een nieuwe tak van nijverheid; Le
br-s dune science, de takken eener wetenschap. Ook van de verschillende familien, die uit een' zelf
den stam zijn voortgesproten: La br- de Bourbon, d
tak of linie van Bourbon; La br- ainée, cadette
de oudste, de jongere tak of linie. — Zoo zegt mei
ook: Cette q uestion, Cette affaire a plusieurs br-s
dat vraagstuk, die zaak heeft verscheidene takken
deelen en onderdeelen.
Branché, e, adj. (en p art. p assé van bran
cher) Op een' boomtak gezeten: Un oiseau br-. (fig. et fam.) Un mousse br- sur une vergue, eeg
op de ra zittende scheepsjongen.
Brancher, V. a. (fam.) Jan- een' boomtal
ngen
(meest van een' overtreder, misdadiger
oph
a
gebezigd, dien men aan een' tak ophing). — [Fauc. ,

Een' roo fvogel tot de ja gt afrigten.

'

—

SE BRANCHEB

V. pr. [Chas.] Zich op boomtakken neérzetten (vac

ja tvogels).

Branehette, f. (verkiw. van branche) [Hort.

Takje n.

Branche ursine, f. [Bot.] , Z. v. a. ACANTHE
— Br- fausse of bhtarde, z . BERCE.
Branclhia , e, adj. [H. n.] Wat tot de kieuw
wen behoort: Appareil br-, kieuwen-toestel; Appen.
dices brancbiaux, kieuwlapp en, kieuwlobben. Re•
spiration br-a, ademhaling door kieuwen. Les ant
maux aquati q ues n'ont pas tous une respiration
br-a, de in 't water levende dieren ademen niet
allen door kieuwen. Ammocète br-, z. V. a. LAM-

PRILLON of BRANCHIALE.

Branchiale of Lamprillon, m. [H. n.]

Kleine lamprei f. of negenoog n., kieuwworm m.
Branchié, e, adj. [H. n.] Van kieuwen voorzien. — BRA]SCHIEES , f. p1. Amphibian, die door
kieuwen ademen.
Branehielle, I. [Bot.] Een geslacht van mosplanten.
Branehier, adj. m. [Fauc.] Het woord komt
alleen voor in: Diseau br -, een jonge roofvogel, die
pas de kracht heeft om van tak op tak te vliegen,
een takkeling m. — (fig.) Hoog, verheven (in dien
zin door Rabelais gebruikt) .
Branchies, f. pl. [H. n.] Kieuwen f. p l., de
ademhalingswerktuigen der visschen, schaaldieren,
weekdieren enz. (ook ouïes geheeten). Br- natatoires,
zwemkieuwen.
Branehiodèle, m. [H. n..] Kieuwworm m.,
een zeeworm met blootliggende kieuwen. — Branchiogastre, m. Schaaldier n. met kieuwen aan
den buik. — Branchiopode, m. Schaaldier n.
met zwemkieuwen. — Branchiosté g e , adj.:

Membrane br-, kieuwvlies n., dat tot de ademhaling
van den visch dient. — BRAECHIOSTEGES, m. pl.,

met kieuwdeksels voorziene kraakbeenvissclien. —
Brancliiostome, m. K ieuwmonding f., opening,
waardoor de kieuwen naar buiten gemeenschap

hebben.

Branchipe, m. [ H. n.] , z. v. a. BRANCHIOPODE.

Branchis, m. Fauc.] Blok, waaraan men den
[

a fter ibten valk vastmaakt.

Branchiuure, adj. [H. n.] Met kieuwen aan
den staart. — Branehiuroniolge, m. Sala-

wander m.

Branehn, e, adj. Getakt, vol takken, takkig,

takrjk. — Branchne, f. [H. n.], z. V. a. CAN-

GELLE.

Branches, m. (pr. bran-truce) [Méd.J Heeschheid, schorheid, ontsteking f. van de amandelen.
Brant - ursine, Z. ACANTIIE.

Brant-ursine bAtard, Duitsche beeren-

klaauw.

Brand, m. Groot slagzwaard n. der oude

ridders.

Brandade, f. [Cuis.] Zeker provencaalsch

stokvischgeregt n.

Brande g f Heidestruik m.: — een met zulke

en staat wegvoeren.

Brandif, ive, adj. (woordvan Rabelais) Pro-

lijk. lustig, wakker.

Brandillement, m. Het slingeren, wiegelen;

slingering, wiegeling, schommeling f,
Brandiller, V. a. Heen en weér bewegen, sli.ngeren, schommelen, ,.waaVen: Br- les jambes, les
bras, net de beencri, armen slingeren, xwaa jen. —

SE BRANDILLER, V.

pr. (fam.) Zich schommelen.

% Braiidilloire, f. (fam.) Een van touw of

zamengevlochten takken gemaakte schommel m. —
[Agric.] Soort van ploe g m. zonder voorstel.
Brandir, v. a. Schudden, zwaaijen, drillen:

Il brandissait une pique, une lance, une é p ée un
sabre, hij drilde eene piek, lans, hij zwaaide een'
degen, sabel. — [Charp.] Pinnen, oppinnen, twee

stukken hout door eene pin tegen elkander bevestigen.
Brandon , m. Stroofakkel, brandende stroowisch f.; stuk vuur n., dat uit een' brand opvliegt,
groote vonk f.; brandend, gloe ed stuk hout, brand-

i'

hout n. — (fig.) Les br-s de a discorde, de fakkel

der tweedra t. Cet écrit est un b- de guerre civile,
-- [Jur.]
dat geschrift stookt den oorlog an.
Stroowisch aan een' stok, aan de
grenzen van een'
akker of veld geplaatst, ten blijke, dat er beslag op
de vruchten gelegd is. (Van daar de uitdrukking
saisie-Brandon, beslag op veldvruchten, als regtsterm). — Dimanche des br-s, voormalige naam
van den eersten zondag in de vasten (omdat het
volk dan met brandende houten of fakkels rondliep).
Danse des br-s, fakkeldans m., de op dien zondag
uitgevoerde dans.
Brandonner, V. a. [Jur.] Br- un champ, une
terre, stroowisschen op de grenzen van een veld of
akker plaatsen, ten bljjke dater beslag op de vrucht
gelegd is.
Branée, f. Zemeldrank m. ter vetmesting van
-

varkens.

Branes, I. pl., z. v. a. ALLAITES.

Branlant, m. Hangend halskruis n., z. onder

COULANT.

Branlant , e , adj. .Schuddend, waggelend,
slingerend. Avoir la tète br-e, les jambes br-es,
met het hoofd schudden, met de beenen slingeren. —
(Prov.) C'est un chateau br-, 't is eene onwisse
zaak, een op zand gebouwd huis, een krakende
wagen.
Branle, m. Schudding, slingering, waggeling f..
beweging heen en weder: Le br- du carrosse, du
navire lui fait mal ( in dien zin liever mouvement ) ,
de schudding van cie koets, van het schip maakt
hem (haar) kwal
ijk. Mettre les cloches en branle,
de klokken in beweging, in slingering brengen, aan
't luiden maken. Sonner en br-, de klokken zoo
sterk mogelijk doen slingeren, zoo hard mogelijk
luiden. — De ruimte f., door een ligchaam bij eene
slingering doorloopen. — Soort van slingerende
ronde dans m., naar de polonaise gelijkende; ook de
wijs f. van dien dans. — Hangmat f., han end bed n.
tusschen twee boomen of palen, in Oost-Indic en elders in gebruik;— vroeger ook de naam der scheepshangmat of kooi (hamac) . — [Faut.] Le br- de i'oiseau, het klapwiekend rondzweven des vogels boven
den valkenier op den eersten hoogtegraad. —[Man.]
Br- de galop, bewéging, die 't p aard maakt om zich

in galop te zetten, of ook de bewéging, die 't bij 't

galopperen maakt: Ce cheval a un beau br- de
galop, dat paard galoppeert fraai. — (fig.) Eerste
stoot m. ter bewéging, aanstooting, in gang brenging f.: La France donna le

br- aux mouvements
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de 1'Euro e, Frankrijk rla f ..den eersten stoot aan
de europ sche bewegingen. Etre en br-, Se mettre
en br-, aan den gang zijn., gaan: Cet homme est
paresseux, mais quand une fois it est en br-, it
en fait plus qu'un autre, die man is traag, maar
is h# eenmaal aan den gang, dan doet hij meer dan
een ander. Donner le br- aux autres , Mettre
les autres en br-, de anderen aan den gang hel
maken. Donner Ie br- à une affaire, of-penof
enkel: Donner le br-, eene zaak aan den gang helpen, den eersten stoot tot vooruitgang aan iets
geven. Mener le br-, het eerste voorbeerd, van iets
geven, de voorste, de aanvoerder zijn. (Men zest
ook: Ouvrir, Commencer le br-.) (Prov.) Etre fou
comme le br- gaf, comme br- gaf, uitgelaten vrolijk zijn. — Voorheen werd branle ook gebruikt
voor: onzekerheid, weifeling, aarzeling f.: Etre en
br-, in twijfel staan, aarzelen.
Branie-bas, m. [Mar.] Het afhangen en wegbergen der hangmatten of koojen.Branle-bas! (als
commando-woord) kooijen, op !I — Branle-bas de
combat en général , kooijen op en verschansen !
(om zich tot den strijd gereed te maken) Branle-bas
de propreté! koo enop , hetziji n de verschansing,
o f op steng. • -- (fig.) Sein r.. eener geduchte krisis.
Branlement, m. Schudding, waggeling f.:
Br- de tète, hoofdschudding. Le br- dun carrosse,
het schudden eener koets.

-

Braille-queue, m. [H. n.], z. V. a. HOCIiE-

QUEUE, LAVANDIERE.

Braider, V. a. Schudden, slingeren, schommelen, heen en weder doen gaan: Br- les jambes, les
bras, la tëte, met de beenen, de armen slingeren,
het hoofd schudden.. — ERANLER, V. n. Waggelen,
wiggelen. wippen, heen en wederbewegen: Ce plancher, Cette poutre branle, die vloer, die balk wiggelt, gaat op en neder. Les dents lui branlent,
zijne tanden staan los. — ( fig.) Waggelen, wankelen, veranderlijk zin: Toutes choses branlent dans
ce monde, alle zaken dezer wereld zijn veranderns le manlijk, onbestendig. — Br- au manche, da
che, eig. in het hecht heen en wcër bewegen, niet
vast in 't he of den steel zitten (van een gereed
(/ij.) bedreigd worden met het verlies van-schap);
zijn' post, van zijn' invloed enz. (Prov.) Tout ce
qui branle ne tombe pas, wat waggelt valt nog niet,
struikelen is geen vallen : menigeen herstelt zich
weder van zijne tegenspoeden, komt er weir boven
op. — Ne branlez pas de lb, blijf waar ge zijt, ver
niet. Ces enfants n'osent br- devant leur père,-roeu
die kinderen durven zich niet verroeren, als hun
vader er bij is. (Deze laatste beteekenis veroudert.)
Hrauloire , f Wipplank f. — [Tech.] He fboom m. roet een' ketting, waardoor de smidsblaasbalq zn bewéging wordt gebragt; — Bak m. der
spe)denmakers; — Groot raam n. aan den droogvloer
eener verwen.
Brauta, m., z. BRENTA.
Braque, m. et f. [Chas.] Brak, speurhond,
staande hond m. Ce of Cette br- arrète Bien, die
brak staat qoed. — ( fig. et am.) C'est un br-, un
vrai br-, 't is een re-qte wildzang, een onbezonnen
mensch. — (Prov.) Etourdi, Fou comme un br-,
hoogst onbezonnen, onnadenkend, ligtzinnir,►. — Ook
als adj. gebézigd: Voilà un home bien b-, dat
is een redt onbesuisd mensch.
Braque, e, adj. (en part. passé van braquer):
Un canon br-, een gerigt, gepointeerd kanon. Avoir les yeux br-s sur qn., de oogen op iemand
gerist, gevestigd hebben.
Braquentiart, in. [Mil.] Kort en breed
zwaard n. (van vroeger' tijd).
% Braquemeiit, m. [Mil.] Het rigten, p oint dr en van 't geschut.
Braquer, v. a [Mil.] Rigten, p o i n t é r e n, in
bepaalde rir/ting stellen (een stuk geschut). — Brune lunette, een' verrekijker rígten. — (fig. et. fain.)
Br- ses vieux, les regards cur qn. of sur qc., zjjnt
oogen of blikken op iemand of iets rigten, vestigen
-j- Bragties, f. pl. [H. n.]. Kree ftsscharen f.
pl. (pinces).
Braqueets, m. pl. [Tech.] Schoenspijkertjes n. 1.
Liras, m. An m., lid van 't menschel ijk lig
ch.aam, dat aan den schouder is gehecht (in anat.
zin 't gedeelte, dat van den schouder tot den éllebool
reikt, terwijl dan 't gedeelte van den elleboog tot
het handgewricht avant-bras heet). Bras droit, ,gauche, regtr, linker at ei. Lever (bausser) , Eten.
-

BRAS.

-

lre, Plier le bras, den arm opheffen, uitstrekken,
luigen. Avoir Ie bras rompu (cassé) , démis, een
jebroken, ontwrichten arm hebben. Avoir le bras
n écharpe, den arm in een' band of doek dragen.
Prendre, Saisir qn. par Ie bras, iemand bij den
.,crm vatten of grijpen. Marcher les bras pendants,
hallants, met hangende, , slingerende armen loopen.
Donner, Offrir le bras a c n., iemand den arm geDen, aanbieden (hetzij om
oe begeleiden,
t
hetzij orn te
7ndersteunen of op te helpen) . Prendre, Accepter
Ie bras de qn., iemands arm nemen, aannemen.
Sc donner le bras, elkander in den aren nemen.
Tendre le bras it qn., iemand den arm reiken (ter
9ndersteuning); (fig.)
Tendre les bras à qn., iemand
Ie hand reiken, hup bieden, onderstand verleenen;
ook: iemand vergiffenis aanbieden, gereed zijn hem
,t gedane onregt te vergeven. (fig.) Tendre les bras
ri of vers qn. de handen naar iemand uitstrek(een, iemands hulp inroepen, a fsmneeken; ook zeer
verlangend zijn om iemand te zien. Se jeter dans
(entre) les bras de qn. , zich in iemands armen
werpen, iemand in de armen vallen; (fig.) zich oncicr iemands bescherming stellen, zich geheel aan
zijne hoede overgeven, zijne hulp, bescherming inroepen.— Bij uitbreiding wordt bras, even als 't nederd.
arm of h a n d, gebézigd van den persoon, die werkt,
handelt, strijdt; ook van den arbeid der handen;—
en in overdr agtelfjken zin voor: magt, vermogen;
kracht, moed, dapperheid; hulp, bijstand enz.: Avoir
piusieurs bras la son service, vele handen (person.en) in zijne dienst hebben; Cette manufacture oe
die fabrijk houdt veel han -cupebaodrs,
(personen) bezig; Un bras inhuinain, victorieux,-den
protecteur, een onmenscheljke, zégevierende, beschermende arm (een wreedaa 'd, overwinnaar, beschermer); Des bras oisifs, inutiles, ledige, 'nutteboze handen (luiaards, onbruikbare menschen).
Vivre de ses bras, van zijne handen, van zijn' handenarbeid leven. Le bras de Dieu, Gods alver mogen; Le bras de Dieu nest pas raccourci, Gods
arm (magt) is niet verkort. Le bras dé la lof, de
la justice, de arm ('t vermogen, de straf) der wet,
der geregtigheld; Les bras de la justice sont longs,
de geregtigheid (Justitie) heeft lange aren; Le bras
séculier, de wereldlijke arni, de tijdelijke mart des
wereldlijken renters. Sa mère 1'a arrache d'entre
les bras des seducteurs, zijne moeder heeft hem
aan de. handen (de maat, den invloed) der verlei
Tout cede à l'etlort de son bras,-dersontchu.
alles wijkt voor zijne dapperheid; Son bras se signalait pour la premiere fois, zijn heldenmoed blonk
voor 't eerst uit. Aurait-il refusé son bras a ses
voisins, zou hij zijne hulp, zijnen bijstand aan
zijne buren geweigerd hebben. Tendre les bras
vers qn., z. boven. — (Loc. fig. et prov.) Se laisser
aller sur les bras d'autrui, zich op anderen verlaten, te veel op anderen rékenen. Couper bras et
jambes a qn. , iemand kortwieken , hem r,/roots
schade toebrengen; hem het middel om te handelen, te
slaren onitnemen; ook: iemand verstomd doen staan:
Cet arrèt nous a coupé bras et jambes, dat vonnis heeft ons al onze repten ontnomen; La perte de
son protecleur lui a coupé bras et jambes, 't ver
zijnen beschermer heeft hem van alle toe--liesvan
vlugit beroofd; Cette nouvelle me coupe bras et
jambes, die tijding doet ink verstomd, ontzet staan.
((am.) On le traita d'Altesse long comme Ie
bras, men noemde hem met alle deftigheid zin
hoogheid; Il se fit donner du Monseigneur long
comma Ie bras, hij liet zich wel dégelijk Monseigneur noemen. Cette pauvre mère a cinq enfants
sur les bras, die arme moeder heeft vijf kinderen
te haren laste (om voor te zorgen); J'ai toujours
eet homme importun sur les bras, ik heb altijd
dien lastigen man aan mijn' hals. J'ai beaucoup
d'aifaires une mauvaise affaire sur les bras, it
heb veel zaken, eerre leelijke zaak aan de hand. Avoir
l'ennemi, une armée entière sur les bras, den vijand, een geheel leger op den hals hebben (zich daar
moeren verdedigen). Tirer qn. des bras (d'entre-tegn
les bras) de la mort, iemand aan den dood, aan
de armen des doods ontrukken. Arrèter, Retenir lee
bras it n., iemands arm tegenhouden, hem beletten,
te straffen, zich te wreken,'het regt uit te oefenen.
e
Lever le bras contre qn., den arm, de hand tege
iemand opheffen, hem dreigen.. Etre dans (entre) les
bras du sommeil, de Morphee, in de armen van eieed
slaap, van Morpheus liggen, in slaap zijn. Etre
.

-

BRASSEROLE.

BRASSE
clans (entre) les bras de la mort, den dood nabij,
dood zijn. Passer des bras du sommeil dans ceux
cie la mort, slapende of in den slaap gedood worden.
Avoir les bras retrousses jusqu'au coude, de mouwen tot den elleboog opgestroopt hebben. Avoir un
bras de far, een' ijzeren (zeer sterken) aria hebben;

ook: met onverbiddelijke gestrengheid zijne maat
uitoefenen. Avoir les bras rompus, vlood moede,
uitgeput van vermoe[jenis zijn. Demeurer les bras
c,roises, met de armen over elkander bleven., ledig
zijn, niets uitvoeren. Faire les beaux bras, eene
gemaakte houdin /, gemaakte manieren aannemen.
Etre Ie bras droit de qn., iemands regter hand (zijn
voornaamste steun, help er zin). Avoir les bras
longs, veel jaagt, invloed, crediet hebben. Faire les
'*rands bras, eene macht, een' invloed voorwenden,
d int men niet heeft. Faire de grands bras, veel ge
armen maken. Faire les bras, van-barenmtd
verrukking opgetogen zijn (bij 't hooren van schoone
muzak, omdat men (Ian vaak de ellebogen en den
bovenarm op heft). Recevoir qn. b bras ouverts,
•iemand met open armen (net hartelijkheid, met
groote vreugde) ontvangen. Les bons bras font les
bonnes lames, goede vechters maken goede klingen:
elk wapen is goed in de hand van een' onverschrokken man. Si on lui en donne long comme le doet,
II en prend long comme le bras, als men hem den
vinger geeft, neemt hij de geheele, hand: hij misbruikt de hem toegestane gunst, vrijheid enz. Selon
le bras fais la saignée, scheer de schapen naar zij
wol hebben. — BRAS wordt voorts gebézigd van velerlei dingen, die net den menschenarmn zekere overeenkomst in vorm of bestemming hebben : [H. n.]
nsecten.
H
voorste paar pootera van de zesvoetigeinsecten.
Een dervolksnamen van de spijkerrog (raze bouclée).
Les bras d'une baleine, de vinnen van een' walvisch.
Des bras d'écrevisse , kree f asscharen. — [Anat.]
Bras de la nloëlle allongée (ook pédoncules du
cerveau geheeten) , z. BRANCHE . Bras artificiel,

t Brase, f. [Chico.]
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Brasé, e, adj. (en part. passé van braser) dan
geweld: Un fusil br-.
-enrgsold,
Brasement , f [Tech.] liet wellen , aaneen
,

smeden.

Braser, v. a. [Tech.] Wellen, twee stukken

ijzer, staal of koper sloor middel van een soldeersel aan elkander smeden. — De zoutkorst breken
(in de zoutpoelen). — ERASER , v. n. Vonken werpen: le feu brace beaucoup.
Brasier, in. Kolengloed m , kolenvuurn., vuur
groot komfoor n. (ter hamerverwarming).-potm.,
(fig.) Cast un br- que son corp s, zijn ligchaam is
één gloed, één vuur, hi heeft eene h.eete koorts.
Sa tète est un br-, hij heeft eene verhitte verbeelding. II porte un br- dans son coeur, son coeur
est un br-, hij is verliefd. Son coeur était un brardent de l'amour divin, de l'ainour du p rochain,

zijn hart blaakte van liefde tot God, tot zijnen
naaste. — Het binnenst van een' brandenden pij
-peko.
Brasillé, e, adj. (en part. passé van brasiller) Geroost: Des pèches br-es.
Brasilleiiient, in . [Mar.] Het lichten der zee.
Le br- est attribué a des insectes lumineux, het

lichten der zee wordt aan .'ichtgevende insecten toegeschreven. — De elektrische glans m. der golven.
Brasiller, v. a. Zacht over gloed braden, roosteren. -BRASILLER , v. n. [Mar.] Lichten, glinsteren
(van de zee, van de golfkruinen, van 't zog eens
vaartuigs).
Brasque, f. [Métall.] Pleister n. van klei en
gestampte kolen (ter bedekking van de smeltkroezen). — Brasgiier, v. a. Met zulk een mengsel bedekken.
Brassade, f. [Pêcliej Wijdmazig net n., dat
men aan de opening van den bother gebruikt. —
[H. n.] Een der volksnamen van den ton n (thora ) .
Brassage, m. [Tech.] Het omroeren van de
vloeijende metaalmengsels, of van het mout en water
ter bierbereiding; — het bierbrouwen; — het fatsoenéren der metalen voor of na de smelting; — ieder
werk, waarbij men (le hulp der beide armen noodeg
heeft. — Weleer het regt, dat de muntmeester op
ieder mark metaal voor 't munten mogt heffen.
Brassaison, f. [Tech.] liet bierbrouwen.
Brassard, m. 4rinstuk n., armplaat, armscheen f., als gedeelte eener oude wapenrusting; —
armleder n. , armbekleeding f. (der kaatsers, der
glasblazers enz.)
Brassatelle, f. [H. n.] , z . OPHIOGLOSSE .
Brassavole, f. [Bot.] Wkerplant van de
Antillen en Zuid-Amerika , van 't geslacht der
orchisplanten.
Brasse, f. Vadem, vaam m., lengtemaat van
ongeveer 6 voet. Mesurer qc. à la br-, iets aflademen jMar.] Etre sur les br-s, zeker zijn van grond
te krijgen. II y a dix br-s d'eau, er staat tien vadm
water. — Nager à la br-, zwemmen, door beurtelings een der armen boven 't water te heffen. —
Pain de br-, zeer groot brood van 10 tot 1-2 kiloos.
— Voorheen zeide men h brasse-corps voor a brasIe-corps, z. BRAS (op 't einde).
Brassee, f. 4rinvol in., zooveel als de beide armen omvatten en wegdragen kunnen. — Zekere landmaat f., bevattende zooveel als een man op één' dag
kan bearbeiden. — [Tiss.] Br- de sole, gang m.
zijde (bij 't toeven van ilea ketting).

kunstarm (voor geam . uteerden) . — ^^anj Het been
van't paard, geréken van Glen sehenel tot de knie.
— [Hort.] Les bras des melons, des concombres,
de ranken der meloenen, komkommers: Les bras
veules ne portent point de bons melons, de spichti.ge ranken dragen geen goede meloenen. — [Géogr.]
Bias de mer, zeearm (smalle, doorgaans kromme
zeeengte): L'Italie est sétparée de la Sidle par un
bras de mer. — Bras de rivière, rivierarmn, elke
riviertak, die zich in tweeën, drieen enz. verdeelt:
La rivière se partage en plusieurs bras. — [Mar.]
Les bras de la vergue, de brassen van de ra. Les
bras du vent, de loefbrassen. Les bras sous le
vent, of de revers, de lijbrassen. Un faux bras,
een booze bras. Le bras de pis of de come, het
piekeval. Manoeuvre les bras, brassen, z. BRASSER. Tenir un bras, een' bras aanhalen en vastzetten. Halez sur les bras! haalt de brassen aan! Faire
bon bras, aanbrassen. Un bras d'anere, een anker
Le bras d'un aviron, het handvatsel van-arm.
een' roeiriem. — [Tech.] Wandkandelaar, muur
Les bras d'une chaise, d'un fauteuil, de-blakerm.
armleucsingcn van een' stoel, leuningstoel. Chaise à
bras, Fauteuil à bras, armstoel. Moulin à bras,
handmolen. Charrette lh bras, handwaden. Les bras
du levier, de la balance, de armen des hefbooms,
der balans (aan weérszijden van 't steunpunt) . Les
bras d'une civière, d'un brancard, de draarboomen
eener berrie, eener draagbaar. Les bras d'une scie,
de armen eencm zaag. Les bras ,d'une chèvre, de
Brasselaáe, m., z. BRASSEYAG-E.
beide spanten van een' bok. Les bras de flamBrasseler of Brasseyer, z. BRASSER.
-t- Brasselet, m. (verklw. van bras) drmpje n.
beaux, de pitten of leenmetten der wasfakkels. Bras
méchanique, werkluigel jke arm , een werktuig,
Brasser, v. a. Met de armen omroeren, dooreen
waarmede de van een' arm beroofde eene pen ver mengen. — Brouwen: Br- de la bière, bier brouwen;
schrijven kan. — (Loc. adv.) h BRAS of-maken Br- du cidre, appeldrank, ooftw n maken; — (fig.)
b FORCE DE BRAS, met de armen of handen: Its Br- une trahison, z. TRA lER. [ geche l Br- l'eau,
Brent monter le canon à bras, zij bragten .'t ge- z. BOUILLER . — [ Tann.] Br- les cu irs, Je huiden in
schut met de armen op de affuiten. — à PLEINs de looikuip omroeren. — [Mar.] Brassen. Br- le
BRAS, beide armen vol, bij armvollen. — b TOUR DE ver ues, de raas brassen. Br- au vent, opbrassen,
Bigis, uit alle kracht, met alle magt: Il lui donna dé hoefbrassen ophalen. Br- sous Ie vent, aanbrasun coup de baton 11 tour de bras. — è BRAS RAC- sen, de l jbrassen doorhalen. B- quarre of en Croix,
COURCI, z. RACCOURC IR. — à Bra AS - LE - CORPS, midden vierkant brassen. B- en ralingue, levendig brassen.
om 't lijf: Saisir, Tenir, Porter cpn. li bras-Ic- B- sur Ie mat, tegenbrassen. Brasse au p lus près
co rps, iemand om 't lijf, oma de middel grijpen, du vent! (bevelwoord) bras scherp bi' den wind!
vasthouden, dragen. — Bras dessus, bras dessous, Brasse a poster of á servir, bras af Brasse tout
arm in arm , gearmd. (fig.) Its sont bras dessus, a culer, bras tegen overal.
Brasserie , f. Brouwerij , bierbrouwerij f.,
bras dessous, zij zijn witte vrienden, boezemvrienden. S'embrasser bras dessus, bras- dessous, elkan- brouwhuis n.
der regt hartelijk en gemeenzaam omhelzen.
-I- Brasserole, f. Vrouwen- armband m.
-

[
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Brasseur , m. Brouwer, bierbrouwer m. — italiaansch bandiet, bravo m. (Plur. Des bravi).
Brouwster, brouwersvrouw I.
— BRAVO! interj. (ital.) Goed! goed zoo! uitmun-

RRASSEUSE, f.

tend! bi' a v o ! (Geldt deze toejuiching eene vrouw,
dan zegt men luister brava). Ook als subst. m.

Brasseyage , m. [Mar.] Het brassen (der

zeilen).

gebézigd: Son discours fut suivi de mille bravos,
Brasseyer, Z. BRASSER.
Brassiage, m. [Mat.] Het meten naar vade- zijne rede werd door duizend bravoos (toejuichingen)
gevolgd.
rnen; vademmeat f.; de diepte f. van het water,
Bravoure, f. Krf/gsmoed m., kr?jgsdapperBrassicaire, adj. [H. n.) Tot de kool behoo-

iieid f., beproefde moed m., stoutheid, krijgsha tighei.d f. — 5 BRAVOURES, f. pl. (fain. et iron. ) £ppere daden f., pl.: Il fatigue
ue tout Ie monde du récit
de ses br-, h# valt ieder lastig met het verhaal zijner
helden feiten. — [Mus.] Air de br-, b r a v o U?
a r i a f., mnnezjelzjk uittevoeren stuk, proefstuk n.

rend ; kooletend. — tells subst. m. .Koolvlinder m.
(welker rups zich met kool voedt) .
Brassicourt, m. [Man.] Krombeenigpaard n.
--- Ook als adj.: Un cheval br-,
Brassier, m. (woord van Rabelais), z. FRONDE.
Brassière, f. JNaauwsluitend borstrokje,
if fje n. — (fig. et fam.) Ii est en br-, on Ie .tient
en br-, de handen zin hem gebonden, hijwordt
Lort. gehouden. Il eet en br hij heeft jè5wongen
monie*ren. — [Mil.] Draagriem m. van en ransel.

Bray, Broue, Bronetm., Brale, Braye,

Brie, Broye, f. Slijk n., modder m., leem n.,
vette aarde f., waarvan men gering muurwerk optrekt, waarmede mende fonteinbekken omkleedt enz.
Brayant, e, adj. Balkend: La société br-e,
het ezeldom, de ezels.

-,

Brassiller, z. BRASILLER.
Brassiii, m. Bouwkuip f., brouwketel m.;-

brouw.sel n., hoeveelheid bier n., die men in eens
brouwt; — bij de zeepzieders; hoeveelheid zeep f.,
die men op eens maakt. — weleer gebruikt voor
zaak, kuiperjj, intrigue f.
Brassoir, m. [Tech. Moerstok m., roerstang f.
(vvoosr 't gesmolten metaal ).
Brassour, m., of Brassoure, f. [Tech.]
Waterloop m., die 't zilte water der zoutmoerrassen
ira het vlakke verdampingsbekken leidt.
Brasure of Brassure, f. [Tech.] Soldeernaad ire., plaats, waar twee stukken metaal gewelt! zins.
Bratby te, f. [Minér.] Zevenboomsteen m. (ook
sabouite gekeeten).
]

Braty$,

nl. [Bot.], z. v. a. GENEVEIER.

Brava! interj. «tal.), z. onder BRAVO.
Bravaclie, m. (for.) Grootspreker, snorker,
snoever, zwetser, pogcher, snoeshaan m.; — vechtersbaas m., twistzoeker m. om elke kleinigheid.
-- Bravacherie, f. Snoever] , snorker], grootspraak f., gezwets n.
Bravade. f. Snoevende uitdaging, uittarting,

trotséring, bedreigende grootspraak f.
Brave, adj. Dapper, stout, onversaagd, kloek,
kloekmoedig, manhaftig: Un b- soldat, capitaine,
een dapper soldaat, kapitein; Nos br -s aïeux, onze
manhal ftige voorvaderen. Il est b- comme son épée,
li fj heeft hart in 't lijf. I1 n'est br- qu'en paroles,
I1 est br- Jusqu' à degainer, 't is een snoever, een
lafaard, as 't op vechten aankomt. — Braaf, eer
ijk, opregt, regtschapen, vroom: C'est un br- hom--l
me, une br- femme, 't is een bras f man, eene brave
vrouw. — (fam.) Netjes gekleed, uitgedost, , o gedirkt: Vous voilb bien br- aujourd'hui, ge zfjfvan
(Jaag eens reit netjes. (Prov.) Br- comme une note,
commie un jour de Paques, in 't beste pak, keurig
uitbed ost. — [Man.] Cheval br-, sterk, maken gehoorzaam p aard. — BRAVE, ui. Dapper man, dappere, moedige, onversaagde: Une armée de br-s,
een leger van dopperen; Tous nos br-s se signalërent dans cette occasion, al onze dapperen onder scheidden zich bij die gelegenheid. Mon brave ! (als
welwillende groete) mijn wakkere vriend! — (fam.)
C'est un br- b trois polls, 't is een man, die er bil
durft komen. — (iron) t II a toujours des br-s a
sa suite, hij is altijd dr.or twistmakers. vermetele
gelukzoekers, b r a v o's omgeven.
Bravé, e, adj. (en part. passé van braver) Ge
getart.
-trosed,
Bravennent, adj. Dapper, moedig; — (fam.)
behendig, handig, refit goed[. — (fam.) Bravement
et bien, goed en wet, heel wel.
Braver, V. a. Trotsen, trotséren, tarten, honen, met minachting be'égenen_ Br- la menace, la
colère de qn., iemands bedreiging, gramschap trotséren. Lacbe, to viens lei braver encor des femmes! lea hartre, komt gij hier nog vrouwen honen! — (fig. et 1 am.) Br- les rigueurs de la fortune,
de slagen der fortuin niet tellen. Br- les dangers,
la mort, la bonte, l'infamie, de gevaren, den dood,
-

de schande, de eerloosheid 't hoofd bieden, zich onbevreesd daaraan blootstellen.
Braverle, f. Kleederpronk m. — Weleer
ook voor, bravade, snoeverfj, en door Montaigne
voor téinérité, vermetelheid, gebruikt.
Braveté, f. (woord van Rabelais), z. v. a. coURM E. BRAVADE.
Bravo, m. (ital.) Gehuurd sluipmoordenaar,

Braye, f., z. BRAZE, BROIE en BRAY. - BRAVE, f.

[Fort.] Soort van bolwerk en poort; van daar

fausse brave.

1

Brayer, m. IChir.] Breukband m. — Schoen m.
voor den vaandelstok. — [Tech.] As f., steun
balans; — léderen riem en gesp m., ter-punt.er
steunlng van den klepel, wanneer die aan zin'
ring wordt bevestigd. -- [Faue.] Broek f., ach
aars m. van een' roofvogel. — BRtvES, f.-tersn.,
p1. [Tech.] Touwwerk n., waarmede de metselaars
den bak met bouwstoffen en gereedschappen ophijschen.
Brayer, V. a. [Mar.] Teren, harpuizen met
teer, met harpuis besmeren.
-1 Brayes, f. pl. Dweilen f. pl., vaatdoeken m.
pl., luren f. pl.
Brayette, f. Broeksleuf, gulp f. in de voorbroek.
Fermer, Boutonner sa br-. zijne voorbroek digtmaken, toeknoopen.
Brayeur, m. [Mac.] Opperman, die den werk
bak ophijscht.
Brayon, m. Chas.] Bunsingval f., vossen strik m. — [Impr.] Voormalige inktsteen m.
Brayoire, f. Agric.] Een der namen van den
hekel (serancoir).

Breant, * m., z. BRUANT.
Brebiage, m. [Anc.lég.] Regt n. op de scha -

pen, schapencfns m.

Brebiette, f. (verklw. van brebis) Schaapje n.
Brebis, f. Schaap n., ooi f., wijfje van den
ram. —. (fig.) Br- galeuse, schurft schaap, iemand,
wiens gezelschap, wiens voorbeeld besmettelijk, ver derfeljjk ic. C'est bies Ia br- du bon Dieu, hij is
de onnoozelste ziel van de wereld. (Prov.) Faire un
gepas de br-, een' muizenmaaltijd doen: eten zonder
daarbij te drinken. Br- qui bêle peril sa goulée,
terwijl het schaapje blaat, verliest het een, hapje;
als de katjes muizen, dan maauwen zij niet:
met te veel praten gaat de tijd tot handelen verloren. A br- tondue bleu menure le vent, God geeft
kracht naar kruis en kruis naar kracht. Qui se
fait fir- le loup le mange, al te goed is buurman
gek. Folie est Ia brebis qui au Loup se confesse,
't is dwaasheid zijn. vijand tot raadsman te nemen,
bij den duivel ter biecht te gaan. Quand br- enragent, elles sant pices q ue les lou p s, een woedend
schaap is gevaarlijker dan een wolf: als zachtzinnige menschen boos worden, zijn zij te vreezen. A
-br- comptées, Ie loup en mange une, of Br- comptée, le loup le mang e, de wolf vreet ook de getelde
schapen: waakzaamheid wordt nog vaak bedrogen.
Donner la br- h garder an Loup, den wolf -tot
schaapherder, den bok tot tuinman maken. —
[Ecrit.] Le bon pasteur donne eon dme pour sen
br-, va cbercher Ia br- égarée, de goede herder
zet zijn leven voor zijne schapen, zoekt het verloren
schaap op. — [Econ.] Dwarsbalk m. van eerre
cider-pers.
Breeciolaire, ad'. [Géogr.] Met vreemde
bestanddeelen vermengd (van eene steensoort spmkende).
Brëche, f. [Agr ic.] Opening, breuk f., gat n.,
met geweld of anderzins in een' muur, Bene heg,
heining enz. gemaakt. —[Mil.] Bres f., opening, door
de belégeraars in de muren, wallen eener belégerde
plaats gemaakt. Battre en br-, bres schieten. Monter it la br-, de bres beklimmen. Nettoeer la br-,
t de bres opruimen, van puin ontdoen. Emrorter une
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br-, eene bres bestormen en innemen. La br- est
praticable, de bres is wijd genoeg, is ter bestorming
.geschikt. --- Schaarde f., kleine breuk in 't scherp
van een sni werktuig. Faire br- a un pâté, een'
koek opsnijden, een stuk van eene paste snijden.
On a fait une grande br- dans ce bols, men heeft
veel hout in dat bosch weggekapt, een groot ledig
daarin gemaakt — (fig.) Beschadiging f., nadeel n..
inbreuk, afbreuk, schade f.: Cela fait br- h son
honneur, à sa réputation, dat benadeelt zijne eer,
zijn' goeden naam. Faire br- aux privilèges d'une
ville, inbreuk maken op de voorregten van eene stad.
— [Minér.] B r o c al ei i a f., eene kalkaarclige
rnar^mersoort, uit fragmenten van verschillende kleuren gevormd en door een kalkaardiq cement ver
marmer . van Ariène, Aix, Andaluszli enz.-enid;
—

[ éche] , z. v . a. EREGIN.

Erecue -dent, adj. cm subst. m. et f. Wie een
of meer voortanden kwijt is: Cost un, one br-,
eest un homme, une femme br-.
Breeliet, in. [Anat.] Beneden deel van 't borstbeen (sternum] . — [Belch.] Br- de mouton, lamsborst f.
Bréchite, m. [Min.] Broksteen m.
Brécin, m. [Mar.] Talie f., touw n. om eene
ra op te hilschen; — schenkel m. van den penterhaak. Amure 1 brécin, dubbele hals m.
Breda, m. [Mar.] Uithaalder m., om de schoothoorns van de rok, wanneer men voor den wind
zeilt, op eene spier uit te halen•
Bredaler, v. n. [Tech.] Klapperen (van de
klos van een spinnewiel., als het gat te qroot is met
betrekkin g tot de spil): Ces fuseaux bredalent, die
klossen klapperen.
Brède, f. [Bot.] Soort van f uweelbloern f. BREBES, f. pl., of als adj. Plantes brèdes, algemeen
naam van moes,planten op Mauritius, de Antillen
—

enz., die als spinazie gegeten worden.

Bredi-breda, loc. adv. (fam.) Biet overhaas
overhaast, ter vlugs, onbezonnen: Dire, faire-ting,
qc. bredi-breda.
Bredin, m. [H. n.] Kom- of napschelp f.: —
jPèche] Schelpdier n., dat als aas aan den visch-

haak wordt geslagen.

Bredindin, m. [Mar.] Staggarnaat, spiltakel m.,

hondefok f.

Bredir, v. a. [Sell.] Twee stukken leder met
riempjes in plaats van garen zamenhechten. Alène
r, hecht-els f.
á bredi
Bredissage, m. [Sell.] Zamenhechting f. met

riempjes.

Bredissure, f. [Méd.] Mondklem f. — [Sell.]

Riemnaad m.

Bredouille, I. [Jeu] De verdubbelende partij

in het triktrakspel; — de rekenpenningen, waar
partij wordt aangeduid: Gagner la br-,-rnedi
of als adj. la pantie br-, de dubbele partij, winnen.
S (fib;. et faam.) Sortir br- d'une assemblee, onverrigter zake uit eene vergadering terugkeeren. -5 Dire
a qn. deux mots et une br-, iemand onder vier
oogen kortweg en zonder verschooning zijne meening
—

zeggen.

Bredouillé, e, adj. (en part. passé van bredouiller): Discours br -, uitgestotterde rédevoering;

— ook: beschaamd, verlegen.
Bredouilleuient, m. Iet stotteren, hakkelen,

stameren.

Bredouiiller, v. n. Stotteren, hakkelen, sta -

meren, met de tong in 't spreken telkens aan stooten; onduidel/k spreken, rammelen. — Ook somtijds
als v. a. gebézigd: Br- un compliment, een coinpliment uitstotteren.
Bredoemilleur, m., -euise, f. (fain.) Stame-

laar, hakkelaar in., -ster f.
Brée of Abras, f. IJzeren beslag n. om den
steel van een' smidshamer.
Bref, ève, adj. Kort, kortdurend, niet uitgebreid, beknopt: Discours brei, korte rédevoering;
Phrase brève, korte spreekwijs; Bref délai, kort
-uitstel. Le temps donne est trop brei, de gegéven
tijd is te kort. — Je vous écoute, mais soyez brei,
ik luister naar u, maar maak het kort. — Avoir le
parler, le commandement bref, een' gebiedender toon
voeren, borsch spreken. Avoir la parole brève, zich
beknopt uitdrukken, niet veel woorden maken, laIconisch zijn.. — Het wordt vooral in de spraakkunst
gebruikt: Syllabe, Voyelle brève, korte lettergreep,
klinker. 4 est long dans grdce, it est court dans

r

imace,A is lang in gncce, kort in grimace.
us] Note brève, korte noot. -- Vroeger heeft
het ook klein van gestalte beteekend: Pepin le BreI,
Pepfin de Korte of Kleine, BREVE , f. [Grrm.]
Korte lettergreep, korte klinker: L'iambe est composé d'une brève at d'une longue, de ,iambus b&.
staat uit eene korte en eene lange lettergreep. (/iq_
et (am.) Observer les brèves et les longues, nies
overslaan, op de kleintjes passen, de puntjes op de
zetten. Savoir les brèves at les longues,iets
ets
in den grond verstaan, er in t'huis zijn. — [MMus.]
—

Une brève, eene korte noot f.

Bref, adv. Kortom, in één woord, in weinig
woorden: Cela ne peut pas être, ne dolt pas etre,
brei, je ne le veux pas, dat kan, dat snag niet zijn.
kortom, ik wil het niet — EN BRES, IOC. adv. In
weinig woorden: Je valve vous exposer la chose en
bief, i k zal u de zaak in weinig woorden open
leggen.
Bref, m. lierderljke brief m. van den• paus,
breve f. -- Gebeden- formulierboek n. der roomsas
kath. geestelijken, kerkelijke dagwijzer m., b revier
(brèviaire) ; — [Mar.] Verlofbrief, vrijbrief m.
om te mogen varen (vooral in Bretagne (lebézigd):
Brei de sauveté, pas,. die van 't strandregt bevrijdt
Bref de conduite, vrijgeleide-brief. Bref des victuailles, pas, ons eetwaren te mogen inkoopen. ,
Brèae, f. Brégier, [Pèchej, z. v. a . BREGIN.
Brégin, m. [Pècbe] Zak-schakelnet, zalmnet n.
(Men zegt ook brèche, brège, brégier, bergin, bourgin); — z. ook BOLICJE.
Bregma, m. [Anat.] De kruin f. van 't hoofd
(dus genoemd, zoo men wil, omdat dit deel bij kii.
deren altijd vochtig en week is en 't laatst hard
wordt) .
.

Breh, m., z. BREam.

Bréliaigne, adj. (pop.) Onvruchtbaar (van
wijfjes der dieren, inz. van de hinde), geit. — Carpe
br karper, die hors noch kuit heeft. — Als subst.
onder 't volk ook van de vrouw gebezigd: C; est une
br-, zij is onvruchtbaar, zij krijgt geene kinderen.
-,

Bréhème, f. [Bot.], z. v. a 1I1ËLONGÈNE.

Breher, v. a. [Maréch.] Den hoef beslaan. Brgras, de nagels te dier in den hoef drijven; Br-maig e, de nagels niet diep genoeg inslaan.
Brélhis of Breh, m. [H. nj Soort van zeer
wilde eenhoorn in. (licorne).—Fa elachtigdier, dat

men op Madagaskar plaatste.
Bréine, f. [Chico.] Kristallijn zel fstandigheid L
uit de hars van den dus genoemden boom.
Brelan, m. Spel n. met drie kaarten, brelan n. Avoir br-, drie gelijke kaarten hebben.
Avoir br- das, de rois, de dames, de valets, de
hult etc., drie azen, drie heeren, drie vrouwen, drie
boeren, drie achten hebben. Br- carré, br- favori,
brelan in de beste, in de gekeerde kaart. — Speelhuis, dobbelhuis n.: Tenir br-, een speelhuis houden; Fréquenter, Hinter les br-s, de speelhuizen
bezoeken, in speelkrotten loopen. C'est chez lui un
br- perpétuel, er wordt ba hem alt#d kaart gespeeld,
Brelander, v. n. (fam.) Gestadig spelen; aanhoudend in de speelhuizen zitten.
Brelandier, m., -ière, f. (injur.) Kaartspeler, dobbelaar m., kaartspeelster, dobbelaarster f.;
speelhuislooper in. ; -loopster- f.
Brelaudinier, m., -ière, f. Straatkoop.
man in., straatkoopvrouw f., hij of zij, die, geen'
winkel hebbende, de waren op straat te koop stelt.
Brelée, f. [Agric.] Wintervoér n. voor de
schapen.
Brelie-breloe of Brelique-breloque, inc.

adv. Onoverdacht, onbezonnen, overijld, over hals
en kop, onbesuisd. — Ook z. V. a. xocus-POcus —

Zeker kinderspel n.

Brelin got, m., z. BERLINGOT.

Brelle, f. [Coco.] Kort en smal houtvlot n.,
ongeveer het vierde gedeelte van een gewoon vlot.
Breloche, f., z. BRELUGHE.

Breloque, f. Kleinood n. van weinig waarde,
snuisterij .t .
BRELOQUES , t. p1. Allerlei sierlijke
kleinigheden aan een' horlogze-ketting. — [Mil.]
Battre la br- of la berloque, de trommel roeren
als sein tot vleesch- of brooduitdeeling; — (fig. et
fain.) zijne schuldeischers met kale uitvlugten paaijen. -- ] Anc. coot.] Kraannapje, stalletje n.
.

-

Breluche, Breloche of Berlache, t.

[Coco.] Droqét n. van garen en wol, eertijds veel

in P'ormanctilJ gemaakt; tirentani f.
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van 't gemeentebestuur worden aangeplakt (in ver

Breluu, m., z. BERLU.

Br ènme, f . [H. n.] Brasem m. Br- de mer, zee-scheidnvlam
provinciën).
Bretessé, e, add. [Bias.] :'an boven en onderen
Breinotte, f. [H. n.) Naam der jonge brasems getand, gekerfd, met tinnen voorzien.

brasem.

b# de visschors op de Se ?ne.

Brétesses of Brétèebes, f. p1. [Bias.] Te-

Brenaehe, m., z. BERNACHE.
Breitaele, m., z. BERNACLE.
Br enade, f ., z.,BRENEE.

Breuèche, f. [Econ.] Nieuwe perendrank; pc-

ren7;wst m.

Breuée of Breigade, f. [Econ.] Mengsel van
zéanelen en gras, als voeder voor ganzen, hoenders,
varkens.
Breneux, ease, Brennetix, ense, wij.
Bevuild: Chemise br-euse, bevuild hemd.
Br eniquet, m. [Tech.], z. BERNIQUET.
Brenne, f. [Coin.] Zekere stof f. van Lyon.
Brenneuix, z. BRENEUX.

Brenthe of Brei►te, m. [H. n.] 7,ekerewa-

tervogel m. ; — soort van kalander of koren-

worm In.
Brequin , m. [Tech.] Boorijzer n., ijzeren
boorsti ft f. (mis mèche geheeten) — ook de geheele

boor f.

Bres agne, f. [H. n.] Een der namen van den

kerkuil (eftraie).

Br esègne, f ., z. v. a. APHTHES.

Brésil of Bols de Brésil, m. Brazilie-hout,
fer.nambuk n., eene voortreffeljjke, zware, zeer
harde houtsoort, inz. tot verfslof en rooden' inkt
geb ruikt. — (Prov.) Sec comme Brésil , sec comme
du bols de Br é^il, zoo droog als kurk, dor als stroo,

zeer droog en dor.

Brésilïenne, f. [Minér.] Braziliaan m., een

edele topaas m. uit Brazilig.

Brésillue, f. [Chim.] De roode kleurstof f.
van 't brazilie-hout.
Brésillat, m. Zekere balsemboor.
Brésiller, V. a. In kleine stukjes breken, ver
verbrijzelen: Br- no verre, une moutre.-brokeln,
— [Teint.] Met brazili.e-hout verwen.
Brésillet, m. Minste soort van brazilie-hout
bloe,l1 out, antlllisch brazilie-hout n. - BRESILLE T
BhT ABD of BRESILLOT , m. Yalsch of onecht braziliehout, braziliet-hout n.
Brésin, m., z. BIIECIN.
S Bresse, f. Dal n., vlakte f.
Bresseauix,' m. pl. [Pèche] Dregtouwtjes n.
pl. van een' aalreep.
;

Bressin, m. [Mar.], z, BRÉCIN.

Breste, f. [Chas.] Vogelvangst f. met lijm-

roerl jes en aas.

Brester, V. n. (woord van Rabelais) Schreeuwen.
Bretagne, f. Zeer fraaije, de ftige fransche

dans ni. van twee personen.
Bretagnes, f. pl. [Corn.] Fijn lijnwaad in .
uit Bretaijne.
Bretailler, v. n. (fam.) Veel in de schermzaal
vork: eren, dikwijls den degen trekken (steeds in
kwaden zin), voorvechten, gaarne en dikwals
vechten.

genover elkander staande tinnen f. pl.
Breton, m. [H. n.] Witte en ongelijke schelp.
grotschelp f . — BRETON , NE, aelj. In Bretagne geboren, tot die provincie of hare inwoners be/toorende, brcton..scli; ook brztsch. — Ale subst.: een
Breton of Breta nor in., eene bretonsche vrouw f.;
--- Brit ni., britscte vrouw f. -- [Mar.] Barriques
arrimées en breton, overdwars rlestuwde vaten. -BRETON\TE f. Yrouwenregemmantel ni.
Brette, f. (fain.) Lange degen m., rapier n.
(naar Bretagne dus geheeten); -- ook: vrouw uit

Bretagne, bretonsche f.
Bretté, e of Brettelé, e, adj. (en part.
passé v an bretter , breiteler) Outil br-, getand gereedschap H.

Bretteler of :Better, v. a. [Tech.] Een ,rctanrl werlrtui.cl gebruiken; — een' muur met een
getand truweel. afbikken; — een' steen' bikken (billea), ligte inkért,ingen of arcéringen maken. —
BRETTER, V. n. Twist zoeken, den opsnijder, snoes
vechtersbaas spelen; — ook: snappen. babbelen-han,
(omdat de vrouwen uit Bretagne voor snapsters
bekend ston(len).
Brettelaures, f. pl. [Tech.] Ligte arcéringen
of inkérvingen f. pl.
Brelter, V. a., z. BRETTELEB.
Brettesser, f. pl., z. BRF.TESSES.

B.retteur, Bretteux, in. (fam.), z. V. a. BaETAILLEUR.

Brettures, f. pl. [Tech.] Tanden m. pl. van
eene getand werktuig; — kerven, strepen f. pl., door
zulk een werktuig gemaakt.
Breeiil, m..7ïreupelboschje n. in 't midden van
een vlakte; door heggen afgesloten struikgewas of
doornbosch n., tot schuilplaats dienende voor 't wile,.
-- Bre:sits, in. pl., z. BREUILLES,
Breuillé, e, wij. (en part. passé van breuiller)
[Mar.] Geleid: Des voiles br-es (carguées of troussées ), gegeide zeilen.

Breuiller of Broeilier, v. a. [Mar.] Gorden,
ge(jen: Br- les voiles, de zeilen opgeijen.
Bresiilles, f. pl. [Mar.] Gordingen f. pl., rtoué(
wen n. pl. Ï seisings f. lil., boslogband m. —[he]
Grom n., ingewand van visch.
Brenvage, m. Drank m., drinken n. Br- agréable, délicieux, salulaire, aangename, lekkere, heil
Le nectar était le br- des dieux, de-zamedrnk.
nektar was de drank der Goden. — Vétér.] Geneesdrank m. voor 't vee. — [Mar.] Matrozen
een mengsel van wijn en water, dat de-drank,
bemamting boven 't rantsoen krijgt.
Brevaix, m. [Pèche] , z. BREVEUX.

Brève, f. [Mon.] Product n. eerier enkele smettiny, o ^lévering f. —, [H. n.] Kortstaarti ge afrikaansche raaf f. — BREVE, f. [Grain.] , z. oud. BREF;
— [Mus.], z. and. BREF; — alla breve (ital.) in
Bretaillenr, m. (fam. ) Snoeshaan, vechter, rge zwinde maat, elke noot nog eens zoo snel.
Brevet, in. Onverzégelde koninklijke gunstvechtersbaas, opsnjjder, zwetser m., iemand, die oei
de -reinste klein igheid den degen trekt, twist zoekt. brief, lastbrief m. , open geschrift n., waardoor
Bretaudé, e, wij. (en part. passé van bretau- iemand eene gunst, een titel toegestaan, een pender) Onreljk geschoren: Drap br-. — Gekortoord: sioen., een voorregt verleend, een' post, eene bediening geschonken wordt enz., brevet, patént, diCheval br-.
Bretauuler, V. a. [Tech.] Ongelijk scheren: ploma H. Brevet d'officier, aanstelling tot officier.
On a bret audé ce drap, ce chien, men heeft dut 11 a recu son brevet de june, hij is tot regter belaken, dien hond ongelijk geschoren. -- Br- un che- noemd .'Br- d'invention, nirvindingspatent, octrooi
val, een paard kortooien. — Br- les cheveux a qn., n., vergunning aan den uitvinder van eerre of aniemands haar te kort snijden.,
dere zaak om gedurende eenilje jaren daarvan alleen, meet uitsluiting van anderen., voordeel te trekBreté, e, adj., z. BRETTE.
t Bretèelie, Bretesche, Bretène, f. Ves- ken.. B- d'im lwrtation , invoeringspatent . Br- d'aptinn, citadel f., kasteel n., borstwéring f., bolwerk, T. rentissage, leerbrief nl., leer-contract n., onder
een' meester en een'-lingevrbdtsuch
schietr,.iat n., wal m.
Bretelle, f. Draagband, draagriem m., krui leerling. [Prat.] Actes en br-, oorspronkelijke acten.
kruiszeel, hennepzeel, helpzeel n.; w borstkus -zel, allerlei acten, waarvan de notaris de minuut niet
— [Peche] net n.-sen.drpamtwks; bewaart. Délivré en brevet, het oorspronkelijke
om zeehonden te vangen . — BRETELLES, f. p 1. Broek- a fgeléverd, — (fig .) Donner a1 q n. son br- d'étourdi,
algf.,broekdragerm., b r e t é 1 s of br etc 11en f. iemand voor een lomperd verklaren. Il y a longp1. — (Prov. et firs.) Il en a jus q u' aux br-, par temps qu'il a son br- de fanfaron, 't is een eerste
leseus les br-, hij zit er tot over lie ooien in; ook: grootspreker, daar heeft hij octrooi van genomen.
11 semble que eet homme alt un br- d'impunité,
hij heeft te diep in 't glaasje gekeken.
Bretellerie, f. Draa jbandmakerj f.; winkel m. 't is of die man maar ongestraft al doen mag, wat
hij wi l . — BREVET, M. Teint. Spjjziging , aanvul van draagbanden.
ling van de verfkuip oft verfbad. Donner un br-.
] retellière, f. [Pêche] , z. V. a. BRETELLE.
Bretèque, f. Plaats, waar de afkondigingen of une regrelle, de kuip spijzen, er zékere hoeveel]
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heid sto/fen bijvoegen, ter vervanging van die, welke
Bricelle, Brieette, f. [Hort.] Namen cener
door de veru,inrl worden weggenomen. Manier Ie pruimensoort f.
Brick, Brie of Brig, in. [Mar.] Brik f.
br-, het kuipbad met de hand onderzoeken. Ouvrir
Bricole, f. f Tech.] Haam n., borstriem m. (van
le br-, de kleur van 't bad onderzoeken door een
weinig van 't vocht uit te nemen. — [Mar.] , z. v. a. een trekpaard); — riem om de glazen van een rijCONNAISSEMEN'T. - BREVETS heette alien ook zeker e tuig op en neir te laten gaan. — [Mar.] Overwigt n.
briefjes, f Buren, gebeden, enz., die de kwakzalvers (dat het vaartuig scheef doet liggen: Ce vaisseau
of wonderdoctors ter gendzing van ziekten of ter à trois pants 4 beaucoup de br- , die driedekker
heeft veel overwigt. — Terugs p rong m., terugkaatuitvoering van wonderlijke zaken uitreikten.
Brevetage, m. [Teint.] liet mengen van een sing f., b. v. van een kaatsbal tegen den wand; het
loogzout met zwavelzure aluinaarde, om aluin terugstuiten des biljartbals van den band af. Jouer
de bricole, op den terugstuit spelen, eerst op den
voort te brengen.
Brevetaire, m. Houder m. van een' vorstelij- band spelen. Faire une bifile de br-, een' bal per
ken gunstbrief; in 't algemeen een gebrev e teerde. b r i c o le, door a fstuitinq van den band in den zak
freveté, e, adj. (en part. passé van breve- stooten. Le boulet a frappé de bricole, de kanonster) Van een' qunstbrie f, een uitvind ings- of ander kogel heet na den ops aronq getroffen. — (#g.) Nie.
draaierij: Il a voulu me donner une
patent voorzien, gebreveteerd, geoctrooi- tige uity urgt,
e e r d : Un inventeur br-, Une invention br -e. — br-, lijf heeft my wat op den mouw willen sp elden.
Je mie défie de ses br-s, ik vertrouw zijne streken,
Ook als subst.: Un breveté, een gebreveteerde.
Bréveté, f. , Weleer gebruikt voor BRIi.VETE. draa^er?jen niet; Jouer, user de br-, Nailer que
par br-s, slinksche wegen gaan, met draaijer-fjen omz. aid.
Breveter, v. a. Reap' gunsthrief, een brevét ver gaan . -5 DE BRICOLE, PAR BRICOLE, loc . adv. Zij-Se faire b- par le gouvernement, zich door-len. kings, niet regtstreeks, met omwegen, met draaijede regéring een octrooi of patent doen uitreiken. — rjen — BRICOLES ,f. pl Draagband, draagriem m.,
[Teint.] Het mengsel van loogzout en zwavelzure z. v. a. BRETELLES . — [Chas.] Soort van net orn
herten, hinden enz. te vangen. — [Pècbe] Touwaluinaarde staken.
Breveux of Brevaix, in. [Pêêche] Krabben- net n. voor groote visschen; — fleur f. (Prendre
haak, kreeftenhaak m., ijzeren haak o-in de krabben du brochet It la br-, snoek meelevende vischjes
vangen.)
en kreeften uit de rotsspleten te halen.
Bricoler, v. n. Doen terugspringen op den
Brrviaire, m. Brevier, getijboek, gebédenformulierboek n. der roomsch katholtjke geestel^j- terugstuit spelen 't zij in't kaats- of 't bil arts- el);
van den band raken of maken. Dire son br-, z /ne getijden, getjj-gebéden lezen. eenen bal door afs tuitin
(fig.) Corneille est son br-, Corn.eilleiszijnlievelings- ken, b r i c o l d r e n.— [Cbas.] Regis en links van 't
schrijver, hij leest altijd in Corneille. (Prov.) Il sait sp oor wijken: Ce chien bricole sans cesse.— [Man.]
plus que son br-, hp is zoo do-in niet, als hij lijkt, Behendig tusschen de booroen, struiken enz. heen loohij kan meer dan brood eten. Naam van een kort pen. Ce cheval bricole bien.—S(fig.) Slinksche we en
begrip der rontieinsche wetten, in 't begin der Ede gaan, allerlei uitvlugten gebruiken, aarzelen: Cet
eeuw op last van Alarik II. opgesteld, breviarium n. homme ne fait que br-, (lie man komt nooit rept voor
— Bij Rabelais: jïesch f. of flacon m. in den vorm zijne zaak uit.— BRICOLER, v. a.: Br-le chemin, slingerend loopen, gelijk een beschonken mensch. — Alen
van een dik boek.
Bréviateur, m. Schrijver m. der pauselijke heeft ook bricoler gebruikt van 't heen en weder werbrieven; — weleer: ambtenaar m. aan 't hof van .Ven der te heet gebruikte spijs in den mond; alsmede
den griekschen keizer, die brieven schreef en ver sn den zin van beslapen: Br- une femme. — -F SE BRI-talde,brviom. COLER , v. pr. Comment diable est-ce done, que cela
Brévicauide , ad'. [H. n.] Kortstaarti.q. — se bricole, hoe drommel gaat dat toch in zijn
w
erk?
Brévicaule, adj. [Bot.] Kortstengelig. — JiréBricolier, m. vaardm., dat bij een ander naast
vicorne, ad/. [:H. n.) plet korte voelsprieten. — den boom is voorgespannen, zijpaard n.
Brévidente, e, adj. [H. n.] Met korte tanden.
Bricolles, f. pl. [Pëche] , z. onder BRICOLE.
Brévier, m Volksnaam der groote roofvogels.
t Bricon, m. Vlegel, bengel, deugniet m.
Bréviflore, ad'. [Bot.] Kort van bloem. —
Bricoteautx , m. pl. [Tech.] Wevers-latten L.
Brévifolié, e, adj. [Bot.] Kort van blad, kort- pl., treden n. pl. van 't weefgetouw.
bladerig. — Brévipede, adj. [H. n.] Kortvoetig.
Brieume, m. [Bot.] , z. v. a. ARIIOISE.
BRd.ViPEDES, m. pl. Kortvocters, kortvoetige vogelen.
Bride, f. Toom, teugel, breidel m. (hoofdstel,
— Brévipeiine, adj. [.H. n.] Kortvleugelig. BRE- ,.gebit en leisels); ook alleen voor: leisel n., lesreep f.
VIPENNES , in. pl. Kortvleugeliqenn, vogels zender slag- Mettre la br- à un cheval, een paard optoomen, het
pennen; insecten met korte vleugeldeksels. — Bre- den toom aandoen; Tenir la br- haute, courte, den
virostré, e, adj. [.H. n.] Kortsnaveliq. BRÉVIiIOS- teugel hoog, kort houden • Tendre la br-. den teuge l
her,Lac
Donner, Rendre la br-, den
TRES , n. pl. Kortsnaveligen, kortbekken. — Bré- strak houden;
viistyle, adj. [Bot.] Kort van stijltje of stampertje. teugel slap houden, vieren; Courir b toute br-, b brBrévité, f. [Gram.] ,Kortheid der klinkers en abattue, spoorslags, met . lossen teugel en zoo hard
lettergrepen, z. DRIEVETE.
als 't paard loopes kan rijden. Ce cheval a rompu sa
Brévitisceale, adj. (verklw. van brei) Min of bride, dataard hee ft zijn leisel gebroken, aan stukmeer kort, een uweinig kort.
ken getrokken; Mener un cheval par la br-, een
Bréviventre, adj. [H. n. Kortbuikig.
paard b ij 't leisel, bij den toom leiden.— [Man.] Main,
Brézole, f. [Cuis ] Opstoofse
l (ragout) n., van Poing de la br-, linker hand des ruiters; Uouter la
vleesch en gevogelte.
br-, aan 't gebit gewoon raken; Ce cheval twit la InBri of Bry, m. [Bot.] Bedekt blue?jende lant f. of le mors, het mondstuk oft gebit zit dat paard te
van. 't geslacht der sussen, in talrijke soorten.
hoog, te veel vóór in den mond. - (fig.) Tenir qn. en
Bribe, f. Homp in., groot stuk brood. — BRI- br-, iemand in toom houden. Cette forteresse, cette
BES, f. pl. Overschot n. van den maaltijd., overge- armée tient l'ennemi en br- die sterkte, dat leger
schoten brokken m. pl.: On a donne les bribes du houdt den vijand in toom, in bedwang. Tenir la bride
diner h un mendiant. — (fig. et fasii.) Allerlei zaam- haute (courte) b qn., iemand den teugel kort houden,
greraapte aanhalingen uit oude schrijvers; Ce pe hem scherp in toom houden. Lacher la br- à qn.,
dant ne peut parler sans làsher quelques bribes iemand den vrijen teugel geven; Lather la br- it ses
de latin ou de i;rec, die waanwijze kan niet spre- passions, aan zijne driften bot vieren. Laisser, Metken of hij werpt er latijnsche en grieksche brokken tre la br- sur le cou a qn., iemand aan zich zelven
overlaten, hem volle vrijheid van handelen geven.
bij uit.
-I- Briber, v. n. Bédelen, overgeschoten brokken Aller br- en main, br- abattue dans une affaire, in
ophalen; — bij Rabelais: gulzig eten
, schrokken. — eene zaak behoedzaam, hoogst onbezonnen te werk
t Briberesse , f. Bédelaarster, schooister f. — gaan. Courir a br- abattue après les p laisirs, it sa
t Bribeoir, in. Bédelaar, schooijer m.
ruine, à sa perte, met lossen teugel, blindelings d¢
Bribri, m. [El. n.] Volksnaam van den haag- vermaken najagen, in zijn verderf, naar zijn' onder
vlasvink nl. (bruant de haie).
Il a plus besoin de br- que d'éperon^-ganlope.
Brie, m., z. BRICK.
hij heeft meer den toom dan de sporen nood gig : hg
Brie-H-brae, ni. Alleen voorkomende in Mar- moet meer tegengehouden dan aangespoord worden.
chand de bric-h-brae. oudroestkooper m., koopman Br-s ik veaux , zotte redenéringen, malle praat;
in oud ij zer. koper, oude schilderijen enz. —[Tech.] sp rookjes, knap uilen, u ^ en. (Deze laatste ustdrukStroosplitter in. (der stroohoedenmakers).
king veroudert.) (Prov.) à cheval donné on ne re.
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garde 'tas la br-, een gegeven paard moet men niet
in den mond zien. — [Tech.] Trens F. van een knoops-at; — hartje n. aan eene hemdsopening; — band,
keelband, oorband m. aan een mutsje, een vrouwen
lis f., bloemnaad m. aan kant; — oor n.-hoednz.;—
eener klok; — ijzeren band m. om de geschutvormen,
om een stuk hout, ten einde het barsten of scheuren
te beletten; — klemhaak m. der timmerlieden ; —
plaat F. van den protsketting aan 't aluit; —plaat der
tangarmen; — stang f., gedeelte der slotplaat van
een geweer; — gevallen maas f. in 't weefsel van
Bene kous. — [Chir.] Perkamentvezels m. pl., in
Bene geschoten wond, eene verzwéring. — [Mar.]
Groote kram F. , die de kiel met den achtersteven
verbindt.
I3ridè, e, adj. (en part. passé van brider) Getoo7ad, opgetoomd;— beteugeld, bedwongen. — Oison
t)ridé, jonfie gans C., wie men eene pen door de openingen van den bovensnavel heeft gestoken, om haar
te beletten door de heelgen in de tuinen, te komen.
(fig.) Dom. onnoozel mensch, wiep men alles kan wijs
maken, uilskuiken n. — Bridé, nl. [H. n.] Gestreepte kli2visch , gestreepte brasem , gestreepte
hoo;invisch ni. en andere met strepen geteekende
visschee.
Brider, v a. Toomen, opioomen; Br- an cheval,
un dne, een paard, een' ezel enz. den toom aandoen.
Ook zonder voorwerp: Bridez, it faut partir, toom
©p, wij 'neoeten vertrekken. — Te naauw aanhalen,
knellen (van keelbanden, kleedingstukken). -- (fig.)
TJ'e(1rhouden, bedwingen, beteugelen, breidelen, in
bedwang houden.— (fig. et fam.) Br- le nez it qn. avec
un fouef, iemand met eene zweep dwars over 't aan
slaan. Br- qn. par un contract, iemand door-gezit
de voorwaarden van een verdrag aan banden leggen.
(Prov.) Br- la bécasse; La bécasse est bridée, z.
BECASSE. Brider un hue, an cheval par la queue,
z. dNE. Chacun bridera sa bête, elk zal doen wat
hem lust. — Br- in potence, bij 't ringsteken niet den
ring maar 't hout, waaraan die hangt, raken. —
[Cuis.] Br- une volaille, een vogel oppinnen, opbinden. — [Mil.] Br- une forteresse , eene vesting
insluiten. Br- une ville par une citadelle, eene stad
door eene citadel in bedwang houden.—[Fauc.]Brles serres dun oiseau, aan elke ;tand (d. i. aan
eiken poot) van den valk eene klaauw vasthinden
(opdat hij zijne prooi niet verscheure). — [rolar.]
Kruisen, knijpen, een' knijper opzetten. Br- l'a ncre,
het anker bekleeden. Br- une ancre, een anker op
het boord sjorren. Br- deux cordages, twee parallel
sjorringen door eene dwarssjorring meer stijfte geven.
[Pedro] Br- an filet, de randen van een net aarsha,len (opdat de mazenin denzelfden stand blijven).-[Tech.] Br- les cloches, de klepels der klokken vastzetten (om alleen de hamers te doen werken). Brune Pierre, het touw van een windas om een' steen
slaan (ten einde dien op te ligten) Br- l'aiguille, de
holte aan 't oog eener naald maken. — SE BRIDER,
v. pr. Zich betoornen. —[ Man.] Ce cheval se bride
Bien, dat paard houdt den kop goed.
Bridier, ni. Toommnker m. — Ook als adj. Un

ouvrier bridier.

]Bidoir, m. Kindoek, kinband m. aan vrouwenhulsels; -z. MENTONNIERE.
Brid'oison, m. (fam.) Zotskap m. en f., uilskuiken n.
Bridole, f. [Mar.] Kleine toestel om zekere boeiplanken te buigen en op de zijden van het schip te
voegen; sjorhout n., knijper, ketting m.
Bridon , m. [Tech.] Trens F. , l-gte toom met
gebroken bit zonder stengen. — Kindoek m. aan een'
nonnneslnfjer.
Bridure, f. [Mar.] Kruising, kruissjorring f.,
kruisbindsel n.
a'ie, F. [Tech.] Bakkersbraak f. cm het deeg te
kneden, deegklopper m. der pastijbakkers, verin celli-bereiders enz.
Brie, ni. [aeon.] Briesche kaas f.
]Brie, é, adj. (en part. passé van brier) [Tech.]
Gebraakt, geklopt: De la pate bride, gebraakt, ge
deeg.
-klopt
]Brief, ii e, adj. [Prat.] Kort, beknopt, kort
spoedig. Briève description , narration,-duren;
korte beschrijving, kort verhaal. Briève sentence,
spoedig uitgesproken vonnis. Ii fut ajourne' à trois
briefs jours, hij werd gedaagd om uiterlijk binnen
drie dagen te verschijnen. Its en ant fait bonne et
briève justice, zij hebben in de zaak kort en goed 1

BRIGIE.

reilt gesproken.
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BRIEF, BRIEUX,

la fpas ni. tot afreis; z. ook BREF.

!n. [Mar.] t''er-

Brier , V. U. [Tech.] Braken, het deeg met de
braak kneden.

B3rieuix, m. [Mar.] , z. BRIEF.
Brièvennent, ado. Korteljk, kort, met weinig
Brièvete, f. Kortheid f., korte duur m. La brdu temps, de la vie, de kortheid des tijds, (les Iewoorden.

vens. La br- du style, de beknoptheid f. van den, stijl
Brifaud, firifailt, ni. (pop.) Gulzigaard,.
vreetzak nl., slecht opgevoed kind n.
Brifauder, v. a. [Tech.] De wol voor de eerste
maal kamenen.
Brifa nt, til. [Chas.] Jagthond m. — Brifaut!
(als kreet van aanmoediging) Wakker! opgepast! —

z. ook BRIFAL,D.
Brife, f. [£con.] Verdubbelde eetlust m. der zijde

eens f e dagen vóór zij hunne tonnetjes ma--wormen,
ken of beginnen te vervellen. —(pop.) 1lomp m. brood.
Brifer, v. a. ( fain.) Gulzig eten (Iloufler) --(fam.) Verfrommelen, verkreukelen, ver fom fooien.
!rifeni , m. , -euse , f. (fam.) Gulzigaard,
slokop, vraat, gulzig eter m., gulzige eetster f.
:

t BriIfstUU, ID., Z.

v. a. BRIFAIJD.

Uritidan o, f. [ Roet.] _ aom eener perensoort F.
Brifier, m. [Tech.] Reep lood op den nok van

een dak, noklood n.

Brig nt. [Mar.] , z. BRICK.

Brigade, F. [Bil.] Groote legerafdeeling f., uit
verscheidene bataillons voetvolk en escadrons ruiterij
bestaande, nu doorgaans een cov ps of a fdeeling van
twee regimenten, br i gade F. Général de br-, veldheervan zulk eene legerafdeeling, b rig ade-gener a a 1 in.— Br- de gendarmes, schaar f. politie -ruiters. — [Mar.] Schaar werklieden, kanonniers, tot
den arbeid in eerre haven. Sloep-, boothaak nn. — Bi'de sáreté, veiligheidswacht, nachtronde f. — (fig. et
fam.) Meni.rte f., groot gezelschap n.
Brigadier, in. weleer: Iioofdoffieier m., in
rang tusschen den veldmaarschalk en den kolonel ;
— nu onderofficier bij de ruiterij, in rang overeenkomende met den korporaal bij 't voetvolk, wacht
i g a dier m. Br- de gendarmerie, on--mestr,b
derofficier van eene bric, adepolitie- ruiters. — [Mar.]
B- de bateau, voorman in de sloep.— [H. n.] Brigadier m., een visch der Molukken.
Brigand, m. Roover, straatroover, struikroover, strooper, dief nl. Troupe, Bande de br-s, rooverbende f. — Knévelaar, afzetter, woekeraar, bloed
soldatenbende F. zonder eenige krijgs--zuigerm.;—
tucht; — troep m. slecht volk, roofgespuis n. —
Weleer in Frankrijk ook een ligtgewapend soldaat,
die eerre brigandine, eene soort van harnas, pant serhemd of maliënkolder droeg.
Brigandage, m. Rooverj, straat -, struik rooverij, dieven,!, strooperij f.; — knévelarij, afzet
afpersing f., geweld, onregt n., waardoor een-terij,
landsbeambte den burger drukt.
Hrigandeau, m. (verklw. van brigand) (fam.)
Oneerlijk zaakwaarnemer, bedrieqel jk praktizijn m.
Bilgander, v. n. Strooren, rooven, plunderen, stelen, straatrooveri) drijven. Il na fait que
brigander toute sa vie, hij heeft zijn leven lang niets
gedaan dan afzetten, stelen.

Bigig auditie of Bruane, F. [Mil.] , z. onder
BRIGAND.
Brigaiutin, in. [Mar.] Galeivormig schip met

laag boord, één verdek en één' of twee masten, getuigd als eene brik; snelschip, ligt vracht- of oorlog
i p n ., b r i g a n t if n m. — Soort van draagbaar-sclr.
veldbed n.
Brigantine, F. [Mar.] Klein vaartuig n., in de
Middellandsche zee in gebruik. — Groote bezaan f.,
soort van latijnsch zeil n. op brikken en brigantijns.
Brigaut, m. [Corn.], z. BRIGOT.
Íiriáne, M. [H. n.] , z. v. a. BAR.
lirignole, F. [Corn.] Pruim f. van Brignole in

Provence.

Bri ;non of Brugnon, m. [Hort.] Soort van

perzik, bloedperzik F. ; — ook eerre perensoort.

Brigot of Brigaut, m. Soort van dik brand-

hout in 't departement (lei, Seine.
Brig-ne, F. IJverig aanhouden, ernstig poelen n.
lei, verkrijging van een' post, ambt enz. door middel van invloedhebbende personen, bekuiping, kuiperij F. Faire une br-, des br-s, niet behulp z-gneis
vrienden of creaturen naeer eerie bediening, een' posy

BRIGU Th
Mingen. A force de br-s, it a obtenu celte place, door
kuiperz,;Uen Leeft hij dien post gekregen. — Partij,
zarnenspanning f., kabaal n.: Toutes les br-s se
réunirent en sa faveur, alle partijen vereenigden
zich te zijnen gunste.
Brigne, e, adj. (en part. passé van briguer)
Une charge br-e, een bekuipte, door kuiperijen ver
-kregnpostm.
Brigner, v. a. Door gunst van anderen, door
inwerking van vrienden, door kuiperijen zoeken te
verkrijgen; ijverig aanhouden, najagen, met drift
naar iets staan, b r i. g u é r e n: Il brigue de hauts emplois, hij zoekt door kuiperij hooge bedieningen te
verkrijgen. Les uns meritent les récompenses, les
autres les briguent, de eenen verdienen de belooningen, de anderen pogen ze door omkooping of hui
meester te worden. Its briguaient is l'envi-perg
son alliance, zij dongen om strijd naar zijn bondge
Je brigue I'bonneur de vous servir, ik-notschap.
sta ijverig naar de eer om u te dienen. — ( fig.)
Br- des blessures, 't gevaar in den mond loopen.
Brigeieeur, m. Bekuiper, bejager, gunst- of
lo fbejager, omkooper; -- dinger, mededinger m.
Que de br-s pour cette charge'. Wat al ijveraars
o n dien post! Rien ne me choque plies que ces br-s
d'éloges, niets ergert mij meer dan die lofbejagers.
Brjeaeu, m. [Agric.] Mengsel van boonera,
erwten, tarwe, rogge enz., uitgezaaid tot voeder,
voederzaad m.
Brillaniment, adv. Op schitterende, glansrijke, roemrijke wijze: I1 s'en est acquitté br-, hij
heeft er zich met glans van gekweten.
Bri Ilaat, e, adj. Blinkend, schitterend, glinsterend, flikkerend, glansrjk, luisterrijk; —(fig.) leven
vol geest; vlug, vrolijk, wakker, lustig; schoon,-dig,
fraai, heertik. Un diamant fort br-, een sterk schitterende diamant; Des vieux br-s, flonkerende oogen;
Une couleur br-e, eene blinkende, heldere kleur; Une
fête br-e, een luisterrijk feest. Une voix br-e, eense
heldere, aangename stem; Une musique br-e, eene
levendige, vlugste muzilh. Une pensée br-e, eene geestige, scherpzinnige gedachte. Un style br-, een heer
stijl. Que j'airne à me livrer a' tes songes br-s,-1,lke
hoe gaarne geef ik mij aan uwe liefelijke begoochetingen over! Une santé br-e, eerre uitmuntende gezondheid.
IRILLANT, in. Clans , luister m. , schittering,
schoonheid f.: Ce diamant a plus de br- que l'autre,
deze diamant heeft meer glans dan. gene. — ( fig.)
II y a du br- dans ce poème, dans ce discours, er
zijn schitterende plaatsen, uitstekende schoonheden,
verrassende beelden in dat dichtstuk, die rédevoering. Faux br-s, (eig.) valsche diamanten, onechte
edelsteenen; (fig.) vernuftige maar onjuiste denk
blinkend maar valsch vernuft. Cet homme-beldn,
à plus de br- que de solide, die man heeft meer
schitterends dan dégetgks, meer verbeelding en geest
dan grondig oordeel. -- [Tech.] h delqesteente,
b r i 11 a n t, diamant, inz. als deze laatste zoodaniq
geslepen is, dat zijn bovenste deel een vlak (tafel)
heeft, dat door vele ruitswijs geslepen zijvlakken
(facetten) omgeven is. — [Chim.] Eigenaardige
glans der metalen, metaalglans. m. — [Jeu] Harten
zes (in 't pachtspel, jeu de ferme, zeker kaartspel).
Brillante, e, adj. (en part. passé van brillanter): Diamant br-, met facetten geslepen dia
Style br-, gezochte, hoogdravende stijl;-want.(fig)
Ouvrage br-, werk vol valsch vernuft. Il y a loin
des pensées brillantées aux pensées brillantes, er
is een groot onderscheid tusschen valsch en echt
vernuft:
Brillanter, v. a. [Lapid.] Diamanten tot bril
slijpen. — ( fig.) Br- son style, zijn' stijl met-lent
gezochte sieraden, met meer schitterende dan degelajke denkbeelden, beladen. — SE BRILLA TER, v. pr.
(fig.) Zich doen blinken of schitteren.
Brillantine, f. Soort van zj.idestof f. — Ook
adj.: Fleur br-, glansbloem f.
driller, v. n. Blinken, glinsteren, schitteren,
glans geven, glanzen, vonkelen, flonkeren: Le soleil
brille et briliera •toujours, de zon schittert en zal
celtijd schitteren. Les étoiles brillent, de sterren
vonkelen, glinsteren. Ses yeux brillent d'un vif
éclat, zijne (hare) oogen flonkeren met helderen
glans. — (fig.) Zich vertoonen, prijken; — de aan
blikken trekken; bewondering opwekken;-dacht,e
uitrn.unten: La joie, La colère brille dans ses regards, de vreugde, de gramschap straalt hem uit dc
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oorden. Les larmes brillaient dans ses yeux, de
tranen vertoonden zich, parelden in zijne (hare)
oorgen. Ces fleurs brillent par leurs belles couleurs,
die bloemen prijken, trekken ieders blikken, streelen
't oog door hare schoone kleuren. Sa gloire brille
dans tout 1'univers, zijn roem schittert, wekt de bewondering der gansche wereld. Cette femme est
possédée de In manie de briller, die vrouw is er op
verzot om uit te blinken, wil door allerlei middelen
de blikken tot zich trekken Chaque peuple, it son
tour, a brilié sur la terre, ieder volk, op zijne beurt,
heeft op de aarde uitgeneunt, den voorrang gehad.
Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier,
menigeen munt uit in den tweeden rang (in eene
mindere, lagere waardigheid), die in den eerste niet
opgemerkt wordt of niets beteekent. — [Chas.] Cet
épagneul brille dans une pgaine, die patrijshond
snu/felt voortreffelijk eene vlakte door. — BRILLER,
C. a. [Chass.] Bij fakkellicht op vogels jar;t maken:
Br- des alouettes, leeuwerikken bij fakkellicht
vangen.
Brillonet of Demi- brillant, m. Halve bril
slechts van boven met facetten geslepen dia -lant,
nl.
-mant
S Brilloter, v. n. (fam.) Flaauw en in eerre
beperkte sfeer schitteren of uitblinken; — een wei
licht geven, weinig glans hebben (van een Licht,-nig
eene bloem) . - SE BRILLOTER, v. pr. Zich een weinig aanzien, luister (leven.
Brinibale of Bring'aflelballe , f. [Tech.]
Po:npzwengei m.
Brinibaler, v. a. (fam.) Heen en weder bewegen, schudden, slingeren, inz. gebruikt van de klok
als men ze lang en tot vervélens toe luidt: On-ken,
na fait que ier- toute la nuit, men heeft den gunschen nacht gebombamd. — ( fig.) Br- qn., iemand
beet hebben, door hem nutteloos heen en weer te
laten loopen.
Briniballier, m., of Brisnbelle, f., z. v. a.
AIRELLE.

1

Brinborion, m. Beuzeling, kleinigheid, nietigheid, vodderij f.
-j- Brïu' boter, v. n. (pop.) Prévelen, tusschen
de tanden- mompelen.
Brine , e, adj. [Hort.] Door de zon gevlekt
(van druiven).
Hriii, m. [Bot.] Scheutje, halmpje ij, Brin d'herbe, grasscheutje, spiertje i1. — Loot, sps uit, twijg f.,
jonge tak m. ; — bij uitbreiding elk klein gedeelte
van zekere lange en dunne voorwerpen: Un brin
de paille, de til, de sole, een stroohalmpje, een
eindje garen, naaizijde. Il na que quelques brins
de cheveux sur la tête, hij heeft slechts eenige dunne
haartjes meer op 't hoofd. — (fain.) Ces pauvres
geus n'ont pas un brin de paille pour se toucher,
die arme m-enschen hebben geen strootje om op te
leggen. II na pas un brin de bols pour se (haulier,
hij heeft geen' splinter hout om zich te verwarmen.
— (fill. et fam.) 11 a pour elle un petit brin d'amour,
hij heeft voor haar een vonkje liefde. Ne t'attends
pas que je t'aide uit seal brin, verwacht niet dat
ik u in 't allerminste helpen zal. II n'y en a brin,
er is niet het geringste, geen sikkepitje van voor
un brin d'esperancc, ik heb eerre zeer-hande.J'i
/laauwe hoop. — [Bot.] Arbre de hein, uit zaad
voortgekomen boomstam m. Un beau brin de chêne,
de hêtre, een schoone, regie, eiken-, beukenstam. II
a fallu un beau brin de bois pour faire cette poutre,
tot dien balk werd een schoone stam gevorderd. Bois
de brin, hout uit éénen stam, stamhout (niet gezaagd
of gekloofd): Tout ce comble est de bois de brin,
die gansche nok is van geheele boomstammen. —
[Mar.] Mat d'un brin, mast uit één stuk. — Premier brin, het beste gedeelte (van de hennep, he
vlas enz.). Second brin, de tweede soort. — Bois
d'estoc, springstok, pols m. (aan weerszijden baslagen; — doch in dien zin verouderd); — [Anc. mil.]
halve piek of lans, kortgesteelde werpspies f. — (fig.)
C'est un beau brin d'homme, de femme, 't is een
knap slag van eenen man, eene vrouw, een kloehe, rjzige, welgemaakte man, vrouw. — [ Tech.]
Il avait un beau brig de plume sur son chapeau,
hij had eene mooije struisveder op den hoed. — Les
biins d'un éventail, de beentjes van een' waaijer.
Maltres brins, de twee zijbeenen van een' waaijet', tusschen welke de dunnere worden aangebragt.
— [Conn.] Soort van lijnwaad m. uit Champagne.
— [ii. n.] Brin-Blanc, witstaartje n., soort van
)1®
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Brisé, e, adj. (en part. passé van briser) Gekolibri. Briii•bleu„mexicaansche blaauwspecht m.
— BRINS, m. pl. [Econ.] De langste en beste hen- broken, verbrijzeld: Vase, verre br-, gebrokenvaas,
nepvézelen. — B1tIN ia ERIN, loc. adv. liet eene glas. — Gevouwen , zaamgeslagen: Porte br-e,
halmpje, grasje, haartje enz. vóór en 't andere na: vouwdeur, dubbele deur f. Aune br-e, Compas br-,
Arracher le erin d'un clieval brin it brin, de haren el, passer, die zich laat zamenslaan of toevouwen,
vouw-el, vouwpasser. — [Arch.] Comble br-, .ge van een paard een voor een uittrekken.
Brinasse, f. [Corn.] Tweede of mindere soort broken dak. — [Pods.] Rime br-e, gebroken r^^m.
[Gray.] Tailles br -es, afgebroken, afgezette strepen.
van werk n. (voor dc scheepsnaden).
ord. Forme br-e, geroken leest. — (fig.) Coeur
Brinbasse, f. [Bot.] 1ilirtenbezie f. — Brinbr-, gebroken, verslagen hart. Etre br- de fatigue,
bassier, nl ., rrmyrtenbezieboom (airelle).
firincle, f. (tarn.) Gezondheid f., t o a s t m. uitgeput van vermoe'jenis zijn. Ii so sent tout brde son dernier acces de tièvre, hij voelt zich als
— (Prov.) Etre dans les br -s, dronken zijn.
Briudille, f. [Bot.] Kleine, krom gewassen uit elkander, als geradbraakt door zijn' laatsten
koortsaanval. — [Bias.] Chevron br-, gebroken
twi , f.
-Fringe, m. Borstel, schuier m. — - Brin- keper. [Mar.] Mautelet brisé, dubbele valpoort.
Vaisseau brisé, schip, dat aan den grond stuk geger, V. a. Borstelen, afborstelen, af'schuijeren.
]

.

Hringue, m. [Mar.] Klein, misvormd, onooge-

lijk paard n. — (pop.) Grande br-, groote, magere

vrouw f. — EN BRINGUES, loc. adv. Stuksgewijs,

stooten is.

Brise - con, m. (fam.), z. CASSE - COU.
Brisées, f. pl. [Chasse] Takken m. pl., die een ja

boomoen breekt en op záj»pad strooit,om het-gervand
te herkennen. — (lig.) Suivre les br- de qn., iemands
voorbeeld navolgen, in ieinands voetstappen treden.
Aller, Courir sur les br- de qu., iemands médedinger zijn, hem in 't vaarwater komen, hem den
(fi:r.) Ornhandigheid, lompheid f., domme streek m. voorrang zoeken af te winnen. Reprendre yes br-,
Revenir sur ses br-, z- ne oude zaken, zijne opjeIl rioine, f., z. COULEUVIUE.
IR non, in. [Bot.] Eikenmos, koraalmos n. — geven voornemens weder opvatten.
Brise-glace, in. IJsbreker, ijsbeer m., om de
[Mar.] Voorsteven-knie f.
Brione, Bryone couleiivrée, f., z. COU- jjsschotsen af te weren. (Plur. Des brise-glace).

in wanorde.

BBriiigniebale, f ., z. BRIMBALE.
Briivgcielle, f. [Hort.] Naam eenerperziksoort.
J.#rinthe, m. [H. n.], z. v. a. BERNACHE (vogel).
Brioche, f. [(tuis.] Tulband, boterkoek m. —

LEUVREE.

Briotte, f. [Bot.] Fluweelkiaproos f.
Bricluaillous, M. pl. Puin n. van metselstee

Brisie-image, n1., z. 1C0. OCI.ASTE.
Brise-mariage, m., z. CASSE-MARIAGE.'

Brisement, in. liet breken inz. der golven,
pl.; stukken van metsel-ne,bakstu. der ijsschotsen, tegen een of ander voorwerp.
voor gietvormen..
-sten (fig.) Br- de coeur, verbrijzeling f. des harten, innige
Brique, f. Gebakken steen, baksteen, klinker, droefheid f. over zone zonden.
Brise- motte, m. [Agric.] Rolblokn. — [H. n.]
klinkersteen in. Br- crue, in de zon gedroogde of
gebakken steen; Br- cuite, in den oven gebakken Witborstje, witkeeltje n. (traquet motteux). (Plur.
-

steen. Br-s de liaison, bindsteenen. Br-s de champ,

regtop gezette steenen (ter bestrating),. Br- vo-

lante, drijvende baksteen. — (fig.) Br- d'étain, blok
-tin.;
Br- de savon, stuk zeep.
Briquet, m. Vuurstaal, vuurslag n. Battre le
br-, vuur slaan. — Bij uitbreiding: elk werktuig
om vuur te maken: Br- à piston of pneumatique,
percussie-, luchtdiukkingsvuurtuig: Br-hosphorique, 1!hoslrhor-v^uurtu•irg n. — [Mil.] Korte, kromme
sabel m. der infanterie. — «[H. n.] Dashondje n.
Bri q uetage, nl. Metselwerk ii. van baksteenen.

— .41s baksteenwerk geschilderde muur m.
Bri q uets, e, adj. (en part. passé van bri q ue ter) Baksteei;srewijs beschilderd: — baksteenkleurig, rood, dat eenigzins naar 't gele zweemt. —
[.11éd.] Urine br-e, baksteenkleurigepis f.
Briquieter, V. a. Gebakken steenen met verve
;nabootsen; — net baksteenen bestraten.
Briquieterie, f. Steenbakkerij, steenplaats f.,
steen-, tigcheloven m. — liet steenbakkersberoep,
liet steenbakken.

Briqueteur, In. [Tech.] Steenbaas m., eerste

werkman, bestuurder van eene steenbakkerf .
Briquetier, m. Steenbakker; baksteenhandelaar in.
Briquette, f. Stukken brandstof van kolen
klei, van turf en run.
-gruisen
Brie, In. [Prat.] Braak, gewelddadige opbreBris
king f. van een zeg el, van eene gesloten deur.
de scellé, zegel-verbreking; Bris de prison, uitbraak,
kerker-opbreking; Bris de ban, verbreking der uit
Bris de Inarché, inbreuk f. op 't vrije-banig;
mnarktrer;t. — [ Mar.] Schi p breuk f.1iris de vaisseaux,

wrakken, stukken en brokken van een vergaan schip.
Droit de bris et de naufrage, strandregt n. —
[Blas.] Gebroken venster- of deurbanden nl. pl.
Brisable, adj. Breekbaar.
Brisant, m. [Mar.] Blinde klip, rots f., die
zich tet aan de olrprervlakte des waters verheft; —
gol f brekcr m., ter beveiliging tegen den aanslag der
baren. — BRISANTS , ni. pl. Branding, neer f.
Briseanmbille, f., z. BItUSQUEMBILLE.
Briscan, m. Zeker kaartspel, soort van pi-

ketten.

Ilr!se, f. [Mar.] Koeltje, luchtje, b r i e s f., geniat-icie wind, een op zekere tijden waai,;ende zec.

wind ni. Br- de meer, Br- de large of Br- de marine,
zeewinti In.; Br- de t.erre of Br- terrestre, lansiwind.
Br- carabinée, zeng nl. Forte brise, harde, frisschc

koelte f., sterke, stormachtige (periodieke) zeewind.

—. [Tech.] Ilraaibalk m., wip f.

Des brise- motten).
Brice mui , m. [Mil.] Muurbreker In., naam
-

van Bene oude geschutsoort (ook réveil-matin ge-

heeten). (Plur. Des brine-nnurs).

Brine-os, m. [Bot.] Beengras n., witte gras
[ H. n.] Zeearend, vischarend, beenbre--bloemf.—
ker.- (Plur. Des brise -os).
Brise-plerre, In. [Chir.1 Steenbreker m.,
s te verbrijzelen.
werktui,q , om den steen in de blaa
(Plur. Des brise-pie rre) .
Briser, V. a. Breken, verbreken, verbrijzelen,
aan stukken slaan of weren: Br- un verre, un
Iniloir, een glas, een' spiegel breken; Br- les portes,
ï', de vensters iinslaan; Br- en
les fenêtres, dc deure
mille pièces, verbrijzelen. Le coup de canon lui
brisa la jambe, 't kanonschot vermorzelde zijn
been. Br- les mottes d'un champ labouré, de kluiten van een beploegd laud klein maken, eggen. —
(fig.) Ces peuples ont brisé leurs fens, leurs chalnes.
leus: jou. g, die volkeren hebben hunne ketens, hunne
boe(/en, hun juk, verbroken, hebben ,zich van de
dwingelandij bevrijd. Cet amant a brisé ses chalnes,
die minnaar heeft zich van zijne hartstogt losgemaakt. Cette nouvelle lui a brisé le coeur, olie
tijding heeft z n hart gebroken, heeft hein diep geschokt. — (Pï ov.) Br- avee qn., de vriendschap
met iemand breken; (fain.) Brisons iet dessus,
laat ons daarvan niet nicer spreken, laat ons daar
een speldje bij steken. — Vermnoej en, afmatten, de
leden bireken: Les cahots de la v-oiture me briserent, de schokken van 't rijtuig maakten mij uit
elkander. Votre liavardage me, brise les bras, uw
onophoudelijk gesnap breekt m ij 't hoofd. — [ Tech.]
Br- le chanvre, le tin, den hennep, het vlas braken.
Br- la lame, dc wol kaarden. — BRISER, V. n. Breken, zich verba zelen; ook branden (van de zee
gesproken). Le vaisseau alla br- contre un écueil,
liet schil) werd tegen ecne rots verbrijzeld. La lame
prise sur la cote, de baar breekt tegen de kust. —
[Chas.] Br- bas, cie takken der booroen afbreken
en ze op het spoor van 't wild werpen; Br- baut,
(le takken knakken en ze ter manshoogte laten han
[Blas.] Een bijteeken op een schild aanbren--gen.—
!,en, om de jongere familie-takken van den oudsten
te kunnen onderscheiden. — SE RIUSER , V. pr, Zich
verbrfjzelen., verbroken worden, breken: La porcelaine, Ie verre, se brise facilelnent, porselein, glas,
breekt ligt. Son navire se brisa contre les rothes,
zijn schip werd tegen de rotsen verbrijzeld. (fig.)
-

,

Tous leurs efforts vinrent se br- contre eet obstacle, al hunne pogingen leden schipbreuk, waren

BRISE-RAISON

BROCHETTE

v-tuchteloos, tegen dien hinderpaal. Les bataillonc
. e brisèrent, de bataillons werden gebroken, ver
wanorde rlebra!jt. A cette pensée mon coeur-del,in
se brise, bij die gedachte breekt mij het hart. —
[Phys.] Les rayons 1uinineuz se brisent en passant
d'un milieu dans un autre, de lichtstralen breken

zijden goud en zilverstof f. , b r o c ode f. , b r oc a a t n. — [Chas.] , z. v. a. BROQUART.
Brocatelle, f. Brokal él of Brokard éln.,
eene soortgelijke stof als de brocade, maar uit eene
geringere stof, van katoen en gemeene zijde gemaakt.
— [hflin.] Italiaansch marmer n. met graauwe, gele,
en paarsche vlammen of aderen.
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(worden gjebroken) bij den overgang van de eené
Broccoli, m., z. BROCOLI.
middenstof in de andere. — [ Tech.] Zich laten zaBroecus, m. [H. n.] Zekerschelpgewas n.
menvouwen, toeslaan: Des fauteuils, des bots de
Brochabe, m. [Rel.] Het innaaien van boeken,
lit, des portes qui se brisent. — (Prov.) Tant va
la cruche it l'eau, qua la fin el'.e se brise, de broch eiren.
Broehant, adj. [Blas.] Wordtgezeqd van stukkruik gaat zoo lang te waler, tot zij breekt.
Brise-raison, m. ((ain.) Prater, babbelaar, ken, die zich uitstrekken van de eene z j. le van het
die altijd praat zonder rede, slot, noch zarnenhang. schild tot de andere, bedekkende een gedeelte der andere stukken: Une bande br- sur un lion, over eengin
(Plur. Des brine-raison.)
5 Brise-seellé, ni. Zegelschender; inbreker, leeuw loopende band m. — liet wordt ook gezegd
van een' bijkomend persoon, eene b jjkornende orrtdief m. (Plur. Des brise- scellés.)
Brise-toot, m. Breekal n1., onhandig mensch, standigheid, die 't onaangename van een' toestand
vermeerdert: Je l'ai trouvé avec la fièvre, la goutte
die alles breekt. (Plur. Des brise-tout.)
Hriseisr, m. Breker m. ik t woord wordt zelden et un gros rbunie br- Ie tout, ik vond hem net de
,rebruikt dan in: Br- cl'image, beeldstormer; z. ico- koorts, dejicht, scheele hoofdpijn, en nog eene zware
? OCLASTE. — [ Sal.] Br- de eel, zoutstamper m., ar- verkoudheid op den koyp toe of daarenboven.
Broellantite, m.[Min.] Brochantiet m., eene
beider, die pie zoutklorniwn in stukken stoot.
]Brlsease, f. [Tech.] Kaarde f. voor 't wol- glazige, doorschr nende, smaragdgroene, in water
ono) )losbare stof (onder-zwavelzuur koper).
breken.
Broche, f. [Tech.] Spit, braadspit n. Mettre
Brise-vent, m. [Jard.] .l eining f., beschutsel
windscherm n. (Plur. Des brise-vent.)
a la br-, aan het spit steken. (z. ook BROCHETTE)
Brisis, m. [Archit.] Hoek m. van eene nok, (Prov.) Ne pas mettre 'tout son rót á une même
br-, meer dan één middel hebben om aan den kost
van een gebroken dak.
te komen. Faire un tour de br-, zich zeer dirt
Brisoir, ill. [Tech.] Vlas-, hennipbraak f.
bij 't vuur plaatsen. — Zwikje n. in een vat.
Brison (Fein. -), z. GRISOU.
Brisque, f. Zeker kaartspel n.; — de troef- 1 endre du vin à la br- (of en détail), wijn in 't
kaart f. in dat stel; — ook de tienen en azen van elke klein verkoopen, wijn tappen. Schoenmakersbros f.;
— sons f. van eene drukpers; — spil I. van een
kleur in dat zelf
de spel.
t; — stokje, gaardje n.,
Brisse, Brissus m. [H. n.] Soort van zeeligel; spinnewiel; — stift f. in een slo
— zeker zee-ei n., plantdier.
om kaarsen enz. aan te hangen; — houten pin f.; —
Brissoide of Hrissite, m. Versteende zee- ijzeren punt I. in het midden van een vel bordpapier,
egel In tells adj.: Zeeerlelvormig.
om naar het wit te schieten; — steunpunt f. in een
Brisure, f. Breuk f., berst, knak, knik m.; unster; — naam van verscheidene andere stift- of
plaats waar de deelen van sommige toeslaande voor spilvormige dingen en gereedschappen. — Br-s a
scharnieren zarnenhangen. [Fortif.]-werpndo tricoter, breinaalden f. pl. — Drap it double br-, digt
Soort van gordijn, om de zijde van een bolwerk te ilieen gewerkt laken n. — BROCHES, f. 1al. [Chas.]
dekken. — (B1as.] Bijgevoegd stuk in het wapen van Slagtanden van een wils. zwijn. Br-s du serf, du
jongste zonen o f bastaards. — [I%Iar. J Zeker gedeelte chevreull, z. DAGUE. — [Corn.] Handelsbriefjes n.
van den mast.
pl. van weinig waarde, kleine wissels n. pl.
IIritaa:iiuigne, adj. Britsch, engelsch.
Broché , m. Doorwerkte , gebrocheerde
Brize, f. [Bot.] Trilgras; z. v. a. A:3IOURETTE.
stof f. Métier du br-, weefstoel voor doorwerkte
Brizoanaueie, f. Waarzeggerij uit droom.en f.; stoffen. — BROCHE, E , acil. (en part assd van.
droomuitlegkunde f.
brocher): Etoffe br-e, gebrocheerde of doorw
erkte
Brizoniancien, m., -ne, f. Droomuitlegger stof f. Volunie br-, ingenaaid boekdeel. — Ook als
m.,. -legster f. — Als asij.: wat tot de droomuiileg- subsi.: Un broché, een jebrocheerde omslagdoek m.
derp betrekking heeft: Science br-ne, de wetenschap
Broeliée, f. Braaspit n. vol gebraad; —
der droomverklaring.
stokje n. vol kaarskatoenen.
Broc, m. (lees bro, doch voor een' klinker, als
Brocher, v. a. Gouden, zilveren of zijden draook in verzen brok) [Tech.] Grote houten wijn den door (ie stoffen heen- en wedersteken, doorwee'doorgaans 7 of 8 liters h.ourlende, groote wijn--kan, ken, h r o c h d r e n; — brefjen; — [Rel.] Br- un livre,
kan, apkan, but f., ook: de inhoud van zulk eene een boek innaaijen. [Couvr.] De pannen op een (lak
kan: il'bo'j„rait un broc de vin. — ( fans.) de broc en leggen. — [Tuil.] De pannen te droogeis zetten:
bouche (inplaats van de broche en bouebe), loc. adv.
[Hort.] Beginnen wortel te schieten en uit te
Van het sppit in (len mond, heet uit de pan. — De botten. — [Munch.] Lenen hoefnagel inslaan. —
brie et de !,roc, loc. adv. Zoo goed en zoo Invaad als 't [Cordonn.] Polv jera van schoenen vastpinnen. —
gaat: Il s'est composé de brie et de broc une jolie [Man.] B r- des eperons, een paard de sporen geven
fortune, hij heeft langs allerlei wegen, met regt en (verouderd) — [Booth.] Gaten in de huid van t geonrerlt, een aanlig vermogen bijeen gebragt.
slagte rund maken, om die op te blazen. — [Agric.]
Brocadel, m. (woord van Montaigne), z. v. a. Den wijngaard ligt omwerken. -- (fill.) Vlugtig
BROCARD.
ontwerpen, schetsen; ruwelij k, in der haast doen.
B2-oeaille, f. Uitgeworpen straatkeijen m. pl., II a broche ce discours en six heures hij heeft die
tot onderhoud der wegen gebruikt.
redevoering in zes uren ontworpen; Cet ecolier a
Broeantage, m. Handel m. in rariteiten.
hroché son devoir, die schol ier heeft zijne taak af
Broeaiite, f. Staak m. met aangehangen koop- geknoeid.
aren. — S C'est de la br-, un ouvrage de br-, 't
Broelbet, m. [H. n.] Snoek in. [Cuis.] Br- au
is slecht gemaakt werk, broddelwerk n.
bleu , blaauwgekookte snoek; Br- á la broche,
Broeanter , v. n. In rariteiten (schilderijen, snoek aan't spit. Br- saté, gezouten snoek. — [H. n.]
bronzen, medailles enz.) handelen.
Br- de terre, aardhagedis f., eene amerikaansche
Broeanteur, m. Handelaar m. in schilderijen s-n•oeltivorrnige hagedis.
en andere rariteiten.
Broeheton, m. (verlclw.van brochet) ,Snoekje n.
Broc ard, ni. (fam.) Schimpwoord n., bittere
Broelletée, f. [Cuts.] ,z. v. a. BROCHEE.
scherts f., steek, streek m.— [H. n.] Jonge reebok m.
I3rocheter, v. a. Een speetje n. in vleesch enz.
(z. BROQUART.)
steken, speten. Br- des bites, ljnwaad op de bleek,
Brocarder, v. a. (fans.) Met schimp be'égenen met pinnen uitspannen; huiden met pinnen uitspan
om bij 't berooken en droogera het krimpen to-ne,
schampere woorden toeduwen, scherpe zetten geven: Br- le tiers et le quart, op ieder een -wat te beletten. —[Mar.] Sloeren, de deelen en boorden van
zeggen hebben. — SE BBOC SER, V. pr. Elkander een schip meten.
schampere woorden, scherpe zetten toeduwen.
Brocheteur, m. [Mar.] Sloerder m., uitmeter
Brocardenr, m., se, f. (fam.) Schirmer, spot- van de scheepsboorden.
ter m., schimpster, spotster f.
Brochette, f. (verklw. van broche) Speetjen.,
Brocart, m. Met r jdle, goud of zilver gebor- vleeschpin om kleine stukken wild, nieren, levere g
duurde sto jfe, zijdestof met opgewerkte bloemen enz., zwézerikken en dergl. op den rooster te braden;—
,

—
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bij uitbreiding: die kleine geroosterde stukken zeiven, speetstukjes n pl.; — klein stokje of pen, waarmede men zeerjonge vogels voedert: Elever des oiseaux L la br-, vogels met de pen opbrengen. (firl.)
Cet enfant est élevé (t la br-, dat leind is met de pen,
hoogst zorgvuldig, al te weekelijk groot gebragt —
[Tech.] Naam der beide krammen, pinnen, schar
duimen , waarmede 't frisket aan het-nierof
timpaan der drukpers is bevestigd. — Klokkengieters
maatstokje n. — Knoopmakers priem m. ; zekere
maatstok of meellijn der scheepstirnmerlieden.
Broeheur, m. - eense, f. Brejjer m., breister f.;
brocheerder m., brocheerster f.; — innaai er m. van
boeken.
Brochoir, m. [Tech.] Smids klink-, hoefhamer.
Rrochuare, f. Innaa(fing f. van boeken (in dien
zin liever brochage). — Klein geschrift, boekje n.,
dat niet ingenaaid , maar slechts doorgestoken
wordt; vlugschrift n., geschrift van weinig omvang,
dat doorgaans over een der vraagstukken van den
dag loopt.
Brochiirier, m. Vlugschri f tschrjjver , b r ochurist nl.

BRON7.É.
Bromrmélioïdes of Bromnéloïdes, f. pl., z,
l'ROMELIA(AES.

Broinhytirique, adj. [Chico.] : Acide br -,

broornwaterstofzwur n., een zuur, uit de verbinding
Van bromium en waterstof geboren.
Bromique, wij. [Chico.] : Acide br -, broinium
zwur. broomzuur n.
^é -Bromograplle, m. [Méd.] Beschrijver der
voedingsstoffen. — Bromnographie, f. Beschrijving dier voedsels. — Brornatographique, adj.
Tot die beschrijving behoorend.
Ironiure, f. B romium-verbinding f.
Bronchade, f. [Man.] Mistred, valschestap m.
van een paard, struikeling f.
Broneheeiieut, in. 1let struikelen.
Bronsher, v. n. Struikelen, een' mistred doen,
strompelen: Une Pierre rn'a fait br-,ik ben over eersen
steen gestruikeld; 1 in cheval sujet a lor-, een paard,
dat ligt struikelt of aanstoot. — (fi g.) Feilen, missen,
dwalen, eenen misslag beraap. (Prov.) Il n'y a si
bon cheval, qui ne bronche, het beste paard struikelt wel eens: de knapste kan wel eens mis hebben;
dwalen is menschel jk. — Son Crédit, sa fortune a
Brocoli, Broccoli of Brocolis, m. [Bot.] bronché, zijn krediet, zijn vermogen heeft gedreigd
Spruitkool, _aspers ie-kool, zomerkool f , eene 1 tali- te vallen. Un orateur qui a bronché, een rédenaar,
aansche koolsoort; — zijspruit f. aan eenen kool die is blijven steken. Ce maître est si sévère que
-stronk. les enfants n'osent br- devant lui, die meester is
Brocotte, f. Kaas- en boterachtig gedeelte van zoo streng , dat de kinderen zich in zijne tegenwoordigheid niet durven verroeren.
de wei f.
Bronshes, f. pl. [Anal.] Luchtvaten n. pl. van
-[ Brode, m. Bruin van vel. — Als subst. weleer
de long, luchtpijpstakken ni. pl. Bronche du cóté
voor borduurwerk n.
Brode, e, afij. (en part. passé van broker) Ge- droit, du cété gauche, rregter-, linker- luchtpi Astak.
Bronchial, e, adj. [Anat.] twat de luchtvaborduurd: -Habit br-, Robe br-e.
Brodc_ cloin, in. Laarsje der ouden ; -- half- ten der long betreft. (Plur m. bronchiaux.) — z.
laarsje, rijglaarsje n.; tooneellaars, broos f. Chaus- Ook BRONCHIQUE.
Bronchies of Branehies , f. pl. [H. n.]
ser le br-, blijspelen schrijven; ook: in blijspelen
optreden. [Man.] ]des br-s d'acadéniistes, rijkou- Kieuwen van eersen visch.
Bronchique, adj. [Anat.] Wat tot de lucht
sen f. pl. — Scheenijzers n. pl., scheenschroeven f.
behoort; Veine, artère br- of bronchiale,-pijen
Pl. , beenijzers , om eenen gevangene te pfjnigen.
Donner les br-s, a on criminel, eenen misdadiger luchtpfipsader, - slagader f. Glandes br-s of bron
luchtp'gpskl ieren.
laarzen
aanleggen.
-chiales,
de spaansche
Bronchite, f. [Méd.] Ontsteking f. der lucht
Broder, v. a. Borduren , stikken, bloem- of
-pijgstoken.
loofwerk in weefsels naaijen. [Chap.] Br- un chaBronchocèle, m. [Méd.] Gezwel aan de groote
peau, eenen hoed omboorden.— (fig.) Br- un Conte,
sla.rader in den hals, kropgezwel n., luchtpijpbre•k F.
een verhaal opsmukken. Br- une nouvelle, eerre tij
Bronehoir , m. [1blanuf.] Gereedschap n. ons
ding vergrooten. — Ook zonder voorwerp gebézigd:
Monsieur brode, Mijnheer doet er wat bij, maakt het laken op te vouwen.
IBronclhophonie , F. [Méd.] Piepende stem F.
het wat op.
bij h-eesciiheid.— BBronehotonie, in [Chir.] Lanliroderie, f. Borduurwerk, borduursel, stik
stiksel n. — (fg.) Bijvoegsel n. tot sieraad van-werk, eétvor'rnig werktuig n. tot het verripten der lucht
ot o o rn M. — Bronchoto--pijsned,broch
een verhaal: II y a un pen de br- á ce que vous
racontez, gij hebt uw verhaal wat opgesmukt. — inie, f. [Chit.] Luchtpijpsnede f. —Bronclioto[Hort.] Band m. van palm rondom de tuinbedden,. niktue, adl. Wat de luchtpijpsnede betreft.
Broste, f. [F!. n.] Snip f., snippekop m., zekere
— [Mus.] Tot sieraad bligevoegde noten f. pl. in de
schelp (ook Deeasce en courli geheeten).
uitvoering van een muzijkstuk.
Borduurder
m.,
borBroiitee f. of Brontéoii, in. Donderwerk
Brodeur, m. -euse, f.
oude schouwtooneelen; de plaats f. waar-tuign.op
duurster f. — (Prov.) Autant pour le br-, ik geloof
dat werktuig stond. — Plaats ter waarneming van
er niets van; geloove dat wie wil!
Brodoir, m. [Tech.] Hoedenmakers zijdeklos m. den donder.
Brontias, m. [Minér.] Zwavelijzer n., uit het
om te boorden. Raam n., ter zamenboording van
midden naar de oppervlakte gestreept, een pyriet,
twee stoffen.
Brogues of Broques, f.. pl. Schoeisel n. der dien men vroeger dondersteen noemde.
Brontoanètre , nl. [Phvvs.] Dondermeter,
Bera.schotten of der schotsche bergbewoners.
Broie, Broye of Macque, f. [Econ.] Braak, b r o n t o os e t e r m., een toestel om den ,raad van
vlas-, hennepbraak f. (Alen noemt dit werktuig ook: de elektriciteit des darr2pkrings gedurende een onbraie, braye, broyoir, brisoire, tillotte). — Een weder waar te nerven. — Broutophobe, adj.
der namen van den hekel. — [Bias.] Soort van 100f- bevreesd voor den donder. — Brontophobie, F.
Vrees F. voor' het onweer.
werk, festoen n.
Bronzage, m. [Tech.] Het bronzen, brons
Broiement of Bromsent, m. Wrijving van
geven.
-kleur
verwen enz.; kneuzing, fijnstamping, vermorseling f.
Bronze, m. Brons n., metaalmengsel van koper
van steenen onder hamers; verbrjzeling f. van stee
blaas enz.
-nesid met tin en andere metalen, klokspijs, gietspecie f.,
Bronmate m. [Chim.] Bromium- of broom- kanonmetaal, metaal n.: Statue, cheval, medaille
de bi'-, bronzen of metalen standbeeld, paard, gezuur zout n.
Broinatolo;ie, f. [Méd.] Leer der levensmid- denkpenning. Ook voor het uit brons gegoten kunst
Voila un beau br-, dat is een schoon bron--werk:
delen, spijzen- en drankenleer f. — Brontatologigile, adj. Wat die leer betreft, b r o nz.a tolo- zen standbeeld, eerre schoone zuil enz. (Poét). Le
br- est animé, le br- respire, het brons leeft, ademt
g i sch.
.rome of Drozfe, m. [Bot.] Naar haver gelij- (om de treffende gelijkenis, de natuurlijke voorstel
beeld uit te drukken). Le br- en feu-lingvahet
kende plant, herrik, dolik f. —BRO ME M. [Chico.]
.TBroniiurn, broom n., een metallrïde of half metaal vomissait Ie ravage, 't kanon rigtte verwoesting
van zeer onaangenamen reuk, door Balard in 1826 aan. — [Numism.] Grand , Moyen , Petit br-,
groote, middelmatige, kleine bronzen gedenkpenninontdekt.
gen. — Du br- rnoulu, strooiloovertjes ti. pl. —(fig.)
Bronah, e, arlj. [Chim.] Bromium bevattend.
Broméliaeée9 o f Bromé1oïdes, f. pl. [Bot.] Arne, Coeur de br-, versteend, hardvochtig hart.
n.i)l.
Bronzé, e, adj. (en part. passé van bronzer)
Ananas-planten f. p1. ,ananas- aardige gewassen
BroniéIie, f. [Bot.] Uitlandsche plantensoort, Gebronsd , verkoperd , bronskleurig : Teint 1w-,
bronskleurig gelaat n. Cuir br-, kamoesleér n. -waartoe de ananas behoort.
-

-

BRONZED

BROUILLER.

fig.) C'est un homme br-, 't is een gehaard, ver

-staldmn.

Broiizer, V. a. Bronzen, . de bronskleur geven,
verkoperen, met metaalkleur verwen; zwart verwen.

9. 9

Bronas, m. Mist, nevel m.
Brouée, f. Stofregen, motregen m. - Prendre
one br- au feu, zich even, als in 't voorbijgaan, bij
't vuur warmen.
t Brouet, rn. Soep f. van melk, eijeren en suiker.
Br del'épousée, de l'accouchée, bruids-,kraamvrouwensoepje n. — (fam.) Slecht bereide spijs f.: C'est du
br -, Ii! foei, wat kost is dat! —[H. anc.]- Br,
noir,
de zwarte soep der Spartanen. — (Loc. prov.) It
craitit de tater de ce br -, hij durft die snaar niet
aanroeren. Tout s'en est alle en br- d'andouilles,
alles is op niet uitgeloopen.
Brouette , f. Kruiwagen m. ; — voormalig.

-- SE BRONZER , v. pr. Bronskleurig worden ; —
hard als brons worden.
Brouzite, nl. [Miner.] Bronziet m., eerre ver
-scheidnvamrft.
Broquart of Brochard, m. [Chas.] Rood
of vaal wild n. van één jaar oud, inz. een reebok m.,
die zijn eerste hout krijgt.
Brogue, ni. [Hort.] Krop, kop m. van eerre
Italiaansche kool; spruitje n. bezijden aan eenera
lroolstronk. — lirogile of f roque-dent, krom- koetsje op twee wielen, dat door eerren man getrokken of gekrooijen werd (ook vinaigrette geheelen).
?ne tand m.
Broquelines, f. pl. Punten f. pl. of einden n. (Prov.) Pousser P la br -, aan het goed geluk helpen,
pl. der tabakskarotten; bossen m. pl. tabaksbladen, bevorderlijk zin aan iemands fortuin, hem tot krui.Broquer, v. a. [Pêche] Visch aan den visch- wagen dienen-. — Etre condamné á la br -, tot de
kruiwagenstraf (den vestingarbeid,) veroordeeld zijn.
haak slaan.
Bronetté, e, adj. (en part. passé van brouetBroquette, I. Klein spVlcertje met een' ron
kop, nageltje n. — Br- a l'angglaise, nageltje-den ter) Gekrooijen: Du furrier br Brouettée, f. Kruiwagen-vol m.
Peet kapvormigen kop. (fam.) Teellid n. van een'
Bronetter, v. a. Kruijen, met een' kruiwagen
kleinen jongen.
Broqueteur, m. [Agric.] Jig, die de schoven vervoeren.
Bronett^ur, m. Trekker m. van een handte hoop zet en oplaadt.
Bros, m. [Pipet.] Elke vreemde stof f. in het koetsje.
Brouettier,m., ière, f. Kruijer m., kruis/er f.,
karton of kaartenblad.
Brosinte of Brosimon, m. [Bot.] 4fdeeling hij of zij, die met een' kruiwagen rijdt.
Brougnée, f. [Pêcliej Lange fuik f.
van 't geslacht der netelplanten, waartoe de verBrouhaha, rí7. (fain.) Verward geschreeuw,
waarde amerikaansche melk- of koeboom behoort.
n. der aanschouwers in talrijke vergaderingeraas
labberdaan,
stokn.]
Britsche
Brosine, m. [H.
gen of in schouwburgen, 't zij als teeken van toeuisch m.
juiching of van afkeuring. — [Mil.] Faire un br -,
Brossage, m. Het af-, uitborstelen.
hoezee, hoera roepen.
Brossailles, f. pl., z. BIIOUSSAILLES.
Brouhi, m. [Tech.] Emailjeerders blaaspijp f.
Brosse, f. [Tech.] Borstel, schuijer; kwast,
Broei, e, adj. Verzengd (van planten.)
Ba
habit,
a
souverfkwast , schilderkwast m.
Brouillan'ini, nl. ( fain.) Wanorde, verwartiers, à dents , it cheveux , à peigne , kleur- ,
schoen . tand-, haar-, karnborstel. Br- a colle, It ring, duisterheid f.; mengelmoes n. I1 y a bien du
br- dans cette all'aire, deze zaak is zeer verward.
blanchir, lijm-, witkwast. B- a goudronner, teer
Donner un coup de br- à un habit , à-kwast. — [Vétér.] Paardenpleister van arménische aarde,
bolus-pleister
f.; — artsenijnwngsel n.
Brafborstelen.
—
un chapeau, een' rok, een' hoed
Brouillard, m. leslist, nevel in. Br- épPis, frold,
dimprimerie, boekdrukkers-borstel, loogborstel (om
de vormen schoon te -maken). Tirer une épreuve puant, dikke koude, stinkende mist. Le br- tombe,
avec la br-, een proefblad met den borstel trekken, s' élève, se dissipe , de nevel valt, rijst, verdeelt
afkloppen. (fig.) Ce tableau est dune belle br-, die zich. — (fig.) N.y voir qu' à travers on br-, een'
schilderij is met bekwaamheid uitgevoerd. Peindre om floerschten blik hebben, alles als door een' nevel
a la grosse br-, niet grove penseelstreken schilde - zien. Je n'y vois que du br -, ik begrijp er niets van.
ren, kladschilderen. — [H. n.} Naam der lange bor- litre dans le br- , dans les br -s, een kleinen roes
stelvorinige haren aan de voorpooten van zekere aanhebben, half beschonken zijn. Un esprit plein de
zoogdieren, vooral der herkaauwenden; ook op ver - br -s, een mensch van verwarde begrippen. Il y a
schillende ligchaamsdeelen der insecten EN BROSSE , un grand br- sur toutes ses expressions, er heerscht
eerre groote duisterheid in al zijne uitdrukkingen.
en FORME DE BROSSE , loc. adv. [Bot.] Borstelvormig.
Brossé, e, adj. (en part. passé van brosser) — [Corn.] Kladboek, winkelboek, memoriaal n. —
Afgeborsteld.
Du papier br -, vloeipapier n.
Brouillasser, V. n. imp. Motrégenen, motten.
Brossée, f. (fam.) Afborsteling f. Donner une
br- (P un cheval, a un habit), afborstelen; (fig.) af- (van 't oude brouilias, voor brouillard.)
rossen. — [Bot.J Heideplant f. van St. Domingo.
Brouille, f. (pop.) Twist, tweespalt m., z. v. a.
Brosser, v. a. Borstelen, schuijeren, afborste- BROUILLERIE. [Bot.] Vlotgras n. Br blanche,
len, afschufferen, uitborstelen, uitschuijeren. -- water-ranonkel m.
[Impr.] Br- les formes, de vormen met den borstel
Brouillé, e, adj. (en part. passé van brouiller)
afloogen. — (fog. et pop.) Prends- y garde, to vas te Verward, vermengd; Un menage br -, een verward
faire br-, pas op, ge zult slaag krijgen.. Br- un ou- huishouden. Des oeufs br -s, geroerde eijeren. — (fig.)
vra,ge, een werk in der haast afmaken
SE BROS - Les cartes sopt br -es, er heerscht oneenigheid, de
SER, v. n [Chas.] Een bosch afloopen, 't zij te voet goede verstandhouding is verbroken. Cet homme
of te paard; door heggen en struiken loopen. Le est br- avec 1'argent comptant, die man is niet brij
cart brosse, het hert bruist (borstelt) door takken kas; — ook: hij weet geen geld te bewaren.
en struiken heen. — SE BROSSER, V. pr. Zich afbor
5 Brouillentent, m. Verwarring; mengelingf.
stelen; — a freborsteld worden.
Broniller, v. a. Vermengen, door elkander roeBrosserie , f. [Tech.] liet borstelwaken; -- ren, ondereen mengen; — verwarren, in wanorde
borstelmakerj f.; — borstelhandel m.
brengen. Br- des vips, wijnen ondereen mengen.. BrBrosjes, f. pl. Onbebouwde velden n. pl., waar du vin, wijn troebel maken (door t' vat te schudden.)
niets dan heide en struikgewas groeit.
Cet homme, si ton n'y prend garde, brouillera
Brosse»ir, m. (fain.) zifborstelaar ni., knecht, tout, deze man zal alles verwarren, als men ei
die de kleeren en laarzen schoon houdt.
geen acht op slaat. — (fig.) Twist maken, tweedragt
13rossier, m. Borstelmaker, borstelverkooperm. zaaijen, beroeren. Br- des amis, deux amants, onBrossere, f. [Tech.] Kleur f., die men op de eenigheid tusschen vrienden, tusschen twee minnen
vellen brengt met den borstel.
Br- du papier, papier bekladden, on--denzaij.
Bron, Wroet, m. [Bot.] Bolster, sloester m., nutte of belagchelijke dingen schrijven. Br- les carbuitenste groen omkleedsel van okkernoten, hazel- tes, verwarring , oneenigheid trachten te zaaien..
noten, amandelen, inz. notenbolster m. — Br- de L'amour lui a br- la cervelle, l'esprit, de liefde
noix, [Dist.] Notenbrandew ij n m. , een maagster- heeft hem 't hoofd op hol gebragt, is hein in de
kende drank, op notenbolsters getrokken. — [Vétér J hersens geslagen. Il ne fait que br -, hag doet alles
Naam eener ernstige ziekte, die vaak het vee aan verkeerd; hij stelt Beene orde op zijne zaken. —
als het in de bosschen begint te .grazen (o k-tas, [Cuis.] Br- des oeuls, cjeren roeren, doorslaan.—
Mal de'bois geheeten).
[Man.] Br- un cheval, een paard kwalzjknzennen.
Brouailles, f. pl. [Cuffs.] Ingewand n. van vis- — SE BROUIL LER, V. pr. In de war geraken; onschen en vogels om te eten.
eens worden, de vriendschap breken: Les affaires
Broualle, t. [Bot.] Klierkruid n.
se brouillent, de zaken geraken in de war, loofren
,
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in 't honderd. Il se brouilia tellement, qu'il ne

savait plus ce qu'il disaft, h[j geraakte zoodanig

(len). — (fig.) Br- du noir, alles donker inzien, zich
aan sombere, zwaarmoedige gedachten overgeven.
Broyeur, m. Wij/ver, verfwrijver; — hennepbroker nl.

krijgen. — [Man.] Les clievaux se brouillent, de

Broyon, in. [ Tech.] IVrjj fkol f "f., looper m.; -houten stamp er ter verinaliug en• vermenging van
kalk en zand. [Econ .] Bunsing-, dasseval f.
Bra, I. Schoondochter, behuwddochter, zoons
kor is belie-fille.) — vnu, m.-vrouwf.(Gebikl
[Agric.] Soort van f ransche druif uit Cor^rèze.
Braaut, Bruislid, m. [1-t. n. j Groencvlasvink,

5o

met spreken in de war, dat hij niet meer wist .wat
hij zei.de. Le temps se brouille, de lucht betrekt.
Its ne seront pas longténips sans se br -, het zal
niet lang duren of zij worden 't oneens, krijgen
twist, worden gebrouilleerd. Se br- avec In
justice, het met de geregtigheid (justitie) te kwaad

Broyoir, m. , z. v. a. SEltANaOIR.
—

paarden geraken los en logpen dwars tegen elkander.
Bronlillerie, f. Misverstand n., oneenigheld f
twist m., verwarring, wanorde, onrust f. Il est
arrivé une br- entr'eux, er is een misverstand on- geelvink in., geclgeerst, haverkneu f.
Bruantin, rti. [11. n. Soort van weduwaal n.
der hen ontstaan.
Brubru, in. [II. n.] ,^1 f i•ikaansche bonte spechtin.
Broulilis, ni. Verwarring, wanorde f.
Bran, m. [Bot.] Bezemheide f.
Brouillon, ile, adj. ? ,vistmakend, verwar
Bruicée, f. [Bot.] Brucca f., een door den rei
Esprit—, wargeest, onruststooker m.; — ver--rend.
uit Abyssin-ie aangebragte boom, olie de-zigerBuc
maid hoofd n., ongeréc;eld mensch m. — Ook als
subst. G'est un brouillon, une brouillonne, 't is een valsche-an.nustura-bast oplevert.
Briicelles, f. pl. ['[ach.] Veertangetje ii. (bi
twiststoker m., -stookster f.
Brouillon, m. Kladpapier n. [Conn.] Kladboek. horlogiemakers e. a. in gebruik).
Bruclse, f. of illilalbre, ni. [H. n.] Zaadtor,
— Klad, ruw opstel m., Voila mon br -, daar is mnjjn
knaagtor f. zaadkever, zaadvernieler m. Br- des
klad, mijne schets. z. ook u11OUILLOS, adj.
Br eliillonner , V. a. (fain.) Ontwerpen, vlugtig pols, erwtenkever.
Brneine, f. [Chim.] Brtscine f., het werkzame
neêrschr jven; schetsen, in 't klad schrijven.
Bronir, V. a. [Agric.] Verzengen, ver flensen beginsel of de organische zoutbasis van de valsche(van veldvruchten, die, door den rijp of de vorst angustura-bast, een hevig vergift.
Brucique, adj. [Chim.] : Acide br-, bruceageraakt zijnde, door de zon verzengd en ver flenst
zuur n.
worden).
Brueolaque, m. -Bij derieksche christenen:
Brouissure, f. [Agric.] Verflensen g der boomen en planten door de vorst, den noordoostewind het lijkvan iemand, die onder den kerkban gestorven
enz.; verflenstheid f. van eersen boom, plant enz.
is; geest m., spook n.
Bruée, f. [Boul.] Verdamping f. van heí vocht
Brosiue, m. [Bot.] Brownie f., een heester
in het deeg.
in Amerika.
Bruesnle-d'aufe, m. [Mar.] Touw n. van
Broussailler, v. a. [Agric.] Met struikgewas
bezetten. BIIOLTSSAILLER, v. n. In 't struikgewas, matwerk aan een zeil.
Brugne, f ., z. ERIGAND1 E.
in 't bosch gaan.
Brugnon, m., z. BLUGNON.
Broussailies, f. pl. Doornen, struiken 1n. pl.,
Brulime, in. IPde.h.] Boordtouw n. aan een net.
discelen f. pl., olie in de bosschen groeijen; kreupel
(lig. et Tam.) S'échapper par les br-, zoc-boschn.—
Bruine, f. etui fregen, motregen m., mot f.,
hoed wegvlugten, zich zoo goed uit de zaak redden, koude, fijne regen.
Bral~, e, arlj. (en part. passé van bruiner): Des
als men kan.
Brousse, f. [Con.] Soort van kaas f.
blés br-s, door den motre en beschadigd koren n.
S motrégenen,
Bruiner, V. imp.Yófrégenen,
Brousser, v. a. [Chas.] Dwars door heggen en
struiken loopen; — (fig.) jagen. — BROUSSER, V. n. motten.
Liruir, V. a. [Tech.] : Br- des étoffes, stoffen met
dotten (van de melk op 't vuur).
Brotassin, ni. 1iouticr uitwas n. op den stam of waterdamp laten doortrekken, om ze lenig te maken.
Brtlire, v. n. défect. Een dof, verward en aande takken van sommige boonzen, mazelenhout n.:
Br- d'érable, uitwas aan eeneis mastboom. — [Cuis.] houdend geluid maken (inz. van de zoogenaamde
Zeker kaasgeregt, dat men met azijn en peper over elementen gebezigd), ruischen, bruisen, razen, loei't vuur bereidt. — [Mar.] Le br- de in mer, het Jen, gonzen: Le vent bruit- Le tonnerre bruyait;
Les vagues bruvaient; do entend bruire les
schuim van de zee.
Broussoilète of Broussonétie, f. [Bot.] Hots. ( Het word tegenwoordig in geene andere
tijden aan in die der aangegeven voorbeeldengePa ierboom m. van Japan.
Bromt, m. [Bot.] Jong lot n. van laag hakhout, bruikt. Het nu als adj. ^c ebézigde tegenw. deelw.
bruy ant (z. old.) was weleer bruissant, van waar
dat de herten enz. afknabbelen. -- z. ook mtou.
Broutaut, e , adj.: Bêtes broutantes, tool bruissait, bru.issalent, die mest bij nieuwere schr etende dieren, als reebokken, herten, kameelen enz. vers zeer gepast gebruikt vin. It: Les serpents-h-sonBrouter, v. a. Gras • eten, grazen, afweiden; nettes bruissaient de toutes parts (Chateaubriand);
bladen en takken van boomen afknabbelen, jeljk de Tons, jusqu' aux insectes, bruissaient sous 1'herbe
geiten, herten enz. doen. (Prov.) Ou la ehevre est (Bernardin de St.-Pierre). Il n'v as un iusecte qui
attachée it faut qu'elle broute, men moet roeijen bruisse sous 1'herbe immobile (Nodier).)
Bruis, m. Mout n.
met de riemen, die men heeft, zich gewennen in dien
Bruisiner, V. a. [Brass.] Breken, het mout
staat te leven, waarin men geplaatst is. L'herbe
sera Bien courte, s'il ne trouve de quoi br-, waar grof malen.
Brtiissen.ent, m. Dof, verward en aanhoudend
hij niet te, eten vindt, liggen . de muizen dood voor
de kast: hij zal nog wel altijd aan den kost weten geluid, gesuis, gebruis, geruisch n. Br- d'oreilies,
te komen. — [Hort.] De toppen der takken a f bre- oorgesuis n.
Bruit, m. Ieder verward geluid, of ineensmeltinq
ken. — [Tech.] Opspringen (van de schaa f).
Broutilles, f. pl. fAgric.J Dunne takken m pl. van zulke geluiden, geruisch, gedruisch, gesuis, gevoor takkebossen.— (fl . et fun.) Beuzelingen f. p l., raas, getier, gegons, rrerononel , gestommel, geschal,
prullen , vodden n. p1. -- [.Hort.] Okselstandige geschreeuw, geweld, leven n.: Br- léger, agréable,
zacht, aangenaam geluid, geruisch; Br- assourdisknoppen m. pl. der wzingaardbladen.
sant, effro^able, verdoovend, schrikbarend geweld,
B roy e, z. BROIE.
Broyé , e , ach. (en part. passé van broyer) geraas, getier enz.; Le br- du tonnerre, het geraas,
Gestampt, gewreven, vermaand enz. Les aliments geratel, geknal des donders; Le br- du canon, het
lont br-s sous la dent, de spijzen worden met de g ebulder van 't geschut: Le br- de la trompette, het
tanden vermaald. Etre br- sous les roues d' un char, trompetgeschal; Le br- des armes, het wapengekletonder de raderen van een' wagen verplet worden. ter; Le doux br- des eaux, het watergemurmel; Le
— Du pain br-, fijn wittebroodje n., dat de bakkers br- des abeilles, het bijengegons, enz. Ces enfants
weleer als ?roe fstuk b# hunne opneming in 't gilde font trop de br-, die kinderen maken te veelleven,
geraas, geweld. Vivre loin du br-, Se retirer loin
??westen maken..
du br-, ver van 't gewoel der wereld leven, zich
Bros eihelft, z. BROIEMENT.
kneuzen,
uit het gewoel in de eenzaamheid begeven. — (fig.)
.Broyer, V. a. Staalpen, klein stooten,
tot poeder wrijven, vergruizen, vermalen. Br- du Twist m., geschil n. ; — verwarring f., gemor n.,
po vre, peper fijn stampen; Br- des couleurs, ver- oploop, opstand m. ; — gerucht n., losse tiding,
raak, maar f., praatje n.; — opzien n., naam m.,
wen, fijn wrijven. Br- du chanvre, hennep braken.
am, vermaardheid f. ; Its ont eu du br- ensemble,
Br- les aliments, de spijzen vermalen (met de tan—
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BRUTLABLE
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j hebben zamen geschil gehad. II y a eu du br
er heeft eene oproerige beweging-ianscetprov,
in die liirovincie plaats gehad. Semer des br -s, geruchten v tstroojen; Le l)r- court que..., 't gerucht
loopt, de incur, het praatje gaat, dat...; Un br
een gemnomnppel, onderhandsch verspreki ge--sourd,
rucht; C'e ,t un br- de tiille, 't is een stads/)raatje.
Br-s de bourse, beurstijdingen, beursgeruchten. Ce
livre fait du br-, dit bock baart opzien, maak grooten opgang; Il erg est grand br- dans Ie monde, ieder
/beeft er glen mond vol van; Avoid bon ou inauvais
br -, te rjoeder of te slechter naani en faam bekend
staan. 11 a le br- d'être usurier, hij heeft den naam
van een' woekeraar te zrijni.. - (Loc. fam.) Faire
beau br-, knorren, kijven, op ziJnn' poot spelen. Faire
plus de br- que de besogne, z BESOGNE Cet homme
u'ainie pas le br-s'il ne Ie fait, die man ziet niet
gaarne, dat anderen de vrijheden nemen, die hij zich
zelven veroorlooft. Faire br- dune chose, er veel
•vanspreken, 't zit ten roede of ten kwade. (Prov.)
A beau se lever tard qui a br- de se lever matin,
wie den naam van vroeg opstaan heeft, ligt nooit
te lan te bed: wie eens een' goeden naais heeft.
verliest dien niet ligt. C'est un bon cheval de trompette, it ne s'étonne pas du br-, hi is voor geen
klein geruchtje vervaard. -- ] Méd] Br-s dans le
vestre, buikro-innaelingen. Br- dans l'oreille, oorsuiziinrl, ruisching in het oor . — à GRAND BRUIT , loc.
adv. Met veel geraas, op geruchtmakende wijze;
met vertoonmaking, met praal, niet ophef. 11 marche
toejours à grand lor-, hij treedt altijd met veel beweging o . [Chas.] Chasser à grand br-, •qroote
jar^t hou den. — it PETIT BITUIT, loc. adv. Zonder
gedruisch, zachtjes, stilletjes; zonder ophef of vertoonmaking: Ii fait ses affaires à petit br-, hij doet
zijne zaken in stilte, zonder opzien.
Bailable, adj. (fam.) Verbrandbaar; verbranrAJCI.c carga..
.

-

,^

veri.de stijl.—Miroirbr-, of miroirardent, z.AI JENT.
Breíle, e, adj. (en part. passé van bruler) Perbrand, verzengd, gebrand: Un sol br-, een verzengde
grond. Du pain br-, te hard gebakken brood. u
vei br-, gebrande wijn. — (fig.) Un cerveau br-,
Une eervolle br -e, een dweepziek mensch, geestdrijver, hoogst hartstoltel k inensch.
Brialé, ni. Brandige reuk of smaak m. Il sent
ici Ie br-, het riekt hier branderig. Cette soupe sent
Ie br -, die soep smaakt aangebrand.
Briïlée, f. [11. n.] Brandschelp f., soort van
jrurperslak.
Brnle-geienle, m. (pop.) Zeer kort eindje pijp
om uit te rookera, neuswarmertje n. (Plur. Des
brille- gueule.)
5 Brillement, m. Verbranding f. ; het ver
-brande.
Haile-queue, m. [Vétér.] Brandijzer, schroeizer n . (oni den a f erezetten staart van het paard
toe te schroe.jjen.). (P)ur. Des bi•u1e-queue.)

:i ruler, v. a. Branden, verbranden, afbranden,
in brand steken, door 't vuur vertéren of beschadigen; — overdragtelijk ook van 't geen eene soortgelijke werking als die des vuurs te weeg brengt:
r- une maison, on vaisseau, een huis, een schip
verbranden. Br- une maison de fond en comble, een
huis geheel doen afbranden. Br- un homme vif, b
petit feu, een' mensch levend, met langzaams vuur,
verbranden. -- La pierre infernale brute les plaies,
de helsche steen brandt ale wonden. La gelée a brille
la racine des arbres, de vorst heeft den wortel der
boonzen verschromnpeld. La neige brille le cuir, les
souliers, de sneeuw maakt het leder, de schoenen
bruinrood. Le soleil brille Ie teint, de zon verzengt
het gelaat. Ne mettezas vos doigts d ans cette eau,
elle voos brulerait, steek uwe vingers niet ira dut
water, gij zoudt u branden. Le 1ioivre me brute
Ie Bosier, de peper brandt snij in de keel. L'eau-de`vie lbrule 1 'estomac, de brandewijn verschroeit de
maag. Ii a une fièvre qui le brille, hij heeft eene
brandende, heete koorts. — Branden, als brandstof
gebruiken, stoken: Br- du bois, de la tourbe, de la
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liouille, hout, turf, steenkolen branden of stoken;
Br- de la tire, de la chandelle, de 1'Iiuile, was-

.

.fir».laee, in. [Agric.] , z. JdOBUAGE.
Brulaait, e, wij. Brandend, heet: Le soleil est
.tien br-, de zon brandt, is brandend heet. I1 fait
ben vent br-, er waait een brandende, heete, verschroefjende wind. — Une fèvre br-, eene heete
koorts. •-- Hevig, vurig, driftig, onstuimig: Uil
amour lor -, eene vurige liefde. Des désirs br-s,
(Mnstuimi.ge begeerten. Un style br-, een hoogdra-
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kaarsen, smeerkaarsen, olie branden (ter verlichting). — Br- du café, ho/fijboonen branden. — Brle vin, brandewijn uit wijn stoken. Br- de lean-dcvie, brandewijn in vlam steken. — Br- les terres,
Z. ECOBUER. — Br- les métaux, de metalen verbranden (hen gloor te hooges hittegraad van hunne eigen
[Jeu j Br- use carte, eene-schapenbrov).—
kaart ter zode schuiven (omdat zij gezien is of om
speler' daartoe het refit heeft). — (Loc. fig.-dat(le
et fam.) Br- la eervolle i qn., iemand voor den kop
schieten, niet een schot dooden. Br- un gite, une
éta p e, een nachtverblijf, eeneproviandplaats voorbij
trekken, zonder zich er op te houden. Br- la dinée,
den etenstijd laten voorbij gaan, zonder dien ten
nutte te maken. Br- une heure, een uur nutteloos
doorbrengen.. J'en viendrai ir bout, ou j'y brílerai
mes livres, ik zal niet eer rusten, vóór ik die zaak
geklaard heb. Br- ses varisseaux, zich zoo diep in
eene zaak wikkelen, dat men niet meer terug kan.
Br- de 1'encens devant qn., iemand bewierooken,
hein vlefjen, lik/looijen. Br- le pavé, zoo snel mogelijk logpen of rijden. Br- les plauches, met veel vuur
of levendigheid spelen (van een' tooneelspeler) . Brle papier, een' zeer levendigen, gloefjenden stil
schrijven. Br- la polite se it qn., iemand verlaten,
zonder hein vaarwel te zeggen; eene zaak, onderhan deling, plotseling afbreken. Sans br- une amorce,
zonder een schot te doen; zonder slag of stoot. —
Br- la chandelle p ar les deux bouts, z. BOUT.
BRilLER, V. n. Branden, verbranden,. afbranden,
door 't vuur verteerd worden: Le bols sec brille
mieux que le bols vert, het drooge hout brandt
beter dan 't groene. La maison brule, het huis staat
in brand. Le feu, la lampe brule, het vuur, de lamp
brandt. — Zeer heet zijn, een' hoorden warmtegraad
^ievoelen: Les mains lui brulent, zijne handen gloeien. — Aanbranden: Le roti brille, 't gebraad brandt
aan. — (/ig : ( Br- clamour, van liefde gloeijen; Brd'envie, de jalousie, de colére, door nijd, ijverzucht,
gramschap verteerd worden; Br- (l'ilnpatience, vol
ongeduld zijn, branden van ongeduld; II brlle du
désir (of enkel it brille) de se signaler, hij gloeit van
verlangen om zich te onderscheiden. Br- de soil,
van dorst verteerd worden. — (Loc. fig. et fam.)
Br- petit feu, zich in vergeefsche hoop vertéren,
vurig verlangen naar iets, dat zich altijd laat
wachten. Le tapis brille, er moet nog ingezet worden (bef 't spel). Le rat, la chandelle brille, 't is
hoogt d, men mag niet Jangler wachten, het Ozer
is heet. Les mains lui brulent, de handen jeuken
hein: hij brandt van verlangen om te handelen. Les
plods lui brulent, h ij staat op heete, kolen. hij
2venscht vurig te vertrekken. Tirer sur qn. a brulepourpoint, iemand in 't gezigt de grofste dingen
zeggen; z. V. a. à bout- porttint, z. BOUT. — [Jeu]
Tu brules! gij brandt! (bij kinderspel, als de zoeker
't gezochte voorwerp voorbij loopt of zeer nabij
karat; ook als een kaartspeler meer punten maakt
dan hij noodhl heeft). (Prov.) Le torchon brille
dans cette maison, man en vrouw liggen in dat
huis altijd met elkander overhoop.
SE BROER , v. pr. Zich branden, zich verbranden:
Sardanapale se brula aver ses femmes, Sardanapalus verbrandde zich met zijne vrouwen. I1 s'est
brulé les doigts, hij heeft zijne vingers gebrand.
(Prov.) Se br- it la chandelle, zich door den schijn
laten verblinden, in zijn verderf loopen; slecht te
pas konten; er tegen loopen.
Brûleri.e, f. Verb3•andinry f als straf (in dien
zin weinig gebézigd) . — [Tech.] Branderij, stokerij I.
Brille- pourpoint (à), z. and. BRuLER. —
Argument a brult;- pourpoint, een bewijs op den man
aan, onwederlepbaar , bewijs n.
Bolle -tout, m. [Econ.] Profijtertje, zuinigje n.
(Plur. Des brille- tout.)
Brilleur, ni. Brandstichter m. (In het dage
leven wordt dit woodd zelden gebruikt dan.-lijksch
in: brtlleur de maisons, briileur de 'granges). —
(fig. et fags.) Etre fait comme un br- de maisons,
slordig, haveloos gekleed zijn. — [Tech.] Stoker m.
in eene brander j.
Ballot, m. [Mar.] Brander m., schip, dat ingerigt is om door zelf te verbranden de vijandelijKe schepen in brand te steken. — [Cuis.] Sterk gepeperde en gezouten mondvol m. of bete f. — Gebran de brandewijn in. met suiker m. —[Tech.] Polgjst-
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BRULOTTIER

steen In. der spiegelmakers; — ook z. v. a. pijpekop m., pijp f. — [H. n.] Naam van insecten, die,
onder 't gras verborgen, zich aan de voeten der
wandelaars hechten en die door hunne steken wonden
(ook bêtes rouges geheeten). — ( fig.) Heethoofdig
partijman; uitsporig verkwister; woelgeest, stokebrand in.
Brulottier, m. [Mar.] Bestuurder m. van een'
brander.
Brnlure, f. Brandwond, brandblaar f.; gebrand
gat n., brandvlek f. in of op een of ander voorwerp.
— [Bot.] Brand m. in 't koren enz. (z. v. a.
ROUILLE). - [ Vétér.] Brand m. der schapen (zekere ziekte) .
Brumaille, f. [Mar.] Dunne zeemist m.
Brumaire, m. Nevelinaand f., 2de maand van
den franse/een republikeinschen almanak, van 23
Oct. tot 21 Nov. — Faire un 18 br -, een coup d'état
doen, de staatsrégel-inng door middel van de gewapende magt omverwerpen (,rjel)k Bonaparte op dien
dap het directoire uiteen joeg/).
Brunnal, e, adj. Wintersch, winterachtig, wat
'S winters groeit, tot den winter behoort: Plante
br -e, winterplant f. Files br -es, winterfeesten (die
enen weleer te Rowe ter eere can Bacchus vierde).
Jours brumaux, winterdagen.
Bruniazar, m. [Chins.] Soort van olieachtige
minerale zelfstandigheid f.
Brume, f. [Mar.] Digte nevel, zeemist m. —
(Prov.) Dans la br- tout le monde est pilote, in
den nood (in 't ongeluk) moet men nienmands raad
versmaden.
Briuiuée, adj. [H. n.] Morrie br -, met bruin of
rdachtig stof bedekte kabeljaauw m.
Bruinel, m. [Pèche] Soort van kleine hengel m .
lirunieux, -euse, adj. Nevelachtig, beneveld,
misti-g.
Bran, e, ar1j. Bruin, bruinharig. 11 fait br-,
het wordt (Jonker, de avond valt. (fig.) Avoir 1'Iiumeur bruise, droefgeestig zijn.
Brun, in. Bruine kleur f., het bruin; bruinheil,
bruinachtigheid f. Br- foncé, clair, pale, donkerbruin, lichtbruin, bleekbïuin. — [ Paint.] Min of
?neer donkere kleur, die de schaduw op de schilde
vormt. — rRUN, In., BRUINE, f. Bruinharig-rijen
wan m., bruinharige vrouw f., bruinharig meisje n.,
bruinét f. Un beau bron, een schoon bruinharig
man; Une movie bruise, eene lieve bruinét. (fig. et
fam.) Aller de ia Brune b. Ia blonde, onstandvastig
in de liefde zijn, aan alle schoon en zijn hof maken.
— Brun-rouge, bruinrood, engelsch rood n.; —
bruinroode of engelsche oker m. (ook potée geheeten).
— Brun de montagne, z. v. a. TERRE n'OMMBRE.
Brunátre, adj. Bruinachtig, bleekbruin.
Brune, f. liet vallen van den dag. Sur la br-,
tegen den avond, tusschen licht en donker. — [l.l. n.]
.1Vilbaars m. — z. ook onder BRUN.
Brune et blanche; f. [H. n.] Soort van vlas
in. van Georgië.
-vink
Brunelle, 1. [Bot.] Beerenoor, wondkruid, geneeskruid n. — [H. a.], z. v. a. COULEUVRE.
Brunet, m. [t4. n.] Volksnaam eener mus
-scienortf.
Brunet, -te, adj. (verklw. van bron) Bruintjes,
tells subst: bruintje, bruinétje n.
bruinachtig.
Brunette,f.Soort van fijne, ligte,donkere stof f.,
waarmede de rijken zich weleer kleedden. — [Litt.]
.Nana eener soort van eenvoudige minneliedjes; —
ook de wijs van zoodanig liedje. — [ H. n.] Laplandsche strandlooper m. ; rolslak, dadelslak f.
-f- llruneur, f. Bruine kleur, bruinheid f.
Bruin-foncat, in. [Vign.] Naam eener druivensoort f. in het zuiden van Frankrijk.
Briiiii, m. [Orf.] Het gepolijste, in tegenoverstelling van het ruwe.
Bruni, e, adj. Gebruind; gebruineerd. Teint
br -, bruin geworden gelaatskleur f.
Breitilde, m. Naam des nachtegaals bij de oude
Barden.
Brunir, v. a. Bruin maken: Le soleil brunit
Ie teint, de zon maakt het gelaat bruin. — Bruin
veewen: Br- an carro<,ese, eerie koets bruin verwen.
— Polijsten, gladsmaken, glanzen, bruinéren: Brlor, het goud polijsten. — IBUNIR, C. n. Bruin worden: Les cheveux de eet enfant étaient blonds, mais
!Is commencent à br- (l1 se br-), de haren van dit
kind waren blond, maar zij beginnen bruin te woeden. -- SE BIIU:MMR, v. pr. Bruin worden: Son visage
—

BRUT.

--

s'est bruni au soleil, zijn gezigt is in de zon bruin

geworden.

BrItnis, m. [Tech.] Schitterende kleur f. van
het gebruineerde metaal. — z. ook BRU TISSOIR.
Brunissage, m. [Tech.] Bruinéring, polijstin.g f., bruineerwerk, polijstwerlti n.
Brunisseur, in. -erase, f. Bruineerder m.,
-neerster f.
Brunissoir of Brunis, m. [Tech.] Bruineersteen in., -staal n., -tand m.
Brunissure, f. [Manuf., 'Teint.] Glanzing f.
der stoffen, die men verwt. [Chas.] Gladdigheid f.,
glans m. der hoornen van herten, reebokken enz.,
door 't wrijven tegen de boomen.
Bruniture, f. [Chico.] Uitdooving van den glans
eener kleur.
Brunnibarbe, adj. [H. n.] Bruinbaardiq.
Brniinïchie, f. [Bot.] Zékere soort van zuring f.
Brunnicorne, adj. [H.. n.] Met bruine voel
Brunnipède, adj. [H. n.] Met roest--sprietn.—
kleurige pooten.
Bruisoir, m. [1 1. n.] Afrikaansche meerle I.
Brunor, m. [1 I. n.] Bruine bloedvink m.
Brun-rouge, ni. [Peint.] , z. onder BRUN.
Bruise, m. [Bot.] 11Tuizedoorn, mirtedoorn,
steekpalen m.
-

-

Bruseantbille, f., z. BRUSQUEMBILLE.

Brusque, adj. Driftig, haastig, oploopend,
barsch, stuursch, norsch, kort van stof. Faire une
réponse br -, een bits antwoord geven. — Onverwacht,
plotseling: Attaque br -, onverwachte aanval ni.
Dénoument trop br -, te plotselinge ontknooping f.
Brusque, e, adj. (en part. passé van brusquer):
Affaire br -e, overhaast afgedane zaak. Dénoument
Pr-. onverwacht aangebragte ontknooping.
Brusqueiubille, f. Zeker kaartspel n. tusschen
2 tot 5 personen. Les br -s, de azen en tienen in
dat spel.
Brusquenient, adv. Driftig, haastig, norsch,
barsch; onverhoeds, onverwacht, schielijk, eensklaps.
Brsisquer, v. a. Barsch, stuursch, onvriendelijk bejégenen, door ruwe, harde woorden beleedigen,
toesnaauwen: C'est un llomme dangereux, it brusque tout Ie monde, het is een gevaarlijk mensch, hij
beleedigt een ieder. — Driftig te werk gaan. Br- une
affaire, eene zaak sterk doorzetten. — [Mil.] Overvallen, b j verrassing innemen: Br- une place, eerre
plaats stormenderhand- innemen, overrompelen. —
Met drift en zonder Benige overweging beslissen,
onverwacht en zonder trapswize overgangen ten
einde brengen: B r- une affaire, Bene zaak plotseling

afdoen; Br- le dénoument dune pièce de théátre,

onverwacht, zonder overgang of voorbereiding, de
ontknooping van een tooneelstuk aanbrengen. —
[Cuis.] Br- une volatile, een' vogel over de vlam
a fschroeijen, na hem ten 'ruwste geplukt te hebben.
— (fig.) Br- la fortune, de fortuin willen dwingen,
stout wagen. Br- l'aventure, zonder overleg te werk
(laan. [Mar.) Een schip branden, om het te kalefateren (dus geheeten omdat dit werk in Provence
met mirtedoorn (bruse) geschiedt) .
Brusquerie, f. Barsche, norsche bejégening;
barschheid, beleediging f. Dire une br -, eene beleediging zeggen.
Brusquet, adj. (verklw. van brusque) liet
komt alleen voor in 't volkszeggen: à brusquin brusquet, op eene lompe vraag past een lomp antwoord.
Brusquiaire, in. (pop.) Woestaard in., hij,
die de meisjes op eene ruwe of driftige wijze kust.
Brussoles, f. pl. [Cuis.] Soort van gekruide
vleeschsp js of r a g o i t.
Brut, e, adj. (pr. brut', brute) Ruw, niet door
kunst bewerkt, onbearbeid: Diamant br -, ongestepen diamant; Marbre br -, onbehouwen marmer;
Mine br -e, ongesmolten erts; Sucre br-, ongezuiverde of ongeraf/ineerde suiker; Campfire br-, ongezuiverde kamfer; Terrain br -, onbebouwde grond;
,lardin br-, onaangelegde tuin; Bois br-, onbewerkt
hout, enz. Les corps br -s, de onbewerktuigde lig
(steeneis, mineralen enz., in tegenstelling met-chamen
de bewerktuigde) . — (fig.) Onbeschaafd, ruw, lomp,
grof, onverstandig, doen, redeloos: Un ouvrage br-,
een onafgemaakt werk (waaraan nog de beschavende
hand moet gelegd worden). Un homme absolument
br-, een geheel ruw, onbeschaafd mensch; Des manières br-es, onbeschaafde, lompe manieren. Les
bètes br -es, de redelooze dieren. — [Agric.] Produit br -, ruwe, onzuivere opbrengst (zonder aftrek

BRUTAI
van cie bebouwingskosten). — [Financ.] Produit

l,r-, bruto-ontvanrlst (zonder altrek der ontvang
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tel m., hondskers, duivelskers f., haarmos n. Onguent de br-, speerkruidzalf, klierzalf f.
Br y ovine, f. [Chico.] Vergiftig sap n. van den
wortel van witte wijngaard.

[Coco.] Poids br-, bruto of onzuiver ge--kosten).—
uwi.rt (het gewigt eener waar met dc baal, de kist,
Bryophagide, adj. [H. n.] Mosetend (van
het fast, den omslag, het inpaksel): Ce boucaut de
suere pèse br- deux cents kilogrammes, dit vat insecten) .
Bu, e, adj. (en part. passé van boire Gedronsuiker weegt bruto twee honderd kiloos of nederl.
ken: Du vin bu, uitgedronken win. — (fiq
.) Avoir
ponden.
Brutal, e,' adj. Dierlijk, beestachtig, rédeloos, toute bonte hue, alle schaamte uitgeschud hebben,
reheel onbeschaafd; woest, lomp, ongemanierd, on- schaamteloos zijn. — Ook als subst.. Rendre le trop
,escho ft, onbeschaamd, gro f, b r u to a l: Un homme bu, het te veel gedronkene uitwerpen.
Buade, f. [Man.] Gebit n. met lange stangen
hr-, een dierlfjk, ook een dom en onbeschoft mensch;
i) angstuk ken.
Un courage br-, een woeste, onberédeneerde moed;
eiandeie, f. Waschhuis n., wasscherij f.
Une passion br -e, eene dierlijke drift; Des sent!Baandier, m., -ière, f. Wasscher m., waschments brutaux, dierlijke gevoelens. U n orgueil br-,
een
br
-e,
onster
f., van nieuw linnen; — de waschvrouw f. in
Une
réponse
trots.
een onbeschaamde
beschoft antwoord. — Ook als subst. gebézigd: Un sommige groote inrigtinoen.
Buanthro p ie, f. [Méd ] Waanzin. m., waarbij
br-, Une br-e, een onbeschaamd, onbeschoft mensch;
(fam.) C'est un franc br-, 't is een aartslomperd, de ljjder meent in een' os veranderd te zijn. -Buaiithropi q ue, adj. Wat die ziekte betreft.
een rekel.
Babale of 1Ioeuf-cerf, m. [H. n.] Bubal,
Breitalentent, adv. Beestachtig; onbeschoft,
onbescheiden. Parler br-, op eene onbeschofte wijze hertebuffel m., een a frikaansch dier van 't geslacht
i der antilopen.
,Vreken
Bubbola, f. [Bot.] Hooge bladzwam f.
Breitaliser, V. a. (fam.) Onbeschoft, onbescheiBeebe, f. Klein gezwel, puistje n., peukel m.
den bejégenen of behandelen, mishandelen, onwelle
s
é
r
e
n.
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le
bruBuberon, m., z. BIBERON.
lomp
behandelen,
vend,
Bubo, m. [H. n.] Uil, nachtuil m.
lalisa sans sujet, hij mishandelde hem zonder reden.
Bubon, m. [Méd.] Liesbuil, pestbuil, venusSE BRUTALISER, V. pr. Elkander onbeschoftheden
buil f., klapoor n., gezwel aan de liesstreek. —
zeggen. — Brutaal worden.
Brutalité, f. Dierlijkheid, beestachtigheid, dier- [Bot.] Geslacht van schermdragende planten. — Blijke drift, dierlijke daad; woestheid, onmenscheljk- galbanifère, syrisch tuinkruid n. ; B- of Persil de
heid; onbeschoftheid, verregaande lompheid f., vle- 1Vlacédoine, Macedonische peterselie f.
Buubouoeèle, m. [Chir.] Liesbreuk f.
gelwerkn., brutaliteit f.
Bubisler, V. n. Schreeuwen als de uil, krassen.
Brenta- manna, f., z. BRUTE - BONNE.
Buibeiline, f. [Chim.] Zelfstandigheid f., die
Brute, f. Rédeloos dier, vee n. L'instinct tient
lieu de raison aux br-s, het instinkt (de natuur- men uit de uitwerpselen van 't horenvee trekt.
Bnicail, m., of Buicaiile, f. [Agric.] Soort
drift) bekleedt
de rédelooze dieren de plaats der
rede. — (fig.) Dom, onverstandig mensch: C'est van boekweit f.
Bucarde, f. [H.. n.] Hartmossel f.
une vraie br-, 't is een aartsdomkop. — (Brute,
Bucardie, f. [Miner.] Ossenhartvormig edel
van menschen gebézigd, duidt natuurlijk een' hoois
in
-gestn.
minachting
aan;
maar
dit
gen graad van
Bucardite, m. [H. n.] Versteende hartmossel f.
zékere mate ook 't geval met dieren, zoodat men 't
Buccal, e, adj[Anat.] Wat den mond (of de
woord b. v. niet zal bézigen van den hond, die in
de diensten, welke hij zijnen meester bewijst, een met wanren) betreft: Artère b-e. wandsla, ader f.; Glanrede begaafd wezen schijnt.)
des b-es, wangklieren 1. p1.; Nerf b- of Buccinateur,
Brute-bonne of Breita-manna, f. [Hort.] wangzenuw t. — [H. n.] Papegaai m., met grijze
véderen tusschen oogen en snavel.
Manna peer. pauspeer f.
Buccaniancie, t. [Méd.] Mondteekenkennisf.,
Brutier, m. Soort van havik m. (buse)
(Prov.) Dun br- on ne saurait faire un épervier, kennis van de teekens, die de mond bij ziekten openen kan een' ezel niet leeren blaffen: men Iran van levert.
een' dommerik geen verstandig mensch maken.
Buiceellaire, m. [H. anc.] Naam der soldaten,
Brutification, f. Dom-, botmaking, verbees- die de grieksche keizers in de wingewesten onder
telgjking f.
hun tot lijfwacht dienden; — Klein-hieldn
Brutifier, V. a. Tot een dier maken, verdier- broodje n., mondvol m.; — brood-leverancier m.
lijken. -- SE BRUTIFIER , v. pr. Tot een dier wor- (,gemeenlijk Grieken uit Galatil); — vorstengunn, geheel dierrl4jk worden.
stelinq m.
S Buteeellation, f. [Chim.] Verdeeling in
Britt-iilgéisu, m. Natuurlijk gepolijste diastukken (in mondvollen); — [Chir.] Het aanbrenwant m.
Breatolé, m. [Phaim.] In bier getrokken krui gen eener plukselprop, ter bloedstelping.
-den.
pl.
Buceellé, e, adj. [H. n.] Met zeer kleinen
Breaxelles, f. pl., z. BRUCELLES. — Point de mond (van insecten).
Br-. brusselsche kant f.
Rueehante, f. (pr. bu- kante) [Bot.] Soort van
jBrayaniment, adv. Luidruchtig, met groot vloojjenkruid n.
geraas.
Bueein, m. [:[I.n.] Horenschelp, trompetschelp f.,
Bret y ant, e, adj. Geraasmakend, ruischend. blaas-, toet-, kinkhoren ,n. — B- marin of bouret m.,
bruisend, luidruchtig: Une voix br-, eene schelle Outƒ blaas-instrument.
stem; Une flamme br-e, eene ruischende vlam. Des
Buccinal, e, adj.H. n. Toethorenvormig.
plaisiis br-s, luidruchtige vermaken. Un homme br-,
Buieeinateur, m. [Ana
t
.J Trompetterspier,
een. luidruchtig mensch. Une rue br -e, eene woelige, kaakspi er, kinnebakspier f. (die de wan gen uitzet
druk bezochte straat. Le véritable zèle nest pas bij 't blazen op de trompet enz.) -- Ook als adj.: Le
br-, de wezenlijke ijver is niet geruchtmakend.
muscle b - ; — z . ook onder BUCCAL.
Bruyaiit-verflier, m. [H. n.], z. v. a. BRUANT.
--Beieeitne, t. Trompét f. [H. n.] HinkBruyère, f. Heide (hei) f., heidekruid n. hoorn ni. B- marine, [.H. n.] tritonsschelp f.
Balai, Brosse de br-, heibezem m. Fleurs de br-,
f Bucciner, v. n. Trompétten — -I- BUCCINER ,
heibloempjes n. pl. — Heideveld n., heide f. Coq de v. a. (een woord van Diderot) Uitbazuinen, uit
br-, korhaan m.
-trompéen.
Breiyéreux, -ease, adj. Bedekt met heide.
Bueciuite, m. of Buccite, f. [H. n.] Ver
Bry, Bryon, m. of Brye, f. [Bot.] Mos n.,
-stendkihor.
inz. het op den grond groeijende mos, aardmos. —
Beice, f., z. BUSSARD.
Bryacé, e, adj. Naar mos gel kende. — BryaBueentatire, m. [Myth ] Bucentaurus m., een
c.ées, f. pl. 4ardmosj)lanten f. pl.
monster, half mensch en half stier of ezel. -Bryolo;ie, f. [Bot..] Leer, beschrijving f. der [ H. mod.] De prachtige galei L. waarop eertijds de
mosplanten.. — Bryoloigeie, adj. Wat tot die doge van Vene ie met' de Adriatische zee trouwde
leer betrekking heeft. — Bryolobiste, Bryolo- (de laatste maal geschiedde deze plegtigheid in 1728).
gue, m. Aloskenner, mosbeschrpver, b r y o l o o g m.
Bucéphale, in. (eig. ossekop) [H. anc.] Naam
Bryoiee of C'ouleuvrée, f. Witte w ngaard • van 't paard van 4lexander; — pronk-, s aatsiem., wilde kruipende plant, welker blad gelijkt naar paard; (iron.) slecht paard n., magere knol m. —
dat van den wijngaard. Br- blanche, varkenswor- [H. n.] Zekere vlinder, dikkop m.
.
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Bucéros, m. [H. n.] Wetenschappelijke naam

der korensnavels (calao).

Bueliante, f., z. BUCCHANTE.
Bûelie, f. Blok n. brandhout, stommel m.
Mettre une b- au feu, een blokje op 't vuur leggen.
Il n'y a. que deur b-s qui se baisent, er liggen maar
een paar houtjes aan 't vuur. B- de Noël, kersmis-

blok, groot blok hout, dat op kersavond met
zekere plerltigheid achter inden haard werd gelegd.
(fig. ct fam.) C'est une b-, une vrale b- que eet
homme lit, die man is de domheid, de logheid zelf.
(Prov.) Il ne se renvue pas plus qu'une b-, hij beweegt zich zoo min als een blok. — [.Roit.] B-s
d'orangers, afgetopte stammen van oranjeboomen,
zoo als die uit Genua en Provence verzonden wor%
den. — [ Tech.] Blok (bij velerlei handwerken): —
trekbank f. voor grofdraad; — hefboom m. der glas
koperen maat f. ter bepaling van de-fabrjken;
dikte der stukken zeep. — [Mus.] Hakkebord n. —
[Mar.] Buis, haringbuis f.
Bucher, m. 1-I utzolder m., houthok n., hout
houtstapel, brandstapel m.
-schurf.;—
Bucher, v. a. [Tech.] Behakken, uit den ruwe
hakken (een stuk ho-ut); -- houthakken, tot brandhout slaan. — (fig. et lam.) B- qn., iemand afrossen, afranselen. — [Faut.] B- l'oiseau, den valk
doen opzitten.
Uûeheron, m. Houthakker, houtkapper m., —
Bdeheronne, f. 1=louthakkersvrouw f.
Bdehette, f. (verklzu. van bgehe) Blokje n. ; —
houtspijltje, halmpje, strootje n. (waarmede men
om 't kortste strootje, courte paille, trekt).
Bíchilles, f. pl. [Tech.] Boorspaanders m. pl.
als afval bij 't bewerken der metalen kanonnen.
Beieloche, m. [Corn.] Provencaalsch en Languedocsch laken n., dat veel naar A1exandrie en
Cairo gevoerd werd.
Buck-bead, in. [Bot.] Waterklaver f.
B. ticoliasnme, m. Herderslied n., herderszang m.
bij de oude Grieken; — wi/s f. van zoodanig lied.
Buicoliaste, ni. Schrjver van herderszangen,
bukoliech dichter m.
Bueolique , adj Herderlijk , bucolisch :
Poème b-, herdersdicht n., herderszang m. ; — Le
genre b-, het herderslied, de herderszangen m. pl.
Un poète b-, een herderdichter m. - BUCOLIQUES, f.
pl. Herderszangen; — (fig. et fain.) Vodilerjen,
nesten. prullen, oude papieren.
Buerane, m. [Ant.] Helm m., in den vorm van
eenen ossenkop.
Budget, m. (angl.) (eig. léderen zak, valies,
ransel) . Staatskas- of finantie-rékening f., jaar
waarschijnlijke ontvangsten-ljkschoverzigtand
en uitgaven van een rijk, eene ,stad enz., begroeting,
staatsberrooting f., bu dg e t n.: Le b- de 1'état, de
la ville d'Amsterdanl, des communes, de la marine,
de la guerre.
Bndgétaire, adj. Wat het budget, de staats-

be rooting betreft.

a(lgétivore, m. (iron.) Wie eene jaarwedde

uit 's lands kas trekt, budgetknnager m.
Baddléie, f. [Bot.] .Heester m. van 't geslacht
der spierklierkruiden.
Budyte, m. [.11. n.] Wetenschappelijke naam
der kwikstaarten (bergeronnettes) .
t Buée, f. Loogwasch f. ; [Boul.] uitwaseming f., damp m.
t Biier, V. a. WWasschen. — Uitwasemen (van
't broost bij 't bakken).
t Busf's, f. Dof, forsche douw of klap m.
Buffet, m. Kast, waarin men het ta eilinnen
en zilverwerk plaatst, tafelkast. zilverkas f. b u f
é t n. ; afgezonderd gedeelte der eetzaal, dat tot
ét dient; tafel, waarop men in orde schikt
alles, wat tot eenen maaltijd dienen moet, schenktafel, aanregttafcl f. -- Het tafelfloed, tafelzilver. —
Ta felbedienden m. pl.: Quand on crost avoir bu
trente bouteilles, Ie b- en a bu la moitié, als -men
denkt dertig flesschen gedronken te hebben, is de
helft daarvan door de tafelbedienden gelédigd. —
Vins du b-, bulj'etwfjnen, fijnere wijn dan (le gewone tafelwijn. -- [Mus.] B- dun orgue, orgelkas f., al het schrijnwerk aan een orgel; ook som
orgel zelf niet zine kas. B- d'orgues, klein-tijdshe
orgel, huisoriiel, kabinetorgel n. — [ Font.] Halve
waterpyramide f. teilen een' muur of in eene nis. —
[Anc. mil.] Wangstukken . n. pl. van een' helm.
B uffeter, V. a. Een wjjnvat openboren en daar-
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uit drinken (hetgeen soms door voerlieden dus op
eene diefachtige wijze geschiedt);— (fam.) slaan, afrossen; mishandelen. — [Faut.] Le faucon a buffetè
la proie, de valk is met zijnen kop op zijne prooi
gestooten.
Buf'eteiir, m. Wie steelswijze uit een vat
drinkt, iv ndie f m., z. BUFFETER.
BafTetier, ni. Schuimlooper m. (parasite) .
Buffetiuu, m., z. BUFFLETIN.
Biilfle, ni. [[l. n.] Bu f'el, buffelos, wilde os m.

met achterwaarts gebogen horens. (liet wjjfje van
den buffel of de bufl'elkoc heet bulflesse, of butflonne,
maar men gebruikt liever: femelle du b- of femelle
b- , terwijl But/on kortweg La baffle gebruikte.)
Cuir, Peau de b-, bufelleêr n., buffelhuid . Ceinturon ;de b-, gordel m. van &u fl'elletr. [Anc. mii.]
Soort van overrok, krijgsrok ni. van bufj'elleér.
[Tech.] Strjjkriem m., een met leder bekleed hout
om te polijsten. — Moulin h b-, molen ni. ter bereiding van 't buf"elleder. — (fig.) Onbeschoft niensch,,
weetniet, domoor, zot m. Sc laisser t-alner par le
nez comme un b-, zich door al te veel eenvoudigheid om den tuin laten leiden. (Prov. pop.) Repasser le b- ia qn., iemand afrossen.
Bufl"lesse, f., z. onder RUFFLE.
Buf ieterie, f [Mil.] Lederwerk, ledergoed n.
Blanchir sa b-, zijn ledergoed wassen.
Buffletier, m. Bereider van buffelleder; ledergoedmaker m.
B tiffletin, m. [H. n.] Jonge bu ffel m.; huid f.,
leder n van een' jongen buffel.
Bufflon, m. [H. n.] Jonge buffel m.
Buff Tonne, f., z. onder BUFFLE.
Barome of B3nfonie, I. [Bot.] Soort van v0gel- of muurkruid n.
B.ufouite , m. [H. n.] Naam der versteende
deelcn, inz. tanden, van visschen, grijsbruin van
kleur met ronde vlekken, paddesteen m., slangenoog n., b u f o n i e t m.
Bugadier, m. [Parfum.] Smeltvat n. voor de
pommaden.
Bugadiére, f. [Tech.] Gemetselde loogkuip f.
der zeepbereiders.
Bugalet, m. [Mar.] Klein vaartuig n., soort
van ligter met verdek op de kust van Finistère.
Bugle, Bugraue, Busgrande, f. [Bot.]

Beerenoor D. (z. ARRETE-BOEUF) .-- (Prov.) (ui con-

nait la b- et la sanicle, fait aux chirurgiens In

nicque, wie de wondkruiden kent, heeft de wond heelers niet noodig. — BUGLE, nl. [Mus.] Zware
trompét, sleutelklaroen f. — (weleer) Os m.
Baglose of Baglosse, f. [Bot.] Ossetong f.
B- sauvage, slangenhoofd slangenkruid n.
Buiglossolde, adj. Naar ossentong gel "kende.
Rugnee, f. pl. [Cuffs.] Lyonsche opgerolde 01wkoekjes n. pl. — Dimanche des b-, zondag na vastenavond.
Bpi -rane, Bilgrande, f., z. ARRETE-BOEUF.

Bnguière, f., z. BOUGIERE.

Bithoriaiix, m. [ti. n.] Roerdomp m.
Buihot of Ospolin, in. [Tech.] Spoel f. met
de zijde voor 't brochéren der stoffen;.— getweernde
draad m.: Camelot fabriqué en trente-deux b-s,
kamelot uit 31 halve gangen vervaardigd. — BUROTS, m. pl., [Plum. Geverwde ganzevetren I. pl.
op de vensters der pluimmakers.
B eire, linie, f. Groote zilveren of porseleinen
pot m., vaas, kruik f.
Buie, m. [Bot.] B-uksboom, taxisboom, palm m.;
palmhout n. ; — schoenmakers likhout n. Buis
épineux, bokshoorn. (Loc. prov.) Donner le buis
Ii qc., de laatste hand aan iets leggen, het de laatste
polijsting geven. — Donner le buis it un vieux
chapeau, een' ouden hoed oplikken, schoonmaken.
Menton de buis, breede, vooruitstekende kin f.

Buisart, in. [H. n.], Z. BUSARD.
Buissafe, Buissiere, f. Taxisboschje n., be-

planting f. van buksboomen.
Buisee, f. [Tech.] Persplank I. der kle&rmakers; — klopsteen m. der schoenmakers.
Reisserie, f. [Tech.] Kuiperswagenschot, duig
-houtn.
Buisson, m. Kreupelboschje, struikgewas n.,
verzameling van wilde heesters of struiken, 't zij
met of zonder doornen: B- d'épines, doornboschje,
braamboschje n., doornehaag I. Arbre b- of en b-,
dwergboom nl., dien men van binnen uitsnoeit en
van buiten naar alle zijden laat uitschieten. [Chas.]
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Les cerfs prennent b-, de herten gaan diep in 't
woud, zoeken eene geheime plaats na hun gewei
te hebben afgeworpen. Battre les b-s , z. BATTRE.
Trouver b- creux, het opgejaagde wild niet meer
in de struiken vinden. (flg.) Niet vinden wat men
zoekt, de handen op eene ledige plaats slaan. --(Prov.) 11 a battu les b-s etc., z. .nTTRE. Se eauver á travers les b-, omwegen, uitvlugten gebruiken. I1 n y a si petit b- qui ne porie son ombre,
er is gecne zaak zoo c;ering, of z^ j hee ft hare waarde;
zelfs de geringste mensch kan den anderen van
dienst zijn. — [Bot.] B- ardent, vuurdoorn, mazesboom, slékelige mislpelbooin in. (ook pyracanthe en
arlu - e de Vloï se gelieeten) .

Buissonnet, m. (verklw. van buisson) Klein

boschje n.

Buissonneax, ease, acts. Bedekt, bezet mgt
boschjes, met doornhoschjes, boschachtig. Un pays
b-, een land vol struikgewas.
Buissonimier, ière, adj. [Chasse.] K'at de
doornbosschen en braarnbosschen aangaat. Lapin b-,
konijn, dat onder, doornbosschen, hagen enz. zijn
verblijf heeft. — Ecoles b-es, haagscholen f. p1.,
scholen, die de Lutherschen van Parijs weleer in 't
veld, tusschen de struiken, in 't geheime hielden, uit
vrees voor ontdekking. -- (fig.) Faire l'école buis
sp jfbelen, gaan wandelen of spelen, in-sonière,
plaats van Ire de school te gaan.
_Buissonnier, in. Voor'o u'lig opziener in. van
de binnenlandseh.e vaart; weleer: een schrijfmees
liet meesterschap nog niet verkregen had.-ter,di
— [Hort.] , z. v. a. arbre en buisson, z. onder BUISSON; — ook: eene met zulke dwergboomen beplante
plaats f.
Buissures , f. pl. [Dor.] Vuiligheid f op het
gekookte metaal.
ftiitarcle, f. [[-T. n.] Een der namen van de
trapgans (outarele).
Btij aro, ni. Fijne potaarde f., waarvan men in
Spanje de vaten maakt, die men a Ic a r a z a s heet.
Bulafo, nn. [Mus.] Speeltuig n. der Negers aan
de kust van Guinea, bestaande uit zaamgebonden
pijpen of fluiten.
Bualapathe, f. [Bot.] Een der namen van de
groote zuring f.
Bulbe, f. ('le geneesheeren en naturalisten gebruiken 't meet reg,t mannelijk) [Bot.] Bol ni.
uije f., knol, bloembol m. — [Aunt.] B- de l'urètre,
soort van langwerpige blaas, die de 'waterpees
omvangt. B- des polls, haarwortel m. ; B- . des
dents , tandwortel m., merg n. der tanden. B- de
1'oeil, oogappel m.
I ielbeux, ease, adj. [Bot.] Bloembolvormig,
knolvormig; een' bol of knol tot wortel hebbende.
Plantes l,- etses, bolplanten. Racine b-ease, knolof bolvormige wortel. — [Anat.] Substance b-euse
des dents, inergach,tige stof in de tandleolten.
Balbifère, adj. [Bot.] Plante b-, plant, die een'
of meer bollen draagt, boldragenide plant f.
Buthi forsiie, adj. Bolvormig.
Balbille, m. (verklw. van bulbe) [Bot.] Kleine
bloembol of uije; naam der bolvormige knoppen op
verschillende plantendeelen.
Beilbine, f. [Bot.] Bieslook n.
Bulbipares. adj., z. GC IMIIPARE.
Builboeastanori, m. [Bot.] z/ardnoot f.
Bnnlbo-eaverneisx , adj. [Anat.] Muscle b-,
pisversnellende spier f.
Bulbizeocle, in. [Bot.] Plant neet knolvoriniqe,i
wortel van 't geslacht der narcissen. B- du prim
temps of printanier, onechte narcis f.
Bulbottae, M. [Bot.] , z. v. a. LUNAIRE.

Bulbul, in. Benamin g van den nachtegaal ( ►os
-signol)
in 't Oosten.
Beill)iile, f. [Bot.] , z. V. a. CAïEU.
Bo11éje, n1. Z. BUDDLEIE.

Balbroes, m. pl. Buikwormen.
Ballelie, f., z. EOULliVIIE.
Billui, nl. [H. n.] Kleine waterblaas f., vaalkleu-

rrige schelpslak f. van den Senegal, een van de kleinste
der bekende soorten.
Bulithe, nl. Haarbal m. in de maag der runderen, runder-bezoar m.
Biillaire, T. Bu l l a riu m n., bullenboek n.,
verzameling van pauselijke bullen of verorden-ingen. — [Bot.] Gtloekerzwamn f.
Bullatigiie, f. Groote letter f. die in de bul
gebruikt wordt. Ook als adj. Lettre b-.
-len
,
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Belle, f. Bolletje of blaasje n. vol lucht aan de
oppervlakte des waters , op kokende of gistende
vloeistoffen, in gegoten voorwerpen, enz.: B- d'eau,
waterbel; B- d'air, luchtbel; B- de savon, zeepbel f.
— [Méd.] Blaar, brandblaar f. — Elk verheven zegel van was of metaal aan openbare oorkonden;
het zegeldoosje; ale oorkonde zelve, (lie met zulk een
zegel voorzien is; van daar: [Polit.] R[jkswet, rijks
sommige keizers:-instelg,aréf.vn
La b- dor, de gouden bul f. (eerie bekende duitsche
r jjkswet, door Karel V. in 1336 uitgevaardigd). —
[El. each.] Pauselijke bul, eerie veror(leni-ng, een
decreet, voorschrift enz. van den paus, op per/canaent geschreven en van een' looien zegel voorzien,
doorgaans benoemd naar de aanvangswoorden, b. v.

La b- ITnigenitus, La b- In caena Dornini enz. —
[Antiq.] 1-lol bolletje n. van goud, zilver enz., dat
de jonge aanzienlijke Romeinen aan den hals of
op de borst droegen. — [ Ii. n.] Blaashoorn ni., een
gewelfd eenschalig schelpdier. — [Tapet.] l-Ialfgoed, halfstof f., eeoe grove, ongezuiverde pap voor
gemeen papier. in dien zin ook als arj. gebezigd:
Papier b-, gemeen papier, slecht schrijfpapier n.-

EULLES ,

f. pl. Aanstellingsbrief in. van 't roomsche
hof tot zekere waardigheden: Cet dvèque attend
sas b- pour se faire sacrer, die bisschop wacht zijn'
aanstellicegsbrie f ome zich te laten wijden.
Hullé, e, adj. (en part. passé van Buller) Met
de vereischte zegels (bullen) voorzien, echt, in den
behoor/ijken vorm, I1 eet b-, hj heeft zijne aanstelling bekomen. Bénéf ce, b-, eerie prove of prebende, waartoe eene bul wordt vereischt; Cette abbaye nest pas b-e, de benoeming tot die abdij ver
bul. — [Bot.] Feuille b-, bobbelig blad n.,-eischtgn
blad, dat van boven bolten, van onderen holten
heeft.
Butler, v. a. [Anc. chaise.] Eerie acte met eene
bul (verheven zegel) bezégelen.
Bulletin, in. Briefje, kiesbriefje. stembriefje n.,
(billet); — dagberigt n. , daalorder f., inz. legerberigt; bulletin 1n [Mar.] Staat van dienst. B- de
bourse, beursbriefje n. , dat den stand der effecten
aangeeft. — B- des ïoix, verzameling van wetten
en staatsbesluiten, door de regérieeg zelve uitgegeven wordende. B- de santé, gezondheidspas m. —
[Agnlirn.] Bewijs, bew sbriejje n.
Baulleux, eiise, adj. [f'h s.] Vol luchtbellen,
met waterbellen bedekt. — [Méd.] Blaarachtig. —
[Bot. I Feuiile b-euse , z. Feuille bullée onder
BULLS.

Bailliarcle , f. [Asar.] Eene der vlekken in de

maan.

Buullicanie, m. Opborrelend water n. (uit hetwelk bellen van zwavelwaterstof opstijgen).
Bullier, in. [11. n.] liet dier, dat in de schelp
leeft, olie bulle heet, blaasslak, blaasmossel f.
Balliste, nn. B u l l is t, pauselijke b-ullenschrpver in. — Francis/caner monnik m. van de orde der
Observanten.

B tillite, in. [11. n.] Bul/jet m., versteende
blaasslak f.
Buulteann, m. [ilort.] Bondbesnoeide boom, bol
i%Tettre ales arbres en b-, booroen-vorenigbm.
aftoppen.
Baiiialde, m. [Bot.] Buenald in., ee,e japansche

heester van 't geslacht (les' kruisdoornen.
Burnastis, us. [Bot.] Naam eener druif f. met

zeer groote pitten.
Bene, f. ['Pech.] Brandenuur m., metselwerk
boven Bene smidse. — [H. n.] , z. v. a. TOUISNE-PIERRE.
Bianette , f. [1-1. n.] Wieeterbastaardnachte-

gaal m.

B uni as, n1. (pr. bu -ni -ace) of Bui.iade, f,
[Bot.] Wilde raap f., die tussch-en 't koren groeit,
veldraket f.
Bunion, nl. [Bot.] Aardnoot f., aardaker m.
Bilnode, nn. [H:. n,] l Vormvormsge buis of p'Jpp.
BaonaecortIo , M. (ital.) Klein spinet n. ,
soort van kleine klavecimbaal in Ito/ill.
-

Bnphiage, ni. [11. n.] Ossenboter (pique-boeuf),

eecn, v/uk aan den Senegal en de Kaap.
Buphntllaln ie, n1. [Bot.] Koeoog n., koedille f.
(oeil-ale-boeuf)
nupl^thaln lie, f. [14Tée1.] Oseenoogi:gheid f.

olifantsoog ne. , ziekte, die het oog aanme.rkelpk
vergroot, oogwaterzucht f. — Buphthaalniique,

adj. Oogwaterzuchtig.

Biiplèvre, Biipleuvre of Bnpleuron, ni

--
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[Bot.] Hazenoor n., zekere schermdragende plant est un vrai li- d'adresses, die vrouw weet al hef

(oreille de 1 iévre) .
Bripreste, m. [H. n.] (eig. ossendonder) Pracht

stinkwesp f , een naar het vliegend hert-kevrin.,
geli fkend vergiftigi insect, dat de runderen dikwijls
inzwelgen, waardoor zij opzwellen en sterven. —
B- a broderie bl anche , zandkever m. — lguprestides, Buprestiades of 13iiprestieus, m.pl.
Geslacht der prachtkevers. — Buprestoïde, adj.
Naar den prachtkever elikende.
Buquet, in. [Tech.] Roerstok m. (voor de in(1190- kuil).)

.Buquette, f. [Tech.] Schaal f. bij de maste-

makers.
Biir aehe of Bourroiche, m. [Pêche] Mand

-vormigschtun.

Burai1, m. [Cora.] Gladde of gekeperde half-

zijden stof f., met katoen, wol of f,eitenhaar.
Buraliste, m, Kantoor-, boekhouder; ontvanger, penningmeester m.
Surat, m. [Coin.] Borat, brat f., grove wollen
stof f., pijlaken, grof laken- n.
Buraté, e, adj. Bewerkt als borat.
Jluratiue, f. [Coin.] 1lalfzijden borat of brad f.
— Ook als adj.: Sores b-s, boratz de f. (uit Perzië).
f uratte, f. [Coin.]

Stof f. van vlokzgde en wol.

Burbelin, m. [flus.], z. CY)IBALE.

l$urbot, nl. [H. n*] kwab-aal m., aalrups f.
(lotte)
Bure, f. of Bureau, m. [Corn.] Grove wollen
stof, baai I. (Proc.) N'avoir aai Dure ni. boron,
niets ter wereld bezitten. --Bureau vaat bien dearlate, de pij is zoo goed als 't scharlaken: deugd is
aan geen' stand gebonden. Aussi bien sont amou-

rettes sous bureau que sous brunettes, de liefde is
aan reen' sta2id gebonden. — [Peche] , z. BIRE. —

[Exlll.] ltIinpeut m., schacht f. B- d'épuisenient ,
P,i,z )schaelrt; B-d'airage, luchtschacht. — [Tech.]
Bovendeel van een smidsfornuis.
Bureau, m., z. BURE. — Schrzj fta fel, schrijfkas f. , schrij flessenaar m. ; schrijflatafel f. , b u
re a u n. (een bekend stuk huisraad) Se mettre,
s'asseoir a on b-, zich aan zijne schrij fta fel, werktafel plaatsen. J'ai mis ses papiers dans mon b-, ik heb
die papieren in mijn bureau geborgen. — B'[ uitbreid ing: schrijfkamer f., schrijfvertrek, werkvertrek n.,
kamer voor de wnbtsbézigheden, kantoor, bureau n.:

— Les bureaux de la guerre, de la marine, de la
l,olice, de la banque, de la caisse d'épargne, de

ambtsvertrekken, kamers of bureaux voor 't ministerie van oorlog (de krijgskanselarij) van 't zeewezen (het zeekantoor), van de policie, van de bank,
van (Ie spaarkas; B- de po`te, postkantoor; B- ros
(of poste restante), aan 't kantoor af te halen-tan

(op adressen); B- de douane, tolkantoor; B- d'entrée
et de sortie, kantoor van iii- en uitklaring. B- de
i antie, waarborgkantoor: B- de timbre, zegeltoor. B- de loterie, loterij-kantoor; B- d'adresses, adreskantoor n.; B- des comptes, rekenkamer;
B- d'intelligence, aanwijzings- of berigtskantoor; Bdes contributions indirectes, kantoor der indirecte
belastingen; B- de charité, de bienfaisance, armka
B- dun spectacle, schouwburgkantoor. Un-mer.
homine de b-, een bureau-schrijver, amblenaar aan
een bureau; Un commis de b-, (CO bureau-, kantoor
Frais de b-, bureau-, kantoorkosten. — (fig.)-kler.
B- d'esprit, verzameling van schrandere geesten, let-

r

terkundig gezelschap (doorgaans iron. of minachtend aebézigd). — Bij nog verdere uitbreiding beteekent uureau : de beambten zelven, die op een bureau
werkzaam zijn, b u r e a u li s t en ; ook: een zeker
getal uit eene vergadering genomen personen om
zich bijzonder met eene of meer zaken bezig te hou
waarvan zij later aan de algemeene vergade -den,
ring verslag moeten uitbrengen, commissie f.,
comité , bur ea u n. Les b-x des sécrétaires
-

d'état suïvaient quelquefois la cour dans set
voyages, de schrijvers der staatssecretarissen volgden somtjjcls het hof op reis. Le b- est assemble,
de raad is vergaderd. Avoir le b- pour sol, de reg-

tres in zijn voordeel, in zijn belang hebben. On

prrocédait alors it la formation des b-x, men ging

toen over tot het vormen der beraadslagende consmission. — Avoir Ie b- , de voordragt hebben, de
eerste zijn, die moet voordragen. Mettre sur Ie
b-, ter tafel brengen. -- (Loc. fig. et fam.) Cette
;

maison est un vrai b- d'adresses, in dat huis

worden altijd nieuwtjes verteld. Cette femme

stadsnieuws (dorpsnieuws) , is erne wandelende
courant , een levend nieuwsblad , eene stadskro-

n2jk. Lair du b-, de stemraming , gezindheid der

renters, raadsleden enz.; Aller prendre lair du b-,
onderzoek naar dei, stand van zaken gaan doen,
de gevoelens gaan polsen van hen, die iets moeten
beslissen. Connaitre lair du b-, den afloop van eene

zaak voorzien. Cette

affaire est sur le b-, die zaak

is op het tapijt, is onderhanden.

Bili- eaiierate, in. Man, die invloed op de ad-

ministratie heeft; iemand, die den arbeid der bureaux bemint,. daarin doorkneed is, boo re a u k r a a t
in. (doorgaans in iron. zin gebezigd).
Bureaucratie, f. .4rAtsheerschappij , willekeurige heerschappij f. van, ministers en beambten;
misbruik n. van invloed op 't beheer der zaken
bureaukratie f.
-)- Ii ireaeucratie uue, ook B ureauieratien.,

poe, B iveaueratif, ive, adj. IVat het bureau

aangaat, den invloed der beambten betreft, wat
den, bureau-mannen eigen is, b u r e a u kr a t i sc h.
Bureaueratisnie, in. Misbruik n. van de
maat der bureau- mannen, bureaukratismusn.
Bureauiiiaiie, in. Liefhebber, voorstander m.
van 't bureau-roezen, van den bureau-arbeid. -_uureauHuanie, f. zucht om alles bureaukratisch
te beheer•en.
ureaux, m. pl. Naam der hooirookers m. pl.,
in de Ardennen.
BBurelé, e, edj, [Blas.] Met smalle dwarsstro
pen (in even getal en van tweederlei afwisselende
kleuren) .
Biirèles, f. pl. [Bias.] Kleine, met elkaar in
tweederlei kleuren afwisselende dwarsstrepen f. pl.,
altijd even in getal.
liinret, in. [H. n.] Purperslak f., zekere schelp
waarvan men oudtijds de purperverw bes-visch,
-reid.
Burette, f. Kleine kan f., waarin men in dr
wijn
doet
voor
de
kerk
het
water
en
den
roornsche
nzis; -- boomoliekannetje, fleschje n. [A rtill.] La bd'un caisson , de bodemplank eener legerkist. ^-[H. n.] Naam van den winterleeuwerik of winterbastaardnaehtegaal m. in Berri.
Burettier, m. Misdienaar m., die de wijnkan
droeg voor den mispriester.
Burgalèse, f. [Cora.] Wol f. van Bur g os.
Burgara, Bur an, m. [H. n.] Schelpdier n.,
dat eene soort van purperverw oplevert; meerslak,
paarlemoérrnossel f.
Burgaidde, m. [H. n.] Schaalvisch ni., die eene
soort van scharlakenverw oplevert.
B urgruidine , Burgauditie , f. Schoonste
soort van paarlemoér n. , zijnde de schaal van de
paarlemoêrmossel.
Baran, z. BURGAS'.

Bur egge , in. [Tech.] Opwelling, opbobbo-

ling f. van het gesmolten glas, veroorzaakt door
groene stokjes er in te werpen.
Bur er, v. a. [Tech.] Doen opwellen, opbobbelen ('t gesmolten glas).

Burgin, nl. [Pëche] , z. BOURG1N.
Burgo, m. [1-1. n.] Hond m., uit een' patrijs
dashond geteeld.
-honde
B urgrave, m. Burggraaf.
B urgraviat, in. Burggraafschap n.
Buriaut, m. z. BURIOT.
Burin, m. Graveerijzer n. , gravecrsti ft, ets
graveerwijze f.: II a le b- ferme, beau,-naldf.;—
délicat, hij heeft eene vaste, fraaije, zachte hand
van gravéren, hij steekt vast, zuiver, zacht. — Graveerkunst f.: Cet homme s'est immortalisé par Ie
b-, die man heeft zich door zijne graveerkunst onsterfelijk gemaakt. — Graveur m.: Cost un bon b-,
't is een goed graveur. — (fig.) L'attention est le
b- de Ia mémoire, de oplettendheid is de graveer stift van 't geheugen. Le b- de l'histoire, de griffel der geschiedenis: 't vermogen der geschiedenis
oen groote daden enz. te vereeuwigen. — B- de dentiste, tandenstoker m. — [Serr. ] Platte schaar f.
one ijzer door te snijden. [Asti.] Zeer klein sterre beeld van 't zuider - halfrond. [Mar.] Splitshoorn,
knevel m., ook wel: ramhout n. Coin de b-, keg f.,
op welke men* den ram aanslaat.
Buuriné, e, adj. (en part. passé van hunner)
Gegraveerd, gegriffeld: Planche Dien b-e, goed ge-

stoken plaat.

TTRINER

-

Buriner, V. a. Gravéren, griffelen, etsen, steken, uitsteken; — met bijzondere schoonheid, met
veel diepzinnigheid, met krachtige trekken schrijven; — diep in 't geheugen prenten. — [Dent.] De
tanden met den tandestoker schoonmaken. — SE
EURINER, v. pr. Gec;raveerd worden.
-t- Buriot, m. [H. n.] Tamme eend; lokeend f.
Burlesque, a(1j. Potsig, overdreven koddig,
kluchtig, wonderlijk, zot, bu r 1 e sk: Vers b-, kod(fig, potsierlijk vers. Accoutrement b-, zotte kleerling. -- Ook als subst.: Le b- , de potsierlijke
schrik fstil, het burleske, de lachwekkende voor
wat ernstig, groot, gewi,gtig is.
-tielngva
Burlesgluuenneict, adv. Ole koddige, lachwekkende wijze, kluchtig, zot enz.
B tirlette , f. , z. BULLETTE. — [Mus.] Klein
klucht-zangspel n.
Bui-on , m. kaashut f. in de bergen van Ju
weleer: hut, huisje, nog overgebleven in-regn;
't sprw. zeggen: I1 n'a ni maison ni b-, ni bure
nl b -, z. SURE; I1 fl' y a ni maison ni buron, er
is huis nog hut: de plaats is onbewoond.
Buronnier, in. Kaashut-bewoner m,
Bursaire, adj. [H. n.] Beurs-, buidelvormig;
— Anijnaux b-, dieren met groote wangtasschen.—'
Beursworm m., infusiediertje, dat men met het

mikroskoop in zoet en zout water ontdekt. —

[Bot.] Bursarin f., een struik van Nieuw-holland.
B'ursal, e, adj. Wat eerie buitengewone lieffng of belasting, bij landsverlegenheid, betreft: Edit
b-, geldpldkkaat, geldheflings-wet f. (Plur. Des édits
hursaux.) — [Anat.] JVÍuscle b-, binnenste sluitpier f. — [Féod.] Fief b-, geldleen n. (dat voor

geld te krijgen was).
Bursalogie, f. [Anat.] Leer f. van de gewrichtsvliezen of - beurzen.
Bury, f. [Bot.] Anemoon of klaproos f. van
vuilwitte kleur.
Bus, m. [Bias.] Menschelijk borstbeeld n. —
[Mar.] Buis, harinjbuis f.
Buusaigle, m. of Bitse pattere, f. [H. n.]

Ruigpootige muizevalk m.

Biisard, BQisart, m. [11. n.] , z. BUST .
Bnsardet, nl. [H. n.] ]tluizevalk m. van Noord-

Amerika.

BTJTINER.
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fustie, f. [Bot.], z. v. a. BUPHT HALME .
Bustrophe, f., z. BOUSTROPHÉDON.
Bustuaíre, adj. [Ant. rom.] Wat tot den
lijkstapel behoort. — BUSTUAIRE, m . Kampvechter in .
bij een lijkfeest der Ouden.

But, m. Punt, waarop men mikt, mikpunt, doel,

doelwit, oogwit n., schijf f . Viser au but , op het
wit mikken; Donner, trapper an but, het wit treffen,
raken. Toucher, Manquer le but, het wit raken,
missen. — (fig.) Oogwenk m., bedoeling f., inzigt,
einde n. Atteindre, Chasser son but, zijn oogmerk
bereiken, verbergen. Il n'a pas fait cela sans but,
hij heeft dat niet zonder inzigt gedaan. — Eind
dien ment zoekt te bereiken: Arriver te-palm.,
premier au but, het eerst aan den eindpaal komen.
— (fig.) Aller au but, regtstreeks op het doel, dat
men zich voorstelt, afgaan. Je vals droit au but
et je nomme les choses par leur nom, ik ga regt
op mijn' man aan en noem de dingen bij haren naam.
Toucher an but, Trapper au but, glen zin treffen,
de zwarigheid oplossen, den knoop ontwarren.
BUT ii BUT, Inc. adv. Zonder eeniq voordeel van
wweerszijden, gelijk op (vooral in 't spel): Jouer,
E tre but is but, kampop spelen. — Troquer but à
but, gelijk op ruilen. Its se sont mariés but Ii but,
zij hebben bij hun trouwen even veel rnedecrebrallt.
BU T EN BL ANC, n. Het rentuit aangelegde schot,
regtlijnig schot n. (ook but en blanc primitif of
naturel geheeten). — DE BUT EN BLANC, loc. adv.
Tirer un canon de but en blanc, niet een kanon
l jnregt naar het doel schieten (er'aarb men ve^rond.erstelt, slat de kogel niet van zijne regie baan zal
wijken, alvorens hij het doel bereikt). - (fig.) Onbedacht, onbezonnen, z. ond. BLANC m.

Butage, m. Voormalige heerendienst f.
Biitant, e, adj. [Arch.] Arc, Pilier b- (men
gebruikt liever boutant) , z. ARC, PILIER. — Des
pièces butantes, schoorstukken, stuthouten.
Bute, f. [Tech.] Steekijzer, veegmes n. van
eengin hoefsmid. — [Vénér.], z. I;UT€RE.
Buté, e, adj. Bepaald, vast. Je suis b- az cela,
hot is vast bij mij besloten. Its sont b-s l'un contre
l'autre, zijj zijn het in alles oneens. — [Chas.] Chien
l)-, hond, die een gezwel aan 't voetrfewriclht heeft.
:eeteau, m. [ H. n.] , z. v. a. BUSE. — (fife. et

fain.) Lomperd, onbehouwen vent m., onbeschoft

Busehe, f. [Mar.] z. IIUsE.

Planchet n., balein f. in een rijglit f. — mensch n.
Butée, f. Groote hoeksteen m. aan een brug[flydraul.] Sluisdeurplanken f. pl., die den doorloop
van 't water beletten. — [Arqueb.] B- of Busque du genhoofd. — Steunmuur m.
Beter, v. a. Mikken, pogen het wit te tre ffen ,
fut of de la crosse, kromming f. der geweerkolf.
Bitse, f., Busard, m. [H. n.] Mlluizevalk m., doelen, loeren. (Het werd inz. van 't biljartspel en
buizerd m., een roofvogel van 't valkengeslacht. B- kaatstspel gebézigd, doch is verouderd). — (fig.) Bof Busard du warais, brandvier m., roestkleurige à qc., op iets doelen, naar iets streven. I1 butait a
valk m. — Busard-Meson, wouw m. van Guiana cette haute dignité, hij trachtte tot die hoogewaaren Paraguay. — (rg. et faro) Cyst une b-, Ce digheid te geraken. (Ook deze zin is verouderd.)
n'est qu'une b-, 't is een uil, een uilskuiken. (Prov.) SE BUTER , v. pr. (fig. et fain.) zich bepalen bij of
On ne saurait faire d' une b- uit épervier, uit een' tot...; tegen elkander strijden. A cela je me b-,
domkop laat zich geen knap man maken. — [Tech.] ik bepaal mij daartoe, dat is mijn doel, oogmerk
Houten of boden luchtbuis f. in de mijnwerken; — Ces personnel; se butent of sont toujours butées
trekbuis f. van een' ovenblaasbalg; — kelderhevel m.; 1'une contre l'autre, die lieden zitten elkander altijd
— buis f., die 't water op 't molenrad voert; — in 't vaarwater - BUTER , v. a. [Arch.] B- nu
opgezet eind kagchelpijp f., om den rook een' uit mur, une voute, een' muur, een gewelf ondersteunen
te geven. — [Mar.] Buis, haringbuis f.
-weg door middel van een' steunmuur of schoorpijler.
Butière, f. Geweer n. om naar 't wit te schieBuiseral, m. [El. n.] A frikaansche muizevalk m.
Biison of Busard-buson, m., z. ond BUSE . ten, schijfbuks f . — Oefenplaats f. der schij fschieters. — Ook als adj.: Arquebuse b-, schijfbuks.
Busque, m., z. and. BUSC.
Butin, m. Buit m., het op den v ijand veroverde;
Busqué, e, adj. (en part. passé van busquer)
Met een planchet of balein, in 't rijgljf. Elle est — roof m., roofgoed n. Les soldats r'evinrent chartoujours b-e, zij heeft altijd haar planchet aan. — gés du b-, de soldaten keerden terug, beladen met
den buit. On a attrapé ces voleurs et on a gris tout
[Man.] Cheval b-, paard met gebogen kop.
Busq tier, v. a. Een planchet of balein in 't leur b-, men heeft die dieven gevat en hun al het
nr jglij f steken (beter: Mettre le busc.) — [Coutur.] gestolene ontnomen. — (pop.) Voordeel n., winst f.:
Fan voren inkorten, innemen. — [Hydr.] Met ti,m- Il a gagné bien du b- dans cette affaire, hij heeft
inerwerk bekleeden (eerie sluisdeur). — ]- B- fortune, veel winst bij die zaak gehad. — (fig.) I1 y a un
fortuin zoeken - SE BUSQUER , v. pr. Zich een plan- riche b- ii faire dans ses vieux ma.nuscrits, er is
een rijke oogst (van oudheidkunde, van wetenschap
chet aandoen.
ontdekkingen enz.) in die oude handschriften-pelijk
t Baisquiére, f. [Coutur.] Planchetschui f f.
Busserole of Bousserolle, f. [Bot.], z. ond. te maken. (poét.) Le b- de l'abeille, de la fourmi,
het ingezamelde der bij, der mier. — (Eene enkele
ARBOUSIER.
Buste, m. Borstbeeld n., voorstelling van 't maal vindt men 't woord bij dichters in 't meervoud
hoofd, de schouders en ree borst van een' mensch.. - gebézigd: Leur áme encore affamée de massacres
-C et homme a le b- fort beau, die man hee ft een et de butins.)
Butinant, e, ad j.: Abeille b-e, inzamelende bij.
schoon bovenlij f. — (lig.) Elle ne s'est peinte qu' en
Butiner, v. n. Buit maken, rooven, plunderen,
buste, zij heeft een' sluier over hare feilen geworpen (b. v. van de gedenkschriften een er vrouw spre- op buit afgaan. (poét.) Les abeilles vont b- sur les
kende) . — BUSTES m . pl. [Cim.] Rozijnenkistjes n. fleurs, de bijen gaan op de bloemen buit inzamelen.
pi. (waarin de gedroogde druiven van Damascus In dien zin ook als v. a. gebruikt: Les fleurs cpm
l'atheille butine, de bloemen, waarop de bij tuit.
verzonden worden).
Bitse, ni.

.

.

.
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Blitineur, m., -euse, f. Buitmaker m.,
-maakster f. — Butinier, m. Buitverdeeler m.
Butir, V. n. Schreeuwen, van den roerdomp
sprekende.
Butirate, Beitireux, z. BUTYR...
Buuetoir, m. [Tech.] , z. 1 OUTO1R. B- sourd,
stompp stootmes. — Steen, ni., waarter; en van onderen
de vleugel eener koetspoort aan slaat.
Butomne, m. [Bot.] Bloemriet (jont fleurt),
waterviooltje n.
Butonlon, m.= [Bot.] Oude naam der lischbloem
(ruhaniei').
Bitonic, n1., of Butonie, f. [Bot.] Papenboom in., papenhout n. (fusain).
Baztor, in. Roerdomp, butoor, pitoor, putoor m.
— (fig.) Zat, lornpperd, domoor m.; onhandig mensch,
vlegel n. — liet woord heeft soms onder 't volk een
vrouwelijk: BUTO^.RDE, malloot f. ; plomp vrouwspersoon n.
Butorti.erle, f. Dmnme, zotte, dwaze handel wijze, zotheid, lonnpheid f.
Buttage, m. [Hort.] Het aanhoogen met aarde
rondom een' boom of Gene _plant, aanaarding f.
Butte, f. Heuveltje n., aardhoop m.; — Hoogte,
waarop men het wit plaatst, naar 't welk men
schiet. Poudre de lij -, schijfschieterskruid n. hoi
des b-, schifj fschieterskoning m., voormalige naam
van den overwinnaar in 't schijfschieten — (fig.)
Etre en b- de ge., ei r ens op eerie onaangename
wijs aan blootgesteld zijn. Elie se met en b- á In
médisance, zij stelt zich aan de kwaadsprekendheid
;

bloot; — z. ock CUTE.

Butter, V. a. [Hort.] Aanaarden, de aarde
rondom een' boom, eerie plant ophoogen. B- des artichauts, du céleri, arti.5jokken., selderij * aanaarden.

CA.

Buyandière, f. [Cuffs.] Soort van geliruiel
en qesaust vleeschgeregt n. (ragout).
Buze, f. [Tech. et Mar.] , z. RUSE.

By, m. Groote sloot, die door een' vijver leapt
en aan den duiker eindigt.
Byrrhe, in. [Ii. n.] Pyrrhus, wolkever, knolk ever m., schildvleugelig insect, naar een balletje
gelijkende.
Bysse of Byssus, ni. (pr. bys-suce) Zeker
kostbaar lijnwaad n. bid de Ouden, inz. bij de Egyptenoren, vervaardigd (zoo als men gewoonlijk aan
uit de fijnste boomwol; v. a. uit een zijde--nemt)
achtig vlas, of wel uit de zoogenaamde schelpzijde,
geléverd door zekere schelpdieren (inz. door de
pinny marina) , die zich met een vézelig weefsel aan
de rotsen hechten. — Soort van bruine zijde, die nu
tot kousen en ander werk dient.
Byssolithe, m. [Minér.] Straalsteen m., een
mineraal plantaardig voortbrengsel, (lat naar zijde
gelijkt, eerie soort van amiant of asbest.
Byssus, m. (pr. lbws-suce) [Bot.] Stuifmos,
haarnios n. , verschillende plantaardige zelfstam(lig/leden, door beschimmeling ontstaan. — z. ook
BYSSE.

Byzantin, e, adj. Uit Bysantium (Constemtinopel), bijzantijnsch; als subst.: een Bizantijner,
eene Bizantijnsche. Les historiens b-s, de byzantzjnsche schrijvers of byzantijven, eene volgreeks van
grieksche schrijvers gedurende het oostersche rifle,
olie de geschiedenis van 't byzantijnsche keizerrijk
behandeld hebben. — BYZANTIN [Bot.] Rozekleurige anemoon f. ; -- rozekleur f.

B- une plante, eene plant met aarde of mest be-

dekken (tegen (le wintervorst). — BUTTER, V. n.
Struikelen, een' mistred doen: Ce cheval butte
heaucoup, dat paard struikelt dikwijls.—SE BUTTER,
V. pr. [Hort.] Aangeaard worden. —z. Ook BUTER.
Buttnere, f. [Bot.] Soort van cacaoboon m.
Buttoir, m. [Tech.] , z. BOUTOiII. — [Arch.]

C, m. Derde letter van 't alphabet en tweede der
medeklinkers, de C, f.: Un C majuscule- Un C
minuscule, eene groote of kapitale C, eerie kleine c.
(Vóór een' medeklinker en vóór de klinkers a, o en
u klinkt zij als eene k : Clin, erin, cage, corde,
. anaardploeg m., hoogploeg m.
Butture, Buture, f. [Chas.] Gewrichtsge- curé ; doch in second, secondement, secondaire, se
conder wordt zij als eerie g gehoord. Vóór e, i en
zwel n. bij honden.
Butyracé, e, adj. [Chim.] Wat de lijvigheid y klinkt zij als de scherpe s : certes, civil, cylindre;
en dien zelfden klank heeft zij ook, als zij, voor a,
van boter heeft.
o o f u staande, met eerie céd ille geteekend is: franButyrate, m. [Chico.] Boterzuur zout n.
Butyre@ux, euse, adj. Boterachtig, naar boter cais, garcon, recu. — O1) liet einde der woorden
wordt c niet uitcesproken in accroc, arsenic, blanc,
gelijkende.
Butyrine, f. [Chico.] Boterstof f.
Butyrique, aclj. [Chem.] :Aside b-, boterzuur n.
Buvable, adj. ( fain.) Drinkbaar (liever Po-

broc, clew, eric, croc, échec (schaakspel), escroc,
franc, jonc , marc (.nark; grondsap) pore, etc., terwijl zij zich als Is doet hooren in agaric, avec, luie,

bloc, échee (verlies), estoc, Marc (Markus), syndic,
trictrac, etc. — Cc klinkt als ks vóór e en i: aecès, accident; — in andere gevallen als eene enkele k : accabler, accord, accuser, acclamer, accrm
— Ook eq wordt als eerie enkele is gehoord: acquérir, acquit. — Ch heeft den klank eener scherp uit
(overeenkomende niet de sj in 't neder-gesproknj
alle franscl^e en van 't latijn-duitschjoren)
afgeleide woorden: cliche, char, chow, roche; —
Buveau, ni.,. [Tech.] , z. BEAUVEAU.
Buvée, f. [Econ.] Meelwater n., met onge- zi wordt als k gehoord in de meeste aan 't grieksch,
hebreeuwsch en arabisch ontleende woorden: ar weekte boonen, erwten enz., als koeijendrank.
Buvere ge, m. Weleer gebruikt voor BREUVAGE. change, Bacchus, archiépiscopal, Cnersonèse, Melchisedech, etc. ; terwijl nogtans 't gebruif. wil, dat
— Het ploegen met ossen.
Buvetier, in. Waard, hospes m., bij wiep de zij in vele van deze laatste woorden, met den sicleden van het parlement of van het gerept te Parijs penden sisklank wordt gehoord: archevêque, ba chique etc. — Op 't einde van 't woord almanuch
gingen ontbijten.
Buvette, f. Huis, plaats, waar de raadsheeren wordt de eh niet gehoord.)
(ja, pron. délnonstr. (zanientrekking van sela)
enz. gingen ontbijten of drinken, te Parijs; — in
't algemeen: eerie ververschinroplaats; — drinkpar- (fang.) Dit, (lat: Donnez -moe ca ; Prenez ca; I1 n'y
tijtje, kransje, vrolijk vricnden^naal n., kleine gaste- a pas de mal a ca; Allez voer en.
CA, adv. (alleen bij de gebiedende wijs van venir
rij f. Il s'est ruine en b-s, hij is door het gasgeb)uikt) (fam.) Hier: \liens eb ! Venez eb tous
tereren te gronde gegaan, arm geworden.
Buveuer, m., -euse, f. Drinker m., drinkster f., deuk ! - Ca ET Là , loc. adv. Hier en daar, heen
inz. liefhebber van zékeren drank: B- de vin, wijn en weder, ° ginds en herwaarts: Courir eb et là,
de bière, bierdrinker. Cyst un b-, 't-drinke;B S'asseoir eel et lá. — ^ EN ca [Prat.] Ongeveer,
is een d7 inkeln ohr, poo jer. (fain.) Voila du vin qui omtrent; tot heden: Depuis si* mois en ca; I)epuis
rappelle son b-, (lat is wijn, die naar meer smaakt, quinze on vingt aas en cà. — 5 Qui eb, qui la,
uitlokkende wijn. (poét.) Le dien des 1^-s, Bacchus. de cenen hier, de anderen° daar: Its courent tour,
— [Aunt.] Binnenste regte oogspier I. (Droit in- qui ca, qui lb. — GOS 11IE ca, (fain.) Op deze wijze,
dus, ° zóó: 11 faut faire cola comme ca; — (trissterne), z. V. a. adducteur de 1'oeil.
Buvotter, V. n. Leppen, legperen, dikwijls en fam.) Zoo tamelijk, 't schikt nog al, tusschenbeide:
Comment voos portez-vou.s? Comme ca, of ook:
met kleine teutjes drinken.
Buxbauxime, f, [Bot.] Soort van noordsch mos n. Comme ei, comme Ch.
CA, interj. Welaan! komaan* lustig! toe! sa'
B.uxine, f. [Chia.] Plantenloogzout n. uit den
(fain.) ca, avouez le franchement ; ch, de l'argent
taxis of hukshocm.

TABLE.)

Buvaiule, f. [Econ.] Sap n., geperst uit den
droesem der druiven, n.awjjn, spoelingwijn m.
Buvaut, e, adj. Drinkend. (fain.) 11 est bien
b- et bien mangeant, hij eet en drinkt goed, hi is
welvarend.
Beivard, m. Boekje n. van enkel vloeipapier,
oen 't versch geschreven schrift te doen opdroogen.

CABADE
pour payer ! cà, faites ce que je veux; cb, travaillez ! --- AH Ga, OR Gà. Nu, nu dan, welaan, zeg
op! Ah ca: it sera'tennps de partir; Or cà, comrencons! Or ca, que gae nez vous par an? — Ah cá !
Oh ch ! je vous ne le pardonne pas, wat dat "be-

treft, 'k vergeef het u niet.
Cabade, m. [Cost.] Krijgskleed n. der nieuwere

Grieken.

Cabajoutis, m. (pop.) Oud huis n., dat op
verschillende tjden, aan- en bfjllebouwd is.
Cabal of Caban, in. [Anc. coot.] Gemeen
verkoop bestemde waar f. pl.; goe--schapeljktn
deren n. pl., die reien ten verkoop voor een aandeel
winst
overneemt.
i n de
Cabalant, e, adj. Gaarne in 't geheim zamenspannende.
(labale, f. [Théol. juive] Kabbala, joodsche
overlévering, mondeling voortgeplante leer f. (lei,
Joden; — geheilnenisleer, geheimen isw jjsheid (lei,

,

rabbijnen, hermetische kunst f. ; — geheimnzinnirje

en zinnebeeleiir/e uillegbing van 't Oude Testament.
— GABALE, f. Kabaal, geheime zomend arming, hei
bedekte verbindtenis f. tot-welikvrstandhoug/,
Benig kwaad doel; zwanenrotting, verraderij; geheinie sluwe tegenwerking f. ; inz. gebézi ad van de
. linksche streken, olie aangewend worden om een
tooneelstuk te doen vallen ot of gan,g te doen maken.
— De gezanwnlilke personen, die de kabaal ntiake,2:
Nuire It sa prop; e c-, z21ne eigen partij of club be
nadeelen. — Somas wordt het woord in goeden zin
-

gebruikt: (très- farm.) S'amuser lieaucoup dans sa
petite c-, veel genoegen in zijn gezelschap e s2nalie É.
('abalé, e, (((Ij. (en part. passé van caimlec'I
Dooi, kabaal verkregen: Succès c-, Place c-e. (Cede

schrijvers keeren't gebruik van dit woord als adj. at)
Cabaler, V. n. Heimelgkzamenspannen, zamenrotten, kuipen, kabaal maken, k a b a l é r e n. C-

contre l'état, eerie zaineezwering tegen den staat

waken-,

Cabalette, f. Kort, levendig, zeer zangerig ge-

deelte van een muz(jkstuk, waarmede bijna elke aria,
elk duo, trio enz. der hedendaagsche school eindigt,
cabaletta f.

C abaletir, n1. Kabaalmaker, zamenspanner in.,
wie geheime zamenspannin(/en smeedt. — CABALEU1Is, in. pl. [Théat.] , z. v. a. CLAQUEURS.
Cabaliste, m. .Kabalist, jood, die ervaren is
in de geheimzinnige uitlegging der gewijde schriften;
joodsch geheimenisleeraar m.
Cabalistique, adj. Kabbalistisch, geheim kundiq, wat tot de joodsche verborgene uitlegkunde
behoort. — Cabalistiquenient, op kabbalistiche wijze.

-
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— Cel f., kot, kerkerkot n., inz. die van Bioêtre,
een tucht- en dolhuis bij Parijs.
Cabane, f. [H. n.] Braziliaansche steenuil in.
(ook gahare geheeten) .
Cabarer, v. a. [Bras.] Water uit een vat in
een ander overstorten.
Cabaret, m. Herberg, kroeg f., bierhuis, wijnhuis n., tapperij f., drankwinkel in. Ne bouger du c-,
zich altijd in (le kroegen ophouden. C- Borgne, knip,
slecht huis, dat niet dan door het gemeene volk bezocht wordt, kit, kuf f. (Loc. fain.) Faire de sa
maison un c-, van zijn huis Bene herberg maken,
tafel en kelder voor ieder ten dienste hebben. (iron.)
t)iner de c-, aan eerie open tafel eten. — Blaadje,
theeblad, kopijblad, schenkblad n. -- [Bot.] Mansoor n., hazelwortel m., soort van plant; — [H. n.]
Kleine vlasvink n1., sijsje n. (Sizerin, picaveret.) —
[Jeu ] Palét, kaatsplauil je n. (ragtuetle, battoir).
C abareter, V. n. In de kroegen, gemeene huizen loopgin.

Cabaretier, m., -iere, f. herbergier in., herbergierster f., waard m., waardin f., hospes. kas
kasteleines f., kroeghouder in., kroeg--telinm.,
houdster I. ; tapper ni., tapste(: f.

Cabarétielrue, adj. (comniq.) Herbergacht ,
kroegacid ig.
Cabarre, z. GABAIE.
"alias, nl. V jgenkorf nl., vijgenmand f. van
biezen of palïnbla(len; — platte biezen vrouwen
ka b a s m. (in dien zin soms-taschofwerkmnl.,
ook cabat fjesereven); —mandewagen in.; (fam.)
ouder^wetsch rijtuig n.; — oude, misvormde vrou-

vienhoerl nn.

Cabasser, v. a. (très- fain.) In 't geheim be-

rokkenen, bedriegen; de eerie zotheid op de andere
stapelen; strikken spannen, lagen leggen; — in sommige streken, z. v. a. rompre la tote, het hoofd

breken, lastig vallen.
Cabasset, m. [Anc. mil.] 11elm, stormhoed m.
Cabasseur, m., -ease, f. (trés -fain.) Bed ciegee, gaauwd ie f m., bedriegster, die fegge f.
Cabasson, ni. [H. n.] Visch in., die naar de
meerforel of Glen sn.eper gelijkt.
Cabassou, m. [H. n.] De twaalfgordelig car-

madil f.

Cabat, m., z. onder CABAS; — soort van wijn
M. in. Médoc.
-gardploe
Cabe, f. Dude koe f., die (teen melk sneer geefl

en vetgeweid wordt.
Cabeea, z. CABESSE.
Cabéliaui, m., z. CABILLAUD.

Cabélo, in. [H. n.] Naam eener surinaamsche

Slang f.

Cabessa, m. Soort van zetmeel n., dat men
in Hindostan uit de indigo peulen van het tweede
Cabaliin, m. [Vétér.] Aloe-afkooksel n. (als jaar wint; — een van de namen der kamfer.
Cabesse, adj. [Corn.] Soies c-s, fijnste soort
f)aardendrank).
Caballine, adj. f. [Myth.] Wat tot de bron van oostindische ziele, c a b e s a f. — Ook als subst. f.:
Ilippokrene of 't paard .Pegasus in betrekking staat. Faire le commerce de Ia c-. — Het woord wordt
ook als adj. en subst. van eerre zeer schoonti eer.
-- Ook als subst. f.: hengstebron f., z. xilPOCRENE.
Caballion, nn. [Bot.] Soort van hondstong f. fijne spaansche wol gebézigd
Cabestan, in. [Alécan.] Kaapstander m., spil,
Caban, m. [I\tor.] Waakrok ni., met eerie kap,
matrozen-regenjas in. (ook tourmentin geheeten). — gangspil, ankerspil f., braadspit n.; windas n. met
overeindstaande spil. Garnir le c-, het spel klaar
Morgengebed n. der Muhctmedanen.
Cabanaage, m. Het opricjten van hutten; het maken.
Snaken der slaapkoof/en; — plaats f., waar dat geCabesterre, f. [Géogr.] Naam van 't voorsteschiedt; — leger plaats f. der amnerikaansche wilden, lijk gedeelte der 4ntillische eilanden, in tegenoverstelling met Basse-terre of 't westelijk gedeelte.
die ter jagt of ten oor'og gaan.
C abiai, m. [H. n.] Moeraszwijn, waterzwijn n.,
Cabane, t.11ut, strooput, rieten hut, stulp f.,
gering, armoedig huisje n. C- de berger, herders- in Zuid-Amerika.
t abillaud, Cabéliati , in. [H. n.] Kabelhut. Cabanes mobiles, tenten. — [Mar., Riv.] Kooi,
slaapkooi f., hut; tent f. — [Oisel.] Broeikooi f. jaauw m.
— Kleine afsluiting f. van takkige planten voor de
Cabillet, m. [Pauin.] Werktuig n. am het
zfjwormen ons in te spinnen.
kaatsnet te spannen, spanhout n.
(Jabillot, nn. pl. [Mar.] Knevel, karvielnogel m.
Cabaner, V. n. Hutten, slaapkooijen maken of
opslaan; — in hutten of kooijen de wijk of zijei
Cabine , f. Kajuit f. , kapiteinskamer op . de
verblijf nemen. — [Mar.] Omslaan (van een schip) . kleine koopvaardijschepen; — kooi f. der passagiers
L'ancre a ca]iane, het ,anker is gekenterd. -- CA- en onder-officieren op pakétbooten en vervoerschepen.
RAISER, B. a. Voorwerpen kenteren, in een' omCabinet , m. Klein bijvertrek , zijkamertje ;
gekeerden stand plaatsen. C- une embarcation, een spreek-, werk-, schrijf-, studeervertrek, kantoor,
vaartuig (sloep, boot enz.) kenteren, het onderst k a b in it H. C- de toilette, kleed-, kapkamer f. —
boven op het scheepsdek, op het strand leggen. C - Vertrek n., zaal f., gebouw n., waarin men verune ancre, een anker met loodregt staanden stok zamelingen van schilderijen , gedenkpenningen
naederleggen. -- SE CABANER, V. pr. Zich eene hut standbeelden, oudheden, zeldzaamheden van allerlei
of hutten, eene kooi of koo jen maken, hutten, aard, 't zij aan natuur of kunst ontleend, aantreft;
kooijen opslaan. — Zich onder dak begéven, in eene — elke verzameling f. zelve van soortgelijke voorbut de wijk neanen.
werpen: C- de peinture, de tableaux, kabinet vaas
Caban non, rim. (verklw. van cabane) tintje a.; sch lderijen, Kunstkabinet; C- d'histoii naturelle,
Caballeros, m. [Corn.] Soort van spaansche

wol f.
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kabinét van natuurlijke historie, mu s e u m n.; Cde physique, kabinét van natuurkunde, ve^rzameling van werktuigen tot het nemen van physische
proeven. C- de médailles, muntkabieét, mun.tverzamehng, enz. — C- de lecture, leeskabinét, openbare leesbibliotheek f. — Vorstelijk werkvertrek n.,
vorstelijke raadkamer f. , de vorst zelf met zijne
persoonlijke raden en medearbeiders; — ministerraad m.; ook : de relréring f., het gouvernement,
inz, ten opzigte van de betrekkingen tot het bui
Ordre du c-, kabinétsorder f., verordening,-tenlad:
die onmiddellijk van den vorst zelven uitgaat (-in
niet-constitutiionéle staten). Le c- des Tuileries, de

Saint-James, de Saint-Pétersbourg, de la Haye,

etc.,/iet kabinét, de regéring van de Tuileriën (Parijs),van St.-James (Londen), van St.-Petersburg,
van den haag enz. La dissolution, la chute, du c-,
de ontbinding f., de val m. van 't kabinét, van 't
ministerie. Question du c-, kabinétsvraag f., staatsvraagstuk n., van welks oplossing een ministerie zijn
aanblijven of aftreden afhankelijk maakt.— Homme
de c-, staatsman; ook kamergeleerde m. Un g€ and
homme du c-, een groot staatsman. — Kabinét,
groote, meestal fraaije ladenkast f., weleer het beste
stuk huisraad in 1Vederland. — hoeft. in eerie trekschuit. — (Bart.] Tuinhuisje, lustprieel n. C- de
chèvre-feuille, de jasmin, priëel van kamperfoelie, van asmijn. — [Mus. ] C- d'orgue, orgelkas f.;
huisorgel n. — [Phys.] C- secret of acoustique,
spraakgewelf n., kunstmatig bouwwerk met chipt?sch gewelf, dat de aan 't eene einde zacht uitgesproken woorden aan 't andere einde verstaanbaar

d'aisance, sekreet n., beste-kamer f.
Cabires, m. pl. Kabiren, priesters op Samo-

naakt. — Ctraki.

Cabion, m. [Corn.] Verdikt sap n. van den
maniok of broodwortel.
Cable, m. Kabeltouw n., kabel m. C- cha'ine,
kettingkabel n.

Les c-s des pants suspendus sont

en fl de fer, de kabels der hangbruggen zin van
'ijzerdraad. — [Mar.] Zwaar touw n., daagstouw;
ankerkabel m., ankertouw n. Maitre c-, Grand c-,
of groote kabel; C- ordinaire, gewoon kabel; Cd'affourche, of Le grelin, tuiankertouw n. , préling f. C- d'ajust, volger m., opgesplitst touw n.
C- de veille, plechtankertouw. C- de toue, werpankertouw. C- á pie, te lood staand ankertouw.
[Loc. roar.] Avoir an tour dans le c-, een slag
in het touw hebben. DépasEerles tours de c-, touw
klaren. Filer le c-, filer du c-, het ankertouw.
vieren. Filer le c- par le bout, bout pour bout,
z. onder BOU T. Bitter le c-, den kabel om de béting
leggen. Débitter le c-, den kabel van de béting af,
nemen. Tailler, Couper Ie c-, het anker kappen.
Laisser trainer un e- sur le sillage dun vaisseau-

een kabel in 't zog van een schip laten naslepen (om
(ie vaart te vertragen). Lever le c-, den kabel rond
Islaarleggen. — Donner le c- à un vaisseau, een
schip op 't sleeptouw nemen. — (Loc. fig.) Filer
du c-, dralen, talmen, verschuiven, om tijd te winnen. — Kabellengte f., a fstandsmaat der zeevaren
120 vademen :(ook cablée en liever nog enca--den,
blure geheeten) .
% Càblé, m. [Passera.] Behang'erskoord f., gedraaide koord, ter ophanging van schilderijen enz.
--]Bias.] Kruis van twee kabeleinden of ook een
met touw omslingerd kruis n. (ook eroix cordée

--_

VABTJAGO.

Cabocheux, ease, adj. z. CABOCHHAIU).
Cabochon, m. [H. n.] Nap, narrenkap f., zékere eenscholige zeeschelp. — [Joaill.] Elk edelge-

steente n., dat alleen aan zijne oppervlakte geef
fend is, zonder nog door 't sl jpen een' bepaalden,
vorm gekregen te hebben; in dien zin ook als adj
gebézigd : Rubis c-. -- [Clout.] Schoenspijker m.
-

(kleiner dan die caboche heet)

Caboinbe, f. [Bot.] Guiaansch watergras n.,

naar den water- ranonkel gelijkende.

Caborgne, m. [H. n.] , z. CHABOT.
Cabosse , m. [Bot.] Cacao-schillen I. pl. —

(fam.) Buil, bluts, kneuzing f.
Cabossé, e, adj. (en part passé van cabosser)
(fam. et pop.) Gekneusd, gebult, met builen of bulten.
Cateosser, v. a. (fam. et pop.) Eene buil ver
aan 't hoofd) ; — kneuzen (eerie-orzaken(i.
vrucht) ; — bultig maken (eene kan, een' trekpot
enz.) - SE CABOSSER , V. pr. Zich kneuzen, zich eene
buil stooten.
Cabot, m. [H. n.] Harder m. (rouge);— grondel m. (gobie).
('abotage, m. [Mar.]

Kustvaart f., scheep
langs de kusten; — kustkennis f.
-vart
Cabote, f. [H. n.] Zwaluwvisch m.
Caboter, v. n. [Mar.] Langs de kusten varen
en daarop handel drijven, kustvaart drijven, c abotéren.
Caboteur, Cabotier, m. [Mar.] Kustvaar
kustvaartuig).
-derm.(kustvachipen
Cabotière, f. .11andelsvaartuig n. op de Eure.
Cabotin, m. e, f. (iron.) Rondreizend tooneelspeler m., -speelster f.; — slecht komediant rn.
Cabotinage, m. Slechte tooneelvoorstelling f.;
—slecht tooneelstuk n.
Cabotiner, v. a. Slecht spelen (op het tooneel);
— een ongerégeld leven leiden.

Caboudière, Cabusiere

of

Cabussière,f.

Soort van schakelnet m., in 't zuiden van Frankrijk in gebruik.
Cabouuille , f. [Bot.] Naam der mexicaansche
agave, den hennep der Indianen.
Cabre, t. [Mech.] Kraan, bok m'. — [Mar.]
Groote ronde knoppen m. pl. aan eene galei.

Cabré, e, adj. [Bias.] Cheval

c-, steigerend

paard.

Cabrer, V. a. [Mar.] Doen steigeren; — (fig.)
vertoornen: Vous allez Ie c-, gij zult hem in 't
harnas jagen. — SE CABRER , v. pr. Steigeren; —
(fig.) toornig worden, opvliegen, opstuiven. (In den

infinitif, met faire, zegt men, zoowel in den eig.
als fig. zin: Vous le ferez c-, in plaats van Vous
le ferez se c-) .
Cabri, Cabril, Cabris, Cabrit, m. [H. n.]
Geitje, bokje n. — [Mar.] , z. CAERE. — [Manuf. j

Steunsels n. pl. der zj deweversboomen.

Cabrilloit of Chabrillon, m. [Econ.] Gei -

tekaas f., in Auvergne.
Cabriole, I. Bokkesprong; luchtsprong, dar
luchtige sprong, kapriool m. — [Danse]-tel,
Friser la c-, een' kustflikker slaan. —[Man.] Lucht
p rong m. — (g. et faro.) Faire la c-, zich naar-s
cie omstandigheden weten te schikken; zich vernéderen tot krulpens toe; -- ook: door de ton sprinen, zich ten gronde rigten (ruinéren)

Cabrioler, v. n. Springen, luchtige sprongen
doen, kabrioléren.
Cabriolet, m. Ligt rijtuig n. met twee wielen
geheeten - CbBLÉ , E, adj. Ineengedraaid: Fils, c-s,
en één paard , voorzien van een voorzitbankje ,
zamengedraaide draden.
Càbleau, Càblot, m. [Mar.] Dreggetouw, k a b r i o l é t I. — [Tech.] Ligte leuningstoel m.; —
zekere schoenmakers leest f. Couteau a c-, mes,
klein kubeltouw n., reep, tros m., jaaglijn f.
Càbler, V. a. [Tech.] Touwslaan, kabels maken, waarvan het hee/it voor verschillende lemmers kan
verscheidene dunne touwen, tot een dik touw slaan. dienen. -- [Jeu.] Gezelschapsspel n. , dat Of met
Càblière, f. [Pêcbe] Zinksteen m. aan een kaarten Of met obbelsteenen gespeeld wordt.
Cabrioleur, m., -e'use, f. Springer, lucht
tvischnet.
springster f. — Gedwee, kruipend-springem.,
Càblot , m., z. CâBLEAU.
.

% Caboehard, e, Cabocheux, euse, adj. mensch.

Hoofdig, grillig.

Cabrions, m. pl. [Mar.].Stuticlampen of sluit-

Caboche, f. [Clout.] Kleine spijker m. met klampen m. pl. tegen de a fluitwielen
Cabris, Cabrit, m. [Mar.] z. CABRI.
grooten kop, schoenspijker; afgesleten hoefnagel m.
Cabron, m. Jong geitenleer, kabretleér n.
—(fg. et fam.) Hoofdei., kop m.: C'est une bonne
C abrouet , m. [Tech.] Karretje n., waceicip
C.-, hij heeft een goeden kop (verstand en oordeel).
Wes Grosse c-, dikkop; — botterik m. — [H. n.] Dik - men het suikerriet vervoert, op de fransche
eilanden. — Cabro»étier, m. Voermaa
indische
(hibou
à
clapiers,
cheuil
van
kop m., eene soort
i'êche lapin), die in konijn- en andere holenhuist; m., die 't suikerriet naar de molens rijdt.
m,
-

ook: een sièmésche visch.
Caboché, e, adj. [Bias.] Overlangs doorgesreden (van een dierenhoofd).

Cabnago, m. [Bot.] Philippijnsche citroen
Cabuja, m. [Bot.] Ameriliaansche plant, die

(ie tbooi liegen tot netwerk en touw verwerken.

CABURE

--

CACIIEUR.
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Cabure, in. [ii. n.] Braziliaansche steenuil m,;
– _Kraanuil van Paraquay.
Cabureiba, m. [Bot.] Boom m., die eerie soort
van Peru- balsem voortbrengt.
C-abuus, adj. vlet woord wordt alleen bij Chou
gebézigd: adj. m. Chou c-, kabuiskool, sluitkoól,
kropkool f. (Men schril ft ook capus.)

('ache-nez, in. Ilooge 1,alsdoels n. of winter das f., neusverberger in. — Fluweelen masker a.,
slat (le dames weleer ter beveiliging van haar gelaat
droegen. (Plot. Des cache-nez.)
Cache- heifine, m. [Cif.] Ilaardof m., haarlok f. of lintstrik m., ter eerberging van de haar -

Cabusière, f., z. C 0061ERE.
Caca, m. (pop.) . )relk, kinderkak. (fig.) Vwi-

mur.] Leertje n. op 't zundgat van een geweer.
(Plur. Des cache-platine, Des cache-lunmière.)
Cache-pot, (h) loc. odv.: \Tendre du vin a c-,
n iet - eerimposten, besmokkelclen wijn verkoopes.
Caeher, v. a. Verbergen, versteken, verschuilen, wecjstoppen: C- un trésor, des papiers, een'
schat, papieren verbergen; C- un ami, un proscrit,

S (abuser, v. a. Bedriegen, verleiden.

ligheid f. —Faire c-, zijn gevoeg doen, kakken.
C aeaber, v. n. Schreeuwen (vaat 1)atr fizear) .
(AIen schrijft ook caccaber.)
Cacaboya, m. Brc.ziliaansche slang f.
Cacade, f. (pop en bas) Afgang m. — (fir.)
driftige poging, (lie vruchteloos afloopt; zotte ijdele
ondernein2ng f. Ii a fait one vilaine c-, hij heeft
een' dommen streek begaan.

Cacad.oui, in. [H. n.] Bosch- of grot papegaai
in Oost - Indië, kakketoe, kakatoe m.
Caeagoguie , m [Pharm.] Zalf f., die den
stoelgang bevordert f.
CACAGOGUE , adj. Stoel gangbevorderend, buikzuiverend.
Caeajao, of Cacahao, m. [H. n.] 4nier.ikaansche aap ni. van 't geslacht mien sakis.
--

Cacalie, f. of Pas de cheval, m. Hoef-

blad, pestkruid n. pestwortel m.

Cacao, m. [Bot.] Kakaoboon f., kakco m. Des
cosses de c-, bakao- schillen. — [Pliarm.] Beurre de
c-, .Rulle de c-, kakco-boter f. (inz. tot bereiding
van toilet -zeep gebruikt).
Cacaotier of Cacaoyer, m. [Bot.] Kakao-

boom nl.
Cacaoyère of Cacaotière, f. Kakaoboom
gaard m., kakao-plantaadje f.
Caearder, V. n. Gaggelen, schreeuwen (van
ganzen) .

Caeastol, in. [H. n.] Soort van spreeuw M.

van Mexico.

Cacatoi, m. [H. n.], z. C CADOU. — [ Mar.]
of Catacoi, ui. Bovenbramsteng f. (veelal mat
de perroquet geheeten).
Cacatoire, adj. [Méd.] : Fièvre c-, pui-geenkoorts f.
Caccaber, v. n., z. CACABEI..
Cacergete, wij., z. CAco nul TE.
Cachalon, m., z. cic,nxLOnG.
Cachalot, Cachelot, n1. [H. n.] Cacha-

lot, kasjelot, kazilot, a)otvisch m., eerie soort van
walvisschen, in wier grooten kop liet walschot wordt

c'evonclen.-- Caehalotte, ('achelotte, f.Wijfre
van den potvisch.
Caclaatin, m, Soort van gomlak, van Smirna.
Cache, f. (fam.) Schuilhoek ijl., verborgene
plaats f. ; — Cainésche munt f. — [Clias.] Paalnet n.
Caehé, e, adj. Verborgen, bedekt, geheim, ;
— achterhoudend. Une vie c-e een eenzaam en
afr/ezonclercl leven; (fig.) Cent an trésor c-, 't is
een verborgen schat: eer schuilt in hem veel geleerclhemd, veel talent. Un esprit c-, een geveinsde. —
N'avoir Tien de c- pour qn., geen geheimen voor

iemand hebben.

Cache-cache, m. [Jeu] Schuilhoekje, schuilevinkje n. (kinderspel). Jouen a e- -c-, schuilhoekje

spelen.

Cache-coil, m. Breecle, dikke halsdoek m.
Cachectique, adj. (pr. ch=k) [Meld.] Kwaad-

kam. (Plot. Des cache-peigne.)
Cache-platine of Cache-lnuiière, m. [Ar-

een' vriend, een banneling versteken, schuilhouden.

— Verbergen, verzwijgen, verhelen, ontveinzen: C
son noel, son age, zijn naam, zijn' ouderdorra ver borgen houden, niet willen weten. C- sa joie, sa
,

bonte, zijne vreugde, zijne schaarste ontveinzen.
Apprenez on secret que je voulais c-, verneem een
gehe=im, dat ik verzwijgen. wilde. — (fig.) C- -son
jeu, zijn' spel bedekt houden, zich niet in de kaart
laten kijken, zijne planznen, of hulpmiddelen geheim
houden. C- sa vie, in afzondering, ver van 't ge
wereld leven. — Bedekken, niet laten zien,-woeldr
weghouden: C- sa gorge, son visage, zijn' hals, zijn
gezigt bedekken; C un tableau, eerie schilderij overdekken; C- la vue dun mur, 't cge.zicll van een' muurbedekken of maskéren. — SE CACIIEP,, V. pr. Zich.
verbergen, zich verschuilen, zich schuil houden, zich
versteken, weglkruipen. Se c- au monde, een stil,
afgezonderd leven leisten. — (fig.) Se c- de qn.,
zijne voornemens, zijn doen en denken voor iemand
geheim houden. Se c- de qc., iets verbergen, niet
willen weten, niet willen erkennen: I1 a des liaisons avec elle,

netais it s'en cache, ii ne s'en cache

pas, hij heeft omgang met haar, maar hij evil 't niet
weten, ih/j evil 't w el weten (is er niet geheim mede).
— Voor zich zelven verbergen, zich ontveinzen:
Chacun se cache la plate secrete de son

coeur,

ieder ontveinst zich zelven cie geheime wonde zijns
harten.
('aehère, f. [Very.] hellend vlak n. naast den
glasblazers -oven.
('aclieron, iii. Soort van grof bindgaren, zeil -

garen n.
Cachet, m. Zegelstempel, briefsluiter, m., zegel,
si g n e t, c a c h e t n. Apposer, appliques son c- a
of sul des bouteilles, un sac d'argent, etc., zijn
zegel op /iesschen, op een' geldzak, enz. drukken. C en vague, zegelring m. —Het lak, was of elke andere
stof, die den afdruk des zegelstempels draagt; die
afdruk zelf, zegel n.: Briser un c-, een zegel opbreken. Ce nest as son c-, dat is zijn zegel niet.
-

Exaininez toujours le c- de nies lettres, onderzoek
altijd het zegel ?nz/ner brieven. Lettre le of sous cvolant, brief met een vliegend of open zegel (dat

slechts op den, bovenomnslaq des briefs is gedrukt en
alzoo hem niet sluit). — Lettre de c-, z. LETTPE. —
.mNaarn (lee' kaantjes of merken n. pl., met iemands
zegel, naam of c/fier, ter aanduiding hoeveel malen
meren iets gedaan heeft: Je dofs dix c- a awn maitre
d'escrinee, enfin schermmeester moet noel tien kaart jes (coo tien gegeven lessen) van mij hebben. — (Loc.
tarn.) Courir le c-, les buiten 's huis geven (door
voor" cie°ringen prijs). — (fig.) Bijzondere-g(lans
wijze van doen, eigenaardig kenneerk van iets:
Son style a on c- particulier, hij heeft eerie bijzon
-

sappig, ziekelijk, bleek en optiezet, k a c h e h; t i s c h.
— Ook als subs,. nn. en f. Un, [Inc c-, een, eerome
kwaadlsappiee. — Reméde c-, middel, clat cie kicvaadPorter le c- du genie, het keer --derschjfiz.
saarlpigheid bestrijdt of voorkomt, kachekt-isch mid- merk van vernuftagen. I1 y a mis son c-, het
del m.
draaft z[ sen steeeel el, men herkent erz ne manier in.
Cache-entrée, m. [Serrur.] Plaatje of schuift Caehète, f. [Mécan.] fis f. (essieu, axe).
je n. vóóá° het sleutelgat van een slot, dekplaatje
Cacheté, e, adj. Verzégeld, toegezégeld: Letslotplaatje n. (Plur. Des cache -entrée.)
tre c-e.
Cache- folie, in. [Modes] Valsche haarlok
('aeheter, v. a. Zégelen, verzégelen, toezéielen,
-kenf. ouwelen, toelakken. Du pain Ii c-, ouweltjes n. pl.
pl.
j Cachelet, m. Masker n., mom f. (bij Rabelais) . — SE CACIiETER, v. pr. Verzégeld worden.
- -

Cachelot, Caehelotte, z.

CACHALOT, CA-

CHALOTTE.

Cache-lianiière, m., z. CACHE-PLATINE.
Cache-mèche, nl. [Mar.] Lontvat D.
% Cachenient, ni. Vetberging f., wijs van

verbergen.

Cachenlire, m. Kasjemiren omslagdoek of
shawl m. glen zegt daarvoor ook Un chile de co f un chéle c-. — Zeer fijn en zacht wollen werf-

set van de haren der kastemir-geit.

Cachette, f. (fam.) Schuilhoekje n., geheime

bergplaats f. — (fig.) 11 a épié la nature dans sen
c-s, hig heeft cie natuur in hare schuilhoeken bespied. — EN CACHETTE, loc. adv. Heiinelik, ter
sluik: Faire qc. en c-, iets heimelijk, in'tgeheim doen
j

S Caeheur, nl., -enise, f. Verbergen m., vei -

bengster f.

('aeheur of Cacheax, m. [Suer.] Wouten
spatel m., waarmede men de kristallisatie der suiker in tie vormen verstoort.
41
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('aclheti ea'c, in. [H. n.] Volksnaam van den

duikelaar (p!ongeon).

t' acleexie, f. (r. ch=k) [Méd.] Ziekelijke ge-

steldheid, ongezondheid , kwaadsappigheid , ongedaanheif^, wanstaltigheid f., vochtenbederf n.
l'aehibon, m. [Bot.] Gele galgant m. (amerikaansche jon).

Cachicanie, m. [H. n.] Negengordelige ar-

nadil f.
('ac•hinia, m. [Bot.] Geribde fdesschenboom m.
('aching ent, m. [loot.] Roomappel m.; ook
Z. V. a. CACHI^MMEv'TIER. C- sausage, moeras- fles -

schenbocm. — ('acicimentier, m. [Bot.] Boomappelbocm m. der Antillen.
Caehinnation, f. Schaterend gelach n.
Caelcioura, m. [Com.] Ifindostansch katoen n.

Cachiri of Cachyri, m. Gepiste drank m.,
door overhaling uit den maniokwortel en gekneusde

I.?ataten verkregen.

CADASTRÉ.

die verbétere. — Caeographigcie, adj. Wat

de kakographie betreft, kakograp hisch.
Cacolet, m. Iíussenniand f. der muilezels in
de Pyreneen.
Caeolin, m. [H. n.] Soort van kwartel m. in
Mexico.
Cacologie, f. Gebrekkige uitspraak; gebrekkige zer:,suwfjze, k a k o l o g i e f — ('aeologique,.
adj. Wat de kakologie betreft. — Cacologue,

m. en I. Hij of zij, die slecht of gebrekkig spreekt.

— CACOLOGUE, in. kwaadsprekendheid f., achter

laster • m., vuile taal f., verwijtingen I. pl.-klap,

^

Cacoinoiiade, I. [Méd.] Venuskwaal I.
aconychte, f. [Méd.] Ziekelijke aandoening f.

van de nagels.

Cacopathie, f. Slechte daad, kwaadaardirheid f. — [Méd.] Ontstemdheid, droefgeestigheid,

zwaarmoedigheid f., zwaar zielsverdriet, hartzeer

en kwalijk-bevinden n.
Caeophage, m. en I. Hij of zij, die walgeljjke
artisjolf m.
of,reheelvreemdedingen eet, ka kophaag m. en f.
Cacholoná, m. [1V3inér.] .Kasjolcn g , melkwitte,
("acophonie, I. [Mus., Log j Wanluidendhal fverwedrde chalcedoon , ondoerzigtige kwarts- heid f., u^anklan k m.; slechte slem, slechte uitspraak,
agaot m., uit de omstreken der kalmuksche -Heier slechte voordrag t f. ; -- verward en onverstaanbaar
h osji•.
geluid n., uit verscheiden te gelijk sprekende personen ontstaande; — gebrek n. aan evereenslemming
Cachondé, m., z. CACHOUDÉ.
Cacicos, m. [Bot. j Peruaanschegraveelbocm m.. tusschen de denkbeelden. — Wanluidende botsing f.,
renn r:rcene heester. aan welks zaden de Indianen hortende gang m. van opeenvolgende lettergrepen
de krocht toekennen om 't graveel in de nieg en, ja (b. v. Non, it n'est riep que INanine n'honore) ; —
ach den vas gevormden: steen in de blaas te verdrijven. ook z. v. a HIATUS.
('asbot, m. Onderaardsch gevangenhol. n., kerCacopragie, f. [Méd.] Storing f. van eene of
ker nl., kerkerket; gekkenhok, klein donker v er- meer organische verrigtinren en voornamelijk van
trek n.
de .spïjsverté7 ing.
('acoraclhite, f. [Méd.] Ruggegraatziekte f.,
Cachotte af Cajotte, f. Pijp f. zonder hieltje.
Caelcotterie, f. Geheime wijs van nareken en vooral door iswen;dire oorzaken ontstaan.
karndelen rokers zaken van weinig belang. Homme
Cacorbyticme, m [Log., Mus.] Slechte toon val m., verkeerde maat en toonverhouding f.,
à c-s. f•eheinizinnig en beuzelachtig nienceh.
t'achottier, m., -irre, f. Hij of zû, die van slechte numerus en tact, bedorven rhythnietige dingen geheimen naakt, kleingeestig geheim- m u s ni. — Cacorlcythmigcce, Wat daartoe
zinnige ni. en f. — Ook als adj. gebézigd: Domme behoort, dat bewerkt.
C-. Femme -c-iére.
l'acositie, I. [Méd.] Afkeer m. van spijs.
('aehou , in. Katrrjoe , cachou , japansche
Cacosphyxie, f. [Méd.] Onregelmatige p olsm.
aarde f.. ,ramenlrf kkend extract, dat men in Pef,;u
Cacotechnie of Caeoteenie, I. Slechte, onuit het hout van de ae aacia catechu , de liutea fron- handige list I. ; — valsche getuigenis I.
Cacotliymie, f. Mismoedigheid, neérslagtigdoca. d pining-noot bereidt, en dat in de peneeshusule als 9naar.:sterkerd middel, in de kunsten als heid I. ; stoornis f. van de verstandsvermogens.
Caeotrief ie, I. [Méd.] Ziekelijke gesteldheid f.
verf- en loomste f wordt aangewend. (vtl. AIIEC.)
Cachoudé, m. .Ilatsjcedeeg n.. dat in 't Or,c- der haren; duoharigheid I.
ten ter zuivcrin?fi van den adem gekaauwd wordt.
Q'acotrophie, f. [Méd.] Slechte voeding f.,
Q'achoiitehouic, in., z. CAOUTCHOUC.
slechte gesteldheid I. van 't voedingsvocht in 't menCacicncha , I. Nieuwe wulpsche spaansche scheljke ligchacm.
(Mens 111. met castatnetten.
('aco»ac, m. (woord van Voltaire) Belagche('aciq»at, ni. Woardi!.heid f. van kozike.
lijk drogredenaar m.
Cacique, m. Kazike, c ac iq u e m., titel der
Cacozèle, m. Verkeerde ijver, blinde, dwaze,
vorsmolire vor.stcm van Mexico, Peru en andere ontijdige ijver m.
Gmei iliaansche beden, tegenwoordig nog deer de
l'acque-trippes, I. pl. Voetangels m. p1.. in
t-co f eico der niet onderworpen stammen gedragen. de rivieren gelegd om den doortogt der ruiterel te
— [H. n.] Soort van meerle f.
beletten.
Cacte, adj. et subst . m., z. CACTOIME en CACTIEI',.
(`aci of ('ascis, m. [Bot.] Zwarte-bessenbccn? m . Du ratafia (1e c-, bessenbrandew n ni.
actu.,
m eerie in Zuid('astier, m. Bot.] Cactus
Caeiz, m. BIuhamedaaneech wetr,-eleei de m.
Amerika te huis beh
oorende vleezige en met stekels
voorziene plant.
9 Cacocholie, f. [Méd.] Galbederf n.
t"acochylie, f. [Mid.] Slechte hoedanigheid
("actifiore, adj. [Bot.] Met bloemen, als the der
van de e1 ijl (het melk- of voedingssap), bedorven cactusplant. — Cactifornie, adj. Cactusvormia.
ch Jlvorminr, zwakke vertérinq I.
Cactoicle, adj. [Bot.] 1vaar den cactus geljC aeochyme, adj. [Méd.J Met een.' ziekelijken kende. — ('actoldes, f. pl. Cactusaardige getoestand. der vechten behebd. — (fig.) Korzel, gril- wassen n. pl..
8'actonite, f. [Minér.] Gele sardonyxsteen of
lig. — Ook als subst.: Un, Une c-.
Cocochymie,.f. [Mod.] Gebrekkige bereiding f. kornalijn m.
Cactus, m., z. CACT1Eit.
vaan. de chum of srgjspap in de maag; ziekelijke tee+('acs;mine,f. Top m., kruin f.. opperste punt f.
stand m. der vochten, zonder bepaald kerakter.
Cadaba, m. Soort van kapperboomma m.
kwaadsappigheid, kwaadbloedigheid f. — (fig.) GrilCadanomie, m. [Pbarm.] Papegaaizaad n.
igheid, korzeligheid I.
(graliie de perro(Iuet). ,
Cacodénion, m. Booze eieest m.
Cadastrage, m. [Econ. p ol.] Kadastréring f..
Cacoirgète, adj. [Méd.] Boosaardig, kwaadaardig.
al wat tot de werkzaamheden van het kadaster
C'acoéthe, adj. [Med.] Kwaadaardig: Ulcére behoort.
Cadastral, e, asij. Wat tot het kadaster bec-, kwaadaardige zweer I.
hoort, k a d a s t r a a 1., (Plur. m. cedastraux.)
Caeogène, I. Organische afwijking I.
Cadastre, m. [Econ. pol.] Kadaster n..
Cacographe, m. en f. Taalbederver m., -beder/ster f., hij of zip, die de woorden eerier taal openbaar register, inhoudende de grootte en den
slecht snelt; — ook die de kakograpitie als middel staat der onroerende goederen, cm daarop de begebruikt cm eene roede spelling te leeren, kak o- lasting op de eigendommen te gronden, schattinfsrerister, erfregister n. — Het ^mr .oneel, de beani bg r a a p h m. — Het wordt ook als adj. gebruikt.
(acograpliie, f. Gebrekkige spelling, slecht ten van 't kadaster. Géomètre u -, landmeter van
o g r op h i e f. — Verzameling f.-schrijvng,leak 't ka daster.
Cadastré, e, adj. Gekadastreerd, in 't
van voorbeelden, waarin opzettelijk de regels eener
ngeschreven: Commune c-e.
of grootboek ingeschreven:
oede spelling verwaarloosd zijn, of dat cie leerling
('arlcofle, m. [Bot.] Naam eener soort van
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Cadastrer, V. n. Ka d a s .t r ë r e n, de grootte

en staat der onroerende goederen opnemen om

daarop de grondbelasting te vestigen. — GADASTIIER,
V. a. In 't kadaster of erfregister brengen.

Cadastreur, ni. Landmeter m. voor 't kadas-

ter; opmaker m. van 't kadaster.

('adavéreux, euse, adj. Lijkachtig. Odeur
c-euse, 1Jk-reuk ril.
Cadavérin, e, adj. [H. n.] Op lijken levend.
Cadavérigiie, adj. laat het lijk betreft: Antopsie c-, lijkopening f.
Cadavre, at L2jk, (lood liechaam n., inz. het

menschenlijk. — (fij. etA(i^w) C'est un c- ambulant, 't is een wandelenijk; hij ziet er uit, alsof
hij uit het graf kwam. — Somtijds ook vas planten
gebézigd: Le c- dun arbre, een doode boom m.
Cade, m. [Tech.] Naam van de vaten, in de
zoutwerken gebruikelijk. -- [Bot.] Volksnaam van
den jeneverboom in luid-Fra n krijk. -- [Antiti.]
Groote aarden wijnvaas; — attisehe voch.trnaat f.
van ongeveer 40 liters. — I-tulle de Cade, I. [Churn.]
Ranzige olie f., uit het hout des jeneverbooms.
Cadeau, in. (fain.) Geschenk n., vriendschapsiji ft, vereering f., cadeau n. Je 1 ei en feral c-,
M.k zal hem (haar) slat tot een aandenken geven.
Faire un e- h go., iemand iets doen of geven, dat
hem aangenaam is; (fig. et frm.) Je men Pais un
grand c-, ik beloof ei • mi veel vermaak van. (Deze
zegswijze is verouderd.) — Weleer ook: gastmaal,
feest n., inz. aan dames gegeven. — [Calligr.] Sier
krul m., dien de schrijfmeesters-lijkepntrof
om hunne voorbeelden plagten te trekken.
Cadétiis, interj. (pop.) Sakkerloot, slapperment! (ascognisch stopwoord).
Cadélari, in. [Bot.] Ko fbloem f.
Cadeler, v. a. [Calligr.] Met losse hand sierPike krultrekken maken. — JVeleer ook: geschenken geven.
Caddie of Clie` nette bruine, f. [H. n.]
Volksnaam van den graankever in. (trogossite).
Cadenas, m. [Tech.] klan,rgslot n. C- It chitIre, à secret, hangslot met geheime sluiting of ver
C- b combinaisons, kunstig hangslot,-borgenvê.
dat zonder sleutel geopend en gesloten wordt. —
Doos f. voor 't vorsteljk tafelzilver.
Cadenasser, V. U. Met een hangslot sluiten,
een handslot voorhangen.
Cadence, f. Gelijke gang m. of maat f. in het
(lansen, dansmaat f. ; — stemval m., zangmaat f. ;
— nette, juiste overeenkomst 1., oorstreelende za9nenvatt-ing van de deelen eens volzins, k ad a n s f.
— [Man.] Gelijke en bevallige bewéging f. van een
a fe,eri,gt paard.
Cadeiicé, e, adj. Afgemeten, naar de maat,
afgerond, welluidend, g e k a cl a n s e e r d: Mauvements c-s, maat-houdende bewegingen. Phrase c-e,
welluidend afgeronde volzin. — (fig. et fain.) Hom me c-, iemand, d-ie op de maat spreekt, zich beweegt.
('adereer, V. a. Naar de toonmaat regelen,
afweten, k a d a n s é r e n (b. v. zijne passen of
schreden) — afronden, welluidend nwlcen (b. v.
zijne volzinnen). — [í11i1.] C- le pas, pas houden,
in de maat treden.
Cadèrne, f. Galeiketen f., slavenketting m., roei
Mettre du. a la c-, iemand aan cie roeibank-bankf.
vastklinken. Etre a in c-, galeislaaf zijn. — [Mar.]
.betting in. om eerie haven te sluiten.

C- de haul)an,

putting f. — [Corn.] Levantsch tapijt n.
Caclenette. f. [Coiff.] Lange haarvlecht f., die
weleer de soldaten van achteren, droegen.
Cadet, te, adj. Jongere (puiné, pu née), met
betrekking tot hein of haar, die onmiddellijk in
ouderdom voora f gaat. Doorgaans alleen van het
tweede kind gebézigcl: Tits c-, Fille c -te, tweede
zoon, tweede dochter; Mon fr/ure c-, ma soeur c -te,
mijn jongere broeder, mijne jongere zuster. Branche
c -te dune maison, longere tak van een huis (uit
een' der jongere zonen voortgekomen) . — Ook als
subst. in. en f. Jongste, jongere: C'est le c- de toute
la maison, dat is de /ongste van 't geheele huis. Je
connais moms la caoette que l'ainée, ik ken minder de jongste dan de oudste. -- Bij uitbreiding ook
gebéz igd van dien dienst- of ambtsouderdom (ancien niteit): I1 est mon c- clans la compagnie, h21 staat
niet zoo lang bij de compagnie als ik. I1 est le crle son neven it l'Académie, hij is als lid der 4cadéande jonger dan zijn neef. -- Weleer: een jong
,
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edelman, die als vrijwilliger dienst nam op noop van
bevordering, ka d é t, adelborst, jonker, in. Corps
de c-s, kadetten-korps n. — (Loc. pray.) C'est no
c- de Naut appétit, 't is een jong mensch, die van
een weelderig leven houdt, (In dien zin zegt men
ook:. C'est

no fameux c-, un tier C-; -- z. ook oud.
APPETIT.) — C'est un e- qui ne boude pas, 't is

iemand, die voor geen klein geruchtje vervaard is.

Cadette, f. [Tech.] Vierkante vloertegel m. —
[Bill.] Kortste der beide lange biljartstokken; halve-

lange f. — z. ook onder CADET.

('adetter, v. a. [Tech.] Met vierkantesteeneo

bevloeren.

('adii of Cadlny, m. Renter, regtsc;eleerde m.;
bij de Muhamedanen: onderregter m., die even- als
de mo11 a tot de hoogere geestelijkheid wordt gerékend .
-I- C adi è re, f. Stoel, zetel m. (nor in Provence in
die beteekenis gebruikelijk); —oude fransche munt.
Cadis, m. [Com.] Soort van sergie f., eerie fijn
geképerde wollen stof.
Cadise , m. [Com.] Geképerd droget n. uit
Poitou.
Cadites, f. pl. [Minér.] Delfstof f. in den vorm
van vaatjes.
Catl.nnie, f. Steen m., waaruit koper wordt gewonnen, kadmia f. , kopererts, kalaminsteen; zinkerts, galmei; kobalt m.
t'adnaifère , adj. [Chim.] Kadmium bevattende. — C adiniquue, adj. Tot het kadmium be-

hoorende.

Cadiniaini, m. (pr. kak-rol-ome) [Chum.] [(admw,rn n., een blinkend wit metaal, naar zink gelijkende, door Strohmeyer in 1307 in het zink ontdekt. Sulfure de c-, zwavel-kadmium. Sulfate de
c-, zwavelzuur kadmium.
('adogan, m., z. CATOGAN.

Cadole, f. [Tech.] Deurklink f.
Cadran , in. Uurplaat f., w(zer°bord n. Csolaire of enkel cadran, zonnewijzer in. — [Joail.]
Juweelwerkers-schroef f. , quadrant n. — [Org.]

Verdeelin.gsschij f f., voor de orgelrollen. — [Bot.]
Ziekte der boongen, in cirkelvormige of straalsw jze
spleten bestaande (ook cadranure ge/weten) . —
[_H. n.] Perspectief-slak f., eenschalig schelpdier,
dat naar een wijzerbord gelijkt, ook lalj ninth begeheeten. — Bengaalsche meerle f.
Cadranerie, f., z. CADIIANNERIE.
Ca-adranné, e, of Cadrané, e, adj.:

Du boil

c-, stamhout n., dat zoodannig gespleten is, dat het
tot gebruik niet dienen kan.

Cadrannerie of Cadranerie, f. [Tech.]

Winkel m. , imagazijn n. van zee-instrumenten;
kompasmakerij f.; kunst f. om die instrumenten te

vervaardigen.

t'adrant, m. [Joaill.] , z. v. a. (ADMAN.
Q'adranure, f. [Bot.] , z. oneer CADuAN.
Cadrat, m. [Impr.] Quadraat n., ter breedte

van ten minste 3 of 4 cijfers.
Cadratin, m. [Impr.] Vierkant n., van ? c jfer's breed. llemi-cadratin, pasje n.. ter breedte van
1 cijfer.
Cadrature, f. [Horl.] Voorwerk, wijzerwerk ri.

in een zakuurwerk.

Cadraturer, in. [Verkman ni., die het wijzerwerk maakt.
Cadre, m. Lijst f., raam n ., omgevende rand m.

van spiegels, schilderijen, plafonds, enz — (fint.
Plan, ontwerp n., schets C. van een werk, alrie-'
nzeene vorrr2 of idée, waaraan eerie reeks van bijzaken zich meer of minder onmiddellijk vastknooPen: C'est un heureux e- à remplir, het plan (tot

éit werk) is goed uitgedacht, laat zich met goed

gevolg uitwerken. Un c- étroit, mesquin, een te enig,
ie beperkt ontwerp. — Ruimte f., grenzen, f. pl,:
N'allez pas resserrer vos parterres dans des c-s
Broils, sluit uwe bloemperken niet in te naaucwe
Trenzen in. .— ] Thékt.] Onzamenhangend tooneelrtuk, waarin men meer de uitwerking van enkele
looveelen, dan de eenheid der handeling op het oog
beeft, ook pièce á tinoir, schuifladenstuk n., ge/ireen. — [Mil.] Kader n., al de officieren, ceder-n/ /ideren en,z., die tot het tactisch bestuur van alle
)nderafdeelingen der troepen behooren en welke
le eigenlijke insluitingsrotten vormen. — [Mar.]
Raam n. uit een kooi of kot : Nous avons din
iommes sur les C-s, wij hebben tien zieken in de
gooi. — [Admin.] Gezamenlijke beambten in. pl.
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van een bureau: Rayer qn. du c-, iemand zijn ambt Caféonnétrique, adj. Wat den koffijmeter betreft.
ontnemen. — [Papet.] l'ormraam n.
Caférain of Caférin , m. [Agric.] Soort
C adrer, V. a. Een vierkant, lijst of raam maken, dat op een ander past. — CADRER , v. n. Pas- van mest m., uit asch, modder, enz., in 't noorden
sen, voegen, overeen komen; doen uitkomen, doen van Frankrijk in gebruik.
Cafetan, m., z. CAFTAN.
opgaan, c a d r é r e n: La réponse ne cadre pas
Caféteric , f. , Z. C AFAIERE.
avec la demande, het antwoord past niet op de
Cafetier, ni., -ière, f. Kojjïjhuishouder m..
vraag. Les dépositions de ces témoins ne cadrent
pas ensemble, de verklaringen dezer getuigen ko- -Icoudster• (In Frankrijk vervangen door limonamen niet overeen. Faire c- un couipte, eerre réke- dier, -ière.)
Cafetière, f. Ko ájkan f., koffijketel, koflijpot ni.
ninq doen opgaan, uitkomen.
Cafétisé, e, adj. Met koffij gemengd, van kojjij
Cadue, uqise, (((ij. Vervallen, gebrekkig, qud,
zwak, verzwakt door ouderdom; bouwvallig. Etre doortrokken: Remède c-.
Cafeyère, f., Z. CAFEIERE.
cadue, vervullen. Devenir eadue, krachteloos worCaffas, m. [Coin.] Inpakking f.• met palenden. — [Méd.] Mal c-, vallende ziekte. — [Bot.]
Afvallend, niet aanblijvend — Leus c-, succession takken en leder of linnen.
Cafe, f. [Coma Bont linnen van Bengalen n.
c-uque, vervallen legaat n., er fens f. — Gage c-,
Caffi , a2j. (pop.) Dik. slecht gebakken: Du
vervallen, niet op den tijd gelost Pand n. — Voix
pain c-.
c-uque, uitvallende, ongeldige stens f.
Cafiière, f. [Chinn.] Gele, doorschijnende zelfCaduucéateur, m. [ H. anc.] Aankondiger m.
standigheid f., uit de koffij door behandeling mc l
van den vrede in het oude Borne.
CaclUUcée , f. [Myth.] Roede f. van Mercurius, al/who! verkregen.
Caffi uon, m. Volksnaam (in sommige oorden)
ontvlochten met twee slangen; — herautsstaf, vrevan het tonnetje (cocon) des zfjdewoems.
destaf m.; -- zinnebeeld n. des koophandels.
Caffila, m. lilogolsche karavaan f.
Cadtieifère, adj. Een' herautsstaff of Mercu5 C aifre, m. Verachtelijk, slecht mensch; on rius-staf dragende.
Cadziciflore , adj. [Bot.] Plante c- , plant, z•indelijk mensch n . — z. ook CAF RE.
Calfuts, m. pl.. [Artill.] Oud g ietijzer n.
welker bloémkroon vroeg afvalt.
Caner of Caféier, m. IiaffIjboom m,
Caduicité, f. Gebrekkige, zwakke ouderdom m.,
C affil a, z. CAFFILA.
a(gelee fdhe4d; — bouwvalligheid f., vervallen toeCafique, adj., z. v. a. CAFEIQUE.
stand ni., het vervallen, krachteloos worden. — CCafre of CaIre, m. [H. n.] Gierarend m. in
d'un testament, ongeldigheid t. van een testament
(door toevallige omstandigheden veroorzaakt). — Afrika. — Kaffer ni., bewoner van 't Ka jferland;
Bot Het niet-aanblijven van sommige plantendee- — taal f. der Kaffers. Ook als asij. gebézigd: Race
c-, ras der Kaffers.
en; ook van sommige ledematen van insecten.
Caftan ot" Cafetaii, m. Kaftan m., eerekleed
Cadu q ue, adj. f., z. CADUC.
der Turken, lang overkleed n., turksche overrok m.
C aecilie, f aesie, ete., z. eEc—.
Cagarel, m. [H. n.] , z. MEISDOLE.
Cafard, ni., -e, f. lluichelaar, dweeper m.,
Cagarelle, f. [Bot.] Bingelkruid, glaskruid n.
huichelaarster, dweepster f., schijnheilige, geveinsde
Cagarol , m. [H. n.] 1Vaarn eener zeeschelp,
m. en f. — Ook als adj.; Air c-, Mine c -e, schijn die
van binnen als paarlemoêr is.
heilig gelaat; Ton c-, huichelachtige, jijnvrome
Cage, I. Kooi, vogelkooi, kauw, kevie f.; —
toon; Manières c-es, huichelachtige manieren. —
[Com.] Damns c- , half-damast n. (met zijde en rdraabbaar hok n, met Ijzeren spijlen ter opsluiting
van wilde dieren, soms van menschen. — (/1 g . et
flor tzijde gemengd).
f' afardage, m. (woord van J. J. Rousseau) fam .) Mettre qn. en c-, iemand gevangen zetten;
Etre en c-, gevangen zitten; Sortir de c-, uit de
Scicinhezl'igheid f.
gevangenis gaan. (Prov.) Il vaut mieux être oiseau
Cafarder, v. n. Huichelen.
'afarderie, f. Huichelarj, schi nheiligheid f. de campagne qu'oiseau de c-, de vrijheid gaat boven alles. La belle c- ne nourrit pas I'oiseau, van
Cafardise, f. Geveinsdheid, schsfnheilige han
-delingf. een fraai huis kan men niet leven; eene mooije
Café, ni. Kofj, kofjboon f., vrucht van den kooi maakt den vogel niet vet.— (fig.) Klein huisje n.,
kolft; boom; C- en coque, kofjboon in de schil; C- bekrompen woning I. ; ook: een voor alle winden
mondé, koffijboon zonder de schil; C- engrains of open gebouw n. — [Arch.] La c- dune maison,
Bales de c-, ka jboonen . C- francais, kof íj'-surro- de vier hoofdmuren, de mantel, romp m. van een
gaut n. (cichorei, gebrande erwten ent.). C- mariné huis; La c- d'un escalier, de mantel van een' trap:
of avarié, door 't zeewater beschadigde kojj. Rcï- La c- d'un moulin it vent, de kas f., romp, optir, Draler Ie c-, koffjboonen roosten of branden.. stand' in., van een' windmolen; La c- d'un clocher,
jboonen malen. C- moulu, ge- het klokkehuis, de klokkestoel m. — [Horl.] La cMoudie Ie c-, koffijboonen
malen kofjij. — Iso/fij f., aftreksel van gebrande en dune moutre, de raderkast f. van een horlogie.
fijn ijsma een koff,7boonen: Faire du c-, koffij zetten. — [Mar.] Mars f. van een' mast (doorgaans bane,
Prendre du c-, koffij drinken. C- au fait, it la op de Middel. zee balie geheeten). Cage à drisser,
crème, koffijj net melk, met room; C- pur on noir, naarseval-balie f. — [Orfèv.] Traliekas f. der goudsmeden. — Teenen orde n. vóór de; onderste ruika jij zonder melk of room. C- It la sultane, af
treksel van kojjijboonsch.illen. — (Loc .prov . et fan .) ten pan een raam. — [Péche] Kooivormig net n.
Pr eiidre son c-, zich vermaken. Prendre un c- aux — [ECOn.] Kaasvorm m.
(3agée, I. Koolvol f. (van vogels).
dépens de qn., zich vermaken door iemand beet te
Ca;erotte , f. [£con.] Teenen kaasvorm m.,
hebben. — Ii'ofjijhuis n.: C- Bien fréquenté, wel bezocht kofjhuis. Aller au c-, naar 't ko u aan. om de kaas te doen uitdruipen (ook cage geheeten).
Cagette,
f. Kleine slagkooi f.
Passer sa vie dans les c-s, altijd in cieto^114uizen
Cagier, m. -ière, f. Koo^jenmaker m.,— -maakzitten.— Tijd, waarop men gewoonlijk koffij drinkt,
kojf jtijd ni.: Ne m'attendez pas pour diner, je ster f ; kooijenverkooper m., - koopster f.; — [Fauc.]
viendr ai seulenient an c- , wacht mij niet om te Vogelkooper, vogelhandelaar, vogelaar in.
t'ag aard, e, adj. (fam.) Lui, vuig, . vadzig,
eten, ik zal alleen bij 't koijdrinken komen. — Couonnut: Mener une vie c-e, een lui, liederlijk leven
leur c-, Couleur de c-, koffijkleur f.
leiden. — CAGNARD , m. Luiaard, dagdief, diamant
Caféate, m. [Chim .] tioffij uur zout n.
p er; lafaard , bloodaard m. Une-slijper,go
Caféier, m., -iére, f. Eigenaar m ., eigenares f., van eene koj j^rlantaadje, koffijplanter m., c-e, eene slet, ligtekooi f. — CAGNARD, m. [Teal.]
-plantster f. -- Cafeier of Cafeyer , m. z. Fornuis n. der u)askaarsmakers. -- [Mar.] Presenning f . in het want gespannen om achter te
CAFIER.
Caféièrc, Caféirle, Caféterie, f. Kof j- schuilen.
Cagrnarder, v. n. (fam.) Een lui, vadzig leven
plantaadje f.
leiden, dagdieven. — z. ook ACAGNARDER.
Caféiforme, adj. Naar koffij gel
CagiLardise , f. (fam.) Lui-, ledig-, va:fz.igCaféfine, f. [Chim.] Stikstofhoudend onzjjdig
heid f.
bestanddeel n. der koffij
Cagne, f. (pop.), z. v. a. CAGNARDE.
Cafélque, adj. [Chico ] Acide c-, koj^jzuur n.
.]

j

^

-

;

Caféirle, f., z. CAFÉERE.
Caféométre, m. Werktuig n. om de soorte1 jke, zwaarte van koffij te wegen, koffijweger m. —

Cagneau, m. [H. n.] , z. V. a. CAGNOT.
Cabneiix, se, adj. Wie de knieën binnen

gebogen en dus kromme beenes heeft. ---warts

CAGNOT

-

Ook als subst.: Un cagneux, une cagneuse, een,
eene krombeenige, krombeen.
C a goot, in. [H. n.] Soort van rob o f zeehond m.
C- bleu, blaauwe zeehond m.
ne-Cagot, m. Naam van een naar de Crétins oe
i-ijkend nienschenras in de Pyreneen, dat vóór
omwenteling van 1789 als onrein van de maatschappij werd uitgesloten en aan de grootste oni; eregtigheden ten doel stond. Fan die cagots of Cahots is nu alleen de naam overgebleven, (lien men
heeft overgebracht op de schijnvronen; van dlaar:C.AGOT, -E, f. Iluichelaar nl., -ster f., schijnheilige,
geveinsde, fjnvrrromne in. en. f., kwézel f. — Ook als
ridgy. gebéz-igd: Un chrétien c-, Une femme c-e,
Des manieres c-es.
Cagoter, v. n. (fain.) Den /ijnvrome spelen.
Cagoterie, f. Schijnhe-iligheid, huichelarj, kwézelarij, fééinelarrij, pilaarbtjterzj f .
Cagotisme, m. Denk- en handelwijs f. van
eenen schijnheilige.
Cat^ou, m. (pop.) Vrek, aartsgierigaard m., die
e f zonrerl jk leeft.
S Cagouille, f. [Mar.] Sieraad n. aanliet galjoen van een schip.
Cague, f. Kaag f., nederlandsch rivier-vaartuig.
Cagurl, m. [11. n.] Braziliaansche aap in. van
't geslacht der sakis.
Cahier, m. Schrj fboekje n., eenige zamengevouwen en doorgaans vastgestoken bladen papier,
schoolschrijfboek n. C- blanc , écrit, schoon, beschreven schrijfboekje. C- de musique , muzjjkboekje. C- de papier a lettres, katerntje n. postpapier. C-s de philosophic, de théologie, de rhetoric ue, d'histoire, etc., schriften met dictaten over
wslsbegeerte, godgeleerdheid, redekunde, geschiede-nis, enz. C- des charges, veilconditien f. pl., opgaven van de voorwaarden eener verkooping, ver
staat m. van-pachting,beséd.C-frai,
onkosten, aanteekeningboekje n. van uitgaven.
Cahieui, m., z. C AïEU.
Cahin-caha, loc. adv. Zoo zoo, niet te best,
zoo goed als kwaad; — met moeite; — tegen wil
an dank, met wet rzin.
Cahoane, Cahonane, f. [H. n.] Kawaan,
kahuana, karétschildpad f.
Cahors , m. [Coma Soort van rooden bordeaux-wijn m.
Cahosset of Caosset, in. [Pêche] , z. CLOSET.
Cahot, m. Stoot, schok m., schokking, hotsing f., gehossebos n. van een rijdend rijtuig; bij uitbreiding: hobbelige weg m.; — . (lig.) toeval n.,
onvoorziene gebeurtenis, verdrieteljjkheid, moe je
-lijkhedf.
Cahotage, m. Het hossebossen van een rijtuig.
Cahotant, e, adj. Stootend, schokkend: Chemin c- , hobbelige weg m.; voiture c-e , stootend

-rijtuig n.

Cahotr, e, adj. (en part. passé van cahoter)
Geschokt, heen en wier gestooten: V uiture c-e,
Personne c-e. — ( fig.) C- par ia fortune, par le
sort, door de fortuin, door 't lot gesold, geslingerd,
heen en weér geworpen.
Cahoter, v. a. Stooten, schokken, hotsen, doen
schudden, doen hossebossen. --(fig.) Kwellen, teisteren; in wanorde brengen: La fortune 1'a cahoté
ongtemps,, de fortuin. heeft hem lang ten speelbal
:gebruikt. Ecartez les livres qui cahotent l'esprit,
verwijder cie boeken-, die den geest schokken. —
I: HOTER , v. n. Schokken krt, jgen , hossebossen:
Cette voiture cahote, dat rijtuig stoot. Nous caliotous, wij hotsen en botsen. — SE CAHOTER, V. p•r.
Geschokt, gehost worden.
Cahourde, f. [Bot.] Volksnaam der kawoerde
(courge) .
Cahiian, m. [H. n.] Volksnaam van den kat
-uil
(chat-huant) .
Cahtiette, f., z. v. a. CAHUTE.
Cahuiotier, m. [Pèche] , z. v. a. VERVEUX.
Cahute, f. Hutje, stulpje, armoedig huisje n.
Cale, m., Caïque, f. [Mar.] Kaïk in., ., aleisloep f., klein roeivaartuig n. der Turken, ook der
Kozakken op de Zwarte zee , der Hongaren op
den Donau.
Caïca, m. [H. n.] Guiaanscke papegaai m.
Caïclie, Keitsch of Quaiche , f. [Mar.]
Kits f., klein Engelsch vaartuig met verdek en 2
masten.

Ccie, z. CAle.

CAILLOUTAGE.
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Cafes of Cayes, m. pl. [Mar.] Zandbanken
of klippen f. pl.., die tot aan of zeer digt bij de
oppervlakte des waters reiken, keys of c ays,
algemeene naam der lage eilandjes en ri/fen langs
(le kusten van Honduras, Centraal-Amerika en in
andere gedeelten der West- Indien.
Caïeu of Cayeu, In. [Bot.] Spruitje of bolleetje n., dat aan eenen bloembol groeit; — de bloem f.
die daaraan kont.
Cai rrnardelle, f. [Chico.] Gasvoerder m.
Caine, f. [H. n.] Kwartel, wachtel., kwakkel m.
La saison des c-s, de kwarteltijd. Le rol des c-,
(le wachtelkoning (rhle).
C ai llé, e, wij. Gestremd: Da lalt c-, of ook
als subst. m. Du caillé, gestremde, geronnen, dik
geworden melk 1.
Caillí-blame, m. [Chim.] Nederslag m. (precipitaat) van oplossingen van zilver met zeezoutzuur.
Caillebot, m. [Bot.] Volksnaam van den watervlierboom m. (viorne aubier).
Caillebotin, m. , z. CALEBOTIN.
Caillebotage, ni. [let stremmen van demelk.
Caillebotte, f. [Econ.] Kaaswrongel f., melkklonter in. — [Bot.] S-pin
g n.
Caillebotté, e, add. (en part. passé van cail,ehotter). Lait c-, tot klonters geronnen of gestremde
melk.
Cafllebotter, v. a. Doen stremmen, doen ron
klonteren: Le vinaigre caillebotte le lit.-neof
— SE CAILLEBOTTER, V. pr. Geklonterd, gestremd
worden.
Calllebottis, m. Schoenmakersmand f. [Mar.]
Traliewerk n., rooster m., op het dek van een schi .
Cailie-last, m. of Petit niuguet, m. [Bot.]
Kleine meibloem, welker toppen geschikt geacht
worden, om -melk te doen runnen, walkruid, wal
-stron.
(gaillet) (Plur. Des caille- lalt).
Caillement, m. Running der melk; strem
bloed; -- klontering f. van het zog der-mingva
jonge kraanvrouwen.
Cailler, m. Werktuig n. om kwartels te vangen; — kwartel fluit f., wacfitelbeentje n. (appeau).
Cailler, v. a. Stremmen, doen stremmen, doen
runnen of stollen, tot klonters brengen (inz. van
de melk en het bloed gebézi.gd): La présure caille
le Tait, de leb doet de melk stremmen; Le froirl
caille (coagule) le sang. de koude stremt, verdikt
het bloed. (Van andere vloeistoffen sprekende zet; t
men coaguler.) SE CAILLER, V. pr. Stremmen ,
runnen , klonteren , schiften , kappelen, kartelen,
zamnenloopen, dik worden, tot wrongel worden: Le
luit, Ie sang se caille. — % CAILLER, v. n. Op de
kwarteljagt gaan; kwartels met het beentje lokken.
t.:ailletage, m. (fans.) Rede f., gesprek n. van
een ijdel, babbelachtig mensch, geklets, gewaauwel,
gezeur n.
('ailletean of Cailleton, m. Jonge kwartel,
wachtel m.
Cailleter, v. n. Snappen. babbelen, snateren.
Cailletot, m. [H. n.] Soort van kleine, lekkere
tarbot f.
Caillette , f. [Anat.] Vierde maag f. der herkaauwende dieren, lebmaag , zoo geheeten omdat
mnen. er by jonge dieren de leb of lub in vindt, die
de melk doel strenunen.— CAILLETTE, f. Snapster f.
over allerlei, wandelend nieuwsblad ni. Ce monsieur
est une vraie c -, die heer is een regte babbelkous.
— [H. n.] Volksnaam van den stormvogel (pétrel).
- Cailleiir, m. Kwartelvanger m.
Cailleu-tassart of -thassart, m. [H.. n.]
Slekelharing in., een visch van 't geslacht der elften..
Cailli, m. [Bot.] Waterkers I. (cresson de
,

fontaine) .

Caillot, m. Bloedklonter; bloedkoek m.
Caillotis, m. Soort van zeer harde weedasch
of soda, steensoda f.
Caillot-rosat, m. [Hort.] Rozepeer f., steenachtige peer met een' rozensmaak.
Caillon, m. Keisteen, keizel- of kiezelsteen,
vuursteen m. C- de Médoc et du, Rhin , doorsch ijnende stukken kwartssteen. C- d' Egypte, Egyptische
kiezel of kei, eene schoone gestreepte jaspissoort in
de Njjlvlakten.
Cailloiiasse, f. [Carr.] Naam van den molensteen, als h# wit, blinkend, digt en in den vorm
van bloksteen is.
Cailloutage, m. Het bestraten met keijen. —
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Hoop in. keisteenen ter bestrating. Keiwerk n,:
Grotte de c-, keisteengrot f. Chemin de c-, keiweg n.
— Schilderwerk n., dat de inwendige keisteenkleur
nabootst.

Cailloiitee, f. [Tech.] Fijn aardewerk, por

Bergje van, vevschillend gekleurde kei--sel'in.—

jen in tuinen, boschjes enz.

Ca.illog té, e, adj. (en part. passé van eaulouter): Route c-, invet Juf/en bestrate weg, keiweg m.

Caillouter, V. a. 3Iet keijen beleggen, bestraten.
Caillooteur, n1. Keilegger, bestrater m. met
keijen. — Vuursteense jder in.
Caiilouteux, ease, aclj. Keijig, vol keijen,
met keijen bezaaid.
Cailleutls, m. Mengroel van grof rivierzanden
klein Gestampte keijen tot onderhoud der wegen.
Caïnian, 10. [ii. n.] Kaaiinan, kainian m.,
soort van krokodil van Amerika.
Caf.niand, Caimgmander, Caintandeur,
z. QUE MI-.
('aïmaDftier, Caïnitier of Caïuite,m. [Bot.]
Ster appelboom, in., een onier?kaansche boom met

zachte, vleez-ige, ronde vruchten.

Caïorne, f., z. CAI.IOIUNE.
Caïque, f., z. CAIG.
Ca -ira, ni. (eig. slat zal gaan) liefrein n. van

een uelie fd jakobffInsch volkslied tijdens de fransche
revolutie der vorige eeuw; dat volkslied zelf; —
ook een toenmalig modespeeltuig n.
t`aire, ni. [Bot.] Gastvezels m. pl. der kokos
sect, waarvan men touwwerk en grove stoffen
bereidt.
c aisse, f. Kist, pakkist f. : C- de sucre, de
raisins, de citrons, de vin, kist suiker, rozijnen,
citroenen, win. — [Hort.] Bak m., open tuinkist:
-

,

C- d'orangers, oranjebak; C- 1i semis, bak voor

zaadplanten. -- [Corn. et Fin ] Kist, geldkist, kas,
geldkas, koffer m. ; fondsen of kapitalen. waarover
een bankier, Gene administratie enz. kan beschikken;
ook de Iplaats, waar bankiers enz. betalingen doen
en ontvan yen: Tenn• la c-, de kas onder zich heb
Avoir beaucoup d'argent en c-, veel-ben,hr;
geld in kas hebben; Terser des fonds dans one c-,
gelden in eene kas storten. Allez It la c-, vous serez

Toestel n. om onder water te bouwen. — [Arch.]
Verheven bewerkt plafond-vak of veld n.
Cajepuut of Mélalencluie, m. [Bot.] Kaja-

poet-boons [inelaleuca cajeputi] , witboonc in.; witboom)iout n. — [Pharm.] Huile de c-, kajapoet-

olie f., eene kostbare elhérische olie uit de bladeren
van dien oostindischen boom.
S (ajolable, adj. (een woord van, J. J. Rousseau) Liefkozenswaard, zacht, beminnelijk.
C'ajolé, e, adj. (en part. passé van cajoler)
Gevleid, gestreeld, geliefkoosd: Enfant c-, Fille c-e.
C, joler, V. 0. Vleijen, liefkozen, streelen, flik
pluimstrijken , fleemen, mooi praten, naar-florjen,
den mond praten om iets te verkrijgen, ons te ver leiden: I1 a tapt cajolé son oracle qu' it en a obtenu

it demandait, hij heeft zijn' oom zoo lang
;i eon^igu' oiii den mond gesmeerd, dat hij verkregen
heeft, wat hij verlangde. Ook zonder voorwerp gebézigd: Conl!ne avec lui votre langue cajole ! wat
weet uwe tong bij hem te fleemen! — [Mar.] Cun navire, een schip met het tij in den wind laten
opdrijven. — SE CAJOLER, V. »r. Zich zelven met
iets streelen, zich, met schoone voorstellingen mislei:
den; -- elkander /lik floo en. — CAJOLER, V. n..
Schreeuwen (van meerkollen).
Cajole;-ie, f. V leijerij, liefkozerij, fleemerij,
flik ooierg, minnekozerJ, honigzoete taal f. om te
verlok/:en, te verleiden.
('ajoletir, nl., -ease, f. Vleijer, fleemer, fik
vleister, feeinster, flik[loofster f., feem--flojerm.,
tong ui. en f.

('aj

,

ot, m. [Tech.] Tobbe f., om olie te trekken

uit de levers van labberdaan, traankuip f.
Calotte, f., z. CACHOTTE.

Caj tote, f. [Mar.] Kooi f., slaapplaats op de
schepen. (Men zegt liever cabane.)
Cal, in. Eelt, vereelting f., hoornachtige huid

aan de handen door „ zinaren arbeid, aait de voeten

door veel loipen. (In de wandeling zegt mendurilIon.) — [Chic.] Beenweer n., beenaardige stof,

welke (ie gebrokene beenderen organisch met elkander vereenigt. (Plur. Des cals.)
Galaba, m. f Bot.] Geslacht van gomboomen,.
waartoe de balsenipohulier (tacamaque) van Bour-

paNé,

bon behoort.

kassen. C- d'amortissemen t, amortisatie- of sch,uld-

voorttéling.

ga naar de kas (liet betaalkantoor), gij zult
betaald worden. Faire sa c-, den staat zijner kas
opmaken. Livre de c-, kasboek. C-s publiques, stoatsdel.ai.nlrskas (z. AM1ORTISSEMENT). C- d'escomlmpte,

disconto-kas. C- d'assurance, verzekeringskas. Cde pensions et retraites, jaarwedden-fonds n. C-

d'pargne, spaarkas, spaarbank f. C- militaire,
krilgsh.as. — [l^lil.] Trom, trommel f. Battre la caisse,
de In caisee, z. BA'rTRE; (Jiri.) de werftrommel roeren,
troepen werven; (/li. et f(lrra.) iets overaal uitbazuinen;
ook: rekt zoeken te leersen; zich een' aanhang trachten
.

te maken. Bander la c-, de trom opspannen; (fig.)

zijne biezen ])akken, de vlubt nemen: ( Loc. peon.)
Donner 011 coup

sur In c-, an coup sur le tam-

deels ten voordeele der eerie, deels
ten voordeele der andere partij beslissen. — [lulus.]
de
gr-oote of turkse/te trammel. -c-,
grosse
I,a
1?0ur, eerie zaak

[Mar.] C-

ui eau, ijzeren waterkist. C- de poulie,

blokkehuis, het licgchaam van een blok, zonder den

nagel of de schijf. C- de pied de mat, hielingg van

Calabre, f. [Ant. unit.] Belégeringswerktuig n.
— In sommige streken: schaap n., dat te oud is tee
Calabure, nl. [Bot.] Groote boon nl. van 't
lindengeslacht op St-Domingo, van 'welks schorsvézelen men touw maakt.
Calae, m. [Pot.] Doornachtige struik m. van
't geslacht der hondsgrasplanten of bingelkruiden
in .Indië en Arabië.
Caladaris, in. [Corn.] Bengaalcch katoen n.
(valadel of Clialadle, f. [Mar.] Ri,Ibaanhelling f., hellende grond, (lien men een paard in kor
draf doet a floopen, om het te leeren de heupen-ten
te buigen en halt te maken.
Galathora, nl. [Bot.] Caladium n., eeo c schoone

broeikasplant met schildvorinige, in 't minden purperkleurige bladeren.
Calm', m. [Bot.] Egyptische dwergwilg m., uit
?i,ellgs bloesem men een teeldriftstillend water weet
over te halen.
('alais, ni. [Tech.] IJzerblik n. der tapijtwerkers
ter vastlegging der snoeren of lissen, snoerplaat f.
Calaison, f. [Mar.] Diepgang m.

eerre sterar/. C-s d'aniarrage, drijvende vierkante
boeijen met zware ringen er op, in de Fransche
havens gebruikelijk am schepen te verhalen. C-s d'apCalamarie, f. [Bot.] , z. V. a. ISOETE DES
prui, halve kameelera, tot het afbrengen van scheIARAIS.
pen. C.- a eau, ijzeren waterkist. [Anat.] C- du
Calanmbac,
('alau ha, Calamboite of
tambour of du turnpan, trommelholte f. — [Arch.]
Veld n. der korinthische kornis. — [Tech.] Bak in. Caalanapart , m. [Bot.] Soort van aloe -hout,
van een rijtuig; -- schep- of werkkist der papier- edel paradijshout n.
Calainban, m. [Bot.] Soort van peperboom m..
makers; — kas van eerie, wandklok, van een zakCalantbour, m. [Bot.] Groenachtig, geurirj
uurwerk, van een klavier, van een orgel enz.; —
vuurllijllc st der vuurweïkinakers; — vierkant ge- aloëhout n
t' alani€' of Catammus, m. (pr. -muce) [Bot..]
vouwen papier pret 'randen, ter bereiding van fijn
Kalmoes m. C- aromatique, z. V. Cl,. ACORE.
gebak. C- catoptrique, z. CATOP'TI'IQUE.
Calaniedon, ni. [Chic. 1 Dwarse beenbreuk f.
roznenkistje
n.;
Kistje,
( aissetin, m. [Coral.]
Calaenandrier, ni. [Bot.] Ethic, gerinander— kastje n. voor zijden e. a. stoffen.
kr'uid
U.
Bassier, m. .:assier, kasbestuurder m. —
alaient, m., Calaiaaeaete, f. [Bot.] Wilde
t'n.issiere , f., Kassierster, kasbestuurster in
2Solei f., kattekruid n., waterniente, rietïnente f.
groote winkelhuizen, mode-magazijnen enz.
('alantiforine, adj. Rietvormig, veinrreschachtCaisson, nl. .Ii.a stwa(jen m. ; legerkist f., proviand,wagen, kruidwagen; — kistje n. onder den bok, vorrnïl; (van planten, en dieren gebéziljd).
Q'alanifln aire^, adj. _ alarn?1n.steenachtig, galaan 't achtereind van of wel onder de zitplaatsen
in een rijtuig. -- [Mar.] Bank f. achter in de ka- meiachtifi. Pierre c-, z. CALAMMISE.
Cala mine of Pierre cal-tininaire, i. tMijuit; kardoeskist f. in de ; ruidkamer. — [lUydr.]
,
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CALAMISTRER,

nér.] Kalamijn, ltalam jasteen, kalm.ysteen ni., fialmei f. een zinkerts, bestaande .tit koolzuur zink
Calamine blanche, witniet n.
-oxyde.
-j- 5 Calamistrer, V. a. Krullen (het haar).
G'alaiuite, f. Oude naam van den zeilsteen en
as n.,
cle m.arineetnaald. — [Bot. ] f'ersteend riet
inkikcalarniet ni. — [HH. n.] Loofkikvorsch,
vorsch nt. — [Minér ] il7 itte mergel in., die in den
mond kwijlinq verwekt. -Cala^nite, f. Onheil n., dat velen treft (oorlog,
honfrersnood, pest , cholera) , algemeene ramp f.,
nood, raamspoed m., ellende, c a l a m i t e i t f. —
Ook elke opeenstapeling van rampen, die een' of

C

meer personen treft: La perte de ses enfants at de

sa fortune a aceahlé sa v IeIliesse de c-s, 't verlies

,van zijne kinderen en vem zin vermogen heeft
zijnen ouden dag met rampen overstelpt.
Calatuite:ux, euuse, asij. Ellendig, rarnpzatir1, on,relukki.<t, jammerlijk, c a 1 am i t eu s (alleen
van zaken rebéz ,irld): Tennps, Siècle c-, tijd, eeuw
viol rampen, rarnpspoerlige tijd, eeuw. Guerre c-e,
r^antppzaligie, jarnmerlr,jke oorlog.
Calanapart, m., z. Cmi,.%M13AC.
Calannu«, ni. (jrr. -mute) [Anal.] Schrijfpen f.,
(Calamus seeriptorius] , Koekit; kuiltje van de Ode
iersenholte. -- [Bot.], Z. CALAME.
Calancage, ni., Z. CALANGAGE.

Calandrage, m. [Teelt.] diet glanzen, kalanderen der stoffen; het tnanrelen.
Calandre, f. [Tech.] Kalander nn., 'rotwerktuir1 om laken en andere stoffen te Illanzen en glad
te misaken; mangel in. — [H_. it.] Kalander, koren
een zwart insect, (lat het koren op de-worm.,
zolders verslindt. — liinlr- of 1kalaunder- leeuwen ik nl.,
Bene fraai zinnende leeuweriksoort, die bij de Middellandsche zee thuis behoort.
Calandré, e, adj. (en part. passé van calanClrer) Geglansd; gem(tnrleld: Drap c-, Toile c-e. —
.7..)oor den korw worm beschadigd: Do ltlé c-.
f al andrelle, f. (verkies. van calandre) [H. n.]

Soort van kleine leeuwerik in.
Calaiidrer, v. a. Glanzen, glad maken, kalanderen; mangelen. — SE CALANDRER, v. pr. Geglansd,
gemangeld worden.
Calandrette, f. [H.n.] Kleinewf ngaardlijsterf.
Calandreur, m , -mise, f. Glanzer, kalanderer m., galaaster, rrrangelvrouw f.
Calandrine, f. Glanssteen, liksteen in.
Calandrone, in. [Mus.] Italiaanse/te veldd.schalmei. f.
Calandrotte, f., z. CALAND1IETTE.
Calangage, m. Het stroogen, moeskoppen
(manraudare).
t Galsage, f. Boete, aanhaling f. van smok

Calangaie of Cartingie, f. [N!ar.] Kleine
baai f. bij den mond eerier rivier, sluiphaven f.
Calarntigae, f. [Antiq.] Hoofdsieraad n. der

romeinsche vr uwen.

Calao, m. [11. n.] Neushoornvogel in. C- rhinocéros, jagervorfel, een.hoornioe neusl,00rnvogel.
Calapé, in. [Cuffs.] Sclrildi?ad-ra^loi .t u. ; —

zeker rfebraad a. roet olie en rtrr,sjovis bereid,

Calappe, in. [1-1. n.] .Soort van, zeekreeft f.,

zeehaan ni. (coq de mei, crape honteux.)

Calasie, f., Calastiquue, ad1v. [Med.] , z.
CL1 ALASi 1'i, C I1ALASTIQUE.

Calbas of Ceilebaas, ni. [Mar.] .Raketaatje
of rakketalie f., kluiver, ne rItaalder in. van een'
startzeil.

aclj. [Min. , Chien.] Kalkachtig,
kalkhoudend,, halkbevattend: Terre, Pierre c-, carDonate c-, kalkaarde, kalksteen, koolzure kalk.
Substances c-s, zouten toet kalkbasis. — Ook als
subst. m.: C- priinitif, eerste, oorspronkelijke kalk;
C- de transition, overcganriskalk. Le c-, verbied/op
can calcium- of kalkmetaal-oxyde en koolzuur,
koolzure kalk.
Caleaire ,

Calealat► tile of liever Calcalanatite, f.
[Min.] Koperhoudende steen m.
Ca,leamar, in. [HH. n.] 13razil ,iaanscltevetgans f.
Caleaué uni, :n. (spr. kal-ka-né-erne) [Aunt.]
hielbeen n. — Caleanien, ite, adj. Tot liet It/elbeen behoorende.
Calcanthe, in. [Chem.] Voormalige naam van
't zwavelzure kotter (sulfate de cuivre).
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Cale arifère, adj. [Minér.] Kalkhoudc?td. —
[11. n.] Spoordrapend.
Caleariforene, adj. [Bot.] siroorvorrr2zrl.
Caleédoine of Chaleédloinne, (pr. ch-k),
f. Minér.] Chalcedoon, kalcerlonie- steen ni., een.
troebele, doorgaans gewolkte, hal fdoorzi. „tige topaas,
zoo rgeheeten naar 't landschap C!aalcedonie in Klei7tAzië, nerdl- of 7nelksteen, kwa,rts_aqaat nn.
Caleedoineux, ease of ('aleédonienx,
ierise, Caleédoniciue, adj. -Naar den elraplcecloon (relt kende, wit geevlekt.
('ateeolaire, f. [Bot.] Pantoffeltje n., cene
,uit Cftili en Peru a fkorrrstiqe jaarjslant, waarvan
in Europa een, twintigtal fraaie var/tie/ten earge/ewes/st worden.
Caleeiforme, adj. [Bot.] Pantofl'elvoriniq.
Caleéole, f. [El. n.] Pantoffel f., paolo/feltje n., eerie ongel jikschalipe sc/relp.
Caleet, in. [Mar.] 1Tast m.., wellee vierkant
van boven en van een' poetseer voorzien is, om eert
razeil am op te h-jjschen.
Caleifère, adj. [Minér.] Iioolzuren kalk bevatl e ml('.
0/'aleigènne, a(£j. O1) kalk groeUen,d of zich ont,

wik celend.

Caleilithe, in. [Minér.] Kalksteen in.
Cal cin, m. Door ,gloeimg] verkalkte of seoxydeerde zel fst , ndi ;rheid f., metaalkalk n1., F7lasgs uis n.

Caleinabilité, f. T7erkallsbaarheid f.
Caleinabie, ac/f. Verkalkbaar.
Caleiin ation, f. Verkalki á , r1, en/ei n é r° i n p f.;
het verkalken; gloe jinni f., blootstelling aan de

,gloeihitte.

('aleiiié, e, adj. (ent, part. passé van calciner)
Verkalkt; peg/acid, door gloeijiny met de zuurstof
verbondcis, geoxydeerd.
('arrriaser, v. a. [Chine.] Verkalken, tot kalk
branden; — gloeijen, aan de gloei/t//te blootstellen,
c a I c i rr é r e it hetzij ons licjchanten van- zekere
daardoor vtubtiq wordende bestanddelen te bevrfjden., hetzij orn hen door opneming vat bestanddeeten chemisch te veranderen. C- on int/tal, een metaal onder toegang der lucht glue/lend snaken, waar
liet zich reet de zuurstof verbindt of geox?=--dor
deerd wordt en dan ntetaal-oxyde heet. — (ft's.) Lt
(anent le soleil calcine le teint, in 't Oosten voedt

het gelaat door de zon verschroeid. — SE CALCINE1I,

V. fr. drerkalken, verkalkt worden, door ctlt)e jincl

geoxydeerd worden: Un eaelavre se catciee, een 1)/k

verkalkt. Les métaux se calcinent, de metalen
worden door gloe jing geoxydeerd.

Cateiqufle, adj. [Chico.] Tot den kalk be/too-

rende, kalkachti,q.

Caleis, m. [H. n.] Nachtvalk m.
Caleitrappe, f. [Bot.] Kruis(listel f.
Calcium, in. [Chita.] iialkmetaal n., de nre-

-kelwarn.

1- Calanger, V. a. Beboeten, aanhalen, c a-

1angéren.

CALCULATOTR .

taltische basis der kalkaarde, in 1808 door Davy
en Seebeck ontdekt.
Cateographe, in., z. CHALCOGRAPRE.

Calcotdien, adj. m. [Aunt.] , z. CUL EIFOIIME.
Calc«l, nl. Rékenin„ berékesing, ohréke,ring,
uitrékeninrt, uitcij ferinyy f. Un lit'r'e de c-, een r ferboek 11. tin c- juste, faux eens jtr-iste, verkeerde
ber°ékeniriii. Erreur de c-, rékenfout 1. Saul erreur
(ie c-, behoudens inorlelijke rekenfouten (als owletsets/ft van rékerzirz rept.) ,'erreur de c- ne se cou-

tegen eerie rekest/ut kan turn es/tijd opkooien; men snag van mote reken fout geen rnisbruik

vre point,

makel. De c- fait, alles wel berékettd. — ( fig.)

Overdacht plan , berékend nt/ddel n. , overlegde

,

naatregei m.: Les c-s de 1'ambiiioii, de link/vist

(Ie berékenrl,e plannen der eerzucht, der baatzucht.
Se trompet' (lans son c-, zicht in z(jne verwachtirs7

bedriegen. — [Mid.] Steen, blaas- of niersteen in.
C- l)iliaire, galsteen; C- t'énal of des t'eins, vriersteert-; C- slornachal, maagsteen; C- vésieal of de
Ia vessie, blaassteen; C- pulnionaire, to,trstceo.

Avoii' le c-, E're atteint du c-, den steen lichten,

aan steen lader?..

Calculable, adj. Bert/kenbaar, te berékenen.

Calenlateur, m., -trice, f. Rékenaar, cijferaar . in., -ster f. — (/icy.) Le nléchant est un
mauvais c-, de boosdoener is een slecht berékenaar,

vereist zich in 't ontwerpen zijner snoode plannen.

— Ook als subst. gebézi;gd: Un sang-froid c-, eerie

berékenende koelbloedigheid. La puissance c-/rice,
let rekenverrnorlen, de getallenzin in.
Calcttlatoire, adj. I?ekenkunstig tot liet rl-
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kenen behoorende: Science c-, rekenkun^te; Habitude c-, hebbelijkheid van berékenen.
Calcalé, e, adj. (en part. passé van calculer)
Berékend; beraamd: Somme c-, Intérèt Dien c-.
Ca,lenler, V. a. Rékenen, berékenen, uitrékenen, uitcijferen, oprékeaaen, optellen. C- des tables
astronomiques, sterret.t felen berékenen. — (fzg.)
overweGen, bedenken, overleggen, beoordeelen: C-

ie pour et le contre, het voor en teren overwégen;

C- lien In portée de ses paroles,

de beteekenis

zijner woorden wikken en weren. — Gissen, vooruit
zien:

C- les évènements, het gebeurl ij ke vooruit

zien. — CALCULER, v. vv. Rékenen, cijferen: I1 calyule avec précision, hij rekent naauwkeurig;

(fib.) La crainte ne calcule ni ne raisonne, (ie vrees

rekent noch rédeneert. C- avec rol -mime, met zich
zelven te rade gaan. C- is vue doeil, ramen, schat-

ten. — SE CALCULEI{, V. pr. Berékend, overwogen,
geschat zvo2 den.
(`alcuuletix, ease, adj. [1%Iécl.] Steenachtig,
graveelachtiq. — Ook als subst. Un

calculeux, een

CALEU ,
-I- Calefreter, v. a. (woord van Rabelais) C^ntnemen, plunderen; van iemand leenen.
C-ale-haauban, ('allianban of Galhaan ban , nn. [^\lar.] Pardoen f. , touwwerk aan de

raars.

Caléidoseope, ni.. z. x u E IDOSc,OPE. — Caléidoplione, z. ICILEIDO0HO\E.
Caleuiare, z. G.1LMAIi.

Calentbomrg, Q`atem E o^ r, nl. ,Voord- of

naamspeiing f., liggende in eenti dubbelzinnigheid of
imeestal in den gelijken, of bijna geliilken, kleipk van
woorden, die verschillende beteekenis hebben, ca1 e an b our. On a nomnïé Ie c- l'esprit de ceux (lui
n'en opt pas, men heeft den c al e in b o u r 't vernu ft can ale onvernu fticlen genoemd. (Men leidt het
woord (if van een' duitschen edelman von CaIe m b on r g , die zóó sleedt fransch sprak, dat tel
zotste woordverwisselingen te voorschijn-kensd
kwamen; anderen denken aan (Ie hal. woorden
calarna jo 1airfare.)
Caleuibourder, v. n. r1"7 oord- of naamspe -

steenel (lcr, iemand met de steen behebd.
Ca1en boordier,
1/ogen, (ealelnl.;ours) )naken.
Caleulifrage, arlj. [lMéd.] Feral den steen, 01., -ière, t. , of ('alembouriste, nn, en f.
het graveel afdrijft, synoniem- met I,ITHONTR1PTIQUE. lt7oor elerrspelmaker ra., -ninakster f.
('aldl.éroti, ril. [I. n.] liet grootste zeedier
Caleinbredaine, f. (faint.) Loopje, ijdelpraatnaast den walvisch, potvisch m.
je n., uitvlagt f.
Cale, f. [Mar.] Ruim, scheepsruimn, hol n. Fond
Caleinnent, rn., z. C.^LAME T.
de tale, onderste scheepsruim. C- au vin, achter
Galen, DI., z. yENTU RON.
Caleucar, Caleneas, in. [Corn.] Gedrukt
C- a l'eau, waterruim n. C- de vaisseau, C--ruim.
de construction, helling f., waarop een schil) gebouwd oostin(lisch doek n.
wordt: C- de canine, helling, waarop men vaar
Calendlaire, m. Kerkelijk register n.
haalt om ze te kalefaten. (Loc. pop. et fans.)-tuigen
Calenaler, m. (pr. -dère) Turksche of PerziEtre á fond de c-, op het drooge zitten, niets meer sche rondreizende monnik of geestelijke in.
bezitten. — Supplice de la c-, kielhalen n., eenti
('aleudes, f. pl. Eerste dag der maand bij de
voormalige zware scheepsstraf, waarbij de overtre- Domeinen: Les e- de janvier, de mars, de eerste
der tot aann de groote ra op1eheschen- en van daar, Janua'rjj, 1llaart. Les c- se comptaient a reculons,
door plotseling het touw te vieren, meermalen in ,men telde van de kalenders rugwaarts of achteruit.
zee werd gedompeld. Donner la c-, van de ra doen (Proc.) Renvoyer en. aux c- grecques, iemands
vallen. (Men onderscheidde daarbij: la tale Ièche, verzoek uitstellen, tot (Ie Grieksche kalenden, tot
waarbij de lijder onder 't vallen plotseling, op oenige St.-Jutrn;is , tot eersen tijd, die nooit koenen zat,
duinzen afstands van 't water of 't vejdek, werd deurijl de Grieken Beene kalenden hadden, dus: af tegengehouden; en la c- mouillée, la grande c- of slaan. weigeren. — Vergadering f. van plattelands
la c- par dessous la quille, waarbij men hem, to 't geestel jken op den eersten van elke maanhl.. —
water vallende, onder (le kiel van 't schip heen Fré Eres des c-, katenderheeren, esiae duitse/te broetrok). — Bobt tusschen twee land- of rotsin e nten, Herschap van wereldtake en geestelijke personen
sluiphaven, kreek f. (In dezen zin zegt m)cn an uit de middeleeuwen, die op den eersten dag dei°
crique.) — Stapel m., werf f., hellend vlak voor maandvergaderden.
den scheepsbouw; — kaaihelling f., walsteiger a. —
Caleiitl.rier, rn. .dlmanale, t')jdwijzer, dagw j[Tech.] Drével m., werktuig oen sp[jker.c in te z er, kalender in. C- .lulien, grégorien, républicain,
drijven; — houtje, spaantje, onderlegsel n., ter vast- Juliaansche, Grégoriaansche, republikei'ische tgidof gelijkzetting van een voorwerp; — lood n. van rekening of kalender.
den vischhaak, seinlood n. ; — soort van platte
Calernclitle, f. [I^1. n.] Ring- of kalander-leeumats f.
werik in.— [Bot.] Ringel-, goudsbloem f., z. souci.
adj.
(fris-pop.)
Lief, netjes; — ge
Calé, e,
t g ('alengier, v. a. Bekijven (bij Alain CharC'est uil lhonime jolilnent c-, hij zit er warm--goed: lier); — prijzen, vleijen (in Dorian de la Rose.)
pjes in. — CALE, E, adj. (en part. Busse van, ruler):
Caalenture, I. Heete koorts, krankzinnic;heid f.,
Table c-e, vastgezette tafel (dool een on(lergeler;d iij,zonder ei.gen aan de zeelieden, die voor ^'t eerst
spaantje of wigje) . — [Mar.] Diep1i^, ;tend: Le vai:^- tusschen de keerkringen, vooral naar West-Indij
seau est trop c-, het schip ligt te their. Le vaisseau varen.
est trop peu c-, het schip ligt niet diep genoeg.
Calepin, m. Verzameling f. van aanteekeninCalebas, Cargiiebas of Carglue-bas, in. gen, van woorden en uittreksels tot eigen gemak
[Mar.] , z. CALBAS.
en gebruik, aanteekenboekje n., e v; c e rp t e n n. pl.
('alebasse, f. [Bot.] Fleschcormige vrucht; (zoo geheeten naar Anibrosiuzs Ca 1 e p i n, schrijver
kalebas, kawoerde, pompoen f. ; — (lestb, gemaakt van een p o 1 y g 1 o t t e of woordenboek in verscheivan ee -azen uitgeholden pompoen; — misluukte pruim f. (lene talen).
(Prov.) Tromper of Frauder la e-, iemand zijn ge
Cater, v, a. Vast zetten, vast leggen (eene ta deel niet geven.
-recEt fel, een vat enz.) door middel van een ondergelegd
Calebassier, m. [Bot.] Kalebasboom in.: Le voorwerp: C- les pieds dune table, iets onder de
e- du Sénégal, de atteabrnrlboom ni.
poolen der tafel leggen, opdat zij vast en gelijk
Calebottin, Calelbotin of ('aillebotino, in. sta; C- des tonneaux aver ties pierres, vaten met
[Tech.] Schoenmakers oude hoed, nl. of korfje n., steenen vast leggen. — [Mar.] C- In voile, liet zeil
st'rjjken; (fir;. et pop.) de vlag strijken, de minste
om het spinaal, de eist, enz. in te leggen.
Calèche, f. Kalés f., ligt, open rijtuig, soort wezen, onder doen; zich naar den tijd schikken.
van beeline of koets - coupé. — Soort van voor
C- is mi -m<it, te halver n2-ast stri ken. C- fout has,
geheel strijken. Cale fout! Alles gestreken! — CA-malig
vrouwenhulsel, kapsel n., hoed ril.
Calecon, in. Onderbroek f. C- de Bain, bad- LEft, v, n.. [Mar.] Te diep gaan: Le vaisseau cala
broek; C- de nageur, zwembroek.
Si has que sa batterie d'entre deux poets fut noyée,
CaleSonnier, m., -ière, f. Onderbroekma- het schip zonk zoo diep , dat hare tusschendeksbatter omleg water stond. — Ook z. v. a. Donner Ia
ker in., - maakster f.
Calecon-rouge, m. [H. n.] Roodbuikige zi, - tale, z. GALE.— [Pèche] Le filet Bale, het net zinkt.
dekoekoek m. (couroucou), een heerlijk schoon vo
— [luier.] (lam.) Lenig loo,.^en uit gebrek aan evekr.
—

,

, ,

,

-geltfinCay,opS.-Dr'enz

Caléfacteiir, m. Verwariningstoestel m., door

Leenare uitgedacht, ter bereiding van spijzen; ver
baden enz. — Ook ais adj. nn. Ap--warmingde

pareil c-.
Caléfaction , f. [bidact.] Verwarming door
't vstiuur, warmmakzng f,

('alésane, in. [Bot.] Kalesan m., zekere boom

in Malabar.

('alette, f. Soort van mnutsje n. — Facét n. aars

't ondervlak van een' diairtant.

Caleur, m. Leêglooper, slenderaar, dagdief m.
(inz. op drukkerijen) ; — hij, die zich den rnoneo
laat snoeren, die de vlug st^')j lit,

CALEVILLE

CALLS.

Caleville, f. [Bot.] , z. CALVILLE.
1'alfacler, V. a., Z. onder CALFATER.
Calfait, m., z. onder GALFA T .
Calfat of Calfateiir, nl. [Mar.] Kalfote
raar•, kalefater'der° , br eeuwer m. Maitre- valfat
hreeuwersbaas m ; —kalefaterinq, breeuw-i-ng f. C(
vaisseau a eu soli c-, (lat vaartL ill is gekalfaterd
— berk n., waarmede een vaartuig gebreeuw(
wordt. — Kalfaatijzer, br°eeuwijzer n. (ook calfai'
en fer a c-, geheeten). Calfat double, rabatizer ;
Calfat simple, kalfaatijzer. Calfat it fret, spijker•
ijzer. Maillet de c-, kalfaathamer m. — [H. n.]
of Ennberice c-, geelvink m. van Ile de 1, 'iance
Calfatage, ni. [Mar.] Het kalfateren; — hei

prachtig uitgedost zijn. — [Bot.] Kelk, bloemkelk;
C- séminal, zaadkelk. — [h.nat] . Nierkelk.
Calicé, e, ad.. [Bot.] Door een kelk omgeven;

daartoe gebezigde werk.
Calfaté, e, adj. Gekalfaterd, gebreeuwd: Vais-

seau c-.

t^ alfater, V. a. [Mar.] Kalfateren , breeuwen.
(Men gebruikt ook Calfader en Calfeutrer.) — SE
CALFATER, V. pr. Gekalefaterd worden.
Calfateur, in. [Mar.] Kal fateraar, breeuwen m.
Calfatin, ni. (verklw. van calfat) Kal faatjonrlen, M.

Calfentrage, m. [Tech.] Digtrnak-ing, digtatopping f. (van deur- of vensterreten, enz).
('alfeiitrer, V. a. [Tech.] Digtrnaken, toestopper
(1-eten van deuren of vensters) , -met zelfkant of mei
papier den toegang van to(;t of regen beletten. —
.E CALFEUTrzER, V. pr. Toegemaakt , dichtgestopt
worden. — ( fern.) Zich walm en wel; binnenshuis
houden, den neus niet buiten steken.

Calhauban, m., z. CALE-IIAUBAN.

Calibé, e, of Chalihe, e, (pr. ch=k), adj.
[Pharm.] Met staal toebereid: De l'eau c-e, staalwater; tartre c-, staalwijnsteen m.
Calihey, talibé of Cassiean, M. [H. n.]

Paradijsvogel m. in Guiana.
Caliibrage, m. [Artill.] Het bepalen der geschutwfjdte, het calibréren.
Calibre, in. [Artill.] Kaliber n., maatstaf
(ier middellijn of doorsnede van een ligchaam, inz.
de afmeting des diameters van eene geschutbuis, geschutwijdte, roer-trompwijdte f.; middellijn f. des
kogels. Boulet, Balie de c-, kanonskogel, geweerkogel, (lie 't vereischte kaliber, de gevorderde
grootte en. zwaarte heeft. — Kaliberpasser , kaliberstok, kaliberineter nn., werktuig ter bepaling van
't kaliber. — [Tech.] IJzeren of houten werktuig,
dat tot bepaling of meting van de dikte en breedte,
den omvang of 't volumen van eenig ligchaam dient;
modél, schaftmodél n. der geweermakers; mal f.
ter. scheepstimmerlieden en anderen; verdeelschijf f.
der horlogiemakers; — patroon n., vorm m., enz. —
(lig. et fans.) Gesteldheid, hoedanigheid f. , toestand m., deurldelijkhe d. , waarde f. van iets of
iemand, k a l i b e r n. litre d' un bon , d' un manvals c-, van goede, slechte soort of hoedanigheid
zijn; Ces deur lloninnes ne sont pas du inème c-,
die twee menschen zijn niet van gelijke gezindheid,
van denzelfden stand, van één gehalte.
Calibrer , v. a. Den behooriztken vorm , de
vereischte grootte en wijdte geven, het gevorderde
kaliber aan een schietgeweer , aan een' kogel geven; —de kogelmaat of geschutwijdte met den ka
onderzoeken of bepalen , k a 1 i b r é r e n;-liberstok
den afstand der radertanden, de dikte der blader,
van den windvang enz. afmeten en bepalen (bij
uurwerkmakers) ; de behoorlijke wijdte aan een
gat, de behoorlijke dikte aan een voorwerp geven (bij slotenmakers en anderen). C- des boulets,
kogels mallen. — (fig.) I1 faut c- 1'instruction pour
]'esprit que la recoil , men moet het onderwis in
mereensteinming brengen met (wijzigen naar) het
verstand, dat het ontvangt SE CALIBRER , V. pr.
liet vereischie kaliber krijgen; niet den kaliberstok,
de maat, de mal , enz. beproefd en genieten worden.
Calie-colic, in. [H. n.] De kleine steenvalk;m.
van Madagaskar.
Calice, m. Gewijde kelk, miskelk, beker, drinkbeker, nachtsmaalsbeker in.: Consacrer le c-, den
kelk wijd
en, heiligen; Éíever Ie c-, den kelk opheffen. (Loc. prov.) Boire, Avaler le c-, den kelk ledigen: zich aan een onvermijdelijk kwaad onderwerpen , iets smartelijks o f, vernéderends ondergaan. 11 a bu Ie c- jusque a ia lie, hij hee ft den
beker, den lijdenskelk lot op den droesem geledigd:
hij heeft alle vernedering en smaad, allerlei lijden
?voeten verduren. Etre doré comme un c-, zeer
. —
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Fruit c-, Fleur c-e.

Caliehir on,m. [Bot .] Naam van twee surinaamsche planten: de solander en de gewone indigo m.
Calicifornie, adj. [Bot.] Kelkvormig.
Calicin, e, adj. [Bot.] Tot den kelk behoorend:
Méthode c-e, op den kelk gegronde plantenverdeeling, kelk - methode f. Plante c-, kelkplant f. Fleur
e- of calicée, kelkbloem f.
Calicinal, e, adj. [Bot.] Tot den kelk be/toorend, z. C ALIGIN . Epines c-es, kelkstekels nl. pl.
Calieinien, ne, adj. [Bot.] Naar een' kelk
gelijkende, kelkachtig: Enveloppe c -ne -, kelkachtig

hulsel n.

Caliciste, m. [Bot.] Aanhanger m. van de
kelkmethode (z. C ALICIN) .
Calicot of Calico, in. [Corn.] Katoendoek,
gedrukt katoen, colic o n. — (pop. et iron.) Reizend handelsbediende m.
Calicotier, m. Katoenfabrikant; handelaar m.
in gedrukte katoenen.
Calic^ile, m. [Bot.] Bijkelkje n. — Calienlé, e, adj. Een b)jkelkje hebbende.
Caliduc , in. [Tech.] Verwarmingsbuis f. ,
warmteleider in. (langs de -m uren bij de Ouden).
Caller, ni. [Mar.] Opzigter m. in 't ruim.
Caliette, f. [Bot.] Gele paddestoel ni. aan den
voet van den jeneverboom groeiende.
Califat, In. Kalifaat `n., waardigheid, septring van de eerste opvolgers van Muhanted.
Calife, m. Kalif, muhamedaansch geestelijk en
wereldpk vorst m.
Ca,lifoiirclhon (a), loc. adv. (fam.) Schrijlings,
een been, aan deze, het andere aan gene zijde, gelijk
een man, te paard zit. Etre a c- sur un button, op
een' stok rijden (zoo als kinderen doen). (fig.) Etr
e
a c- sur dc., iets meester zijn; iets ter harte nemen. -- Het woord wordt als subst m. gebézigd in
deze uitdrukking alleen: C' est son c-, dat is zijn
stokpaardje.
Calige, m. [H. n.] Vischbuis f. — Caliges, f.
pl. Schoeisel n. der oude romeinsche soldaten.
Callginenx , euse, adj. Donker , nevelig ,
duister; droefgeestig.
Caligo, m. [Chiir.] Vlek f. oh 't hoornvlies.
Caliniantl.e, f. [11. n.] Naara eener scholsoort f.
Calimbe, m. Scitaamtegordel m., eenig kleedingstuk der negers van Guiana.

(kalen, m. Chineesch metaalmengsel n. van tin

en lood.

Calm , e , adj. (fain.) Liefkozend , vle(jend ,
flikflooijend (vooral van kinderen gebézigd) Prendre un ton c-, des maniéres c-es, een' zoetsapi^igen toon, Ilikflooijende manieren aannemen. — Ook
als subst.: Faire le calm. la caline, den fleemer,

(l ik flooijer, de fleemster, flik flooister° spelen. — Som
een dom en lui mensch; ook een-(vjdsbetknh:
jluiper m.
Câliné, e, adj. (en part. passé van caliner)
Vertroeteld: Enfant c-.
Càliner, v. a, (fain.) Liefkozen; vertroetelen.
-- CALLNER, v, n. Zijnen tijd in ledigheid, werke'oosheid doorbrengen. SE C/tLINER, v. pr. Zijn geoak nerven, zorgeloos zin.
Calitierie, f. Fleeinerj, liefkozing f.: Elle dit
sela aver une c- gracieuse, zij zeide dat op een'
'iefebijk fleemenden toon.

Calingae, f . [Mar.] , z. v. a. CARLINGUE.

Calms, m. pl. [Pêche] Palen aan den ingang
les a fsluitingsnetten.
Caliorne, f. [Mar.] Gijn, jein f., gjjntouw n.,
`akel, topreep m. C- de mkt, ziljn. C- d'appareil,
ware jiju, om masten uit en in te zetten, schut
-ij}z,drln.
Caliorner, v. a. [Mar.] Lasten ophijschen.
Calippique, adj. [Chron.] Période c-, tidaak n. van 76 jaren, om de misrékening van den
naankr-ing te herstellen.
Calissoire, f. [Tech.], z. CLT1SSOIRE.
Calixeres, m. pl. [Bot.] Aspersie-planten f. pl.
Calla, m. [Bot.] Volksnaam van den nol„, in-

Colster m.

Calladion, z. CAL.tD1ON.
Callapatis, m. [Cons.] Indische katoenen stof f.
Calle, f. [Tech.] lice/tout Ir„ stuk hout, waarop
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een ander bewerkt wordend hout rust. — [Mar.)
Werktuig, Om schepen ter kalfatering uit het waIer te trekken. — CALLE of CHOUCALLE, f. [Bot.]
Slan.r;ekruid n., eene bramplant. C- des warais,
water- aron m.
('a.11ée (Cuirs de), m. Callee-leder n., barbarfjschc huiden f. pl.
('allentandre, f., z. CALMANDE.

("alleux , enise, adj. Eeltig, vereelt, hard. —
[Anat.] Corps e-, hersenbalk, eeltachtig gedeelte

der hersenen, dat beide hersenhelften naar beneden
verbindt.

(Valli, m. [Bot.] Melksaphoudende planten f. pl.
Calliblépharoi*, m. Wenkbraauw pomade f.
Ca.11icarpe , m. [Bot.] Struikgewas n., dat

naar Glen kruisboom zweemt.
Ca.iliete, m. [H. n.] De geharnastewentelaar m.,
een vischje in de beken van Zuid-Amerika.
Calligan, m. [Corn.] Oostindisch katoen n.
Calligon, m. [Bot.] Struikgewas n. net knoestige stennels.

(ralligraphe, m. Schoonschrijver, ..k a 11 1q r a a h in. ; a fschri^ver, die eene fraape hand
schrijft.

Calligraphie, f. Schoonschrijfkunst f., het
schorn.schrzjven. — Calligraplli y ue, adj. Wat

tot die kunst betrekking heeft, kat ligraphisch.
Calllllie, ( allilllus (pr. -muce) , m. [H. n.]

Kern f. van den adelaarsteen.

Callinlorphe, m. [H. n.] Schoonspinner m.,

een nachtvlinaer.

f alliontore , m. [H. n.] Soort van halsvin-

visch m.

Callionynne, m. [11. n.] Sp invisch, schelvisch(I..u.lvel., vlier,cnde draak. C- dragonneau , kleine
apinvisch, zeedraak m.

Callipédie, f. Kunst f. am schoone kinderen
te verwerken. — ('allipédiglue, adj. Wat tot
die gewaande kunst behoort.
f allipyge, adj. Met schoone billen (bijnaam
van Venus): Vénus c-.
Callitriebe, m.R. n.] Langstaartige groene
nap Dl. --- [ Bot.] Kleine wate?i)lant (morgeline
d'eau).
('allosité, f. Vereeltheid f., eelt, weer n., eelt

huid; — eeltach--achtined.orgfe
tirae wondrond m.; — knobbels m. pl•. aan planten
en. bladeren.
(''allots of Calots, m. pl. [Tech.] Ruwe
schalien f. pl. of leisteenen m. pl. -- DES CALLO TS,
m. pp1. of FIGURES à LA CALLOT , gravuren in den
koddi ,f/en st-ijl van Callot.
Calllmande, Callennandre, f. [Corn.] Kalmink, kalamink n., eerie wollen stof, aan de eene

zijde glad of reglanst.

Calnnant, e, adj. [Méd.] Bedarend, verzachtend, pijnstillend. Potion c-e. bedarend, neirzettend
Brankje. -- CALMANT, in. Pjjnstillend, bedarend,
verdoovend middel n. — (lig,) Le sommeil et l'es-

pérance sont les deux c-s que la nature accorde

a l'humanité.
Calmar of Cornet, m. [I1. n.] Zeekat f., ge-

--

CALORIFIQUE.

moedsrust aan] eerren vriend teruggeven. Le raai
bonheur est dans le c-, de ]'esprit et du coeur,

het ware geluk ligt in de kalmte, gelatenheid van
verstand en hart.
('alillé, e , adj.' (en part. passi van calmer'.
Bedaard, gestild, tot rust gebragt: Mer c-e; L'Eu-

rope c-e.

Calmer, v. a. Stillen, bedaren, doen bedaren, tot
stilstand, tot rust brengen: Neptune calma les Hots,
la tempête, Neptunus stilde de baren. den storm.(Ag.)Geruststeilen, nederzetten, bevredigen, bedaren.
de rust hergeven: C- la douleur, ]'irritation des espills, de droefheid stillen, de verbitterde gemoederen bevrédigen of tot rust brengen. La sagesse et
la vertu calment toutes les p assions, de wijsheid
en deugd brengen alle hartstogten tot zwijgen. -CALMER , V. n. [Mar.] Bedarena , bedaard, stil of
kalm worden: La nier calme, de zee bedaart; Le
vent commence à c -, de wind gaat liggen. — SE
CALMER, v. pr. Kalm, stil, bedaard worden, bedei
ren: Le vent se calmera bient.c t., de wing. zal wel
bedaren of gaan liggen. Calmez vous, stel ie-dra

gerust, bedaar.

('all»i, m. [Cow.] Gedrukt doek n. uit de sta-

ten van den Mogol.

Galmie, f. [Mar ] Slegje n. van zee of wind..
-I- (Galnar, v. n. [Mar.] Bedaren, gaan liggen
(van den wind) z . CALMER.
Calnlon e, Calmonck, m. [Cow.] Kalmuk,

haardoek, langharig doek n.

Calmus, m., z. CAL .ME.

Calobate, m. [H. n ] Langbeen m„ éen twee-

vleugelig insect; — Steltlooper m., een vogel van
't koekoekgeslacht.
Calobie of Calobe, m. Kiel m., overtrek n.,
morsjurk f., voermanskiel m.
('alomel of Calonlelae, m. [Chico.] (eig.

goed of fraai zwart) Kalonael, zoete kwik, zoutzuur eerste kwikoxyde, eene witte zelfstandigheid.
(Vele woordenboekschrvers, misle ^
' door de etymologie van 't woord, hebben het kalomel verkeerdeljk omschreven als erne zwartachtige stol,
een zwartachtig 9n engsel.
Calonterie, f. ] Bot.] Zékere plant f. naar
de amarant gelz; jkende.
Calommniateur, ni., -trice, f. Lasteraar.
eerroover, achterklapper m., lasteraarster, eerroofster, achterklapster f., lastertong, schendbrok m.
en f. — Ook als adj. gebézigd: Une langue c-trice,

eene lasterende tong. L'envieux est médisant et c-,
de nijdigaard is kwaad,sjprekend, en lasterend.
(%aloillitie, f. Laster m., lastertaal f., achter
eerroof m., eerrooverV, vai.sche beschuldi--klap,
gzng, klad f., lak m., ca l um n i e f.
(' alolllnié, e, adj. (en part. passé van calomnier) Belasterd: Homme c-., vertu c-e.
C alolnllier, v. a. Lasteren, belasteren, vaisch
beschuldigen , aantijgen, eerrooven. — Ook zonder
voorwerp gebezigd: Notre intention est de mentir et

de c-. —SE C &LOMMER , V. pr. Elkander belasteren.
Calonnllieusenlent, ode. Lasterlijk.

Calolnilieux, ease, adj. (alleen van zaken
meene inktworm, kalm.ar m., een kortpootig week- gebezigd) Lasíerend, lasterachtig, lasterlijk, eer
Ecrit c-, lasterschrift; Accusation c-euse,-rovend;
dier, dat in een' vleezigen zak een naar inkt gcl^;jleend sop heeft, dat de schilders onder den naam lasterljjke beschuldiging.
den
rug
eene
Calomlmniographe,
m. (woord van Voltaire)
vara s e p i a gebruiken , als ook op
witte, harde schaal, meestal wit balein of meer Lasterschr% ver, eerroovend schrijver m.
Calonniere, f. Klapbus f., kinderspeeltuig: z.
polijsten van édele me--schuimgetn,do
talen gebruikt wordt. — CALM AR of CALEMAR m. CAN0NN'IERE.
Calope, m. [H. n.] Voetkever m.
Schrj(koker m., schrijftuig n.; pennekoker m.
Calophylle, adj. [Bo
t. Schoon gebladerd.
Caline, adj. Kalm, stil , bedaard, onberoerd:
(lalolptère, adj. [li. n.] Schoon gevleu eld.
Mer, air c-, bedaarde, stille zee, lucht; Lieu c-,
de
Caloricité, f. [Pliv s.] 1'ermor?en. n. der leven
stille, van alle gedruisch verwijderde plaats. (fig.) Kalm, vreedzaam, rustig , niet door hevige ligchamen ona warmte te ontwikkelen , warmte
-kracht,loieI.
driften aangedaan: Esprit c-, bedaarde geest, rustig
Calorifère , arlj. [Phy s.] Warmtegeleidend :
gemoed; Conscience c-, gerust gewéten. Le malade
a eu une nuit c- , de zieke heeft een' rustigen Ap p arel! c-, warmtegeleidende toestel. — wannteleirler m. — Ook als subst. m. Warmtelei de e
nacht gehad.
('alme, m. [Mar.] Kalmte, stilte, wz.ndstilte f., warmteaanbrenger m. , grooíe kagchel , die door
buizen cie warmte in vele deeles van een gebouw
.bedaard we der n : Le c- est précurseur de la tem
de windstilte is de voorbode van storm. On-pëte, brengt: verwar?nlantp f.
Caloriflcatear, m. [Tech.] Nieuwre verwartrouve les c-s souvent enure les tropiques, men
treft tusschen de keerkringen vaak windstilten aan.. mingstoestel, ca l on f a c to r in.
Calorification . f. [Pl vs.j l Verwarming f.,
C- plat, volstrekte st ilte, dood stilte.-- (fig.) Gem.oedskalmte, rust, gerustheid, bedaardheid, vreedzaam z'erinorren am warmte voort te brengen en te oatwikkelen.
de
gerustzielerust f.: Le e- de la conscience,
-heid,
Calorifique, adj. Verwarmend, warmtevoortheid des gewétens. Parler, Agir aver c-. bedaard
spreken, handelen. Rendre le c- a un ami, de ge- brengend.
-

CA LORBIIL THE
Calorimétre, ni*. [Cllim., Phys.] Warrnterne-

ler, warintestofrrreter, calorimeter nl., een werk
om de soortgelijke (specifieke) warante der lir,--tuig
eharnen te onderzoeken (door Lavoisier en Laplace
Auitgevonden) .
Calorirnétrie , f. [Phys.] JVarmtemeting f.;
kunst om den calorimeter te gebruiken. — C'aloritnétriquie, adj. lVarmtemetend.
Caloriqude, in. [Plies.] II'arrntestof f., 't be-

rsinsel der u arinte; —calorielc, verwarmde lucht f.
ruls beweegkracht gebruikt, f.(in een onlangs door
).
Ericson uitclevoulen we;'ktu?r,
C-alosoirte, in. [14. n.] Geslacht van schildervleugelire insecten, goudkleurige »rachticever m.

,

Cabot, Calot3, z. CALLOTS. — CALOT, m.
hoed - , schako - bodem m.

Caloti.i, m., Calotine, f., z. CALOTTIN, CALOTTINE.

1

CAMARADERIE.

der indiaansehe volksstern nen, in dinerika, vr(les-

pijl) f. Donner, Présenter Ie c-, (lea, vrede, zoen

aanbieden. -- Naam van velerlei ,Jet gewas, waar
zulke pipers verwiar elipd worden.
-van
(alias, nl. (pr. lea-Iuce), z. CAL.

Calvaire, nn. Calvarie-burl!, ki'uis•heuvel in.,

flacon, dien risen, in katholijke landen geeft aan eiken
heuvel of berg, waarop een kruis is oprlei iqt en
naar welken risen in den vastentijd t(r bedevaart
gaat (naar den bell Calva,°io. of Golgotha, waar
Jezus Christus bekruist werd); — ook een altaar
voorstelt.
-stuk,clodenrihv
Catvarienne, I. Culrarie-non f., non der orde
van Onze-Lieve- Vrouw-van- Calea r-it.
,

Calvanier, nl. [Agri(.] 'Jaslegger m., die de

korenschoven in de schuur o»tast.
Calvii, m. [Bot.] Kalvijnbooin us.
Calville, Calleville, f. (pr. teal-vile) [Bot.]
Kalv ij n, kalviel, rappel in., soort van kantigen
^ appel met aardbézie-smaak.
Calvinien, ne, adj. Calvfjnsch, Calvinisek,

Calotte, .f. _bruinmutsje, kruinkapje n., kleine
platte muts, die doorgaans enkel den schedel bedekt
en meest Gloor geestelijken wordt bedrallen, priestermutsje, kalotje Ii., kalot f. — (fig.) Kardi- wat Calvijn betreft.
Calviuisiiie, ni. Calvinismus ni., de leer van
.^aalswaardi^rheid f.: Le papa a (lonné la c- à cat
dvèque, de paus heeft dien bisschop tot kardinaal den hervormer Calvin.
C''alviniste, m. en T. Calvinist n1. en f., belijverheven. .— (f g. pop. et trio.) Papendom, papen ^rebroed n. ; paap: Etre (lu panti cie la c-, tot het I der, belijderes van (le leer van Calvin — C ALVt1)apendom (de priesterschap) behooren. (fig.) Brevet I VISTE, wij. Wat (Ie leer van Calvin betreft, calvide Ia c-, Calottine, snaaksche hekelverzen, waarin j nistisch: Eglise c-, tere formeerde kerk.
('alvitie, f. (or. -cie) Kaalheid, kaallroofdiiqrnen de menschen belagcheljjk maakte. Régiment de
1a c-, Calottins, kapdragers, kalottisten in. pl., heid f. C- des paupières, het ontbreken, het uitder wenkbraauwen.
vallen
earrengezelschap n., eene soort van genootschap in
Calybé, nl., z. CALAIEY.
Frankrijk, in 't begin der 18óe eeuw, dat zich door
Calybite, in. en f. flatbewoner In., hut bewoonf,eestigen spot, later door zinnelooze zotheden vernaakte. I)onner à (lil. Ia c- of un brevet de c-, ster f., naara der zoogenoeinde heiligen, die in een
armoede hun leven in hutten gesleten-zarnheid
iemand voor een' gek verklaren. (fig. et farm.) La
e,- des vieux, de blaauwe hemelmuts f., de hemel m. hebben.
,

On ne trou c e pas son pareil sous la c- des vieux,

risen vindt onder de zon zijne we^rgd niet. —[Teals.]
Onrustdeksel n. von een h-orlofie, kalot f. ; —
plaatje n. aan het deljengevest; — metalen knoop
f. ; - bodem ni. van een' vrouwenhoed.-Leklding
---[Clsir.] Pekpleister f. o1n 't hoofdzeer te trekken.
— [Pharrn.] Medicijn-zakje n., weleer op 't hoofd
inlegdi tegen de hoofdpijn. — [Anat.] Bovendeel n.
(lei hersenpan. — (fani. Slag met de vlakke hand
op 't hoofd.

('alyeant of Calyeantlre, m. [Bot.] Specerij-

of nzeloenstruik, een zeer struikachtige heester snel
donkerbruine schors, eironde bladeren en franije
bloemen.
( 1 alyeanethèines. rn..pl. [Bot.] Iielkbloej ende
planten f. pl.
CCalyge, m., z. CALIGE.

Calyptre, f. [Bot.] Buikje n., dun, kapvormig
vliesje, stat het deksel [operculuin] bekleedt, waar
zaaddoos der bladmossen voorzien is ; —-med
kap f., punlig, hoedje, hulsel, deksel n. (ook coil%
geheeten.)
C alhtrée, f. [11. n.] lVeptussus-muts f., eerie
zeer fraaie eenschali1ezeeschelp. -- Calhtrites,
f. pl. Persteeningen van zulke schelpdieren, lcalyptrieten.
li+asn ague, f. [Mar.] Naam, door sommige zeelieden aan de vaste scheepskooijen gegeven.

Calotté, e, adj. (en part. passé van Galotter)
Met Bene kalot op 't hoofd: Abbé e-.
Galotter, v. a. (fain.) Klappen op 't hoofd,
muilperen geven; — iemand, Bene kalot opzetten. —
SE GALOTTER, V. pr. Elkander oorvegen, muilperen
toedienen.
t'alottier, n1., inure, f. halotmaker, kalotverIcooper m., - maakster, -verkoopster t.
.('aiiiagnoe of Camanioe, in. [Bot.] Groote
CCalottinn, Calotin, ni. Nar, kalottist m., z.
Ré inent de Ia c-, onder CALOTTE. — (pop. at maniok of broodwortel m. van Cayenne.
Caniaiea of QCainayeau, n1. Tweekleurige
Inc.) paap nl. (priester).
Calottine, CalotiLie, f ., z. onder CALOTTE. lrarn.ee (z. CAMEE). — [Point., Gray.] Eenkleurige
Calottiniser, V. a. In 't narrengezelschap op- schilderij of teekenintg f., z. GIUSAILLE, TONOGHROME. — (fig.) Een stuk, dat van 't begin tot liet
nemen, z. onder C? LOTTE.
einde in denzel fden stijl geschreven is.
Calottir► oeratie, f. Papenheerschappij f.
Cautail, ris. Bisschopsmanteltje (ook inozette
Caloyer, m., -ère, f. Griekse/ir monnik m.,
geheeten); kanunniksinanteltje n. Donner Ie e- is
'1rieksche lion f. van de orde van Sint-Basili-us.
un
prêtrre, een priester tot kanunnik ver/te/Ten. —
Zwarte
mergelsteen
in.
Call), m. [Minér ]
Calque, f.ivatrek, doortrek m., doorteeken.incj f., [1H. n.] Naara eenei schoorze prachtmees 1'.; —ook vair
losse onttrek eenex teekeninq O;1) een doorschijnend een' visch der Molukken. — [Bias.] Soort van loaf
dallier. — (fg.) Slaafsche navolging van een 'werk n. om de helmen en schilden der oude ridders.
Cainanioe, in., z. CAMAGNOC.
kunstwerk, nadping, k o p 2j f.
Canaarade, in. en f. J17ednezel, naakker, maat,
Calqueer, V. U. 1vatrekken, doorteelcenen, eenti
tee/caning in hare omtrekken door een ,geolied of schoolvriend, snedewerkinan, dienst- of wahenbroeder, spitsbroeder In., speelgenoot, kornuit, mede
doorschijnend papier (t'ransparant) nateekenen
kameraad nl. en f., gezellin, schoolrrien--cliensbor,
c a l q u e r e n;— tij uitbreiding: C- une lettre,
eeneis brief nabootsen, een fa c-s i mi 1 e van een' d-in. f. C- de lit, slaapkameraad; C- de voyage,
reiscezelli
z; C- de fortune, lotgenoot; Creisgezel,
naouwlceuri.q,
Navolgen,
slaafs
brief maken. — (fig.)
namaken: Cat auteur calque. mais ne erée pas, de malheur, deelgenoot in 't ongeluk, ent. N'ètre
niet eens zijn, niet op éénen. stoel
rlie schrijver acht na, copicert, maar schept niet point c-c, 1l niet
(geeft niets van, eiben vinding). — SE C:LLQUEIS, zitten. — Gemeenzaam woord ons iem-anfl velt reringen stand minzaamn aan te spreken: Mon c-,
V. pr. Nagetrokken, nagebootst worden,.
ourriez-voiis ns'enseigner Ie chemie qui nzène a
Calgiieron, m. [Tech.] Bovenlist f. van êen
. ? goede vriend, zoudt ye mij ook den weg naar
zijde-weefgetouw.
Calgaier, m. [Corn.] Indische atlas- of taf- R. kunneas zeggen? -- [M it.] Batteries par c-.
batterijen, welker stukken allen op 't zelfde punt
roost f.
Ei'alquin, m. [ 11. n.] Soort van Indische arend m. spelen.
Caiiiaraderie, f. Kameraadschap, mnakkerCalgiaoir, in. Calqueer' - stift f., stompe stift oei
schap n., Moede verstandhouding tusschen kasnecone teekeninq door te trekken.
Cal uianhé, nn. [loot.] In.diaansche, gele, bittere raden (in dien zin rt,eirzir^ ebnuikt); - elke aaneensluiting van nier? scr'serr,, door welke zij elkander
wortel; kolombo- wortel in.
ffaluifnet, m. Soort van gIroote, versierde ?gijp zoeken te steunen en te doen gelden, vaak ten na-
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deele van hen, die er niet toe behooren, c a m e r a-

perie f.

Caanrd, e, aclj. (très- fam.) Plat-, stompneuzig, kamais. Ook als subst.: Un c-. een platneus.
Une c-e, een stornpneusje n. — ( fig. et pop.) La
camarde, de verpersoonlijkte dood ni.
Caviare, f., z.

CAMARRE.

Caniarigne of Caniarine, f. [Bot.] Ruischbezie f., eerie koortswerende plant.
Canlarilta, f. (spaansclz, eiij. kamertje) Kabinet n., waarin de koninq van Spanje zijne gunstelingen gemeeozaana ontvangt; — engere geheime
(kabinets-) raad van eenes vorst, in zoo verre die
de wettige staatsmafjt en de volksregten tegenwerkt,
e am a r i 11 a f. ; elke club van hovelingen, die een'
schatielfijken invloed op de staatszaken en den wil
van den vorst uitoefen t. (In dezen zin is het woord
algemeen door de franschepublicisten aangenomen.)
Cainarre, Caniare, f. [Man.] Stékeligeneuspranger, neuspraam m.
Camarosis, f. [Chir.] Gewelfde schedelbreuk f.
Cainayeu, m., z. CAMAïEU.
1- Cansbage, m. Bieraccijns nl.; bierbrouwerij f.
Cantbayes , Canebaies , Cambages ,
Caanbahates , f. pl. [Corn.] Bengaalsche ka

pl.

-toen.

Cantbil, m. [Géol.] Soort van roode aarde f.

Cambiste, m. [Corn.] Wisselaar, handelaar in
wisselbrieven, e a ni b i s t in. (Men zegt nu liever

ageut de change.)
(`ambiurn, m. (pr. kam-bi-ome) Voedend sap n.

in de planten.

Caniboge, m., z. GUTTIER.
Cainbouis, ni. [Tech.] Door 't gebruik ver
wagensmeer n. Cette tache sent Ie c-, die-dikt

vlek riekt naar wagensmeer. — Cambouisé, e,
Wij. Door verdikt wagensmeer in zone beweging
belemmerd.
('anibrasiiie of Canmbracine , f. [Corn.]

Fijn egyptisch linnen n., naar kamerdoek gelijkende.
Cantbre, m., z. CAMBRURE.
Cainbre, e, adj. (en I)art.passé van cambrer)

Gekromd, boogvormig gebogen, krom getrokken:
Du Bois c-, krom ehogen, Krom getrokken hout:
— Une taille c -e, een ingebogen rugij n.

CAMINOLOGIE,

twee kleuren, dan heet hij c a in a ï e u. C- sur coquilles, schelp-kamee, nabootsing der onyx-kamee
op schelpen, meestal kamschelpen. C- faux, valse/te
lsamee, uit een zamenstel van gesmolten brandverw
vervaardigd. C- fin, fijne karnee, van oosterscha
ogaaten gemaakt. -- In 't algemeen heet men ramde
elken in, relief gesneden edelsteen.
Camelée, f. [Bot.] Dwergolij fboom m., een
altijd groene heester.
Ca&iiéléori, m. [It. n.] Kaméleon n., soort van
hagedis, waarvan men eveleer, zonder grond., geloófde, dat zij van de lucht leefde en de kleuren
(iannasm der dingen, in welker nabijheid zij ziek
bevond -- (fig ) Valse/s, dubbelhartig, veranderlijk
mensch, meester in het veinzen, wedrhaan m. —
Ook als adj. gebézigd: Peupie c-, veranderlijk
volk. — C- mineral, mineraal kameleon, bruinsteen kalk niet vuurbestendig loogzout. — [Astr.] Naaai
vara een zuidelijk sterrebeeld n. — [Bot.] Ongestengelde evenwortel nl., zékere plant.
Catneleonide, adj. [H. n.] Kameleon-vormig.
— Caméléonien, ne, adj. 141s de kaméleon. —
Cainéléoniens, m. pl. Hagedissen-geslacht, dat
den kaméleon tot type of grondvorm heeft. — Cainéléonigae, adj. Kleurwisselend; —valsch, ver anderljijk, wuft: Creature c-. kaméleontisch, dubbelharti, schepsel. — Cainéléontoïde, m. [Bot.]
1Veérsc ifjnplant f., plant, welker kleuren in 't
zonnelicht veranderen.
Caméléopard, m. [H. n.] Kameelpardel m.,
oude naam van de giraffe; — sterrebeeld n. bij de
noordpool.
Camélien, ne, adj. [H. n.] Als de kameel. —
CASIELIE:vs, m. pl. Kameelgeslacht n., kameeldierren n. pl. — Catnélifornie, adj. Iiameelvorrnig.
Caméline,f. [Bot.] Vlasdotter f., vliegenkruid n.
La c- cultivée, oliezaad n.
Camelot, m. [Corn.] Kamelot n., eerie stof,
oorspronkelijk van angora- haar' of kemelsgaren ver
comme le c-, it a pril-vardig.—(Po)I1est
son pli, hij is niet te veranderen, te verbéteren,
hij blijft bij 't oude. Mettre qn. au pli du c-, iemand
rraores leeren, hein tot onderwerping, gedweeheid
noodzaken.
,

Canielote, f., z. CAMELOTTE.

Cainelote, e, adj. (en part. passé van cametoter) Als kamelot bewerkt: Etolte c-e.
Cameloter, v. a. Ells kamelot bewerken; —
(éloulement) .
Caambrer, V. a. Krommen, buiC'en als eersen (fig.) slechte waar léveren.
Caenelotier, m., -ière , f. Kamelotverkooboog: II faut chauffer ce buis pour le c -, men moet
dit hout warm maken, om te krommen. C- un livre, 7per m., - koopster f. — Smokkelaar in., -ster f. —
de hoeken van den band eens backs een weinig bin- — CAMELOTIER rn. Soort van zeer gemeen papier n.
Canielotine, f. [Corn.] Stofl'e f., gewaterd als
nen2vaarts buir,:en. — SE CA MBRER, v. 7)r. Krom
trekken, gelijk sour-m•ig hout doet. Se c- en mar- kamelot.
Canielotte, f. [Corn.] Slechte waar f. — [Libr.]
chant, onder 't looien de borst vooruit zetten,
waardoor de ruggegraat inbuirjt. — ( fig.) I1 vaut Onbeduidend, slecht uitgevoerd boekslee, prulwerk n.
mieux se c- insensiblement que d'être force cie Librairie en c-, Boekwinkel m. van kindergoed,
roetpre par la violence, 't is beter ongemerkt te van schoolboeken. Imprinlerie de c-, smoutdrukbuiten (toe te reven), dan met geweld te moeten ke-rij f. — Reliures de (à la) c-, grof bewerkte, goed koope banden m. pl. — [Litt.] Slecht geschreven
breken (zwichten).
Cantbrésine, f. [Corn.] Kamerdoek, batist n., werk n.
Caméral, e, adj. Wat de waardigheid, rle
fijn linnen, van Kacmeril .
kleeding, de bediening van den kanseraar betreft,
Caiiibreur, ni. [Cordons.] Rondzetter, bui
leder voor schoenen, laarzen enz. -germ.vanht kameraal. — Sciences c-es, z. v. a. CAMtLRACainbrillonn, m. [Cordonn.] Hfelstuk n., stuk LISTIQUE.
Caméralistique, f. Wetenschap van 't finanleer van den hiel des diers.
tie-wezen, van 't beheer van 's lands inkomsten en
('ainbrioleur, n1. [Argot.] Kamerdief, kamer
-bestlr°i. van de vorstelijke domeisen, staatshuishoudkunde,
Camnbrique, f. adj. Wallische taal f., wal - karneralistiek, kameraal-wetenschap f.
Camerier, m. Pauselijke kamerheer, kamelische tonaal ni.
raar m.
Cannbrousse, f. Slechte dienstmaagd f.
Cainbrensent, m. [Tech.] Zachte boogvormige
k rosining f. — [Carr.] Instorting f. van aarde

Canmbrure , f. , Cantbre , m. Kromming,

welving, boogswijze buiging f.
Cambuse, f. [Mar.] Kombuis, bottelarij f. -Cawbusier, m. Bottelier m.
Caine, f. [EI. n.] Soort van schelpgewas n.
met eene dubbele schelp, kammossel f. Came tronquée, driehoeksschelp f., driehoeksdoublet n. —
[Tech.] cf ('aunne, Tand, kam m. van een
kamrad.
Cainéacle, f. [Bot.] Soort van wilde zwarte
peper f.
Cainecerisier, m. [Bot.] , z. CAMEl3ISIER.

Canaée, f, Barnee f., een in relief (verheven)
gesneden gesteente, uit lagen van onderscheiden
kleuren bestaande, welksverlh..evene figuur daardoor
eene andere kleur dan de grond heeft, en waartoe
de Ouden on y r e n. namen. 1ter ft de ,steen slechst

Canterière, f., z. CA11ERISTE.

Camérines, f. p1. [Min.] Linzensteenen, penningsteenen, kummelsteenen, vruchtsteenen m. pl.
('aniérisier of Camécerisier, m. [Bot.]
Tweebloernige kamper foelie f., met naar kleine kersen (cerises) gelijkende vruchten.
,Can.ériste of Camerière , f. Vorstelijke
kamerjuffer, ho fdasne f. (aan de italiaansche,
spaansche, portugésche hoven).
Canzerlingat, m. Waardigheid f. van kar dinaal- kamerling, de hoogste bediening van 't pauseljk hof.
Canierlinaue, m. Kamerling of kardinaal kamerling m., voorzitter dei' apostolische kamer.
Cauiinologie, f. [Phys.] Schoorsteenleer f.,
kennis of studie van de schoorsteenen, niet betrekking tot de beste en zuinigste middelen cm de ver-
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trekken te verwarmen. — Caminologiste , m. c-, landhuis n., buitenplaats f., landgoed, buiten n.
l}eoe fenaar, kenner m. dier leer.
Les moeurs, les habitudes de la c-, de zeden, geCamion, m. Lange, smalle, lage vrachtwagen m. bruiken van 't land, het landleven; Gentilhomme
op vier wielen, vooral ter vervoer van balen, kis ^Ie c-, z. CA :►IPAGN'AIRD. Habit de c-, buitenkleed n.,
vaten enz. gebézigd, boomwagen, lange wagen,-ten, kleed, dat men op zijn buitengoed draagt. Demeu-rolwagen , bierwagen (haquet) . -- Zeer kleine rer à la c-, op het land, buiten wonen; Airner la
speld f. — flarden pot in., waarin (le muurschilders vie de la c-, veel van 't landleven, buitenleven
het mnuurr;eel mengen. — Klein kaardebolletje n.
houden; Prendre lair de la c-, een buitenluchtje,
Cainiona;e, nl. Vervoer n. met boomwagens; landluchtje gaan scheppen; Aller it la c-, naar
vie vracht daarvoor.
buiten of naar het land gaan, de stad verlaten om
Caniioner, v. a. Met den boomwagen rijden,
oenigen tijd buiten door te brengen; Il est allé a sa
Cervo(^) •en.
c-, hij heeft zich naar zijn landgoed begeven. Faire
in.
BoomwagenCandioneur, Cainionneur,
one pantie de c-, een landpartijtje maken, zich in
trekker, vrachtrijder ni. met den boomwagen.
gezelschap voor een' korten tijd op 't land gaan
tandisa, f. Stuk linnen n., waarmede de ne vermaken. — (poét. et fig.) La c - éthérée, les c - s
naaktheid bedekken. -gerinvaGuh ^ Ie lair, de lucht; Les c-s humides, de zee. —
Camisade, f. [Mil.] Onverhoedsche aanval Cornédiens de c- (of ambulants), rondreizende
in
den
(les nachts of zeer vroeg
ochtend, nachtelijke tooneelspelers. — Lac- est belle, het veld, de veldewerval oh. (waarbij de aanvallers c a m i s e n 01 vruchten staan schoon, de oogst belooft veel —
he1n(len- over hunne kleederen plaggten te trekken, [Mil.] Veld n. (in tegenstelling met garnizoen);
als herke,iningsteeken in de duisternis).
veldtogt in., achtereenvolgende krjgsverrigtingen T.
Caneisard, m. Naam van (Ie gereformeerde pl., tijd, gedurende welken de legers te veld zijn,
bewoners der Cevennes, gedurende den opstand van campagne T. Les armées sopt en c-, de legers
I703-1706 , (omdat zij meest c a as is e s 01 over- staan te veld; [,es armdes vont entrer, se mettront
iten(len droegen).
bientot en c-, de legers zullen weldra in 't veld
Camisole, f. Borstrok, hemdrok m., overvest, rukken. Commencer, ouvrir la c-, den veldtogt bebuis, kamizool n. — C- de force of Gilet de force, ginnen, openen. La c- d'Italie, d'Espagne, de velddwangbuis n.
togt in Italië, in .Spanje. Pièces de c-, veldstukken n.
Caniite, Cainmite of Chamite, f. [H. n.] pl. Tenir la c-, Etre maitre de la c-, meester van
Versteende kammossel f.
't land zijn, het veld houden. Battre la c-, z. BAT(amine, f. [Tech.] Knop m. of handvatsel n. ThE, v. a. (fig.) Etre prompt. à se mettre en c-,
van den boom in smederijen.
spoedig driftig worden, gaauw op zjjn paardje zijn.
Canimite, f ., z. CAMTE.
Avoir 1'esprit en c-, zijne verbeelding wat te doen
Camoïard, Camoyard, m. [Com.] Stoffe f., geven, haar druk bézig houden. Aller en c-, voor
gemaakt van wild geitenhaar.
zijne zaken uit de stad gaan. Se mettre en c-, op
Carnornille , f. [Bot.] Kamille f., moeder kondschap uitgaan. Mettre des gens en c-, men— C- des champs, veldkamille, ossenoog n.;-kruidn. schen te werk stellen, in den arm nemen om in
C- romaine, roomsche kamille; C- puante, koe iets te slagen. (fain. et iron.) Faire une belle c-,
f. Eluile de c- (beter-dile,honstpabm zich om niets afsloven. — Dienstjaar te veld: Ce
Huile de cameline), vlasdotterolie f.
soldat a dix c-s, die soldaat telt tien campagne CaDnouicle, Cainouehe, m. [H. n.] Ge- jaren. — Bij uitbreiding ook: werkjaar, werksaihoornde palamedes-vogel of waterdrager m., struis- zoen n.: On a báti vette maison en deux c-s, men
hoen n., een moerasvogel in Zuid - dmerika.
heeft dat huis in twee werksaizoenen gebouwd. —
Camoullet, in. Dikke papierrook, welken men, [Mar.] Zeetogt m., reis T. C- de découvertes, ontdek
door een opgerold en aan het eene einde brandend
C- de croisière, kruistogt. C- d'instruc--kingsto;
papier, iemand moedwillig in den neus blaast. — (fig. tion, oefeningstogt. Faire une c- de rade, op de
et Jam.) Hoon, smaad m., vernédering f.: Ii a reele werkeloos blijven liggen. — [Jeu] Paroli de c-,
recu un vilain c-, hij is zeer beleedigd geworden. bedriegelijk paroli (vouw in eerie kaart, bij 't pha"Camourlot, m. [Tech ] Soort van hars n., rao- en basset-spel). Case de c-, veld, dat een trikrnastik m., vernis n.
trakspeler bezet, zonder dat hij er 't regt toe heeft.
Camp, m. Legerplaats f., kamp, kampement n.:
Campa;nole, ni. [H. n.] Kleine veldrat, aard
C- retranché, verschanst kamp; C- stable of perC- volant, vliegende aardmuis, eene soort-muisT.
manent, staande, vaste legerplaats; C- de passage, van vledermuis.
marsch- kamp; C- de manoeuvres, oefeningskamp
Cainpa noel, m., Campagnotile, f. [Bot.]
(in vredestijd). Asseoir, Dresser un c-, eene leger Naam van vele zwamsoorten.
neuslaan; Se retrancher dans un c-, zich-plats
Campan, m. [Géol.] Marmer n., dat vooral te
in eene legerplaats verschansen; Lever le c-, de Campan in de Pyrenean wordt gedolven.
legerplaats opbreken. — Kamp, de gelégerde (geCampanace, e, adj. [Bot.] Net klokjes2:orkampeerde) troepen, ook leger n. in 't algemeen: mige bloemen.
Le c- était tranquille, het kamp was rusting; Tout
Cainpanaire, adj. De klokken betreffend: Bale camp fut ala.rmé, geheel het kamp geraakte in ton of Schelle c-, klokkenmaat T.
alarm . C- volant, vliegend leger. Etre élevé dans
Campane, T. Kampaan f., versiersel van beeld
les c-s, in de legers, onder de wapenen groot geals klokvormige franje; boordsel n. (aan-houwerk
bragt zijn. (Prov. et fig.) L'alarme est au c-, ledekanthemels, aan koetsen, enz.), waaraan schelHolland is in nood, Leiden is in last. (fig. et fain.) letjes, kwastjes of klokjes van zijde hangen. —
litre en c- volant, altijd op reis of onderweg zijn, [Arch.] Vaas T. van 't korintisch kapiteel, in de
nergens eene blijvende plaats hebben. Prendre le gedaante van eerie omgekeerde klok of korf, omringd
c-, zijne biezen pakken, de plaatpoetsen. — Strijd met bloemen. — [Bot.] Soort van wilde ciarci-s f. —
kampplaats f., waarin weleer kampvech--perkn., [Tech.] Zeepziedersketel m.
ters hunne geschillen met de wapenen beslechtten:
Campanelle, Carpanette, T. [Bot.] WoudDemander le c-. den kamp verlangen, tot den narcis, klokbloem f., klokje n. ; — paarsche winde 1.
kampstrijd uitdagen; Donner le c-, den kamp ver
Campanien, ire, adj. Campanisch, uit Camuitdaging aannemen. Juge du C-,-len,d panië: Vases c-s, campanische vazen, verkeerdelijk
kampregter m.
ook etrurische vazen geheeten.
Campa;nard, e, adj. Het land of het veld
Canipanier, in. Naam der klokkenluiders in
bewonende: Un gentilhomme c-, (of de campagne) sommige streken.
een landedelman. — Landelijk, boersch; onbeschaafd,
Cainpaniflore. adj., z. v. a. CAMPANACE.
lomp: Air c-, boersch voorkomen; Manières c-s,
Campanifornie, adj. [Bot.] Klokvormig. —
onbeschaafde manieren. — Ook als subst. Un c-, Canipanifortnes of Cagnpanuilés, m. pl.
een landman, veldbewoner, boer, buitenman, huis - Planten met klokvormige bloemen.
man m.. ; Une c-e, eene veldbewoonster, boerin T.
Canepanile, m. Open klokketoren m.; klein,
— C'est un franc c-, 't is een ongelikte beer.
open torentje n.
Campagne, T. Veld, open veld, land, vlak
Canlpanille, T. [Bot.] , z. v. a. CAMPANULE.
land n., vlakte, landouw T. (in tegenstelling met bergCannpanini , in. [Minér.] Marmer n. van
en boschland); — land, platte-land, buiten (in tegen Carrara.
stad): Une grande, belle, riche, vaste-selingmtd
Caanpanefllacees , f. pl. [Bot.] Klokbloem
e-, een groot, schoon, rijk, uitgestrekt veld; En pleine
planten T. pl.
-achtige
(rase) campagne, in'tvrfje (vlakke) veld. Maison de
Campannlaire, a(lj. Klokbloemachtig.
-

,
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('ani p anale of r antelée, f. [Bot.] Klokje n.,
melkachtige genees- en mnoesplant met klokvormige
bloemen.
()ampanulé, e, adj., z. CANPA IFOR1iE.

Can ipanuiliflore, a(1j., z. V. a . CA3IPAN ACE .
Gambe,

m. Soort van gekeperd drogét n., dat

in Poitou gemaakt wordt.
Carnpe, e , adj. (en part. passé van camper)

Gelégerca, g e kamp e e r d: Armee c -, soldate c-s.-(Loc. far.) Etre bien c-, bien c- sur ses jaml.'es,

o; een' goeden, voet staan, in goeden toestand zijn.
(won.) Le voil a bien c-, nu zit hij mooi in de klem!
Camp^elie, in. [Bot.] Campeche-hout, blaauwhout, bloedhout n.
Canipement, m. [1 IiJ.] liet légeren, kamp d7 e n; lécjering, veldlégering, legerplaats f., kamp,
kampement; leger ; oefeningskamp n.; — troepenafdeeling f., die 't leger voorop gaat, om de leger
neer te slaan.
-plats
Camper, V. n. [Mil.] Légeren gelégerd of gekampecr,d z ijn., te veld liggen: C- a ia vue des ennemis, in 't Bezigt des vjjands de legerplaats opslaan, k a m p é r e n. (Loc. fig.) Nous n'avons fait
que c-danseet endroit , wij hebben ons op die plaats
maar kort opgehouden. (ie t homme campe, die
man heeft geene vaste woonplaats. — [Escr.] Zich
in postuur stellen (se mettre en garde) . — C AMI'EIt, V. a. Légeren, doen légeren, de legerplaats
7ieérslaan, kamp é r e n: Ii campa son infanterie
an centre, sa cavalerie sur les ailes, hij legerde
zijn voetvolk zn 't midden , zijne ruiterij op de
vleugels. (fig.) C- lá qn., iemand in den steek la-

ten. (fig. et rim.) C- un soufet It qn. , iemand

eene oorveeg geven. — SE CA MPER , v. r. Zich neerslaan; zich légeren; gelégerd zijn. (lig. et far.) Se
e- sans facon dans un fauteuil, op zij n gemak in
een' leuningstoel gaan zitten. Se c- leien sur les
jambes, Bene goede houding aannemen. — [Man.]
.Iaen stand aannemen om 't water te lozen.
Camperehe, in. [Tech.] Raamboom m. aan 't
getouw des tapfjtwevers.
Canaphine, L Mengsel n. van terpentijn en
spii'itus, dat in de lampen gebrand wordt.
Camphogène, nl. I Chim.] Camphogenium n.,
eene vloeibare, reukelooze koolwaterstof verbinding,
uit de overhaling van kamfer over watervrij phosphorzuur geboren.
-

('amphorata. f., z. CAMPHOROSME.
t:latuphorate, m. [Chim.] K'arnferzout. kam
zout ii. C- d'ammoitiaque , kamferzure-ferzu

ammoniak m.
é'aici p lloré, e, adj. [Bot.] Naar den kamfer-

boom geljkende.

Cainphorique, adj. [Chico.] Acide c-, kam

-ferzu.

Cainphoroïde,adj. [Bot.] Kamferboomvormig.
Cantphorosine, in.. ('auiphorata, Camphrée, f. [Bot.] kamferkruid n.

!'wallire, ni. [Cor.] Kamnfer, kampher f., wit,
brandbaar, vlagtig hars van ster ken reuk en smaak,
het voortbren g sel int. van den wortel des kam ferbooms in Indik, China en Japan. — (pop.) Brandewijn. M.
C ainplhré, e, adj. Gekanzferd: Eau de vie c-e,
kamferbrandewijn.

C' ammmplir ée, f., z. CAMPIi0ROSME.
Camnplirer, V. a. Kamferren, met kamfer bereiden ot doortrekken. — SE C AMPID E11 , v. pr. Ge1^ain ferd worden.
('amphrier, m. [Bot.] Kamferboom, laurierlaam ferboom in. [laurm camphora] . — (pop. et
trio.) Brandewijn-drinker, zuiper in.
('a.nipicole, adj. In 't veld levend.
-1- Q'a1ulrier, V. a. liet vee weiden,
Can11)irEe, f. Fijn ,einest hoentje n.

CANALIS1.

Canipyle, m. [Bot.] Cliinésche slangenstrik ni
Cantal, m. [Bos.] MMioluksche peper f.
Cainns, e, adj. Kort en plat, stomp (van den
neus), platneuzig. — Ook als subst. Un c-,^ Une c-,
een flatneus, platneusje. — (fig. et fain.) titre c-,
bien c-, gefopt, leeljk gefopt ofte leur gesteld zijn.
Rendre un homme e-, iemand verlegen, beschaamd
maken, heni den mond sloppen. — [ H. n.] Platneus nl., zekere visch; -- ook de genzeene dolfijn ni.
C aW11son, Caninssette, f. (verklw. van camus) Platneusje n. (van een meisje of vrouw spre-

kende).
Can, m. [Tech.] Smalste zijde f. van een stuk
hout: Mettre un bordage sur Ie can, eene plank
op haar' kant zetten. — z. ook KAN.
Canabaesette, f. [Corn.] Gestreepte halfzjden stof f. van Lyon. — C anabassier, m. Ver
-vardigem.n
stof.
Canabil, m. Geneeskrachtige aarde f.

Canacopole, m. Katechizeermeester m. der

zendelingen vji de Indianen.

Canadati, f. pl [Corn.] Digt gewalkte, witte
fransche beddedékens f. pl.
Canade, m. [H. n.] Canada-vogel m., een zeer
schoone amerikaansche vogel; — bok eene soort
van stekelvischje n.
.

Canadien, ne, adj.. Canadeesch..
Canafietole, Canaiistnle,.f. [Bot.], z. v. a.

CANEFICIER.

-I- Canaillarchie, f. Reg éring van 't gemeen,

van 't klompenvolkje, gepeupel-, janhagelregéring f.
Canaille, f. Gemeen volk n., volksheffe f., gepeu el., janhagel, f/raauw , schorremorrie, straatvol , straat9espuzs , . 'anrap-en-zfjn -maat, k ana Ij e n.; — teder onzedelijk, gemeen, slecht mensch
n.: Frequenter la c-, met gemeen,. verachtelijk volk
omgaan. S'appisyer de la c-. zijn' steun bij 't geringe volk zoeken. — (fam. et badin) Geraasmakende kinderen: Faites taire cette c- , laat neat
kleine tuig wat stil zijn.
Canal, m. Kanaal n., gegraven vaart, waterleiding, gracht, watering, kunst-rivier f., riool a.
C- de dérivation , afleidingskanaal. C- dirrigation,
besproeijingskanaal; C- de navigation, scheepvaart
C- de inoulin, molenvliet m. La viile est-kanl.
traversée de canaux, de stad is met grachten doorsneden. — (fig.) Middel n., tusschenkomst, bemn ddeling f., weg in.: Vous ne réussirez q ue par le
e- d' un favors, gij zult niet dan door de bemiddeling van een' gunsteling slagen; 11,.recoit toutes
mes lettres par le c- d'un ami, h# ontvangt al
mijne brieven door tusschenkomst van een' vriend.
— [Géogr. J Rivier-, stroombedding f., natuurlijke
loop eener rivier: La rivière mondde est rentrée
dans son e- (lit), de overstroomde rivier is weder
in hare bedding getreden. — Zeeengte, straat f.;
naauw n., tnz. de zeeFngte tusschen Frankrijk en
Engeland (la Manche). —[Tech ] Goot, pijp, buis f.,
koker, waterleider m. C-- de bols, de plomb, de
fer, de pièrre, houten, boden, ijzeren , steenera
waterbuis. — Looden hanggoot ter afvoering van
't regenwater; — groef aan den scheerboom of weversboom; — geul, groef f., . kanaal aan de sc achten of sokkels der zuilen, . aan.de kransl "sten enz.;
—laadstokgroef.f. aan de geweerlade; —[H.ydraul.]
C- déférent, uitloopje f: eener ^)=p. —áA hat.] C
alimenta.ire, srpijs anaal n., sp- Vs f.; - de l'urètre, pisbuis; G- auditif, gehoo ng m .; C- déféslag1
rent, zaadleider, zaadgang m.. artérieux,
aderbuis. f. — [Maréch.] Onderste kinnebaksholte f.
van het paard. — [Mar.] Faire e-, in zee steken
-

^
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(op de Aliddellandsche zee).

C- de guinderesse,

sleuf f. voor de stengenwindreep in de hieling van
de steng. C- de poulie, sleuf voor den strop van
een blok:. Canaux des anguillers;. vullinggaten n. pl.
Canaliciile, ni. (verklw. van canal) CHydraul.]
f.
C-ainpo, in. [Corn.] Seviliaansche wol
('anepoáiie, f. [Myth.] Pansfluit f., fluit van Kanaaltje n.; — [Tech.] Buisje, pjjpje, gootje n.;
—
etens-, drinkensbak'e n. voor de vogels. —[Bot.]
den god Pan.

(lamaapos, m. (latin) Schoolvacantie f., speel- Groefje n. op zekere bladeren.— Caiialieulé, e,
uur n. — ([anti.) llu<<ri(jd, m. van allerlei. werk: adj. G'.00toormig, pijp/mol; ge7rot fd.
Canalifornie, ad/. Buis-, pip-, kanaalvormig.
Trendre c-, den arbeid staken, rust of ontspanning
Canalisable, adj. Net een kanaal te voorzien;
nemen.
('anupote , m. [Conn.] Oostindische katoenen in een kanaal te veranderen, kanaliseerbaar.
Canalisation
, f. [Elydraul.] liet aanleggen
Ltc
van kanalen; het openen van. gemeenschapswegen.
i al-nipsis g ]n. [M1f&l.] , beter CO3"TfACTURE.
het bevaarbaar Snaken
van
kanalen;
middel
door
6'aiupiilaie , Ciantpuléla , f. [Bot.] Luisvan eene rivier, kanalisatie f.
li-,> id II.
Canalise, e, adj. (en part. passé van canali('amnpulote, f. [H. n.] ?.eerlak f.
l

-

-

CANALISER

CANDIDATURE.

ser) Met kanalen voorzien; tot kanaal gemaakt,
gekanaliseerd: Pays c-; Riviere c-.
Canalises, V. a. Fan kanalen voorzien, ka?alen aanlengen; eerie rivier bevaarbaar maken, in
een kanaal veranderen, k a n a l i s é r e n. — SE CANAL1SER, V. /fl. In kanaal veranderd worden.
t'analite, f. [H. n.] Pjpvormige versteening f.

achterklapper m. , wawelaarster , klapester f.
Cancan-danser ni., -danseres f.
("-ancel, Cha-iicel, in. (eig. eene door hek
afgesloten plaats) Dat gedeelte van het koor,-werk
hetwelk zich bevindt tusschen het groote altaar en
het koorhek. — Zegelkamer f. in de kanselarij.
Caneellaire, f. [H . n.] Ovale sche lpvisch m .

van een plantdier.

Canainelle, f. [Bot.] Suikerriet n.
Canang, in. ] Bot.] Soort van flerechenbocrtz m.
Canap , fl 1. [Rttfiin.] Schraag f. onder eerie

suikerpan.

Canapé, m. Lange, opgevulde leuningzetel m.,
rustbank f., rustbed n., kussenbank f., slaapstoel m.,

Ie a nap é f. -- [Y alf.] , z. V. a. CANAP. — [Cuts.]

Broodje met agurken, ansjovis, boter enz., — [Pout.]

Toenaarrm. der Doctrinairen (z. DOCTRINAIRE) onder

(Ie restauratie.

Cana1)sa, inn. [Anc. mil.] Knapzak, ransel m
11 a porté le c-, hij heeft als voetknecht gediend.
Canard, m.

Lend f.; mannetjes eend, waard m.

C- sauvage of de rivière, wilde eend, riviereend;
C- appelant, lokeend, kooieend; C- privé of domestique, tamme eend. (f g.) C- p^ivé, lokvogel m.,

ieanand, die het met bedriegers, valsche spelers, enz.,
eens is, orn anderen in de val te krijgen. (Loc.
fain.) Mouillé comme un c-, doornat. Ploeger
comme un c-, als eene eend duiken: zich aan 't
gevaar behendig onttrekken. — Donner des c-s à
qn., iemand knollen voor citroenen verkoopen. —
[H. n.] Waterhond m. (barpet). In dien -in ook
als adj. gebézigd: Un Chien c-. — Eendenetn., eende-

kooi f. — in brandewijn gedoopt suikerklontje n.
— CANARD, E, adj. [Vaar.] Vaisseau c-, schip n., dat
slecht voor de zee rijst, flat van voren te diep zinkt
en daardoor stampt, stampend schil) n. — [Coin.]
Bats C-, z. BoIS.
Canardea^i, m. [H. n.] Jonge eend f.
Canarder, v. n. [Mus.] Snateren, snetteren,
nit zekere blaasinstrumenten een' schellen, wanlui
toon halen; zulk een' toon bij 't zingen doen-d.en
I,:ooren. -- [Mar.] Stampen, dompen, den kop (van
't schip) te (liep in 't water steken. — CANABDER ,
V. a. [Niel.] Uit eene bedekte plaats, eene hinderlaag op den vijand vuren: Les soldats qui s'avenèrent dans les faut ourgs furent tués par les Paidtails, qui les canardaient des fenêtres, de solda-

ten, die in de voorsteden rukten , werden ne/. iqeIcgd door de inwoners, die uit de vensters op hen
,?uu rden. — SE CANARDER , v. pr. Elkander uit be(lekte plaatsen, uit schuilhoeken beschieten.
Caanarderie, f. [icon.] Eendenhof ni., een -

denbroeijerij of - fokkerij I.
Caiiardier, m. Eendenjager, kooiman in.

Caiiardière, f. [Clias.] Eendehooi,f. , ganze -.

roer n. -- [Mil.] , weleer z. v. a. MEURTRIERE, z. afd.

Canari, m.A[H. n.] Kanarievogel in. — Drinkglaasje of bakje n. voor de vogels. — [Bot.] Kana-

rie-boom m., een olie- en harsrijke boom op de Molukken, uit welks nootvorrnige vruchten men een
smakelijk amandelbrood, banggea geheeten, bereidt.
Canarie, f. Zekere voormalige dans m.
Canarin, in. [H.. n.] .Kanarie-musch f.
Canarine, f. [Bot.] Soort van klokje n.

1- CCancellaresgiie, (dj. J1 - at tot de kanse-

bij behoort. Lef tres c-s , groote cursief-letters,
kanselarp-letters I. 2)1. (in voormalige pauseljke
staatsstukken) .

Cancellariat, in. Kanselierschap n.
Cancellation , f. (eig.) Insluiting f. binnen
hek of traliewerk. — [Jeu] Tralievorrnfq teeleen
(X) , waarmede men een geschrift , eersen zin,
menen wissel enz. ten blfjke van ongeldigheid doorhaalt; -- geregtelijke vernietiging f. van een stuk.
Caneelle, f. [H:. n.] Kleine, roode zeekrabbe f.,
gelijkende naar eerie spinnekop.
Cauce11é, e, adj. (en part. passé van cancelIer) Doorgehaald , vernietigd: Acte c-. — [Bot
Tralievormig.
Canceller, v. a. [Prat.] Met schuinsche kruis
doorhalen ; vernietigen. — 1'ralievormig-stre])n
-uitsnijden.
Cancer , n. [Mid.] Kanker m. , kankergezwel,
kreeftgezwel n. — (fig.) Le vice est an c- qui
clévoi e lame, de ondeugd is een kanker, die de ziel
in- of wegvreet. — [Astr.] Kreeft m., vierde teeleen
des dierenriems. Tropique du c-, kreeftskeerkring in.
— [Cilir_] C- de Gallien, kreeftsverband n.
ti'ancéren x, ease, adj. [Mid.] Kankerachtig.
—Als subst.: Kankerlijder m., -lrlderes I.
Cancerien, ne , Cancéridlé , e , [H. n.]

Kreeftaardig, krabvormig.
Cancériforune, adj. [H. n.], z. v. a. CANCRIFOBME.
Cancerlin, m. [Bias.]

bladeren.

(fig.) Verachtelijke gierigaard m. — itla.n zonder
middelen, die noch goed noch kwaad kan doen.
Canerifornie, adj- [.li. n.] Wat de gedaante

van eersen kreeft heeft, kree ftv,rrrrrig.
Cauerinite, m. [Munér.] Kankrin'iet in., eerie
donkerblaauwe, glazige stof f. van schil feraehtig
weefsel.
Canerite, m. [.H. n.] Versteende zeekreeft in.
Cancrivrore, a' j. Krabbenetend.
Caneroïde, adj. [Mid.] Kankerachtig. — CAXCRO; DE , m. Kankerachtig gezwel n.
C anerologie, f.

Kreeftenkenner, kreeftenbeschrjver m.

Canerome, m. [1J. n ], z. SAvACOU.
Cancrohhage, adj. [H.. n.] Kreeftetend.
Candale , f. ]Veger.sch ortje n. (aan den Ser, mgal) . — Eau de c-, f. [Chins.] Reukwater in v(iii

brandewijn, kaneel, suiker en rozewater.
Candanle, m. [Cuffs.] Spits f. van brood, kaas ,

Canatopole, m., z. CANACOPOLE.
C^ an averte, f. Soort van korven m. pl. voor

mon, Barnaatjes n. 7r1.

f'ancaene , Caneamun., ni. (Irr. —moine)
( Bot.] (roeihars n. uit Brazilië en Afrika.
Cancan, 4 uanquan, in. (pop.) Geschreeuw,

leven, steraas n., ophef m., veel geschreeuw en weiiq wol; geklap n ,achterklap ln., praatjes n. hl.:
Faire un grand c- de qc., veel ophef van eene beu
maken. Croire aux c-s, praatjes gelooven.--zelíng
O,nbetanceli}ke dans nl.. nu 01) openbare bals in
frankrijk verboden. —F,endeneekinaak, - gesnater n.
Caneaner, v. n. (Trop.) Snappen, achte rklap,en, kwawlcpreken. — .!1"waken, snateren als eins-e
(cnrl. — Door den neus spreken. — Den cancan

(fasesen.

%aiieaiiias,m. [Coin.] Oostindische zijdesto/fef.

Cancanier, ill., 4ère, f. (/op.) Jl ou'elaar,

i'erhandeling over de kreef-

ten en krabben. — Canerolo igile , wat daartoe betrekking heeft. — t anerologiste, in.

vetten bouillon, enz.

olieflesschen.

Kroon f. van wijnruit-

C'aneerille , Caneetille, f. [Bot.] Boschlaurier m. (garoe des Bois)
Canche, f. [Bot.] Bies f.
Canere, m. [14. n.] Zeekreeft m.; krab f. —

Canasse, Cana,stre , in. [Coin.] Knaster,

canaster, kerftabak in., de beste soort van rooktabrrk; — het zakvormig, uit dierenhuiden vervaar cP:jde goed ter inpakking van koopwaren in Indië;
--- ook de tinnen kist f., waarin de thee uit China
aangevoerd wordt.
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Candelabre, m. Kroonkandelaar, kroonluchter , veelarmige kandelaar; kandelaber in. —
[Arch.], Zeer hooge vaas f. op kerkportalen enz.
Candelette, f. [filar.] Boegtouw n.; partuurlijn f., stoeptakel, zijtakel, kiptakel m. C-s d'artiCandeur, f. Goede ti-oust;, opregtieid, openhartigheid, ongeveinsdheid, rectschappeizheid, arceloosheid, zuiverheid f. van ziel.
Candi, e, adj. (en part. passé van candir) Regelmatig gekristalliseerd': Sucre c-, kandijsu•iker,

-- z. ook C A000. Fruit c-, in striker ingemaakte

vrucht f. — Ook alssubst.: C- Plane, witte kandij f.
Un c-, eeoe in suiker gekonfijte vrucht f. — CANPt m. Groot vaartuig n. opp de Seine.
Candidat, m. Kandidaat, ambtzoekrr,

ccanbtsbeooger, postbejar,fer, e(,ie naar een ambt of
eerie waardigheid staat; ook: wie sloor afgelegd
examenbevoegd is om naar eerie aanstelling als predikant te dingen.

Candidature, f. Kand irloatschap n.; 1s i7 n r1 i -

d a t u u r, hei staan, dingen naar een anilit of eeuw
waardigheid.
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Candide, adj. Opregt, openhartig, ongeveinsd,
regtschapen, argeloos; Homme c-, opregt mensch;
Procédé c-, rondborstige handelwijze. [H. n.] Zeleer fraai bont kapelletje.
5 Candidement, adv. Opregtelijk.
Candil, m. Bengaalsche clraanmaat, van 881
liters, wegende ongeveer 250 kiloos. — Dans in. der
bewoners van Candle; wijs f. van dien dans.
Candiotte, [Bot.] Ruige klaproos f.
Candir, v. a. [Rail.] C- du sucre, Suiker regetmatig doen kristalliséren. — C- Iles fruits, des
médicaments, vruchten, geneesmiddelen in suiker
konfijten Of inmaken. — SE, CANDID, C. pr. Kristall-iséren, Zn kristallen aanschieten (van suiker).
Les confitures trop cuites se candissent, de te lang
gekookte vruchten krijgen eene gekristalliseerde
horst; oversuikering f.
Candisation, f. Het maken van kandijsuiker;
ove-rgang tot kandij, of wel tot eerre glasachtige,
kristallijne oppervlakte.
Caudits, m. pl. [Corn.] Zoete dadelen m. pl.
van Valencia.
Cando of Caiidi, m. [Corn.] Lengtemaat in
Indië en vooral te Goa van 1312 meter.
Cane, f. [H. n.] Eend, wijfjeseend f. — (Loc. fig.)
Faire la c-, zich bloohartig betoonen, laf zijn, het
hart in de schoenen laten zinken. Marcher comme
une c-, als eene eend waggelen. (Prow.) Quand les
c-s vont au champ, la première va levant, als de
eenden naar het veld gaan, gaat de eerste vooruit
(gebéz i.gd van iemand, die met overmatige beleefdheld de hem aangeboden eer van vooruit te gaan
weigert; ook van hem, die iets bewijzen wil, dat
uit zich zelf zonneklaar is).
Canefas, m. [Corn.] Zeildoek n.; z. ook CA,

N'EVAS.
Canéfice of caiiéficier, nl. [Bot.] Cassieof quass-iebooni in. (cassier): — cassia f. (casse).

Canelade, Canelas, canelle, z. CNN—.
Canélo, m. [Bot.] Bittere, grijze schors f. uit

Chili.

Canepetière , Pétrace of Pétrose , f.
[H. n.] Kleine trapgans, dwergtrapgans f. (petite
outarde) aan de Middellandse/ir zee.
Canéphores, f. pl. [Antiq.] Korfdraagsters f.

Pl., meines, die bij zekere goden feesten te Athenen
de heilige voorwerpen in korfjes op 't hoofd droegen. — [Aren.] Soortgelijke vrouwengestalten f. pl.
als bouwsieraden. — C NEPHOIIES f. pl. Feesten ii.
pl. van Diana.
Canehin, nl. [Tech.] Opperhuid f. van lamsem geitenvellen, waarvan men vrouwenhandschoenwn maakt. dun en zacht schapen- of geitenleder n.
—{ Bot.] Binnenste bast m. van lindeboomen.
t', anegtiin , m. [Corn.] [Vit Indiaansch ka

-toen.

C-aneson of Canezou, m. Soort van ligt
vrauwenve st n. of Si) en c e r m. zonder mouwen,

kanesoe m.

Caret, nl. (verklw. van cane) [H. n.] Jonge

eend f., eendje n.

1 s Caueter, v. n. Gaan, waggelen, gelijk eene

--

eed.

Canetier, ière, adj. [H. n.] Wat de eend be-

treft.

CAI NE.

--

CANDIDE

Caneton, m. (verklw. van cane) [H. n.] Jonge
eend f., pijl of piel ni.
Casette, f. (verklw. van cane) [H. n.] Jonge
een i, wijfjeseend f. — Volksnaam van den winter- taling (sarcelle d'hiver). — Vochtmaat f., inz.
voor bier, in 't noorden van Frankrijk. — [Bias.]
Fend f. zonder pooien.
Canevas, m.. [Corn.] Kane fas n. , grof linnen
of katoenen weefsel met opliqgende strepen; geruit
doek n., ongebleekt, netvormig gewéven lijnwaad n.
met vierkante vakjes, inz. voor naaldtapijtwerk of
eiramien. [Mar.] Zeildoek n. — (fig.) Schets f. ,
eerste ontwerp van een opstel, van Bene teekening,
iz. — [ ]Vl us.] Onzamenhangende zangtekst m., ter
voorloopige aanduiding van de maat en den rhythmus der op de muzijk te maken woorden ; —
ook die woorden zelven. Ce nest qu' an c-, 't zijn
remar losse woorden, waarnaar de dichter zich in
't metrum van zijnen tekst moet régelen; Faire
on _c- sur an air, de woorden voor eene zangwijs
ontwerpen.
Canevassier, m., -ière, f. Kanefas-, stra?nienmeker of verkooper m., -ster f.

Canevette, f. [Mar.] Flesschenkistje n., kel-

derkist f. der officieren.

Cariezon, m., z. CAN SOU.

Canfe, I. [Bot.] Blaauw parelgras n.; riet

-halm.
Cangé, m. Dik rijstwater n., als voedsel voor
de gevangenen der inquisitie te Goa. --- z. ook
CANJA.

Cangette, f. [Corn.]

.Soort van dunne sergie f.,

die te Caen gemaakt wordt.
Can;rène, f., z. GANGRENE.

Cangae, f. Schandbord n., draagbare schandpaal in. of kaak f., welke den misdadiger in China
om den hals gedaan wordt.
Cani, adl. m. [Mar.] Vervuurd: Du Bois cani,
Vervuurd hout n. — [H. n.] Eendje n.
Laniard, m. [EI. n.] Soort van zeemeeuw f.
Canica, f. [Corn.] Wilde kaneel n. van Cuba.
Caniche, ni. en f. Waterhond m. (barbet).
Ook als adj.: UI chien c-, Une chienne c-.
Canichon, m. [H. n.] Pas uitgebroeide eenei f.;
— jonge waterhond m.
(Janicide, m. Hondenmoord ni.; — ontleding f.
van een' levenden hond. — [H. n.] Naam van den
wolfswortel (aconit), als doodelijk voor de honden.
a^ai► ienlaire, adj. Wat tot het tijdperk tusschen den op- en ondergang der hondsster te gelijk
met de zon (^1 Juhj tot, Bi Aug.) behoort. Jours
c-s, Hondsdagen; Chaleur c-, warste der honds(lagen.
C ai,ieule , f. [Astr.] Hondsster f.; — honds

ni. pl.

-daren

Canide, Canidos, Canidgoave of Caninde, m. [FE. n.] Naam van de blaauwe ara f.,

een langstaartige boompapegaai.
Canif, m. Pennenes n. — (Loc. prov.) Donner
un coup de c- dans Ie contrat, de huwelijkstrouw
sela enden.
Canificier, m., z. CANEFICIER.

Canin, e, adj. Den hond betreffende: Race c-e,
hondenras n. Dents c-es (of als subst. Des c-s),
hondstanden m. pl. Faim c-, hondshonger, geeuw
Muscle c- (of als subst. Le canin), oog -hongerm.
f. -- Ris c-, spottende,-tandsofh(iper
h opende lach m. — LES CANINES, f. p1., de lange,
scherpe snijtanden van sonnnige zoogdieren.

Carina, m. [H. n.] Bondsslang 1.
Caninde, nl., z. CANIVE.
Canins , m. pl. [H. n.] Dieren n. pl. van 't

hondenras.

C anirain, m., z. v. a. VOMIQUIER.
Canistre, m. Biezen of teener mand f., waar-

van men bij openba re feesten gebruik naakt.
Canitief,. Grijze of witte kleur f. des hoary.
Caniveau, in. [Mac.] In 't midden uitgeholde
steen m. tot afloop van 't water; gemetselde watera floop m.
Cauivet, m. [H. n.] Zeer schoone en grootti
arnerikaansche papegaai m. -- ^ Penneinesje n.
("aasja of Cangé, ni. [Mar.] Klein Nillvaartuig n. niet kromnone kiel.
Canj are of Cric, m. Oostindische dolk m.
Canna , f. [H. n.] Geit-antilope f. , kaapsch
elanddier n. met verdeelde klaauwen in, het zuiden
van Afrika. — CANNA, M. [Bot.] , z. v. a. IALISIER.
Cannabine, f. [Bot.] Verwersnetel f.— [E1. n.
Soort van vlasvink m. — Cannahinées, f. p..
Hennepplanten f. pl. — Cannabis, m. Weten
naam van den hennep (chanvre).
-schapelijk
Cannacore, nl. [Bot.] , z. v. a. RALISIER.
met
de
el
uitmeten
Het
Cannage, m. [Ciro.]
(canne).
Cannaie, f. Rietveld, rietbosch n.
Cannamelie, f., z, CAN AMELLE .
Carne, f. [Bot.] In 'talgemeen:plantmet regten,

geléden, hollen of sponziger stengel; riet, dekriet n.,
rietstok m., C- a sucre, suikerriet. C- odorante,
indisch welriekend riet. C- du Bengaie, spaansch
riet. — Rotting, wandelstok, stok m. C- de barnhou, bamboesrotting. C- à pomme dor, d'ivoire,
rotting met een' gouden, ivoren knop. Lever la csur qn., iemand met stokslagen dreigen. — [Tech.]
IJzeren roerstang f. der metaalgieters; — ketting
kettingstok m. der wevers; — blaaspijp f.-roedf.,
der fleschblazers. — C- à vent, windbus f.; erwten blazer m. — C- á parapluie, rotting parapluie f.
C- is ressort, glastang f. (om 't geblazen voorwerp

van de blaaspijp af te nemen). — C- gnomonique,

OANNEBERGE

-

werktuig n., dat de zonshoogte en daardoor het
uur van den dag aangeeft. — CANNE, f. Lengte
zuid -europésclie staten, meestal-mat,elf.in
ruime 2 meters lang. — C- pitoire, klapbus f., z.
CA 0NN1É11E.

C-annel>erge, f., of Co ussinet des inarais , p1. ( Bot.] Kanneberg f., soort van myrtenbezie (airelle) , eene moei°asgalant, waaraan eene
rondte bes groeit, die goed is om gegé ten te worden.
Cannélieier, m., z. CANEFIGIER.
Cannelacle, Canelacie, f. [Fauc.] Kaneel t }otr n., mengsel van kaneel, suiker en reigermerrg.
Marinelas , in. [Conf s.] Kaneelsuiker f., ka
U. pl.
-zelstoj
E'annelé, e, adj. (en part. passé van canneler)
Gegroefd, geribd: Colonne c-e; — [Bot.] , z. CANALICULE. — CANNELE, n1. [Conn.] Zekere zijdestof f.,
on geveer als taf of glos -(le- Tours revueven.
i'anneler, V. a. Groeven, ribben, cannelér e n, met groefjes of gootvormige uithollingen voor
Machine à c-, canneleermachine f. een werk --zien.
tuig der buksenmake ,rs om den loot) van 't geweer
te groeven. — Meeleer ook: kaneelkleurig verwen.
-- SE CANNELE_O, v. pr. Gegroefd worden, Friet

groeven bewerkt worden.
C aniietie of Capelle, f. [Bot.] Kaneel n.,
tweede schors ran den kaneelboom [laurus cinnamontcun] . Bkton de c-, C- en hátons, kaneelpijpje,

oijhimanreel n. Poudre de c-, C- en poudre, fejnz.gestooten kaneel, kaneelpoeder n. Esprit ; Haile de c-,
kaneelgeest m., kaneelolie f. — ( fig. et fain.) iVlettie
Olie chose en c-, iets brokkelen, in kleine stukjes
erehen. Mettre dn. en c-, iemand danig over clen
hekel halen. — [ Tech.] Groefje n. aan weêrszjjden
van den naaldenkop; — geland mes n. der spek/enna/eels; — groefzaag f. -- CANNELLE, CANNETTE of
CANETTE , f. Houten kraan f. (ter aftapping van
els vat).
Cannelle, e, adj. Kaneelkleurig.
Cannellier m. [Bot.] Kaneelboom m.
Caunelline, f. [Claim.] Kristalliseerbare stof f.
uit het kaneel.
C'annnel®ri, in. [Tech.] Geribde blikken vorm in.
asoor f skaasjes (bij suikerbakkers) .
Canxoelure, f. [Arch.] Gootsgew jjs groefje n.
07) zuilen, pilasters enz. — [ Chir.] Sleuf of groef f.
op onderscheiden instrumenten. — [Aiguill.] , z. v. a.
CANNELLE. — [ Bot.] Naam der groeven en ribben
op sommige stengels.
Cannequin, in., z. CANEQUIN.
Canner , V. a. et n. Met de canne (z. aid.)

meten.

('annetille , f. [Tech.] Kantielje, Cantille f. ,
gqedraairl oud of zilverdraad n., 't z ij echt of valse/i,
coo) borduurwerk, epaulet/en, enz., ook tot opstijvin g der sieraden aan vrouwen/sneden. — Dun- ver
koperdraad n. rondtorn de dikke vioolsnaren,-ri.lted
Canrnetiller, v. a. Met kantielje bewerken of
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(schot) bestand; á la portie du c-, onder bereik
ran 't kanon. — [Mar.] C-s de mer, scheepsgeschut.
C- aux sabords, tot losbranden gereed kanon; Cclémarré, teruggetrokken kanon om te laden. C-s
de Chasse of Coursiers, de voorste stukken of jagers; C-s de retraite , jagers achteruit. C- al-

)on.gé contre le hord, kanon, dat dwars tegen
boord staat. — dis verzamelwoord: al't geschut van
een leger, van° eerie vesting: Faire taire Ie c- de la
citadelle, het geschut der citadel tot zwijgen brengen; Se retiree sous Ie e- de la place, zich onder
bedekking van 't r!eschut der vesting terugtrekken;
On entend le c- des ennemis, n en hoort het vijandelijk geschut. Ne pas attendre Ie c-, de beschiet/op niet afwachten, zich overgeven vóór de beschieting een' aanvang neemt. -- Loop m. van een schiet
C- d'un fusil, d'un pistolet, geweer -, pis--oewr:
toolloop. — [Pèche] C- harpon, harpoenwerper m.,
een in 1833 uitgevonden werktuig voor de harpoeniers. — [Tech.] Naam van velerlei buizen of pij pen: sleutelpijp f.; slotstift f. (waarin de sleutelpijp gestoken wordt); — buis f. van eene spuit; —
hol mondstuk n. aan 't paardengebit; — wevers
bovendeel n.-spoelf.than;—broekpijf.
eener kous; — boden afvoerpijp f. voor het dak
voet lengte: --- schacht f. eenex-werk,van3to!
schrijfpen; pijp f, of cilinder m. om eene as of spil
in uurwerken; — boorijzer n. des° koperslagers;
plaat r., waarop het te boren stuk draagt. —[Man.]
Beene jp des paards tusschen knie en koot. -[Pharin.] Smalle en hooge artsen)jpot m. Soufre
en c-s, pijpzwavel f.
CANON m. Kanon, regel u1., rigtsnoer, kerkvoorschrift n., kerkel ke wet f. , beslissing der kath.
kerk in zaken van geloof; — Lijst f. der heilige
schriften, die bij de vaststelling der geloofsleer tot
rigtsnoer moeten dienen (c- des livres saints); —besluit n., uitspraak f. van een concilie (c- de concile);
— litanie f. der heiligen in de mis (e- de Ia messe);
tafel der rnisgebéden; — lijst der heiligen , die de
kath. kerk als zoodanig erkent. C- grégorien, gregoriaansche kánon, voorschrift betrekkelijk de eere-

dienst en inz. de mi-svi.ering. C- des Evangiles,
kdnon der evangeliën, eene soort van concordantie
door Eusebius van Cwsarea. C- pascal, lijst der
bewégelij ke feesten. — met komt als adj. voor in:
Droit c-, kanoniek refit, kerkregt n.; Docteur en
droit c-, leeraar in 't kanoniek regt; Corps du
droit c-, kerlrwetboek n . — [Litt.] C- des auteurs
classiques, lijst der merkwaardige prozaschrijvers
en dichters uit de schoone eeuwen van Grieken
jaar voor Jezus Christus door Aristo--land,Zo
phanes van Byzantium en Aristarchus gemaakt. —
1 PhiIol.] ifdeeling f. , hoofdstuk n.: St.-Hilaire a

clivisé son cominentaire de St. MIatthieu en 33 c-s;
St.-IIilarius heeft zijne verklaring van Mattheus in
33 afdeelingen gesplitst. — [Mus.] Kánon ni., doorloopende fuge f., kettingzang in., waarbij de eene
i)artfj na de andere invalt era, hetzelfde thema hooomwoelen.
Carnluette, f. Spaansch rietje, rottingje n.; — gee of lager zingt en bestendig herhaalt, waardoor
zulk een kanon zoo lang aangehouden kan worden,
weversspoelklosje n. — z. ook onder CANNELLE.
als men wil. — (Algèb.] Algerneene uitdrukking f.,
Cannevette, f, Kannetje ni.
Cannibale, m. Kannibaal in., naam der Ca- nu formule geheeten. — [Impr.] Dikste duitsche
riben of bewoners der Caribische eilanden (Kleine drukletter f., verdeeld in e- double, c- gros en e.int/lien) , (lie voor menscheneters te boek stonden; petit, dubbele, groote en kleine kánon. — [Jur.]
van deczr: wild, wreedaardig mensclr, inenschen- C- emphythéotiglue, jaarlijksche pacht f., jaar/ijleeter in.i Un coeur de c-, een stermen hart n ; Une sche erfcijns m. C- de rente, achterstallige rente f. pl.
Canonial, e, adj. Kanoniaal, wat de kanons
joie (le c-, erne oninenschelijke rreufjrle f.
(`anniiibalisinne, 1n. Kannibalism,us n., 't ye- gier kerk betreft, wat door eene kerkelijke wet gebra/Ic van ?ntensehen te eten,; -- (fly.) woestheid, sv/geld of bepaald -is. Heures c-es, uurgebeden n. pl.
wreedheid, kannibalen - woede f. — [ Pont.] Stelsel — Wat tot een' kanunnik of diens waardigheid
wreedheid in 't bestuur van eenes staat. -matige betrekking heeft: Maison c-e, domheerswoning f.
Cammnicat, ni. Dornlieerschap is kanunniksg ('anuiier, m. Rottingmaker; - — maker' van
plaats f. -- (fig.) Gemakkelijke host in., baantje n.
rnandewagens; — rietvlechtei ni.
t'anniiieité, t. Kerkwettigheid, kanoniciCanna te, f., Z. CANULE.
Canon, in. [Mil.] Kanon, stuk, grof geschut n., t ei t f.: C- des livres saints, echtheid f., gezag n.,
(premier
renfort), le se- geldigheid f. (Ier heilige schriften.
vu(ermond m. La culasse
Can1onique, adj. Kanoniek, kanónisch, naar
conti renfort, In volée, i'(ime d'un c-, de broek of
het bodemstuk, het tapstuk., het lange veld, de ziel Merkelijke wetten of voorschrif'tenr, regelmatig, tot
Fan een kanon; Les toutillons, les astragales, la ijIe kerk of liet kerkelijk gebruik behoorende. droit
lumiére, la mire, la houclie d'un canon, de tappen, C-. kitnoniek regt. Livres c-s , kononieke boeken,
de banden- of ringen, het zuidgat, rte vizierborrel, bijbelboeken, waaraan men een' hoogeren oorsprong
ale inon(1 of troth]) van, een kanon, C-s de cam- en ten volle geldende bewijskracht toekent. Peines
pagne, de siège, de rempart , velclrieschut, belége- i: -s, straffen, die de kerk volgens de kdnons kan
ringsqeschut, eealqesch.nt. Monter, charger, pointer, opleggen.— (fig. et fain.) Overeenkomstig de goede
firer un c-, een kanon monturen (op 't affuit leg- zeden , 't beschaafd gebruik : Parlez au moms
pen), laden, rig/en, afvuren. Un coup de c-, een d'tne manière Glui soit plus c-, spreek toch op
irononschot. 1 1'epreuve áu c- , tegen 't kanon wat welvoegelijker toon.
-
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Canonique'nent, adv. li:anonkk, herkwettelijk, voorschei f tmatig: Manage fait c- , naar de
kerkwetten voltrokken huwelijk n.
Canonisation, f. 1i:anonisatie, kanoniséring,
heili.gspreking f., plegtige verklaring van den paus,
dat iemand op den kanon geplaatst, onder de hei
opgenomen (welke verklaring door de b e a--ligens
t i f c a t i e wordt voorafgegaan). — Plegtigheid f.,
daarmede gepaard.
Canonisé, e, WIj. (en part. passé van canoniser) In den kánon der heiligen opgenomen, hei
verklaard.
-lig
Canoniser, v. a. In den kdnon der heiligen
opnemen, heiligspreken f., voor heilig verklaren. —
(lig. et farm.) Iemand hemelhoog verheffen, boven
(Le huizen prijzen. — SE CA ONMSE1I, v. pr. heilig
verklaard worden. — (fig. et fans.) Elkaar het
eoierrookvat toezwaaijen, bovenmate prijzen.
Canoniste, gin.l anonist in., geleerde, ervarene
in de kerkelijke wetten en rer_gten.
Canonnade, f. Beschieting f. met kanon, ka -

nonvuur, kanonnade f.
Canonnage, in.

zeeterm).
Canonné, e,

I^anonnierskunst f. (inz. als

adj. (en part. hearse van

canon-

ner) Beschoten, gekanonneerd: Citadelle c-e.
('anonner, v. a. Beschieten, kanonnéren. —
[Mar.] C- one voile, een zeil oprollen. — SE CAISoN'xER, V. C. Elkander beschieten.
Canoe aerie, ni. [Téch.] Kanongieterij, stuk;I.ieterij f.

Canonnier, m. [Mil.] Geschutsoldaat, kanon
[Mar.] konstopel m. Maitre c- konstapel--nier;—
m ajoor , opperkonstapel. C- pointeur , C- boutefeti_, kanornd°igter, kanonlosbrander in. — [Tech.]
Loopsnriecler, loopmaker in. — [11. n.] Bornbardeerkee,er in., z. BOMIBA1'.DIER m.

'anonnière , f. [Mil.] Schietgat n. — Open
tent, soldatentent f. — .Klapbus f. (een kinderspeeltuig, ook canoe pitoice gebeden). — Verlaat n. in
eerie sluisdeur; gat nn. ter waterlozing in dikke
muren. — [Mar.] .Kanonneerbrik, kanonneerboot f.
(In dezen zin ook als adj.: Chaloupe c-.) — [Arch.]
boute en c-, sclrietgatvorrnig gewelf n. — [B.ijout.]
C- dun étui, hals In. van een' koker..
C-anonniste, m. [Tech.] Kanongieter, stukgieter m.
Canope, ni. [H. n.] Canopé In , halfvleugelig
insect van Amerika; — boonvormige schelp f. —
(Aiitiq.) Kanoi us m., dikbuikige koel- of filtreer
neet hoofd en voeten, in 't oude Egypte. -krui
Canopi uni, In. (pr. ka-no-pore) [Pharr.]
Vlierschors f.
t y Canore', aclj. Welluidend, zoetklinkend.
Oiseaux c-s, zangvogels m. pl.
:

Canot, in. Kano f., indiaansch schuitje n., ge-

maakt van boomschors of van een' uitgeholden
boom ; — kleine sloep f. C- j aloux. sloep , die opp
zijde helt en ligt omslaat.
Canotier, m. Roeijer m. eener sloep — Liefhebber m. van schuitjevaren.
Canourge, f. [Coin.] Soort van fransche sergie f.
Canque, f. [Corn.] Ch.ineesch katoen n.
Canqueter, V. S. Kwaken, snateren (van
eenden).
Cansehy of Canesehy, in. [Bot.] Papierboom ni., boom in Japan, welks schors dient tot
papier.
Cantabile, a(lj. (ital.) Zingbaar, geschikt oen
gezongen te worden. — Ook als subst. 11 aime Ie
c-, hij houdt van gemakkelijke zangwijzen.

Cantabrnne, f. Flesch f. wijn, olie de boeren

in Zuid-J5rankr' k bij hun' arbeid 7nédenemen.
Cantal, in. [Econ.] Kaas f. van Auvergne, die
zeer geacht wordt.
(''antalabre, M. [ Arch.] , z. CHAMBRANLE.
Cantalite, f. [Slinéi•.] Geelachtig groene kwarts

(uit het Cantal-gebergte in 't-sten,cali.
Zuidoosten van F) ankrijk).

Cantaloup, nl. [Bot.] Kantaloep, knobbel- of

wratmeloenn m.

f. pl. [11ar.]
Klein sierlik infeleclr, kabinetwerk n. in de kamers
van een schip; — lichtpoorten f. pl. Kleine ronde
gaten n. pl., bij liet roer van een schip, om de hut
op den steven te verlichten.
Cantanettes of Cantanelles,

Cantar, In. [Conn.]
50 kiloos.
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Turksch centenaar U. Vol)

C antarei a , in. , Cantarelle , f. [Ft. ii.]

heiworm, meikever in. — Venijn n. uit de kwijt
van een var ken, (lat de watervrees heeft.

Cantate, f. [Mus., Poes.] Cantate f., zanr;ge-

(licht n., een op ))iuzrjk e,ebragt verheven dichtstick,
bestaande uit ariaas, recitatieven, koren en koralen,
inz. tot kerkgebruik bestemd.
C^antatetle , (antatille, f. (verklw. van
cantate) .Kleine cantate f.
Cantatrice , f. Zangeres, inz. beroemde zan-

geres f.

Canter, v. a. [Tech.] Op zijn' kant zetten.

Canthare, Cantharus;, m. (pr. han-tartice) [Antiq.] Groot drinkvat n., kan, bokaal f. —

[Cathl.] Miskannetje n.

Cantharide , f. [EI. n.] Spaansche vlieg (ook

als a(lj. 1%louche c-), een kever, welke, gedroogd en
tot poeder gemaakt, dint tot liet vervaardigen van
eens zeer sterke trekpleister, z. yESiC.&TOIPE. -[Phannrn.] Einpiátre de c-, spaansche- vliegpleister f.
— Ook regenboogkleurige tol m. , eerie schelp van
ochitterende schoonheid.

('antharidien, pie, adj. [11. n.] Naar eene
s )arinsch.e vli1f1 lleljkev(le.— Cantharidiens, ln.
Ijl., z. v. a. c^xrii RIDIES.
Cantiharidies, i. pl. [H. n.] Spaansche-vliegvormige kevers m. pl.
CCantharidlinee, f. [Chins.] Bijzondere scherpe
zelfstandigheid f., die azen uit de spaansche vliegen
bereidt.

('antihène, Cantihère, m. [U. n.] Ruigoog,

bruine brasem m., met 16 goudglanzi ge overlang- -

sche st^ehe;z.

Caanthrope, Canti,rops, Canthus, in. (pr.

loan-lace) [ .nat.] Ooghoela m.

-j 5 Cantit)ai, in. [Chary.] Stuk hout n. vol
1e/oven , spleten. en andere gebreken..
5 ('aeetii,aie, m. [Cllarp.] Stuk hout,dat maan°

eersen wankant heeft.

Cantilène, f. [blus.] Zacht, (troe f jeesti.g tied n.
Cantitnaron

of

Canthnoron, ook Cacti..

niaran, in. [ lar.] Vlot n. der negers in Guiana;

— driekoekig vlot, in Oost-Indië voor de vischvangst gebruikt.
('aniline, f. Bier- of wijnhuis n. in vestingen;
tapperij f. in werk- en verbeterhuizen, c an t i n e f.
— Reiskelder ni., likeurkeldertje, reiskoffertje n,
voor flesschcn.
Cantinier, in., -ière, f. Cantine-waard m.,
-waardin f.; — rnarketenter ni., -tentster f.
S Cantionnaire, m. Lofzangenboek n.
Cantique , m. Lofgezang , loflied , kerklied,
ké °kgezang n. Le e- des c-, het hooglied van Salomo.

C- spirituel, geestelijk, godsdienstig lied, n. Livre
de cri, gezangboek n., bij (le Protestanten; verzaineling t. van evangelische kerkgezangen.
Cantoiieane, rn. en f. Overdreven zanglief
nl., -hebster f. — Ook als adj.: zangziek. -hebr
Cantoinanie, f. Zangzucht f. , overdreven
liefde voor den zang. .

('aalton, m.. Landstreek f., oord n., kreits m.,
gebied van zekere uitgestrektheid; — onderdeel van
een arrondissement in Nederland, JJelgie, hankrijk, kanton n.; — in Zwitserland de naam van
elken der 22 staten, waaruit thans het zwitsersch
eedgenootschap is zarnengesteld: Les c-s suisses, de
zwitsersche kantons. — Naam van de afdeelinge-n
(Ier wegen. in Frankrijk, waarvan het onderhoud
aan cantonnierrs (z. aid.) is opgedragen. — [Bias.]
Kwartier n. in eert wapenschild, kleiner dan 't gewone Iswariier; ook de naam der deelgin, waar/nn
een schild door de verschillende stukken verdeeld
is: II porte dor au c- d'azur, hij voert eene
blaauwe ruit in een goud veld.
Cantonade, f. [T11éát.] Hoek n. van een toonee, ruimte f. achter rte coulissen. Par/er (l la c-,
speelren met iemand, die van de aanschouwers niet
gezien wordt.
Cautonal, e, aclj. Tot het kanton behoorend:

Alfaire c-es, kantons-zaken f. pl.
('antonnné, e, a(I1. (en part. passé van canloaner) Gekantonneerd : Troupes c-es.— [Arch-]

Op de hoeken met pilasters, zuilen, enz. versierd:

Bhtiinent c-. — [Bias.] Vergezeld, versierd: Une
croix c-e de quatre étuiles, een kruis vergezeld van
vier sterren.
Cantonnement, m. [Mia.] Inléger-ing f. , veer

deelmg van 't krijgsvolk in o nderscheiden plaatseer,

CANTONNER

k a n t o n né r i n g, het kantonnéren;-- toestand m.,
der dus in gelégerde troepen, lc a n t o n n e m e n t n.
[ Agric.] Stuk n. grands, dat men voor 't zieke
vee bestemt.
Pantonner, V. a. [Mil.] De troepen in ver
dorpen en steden verdeeles-scheidnbjgl
en aldaar inlégeren, om te gemakkelijker haar onderhoud te vinden vóór 't openen, van een' veldtogt
or bij 't naderen van. den winter, inlégeren, inkivartieren , k a n t o n n é r e n, de kantons-kwartieren
;toen betrekken. — [Arch.] De hoeken van een gebouw niet zuilen, pilasters, hoeksteenen, enz. ver
[Plas.] Dei hoeken van 't schild met de-siern.—
vereischte stukken bezetten of versieren.— [Agric.]
Ziek vee in een afgezonderd veld plaatsen. — cn.NTONNER, v. n. [Al il.] Gekantonneerd , ingelégerd
liggen. — sn CANTONNER, V. V. In 't kantonnement
gaan; — de wijk naar een kanton nemen; — zich
zanientrekken, zich verschansen (van een klein getal
tegen velen) : Les bourgeois se cantonnè rent contre
les troupes, de burgers trokken zich bijeen en verschansten, zich, tegen cle troepen..

Cantonnier, m. Straatwerker m., naam der
aangestelde onderhouders en herstellers der fransche straatwvegen, die elk ongeveer 4,800 meters
weg in orde moeten houden en ook, bij voorkomnende
oelegenlaeid, den reizigers hulp moeten verleenen.
lilen telt er 1?- tot 130410
t'.antonniere, f. Beddestijlbekleeding f.; staticgordfjn f. aan vensterrainen. — Iliac.] Schearkel rn.
von den penterha.ak: dik eind kabeltouw n. -- cA- TOINNIkrmES f. pl. [Impr.] IJzeren scheersen f. pl. aan
de hoeken der perskar, ter vastlegcjing van den
norm. — Hoekbanden in. pl. aan koffers en dgl.
Cantre, f. [Tech.] Bolregister li., kanter m.
(van den zijdewee, fstoel) . — .edelplank f.

Canule , f. [Chir.] K a n u 1, bolpijp f.. pijpje
of buisje n. tot verschillende einden; spuitpijpje n.
Cannlette, f., z. PAc IE.
Lanus, Canude, ni. [H. n.] Stekelvischje n.
Canat, m. [fl:. n.] Kanoetvogel in., graauwe
leeuweriken -sni]) f. (maul,èche), een noordscha
strandlooper. — [Bot.] Eene druivensoort f. —
Volksnaarn der' zijdewevers
Lyon.
Canzonette, f. Liedje, volksdeuntje n.
Caouanne of C'alhouanile, t. [11. n.] Dik
zeeschildpad f.
-schalige
Caoutehine, f. [Chico.] Eene uit het caoutchouc verkregene kristalliseerbare zelfstandigheid f.
B'aoutelloue, m. [Bot.] Elastieke gors, gooi-

elastiek f., veêrkrachtirge gone of hars, Bene bizon
plantenstof uit het sap van verschillende zuid -der
indische boonzen.
-ameriknsch
4- Caoutchonter, v. a. Met gore- elastiek
toaterd igt naken, overtrekken.
Cap, in. Oud woord, dat hoofd beteekende, tot
wortelwoord in eerie menigte woorden dient en nog
voorkomt in sonnnige zegswijzen: De pied en cap,
van kop top teen, van 't hoofd tot de voeten. ParIer cap a cap h qn. (bijna in onbruik) , iemand
onder vier' oogen spreken. Cap de Dious (gasconsch
vloekwoord) , z. v. a CADEDIS . Avoir cap et queue,
nog in zijn geheel zijn (van een stuk laken, linnen
csmz.) — Hoofdman in. eenei ploeg havenwerkers,
ook der galeislaven in ease Haven.— [Man.] Cap de
more (of Clieval cap de more) nzoorenkop in. —
[H. n.] Cap-more, de gele weversvogel ni. [oriolus
textor] van den Senegal. Cap naoir, zwartkop, vogel
giet zwarten kop. — CAP, n1. [Géogr., Mar.] Kaap;
voorgebergte, in zee vooruitstekende landpunt f.,
Le cap dew Bonne-Espérance, de kaap de Goede Hoop. Doubler on cap, eerre kaap omzeilen. —
[Mar.] Neus, boeg, snavel m . van een schip, met
betrekking tot de rigting onder 't varen: Avoir le
cap à terne, au nord, den boeg landwaarts, noordwaarts hebben; Pol ter Ie cap ii terne, an large,
landwaarts, zeewaarts aanhouden; Porter le cap
sur l'ennemi, regt op den vijand aanhouden; Avoir
Ie cap an vent, it la slaree, met den boeg tegen
den wind, tegen den vloedli gen; Etre cap par cap
tegen mnalka.nder inliggen. Virer cap par cap, tegen malkander' inwenden. Cap de mouton, juffer,
schijf f., doodshoofd n. Cap de mouton ferré, beslagen juffer. Cap de mouton it croe, juffer met
ijzer beslag en haak. Cap de mouton de martinet,
geitouwschif. Cap de compact, diameter op den bo(lem der kompasdoos. On est Ie cap? hoe ligt het aan?
t)apable, adj. Geschikt ors te bevatten of te
.

-
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omvatten: Salle c- cie contenir mille perronnes,
zaal voor duizend menschen ; Vase c- de tenir
vingt pirates, pot van twintig pinten. In dezen eig.
zin werd het woord weleer zonder tenir of contenir
gebézigd.) — [G(orn.] Segment c- d'un angle, cirkel segment, waarin een zekere hoek kan beschreven
worden. — Vatbaar, bekwaams, geschikt, bevoegd,
in staat, de vereischte hoedanigheden hebbende (zoo
van zaken als van personen): Homtne c-, bekwaam,
verstandig, gaauw, vlug, ook geleerd man. C- de
gouverner, bekwaam om te regéren. C- d'amitié,
vatbaar voor vriendschap. Il est c- de tout, hij
is tot alles in staat, hij is van zessen klaar, van
alle markten te huis; (doorgaans echter heeft het
een' kwaden zin en beteekent:) hij is tot (Ie grootste
boosheden, buitensporigheden, in staat. II n'était pas
encore e- d'exercer cette charge, hij had de vereischte jaren smog niet om dien post te bekleeden.
[Prat.] Après 23 ass accomplis on est c- d'aliéner,
wie volle , 3 jaar bereikt heeft, is wettelijk bevoegd
tot vervreemding of overdragt van goederen. —
(Loc. fam.) Avoir lair c-, een waanw(s voorkoinen hebben. Ook als subst. gebézigd in: Faire le c-,
hoog opgeven van zijne eigene bekwaamheid.
S ('apaWeniennt , adv. (woord van Iad. de
Sévigné) Pekwanzelijk, geschikt, kunstig.
CCapaeité , 1. Hitst van 't geen een hol ligchaam kan bevatten, ruimte, inhoudsgrootte f.: La
c- du cerv eau, de l'estonmac, de la poitrine, du basentre, de ruimte, holte I. der hersenen, der maag,
Fel' borst, des onderbuiks; La c- d' on vaisseau, d'un
litre, het ladingsvermogen n. of last nl.van een schip ,
de inhoud vaji eerie kan. h'Iesures de c-, inlwudsmaten. — Vatbaarheid f., begrip ii .; geschiktheid,
bevoegdheid, bruikbaarheid, bekwaamheid, kunde,
leundigheid, ervarenheid, f., talent n., geleerdheid f.:
Cela passe ma c-, dat gaat mliii begrip te boven.
Avoir beaucoup, peu de c-, veel, weinig bekwaamheid, talent bezitten. It nnanque de e- pour cette
place, 't ontbreekt hein aan geschikt/mei!.. voor dien
post. — [Prat.] Wettelijke bevoegdheid: La majorité donne la c- de contracter, de ineerderjarigheid geeft de bevoegdheid tot het aangaan van contracten. — -I-- C- électorale, bevoegdheid om gekozen te worden, kiesbevoegdheid f. Appeler touter
les c-, al de kiesrleregtigden oproepen. — [Phys.j
C- 11001' le calorique, vatbaarheid voor de warmtestof, bijzondere neiging eens ligchaams om meer
of minder warndeslo f in zich op te nemen. —
[Chim.]C- de saturation d'un acide, verzacl,igingsvermogen n. van een zuur.
('apade, ni. Naam der zwarte gesnedenen bij de
looren. — CAPADE, f. Vigoi;ne-wol f. — [Charp.j
P iltstuk n.: Un chapeau est composé de quatre
c-s, een hoed bestaat wit vier viltstukken of vakken.
Napage, m ., z. CAPITATION.
Caparacon, m. Paardedek, dekkleed n., scha brak f.
Caparagonner, v. a. C- un cheval, eenpaard
net dek opleggen.
Cape, f. Kapmantel m.; z. CnPRE.
C' ape , f. Kap f. , kaper , hoo fdslu er m. van
vrouwen. (Prov.) Rite sous c-, in z jne vuist lagdien. Vendre sous e- of sous Ie manteau, heinselijk, onder de hand verkoopes. N'avoir que la cet l'épée, .weinig hebben, armra, maar van goede
afkomst zgn. Cola na que la c- et l'épée, dat ,heeft
niet veel inwendige waarde, beteekent niet veel.
— [Mar.] Bijlegger in., schooverzeil n., groot zeil
van een schip. Mettre 3 la c-, alleen met hetschooverzeil varen, bijleggen, drijven. Etre it la cape
sous la grande voile, voor het groot zeil bijleggen.
Etre à la cape „ sec. Voor top en takel bijleggen.
— [Fort.] Kap f. van een' steenera beer.
C apède, f., z. CAPIDE.
trapeer of tyapéier, v. n. [Mal.] .liet één
zeil b(jleggen (gebruikelijker is Mettre it la cape,
z. CAPE.) Le vaisseau (:apée Bien , het schil) legt
wel bij.
Capeiroil, m. [Pèehe] , z. SAY.
Capelage , m. [Mar.] Het aanle 'genz van 't
,

want.

;

(alpelaii, m. Oud woord voor' chapelain, ka
priester in., nog in 't zuiden van Frankrijk-pelan,
in gebruik. — [H. n.] Kaplaan m. , schelvi.schvorrnig vischje, dat als aas tot het vangen der stok visschen dient. — Zieke zij^.lewos ns m.
Capelanier, nn. [Pèche] Kaplaanvisscher m.
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Capelé, e, adj. (en part. passé van capeler):

[Vaar.] .Rune c-e, aangeslagen mars; Chouquet c-,
aangeslagen ezelshoofd ; Barre c-e , aangeslagen
zaling.
Capeler, v. a. [Mar.] Het want aanleggen,
aanslaan: C- les Nunes, le chouquet, les barres,
,te marsen , het ezelshoofd, de zalingen aanslaan.
Capelet, m. [Vétér.] Kniegezwel n. van een
paward, steengal f. (ook passe- campagne ge/weten).
--- [Bot.] h en der namen van de kaneelnagelbloem f.
(cantille giroflée).

Capelin, in. [H. n.] , z. v. a. CAPELAN.
Capeline , f. Groote strooiwed, als bescherming tegen (le zonnestralen, zonaehoe,l ril. -- [Ant.
Bnil.] IJzeren helm m. der voetknechten. — [Chic.]
rloo fdzwachlel m. , hoofdkap f. , zonnehoed m.
muts f. van Hippokrates, zeker verband.
Capelnche, f., z. v. a. CA PUCHON.
Capendii of Court-pendi, m. [Bot.] Soort

CAPITAL.

en minneliedjes, ten getale van 23, elk met eene der
letters van 't alphabet beginnende (ook alphabet de
ci.ansons ceheeten).
Capiole, m. [Mar.] Levantsch woord voor steven m.: C- de proue, voorsteven; C- de poupe,
achtersteven; Distance de c- à c-, lengte van 't
schip over steven.
Capion, m. Maniokspijs f.
Capiseol, ni. Deken in. van een geestelijk ka-

pittel in Provence en in Languedoc (eertijds).
Q'apistrate, ns. [1i. n.] Eekhorentje n. in Carolina; — soort van druif f. — CAPIS'TRATE, trrlj.
Het een' halster of nnuilbancl geteekend (van dieren wier vlekken aan den kop ;daarmede eenige
overeenkomst hebben) Men zegt liever bridé.
,

Capistration, f., z. PHImosis.

kleine stormvogel ni. (damier).

Capistre , in. [Chic.] Halster of hal fier os.,
zeker hoofdverband (cbevestre); — [Meld.] hinnebakskramp, mondklem t.
Capistre, e, arlj. [Méh.] Met de mnondklem of
kinnebakskramp bezocht.
Capitainage, os., z. CAPITATION.

van Hugo Capet afstammende, die afstamming betreffende. Ecriture c -ne, capetingisch schrift n. (in
rte twee eerste eeuwen van 't capetingische huis
voor diplomatische zaken in Frankrijk gebruikelijk). — Capétiens, m. pl. Capetingiers, derde
stamhuis der' fransche koningen, zoo gebeden naar
Hugo Capel.
t Capette, f. (verklw. van cape) Kapje, kapertje H. , kleine regenmantel m. — [Bot.] Koe-

,r?itein os., aanvoerder eereer' compagnie: C- d'in!.lnterie, kapitein bij 't voetvolk; C- de cavalerie,
kapitein bij de ruiterij, rirlrnee$ter m.; C- d'armes,
wapenkapitein, tuigmeester, opziever van een tuiglinie; C- lieutenant, luitenant-kapitein, plaatsvervangend kapitein. [Mar.] -Kapitein, gezagvoerder op
een oorlogschip (commandant) , of op een koopvaar ci)jschip (schipper), scheepskapitein; C- de vaisseau,
kapitein met kolonels-rang, commandant van een li
een fregat lste klasse; C- de frégate, ka--nieschpof
pitein met luitenant- kolonels-rang, commandant van

van aagtappel, rabauw m.

Cape-pigeon, m. [K. n.] Kaapsche druif f.,

Caperon, ni. [Bot.] , z. CAPltoN.
Cáperon, as. [Bot..] , z. CdPHE.
Capétien , ne, adj. Capetingisch, Capétisch,

-

koeksbloem f.

Capitaine, m. [Mil.] Hoofdman, hapmarn, ka_

een fregat ede o f 3de klasse of van eerie korvet van 2 ,i

Capharnaiirn, m. (pr. ka-far-na-ome) (fig.) stukken; C- de corvette, kapitein înet den rang van
Plaats f. van wanorde; bordeel n.
beta-illons-chef, commandant van een korvet van
Capiiopierite, f. [Chico.] Bitter bestanddeel n. 19 tot 2 stukken; C- de pavilion , vlagkapitein,
wit deny rho barber.
commandant van een schip, dat den admiraal of
Capide of Capede, f. [Antiq.] Offervat n., een ander o icier-gereraal aan boord heeft; C- de
rop m. met twee oores.
l:rulot, brander- kapitein; C- garde-cotes, kapitein
Capillaeé, e, adj. (pr. ca-pi-la-cé) [Bot.] Met der kustbewaarders; C- de port, haven-kapitein. Chaarwortels; lang en dun als een haar.
au long cours, koopvaardij-kapitein, die overzeeCapillaire, adj. (hr. ca-pi-laire) Tot het haar echte reizen doet; C- au cabotage , koopvaardiibehoorend , haarachtig, fijn , dun , capillair. ka^,itein ter kustvaart. — In ruimeren zin: tie/dLPhs.] Tube c-, haarbuisjes n., zeer fijn glazen heer , generaal Os. , legerhoofd it., krijgsheld m.
pijpje of buisje. Action c- , haarbuiswerking, aan- Condé et. Turenne étaient les plus grands c-s de
trekkingskracht der haarbuisjes, c op i 11 as i t e i t f. leur siècle, Condé en Turenne waren cie grootste
(z. CAPILLAI^ITE). — [Bot.] Piantes c-s, haarvor- veldheeren hunner eeuw; Charles douze était plus
mi-ge planten, haargewassen; Racines c-s, haarfijne soldat que c-, Karel rte twaalfde was meer soldaat
wortelen, haarwortels; Tuyaux, c-s, buisjes van clan veldheer. -- C- de brigands, de voleurs, rooden kleinst inogelijken diameter, haarbuisjes. — vei'-kapitein , roover-hoofdman. — [H. n.] Volks
tj Vaisseaux e-s, haarvaten, haaraders, de
verscheiden visschen, van een' vogel van-imavn
ijnste
^na, vertakkingen der aderen. Fracture, Fente 't vinkengeslacht, van eene kegelschelp.
C-, haar/line schedelbreuk; haarbreuk, haarspleet f.
Capitaïnerie, f. Slotvoogdijschap n. ; — op-- CAPILLAIRE, 31. [Bot.] Steenbreke f., vrouwen- je7 jagtmeesterschap n. (in 1789 at)escha ft);-- regtshaar, venushaar a;. [Pharm.] Svrop de c-, vrouwen- gebied n., woning f. des opperjagtmeesterv.
haarsiroop, vrouwensiroop f., bereid uit het sap der
Capitainesse, f., z. CAPITANE.
genoemde plaat.— CAPILLAIIIES, M. »l. [ H. is.] HrcarCapital, e, adj. , t'oornaanist, hoofdzakelijk,
warmen, eerre soort van ingewardswormaen m. pl.
;ewigtigst, voortreffelijk , zeer schoon of goed, k a-

^

Capillainetnt, m. (pr. ca-lei-la- inent) [Anat.]

Haar n. der 7nenschen (zoowel van 't hoofd als van
andere ligehaamsdeelen); haarbedekking f. der (l ieren, pels m. — [Bot.] Harig of vezelig bekleedsel
der planten, wortelen enz.
Capillariste, m. Grijshoofd m., iemand wiens
haren galzen.
Capillarité , f. (pr. ca-pi-la-ri-fáí) Haarvo. rinigheUl, natuur f. (Ier haarbuisjes. [Piles.] Haarbuiskracht f., aantrekking der haarbuisjes, c ap i 11 an i te i t f. , 't vverrnogen der h warbuisjes mu (ie
vloeistof, waarin zij gedompeld zin, in z ich 1 oo gee op te trekken; aantrekking op haar buizen -a fstand, b. v. van twee platen, die slechts de doors•nede vangeen haarbuisje van elkaar verwijderd zijn.
Capillation, f. (pr. ca-pi-la—) [Chic.] , z. v. a.

Fracture

capillaire, z. CAPILLAIIIE.

Capillatiir e, f., z. v. a. CAPILLEMEIT.
Capillifolle , e, adj. (pr. ca-pi -li —) [Bot.]
1tlet haarfijne bladeren. — Capiiliforine, asij.

ilaarvormig.

Capilliuue, f. [Bot.] Haarzwam f., op schors
van dood hout.
Capilotade, f. [Cuffs.] Opstoofsel n. van overgeschoten en fijn gesneden vleesch of gevogelte, eerie
soort van ragout. — (fig. et fain.) Mettre tin. en c-,
aan Iemand geen goed haar later, hein duchtig over
glen hekel halen. — [Litt.] Verzameling vnu EIrink-

i) i, t a a t : Point c- , hoofdpunt; Maxiiiie , Vérité
c-e, hoofd- of grondstelling, hoofdwaarheid; Clause
c-e, hoofdvoorwaarde; Affaire, chose c-, hoofdzaak, zaak van 't hoogste belang, Ville c-, hoofds tad. Tableau dessin c-, meesterl2,jke, voortreffelijke schilderij, teekening; Couleurs c-es , hoo fdlk hoofdveïwen. — Crime c-, hoofdmisdaad
(die den (lood verdiesit) ; Peine c-e , doodstraf.
Ennemi c-, doorly jjantl, clezvc'oren vijand. — Péches
capitaux, hoofdzonden, doodzonden. — Médecines
e-es, hoofdartsenijen , zeer krachtig werkende ge
Leitres c-s of majuscules, hoofd -nesmidl.—
kapitale letters: Grandes c-s , groot -kaps--letrs,
versaalletters
of versaliën; Petites c-, kapttaal,
taaltjes, klein kapitaal. -- Lie c-e, potaschbezinkeel bijj 't zeepzielen.
Capital, in. Hoofdzaak f., het gewigtigste, belangrjkste : Le c- eet de se bier conduire, de
hoofdzaak is zich wel te gedragen. Faire son cde qc-, ergens zijne hoofdzaak, hoofdstudie, voornaamste bezigheid van maken. — Hoofdsom f.,
hoofd- of grondvermogen , hoofdgoed; uitstaande
è,eldsorn; gezamenlijke waarde, olie een koopman
in zijnen handel steekt , kapitaal, fonds n.
t,- productif of reproductif, rentegevend, winstr;-evend kapitaal; C- improductif of mort, dood ka pitaal; C- cireulant, sondloopend, circulérend ka
C- mobilier, bezitting in roerende goederen.-pital.

CAPITALS

CAPOT.

11 n'a qu'un e- nmol)ilier , hid bezit niet dan i-oe-

betre/fende hare overgaaf, overgaa fsverd rag n. : c ap i tic -a t -i. e f. [Hist. d'All.] Keizerlijke cappitulatie f., kiesverdrag n., voorwaarden, die de keurvorsteni aan den tot keizer geicorerre voorstelden,
en die hij tee/erode, alvorens erkend te worden. -C- suisse, zwitsersche kapitulatie, waarbij zekere
kantons toestemden in (Ie lipEti.ng van zwitserschfr
troepen voor vreemde legers. — (fig.) Verzoeningsmiddelen n. pl., middelen van, toenadering tusschen
verdeelde personen of partijen. C- de conscience,
gewétensbevrediginq f.
Capitale, m. [Liturg.] Slotkapittel n., kleine'
les f., bij het eindigen van zekere diensten.— Bot.]
Kopje n., verzameling f., vase bolletjes aan de to ,pen van bloemen en vruchten.
Capitalé, e, adj. [Bot.] In een bloembundeltje
aan den tol) vereenigd.
Capituiler , V. vv. Onderhandelen wegens die
overgaaf eener vesting f, eert- verdrag maken, zier
bij verdrag overgeven, c a p i t u l é r e n. — (6g. et
farr2.) In onderhandeling, tot een vergelijk komen.
C- avec sa conscience, iets met zijn geevéten zoeken goed te maken, zijn gewéten in slaap sussen.
(Prov.) Ville qui capiule est a demi rendue, als
men naar voorslagen begint te luisteren., is nun
spoedig gezind, die aan te nemen.
Capiverd of Capivard, m. [H. n.] Kabiec i
of kapyba.ra m., een viervoetig zoogdier in. Brafzilië, van 't geslacht der scaviën of halfkonijntjes.

rende goederen. Les it tér át5 et le c-, de renten en
de hoofdsorn. Ce commerce exige de grands capitaux, die handel vereischt groote kapitalen, aan
uitschotten.
-zien,ljk

Capitale, f. hoofdstad f.; — hoofdletter f. —

[Fort.] I-foe fdlinie f. van een, bolwerk.

S Caa,pitaleinnent, adv. 1-Ioo[dzakeljk, voorna-

mel j k.

Capitalisation, f.[Financ.] Kapitaalvorming,
verandering van renten in kapitaal; — berékenninrl
van het kapitaal naar de renten, kapitalisatie,
kapitaliséring f.

Capitaliser, v. a. et n. Tot kapitaal of hoofd-

sein maken, renten in kapitaal veranderen, Pij het
kapitaal voegen ; het kapitaal naar den interest
berékenen, kapitaliseren.
Capitaliste m. Geldbezitter, rentenier, rijk
vermogend man, wie veel kapitalen bezit,-ard,
rjeldsominen opp interest zet of in groote ondev-neeningen steelt, kapitalist in.
Capitalité, L Hoofdzakelijkheid f., het hooftlzakei' h.e.

Capite n , m. Grootspreker, zwetser , snoever m. ( Thans in dien zin niet in gebruik.) — [Bot.]
Groote baarwortel in. (aristoloc; e gigantesque).

Capitaii-baelta of -paella, in. Turksche
vlootvou(nl, !root-adneiraal nn.
Capitane of ('al)itainesse, f. [Anc. maar.]
1-Ioo fdgolei, bevelhebbersgalei f.
Capitanie, f. Sladhouderscha1) n. in Brazili ;
go,uveinemnent n.
Capitation , f. [F inannc.] Hoofdschatting i.,
hoofdaanslag, hoofdeljke omslag in., hoofdgeld,

personeel n.

Capité, e, adj. [Financ.] Hoofdelijk omgesla
gen. --- [Bot.] 1-Ioof'd- of kopvormig1. —Capitees, f.
dal. [Bot.] Planten f. pl., welker bloemen- eene soort
van

kop vormen

Ca°apitel, ni. [Saven.] liet klaarste of helderste
van de 100(1.
Capiteux, ease, adj. Wat naar het hoofd
trekt of vl-ierjt, bedwelmt. Vin c-, hoofdige, 1sep-

pipre, zware zwijn.

Capitiluuve, m. [Mid.] Hoofdbad n.
Capitole, m. Kapitool, capitol urn n., weleer
dc vsornarne burg o/ sleiltite en tevens Jupiters
ir , rn iel te Rome (nu. de canlpidoglio, een prachtig
raadhuis) .
Capitolin , e, adj. Tot het kapitool be/coorende, daar voorhanden, kapitoiini.cc/c, kapttolij n s c h. Mont c-, ka itolf jnsche berg (waarop
het kair-i,tool stonab). Jupiter c-, Jupiter Capitolincss
(wegens zijnen tempel op 't kap tool); Venus c-e,
Venus Capitol/na (wegens haar standbeeld op 't
kapidool). Jeux c-s, kaj,itolijnsche spelen (oen de 3
j aren ier' er^d lastes c-s, kir ^itoli lcsclie ts elsn
te bonze gevonden, ^cvaten
tafels,
in
13't7
( mariner
tende de namen van al de consuls sedert het jaar
250 van _Moeite tot 763).
Capitou, m. [Tech.] hulsel h i . van de zijde worrntonnetjes onder (Ie goede .zede ; — leirobe

stof f., daarvan rieniaakt, vlokzijde f.

Capitou^l, in. [Anc. ju.] Schepen, roads/see os,
van Toulouse.
Capiton lat, Waardigheid f. van schepen var,
Toulouse.
Ca pitnlaire, adj. [Mist. eed.] Tot een geestelijk kapittel behoorende, kapittelrnatig: Asse m
kapittelvergadering. — ('apithilaires, os.-hléec,
pl. Wetten f. p1. der fransche konin.pen, ordonna rztiën, kapittels- of hoo fdstuksgew(js opgesteld ovc- ,
burgerlijke en kerkelijke zaken, c ap i to l a r i e n f.
pl. — (weleer) dioofdgeld- ontvanger m. — [Bot.]
.orstrrzosaclrtige i)la72ten f. pl.
,

Capitnlairetaent, adv. Iapittelsl/ewijs: Les
chanoines c- asseniblés, de domheeren, in kapittel

vergaderd.

Capittilant, adj. Stemhebbend in een domka
Chanoine c-. Ook als subst.: Les c-s sopt-pritel.
assemblés, de kapittelheeren z )n vergaderd. — Orzderhandelaar m. wegens de overgave eenei plaats.
— tit woor(1 is als adj. ook gebézigd van Pr
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Capivi, in., z. COPAHU.

Caplan, M. [H:. n.], z . CAPELAN . — Caplanier, m.. z. CAPLLANIEII,
Cap-more, in., z. onder CAP.

Capnias, CapniNte, m. [Minér.] Rookhleurige juspis M.
Capnofulge, adj. [Tech.] Rookwerend, rookverdrijvend: Cheminée c-.
C apnoïde, f. [Bot.] Soort van duivenkervel f,
Capnon,aneie , f. Waarzeggerij f. uit dn?^^,
rook der offeranden bij de ouden, kappnomrza7rtie f. — Capno^nancien, m. , -ne, f. Rookwaarzegger m., -zegster f.

Capnnophy lle, f. [Bot.] Afrikaanse/me of kaap -

sche schee-rfing ni.
('aloe, in. [Cons.]

Kapuk m., soort van fijne,

korte boomvol voor watten, oe vrucht van de.n

cahogluier°, kapui€boorra, z jdewolboorn os.
C apoeier, ni. [H. n.] De kleine gevlekte bastaardnachtegaal van de kaap de Goede -Hoop.
Capolin , in. [Bot.] ilexicaansche kersen..
boom in.
Capon, m. Oude scizeldnaain, olien men den
joden gaf. — (fain.) Bedrieger, valschaard, hu•ichr_bar m. Faire le c-, huichelen, bedriegen. — Since,
valsch speler m.: I1 est c- à ce jeu lM, hij kent de
knepen van (lat spel. — (pop.) Lafaard, bloodoord m.; — ook: aanbrenger, ve r klikker n1. (onidre
kinderen): C'est un c- qui nous velcdra tous, 'tic
een klik .spaan, die ons allen verraden zal. —[Mar.]
Penter, kaflooper nl., kat f. aan den kraanbalk.
Capondner, V. n. (firn.) Looze streken tjebrui-

ken, huichelen; — valsch spelen. — (pop.) Zich lofhartig gedroren, zich als bloodaard betonnen; -aanbrengen, verklik'.en (als schoolterm). —
SEP, v. a. [Mar.] C- Panere, den peuterhaak aan
't anker doen, -het anker opkatten of onder de
kraan halen.

C aponmere, f. [For/if] . half onderaardse/es

bedekte gang m. in de loopgraven eener vesting;
— schietkuil m. , gegraven diepte f. in (Ie droorie
gracht tiener vesting, uit welke 15 tot 20 fuseliers
bedekt vuren.
Capoquier, m., z. onder CAPOC.
Caporal, m. [M l.] Korporaal, rotmeester in.
bij hef voetvolk. Le petit c.-, de kleine kor]woraal,
naam, waarmede (Ie fransche soldaten, sedert den
slag van Lodi, den grootgin J apoleon onder elke isder aanduidden. — (Plus-. Bes caporaux.)
Caposer, v. n. [Mar.] liet roer vast mixden,
en het schip aan den wind overgeven.
Capot, in, [Mar.] Grof gewast linnen overkleed n. bij slecht weder (z. ook CAPOTE).— Kap L
boven eenluik of trap. Luikklap f. (op groote sche-

pen dónle geheeten).
Capot, adj. invar. [Jeu de cartes] Faire cal de slagen halen, kapot of beest maken. Etre c-,
kantons.
Capitulation, f. Vergelijk, verdrag n. tus- geen' slag halen, kapot of beest zijn: — (fig.) I P
schen de belégeraars en de bezetting tiener 1)/aal. schaamd, verlegen, te leur gesteld: Elle est de-

zwitsersche kantons, die aan vreemde moge7rdheden troepen leverden: Cantons c-s, kapituidrende
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meurée c- , zij was geheel uit het veld geslagen:
Faire c-, verlegen, beschaamd maken. [Mar.] Faire

c-, omslaan, kapseizen.

Capotage, m. [Mar.] Kunst om den afstand

te meten, dien een schip in zeker tijdsverloop op
zee aflegt

Capote , f. Grove vrouwen - regenmantel m.
doorgaans met eenti kap;-- schanslcoper, kapotjas m.
der soldaten; — diep in 't gezigt staande stoffen
dameshoed nl. — Cabriolet -kap f. — Kapje n. aan 't
plegtgewaad der voormalige heilige-geest - ridders
(ook capot geheeten).—[Tech.] Trekbuis f., ijzeren of
steenen buis op een' schoorsteen, ter bevordering
der rooktrekking. — [Vé1ér.] Linnen zak m. zonder bodem , waarin men den kop van 't paard
steekt, dat men wil nederwerpen. — C anglaise,
-

z. CONDOM.

Capoter,, V. n. [Mar.] Omslaan, kenteren,

kapseizen, het onderste boven keeres.
Capouulière, f. [Pêche] lb ijdrnazig net n. aan
den ingang eerier vischweer (bordigue)
Capparidlees , f. pl. [Bot.] Geslacht n. der
kapperstruiken.
l'appe f. Dikke kaam f. op (lea eiderwijrz. —
Dunne houten belegstukken n. gil. op de gebroken
suikervormen, cm deze nog eenigen tijd dienst te
laten doen.
Caprdaire, m. [Bof.] Leverkruid n. C- biflore,
dubbeiblce-mig leverkruid n., mexicaansche thee f.
Caprate, m. [Chim.] Caprienzuur zout n.
t apse, ni. [Mar.] _Kaper m.; — kaperschip n.
-1pre , in. [Bot.] Kapper f., vrucht van den
-

kapper boom.

t apréolaiie, adj. [Bot.] Vlet large dunne
ranken , rankvormi g. [Anat .] Vaisseaux c - s,
bogtrijke vaten, zaadvaten.
t apreole, m. [H. ii.] Zoogdieren -geslacht n.,
waartoe de herten en mn^:kusdiercn be/woven.
Capréolé, e, aclj. [Bot.] Plante c-, plant f.,
die fijne rankjes heeft, waarmede zij zich aan naburige planten enz. vastliecht, lelijk de wzingaard
Caprice, m. (eig. bokkesprong) Eigenzinnig
nuk, kuur, gril, vreemde vlaag,-heid,ofg.
luim, bui, caprice f.: Avoir des C-, Etre sujet
a des c-s, -nukken, luimen,, grillen hebben, ongelijk van humeur zijn; Dépendre des c-s d'autrui,
van eens anders luimen, willekeur afhangen. Les
c-s de la fortune, du sort, de luimen, de onbestendigheid, de zonderli-egje wisselingen van de fortuin,
van 't lot. — Vernuftige, geestige trek, aardige inval m., luim; — voorbijgaamle liefde t.; — muzfjk-,
dicht-, schilderstuk n. , waarin (le maker Beene
andere regels dan die van zijne eicjene verbeelding
gevolgd heeft, een luimig, schijnbaar willekeurig
kunstwerk n., eerie caprice. — [Tech.] C-s de
pierce, steenkooladers, die van 't noorden naar 't
zuiden loopen en niet hare gewone rigting volgen.
Caprieier (se), V. pr. (Woord van den kar
grillige liefde voor iets of-dinatelz)Er
,

—

,

iemand opvatten.

('apricieuuseament, adv. Grillig, eigenzinnig,
op luimige, grilzieke wijze.
('apricieux, ieuuse, arlj. Eigenzinnig, gril
im ig, vol kuren, onbestendig : En--lig,zeku
fant c-, eigenzinnig kind; Humeur c-ieuse, grillig
humeur; Coeval c-, koppig _paard; Temps c-, on-

bestendig weder. — Ook als subst.: C'est un c-, one
c-ieuse, 't is een grilziek, wonderzinnig mensch,

hij of zij is vol grillen.

Caprieine, f. [Chico.] Een in de spaansche
peper [capricum] ontdekt loogzout n.
Capricorne, ni. [Asar.] Steenbok m., het 10de
teeleen van den vierenriem. — [H. n.] Steenbok m.,
houtbokje n., boktor in., soort van kever.
Lapgier, in. [Bot.] I:apperboom, - struik m.
Cápriere, f. Plantsoen van kapperstruiken,
kapperboschje n.
t'aprification, f. [Hort.] Kunstmatige bevruchting van den vijgeboom door galwespen, c apri ficatie f.
Caprifer, v. a. [Hort.] Tijgebooinen kunst
dooi r,aiwcspen bevivehten; (Ie rijpwording-matig
van de vrucht des tano'nen vijgcbocros bevorderen
door insecten, uitgebroeid in die can den wilden
vijgeboom (eerre levantsche kunstgreep), c op vi f icéren.
Capriliguier, in. [Bot.] TV ilde v jgeboo m m .
Caprifoiiné, e, aclj. [Bot.] haar kamper,

CAPTIF.
foelie rel kende . — CAPRIFOLIACÉES, f. pl Kam perfoelie-planten f. pl.
Capriniuulgue, m. [H. n.j Geitenmelker m.,
eene nachtzwaluw (ook engoulevent, tette-chèvre
en crapaud volant geheeten)
Caprine, f. [Chin.] Bijzondere stof f., in de
geiteuooter gevonden, caprine-vet n.
Capriole, f., z. CABRIOLE. - [Bot.] Slangen
ras, slangenkruid n.
-g
.

Capripède, adj. [Myth_] Mt boks- of geiten -

voeten: Faunes c-s, boksvoetige veld- of boschgodera.
C aprique , adj. [Chum.]: Acide c-, caprienzuur n., een bijzonder zuur, in de geiten- en koeboter ontdekt.

Caprisant, e, of Caprizant, e, adj. [Méd.]
Pools c- ,harde, onregelmatige en dri ftigepolsslagm.;
Fièvre c-e, harde en ongerér,elde koorts f.
Caproate, Capro .me, Caproïque, z.
CAPRATE, CAPR1nE, CAPRIQUE.

Capron of Caperon, m. [Bot.] Groote engelsche aardbezie f. — Langwerpig ronde borstlap m.
voor eersen nieuweling onder de kapucijner coonn-

niken.

Capronier, m. [Bot.] Engelsche aardbezie--

plant r.

(a)-rouge, in. [H. n.] Roodkapje n., vogeltje

der Antillen.

Capse, f. Stembus f.

^apisieine, f. [Chim.] Loogzout n., uit dc'
lange peper [capsicum] getrokkcn.
('apsiulaire, adj. [Bot., Anat.] Wat tot een
hulsel, koker, zaaddoes, vlies, schil, beurs betrek
heeft, daarmede overeen komt, capsulair.-king
Ligaments c-s, gewrichtsbanden.
Capsule, f. [l ech.] Slaghoedje, zundkapje,
zundhoedje n. (voor percussie-geweren). — [Bot.]
Het drooge, doorgaans uit vele deelen gevormde
omkleedsel, dat de zaden van zekere planten cmvat, hulsel n., zaaddoos f., zaadhuisje, klokhuis,
vlies n., schil f. — [Anat.] (Jmgevend vlies n., beurs,
blaas f.: C-s articulaires, gewrichtsbeurzen; C- do
coeur, hartzakje n.; C-s séminales, zaadblaasjes;
C-s surrénales, binieren; C-s syynoviales, slilrnbeurzen der gewrichten. — [Chim.] Kapvorrnig vat
van porselein, steen, plalina enz., em vechten t
doen verdam7ien-, verda-rnpingschaal, kapel f.
Capsniliers, m. pl. [Bot.] Zaaddoosplanten f. pl.
Laptal, nl. [Féod.j hoofd,, opperste, heer in.,
titel van zekere heeres van Guyenne.
(vaptateuur, m., -trice, f. [Prat.] Behendige
insluiper m., -sluipster f. in eene erfenis.
Captatioii, f. [Prat.] List, behendige insluiping,
in eëne erfenis, listige bemeestering f. van een legaat.
Captatoire, adj. [Prat.] Wat verkregen is
door behendige onderkruiping van tienen er f genaarn,
door list verkregen.
Capter, V. a. Trachten te verkrijgen door bebend/ge indringing. C- la bienveillance, les sufti -ages, de genegenheid, (le goedkeuring behendig winnen. C- go., zich in iemands gunst dringen, zijn
vertrouwen verwerven.
-I- Capteur, in. Wie iets prijs of buit maakt.
[Mar.] Prijsmaker m., schip, dat een ander neemt of
prijs maakt. — Ook als adj.: Vaisseau c-.
Captieusement, adv. Listig, door misleiding,
door indringing.
Captieuix, ieuse, adj. Listig, misleidend, bedriegeiijk, verstrikkend. Question c-ieuse, strik
-vrag1.
C'aptif, ive, adj. Gevangen, krijgsgevangen en
verslaafd,
onderworpen,
in
tot slaaf gemaakt: —
slavernij, in bestendigen dwang levende: Les femmes furent einmenées c-ivies, de vrouwen werden
als gevangenen, als slavinnen weggevoerd. Un coeur
c-, een door de hartstogt, de liefde vermeesterd of
geboeid hart. Ce spectacle tenait coon attention
c-is e, dat schouwspel hield mijne aandacht geboeid.
Bafbp lone devint c-ive des Mèeles, Pabylonwë werd
door de ltlediërs onderworpen. Tiens t a langue c-ive,
houd uwe tong in beg;wang. Cette mère tient ses
blies c-ives, die moeder vergunt hare dochters niet
de minste vrijheid, houdt haar in bestendigen dwang.
Un Lallon c-, een door koorden weerhouden lucht
— CAPTIF, m., -IVE, f. Gevangene, krggsge--bol.
vangene (in verheven stijl of van de oorlogen der'
Ouden sprekende); Christen nl., door de barbarajsche zeeroovers tot slaat' c,errwakt; Racheter les
c-s, de gevangen slaven vr2,lkooperi..

CAPTIVË
Captivé, e, adj. (en part. passé van captiver)
Attention c-e, geboeide aandacht. Bienveillance c-e
gewonnen of verworven welwillendheid of gunst
Coeur c-, verslaafd hart.
t'aptiver, V. a. Gevangen maken, van de vrij.
held. berooven. (In dezen rij. zin niet in gebruik.;
— (fig.) Vermeesteren, bedwingen, onderwerpen,
verslaven; de gunst winnen of verwerven, dool
kunst of list aan zich boet; en : Son éloquence o
captiv é tous les coeurs, tons les esprits, zzjio
welsprekendheid heeft alle harten, alle gemoederen
vermeesterd. L'aniour captive I'homme, de Hefdi
houdt den mensch geboeid. Ii y a des caractèrelQ
(Iu'on ne saurait c-, er zijn karakters, die men
niet ondeiwerpen kan. C- la bienveillance de qn.,
zich van iemands geeégenheid meester maken, zich
in zijne gunst dringen. — sE, CAPTIVEU,, v. pr. Zich
bedwingen, zich dwang aandoen, zich niet opo fering van al het andere aan iets of iemand hechten: Il Ise salt pas se c-, hij weet zich niet te bedwingen, te beh.eerschen. I1 faut se c- auprès des
grands pour faire sa fortune, men moet zich bij (le
grooten onontbeerlijk zoeken te maken, wil men tol
fortuin komen.
C aptiv erie, f. Negerbergplaats of -gevangenis f., groole besloten ruimte, waarin men weleer,
toen de schandelijke slavenhandel nog onbelemmerd
gedreven werd, aan den Senegal degekochte negers
opsloot, tot zij talrijk genoeg waren om er cent
scheepslading mede te vullen.
Captivity,, f. Gevangeaischap, slavernij, gevan,genis 1. La c- de 70 ars, de 70jarige gevangen
Joden. (fr.) Gestrenge onderwerpivrl,-schapder
verslaafdheid f., dwang m.: Les princes d'Orient
tienvent leurs su,jets en c-, de oostersche vorsten
houden hunne onderdanen in slaa fsche onderwerping Lame délivrée de la c- des sens, de ziel,
bevrjd van de slavervij der zinnen.
Capture, f. Vangst f , buit, roof, pres m.;
aanhouding, in-hechtenis-nemisig, gevangenneming;
besla {,lerring, aanhouding, opligting f. van verbodene
of gesmokkelde waren: Ii entra dans le port avee
rifle riche c-, hij liep niet een rijken prijs de haven
binnen. La c- dun navire, het nemen, prijs maken
van een schip. On a arrête une bande de vingt
'voleurs, eest une bonne c-, men. heeft gene bende
van twintig olieven aangehouden, dat is geve goede
vangst. Les douaniers out fait sur la frontière une
e- de marchandises (le contrebaode, de konnniezen
hebben op de grenzen eerie partij smokkelwaren in
beslag genomen.
Capturé , e, adj. [Mar.] Vaisseau c-, prijs
genaakt schip.
Captairer, v. a. Eene vangst doen, vangen, buit
of prils maken (vooral van schepen gebézigd), aan
aanhouden. — [ Prat.] In hechtenis, in g/jze--halen,
ling nemen.
('apace, ("apmselion, ni. Monnikskap, kar
kapoetsmuts f.: Prendre le c-,-puits,karoef
monnik worden, in een klooster gaan,. — [Bot.]
spoor f., achterste gedeelte van de klokbloem en andere dergelijke. —[ Anat.] Monniksicapspier (Muscle
trapèze). — [Mar.] Kap op den schoorsteen of op
liet nachthuis.
Capuelhonné, e, adj. Met gene monnikskap
of ko poetsmuts op 't hoofd : Moine c-. — [Bot.]
Met langwerpig afhangende blaadjes, in de gedaan
-tevang
monnikskap.
Capuein, m. Kapucijn,, kapucijner-monnik, kap
monnik in. (zoo genoemd-monik,fracse
vaar de groote spitse kap, die zij droegen). — ( fig.
ct fain.) Schijnvrome, p-ilaarb/jter m. — [H. n.]
LVaam van een' amerikaanschen bruinen aap m.;
— van een' schalebijter m.; — van eerie kegelvormige
schelp f.
Capucinade, f. Laffe, smokelooze, zédekund/ge of godsdienstige rédevoering f., mnonni.ken-gevawvi n.; — kapucijner-streel° i-n.
Capucinage, nn. Kapucijnen -stand m.
Capneinal, è; aclj. Wat tot de kapucnijen
behoort: Paroles c-es.
Capucine, f. rapine finer-nou f. — it In c-, loc.
adv. Op kaput ver wijze: Prècher aa la c-, —
[ Bot.] Moerplant met bloemen, welkes spoor de
gedaante eeneg monnikskap heeft, oostindische
biers f. — [Tech.] .1f1eii?e nap us. met een.' steel bij
tinnegieters. Pipe (1 la c-, tabakspijp f. zonder hieltje.
— [Ai'queb.] haam der ijzeren of koperen banden
,

:
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of ringen, die de lade van soldaten-geweren met
den loop verbinden. — [Mar.] Courbe de c-, woelingknie f. — Couleur c-, Donker hooggeel of aurorakleur, als die der bloemen van indische kers.
Capuciniere, f. (iron.) Kapucijner-klooster n.;
— huis n., waarin de fijnvromen hunne oefeningen
houden.
Capuk, m., z. CAPOC.
Lapure, f. [Bot.] Kapoer m., oostindische boom.
Captu°ion, in. Vrederegter m., soort van politse-commissaris te Rome.
Capybara, m., z. v. a. CkB AI Of CAPIVERD.
C aquage, in. Het kaken van den haring; —
het inpakken van het buskruid of salpeter.
Caque, f. Tonnetje, vaatje n. C- de barengs,
haringtonnetje; C- de poudre, buskruidvaatje. —
Talk- of orgelkuip f. der kaarsenmakers;—fornuis n.
voor 't wassmelten. — (Pray.) Etre ranges, pressés,
serrés comme des barengs en c-, als haring in gene
ton, d. i., zeer (ligt op en bij elkander geplaatst
zijn. La c- sent tou.jours Ie hareng, het tonnetje
riekt altijd naar den haring,
haring, het kind van den
moor ziet ook zwart: men
altijd van welke
afkomst enen is, o f welke opvoeding men gehad heeft.
Caqué, e, adj. (en part. passé van caquer)
Gekookt en •ingezouten : .Harengs c-s.
Caque-denier, in. ((am.) Gierigaard, geldwolf m. — (Plur. Des caque-deniers.)
(aquel)ire, in., of C aquepirie, f. [Bot.]
Zeker schoon hcestergewas n., met tweeslachtige
bloemen (gardinie).
('aquer, v. a. Kaken (z. ENCAQUEI).
Caquerole, Caquerolle, f. of Caquero-

lier, m. Kleine koperen pot m. met eersen steel en
drie pooten, kastrol f.
Caquesang'ue, f. (pop.), Z. DYSSENTERIE.
Caquet, m. Gekakel n. (der hen, als zij leggen
zal); gesnap, gepraat, gebabbel, ,gesnater, gekat,
gerel n. Avoir biera du c-, veel praats, snaps heb ben. Elle a le c- biei atpllé, z?,' heeft een goed
mondwerk, is niet op haar mondje gevallen. Ook
van pratende vogels gebézigd: Le c- du perroquet,
de la pie, 't gesnais van den papegaai, van den
ekster. (Prow.) Rabattre of rabaisser le c- a qn.,
iemand den mond snoeren. Le e- de 1'accouchee,
kraanmkainerpraatje n. C- bon bee, ekster n1. (pie),
(fig.) snapzieke en kwaadsprekende vrouw. — (fain.,
vooral in 't meervoud) Achterklap nl., kwaadspreker j f.: S'exposer aux c-s , zich aan rte praatjes
bloot stellen.
Caquetage, m. liet kakelen, snappen, klappejjen, achterklappen.
Caquete, f. Karperbak m., waarin de vischvrouwen de karpers leggen.
Caqueter, v. n. Kakelen (van hennen, als zij
zullen leggen): — babbelen, snappen, snateren, kwetteren, rellen.
Caquèterie, f., z. v. a. CAQUETAGE. —Caquè-

teries, f. p1., z. v. a. CAQUETS.

Caquetenr, in., -ease, f. Babbelaar, kakelaar, rammelaar n1., -ster f., snapper m., snapster f.
Caquetoire, f. Laag stoeltje n. met hoogti
rugleuning, praatstoel m.; klapbankje n. — Dwars
balkje n. in den ploegstaart, waarop de-houtf
ploeger somas gaat zitten. ,
Caquette, f., z. CAQUETE.

Cagaeur, m. haringkaker, haringpakker m.;
inpakker m. van 't buskruid en salpeter f.
t'aqueiix, m. Kaakmesje n. (voor het haringkaken.)

t , aquillier,Cagnille,m. [Bot.],z. fOQUETTE.
Car, conj. Nart. — (Loc. fain.) Met,tre des si
at des car dans une affaire, allerlei zwarigheden

maken.
Cara, m. [Bot.] Afrikaansche winde f.
Caraba , m. [Bot.] Acajou - notenolie f. van
Guiana.

('artsbas, m. Ouderwetsche kiereboe ni. —

zZ. ook MARQUIS.
Carabe of Carabé, m. [H. n.] Aardtor of

loopkever m. C- pétard, bombardeer- kever, z. BOM-

BAUr)IE,R.

t' arabé, in. Barnsteen, gele amber ni.; Z. ook

CARABE.
Carabin, m. Vroegere naam der met erne

karabijn gewapende fransche ruiters. — W'eleer:
chic urej ns jongen, handlanger m., nnu minachten-

--
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derwijs: student m. in de medicijnen. — (fig. et
fam.) Een durfniet in 't spelen, hij, die voor een
oogenblik aan een spel deelneemt en dan uitscheidt;
— ook: wie een paar woorden in 't gesprek, in
den twist werpt en zich dan verwijdert : I1 a tiré
son coup en c-, hid heeft een' scherpen zet f„egévcn

(ook een duit in. 't zakje gelen(l) en is toen heneaï-

gegaan. -- [Tech.] Stu kje leder n., (lat de vingers
van een' handschoen vereenirgt.

Caralrinade, f. Losbranding f., salvo n. van
karabijnen: karab nschot n. — Sche7pe zet, steek n..
(in dien zin min gebruikelijk).

Carabine, f. Karabin f., ruitergeweer n.
Carabiné, e, (dj. (en part. passé van caraLi1)er) Getrokken, inwendig gegroefd (van geweerloopen): Canon de fusil c-, get rokken geweerloop ni.
— [Mar.] Brise c-e, stijve koelte f.
Carabiner, v. n. [`1'ech.] Trek en, een' geweerloop inwen dig van groeven voorzien. — (faint..)
Ter loops in 't spel iets wagen, in 't gesprek een
,

woordje meedoen.

Carabineur, in. [Tech.] Looptrekker gin. —
[Jeu] IVie in 't omberspel slechts ééne kaart neem=t.
Carabinier, m. [Mi1.] Karabinier m., ei]. de
met eene karabijn gewapende ruiter, maar late
werd die naam ook aan voetvolk gegeven. Thans
zegt bij de fransche infanterie het woord c- zooveel
als grenadier, met dien verstande, dat de keurben den bij de zware infanterie Compagnies de grenadiers en bij de l icgte Compagnies de c-s heden.
Carabiques, m. pl. [B. n.] Geslacht n. van
aard- of loopkevers.
Caracal, m. [Fin.] Karakal, steppenlynx m.,
,

roofdier van het kattengeslacht.

Caracalle, m. Oud flaliisch en romeinsch
kleedingstuk n., haakmantel ni. — [Bot.] Vol/isswans eener soort van snijboon f. (haricot).
Caracara, m. [.11. n.] Braziliaansche valkm.;
— ook wel z . v. a. AGAMI.

Carach, Carache, C arag o f Carack,ni.,

z. CARATCH.

Carachupe, m. [H. n.] Peruviaansche aap m.
Caraco, m. Voormalig vrouwenkleed in den
vorm van spencer. — [H. n.] Grijze sibérische rat f.
C aracol, in. [Arch.] tscalier en c- (en hélice
of en spirale) wenteltrap m. -- [Bot.] Ainerikaan-

sche snijboon f. met gedraaide bloemen.
Caracole, f. [Mar.] Snelle zwenking f., het
oindraa jen van een paard in heele of halve kringen. — [Mil.] Eskadrons-zwenking regts en links.
Caracoles, v. n. [Mar.] liet paal d in vollen
ren vlugge wendingen doen maken, caracoléren..
— Ook van personen. gezegd: Ii caracolait autour

de la voiture oil étaient les dames, hij huppelde
rondom het ri)tuig, waarin de dames zaten.
Caracoli, nl. [Métall.] itletaalmengsel n. der
aneeri.kaansche wilden, halfgoud n.
Caracolle, f. [Bot.], z . CARACOL .

—

[H. n.]

CARAMBOLER.

dende, kenmerkende eenei zaak, inz. de heerschende
neiging of gezindheid f., doorgaande toestand m.
van 't begeervernzogen, gemoedsgesteldheid. gez indheid, denkwijze f., gemoed, hart, karakter n.; Co
poèrne a Ie c- de lode , dat dichtstuk heeft he
kenmerkende der ode, is in den oden-stijl. L'aftaire
a pril on c- grave, de zaak heeft een ernstig aan
een bedenkelijk karakter gekregen. Le c- des-zien.
Francais est la légèreté, 1a gaieté et la sociabilité, liet karakter der l ranschen is ligtzinnigheid,
vrolijkheid en gezelligheid. Il est dun e- doux, hu main, bienfaisant, hid heeft een zachtzinnig, inenschlievend, weldadig karakter (gemoedsbestaan, ge-

moedsaard). C'est un homme sans c-, 't is ee,a

mensch zonder karakter, zonder vaste beginselen.

I1 a on certain c- d'autorité, hij heeft acne zdkeri
waardigheid in zin voorkonten. Homère a excellé

dans les c-s, llomnerus is voort retfel )k in zijne ka rakter-schilderingen. — C'^itdrukki;^g f., sprekend
gelaat, karakter `n.: I1 n'y a point de e- clans sa
physionomie, zijn gelaat is zonder uitdrukking,
karakterloos. — Titel, arnbtsnzaam m., waardig
hoedanigheid f., karakter n. C- de prètrc,-heid,
d'évêque, priester-, bisschopswaardigheid f. Etre
revétu du c- d'ambassadeur, met de a fgezantswaardigheid bekleed zijn. C'est un c- du'il faut respecter, die titel, die hoedanigheid moet men eerbiedigen. I1 a déployé son c-, hij heeft zijne waardig held, zijne zending kenbaar gemaakt; (fig.) hij heeft
zijn ambt met nadruk en waardigheid uitgeoefend.
II n'a point de c-, hij heeft geen' lastbrief, geese
volmagt. Tète de c-, hoofd vol vitdrukkuncl. Air
de c-, sprekend gelaat. Danse de c-, kw akterdans m.
Caracterisé, e, adj. (en part. passé van caraetériser) Gekenmerkt, gekenschetst: Physionomi€.
,

„

bien c-e.
Caracteriser,

V. a. Den aard, de hoedanig
onderscheidend kenmerk beschrijven, tee--heid,t
kenen, toonen, schetsen, kenschetsen, karakter i-

s ii r e n; ook: betitelen. - SE CARACTÉRISER, v. pr.

Zijne hoedanigheid aan den dag leggen, toongin wal
men is.
Caractérisnie, in. [Bot.] Gelijkheid, eenvormigheid der plantent. en- van hare (lee/en; gelijkvormigheid f. der planten, met sommige dealen van het
menscheljli ligchaam.

Caractéristique, adj. Eigenaardig, kenmerkend, onderscheidend, k ar a k te r i s t i e k, wat den
bijzonderen aard, de eigenschap aanduidt.— [Gram.]
Lettre c-, kenletter, grondletter, wortelletter f. —
Ook als subst. f. [Math.] Teeken, merk n.; La.
e- dun logarithme, het cijfer der eenheden, de eaponent van een' log;arithmus. La lettre d est la odes diférentielles, de letter d is het merkteeken,
de karakteristiek der differentiaal-grootheden.
Carafe, f. l'lesch van wit glas of kristal, ttafel flesch, kristal flesch., k a r a f f. — De inhoud eenc
karaf, eerie kava fool. J'ai bu hier deux c-s de li

-monade.
Kronkelslak f.
Carafon, m. (verklw. van carafe) Kleine ka
Caracon, m. Kleine kaiak f. (z. CARAQUE).
Houten koelvat n., waarin-raf.,likeusctjn—
Caracore, m. [1l/Jar.] Karakora, soort van
galei f. in Indië; roeivaartuig n. in de turksche men de karatfen zet.
Caragacth, m. (pr. -bak) Smirnaasch katoen tn.
wateren, karnkor m.
Caraaan of Caragogne, m. Erwtenboomm ;
Caraeosnios , m. Zuur geworden paarde - [H. n.] , Z. v. a. CAKACAL.
melk f. (geliefde spijs der tartaarsche grooten).
Caragne of Careigne, f. [Bot.] Carauna
Caracouler, V. n. Korren (van doffers spregom f., welriekende hars of gom uit Nieuw-Spanje.
kende) .
C araguie of Caraque, in. [H. n.] .Brazil iCaractere, m. Merk, teeleen, kenteeken, kenmerk n., eigenschap, hoedanigheid f., trek ri., aansch buideldier n., soort van vos m., die zijne
letter, schrij rietter, drukketter f., ieder bepaald jongen draagt in eersen zak onder aan den buik.
Caraïbes, m. pl. Caraiben of liever Caribes.
teeken, dat men in de c) fei kunst, sterrekunde, alyebra, scheikunde, muz jk, snelsclirij (kunst, in 't z. CA N\1BALES . lp-Ier des C-, Caribische zee. — A1,,>
geheimschrift, enz. gebruikt: Je reconuais les ta adj. Iies c-, Caribische eilanden.
Caraïsiiie, in. Caraismus n..; leer der Caraleten.
(Ie eet artiste a ce c-, ik herken de schilde -bleaux
Caraïtes, n i . pl. Caraleten, Carceers, in. pl.,
dien kunstenaar aan dit teeken, aan dien-rijenva
trek. Le c- généritlue, spécifique dune plante, het eene secte onder de Joden, die zich stipt aan clen
geslachts-, het soort- kenmerk van eeneplant. Nous ne tekst en de letter der schriften houdt en de overpuines déchilfrer les c- de cette inscription, wij kon léverinren, den talmud enz. verwerpt, portugédat opschrift niet ontcijferen. Ce-denltrsva sche Joden.
t'arainassou, m. [H. n.] Zeeschorpioen m.,
livre est impriiflé en beau c-, dat boek is met eeaie
fraaije letter gedrukt. C-s algéhriques, astrononsi- soort van knorhaan.
('aramnbolage , m. [Bill.] Het treffen van
ques, musieaux, stelkunstig=e of algebraïsche teekens, sterreteekens, izuz jjkteekens. — Le c- du bal) meer dan één' bal met den gespeelden bal, ca ra mbolage.
eet indélébile, het door Glen doop opgedrukte-tène
('aranibole, f. [Bill.] De ronde bal m.; — het
merkteelten is onuitwi chbaar. — Ce soldat poste
un c-, it se croft invulnérable, die soldaat draait spel met één' rooden en twee witte ballen, caromeen' talisman of tooverteeken bij zich, lrij woont bole. -- [Bot.] Vrucht van den bilimbi (z. 01(1.)
Caranaboler, V. a. [Bill.] Meer ,dan éénen
zich onkwetsbezor. --- liet eigenaardige, onderschei-

,
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bal in éénen stoot met den cgespeelden bal raken,
e a r ani b o 1 é r e n. — ( f g.) Twee vliegen in éénen
klap slaart.
Caramboleer, m. Caramboleerder ni.,
hij die op carambolage speelt, die veel caramboleert.
Carambolier, m. [Bot.] , z. v. a. BILIMMEI.
Caramboline, f. [Bill.] De gele bal m.; —
het spel met 5 ballen (doorgaans bij verkorting caroline geheeten).
Cara:n► el, m. Half gebrande en geharde suiker, bruine suikerkandfi, gerstensuiker f.; kar amél m.
Caramélisatioll, Bewerking, die de suiker
tot karamnél maakt, karantelisatie f.
Caraméliser, V. a. Suiker bruin of tot karomél branden, ka.rameli-séren. - SE CARAMELISEIt, V. pr. In karamél veranderen, tot karamnél
overgaan.
Caraenonssat, Carainoussal of Cara.-inoiissail, m. [Mar.] Turksch koopvaardijschip n.,
met een' zeer hooggin achtersteven.
Caranates, f. pl. [Pecli.] Kleine garnalen f.
pl., die tot aas dienen.
Caranere, m. [H. n.], z. v. a. CARACARA.
Carangaue, f. [l-Mlar.], z. v. a. CALAXGUE. —
CARANGUE of CARASQUE, f. [Ti. 11.] De westindische makreel m. (ook jurel ge/weten).
Carangner, v. a. [Mar.] , z. BOURLINGUER.
Caranx, m. [H. n.] Bastaard-makreel m. —
Caranxomore, in. Makreel, die veel naar den
vorigen gelijkt.
Carapace, 1. [H. n.] Ruggeschild n. van vele
(lieren, nnz. van dc schildpadsoorten, schildpadschaal f.
Carapas of Carapat , m. [Bot.], z. v. a.
RICIN. — Olie, uit het zaad van den Christuspalen

seille naar verschillende Levantsche havens bestemd. — Gezagvoerder in. op dat schip.
('aravanier, in Drijver m. van de lastbees
ten. van eerre karavaan, kameeldrijver m.
Caravanserail . Caravanserai of Caravansera, in. Herberg f. in het Oosten voor
eene karavaan, karavaanverblijf n., k a ra v a n s e-

[palma-christi] .

Carape of Carapo,m. [H. n.] Langstaartm.,
surinaamsche aal in.
Caraphylloïde, adj. [H. n.] Steen m. met
figuren.

Carapo, m., z. CARAPE.
Carapopéba, in. [H. n.] Zeer venijnige hage-

dis f. in Brazilië.

Caraque, f. [Mar.] Karak, kraak f., grootste
soort der weleer gebruikelijke schepen, inz. bij de
Portugézen en Spanjaarden, zoo ten oorlog als ter
koopvaardij: - z. ook CARAGUE. - CARAQUE, 1Il.
[Bot.] Beste kakco in. van Caracas.
Caraquon, n1. (ve rklw. van caraque) [Mar.]
Kleine kayak of kraak f. (z. CARAQUE).
Carassin, Corassiu, Carreann of 11amhm-ge, Bil. [H. n.] Steenkarper, hamburger m., niet
hoog, bijna ruitvormig lijf, in 1Voord- Duitschland,
den Rijn en Donau.
Carat, m. Karaat n., klein gewigt om goud
en edelgesteenten te wegen, van twaalf grein voor
het goud, van vier grein voor de gesteenten. — Elk
der deelen zuiver goud, bevat in de 2!i gelijke deelen,
waarin men iedere hoeveelheid gouds veronderstelt
verdeeld te zijn: De lor a 22 c-s, goudvan? ka raten. — (Prov.) Cest un sot á vingt-quatre carats,
't is een zot in den hoogsten graad, een gek in
folio. — CARATS, m. pl. Kleine edelgesteenten n
pl., die men bij het gewigt verkoopt.
Carateh, Caracla, Carache, Carat of
Carack, m. Soort van hoofdgeld n., dat Christenen en Joden tot dus verre in Turkije aan den
Grooten I-leer moesten opbrengen.
Carate, in. [Bot.] Kamfer f. uit eene ameri;k.
plant..— [Méd.] IIuidziekte f. der warme landen in
Amerika, vooral langs de rivieren. — Caraté, e,
adj. Door die huidziekte aangetast.
Caratnre, f. Goudmengsel m. voor essayeerof toetsnaalden.
Caravane, f. Karavaan f., groot gezelschap n.
reizende kooplieden, pelgrimstrein m., reisgezelschap
in 't Oosten. — (fig. et fans.) Marcher en c-, in gezelschap gaan of reizen. Faire une e- pour aller diner
quelque part, een partijtje maken om ergens te
gaan eten. Faire ses c-s, een lustig, los leven leiden.
— [Mar.] Kustvaart f. op de havens van de Levant.
— [H. mod.] Faire ses c-s. tegen de Turken kruisen (van de ridders van Malta gebézigd); ook gezegd van een fransch vaartuig, dat voor den tijd
van tevee jaren in dunst der lurken in de Levant
gin, handel drijven. — (fam.) Talrijk gezelschap n.
Caravaneer, ln, [Corn.] Schip n., uit Mar,
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('ara.vanseraskier, m. Opzigter nl. eener
karavaanherberg of karavanserai.
Carav elle of Crevelle, f. [liar.] Karveel f.,
snelzeilend vaartuig in Spanje en Portugal;—z.v.a.
fregat n. in Tier kzje; — een klein tot de harin' vangst (i/mend vaartuig in Frankrijk. — [ Tech]
Ka-rviel of karvielnagel m., zekere spijker (ook carvelle geheeten).
Carbatine, f. [Tech.] Versche huid f. van
een beest.
Carbazotate, m. [Chico.] Stik-en-koolstofzuur zout n.
Carbazotiglnne, adj. [Cluim.] : Acide c-, stik-

en koolstofzuur.
Carbet, m. Groote hut f. der Car/ben.
Carbo, in. [11. n.] Geslachtsnaam van de zeeraaf (cormorar9).
C'arboliydriquue, adj. [Chim.] : Acide c-, koolwaterstofzuur n.
Carbonade , f. [Cuffs.] plan dunne schijven
gesneden en op kolen geroost vleeseb, ha r b o n a de f.
Carbonage, in. [Féod.] Liet kolenbranden;
refit n. daartoe.
Carbonal, Carbonat, ni. [Econ.] Brand m.
in de tarwe.
Carbonarisine, m. Gevoelens n. pl. en grond stellingen f. pl. der c a r b o n a ri: hun genootschap,
carbonarismus n.
Carbonaro,m.(ital.) (eig. kolenbrander.) Lid n.
van een uitgebreid gelieim politiek genootschap, inz.
in 't koningrijk Napels, waar het na den val van
Napoleon I. en Murat ontstond, ten doel hebbende
alle italiaansche staten in één bondgenootschap als
vrijstaat te vereenigen. — Vurig vri(jh.eidsgezinde
of demokraat m. (Plur. Des carbonari).
Carbonate, n1. [Chiln]. Koolzuur of koolstof
zout 11. C- de chaux, de cuivre, de potasse,-zur
etc., koolzure kalk, koolzuur koper, koolzure potasch,
Carbonaté, e, adj. (en part. passé van carbonatey) Verkoolzuurd, in koolzilver overgegaan.
Carbonater, v. a. [Chins.] In koolzuur ver
— SE CARBONATER, V. pr.-ander,vkolzu.
Tot koolzuur overgaan, zich met het koolzuur ver
-meng.
Carbonele, ni. [Minér.], z. ESCARBONCLE. —

C- rouge , roode karbonkel, een robijn van zeer
schoonti donkerroode, sterk schitterende kleur. —
[Méd.] Kwaadaardige, ontstokene zweer f., negen
ook CHARBOr.— [H. n.] Karbonkel m., eene-ogn.;z
soort ven kolibri.
Carbone, m.Chico.] Koolstof f., nu eens zuiver, gelijk in den diama
nt, dan weder met andere
stoffen, gelijk in de houtskool. de dier/ Re kool, de
glanskool, het potlood, vereenigd.
Carboné, e, ads. [Chem.] Koolstof bevattend:
Hydrogène c-, koolwaterstof. (Men zegt liever

carburé.)
Carhoneeax, eense , adj. [Chin.]: Acide c-,

koolsto f g zuur n., watervr] zuringzuur n.
Carbonides, m. pl. [Minér.] Uit koolstof bestaande of niet koolstof vermengde ligchanmen n. pl.
Carbonifére, adj. [H. n.] Koolstofhoudend,
koolstofvoortbreneend.
Carbonique, adj. [Chem.]: Acide c-, kool
zuur, koollto/zuur n.
Carbonisation, f. [Chico.] Verkoling, ca rb o n i s a t i e f., verandering of overgang in kool;
het verkolen..
Carbonise , e, adj. (en part. passé van carboniser) Verkoold, gecarboniseerd: Matière c-e.
Carboniser, v. a. [Chico.] Verkolen, tot kool
brengen. carboniséren.
-

Carboiinade, f., z. CARBONADE.
Carbonnieux , m. [Corn.] Soort van witte

bordeaux-wijn m.

Carbouille, f. [Agric.] , z. V. a. CARIE.

Carboitillon, m. [Anc. fin.] Voormalig regt n
op de 1Vormandische zoutpannen.
Caarbitre, f. [Chin.] Kool- of koolstofverbin12
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d'inc1 f., verb-indinq der koolstof roet een metaal:
C- de far, koolstofhoudend ijzer, potlood, graphiet.
Carburé, e, adj. [Churl.] Koolstofhoudend.

Carcadel, Caarcaclet of Carcaillot, .m.
[H. n.] 1'ollisnaam van den kwartet (caille).

Carcagnoles, f. 1,1. Glazen miertjes n. pl,
(arealllecr, V. n. [Cl^as.] Slaan (van ku.'artels).
( a.rcaise , Cargiuuaaise of C arq nèse, t.
[Tech.] Clcinrei - eten ni. der siegelglasmakers.
Careajou, Carcajon of tt.uineajonn of
(loitton, ni. [ H. n.] ztmerikaansche veelvraat,
bvvsin y ni. ran Lc brador. — CAIIC,AJOUX, m. pl.
[Corn.] I3unsiny-, dassenvellen D. pl.
Cancan, m. Halsijzer n., ijzeren beugel m.,

woo? mede een Sflisdadic}er aan den schandpaal wordt
f eet; kook f., schandpaal, pranrler m. — Condamoor an c-, tot de straf der kaak veroordeelen. —
Atiacllier an c-, aan de kaak stellen. — Weleen
ook: vrouwen-halsketen n. met diamanten, liarkant in.
Carcapuli, m. [Bot.] Soort van oranjeboom ni.

op de kust van Malabar.
Careas, ni. pl. [Tech.] Slakken f. pl., naam
der niet gesmolten stoffen na eene eerste aftapping
in den reven°bereerr-oven.
Carcasse, f. Geraamte, rif, karkas n., cie
entvleeschde, maar nog zarnenhangende beenderen
van een dif rlijk lic{chaam. — (rcl.) 11 na que la c-,
hij is zoo n; aber als een geraamte, hij heeft niets
dan vel en been. — C- de poulet romp van een

CARDINALISTE.
Cardere, f. [Bot.] Distel f. C- a foulon, weversdistel, kaartdistel. — CAITDEIIES, f. p 1. Stengels m. pl. van den distelstruik, kaarddistels f. pl.,
kaardbollen nl. pl.
Carderie, f. [Tech.] Kaarderij f., plaats waar
gekaard wordt; – kaarcl.enntakerij f.
('aardear, ni., -ease, f. Kaarder m., kaard
-sterf.
Cardia, m. [Anat.] Bovenste ma(reopeniwj f.,

snoei mond ni.

C ardia.ce, e [H. n.] 1lartvormirl.
Carcliagraphe, m. [Anat.] Hartbeschrijver m.
-- Cardiagraphie, f.klartbeschrijving f.--Cairdiagraphique, adj. I-lartbeschsvend.

Cardiaire, adj. [Anat.] Tot het hart beltoorende; in liet hart aun tJezift . 1 er c-, hartwcs m m.
Cardialgie, f. [1Vléd.] Maagkramp, maaflp n,
drukkind i'. op de maalt. (Men zegt tegenwoordig
liever gasta•algie.) — Cardialgigne, adj. Tot de
maac1l ijn. behoorende.
('aidialogie, f. [Anat.] Verhandeling over
het hart, leer f. van het hart. — ('ardialogi.
clue, ad j. Tot die verhandeling, die leer behoorende.
t ardianastroplhe, f. [Méd.] Terennatuurlijke plaatsing van het hart.
.

hoentje (zonder vku els en bontjes). — [Mar.]

('ardia
, que, adj. [Méd.] L artsterkencl (cordial). — [Anat.] Wat het hart of den bovensten
maar,mostel betreft: Glandes c-, hartklieren. Artères
c-s (of cotonairres) du coeur, krans- of kroonslag
liet hart. Nerfs c-s, hartzenuwen. Plexus-adesnv
c-, Hartvlecht. — CAIDtAQI;E, M. [Bot.] , z. AGRI-

den slaat van romp ciebrabte schip. — [And i.]

(`ai'diatoneie, f. [Anat.] Ontleding f. van het
hart. — Cardiatoniique, adj. 1t at tot de has'!-

;

Remp m., scheepsren; p in zone houten, zonder boo?«desi; inz. hel door schipbreuk of door afbraak tot
herra van een gebouw, het enkele tim merwerk n. —
[Tech.] Abet zUde omwonden ijzer- of koperdraad n.,
karkas f. — [stil.] LGncwerpif;e born f. vol hard.firanaten , brein/kabel DI. — [Pëch.] Overdekte
korf m. voor create visschen. -- [H. n.]1vaam van

PAUME.

ontleding betrekking heeft.
Cardie, f. [Anat.] Krop m. van de maag.
tardier, tri., -iere, f. [Tech.] Kaardenmaker In.. -wraakster f.
Cardieurysme, m. [Med.] Ziekelijke verwyonderscheiden vischsoor•ten in de zee van Amboïres. dini ven het hart; stoornis f. in den omloop des
Carcassièe'e, f. [Mar.] Kanonneerboot f.
bloods en de adcmhalind.
S C ardllbelcose, t. [Mid.] I artbezwel n.
Care-boeuf, m. [Bot.] , z. V. a. AIIRETE-BOEEF.
C areere -duro, in. (itcl.) Stelsel n. van stress rle
Cardinal, in. Kardinaal, hoofdpriester m., ticpsluitirnr' in de oos tenrijksehe kerkers van Italië. tel van, de voornaamste geestelijken na dent, paus
Carclharias, m. [H. n.] Haai, reuzen- of in de katte. kerk, een der geestelijke vorsten, die
stem •in 't conclave hebben bij de verkiezing van een'
mcnschershorri n l ., jonasvisch m. (rerquin).
Carchédobne, f. [Min.] Soort van agaat m. paus en uit wier midden de nieuwe paus wordt
Careliësien, nl. Verbandd om de ontwrichtsr- gekozen. — [H. n.] Kardinaal ni., naam van ver
flen te herstellesi.
vogels: een voordamer. vink m. met-scheidno
Carrcliouufiier, n1. [Hort.] Yclksnaam van de roode kuif en roeden snavel; — een kleine roodgevederde amerikaansche papegaai m.; — ook: een
artisjok (artichaut).
t acreiu, ni. H. n.] Soort van strandkrab f. zilverkleurige vlinder m. ; — eene kegelvormige
sela 1p f. Cardinal purpr é, z. EEC D'ARGElNT. (ook crate outage r eheelen).
Carcinoïcle, adj. [H. n.] Drab-, kseeftvorsstin,
( Teelt] Kleine ijzeren . lakenkaarde f. — (Plur.
('are inologie , f. [Diaact.] Kreeftenleer f., IDes ctIr inaux.)
Cardinal, e, adj Voornaamst, gewigtibst, wat
siatv.urbeselss]s^ivo f. der kreeftaardiee dieren —
Careiriologique, adj. Wat die leer, die be- het eerst in. zone soort is. — [Astr.] Points cardinaux du eiel, hoofdpunten des hemels (Noord, Oost,
setssijoisiq betreft.
Carelnolegue, Careinologiste, m. Bece- Zuid ev West). Points cardinaux du zodiaque,
hoofdpunten des dierenriems (de teekens, in welke dc
fcoaar, kennes ' ni. der kseeflsoorten.
C areinonlateux, ease, aal. [Méd.] Kanker- zon gerekend wordt bij 't begin van elk jaargetijde
te treden (Boni, Kreeft, Weegschaal en Steenbok).
acht'id.
—Vents cardinaux, hoofdwinden (noorde -, ooste-,
Carcinonle, m. [Méd.] Ks'eeftuezwel n., kant
m.
-kor zuide- en westewind). — [Théol.] Venus cardinales,
C arcinopode, ni. [H. n.] Versteende kreeft- hoofd- of kardinale deugden (voórziritigheid, rep!vaardigheid , sta.ndeastigheid en matigheid). --schoor f.
Cardage,m. [Teelt.] Plet kaarden (der wol enz.). [Arith.] Nombres cardinaux, hoofd- of grondgetalCardaline, f. [H. n.] Volksnaam van den len; — [Gram.] lloofdtelwoorden. — [H. n.] Dents
car°dinales, hoofdtandem, voornaamste tanden van
distelvink (clsardroisneret).
Cardaneiue, f. of Cresson des prés [Bot.] het scharnier der tweeschalicje schelpen.
Cardin alert, m. Kardijiaalschap n., waardigWater kers, weidekers f.
Cardamonre, m. [Bot.] Kardomom n., pa- heid van kardinaal.
Cardin ale, f. [Bot.] Kardinaalsbloem f., een
radijel:ors°els f. 1;l., het zaad van een aan de positprachtig, vele jaren durtnd gewas met Bene donaboy verwant gewas.
Cardasse of Raquette, f. [Bot.] , z. V. a. ker vuurroode bloem. — [I-f. n.] Kardinaalslak f.
-j- C ar clinalice, aclj. [H. eccl.] : Poste c-, eert
TOPAI,. — [Teelt.] Kaarde of kano f. voor vlokzijtot cte kardinaalswaardigheid voerend otstbt n.
de; — zijdeafval m., vlokzijde f. (otrasse).
("ardiisaalisz, e, adj. (en part. passé van carCai°cie, f. [Tech.] haarde f. C- cyylindrigiie,
wolf m., een met spitsen bezette rol of cilinder in dina,liser) Tot kurdinaal fiemaakt (in dien zin niet
eerie giet ijzeren punten voorziene kist. — [Hort.] in clehrstilc). — [Potrit.] Rood gemaakt, rood geDe eetbare steelm. van de preijen, artisjokken, enz. verwd: Draperie c-e.
Cardin aliser, V. a. Tot kardinaal maken (in
Congé, e, adj. (en part.passé van carder) Gedien zin niet its gebruik). — [Peint.] Rood maken,
kaard: Laine c-e.
C ardée, f. [Tech.] Wat te gelijk met de beide rood verwen.
(' arcliiiallsiaie, m. Gevoelen n. der kardinakoorogen bewerkt wordt, kaard set it.
Carole-poiree, f. [Bot.] Verschteideniteid van listen (z. 't volg. woord). — Weleer z. V. a. CARDWALAT.
de newene biet f.
Carder,, V. a. [Tech.] Kaarden.

Cardivali sta, m.

Kardint list m., aanhenrer.

CARIATIDD.

--

CARDINE

van de kardinaals Richelieu en Mazarin, onder
Lodewijk XIII. en Lodewijk XIV. -- Ook als adj.:

Titre c-, kardinaalstitel.

Cardine, f., z. v. a. CALIMANDE.

Cardiocèle, f. [Méd.] .hartbreuk f.. doorzak
middenrif in de bnuikholte.-kingva'thrdo
Cardiognne , in. [Méd.] Maagpijn , maag

-krampf.

Cardiolites, f. pl. [H. n.], z. v. a . BUCAR DJTES.

Cardiopalniie, f. [MéeI.] Hartklopping f.
Cardiorhexie, f. [Méd.] Scheuring f. van

het hart.

Cardiospermne, nl. [Bot.] Wondererwt, blaas -

erwt f., har tezoad n., eerie oostindische plant, die
eerie zwarte en witte, met een hart geteeleende erwt
draagt (ook corinde en pois de nnerveille geheeten) .
Cardiotrote, adj. [Méd.] Aan 't hart gewond,.
Cardipéricarclite, f. [1%1éá..] Ontsteking f.
van het hart en het hartzakje.
Cardite, f. Kardiet m., harteschelp, tweescha
hartvormige schelp f. — CARDITE of CARDITIE,-lige
f. [Méd.] Hartontsteking f. — Carditique, adj.
[Méd.] Wat het hart betreft: Fièvre c-, hartkoorts f.

Cardon , m. [Hort.] Artisjokvorrnige tuin
een spaansch gewas.
-vruchtf.,
Cardonnette, f., z. v. a. CHARDONNETTE.

Cardoiizile, f. [Conn.] Zekere wollen stof f.
Carébarie, f. [Mèd.] Gevoel n. van zwaarte
in 't hoofd, drukkende hoofdpijn f. C- frontale,
voorhoofdspijn; C- oceiputale, achterhoofdspijn.
Careiche, f . [Bot.] , z. CARET.
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schuitvormig blad n. —[ii. n.] Ecaille, Valve c-e
schuitvormige schaal, schelp f. --- Ook als subst
[H. n.] Le c-, een visch van 't ,geslacht der wentelaars. Le c- o f La c-, eerie slang met kielvormi-

gen rug.

Carener, v. a. [Mar.] Kielen, kielhalen (een
schip). C- un vaisseau a sec, een schip in het
drooge dok brengen.
Caressant, e, asli. Liefkozend, vleijend, streelearn. Enfant e-, vleijend, fleemend kind; Chien c-,
liefkozende hond; Soins c-u, streelende zorgen of
oplettendheden.
Caresse, f. Liefkozing, streelinri, liefderijke,
vriendelijke bejégening; minnekozerij f. Faire c(des c-s) a qn., iemand lic fkozen, streelen, vle jjen.
(fig.) II ne faut pas se lier aux c-s (te la fortune,
men moet de gunsten der fortuin niet vertrouwen.
Caresser, v. a. Streden (met de hand), shoeken, liefkozen, aaljen: C- un enfant, een kind aaije n , streelen. C- une femme, een.e vrom' streelen,
liefkozen (sorn.s z. v. cc. ,Iouii dune femme). `fout
en partant, it caressa ses moustaches, al pratende
streek hij zich langs de knevels. — Vleijen, fieemen,
likflooajen, zeer vriendelijk bejegenen of toespreien
Il sait c- les ;ens pour en obtenir ce qu'il désire,
hij weet de meucechen te vleijen (hun ltoni:g om den

mnond, te smeren), om van hen te verkrijgen wat hij
verlangt. C- l'orgueil de qn., iemands hoogmoed

vleijen, voedsel geven. Il caresse une chimère, hij
streelt een schaduwbeeld, verheugt zich met eerie
doode mees. Le prince les a Bien c-s, de vorst
heeft lien zeer vriendelejk ontvangen. Le zéplhyr

dagesse les fleurs, de zephyr streelt (een liefelijk
windje strijkt langs) cle bloemen. — [Peint.] C- Ie
Carelet,Yni . [ii. n.], z. CARRELET.
Caréine, ifi. [Cath.] Vasten f., vastentijd van nu, het naante laten doorscl(jnen. — (fig. et pop.)
bouteille, met kleine teugen en rept s nake0 dagen, die met aschdag begint en met paasch- L
zondag eindut. La vrille cie C-, vastenavond in. rijk drinken.
Caret, in. [H. n.] Karétschildpad f. (van wel
Faire C-, Obser er Ie C-, vasten, de vasten hou
schaal wen kommen, doozen enz. maakt). —-ker
Ronspre le C-, cle vasten breken, verboden-den.
spes eten. Provisions, of Viandes de C-, vastenspij- [Mar.] of Fins cle caret, steekgaren, kabelgaren n.;
—
garen
van oud- touw. Ï%Iettre les voiles a fits
zen. Le C- est bas, Naut, de vasten begint vroeg
(in de eerste helft van 1Februarij), laat (in Maart). de caret, de zeilen opa stootgaren zetten. — [Bot.]
— (fig. et fain.) 11 iilet Ie C- Dien haat, hij wil de Soort vary rietgras n. (ook careiche geheeten). —
maan in (le hand hebben: hij verlangt, hij belooft [Teel1.] Soort van, haspel m. der garenspinners.
Casette, f. [Tech.] Raam a. van den zijdeiets, dat nog in langen tijd niet gebeuren zal. (Loc.
weefstoel.
prov. et fain.) Preciher sept ais pour un C-, honderd
aslor, m. Kargad o o r,
Cargador,ct'ar,
falen raadt geven, dikwijls en vergeefs cle--malcienz
zelfde zaak herhater(. 11 a pr€clsé sept aus pour un scheepsrnnlcclaar, scheepsbevrachter in.
ar.]
Lading, scheepslading,
Card
aison,
f.
[d
is
hijs
heeft
daar
lang
gewoond,
endroit,
C- en eet
wel bekend in die strelen. I1 arrive comme mare en vracht f. Le navire a 1péri, mais on a sauvé I'équivergaan,
maar de bemanc-,
het
schilp
is
'asten).
page
et
la
C-, hij komt juist van pas (als visch in de
Il ne se fora non plus attendee que mars en C-, ning en de lading zijn gered. — Factuur of lijst F.
hij zal zich zoo min laten wachten als de kwak der geladen waren. — liet laden zelf, en (Ie tijd
oir de kerïiris: hij zal geruis op zijn' tijd ko--zalver der lading.
Cargo -non, n1. .Ii rga-nirn m., zekere oostinmen. I1 a jeáné Ie C-, hij ziet er bleek en•m-ager
uit. Face de C-, wager, bleek gelaat. Un amoureux dische spécerj.
Cargilie, f. [Bot.] Lotusboom; dadelpalm nl.
de C-, een laauwe minnaar, een drooge vrijer. —
Carg ie, F. [Mar.] Geitouw n., gording f., r'aVerzarnel ing f. van vasten pred ikatiën: Le C- de
band m. C-s boulines, dcmpgordincen. C-s fonds,
Bourualeue, de Massillon.
Carènae-prenaut, in (fam ) De drie laatste buikgordin^_;en. C- de liune, marszeilsval, rnarszeiledagen van den vleesch- of slemptfjd (vóór de vas- reep ni. C-s points, geitouwen van een razeil.
teuz.), de drie sleuail>clagen, inz. cle laatste dag. — C- a vue, hanepr ot van de fok. Fausses c-s,
Gemaske r d en verkleed persoon, vastenavondgek m.; . ^rokror°dier fen. C.-s sous le vent, nok- of builccorook: iemand, die zich op eerie belagchelijke wijs rlinggen aan (le lijzijde van een zeil. C-s lu vent,
kleedt en opschikt: Ce sopt des carème-prenant, 't geitouwen aast de loefzijde van een zeil. -- liet
zijnvastencivo zd gekken.--(Loc. fum.)Tout est de c-, c;e,ïen, opgeijen. — Kaa j f., klein platboównd vaar 'alles is op vastenavonci veroorloofd, met vastenavond tuit 11.
Cargué, e, adj. (en part passé van carguer)
kan er alles door. 11 faut faire e- avec sa femme,
et phques aver son curé, vastenavond moet men Geheid: Voile c-e.
Carguer, V. a. Geijen en gorden, opgeijen, de
net zijne vrouw, en Paschen met zijn' pastoor houden.
Carenage, m. [Mar.] Kietplaats, helling f., om zeilen door touwen inkorten of zanuenbinclen. Careen schip te kielhalen; — het kielhalen en kale fa- gun ! (bevelwoord) opgegeid ! — CARGUEfi, V. n.
Krengen, overhellen, door den weiral op zijde geteren.
Carence, f. [Prat.] Gebrek, mangel n.; alleen legd worden. C- de l'ari ière, met het achterschip.
voorkomend in; Procès-verbal de c-, c eregtelijle krengen. On carguait Is stribord, het schip krengcleverslag n., waaruit blijkt, (lat de overledene geene over stuurboordsz2jO e.
Car ;zeebas, ('arp oeras, z. HaLE-sAS.
goederen nagelaten heeft en insolvent is.
Cargueur, lul. [Mar.] Jjranazeilsvalblok n.
Carène, f. [Mar.] Buitenhuid f. van een schip,
of Cariabu, m. [If. n.] Vi,rginiCariacou
of
la
toe.
Donner
cwaterlijn
van de kiel af tot (le
C- a un vaisseau, Mettre zen vaisseau en e-, Virer aansch ree f. (bij 13u/fors); reebok in. vaan Guiana
Gegiste drank in. van rietsiroop,
en
1tlexico.
—
of Abattre en c-, een schip overzijde wenden om
te kielen, het kielhalen of kielen. Le vaisseau est inacink -naeen en po laten (in Guiana).
('ariaani, 111. [ii. n.] Kamik of kamraki, braen c- complet, en deint- c-, het schil) ligt geheel,
ligt half oh zijde errs gekiekt- te worden. — [Bot.] zil iacune clou hï'aanvoc'el ni.
Cariaroit, m. [Bot.] Stingerplclnt f. der do
Schuitje, schuitvor mig blaadje onder aan eerie bloem;
tillen, die eerie kar'rrzozilrzroode verfstof oplevert.
streepje n. over (IriS rug van een blaadje.
t'ariatide of ('aryatide, f. [Arch.] LastCaréné, e, adj. (en part. passé van caréner)
Gekielhaald: Vaisseau c-. — [Bot.] Feuilie c-e, d raagster f., steunbeeld ui., k a r y a t i d e f., naart van
-

:
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--

schoone vrouwelijke (soms mannelijke), meestal gekleede beelden, die men als schoorzuilen gebruikt
om op het hoofd of den nek een entablement te

dragen (vgl. ATLANTE). — Ook als adj. gebézigd

van de bouworde, waarin men zulke beelden in
laats van pilasters gebruikt: Ordre c-, orde der
aryatiden. — Lacedemónische dans ter eere van

^

Diana. — Cariaticíique, adj. Karyatidisch, tot
Caribou, m. [11. n.]

rikaansch rendier n.

,

.

in 't hout, houtbederf n. -- C- rtes nnurailles, salpéte? i f heid f. tier muren.

Carié, e, ad.. (en part. passé v an cag ier) 14an-

rrestoken, dr.or bederf aangetast (van beenderen,

keren, hout). Os c-, aangestoken been; Dent carié,
aannciestokerz, bedorven tend. Blé e-, brandigi koren;
Bois c-, vurig, wormstekig hout.
t arier, v. a. [lléd.] Aansteken, wer,a reten.
I.. , usage de eet élixii a carré toutes ses dents, 't

eb'i enk van dat elixir heeft al zijne tanden. aanreetoken. — SE CASTER, V. pr. Bederven, door beenleder( aancctOst uweeiden; — brranditl worden (van
?zonen); — vurig, wormstekirj Worden (van hout).
E'arieux, ieuse. adj. Aanrrestcken, door been-

1ederf, verrotting, worm aanbetast.

(' arifet, ni., `z. CAI ISEL.

Car lien, ne, adj. z. CARLOYIr'GIEN.
Carlin, M. [H. n.] Atop, mops, mopshond m.

— Carlino ni., eene italiaansche munt van verschil
waarde.
-lend
Carline of Caroline, f. [Bot .] Witte kaméleon, everwortel m. , karolina f., zeer zonderlinge
plant, die twee jaren groeit.
Carlingue, Calingne, Escarlingue of
('ontre-quille, f. [Mar.] Kolsena m., zaadhout n.

tegenkiel F. van een schip; mastspoor n., stuk hout,
waarop de eetast rust. Carlingue de pied de neat,
spoor van de mast. Carlingue du cabestan, spoor
van het spil.
Cartisme , m. [Patti.] Karlismus n. , gevoelens der karlisten (z. C ARLISTE) .
Carliste, m. Karlist m., aanhanger van den
voormaliger franschen koning Karel X.; ook van
Don Carlos in Spanje.
Carloek , in. [Corn.] Yi.selr.lijn2 f. (van het
inuvendig vlies der zwemblaas van allerlei steursoorten `bereid).
Carlovingien, ne, adj. Karolingisch, karlovinrriech tot het geslacht van Karel den Groots
behoorende. — Carlovingiens, m. pl. Karoli-nr,ers, Karlovin;esi.
Carludovique, f. [Bot.] Peruviaansche palm-

toont m.

Carnaagnole , F. Dweepend vrijheidslied n.
met dan begeleid, gedurende de eerste fransche
omwenteling, carmagnole f. (fig. eipop.) Faire
danser la c- a qn., iemand gu;llotinéren. — Soort
van warabuis n., zoo als (Ie volksklasse tijdens gezegde omwenteling veelal droeg. — CARMAGNOLE, m.,
I olbloed-Jakobijn nn. (omdat door dezulken bij voor]keur de cormagnole gedragen werd). — (iron.)
Soldaat m.. cler republikeinsclie legers in Frankrijk.
t'arinantine F. of Carnient , n1. indische
notenboom m., justitia f., een heester niet schitterende scharlakenroode bloemen.

Carrie, ni Karmelieter monnik m. — Eau des
carries, Ie' i inelicter-water, melisse-water n., water

van vrouwekruid (dat in _le karmelieten-kloosters
werd bereid). — [Corn.] Acier de c- of à la rose,

eene soort van duitsch staal n. in dunne staven. -

CARMES, m. pl.' [Trictrac] : Amener c-s, twee vie-

Carigue, in., z. SABI0UE.

Carillon , nl. Klokken spel n., bcjjerm.;— klok
bei ering f.; — huisklok, die-knrej:l;gb(i.,
muéilksln/. es speelt, speelklok f. — Wijs, nzuzijk F.
reor 't klokkenspel. — (lig. et fern.) Geschreeuw,
remas, leven, ,cgeu'eld n.: 11 Pera beau c-, gaand ii
voit ce désordre, hij zal mooi huishouden (geducht
op zijn' poot strelen), als hij die wanorde ziet. Son-•
ier a double, a, triple c-, twee-, driemaal aan de
bruisbel trekken. Fouetter qn. a daalde, triple c-,
iemand wakker afrossen. I1 fut sifflé b triple c-,
hij werd oorvverdoovend uitgefluit. — [Tech.] Fer
(le c-, ijzeren staafje D . van 18 tot 20 vierkante
strepen.
Carillonné, e, adj.: Fête c-e, hooge feestdag m.

der troth. kerk.

-jern.

klokkenspel doen hoopen. — (fig. et fain.)-len,ht
Groot eeraas, geweld maken.
Carillonneur , nl. Klokkesnelcr, beijeraar,
kl( kkenist in.— [H, n.] Klokkenist in. , meeste van
Guiana.
Carinaire, F. [H. n.] .Plaatdier met een hoofd.
Carinde, f. [11. n.] }3laauwe ara f., een schoone
amerikaansche papegaai.
Cariiie, F. [Antiti.] Itlaagster, weerster, huil
bij de begroPenissen (Ier Ouden. — [Archit.]-sterf.
Gebouw D. in de gedaante van een schip.
C ariné, Z. CARENE.
C arioph..., z. C AIRYOPH. .

Carisel, Cariset of Créseaii, m. [Com.]

haarsaai n.; -- soort van stramien n.
5 C aristade , F. (fain.) Aalmoes, liefdegift f.
Carla , m. [Com.] Gedrukt oostindisch lijn
-wadn.
Carlette, f., [Corn.] Leisteen m. uit de om-

Carieatural, e, atlj. Tot rte karikatuur belaoorende, daarnaar gelijkende.
Caricature, f. Overlading en overdrijving der
voorstelling in (Ie beeldende kunsten, doorgaans
niet oormerk om den lach op te wekken, overdril vingsbeeld n., spotprent, aanschouwelijke satpre,
karikatuur f. — (fi.) Bespottelijk uitgedost
i nensch, of iemand van lachwekkend voorkomen;tooneelspeler ni., die de grenzen van 't komische
cverschrldt.
Caricaturer, V. n. Karikaturen of overdrijvingsbeelden maken. — C AIICATUREB, V. n. Door
karikaturen bespottelijk maken, ka r 1 k ren.
('arieaturien, m. ([am.) Liefhebber of ver
karikaturen.
-koperm.van
Caricaturiste, m. Karikatuurschilder, spot1, ren tm ker nl.
Carieées, f. pl [Bot.] Rietgrasplanten f. pl.
(" aricicologie, f. [Didact.] Leer van of ver
— Carici--handeligf.ovrtpanle
cologiste, ni. Dietgrasbeschrijver m.
Caricle, m. Zékere kapsjees f. , fouron m.
Caricoïde, f. [H. n.] Vijgsteen m., vijgvormige versteenisrg f.; — sterkorrialsteen ni.
Larie, f. [i%Iéá.] Beenëter m., been-, tandbederf n., beenzweer, beenversterving f. — [Agric.]
h1 and m. in 't koren, korenbederf n. — Vuur n.

Carillonier, v. n. De-ijeren, op de klokken spe

v ggezwel n.

streken van Angers.

Kariboe m., noord-ame-

Carillonnenient, m. Het klokkenspelen, bei

CARIQUEUX, EUSE, adj. [Chic.] Tumeur c-euse

Carlet, m., z. CARRELET.

die beelden, tot die bouworde behoorende: Style c-.
Caribe, z. CARA1BE.

CARNAIRE.

Cariqueuse, f. [Bot.] Soort van wilde v g.—

ren werpen.

Carnneline, F. Vigogne -wol van de 2de soort,
karmelien -wol F. -- Ook als adj.: Larne c-.
Carmélite, F. Karmelieter non f.
Cas—in ent, m. , z. CARIIANTU E.

Carmin, ni. [Chinn.] Kaïm(n n., eene kostbare
hoogronde verve, uit cochenille bereid; — de kleur
dier verfstof , karmijnrood n. (fig.) Lévres de c-,
helder roode lippen, koralen lippen. In dezen zin
tok, als adj.: Le colibri -i gorge c-, de kolibri niet
karm'Jvroode keel.
Carnilnatif, ive, adj. [Méd.] Windverdrij-

v€ndi, uw isuibrekend. — Ook als subst. m.: windbrekend middel n.
Carmine , F. [Chico.] Keurend beginsel n. der
cochenille.
,

Carf)iné, e, a(lj. (en paft. pezcsé sein carminer) Idet kavmijnrvcrl fleverwrl; karnt jnkleurig.
Carminer, v. a. Met karmijn schilderen.
Carminiforrne, adj. (iron.) (woord van Ba -

belais) Versvormig, naar een vers of dichtstuk gelijkende.
Carnage, m. Slagbig F. , bloedbad, moorddadig gevecht n.; On a fait on grand c- des ennemis, men heeft eene groots slcabting onder de vijan
glen aanrerigt. — liet dooden van veel wild op de
jagt: Faire un grand c- de lièvres, veel hazen
7neérleggen. — Les lions, les tigres vivent de c-,
de leeuwen, de tijgers leven vein vleesch, van door
hen gedoode dieren. --- [Chas.] La meute a fait c-,

de honden hebben het wild verscheurd.
Cariiaire, adj. In 't vleesch levend: Mouche
c-, vlieg, welker pop of masker in 't vleesch leeft.

CARNAL

CARPIJOLOGIE.

Carnal of Carnali, m. [Mar.] Ondernok f.
eener ra; — wipper, toptakel m.
Carnalette, f. (verklw. van carnal) [Mar.]
Klein toptakel In., wippertje n.

Caronade, f. Carronnade of karonade f.,. kort
en dik kanon n., meestal in de boven-batterij opp
schepen gébruikt (zoo geheeten naar de ijzersmel
terijen te Carron in Schotland).
Ca ,ronesule, I. [Méd.] pennenhoofd n., kliera.chtiq vleesch.deelt je n., vleeschklier f., v^leeschheu
vel ni. C- lacryniale, traanheuvel. C-s mvrtiformes,
mirtvorrnige vleeschheuveltjes n. p1. C-s papillaires, niertepeltjes n. pl. C- de I'unètre, pisbuisheuvel.-- (Bot., 11. n.] f%leezig oanhangsel of uitwas Ii.
aan sonzlnige plantendeelen, aan sommige li.gchaamsdeelen der vogels; — soort van spreeuw in. von
liVieuw-Zeeland.
('aronaeulé, e, adj. [EI. n., Bot.] Met een vleezig
aanhangsel of uitwees voorzien. — CARONCULES, m.
pl. [ti. n.] vogels in. pl. met vleezige kamrnen of

Carnassier, iève , adj. V leeschetend, zich

uitsluitend met vleesch voedend, verscheurend (vin
dieren; — veel vleesch etend (van menschen). — Ook

als subst. m.: Les c-s, de vleeschetende dieren; —

v'eescheters, een geslacht van schildvleugelige in-

secten.

Carnassière, f. [Chas.] tVeitasch f.
Carnation , f. T'leesclzkleur f. [Point.] liet

vleesch- schilderen , (Ie voorstellïng van het menschenvleesch door het koloiet. — [Bias.] 1l porie
d'argent aa la téte (le c-, hi voert een' vleeschkleuriglena kop op een zilver veld.
Carnau, m. [Tech.]

een' porselein -oven.

Gat n. in 't gewelf van

C arnaauba, m. [Bot.] Brazili:aansche waspalm -

hoorn m.

269

lellen.

Caronealeux, -euse, adj. [Méd.] Vleeschlilie-

rig, wrattig.

('aronpl► ylloïde, f. Minér.] Steen m. die de

Carnaval, in. Karneval in., tjjd van ft'estee.
en, verinakeliijkheden, die (le jaar'l jksche vasten van
iq dagen bil rle Katholijken voorn,(gaat, vleesch- of
slemptijd m. (beginnende met Drie-koningen enei-nd igende reet Aschdag inz. de laatste dagen voor de
vasten. de vastenavond m.
Came, f. [Tech.] Hoek m. van eene tafel, van

gedaante heeft van eersen kruidnagel.

Les c-s dune plume taillée, de ui.tsn dingen van

als adj.: Artère c-.
('arotidiien, ne, Carotidal, e, Carotique, adj. [Anat.] Strotslagaderl)j k, wat tot de
slrotslafjade,en betrekking heeft. — Carotiqae,
adj. [Méd.] Slaapzuchtig, slaapziek.
ui'arotte, f. [Bot.] Gele of witte peen f., wortel in. — Carotte sauvage, kroontjeskruid, vogelnest n. — (fig. et fam.) Il ne vit que de carottes, hij

eersen steen enz. Linie à trois c-s, driekantige vijl.

eerie vermaakte pen.
Cairné, e, adj. [Fleur.] Vleesclikleurig. Oeillet
C-, vleescitkleurige anjelier In.
Carneaii, m. [Anc. mar.] hoek in. van het
latijnzeil, bij den s eiegel.
t'arnées , f. Ijl. [Antiq.] Feesten n. pl. van
Apollo bij de oude Lacedemoniërs.
Carnèle, f. Kartelrand iii. om de muntstukken.
%arnelé, e, adj. (en part. passel van earneler)
Gerand, van een' muntrand voorzien: Pièce c-e.
('arneler , v. a. Randen, den rand van een
muntstuk aanbrengen. — [Blas.1 Met een' rand
omg even.
t Carnéole, f., z. CORNALIrE.

- -

(arner, v. n. [Fleur.] Vleeschkleurig worden.
Carnet , in. Koops nansschuldregister, schrijfboek, zakboekje n. cp reis.
Carnier, m., z. CARNA SSIER E.

Carnifieation , f. [Méd.] liet vleeschachtig
week-worden der beenderen.
Carnillé, e, adj. (en part. passé van carnifier)
Tot vleesch geworden, vervleeschd: Poulson c-. —
CARNIFIER (SE), v. pr. [31éó.] l'leesch worden, tot
vleesch overgaan, ver°vleeschen.
Carnifornle, adj. Vleeschvormig, vleeschachtiq.
Carnillet, ('arniolet, ni. [Bot.] Witte ben (z. BEIlEN).

Carnion, ni . Kleinste soort van spelden f. pl.
Carnivore, adj. 17eeschetend, zich vooi narnelijk met vleesch voedend: L'holnnne, le alien solt
0-s, le lion, le tigre lont carnassiers (vgl. CARNASSIER). —{Méd.] Wegb jtend, werivretenrj. — Ook als
subst. m.: Les carnivores, de vleeschetende dieren.
('arnosite. f. [Méd.] Yleezig gezwel, vleeschuitwos, weld eleeselr ll.
Caroelie , f. Muls f. , miter in., beschilderd
net duivels, op hei hoofd van een slag/offer der
Inquisitie.
Carogne , f. (pop. et bas) Karovje f., ondeuBlend vrouwlnwnsch n., feeks, pijl, liedertUke deern,
slet f.
l- Carole, f. Rondedans m. met zang. -- Caroler, v. n. Een' rondeda,is uitvoeren. -- Caro.lens, m., -erase, f. Iiondedanser in., -danseres f.
('arolina, e, adj. [ii.ist.] Karolinisch, wat Ttarel den, Groote of zijne verordeningen betreft. Ecriture c-e , Leitres c-es, Karolinisch of latfjnscli
letterschrift (dat Karel de Groote weder in gebruik
bragt).-C:IROLI\ of CL1.1RLI S-D'OR, 111 . Kar 'Olijn nl„
goudmunt in Beijeren, ttlurternberg, Hessen-Darin=
stamt, itoende eruim 1Z rsuiden. — CARoLJNR , I.

Zweedsche zilvermunt f., de ourle= 75, de latere —.

68 cents. -- CAROLINE f., z. ond. C_1.II,IJ%IB0/mlt; - 0015
CARLINE.
Caroline, f., z, onder CAROLIN.

Caroliiigien, lee, adj., z. GARLOVINGIEN.
t' anon, m. Spekreep in. zonder mager.:_. [Myth.
et Pods.] Charon of Karon, m., de veerman der
onderwereld. La barque de C-, z, BARQUE.

Crosse, m. [Bot Vrucht f. van een' 4frikaanschen palmboom; — [Mar.] Tent f. achter op
eerie sloep; losse hut f., midscheeps op de karnpaanje
opgeslagen. - z. ook CARROSSE.
tv cross ier, li [Bot.] A f rikaansche palrnboomn m.
.]

Carotidal, e, adj., z. CAROTIDIEN.

Carotide, f. [Anat.] Strotslagader° f. — Ook

leeft zei'?' sober. — [Coin.] Taba.lsskarot f. — (.Loc.

p?1rl).) Firer une e- ai qn., iemand op eerie slimme
wijze iets a fti'orlgelen.

Garotter, v. n. (fam. et pop.) Karig, armhartig, kleingeestig spelen, — GAROTTER, V. a. (fain.)

z. V. C. Tirer une Garotte, z . GAROTTE .

Carotteur , In. -euse, f., Carottier, In.,
-ière,

f. (fam.) Karige, bange speler in. , -speel
Sluwe aftroggelaar m., -ster f.
-sterf.—

Carottine, f. [Claim.] Karottine f., kristalli

aftreksel van versch wortelensap.-serbat/in'
faroube of Caronge, ni. [Bot.] St.-Jan.sbrood Ii., vrucht van den Caroubier of Caroiiehier, m., St.-Jansbroodboona in., in 't Oosten en in Zuid -Europa. -- CAROt1GE, In. Pi-sangv ogel In. (van 't geslacht der buidelspreeuwen). —
lfout n. vain den St.-Jansbroodboom.
Caroxyle, ('aroxylon, m. [Bot.] Bladerboze sodaplant f. in Afrika , van 't geslacht der
melden.
warpas, m. [Bot.] Volksnaam van den katoen-

boom (cotonnie1) .
Carpat, in. Muts

f., der Grieken in den Ar

-chipel.

f'arpe, f. [H. n.] Karper in. C- laitée, hom
m.; C- oeuvée, kuiter m. C- saumorée, zalm -merd
C- piquante of à aiguillon , stekelkar--karpe;
per; C- tie Icier, gestreepte lipvisch ml. — (fig.)
Saut- de c-, karpersprong in., zékere sprong, die

de potsenmakers (clowns) plat op den buik lig
uitvoeren. — (fig. et fam.) Faire la c- permnée,-gend
veinzen zichr kn al) k te bevinden, den zieke spelen.
— [land.] Mettle ta terse en dos de c-, de aarde
tusschen twee voren aanhoogen.
Carpe, in. [Aunt.] Nahand f., handwortel m.
(uit 8 korte beentjes in It reen gelegen bestaande).
— Vierde lira n. van de schaar der kreeften.
4'arpeau , In. (verklw. van carpe, karper)
Kleine karper in., karpertje n.
Carpère, z. CH ARIE.

Carpésie, f. [Bot.] Kraagbloem f.
Carpet , ni. [H. Ii.] Soort van sénegalsche
karper In.

Carpette, f. [Coln.] Grof gestreept paklinnen n. — [K. n.] Kleine karper m. — [H. Beel.]
Karmelieten—kap f.

Carpliolithe, M. [MZinér.] Stroosteen m., een
boheem.velt o,ineraal.

Carplholo-ie, f. (eig. het halmenlezen) [Méd.]
liet muggenvangen, gedurige beweging van de vingers eens zieken, alsof hij de deken wilde a f plu? zen (gewoonlijk een kw qad voorteeken . — C'ai -.
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CARRIERE.

CARPIE

vierkant gelijkende. Bonnet c-, vierkante muts,
muts der doctors, geestelijken, renters. Nombre e-,
vierkant getal (z. carré d'un nombre onder CARRE in.) Racine c-e d'un nombre, vierkantswortel
van een getal. [Géon1.] Mètre c-, vierkante meter,
vierkant vlok, welks z ij den elk een meter of nederl.
el lang zijn [Gram.] Période c-, eig. volzin van
vier deden ; zinrijke en wel uitgewerkte volzin.
— [Anat.] Muscle c-, vierkante spier. — (fan2.)
Partie c-e, gezelschap van twee mannen en twee
vrouwen. I1 est c- des épaules, hij is breed van
schouders. C'est une tete c-e, 't is een gezonde
kop.— (Prov.) I1 raisonne juste et c- comme une
flute, hij redeneert als een gek.
Carreau, m. Vierkante vloertegel of vloersteen
plavei f.; steenera vloer m. (Loc. fain.) Couchersur
m.,
(varec tulzercule)
le c-, op den vloer slapen. Jeter, Coucher qn. sur
('arholitl► e , in. [Bot.] Vruchtsteen ni., ver
Vrucht f.
-stend le c-, iemand dood of zwaar gewond ter aarde werCai°pologie, f. [bidact.] Vruchtenleer, vruch- pen. Demeurer sur le c-, op de plaats blijven, getenkunde, verhandeling f. over de vruchten der dood worden. — [ Jeu de cartes] Ruiten: Le roi,
reiv« ssen. -- Carpolof ique, adj. Wat tot de Ia dame, le valet de c-, ruiten heer, vrouw, boer.
(fig. et fain.) C'est un valet cle c- , hij is een
vruchtenleer betrekking heeft.
('arpoio ue, C arpologiste , m. Vrucht- slechte kerel. (Loc. pop.) Jeter coeur sur c- of du
coeur sur du c-, braken (op den vloer). — [Tech.]
kenner, zaad renner, 'vrucht- of zaadkundige nl.
C aspo- niétaearpien, ne, adj. [Anat.] hat C- of C- de uitre, glasruit f. — Vierkant kussen
cia op te zitten of op te knielen; — werkkussen n.
tot de na- en middelhand behoort.
der kantmaaksters, dci naaisters; — kleerrnakers
(.'arpo-nnorpi,ite, f., z. CARPOLITHE.
Carpontyze, adj. [H. n.] Van plantensappen persijzer n. Groote vierkante ijzervijl f.— [Pêche]
vierkant vi-schnet (z. v. a. CARRE). — C- d'arbalevend.
Carpopl age, adj. [H. n.] Vruchten -, plan- lète, vierkante pijl f., weleer in gebruik; van hier
dat men zegt: Les c- de la foudre,` de la vengeanZ.
FÏtLTGlFOisE.
tenetend;
Carpo-phalangien, ne, adj. [Anat.] Wat ce de Dieu, de pillen van den bliksera, van de wraak
van God. —[ Mid.] Opstopping in en verharding f.
tot de nahand en de eerste vingerleden behoort.
van den buik der kinderen. -- [Cuis.] Brochet c-.
Q'arpophile, adj. [Bot.] Op vruchten groei
(arpopllore , adj. [Bot.] Vruchten--jend. zeer vette snoek. — [Man.] .Kribplaat f. (boven de
krib, om de paarden te beletten den muur te likken).
dragend.
— [Mon.] Muntplaat f., die gestempeld moet worden.
t'arpophylle, f. [Bot.] Vruchtblaadje n.
('arpoptérygiens, nn. pl. [H. n.] Visschen m. — [Mar.] Carreaux- , m. pl. Rahout n.; berkhouten n. pl.. van een schip. — Carreau wordt ook
pl. niet armvorrrt ige vinnen.
(argot , m. [Anc. coat.] Vierdedeel n. van voor carne gebruikt, waar, het vele regelmatig geordende
vierkant n geldt. Etoffe h c-x. geruite stof.
des
den
eigenaar
den wijnoogst, toebehoorende aan
Plier du singe à petits c-x, linnen in kleine ruiten
wingaards.
(' arptetar, m. [I-I. rom.] Romeinsche slag f m., vouwen. --- z. ook CARASSIN.
Carrée fine, Carrée forte, f. Twee soordie het vleestb moest snijden.
Cargluaise, Carquese, z. CARCAISE.— Oude ten van fransche leisteen m.
Carrefouir,
m. Kruisweg m., kruisstraat f.
naain van den pijlkoker m. (carquois)
C'arréger, v. n. [Mar.] Lavéren (in de MidCara uois, m. Pijlkoker m. — ( fig.) Il a vidé son
c-, h2% heeft al zine pillen, al zijn kruid verscho- dell. zee) .
Carrelage, m. [Tech.] Plaveisel n.; het werst
ten: hij heeft al zijne scherpe zetten gegeven, al
van Benen vloerlegger, bevloering f.; tegelvloer m.
zijne gal uitgebraakt.
Hetgeen een tegelvloer kost.
—
marmer
n..
('arrare, m. [Minér.] Carrarisch
Carrelé, m. [Corn.] Soort van zijden stofje f:
marmer van Carrara in Italië.
Carrelé e, f. [H. n.] Naa m eener landschildpad f.
Carre, f. [Tech.] La c- d' un chapeau, het boven
Carreler, v. n. Bevloeren met vierkante tebodem m. van eersen hoed. La c- d'un habit,-del,
het bovenste von het lijf van een kleed. La c- dun gels; — oude schoenen enz. verzolen, lappen.
Carrelet, m. [H. n.] Schol, schar f. , platsoulier, cie vierkante neus m. van eengin schoen. —
(fan t.) I1 a une bonne e-, hij is breed van schou- visch, n.; heilbot f. — [ Pèche] Kruisnet n. (z. v. a.
CAm E) . —[Chas.] Vogelnet, vinkennet n.—[Tech.]
ders, heeft een' breeden rug.
Carré, m. [Gom.] Vierkant, quadraat n.; — Hoedenmakers kaard f.; — paknaald f. der zadelin liet dagelijksche leven: vierhoek in., vierzijdige makers, schoenmakers, inpakkers enz. C- a renverfiguur f. C- long, langwerpig vierkant n ., regt- ser, els f. ' [Pbarm.] Zeefraampje n. -- [Conn.]
hoek m. C- géometrique, voormalige hoogtenieter. Zekere wollen stof f.
i'arrelette, f. [Tech.] Glad-, zoet-, polijstvijl f.
C- de réduction, herleidingsvierkant, een werktuig
Carreleur, at Vloerlegger; — schoenlapper m.
om op zee den afgelegden weg te meten. — C- de
Carrelier, nl. Tegelbakker at
fleurs, de légumes, vierkant bloemperk of bloemC
a.rrelure, f. [Tech.] Nieuwe zolen op oude
bed n., vierkante moesakkerm. C- d'eau, vierkante
vijver in. C- de mouton, vierkant ribbestuk n. van schoenen, enz. — (pop. et bas) Il s'est fait (donné)
een schaap. C- de toilette , vierkante kapdoos, une bonne c-, hij heeft zijn' ransel goed voorzien,
kamdoos f. — [Anat.] Naam van vele spieren , een stevig maal gedaan.
Carrénient, adv. Vierkantig, regthoekig.
wegens hare bijna vierkante gedaante. C- de la
Carrer, v. a. Vierkant maken, eerie vierkante
suisse , vierkante dijspier f. — [Arith.] C- d'un
nombre, vierkant van een getal, het product van gedaante geven. [Géom.] liet vierkant van eerie
cen getal met zich zelf vermenigvuldigd. C- du c-. kromlijnige figuur vinden , in 't vierkant brengen,
of c- c-, vierde magt f. van een getal. C- magique, q u a d r é r e n. — [ Arith.] C- un nombre, een detoozcervierkant, kunstige plaatsing van zekere ire-- tal in 't vierkant brengen, met zich zelf vermeni.gvuldigen. — [Mil.] C- un bataillon, een bataillon
tallen in een vierkant. — [ Mona.] Muntstempel
— [Tech.] Touwslagers- slede f.; — schoenstuk n., in vierkante stelling of c a r r é scharen. — SE CARvierkant stuk leder , toereikend voor een paar RER, v. pr. (fans.) Met de handen in de zijden,
schoenen; — mediaanpapier n.; Grand carrè, groot trotsch en hoogmoedig gaan of wandeten, stappen als
mediaan n.; C- fluant, slecht drukpapier n. — een paauw. -- [Jeu] Zijn' inzet verdubbelen (in 't
[Pêche] Soort van totebel f. of kruisnet n. — bouillotte-spel), om den voorrang te hebben.
Carret, n., z. CARET.
[Jeu] Veld n. van een danz- of schaakbord. —
Carriage, m. Reeks f. van vrachtwagens.
[1%lil.] Vierhoekige o f vierzijdige soldatenstelling f.,
Carriek,r. (angl.) Kraagjas m. --- Soort van
carré n. — [Mar.] Op de fregatten: algemeene
kamer f., rondom welke de hutten zijn aangebragt. kabriolet f.
Carrier, m. Eigenaar, ontginner m. van Bene
Brasser e- of quarré, z. onder .aItASSER.
Carré, e, mij. Vierkant, vierhoekig, (lat vier steengroef; — steenbreker m. in eerie steengroef.
Carrière, f. Renbaan, loopbaan, rijbaan, strijdreGte hoeken en zijden heeft; vierkantig, naar een

phologique, adj. Wat daartoe betrekking heeft.
Carpie, f. [Cues.] Karpergehakt n.
Carpien, ne, adj. [Anat.] Tot den handwortel behoorende.
Carpier, m., Carpière, f. Karpervijver m.;
karperkaar f.
Carpillon, m. (verkies. van carpe) Zeer
kleine karper m.
Carpiou, m. Carpiouue, 1. [T1. n.] Gestippelde forél f. (in de zoete wateren der Alpen.
(arpique, adj. [Bot.] X11"at de vruchten betreft: Cicatrice e-, vruchtmerk n.
Carpobalsanie, m. [Bot..] Mexicaansche balsembooin nl.; — vrucht f. daarvan.
('arpoiilepte, m. [Bot.] Soort van zeewier n.

,

,

,

,

m.

CARRIOLE
laan f., strJ(lperlk, worstelperk n., tour°nooi1)laats :.,
tournoolveld n.: Entrer dans la c-, in de renbaan
treden; Aller jusqu' au bout de la c-, de baan ten
einde loopen. — (fig.) Levensbaan f. , levensloop,
levensweg , levenswandel m. ; — arnbts- of postbediening f., tijd, gedurende welken men eenen post,
een ambt enz. bekleedt: Commencer sa c-, zrine
loopbaan beginnen, aanvangen , betreden; Finis,
Achever, Terminer sa c-, Zijne loopbaan volbrenren, besluiten; sterven. Ouviir h qn. une belle c-,
iemand een schoon veld openen om zich te oefenen,
eene schoone tlelegenhei(t aanbieden om ut te bIb ken, fortuin te snaken enz. La c- des armes, La
C-, militaire , het kr igsmansberoep, de baan der
wapenen. Donner c It un cheval, op een' vollen
r;alop rijden. tonner e- It son imagination , een,'
vrijen loop aan zijne verbeelding geven; Donner ca sa méehancele, zijner boosheid den teugel vieren-.
Se doneer c-, zijn' lust boeten, zich in geenen deele
bedwingen, zijne begeerte, zijnen smaak, zijn' lust
ome iets te zeggen of te doen, den teugel vieren. Se
donner• c- aux dépens de qn. , met iemand den

spot drijven, .zich vermaken ten koste van anderen.

(Loc. prov.) Faire passer c- a qn., iemand iets
tegen zijn' zin laten doen, hem in een' zuren appel
doen -bijten. — [Man.] Ce cheval a. kien fourtii sa
c-, (lat paard heeft zijne baan goed afgeleppd, heeft
zich goed gehouden. — CAR0IERE, I. Steengroef of
steengroeve, kolerznzjjn f., steenput m., iriz. van
bouwsteen-. -- (fig. et fain.) I1 a une e- dans son
corps , hij heeft eens steengroef in 't lijf (is vaak
van den steen gesneden) .
Carriole, f. Ligt, open rijtuig n., gemeenlijkk
niet twee, wielen, op riemen .
Cairo , in. Italraansche inhoudsrrwaat f. , te

Napels = 1984 liters.

Carronatle, f., z. CARONAIIE.

% Carrossable, adj. Berijbaar, voor rijtuigen
bruikbaar: Route c-.
Carrosse, m. Koets, karos f., staatsiewagen m.,
Un c- de Lounge, eerie huurkoets. Rouler c-, koets
en paarden houden. (Prov.) C'est an cheval de c-,
't is een ezel, een lomp, onverstandig mensch. — z.
ook CAROSSE.

Carrossée, f. Koetsvol, zoo vele rnenschen als
zich in eerie koets plaatsen n. kunnen.
Carrosser , V. R. [Mar.] Kracht van zeilen
snaken, alle zeilen bizetten.
Carrossier, m. Koetsenmaker m. ; -- koetspaard n.
S Carrossiit, m., z. VOITURIN.
Carrousel, m. Soort van toernooi n. , be-

staande gewoonlijk in ringsteken, wittre/fen enz.,
waarbij men. tevens zijne vaardigheid en bedreven
rijden aan den dag legt, rijspel, steek -heidn't
ringsteken n. ; — de baan f. daartoe. — liet-spel,
ringrflden op ronddraaijende houten paarden of in
bakken, de mallemolen as., een bekend kinder-kermisvermaak.
Carroy, in. Groote weg m.
;arruQlue, f. [Ant. rom.] Vierieiielig rfjtuig n.
voor aanzienl ken bij de lioineinen.
Carriire , I. Breedte f. van den rug bjj de

schouders. Cet habit est trop étroit de c- , dat

kleed is te naauw in de schouders.

Carsaie, f. [Conk.] Marsaai n. (carisel, créseau).

Cartaeé, e, adj. [Bot.] Papier- of perkarnentachtig; — op vochtig pap-ier groepend.

Cartager , V. a. (in sonarnige streken :) .Oen

wjjnpaard voor de vierde maal bearbeiden.
Cartaliui, in. [Mar.] Karnaattouw n. ; masttopgording f., wipper, uithaler in.

Cartaux, Carteaux, in. pl. [Mar.] Zee-

kaarten.

t'artayer , V. n. [Chair.] half spoor rijden,

een wagenspoor tusschen de paarden nemen.
Carte , f. Kaartpapier, fijn bordpapier n.; —
taart f., kaarteblad n., speelkaart f. Uri jeu de
`;-s, een spel kaarten. Le jeu de c-s, het kaartspel. C-s de piquet, d'hornhre. pikét-kaarten, omberkaarten. Jouer aux c-s, kaartspelen. Battre,
Mèler les c-s, ,z. IIATTRE..Oonner, Faire les c-s,
kaart geven. Ecarter ene c-, eene kaart ter zijde
leggen, é c a'r t é r e n. Amener une c-, eene kaart
aanspelen, brengen. Faire des tours de c-s, kunstjes

met de kaart doen. Escamoter une c-, eene kaart

doen verdwijnen, haar wegmoffelen. Filer la c-, de
Maarten onderslaan, keeres, de v o 1 t e slaan. Le

-
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dessous des c-s, de Jitjuurzijde f. der kaarten; (fp)
cie geheime Brij fvéderen eener zaak; iets geheime,
cri borgens, het fijne van de zaak. I1 v a dans vette
affaire un dessous des c-s, er steekt wat achter in
die zaak. Brouiller les c-s, de kaarten in de war
snaken; (fig.) den vrede verstoren, de pret beder
ren, onrust of tweedragt stoken. Premier en c-s,
voorhand f. ; Dernier en c-s , achterhand f. C-s
blanches, kaarten zonder beelden of prenten. Faire
c-s égales, allen evenveel slagen halen. Fausses c-s
(if c-5 préparées, valsche, herkenbare kaarten. Avoir
uïne fausse c- dans son jeu, van zekere soort slechts
ééne kaart in de hand hebben. A qui in c-, wie
^ïwet er spelen? La c- passe, er wordt gepast. —
'1_'irer les c-s, uit de kaart waarzeggen, kaartlegr,;en. — Château de c-s, kaartenhuisje; (fig.) lief,
luchtig gebouwd landhuisje n. — CARTES, kaarten
wat de spelers voor 't gebruik der kaarten-geldn.,
)asten liggen: Les c- valeelt heaucoup aux donlestiques de vette maison, liet kaartengeld brengt den
bedienden in slat huis veel op. — CARTE, I. Daar°tf.,
vlakke afbeelding van de oppervlakte des aardbols
of van een gedeelte daarvan; C- de géographie of
C- geo;raphique. C- terrestre, landkaart. C- h^'drobraphique of marine of nautique, zeekaart; Castronomique of céleste, sterrekaart, heoselkaart;
C- sélénographique , rnaankaart ; C- militaire
krijgskaart; C- universelle, z. v. a. MAPPES1ONDE;
C- générale, algemeene kaart (die een werelddeel
of geheel land voorstelt); C- particulière of spéciale,
bijzondere kaart (die een gedeelte daarvan voorstelt); C- chorographique, kaart van eene afzonderl jke kindstreek, district, departement enz.; C- topographique, plaatskaart: C- itinéraire, reiskaart; C(Ie postes, postkaart. C- généalogique,geslachtkaart.
-- [Mar.] C- plate, platte paskaart; C- réduite,
wassende of ronde paskaart; C- ia petit on grand
point, klein of groot bestek. Pointer la c- het bestek

op de kaart afzetten, het punt op de kaart bepalen,
waar het schip zich op zee bevindt en welken koers
er gehouden moet worden. — B)) 'uitbreiding: georiraaphische kennis, aardrijkskunde f.: Apprendre
Ia c-, de aardrijkskunde beoefenen ; Savoir la c-,
de kaart kennen, de vereischte aardrijkskunde van
een land enz. bezitten; (fig ) of Savoir la c- du
pays, de kaart van 't land kennen, weten waar
Abraham den mosterd haalt: met de belangen, gebruiken, kuiperijen enz. van een gezelschap, eerie
familie enz. bekend zijn. Perdre la c- , de kluts
kwijt raken, inde war raken. —CARTE, f. Kaart f.,
kaartje, briefje, biljét n., een bedrukt of beschreven
blaadje, dat men aan iemand afgeeft om ergens
toegang te hebben, om zich in zijne hoedanigheid te
doen erkennen enz.: C- d'entrée, toegangskaartje,
in treebrie fje; C- de visite, v i.s i t e- of bezoekkaartje;
C- de spectacle, schouwburgkaartje; C- d'adresse
adrés- kaartje (der kooplieden, fabrikanten, enz);
C- de sureté, veitigheidskaart f., verbl21 fpas m. (fig.)
Donner c- blanche à qn., z. BLANC, adj. — CARTE, f,.
spijskaart, spijslijst f., opgave der spijzen, die bij
een' tafelhouder te verkrijgen zijn; ook de rd/cesung f. van het verteerde (waarvoor men echter
tegenwoordig liever addition gebruikt): On y dine
a la c-, men eet daar volgens spijskaart (bij por
razen kan er bekomen wat de spijskaart op--tiën),
,r,-eeft. J'ai. Bien dlné, apportez moi la c- (1'addition),
ik heb goed gegeten, breng mi de nota of rékening.
— [H. n.] C- géographique , landlcaar•t f., naam
eener porseleinslak. C- géographique Brune of
fauve, naam van een' nachtvlinder van 't geslacht
der sto fvleugeligen.
Cartel , m. Schriftelijke uitdaging f. tot een
tweegevecht. — Schikking f. t usschen twee vijandige
mogendheden. aangaande de lossing of uitwisssling
van krijgsgevangenen, k a r t é 1 n. — Vaartuig n.,
dat de due uitgewisselde manschappen vervoert,
kartélschip n. -- [Tech.] Uurwerkkastje n. als
wandsieraad. In 't algemeen: naam der sieraden,
die men gebruikt aan de lesten van schilderijen,
van schoorsteenen enz.
Cartelade, f. Zekere landinetersmaat f., vroeger in Guinea in gebruik.
Cartelage, m, [Ana. coat.] Bruggeld n.
Cartelet, m. [Corn.] Zékere wollen stofje f.
Cartelette, f. [Couvr. Kleine leisteen m. ter
dakbedekking. — Ook als adj.: Ardoise c-.
Cartelle , I. [Tech.] Zwalp m., dikke plank,
waarop de molensteenen rusten. — Fin meubel,

-
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hout n. aan plankjes. — Muzijkperkament n. (van
ezelshuid, waarop men 't geschrevene met eene
spons kan uitwisschen).
Cartel► ier, m., z. QUARTI IER.

C arterie, f. [Tech.] Speelkaartenfabrijk; kaart

-makersuntf.
Cartero, m. Kleine brieventasch f. — [Tech.]
.flout n., (lat de kettingdraden van een weefsel zaflnenhouclt (ook carteron geheeten).

t`arteron, in., z. QUARTERON en onder CARTERO.
Car tesia.itiSnle, ln. Wi ,c leerig stelsel n. van

Cartesius (Descartes), carteszaniswus n.
Cartesien, n1. Y/anJaanger van Cartesius, ciahelzer van zijne gevoelens, Cartesiaan m. — Ook
als adj. Systéme c-, Cartesiaansch stelsel; Philosophie c -ne, Cartesiaansche wijsbegeerte.
Carthaflfie, in. [Bot.] Carthamus m., verwersd'istcl f., wilde saffraan, bastaard-saffraan nl., wel
saffloers of distelgeel oplé--kerblom/cnht

veren. Graine de c-, sa fflcerszaad, papegooizaad n.
Carthamine, f. [Chhirn.] Saffloersrood n., eerie

uit hel saffloers verkregen roode verfstof.
Carthhs miq ue, adj. [Cllim.] : Acide c-, carthamicu<rn-zuur, sep f jloerszuur n.
Cartier, in. [Tech.] Speelkaartenmaker, -ver
Ook als adj.: Papier Cartier, papier n.,-koper.—
voor den rug der kaarten.
Cartilage, nl. [Anat.] Kraakbeen, knorbeen n.
C-s aryténoïdes, beker- of trechteruo rm ige kraak
C-s cricaïcles, ringvormige kraakbeenen;-ben;
C- ensiforme, zwaardvormig kraakbeen, harte deksel n ; C- thyroïde, schildvor ruig kraakbeen.
('artilagineux , euse , adj.' Kraakbeenig.
- GARTILAGINEUX , nl. p1. [H. n.] I^raakbeenvisschen m.pl.
„

CAS.

-°

karton maken; — het binden in kartonnen band; -kartonnen band m., kartonwerk n.
Cartonné, e, adj. (en part. passévancartonner) In karton gebonden: Livre c-.
Cartonner, V. a. [Rel.] In karton binden,
k a r t o n n é r e n. — [Impr.] Een of meer verbéterbladen bij een boek léveren. — [iManuf.] Elke
plooi van een stuk stof met kartonstrooken beleg
-gen,
alvorens het te persen en te glanzen.
t artonnerie, f. Kartondoozenrnakerij , kartondoozenfabriek f. ; — liet bordpapier maken (in
,

dien zin beter cartonnage).
Cartonneuur, in ., -euse, f. I3f of zij, die boe-

ken in karton bindt, kartonneerder m., -neerster f.
Cartonnier, m. Iiordpapiermaker, kartonmaker; vervaardiger van kartonnen doozen en andere
voorwerpen. — Kartonverkooper m. — Cartor9nière, f. Kartonverkoopster f. ; vrouw van den
kartonniaker. — [H. n. j /hesp f., wier nest gelijkt naar eene doos van bordpapier.
li'artouehe, m. Loofwerk n., waarmede de
Uf
c er°s
of opschriften van eenig sclhilder- of beeld
omringd worden, randversiering f., sierlijke-werk
lijst f. of zoons m., loofwerk n. of bijsieraden n. p 1.
van beeld- of schilderwerk; teekening f. rondom den
titel op eerie landkaart of rondom het wapen van
dengene, aan wien men een plan, eene teekening
opdraagt. — [Antiq.] Elliptische figuur f.. met
hieroglyphen gevuld, op oud-erryptische gedenkteekens. — [Artif.] Kardoes f., na-am van allerlei
doozen of kokers met vuurwerk gevuld. — [Hort.]
Sierlijke bedomsluiting f. —;(Loc. prov.) C'est an e-,
un vrai c-, 't is een afgerigte cfaauwdief, een aartsspitsboef (naar den beruchten Cartouche, die in
,

1721 te Parijs werd geradbraakt) .

Cartoeiche, f. [Mil.] Bordpapieren, houten of
blikken bus f. met het kruid en den kogel, tot eene
van een weefsel in kraakbeen, kraakbeenvorming f. lading vereischt, kartets f.; geweerpatroon, kar
Paspoort n., pas, verlofbrief m. — C--doesf.—
Cartilagini er (se), V. pr. Tot kraakbeen
overgaan, in kraa/cbeen veranderen. — dis adj.: jaune, onteerend paspoort n. (aan een' weggejaagd'
verlaagd'
soldaat).
of
Tissu cartilaginifié, verkraahbeend weefsel.
('artouichien, m. Dief, schelm, gaauwdie f m.
Ca,rtlsane, i. [Tec11.J Garen-, zijde-, goud- of
Cartoachier, m. [Mar.] Kardoesdoos f. der
zilverdraad n., op uitgesneden kaarteb/ad gewonden
tot borduurwerk, kantwerk enz., c a r t is a n e f. zeelieden (verkeerdelijk ook gargousier geheeten). —
t'artographe, in. Landkaarterrnakei° m. — [1li1.] Weleer z. V. a. GIBERNE.
Q'artude, m. [H. n.] Noorweegsche tipvischi ni.
Cartographie, f. Kunst f. om Zandkaarten te maCartrilaire, in. Verzameling f. van brieven en
ken; — verzameling f. van landkaarten, altais nl.
Cartographiquie, adj. liet de kaartiizakers- oorkonden van eene kerk, een klooster enz.
tvaraude, m. [H. n.] Noordsche bastaardkarper,
kunnst betreft.
Cartontaiieie, f. Kaartlegkunst f., het kaart strandvisch m.
Carne, f. [Mar.] Spaarkas f. voor zeelieden.
uit de speelkaarten.
-legn,warz2jf.
Cares, m. [Méd.] Zware slaperigheid f., diepe
("artomancien, m., -iie, 1. Kaartlegger in.,
-legster f. Waarzegger in. -zegster f. uit cie kaarten. slaap In., slaapziekte f., doods/aap, k á r o s in.
('arve, f. [Pêche] Broekvormig sleepnet n.
' netos, m. Bordpapier, dik kaartpapier, kar
farvelle, t. [Mar.] Kas-viel, karvielnagel m.
karton n. : Livre relict en c-, boek-doespair,
in kartonnen band. C- gaufré, geprest karton (met Border en c-, niet karvielwerk opboeijen. — z. ook
opgedrukte verheven t/gieren); C- laminé, geplet G AIIAVELLE.
Cartilaginiflcation, f [i^1éd.] Overgang m.

:

karton; C- cuir, soort ran zeer sterk en- hard bord-

papier, C- de collage, zaamcfeplakt karton (door 't
o^peenplakken van een/ge bladen papier ontstaan).
C- lithographique, steendruk-bordpapier, /ithographisch karton (dat de lithographische steenen kan
vervangen). — C- pierre, steenhard karton (tot het
maken van sieraden). — Papierdeeg n., waarvan
men 't bordpapier maakt: Poupée de c-, bordpapieren pop; Nez de c- bordpapieren neus. — Kar
omslag m. voor papieren. ]Ylutsen- of lin--tone
tendoos f., van bordpapier vervaardigd: La 1111e
(1e boutique est là avec ses c-s, het winkelmeisje
is daar niet hare doozen. — [Imlpr.] I'erbéterblad n.
(tere herstelling van ingeslopen feilen, ter aanvulling
of verandering); — naam der op het timpaan gelegde strooken om de gelijkheid van den afdruk te
bevorderen, drapers. Petit c-, C- d'en haat, insteekblad n., naven van het derde gedeelte van een
in 1?v° gedrukt blad, dat afgesneden en tussehen
het overig gedeelte, dat Grand c- of C- d'en has

heet, gestoken wordt. — [Peint.] Modélteekening f.
op sterk papier, schets f. van eene schilderij, kar
— [Arch.] Uitgesneden mnodél n. van bordpapier-ton.
of blik. — [Coin.] Staalkaart f., staalboek n. : Ce

drap paraat mieux a la pièce que dans le c-, dat
laken voldoet beter aan 't stuk dan aan 't staal (in
het staalboek). C- de dessin, rlroote teeken portefeuille f. -- [Théat.] Cette pièce est restée longtemps dans les c-s, dat stuk is eerst lang na de
ontvangst ten tooneele gevoerd. — [Chin.] Spalk f.

Carvi, m. [Bot.] Karwei f., karweizaad n.,

witte komijn m.

t'arvifesiille, m. [Bot.] Duivelsdrek, mees

-terwolm.

('aryatides, f. pl., z. CARIATIDES.
Carybde, n1., ('harybdis, f. Draaikolk m.
opgde kusten van Sicilie. — (Prov.) Tomben de e- en
Scylla, van kwaad tot erger komen, van den wat

in de sloot, uit den regen in den drop geraken.
C'aryocatacte, m. [H. n.] Notenkraker, kernbijter in., naam van verscheidene vogels.
Caryoeostin, in. [Pharm.] Zeker buikzuiverend middel in. van kostwortel.
(^oryophyllaeé, e, Caryophyllaire, adj..

[Bot.] Nagelbloelnachtig.
Caryophyllate, f. [Bot.] Gemeennagelkruid n,
Caryophyllee, f. [Bot.] rnjelierach.tige bloem f.
Caryophyllie, f. [H. n.] .4njersleen m., nagelkoraal n.
('aryophylline, f. [Chum.] earnfer f. uit nagelolie.
Caryophyllite, m. [H. n.] Nagelsteenvorrnige
versteening f.
('aryophyllodendron, in. [Bot.], z. V. a.
GIROFI.IER.

lvaryote, m. [Bot.] Brandpalmboom m., soort
van tropische palmboom )net zeer wrange vruchten
in Azië; — vrucht f. van dien boom.
Cas, m. Geval, toeval, voorval n., gebeurtenis,
omstandig beid f., toestand m. ; — ding n., zaak f. ; —
['a1rtuulia e, n?. [Tech,] Iet bordpapier- of daad f., bedrij f, feit, misdrijf n . Si le cas arrivait,

als 't geval plaats had, als liet toeval wilde. C'est

un tout autre cas, dat is een geheel ander geval,
eerie ' gansch andere zaak. Un cas extraordinaire,
étrange, een buitengewoon, zonderling geval. Un
cas fortuit, een toevallig onheil, onvoorzien of
onvermijdelijk toeval. Cet homme est dans un
mnauvais cas, olie haan is in eerie slechte omstandigheid, in slechten toestand. Si j'étais dans Ie cas
de vous obliger. zoo ik in de gelégenheid was om
u (lie rist te doen. Posez le cas que ceia arrive,
gesteld eens. dat dit riebeurt. — [Prat.] Le cas est
grave, het feit, vergrijp is zwaar. Son cas va mal,
nest pas net, est vereux, est sale, zijne zaak staat
slecht, is niet zuiver. I1 sent son cas véreux, hij
heeft geen zuiver geweten. Le cas échéant, indien
het plaats heeft, als zulks het geval is. Cas privilégies of rovaux, l j fstra/felijke regtszaken, waar
alleen de koninklijke regters kennis namen.-van
Cas spéciaux, bijzondere lijfstraffelijke rerrtszalien,
over welke (ie kamer der' lours als geregtshof uil shraak deed. (Loc.) Cas sue cas na point de lieu,

als er reeds beslag op iets gelegd is, kan er niet
nogmaals wegens eene andere zaak beslag op gelegd
'worden. — [Théol. j Cas de conscience, gewetens-

zaak, gewétensvraag f. Se faire un
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van hooren zeggen, heb het door (Ie derde of vierde

hand. ïl est arrivé b eet emploi par c-s of de c-

en c-, hij is met horten en stootgin, door allerlei
toevallen aan dat ambt gekomen. (fam.) Faire ses
c-s, kromme s17 ro'iigen waken, uitspatten. — [Aïgèh.] Méthode des c-s, benaderingswijze in de oplossing eenei' vergelijking.
t Caseane, f. [Fort. Mijnput, walkelder,

luistergang rd. (nu puits ot écoute).
Casearet, ni. (dam.) Armhartig, bekrompen

mensch m.

('ascarille f. of Cliacril, m. [Pharm.] Wit

grijze of groenachtige boomschors f. uit Peru en
de Indien, van bitteren specerij-smaak en liefelijken reuk , als inaagversterkend middel aangewend.
Caseatelie, f., z. CA.SCITIVE.
Cascatelle, f. Kleine waterval m., cas

c a-

delle f.

Casehive, m., Caseatelie, f. [Li. n.] Nijlv isch - ni. van 't geslacht der murmelvisschen.
Case, f. (in oud fransch: huis) lint, neger-

hut f. in Amerika. — [.Iep:] Ruit f. van een damnof schaakbord, op welke r^aen de schijven of stuk
plaats; pijl m. of veld n. op het triktrakbord:-ken

C-s biasses, de velden, die het digtst bij de tegen-

Nous faisons cas du beau, nous méprisons
futile, wij hechten waarde aan 't schoone, wíj min-

partij liggen. Fausse c-, verkeerd bezet veld (dat
dus hersteld moet worden) . C- du diable, duivelshoek, het zevende veld (omdat het doorgaans
moeijelíjk te bezetten is. Faire une c-, twee schijven
op één veld brengen. Devi c-, veld, waarop maar
ééne schijf staat. — Vak n., afdeeling van een
kastje, van eerie lade, doos enz.; — afdeeling f. van
een register, gevormd door de lijnen, die de kolom
dwars doorsnden: Folio 2 recto, case 4,-men
blad 2k regts, vak 4. — (fam.) Le patron de la c-,
.
de huisheer.

cas an pied du mur, hij heeft zijn gevoeg tegen

vestigd: Le voila casé pour la vie, nu is hij voor

science de qc., eene gewétenszaak van iets maken,
zwarigheid maken om iets te doen of te zeggen.
Cas réservés, voorbehoudingsgevallen, zekere zon
overtredingen, van welke alleen de paus, de-den
bisschoppen aflaat kunnen verleenen. — (fig.) Faire

cas de tin., de qc., iemand of iets hoogachten, op

prijs stellen, er veel mede op hebben: On ne fait
pas grand cas de ce qu'il dit, men slaat niet veel
acht op, men bekommert zich weinig om 't geen hij
zegt.

achten liet nuttige. — (fans. et bas.) I1 a fait son
den
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gedaan (Loc. prov.) Tous vilains cas

sont niables, uit schaamte of uit vrees voor straf
loochent men elke leelijke daad. — CAS, M. [Gram.]
Naamval m., geval ii. [casus] , verschillende betrekking, waarin een naamwoord voorkomt; uit
verbuiging f., die de woorden-gansverdiof
in vele talen door die onderscheidene betrekkingen
ondergaan. — EN CAS, m. Iets, dat vooraf klaar
gemaakt is ons des noods te dienen: Un en cas cle
nuit, eene uit voorzorg bereide spijs, om ales nachts,
zoo de eetlust dan komen mogt, gebruikt te worden. — EN CE CAS, loc. adv. Dan, alsdan, in flat
geval En ce cas je vous félicite. — EN TOUT CAS,
loc. adv. In elk geval, wat er ook gebeuren moge:
Je viendrai chez soir cliez vous , en tout cas je
vous verrai demain. -- EN CAS DE, loc. prép. In
geval van: En cas de pluie; en cas de guerre; en
:

cas de heroin. — EN CAS QUE, AU CAS QUE, 10e.

conj. (met den subjonctif) In geval, indien, bijaldien: Au cas que refs soit comme vous le diaes;
En cas que celmi s'éclaircisse un jour. — (Prov.) Au
cas que Lucas n'eut qu.'un oeil, sa femme aurait
épousé, un borgne, als de hemel valt lrebbben ave
allen eene blaauwe slaapmuts op (tot iemand. die
te veel onheil verwacht , die altijd zwarigheden
maakt) :
5 Cas, se, adj. 1lolklinkend, schor: Un ton
cas, een schor geluid; Une voix rasse, eerie gebrokene, doffe, heesche stern. — .als adv. gebruikt in:
Cela Bonne cas, dat klinkt dof.
-f- Casaii, m. Huis

n.

('ash, e, adj. (en part. passé van caser) Ge-

zijn leven gevestigd, bezorgd.

Caséate, m. [Chirn.] Kaaszuur zout n.
Caséation, f. [Chim.] Kaasvorming f., z. V. C.

CA1LLEMMENT.

Caséeux, ease, adj. Kaasachtig, kazig: Matière c-euse, kaasachtige stof. Acide c-, kazig zuur.
Caséifornae, adj. Kaasvormig.
Caséiiie, f. [Chico.] Kaasstof f.
Caséique, adj. [Ciiim.] : heide c-, kaaszuur n.
Casemate, f. [Fort.] Kazemat f., bomvrij ge-

welf n. of kluis f. onder de wallen eener vesting,
om de courtine en de grachten te verdedigen, moordgewelf n., kanonkelder m., walgewelf n. — weleer:
gevangenis f.: I1 a été mis dans la (en) c-, hij is
in de érovoost gezet.

Casemate, adj. [Fort.] : Bastion c-e, bolwerk
met kazematten.
(`miser, v. n. [Trictr.] Twee schijven op één
veld zetten. — CANER, v. a. Plaatsen, een' post bezorgen. — In de vakken of afdeelingen plaatsen..
— SE c.AsEiRR, t). pr. Zich plaatsen, een plaatsje viiiden, zich neerzetten: 11 s'est casé dans un petit
village, hij heeft zich in een dorpje neergezet.
faserel, m. [Eton.] Pot in. of teersen mand f.
?net gaten, om de kaas te laten uitdruipen.
Caserette, f. [i(,con.] Kaasvorm m.
('aserve, f. [Mil.] Ka ze rn e, gemeenschappelr^ke krijgsmanswooin<j f.; — de gezamenttgke sol daten, in eerie kazerne gehuisvest.
('aserné, e, adj. (en part. passé van caserner)
Gekazerneerd: Troupes c-es.

Casernement, m. [Mil.] Kazernering f.,
gaand, gaarne thuis blijvend, 't zij uit vadzigheid het huisvesten in kazernen.
Caserner, v. n. [Mil.] In kazernen liggen, wo of uit liefhebberij. Homme c-, Femme c-ière, of als
subst. Un c-, Une c-here, een tehuisblijver m., -blijf- een. — Caserner, v. a. In kazernen leggen of
ster f , huiszitter m., -zitster f., _kamerhakker m., plaatsen.
Casernet, ('azernet, [Mar.] Register n. voor
-hokster f. Il mène une vie c-ière, hij leidt een huis
leven.
-zitend de o, ciers, logboek n.
Casernier, m. Léverancier m. der kazernen.
C as addle, f. Overrok, reisrok nl. met wijde
Caset, m. [H. n.] Soort van watermot f.
mouwen. (hrov.) Tourney c-, van partij veranderen.
oudtijds: huisje n.
Casette, f., z. G AZETTE;
Casaquin, m. (verklw. van casaque) weleer:
Casiasquie.r, Turkse/me militaire opperre Korte overjas, huisjas m. ; — nu: jak, vrouwen
Donner sur le c- is qn.,-jakn.—(figetpo) ter in.
('asier, m. Lokétkast f., schrij fta felkastje n.
iemand, afrossen.
met vakken, brievenbestek n. — [Pèche] , z. v. a.
-j Casan, m. .tlnisje n.; — (pop.) tuin m.
— Parmezaan-kaasmaker m.
m.
noCIAG(E.
Waterval
naturelle
(cataCCascade, f.
f'asi re, f. Plaats, waar men de parmezaan racte), natuurlijke waterval; C- artificielle, kunst
waterval. — (Iiri.) Discours plein de c-s,-matige kaas bewaart, kaashut f.
Casilleux, ease, adj. [Vitr.] Brok, sprot;,
rule f. zonder verband of zamenhang. Je n'ai appris vette nouvelle que par c-, ik weet dat slechts bros. Verre c-, brok glas.
Casanier, ière, awlj. Iluiszittend, weinig uit-

—

-
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Ca-sinair, m. [Corn.] Kazirnier n., eene ligt ge' éperde wollen stof, soort van halfzaken
Casino, ni. (ital.) (eig. huisje, buitengoedje,
vi. 11 a). Plaats f., waar enen tegen eene jaarlijksche
bijdrage in geld vergadert om te lezen, te praten,
te spelen enz., besloten gezelschap, cas I n o n.
Casniivar, m., z. CASSUMUMAR.
Caspar, m. [H:. n. j Kasuaris m., een naar
den .ctru is gelijkende vogel in O.Indië.
Casolaiie, f. [Hort.] Italiaansche appelsoort f.
Caspien, ne, adj. Kaspisch: La mer C -ne, de
Kaspische zee.
Casque, in. Helm, stormhoed m.: La visière
d'un c-, het vizier van eenen helm. — [Bot.] Fleur
en c-, helmvormige bloem f. — [H. n.] Naam van
vele helrnvormige schelpen. — [ Blas.] Porter le ede face, eenera helm van voren in 't schild voeren.
C asq é, e, adj. []Num.] Gehelmd, met eersen
helm. — [H. n.] Le serpent c-, de helmslang, eene
slang, die eene snort van helm op het hoofd heeft.
Casquette,f.(verklw. van casque)Petm.,muts f.
Casqiiillon, m. Zékere slang f.
-1- (. assade, f. (f'am.) Leugen uit kortswijl of
om zich te verontschuldigen, noodleugen f. — [Jeu]
Bod n., boven den inzet in een slecht spel, om daardoor de méde.spelers af te schrikken, aim den inzet
te kunnen tot zich, halen.
Cassage,m. [Tech.] Het kleinslaan van den erts.
Cassaille, f. [Agric.] Eerste ploeging, scheuring f. van eenen akker.
Gassant, e, adj. Bros, broos, breekbaar: Le
verre est c-, het glas is bros, breekt ligt. Lacier
est plus c- que Ie fer, het staal is brosser dan het
ijzer. Poires c-es, krakende of knappende peren.
Cabsards of Cassets, m. pl. [Corn.] Bonte
katoenen oostindische zakdoeken m. pl.
Cassation, f. [Jur.] Vernietiging, teniétdoening, opheffing van een vonnis, c a s s a t i e; ver
een testament; uitdelging eener-brekingf.va
schuldbekentenis.
Cassave, f. [Bot.] Meel n., uit den wortel van
gedroogden maniok; man iokbrood n.
Casse, f. [lmpr.] Letterkas f., bestaande uit
twee hoofdcc fdeelingen (casseaux), die men Naut de
c-, bovenkas, en Bas de c-, onderkas, heet— [Tech.]
Bekken, waarin het gesmolten metaal uit den sm:eltoven loopt, ontvangbekken n. ; — smeltkroes m. der
goud- en zilversmeden, der munters enz.; — hoor
kam m. der lintmakers; — pennenbakje n. aan-nesu
een' schrijfkoker; — koperen scheppan f. der zeepzieders. — [Mil.] Afzetting, ontzetting f. van een'
militairen graad. Lettre de c -, cassatie- of afzet
cASSARDS. — CASSE, f.-tingsbevl.—[Cor],za
[Bot.] Kassia f., de pfjpvarmige, bijna twee voet
lange en vingerdikke vrucht van, eersen boom, die in
Oost-Indië, Zuid-Amerika en Egypte wast. Casse
aromatique of giroflée, kassia -bast m., de chinésche
ltanzeelbast, die niet zoo aromatisch, maar ook niet
zoo duur is als de ware kaneel.
Cassé, e, adj. (en part. passé van casser)
Gebroken, verbrijzeld: — oud, gebrekkig, zwak,
verzwakt; — weggejaagd, ontslagen. Un homme c,} ux gages, een man, wiens warwedde men heeft
ingetrokken. Line voix c-e, eene gebrokene, zwak he stem. (Prov ) Payer les pots c-s, 't gelag betalen; de schade lijden.
Casseau, m. (verklw. van rasse) [Impr.] Naam
van elke der beide hoofdafdeelingen eener letterkas
(vgl. CASSE), halve letterkas f. — [Vétér.] Soort van
houten nijptang f. om paarden te ruinen.
Casse-boiiteille, m. [Phys.] Soort van kristallen ontvanger m. (Plur. Des rasse- bouteilles.)
Casse-bras, m. (pop.) Onverwachte, moedbenémende ramp f., nekslag in_ (Plur. Des casse-bras.)
Casse-con,m.Gevaarlijke, halsbrekende plaats:
Cet escalier est on vrai casse-cou, die trap is goed
om den hals te breken. — [Mar.] Berijder van onrjedresseerde of ondeugende paarden. (lig.) Ces gens
lont de vrais rasse -sou, die menschen zijn eerste
waaghalzen. — Soort van dubbele ladder f.
Casse-eroûte, m. Korstbreker m., werktuig
waarmede men de korsten breekt voor oude lieden.
(Pier. Des rasse-croute).
Casse -Bul, m.(pop.) Val m. op het achterdeel. II
s'est donné un rasse -cul sur la glace, hij is met zijn
achterste op 't ijs gevallen. — (Plur. Des casse-cul.)
Casse-11, m. [Tech.] Werktuig n. om de
st; ri te van. 't liar metra te bepalen. (Plur. Des casse-fil.)
,

CASSE-TETE.

--

Casse-Isinettes, m. [Bot.], z.

(Plur. Des casse-lunettes.)

V.

a. BLURT

t+asse-eniariage, in. [Tech.] Werktuig n.,

waarvan men zich bij het afspinnen der zijdeton
bedient. om de dubbele draden (manages) te-netjs
vermijden. (Ten heet het ook brise-mariage.)
('assenient, m. Het breken. — (fig.) C- de
tête, hoofdbrekerij f., afmattende geestarbeid m.
Casse-mottes of Brise-rniottes, f. [Agric.]
Kluitenbreker m., een werktuig om de aardkluiten
aan stukken te slaan. (Plur. Des casse- of brise-

mattes.)

Casse-ouuiseau, m. [Cuffs.] Sneeuwbal m.,
zeker luchtig gebak. — (pop.) Knip ni. voor den
neus. (Plur. Des casse-museau.)
Casse-noisettes, m. Notenkraker m. — [H.
n.] Volksnaam der spechtmees (torchepot). (Plur.

Des casse-noisettes.)

t'asse-noix, m. [EI. n.] Notenkraker nl., een
vogel van 't ekstergeslacht. — [ Tech.] , z. V. a.
CASSE-NOISETTES.)

('assenole, f., z. V. a. 1xOIx DE GALLE.
Casse-noyanx, m. [H. n.] Kernbijter m.,
volksnaam van den gemeenes dikbek (gros-boe
commun.) (Plur. Des casse-nov-aux.)
Casse-pierre, m. [Tech.] Steenbreker, bik
hamer m., een tweepuntig steenhouwers-werktuig. —
[Bot.] Steenbreke f. (Plur. Des casse-pierre.)
Casser, V. a. Breken, verbreken. C- des noix,
noten kraken. C- les bras it qn., iemand de armen
stuk slaan. C- one branche, un lidton, eenen tak,
Benen stok doorbreken. C- Ia fête dun homme,
iemand het hoofd of de hersenen inslaan; — ( fig.)
Vous me casser la tête, gij breekt mij het hoofd:
gij verdooft mij door uw geraas; gij maakt, dat ik
hoofdpin krijg. — C- les vitres, de glazen of ruiten inslaan; (fig.) niets in eene zaak ontzien. C- le
coo a qn., iemand den nek breken; (fig.) iemnands
zaken bederven, hem ongelukkig maken. (Proc.)
trui casse les varies les paie, wie zich de billen
brandt moet op de blaren zitten. — (fig.) Verzwakken, ontzenuwen, van kracht berooven: L'áge, la
guerre, les débauches font cassé, de jaren, de
oorlog, de uitspattingen hebben hem ontzenuwd. —
[Prat.] Vernietigen, opheffen, te niet doen: C- un
arrêt, een vonnis vernietigen of c a s s é r e n: —
[Mil.] Verlagen (degqraderen), ontzetten, afzetten,
afdanken: C- un officier, een' officier
cier verlagen of
e a s s é r e n. C- un sololat, een' soldaat afdanken
en wegjagen. (In dien zin niet meer gebruikt.) —
C- qn. aux gages, iemand zijne bezoldi.ng ontnemen,
hem van zijn' post ontzetten; (fig.) I1 na plus d'accès dans cette maison, on la cassé aux gages, hij
heeft geen' toeslang meer in dat huis, hij heeft zijn
vertrouwen, zijn' invloed verloren. — CASSEIt, V. n.
Breken, gebroken worden: La corde, la branche,
I'assiette casse, het touw, de tak, het bord breekt.
— Cette poire casse sous la dent, deze peer knapt
tusschen de tanden. — SE GASSER, V. pr. Breken,
gebroken worden: La corde, la branche, 1'assiette
se casse. — (fig.) Verzwakken, in krachten a fnemen: li se rasse depuis longtemps, hij is sedert lang
zwak, ontzenuwd. — Se c- line gambe, zijn been
breken. Se c- la tête (eig.) zich het hoofd breken,
maar doorgaans genomen in den zin van: zich aan
't hoofd bezeeren. zijn hoofd stooten; (fig.) zich met
inspanning op iets toeleggen, zich suf studéren. Se
c- le nez, eig.) zich den neus breken; doorgaans:
zich aan den neus bezeeren; (fig.) niet slagen in 't
geen ment onderneemt. Se c- le con, ( eig.) zich, den nek
breken; (fig.) zich in den grond helpen, r u i n é r en.
(

Gasserie, f. [Minér.] , z. V. U. TRIAGE.

Casserole, f..Iíastrol f., komvormig keuken
stoofpan f. zonder voet net een' steel.-gerdschapn.,

Cassei'on, m. [H. n.] Spaansche zeekat f.,

soort van inktvisch; ook z. v. a CALMAR.
Cassetée, L Eerie kasvol, een bekkenvol enz.
(z. CASSE) .

Casse-fete, m. Strijdknods f. der wilden. —
(fig.) Zware en hoofdige wijn m. — Groot geraas n.
— Sterke inspanning f. van den geest (in dezen
laatsten zin zegt men doorgaans Cassement de tête).
— Naam van verscheidene kunstspellen, die veel
hoofdbrekens vorderen, o. a. van een spel met veelhoekige blokjes van hout of metaal, waaruit men
velerlei figuren zamenstelt. — [Iinér.] Nijlsteen m.
— [Pt che] Slagnet n. — [Mar.] Blokkenet n. over
het halfdek.

CASTRENSE.

CASSETIN
Cassetin, m. (verklw. van casse) Vakje n. der
letterkas. C- du liable, teelbakje n (voor gebroken
of slechte letters) .
Cassette, f. (verklw. van casse) Kistje, kof
sluitroosje n. met vakken, inz. ter bewaring-fertj,
van kleine kostbaarheden; geldkistje n. La c- du
roi, de bijzondere schatkist des konings. Le roi a
donné à eet officier une pension sur sa c-, de kofling heeft dien officier eene jaarwedde uitzijne bijzondere schatkist toegewezen.

Casseer, ni., -ease, f. Breker m., breekster f.
Ook als adj. gebézigd, doch zelden voorkomend dan
in (loc. fain.) C- de raquettes, sterk en kloek man;
C- d'assiettes, twistzoeker, voorvechter. Mettre son
chapeau (sa casquette) en c- d'assiettes, zijn' hoed
(pet, muts) op zijde, schuins of dwars zetten.
Casse- versie, m. [Phys.] , z. V. a. CASSE-EOU-

TEILLE.

Cassiean, in. [H. n.] Vogel uit de austraallanden, van de houding, grootte en kleur der raven.
Cassidaine, in. [R. n.] Schelpdier n. van't geslacht der zeehelmen.
Casside f. of Scarabee-tortue, m. [H. n.]
.Schildkever, schildpadkever m.
Cassidite, f. [EL n.] Versteende schildkever,
versteende ki.nkhoren in.
Cassidoine, f. [Minér.] Kassidonie-steen m.,
door de Ouden tot vazen verwerkt.
Cassidule, f. [H. n.] Straaldier n.
Cassie, f. [Bot.] K'assie f., soort van acacia
uit Indic, die tegenwoordig ook in Zuid- en Midden-Europa groeit.
Lassier, m. [Bot.] , z. v. a. CANEFICIER.
[Impr.] Bok m., waarop men de letterkasten plaatst.
Cassigiat, m. [tri. n.] Naam eener soort van
't robben geslacht.
Cassias, m. [Tech.] Raam n. boven een weefgetouw. waaraan katrolletjes gehecht zin, door dewelken (braden logpen, tablet n. ; — soort van em2/ier m.. dien de zijdeververs gebruiken.
Cassine, f. (verklw. van case) huisje n., meestal
fiebézigdl in den zin van gering huisje, waarin het
a?oodi,ge niet gevonden wordt; sores ook z. v. a.
landgoedje, optrekje, hofsteedje n. -- [i lil.] Alleen
gebouw n. in de vlakte, geschikt om er post-.tand
te vatten. — [ Bot.] Paraguay-thee, thee-cassia f.
,
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Castag neux, m. [H. n.] Kleine duiker of

duikelaar in., zékere vogel.

Castagnole, f. [H. n.] Naam eener vischsoort
van 't braserngeslacht. — [Mar.] Tentstuk n., hout
met B gaten aan elk der lijken van een tentzeil.
Castalides, f. pl. [Myth.] Bijnaam der zang
muzen, naar de Kastalische bron (Cas--godinef
talie), aan den voet van den berg Parnassus.

Castalogne, f., z. CASTELOGNE.
Castanées, f. p1. [Bot.] z. AMENTAGÉES.
Castanite, f. [Minér.] Kleiachtige steen, die

naar eene kastanje gelijkt, kastaniet, kastanjesteen m,
Caste , f. Kaste f., erfelijke stand, familiestam m. in Indië en 't oude Egypte, rangklasse der
oostersche volken: La c- des bramines, des banians
etc. — In minder beperkten zin ook gebruikt van
de verschillende klassen eener burger-maatschappij:
La c- des nobles, des pretres, du peuple, de adel-,
priester-, volksklasse.
Castel, m. Kasteel m. (chateau).
astelane, f. Soort van groene pruim f.
Castellan, ni. Kastellaan m., in de middel
titel van een' poolsch groat-senateur. -euwnd
Castelogne, Castalogne, Catalogue, f.

Fijne wollen deken f.
Castiee of Castige, m. Naam der te Goa
geboren Portugézen, Gashes.
Castillan, m. Castiliaansch n., de spaansche
taal, zoo als die in Castilië wordt gesproken. —
Spaansche goudmunt, ter waarde val ruim 3 gul
- CASTILLAN, E, adj. Castiliaansch, wat Cas--den.
tilit en zijne inwoners betreft. — Ook als subst.
in. en f. Een Castiliaan, eerie Castiliaansche.
Castille , f. (fain.) Onbeduidende twist m.,
krakeel, gekibbel, geharrewar n.. Its ont toejours
quelque c- ensemble, zij hebben altoos twist met
elkander. — [Bot.] Mlexicaansche boom m., die een
naar caoutchouc gelijkend hars oplevert.
Castillée, f. [Bot.] .Soort van stinkende netel f., buskruid n., c a s t i ll e a f.
Castine, f. [Tech.] eig. Kalksteen m., vloei spaath n., als smeltmiddel in de hoogovens gebruikt.
Castor, m. [H. n.] Bever, kastoor m., een bekend
nuttig zoogdier; — de huid van dat dier. Axonge de
e- of enkel c-, bevergeit (castoréum). Un chapeau
Cassinoïde of Ellipse Cassiuienne, f. de c-, of enkel on c-, een hoed van beverhaar,
[Math.] Cassinische kromme lijn van den joden kastoren hoed. Un demi c-, een half-kantoren hoed.
1; raad, door welke Cassini de bewéging van de (fig. et Earn.) C'est un demi c-, 't is een man van
aarde om de zon naauwkeuriger meende te verkla- dubbelzinnig gedrag. -- [1.1. n.] Naare der gerneene
ren, dan dit door de ellips van Kepler geschiedde. duikeend (harle vulgaire); — ook van twee vlinders.
Castor et Pollux, m. [Mar. et Phys.] Kas Cassiopée, f. [Astr.] Cassiopeia 1., een der
tor en Pollux, St.-Elmus-vuur, vretvuur n., een
noordelijke sterrebeelden.
elektrisch
verschijnsel in de gedaante van vlamnvan
weegbree
f.
[Bot.]
Soort
Cassipourier, m.
metjes , die zich soms in zee aan de toppen der
Cassique, m. [H. n.] Citroenvogel m.
raas vertoonen. — [Astr.] Tweelingen,
of
masten
Cassiry, M. Maïsbrandewijn in.
het derde teeken van den dierenriem.
Cassis, m. (pr. ka-cite) [Bot.] , z. CACI.
C astorate, m. [Chico.] Bevergeilzuur zout n.
Gassite or Cassuute, f. [-Bot.] Indische woeCastoréanm, m. (pr. —ome) [Pharm.] BeverlEerplant f., die naarders monniksbaard of de vlaszijde
geil n.
gelikt.
Castorine. f. [Chico.] Een bzonder, nog
f. [Minér.] Mengsel n. van lood,
weinig bekend beginsel, door Bezio uit het castozilver en andere metalen; — geoxydeerd tin ti.
Cassolette, f. (verklw. van casse) Reukvat n., reum of beverpeil verkregen. — [Coco.] Eene soort
wierookpan f., balsem- of reukdoosje n.;—de daaruit van Dipte, zijdeachtige wollen stof f.
('astorique, adj. [Chico.] Acide c-, bever
opstijgende reuk m.; — (iron.) stank m. -- [Hort.]
-geilzurn.
Naanz eener perensoort.
Castos, M. Jaarlijkse/me uit- eninvoertol m., dien
Cassolle, f. [Tech.] Kornfoor n. om de lire
de Europeanen in Japan nnoeten betalen.
der vapiermakers te warmen.
't C astoyenzent, ni. Les, onderrigting f.
Casson, n1. LompensuilJer f. (du sucre en cas Castrainétation, f. [i'Iil.] Légeringskunst f.,
eons). -- Stuk gebroken kakao m.
Cassonade, f. Poedersuiker, meel- of keu- de kunst om eerre legerplaats af te steken.
Gastrat, in. Castraat, ontmande, gelubde,
1:ensuiker, ruwe suiker f. (die maar eenmaal gera f
inz. een sopraanzanger m. in Italië, dewijl deze,
feneerd is).
't verbod van, Clemens XIV., doorgaans
ondanks
f.
Sorteerkist
Cassot, m. [Pipet.]
Cassotes of Cassoudes, f. pl. [Corn.] Soort reeds als kinderen tot castraten gemaakt worden;
—
kuischheidswachter
en. in 't Oosten.
van weeíd?e-asch f.
Castration, f. Ontmanning, lubbing, castraCassun,uniar,Casniinar, m. [Bot.] Wortel
In. in delnd-iën, goed voor de maag, voor de zenuwen. t i e, cast r é r ing f., wegneming der teeldeelen bij
Cassaire, f. Breuk, plaats waar iets gebroken menschen en dieren, inz. van 't mannelijk geslacht.–
[Bot.] W egnemning van 't vruchtberfinsel eener plant.
is: C- vitreuse, glasachtige breuk.
Castrati$re, f. [Agric.] Reiniging of zuiveCassiate, f., z. v. a. LASSITE.
Castagneau, in. [H. n.] Soort van kleinen ring f. van het gedorschte graan.
Cetsti°e , ni. [Coco.] Naam van een' witten
brasem in. der Mfiddellandsche zee.
Castagnette. f. [Coco.] Stof uit zijde, garen Bordeaux-wijn m.
Castrense, adj. (pr. -trinse) [H. rom.] : Coucpn wol. —CASTA€JSETTES, f. pl. Spaansch.e h.andklappers m. pl., klaphoutjes n. hl., duimkleppers, dans- i'onne c-, legerkroon f. (uitgereikt aan den soldaat,
Ideppers in. pl. bij tooneeldansen (zoo gehecten we- die het eerst in de vijandelijke legerplaats binnen gens de gel jjkvormigheid niet twee halve kastanjes). drong).

CA1AP ETRAC.lE.

CASTROMÉ RIE
C, stroi nétrie, f., z. v. a. CASTRAM1 TATION.

Casnalité, f. Toevalligheid f., toeval n., ca-

sualiteit f.

Caspar, in. [H. n.] , z. v. a. CASOAR. — [Rot.]
of Casuarine, f. Iíasuarboorn (in Oost- Indië

en 1vieuw-1follan d).
('asnnel, le, adj. Toevallig, onzeker, yevalliq, wis
ijk, casueel;—soms ook als barba --selvaig,bur

risnzus gcbézigd inplaats van cassant 0/ fragile, bros,
breeklxcar. ten noemde weleer: Emplois c-s, char-

onzékere ambten of posten, dezoodanigen,
die de familien verliezen konden door den dood
ges c-es,

derenen, die er mede bekleed waren. Droits c-s,

toevallige inkomsten. Parties c-es, toevallige inkomsten (des konings) uit openvallende ambten;
ook: de kamer of het bureau, waardoor deze in-

komsten ontvangen werden. — CASUEL, m. Toe-

vallige, onzékere inkomsten f. pl., aan sommige bedieningen verbonden, buitenkansjes, bijvalletjes n. pl.
5 Casuelleinent, ode. Toevallig, bij geval.
Casuiste, m. Casuist m., godgeleerde, die
twijfelachtige rewetens^ievallen verklaart of beslist.
Casuistigne, f. Casuïstiek, gewétensleerf.,
cle leer of tie kunst om aewétensvragen op te los
zulke vragen, waarbij botsing van plig--sen,iz.
ten plaats heeft; — in verachterden zin: de leer
(lei, kunstgrepen- en sluwe vonden.
-[ (`asuuistiquer, V. n. Over gewétenszaken
nasporingen. doen, zich meet casuistiek afgeven.
Cats Baptiste, at Doopbestrijder m. (die de
noodzakelijkheid des loops ontkent).
('atabatique, adj. [Med.] Afnemend, ca toba t i s c h (zeil. ANABAT1QEE).
Catabanci lèse, f. [Ant. grec.] Slaapliedje n.
Cata,bibazon, m. [Astr.] Neergaande knoop m.
der man (ook Queue du dragon geheeten).
Cataea'istique, f. [Opt.] Brandlijn, door
terugkaatsing der stralen ontstaan, k a t a k a u stische l ijn f.
CataeCrastique, adj. [Pharm.] Verzachtend,
bedarend. — Ook als subst.: En c-, een lénigend
of bedarend middel n.
-

Catachasme, Cataeliustiie, m. [Méd.], z.

CREVASSE, SCARIFICATION.

('atachrèse, f. (pr. —krèse) [Rhét.] Woord
onjuist gebruik van een bijvoegeljk-misbrukn.,
of ander woord, (lat roet het begrip van 't hoo fdwoord eigenlijk niet bestaanbaar is, k a t a c h r es i s f. (b. v. cheval feri•é d'argent, aller a, cheval
sur un baton, sur un anti ; of in 't nederduitsch:
gouden hoofdijzer, koudvuur enz.)
Cataehriston, m. [Pliarm.] Soort van lini(nent of vloeibare zalf der Ouden.

Catacliu sine, m., z. CATACIIASME.
Cataclase , f. [Méd.] Bcenverbrijzeliing; —

kramt.pachtir e sluiting der oogleden; -- oocbalver_
draaljing f.
d"at aelysine, ni. [lidact.] Overstroonningf.,
zondvloed nl.— [?\iéd.] Algemeen drop- of stortbad n.;
sons ook: dampbad, klysteer n. — (fig.) Geheele om
bestaande ogle van zaken in eeve maat -keringfd
La révolution francaise de 1789 a été-schapJ)

un veritable c-.
Cataclysnnologie, f. Geschiedenis der over-

stroomin1°en of omkeerins{en ojp de oppervlakte der
aarde. — Cataelysniolo ique, a(lj. Wat daar
betrekking heeft.
-toe
Catacoi, In., z. CACATOI.

Cataconnbes, f. pl. Onderaardsche gangen m.
pl., met spelonken, gewelven en groeven, dienende
den Ouden tot begraafplaatsen (zoo als die te Rome,
te Napels en te Syracuse), doodengroeven, katakonm,ben f. pl.

Catacoustique, f. [Phys.] Terugkaatsin yr.
leer der rteluzden, leer van den weerklank of de
echo, k a t a. k u s t l e k f. — Ook als adj. gebezigd :
Appareil c-, kalakustische toestel m.
Catadioptrique, f. Leer of wetenschap der
vereenigde werking van het teruggekaatste en van
't gebrokene licht, katadioptriek f. — Ook als
wij. riebézir,d : Télescope c-, katadioptrische teleskoop ni., zulk een, waardoor de voorwerpen zoowel
sloor breking d(r lichtstralen in glazen als door
te) ecc{ka atscn.q van spiegels vergroot of schijnbaar
naderbij gebra pt worden.

Catadoupe, f, z. V. a. CATAELACTE.
Catadrome , m. [Anntigl.] Gespannen danskeord f, op} het tooneel der Ouden.

Catadupe, f ., z. v. a. CATADOUPE.
tr'atafalque, nn. Praalbed, rouwtooneel n.,

katafalken., prachtige stellaad je, waarop in eenti
kerk het lijk van eenen vorst of voornamen persoon, of ook de ledige kist geplaatst wordt.
C ataglottisme, m. [Litt. anc.] Gebruik n.
van gezochte woorden; — ook: een geile kus m.
Catagmatique, adj. [iiléd.] .Beenbreukheeleend, tot rjeeézing der beeizb raken dienstig.
Cataa-ogles , f. pl. [Aiitiq. grec.] Tehuiskoinstfeesten n. pl. dei oude zeevaarders.
('aatagraphe, ni. [Peint. anc.] Profiel-schilder M. — 'atagraphie, f. Profiel-schilder,

,

kunst f. — Catagraphiquie , adj. K' at die
kunst betreft, kat agraphis eb.

Cataire, f. [Bot.] Kattekruid n. (herbe au
chat).
Catalan, m.

Catalonisch n., de catalonische

taal f. — ('atala iu, e, adj. Cataloniselt, wat tot

Catalonië behoort.—Ook als subst.: een Catalonidr,
eene Catalonische.

Catalectes, en. pl. Verzamelde oude stukken
of fragmenten, onvolledige overblijfsels n. pl. van

oude werken.

Cataleetique of Cataleete, adj. [Pods.
anc.] Onvolledig, afgebroken: Vers c-, vers, waar

laatste voet ééne, soms twee lettergrepen-vande

te kort is.
Catalepsie, f. [Méd.] Zinvang m., kata-

1 e p s i e f., eene soort van beroerte, met eene wasachtige buigzaamheid der lédematen gepaard. -(`ataleptique, adj. Door zirvang getroffen; tot
die. kwaal behoorenrle. — Als subst.: een door zin
rietrol/en lijder ni. — [Bot.] Plante c-, plant,-veg
olie in de houding blijft, rd- elke reien haar door bui,

ging geeft.

Catalogue, f., z. CASTELOGNE. — Catalonië n.
Catalogographe of Catalographe, m.

Katálogus-maker m.
Catalogue, m. Iiatálogus m., naamlijst f.,
register n. (van boeken, schilderijen, planten, meubelen enz.)
CatalognnenIeIat, m. Het katdlogus-maken.
Cataloguer, v. a. Een boek of ander artikel
in den katdlogus opschrijven; — een' kaldlogus
maken.
Catalotigae of Catalutique, adj. [Méd.]
Likteekenverdrijvend.
Catalpa, m. [Bot.] De trompétboom m. (door
Catesby in 17ii6 in Carolina ontdekt.)

Casuzrine, f. [Bot.] 7jommoro boom m.
Catantenes, f. pl. [Méd.] De maandelijksche

zuivering f. der vrouwen, de maandstonden f. pl.

Cataniénial , e , adj. [111éd.] Wat tot de

maandstonden betrekking heeft.
Cataniite, m. (eig. een b jnaam van Ganymedes) Schandjongen m.; — liederlijk jong inensch.

Catauanee, Catanehe of Cupidone, f.

[Bot.] 1Iondgras n., blaauwe kranenvoet in., vlookruid n.
CatantlènHe, f. [Méd.] Besproeiing f. met
warm water.
Catapa,n , n1. [H. grec.] Katapan m. , titel
van den stadhouder der gr-iek.sche keizers over
hunne zuid-italiaansche bezittingen (van 870 tot
1070). — Catapanat, iii. De eiaardigheid van

zulk een' stadhouder; ook: de door hein beheerde
provincie: Le c- de la Pouilie et de la Ca abre,
het katapanaat of stadhouderschap van Apulia en
Calabria.

Catapasnne, m. [Chir.] Strooipoeder n. op

wonden en zweren.

Catapelte , f. Foltertuig n., door de .Heide-

nen weleer tegen de Christenen gebruikt, waarbij
Enen 't ongelukkíge slabto/fer, tusschen twee planken
geklemd, ` aan de voeten ophing en verbrandde.

Cataphonique, f., z. V. a. CATACOUSTIQUE.
S Cataphora, m. [Méd.] Slaapzucht f., diepe

slaap, doods/aap m.

Catraphracte, f. [Ant. mil.] IJzeren wapen
Ouden, die geheel het ligchaana bedekte,-rustingf.de
k a t a p h r a k ta Di.; — de met zulk eene wapenrusting gewapende, ook catapllractaire geheeten —
[Chir.] Ilar°nasverband n. (voor gebroken ribben).
— [11. n.] Geharnaste meirval of wentelaar m.;
ook z. v. a. anM ADILLE
Weleer ook: zeker lang,
overdekt oorlogschip. —1let komt ook als adj. voor
.—

in: [H. n.] Cottée c-, geharnaste knorhaan m.;

CAT APLASME
Silure c-, geharnaste meirval m. -- CATAPHIIACTES, rm. pl. [11. n.] IIarnasvisschen m. pl.
Cataplasnne, m. [Chic.] Weekmakende omslag, brijomslag In., pap f. — (iron.) C- do Venise,
oorveeg f. — Bot.] Appliquer un c- of de ionguent de St. Eiacre sur les plaies dun arbre, de

beschadigde plaatsen van eenen boom met koemist
en klei besmeren.
Cataplexie, F. [Méd.] Verstijving f. van 't
ligchaa-in door beroerte.
('atapsyxie , f. [Méd.] Koudwording f. des
ligchaarras, zonder bévi.ng of uitwaseming.
LEPSIE.
% Cataptose, f" [Méd.], z. V. a. EPI
Catapnce, f. [Bot.] Springkruid n. ; wolfs-

melk f.

Catapulte, f. [Ant. mil.] .t rijgswerptuig n. der
Ouden, waarmede men zeer zware steenen in de
belegerde steden wierp, ft a t air u 1 t f. — Cataultaire, adj. et subst. Bestuurder der katapult.
Cataractaire , in. [Ant.] Poort- of kerk
Cl. bij de Ouden.
-wachter
Cataraete, f. , Groote waterval, strooiaval,
k a t a r r a k t m. [Ecrit.] Les c-s du eiel furent
ouvertes, de sluizen des hemels werden geopend.
(P r ov.) Lacher ses c-s; zijne gramschap bot vieren, den vrijen loop aan zijnen toorn geven. —
[Méd.] Graauwe staar f. — [Phys.] Kromme lijn f.,
door een vocht beschreven, dat uit de horizontale
opening van een vat vloeit. — [H. n.] Naam der

bruine roofmeeuw.

('ataracte, e, adj. [Méd.] Met de staar be-

hebd: Oeil c-, 1omme c-.

Cat aracter (se) , v. pr. [Méd.] Verduisterd
worden (van de kristallens in 't oog gebezigd).
Catarinatigae, acIj., z. CATHARTIQUE.
Catarrhal, e, ad;. [,Nléd.] , Zinkingachtig, uit
verkoudheid voortvloei ende, ka tare/ia a 1: Fiere
c-e, zinkirtgkoorts f. (liet woord heeft geen m. pl.;
sommigen riebruiken daarvoor cat.arrheux, symptónles catarrheux, katarr'hale verschijnselen.)
Catarrhaligae, m. [Méd.] Middel n. tegen de
verkoudheid.
('atarrlhe, m. [Méd.] Zinking, zware verlïoudheid f. 11 lui est tonrhé un c- sur In poitl•ine, er
is hem cene zinking op de borst gevallen. C- suf
smorende zinking.
-focati,
('atai'rliectique, adj. [Pharl:l.] Oplossend.
j Catarrheax , ease, wij. [1ilétl.] , Z. CA-

TARRHAL.

Catarrhexie, f. [Pharm.] Oplossende kracht f.

der geneesiniddelen.

Catarrhinius, m. [H. n.] De aren m. p1. der

Oude-wereld.

Catarrhopie, f. [Méd.] Neiging f. des bloeds

naar de beneden deelgin.

Catartisriie, m. [Chic.] Herzetting f. eenel°

breuk of ontwrichting.

Cataseope, m. [Mar.] Soort van ligt vaar
Il. om op verkenning uit te gaan.
-tuig
5 Catastaltique, adj. [Méd.] Inhoudend, te-

rugdrijvend, zainentrekkend.
Catastase , f. Méd.] Het staan-blijven, de
blijvende li pchaamsgesteldheid. — [Litt. anc.] Derde
deel n. van een treurspel, waarin de ontknooping
wordt voorbereid.
Catastatique, adj. [Méd.] Van het gestel of
temperament afhangend, daaruit voortkomend.
Cataste, f. [Antiq. lat.] Soort van stellaadje f.,
waarop de slaven, die amen ten verkoop aanbood,
geplaatst werden. — IJzeren leger of bed n., onder
't welk reen vuur stookte en dat tot foltering diende.
Clatastoine, m. [Mus. anc.] Mondgat n. der
luit.
Catastrophe, f. Onverwachte wending in
den afloop eener gebeurtenis, inz. Bene treurige ontrsrloolring f., gelijk die in het treurspel, ongelukkige
afloop n. eerier zaak; — fort'uinswending; plotselinge verandering der dingen int. in het maat
leven, volksramp f., groot ongeluk n.,-schapeljk
katastrophe f.
Catatase, f. [Méd.] Uitzetting f. naar beneden; — [Chia.] Herzetting f. eener breuk.
Catathèse, f. Strijdige stelling, tegenstrijdige
bevestiging, katathesis f.
Catau, f. (eig. verklw. van Cathérine) (Icon.)
Boerenmeid, herbergmeid t.;— (pop.) slet, ligtekooi f.
Caté of Catecatché, m. [Bot.] Katsjoe- of
ca techu-boom in.

CAT EI
Catéehes e, f.

.
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(pr. ch-k), z.v.a. CATÉCHISME.

(pr. ch=k) Vraagleeraar, kat e c is e e t nl., hij, die onderwijs, inz. in de geloofsleer, door vraag en antwoord geeft.
-l-Cateehétigtie, f. l'raagkunst f., wetenschap pel jke leer hoe een goed vraag-onderwijs moet inger igt en gehouden worden, k^a t e c h e t i e k f.
('atéchiaae , f. [(.hire.] Grondstof f. van liet
katsjoe of catech.0 (vgl. ALEC) .
Catéchisation, f. Iet Icatechiséren.
Catèchisé, e, wij. (en part. passé van catéchiser) In de geloofsleer onderwezen. —( fig. et farn.)
Personne bless c-e, iemand, die men duchtig dele„'
Catéchète, in.

gelezen heeft.
e,atéchiser, V. a. Onderwijs door vragen era
antwoorden, geven, inz. in de geloofsleer en' bijbelgeschiedenis , rpoc(sdienstig vraag-onderwijs geven,
hatechiséren. — (/ij. et fairs-.) Trachten te
overtuigen ; valmanen , bestra/fen : Je l'ai asset
caléchisé, lanais ii n'en vent lien faire, ik heb heira

genoeg voorgepcedilt, genoeg de les gelezen, maashij wil het n-/et doen.
Catéchisme , n1. Onderwijs door vragen en,
antwoorden, inz_ in de geloofsleer en bi,Ibelgeschiedenis, geloofsonderwgs n., christel ij ke leering, of
enkel: leering, 1s a t e c h i s a t i e f.; — geloo fs-vrageboek n., 1£ a t e c h i s mu s In. ; — bij uitbreiding
ook gebézigd van boeken, die een kort begrip van
eene of andere wetenschap bevatten en in vragen
en antwoorden opgesteld zijn. Le c- de Ia nature par
Martinet, de katechissnus der natuur door ill.; Ce
ligre est le c- des rois, dat boek is de katechismus
(het handboel) der koningen. — (fig. et fam) Faire
Ie c- a dn., iemand goed a. frictten, op de hoogte van,
iets brengen. I1 sait son c-, hij kent zijne les, hij
weet van wanten. — C- poissard, verzameling van al
cIe grofheden, en smaadwoorden, die (Ie mashers elkander in de carnavals-grappen naar't hoo fd werpen
C até eltiste , I71. Ge loofsonderwijzer, katechise ermeester, Kate c h e e t in.

Catéehistigne , actj. Vraac'sgewjjs, in den
vor155 van gesprek ondesec"gzena, gespreksgewijs
behandeld , h a t e c h é t i s c Is in katechisérenden
vo')'m, in katechis)nus-corm.

C'atechoutes, In. p)l. Geluid- of ste7nverdocvende plaatsen f. pl.
Catéchu, In. [Bot.] , z. CACHOU.
Catéeliuunénat, m. (pr. ch`k) De toestand
van katechumeen (z. 't volgend woord).
Catéehuui nèiie,mn. (pr. ch�k) [Ei. ceel.] Geloofsleerling nl. en f., iemand, die om den doop te
kunnen ontvangen zich in (Ie christelijke leer liet
onderwijzen; ka t e c h is a n t m.
Catéehaménie, f. (pr. eh—k) Kerkgalerij f.,
oir welke de vrouwen de dienst bijwoonden; — (vol
anderen) oefenplaats f. der katechuménen. -gens

Catégorèine , m. [Phil. aristot.] Gezigtspunt n., waaruit reen een' term kan beschouwen,
om hem in deze of die kategorie te plaatsen.
('%atégorie , f. [Log.] Ieder kenmerk n. van
een oordeelsonderwerp; — in engeren zin: het alge
begrip, waaronder eerre zaak gedacht wordt,-men
verstandsvoren, denkvorm in. ; — (fig. et fans.)
klasse f., vale n., rang In., soort, natuur, hoedanig
Ces gens lil lont de méme c-,-heid,katgorf.
die lieden zin van dezelfde gezindheid, zeden, neiging enz. (doorgaans in ongunstigen zin gebézigd) .
Ces áeux chosen ne lont pas de mime c-, deze
twee dingen behooren niet onder ééne rangschikking, laten zich niet zamenvoegen.
Caté ;orique, adj Gepast, bepaald, juist, ter

snede, beslissend; onvoorwaardelijk, stellig, ronduit,
zonder omwegen, rond, k a t e g o r i s ch. — Catégorignement, adv. Op gepaste, bepaalde wijze,

1 arst enz.

-I- CCaté;oriser, V. a. [Phil.] In kategoriën

(klassen, vakken) indeelen.

.]- Catégoriseiir, m. Kategoriën-rnaker In.

Cate- indien, in. [Pharm.] Geneesmiddel n.
tegen (Ie dolheid, hetwelk reen trekt uit een' Indi-

aanschen boom.
Catel,cldj.ni.(pl. CatelsofCateuax)[Péod.]:
Biens catels of cateux, onroerende; goederen, die,
naar de hoedanigheid der omstandigheden, nu voor

roerende, dan voor onroerende worden aangezien.
Droit de meilleur catel, refit van eenen heer om
bij 't overlijden van zijnen vassaal het beste stuk
huisraad uit diens nalatenschap te nemen.
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Catelle, f. [Ant. rom.] Kleine keten f., aan de
romeinsche soldaten als eereteeken gegeven.
Caténation, f. Aaneenschakeling f.
Caténière, f. Pèche] Dregketting m.
Caténifère, adj. [Didact.] Kettingdragend.
[

-

Caténiforme , adj. Kettingvormig. - Catenulaire , adj. Naar een kettingje gelijkend. —
Caténule, f. Ketting e n. — Caténulé, e, adj.

Naar een kettingje gelgkend.
Catérale, f. C11as.] Werphol n. (Ier konijnen.
Caterreux, adj ., z. CATARRHAL.

-t- Caterve, f. Bende f. voetvolk (bij Rabelais

en nog bij J. J. Rousseau) .
Catesbée, f. [Bot.]

CATONISER.

--

CATELLE

Doornlelie f.

Cateux, adj., z. CATEL.

Cathare, m. [Phil.] Zuivere grondbegrippen of

typen n. pl., het reine - CATH ARES, m. pl. [H. eccl.]
Reinen m. pl. (sedert de lade eeuw de naam van
vele secten, die door de Kath. kerk vervolgd werden, van welken naam sommige het nederd. woord
.

k e t t e r willen afgeleid hebben).

Catharines, m. pl. [Ant.] Menschenoffers n.
pl., om van de pest verlost te worden.
Catharsie, 1. [Méd.] elfvoering, zuivering van
het darmkanaal, buikontlasting f.
Catharte, m. [H. n.] Geslachtsnaam der amerikaansche gieren m. pl.
Cathartine, f. [Chim.] Buikzuiverend beginsel n. der sénebladeren.
Cathartique, adj. [Méd.] Buikzuiverend, afvoerend, ka th ar tiseh.
Cathartocarpe, f., z. V. a. CANEFICIER.

1- Cathedral , e , adj., z. V. a. MAGISTRAL,
DOCTORAL.

Cathédrale, adj. : Eglise c-, domkerk, bis-

schoppelijke kerk, stichts- of sti f tskerh , kat h ed r a a l f. Ook als subst. f. La c- de Paris.
t Cathédrant, m. Hoogleeraar in de godgeleerdheid of wijsbegeerte ; — voorzitter m. bij de
verdediging van theses in die vakken.
Cathédratique , adj. [Anc. Gout.] : Droit of
eens c-, bisschoppelijk regt, zekere cijns of schat
bisschop betaalde.
-ting,dem
1- Cathédrer, v. n. Voorzitter zijn bij 't ver
-deignvaths.
Cathernerin, e, adj. [Méd.] : Fièvre c-e, al-

ledaagsche koorts f. — Ook als subst. gebézigd: La
c.-e (amphemérine).
Cathérèse, f. [Méd.] Verzwakking, afstem
i s f.
-ming;dobfjt,kahers
Cathérétique, m. [Méd.] Sterk verzwakkend

middel; doodend, het leven storend middel: bijtmiddel n. — Ook als adj.: Médicament c-, bijtn^iddel, brandmiddel n.
Cathète, m. [Géom.] Kathetus m., loodlijn f.,
die op eene andere lijn of op een vlak valt. Les
e-s dun triangle rectangle, de beide re flthoeksz -

den (katheten) van een' regthoekigen driehoek. —
Arch.] Loodregte lijn van doorsnede, loodlijn, die
oor het midden van 't slakkenoog van 't ionische

dkapiteel gaat; as f.

Cathéter, m. (pr. ka-té-tère) [Chir.] Blaaspeiler, pisaftapper, katheter m.
Cathétériser, V. a. [Chir.] Den katheter ge-

bruiken.

Cathétérisme, nl. [Chir.] Inbrenging f. van

den katheter in de waterblaas , blaaspeiling, Pis-

katholjke kerk, godsdienst. Le roi c-, sa majesté
c-, de kath. koning, zijne kath. majesteit (de koning van Spanje). Les Pays-Bas c-s, de kath. Ne
(oude naare van België). Les cantons-derlan
c-s, de kath. kantons (van Zwitserland) . [Gnom.]
Cadran c-, zonnewijzer voor iedere poolshoogte. --[Chim.] Fourneau c-, fornuis of oven, tot velerlei
chemische verrigtingen geschikt. — [Méd.] Humeurs
c-s, vochten, die door 't gansche ligchaam ver
zijn. Rennèdes c-s, algemeene of unìverséle-spreid
geneesmiddelen. -- (fig. et fam.) Cela nest pas c-,
daar is een reuk van onregtzinnigheid aan, dat is
niet pluis. — CA THOLIQUE , m. et. f. ^Ilgemeen - geloo vige, roomschgez-inde , roomsche, k a t h o l ij k m.
en f. Les protestants soot génèralement mieux instruits que les c-s, de protestanten zijn doorgaans
beter onderwezen (kundiger) dan de roomschen. --(Prov.) Cest un c- a gros grains, 't is een katholijk, die 't met de voorschriften van zijne kerk zoo
naauw niet neemt, een vrijzinnig roomsche.
Ca.tholiquement, adv. Katholijk, regt zinnig,
volgens de roomsche kerkleer.
4. ('atholisation, f. Hetkatholfjk-worden; het
bekeeren tot de katholijke kerk.
-I- Catholiser, v. n. Den katholijke uithangen:
,)net kathol jken omgaan — 5 CATHOLISER, V. a.
Tot katholijk maken - ^ SE CATHOLISER, V. pr.
Roomsch worden.
Cati, m. [Tech.] Glanzing, opmaking en persing t. van stoffen, persglans m.
(.lati, e, add. (en part. passé van cater) Geperst,
,

—

.

.

geglansd: Du drap cati.
Catias, m. [Chir.] Werktuig n. om den foetus

uit te snijden.

Catiang , m. [Bot.] Katjang m. , soort van
indische dolik, welker zaden men eet.
Catiehe, f. [Chass.] Otterhol n. aan'den oever.
Catilinaires, m. pl. [Litt. anc.] Catilinische
rédevoeringen f. pl. , naam der 4 vermaarde rédevoeringen van Cicero tegen Catilina.
t Catilinette, f. [Hort.] Spaansch madeliefje n.
Catillac, m. [Hort.] Soort van kalebaspeer f.
Catiinar an , m. [Pèche], z. CANTIMARON.

[Bot.], z. v. a. RONCE.

Catiniini (en), loc. adv. (fam.) heimelijk, ter

sluik.

Catin, f. (verklw. van Cathérine, ondtr 't volk
gebruikelijk) Kaatje. — (très-fain. et pop.) Veile
deern, hoer f.
('atin, m. [rond.] Ontvangbekken n. voor 't
gesmolten metaal.
C atir , V. a. [Tech.] dan eene stof den pers
geven, glanzen, persen, e a t é r e n, c a t is -glans
s é re n. — [Dor.] Het verguldsel in de filetten of
uitstekende deelen van een voorwerp aanbrengen.
Catissage, m. [Tech.] Ilet glanzen der stoffen
door persing.
Catisseur, m. Glanzer m., werkman, die den
persglans aan de sto fen geeft.
Catissoir, m. Y-uur])an f. — [Tech.] Verguldersvoegmesje n. bij 't catisséren (z. CATER).
Catissoire, f. Glanspan, vuurpan f. voor 't
catisséren van sommige wollen stoffen.
f

Catmarin, m. [H. n.] , z. v. a. COLYMBE sep tentrional.
Catocathartique, adj. [Méd.] Naar beneden
afvoerend, purgérend. -- Ook als subst. 1.l ii c-,

aftapping f.

een purgeermiddel.

natuurlijken stand.

Catodonte , in. [H. n.] Eene in de beneden
kaak getande walvischsoort f., katodon m.
Catogan of Cadogan, m. Opgerolde haar
infanterie, in 1792, door den-vlechtf.drans
staart vervangen.
Catoniisme, m. [Chir.] Wijze om een ontwrichten schouder te zetten.
('atori ni Cato , m. (naam van twee beroemde Romeinen); — (fig.) zeer w ijs man; of die

Cathicáryse, f. [Chir.] Herplaatsing f. inden

Catholicisiue, m. Roomsch-katholjk geloof,

algemeen geloof n., leer f. der kath. kerk, k a th o-

licismus n.

Catoehe, m. [Méd.] , z. CATALEPSIE.

Catholie té , f. Algemeenheid, regtgeloovigheir der kath. kerk, katholiciteit f.; — katholike kerk 1. gezamenlijke katholijken In. pl., al de
katholijke landen n. pl., geheel de kath. wereld f.
-- La c- dune expression, de zuiverheid eener
uitdrukking, met betrekking tot de kath. kerkleer. daarvoor wil gehouden worden; zeer ernstig, streng
Catholleon, in. Iets algemeens, inz. een alge - zedig mensch. Faire le Caton, den wijzen man uitmeen woordenboek n. -- [Méd.] Algemeen genees hangen. — CATON, m. [ 'ech.] IJzeren staaf f., ge(dat tegen alle kwalen dienstig moet hee --mideln. smeed om door de trekplaat gehaald te worden.
Catonien, ne, adj. C iónisch, gestreng, onten). — C- dEspagne, titel van een geestig hékelschri ft tegen de liljue en Philips II.— [Tapet.] Soort buigzaam als Cato.
Catonièr e, f., z. v. a. CATENIERE.
van zwaar bordpapier.
.]- Catoniser, V. n. Den Cato, d. i. den streng Catholique, adj. Algemeen, algemeen geloovig,
de roomsche kerk toegedaan , pauseljk, k a t te o- zedigen man, den zedeineester, den diepen denker
1 ij k, k a t h 6 1 i s c h: L' Eglise, la religion c- , de uithangen.
,

.

--

CATOPES

Catopes, f. pl. [H. n.] Buikvinnen f. pl.
Catoptrique, f. pl. [Phys.] Spiegelleer f., leer

van de wederkaatsende lichtstralen, spiegelperspectie f n., Ic a t o p t r i e k f, — Catoptrique, adj.
Den spiegel of de spiegelle er betre/fend, k a t o pt r i s e la : Télescope c-, spiegelverrekijker nl.; Cadran c-, spiegelzonnewijzer m. ; Caisse (of Boite)
c-, spiegel/cast f. (geschikt tot vergrooting der voor
Anamorphoses c-s, verkeerd geteekende-werpn);
beelden, die men in, kegel-, rol- of z rc'ilvormiF,e spie!lels moet zien, zullen zij het ware beeld vertoonen
(vgl. _ANAMORPHOSE). — ('atoptr iqueinent, adv .

Door spiegelterugkaatsing.
Catoptromancie, f. Spiegelwichelarij f.,
waarzeq(jerij uit spiegels. — Catoptronmancien,
in., -ne, f. Spiegelwigchelaar n1., -ster f.
Catoque, m. [Méd.] Geregeld terugkeerende,
lnnq aanhoudende kramp f.
(atorchite, ni. hijgenwfjn m. (op Cyprus uit
gedroogde vij(jen gemaakt).

Catorthonie , m. [Théol.] Wijze of deugd
handeling f.
-zame
Catorthose, m. [Théol.] Regtschapenheid f.;
— Hedging f. tot deugd.
Catotérique , adj. [Méd.] z. v. a. CATOCATHARTIQUE.

C,atotol, Catototl, m. [H. n.] Braziliaansch
en mexicaansch vogeltje, naar 't sgsje gelijkende.
Cattie he, f., z. CATICHE.

Cattologie , f. [H. n.] Verhandeling f. over
de katten.
Catty , rn. Gewigtseenheid f. in Z. Azil: in

China .— 600, in Siam = 613 grammes of wigtjes.
Catulotique , adj. [Méd.] Met een likteeken
heelend.

Cature, m. [Bot.] Kattestaart m., een indisch
gewas.
Caturi , Cilturi , m. [l%Tar.] Bantamsch oor

-logsvartuijn.

t Catus, m. (fain.) Geval, voorval n., nételige
zaak f.
Caitcafon, m. [Bot.] Indisch knoflook n.
Caucaa,lide, f., Canealier of caucalis, m.
[Bot.] Wilde kervel, klitkervel f.

C'aucantl.hes, m. pl. [Bot.] Planten f. pl. met

vele bloembladeren.

Caucasien, ne, adj. Kaukasisch.
Cauche , f. [Pèche] Kreek t. of inham m.,
waar de elften bij de daghitte zich ophouden.
Cauchemar, m. (van 't oude cauquemare,
tooverkol) Nachtmerrie f. — (fam.) C'est un homme
ui donne le c-, het is een langdradig, lastig mensch.
ette petisèe est on c - pour m poi, die geslachte
jaagt mij de nachtmerrie op het lijf, is mij tot lol
beneemt mij alle rust.
-iermg,
(wielher, nl. [Tech.] Bladgoudboekje n. voor
de vergulders.
C auchois , adv. [Corn.] Pigeons c- , groote
duiven uit het land van Caux (in Normandië).
Caudal, e, adj. [1U. n.] Wat tot dean staart

betrekking heeft. — cAUDALE, f. Staart in.
Caudataire, m. Sleepdrager m. van den paus,
van eersen kardinaal, eersen prelaat. — Ook als adj.
,gebruikt; Gentiilhonimne c-, sleepdragend edelman.
Caudé, e, adj. Gestaart, van een' staart voorzien. — [Astr.] Etoile c-e, staartster f.
Cauudebee, m. [Ans. coot .] Wollen. hoed m .,

zoo als die het eerst te Caudebec in Normandië
gemaakt werden.
Caudee, in. [H. n.] Soort van amnerikaansche
vliegenvanger nl..; ook eene soort van hagedis f.
Caudelette of Caudette, f., z. CAUDRETTE.
Caudex, m. (latin) Stam, tronk, stronk m. -C- ascendant, .tronk, de eigenlijke stam; C- descendant, stronk, de wortel, zoo lang deze zich niet

verdeelt.

Caudicifornme, adj. [Bot.] Tronkvormig, zon

takken.

-der

Caudifére, adj. Een' staart dragend.
Caudiniane, m. [H. n.] Staarthandige m. (die

-net den staart als met eene hand grijpt, gelijk
vele apen).
Caudines (Fourches) f. p1. [EI. rain.]
41'xw(lijnsclme vorken f. pl., naam eenei bergengte in
Italic toss/men Caudium en Benevento, alwaar in
311 vóór Christus de romeirsche legioenen, door de
Sarnnieten- ingesloten, tot een allerschandel(kst ver
genoodzaakt werden; — van daar (fig.) ieder-drac
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oneervol verdrag n., smadel[jke capitulatie f., vernéderend vredestractaat n.; — Ook: eene plaats f.,
waar iemands eer of goede naamgevaar loop
t.
Caudrette, f. [Pêche] Ophaalnet, kruisnet n.
Caulédon, m. [Chic.] Dwarse beenbreuk f.

Canlescent, e, adj. [Bot.] Stengelvormend,
stengel- of steeldragend (in tegenstelling met acaule).
Caulieole , adj. [Bot.] Op stengels wassend
(van zigtbaar bloejende planten, die op den stengel
van andere planten woekeren). — Caulicoles, f.
7)l. [Arch.] Kleine slingertakken m. pl. in loofwerk
aan de kapiteelen.

Caulifèr e, adj., z. V. a. CAULESCENT.
Canlitlore, adj. [Bot .] Met bloemen aan den

stengel.

Canliforme, adj. [Bot.] Stengelvormig.
Caulinaire, adj. Tot den stengel behoorende,
daarvan afhangende: Feuilles c-s, stengelbladeren.
Caulinieole, adj. [Bot.] Op stengels wassend.
Cauloearpe, nl. [Bot.] Blijvende stengel m.,
die verscheidene malen vruchten draagt. — Caulocarpien, ne, adj. Jliet bl venden stengel.
Cauloph3lle, f. [Bot.] Stamnblad n. (eene amerikaa.nsche plant).
Caumoun, m. [Bot.] Palnnboom. m. van Cayenne; — de daaraan groeijende kool f.
t C auquentar e, f., z. CAUCHEMAR.

Caurale, Cauralle of Caurade, f. [El. n.]

Zonnereiger , zonnevogel ni , van 't geslacht der
steltloopers (in Guiana ook Oiseau du soleil, Paon
des palétuviers, Petit pion des roses geheeten).
Caurir, V. n. Janken (van den loopschen pan
-ther).
C asiris, m. (eig. slangenkopje) Schelpmuntf.,
witte porseleinschelpjes n. p1., inz. op de Maldivische
eilanden, die door de negers en indische volkeren als
klein, geld gebruikt worden.
Caurude, ni. [H. n.] Wach.telkoning m. van
Guiana.
Causage, m. (fam.) Gepraat, gesnap, gekout n.
Causal, e, of Causatif, ive, adj. [Gr am .]
Rédegévené: Car est une conjonction c-, Car is

een rédegévend voegwoord.

C aimsalité , f. [bidact.] Oorzakelijkheid, oor
aanleiding f. tot eene zaak, het verband-zakof
waardoor de eerre der verbondene zaken de oor
andere is, causaliteit f.
-zakvnde
Causaut, e, adj. (woord van Mad. de Sévigné)
Gaarne pratend of koutend, spraakzaam, praatziek.
— [Phil.] Veroorzakend, aanleiding gevend.

Causatif, ive, adj., z. CAUSAL.
Causation, f. [Didact.] liet voortbrengen eener

uitwerking.

Causa tiveinent, adv. [Didact.] alts oorzaak

handelend.

Cause, f. Oorzaak f., eerste beginsel n., beweegoorzaak f. : C- première, de eerste oorzaak, gm ond-

oorzaak f., God nl. ; C-s secondes, middenoorzaken,
scimepselen n. pl,; C- instrumentale, werktui gelijke
oorzaak; C- occasiormnelle, aanleidende oorzaak;
C- phS-sique, natuurlijke (physische) oorzaak; Cmorale, zedelijke (rnor éle) oorzaak; C- finale, eind
einddoel n. ; C- efficiente, werkende,-orzak,
voortbrengende oorzaak; C- nlatér ielle, stoffelijke
oorzaak; C- fornmelle, vormelijke oorzaak. Brous
Mes c - de mors rnail^eur , gij zijt de oorzaak, gij hebt

de schuld van mijn ongeluk. — Oorzaak, aanleiding,

gelégenheid, reden, beweegreden f., grond m.: C'est a
juste cause quon 1'a puni, men heeft hein met alle
reden, met refit gestraft. Je ne le Eerai point et
pour c-, ik zal het niet doen en dat om goede réden.en, op goede gronden. Les homines sopt c-,
(niet c-s) que les femmes ne s'aiment pas , de man

zijn oorzaak, dat de vrouwen elkander piet-ne
beminnen. — [Prat.] C- d'audience, rolzaak. Etre
slis hors de c-, buitengeding gesteld zijn. C- inde
cise, onuilgewezene zaak. Ses héritiers ou avant-c-,
zijne erfgenamen of regtverkrijgenden. A ces c-s
nous ordonnons, uit aanmerking hiervan bevélen
wij. Prétermdre c- d 'ignor ance, zich met onwetend heid verontscimuldigen. — Zaak, partij, aangelegen hied f., belang n .: La e- de Dieu, de 1'église, de

l'état, de zaak van God, van de kerk, van den
staat. La c- puhlique, het algemeen belang, 's volks
welzijn. Défendre one bonne e-, eerre goede zaak
verdedigen. La bonne, la nlauvaise c-, de goede,
slechte zaak of partij. Faisons c- commune, laat
ons gemneene zaak maken, smelten wij onze belan-
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gen ineen. Prendre fait (Ie fait) et e- pour qn.,
voor iemand 1)al tij trekken, zijne zaak op zich nemen, zich voor hein verklaren. — Zaak, regtszaak,
pleitzaak, regtshandeling f., pleitgeding, regtsgeding,
geding, pleit, 1) r° o c e s n.: Ply! itter one c-, eene zaak
bepleiten. Gagner, Perdre sa c-, zijn procés winnen, verliezen. C -s célèbres, majeures, beroemde,
gewigtige regtsged-inpen. 11 est en c-, hig is in eene
rerltszaak betrokken. 11 est hors de c-, hij is niet
n wer in de regtsztrak betrokken. En tout état de
c-, in eiken staat van 't regtsgedinrl; (fam.) hoe de
zaak ook moge staan, ten allen tijde. (fam.) Avoir
gain de c-, Avoir e- gagnée, gewonnen spel hebben,
de overhand ineen geschil hebben. Donner gain de c-,
Donner e- gagnée, gewonnen spel geven, zich voor
overwonnen verklaren. Avocat sans c-, z. AVOCAT.
(firs. et prow.) Parler avec connaissance de c-, Agir
en connaissance de c-, wel weten wat men zegt,
wat men doet. — (Prov.) Nul ne doit ètre témoin
en sa c-, niemand mag regter zijn in zijne eigen
zaak. Tel a bonne cause qui est condamné, de
beste zaak ('t regtvaard igste proces) kan verloren
worden. I1 n'y a pas delict sans cause, geene uit
zonder oorzaak. — à crtUSe DE, loc. prép.-werking
Wegens, om, uit hoofde van, uit aanmerking van,
ter oorzake van, ter wille van: I1 fait cela a c- de
vous, hij doet dat om uwentwille, uwenthalve; it
cause de cela, deswegen. -- -f- it CAUSE QUE, loc.
conj. Omdat, overmits, nademaal, dewijl, om reden dat: I1 n'obéit. aux lois qu' it cause qu'il les
croit justes, hij gehoorzaamt aan de wetten enkel
omdat hij ze voor billijk houdt.
Causer, v. a. Veroorzaken, oorzaak zijn, te
weeg brengen, verwekken, aanleiding geven: C- du
hommage it qn., iemand schade veroorzaken, berokkenen. C- du scandale, ergernis verwekken. Cdu mal, kwaad aanrigten. C- du chagrin, verdriet
aandoen. — CAUSER, V. n. Gemeenzaatn zamenspreken, praten, kouten, keuvelen. C- de chases et
d'autres, over allerlei dingen praten of keuvelen.
(Loc. prov.) C- de pluie et de beau temps, over
koetjes en kalfjes (onverschillige dingen) praten. —
N'allez pas si souvent dans cette maison, on en
cause, ga niet zoo vaak in slat huis, er wordt over
gepraat (men maakt er aanmerkingen over). Non
dices rien deviant lui, it en cause, zee, er niets van
daar hij bij is, hij verbabbelt het. Voulez-vous einpécher qu' on ne cause ? wilt vlij beletten, dat amen
kwaad spreekt? — .Door uitlating van de neemt dit
onzijdige causer den bedrijvenden vorm aan in: Clittirature, C- peiirture, C- voyages etc., Over
letterkunde, schilderkunst, reizen enz. praten.
Causerie, f. Gepraat, gekout, gekeuvel, gesnap n., kout m., keuvelari) f. -- In 't meervoud
krijgt het vaak een' ongunstigen zin: I1 a gàté son
affaire par ses c-s, hij heeft zijne zaak door zijne
onbescheiden gesprekken bedorven.
Causeur, ease, adj. Praatachtig, praatziek,
snapachtig, koutlievend: Un homme c-, Une femme
c-euse. — Ook van 't geen op personen betrekking
heeft. La joie est c-euse , de blijdschap praat
gaarne. — Ook als subst.: Un agreable causeur,
een aangenaam prater; Une bonne causeuse, eene
keuvelaarster. — Dikwijls in ongunstigen zin: Ne
dites rien it eet homme, eest un c-, zeg niets tegen
dien neon, 't is een langtong, een babbelaar. Cette
femme nest qu'une c-euse, die vrouw is niets dan
Bene klappel, kakelaarster. — C AUSEUSE, f. Gemak
leuningstoel of canapé, praatstoel m. voor-kelij
twee personen.
Cauisiniomancien, nl., -ne, f. Vuurwaar
ni.. -ster f. — Cauisinionnantie, f. Vuur -zegr
voorspelling door middel van vuur.-warzegjf.,
j

5 Cansos of ('aasins, Causode, m. [Méd.]

Brandende koorts f.

Causse, f, [Agric.] Onvruchtbare mergelaarde f.
Catissergue, f. [Agric.] Ligte, drooge, stee

kalkgrond m.
-uire
Caussiné, e, adj. [Teelt.]: Bois c-, bewerkt
hout n. , dat krom getrokken is.
Caustieité, f. [Cblin.] Brandkracht f., etsend,
invretend vermogen n., k a u s t i c i t e i t; — ( fig.)
bijtende spotzucht, spitsvinnigheid, hekelzucht f.
Caustifier, v. a. ;Chim.] Bijtend maken.
Caiustigae, adj. [Chim.] Brandend, invretend,
bijtend, scherp; — ( fig.) bits, hékelend, stékelig. —
Ook als subst. [Chim.] Un c-, een bijt- of knaag
On aime un bon plaisant, on-mideln.—(rg)

abborre on c-, men bemint een schertser, men verfoeit een hékelaar. 11 3- a bien du c- dans eet ouvrage, es- is veel bijtends in dat werk. — CAUSESQUO, f. [Géom.] Brandkin f.
Caustïqueinent, adv. Op bijtendewijze, scherp.
Canstigaer, v. a. [bidact.] Bijtend maken.
Causuus, m. (pr. ko-zuce), z. CAUSOS.
t Cant, e, adj. Loos, listig.
t Cautele, f. List, loosheid; — [Prat.] Abselution it c-, voorwaardelijke vrijspraak I.
Cautelée, adj. f.: Femme c-, loos, listig, vrouw
(bij 117arot).
-mensch.
Cauteleuseinent, adv. Listig, bedriegeljk.
Caiitelenflx, ease, adj. Listig, bedriegeli,jk,
doortrapt, loos.
t,autère, m. [Med.] Brand- of bemiddel n.;
— brandijzer, schroei-ijzer n. ; — fistel, dragt, fontanel f. — C- actuel of Bouton de feu, het dadelijk brandrniddel, het gloeijend ijzer; C- potentiel
of Pierre c-, Pierre li c-, het vermogende brand-middel, helsche steen m. — (Prov.) Cyst on c- sur
one jaml;e de Bois, dat is eene fistel op een houten
been: dat midkiel kan nergens toe dienen.
Cauterétigiie, adj. [Chim.] , z. v. a. CAUSTIQUE.
Cautérisation, f. [Chir.] Branding of etsing,
uitbranding, doorbranding, toeschroeij ing, kan t er is ah i e f. ; het fontanel-zetten en de daardoor
voortgebragte werking.
Cauterise., e, add. (en part. passé van cautériser) Gebrand, uitgebrand, doodgebrand: Plaie c-e,
uitgebrande wond. — (fig.) Conscience c-, toegeschroeid, verstokt geweten.
Caateriser, v. a. [Chir.] Branden, etsen, uit
fistel of fontanel zetten.-brande,o ;
Catitiban, adj., z. CANTIBAN.
Caution, f. [Prat.] Borg, waarborg, vrijwaarder, goedspreker m.; — borgtogt m., bo
rgstelling,
waarschap f., pand, onderpand n.: Donner une esufiisante, een' voldoenden borg stellen. Lee- donne
on second débiteur, door den borgtogt verkrijgt
uien een' tweeden schuldenaar. C- bourgeoise, gezeten borg. C- l.hanale, nietsbeduidende borg. ArriereC-, z. clot woord. Contester one c-, eenen borg weigeren.— (fig.) rtce (Se renure) c- dune chose, voor iets
borg staan, ergens voor instaan, de waarheid van iets
verzékeren of waarborgen. Cet homme est sujet „i
c-, die man is niet zeer te vertrouwen, te gelooven.
C'est one nouvelle sujette a c-, die tijding heeft
bevestiging noodig.
Cautlonna,ge, m. [Ant. tout.],
TIO \E_MENT.

z. v. a. CAU-

Cautiounaire, m. [Prat.] Borg m. — Wel
ook als adj. gebézigd voor: tot borgtogt dienend,-er
als borgtogt gegéven.
Cautionne, e, adj. (en part. passé van eautionner): Personne c-e, verwaarborgd persoon. Je
suis c-, ik heb een' borg of borgen.
C antionnement, ni. [Prat.] liet borgblijven,
goedspreken, verantwoordelijk blijven voer anderen
of voor zich zelven; borgstelling f., waarborg ni.,
onderpand, pandeld n. Le percepteur a verse son
C-, (le ontvanger heeft zijn' borgtogt gestort. C- nunséraire, geldelijke borgtogt.
Cantioinner, v. a. Borg blijven, zich tot borg
stellen, goedspreken, voor iemand of iets instaan.
— SE CAUTIONNEI, v. pr. Elkander waarborgen.
Caavette, f. [H. n.] Volksnaam van de kaauw
of torenkraai (choucas).
faux, m. [Econ.] Mengsel n. van kool, rapen en
appelen, als voeder voor koejen en varkens.
,

Cavassine, f., z. GAVASSINE.

Cavaáe, in. [Com.] liet kelderen, in den kelder
bergen; -- arbeidsloon n. daarvoor; kelderhuur f.
Cavagnole, m. Voormalig hazardspel n., dat
veel geleek naar 't biribi (z. alit.)
Cavalage, m. [Man.] .Dekkind f. der merrie.
— [Pêche] Paring f. der schildpadden.
Cavalcade, f. Prachtige optogt te paard,
staatsierid, schitterende ruitertoga m., c a v a 1 c ad e f. ; — gezelschap n. te paard, pleizierrid m.
Cavaleatlotir, in. hofstalmeester m. — Ook
als adj.: Ecuyer c-.
Cavale, f. ]herrie f. (jument).
Cavalerie, f. Ruiterij f., paardevolk n., k av a l 1 e r i e f. La grosse c-, de zwaar gewapende
ruiterij; La c- légère, de ligte rwiterij. — Cet officier entend Bien la c-, die officier verstaat de ruiterdienst goed, weet de ruiterij goed aan te voeren.

CAVALET
Cavalet, ni. [Tech.] Deksel n. of schuif f.
vóór de trekgaten van eenera glasoven.
Cavalier, m. Ruiter, man te paard, paardrijder ni.; — goed ruiter (in dien zin met een vrouwel.): Etes-vous c-, bon c-? kunt gij goed te paard
rijden? Cette dame est bonne , mauvaise cav alière,
die dame zit goed, slecht te paard. — [Mil.] Ruiter,
soldaat te paard, k a v a 11 e r i st in. ;— weleer:
ieder edelmaan in kr jgsdienst; ook z. v. a. man of
heer, in tegenstelling met vrouw of dame, c as a1 i e r; ook tegenwoordig nog in dien zin gebruikt:
Le c- doit oifrir poliment le bras is sa dame, de
heer, c a v a 1 i e r, moet zijner dame b lee fd den
arm bieden. Six dames et point de c-, zes dames
en niet één heer. — [Jeu] Paard n. in 't schaak
[Fort.] Voorverschansing f., walkant in.,-spel.—
kat f. (Zeker buitenwerk). — [Impr., Papetj Soort
van drukpapier n.
Cavalier, ière, adj. Ruiterlijk, los, vrij, ongedwongen (doorgaans in min gunstigen zin, vooral
van eerre vrouw); — vrijpostig, stout, onbetamelijk,
onbescheiden; ruw, norsch, stuursch, tr•otsch. Avoir
lair c-, een ongedwongen, los voorkomen hebben.
Tenir des propos c-s, al te vrije taal uitslaan, onbetamelijke woorden spreken. Faire une réponse
c-ière, een trotsch, norsch antwoord geven. — E
,

,

CAVALIER, loc. à LA CAVALIÉRI: , Inc. adv., z. v. a.

CAVALIEIIEMENT.

C avalièreunent, Op norsche, trotsche wijze,
vrijpostig, onbetamelijk, oneerbiedig: En user cavec qn., iemand op vrij ruwe, oneerbiedige wijs
behandelen. — Weleer ook: hoffelijk, riddert jk, los
en vrij: I1 danse, it écrit c-, hij danst, hij schrijft
als een man van de wereld.
Cavaline, f. [Mar.] Tweeponder m. (op galeijen) .
Cavalline, f. [Coin. [Grof silezisch ljnwaad n.
Lavalot, m. [Artill.] Soort van walmusket n.
Cavalquet, in. [Ann. mil.] Trompetgeschal n.,

ruitermarsch in.

Cavassé, adj., z. CAVECE.

Cavatiue, f. [Mus.] Kort zangstukje n., waarna
terstond gedanst wordt, zonder herhaling, c a v atine f.
Cave, f. Kelder m. — (Prov.) Aller de la c- an
renier, van den os op den ezel, van den hak op
en lak springen: zonder zamenhang spreken: ook:
?net ongelijk loopende regels schrijven. — Kelder
m.: I1 a une bonne , mauvaise c - , zijn-vorad
kelder is goed, slecht voorzien. Monter sa c-, wijn
opdoen. — Flesschenkelder m., reiskeldertje n. ; —
ijskeldertje (blikken trommel) der suikerbakkers. —
Jeu] Uitgelegd speelgeld n.: La première c- était
e cent francs, voor de eerste maal leide ieder
speler 100 francs uit of vóór zich. I1 est à sa seco p de c-, hij hee /t reeds voor de tweede maal geld
uitfielegd. — [Metal].] C- b air, C- á eau, wind-,
watermachine f. bij de hoogovens.
Cave, adj. Hol: Oeil c-, hol oog n. ; Joues c-s,
ingevallen wangen f. pl. — [Anat.] Veine c-, holle
ader f. — [Astr. et Chrono].] Lune c-, maan
29 dagen. Anode c-, maanjaar van-mandf,v
353 dagen.
C!avé, e, adj. (en part. passé van caver) Uitgehold: Pierre c-e.
Caveau, in. (verklw, van cave) Keldertje n.;
— grafkelder m., keldergraf n. -- [^ ar.] Ilofineesterskeld er.
Cavecé, e, adj. [Man.] 3Iet zwarten kop (alleen voorkomende in): Cheval rowan c- de noir,
vosschimmel met moorenkop.
Cavecon of Cavesson, m. [Man.] Neus
neusnijper m. — (fig. et fain.) Bedwang n.,-prange,
beteugeling f. Avoir besoin de c-, onder bedwang
gehouden moeten worden, woest, onbandig zijn.
Cavee, f. [Véner.] Holle weg m.
Cavelée , f. [Tech.] Vadem n. eikenschors
(voor de looijers).

Cavelin, f. [Corn.] Kaveling f.
Caver, V. a. Uitgraven, uithollen, ondergraven,
ondermijnen: L'eau a cavé cette pierre, het water
heeft dien steen uitgehold. La mer cave les rochess, de zee ondermijnt de rotsen. Ook zonder
voorwerp: La rivière a cavé sous la pile de ce
pont, de rivier heeft dien brugpijler ondergraven.
(Prov.) Lean qui tombe goutte a goutte cave la
pierre, een druppel holt ten laatste een steen uit:
eerre zwakke, maar volgehouden poging overwint
(Ie grootste zwarigheden. — LAVER, V. n. [Escr.]

CE.
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Den kling zijner tegenpartij in 't schermen buiten-

waarts afkeeren, p a r el r e n. — [Jeu] Eene somme

gelds uitleggen. C- au plus fort, het tegen den hoog
inzetter opnemen; (fig. et fam.) alles in 't uiter--sten
ste drijven; het minst mogelijke ot het ergste geval veronderstellen; het uiterste wagen - SE LAVER , v. pr.
Uitgehold worden. — [Jeu] De bepaalde som uitleggen.
Cavernaire, adj. [Bot.] In grotten, spelonken en andere onderaardse/me plaatsen groei. end.
Caverne, f. Spelonk, rotsspelonk f., hol, rotshol n. — (Jig,) Cette maison est une c- de brigands, dat huis is een roofnest, een moordkuil.
Caverneux, ease, adj. Vol spelonken of holen; — naar spelonken gelijkende, hol, diep, onder
uitgehold. (fig.) Voix c-euse, holle, do/i -ardsch, ,
schorre stem f. — ] Anat.] Sponzig: Le corps c-,
het sponzige ligchaam (der radde).
Caveritosité, f. 1lolligheid f., de ledige ruimte
van een hol linthaam.
Cavessine, f. (verklw. van cavecon) Kleine
neuspranger m.
.

Cavesson, m., z. CAVECON.

Cavet, n1. [Arch.] Hol snijwerk n. op zuilen,

hals m. eener zuil.

Caviaire, adj. [bi. rom.]: Hostie c-, leaden-

offer n.
Caviar, Cavial, m. Kaviaar m., ingezouten
kuit van den steur en eenige andere visschen uit
de Wolga en de Kaspische zee.
Cavicole, adj. [H. n.] In holten levend.
Cavicornes, m. pl. [H. n.] iiolhoornigen m.
pl., holhoornige dieren n. pl.
Cavillation, f. (pr. —vi-la-) Drogrede, spitsvindigheid, sophisterj f. ; — bespotting, spotternij f.
t Cavilleinent, ni. (pr. —vile-) List, sluwheid f. — t Cavilletix, ease, (pr. —vileu-) adj.
Listig, sluw.
Cavillone, in. [H. n.] Knorhaan, zeehaan m.
1- Cavin, in. [Fort.] Engte f., holle of bedekte
weg m.
C aviste, in. Kelderknecht, keldermeester m.
Cavitaire, adj. [11. n.] : Vers c-, ingewandsworm in.

Cavité, f. Holle, holligheid f., inz. van 't inertschelijk ligchaarn. C- cranienne, thoracique, abvlonlinale, persen-, borst-, bu'ikholte.
Cavoir, ni. [Vitr.] G-ruisijzerije n. (grjsoir)
Cayainboue, in. [Mar.] Schip van weinig
waarde, slecht schip n.
Cayasse, f. [Mar.] Egyptische boot f. met zei -

len en riemen.

Cayenne, f. [Mar.] Haven- kazerne f. (moor de
aangenomen, matrozen, die nog reene bestemming,
hebben gekregen); — haven- kookhuis IL — [Coin.]
half-zijden gestreepte sta/Te f., die men in Frankrijk
vervaardigt.

Cayes, f. pl., z. CiES.
Cayes, m. [Bot.] , z. CAIEU.
Cayman, n1. [H.. n.] , z. CAIMAN.
Cayiniri, m. [H. n. j Amerikaansche aap m.

van 't geslacht der meerkatten.
Cayopollin, nl. [H. n.] Filander m. (van 't
geslacht der buidelratten).

Cazelle, f. [Tech.] Gouddraadtrekkersklos m.
Cazerette, f. Teenen kor f m.
Cazette, f. [Tech.] Aarden omkleedsel n. voor

de potten, als zij in den oven gaan.
lazier of Cazias, in. [Pèche] Fuik f. vroor
de kreeftenvangst.
Cazernet, m. [Mar .] , z. LOCH.

Cazon, m. [Fl. n.] Guineesch zoogdier n., naar
den bunsing of das gelikende.
Ce, Cet, nl., Lette, f., Ces, pl. adj. démonstr.
Deze, die, dat: Ce jardin, Cet hameau, deze (die)
tuin, dit (dat) gehucht. Cet ami, Cet Habit, deze
(die) vriend, dit (dat) kleed. Cette montagne, cette
habitude, cette hopte, vleze (die) berg, gewoonte,
schande. Ces jardins, Ces amis, Ces heros, deze
(die) tuinen, vrienden, helden, — CE, prop. démonstr. Dat, wat, het, hetgene, datgene: Ce quoi
vous Bites est vrai, hetgeen (wat) g?) zegt is waar;
Tout ce qu'il nous ecrlt est douteux, alles (al)
wat hij ons schrijft, is twijfelachtig. Ce nest pas
ina tante, het (dat) is niet mijne schuld. A ce qu'il
me semble, naar het mij toeschijnt. Ce dont vous
doutez, datgene, waaraan gij twijfelt. Ce it quoi
vows aspirez, datgene, waarnaar gij streeft. Nous

28 `'

CfANOTHE

CEINTIJRE.

--

somnles rentrés lard, eest vrai, wij zijn laat te
huis gekorven, dat is waar. Vivre content do
peu, eest ètre vraiment riche, met weinig tevreden leven, (dat) is wezenlijk rijk zijn. C'est mei,
toi, lui, elle, nous, vous, ik ben het, gij zijt het,
hij, zij, is het, wij zijn het, gij zijt het; Ce sent
eux, ellen, zij zijn het. Est-ce vous qui avez fait
cola? hebt gij dat gedaan? A ce que j'en sais,
voor zoo veel ik er van weet. C'est pourquoi je l'ai
fait, daarom heb ik het gedaan.
Céanothe, m. [Bot.] Taschbloem f. C- anséricain, theestruik m. in New-Jersey.
Céaus, ad,v. (fam.) Fier, hier binnen, in dit
huis, te huis: 11 nest pas c-, hij is niet te huis. Le
maitre de c -, de heer van dit huis, de huisheer.
Cébathe, f. [Bot.] Broodwortelplant f.
Cébrion, in. [ EI. n.] Zijdekever m. — Cébrionates of Cébrionites, In. pl. De zijde/weersoorten f. pl.
Céeal, e, adj. [Anat.] Wat tot den blinden
darm [ccecum] betrekking heeft, c ce c a a 1.
Ceei, pron. demonstr. m. Dit, dit hier, dit ding,
deze zaak: Ceci me plait mieux que celti, dit (hier)
bevalt mij beter dan dat (daar). Que signifie ceci?
wat beduidt dit?
Cécile, f. [H. n.] Cecilia f., soort van schoenlap er m. (vlinder).
f. [H. n.] Blindslang f. C- glutineuse,
kléverige blindslang.
Céeis, m. [Bot.] Eikel m.
Céeite, f. Blindheid f. — (fig.), z. AVEUGLEMENT.
Cécographe, m. en f. lil of zij, die het blindenschri ft onderwijst of schrijft. — Ook als adj.:
Un auteur c-. — Cécographie, f. Bijzondere
schrijfwijze f. der blinden. — Cécographique,
adj. Wat daartoe betrekking heeft, c w c o g r aphisch.
Céeydonie, f. [H. n.] Vliegende waterspin f.
Cédant, e, adj. [Prat.] Wie zijn regt afstaat:
La partie c-e, de afstanddoende partij. — Doorgaans als subst. gebézigd,: Le c- et le cessionaire,
de afstanddoener, overlader of c e d e n t en degeen,
aan wien de afstand gedaan is of de c e s si o n ar i u s.
Cédé, e, adj. (en part. passé van céder, afstaan) Afgestaan: Des biens c-s en toute propriété.
Céder, v. a. Afstaan, afstand doen, overlaten,
verlaten, overd oen, overdragen,inruirnen, e e d é r e n:
C- ses droits, afstand doen van zijne regten, zijne
regten overdragen, overdoen. C- un cheval, een paard
afstaan, overdoen. C- sa place, zijne plaats inruimen, afstaan. C- la victoire, de overwinning afstaan, overlaten. C- Ie pas à qn., iemand (beleefd
laten voorgaan; (fig.) iemand den voor-heidsalv)
laten, hem als meerdere erkennen. — CEDER,-rang
V. n. Buigen, doorbuigen, wijken, inzakken, zich
begéven, breken: Cette poutre ne tardera pas à c-,
die balk zal weldra doorbuigen, uitwijken, zich begéven. Le sable cède sous les pieds. het zand wijkt
onder de voeten uit. — ( fig.) Wijken, zwichten,
toegeven, onderdoen, deinzen, zich onderwerpen,
zich schikken naar: C- is la force, voor 't geweld
zwichten. C- au temps, zich naar den tijd of de
omstandigheden schikken; C- it la raison, de rede
gehoor geven, haar volgen. C- au hombre, voorde
meerderheid wijken, deinzen. Tout cède à ce fameux conquérant, alles zwicht voor, niets verzet
zich tegen (tien geduchter veroveraar. I1 vaut mieux
e- que de disputer, 't is beter toe te geven dan te
twisten. Le c- /t qn. (bij uitlating voor c- Ie pas,
l'avantage), voor iemand onderdoen, hens den voorrang toekennen. Je lui cède en mérite, en expérience, ik doe voor hem onder in verdienste, in ervaring. Je lui cède en tout, ik schiet in alles bij
hem te kort. Its ne le cèdent a personne en générosité, zij worden in edelmoedigheid door niermand
overtroffen.
Cédille, f. [Gram.] Teeken, eenigzins gelijken
naar eene kleine omgekeerde c, hetwelk men-de
onder aan de C hecht om die voor a, o en u te
doen uitspreken als Bene S : Facade, garcon, recu.
(Bij lettergieters en drukkers heet de dus gefeekende c, e it queue, staart-c.)
-t- Cedme, f. [Mod.], z. v. a. GOUTTE.
Cédon, m. [Bot.], z. v. a. JOUBARBE.
Cédonullé, m. (eig. cédo nulli, lat., ik wijk
voor niemand) [El. n.] Parel-kegelslak, parel -admiraal, eene der schoonste kegelslakken.

Cédrat of Cédratier, in. [Bot.] Muskus
— CEDRAT , m. Muskus-citroen,-citroenbm.

cedraat m., een groote, kruidige, zeer welriekende
citroen, welker bast niet suiker wordt ingemaakt.
Cèdre, m. Cederboom, ceder m.; — cederhout n.
--(fig.)

I1 connait tout, depuis le c-jusqu'h 1'hysope,

hij kent alles, van den cederboom af tot den hyzop toe:
van de grootste dingen tot de kleinste, van stukje tot
beetje. Les cèdres du Lilian, de céderen van den
Libanon; (fig.) de grooten, magtigen, trotschen der
aarde. I1 est Naut comme un c-, hij is zeer groot,
zeer lang. — Aigre de cèdre (eig. cedrat), ceciraatlikeur (uit brandewijn, suiker en cedraat-sap).
Cédrel,Cédreleof eajoei à plaiiehes,m.
[Bot.] Paternosterboom, groote mahonie-boom m.
van Zuid-Amerika.
Cèdrelate, m. [Bot.] Phenicische ceder m.
('édrélée, f. Cederolie f. (,uit de vrucht des
ceders). — CEDRELEES, f. pl. Paternosterboomachtige planten f. pl.
Cédréléon, m. Cederolie f., soort van cederhars n., bij de Ouden in gebruik.
Cédride, sit. [Bot.] Vrucht f. van den kleinen
cederboom (oxycèdre, cèdre de Lycie).
Cédrie, f. Cederhars n., by de Ouden tot lijkbalseming gebruikt (ook vie des morts geheeten).
Cédrino, m. [Bot.] Naam van eenige verscheidenheden des citroenbooms.
Cédrite, m. [Pharm.] Cederwijn m., weleer
als wormverdrijvend middel gebruikt.
Cédroéléon, m. [Pharm.] Vlugtige cederolie f.
Cédroste , f. [Bot.] , z. v. a. COULEUVREE
BLANCHE.

Céd.ile, f. Briefje, handschrift n., schuldbekentenis, cedel, teil f. (nu billet). — [Jur.] C- d'évocation, beroepingscedel. C- de citation, daagcedel.
— (Prov.) Plaider contre sa c-, tegen zich zelven

strijden; een geschil opwerpen, waarbij men door
zijne eigene woorden of daden overtuigd kan worden.
Ceïba of Seïba, m. [Bot.] Zeer dikke 4frikaansche kalabasboom m.
Ceignante, f. [Anat.] Naam van den 12den
ruggewervel, gordelwervel m.
Ceindre, v. a. Omringen, omngeven, omsluiten;
gorden, omgorden, aangorden: C- one ville de murailles, de fossés, eene stad met muren, met grachten omringen. Les juifs ceignaient leurs reins
(étaient teints), lorsqu'ils célébraient la pique,
de doden omgordden hunne lenden , als zij het
paasch feest vierden. (Poét.) C- Ie diadème, la tiare,
de koninklijke, de pauselijke kroon opzetten. La
victoire lui a teint le front de lauriers, de overwinning heeft zijne slapen niet lauweren omkranst.
C l'épée is un chevalier, eenen ridder den degen
aangorden. -- SE CEINDRE, v. pr. Zich omgorden,
omwinden, ontbinden: Se c- les reins, zich de lenden omgorden. Se c- dune écharpe, d'une corde,
zich eene sjerp, eene koord om de middel slaan.
(fig.) Se e- Ie front dun diadème, koning of koningin worden, zich eene kroon opzetten.
Ceint, e, adj. (en part. passé van ceindre) Omgeven, omgord: Une place c-e de bastions, eene
tact bolwerken omringde vesting. être e- d'une
écharpe, dune ceinture, eene sjerp, eenen gordel
om 't lijf of om de middel hebben.
Ceintes, pl. [Mar.] Barkhouten, berghouten n. pl.
Ceiiitrage, in. [Mar.] Oorgordingen f. pl.
,

Ceintre, m. [Arch.] ,

z. CINTRE. — [ Mar.]

Strop ni., welken snee. om none sloep of barkas legt
om tegen het stooten te beveiligen.
Ceintré, e, adj. (en part. passé, van ceintrer)
[Mar.] Le navire est e- sur son cable, het schip
is begord.
Ceintrer, v. a. [Mar.] Omgorden, stroppen
leggen,.
Ceint«re, f. Gordel, gordelriem, gordelband,
ljjfband, lendeband m., ceintuur f.: Mettre, Oter
sa e-, zin' gordel omdoen, afdoen; zich gorden,
ontgorden. C- de cuir, léderen geldriem. (fam.)
I1 ne lui va pas à la c-, hij kan gemakkelijk onder
zijne armen door (van een' klein' persoon in vergelijking van een' grooten sprekende). — (fig.) Etro
toujours pendu à la c- de qn., iemand altijd aan
den hals hangen, nooit van zijne zijde gaan. (Prov.)
Bonne renommee vaut mieux que e- dorée, een
goede naam is beter dan rijkdom.—Het om de middel
sluitend gedeelte van eene broek of van een' vrouwenrok, broeksband, roksband m. --- Middel f., mid-

CEINTUR

--

(tellijf n.: En passant cette rivière nous Fumes de
l'eau jusqu' à la c-, bij het doorwaden dezer rivier,
kwam het water ons tot aan de middel. C- den
1? aut, boven 1 f; C- den bas, beneden lijf. — [ Arch. ]
C- d'une colonne, ringvormige lijst f. of gordel aan
de schacht eener zuil (ook filet geheelen); C- de
murailles, de fossés, de haies, gordel of ornsluiting f. door muren, grachten., heggen. C- du choeur,
remsluiting vara 't koor (eener kerk). C- du four,
ovenkrans nl. (op welken 't gewelf rust). — [Forlit.] C- de inuraille, muurkrans m. — C- de deuil
of C- funèbre, z. LITRE. — [ Fist.] C- de vierge of
de virginité, maagdengordel (bij de oude Grieken
en Romeinen) . C- de chasteté, kuischheidsgordel m.
(waarmede weleer de italiaansche jaloezy zich van
de getrouwheid der vrouw meende te verzékeren);
--- [Chin] Gordel tegen de zelfbevlekkin g, breuk
cri. Dénouér of Détacher sa e-, zich den gordel-band
losknoopen, ophouden maagd te zijn, trouwen. Couper sa e- (bij de Muzelmannen), tot het muhamedismus overgaan. — [Mar.] Berkhout n. (beter préceinte, lisle). C- de combat, fransche paarlijn I.
Ceintairé, e, ad j, Oingord, een' deren of eene
sjerp drarende. — [H. n.] Om 't middellijf andeis gekleurd dan 't overige.
Ceinturette , f. [Chas.] Jagthoornriem m.,
,vroeger: een fraaije, kleine gordel m. of ceintuur f.,
CO (firn.) de schoone, die dezen droeg.
Ceinturier, m. [Tech.] Gordelmaker m.
Ceinturon, m. Lederen gordel, draagband,
degen- of sabelriem, rapierband of - gordel in.
erm .
teinturonnier, m. Léderen- gordelmak
Lela, pion. déaronstr. Dat, dat daar, dat ding,
(lie zaak: Cela me plait mieux que cici, dat bevalt
mij beter dan dit. Cela se fern, dat zal geschieden. Que signifie cela? wat beteekent dat? On ne
arle plus de cela, amen spreekt daarvan niet meer.
n ne pense plus ii cola, men denkt daaraan niet
neer. Je me garderai bien de vous suivre en cela,
ik zal miij wel wachten u daarin te volgen. (fam.)
C'est sela, C'est bien cela, zoo is 't juist, net zoo,
precies (gil hebt mij wel begrepen). C'est bigin cela,
dat is goed gezegd, goed gedaan; ook: dat lijkt
sprekend (van een portret, eene schilderij). N'estce que cela? Is 't anders niet? Comme cela, zoo
zoo, middelmatig, zoo tamelijk. I1 est comme cela,
hij is nu eenmaal zoo. Pour cela, a cause de cela,
daarom, om die reden. Comment cela? hoe dat?
hoe komt dat? waarom dat? (met verwondering). —
Ook soms van personen gebézigd, maar alleen op gemeenzainen of op minachtenden toon: Voyez ces enfants, cela ne fait que jouer, zie die kinderen, dat
doet nietsdan spelen; Cola vent raisoner, dat wil
ook at redenéren, tegenspreken; Cela se croit jolie,
dat ding houdt zich voor mooi.— (fain.) C'est parlor,
cela ! Voila parlor, cela ! Dat heet spreken ! Dat
mag eerst spreken heeten ! — CELA, m. [H. n.] ,

g

z. V. Cl. CA SOAR.
Céladon, m. Groenachtig blaauw, blaauwachtig groen, zeegroen, s dl a d o n n. — Verliefd her-

der, smachtend minnaar, s I l a d on m. (naar den herder van dien naam in den roman Astrée van d Urfé).
—Ook als adj. gebézicgd: Du vert c-, Ruban c-, séladon-groen, sélarlon-lint n. Ou volt-on des mains céladons? waar vindt men verliefde, galante mannen
(echigenooten)? —' CELADON, m. [H. n.] Naamvan
een' nachtvlinder m.
Céladonigiie , adj. Als een seladon, s el ad oniseh.
Céladonisine, m. Smachtend verliefde stijl m.;
laffe taal van verliefden; seladonismus n.
Célastre, m. [Bot.] Boornmoorder, celaster m.,
een ainerik. struik, die met zijne lange, zeer buigzame stengels ieder nabijstaand gewas zoodanig
omwindt, dat het daardoor ten laatste moet sterven. — ('élastrinées, f. pl. [Bot.] Celasterplanten f. pl.
Célate, in. [Ant. mil.] Voorzijde f. des helms,
voorhelm in.
Clélation, f. [Jur.] Verberging, verheling (de
zwangerschap, der bevalling) , ce l a t ie f.
t'elébrable, adj. Vierenswaardig.
Célébrant, m. Mislezer, dienstdoende priester,
celebrant m.
Célebration, f. Viering, celebratie f. La
e- de la messe, d'une fète, dun manage, d'une
pompe funèbre, het vieren van de mis, van een
feest, van een huwelijk, van Bene ljkplegtigheid,
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Célèbre, adj. Beroemd, vermaard, roemruchtig (van personen en zaken, en steeds in goedenzin).
tin orateur c-, een beroemd rédenaar. Des vips
c-s, vermaarde wijnen.
Célébre, e, a(lj. (en part. passé van célébrer)
Geroemd, bezongen, gevierd.
Célébrer, v. a. Roemen, feestelijk prijzen, met
lof vernielden,, bezingen, uitbazuinen. C- les exploits dun héios, de groote daden van eeneer held
reet lof vermelden. C- les louanges de n., iemands
stelijk gelof vermelden. — Vieren, plegtig en fee
denken: C- une fète, Ie jour de la naissance, een
feest, den geboortedag vieren. C- un mariage, een
huwelijk inzéffenen. C- des notes, bruiloft houden.
C- la messe, de mis lezen. In dezen laatsten zin
ook zonder voorwerp : Le prêtre na pas encore
célébr€/. de priester heeft de mis nog niet gelezen.—
SE CELEBRER, v. pr. Gevierd worden: Là se célébraient ces fameuses fètes, daar werden die verwaarde feesten gevierd. — Elkander roemen.
Célébrité, f. Beroemdheid, verrnaardheid f.;plegligheirl f. (in dien zin liever solennité); -- beroemde naam; vermaard persoon m., c e l e br i t e i t f.
Celer, v. a. Verbergen, verhólen, verzwijgen,
cgeheim houden: Co garcon ne peut zien c-, die
jongen kan niets verzw?Ij,en. — SE CELER, v. pr.:
Lette circonstance ne saurait se teler longtemps,
cie omstandigheid kan niet lang verborgen blijven.
— Se faire c-, laten zeggen , dat men niet te huis is.
-)- Célère, ail j. Vlug, haastig, rap, vaardig. —
[IN1I th.] Les déesses célères, de vlugge godinnen,
de uren.
Céleret of Coleret en Colleret, m. [Pêche]
Fijne uzrg sleepvet n. in, Norrnandie in gebruik.
Céléri, n1. [Bot.] Sellers of selderij, zoete
eppe f.
Célerifère, m. Snelwagen m.
Célérigrades, nl. pl. [H. n.] (eig. snelloopers)

De knaagdieren n. pl. (wegens de vaardigheid hunnee bewégingen); — suelloopers m. pl. (a fdeeling
van 't geslacht der loopkevers).
-L Célérimètre, in. Snelheidsmeter m., een
nieuwelings uitgevonden werktuig, dat, aan 't wagenrad gehecht, de lengte van den doorloepen weg
aangeeft.
Célerin of larengage, m. [H. n.]

Soort

van grooten sardijn m.
Celéripède, adj. Snelvoetig, snelloopend. -Ook als subst. in. en f.: Snellooper m., - loopster f.
Célérité, f. Vaardigheid, snelheid, gezwind livid, vaart f., spoed m., bespoediging, voortvarendheid, c e l e r i t e i, t f. — Requérant c-, spoedvereisch-end.
Céleste, adj. Hemelsch, wat tot den hemel, het
uitspansel, de lucht behoort: Les corps c-s, de hemelligch,arnen, de sterren; Les phénomenes c-s, de
luchtverschijnselen; Globe, Sphère céleste, hemelbol.
(poet.) Les c-s flambeaux, de hemellichten, sterren;
La voute c-, les c-s lambris, het hemelgewelf, uit
wat tot den hemel als ver--spanel.—Hmch,
blijf der gelukzaligen behoort : La cour c-, La
troupe c-, het hemelhof, de hemelsche heirscharen;
La gloire c-, de hemelsche heerlijkheid. (poet.) La
c- patrie, Le ro-yaume c-, La Jerusalem c-, het

hemelsch vaderland, koningrijk, Jeruzalem, de hemel. — kleinelsch-, goddelijk, van God of den Hemel
komende : Le Père c-, de hemelsche Vader, God;
La colère, vengeance c-, Gods gramschap, wraak;
Un don c-, eerre hemelgave, Gods gave. La bonté
c-, Gods goedheid. — (fig.) Hemelsch, uitstekend,
uitmuntend, schoon, groot, wonderlyk: Une beauté
c-, eene hemelsche, verrukkelijke schoonheid; Une
voix c-, eene hemelsche, wegslepende, oorbetooverende stern. Une c- maxime, een allervoortre ffe/fjkste grondregel. — [Org.] Jeu c-, engelenstem,
angelica f. — Le c- empire, het hemelsche rijk,
China. — Les soeurs c-s, de blaauwe zusters, nonnen der orde van Maria-boodschap (annonciade).
— Bleu c-, hemelsblaauw.
€'élestin, in. Celestijner monnik m. -- (Prov.)
C'est un plaisant c-, ' t scheelt hein in den bol.
Celestine, f. [i1linér.] Hemelsblaauwe stront/aan m. — [Bot.] Fraaije plant f. met hemels
bloemen, van 't geslacht der bloemtuildra--blauwe
genden. — [H. eccl.] Celestijner non f.
Célète, m. [Ani. mar.] Ligt roeivaartuig n.
der Ouden. — Ruiterstandbeeld n. bij de Grieken.
Céleustiq,ae, f. [Mil.] Kunst f. om seinen door,
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muzijkinstrumenten over te brengen. -- Ook als
adj.: L'art c-.
Céliagiie, adj. [Méd.] Wat de ingewanden,
den buik betreft: Flux c-, witte buikloop m. —
[Anat.] Artère c-, buikpolsader f.
Célibat , m. Ongehuwde staat m., echteloos
leven, celibaat n. Passer sa vie dans le c-, zijn
leven ongehuwd doorbrengen. C- des prêtres, priester-celibaat (doorpaus Gregorius VII. [Hildebrand]
aan de kith geestelijkheid opgelegd).
Célibataire, m. Ongehuwde, oude vrijer, c elibatair m.
Célicole, in. Hemelbewoner, hemelburger; —
hemel- en sterrenaanbidder m.
Célidée, f. [Bot.] Groene en roode klaproos f.
Célidographe, ni. [Asir.] Beschrijver van de
vlekken op de planeet Venus. — Célidographie,
f. Beschrijving van de vlekken der planeten, inz.
van die, welke men op de schijf van Venus bespeurt. — Célidographique, adj. Tot die beschriving behoorend.
Célie, f. Soort van bier n., dat de Spanjaarden
uit tarw bereidden. CCLIE, f. [Anat.] Ligchaamsholte, inz. onderbuiksholte f.; -- spijsbuís f.
Célines, f. [H:. n.] Geslacht van stofvleugelige
nachtvlinders m. pl.
—

Céligtie, adj., z. v. a. CELESTE.

ellaires, f. pl. [.[I. n.] Celkoralen n. pl.,
cellarien, f. pl.
Celle, pron. dérnonstr. f., z. CELUI.
t Celle, f., Kluis, kluizenaarswoning f.; — klein
klooster n. — Etre en c-, in afzondering zijn om zich
tot de sacramenten voor te bereiden; in eerre kloosterlijke gemeente leven. — Soeurs de la c-, naam
van zékere nonnen, die van aalmoezen leefden en
de zieken oppasten.

Cellépore, m. [H. n.] Celkoraal n.
Celléraae, m. [Féod.] tielderregt n. op wijn.
Cellélerie, f. Kloosterkelderrneesterschap n.
Cellérier, m., -ière, f. Keldermeester m., kel-

CÊNACLE.

--

Celorhize, adj. [Anat.]: Dent c -, tand m. met

holle wortels.

Célosie, f. [Bot.] Duizendschoon f. (passe-velours). Amaranthe c-, fluweelbloem f., hanekam ni.
Célotomie, f. [Chir.J Breuksnijding, cel o t om i e f. (thans alleen bij beklemde breuken in 't

werk gesteld); --- soort van ontmanning f. — Célotoinique, adj. Wat die kunstbewerkingen beIre ft, celotomisch.
Celsa, m. [Méd. ann.] Soort van trilling dvr
onderhuidsche spieren f. pl.
Celsie, f. [Bot.] Plantensoort van de familie
der solaneen of nachtschaden.
t Celsitade, f. Hoogheid f., oudewaardigheidstitel, vervangen door hautesse, altesse, grandeur,
excellence enz.
Celtigiae, adj. Celtisch, wat tot de Celten of
Kelten behoort: La langue c-, of als subst. La c-,
de celtische taal. — La Gaule e-, Celtisch Gallip.

Celui, m., Celle, f., Ceux, m. pl., Celles, f.
pl. pron. déinonstr. Deze, die, dat, degene, diegene,
datgene, hij. zij: Votre zèle est plus grand que
celui de votre frère, uw ijver is grootex plan die
van uwen broeder; La meilleure lecon est cello
de l'exemple, de beste les is die van 't voorbeeld;
Les défauts de I'esprit augmentent en vieillissant
comme ceux du visage, de gebreken van den geest
vermeerderen met de jaren even als die van 't ge-

zigt; Les plaies du corps se ferment, celles de
l'áme restent toujours ouvertes, de wonden des

ligchaa rns gaan digt, die der ziel blijven altijd open.
Celui qui est content est heureux, degene (hij),
die tevreden is, is gelukkig; Celle de vos soeurs
que j'aime le plus, diegene uwer zusters, welke
ik 't meest bemin; Ceux qui ont vécu avant nous,
degenen (zij), die vóór ons geleefd hebben; Celles
de vos fleurs que nous me destinez, diegenen van
uwe bloemen, welke gij voor mij bestemt. — Dik
worden bij deze voor naamwoorden de woordjes-wijls
ci en la gevoegd, om van twee of meer voorwerpen
nabijzijnde
van het meer verwijderde (of als
het
zoodanig gedachte) te onderscheiden: Celui -ci nait.
celui -lh meurt, vleze wordt geboren, gene sterft;
Celle-ci est pauvre, Celle-lá est riche, deze is rijk,
die is arm; Ceux-ci font Bien, ceux-lá font mal,
dezen doen wel, genen doen kwalijk; Celces -ci aiment
la lecture, celles -lk la toilette, dezen beminnen de
boeken, die den opschik.
Cembre, m. [Bot..] Soort van pijnboom m. van
de Alpen en in Dauphiné.
,

dermeesleres f. in een klooster.
Cellier, m..Spijskelder m. (gelijkvloers).
Cellite, m. en f. Celbroeder m., celzuster f.,
naam van monniken en nonnen, die voor de zieken
zorgden, aderlatingen deden en de dooden begroeven. — Ook als adj,: Un frère, Une coeur c-.
4. Cellulage, m. Het celbouwen en -inrigten
(in de hedendaagsche cellulaire gevangenissen).
Cellulaire, adj. [Anat. et Bot.] Wat cellen
heeft, uit cellen bestaande, celvormig, c e 11 u 1 air.
Cérent, m. of Poudre eéinentatoire, f.
Tissu c- of celluleux. celweefsel n. ; Membrane
e-, uit celweefsel gevormd vlies, vetvlies n. Enve- [Chinn.] Cement, cementpoeder, cementeer-poeder n.,
loppe c-, tissu e- of réticulaire, netvlies (der plan- waarin men zekere ligchamen verhit one hen anten). — [ Législ.] Système c-, cellulair-stelsel n., dere eigenschappen te geven.
Cémeutation, f. [Chico.] Cementatie, cevolgens 't welk de gevangenen in afzonderlijke cel
vertrekjes alleen opgesloten worden; zulk-lenof (Th e n t é r i n g f., het gloeijen van een ligclraam in
eene gevangenis heet dan Prison c-, cellulaire ge- gesloten vaten tusschen een ander tot poeder gevangenis. Voiture c-, cellulair rijtuig n., een in bragt ligehaam (cementeerpoeder), dat door behulp
vakken of vertrekjes verdeeld rijtuig, dat sedert van het vuur zékere veranderingen in het eerste moet
1837 in Frankrijk de keten der galeislaven (shame te weeg brengen. — [Alch.] Gloeijing, verkalking f.
('éanentatoire , adj. [Chico.] Cementérend:
des foreats) heeft vervangen, en waarin men de
veroordeelden vervoert, zonder dat zij met elkander Poudre c-, z. CEMENT. Eaux c-s, cunentwater, kie
koperhoudend water n., zoodanig seater,-zelog,
gemeenschap kunnen hebben. — CELLULALRE, in.
H. n.] Celkoraal, celletjes-korallijn n. C- fastigiè, (lat door middel van het zwavelzuur opgelost koper
met zich voert en het op ijzer nederslaat. Cuivre
oornvormig celletjes-korallijn.
Celtule, f. Cel f., kloosterkamertje n. voor een' c-, cementkoper n., het kopernederslag, dat uit
zulk water ontslaat.
monnik of eerre non; kerkervertrekje n. in rte heden
(ententé, e, adj. (en part. passé van cémengevangenissen voor eenzame opsluiting; —-dagsche
ter)
Gegloeii , gebrand , gelouterd , g e c e in e n
karnertje voor een' kardinaal, als 't heilig collegie
in conclave vergaderd is om een' paus te kiezen. — t e e r' d: Lacier c- est dur, cassant, het cement(fig.) Klein vertrek, kamertje, waar men zich gaarne staal, brandstaal is hard, bros.
Céinenter, V. a. [Chim.] Gloei/en, branden,
ophoudt. — [ H. n.] Bijencelletje n. — [ Bot.] Holte f.
in de vruchten, waarin de kernen zitten. — [ Anat.] louteren, zuiveren, c e m e n t e r e n (vgl. CEMENTATIoN):
On cémente le ter en l'entourant de charNaam der kleine holten in het celweefsel, ook in
bon, men cementeert het ijzer (verandert het ijzer
de hersenen, de longen.
Cellulé, m. De in eene cel opgeslotene, gecel- in staal) door het met kool te omringen.
Céanentère, m. [Chins.] , z. ALUDEL.
1 u l e e r d e f. — Cellulé, e, adj. [Bot.] In cellen
Céruenteux, ease, adj. [Chin.] Wat den
verdeeld.
aard van 't cementeerpoeder heeft.
Celluleiix, euse, adj. [Anat. et Bot.] In cel
S Céméterial, e, adj. Wat het kerkhof beafgedeeld, z. ook CELLULAIRE.
-len
Cellulifère, adj. [ 11. n.] van cellen of celvor- treft, daarop aanwezig is: Des monuments cémétériaux,
kerkhofs-gedenkteekenen.
snige diepten of vakjes voorzien.
Cénaele, m. Eetzaal f., spijsvertrek n., alleen
Celluliforme, adj. [FE. n.] Celvormig.
gebézigd
van des eetzaal, waar Jezus met zijne
Cellulitèle, f. [H.. n.] Soort van spin f., die
jongeren het Avondmaal gehouden heeft. — (iron.)
een digt, celvormig webbe maakt.
Céloce, m. [Ans. mar.] Jagtschip n. del', zee- Vereeniging van letterkundigen onder Lodewijk
XVIII., die elkander ijverig het wierookvat toWroovers.
zwaaiden.
Célolne, m. [Méd.] Hoornhuidsgezwel n,

CENCHRÉE

CENSEUR.

Cenehrée, f. Cenchras, m. (pr. ten-truce)

Cendrillard, m. [H. n.] Strui-skoekoekm. (ook
,oulicou geheeten).
Cendrille, f. [H. n.] Aschgraauwe leeuwerik m.;

[Bot.] Kleefgras, stekelgras n.

Cenchris of C. enchrys, m. (pr. ten-trice)

[FL n.] Slang f. van 't boa- geslacht, geelachtig van
kleur, met geschubden kop zonder ratel, ook tisi-

gok de volksnaam van de koolmees en van de
>laauwe mees f.
Cendrillon, m. .elsschepoester (asschepoetster);
— onzindelijke keukenmeid f.
Cendreires, f. pl. [Métall.] ,.Aschadertjes n. pl.

phone geheeten.
Cenehrites, in. pl. [Minér.] Kenchrieten of

kenchroïeten m. pl., gierst- of kaitsteenen m. pl.,
zulke steenen, die uit korrels gelijk die van gierst
of vischkuit bestaan. (Nu golithes geheeten).
Cenchros, m. (pr. ten-croce) [Lap. anc.] Naam
van diamanten ter grootte van een' gierstenkorrel.

in 't staal.

Céne, f. [Relig.] Avondmaal, nachtmaal n.,
,lat Jezus kort voor zijnen dood met zijne leerlingen
lr field; — La sainte c-, het heilig avond- of nachtanal, avond- of nachtmaalsviering f. bij de Profestanten (eucharistie).
('énéangie, f. [l%Iéd.] Ledigheid der vaten,
benangie f.
Cénelle, f. [Bot.] IIulstbézie f.
Cénesthésie, f. [Méd.] Algemeene gevoelig
-laeidf.sgchm
Cénisme, ni. [Litt.] Verward gebruik n., onflereenm-nenging f. van verschillende tongvallen (dia►ecten), inz. van hen gebézigd, die grieksch spreken
sf schrijven.
Cénobiarque , m. Kloostervoogd , klooster
-epzigtr,c
ce n o b i a r e h m.
Céiiobie, f. Ccenobieten-huis, monniken'luis, klooster n.
Céiiobite, m. Cce n o b iet, in gemeenschap levende monnik (doorgaans van de oude monniken
jebézigd): Les anciens c-s, de oude kloostermonn ïken. — (fig.) Ces trois fibres vivent comme des
e-s, die drie broeders leven zamen, afgezonderd
van alle ander verkeer.
Cénobitigiie, adj. Cas n o b i e t i. s c h, als een
monnik: La vie c-, of Le cénobitisnie. , het
monnikenleven.
Cénobitophile,m. Ccen o bi e ten-vriend, mon0 ikenvrie7nd , voorstander m. van 't moan ikenleven.
Cénobrion, m. [Bot.] Pernagie-achtifevrucht f.
Cénogastre, m. [H. n.] T7edervlieg f., insekt
van 't geslacht der tweevleugeligen.
Cénolbologie, f. [Didact.] Leer f. van de
middelen om de algemeene welvaart te versmeerderen.
Cénologie,, f. [Méd.] Gemeenschappelijke beraadslaging f., c onsult n. — CENOLOGI.E f.
[Phy s.] Kennis f. van het ledig. — Cénologi-

Cenchrias, m., z . CENCHREE.
Cenehr ys,
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nl., Z. CENCHRIS.

Ceneo, in. [H. n.] Mierenadder f.
Cendal, m., Cea.dale, f. Dunne ta fsoort f. tot
kleeduren en vooral tot bannieren. — z. ook KENDAL.
Cendre, f. (dikwijls en vooral in verheven en
fig. stijl in 't meerv. gebruikt) Asch, assch.e f. C.)liaude, fumante, éteinte, warme, rookende, uitge000fde astb. De la c- de bols, Des c-s de Bois,
houtasch. C-s lessivées, uitgeloogde astb. Faire
cuire des marrons dans les c-s, kastanjes in de
rich bra(len. Réduire, Mettre un bktiment en c-s,
een gebouw in de astb leggen, geheel en al doen

afbranden. (hyperbol.) Rétluire, Meetre en c-s une
vide, une l)rovince, eerre stad,, een newest te vuur

en te zwaard verwoesten. (fig.) C'est un feu caché
eons la c-, un feu (Jul coutie, qui dort sous la c-,
't is een onder de astb smeulend vuur: een kwalijk
uitgedoofde hartstoot, eenti bedektelijk gekoesterde
wraak. Renaitre de ses cendres, uit zijne astb
herrijzen, tot een nieuw bestaan komen, na bira
geheel verwoest of te niet gegaan te zijn. Prendre
ja c- et le cilice of le sac et la c-, in zak en assche
boete doen, (liep berouw over zijne zonden hebben
en daarvoor boete doen. — In verheven stijl: de
overblijfsels der dooden (met zinspeling op de gei "oonte der Ouden om hunne dooden te verbran(en): Cest lil que reposent les c-s chéries de ma
mere, daar rust de dierbare astb (het dierbaar
overschot) mijner moeder. J'irai cbaque jour pleurer sur sa c-, ik zal eiken dag op hare astb (haar
graf) gaan weersen. Donner Iles larmes a la c-,
aux c-s dun ami, tranen wijden aan de asch (de
nagedachtenis, de schim) van eengin vriend. Verger
la c- of les c-s de qn., iemands astb (dood) wreken.
11 ne faut pas remuer (troubler) la e- of les c-s
des morts, enen moet de dooden laten rusten, men
moet de verrigtingen der overlédenen niet ophalen
iem hen te bezwalken. (Prov.) Les c- ne peuvent
pas couvrir le feu, de schulden zijn grooter dan
't vermogen , het debet overtreft het credit. —
CENDRES, pl. Gewijde asco, waarmede de priester
r?p aschdag het teeleen des kruises op 't voorhoofd
gier leeken maakt: Recevoir les c-s, het kruisteeken
,net arch ontvangen; Aller prentre les c-, het aschkruisje gaan halen. Mercredi des c-, jour des c-,

ctue, adj. Wat de c ei n a 1 o g i e betreft.

Cénoptère, f. [Bot.] Zeker varenkruid n.
Cénorhamphes, m. pl. .[H. n.] Ligtsnaveligen ni. pl. (lé v irostres), vogels met zeer grooten,
maar van binnen hollen, zeer lipten snavel.
Céiiose, f. [Méd. anc.] Lediging, ontlasting f.

der vaten.

c;schwoensdag, aschdag (de eerste dag der vasten).

-- [Corn.] C-s de nier, steenkoolasch, turPasch; C-s
ravelées, wnsteenasch, weedasch (potasch uit wijn
snoer, druivenpittenrnerg, wijngaardranken); C- du-,
i,evant, de Saint-Jean-d'Acre of de la Roquette,

levantsche arch. (voor kristal- en zeep fabrikatie):
C- de verre of salin, vuurbestendig loogzout (fransche roode potasch); C-s d'étain, tinasch; C-s ver les, berengreen m. ; C-s bleuer, z. BLEU. a lj. Cde plomb, fijne schiethagel ni.
Cendré, e, adj. (en part. passé van cendrer)
.Aschkleurirg, aschverwig: . Gris c-, aschgraauw. —
Ook als subst.: Le (endre, de aschkleur f.
Cendrée, f. [Chas.] Fijne hagel, musschenhar;el m. (Cendre de plomb). — [Tech.] Kapélasch f.
-- Loodasch f., loodschuim n. -- C- de Tournay,
aschkalk m., Doorniksche astb. — C- bleue, z.
Cendres bleues onder BLEU, adj.
Cendrer, v. a. [Tech.] Eene aschkleur geven.
aschgraauw verwen; — met astb vermengen of bedekken.

E'endreaux, ease, adj. Met astb bestoven of

bedekt, vol arch. — [Tech.] Fer, Acier c-, moei.
jelijk te polijsten ijzer, staal.
Cendrier, m. [Tech.] Aschkolk, aschhaard
aschkuil; — aschbak n., aschton f., aschgat n. — CENDIJIER m., - (ELE f. ^lschman n1., aschvrouw f. —
,lschkoopman m. Ook als adj.: Marchand c-. — CEN
1)ulEEE, f. Volksnaam, van den turf.
Cendriette, f. [Bot.], z. CINEIIAIRE.
,

Cénotaphe, m. Ledig graf, praalgraf, gedenkteeken n., opgeriet ter eere van eersen elders
begravene, cenotaphium n.
Cénotique, adj. [Mèd. ant.] Sterk ontlastend.
Ceres, ni. (pr. sauce) [B. rom.] Volkstelling;
schatting f. van 't vermogen der romeinsche burgcrs, volgens welke zij in zes klassen en deze weder
in centurien verdeeld waren, census m. —
[Féod.] Cijns, grondcijns n1., leenrente f., jaar
opbrengst, 't zij in field of in natura, van-ljksche
zékere goederen aan den leenheer. — [Polit. mod.]
Het vereischte belastingsbedrag om kiezer of ver
te zijn, om zékere burgerregten uit te-kiesbar
oefenen: Vous ne payez pas Ie eens exigé pour
here électeur, pour etre eligible, gij betaalt den
e,evorderden census niet om kiezer te zijn, om ver
te wezen.
-hiesbar
t'ensable, adj. [Féod.] Cijnsberentigd: Seigneur c-.

Censal, m. Makelaar In. (in de Levantsche
havens en in Provence) .
tense, f. Pachthoeve, boerderij f. (in 't noorden van Frankrijk en in België) .
Censé, e, adj, Gehouden, geacht, gerékend,
geschat: Cela egt e- légitin:e, dat wordt voor wetlig geacht, gehouden. Une lot est c-e abolie par le
non-usage, etine wet wordt geacht afgeschaft te

zijn door het onbruik.
Censéable, adj. [Féod.] C jnspligtiq.
("ereserie, f. Makelaarschap n., makelaardij f.
(-in de Levant en in Provence).
Ceuseur, m. [H. rom,] Zéde- of tuchtmeester,
zéderegter, censor ni., bij de oude Romeinen een
-reréringspersoon, die spet de handhaving (Ier goede
zeden en openbare orde belast was. — (fig.) Be-
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risper, bediller, gisper, vitter m. --- Kunstreg- Vous trouverez ce mot page cent, gij zult dat
ter, kunstbeoordeelaar; boekbeoordeelaar, r e c e n - woord op de honderdste bladzijde (op pagina hons e n t m. — Les c-s du gouvernement, de censors derd) vinden. Lan cinq cent de Rome, het vijfof boekenkeurders der regering, zij, die aangesteld honderdste jaar van Rome, in 't jaar vijf honderd
zijn om de voor de pers of voor het tooneel be- na Rome's stichting. — CENT, m. Honderd, honstemde geschriften vooraf te onderzoeken. — Op- derdtal n. Un cent d'oeufs, een honderdtal eijeren;
zigter, ordebewaarder m. in de fransch.e collegiën. Un cent de fagots, eerre visa takkebossen. Jouer un
— Onderzoeker, examinator m. bij de voor- cent de piquet, eene partij van honderd punten
pikétten. Cent pesant (quintal), centenaar, 109
malige Universiteit van Parijs.
Censier, -ière , adj. [Féod.] Seigneur c- oude ponden, 50 kilogramnien. — CENT, in. (pr.
cijnshe ffer, grondheer m. ; Dame c-ière, cijnshef- cinte) Cent m., honderdste gedeelte van den nester f. ; Livre c-, of als subst. Un c-, leencijns derlandschen gulden, van den amerikaanschen dollar.
('entaine, f. Honderdtal n., een getal van honboek n. - CENSIER, m., -TERE, f. Hoefpachter m.,
pachtster f. — CENSIEP, m. Ambtenaar m., (lie den derd of daaromtrent: Une c- de francs, een honleencijns ontving. — CEcSIERE, f. Gezin n., dat derd francs; Cette classe contient une c- d'écoliers.
die klasse telt een honderdtal,, ongeveer honderd
eerre hoeve in leencijns had.
Censif, ive, adj. [Féod.] Van een leen af- scholieren. — [ Soier.] , z. SEKTE. E. -- it CENTAINES,
PAR CENTA1NES, loc. adv. Bij honderden, & j
hankelíjk.
honderdtallen, bij groote menigte.
Censiste, adj., z. CENSITAIRE.
Centaure, in. [1Vlyth.] Paardmensch n., c e nCensitaire, in. [Féod.I Leencijnspligtige m.
en f. — CEïNSITAIRE, in. en adj. -- [Polit. méd.] t a r u s ni., een monster half mensch half paard.
.Kiesgereg tigde, wie het kiesregt bezit ten gevolge — [Astr.] Zuidelijk sterrebeeld n., dat door eerre
figuur half mensch half paard wordt voorgesteld.
van de belasting, die hij betaalt.
Centaurée, Centaurie, f. [Bot.] Duizend
Censite, adj. [Féod.] Jan cijns onderworpen,
aardgal f.
-guldenkri.,sato
cv}nspligtig.
Centenaire , adj. Honderdjarig : Homme,
Censive, f. [Féod.] Grondcijns, leencijns m.,
cijnsregt n., dat zékere goederen moesten opbren- Femme c -, honderdjarig man, honderdjarige vrouw;
gen. — Uitgestrektheid f. van 't leen?°oerig land Possession c -, honderdjarig bezit. — Ook als subst. m.
eens heeren, leen-district n. Cette terre est dans en f.: Un, Une c -, een honderdjarige m. en f.: Les
la c- de ce seigneur, dit goed ligt in het gebied van c-s ne sont pas cares en Russie, de menschen van
honderd jaar oud zijn in Rusland niet zeldzaam.
dien leenheer.
Centène, m. Hoofdmanschap n. over honderd.
Censivenment, adj. Met cijnspligtigheid: Tenir
Centenier, m. [Bibl.] Hoofdinan over honderd,
une terre c-.
Censorial, e, adj. Wat de censuur betreft, centurieon m.
Centerville, f. [Bot.] Soort van gentiaanwor
c e n s u r i a al: Lois c-es, censuur-wetten f. pl. -[H. rom.] De censors betreffende, het censorschap tel ni.
Centésiinal, e, adj. [Arith.] Ilonderddeelig,
aangaande, censoriaa1.
Censuel, Ie, adj. [Féod.] Tot den cijns be- honderdtallig: Fraction c-, honderddeelige breuk f.
hoorende; cijnsbaar: Droit c -, cjnsregt n. Rente Division c -, verdeeling in 100 deelen.
Centésimation , f. Het uitnemen van den
c-le, jaarlijksche grondcijns m.
Censurable, adj. Bestrafbaar, berispelijk, honderdsten man (vergt. DECIMATION).
Centésitne, f. Rente f. van één ten honderd
laakbaar, wraakbaar, verwerpelijk: Une conduite
'S maanfis. — Honderdste penning m. (eerre door
c-, een berispelijk gedrag n.
Censure, f. [H. rom.] Censorschap n., waar Augustus ingestelde belasting op de bij veiling ver
goederen).
-kochte
beroep van censor of zéderegter bil de-dighen
Centi, vooropgaand woord b'ij namen der nieuwe
Romeinen: Durant la c- de Caton, gedurende het
censorschap van Cato. — Berisp ing, bestraffing, maten en gewigten : Honderdste. — Centiare,
wraking, faking, gisping, afkeuring f.: S'exposer m. Honderdste van eerre vierkante roede: vierkante
à la censure, zich Evan de berisping, de opspraak el f. — Centigraninie, ni. Honderdste van een
blootstellen. — [ Prat.] C-s et critiques de l'auto- gramme of wigge : i I go korrel. — Centilitre, ni.
rité publique, berisvingen en bestraffingen van het Honderdste van eerre kan: vingerhoed. — Centiopenbaar gezag -- Bcoordeeling, monstering, boekbe- niètre, ni. honderdste van een meter of el: duinra.
schouwing f., boekengerigt n., de door den Staat — Centistère, in. Honderdste van eerre wisse of
verordende onderzoeking en beoordeeling van nieuwe kubieke el.
Centième, adj. honderdste: La c- année, hef
geschriften en de daaruit voortvloeijende bewilliging
of weigering van de openbare uitgave door de honderdste jaar. La c- portie, het honderdste deel.
drukpers of van de opvoering van tooneelstukken, — Ook als subsi. Un c-, een honderdste (deel);
e e n s u u r f. ; — bij uitbreiding: de tot slat onder Vous ètes le of la c- sur la lisle, gij zijt de honaangewezen personen; ook: de plaats hunner-zoek derdste op de lijst. — (fam.) Vous n'êtes pas le
bijeenkomst. — C- ecclésiastique, kerkstraf, ker- c- a qui cola est arrivé, dat is er voor u wel meer
dan honderd overkomen. C -s additionnels, opcenten.
kelijke boete f., kerkban m., ce n s uur f.
Centigrade, adj. Ilondeidgradig, in honderd
Censuré, e, adj. (en part. passé'von censurer)
graden verdeeld: Thermomètre c -, honderddeelige
Gelaakt, afgekeurd, in den kerkban gedaan.
Censurer, v, a. Berispen, bestraffen, wraken, thermometer (van Celsius).
Centigranime, Centilitre, m., z. CENTI.
laken, bedillen, gispen, vitten, ongunstig beoordeeCentiniane, m. [Myth.] Honderdhandige m.
len: On censure fort votre conduite, uw gedrag
wordt sterk gegispt. — C- un livre, une propo- (bijnaam van Briareus en andere reuzen).
Centinie, m. Honderdste deel n. van den franc,
sition, een boek, een voorstel voor verwerpelijk,
centime m. (bijna =ii2 cent). C -s additionnels, z.
voor dwalend verklaren. — La cour royale a sen
het koninklijke hof heeft-suréndemb, ADDITIONNELS.
Centimètre, m., z. onder CENTI.
de disciplinaire straf tegen een van zijne leden uit
Centinode, f. [Bot.] J'arkensgras, knoopgras
Ook zonder voorwerp gebézigd: Its-gesprokn.—
n., duizendknoop m., weg- of bloed
kreupelgaas
ont jugd plus facile de c- que de proever, z[i heb(ook renouée des oiseaux, trainasse ge--kruidn.
ben 't voor gemakkelijker gehouden te pispen, dan
te bewijzen. — - SE CENSURER, v. pr. Zich zelven he eten) .
Centipède, adj. Honderdvoetig. — Centipêdispen: Le sage se censure lui-méme. -- Elkander
gispen: Heureux les anris qui se censurent. — des, m. pl. Honderdvoetigen m. pl. (zékere wormen
Veroordeeld worden, voor verwerpelijk verklaard met eene menigte pootera) .
Centistère, m., z. onder CETTI
worden: Ce livre peut facilenient se cCenton, in. Elke veelkleurige stof of kleedij f.,
Cent, adj. nurnéral. Honderd: Cent ducats,
deux cents soldats, trois cent six cbevaux, h on- harlekijnspak n., lappedeken, bedelaarsdeken f. —
derd dukaten, twee honderd soldaten, drie honderd [Antic1 .] Naam der verse/ic dierenhuiden, waar
Ouden hunne oorlogstuigen overdekten; —-med
en zes paarden. Placer son argent à cinq pour
per cent) ook der dekens, waarop de ronzeinsche soldaten
cent, zijn geld tegen vijf ten honderd (vijfper
plaatsen. — Je nous Fai déjà dit plus de cent fois sliepen of uitrustten. — Voormalige boeren- en be(cent et cent fois), ik heb u dat reeds meer dan dienden-kleeding f. — Stukken leder, vroeger tot
honderdmaal (d. i. zeer dikwijls, tallooze malen) dakbedekking op het land gebruikt. — ( fig.) '[Litt.]
Vi ezerd. — Ook voor cenlième, honderdste gebézigd: Hengelmoes n. van verzen, genomen uit dei za-
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iemand behoort, zich als te huis gevoelt, in zijn.'
schik is : Etre dans son c-, in zijn centrum, op
zijne plaats zijn, zich op zijn gemak, in zijn schik
gevoelen; Etre hors de son c-, N'être pas dans son
c-, niet op zijne plaats of in zijn' schik zijn.
Centré, adj. (en part. passé van centrer): Ob j ectif Bien c-, goed naar het middelpunt geslepen
voorwerpglas n.
Centrer, v. a. [Tech.] Een glas naar het middelpunt bewerken of slijpen, convex of bolrond slf,jpen, een t r é r e n. — SIS, CENTR,ER, V. pr. Zich in
één punt vereenigen.
venijnige siamésche slang f.
Centricipital, e, adj. [Anat.] Wat tot het
t'entrstl, e, adj. Middelpuntig, tot het middel
liet midden behoorende, dat uitmakende of-puntof schedelmnidden betrekking heeft. .
t'entriciput, m. (pr. —pate) [Anat.] Schezich daarin bevindende, daarheen Iler-igt enz. centraal: Point c-, middelpunt n. Province c-e, in delmidden n., middendeel der hersenpan.
Centiier, m. [Polit.] (fain.) Afgevaardigde m.,
't midden (des lands) gelegen provincie f. Administration c-e, hoofdbestuur, centraal-bestuur ii., die zijne plaats in 't centrum of midden der kahet van een middelpunt uitgaande bestuur. -- [Pii s.] mer heeft en doorgaans met liet ministerie stemt,
Mouvement c-, centraal-bewécing , krínvormi^ e am i n i s t e r i t cl m. (Doorgaans in ongunstigen zin
bewégi nrg of Kromrime baan van een bewégend lic - genomen.)
Centrifuge, adj. [Phys.] Middelpuntvliedend
chaam om een zeker punt, waardoor het wordt
aangetrokken. Forces c-es, centraal-krachten f. pl., of -schuwend: Force c-, middelpuntvliedende, c ende tweederlei krachten of wetten, aan welke de trifugale kracht f. (waardoor een ligchaam zich
ligchamen bij hunne centraal- beweging gehoorzamen van 't middelpunt zijner cirkelbaan poogt te ver
-wijdern).
(de centripetale en de centrifugale kracht). Feu c-,
Centríne, f. [H. n.] Stekelhaai, zuirlervisch m.,
middelpuntsvuur, kernvuur D. der aarde, in 't
(ook
n.
humantin
zeezwin
geheeten).
welk amen weleer den oorsprong der vulkanen dacht
Centripète, adj. [Phys.] Middelpuntzoekend:
te vinden; nu : ale warmte, die aan het binnenste
des :acrr°dbols eigen sch rit te zijn. — [Géom.] Règle Force c- , middelpuntzoekende , centripetale
c-, regel m. of handelwijs f., om het middelpunt, kracht f. (waardoor een licgchaa rn het middelpunt
en den straal des cirkels te vinden, die eerie gegé- zijner cirkelbaan zoekt te naderen).
Centripetence, f. [Phys.] , z, V. a. force een ren parabool kan snijden. — [A str.] Eclipse c-e, z.

menhang, waarin zij bij de dichters voorkomen, en
tot een nieuw zamnenhangend geheel gemaakt, lappedékenvers n., cen to m. — [Mus.] Een oratorio n.
of opera f. uit de werken van verscheiden meesIers zamengesteld, p a s t i cc i o n. (pastiche)
Centonaire, m. [HI. rom.] Romeinsch officier m.,
die voor de centoos (z. cENTON) zorg droeg.
Centoniser, V. Si. [Litt. et Mus.] Centoos maken, centoniséren (z. cErcTON).
Centothèque, f. [Bot.] Klitgras n.
Cent-pieds, m. [11. n.] Honderdvoet m., zeer
.

,

,

ECLIPSE. - EcOIe c-e, z. ECOLE.

-[Centralisatemar, m. Aanhanger, bewerker m.

der centralisatie (z. het volg. woord).
4. ('entralisntion, f. Vereeniging of zamnentrekking van de nwgt der regéring in een middelpunt, in eene hoofdstad enz., centralisatie,
centra hyena g f.
-[- t'entraliser, V. n. In één middelpunt ver
-eni.c,'ofzamtrk;ldesagn,'t
gezag in handen van de regéring vereenigen, ce vtr a l i s é r e n. — SE CEvT'I;:tLISEB, V. pr. In één
middelpunt vereenigd of gecentraliseerd worden.
(' entr aliste « in., z v. a. CEvTP.ALISATEUR.
Centralité, f. Aliddelpuntseenlheid, middel
tra Ii t e i t f.
-gnutsveri,c
Centranodon, III. [H. n.] Ongebaarde wentelaar m. (zékere visah).
Centrsl.nthe, f. [Bot.] hoode valeriaan m.
Centre , ni. Middelpunt, c e e t rum n. Le c-

cl'un ceY cle, d' ace sphêre, d'un carré, d'une ellipse,
d'une lig;ne, liet middelpunt van een' cirkel, van
„

een' bol, van een vierkant, van eerre ellips, va ?,
eene lijn. (Prot.) Cliercher deux c-s en on cercle,
iets onmoelijks, onbestaanbaars zoeken. — Midden,
middengedeelte van eerie of andere ruimte, hart n.:
Le palais est an c- de la ville; 't paleis ligt in 't
midden of in 't hart deg stad. Le soleil est an cde potre système planétaire, ale zon is in 't midden van ons planetenstelsel. -- [?Viii.] Le c- d'une
,

armée, de middenhoede f., het middengedeelte of

centrum van een (slarjvaa-rdig) leger (in tegenstel
beide vleugels). — [Pol.] Le c- d'une-lingmetd
assemblée délibérante, het midden of centrum eenei
raadplegende vergadering (in tegenstelling met de
regter en linker zijde). — (/2,!i.) Mid.deljmunt n.,
zetel, hoofdzetel m., verzamelplaats, hoofdplaats t.:
Paris est le c- des arts et du lion godt. Parijs is
de hoofdzetel van de kunsten en den goeden srnaalk'.
— Soms ook van personen: C'est on egoïste qui se
fait le centre de tout, 't is een egoist, die zich.
zelven tot het middenpunt van alles maakt. —

[Ph^-s., Géom., Asir.] ='laats, rigt-ing f., veer-

waccrts de dingen uit hare natuur neigen, hellen
of trekken, rustpunt n.: Cheque chose a son c-,
elk ding heeft zijn rustpunt; C- de gravité, zwaarte
C- d'équilibre, evenwirltspunt; C- de gravi--punt;
tation of d'attraction, aantrekkingspunt; C- de
mouvement of (le rotation , bewér; trials- of oin-

draaijingspunt, middelpunt der beweging of omndraa( rong C- ci'oni illation, slinrlerpwnt, rnidclel unt
der slinrering; C- phonique, sten- of klankpunt,
roeppunt, plaats •in Gene echo, waar de spreker slaat;
C- phonocamplique, stenibuigings. unt, terugkaatsingspunt, plaats van welke 't geluid bij aerie echo
wordt teruggewor^,en.— (fig. et fain.) Plaats, waar

tripète (z. CENTRIPETE).
Centris , m. [.H. n.] Getande bij , tand/rij f.

(vliesvleugelig insect van Zuid-.dmerika) .
Centrisdne, m. [H. n.] Snipvisch ni., zeesnip f.
C- cuirassé, schildvisch; C- scolopace, schildsnipvisch nl.
Centrobariclne, adj. [Math.] Het zwaarte
betreffend, c e n t r o b a r i s c h. Méthode c-,-punt
regel ist in de werktuigkunde om den inhoud van
een vlak of ligchaamn, dat door de omwenteling
van eerie lijn of figuur ontstaat, door middel van
het zwaartepunt der bewégende lijn of figuur te
vinden.
Centrodoute, adj. [IH. n.] diet scherpe, pri-emvorinire tanden.
('entrogastère , m. [I1. n.] Borstvinnige
visch ni.

Centrolophe, m. [H. n.] Visah m. met stekels
op den kop.
Centronote,

adj.

[€1. n.]

Net stékeligen rug.

—CENTRONOTE, nl. Lootsmannetje n. (zekerevisch).
('entrope, m. [H. n.] Soort van koekoek m.
Centrophylle, adj. [Bot.] diet stékelige bladeren.
t'entropode, adj. [H. n.] Met stêkelirge voeten.
Centropoine, adj. [H. mm.] filet stekelig kieuwdeksel. — CENTROPONE, M. Zeesnoek ni., baars
van Cayenne.

C'entroscope, m. [Géom.] Middelpuntzoeker ni., beoefenaar van 't middelpunt of 't zwaart,epunt der grootheden.
('entroscopie, f. Beschouwing der zwaarte
— Centroseopique,-kracht,midelpunsf.
adj. Wat tot de middelpuntsleer betrekking heeft,
centroskopisch.
Cent- Suisses, m. pl. Eerie van de voormalige
eecewachten der fransclre koningen, uit 100 Zwit-

sees bestaande.
garde.

Un cent- Suisses, een soldaat dier

C'entnnnmvir, m. (pr. san -tome-vim) [I3. rom.]
Honderdman in., een der 105 (later ISO) regérings
personen, die de geschillen der burgers over eigen
erfenis, schuld enz. beslisten. — q'entunn--dom,

viral, a, adj. Wat tot (Ie waardigheid, liet

ambt van centu.nmvir behoorde, c e n t u ni v i r aa 1.
Centuenvirat, ni. Waardigheid f. van centumvir
of honderdman; raad m. of geregt n. der honderdmannen.
Centuple, adj. 1londerdvoud ig: Un nombre cd' un autre, een getal honderdmaal prooter dan eega
ander, liet honderdvoudige van een getal. — GEN TUI'LE, m. honderdvoud n. : Cette terre read aan
c-, dit land geeft het honderdvoud (van 't uitgezaaide) terug, draagt honderdvoudige vruchten..
('eutuipler, V. a. V erhonderdvouclirgen, hon.,
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derdmaal grooter, sterker, aanzienlijker maken:
C- un nombre, een getal met 100 vermenigvuldigen. — SE CENTUPLER, v, pr. Honderdmaal grooter
worden: Les abus se centuplent avec les années,

de misbruiken worden niet de jaren verhonderdvoudigd.
Centuriateur, m. Naam van 4 Maagdenburg ache predikanten, die eene in eeuwen afgedeelde
kerkelijke geschiedenis geschreven hebben.
Centurie, f. [H. rom.] Zekere afdeeling of
k f. der romeinsche burgers bij het stemmen; —
22npaflnie of krijgsschaar f. van 100 man, oud
legera fdeeling, c e n t u r i e f. (liet zesde-romeinsch
deel der cohorte). — Les c-s de Nostrotlamus,
de centuriën van N., de voorspellingen van dien
astroloog, vervat in honderdtallen van 4- of 6régeige verzen; Faire ure c-, een I - of 6régelig vers
in den trant van N. maken. -- Les c- de Magdehourg, (le kerkgeschiedenis der Maagdenburgsche
leeraars (vgl. CENTUx1ATEU1ij. — [ Bot.] C- de
plantes, een honderdtal beschrévene of afgebeelde
gewassen.
Centurion, m. [H. rom.] Iloofdm,an of bevelvoerd er over eene centurie of 100 man, ce ntu-

rion m.

Céiinnre, f. [H. n.] Blaasworm ni. in (le herse-

nen der schepen.

Cep, ni. [Bot.] Wijnstok, druivenboom m. —
Voormatige voetboeijen f. pl., stok m. — [Agric.] Dat
gedeelte Iles ploegs, waaraan de ploegschaar bevestigd is. — [Mar.] Cep de l'ancre, naam van den
ankerstok (jas) bij de zeelieden in de Levant. —
CEPS, m. pl. Boeiden, kluisters f. pl., banden m. pl.
Cépacé, e, adj. [Bot.] Naar u2,je of knoflook
i°iekend; — uivormig.
Cépage, ni. [Agile.] Het snoeijen of uitdunnen van den wijnstok. — Voetboeistraf f.
Cèpe, m. [Bot.] Cepes m., een eetbare paddestoel ni.
Cépeau, m. [Tech.] Muntblok n. (bij de vree-

;ere muntwijze).
Cépée, f. Scheutelingen m. pl., jong hakhout n.
op wilgen-, esschen e. a. stammen; de stam m. zelf;
ook de met zulk hakhout bedekte plaats f. — [Bot.]
Soort van huislook n., cepaea f. — [ Chas.] kloot n.
van een of twee jaar.
Cepenciant, adv. Ondertusschen, intusschen,
inmiddels, middelerwijl, onderwijl: Vous vous amusez et c- la nuit eient, gij vermaakt u, en intusschen wordt het nacht. — CEPENDANT, conj. Echter, evenwel , nogtans , niettemin, desniettegenstaande, toch: On court après la fortune et cepenlant elle ne lend pas heureux, men loopt de fortuin
na, en toch maakt zij niet gelukkig. — CEPENDANT
QUE, conj. (poét. inplaats van pendant que) Terwijl: Cependant que mon front an caucase pareil,
etc., terwijl mijne kruin, aan den Caucasus ge-

lijk, enz.

Cephaélie, f. [Bot.] Soort van braziliaansche
violierboom nl., die de ipecacuanha voortbrengt.
Céphalacanthe, adj. [fit. n.] Met stékeligen
kop; — als subst. in.: stekelkop m. (zékere visch).
Céphalagraphe , m. [Anat.] Hersen- of
hoofdbeschrijver. — ( éphalagraphie, f. Herren- of hoofdbeschrijving. — t'éphalagraphique, adj. Wat die beschrijving aangaat.
Céphalagre, f. [Méd.] Hoofdjicht, prikkel-

baarheid f. in 't hoofd.
Céphalaire, a1j. Groot als een menschenhoofd.
Céphalai gie, f. [Méd.] hoofdpijn f., hoofdwee n. — Céphalalgique, adj. Tot hoofdpijn
gehoorende; tot hoofdlijn geneigd.
Céphalalogie, f. [Anat.] persen- of hoofd
Céphalalogique, adj. De hersen- of-lerf.—
hoofdleer betreffende. — Q'éphalanon2ancie, f.,
^. CEPHALO\Oi1IANCIE.

Cephalanthe, adj. [Bot.] Met hoofdvormige
bloemen. --- tells subst. m.: Naam van een' amerii aanschen boom giet bolvormige bloemen.
Céphalartique, adj. [Méd.] Hoo fdzuiverend,
1;oofcdpiinbestr jdend. — Oats als subst. m.: eenhoofd

-buiverndm,
('éphala,toniie , f. [Anat.] Ontleding f. van
het hoofd o f het bekkeneel. — CéphalaatonHique,
eedj. Die ontleding betre jfencle, c e p h a l o t o in i s Ch.
Céphale, f. [H. n.] Harder m. (zékere visch);
— ook een dagvlinder m. van 't geslacht der satyrs. — Céphale, e, adj. Van een hoofd voor-

UPITIM

--

zien. — CEPHALÉS, m. pl. Naam eener afdeeling
van de klasse der weekdieren.
Céphalé e, f. [Méd.] Aanhoudende hevige hoofdpijn f., blijvend hoofdwee n.
Céphaleinydes, m. pl. [H. n.] Vliegen f. pl.
net grooten of dikken kop.
Céphaléodes, m- . pl. [H. n.] Klasse m. van
weekdieren, die zich door voeldraden aan den kop
voortbewegen.
Cephaléomaneie, f., z. CEPHALONOMANCIE.
Céphalin , m. [Corn.] Wollen weefsel n. ter
hoofdbeschutting tegen de koude.
('éphaline, f. [Anat.] Tongwortel m.
Céphalique, add, [Méd.] Wat tot het hoofd
behoort : Renrede c-', middel tegen de hoofdpijn.
Veine c, hoofdbloedader f. (eene armader, die men
weleer meen(,e uit het hoofd te komen) .
Céphalite, f. [Méd.] Hoofd- of hersenontste-

king t.

Céphaloele, m. [1H. n.] Waterschildvloo f.
Céphalognéèse, f. [Anat.] Floofdvorming f.,
geschiedenis van de ontwikkeling des hoofde.
('éphalo-hémmaatonne , nl. , z. CEPHALOIIATOME.

Cép1ialoïde , adj. [13ot.] lloofévormig , van
bolvormige gedaante.
Céplialoinatotue, m. [Méd.] Bloedgezwel n.
van den schedel bij pasgeboren kinderen.
Céphaloniètre, m. [Cliir.] 1loofdmeter m.,
werktuig om 't hoofd van pasgeborenen te meten.
— Céphalometrie, f. Hoofdmeting. — Céphalométrique, adj. Den hoofdmeter of de hoofd
betreffende.
-meting
Céphalonomancie, f. [Antiq.] Waarzeg
middel van een' gekookten ezelskop. --clerijI.do
C'éphalononiancien , in. -iie, f. Rij of zij,
die zich met zoodanige waarzeggerij afgeeft; -- ook
als adj.: die waarzeggerij betreffende.
Céphalonose, f. [Med.] Hersenkoorts f.
Céphalopagie, f. [Anat.] Monsterachtige ver
dierlijke vruchten met de hoofd -bindgf.vatwe

-kruine.
Cé 1phalo-pharyngien, adj. [Anat.] Muscles
pl.
f.
hoofdspieren
-s,
slokdamsc
Céphalophore, wij. [Bot.] Een hoofd dra
een, hoofd- of bolvormige bloenmbundel, dra -gend;
- CEPHALOPHORES, nl. p1. , z. V. a. CEPHA--gend.

LOPODES.

Céphalophyme, m. [Méd.] Uitwendig hoofd

-gezwln.

('éphalopodes, m. pl. [H. n.] Hoofclvoeters m.
pl., weekdieren, die de bewégingswerktuigen aan 't
hoofd hebben.
Céphaloponie , f. [Med.] Aanhoudend gevoel n. van zwaartei n 't hoofd.
Céphaloptère, adj. [H.. n.] Met gevleugeld
of lang -gevéderd hoofd. - CEPHALOPTERE, rn. Reu
hoornrog m., door de matrozen ook zee--zenof
duivel m. geheeten; — ook een nieuwelings ontdekte
braziliaansche vogel.
Céphalopyose, f. [Méd.] Ettergezwel n. in

't hood.

Céphaloseopie, f. [1%1éd.] Hersen- en scheelelbeschouwing f. (om daaruit den staat der ver
te maken), z. v. a. CRalloLO--standvermogp
G IE. — Céphaloseopique, adj. Die beschouwing betreffende. Collection c-, verzameling f. van

schedels.
'éphalote . adj. [H. n.] Dikhoo fdig. — C 'PHALOTE, m. Dikkop m. , naam van eerie plantetende vledermuis [harpia] ; van een visschengeslacht; van eene mierensoort.,
Céphalotoniie, f., z. CEPHALAT0D71E.
Céphalotribe of Céphalotripteur, m.
[Cliir.] Tangvormig werptuig D. tot zamendrukking van het hoofd der dc-ode ligchaamsvrucht bij
moezjelílke geboorten, c e p h a 1 o trip f o r m. —
CËPHALOTFIPTEUR, m. adj.: Le forceps c-, de pas
genoemde tang f. — Céph alotriptie, f. Verbrfzeling f. van het hoofd or middel van de tang.
— Céphalotriptique, adj. Wat die kunstbewerking betreft.
Céphaloxe, f. [Bot.] Kruipend riet n.; — ook

eene mossoort f.

Céphaloxie, f. [Méd.] Overzakking f. van 't
hoofd op de schouders.
Céphée, nn. [Astron.] Cepheus, m., een noordelijk gesternte.

CÊPIITJS

CERCLE.

Eéphns, m. (pr. cé-fuse) H. n.] .dap in. vas?,
ale soort der kortbeenigen ; --- vogel m. van 't geslacht der duikers, -- zweefwesp f.

- j- Cépier, m., z. V. a. GEOLJER.
Cépole , In. [I-1. n.] Bandvisch m. [tania] . -Cépoloïde, adj. Bandviscltvormig.
Céraeé, e, add. Naar was gelijkend, de lijvig-

held van, was hebbende.
Céracée, f. Soort van karnemelk f. in Zwitserland.
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Cératophy lle, m. [Bot.] hoornblad-, hoorn
stinkende paardestaart in.
-kruidn.,
Cératophyte, m. [1-I. n.] lloor'i koraal; ver

hoornkoraal n.

Cératopo;on, nl. [.EI. n.] Baardvlieg, baard

-stend

-muqf.
Cératospernie, adj, [Bot.] Met hoornvormige
zaden. — Als subst in.: hoornzaad n., eene wier-

Céraehate of Cérachates, I. [Minér.] Soort

soort; — hoornzwam f.
Cératostaphylin, in. [Anat.] Iluigspier f.
Cératotome, m. [Chic ] Werktuig n. ter door-

Cérachie, f. [Bot.], z. v. a. SPILAXTIIE.
Céracoline, f. [H. n.] Soort van aap in.
Céra de Palma, T. [Bot., Chim.I bars n

betreft.

van agaat in.

steking of (loorsn(jding van 't hoornvlies.
Cératotomie, f. [Chir.] Lloornvl•iessnede f. -Cératotoinique, adj. 14rat de hoornvliessnede

Cérannia of Céraianias, m. [Minér.] Dondersteen,, bliksemsteen m.
Cérau«ite , f. [Minér.] , Versteening van de
soort der belemnieten (z. I;ELEMNIT E) .
de cérine.
Céraunochryson, m. '[Alchim.] Knalgoud U.
Céraiste of Céreste, m. [Bot.] kogelkruid,
(or fulminant).
hoornkruid n. C- des champs Of saxifrage, steen
Céranuoseope, m. [Antiq.] DonderwaarneC- rampant, muizenoor n. ,
-brekf.
Cérarnanthe, f. [Bot.] , z. v. a. SERAPHULAIRE. mer, priester, die de onweérsverschijnselen raad
-plegd,craunoskm.
Cérannhyeins, m. pl. [H. n.] Houtkevers m.
Céraunoscopie,f. [Antiti.] Donderwigchelar ,
pl., langhoornige insecten.
waarzegging uit den donder of het onweder, eeCéraenhya, hi. [H. n.] Boktor f.
Cérames, m. pl. [Anticc.] Aarden dischvazen f. raunoskopie f.
Cérannoscopion , m. Plaats f. tot waarnepl. der Ouden. ,
Ceramianthenie , m. [Bot.] Zeewiersoort f. mning des bliksems. — Donder-machine f. op schouw
-tonel.
— H. n.] Polypensoort f.
Céraunoseopiquie, adj. Wat de donderwig
Céraniie , f. [H. n.] Vliesvleugelig insect n. —
-chelarij
betreft, c e r a u n o s k o p i s c h.
[Bot.] Zeer kleine en fraaije, struikvormige zeeCerbère, m. [Myth.] Cerberus, helhond m.,
plant f.
Cérannigne, adj. [Tech.] : L'art c-, of als driehoofdige hond, die den ingang van den Tarsubst. f. La c- , de ottebakkerskunst f. — CErIA- torus of de hel bewaakte. — (fig. et farm.) Norsche
:IIIQUE, m. [H. anc.] Eene der wijken van Athe- deurwachter of portier m. — [Chino. tine..] Salven, die tot begraafplaats diende voor hen, welke peter n. — [Astr.] Naam van een klein noordelijk
voor 't vaderland riesneuveld waren, ce ra rn I CU s. sterrebeeld n. — [f-i. n.] Naam eener slang van
Cérannite, f. [Minér.] Pottebakkersaarde, pot- 't geslacht der niet-ven nige schubbenslangen.
Cereaire, f. [H. n.] Staartdiertje n. (in fusietekle-i f.; — soort van baksteenkleurig edelgesteente.
Cérarnos raphiqute, adj.: Vase c-, beschil- diertje in poelen) .
Cevee, f. [Arch.], z. CFJEIICHE. — [Tech.] houderde aarden vaas. — CEIIAMOGIIAPHIQUE, f. Leem of tegelschilderkse rist t., het schilderen off) aarden ten rand m. om zeven en teemsen.
Cereea;i, in. hloep, hoepel, houten of ijzeren,
vazen, cereinographie'k f.
Cérancoline, f. [Minér.] Marmersoort f. met band m. om vaatwerk (de ijzeren hoepels noemt
koraalkleurige vlekken.
men liever cercles), ook tot een bekend kinderspeelCéranoïde , adj. [Bot.] Met horenvormige tuig dienende: Jouer au c-, hoepelen. --- [Tech.]
Naam der togen of boogvormnige houten, die de
twijgen.
linnen kap op een' wargen, eene schuit enz. onder
Cérante, in. [Bot.] Soort van anjelier m.
[CRas.] Beugelnet n. (om vogels te van--steun.
Céraphron, in. [H. n.] Boorwesp f.
Cérasine, l'. [Chino.] Sljmige stof uit de gooi gen) ; — Slaapen, slagveér f. — (Prov.) On ne
connait pas plus l'homme au chapeau clue le vin
Ilex kersen - en prui;nboomen, c é r a c i n e f.
Cérasite, l'. [Minér.] Kersvormige versteening f. an cerceau, men kent zoo min den man aan den
Cérasphore, adj. [11. n.] Ilorendragend (van hoed, als den wijn aan 't vat: men kan zich niet
insecten) .
op 't uiterlijke verlaten, schijn bedriegt.
Céraspide, adj. [f-i. n.] Met een hartvormig
Cercelle. f. [H_. n.] Taling, teling in., smient f.,
.child (van insecten).
soort van kleine eendvogel m. (ook sarcelle geCéraste, m.: [Ft. n.] Herenslang f., gehorende heeten); — ook zekere vlinder in.
adder; --- vijgleneter m. (een worm.)
CereerelIe, f., z. v. a. CRECERELLE.
Cérastostènies, m. [Bot.] Zekere klokbloem f.
Cerche, f. J fteekening f. van eene figuur, door
Cérat, in. [1'harm.] Ivaszalf, waspleister t., puntjes of stipjes (z. ook cxEECHE).
Cératine, a((j. [Log.] : Question c-, bedriegeCereill, m., z. SALSIFIS.
l ke, sophistische vraag f. — CERATISSES, f. pl.
Cerelage, m. [Tech.] Het omleggen van hoe[Cl.. n.] Ilonigbereidende insecten, n. pl.
pels; — hoepelhout n.
Cératioii, I. [Chbn7.] Verandering in eene wasCerele, m. [Géom., Astr.] Cirkelvlak n., Circichtige stof door oplossing of smelling; smeltbaar- kel in.: La circonférence, le diamétre, le rayon dun
making der ntetalen; -- wasbedekking , overtrek- c-, de omtrek, middellijn, straal van eengin. cirkel.
king f. 'niet was.
Quadrature du c-, laadratuur f. des cirkels, verCératite. f. [Bot.] Soort van wilde slaapbol m. andering ven het cirkelvlak in een vierkant van
gelijke grootte. (Prow.) Chercher la quadrature du
— ^Méd.] Hoornvlies-ontsteking f.
4 ératoearpe, ill. [Bot.] Soort van- melde f.
c-, zoeken wat onmogelijk te vinden is, het onmoCératoeèle, f. [Chico.] Hoornvliesbreuk. f
gelijke beproeven (omdat hetvraagstuk van de quaCératoglosse, ni. [Anat.] _Iloorntongspier f., dratuur des cirkels niet volkomenjuist, manor slechts
een gedeelte van de tongbeens-tongspier. — Ook als bij benadering kan opgelost worden). — Cirkelomadj.: Muscle c-.
trek, cirkel, kring m.: Are de c-, cirkelboog; Faire.
Ceratoidë. adj. Hoornvormig.— CEIIATOÏIE, f. 1)écrire Tracer un c-, een' cirkel trekken, beschrj[Anat.] Hoornvlies n. van het oog (ook tunique e- ven (met den passer) ( /.) Mars décrit uil plus
geheeten) .
grand cercle que la Terre, Mars beschr j ft een,'
grooter' cirkel (doorloopt eerie grootere ruimte) dan
Cératoïte, f., z. v. a. ammonite, z. AMMON.
Cératolithe , f. [Minér.] Horensteen , ver- de Aarde. Le c- se divise en 360 degrés, de cirkelomtrek wordt in 360 graden verdeeld. C-s paralsteende horen in.
Ceratonie, f. [Bot.], z. v. a. CAPOUBIER.
léles of concentriques , eenmiddelpuntige cirkels
t'ératopétale, adj. [Bot.] M11(1 hoornvormirle (met verselrillendepasseropeningen uit hetzelfde nrie'bloembladeren. — ,Ils subst. in. Nieuw-iiollandsche (lelpunt getrokken); C-s excentriques , uitmiddel
puntige cirkels (uit onderscheiden middelp-uarten geboom m. met zulke bloembladeren.
Cératopharyngien, a(1j. in. [Anat.] 3 1uscie trokken). C- do hauteur, hoogtecirkel. C-s polaires,
c-, of als subst. Le c-, gedeelte van de middelste poolcirkels. C-s de déclinaison, declinatie- of a fwifrings-cirkels. C-s de latitude, de longitude,
zamensnoerencie spier van liet keelgat.

van een' palmboom der Cordilleras, die een derde
zuiver was geeft; — waspalm boom in.
Céraïne, f. [Chin1.] Bijzondere vetstof f. uit
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CERCLÊ

—

breedte -, lengte - cirkels. C-s diurnes, dagcirkels. Centier of répétiteur, herhalingscirkel, cirkel van
13orda. C- équinoxial , z. v. a. EQUATEUR. Cvertical , vertikaal- cirkel , topkring , azimut. Choraire, uurcirkel. C- de réflexion, afstandmeter,
werktuig om de afstanden tusschen hemellichten
te meten. — [Tech.] hoepel , ijzeren hoepel of
band m. om een vat (v,rl. CERCEAU): Le tonneau
a rompu ses c-s, het vat heeft zijne hoepels doen
springen. (fig.) Du vin en c-s, wijn op 't fust.
(Proc.) On ne connalt pas le vin en c-s, men
kan de menschen niet naar hun uiterlijk (voorkomen) beoordeelen. — [ Arpent.] Meetring 7n., meetschijf f. (om hoeken op te nemen). — [Artill.] C-s
goudronnés, pikkransen m. pl. C-s à feu of d'artifice, brandcirkels, stormhoepels. —[Mar.] C- d'étambraie of de cabestan, beugel in den visser van
het spil. C- de boute-hors, beugel van de leizeil spieren. C- ale jas d'ancre , banden om den ankerstok. C-s de mat, banden ont de masten. C-s
de hones , marsbanden. C-s de pompe , banden
om de pomp. — [Lon.] C- vicieux, cirkel in 't
rédenéren of betoogen , drogrede , waarbij men
datgene, wat nog bewezen moet worden, als bewijzend deel opneemt. — [Géogr.] Kreits m., voor
matige afdeling van het Duitsche rijk: C- du
R1iin, Rijnkreits. — [Paint.] C- lumireux, lichtkrans m. (nimbus) aan 't hoofd der heiligen. —
C- magique, toovercirkel, tooverkring. — [Bias.]
C- perlé. kroon van een' burggraaf. — (fig.) Ie
schikking van voorwerpen, die meer of min-der
de figuur van een' cirkel oplevert ; kringsgewijs
vereenigde personen, en bij uitbreiding: gezelschap n.
van mannen en vrouwen, kring nl., kransje n.:
Its rangèrent les fauteuils en c-, zij plaatsten de
leuningstoelen in een' kring (kringsgewijs). Its forinèrept un e- autoar du roi, zid vormden een kring
(cirkel) om den koning. Aller an c- de la reine,
naar den cirkel der koningin gaan, ten hofbezoek
bij de koningin gaan. Un petit e- d'amis , een
kleine vriendenkring. Elle fréquente les c-s, brille
dans les c-s, zij bezoekt de gezelschappen of partijen., blinkt uit of schittert in gezelschappen. — In
zédeljken zin: kring m., sfeer f., uitgebreidheid f.,
omvang, m., grenzen f. pl., vak n.; de ruimte f., waar
binnen iets werkt, voorvalt, zich bepaalt: I1 cherche à agrandir le c- de ses idées, hi poogt den
kring, de sfeer zijner denkbeelden uit te breiden.
Je ne sors jamais nu c- de rues occupations habituelles, de mes attributions, ik ga nooit buiten
den kring mijner gewone bézigheden, buiten mijn
vak. Le commerce se renfermait tous les jours
dans on c- plus étroit, de handel werd met eiken
dag in eene meer beperkte ruimte besloten. Le cdes saisons, de kringloop, gerégelde terugkeer m.
der jaargetijden. La vie nest pour lui go' on cde douleurs, het leven is voor hein niets dan eene
gedurige opeenvolging van smarten.
Cei•cle, e, adj. (en part. passé van eerdier)
Met hoepels omgeven : Tonneau c-. — [H. n., Bot.]
Met ringsgewijze strepen of banden voorzien.
Cereler, V. a. hoepels of banden omleggen:
C- un tonneau, een vat met hoepels bekuipen.
Cerelier, m. Iloepelniaker en.
Cereocarpe, adj. [Bot.] Staartvormige vruchten dragend.
Cereocère, m. [H. n.] Soort van langstaartige
aap m.
Cereodée, f. [Bot.] Staartvormige bloem I.
van Nieuw- Zeeland (ook zénale geheeten).
Cereolepte, ni. of Cereolipie, [H. n.] Oogenbeer, karkájoe m., een dier van 't warme Amerika,
met een langen rolstaart.
Cercope, m. [H. n.] Ilal fvleugelig insect van
-

j

CERÉOLITHE.
Cerdane, f. [Bot.] Boom m. uit Peru, naar
den sebesten- of zwarte -borstbézie-boon gelijkende.
Cerdeaua, m., z. SERDEAU.

Cerdoristique, I. [Coen.] Wetenschap f. der
winst- en verliesberékening.
Céréale, adj. [Bot.] Wat Ceres, den graan
graan betreft: Plantes c-s, granen,-bouwfhet
graangewassen n. pl. (tarwe, spelt, rogge, gerst,
haver, mais en gierst) , c e r e a l i e n f. pl. Lol c-,
graan- of korenwel I. — Ook als subst. gebézigd:
La culture des c-s, de graanbouw m. — CÉREALES,
f. pl. Ceresfeesten n. pl., cerealiën I. pl., feesten
ter eere van Ceres, door de Romeinen van 9 lot 18
April gevierd.
Cerealiste, m. Bevorderaar, begunstiger van
den graanbouw; — voorstander van maatregelen,
die den invoer van graan verbieden of beperken,
cerealist m.

Cérean, e, adj. [H. n.] In het was levend.
Cérébelleux , euse , adj. [Anat.] Tot de
kleine hersens behoorende.
Céré bellite, f. [Méd.] Ontsteking f. der kleine
hersenen.
Cérébral, e, adj. [Anat.] De hersenen betreffend, c e r e b r a a l: Les artères c-es of als subst.
Les c-es , de hersenslagaderen. Nerfs cérébraux,
hersenzenuwen. — [Méd.] Fièvre c-e, hersenkoorts.
Cérébreux, ease, adj. [Méd.] Hoofdverhittend, naar de hersens opstijgend (inz. van dranken).
C'érébriforme , adj. [Méd.] Hersenvormig ,
naar de hersenstof gelijkende.
Cerébrin, e, adj. [Anat.] Tot de hersens be-

hoorende.

Cérébrine, I. Hersenvet n., c e r e b r i n e f.
Cerébrite, f. [Méd.] Hersenontsteking I. —
[H. n.1 Versteend sterkoraal n. of zeester f. (madrépore., naar menschenhersenen gelijkende.
Céréifornme, adj. Waskaarsvormig.
Céréléon, m., z. v. a. GERAT.

Cérénnonial, m. (zonder meere.) .Iet vooraf
bepaald en geregeld gebruik n. bij plegtigheden en
feesten, het door gewoonte of landsgebruik gevorderde bij zékere gelégenheden, het gebruikelijke, het
c e r e on o n i ë e 1: Le c- des cours, het hofgebruik.
— Pligtplegingen f. pl., beleefdheids- gebruiken n.
pl., ceremoniën I. pl. Il n'aime pas le c-, hij is
geen vriend van c e r e m o n i ë is of pligtplegingen.
Il est fort sur Ie c-, hij verstaat het c e r e in on i ë e 1, hij is ervaren in de gebruiken en regels
der wellevendheid; ook: hij is sterk gezet op, hig
hecht veel aan de inachtneming van het ceremoniëel. — Ceremonie-boek, ceremoniaal n.,
het boek, waarin de voorschriften der kerkelijke en
burgerlijke ceremoniën vervat zin: Le e- romain,
het romeinsche ceremonie-boek.
Céréiiionial, e of Cérémoniel, le, adj.
Wat de ceremoniën of vaststaande gebruiken betreft,
t, c e r e m o n i e e 1: Les préceptes cérémoniaux
de 11loïse, de ceremoniële voorschriften van Mozes.
Cérénoulie, I. Gebruik, inz. kerkgebruik, hof
staatsie, cc r em o n i e f.:-gebruikn.,plthd
Les c-s du baptéme, du manage, de doops-, de
hueveljksplegtigheid. L'entrée du rot eut lieu avec
de grandes c-s, de intrede des konings had met
veel staatsie plaats. Habit de c-, staatsiekleed n.,
arnbtskleeding f., plegtgewaad, feestgewaad n. Maltre, Grand-maitre des c-s, Ceremonie -, opper -ceremonie- meester m. — Burgerlijke beleefdheid f.,
uiterlijk bewijs n. van achting of eerbied, pligtpleging f., beleefdheids -gebruik n. ; dikwijls ook: lastige
pligtpleging, hinderlijke beleefdheid f.: Faire des
visites de c-, beleefdheidsbezoeken afleggen. C.est
Lil grand faiseur de c-s, 't is een mensch vol pligtplegingen, een aarts- complimenten- maker. Point de
j

c-, Sans c-, zonder pligtplegingen, zonder omslag,
zonder complimenten. Faire des c-s, pligtplegingen
maken; (fig. et fans.) zwarigheid maken, aarzelen,
Cercose of Cereosis, m. [Méd.] , z. v. a. om in iets toe te stemmen, om een besluit te nemen.
CLITORISME ; — uitwas n. van wild vleesch aan de I1 n'y fait pas tant de c-s, hij maakt er niet veel
omslag mede, hij gaat refit op het doel los. — [Tech.]
baarmoederopening.
Ceremieil, m. Doodkist, lijkkist, kist!. Mettre Faire la c-, wachten tot het glas zekere l jvigheid
an mort dans son c-, een' doode kisten. — (fig.) heeft gekregen.
't krekelgeslacht.

Cereopithèque, m. [H. n.] Meerkat f., lang
aap m.
-starige

Graf n., dood m. Le chagrin la mis au c-, 't
verdriet heeft hem in 't graf gebragt, heeft zijn:
dood veroorzaakt. Elle passa du berceau au c-, Zij
ging uit de wieg in 't graf over : zij stierf zeer jong.
Cereure , f. [Mar.] Vrachtschip n. der oude

Aziaten.

Céréanonieuix, heuse, adj. Vol pligtplegnigen, lastig beleefd, overdreven ho f fele^k, gemaakt,
stijf, vormeljk.
Céréolithe, en. [Minér.] Cereoliet m., eene
grijze en groenachtige zelfstandigheid
I. (ook stéatile des basaltes gebeden).

CERTAIN.

CÉRÉOPSIS
Ceréopsis, m. (pr. —cite) [Ei. n.] Kapgans f.
van Nieuw -Holland.
Céréoxyle of Céroxyle, m. [Bot.] Waspalmboom m., soort van palmnboom inde Andes van
Peru.
Cérès, f. [Myth.] Ceres of Deméter f., de godin
des landbouws. — [Poés.] Cérès et Bacchus, koren
en wijn. — [Astr.] Naam der planeet, door Piazzi
te Palermo op 1 Januarij 1801 ontdekt.
CéreSte, m., z. CERAISTE.

Céreux, ease, adi. [Chico-] Wat het cerium
of cereriurn (z . CERiox) betreft : Oxyde c-, eerste
cerium-oxyde n.
('erf, m. (pr. cèr) [H. n.] Hert n.: Le bois
d'un c-, 't gewei van een hert. Coyne de c-, hertshoorn n. [Chas.] Jeune c-, hert tusschen het 3de
en 5de jaar; C- dix cors jeunement, hert in zijn
Ode jaar; C- dix cors, hert in zijn 7dejaar; Vieux
e-, hert ouder dan 7 jaar. Grand c-, hert in zin
8ste jaar; Grand vieux c-, hert in zijn tide jaar.
Détourner le c-, het hert of het leger van 't hert
oinloopen. Lancer, Courre le c-, het hert met brak hen jagen; Laisser tourre le c-, het hert met den
speurhond opdrijven. Le c- est de bon temps of
de hautes erres, het hert loopt snel en ver. Le cva de vieux temps, het hert is onzeker in zijn'
loop. Le e- va feignant son corps, liet hert waggelt,
is op 't punt van te bezwijken. Le c- a posé son
Bois, a mis sa tête bas, het hert heeft zijn gewei
afgeworpen. Le e- fait le rouge, het hert herkaauwt.
Funlée de c-, hertemest f. Le lit (la chambre,
reposée) d'un c-, het leger van een hert. La nappe
du c-, de huid van 't hert. — (Prov.) Cette chose
est au lieu ou le e- a posé sa tête, dat ding is
moeijelijk te vinden. On connait le c- a ses abattures, men beoordeelt een mensch uit zijne daden
en woorden. Au c- la bière, an sanglier le barbier,
wonden, door 't hert toegebragt, zijn veel gevaar
dan die van wilde zwijnen. Sers comme serf,-lJker
ou fuis comme c-, dien als een slaaf, of vlagt als
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Cerne, m. Kring m., die op den grond, in 't
zand enz. getrokken wordt; tooverkring. — [Chir.]
Blaauwe rand in. om eene wond of om de ooggin.
— [Bot.] Ring m., naam der eenmiddelpuntige cirkels, die men in 't hout van een' dwars doorgezaagden boom ziet: Le nombre des c-s indique celui
des années tle 1'arbre.
Cerné, e, adj. (en part. passé van corner)
Omsingeld, ingesloten: Une armee c-e de tous cotés,
een van alle zijden ingesloten leger. — Avoir les
yeux c-s, blaauwe kringen om de oogera hebben.
Cerneau, m. , Pit of kern f. eener noot, ontbolsterde noot f. Eplucher des c-x, noten uit den

dop halen.

Cerneinent, m. Omsingeling, omsluiting f.
Corner, v. a. Eenen kring om iets maken. Cl'écorce d'un arbre, een' kring in den bast van een'
boom snijden. — In de rondte opgraven: C- un arbre
au pied, den grond rondom een' boom opgraven. —
Iets afscheiden van 't geen het omringt: C- des noix,
noten uit den dop halen. — Omsingelen, insluiten,
omlégeren. C- one place, eene vesting insluiten,
van alle gemeenschap naar buiten berooven. — (fig.)
C- qn., zich van iemands doen vergewissen, door
hem met zékere getuigen of raadgevers te omringen. — SE CERNER, v. pr. Met eenen kring omgeven
worden. Vos vieux se cement, uwe oogen krijgen
kringen, gij krijgt "blaauwe randen om de oogen.
Cerikoir, M. [H-ort.] Soort van snoeimes n.
Cernuateur,, m. Kunstspringer, koorddanser rn. bij de oude Romeinen.
Céroehette, f. [H. n.] Insect n. van de orde
der dubbelvleugeligen.
Cé•oconte, H. [H. n.]

schildvleugelig insect.

Kroonkever ni., een

CéroÈsn, z. CIROÈNE.

Céroféraire, in. [Liturg.] Waslcaarsdrager m.
Cérofle, n. [Bot.] Wilde kervel f.
Cérographe, In. [11. ant.] Zegelring m.
Céro ;raphique, f. [Tech.] Wasschilder

-werkn.
Céroïde, adj. Wasvormig, naar was gel jkende.
Cérolithe, m. [iIinér.] Wassteen m., eens
Cerfenil, m. [Bot.] Kervel f. C- musqué of
d'Espagne, welriekende kervel, mirrhekervel. Grai- soort van speksteen.
Céroniaiieie, f. Waarzeggerij f. uit uwasdrupne de c-, kervelzaad n.
pelen. — Céromuaiicien, In., -iie, f. Waarzeg Cerfoiiette, f ., z. SERFOUETTE.
Cerf-volant, ni. [H. n.] Vliegend hert n., ger nl., -ster f. uit wasdruppelen.
Céroinatique, adj. [Pharm.] Met was en olie
schalebijter m. (zékere kever). — Vlieger m. (bekend
kinderspeeltuig) Faire monter le c-, den vlieger vermengd.
f,'érorne, f. [H. anc.] Plaats f., waar de woroplaten. — [Tanis.] Sterk toebereid leder n.
Céries, f. pl. [H. n.] Soort van tweevleuge- stelaars zich met olie bestreken. -- Céroine of
Céronael, m. [Pharin.] Zalf f. van olie en was.
lige insecten n. pl.
Céroniinième, in. Zegelhars it en f. (die 't
Cérifère, wij. [Bot.] Wasdragend: Arbre c-,

een hert.

Cerf- cochon, In., z. v. a. BABIROUSSA.

-

z. v. a. CI BIER.
Cérigère, adj. [H. n.] Van eene washuid of

een nebvlies voorzien (sprekende van den snavel
des roofvogels).
Cérine, f. [Chim.] Ce r i ne f., nader bestanddeel n. van het bijenwas (oplosbaar in w ( ngeest);
— kurkwas n., kurkgom f., eene nieuwe, naar was
gelijkende stof uit kurk.

Cérinthe of Cérinthée, f. Wasbloem, honds
Cérinthoïde, adj. Naar hondstong-tongf.—

gel kende.

^1,érion, m. [Bot.] Plant van Cochinchina, tot
de nachtschaden behoorende. — [Méd.] Soort van
dauwworm m. — [Chico.] of Cérinnn, m. (pr.
cé-ri-ome) Cerium of cereriuin n., een enkelvoudig

metaal van chocolaadbruine kleur, in 1803 door
Hisinger en Berzelius ontdekt.
Cérigne, adj. [Chim.] Wat het cerium of cererium (z . CERION) betreft: Oxide c-, tweede cerium-oxyde - CERIQUE , m. [H. n.] Naam van
,
een amerikaansch schaaldier n.
.

Cérirostre, adj. [H. n.] , z. v. a. CERIGERE.

Cerisaie, f. Kersen-boomgaard in.
Cerise, f. [Bot.] Kers f. Rouge c-, kersrood. Elle
est rouge com :ne une c-, zij heeft eene kleur als
eerre kers. — [Man.] Spat f. aan den straal van
den poot eens paards.
Cerisette, f. [Bot.] Kleine roode pruim f.
Cerisier, m. [Bot.] Kersenbooras in. C- capitaine of Bois capitaine, amerikaansche kersenboom.
Cérisin, m. Volksnaam van het sijsje (serie).
Cérite, m. [Minér.] Ceriet m., een zuweedsch
mineraal. — [H. n. ] Horenschelp f. — Céritier, m.
[H. n.] .Korenslak f.
Cérieammm, M. [Chim.], z. OERION.
-

gewone zegellak kan vervangen).

Céron, n1., z. SUIRON.
Céronie, f. [Bot.] Soort van Johannisbrood-

boom nl.

Céropaclie, m. [K. n.] Naarm eener soort van
stofvleugelige nachtvlinder m.
Céropale, in. [H. n.] Graafwesp f., een vlies
-vleuginsct.
Cérophore, adj. [H. n.] Horendragend. —
CEROPIIORES nl. pl . Horendragers m. pl., dieren
met holle en aanblijvende horens. — [Bot.] Eenc
zwamsoort f. — [H. n.], z. v. a. N ITIDULE
Cérophyte, m. [H. n.] Cerophiet m., een vlies
-vleuginsct.
Céropisse, f. [Pharm.] Waspleister f., pleister van was en pek.
Céroplastique, f. [Tech.] Wasboetseerkunst t.
Cérorhynque, m. [H. n.]. Hoornsnavel m.,
een vogel op de noordwestkust van Amerika.
Cérostoiue, m. [H. n.] Nachtvlinder m. var
't geslacht der sto fvleugeligen.
,

.

Céroxylé, m., z. CEREOXYLE.

Céroxyline, f., z. v. a. CERA DE PALMA.
Cerque, m. [H. n.] Glanskever m. — Soort

van staart m. van sommige insecten.

Cerquentanage, m. [Anc. tout.] Gezworer
landmeterschap n., het ambt van grenspaalzetter.
— Regterlijke afgrenzing f. van een stuk gronds.
— Cerquaenianenient, m. Het zetten of aan
grenspalen. — Cergaeeniaiier, v. tr.-wijzenva

Landmeten, grenspalen zetten. — Cerqueinaneur, m. Gezworen landmeter of grensscheider in.
Oerre, m. [Bot.] Soort van eikenboom m.
Certain, e, adj. Zeker, gewis, wis, ontw felbaar, vast : La nouvelle est c-e, de tijding i.^.
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zeker, ontwijfelbaar. Ii est c -, On tient pour c-,
het is gewis, men houdt voor gewis. Jon suis c-,
très-c-, ik weet het zelrer, zeer zelen. — Bepaald,
vastgesteld : L'assemblée dolt se tenir á jour eer
(le vergadering moet op een' bepaalden dag-tain,
gehouden worden. Prix c-, vaste, oneeranderlike
prijs. — Zeker, vleze of gene, eeniq, somntig (in
dezen zin all(1d vcítir hel solist. riepla(ltst): On ma
park dun e- homme, dune e- femrle, enen heeft
my van zékeren man, zëlkere vrouw gesproken
Dans c-s cas, n. zekere, sommige gevallen. --[Prat.
ane.] Un c- quidam, C -s [iuidams, zeker 'iemand.
zekere I ii{sommen (wiee naano enen 'niet weet of niet
noernen'rail. — Yciar een eiren,naam geplaatst, duidt
het im•i•nachtin aan : Uri` e- Cuny a répandu ce
bruit, zékere Luray heeft dat gerucht uitgestrooid.
-- CERTAIN, m. 11eí zéhere, rpe2vis.4e: Ii ne faut
]arnais quitter le c- pour l'incertain , enen moet
vnoit het zekere voor 't onzdlcere laten varen. —
Un c- a dit, zeker iemand heeft ,(gezegd. — [Corn.]
Wisselkoers , aanzgegwen door eene munt van
e waarde: Donner le c- a une place
onveranderlik
de commerce, niet eerie hanclelplaats naar een' onverandert liken wissetpm'ijs rékenen.
Certainenuent, arly. Zekerlijk, gewisselijk,
fold; voorzeker, in waarheid , waarlijk,
ongetwijfeld;
voorwaar: Le savez-vous Bien e-? weet gij 't wel
zeker :? C- les homeles sent Bien aveug les, de
znenschen zijn voorzeker (voorwaar) wel blind.
5 Certainer, V. a. Verzékeren
t Certaineté, f. Zekerheid, gewisheid f.
Certeau, m. [Hort.] Soort van peer.
Certes, adv. Zekerlijk, gewisseli}k, zonder lier►en, voorwaar, voorzeker: 11 y a c-, du courage
a faire vela, er behoort voorwaar moed toe, om
dat te doen.
t'erthiadées, f. pl. [H. n.] Boornloopers nn.
pl. (rimpereaux), eene soort veen voeltjes.
Certificat, m. Getnigrchrift n., verklaring f.,
verzékeringsbrie f m., sch i f tel Ie bewijs , attest,
certificaat n. C- de bonne conduite, getuigschrift van geed gedrag; C- d'inUgence, bewijs
van onvermogen; C- ede vie, levensbewijs n. [acta
de 'vita.] C- d'origine, bewijs van oorsprong (inz.
van koopwaren). C - de franchise, bewijs van lolvrij/meid (voor sommige waren). — [Mac.] C- de
tonnage, cie jauche, meetbrief in.
Certificateur, ni. Verzékeraar, hij, die voor
de dcugdellkheicl van een' borcgtogt enz. instaat,
e e r t i f i. c a tar m. — Ook als adj.: Nataire c-, notaris, die de levensbewijzen afgeeft. C- de caution,
,Achterborg in.
Certiflca•tion, f. [Prat.] Schriftelijke verzdkerinrl, waarverklaring , certificatie f. (lIet
woont begint te verouderen).
('ertifier, v. a. De waar/meid earner zaak geluitien, bevestigen, verzékeren, verklaren, bewaarheden : Cette nouvelle a été certifiée par son père,
deze tijding is door zijnen vader bewaarheid. Cune caution, voor de deu gdelijkheid can eenen borgtogt instaan. C- vies criées, de wwellirheid, van fe'egtelijke tekooproepingen verzékeren , bevestigen.
(Deze uitdrukking is buiten gebruik geraakt.)
Certifié véritable, naar waarheid oprcmaakt.
Certitude, f. Volkomene zekerheid, gewisheid,
ontivij felbaarheid; — ook bestendigheid f.: lNulle cici bas, hier beneden is geene bestendigheid.
-t Cérulé, e, adj. Blaauw, blaouwachtig. —
Céruléocélliale. ce/f. [Ef. n.] Met bluouwen kop.
('éruline, f. [Chico.] Oplosbaur indigo-blaauw n.
Cerulipède, ad). [11. fm.] liet blaauwe voeten.
Cériilipenne, adj. il(t léaaune véderen.
,

1

Céruiuen, m. (pr.—méne) Oom'smeer, oorwas n.
Cérurnineu'x, ease, ctdj. Oorsmeervormend;

het oorsmeer betre/fende; wasaclitig.
Cerure, f. [H. n.] Soort van nachtvlinder m.
Cérluse, f.

of (lane de cériise, in. [Cbim.]

jig.) l mtzche schijn ni.
Loodwit, str•'uis, Geruis it.
klatergoud n. (in dien zier verouderd).
Cérusier, m. Loodwitmaker m.
Cervaison, f. [Véner.] Tijd, waarin de herten vet zijn, hertetijd m.
— (

Cervaiitesque, attt. [Lift.] Cercantec/l, Cer-

vantisch, in den stijl of de manier van Cervantes,
den schrijver van den Don, Quixote.
Cervaria, f. [Bot.] Hertekruid n.
Cervean, m. Brein n., hersenen f. pl., hersen-

nc hefsen estel m — (ligt)Verstand, vernuft, oor-

CESSE.
deel n., geest in. C- malade, troublé, een zwak, ver
verstand. C- brulé, verhitte en ontstelde ver -ward
Ie c- timbré, felé, in de-beldingf.—(Prow)Av
hersens geprikt zijn, half gek zijn. Vous avez
tiré cela de votre c-, gij hebt dit zelf verzonnen.
I1 a Ie c- creux, hij heeft weinig verstand, het

spookt in zijn hoofd. S'alanibiquer le c-, zich den
geest verrnoejen, zich suf peinzen. Se creusei , le cpour trainer one chose, zich suf denken om iets

te vinden. — [hond.] Bovenste gedeelte eerier klok.
— [IK. n.] C- de mer of do Neptune, hersenkoraal n.

Cervelaaas, m. (rip. hersenworst) Sterk rjekruide

en gerooide vleeschworst, cervelaatworst f.; ook
z. v. a. hoo fclkaas f., zult n. -- [Mus.] Voormalig

blaasspeeltuig n.

Cervelet, m. [Anat.] .Interbrein, minderbrein n., de achterhersenen, bijhersenen, kleine her-

senen t. pl. — [Bot.] ltatiaansche zwam f.
('ervelière, f. [Ant. mii.] Soort van open

helm in.

Cervelle, f. Hersenen f. pl., brein n. Bruler la
e- <a qn., iemand eenen kogel door 't hoofd jagen.
Se br€ ler la c-, zich voor 't hoofd schieten. — (fig.)

Verstand, oordeel ti. C'est one bonne c-, hij heeft
gezond verstand, oordeel, vernuft. (Loc. prov.) Mettre, tenir qn. en c-, iemand in het onzekere houden, in ongerustheid laten. (Deze uitdrukking is
verouderd). Renverser la c- a qn., iemand gek
maken, het verstand aan het hollen brengen. Cela
lui trotte depuis longtemps dans la c-, dat denkbeeld maalt hem sedert lang in 't hoofd. C- de
liévre, een mensch van slecht geheugen. [Bot.]
C- de palmier, palmbooinineep n.
Cervicaire, f. [Bot.] Halskruid n., naam van

velerlei plantensoorten.

Cervical, e, [Anat.] Wat den hals aangaat.
Les glandes c-, de nekklieren. Nerfs cervicaux,

nekzenuwen.

t'ervicapre, m. [I1. n.] Indische antilope f.,

welke den oosterse/men bezoar oplevert (vgl. BE-

ZOA Ru) .
Cervichévre, f. [H. n.] .ale<rtegeit f.
Cervicorne, adj. [H. n.] Met horens als die

van 't hert, hertshorenvor m? fl.
-

Cervin, e, adj. [H. n.] Naar 't hert gelijkc-nde.
Cery ier, adj. m., z. LOUD'-(,ENVIER.

Cervoise, f. Soort van bier n. (bij de Ouden).
Cervoisier, Cervisier, m. Bierverkooper,

brouwer (nu brasseur).

Ces, adj. d rrtonste., z., en.
Césalpine, f., z. B RESLLET.

César, ni. Titel der rorneinsche alleenhieerschers (naar Coins Julius Cesar), keizer m. Les
douse c-s, de twaalf Cesars (C. J. Cesar en de 11
kkeizers, die na hem ren/eerden). Le tróne des c-s,

de troon der keizers. (Prov. et fern.) I1 faut rendre ii c- ce qui appartient P c-, men moet den
keizer geven, wat des keizers is: enen moet elk het
zijne geven. — (fig.) Kr jgsheld, dapper man m.
C'est on c- Il est brave comme on c-.
Césarien, ne, adj. [H. rom.] Cesarisch, writ

tot Julius Cesar of tot eenen romeinschen keizer
behoorde: Les troupes c-nes, de keizerlijke krijgsbenden. -- CESAI;IEN, M. Vriend, aanhanger, sol
Les césariens battirent les pom--datvnCesr:
péiens á Plsarsale, de troepen van Cesar sloegen

die van Pornpejus te Pharsalia. — Keizerl' k beambte of officier in. — llome-insch kampvechter m.
(in de spelen, die de keizers b (jwoonden). — cÉSnRIENNE, adj. f. [Chir.] Opér'ation c-, keizersnede f.
Césie, f. Soort van, vlinder in.

Cessant, e, Ophoudend, stakend, stilstaand
(zelden voorkomend dan in): Vous empéchements
c-s, daar alle beletselen uit den weg geruimd zijn.
Toute affaire c-e, alle zaken, al het andere werk
ophoudende, stilstaande. — [Prat.] C- quoi, b
ontstentenis, b'( gebreke van dien.
Cessation, f. Ophouding f., stilstand m. C- de

paiement , ophouding met betalen. C- d'affaire,
scheiding uit zijne zaken.
('esse, f. Ophouding f., stilstand m., rust f. (Het

wordt nicest altijd doof: sans voorafgegaan, en komt

op zichzelf alleen voor in: N'avoir point de c-, geene
rust hebben, niet ophouden; N'avoir ni repos, ni

c-, rust noch i; uur hebben. — SANS CESSE, loc.

adv. Zonder ophouden, onophoudelijk, gedurig, ge-

stod ig, voortdurend, altijd.
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CHACTTNIÉRE.

CESSER
Cesser , V. n. Ophouden , uitscheiden , niet
voortgaan, aflaten, staken, poozen, afbreken, weg
een einde nemen: Il a cesse de pleu oir,-blijven,
't heeft opgehouden te régenen. Le jeu cesse á i'instant, het spel is zoo uit. Les travaux sont cessés
(bij Voltaire) de werkzaamheden zijn gestaakt. —
FAIRE CESSER, doen ophouden, een einde maken
aan; stillen, doen bedaren, verdrijven : Faire cpartout le désordre, allerwege de wanorde doen
ophouden. — CESSER, V. a. Ophouden, staken, nalaten: Cessez -vos plaintes, staak uwe klagten.
-

Cessibilité, f. [Prat.] Vervreemdbaarheid, be-

Cévalcllichille, f. [Bot.] Wilde wfjnstok ni.

in Mexico.

Ceylanite , m. [Minér.] Ceylaniet m., een
zwarte steen, eerre verscheidenheid van spinel.

Cha, m. [Coal.] Chinésche zeer ligte zijdestof-

fen f. — [Bot.] Soort van wégedoorn, welks bin(ten de arnz.efz in China als thee gebr'uiken. —
Soort van palmwijn in.
Chaban, ni. Middernachtsgebed n. bij de Muiranzetlanen. — Meimaand f. bij de Turken.
Chabasle of Chabazie, f., z. v. a. ANALCI1IE.

Chabee, m., z. CHÉBEC.
voegdheid f. tot a fstanddoening.
("habin, nn. Fabelachtige bastaard m. van den
Cessible , adj. [Prat.] I'ervreernclbaar , a fstaan.baar: Droits non e-s, onvervreemdbare regten. geitebok en het schaap.
t'hnblage, m. [Mar.] Vastmaking f. van een
Cession, f. [Prat.] Afstand m., vervreemding,
overdragt, overlating f. van eene zaak of een refit touw aan een stuk hout, om het op te hrjschen.
('liable, m. [Tech.] 1Ijschtouw n. aan een
aan een ander. C- de Bien, boedelafstand. C- vo lontaire, vrijwillige afstand; C- judiciaire, gereg- blok. — [Agric.] ]Vaam der egge (horse) in som lelijke overdragt, geregtelijke boedelafstand. C- vo - mirle oorden.
Chablé, adj., z. CHABLIS.
lontaire, vrijwillige boedelafstand. C- (te créanChableau, n1. [Mar.] Jaaglijn f., trektouw n.
ce, overdragt van, schuldvorderingen. Faire c- de
Chabler, v. a. [Ant. mil.] In een tournooi of
diens, afstand can goederen doen, zijne have aan
zijne sclmldeischers overlaten. Faire c- de son steekspel strijden. — [Mar.] Verscheiden touwen
ineen draa jen; — een hzjschtouw aan een blok
droit, zijn regt overdragen.
Cessionnaire, m. et f. Hij of zij, aan wien vastenaken, om een' last op te hiseliea2. — [Agric.]
(toon iemand eerre zaak, eenig regt enz. wordt af- Ch- les noycrs, de noten mrzel stokken afslaan.
Chableur, m. Die de vaartuigen op de riviegestaan, aan- of overnemer m., - neemster f., ces s i o n a r i u s m. — Het beteekent ook somtijds: af- ren voorthelpt, h2jscher m.
Chablis, in. Afgewaaid hout n., afgewaaide
standdoener, overlatei, c e dein t m.
takken, omgevallen boorven m. pl. — Ook als adj.:
Cessite, f. [Minér.] Klimopsteen m.
C'est etc., het is, z. ETRE. — Cost pourquoi, Du bols cb-.
é'hablot, Chabot, m. [Mac.] Stellingtouw n.,
W. conj. Daarom, deswegen, om die reden.
Ceste, m. Strijdhandschoen, zware, niet lood ter verbinding van de scheerhouten met de juffers.
Chabuu&m, ni. [Corn.] Indisch fijn neteldoek n.
of ijzer beslagen handschoen der romeinsrhe vuist
Chabot, nl. [H.. n.] Post f. (zeker vischje). —
m. — [Myth.] J7enusgordel nn.,-vechtrs, u
gordel van Venus; — vrouwengordel (bij de Ouden) . z. ook (;HARLOT.
Cha.botte, f. [Tech.] Gegoten blok n., waarin
Cestiphore, m. Kampvechter m. met den
men de groote aanbeelden bevestigt.
st handschoen.
Chaboussade, f. [H. n.] ..4rnerikaansch scha^itstoide, adj. [H. n.] Band- of lintvormig.penras ii. zonder horens.
CESTaïDES, in. pl. Lintwormen m. pl_
Chabraque, f. Schabrak f. en n., sierlijk paar
Cestre, m. [Bot.] , z. v. a. BETOINE.
-deln.
Cestreau of Cestrum (pr. —trome) M. HaChabrate, f. [Minér.] Doorschijnende steen m.,
merstruik m., een struik met eivormige bessen.
waaraan de Ouden wonderkrachten toeschreven.
Cestrifornie, adj. [H. n.] Dolkvormig.
Chabrilion, m. [Econ.] Geitekaas f. van AnCestrin, m. Welriekend hout n. voor rozever epic.
kransen.
,
Chabrotère, f. [H. n.] Visch m. van 't ceCestron, m. [Bot.] , z. v. a. CESTR]5AU en BEslacht der zeehanen.
TOINE.
-

Chabriisseau, In., Z. v. a. CHEVANNE.

CeStrilnl, m., z. CESTREAU.

Césure, f. [Pods.] Verssnede, caesuur f., deeling of insnede van een' versregel door 't eindigen
van een woord in eenen versvoet; steenrust S. bij
't opzeggen van een vers na een zeker getal lettergre en .
'et, ad/. de'monstr., z. CE.

Cétace, e, adj. [H. n.] Tot het walvischgeslacht behoorende, walvischachtig. — Cétacée11,
ne, adj. Overeenkomst met de walvisschen heb
pl. l'Valvisch--bend,walvischtg.—Cée,n
soorten, groote in 't 'water levende zoogdieren, c etaceën f. pl.
Cétérac , m. [Bot.] Miltkruid n., steenva
(ook doradiiie geheeten).
-renf.
Crétine, f. [Ci^iinl.] Vetstof f., die de basis van
'twalschot uitmaakt, eet ine f.

Cétique, adj. [Chien.] Acide C-, cetine-zuur n.
Cétocine, f. [H:. n.] Soort van belemniet in.
Cétographe, nni. fl 7 alvischbeschrijver ni. -Cétographie, f. lz'alvischbeschri ving f., be-

schrijving der walv'i.schsoorten of cetaceën. — Cétoraphique, arlj. Wat die beschrijving betreft.
)étoine, m. [H. n.] Goudkever In. ,
Cetologie, f., z. V. a. CETOGIIA1^IIIE. -- Ceto-

logique, adj., z. v. a. CÉTOGRAPHIQUE.
Cétra, Cètre, m. [Antiq.] halfrond schildje n.

doorgaans van olz fantshuid.
Cette, pr^orr. dérnonstr., z.

CE.

leverkruid n.

Ceux, prom dcsrn2orrstr., z. CELUI.
Cévadate, m. [Clu m .] Sabadilzuur zout n.
Cévadille of .alfadille, f. [Bot.] Sabarl•il-

kruid, sabadilzaad, wit 'nieskruid n. (ter verdn ij-

'ving van onge(l'ierte aangewend).

n.

Chaeamalel, nl. [H. n.] Mexicaanse/ze arend m.
Cliacara, m. Voormalig zonnepriester n. in

Peru.

Chacart, m. [Corn.] Oostindisch

-zur

geruit ka
-toen.

Cha-eha of ('la-ela, m., z. v. a. LITORNE.
Chacelas, in., z. CHASSEL AS.
Chacarille, f.. z. v. a. CASCARILLE.
Chaconne, f. [thus.] Sgrnphonie f.,

waarop
enen verzen maakt, doorgaans niet een referein; —
voor den dans gezel stick in 3/4 maat, met matige
beweging. — [telodes] Lint n. aan den hemdsboord.
Chacrelle, Chacril, ('hacrille, f., z. V. a•
CASCAII1LLE.

Cllacuu, e, pron. indéf. (zonder meervoud)
Ieder, iedereen, elk, alleman, elk of ieder ding: Chse, plaint de son somt, 'ieder beklaagt zich over zijnlot. Écrivez b eh-e, de vos soeurs, scharijf aan iedere
uwer zusters. Ch- de ces livres me boute six
francs, elk dezer boeken kost mij zes francs. Its
ont apporté Cli- leur oltrande, zij hebben ieder
hunne offeranden aangebragt. Its ont apporté des
olrcandes, eh- salon ses moyens, zij hebben, elk

naar zijn vermogen, hunne offeranden aangebragt.
— (Loc. prov.) Cli- le sien nest pas ti op, elk het
zijne is niet te veel. Ch- a son gout, elk naar zijn'
srmaaak of zin. Ch- ast maitre ches sot, elk is baas
in, zijn erken huis. — Ch- a sa Ch-e, ieder is ge
er zijn even veel mannen als vrouwen; 't-pard,
ontbreekt noch aan mannen noch aan vrouwen.
Chaeiluière, f. (woord van Rabelais, Montaai.glne, Scan-ron en Mad. de Svigne) Eigen huis n.:
Chacun en sa ch-, elk in zijn eigen huis. — Wel
ook z. V. a. meesteres, huisvrouw, vrouw des-er
huizes.
-

Cétraire, Cétrarie , f. [Bot.] Soort van

(evadiIiiioe, f., z. SABADILLINE.
Cévadique,adj. [Chico.] Acide c-, Sabadilkruid

Chaeal, m. [H. n.] Sjakal, jakhals, goudwolf ril., een naar den wolf gelijkend roofdier.
(Plur. Des chacals.)
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CHAIR.

CHADARA.

Chadara, f. [H. n.] 11 ooi°dsche raaf f.
Chadee, m. [Bot.] Citroenboom m. van Bar-

bados; vrucht f. daarvan.

Chafaicdier , Chafaitdeur , m. [Pêche]

montant, de hoekverbindingsteenen m. pl. — [Tiss.]
Ketting m. of schering f. eener stof op het weefgetouw. Monter la ch-, den ketting scheren. —
CHAiNE, I. Onafgebroken reeks of rij I. van gelijksoortige voorwerpen, van opvolgende gebeurtenissen,
aaneenschakeling f. Ch- de montagnes, bergketen;
La eh- des Andes, de bergketen der Andes; Une ehde rochers, eene keten van rotsen. Une eh- d'étangs,
eene rij vijvers, die met elkcpider gemeenschap heb
_Faire, Former la ch-, de keten vormen, eene-ben.
rij van vele personen vormen, die elkander zékere
voorwerpen, b. v. steenen, emmers water bij een'
brand enz. van hand tot hand snel overreiken. Une
eh- de sentinelles, eene reeks uitgezette schildwachten, die met elkander in gemeenschap staan.—
[Phys .] Ch - électrique, elektrische keten, rij per-

Stellingzetter m. voor het droogen van den stokvise/i. (Hij heet décolleur, kopafsnijder, als hij tevens belast is met het afsnijden van den kop.)
Chafée, Chalfee, f. [Tech.] Zémelen f. pj.
(bij stijfsel-makers).
Cliafereoimée, f. Gedrukte oostindische stof f.
Chafouin, m. [H. n.] Oude naam van het
fret of van den bunsing.
Chafodain, e, adj. Mager, schraal, onoogelijk
en klein van gestalte. Ook als subst. m. en f.: een
onoogelijk, schraal mensch.
-j- Chafo'crer, V. a. Misvormen; — morsen,
sonen, die elkander bij de hand houden, om allen te
krabbelen, slecht schrijven.
gelijk den schok te ontvangen. — (Danse) Ch- an-f- Chafoucreur, m. Broddelaar, knoeijer m.
Chagrin, m. Verdriet, hartzeer, leed, kruis n., glaise, engelsche keten f., ketendans m., figuur,
droefheid, kwelling, smart, verdrietelijkheid f., kom- waai bij de dansers elkander de hand in 't voorbijmer m.; — spijt, wrevel, ergernis, bitterheid, on- gaan geven, wanneer zij in een' contredans oververgenoegdheid, ontevredenheid, gramstorigheid f. steken om van plaats te verwisselen. — (fig.) La
-- Ook in 't meervoud : Les ch-s de la vie, de eh- des idées, des vérités, de reeks, de aaneenschaverdrieteljkheden, tegenbeden, onaangenaamheden, heling der denkbeelden, der waarheden. La eh- de
wederwaardigheden des levens. — (Prov.) Cent mes idées est rompue, de orde, de volgreeks mijner
heures (of cent li -eves) de oh- ne patent pas na sou denkbeelden is verbroken. La ch- des êtres créés;
de dettes, met klagen en steunen betaalt men zijne de keten, aaneenschakeling, ladder f., der geschapen
schulden niet. — CHAGRIN, E, adj. Verdrietig, droe f- wezens (van 't zonnestofje tot den engel of seraph).
geestig, zwaarmoedig; — gémel2,lk, knorrig, gram- -- CHAINE , I. Ketting m., boei, kluister f.: Charstorig, ontevreden: D'ou vous eient eet air ch-, g er de ch-s, in de kluisters of boeijen slaan, in
hoe ziet gij er zoo verdrietig uit? Etre d' une hu kétenen klinken. Mettre à la ch-, kétenen, aan den
een' gérnelijken, grjnzigen aard heb -meurch, ketting leggen (b. v. een' hond); ook: naar de galeijen zenden. — Galeistraf f.: Ii fut condamne a
- CHAGRIN f., GHAGRAIN, in. [Manuf., Corn.]-ben.
n., eene soort van ruw, als met la ch-, hi werd tot de galeijen veroordeeld. -- De
segrijn
Sagrijn,
korrels bezet, gelooid leder, doorgaans van muil gezamenlijke tot de galejen veroordeelde personen
ezelsvel bereid, sagrijnleder n.; — zeekat -ezlsof (naar den ketting, die hen vroeger bij 't vervoer
haaienvel n.; — ook eene naar sagrijn ge--tenvl; vereenl.gde; vgl CELLULAIRE) : La ehaine nest pas
lijkende stof, sagrjnsto f f., gekeperd taf H.— (fig. et encore partie pour le bagne, het transport veroorfain.) Avoir une peau de ch-, ruw van huid of deelden is nog niet naar 't bagno vertrokken. —
(fig.) Slavernij, dienstbaarheid, gevangenschap f. :
van vel zijn, kippevel hebben.
Chagrin ant. e, adj. Verdrietig, verdrietelijk; Ces peuples out rompu leurs ch-s, die volkeren
hebben hun juk afgeworpen, hebben zich vrij geergerlijk, lastig, kwellend.
Chagriné, e, adj. (en part. passé van chagri- maakt. Les ch-s du péché, de slavernij, de dienst
zonde. — Band m., verbindtenis, ge--barheid
ner) : Bedroefd; geërgerd: Ilomme ch-, Femme ch-e,
-- Als sagrjn bewerkt, sagrijnachtig: Peau ch-e. hechtheid, vriendschap, liefde f.: Rien ne peut
briser
la
ehqui nous lie, niets vermag den band
Chagrinenient, adv. Op verdrietige wijze,
op verdrietigen, gémelijken toon, verdrietig, gémelijk. (de vriendschap, liefde) , die ons verbindt, te breken.
Cet amant a brisé sa c-, die minnaar heeft zijne
Chagriner, V. a. Verdrieten, verdriet aan
bedroeven; kwellen, ergeren. — [Tech.1 Eene-doen, liefde vaarwel gezegd, heeft zijne betrekking tot het
huid tot sagrjn bewerken, het leder korrelen of voorwerp zijner liefde verbroken. — [FE. n.] Soort
groeven. — SE CHAGRIN E R, V. pr. Verdrietig, mis van blaauwachtig zwarte slang I.
Chainé, e, adj. Met den meetketting gemeten:
worden; zich bedroeven; zich ergeren, zich-moedig
kwellen. — Tot sagrijn bewerkt worden: Cette Distance ch-e. — Keltingvormi.g, uit eindetings aan
elkander
gevoegde stukken gevormd : Cdble ch-.
peau se chagrine difficilement.
Chainean,, m. [Hort.] Soort van peer f. —
Chagrinier , t'hagrainier, m. [Tech.]
.]
,
[Tech z. CHENEAU.
Sagrijninaker, sagrijnbereider m.
('hainée, I. [Arpent.] Kettingmaat I.
Chats, m. Sjah, sjach, schach m., titel der perChhainer, v. a. [Arpent.] Een ' afstand met den
zische koningen.
meetketting
afmeten: Ch- une route.
onwelvoegelijke
hoogst
Chahuit , f. Zékere
C"hainetier, m. Keten- of kettingmaker; hadans m. — CHAHUTER . V. n. Den chahut (lansen.
kenen
oogeninaker
m.
Ch aicieur, m. [Tech.] Ertsstamper m. (werkChainette, I. (verklw. van chaine) Kett-ingje n.
man, die den erts fijn stampt.)
Chaine, f. Keten f., ketting m.: Ch- de Ier, La eh- d' une bride, de kenketting van een' toom.
dor, d'argent, ijzeren, gouden, zilveren ketting. -- [Tech.] Point de ch-, kettingsteek m. Ch- du
Ch- de montre, horlogie- ketting; ook de kleine limon, disselketting m. (aan een rijtuig). — [Géom.]
stalen ketting, die de groote veêr spant en zich om Boog m. of bogt f., die een aan beide einden opde spil rolt. Ch- de puits, putketting. Les anneaux gehangen ketting of draad vormt. [Arch.] Gewelf n.,
(chainons, boucles) dune ch-, de schakels van eene dat den vorm van zulk een' opgehangen ketting heeft.
keten. Ch- de diarants, een met diamanten be- -- [Corn.] Geképerde zijdestof I. -- [lmpr.] Goot I.
zetten ketting. Ch- à la catalane, ketting met ronde onder aan het timpaan der voormalige drukpers.
t^hafinon, m. Schalm, schakel m. van eenen
of langwerpige schakels, waarbij een schakel telkens
twee andere in zich vat. Ch- carrée, ketting met ketting.
('hair, I. Vleesch n., de zachte of weeke deden
omgebogen en ineengevlochten schakels.Ch- en gerbe,
van het dierlijk ligchaam, inz. het spiervleesch (chen S, ketting, welks schakels eene 8, eene S vormen. Ch- de Vaucanson, Ch- sans fin, gesloten musculaire), de spierdeelen van landdieren en vo
zijn geheel als voedsel of spijs beschouwd-gels,in
ketting, ketting zonder einde (waarvan de schakels
allen in elkander vatten) . — [Mar.] La ch- dun (is dit vleesch voor 't gebruik der keuken aan
port, de havenketting. Ch-s d'ahordage, enterhaken, stukken verdeeld, dan heet het viande). Ch- ferme,
m. pl. Ch-s des 1iaubans, puttingen I. pl., rust- mollig, vast, slap vleesch; Ch- vine of same, morte,
ijzers D. pl. van't want. Ch-s des vergues, ra-ket- levend of gezond, dood vleesch. On guerit aisément
tingen, borgkettingen van de onderraas. Ch-de gou- les plaies qui ne lont que dans les ch-s, de wonvernail, roerketting, zorgketting van het roer. Ch-s den, die enkel het vleesch betreffen, worden gemak
Ch-s baveuses, sponzig, wild vleesch-kelijgnéz;
de galhautbands, rustijzers van de pardoens. Ch-s
de chaudiére, kombuiskettingen.— [Geom.] Ch- d'ar- (in eene wond). Ch- glanduleuse, kliervleesch;
penteur, of d' arpenta ge, meetketting der l andm.e- Excroissance de ch-, vleeschuitwas n. etre en ch-,
ters. — [Charr.] Ch- de marron, wagenmakersket- goed in 't vleesch zitten, lijvig zijn of worden; Cet
ting ter inzetting van de spaken. — [Agri(.] Ch- de homme est encore en eh- at en os, die man is nog
charrue, ploegketting. -- [Archit.] La eh- of Le springlévendig. — [Fauc.] Remettre en ch-, een'
-
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mageren vogel weder vet maken. -- Ch- de boeuf,
de mouton, de veau, ossen-, schapen-, kalfsvleesch;
Ch- crue, fraiche, salée, raauw, versch, gezouten
vleesch. — Jaime à voir aux lapins cette ehblanche et molle, ik zie gaarne aan de hazen dat
blanke en zachte vleesch. L'hyène dévore les ch-s
les plus infectes, de hyena verslindt het meest bedorven vleesch. Ch- blanche, vleesch der kapoenen,
jonge hoentjes, kalkoenen enz. Ch- noire, vleesch
der hazen, herten, snippen enz. Ch- de boucherie,

slagtvleesch (dat van runderen, schapen enz.). Soms
wordt het ook van visschen en bij uitbreiding zelfs
van vruchten gebezigd (dit laatste heet echter doorgaans pulpe): Ce brochet it in eh- molle, ferme,
die snoek heeft week, vast vleesch. La eh- d'une
pêche, d'une poire, dun champignon, het vleesch
van eene perzik, van eerre peer, van een' paddestoel.
-- [Minér.] Ch- fossile, soort van asbest met dikke,
vaste bladen. — [Cuis.] Mortifier lach -, het vleesch
murw laten worden (door het eenigen t d te bewaren); [Chic.] het vleesch of 't gevoel verdooven (bij
pijnlijke kunstbewerkingen). — [ Vétér.] Bouillon
de ch-, vleeschuilwas n. aan den straal van den
poot eens paards, waardoor het kreupel gaat. CIIdu pied, netvormig omkleedsel van den paardenhoef.
--- (leg. et fam.) Ch- de poule, kippevel. Cela
fait venir la eh- de poule, daar krijgt men kippevel van, daar beeft, ijst, huivert men van. —
Huid f., vel n. : I1 a in eh- douce, rude, hij
heeft eene zachte, ruwe huid. Couleur de ch-,
vleeschkleur. Des mains de belle ch-, schoone,
vleeschkleurige handen. — [ Bib!.] Menschheid,
menschelijke natuur f., menschelijk ligchaam n.; de
mensch en elk levend wezen; het menschdom in 't
algemeen; de aardsche, dierlijke, zondige mensch m.,
begeerlijkheid, zinnelijke drift f.: Le Verbe s'est
fait ch-, het 11/oord is vleesch geworden, heeft ons
vleesch aangedaan. La résurrection de la ch-, de
opwekking van 't vleesch (van de dooden) . La
prudence de la ch-, de menschelijke voorzigtigheid
of wijsheid. Toute eh- avait corrompu sa voie,
alle vleesch (ieder mensch) had zijnen weg verdor
Ecouter la eh- et le sang, het vleesch en bloed-ven.
(zijne zinnelijke lusten) gehoor geven. PLompre tous
les liens de la eh- et du sang, alle banden van
vleesch en bloed (van maagschap, bloedverwantschap)
verbreken. L'esprit est prompt, mais la eh- est
faible, de geest is gewillig, maar het vleesch is
zwak. Mortifier, Macérer, Crucifer la eh -, zijn
vleesch dooden, kastijden, kruisigen, zijn ligchaam
door boetedoeningen kwellen. Les aiguillons de la
eh-, de prikkels van 't vleesch, de aandrift der
zinnelijke, zondige begeerten f. pl. Le péché de la
eh-, de zonde des vleesches, vleescheljke zonde f.—
(Loc. prov.) I1 a plus de eh- que de pain, hid heeft
meer vleesch dan brood: hij zit goed in 't vleesch,
maar is arm. La eh- la plus près des os est Ia
plus tendre, het vleesch bij de beenderen is het
tnalscht. La eh- nourrit la ch-, vleesch maakt
vleesch. Ii n'y a point de belle eh- près des
os, een mager mensch kan nooit schoon herten.
Pester entre cuir et clI -, ontevréden zijn, zonder
dat men het durft uiten. — Rire entre cuir etch-,
in zijn vuistje lagchen. I1 West ni eh- ni poisson,
hij is vleesch noch v'isch, hij is noch warm noch
koud. On Ie hachera menu comme eh- á paté,
men zal hem zoo fijn als gehakt maken; hij zal
slaag hebben, dat er de lappen af vliegen. Toute
eh- West pas venaison, alle hout is geen timmerhout. C'est une grosse pièce de ch-, une masse
de ch-, 't is een lomp stuk vleesch, een lomp en
plomp mensch. Vendeurs de eh- humaine, makelaars in neenschenvleesch, levee anciers van plaats
voor de krijgsdienst. — [ Tech.] Braam-verangs
dien de leerlooiers en zeemtouwers aan de vleeschzijde van de dierenhuid geven (de andere zijde heet
fleur). Donner une facon de ch-, de huid aan de
haarzijde bewerken. Vaches, veaux it eh- grasre,
huiden, die op beide zijden gevét zijn. Vaclies,
veaux à cll- douce, huiden, die aan de vleeschzijde
met olie, aan de buitenzijde met vet ingesmeerd zijn.
Tenir de ch-, aan de vleeschzijde al het overtollige
op den schaafboom wegnemen.
Ch- it chine, f. [dort.] Naam eener niet zeer
gezochte perensoort.
Chaire, f. Predikstoel, preekstoel, kansel, leerstoel, katheder m. Monter en ch-, den predikstoel
beklimmen. Avoir la eh- d'une cathédrale, dune
,
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paroisse, tot prediker bij eene domkerk, bij eene
parochie aangesteld zijn. Interdire Ia eh- a qn.,
iemand den kansel (het prediken, het leeraren)
verbieden. I1 a prèché dans les meilleures ch-s,
hij heeft in de beroemdste kerken gepredikt. La chde vérité, de kansel der waarheid, de prediking
van 't evangelie. Etre assis dans la eh- de mensonge, een ketter zijn; ketterij prediken, kettersche
gevoelens verkondigen. L'éloquence de Ia ch-, de
kanselwelsprekendheid. La eh- de philosophic, de
droit, d'hébreu, de leerstoel ('t hoogleeraarschap)
in de wijsbegeerte, in de regten, in 't hebreeuwsch.
— Ch- curule, z. dat woord onder CHAISE. -[Mai;] 1V'aarn der vaartuigen, die in zeehavens en
op sommige rivieren gebruikt worden om de schepen
te laden en te lossen.
Chais,m. [Com.] Kelderm. of magazijn n. voor
win of brandewijn (in sommige handelsteden) .
Chaise, f. Stoel m. Ch- à bras, à dossier,
armstoel, leunstoel. Ch- de choeur, z. STALLE. Chpercée of enkel ch-, nachtstoel m., stilletje n. (Chd'alfaires geheeten, als dat voorwerp tot gebruik
der voormalige fransche koningen diende.) Ch- it
porteurs, draagstoel. Ch- of chaire curule, ivoren
eerestoel voor de hoogste waardiqheidbekleeders in
't oude Rome. — Ch- coulante of enkel ch-, sjees
of chais f., ligt rijtuig met twee wielen (in die beteekenis verouderd en schier enkel overgebleven in
eh- de poste, postsjees) . — [ Arch.] Stoel m., sterk
getimmerte n., waarop een windmolen, een klokketorentje enz. rust. — Ch- de force, dwangstoel
(waarop men in Engeland de razende krankzinnigen bindt). — Ch- it accoucher, kraamstoel. -[Mar.] Ch- marine, scheepsstoel. — (Prov. pop.)
Etre entre deux ch-s (seller) le cul par terre, tasschen twee stoelen in de asch zitten.
Chaisière, f. Stoelverhuurster f. in de kerk
(liever loueuse de chaises).
Chaïtose, f. [Méd.] Verharding en verdikkingf.
der haren.
C-halaniide, f. [Mar.] Mastspoor n.
Chalan, m. [Mar.] Plat vaartuig n., soort van
ligter m. in de havens.
Chaland, m., -e, f. Kalant, klant m. en f.;
kooper m., koopster f. Cast un bon ch-, 't is een
goede klant; (fig. et falls.) 't is een vrolij ke ziel,
een vermaaklievend mensch. — [Riv.] Groot vracht
ip n. of praam f. op de rivieren. -- Het komt-sch
als adj. voor in Pain ch-, zekere broodsoort, die
voormaals met de pas genoemde vrachtschepen naar
Parijs werd gevoerd.
Chal anndeau, m. Praamschipper m.
ChalaiLdise, f. Kalandisie; néring f.; — ook
voor klanten: Ce marshand a perdu la plupart
de ses ch-s, deze koopman heeft de meeste zijner
klanten verloren. (In beide beteekenissen gebruikt
men tegenwoordig liever pratique.)
Chalasie, f. Verslapping f. der zachte deelera,
inz. van de vézelen van 't hoornvlies.
C'halastique, adj. Verslappend, slap makend,
ontspannend. — Ook als subst. m.: een verslappenul
of ontspannend middel n.
Chalase, Chalaze of Chalazée, f. [Méd.]

Hagelkorrel f., een klein rond gezwel aan het
ooglid. — [H_. n.] Les ch-s dun oeuf, de hanetreé
in 't ei. — [Bot.] Binnenste navel in. of kern f.
van sommige zaadkorrels. — [ Minér.] Een edel
als diamant, naar eens hagelkorrel-gestn,hard
geljkende. -- Chalaze, e, adj. [Bot.] Met een'
binnensten navel voorzien.
t Chaleauthe, m. (pr. ch= k) [Chim.] Zwavelzuur koper n.
Chalcas, in. [Bot.] Soort van citroenboom m.
Chaleétloidie, m.,

adj. (pr. eh -k ), z.
- ,

(vlg alcéaioineux, -ease,
CALCLI)OIN.C, CALCLDON[EUX.

Chalcide, m. (pr. ch=k) Slangenhagedis f.
Chaleidiq ue, m. (pr. ch =li) [Antiq.] Pronk-

zaal, feestzaal f.

('haleis, m. [H. n.] Vliesvleugelig insect n.
Chaleite, m. (pr. ch =k) [Miner.] Zwavelzuur

koper n.

Chalcogastre, adj. (yr. ch=k) [H. n.] Met
koper- of bronskleurigen buik (van insecten) .
Chalcographe, m. (pr. ch.—k) (rig. koper
Plaatsnijder, g r a v e u r m. — Ook als-schrijve)
adj.: Un graveur ch-, een koperen- plaatsn jder.
('halcographie, f.(pr. ch =k)Plaatsnrlkunst,
graveerkunst f. — La eh- apostolique, de puuse-
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blaasp(jj onderzoeken. — [iMus.] Schalmei, herderspgp, herdersfluit, veldpijp, veldguit f. : Danser
an son des ch-x, op 't geluid der schalmeijen, der
landelijke muzijk dansen.
Chalmner, v. a. (fain.) heet een rietje drinken,
door een rietpijpje opzuigen.
Chaloisnet, ►n. Mondstuk n. eerier pijp.
Chalut of Chalets, in. [Pêche] Zaknet, sleep-

lijke drukkerf f. -- Chalco raphique, adj.
De plaatsnijkunst betre/lende.
'haleolithe, nl. (pr. ch=k) [Minér.] Chalkoliet m., uianium-spaath, geoxydeerd uranium n.
Chaleoptére, adj. (pr. ch=k) [Fl. n.] Met
koper- of bronskleurige vleugelen.
(haleopy e, adj. (pr. cli=k) [11. n.] Met

bronskleurig achterlijf.

('haleopyrite, m. (pr. ch=k) [Mindi.] Jilet
koper r;enienrjde py-1 let m., koperkies n.
('haleosinie, f. (pr. ch =k) [Minér.] Gezwaveld

net n.

('haluter, v. a. Een za/snel voortslepen.
Chaly, in. [Coin.] Stof f. vara geitenhaar.
Chalybé, e, adj. [Chico.] Met staal be.zwanrerd
Chalybéiforme, adj. [Bot.] Naar een' koper -

(koper n.

('hahlaïque, adj. (pr. ch=k) Chaldeeuwsch.
La 1angue ch-, de chaldeeuwsche taal. -- Chal€léen, nne, adj. Clialdeeuwsch, wat Chaldea of

draad gelijltiende.

Chaui acte, f. [Mit.] liet teeleen met de trompet
of de trommel (of de witte vanen) , dat eerie belér:-ende stad wil onder'h,andelen, de ovei'ga.a finarsch in.,
C h a in a d e f. ; — ook het gets ominel of trompetgeschal, waarmede een kwakzalver de -menigte tot
zich poort te lokken. — (lig.) I1 entendait son

zijne inwoners betreft. — Ook als subst.: Chaldeër
m., chaldésche f.; weleerz. v. a. ns'TrOLOGUE , DEVIN.
Chale, in. [Sal.] houtstapel nl.

Chine, m. C'i rote omslagdoek, s h a w l m.
Chalef, m. [Bot.] Dwergwil m.
('haléutie, f. [Mus.] Schalmei, rietfluit, her-

estonnac l,attre la eh-, hij voelde, dat zijne maag

jeukte.
de-rs»iip, herdersluit f.
('har giller, v. it. of l e chanaiailler, v. pr.
Chalet, m. Koashut, vetweiders-woning f. in
Vechten, j;lukhoren, links en rents of in 't honderd
de Zwitscrsche rolpen.
t'haleur, f. WVarmtc, hitte f. : La eh- du soleil, slaan; — (fig.) niet groot getier twisten. — [Mil.]
du feu, de l'été, de warmte der zon, des vuurs, 11llcande-r door kleine schermutselingen plagen, geen des zomers. Durant les grandes ch-s, gedurende rust laten. — Ch- des dents, z. v. a. BAFRER.
('haniialllis, in. (lam.) Verward, luidruchtig
de grootste hitte, in de warmste zomerdagen. Ch(Ie la tiévre, koortshitte. Ch- animale, vitale, dier- gevecht n., klappartij ; luidruchtige twistpartij f.
Chalnan, in. Soort van priester, toovenaar en
ljke warmte, levenswarmte. Ch- actuelle, virtuelle,
werkelijke warmte, warmtekracht I. — (Jig.) tIe- Geneesheer in. bij de Kana-tsjadalen. — (vhanianisvigheid f., geweld ii. der driften of hartstogten, zate, ni. Stelsel n. der c h a iii a n e n.
('hamYmarier, m. Voormalige titel van een' eer
vuur n., vurigheid, drift f. (jeer in.: Dans la ehdomheer der kerk van Lyon..
-sten
du combat, de la dispute, in de hevigheid van den
Cliatuarras, in. [Bot.] Waterlook n., wastrijd, van den twist. La eh- cle la jeunesse, de
Ie,4-/laniande
'
in.
drift, het vuur der jeugd. Défendre dn. avec ch-,
ieniand rot ijver verdedigen. Ecrire, parler avec
ch-, n iet vuur, niet gloed schrijven, spreken. Il a
anstele plein de ch-, hij heeft een' zeer levendigen, bezielden stijl. Mettre trop de eh- dans ses
procédés, al te driftig, te overijld te werk gaan.
Lorsque les ch-s, les plus grandes ch-s (rune per-

,

sonne soft passées, als de driften, de sterkste harts-

tornten bi iemand voor=bij zijn, wanneer de jaren
zijne driften hebben bekoeld. — (fam.) Ch-defoie,
overloop m. van (;al, voorbijgaande dri ftop well ing f.
— Teeldei ft van (le se(fjes (ter deepen, togtiaheid,
loopschheid, ridsi,q'aeid, bronstigheid, kro/zie/te f.
,

Cette jurent, vette chatte est en eh-, die merrie
is togtig, die kat is krolsch. Laissez passer la ehde cette chienne, laat de loopschheid van dat teefje

overgaan.

Chaleiireusement, adv. Met vuur , niet
, warmte. Peuter eh-, met drift, net vuur spreken.
Chaleureux, se, adj. heet, van hereten aard

(van Arie nschen sprekende, doch in dien zin weinig

eebruikt); — vol vuur, gloed of leven. Paroles
t,h-euses, driftige, bezielde woorden. — fl était un
(les plus eh- propaateurs de 1'évangile, hij was

een (ier warmste of vurigste voortplanters van 't
evanpelie.
Chalibé, e, adj., z. CHA YBE.
Chalinets, m. pl.. z. CHALV.
t'haiiiigue, I. (i\1ar.] Platboomd vaartuigje n.

op rte kust van Coroinandel.

(lialit, nl. Ledekant f. en n. ; bedstede f. (Pots
de lit).
-( ('halter of t'hallir, v. a., z. v. a. ECOBCLR.
Chapala, m. [H. n.] Ongeschubde viseb ni.

der rivieren van Peru.
ij ('baluier, V. n. Op de muziek der sch.alrnei
dai?sen.
t (baloir, v. n. irisp. (alleen voorkomende in:)
I1 lie ►n'en chant, pen rn'en chant, 't kan iicj niet
cc/ic/en, 't raakt mij ur/et, ik geef er niet ow.
Chalon, m. rt fiche] Groat treknetn. —[Corn.]

.Soort van wollen voeriai,gstaf f.

Chaloupe, f. [Mu.] Sloep, scheepsboot, Parkas I.
Descendre Ia ch- en nier, Mettre ia eh- << la nier,
(le sloep uitbrengen, de boot in zee laten. Ch- douiWle, chroote boot niet een dubbel dek. Ch- canon-

nière, kanonneerboot.

t'haloupier, m. [Mar.] Barkasroefjer, sloep -

rcefjei' nl.

('halo«reux, adj., z. CHALEL'IIEUX.

Chaluiiteaa, m. Stroohalna ►n., rietje, riet
[Tech.] Blaaspijp f. : Essayer, Examiner-jnpef.—
on m ► néral au eh-, eene delfstof met of voor de

'hatnarré, C' adj. Met passement bezet of
omzoomd : Habit ch-. — (fig.) Un grand seigneur tout eh- d'orgueil, een groot heer vol hoog
Un style ch-, een wonderlijke stijl.
-moed.
Chaunari•er, V. a. liet galons of passement

beleggen, omzetten of oinzoomen; — nu doorgaans

genoinen in den zin van : smakeloos opschikken,

mal toetakelen. -- (fig. et ferm.) Ch- dn. de ridicules, ientand bespottelijk maken. Ch- un discours,
eene redevoering met figuren overladen. — SE CHA:alAt REB, C. pi'. zich zonderling, smakeloos kleeden

,

of opschikken ; — zijne réde met rédekunstige figuren overladen.
('haniarriire, f. Om.zetsel, omboordsel n. met
ssement of galons; — nu meestal, indenzin van
tte opschik rn., smakelooze kleeding f. — (fig.) Cht'antitl► eses, overlading f. met tegenstellingen.
C'hambellage, m. [Eéod.] Gift f. in geld,
die zekere vassalen aan hunne heeren noesten geven, als zij den eed van getrouwheid deden. —
Verplir,gte gift aan den eersten deurwaarder der re1itnliaar2er, gloor he,ia, die daar den eed afleiden.
Chambellan, at Kamerheer, kamerling m.
Chanibellanie, f. Kamerheerschap n., waar
kamerheer.
-dil;hef.van
Climnbellenage, in. [Eéod.], z. V. a. CHAm-

g
,

f

BELLAGE.

Chauiberlaan,

m. Weleer z. v. a. CHAMBEL-

L_ N; -- ook voor CIIAMPRELAN.

Chambertin , ni. [Corn.] Goede soort van
bourgogne -whin na. (naar den beroemden wijnhen'el van dien naam. in Cdle d Or). — ('haunbolle, in. Andere soort van bourrjorine-2Uriln.
t hanibouriu, m. [Mini/i'.] Valsche kr-istalsteen m., kristalglas n. =- [Corn.] Soort van zeer
gemeen groen glas n.
Chanibra e, in. [Mar.] Betimmering f. om den
voet van den boegspriet.
Clik ,dnbralele, ni. [Arehit..] Lijstwerk n. om
(leuren, vensters, schoorsteenmantels. Ch-s et tai►lettes de cheininées, beeldhouwwerk en mantels
der sch,00rsteenen.

Clganihre, f., Kanter f., vertrek n. Ch- á coucher, -'► mangei', slaallp-, eetkamper; Ch- a feu,

stookvertrek, kamer, waarin men stoken kant:
Ch- de parade, pronkhamer; Ch- garnie, meuPlée, gesto, fr^erde, gemeubeleerde kamer ; Ch- h
=.icove, hamer met eerie alkoof (slaapkabinet) . Valet, 1 gimme de eh-, kamerdienaar ire., harrier ju f-

f/cr, komen/er f.; Robe de cl ► ., kamerkleed n., slaap
in.; Meubles de Ch-, kainerhuisraad n., ka--rok
rnermeubelen n. pl.; Pot de eh-, kamer- of water,

-
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grot m. Servir à la ch-, in de kamer dienen, ka
doen. bites lui de faire ma eh-, zeg-merdinst
hem, dat hij mijne homer opruiane 0/in orde brenge.
Garder in ch-. de kamer houden, niet kunnen of
mogen uitgaan. Travailler en ch-, binnenshuis
werken (van een' werkman, diegeen winkel houdt).
Mettre une filie en ch-, een meisje hameren. (fig.
et fam .) Mettre, Tenir qn. en ch-, iemand tot
spelen dwingen om hem bedriegelijk zijn geld af te
winnen. (Prot.) Avoir des ch-s vides of des ch-s
a louer dans sa tète, kamers in zijn huis te huur
hebben ; niet wel bij zinnen of bil 't hoofd zin. —
CHARBRE, f . Koningskainer, vorstenkarper : Les
pages, Les huissiers de la eh-, de koninklijke edel
deurwachters. Avoir les entrées de la ch-,-knape,
toegang tot 's vorstenkamer hebben. — Ook: de
officieren der koninklijke kamer: La eh- est entrée, de kamerheeren zijn binnengegaan. — Weleer
ook: koninklijke schatkamer; te Rome: pauselijke
schatkamer. — C HAMBRE f. Kamer, wetgevende
vergadering f.; kamergerigt n. : Les états généraux
ètaient partagés en trois ch-s, la eh- du clergé,
la eh- de la noblesse et la eh- du tiers-état, de
algemeene staten waren in drie kamers verdeeld:
de kamer der geestelijkheid, de kamers des adels
en de kamer van den derden stand. La charte ne
reconnait que deux ch-s, de grondwet erkent
slechts twee kamers. Les ch-s, de eerste en de
tweede kamer. Convoquer, Dissoudre les ch-s, de
kamers bjeenroepen, ontbinden. Siéger is la ch-,
zitting in de kamer hebben. Cli- haute of des Lords,
hoogerhuis, huis der Lords ; Ch- basse of des communes, lagerhuis, huis der gemeenten (in Enge
Ch- des pairs, kamer der pairs; Ch- des-land).
députés, kamer der afgevaardigden (in Frankrijk).
Ch- apostolique, apostolische kamer, pauselijke
rentekamer. Ch- ardente, eig . heels, gloeijende ka
naam-mer:halsgit,bodvemgritn.,
van twee voormalige regtbanken, waarvan de eene
misdaden
over
andere
de
ketter,
van
zaken
over
van vergiftiging vonnis sprak, en wier vergaderzaal geheel met zwart behangen en alleen door toortsen verlicht was. Ch- noire, zwarte kamer, boetvertrek n. (in kloosters). Ch- des comptes, reken
Ch- de commerce, dassurance, kamer van-kamer.
koophandel, van verzékering (assurantie). — Chdes avoués, prokureurskainer. — [Mar.] Onder
scheepskamertje n., hut f.; Grande ch-,-kajuitf.,
kajuit; Ch- du capitaine, kapiteins-hut ; Ch- des
z,ilhut f. (bergplaats f. der
zeilkamer,
voiles,
zeilen). Chambre de conseil, boven-kajuit. -[Véner.] Plaats f., waar 't hert over dag rust ; —
soort van val f., die men den wolven en vossen
zet. — [Tech.] Opening f. in den glasoven, muur: — groef f. in 't vensterlood, waarin de
ruiten gezet worden ; — kamspleet f., tusschen
welke bij 't weven twee draden heengaan ; — holte f. in een zadel of gareel, door 't uithalen van
eenig vulsel veroorzaakt, ten einde een beleedigd
deel niet te drukken ; — kamer of ledige ruimte f. in
een gegoten voorwerp, als de stof niet overal gel'{ k
gevloeid heeft; — Ch- d'un mortier, d'un obusier,
kamer van een' mortier, van een houwitser, ge
ziel, waarin men het kruid doet.; — Ch--deltr
of Fourneau dune mine, mijnkamer, mijnfornuis n. (waarin de lading ter ontploffing wordt
gedaan) ; --- Ch- d'eeluse, sluiskamer, ruimte
tusschen twee sluisdeuren ; — Ch- de portes, deur
dat gedeelte eener sluis, waarin de deuren-kanser,
zich bewegen. — [Anat.] Ch-s de l'oeil, oogkamers; Ch- antérieure, postérieure, voorste, ach terste kamer. — [Opt.] Ch- claire, heldere kamer,
waa rbij de voorwerpen niet door de zon beschenen behoeven te worden; Cli- noire of Bolte d'optique, kijkkast f., in welke de buitenzijnde voor
middel van glazen juist terugge--werpndo
kaatst worden; Ch- obscure, donkere kamer, een
door Porta uitgevonden spiegelkastje, door welks
voorste, (Oct een lensvormig glas voorziene opening de daarvoor liggende voorwerpen, mits door
de zon beschenen, in 't klein afgebeeld en zoo gemakkelijk nageteekend kunnen worden. — [Chico.]
Ch- de plonlh, boden kamer (in welke het zwavelzuu( wordt bereid). — [Chem. de ferj Ch- de
vapour, stoomka:rner, de ruimte tusschen den hovenwand des stoomketels en het bovenvlak des
waters.
i
Chambré, e, adj. (en part. passé van chamj

,
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i bror) In eene kamer opgesloten, gehamerd : Hom -

nie cb-, Femme eh- e. [Fond.] Van kamers of ledige ruimten voorzien : Canon ch-. kwalijk gegoten kanon.
Chambrée, f. Getal soldaten, die in eenzelfde
vertrek wonen; getal werklieden, die in eene zel fde
kaaier slapen. — [Théht.] Bonne, faiblech-, eene
goede, slappe opkomst f. van toeschouwers; ruime
of geringe ontvangst f. [Tech.] Ch- d'une car ére,
schichten of aders f. pl. eeiaer steengroeve.
Chaanllbrelage, m. [Féod.J, z. v. a. GtnAivBELLAGE.

B'hainbrelan, m. Werkman m., die binnens
huis werkt (geen winkel houdt); beunhaas m.; —
huurder m., die in een huis slechts ééne kamer in
gebruik heeft. (In beide beteekenissen pop. en weini.g in gebruik.
Chantbrer, V. a. In dezelfde kamer huizen.
(In dien zin verouderd) . — [Véner.] Des daags
rust houden (van 't hert gebéziqd) — CHA;mMBIIER,
V. a. Kamren : Ch- qn., iemand opsluiten en tot
spelen dwingen, om hein zijn geld af te winnen;—
(fain.) iemand ter zijde nemen, om hem onder
vier oogcm te spreken. — [Man.] Ch- une sells,
ledige ruimten sn een zadel maken, door er het
vulsel uit te halen ter plaatse, waar het paard er
door gedrukt wordt.
Chamnbrerie, f. [Hilt. rel.] Schatmeester
beheerder m. van degoederen eens kloosters.-schapn.;
Chaanbrette, f. (verklw. van chambre) (fam.)
Kamertje n.
Chainbrenle, f. [Bot.] IHennipnetel m.
tChambrie, f. [Agric.] Hennep (chanvre). m.
Chambrier, m. Kloosterverzorger rn.; i,nmaeer der inkomsten van eene abdij. Grand eh. —
(weleer) opziener van des konings kamer.
Ch&ibrière , f. Dienstyneisje bij burgerlie-

den. — [Man.] Dresseerzweep; groote zweep,
vierpaardenzweep f. [Tech.] Soort van houten
kandelaar m. der wagenmakers en andere werklicden ; — spinrokkenband m.; — kolenijzer, stookij zer n. (der smeden); — gaffelsteun m. aan eene
ar, ijzeren houvast (bij mastenmakers). — [Mar.]
Strop m. aan de voorste hoofdtouwen.
Chambrillon , f. (pop.). Jong dienstmeisje,
loopmeisje n.
Chasse, f. [H. n.] . z. v. a. CAME.

Chaujean, m. [11. n.] Kameel, kemel in. Chd'Arabie of iz deux bosses, z. DEOMAD_ ARE. Chfeinelle of Femelle du ch-, z. v. a. CI AMELLE. —

(Prov.) liejeter le moucheron et avaler le ch-, de
snug uitwerpen en den kemel doorzwelgen : kleine
fouten vermijden en groote begaan. — Kernelshaar n. — [Mar.] Scheepskameel, scheepsligter in.
(in 1691 door den Nederlander Afeeuwes Melndertz. Bakker uitgevonden). — [Blas.] 11 porte
d'azur au eh- dor, hij voert een' gouden kameel in
een blaauw veld — [H. n.] Cli- leopard, kameel
Ch- marin, een der namen-pardelm.,gif
van den pelikaan.
Charécédris, f- (pr. ka -mé-cé-Brice) [Bot.]
Vrouwelijke averuit f.
Channéeérase, m. (pr. ch =k) [Bot.] Soort
van dwerg-kersenboom m.
Cliameeisse, m. (pr. ch = k) [Bot.] Soort
van klimop n.
Charédaphne, m. (pr. eh= k) [Bot.] Laurierbooin m van i4lexandrie.
Clhannédaphnoïde, ni. (pr. ch = k) [Bot.]
Soort van laurierboom op Candia.
Chamedryfolié, e, adj. (pr. ch = k) IYIet
bladeredi als die van 't gamanderkruid.
('lianiédrys, m. (pr. ka -mé-drice) [Bot.] Een
der namen van 't gamanderkruid; slaapkruid n
veldcipres f.
Chamédryte , in. (pr. ch = k) [Pharm.]
Wijn m., waarin men gamanderkruid liet trekken.
Chamélédon, m. (pr. ch = k) [Bot.] , z. V. a.
AZALEE.

Chauielée, f. [Bot.] Yfj fvingerkruid n., kei
leihals m.; laurierkruid n.
Cha^néléon, M. (pr. ch = k),

Z. CAMELEON.

Chamelier, m. Kemelhoeder, kemeldrijver in.
C-hamelin, f. (pr. eh=k) [Agric.] Zeer kleine

vlassoort f.

Chanielle, f. [H. n.] Wijfjes - kameel m., ka-

meelkoe f.

Chamelon, m. [H. n.]

Het jong des ka ~.
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CHAMLPTIS

--

Cllailléptis, m. (pr. ch = k) Naar muskus
riekend slagkruid (ive musquée).
Cilanieri. , m. [Corn.] Derde soort van rooden
champagne -wijn.
Cllalnesycae, m. (pr. ch = k) [Bot.] Kleine
woltsomelk, duwelsmelk f.
Cllainillarde, f. (woord van Voltaire) Ver
tegen de protestanten in 1701 (naar-volgi.nsedct
Ch a m i l 1 ar t, minister van Lodewijk XIV).
Chanute, f. [11. n.] Versteende reuzenschelp f.
Chaniitis, i n. [Bot.] it_Tarlellaansche harsboom m.
-

1::iigluiaras, m., z. CHA ARRAS.

Chamois, m. [H. n.] Goms, klipgeit, berggeit,

kamoes, kamui^s f.; — gemzenhuid f.; gemsied.er,

zeemleder, kamuis- of kamoesleder, zeen n. — Ook
als adj.: Couleur eh-, ge1nskleurig, naar de isabelkleur zweemende, bleekgeel.
Chau2oisé, e, adj, (en part. passé
passé van cliahuid f.
moiser) : Peau ch-e, tot zeemleder
('llarnoiser, v. a. [Tech.] Tot zeemleder bereiden, kamuis- of kamoesleder looijen. --- SE CHA.íR OISEn, V. pr. Tot zeemleder gelooid worden.
Chautoiserie, f. Zeelntouwerzi, zeemloo jerij f.;
zeenr-lederlaandel ni.

t'llanloiseur, m. Zeemtouwer, zeemleèrbereider m.
Cllaniotte , f. [Tech.] Tot poeder gebragte

massa, bereid uit de aarden potten, waarin ' 1 I3orselein gebakken is, en van welke men c h a m o ts te en e n vormt en brandt, die, met leerra vermetseld,, den sterksten hittegraad uithouden.
Cíllanip, m. Veld, bouwveld n., akker m., ak-

kerveld, land n. Labourer, Cultiver, Fumer, Semei, Moissonner un cl?-, een' akker beploegen, bebouwen, bemesten, bezaaien, maaigen. Ch- riverain, land aan den oever gelegen
CHAMPS , m.
p 1. Allerlei soort van landerijen, zoowel bouwland, als weiland, boschland, heideveld enz., alles
zamen genomen: veld, land, platteland. buiten n.,
landouw f.: Menen les v acties, les brebis aux eh-,
de koeijen, schapen naar 't veld, naar de weide
drijven; Seromener dans les eh-, op liet land of
buiten wandel
en; La vie des eh-, het landleven;
Maison des eh-, buitenhuis, veld- of landhuis, hofstede. Derneurer aux ah-, op 't land wonen; Passer l'été aux ch-, den zomer buiten doorbrengen;
Se sauver à travers les eh- of à travers ch-, dwars
over 't veld de vlugt nemen; (fig.) de beantwoording
eerier vraag ontduiken of ontwijken, liet over een'
anderen boeg wenden. Courir les eh-, buiten de stad
hier en daar omzwerven, op 't land ronddolen, rond
molentjes loopen, niet bij zinnen-wandel;(fig.)mt
zijn, gek zijn; dwaasheden begaan. Mettre qn. aux
ch-, (fig.) iemand verontrusten, kwellen. —Le vainqueur dans les eh- de Pharsale, de overwinnaar
in de velden, de vlakten van Pharsalia. — (fig. et
poét.) Les vastes eh- de Fair of des airs, les ehde 1'éther, de lucht; Les eh- de Neptune, d'Amphitrite, de zee., Les eh-,de liars, deBellone, het
slagveld. Ch- Elysées, EF liens of Elvséens, de
Elysische velden, 't verblijf der zaliigen, de hemel
der Ouden. — (Prov.) Avoir la clef des eh-, hun
gaan, waar men wil, vrijheid hebben on? uit-ne
te gaan. Donner la clef des eh-, in vrijheid stellen.
Prendre la clef des ch-, uitgaan, vlugten, het hazepad kiezen. Un rien Ie niet aux ch-, it se niet
aux ch- pour la moindre chose, eene beuzeling
maakt hem boos of ongerust, hij vliegt op, verontrust zich over eene kleinigheid. Avoir un oeil aux
eh- et l'autre it la ville, op alles het oog houden,
alles wel gadeslaan. — CHAMP, (fig.) veld n., baan,
loopbaan; gelegenheid. kans, stof f., onderwerp n.:
On lui a donne (ouvert) un vaste eh- pour acquerir de la gloire, men heeft heng een ruim veld,
eene breede baan geopend (eene schoone gelégenheid gegéven) om roem te verwerven. Voilà un
beau eh- pour l'histoire, la poésie, ziedaar een
schoon veld, eene schoone stof, een schoon onderweep voor de geschiedenis, voor de potzij. Le ehdes sciences et des arts, het gebied, de baan der
wetenschappen en kunsten. Avoir le Ch- libre,
vrijheid hebben om iets te doen, vrij veld hebben.
Donner un ah- libre á son imaginat;on, à sa colére, zijne verbeelding, zijre gramschap den teugel
viercn, haar een vrijen loop laten. — [iYlil.] Chde manoeuvre, exerceer-veld, exerceer-plein. Ch- de
bataille, slagveld. Le ch- de bataille lui est de. —

nmeuré, I1 est derneuré maitre du eh- de bataille,

CHAMPAN

hij is meester van 't slagveld gebleven; (fig.) hij
heeft zijne tegenpartij uit liet veld geslagen, heeft
de overhand behouden in den woordenstrijd, den
twist. 11 a Bien gris, Bien choisi son eh- de ba taille, hij heeft zijn slagveld wel gekozen; (fig.) hij
heeft de middelen om te slagen wel beraamd, heeft
van tijd en plaats goed partij getrokken. Je l'ai
laissé maitre du ch- de ligtaille, Je lui ai laissé
le eh- libre, ik heb heen meester van 't slagveld
gelaten; (fig.) ik heb opgehouden mij tegen hem te
verzetten, ik heb den twist, den woordenstrijd opgegéven. Battre aux ch-s, den veldmarseh slaan,
de trommel roeren ons den op- of aftogt aan te
kondigen. Ch- clos, strijdperk, kampplaats f. Se
battre en eh- clos, zijne zaak door een afzonderlijk
gevecht in het strijdperk verdedigen. --- Prendre
du ch-, ruimte tot den aanloop nemen, zich tot op
zékeren afstand van zijne partij terugtrekken, om
te krachtiger op hem aan te vallen; — achterwaarts
gaan, om een grooten spronq te doen. Donner du
eh- à une échelle, eene ladder verder onderuit,
in schuiner rigting stellen. — [Opt.] Le ch-, dune
lunette, het veld, gezigtsveld van een' verrekijker,
de ruimte, die enen daarmede in eens overziet. —
[Peint., Gray.] Le eh- dun tableau, dune méc wille, dune tapisserie, het veld van eenc schilderij,

van een' gedenkpenning, van een tapijtwerk, de niet
met figuren bezette grond, waarop men schildert,
teekent, graveert enz. — [Bias.] Ses mies sont
un lion dor en eh- d'azur, hij voert een' gouden
leeuw op een azuur veld in zijn wapen. —[Tech.]
Middengedeelte n. van eenera kam met twee rijera
tanden; — grond m., waarop de sieraden bij goud
zilverwerk worden aangebragt; ruimte f., die-en

rondom Bene lijst overblijft. — [Artill.] Ch- de

feu, ruimte, die een geschoten kogel doorloopt of
doorloopen kan. -- [Hort.] Ch- de Mars, Marsveld, veld van Mars, oefenplaats der krijgslieden
in 't oude . onme; — ook in vele nieuwere steden
de plaats, die lot krijgsoefeningen en volksfeesten
bestemd is. Ch- de mars, de mai, maartveld, mei
zekere vergaderingen, die de voornaamsten-veld,
der fransche natie onder de koningen van 't eerste
ras in Maart of Mei hielden, om de staatszaken te
régelen. Ch- de mai, meiveld, eene door Napoleon I. in 't Marsveld bijeengeroepen vergadering
gedurende de Honderd-dagen. Ch- d'asile, toevlugtsveld, naam door fransche uitgewékenen gegéven
aan eene kolonie, die zij na de tweede restauratie
in Texas zochten te stichten. -- Ch- du repos, kerkhof n., dooclenakker M. - TJE CHAMP , loc. adv.
Waterpas, parallel of evenwijdig aan den horizon
of gezigtseinder: l%'tettre une solive de champ, een'
balk waterpas plaatsen (alleen bij timmerlieden in
die beteekenis in gebruik). Mettre, Poser de chdes pierces, des solives, sternen, balken op hun'
smalsten kant plaatsen. — [Mécan.] Rorie de ch-,
kroonrad n. (in een uurwerk), waterpas liggend
rad, welks tanden te lood staan. — à CHAMP, loc.
adv. [Agric.] Seiner à ch-, à plein ch-, nit de
hond, al strooijende over 't veld zaaijeu (niet in
kuilen of voren). — Funnier a ch-, mest over de
gansche oppervlakte van een stuk gronds uitspreiden. - SUR -LE-CHAMP , loc. ade., z. dat 'woord. —
à TOUT BOUT DE Cli-, (loc. adv. et fain.) Telkens,
gedurig. Il retombe dans la rnème haute a. tout
bout cle ch-, lijf vervalt telkensweder in dezelfde fout.
C11a112pae, C11a112paca , C11ainpacail,

Chaompi, Champé, in. [Bot.] Soort van indische jlesschenboom in. piet schoone bloemen (ook
michélie geheeten).
Chanipade, Champada, ni. [Bot.] Kas tanje-mel4enboom m. can !bialakka.
Charnlpagile of Vin de Champagne, n1.

Champagne, champagne-wijn n1., eene bekende wijn
uit de voormalige fransche provincie Chcrm--sort
pagne (La Champagne). — (Prov. et lam.) Etre
du régirnent de Ch-, met de orde spotten. Begarder en Picardie pour voir si la Ch- birdie, zeer
scheel zien. — CHAMPAGNE , f. [Teint.] IJzeren
ring m. met een net, dien men in de pastel- of
weedle- kuip hangt, opdat cie stoffen den bodem niet

zouden roleen. — [Blus.] Beneden derde<leel n. van
het schild (ook plainae geheeten). — [1llar.] of
('hampan, m. Sjampan f., chinésche boot of
bark, kleiner dan erne jonk.
C11aozipa n, m. [.li éod.] , z. v. a. C1IAMMPART. ---

[Mar.] , z. onder CHAMPAGNE.

CIJANCI.

--

CIIANPANISER

Champaniser, V. a. [Tech.] In champagne
veranderen, eenen wijn het voorkomen van champagne-io iz geven.
Chas spart, rei. [Féod.] Regt der liceren om
Bene zekere hoeveelheid schoven van de hun cijnsbare akkers te he,/en, korentiende-refit n., koren
('haiiipartat;e, nl. Tweede koren -tiendf.—
helft der eerste bedragende).-tiend(gmlk
-- Chauupartel, le, adj. Aan de korentiende
onderworpen. — Chanapai-ter Cl► .--tsnl^artir, V. u. De korentiende liesyen. -- Chaunharteresse, f. Korentiende-schuur f. -- Chainparteiar, m. Korentiende-heffe m.
Chaawwpaay, M. (I'éod.] iVeideregt n. — Chainpayer, v. a. liet weideregt' uitoe fenen.
Clia inpé, in., z. CH AMP AG. — C-ll:alHpé, e,
adj. [Bias.] In een veld van deze of gene kleur :
I1. porte uxl chateau dor eh- ale gueules, ho voert

een gouden kasteel in een rood (keel) veld.
Cha inpeaae, ni. [Cunt.] Ilakregt n. in een
schaarboreii. -- liegt van- son mi je gemeenten am
hun vee opp zekere gronden te laten grazen.
Chanipeans, in. [Anc. législ.] hoog gelegen
weiland n. — .els adj. weleer z. v. a. in de open
lucht groe-,jend. — -j- Chanapeaux, M. pl. Weiden f pl., weilanden n. p1.
Cha^npeleuse , f. [H. n.] Volksnaam der
groote rupsen f. pl.

Chant penois, e, adj. et subst. In Champagne
geboren, tot Champagne of zijne inwoners behoorende. — (Pi'ov.) Quatre-vingt-dlx-neuf moutons at
uil Ch- font cent l}etes, negen en negentig schapen
en een Chaunpagner maken honderd stuks vee.
Chainper, ('hanipeser, V. a. [Sal.] 1let
hout op d1 en rooster weipen.
Chaeill)esé, e, adj. [Bias.], z. v. a. CHAMPS.
-

,

4 lia :nl;ener, V. a., z. GHAMPEti.
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ook emailleersel in te hechten; -- inbuigen (bij

goudsmeden).

(!liaanpliire, f. [Hort.] Beschadiging f, der
planten en inz van dcn wijnstok door eerie lipte
vorst. — [Tech.] Opening onder een vat of bak,
om er den inhoud te doen uitloopen.
Chainpouler of Clamponnier, m. [Man.]

IIooggekoot paard n.
f'liamiioer, v. rn. [Anc. coat.] De velden
na volbra{ jten oogst af weien.
Chanipri c-he of Chainp-riche, f. [flort.]
Soort van peer f.
Chance, f. Soort van dobbelspel, waarbij mende ooggin opgeeft, die de partij werpen moet om te
winnen; — het opgegéven getal oogen. -- Amener
sa eh-, het opgegéven getal oogen werpen. Li crer
ch-, iemand zijne te werpen oogen opgeven. (fig.)
Livre eh- à qn., iemand tot een' redetwist uitdagen. — (fig.) Geluk, speelgeluk, fortuin; geval n.,
Pans f. : I1 est en ch-, la eh- est pour lui, 't geluk is hen met, )zij wint al wat lij ziet; Cela ma
porté ch-, dat heeft nar,) fortuin aangebragt. La
eh- a tourné, 't geluk heeft zich gekeerd. Courir les ch-s d'un sort incertain, zich aan cie kan
wisselvalligheden van een onzeker lot bloot -sen,d
Avoir ch- de succès, kans van wel te sla -steln.
hebben. Caleuler les ch-s, de kansen of ?no--gen
[gke gevallen berékenen. Vous avez beaucoup de
ch-s contre voos, gij hebt veel kansen, veel waar
tegen u. Se mettre à couvert de-schijnlked
toute ch-, zich tegen ieder mogelijk geval wagenen. (Prov.) Ch- vaat mieux que Mien jouen,
door een' kruiwagen Point nies verder dan door
bekwaamheid. 11 nest eh- qui ine retourne, Il
n'y ach- qui ne rechange, geen geluk is besten (lig van duur, het geluk is wisselvallig. — Conter sa cl , zijn wedervaren, zijne toederwaardigheden, zijne avonturen vertellen. — [Tech.]
./lansen pot. waarin de spelden wit gekookt worden.
Chance` nix, in. p1. Spijlen f. p1. van een
afsluitend he,^. — CHANCEAU, in. De door hekwerk afgesloten plaats, waar de lko.ni:niklijke brieven en besluiten onder de eerste frunsche koningen verzegeld werden (van daar chancelier, chan-

-

Champetre, adj. Landelijk, wat tot het veld,
het platte-land behoort : Travaux ch-s, veldarbeid in. Vie ch-, landleven n. Maison, Séjour ch-,
landelijk huis, verblijf n. Testen eh- land-lel Ake

maaltijd. (sarde cli-, veldwachter, dorpsdiender m.
— [Vvyth.] Dieux, Divinités ch-s, veldgode n m.Pl.,
veldgodheden f. pl. — [Bot.] Plante ch-, veldplant f., in 't wild groejendeplant. [H. n.J Grillon ch-, veldkrekel n1.
Chanipeur, in. [Sal.] Stoker m.
Chanipl'rain, m., z. CHRIS 'RAIti.

Claainpi, in. V ensterraampapier n. -- Z. ook

CHAMPAC.

Champignon, n1. [Bot.] "Paddestoel m., kam

duivelsbrood, paddebrood n. Veld- of-pernoljt.,

aard-vwom:, lieerenzwai}s f. Des ch-s comestibles ot
lions a manger, eetbare paddestoelen. — Prov.) S'éEev er, Venir en une nuit comme un ch-, als een Paddestoel opschieten : snel zijn fortuin maken. Cela ne
viest pas comme an ch-, dat gaat zoo spoedig niet,
ecoar behoort tijd toe. Il croit comme an cli-, hij

cellerie).

Chancel, m., z. CAnCEL.

("haneelade of ('haneella`le, f. [Bist. de
Fr.] : `mire (Ie la ch-, orde van August-ijner-monniken in de 12óe eeuw, chancellade-orde. — ChaP-celadin, in. Lid dier orde.
Chancelagrue , f. [Bot.] Klein duizendgul
-

n., erne peruviaansche plant.

-denkrui

Chaneelant, e, adj. Waggelend, wankelend,
struikelend, niet vast op de voeten : Votre soeuf
a une démarche eh-, uwe zuster heeft een' wan-

kelenden pang. -- (fig.) Onstandvastig, wankel,
wankelmoedig, weifelend, onvast, wankelbaar, besluiteloos : Un esprit cel -, een- besluiteloos manse/i;
groeit snep opp. — Neus of kop m. aan de brandende pit Une santé cb-, Bene wankelende gezondheid; Un
cener kaars of lamp. — [Need.] Vi,,ggezwel, sponzig trhne ch-, een waggelende, onvaste troon.
Chaneeler, v. n. IVaggelen, wankelen: 11
vleeschuitwas n. in wonden. -- Houten steun of
stander m. om hoeden, mutsen, paruiken op te zet chaucelle comme an homme ivre, hij waggelt als
(wegens het paddestoelvormig bovendeel zoo ge--ten een beschonken niensch. — (fig.) Besluiteloos, verannoemd). -- [H.ydraul,] Lage watersprong 7n., waar- derlijk, ongestadig zijn, weifelen : Il channcelle
van 't water onder 't vallen den vorm van een' dans ses réponses, hij weifelt, blijft zich niet ge
zijne antwoorden. Sa vertu cliancelle, hare-lijkn
paddestoel heeft; — soort van omgekeerde beker m.,
die 't water der spring fonte*"nen doet opborrelen. deugd dreigt te bezwijken. Sa mémoire chancelle,
— [H. n.] Blanc de ch-, z. dat woord. — Ch- zijn geheugen geraakt in de war.
Chaneeller, gin. Kanselier, zegelbewaarder m.
de mar, zee- kampernoelje; — Ch- ni ,trip, z. v. a.
— [port.] Soor t van per zik f.
ANEMONE DE, DIER.
CPhaneelière, f. Kanseliersvrouw f. — VoetCha nipi nonnièr e, f. [Hortic. Mistbed n.,
warmer m., soort van stoof, van binnen met bont
waarop mien paddestoelen teelt.
Champion, in. Kaanpvechter; kampioen; strij- bekleed. — [Hort.] soort van perzik; — Soortvan
der; — voorvechter, verdediger, held m. Ch- de tulp f.
(` haneella,de, f., z. CHANCELADE.
Ia foi, martelaar. (iron et fans) C'est an vailChaiieellennlent, in. GVaggeling, wankeling f.
lant ch-, 't is een eerste held, als 't op loopgin aan
Chaneellerie, f. Kansela rij f.
Molière)
Chamhionne, f. (woord van
-komt.—
Chaneeiix, erase, adj. (fain.) Gelukkig, forMoedige, dappere vrouw; — (iron.) vrouw van
tuinlijk : I1 y a des eens si ch-, que tout leur
twijfelachtige zeden, ligitekooi f.
:haiiil) ier, V. a. [inc. sear.] . De beide zijden réussit, er zijn zoo Jortuinljke neensehen, dat alles
van de zonnetent netgaten. — [Hort.] Les vibnes hen mede/oogt. (iron.) Cat homme cot Pica ch-, dien
lont c19ain.nplées, de w fnstokkenn hebben door de man loopt alles tegen. — Onzeker, wisselvallig:
Cet.te affaire est fort ch-euse, die zaak is zeer
vorst geleden.
Chdiiiip-serer, v. a. [Tech.] Eenemetaalplaat wisselvallig. — Het komt als subst. voor in 't spreekwoord:
Mieux vetut )uuev° contre un pipeux que
va.sthoudeii;te
doen
gin eren, om het cnvailleersct
eene op het staal geteekende J rjuur niet de gra- contre un ch-, een bedrieger is in 't spel minder
dan een gelukskind.
vreezen
ter
te
veerstift opwerken; -- het veld van een stuk
Chanel, M. [Hort.] Mist f., in welke zich heb
noodige diepte uitwerken om er een ander stuk of
-

,

3100CHANCI
zwamwit ontwikkeld heeft (vgl. BLANC DES G11 MPIGNONS. — [ Sal.] Doove kool f.
1- Chanci, e, adj. Beschimmeld.
Chaneigae, f. [H:. anc.] Oostfriesche taal f.
t Chaneir, v. n., en SE CFRNCIR, V. pr. Be-

schimmelen. — [.Dort.] IVit worden (van de wortels
der boomera, van een' mesthoop.
tfhanciss.zre,f.Jfesch ininelinq f., schimmel m.
Chancre, ni. (eig. kreeft) [Chir.] Kankergezwel, kreeftgezwel n. sjanker m., eene kankerachtige, om zich vretende, venérische zweer of gezwel.
Ch- aux jambes, wolf m. — [!Vléd.] Blaartjen., dat
bij heete koortsen vaak op de tong, de lippen, aan 't
verhemelte kont; — vuil n., dat zich aan de tanden hecht. — [Vétér. ] Ch- volant, pestzweer, pestbuil f. aan de tong der runderen. — [Agric.]
Brand m., ziekte, die de schors der booroen als
wegvreet. — [Fauc.] Soort van w Jnsteen, die zich
scan den strot en in den bek van den valk vastzet.
-- (pop.) Manger comme un ch-, vreten als een wolf.
-^ (fig.) La guerre civile est an eh- qui dévore
ce pays, de burgeroorlog is een kanker, die aan 't
merg van dit land knaagt.
Cha.ncreuux, ease, adj. Met sjanlcers, blaar
pestbuilen, brand behebd, sjankerachtig, vene--tjes,
risch : L'lcère, Bouton ch-, venér-ische zweer, puist.
Avoir in bouche ch-, den mond vol koortsblaartjes
hebben. Arbre eh-, brandige boom.
(1haiideleux-, f. [Liturg.] Vrouwendan .n.,
feest van de reiniging der maagd Maria )ij de
Roomschee, Maria-lichtinis I.
Chandelier, ni., -lère, f. Kaarsenmaker m.,
-maakster f., kaarsenverkooper in., -verkoopster;
kaarsenmakersvrouw f. — Ookals adj. gebézigd: Maitre eh-, meester-kaarsenniaker. — CHANDELIER, M.
Kandelaar. Ch- à branches, it bras, armkandelaar; Ch- d'église, kerkkandelaar. (Loc. fig.) Etre
glacé sur Ie ch-, Etre sur Ie eh-, een hoog (inz.
kerkelijk) ambt bekleeden; een verheven standpunt
;rebben. MMMettre qn. sur Ie cb -, iemand tot hooge
waardigheid verheffen. Il ne faut point lnettre Ia
lunuiére sous Ie boisseau, mais sur le ch-, men
moet het licht niet onder eene korenmaat, maar
01 den korrrlek'ar zetten : men moet roote talen
aan 't licht doen komen; men moet den men--ten
schen de waarheid niet ve rbergen. — [ Hort.] Faire
Ie ch-, Mettre ui, arbre en ch-, een' boom. in den
voren van een armkandelaar besnoeijen, al de dunne, nieuw aangekomen- takken van de dikke afsnfjden. — [I;aïenaa.] Ch- de jauge, maat f. voor
den vorm der voorwerpen op de draaibank. —
[E 1 dr.] Ch- d'eau, waterkandelaar, hoogti watersprong nl. — [ il.] Blindé,'ingf. ter beveiliging van
de sappeurs. -- [Chas.] Porter le ch-, een hoog en
breed gewei hebben. — Ch- de pierrier, kandelaar
of mik, waarop de tappen of oorera. van een' rraortier rusten. — [ Mar.] IJzeren scepter, standaard,
arm; ezel , ezelsmik ni., schraagje ter ondersteun/up van den gestreken mast. Ch -s de tireseilles of d'écbelle, valreeps-standaards m. pl.
Cbandelle, f. Kaars, smeerkaars, talkkaars f.
Ch-s piongees of à la broche of a la baguette,
gietrokken kaarsen; Cl -s moulées, gegoten kaarsen;
Ch-s économiques, spaarkaarsen; Ch-s de veille,
nachtkaarsen; Ch- hénite, gewijde kaars, wijkaars;
Ch- qui coule, af..00penrle kaars; Ch -s de 4, 8, 10
au-demi-kilogi'arnme, vieren, achten, tienen. Allumer, 11Zoucher, Eteind.re, Snuffler la ch -, de
kaars aansteken, snuiten, uitdoen, uitblazen. Travailler h la ch-, bij de kaars werken.. Adjuger une
chose á eh- die/ate, iets b(i kaarslicht (bij uitgaande kaars) verknopen. — (lam.) II s'en va comma
one ch-, of (fig.) C'est one eh- qui s'éteint, hij
gaat uit als eere nachtkaars: hij sterft allengs von
ouderdom. Cette femme eet belle à la ch-, die
vrouw is kaarsschoon (mooi, bij de kaars) . (lig. et
fan.) La eh- brine, de lid verloopt, 't wordt hoog
tad. Tenir la ch-, den koppelaar of de koppelaarster
spelen, een' geheimen minnehandel begunstigen. 11
a vu des ch-s, mille ch-s, hij heeft zich zoo gestooten, heeft zulk een' slag gekregen, dat hem 't vuur
)

-

uit de oogen gesprongen 'is. Ch- des Rois, drie-

koningskaars. metre bariolé comiuie Ia ch- des Rois,
bontkleurig, hansworstachtig gekleed zijn. -- (Pray.)
Se bruler, Venii' se brOlem' Is la ch-, zich de viagers branden, tegen de lamp loopera: zich aan zij
vijand toevertrouwen, zich tot den verkeerden-ne
man wenden, sf/ne toevlucyt aan eene verkeerde
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plaats zoeken. A chaque saint sa ch-, ieder heilige
moet zijn waslicht hebben: men moet ieder te vriend
houden, die ons van nut kan zijn. Il dolt one belle
eh- a Dieu, à la Vierge, hij mag God wel danken.
Donner one eh- á Dieu at l'autre au diable ,
God en den mammon dienen; twee partijen te
vriend houden ; nu eens vroo?n , dan weder godcleloos zijn. Cast uric économie de bouts de ch-;
Etre ménager de bouts de ch-; Bruler la ehpar les deux bouts, z. BOUT. Le jeu ne vaat
pas la ch-, het sap is de kool niet waard: het
loont de moeite, de kosten niet. Apportez -lui une
ch- pour trouver ce qu'il veut dire, licht hein eens
bij, om te kunnen zien wat h-j zeggen wil (tot iemand, die in zone rede blijft steken). La eh- qui
va devant éclaire mieux que Celle qui va derrière,
't is beter bij zijn leven weg te schenken, dan na
zin' dood te vermaken. Il v a des nouvelles à la
ch-, er is een brief aan de 'kaars. Etre réduit a la
eh- bénite, op sterven liggen. — [Artif.] Ch-s à la
romaine, romeinsche kaarsen, vuurwerk in den
vorm caner dikke kaars, die zeer schitterende sterren u'itwerpt.— (Charp.) Loodregte stander, stut m.
onder een' balk. — [Bot.] Bois de ch-, z. Bois. —
(fi g. et fam.) Ch-s de glace, ijskegels.
Chandellerie, f. kaarsen fabrjk, kaarsenmakerij f.; kaarsenwinkel; kaarsenhandel in.
Chanée, f. [Papet.] Goot f., die 't water op
het rad brengt. Ch- étrière, tweede goot. — [Manuf.] Rond uitgeholde groef f. in den weversbooms.
Chanel, m. , z. v. a. CHENAL.

Chanelette, f. ( verklw. van chanée) [Papet.]
Gootje n. van de eerie kuip naar de andere.

t Chanette, f., z. V. a. BURETTE.
Chanfreln, m. ( weleer) IJzeren voorhoofds-

plaat f. van een oorlogspaard; — (nu) voorhoofd n.
van 't paard (tot aan de neusgaten) , en ook van
sommige andere zoogdieren. -- Bles f., witte vlek
op 'tpaardenvoorhoofd (ook lice geheeten). — Zwarte
lap n1. op 't voorhoofd der rouwpaarden. — Peder-

bos m. op den kop van een paard. — [Arch.
Schuine kant; schuin a frgestooten hoek m. boven
een' zuilenkrans. — [Tech.] Kegelvormige holte f.,
(lie de horlogiemaker in een metaalplaatje maakt.
— [H. n.] Bundeltje achterwaarts gerigfte véderen
aan den snavel van eenige vogels.
Chanfreindre, v. a. [Roil.') Een kegelvormig
gaatje boren of uitv'(jlen.
('hanfreïndé, e, adj. ( en part. passé van chanfreiner): Cheval ch-, paard met eene bles, bles-

paard n. — Bois ch-, Pierre ch-e, afgekant hout,

afgekante steen.

Chanfreiner, v. n. [Tech.] .fkanten, schuin

bijwerken (een stuk hout, een' steen, de koppen der
daijen enz.); ook z. V. a. CHA:yPREIEDRE.
Chanfrer, V. a., z. v. a. CHANFhEINER.

Change, ul. Bulling, verruiling, wisseling I.
(in dien zin weinig gebruikt dan in): Gagner, Perdie au eh-, bij de ruiling winnen, verliezen. — (fig.)
it lui a rendu le ch-, hij heeft hein niet gelijke
munt betaald, hi is hem niets schuldig gebleven, hij

heeft hem getroefd. — [Chas.] La bete donne le
ch-, het wild heeft (door 't opstooten van. een an(Ier stuk wild) de honden van zijn spoor a fgebragt;
Les chiens prennent Ie eh-, tournent au ch-, de

honden zijn 't spoor kwijt (verlaten het vervolgde
wild voor een ander); Les chiens gardent, nlain-

tiennent Ie ch-, ne tournent pas au ch-, de hon-

den houden het spoor (blijven het eerst opgejaagde
wild vervolgen). — (fig.) fanner of Faire prendre
le eh- à qn., iemand om den tuin leiden, van 't
spoor brengen; iemand door list van zijn voornemen afbrengen. Prendre Ie ch-, zich om den tuin
laten leiden; zich omtrent iets vergissen; van de
hoofdzaak afdwalen, het hoofddoel uit het oog verliezen. -- CHANGE, m. [Colli.] PVisselbank f.; wis
wisselzaken f. pl.; wisselkoers n1. Al--selhandi.,
ler an ch-, naar de wisselbankaan. Faire Ie eh-,
wisselzaken doen , wisselhandel drijven. Billet,
Lettre de ch-, wisselbrief, wissel m. Courtier de
ch-, wissel-makelaar ni. Le prix des ch-s, Le cours

(lu ch-, de koers, wisselkoers m. Le eh- est au
pair, de wissel slaat p an of ca 1 pari: er i5 niets
te winnen of te verliezen bij de remisen van 't eene
land naar het andere. Prendre, Donner P Ch, geld
naar den koers der plaats opnemen, uitleenen. —
Payer comme aai ch-, op staanden voet betalen. —

Changle beteekendeweleer oole: beurs, handelsbeurs f.
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(bourse): Vous trouverez ce banquier au eh-, gij
zult dien bankier o ) de beurs vinden; —ook: klein
geld, wisselgeld n.: 11 est venu me demander le ehdun louis, hij is mid komen vragen om een louis
te wisselen; — ook: verandering: Un inconstant
ainse le ch-, een onstandvastige houdt van verandering.
Change, e, adj. (en part. passé van changer)
Veranderd, verruild: Les temps sopt chargés, de
tijden zijn veranderd, de hekken zijn verhangen.
(fig. et fam.) II faut qu'il ait été eh- en nourrice,
hij moet in de wieg verruild zijn : hij gelijkt noch
in wezenstrekken noch in geaardheid naar zijne
ouders.
Changeant, e, adj. Veranderlijk, onbestendig,
wisselbaar, onstandvastig, ongestadig, wispelturig:
Temps ch-, veranderlijk weder; Personne ch-, ongestadig mensch; Humeur eh-e, wispelturig hu
Taffetas ch-, taf met een weérschin (door--meur.
dien de schering en inslag niet van dezelfde kleur
zijn). Couleur ch-, wisselkleur, weêrschijnkleur; —
ook: verschietende kleur. — [Astr.] Les étoiles
ch-es, of als subst. Les changeantes, de veranderljke sterren (welker licht voor toeneming en a fneining vatbaar ie) . — Naam van velerlei planten en
dieren, die kleurschakéringen of wisselkleuren ver
-tomen.
Changement, m. Verandering f., overgang,
keer m., verwisseling, omwisseling, afwisseling f.
Aimer le ch-, van verandering houden, onbestendig zijn. Ch- de théátre, de scene, verandering
van tooneel. Ch- d'état, standsverwisseling. Ch- de
rang, de tour, beurtwisseling. Ch- de couleurs,
verschieting f. — [Albèb.J Ch- d'ordre, z. V. a.
PERMUTATION. - [Chen. de Ier] Cli- de vote,
verwisseling van spoor, overgang der spoorwagens
van 't Bene spoor op het andere. — (Prov.) Cli- de
propos réjouit l'homnme, men moet niet altijd van
't zelfde ding spreken. Ch- de corbillon fait appétit de pain benit, verandering van spijs doet eten:
het nieuwe heeft altijd een' zékeren prikkel.
Chan geoter, v. n. Dikwijls en zonder reden
heranderen, verruilen.
Changer, v. a. Wisselen, ruilen, verruilen,
verwisselen , omwisselen , afwisselen : Ch- ses
tableaux contra des nleubles, zijne schilderijen
tegenmeubelen- verruilen. Ch- one pièce der, un
billet pots' de l'argent blanc, pour de la monnaie,
een goudstuk, een briefte tegen zilvergeld, klein
verruilen of wisselen. Ch- les draps dun lit,-geld
de lakens van een bed verwisselen, verschoonen. —
Veranderen, veikeeren, oinkeeren, hervormen, herscheppen: Rien ne peut eh- les lois de la nature,
niets kan de wetten der natuur veranderen. Cela
changea nies soupnons en certitude, dat deed mijn
vermoeden tot zekerheid overgaan. Vous avez
change mes pleurs en joie, gij hebt mijne tranen
in vreugde verkeerd. On changea les temples en
églises, men herschiep de tempels in kerken. — Chqn., -iemand schoon linnen aandoen, verschoonen.
— [,Nlar.] Cli- la barre du gouvernail, het roer
van stuurboord naar bakboord doen overgaan; den
man aan 't roer door een' anderen aflossen. Chd'amures, van boeg veranderen (bij 't loeven).
Ch- les voiles , van zeilen verwisselen. Ch- l'artimon , de bezaan doen overgaan. Ch- of Virer
de bord, z. BOIID.—(Prov.) Ch- son cheval Borgne
centre un a^eugle, z. AVEUGLE. - CHA\GEII, V. n.

(met avoir vervoegd, als men de handeling, met
etre als men den toestand wil uitdrukken) Veranderen, verwisselen: Ch- d'habit, de maitre, de
oom, d'air, van kleed, meester, naamti-, lucht ver
verwisselen. Ch- de couleur, van kleur-ander,
veranderen, verkleuren, rood of bleek worden; ver
Ch- de vie, de religion, de langage, van-schietn.
levenswijs, godsdienst, taal veranderen. Il a changé
d'avis, hij is van gevoelen veranderd. Elle est Bien
changée depuis sa derrière maladie, zij is veel
veranderd sedert hare laatste ziekte. Ch- en Bien,
en mal, ten goede, ten kwade veranderen. Le temps
va ch-, het weder zal veranderen. 11 dégèlera, si.
le vent change, 't zal gaan dooijen, als de wind
verandert, oni-loopt. Ch- do liege, zich verse/toolien, schoon linnen aandoen. — Ch- avec qn., met
iemand eene railing doen. Je ne voudrais pas ehavec lui, ik zou met herti niet willen ruilen, niet in
zijne plaats, in zijn' toestand willen zijn.— [Man.]
Ch- de main, z. 5IAI . -- (Loc. fam.) Ch- du tout
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au tout, du blanc au noir, geheel en al veranderen. Ch - de batterie, z. BATT EIUE .
Ch de note,
een' anderen toon, andere snaren aanslaan: van
gedrag, van taal veranderen. (Prov.) Tel change
(lui ne gagne pas, alle verandering is geen verbetering. Il change comme an caméléon, hij is veranderljk als de wind - SE CHANGER , v. pr. Veranderen, veranderd of anders worden, anderemanieren, zeden of gewoonten aannemen, zich anders
maken: L'eau se change en glace par faction du
froid, het water verandert in ijs door de werking
der koude. Tel est Ilion caractère, je ne saurais
me ch-, zoodanig is mijn karakter, ik kan mij niet
anders maken.
Changeuir, m. Wisselaar, geldwisselaar, wis
(Loc fain.) Cet homme paie-selhandrm.—
comme un ch-, die man betaalt terstond (baar,
contant, eotaptant). — Cliangeuse, f. wisselaarster f.; vrouw van een' wisselaar, wisselaars vrouw f.
Changonn, ni . [H. n.] Bengaalsche gier, m.
Chanlatte, t. [Tech.] hoekspar f.; waterbord, dekstuk n. (van een dak).
Channe, in. [it. n.] Indische visch m., die
veel naar onzen baars gelijkt.
Chanoiiie, in. Kanunnik, kanonik, kapittel-,
dom-, koor- of stichtsheer, canoni.cus in. -(Prov. et fig.) Mener one vie de ch-, een gerust
en gemakkelijk leven leiden.
Chanoinesse, f. Kanonikes, domjuffer, sticbtsdame f.
—

-

.

-[ Chanoinie, f., z. CANONICAT.

Chanon, m. [H. n.] Zwaluwschelp f.
Chansoit, I. Lied, liedje, gezang, zangstukje,
deuntje n. , deun m. Ch- a bolre of bacchique,
drinklied; Ch- à danser, danslied; Ch- amoureuse,
minnelied n., minnezang nl.; Ch- pastorale. herderszang; Ch- nationale, volkslied; Ch- poissarde
of du Pont-Neuf, straatdeun; Ch-obscène, ontuchlig lied; Ch- spirituel, geestelijk lied; I1 met tout
en ch-, hij maakt op alles liedjes. — (fig. et fam.)
Il na qu'une ch-, it ne, sait qu'une eh-, I1 dit
(chante) toujours la mème ch-, C'est toujours la
mème ch-, C'est la eh- du ricochet, dont on ne
ooit pas la fin, hij zingt altijd het oude liedje:
daar komt hij altijd mede aan, dat is het oude
gezeur, het oude antwoord. Je ne me pate as
de ch-, ik laat snij niet niet praatjes afschepen.
Voilh Bien one autre ch-, dat is eene andere
boerenkennis: dat klinkt jansch anders. Les mots
font les ch-s, een woord is een woord, men moet
zich houden aan 't geen men gezegd of geschreven heeft. — (fig. et fain.) Praatje, sprookje n.,
la/fe praat m., beuzeling f., wisjewasje n. Tout ce
qu'il vous dit est ure ch-, al wat hij u zegt is een
sprookje. Chansons que tout vein ! of kortweg
Chansons! praatjes voor den vaak! 'k geloof niets
van dat alles.
Chansonnable, adj. Bezingenswaard : Hornme, Femme ch-•
Chansonné, e, adj. (en part. passé vanchansonner) Door een spotlied gehoond : Personne eh-e,
iemand, op evicts een spotlied gemaakt is.
Chansonner, v. a. Een spotlied op iemand
maken. — SE CHANSONNER, v. pr. Spotliedjes op
elkander maken.
C'haiisonnet, m. [H. n.] Een der volksluimen
van den spreeuw (étourneau) .
Cliansonnette, f. Liedje, deuntje, inz. herdersl-iedje n.
Chansonnier, m., -ière, f. Liedjesmaker of
-dichter m., liedjesmaakster of -dichteres f. Ch-s
nationaux, populaires, nationale zangen, volksliederen. — Ook de bijnaam van den franschen volks
Soms ook als adj. rlebézigd :-dichterBéang.
Poète ch-, liedjesdichter. -- CHANSONNIER, m.
Liedjesboek n., verzameling f. van liedjes.
Chant, m. Gezang, lied n.: Ch- d'allégresse,
de triomplie, vreugdezang, zégezang, m., triumflied n. (fig.) Ch- de sirène, sirrénenzang in., bedriegelijke, verleidelijke taal f. — Wijs, zangwijs, muzijk f., het zangerigqe (melodieuse) gedeelte van de
muzijk : Mettre on air en ch-, een lied op muzijk
brengen. Ii a fait les paroles, on autre a fait le ch-,
hij heeft de woorden, een ander de ^w?js gemaakt.
Ce n'est pas 1àl Ie ch-, dat is de wijs niet. • Ce
morceau de nlusique na point de ch-. Er is
geen melodie in dat mnuzjlkstuk Le ch- d'égli-
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of piept. -- (Prov.) Ce nest pas á la poule à ehdevant le coq, de vrouw moet de minste wezen,
moet niet de baas willen zijn ; als de man spreekt,
moet de vrouw zwijgen. — Op een' zingenden, onnatuurtijken, genaakten toon lezen of voordragen:
Ce comédien, ce prédicateur chante, die tooneelspeler, die prediker zingt, spreekt op een' zingen
toon. — [Mar.] Opzingen, een geschreeUw aan -den
als sein om met vereende krachten en o de-he/fn
maat zekeren arbeid uit te voeren. — [Blas.JCe
sont des armes qui chantent, dat is een duidel ij k
sprekend wgpen (armes parlantes).
CHANTER, v. a. Zingen, eene zangparty of een
zangstuk uitvoeren : Ch- unie chanson, un hymne,
een liedje, een lofzang zingen; Ch- un Te-Deum,
la messe, een Te -Deum, de mis zingen. Cat homme chante messe, die man is priester. Ch- des
sottises, des infamies, zotheden, schandliederen
zingen. — (fig. et fam.) 11 chante toujours la menie
chanson, la même antenne, hij zingt altijd het oude
lied, den ouden deun. (Loc. prov.) Ch- à qn. sa
gainme, iemand de levieten lezen, hein de waar
zeggen, Ch- la palinodie, zone woorden weer-heid
opeten, zijn gezegde herroepen. — Bezinrf en, ver
verkondigen, lozingen, loven, prijzen, roe--meldn,
men, verheffen, verheerlijken : Homère a chanté
la colère d'Achille, 1lomerus heeft de gramschap
van Achilles bezongen. Toutes les eréatures charmtent les louanges du Seigneur, alle schepselen ver
lof des lieeren (lofzingen den her).-kondige
I1 a chanté les hauts faits de ce heros, hij heeft
de • roemrijke daden van dien held verheerlijkt. —
Ch. qn., iemand bezingen, verzen op hein maken.
(fig. et fam.) Ch- victoire, viktorie kraaien, op
den goeden uitslag pogchen. Ch- avant la fête, te
langwerpig gebak n., om aan zijne verwanten of vroeg triumf roepen, zich te vroeg verblijden. Que
vrienden te zenden. — (Prov.) Donner le eh- à qn., me chante -vou.s la ? Wat relt gij daar? Que
iemand door 't geven van een' maaltijd, eerie partij, chante sa lettre? wat schrijft hij ? Voyons ce que
een bal enz. nopen om hetzelfde op zijne beurt te ce livre, eet auteur chante, laat ons eens zien,
doen (z. v. a. Donner le bouquet à qn., z. BOUQUET) wat dat boek, clie schrijver zegt. Ch- pouilles, in— Lap. m . van een grooter stuk stof afgesneden; jures, goguettes P qn.. iemand beleedigen, de huid
— geer f. in een' mantel, een kleed. — [ Tech.] vol schelden. — SE CHANTER, v. pr. Gezongen worMaanstuk n. aan den bodem van een vat; — Les den : Ce cantique se chante sur un autre air, sur
une autre mélodie, dat gezang wordt op eerie anch-x dune roue, de velgen van een rad.
Chantelage, m., Chautelle, f. [Féod.] dere wijs gezongen.
.[ Cha.ntere, m., z. v. a. TROUBADOUR.
Aamregt n., wijnbelasting f.
Chanterelle, f. Kwintsnaar, quint f., f juste
Chantepleure, f. Wfjntreclmter m., trechter
met eene lange pijp vol gaatjes om wijn of ander snaar van een speeltuig. — [Bot.] Soort van eet
paddestoel m. — [Chas.] Lokvogel ;m. ---bare
vocht in een vat te doen vloei en, zonder het te
roeren. — Tuingieter ln. — [ Arch.] , z. v. a. BAR- [Tech.] Pin of stift f. aan den slagboog des hoePijp of buis f., om water uit eene mi- denmakers, om de snaar te spannen; — zwel f. der
BACANE.
vier of een' vergaarbak af te tappen. — Tobbe f. timmerlieden en schrijnwerkers; — zingglas n.,
of vat n., waarin men in sommige wijngaardende blaas flesch f.
t Chanterie, f. Zang m.; -- het zingen; —het
het
druiven voorloopig fijn maakt, en waaraan eene
pijp is, die den wijn in de kuip voert; soms is dit voorzangersambt.
Chanterille of Chantarille , f. [Tech.]
voorwerp vol gaatjes en wordt dan op de kuip
zelve ,geplaatst. — (`hantepleurer, v. a. De drui- Klos f., om welke het uit den molen komende goud
elm zilver zich windt.
vei de pas genoemde bewerking doen ondergaan.
Chanteur, m., -eiise, f. Zanger m., zangeChanter, V. n. Zingen : Ch- juste, faux, zuiver,
valsch zingen. Ch- le livre ouvert, een zangstuk res f. — Bij, die iemand in een slecht huis lokten
dan
dreigt hem te verraden, indien zijne stilzwi op 't eerste gezigt der noten (voor de vuist, van 't
blad weg) voordragen. Maitre li eh, zangmees- gendheid niet voor geld wordt gekocht; — ook: de
ter. Pain a ch-, misbroodje n., ouwel m. (ook wel nietswaardige dagbladschrijver, die de kunstenaars
verkeerdelijk voor Pain a cacheter gezegd). (fig. noopt zijn blad te nemen, willen z ij niet door hem
et fam.) Je le ferai eh-; ik zal hein wel tot zijn' ten toon gesteld worden. — [Mar.] Opzinger m.,
pligt, tot rede brengen. Je le ferai eh- sur un au- hij, die door zeker geschreeuw den zwaren, arbeid
tre ton, Ik zal hem leeren anders te spreken, zich niet vereende kracht en op de maat doet verrigten -anders te gedragen, dan hij nu doet. 11 faut qu'il [Ii.. n.] Volksnaam een-er sperwersoort, ook faucon
chante sur un autre ton, qu'il chante plus haut, chanteur geheeten, de eenigste der roofvogels met
hij moet meer bieden, meer geven. C'est comme si eene welluidende stem , zingsperwer m. ; — ook z.
Brous chantiez, praat maar toe, ik luister toch niet V. a. POUILLOT. — Ook a)s adj. : Oiseaux ch-s,
naar u. Ce erinlinel a chanté a la question, die mis zangvogels.
Chantier, m. Houttuin m., houtwerf; — timheeft op de pijnbank geklapt. Il faut que-daiger
qn. ait ebanté, er moet iemand geklapt hebben merwerf, bouwplaats, steenhouwerswerkplaats; -(als Benig geheimre aan den dag gebragt is) . II a été scheepstinnnerwerf f. : Mettre un vaisseau sur Ie
mis en cage pour apprendre a ch-, hij is gevangen ch -, een schip op de werf, op stapel zetten. —(fig.)
gezet, omdat hij te vrijpostig in 't spreken is ge - Mettre, Avoir un ouvrage sur ie ch-, een werk,
west. (Proc.) Tel chante qui na joie, menigeen inz. een letterwerk op stapel zetten, er aan arzingt, maar meent het niet. Bien danse à qui la beiden. — Ch- d'enlbarcation, stelling f., waarfortune ehanle, wien 't celuk sneeloopt, die kan op de sloepen en bootee bij 't scheepnemen gezet
li' ,t vrolijk zijn, — Bij uitbreiding wordt chanter worden. — Ch- dune cave, stelling, stellaadje,
gebruikt van de mnuzjkinstrumenten, die het zan- bier-, wijnstelling f., waarop de vaten in den kelgerige gedeelte uitvoeren., in tegenstell-in.g met die, der gelegd, worden. — [Cord.] Touwslagersbank,
welke alleen begeleiden: La Hasse seule chante draaistelling f. — [Artill.] Vormbalk m. b)) 't hadans ce morseau, de has alleen speelt in dat stuk. nongieten. — Naam der stouwblokk:n, waarmede
— Chanter wordt ook van voelels en van den lire- ,yen de vaten, balen enz. aan boord vast zet;—ook
het gebruikt: L'alouett.e, le cool, la eigale chante, (le blokben, waarop men de zakken koren in de
de leeuuwrilk zingt, de haan kraait, de krekel sjir pt havenplaatsen zet.
se, Ch- grégorien of Plain-ch-, het kerkgezang,
Gregoriaansch gezang, koorgezang. — Gezang, gekweel n. der vogelen : Le eh- du rossignol, du
sorin, de l'alouette etc., 't gezang van den nachtegaal, kanarievogel, leeuwerik enz. Le ch- du cygne,
z. CYGNE. Le eh- du coq, het hanengekraai; Le
eh- du coucou, de koekoekszang. Dès le eh- du
coq, met het krieken van den dag. Le eh- de l a.
cigale, het gesjirp, gepiep van den krekel. — ( fig.
et poét.) Zang, elke groote a fdeeling van een
dichtstuk : Le premier, le deuxième eh- de la
Henriade, de eerste, de tweede zang der Ilenriade.
In 't meervoicd : Zangen, liederen, ieder opstel in
verzen : Les ch-s immortels d'Homère, de onsterfelijke zangen van Homerus.
Chantable, adj. Zingbaar, wat gezongen kan
uurden, bezingenswaard.
Chantage 0/' Huage, m. [Peche] Het opjagen der visschen in de netten door geschreeuw. -Ook als adj.: Pêche chantage.
Chantant, e, adj. Gemakkelijk en liefelijk
om te zingen, zangerig, zingbaar. Musique cli-e,
zangmuzijk. Vers eh-s , Paroles ch-es, zingbare
verzen, woorden. Langue eh-e, zangerige taal.
Déclamation eh-e, zingende, gemaakte voordragt.
Chautarille, f., z. CHANTERILLE.
Chante, e, adj. (en part. passé van chanter) Gezongen : Un drame eh-, een gezongen tooneelstuk. -- (Prov.) C'est Bien eh-, dat is mooi
gezegd (iron. tot iemand, die iets zegt, dat men afkeurt of ten onpas vindt) .
Chanteau, m. homp f., van een brood gesneden dik stuk n.; — stuk gewijd brood n., dat men
dengene zendt, die op den eerstkomenden zon- of
feestdag het gewigd brood moet uitdeelen; — groot
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Chaiitignole, f. [Tech.] Klamp f., waarop de
dwarsbalken rusten; — groeftegel m., star f.
Chantonné, e, adj.: 'Du papier ch-, bevlekt
papier n., papier, dat water of ijzervlekken heeft.
Chantonneriient, m. [Charp.] Holte f. van
een boog of gewelf.
t Cliaritoirner, V. a. et n. i1Yeuriën, hal fluid
zingen.
thantonnerie, f. (fain.) Nietsbeduidende, een
-ton'igemuzjkf.
Cliantournage, m. [Tech.] Het uitwerken,
uithollen naar een ger„ee,en mal.
Chautourné, e, adj. (en part. passé van chantourner) Uitgewerkt, uitgehold.
Chantoiarne, m. [Tech.] Hoofdplank f. aan
een lédekant.
Chantournenieut , m. [Tech.] Omtrek van
een voorwerp, dat naar een gegéven mal uitgewerkt is.
Challtourner, v. a. Een stuk hout, marmer
of metaal naar een geg,even model, mal of teekeving uitwerken, afronden of uithollen, of besnijden,
SE CHAiTOU1t1ER, v. pr.
chantournéren.
Uitgewerkt, uitgehold worden.
(hamre, m. Kerkzanger, koorzanger bij de
katholij ken , voorzanger m. bij de protestanten
Grand eh- of enkel Le eh- , koorbestuurder m.(Prov.) Boire comme un ch-, zuipen als een ketter. — (fig. et poét.) Dichter, zanger in.: Le ehthébain, de thebaansche zanger, Pindarus; Le chde la Thrace, Orpheus; Le eh- d'Ionie, d'Ilion,
d'Achille, d'Ulysse, homerus; Le eh- d'Énée, d'Ausonie, Virgilius; Le eh- des Jardius, Delille; Le
eh- de Henri IV., Voltaire, enz. Les ch-s des
bols, du printemps, Les ch-s ailés, de nachtegalen en andere zangvogels. — [11. n.] , z. v. a. POUILLOT. — CHANTRE, f. Voorzangster f. in sommige
smnnenkloosters.
Chantrerie, f. Voorzangerschap, koorzangersambt n.
Chant-royal, m. Oud klinkdicht n., bestaande
uit 5 elfiégelige stroppen of versafdeelingen, die
dezelfde rumwoorden hebben en waarin de laatste
regel van de eerste strophe tot referein voor de andere dient.
Chanu, e, adj. (bij kabelais) Grijs, met grijze
haren.
—

Chanvier, m., z. CHANVIIIEII.
Clianvre, m. Hennep, hennip, kennip f. Chmále of a fruits, mannelijke of' zaaddragende hen-

nep f., zaailing, zadeling m. (in de kruidkunde te

refit vrouwelijke hennep geheeten); Ch- femelle of
a fleurs, vrouwelijke of bloemdragende hennep f.,
gelling m. (eig. mannelijke hennep). Ch- cru of en
masse, ruwe, onbewerkte hennep; Ch- sérancé,
afliné of d'affinage, gehékelde, fijn gehékelde hennep.
Flt, Toile de ch-, hennepgaren, hennepdoek n.
Graine cle ch-, hennepzaad n. (chènevis) . Ch- lid-

lard, basterd-hennep, hondsn,etel, hennepnetel, doove
netel f. (ook galéopsis, galeope of galéopse-chanvrin geheeten). — (poét.) Le eb- se rompt, het
touw breekt.
Chanvreiix, ease, adj. Hennepachtzg.
Cuanvrier, m. llennepbereider; hennephandelaar in.
Chanvrière, f., z. v. a.. CHÈNEVIÉIIE.
Chanvrin, m. of als adj. Galéopse chanvrin,
z. v. a. Chanvre batard, z. onder CHANVIIE.
Chaologie, f. (hr. ch = k) Chaos- of bajert1,eschrijving f. — (haologique, wij. laat die
beschrijving betreft, chaologisch.
()haonnaucie, f. (pr. ch = k) T raarzeggeri..
uit de lucht- en weérsverschzjnselen, luchtwaarzeggerij f.—Chaooiaiieiere, ni., -ne, f. (pr. ch- k)
.achtwaarzegger m., -zegster f.
Chaos , m. (pr. ka -o) (eig. ledige ruimte,
afgrond) Bájert, warrel-of mengelklomp, chaos ii.,
de geheel ruwe, vormelooze, ongeordende klomp,
zoo als men zich de oorspronkelijke stof der wereld
voorstelt, eer de scheppende almagt haar de tegenwoordige gedaante gaf. ( lig.) Verwarring van
erllerlei aard, wanorde f., warboel m. — [H. n.]
fil'ardiertje, mengelklompdiertje n., zekere worm.
Clhaotique, adj. (pr. ch=k) Woest, verward,
onpeor°dend, alles dooreen, e h a ó Ii s e h.
Chapa.iro, in. [Bot.] 4merikaansche eik m.
Chalpe, f. Koorrok, koormantel, tabbaard m.,
lang kleed van dienstdoende roomsche geestelijken;
—
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kardinaals-plegtgewaad n., voorzien van eene
met hermelijn gevoerde kap; — winterkoorkleed n.
der kanunniken. — (Proc.) Disputer, Se débattre
de la chape à l'évèque, om 's keizers baard twisten:
elkander iets betwisten, dat geen' der twistenden
toebehoort of toebehooren kan. — [ Tech.] Naam
van verschillende voorwerpen, welke dienen om
andere te overdekken of te omgeven: Kap of overdekking f. van pleisterkalk op een gewelf, ter wering van de vochtigheid; — mantel m. der gietvormen voor kanonnen, klokken, enz., voor sommige
voorwerpen ook hoed geheeten; — dubbelfust, overvat n. voor kruidtonnen, wijnvaten enz.; — kap f,
of mantel nl. van een' smeltoven, fornuis; — helm m.,
stolp f. van een destilleerkolf of -ketel; —hol deksel n. op een' spijsschotel, ter warmhouding van de
spijzen; — metalen beslag n. om het bovendeel eener
degenscheede; — windgeschut n., houten tafel door
welker gaten de orgelpijpen gaan; — ijzeren band ni.
van den vorm eens halven cirkels, die de spil
steunt, om welke een katrol draait; — beslag n. van
een of meer blokken; — omvatting f. van een of meer
spillen in uurwerken; — kweerhout n. bij touwslagers; — dopje of knopje n. voor de naald van
een kompas; — beugel m. van eenera gesp; — klep f.
aan vrouwenhandmoffen, welke den rug der hand
bedekt.
Chapé, e, adj. In den koormantel, den tabberd, het plegtgewaad gekleed (alleen gebruikt in
deze uitdrukking): Le choeur tout eh- va au- levant de l'évèque, het koor gaat in plegtgewaad
den bisschop te gemoet; eh- ei outré, gezabberd en
gemijterd. — [Bias.] Gestulpt, gekapt.
Chapeau (weleer chapel), m. Hoed, manshoed m. La forme, le cie!, les bords, le cordon, la
boucle d'un ch-, de bol, de bodem, de rand, het
bandje, de gesp van een' hoed. Ch- de feutre, de
castor, de sole, de paille, vilten, kastoren, zijden,
strooijen hoed. Ch- en Blanc, onqeverwde hoed.
Ch- hordé, hoed met tres.en, met goud- of zilver boordsel. Mettre, 0ter son ch-, zijn' hoed opzetten,
afzetten (afnemen). Un eb- qui coiife Bien, een
hoed, die goed staat. Oter son cli- à qn., Donner
un coup de eh- it qn., voor iemand den hoed afnemen, hem groeten; (fig. et fans.) Cela ne vaut
pas un coup de ch-, dat is geen compliment, geen
goeden dag waard. Mettre eh- bas, den hoed afnemen; (ellipt.) Chapeau bas! den hoed af! Enfoneer son ch-, zijn' hoed in de oogen drukken; (fig.)
een kloek besluit nemen, 't gevaar moedig het hoofd
bieden. Mettre son eh- de travers, zijn' hoed op zijde
zetten. (fain.) A vette bataille it y a eu bien des
ch-x de reste, in dien veldslag zijn er zeer velen
gebleven (bleven meer hoeden dan hoofden over).
(Prov.) Tel cerveau, tel chapeau, zoo 't hoofd
('t verstand), zoo de hoed. Sous le eh- d'un paysan
est Ie conseil d'un prince, een vorst kan soms met
een' boer te rade gaan; 't gezond verstand is aan
geen rang gebonden. Etre comme Saint Roth en
ch-x, overvloedig van iets voorzien zijn, iets volop
hebben. (dui a bonne tête ne manque pas de ch-x
een knap man lijdt geen gebrek, weet zin verlies
weder te herstellen. — Ch- de cardinal, Ch- rouge
of enkel ch-. kardinaalshoed; — kard inaalswaardigheid f., kardinaalschap n.: Le pape lui a donné
Ie ch-, de paus heeft hem tot kardinaal verheven.
Aspirer au ch-, naar de waardigheid van kardinaal staan. I1 vaque tart de ch-x, er zin zoo veel
openstaande plaatsen, in 't heilig collegie, er zijn
zoo veel kardinaalshoeden te begeven, zoo veel kar
mansper--dinalsptevc.—(fain)M,
soon, heer m.: II v avail là plusieurs femmes et
pas un ch-, er waren daar vele vrouwen (damnes)
en niet één man (heer). (In Nederland bézigt azen
vaak het woord chapeau in den zin van: ge/eider
en beschermer eener danse; doch in Frankrijk is
die beteekenis niet geldig, en men zegt daarvoor
cavalier.) — Ch- de fleurs, bloemkvans m., dien
men bij plegtige gelégenheden op 't hoofd draagt;
Le eh- (de fleurs) de la mariée, de bruidskrans.
(fig. et fain.) Elle s'est donné on mauvais ch-,
zij heeft haar' goeden naam bevlekt, zich in opspraak gebragt. C'est la plus belle rose de son
ch-, dat is de schoonste veder of pluim op zijnen (lietren) hoed, dat is zijn (haar) grootste eer, grootste
voorregt. (iron.) Voila no beau clh- que voos lui niettez sur la tête ! gij zet hem (haar) daar een moo je
kroon, op 't hoofd! --Frère ch-, Leelcebroeder 1 ie
---

301

CIIAPEAUROUX

een' anderen vergezelde en een' hoed in plaats van

eene monnikskap droeg; (fig. et fam.) stoplap m.,
weinig- ü! nietsbeteekende versregel, die er alleen
ter wille van maat en rijn staat. — [Mint.] Dat
gedeelte eener ader, 't welk dipt bij de oppervlakte
ligt. Toute mine riche a un eh- de Ier, elke rijke
m4/n heeft een' hoed of eene bevlekking van ijzer.
— [Bot.] Ch- of Chapiteau dun champignon,
hoed m., hoedje n. van een' paddestoel. Ch- cannelle, zwam f. van den kastanjeboom. Ch- d'évèque, bisschopshoedje n., plant van 't geslacht der
kruisbloemigen. — [Chim.] Koek m., die na som
overhalingen in de destilleerkolf overblijft;-nsige
— bovendrijvende heffe, Best f. op een vat wijn of
cider; — Ch- dune chaudière, helm m. of deksel n.
van een' grootera ketel. — [Tech.] Naam van ver
voorwerpen, die eenige overeenkomst in-schilend
gedaante of bestemming met een' hoed hebben: —
Arch.] de deklist f. van een' houten wand, waard oor deze tegen den regen beschut wordt; — de
leuning f. of krans m. boven eersen trap. Ch- de
1uc<arne, kap van een dakvenster. Ch- d'étaie, kap of
dwarshout n. boven een' stut; —Ch- des pieux, bindbalk m., kap f. of zadel m. boven eene rij palen. —
[Tir.] Klos f., waarop het goud wordt gerold, eer
het de pletting ondergaat. — ['[ ann.] Faire no eh-,
de versche run der bovenste laag huiden met een
rung ftreksel overdekken. — [Impr.] Dwarshout n.
baten 't kalf eener houten drukpers. — [Mus.]
Boogje n. boven twee of meer noten om die te ver
(meestal liaison geheeten). Ch- chinois,-binde
halve maan f., een bij krjgsmuzgk gebruikelijk
instrument, bestaande uit eerie koperen schijf met
bellen op een' langen stok. --- [Corn.] Kaplaken n.,
geschenk of premie, aan een' schipper boven tine
vracht betaald; — strijkgeld, trekgeld n. ; — uit
winst f., die men iemand biedt om een ge--kopm.,
sloten koop over te doen. — [ Pèche] Garnaalnet n.
(te Calais). — [Mar.] Bovenstuk n. van de galg der
klok; kap van den schoorsteen; kop m. van het
spil. — Serrer une voile en ch-, een zeil met eene
poplijn op de ra vastenaken. — [H. n.] Bovendeel n.
van den schedel (Ier vogels. Ch- flamand, zeevijg f.,
eenschalig schelpdier (ook figue marine of de nier
gelaeeten) .
Chapeauroux, m. [H. n.] Soort van dikbek m.
of musch f.
Chape-chute, f. (fam.) Misrekening f., ongeval n.; — onverwachte schade f., onverwacht voor
deel, buitenkansje n. — Chercher ch-, de gelégeniwid zoeken om van eens anders onvoorzigtigheid
of ongeluk partij te trekken. Trouver ch-, die geiégenhe d, vinden.; ook: schade of verdriet in plaats
van 't verwachte voordeel of vermaak krijgen; zich
onaangenaamheden op den hals halen, in zijn' zelfgegraven kuil vallen. (Deze zegswijzen zijn verouderd.) — f Chapechuter, v. n. Fluisteren, een
zacht geluid maken (bij Le Sage).
+Chapel,nl. hoed; bloemkrans m., bloemkroon f.
als hoofdsieraad.
Chapelain, m. Kapellaan m., geestelijke, die
Bene kapel bedient; huispriester; hulpgeestelijke; —
oak: aalmoezenier nl. (Proc.) Comme chante le
ch-, ainsi répond lesacristain, zoo als de ouden
zingen, zoo piepen dejongen. Tel eh-, tel sacristain,
zoo heer, zoo knecht.
Chapelaine, f. Voormalige waardigheidstitel
in urouwen-abdijen.
Chapelé, e, adj. (en part. passé vult chapeler);
Du pain ch-, geraspt brood.
Chapeler, v. a. Raspen, afraspen, afschaven:
Ch- du pain, brood raspen, het bovenste der korst
wegnemen. — SE CHAPELER, V. pr. Geraspt worPen,: C'est ainsi que ce pain se chapelle.
Chapelet, m. (verklw. van chapel) Rozekrans,
paternoster m. Dire son eh -, zijn' rozekrans bidden of afbidden. — (Loc. fam. et prov.) Défiler
son ah-, al wat men weet in éénen adem vertellen,
zijne gal in eens lenen iemand uitbraken; zijn hart
geheel uitschudden. ]Enfiler et défiler des ch-s, iets
aanvangen en weder te niet doen, eene zaak op
het touw zetten en dan in de war brengen. Le ehse défile, commence a se défiler, het geslacht, het
genootschap sterft allengs uit, de banden raken
los, de boil loopt uiteen. I1 a défiié son eh-, hij
heeft de kap op den tuin gehangen: hij is niet
vroom meer. I1 na pas gagne vela a dire son ch-,
dat heeft hij niet niet bidden verdiend of gekregen.
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— Rosmay ijnkrans m., waarmede men weleer het
hoofd der bruid versierde. Donner. Bailler le eha une fille, (ou(ltijds) een meisje uithuwelijken. —
— [M
' éá.] Zekere puistjes rondom het voorhoofd,
venuspuistjes If pl. (nu liever couronne geh('eten).
— [Vetér.] Steengal f. aan Glen paardenhoef. —
[Arcll.] Lijstwerk ri. net ronde koraaltjes, paternoster in. - ] Hydraul. I Paternosterwerk n., zeker
kettingscheprad n. — [Man.] Een paar stijgbeugelriemen ni. pl. 110 1 Dunne bugels.— [Théàt.] Wolken
nl., zékere tooneelmachine. — [loon.]-paternos
Krans m., pareltjes If pl. op ingeschonken sterken
drank. — [ Tech.] Kruis2,lzer, krans(zer n. aan de
ziel van een kanon b ij 't gieten; -- zékere groote
papiersoort. — [Pèche,] Loodera kogels om soan,niige netten te doen zinken. — [ Mar.] Ch- de cabastan, spil•and in., rand van rolletjes om het spil.
Ch- de l(arriques ((/ de pièces, rand om de watervaten. Pompe à eh-, kettingpomp f.
Chapelgorris, in. pl. [Rist.] (eig. roodhoe(len, join/ui ulsen) .Ligt gewapende onregelmatige
baskische troepen, die aanhangers der Chrlstinos
in Spanje waren
Chapelier, m., -iëre, f..Ifoedenmaker; hoedenverkooper m., - verkoopster f. — Ook als adj. :
Marchand eh-, hoedenverkooper; Maitre, Garcon eh-, hoedenmakersbaas, - knecht m. — Ch-ière
en fleurs, vroegere naam der koopvrouwen in
kunstbloemen.
Chapeline, f. [Ant. mil.] Stormhoed, helm m.
Chapelle, f. Kapdi, kleine kerk, bijkerk f.,
bédehuisje n.; — elk gedeelte van een kerkgebouw,
dat een altaar, of wel een graf, eene doopvont enz. bevat; — huiskapél f. Ch- ardente, eeg.
brandende kapel; verlichte toestel, 't zij in eene
kerk of kapel of in een huisvertrek, rondom een
ten toon gesteld lijk. -- Tenir eh-, de godsdienstoe fening in staatsie bijwonen (van den paus,
ook van den keizer van Oostenrijk en den koning
van Spanje gebézigd). — (Prov.) II nest si petite
ch- qui n'ait sa dedicace et sa fète, geen heilige
zoo klein of hij moet zijn was hebben. — La ehdu roi of enkel La ch-, de koninklijke kapél
(waar de koning gewoonlijk de mis hoort); -- de
gezainentlijke geestelijken, tot die kapel behoorende; — Les musiciens of La musique de la eh- of
enkel La eh-, de muzikanten, de muzak der koninklijke kapél of ook van eene andere kerk, een
gesloten volstemmig gezelschap van toonkunstenaars. Maitre de eh-, kapélmeester m., opperste
van eene muzikanten-vereeniging. -- Al het zilver
sieraden en gereedschappen eener kapél.-werk,d
-- Zeker kinderspel n., waarbij de kerkceremonien
worden nagebootst. — (fig. et fam.) Jouer à lach-,
zich ernstig met nietige dingen bezig houden. --[Boul.] Ovengewelf n., ovenkap f. (bij bakkers).
[Tiss.] Onderstel n. van een weefstoel. — [Pot.]
Enfourner en eh-, het pottegoed bloot (zonderoverdekking) in den oven zetten. -- [Chico.] Destilleervat n. met hoogen, kegelvormigen helm en lage,
platboomde kolf; helm n7., of deksel eener destil
leerkolf. — [Impr.] Gezamenlijke kas f. o f pot der
gezellen : I1 a contribué un florin it la eh-, hij
heeft een gulden tot den pot bijgedragen. — [Mus.]
Hals m. eener viool: --- huisje n. eenex lier. —
[Constr.] Binnenwerk n. eener machine, dat met
eenti schuif wordt afgesloten. — [Mar.] Kist, waarin de katholijke zielverzorger op oorlogschepen de
sieraden van de mis bergt. Ch- de compas, z. v. a.
CIIAPE. Faire eh-, bij tegenwind overstag gaan, een'
uil vangen.
Chapellenie, f. Kapellaans-prove f.; — kapellaansehap n.
Chapellerie, f. Hoedenmakerskunst f., het
hoecleninaken ; hoedenmakerij, hoeden fabr k f.; —
hoedenhandel ni.
['hapeluure, f. Afschrapsel n. van brood,
korst f., van geraspt brood.
Chaperon, in. Voormalig mannen- en vrouwenkapsel n., kap, kaproen, keuvel, huif f.; — ge
sieraad n. achter op de koormantels; — lang-stik
neirh,angende monnikskap. — (Proc.) Deux tetes
dans un eh-, z. V. a. Deux têtes dans un bonnet, z.
BONNET. (fig.) Eerbewaarster f., bejaarde, sternmi.ge
vrouw, die het toezult houdt over meisjes of jonge
vrouwen. — [Arch.] Ch- dune muraille de aidLure, kap f. of dak n. van een' ringmuur, muurhap; Ch- en 1>ahut, rond gewelfde muurkap; Ch-
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en dos d'ane, spits gewelfde muurkap, zadelkap. —
[Tech.] Dwarshout aan eene kruk, aan een' stut;
-- bovendeel n. o kroon f. eerier plaatdrukpers; —
open kaartendoos f. der kaartmakers; — Kapje n.,
ronde plaat op het einde van de spil van vuurwerk
[Impr.] Overvellen, overbladen n. pl.,-raden.—
getal bladen, die de drukkersgezel boven de te druk
hoeveelheid ontvangt, zoo om proeven te idee--ken
ren, als om de mislukte aan te vullen. (Alen zegt
hiervoor nu liever mains de passe.) -- [Mari.]
Kap. f., deel van het mondstuk, dat den stangstoot
omvat; — pistoolholsterkap. — [Artill.] Los kap ;e n. op 't zundgat van een kanaon, zundgatdekrel n. (ook chapiteau ge/weten.) — Naam van zéhere kleine wapenschilden en andere sieraden, die
men bij lijkstaatsien op den kop der paarden
plaatst. --- [H. n.] Bovendeel van den kop van
sommige roofvogels ; -- schild n. (houtlier) der insecten. — [Faut.) Valkenkap, lederen kap over den
kop en de oogen van een' vogel; Ch- de rust, kap
voor onafgerigte vogels. — [Bot.] Ch- de moine,
paarsblaauwe stornihoed m., Bene soort van monnikskap 0/ akoniet.
Chaperonné, e, adj. (en p art. passé van
nhaperonner) : viseau eh-, gekapte vogel, valk m.

r

met eerie kap.

Chaperonner, V. a. [Faut.] De kap opzetten
(den valk) — [Arch.] Ch- une muraille, cane kap
of een schuin dak op een' muur maken. — (fig.) Chune jeune personne, een meisje, eerie jonge dame
tot eerbewaakster, tot toeziende geleidster dienen.
— Weleer ook : de kap afnemen, groeten; — zich
het hoofd met eene kap or huif bedekken. — SE
CHAPEICONNER, v. pr. Met eene kap overdekt worden.
Chaperonnier, in. Gekapte valk m. Ce faucon fist excellent Ch-, die valk draagt gaarne de
kap. — [Bot.] of Chaperonnière f. Dokkebladen n. pl., pestilentie-kruid n., wortel tegen
(te pest.
Chapeton, m. Nieuw aangekomen europeesch
kolonist m. in 't voormalig spaansch .Imerika (in
onderscheiding van c r e o o 1).
(Chapetonnade, Chappedenade, r. [Med.]
Soort van dele koorts f., hevige braking met waan
gepaard, die de Europeanen in de keerkrings--zin
landen somtijds bezoekt.
Chapier, n1. Koorrnanteldrager, getabberde m.
(liever porte-crape) -- Kast f. voor de koorklee-

deren. — Tabberdmaker; koorkleedmaker m.
+ Chapiton, m. Blindemannetjes -spel n.
Chapins, m. pl. Soort van spaansche schoe-nen m. pl. (in Gilblas vermeld).
Chapit, m. [Arch.] Gebouw n. net een afdak
of lui fel.
Chapiteau, m. [Arch.] Kapiteel n., bovenste
gedeelte eener zuil of kolom, dat op de schacht
rust; — ook de naam van andere bouwsieraden,
die het bovendeel, lijst- or kroonwerk van zékere
voorwerpen uitmaken: Ch- de niche, kroonlijst
or kap f. eener nis; Ch- de buffets, d'armoires,

kap op kasten; Ch- dune cheminée, schoor
Ch- de lanterne, kap f. 0/ hoed in.-stenkap;
eener koepellantaarn. — Ch- de moulin, beweegbare molenkap , klapmuts I. --- [Chim.] helm m.
eeneer destilleerkolf. — Artill.] , z. v. a. CHAPEItOY .
Chapitral, e, adj. Tot het kapittel behoorende, van 't kapittel uitgaande: Maison ch- e,
Decision eh-e. (Plur. m. cliapitraux.)
Chapitre , m. Kapittel, hoofdstuk, hoofddeel n., a f deeling f. van een boek 0/ geschrift, ook
can eerie rékening, een budget enz., titel m., rubriek f. Un livre divisé en (par) ch-s, een in
hoofdstukken verdeeld boek. La chambre a rejeté
le premier ch- du budget, de kamer heeft de eerste
a fdeeling (den eersten titel) van de staatsbegrooting afgestemd. — (fig.) stort., onderwerp, punt n.,
zaak f., waarover gesproken, gehandeld wordt:
Le discours tourba sur se eh-, 't gesprek viel op dit
onderwerp. Passons sur ce ch-1('n, laat ons over
de zaak, dat punt heen stappen, er niet van rep[

pen. 11 est fort sur ce ch-, hij is sterk op dat

punt, hij verstaat die zaak grondig. (Jam.) Parler
sur le eh- de qn., over iemand spreken. Enfin on
wint sur son ch-, eindelijk kwam men over heng te
spreken, viel 't gesprek op hem. — [Cath.] Plaats 1.
uit het evangelie, die de dienstdoende priester
leest of zingt, tusschen den laatsten psalm en den
hymnus. (Men zegt daarvoor doorgaans capitule.)
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--- CHAPITRE , In Kapittel, domkapittel, stift of
sticht, n., de gezamenlijke donnheeren of kanunniken eener domkerk; vergadering f. van de kanunniken of een ander geestelijk ligchaam, ook van orderidders; -de plaats dier vergadering : Il y a one
place vacante dans tel ch-, er is eerie opengevallen
plaats bij dit of dat kapittel of stift. Cela fut résolu en ch-, dat werd in 't kapittel, in de verga(lering besloten. On lui Eerma la porte du ch-, men
weigerde hem den toegang tot het kapittel, tot de

vergaderplaats. — (fig. et fain.) Avoir voix au eh-

o f en ch-, stem in 't kapittel hebben, invloed,gezag in een gezelschap, in een gezin, bij een' aanzien lak' persoon hebben, ook iets te zegden hebben,
mee mogen praten. Quand la femme gouverne, le
maxi na point de voix en ch-, als de vrouw regeert, heeft de man niets te zeggen.
Chapitré, e, adj. (en part. passé van chapitrer): Enfant ch-, bestraft, bekéven, doorgehaald
kind.
Chapitrer, V. a. lenen kanunnik of geestel-[jke
voor 't volle kapittel- bestraffen (in dien eiq. zin
weinig gebruikt). — (fill.) Ch- qn., iemand ))erispen, bestraffen, doorhalen, behgven, roskammen,
de les lezen, kapittelen. — SE CHAPITREU, V. pr.
Elkaed er de les lezen, kapittelen.
('haple, I. [Ant. mil.] Strijd tusschen twee of
meer ridders bij paren of viertallen. — Chapléier, V. Si. Zulk een' strijd voeren. — Chapléls
of Chaplis, nn. Drukte, verwarringf., gewoeln.
van zulk een' strijd, van een tourzooi.
Chapler, v. a. [Agric.] : C1i- une faut, eerie

zeis haren, met den hamer scherpen.
Chaplis, in., z. onder CHAPLE.
Chaploir, m. [Agrie.] Haarhamer m., om
de zeis scherp te kloppen; ook : strekel m., het
hout ter scherping van de zeis.

Chapon, m. Kapeen, kapuin, gesneden haanm.
ter vetmesting; — (iron.) een ontmande, gelubde m. — (Loc, fain. et prov.) Ii a les mains fai-

tes en eh- roti, hij heeft kronnne vingers : hij is
diefachtig. Ce lont deux ch-s de rente, (Ie een is

dik, de anderemager; het acne ding is goed, het
andere slecht. Qui eh- mange , eh- oil perdrix lui
vient, wie wat heeft, krijgt nog meer., geld zoekt
geld. (ui eh- donne, eh- lui vient die wat geeft,
diewakrijrlt: een geschenk lokt een tegengeschenk
uit. I1 en porte le nom, mais un autre en mange
les ch-s, by draagt den naam, den titel (van een
landgoed), maar een ander plukt er de vruchten
van. — [Anc. tout.] Le vol du eh-, zekere uitgestrektheid lands rondom een adellijk huis, dat de
oudste zoon volgens een oud gebruik vooruit had.
-- [Cuis.] Groot stuk geweekt of gekookt brood n.
in de soep; met look bestreken broodkorst bij de
salade. — [Agric.] Wijngaardloot van het jaar,
die men afsn jdt om geplant te worden, aflegger,
stek, poot in. — [Tech.] Groote, zuivere elandsof bokkenhuid.
Chaponné, e, adj. Coq ch-, gesneden haan,
ka oen m. — (iron.) Homme eh-, ontmande.
^hapolineau, m. Pas gesneden haan m.
Chaponner, v. a. Kapoenen, snijden, lubben:
Ch- des cochets, jonge haantjes kapoenen. — Ook
zonder voorwerp : On chaponne dans les mois de
mai et de juin. — (iron ) Ch- un homme, een' Wean
kapoenen. — [Agile.] .4 fleggers van den u'fjngaard
snijden. — [Tarn.] Eerie huid bij den kop klieven
en er de ooren afsnijden . — SE CHAI' ON?E11, V. pr.

Gekapoend worden.

Chaponnière, f. Braadpan f. voor kapoenen.
Clhapoter, V. a. [Tech.] Een stuk hout uitdunnen, afwerken, behouwen.
Chapparal , m. [Bot.] Zuid- anmeri-kaansche
boorra ni., welks kiezelachtige bladeren men tot po1)/sling der metalen gebruikt.
Chappe, f. [Pêche] Soort van zoom m. ornde
netten. — [Tech.1 Greep m. of handvatsel 11. om
een vorm te openen of te sluiten.

Chappetonnade, f., z. CHAPETONNAUE.
Chappin, m., z. v. a. CHAP1 N.
1- Chapuis, ni. Timmerman in. — Soort van
afdak n. of open loods f. — Houtwerk n. van een'
zadel.
C`haput, m. [Tech.] Blok n. ter behouwirui
van den leisteen.
Cliaque, adj. (zonder meerv.) Ieder, elk : Chhomme,i ieder man, elkeen, iedereen ; a chaque
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instant, ieder oogenblik, telkens. — (Prov.) Ch- téte,
ch- avis, elk heeft zijne eigen wijs van zien, zooveel hoofden, zooveel zinnen. A chaque jour suffit sa peinc, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen

kwaad. — ( Tegen 't gebruik staat het soms aan
't eind van den zin : Dix families domestiques de
el personnes chacune.

^fiaquetie. f. [Bot.] , z. v. a. PRELE.

Char, m. Zégewagen mn., zégekar f., strijdwagen, zonnewagen, prachtwagen der Ouden. (poelt.)
Le eh- du Saldi 01 de Phébus, Le eh- de la Lune

qt de Phébé, de zonnewagen, maanwagen (de zon,

de maan) . Le char de la déesse, de wagen der godin. — In verheven stijl: ieder rijtuig n. Char
funèhre, lijkwagen; Ch- de deuil, vorstel(jke l jkwagen; Ch- rustique, landelijke wagen, boerenwagen.
— Ch- à banes, kiereboe, bankwagen. — (fig.) Heer
gezag n., magt; fortuin f.: Il voulut-scihapjf.,
enehainer 1' Asie entière it son char, hij wilde ge-

heel 4zië aan zijne zegekar hechten, onder zijne
heerschappij brengen. Cette femme enchaine chaque jour quelque nouvel amant is son char, die
vrouw spant eiken dag een' nieuwen minnaar aan
haren trium ftvagen, maakt dagelijks nieuwe ver
S'attacher an char de qn., zich aan ie--overing.
mends fortuin verbinden, in zijn geluk of ongeluk
doelen. — (Prov.) Du char la plus méchante roue
est Celle qui drie toujours, het magerste varken
schreeuwt het hardst; de domsten maken den weesten wind. — [Tech. [ Geraamte n., opstand m. van
eeg' papiermolen.
Chara, m. [Bot.] , z. CHARAGNE.
Clear a banes, z.

onder CHAR.

(harub, m. Arabische punch f.
Charac, m. z. CHARAG

C.haracher, m. [Bot.] Egyptisch ijzerkruid n.
Charaeias, m. [Bot._I Dalkruid n.
tCiaracin, m. [H. n.] Zalmbrasem m.
Charade, f. Lettergrepen- of syllabenraadsel n., charade f.
Charadiste, m. Opsteller, oplosser m. van

ckarades.

Charal;, Charac, m. Hoofdgeld n., opbrengst
of belasting f., waaraan christenen en joden tot dus
verre in Turkije onderworpen waren, c h aradi,sch, m.
Cliaragne, Charaigne, Charapot, Chara m., ook Girandole, t. en Lustre d'eau, m.
[Bot.] Waterhalm, schachthalm, stinkende paarde-

staart m.

Charaniais of Cherainellier, m. [Bot.]

Anibela m., indische boom met buikzuiverenden

war tel.

Charançon of Charansoii, m. [H. n.]

Kalander , korenworm , korenbout , korenbijter,

wolf ni., varkentor f. snuitkever, snavelkever m.,
olifantstor f. Ch- rouge, korensnuitkever n.
Charancouites of Charansonites, m. pl.
SSuuitkevers, kalanders m. pl.
Charaiiconné, e, wij. Door den korenworm
aangetast.

Charapot, m., z. CHARAGNE.
Charbon, m. Kool, houtskool, turfkool f. Challuulé, brandende kool; Ch- ardent, tout rouge,
gloeijende kool; Ch- éteint, uitgedoofde kool, doove
kool. Passer du bois en eh-, hout verkolen, hout
tot kolen branden. Ch- de saule, wilgen-houtskool, teekenkool. Ch- animal, dierlijke kool f., beenzwart n. Ch- de terre, Ch- minéral of Houille, steen
Ch-dur. steenkolen met veel stukken. Ch- de-kol.
Pierre, zeer harde steenkoolsoort. Ch- incombustilde, onverbrandbare kool, glanskool, koolblende f.
— Ce mor ceau de viande est en eh-, dit stuk

vleesch is verkoold, veel te sterk gebraden. — (fig.)

Amasser des ch-s ardents sur la tête de son ennemi, zijnen viand door weldaden beschamen,

terwijl men hem kwaad met goed vergeldt. (fig. et
fam.) Etre sur les ch-s, op heete kolen staan:
hoogst ongeduldig, zeer ongerust zijn. 11 bcule
comme un eh- de feu, hij gloeit als eene kool vuur
(van iemand, die de koorts heeft). — (Proc.) I1 y
a boen du eh- de rabais, dat is van belang a fgeslagen, in prijs verminderd. Ch- nest jamais si
bigin éteint qu'en s'approchant du feu it ne se
rallume, op oud ijs vriest het ligt, eene oude

kwaal (een oud gebrek) komt ligt weir boven. —
[Méd., Vétér.] Bloedzweer, pestbuil, pestkooi, ne-

genoog f. — [Bot.] z. V. a. C.APdE, MELLE. --

CHARDO .
Charbonnaille, f. [Tech.] Mengsel van zand,
klei en kool voor den vloer van een' reverbereer-oven.
Charbonné , e, adj. (en part. passé van
charbonner) : Muraille eh- e, met kool beschreven,
of beteekende muur. — Portrait ch-, ruw ontworpen, geschetst portret. — Viande eh- e, verkoold
vleesch. — Blés ch-s, brandig koren. — [H. n.]
Zwartkleurig, zwart gevlekt.
Charbonnée, f. [Cuis.] Kleinre runderharst,
ruggestuk m.; gerooste runder- of varkensrib I. -[Tech.] Koollaag f. in een' kalkoven.
Charbonner, v. a. Verkolen, doen verkolen,
tot kool verbranden : Ch- le bois, hout verkolen.
— Met kool zwart maken : Ch- le visage a qn.,
iemands gezigt met kool zwart maken. Ch- une
muraille, eengin muur met houtskool beschrijven of
beteekenen. — (fig.) Schetsen , ruw ontwerpen. (fig.
et tas) Ch- qn., iemands niet eerre zwarte kool uitteeken. — CHARBONNER, v. n. Verkolen : Votre lampe
eharbonne, baissez la, de pit uwer lamp verkoolt
(krijgt een' neus), draai ze neder. — SE CHAREONN. ER, V. pr. Verkolen, tot kool verbranden.
Clharbonnerie, f. Kolenpakhuis, kolenmagciz n n.
Charbonneiix, ease, adj. [Meld.] Pestbuil
-achtig.
('harbonnette, f. (verklw. van charbon) Gdringe kool f., rijshout n. tot verkoling.
Charbonnier , Kolenbrander; kolenverkocp er m. Noir comme un ch-., zoo zwart als een kolenbeander, als een schoorsteenveger. — (Prov.) La
foi du eh-, het kolenbranders-geloof, blind ge100f n., 't geloof van een' eenvoudig' man, die zonder onderzoek voor waar aanneemt. Le eh- est
maître dans sa maison, Ch- est maitre chez soi,

elk is meester in zijn eigen huis. — Kolenberg
kolenhok n.;— steenkoolschip n., kolenhaal--platsf.,
der in. — Oven m.,waarin men de steenkolen antzwavelt of tot cokes (coaks) brandt; — stoker van
dien oven - [H. Ii] ,z. CIIARBONNIÈRE; ook COLIN
(visch), — ringelslang f. — [Host.], z. v. a. CAR.

BONARO. — Ook als adj. gebézigd : Maitre ch-,

Meester-kolenbrander of -verkooper.
Charbonniére, f. Kolenmeiler m., half besloten ruimte, in welke het hout verkoold wordt.
— Vrouw f. eens kolenbranders; — kolenverkoop ster. — [Tech.] Verkolingsoven m., een nieuwe
uitgevonden oven of fornuis ter houtverkQ--lings
ling. -- [H. n.] Koolmees f., plakker m. — [Mar.]
Groot stay;zeil n.
Charbouille , e, wij. (en part. passé van
charbouiller) Door den honigdauw aangetast: Des
blés ch-s .
Cliarbouiller, v. a. (alleen in den 3den persoon) [Agrie.] La nielle charboutlle tous les ans
mes biels, de honigdauw tast ieder jaar mijn koren

aan. - SE CHAIRBOUILLER, v. pr. Door den honigdauw aangetast worden.

Charbouillon, m. [Véter.] Zwerende ontsteking f. der slijmvliezen, eerre paardenziekte.
Charbucle, f. [Agric.] Honigdauw, brand m.
in 't koren (nielle)
Charcanas of Chareanes, m. pl. [Com.]
Oostindische stof f. van zijde en katoen.
Charcuter, v. a. Vleesch af/takken en in kleine
stukken snijden (in dien zin nu buiten gebruik) .
— Aan tafel het vleesch onzindelijk of onhandig
voorsnijden. — (fam.) Ce chirurgien charcute ses
malades, die heelmeester vilt zijne zieken. Ce tailleur a charcuté mon habit, die kleêrmaker heeft
mijn rok versneden (met snijden bedorven) .
Charcuterie, f. Spekslagerij; spek- en worstkraam f.. handel ni. in spek en worst. — Onhandige wijze van iets voor te snibden of klein te snijden.
Charenntier , m., -ière, f. Spekslager m.,
spekslagersvrouw f. — Ook als adj. gebézigd: Maltie ch-, spekslagersbaas m. — (Proc.) A eh- bonne saucisse, wie 't breed heeft, laat het breed
hangen.
('hardop, m. Distel, stekel m. Ch- argentin,
witte wegdistel. Ch- bénit, gezel, ende distel, bene
Cii- a car--dictenofarlb kuidn.
der, it bonnetier of à foulon, kaardedistel, we-

versdistel m., vollerskaarde f.; Ch-commun, onzer
Ch- étoilé, kruisdistel, sterredistet;-vrouwedi.stl;
Ch- Notre-Dame. Ch- Marie of Ch- lait.é, Lieve
distel, melkdistel; Ch- hémorrhóidal, haver--Vrouwe

distel; Ch- rolant of coulant, Ch- panicaut of à cent

CHARDONIN

--

tMes, ook éryrnge, serynge, walendistel, kruisdistel;
ICI-uiswortel, endeloos m.; Ch- lancéolé, speerdistel;
h- sauvage, weidistel; Ch- Blanc, everwortel;
h- tètu, meerworlel. — ( fig.) Moeiten, onaangenaamlieden f. pl. des levens. — (Loc. prov.) Il
ast gracieux connme un ch-, hij is zoo vriendelijk
ups een beer (als de deur van't rasphuis) — [H. n.]
Stekelrog, (istelrog m. — Chardons, m. pl. [Arch.]
IJzeren punten f. pl. op hekken, heiningen enz.,
om 't overklimmen te beletten.
Ctlardonin, m., z. CHAIIDONNIN.
Chardoniié, e, adj. (en part. passé van
chardonner) Gekaard : Ltoíie ch-e.
Cliardonnideau, m., z. v. a. CHARDONNERET.
Chardonner, V. a. [Tech.] Kaarden, het
haar eener stof met kaarden opwerken, uit het
haar werken. - SE CHARDONNER, V. pr. Gekaard
worden.
Chardonneret, m. [H. n.] Distelvink, putter ni.
Chardonnerette, f. [Cuis.] Soort van saus f.
— jBot.] Everwortel m.
(.hardonriet, m. [Arch.] Hoofdpost m., die
de duimen voor de hengsels draagt; — Sluissteenm.,
waarin de sponning voor de deurposten is.
('hardoiiieette of Cardonnette, f. [Bot.]
Wilde artisjok f., welker bloem de melk doet
stremmen. — [Mar.] Naam der stukken hout, waarmede men (Ie vaten, balen enz. vastlegt, stouwblokken.
Chardonuière, f. Veld n. of akker at vol
diiste/s.
Chardonnin of Chardonin, m. [Chico.]
Hitter bestanddeel van den beisedicten-distel.
Charee, t'harretée, ('harretin, z. CHAR]REE, CHARRETEE, CHAIRIIETIN.
C'harencon, m., z. CHABANCON.

Charge, f. Last m., vracht, lading, dragt f.,,
pak n., datgene, wat iemand of iets dragen kan;
ook eene bepaalde maat of hoeveelheid van zékere
dingen, een voer of voeder n.: Ch- légère, pasante, excessive, igte, zware, overmatige last.
Cela est très-pesant, jan ai Ana ch-, dat is zeer
zwaar, ik heb er mijne vracht of dragt aan. La
eh- d'un mulct, dune charrette, d'un vaisseau,
de vracht van een' muilezel, van eene kar, van
een schip. Une eh- de hid, de foie, een voeder
graan, hooi. — [Mar.] Scheepslading f. Bátiment
en ch-, schip in lading; Batiment de ch-, vracht
Ligne de Ch- of de flottaison, lijn van den-schip.
grootsten diepgang. Vaisseau en morte ch-, schip,
dat overladen is. Ch- It cueillette, au tonneau
of au quintal, bevrachting met stukgoederen. Sabord de ch-, ballastpoort f. — (fig. et pop.)
Une oh- de coups de l)aton, eene dragt stok
fq.) Last m., bezwaar n., moeielgk--slagen.—(
heid, ongelégenheid f., hinder in., al wat den geest
of 't ligchaam vermoeit, wat noodwendige uitgave
vordert, blg vende en lastige verprligtingen oplegt :
C'est une grande eh- que beaucoup d'enfants,
veel kinderen zijn een lgroote last, een groot bezwaar. II est à ma ch-, hij is tot mijn' last : ik
moet hem onderhouden. Il craint de vous être à
charge, hij vreest u tot last te zijn, u ongelégenh.eid of moeite te veroorzaken. Toutes ces cerémonies me sont a ch-, al deze pligtplegingen zijn mij
tot hinder, tot last. Une tutelle est une eh- at non
pas un avantage, eene voogdijschap is een last en
niet een voordeel. — (Prov.) 11 faut prendre Ie bindlice avec les ch-s; I1 nest pas de henetice sans ch-,
z. BENEFICE. — Belasting, schatting, opbrengst f.,
impost m., lasten in. pl. : Augmenter, diminuer
les ch-s, de belastingen vermeerderen, verminderen. Les ch-s publiques, de landslasten, landsbelasting; weleer ook : de landsambten, landsposten,
waarvoor men nu liever foilctions publiques zegt.
Cette nouvelle eh- pèsera sur l'industrie, die nieuwe impost zal op de nijverheid drukken. Les ch-s
de l'Etat, de staatslasten, de schuld en uitgaven
van den staat. Ch- riches of foncières, de op een
goed klevende lasten. Les ch-s d'une succession,
donation, d'un testament, de lasten, verpliglingen
servituten) van een erfenis, schenking, testament.
k,-s universelles, algemeene lasten. Ch-s personnelles, persoonlijke lasten. — Ambt n., bediening f.,
post, eerepost ui., o cie n. Entrer, Sortir de ch-,
Benen post, een ambt aanvaarden, neerleggen. Etre
en eh-, hors de eh-, in, buiten bediening zijn. Chhonorable, lucrative, vénale, eervolle, voordeelige,
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veile post. Faire l'acquit de sa eh-, zich van zijn
ambt of pligt getrouw kwijten. Aller au delb de
sa ch-, zijne ambtsbevoegdheid te buiten gaan. —
Last m., zorg f., opzigt n., bewaring f.; bevel n.,
opdragt, order, commissie f. Ii a la eh- de fournir
des vivres aux troupes, hij heeft in last, hem is de
zorg opgedragen om de troepen van levensmiddelen
te voorzien. Cela est a ma ch-, dat is aan mijne
zorg, mijne bewaring toevertrouwd. Etre en ehde qn., onder iemands opzigt, bewaring zijn. J'ai
eh- de vous dire cela, ik heb in last, m ij is gelast
u dat te zeggen. (In dezen zin begint het woord te
verouderen) . Femme de ch-, vrouw, die het linnen, zilvergoed enz. onder hare bewaring heeft. -[Jur.] (doorgaans in 't meerv.) Bewijzen, bezwaren n. pl., teren een' beschuldigde : Il y a contre
lui de grandes ch-s, er zijn sterke bewijzen, bezwaren tegen hem. On a produit de nouvelles ch-s,
men heeft nieuwe bezwaren te berde gebragt. L'accusé a pres droit par les ch-, de beschuldigde heeft
zich naar de uitspraak der rletuigen doen regtspreken. Informer a eh- et is ddcharge. getuigen vóór
en tegen hooren. Tèmoins à ch-, bezwarende getuigen. — [Mil.] Aanval, inz. snelle en hevige
aanval m., aantasting, aanarijping f., gevecht n.,
strijd m. c h a r ge f., — ook het teeleen of sein tot
den aanval door trompetten of trommels; Sonner,
Battre la eh-, tot den aanval blazen, den stormmarsch slaan. Aller à la eh-, een' aanval doen,
aantasten. — Soutenir la eh-, den aanval, 't gevecht volhouden, standhouden. Revenir, Retourner
à la eh-, den aanval hervatten, op nieuw aangrjpen of aantasten; (fig.) eene nieuwe poging doen of
wagen; zijn verzoek, zijn' aandrang, zijne verwitingen enz. herhalen. Pas de eh-, stormpas m.
Ch- á l'arme blanche, à la baïonnette, en ordre
de bataille, en colonne serrée, aanval niet de blanke
wapens, met de bajonnet, in slagorde, in gesloten
kolommisen of;geléderen. -- Lading f. van een kanon,
mortier enz., kruidlading f. : Ch- d' épreuve,
proeflading f. (om de sterkte van een stuk te beproeven). On a donné double eh- à cette pièce
pour l'éprouver, men heeft dat stuk eene dubbele
lading gegéven, om het op de proef te stellen. —
Lading f., het laden van 't geweer: Apprendre
la eh-, de lading leerera. Ch- en douze, en quatre
temps, lading in twaalf, in vier tempoos. Ch- precipitee, à volonté, snelle, vrije lading. — [Phys.]
Ch- d'une bouteille de Legde, d'une batterie, lading eener Leydsche flesch, eener batterij . — [Arch.]
Muurwerk n. tusschen de balken van eersen vloer.
[flydraul. ] Drukking f., die 't water op de wanden van eene buis of een vat uitoefent. -- [Peint.,
Litt.] Overdrijving, overlading, overdreven voor
navolging, karrikatuur f.: Fai--steling,akc
re eh-, overdrijven, overladen. La eh- ne dolt pas
rendre 1'objet meconnaissal)le, de overdrijving ma
het voorwerp niet onkenbaar maken. — [ Thékt.
Wat een tooneelspeler bij zijne rol voegt : Les
ch-s de eet auteur sopt de mauvais gout, de bijvoegsels van dien tooneelspeler zijn van slechten
smaak. -- [Vétér.] Pleister, pap f., omslag m. op
eenig ligchaamsdeel van een ziek, of gekwetst paard.
— [Fond.] Hoeveelheid erts, kool en vloeispaath
(of een ander vloeibaarinakend i,nrnengsel), die men
te gelijk in den oven doet, laag, schicht f. Faire
la eh-, den oven vullen. Ch- de fourneau, mond m.,
trechtervormige opening f. boven aan den hoogoven.
[Dor.] Het opdragen van de goud- of zilverblaadles op een of ander voorwerp. — [Hort.] ,Vereischte
dragt f. van een' boom; — ook z. v. a. CIIARGEOIR.
[Bias.] Charges, ni. pl. Bijstukken n. pl., sierti
den op een wapenschild. - a LA CHARGE DE Of a
CHARGE DE, loc. prép. Op voorwaarde, onder beding, onder de verpligting, dat : Je lui ai loud ma
maison, à la charge de faire les réparations, ik
heb hem mijn huis verhuurd, op voorwaarde, dat
hij de herstellingen zal bekostigen. — a LA CHARGE
QUE, loc. conj. Op voorwaarde, dat : A la eh- que
la dépense sera remlaoursée, op voorwaarde, dat
de uitgaven, de onkosten terug gegeven zullen worden. - a LA CHARGE D'AUTANT, toe. adv. Op voorwaarde, dat men eveneens zal doen : Si je vous
rends ce service, eest is la eh- d'autant, indien
ik u deze dienst bewijs, is 't op voorwaarde, dat ge
mij gelijke wederdienst doen zult.
Chargé, e, adj. (en part. passé van charger),
Belast,bevracht.geladen;— bezwaard, overladen enz.:
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Lettre, Paquet eh-, Brief o f pakje met geldswaarde,
bezwaarde, aangeteekende brief, pakje. Fusil, Pistolet ch-, geladen geweer, pistool. Its revinrent
c h-s de buten, zij keerden met buit beladen terug.
Lette description est trop eb-e, die beschrijving is
overladen, overdreven. Les caraetères sont trop
ci:i-s dans ce roman, de karakters in dien roman
zijn te sterk gekleurd of geteekend, overdreven.
Des yeux ch-s de pleats, oogen vol tranen. Une
dpreuve cri -e de corrections, eerre drukproef vol
correctign of verbéteringen. Un manuserit eh- de
fautes, de ratures, een handschrift vol fouten, vol
doorhalingen. La mei était ch-e de vaisseaux, de
zee was bedekt met schepen. Le temps est eb-,
de lucht is betrokken. Avoir les eux ch-s, opgezette, tranende oogen hebben. Couleur eh-e, te dik
opgedra en, te donkere kleur. Ecriture trop ch-e,
te d'ik,Yé vet schrift. Dés eh-s, valsche dobbelsteeeen. Pièce eh-e, stuk metaal, dat door een ander
tppgebragt metaal versterkt is; [Bias.] een met an(leve stukken bedekt wapenstuk. — Ch- d'honneurs,
do crimes, met eer, met misdaden overladen. être
ch- d'enfants, veel kinderen tot zijn' last hebben.
etre eh- de la haine, du mépris de qn., brt iemand
zeer gehaat, veracht zijn. Ce eriminel est beaucoup eh- par laven de des complices, die misda€tiger is zeer bezwaard door de bekentenis zijner inedepligtigen. — [I%Iar.] Vaisseau eh- en of h la cote,
schip, dat door een' heftigen storm aan lagerwal
wordt gedreven. Vaisseau eh—par un'grain, schip,
dat door eerie bui overvallen is. [Man.] Cheval ehde ganache, d'encolure, de tète, paard met te zware
kaken, te dikken hals, te dikken kop. — (pop.)
Cet homme est eh- de ganache, die man heeft
dikke kaken; (f rl.) die man is log naar lijf en ziel.
Ch- comrne un baudet, al te zwaar beladen; (fig.)
met te veel werk belast, overkropt van bezigheden.
(Loc. prov.) Il est eh- d'argent comme un crkpaud de plumes, hij is beladen met geld, als eene
pad met veêren: hij bezit geen' cent. Etre eh- de
cuisine, vet en dikbuikig zijn; ook : te veel gegeten
hebben.
Chargé d'atfaires, m. [Diplom.] Zaakgelantigde m.
S Chai geant, e, adj. Zwaar, lastig, drukkend,
b eewaarljk.
Chargeineiit, m. Lading, bevrachting f. (ook
cargaison geheeten) ; het laden, het innemen der
lading; — vrachtbrief m. Vaisseau en eh-, schip
dat in lading lit. Cl!- en retour, lading voor de
terugreis. — llanteekening, reco'asmandatie f.
aan een brief of pakje op de post; aangeteekende
brief ni. of pakje n.
Ghargeoir, m. [Saip., Hort.] Driestapel m.,
2ixuarop men eerre rugmande of een' marskorf zet,
om die op te laden. — Artill.] Voormalige laadlepel m., om een geschut te laden.
CI! ar ger, v. a.. Laden, beladen, opladen, bevrachten, eenen last opleggen, bezwaren : Ch- un
croclieteur, un cheval, un mulct, un chariot, un
bateau, een kruijer, paard, muilezel, wagen, schuit
beladen, eerre vracht (;even. Ch- un fardeau sur ses
bpaules, een last o;p zijne schouders laden. On a trop
chargé ce inur, cette voute, cette colonne, men heeft
dien muur, dat gewelf, die zuil te veel bezwaard, te
sterke drukking gergéven. Cette poutre charge trop
la muraille, die balk drukt te zwaar op den muur.
— (fig ) Ch- qn. de coins, de devoirs, de travaux,
.rna d zorgen, ptigten, werkzaamheden opleggen.
Ch- un homme de coups, of (burl.) Ch- de boes le
dos de qn., iemand eene dragt slagen, een pak
slaag geven. Ch- de Bois le front de qn., iemand
horens opzetten. Ch- qn. d'injures, de malédiciions, iemand de huid vol schelden, iemand vervloeken. Cette nourriture charge l'estomac, dat voedsel
bezwaart (ligt te zwaar in) de maag. Ch- qn.,
-iemand overladen, hem meer doen eten of drinken
€lan hein past. Ch- uric table de mets, eene tafel
met spijzen overladen. Cli- sa conscience de qc.,
zijn geweten on t iets bezwaren, iets op zijn gewélen
nemen en er zich voor God verantwoordelijk voor
.naken. On veut couvrir ses fautes et en eh- un
autre, men wil zijne misslagen bedekken en ze op
een ander werpen. Cli- sa mémoire de chases utiles,
1'rivoles, zijn geheugen met nuttige, nietige dingen
opvullen. I1 ne faut pas trop ch- la mémoire Iles
enfants, men moet li et geheugen der kinderen niet
overladen. — Belasten, gelasten, last geven, opdra-
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gen, opleggen, met de uitvoering belasten : On Fa
charge de porter la parole, men heeft hem opgedragen het woord te voeren. Ch- un avocat dune
cause, het voeren van een regtsgeding aan een.'
advokaat opdragen. (ui vous a chargé du soin de
ma famille? wie heelt u met de zorg voor mijne
familie belast ! — [ Artill.] Laden, een schietgeweer
van 't noodige voor een schot voorzien : 4h- un
pistolet, un fusil, un canon, eerre pistool, een geweer,
een kanon laden. — [Phys. ] Ch- one boutei;le de
Legde, une hatterie électrique etc., eene Leydsche
flesch, eene elektrische batterij laden, de elektrieke
vloeistof daarin ophoopen. — [Bias.] Ch-des armes,
een wapen niet bijstukken bezetten of behangen. —
[Cons.] Ch- un compte dune dépecise, dune recette, eene rékening met eene uitgaaf, eene ontvangst belasten, haar in rékening stellen. Ch- un
article sur un livre de compte, een artikel boeken,
op 't rékeningboek inschrijven. Cette maison it la
répu Cation de eh- ses comptes, dat huis heeft den
naah i, dat het zijne rekeningen te hoog opvoert, te
veel onkosten in rékening brengt. 11 y a beaucoup
d'abus sur cette place, on v charge tous lesfrats,
er zijn veel misbruiken in die handelsplaats, al de
hosten worden er te hoog berékend. — [ Fin.] Belasten, belastingen opleggen: C11- les peupies, de
volkeren met belastingen drukken. Ch- ses sufets
de tailles, d'impóts, zijne onderdanen met hoofd
imposten belasten. Ch- une terre dune-geldn,
redevance, une succession dun legs, een goed met
eenen grondcijns, eene erfenis met een legaat bezwaren. — [ Paint., Poés., Litt.] Overladen, overdrijven: Ch- un portrait, un sujet, een afbeeldsel,
een onderwerp door overdrijving lachwekkend maken. Ch- une tragédie d'incidents, een treurspel
met tusschenhandelingen overladen. Ch- un discours
,de figures, nu ouvrage de citations, eene rédevoering met beeldspraak, een werk met aanhalingen
overladen. Cet auteur dramatique charge trop ses
caractères, die tooneelschrijver overdrijft zijne karakters. Cet acteur charge son róle, die tooneelspeler overdrijft zijne rol. Ch- le caractère de qn.,
iemand te zwart afschilderen, zijne gebreken opzet
Ch- un récit, une histoire, een-telijkvrgon.
verhaal, eene geschiedenis opsmukken, er veel van
't zijne bijdoen. — Ch- un mat, over een niet of
slecht uitgedelgd woord een ander heen schrijven. —
[Prat.] Bezwaren, betigten, beschuldigen, tegen
iemand getuigen : Les témoins, les depositions
Ie chargent beaucoup, de getuigen, de verklaringen der getuigen bezwaren hem zeer , zijn
sterk tegen hein. — [Tech.] Ch- la pompe, water
in de , pomp gieten, om- haar aan den gang te
maken; — Ch- une pièce de métal, de bois, het
goud of zilver ter vergulding op een stuk metaal
of hout opdragen ; — Ch- une pièce de far, een stuk
ijzer door aansoldéring van een ander versterken;
-- Ch- les peaux de suif, de huiden met vet doorwerken; — Ch- le moulin, den molen (bij zijdewevers) van 't noodige getal spoelen voorzien; — Chde sole une bobine, un fuseau, de noodige zijde op
eerre spoel, op een' klos doen ; — Ch- Ia peigne,
de kam vullen, de vereischte wol tusschen de tanden
brengen (bi lakenwevers); — Ch- une cave, de kuip
bijzetten of bereiden, de vereischte verfstoffen inde
verfkuip of de noodige bestanddeelen in de salpeterkuip doen; — Ch- la couleur, de kleur te donker
(naken, te sterk opdragen; --- Cb- le fourneau,
den ijzerslneltoven (hoogoven) beschikken, hein met
erts, kool en vloeimiddelen vullen ; — Ch- le ba
den slinger, de onrust van een uurwerk-lancier,
bezwaren (om den gang te vertragen); — Ch- une
broche, een of meer stukken vleesch of gevogelte
aan een spit steken; — Ch- les broches, het noodige getal pitten of leenmetten (voor kaarsen) aan
de -roedes hangen; — Ch- la touraille, het mout
op den eest brengen (bij brouwers) ; — Ch- une
glace, gewigten op een' pas ver foelieden spiegel zet
(om het kwik- amalgama in alle punten met de-ten
glasplaat in aanraking te brengen); — Ch- la coupelle d'aftinage, het te Tnéren of te zuiveren, goud
of zilver in, de kapel of den smeltkroes doen; —
Ch- une pipe, eene pijp stoppen, met tabak vullen.
— [.Hort.] Ch- une couche, een tuinbed niet aarde,
run of mest overdekken. — [Mil.] Aanvallen, aan
aangrijpen : Nous chargeames si 'eigou--tasen,
reusement Palle droite, que nous in fimes plier,
wij grepen den regeervleugel zoo hevig aan, dat wij
,
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hem totwijken bragten. -- [Mar.] Ch- un navire, een
schip bevrachten, het eene volledige lading geven.
Ch- la pompe d'un vaisseau, van boven in de pomp
water werpen. — Charger wordt in vele der opgegéven beteekenissen ook zonder voorwerp gebézi fld,
b. v. : Je vais eh- toute la journée, ik ga den panschen dag (goederen) opladen. Cel acteur charge
trop, the tooneelslreler overdrijft (zijne rol) te veel.
Ce que vous dïtes là est impossible, vous chargez,
wat gij daar zegt is onmogelijk, gij overdrijft (uw
verhaal, uwe beschrijving enz.) — [Hort.] Cet
arbre charge trop, die boom, draagt te veel (vruchten of hout). Un arme qui charge toes les ans,
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lijk, meêgaande, verdraagzaam — Soms als subst.

gebtzigd. Loin dief ces faux ch-s.
Charitablenient, adv. Op liefdadige wijze,

liefderijk, weldadig, net- of uit liefde.
Charitatif, adj. m. (pr. ch=k) [Droit. can.]
Don of subside cb-, liefdegift, die een bisschop.,
des noods, eenmaal van zijne diocesanen heffen kon.
Charité, f. Liefde f., inz. (le christelijke liefde
tot God en den naaste, naastenliefde, inenschenliefde. Ch- fraternelle, broederliefde. Agir par en
mouvement de ch-, uit eene opwelling van menschenliefde handelen. — [Théol.] La foi, l'espérance
et la ch-, 't geloof, de hoop en ale liefde. La eheen boom, die ieder jaar (vruchten) draagt.— [Mil.]
est ia perfection de la lol, de liefde is de vervul Ch- à Ia baïonette, met de bajonnet (alen vijand) ling (volmáking) der wet. — Milde gift, aalmoes,
aanvallen. Ch- à la tète de la cavallerie, aan 't liefdadigheid; —nzededoogera n., barmhartigheid, inhoofd der ruiterij aanvallen. Ch- en murailles, en schikkelijkheid, hebbelijke welwillendheid : Faire des
colonnes serrées, in gesloten, geléderen aanvallen. ch-s, des actes de ch-, liefdewerken doen, milde
Charger ! Laadt (uwe gein éren). — [idlar.] Ch- en giften uitdeelen. Faire la eh- It qn., iemand eens
grande of en g1 enier, stortgoederen laden, granen, aalmoes reven. La eh- s'il vous plait ! een aalzout, steenkolen enz. inladen, zonder dat die waren moesje, als 't u belieft! lie faites pas seulement
ingepakt zijn. Ch- à cueillette, au tonneau of au l'aumóne, faites la ch-, verylenoeg u niet met enkel
quintal, stukgoederen laden. Ch- à fret, een schip te geven, geef met geheel uw hart, uit liefde. —Get
niet goederen van verschillende kooplieden stuks- homme est plain de ch-, the neon is vol mnededoowijze bevrachten . Ch- à forfait, bij aanneming laden. gen, is de inschikkelijkheid, de welwillendheid zelve.
Ch- á sec, het schip laden, terwijl het voor top en takel — (Proc.) Ch- Bien ordonnée commence par solligt. Le vent charge a la cote of en cote, de mème, het hemd is nader dan de rok, de liefde
wind werpt het schip aan lagerwal. — SE CHAR- begint eerst ?net zich zelve. — (iron.) Prèter one
OER, V. pr. Zich beladen, zich zelven een' last eh- of des ch-s h qn., iemand boosaardig iets toeopleggen : Aidez moe done à me ch-, help mij dichten, hem belasteren. Ch- de cour, hovelingesttoch mijn' last, mine vracht opleggen. Se eb- val.schheid. — 4) inliuis, pods/mis, gasthuis, hosde marchandises, veel, te veel waren knopen. Sc pitaal n. ; — vereeniging T. van liefdadige personeer
eh- l'estomac, zich de maag overladen, Se eh- ter ondersteuning van zieken en armen : Ii est mort
la tète d'ornements, zich het hoofd met sieraden á la ch-, hij is in 't ziekenhuis estorven. Etablisoverladen. Ch- sa mémoire, zijn geheugen beladen, sements de ch-, gestichten van liefdadigheid. Buoverladen. — Le temps se charge, het weder, de reau de ch-, z. BUREAU. Soeurs de in ell-, barmlucht betrekt. — (fig.) Se eh- de qc., zich met hartige zusters, verzorgsters der zieken en gekwet^
iets belasten, zich tot iets verbinden, iets op zich sten in gasthuizen en hospitalen. Frères de la ch-,
nemen, de zorg, het bestuur van iets aanvaarden. barmhartige broeders.
Se eb- d'un crime, cie verantwoordelijkheid eener
Charivari, in. Spotrnuzijk, ketelmuzijk, vermisdaad op zich nerven, zich als den bedrijver er- ward geraas n. met poften, pannen, ketels enz.,
kennen. Je ne veux pas me eh- de cette affaire, vergezeld van een oproerig} geschreeuw, dat sores
ik wil snij niet met die zaak belasten. Vous vous gemaakt wordt voor de deur van hertrouwde beètes chargé de lui parley, gij hebt op u genomen jaarde lieden : — voorts ieder geschreeuw, getier,
met hem te spreken. Je me charge de eet enfant, gejoel n., waarmede de volkshoop zone a fkeurin!.
ik belast mij reet dit kind (om 't op te voeden, te te kennen geeft ; — krakeel, standje n. ; — slechte
onderhouden). — Geladen, beladen worden: Les muzijk, kattemmnuzijk f. — [Jeu] De vier vrouwen
vaisseaux en toes lieux se chargent de soldats, in eene hand bij 't omnberspel. — [Mar.] MY. et leder
de schepen worden allerwege met krijgslieden be- bezette rijbroek f. ; ook (fig.) gekijf, krakeel n.; ook
laden. Un canon se charge avec des boulets, een slechte muzjk f.
kanon wordt reet kogels geladen.
-)- Charivariser of Charivarier, v. a. Man
Chargeur, m. Lader, inlader, oplader, be- iemand een charivari of ketelmuzijk brengen. —
vrachter. — [Corn.] Scheepsbevrachter, reeler, CHABIVARISER, V. n. Veel rumoer, geschreeuw en
uitzuster van een schip. Ch- de Bois, de char- beweging maken
SE CHARIVARISER, V. pr . Elkbon, opzigter over 't houtmeten, kolenmeter, ander wederkeerig eene ketelmuzijk brengen; elkadr
houtmeter, kolenmeter. — [Mar. mie.] Stu/clader, een standje maken.
konstabel, geschutstamper. — [Tech.] Beschikker
Charivariseur, m., -ease, f. of Charior vu/der van een' hoogoven. — Ook als adj. ge- variste, m. en f. lijf of zij, die eerre ketelmuzijk
bezigd : Commissionair ch-, goederen-verzender, brengt; — rumoermaker, m., -maakster f.
expediteur rn.
Charlatan, m. Kwakzalver, uitventer var
Chargeure, f. (pr. char-jure) [Bias.] Wapen
droogerijen en artsenijen op marktpleinen; —
dat een ander in 't schild bedekt.
-stukn., snoevend, doorgaans onkundig en onbevoegd geChariot, m. [lort.] Soort van appel m.
neesheer, lapzalver, beunhaas, jan -potagie, landChariage, in., z. CHARRIAGE.
looper, — ieder, die zich beroemt, in 't bezit
Charientisme, in. Kiesc,ie, fijne scherts f.
van een of ander wonderbaarlijk geheim te zijn,
-- verzachte uitdrukking voor iets leef ks.
snoever, pogcher, snorker, praalhans, grootspreker,
Charier , z. CHARRIER.
opsnijder, windbuil, windwaker m. -- Ook als adj.
Chariot, m. Wapen m, rijtuig n. met vier wie gebezigd: I1 est un peu ch-, hi is wat kwakzalver boerenwagen, lastwagen, vrachtwagen, koetswa--len, achtig. L'homme est l'ami du style ch-, de mengen; — kinderloopeeagen. Ch- d'enfants, kinderwa- schen houden veel van den kwakzalversstijl, vara
gentje n. Ch- d'osier, mandewaren. Ch- de bols, de bombast. — (B) Voltaire komt dit adj. ook in 't
loin, hout-, hooiwaden; Ch- d'artillerie, de vieres, vrouwelijk voor: La malheureuse espèce qui derft
d'équipage, de bagage, munitie-, proviand-, tros-, pour vivre est ch-e dune antic manière.)
pakwagen. Ch- is canon, kanonwagen. Ch- le
Charlataner, V. a. ([am.) Bepraten, door
Marlborough, tweewielige pakwagen. Ch- à vapeur, vleileríj en mooije woorden bedriegen. — CHARD-stoomwagen (waggon) . `Ch- à voiles, zeilwagen. — TANER, v. n. Den kwakzalver spelen, kwakzalveren.
[Tech.] Touwslagersslede; — zaagslede f. - GeCharlatanerie, f. Kwakzalvers-beroep, kwaletouw n. van den ríjgsnoermaker. -- LVaam van drie zalverschap n. ; — kwakzerlver2j , grootspraak,
gereedschappen in de spiegel fabrijken. — [Astr.] snoeverij, snorkerij; — vleijerij f., bedrog n.
Le ch-, Le grand ch-, Le ch- du rol David, de
Charlatanesque, wij. Kwakzalverachtig :
Groote Beer of Wagen; Le Petit ch-, de Kleine Remèdes ch-s, kwakzalvers -mniddelen.
Beer in.
Charlatanisme, m. Kwakzalverij f., handelCharisties, f. pl. (pr. ch=k) [H. rom.] Fa- wijs f. van een' kwakzalver, kwakzalverslisten f.
milie-verzoeningsfeesten n. pl., c h a r i s t i- an.
pl., - kunstgrepen m. pl. — (fig.) Geveinsde, vooi'Charistolochie, f. [ Bot.] Z. V. a . ARMOISE. gewende verdienste, deugd f. enz.
haritable, adj. Liefd
erijk, liefdadig, wel
Charlemagne (Faire), (prov.) (eig. Karel
milddadig, goed voor de armen ; —-daig;ml, den Groote spelen) Uitscheiden met spelen, na gew$lwillend, welreecenend, welgemeend; — inschikke- wonnen te hebben. — (iron.) it est sorti de la cóte de
-

-

er
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CHARRETIN.

:io CHARLOT

huis n., doodsbeenderen n. pl. — [Mar.] Waterhij hangt den grooten heer uit, hij bluft op hooge stander m. — [Vign.] Bos of bundel m. van wijntgaardstaken.
afkomst.
('haruiëre, f. [Tech.] Scharnier, n.; — steek
Chariot, m. [H. n.] Een der volksnamen van
den wulp. Ch- de plage, zeeleeuwerik, strand- beitel m. der steengraveurs. — [Chas.] toeleer
z. v. a. CARNASSIÉRE; ook: bergplaats f. voor 't
leeuwerik m.
Charlotte, f. [Cuffs.] Tusschengeregt n. van aas des valkeniers.
Chariaon, m. Scharnierlid n., scharnierring m.
appelmoes of ander vruchtinoes en geroost brood,
('harreu, e, adj. Vleezig, gevleescht, vleeschSi a r l o t t e f. Ch- russe, russische sjarlotte.
Charmant, e, adj. Bekoorlijk, aangenaam, rijk, vol vleesch, lijvig; uit vleesch bestaande: Corps
bevallig, behagelijk, vermakelijk, lief, lieftallig, ch -, vleezig ligchaam: Fruit ch-, vleezige vrucht.
aanminneljk, innemend, betooverend, verrukkend. Les parties ch-es du corps, de vleeschdeelen van
't ligchaam.
Charmantine, f. Dames-winterhalsdoek.
Charnure, f. (alleen van menschen gebézigd)
Charniay, ni. [Corn.] Soort van indische laf f.,
Vleesclz n., vleeschdeelen n. p1. (len opzigte van
als gros -de-Tours bewerkt.
Charme, m. Tooverkracht, betoovering; too- de verschillende hoedanigheid, daaraan eigen):
verij, hekserij f., tooverwerk, toovermniddel n.: Ch- ferme, molle, vast, week vleesch.
C'harogne, f. Kreng, aas, verrottend dieren Faire un eh-, des ch-s, betooveren. Porter an ehsur sol, een toovermiddel bij zich dragen. Usercle lijk n. — ( fig. et pop.) Een door wellust uitgeput
eh-s, toovermiddelen aanwenden. Le eh- est rom - ligchaam n.
t haroi, m., z. CHA RiIOI.
pu, de tooverkracht is verbroken, de zinsbegooCharon, m., z. CATION.
cheling is verdwenen. — (fig.) Bekoorlijkheid, be
f. harotte, f. [Chas. j Vogelaarskor f m. o f-mand f.
valligheid, aanminnigheid, lieftalligheid, aantrek
Charpentaire, in. [Bot.], z. SCILLE.
kelijkheid, schoonheid f.: Cette jeune personne a
Chae:rpente, f. Getimmerte, timmerwerk na.,
du ch-, (of doorgaans in 't meerv. des ch-s), dat
meisje is aanvallig. On ne peut se défendre de h nnieraadle f., gezam/nlijke houtstukken van eenig
sas ch-s, men kan hare bekoorlijkheden niet weder- bouwweek. Bols de ch-, timmerhout, werkhout n.
staan. La musique, la poésie a de grand ch-s Edifice en eh-, houten gebouw. — (fig.) La eb- du
pour mol, de mnuzijk, de poëzij heeft veel bekoorlijks corps, het gebeente, beendergestel, de gezamenlijke
voor mij. J'admire les ch-s de son coeur, ik be- beenderen van 't ligchaam, vooral van 'tm-enschewonder de schoonheid van haar hart. CHARME, m. lijke. — La eh- dun poème , dun drame, de
[Bot.] Jokboom, hagebeuk, witte beuk, steenbeuk, hoo fddeelen, het plan van een dichtstuk, tooneelstuk.
('ha.rpenté, e, adj. (en part. passé van charhanebeuk, wielboom m., booghout, jukhout in.
CharEné, e, adj. (en part. passé van charmer) penter) : Bois eh-, Bedisseld, uit den ruwe geBetooverd; bekoord, verrukt : Fusil ch-, betooverd hakt hout.
Charpenter, V. a. [Tech.] Bedisselen, uit
geweer. Arbre ch-, boom m., dien men opzettelijk
beschadigd heeft, om hero te doen sterven.— Jeu den ruwe hakken, bebouwen. ([n dien zin weinig
gebruikt.) — ( fig.) Onhandig snijden, villen, kersuis ch-, dat verheugt mij zeer, dat bekoort mij.
Charmer, V. a. Betooveren, bezwéren, eene ven. — [Litt.] liet plan, het hoofdbeloop vaui een
gewaande tooverkracht uitoefenen; begoochelen, werk ontwerpen.
t'harpenterie, f. Timmerkunst f., timmerverblinden; — eene onaangenamene gewaarwording
verdrijven: Son cheval, ne voulant pas avancer, ii mans - handwerk n., liet timmeren; —` ook z. v. a.
trut qu'on l'avait charmé, daar zijn paard niet CHART- ELATE, vooral ten opzigte van de wijs, waarop
vooruit wilde, meende hij, dat men 't betooverd een werk is uitgevoerd : La eh- de cette eglise est
had. Le serpent charme et attire le rossignol, de fort belle, het timmerwerk van die kerk is zeer
slang betoovert, verblindt den nachtegaal en lokt fraai. - Timmermans-werkplaats f.; — houtwerf!.
hem tot zich. — I1 a eh- ma douleur par son ré- in de havens.
Charpentier, m. Timmerman. Ch-- de vals
cit, hij heeft mijne droefheid door zijn verhaal weg
scheerpstirnmerman. [Mar.] Mal--seau,dnvir
zijn verhaal deed mij mine smart ver -getovrd,
Le travail charme l'ennui, de arbeid ver--getn. tre ch-, baas - timmerman, oppertirninerman. -- Spek snijder
m.
op
walvischvaarders.
— [H. n.] of Charcharme
les
plus
de
vervéling.
Le
sommeil
drijft
cuisantes penes, de slaap stilt (sust) de nijpendste pentière, f. Soort van houtbokje n. (kever). —
smarten. -- Bekooren, zeer bevallen of behagen, [I3ot.], z. v. a. IIILLEFEUILLE. - Ook als adj.
innemen, verrukken : Cette musique ma charme, gebézi,id : Maitre, Garcon eh-, tintmermans-baas,
die muzak heeft mij zeer bevallen, hoogst voldaan, - knecht m.
Charpentiére, f. Timnmerrnans- vrouw- f. —
verrukt. Cela charme les yeux, l'oreille, le coeur,
dat bekoort, streelt de oorsen, het oor, het hart. — [Fl. n.] , z. v. a. CHARPENTIER; — ook een der na Ook zonder voorwerp gebézigd : Lá tout charme et men van de specht (pie)
Charpi, m. [Tech.] Kuipersblok n.
rien n'éblouit, daar brengt alles in verrukking en
Charpie, f. [Chir.] Pluksel n., wiek f., uitniets verblindt.
gerafeld
kannen om op zieke ligchaainsdeelen te legf.
Betooveraar
m.,
5 Charinemir, m., -ease,
gen. -- Ch- anglaise, engelsche pleister. — (fig.)
-ster f., Behekser m., tooverheks f.
Charinille, f. [Bot.] Stek m. van een' jok- Cette viande est en eh-, dat vleestb is tot vezels
boom of hagcbeuk. Heg f. van hagebeuken, hage- verkookt, is door 't koken uitgemergeld.
Charpir, v. n. Pluksel maken. — ±CHARFIR,,
beukenlaan I.
Chariiioie, F. Plantsoen, boschje n. van hage- v. a. Vaneen scheuren, in stukken scheuren.
Cliarque, f. [Cuffs.], Gedroogd en met eiwit
beuken.
Charinut, m. [H. n.] Visch van 't geslacht bestreken vleesch n. (ter bewaring).
Charrée, f. Loogasch, uitgeloogde asdi f. -der meirvallen of wentelaars.
Charnage, in. (pop.) Vieeschtijd m. On fait [Exploit.] Uitgezochte- ertsstukken n. pl. -- [Péche]
meilleure chère en eh- qu'en caréme, men doet Poppen f. pl., van watervliegen, als aas gebruikt.
Charretee, f. Eervol, karrevracht f., wagenzich beter te goed in den vleeschtijd dan in de vasvol m. — (Prov.) Dire à qn. une eh- d'injures, ie ten. — [ Féod.] Tiende f. op wol en vleesch.
Charnaigre, in. [Chas.] Bastaardhond, loop- mand de huid vol schelden.
Charreti.er, m. Karreman, voerman van erna
hond, brak m.
Charnalité, f. Pleeschelijkheid f., vleesche- kar; kruijer; — soms ook : ploeger or. — (Prov.)
lfjke lust m.; — weleer ook : bloedverwantschap f. Durer comme un ch-, vloeken als een ketter. ti n'v
a si bon ch-, qui ne verse, het beste paard strutCharnel, le, adj. Vleeschelijk. zinnelijk, dier
kelt wel eens : dwalen is menschelijk, de beste of
Plaisir, Appétit eh-, zinnelijk genot, vlee--lijk:
schelijke lust. Homnle ch-, dierlijke, vleeschelijk ge- knapste kan 't wel eens mis hebben of verkeerd doen.
zinde mensch. — Ook als subst. gebézigd : La sa- — CHAi1PETIÈRE, f. Karrevrouw f., vrouw, die met
eene kar rijdt.
gesse de Dieu est invisible aux charnels.
Charretier, ier. e, adj. : Chemin ch-, korteCharuellennent, ode. Vleeschelijk, op vleeweg, rijpad; Porte ch-ière, Karrepoort f. — Voie
sch.eljke wijze.
Chaarneux, ease, adv. [Méd.] Vleezig, meest ch-iere, karrespoor n., afstand tusschen de karrewielen.
uit vleesch bestaande (liever CHARNUS).
Charretin, m. attar f. zonder ladders, kar Charnier,m. Vleeschkamer f., bewaarplaats van
't,gezouten vleestb. — Krekelhuis, doodsbeender- retje n.
Charlemagne, du rol Arthur of de Saint Louis,

-
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CHARRETTE

Charrette, f. Kar f. Ch- i . bras, handkar. -(Prov.) C'est un avaleur de ch-s ferrées, z. AVALEVR. Mieux naut être cheval que ch-, beter bevélen dan gehoorzamen. Bien nlener sa ch-, zijn kar ret'e goed sturen, wel op zone zaken passen.
Wvharriage, nl. liet vervoeren op of met eene
kar of met eenen wagen, het karren, karrenvervoer n.; -- karloon, voerloon n.
Charrié, e, adj. Met eene kar vervoerd ; —
snetgevoerd, afgevoerd.
Charrier, m. [Tech.] Loogdoek, aschloogdoek n. (waarop de aseb over de loogkuip gelegd
wordt). — [Faut.] Valk m., die met zijne prooi

doorgaat.

Charrier, v. a. Op eene kar, op een' wagen

(per as) vervoeren. --- Hedevoeren, voortspoelen,
aanspoelen (van stroomend water sprekende) : La
rivière charrie du sable, du linmon, de rivier voert
zand, slijk mede. — Ses urines charrient du gravier (of enkel charrient), bij 't waterloozen werpt

hij steengruis uit, zijne pis is graveelachtig. — Oak

zonder voorwerp in : La rivière charrie (des glacons), elle sera bientèt prise, de rivier kruit (er
haat veel ijs in), zij zal weldra bevroren zijn (toe-

liggen) . — CHARRiER, v. n. ( fans. et fig.) : Cli- droit,
den regten weg gaan, zijn' pligt doen, op zijne zaken passen. — [Mar.] Afspannen. Cl:- de la
voile, veel zeil voeren. — [Faut.] Cet oiseau ch-,

die vogel gaat met zijne prooi door, komt niet op't
kommando terug. — SE CH ARRIEII , V. pr. Vervoerd
worden (per as) : Ces objets Sc charrient mieux
en hiver, die voorwerpen laten zich beter in den

winter vervoeren.

Charrière, f. Weg, dien een wagenof eerie kar

kan berijden.

Charroi, m. Vervoer n. met karren, wagens
enz. : vervoerloon, vrachtloon, karreloon n. —
[Mil.] Trein m., soldaten -a fdeeling, met het ver
artillerie belast. — [Mar.] -vo.erandbgj
Bankerssloep f., groote sloep, die na volbragte
vangst op de New f oundlandsche bank de visch

vervoert.

Charron, m. Wagenmaker n1 . — CHARRO NE f.,
vragenmakers-vrouw f.
C1larrounage, m. Wagenmakers-kunst f.,
wagenmakers-werk n., wagenmakerij f. Bois de eh-,
wagenschot n.
Charronne, f., z . onder CHAP,BON.
Cha to rroyer, v. a. Op karren of wagens, per
as vervoeren. -- Als adj.: Du bols charroyé, per
as vervoerd hout. -- SE CHARROYER , v. pr. Per
as vervoerd worden.
Chaaarroyeur. m. Vrachtvoerman m. — CHARCaYEUSE, f. Vrachtvoermans -vrouw f.
Charruage , m. [Agric.] Uitgestrektheid
gronds, die in een jaar met éénen ploeg kan bewerkt
worden. — [Féocl.] Ploegcijns ni.
Charme, f. [Agric.] Ploeg m. Ch- bien attelée, goed bespannen ploeg. Ch- de boeufs, de
chevaux, met ossen, paarden bespannen ploeg. Le
manche, Le soc dune ch-, de staart, het ijzer of
de schaar eener ploeg. Etre à in ch-, aan 't ploegen zijn; gedurig ploegen. — (fig. et fam.) Timer
in ch-, een' taaijen, zwaren arbeid verrigten. Cheval
de eh-, lomp en plomp mensch, ploegpaard n. —
Prov.) Mettre la eh- devant les boeufs, z. I OEUFS.
(

Lest one eh- mal attelée, C'est une eh- à chiens,

dat zijn mnenschen, die kwalijk bijeen passen, dat
is een slecht overeenstemmend gezelschap, een warboll. — Uitgestrektheid lands, die men met eersen
ploeg kan bebouwen : Cette ferme est de deux
ch-s, die boerderij (hofstede, landhoeve) is van twee
ploegen : — [Hort.] Tuinanans wiedploeg In. —
[Pêche] Soort van gesteeld vischnet n., in Breagne gebruikelijk.
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Chartier, m., z. CHARTRIER.

Chartil, nl. (pr. char-ti)^Karrebak m., bak

'

eener kar ; -- lange kar voor 't vervoer der scheiven; — wagenschuur f.

Chartiste, m. [Polit.] Grondwelaanklever,

chartist m., aanhanger, verdediger eener grondwet, inz. van de door Don Pedro in Portugal geCHARTISTES , nl. pl. Volkspartij f. in
octrooijeerde
Engeland, die door eene nieuwe volks-grondwet de
engelsche staatsrégeling geheel en veranderd wil
hebben, chartisten m. pl.
. -

Chartographe, m. Oorkondenbeschrijver; —
oorkondenverza7nelaar; — oorkondenopsteller m.('hartographie, f. Verhandeling f. over de oor
handvesten; — Chartographique,-kondef
adj. Die verhandeling betre /jende, c h a r t o g r ap h i s c h. — Chartologie, f. Oorkondenleer f.;
.— Verhandeling over de kaarten. — (hartologiquae, adj. Die leer, die verhandeling betreffende,
chartologisch.
1- C barton, m. Voerman, karrenvan m.
Chartophy lax, ni. (pr. ch=k) [H. grec.}
Oorkondenbewaarder m
t Chartre, f. Gevangenhuis n., kerker m., Faire
eh- privée, iemand heimelijk of wederregtelijk gevangen houden. — (pop.) Vermagering f.: Tomber
en eh-, vermageren. — [Mid.] Lendevang m.,
engelsche ziekte, uittéring f. — z . ook CHARTE .
('hartrer, V. a. Weleer gebézigd voor: Accorder une chartre, an privilege, eene handveste,
een privilegie verleenen.
Chartreuse, f. Karthuizerklooster n.; — Karthuizer-non f., non der orde van St. Bruno. — (fig.)
Klein, eenzaam landhuis n. — [Cuis.] iliengsel n. van
verscheidene groenten en wortels. — [Hortic.]
Soort van tulp f.
Cliartreux, Rh. Karthuizer- monnik m., manni-k der orde van St. Bruno. — [Bot.] Blaauw grijze paddestoel in. — [H. n.] Grijze of blaauwgrijze kater m. In dezen zin ook als adj. ggebézijd : Chat cá-.
Chartrier, m. Plaats, oorkondenkarner f. —

waarin de oorkonden van eene abdij bewaard worden. Bewaarder nl. van de oorkonden eener abd r^j.
Oorkondenverzameling f., charterboek n. — Oud

PRISONNIER , gevangene.
-tij(lsZ.Ca
Chartutaire, m. [Rist.] Charterboek n., oor kondenverzaineling f. eener abdij, heerlijkheid enz.
-- Oorkondenbewaarder n.; kerkelijk archivarius m.
Charyhcie, m., z. CARYBDE.
Chas, m. [Tech.] Oog n. eener naald; — stijf
weverspap f., soort van lijm, waar-selpaf.;—
cie wevers de draden van den ketting of de-med
schering slichten (bestr ( ken); — metselaars paslood n.
Chaseret, nl., z. CASERETTE.

5Chassable, adj. Goed om te jagen.
Chassagne, nl. [Corn.] Soort van bourgogne

ij n Mn.

-w
kist of kas f., waarin
hei
overblijfsels
van
de
reliquien
of
de roomschee
bewaren. — [Tech.] Alles, waarmede gedreven-ligen
of ingezet werk vastgehouden wordt; — plaatje n.
van eenen gesp; - schaar f. of bril m. van enne
weegschaal; — lijst f. van eenen spiegel; —hecht n.
van een scheermes, van een lancet enz. -- (Proc.)
Chasse, f. Koffer m.,

Cette rille est décorée comme une ch-, dat meisje

is zeer opgeschikt.
Chasse, f. Jagt, het jagen. Aller a la ch-, op
de jagt gaan. Le plaisir de la ch-, het jagtvermaakc.
Une partie de eh-, enne jagtpartij. Un fusil de ch-,
een jagtgeweer. Un couteau de ch-. een hertsvangee m. La eh- du serf, du loup (au serf, au loup),,
de hertenjagt, wolvenjagt. La Ch- aux chiens, a
tourre (la venerie), de jagt met honden de lange of

Chartagne, f. [Mil.] Verschansing f.; die in groote jagt. La Ch- is Polseau of an vol (la fauconnerie), de vogeljagt, reiclerjagt, valkenjagt. La
een bosdi verborgen is.
eh- au tir, au tiré, de aagt met het geweer, korte
C harte, f. (vroeger Chartre) Oorkonde,
La ch- aux filets, aux pièges, het netten -,
fart.
handveste f.; elk geschrift n., dat in de staatsar
wordt bewaard; — grondwet, constitu--chievn strikken- of vallen-zetten. — De jagers, honden en
tie f., charter n. La grande ch-, het groote verdere toestel der jagt: La eh- a passé par là,
charter [magna charta] , de groote oorkonde, die de jagt, het jagtgezelschap heeft daarheen zijnen
in 1i15 door Jan zonder Land gegéven is en de weg genomen. — Jagt, het wild, dat men vangt:
Je vous enverrai de ma ch-, ik zal u wat van
grondwet der engelsche staatsinrigtinq bevat.
Charte- partie, f. [Mar.] Vrachtcontract n., mijn geschoten wild zenden. Faire Bonne cd-, enne
scheepsvrachtbrief m , schriftelijk verdrag, dat tus- goede ja q t maken, veel wild neerleggen. — Jagt,
schen den reeder of scheepsbevrachter en den schip- de kunst van 't jagen: Entendre Bien 1,a ch-, de
jagt, de jaagkunst goed verstaan. — (Prop.) Atfamé
per wordt aangegaan, c er t e- p a rti e I.
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comme un lévrier de ch-, hongerig als een hazewindhond, als een wolf. I1 nest eh- que de vieux
chiens, met oude honden laagt men 't best: bejaarde
lieden kunnen den besten raad geven. I1 salt trop
la eh- qui a été véneur, wie voerman geweest is,
kent het klal)pen van de zweep. — [Mus.] Chof Air de ch-, jagtstukje n. — (flg.) Donner
la ch-, vervolgen, nadagen, nazetten: Donner la

eh- aux enneinis, à une hande de voleurs, den

vijand vervoiqen, eene dievenbende nazetten. —

[Mar.] Donner (la) oh- à un vaisseau, jagt op

een schip makel, liet vervolgen. Appuyer arse
ch-, alle zeilen ter vervolging bijzetten, scherp
jagt maken. Rece-voir, Prendre une ch-, gejaagd
worden, met volle zeilen de vlucht nemen. Soutenir
la ch-, al vlugtend niet de achterstukken vuren.

Canons de ch-, Ch-s de proue of Pièces de eh- de
l'avant., jar„ tstukken, boegstukken n. pl., kanonnen
op het voorschip : — [Paunme] Kaat, f., plaats,
waar de lull zijn' eersten sprong eindigt. Chmorte, verspee fsche, verloren slag; — (/1g.) begonnen
werk, dat neen niet afmaakt. — (Loc. prov.) Marquer une ch-, zich een woord in 't oor knoopen;

in iemands doen of zeggen iets opmerken, waarvan
men partij wil trekken; Marquez hier vette ch-,
onthoud wel wat ge daar zegt, wat streek ge snij
daar speelt: 't zal u berouwen. -- [Tech.] Metselaars waterpas n.; — doorslag, dril m.; doorslag'Ijzer n. — lade f., aanslagkam in. van een weef
drijfhamer m. der wagenrnakers; —-getouw;—
goudslagershanier m.; — kromming f. der tanden
van eerie zaag; — schutmuur m. des glasblazers
(die hem tegen de werking van 't vuur beveiligt);
— speelruimte f., zekere vrijheid in bewéging, die
,nen een voorwerp, een gedeelte van eerie machine
enz. laat behouden. — Schuring f., het schuren,
snelle afloop of doorstrooming f. van water ter afvoering van zand, sl)j k of onreinheden. — Huftres
de ch-,oesters f. pl., door den vischjac er aangebragt.Ecluses de ch-, afloopsluizen f. pl., ter schoonma
een dok enz. — [Pêche]-kingvaeh,
Op staken uitgespannen net n. Ch- couverte, steek
waaraan
van den eersen vleugel tot den-net
ni.,
anderen een horizontaal net is gespannen. — Chico.]
Feu de eb -, hevig vuur, jaagvuur n. (dat men
verkrijgt door al de registers van een fornuis open
te zetten. -- [Impr.] Aantal regels n1. pl., dat elke
bladzijde der kopij grooter is dan eene bladzijde
druks.
Chassé, e, adj. (en part. passé van drasser.)
Perjaagd. Vaisseau eh-, schip, waarop jagt gemaakt wordt.
Chassé, m. [Danse] Zijpas, chasse m., eene
zjwaartsche (lansfiguur.
Chasse-avant, m. [Tech.] Meesterknecht,
ziener' over (Ie werklieden, javaan, onderbaas m.
r.
lu Des chase-avant.)
Chasse-boudieu, m [Tech.] Drijfhout n.,
hout, woas isiede de houtschulpers eerie wigge inslaan. (Pius. Des Chasse-hondieu.)
Chasse-bosses, f. [Bot.] Weegbree f., wederik m., jodenkruid n. (ook Corneille en lysimachie
geheeten) (Flue. Des chasse-losses.)
Chasse-earreíe, f. [Tech.] hamer met twee
vierkante kc^l;7 en, waarvan een verstaald is. (Plus.
[

(P

Des chasses-carrées.)
Chasse- chiens, m. (pop.) hondenslager,
portier In. ; — (iron.) oppasser ni. in openbare

geinen.

Chasse- clous, m. [Tech.] Doorslag, drevel m.
(om spijkers dieps 'in te drijven). (Plur. Des chasse
-dons.)

Chasse-eoquins, m. (pop.) Kerkeknecht,
h&suleslager m. (Plur. Des Chasse-coquins.)
Chasse-eousinns, ril. (fam.) Slechte wijn m.,
bogt m.; — bij uitbreiding: al u at lastige wezens
afhoudt. -- ,Stijf sappier of fleuret n., niet buigzame scherssuler,en m. (Peur. Des Chasse-cousins.)
Chasse- crapauds, m. [H. n.] De genseene
of europésche rëiternelker m., nachtzwaluw f.
(engoulevent d'Europe. ook crapaud volant en
tette-chêvre creheeten). (Plus. Deschasse-erapands.)
('lhasse-dial)le, m. [Bot.] z. MILLEPEIITUIS.

(Plug. Des chasse-diable.)
Chasse-eniiu , nl. Tfjdverdrijver, opveolijker
m. Un bon livre, le vin est un eh-. (Plus. Des
chasse-ennui.)

('hasse-iiente, m. [H. n.] Volksnaam van

CHASSER.
den witkoppigengier (vautour fauve of d'Afrique).
(Plur. Des chasse-fi erste.)
Chasse-fieuree, f. [Tech.] Schuimplank f.
(waarmede de kuipverwers het bovenkomend schuine
der kuip wegnemen. (Plur. Des chasse-fleurée.)

('hasse-t;olipille, m. [Bot.] Stift- of spie -

uitdri,^ver m. (Plug. Des chasse-goupille.)
Chasselas, m. [Bot.] Soort van zeer zoete
druif f. ; peterseliewijn m.
Cliasse-marée, f. Vischvervoerder, ventjager m., die niet spoed de versche zeevisch naar de
stad rijdt); — kar, vischkar f. (waarmede dit geschiedt). — [Mar.] Zeker snelzeilend tweemastvaartuig n. ; — sardijnenboot f. (die dagelijks de
visch van Belle-Isle naar Bordeaux voert). — Hultres de eh- of de chasse, z. onder CHAssE. — (fig.
et fain.) Aller on train de ch-, loopera als een
postpaard.
(`hasse-n.ars, m. (pop.) liet feest van Maria-boodschap (op 't einde van Maart).
Chasse-vierde, in. [H. n.] Volksnaam des'
gewone roofmeeuw (iahhe, ook stercoraire). (Plus.
Des Chasse- roerde.)

Chasse morte, f., z. onder CHASSE.

Chasse-enoiiches, m. Vliegenklap in., soort
van stoffer m., om (Ie vliegen weg te jagen; vliegen net n , over de paarden. (Plur. Des Chasse-mouches.)

Chasse-millet, in. Molenaarsknecht, die dc
ezels drijft, ezeldrijver ni. (Plus. Des chassemulets.)

Chasse-noix,

m., z. V. a. CHASSE-GOUPILLE.

(Plur. Des Chasse-noix.)

Chasse-partie, f. Vergelijk n. onder de zee-

roovers, wegens het deden van renen buit.

Chasse-pierres, m. [Chem. de Ier] Steem-

opruimer m., toestel vóór aan de raderen eenm
locomotief, om de rails van alle beletselen te zuiveren. (Plur. Des Chasse-pierres).

-

C'hasse-poignee, f. of Chasse -porn-

mean, in. [Tech.] Zwaardvegers-gereedschap,
drijfhout n., om het gevest van eenera degen aan tk^
drijven. (Plus. Des Chasse-poignées, Des chasse-

pommea,u.)
Chasse-pointes, m. [Tech.] , z. v. a. CHASSEGOUPILL E.

(Plus. Des Chasse- pointes.)

Chasse-pain aises, in. [Bot.] Weegluizen-

kruid n., van 't geslacht der ranonkels, met onverdragelijken reuk. (Plus. Des Chasse-punaises.)
Chasser, v. a. Verjagen, uitlagen, wegla pen.
verdrijven, uitdrijven, tot verwildering dwingen:
On 1'a chassé comme un coquin, men heeft hem.
voor schelm weggejaagd. Ch- les chiens, les monches, de honden, de vliegen wegjagen. — (fig.) Cette
odeur nous chassa de lapparlement, die reuk joe,
ons uit het vertrek. Le ,jour v enait. Ch- les ténèlires.
de dag kwam de duisternis vcrd rijven. Ch- l'ennui.
les chagrins, de verveling, 't verdriet verbannen.
Ch- on slomeslique, een' knecht wegjagen, hem zijne
dienst opzeggen. Pardon si je nous Chasse, nmak
it faut que je sorte, verschoonm i^, zoo 'k u wegjaag.
maar ik moet uitgaan. Ch- Ie niauvais air, de
lucht zuiveren. Ch- les vaches aux champs, de
koeijen naar 't veld drijven. Cli- I'ennemi devant
soi, den vijand voor zich uit drijven. Le vent:
Chasse la neige de ce cóté, de wind jaagt of drijft
de sneeuw naar dezen kant. Ch- un clou clans one
poutre, een' spijker in een' balg drijven of slaan.
Ch- les cerceaux autour dun tonneau, de hoepels
om een vat aandrijven. — (Prov.) La faim Chasse
Ie loop hors du boes, honger is een scherp zwaard;
nood leert bidden. Un clou chasse l'autre, de eens
spijker drijft den anderen uit: de eerre hartstogl
verdrijft n anderen; waar meerderman komt, moei
minclersnan wijken. — [Man.] Ch- son clwval en
avant, zijn paard vooruit drijven (door het met de
beencn te drukken). — Jagen, jacht maken op, ver
Ch- Ie lièvre, Ie eerf, den haas, het hert-volgen:
jagen, vervolgen. — [Mar.] Ch- on navire, jagt
op een schip waken. Ch- la terre, het land naderen,
omfl het te verkennen. — [Escr.] Ch- les mouches,
oh goed geluk af links en regts afweren. — [Pêche 1
Ch- Ia marée a la vile, de versche visch naar de
stad voeren.
CH.iSSE1I , v. n. Jaren, op de ,jagt zijn: , Ch-

is beau bruit, á grand lbruit, a cor et a cri,
op de laar e jagt zin. Ch- au fusil of . au tir, neut
het geweer ,lagen, olp de korte jagt zin. Ch- aver
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le chien couchant, avec une meute de chiens toile, met papier, met linnen bespannen raam; Chcourants, net den staanden hond, met een koppel d'osier, teenen raam, hordetje n. Ch- double of
jagthonden ja(/en. Ch- <i (avec) l'oiseau, op de Contre-ch-, dubbelraam, voorraam, wicccterraam.
reigerjagt of volken^jar:t zijn. Ch- aux filets, jagt- Ch- de paravent, raam van een wind- of tortnetten zetten. Ch- an lièvre, an cerf, aux perdrix, scherm. Ch- fiche of a coulisse, dubbel toeslaand
aux bécasseaux, op de hazen-, herten-, snippen-, raam. Ch- is panneaux, deurraarn met paneelen.patrijzer!jact zijn. Ce Chien chasse Bien, die hond [ilort.] Glasraain op broeibakken. — [Brad.] Bordaagt goed. Ce chien chasse de haat vent, die hond duurraam. — [Arch.] Ch- dune maison, huis in
jaagt teen den wind. Ch- de gueule, aanslaan; zijn houtwerk. — Ch- dune table, onderstel n.
den spoorhond laten blaffen. Ch- sur les teeres van eene tafel. — [Patat.] Tralieraam, om de opid'autru i, op iemands land jagen; — (fig.) inbreuk trekken van figuren verkleind of vergr ot over te
op iemands reqten maken, hem te kort doen. — (/1g. brengen. — [Plomb.] Rand n1. van de gietta fel.et fain.) Cet'homrne chasse bien an plat, die man [Impr.] IJzeren vormraam, waarin de tot bladzijden
ie een baas in 't eten; ook: hij eet gaarne het wild, vereenigde letters tot een vel druks zczmengevoegd
dat anderen gevangen hebben. Leurs chiens ne chas- en opgesloten worden (ramétte geheeten, als hei
sent pas ensemble, zij kunnen zaaien slecht over- Beene spijl in 't midden heeft). — [5Ius.] Ch- da
weg. — (Pr'ov.) Bon chien Chasse de race, Les clavier, lulavierraam, dat gedeelte aan 't welk de
bons chiens chassent de race, 't is een goed kind, toetsen zijn aangebragt. — Uitge5neden papier n.,
dat naar zijn' vader aardt, de appel volt niet ver papiere ui ruil m., om cijferschrift te maken. -- [Bot.]
van den stam; dat heeft hij van niemand vreemds. Raamvormige zaaddoos f.
Chhassoir, nu. [Tech.] Drijfhout n. (der huiCette Rile chasse de race, dat meisje is even kokit
of behaagziek als hare moeder. Ch- aux blancs pers).
Chassoire, f. Valkeniersroedje n.
moineaux, naar de maan Trijpen, tegen zijne schim
Chaste, adj., Kuisch, eerbaar; zuiver, rein:
vechten, geheel vergeefscl^e moeite doen. t?ui bien
Chasse, Bien trouve, wie zoekt, die vindt. — [Mar.] — omme. femme, épouse ch-. kuisc:he man, vrouw,
Amour, coeur eh-, rein.e liefde, rein hart.
gade.
Ch- an vent, te loefwaart opjagen. Ch- sous Ie
vent, te l(Jwvaart opjagen. Ce bátirnent Chasse Style ch-, zuivere, eerbare stijl.
Chastemnendt, adv. Kuisch, kuischelijk, op
sur ses ancre,, dat vaartuig rijdt op zijne ankers,
gaat voor zijne ankers door, drijft door, raakt kuische, eerbare wze.
Ch asteté, f. Kuischheid, eerbaarheid, reinheid,
gaande, spilt van het anker. Cette ancre chasse,
dat anker slipt door. Ce batirnent Chasse sur zuiverheid, onbevlektheid f. Faire voeu de ch-, geun autre. chasse ii la céte, dat schip valt door' 't lofte van kuiecldteid, van volkomen onthouding van
slippen zijner ankers op een ander, op de kust. — 't mingenot afleggen.
Chasuble, f. [Cath.] Kasuifel f., misgewaad n.
Les images chassent du nord, de wolken drijven
Chastiblier, m. Kasui felinaker, -verkooper m.;
uit het noorden aan. Le soleil Chasse Ie vent, de
vervaardiger
of verkoopei m. van allerlei kerksiezon neemt den wind mede. Le soled chasse avec ie
vent, de wined volgt de zon. — Cette vulture chasse raden.
('hat, m. (film. chatte) Kater m. (in 't franscls
Bien, dat rijtuig loopt ligt en gemakkelijk. — [Impr.]
Uitloopen, de regels ruim spatieren, veel plaats met gebruikt ter algemeens aanduiding van het bekende
weinig letter vullen: Le caractère romain chasse rnuizenvangend huisdier, gelik in 't nederduitsch
mains que I'italique, de romeinsche letter loopt niet tot dat einde het vrouwel. k a t wordt gebezigd);
zoo veel uit als, beslaat minder plaats dan de cur- kat, poes f. Ch- donmestique, tamme kat, buiskat f.
suf letter. — [Danse] C h a s s é r e n, den zijpas Ch- sauvage, wilde kat, boschkat. Etre traitre,
uitvoeren, waarmede men eene colonne op en neder voleer comme un eh-, valsc^. diefachtig als eens
danst. — [Tech.] Goud en z ilver onder den hamer kat zijn. Roder, geetter comme un ch-, ronduitdrijven, pletten. — Schuren, een snellen af- of loeren, bespieden als eene kat. — (lig et fain.) Mon
doorloop aan 't water geven, ter o f voering van. on- cli-, mijn poesje, liefje, schatje. — (Prov.) I1 le
reinheden. — SE CHASSER, V. pr. Elkander uitdrij- guette comme Ie eh- fait la Souris, hij loert op
ven, verjagen: Les enfants de Cassandra se cbas- hem als de kat op de muis: hij slaat hein naauwsèrent les uns les autres de ce royaurmle, de kin- keurig gade. A bon ch-, bon rat, z. BON, adj. —
ren van Cassandra dreven elkander beurtelings uit Ces gans s'accordent (vivent) comme chiens et ch-s,
dat rijk. — Uitgedreven worden; gejaagd worden: z. onder ACCORDER. — S'aimer comme chiens et
Voilk comme se chasse le mauvais air, zóó wordt ch-s, anal kaar niet luchten of zien mogen, La nuit
de bedorven lucht uitgedreven. Le lapin se chasse tous les ch-s sont gris, 's nae its zin alle katten
graauw: de duisternis bedekt alle gebreken, doet alle
an furet, 't konijn wordt met het fret gejaagd.
Chasse-rage, in. [Bot.] , z. v. a. PASSER4GE. voorwerpers eveneens voorkomen. Payer en ch-s at
Chasseresse, f. ( poet.) Jageres f. — Ook als en rats, met kleine sommen, met slechte Taunt, met
adj. gebezigd: Les nv mphes eb-s, de jagende nimn fen, allerlei vodde'u jen betalen. Emporter Ie ch-, henengaan zonder iemand te groeten, ook: zonder te
jagtni.m fen. Diane la cli-, de jagtlaodiin Diana.
betalen. Il n'y a pas là de quoi fouetter un ch-,
C h asser et, m., z. V. a. C ^SERETTE.
Chasse-rivet, m. [Tech.] Klinkijzer n. der dat is de moeite niet waard om er van te spreken,
die fout is niet noemenswaard. Musique de ch-,
koperslagers. (Plur. Des chasse-rivet.)
Chasse- roeies, in. Schutpaal in., schutijzer n., kattenmuzijk, oorverscheurende muzik. Se servir
de la patio du eh- pour tires' les jnarrons du feu,
wielen
de
der
ijzer,
om
schuin geplaatste paal of
rijtuiger, van muren, deurposten ear. af te houden. de kat de kastanjes uit het vuur laten halen: eene
(Chasseur, m.; -ease, f. Jager m., jageres, ander met het gevaarlijke of onaaragenaine van eens
9agerin, jaagster f. — (Loc. prov.) Avoir tin ap- zaak belasten. Ch- échaude craint l'eau froide, of
petit de eb -, Etre affamé comme un ch-, een' hou - ch- (chien) échaudé ne revient pas en cuisine,
per als een mol f hebben. Repas de ch-, snel of ter waar een ezel zich eens stoot, wacht lip zich voor
loofes gehouden maaltjjd. eiesse de eh-, in der haast den tweeden keer. Acheter eh- en poehe, kat in
gelézen mis. — [Mil.] Jager, zeker ligt gewapend den zak koppen: iets koopen, zonder liet gezien te
soldaat; Ch- à pied, jager te voet; Ch- „ cheval, hebben. Eveiller Ie eh- qui dort, oude koe ilen uit
jager te paard, rijdende jager; Servir dans les ch-s, de sloot halen: een' ouden twist weder ophalen.
bij de jagers staan. — [Bar.] Jager m., ligt vaar Appeler un eh- un ch-. (le dingen platweg bij hun
naam noemen. II n'y a pas un ch-, er is-ne
dut een ander nazet (ook als a(j. gebezigd: Le-tuig,
vaisseau eh-) . — 41s jager gekleed bediende; die geen levende ziel. Avoir un ch- dans sa gorge, eene
graat in de keel hebben, heesch o f schor zijn. Absent
achter op 't rijtuig staat.
Chiasseuuses, f. pl. [H. n.] Naam der spin- le ch-, les souris dansent, als de kat van honk is,
nen f. pel., die geese, webben snaken, maar hare dansen de muizen op tafel: als de meester en, de
meesteres van huis is, maken de bedienden goede
prooi beloopen of beloeren.
C'hassie, f. Leepoogigheid, dragt, dragti.gheid f. sier. C'est Ie nid dune souris dans i'oreille dun
eh-, (lat is iets onmogelijlcs; ook: dat is een gevan, (le ponsli, ooretter m.
('hassieaux, -iemise, adj. Leepoorjin, met vaarltjke toestand. Avail' joue aver les ch-s, met
—
de kat gespeeld hebben, bekrabd in 't aangezi' t zijn.
Ook
als
etterende
oogera.
loopende, dragtige,
subst.: Un eh-, une Ch-ieuse, een leepoog nu. en f. Ii passe Ib-dessus comme eh- stir braise, hij loopt
CliAssis, nl. Baarn n., vierkante lijst f., i.nvat- daar vlug en voorzigtig heen: hij gewaagt naaar ter
sel n. Ch- de verre, glasraain; Ch- It verre loops van die leel jke, onaangename zaak. On ne
dormant, raam met matglas. Ch- de papier, de saurait retenir le eh- quand it a gouté le crème,
,

-

,
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men kan de kat niet van 't spek houden, als zij
er eens den smaak van weg heeft: eene eenmaal
aangenomen gewoonte laat zich moeijelijk weder
afieugen. I1 est comme le eh- qui tombe tollJours sur ses pieds, hij slacht de kat, die altijd
op hare pooten te rept komt: h ij weet zich, uit
de néleligste omstandigheden heelshuids te redden.
Bailler le eh- par les pattes, eene zaak bij 't
slechtste einde aanvatten, zich eene zaak van de
ergste zijde voorstellen. — [t1. n.] Volksnaam
van eenige andere dieren: Ch- liizaam of ehmusqué, eh- civette, muskusdier n., civélkat f.,
Ch- genette, Ch- de Constantinople of d Esagne, genétkat, spaansche kat. Ch- epineux,
ruin slekelzwin, coëndoe of cuanda. Cll- volzult,
vliegende kat, vliegende ma/ei, eene soort van vleermuis; ook: vliegende eekhoorn m. Ch- it erinière,
tijgerwolf m. Ch- marin of de mer, Ch- poisson,
bondshaai, getijgerde haai m., zeezwij n n., kat
— [:Hart.] Couper les branches dun-vischm.
arhre en dos de eh-, de takken van een! boom
elleboogvormig besnoeijen of buigen. — [Bot.] Soort
van meekrap f. op de kust van Malabar; z. ook
,

CHATON. — [Mar.] Katschip n., kat f., oud handelsvaartuig der noordsche zeeën, niet één dek. Tron
du ch-, soldatenjat, in de mars. — [M11.] Kat,

naam van verschillende belégeringswerktuigen uit
de middeleeuwen; kanonschraper ni. Ch- hampo, Chb griffes, visiteer -, viseerijzer n. (om de inwendige
gebreken der ziel van een kanon. van een' geweer
te onderzoeken), gallenzoeker m. — [Pèche]-lop
Schraper, pen.terhaak m., dreg, om 't ontsnapte net
van den bodem der zee op te halen. — [Tech.] Loodg ewipt n., stukje koper of ijzer, door welks gaatje
het touw van 't schiëtlood gaat;— leidekkers bokje n.
of schraal f.; — soort van laken n., met verschil
ketting; -- metaal n., dat toevallig-lendckur
gait den smeltkroes loopt; — vreemde, harde stof f.,
die den leisteen bros en tot dekwerk onbruikbaar
maakt. — [Minér.] Or, Argent de chat, katten goud, kattenzilver n. Pierre de chat, kattensteen in.

(ter zuivering van 't ijzer)

. —

CHATS ,

m. pl., z.

C.HATON'S.

Chàtaigne, f. [Bot.] Kastanje f., Ch- d'eau,
waterkastanje, waternoot f. — [Vétér.] Hoorn-

achtig uitwas n. aan den voet eens paards. — [1-I. n.]
Ch- noire, volksnaam van den zwarten stekelkever

(hispe noire).
f Chataigiié, e, adj. Kastanjebruin (chatain).
Chàtaigneraie, f. Kastanjeboomgaard m.,
kastanjeboschje n.
Chátail;nier, m. Kastanjeboom m.; kastanje -

boomhout n.

Chàtain, adj. m. Kastanjebruin, kastanje
Des cheveux ch-s, kastanjebruin haar. —-kleurig:
Wordt de kleur door een ander adj. nader bepaald,
dan beschouwt men chatain doorgaans als subst.:
Des cheveux chatain-clair (dun chatain-clair), ligt
kastanjebruin haar. (Het vrouwel. van dit woord
is niet in gebruik.)
Chataire, f . [Bot.], z. CATAIRE.
Chat-brtulé, m. [Hort.] Zékere perensoort f.,
die in October en November' geplukt wordt (Plur.
Des chats-brulés.)
Chat- eervier, m. [H. n.] Losch of lynx m.
van Canada. (Plur. Des chats-cerviers.)
Chateau, m. Kasteel, slot n., burg m., burgt,

vesting f., fort n.; citadel f.; — groot, aanzienlijk
lusthuis n. — Ch- de cartes, z. C ARTE . —= Ch-

branlant, z. BRavLANT. — [Mar.] Ch- de poupe of
d'arrière, achterverdek n. Ch- de prone of d'avant, voorverdek, voorkasteel, bak. Traversin du ehd'avant, beting voor den fokkelnast. Canons du ehd'avant, boegstukken. — Ch- d'eau, waterslot n., ge-

bouw, dat niet dan watervergaarbakken bevat: —
Ook: de vergaarbak m. aan"de spoorwegen ter vulling
van de stoomketels. — (Prov.) Faire des ch-x er,
Espagne, kasteelen in de lucht bouwen : hersenschimmige plannen maken. Ville prise, eh- rendu,
als de stad is ingenomen, moet het kasteel volgen.

('h;-tteaim-L.aftte , Château -Ia -Rose,
Chateau-la-Tour, Chateau-Margaux,m.
Namen van fijne soorten van bordeaux-wijn, naar

gelijknamige plaatsen of kasteelgin zoo ge/weten. —
C.batesu-Premaux m. Eene soort van bourgogne-wijn in.
Chatée of Chattee, f. Kattedragt f., nest-

el R. jonge katten.

CIIATOTJILLEMLNT.
-F Châtel, m. Kasteel n.
Chatelain, m., -e, f. Burgvoogd, slot bewaarder, bevelvoerder in een kasteel, kastellaan, kastelein m., burgvoogdes, slotbewaarster, slotvoogdes f.; — voormalig ambachtsheer m. — Ook als
adj. gebézigd : Seigneur ch-, ambachtsheer. Juge ch-, regter m., door een' ambachtsheer aangesleld. — Chatelaine, f. of als adj.: Cháine ch-,

Ketting, band m. of lint n., door de dames om 't
lijf gedragen en waaraan sleutels, reukfleschjes en
dgl. hangen;
('hatele, e, adj. [Bias] . Met kasteelen bezet.
Ch atelet, m. (weleer als verklw. van chateau
gebruikt : kasteeltje n.) Naam van twee voormalige
kastcelen te Parijs : Le Grand ch-, een geregts-

hof, en Le Petit ch-, eene gevangenis. — Gezamentlijke regters van 't Chcctelet : Le eh- s'est assemblé. -- [Tech.] .dchterstel n. van den lintweefstoel.

B'hatellenage, m. [Féod.] Slotvoogdijschap n.
Ch^^tellenie, f. Kastelenij f., zeker regtsgebied, dat weleer in Frankrijk bestond en tot een
kasteel behoorde; — de waardigheid van regter
daarover ; — de landen of plaatsen, die daaronder

behoorden.

Chatenaite, Chatepeleuse, Chatev, z.
CHATT—.

('hat-huuané, e, adj. [Faut.] Oiseau eh-,

valk met katuilvéderen.

Chat-huant, in. [H. n.] Katuil, nachtuil, gemeene of grijze uil, woududl ni.
('hati, m. Braziliaansche dierensoort f. van 't

kattengeslacht.

Chatiable, adj. Kastijdenswaard, strafwaardig, strafbaar, die of dat verdient gekastijd te

worden.

ChQ tie, e, adj. (en part. passé van chatier,

kastijden) : Enfant ch-, gekastid, gestraft kind; —
Style ch-, gekuischte, gezuiverde stijl.
Chestier, V. a. Kasteden, tuchtigen, stralen :
C'est au père à eh- ses enfants, het komt den vader toe zijne kinderen te kastijden, te straffen.
Ch- son corps, zin ligchaam kastijden (door vasten, nachtwaken, geeselslagen enz.) — (Prov.) Qui
aime Bien, chhhtie Bien, wie zijn kind lief heeft,
spaart de roede niet. — [Man.] Ch- un cheval,
een paard door sporen of met de karwats tot gehoorzaamheid dwingen. — (fig.) Ch- son style, zijtien stijl beschaven, kiuischen . — SE CHâTIER, V. pr.

Zich zelven kastijden; — gekastijd worden.
Chatiere, f. Kattegat, kattepoortje n., gat in
eene deur of elders, waardoor de katten loopen; —
katteval f., kattestrik m.
Chàtieur, m. Kastijder, tuchtmeester in.
Chatiunent, nn. Kastijding, tuchtiging, stra f,
ligchaamsstra f f.
Chatoien lent, m. Weerschijn m., kleurspe
-lingf.
Chaton, m. (verklw. van CHAT) Katje n.,
jonge kat, f. — CHATON, m. Kas, f. ringkas f., omvatting van den steen van eenen ring; — de gezette, gekaste steen m. — CHATONs, m. pl. [Bot.]
Katjes n. pl., naam der Of mannelijke Of vrouwe l jke bloemen van zekere booroen, die aarvormig om
eene gemeene as staan ; — in 't enkelvoud ook
notenbolster in.; — zaadhuis n. van sommige gewassen.
Chatonné, e, adj. (en part. passé van chatonner) : Diamant ch-, gekaste diamant m. — [Mid.]
Als in eene kas of holte besloten. Calculs di-s, steeen, die aan de binnenzijde der waterblaas vastzitten. Placenta ch-, moederkoek m., die in een'
bijzonderen zak van de baarmoeder wordt terug
-gehoudn.
Chatonnement, m. [Tech.] Het zetten van
een edelgesteente in eene kas. — [Mid.] Iet achterblijven, de beklemming van den moederkoek; -het vastzitten der blaassteenen in de natuurlijke of
toevallige holten.

('hatonner, V. a. [Tech.] In eene kaszetten,

kassen (een' edelsteen)

Chatonille, f. [Pèche] Soort van kleine laneprei f. of prik m., die tot aas dient.
Chatoiiillenient, m. liet kittelen, gekittel n.,
kitteling, krieweling f. I1 ne peut sotufl`rir Ie ch-,
it est sensible au mondre ch-, hij kan geen kittelen velen, hij is hoogst kittelachtig. — Le cli- des
sens, het zinnengestreel.

CHATOUILLER

--

Chatoatiller, V. a. Kittelen, kittelstreelen:
Ch- qn. a la plaste des pieds, iemand aan de voet
kittelen. — Streden, aangenaam prikkelen,-zolen
Up de zinnen een' aangeeamen indruk maken: Le vin
chatouille le palais, le gosier, (ie wijn streelt het
gehémelte, de keel; La musique chatouilie l'oreille,
de muzik streelt het oor. — (lig.) Vleijen, streelen,
behagen : La flatterie chatouille 1'oreille des grands,
de vleijerj streelt de ooren der ! rooten. Ch- 1'orueil de qn., iemands hoognioed vleijenn. — [Man. j
h- un cheval de l'éperon, een paard even de spoor
laten voelen. — [{ion.] Ch- le remède, liet remedie (veroorloofde mi n?,der(iehalte) zoo nabij mogelijk komen. — SE CHATOUILLEII, V. C. Elkander kittelen; — gekitteld worden.
Cliatoniiletix, ease, adj. Kittelachtig kitteliq, gevoelig voor 't kittelen. — ( fig.) Kitteloorig,
lult geraakt, korzel, korzelig, kregel, : Cet hornnle
est iiien ch-, die man is zeer prikkelbaar, wordt
ligt beleedigd of boos, is fijn gevoelig op .t puntvan
eer. Cette affaire est bier rh-ease, dat is eerie zeer
nételigre, bedenkeljke zaak.
Claatoy ant, e, adj. JVcérschijnend, met weirschijn : Etotl'e, Pierre ch -e. — CHATOYANTE f.
[Minér.] Kattenoog n., soort van kwartsagaat.
Chatoye gyment, in., z. CHATOIE ME\T.
('hatoyer, V. n-. Van kleur veranderen naar
de verschillende rigtingen, waaruit men 't voorwerp
beziet, een' weerschijn of eerie kleurrslpelsng hebben; -[Lapid.] Stralen, glinsteren (als een kattenoog.)
Chat-lard, ni. [1=I. n.] Pantherkat f.
Chat-pois on, in., z. CHAT MARTIN, onder

C

,

>

,

CHAT.
C`hatrè, e, adj. (en part. passé van chatrer)

Ontmand, gelubd, gesneden, geruind, gekapoend.
(fig.) Voix eh-e, heldere, vrouwelijke stem, castra-

ten-stern. — Ook als subst.: Les ch-s noot point

de barre, de ontmanden hebben geen' baard. Mine
de ch--, een verwijfd, bleek, onaangenaam gezigt.
Chatrer, D. a. Ongeschikt tot de voorttéling
maken, ontmannen, lubben. Ch- on chat, een' ka-

Ier snijden: Ch- un cheval, een paard ruinen ;
Ch- un coq, een' haan kapoenen. — ( fig.) Chun livre, on derft, het hinderlijke„ zédenkwetsende
enz. uit een boek, een geschrift wegnemen. -- Chdes fagots, eenige houten uit een' takkebos nemen.
Ch- des ruclses, met een daartoe gemaakt mes de
was en honig uit een' bijenkorf wegnemen. —
[Agric., Hort.] Ch. one vigne, de naar beneden
schietende loten van den wijngaard afsnijden. Chdes tiges de tabac, de koppen der tabaksplanten
afsnijden. Ch- des fraisiers, de overtollige loten
van aardbézieplanten afsnijden. Ch- des melons,
des concombres, meloenen, komkommerplanten besnoeijen. — [ Tech.] Ch- une roue, de velgen weet
afnemen om de banden meer aan te klemmen.. —
SE CHkTRER, v. pr. Zich zelven ontmannen; —
(fig.) verminkt, besnoeid worden (van geschriften).
Chàtrenr, m., -ease, f. Dierenlubber m.,
-lobster f. Ch- de cochons, varkenssnijder in.
Chat-rockier, m. [U. n.] Kliphaai m.
Ch: trucre, f. [Vétér] Ontmanning, lobbing f.
La eh- avec le feu, avec nu caustique, de ontmanning door branden, door een bijtmiddel.
Chatte, f. Kat f., wijfje van den kater. —
(fig. et fam.); C'est une ch-, Ella est friande,
Comme one ch-, zij is eerie snoepster, zij is zoo
snoepziek als eend kat. — [Mar.] Kat f. zonder
ooren, katschip n.; — soort van dreg '. — [I3ortic.]
Soort van egyptischen komkommer m.
Chattee, f., z. CHATEE.
'C-hattenient, adv. (fain.) Als de kleine kat

geveinsd, valsch, katachtig.
-ten;(fig.)
Chattemite, f. (fam.) Valsche defier, geveinsde
bedrieger in., bedriegster f.
Chatte-peleuse, f. [1.1. n.] Pissebed f.; korenworm in.
('hatter, V. n. Jongen werpen (van katten).
Chatterie, f. (fam.) Lekkernijen f. pl., snoep
liefkozing f.
-goedn.;—(fi)vals/r
Cleat-tiere, Cleat- volant, z. ond. CHAT.
Chaty, in. [Coin.] Stof f. van angora-haar.
Cllauche-brauclie, f. ['[ech.] 1lefboorn m.
om zware lasten op te ligten.
Clhauche- poule, f. [I3. n.] Volksnaarn van
den wouw (milan) .
Chauche-vieille, f., z. V. a. CAUCHEMAR.
t Chaacière, f. Kalkoven in.

CHAUDL.
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Cliauid, e, adj. Warm, heet, warmte gevend,
warmte hebbend, warmte bewarend, verhiltend :
Temps eh-, warm weder; Fer ch-, heet ijzer. Le
soleil est ch-, aujourd'hui, de zon is van daag
heet. IJne charnbre ch-e, eene warme kamer. Ce
manteau est ch-, die mantel is warm. Les épiceries soot eh-es, de specerijen zijn verhittend. -Fievre ch-e, heete koorts. Cette chienne est ch-e,
dat teefje is loopsch; Vache ch-e, togtige koe; Cacale eh-e, hengstige merrie. — (fly.) Driftig, ijverig, vurig, levendig, hartstogtelijk, oploopend : Un
ami ch-, een warm, vol vesig vriend. Comme
voos ètes eh- sur vette aliaire ! wat zijt gij heet,
driftig omtrent die zaak ! [ Litt.] Style ch-, warsue, bezielde, levendige stijl. [Feint.] Coloris ch-,
schitterend en krachtig koloriet. — [Jilt!.] Action,
Affaire eh-e, Attaque th-s, hevig, vinnig, bloedhl
gevecht, heftige, onstuimige aanval. — La dispute,
La querelle fut ch-e, de twist liep hoog. — (Loc.
fans. et fig.) Avoir la tète eh-e, le sang ch-, oploopand, kortgebakerd zijn. Avoir les pieds ch-s, er
warmpjes in zitten, zijne schaapjes op het drooge
hebben, een goed bestaan hebben. Une alarms eh-e,
eene groots en plotselinge ontsteltenis. Pleurer à
ch-es lamses, heete tranen storten, bitter schretjen. II nous 1'a donnée Bien ch-e, hij heeft ons
een' grootes schrik op 't lijf gejaagd. I1 rn'apporta la nouvelle touts ch-, h ij bragt mij 't nieuws
zoo kersversch. Il na eu rien de plus eh- que
de venir me dire etc., zijn eerste werk was mi te
komen zeggen enz. Cet ouvrage est encoretout ehde la forge, dat werk komt pas uit de pen des
schrijvers. fare eh- de vin, te veel gedronken heb
11 nest ni eh- ni froid, hij is noch warm,-ben.
noch koud, hij is ongevoelig, laauw. I1 ne trouve
riep de trop froid ni de trop ch-, 't is heirs alles
welkom, alles is zijne gading; hij is overal mede
tevreden. 11 ne trouwe rien de trop ch-, niets is te
zwaar, niets valt te moeijelijk voor zijn' ijver. Le
rendre tout ch-, Le rendre ch- comme braise, zich
terstond over een ondergaan onregt, eene ontvangen
beleediging wreken; onmiddellijk een gepast antwoord op een' scherpen zet geven, iets terstond betaald zetten. I1 a la main eh-e, hij blijft altijd aan
de kaart, aan 't kaartgeven. — (Prow.) I1 faut
battre le fer pendant qu'il est ch-, z. BATTLE.
Tomber de tièvre en eh- mal, van kwaad tot erper vervallen. Froides mains, ch-es amours, z.
AMOUR. — Main ch-e, handje -klap, handje-boven
(een bekend kinderspel) . — CHAUB wordt ook bijwoordelijk voor chaudement gebruikt : Boire, manger ch-, warm, heet drinken, eten. Servir ch-,
heet opdisschen. — TOUT CHAUD, ook: CHAUD, CHAUII
(loc. adv. el pop.) Op staanden voet, oogenblikkelijk, heet van den rooster.
Chard, m. IVarmte , heíte, hitte f. Il fait
grand ch-, 't is zeer warm weder. Avoir ch-,
warma zijn. — (fig. et fain.) I1 faisait eh- à vette
affaire, a vette action, a, vette attaque, 't ging err
warm toe bij dat gevecht, bij dien aanval. Cela ne
lui fait ni froid ni ch-, dat is hem onverschillig,
dat kan hem niet deren, dat raakt zijne koude
kleiren niet. Cela ne fait ni eh- ni froid, dat geeft
of neemt niet, dat baat of schaadt niet. (Prov.)
Souílier Ie eh- et le froid, vuur in de eerre en water' in de andere hand dragen, uit twee monden
spreken, de huik naar den wind hangen.
Charade, f. [Tech.] Gloeiing, gloeijende smeding f.: I1 faut deux ou trois ch-s pour forger vette
piece de fer, om dat stuk ijzer te smeden, moet het
twee of driemaal gloei end gemaakt en bewerkt
worden. Ch- grosse of suante, witte gloeihitte,
zweethitte f. (vans het ijzer). Donner une eh- h la
besogne, een stuk metaal tot gloeijing brengen, om
het op 't aanbeeld te bewerken. — Gloed, ovengloed m., stoking f. hittegraad in„ dien men bij
glasblazers aan de glasstof geeft; ook : de hoeveelheid stof, die te gelijk tot gloe2jing gebragt wordt :
Cette eh- duit produire un milker de verres, die
ovenstoking moet een duizendtal glazen opleveren.
— (pop.) Donner une ch-, het vuur frisch opstoken (om zich eens goed te warmen). -- a LA CHAUDE.
toe. adv. In verhitten staat, gloeijend : Ce métal ne
peut se forger qu' à in ch-, dat metaal kan alleen
gloeijend gesmeed worden. — (fig. et fam.) Op
staanden voet, oogenblikkelijk, onverwijld; in de
eerste drift of opwelling :, Je viens de recevoir
votre lettre et j'y répondsa la eh-, ik heb zoo even
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uw' brief ontvangen en beantwoord hem op staan
voet. Cola s'est fait ia la ch-, dat is heet van-den
den rooster gegaan. Les chases qui se font h la
Ch- sont excusables, wat men in de eerste drift
doet, is te verontschuldigen.
('parade, e, adj. (en part. passé van chauder):
Champ ch-, met kalk bestrooide of bemeste akker.
(`hau► deau, nl. Kandeel f., die men weleer den
getrouwden schonk, daags na de bruiloft; —
leraamvrouwensoefr f.; — iedere warme drank. m.
(Dit woord veroudert.)
t'haude-branche, f. [Tech.] Soort van
hefboom m.

-I- Chavide-Chasse of Chance-suite, f.
[Arc. législ.] Het najagen van Benen ontvlugten
gevangene.
-[ Chaicde-Cole, f. [Arc. legisl.] Drift f.,
toorn in . — a LA CI-LAUDE-COLE, Inc. adv. In drift,
in de eerste vervoering.
Chaudelaait, m. [Cuffs.] 4nijskoel„, e n.
Chaudeinent, adv. Warm, warmpjes : Se vêtir, se tenir ch-, zich warm kleedera, houden. ---^
(fig.) Driftig, vurig; schielijk, zonder beraad: Prentire, Suivre une affaire ch-, eene zaak niet ijver,
met drift opvatten, voortzetten.
Chaude-pisse, f. [Med.] (pop.) Koudepis f.,
druiper, zaadloop in. (blennorrhagie).
t"hauder of ('hauler, v. a. [Agric.] : Met
kalk bemesten of bestrooijen, bekalken (een' akker) .
— SE CHAUDER , v. pr. Met kalk bemest worden.
Chauderet, m. [Tech.] CToudslagersvorm m.,
vorm, waarin het metaal dun geslagen wordt.
Chauderie, f. kier berg f., nachtverblijf n.,
karavanserai F. in Indië.
Chauc(le-suite, f., z. CHAUDE-CHASSE.

Chaudier, v. n. [Véner.] Loopsch, ridsig

worden.

Chaiidière, f, Groote, doorgaans koperen ke-

tel, kookketel in., kookpan f. Ch- de brasseur, de

teinturier, brouwers-, verwersketel. Ch- à vapeur,
stoomketel; Ch- à Passe, moyenne, haute pressiori,

stoomketel van lage, gemiddelde, hooge drukking;
La eh- de vette machine is vapeur a crevé, de ketel dezer stoommachine is gesproneien. — [Mi1.]
Faire ch-, zamen koken, kameraadschap maken;
goede sier maken, zich te goed doen. — [Mar.]
Kombuisketel. Ch- d'étuve, stoofketel: Ch- a bral
of it goudron, teerketel, pekketel. Faire la ch-,
eten koken, voor den spijsketel zorgen. — Ketel vol nl.: Une eh- d'huile, een ketelvol olie. — C'hhoacillante, kokende ketel, ketel met eene ko
kende vloeistof daarin.
Chaudrée, f. [Tech.] Koeveelheid zijde in
eersen ketel, om zwart te verwen, ketelvol m.
,

Cha,cdrerie, f., z. v. a. CHHAUDERIE.

Chaudret, m. [Tech.] Boek n. van 850 bladen goudslagersvlies. — Kleinste vorm m. der goud
slagers.
,

('hauidrette, f ., z. v. a. CAUDRETTE.

Chaudron, in. Ketel, hengselketel m., doorpaans van koper of blik. Ch- dune cassolette,
komfoor n. van een reukvat. (fam.) Cette cloche
nest qu'un ch-, die klok geeft een slee/it geluid. —
[Mar.] Pompketel, boden daal f. van de pomp,
louden plaat f. met gaatjes, aan den voet der pomp
gespijkerd, om vuilnis af te weren; — Ch- d'habitaele, schoorsteen m. op het nachthuis, om doorgang aan den walm der lamp te reven. — [Tech.]
Kniestuk n. van eene laars; — weekkuip f. der darmbereiders.
Chaudronnee, f. Ketelvol m., inhoud van
een' ketel.
Chaiidronnerie, f. Kunst, des koperslagers;
koperslagerij f.; koperslagerswerk n., koperslagerswaren f. pl.
( 'haacdronnier, m. Koperstarter, kopersmid;
winkelier in. in koperwaren. Ch- ambulant, ketel
ketelboeter in. Ch- planeur, koperpletter.-laper,
Ch- faiseur d'instruments, koperen-instrumentmaker. Ch- au siftiet, rondreizer, handelaar in oud
koper. Ch- grossier, grof-kopersmid.— (Prov.) Faire
-

comme les ch-s qui roettent la pièce auprès du
trou, iets slecht oplappen. — Ook als adj. gebézi.gd : Maitre ch-, Ouvrier ch-, koperslagers-baas,
- knecht m. — Cliaadronniere, f. kopersla^

pers-vrouw f.

('haaf, Chouf of Choufette, f . [Coro.]

Perzische zijde ,f.

CHAUFFEUR.

Chau Page, m. Brandstof f., brand m. ; —
stoking, verhitting f.; — verwarmingswijze f.; —
hoeveelheid brandstof f. ter verwarming gebruikt; —
stooktijd m., tijd der stoking van een' oven. — [Mar.]
Het branden van de huid van een schip als het
gekield wordt. — Bois de ch-, brandhout n.; — ook:
rjjshout ter afbranding van de kiel eens vaartuigs.
— [Feód.] Droit de ch-, •sept n. om brand/soul
in een bosch, te hakken.
Chatiffe, f. [Tech.] Stookgat n., ovenhaard m.;
-- tijd m., tot de verwarming van een vertrek noodig; — een der beide roosters m. pl. van den s7neltovenhaard; — gezamenlijke verrigtingen f. pl. der
overhaling of destillatie.
Chaulfé, e, adj. (en part. passé can chauffer)
Verwarmd, gestookt: Poèle ch-, Eau cu-c.
('hautfé, in. [Tech.] Stookhaard m. van derf
smeltoven.
Chaufl'e-assiettes, m. [Cuffs.] Bordverwarmee ni., waterbord n. (Plur. Des chaulle-assiettes).
Chatitfe-eheniises of ('haute- uiige, in.
Vuurmand f. (Blur. Des chautle-chennises, des
chaufte-tinge )
Chautfe-cire, m. Bediende m. eener kanse-

larij, die het was om te zégelen gereed maakte.
(Piur. Des chaulie-cire.)
Cliauflfe-double, t. [Tech.] Tweede stoking
van den brandewijn met nieuwen wijn. (Plur.)
Des chauffes-doubles.)
t Chauffe-doucx, m. Zachtwarmer m., karchel f. (Plug'. Des chauffe-dour.)
t'hatil%-lit, m. Bed-wanner m., beddepan f.
(Plug. Des chauffe-lit.)
Chaufe-pause, m. (fam.) Zeer lage schoor
-sten
in. (Plur. Des chaulfe- ganse.)
C'hauffe-pieds, Chaa;ute-pied, m. Stoof f.,
voetwarmer in.; — soort van stoof, die niet Bene

wijngeestlamp verwarmd wordt (augustine). (Plug.
Des chaulfe-pieds.)
Chauo'er, v. a. Warmen, verwarmen, heeten,
heet maken, verhitten, stoken, blaken, branden,
droogen, gaas-maken, stoven : Ch- de l'eau, des
draps, water, lakens warm maken; Ch- le four,
le poéle, den oven, de kagclrel stoken. — [Mil.]
Ch- un poste, een' post hevig beschieten. — (/lg.
et fam.) Ch- qn., iemand warm maken, iemand
het vuur aan de scheenen leggen, hein hevig aan
spotternij. Il faut eh--valendoréigf
un peu vette affaire, gij moet die zaak wat aan
wat krachtig aanvatten, — [Mar.] Ch--zetn,
un vaisseau, een schip branden , de hiel doom'
vuur schoonmaken. Ch- un bordage, een boord of
boeiplank stoven of gaarmaken, om daaraan de ver
buiging te geven. =- [Tonn. j Ch- une fu--eischt
taille, een vat of fitst uitbranden. — [Anc. législ.]
Ch- les pieds, de voeten warmen: door vuur llnigen. -- Ook zonder voorwerp gebézgd: Ce bois-ci
chauffe plus que celui -lb, dit hout geeft meer
warmte dan dat. — CHAUFFEP, V. n. Warm worden, warmte ontvangen; Le four, le bain chauffe,
de oven, het- bad wordt warm. — (fig.) In vuur
geraken, wa'm of driftig worden. — (fig. et fam.)
C'est un bain qui chauffe, daar groeit eene bui:
die wolk zal zich ras in regen oplossen.— (Prov.) Ce
nest pas pourvous que le four ch-, daar zultgij uw'
mond niet vuil, uw baard niet vet aan maken: dat is
vooru nietweggelegd, dat geschiedt niet uwentwegen.
—SE CHAUFF E11, v. pr. Zich warmen: Venez vous ch-,
kom u warmen, zet u bij 't vuur. — (fig. et fam.)
Allez lui dire vela et vous chr au coin de son feu,
zeg hem dat eens in 't Bezigt (wrijf hem dat eens
onder den neus) en blijf dan nog goede vrienden
met hem. (Loc. prov.) On saun a of eerra de quel bois
je me chauffe, z. Bots. Nous ne nous chauffons
pas du mime bois, wij liggen niet onder ééne deken:
wik zijn van verschillende gevoelens, denkwijze.
Chati[ferette, f. Stoof f. (chauffe-pieds); ta-

felkomfoor n.

Chaufferie, f. [Tech.] Fineer- of louteringsoven m.; — smidse f., waarin het ijzer tot staven
wordt gesmeed; — stookplaats f. van den baksteenoven.
Chaictrear, m. Stoker m. (van een' oven, eene
stoommachine enz.) ; blaasbalgtrekker m. (eeneg
smidse).— Ook als ar j.: Ouvrier eh.— CHAUFFEURS,

m. pl. — [Hist.] Voetschroeijers m. pl., naaira eeneg
rooverbende van het einde der 18de en 't begin der
Dde eeuw.

CHAU FFOIR
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Chauffoir, m. Warmlcarnerf., warenvertrek n., elk mannen-kleed-i.ngstuk, dat van de middel tot de
knieën reikt. Mettre, Attacher, Boutonner, 'Firer
waar men zich gaat warmen (in eenen schouw
gasthuis, klooster enz.). -- landdoek m. (bij-burg, ses ch-, zijne broek aantrekken, vastmaken, digtvrouwen op zékere tijden in gebruik); ook de naam knoopen, uittrekken. Mettre Ch- bas, de broek afdoen. Ch- i) tuvaux d'orgue, broek met zeer wijde
(Ier warree doeken, waarmede men eenen zieke ver
of hem het zweet afdroogt. — [ Tech.] Soort-warmt pijpen. Ch- de page of Trousses, korte geplooide
van ijzeren stoof, overdekt met eenen rooster, broek, die de koninklijke hofjonkers of pagies eerwaarop de speelkaartenrnakers hun gelijmd papier tijds droegen. (fig.) Quitter les eh-, den pagiestand verlaten. — Men vindt het woord nog in de
drooren.
volgende zegswijzen en spreekwoorden, die zeer ge('haatFure, f. [Tech.] Verbrand ijzer, blad
groote
ijzer n. (dat bij zijne bereiding aan te
-derig meenzaam zijn of -wel tot de platte volkstaal behooren: Tirer ses eh- zijne biezen pakken; Va-ten,
hitte blootgesteld is geweest.)
Cliaufonar , m. Kalkoven m'. (liever four a tine tas eb-, loop heen, pak u weg. Il na pas de
ch-, hij is doodarm. I1 a eh- at manches, hij is
chaux).
Chaufournier, n1. Kalkbrander; — kalkoer- - aan 't langste eind, heeft al het voordeel. Tenir
kooper m. — Ook als adj.: Maitre eh-, kalkbran- qn. au cul et aux eh-, iemand in 't naauw heb
ook: iemand over den hekel halen: On le tient-ben;
ilers- baas m.
Chaiafroix, m. [Cuis.] Zékere bereidingsroze f. au cul et aux eh-, de dienders hebben hem bi den
kraag gevat; A 1'heure qu'il est, les juges le tien
van gevolrelte.
de renters hebben liens nu-netauclxh,
Chauilaie, m. [Agric.] Het kalken, inkalken
juist onderhanden. Ce jeune homme a la clef de
von cIe zaaitarwe.
Chaulè, e, adj. (en part passé van chauler). ses eh-, die jongeling is de roede ontwassen. Faire
dans ses eh-, zich van be-naauwdheid bevuilen, zeer
Du ik eh-, ingekalkt noren.
Chanter, V. a. [Agree.] Kalken, inkalken, het bevreesd zijn. Cette femme porte les eh-, die vrouw
te zaaijen graan in kalkwater weeken, om het ge- heeft de broek aan, is de baas. II v a laissé ses
was voor brand of honigdauw te behoeden; — z. ch-, hij is er 't hachje bij ingeschoten. N' y porter
ook CHAUVER. -- SE CHAULEK, V. pr. Ingekalkt wor- point vos eh-, ga er niet heen. Prendre son cul
pour ses eh-, een' leelijken bok schieten, zich grof
den: Ce grain ne doit pas se eh-.
vergissen. C'est un gentilhomme de Beauce etc.,
Chanlier, nl., Z. C. a. CHAUFOUIINIER.
Chatuliode, m. [H. n.] Snoek m. net zeer kor Z. BEAUCE. --- [Alle. mil.] Ch- de maille, maliedikken kop; — snatereend f.; — peesvleugelig-ten, broek f., deel eenei voormalige wapenrusting. —
[Mar.] , z. V. a. CH APEU. Ch- d'aisance, gemak insect n., waterjuffer f.
Chauliodoiite, wij. [H. n.] Met slagtanden, pip f. op het galjoen.
Chaessse, e, ad'. (en part. passé van chausreet buiten den mond stekende tanden (zoo als de
ser) Geschoeid. — (fig. et fain.) Elle est toute des
olifant, het wilde zwijn enz.)
inieux
ch-es, zij is een hubsch, allerliefst meisje.
Clhaunuaxe, 01. [Agric.] Het afsnijden der
korensloppelen; — tijd m., waarin men zulks doet. II ne s'adresse qu'aux mieux ch-es, hij maakt alChanlnlard, l'haaniard of Choniar, m. tijd aan de mooiste en fatsoenlijkste dames zijn
hof. S'enfuir un pied cb-, l'autre nu, overijld de
[Mar.] Marszeilsschootknechl, kardeelsknecht, sten
-gewindrpskcht. vlugt nemen. Avoir son bonnet eh-, sa fête ch-e,
vast
en stijf op zijne ?peening staan; Etre ebCharmnie, m. [Bot.] Halm m. — [Agric.] Stoppel in., stroo n.; — stoppelakker m., stoppelveld n.; dune opinion, zich iets vast in 'thoofd gezet heb— dekstroo, riet n., walm m.; -- (poét.) hut, stroo- ben. (Prov.) Les cordonniers sont les plus mal
ch-s, die de dingen 't best verstaan, doen ze dik
hut, geringe woning f.
slechtst. Ne voos nioquez pas des mal-wijlshet
Chaatimite, e, adj. (en part. passé van chaumer):
ch-s,
vos souliers perceront, spot niet met de geChamp eh-, ontstoppelde akker m.
Chauumer, V. a. [Agric.] Korenstoppels afsnij- teekenden. Etre né eh- at vètu, met een' helm geden, uitplukken, inzamelen: Ch- un champ, een' boren zijn, een geluksvogel zijn. Le diable 1'a emakker van zrine stoppels ontdoen. — Ook zonder porté tout eh- at vètu, de duivel heeft hem met
voorwerp gebézigd, : Il est allé ch-, hij is koren huid en haar weggehaald. — [Man.] Cheval ehgaan afsnijden. — SE CHAUMIER, v. pr. Van-stopel trop Naut, paard met te hoog staande witte plek
aan de pooten.
-ken
stoppels ontdaan worden: Nous sommes dans la
Chausseage, m. [Anc. legist.] Weggeld, tolsaison oh se Chaunlent les chanips.
Channnet, t`haumon, m. [Agric.J Stoppel- geld n. op de groote wegen.
Chauussée, t. Dam, dijk m., kade, waterkeezeis f. — CHAUMET, ni. [H. n.] Vogeltje n., dat
ring f.; — hooge weg, damweg m., kunststraat f.,
zich gaarne op de toppen der halmen zet.
Chauniier, m. Stoppelhoop ni. — Rietdekker m. straatweg m.; — middendeel n. der groote straten,
(In deze beide beteekenissen niet in gebruik.) — voor de rijtuigen bestemd. — Poets et ch-s, Brug
wegen: al wat den bouw en 't onderhoud-gen
Stoppelsn jder, stoppelmaaijer m.
Chauniière, f. Stroohut, hut f., met riet of van bruggen, wegen, kanalen enz. betreft, waterEcole
des ports et ch-s, school of akademie
staat.
stroo gedekt huisje n., stulp, boerenstulp f.
Chaunnine, f. (verklw. van chaime) (poét.) voor den waterstaat, voor burgelijke ingenieurs. —
Hez-de-chaussee, z. dat woord. — [Tech.] Zak in.
SSroohulje n.
in de meelkist van een' molen; — spil f. van den
Chauntoni, m., z. CHATJMET.
Chaune, m. [H. n.] Chaia f., blaauw struis- minuutwijzer aan een horlogie.
Chansse-pieds, Chausse-pied, m. Schoenhoen n. , een zuid-arnerikaansche watervogel. —
horen m., lederen riem in. om de schoenen gemak
[Tech.] Metaalschaar f. der speldenrnakers.
aan te trekken. (Pl-ier. Des chausse-pieds.)-kelijr
Chauris, m., z. v. a. ciunis.
Chaaussage, m. Onderhoud n. voor schoeisel, — (Loc. prov.) Une charge est un eh- pour le
uitgave voor schoenen en kousen (ook chaussure manage, wie een' post heeft, vindt ligt eene vrouw.
geheeten). — Voormalig weggeld n. (beter chaus- Nous voilà dedans sans eh-, dat hebben we zonder
kruiwagen (vreemde hulp) geklaard.
séage).
Ctiausser, v. a. Schoepen, aantrekken aan de
5 Charm assaut, e, adj. Gemakkelijk in 't aanschoeien (inz. van kousen): Un bas de sole est voeten: Ch- ses bas, ses souliers, zijne kousen,
plus eh- qu'un bas de til, eene zijden kous is ge- zijne schoenen aantrekken. Chaussez eet enfant, trek
makkelijker aan te trekken dan eene garen kous. dat kind zijne (hare) kousen en schoenen of laarsjes
Chaasse, f. Schouderlap nl , dien de leden der aan. — [Agric.] Ch- un arbre, une Plante, mest
universiteiten bij openbare ambtsverrigtingen droe- om den voet van een' boom of eene plant leggen. —
[Fauc.] Ch- la grande serre dun oiseau, den valk
geie (ook chaperon geheeten). — [ Pharm.] Filtreer
trechtervormige filter of doorzijger van laken-zakm., een stukje leder om den grootgin klaauw binden. —
[Man.] Ch- les étriers, de voeten te diep in de
Hipof eerre andere stof (sores ook eh- d' Hippocrate,
pocrates-mouw ni. geheeten). — [ Pëchej Zak m. van stijgbeugels steken. — [Mus.] Ch- les voix à son
een net; — aalfuik f. —Ch- d'aisance, sekreetbuis f.- point, de hoogte en diepte der toonen naar den
Chausse werd weleer ook voor bas, kous gebruikt: omvang der stemmen, die ze moeten zingen, régelen.
Une paire de ch-s, een paar kousen. (Prov.) Avoir — [Clleval.] Ch- les éperons a un gentilhomsne,
des ch-s de deux paroisses, kousen van verschillende iemand, die tot ridder geslagen werd, de sporen
paren aanhebben. — CHAUSSES, f. pl. (weleer ge- aandoen. — (fig.) Ch- le cothurne, de broos aan
jen: treurspelen schrijven; in het treurspe-schoe
bruikt voor culotte, caleMon) Broek, onderbroek f.,
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optreden; ook: een' hoogdravenden, gezwollen stijl pelijk leerstelsel, dat geen onderzoek toelaat, omdat
schrijven. Ch- le brodequin, z. BRODEQUIN. Ch- liet op eerre uitsluitende meening berust.
Cha'xvir, V. n.: Ch- des oreilles, de oorgin opde près les eperons a qn., iemand digt op de hielen
zitten, najagen. Ch- la peau dun llonnète homme, steken of spitsen (van paarden, muilezels en ezels).
zich als een braaf man voordoen. Ch- mine opinion, — Kaal worden.
Chaux, F. [M„linér.] Kalk. Ch- vive of commune,
zich eene meening vast in 't hoofd zetten. Ch- Bien
vos lunettes, zet uwen bril op; bezie het goed; levendige, ongebluschte of ongeleschte kalk; ChCh- mieux vos lunettes, zet uwen bril beter op, éteinte a l'eau of Ch- hydratée, gebluschte kalk;
bekijk liet beter. — Schoenen maken voor...., schoei - Ch- éteinte á Fair, verweerde kalk; Ch- grasse,
jen: Ce cordonnier chausse tout Ie quartier, toute vette kalk, smeerkalk; C11- maigre, magere of
ma famille, die schoenmaker maaktschoenen (werkt) schrale kalk; Ch- caustique, bijtende kalk; Chvoor de gansche wijk, voor mijne geheele familie. cement, Ch- hydraulique, watermortel m., hgdrau(Ook zonder voorwerp: li chausse been, hij maakt lische of zwarte kalk; Ch- carbonatée, sulfatée,
(Joel werk.) C'est un homme qui nest pas aisé à phosphatée etc. (nu liever carbonate, sulfate,
ch-, 't is moeijelijk dien man schoenen, of laarzen phosphate de chaux) , koolzure, zwavelzure, phosnaar zijn' voet te maken; (fig.) hij laat zich niet phorzure kalk cnz. Ch- fraisée, (bij zoutzieders)
ligt overreden, hij laat zich niet gemakkelijk wat door bevochtiging allengs gebluschte kalk, zoodat
opdringen. — (Prov.) Ch- tous les hommel a la men ze in de hand tot ballen kan kneden. Lait de
mesu.re de son pied, alle.menschen naar zich zelven, ch-, kalkmelk f., gebluschte kalk of kalkhydraat,
beoordeelen — CHAUSSER , V. n. _Passen (van schoenen in eene groote hoeveelheid water verdund. Eau de
en kousen): Ce bas, ce soulier chausse Bien, die ch-, kalkwater, in water opgeloste bijtende kalk. —
schoen past (zit, staat) goed. — (pop.) Cela me [Chim.] Asch f. of poeder n., als overschot eenei
chausse, dat lijkt me, staat me aan; Cela ne me lang voortgezette gloeijing der metalen of minera
ook de vroegere naam der zelfstandigheden,-len;—
— point,
chausse
point, dat likt me niet, dat is mijne gaoling
it six, sept oints, schoenen van zes, die 'men nu oxydes noemt: Ch- métallique, metaalniet.
zeven steken dragen. — (/. et fam.) Ces deux per- kolk; Ch- de cuivre of d'airain, koperkalk, gebrand
sonnes chaussent h même point, sopt chaussées b. koper n. ; Ch- d'étain, tinkalk, tinasch f. Ch- de
même point, die beide menschen zeilen over eenei 1)1omb, loodwit n. ; Ch- fluatée, spaathkalk, vloeiboeg, varen in een schuitje, komen goed bij elkan- spaath n. ; Ch- d'antimoine, spiesglaskalk. -- (fig.)
der, zijn van één' slag, van eenerlei aard. Ch- Cette entreprise est faite à eh- et a ciment, die
a tout point, niet kieskeurig zijn, zich naar alles onderneming is op een' vasten grond, op hechte
weten te schikken - SE CH AUSSER, V. pr. Zich grondslagen gebouwd.
Chavaire, Chavaria, in. [H. n.], z. V. a.
schoeijen, zijne kousen en schoenen of laarzen aan
CHAUNNE.
Chaussez-vous, trek uwe kousen, uwe-trekn:
e'havayer, m., z. CHAYA.
schoenen of laarzen aan. -- (fig. et fam.) Se eh('haveri, n. Openlijke verkoopplaats f., groote
une opinion dans la tête, zich een gevoelen in 't
hoofd zetten (in onrunstigen zin genomen) . — Je winkel m. in Indië.
Chaviré, e, adj. (en part. passé van chavirer)
ne me chausse pas a son point, ik ben 't niet niet
Vaisseau ch-, omgeslagen schip n.
hem eens, wij varen niet in één schuitje.
Chavireniemat, m. [Mar.] lIet omslaan of
Chausses, f. pl., z. ond. CHAUSSE.
jt'ha«ssetier of Chaussetier-honnetier, kenteren van een schip; toestand van een otngeslam. Koopman in kousen, mutsen enz.; — kousen- gen schip.
C'havirer, v. n. [Mar.] Omslaan: iNotre navue
en mutsenmakerm. (nu vervangen door EONNETIER).
C'haiusse- trage, f. [Mil.] Friesche of spaansche chavira, ons schil) sloeg om. — CH AV IRER , V. a.
ruiter, voetangel m. met vier of meer scherpe pun- Onderst boven keergin, omkeerui (een of ander
ten, waarvan eene, hoe ook het werktuig neêrge- voorwerp). — [Mar.] Ch- on cable, een touw
worpen wordt, altijd omhoog steekt. — [Chas.] andersom schieten.
Chavonis, m. [Conn.] Soort van indisch nousVosse-, dasse-, bunsing-val f. — [Bot.] , z. v. a.
QEt At ON ETOILE. — [H. n.] Friesche ruiter m., selien n.
Clhavreasu, m. [Agric.] Soort van driehoekige,
eeve schelp van't geslacht der rots of stekelschelpen.
eenigzins omgebogen spade f.
(Plur. Des chasse-trapes.)
Cihaya, 4'haya^-er of Chavayer, rn. [lot.]
Chaussette, f. Onderkous; halve kous f. Des
Chayaver m., wortel eener plant [Oldenlandiaa
ch-s à étrier, beugelkousen.
C'haussine, f. [Corn.] Steenkolen van Auvergne. umbellate] , die in India de roode verfstof bij uit
schoonre indisch-rood-nerdhiso.at
Cina;ussogn, in. Sok m. (fig. et am.) Tout son
equipage tiendrait dans un ch-, at zijn goed laat oplevert.
Chayque, m. [H. n.] Grijze gestreepte slang f.
zich in een' sok pakken, hij zit in zijne kleêren als
Clie, in. Chineesch rnuz jkinstrument n. met 25
eene pad in hare veeren. — Ligt schoeisel n. met
vilten zolen, schermschoen, kol fschoen m. Ch-s de snaren.
t ('héable, adj. Wat ligt vallen kan.
bal, de danse. balschoenen, dansschoenen m. pl. —
liëauee, f. Nut, voordeel, profijt n°.
[Cuis.] Taartje, appeltaartje n.
Chéant, e, adj. [Prat.] Vervallend, ten einde
Chaussure, f. Schoeisel n., voetbekleeding,
beenbedekking f., kousen en schoenen of laarzen. — loopend.
Cheaus, m. pl. (pr. chó) [Chas.] Jongen van
(Prov.) Trouwer eh- á son pied, zijne gading vinden; ook: zijn' man vinden, aan den repten man wolven, vossen enz.
C hé bee of C h ahee, rn. [Mar.] Sjebek f., lang
korven. Chacun snit ou sa ch- le blesse, ieder weet
waar de schoen hem wringt. AVoir on pied dans en smal driemast-oorlogschip n. van 12 tot 40 ka
gebruikelijk. -noe,idh7lascez
deux ch-s, tusschen twee even voordeelil;e zaken te
Chef, m. (pr. chê fe) Hoofd n. (in den eigenkiezen hebben. Cordonnier, borne-toï is la ch-,
lijken zin nu zelden gebruikt dan van 't hoofd- der
schoenmaker, houd u bij uwe lest.
Cliauve, adj. Kaal, kaalhoofdig : Avoir la heiligen als reliquie, of in hoog dichterlijken stijl;
tête ch-, een kaal hoofd hebben, een kaalkop zijn. ook van dieren sprekende): Le chef de Saint-Jean,
— Ook van zaden gebézigd, die geen dons, en van 't hoofd van den heiligen Johannes; — Le chef
vogels, die op de kruin geen vederen hebben.— (Prow.) ceint de lauriers, het' hoofd of de slapen, met
L'occasion est ch-, de gelegenheid is moeiteljk te lauweren omwonden; — II avait deux cents chefs
grijpen: men moet eene goede gelénenheid dadelijk de brebis, de bêtes á come, de volaille, hij had
waarnemen — CHAUVE, f. [Tech.] Witte ader f. in tweehonderd stuks schapen, korenbeesten, gevogelte.
— (badin) Par mon chef ! bij mijn hoofd! — (fig.)
eerre leisteengroeve.
Chauve-souris, f. [B.. n.] Vledermuis, vleér- Hoofd, opperhoofd n., voornaamste, eerste, opperste,
muis, spekmuis; — zeevledermuis f., vleermuis aanvoerder, gebieder, bevelvoerder, bevelhebber,
m. (malthée).— (iron.) Straat/moer, nachtloop -visch chef m.: Le roi est le chef de l'Etat, de koning
[Arch.] Zonnescherm n. van zeildoek vóor-sterf.— is 't hoofd van den Staat. Chef d'une ambassade,
hoofd van een gezantschap. Chef de j ustice, oppercie glasra4sen. — [Mar.] T'ledermuis, hoogste ge
-deltvan regter. Ch- d'une conspiration, aanlegger eener zaroerhaken.
t Chaaweté,f. Kaalheid, kaalhoofdigheid, haar menzwering.— [Mil.] Les chefs de l'armée, de leger
bevelvoerders. Un bon chef d'armée doit-hofden,
-losheidf.
4. Chanvinisrne,m. Blinde vooringenomenheid, tout prévoir, een goed veldheer moet alles vooruit dweepzieke gehechtheid f., elkpolitiek of maatschap- zien. Ce militaire gist aimé de ses chefs, die soldaat
.

.

- -

CHELLES.

ClEF-D'OEUVRE
wordt door zijne officieren of chefs bemind. Ch-

d'escadron, de bataillon, de brigade, de division,
de peloton etc., escadron-chef of ridmeester, bataillon-, brigade-, divisie-, peloton-chef enz. Chef
de file, vleugelman. — [Mar.] Voorplecht f. Chef
d'escadre, hoofd van een smaldeel, kapitein-kommandant, schout bij nacht. Chef de timonnerie, opperstuurman. Chef de gamelle, baksmeester. Chef
de pièce, kommandeur van een stuk. Chef de file,
schip, dat aan het hoofd van de linie vaart. —Chef
de famille, familiehoo fd, nu?svader. Chef de parti,
de faction, partijhoofd., vlaggeman. Chef de complot,
hoofd van eene zamenzwering, belhamel, roervink m.
Chef de bandits, de brigands, rooverhoofdman,
rooverkapitein. Chef de cuisine, d'office, keukenmeester, opperkok. Chef d'atelier, de fabrique,
werkmeester, fabrjkmeester. Chef de gobelet, • de
paneterie, (voormalige) opperschenker, opperbakker
(bi vorsten). — [Admin.] Chef de bureau, hoofd,
bestuurder van een bureau, bureau-chef. — Chef
de péage, hoofd- tolgaarder. — [Théat.] Chef
d'emploi, oudste tooneelspeler; vervuiler der eerste
roller. — [Mus.] Chef d'orchestre, orkestmeester,
concert-bestuurder. — Chef du nom et des armes,
Chef de nom et d'armes, eerste van den oudsten
tak van een adellijk huis. Chef d'ordre, Ahhave
chef d'ordre, abdij f., die de hoofdzetel eener orde
is.— [Jur.] Punt, hoofdpunt, artikel n., graad m.:
Les chefs dune loi, de hoofdpunten eener wet. Le
chef dune accusation, het hoofdpunt eener beschuldiging of aanklagt. Crime de lèse-majesté au premier, an second chef, misdaad van gekwetste
majesteit in den hoogsten, in den tweeden graad in.:
Chef de contestation, de demande, hoofdpunt van
bestrijding van eisch. — [Tech.] Staal of monstereind n. van een stuk sto f; — stuk zuurdeeg n. (dat
de bakkers van 't laatste baksel afhouden om het
voor het volgen.dete doen dienen); — hoofdwand in.,
bijna loodregt afgehouwen zijwand van eene steendroeve. — [Chir.] Hoofdverband n.; — hoofd of
einde n. van een' zwachtel; Bande a un chef, à
deur chefs, eenhoofdig, tweehoofdig verband. Couper one bande en plusieurs chefs, een' zwachtel in
verscheidene stukken snijden. — [Bias.] Bovenstuk
in een schild, dat daarvan een derde of tweezevende
deel beslaat. — [Astr.] Chef de l'épieyTele, verst
verwijderd punt der aarde met betrekking tot den
epicyclus. — [Mar.] Touweinde, kabeleinde n. : On
coupe les chefs aver une hache, lorsque le vaisseau peut être lancé, men hakt de touweinden met
eene bijl door, als het schip te water kan loopen. —
Steven m. van een riviervaartuig. — Chef heeft
,
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('hefecier, m., z. CHEVECIER.

('heiferie, f. [Mii.] Uitgestrektheid gronde,
waarop een krijgs-ingenieur dis chef zijne ambtsbezigheden uitoe /ent.
Chef-Bees, m. (pr. chèfe-lieu) Hoofdplaats f.
Ch- de département o/' de préfecture, departements-hoo fdplaats; Ch- d'arrondissement of do
sous-préfecture, arrondissements- hoofdplaats; Chde canton , IOantons-hoofdplaats. — [:%lil.] Chd'étape, hoofdrustplaats f. — Weleer hoofdzetel m.
van eerie orde, van een' leenheer. (Plus. Des
ch(fs-lieux.)
Chet ros, m. [Tech.] Pikdraad in.
Cheik of Cheikh, m. (eig. grijsaar(i) Sjeik m.,
stamhoofd Ii. bij de .lrabieren; — familiehoofd n.
in Egypte; — opperste Iii. van een turksch klooster.
('liéilalgie, f. (pr. l( -i—) [Méd.] Lippenpijn f.
Q héilalgigIfe, adj. (pr. hi-i—) Wat de lipnenpijn Iel/(ff.
Chéilanthe, adj. (pr. 1é-i—) [Bot.] Vlet lipvormi.ge bloesems.
Chéiline, m. (pr. li-i—) [H. n.] Lipvisch m.
Cliei lion ,m. (pr. ké-i—)Zékere zeerlangevisch.
C'héiloeace, f. (pr. ké-i—) f Méd.] Lippen
lippengezwel n. [cheiloneus] . — Cheilo--kwalf.,
diptè yes , m. pl. Geslacht van li- /) visschee. —Chei lophynme, m. (pr. hi-i--) [Med.] Uitwas n. aan
de lippen. -- Chéiloplastie, f. (pr. ké-i—) [Chin]
Lippenvorming, lippenvormkunst f. — ('héilorrhabie, f. (p•. ké -i—) [Méd.] Bloeding I. uit de
lippen. — Chéilorrhagique, adj. Wat tot de
lippenbloeding betrekking betreft.
Chéinnonée, f. (p. ké-i—) [H. n.] Wintermeeuw, drieteenige meeuw f.
Chéiranthe, f. (pr. ké-i—) [Bot.] Viooltje n.,
violier, violette, muurbloem f. — Chéiranthoïde,
adj. (pr. hé-i —) Naar de muurbloem gelijkende.
— Chéiranthophylle , adj. (pr. ke-i—) [liet
bladeren als de muurbloem.
Chéiréipsie, f. (pr. hi-i—) [Méd.] Het krabben in zékere ziekten.
Chéirisme, m. (pr. ké-i—) Handbèwerking L.
des wondheelers aan een lijdend deel.
.

Cheirologie, f . (pr. ké -i-), z. CHIROLOGIE.
Chéironi•s, in.

(pr. ké -i-), z. v. a. AYE-AYE.

Chéiroiiomnie, f. (pr. ké-i—), z . CHIRONOMIE .
Chéiroptères, m. pl. (pr. Id-i—) Vleugel-

voorgebergte n. ; — ook einde : Ie chef de la
foire, het einde der jaarmarkt. — Het wordt ook
soms van den eersten dag der maand gezegd: Le
chef d'Octobre, den eersten October . EN CHEF ,
loc. adv. Als opperhoofd , in hoedanigheid van
opperhoofd: Commander en chef, het opperbevel
voeren. Etre, Travailler en chef dans une affaire,
dans une entreprise, het hoofdbestuur van eene
zaak, van eene onderneming hebben, de eerste
deelnemer, de hoofdpersoon daarbij zijn. Général
en chef, opperveldheer. Greffier en chef, eerste
griffier. —Du chef de qn., als de regten van iemand
uiloe fenende : Il a en cette terre du chef de
sa femme, hij heeft dat land van zijnvrouwszijde
gekregen. Its vinrent a la succession du chef de

handigen m. pl., vledermwizen f. pl.
('hé -kao, m. [Minér.] Chekao m., chineesch
spaath n., dienende tot de vervaardiging van het
porselein.
Chéky, ni. [Métrol.] Gewigtseenheid in Turkije
voor goud en zilver, = 0,319 kilo.
Chélé, m. [Chic.] Voormalig instrument oen
polypen uit den neus te trekken. —[11. n.] Schaar f.
der kreeften, krabben enz.
Chélein, m. [Jeu] Slem n., het halen van al
de slagen in 't whist- en boston-spel. Faire eh- of
grand eh-, slem maken, al de slagen halen. Faire
petit •h-, klein slem maken, al de slagen op één'
na halen.
Chélide m. [H. n.] Snuitschildpad n. van
Guiana (tortue matamata).
Chélidoine , I. (pr. ch =k) [Bot.] Zwaluw
goudwortel m., schelkruid n., stinkende-wortel,
gouwe f., oogenklaar It Petite ch-, klein schelkruid, spierklierkruid, klierspeenkruid; lepelblad n.
— Fausse eh-, z. CHÉLI;^oTE . — Ch- corniculée,

dat op eigen gezag, op zijn eigen houtje gedaan.

MEN, NE, adj. (pr. ch=k) Naar de zwaluw gelij-

beweer dat niet uit meta zelven. — S A CHEF, loc. adv.

Chélidonine, f. (pr. ch=k) [Chim.] Schei11111 i(I.sI(t f f., een alkalo=ïde van 't schelkruid.

ook beteekend: kaap f., uithoek n. , zeehoófd,

—

leur père, zij erfden van vaders zijde. — De son
chef (loc. adv.), uit eigen beweging, op eigen gezag,
eigenmagtig: II a fait cela de son chef, hij heeft

— Je n'avance pas sela de mon chef, ik zeg of
Ten einde, tot het einde: Mettre une entreprise a
chef, Venir à chef dune entreprise, eene onder-

neming ten einde, tot stand brengen.
Chef-d'oeuvre, m. (pr. chè-d'oeuvre) Proefsluis, meesterstuk n. (dat men voorheen maken moest
om als meester in een handwerksgilde opgenomen
te worden) . — (fig.) Ieder in zijne soort voortre ffelijk gewrocht, meesterstuk, kunststuk, puikstuk,
hoofdwerk n.: L'homme est le eh- de la création,
de mensch is 't meesterstuk der schepping. Les chefs
d'oeuvre de Corneille, de meesterstukken van Cor
Un eh- de malice, een model van-neil.(ro)
boosaardigheid. Vous avez fait lb un beau ch-, gij
hebt daar wat moois uitgevoerd.

z. PAVOT CORNU.

Chélidoniens, (hélidons, m. pl.(pr. ch=k)
[H. n.] Zwaluwachtige vogelen M. p1 . CHELIDO
—

-

kende.

Chelidons, M. pl.. Z. CHÉLIDONIENS.

Chelifère of Cheliptere, in. (pr. ch =k)
[H. n.] Tangkever m. (poste-pie(e).
Chéliforine, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Tangvor((till ,, schaarvorlfl ig.
mi.
m., z. CHALINGUE.

Chélinote, Chelinotte, f. (pr. ch=k) Zwaluwsteen in.
Chélipalpe, adj. (pr. ch, k) [H. n.] Niet
schaar- ot tangvormige voelsprieten.
Chélipe, f. [H. n.] , z. v. a . PIN CE.
Chéliptère, m., z. CUELIF E RE.

Chelles, f. pl. [Coin.] Geruit indisch katoen n.
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Chemie, adj. (in den lijd der Ligue gebruikt
voor oproerig, woelziek, dweepziek) Schelmsch,
schelmachtig.
(héiodlonte, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Met
tangvormige tanden. — (' hélodoretes, m. pl.
Insecten -familie van 't spinfengeslacht.
('hélone or Chélonée, f. (pr. ch=k) [H. n.]
Zeeschildpad f.
('lieloniens, m. pl. (pr. ch=k) [H. n.] Schild
-padchtif
e dieren f. pl.
('hélonisil«e, m. (pr. ch=k), z v. a. ARIIA,

DILLE.

('1hélonite, f. (pr. ch =k) [Minér.] Schildpadsteen m.; — ook Z. V. a. CHELINOTE. -- Chélonites, m. pl. (pr. ch=k) [H. n.] Zoetwater-schildpadden f. pl.; — groep van 't geslacht der z despinners (bombycites).
('héloIIogra)he, m. (pr. ch=k) Schildpadbeschrijver m. — Chélonographie, f. (pr.
ch=k) Schildpadbeschrijv'ing f.
('hélonophage, m. (vr. ch=k) Sch.ildpad
ni. (weleer in Ethiopië); — ook: dier n., dat-etr
zich met schildpadden voedt.
Chélydre, f. (pr. ch=L) [H. n.] Slangvormi,re
schildpad f. (in de rivieren van 1voord-.4nierika).
Chélys, f. (pr. ké-lice), z. V. a. CHÉLID E .
Cheinage, m. [Féod.] Weggeld, straatgeld n_
Cheanbalis, m. (pr. chan-ba-li) [Corn.] Levantsch. leder n.
('hê mer (se), V. P. (fam.) Sterk vermageren,
uittéren (inz. van kinderen) .
('hérnerage, m. [Féod.] Hoofdleenregt n.,
regt van eerstgeboorte, volgens 't welk de jongste
broeders de leengoederen van den oudsten broeder
ontvangen moesten. Deze laatste heette dan chemier, hoofdleenh.ouder m.
('1►enmin, m. Weg m., pad n. Ch- praticable,
impraticable, begaanbare of berijdbare, onbegaan.bare of onberijdbare weg; Ch- uni, pierreux, raboteux, fangeux, elfen. steenige, hobbelige, slijkerige weg; Ch- fraye, gebaande' weg; Ch- passant,
battu of fréquenté, druk bezochte, druk begane of
bereden weg. Ch- bordé d'arbres, de fossés, weg
tusschen booroen, tusschen slooten of grachten; Chdroit, tortueux, regte, kromme of bogtige weg; Chdétourné, omweg. Faux ch-, verkeerdeweg, dwaal
Ch- public, Grand eh-, openbare weg, heeren--weg;
weq, groote weg, rijweg, reisweg, gemeene weg;
Ch- privé, particuliere, bijzondere weg, eigen weg
of pad; Ch- de charroi, rijweg; Ch- retiré, voetpad
langs den rijweg; Ch- des piétons, des gans á pied,
voetpad; Ch- artificiel, kunstweg; Ch- coupé, binnenweg, binnenpad; Ch- de traverse, kruisweg;
Ch- comblé, gedempte weg, damweg; Ch- fendu,
open weg, in een berg of rots gehouwen. Ch- peree,
overwelfde weg, in een berg o f rots gehouwen; Chaquatique, waterweg, brug, dam, dijk enz. over
of door eene rivier, een moeras enz. Ch- de halage, jaagpad, trekpad n.; Ch- de fer, Ch- a ornieres, spoorweg nl., ijzerbaan f. Tracer, Réparer
un ch-, eerren weg aanleggen, herstellen. Rebrousser
ch-, denzel fden weg terugkeeren. Mor.,rer, Enseigner le eh- á qn., iemand den weg wijzen. Renconti er qn. sur of dans son eh-, iemand onderweg
ontmoeten. Cooper, Fermer, Embarrasser le ch-,
den weg afsnijden, afsluiten, versperren. Assurer
les ch-s, de wegen veilig maken. Ce eb- nest pas
sur, die weg is niet veilig. Quitter of Se détourner de son cb-, zijnen weg verlaten., van zijnen
weg afgaan. Ce eh- va, mène, conduit (z Paris,
die weg (laat, voert, loopt naar Parijs. Prenezlfe
eh- b droite, it gauche, sla den weg ter regter, ter
linker hand in. Ce eh- fourche, die weg maakt
een' tweesprong. — Bij uitbreiding: elke weg of
afstand, dien men van de eene plaats naar de andere doorloopt of doorloepen kan, weg, afstand m.,
reis f.: ]Nous fimes Ie eh- a pied, h cheval, en voiture, wij leiden den weg (de reis) te voet, te paard,
in rijtuig af. II y a Bien du cheinin d'iel h Rome,
de afstand tusschen hier en Rome is groot, Rome
is hier ver van daan. Une journée de ch-, eene
dagreis Ce vaisseau fait beaucoup de ch-, dat
schip loopt hard. Saturne parcourt an immense
ch-, Saturnus doorloopt eene verbazend groote baan.
Vous avez Bien fait du ch-, gij hebt een' langen
weg afgelegd. Etre, Se mettre en ch-, op weg (op
reis) zijn, gaan, Aller, Passer son ch-, zijnen weg
gaan, zich niet ophouden. Poursuivez votre ch-,
,

-
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zet uwen weg (uwe reis) voort. Sc ranger du eh
de qn., iemand uit den weg gaan, om here, roorbij
te laten. I1 y a un village á mi-eh-, ir nmzoitié ch-,
halverweg lipt een dorp. — (fig.) Weg m., middel n. om tot een doel te geraken: Le eh- delayerIn, de la gloire, de la perdition, du salut, de weg
tot deugd, tot roem, tot verderf, tot zaligheid. 11
aspire aux dignités, mais il n'en pr-end pas le ch-,
hij streeft naar eereposten, maar hij slaat er den,
resten weg niet toe in, hij kiest daartoe de regie
middelen niet. II est divers ch-s qui mènent à la
gloire, er zijn verschillende wegen (middelen, handelwijzen) om tot roem te geraken.---(Loc. fig. et fain.)
Je le r7,enerai par un ch- ou it n'y aura pas de pierres,
ik zal hein geheel in de engte drijven; ook: ik zal hem
den weg banen, den weg effen voor hem maken, alle
zwarigheden voor hein uit den weg ruimen. Je lui
ferai voir Bien du ch-, ik zal hem het vuur naauw
aan de scheenen leggen: hij zal genoeg met mij te doen
hebben. J: aurai_ du eh- à faire avant de réussir,
ik zal nog veel zwarigheden moeten te boven komen, eer ik slaag. Montrer le eh- aux autres, anderen den weg wijzen: hun voordoen hoe zij te werk
moeten gaan. Aplanir Ie eh- it (lil., Mettre qn. en
beau ch-, iemand op den, weg helpen, hein den weg
banen: de zwarigheden voor hem opruimen. Trouver ie eh- du coeur, het middel vinden om te behagen; genegenheid, liefde opwekken. Faire son
ch-, vooruz.t komen, fortuin maken, bevorderd
worden; Il a bies fait du eh- en peu de temps,
hij heeft het in korten tijd ver gebras=t. Aller son
ch ; Aller son grand eh-; Aller Ie droit ch-; Aller
son petit bonhomme de ch-; Aller par quatre ch-s,
z. ALLER. Suivre Ie bon ch-, Ie clr- de la vertu,
zich goed, deugdzaam gedragen. Couper eh- it qc.,
iets den weg a fsniden: den voortgang eener zaak
stuiten. Je le trouve toujours dans of sur son
ch-, hijstaat mij overal in den weg: hij werkt
altijd mijne oogmerken teren. I1 me t r ouvera en
son ch-, ik zal eene streep door zijne rekening
maken. Je Ie trouverai en mon ch-, Ik zal hem
wel eens ontmoeten , wel gelégenheid vinden om
hem dat betaald te zetten. Barier, Cruiser le ehà qn. , Être sur le eh- de qn. , iemand tegen
Fermer Ie eh- is qn., ie-werkn,dasbom.
weg afsluiten: hem 't bereiken van-mande
zijn oogmerk onmogelijk maken. Trouver une pierre of des pierces en son ch-, bij zijne onderneming op hinderpalen stooten. Cette affaire est en
bon ch-, die zaak is in goeden gang; zij zal hoogst
waarschijnlijk gelukken. llemeurer, S'arrèter en
beau ch-, te hatver weg staan blijven: eene onder
opgeven , die reeds in goeden gang was.-nemig
Prendre Ie eh- de la perdition, de I'hópital, den
weg naar 't verderf, naar 't gasthuis inslaan: zich
aan ondeugd, aan ongebondenheid overgeven. Prendre le eh- de la Grrove, het galgepad gaan, den
beul te gemoet loopen. Prendre Ie eh- des ecoliers,
den langsten weg gaan. Prendre le eh- du Parnasse.
zich op de dichtkunst toeleggen. Ch- du para dis, smalle en slecht onderhouden weg. 'tre toLjours par voie et par ch-, altijd op weg, op reis,
nooit thuis zijn. — (Proc.) Tout eh- mène a Rome,
Tons ch-s vont (i Rome, elke weg leidt naar Ronne:
verschillende middelen kunnen tot hetzelfde doel
voeren. En tout pays il y a une lieve de mauvais
ch-, bij elke zaak is eene of andere zwarigheid.
Ceux qui ne navent pas le eh- Ie montrent aux
autres, de blinde leidt den .ziende. Qui trop se hate
reste en ch-, (dui trop se hate, en beau chemin
se fourvoie, haastige spoed is zelden goed, hoe
meer haast, hoe minder spoed. Suivre Ie grand ehdes vaches, Ie eh- batte, het begane pad, den ouden slender volgen: zich aan de gevestigde gewoon
gebruiken houden. A eh- batte il ne croft-ten
point d'herbe, als de weg veel begaan wordt, groeit
geen gras op: bij groote mededinging (concurrentie) zijn geen goede zaken te doen. Vieux comme
les ch-s, oud als de weg (als de weg van Kralingen), overoud. Le mensonge fait plus de eh- que
la vérité, de leugen verspreidt zich sneller dan de
waarheid. — [Cath.] Ch- de la croix, kruisweg
(van Jeruzalem naar Golgotha); reeks schilderijen
of platen in eene kerk, welke de verschillende tooneelen uit Jezus' lijden voorstellen; gebeden, die
de gelooviqen vóór die afbeeldingen opzeggen; boek,
waarin die gebéden staan. — [Anc. législ.] Ch-s
forams, wegen b# den ingang eener stad; Ch-s
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roy aux. wegen tot het koninklijk domein behoorende; Ch-s voisinaux, wegen tusschen de verschil
landelijke gemeenten (nu eh- vicinal, pl. ch-s-lend
vicinaux geheeten). — [Astr.J Ch- de Saint-Jacques, volksnaam van den melkwed (voie lactée).
— [Fort.] Ch- de ronde of des rondes, rondeweg,
rondegang m., ruimte tusschen den wal en den
muur; Cri- couvert, bedekte weg (langs den bui
gracht); Emporter le eh- couvert, den-tenrad
vijand uit den bedekten weg verdrijven. — [Man.]
Entamer le ch-, beginnen te rennen, het in galop
zetten. Ce cheval mange le ch-, dat paard loopt
te hard. — [Mar.] Koers, streek, loop m. van
een schip; -- stelling f. van berkoenen. — [Tech.]
Schacht, mijnschacht f., opening of put, -waardoor men in eene mijn nederdaalt ; zz,^delingsche opening f., tot vervoer der steenen uit de
groeve; — houten leggers in. pl. , op welke de
vaten enz. uit de schepen op den wal gerold worden; — spoor n. of moet f. van een' diamant in
de ijzeren schijfi, waarop hij geslepen wordt; —
g ewel f n. onder 't welk (Ie glasblazer het ovenhout
legt; — zaagsleuf f., loop van de zaag in den
steen of het hout; -- looper in., lang en smal kleed
of zeildoek in gan.r;en, langs trappen enz.; — Faire
Ie ch-, de wiggen tusschen de schichten der leiCHEMIN FA1 blokken zetten, one die te splijten
SANT, lor. ode. Onderweg, onderweeg; — (fig.) in
meteen:
Ch- faisant
gelégenheid,
't voorbijgaan, bij
ii vit Ie coil du chien pelé, onderweg zag hij, dat
de hals van den hond kaal was. Veuillez, eh- faisant, passer chez mon . tailleur, wees zoo goed en
ga in 't voorti j aan eens bij mijn kleermaker aan.
J'ai remarqué, eh- faisant, plusieurs fautes de
langue dans eet ouvrage, ik heb onder het doorlezene vele taalfouten in dat werk gevonden. —
EN c tlf MIN DE , toe. prélr. Op weg om, béztg met:
II est fort riche et en eh- de le devenir lien davantage, hij is zeer rijk en op weg om 't nog veel
. —

meer te worden.

5 C-hemlliueail , n1 . (verklw. van ehetninee)
[Tech.] Draadbaar aarden schoorsteentje n.
Chemninée, f. Schoorsteen M., stookplaats f.;.
schoorsteenhgp f. (1 e au de ch-); het boven het
dak uitkomend gedeelte des schoorsteens; schoor
in.: Le coin de la ch-, het hoekje van-stenmal
den haard. Le rainoneur monte dans la ch-, de
schoorsteenveger klimt in den schoorsteen op. Mettre one pendule sur une cll-, eerre pendule op een'
schoorsteenmantel zetten. Le vent a abattu Bien
des ch-s, de wind heeft vele sciworsteenen omver
Faire qc. sous in-geworpn.—(Lacfitm)
ch-, iets onder de roos doen.; Cyst an manage fait

sous in ch-, 't is een in stilte (zonder de gewone
vormen) gesloten huwelijk. ii faut faire une Croix
a la ch-, dat mag wel met een kruisje aan den
balk (als iemand komt, waar hij in langen tijd niet
geweest is). I1 a psis cola sous le nnanteau de la
ch-, hij heeft dat uit zijnen duim gezogen (verzon
bij heeft het op zijn eigen houtje (elgendunke--ne):
lijk) gedaan. Se chauffer a la eh- du roi Rind, zich
in de zon warmen. — [Tech.] Aan weérszijden open
orgelpijp f.; — luchtbel f., ledige ruimte in ,gegoten
metaal; — opening f., door welke men een' sekrectput ledigt; — buis f., door welke de uitwerpselen in
de sekreetputten vallen; — lampeglas n., glazen
buis om hei lamplicht; — schoorsteen nl., zundstift f.,
kegelvormig stiftje aan een geweerslot, op hetwelk
het zundimpje of zandhoedje geplaatst wordt.
Cheininel, In . [Bot.] Soort van peer f., waar

perendrank (poiré) maakt.
-vanme
Cheiniiientent, m. [Mil.] liet winnen van
terrein (bij den aanval van vestingen enz.); vooruit
ingswerkern; — zamen.gestelde-ganm.derblé
marsch m. der troepen van verschillende wapens.
Chemniner, v. n. Op weg zijn, op een' weg
gaan, voortraan, voortwandeien, loopera, reizen,
trekken: Nous cheminions ensemble, wi waren
zamen op weg, reisden zamen. Leschanleaux cheminent quatre jours sans boire, de kameelen loopen vier dagen (leggen vier dagreizen af) zonder te
drinken. — Le ternps chemine toejours, de tijd
staat nooit stil. Je feral eh- ma moutre, ik zal
mijn horlogie aan den gang maken. — (jig. et fam.)
Ch- droit, niet van den regten weg afwijken, onberispelijk leven; refit op zijn doel afgaan. Cet
hommlme chemine, sait ch-, die man komt vooruit,
weet zijn fortuin te maken. L'aftaire chemine, do
,
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zaak is in goeden gang op een' goeden weg. Ce dis
cie rédevoering vloeit goed.-coursheminb,
Ces vérités ant cheminé lentement a travers les
ténébres, die waarheden hebben zich niet dan lang
i door de duisternis baangemaakt.
-zan
5 (heniineux, ease, adj. Goed loopend, veel
weg a/leggend.
Chemise, f. Hemd n. Ch- d'homme, de femme,
d'enfant, mans-, vrouwen-, kinderhemel. Ch- de
{our, de nuit, de bain, dag-, nacht-, badhemd. Mettre, Passer sa ch-, zijn hemd aantrekken. Changer
de ch -, Prendre one eh- blanche, een schoon hemd
aandoen Col de ch-, hemdskraag m. Etre en ch-,
niets dan 't hemd aanhebben. — (fig.) Nous ne savons point distinguer la peau de la ch-, wij weten
den schijn niet van 't wezen te onderscheiden. (fig.
et fam.) Donner, Jouer, Manger, Perdre jusqu'a
sa ch-, at wat men heeft weggeven, verspelen, opeten, verliezen. J'y mangeral jusqu'à ma ch-, ik
zal er mijn' laatsten stuiver aan wagen (eer ik de
zaak opgeef). Naoir pas de ch-, dood arm zijn.
Mettre qn. en ch-, iemand tot op het hemd uit
alles berooven. Je le cacherais-kledn:hmva
dans ma ch-, Je voudrais le cacher entre ma peau
et ma ch-, 'k zou alles voor dien man doen, om
hem te helpen, te beveiligen. — (Prov.) t a peau
est plus proche que la ch-, La eh- est plus proche
que Ie pourpoint, 't hemd is nader dan de rok:
ieder is zich zelven de naaste. Entre in chair et Ia
eh- it faut cacher Ie lien qu'on fait, de linker
hand moet niet weten wat de regter doet. Que ta
ch-- ne sache ta guise, uw beste vriend mag uwe
gedachten niet weten. Si ma eh- savait mon secret,
je la brulerais , ik zou mijn' besten vriend geen
geheim toevertrouwen. — [Tech.] Omslag m., overtrek van papier of linnen, om daarmede andere
papieren of zekere koopwaren, zoo als zijde, laken
enz. te omvatten:— overpleistering, kalkbekleeding,
wortellaag f. enz. ter overdekking van eenig metsel
hemd f., kalot n. van klei of-werk;—mantl.,
toebereide aarde voor gietvormen; — hemd of inwendige bekleedingsr,iuur m. van een' smeltoven;—
in den ruwe bewerkte geweerloop m.; — stroomat,
stroobekleeding f. over de beenkorven , over de
tuinbedden, over de korenschoven enz. — [Fort.]
Ch- dun bastion, muurmantel m. van eenbolwerk.
— [Mar.] Ch- de changement, inwendige be/deeding eauz 't scheepsruim met zeildoek of matten.
Serrer les huniers en ch-, de marszeilen oprollen.
Ch- de hunier, pop f. van een marszeil. Ch- a feu,
of souffrée, gezwaveld hemd, brandzeil, vuurhemd,
brandhemd, een brandstichtend vuurwerk n.— [Bot.]
-

z. v. a. nounsE, vOLVE, INDUVIE. — [Cuffs.] Des pornmes, des poires en ch-, ingemaakte of gestoofde onge-

schilde appelen en peren, met suiker overstrooid.[Jeu] Prendre une eh- blanche, een nieuw boek
nemen, in 't omberen de negen kaarten in de hand
voor negen andere ecarteren. — [Auc. législ.] Chardente of de soufre, gloeijend hemd, zwavelhemd,
een met zwavel ingewreven kleed, dat men den tot
den brandstapel veroordeelde deed aantrekken.
Chemiser, V. a. [Chico.] Ch- une cornue, een'
kromhals omplei.steren, ter beveiliging tegen de eerste
werking des vuurs. — Als adj.: Cornue chemisée,
ompleisterde kromhals.
Chemiserie, f. .tlemdenwinkel m.
Chemisette, f. (verklw. van chemise) Overhemd, halfhemd n. (der mannen); — geborduurd
kraaghemdje, kanten halsboord n. (der vrouwen).
—Ch- de futaine, de ratine, bombazijnen, baa jen
hemdrok, kamizool. Ch- de flanelie, flanellen hemd.
Chemisier, m., ière, f. ilemdenmaker m.,
-maakster f.
Cliénlosis, Chéniose, f, [Méd.] Hevige ontstekinq f. vanhet bindvlies des oogs.
(Iiênaie, f. Met eiken beplante plaats f., eiken
-plantsoe.
Chenai, m, Eng kanaal n.; stroombed n. eener
rivier; geul, kil, kille, slaak f., afgebakend kanaal;
zeegat; naauw vaarwater n. tusschen klippen of
banken. — Waterloop m. van een' molen. — Lig
dakgoot f. (in dien zin 'ijver chéneau). (Peur.-gend
Des chenaux.)
(+herpater V. n. [Mar.] Door een eng kanaal
of zeegat varen; overal het diepste vaarwater in
een' naauwen doortogt opzoeken, het vaarwater
zoeken, in het vaarwater zeilen.
Chenapan, m. (verbastering of verfransching
44*
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van snaphaan) (pop.) Deugniet, spitsboef, struikroover m.
Chenard, m. [Bot.] Volksnaam van 't hennepzaad (chènevis).
('hen arse, f. [Minér.] Soort van kiezelachtige
kleiaarde f.
('henavard, m. [Com.] Grof vilt n.
Chëne, m. [Bot.] Eik, eikenboom m. Du ehof du Bois de eh-, eikenhout n. Ch- commun
of pedonculé, gewone eik, ongesteelde eik. Chvert, Ch- rouwre , robre, steeneik, altijdgroene eik , karmozijnboom, scharlaken -bessenboom m.
Ch- Liège, kurkeik. Ch- cochenillier, scharlakenboom, cochenille-eik. Ch- lanugineux, wol lige eik, turksche eik. Ch- quercitron, quercitron-eik. Ch- velani of v elanède, zoete eik. Chnoir, zwarte eik. Petit ch-. z. GEPMANDREE. Gui
de chêne, eikenmistel, warentak m. Feuilles de eh-,
eikenbladeren n. pl., eikenloof n. — (Prov.) Payer
en feuilles de ch-, met vodderijen betalen. On naBat pas un chéne au premier coup, de eik valt
. niet met den eersten slag. Dun petit gland sound
un grand chéne, uit een' eikel groeit een ei kenboom. — [Bias.] Ch- fruité, eik, met vruchtenvan
een ander email of kleur.
Chèneaa, m. (verklw. van chêne) [Bot.]
Jonge eik m.
Chéneau, m. [Tech.] Liggende dakgoot f.
Chenère, f. [H. n.] Soort van wilde gans f.
d'henet, m. Haardijzer, vuurijzer n., Ijzeren
hengst m. — [ Mar.] Brandijzer, ijzeren werktuig n.
om aan de boorden, die men verhit, de vereischte
oogt te geven.
('héneteaiu, m. [Both.] Jonge zaadeik m. beneden 4C jaar.
Chenette, f. [Bot.] Een der namen van het
slagkruid, kattekruid, van den eereprijs, van de
wilde peterselie.
('iiênennse, f. [Bot.], z. V. a. AGRIPAUWE.
Chèneveaui, nl. [Pèche] Soort van vischnet n.
Chènevière of ('hènevriere, f. Hennep
vogelverschrikker,-akerm.Epouvntilàhmoolik m.; — ( fig. et fain.) a fzigtelijk, leelijk, bespottelijk gekleed mensch m. — CHENEV1ÈRE, f.
[Bot.] Appelsoort f., waarvan inca een' zeer middelmati.t en ciderwijn maakt.
('hèneville, f., z. V. a. CHENEVOTTE.
Chènevis , m. [Bot.] .Hennep- of kennipzaad n.
Chènevotte, f. hennep- of kennipstok, stoppel m
Chenevotter, V. n. Zwak lot schieten, gelijk
hennepstokken (van den wijngaard gebézigd.)
Chevy, m. [Mus.] Chineesch blaasinstrument n.
Chênier,, m. [Bot.] Naam van twee paddestoelen, die op eiken groeien.
Chesil, m. (pr. the-ni) 1 .fondenhok, hondekot n., verblijf van de jagthonden; — bij uitbreiding : jagershuis n.
Chenille, t. [H. n.] Rups f. Ch- commune,
gemeene rups, boomrups; Ch- arpenteuse, z. AUPENTEUSE; Ch- du chou, koolrups; Ch- des grains,
zaadrups; Ch- de vigne, wijngaardrups; Ch- d'avoine, haverrups. Ch- aphrodlte, z. APHRODITE.
Ch- marte, marterrups. Ch- annulaire, ringrups.
— (fig. el faro.) C'est une eh., une méchantech-,
't is een plaaggeest, kwelgeest; een hoogst lastig
mensch. Etre laid comme une ch -, leelijk als de
nacht zijn. — [H. n.] Naam van verscheidene
schelpen van 't geslacht der cerieten of horenschelpen. — [Bot.] of Scorpioïde, z. CHENILLETTE.
— [Brod.] Boordsel n. van fluweelzijde, rupsvormig snoer of koord als omzetsol, t h e nit 1 e f.
— [Cost.] Voormalig ochtend- of morgenkleed n.,
slaaprok ni_
t'henillette of Clienillere, ook Chenille
en 4eoi•pioïtie, f. [Bot.] Schorpioenkruid, rupsenkruid n.
Chénisgae, in. [H. n.] Soort van meereend
(bernacle). — [Mar. alle.] Ganzebek m. aan den
voorsteven van een schip.
Chennie, f. [H. n.] Voelkever m.
Cliénole, f. [Bot.] Plantensoort, aan die der
soda-planten grenzende. — [Agric.] Wijngaard,rank nn. , die twee of drie jaren gespaard is, om
hem nicer druiven te doen dragen.
,4'lhénolithe, m., z. BELEMNITE, BRONTIAS,
CERAUNS'TE.
;
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Chénon, m. [Tech.] Kettingvorming glasruitwerk n.
t'hénopide, m. [H. n.] Zwarte zwaan f. in
Nieuw -llolland.
Chénopode, m. [Bot.] Ganzevoet m. (patte
d'Oie). — CIIENOPODEES, f. pr. [Bot.] Ganzevoetsoorten, ganzevoetachtige planten f. pl.
Chénotières, f. p1. Jong eikenplantsoen n.
Chenlu, e, adj. (alleen in poëzij gebruikelijk)
Grijs van ouderdom; — ( fig.) niet sneeuw bedekt,
sneeuwwit: Des montagnes ch-es, met sneeuw bedekte bergen ; Des vagues ch-es, sneeuwwitte of
schuimende baren. — Arl►re eh-, booroen met ontbladerde kruin.
Cheptel of Chepteil, in. (pr. the-tel) [Jur.]
Veepacht f. om de helft der baat van het gebruik.
— 1-let aldus in pacht gegeven vee zelf. Donner
a eh-, veepacht aangaan. — Cheptelier, m. (pr.
ché-te-lid) .Hfj, die zulk eene veepacht aangaat,
zet yachter m.
,hépu, nl. [Tech.] Kuipersblok n.
(her, there, adj. Lief, waard, dierbaar, bemind, teti°bemind : L'honneur mest cher, de eer
is mij dierbaar; Mon cher ami , mijn waarde
vriend; ma chère enfant, mijn lieve kind, mijn
dierbaar meisje. — In gemeennamen stijl ook als
subst.: Mon tier, ma chère, mijn waarde, mijn
liefste, mijn schatje. — GHER, CHERE, adj. Duur,
duurkoop, geldig, veel kostend, kostbaar, hoog in
prijs: La maree est fort chère aujourd'hui, de
zeevisch is van daag duur; Les diamaats sopt touiours chers, de diamanten zin altijd hoog in prijs.
— Chère année, duur jaar, jaar, waarin het koren en andere levensmiddelen hoog in prijs zijn. —
Ook gebézigd van den koopman, die meer geld voor
zijne waar eischt dan andere : Ce marchand-l1 est
tres tier, trop cher, die koopman is zeer duur,teduur.
— (fig.) Les moments sont chers, le temps est Cher,
de oogenblikken zijn kostbaar, de tijd is kostbaar.
(Loc. prow.) C'est chère épice, 't is peperduur,
't is dure waar, dure mosterd; de schaar hangt daar
uit. -- CHESS, adv. (verkorting van is prix tier)
Duur, duurkoop, tot hoogti prils : Acheter, Ven
duur koopes, verkoopen. Cela coûte trop-drech,
cher, dat kost te veel, dat is te duur; I1 fait tier
vivre h Paris, 't is te Parijs
Parijs duur leven.. - I1
vend tier sa protection, hij
zijne beschernring hoog aan. Vendre bies tier sa vie, zijn leven duur verkoopen, veel vijanden dooden of kwetsen, alvorens zelf te sneuvelen. (Loc. prov.) I1 me
le paiera plus cher qu'aiu marché, ' t zal hem
duur te staan konten, ik zal m g op hem wreken.
,

Chéra€nellier, m. [Bot.] , z. CHARAMAIS.
Chéramelle, f. [Bot.] Vrucht f. van den

ans bela.

t"herangoir, m., z. MAQUE.
('herbali of ('lierbassi, in. [Com.] Bonte

perzische zijde f.

Cherehe , Cerehe of Ceree, f. [Arch.]

Elke boog, die niet met een' enkelen passertrek kan
getrokken worden; — mal m. voor zulk een' boog.
Ch- surbaissée, gedrukte boog (minder hoog dan
rie halve basis); Ch- surhaussée, verhoogde boog
(hooger dan de halve basis).
Cherehe (en), loc. adv. (alleen voorkomende
in de gemeenzame uitdrukking :) Etre en cherche
de qn. ( beter: Etre à là recherche de qn.), iemand opzoeken, opsporen. — Cherche werd ook
als adj. gebézigd van eene non, die in sommige
kloosters met het doen der ronde belast was : La
soeur cherche.
Cherché, e, adj. (en part. passé van chercher)
Gezocht. -- [ Math.] Nombre ch-, gezocht of onbekend getal; Quantité ch-e, of als subst. La ch-e,
gezochte of onbekende grootheid. — [Peint.] Cela
est trop eh-, dat is te gezocht, te veel op effect berékend.

('hei che-fiche of Cherehe- pointe , f.

[Tech.] Sloternakerspriem f. (.blur. Des cherchefiches, Des cherche-pointes.)
Chercher, v. a Zoeken, opzoeken, nazoeken,
opsporen, navorschen, trachten te vinden, te ontdekken of te verkrijgen: Ce chien cherche som
maitre, die hond zoekt zijn' meester. Que cherchez-vows? wat zoekt gij ? Ch- des amis, vrienden
zoeken (te verkrijgen). Ch- 1'origine dun mot, den
oorsprong van een woord zoeken of opsporen. Chla solution d' un problème, de oplossing van een

CHERCHEUR

--

vraagstuf zoeken. Ch- une rime, een rijmwoord
zoeken. Ch- son salut dans la i'uite, zijn heil (behoud) in de vlagt zoeken. Ch- un pain, zijn brood
zoeken, bédelen. Ch- sa vie, zijn onderhoud of be-

staan zoeken. Ch- querelle of noise, twist zoeken;

twist maken. Ch- de l'argent, geld zoeken (te leenen, te verkrijgen). Ch- femme, eene vrouw zoeken (te trouwen). Ch- malheur, Ch- son malheur,
zich ongelukkig maken, in zijn verderf loopen. Chla mort, den dood zoeken, het leven moede zijn,
zich vrijw?llig in levensgevaar brengen. Ch- l'ennemi, den vijand opzoeken (om hein te bevechten).
— Het wordt ook van zaken gezegd : L'eau cherche un passage, het water zoekt een' doorgang.
L'aiguille aimantée cherche le Nord, de kompasnaald zoekt (draait zich naar) het Noorden. Les plaisirs, près de rooi, vous chercheront en foute, bij
mij zullen de vermaken u in menigte opzoeken, zult
gij u onophoudelijk vermaken. — Aller ch-, gaan
zoeken, gaan halen; Venir eh-, komen zoeken of
,opzoeken, komen halen, konten afhalen; Envoyer
ch-, laten halen : J'irai vous eh- au bout du
monde, ik zal u tot aan 't einde der wereld gaan
zoeken; I1 est allé eh- son cheval, hij is zijn paard
gaan halen. Le dégout venait le eh- au sein des
fetes, de verveling kwam hem te midden der feesten opzoeken; Viendrez-vous me ch-. zult gij mij
komen afhalen? J'enverrai eh- ce paquet, ik zal dat
pakje laten afhalen. — CHERCIER is (gevolgd door
een infirm.) . Zoeken, trachten, pogen, streven, zijn
best doen, zich beijveren. Je chercherai a vous
plaire, ik zal trachten (mijn best te doen, mij beijveren) u te behagen ; I1 cherche á se ven ger, hij
poogt zich te wreken. — (Loc. prov.) En cherchant on trouve, wie zoekt die vindt. Ch qn.,
par monts et par vaux, par nier et par terre,
a pied et a cheval, iemand overal zoeken. Chmidi ie quatorze heures, Ch- une aiguille dans
one botte de loin , z. AIGUILLE. Uh - la lane en
plein jour, de maan op klaarlichten dag zoeken:
't onmogelijke beproeven. Le Bien cherche Ie
bien, waar liet geld is wil het wezen, geld zoekt
geld. — [Man.] Ch- sa cinquième jambe, op de
hand leunen (als het paard in den teugel een zeker
steunpunt zoekt) — [Mar.] Ch- Ia sonde en venant du large, de kust al peilende naderen. —
La mer va ch- le vent, de zee komt tegen den wind op.
SE CHERCHER, V. pr. Zich. zoeken; elkander zoeken: Le gout ne se cherche que lui mème; Les
malheureux se cherchent et se compreinent.
Chereheuur, m., -ease, r. Zoeker m , zoeksterf.
(meest in ongunstigen zin) : Ch- de trésors, schat
Ch- de Pierre philosophale, goudmna--gravem.
ker (adept) nn. th de franches lippées, schuim
m. Ch-euse d'esprit, waanwijze-loper,ka
(pedante) vrouw f. — [Astr.] Zoeker m., kleine
kijker met geringe vergrooting en zeer groot gezigtsveld, die op de buis van een' grooter kijker wordt
vastgeschroefd. — Ook als adj. gebézi^ d : Le génie
humaan est éminemment eh- de nouveautés, het
menscheljk vernuftzoekt met onverzadelijke gretigheid naar nieuwigheden.
Cherconnée, f. [Com.] Indische stof f., half
zijde half katoen.
Chère, f. Gaster j f., lekkere maaltijd m., goede
sier f., alles wat tot de hoeveelheid, hoedanigheid
en lekkerheid der spijzen behoort, als ook de wijze
van ze toe te bereiden : Maigre, petite, bonne,
grande ch-, sober, karig, goed, heerlink onthaal n.
h- entière, prachtig gastmaal n. Faire bonne ch-,
goede sier maken, smullen. On fait bonne eh- en
ce pays-là, et à bon marché, men eet in dat land
goed en goedkoop; Vous ferez maigre eh- cliez lui,
gij zult een' schralen pot bij hein vinden. C'est un
homme de bonne ch-, hij is een liefhebber van eene
goede tafel. Ch- de commissaire, maal, waarbij
vleesch en visch wordt voorgediend. — (Loc. prov.)
I1 West eh- que de vilain, als een gierigaard gasten heeft, gedraagt hij zich mild. Aujourd'hui en
eh- , demain en bière, z . AUJOURD ' HUi. Faire
grande eh- et bon tea, groote verteringen maken.
— (fam.) Faire eh- lie, goede sier maken, lekker
eten en drinken en vrolijk zijn. — Onthaal n., wijze
van iemand te ontvangen: II ne sait quelle ehlui faire, hij weet niet, hoe hij hein vriendelijk genoeg ontvangen zal.
Chèrentent, adv. Teeder, teederlijk, hartelijk,
met veel liefde : Je vous aime ch-. — Duur, tot
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hangen prijs : Acheter, Payer eh- une marchandise. — (fig.) Vendre eh- sa vie, of (fam.) Vendre
eh- sa peau, zijn leven, zijne huid duur verkoopen, veel vijanden dooden of kwetsen, alvorens zelf
te sneuvelen.
t Chrer, v. a. Goed ontvangen of behandelen.
— t CHERER, v. n. Goede sier maken, snullen.
Chéri, e, adj. (en part. passé van chérir) Geliefd, teêrbernind, dierbaar, hooggeschat : Femme
ch-e, teerbeminde vrouw; Nom ch-, geliefde, hoor geschatte naam; Le peuple eh- de Dieu, het Gade
dierbare volk.
Chérie, m. [H. n.] Bastaard-nachtegaal m.
van ]IIadagaskar.
Chéiif, m. Serif, scherif m.. in 't algemeen
al de afstammelingen van Muhamed, uitzijne dochter Fatima; — vorst bij de Arabieren en Mooren.
Ch- des ch-s, titel des keizers van Marokko.
Chérifat, m. Sjerifaat n., waardigheid f. van
sjerif; ,— het door een' sjerif bestuurde land n.
Chérir, v. a. Hartelijk liefhebben, teeder beminnen : Ch- ses enfants, ses amts, sa patrie, zijne
kinderen, zijne vrienden, zijn vaderland hartelijk
lief hebben. Ch- Ie souvenir, la nmémoire de qn.,
iemands gedachtenis in hooge eere houden. Ch- son.
erreur, zijne dwaling blijven aankleven. –. SE
GHiERIR, v. pr. Zich zelven beminnen, zeer met zich
zelven ingenomen zijn; — elkander hartelijk liefhebben; — bemind worden.
Ch.éris, f. Slaapverwekkende gom f., slaap
-mideln.
Chérissable, adj. Bensinnenswaardi-g.
gewas
n.
.dnjelierachtig
Cherlerie, f'. [Bot.]
in Zwitserland.
Cherlesker of Cherlesquier, in. Turksche
luitenant-generaal m.
Cheru&e of Cherrnès, m. [H. n.], z. PSYLLE.
Chernite, m. [i%linér.] Schieferspaath n., naar
ivoor, gelijkend marmer n., waarvan de Ouden
tomben maakten.
Chérogrylle, m. [H. n.] Soort van egel m.
Chéi•ophyllées , f. pl. [lIot.] Kervelplanten f. pl.
Ch.érophyllon, m. Kervelachtige plant, kervel f.
Chéropithègnne, m. [H. n.] Meerkat f.
Cherquem olle, f [Com.] Indische z jdestof f.
Chersine, f. [:. n.] Landschildpad f. van Madagaskar; — soort van slak f.

Chersoehelones, m. pl. [H. n.] Landschild
pl.
-padenf.
Chersodolopes, m. pl. [H. n.] Venijnige
slangen f. pl.
Chersohydroehélones, m. pl. [H. n.] Zoet
-water
schildpadden f. pl.
Chersonèse, f. (pr. ch=k) [Géogr.] Schierei
land, half eiland n., chersonesus, m. Ch- cimbrique,
Jutland; Ch- de Thrace, het schiereiland Gallipoli;
Ch- dor, het schiereiland 1Vlalakka; Ch- taurique,
de Krim. — Chersonésien, ne, adj. et subst.
(pr. ch=k.) Schiereilandbewonerm., -bewoonster f.;
— wat de bewoners van een schiereiland betreft.
Chersopholidophides, m. pl. (pr. ch= l .)
Geschubde slangen f. pl.
Chersydre, m. (pr. ch=k.) [H. .n.] Wratof knobbelslang; eene oostersche land- en waterslang met kleine schubben als wratten. Ch- cutar1ynmpé, de gerneene of javaansche wratslan.g f.
Cherté, f. Duurte f., hooge prijs m. der waren.
— ( Loc. fam.) La eh- (of la presse) v est, de duurte
is er in, elk wil er van koopen. Je n'y mettrai pas
la ch-, ik zal er de duurte niet in brengen (er niet
van knopen, van gebruiken).
Cherdibin, m. Cherub, Cherubijn, m., in de
oude joodsche oorkonde een hemelgeest of engel
van den tweeden rang (na de seraphim), vuur
[Peint., Sculp. j Gevleu--bode,vlamrn .geld kinderhoofd n., een' engel voorstellende. —
(Loc. fam.) 4voir une face de eh-, een rond en
bloeijend Bezigt hebben. Etre rouge comme on eh-,
een hoog 'rood gezigt hebben, er als een kalkoensche
haan uit zien. Etre heureux comme un ch-,
regt in zijne nopjes zijn. Être, beau, joli comme
un ch-, allerschoonst, allerliefstzn. Mon ch-, m ij n
engeltje.
Chérnnbique, adj. Cherubynsch. Wat tot
de cherubim of cherubijnen betrekking Izee ft. —
Hymne ch-, of als subst.. La ch-, cherub jnsche

a.

CHERVIS

--

Io fzanq m., een beroemd loflied in de grieksche
kerk Ier eere van de cherubim.
('hervis, ('herui, in. [Bot.] Suikerwortel m.
C

hesnoée, f., z (IIAï;NÉE.

('iaétif, ive, adj. Gemeen, gering, laag, ver

ellendig, armzalig, voddig; — slecht, van-achteli,Ik

eeïi,i!!rle hoedanii;heid, anl;eduidend, klein: Ch-ver-

r€ïis„eau, elle-rdirl, armzalicl wormpje; Gb-ire créattue, rer ing, nietiq schepsel. Une ch-ive récolte,
een sobere, slecht uitgevallen oogst; Des moutons
ch-s, kleine schrale schapen; Une bien ch-ire
chère, réception, een zeer sober onthaal, eerre slechte
ontvangst. — Avoir ch-ive mine, er lijdend, zieke-

lik uitzien; ook : een remeen voorkomen hebben.
k'he,tiv-ei!^eret, adv. Ae-mharlic , karig, op erbarmeli he wijze : 11 vit ch-, hij leeft armn-hartig,
arrnoeeiiq.
(`hétiveté, f. Slechtheid, geringheid f.
t'ihétoeéplaale, adj. [EI. n.] Het behaar
-dentrop.
„

Cisétoeére, n1., z. SETICORNE.

C'ihétodiptere, n1. [H. n.], z. v. a. BANnOULIEItE.

Q'iiétodonn, m. [H. n.] Klipvisch in. Ch- ras Ira! , Ch- a Lee, spuitviscla , snuitvisch, laagsnail in. Ch- grand' écaille, grootschubbige klip-

vis-ch, in Indië ook tafelvisch, vlaejgeman en vaandrig reheeten.

Q'%hétotloHHicie, Chétodonoïde, adj. [11.n.]

Naar ven,' klipvisch gel kende.

('hhétolier, m., z. V. a. CHEPTELIEB.
('fèétoloxei, m. pl., z. v. a. LATEIIALISETES.

Cihétopodíes, m. pl. [€I. n.] Borstelvoeters
M. pl., 0/Peeling der viegwormen.
'h tr on, in. [Tech.] Laadje n. in een kist
of ho/fey .
Q'lhetiquue of illaaiciou,, of Tougyou, m.
[H. n.] Anmerikaansche struisvogel m.

it hevage, ni. [Iiéod.] Vrefemelenhoofdgeld n.,

rept, dat de vreemdelingen eertijds moesten betalen
voor hun verblijf in Frankrijk.
('hevaihie, f. [H. n.], z. CHEVANE.

Q'hevaal, n1., Paard, rosn. Ch- eistier, hengstm.

Ch- de hai , as, sh'ringhengst. Ch- hoogre, ruin m.

Ch- bistourné, klophenr;st. Ch- de carosse, de
ch arette, de charr ue, de harnais, koets-, karre-,

ploeg-, voerma^rspaard. Ch- de paste, de relais,
de selle, post-, wissel-, zaelelpao'ed. Ch- de bát, de
soimnne of de charge, de trait of d'attelage, pak-,
last-, trekpaard. Ch- de main, de parade, de Lataille, hard-, staatsie-, strijdpaard. cbevaux de
remonie, remoete-paarden. Un eh- achevé, de

manège, een bereden, gedresseerd paard. Un
ch- fort de dev ant, een paard met breede, sterke
borst. Ch- coup onné, paard met gene kale knie.

Et€•filler, Ferrer, Seller, Brider un ch-, een paard
roskanzmen, beslaan, zacieiien, optooinen. Monter a eb-, te paard stijgen (soms ook: leeres
vaarch }dei?); Descendre de ch-, van 'Naaard stijgen. Mettle un eh- au pas, au trot, an galop, een.
paard doen stafpen, draven, rennen. Un ch- qui
na point, d app€:i, een paard, dat week in eten bek
is. Ce eh- a ti op d'ajpui, dat paard is te hard in
den bek. Débourrer, Commencer un ch-, een psard
tussclien cie palen zetten en het beginnen te leergin.
Bon homme de ch-, een man, die zeer' bekwaam
niet paarden weet om te gaan. Bel homme de eh-,
een neon, die bevallig te paard zit. Embrasserbien
,

un ch-, goed en vast te paard zitten. Monter an

eh- le poll, op een paard rijden zonder zadel. AlIer, Etre 1€ ch-, rijden, paard rilden; bid uitbreiding

ook gebézir d van iemand, die op een ander dier

dan een paard of wel schrijlings op een' muur,
balk enz. zit. I1 éíalt à eh- sur un line, sui'
on ehanieau, hij reed op een' ezel, op een' kameel. 11 allait à eh- sur an baton, hij reed op
een stuk. — (fl i.) Etre Ir eh- sur qc., iets tot zijn
stokpaardje hebben, zich op iets veel laten voor
er telkens met ophef van spreken. — [Mil.]-stan,
Ei € e *r eh- sur un fleuve, de beide oevers eener rivier bezet houden. — Tiger is quatre chevaux, niet
vier paarden vaneen scheuren. — (Loc. fig. et fam.)
I'iév-re de cl€-, paardekoorts, zeer harde koorts f.
Médeeffie (Ie ch-, paardedrank, zeer krachtige,
sterk werkende drank m., paardekuur f. C'est an
eh- pour Ie travail, hij is een werkezel. Monter sur
sos grands chevaux, op een' hooggin toon en met
toonei spreken, op zin paardje rijden. Parlet•h ch-,

CHEVAL.

trotschelijk, op een' meesterachtigen toon, spreken.
Ecrire ib qn. une lettre à ch-, iemand een' bitsen
briefschijven. C'est un ch-, an gros ch-, an ehde carosse, an eh- de bat, het its een domme, lom
onbeleefde vent of kerel. C'est un eh- échappé,-pe,
't is een jonge wildzang, een losgebroken paardje.
I1 est mal al ch-, het is slee/it 'met hem gesteld.
11 inrit de vette chose toujours son eh- de bataille,
hij maakt van die .zak altijd zijn stokpaard, z n
sterkst bewijs. Ou lui''i'era voir que son ch- nest
qu'une bète, enen zal hens doen zien, dat hij zich
lomp vergist, dat zijne handelwijs onrédelijk is. —
[1'rov-] II n'yy a si bon eh- qui ne branche, z.
BROACHER. Changer, Troquer son eh- borgne contie un aveugle, z. AVEUGLE. — A eh- donné it
ne faut point regarder la bouche, men moet een gegeven paard niet in den bek zien : niet keurig zijn
omtrent iets, dat ons vereerd wordt. Cet homme
est un bon eh- de trompette, die man is voor geen
klein geruchtje vervaard, laat zich niet ligt ver
II fait bon tenir son eh- par la bride,-schriken.
men moet zich niet uitkleeden, vóór men naar bed
gaat: zich bij zijn leven niet van zijne goederen
ontdoen. L'oeil du maitre engraisse le ch-, het
oog des meesters maakt het paard vet : wat men
zelf kan doen, gaat liet best; nooit wordt iets beter
gedaan, dan wanneer men zelf er bij is. Beider
son eh- par la queue, het paard achter den wagen
spannen. Janmais ch- ni méchant homme n'amenda
pour aller i€ RQome, slechte menschen worden door
reizen niet beter. Cela ne se trouve pas dans le pas
dun elm-, dat is moeijelijk te vinden. Après bon
vin, bon cheval, een Goede dronk geeft couragie.
Le eh- du père Cana)e, een zeer mak paard.
A jeune ch-, vieux cavalier, bij een joiag paard behoort een oude ruiter. Fermer 1'ètable quested les chevaux n'y vont plus, den put dempen, als't kalf verdronken is. Hennir avee les chevaux, niet de wolven,
waarmee men in 't bosch is, huilen. Jamais bon ehne devient rosse, een goed paard wordt nimmer een
knol: een krachtvol man wordt ook een wakker grijs
II nest si bon eh- qui ne devienne rosse,-ard.
ook het beste paard wordt een knol: de ouderdom
sloopt ook het sterkste lil.chaam en den levendigsten geest. A eh- hargneux ii faut une étabie a
part, 't gezelschap van twistzoekers moet men ver'snijden. A mécbant eh- bon éperon, bij moeijelijke
zaken past een kloek besluit. Ch- de loin, eh- de
rien, een paard, dat niet dan hooi eet, is en blijft
krachteloos.- Ch- d'avoine, eh- de peine, z. AVOINE.
Ch- de paille, eh- de bataille, een paard, dat zich
met siren vergenoegt, is een goed strijdpaard L'agn
nest fait que pour les ch-, de jaren verminderen
's menschen waarde niet: bij de paarden (niet bij
de menschen) kont het op de jaren aan. Qui aura
de l:ceaux chevaux si ce nest Ie rol ? 't is niet te
verwonderen, dat rijke menschen ook de mooiste
dingen hebben. Jamais coup de pied de jument ne
fit ruide à un ch-, beleedigingen van vrouwen trekt
een knap n, an zich niet aan. N'avoir ni eh- ni
mule, in de grootste armoede verkeeren. — [Jeu.]
Ch- fondu, bokstavast, bokje D. (een bekend kinderspel) Ch- de Bois, houten paard; [Man.] houten
paard, waarop men leert voltipéren; [Mii.] houten
paard of ezel, waarop men weleer soldaten tot
straf deed zitten. — [Myth.] Ch- marin, zeepaard n.
— [H. anc.] Ch- de Trede, trojaansehe paard n.;
(fig.) allerlei soort van hinderlagen. — [H. n.] Chcerf, hertepaard, hert der Ardennen; ook een dier
van 't gazellen -geslacht. Ch- des deuces, rivierpaard, nijlpaard n.; hippopotamus in. Ch- marin,
zeepaard n., zeekoe f.; zeepaardje n., zekere viseb
(hippocampe); Ch- -du-bon-Dieu, volksnaam van
den krekel (grillon). — [Guer.] Ch- de (rise, spaan
ruiter (groot stuk hout met ijzeren punten be--sche
zet ter a fwe'eing van de ruiterij). Ch- d'artifice,
stormbalk m. — Chevaux beteekent dikwils : sol
te paard, ruiters : Un escadron de deux-daten
cents chevaux, een escadron van twee horderd
paarden of ruiters. Vingt mille bommes de pied
et six mille chevaux, twintig duizend man voet
zes duizend man. ruiterij. — [Astr.] Le-volken
Petit ch-, het Kleine paard (in tegenstelling met
Pegasus of 't Groote paard). — [Mécan.] Ch-vapeur, gebruikelijke eenheid ter bepaling van de kracht
der stoommachines. Force dun eh- vapeur, paar
kracht, die per seconde een gewintvan-dekrachtf.,
75 kiloos een' meter hoog kan opheffen. Machine a
:
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de (of de la force de) vingt chevaux,
ne van 20 paardekrachten.
Cheval-eerf, Cheval-du-bon-Dieti, z.

=

onder CHEVAL.
Chevalennent, m. [Arch.] Soort van stut,
schoorbalk m.
Chevaler, V. n.. Heen en wear loopera, vele
gangen voor Bene zaak doen (in dien zin verouderd). — [Arch.] Net schoorbalken onderstutten
(een' muur, een erebouw). -- [Tech.] Op den bok
of ezel. bewerken. — Weleer ook : d,ri ftiq nazetten.
Chevaleresque, adj. Bidderljk, den ridder
of der ridderschap eigen : Courage, Franchise c11-,
ridderlijke moed, ronr.lborstir,heid.
Chevaleresquenieut , adj Op ridderlijke
wijze, ridderlijk.
t (^hevaleI•esse, adj. f. Den ridder voetiendie : Une hière ch-, doodkist eens ridders. — Ook
als subst. f. Vrouw eens ridders; vrouw, met eene
ridderorde versierd (chevalière).
Chevalerïe, f. Rang m. en waardigheid f.
van een' ridder; -- ridderschap f., ridderwezen n.
Les loin de la ch-, de wetten der ridderschap. Acles de ch-, ridderlijke daden. — C'est fine fleur
de ch-, hij is de bloem der ridderschap, de kern der
ridders. — La eh- ereante, de dolende ridderschap.
Clievalet, m. Folterbank, pijnbank f. (wel
tegen de christen-martelaars gebruikt) . —-er
[Tech.] Naam van een voorwerp, dat in velerlei
handwerken dient om het bewerktwordend stuk te
dragen en vast te leggen : bok, ezel m., stelling,
bank, schraag f., stut m. enz.; — schaafboom m.,
der leêrbereiders, zeenitouwers enz.; — dunblok n.,
dunsteen m. der boekbinders; — galg f. o f stut m.
voor 't opgeslagen frisket eener drukpers; — kam ni.
aan een snarenspeeltuiq, — schildersezel m.; — tremelschraag f., trechterijzer n. in korenmolens; —
boorbank f. der slotenmakers; — [Mil.] Geweer
soldatenezel in.; — [Mar.] Punt in het-rakn.;—
centrum van een astrolabium, rolbank f.
Chevalier, m. Ridder m.; lidn. eener nieuwere
ridderorde, orderidder m. Armer ch-, tot ridder
slaan. Créer, Faire des ch-s, ridders benoemen. Chde la Toison dor, ridder der orde van 't Gulden.
vlies, vleesridder; Ch- du Lion neerlandais, ridder
der orde van den nederlandschen leeuw. —Ch- d'honfleur, eere-ridder, hofridder. Ch- errant, dolende
ridder. — Ch- du guet, voormalige hoofdman der
panische nachtwacht. Ch- de l'arquel^use, gildebroeder van de handbus. — (fig.) I1 est le eh- dë
cette dame, hij is de ridder, de bestendige geleider
en beschermer dezer dame. Se faire Ie chi- de qn.,
zich voor iemands verdediger verklaren, ijverig
iemands partij trekken. Ch- «industrie, fortuinzoeker, opligter, rondreizend geslepen bedrieger. —
Vroegere naam van het paard in't schaakspel (nu
cavalier). — [.H. n.] Ruiter, waterlooper m., eva
een reirrerachtii e strandlooper; Ch- blanc,-tersnipf.,
canadasche of witte snip f.; Ch- rayé, tacheté,
cendré, gestreepte, gevlekte, aschgraauwe watersnip;
Ch- varié, bonte snip f.; — Ch- de mei-, groote
naaldvisch -ni. (ook trompette gebed ten) .
Chevalière, f. [Rist.] Vrouw, die in eerie
ridderorde was opgenomen. — [Joail.] Ch- of Bague à Ia ch-, breede, platte vingerring, met eerie
kas van 't zelfde metaal.
Chevaline, adj. f. (alleen voorkomende in:
[Prat.] Bète ch-, paard. — Vroeger ook als subst. f.
voor: paardenhandel: I1 fait la ch-, hij handelt in
paarden.
Chevalis, m. Gemaakte geul f., om door te
varen in u ne rivier.
Chevalorifère, m. [Tech.] Mechanisch paard
n., eennieuwelings uitgevonden werktuig met vetren,
in den vorm van een paard, waarop grien zich in't
paardrijden kan oefenen. — Ook adj.: Machine eb-.
-[ Chevanee, f. Het goed, de goederen, die
men bezit: I1 a perdu toute sa eh-, hij heeft al zijn
hebben en houden verloren.
Chevane, Chevanne, Chevaine, Chevëne, Chevin, m. [[ I. n.] Grootkop, snotvisch,
molenaar m.
Chevaeuchable, adj. Rijdbaar, berijdbaar.
Chevaeucharnt, e, adj. [Bot.] Feuilles ch-es,
blaartjes n. pl., die gootsrle-wijs in elkander sluiten.
-- [Tech.] Pièces ch-es, stukken, die elkander min
of meer bedekken of op elkander steunen.
Chevau epée, f. [Prat.] Omrid, rondrid m.,

dien weleer de geregtsbeanebten doorgaans te paard
in hun gebied deden om schouwing (inspectie) te
houden. — [.Céod. Verpligte dienst f. te paard, die
de vassalen aan den vorst of den leenheer verrigten
moesten. -- liet terrein. dat een lastdier in een'
dag of in een' gegeven tijd kan afloopen.
C'hevanehefmzeut, ni. [Chic.] Het over elkander schuiven der beenstukken bij erne beenbreuk.
— [Bot.] Het rolvormig ineenli!grgen der blaadjes.
— [Tech.] Gedeeltel ijke overdekking of kruising
van twee stukken. — [Impr.] Het kromstaan der
letters.
Chevaiueher, v. n. Te paard rijden (in dien
zin weinig gebruikt dan in): Ch- court, lonk, niet
korte, lange . t.icbeurCels rijden. — Bij uitbreiding:
Schrijlings zitten: Quelques uns chevauchaient sur
la inuraille, sommigen zaten schrijlings op den
muur. — [Cllir.] Over elkander schuiven (van
beenstukken bij breuken). — [Tech.] Op elkander
rusten of draven, zoo als de le jfen en pannen van
een dak. — [Innpr.] Buiten de lijn staan, golven,
uitspringen (van de letters). — [Faut.] Op den
wind reden (als de valk bij rukken zich boven den
tegenwind verheft). — [Mar.] Le cordage eh-, het
touwwerk is moergelijk om te halen. Bois glui chevauchent, houten, die op elkander liggen. — (burl.)
Beslapen.
I Chevaucheur, m. Ruiter (cavalier) ; rei
te paard. — Ch- d'écouvettes, ch-euse-zirem.
d'écouvettes, bezemsteelrijder m., - rijdster, heksen
-mestr.,
heks f.

,

-
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Chevan-legers, m. pl. Ligte ruiterij f. -- In
't enkelvoud schrijft de dcadémie: Un chevau léger,
een ligt gewapend ruiter.
t teevee, m. [Tech.] Handschroef f., om af te
vijlen voorwerpen vast te houden.
t Cheveeaille, f. Rij/ier n.
Cheveeerie, f. Waardigheid f. van een' C'hevecier, eerste kanunnik, of domheer m. ; niet het
op.:ziggt over 't waslicht belast.
(+hevêehe, f. [H. n.] Kleine steenuil m., katuiltje n.
I'lheveciel', in., z. CHEVECERIE.

Chevetk, e, adj. [Bias.] Net haar van een

ander entail of kleur dan 't hoofd: Tète d'argent

ch-e de sable, een wit hoofd met zwart haar. —
[Bot ] Bouture eh-e, stek m., waaraan wortel

zitten.

-vezls

('heveliiie, f. [Bot.] , z. v. a. CLAVAIRE.
C hevelii, e, adj. Langharig, harig, behaard,

veel en lang hoofdhaar hebbende: Les peoples du
Nord soot plus ch-s que ceux du Misli, de noomische
volken hebben langer haar dan de zuidel ke. —
[Bot. ] Graine ch-e, behaard of harig zaad n.;
Racines ch-es, vezelwortels, haarwortels m. pl.
(Ook als subst. Le eh- des racines, des asbres, de
haar- of vezelwortels.) — [Anat.] Cuir eh-, vel n.
der hersenpan. — [Astr.] Comète ch-e, haarkomeet f. — [[list.] La Gaule ch-e [Gailiaco:nata],
liet langharige Gallië. Les rois ch-s, de langharige
( lerovingische) koningen.
Clheveliire, f. Hoofdhaar n., gezarnenl k haar
des hoofds. Avoir one belle, longue eh-, fraai., lang
haar hebben. Ch- leien peignée, en désordre, welgekamd, onordel-Jk haar. — Bij uitbreiding (aoét.) Les
arhres ont perdu (dépouillé) leur eh-. de booroen
hebben hun gebladerte. hun loof verloren. — [Astr.]
La eh- dune comète. het haar (de haarvormige stralen) eener komeet. Ch- de Bérénice, haar van Berenice (noordelijk sterrebeeld, bij den staart van den
(eeuw). — [Artif.] Ch- de feu, haarvuur n., Houden of zilveren regen m. — [Bot.] Bladerbundel In.
van sommige vruchten; plui;nv.ies f. pl. op zékere
zaden en vruchten, wol f., dons n.
(bever, v. a. [bail.] Ch- une pierre, eenen
steen van onderen uithollen; hem op een rond ver heven rad plat slijpen. — [Orf., Chaucir.] Aan een
stuk geslagen metaal de noodige holte geven, bol
klopren.
('he'et, n. Hoofdpeluw, peuluw, oorpeuluw f..
lang hoofdkussen n. ; — hoo fdeneinde n. van het
bed. — B jj uitbreiding: alles waarop het hoofd eens
slapenden rust; het bed zelf: Une pierre lui servait
de eh-, een steen diende hem tot peluw). I1 ne quitta
pas le eh- du malade, hij verliet het bed des kranken niet. — fig.) L'ignorance est on eb- Bien
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quatre p ointes, Ch- barbue of barbelée, nagel met
opwaarts staande tanden of baarden (om 't uit
te beletten); Ch-s ranches, aan weérsziden-halen
uitstekende pinnen, die aan kr^rnen, taanmasten
enz. tot laddersporten dienen; Ch- de la presse,
ijzeren kopbout tot aan- en afschroeven der snijpers; Ch- de futaille, houten sluitpin of wig f.
aan de dwarshouten der vaten; Ch- it dresser la
soie, garenstok; Ch- de luth, de viole, schroef f.
om de snaren eerier luit of viool te spannen en
ontspannen. — [Artill.] Spiebout (boulon). Ch- it
oeil, it oeillet, haak-, oogbout. Ch- dalfut, a//nitbout; Ch- it tète plate, it t te ronde it mentonnet,
bout met vlakken kop, , met ronden kop, met een'
neus of haakkop; Ch- it boucle of it oreilles, ringbout. — [Mil.] Ch-s de talon, schoenspijkers in. pl.
— [Mar.] Ch- it tote de diamant of it tète ronde,
bouten met ronde hoofden; Ch- it goupille, spiebout;
Ch- it trot, haakbout, bokshoornring m. Ch- à
lompe, pompbout; Ch- it fete ronde, it facette of
a bouton, kopbout; Ch- it barbe, takbout; Ch- it
boucle, ringbout, schotbout; Ch- it goujon, gladde
bout; Ch- à oeillet, 'oogbout; Ch- it tosses, ringbout met kousen; Ch- pour bosses, stoppersbout;
Ch- de haulians, puttingsbout; Ch- it gril et it
uoucle, oogbout met takken; Ch-s de fer, ijzeren
bouten, spieën, bokshoornen, boksooren; Ch-s de for
à charger le canon, schietbouten; Ch- de potence,
kniebout, gekbout aan de pomp; Ch-s à tote perdue,
slechte bouten; Ch- d'alfut, aluitbout, rolpaardbout; Repoussoir de ch-s, dreef f., drijfijzer n. —
[Anat.] Ch- du pied, enkel, enklaauw m.— [Véner.]
z. V. a. AI'DOUILLER. — [Jeu] .etre en ch-, noch
de eerste noch de laatste zijn, in de middelhand
zijn. — [Poét.] Stopwoord, overtollig, zinledig
woord n., enkel ter wille van maat of rijm geplaatst: Vos vers sont pleins de eh-s, uwe verzen
zijn vol stopwoorden. — [Bouch.] Commerce it la
ch-, verkoop van 't vleestb bij de voet (quartier),
door groote slagers aan kleine. — [Mar.] Ce cheval nest propre qu'á mett.re en ch-, dat paard deugt
alleen voor de kar, voor den wagen.— (fig.) Vaus
tiles la eh- ouvrière de vette entreprise, gij zijt de
spil (de hoofdpersoon), waarop deze onderneming
draait. — (Loc. fig. et fan.) Il ne lui va pas a
la ch-, hij heeft geen handwater bij hein: is niet
bij hem te vergelijken, doet ver voor hein onder.
Cela ne tient plus quit une ch-, dat hangt nog
naaar aan een' zijden draad: 11 n'y manque pas une
ch-, er ontbreekt geen haar aan, er valt niets op
te zeggen. Il ne lui faut plus qu'une eh- pour le
tenir, hij mag zich gelukkig rékenen met dien post,
dat ambt, die bediening, als er maar duurzaamheid
aan verbonden is. (Prov.) Autant de trous, autant
de ch-s; of Autant de ch-s, autant de trous,. hebt
gij een gat, hij heeft een' spijker; ook: hebt gij een'
spijker, hij heeft een gat: hij weet overal uitvlugten,
antwoorden, middeltjes op te vinden.
d'hevillé, e, adj. (en part. passé van cheviller) Vastgepind, met pinnen of bouten ineengewerkt.
— [Véner.] Tête de cerf kien eh-e, fraai, getakte
hertekop. — [Man.] Cheval it épaulesch-s, paard
niet gedrukte schoften. — [Poét.] Des vers ch-s,
verzen vol stopwoorden. — (fig. et fan.) 11 a 1'à +.ne
ch-e dans ]e corps, hij is taai, het leven of de ziel
is in hem verroest.
Cheviller, v. a. [Tech.] Met pinnen, nagels of
bouten verbinden, opsluiten, oppinnen, toepinnen,
vastpissnen, vastpluggen. — (Mar.] Bouten inslaan,
bouten indrjven, nagelen. Ch- no navire, een schil)
opbouten; Ch- un navire en cuivre, koperen bouten in de gekoperde kiel van een schip drijven. —
[Tech.] Ch- l a soie , de zijde uitwringen, om ze
te ontschalen (ontgomn.men) . — (fig. et fain.) Chdes vers, verzen met stopwoorden overladen.
Cheviller, m. [Luth.] Schroefstuk n. van een
snarenspeeltuig.
koord n.
Chevillette, f. (verklu'. van cheville) Kleine
(+hevillage, m. [Mar.] Het indrijven van
bouten en spieen in, de schelven. — [Tech.] Zamnen- lsin F. of bout m., nageltje n. — [Tech.] Koperen
plaatje n. met gaatjes onder de bindersnaaibank ter
pinning f. der meubelen.
Cheville, f. Bouten of metalen pin of pen f., vasthechting van de touwtjes, waarop de boeken
nagel, bout ni., plug t. — [Tech.] Ch- ouvriere, gesnaaid worden.— Zeer eenvoudige houten sleutel m.
protsbout, protspin, ijzeren bout aan 't voorstuk of pin der oude deursluitingen. — IJzeren pin der
van een rijtuig. Ch- it la romaine, disselbout. Ch- slotenmakers e. a.
Clhevillier, m. Paard n., dat vóór het disselde charnière, scharnierstift f. Ch- de lien, de moise,
bandnagel. Ch- à tourniquet, pakstok, spanstok m. paard is geslmamznen.
f'hevilleur, m. Pinnensnijder. m.
Ch- à assembler, sluitnagel, voegnagel. Ch- couChevilloir, m. [Tech.] Wriogstok m.
lisse, losse pen (die zich laat uitnemen); Ch- it

doux, de onwetendheid is een zeer zacht oorkussen.
— Elpée de ch-, degen of dolk, dien men 's nachts
veiligheidshalve onder zijne peluw legt. — (fig.)
C' est són épée de ch-, dat is zijn bestendige toevlugt,
zijn raad en helper in ieder geval. L'Iliade d' `tourere
était l'épée de eh- d'Alexandre, de Ilias van Homerus was Alexanders lievelingsboek (hij had het
steeds onder zijn hoofdkussen). (Loc prov.) Il a
trouvé cela sous son eh-; dat heelt hij gedroomd
of verzonnen. — [Arch.] Verheven gedeelte van
een kerkkoor achter het hooge altaar, z. v. a. ABSIDE . -- [Artill.] Groot blok n. onder 't achterstuk
van een affuit; houten wig om mortieren te rigten,
stelwig f., stelhout n. — [Mar.] Bétingkussen n.
(dennehouten bekleeding van het dwarshout des
bétingbalks.) Ch- du traversin de bittes, vuur wang f. aan de béting of aan den bétingbalk.
t Chevetaiue, t'hevetaigne of Chevetain, m. Hoofd n., hoofdman ni.
(vhéveteau, ni. [Tech.j Kamrad n. van eerreu
molen.
Chevètre, m. Halster in. (in dien zin verouderd). [Tech.] Legger m., zekere balk, waarin de
balken van een' planken vloer gewerkt worden,
steekbalk m. ; — ijzer of anker n., om het eind van
een' inigekorten balk te dragen, draagband, strop en.
— [Chic.] lfalsterverband n., hoofdzwachtel m.,
hoofdkap f. (voor eene ontwrichting of breuk van
het onderste kaakbeen).
Chevétrier, m. [Tech.] Stut of balk m., die
Bene draaispil, eene as van een' molen ondersteunt,
kamnradstuk m.
Chevenn, in. Haar, menschen-hoofdhaar n. Arrachér nn eh- h go., iemand een haar uittrekken.
Délié comae an ch-, dun en fijn als een haar. Des
ch-x-blonds, Bruns, chátains, roux, noirs, gris,
Manes , blonde , bruine , kastanjebruine , ronde,
zwarte, grijze, zilvergrijze haren. Des ch-x plats,
crêpés, tressés, ondulés, bouclés, frisés, gladligg ende, gekroesde, gevlochten, gegolfde, gelokte, gekrulde haren. Des ch-x tins, dour, rules, gros,
lsérls`és , fijne, zachte, harde, dikke, borstelige
haren,. Une femme coiffée en ch-x, eene in 't haar
gekapte vrouw, eerie vrouw met bloot haar. Tour
de ch-x, haar-tour f. Faux ch-x, valsche haren.
Un bracelet, une league de ch-x, een haren armband m., een haarring m. Tirer qn. par les ch-x,
iemand bij de haren trekken. Faire cooper, Ra.
fraichir ses ch-x, zich het haar laten snijden, afpunten. Je ene suis fait faire les ch-x, ik heb m2,ln
haar laten snijden. Faire les ch-x a qn., iemands
haar snijden. — (fig.) Ch-x d'éuène, dor, gitzwarte,
ligtblonde (goudgele) haren. — (Loc. fam.) Its
étaient près de se prendre par les ch-x, zij stonden
op het punt om elkaar bi 't haar te vatten, in 't
haar te vliegen, handgemeen te worden. Cela fait
dresser les ch-x a la tote, of enkel: Cela fait
dresser les ch-x, dat doet de haren te beige rijzen;
dat verwekt afgrijzen, ijzing. Prendre 1'occasion
aux ch-x, de gelégenheid tijdig waarnemen. Cette
interprétation est tirée par les ch-x, die vergel king is er niet de haren bijgesleept (is onnatuurlijk, gedwongen). 11 ne s'en faut pas de l'épalsseur
dun ch-,'t scheelt geen haar. — (Loc. prov.) Fendre
un eh- en quatre, haa;''kloven, muggeziften. Nos
ch-x sont.comptés, onze haren zijn geteld; er overkmnt ons niet hel minste zonder Gods voorkennis
en toelating. On ne peut prendre un homme rasé
par les ch-x, grien kan geen' kaalkop bij 't haar
vatten: waar niets is, valt niets te halen. La
vie dun homme ne tient qua un ch-, eens menschen leven hangt aan een haar. — [Bot.] aam
van verscheiden haarvormige planten, zoo als: Ch-x
d'évêque, rapunsel; Ch-x de Venus, venushaarn.
(adiante). Ch-x de paysans, wilde cichorei f.
Chevilière, f. [Coutur.] Smal band, plat
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CHEVILLON
Chevillon, m. Scheede f. in de leuning van
Benen stoel. — [Tiss.] Stokje n., waarmede een
ferrandijnwever de zijde van den weversboom opligt. — [ Mar.] Zekere scheepsboom m.
Chevillot, m. [Mar.] Karvielnagel m. (ook
cabillot en tolet de tournage geheeten). — CHEVILLOTS, m. pl. Pennen f. pl., om touwen om te
leggen. Rateliers á ch-, beleghoutjes n. pl. met
nagels.
Chevillure, f. [Véner.] Boventakjes n. pl. aan
't gewei van een hert.
t ('hevir, V. n. (pop.) On ne sauroit eh- de
eet enfant, men kan met (lat kind niet te regt komen. — [Prat.] Ch- de qn., iets in der minne bij
Les héritiers out chevi au partage de la-legn.
succession, de er frhenamen zijn het met elkander
omtrent de deeling der erfenis eens geworden. —
Zich het lijf te goed doen. — Voordeel trekken,
genieten, profiléren (bij La Fontaine en Montaigne).
Chevissenieut, nl. [Prat.] Verdrag,vergeli k n.,
overeenkomst f.
Chèvre, f. [H. n.] Geit f. Troupeau de ch-s,
kudde geiten. Ch- sautante, pronkbok m. Lait,
Fromage, Poil de ch-, geitemelk, geitekaas f., gei
Barbe dune ch-, geitebaard m. — ( fig.)-tenliar.
Barbe de ch-, geitebaard, boksbaard, lange baard
onder de kin; ook de naam eener plant, z. BARLE.
— [Tech.] Bok m., kraan, krikkemik f., werktuig
om zware lasten op te winden. — Zaagbok m.
der timmerlieden e. a. — Rijtuigwip f. (om de wielen van den grond te heffen) . Pied de ch-, koe
[Mar.] Derde been n. Bras de ch-, bee--voetm.
nen n. pl. — [Econ.] Kaastafel, tafel of schraag f.,
waarop de kaasmakers de kaas wringen en persen.
-- [Astr.] Geit [capella] f., schitterende ster van
de eerste grootte, op den linker schouder van den.
Wagenman. — [H. n.] Naam eener soort van
antilope of gazelle f. —(Prov.)Prendre, Avoir lach-,
kwaad, toornig worden zonder oorzaak. Ou la ehest attachée, it faut qu'elle broute, wie in 't
schuitje zit moet medevaren; men moet roeijen
met de riemen die men heeft: men moet zich
schikken naar de omstandigheid, waarin men is,
zich vergenoegen met hetgene men hebben kan.
Sauver, Ménager la eh- et le chou, twee ongelukken te gelijk afkeeren, velerlei kwaad te gelijk
willen verhelpen; het allen naar den zin willen
maken. La ch- a peis le loup, de onnoozele heeft
den sluwe beet gehad. On na jamais vu une chèvre
morte de faim, wie zich weet te behelpen, komt ligt
aan den kost. Vin qui fait danser les ch-s, zeer
wrange wijn. A la chandelle, la eh- semble demoiselle, bij kaarslicht lijkt een leelijk meisje mooi.
Chevreaa, m. Jong eener geit, geitje, bokje n.
— [Tech.] Geiteleder n. Des gants de eh- (chevrotin), geiteléderen handschoenen m. pl. — CHEVREAUX, m. pl. [Astr.] Naam van drie in een' drie
geplaatste sterren op den linkerarm des Wa--hoek
genmans, ten zuiden van Capella (de Geit).
Chèvrefeuille, f. [Bot.] Geiteblad, memmekenskruid n., kamperfoelie, hoe-langer-hoe-liever,
roos van Jericho f.
Chèvre-pieds, adj. Met boksvoeten, boksvoetig. Men gebruikt het alleen van de faunen en saters
der mythologie: les dieux ch-, de boksvoeters, de
goden met boksvoeten; ook als subst. Les ch-. —
CHEVRE-PIEDS, m. [Tech.] Kleine vuurbok m., laag
vuur- of brandijzer m. — [Bot.] Soort van paddestoel in (ook chevrotine geheeten); ook z. v. a.
CHANTERELLE (men heet deze laatste ook Chevrette
of chevrille).
Chevreter, v. n., z. CHEVROTER.
Chevrette, f. [H. n.] Reegeit f. ;_— garnaal f.
(crevette). Ch- brune, z. CADELLE. — [ Tech.] Klein
vuurjzer n., vuurbok m. ; — ijzeren drievoet m. ; —
hefboom m. (bij de artillerie in gebruik). — [Pharim]
Sirooppot, oliepot m.
Chevrenil, nl. [H. n.] Reen., reebok m. Faon
de ch-, reekalf n.
Chevrease, f. [Hort.] Soort van perzikboom m.
Chevrier, nl., -ière, f. Geitenhoeder m.,
-hoedster f.
Chevrillard, m. [H. n.] Reebokje, reegeitje n.,
jonge ree f.
Chevrille, f., z. ond. CHEVRE-PIEDS.
Chevrolle, f. [H. n.] Soort van zeekrab f.; —
soort van duizendbeen m. of pissebed f.
Chevron, n. [Tech.] Dakspar, kapraaf, rib f.
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— [Bias.] Keper m. op 't wapenschild. -- [Mil.]
Mouwstreep f., rangsonderscheidingsteeken op den
mouw der onderofficieren. — [Corn.] Soort van
Levantsche zwarte, roodachtige of grijze geitewol f.
— [Hort.] Grasstrook over een tuinpad. — [Pèche]
Vischkuit f. (frai). — [Mar.] Stutklamp, legger m.
onder de achterwielen van een rolpaard.
Chevronnage, m. [Tech.] Het leggen der
daksparren; sparrewerk n.
('hevronné, e, adj. (en part. passé van chevronner) [Bias.] Met kepers, gekeperd: Pal ehd'or et de gueules, met kepers voorziene gouden
spar in een rood veld.
Chevronner, v. a. [Tech.] De daksparren
aanbrengen of leggen.
Chevrotabe, in. [Féod.] Zeker heerenregt n.
op de geiten.
Chevrotain, m. [H. n.] Guineesch reetje n.,
muskusheitje in China (ook porte-muse geheeten).
Chevrotant, e, adj. Blatend als de geit. Voix
ch-e, trillende, bévende (tremulérende), blatende
sten (biij 't zingen of spreken). Marche ch-, geitetred, geitegang m.
Chevroté, e, adj. (en part. passé van chevroter): Cadence ch-e, trillend, blatend gezongen maat.
Chevroternent, m. [1VIus.] Trillend, blatend
geluid n.; onaangename nabootsing van den triller.
('hevroter, V. n. Jongen werpen (van geiten).
— [Mus.] Met trillende, blatende stem zingen; ook
blatend spreken. — ( fig. et fam.) Ongeduldig worden, staan trippelen van ongeduld; — al huppelend
en springend loopgin.
Chevrotin, m. [Tech.] Bereid geitevel n.,
geite- of bokkeleder n. Gants de eh- (chevreaux).
handschoenen van geiteleder. — (Loc.prov.) Tirer
an ch-, om 't zeerst drinken.
Chevrotine, f. hagel m. om reebokken te schieten. — [Bot.] z. onder CIIEVRE-PIEDS.
Chevrotiner, v. n. Huppelen als eene jonge
geit.
t'héylète, m. [H. n.] Boekenworm m., papierluis f. (ciron) .
Chez, pré]). Bij, in huis, te huis. J'ai été chez
vous, chez lui, chez eux, ik ben bij u, hem,
hen geweest, ik ben bij u, hem, hen aan huis geweest, ik ben ten uwent, ten zijnent, ten hunnent
geweest. Dites que je ne suis pas chez moi, zeg, dat
ik niet thuis (niet ten mijnent) ben. Je viens de
chez vous, de chez lui, de chez elle, ik kom van
u, hem, haar (van uw, zin, haar huis). J'ai passé
par chez vous, ik ben onderweg bij u aan (huis)
geweest. Its font chassé de chez eux, zij hebben
hem uit hun huis gejaagd. Chacun est maitre chez
soi, ieder is meester (baas) in zijn eigen huis. -Bij uitbreiding: In iemands woonplaats, in iemands
land, stad of dorp; bij of onder een volk: Quel est
le prix du seigle chez vous? wat is de prijs der
rogge op uwe plaats, op uwe markt (a costi)? Il
alla attaquer les Busses chez eux, hi ging de
Russen in hun eigen land aanvallen. Je retournerai
bientét chez moi, ik zal weldra naar mijn land,
naar mijne woonplaats terugkeeren. La profession
de comédien était infame chez les Romains, at
honorable chez les Grecs, het tooneelspelersberoep
was schandelijk bij de Romeinen en vereerend bij de
Grieken. — Bi, in iemands dienst: Ce gentilhomme
est chez le roi, die edelman is in dienst des konings.
Ella est femme de chambre chez la comtesse, zij
is kamenier bij de gravin. — Bij, in, in iemands
persoon: On trouve chez les auteurs grecs des
exemples de modération, men vindt in (bij) de
grieksche schrijvers voorbeelden van gematigdheid.
Le mérite chez eux devance 1'áge, de verdienste
loopt bij hen (in hun' persoon) de jaren vooruit.
Cette dureté passera chez voos pour cruauté, die
hardvochtigheid zult gij voor wreedheid houden.—
Men zegt, als subst.: Avoir un chez-soi, een eigen
huis, eene thuiskomst hebben. Il a maantenant on
chez-lui, hij heeft nu een thuis, een eigen huis,
eigen haard. Quand j'aurai un chez moi, j e vous
y recevrai, als ik een' eigen haard heb, zal ik u
daar ontvangen. — (Prov.) I1 West pas de petit
chez soi, eigen haard is goud waard.
('hezanance, f. [Pharm.] Uitwendig middel n.,
dat dringend tot stoelgang drijft.
Chézé, m. [H.. n.j Poelmees 1. (ook nonnette
geheeten) — [ Féod.] , z. V. a. vol du chapon, z.
onder CHAPON.
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C1IAOUX

Chiaoux, m. Officier aan het turksche hof,
met de aandiening belast; ook turksch gezant aan
vreemde hoven. Ch- baschi, m. Meester m. der
verzoekschriften.
Chiasme, kn. [Dipl.] Randteeken n. in den
vorm van eenti g'rieksche X of latijnsche X (ten
teeken van afkeuring der woorden, waarop het
doelt). — [Anat.] Vezeldoorkruising f., inz. der zenuwen.
Chiasse, f. [Tech.] Metaalschuim n., slakken f.
pl. (ook machefer, omes en scorie reheeten). —
Ch- de mouche, de ver, vliegen -, wormendrek m. —
(fig. et bas.) Cet homme est la eh- du genre humain, die man is 't uitvaagsel van 't menschdom.
Chiastolithe, m. (pr. ch=k) [iMlinér.] Hol
-spathn.,e cor
Chiastre, m. (pr. ch=k) , z. KIASTIIE.
f.,
harsvanden
Elemi-gom
[Bot.]
Chiboii, m.
elemi-struik (tot wondzalven en vernis gebruikt);
— de elemi-struik in. zelf.
Chibougaue, f. P jperoer n., turksche tabaks
-pij,tsboekf.
Chic, in. [11. ii.], z. v. a. BRUANT. — [ Peint.]
(fain.) Gemakkelijke, vlugge en krachtige behandehog van 't penseel, vaardigheid, vaste hand f. Cet
artiste a du chic, die schilder heeft eerie vlugge hand.
--In't algemeen: geschiktheid, handigheid f., slag m.:
Ce précepteur a Ie chic pour avoir des élèves, die
leermeester heeft er den slag van (verstaat de kneep)
om leerlingen te krijgen. — Somtijds ook gebézigd
voor: aardigheid f., geestig, ploertig gezegde n.
Chica, in. Gegiste drank m. uit mais of andere
vruchten (in Zuid-d;nerika). — Negerdans m., die
naar den fandango der Spanjaarden gelakt. — [Bot.]
,4nierikaansche verfplant f.
ChicabaiLt, Chicaniba'id., m. [Mar.], z. v.
a. BOUTE -LOP.
t'hicaly, ni. [H. n.] Roode ara f., een groote
amerikaansche papegaai.
-; Chicanzlal (f, e, adj. (vergrooting van dikcard) (pop ) Zeer net of proper.
Chieaiie, f. [Prat.] Regtsverdraaijing f., pleit
m. c h i c a n e f., arglistige kunstgreep om-strek
eene zaak in regten lastig te maken of onder een
verkeerd gezietspunt te plaatsen. --(dénigr.) Regtsgeding, procés n. — (poet.) Verpersoonlijkte pleit
Aimer la ch-, van processen houden. La-zuchtf.
eh- au teint jaune, de taankleurige pleitzucht. —
Gens de chicane, praktizijns, regtsverdraa)iers in.
pl. —Bij uitbreiding: spitseindigheid, mugcleziEterij,
haarkloverij, vitterij, dwarsdrijverij f. ; listige vond,
boze streek m., sluwe, gezochte tegenwerping, aan
of berisping f. ; onnoodige twist, woorden -merking
ces raisons soot de pures ch-s,-strijdm.Toue
al die rédenen zijn louter spitsvindigheden, vilterijen. Vous me (altes la une ch-, daar komt ge mij
met eene kale tegenwerping (uitvlugt) voor den
dag. Ne jouez pas aver lui, it cherche des ch-s,
speel niet met hem, hij zoekt om nietigheden twist.
— [Jeu] Ch i c a n e í`'., zekere wijze van biljart- en
kaatsspelen. — [Bil.] Guerre de ch-, verdedigingskrijg m., schermutselingen f. pl., waarbij de strjdend/e partijen elkaar het terrein door marschen en
contre-marschen voet voor voet betwisten; — kleine
verdedigingswerken n. pl., tot dat einde opgeworpen.
t,hicaiié, e, adj. (en part. passé ven chicaner):
Affaire ch-e, eene door pleitstreken bemoeijelijkte
zaak.
Chieauer, V. n. [Prat.] Pleitstreken of regtsverdraaijin gen gebruiken, chicanes maken,- chic an é -r en. — Haarkloven, vitten, muggeziEten, dwars
fijne en gezochte aanmerkingen of uitvlug--drijven,
ten maken; zonder geldige reden twistzoeken: C'est
un homme qui chicane sur tout, 't is een man, die
overal op vit, die alles bedilt, op alles wat aan te
merken heeft. II ne fait que ch- an jeu, hij maakt
altijd gekibbel, nietigen twist in 't spel. — CHICANER,
V. a. Zonder reden een pleidooi aandoen: Cet
homme chicane tous ses voisins, die man valt al
zijne buren met processen lastig. — Bedillen, om
kleinigheden bevitten, zonder geldige rédenen berispen: Ch- un auteur, un ouvrage. — ( fig. et fam. )
Verdriet aandoen, lastig maken, onophoudelijk
plagen (sprekende van niet zeer belangrijke zaken) :
Cette bagatelle ne laisse pas de le Ch-, die beuzeling doet hem toch verdriet aan. Ce rhumatisine me
chicane, die verkoudheid is mij lastig. I1 chicane ses
donnestiques à tout propos, hij valt zijne bedienden
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onophoudelijk lastig. — [Prat.] Cet accusé chicane
Bien sa vie, die beschuldigde grijpt alle middelen, ook.
de geringste, tot zijne verdediging aan. — [Mil.]
Ch- le terrain, het terrein voet voor voet betwisten.
— [Mar.] Ch-1e vent, prangen, scherp bij denwind
houden, knijpen, met killende zeilen zeilen, scha vielen tegen den wind. — sE CHICANER, v. pr. Elkander om beuzelingen bedillen of bestraffen, om
nietigheden kibbelen.
Chicarnerie, f. Regtsverdraaijerij f.; moedwillig opgeworpen zwarigheid f. ; z. v. a. CHICANE.
Chicanneiir, m., -eaise, f. Pleitzieke in en, f.,
pleit- of twistzuchtig mensch n. ; — bediller, vitter,
haarklover, muggezi[ter; dwarsdrijver, twistzoekey in., bedhlster, uitster, kibbelaarster enz. f. —
Ook als adj. gebézigd. _Homme ch-, pleitziek, bedilziek mensch; Esprit eh-, spitsvondige geest m.,
bedilzucht I.
Chieardier, ni., -ière, f. Hij of zij, die gaarne
op de geringste dingen aanmerkingen maakt, daar
harrewart, een aartsvitter nn., -v-itster f. —-over
Ook als adj.: Op beuzelingen of kleinigheden vit
haarklovend, gaarne bedillend.-tend,mugzif
— Vroeger zeide men ook: Cela est ch-, dat is
netelig, moeijelijk; L'affaire est ch-ière, 't is eene
nételige, verdrietige zaak.
4- Chic«-trd, e, adj. (pop.) Lief, net, proper,
bevallig: Un habit ch-, een net kleed. Des manières ch-es, bevallige manieren.
-I- Chiearcier, v. n. (pop.) Den pronkerspelen.
pronken, kokettéren, netjes uitgedoscht zijn.
Chiche, adj. Te zuinig, overzuinig, karig,
gierig, vrekkig, naauwbezet, vasthoudend, taai. —
(fig. et fam.) Íl est eh- de ses paroles, de ses
louanges, hij is karig in zijne woorden, in zijne
lo fspraken: hij spreekt, prijst niet gaarne, niet ligt.
— Van zaken sprekende: schraal, gering, sober,
mager: Queue eh- recompense ! welk eerie schrale
belooning! Un repas passablement ch-, een vrij
sober of karig maal. La moisson sera ch-, de oogst
zal schraal, onbeduidend zijn. — (Prov.) I1 West
Pestins que de gons ch-s, als gierigaards er toe
komen om te traktéren, doen zij 't goed. I1 n'est
pas riche qui est ch-, de vrek is nooit rijk. Les
plus riches bont les plus ch-s, hoe rijker, hoe
gieriger. — Ook als subst. gebézigd: Lé ch-, (le
overzui,nrice, karige. — (Prov.) Ce que eh- épargne,
large le dépense, op een spaarder volgt een verteerder. — CH1CHE, adj. [Bot.] Pots ch-s, sissers
m. pl., graauwe erwten f. pl.
Chiehe-face, m. (burl.) Iemand, dien de tJerigh,eid mager en gémelijk maakt, wien de gierig
uit de oogen kijkt.
-heid
('hieher» ent, adv. Schraal, karig, sober, op
vrekkige, gierige wijze.
+ Chicheté, f. Te groote zuinigheid, karigheid
vrekkigheid f.
Chiron, ni. [Bot.] Roomsche latuw f.
Chicoracé, e, adj. [Bot.] Cichorei-achtig, naar
cichorei gelijkende. — Chieoracées, f. pl. Cichorei-planten f. pl.
('hicorée, f. [Bot.] Cichorei f. (suikerij), eene
bekende plant en de wortel daarvan, inz. als surrogaat of plaatsvervangend middel der kopij gebruikt.
Chicot, m...4fgeknotte of afgehakte boomtronk,
stomp m., boven den grond uitstekend gedeelte
van een gebroken of gehakten boom. — Splinter m.:
Son cheval s'est niis un eh- dans le pied, zijn
paard heeft een' splinter in den voet gekregen. —
(fam.) Wortelstuk n. van een' afgebroken tand. —
[Bot.], z. v. a. BETTEN. — [Ho.ri.] Doods of bedorven tak m. — [ d étér.] Zekere paardenziekte f.
— [Bias.] Knoestige stok in.
C hicoter, v. n. (pop.) Twisten, kibbelen ons
eens beuzeling. — (pop.). Eten, knabbelen: Quest
ce que to chicotes? wat knabbelt ge daar?
Chieotin, m. Kolokwintsap n. Amer comme
ch-, zeer bitter. — Dragées de ch-. kolokwintkoekjes, zeer bittere koekjes n. pl.
(hie-en-lit, m., Bedbevuiler m., naam van een'
zeer morsig' gemaskerde, die op carnaval rondloopt.
Chien, m., f. -rae, [H. n.] Hond reu m., teef f.
Le eh- aboie, cle hond blaft. Ch de basse -cour,
oh- de garde, ho fhondl, wachthond, waakhond, rekel m.; Ch- de logas. d'amusement of de manchon,
huishond, schoothoedje n.; Ch- de chasse, de berger, de boucher, jagthond, herdershond, slagers,
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hond; Ch- braque, brak m.; Cli- d'arret, eh- couèhant, staande hond, patrijshond; Ch- barbet, waterhond, poedel m.; Ch- basset, dashond; Chloup, ijslandsche hond, wolfshond. Ch- turc, egJptische hond Cri- lion, leeuwhoad, leeuwtje n.;
Ch- ia pail ras, a poillong, kortharige. langharige
hond; Ch- alant, batteur, groote drij f'hond; Chcourant, loonhond, windhond, parforce-hond; Chtrouva,n t, Ch- de guet, speu?' ond; Ch- menteur,
hond. die 't spoor van 't wild niet aangeeft; Chvicieux, hond, die 't opgejaaede wild voor een ander verlaat; Ch- de change, hond, die 't oltgejaagde wild steeds op 't spoor blijft. (Zie verder
de onderscheidi.n.yswoorden.) Une meute de ch-s,
een kopjiel honden. Bompre les ch-s, de honden beletten een spoor te volgen; (fig. et fam.) een gesprek
stuiten, dat eene verkeerde wending wil nemen. —
(fig.et farn.) Quel eh- de poète, de musicien, welk
een erbarmelijk poëet, muzikant ! Quel eh- de
temps ! welk een afschuwelijk weer ! Quel le cli -ne
de vie? welk een hondeleven! Quelleeh -ne d'affaire ! wat misselijke zaak! C'est un beau ehd'ami, un Lel ami de eh- que Ie vótre, gij hebt
een' aardig stuk van een' vriend. Cela n'est pas
encore tant ch-, dal is nog zoo heel slecht niet. —
(Loe. fig. etprov.) I1 a été mordu par un eh- enragé,
hij is van een' dollen hond gebeten : is vol kuren
en grillen. I1 est fait à cela comme un eh- a aller
a pied, nu-tête, hij is daartoe als geschapen, 't is
hem door gewoonte geheel eigen geworden. Cela
ne vaut pas les quatre fees d'un Chien, dat is geen
nagelschrapsel waard. C'est Saint Roch et son
Chien, het zijn de siamésche broeders: men ziet die
twee altijd bijeen. Leurs ch-s ne chassent pas ensemble, zij kunnen slecht met malkaar overweg.
Querelle, bruit de ch-, oorverdoovende twist, onverdragelijk geraas (leven). C'est un métier de ch-,
dat is een hondenberoep (veel werk en. weinig voor
I1 vit comme un ch-, hi,* leeft als een zwijn.-del).
Traiter qn. comme un ch-, iemand als een' hond,
onachtzaam behandelen. Etre las comme un ch-,
comme un vieux ch-, moede zijn als een hond,
doodmoede zijn. Entre eh- et loup, tusschen licht
en donker. Battre qn. comme un eh- of Etriller
qn. en eh- courtaud; Battre le eh- devant le loup;
Battre le eh- devant Ie lion, z. BATTnE. Il est l à
comme un eh- à ]'attache, hij ligt er als een hond
aan den band, heeft een slag (schen arbeid. C'est le
eh- de Jean de N ivelle, it s'enfuit quand on l'appelle, hij gaat altijd heen, als men hem houden wil.
Il fait un temps a ne pas mettre un ch.- dehors,
't is een weer, dat men geen hond zou buiten jaten. Qui m'aime, aime mon ch-, z. ARIER. C'est
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chasse de race, kinderen aarden naar hun' vader,
de appel valt niet ver van den stam. Chien qui
aboie ne mord pas, een bla/fende hond bijt niet.
Jamais ii un bon eb- it ne eient un bon os, de paar
verdienen, krijgen ze niet. Ch--den,ihazr
hargn eux a toujours 1'oreille déchirée, twistzoe
kers krijgen 't meest klop. Quand on vent noyer
son ch-, on dit qu'il a la rage, wie een' hond wit
slaan, vindt ligt een' knuppel. Pendant que Ie ehpisse, Ie loup s'en va, tersi'ijl het schaaf blaat, verliest het een hapje, men moet het ijzel' saveden, als
't heet is : de gelegenheid terstond waarnemen Aulant
vaut etre mordu dun eh- clue dune eh-ne, z. AI;TANT
Tel maitre, tel cbien , zoo heep', zoo knecht. I1 mourrait plutót un bon eh- de berger, onkruid vergaat
niet. Ce sont deux ch-s apres un os. 't Zijn twee/innden om één been. Un cli- i•eganle Idea son évéque,
de kat ziet den keizer wel aan : een- gering man mag
wel een' voornaam persoon aanzien of toespr eken.
Ch- en vie vaut mieux que lion mort, een levende
ezel is beter dan een (lood paard. Les coups de bil
les ch.-s, kleine dieven (langt men.,-tonspur
de grooten konen vrij. Au eh- (lui mond it faut
jeter des pierres, boosaardige lieden verdienen geen
insch.ikkel ikheid. II ne faut pas tuer son eh- pour
use mauvaise année, men moet zich door een'
kleinen tegenspoed niet laten nederslaan. Eeorcher son eh- pour en avoir la peau, zijn' ezel slagten, om de huid te verkoopes : een groot voordeel
om eene geringe winst opofferen. Un bon eh-n'aboie point ii faux, een knap man zoekt geen siltwegen, gaat regt door zee. — — CHIEN, In. [Astr.]
Grand, Petit ch-, Groote, Kleine hond, Ch-s de
Chasse, Jagthcnden (sterrebeelden). — [Fl. n.] Chcra,be of crabier, de krabbenhond, krabbeneter m,
Bene soort van buidelrat. Ch- des bols, wasch beer m. Ch- d'eau, z. v. a. CAnLu. Ch- doré,
z. v. a. CHACAL. Ch- du Mexique , alco m., een
mexicaansch huisdier, naar onze huishondjes cclijkende. Ch- maron, viervoetig dier van Oost-Indie, zoo groot als een schaap, maar zonder wol. Chrat, muishond, kaapsche ichneumon m. Ch- vo
vliegende maki m., vliegende kat f., eene soort-lant,
van vledermuis. Ch- marin of de nier, zeehond,
katten.haat m., de kleinste der haa2,len.. — (Tech .^
Haan m. van een geweer; — hoeptang t. der kuipers; — rein- of spanketting m., waardoorhet wiel
van een rijtuig wordt vastgehouden; — zeer grove
borstel m. der waschvrouwen.
('kleedent , In. [Bot.] IJondsgras, kweek
-grasn.
C'hiennee, f. (pop.) Nest n. jonge honden,
dreigt f. eener teef. — [Bot.] volksnaam der tijloos
(colchique.)
Chienner, v. n. Werpen, jongen (van honden).
-j- Chien tiet, m. (verklw. van chien) 1fondje n.,
kleine hond m.
S fhiennine , adj. (woord van Montaigne)
Hondsch, op de wijze der honden.
Chien, v.n. (bas) Zijn gevoeg doen.— Ghïeur m.,
ease f. Wie zijn gevoeg doet.
-

.

use charme ( ch-s, 't is een hondenspan: een oneenig huishouden, C'est un eh- au grand collier,
hij heeft het hoogste woord, den meesten invloed in
dort huis, in dat gezelschap enz. Jeter sa langue
aux ch-s, liet opgeven iets te worden. Faire le ehcouchant, kruipen, laagheden doen, iemand pluimstrijken, jlikfloojien; C'est un bon eh- couchant,
't is een regte flikflooijer. Il y fut recu comme un
eh- dans un jeu de quilles, hij werd"er ontvangen
Chierniz e, f. [Bot.] z. v. a. COLCHIQUE.
als een hond in de kegelbaan, als een aai) in de
Chill'e, f. Slechte, onsterke stof f., votldegoed n.
porseleinkas : hij werd er slecht ontvangen, wegge- — Balle de ch-, zeer zachte spe•lbal m. — (fig. et
jaagd. Il ne faut pas se inoquer des ch-s qu'on ne fam.) II est mou com;ne ch-, hij heeft een zeer
soit hors du village, enen moet geen hei roepen zwak karakter. — [Papet.] Linnen lompen f. pl.
eer men er over is : eer men niet liet gevaar spot, (nu chiffons geheeten).
moet men het te boven zin.. C'est un beau ch-f- Chiffler, v. n•. Fluiten (sidles'). -} CHIFFLEn,
s'il voulait mondre, 't is een held op 't oog, maar V. a. (pop.) Cli- une bouteille, een fleschje uitpooieen lafaard in zijn hart. Its s'accordent (s'ai- jen (nu fluter).
ment) comme eh- et chat, z. s'ACCORDEtt, onder
('hi(toii, m. Oude lor, lomp, lap f., vost n.
ACCOIUER. I1 s'en donnerait (jetterait) pas sa part Le papier se fait ordinairement de ch-s, het paaux ch-s, hij zou zijn vermeend regt voor nog zoo pier wordt doorgaans van lompen gemaakt. Débarveel niet opgeven. Si! faisait (disait) cola, it ne rassez-vous done de tous ces ch-s, ontdoe u toch
serait pas bon à jeter aux ch-s, als hij dat deed van al die vodden of lorren.. Elle nest vêtue que
(zeide), was hij geen knip voor den neus waard. de ch-s, zij heeft niets dan lorren aan 't lijf', zij
I1 est comme le eh- du jardinier qui ne mange is zeer slecht in de kleéren. — Stukje papier n.
point de choux, et n'en laisse point manger aux zonder waarde, snippel m. ; niets beteekenend geautres. hij misgunt anderen, wat hij zelf niet ge- schrift n.: Ramassez tous ces ch-s de papier, raap
nieten kan. Si vous n'avez d'autre suflef, votre ch- al die papiertjes op. Co n'est pas lei une quittance en
est perdu, als gij geen anderen (béteren) raas.] weet, régle, eest un ch-, dat is geen behoorlijke quittanzijt ge verloren. Faire bras de Ier, veritre de four- tie, 't is een vod. — (fig et fam.) Vrouwenkleeding f.
mi, ame de chien, (uitschraapzucht) hard werken, als opschik, maar van geringe waarde : Cette femweinig eten en gemeen handelen. Droit comme use me dépense énormément pour ses eh-s., die vrouw
jambe de ch-, (egt als een hoepel , krom. (vuig.) geeft ontzettend veel voor haren opschik uit. —
C'est du sacré eh- tout pur, dat is echte, onver- Slet, liptekooi f.
('hilfonnade, f. [Cuffs.] Soort van groentemengde brandewijn of jenever. — (Prov.) I1 n'est
Chasse que de vieux chiens, z. CHASSE, Bon Chien soep f.
-

,
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Chi onn age, m. Het ver feonznielen, verkreuken; — [ Peint.] Slechte drapéring f.
Chitfouite, adj. f. [Hort.]: Branche ch-, z.
ond. BRANCHE.
Chilifonné, e, adj. (en part. passe van chiffonnor) Verkreukt, verfrommeld, ver ronkeld: Sa robe
est tout eh- e, haar kleedje is geheel verkreukt. —
(fig. et fam.) Une petite mine ch-e, een lief qezigtje, een wel niet regelmatig, maar toch bevallig,
innemend gelaat.
Chilifonner, v. a. Kreuken, verkreuken, ver
ver fommelen, ver fom foo -ijen, kronkelen,-fromeln,
verkronkelen (papier, linnen, een kleed enz.); in
wanorde brengen, havenen (inz vrouwenkleederen).
fam.) Ch- une femme, eerie vrouw onwelvoegelijk
aantasten. — (fig.) Verdrieten, ergeren, verontrusten : Cela me chiffonne, dat naaalt mij in 't hoofd,
dat hindert, kwelt, verontrust mij.
Chitfonnier, m., -ière, f. Vodderaper m.,
-raapster f.; voddekooper, voddeman, lorreman m.,
voddewijf n. — ( f (j. et fam.) 1Vieuwtjeskramer m.,
hij, die alles aanneemt en vertelt, wat hij hoort of
leest. — Kibbelaar m., -ster, f., lastig, twistziek
mensch n. -- CHIFFONNIER, m., -ICRE, f. Hooge
láta fel of ladekast, c h i f f o n n i é r e f.
Chiffre, m. Cijfer, getalmerk, talteeken n , el ferletter f. : Ch-s a.rabes, romains, arabische, romeinsche cijfers. (Loc. prov.) C'est un zéro en ch-,
hij is een' nul in 't cijfer, een nietsbeduidend wezen, hl heeft niets te zeggen. — Se tromper au ch-,
zich in 't getal, in 't cijfer vergissen. Mettre le ehau feuillet d'un livre, een boek paginéren, de blad
ijden van een boek met volgcijfers teekenen. — Ge--z
heele som f., bedrag, beloop, totaal, cijfer n. : Faites
mol connaitre le ch-de ce que je voos dois, geef mij
het bedrag op van 't geen ik u schuldig ben. Le ehdu budget est augmenté, het cijfer,
'tgezamenljkbeloop van 't budget (de staatsbegrooting) is vermeerderd . — Geheimschrift, crj ferschri ft n.; geheim
reuk f.: Ecrire en ch-s, in cijfers schrijven; La clé-vi
du ch-, de sleutel van hetcij ferschri ft, het afgesproken
alphabet; Changer de ch-, van cij ferschriftveranderen, een ander cijferschrift aannemen. C'est un
eh- entre eux, (lat is eerie re ieimspraak tusschen
hen, Bene afgesprokene wijze van spreken, die anderen niet verstaan. — [Vaamcij fer n., ineenvlechting of zamenvoeging van twee of meer naamletters . Graver un eh- sur un cachet, een naamc jfer op een signet snijden. Its gravèrent leurs ch-s
sur l'écorce des arbres, zij griffelden de aanvangsletters hunner namen in de schors der boonmen. —
[Com.] Merk, cijfer n., letter f., ter aanduiding
van Glen inkoops- en verkoopsprijs, op een stukje
papier of karton geschreven en aan de goederen
gehecht. — [H. n.] Papillon à ch-, nommervlinder, nommervogel m.
Chilfré, e, adj. (en part. passé van chi(frer):
Livre mal ch-, verkeerd gepagineerd boek n. Dépêche mal ci-e, slecht in cijferschrift of geh-eim
schri ft overgebragte d é p é c h e f. of ambtsbrief m.
-- [Mus.] Rasse eh-e, becijferde bas in.
Chi firer, v. n. Cijferen, met ciji ers rékenen :
Apprendre à ch-, legren cijferen of rékenen. I1
salt ch-, hij kan cijferen. — ( fig.) Cette affaire me
donne beaucoup It ch-, die zaak geeft mij veel te
overleggen, te wikken en wegen. — CHIFFRER, v. a.
Met cijfers teekenen of kennmerken, nomineren: Chles pages dun registre, de bladzijden van een register nommeren. -- In cijfers schrijven, in cijferof geheimschrift stellen. Ch- une dépéche, een'
ambtsbrief in cijfers brengen. [Mus.] Becijferen,
door cijfers boven of onder de basnoten de daarbij
behoorende akkoorden aanduiden.
Chitfreur• , m., euuse, f. Cijferaar , rékenaar in., -ster f.
Chipnolle, f. [Tech.] Passementwerkershaspel m. met drie vleugels.
Chignon, in. [Anat.] Nek, achterhals m. —
Opgekruild of opgemaakt haar n. achter op het
hoofd van eene vrouw, nekhaarbundel in., nek
-vlechtf.
Chigoni ier, m. [Bot.] , z. v. a. Lois it barra
onder BOTS.
-ques,z.

Chipros, m., z. CHÈGROS.
Chilhy, m. [H. n.] i\ijlwentelaar, meirval m.

in den Nijl.

Chileote, f. [Bot.] Eene der vier bekende
soorten van Guinésche peper 1.
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S Chiliaaele, f. (pr. ch=k.). Verzameling f. of
getal n. van duizend, duizendtal n.
C'hilianthe, adj. Tallooze bloemen dragende.
Chiliarehie, f. (pr. ki-li -ar-cllie) [H. anc.] Het
bevelhebberschap over een' troep van 1000 man,
waardigheid f., ambt n. van chil-arch. — Griekse/me
troep f. van 1000 man.
Chiliarq ie, m. (pr. ch=k.) [H. anc.] Chit i a rc h m., overste of bevelhebber eener bende van
1000 man bij de oude Grieken. — Titel, die nog
bij de hedendaagse/me grieksche troepen in gebruik is.
Chiliasme, m. (pr. ch=k.) [.H. eed.] Clhiliasmus n., leer f. van een toekomstig duizendjarift rijk van Christus op aarde ; — (volgens Kant)
geloof n. aan den vooruitgang der menschen to
het vera/Giggend doel van zédelijke volkomenheid.
Chiliaste, m. (pr. ch=k.) C h i l i as t m., aan hanger, vriend, verdediger m. der leer van Christus duizendjarig rijk op aarde.
Chiliogone, m. (pr. ch=k.) [Glom.] Duizendhoek in. — CHILIOGO 'E, adj. Duizendhoehig.
Chilionibe, f. (pr. ch=k.) [H. anc.] Of er
duizend dieren.
-anclef.v
Chiliotrigne, adj. [Bot.] Bloemtuildragend.
— Als subst. m. Bloemtuildragende plant f. (co-

rSmbifère).
Chillas, m. [Coin.] Bengaalsch katoendoek n.
Chiloglosses, Chilognathes, m. pl. (pr.
ch=k.) [Ft. n.] Veelkakigen m. pl., insecten -fan á--

lie van de duizendvoeters.
Chilone, adj. (pr. ch=k.) [H. n.] Diklippig,
met dikke lippen.

C'hiloplastigiie, f. (pr. ch=k.) [Chir.] Lip-

penvorming, lippenvormkunst f.
Chilopode, adj. (pr. ch=k.) [13. n.] Dalzend eoetig, met zeer veel voeten of pooten. -- cIILOPODES,m. pl. Duizendvoeters m. pl. (mille -pieds)..
Chilpelagna, In. [Bot.] Eene der vier Guln ésche pepersoorten.
China, m. [H.. n.] Volksnaam der salangane of
oostindische zwaluw f.: — eetbaar nest van dien vogel, turnins-nest n.
Chiniaphile, f. [Bot.] Bloemtuildragendwintergroen n., Bene noord -amerikaanse/me plant.
Chinnarrhise, f. of Chh narrllis, m. (pr.

ch=k.) [Bot.] Groote en schoone boom m. van tropisch Amerika, door de creolen hois de rivière,
rivier- of vloedhout, geheeten.
Chinnère, f. [Myth.] Chimaera f., monster
net den kop van een' leeuw, het lijf van eene geit
en den staart van een' draak, dat vuur en vlammen uitwierp. — (fig.) Ongegronde onderstelling,
herschenschirn, inbeelding, droomeril, gril f., ongorjnid verdichtsel n. I1 se promène dans le pays
des els-s, hij streelt zich met hersenschimmen : hi
maakt ontwerpen, die meer bekoort k dan verstandig zijn. C'est 1a sa ch-, dat is zijn lievelingsdenkbeeld n., zijn lievelingsdroom m. — [H. n.] Charctique, zeedraak m., zeerat f., zeeaap m. (ook
Poisson arctique, singe de mer en roi des harengs
geheeten) : Ch- antarctique, zeehaan m. (ookpoisson-coq en poisson-éléphant geheeten). Ch- monstrueuse, pij/draak, gedrochtelijke zeedraak m.
Clhimériquue, adj. Hersenschimnmici, ingebeeld,
denkbeeldig, ongegrond, verdich-t, ijdel, grillig,
chi-maer'isch, chimeriek.
Chimmaériquement, adv. Op hersenschimmige
wijze, ingebeeld enz.
Ch►iii;ériser, v. n. (woord van Fontenelle)
Hersenschimmen maken.
Chimiátre, Chinaiatrie, Chiiniâtrique,
Z. IA.TROCHIMISTE, IATROCHIl1IE, IATROCHIMMIQUE.

Chimie, f. Scheikunde, stofscheiding, nieng- en
scheikunde, t h e an i e f. Ch- philosophique, wisgeerige scheikunde, wetenschapsleer der chemie. Chmétéorique , wetenschap der luchtverschijnselen,
meteorologie f. Ch- rninérale, del fsto ffeljke
chemie, scheikundige mineralogie; Ch- animale,
d ierlij ke chemie, natuurleer f. der dieren; Ch- végétale, alanten-chemie, natuurleer f. der planten.
Ch- inedicale, geneeskundige chemie , medische
scheikunde. Ch- pharmacologique of pharmaceuscheikunde.
tique, scheikundige artsenfleer. Ch- manufacturière
of technologique ,, bedrij fs-scheikunde, technische
scheikunde. Ch- economique, huishoudelijke, ceconomische scheikunde.
Chinnifeation, f. Het chemisch-maken eenel°
stof, chemz ficatie f.
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Chimiq ae, adj. Scheikundig, scheikunstirl,
chemisch. Allumettes ch-s, chemische zwavel
n. pl., lucifers m. pl. -stokje,wrifvuh
('himniclnenient, adv. Op scheikundige wijze,
scheikundig.
Chimmisine, m. Zamenvatting van al wat in
de natuurverschijnselen verklaarbaar is uit de door
de scheikunde gevonden wetten van verandering i n.
zamenstellinq, c h e m i s m u s n.
Chinoiste, Ui. Scheikundige, scheikunstenaar,
chemist, chemicus in.
Chimoine, m. [Tech.] Indische gips- of pleisterkalk m., die 't marmer nabootst.
C'hitnnnétrie, f. Berékening f. van de chemische elementen der ligchamen.
Chimpauzé, m. [1.-4. n.] Sjimpansé m., a frikaansche boschniensch of orang-oetang m., ook
p o n g o en barris geheeten.
China, f., z. SQUINE.
Chinage, m. of ('hits ure, f. [Tech.] Het
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wijze). -- Chipeier, in., -ease, f. (pop.) Kaper,
(gaauwdie f m., kaapster, diefegge f.
('hrpie, f. (pop. et inlur.): Cast une vrale
ch-, 't is eene regie Xantippe, eene ware feeks t.
Chipolate, f. [Cuis.] Saucijsje.
('hipolin, Chippolio, m. [Peint.] Gevernist
schilderwerk n. in waterverve.
('hipoter, V. n. (fam.) Talmen, treuzelen, sukkelen, teuten, zin werk langzaam doen, telkens uit
weder beginnen; — kibbelen, bedillen; —-scheidn
lastig, moeijelijk vallen. — In 't zuiden van Frankrijk ook: in kleine stukjes knippen; — door knippen
bederven (een kleed), verknippen, versnijden.
Chipotier, m., -ière, f. Talmer, treuzelaar,
sukkelaar m., talmster, treuzelaarster, sukkelaarster f., teut m. en f.; — kibbelaar m., -ster f., bedilal m. en f.; — knibbelaar nl., -ster f.
('bipre, m., z. CIPRE.
Chique, f. of Moei de Pharaon, [H.. n.]

Zandvloo t., klein, lastig insect, rood wormpje in
Midden-Amerika, dat zijne eitjes onder de nagels
van 's menschen teenen legt, waardoor ' hevige oatstekingen kunnen ontstaan (ook c h i c o, c h e pa,
n i g u u, ton en a t t u n geheeten). — [Bot.] Ch-•
en fleurs) of Herle is ch-s, plant van Martinique,
welke' bladen men als pap tegen de zandvloo gebruikt; Ch- en fruit of Liane a ch-s, zandvlookruid n. — [Corn.] Pruimtabak. kaauwtabak m.
— Pruimpje n., balletje tabak om te kaauwen. —
[Jeu] Knikker, stuiter in. Jouer aux ch-s, knikkeren, stuiteren. — [ Soier.] Zijde f. van onvolkomene of slechte cocons of tonnetjes. — Zeer klein
kopje m. (om uit te drinken).
l'higiié, e, adj. (en part. passé van chiquer)
Du tabac ch-, gekaauwde tabak m. — Voila un
tableau bien ch -, dat is eene fiks uitgevoerde schil
Une fête Bien ch-e, een goed aangelegd feest.-derij.
Des has ch-s.
Chiquenaude, f. Knip m. voor den neus. On
(shiner, V. a. [Manuf.] Jan de kettingdraden
verschillende kleuren geven en ze zoodanig schikken, ne lui a pas même donné une ch-, hij heeft zelfs
dat men in de stof eerre teekening bespeurt, met geen' knip voor den neus gehad: men heeft hem
niet aangeraakt. — Slechte bejégening f.
vlammen weven of bewerken, c h i n é r e n.
Chigitenatider, v. a. Een' knip voor den
Chins, f. pl. Pyramidale torens in. pl., met
neus geven.
een afgodsbeeld daarop (bij de Chinézen).
('bigeer, v. n. Pruimen, tabak kaauwen. TaChinfrenean, m. (pop.) Sabelhouw, stokslag ni.
line a ch-, pruimtabak m. — CHIQUER, v. a. (pop.)
dwars over 't gezigt.
Chinoïdine, f. [Chem.] Nieuw alkaloïde, dat Eten, drinken: I1 chique bies les légumes, hij
pruimt of peuzelt de groenten goed op. Ook zonder
in de gele en roode kina aanwezig is.
Chinois, e, adj. Chineesch. Als subst.: Chi- voorwerp: lN'avoir rien a ch-, niets te bikken hebben,
nees m., chinésche vrouw f. — Oorbres ch-es, chi- vlood arm zijn.— [Peint.] Ch- lien un portrait, een
portret iksch schilderen. - SE CHIQUER, V. pr.:
nésche schimmen f. pl., een kinder-schaduwspel.
(Chinoiserie, f. [Cow.] Chineesch werk n., Le tabac se chique, mais la feuille du chou ne
1►unstvoorwerpen, in chinéschen smaak bewerkt. — se chique pas, de tabak wordt gekaauwd, maar het
koolsblad niet.
(fi q. et iron.) Domme streek m., lompheid f.
('higiiet, m. (fang.) Klein gedeelte van een geChïnorrhodon, beter ('g- norrhoiion, m.
[Bot.] I-londsroos f., eglantier of wilde rozeboom m. heel, beetje n. Un eh- de vin, d'eau cle vie, een
Clhingais, ni. [H. n.] Thibetaansche paauw, mondje-vol, een teugje wijn, een slokje brandewijn.
— (Loc. adv.) Payer eh- P eh-. met kleine paaijeJuno paauw in.
Chint , Chint-séronges , Clint-maun- menten betalen.
0 'hiquete, e, adj. (en part. passé van chiqueaodés, in. [Corn.] Namen van verschillende
soorten van indisch katoendoek n., die ter bedruk- ter): Laine ch-e, gekraste, gekaarde wol f.
Chiqueter, v. n. [Tech.] De wol krassen of
king geschikt zijn.
kaarden, hare vezels met kaarden losmaken en in
('hingire, f., z. CHINAGE.
Clio, m. [Tech.] Opening f. in de spiegelovens, parallelle ligging brengen. — [Pktiss.] Sieraden op
Bene pastei, een' koek enz. aanbrengen. — [ Peint.]
om er het gmetaalschuim door te laten.
Chiocoque of /'iocoegsue, f. [Bot.] Roode- Vlekken op een' genzarmerden grond schilderen.
('liqueur, m. Pruimer, tabakskaauwer; —
verfplant van Amerika, chiococa f.
smuller m.
('hionanthe, f. [Rot.] Sneeuwboomm., sneeuw
Chigni of Chigni-Chiqui, m. [Bot.] Naam
soort van jasrnijnpplanat (een I,ronkgewas) .-bloemf.,
Chionis, in. [H, n.] Scheedevorel m. (13ec en van een' zuid-ainerikaanschen palmboom.
CiChiragre, f. (pr. ch—k) [Méd.] Handjicht f.
fourreau) in Nieuw -Holland; — zékere visch in de
handeuvel n. c h i r a g r a n. — [Fauc ] Soort van
Middellandsche zee.
Chioneniel, m. [Pharm.] Mengsel n. van honig jicht, die de valken soms aan de pooten krijgen.
S Chiragre, m. et f. Lijder in., lijderes f. aan
en sneeuw.
Chions, Chions de n i .,rtielhes , m. pl. de handjicht, handjichtige m. en f.
('hiragriquue, adj. `(pr. ch=k) [Mid.] Tot de
[Mar.] Hanepootjes, scheerlijntjes n. pl.
handjicht behoorende.
Chiournie, Chiormne, f. Gezamenlijke galei
(Vhirartrocace, f. [Mid.] Slepende ontstegaleiboeven m. p1. in een bagno; — galei -slaven;
-bank, king f. can het handgewricht met eene opvolgende
roeibank f. eener galei.
CMpage, m. [Tech.] Toebereiding of looijing f. verwoesting daarvan door beenbederf.
Chirayite, f. [Bot.] Soort van gentiaan f.,
der vellen op deensche wijze.
Chipeau, in. [H. n.] Snatereend f. (ook ridelle die de amerikaansche wilden als neaagsterkend en
koortswérend middel gebruiken.
geheeten).
Chirieote, m. [H..n.] Riethoen n. van Paraguay.
Chiper, V. C. [Tech.] Op de deensche wijze
('hiridote, f. Voormalig kort vrouwenkleed n.
loojen of toebereiden. — (pop.) Kapen, stelen (inz.
('hirin'oya, f. [Bot.] (eig. koud zaad) Zeer
SE CHIPER, v.
voorwerpen van weinig waarde).
kostelijke
amerikaanschevrucht [annona squamosa].
pr. Gelooid worden (op deensche wijze).— Gekaapt
Chiripe, m. [Bot.] Palmboom in. aan den
worden.
C-hipeur, m. [Tech.] Looijer m. (op deensche Orinoco, met doornegen stam.
chinéren der stoffen (z. CHrn* ER).
('hineapin, m. [Bot.] Dwerg-kastanjeboom m.
van Amerika.
Chip elie, m. [.H. n.] Chine/ia f., braziliaansch
sinkdier n.
Chinehée, f. Snuifje n. — Chinchoire, f.
.Hoornen snuifdoos f. (Beide woorden behoorcn in
Bretafine t' huis. )
('hinchille, Chineille, m. (verklw. van
ciuinche) [R. n Chinchilla f., peruviaansch stinkdier n., een rat- of wolachtig dier.— Zacht, witgr bontwerk n., van de huid daarvan bereid.
riiincoti, m. [H. n.] Soort van gier m.
Chine, m. [Bot.J Serpentijnhout, chinawortel m.
Chiné, e, adj. (en part, passé van chiner)
Gevlamd, met liguren gewéven, g e c h i n e e s d:

—
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CHIRITE

CHLORIT1.

--

Chirite, f. (pr. ch=k) [Minér.] Handvormige
stalaktiet of dropsteen m.
Chirobaliste, in. (pr. ch=k) [Ant. mil.] Handbalista f. (z. BALISTE)
Ch rocentre, in. (pr. ch=k) [H. n.] Getande
baring m., een viseb der Roode zee niet lange kegelvormige tanden (ook sabre en sabran geheeten).
Chirogr a^Dllaair e, adj. (pr. ch=k) [Jur.]
Handschri ftel jk, wat op een niet-notariëel handschrift, eerie onderhandsche handteekening berust,
chirog?rapharisch: Dette, Créance eh-, handschrifteljjke, af.derhandsche schuld, schuldvordering f. Créancier eh-, schuldeischer in., wiens regt
enkel op een handschrift steunt (in tegenstelling met
eréancier herpo liécai;'e).

Chirograplie, in. (pr. ch=k) 1 Iandschri ft n.;
ei enhancflg geteekend slok n. ; — door midden gesneden document n., waarvan elk der beide parbijen de helft bewaart; ook eerie niet uitgevaardigde
pauselijke breve f. , c h i rug r a a p h in. — (hi-

rogralrlre, in. [Phil.] t!'ie zijne gedachten door

de bewéging der handen uitdrukt, c hir o g r aa p h
m. en f.
Chirographie, f. (pr. ch=k) Handschriftkunst, kunst oin figuren op de hand te teekenen;
— kunst om zijne gedachten door handenberaéging
uit te drukken, c h i r o gr a p h i e f. — Chirographique, adj. (pr. ch =k) Wat tot die kunst
behoort. — Chirographiq ieurent, adv. (pr.
ch=:k) Op chirographische wijze.
Chirole, F. Koepeltje n. in 't midden van een
siameesch vaartuig.
Chirologie, f. (pr. ch=k) Handenspraak, vingerspraak, chirologie f., kunst om met de handen
en vingers zijne gedachten uit te drukken. — Chirologiq.ie, adj. ( p r . ch=-k) Wat tot de handeno f vingerspraak betrekking heeft, c h i r o logisch.
Tech.] Arts ch-s, handkunsten, zulke, die op vaar(tighei]d en geoef ndlieid der handen of vingers berusten, zoo als die der kleermakers, der letterzetters enz.
Chirornancie, f. (pr. ch=k) Handwaarzeggerij, handhjkkunst, chiromantie f., kunst
ons uit de hand en hare lijnen waar te zeggen. —
Chiromancien, in., -ne, f. (pr. ch=k) handkijker, handwaarzegger m., -k jjkster, - waarzegster
f., chiromant m. en f.
Chiroutane, m. (pr. eh=k) Zelfbevlekkerm.
— Chirouianie, f. (pr. eh=k) Zelfbevlekking f.
(gebruikelijker zijnmasturbateuren masturbation).
Chiron, m. [H. ii.] Olijvenworm m. -- [Chir.] ,
,

z. v. a. CIRON. — [Astr. J , z. v. a. SAGITTAIRE.

Chirone, Chironie, f. [Bot.] Ch ir o n i a f.,
plantengeslacht n. van de familie der gentiaanplanten, meestal uitlandsche pronkgewassen.
Chironeete, nl. (pr. ch=k) [11. n.] Zwemhond, water- buidelrat f.; — zeepad f., padvisch m.
Chironien, -ne, adj. (pr. ch=k) [Chir.] :
Ulcère eh-, boosaardige, invretende zweer f., c h i
-ronium.
Chirononle, n1. [H. n.] Suikervlieg f., een
dubbelvleugelig insect.
Chirononrie, f. [Ant.] (pr. ch=k) Handgebaarkunst f ; leer van, de handbewégingen, aanleiding tot een behoorlijk gebruik der handen by 't
rédevoeren, chironornief.--('hironomnigrie,
adj. (pr. ch=k) IVat lot die kunst, die leer behoort, c h i r o n o in i sc h. — Chironorniste, in.,
Leeraar in 't handgebaar, c h. i r o n o nz i s t in.
Chiro.noniontes, m. pl. (pr. ch=k) [Ant.]
Voorsnijders m. pl. bij de Grieken en Romeinen,
die op de maat der inuzijk voorsneden.
Chiroplaste, m. (pr. ch=k) [Mus.] handvormer, ;randleider, c h i r o p la s t m., een door
Logier uitgevonden werktuig lot behoorlij ke hou
handen en vingers bij 't klavierspel.
-dinger
Chiropode, adj. (pr. ch=k) H. n.] Handvoetig, den voet in vele vingers verdeeld hebbende.
Chir•opote, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Uit de
(holle) hand drankende (gelijk zékere apen).
,Chiropte res, M. p1. (pr. ch=k), z. CI[

TERES.

Cliiroscéle, m. (pr. ch=k) [H. n.] Krop-

kever in.

C-hirotomie, f. (pr. ch=k) .Handoplegging f.,
bij de bevestiging van eenerg leeraar in zijne eerste

gemeente.
Cliironte, f. Cigaar f. (in zeemanstaal).

Chirurgical, e, adj. heelkundig, heelmeesterlijk, chirurgisch. Instruments chirurgicaux ,
heelineesters- werktuigen.
Chirurgie, f. (eig. handwerk, handenarbeid)
Heel kunde , heelkunst , wondheelkunst , chirurgie f. Apprendre, Savoir la ch-, de heelkunde
leeren, verstaan. Exercer, Pratiquer la ch-, de
heelkunst uitoefenen.
Chireirgien, n. Wondheeler, wondarts, heelmeester, ch-i rurgyn m. — [Mil.] Ch- major, opper- heelmeester; Second ch-, tweede heelmeester.
(Proc.) I1 taut avoir jeune ch-, vieux médecin
et riche apothicaire, men moet (om goed bediend
te worden) een' jong' chirurgijn, een' oud' doctor
en een' rijk' apotheker hebben. — [H. n.] Spoor- of
lansvo!;el, spoorwiek, chirurgij>r, m., een moerasvogel in West- Indië, Brazilië enz. (ook jacana armé)
geheeten; — lansv-isch m.
,

ChirrirgigUie, adj. . gebruikelijkerCHIRURGICAL.
Chise, f. [Bot.] Mexikaansche peper f.

Chisnoobranches, m. pl. [H. n.] Spleetkieu-

wers m. pl., eene orde van weekd -ieren.
Chiste, m., z. KYSTE.

Clritaronne, f. [Mus ] Soort vair luit f.

Clrite, t. [Cone.] .Sits, chits n., zéker gedrukt
oostind-i.sch katoen.

C'liiterne, f_ [Mus.] Citer r. met n rijen snaren.
Chiterpin, m. [Bot.] Eene der vier soorten

vary Gui_nésche peper f.

Chitine, f. [Chico.] Bijzondere stof f. in het

vleugelbekleedsel der kevers.
Chiton, m. [U. n.] Zeeduizendbeen m., zeepissebed, keverschelp f.
Chitonisquie, f. [H. anc.] Wollen lijfrok m.
der Grieken.
Chiiure, t. [liege-, muggedrek in.
Clrivafou, m. [Bot..] , z. VINETIER.

Chlarnyde of Chlarnys, f. [Ant.] lV jdoverkleed n., mannenmantel bij de Grieken, kr gsmantel m. bij de Romeinen, c h l am y s f.
Chlaniclion of Chtareis, tn. [Ant.] Soort

van vrouwenmantel bij de Grieken.
Chierrasrne, m. [Ifhét.] Soort van spotternij f
waardoor men veinst op zich toe te passen, hetgeen
op zijne partij gezegd wordt.
Chloasnle, m. [Méd.] Huidvlek, loof- of levervlek f., znz. bij zwangere vrouwen.
Cliloraeétique, adj. [Chim.] Uit chloor en
azijnzuur za^nengesteld : Acide ch-, chloorazjnzuur n.
Chloraeide, m. [Chim.] Chloorzuur n.
Chloral, m. [Chim.] Product der werking van
het chloor in groote overmaat op den alkohol.
Chioranthe, m. [Bot.], z. V. a. NIGRINE.
CHLORANTHE , adj. Met groene bloemen (viriditlore).
Chlorate, m. [Chins.] Chloorzuur zout, chloraat n.: Chi- d'argent, de euivre, de plomb, de
potasse etc., chloorzuur zilver, koper, lood, potasch enz.

Chlore, m. [Chico.] Oververzuurd zoutzuur n.,
eene enkelvoudige, weegbare, niet metallische zelfstandigheid van geelachtig groene kleur en verstikkenden reuk, die zich met waterstof tot het bekende zoutzuur verbindt en bijna 22 -maal zwaarder is dan dampkringslucht. -- [Bot.] Soort van
santory f.
Chioré, e, adj. [Chim.] Chloorhoudend, chloorbevattend. Clrlorétigiie, adj., z. CHLOROTIQUE.
Chloreiix, ease, adj. Acide chl-, chlorig-

zuur n.

Chiorictéi•e, adj. [H. n.] Donker saffraan. -

geel n.

Chlorides , m. pl. Chloriden , f. pl., ver

zuren zijn.

chloor met stoffen , die geen-bindgevaht

Chlorine, f. Vroegere naam van het chloor.
Chlorion, in. pl. [H. n.] Soort van vliesvleu-

gelige insekten n. pl.
Chlorigrae, adj [Chico.] : Acide chl-, chloor.

zuur.

Clitoris, f. (pr. klo-rice) [Bot.] , z. v. a. CIILORE.
n.] Groenvink m. (verdien) .
—[Ha.]
Chloristigne, adj. Wat tot het chloor betrek
heeft: Tbéorie chi-, chloorleer f.
-king
Chlorite, m. [Minér.] Lookgroene talksteen m.

met korrelige breuk, iluweelaarde f., c h lor i e t m.
Chlorité , e, adj. [Chico.] Chloriethoudend,

CHLORO-ANTIMZONIATE --bevattend. — Chloritenx, ease, adj. [Minér.]
Uit chloriet gevormd, chlorietachtig. — Chloritique, adj. Net chloriet (loormengd.

Chloro-antidnoniate, ('hloro -ar enta-

te , Chloro- Lurate, enz. m. [Glum.] Verbinding van het chloor-aetirnoniune, het chloorzilver,
het chloorgoud enz. met een positief-elektrisch
chloormelaal.
Chlorocurpe, adj. [Bot.] Met gele of groen
vruchten.
-achtige
Chlorocéplhale, adj. [11. n.] Het groen- of
geelachtiren kop.

CHOLULOGIL.
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Choeur, m. (pr. keur) Koor n., zamenzi-ngende personen m. pl., zangrei-, ook dansrei in.; —
veelstemrnig gezang , vol gezang n. — Koor n.,
rei m., personen in het grieksche treurspel, dieven
tijd tot tijd, als of zij aanschouwers waren, acre
de handeling door zangen deelnamen; het gezang of
recitatief crier koren. — [Arch.] Koor, gedeelte

eener kerk tusschen het kruis en den oostgevel;

plaats der zangers in eerie rooinsche kerk; — gezamenljke personen, die op dat koor zingen. Enfants
de ch-, koorkinderen n. pl. (die op het koor zingen
of den misdoenden priester antwoorden. — (Loc.
Chtoro-eyai.ignne, adj. [Ciro.]: Acide chi-, prov.) II est tondu comme on enfant de ch-, hij is
duchtig onder de schaar geweest; ook: hij is kaalchloor-blacruwstofzuur n.
Chloroiorrne , m. [Chimmm.] Chloroform m., hoofdig. — EN CHOEU R, loc. adv. Zanten, gezamencone uit het chloor getrokken olieachtige vloeistof lijk zingende.
Chograninie, m. [Serr.] Kunstslot, geheim
van etherachtigen reuk, als verdoovingsaniddel bij
chirurgische Kunstbewerkingen aangewend.
-slotn.
Choin, m. [Bot.] hnoopgras n. — [Minér.]
Chlorot; astre, adj. [I-i. n.] Met geel- of gro% n-Pierre de ch-, schelpmarmer n. (b ij Lion).
achtigen buik (iutéoventre).
Choir, v. n. (alleen in den mien. prés. en int
Chloi•olophe, adj. [11. n.] Met eene geelachtige
part. passé gebruikt) Vallen: Se laisser ch-, zich
kuif op den kop.
Chloromètre , m. [Chico.] Chloormeter m., laten vallen. Prenez garde de ch-, val niet. — I1
werktuig tot waarneming van het zuivere gehalte est chu, hij is vervallen, afgevallen, mager geworzuiver chloor in eene vloeistof. — Chlorornetri- den, tot armoede geraakt. (.In proza bézrgt men dit
que, adj. Wat den chloormeter aangaat. Degré woord alleen in gemeenzarnen, schertsenden stijl.)
Choisi, e, a(l . Uitr7ezocht, uitgelézen : Recuell
chl-, graad van. den chloormeter.
Chloronite, in. [Bot.] , z. v. a. CO(FERVE.
ch-, uiígélezen verzameling; Soldats ch-s, keursolChloronote, adj. [H. n.] Het olijfgroenen rug. daten. — Monde , Commerce ch-, fijnbeschaa fde
Chlorope, adj. [A.. n.] Met groenachtige poo- wereld, omgang. — Ook als subst. m.: (fam.) C'est
du choisi , dat is iels uitgelezens , iets edele. -ten. — [Bot.] Met gelen steel.
Chlorophanne, f. [Minér.] Groen vloeispaath, [Corn.] Soort van half-porselein n. (naar de gelijk-nasiberisch vloeispaath, chlorophaan n. — CHLORO- mige fransche plaats zoo geheeten) .
Choisir, v. a. Kiezen, uitkiezen, verkiezen, uit
PHANE, adj. 1H n.] Geel, geelachtig.
Chloroph.ylle, I. [Chim.] Bladgroen n., groene
uitzoeken, uitkippen, eerre keus doen. —-lezn,
kleur f. (le) bladeren. -- CIILOROPH LLE, adj. [Bot.] (Prov.) Entre deux maux it faut eh- Ie moindre,
van twee kwalen moet razen 't minste kiezen. —
Piet groene of geelachtige bladeren.
Chlorose, f. [Miéd ] Bleekzucht, maagdeziekte, [Mil.] Ch- son homme, zijn' man op 't vizier asvrijsterziekte, meisjesziekte, bleeke gelaatskleur, uit inca: het geweer op hein aanleggen. — Ook zonstoornis in cie maandelijksche zuiveringen geboren, der voorwerp gebruikt : I1 y a ici de quoi ch-, er
witte koorts. c h, l o r o s i s f. (ook pêles couleurs,
is hier keuze te doen; Je vous donne a choisir, ik
fièvre des lilies en jaunisse blanche geheelen). — laat u kiezen, ik geef de keuze aan u. (Prov.) A
z.
v
a.
ETIOLEMENT.
force de ch-, on prend souvent Ie pine, of sou[Bot.] ,
Chloros,toi,ie, adj. [H. n ] Geelmondig, met vent qui choisit prend le pire , van keurboom
gele opening, met gelen snuit (van schelpdieren en komt men tot vuilboorn: wie de keus heeft. neemt
insecten) .
vaak het slechtste. -- SE CHOISIR, v. pr. voor zich
Chlorotique, adj. [Méd.] Met bleekzucht be- kiezen; — zich zelven kiezen; — elkander kiezen;
hebd, naar bleekzucht eeljkende (vgl. CIILO1'OSE), — gekozen worden.
t t'hoisissable, adj. Verkiesbaar, wat gehM— Ook als subst. f. IJne chi-, eene bleekzuchtige.
Chiorure, m. [Cbim.] Chloorverbinding f., ver
zen kan en man worden.
chloor en eene enkelvoudige stof.-bind.,zgvahet
Choix, m. keus, keuze, keur f., het kiezen vim
Chl- d'argent, de plumb, cie soufre, (110(1e, de één persoon of zaak uit meerdere; het gekozen voor
chaux etc., chloorzilver, chloorlood, chloorzwavel,
zelf. Faire ch-, kiezen, eene keus doen. J'ap--werp
ehlooriodium, chloorkalk enz.
prouve vutre ch-, ik keur uwe keuze goed. On lui
Chloriire, e, adj. [Chico.] Chlorure bevatten- a donné Ie ch-, men heeft heng de keus gelaten.
de: Eau chi-e, chloorwater.
Au eh- de . . . , ten keuze van ... — Reniettre one
Choc, m. Schok, stoot, aanstoot m., bots, bot- chose au eh- dun autre, eene zaak aan de beslissing, aarsbotsing, aanstooting, bons f.: Le choc de sing, aan het oordeel van anderen overlaten. —
deux vaisseaux, het stooten, aanloopes, aanvaren Keur , bloemlezing f., het beste, uitgelézene: Un
van twee schepen tegen elkander. Le choc des corps eh- de poésies de romances, de marchandises, eerie
élastiques, de botsing der veérkrachtige ligchamen. uitgezochte verzameling of bloemlezing van diclit— Schok, ontmoeting van twee elkander aanvallen- stukken, romances, koopwaren.
t'holagog«e, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Galafde part ij en, aanval, aanrid, aangreep m.: Les ennemis furent runversés au (du) premier choc, de voerend, c h o 1 a g o g i s c h. — Ook als subst.: Un
vijanden werden bij den eersten aanval overhoop ch-, een galafvoerend middel n.
geworpen. — (fig.) Botsing f., strijd m., tegenkan Cholate , m. (pr. ch = k) [Chico.] Galzuur
ting f., kruising; Le choc des idées, des opinions, zout n.
des intérèts, de botsing der denkbeelden, nmeeninCholecyste, f. (pr. cch=k) [Anat.] Galblaasf.
gen, belangen. -- Tegenspoed m., verlies , ongeCholécystite, I. (pr. ch =:k) [^Méd.] Galblaasluk n.: Il a recu on rude choc dans sa fortune, ontsteking f.
zijn vermogen heeft eed' zwaren sloot, eene gevoe('holédographe, m. (pr. ch=k) Galbeschr jlige neep gekregen. — [Tech.] Hoedenmakers stam ver m. -- Choledographie, f. (pr. ch=k) Gal(ook choque en avaloire geheeten).— fMar.]-perm. beschrijving f. — Cholédographiique, adj. (pr.
Choc du cable, IEnkhuizer m., tweede slag van ch=k) Galbeschrijvend.
5 Cholédologie, f. (pr. ch=k) [Dida.ct. Leer
het touw om de beting.
t Chocailler, v. n. Klinken ()flet de glazen); der gal, galleer f. — Cholédologique, adj. (pr,
onmatig drinken.
ch=k) Wat tot de galleer betrekking heeft. — Cholédologue, m. (pr. ch=k) Schrijver m. eener
Chocard, Chocas, m., z. cimcc ks.
Choeolat, m. Chocolade f. Tablettes de ch-, verhandeling over de gal.
chocolade- koekjes n. pl. Une tasse de ch-, een kopje
Cholédoque, adj. (pr. ch=k) [Anat.] Gal
chocolade. Ch- au lalt, a, l'eau, melk -, water-cho- bevattend. Conduit of Canal ch-, gemeenschappevolade. -- Ook als adj.: chocolaad- kleurig, donker of lijke galbuis f.
roodbruin : Robe ch-.
Cholélithe, f. (pr. ch=k) [Méd.] Galsteen m.
Cholélogie, f. (pr, ch=1:) [Didact.:( Galleer,
Chocolatier n1. Chocolade -maker m.; choco lade-verkooper, chocolade - schenker ni.
geschiedenis der gal, verhandeling over de gal. —
Choco
iatiere, I. Chocolade - verkoopster of - schenkster f.; C'holé► lo ique, adj. (pr. ch=k) Die leer, geschiedenis of verhandeling betreffende , c h o l e l o— chocolade-kan f. of -ketel in.
gisch.
Chocotte, f., z. v. a. CHOLCAS.
]

'
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CHOLEPOIT;SE

Cholépoièse, f. (pr. ko-1é- po -iè -ze) [Méd.]
Galbereiding, afscheiding f. van de gal.
Cholépyre, f. (pr. ch=k) [Mêd.] Galkoorts f.
Cho1ép3 rriiie, f. (pr. ch=k) 1 Chiin.] Gele
kleurstof f. der gal.
Cholera of Cholera-inorbiis,m. (pr. ch=k)
[Méd.] Braakloop rn. , braakkolfjk f., ook bort ,

boort n. genoemd, inz. de az-ialische braakloop m.,
c h o l e r a f., die in de jongste tijden Europa meer
zijne schrikbarende verschijnselen en-malent
verwoestende gevolgen bezocht.
Cholere, adj. [Mécl.] Galachtig.
f. (pr. ch=k) [Méd.] Goedaar
-I. Cholérine,
soort van cholera, die zich in den regel slechts-dige
als buikloop voordoet.
Cholérique, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Galzuch,tig (billeux), cholerisch, choleriek; — naar
cholera gelijkend, reet cholera-verschijnselen gepaard.
Cholerrhagie, f. (pr. cls=k) [Méd.] Galvloed ni., galuitstorting f. — Cholerrhagique,
adj. (pr. ch = h) Tot den galvloed betrekking heb
-bend.

--

CHOUTTER.

('hondrograa.phie, f. (pr. ch=k) [Didact.]
Kraakbeenbeschr-gving f. — Choudrograp+hique, adj. (pr. ch=k) Kraakbeenbeschiiijvend.
t'hondrologie, f. (pr. ch=k) [Didact.] Kraakbeenleer f., leer der kraakbeenderen. — Choudrologiglete, adj. (pr. ch=k) Wat de kraakbeenleer
betreft.
Clioiidlroiflnètre, ni. (pr. ch=k) Graamneter
m., een werktuig om eiaar 't gewipt het gehalte va#
cle granen en 't meel te bepalen.
f'honciropterygiens, m.pl. (pr. ch=k) [fin.]

Kraakbeenv-isschen ni. pl.

Clhondrosyndëmie, m. (pr. ch=k) [Anat.]

Gewrichtsverbinding f. door kraakbeen.

Chom1rotomie, f. (pr. ch=k) [Anat.] Kraak..

beenontleding f. -- [Méd.] Kraakbeendoorsnijding f.
t ('kopade, f., z. V. a. ACHOPPEMENT.
C hopart, in. [H. n.] y olksnaani van den bloedvink (thouvreull).
(hopi, m. [H. n.] Zwarte buidelspreeuw m.
t'1hoiiinne, f. Iiir.l fpi.fitje n., vooreizalige franse/te
vochtmaat (= 0,466 liter); het daarin bevatte vocht:
Cholestérate, m. (pr. ch=k) [Claim.] Gal- Boire une eh-, een half pintje wijn drinken. ----(Loc . prov.) Mettre plate sur ch-, zich een' roes
vetzuur zout n.
Cholesterinne, f. [II. n.] (pr. ch=k) Galvet n., drinken, het eene glas voor en, het andere va binnenslaan. — [Mar.] i oinpemmer in., hart n.
bijzondere vetstof in de gal.
-r t'hopiner, v. n. (pop.) Pimpelen, glas op
Cholestérique, adj. (pr. ch=k) [Chico.] Acide
glas drinken.
eh-, galvetzuur n.
Chopinette, f. (verklw. van chopine) hal fCholet, in. [Coco.] Silésisch kane fas n.
Chholiaii► be, ni. (pr. ch=k) [Pods. anc.] Cho- pintje, mutsje n. — [ Tech.] Poinpemm-ertje, hartje n.
liambus , hirikend e jambus nl. , tlipponaktische in enne pomp, in eerie brandspuit.
i-- ('hoppednieut, in. Bet stooten en struikelan.
maat f., slcazontisch vers n., een zesvoetig jambisch
t Chopper, V. n. Met den voet in het gaan
vers van twee sneden , welks laatste voet een
trochaeus of spondeus in plaats van een' ja7:ibus ergens tegen stooten, bijna struikelen. — (fig.) Chheeft. --- ('lholiamgmbiq ue, adj. (pr. ch=k) Gho- lourdement, een' lompen misslag begaan, een' groeiten bok schieten.
liambisch, in die versmaat gedicht.
t Choppeur, m., -etise, f. Struikelaar in.,
Cholique, adj. (pr. ch=k) [Chim.] : Acide ch-,
-ster f.
galzuur n.
Choquant, e, adj. Stootend, aanstooteli k, aan
Cholonnie, m. [Méd.] Verrekking, ontwrichonaangenaam, h.inderlgk,-stogevnd,bli
ting, verlamming f. — liet hinken.
Chomrmable, a(1j. Wat gevierd moet worden ergerlijk, stuitend: Hommech-, een afkeerwekkead,
(van dagen of feesten., waarop men niet mag wer- aanstooteljk snensch. Paroles ch-es, ergerlijke,
aanstootgevende woorden.
ken) Jour eh-, vierdag m.
Chogasard of Chognart, m. [H. n.] Zwarte
Chomage, m. Stilstand m., werkeloosheid,
voor een' tad geschorste werking, vrijwillige of ge- kraai der Alpen, alpenraaf f.
Choque
of Clhoe, m. [Tech.] , z. onder cuioc.
stilleggen,
niet-werf.,
het
arbeidsstalling
dwongen
Clhoqué, e, adj. (en part. passé van choquer)
ken: Le eh- des moulins, het stilstaan der molens.
Le eh- des ouvriers, het ledigloopen (verletten) der Gestooten.; beleed igd. Vaisseau eh-, aangezeild schip.
werklieden. Toute industrie eet exposee aux ch-s, Verres ch-s, aan/estooten glazen. L'oreille est ch-e
elke industrie, elk vak van nijverheid is aan ar par sas paroles, het oor wordt door die woorden
onderhevig.
-1seidtlan gekwetst, pijnlijk aangedaan.
Choquer, v. a. Stooten, aanstooten, een' stool
Chomar, n1. [Mar. j Soort van h' schtouw n.
Chi mé, e, asij. (en part. passé van chomer) : geven, tegen elkander botsen, aanbotsen: Tout corps
qui en choque un autre produit an son, elk lig-•
Jour eb -, verlette dag in.
Choiner, V. n. Ledig loopgin uit gebrek aan skaara, dat tegen een ander botst of stoot, geeft
werk: Un bon ouvrier ne devrait jamais ch-, een een geluid. Le vaisseau wint à ch- la chaloupe et
goed werkman moest nooit zonder werk zijn. — la brisa, het schip liep de sloep aan en verbrijzelde
Ledig zijn, werkeloos zijn, verzuimen, verletten, haar. -- (fam.) zianstooten (de drinkglazen), klismaandag houden: 11 aime a eh-, hij houdt gaarne ken; zamen drinken. Choquons les verres, laat ons
maandag, hij loopt gaarne ledig. Ces terras chó- klinken. — In dien zin ook, zonder voorwerp
ment, die akkers liggen braak. Le moulin chóme, gebézigd. Choquons et buvons, laat ons klinken
de molen maalt niet, er wordt niet gemalen. Le en drinken; Voulez-vous eh- aver moi ? wilt ge
canal shone, het kanaal wordt voorloopig niet be- met mij klinken, drinken? — (fig.) Mishagen,
varen. — [Com. j Onverkoopbaar zijn, onverkocht beleedigen, kwetsen, ergeren; strijdig zijn reet,
blijven liggen, geen' aftrek vinden, niet verzonden strijdig handelen met: Evitez les mots qui choquent
kunnen worden. — (fan.) Ch- de qc., aan iets ge- l'oreille de la pudeur, vermijd cie woorden, die
brek hebben: I1 chóme de besogne, hij heeft geen de kuische ooren kwetsen, ergeren. Cola choque In
werk meer. On ne voos laissera pas eh- de bols, men vue, l'oreille, dat mishaagt het oog, het oor. I1 fait
zal 't u niet aan hout laten ontbreken. — C -IO IER, sela pour me ch-, hij doet dat cm in[i te beleedigen,
voor 't hoofd te stooten. Cela choque le bon sens,
V. a. Vieren, zon(ler werken doorbrengen: Chune fête, een' feestdag vieren. -- (fig. etprov.) C'est dat strijdt met het gezond verstand. Its croiraient
un saint qu'on ne chome plus, 't is een heilige, eh- par la la justice, zij zouden meenen, daardoor
dien men niet meer viert: hij is in ongenade gevallen, in strijd met het regt te handelen. — Ook zonder
zijn gezag, zijn rijk is uit. — I1 ne faut point eh- voorwerp: line mauvaise plaisanterie peut ch-,
les fétes d'avance of avant qu'elles soient venues, eene verkeerde scherts kan ergernis geven. — [Mar.]
men moet zich niet te vroeg verheugen; 't is tijds Een weinig vieren, bijvieren (een touw), schrikken.
genoeg het feest te vieren als 't gekomen is, men Ch- le cable, een' Enkhuizer op het touw leggen.
Ch- une corde, een schrikje geven, doen schrikken,
moet geen paaschejeren op Goeden-vrijdag eten.
een gespannen touw een weinig vieren. Ch- les
Chonear, m., z. CHUNGAR.
boulines, de boelijnen afschrikken. Ch- la tourne>Chondre, m. [Bot.] Soort van zeegras n.
vire,
de kabelaring vervangen, de om het gangspit
Choudrille, I. (pr. ch=k) [Bot.]. Spaansche
liggende kabelaringen opschrikken. Ook zonspi
elchorei, bergsalade f.
voorwerp, als bevélwoord: Choque quelques pieds,
Chondrite, f. (pr. ch=h) [Méd.] Kraakbeen
-ontsekigf. Choque doucement, Choque rondement! vier een
Choiidrocarpe, adj. (pr. ch=k) [Bot.] Met voet of wat, zachtjes vieren, vier uit! — SE CIloQUER, V. pr. Zich stooten; tegen elkander stooten:
kraakbeenachtige vruchten.
I1 s'est choqué la tête contra le mar, hij heeft zijn
Chondroglosse, asij. (pr. ch =k) [Anat.]
hoofd tegen den muur gestooten. Les dpux navires
Muscle eh-, kraakbeenspier f. van teat tongbeen.
-

CHO Q1UET

CHOSE.

-

se sont choqués, de beide schepen hebben elkander
aangevaren, aangezeild. Quand les deux arnlées
vinrent à se eh-, toen de beide legers handgemeen

werden.
Choquet, Chouquet of Ctinngnet, m. [Mar.]
Ezelshoofd n. Goujure de ch-, goot f. van het ezelshoofd.
Choqueer, m. [Mar.] Aanloopend, aanzeilend
schip n.
Choraia;e, m. (pr. ch=k) [H. n.] Soort van
schildvleugelige boominsecten, n.!;1.
Chorages, m. pl. (pr. ch=k) [Ant. gr.] Ach
ni. (Ier coulissen of beweegbare zijwanden.-tergond
op het tooneel.
Choragique, adj. (pr. ch=k) [Ant. gr.] Den
tooneelbestuurder (chorrège) betreffende.
Choraïque, adj. (pr . c11=k) [Ann. litt.] Vers
ch- , vers m.et koren, c h o r a ï s c h vers n.
Choral, in. (pr. ch=k) Koraal, kerkgezang n.
-- Les choraux, de koorkinderen n. pl., koorknapen
in. pl. — 5 CHORAL, aclj. m. Tot het koop behoorende.
t'horaptéuuoclytes, m. pl. (pr. ch=k) [H. n.]
Ongevleugelde veldbewoners in. pl.
t'horas, m. (pr. ch=k) Groote baviaan, masleeraap, ook mandril en maimon in. geheeten.
Choranle, in. (pr. ch=k) [H. arc.] Fluitblazer m. ; bestuurder der [luitblazers in de koren der
Ouden.
Chordapse, in. (pr. ch=k) [Méd.] Darinjicht,
drekbrak-i (1 f., m i s er é r e n., door inschuiv ing of
omsnoering dec ingewanden ontstaande (ook passion
Itiaque en miséréi*é geheeten).
Chordonietre, ni. (pr. ch=k) [Géom.] Koor
werktuig ter meting van hoeken door-Cemtr.,
bepaling hunner koorden bij gegéven straal.
Chorée, (pr. ch=k) of Troehée, in. [Poés.
anc.] Snelvoet, t r o c h ce u s, c h o r e u s m., ve rsvoet van eene lange en eene korte lettergreep.
-- CHOREE, f. [lbléd. j Vitus-dans, St.-Veitsdans,
tarantula -dans m., dansziekte f., zékere zenuwziekte, die zich door algemeene stuiptrekkingen
kenmerkt en tot de vreemdste liglchaamsbewegingen
aanleiding geeft (ook danse de Saint Guy of de
St. Veith geheeten)
Chorége, m. (pr. ch=k) [Ant. gr.] Tooneelstuurder, reivoerder, c h o r aa g, k or y p h a e u s m.
Chorégrahhe, m. (pr. ch=k) [Didact.] Dansteekenaar, c h o r e g r a a p h m. — Chorégraphie,. f. (pr. ch=k) Dansbeschrijving, dansteekeving t., afbeelding der dans/iguren door teekens. —
Chorégraphique, adj. (pr. ch=k) Wat tot de
dansbeschrijving behoort, c h o r e g r a p h i s c h.
Choréonanie, f. (pr. ch=k) [Med.], z. V. a.
,
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oordbeschrijving, beschrijving of afbeelding van een
land of eene landstreek in de hoofdtrekken, c is o r o g r a p h i e f. -- Chorographique, wij. (Irr.
ch=k) Wat die beschrijving of afbeelding betreft,
chorographisch.
Choroï, in. (pr. e1=k) [H. n.] Papegaai m.
van Chili.
Choroïde, adj. (pr. ch=k) Gelijk aan een net.
[A.nat.] Membrane ch-, of als subst. La eh- het
adervlies n. van het oog. Le plexus of lacis ehdu cerveau, het aderweefsel der hersenen. — ('horoïtlien, -ne, adj. (pr. ch=k) [Ant.] Tot het
adervlies behoorende, c is o r o i d i s c h.
Chorok, m. [H. n.] Sibérische marter m.
Chorologie, f. (pr. ch=k) [Didact.] Leervan,
verhandeling f. over de landafbeelding of land beschrijving. — Chorologique, adj. (pr. ch=k)
Twat die leer of verhandeling betreft, c is o r o log i sch.

Chorus, m. (latin) (pr. ko-ruce) Koor n. ,41leen gebruikt in: Faire eh-, in koor of gezamenlijk
herhalen, wat door een of meer personen gezongen
of gezegd is; — (fig.) eenparig toestemmen, goed keuren, toejuichen: I1 se répandit en éloges sur
votre conduite et tout le monde fit eh-, hij zwaaide
uw gedrag allen lof toe, en iedereen stemde luid
daarmede in.
Chose, f. Ding n., zaak f., wezen, iets n.: Dieu
a créé toutes les ch-s, God heeft alle dingen geschapen. L'áme est une eh- étrange, de ziel is een
zonderling iets. La belle ch-! een mooi ding ! Chdélicate, etonnante, incroyable, teelere, verwon derlijke, ongeloofelijke zaak. — Ding n., verrigting,
daad; gebeurtenis f. — Quí fit jamais de plus grandes
ch-s? wie verrigtte ooit grooter dingen of daden?
Ii ne rapporte pas les ch-s comme elles sont arrivées, hij verhaalt de zaken (gebeurtenissen) niet,
zoo als zij zijn voorgevallen. — [Gram.] Zaak, in
tegenstelling met persoon: Cela se dit des personnes
et des ch-s, dat wordt van woorden en zaken gezegd. — Zaak, feit, wezenl jkheid f., in tegenslelling met woord, naam: Vous ne nous donn.ez que
des mots et nous voelons des eh-, gij geeft ons
niets dan woorden, en wij verlangen zaken; Rien
nest plus commun que Ie nom, riep West plus
rare que la ch-, niets is algemeener dan de naam,
niets zeldzamer dan de zaak, het wezen. — Zaak f.,
denkbeeld n., gedachte: Un livre plein, vide de
choses, een boek vol (of rijk), ledig (of arm) aan
denkbeelden. — [Prat.] Zaak f., goed n., bezitting f.,
in tegenstelling met personen en daden: Le prix de
la eh- augmente par la difficuité den obtenir la
possession, de waarde der zaak (bezitting) ver meerdert door de moeijelijkheid aan hare ver
0110110E.
verbonden. L'esclave est la eh- du mai--krijgn
Chorévéq ie, m. (pr. ch=k) [H. eed.] Kooi l inschop m., titel der bisschoppelijke vicarissen tot tre, de slaaf is 't eigendorp des meesters. Ch-s
corporelles, incorporelles, mobiliaires, immobi4e lide eeuw.
Chori, in. [Bot.] Malabarsche kastanjeboom m. liaires, fongibles, ligehamelijke, onligchamelijke,
Chorianibe, m. (pr. ch=k) [Poés. anc.] Ch o r- roerende, onroerende, vergoedbare dingen of ,goeiambus m., Gene grieksche en lat) nsche voetmoat, deren. — Ch- jugée, afgedane, onherroepelijke,
uit een' trocfiaeus en een' jambus bestaande (dus bepaalde regtszaak; Ch- accessoire, bijzaak f., aantwee korte lettergrepen tusschen twee lange) — hangsel, zaakgevolg n.; Ch- principale, hoofdzaak;
Choriantbique, adj. (pr. ch=k) In zoodanige Ch- demandée, geëischte zaak. — [Mid.] Ch-s
naturelles, natuurlijke of behoorlojke dingen of vervoetmaat gedicht, c h o r i a m b i s c h.
Chorioii, m. (pr. ch=k) [Anat.] Adervlies, rigtingen; Ch-s non-naturelles , niet-natuurlijke off
vaatvlies n., buitenste vlies, dat de moedervrucht noodzakelijke dingen; Ch-s contre-nature, tegennaomhult, net n. der nageboorte. — Dikste gedeelte n. tuurijke dingen. —[Mar.] Ch-s de Plot of ch-s de Ia
mer, zeedriften f. pl., goed dat aan het strand drijft;
der huid, lederhuid f.
Chorique, f. (pr. ch=k) [H. anc.] Dithyram- Ch-s du cru de la mer,zeegewa s n.—La eh- publique,
bische fluit f., fluit ter begeleiding van de dithyram- 's lands zaken of aangelegenheden, destaat.—Soigner
ses ch-s, Veiller a ses ch-s, zijne zaken (belangen)
ben.
Choriste. m. (pr. ch=k) Koorzanger, korist, behartigen, naar zijne zaken kijken. — Peu de eh-,
weinig;
geringe, onbeduidende zaak, kleinigheid f.:
Moralist in.; — toongever m., klein instrument, dat
Se contenter de pee de eh-, zich met weinig verden toon aangeeft om de andere te stemmen.
Choro, m. [H. n.] Soort van roode brulaap m. genoegen; Si vous n'avez fait que cela, eest pen
de eh-. zoo gij niets dan dit gedaan hebt, beteekent
(plouate) .
het weinig. Peu de choses, weinige, niet vele dinChoroe, m., z. CHOROIe.
Chorobate, m. [Mécan.] Waterpasmeter m. yen. — Grand'chose, veel: Il na pas grand'ch- It
perdre, hij heeft niet veel te verliezen; Ce West
der Ouden, van de gedaante eener T.
Chorroeithariste, m. (pr. ch=k) [Mus. anc.] pas grand'ch-, dat wil niet veel zeggen. — Toutes
els-s, alles: Its outrent toutes ch-s, zij overdrijven
.sierspeler in., die de koren begeleidde.
Chorodidaseale, m. (pr. ch=k) [Mus. anc.] alles. — Quelque chose (niet door que gevolgd), m
.Iets: qc. de grand, de bon, de réel, de nouveau,
Koormeester, koorbestuurder m.
iets groots, goeds, wezenlijks, nieuws; Quand vous
Chorodie, m. (pr. ch=k) [Mus. anc.] Koor
-gezan. avez résolu qc., exécutez-le avec vigueur, wanChorographe, m. (pr. ch=k) [Didact.] Land- neer gij iets besloten hebt, voer het dan met kracht
beschr,
fiver, oordbeschrjver, e is or o g r a a p h m. — uit. — Quelque chose (door que gevolgd en dan
Choro raphie f. (pr. ch=k) Landbeschrfving, den subj. regérende) f. Wat ook, welk ding ook:
,

,

5;56

CHOSER

CHRESTOMATHIE.

--

Quelque chose qu'il in'ait Bite, je nat pu le croire, cum), mede tot de bereiding van ' karmijn gebéwat h ij nj ook gezegd heeft, ik heb het niet kunnen zigd. — [H. mod.] Naam van zékere opstandelinrielooven. — Autre chose (onbepaald, d. i. zonder gen of aanhangers van de koninklijke partij in de
lidwoord of voornaamwoord gebruikt), in. Iets Vendee, na den dood van Lodewijk XVI.
t'homaïtuiner, v. n. Oorlog voeren op de wijze
anders: Donnez mol autre eh- de bon, geef mij iets
anders (lat goed is; Qc. est promis, autre eh- est der Ch.ouans.
C'lhouj`aan ► nei ie, I. Naam der koningsparty f.
accordé, het Bene ding is beloofd, liet andere gegéven. — C'est une autre ch-, dat is Gene andere tijdens de eerste fransche revolutie.
I'ho €gort, in. [1-1. n.] Een der namen van den
zaak, wat anders. C'est la même ch-, 't is lietzelfde, dat is eenerlei, onverschillig. — De deux ch-s sluijersiil (efi r aie) .
('hotte, m., Z. V. a. CHOUCAS.
1'une, een van tweeen moet waar zin. — Chose
Chon caclor, .n. [H. n.] 4 fI-ikaansche meerle I.
wordt ook in zeer gemeenzame taal gebruikt voor
(' hosnealey oin, m., Z. v. a. MARTIti-CII SEUR.
alles wat geen' naam heeft, waarvoor men geen'
(hoeicalle, I. [Bot.], z. CALLE.
taasn weet, wat mcn vergeten is of welstaanshalve
Cho«cari, ni. [H. n.] .dfrzkaansche bonte'niet noemen wil, en is dan, in. of f., volgens 't ge
woord, dat het vervanuen moet: Porte-slachtvn' kraai I.
t' hoeica°as, 1n. [H. n.] Kauw, kerkkraai, toivenvette lettre à Monsieur ... eh-, breng dien brief
aan Mijnheer ... dings, aan Mijnheer . . je weet kraai. Ch- rouge, steenkraai I.
Chonebement, in. uilengekras n , geschreeuw
wel; Nous passámes In rivière à eh-, wij staken
de rivier over te ... , hoe heet de plaats ook? van den-nil.
t'houchette, f., z. v. a. CIIOUCAS.
Comment donc se nomme ce grand eh- de Ier
Chouieoud, I'lholicoiahoau, nl. [H. n.] Soort
avec quoi etc., hoe heet toch dat groote ijzeren ding,
waarmede enz. — (Loc. prov.) Aller au fond des van steenuil ni. in Afrika.
Chotteroante, I. [Cuts.] Zuurkool (ch- said .—
ch-s, de zaken grondig, niet oppervlakkig onder
A eh- faite conseil pris, als de zaak gedaan-zoekn. (iron.) Tète de ch-, lompe, plompe Duitscher,
hanneler'maaijer, maf m.
is, komt loet raadplegen te laat.
t.'Moerlet, m. [H. n.] Een der namen van den
Choser, V. a. (pop.) Zich met eerre, vrouw
horen.0 il. (neoyen -duc) .
vermaken.
t Chouer, v. a. Misleiden, bedriegen.
Chosette, I. (verklw. van chose) (fain. on burl.)
Chouette, I. [,J:. n.] Steenuil, kerkuil, poelZaakje, dingetje n.
Chosier•, m. (fain.), alleen voorkomende in 't of moerasuil. — (fig. et fanz.) I1 est leur ch-, tij
spreekwoord: 11 y a bien des choses dans un ch-, is hun speelbal, het doel van hunne spotterne, en.—
er is -in de wereldsche zalen veel, ' waar men op [Jeu ] Faire In ch-, alleen tegen twee of meer pospelen (in 't biljart-, triktrak-, piketspel e. a.-sone,
letten-moet.
Chotirn, m. [H. n,] Zékere kegelvormige schelp I. Jeu de la ch-, uilenspel n., soort van ganzenspel.
— (Loc. i37°ov.) Etre larr on comma one ch , steC1lotter, v. a. [Agric.], Z. tU (1. CHAULER.
Choco, nl. Zool I. Ch-x planes, rouges, nerts len als de ragen..
)

-

af non ponan1és, witte, roode, boeren-kool; Ch-

cahus of ponnrné, fi•isé, kappertjes- of sluit-, krul
Ch-x de Milan of de Savove of pommés-frisés,-kol;

savoys-kool; Ch- fleur, (pl. Ch-x-fleurs) bloemkool;

Ch- navet, Ch- rave, knol-, raapkool. Ch- volza,
veldkool. — Ch-x de Bruxelles, Brusselsche spruit
pl. Ch- saté, zuurkool; Ch- geld, uitgevrozen-jesn.
kool. Des ch-x couronnés it l'iniperiale, zuurkool
met worst. — Men geeft ook den naam van chou aan
sommige planten, die ween koolgewassen zijn: ChI)átar d, Z. V. a. ARABETTE ; Ch- caraïbe, naam van

twee soorten - van kalfsvoet; Ch- de Chine ; Ch- de
chien, bingelkruid H. ; Ch- maren, meerwinde,
zeewinde, zeekool, zeewrange I. ; Ch- maren sauvage
d'Angleterre, krulkoet; Ch- palmiste, palmkool ;
Ch- poivré, gemeene anon r.—( Loc. fam. et prov.) I1
est allé planter des ch-x, hij heeft de zaken vaarwel
gezengd en is op 't land gaan wonen. Envoyer qn.
planter des ch-x, iemand zijn' post ontnemen en
hem naar 't land verbannen. Cli- pour ch-, lood
om oud ijzer, het een zoo goed als 't andere, waarde
voor waarde. Arrive qui plante, ce soot des ch-x,
laat er van korren wat ei' wil. 11 s'y entend comme
a rainer (is planter) des ch-x, lijf heeft er geen
aasje verstand van. Faire ses eh- gras de qc., van
eene zaak zijne lekkernij, zijn grootste vermaak
maken. Aller tout au travers des ch-x, dom en
onbedachtzaam te werk gaan. II en fait comme des
ch-x de sqn janlin, hij handelt er mede naar wel
I1 11 été trouve saus un ch-, hij is op eene-gevaln.
stroowisch komen aandrijven. Cela ne vaut pas on
tronc de ch-, dat is geen duit waardig. Sauver, Ménager la chèvre et les ch-x, Z . CHEVRE . I1 y a
ch- et ch-, twee dingen van dezelfde soort kunnen
van verschillende waarde en hoedanigheid zijn. Faites
en des ch-x, doe er me(, wat gij wilt. La gelee
nest bonne que pour les ch-x, de vorst is alleen
voor de kool goed. Faire valoir ses ch-x, zijne
waar goed aan den man brengen; zijne. bekwaa m
fortuin wel doen gelden. -- [Jeu] Faire-hedn,zi;
ch- blanc, niets omwerpen (in 't kegelspel); geen'
slag halen (in 't kaartspel); geen punt maken (in 't
biljartspel), vree partij verliezen Zonder 't geringste
voordeel te behalen; -- zijn doel missen, bot vangen.
Luchtiggebakje
gebakjen.woord
— (fain.) Mon ch-,
— [Pátiss.] Luchtig
tot kleine kin:ion petit ch- (als
deren), mijn schatje, mijn hartje. — [Chas.] CliCh- la ! Cli- pub! zoek op! sa!

Choiian, in. [H. n.] tlrornuil m. (moy-en-due).
[Bot.] . evantsche karminzaden n.pl. (groenachtige
zaadkorrels van de plant trigonelja lownum grae—

Chouaf, d'hoeufette, f Z. CHAUF.
Chou- fleur, m. [Bot.] , Z. CHOU. -- [Chir.]

Vleeschuilwas n.
('houguet of Chougnet, in. ['[ech.] Blok n.,
waarop het ijzerbraad geklopt wordt. — [Mar.] ,

Z. CHOQUET.
t'hotaltry, m. lhijnlierberg m. in oostersche lentden ,

karavanserai , . waar wijn verkocht wordt,

tsjoel try I.

Choupille, C hourille , I. [Chas.] Staande

hond m., hond voor de jagt met het geweer. —
CHOUI^ILLE, Z. ond. CHOU.

C hotiquet, ni . [Tech.] , z. CHOUGU E T.- [Mar.] ,
Z. BLOC.
('hotiquiette, f., z. v a. CHOUCAS.

C.hoeuriueuur, m. [Argot.]Paardenslagter, -paar-

dendooder.

(' hourille, f., Z. CHOUPILLE..

t'hoyé, e, adj. (en part. passé van choyer),:
Enfant ch-, teeder verzorgd, gekoesterd kind.
(`hoyer, v. a. (fam.) Zorgvuldig bewaren, in
acht nemen. Ch- ses enfants, zijne kinderen tee, derl-jk bezorgen, koesteren, troetelen. Ch- qn., ie-

mand zeer ontzien. — SE CHOYEB , v. Irr. Zich
wachten, koesteren, hoeden, bezorgd zijn voor zijne
gezondheid, voor zin gemak.
('Moyne , m. [Bot.] Braziliaansche 'laurier
ni.
-bom
4. Chrématistiq ie , I. [Didact.] Rijkdomsleer f., kunst van rijkdommen te verkrijgen en ze
wel te bewaren. — Ook als adj.: Science chr—.
Q'hrénmatologie, f [Didact.] Finantie-weten-

schap, leer van o f verband eling f. over de r : kd ommer.
— 4' Iirétuatologique, adj. ƒVat daartoe betrekking heeft.
('hr éi natoinoailie, I. [Di/met.] Leer I. vain
de aanwending (les r kdnins. — ('lirematologi-.
que, adj. [Vat die leer betreft.
,

('hl°ènie of I,e 4aint eltrétuee, n1. [Cath.]

kV folie, zalfolief., chrisani of chrisma n., die
in de kath. kerk bij den doop, het vormsel enz. gebrui/it wordt. — (Loc. rov.) Etre du bon chr-,
zeer lirltgeloovig zijn. Geld ferait renier chr- et

baptème, dat zou iemands ,geduld teneinde brengen.
('hr4nieaua, n1. [Guth.] Doopmutsje n., dat
men den doopelingen na de zalving oerzet.
Chrèmeler, v. a. Met iv olie zalven.
Chrestomathie, f. [Litt.] Vcrzaanetina, hein•,
bloemlezing I. of uittreksel n. der beste stukken uit
één of meer boeken, inz. uit prozaschrijvers (vgl.
ANTHOLOGIE).

CHRÉTIEN
Chrétien, ne, adj. Christelijk: Religion, Morale, Vertu chr-ne, christelijke godsdienst, deugd,
zedeleer f. Peuple, Monde chr -, christenvolk, christenwerel(1. Être chr -, chr-ne, christen, christin.
zijn. Cela nest pias chr -, dat is niet christelijk,
niet naair de christelijke leer. Cet argent nest pas
chr -, dat geld is op geese eerlijke wijs verworven. —
Ook als subst. in. en f. Un chr -, Use chr-ne, een
christen, erne christin. Un lion, mauvais chr -, een
goed, slecht christen—( Loc. prov.) Parley chr -, duide/uk, veïstaaiiboeti , onbewirnpeld s/)reken. 11 n' y a
corps de chr - qui m'ose reprocher telle chose, er

is geen levende ziel, die 77zá zoo iets verwijten kan.
-- BON - CHRETIEN , Z. dat woord.

l'hrétiennenwent, adv. Op christelijke wijze.,

christelijk.

-{-Clirretieni er, v. a. Kerstenen, christenen, doopen. - t SE CIH ETIENNEII, christeuz worden.

('ltrètienatè, f. Christenheid, christenwereld f.,
al het door (Ie christenen bewoonde land; christendiuim ii., of c%e christenen. -- (fin. et fain.) Marcher
sur in chr-, opp zijne eigen zolen, op bloote voeten
looien.

C'hrie, F. [Log.] Stelling, spreuk, chrie of

chri a, opgaaf ter schriftelijke uitwerking of uit
i; kopte redevoering, schoolrede f.
-breltin.

(C, hrisiibal, m. Chrisinariur n., flesclije n.,

doos f. met gewijde zal folie.
('hris^iiation, f. Zalving f. niet het chrisma
of (le gewijde olie bij den doop en het vormsel.
(hoor de zalving der stervenden of 't laatste olie
andere sacrameriten der katte. kerk gebruikt-eln
amen 't woord onctton.)

t hrisnie, in. Naarncij fer n. of verkorting van
't woord Christus in griekse/re kapitalen (.BPS, XPI,
xPO, XPM , voor Christus, Christi, Cliristo, Christuin). — Oók van 't ke•uisteeken in 't labaru m (z.
dat woord) gebézigd.

Christ, m. (pr. kriste, maar Jésus Christ pr.

jésu :ri ) (eiij. gezalfde) Christus, Heiland., Pleas/ as,

Gekruisigde, Verlosser, Zalir maker in. Le chr- a
souffert pour nous, Christus heeft voor ons gele
[Peint., Scull).) Christusbeeld n., voorstel--den.—
ling van Jezus aan 't kruis. Une belle tete de
Chr-, een schoone christuskol. Un Chr- de Raphael,
Un Chr- de marbre, een chiistuabeeld van Raphael,
een marmeren Ciristus. -- Ordre du Chr-, Christusorde, militaire ridderorde in Portugal.

Christe-ivarine, f. [loot.] , z. BACILE.

% t hristianiser, v. a. Verchristelijken ; tot
Benen c.^rr°isten snaken; voor eenen christen houden.
Christianisiiie, in. C.laristendorn n., leer, godsdienst f. vein Jezus Christus.
t'lhristiaq e, adj. (woord van Voltaire voor
chrétien) Cla'istel jk.

t^hristieote, m. Oiristus- aanbidder m.

Christines, m. 2ml. (pr. kri-sti-voce) [FL mod.]
Aanhangers der koningin Christina, regenfes van
.Spanje gedurende cle rninelerjarigheid van hare doch
-ter
Isabella.
Christodin, m., -e, f. Spotnaam in., dien men
aanvankelijk den Calvinisten in Frankrijk gaf, omadat zij vaak den naara Christus in den mond
voerden. — Eenvoudig, arm christemirnensch n.
Christoii,athie, f. [Didaact.] Leer van den
Christus, verhandeling f. over Christus.
Christoplinnie, f. Verschijning f. van Christus.
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la cbr-, de Italianen hebben de chromatiek of
het voortloopen door halve toonen niet uitgevonden; I1 y a du chr - dans cette pièce, in dit rrtuz jkstuk komen loopen van halve toonera- voor.— [Phys.]
Kleurleer, chromatiek f., leer van 't om/staan
en de verhoudingen der kleuren. — [Point.] kunst f.
van de kleurmenging, van licht en schaduw (vgl.
COLORIS) .

('hronintiquennent, adj. [Mus.] Op chro7natische wijze, door halve toonen op- of a floopenrl.
Chromnatisnne, m. [Phys.], z. v. a. cOLOIinTION. — [Mus.)] , z. v. a. DIESE . — [Rlhét.] Schijn -

grond m.; valsche sluitrede f.
Clironiatogene, adj. [Anat.] Kleurstofvoort-

brengend.

Chromll:atopseudopsie, f. [Med.] Ziekte f.,
die niet het vulsch- of verkeerdzien der kleuren
gepaard gaat.
d'hroaiie, m. [Minér.] Chromium o f chroom n.,
bros, zeer hard, bijna loodgrijs metaal, door V<,uquelin in 1791 ontdekt en wegens het bij uitstek
kleurend vermogen van al zijne verrbindingen zoo

geheeten. — [Rhét.] , z. v. a.. CHIIOMA'I'ISME. —
[,Mus.] , weleer z. v . a. DIESE.
Chronaé, e, adj. [iviinér.] Chromium bevattend: Plomb chr -.
Chro1uifère, adj. [Minér.], z. v. a. CHROME.
Chrontique, adj. [Chum.] . Acide, Oxyde chr -,

chromium- zuur, chromium oxyde n.
Chroniite, nl. [Cliff+n.] Kleurstof f. der dieren en planten. — C/arornigzuur zout ii.: Chr- de
fer, ch=m°oinirrzuur ijzer n., sidero-ch,eommi.umn.
t'1hromminlyonlnneie, f., z. CRO3131Y03T:.NCIE.

Clhromno-lithol raaplhie, f. Kleuren-síeen-

druh- nn.

Chromule, f. [Bot.] Groene kleurstof f. der

platrrten.

Chronnermrgie, f. [fli.daci,] Kleurstoffen/eer f.,
leer der kleur'sto//en en hare toepassing in de kun
— Chrounairgigdte, adj. l^Wat tot die leer-sten.
betrekking heeft.

('bronhyoii,ètre, M., z. HYETOMETRE.
slepend
Chirouuie,ité, f. [íMécl.] Chronisch

ziektekarakter n.

('hronigaae, f. Tijdboekn., t jdgeschiedenis, lre,-

rijk f., o )uioeirrinc/ der voornaamste gebeurtenissen
naar volgorde vaal tijd. Chr- scandlaleuse, schandkronijk, naam van zeker gedenksc'rri-ft uit den
tijd en 't leven van Lodewijk XI. van Frankrijk;
— (fig.) de in omloop zijnde kwade geruchten, zoogenoemde kletspraatjes n. pl., kwaadsprekerjjen f.
pl. — Les chroniques_ de jaarboeken n. p1.; 'de
beide boeken der Kronzjken ira den bijbel, ook Paralipomena geheeten.
4 hronnigne, adj. [Méd.] Slepend, langdurig,
chronisch : Malad ie chr -, slepende ziekte f.
Chroniquement, adv. Op langdurige wijze.
-k- f'hronigrier of Chroiniser, v. a. Kronijken
schaven. - t CHRONIQUER , F. a., weleer z. V. a.
CISITIQEEB.

(hronigiaeuur, m. Kronijkschrijver, jaarboekenschr jeer. chronist, chr onograaph in.
Chroniser,

v. a., z. CHRONIQUER.

CChroizo`ignne, adj. [Pharrml. j : Médlicaments

chr -s, duurzame artsenijen f. pl. (die een' geruimen tijd goed blijven en steeds in de apotheken
bereid voorhanden moeten zijn).
C hronogramrmme, M. Jaartalvers, getalvers,
(lhristophe (ilerbe de saint-) of perse
tijdvers n, getal- of ti)dspreuk f., e kro a. o g r a -n n.
eliristopliorienne, f. [Bot.] , Z..&CTEE.
C-1,roa—énésie, f. [Chile.] Kleurenvoortbren- één of meer versrec'els of wel eene korte spreuk,
waarin de letters M, D, C, L, X, V en I, als roging f.
meinsche ta/letters beschouwd, bij zarnentelling een
C hroua n,tl.ote, n1., z. INFLEXIOSCOPE.
Chrosimnmmiètre, m. [Tutus.] Cirromameter m., jaargetal geven. — CIironogramm. ,tigUe ,
wer ktuig ors het stemmen van klavieren gernaklke- Cleronogr.-mintique, adj. Tot het tijdvers of
de tijrtsprcuk betrekkel jk.
1 k te naken (door Roller in 1S i7 uitgevonden).
('hronographe, in., z. V. a. CHRONIQUEUR en
Chronnate, in. [Minér.] Chromium-zuur of
chroommi-zuur zout, c h r o m a a t n. Chr- de chaux, CHBONOLOGISTE. f
Chronographic , f. [Di!lact.] Tic/beschrijde potasse, de fer, chromiumzure kalk m., potasch f., chrorni urnz uur ijzer n. — Chroaiiaté, e, ving f., wetenschap om den tijd volgers een' juisten
wij. Chrorniumzuur bevattende; in clmroinircrnzuur maatstaf te bepalen en te verdeelen-. — Chrono graphiqu,e. die wetenschap betreffende.
overgegaan.
Q'hronogimnèe, f., z. V. a. MENSTRUATION.
Chroniatiquge, adj. [Mus.] ?Vlet halve schreChronologie , f. [Didact.] Tijdrekenkunde,
den of in verschillende op elkander volgende halve
toonen op- en afgaande, chromatisch, Compo- t?jdrékeni.ng,tijdleer, c1 ronologie f., kennisvan
sition chr -, chromatische toonzetting. — [Point.] de?i juisten tijm,( der gebeurtenissen. -- Chroiioioiqiie, adj. Tldrekenlundig, chronologisch,
Kleurig, gekleurd. — Ooh als subsi., m. of f., naar
gelang men het in. genre of het f. musique daar overeenkomstig de tijdrékening: Table chr -, t(j( veronderstelt : Les Italiens noot pas inventé-bij tafel, chronologische tabél f. — Clhronologique-

,

,
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ment, adv. Op tijdrekenkundige wijze, uit een
chronologisch oorpunt.
Chronoio;iste, nn. T jdrekenlczcndi °, t jdvo^rscher, tijdberékenaar, chronologist n i .
Chronoioue, m., z. v. a. CHIIONOL OGISTE.

Chronoméuiste, m. [Mos.] Tabcl f., die alle
mogelijke oplo.esinc;en. of ontbindinrpen der maat aanreeft, inaatverdeeler in. ; — een (les voornaamste
hulpmiddelen van Galm's muzijk-ieerw ze (z. MELOPLASTE) .

ChrononF etre, Chronoseope, m. Tijd-

nieter m., werktuig ter naauwkeurirJe bepaling van
den tijd; inz. een- zee-uurwerk n., dat een hoogst
gerégelden gans{ houdt (door Graham uitgevonden)
c h r o n o as é t e r I,; —only, een slin.geruur-werk n,
om naair e'keurij de maat in de muziilk aan te rieven (door aVatux uitnevoncten). — ('hronorné,trie, Chronoseopie, f. Tjjilmélinrj f. —Chroi,on éta•iqiie , Q`throrsoseopiq;ue , adj. 1Vat
den tijdmeter of de t jd met-inu betreft, c hr o ?l ometr?sch.
Chronoseope enz., Z. CI1ItO'NO3IÈTEE.

f'hronostielre, in. [Litt.] Jaarvers n., waarin
de eerste lette s der versregels, als ta/letters beschouwd, het c j far van een ,jaartal aangeven.
Chryolite, f. [Minér.] IJssteen, kryolith m.,
Bene uit vloeispaathzuur, kleiaarde en soda be-

staande delfstof.
Clhrys alide, f. [H. n.] Pop, larve f., eerste

gedaantewisseling, die de rups ondergaat, vóór zij
een vlinder wordt.
Chrysalidé, e, adj. (en part. passé van chrysalider). Insecte chr -, insect ia den staat van pop.
Chrysslhier, V. n. of liever se ehrysalieter, v. pr. [H. n.] Tot hen toestand van pop
overgaan, eerie pop worden.
Chrysalithe , f. [Minér.] Ch r y s a l i t h m.,

een hard , schitterend goud- en ijzerlflleuriq gesteente, naar den arnmonshoren gelgkende.
Chrysalnrnonite , f. [H. n.] Goudgele ammonshoren m.
Chrysanthe, wij. [Bot.] Met goudgele bloemen.

Chrysannthèine, m. [Bot.] Goudsbloem, flanzebloem f., in 't algemeen eerre plant met roucirgele
bloemen. — ('hrysanthéneées, ('hrysanthén oïdes, f. pl., Goudsbloemachticje planten f. pl.
B'hrysa utin, ns. [Coin.], z. V. a. tourre de
sole, z. onder BOURRE.
Chry sidien, ne, Chrysid.iforme, Chrysidite, adj. [H. n.] .LVaar de goudwesp f,elijkende, goudwespachti i. — Chrysidiens, Chrysidites, m. pl. Goudwespachtige insecten n. pl.
C h rysis, f. [EI. n ] Goudwesp, goudgele wesp f.
Chrysite, f. [Minér.] Goudsteen, toetssteen,
eh r y s i e t m.; goudglit, lithargy'riuum n. — [H. n.]
Goudeliesle n.
Chrysobalane, z. ICAQUIEII.

Chrysohate, f. [Chun.] Kunstmatige tak -

schieting f. van 't goud.

(''hrysohéril, m. [Minér.] Goudberilsteen m.
Chrysobulle, f. [Hist.] Pauselijke bul f. met

gouden zegel.

Chrysoeal , Chrysoeale, Chrysocal-

qne, m. [Tech.] Menrgsel van 90 deelen koper en
10 deelen zink, ehrysokal n.

Chrysoearpe, adj. [Bot.] Met goudgele vï'uch-

ten.

Chrysoehlore, adj. [H. n.] Goudgroen. --C-IRVSOCHLOBE. I1I. Goudkleurige mol M.
Chrysoeolle, f. [Miner.] (eig. goudlijm, goud-

soldeersel) 1Vaann sloor de Ouden aan de borax
gegeven; — nu : kopergroen, berggroen n.

Chrysoconie, m. [Bot.] Goudhaar n., soort
van Ivsinortelie of papierbloem f.
Chry, sogastre, adj. [U n.] Met goudgelen

buik, niet oranje-geel onderlil f.

(Yhrysogéiie, adj. [H. n.] _let gele w angen.

Chrysoeon, m. Financier m. (door Rousseau

gebruikt

C,hrysographe, adj. et subst. [H. any.] Goud
goudschilder, chrysograaph in., die-schrijve,
louden letters schrijft of schildert. — Chrysographie, f. Goudschrijfkunst f., kunst om met
goud te schrijven of letters te vergulden. — Chrysogrraphiquue, adj. Wat tot die kunst betrek
heeft, ckrysographisch.
-king
Chrysolaaupe, f. Edelgesteente n., dat bij
ht blinkt.

Chrysoline, f. Een door de Franschen uit

-gevondbmsti el.
`hrysolithe, f. [ [bl inér.] Goudsteen, chr yso 1 i th m. Chr- factice, kunstgoudsteen m.
á'bvysolooie, f. [Econ. pol.] l etenschap f.
der rijkdommen.
('hrysologue, adj. Zeer welsprekend, hoogst
welbespraakt, ch r y s o l ó g i s ch (soms van zekere
gewijde redenaars gebézigd).
('liryso cmanie, f. Goudwoede f., goudhonger,

ronddorst m., ooudzucht, geldgierigheid f.
Chrysornèle, f. [U. n.] Gouden for f., goud
-kevr,
bladkever ni., goudhaantje n.
('hrysoriélides , Chrysonnélines , f. pl.
[-EI. n.] Goudkevers, bladkevers m. pl., eene tal
rijke familie van torren.
('hrysopale, f. [Minér.] Goudopaal m.
t'hryso sée , f. Goudmaleerij , goudmakers ,

k'unst f.

Chrysophille, f. [Bot.] , z. v. a. CAO IlTIErt.

Chrysoprnse, f. Ligt groene agaat, chr y"
s o p ra s m. C -tr- cl' Orient, oosterscha chrysopras,
groengele topaas ni.
Chrysops, adj. [R. n.] Met goudgroene of

goudgele oorden.

Chrysoptére, adj. [H, n.] Goudeleugelig. —
Chrysopteres , m. pl. Goudvleugelige insec-

ten n. pl.
Chrysostome, adj. [H. n.] Goudmondig, met
goudgelen mond en snavel; — toenaam van Sint,Iohennes, een' der kerkvaders, hein wegens zyne welsprekendheid gegeven : guldenmond, welbespraakte.
Chrysostose, in. [H. n.] Maanvisch, koningsvisch m., een schoonti, zilverglanzige zeevisch, aan
de kaap de Goede-Hoop en in de IJszee (ook paisson-Tune geheeten).
('hrysostrorne, m. [H. n.] Dikbek m., soort

van stompe visschen-.

Chryseilée, f. [Chim.] Oude naam van't ko^
ningswater (eau régale).
Chrysure, adj. [R. n.] Met gelen staart.

—

Chu, e, z. CHHOiR.
ChuLeheter, C. B. Piepen, tjilpen (van demusch),
Ook z. v. a. CHUCHOTER.
S Ch!iehillenlent, m. (bi La Fontaine) z. v. a.

CHUCHOTEEIE.

('huehoteinent, m. filet fluisteren, z. v. a.

CHUCHOTERIE.

Chuc poter, Chuuehetér, v. n. In het oor luisteren, fluisteren, feziken. Ook als v. a. gebruikt:
,

II lui chuchota quelques mots à 1'oreille, lijf/luis-

terde herra een/ge woorden in het oor.
Chtiehoterie, f. (farm.) Inluistering, [mistering f., r;e fezik, gefluister n.

Chuehoteur, m., -ease, f. Fluisteraar rn.,
-ster f., feziker m., fezikster f.
-I- ChuIint ant, e , adj. [Gram.] Slepend-sissend, zoo als men de fransclie j en eh in fuif, chef

uitspreekt.

Chuinter, V. n. Schreeuwen, krassen (vane/en
nachtuil). — [Gram.] De franse/is j en eh niet een'
slepender sisklank uitspreken.
Changer of Chonear, m. [H. n.] Een der
schoonste vogels van Goot-Tartarje, eenroofvogel
tusschen den riper en roerdomp.
C'hiignelas, m. [Cam.] Indische stof f. van
zijde en katoen.
Chur;e of Churgne, m. [H. n.] Bengoalsche trapgans f. of knorhaan In.
Cheir le, m. [Bot.] , z. ORNITHOGALE.
t'husite, f. [Minér.] Ch u s ie t m., eene gro nachtig gele smeltbare doorschijnende delfstof.
('hilt, inter. Stil! sus! st!

Chute, f. Pal m., het vallen, invallen, omvallen,
uitvallen, instorten, omstorten: I1 est mortde sa eb-,
hij is aan zijnen val (de gevolgen van zijnen val) gestorven. I1 fut écrasé par la eh- dune muraille, d' une
maison, hij werd door 't omvallen van een' muur,
door 't instorten of invallen van een huis verplet.
I1 mourra b la eh- des feuilles, hij zal sterven teren 't afvallen der bladeren, in 't najaar. La ehdes cheveux, des dents, het uitvallen der haren,
der tanden. — La eh- des eaux, liet vallen, zakken,
van 't water (bij de ebbe) Cette rivière forme plusieurs ch-s d'eau, die rivier vormt verscheidene wetervallen. La eh- du Rhin pr/is de Schaff house,
de R jnval bij Schaffhausen. La eh- du rideau, liet
vallen, nee/er/eten der gordijn, tooneelgordyn. —

La eh- d'un corps, de val eens ligchaams, de doorloo/)en ruimte vun een vallend ligchaam. -- (fig.)
Teal, ondergang m., onheil, ongeluk n. ; overtreding, zonde, schuld f.; slechte afloop m.; einden.
Tout faisait pit uir la cll- de vette maison. le
eet empire, alles deed den val, den ondergang van dat
huis, van- dat rijk voorzien. Ce ministee entraIna
plusieurs perronnes dans sa chute, die iii in
sleepte vele personen in zijnen val (zijne onge^tad(')
int (ie. La ci- clu premier hoa']r e, de val (zuid''0(11) van den eersten mensch. Etre une occasion de
eh- et de scandale, aanleiding tot zonde en erger
geven. IJne eh- toujours attire une aut.re ch-,-nis
de Bene misstap wordt altijd door een' anderen reiralr;d. i ersonne n'aurait pre(lit la eh- áe eette
Ire miiiie. nierhand zou den val, de slechte ontvangst
van dit treurspel voorzegd hebben. La eh- In jour,
het valle n,. het einde van den dag. — [Litt.] La
eh- cie vette é)igramme est ingenieuse, het slot
van dit purrtdiclat is geestig. La eh- cle ser périodes
est t((ujot ' halrmoniease , de af; onding, de er r}1rol, z ier volzinnen is altijd gelukkig. [ Vlu^.] Is
('ii- sur ur)e note, de toonval op eerie noot, de wel
bij-luidenovrt/a,qsmfdepli,c/n
rlen overgang van eerie hoorere noot op eerai' lagere.
tolt,
— [!'c1 .] Aflzangend loofwerk n. Ch- dun
helling 1'., verval U. van een dak. — [Astr0>1.] Teeken o f sterrebeeld n., waarin eerie planeet ge'rékend
wordt den minsten invloed uit te oefenen. — [H ir.]
Ch- d'eau, verval n., hoogteverschil tusscl,ern den
vergaárbak eerier fontein en (Ie plaats waar 't water opspringt. — [Mar.. Pëelle] La eh- dune voile,
d'un filet, de lengte of hoogte I. van een zeil, de
hoogte of diepte f. can een net. La voile n'a pas assez
ale chute, het zeil is te ondiep. -- [Méd.] Ch- d'hunieuis, uitstorting vcr-n vochten in de hersenen. Chie Ia PPaupière super'ieur'e, de la 111aí1'iee, viii rectum etc., doorzakking van liet bovenste ooglid, van
de baarmoeder van, den regten darm e11e. [Ctias.]
Plaats f., waar de eendel? ('ii strippen gewoonlijk bij
't vallen van den at'ond nedersti°?Ikea.
.4_('h iter, v. n. [Tiuiit.] Nahert, uiige olefl
worden (van een tooneelst(ik). — Dok als v. a. qe
bruikt : Ch- un acteur, une pièce áe théàtre, een'
tooneelspeler; een tooneelstuk, uitfluiten.
Cliya.:ate, Chyaziciice, (gevormd uit C.
Hy. Az., voos letters van de woorden Carbone, h -drogène en azote), Z. v. a. HYDIROCYAN'ATE, HYDRO
CYANIQUE.

S C'hyiaire, adj., beter CHYLrEUX..
('kyle. in. [Anat.] Chijl f., maagsap, melksap n.,
het vocht, slat, uit (le spijzen bereid, gedurende de
spijsvertering door (1(' (reel fwaten tier' d rrrli'n 1,voi°c1 t
o gedoe pt. — [Bot.] Ch- Iles Plances, zuiverste of
raste plantensappen n. pl.
Chylennx, eucse, adj. Chijlachtig, melksapachtig, wat tot de chijl betrekkirrq heeft.

eitylifère of ('ttylidogxie, adj. [Anat.]
Chijlvoeren-d : Vaisseaux (li-, chylvoerende vaten,
chijlvaten. melksapvate7a (vetnes lacte('s).
Chylitieation of `'l'ylose of ('lh^y'lopoiese, f. [Ph)'siol.] Chjlbereiding, clz ijlvorminf,
chjjlword i7(g 1'.. bereiding van het melksap uit (e
gebruikte voed ing<<rniddelen.
t Chylilier, V. a. In chijl veranderen of om-

zetten, tot imelksap doen overgaan — SE CHÍ LIFIER,

V. pr. Tot chijl worden, tot chijl overvaan.
Cicylologie, f. [Didact.] L erhandeling over
rte cli/il, clrillleer S. -- Chyloiog;igrie, adj. .13/c
1(111 antiel tng, die leer betr°('// ((lie.
,

-

('hylose, ('taylopoiese, f., z. CHYLIFICATiO' .
Chyme, m. [Anal.] Ciiirn, spijspap f., de br' , ,

die in de maag uit de gebruikte spijzen bereid
wordt.
C1ymenx, ease, adj. Chijmachtig, spijspapachtig.
Chyntifcre, adj. Chijmbevattend : Vaisseaux
ch-s, chtjrnvaten.
(Tiymífieation, f. [Phtisiol.] Chijmvorming,
spijspapber'eidieisi t. omzetting der' voecii.ngsrrliddelen in chijm of' sp- Vispap.
1 ('ICymomomiflee, v. a. In ch jm veranderen of om
spitsbrij doen overgaan. -- SE CHYMII--zetn,o
FIER V. pr. Tot ch2Jrn worden; tot sp^jsbrij aver,

floss'

Chymose, f. [P]IS'siol.] Zuivering f, der spijspap ads tweede spijsvertéring. — [Méd.] Ontsteing 1. der oogleden ('in dezen zin beten CIIE.MOSE),

k
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Chytre, m. Soort van ouderwetsehe ketel m.
('ihytropode, m. [Ant.] Groote vleeschketel m. op pooten. — Fornuis n. op drie pooten.
Cl, adv. (verkorting van ici, maar nooit, zoo
als dit, alleen staande) hier : Ci-git (in grafschriften), hier ligt (begraven); Ci-gisent, hier lig
Entre ci et 1à 11 y a encore loin, tusschen,-gen.—
hier en ginds is de afstand nog groot; Entre ci et
demain it peut arriver encore Lien des choses,
tusschen heden en morgen kan noel veel gebeuren.
(Deze laatste zegswijzen zijn verouder (l .) — Men
voegt het dikwijls achter liet zet/st. naam(v., dat
door ce, eet, cette, ces wordt voorafgegaan, of
achter de aannwijzende voornaarnw. celui, Celle,
ceux, celles, oom nabij zijnde voorwerpen aan te
dr/tien, en liet staat clan tegenover l {i : Ce pays
-ei, eet homme-ei, cette femme -ei, ces enFants-ei,
dit land, deze nian, deze vrouw, deze kinderen;
Celui-ei, Celle-ei, eeux-ci, celles-ei, z. onder
CELUI. — Bij bijvoegelijke naames. gevoegd, gaat
het deze voorn f : Cf-joint , ei-inclus : Vous
trouverez ei-joint, ei-iraclus copie de ma lettr e
gij zult hierbij of hiernevens, hier ingesloten het
afschrift van mijnen brief vinden. Le billet eijoint, La lettre ei-inclose, het bijgaande briefje,
de ingesloten brief. Les témoins ei-prrésennts, de
hier tegenwoordige getuigen. — Ook staat het
vóor enkele voorzetsels en vormt daarmede b jwoorden : Ci-après, Ci-contre, Ci-dessous, Ci-dessus
en Ci-devant, (z. deze in hunne alphabetische volg
staat het sornsdikry jls vórór-orde).—Inékig
het cijfer, dat de som van eiken post aandreidt : 4
rètres de drab 1 <20 f,'ancs, ci ..... 80 fr., vier
ellen laken tegen 20 francs, maakt ..... 80 fr. —
Qu' est-ee ei? nu' eet-ee done que ceci. Wat is
(lit? [Vat is diii toch? — C R -ot, PAR-LA, loc.
ar/v. ;Hier en daar, op verschillende plaatsen : Oms
trouve dans ce dictionnaire quetgties fautes parei i' r th , enen vindt in dit iwoordenboekhier en daar
een/ge fouten. — Bij herhaling, nu en dan : I1 ma
entretenu de vette affaire par-ei par-là, hij heeft
mij bij herhaling over die zaak gesproken.
t'iacale, rim., z. v. a. CHACAL.
Ci-après, loc. ride. Ilierna: Comme on le
eerra ci-après, gelijk enen hierna zien zal.
Cibage, M. [Bot.] Soort van indische pijn-

boom m.

('ibaire, adj. Tot voedsel geschikt, tot spijs
dienende. [H. n.] Appareil c-, werktuigen der voedselopneming bij de insecten.
t`ihation, f. [Pharm.] Livigmaking I. van eene
of andere stof.
C ibau€iière, f. [Pèche.] , z.

FOLIE.

Cibe of ('idle, I. Blank of wit n., om op te
schieten, schietschijf F.
('ihoa, n1. [Bot.] Soortvan afrikaanschepalmboom m.
('moire, m. [Cath.] Ilostiekastje n., vaas, hos
i b o r i e n.
-tievasf.,c
Girolas, n. [H. n.] Wildeamerikaanscheos m.
n.
—
(Prov.
et
pop.)
Bieslook
[Bot.]
('iihouule, f.
Marchand d'oignons se connait en c-s, wie in een'
kousenwinkel woont, weet van wanten.
Cibottlette, I. (eerlel-w. van eiboule) [Bot.]
Jong bieslook n.
Cicadaire, adl. [H. n.] Naar den krekel gelijkende. — Cicacl.aires, f. 'pl. [Fl. n.J Insecten
H. pl. van 't krekel- of sprinkhuangesl^rcht. — Cica eiles, f. pl. Krekclaehtige m'nseetess n. pl.
Q icatriee, 1'. Likteeken, wonciteeken, brandteeken n., schram f. — (fig.) L'affront est passé,
mais la e- reste, de beleediging is voorbij, maar haar
indruk, hare herinnering blijft. — [Bot.] Teeken
H. dat elk ppeleed plantendeel na het afvallen ach
orgaan, dat het droeg.
-terlaoph
Cieatrienle, F. (verklw. van eicatrice) Lik
[H. n.] z. v. a. BLASTODERME. ---tekni.
[ilot.] z. v. a. RILE, OMBILIC.

Cieatrisant, e, Cicatrisatif, ive, adj.
[Chir.] Wondheetend, velrnakend, geschift oen 't
genézen of toegroeijen der wonden te bevorderen,
likteekenvorrnend (van geneesmiddelen gebézigd).
Remèdes c-s, wondheelende geneesmiddelen.
Cie atrissttion, I. [Chir.] Likteekenvorming,
sluiting, heeling F. eener wond.
Cicatrisé, e, adj. (en part. passé van cicatrl
ser) Gelikteekend, met likteekens : Elle me mantra son corps tout c-, zij liet mij haar niet liktee-
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kens bedekt ligchaaan zien. — S' (fag.) Un habit c-,
een hier en daar gescheurd kleed.
(ieati iser, V. (t. [Cllft. De vormdij i van een
l'ikteeken, bewerken, doen trer;roeijen, genézev, hee
C- nae plaie, een rvorad geiu zen. — Lileteeke--len:
ven. lil tcekens veroorzaken: La refite véj ole lui
]

,

a eieatrisé le visare, de ki ?(ierpoi-l:en iieb en, zin
gelaat f;eli t t,'lï' l i, (esC,1Wn den. - SE LILA RISEE,

V. P. zie /t tot -f'i'n likteeln eorinen, beginnen dijt
1e laan , tuer;roeien, genezen : La pixie va tientut
se c-, de war2c1 ZEI weldi tt di qtgactn.

Cieeus, in. [ H. n.] Kleine sprinkhaan m. —
.S'oo:rt zaan whsle gans f.
' l ee1Ictè le, f., z. Cici. DELE.

liver, Hi. (latin) [ Bot.] Sisse m. (Lois eitiehe)

— Cieerique, arlj. [Ciu?3n ]: !aside c - , s, . er;

zzt,u r n. — t'ieérote, f. (veeklw. van cicer) [Bot.]

Si.c r, r in., sis,e€ erwt I.

( ie ro, nl. [Imire.] Cicero, mediaan ii., druk-

letteesooi t, €fits 't astir den houdt tusschen dessen -

diaan en aur;u.:l n.

Cieéi ote, f., z on(ie?r CICER.

Cieérone, nii. (ital.) (pr'. tchi-tcllé-ro-n €i) Werjw f/zer, aan w jzev, begeleider, vreemdeliir(ie1:r gPids,
,

C t e e r o'n e iii., iernond, (lie den vreemdelin{.€gin de

merkwaardigheden eener plaats aanwijst en verklaart.
Cieéronianisnie, m. [Litt.] Ciceroniaansche

c/Ji, l in ; navolrrinlj f. van Cicero's stijl; — geraapte

stijfheid en f. der volzi^2„neP„ c leer onian is-

at us ri. — [Phil.] Cicero's wijsbeceerte f.

'ie roltien, jee, adj. Ciceroniaansch. op de
wijze van Cicero, Cicero navolgend, sierlijk, wel -

sprekend: Style c-, Phrase c -ne. — 9leérouien, m.Sian/itch navolger vast. Cicero's stijl; over-

dreven bewonderaar van Cicero, Ciceroniaan m.
i'ieérouiser, V. n. [Litt.] Den st ájl en de
vormzen van Cic€v o naboolsen,, c i c e r o n i s é r e n.
('ieeroniierle, f. (woc i°d van Diderot), z. v. a.
,

,

,

C ICE W) IAN.IS.#1 E.

ietae, Ill., z. V. a. pols dictie, Z . CIIIGHE of dIei -

ROLE.

Cietily, Cycli1e, ('iele, in. [[i. n.] Soort van

lif'viseh,

fit.

Ciehoréée, f., z. CHICOREE.
Cletaiddè ke of (`iecnidole, f. [H... n.] Zandd-

looper. zandkever, glintl Beer in.
4. C'!eisbé naare, f. liet regt om een c ie le
beno te nemer? (z. SIGlsttEE),

t ieitd;ée, n2L, ,. S!GISLEE.
hel a men, M . (1)r. - please)

broocd. H. (pain cie pourceau).

[Bot.] i arkens -

('iel aiiior , ril. [Bias.], z. v. a. ORLE.
t' iele, in , z. CICULE.

01'iieogiiat of Ciconeaii, m. [H. n.] Jonge

ooijev star in.

C ieonnien . axe, adj. [I-.. n.] Naar den oo evaar
gelijkende. -- Cieoiiiens, in. pl. [H. n.] Vogels en.
pl. van 't ooijevaarsr!eslaeht.
Ci-contre, adv. t iier r, vens, hiertegenover, opt
de tegenoversteutncle bladzijde of kolom: Voyez ei contre, zie hie; negens: La page ci-contle, de nevensstaande bladzijde. Ook op réke-ninrgen: Ces objets font 100 francs, ei-contie... 100 francs, die
voorwespen gelden 100 francs, de rhalve hier uit
-getroklun.
1QO francs.
-I-- Cieurz ti oii, f. Het gedwvee-maken ster dieren.
(iceitaire, f. [Bot.] ,S'ch^^erling nl., dolle kervel, wilde kervel f. (ciguë). C- aquatique of Ciguë
vireuse, dolle waterkeivcl.
("ieuté, e, adj [Pilaren.] Scheerling bevattend,
-

met scheerling verrinengd.

('ieutice, cri., (`ie itine, f. [Chien.] Ci cu t ine f., eega bijzonder alkaloide in den scheerling.
C'MMM, in. (pr. ride) (van 't crab. Saïd) planzoerder, inoorsch, heer. Le Cid, bijnaam van den
beroemden, sptaansclten krijrtsheld der 11de eeuw,
Don Rodrigo Diaz de ilivar. Le Cid. de Corneille,
de Ci€d van Corneille, een beroemd treurspel van
Corneille.

iC id«-iriforme, adj. [Bot.] ltiutsvormir.
('idtatris, E^idRi•e, f. Perzische koningsmuts;
-- joodsche hoogejsriestermnts f.

('t-d.essouus, Inc. adv. Hieronder, hierbeneden:
Ci- dessous git, hieronder liet (begraven) —
Lager, aan den voet der bladzijde: Comme on
vergt ci- dessous, gelijk men lager zien zal. La
note ci- dessous, de noot hieronder.

CIEIL.

('i -ddessues, loc. adv. Hierboven, honger (meestaf
als verwijzing naar liet pas gezegde of geschrévene).
Ainsi que je l'ai dit ci -dessus, gelijk ik hierboven

gezegd heb.

C1-ddeveuit, loc. adv. Niervoor, vroeger, hooger (^tls verwijzing naar het vroeger gezegde of ge-

sc'i2 évene.) Nous avons vu ci-levant, wij hebben-

vroerier° gezien. — Voordezen, eertijds, weleer:
CI-devant (jaslis) on en usait tout autrement, voor
ging men geheel anders te werk: Ook als adj,-iren
ii's c/len zin, gebruikelijk: Le ci-devant gouverneur,
€re voorinali:rge gouverneur; Les ci-devant hel lebar
liars, de voorsnol irje hellebardiers. — Ook als subsi.
(iron.) Les c-devant, de voormalige magtltebbers,
naam, diets men in de eerste fransche revolutie aan
den gevallen aslel gaf.
f d'Zdr•::aittei•, v. a. Veel en dikwijls appeldrank
Jr inrken.
('idi-e, in. d1)peldrank, oppelwjjn, appel- of
p,erenrriost, oo ftwv2jn, 'cider ni. C- donx, piquant,
par, zoete, pi i,kkelende, gegiste appeldrank. Petit
c-, snc t seater aanglelenqde appelwijn. C- suit, ame
r11-aansche, sterk ger=isle cider. C- de poire, peren
-drank
(poire).
('ie, I. [Bot.] Chinésche gong f.
(let, m. (pl. C'ieax) Hemel m., uitspansel n.,
de onrnétel/jhe ruimte, waarin de wereldbollen zich
bewégen Les étoiles du c -, de steen des hemels .
Dieu a fait Ie c- et la terre, God heeft den hemel
en de aarde gemaakt. I.'inemensité in majesté pies
cieux, de onmételilhireid, de majesteit der héivelen.
Le c- étoilé, de sterrenhemel. Le c- plarnéfaire,
lunaia e, de planeten/eenel, de -naaanheinel, de baan,
waarop of de ruimte waarin die lige amen zich
bewegen. (fig.) La voute du ciel, het "l ernelgewel f,
uitspansel ii. — Lte2nel, verblijfplaats der gelukzaligen: La pratique de l'ievangilc est Ie cheinin du eiel,
de beoefening van 't Eva n gelie is de steg naar derv,
hemel. Gagner te c-, den hemel beërven, in den
heinel komen. Notre Père qui est aux ciens, onze
Vader, die in de hémelenzijt: Etienne vit les cieux
ouverts, Step/cactus zag de héivelen geopend. Le
viel empyré, z. EMPYREE. -- Hemel in., lucht f.,
damp/sting m., de wolken f. p1.: Un c- secede, ohEcu , pui, doux, eerie heldere, donkere, zuivere,
zachte lucht. Le feu du c-, het vuur des dairthkrings,
de bliksem. Le eiel s'éclaireit, de lucht klaart op.
Un vent fitis balara Ie c-, cease frissche koelte verdreef de tolken. — (fig.) hemel, God, Gods wil m.
Grace an eiel ! Dank zij den heel! C'est nu
arrel, un coup du c-, dat is een raadsbesluit, cease
beschikking des Hemels, dat is de vinger Gods. Le
-

,

,

C- mest tèinoin, God is mijn getuige. Cel ! o Ciel t

juste Ciel i justes Cieux! (loc. interj.), liternel !
o hemel ! goede hemel ! regtvaardige God 1 — (fir.
it fats.) Etre ravi (élevé) at trroisietne c-, in den
derden hemel opgestegen zijn: buiten zich zelven
van blijdschap zijn. Voir les cieux ouverts, de
héivelen geopend zien: zich hoogst gelukkig gevoelen. Eleven- qn. jusqu'au c-, jusqu'au troisième
C-, iemand hen2elhoog, tot in den derden hernel verheffen of prijzen. Cette succession nous est totemic
(venue) du c-, die erfenis is als uit den hemel konten
vallen: is geheel onverwacht gekomen. A ccttelnouvelle it est tombé in c- (of des vues), bij dat beriot viel hij als uit den hemel, uit de wolken: stoi1d
hij verbaasd te kijken. Ces chases sont éloigndes

comme le c- at la terre, die dingen verschillen
hemelsbreed. P.emuer c- et eerre, hemel en aarde

bewégen: alle denkbare middelen in 't werk stellen.
Vouloir étayer le c-, den hemel willen schoren:
nuttelooze voorzorgen nemen. — (Prot.) Si Ie etomluit, it y aurait uien des alouettes prises, z.
ALOUETTE. Les manages sont faits an eiel, de
huwelijken worden in dery hemel gesloten: zijn 't
werk der Voorzienighei€l. — CIEL, ni. (Pl. ciELs)
l=le-rnel in., luchtstreek, hengelstreek, lucht, inc/itsgesteldheid, temperatuur f., klimaat, land n.: Le
changement de c- a été favoi alhle it sa santé, de
verandering van lucht, van tuchtstreek is voor zijne
gezondheid voorcieelig geweest. On a beau changer
de c-, on ne change point d'esprit, al verandert
men van luchtstreek, van land, reen verandert niet
van gemoed. Les beaux ciels de 1'Italie, deschoone
luchtstreken of klimaten van Italië. La Suède
est sous un pies ciels les plus r igoureux de 1Europe, Zweden leeft een der guurste klimaten
van Europa. (Niet alle fr ansehe taalkundigen gevnt
-
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tlaupières, hij doet niets dan met de oogen blikkeren, dan knijroo en. — Ook zonder voorwerp: On
ne pc/ut regarder Ie soled sans c-, azen kan (le zon
niet aanzien, zonder te 2rlikoo aen-- (/ion.) Personne
Il'ose c- clevalit lui, nierrto'nrl. (l.urj't in zijne teger,-

Élan eiel in deze beteekenis liet regelrnat in meer
Poitevin's Dietionna'ir°e de la lanque-voud:in
•rave(tise, édit. iS.-^, leest reen: »eiel employé an
hropr^e ou dans in sens de tempëralure, clinnat, fail

vieux an plu iel. '} — [Pei1.] 1lunel, lucI t, (Ie
voorstellinrr van luchten nrolken, in eene sclhilder' j,
ook in decoratiërr: Ce peintre fail très-bien lesciels,

tie schil((ler' maakt zeer roede luchten. II y a trop
de c- (lans ces tapisweries, er is te veel hernel in
dat tap jtzr} °3€ — [ chi Cici (!e ?it, ledek(t;fts-

r eerel, b('dherncl in., (er?icr)(clte ren (ert ledelcant ot
bed. Yorks ces eiels soot de la in nnie (16I Ieflsfofl. crl
olie hemels hebben e(ner'lei rrtaat. i'ortec° ie e-, alen,
hemel of 't 'cer'tremelte boven, Irr^t '1000rvarar(l'ine dra een (Juf dc Kolholiike;i).- Ci 1,'ecuircièi'e. Irc,ru'l in.,
cleh!aciq f., rertoe!<'E!a., ol(h ri,ipee7er dteen'jr+iece.
1 es ('jufs (les :«Eedes, de -)lde1 inren of deklageni

.

ter' 'iii ij zrrancn.

iev e, ^II. ifras;€aars f.. in. (lie, n'elke reen bij

Rattle! jken oti liet r,!flu r, bij c^ilcaarten en midere
iodcilu rstz Ti i I i I br( ruP C- ls,é11lt, vijkwo's,

peit)ude h(fars, C- lr(scal, l, S(irlr(ra('S. — (farm,.)
Il est droit, comme nu c-, hi re is zoo rer;t als eerie
kaars. — [Bot.] C- (of 1 laniljeau) (1lá Pémou, toorts
Bene soort vara, cactus. C- épineux, tri--dl'i.stem,
ungulaime, ctcke(f e, drieka le tooctsa'ixtci. -[H-ydi'auI.] C-s (9'e01), mater!€;tiirse,a.
('ierg er•, v. a. [Tech.] , z. V. a. aot niER.

Cier• ier, m Mask(rar'srnaker, cast€aai seer
•kool;er m. (ci}'ier).
Q'i gaIe, f. birekel nni. Le cl„ant de ia c-. het
t ezanri of neqjirp des kr'eicels. C- e pun eose, ,eclrurrn
^liertje, sc.'r'riinibeestje n. -- [Man.] A nPeiiiiiq M.
% (['ig galei , V. n. ,Sjirpen, als (le krekel zineten.
Cigitie, in. Cigaar f.; — Culmsclre rooktabak m.
€'ign1.etti°, f. (cer'Irlw. rare eigave) Cigoorl. e i3.,

woorclirllreid eece vin verroeren. — [Four.] legren
valk blinden, door here, de oopled_en zear;2 te naa)jen.
— CILLER, V. V. [Man.] Ce ct cv-aal ril, (lcitpaar(t
k7' jrt rrr jze of (hitte horen in cie nogle(1en.
iet se, f. (lrr. 1 m(iluillé) Orr(ripltouclelijke tritl'irr'r van het borenste oorlid.
t'imaise, Cyniaise, f. (Arch.] H:%l snr',jwerk n.,
keel!pst f. aan eene kr'oorr of dell- st.

Cim5alaire, Ciiubale, ('imbai.ée, f., z.

r.V 3111 —.

Cia..ubre, in. [t-i. n.] Viseb mts., van 't schel
-visch,elat.
— [Bot.] Ceder'-)ri ntoo ?ra ril.
('mille, f. Top, k'ru'in ni., Spits f. : La c- dune
montagne, d'un ai'tn'e, dun cloclier, de top van
een' berg, de kruin van een' hoorn, de spits van
ecj}r' 1€.l_oliketoren. — (pen/t.) La doublee c-, le munt
it double c-, de Parnas.cu.c Les nymphes de In
(ioutrle c-, de muzen, zrtr.ggo(li:r?rrerz.
Cl Eli i argiwge, in. IH1st.] Kerkschatmeester in.
(iii 't griekscire I€eizena lik).

("imsaeiït, in. [Tech.] lias rn., cement, cirnent ii.
C lrydraulique, tras, watermortel n1. C- i'orneirn,
roune-insche teas in. C- de Pontland, Portiandselie
tras. bloullin ii c-, tresaïeolen in. -- ]Vaam van ver'schille ude reen sols, die tot verbinding can voor vierhear• (lier'te?z. — (flu.) La vertu est le c- de 1'a-

rjiiti(i, (le deur;d is hel eenvent, de hechte barhl (1e
vrierr(lschap. Celka eet fait á ehaux et a ciinent,
z. c a,vux.

('iaientee, e, adj. (en part. passé van ciinen-

ter) : L.'oinitié la mieux c-e, de naauwste, sterkst

af ei'aquete, de oo?jeceiar hlalrpert C- (lee Bresil,
braziliaarr.satee.dtr°an(IidiOpdr, jar"ihoe n. —(Loc_ vree.)

bevestigde v}r'ienilselicljr.
Q'immmenter, v. a. lllet cement of tras metselen.
verbinden of beste jJken, in cement legben. — (fir!.)
Bevestigen, duurzaam rr mciken, vastma/cen, bezérelen:
C- Ia paix, l'ammmitié, dean vrede, de v7'ierzdsclrao
bet estit;err, duurzaam inalcen. Le teueps cape 1-t -

Ci ® gee u, m. (ver'lrlrrw. van ci<, ogne) Jonqe

verkoelen en maakt den, haat bestendig. Les mantle
out cirnenté Ja foi par leun sang, (te martelaars

zelf f;eue luikt tubnlïsr°title ,je in p apier. -(Job Je

naam VUr> zel ene c^i(r(rarvorieeige bereidingien van
annfer en andere zelfst,rnd-i ;ghe(len.
d'i i qne, f. [H. n.] Oo jevaar m. La c- claquète

Conies de la c- of a in c-, praatjes voor dein vaak,
zottelzraat,ies n. p1.

oo'jevaar in. (ook cicogn^it en ciconeau fjeheeten).
t'igii , f. (Bot.] Se!uerli7ri ei., dolle kervel, dolle

Peterselie f., w-inte;'lmn(1 iii.. jt 1??Ifr'ui(1 n. Petite cof e- persillée, tu-inseiieerlinl;, kleine hondspeterselie.
C- aquatique, watersclieeriinq, watervenkel f. —
Boi re in ei guë, tien sclieerl in gbeker, gi f beker drinken,
Cii, in. (pr. 1 immouillé volgens de .lcailén,2re,
vol ens andere ilk) (n rlrcit rt fie, oor;iicl-Meaner tje li.
I.1 n'y a (lue l'liotm1€pie et le singe glui ment des Gils
Flux deux paupières, alleen rte rnenscli en (le aap
hebben horen aan de beide oorsleden. — [Bot.] Naaiii

der fijne bristles aan de meeleer van soinhnlfteplarrtendeelen. — t Uit, Jrron. deern nstr.. a. v. a. c I.lii.

Ciiit ire, adj. ) %;04:.] 111e! 7'orr(lhaar!;jes bezet.

--- [I1. n.J ltlet oor:li,r`haartIes bezet (vaan sowniJ.(''e

zooqd?Pren); meet stijve haren bezet (gran 't lijf van

sorrzrnic^e i ieeeten). — [Anat.] Tint tit het oor;, de

rnour et ciinente la tiaine, de tijd (toet de liefde

hebben 't geloof met hun bloed bezégelei.

('imentier, m. [Tech.] Tras- of cem entrnaker;

tracverkooper mij.

Ciniepay e, f. [tt. n.] Aap ma. van Sumatra.
Cimeterve, m. Turksclr.e tabel, pallas In., lang

riciterzwaard n.

Ciiiietière, in. Bagraafplaats f., kerkhof n.,

doodeoal€ker, gorisahker om. — (eg.) , Plaats, waar
de sterfte groot is, waar de lucht of 't kitimiaat
doodelijk is: Cette Alle eet Ie e- des Qtran ,ers.
('1inette, f. [-Hort.] Koolspruit f., Brusselsche
spruitjes n. Ijl., Brusselsclre kool f. (choux de
Bi'oxelles).

C.i s ex, m. [1-i. n.] TVetensclzappelijke naamra

voor punaise, roared- of weeglu is I.
,

('imeuux, - esse, adj. [Bot.] Kruinachtig, ale
setmerrn(!rarlend.

ooghaartfeo behoort: Ligament c-, c i l i a i r e valid

Cimieaire, 1. [Bot.] Weegluizen.kruid n.
(clmmmsse-pu nalees) .

ronne c-, haar Pr'ans In., i,eploiri^le kring va7Y- het
uaderelies naar het 7eoenboornsclies. 1Nerfs, Amtères,
'óTeines c-s, zeil .alten. slacrarl(:r;s, ads 's, die (((((ii'
diet retie boopcclies loo»en. Glandes c-s, eiogizlieren.

eulieu, lie, at)]. [H. ij.] /VeefJluisachtin. — 0micistes, nl. Pl. Insecten n. »l., van 't geslacht

)n., buitenste 7 (1101 roar loet rege ihoorrsclies; Coo-

('iiie.e, in. tourcirrocri€el'(IP eerre r .c? 'e stof vaan.

rrcite lranr°, in Cilici verr)(iar(I tr l,). Haren h1 cd i nu
Ib s e7n. turned, boetherrz(i n., liti trlor°(lel ;n.. lull, doelt,
bij wijze vare (weter?o(' v rrlr(^1i 't bloats lijf rge(ira(ge?r,
-- [bill.] 1[atras m, als v ,)orarialrire inuuriresclrct,

C iiiiieide, Cimieique, Cimieltï(le, Ciffnl-

der' weeg- of w(mnrll uizen.
Ciinie °, € i. l elintomsier czar! ri. - [Bias.] Fir•uur van een dier of ander voorwerp boven eer.'
us(^penrhelrn. — [Bouch .] rlcltter°lerrc',est uk, bilstuk D.
(ook vair 't hert gebezemd).
Cimiif nge, adj. /Vee(iluizev-ver(lrijvend.

ti.nq bij te/derde ('('sten.— [Seer_] `fekell€eltiirq in.
CiiieorI,e, adj. [lt. n.] Hei behani'de voel-

'iani1fic'1'ien 1 -ne, ii láiiliiéI - igEie adj. Conuneracclr, tot de Cinnner'i„'rs of Kiii(r?2( )`!t''1's beton rende. Ténèbres c -nes, sl!kdonkerheid, dikke, aan

('ilié, e, [Bot., M. n.] Met haren bezet. —
vcail les c-es, zeer fijn etan.de se letten.
Ciliée, f. ( E. n.] !'isch, in. van hef baarsgeslocht.

Cimnolé e, ad). [Mine/n.]: 'fei't'e e- (of Cimolithe), vollersaarde, volaarde, cllnoli,e('Ire aarde f

giet groote r.etande scluubben, in den rn e.r-icaunscluen
zeeboezem.
ICi!ipèdle, adj. [t1. n.] Met behaarde imoterr,

gadert (ook bone de couteliers gelaeelen).

.sprieten.

Allier, n1. á [ . i3 ] Snout nou seh .ei'uie3t ï!invieeh.,

(van in.5'eclen).

Cille,uennt, in. (irr.1 rnouiilé) K;zipooging, blik-

nn f., peblikker n. reet de oOgeir.
filler, v. a. (pr.1 inouillé) Jiití l€eer-, blikkeren,
; ti dragen, lmnipoogen,: 11 ne feit que e- les yeuux, les

'uister'nis. — (fig.) Verblincli.ng f.

-lrotden(

C in o 1 i e t rim. (naar 't Cgelaítisclu eit(rlrrl, Cirnolie,
nuArgentina). — 1dlatière c-e, slijpti 1 (r,fsl(j stil n.,
het ijzer-oxyde, dat zich rondom, liet slijprad verCi161olithle, f., z. CIMMOL ,.
t' i euuosse, C. [Conn.] Zoom of zelfkant ra. eenei°

soort van oostersche tal'.

('inabarin, e, adj. Cinnaber- of vermi.ljoen-

.leurig.
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Cinabre, m. [Minér.] Vermiljoen, bergrood,
cinnaber n., een uit kwik en zwavel ontstaand
rond mineraal.
Cinanchine, f. [Bot.] Kleine meekrap f. (ook
hei - be á 1'equinancie geheeten).
Cinarèes, f. pl. [Bot.] Artisjokachtige plan-

ten f. p1. — ("inaré, e of Cila`troïcle, adj.

Naar de artisjok gelijkende, artisjokachticl. ,
Cinarocép hales, f. pl,, Z. V. a. UTAAREES.Cict aroïle, w j., z. ciini.

Cineenelle, f. [ \Var.] , z. v. a. C.\.BLE ot? ; --

anker toww n. voor de pontons; ,laaglijn, tiekli n,
paardelijn f.
,

;

ClnVllol@4't, m., Z. QUI? QUINA. -C inchona-

cé, e, adj. [Bot..] Naar kina c;el ke7ode. — t'in-

chonacées , t'inelionees , f. p1. Kina plan-

ten f.pi.

CiIie%honine, f. [Cum.] Een der beide alkaloïden, in den kinabast vervat, c i nc h o n in e f. —
Cine.honique, a(lj_ Tot de cinch.onine behoorende: Seis e-s, uincltonine-zouten.
Cineinnale, f. [Bot.] Soort van varenl{.ruil n.
(ook notalane geheeten).
Cinele, m. [H. n.] IVatermeerle, duik?neerle f.
(merle d'eau bij Ba on).
(inetèse, f of C inclisme, ni. [Mdd.] Aan-

houdend 000gebl-ikker n.
Cinetipède, adj. [p1. n.] Met een' gekleurden
ring of band om de pooten.
tinure, n1. [Tech.] Centerborrf.; — z. CINTRE.
Cinndalisn ae, nl. Stokkenspel ni.
Cinètlolo ique, adj. (alleen voorkomende in):
Vers c-s, ontuchtige verzen.
S Cinnéi'action , (inération , f. Verbranding f. tot asch (incinération).

(m étier, Cinériser, V. a. Tot asch ver

-brancle.
Cinélnatique, f. [Diklac.t.] Leer f. der bewegingen in zich zelven, inz. van de njachines.
('inérair•e, adj. (alleen voorkomend in): Urne
C-, lijkbus, aschkruik, urne f., die de asch eens

overledenen bevat. — CInFJSAIRE of CE hRIETTE, f.

[Bot.] A.cchkraid n., a ehplanl f. (welker bladeren
van onderen met arch, bestr-ooi(l schijnen).
Clneration, f., z. UINEFAC ION.
CiWèIirox Ibc, wij. 14schvorenig, aschachtig.
Cinetlimiglue, f. Bewé^lingsleer f.
t 4 iabiage, m. [Mar.] Scheepsdafireis f., de
weg. dien een schip in een etmaal kan afleggen,
loon n. van zeevolk. — [Tech.] Eerste sineding f. van

den wolf (z. CINGLER).

Cingleau, ni. [Arch.] Meetsnoer; schietlood n.
Cili ier, v. n. [ Maar. ] Varen, zeilen (in deze

of gene ', i ting), slécenen, sturen, koers lectgen,
koers houden of zetten, loopgin, vaart maken: Nous
cingldmes a lest, it l'ouest, wij hielden oost-, westwoarts aan. — C1N'GLER, V. U. Met iets ligts en
buigzaams slaan: II lui a cingglé le eisage d'ulu
coup de fouet, hij heeft heet een zweepslag over
't flezicgt gereven. in dien zin ook van den hagel,
?epen, wind gebézird: Le vent, la pluie, la grèle

nous sin Aait le visage, de wind, renen, hagel sloeg,
sneed a72s in 't Gezipt. — [Tech.] C- le loup, den

wolf (de gloeijende klomp, (lie bij het fris.echen of
louteren van 't ruwvzer in den smeltoven ontstaat)
onder hamerslagen ineen drijven en van slakken en
schuim zuiveren. — [Arch.] C- une voute, une
pièce de huis, een gewelf met het meetsnoer a fineten of berékenen, een stuk hout niet de slaglijn afteekenen.
('ing,ilifèl•e, adj. [H. n.] Gordeldra send (van
somuige schelpen).

('ilti of ( init, n1. Groen sijsje n. (tarin)

Cinips, Cinipsr•es, Z. C N—.

CiflIal) Iin, e, act j. CI\ABAI,IN.
ti ren L!HoHe, m. Cinnamom, cinnamét, jong
of fijn, kaneel n.; — kaneelboom, m. —Naam eener
specerij f., die de oude Grieken door de Phceniciërs
u i t Arabië kr egen, kaneel.
CiauainoIi , m. [H. n.] Soort van boornloopertje n. (gri€npereau).
Cianansyle, n1. [Chun.] Naam van de in 't

kavcel osiderstelde grondstof f.

CiISI13-rig, in. [H. n.] Bloemzu-iger, surikerete=r in., een vojeltje met zeer dunnen snavel.
Cinq. adj. nuinér. (pr. Cinque, als er een klinker
of <<tonime h op volst, ook als het woord alleen of
cp 't einde staat; in andere gevallen pr. cin) Vijf:

CIRAGE,
Cinq enfants, Cinq bommes, Cit► q solclats, Ging
hëros, Len ai cinq. — Ook voor: vil fde: Page cinq,
(;uillaume cinq , vijfde bladzijde (bladzijde vijf)
IPillem de Vijfde (Willera vijf). Le denier cinq,

de vijfde penning , twintig ten honderd. — Als
tabel. m. (pr. Cinque). Un einq, eene vijf. Le cinq
de tréfle, klaveren-aas. Avoir tous les cinq, al de
vijven hebben. Ansener deux einq, twee ven wer-

pen of toe„ jen. Le erop du mais. Le einq (de) Janvier, de vijfde (ier maand, de vijfde ianuarij. Les

cinq, (Iev-jf-percents-effecten. — (Loc. prov. et pop).
Motie cinq et retirer six, vijf inzetten en zes uit-

halen (van iemand die met de vijf vingers uit den

schriel qr , jpl). Donner cinq et quatre, la moitié
rte dix-holt, twee oorvijgen., een xnet de vlakke 1hand

en een met den rug der hand geven., links en refits
klappen. uitrleelen.
Cinganin, iii. [Ant. mil.] Eene uit 5 bataillans bestaande slagorde f. — [Hort.] Naam eenei°

druivensoort.

ilsqu;trine, f. [Mar.] Soort van lijk of zoom-

touw n.

Cinquantaine, f. Vij fticjtal n.. vijftig of daar
rent: Une c- de personnes, een vijftigtal per--omt
sonen. Il a passé in c-, hi is boven de vijftig (jaar).
--- F ter In c- de van mandage, zijn vp ftic, arig huwel- ijk, zijne rmuden brrruilo/`t vieren.
Cinngnalbte, adj. numér. Vij flirt. — Ook voor
vijftigste: Page c- , vijftigste bladzede (bladzijde
vj) tic1). — Als subst. n1.: Le nombre c-, 't getal
vjij)tig.

Cinq aaaantenier, m. (weleer) Hoofdman nm,

over rij /t 1.

t'inquantième, adj. ord. Vijftigste. -- Ook
als subst. ni.: Le c-, het vij ft eiste deel.
Cinq'uième, adj. ord. Vijfde. — Als subst. m.:
Le c- clu naais, de vijfde tier maand. Le c- des
habitants, het vijfde deel der inwoners. 11 deineure au c-, hij woont op de vijfde verdieping.
J'ai on c- de ce lot, ik heb een vijfde van dat
lot (in eene loterij) . Un c-, een leerling der
vijfde Passe_ — Als subst f. La c-, de Zij fdeklasse

(van een rollegie of lat is oche school). Un écoliei de

ia c-, een leerling der vijfde klasse.
fde, in de v j fde
t'ingnièuielnent, adv. Ten vijfde,

plaats.

('inquille, f., z. QUINTILLE.
Cintes, m.

pl., z. CEINTES.

Cintrage, nn., z. CEINTRAGE.

Lintre, m. [Arch.] Boost ni., boogronding, boog

houtwerk n., waarop een-vormi^,ekngf.;
boeg of gewelf gemetseld wordt, mal m. en n. Arc
en plein c-, rondboog m. (die een halven cirkel
vormt). C- surbaissé, gedrupte boog. — [Artill.]
C- d'affut, breuk f. van de zijwang van een affuit;
C- de mine, bovenbreuk; C- de crosse, staartbreuk.
-- [Théát.] Zoldering f. boven liet tooneel, tot bergplaa ts van vele tooneel-machines dienende. Loges
(in c-, laatste rij loges, onmiddellijk onder de zoldering.
Cintré, e, adj. (en part. passe van cintrer)
Boogvormig : Porte c-e , boogpoort , booggewojze
deur f. — [Bias.] Met een ' cirkel of cirkelboog
,

ont jeven.

t'intrer, V. a. [Arch.] Boogsgewijs bouwen,
welven, met een' boog voorzien. — [Mar.] C- on
navire, een schip gorden, ombinden.
Ciocoque, f., z. CRIACOQUE.

Clop, en. [Anat.] Buig f., keellelletje n.; [Med.]
gezwollen huig; — vleeschgezwel aan den mond der

nioederscheede.

Cione, m. [H. n.] Soort van snuitkever m. —
[Bot.] C - scrophulai te, kleerspeenkruid n.
t'ionite, f. [Méc1.] Ontsteking f. van de huig.
Ciota of t`iwita, m. [Bot.] Peterseliedruif t.
(ipipe, f. Zetmeel n. van den maniokwortel.
Cipolin of (ilpollin, m., of als adj.: Marbre

c-, italiaansch marmer n. niet qroote groene of
blaauwachtig prijze aderen, c i p o l l z n m.
Cipe, in. [Arch. ant.] Halve zuil zonder kapiteel, waarop men verschillende opschriften plaatste.
— Verheven l jksteen ni. — Stok m., een straf
werktuig, waarin de voeten der misdadigers gesloten werden.
Ligre, Liklire of Chipre, in. [Bot.] Wier•ookp2,inboom in. (in Cans, da) .

Cirage, m. [Tech.] Liet overtrekken, bestrijken niet was; het schoensneren; -- wasbedekking f,
,

CIIICA TE-choens neer, smeersel; wrjjfiaas, boenwas n. (en-

i^austique). — [feint.] 1 7 askleur 1.. schilderij rnet

Bene naar was f1clijkende gele kleur (in tegenstel
grisaille).
-(ingmet

Cireaete, nl M. n.], .z. v. a. JEAN - L1 - ELANC.
Cireaassienne, F. [Corn.] Fijn geketterde wol

stof f., hal/laken n., c Iicassia f.
-len
Cireateur, nn. Soort van opziener m. in een

klooster.
Cireéacées of Cireées, f. ,pl. .dlruinplan^
ten 1. V.
C ireée, f. [Bot.] Alruin, nn., heksen- of tooeerkruid. St.-Stephanus-bruid n. — t"irce'es, f.
,hl., z. CLRCE ACELS.
( ireelle, I., z. v. a. CERCELLE.

Circéorde, w1j. [Bot.] Naair alruin gelijkende.
Cireie, f. [1-1. n.] Zoutcc,>°tuiing rya.
Circi^ial, e, a(lj. [Bots] Opgerold, i.neenger olcf. orn(;ekr , uld. (van blade,-en).
Cireitu6, e, adj. 1-loepelcormig, cirkelvormig.
— [Boil , z. V. 0. CIRC NAL.
CireoJHmléridien, ase, arlj. [Astr•.] [Vat in de
nabijheid von rleaa rraerrEli.uan is: H aiieur c-ne,
boo te f. dersteri°err ia de nab jhetd (les nieridiaans.
Cireompol wire, adj. .0e pool omgevend, om
ale pool ligllen(i: iidgiorrs, filers c-s, poolstreken,
poolzeeën Etoiles c-s, sterren f. PI., cie 't naast
i de pool des acquators staan, c u r e tie p o f a i r e
.stersen.

('ireoncire, V. a. Besnijden, de voorhuid weg-

nemen. — [Chit.] In de rondte weqsnijden.
Circoncis, e, odj. (en part. Vassd van circons;tre) B'esnede`n: Enfant c-. — cmcoXCIS, rn. Be.s 2edeve.
t`ireoociseur, m. Besnijder rn. (liever OnETEUR) .

(u-concision, f. Besnijd ing ; besnijdenis f.
Fete de la c-, feest n. dei' beso(ding van Christus. — (fig.) La c- du coeur, des 1 Oeros, de beteu-

gelin.g ales h-arten, de betooming der lippen, de
verdrijving,! van kwade gedachten en woorden. —
[Minér.] Bierre de c-, amazonen-steen m.
t'ireooei&c llc, adj ]Bots] Zich snotome kring-

or !ige rirvar',sejfeet oJ)eneuude.
4- tireondtiir°e, v. a (wooed van d'Alembert),
C- une hériode, eenera vokin door verlenging af-

ronden.

('i reonféreuee, f. [C-éom.] Omtrek, cirkel
omvang rte.; c ir c u an fe r e it t i e f.:-omtrek.;—
Les mathématiciens divisent la c dun cercle en
-

trois cent soixanle d6grés, de wiskandir}en verdee-

troi dery cirkeloíntrek in 360 graden. Cette ville
euferme pl usieu r°s jardins dans sa c-, deze stad bevat vele tueinen in haren omvang. — [111éd.] Qlrtrervlakte f. des ti'igchaarns: Le sang eat poj•té du centre
A in c- par les arteres, het bloed wordt door de
:slagaderen Uit liet middelpunt naar de uiterste deelen gevoerd.

Cia- contlexe, adj. [Gr.aril.] Orngebogen, c i rC u fn f1 ex : Accent c-, omgebogen toorteekeir, ver-

lenginrsteeken, kopje n. (") ti=n si c-, eend met een
circuns/lex. — [Gram. gres.] Vertes c-s, zamemfletr okken wed woorden. — [Anat.] Muscle c-, ach-

terste verheanelte-spier. Neil c-, okselzenuw f. - (Jig. et iron.) Une jauutie c-, een krom been.
— Soms ook (van 't accent) als subsi. gebezigd
Un c-, een circumflex of oiiu eborlen too nteekenr-.
4- Cii eonj o.ceiit, e, odj. Ornl'iggend, rondons
gelegen.
teleren.
t'
f. [Rhét ] Onschrijving f.
net woorden (Pd Iiphrase).
('h eo^me iption, f. Ornschrjjving, beperleiarg,
rrslusitzrug brrroen bclraalde qrernzen; ei r c u in c,ript i e 1'.;—afrleelic(; LOOS E0raclebierl,.—[Glom.]
liet besclz.rj)cerr (ones figuur omrz ecg7aen cirkel.
-

-

Cis-couserire, v. a. Oinschr,irren, omgrenzen,

beperleen, bepalen (b. v. ierr?,onds rnat). — Géonr.]
;ease //guns- om oenen cirkel beschrijven. --- [Méd.^
C- la f évre, de koorts beperken, haar grenzen zet
— SE cir;CONSCIIIRE, v. pr. Onbegrensd-, be--ten.
perht worden.: Dieu tie se pent c- ni par les
lieux, ni Pal• les temps, God han door i))(i noch
plaats beperkt scoreless.
('ireonscrit, e, ad]. (en part. jsassd van circonscrirre) Olnsclsseven, beperkt, en,g begrensd :
Eshace ti°és c-, zeer beperkte rrursnte. — [Méd.]

Inilatnmation, Turneur c-e, omnsclsrIvene, zaan, de
eu rrinz;ende deden afrjescheieien ontstsieing, gezwel.
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Cireonspeet , e, adj. Oinzigt-ig, voorzigtig,
behoedzaeuna, bedachtzaamn: Homme c-, omz^t.gtig
mensch-; Conduite c-e, behoedzaam gedrag.
Circonspec(ion, f. Ornzit,tigheid, voorzigtigheid, behoedzaarnhe-id, bedachtzaamheid.

.]- Q'irconspectissime, adj. (woord van Bal

hoogst ornzigtig.

t'irconstra..fIce, f. Omstandigheid, bijzonder

-zac)

(welke een voorval, eene tijd/eg enz. verge--heidf.
zell); gesteldheid f., tegenwoordige toestand rn. der
dingen, t jrisgelégen.heid f A^'oir egard aux c-s,
op de oinstandigheden, de b(zonderheden acht gevele. Se }lier aux c-s, zich naar de onzstand'igheden schikken. — [Poli!.] Loi de c-, voorbijgaande, enkel op zekere t)jdsomstandighedcn passende wet. — [Pat.] Les c-s et dependances dun
procès, eens regtszaak inset al den aankleve van
dien, reet haar aan- en toebehooren, hare op- en
dependeirtihn — [Jur.] C-s accessoires, b kornende omstandigheden; C-s indirectes, zijdelinasche
omstandigheden; C-s locales, plaatsel] ke ornstandigheden; C-s prirrcipales, hoofriosnstandigheden.
C s aggravantes, exterruantes, verzwarende, verzachtende of verligtende omstandigheden. Suivant
les c-s, naar gelang der omstandigheden, naar bevind van zaken. — [Litt.] Pièce, ouvrage de c-,
gelegenheidsgeschrift n.
!'ireoostaneié, e, adj. (en part. passé van
circonslancier) Onsstandig verhaald, beschreven of
-

aangeduid.

('ireonnstaneiel, le, adj. man de omstandig-

laedess ontleend; eene bijzondere omstandigheid aan-

duielende.
t' ii-eoustaneier, v. a. Omstandig beschriften

of verhalen, in de b)jzonderheden opgeven of aan
ijzen, van alle bijzonderheden gewag maken.
-w
(ircon'oallation, f. [%1i1.] insluiting, omschansing, omwalling, circa. in v a ii at i e. Liane
iie c-, sehassslinie, ornschun sinds- of onzr.vall ingsliMe van eense leger plaats, ciscusnvallatie -lijn f.
('irconvenir, v. a. Ornwer;en gebruiken om
te inisle-idlen, door kunstgrepen bedriegen, belezen,
om den tuin leiden : I1 a ,ciscouvenu ses ;ruges, hij
heeft zijne reqters belezen, hen door zijne redenéringen cuss den twin geleigit.
S t'ircouventiou, f. Misleiding f., bedrog n.,
belezing f.

Circoidvenu, e, adj. (en part. passé van cir-

convenir ) : Un juge c-, een ini:sleid, om den tuin
geleid regter.
4Vircouv-oisin, e, adj. Ornliggend, naburig,
(doorgaans in 't meerv. gebruikt): Les peuples c-s,
de naburige volken; les communes c-es, de ornliggende gerneenten.
1- C'irconvolaiit, e, adj. Tondosnvliegend.
Cireonvoltatioo, f O-mwinding, krulvornzl-ge
draoijinc; f. nun een middelpunt. — [Anat.] C-s
cérébrales, in'estinales, hessen-, darmkronketi sgen f. pl. — [Chia*.] Les c-s dune bande, de agen of omnwindingen vans een' zwachtel, — [Arch.]
Les c-s de la volute, de krullen des° krolneut.
-1 ('ircouvoy ance, f. liet opnemen van al de
omliggende voorwerpen, van at de elkander opvolgetrde gebeur tenissen als smet een' enkelen oogopslag, rondornblik m.
('ireosèie, f., z. CIRSOCELE.
-t- t irceiire, ("iredlir, v. a .

om(traai en.

Ogaan , rond-

l

('ircuit, m. Onsvarzg, omtrek, omgang, om kreits tets: Cette vilie it une grande lieten de c-,
(rise stad is ruim een uur gaans in omtrek. — Ornwell m.; J'ai fait un grand c- pour arrr•iver chez
mot, ik heb een' ,grooten omweg gerrraakt oost' iau2s
te komen. — (fig.) Orniveg, ornzwwua-i, omhaal m.
van woorden.
'i- t'irenition, f. liet rondonzgaan; omgaan;
— (bij llJoniaigne) omvang, omtrek m.
(ire^ilaire, adj. KKri;rgvormig , cirkelvornsig,
kringsgew(ss, rond, rondachtig : Forme, Figure c-,
krissgvorrnige gedaante. [Géonnr., Astr.] Arc c-, eirkelboog, Secteur c-, cirkelsector. Molm ereent c-,

krinrgbewéging , oinloop langs eene cirkellijn. --

[Ar•ith.] Hombres c-, getallen, welker magten liet

wortelgetal tot eindcijfer hebben (de getallen 5 en 6).
— Lettce c- of als subst. f. Lee c-, een rond
hetzelfde berigt,-gandebrifm.;l e,
aan ieder der belanghebbenden toegezonden, c z r c ul a i 7' e. — [Chir.j Faire des c-s, een' zwachtel

Nlfrt CIRCULAIRFMENT
,

--

eenvoudig omslaan of omwinden (zonder kruis

-slafenz.)
Cireulaireineiit, adv. 01) cirkelvormige wij-

ze, in 't rond.
('irculant, e, adj. In omloop zijnde, rond

i r c u l é r e n d: Les espè--gand,rolpec

ces c-es, de in omloop zijnde, circulérende munt

speciën. Les capitaux c-s, de omloopende-sortenf
kapitalen.
t ireialateni , m. (weleer) pagebond , kwak
bij Molière) Voorstander at van-zalverm.—(ion
den omloop (de circulatie) des bloeds.
Cireuilation, f. Kringloop, omloorrr m., c i rc u 1 a t i e t., inz. [Physiol.] omloop van het bloed:
Falvey decouvrit la c- dii sang en,16 8.-- [Bot.]
Sappenornloop m. in de planten. — [Econ. pol.] Onophoudel2jke verplaatsing, gedurige heen-en-wederbewégintl f., aanhoudende overclanq m. van zékere
voor°we?pen in 't maatschappelijk leven : La c- de
1'aá gent, des ettets, des capitaux etc., de omloop
van 't c eld, de e jfecten, de kapitalen enz.; Mettre
des especes en c-, muntspecien in omloop brenren Mettre hors de c-, buiten omloop stellen.
— Faire do, I'argent par c-, wisselruiterij dr;jven. — [Chim.] Dikwijls hervatte overhaling f. —
Bij uitbreiding: Vrije heen- en-wederbewer'zng op
stralen en wegen: Rien ne gene ici la c- des sottunes et des personnes, niets belernrnert hier de
vrije en gemakkelijke bewéging derriituigeri en menschen. — La c- de lair, de toe- en afstroomiz,a der
lucht. — Mettre no deelt en c-, een geschrift in
omloop brengen, het in 't licht zenden. — (fin.)
Mettre en c- des bides nouvelles, nieuwe denk beelden onder 't publiek verspreiden.
t"ireulatoire, adj. [Physiol.] li/at tot den
omloop van het bloed of het plantensap behoort
Organes c-s, bloedoinvoerende organen. — [Méc. ]
Vitesse , Mouvement c-, oindraaijin,gssnelheid
kringvormirpe beweging. — [Chim.] Vaisseau c-,
of ais subst. m. Un c-, een circuleervat n. ter overhaling.

CIRRIFIRE.

standiriheid van ka kier. Its sent égaux comma
de tire, zij zin als in één' vorm genoten, zij passen volmaakt bij elkaar. Cela va de c-, dat gaat
naar wensch. Cet habit luiva comme de c-, dat
kleed zit hem als aan 't lijf geschilderd. Vous ar
comme de c-, gij komt juist van pas. 11 fond-rivez
comme la c- all soleil, hi smelt weg als was in de zon,
hij wordt zoo mager als een hout. -- [Anat.] C- des
oreilles, oorsmeer, oorzeep (cérumen) ; C- desyeux,
oondracgt (cllassie) [Pharm.] C- de beurre, d'huile,
wasboter, wasolie f. — [Bot.] Palmier, Plante b c-,
waspalmboom m., wasplant; Poire de c-, waspeer f. — [H. n.] Wasvlies n. aan den snavel van
zekere vogels, vooral van roofvogels. — Droit de c-,
zecielregt n., zeker refit, dat men weleer ter kanselar , in 't huis des kon-ings ern. betaalde. Certains
oftieiers ont droit de e-, zékere ambtenaren heb
waslicht vrij. — Weleer ook: het zegel der-ben't
kanselarij.
tiré, e, aclj. (en part. passé van cirer) Gewast, met was bestreken : De la toile c-e, gewast
linnen. — Des souliers c-s, gesmeerde, blinkende
schoenen. — Une table c-e, eerre met was gewreven
tafel.
Cirer, v. a. Met was bestrijken, wassen (garen, linnen, taf); — met was blinkend wrijven ,
boenen (een stuk huisraad); — met schoensineer
blinkend maken, smeren (laarzen, schoenen enz.).
('icier , m. Waslichtmaker, waskaarsmaker,
rvoswerker in. — [Bot ] of Arture c-, Arljre it tire.
iv'a sboom, wasstruik m., naam van verscheidene
struiken, die was opléveren; ook van verscheidene
-

sea skleic-r-ii;e paddestoelen.
'iriére, ad.j. et subst. f. Les abeilles c-s of

Les c-s, de wasbijen f. ijl. (die de honigraten of
cellen maken),
Ciroène, m. [Pharm.] Waspleister f.
Cirographe m . In tweeën gesneden oorkonde 1'. of geschrift n., waarvan elk der beide partijen de helft onder zich houdt, ci-r ogra anh.
(`iron, m. [i-In.] Mijt, made, zier f., ziertje,
Cireuler, S. n. Rondpaan, omloopen, in om- huidwormpje n., algemeene volksn-aom der zeer
loop zijn, zich in eerren kring of cirkel bewegen, kleine, mikr^^oskopisrhe diertjes. — Blaartje, puistc i r c u l e' r e n. Les loin cie l'attraetion font c- les je n., door een huidwormpje veroorzaakt (in dien
mondes astour du sWeil, de wetten der aantrek zin weinig gebruikt). — (fam.) I1 mest pas plus
doen de werelden rondom de zon wen--kingsracht gros qu'un e-, 't is buitengemeen klein.
Cirque, m. (ruig. kring, omtrek) Circus m.,
telen. Le sang circule dans les vetoes, het bloed
loopt door de aderen rond. — In omloop zijn, van cirkelvormige schouwplaats, strijd- en renbaan f. ;
hand tot hand, van mond tot mond gaan : L'ar- gebouw n., dat tot schouwplaats voor ruiter- of
gent circule, het geld gaat van de eerre hand in rijkunsten dient, kunstridders-schouwplaats t.; —
de andere, circuleert ; Cette couvelle circule depots bri de oude Romeinen: groote, langwerpig ronde
hier dans la ville, dat nieuws loopt sedert gisteren schourvpla.ats voor allerlei volksspelen (circensiin de stad van mond tot mond. Faire c- one an- sche spelen) . — C- olyml)ique, olympische circus n1.,
nonce, eerre aankondiging doen rondgaan of circu- paardespel n.
t'irquiiecon, m. [H. ii.] Geelvoetig gordel- of
le'ren. — heen en weder bewégen, op en neder
loopen of rijden: Les voitures circulent jour et pantserdier D.
(lire, ('irrhe, m. [Bot.] Ilech.t ankje n., dun
nuit dans Paris, de rijtwen rollen nacht en dag
Parijs door. Un ruisseau circule dans la prairie, rankje, waardoor sommige planten zich. aan het
ere beek slingert zich door de weide. Faire c- een of ander vasthechten, zoo als inca dat vindt
1'air, de lucht doen heen en weer stroomen. — aan de wijngaarden (ook vrille en main geheeten).
Cirré, e, adj. [Bot.] Naar een hee/drankje
[Clsim.] Verscheiden keeren overhalen.
ceel jkende, of de werkin g daarvan doende.
t'irenmanihiant, adj., z. v. a. A_MBIANT.
Cirreiax, eitse, adj. [Bot.] Van hechtrankjes
(i rentitineession,1. (pr.cir-come—)[Tlséol.]
Het bestaan der drie goddelijke personen ^^^n elkan- voorzien, rankig, in hechtranken uitloopende. —
der, cis cumincessie f. — Cireumnavige - [lH.n.] Met twee baarden aan de bovenkaak (van
teur, Tri. Reizi oer in. om de wereld, hij, die de visschen) .
("pile, m., z. Cu RE.
wereld rondvaart. — Cire nioo,vigation, f.
('irrhis of (irris, m. [It. n.] Slijmvisch nn.
Reis f. randons (le wereld; — ornvaring f. can een
(waarschijnlijk dezelfde als adonis).
vast land, een eiland, een' archipel enz.
('irrhite of Cirrite, m. [H. n.] Stekelsnoek;
Cire, f. Was n. C- des abeilies, bijenwas
C- lbrute, jaune of vierge, blanche, runt', geel of — sperztiersteen m., steen in de maan der sperwers.
('irrhocéphale, adj. [H:. n.] Met aschgraaumaande -, rent was. C.- punique. punisch. was. C-de
cloreur, verrguhkrs-was. C- végétale, plantenwas. wen kop (van vogels)
Cirrlhoehlore, adj. [IH. n.] plet groene en
C- b cacleeier ot' d'Espagne, brievenlak, pjjplak n.
C- ie steller, zer;ellak, zegelwas. C- marbrée, dor, grijze véderen.
l'irrhograpihigvie, adj. Bruin-, roetbruinparfume'e, noire, gemarmerd, goud-, geparfurneerrl, zwart lak. C- du palmier, polmwas. C- kleurend: 'Terre d'ansl:► re e-, bruin ijzeroker m.,
fossile, del fsto ffel jk was. Modeleur en c-, boetseer- roetbruine aordverw of umbrische aarde f.
('ir•rhoniélas, adj. [1-I. n.] Met zwart en vaal
der m. in soos. Figure de c-, wassenbeeld n. Pain de
c-, waskoek, bodem m. van vas.— 1Vaskaars t., was- gevederte.
(irrhopodes, m, pl. [Fl. n.] Soort van, weeklicht n. : Ne prulei que de la tire, niets dan waskaarsen branden. Les funéraiiles ont conté tant dieren D. pl., die langs het lijf harige vezels of borhour la c-, de uitvaart heeft zoo veel aan waslicht stels hebben, welke als voeten of vinnen dienen,
erekost. — (Loc. fig. et fain.) Il est jaune comme stekelvoeters m. pl.
Cirrleose, f. [1dléd.] Korrelachtige ontaarJa c-, hij is zoo geel als was: hij heeft de geelzucht.
C'est one c- motie, On le manie comme de la c-, ding f. van roodachtig gele kleur, aan de lever voor
't is de gedweeheid zelf (van een kind sprekende);
-komend,cirhsf.
hij laat zich kneden als was; hij heeft geen zelfCirri%re, adj. [Bot.] .11ankendragend
,

,
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CIRRINE
r tt. n.] Met eerre hoobe haarkuif op den kop. —
tirriforine, adj. liankvormir, rankachtig. —
Cirrigère, adj., z. v. a. CiIinInERE.
Cirrine, of Cirrite, ni., z. C[RRHITE.
(irripèdes, in. »1., z. V. a. CIIIRHOPODES.

Cirsakas, m. [Coin.] Indische stof f. uit veel

katoen en weinig zijde.

Cirse, C irsion, m: [Bot.] Spatader-kruid,
krampader-kruid n., eerie zeer stékelige plant.
('irsocèle, f. [i11éd.] Aderspattige zwelling f.
van de aderen der zaadstreng, krarrppaderbreuk f.
Cirsomplaale, m. [Méd.] Aderspattig uitgezette navelader I. in de navelstreng.
(^irsophhthalmie, f. [11Iéd.] Aderspattige uit
ader -zetingvadobl,rtsekingf.m
— Cirsoplithalmique, adj. Wat-verwijdng.
(lie ontsteking of uitzetting betreft, cirsophthalmiscIi.
Cirsotomnie, f. [Chir.] l itsnijding of afbinding f. der aderspatten. — Cirsotouiiquie, adj.

Wat (lie kunstbewerkirzq betsej't, cirsotomisc,h.

Cirure, f. I Tecli.] Wasbedekking I. was, was-

tsineersel, wrijfwass n.
Cis, m. pl. [H.. n.] Soort van houtkevers m. pl.
Cisaille, f. of ('isailles f. pl. [Tech.] IJzer-,
blik-, metaal-schaar f., groole en zeer sterke schaar
met lange bladen ter door/nipping van metaalbladen. C- circulaire , cirkelvormige metaalseha.ar,
muntschaar, snijtang f. — .elfknipsel n., afval,
inunta fval m., metaalsnippers in. pl., die van de
muntplaatjes bij 't bewerken afvallen,
Cisaiilé, e, adj. (en part. passé vancisailler)
Pieces de monnaie c-es, ingesneden munten (one
ze als valsch of le licht te kenmerken) .
Cisaillement, in. Het doorknippen of insnij
-denriut.
f'isailler, v. a. Met de metaalschaar de te ligte
of valsche geldstukken door- of insnijden, opdat zij
niet als goede munt zouden uitgegeven worden.
Cisailles, f. pl., z. CISAILLE,
Cisalpin, e, acll. [Géogr.] Jan deze zijde der
.Alpen, c 1 s a l p i,j n s c h: La Gaule c-e, Cisal pg nsch
Gallic (niet betrekking tot de Domeinen).

(`isean, in. Beitel m. C- de sculpteur, d'Drfêvre, de macon of de tailleur de pierce, beeldhouwers-, roudsmi(ls-, steenhouwersbeitel; C- plat,
platte beitel; C- it écoleter, a canneler, ronde holle
beitel m., Buds f.; C- étroit, steekbeitel; Grand c-,
breede beitel; C- a deux niseaux, halve steekbeitel,
drielingsteekbeitel; C- de luinière, halve drie
C- á froid, koubeitel; C- ébau--lingstekb;
choir , groote fermoor; C- aa manche de Pais
avec viroles, C- a fiches, fermoortje n. C- P bride,
kromme beitel; C- large, snik in.; C- h rumpre
les barloges, C- hamli, breekbeitel; C- de calfat, kalfaatijzer n. — (fig.) Ce sculpteur a le chardi, delicat, admirable, die beeldhouwer levert
stout, fijn, bewonderlijk werk. Ouvrage du c-,

beeldhouwwerk n. L'ingenieux c-, de vernuftige
beeldhouwer. — CISEAUX, m. pl. Schaar f. Line
paire de c-, deux paires de c-, ééne schaar, twee
scharen; C- de couturière, de tailleur, de jardinier, naaisters-, klee"renakers-, tuininansschaar; Ca tondre, droogscheerders- schaar, schapeschaar. Cit incision, won(lheelersschaar; C- couches, kromme
schaar. — Het wordt in deze beteekenis soms ook
cals enkelvoud cfebruikt: On na point encore mis
le ciseau dans cette étoffe, deze stof is nog niet
aangesneden. Le chirurgien lui a donne trois coups
de ciseau, de heelmeester heeft hem (haar) drie
schaar gesneden. (poet.) Le ciseau-maletd
(of Les ciseaux) de la Pardue, d'Atropos, le ciseau fatal, inexorable, le noir ciseau, de schaar

der schikgodin, van Atropos, de noodlottige, onverbiddeljke, akelige schaar (de dood). — (fig.)

Faire on livre á coups de c-x, een boek met de

schaar maken, een boek door middel van woordelijk
overgenomen stukken uit andere werken zamen flansen. Les c- de la censure, de schaar der censuur,
ale besnoeijing, verminking van een geschrift door
het boekengerigt van een' staat. — [Mar.] Oriente
en c-x, schuin naar den wind gezet. Orienter les
voiles latines en c-x, de roezeilen schuin naar den
wind zetten.
('iselé, e, adj. (en part. passé van ciseler):
Argent c-, gedreven zilver. Velours c-, gebloemd,
getakt fluweel.
B'iseler, v. a. Met den beitel sierlijk bewerken,

drijven, snoden, uitsteken, beitelen, ciseléren:
C- de la vaisselle d'argent, zilveren vaatwerk drijven. — [Manuf.] C- du velours, fluweel met bi centwerk of andere figuren versieren. C- une étofle,
eene stof met heete ijzers glad strijken.

C'iselet, in. [Tech .) Drijfbeitellje, drijfj zertje n.
Ciseleur, m. DrjJwerkmaker, drijver, graveua' Ini.
('iselure, f. Het ciseléren of drijven, de
drijfkunst f ; — drijfwerk, beitelwerk, gedreven,
uitgesneden werk, cIseleer -werk n.
t'iseron, ni. [Bot.] Soort van sisser m.
('isj uran, e, adj. [Géogr.] Cisj u ran i sch,
aan deze zijde van 't Jura- gebergte.
CisIiIoutain , e, adj. [Géogr.] Cismontan i, sch, aan deze zijde der bergen.
Cisoire, f. [Tech.] Stempelbeitel m., graveer
munters.
-ijzern.d
Cisoirs, 'Ti. pl., of ("isoires, f. pl. [Tech.]
Groote metaalschaar f., op een' voet bevestigd.
('ishadan, e, adj. [Géogr.] Ci sit ad ani sch,
aan deze zijde van den Po [Padus] .
('isrhéiian, e, adj. [Géogr.] Cisrhenanisch,
aan deze zijde van den Pin.
('issa of ('itta, in., z. v. a. MALACIE.

('issanipelos, m. [Bot.] Wilde wf ngaard m.

(ook Liane en coeur, en gelde, 'a tête de serpent
geheeten).

tissue of Cissitis , m. [Miner.] Klimop -

agaat m., eerre versteening. — ('issites, Citti-

tes of ('iytes, in. pl. [Miner.] Versteende ktimopbladeren n. 7)1., cissieten m. pl.
C"issoïdal, e, adj. [Géom.] Tot de cissoide
(z. het volg. woor (i ) betrekking hebbende.
('istoïde, f. [Géomn.] Naam eener door Diokles
uitgevonden, kromme lijn van den derden graad,
om haren naar een kliinopblad gel kenden vorm dus
geheeten.

("isle, m. [Ant.] Kist, kast f., pronkkastje n.;
— korf n1., mand f. C- mystique, feestkorf, die
bij de mysteriën van Cybele. Ceres en Bacchus gebruikt werd. — [Bot.] Cistroos, veldroos, honds roos f., een talrijk plantengeslacht met schoone

roosvormige bloesems.
Cistées,

f.

pl., z. CISTOIDES.

t'istèle, f. [H. n.] Kecgelkever m., soort van
schildvleu'( elig insect. — t istélénies, f. pl. Insecten van de soort der kegelkevers. — ('istélide,
adj. Naar een' kegelkever gel ((leende.
Cistercien, m. [H. rel.] Cistercienser monnik,
witte broeder, graauwrok rn., lid eener in 1098 te
Citeaux [Cistercium] ingestelde monnikenorde.
t'istercienne, f. Cistercienserin, Cistercii nser non. f. — Ook als adj.: Moine c-, Religieuse c -ne.
('istiflore, adj. [Bot.] Met bloemen als die der
;

--

cistroos.

C istoïdes, Cistoïdées of Cistées, f, pl.
Cistroosachtige planten f. pl.
Cistopliores, f. p1. (eig. korfdraagsters,z.v.a.
CANEPIIORES) fiorfmunt f., naam eerier oudtijds
wijd verspreide zilverinunt, waarop de mystische
korf (z. CISTE) was afgebeeld.
Cistre, m., z. SISTIIE.

("itadelle, f. (eigil. stadje) Stadsvesting f.,
burp in., burgt f., kasteel m., citadel f., eerre in de
nabijheid eerier stad gebouwde sterkte om de stad in
bedwang te houden of ook te beschermen.
('itadin, m., -e, f. Stadbewoner m., -bewoanster f., stedeling m. en f. — [H. d'Italie] Burgee m., -es f., niet-adellijk stedeling.
C i t adi n age, in. Burgerregt n.
(itadine, 1. Openbaar rijtuig n., soort van
omnibus niet één paard te Parijs.
('itateur, in., -trice, t. hij of zij, die gedurig
in zijn spreken of schrijven aanhalingen maakt:
C'est on éternel c-, 't is een gezworen vriend vast
aanhalingen (c i t a t en). — cI'rATEUR. Boek n. tart
aanhalingen. — Dagvaarder m.
Citation, f. [,Tun.] Dagvaarding f., oproeping
om voor een vredegerer;t, eene regtbank van een
correctionele policie te verschijnen, c i-voudigef
i e f. (voor andere 'geregtshoven gebruikt rnena-ta
exploit, ajournement of assignation); — het geschreven stuk zelf, waarmede men gedagvaard wordt.
C- en conciliation, dagvaarding tot vereeniging.
Valoir c-, voor dagvaarding strekken. -- Aanhaling, aanvoering f. van eeize plaats uit een' sclir ver,, citaat n.

CITATOIRE.
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Citatoire, adj. [Anc. jur.] Wat de darlvaarding betreft : Lettre c-, dagvaarding, sbrie f m.
(it, f. (in dichterlijken en defticfen stijl) Stad,
bemuurde stad : C- riche, florissante, orgueilleuse, rjjke, bloeijende, trotsche stad. — [ Bib1.]
La c- célieste, La e- sainte, La sainte c-, dehemelsche, heilige stad f., de hemel m. — La sainte c-,
Jeruzalem n. — In zékere r;roote steden, zoo als
Parts, Londen, Krakau enz. beteekent cité de oude
stad, het oudste gedeelte der stad. — In de lat jnsche en grieksche opvatting beteekent het: landstreek f. of gebiedsdeel n., waarvan de inwoners
door eigen wetten geregeerd werden en dezelfde
godsdienst en zeden hadden; burgerij f. — Droit
de c-. burgerrejt n.
Cité, e, adj. (en part. passé van citer) Gedagvaard; aangehaald, genoemd: Personne citée, gedagvaard persoon. Un livre souvent c-, een dik
aangehaald boek.
-wijls
Citeaux (Ordre de), z. CISTERCIEN.
'tgeregt
V.
[Jur.]
Dagvaarden,
voor
a.
Citer,
roepen, c i té r e n. C- un prévenu, Iles témoins,
een' aangeklaagde. getuigen dagvaarden. C- b la
chambre du conseil, ter raadkamer dagvaarden.
C- is l'audience, ter rolle dagvaarden. — Eene
plaats uit een boek aanhalen, bijbrengen, zich op een'
schrijver beroepen, c i t é r e n: C- un passage, un
auteur, eene plaats (uit een' boek), Benen schrijver
aanhalen. — Ook zonder voorwerp gebézigd. Rien
de plus ridicule que de c- á tout propos, niets
belas;cheljker, dan bij elke gelegenheid aanhalingen
te maken. — Noemen, aanwijzen, opgeven (den
persoon, aan wien -men zijne aanhaling ontleent of
van wien een of ander nieuws gehoord heeft): Cson auteur, zijn' man, zegsman noemen. Ne me
citez pas, je voos prie, noem mij niet, laatermijn'
naam buiten, als 't u belieft. C- qn. pour exemple,
iemand ten voorbeeld aanhalen, bijbrengen of noemen. C- un trait de courage, een' moedigen trek,
een voorbeeld van moed bijbrengen.
Citérieaur, e, adj. [Geogr.] flan deze zode,
aan onze zode gelégen.
Citerne, f. [Arch.] Regenput, regenbak, watervergaarbak m. — [Anat.] C- lombaire, chijl- of
melksapblaasje n. — [ Mar.] C- flottante, waterschuit f.
Citerneau, m. (verklw. van citerne) [Arch.]
Voorbak m., kleine vergaarbak m., waarin het water gezuiverd wordt, eer het in den regenput komt.
Citeer, m. Dagvaarder, oproeper m.
Citiaare, f. [Ant.] Cither, tier f. met 7 of 9
snaren. — Cithare' de, m. Citherbespeler m.
Citharine, f. [H. n.] Stekeizalm in.
Cithariste, m. [Ant.] Citherspeler m., c i
ar i s t m. — Citlharistérienne, f. Fluit f.,-th,
waarmede men de either begeleidde. — Citharistique, f. Kunst f. om op de cithara te spelen.
— Als adj. : voor de either passend, ingeri t.
C'itole, f. [Mus.] Speeltuig n. ui.t de 13de eeuw.
Citoyeii, m_, -ne, f. Burger, stad uwoner ;
staatsburger m., -es f., stedeling in. en f. Droit
de c-, burgerregt n. Un bon c-, een goed burger,
een ijverig voorstander van de belangen zijn lands.
C- actif, pasrif, stemgeregtigd, niet-stemgeregtigd
burger.
(fig.) C- de l'univers, wereldburger. —
Ook als adj. gebézigd : Un roi c-, een burgerkoning, een koning, die tevens een goed burger is.
Citragon, in. [Bot.] Citroenkruid n., soort
van melisse.
Citranaontain, e, z. CISTRAMONTAIN.
Citrate, m. [Chim.] Citroenzuur zout n. Cd'ammoniaque, de chaux etc., citroenzure ammoniak, kalk enz.
Litre, m., z. SISTRE.
Citré, e, adj. [Chim.] Met citroenzuur ver
-bonde.
Citricole, adj. [H. n.] Op den citroenboom
levend.
Citrin, m. [H. n.] Citroenvink m., sneeuwvogeltje n. (venturon).
Citrin, e, adj. Citroenkleurig, citroengeel. —
CITRIN, m. Citroenreel n.
Citrine, f. [Pharnl.] Citroenolie f. — [Minér.]
Citroenmeel bergkristal n.
Citrinelle, f. [H. fl], z. v. a. BRUANT.
Citriq ue, adj. [Chim.] : Acide c-, citroenzuurn.
Citron, nl. [Bot.] Citroen, citroenappel, liwoen in. Jus de c-, citroensap, limoensap n. Cou--
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]eur de c-, citroenkleur f. Ëcorce de c- confite,
ingelegde citroenschillen f. pl. — [H. n.] Citroenvlinder m.
CITRON, adj. invar. Citroenkleurig,
citroengeel ; Tall'etas c-, Une robe c-.
Citronade, f. [Bot.] Citroenplant f., volks
planten, welker bladen, tusschen de vin--namder
pers rrewréven, een' citroengeur afgeven.
C'itronnat, m. Ingemaakte citroenschillen f. pl.
Citroniié, e, adj. (en, part. passé vancitronner)
Citroenpeurig, naar citroen riekend of smakend;
— met 'limoensap gemengd of klaar gemaakt.
Citronnelle, f. Cilroenu'atern., citroendrank,
c i ti o n n ii in (van brandewijn en citroensap). —
[Bot.] z. v. a. CITRONADE.
Citronner, v. a. [Cuis.] AIet citroensap of
citroenschil bereiden, c i Ir on é r e n.
t'itrounien, adj. C'itroenachtsg.
C'itronnier, n1. Citroenboom m.
Citrosines, f. pl. [Bot.] Planten f. pl. van het
geslacht der klokbloemen.
('itronille, f. [Bot.] Pompoen, kauwoerde f.,
watermeloen m. — (fig.) C'est une grosse c-, 't is
eene dikke zog (van eene korte, .zwaarlijvige vrouw) .
—

Citta, m., z. MALACIE.
Cittiles, in. pl., z. CISSITES.
t'itaus, in. [.H. n.], z. v. a. CHABOT.

Civade, f. [H. n.j Soort van krabbe f. —
[Bot.] Naam van de haver in Zuid-Frankrijk.
('ivadie're, f. [Mar.] Blinde, blindzeil, schuifzeil, boei sprietzei:l. Vergue dec-, blindera. Allonge
la vergue de c- ! haal in de blinde ra 1 top uw
blinde 7a onder de boegspriet! Border la c-, de
blinde schoot aanhalen. — Borde la c- ! haal
uwe schoot in lij. Balancines de c-, blinde toppenants.
Cive, f. [Bot.] Bieslook n. — Ronde giasscisjjff.,
vroeger tot ruilen gebezil;d.
Civet, nl. [Cuis.] 1Iazepeper f.
('ivette, f. [FE. n.] Civétkat f. — Civet n., ee:ie
witachtige, sterk- en welriekende vetstof van de civétkat. Cela sent la c-, dat riekt naar civet, naar
muskus. — [Bot.] (verklw. van cive) Klein bleslook n.
Civière, f. Berrie of burrie, draagbaar f. —
(Prov.) Cent ans hannière, cent ans c-, z, BARhIEIIE. — [ Mar.] of Civierre, f., Rektouw n.,
hanger of strop in. van de blinde ra, waarmede
het blindzeil aan den boegspriet wordt gehecht. -[Tech.] Raam n. der papiermakers.
Civil, e, adj. Burgerlijk, wat de burgers, de
burgerij betreft, c i v i e l: La societé c-e, de burgermaatschappij; La guerre c-e, de burgeroorlog;
Les troubles c-es, de burgerlijke, inwendige beroer
ten. État c-, burgerlijke stand; Itégistres de 1'état c-,
regi-stens van den burgerlikken stand (van de geboorten, huwelyken, sterfgevallen). — Burgerlijk, in
tegenstelling met geestelijk en militair : Emploi c-,
charge c-e, burgerlijk ambt, burgerlijke bediening.
Cette affaire est du ressort des ju es c-s, die zaak
behoort bij den burgerlijken reciter t huis. Droit c-,
burgerlijke of civiele regt n. (bil de Romeinen tegenover het volkenrerit, nu tegenover het sts afregt
staan(le) . Liste c-e, civiele lijst, de geldsom, die in
vele staten tot onderhoud van den vorst en zijn
huis bestemd is, ho flioudingskosten; in de Vereenigde Staten : de gezwnentlijke bezoldiging van de
burgerlijke beambten. — [Jur.] Burgerlf/k, in tegenstelling met crimineel of lij fstratfel jk : Procès c-, burgerlijke resuszaak, Tribunal c-, burgerijle regtbank; Partie c-e, civiele partij, hij, die
voor burgerlijke belangen tegen een' crimineel aan
optreedt; Mort c-e, burgerlijke dood,-geklad
beroovinq van alle burgerlijke renten. — Beleefd,
hoffelijk, welgemanierd, beschaafd, welopgevoed ,
c, i v i e l: 1E-tamme c-, Femme c-, beleefde, welgemanierde man, vrouw; Des manières c-es, ho ffelijke, beschaafde manieren. (In Nederland beteekent c iv i e 1 e p ris z. v. a. billijke prijs, goedkoop; doch deze beteekenis heeft het fransche civil
niet: men zegt daarvoor : prix modique, raisonnable) . — Ook als subst. m. gebézigd : Le c- et
le criminel, Le c- et le militaire.
Civilenaent, adv. [Jur.] Burgerlijk: Juger,
Poursuivre c-, naar 't burgerlijk regt vonnissen,
vervolgen. Etre mort c-, burgerlijk dood zijn. —
Beleefdelijk, hoffelijk, op beschaafde wijze.
-I- Civilisable, adj. Voor beschaving vatbaar.
4. Civilisatetir, trice, adj. Beschavend, ci-

-

-

Vit is é r e n d: Peuple c-, beschavend volk; Religion
c-trice, beschavende godsdienst. -- Als subst.: Beschaver m., beschaa(ster f.
4,ivilisatioia, f. Beschavin(!, verfijning, ver
zeden; beschaafdheid,-zachtinqevrbégd
civilisatie f.

Civilisé, e, adj. Beschaafd : Peuple c-, be-

schaafd volk. — [Jul.] Procès c-, eene voor den
burgerl^ken regter gebragte criminéle zaak. —
í iivilisé, m. Beschaafde m. (in tegenstelling met
kuilde) : Le c- a beaucoup d avantage sur le
sauvage.
Civiliser, v. a. [Jur.] (weleer) Eene als lijf-

stro/lelijk vervolgde zaak in eene burgerlijke regiszaak veranderen, van crimineel civiel maken. —
'Beschaven, verfijnen, welgeinanierd maken, ontbolsteren, c iv i l i- s e r e n. — SE CIVILISER , v. pr.
Beschaafd worden, beschaafde manieren aannemen.
— (fain.) Ii se civilise, lij neemt zachter', beleef
bedaarder' manieren aan. La querelle se ci--der,
vilise, de twist bedaart, neemt eerie bétere wending.
ICivilité, f. Ivelgeman-ierrdheid , beleefdheid ,
hoffelijkheid, maniertjkheid, wellevendheid f., beschaafde manieren f. pl., c i viii t e i t f. Une personne pleine cie c-, een mensch vol ho/elijkheid, een
welgemanierd persoon. — c,IVII,frES, f. pl. Phgtplégingen f. pl., ver fpligtende, beleefde woorden, beleefdheidsbewijzen, complimenten n. pl.: La visite
s'est passée en c- de part et d'autre, het bezoek is
met wederzigdsclre pligtpldgingen gesleten. Mes c- à
Monsieur vatte frere (in 't slot van brieven), mijne
groetenis, mijne complimenten aan ]Mijnheer uw'
broeder. — (Loc. prow.) Ii na pas lu lac- puérile,
It is of hij aan het hof van Jan t'legel is groot ge
bij zondigt tegen de eenvoudigste regels der-brac;t:
-welgemanierdheid (met zinspeling op een oud boek,
La c- puérile).
Civique,adj. Burgerlijk, den burger betreffende,
dien burger eigen of toekomende, c iv i s c h. Devoirs,
ti'ertus c-s,burcerpligten, burgerdeugden f.pl. Chant
c-, vaderlandsch lied. Couronne c-, burgerkroon f.,
krans van eikenloof, door de oude Romeinen geschonken aan hem, die eengin burger het leven gered
had. Serment c-, burclereed n. Garde c-, burgerwacht f. Droits c-s, burgerregten n. pl. Dégradation c-, verlies van 't burgerregt.
Civisine, m. Burgerzin m., burgerdeugd, burgertrouw f., vereeniging van al de hoedanigheden,
die den goeden burger kenmerken, civismus n.
Ciytes, tn. pl., z. CISSITES.
Clab<aad, in. [Véner.] Brak m., met lange,
hangende ooien, (lie telkens blaft zonder op het
spoor te zijn . — (fig. et fain.) Zwetser, keffer, aartsbabbelaar, lompe, downe kerel m. Chapeau en cl -,
qui fait le cl -, flaphoed, hoed, waarvan de rand
nederhangt, slappe hoed m.
Clabandage, in Geschreeuw, gehuil, geblaf n.
van eene menigte honden. — (fig) Lastig en nutteloos geschreeuw, geraas n., z. v. a. CL ABAUDERIE.
Clabnuder, v. n. [Chas.] Gedurig blaffen,
doorgaans zonder op het spoor te zin. — (fig. et
faro.) Schreeuwen, razen, uitvaren, ke/fen, bin/Ten,
geweld maken over kleinigheden.
t"labaiiderie, I. (fain.) Lastig geschreeuw n.
zonder reden, ijdel gekef en gekijf, onnut getier n.
('lahaudear, m., -erase, f. (fain.) Schreeuwer,
hef/er, ophefinaker n1., schreeuwster, leefster, ophefnzaakster° f., blafkaak n1. en f.

('ladion, m. [Bot.] Knoopgras n.
Cladonie, f. [Bot.] Clakonia f., soort van
korstmos n., waartoe het rendiermos behoort.
(laie, f. Horde f., teenen vlechtsel n. tot verschillend gebruik. — ['[ech.] Vlaak f. der worbereiders; — vaar;leharen zeef der hoedenmakers,
waarop met den slagboog de viltstukken bereid
worden; — plank f. met bakjes onder eene goudof zilver,cinidswerkbank.
t Claim of ('lain, m. Regtsvervolging: in beslagneininq, aanhouding; aanklagt f. - CLAIN, M.
[Tech.] Schuine kart in. op de dikte van elke duig.
t Claimer, C'lainer, v. a. [Jul.] Klagen,
etseken.
Clair, e, ad.j. Klaar, helder, lichtend, licht
Le soleil est le plus cl- de-gevnd,klarschj:
toes les astres, de zon is de helderste, helderschi,Inendste onder de sterren. — Helder, licht, goed ver
Cette chambre est fort cl -e, die kamer is zeer-licht:
helder of licht. — Helder, blinkend, glanzend, glin-
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sterend, blank, gepolijst, glad en blinkend gewreven:
Ce meuble est Bien cl -, dat meubel is zeer blinkend,
is spiegelglad: Des armes cl -es, blinkende, blanke
wapens. — lolder, doorschijnend, zuiver, schoon,
rein, klaar: Ce verre est cl- comme du cristal,
dat glas is helder, klaar, als kristal; Des vitres
bien cl -es, zeer heldere cflasruiten.— Helder, licht,
niet donker, bleek (van kleuren): Vert cl -, Rouge
cl -, Brun cl -, licht- of helder-groen, -rood, -bruin;
Des cheveux cl- biruns, lichtbruine haren. — lie?
der, klaar, niet troebel: De l' ea u cl -e, Do vin cl -,
helder water, klare wijn; Du fait cl -, dunne, waterachtige melk (somtijds ook wei of hui). — Helder, zuiver, niet bene veld, niet bewolkt: Un eiel
cl-, Le temps est cl -, een onbewolkte zuivere hernel;
het weder is helder. — Helder, frisch, levendig:
Cette femme a le teint cl -, die dame heeft eerre
frissche gelaatskleur. — Klaar, dun, niet lijvig of
gebonden (van vloeistoffen); niet dirit ineen, 2gTlel,
los (van weefsels, van 't haar, van gewassen). Ce
sirop, ce bouillon est trop cl -, die siroop, dit
bouillon is te dun. Avoir les cheveux Bien cl -s,
zeer dun, ijdel of ijl haar hebben. Les bids soot
fort cl -s, het koren staat zeer dun. Un bois cl -,
een dun beplant bosch, een bosch, welks booroen vrij
ver uiteen staan; Cette toile est trop cl -e, dat
doek is te ijl, te los, te dun. — Klaar, helder,
helderklinkend, schel en zuiver: Cet enfant a la
voix Bien cl -e, dat kind heeft eene zeer heldere,
schelle stem; Cet instrument rend des tons Bien
cl-s, dat speeltuig geeft zeer heldere bonen. — (fig.)
Klaar, helder, duidelijk, verstaanbaar, bevattelijk,
ligt te begrijpen, niet dubbelzinnig, niet ingewikkeld;
— klaar, zonneklaar, klaarblijkelijk, blijkbaar, kennelzjk, ontegensprekeljjk, onloochenbaar : Il s'est
expri ni en termes fort cl -s, hij heeft zich in zeer
duidelijke bewoordingen uitgeclueukt; Une méthofde
cl -e et aise'e, eene duidelijke en gemakkelijke leerof handelwijze; Une idée cl -e, een klaar, helder,
duidelijk denkbeeld; Ce procédé est loin d'être cl -,
die handelwijze is alles behalve ondubbelzinnig; —
Mon droit eet cl- comme le jour, mijn refit is zon
valt elk in 't oog, is ontegen--neklar,midg
zeggel ijk; La raison, la consequence en est cl -e,
de reden, 't gevolg daarvan is duidelijk, klaar. —
(fain.) C' est on profit tout cl-, dat is een klaar
voordeel, Bene zuivere winst. —D'un seul-blijker:
trait de plume, ce ininisti'e a supprimé le revenu
le plus cl- de I'État, niet een' enkelen pennestreek
heeft die minister de zekersle, veiligste inkomsten
van den Staat opgeheven. Le plus cl- cie son bien,
de sa fortune, het gereelste, zekerste gedeelte van
zijn goed, zijn vermogen (waarover neen onmiddell•jjk
kan beschikken). — Argent cl -, gereedliggend geld
(dat men ontvangen kan als men wil). — Un oeuf
cl -, een onbevrucht ei. -- (Loc. prov.) I1 n'y fern
que de l'eau cl -e, que de l'eau toute cl -e, hij zal
er niets mede vorderen, at zinc pogingen zullen
vruchteloos zijn, hij zal er geen zijde bij spinnen.
GLAIR, adv. Op klare, duidel ijke, heldere wijze.
Voir cl -, duidelijk zien. A trois heui'es on ne volt
pas encore cl -, te drie ure kan men nog niet goed
zien, is het -nog niet tic/it genoeg. Voyez-vous encore
asses cl- pour écrire sans lumiere? kunt gij nog
genoeg zien oma zonder tic/it te schrijven ? — (fig.)
Voir cl -, voir fort cl -, een helder verstand, een' zeer
helderen blik hebben, zeer scherpzinnig zijn. Je ne
vols inas cl- dans cette ail'aire, ik heb geen duidelijk
begrip van die zaak, ik vat die zaak niet; Avant
de m'engager, je veux I' voir cl -, eer ik mij ver
wil ik er een clmiideljjlc inzigt van hebben.-bind,
Cet homme entend fort cl -, die man heeft een vlug
begrip, hij verstaat niet een half woord, hij heeft
maar een half woord noodig. — Parler cl -, met
eene heldere, fijne, schelle stein spreken. — (fig.)
Parler cl- et net, Parler liaut et cl -, duidelijk era
bepaald spreken, on.bewirnpeld zijn gevoelen zeggen,
ronduit spreken, er geen doekjes oen winden. I1.
gagne cl- et net dix mille francs dans cette entre -

,

,

prise, Jij) wint, na aftrek van alle onkosten, tien-

duizend francs bij die on'lerneming,h heeft 10,000
francs zuivere winst. — Seiner cl-. dun zaa jen. —
I1 lui prouva cela cl- comme le jóur, hij bewees
hem dat zonneklaar. — It fait cl -, It is dag, It is
licht; de maan schijnt. I1 tie fait pas cl- dans cette
affaire, die zaak is duister, is niet duidelijk, is
ingewikkeld, die zaak laat zich niet wel in- of doorzien. — A CLAIR, AU CLAIR, loc. adv.: Tirer a cl-,
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au cl -, klaar, helder, zonder bezinksel of drab aftappen; Tirer du vin an cl -, wijn aftappen, nadat
hi,j goed bezonken is. — (fig.) Tirer une affaire au

cl -, eerre zaak van alle belemmerende omstandigheden

ontdoen; zich door onderzoek verzekeren wat er
waar of valsch aan is. Tirer un fait, une di#hculté
au cl -, een feit, Bene zwarigheid ophelderen. —
[Diplom.] Lettres en cl -, niet in c2,á fens geschreven
brieven.

CLAIR , n5. Schijn m., schijnsel, licht n. Cl- de
lune, maneschijn, maanlicht. Le beau cl- de June!

wat schoone maneschijn ! welk een helder maanlicht.

Au cl- de la June, b i aanlicht. -- [Peint., Tapirs.]

Licht, hooge kleuren f. pl., die het licht, de verlichte deden van eerre schilderij, vaneen tapijtwerk
voorstellen (in dezen zin meestal meere.): Les cl -s
de ce tableau. de cette tapisserie sont Bien, mal
entendus, het licht, de lichte parten van deze
schilderij, van dat tapijt zijn goed, verkeerd aan -

gebrart,.
('lairan, m., z. CLARmE.

Clairangiie, m. Zeker vise/tact n.
Claircage, m. [Tech.] Klaring, afklaring,
zuivering f. der beetwortelsuiker.
('lairee of (`laireé, f. [Tech.] Klaarsel n.,
afgeklaarde en ontkleurde suikeroplossing f.
(Moireer, v. a. [Tech.] Suikersiroop klaren.
Sucré claircé, geklaarde suiker.

Claire, f. [Tech.] Gezuiverde asels f. of ge-

-
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pet met schellen, doordringenden toon, schel-trompet f.; — kornet-register n. (van een orgel). —
blaroenblazer m. -- (Proc.) A bite sure it ne faut
pas de cl -, een bediende wiens trouw (een meisje
wier deugd) neen kent, behoeft niet bewaakt te
wo1'den. — [Mar.] Blink f., heldersch nende plek
aan den hemel bij donkeren nacht, ster f., welke
helderder schijnt dan de overigen. -- [Econ.] z. v. a.
c;LABINE• — [Ft. n.] Cl- apivore of des ruches,
bijenkever, bijenwolf m.
('lairones, in. p1. [H. n.] Mierenkeversoorten, f. p1.

Claironade, f. (woord van Voltaire) Voortre/fel Uk hartstogíelijk spel n. van eerreu tooneel.c])ele?, spel a la Clairon (eene beroemde loomed-,
speelster)
I-- ('laironner, V. n. De klaroen blazen.
( lair-semi, e, adj, Dun gezaaid; wijd uiteen
peplont; ijl staande: De l'avoine cl -, dun gezaaide
haver. Les arlires sopt clair-semis dans ce verger,
de (women staan in dien boomgaard ver uiteen. Les
soles de 1'éléphant sopt très clair-seniées sur le
corps, de olifant heeft op den rug ijl, haar. —
(fit; .) Les beautés sont clair-semees dans cot
onstage, de schoonheden zijn d-un gezaaid, schaarsch
in dit werk. L'ai gent est, clair-semi chez lui, het
geld is bij hem dun gezaaid.
t'lairtare, f. [Tech.] , z. v. a CI.AIRIERE.
('lair-vole, f. Glazen koekoek m., beschot n,
met traliewerk, z. CLAIRE-VOIE.
-I-- ('lairvoir, m. Doorluchtig beeldhouwwerk n.
,

,

-

stooten beenen n. pl., oen smeltkroezen van te
maken.
f'la.iríe, f. [Tech.], z. CLAIRCE. — Vergaar- aan enne orgelkas.
kom ns. van een zoutmoeras.
Clairvoyance, f. Helderziendheid, scherp
Clairenment, adv. Duidelijk, klaar, verstaan
-zingdler,sojhif.drzgt,scanzonneklaar: openhartig, rond--bar,k!tfjel dcr inzult n. — liet helderzien, klaas zien (bij mag
Uit: Cela est cl- exprimé, dat is duidelijk, helder
-nctiseur).
uitgedrukt. On distin aait cl- toes les navires dans
('laizvoyant, e, adj. Helderziend, scherpzigle port, men onderscheidde duidelijk at de schepen tig, scherpzinnig, .schrander, opgeklaard van ver
in de haven. Je vols cl- qu'on --ous a trompé, ik
doordringend van begrip en oordeel. —-stande
zie zonneklaar, dat men u bedrogen heeft. Ii lWa Als subst.: in. en f., helderziende: in de taal der
dit cl- son intention, hij heeft mij ronduit zin ge- magnetiseurs iemand, die gezegd wordt met gesloten
voelen gezegd.
oogen en slapend beter en meer te zien dan anderen,
Claire-sondure, f. [Teals.] Mengsel van lood die wakker zijn met geopende oogen.
en tin;
(lamable, adj. [Féod.] intrekbaar, herroepClairet, m. Bleekert m., bleekroocle, ligte wijn, boar.
k la r é t m. (bil de Engelse/ten de naam voor de fijne
(+lansart, in. Naam, van een groot kerkhof
soorten van Bordeaux-wijn); — [Pharm.] Zoete bij Parijs, waar de dooden van It Mtel-Dieu en
kruiderwijn. — [Pêche] Maas I. aan 't bovendeel de lijken der ter dood gebragten begraven worden
van een net. — [Tech.] Te bleeke steen m. (bij (de dichters gebruiken dit woord somtijds in plaats
juweelwerkers). — CLA1RET, -TE, adj. Ligt- of van cimetière). — [Hort.] Soort van erwt; — ook
bleek-rood: Vin cl -, bleekert m. Eau cl -fie, klaret m., als adj. gebézigd. Pois cl -.
brasidewijn- likeur f.; -- soort van schuimenden witte
Clanie, f. Pelgrimsmantel m.
wijn m.
t'lan er, V. a. 4/roepen, afkondigen; —
Clairette, f. [Hort.] Soort van druif f. ;
eischen, terugvorderen. (liet woord is alleen overook -z. v. a. MACHE. — [teon.] Geelzucht f., zékere gebleven in déclamer, proclamer, réclauner.)
ziekte der zfjworsnen, waarbij zij hal f doorschijnend
('lantesi, in. [Corn.] Soort van staal, dat uit
worden (ook luisette geheeten) -- Cistersiënser non f. Limousin komt.
Claire-vole, f. Opening f., open vak n., uit
('lanteur, f. JVoestgeschreeuuvan velen, getier
een tuinmuur of heining, doorgaans-kijm.n e^eweld, geraas, geroep n. als teelsen van misnoegen,
enkel door traliewerk of spijlen gesloten of door van a//seining: Une cl- tumultueuse, een oproerig
een' zooc^enoen^i.den wolfskuil beveiligd; — dat tralie- geschreeuw. — La cl- pubiique, openbare kreet, de
werk of die spijlen. — [Arch.] Te grootti ruimte f, opentliike verontwaardirgiliri, liet volksmisnoegen.
tusschen de leggers van eene vloer, de sparren van (Dooraans in It meerv.) Cela excita les cl -s do
een dak enz. — [Manuf.] Opening, g aping f ., die 1'assemblée, dat deed onder de vergadering een
soms tusschen de kettingdraden na volbragte we- geroep, geschreeuw opgaan. — Braver les cl -s des
ving is overgebleven. (Plur. Des claires-voies.) — sots, 't gebas, de beleedigingen der zotten trotseren.
A CLAIRE-VOTE, loc. adv. Met gapingen 0/openingen, — [Anc. prat] . Dagvaarding; iri- beslag-nem-ivg f.;
gapende: Un punier, une claie a cl -, eenti wild a peine de cl- de taro, op straffe van rerJver
tsvolgevlochten, doorzigtige mand, horde; Un tissu it cl -, ging. Cl- au eiel, dagvaarding voor de ^hemelsche
een los gevlochten, ijl weefsel. — [Agric.] Semer' vierschaar — (pnét. et f,.) Les lugubres cl -s des
à cl -, zeer dun zaaijen.
cloches, het akelig gebrom der klakken. Les cl -s de
Clairicle, adj. [H. n.] Naar een' bijenkever Forage, het bulderen van den donder.
(clairon) gelijkende.
(`laineux, -ease, adj. Gedurig roepend of
(lamer, m. [Teelt.] Schuimend zuurdeeg n. schreeuwend (door Button van de zwaluwen en
('lairière, f. Onbeplante, open plaats f. in een andere vogels gebruikt). — Chasse cl-euse, jagl,
bosch. — [Tech.] Gaal f., ijle of dunnere plaats in met groot geraas of getier.
een weefsel f.
Cl amour, m., z. v. a. CLAMEUR.
flair-obseur, m. [Peint.] Licht-en-schaduw,
(lasah, m. [Mar.] Mastwang, schaalf., klamp m_
licht-en-bruin. n. ; kunst om licht en schaduw wel (ter versterking van den mast); — schijf f. van It
aan te brengen; wegsmelting, ineensmelting van hombergat of katrolgat n. Cl- de beaupre, bolster,
licht en schaduw. Dessin lie Cl-, getoetste teekening twit m., klamp of klos m. van den boegspriet.
(met cene enkele donkere kleur gewasschen) . Tableau
-j- (;lainpin, Clainpin, e, adj. Kreupel, hencie cl -, schilderij van slechts twee kleuren. -- Eene kend. Soldat cl -, achterbl ver, min of meer verplaat, volgens de zoogenaarnde zwarte kusistgegra- minkt soldaat m . -- Ook als subst. (Loc. prov.)
veerd. — (fig.) Mengsel n. van kennis en onwetend- C'est un cl -, It is een leerlooper, een dagdief. (In
heid, van licht en duisternis. — (Pleur. Des clairs- It zuiden van Frankrijk wordt dit woord nog vaak
crecurs.)
gebruikt.)
Clairon, ns. [Mus.] Klaroen, soort van trom('lauipiner, V. n. (pop.) Den luiaard of
-

:
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sla rd4e f spelen: Ne clampinons pas á Ia besogne,
laat ons b j 't werk niet luzjeren.
(laamponier, Claponier, m. [Man.] , z.

CHAMPO\IER.
C1amnyde, adj., z. CHLAMIYDE.

Clan, iii. Stam m., geslacht n., inz. het voormalig
vrijwillig leensvevband tusschen een grondeigenaar
(l a i r d) en zijne onderdanen, in 1Joor- Schotland.
— [.Mar.] Houvast m., schildpad, f. in het broed
voor de rlroote en fokke- schoot. Trou du cl -, hombergat, tuingat. CI- de inzit, schijf aan hel ho7nber-

of tuingat.

Clawlestin, e, adj. lleirnellk, geheim, volgens

de wetten of zeden verboden o f ong.eoorloo f d, c I a n-

d es t i e n: Assemblée cl -e, geheime, verboden
vergadering f. hiariage cl -, geheim huwelijk. Commerce cl -, sluikhandel m., smokkelarij f. — Démarches cl -s, bedekte, geheime gangen of handel
-wijzen.
Clandestine, f. [Bot.] Moederkruid D. schubwortel in. , c I a n d e s t i n a f., eene plant met geslotene, eenbladerige bloemen.
Clandestinement, adv. Op bedekte, geheime
wijze, ter sluik, heimelijk.
'Clandestinite, f. [Jur.] Verheimelijking, ver
geheimhouding, c l a n d e s t i n i t e i t f. : La-boden
cl- empéche la validité dun mariage, de verheimel hing verhindert de geldigheid van een huwelijk.
(langueur, f. [H. n.] Schel fluitend geluid;
gesnater, gekwaak n. van vele eenden of ganzen.
Clangule, m. [H. n.] Soort van eenel f.
Clannpin, e, adj., z. CLAMPIN.

Clapet, m. [Tech.] Klap, klep f., leertje n., tot
cle manonieringen van de bossen. C- de pompe, hilletje, pompklepje n. Cl -s de dalots, lederen klep
pl. (ier spierraten.
-penf.
Clapier, ni. Konijnenhol; — konijnenhok n.
Lapin de cl -, hokkengn, in een hok gefokt konijn,
tarn konijn; slecht, onsmakelijk konijn n. — [Chic.]
Etterzak nn.
(tapir, v. n. Piepen (van konijnen). — SE
CLAPIR, V. pr. Zich in een hol verbergen (van konjjr?en).
Claponier, m-, z. CHAMPO MER.

Clapotage, m. [Mar.] Ge/slots n. der golven

tegen 't schip.

Clapoter, V. n. [Mar.] Klotsen, de schudding

der rjolfklotsing ondergaan.

Clapoteux, -euuse, adj. [Mar.] La mer est
cl -e, er is golfslag in de zee. Des (lots cl.-, aan
baren.
-slande
Clapotis, m. [Mar.] Kabbeling f. van het water,
botsing van twee tepenovergestelde stroomingen.
Ook z. v. a. CLAPOTAGE.
Clappement, m. fi=let smakken met de tang
tegen, 't gehéinelte.
Clapper, V. n. Smakken, aanslaan (met de tong
tegen 't verhemelte) . —Schreeuwen (van roo fvogels) .
Claquade, f. (fans.) herhaalde klappen n. pl.
Clagiiart, rn. [11. n.] Soort van duif f.

Claque, f. Klap tn met de vlakke hand. —
_Tiand,r.,eklap n. als toejuichinr,-. -- ['.1'bésit.] Gezarrienl file claqueurs (z. old.) in de schouwburgen.
A bas la cl -! weg met de claqueurs! — [Tech.]
Overschoen m.
Claque, m. Klaphoed, bril- of galahoed, vouw -

hoed; — platte officiershoed m. — [ H. n.] Soort

van vijgebijter m., zeker vogeltje.
t'laqatelwis of Régale, m. [Mus.] Puischpijp f., veldriet, spinét n., een voormalig klephouten
speeltuig.
Claquedents, m. Tarsdengeklapper n. — (injur.) Schooijer, bCdeloar, die van koude klapper
(fusie.) Zwetser, eigen -lofbaizuiner m. -tand.
'laquuement, m. Tandgeklapper (als gevolg
van koude of vrees) . — Handgeklap. — Zweepgeklop n.
'lagnenmrer, v. a. (fans.) Achter de traliën
of tusschen vier 'saus en zetten, plakken, opsluiten.
— SE CLAQUE3117B Ell, v. pr. Zich binnen de muren,
binnenskamers houden; — (fig. et pop.) zich bepalen
hij, zich geheel bezig houden met: I1 se claquenlure
aux chores du ménage : hij bemoeit zich met niets
dan met file huishoudelijke zaken.
Claque-oreille, f. (fain.) Neerhangende hoed,
huilebalk m., hoed suet slap nee hangende randen;
— draper in. van zulk een hoed.
C'laquer, v. n. Klappen (van de vingers, de
-
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handen, de tong, cie zweep); klapperen (van de
tanden): cl- des dents, klappertanden. — CLAQUER,
V. a. (fain.) Cl- qn., iemand een' klap of klappen
geven. — Iemand met handgeklap toejuichen (in den
.schouwburg). — (fig. et fain.) Faire cl- son fouet,
zijne zweep dode klappen.: zijn gezag zijn' invloed
doen, gelden; veel praats hebben.
Eylaquet, m. [Tech.] Dubbelaar, klapspaan nm.,
onrust f. aan den tremel van een' molen. — (Loc.
pop.) Sn langue va (La langue lui va) comme le
cl- clull inoulin,zijnetong gaat als eerre lazarus-klap.
— [11. n.] Cl- de St.- Lavare, lazarus-klap f.,
soort van tweeschalige schelp (ook claquette of
cliquette de lépreux of de ladce geheeten).
i' lagiieter, v. n. Klepperen (van ooievaars);

— krékelen, sjirpen (van krekels). — Vroeger ook
als frequentatief of herhalingswoord van claquer
gebézigd: Cl- un enfant sur les fesses, een kind
wat voor de billen geven.
Clagisette, f. [Mus. mil.] Klaket n., een bij
sommige korpsen ingevoerd instromen t met stokken
en bellen om 't geklap der postzweepen en 't geklingel
der postpaarden na te bootsen. — Soort van klap f.
of ratel in. der parijsche postbeambten, om de ligting
der brieven aan te kondigen. — Dames- zakboekje n.
voor visite-kaartjes. — [11. n.] Cl- des Iépreux of
de ladre, z. onder CLAQUET.
Clagnneur, m., -eiase, f. Klappengever m.,
-geefster f. — Toejuicher m., -juichster t door
handgeklap; — irsz. gehuurde toejuicher in schouwburgen, c I a q u etc r : L'industrie des cl -s est une
lèpre attachee is nos thédtres, 't bedrijf der etaqueurs is eene melaatschh,eid, olie onze tooneelen
besmet. — (fig.) Lage lo fréclenaar en.
t Clarce'taire, in. Sleutelbos m.
Clareneieurx, in. [Bias.] Tweede wapenheraut m. in Engeland.
Clarequet, m. [Confis.] Doorschijnend vruch-

ten-conser/ n.

Clarette, f. [Coin.] Soort van schuimenden

witte wijn M.

Claricorde, M., z. MANICHORDEON.

t"larière, f. [%lar.] Doorvaart f. tusschen ijs

-banke.

Clarification, f. Klaring, zuivering, helder making f van vloeistoffen: Cl- par repos, par
filtration, par le charbon, par I'alumine, par l'argile, par la colic forte, klaring door bezinking,

door doorzgging, door kool, door aluinaarde, door
klei, door Win.
Clarilié, e, adj. (en part. pass/ van clarifier)
Geklaard, gezuiverd: Du sucre cl -, Liqueurs cl -s.
Clarifier, v. a. Klaren, klaar of helder maken,
zuiveren (een troebel vocht, suiker, siroop enz.) —
SE CLARIFIER, v. pr. Klaar of helder worden. Cette

liqueur commence a se cl -.

t'la:rigatiozi, f. [H. rom.] Terugeisch m. van 't
geroofde, vordet ing van genoegdoening (welke steeds
de oorlogsverklaring vooraf gong; openlijke bekend snaking, aankoirdiging, uitroeping f.
Clarine, 1'. of Clairan, m. Koeschel f., hals -

belletje n. voos vee.

Clariné, e, adj. [Bias.] Met een belletje aan
den hals (van ander email dan het dier zelf).
Clarinet, m. Vroegere militaire naam van den
klarinetblazer.
Clarinette, f. [Mus.] Klarinet, schel fluit f.
— ook: de klarinetblazer: Ce music€en est one bonne
cl -. — (fig. et pop.) La cl- de cinq piecls, 't geweer.
Clarinflettiste, m. Klarinetblazer, schelflui.tblazer, clarinettist in.
Clarisse, f. [ Relig.] Non f. der voormalige
Clara-orde, in 1212? onder toezigt van St.-Franciscus van .Issises ingesteld.
Clarïssime, adj. Zeer beroemde of doorluch
t/ge, eeretitel in 't grieksche keizerrijk.
Clarte', f. Klaarheid, helderheid f., licht, schijnsel n., schijn m.: La cl- du soleil, des étoiles, de
Ja June, het licht der zon, sterren, maan. Lire h
Ja cl- du feu, des réverbè1es, bij 't schijnsel van
't vuur, van de straatlantaarns lezen. Dansel ' a la
cl- de la June, in den maneschijn dansen. — Doorschijnendheid, doorzigtighcid 1'.: La cl- du verre, du
cristal, de 1'eau. --^ (fig.) Klaarheid, helderheid,
verstaanbaarheid, duidelijkheid, juistheid f_: Expliquer qc. avec cl -, iets duidelijk verklaren. Il ade
la cl- dans les idées, hij heeft heldere denkbeelden.
— (poe/I.) Jouir de la cl- of de la cl- du jour, le-
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ven; Commencer h voir la cl- du jour, geboren
worden.; Perdre la cl- du jour, sterven; ook: blind
worden. — Al wat den geest verlicht: I1 mécounut
les saintes cl-s du chrislianisme, hij miskende het
heilig licht van het christendom.
--,C-1as, m., Z. GLAS m. — Geknal n. van eene
boen van een vuurwerk. — ( fig. et fam,) Faire un
grand Glas, veel beweging om niets maken.
Classe, f. Klasse, orde f., volgens welke men
verscheiden personen of zaken rangschikt; rang,
stand m., door geboorte, fortainsbedeeling, verdienste aangewezen : Les cito` ens sort distrihués en
certaines c-s, de staatsburgers zijn in .zekere klas
standen verdeeld. Les naturalistes out di--senof
vise chaque règue en plusieuurs el-s, de natuur
hebben ieder rijk in verscheiden klassen-kenrs
verdeeld. La cl- des artisans, des pauvres, de klasse
(ter ambachtslieden, der armen. C'est un savant,
un artiste de la première cl-, hij is een geleerde,
een kunstenaar van den eersten rang -- (fain.) C'est
un fripon, un menleur de la première cl -, 't is
een schelm, een leugenaar van de eerste soort. —
Bij uitbreiding ook gebezigd van personen of zaken,
die met elkander overeen komen: Cet ouvrage convient à toutes les cl -s de lecteurs, dit boek past
aan alle klassen, aan elke soort van lezers. Ces
objets ferment une cl- à part, die voorwerpen vormen eerie klasse, eene afdeeling op zich zelven. —
CLASSE, t. Klasse f., leervertrek n., iedere schoolkamer van een collegie, lat2jnsclie school of qyinnasium; in 't algemeen: school, leerschool f. Pourquoi
avez-vous été mis it la porte de la cl-? 1Vaarom
zijt gij aan de deur van de klasse, van `t leervertrek, van de school gezet ? — Klasse, afdeeling f. der
leerlingen in eerie school: En queue cl- êtes-nous?
in welke klasse zijt gij? — De gezamenlijke leerlingen eener afdeeling, eener school : Cette cl- est
forte, faible, die klasse telt veel, weinig leerlingen.
— Iedere schooltod m. : La cl- du natin, du soir,
de ochtend-, avondschool. — Ouvrir une cl-, eene
school openen, lessen beginnen te geven, waar dit
tot dus verre qeen plaats had. La rentree des cl -s,
't hervatten der lessen, de tijd, waarop de leerlingen na de vacantie hunne studiën hervatten (ook
min gebruikelijk L'ouverture des cl-s geheeten). —
Faire ses cl-s, school gaan: Nous avons fait nos
cl-s enseml)le, wij hebben zamen school gegaan. —
[Mar.] Aanwerving I. der fransche kustbewoners,
die voor de zeedienst geschikt zijn en in klassen
verdeeld worden. Bureaux des cl-s, inschrijvingskantoor n.
Classé, e, acij. (en part passé van classes)
In klassen of vakken geordend of gerangschikt,
ingedeeld, afgedeeld, geclassl ficeerd. Les
plantes cl-es en familles, de planten in f amilitn
gerangschikt.
Classenaent, m. Het verdeelen in klassen;
rangschikking, ordening f.
C1lasser, V. a. In klassen verdeelen, rangschik
ken, indeelen, a fdeelen, c 1 a s s i f i c é r e n; schik
ordenen, schiften, splitsen; de klasse of afdee--ken,
ling aanwijzen, waartoe een voorwerp behoort:
Cl- des animaux, de dieren in klassen verdeelen.
Cl-des papiers, Zrapieren in orde brengen, schiften.
C'est Jussieu qui a classé vette Plante, 't is Jussieu, die deze plant hare klasse heeft aangewezen.
— [Mar.] Een matroos inschrijven op 't register
van de a/'deeling, waartoe hi behoort. — SE CLAS►ER, V. pr. Gerangschikt worden.
Classeur, m. Groote brieventasch f. met afdeeli7en of vakken.
i,tissi,aire, m. [H. rom.] Bomeinsch zeesoldaat m.
Classieisnie, m. [Litt.] Stelsel n., beoordeelingswijze f. van de warme aanhangers der schijfvers. uit de oudheid en hunne navolgers, c l a ssicismus n.
Classieo-rontantique, adj. Wat zoowel
tot het klassieke als het romantische behoort, wat
den ouden met den nieuwen smaak in letteren en
kunst vereenigt, klassiek-romantisch.
Classilieateur, m. Klassenmaker, verdeeler
in klassen, rangschikker m.
Classification, f. Verdeeling in klassen, rangschikking, indeeling; schifting f. in soorten.
}- Classifier, v. a. Klassen maken, indeelingen
vaststellen, class i f i. c, e r e n.
C lassiquge, add. Schoolsch, wat de schoolklas,
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sen betreft, voor de scholen geschikt is: tot gebruik
der scholen of klassen dient, in de school t' huis
behoort, k 1 a s s i s c h: Livres cl -s, boeken bU uit
voor de school geschikt, vormi-ngsboe--nemdhi
ken der leerende jeur,-jd : Exercises cl -s, schooloefeningen; Devoir cl-, schooltaak. — By uitbreiding:
Voorbeeldig, voortreffelijk, uitstekend in zijne soort,
wat tot model kan dienen, waaraan blijvende
waarde en gezag moet toegekend worden, gezag
klassiek, klassisch, inzonderheid-hebnd,
gebezigd van schrijvers en geschriften, die als navolgenswaarde voorbeelden in eene of andere taal,
of als bevoegde kunstrergters in de door hen behandelde vakken beschouwd worden; overeenkomstig
met de strenge kunstregelen, echt: Homère, Ciedron, Racine etc. soot des auteurs cl -s (of als subst.:
sont des el-s) Homerus, Cicero, Racine enz. zin
klassieke schrijvers. Des ouvrages el-s, (of rils subst.:
Des cl-s), klassieke werken, modelschriften n. pl.
La poesie cl -, de klassieke poezij f. (die op de
leest der Ouden geschoeid is, zich aan de oude
kunstregelen bindt, in tegenstelling met de romantische) . Le genre cl- (of als subst. : Le cl-), de
klassieke schrijftrant. Les ouvrages de eet auteur
sont devenus el-s, de werken van dien schrijver
zijn klassiek geworden (hebben gezag gekregen in
de door hen behandelde stof).— (fig.) T erre, sold-,
klassieke bodem m., land, weleer door een beroemd,
kunstlievend volk bewoond, inz. Griekenland en Itolie. La terre cl- de la liberté, het klassieke land,
de wieg en bakermat, het vaderland der vrijheid.
Clastigoie, adj. Wat zich als gebroken voor
[Miner. j Terrain cl-, gebroken bodem in. -doet:
ook : een grond, die beenderen bevat.
Clathre, m. [Bot.] Soort van paddestoel in.
S C'latir, V. n. [Chas.] Dikw ij ls aanslaan (van
een' jarje,rden hond) .
Clatule, f. [H. n.] Zeker weekdier n.
Claude, m. (fam.) Zot, onnoozele m. (naar
keizer Claudius, wien men een zeer bekrompen ver
nageeft) : C'est un cl-, 't is een zot. — Ook-stand
als adj. Ii nest pas si cl- qu'il le paraat, hij is zoo
zot niet, als hij schijnt (als zijne mats wel staat) .
S ('laudieant, e, ad . hinkend, kreupel.
t'lauclieation, f. [bied. vétér.] Kreupelheid.(.;
het hinken.
C laiidien, ne, adj. (eig. wat Claudius betreft)
[Tech.] Papier cl -, soort van, egyptisch papier u.
(het eerst onder keizer Claudius gemaakt). Eau
el-ne, claudisch water (onder Claudius langs eerie
waterleiding naar Ronne gevoerd).
Clair j ot, m. [Bot.] Een der volksnamen van
den kalfsvoet (goujot, pied de veau).
Clause, f. [Prat.] Bijzondere bepaling, voor
beding, voorbehoud n. in een (burger--wardef.,
lijk) verdrag, een' uitersten wil of andere acte, punt
van vergelijk, verdragspunt n , c 1 a u s u l e f.: Clexpresse, conditionnelle, uitdrukkelijke, voorwaar
bepaling. Cl- additionnelle, toegevoegd ar -delijk
Cl- codicillaire, bepaling bij codicil; Cl--tikeln.
dérogatoire, vernietigende bepaling, eerie bepalin ,
waardoor alle de vorige van, geen waarde zijn; C.
eomminatoire, bedreigende bepaling; Cl- irritante,
krachteloos makende` bepaling; Cl- penale, straf
Cl- résolutoire, osztbindend bedi ir; Cl--bepaling;
privative, voorbehoud n. ; Cl- revocatoire, herroe
bepaling; Cl- prohibée, verbodenebep,oling;-pend
Cl-s, charges et conditions, bed inrien, lasten en voor
Mettre, Insérer une cl- dans no cont.rat;-warden;
eerie bepaling, een voorbehoud in een contract zet
Cl- des six mois, bepaling van-ten,ilasch.—
bevoegdheid tot wederziidsr_he opzegging eener huur
zes maanden te voren. — ('lausilies, f. pl. JL.
n.] Sluitschelpen f. pl.
t t'lansion, f. [,dur.], z. v. a. APPOINTEMENT.
Clausoir, m. [Arch.] Sluitsteen m.
Claiistral, e, adj. Kloosterlik, tot een klooster behoorende : Discipline el-e, kloostertucht f.
Vie cl-e, kloosterleven n. Offices claustraux, kloosterbedieningen f. pl.
Claustralitèles, f. pl. [11. n.] Soort van
spinnen f.pl., die hare webben met ovale cellen onder
de steenen spannen.
t'laustration, f. Opsluiting in eene enge,
besloten plaats.
Ctaustre, Clostre,m. [Arch.] Aarden pan f.,
in den vorm van een' hollen half cilinder.
('lava, f. [Po'che] Spanstok m. aan een net.
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Clavaire, f. [Anc. législ.] Bewaarder van r-e
schriften der rekenkarnen. — Rer;ter. — Schat
Bewaarder in. der stads -mnestrvaFci3,hjk.[Rot.] Koraalzivarn f., geitebaard in.,-sleut.—

een eetbare paddestoel (ook bau'be de chévre, pied
de coq, gatiteliee, tripette, mnainotte of mandne
jaune geheeten).
('lavalier, in. [Bot.] Klaverbladerige herku-

lesboom m.

Clavatelle, f. [Bot.] Soort van zoetwater-

wier n.

C1avatale, f. [H. n.] Plantdier n. met een
hoofd.
(lavatule' e, adj. [Bot.] Min of meer spij-

kervormig.
('lavé, e, adj. [Bot.] Knodsvormiq. — [Mar.]
Etre cl -, tusschen ijsbanken besloten zijn (van de
ÏVew foundlandsche vischschuiten gebézicld)
('laveau, in. of Clavele'e, f. [Véter.] Scha
pl. — [Arch.] Wi-gvorrnige sluit- of-peoknf.
bindsteen m., bindstuk n. — [Pe'che j Vischange-,
vischhaak m. (bairn)
Clavecin, m. [Mus.] Klavier, klavecimbel n.
Jouer, Toucher du cl -, op het klavier spelen. Pièces de cl-, muzijkstukken n. pl. voor 't klavier.
Cl- h ravalement, klavier met meer toetsen dan
gewoonlijk. Cl- organisé, orgelklavier- CI- brisé,
reisklavier. Cl- electrique, elektrisch klavier (welks
toetsen door de elektriciteit in bewéging gebragt
;

worden) . — [ [Mar.] , z. CLAVESIN.
Claveeiniste, m. en f. [Mus.] Klavierspeler In., -speelster f.

Clavel, m. Soda f. van geringe hoedanigheid.
Clavelé, e, adj. [Vétér.] Met de pokken bezocht (van schapen)
('lavelie, f. [Vétér.], z. CLAVEAIT.

Clavelisatioii , f. Inez; Ling f. der schapepokken.
t'lravelisé, e, adj. (en part. passé van claveliser) : Brebis cl -e, irngetnt schaap n.
Claveliser, V. a. [Vétér.] De schapepokken
inenten.
Claverie, f. [Bot.] Naam tiener clruivenscort.
Clavesin, m. [fblar.] Kerk.
Clavet, m. [Mar.] Kalfaatijzer, breeuwijzer n.
("layette , f. ( Tech.] Spie, speil, luns, voorsteekpin f. — [Mar.] Spil, schaar f. — [Impr.]
Voering f. eerier voormalige drukpers.
Clavieorde, m. [Mus.] Soort van klavier n.,
met zeer zachten toon.

Clavieorne, adj. [[ti. n.] Met knodsvormige
voelsprieten m. pl.
Clavicuilaare, adj. [A at.] Tot het sleutelbeen behoorende : Muscle cl-, sleutelbeenss rice f.
tV lavicule, f. [Aunt.] Sleutelbeen, kropbeen n. —
(fig.) Sleuteltje n. (zelden, voorkomend dan in : La
cl- de Salomon, Salono's-sleutel m., een oorspronke-

lijk hebreeuwsch kabbalistisch tooeerboek, dat ten

onregte aan koning Salozno wordt toegeschreven.
— [H. n.] Eerste lid n. van de voorpooten der zes
insecten. — Spil f. eener sckcoef'schelp.
-voetig
('lavienle, e, adj. [H. n.] ran sleutelbeen
voorzien.
-dern
('1ei,vic^linclre, in. [Mus.] Cilisider- klavier n.,
een door Dr. Chladlni uitgevonden soort van klavier
met een' zich dractjenden klankcilinder onder de

snaren.

('lavier, m. Sleutelring, sleuteldrager, sleutelriem ani. — Gouden of zilveren slotplaat f. ter zanienhouding van de kettingen om den hals der
vrouwen; zilveren schaarketting rn. der vrouwen
(in It zuiden van Frankrijk). -- [Mus.] Toetsenbord n., claviatuur f. Presenter ure personne
au cl-, ielazand de vingerzetten op 't klavier leeren.
Ella possède déjh son cl -, zij kent de vingerzetten
reeds. — [Tech.] Een in 't middenringvorrnig omgebogen ijzer- of koperdraad, D.

('iavie're, f. [H. ii.] Naarn van een' zeer gezochten bonten, lipvisch,.
Cleiviforine, atij. [H. n.] Knodsvormig.
Clavl-lharpe, In. [Mus.] Harp- klavier n., eer
door Dietz in 1b1á uitgevonden sj)eeltuig niet snaren en toetsenbord.
('lavi-lyre, m. [Maus.] Lier-klavier n., een in
1rhPii te bonden uitgevonden speeltuig.
t;l vijalpe,

arlj. [1]. n.] , z. v. a. CLAY!-

colINE. — Clavipkle, adj. Knodsvoetig.
t'lavi-sternal, e, adj. [Anat.] Tot het sleu-
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tel- en het borstbeen behoorende. (Plur. m. cIavi_
sternaux.)
tlavtus, m. (latin) (pr. cia-cute) [Chir.] Spijkerkop m., eerie uitzakking van het regenboogsvlies door eene zweer' van het hoornvlies.
(`layddas, m. Traliedeur f.
(`layer, m. [I1Ii1.] Groote horde f.

Clayon, rn. [Econ.] Kaashordef., kaaskorf m.,
waarop men de verschgewrongen haas laat uit
ruipen. — -Bond matje of mandje n., waarop de-d
pasteibakkers hun gebak dragen. — Mat f., waarwee' enen de waschkuip overdekt.

Clayonnage, m. [Econ.] Gevlochten rijswerk,
gebreid teenwerk n., krib f. tij het maken van
dammen.
Claynmore, f. [Mil.] Lange en breedeschotsche
degen in. — Wapenkreet t. der oude Schotten.
('1aytoue, f. [Bot.] Soort van postelein f.
Cle, Clef, f. Sleutel m. Lanneau, labarbe of
le panneton, la tige dune clé, de ring, de baard,
de schacht van een' sleutel. Fausse clé, valsche, nagemaakte sleutel, looper m. Clé fausse, verdraaide
sleutel (ook clé forcée); verkeerde slesetel. Fausser,
Forcer one clé, een' sleutelverdraaijen. Une porte,
qui ferme it cH, à la clé, eene deur, die met een'
sleutel gesloten wordt, sluitbare deur f. Un trousseau de clés, een bos of bundel sleutels. Cola est
sous clé, sous la clé, sous les clés, dat ligt achter
slot. Porter, Remettre les elés d'une ville a un gdnéral, de sleutels eener stad aan een' veldheer
brengen, de stad overgeven. Présenter les clés, de
sleutels aanbieden (als teeken van onderwerping en
gehoorzaamheid bij de intrede van een' vorst of van
zin' gouverneur, of aan een' overwinnaar, als deze
zich voor de poorten vertoont) . — [Prat.] La remise
des clés, het overgeven der sleutels. — (fig ) La clé
d'or, de gouden sleutel, liet middel van ohnkoopingg:
La clé d'or ouvre toutes les portes. — Les de's de S:.
Pierre, de sleutels van Petrus, het pauselijk gezag.
Les clés du paradis of du royaume des cieux, de
sleutels van het paradjjs of van 't Hemelrijk, de
magt van binden en ontbinden, van vrijspreien e-e,
schuldig houden. Les clés des trésors de 1'Eglise,
de magt van aflaten uit te deden. — (Loc. Prov.
et fam.) Mettre la cki sous 1a porte, met de noor-

derzon in stilte en zonder te betalen) verhuizen.
Mettre, Jeter les elés sur la fosse, den boedel
met den voet stooten, van de nalatenschap, van
de goederen-gemeenschap afzien. Laisser ses clts
h la justice, afstand van zijne goederen aan zijne
schuldeischers doen. Avoir, Donner, Prendre
la did des champs, z. CHAMP. Il a la did de
ses culottes of chausses, Z. CHAUSSES. — Sleutel m., inleidende, voorbereidende wetenschap f.4
L'étude des langues eet la clé des sciences, de
studie der talen is de sleutel der wetenschappen;
L'arithmétique et la géométrie sont la c1é des
sciences mathématiques, de reken- en meetkunde
zijn de sleutel der wiskundige wetenschappen. -Sleutel m., verklaring, opheldering f. La cie dun
systéme, d'une satire, de sleutel van een stelsel,
van een hekelschrift. La clé de Rabelais, de lea
Bruyère, cie sleutel tot de schriften van Rabelais,
de la Bruye're, verklaring van de duistere woorclen en verbloeinde namen in hunne geschriften. Clé
de chiffre, z. CH1FF1 s. Avoir la cie d' une affaire,
den sleutel van eene zaak hebben, 't geheim van iets
weten, iets merrster zijn. — Sleutel m., plaats
welker bezit den vijand een' gemakkelijker toegang
in 't land zou banen, grensvesting f.: Calais est une
des clés de in France, Calais is een der sleutels
van Frankrijk. Les ThermopY les sont la clé de
la Grèce ; Alexandria fut la eiti du commerce des
Irides. — [Mus.] Sleutel, notensleutel m.: 11 y a
trois clés dans la musique: la clé de sol, la ch!
Out et la clè de fa, er zin drie notensleutels : de
sol-, ut- en fa-sleutel. — Metalen klep f. aan de
blaasinstrumenten. — [Chas.] Clés de meute, best
a fgerir,te honden van een koppel: (fig. et fam.) too7ngeve'r°s, aanvoerders, belhamels m. pl. — [Faut. ]
Achterlelaauw in. van een' roofvogel. — [Arch.]
Clé de voute, sluitsteen In., slotstuk n., middensteen, die It gewelf - sluit. (fig.) C'est la clé de lts
voute, dat is It hoofdpunt van de zaak. Clé sail•
]ante of en bossage, vooruitstekende sluitsteur.
C16 dune fosse d'aisance, deksteen m. van een' sekreetput. Clé dune poutre, balkband, balksleutel in. , anker n. — [Bias.] Clés en pal, en sautoi; ,
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liggende, kruiswjjs gelegde sleutels. -- [Cord.] Clé
Cléodore, m. [ H. n.] Soort van voetvleugeliq
de forme, d'en:lbouchoir, opsluitend middenstuk n. insect n.
van eene laarzenleest. — [Charp., Alen.] Zwa('léonie, m. [Bot.] Pillebloeni, kleoma f.
luwstaart m. --- In 't algemeen heet clé in de kun
t'léonie, f. [Bot.] Geurig wondkruid of beeeen werktuig oen verschillende voorwerpen te-sten renoor D. (brunelle).
spannen of te ontspannen, op te winden, aan te
('léonyme, m. [[-1. n.] Soort van vliesvleugelig
klemmen of los te laten, te openen of te sluiten : insect n.
La clé d'un robinet, de sleutel van een' kraan. Clé
Cléophore, m. [Bot.] Roode lataanboom m.,
de moutre, de pendule, horlo Elie-, pendule- sleutel- een palmboom van 't eiland Bourbon.
tje. Clé d'un poele, klep van eerre karchelp'jjp. Clé
Clephtilke, f. [Mar.] Grieksch vaartuigje n.,
de clavecin, de piano, de tiarpe, stemsleutel. Clé ter kuisvaart gewapend.
de pressoir, schroef f. eenei' tvynpers. Clé de lit,
Cleplhtes of Klephtes, m. pl. Klepten of
schroevendraaijer in. van een ledekant. Clé à écrou, Klephten, rooverhoofdlieden, vrije bergbewoners in
It vis, moêrschroe f-, kopschroefsleutel. Clé d'arlia- Griekenland; — krijgsaanvoerders m. pl. in 't
lète, d'arquebuse, de carabine, de pistolet, veer f, nieuwere Griekenland. — Chant des cl- of Chant
of sleutel, waanmede men weleer die wapens span- clephtique, Klepten-zangen m. pl.
de. — [Chir.] Clé de forceps, tan,rsleutel; Clé de
Clepsyclre, f. Watervuurwerk n. der Ouden,
Garengeot of Clé anglaise, kiessleutel, engelsche k i e s y d i a f. ; — zandlooper m., uurglas D.
sleutel. — [Mar.] Clés de varangues, kalven D.I.J. (poudrier). -- Naam van verscheidene waterwerktusschen de buikstukken; Clé du ton de mlt, Clé tuigen n. pl. der Ouden. — [Mus] . Waterorgel n.
du mét de hune, slothout, slotijzer n.; Etre en clé, — [Ching.] Zeker vat n.
op het slot rusten; Clés de màt, slothouten der
Cleptes, m. pl. [H. n.] Soort van vliesvleugelige
stengen; Clé des Plains, broekstuk n. ; Clé de insecten n. pl.
pierrier, suil f. van eene Passe; Clé du guindas,
t'léragre, f. [Taut.] Vleugeljicht f der valken.
schillipensdeksels op de schildbanken; Clé de pompe,
('leve, m. (pr. clèr, behalve in de clerc à maitre)
ponipbout. Clés de basses, schoren m. pl., waar
Geestelijke, k l e r i k us m., die de tonsuur (hoofdschip in een droog dok onderstut wordt;-medht schering) heeft ontvangen (in tegenstelling met
Clé de her, Clé de construction, klik m., waarop laïque, leek); bij uitbreiding: ieder geestelijke, wel
enen een schip laat a floopen; — Demi -clé, halfslag n.
ieder geletterd of geleerd man. Cl- tonsuré.-er
Cléehé, e, adj. [Bias.] Doorz-irgtig, open (van geschoren geestelijk student. Les ditférents degrés
een wapenstuk), zoodat men het veld er door ziet. parmi les cl -s component la hierarchie ecclésiasCle'- cie - moutre, f. [Bot.] Volksnaam van 't tique, de verschillende graden onder de geestel(ken
gemeene maankruid n. (lunaire).
vormen de kerkelijke hierar=chie. — -)- I1 ent habile
Clédomaneie, f., z. CLEII)0:11ANCIE.
homme et grand cl-, hij is een bekwaa-mn man en
Clédouismaneie, f. [Ant. gr.] Voorspelling f. groot geleerde. — (Loc. prov.) Ce nest pas an
uit zekere onder sommige omstandigheden gespro- grand cl-, hid is geen heksenineester, hij timmert niet
kene of geboorde woorden.
hoor/. I1 nest pas grand cl- en cette nmatière, hij is
Cléctonisiaie, m. [Ant. gr.] Waarzeggerij f. daarin niet recjt thuis. Les plus grands cl-s ne sont
uit plotseling geruisch.
pas toejours les plus fins, de geteerdste menschen
Cleido-costal, e, adj. [Anat.] Wat tot liet zijn oltjjd de schrar., de-i'ste niet. I1 ne faut pas
sleutelbeen en de eerste rib betrekking heeft.
parler Latin deviant les cl-s, wij moeten niet van
Cleidoniaueie, ('le'doti.ancie, f. [Ant. gr.] iets spreken tegen iemand, die het beter verstaat
Waarzeggerij uit sleutels, sleutelwigchelarij f. — dan wij. — Klerk, schrijver, kantoorschrijver m. van
t3ehlon,ancien, m., -ne, f. Sleutelwaarzeg- een' prah.tizijn. Cl- de ïmotaire, d'avoue, notaris -,
per m. , - zegster 1'.
prokureurs- klerk. Maitre cl-, Principal cl -, Premier
Cleido-seapulaire, adj. [Anat.] Wat tot cl -, eerste klerk, hoofdklerk, opperklerk. Petit cl-,
het sleutelbeen en het schouderblad betrekking heeft. jongste klerk, die de boodschappen doet (ook sauteCleido-sternal, e, adj., z. V. a. ciavi-sternal. ruisseau gehecten). Vice de cl-, schrijffout f. in
Cleisagre , f. [^01éd.] Hals- en sleutelbeens- eerre acte. (Deze zegsw-(jzeis verouderd.) (Loc. prov.)
jicht f.
Faire an pas de cl -, een' bok schieten, een' lompen
Clémi,atères, nl. pi. [Ant.] Kleine drinkvaten misslag begaan. Compter de cl- ii maitre, rekening
n. áp1. dei ' Ouden, zonder voet en noren en reet doen van cie gedane ontvangsten en uitgaven, zonder
wVngaard- ranken versierd.
andere verantwoordelijkheid dan de naauwkeurig('léniatis, f. Vuurkruid n.. z. v. a. PEHVENCHE. heiel. — [Mar.] Cl- du guet, strand-wachtschrijver.
Cléinatite, T. [Bot.] Meelkruid n., meelbloem f.,
Cler;é, m. Geestelijkheid f. ; de geestelijken in.

dievekruid n.

Clématitées of Cléznatide'es, f. pl. [Bot.]
Meelbloemplanten f. pl.
Clèiiie, f. [Bot.] Soort van knoop- of varkens
(centinode).
-grasn.
C-léiaieuce, f. Goedertierenheid, lankmoedig -

heid, genadigheid, genade, zachtmoedigheid, verge-

vensgezindheid f. van eeii' meerdere jegens een'
mindere: La cl- de Dieu, I.a cl- divine, de godde1 , ke goedertierenhei,I; Implorer la cl- d'un prince,
dun juge, d'un père, de genade van een' vorst,

van een' regter, van een' vader a f emeeken.
Cléinent, e, adj. Goedertieren, lankmoedig,
genadig, zaciitmoedig, vergevensgezind: Dieu est
cl- et miséricordieux, God is genadig en barmhartig. (Het vrouevelijk komt zeer zelden voor.)
Clémentin, e, adj. [Rist.] Clementijnsch, Clementini,sch, wat tot een' der pausen Clemens betrekking heeft: Musée cl -, clementijnsch museum
(door Clemens XIV. gesticht). Ligue cl -e, clementz^nsch eedgenootschap n. (saai° Clemens VII.) Collège cl-, clementjjnsch collegie n., in 1595 te Rome
door Clemens VIII. voor de Slavonen gesticht. —
CLEMENTIN, m. 4anhangervan Clemens VII. tijdens
de groote scheuring.

Clémentlne, f. [H. eccl.] De bul f. van Clemens IV. aangaande de orde der Cisterciënsen. —
CLÉ.MENTINES. f. pil. Verzameling f. der decretalen
van Clemens V., op last van Johannes XXII. bij

ook: verzameling van kerkverorde--engbrat;—
ningen, ten onregte aan St. Clemens, bisschop van
Rome, toegekend.
Clenche, f., z. CLINCHE.

pl. Le cl- seculier, regulier, de werelds- ke, de
geordende geestelijken. Le haat, be bas cl-, de
hooge, lagere geestelijkheid. — Weleer geletterden,

geleerden.

Clergeot, C'ler;eon, Clergeadu, m. (ver
civic) Kleine klerk in., klee' je n.
-klw.van

-f- Cler erelie, Clergesse, f. Non; — geleerde

of waanwijze vrouw f.

t Cler-icole, m. Priesterdienaar m.
t Clergie, Clergise, f. Geestelijkheid ; —

kunde, geleerdheid; letterkunde f. : (]Irov.) Une
poignée de bonne vie mnieux vaut qu'une nueede
cl -, braa. flmeid is nicer waard dan kuizde.
C'lérical, e, adj. Ueeetel k. prid'sterlijk, den
geestelijken stand betreffende, daartoe behoorende:
Vie cl -e, geestelijk leven; Privilèges clericaux,
geestelijke voorregten.
Cléricnlemeut, adv. Op geestelijke wijze, als.

een geestelijke.
Ciéricat, m. [H. eccl.] Pauselijk ka-merschrijverschap n.
Cléricature, f. Stand in., waardigheid f. van
geestelijke. — Merkschap n.
Clérodenclron, m. [F!. n.] Kruisboom, zeewilg ni.
('-léroinancie, f. [Ant. gr.] Waarzeggerij f.,
uit het tot, uit dobbelsteenen of bikkels. — Cléroinancien, m., -ne, f. Hij o f zij, die zulke waarzeggerj doet.

('léronoinie, f. [H. anc.] Verdeeling 1. van

goederen door 't lot.

Cléthra, ('lèthre, m. [Bot.] Amerikadnschee
els m. — Ciéthrite, f. Versteend elzenhout n.;

CLII3ANAIRE
versteen'ing f. met afdrukken van elzenbladeren.

í libanaire, m. [Ant.; Perzisch- kurassier m.
Clibaise, rn. [Claim.] Klein draagbaar fornuis n.

van koper of aardewerk.
C'lie-clae, interj. Klik-klak (klanknabootsend
woord).
Clieh ace, m. [Tech.] Het afkloppen, afstampen van rietvormen; het maken van gietafdrukken,
liet c l i c h é r e n.
Cliché, m. [Tech.] Gietafdruk n., de door o fklo :pen of a fstarizpen verkrec;en plaat of matrijs f.
'lichemeut, m. liet moe(jelilk en rebrekkig
uitspreken der slepend-sissende letters (lettres chummotes, z. CHUINTANT).
('Hefher, V. a. [Tech.] Eraan vorm of Bene
matrijs loodreut, snel en met kracht in gesmolten
en afrjekoeld metaal doen vallen, ore er den afdruk
van te vei krijc,en: afkloppen, a fc,2eten, afstampen,
f!ietafdrukl;en2 maken, cliché ren. -- Met moeite
of gebrekkirj de sissend-slepende letters uitspreken
(z. CHUINTER).
C`lieheur, m., -ease, 1Tervaordiger m., -dig-

ster f. van c t i c h é s of gietafdrukken. — Ook als
cidj.: Un ouvrier cl -, une femme cl -euse.
Q fide, f. [M i. ene.] Kr gswerptuig n. der
middeleeuwen, waarmede men steenen op de bele'geraars wierp.
Cliclommancie, f., z. CLEIDOIIANCIE.
'lie, f. Pischmarkt f. (te Bordeaux).
Client, m. [1 . rom.] Beschermeling, chide t m.,
hij, die zich ander de bijzondere bescherming
van een' vermogend' burger stelde (in tegenstelling
met den, pa troon of beschermheer. — CLIENT, m.,
-E, f. [Prat.] HH)) of zij, die zijne of hare regtzaak
eloor een' pleitbezorger laat voeren, die aan een'
advokaat, prokureur enz. de verdediging en bewaring van zijne o f have reclten toevertrouwt, c I i e n t
nn. en f. (in tegenstelling met den pleitbezorger,
songs oak niet de recgters) . — Ook van een' genees heer gebézigd: Ce méelecin a heaucoup de cl -s, die
geneeshee7' heeft veel praktijk. (In dezen zin zegt
men echter liever clientele.)
Bij de oude Romeinen: de geza( tientèle, f. Bij
van eenen pa7nenljke cliënten of
troon, c I i e n t é 1 e ; de bescherming f. des patroons,
dle verhouding van den beschermde tot den beschernier. — Al de cliinten van een' advokaat, procureur, notaris, geneesheer enz.; — tegenwoordig ook
van de handelsbetrekkingen, de kalanten eens koopmans rebel icld.
l( Clientelaire, adj. De cliënten betreffende.
Clilforte, f. [Bo}.] Soort van »irn,pe' nel F.
clit'oire, f. Kinelerspuitje n. van vlierhout. —
(Loc. fam.) 11 a toujours la cl- it la main, hij heeft
altijd de klisteerspuit ter hand (van iemand, die
zich gedurig een klisteer zet) .
C+ligne', e, adj. (en part. passé van cligner)
Faire les vieux cl -s, de oorsen half gesloten houden.
('ligIEemmieIlt, m. Iet blikken met de oogen, het
knipoogen, het pinkoogen.
Cligne-musette, f. Blindemannetje, schuilevinkje, schuilhoekje n. (een bekend kinderspel).
Jouer a la cl-, blindemannetje spelen.
`-ligoer, V. a.: Cl- les yeux, cl- l'oeil, pinkoo ;yen, pinken, pinkelen, blikken, de oogleden
oogleden ten
halve sluiten. — CLIGNER, V. n.: Cl- de
een,
herken met het oog geven, knipoogen.
Clignnot, M. [11. n.] Naare van een' amerikaanschen vliegenvanger m.
cli «otant, e, adj. Blikkerend, h°ni oogend:
Des -yeux cl -s. — [Anat.] Membrane cl -e, of als
subst. La cl -e, oogvlies n., dat b zekere dieren,
zoo als de vogelt, de katten ent. tusschen den oog
oogleden is geplaatst en dat zij naar wil -halend
-lekur
kunnen voortrekken.
t'liguotement, m. Ooggeblikker n., het aan
-houden
blikken of knipoocren.
Clignioter, v. n. Blikkeren, gestadig met de
oogen blikken: Une lumière trop vive fait cl- des
•=eux. (Men zegt ook cl- les yeux.)
€'lig lat, m. [Géogr.] Aardstreek. h.rmelstreek,
luchtstreek; — luchtsgesteldheid f.; gewest, land n.,
landstreek, landouw t., met betrekking tot de Inc/itsgesteldheid. Cl- chaud, tempéré, froid, wane, gematigd, koud , klimaat. Changer de cl -, Passer dans
un autre cl -, van luchtstreek veranderen.
Cliniate'rigioie, adf. Wat het klimaat betreft:
Influence cl -, klimaatsinvloed n. (weinig gebruikt).
,
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-- An of Année ei-, trapjaar, klimmend jaar,
k 1 i. m a k t é r i s c h jaar, ieder zevende jaar van 't
menschelijk leven, in 't welk men meende, dat er
eerie werkelijke verandering in 't meeschel, k lig
-chamvor'i,el.—[Méd]Lpqulabert
est une époque cl -, de tad der manbaarheid is een
klirnaktérisch tijdstip. (In dien zin gebruikt men
meestal critique.) — Ook als subst. f. gebézigd: La
ci-, het zevende jaar; Les grandes cl -s, de groote
klimaktér°ische jaren (het ó3ste en 81ste levensjaar.
('limatologie, f. Leer f. der luchtstreken,
verhandeling f. over de luchtsgesteldheid, over de
verschijnselen, die van de hoedcani'heid des gronde
en zijne geographische breedte afhangen. - ('li
beschrijving-matolgique,dj.IV r
betreft..
('litnature, f. Klimacts-invloed m., invloed
der luchtstreek.
('limmmax, m. [Log.] Klimming, versterking f.
der uitdrukkingen in eerie rede, klim ax m., z. v.
a. GRADATION.
('iïce, m. kvenk, blik m. (steeds met oeil ver
z. CLIN D'OEIL) . — [Mar.] Border it Clin,-eniad,
in klinkwerk werken, de boorden inet de randen op
elkander leggen. Bordage it clip, opeen geklonken
boeiplanken I. pl.
( iinantlge, m. [Bot.] , z. v. a. RECEPTACLE.
v

C'linneaille, Clincaillerie, Clincaillier,
z. QUINCAILL—.
('lineart, m. [Mar.] Plat vaartuig n. in Zweden

en Denemarken, klinkerd, klinkaard m.

('!niche, C'leriel$e, f. [Tech.] Klinkligter m.,

klink f.

Clin d'oeil, m. Oogwenk, blik m. van het oog.
Faire un cl- b qn., iemand een' oogwenk geven.

I1 se fait obéir par un ei-, hij doet zich door een'
oogwenk gehoorzamen. — (fain.) Oogenblik, omme
n. : C'est l'allaire dun cl -, dat is een omrn,e--zien
ziens werk. Celli fut fait en un cl -, dat was in een
ooc,enblik gedaan. (Plur. Des clips d'oeil, bij somneigen echter Des dills d'yeux.)
('linfoe, m. [Mar.] Buitenschuiver, vliegende
kluiver, kluiver op dei jaagboom, jager m.
4. Clinicien, adj. Die zich niet de kliniek bezig
houdt: Uri médecin cl -, of als subst. Un el-, een
klinisch geneesheer.
('unique, aclj. lVat tot het bed en bedlegerige
zieken betrekking heeft, goat aan het ziekbed geschiedt, k 1 i n i s c h. Alédecine cl-, klinische geneeskunde, die, welke aan 't ziekbed wordt uitgeoefend.
Médecin cl -, uitoefenend, praktisch geneesheer, die
de zieken aan, hunne legerstede bezoekt (in dezen zin
verouderd). Dialade cl -, bedlégerige kranke. Lecon
cl-, klinische les f., die, welke in een hospitaal bij
't bed der zieken wordt gegeven. — CLINIQUE, I.
Kliniek f., geneeskundig onderwijs n. aan 't ziek
— CLINIQUE, m. Nadm eenei secte van Chris--bed.
tenen, die den doop eerst oh hun sterfbed ontvingen.
(`lino Iles, f. pl. [Anat.] Zadelvoortzettingen f.
p1., vier inwendige uitwassen van de hersenpan.
Clinomètre, m. hellingmeter in., een werktuig
ter bepaling van de ligging der beddingen en ertsaderen in de bergen.
t'linopode, m. [Bot.] Wild basilicum of koningekruid n.
Clinoteehnie, f. [Tech.] Kunst f. om bedden
en legersteden zamen te stellen.
Clingiiant, in. Klatergoud , Lyonsch goud,
verguld of verzilverd kopereen plaatje door het pletijzer gedund; gouddraad, zilverdraad n. — (fig.)
valsche glans, ijdele pronk n., schijnschoon n., opgesmukte taal r., klingklanrl in;
Clinquaiiter, V. a. Met klatergoud bezetten,
Opsieren of overladen. — (fig.) Met ijdelen tooi
voorzien, opsmukken.
Clio, m. [FE. n.] Vlerkworm m., soort van voet vleuclelige week'ieren n. pl. — C11oide, e, adj.
Naar zulk een insect gelijkende. — Clionites, f. pt.
Versteeningen f. pl. van (lie weekdieren.
t'liquart, m. Vulsteen, stopsteen m., zekere
zeer gezochte bouwsteen.
Clique, f. (fam.) Zamenheuling f. van gemeene
menschen, spitsbroederschap f., verbinding f. van
velen tot een slecht oogmerk, rot, pak n., bent,
bende, k t ie k I. — [Jeu] Drie of vier eendere
figuren van verschillende kleur (in sommige kaartspelen) .
Cligtiet, m. [Tech.] Pal m., waardoor een
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rletand rad beletwordt terurl te draaijen;— onrust f.,
klatJspaan in. in een' molen (beter claquet).
Cliquy eter, v. n. Kleppen, klepperen, klapperen,

klikklakken, kletteren.
Cliglnetis, in. Gekletter, geklepper, gerinkel,
geklikklak (van wapens, kettiiitlen. glazen). — [Méd.]

z.. V. a. CREPITATION. — (fig.) Ce cl - d'antlultèses

fatigue 1'oreille, die rjedur ,icge klinbklan.g van tege;a-

stelli.ngen vermoeit het oor.
Cligauettes, 1'. pl. Klaphoutjes, klapbeentjes n.pl.
cl- de ladre, lazarusklep f. (z. ook cL AQUE r) . —
[Pëche] Doorboorde steentjes n. p1. aan een steeknet, oen het te doen zinken.
t ("1igiuette^iiernt, in., z. V. a. CLIQUETIS.
t ('liqueur, In. Guit, gasuwd ie f, schelm;
zwetser. voorvechter in.
CC1iséome' tre, m. [Chic.] Bekkennieter in., een
door Stein uiti;evonden werktuil, om het vvouwelijke bekken te meten. — ('1 hAométrie, f. Bek
kenmeting f. -- t'liseloaOti iele, odj. IJ'at tot
den bekkenmeter' of de bek ^emrwtio j betïekkintj
heeft.
t'lisse, f. Teersen of biezen matje n. ; kleine
horde f. orn er de kaas op te laten uitdruipen. —
[Cliir.] .Spalk in. (liever eclisse).
Clisse, e, adj. (en part. passe' van clisser)
Bouteilie cl-e, ma.tteflesch f., net matwerk omvlochten flesch. Was cl -, c,^espalkte arm in.
t'lisser, V. a. [Tech.] Met teersen of spatwerk
o, rvlechten. — [Chip.] Spalken, oinspalken.
Clisson, in. [Coin.] Linnen n. uit Bretagne.
,

CLOITRE.
pan f.; klokvormig deksel n. tot warinhoudinq der
spijzen. — [Chum., Phijs.] Klok, glazen klok of
stelp f. ter opvanging der gassen enz. -- [(erf.)
Klokvormig sreraacl fl . aan een' handelaar. —
[Hort.] Glazen of aarden tuinklok, ter overdekking
van fijne planten. — [Bot.] Fleurs en cl -, klokvoi na.iye bloemen f. p1., klokfes n. »t. — [Mar.] De
voering f. van het spil. Cl- de plongeur, Cl- it
ploeger, duikerklok. -- [bléd.] Blaasje, blaartje op
de huid, brandblaartje n.
C'loehé, e, a(lj. (en part. passé van clocher)
Met eerie klok overdekt : Melons cl-s.

(loeheitian, in. [.icon.] Rain, die de kudde

leidt, bellra.mel in.

t'Roclmemeiit, m. Het hinken, het kreupel gaan.

— Weleer ook : het klokluiden.

t'loche-pied, in. [Corn., Manuf.] Driedraad
kettingzijde I. — ii CLOUHE -ZIED, lac. adv. Up-sche
één.' voet. Aller it cl -, hinken.
Clocker, m. Klokketesren in.; — bij uilbrei-

d i ,ng : kerspel n. ; — somas ooi voor: Klok f. -(fig. et fain.) 11 na vii que le cl- ale son village,

I1 na jam gis perdu de vue le cl- de son village,

hij is altijd bvd moeders pappot flebleeen: h2j heeft
de wereld niet bezien, heeft bfeenerlei ondere ndin .
-- (Loc. prov.) II faut placer le cl an milieu de
Ia paroisse, men moet de kerk midden in het
dorp plaatsen : men moet eenti tot gemeensch ap
dienende zaak onder id(l(rs bereik-pelrkgbui
stellen,. Firer du cl -, de laatste hulpmiddelen aan
nop roeijen met de riemen, olie eten heeft.-wend,
Clissas, ('listère, z. GLYSSE, CLYSTERE.
Se battre des pierres du cl-, pleiten oin, iets, plot
Clister, ('listrer, v. a, [Sal.] filet kleefdeeg men reeds bezit. Course an cl -, wee/ren i n. (I wars
sluiten, 1 u t é r e n (de zouthan op haar fornuis). door 't veld en in repte lijn, over herren en sloten.
Clitie, f. (pr. kil-cie) [Bol.] V'leeschkle-ur'ige — [H. n.] Cl- chinois, ehinésche toren in., eenti
artemnoon f.
eenschalige schelp.
Clitore, C'litorie, f. Klitoris-bloem f.
t'loeher, V. a. Met klokgelui bieen roepen.
Clitoi°idien, fie, adj. kVat tot den kittelaar (In dien zin nu weinig nicer gebruikt). -- [Hort.]
behoort, daartoe betrekking heeft.
Onder glazen of aarden klokken zetten. — cLOClitoris, in. (pr. kl-to-rice) [Anat.] Kittelaar CFIER, V. n. Minken, mank of kreupel gaan. Clm., vrouwelijke roede, k l i t on s f. — ('lito- du pied droit, met den reuter voet hinken, mank
risnie, in. [NIOd.] Ziekelijke opzwelling f. van dat gaan. Cl- des deux c4tés, op beide zijden hinken.
(fig. et fart.) Gebrekkig zijn: I1 y a qc. qui clodeel; — ontuchtig gebruik n. daarvan.
che dans cette altaire, er is iets manke, iets gebrekClivahle, adj. Kloofbaar, sly! tbaar.
Iivage, n1. [ Minér.] Schilfeibreuk f. van di- kips in die zaak. Ce vers clocbe, drat is een kreuarnanten, van steenachtige kristallen. [Tech.] liet pel dichtstuk, dat vers is niet in ale maat. Ceite
co ►nparaison cloche, die vergelijking gaat own/s.
kloven van den diamant.
II n'y- a pas de comparaison qui ne cloche, elke
Clivé, e, ad j. (en hart. passd van sliver): Dia
-mant vergelijking hinkt : fjeene vergellkinq gaat door,
cl -, c,ekioofde diamant in.
('liver, V. a. [Tech.] Cl- un diamant, Benen als zij te ver gedreven wordt. (Prov.) I1 ne faut
diamant kloven. — SE CL1YEI, V. pr. Gekloofd pas cl- devant les boiteux, men moet geen gebrek
geen stotteraar' napraten; aren moet-kigenar/p,
worden.
niet spreken van onaangename dingen in 't bijzijn
('Heine, f. [H. n.] Vingerkever in.
van
hen,
vezen
zij aangaan; ook: men moet niet
riool
betreffende.
Cloacal, e, adj. Het
Cloàq.que, in . Riool n., onderaardsch afvoerka- spreken van iets, dat neen niet wel verstaat, in het
naal voorn liet water en de onreinheden eerier stad bijzijn van deskundigen.
('tocheteaur, in, Hij, die weleer bij begrafenis(?.nz. van de riolen der Ouden gebdzi(ld; de nieuwere werken van dien aard heet men égout); s en een dof belgel uid deed hoorera.
Qvloeheton, in. (verklw. van clocher) Kleine
n.,
verlaat
modderkoot f., vuilnisput, stinkkolk nl.,
vuilniszij,) f. -- (fig.) Cette maison, stilte villa est klokketoren in.
('locthette, f. (verklw. van cloche) Klokje n.;
un vrai cl-, clot huis is een varicenshok, die stad is
hoogst morsig en ongezond. Cet hofknie est an cl- schel, bel f. aan den hat's der dieren, bengel in.
d'impureies, de vices, die mensch is een poel van — [Bot.] Klokbloem f. --- [ EI. n.] Koeschel, zeepok f.,
onreinheid, van oodeurgden. — [Anat.] ,Stuit- of zeker schelpdier (caly-ptrée equestre).
Q'loisof, in. Beschot, schot n,, scheidswand m.,
aarsholte f. b de vogels, slangen enz. (nu vestibule
schutting, heining f. Cl- de inaconnerie, Sur
common geheeten).
Cloche, f. Klok, bel f., bengel in.: Cl- sourrle, de cl -, scheidsmuur, gemetselde tussclaenwand m.
sonore, telde, doffe, heldere, geba sten klok. La Cl- de menuiserie, dais, planken ofschulting, beloche sonne, de klok sloot. Sooner les cl-s, de schot. Cl- h jour, tralie-beschot. Cl- is denieure,
klokken luiden. Un coup de.cl-, een klokslag. 13ériir, beschot, dat vast staat. Cl- volante, beschot, dat
Baptiser, lommer une cl-, ee,2e klok inzérlenen, urnen kon opslaan of uyegnemneo. — [A nat.] - fdoopera, haren naam lieven. Convoquer, Assembler scheiden.d gedeelte van twee holten : La cl- du neg,
au son de la cl-, meet klokclelui bijeenroepen, ver- des narines, het neusschot, tusschenschot vetst dear
zamelen. La cl- bannale of tin beltroi, de storm- neus. La cl- du coeur, het harte-schot. — [Bot.]
klok. Cl- de retraite, poortklok. -- (Loc. fain. et I'l-i,es n. tusschen de zaadkorrels eener vrucht.
prov.) Fondre la cl -, een laatste besluit nemen, de [ l ech. ] Afscheiding f., waardoor verschillende
zaak ten einde brengen, afdoen. II est temps de voorwerpen in vakken worden verdeeld. Cl- de serfondre la cl-, het is tijd om aan de zaak een einde rure, kas f. van een slot.
('loisounage, m. [Arch.] Beschotwerk, schotte maken. N'être pas sujet au coup de cl-, meester
zijn van zijnen tijd. Faire sooner la grosse cl , werk n.
('loisonne', e, adj. (en part. passé van cloiden arooten bom doen luiden: den meester doen
e penaud sonnet') Inwendig in vakken gescheiden : Coquilspreken, handelen. Nitre étonné,. Etr
comme un fondeur de cl -, verstomd staan op het lage cl- of chainbré, in vakken of kamers gescheivernemen van een groot en onverwacht ongeluk. den schel» f.
(loisonner, v. a. .d fschutten, afschieten, beEntendre les deux cl -s, voor en tepee hooien.
-

-

C'est !e son des cloches auxquelles 1'on fait

dire tout ce que Ion vent, men kan dat uitleggen,
zoo als men wil. — [Curs.] Klokvorinire stoof-

schotten zetten.

('loitre, in. Kruisgang in., klooster-gallerij f.,

afgesloten inwendige ggeiller^j in een Wooster, die alp

CLOITRÊ

-
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Bene binneplaats of een' tuin uitkomt. — Kloostern. wijn m. — ('los St.-Thierry , m. Soort van
La vie du cl-, het kloosterleven. — [Hort.i Vier- roodgin Champagne-wjjn ni.
Closeau, m. Afgesloten moestuintje, omtuind
koste beplante ruimte f., door booglvormigbesnoeide
boorhen omzet. — [Arch.] Voute eni are de cl-, akkertje n.
Closerie, f. Boerenhofje n. (meestal zonder
kruisboog -filewel[ n.
('loitré, e, adj. (en part. passé van cloîtrer) ploegvee), katerpplaats, katerstede f. — /Vtjn,gaarderierswoning f. in het Orleansche. — [%'ann.], z.
Religieuses cl -es, in 't klooster oprriesloten nonnen
(die het klooster, volgens hare gelofte, nimmer vto- CL(TUP.E.
('losei, m. [Pèche] Kleine vischweer f. —CLO(en verlaten.).
Cloitrer, V. a. In een klooster opsluiten, in SETS, z. CLOZETS.
('losette, (. Kabinetje, afzonderlijk vertrekje n.
een klooster steken; tot het kloosterleven dwingen.
Cloiier , m. Pachter eerier kleine boerderij
- SE CL OiTRE?R, V. pr. In een klooster gaan, het
(closerie), kater m.
kloosterleven aannemen.
losoir, in. [Tech.] Eene der planken, waar
('loitrier, ni., -ie're, f. I loosterlinq m. en f.
vorm voor 't bouwen niet 1) i s é of stamp--uitde
Clonique, 0(15. [Mèd.] Stuiptrekkend, krampaarde bestaat. — Gereedschap der mandemakers,
(ichtio (vair bewéginflen), k l o n i s c h.
•`lonisme, in. [1l1ed.] Stuiptrekkende bewé- steekpriem, steker DI., stuilUzer n.
(^lossemeut, ('losser, z. GLOUSSEMENT,
glnq f.
Cloudisse, f. [H. n.] Soort van tweeschalige GLOUSSEit.
('losiérocère, adj. [H. n.] Met spilvormige
scheur f.
voelslr7ieten. — CLOSSEIIOCERES, M. pl. Spilhoorj (loper, V. n. 1hinken, mank taan (clocker)
Clopeux, in. ['lech.] hamer of klapper m. i ice insecten (ook fusicornes rjeheeten) .
('lostre, nl. [Arch.] z. CLAUSTRE. -- [Bot.]
der su.tkerraffinadeurs.
C`1olminn-clol► <tiit, loc. adv. (baden) hinkend. Silvoniir3e cel f.
Clotoir, m. [Tech.] Zeker mandemakers geAller cl -, hinken.
('lopiner, V. n. (fam.) Een weikig hinken of reedschap, z. CLOSO1R.
Cloture, f. hinf;muur m., omtuining, omkreupel gaan, trekbeenen.
('loporte, C. [H. n.] Pissebed, zeug, krab f., schuttinri, oírihe-inin,rr, afsluiting door muren, heggen
dui.zen^llreen li. ; eeri bekend insect. Cl- ordinaire, enz.; schuttinq, h.ciïiing, tuinhaaq, heg, heinsloot f.:
muurpissebed, kelderpissebed, kelderzeug. — Cl- de Ce jardin n'a qu'une cl- de hales, de palissades,
ener, zeepissebed. — Clol)orti(le, wij. Naar cane olie tuin is alleen door heggen, door paalwerk afpissebed rel(Jhende. — CLUI ORI'IDES, rr1. Pl. Pisse- gesloten. — (fly.) Sluiting, afsluiting f., slot, einde n.
(van eerie rékening, een' inventriris enz., van eene
bedachtige insecten n. pl.
Q'lo ue, f. [liort.j Soort van ziekte of onge- vergadering, bei'aadslaooing cnz.); laatste zitting;
steldheid in de bladeren (ler booln,en, inz. van den laatste tooneelvoorstelling f. Cl- de la chasse, het
perzikbocm, zamenikriinpiaig, oprolliing f. der bla- sluiten der jagt. — [Prat.] Cl- de 1'ordre, stuiting
deren. — (rloqué, e, acts. .Door die ziekte aan van rangregeling. Cl- d'enquète, het eind van het
-getas,vrchnpldzmgeko. getuigenverhoor, afdoening van getuigen hoeren.
(lognetier, m. [Tech.] Zeker stuk hout r,. Cl- cl' un acte, het .:lot van eerie acte. •-- Cl- des
Dan het ker °eedschap, waarmede een stcenvormmcr ale religieuses, verprli(tincl f. der nonnen oha het klooster
niet te verlaten, kloosterdwa . g in., klcosteropsluiaarde door°sn :jdt.
ling f. Faire voeu de cl -, rle kloostergeld fte a flegClore, V. a. (Vollens de Académie alleen ge
personen van rlen incite.-brui.ktnde3/al yen. — [Tech.] of Closei'ie f. liet maken vanpits., in den fut. eil, condit., -maar lijf de nieuwere Birit gevlochten ,nalid- of kol•fwerk.
Cloture', e, ac/f. (en apart. passé van clbturer)
schrijvers in de andere tijden en in alle personen,
behalve in den pas E cietini en den soli). imparf. Gesloten : Camille cl -, afgesloten rékeninq. La sévoorkomende.) Stuiten, toesluiten, toedoen, digtina- ance cl -e die bonne heure, de vroeg reslotenzittinq.
Clotûrer, C. a. [Admin., Prat.] Sluiten, af
ken; — onztuiren, omheinen, omringen, beenuren;
eindigen : Cl- un compte, un régistre, un-sluiten,
(fig.) voleindigen, volbeen f,teii, afdoen. -- Cl- les passages, de doormieren sluiten. — Cl- les vieux dun inventaire, cone rekening, een register, een inventaoorgen
van
een
slaode
sluiten.
Clla
—
(fit.)
afsluiten.
eis
Cl- les déhats, de debatten of beraad
mort, de
d den
rnonci snoeren, tot zw jsluiten.
-slagi.ne
houclse a (1 11 ., i crnan
qen brengen. Cl- l'oeil, slapen. 11 na pas clos t'oeil
('lót«rier, in. [Tech.] Korfrnaker i., verde tante la nuit, hij heeft den gebeden nacht geen vaardiger van di,gtgevlochten of geslagen mandeoog tee gedaan. Cl- un jardin, un pare, eersen werk. — [Aalmin.] Sluiter, afsluiter m. hof, tuin, plaats of perk omtuinen, omringen niet -)- [Polit.] Benaani ring voor zoodanige leden der ver
eenen muur, heining, sloot of gracht. Cl- un %éri{ende vergadering, die steeds op slui--tegnwordic
tage, een erf of grond afsluiten. Cl- fine affaire, ting Lier debatten aandringen, daar hunne sterut
un testament, fine asseml;lée, fin compte, eene toch reeds te voren bepaald is.
zaak afdoen, een testament voltooijen, eene ver
Gloei, m. Spijker, nagel m. Cl-s sans tète,
rekening sluiten. -- Somt ds wordt-padering, 5 tie coupée, étetes, spijkers zonder kop; Cl -s h
het ook als v. n. gebézigd : Cette porte tie clot pas couvreurs , a masons, de houclse of h téte plate,
uien. die deur sluit niet wel. — SE CLORE, V. pr. spijkers met platten kop, platkoppen m. pl.; Cl -s
Gesloten worden.
al grosse tète, tuatsen f. pl.; Cl-s h'petite tète,
Clorophanne, Clorose, z. CHLOE—.
duikers in. pl. ; Cl -s a parquet of a plancue,
wij.
(en part. passé van clore) Geslo- vloersp fjkers; Cl -s h cheval, 1 Ferrer of de maré('los, e,
ten, toe, digt, toegesloten ; — omringd, om.tu•ind, chal, hoefnagels; CI-s it cahoehes, z. GABOCFE ;
omheind. A huis eios, niet gesloten deuren. Champ Cl -s /i souliers, schoenspijkers; Cl -s à pigeons, li
eios, z. Cri& w. Paslues closes, beloken paseken; crochet, haak,^pijkers; Cl -s de poids et de fiches,
de eerste zondag na paseken. (louche close ! duimspijkers; Cl -s de tillac, schotspfjkers; Cl -s de
spreek er niet van, houd het geheim ! Se ten ir double tillac, lasijzers; Cl- de demi- tillac, duikers,
cl- et couvert, zich di(it en bedekt houden, uit vierpondsnagels, vierponrts-schotslpijker°s, vi.erpondsvreeze van gevangen te worden; zijne oogmerken, sluipers; Cl -s à latte, latnagels; Cl -s à tète de
gedachten, geheim houden. Uri propriétaire est oldigé champignon, groote timmermansspijkers; Cl-s rivès,
ede tenir son locataire cl- et couvert, een- huisbeer Cl -s a vis, klinkspijkers of -napels; C1-s coudés,
is verpligt zijn verhuurd huis wel te onderhouden, goy dingshijkers of - nagels; Cl -s d'épingle, draadnadeur en dakflirt te honden. Avoir les vieux cl -, gels (ook pointes de Paris geheeten); Cl -s à engestorven, dood zijn. (fit. et fain.) Ce soot leitres clouer, vernagelpinnen; Cl -s d'assemblage of de
cl -s, dot zijn geheimen: ik begrf p er niets van. A rivet, ook: Cl -s a river, bandnagels of spijkers;
yeux cl -, loc. adv. Blindelings, iri den blinde. A Cl -s P maugère, platkoppen, mammieringsspikers;
nuit close, a la nuit close, loc. adu. Als de avond CI-s á doublage, verdubbelingsspijkers. ren/huidgeheel gevallen is: Nous arrivànles it nuit cl -e, wij of zomnspijkers; Cl -s de fiches, takboutjes; Cl -s de
kwikhen aan, nadat liet donker was rjeworden.
carvelle, zestigponds-strijkers; Cl -s de demi- carvelle,
('los, m. Bebouwde en ornmiuurde of omliein.de Cl -s a river, dertigponds-spijkers, dertigposids-bandplaats f., stuk land n., akker m., die omringd is nagels; CI-s de double carvelle, vij fduirns-spijkers:
met een heining, muur of gracht.
C I-s de liste,zeventienponds- spijkers; Cl -s de ferrure,
Clos de `ougeot of ('los -Vougeot, m. klampspijkers; Cl -s de ferrure, de gouvernail et
[Com.J Eene der beste soorten van flourgogne- de pentui-es de sabords, bandnagels, roernagels;
-

,

,

,
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C1-s d'or, d'argent, gouden, zilveren taatsjes, knopjes , puntjes tot sieraad van eene snuifdoos enz.
Ficher, Faire entrer, Cbasser un cl -, eerren spijker
inslaan, ind ri, zen, inkloppen. Attaché a3 cl-s, na
Attachee qc, avec des cl-s, iets vast--flevast.
spijkeren. River, Rabattre un cl -, een' spijker om
Le fee de ce cheval ne [lent clu'ui un cl -,-kline.
het hoe f jjzer van (/it »aard hangt slechts aan één'
spijker of nagel. Son cheval a pril un cl-, un clde rue, zijn paard heeft zich een' spijker in den
voet getrapt. Cola ne bent n1 ii fee ni it cl -, dat is
niet spijker- of naq¢elvast; (fig.) dat heeft geen
duurzaamheid, dat steunt op leen vastent voet. 11
ne manque pas un cl- a cel te maison, er oat breekt
geen nacel aan dat huis, het is kant en klaar. (fig.

at pop.) Porter un habit, one montre au cl -, een
kleed, een horlohjie naar den lom;mbard brenhen. —
(Loc. prow.) Compter les cl -s (Ie la porie, de spijkers van de deur tellen : lano veracefs voor (Ie
steur staag; wachten. iiie gras cwninIe on cent cie
cl-s, comme un cl-, zoo mach als een hout zUn.
Elver a eta. son cl-, River le cl- a qn, iemand den
mond snoeren. Celti ne vaat pas un cl- à ooruiïlet,
dat is geen slaeldekop waard. (Prov.) Un cl- chasse
l'autre, z . CH ASSER. — [Bot.] t'olksnaam voor onderscheidene soorten van paddestoelen; -- bloem
ni.;
brand m. in 't koren, vooral in, de-knop
rogge. Cl- de girofle, kruidnagel n. — [Corn.] Acheter de ia muscade et du clou, (neoskaat en kruid
koppen. Cl -s d'encens, reukkaarsjes D. p1.-nagels
— [R. n.] Algemeene naam der lanr'werpige, torenvorm•i,ge schelpen. Cl- a porte, volksnaam voor
cloporte, pissebed f. — [Jbhéd.] Bloedvin, bloed
nevenoog n. (furoncle), lik -zwer,h'tbuilf.
In., eksteroocl n. Cl- hystérique, hoofdpijn op-dorn
een enkel punt, steking in 't hoofd, soort van schele
hoofdpijn f. (inz. bij vrouwen). — [\étér.] Hard
gezwel n. onder de huid der schapen. — [Tech.]
IJzeren pin I. ter verdraaijing van den weversboom
bij tapijtwerkers; — kwast m. of harde plaats f. in
de marmerblokken; — verzameling f. van steentjes
—

in eene steenkoolader.

Clouiage, in. [Tech.] Ziet vastspijkeren, digt-

sp[ keren; bespijkerin,q f.

Cloueo.irde , f. [ Bot. ] Bleekroode koren
-bloemt.
Clout, e, adj. (en part. passé van clouer) Gespijkerd, rtenar;eld, spijkervast. Une table mal cl-e,
Bene slecht c°espzlkerde tafel. -- (fig.) II est cl- sur
sa chaise, hij zit op zijn' stoel als pompgild : hij
verlaat zijne zitplaats niet. [1 est cl- sac sas livres,
sur sa besogne, hij zit altijd te lezen of te studeren, hij is altijd aan den arbeid. Ce cavalier est clsill son cheval, (lie ruiter zit onwrikbaar vast in
den zadel. -- [Blas.] Fers a cheval cl -s dor, hoefijzers met gouden nagels.
Cloiiei rent, m., z. v. a. CLOUAIGE. Le cl- de
Jésus Christ, de nageling van Jezus Christus aan
't kruis.
Clover, V. n. Spijkeren, nacelen, vastspijkeren,
aanspijkeren, met spijkers of nagels vasthechten.
Cl- an canon, een kanon vernacrelern. — Bij uitbreiding : Le trait perea son ^houclier et le lui
cloua sur Ia poitrine, di pijl dc•ong door zin scllild
en nagelde dit aan zijne borst vast. II le saisit à Ia
g orge et le cloua contre la muraille, hij greep
hem bij de keel en hield hem tegen den muur gekiemd. — (fig.) Une tres- trande crainte nous cloue
les pieds, eerie zeer groote vrees vernagelt, ver
onze voeten. La curiosité cloua son oreille-lamt
h la porte, de nieuwsrrierighcid deed haar scherp
en laag aan de deur luisteren. Son emhloi le cloue
à Paris, zijn post bindt heen aan Pars, belet hem
Parijs te verlaten. — [Mar.] Cl- son I)avillon,
zijne vlag vasthechten (zoodat zij niet kan restre
worden) : het besluit nemen oen in een gevecht-ken
te sterven o f te overwinnen. — SE CLOUER. v. pr.
Zich opsluiten : Ii s'est clout dans son cabinet.
.

ClOriere, t., z. CLOUTII RE, ook CLOUTERE.

Clonet, m. [Tech.] Stomp kuipers-beiteltje n.,
01n lekkend vaatwerk di.clt te maken.
li lonie're, f ., z. CLOITTIEBE.
('louter, v. a. Bespijkeren , inz. van eene horologiekasl, snuifdoos enz., met gouden of zilveren
kopnaqeltjes bezetten.
('lontère, t. [Tech.] Spijkeraanbeeld n.; ook
z. V. a. CLOUTIi RE.

( Jo utei•ne, f. Spijkerhandel m.; spijkermakerij f.

--

CLYTITRE.

Cloutier, m., -lure f. Spijker- ofn,arelsmid in.
syijker.kooper m., - koopster f. — Ook ^^ als adj.:
Marchand cI-.
('loutie're, f. [Tech.] Spijkermal n. of m.,

ijzer niet raten tot liet vormen der spijkerkoppen.

(ook clouère, clouiére en clouvie're geschreven` —

Sp'gkerbak m., spijkerkist f., bak of kist niet vak
voor de verschillende spíjkersoor ten. — z. ook-ken
CLOUTIER.

Clonve, in. [H. n.] Soort van zee- of waterroof f., die de Chine'zen op de, vischvangst afrigten.
Clouvii-re, f., z. CLOUTIE11E.

('lo vin, m. (angl.) (ir. cléne) Potsenmaker,
hansworst m. van 't oud engelscli tanned, inz. gebruikt van de tegenwoordige vervrol jjkers der vertoon/ogen in de zoogenaamde paardes ellen.
("Ioyère, f. Oester/corf in., oestermand f.; -kar/vol m. oesters,
('lozets of ('iihamssets, in. p1. [Pêche]
Soos t van netten, n. X11. met zeer cgroote mazen.
Club, m. (ancl.) [Polst.] Cl ub. k 1 u b f., gezelschap van lieden, die op bepaalde tijden bijeen
komen, oen over staatszaken te spreken; — plaatst.
dier vereenigi.ng, club -huis n.
Q`labioiie, f. [IH. rl.] Insect n. van 't spinnen,

geslacht.

Clubiste, in. Cl u b i s t m., lid eener club.
Clhidiforme, adj. Spijker vornj g; — soins ook

z. v. a. CUzcEIF0n:1IE.
Cluneo.ii of (`loseau. m. [Bot..] 1loorge pad-

d esl oel m. of kampernoelje f.
(flu iiésie, f. [DAIM.] Bloedbuil, bloedzweer f.,
aan de opening van den aarsdarm,.
Cluniphdles, m. pl. [l-1. n.] Stuitvoeters m.uit.,
vogels, welker pootgin zoodaniq achterwaarts geplaatst zijn, dat zij op den staart schijnen te l oopen
Clupaiiodons, m. pl. [H. n.] 7andelooze hanoren m. pl.
Citipe, Clllpé, m. [II. n.] Stekelr'isch m.
soortnaam, teggenwoordio alleen aan den harissg,
den sardijn of de ansjovis gereven.— E'laupélde,
Clup'o de, adj. Naar den haring gelijkende,
harinnvormig.
('laser, v. a. [Ve.ner.] : Cl- les cbiens, cl- la
perdrix, de honden aandn° jven oen den patrijs uit
de struiken te ,jagen, waarin de valk hem gedreven
heeft. Chase ! cluse ! het daarbij gebézigote aanspo-

rend woord des valkeniers.
('lute, f. ] Minér.] Geringe soort van belgische
steenkolen f. pl.
Chitelle, f. [Rot,] Soort van wolfsmelk f.
('lyri«ne, f. [Bot.] Wilde sisser m., eerie plant,
die zeer veel naar het spring- of purgeerkruid
gelijkt.
('lypeaeé, e, adj. [H. n.] Schildvormig (van
schelpen).
('lyptastre, in. [Ii. n.] Zeeëgel m.
('lypéastri[orme, adj. [Pot-] Schildvormig.

('lypttate, m. [H. n.] Lepeleend f. (souchet).
('lypéifornie, adj. Schildvormig (van hisecten, van de deden eener bloem, ook van eerre soort
van komeet die naar een schild gelijkt).
t'lyp6ole, f. [Bot.] Schildkruid n.
('lysitilen, iie, adj. [Géol.] Terrain cl -, aan
grond in.
-respold
('lysoir, in. Klistcertrechter m. van waterdilgte stof.
(lysopoinpe, f. Klysopomp f., klysteerspuit, die een' voortdurenden straal geeft; —pomp f.

van hooge drukking.
f'lysse, f. [Churn.] Zuur vocht n., dat inca

door overhaiincr uit een rnencrsel van spiesglans,
salpeter en zwavel verkreeg; darrrpwater n.
(l^ stère, in. Darmbespuitinq, sluitartsen ,
spuitzetting, darmspoeling t., darmbad, k li s t e e r
k l y s m- a, la v e in en t n. (Dit woord wordt tegen
zelden don in burlesken stijl gebruikt; de-wordig
geneesheeven bedienen zich van lavement, en in den
beschaafden omgang hoort men meestal remède.)
(`lystérisation, f. liet klysteren; darmbespuiting f.
('lystériser, V. a. Een darmbad toedienen,
k l I s t é r e n, ecn, klisteer of lavement zetten. (Men
zegt liever: Administrer an reniède) -- SE CLFS TtnlsEn, v. pr. Zich zelven een darmbad toedienen.
('lyte, m. [H. n.] Rain/sever m.
Clythre, Cly the, m. [H. n.] Zaagbladlte.

ver nn.
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S Cnesmne, m. [Me'd. [ Teukte, prikkeling f.
Cnicelée, f. [Chim.] Olie f. uit de zaden van

vcreeniging of zamenspanning f. ; — z v. a . COALI

CIniehaaut, n1., z. CNIQUE.

Verbonden. g e e o a Ii s e e r d : PLois c-s, Puissances
c-es. --- COALISES, m. pl. Verbondenen, bondgenooten, g e c o a I i s e e r d e n , leden eener coalitie.
('oaliser, v. a. Tot een verbond of coalitie
overhalen, emcee za neeespasenen, c o a I i s é r e n : Gles puissances de l'Europe, de europésche mogend
eega- verbond of eene vereeniging van-hedn.lot

den carthamus of verwersdistel.

Cnidée, f. [Bot.] Kellerlialsbezie f. — ('ni

Olie f. uit kellerhalsbeziën. -déle,f.[Chico]
Cnique of Cnichaut m. [Bot.] lirasdistel m.,
kraskruid n., rlezdrende distel (clsardon bdnit).
Co, in. [Bot.] Chisusche lijnwaa(Iplant f., soort
van klimop ii. , wellis schil eene vezel oplevert,
waaruit aren het doek vervaardigt, dot coltou heet.
Co- (van het latijesche cum) Mede, voorvoeqeel bij vele woorden, die met eene klinkletter of h
beginnen, ten einde eene c;el^jjkti idiciheid van handeling of gemeenschappelijkheid van belangen aan te
duiden.
Coaccusé, m., -e, f. [Jun.] Mede-beschuldigde, mede-aangeklaagde, mede-betigte in. en f.

Coachis, nl. [Coco.] Zaakwaarnenter m., die

in de Levant met de cornmissidn van vreemde hui.
zen belast is.

Coaequéreur, in., ease, f. Mede-very e'r-

ver of -verkrijber m.: -mede-verwerfster of -verkrijqster f. — Coaequisition, f. Gemeenschappelijke
ver°u'evving of verkr grind.
Coaeteur, iii. (weleer) Ontvan. , er der belas-

iin7en; tolgí arder m — [Ant. i'o n.] Ophiaol(1:rm.
van den koopprijs der op openbare verkoopingen
gekochte voorwerpen, te gel, A met de inning der
schattin( Pn. belast.
€'oaelil', -ive, ar'j. _Uwingevd, h-et rent en de
mast tot cl wa'rlrj hebbende, co ac lief.
'oaetioii, t. .waag en., newLld I, rleweldda-

(ti(;() aar;rarrtling f.: User de c-, d>va^-g gebruiken.
Coaetivité , 1. Eigenschap , werking eeteer
eleinende maat, eerierdwanqu'et, coa ct•iv' tei.t t.
4- (oad Ater, V. n. Twee when voor elkoeder
pepast, b elkander passend, in elkander sluitend
eeraken.
('oardjuutennr,m.1M:Iedehelper, coadjutoren.,
,

inz. de ambtshelper - en- vooruit bepanide of breve-

tijde opvolger von geven bisschop, ribt of ^,^ecstelijken, vorst; — ook e0fu feestelijke, die eenera anderen
tot helper is toegevoCO(i. — (fain.) leder persoon m.,
ctie een ander Én zijne beroepsbezigheid helpt. —
('oa:dju:torerie, f. IVaardigheid f. van coad-

jutr, •, coaeljUtorctat. — ('oacljattrice, f.

,ledehelpster° en vermoedelijke ol)volt,ster f. eener
abdis of vriorin; -- ook in 't algemeen helpster,
enedezverkster f.
Coact ué, e, adj. [Bot.] Feuilles c-es, digt bijeen of bueedelsgew js gegroeide bladeren.
Coaeis, m., z. V. a. COACIJIS.

C'ongoilant, e, adj. Siremmend, stollend,
stremrrsing verwekkend, c o a g u 1 é r e eed. — Ook
als subst. m.: Le tannin est le c- de la gélatine,
de looistof is het stremmend middel der geleistof.
Coagaulateur, -trice, od j. Stremenendd.

Coagulation, f. [bidact.] Stolling, strensming,
running, c o a g u I a ti e f. van vochten: La c- the
blanc d'oeuf, du gait, du sang, de stremming van
't eiwit, van (le melk, van het bloed.
f oagidlé, e, adj. (en part. passé van coaguler)

Gestremd, gestold, geronnen: Le laat c- sert le faire
le fromage, de gestremde melk dient tot kaas-

so aken.

Coagnler, v. a. Stremmen, doen stremmen of
stollen, runnen, verdikken, c o a q u l d r e n: La
prdsure coagule le luit, de leb doet de melk stremmen.— SE COAGULER, v.pr. Streng nen, de stremming
ondergaan. Le sang extravasé se coaguie, het uit

de aderen gevloeide bloed stolt of stremt.
('oag ulua.m n, m. (brr. —lome) Liet geronnene,
gestremde; — ook stremsel n., leb f., ieder strem
-mendil.

('oaille, f. [Coco.] Geineene wol, wol f. van
den staart.

t'oailler, V. n. [Chas.] Met opgeheven, kwispelenden staart op het spoor van 't wild snuffelen.
Coalta, (oneeta, Ca&oats, m. [H. n.] Slin-

germeerkat, viervinrlerige meerkat f., Guiaansche
aai, Beëlzebub, bosch^d eivel in., de grootste der sapajoes of rolstaartapen na den zwarten en den roodcn brulaap.
('oak, m. [Chien.], z. COKE.
("oalescence, f. [íárléd.] V ergroeijinq, aan-

eengroeij'i.ng, innige vereenigincl, c o a,1 e s c e n t i e f.
t'oalisation, f. Heet vormen van eerie coalitie,

TION.

('oalisé, e, aclj. (en part. passé van coaliser)

krachten been ;yen o7n zoo gezamenlijk zéker doel

te bereiken. — SE COALISER, V. pr. Zich verbinden
of verecnir cn, zarnenspannen, eene coalitie vormen:
Des princes qui se coalisent, vorsten, die gemeen
zeker doel zoeken te bereiken. Les ou--schapelrjk

vriers se coalisent souvent pour obtenir une
augmentation de salaire, de werklieden spannen

dikwijls zamen oen verneeerderie q van loon teverkrijgen. —[Phys.] Zich, innig verbinden, zacnensmelteca.
41''oalitio[n, f. Verbond n., za cnensi3anm. n.q, c o a-

li t i e f., voorb;jrjaande vereerzicjinri van twee of

meer partijen, inoJef.riheden of couvernecnenten
wier verschillende belangenziele in een of sneer
punten vereenigen, en die gezamenlijk het zelfde
doel pogen te bereiken; inz. gebdzigd van de ver
meeste eeee opésclee morend--bindtes,or
heden tegen Frankrijk aancgeeaan werden tijdens
de eerste revolutie. — .Onwettige zarnenwerking van
vele personen, neet oogmerk om anderen of den
Staat te schaden. — [Phy s., Méd.] Innige vereeniging f. van zelfstandigheden; werking f. van ver
organische deelen, die dezelfde voeding-schilend
ontvangen.
_[ Coalitionner (se), v.pr. (Woord van Mirabeau) Eene zamenspanning of coalitie vormen.
('oallié, e, adj., z. v. a. COALIsr.
(^oalterne, adj. [Illéc1.] Fiévres c-s, naamvan

twee tusschenpoozende koortsen, die te rlel kent d
denzel fden persoon aanvallen, komende de eene op
als de andere afgaat.
t`oaptation, f. [Chin.] Naauwkeurige ver
een gebroken been; ook: het zetten-en:ig1.va
van een ontwricht lid.
Coaretant, e, adj. [Mid.]: Douleur c-e, be-

klemrnende han f. ; — pouls c-, gespannen, afnemende pols.
Coarctation, f. [Mid.] Vernaauwing, verenging f. der pisbuis; — kleinte, spannie.g f. van
den pols.
S Coareter, v. a. Vernaauwen, beklerntnen.
C'oarticulation, t. [Méd,] Zamenleding f.,
naaas' in malkander gesloten pele(li,rg.
Coale, in. [H. a.) Een naar d.en bunsing ge-

lijkend dier n., van 't geslacht der civét-dieren.
C'oasseinent, m. [14. n.] Gekwak, gekwaak,
gerikkekik n. (dec' kikvorschen).
Coarser, v. n. Kwakken, kwaken, rikkekikken
(van kikvorschen sprekende). (Men vindt daarvoor
ook croasser gebruikt, dat als klanknabootsing hier
gepaster schijnt.)
Coassoeié, e, adj. [Corn.] Mededeelhebbend.
— Ook als subst. m. en f. : medehandelaar wi.,
-ster f., vennoot in. en f.
Coati, 7n, [I3. n.] Noordamerikaansche waschbeer in., met een' buitengewoon langen en bewéreb//ken snuit.
Cobalt, m. [Minér., Chico.] Kobalt m., eerie
metallische bergstof; — het daaruit verkregen enkelvoudige, vri zware, moeijelfek smeltbare metaal.
— Bleu de cobalt of de Thénard, kobaltblaauw n.,
eene schoone hemelsblaauwe verfstof.
Cobaltate, m. [Chico.] Kobaltzuur zout n.
Cobaltides, m. ,nl. [Miner.] Geslacht van rrcineralen, dat den kobalt en zijne verbindingen bevat.
(`obaltifére, adj. [M inér.] Kobalthoudend,
wat toevallig kobalt -oxyde bevat.
.

Cobaltique, adj. [Chico.] Acide c-, kobalt-

zuur n. Sels c-s, kobaltzoutr n n. dal.
("obaye, m. [R. n.] Halfkonijntje, varkenkonijntje, zeevarkentje n. in Zuid-Amerika, vooral
in Brazilië, maar ook elders, inz. in Frankrijk,
aangekweelet (ook cochon d'Inde geheeten).
Cobée, f. [Bot.] Klokdragende klimplant r.
('obel, m. [Ei. n.] Bruine amerikaansche slang f.

Cobes, m. pl. [Mar.] Leuvers m p1., lfjksoogecs.
leeuwersoo en n. p1., eindjes touw met oogera noes
de 1 //ken van 't zeil (ook ancettes geheeten). Cfossile, moddersmeerling, neodderkruiper m.
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COBITE

COCIIOIR..

Cobite of Cohitis, in. [[1. n.] Smeerlinq m.,
soort van riviergrondel (ook loche geheeten)
C o-bourgeois, nn. [Com.] Aledereeder m.
€'ohre, in. [Paget.] Uit(yerafelde lompen f. h1.,
(fie tot nader gebruik bewaard worden. — Ctinesche lengtemaat, = 0,418 meter.
Cobre-de-Capello of ('obra-Capella, in.

[H. n.] Gemeenenaja, brilslang. ceylonsche adder f.,
welker beet doodelijic is; in Zuid-Afrika bij ver
koper-kapel peheeten.
-baste'r=inq

Cobrescee, f., Z. VITRINE.
Cobrisso, in. [Miné.r.] De griet koper gemengde

zilvererts in. in Peru,.
('oca, m. [hot.] J.ton(rer-en-dorstboomn m. een.
peruv'iaonsch (jewas, welks bessen gedroogd als
hunt gebruikt en welks bladeren als tabak geknauwd
Worden.
t ocagne, f. [Tech.] iveedekoekje, pastelkoekje n. — !Vint de c-, klirninast, klouterinast, kokanjemast m., een gladde, met vet of zeep bestrekenmast, welks top enen moet beklimmen, orn de daar
opgehangen prijzen te verdienen. — Pars de c-.
land, waar woede of pastel gebouwd wordt; — ( fin.)
Luilekkerland n., land van overvloed en lekkernij.
Cocard, m. Oude haan in. — ( fig.) Gek, zots-

kap III.
Cocarde, f. Hoedestrik, lintstrik m., kok a r-

a e f., een band, lint of roos van bepaalde kleur als
veld- of partij-teeken of als nationale leus; — lintstrik aan 't vrouwenkapsel. — (fig.) Prendre la c-,
soldaat worden, dienst nemen.
C. ocardeaii, at [Bot.] Soort van violier m.
me groote bloemen.
Coearderie, f. Zotheid, dwaasheid F.
Cocasse, adj. ( pop.) Bespottelijk, belagelielfjk
— Weleer ook z. v. a. coquille, schelp f.
Coeátre, n1. Half-gesneden kapoen m.
Coeatrix, m. Fabelachtig dier n., soort van
bas//mens in., of koningshagedis f., naar 't volksgeloof uit een hanenei geboren.
Cocaution, F. Medeborg m.
Coceéiauuisnie, m. Coccejanismus n., de leer
der Coccejanen. — l'oceéien, m. Coccejaan in.,

eaanhavger der leer van Johannes Cox.

('oceidé, e, adj. [H. n.] Naar de cochenille
of amerihaansche schildluis yel zfjkende. Co00IPEs,
in. pl. Cochenille-insecten n. pl.
('occi rue, F. [Bot.], z. PE'LIZE. — [ EI. n.]
of ('oc-sigruue, F. Watersprinkhaan m. ; — z.
ook COQUECIGRUE.
Coccinne, F. Roode kleurstof f. uit de schar,

—

iaken bézi e.

('occirlelle, f, [H. I1 ] Onzen-Lieven- Heershaantje 1l., zonnekever m., een rood kevertje in
verselieiden soorten (ook bête ii Dieu, bète "3 is
Vierge, vache It Dieu fleheeten). — ('oecinellide, adj. [H. n.] Mar dal insect gel' kende. —
í'oecinneltides, m. p1. Geslacht der zonnekézertjes n. Pl
toeeis, en. [Bot.] Plant f. van St. Domingo,
met brakingverwekkenden wortel.
Cocci;, m., z. COCCYX.

Coccolitlie, m. [Mimic.] _Korrelsteen m., kor
mineraal n. in Zweden, c, o c c o l i t h in.
-relig
Coccolobe, f. [Bot.] Zeedruif f., zeedruiven boom m.
Coceotlaratiste, m. Kernbijter ira. (gros-Lee).
Coceuale, in. [Bot.] Coc c u l u s m., een tot de
lauriergewassen behoorend- plantengeslacht. — C-s
i:ndiens, kokkelkorrels f. pl., roodachtige steenvrucht
eener soort daarvan.
Coccus, m. (pr. kok -kuce) Wetensclhappelijke
naam der cochenille, kermes- of scharlakenbezie F.
— [[-1. n.] Sclmildluis F.
t'oecygien, aye, ark?. [Anat.] Tot liet stuit- o f
staartbeen behoorende, het stuitbeen betreffende.
Coccyx, m. [Anat.] Stuitbeen, staartbeen n.
Coehe, m. Ileiskoe s, postkoets f., postwagen,
bolderwagen in. (later door de diligences vervangen).
--- (fig. et fain.) Manque!' le c-, eene goede gelëgenheTd, het juiste tijdstip voorbij laten gaan. Donner
les arrbes au c-, zich tot iets in eene zaak verbinden. Faire la mouche du c-, den bedrijvigen, invloedrijken man spelen, zich veel laten voorstaan.
11 faut qu' it nit vole an c-, hij moet een' postwagen
bestolen hebben: hij moet zeker een' hoogera ?grijs uit
de loterij getrokken hebben (von iemand, wien men op
eens Qfootiv verteringen ziet maken). — Coehe

d'eau of enkel coche, marktschuit, volksschuit,
trekschuit, pakschuit F.
('oehe, F. Zeug, zog f., w'jj fjes varken n. (ge
truie). — (fig. et pop.) Dikke, vette-bruikeljs
vrouw f. — COCHE, F. Kerf, keel), inképing, inkerving, insnede, gleuf f'.: Faire une c- a u ne
planche, à un tikton, eene kerf in eene plank, in
een' stok maken. Prendre du pain /i is c-, brood
op den kerfstok (le borg) halen (met zinspeling op
't voormalig gebruik der bakkers e. a. om dool' kerfjes op den zoorgenaamden keg f'stok rekening van hun
verleend creel/el te houden). — [Tech.] Slaghout n.
der hoedenmakers. — [1Vlar.] Porter les huniers en
C-, de marszeilen in top hijschen. — (.nc. loc. prov.)
Ferme en c-, onveranderlijk, onbewégelijk. Choir
en c-, in den strik vallen. Retourneg en c-, weder
in zijne oude gewoonten vervallen.
('oche', e, adj. [Feint.] On.bres trop c-es, te
diepe schaduwen F. pl. — [ lOd.] Pilules c-es, ster/c
afvoerende pillen F. p1.
C`oehelet, m. (verklw. van coq) haantje n.,
jonge haan m.
('ochelite, f. [Minér.] Lepelvormige steen m.
Coehelivier, in., z. V. a. CUJCLIER.
Cochemar, in., z. CAUCIIEM_ R.
Coekt'.nne, M., z. CORMIER.
('oetienillage, m. ['i'ech.-' Cochenille-verf f.;

cochenille-bad D.
Cochenille, f..merikaansche schildluis, schar lakenluis f., scharlakenworrn in., cue h e n i l l e f.,
waarvan eene schoone scharlakenverw wordt ne-wonnen. C- du nopal, de la raquette, de eigentlijke
cochenille van den handel; C- du chène, kermes,
scharlaken-bezie F. ; C- de Polofine, panische kennes.
C-s fines of nmestèques, fijne cochenilles, mesté ken; C-s silvestres, wilde of bosch-cochenilles; Cnoire of zacotiile, zwarte cochenille of zacatilla;
C- grise, jaspe'e, argentëe, rougeLtre, grijze, ras
icie, roodachtige cochenille. —-piskleurg,zacht
De verfstof of scharlakenkleur f. zelve, van dat
insect gewonnen.
Cocheniller, V. a. [Tech.] In een cochenillsbad verwen, met cochenille verwen. — COCHENILLER,
C. a. De cochenilles inzamelen. — sv COCHENILLER,
V. pr. Met cochenille neverwd worden: Cette soie
se cochenille Bien, die zijde neemt vloed de schrcrlakenkleur aan.
('oelhenillier, nn. [Bot.] Volksnaam van de
nopal of opuntie 1'., Bene ameri.kaanscl,e plait, op
welker eironde bladeren de beste soort van coo/menille leeft.
Coebenilliiie, F. Kleurstof der cochenille, z.
,

V. a. C WMINE.
€'ocher, m. Koetsier, voerman. — [Astr.]

TVagennran, voerman; een noordelijk sterrebeeld. --(Prov.) 11 n'y a si bon coeher (of charretier) qui
ne verse. z. CH RIMED.
t ôCheI, v. n.. Treden, betreden (van den
hoon en col) van andere vogels).
(Codeer, v. a. Kerven. een kerf le maken of
zetten. --- Den p l in de kerf van den boog lenigen.
Coche're, adj.: Porte c-, koetolpoort, stalpoort,
oprijpoo t I.
toeliet, m. (verklw. van cOq) Haantje n., jont
haan, krielhaan m. — Haan n1. van eene torenspits.
Cochevis, m. [11. n.] Luileeuwerik m.
Cochicat, m. [pi. n.] í}Iexicaansch,e pepervreter m.
('oeliléa.ire, adj. Slakvormig. spiraalvornmig.
Coehle'aria,m. of Uer 1)e aux euillères, F.
Lepelblad n. — ('oeiiléeu ié, e, adj. Nanr lepel.
blad l,eh'/kende. — CoefiWirriées, F. pl. Lepel
pl.
-bladpnteF.
Coehléarilolié, e, ad j. [Bot.] Met lepelzvarrnige bladeren. — ('oeIIléarifornie, adj. Lepelvormig.
('oehlée, F. [Anat.] , z. LIMACON.
Cocl41éiforrne, adj. [Bot.]' Slakvormig op

(van bladeren).
-gerold
Coehliocarpe, adj. [Bot.] let spiraalvo'rmioe vruchten.
t'ochlite, F. [[-I. n.] Versteend slakkenhuisje Ii.,
cochliet in.
Cochloides, F. pl. [:1i. n.] Langwerpige, tore'uavormige schelpen F. pl.
Coeho, m. [H. n.] Naam van twee amerikarnsche papegaaijen.
Cochoir, m. [Toen.] Keepmes n., kcrfbeitel w.

COCION

C,oeIion, m. [H. n.] Varken, zwijn n. C- de
fait, speenvarken. C- d'engrais, ,mestvarken. Groin
de c-, varkenssnuit. Le c- grogne, het varken knort.
— (Loc. font. et prov.) Etre gras, sale comme on
c-, overmatig 'vet, morsig zijn. Mener one vie de
C-, als een zw g n leven, in vuile lichtmisserij en ongebondenheid leven; niets doen dan eten, drinken en
slapen. Des yeux de c-, varkensoogen, zeer kleine
oogen. Its sopt amis (camarades) comme c-s, zij
leven in de allergrootste vertrou .velijkheici; zij leven
bij elkander als de zwijnen. I1 seml)le que nous
axons gardé les c-s ensemble, 't is of we zaaien de
zwijnen gehoed hebben (tot iemand, die zich te gemeenzaam maakt). Cest on c-, un vilain c-, 't is
.een zwijn, een vuil zwijn: hij is de morsigheid zelve;
hid is lui en gulzig; ook: hij is een vrek. — Manger
le c- ensemble, zaaien Jets ontwerpen, overdenken.
Rappeler le c-, tot zijn eerste onderwerp terug
— C- de Siam, de Chine, C- bas, C- cerf-kern.
of chinois, z. v. a. BA1,IROUSSA. C- d'eau, de Guinée
of diode, z. v. a. CABL\.I. C- de terre, kaapsclie
mierenkever m. C- marin, wild geworden zwijn.
.C- de Ier, z. v. a. POOC-EPIC. C- d'Amér^ique, Cuoir of des bols, z. v. a. lEc lu. C- de mer, z.
in.xRsOUIN. C- saiivage, wild. zw)9n (sanglier).
[Tech.] Menigte nutaaislakken f. pl., die corns de
fornuizen overstoppen. — Klein insect n., dat men
soms in de huizen vindt.
C'oelhonfé, e, adj. (en part. passé van cochonsier) Sln7 dire bewerkt: Ouvra 'e c-.
Cochonnéc, f. Worp nl. biggen, al de biggen
(lie eene zorj in eens werpt.
Coelhouner, v. n. Biggen, jongen werpen (Zan,
zeugen) — COCHONNER, V. a. (firs. et fam.) Iets
slecht en slordig doen: C- son.onvrage, sa hesogne,
.zijn werk s'eu knoe(;en, af knoeijer.
Coe hionnevie, f. (faun.) Zsvtinertj, grove mor
onreinheid, vuilhead f. — lets voddigs,-sighed,
smeri(.s. — (fig. et fanz.) ;Onzedir;e handeling f., onT iesche taal f., vuile woorden n. pl.
Coehonnet, III. [Jeu] Tinaal kantig tolletje nn,
twvcaal fzi cligqe dobbelsteen, die de plaats van twee
d obbelsteenen, vervangt 'ook toton geheeten). — I let
voou'iverp, dat men ICjl 't bal- of kaatsspel voor zich
uitwerpt om cuts doel voor den slag te dienen. —
['Tech.] T ouwslagerswerlctuig n. om de strengen
van ell auuder te houden, als men touw slaat. —
COCHONI ET, M. (verklw. van cochon) Jong varken,
speenvarkentje n.
(Coco m. of Noix de Coco. f. [Bot.] Kokosnoot f. Tasse, Cluapelet de c-, Joop, schaal van
,

-

iokosnoot. — (fig. et fain.) C'est ure farneux Coco,

het is een groote opsnijder, hui laat zich niet weinig
voorstaan. — _ oco, in. (fam.) Dropwater n., een
.drank der lagere volksklasse te Paris.
('oeodsste, m. Nabootsing f. van 't hoender-

geschreeuw.

(' ocoi, in. [H. n.] Soort van gekuifde reiger m.
('ocoiilé, e, a(lj. ,[Bot.] Van den vorm des
COCOINEES , f. pl. Kokosplanten f. pl.
kokosbooms
Coeois, nu. [Bot.] Spaansche druif f.
Coeoinbre, ni. [Bot.] Kokounber, Mexicaansv/te welriekende boorai m.
Cocon, nl. [El. n.] Tonnetje, popje II., het zij
weefsel, dat zeer vele rupsen spinnen nun-deaclutig
daarin hare gedaanteverwisseling te ondergaan,
tonnetje
inz. het
van eenei z jjdeworm.
Coconille, f. Zijde f., zooals zij van de tonnetjes afgesponnen wd'rdt.
l'oeonner, v. n. et a. Een tonnetje vormen,
zich inspinnen (van rupsen gebézigd). ,
. —

Cocounière, f., z. v. a. MAGNA IE'RE.
Co- contractant, m., -e, f. Mede-verdragsmiler nn., - sluitster f., mede - contractant m. ea f.
("ocote, f. [iM éd.] , z. COCOTTE.
f ocotier, m. Kokosboon, kokospalm m.

('oeotrin, m. [H. n.] Kleine Mexicaansche

tortelduif f.

Cocotte, 1. Klein komfoorfornuis n., zeker
keukengereedschap. — [Méd.] Ligte oogontsteking f.
('ocdnard, m. [11. n.] Vrucht der vermenging
van den mannelijken fazant met het hoen.
Coequelicot, m., z. COQCELICOT.
('oei'ëancier, m. Mede-schuldeischer m.

C'oerète, $n. [Bot.] lianekam n1. (crrête de coq) .
('oction, f. [Ph vs.) h"oki.ny, zieding, co c t i e f.,

het zieden, koken. — [[1ëd.] Koking der ziektestof
naar de grondstellingen der hunroraal-pathologen.

339

COECAJ .

-

-- Koking der spijzen in de maag, spijsvertering f.
Cocci, ijl. (tarn.) Horendrager in., luj, wiens
vrouw de iruwc-ljkstrouw schendt ; — weleer ook:
hij , die eerre vrouw ontrouw aan haren man maakte.
- Naam van een voormalig kaartspel n. (ook mancontent geheten).

('oeciage, m. (fam.) Hoorndragerschap n., toestaml des rtorendragers.

C'oculier, v. a. (fain.) Ieunand horens opzet

mallen.

-ten,oluri.ag

Cocyte, m. [[t1`th.] (eig. tranenstroom) Kocy-

tits ni., eerre van cle rivieren der onderwereld; —
de hel f. — [ltéd ] Pijn f. door een venijnig diertje onder de huid veroorzaakt.
('ocytide, adj. Hat den cocytus betreft. —

( fly.) 1 lelsch, eluivelsch.
Coda, f. [^1us.] (eta. staart) Aanhangsel, toevoegsel n. van een muzijlcstuk, om het tot een moer
schitterend eind te brengen.
Code, nl. .Wetboek n., codex m. C- civil,
burcle7lijk wetboek; C- criminal, lijfstraffelijk wetboek; C- pénal, lij fstra1ftlijk w,vctboek, wetboek veen,
-

strafregt; C- d'instuuctioti criminelie, wetboek van
stro fvor, rler-ing; C- militaire, de krijgswtten; C- de

commerce, wetboek van koophandel; C- de procédure civil, wetboek van buerglerlijke regtspleginrl;
C- Napoléon, Napoleontisch, wetboek. — Le cde Justin ien, of enkel Le code, het Justiniaanschee
wetboek [corpus juris]; Le c- Théodosien of de
Théodose, het wetboek van Theodosius. — (fig.)
t'erzcurneli:ng f. van voorschriften, 'regels of voor beelden. aangaande Bene of andere stoffe; wetten,
verordeningen t. pl., voorschriften in 't algemeen:

Le c- de la morale, de in politesse, de bon gout,

de voorschriften der zedeleer, der beleefdheid, des
goeden smacks. — [Pharm.] Artsenijboek, receptenboek n., pharinacop te a 1. (in dezen zin gebruikt men doorgaans 't latinsche woerd codex).
Codéate, m. [Chim.] Codeine-zuur zout n.
Codébiteur, m. [Jur.] Marde-schuldenaar m.
Codécirnatear, m. Mede-tiendhefifer m.
Codéine, f. [Churn ] Zoutvatbare basis in den
opium, codeine f.
tyodéigrne, adj. [Chico.] :Acide c-,code ine-zuurn.
Codeniandeur, m. [J or.] Mede-eischer, mede
-klagerm.
Codéputé, m. Mede- afgevaardigde nl.
d'odeselle, f. [1Béd.] Pestkool f.
-

fodétentennr, In. [Jur.]

Codétenui, m . [Jur.] Mede-gedetineerde,
mede-gevangene m.

Codex, m. (laai >rr) [Pharr.] , z. onder CODE.
Codicillaire, adj. (pr. —.ci-leire) Tot een

codicil behoorende, in een codicil of testaments-b jlage vervat, c o d i c i l l a i r.
Codieillant, m. (p r. —ci-lant) Codicil-maker
m. — Ook als adj.: Wat tot een codici betrekking
,

heeft.

Codicille, m. (pr. —rile) .anhangsel, toevoegsel n. tot een testament, testaments- bijlage t.,
codicil n.
Codie, f. [Bot.] Kodde f., vreemde plant met
veel bladeren.
Q'odificatenr, m. Wetboekmaker, opsteller,
verzamelaar nl. van een wetboek.
Codification, f. Wetboekvervaardíging f.

vereeni.ging van verspreide wetten en verordeningen
tot een wetboek.
('ociifier, v. a. Een wetboek vervaardigen,
verspreide wetten tot een geordend geheel brengen.
Codille, m. [Jeu] : Etre c-, de dubbele partij
(in 't omber-, quadrille-spel) verliezen, dewijl mean
minder slagen heeft dan een der tegenspelers, codille zijn. Gagner c-, winnen zonder te hebben
laten spelen, c o d i l l e winnen.
Codireeteur, m.,-trice,f. AIedebestuurderm.,
- bestuurster f.
Codoek, m. [H. n.] Getijgerde venusschelp f.,
eene fraaije tweeschalige schelp.
('odors, m. [Bot.] Soort van nachtschade f.
Codonatafire, m. en f. Mede-begiftigde m. en f
deelgenoot in eene gift.
Codonophore, m. [Antiq.] Beldrager in. bil
eene lijkstaatsie.

Codopail, in. [Bot.] Kodopal m., afrilcc ansche en ainerikaansche waterplant.
Codoscèle, m. [Méd.] , z. v. a. BUEONT.
Caecal, Caecographe, enz., z. Cne-- ---
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--

Cceconn, m. (latin) (pr. ce -come) [Anat.] Blinde

darm m.

Coetfe, Coeffure, z. COIFFE, COIFFURE.

Coefficient, m. Algèb.] De gegévene of standvastige factor of verinen igvuldiger cener onbekende
o/ veranderlijke grootheid, c o e f f i c i-e n t m. — Ook
adj.: Quantité c-e.
Coégal, e, Wij. [Théol .] Mede-gelijk: Le Fils
est c- an Père. (Plea. m coégaux.). — Coégalité, f. Mede-gelijkheid f.
Coélecteuir, m. Medekiezer m.
Caelestiiie, Ccelicole, z. CEL —.
Co-efimmpereur, in. Medekeizer m.
Coeniptiou, f. lt: etlekoop, gemeenschappelijke
koop m. ; — ook een oud-romein.cche vorm om 't
huwelijk aan te gaan, in een' schijnbaren koop bestaande, coemtie f.
CoPndoaI, m. [Ft. n.] Koendoe m., vleeschv7etend stekeldier uit Amerika, stekelzwijn. n.
Ceenopte're, z. CENOPTLRE.
Coéquation, f. Verdeeling, régeling f. van 't
geen ieder der schatpligtigen moet betalen.
Coégiiipenneut,m. I i)I ir.,Corn.].,IIede-reedei Uf.
Coerce, f. [Méd..] , z. COUENNE.
Coercer, V. a. In toom houden, temmen, betoomen, aan banden leggen, bedwingen.
Coereibilité, f. [Diílact.] Bedwinrbaarheid,
betoombaarheid f. ; — [Phys.] Geschiktheid om in
eene zé ere ruimte te worden opgesloten en zaamgehouden.
Coercible, adj. Bedwingbaar; — [Phys.] Wat
in eene zékere ruimte kan zaani flehouden worden:
La vapeur de l'eau est c-, de waterdamp laat zich
opsluiten en zamenhouden.
Coercitif, -ive , adj. [Jur.] Bedwingend,
dwangregt hebbende: Pouvoir c-, dwangmagt f.
Mo °ens c-s, dwangmiddelen n. pl.
('oercitionn, f. [Jur.] Dwangregt n., dwang
-gertihdf.;
dwang m.
,,

S Coessence, Coessentialite', L [Théol.]
.

Gelrjkivezenheid f., gelijl::heil van wezen in de drie
godclelgke personen. — Coesseittiel, le, adj.
Geljkwezig, van gelijk wezen.
S Coétat, m. Staat m., die de souvereiniteit met
een' anderen- deelt.
Coéte, in. [Tech.] Stelling, ta/elf., waarop de
.spiegelplaten gelegd worden, als zij uit den oven
komen.
Coéternel, le, adj. [Théol.] lilede-eeuwig, gel jkeeuwig, die van alle eeuwigheid met een ander
bestaat. — Coéteriiité, f. Mede-eeuwigheid f.,
gelijke eeuwige duur m.
Coeur, in. [Anat.] Hart n. Le battement, la
pulsation, la palpitation du c-, het slaan, kloppen
van het hart. Maladie de c-, hartziekte f. Serre
c-, hartbeklemming f. La joie dilate, le-netd
chagrin resserre le c-, de vreugde verruimt, het
verdriet vcrnaauwt het hart. Le c- lui bat, lui
palpite, lui tressaille de joie, zijn hartslaot, springt
op, trilt van vreugde. — Dikwijls verkeerdelijk gebézigd voor: maag f.: Ce mets pese sur le c -, die
spijs ligt zwaar in de maag (is moejelijk te vertdren).
Je me sens le c- chargé, ik voel, dat mine maag
overladen is. Donner lui qc qui lui réveille le c-,
geef hem wat hartversterkends (erne hart sterking).
Ce vin va au c-, dieiv n verkwikt het hart, smaakt
heerlijk. I1 a ml au c-, hij is kwalijk, misselijk.
Mal de c-, misselijkheid, walging t. (pop.) Ii a kon
c- et ne . rend rien, hij heeft eene vasthoudende
maag, hij meet nooit na; (lig.) hij geeft nooit terug,
wat men hem leent. -- B/f uitbrei ling: borst f., of
dat gedeelte der borst, waarin men 't hart voelt
slaan: Porter qc. sur son c-, iets op zijn hart, z jne
borst dragen. Presser, Server go. sur son c-, iemand
aan zijn hort dralcken. Meetre la main sur son c-,
de hand op zijn hart leggen. — (fir,.) Hart, als de
zetel der driften, 't orgaan van de gevoeligheid,
van de valbaarheid der ziel voor liefde, vriendschap,
haat enz. beschouwd: Les plates, peines, plaisirs r u
c-, de wonden, smarten, genoegens van 't hart. Un
c- enflamnmé de colère, d'indignation, de rage, een
in toon, verontwaardiging, woede ontstoken hart.
Un c- libre, fidèle, tendre, sensible, een vrij, getrouw, teeder, gevoelig hart. Elmer son c- a Dieu,
zijn hart tot God verheffen. Faire une chose de c-,
du meilleur (le son c-, iets van harte (gaarne), van
heeler harte doen. N'écouter que son c-, slechts
naar zin hart, zijne eigen inspraak, zijne innerlijke
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aandrift luisteren. Disposer (faire don) de son c-,
over zijn hart beschikken. Obtenir, Posséder, Perdre
le c- de qn., iemands hart (genégenheid, liefde)
verwerven, bezitten, verliezen. Il est Bien avant
dans mon c-, hij is diep in mijn hart geprent, ik
heb hem hartelijk lief. L'ami, l'ainie du c-, de boezemvriend, boezemvriendin. — (fam.) Mon c-, mon
petit c-, mon Cher c-, mijn hartje (als liefkozend
woordje). La pureté, la noblesse, la dépravation
du c-, de zuiverheid, edelaardigheid, verdorvenheid
des harten (der ziel). Etre doux et humble de c-,
zacht en néderig van hart zijn. Avoir le c-• bon et
charitable, een goed en liefdadig hart hebben (omdragen). Avoir le c- endurci, een verhard, ongevoel-ig, verstokt hart hebben. Un c- de roche, de
marbre, de diamant, de bronze, d'airain, d'acier,
een steepen, stalen., gevoelloos, geheel onaandoenlijk.
hart. Un c- de tigre, een wreedaardig, bloeddorstig
hart. TJn c- d'ilomme, een menschel(jk, gevoelig
hart. Un c- dor, een voortreffelijk hart. Ouvrir
son c- la qn., zijn hart voor iemand, voor iemands
leden openen, hem belangstelling, medelijden bebonen; ook: voor iemand zijn hart openleggen: hem
zijne geheimste gedachten, inni ste gevoelens mededeelen. Ouvrir les c-s, de harten ontsluiten: hen
gevoelig maken, voor zich winnen. Trouver le
chernin du c-, den weg naar 't hart vinden: weten
te behagen, zich bemind weten te maken. Parler
d'abondance de c-, met vol vertrouwen zonder ach
spreken. Etre tout c-, edelmoedig, wel--terhouding
dadig of volijverig zijn. Parler an c-, tot het hart
spreken; het hart door zijne woorden treffen of
roeren. Cola va au c-, dat treft, ontroert, maakt
indruk. Le lapgage, les secrets du c-, de taal, de
geheimen van 't hart (van 't gemoed, van het diepst
der ziel). Dieu connalt, sonde les c-s, God kent,
peilt de harten. Lire dans le c- de qn., in iemands
hart of gemoed lezen.. Former 1'esprit et le c- des
enfants, het verstand en hart de;' kinderen varinca. Sa bouche ne dérnentait jamais son c-, zijn
mond verloochende nooit zijn hart: hij sprak altijd
wat zijn hart meende. — Hart n., moed m., dapperheid, stoutheid f.: Il a du c-, hij heeft moed;
Il n'a point de c-, hij is bang, hij durft niet. Manquer de c-, Etre sans c-, geen hart, geen moed
hebben. Un c- de lion, een leeuwen/met, een groote
moed; Un c- de poule, ern kippen-, hazen/somt, eene
groote lafhartigheid. -- (Loc. fig. et fain.) Ce malade a le c- bon, (lie zieke heeft nog moed, kracht;
Il a le c- marl, hij voelt zich zwak, uitgeput. Le clui crève, Le c- lui crève an vventre, hi is overkropt van verdriet. C'est une affaire de c-, 't is
een liefdehandel, een minnarijtje. Prendre une chose
a c-, Jets ter harte nemen, er levendig belang in stel
Avoii• c- an métier, h l'ouvrage, lust in 't-len.
werken hebben. Si to c- vous en dit, cals ge er lust
in hebt. Le c- voos on dit-il ? wilt gij ? lust gif ?
Prendre son c- par autrui, zich- in eens a.srders
plaats stellen. Le c- me le disait lien, ik had er
een voorgevoel van. Se ron(er le c-, Ronger son c-,
van verdriet verteren. Avoir qc. sur le c-, iets op
't hart, op de lever hebben: gevoelig, geraakt over
iets zijn. lJechar er soil c-, zijn hart uitstorten,
ontlasten: ronduit zijne rstdenen tot klagen, tot
treuren enz. te kennen eleven. Insulter qn. cie gaité
de c-, iemand moedwillzg, zonder reden beleedigen.
.Yen aurai le c- net, ik wil weten, onderzoeken
wat er van de zaak is. Avoir le c- gros, verdriet
hebben. 'rant que le c- me battra of (pop.) Tant
que le c- use iiattra au vestre (Pans le venire),
zoo lang er een hart in mij klopt, zoo tang ik lee/.
Parley, S'entretenir à e- ouvei•t, Se parlei• c- li c-.
openhartig, onbewimpeld met elkander spreken.
Avoir le c- sur les levies, le c- sier la main, het
hart op de tong hebben: rond en cpreyt zijn. Cela
fait mal au c-, dat stuit iemand tegen, de borst, dat
hindert, slaart, verdriet. Se dooier au (of à) .c
joie dune chose, zich can iets te goed doen, zptn
hart aan iets ophalen. N'ètre qu'un c- et qu'une
,!me, een hart en een ziel zijn; volkomen eensge
zijn. II voudrait lui manger, lui arracher te-zind
c-, hij zou hem wel 't hart uit liet l-sj f witten halen.
— (Prov.) Faire contre fortune (rnauvaise fortune)
lion c-, een goed gelaat b ij een kwaad spel zetten.
Mauva ise t-ète et lien c-, oplooperrd o f dri ft zg, maar
goedaardig zijn. Loin des yeux, loin du c-, uit liet
oog, uit het hart. Le c- mène oil it va, elk laat
zich door zone neiging nsedeslepen. Soup ent on le
-

,
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dit de bouche mais le c- n'y touche, z . BOUCHE.
Ce qui est amen it la touche est doux au c-, bitter
in den mond maakt het hart gezond. De 1'abondance
du c-, la douche parle, waar It hart vol van is,
loopt dc mond van over. — hart, hartvormiq voor
well) n. ; harten, een tier vier speelkaart f Buren:
Une Croix d'or surmontée (l'un c-, een gouden kruis
met een hart daag op; Une feuille en c-, een hartvormig blad. (Loc. fang,.) Faire is bouche en c-,
een proper 7noradje zetten; (Jail.) zitla beijveren om
oanvalh.g te wezen. Rol, Dame, Valet de c-, harten
heer, vrouw, boer; Avoir tien du c-, veel harten
hebben; Rentier en c-, harten inkoopen. — Hart,
midden, binnendeel n., kern f.: Le c- de la ville,
du rovautne, de 1'itat, het hart van de stad, van
It rijk, van den Staat. Il deineure au c-de ]aviile,
hij woont in It midden van de stad. I1 est noir
comme le e- de la cheurinée, hij is zoo zwart als
de schoorsteenplaat. [n 'c- d'artichaut, de salade,
liet binnenste van eeuw. artisjai , van een' salade
Le c- de 1'ari^re, du buis, het hart, de-krop.
kern van den boom, van It hout. Du c- de noyer,
notenboomenhout van de kern. — (fig.) Au c- de
i'hivei', (te 1'été, in It hartje, in It midden van
den winter, van den zomer. — Plea COEUI, loc.
adv. Van buiten, uit het gelieugen: Apprendre qc.
par c-, iets van buiten leeren. — (fig. et fain.)
Savoir un homnme par c-, iemand door en door
kennen. Diner par c-, den hond in den pot
vinden, zijn middagmaal verloopen. — DE BON
-

COEUII, DE GRAND COEUR, DE TOUT SON COEUR,

loc. adv. Gaarne, volgaarne, met veel vermaak.
-- A CONTRECOEU R ,

met weelrzin, terienzin, on-

r,aarne: Ceux qui louent ii contre -coeur ouvertement, déchirent de bon c- secrètement, zij, die
hues ondanks in It openbaar Prijzen, lasteren in It
geheim uit eigen bewerlinrl. — [Astr.] C- du Lion,
hart van den Leeuw (ster van de eerste grootte in
It sterrebeeld van den Leeuw). C- de 1'Hydre,
hart van de Waterslang (ster van We tweede grootte
in It sterrebeeld van de Waterslang of Hydra). La

plai:ète est au e- du soleil, de minneet staat zeer
dijt bij de zon (op zijn hoogst 19 minuten daarvan
verwijderd). -- [Bias.] Midden van It schild: ook:
de afbeelding van ecu menschenhart, zinnebeeld van
lfoed en kracht. — [Bot.] C- de boeuf of Petit
corossol, ossenhart, vrucht van dien a m erikaanschen jtesschenboorn.C- de St.-Thomas, vrucht eener
indische acacia. — [Ho.] C- de boeuf, ossenhart,
eerre schelp, die de gedaante daarvan heeft. C- -co-

quilie, hartschelp, eerre tweeschalipe, hartvormige
schelp; C- de Vénus, Venus/met, eene tweeschalige
indische schelp; C-s manins, zeehartjes, hartvormige
zeeschelpen.
Coévique, ni. Medebisschop, wijbisschop m.
(nu évèque suffragant geheeten) .
C oex ist ant, e, adj. Mede-bestaande, gel jktijdig
rxanweziq: Causes c-es.
Coexistence, f. Het mede -aanweziq, te celijk
aanwezig of voorhanden zijn, het mede-bestaan,
de mede- aanwezigheid f.

Coexister, v. n. Mede-aanwezig of voorhanden
zijn., te ;reljk zijn of bestaan, c o ti w i s t d r e n.
Cof. nl. [Mar.] Kof f.
t'olféa, ni. [Bot.] Wetenschappelijke naam der
kof tj (café).—Coláéacées, f.pi. Koffijplanten f. pl.
t ('olfiin, m. Armkorf 7n. — [Agric.] Koker m.
voor den strekel of It slijphout des rnaaijers. — (tri. )

Met.tre on corps stans son c-, een' doode kisten.
('oifiue of Coffiné, e, adJ. [Tech.] : Ardoise

c-, gebogenelei f. op een rond dak.
Coifiner, v. n. [Eaux et for.] Krommen. —
SE COFFINER, V. pr. [Bot.] Omkrullen (van bloemen, bijzonder van anjelieren).— [Tech ] Buigen,
kromtrekken (van Bout, duigen enz.)
Cotrage, m [Mil.] Het beschieten, het met
planken bekleeden eener mijnkamer; planken -bekleeding f.

CO GNE-FÉT U .

-

Coif re, im. Koffer m., kist f. C- de Bois, de
[er, houten, ijzeren koffer. C- couvert: en cuir,
niet leder bekleede koffer. C- de vod-age, reiskoffer.
Le c- au linge, de linnenkist, waschkist. Le c- a
1'avoine, de haverkist. Le c- dun carosse, het kistje
in eerie koets, in een rijtuig. — (fig.) Les tresors
du rol, de 1'État, de schatkist van den koning, van
den Staat (ongeveer z. v. a. hetgeen nu liste civile,
civiele list, heet). — (Loc. prov.) t Piquer les
coffres, tang in de voorzaal op gehoor wachten
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(omdat er oudtijds in de voorzalen van 't hof Beene
andere zetels dan koffers waren). - Elle est belle
an c-, zij is niet mooi maar rijk. Etre riche comme
un c-, schatrijk zin. Rice comme un c-, schaterend
larichen. I1 raisonne comme on c-, hij redeneert
als een gek. I1 s'y entend comme h faire on c-,
hij heeft er zoo veel verstand van als een blinde van
(le kleuren. -- [Mil.] Timmerwerk n., dat de aarde
in eene mijnkamer draagt; de mijnkamer zelve; —
veld3nunitie -kist f. ; --- moordkelder m., kazemat f.
in Bene drooge gracht. — [Tech.] Stelling f. van
den corrigeersteen der letterzetters; — buik m. van
een klavier. — [Mar.] C- de bord, scheepskist, zeekist, zeemanskist; C- à feu, vuurkist (ter a fweri.ng van den enterenden vijand); C- ai gargousses.
kardoeskist. Ce vaisseau a beaucoup de c-, dat
schip heeft veel boord, of heeft het boord hoog boven
het dek. — [Cath.] C- d'au t el, altaartafel t., met
de kast daaronder. -- [Anat.] Ligehaamsholte onder
de ribben, ribbenholte, heupholte f. : 11 a recu un
coup d'épée dans le coltre, hij heeft een degelisteek
ouder de ribben gekregen — (fig. et fain.) Avoir
un bon c-, Avoir le c- bon, Bene goede maag, eene
ruime borst, een gezond corpus (lzgchaam) hebben.
—Bitik m., lijf n. van sommige dieren: lee-dune
raie, de buik van eene rog; Le c- du cerf, de buik
van It hert. Jument qui a un grand c-, un beau
c-, merrie f. met een' ruimen, schoonen buik. —
(fig.) Ce cheval est on c- a-avoine, dat paard is
tune haverkist, heeft veel voor noodig. Tomber sur
le c- de qn., iemand op 't ltj f vallen, hein eerre fout
onder den neus wr jven. — [FL. n.] Kof'ervisrh,
beenvisch m. (welks lijf niet eene beenachtige bekleeding is voorzien (ook ostracion gelieeten). C- trian gulaire, stekellooze of driekante beenvisch. —
Naam van velerlei schelpen.
Colfre-fort, m. Geldkist f., ijzeren of met ijzer
beslagen houten kist, ter berging van geld en andere
voorwerpen van waarde. Les voleurs out enforcé
son c-, de dieven hebben zijne kas, zijne geldkist
opengebroken. — (fig.) C'est on c- vivant, 't is een
levende geldkist, een schati jke en baatzuchtige'ran.
(Plur. Des coffres-forts.)
Coffrer, V. a. In een' koffer leggen (in dien zin
geheel ongebruikelijk). — (fig. et fain.) Opsluiten,
gevangen zetten, in de kast zetten: S'il ne me pale
pas aujourd'hui je le Eerai c- demain, als hij me
van daag niet betaalt, zeil ik hem morgen in de
kast achter de tralies doen zetten.
Loffret, m. (verklrv. van coifre) Koffertje,
kistje, juweelkistje n. C- d'écaille, schildpadden
kistje. — [Tech.] Snijplank f. der schoenmakers.
— [Mil.] C- dalfut, a ff uitkistje (tot aanvoer den°
kardoezen voor de batter fjemi 1 .
Cofretier, m. Kofferrnaker, valiesmaker m.
(liever lay etier) .
Cofidejusserar of Cogarant, m. [Jun.] Medeborg in. voor eene schuld.
Cogitation, f. Overdenking, overweging f.,
het nadenken.

Cognac, m. [Corn.] Soort van franschen bran.
dewijn, c o g n a c (naar de gelijkn. stad zoo geheeten).
Co-nasse, f. [Bot.] Wilde kwe f.
Cognassier, in. [Bot.] Kwéperenboom, kweboom.
Cognat, M. (brr. cog-na) [Jun.] Cog n aat m.,
aanverwant, inz. door a fstamining van moederszijde (s_pillezijrle), in tegenstelling ,net den aanverwarit van vaderszijde (zwaardzijde) of a g n aal.
Cognation, f. (pr. cog- na-ci-on) [Jun ] Maag

bloedverwantschap, inz. verwantschap f. van-schap,
;nocderszijde of door vrouwel ij ke afstaiwning.
ij Q'o natigiie, adj. (pr. cog-na--) Van de
vrouwelijke zijde verwant. Succession c-, nalaten schap f., die op de naaste z jdelingsche en aangehuwde vrienden komt; -- vrouwelijke troonsopvolging f.

Cognée, f. Bijl, groote hakbijl met langen steel,

akse f. — [Mar.] C- d'ahordage, enterbf 1. — (Loc.

prov.) Mettre la c- it 1'arbre, de bijl aan den boom,
de hand aan It werk leggen, eerre zaak, een werk
le manche après la
beginnen of aanvangen.
bijl werpen: i,n een ongeluk
c-, den steel naar de bril
aanstonds alles opgeven, in plaats van hulpmiddelen
te zoeken, om zich te redden. Aller au bols sans

c-, iets ondernemen, zonder de middelen daartoe te

hebben.

Cogne-fétu, m. (pop.) Bed i ^ige doenniet,
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--
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hoozdorscher m., iemand die munnikenwerk doet, haaldelijk destilléren of overhalen, doorop het over(lie door veel arbeid en bewéging weinig uitrigt.- blij fsel weder het overgehaalde vocht te qieten.
(Loc. prov.) Ii ressemble it c-, it se tue et ne fait
Cohortal, e, adj. [Ant. rom.] In cohorten
rien, hij slacht den hooidorscher. (Plur. Des cogne- verdeeld : Milice c-e.
f etu).
Cohorte, f. [Ant. rom.] Krijgsbende, kríjgsCogner, V. a. Inslaan, indrijven, inidoppen schaa-r' f., bende voetvolk, het tiende deel van een
(een' spijker, eerre pin). — ( fain.) C- qn., iemand legioen, Co h o r t e f.; — (podt.) elke krijgsbende :
kloppen. hem roepen, door op de deur, den muur Les vaillantes c-s, de dappere scharen. — (fain.
enz. te kloppen o f te tikken : Si vous nous trouvez Hoop volks, troep m.
plus mal, vous me cognerez (of zonder voorwerp:
('olniage, m. [Arc. cone.] Markttol in. (op de
nous cognerez), als gij u erger gevoelt, moet !le ter markt gebragte -waren).
(mij) maar kloppen. — (Jig.) J'ai tache de c-cela
t 'ohiie, f. (srveleer) Landgerecht n., plaats, waar
Clans In trite de votre fels, ik heb getracht uwen in somririge gewesten de kleine regtszittingen riehouzoon dat in. 't hoofd le kloppen, hem dat in 't rae- den iwere/en; de vergadering f. zelve. Oudtijds ook:
heugen te prenten. — COGr Eu, V. n. kloppen, tik - markt, marktplaats f.; — nu (fig. et fain.) onstu
ken, aankloppen: C- ti one porte, contre la mu- rrii,ge, vergadering f., verwarde hoop inn., groote ortaille, aan eerre deur, tegen den muur kloppen of delooze, door elkander woelende, schreeuwende metikken. — (pop.) Slaan, afrossen, mishandelen: Te nipte f.
feras-tu c-. ? zult ge u laten slaan ? — SE COGNER,
(ohyne, m. [Bot.] Soort van lalerierboom n..
V. V. Zich, stootgin: Se c- la l ête contre la mutoi, te,, adj. Stil, bedaard, vreedzaam (nu
raille, zijn hoofd tegen den muur stootera: -- (fig.) weinir, meer gebruikt dan in de zegswijzen): So
naar de maan grijpen: iets onmogelijks of waartoe tefir coi, I)emeurer coi, zich stil (leuk) houden,
men niet in staat is beproeven.
lu S lul blgren. j En chanibre coite, in eene warme,
(Cognet, m. Langwerpige, kegelvormige tabak- - goed gesloten kamer. (Loc. prov.) En coi, in stiltr.
rol f.
At(eedre de pied coi, bedaard afwachten, pal blij
Cogneux, in. [Tech.] Kloet m., zeker geel
n staan.
-ve
gereedschap, waarmede het zand tot de vor--gietrs
C'o1, in. [Tech.] Buis f., door welke riten 't wageklopt
wordt.
men
ter van een' zoutpoel laat afloopen, om hem schoon
('ogniol, m. [H. n.], z. COLIAS.
te nu ken.
Cognitif, -ive, adj. (pr. cog-ni--) [Phil.] Kent olan, Q'oler, z. COFAU, COVER.
vermogen bezittend, bekwaam om de dingen en
t oilfe , f. Muts, inz. vrouwenmuts, kap f.
voorwerpen te kennen.
(Men zegt doorgaans bonnet). C- de unit, linnen:
Cognition, f. (pr. cog-ni-ci-on) [Phil.] Ken- mutsje, dat men soaps onder de nachtmuts opzet.
vermogen n., bekwaamheid om te kennen. — [Jut.] (Loc. prov.) Etre tuiste comme un bonnet de nuit,
Kennisneming f., onderzoek n., c o g n i, t i e f. : C- de sans c-, droefgeestig zijn als een uit. -- C- de chacause, onderzoek n., overweging f. vcór de gereg- peau, kap, voering f. van een' hoed. C- is perrutelijke uitspraak.
que, pruiken -net n. — [Anat.] .leun m., lans
CVognoir, m. [Impr.] Koorhoutje n., wig f. opa
D. [amnion], het vlies, dat somtijds het hoofd-vlies
de lettervormen vast én onbewégelijk temaken.
der kinderen bij de geboorte bedekt en door 't volkeCognonter, v. a. (pr. cog-no—), z. v. a. geloof voor een geluksteeken werd aangezien, darm SURNOMI ER.
net n. — [Bot.] Kap, muts f.; zaadvlies, zaadhulCog ienoseo, m. [Mar.] Kognosko n., zamen - set, zaadhuisje n., zeker vlies om sommige vrucirmengsel van harpuis, smeer, pik of teer om de ten en zaden : C- fugace, persistante, afvallende,
scheuren van het hout digt te smeren en voor be- aanblijvende muts. — [H. n.j C- jaune, noire,
derf te bewaren.
gele, zwarte kap, twee vogelsoorten. — [Pèche ]
Cohabitation, f. [Jar.] Zamenwoning, bij
Wijdmazig net n., dat men voor de opening va?<
echtelijke bjjslaap m., cohabitatie f.-wonigf., een ander net spant. — [Artill.] Kapje Ii. op het
— Bij uitbreiding: Vleeschelijke omgang m. tus- laadgat eener born; — C- de limons, beslag der
schen twee vrije personen.
disselboomen; C- de sellette d'avant-train, kussen
Cohabiter, v. n. [Jur.] Zamenwonen, als man plaat f. van 't voorstel. — [Carr.] C- du tinion,
en vrouw zamen leven, bijslapen. -- Bij uitbreiding: disselbeslag n. — [Mar.] Beslag, bekleedsel D. aan
een' ongeoorloo fden omgang met iemand hebben.
't eind van sommige zware touwen. Coiftes, f. pá.
Cohabitude, f. Wederzijdsche gewoonte f.
Sluithouten n. pl.
C'oli e!, m. Wenkbraauwzwartsel n., zeker mengCoitfé, e, adj. (en part passé van coiffer) Gesel van gebrand tin en galnoten, waarmede de turk kapt: Une femme c-e en cheveux, eene in 't haar
vrouwen hare wenkbraaicwen zwart maken. -sche gekapte vrouw. Etre bien c-, een' fraaijen hoed,
Cohereion, f., z. v. a. COERCITION.
eerre goedstaande pruik of een ander hoofddeksel
f ohereniinent, adv. Op zamenhangende wijze, ophebben; ook het haar met smaak, met bevallir,;zamenhangend.
held dragen. Un enfant né c-, een met een' hela
Cohèrenee, f. Zamenhang m., cohaeren- geboren kind. (Loc. prov.) Etre né c-, meteen helmre
t2 e f. — [Ph-vs.] of t'ohésion, f. Zamenhang m., geboren zijn, een gelukskind, zondagskind zijn. -kreeft van c o h a e s i: e, z. COHESION. — Bot.] (Loc. prov.) C'est un dialale c-, 't is een rente
Zamenhang van 't eene plantendeel met het andere, Xantippe, eerre helleveeg. I1 aimerait une clmèvre
vergroejing f.
c-e, hij is op alle vrouwen, hoe teelijk ook, verliefd.
Coihèrent, e, adj . Zamenhangend, c o h a eré- Chien Bien c-, hond met lange hangende oorgin.
r e n d , c o h a e r e n t. — (f g.) Raisonnement e-, Cheval bien c-, paard met korte, fraai opstaand'
zamenhangende, goed aaneengeschakelde rede.
ooien. Drap bien of mal c-, laken met goeden of
Cohériter, v. n. Riede- erven, mede-erfgenaam slechten zelfkant. Botte c-e, gekapte laars. -- Pion
zijn.
c-, pion in. (in 't schaakspel), die eene bijzondere
Cohéritier, m., -ière, f. Mede-erfgenaam m. taak heeft en ter herkenning van een of ander teeen f.
ken is voorzien. Du vin c-, vermengde wijn, in. --Cohèsion, f. [Phys.] Zamenhang m., kracht (fam.) Homme c-, beschonken man. Avoir le cervan zamnenhang, c o h a e s i e f., die kracht, waar veau c-, een' rues gedronken hebben. Mari c-, ho•zeer kleine gelijksoortige zamenstellende-dore rendrager. Caille c-e, schaamtelooze, geile deem.
deeltjes (molekulen) der ligchamen aaneen gehouden — [Bot.] Graine c-e, Fruit c-, omvliesd zaad, om worden.
vliesde vrucht. — [Mar.] Vaisseau c-, schip, dat
('ohcísionner, V. a. Den zamenhang of de den wind van voren in de zeilen krijgt. Hunier c-,
C 0 h a e s i e te weer' brengen, zamenhangend maken. marszeil, dat den wind van boven krijgt. Voile c-e,
— (Jig.) C- la société, de maatschappij naauw doen tegengebrast zeil. La voile est coilfée, het zeil ligt
zamenhanrlen.
tegen.
t'ohibitioIi, f. (pr. co-i-bi-ci-on) [Phil.] Be('offer, V. a. Kappen, het hoofd bedekken (niet
letsel n., terughouding f., bedwang n.
een' hoed, eene muts enz.); — het hoofd versieren.
t'oioier, in. [Bot.] Soort van eik m.
(met bloemen, véderen enz.), het haar opmaken,
(vohiiie of Cohyne, m. en f. [Bot.] Soort het haar kappen, vlechten, krullen. — Ook zonder
van amerikaa.nsche katabasboom m.
voorwerp gebézigd: Cette femme de chambre coifte
Cohobation, f. (pr. co-o-ba-ci-on) [Chim.] bien, die kamenier kapt goed. Ce chapeau, ce bonHerhaalde destillatie of overhaling f. (z. COHOBER). net coiffe bien, die hoed, die muts staat goed --Cohober, v. n. (pr. co-o-hi) [Chim.] .tler- --- (fam.) On le coifia dun seau d'eau, men wierp
-
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COIFFETTE
hein een' emmer water over 't hoofd. C- qn., iemand
op 't hoofd slaan. — (tig. et fain.) C- qn. d'une
opinion, iemand iets in 't hoofd zetten, hem inrgenoinen met een gevoelen maken. Une femme qui
coiffe son maxi, eerre vrouw, die haren man horens
opzet. C- qn., iemand dronken maken; C'est un
.rude buveur, nous ne le coif e ez pas facilement,
't is een stevige drinker, ge zult hem niet ligt de
muts opzetten. — C- une bouteille, ]a pommade,
een papier of stukje blaas over de kurk eener flesch,
over de pommade binden. C- des 'sins, des liqueurs,
wijn, likeuren met andere vermengen.— [Rel.] C- un
livre, het besteeksel aan de beide einden van den rug
eens backs meiaken. — [Mar.] Tegenlegger, den wind
uit de lij krijgen, : Le vaisseau coift'e, het schip
krijgt den wind uit de hij, de zeilen vallen tegen
C- les voiles, de zeilen tegenbrassen, tegenleggen.
C- no vaisseau, de zeilen van een ander schip in
lij brengen. C- la chévre, den bok scheren. —
[Artill.] C- la fusée d'une bombe, de buis verkappen, de kap op den kruzdloop eener bom zetten.
— [Véner.] Les chiens ont coilié le sanglier, de
honden hebben den ever bij de oorgin gepakt. —
(Loc. prov.) C- Sainte-Cathérine, eerre oude vrij
worden, geen aanzoek krijgen. — COIFFER,-ster
V. n. [Mar.] Overstag gaan en den wind van
voren in de zeilen krijgen, een' uil vangen. Un
coup de vent survint et le navire coifta, er viel
een vloog in, en 't schip ving een' uit. — SE COIFFER,
v. pr. Zich het hoofd bedekken; zich kappen. Se c
cl'un chapeau, een' hoed opzetten. Se c- avec ses
cheveux, zich in 't haar kappen. — ( fig. et fain.)
Se c- de qn., een gunstig vooroordeel voor iemand
opvatten, met iemand wegvliegen. Se c- d'une
opinion, zich eene meening vast in 't hoofd zetten.
— Se c- de vin, Se c- le cerveau of enkel Se c-,
zich een' roes drinken. — Se c- d'un froc, monnik
worden. — [ Mar.] Les voiles se coiffent, de zeilen
liggen tegen den mast.
Coit%tte, f. (verklw. van collie) Kapje, mutsje n.
Coiffeur, m., -ease, f. Kapper m., pruiknsaker m., kapster f. ; ook: hoeden-, mutsenmaakster f. — Ook als adj.: Perruquier c-, kapper en
pruikmaker.
Coiffure, f. Hoofdbedekking f., hulsel; hoofd
kapsel n. ; — de kapkunst f., het kappen;-sierad,
— het hoofdhaar zelf, met betrekking tot de wijze,
waarop het gedragen wordt.
Coignage, m. [Tech.] Hoekmuurwerk n.
van een' smeltoven.
Coignassier of Coi ;nier, m., z. COGNASSIER.
Coignee, r., z. COGNEE.
Cor=net, m. (verklw. van coin) Wigje

n.

Collie, f. [Coin.] Gezeefde snuiftabak m. of
snuif f.
-f- Coinient. adv. In stilte.
Coin, m. Hoek m. C- d'une rue, d'une maison,
d'un mur, d'un champ, d'un bois, dune chambre,
hoek van eene straat, van een huis, van een' muur,
van een veld, van een bosch, van eene kamer. Les
c-s d'un drap, dune serviette, d'un mouchoir, de
hoeken (punten) van een laken, een servet, zak
Le café du c-, het koffijhuis op den hoek (van-doek.
de straat). — ( fig.) Mourir an c- d'un bois, d'une
hale, d'un bid, hulpeloos, op eene ellendige wijs
omkomen, op eerren mesthoop, zonder bijstand ster
Cel homme a ]a mine de demander l'au--ven.
móne an c- d'un bois, die man ziet er uit als
een struikroover. — Le c- du feu, de in cheminée,
het hoekje van den haard. (fig. et fain.) Ne hougee du c- du feu, Aimer le c- de son feu,
stilletjes aan zijn haard , in zijn huis blijven,
zelden uitgaan. Cela ne se dit, ne se fait qu'a.0
c- du feu. dat zer. t, doet men alleen in 't hoekje
van den haard, onder familie, onder gemeenzame
vrienden en kennissen. Allez lui dire cela et nous
chauffer au c- de son feu, z. CHAUFFER. — Les
quatre c-s de la terre, du monde, du royaume,
de la ville, de vier hoeken, de uiterste einden,
verst verwijderde deden der aarde, der wereld, des
rijks, der stad. II a vísité les quatre c-s du monde,
tous les c-s de la terre, hij is in alle hoeken der
aarde, overal geweest. Chercher qn. dans les quatre
c-s et ]e milieu de la ville, iemand' door de gansche stad zoeken. — Les quatre c-s, stuivertje-wisselen n., een bekend kinderspel. -- Les c-s de l'oeil,
de la bouche, de ooghoeken, mondhoeken. Faire
signe á qn. du c- de l'oeil, iemand een oogje, een'
,
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wenk geven. Regarder qn. du c- de l'oeil, iemand
ter sluik aanzien; ook: iemand met verachting, met
nijd aanzien. — Un c- de terre, een hoekje, stukje
gronds. I1 est logé dans un c-, dans un petit c-,
hid woont in een hoek, op een klein kamertje. Mettre
une chose dans an c-, iets in een' hoek, op eene
a fgelef,en, niet in 't oog loopende plek zetten. Se
cachet dans un c-, zich in een hoekje verschuilen.
I1 se retira dans le c- de la province, hij begaf
zich naar een hoek, een uithoek, een weinig bezocht
gedeelte der provincie. — Le c- dun tableau, de
linker- of rerlterziide eencr schilderij (in tegenstelling met het midden). — ( fig.) Ne voir que le cdu tableau, qu'un des c-s du tableau, slechts ee;z
gedeelte van de zaak, van de waarheid weten. —
[Jeu.] Laatste veld, n., hoek van elk der beide vak
Grand c- of enkel c-,-kenvahtribod.
laatste veld van het. regter vak of den grootera jan,
rusthoek. C- bourgeois, laatste veld van den kleinen
jan, burgerhoek. Prendre son c-, zijn hoekceld bezetten. -- Tenir son c-, het spel of zijne zijde goed
verdedigen (in 't kaartspel). — ( fig.) Tenir Bien
son c- dans ure compagnie, dans une soc.iélé, zich
in een gezelschap doen achten en onderscheiden
door zijne goede manieren en verstandige taal, zijn.
gezelschap wel waard zijn. — Wig, wi!, ge, kloofwig, keg, kegge f., l iel, houtbeitel in. C- de fer,
de bois, ijzeren, houten wig. Mettre, Planer of
Planter le c-, de wig inzetten; Chasser, Faire enteer le c-, de wig in,drjj?)en,; Dégager lee-, de wi ,
losmaken. Server, Assujétir qc. avec des c-, iets
met wiggen vastzetten, vastleggen. — (Loc. prov.)
Faire c- In mime bois, een gedeelte van eenezaak
als middel ter bewerking van 't andere clebrieil en.
-- C- de beurre, boterwigge f., stuk' boter. —
[Arch.] Wi f; vormige sluitsteen m. aan een gewelf.
— [Artill.] C- de mire, de poinfage, stelwig f.,
stel/wat n., keg onder 't bovenstuk can een kanon
om het te rigten. C- d'arrêt, stuitwi , f., stopper m.,
keg achter de róopaardwielen. — [Iinpr.] Kooi t.,
kooih.out n., naam der houten wiggen, waarmede
de lettervormen worden opgesloten. — [(lort.] of
Cou(eau de bois, entmes n. — [Mar.] C- d'arrimage, keg voor 't vaatwerk, stouwwigge. C -s de
mat, mastkerjgen, vijstingen f. pl. C- de burin, keg.
waarop men den ram aansluit. C- is manche, klamaai -ijzer n. — [Vétér.] Elke der .`É hoektanden van
't paard. — [Mil. anc.] of embolon m., driehoekige, wigvormige slagorde f. — [Fauc.] Les plumes
des deux c-s, de zijns/deren aan den staart van den.
valk. — Klink in. van eerre kous. Des c-s a jour,
opengewerkte klinken. Des has h c-s de couleur,
kousen met gekleurde klinken. — Hoekkast f., hoek
(doorgaans encoignure geheeten).— COIN m.,-bufetn.
Stempel, muntstempel m. C- de dessus, de dessous,
boven-, onderstempel; C- d'écusson, d'efpigie, wapenstempel, beeldstempel. C- d'Espagne, spaansche
muntsla(/, munt f. Cette monnaie est /i an tel c-,
eet marquée it tel c-, die munt voert dien cie dien.
stempel. Faux c-, valsche munt. Monnaie a fleur
de c-, pas geslagen munt; 1Iédaille a fleur de c-,
goed bewaarde, ongeschonden gedenk»eoning m. —
Stempel oir goud- of zilverwerk te merken.: De la
vaisselle marquée an c- de Paris, zi.lcergoed met
het Parijsche merk. — (fig.) Une cikose marquée
an lion c-, eerre zaak van goeden stempel, van goede
hoedanigheid. Un ouvrage marqué an c- du bon
gout, du ge'nie, een werk, dat desa, stens el., het merk
van fen, goeden smaak, van 't vernuft d raapt. Tout
dans ]a nature est marqué au c- de l'ouvrier, (ijles
in de natuur draagt het merk (getuigt van de grootheid) des werkmeesters. -- (iron.) Ii est frappé a
ce c- -1à, hij is nu eenmaal zoo, h,ij is niet anders,
dat zin zoo zijne grillen, dat is zijn stokpaardje.
— [Hist.] Avoir bon c-, het reilt hebben om munt
te slaan. — [Rel.] Hoekstempel m. — [ Perruq.]
Valsche haarlokken aan de zijden van 't hoofd. —
COIN m. [Bot.] , z. COING.
Coincé, e, adj. (en part. passd van coincer)
Mat coined, vastgekegde mast In.
Coineer, v. a. [Mar.] Keggen of wiggen indrijven, vastkeggen. C- les mats, de masten vastkeggen.
Coincidence, f. [Géom.] Het juist op elkander
passen, het zamenvallen der grenzen van twee lijnen,
van twee vlakken, wanneer zij op elkander gelegd
worden; volkomen gelijkheid f. der firjuren. — (fig.)
Het zamentre flen, zamenvallen van verschillende
j
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eiten 0/ omstandigheden, die tot een zelfde gevolg

gelijktijdigheid f. van gebeurtenissen.
feiden;
Coincident, e, adj. [Géom.]
elkander
Op

passend, malkadr cieheel bedekkend (van lanen,
vlakken, figuren). [Phys., Opt.] Gelijktijdig inval
lichtstralen, die te gelijk-lend,zamtr/f(v
op een vlak vallen). — ( /iq.) Te (lelijk glebeurencl,
op dein' tijd vallend, gelijkt jdiq; tot hetzelfde flevolg
leidend. — [1téd.] Gel jletgdigplaats grijpend of
zich vertoonend (van ziekteverschjnselen): Des
s^mptómes c-s, zamentre jfende verschijnselen.

die elkaar bedekken of welker grenzen juist op elkancien vallen, zijn gelijk en gel(jkvormnzg. — (fig.)
Gelijktijdig gebeuren, zamentre/en. te Belk aankomen, tot hetzelfde doel, tot dezelfde cgevolrtrekking leiden: Ces deux circonstarices out coïncidé,
die beide omstandigheden hebben te gelijker tijd plaats
gehad. Les preuves diverses coïncident, de vei- schillende bewijzen voeren tot eerie en dezelfde cgevolgtrekkincl. Le vol co ncidait avec le départ du
valet, de diefstal trof zaaien, had op éénzen tad
plaats, met Liet vertrek Van den knecht.
Coici€licant, e, ad j. [{VIdd.] ]tlede- aanwijzend.
Coïnciication, f. [Wd.] Mede-aanwijzing f.,
zamenloop van aanwijzende teekenen.
Coine, f., z. v. a. COUENNE.
('oing of Coin, m. [Bot Kwe, kwepeer f.,

kwe -appel m. — (Loc. farrr.) Etre jaune comme un
C-, zeer geel van gelaatskleur zijn.
Coïnelnination, f. Verontreiniging, bezoe-

deling. — (fill.) Laster at — Coïnquiner, v. a.

Bezoedelen, verontreinigen. — (fig.) Belasteren.
-[- Coint, e, adj. Lief, vriendelijk, spraakzaan,

voorkomend. — -f- Cointer, v. vr. Opsieren, op-

tooijen- — SE COUNTER, v. pr. Zich opschikken.
(Men heeft ook cointir en cointoyer gezegd.)
CoïntPressé, m., -e, f. ltdedebelanghebbende m.
en f., deelnee ier m., -neemster f.
t Cointerie, Cointie, ('ointise, f. Opschik,
toot m. ; — aardigheid, liefkozerij i`. ; gemaakte
plic tplegingqen f. pl.
Cocon, in. (pop. et bas.) Lafaard, bloodaard,
nietswaardig mensch, deugniet, rekel, schoft, honde-

not, k o e j o n m. -- Colonnade, f., z. v. a. COïO MERIE. — ('oïonner, v. a. Sr.radelijk of als een'
hondsvot behandelen, genieen bejegenen, uit nioedw l
plagen en lastig vallen, k o e j o n n é r e n. — GOïon1NER, V. V. Gerneernc, vuile dingen zeggen of doen.
— ('o orulerie, f. Ge?neene, sinodelijke bejégening,
grofheid, onbeschoftheid f., vleclelwerk n., schelpzen-,
boevenstreek m.; — beleedigende, lage spotternij,
vuile taal f.
Cohan, 171. Oio stal gemeste os m.
Colt, r11. Poring, vleeschef jke vermenging f.
(inz. der menschen), bijslaap m. C- antic/pd, te vroeg
of vóór het huweljjk genoten bijslaap; C- ill/cite,

ongeoorloofde bislaap.

Coite, f. [i%lag.] , z. COUETTE.

-}- C'oition, f. Vereon6i. vg, zamenkomst f., van
CoiY, M. [Bot.], z. LAPMEDE JOB,

('olage, m. [lieod.], z. CORKAGE.
(olapliiser, V. a. (fam.) Oorvegen of muil

geven.
-pern
Colapte, m. [H n.], z. v. a. Pic.
('olariii, in. [Arch.] I:ries f. aan het kapiteel
der toscoansche en dorische zuil.
Colas, m. (fain. et vulg.) D rnkop, hotmuil at

— [t]. n.] 1'olksncam, vara de sneer/tol (geai).

Colatune, C. [P/ arm.) Doorzjjging, filtréringf.;

inz. de d,00rgezé ;j,ec 'vloeistof f.

Colbacic, Colbaek, Kolbak, m. [Mil. j
Beerenrnuts f.
Coleas, m., z. v. a. COLOCASIE.

Colelcieaeées, t. pl. [Bot.] 't'(loosachtige
planten, tijloossoorltcn f. »1.
Cole11ieono, Ill., z. COLCIHQUE.
Colchiiiine, f. [Chico.] FVerï zaam bestand

tijloos.

-delr

Colcliique of Tue-cliien, nn. [Bot.] T jjloos f.

C- d'autonine, C- comniun of Safrail des prés,

herfsttijloos, rgemeene tijloos f., hondsvergi ft n . Cjaune, narcis/die f. — Ook als adj. gebruikt: Ox^ mei c-, honig met azen vermengd.

Coleotar of Coleoibar, m. [Chico.] Doodekop ni., engelsch-rood,, rood-ijzer-oxhde n., dat enen
bij de bereiding van het zwavelzuur door overrhaling
van het ijzer-vitriool als overblijfsel behoudt, c o l-

cotha'r in.

-[- Cole, f. [Mid.] z. BILE.

Colégataire, m. et f. [Prat.] Mede-gelegoteerde, mnede- begiftigde m. en f. bij een testament.
Colégislatif, -ire, adj. Mede-wetgevend.
Coleniqui of ('olenicacl, in. [H. n.] Mexi:caansc'ie, Louisiaansche kwartel m.
Coléoptére, m. [H. n.] Schildvleugelige insecten j. pl., insecten înet vier vleugels, waarvan
de bovenste hard, dik en kort zijn en tot scheede
dienen voor de onderste, die vliezig en dwarsl eplooid zijn. —. Coléoptéré, e, adj. 'Vaar zulk
een insect c^elfjkende. — Coléoptérologie, f.

i3esehrijc, irrg der schildvleugelige insecten. — ('oléoptc^rologice, m. .Beschrijver m. der schild
insecten.
-vleuW,tic
(oléoptile, f. [Bot.] Vliezige of vleezige
schcede f., die soms het zaadluimpje omgeeft. —
Coléaoptilé, e, ar/f. Metzulk een sclieedjevoo r zien.
('oU6orhaifehlies, n. pl. Vogelgeslacht n. van
de orde der steltloopers.
(oléorhize, f. [Bot.] Vliezige scheede, die bij

sommige planten het wortelkiempje omgeeft.— Cole'orlhizé, e, adj. filet zulk een scheedle omgeven.
('oléra-morbus, z. CHOLERA.

(`olére, f. Toorn 1l1., toornigheid, gramschap,
oploope ndheid, opvarendheid, boosheid, kwaadheid,
woede f. Etre en c-, toon ",ic/, gramstorig zijn. Se
met/re en c-, toornig of tri ftig worden, in toorn of
in graanscha]) ontsteken. Transport, Mouvement de
C-, driftvervoering driftopwelling, vlaag, ojwellie f. van toorn . — La c- divine, céleste, du eiel,
de Dieu, de toomrr Gods, de gramschap des lie:nels.
— La c- du lion, de Fours, de griinanigheid vair
den leeuw, van den beer. — (fig.) La c- de la mee,
des Hots, des vents, de woede, het woedend geweld
der zee, (les' baren, der winden. — (fig. et fans.)
Déels neer sa c- sur Pil p âté, veel en gretig van
eerie ]gastei eten. — GOLERE, adj. Toornig, licit
toornig woedend, opkopend, opvarend, driftig,
grmlaréig, gnaw, gramstorig. Homme, Femme c-,
oploopende, driftige man, vrouw. — j Colérecciecit, adw. 1/let toorn.
,

ll

onder LARME.

Cojouissanee, f. [,dur.] Mede-gebruik, mede

-genot.

Cojccstieler, m. [Féod.] Mede -geregtsheer m.
Coke, m. (eng. coati) Ontzcro telde, a ffiezwavelde, verkoolde, van koolzuur bevrijde steenkolen,
cokes T. pl., of coke f.

Colacicon, m. [Mus.] Soort van italiaansche
luit f. met zeer langen steel.

t'olastre, m., Z. COL®sTRE.

Coineider, v. n. [Géom.] Op elkander vallen
of passen, elkander juist bedekken. Les figures qui
coïncident sopt égales et semblables, de jir,uren,

velen tot eerie zelfde onderneming.

COI,LADE.

Col, m. Hals m., libchaamsdeel, dat het hoofd
net de schouders verbindt (in dien zin verouderd
en vervangen door cou, doch nog voor de wellui
gebruikt in enkele uitdrukkingen, zoo als:-dcnhei
un col court, een korte hals, un col de lis, een lelieblanke hals enz.) — Stropdas, ggespdas m.: Un
col de satin, de velours, een satijnen, fluweelen,
stropdas. — Col de cravate, een met baleintjes
voorzien stuk linnen, dat .men in den das wikkelt
om dien stevigheid te geven. — Col de chemise,
halskraag m. van een hemd. Faux col, los h als boordje of kraagje n. — Cool (liever cou) dune
bouteille, dun matras, hals van eene flesch, destilleerfCesch. — [Anat.] Col de la matrice, de la
sessie, hals der baarmoeder, der blaas. — [Geogr.]
Bergengte f., bergpas, pas ns. — [Tech.] Col de
cygne, zwaanshals m., aan rijtuigen.
Cola, f., z. V. a. ALOSE.

Colérer (se), v. pr. Toornig evorden.

Coleret, m., ('olerette, f., z. CELERET.
Colérique, adj. Tot toorn geneigd, oploopend,
haastig, dei/tij. opvliegend, cholerisch , le o l e r i e k : 11 est d'hunlcur c-, mais it nest pas colire, hij is oploopeszd van, karakter, incur geraakt
niet ligt in drift. — ('oléricltcement, adv. Op
drift/ge. oploopende wijze.
('olériser, v. a. Toornig maken.
Colérite of Colétite, m. [Chum.] Voormalig

proefvocht n. voor goud.
('olettes, I. pl. [Cent.] Hollandsche en duitsche
linnens D. pl.
Colia, m. [H. n.] Soort van makreel in.
Coliacie, f. [H. n.] Ze/ure dagvlinder m.

COLLATI0NNERO

COLIART
Colïart,

ill .

[H. n.] Gladde rog, z. v. a . BATIS .

('olias, m. IR. n.] Soort van makreel m., grooter daar de gewone (ook cogniol rieheeten).
Colibri, in. Kolibri m., bijzonder fraai vogeltje

van Amer=ika , dot zich van de vliegenvogeltjes,
'waarmede mes het vroeger verwarde, door(jn'

krommen bek o -,derscheidt, — (fig. et ferm.) Onbe-

duidencl ituni h'e n.

Colieaill ,^, I. (verklr.o. van colique) (fam.) Geringe aanval in. van I of ► k.
Colicitant, e, adj. et subst. [Prat.] Aledever-

kooper' ni., - koptater f. (rrebézi jd van twee of 'meer

.?Wede- e)'frlenawnen of eirrenaars, in wier naam eerie
'verkoahieeg c,eschiedt), c o I i c i t a n t in. enf.—Collcitation, f. Verkoop m. tusschen colicitanten. —
Coliciter, v. a. Zoodanigen verkoop houden, coI icit( ren.
Colificitet, m. Beuzelirmg, kleinigheid, prul,
snuisterij f.. vod, nest, u)i,sjewasje n., voorwerp zon
waarde of we enlzjk nu-t; — allerlei, kleine voor -der
allerlei kleine, kwa--l)eri1ntovuwpschli;—
1 jlm aa.;acgebr(m te of verkeerd geplaatste sieraden,
heIvj] aan een cgebouw, in een' Tuin, of wel in een
letterkundig werk, in een 7nuz' jkstuk, snor repij,

^ eiij f. -- `[iMTon.] .Iusleery 1, muntcjl f. — [Pat.]
Droog en zeer luchtig koekje n._ zonder boter en

zout, als voeder voor jonge kooivocreltjes. -- Ook
sores acts adj. gebruikt: lNoun vivons^ dans an siècle
C-, wij lever in eerre beuzelachtige eeuw.
Colirli aacouu, rn., z. V. U. LIMACO'N.
Colin, II. [H. n.] Groote soort van welting m.,
in de 1Voord- en Oostzee (ook rnerlmmn-noir, colingrelin qeheeten). — 11Texicaansche patrijs m.
Colin-Antoine, m. [[ïort.] Soort van appel rn.
tot ciderwrjn.
Colicnette, f. [lood.] Voormalige vrouwenmuts f.
Colin-grisart, 10. [1-t. n.] Boomeend f.
Colin-Jean, in. [lort.] Soort va'n appel rn.
tot ciderwijn (ook colin-tampon en colin-tonteine
geheeten) .
Colin-niaillard, n. Blincleinannetje n., een
bekend kinderspel: Jonen it (au) c-, blindetnza.nnetje
spelen. — De r^eblinddoelite nl. en f. bij dat spel:
Qui sera 1e c- ?'wie zal btindenzannetje zijn?
Coliid-ooir, m. [I1. n.] ',wart waterhoen n.

Colin-taanhon, m. Zwitserse/me tronanzelslagm.

— (fain.) Je Wren soucie cone e de c-, ik geef er
geen zier om. — z. ook COLIN-JE AAN.

€'oliou, M. [ H. n.] Amerikaanse/me vogel in. van
't geslacht dcr kerlelsnavelige mousse/men.
C'oli11tie, adj. [ Anat.]' Tot den karteldarm behoorende.

Coliq ue, f. [M&1.] Kolijk n., darm- of buik
buikpijn f. C- bilieuse, gem/ach--kramp,'jieht
tig 1ol'gk; C- pituiteuse, sl rnkolijk; C- d'estornac,
nnaagkolijk, rnaacekrarrzp; C- graveleuse of népllrétique, steenknl[i k; C- de plonih of de Poitou, Csatu^rnine o f des i eintres, loodkol ,gk, kolijk van Poitou, sch ,ilderskolUk. — [EI. n.] Zeker sch,clpgewas n.
Coliciueux, ease, aclj. Met kolijk be/me/id;leo/tik vem we chcnd.
tollquitl.ateur, m. [Prat.] Medevereffenaar,
fnedvtre3'7'j/etl(fo11 in.

Colic, in. [Corn.] Mist, baal f. koopwaren, vat,
fust, stuk n., c o/In en. Le voiturier await chargé
vinbt c-, de vrachtrijder had twintig colli opge-

laden.

Coliseé,f. [Ant. rom.] Verinaaarde ronde schouw rrlaots f. (arnjd ithcater) te blue, c o li s é u in of c o 1-

1 o s é u in n. --Later de benaming van gr 00te pra.chtcgeboaw en tot openbaar vermnaak in groote steden,.
('oiimse, f. ['pech.] Elke vlei mazen, door welke
,

,

,

de ketlinc , droeelen eenei stof gaan.
("olite, f. [L%iéd.] Ontsteking f. van den karteldat am.

Colitige,nnt, iss., -e, f. Elke der in een pleidooi betrokkemie pari(jen, hij of zij, die met een
Bonder pleit, 1)1)11] F.
Colla, F. SQort van Levaortsche goinf. — COLLA,
rn 17\'c!a)11 2 cri (le 1tCf 'cie zinmid ,Ce.stewi'réden, (lie zich

vaak op de kustmm- (Li' P mill pjjnen doerz- Bevoelen.

-I-- ('ollaheseeenee, t [ivléd.] hrae!mtver'zwakk'ing, bezwijkirmg de; , krachten, zwakte F. — -[ l ol-

labeseerat, e, adj. Zwak, door zwakte bezwijkend.

(`ollaborateur, m., -trice, F. Medebewer-

ker, naedebear , be'ider , helper - iii., medebewerkster,

helpster f., inz. gebezigd van sch.r(jvers, dagblad

-schrAve.
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Collaboration, f. Medebewerking, medebearbeiding. — [Jur.] Gemeenschappelijke zorg f. van
den man en de vrouw.
(ollaborer, V. n. Medebewerken, gerneenschappel- k bearbeiden (inz. een boek, (I agblad, tijdschrift).
('ollaee, ni. [Tech.] Het lijmen, plakken; —
liet opplakken van 't behangselpapier - in een vertrek,
het behanacn; -- het klaren of schoonmaken van
den w , n door eiwit of vischt jrn; — het t ,fjmen van
'tlralrier (waardoor 't geschikt wordt om beschreven te worden). — Het oanjrlakken, van afkondigirzgen en berigten op openbare plaatsen.
('ollaire, adj. [I -l. n.] Plunlesc•s, h.alsvéderen.
Collant, e, adj. Lgmend, klevend; — (fig.)
naauwsluitend; Pantalon c-, rmauwsluitendebroekf.
Colla,psns, in. (pr. — snee) [l%1ëd.] Hetz2nken
of bezweken der krachten, inz. b ij den naderenden
dood.

('ollataire, m. (pr. col-la—) Begiftigde m.
met een kerkelijk ambt.
Collatéral, e, adj. (pr. col-la—) Wat van
ter zijde met iets anders i;n verband staat, zijde
zijwaarts, eerie zijwaartsche plaatsing heb --lings,
be^mde: [Arch.] lief c-e, zgbemuk f. eerier kerk. —
[Fort.] Ouvrages collatéraux, bij - ofnevenwerken
eenei - vesting, b. v. het ravelijn ten opzigte der bastions. — [Géogr.] Points collatéraux, tusschenstreken m. pl., wind- of hemelstreken, die tusschen
twee h.00 fdstreken gelégen zijn. — [Jur.] Verwant
buiten de regie linie, c o 1 l a t e r a a l: Parents collatéraux, collaterale verwanten, z fjmagen, zijverwanten, dezulken, die van broeders of .zr.csters a fstain^men; Ligne c-e, collateraal - linie, zijlinze_ zigverwantschap; Succession c-e, collaterale erfenis, zulk eene,
die aan een zfj verwant des gestorvenen overgaat;
Héritier c-, collaterale erfgenaam, ervende zijverwant. — Ook als subst. gebruikt: [Jur.] N'avoir
que des collatéraux pour héritiers, niet dan zij
erfgenamen hebben. — [Arch.] Les-verwanto
collatéraux d'une église, de zijbeuken eerier kerk.
— [Anal.] La collatérale du bras, de zijslagader

van den aren.

Collatéraleinent, adj. (pm'. col - la — ) [Jur .]
In zijdelingsche linie.
Collatenr, nl. (pr. col-la—) Begéver van, benoemer tot Benig ambt, inz. tot een predik- of
schoolambt, collator m.
Collatif, ire, adj. (pr. col-la—) Begeefbaar,
van den begever of collator afhangende: Dignite
c - ice.

Collation, f. (pr°. col-la—) Het regt ore Benen
post, inz. eene predikonts- of onderwijzersplaats te
doen bezetten of te beg/yen, begévingsregt, begtv'ing f., collatie, collatuur F. _ [Prat.] Ver
geschriften, het c o 11 a t i o n é ren.-gelijknF.va
C- d'une copie avec l'oribinal, vercgélijking, tegen
houding van een geschrift met het oor -elkandr
stuk. — [Impr.] C- dune épreuve,-spronkelij
vergelijking eerier proef met het handschrift des
schrilver°s; vergelijking ee'ner revisie of ti.veede proef
met de op de eerste proef gernaakte rerbéteringen.
C- d'un exemplaire, naziening of de bladen van een
boek compleet of voltallig zijn. — COLLATION, f.
(pr. ko-la—) Ligte, geringe sjm s f., die bij de ka
vastendagen het avondrnaal vervangt:-thol2,ikenp
Faire c- d'une pomme, een' appel voor zijn' avond
gebruiken. — Tusschenmaal, ligt avondeten n.,-mal
inz. een maaltijd van koud vleeseb, gebak, fruit
enz. (in onderscheiding van een gewoon warm
reaal), collation f. Le bal fut interrompu par
une magnifique c-, het bal werd door een' heer
kouden maaltod afgebroken.
-unfjke
("ollationnage, m. (pr. col-la—) Het vergelijken, tegenelkander houden, nazien van geschriften enz.; — het nazien der boeken bij boekhande-

laars en- binders, collationé -ring F.
C oil ationné, a(/j. Vergéleken, nagezien, gecollationeerd: Copie c-c, nagezien (niet het
oorspronkelijke vergéleken) afschrift m. C- it 1'original, met het oorspronkeljjke vergeleken.
Collationner, v. a. (pr. col-la—) Nazien, ver
houden, collationeren,-gelijkn,tadr
b. v. een afschrift, een' afdruk met het oorspronkelijke stuk, of eene drukproef net het handschrift
des schrijvers, of Bene tweede proef met de verbéteringen op de eerste. — [Lib?.] lien ongebonden
boek blad voor blad doorloopaen of overtellen, om
te zien of het compleet is . — COLLATIONNER, V. n.

COLLAUDER
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(pr. ko-la—) Een c o t 1 a t i o n of kouden maaltijd

houden.

t ('ollaauder, V. a. Prijzen, verheffen; z. v. a.

CONTc1ATULEII.

( olle, f. Lijm f. C- forte, C- d'Anglet-erre,
schrijnwerkers -lijmn; C- de Flandres , vlaamsche
l)m; C- de poisson, vischlijm; C- de morue, kabel
C- -chair, z. s.A1IC000LLE. — C- à-jauwtrn;
boucbe, mondlijm; C- dos, beenderlijrn; C- au
baquet, C- de parchemin, perkamentlijm; C- navale, marine, zeel jrn, scheepsl frn. C- le pate, de
farce , d'amidon , stijfselpap f. C- de pavot,
slaaj sap , maankopsap n. — (fig. et pop.) Sale
comme un pot lb c-, hoogst onzindelijk, morsig. —
COLLE, f. (pop.) Leugentje, loopje, verzinsel n.,
,

lînat)ul m.

('ollé, e. adz. (en part. passé van coller). Ge-

iijrnd, geplakt: Une carte c-e sur toile, eerre op
doek q q)lakte kaart. -- Du papier mal c-, slecht
(ielijrrrd, vloedend papier. — Du vin c-, met lijm
rjeklaarde, schoon gemaakte wijn. — Uri habit qui
cemble c- sur le corps, een kleed, dat orn" 't lijf
(geschilderd schijnt, dot goed sluit. — (fig.) Etre ccontre on mur, digt tegen een' muur staan. Etre
c- sur son cheval, vast in den zadel zitten. —Etre csur ses livres, onvcrmnoeicl sturléren. — Avoir les
yeux c-s sur qn., sur qc., de oogen ona fgewend op
iemand, op iets gevestigd houden. Avoir la bouche
c-e, les lèvres c-es sur une chose, den mond, de
lippen lang op iets gedrukt of geklemd houden. —
[,Ieu] Être c- sous Lande, digt onder den band lig
biljartspel). — [Chas.] Chien c- à la-gen(i't
vole, hond, die 't spoor van het wild nooit verlaat.
Collecte, F. (weleer) Inzameling f. van helertingen of schattinc;en, — ook de tijd 'm., gedurende

welken een ontvanger daarvan zijne bediening waar
liefdegaven-nam.—Giftezlg,ophanv
of aalmoezen, c o 11e c t e f.; — het ingezamelde geld.
— [Liturg.] Altaargebed n. , korte spreuk of tekst,
dien de geestelijke aan het altaar vóór den epistel

a fzingt of leest.
C ©Metter, v. a. Inzamelen, c o l l e c t é r e n.

Collecteur, m. (weleer) Ontvanger der belas
imposten. -- Door het rijk aangestelde-tingeof
verkooper en splitser van loterij-loten, c o l 1 e c t e u r.
— Tolgaarder m. — [Phys.] C- d'électricité, elektricitei.ts- verzamelaar in., een werktuig om de anders
onmerkbare hoeveelheden elektriciteit door ophooping en verdigting waarneembaar te maken.
Collectif, ive, adj. Verzamelend, vele dingen
van ei ne soort zamenvattend. -- [Gram.] Un noin
c-, of als subst. Un c-, een verzamelwoord, een
naamwoord, dat, hoewel in 't enkelvoud geplaatst,
een vereenigd aantal van afzonderlijk bestaande
wezens of voorwerpen uitdrukt, col 1 e c t i e f, c o 1lectivumn.: Lesmots armée, peuple, forêt
sont des c-s, de woorden leger, volk, b o s c h zijn
verzamelwoorden. — (Opt.) Verre c-, verzamel glas n., collectief-glas n.
Collection, f. Verzameling f. van gelijksoortige
of min of meer overeenkomstige voorwerpen, c o 1l e c t i e f.: Un e c- de tableaux, de livres, de curiosités, eene verzameling van schilderijen , boeken,
zeldzaamheden. — [Mid.] C- purulence, op/moping f.
van etter.
Collectionné, e, adj. (en part. passé van collectionner): Livres, Tableaux c-s, verzamelde, tot
eenti verzameling gebragte boeken, schilderijen.
C of leetionner, V. a. Verzamelingen of collectien maken.
Collectivement, adv. Gezamenlijk, op verzamelende wijze, in collectieven of verzamelenden zin:

L'homme, pris c-, se dit pour tous les 1lommes.
('ollégat, m. Ambtgenoot van een' legaal m.
C`ollége, m. Gezelschap, genootschap van personen, die dezelfde waardigheid bekleeden, ambtsgezelschap n., ombtsvereeniging, ambtsvergadering f.,
collegie n.: Le c- des cardinaux of Le sacré c-,
het colleflie der kardinalen of 't heilige collegie. Le
c- des électeurs, des princes, des villes de l'Empi e, het collegie der keurvorsten, vorsten, steden
van het (duitsche) rijk. Le c- des avocats, het collerie, de orde der advokaten. Le c- électoral, het
kies -collegie, de vergadering van. kiezers. — Ge
-

-lerdscho,g latinscheof.,

gymnasium, c o l l e g i e n.: Les professeurs, les
élèves dun c-, de leermeesters, de leerlingen van een
collegie. Amide c-, schoolVriend. Mettre un enfant

COLLET.

an c-, au pension, een kind school doen, op eerre
kostschool leggen. — (Loc. fain.) Renvoyer qn. an
c-, iemand voor een' weetniet verklaren. Cela sent
Ie c-, dat riekt naar de school, dat is niet vrij van
waanwijsheid (pedanterie). I1 sent encore le c-,
hij doet, spreekt nog als een scholier. — Gezamenlijke leerlingen van een collegie of kostschool: Tout
le c- est h la promenade, al de scholieren zijn aan
't wandelen.
Collégial, e, adj. Schoolsch, wat tot de school,
het collegie behoort, collegiaal : Un poète c-,
een schooldichter (pl. collégiaux). Une production
c-e, een schoolproduct, een letterwerk van een' schoher. — Egdise c-, eene collegiale kerk (die door een
kapittel van kanunniken wordt bediend en geen'
bisschopszetel heeft). Ook in dezen zin als subst.
gaebézigd: Une collégiale. — [Pol.] Syystème c-,
c o 11 e g i a a 1 -systeem n., staatsinrigting , volgens
welke eerie handeling der regéring, een openbaar
bevél, besluit enz. niet van een' enkelen staatsambtenaar, maar ten minste van drie stemhebbende
nrédeleden moet uittaan (in tegenstelling met bureaukratie). — [Droit. can.]. Stelsel, dat de kerk uit
eerre vereeniging van vrije mede-leden bestaat, die
hunne aangelegenheden door genooíschapsbesluiíen
rérelen (in tegenstelling niet het territoriaal en
episkopaal systeem).
('ollégialement , adv. 01) schoolsche wijze,
als een scholier.
Collégiat, m. (in sommige streken) Student,
die uit eerie beurs studeert.
Collégien, m. Leerling aan een collegie, schoolranger m.
t`ollégue, m. Ambtgenoot, ambtsbroeder, mede leeraar, medeonderwijzer, collega m.
Collenient, m. [l%léd.] Zamenkleving f., inz.

der oogleden.

Coller, V. a. Lijmen, plakken, doen kleven,
vastlijmen, aaneen lijmen, zamenplakken, vastplak
deus morceaux de bols, twee stukken hout-ken:C
aaneen lijmen.. C- une affiche, eerre bekendmaking
aanplakken.. — L'eau avait collé ses vêtements
sur `on corps, het water had zijne kleederen aan
zijn lijf vastgekleefd. — (fig.) C- ses sèvres, sa
bouche sur qc., zijne lippen, zijnen mond lang op
iets drukken. — [Tech.] C- du papier, papier ti men (om 't vloeijen te beletten). — C- du vin, des
liqueurs, wijn, likeuren schoonmaken of klaren
(door bijvoeging van eiwit, vischlijm enz.). — Cla ebaine, de kettingdraden slichten (ze met wevers
lijm bestrijken). — [Bill.] C- one bille, C--paen
son adversaire, eenen bal, paraij's bal digt onder
den band spelen. -- COLLER. v. n. Digt aansluiten.
glad staan (van kleedingstukken): Un pantalon, des,
has qui collent bien, eene broek, kousen, die glad
staan. — SE COLLER, v. pr. Kleven, zich vasthech,ten: La poix se colle aux doigts, het pek klee ft aan
de vingers. La fatale tunique s'était collie sur sa
peau, de noodlottige tunica (lijf-rok) had zich aan
zijne huid vastgehecht. — Geplakt, gelijmd worden:
Du papier qui se colic Bien, papier, dat zich goed
laat plakken. — (fig. et fain.) Se c- contre un
mug, a une porte, zich pal tegen eenen muur, teken
eens deur zetten.
t'olléra;e, m. [Arre. coot.] Tapregt n., belas
opsteken der wijnvaten f.
-tingophe
Colleret, m., z. CE'LERET.

Collerette, f. Vrouwen-halsdoekje, kraagje n.
— [Bot.] , z. V. a. 1^vvoLUCiE.
Collet, m. Kraag m., om den hals sluitend ge
een kleed: C- d'habit, de redingote, de-deltvan
gilet, rokskraag, jaskraag, vestkraag. C- montant,
staande,
vallende kraag. — Mantel nn. aan
rabattu,
een kleed, schoef f.: Rediiigote a c-, a quatre c-s,
manteljas m., jas met vier kragen of mantels. —
Bef f., halskraagje n. (voormalig lijn linnen of bat i sten sieraad ons den hals, nog overr!ebléven in de
ombtskleeding van geestelijken en regters, en dan
RABAT geheeten). -- (fig. et fans.) Un petit, c-, Les
:ens 4 petit c-, een geestelijke, de geestelijken.

Prendre, Quitter le petit c-, den geestelijken stand
omhelzen, `vaarwel zeggen. (Deze uitdrukkingen ztjn
thans verouderd.) — C- monté, voormalire stijve
vrouwenkraag; — (fig.) iemand van overdrévene,
gemaakte deftigheid. Du temps des c-s mantis, in
den tijd der stijve kragen: in den ouden tijd. Cela esa
C- monté, dat is ouderwetsch, oudvaderlijk; ook:
dat is stijf en gedwongen, gemaakt deftig. — (Loc
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farn.) Sauter au c- de qn., Prendre, Saisir qn. au Halsband m., metalen of leiren band om den hals
c-, iemand bij den kraag pakken (om hem geweld van slaven, van honden enz. — (fig.) Natuurlijke
an te doen); — iemand bi den kop vatten, in ring of kring nn. van bijzondere kleur om den
hechtenis nemen; Ott lui a mis Ia main sur le c-, hals van, sommige dieren: Pigeon a c-, ringduif f.
men heeft hem aangehouden en in hechtenis gezet. C- de cheval, hoorn, gareel, greel n. Cheval de c-,
.—(fig. et fam.) Prendre qn. au c-, iemand dwin- trekpaard n. Cheval franc du c-, paard, dal gewilcjen om u aan .te hooren. Prèter le c- a qn., lig of uit zich zelf trekt. (fig.) I1 est franc du c-,
dienstvaardig
iemand het hoofd bieden, hem durven staan. Arnie hij is een openhartig, rondborstig, dienstvaardig
jusqu'au c-, van top tot teen gewapend. Un profit, mensch; ook (van een' soldaat) : hij gaat gewillig
un heritage qui saute au c-, een onverwacht pro- en moedig in 't vuur. (f ql. et fans,.) Donner on coup
Njt of voordeel, eerie onverwachte erfenis. — (Loc. de c-, eene nieuwe poging doen om in eene zaak
prov.) Prendre le lièvre au c-, den spijker op den te slagen. — (fain.) C- de misère, ezelsjuk n., ver
lastige, telkens terugkeerende arbeid in. —-vélend,
kop slaan; ook: de gelegenheid waarnemen-. —[Mii.,
Man.] C- de bui e, bu ffelletren ruitervest, rijbuis n. [Arch.] C- de peiles, d'olives, parel- of ol jfvorof kolder m. — [Anat.] Le c- dune dent, de hals m. inige astragalen in. »1., of paternoster-sierarl.en n.
van een' tand (tusschen de kroon en het worteleind) . pl. — [Tech.] halsstuk n. van de spoor des rui
—[Arch.] Le c- dune marche tournante, het sznalboog m., die den hiel omvat; — halsband m.,-ters,
ste gedeelte van een' wenteltrap. —[Artill.] Le c- du halsijzer n. om de draaiposten der sluisdeuren. —
canon, de halsband in. van 't kanon, kanonshraag. C- [Bouch.] C- du boeuf, halsstuk van den os. —
de billot, tonic n. aan 't eene eind meteen oog en aan [t .. n.] Merle au c- , ringnzeerle , ringt sier f.
'l andere met een' knevel voorzien. — [Bot.) Le c- C- rouge, roodhals m. (eene soort van kolibri): -dune plante, de in nacine, de hals van cone plant, japansche visch, van 't geslacht der klipvisschen;
van den wortel (dat gedeelte, waar de wortel op- — ringslang f. — [Mar.] C- d'étai, stagkraag ni.
houdt en de stain of stengel begint); Le c- des feuil- kraag aria den boegspriet. C- de defense, leguaan
les engalnantes, des feuilles des grarinées, de om den voorsteven eerier sloep, krans m. C-du ton of
,sluitring m. der scheedevor•rnige bladeren, der gras- du couquet, kalf n., ezelshoofd- beugel m. C-s des
bladen; Le c- of anneau descharopígnons, dessiga- lionnettes, lizeilsbeugels, beugels van de lijzeilsspierics, de ring of vliezige kroon der paddestoelen, de ren. C- de balestron, sprietbeugel, spr ietstrop m .
hladzwanunen. C- Blanc, wit boom- of bladzwam; — [Pèche] Touw n. aan een fuiknet.
Collière, f. Legger m., leghout n. onder een.
C- doré, goudgeel bladzwam f. C- de notie danse,
.schildpeper f. (van St. Domingo). — [Bouch.] C- vlot.
Colliforme, adj. Halsvorrnig.
de mouton, de veau, halsstuk van een schaap, een
t S tolli ence, f. Vereeniging f.
l:;alf. — [Chas.] Strik in., om hazen, konijnen, ook
t j Colliger, V. a. De schoonste en merkwaar
vogels te vangen. — [Tech.] Ring of rand m. boplaatsen uit een boek zamenbren.qen.
-digste
ven aan den hats eener flesch; — rand aan den hiel
Collimation, f. [Astr., Opt.] Gezigtsl jjn,skijkvan erna laars; — hals aan de pit roer kaars; —
hals aan de .tipoor ryes ruiters; — bovenrand van lijn f., c o 11 i m.-a t i e-liijn f., regie IVn, in welke het
renen rugkorf; — hals vaneen deurhengsel; — voor oog met een instrument op een te meten voorwerp
gedeelte n. van eerie stortkar.; — halsstuk van-ste is gerigt (viseert); — bil verrekijkers de lijn, die door
°ten boom eener draaibank; — hats van een spijker; 't middelpunt der beide glazen gaat, de optische as
-- rand van een' destilleerketel. — [Mar.] C",- de des kijkers.
('ollinaire, adj. [Bot.] Op de heuvels groeiPanere, hals van 't anker. C- d'état, kraag van
liet stag, oog van het stair. C- de mkt, mastkraag. jend.
Cotleté, e, adj. (en part. passd van colleter)
Colline, f. Heuvel in., zacht hellende hoogte f.
[Bias.] stet een' halsband van ander email of kleur: — (Loc. prov.) I1 a gagne la c-, hij heeft zich uit
It korte d'azur á trois totes de lévrier d'argent, de voeten gemaakt. — [Pods.] La double c-. de
c-es de gueules, hij voert drie witte windhondskop- Parnassus in.
Collinsionie, i. [Bot.] .merikaansche lippen met roode halsbanden op een Blaauw veld.
Colieter, v. a. Bij den kraag, tij den hals vat- plant, collinsonie f.
Colligitatif, ive, adj. [Mid.] Versmeltend,
ten. C- qn. et le jeter par terre, iemand aan grifpen en neerwerpen. -- Bil uitbreiding van sommige vervloeiend, zich in vocht oplossend. Sueur c-ice,
dieren gebëzigd: Son Chien a colleté le mien, Le hevig, afmattend zweet n.
ehien colleta le loop, zijn hond pakte den m1ne in
Colliquation, f. [Mod.] Ver sinelting , vervloei
vermindering der vaste deelgin met overvloe--ingf.
den kraag of in den nek, de hond greep den wolf
in den nek. — [Tech.} De lenzineten eener kaars dige uitscheiding en verminderden zamenhang der
tot aan den Mals in de gesmolten talk dompelen, vochten.
Collirostres, m. pl. [H. n.] Hálssnavelirlen
de pitten drenken. — COLLETEU, v. n. Strikken
spannen, om hazen, kon(jnen, vogels te rangen. — us. pl., vogels, wier snavel uit den hals schijnt te
SE COLLETER, v.. pr. Elkander bij den kraag vatten, komen.
Collision, f. [Phys.] Botsing f. het tegen elkworstelen, plukharen. — (fig.) AIet elkander harre
malkaar in 't vaarwater zitten.
-waren, ander slooten van twee ligcham,en. — (fig.) Het tegen
Colleteur, m. Strikkenzetter m. — (;ig. et pop.) r^lkander strijden of druisehen van wetten, pligten,
of partijen, botsing f. strijd m., c o ii i s i e f.
Harrewarder m.
Colliure, ns., z. COLLYiUDE.
Colletier, m. Koldermalcer, kolderverkooperm.
Colletin, ni. [!Wan.] Lederen wambuis zonder
Collocasie, f. [Bot.] Kalfsvoet m. (pied de
;

mouwen, z. v. a. COLLET.

Coilétique, adj. [Mid.] , z. V. a. AGGLUTINANT,

AGGLUTI- ATJ.r, .

Collette, f. (Loc. pop.) Faire la speur c-, de
zedige schoone of de preutsche spelen.
Colleur, m. Weleer z. v. a. e,a.TONN!EII. —
Behanger, kamerbehanger (opplakker van 't behangselpapier). — Lijnier, stgver, popper in de
fabrzjken; slichter der kettingdraden bij wevers. —
Aanplakker der openbare bekendmakingen. — (lig.
rit fain.) Knapuilverteller in.
Collibiste, m. /geldwisselaar m.
Coliibrauehes, m. pl., z. V. a. SPHAGE BRANCHES.

Colticuleux, ease, adj. Vol kleine bultjes of
oneffenheden.
Collier, m. Halssnoer n., halsketen f., halsket
ting ni.: C- de peiles, parelsnoer; C- de diawants,
de corail, diamanten, koralen halssnoer. — Gouilen halsketen, ordeketen van sornmige ridders. (Prov.
et fig.) C'est un des grands c-s, tin des gros c-s de la
compagnie, hij is een der hoofdpersonen, der matadors van 't gezelschap, een man van gewipt. —

-eau.)

Coilocatiou, f. (ter. col-lo—) Toewijzing,
plaatsing f. [Prat.] Schuldrangschikking, rangschikking der schuldeischers, vaststelling der orde,
waarin zij betaald zullen worden, collocatie f.
k tat de c-, slaat van schuldeischers. Montant de
c-, beloop der toewijzing. C-` utile, collocatie. voor
welke eene toereikende som voorhanden is. — C- de
l'argent, geldplaatsing f.
i'ollocutears, in. pt. (pr. col-lo—) Gesprek
ár1. pl., de tot een inondgesprek zaamgeko--roeds
m;men Personen.
t t^ollocution, f. (pr. col-lo—), z. V. a. CoNY E RSATIO .

Colloque, in. (pr. col-lo -que) Mondgesprek,
gesprek m., zamenspraak f. tusschen twee of meer
personen. (fain.) Its out t.enu un long c-, zij hebben
een langdurig onderhoud gehad.
Colloque', e, adj. (en part. passé van colloquer)
[Prat.] Créancier ul:ilement c-, schuldeischer, die
in de rangschikking bevoorregt is, in den eersten
rang is geplaatst.
Colloquer, v. a. (pr. col-lo—) Plaats aanivi
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zen, plaatsen, — [Pr at.] C - des créanciers, schuld
schikken, in klassen verdeelen, de volg -eischran
bepalen, waarin zij betaald zullen wog'den. —-orde

(pop.) C- un souitlet, un coup ale poing, in coup
de carne, een' klap, vuistslaq, rottil Uslati toedienen.
Collader,v.a.1let eens zijn.— [Prat.] In r eheiine
verstandhoudingl zijn, zich met zijne partij ten n a(lede van eenera derde verstaan, onder eeoc deken

steken.

(^ollure, 1., z. V. a. COLLAGE.

('olluurion, m. [1-1. ii.] Re;odkoppige specht. f.
Collusion, f. [Prat.] Geheime, be(lï - ieclel'z)ke
verstandhouding f. : heiinelijk verstand n. tussechen
twee of meer partijen, ten -nadeele van een' derde,
collusie f.; — (in het decl,elijksch leven.) door (yestoken kaart t., doorgestoken spel. n.
Collusoire, adj. [Prat.] heimelijk afgesproken,
geknoeid, doorgestoken, ce 11uso ei scla — Collasoireunent, adv. 01r heimelijke verstandhouding
berustende.

(`ollutoire, m. [Méd.] Mondspoeling f. (gar-

garisine).

Collyre, M. [Pharm.] Uitwendig oogmiddel,

k o l l y r i u ns n. C- see, nou, liquide, oogpoeder n .,
oorzalf f., oogwater n.
t'ollyride, n1. [H. n.] Langhalskever m.
Collyridier, m. 13 jgeloovig aanbidder m. van
de maagd Maria.
C o11 y rion, m. [Minér.] Soort van aschgraauwe,
aan de tong klevende klei f.
Cotuia, m. [H. n.] Miereneter m. van Guiana.
(olniatage, in. [Agric.] Kunstmatige ver/looging van lade gronden door bezinking van niet het
water meegevoerde aarde, die enen aan hoorere gionden ontnomen heeft. — Colnutte, f. Iaen op die
wijze verhoogde grond r. — Colinater, v. a. Een'
lagen ,q7 and door opspoeling ver/wogen.
,

C olnnd, rn., z. v. a. CHOUGAS.

Colobonne, m. [Méd.] Tegennatuurlijke spl
ting f. der oogleden van boven naar beneden. —
Verkarting f. door verminking. -- Colohoiné, e,
adj. Door ver-mink-ing verkort, afgestompt.
('olocasie, f. [Bot.] Ergtltisclte of grootbladerige aronskelk m., egyptische boon f., kalfsvoet m.,
eene eetbare plant in de oostersche landen (ook pied
de veau geheeten).
('olocynthine, t. [Chin:.] Bitter beginsel n.
van den kolokwint.
('olocolla, f. of Chat sauvage, m. [H. n.]
Wilde kat f.

Cologne (Eau de), f. [Chim.] lieulsch reuk

-watern.
Colonibaeé, e, adj. [H. n.] Duifachtig, tot
duivengebehoorende.
Genre
c-,
duivengeslacht
het
slacht n.
Coloiiibade, f. [[t. n.] Provencaalsche bastaardnachte,, aal m.

Colombage, in. [Clsarp.] ii (j van standers of

opstaande palen in. pl.

ï'olonibaire, in. [Ant roan.] Familie -graf/celdec m.
Coloinbar, in. [H. n.] Dikbekkige boschdui f f.
Colonibasse, 1. [H. ii.], z. v. a. LI'CORNE.

Colouibate, m. [Churn.], z. v. a. TAATALATE.
('olombe, f. [Pods.] Duif!. (pigeon). La timide,
l'innocente, l'amoureuse c-, de beschroomde, onschuldi fie, verliefde duif. C- messagère brievenduif,
postduif. — Simple comme une c-, onnoozel als eerre
duif. Le Saint-Esprit descendit eons la figure dune
e-, de heilige Geest daalde neder onder de gedaante

eener duif. –= (fig.) Onschuldige, schroomvallige
maagd f. — [Tech.] Stander, regtopstaande paal m.;
— sclraa f bank; — kuipersschaa f f. — [Asir.] Duif f.,
zuidelijk sterrebeeld beneden den haas en den Grooten bond.
( colon,beau, m., Colonnbelle, f. (verklw.
van colombe) Jonge duif f., duifje n. — COLOSIBELLE , f. (H. n.] Soort van rolvorunige zeeschelp f.[Impr.] Filet of streep f. tusschen levee kolommen.
('oloinbienne, f. [Mecan.] Gegoten drukpers t.
('olombier, m. Duivenhuis n., duivenslag in.,
duivenhok, duivenkot n., duiventil, duivenvlugt f.,
duivenforen in. C- à pied, van den grond af opgebouwd duivenhuis. (Loc fig. et fang,.) Attirer,
Faire venir des pigeons dans le c-, klanten lakken-.
Cliiasser les pigeons du c-, de klanten wegij alten.
— [Tin/Pt.] Bovenste gallerij f., engelenbak in. —
[Impr.] Te veel wit tusschen de woorden. — [Papet.]

COLOIN NE.

--

Papier n., van
groetf1
formaat.
m
— [Mar.] Berkoen f.

of schoor 1. met 100(1e??, ona schepen te eioen a floopen.
("olonibin, in. [Midi.] Zuiver looderts m. —
['i'ech.] Bekken n. voor °'t eerrdasel (1es potlebakkers.
— B'olonibiiis, m. jil. Dui facldirje vogels m. pl.
('olombiiii, e, adj. Duifachtig; — duivenhals kleurig, don herrood en Blaauw, c o Ia in t i en, colembienrood (lieve ,r , gorge de pigeon). — (fag.) L'innocence c-, de duivenra-onschuld.
(`olombine, f. [Hou.] Duiz'emsdrek, d u/ec n
mest in. ; — b)] uitbreiding: vorlelr,test. — j Bot.]
^Ilrelei; — ook eerre soort van klapra oos t. -- [Churl.]
kristalliseerbare staf uit dccn colombo- wortel, c olurnbine t.— [Théat.] Co bum birre, t.,mninrrares
vein Ifarilelcgmi,, erne staande rol of masker op 't italiaansche toonwel.
Colotimbigtle, aelj., z. v. a. TANTALIQUE.
('olonibite, f., z. v. a. TANTALITE.
('olotm bo, in. [Bot.] Colombo- wortel m., de zeer
specermjachtigl viekende bittere wortel eenex t))Colornbo op Ceylon groe -(ende plant.
('olotaenaire, adj. Zuilvormige. — Colonineu x, ease, adj. Vol zuilen. — C^olonanifère,
arlj. [Aren.] Eeres zuil dragend. — [Bot.] Plante
c-, plant, welker helinstijlvezeltjes in édn ligchaanm
vereemmictd zijn.
Colon, in. [Anat.] Karteldarm. kronkeldarm, nn.
(`olon, in. Planter, aanbouwar, burr, er van eerie
volkplanting, k o l o n i s t m. — C- partiaire, pachter, die de vruchten niet den eigenaar deelt. —
[Gram.] Dubbel punt (:).
Colonage,m. Aanbouw, aanleg m. eens plantees.
Colonat, m. [Ana. tout.] Pachtvloed n., louwe -rij f., die den heer jaarlijks eenera cz(ns rrmoet op
brengen, kolonaat m.
C olonel,m. K o 1 o it e 1, overste van een regiment.
lieutenant-c-, luitenant-kolomvel. C-général; kolonetgeneraal in.
Colonelle, adj. : La compagnie C-, of als smubst.:
La c-, (weleer) de eerste compagnie van een regimnent, de ]rolorgels- of 1 ,U f-commipagnie t. — La-c-,
Madame la c-, de kolonelsvrouw f.
Colonial, e, adj. Koloniaal, wat eerie ko1e/maart, daar
lonieof volkplanting aangaat, daartoe be
afkomt: 1! archandises, Denim/es c-es, koloniale-van
waren. Cotnnierce c-, koloniale handel, handel met
volkplantingen, in koloniale voortbr°enrlselen.
Coloiiie, f. Volkplanting, aanbouwing, neder
agricole,-zetingf.,plasrmkoInict.Clandboaavende kolonie; C- militaire, militaire kolon ie, nederzetting van landbouwende en gehuwde salpaten o]3 verschillende punten van de russische
grenzen; c- péiiale, strafkolonie. — P[ienzwerin m.

('olonisahle, adj. Geschikt om tot eerre kolovie r rinaaht le worden, koloniseerbaar.

a nleg4—geuolonisatetir,
l
-trice, adj. Kolommie.

.

('olonnisation, f. Vormring, aanlegging, vestigirmg f. eenar kolonie, biet heentrekken naar, neder
een ander oord. Ko l o ni -zetni.,aubowv

-satief.

(`olonise', e, adj. (en part. passd van coloniser)

IN

eimie

volkllanting ineemigt of genzatalit,

gekoloniseerd: Paps e-.

(oloikiser, v. a. I e ue kolonie of volkplanting
oprigten of aanleg,! ,gen, k o 1 o -mc i s é r e n. — C- rtes
,

itrangers, des soldats, vreemilelin,gen, soldaten als
burgpers in eerie kolonie vestige-mm.
Colonnade, f. Zuilenreels, zu'ilensr- , t., zwi-

lentiang nl., als sieraad van vara oote geboumeen, pleinen
emus., een op zuilen rustend gebouw, n., h o 1 o urn a d e t. C darlres, de verdure, rij boorren, die
—

-

zuileoint i(; besmmeid zijn.

Colonnailles, f. pl. [Tech.] Staande houten

of teergeram een vlechtwerk.

(oloii naire, adj., z. SCAPIFOR}IE.

('olonnaison, f. [Arch.] Zuilenplaatsing f.,
de egret zuilen versierde voorzgtle I. vaam een gebmmw.

t . olonnation, f. [Arch.] Verdeel-ing, evenred-ir -

Iteid, t. der' zuilen.
Colonne, t. Zuil, kolom(., ronde pilaar, p j)ler m.
C- de marijre, de pierce, de hots, marmeren,
steenmen, houten zuil. C- corintliienne, dorique,
ionienne, toscane, composite, kori,nthisehe, dons cli e , ionische, toscaansche, zamengestelde zuil of
zmeilenorde. Le socle, le fut, le chapiteau dune c-,
de sokkel, de schacht, het kapiteel eener zu?l. La c-

COLON1NETTE
Trajane est une c- monumentale, de Trajaansche
kolom is eene gedenkzuil. C- statuaire, zuil met een
standbeeld daarop. C- triomphale, triuinfzuil. Citinéra,ire, wegwijzer, handpaal in. op den weg. —
Un rneuble a c-s, een stuk huisraad met koloanamen,
met pilasters olr de zijden. Les c-s d'un lit, dune
table, de stelen van een ledel^ant, de pooten eener
tafel. — [Impr.] Kolom, van boven naar beneden
loopende o fdeeling eener bladzijde; Ce dictionnaire
est à deux c-s, dit woordenboek is in twee kolom men gedrukt; Un journal à trois c-s, een in drie
kolommen gedrukt dakblad. C- d'observations, kolom van aanmerkingen. — Un tableau b kuit c-s,
eene tabdl meet acht kolomenen. — C- de ctlitïres,
onder elkander geplaatste cijfers, kolom cijfers. La
c- des unités, des dixaines, de rij of kolom der een
[Anat.] La c- vertdhrale,-hedn,rti .—
de wervelkolom, de rurqegraat f. La c- du nez, het
neussteunsel n. C-s charnues du coeur, hartpilaar tjes n. jol. — [11111.] La ngwer1iige strijdschaar, legera fdeel in met (lering .front en veel diepte, strijd kolom,
colonne f. C- coupee, dubbele colonne, koppel
i.; C- pleine, serrée, geslotene, ineengedron--schar,
pen colonne. Marcher en c-, kolomsgewijs of in
langwerpige rijen optrekken. [Mar.] Marcher en
c-, in eene re fjte streek zeilen. La 1lotte s' avian ça,
marcha sur trois c-, de vloot zeilde in drie str jdliniën voorwaarts. Le vaisseau de l'aniiral est à la
tête de la c- du milieu, het admiraalschip is aan de
spits van den middeltogt. — [Géogr.] Les c-s d'Hercule, de kolommen, pilaren of zuilen van Hercules,
de straat van Gibraltar, aan welker beide zijden
Hercules twee zuilen (de bergen Calpe en ..zibyla)
als grenssteenen en gedenkteehens z ij ner togten naar
't westen plaatste. -- [Phys.] Zuilvormige vloei stof f., zékere hoeveelheid vloeistof in rolvormige
gedaante: C- d'eau, d'air, waterzuil, tuchtzuil; La
C- de mercure d'un baromètre, de kwikkolom van
een' barometer. Des c-s d'étincelles et de fumée
montaient au viel, zuilen van vonken en rook stegen ten hernel. — (fig.) Zuil f., steunpilaar, beschermer, verdedipier ln.: Les c-s de 1'Etat, de 1'Tglise,
de steunpilaren, beschermers van den Staat, van
de Kerk. La force et la justice son les deux c-s de
1'État, de kracht en de geregtigheid zijn de beide
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cartes, kaarten kleuren. — [Pneit.] De kleuren in
eene schilderij aanbrengen. (in dien zin weinig gebruikt en verouderd.)
C o 1 on tique, adj. kleurend, kleurmakend, kleurgevend .
t,olorigcne, adj. [Phys.] Kleurvoortbrengend.
('olorigrade, m. [Phys.] Kleurbepaler m.,
werktuig ter bepaling van den graad der kleuring bid
de l igch amen.
Colo•is, m. Kleurmenging f., het kunstig mengen
en aanbrengen der verwen om voorwerpen in hunne
natuurlijke kleur voor te stellen, k o l o r i e t n. : Ce
peintre est estimé, pour son c-, die schilder wordt
em zin koloriet hoog geschat. —Natuurlijke, frissche,
schoone kleur. Le c- du teint, de frissche, blozende gelaatskleur; Des pêches d'un beau c-, fraai gekleurde
perziken. — (fig.) Schijn nl., voorkooien; — leven n.,
levendigheid, bloemrijkheid f. (van den stijl): Revêtir
ses pensees d'un C- gracieux, zijne gedachte in een
bevallig licht voorstellen. Son style manque de c-,
't ontbreekt zijnen stel aan levendigheid, bloemrr,/kheld. — COLORIS, m. pl., z. COLUGLIS.

('olorisation, f. [Phys.] Kleurverandering,
c o l o r i s a t i e f. (bij chemische bewerkingen) .
Coloriste, in. [Peint.] Schilder, die het koloriet zeer wel verstaat, bekwaam kleurenmenger,
k o I o r i s t. —[ Vlanuf.] Kleurbereider, verwbereider
voor de verwkuipen. — Kleurder van platen, kaarten enz. — [Litt.] Schrijver, die eene schoone, leven
wijze vaan voorstelling bezit, k o 1 o r i s t, M. -dige
Colossal, e, adj. Buitengewoon groot, overgroot, reusachtig, veel meer dan levensgrootte, k o1 o s s a a l: Statue c-e, reusachtig, . kolossaal standbeeld. — (fig.) Un empire c-. een overgroot rijk; Un
pouvoir c-, eerie ontzaggetgke raagt (De Acaddinie
weigert aan dit woord een mannelijk meervoud).
Colosse, m. Reuzenbeeld, reusaclrlig of zeergroot
standbeeld n., reuzenzuil, reuzengestalte, f. kol ossu s, k o l ó s m. Le c- de Rhodes, de kolossus van
Rhodos, een ontzettend groot metalen standbeeld aan
deningang der' haven van Rhodus. — (fig.) Cet homrue, ce choral est on vrai c-, die man, dat paard
is een ware kolos, is bovenmate groot en zwaar. La
chute du c-, de val van den kolossus (van een zeer
magtig vorst of rijk sprekende). Un c- d'orgueil, een
allerhoogmo. edigst man.
:

pijlers van den Staat.
('olossé, e, f., z. V. a. COLISÉE.
Colounette, f. (verklw. van colonne) Zuiltje n.,
Coloste-3tion, f. [Mid.] Zogziekte f. van pas
kleine zuil f.
geboren
kinderen.
Colo ti aide, of Colophone, f. Vioolhars, spie
(Volostre, ('olostruin, (pr. — tronie) m.
(naar de stad K o l o--gelhars,kofpnum.
[Méd.] Eerste moedermelk f. na de bevalling, biest f.
p h o n in Klein- Azië).
Colopllolique, adj. [Chim.] Acide c-, kolopho- — [Pharm.] 11iengsel n. van terpentijn roet eidojer.
Colouglis, Couloriglis, (".oloris,tn. al.Halfazl'um-zu=ur n.
turken m. p1., mensch.en, die uit de vermenging van
Colol)hone, f., z. COLOPHAISE.
Co1ophonite, f. [Minér.] Roodgele o f geelbruine Turken met h'égerinnen of Moorinnen zijn geteeld.
Colouvrine de %irginie, f. [Bot.], z. V. a.
steensoort f., aan den granaat verwant.
Coloquinelle, f. [Bot.] Valsche, wilde kolo- ARISTOLOCHE.
t'olhite, f. [Méd.] Ontsteking f. der scheede.
kwintIll.
t'olpoeièle, m. [i\'léil.] Scheedebreuk. f.
foloquinte, I. [Bot.] Kolokwint, kawoerd-apColpoe3 stotoremie, C. [Mid.] Verwijding van
Pel m., de kogelronde, zeer bittere, buikzuiverende
den blaassteen door den endeldarm.
vrucht van den kolokwint - korankommer.
('olpoptose, f. [Wd.] Uitzakking der scheede.
kleurgevend.
Kleurend,
e,
ail?.
Colorant,
(olporrhagie, f. [Nlëd.] Bloedvliet gin., bloed Coloration, f. Kleuwring, verwing f.
C^olorr, e, adj. (en part. passé van colorer) Ge- stortring f. uit de scheede. — Colporrliatique,
kleurd, geverwd. Teint c-, ronde gelaatskleur. Vin adj. Wat tot die vloeijing betrekking heeft.
Colportage, m. Marskraoierij t., het rondven
c-, hoogroode, gedekte wijn. — (fig.) Langa„ e c-, op-ten,rodlpmiarskn.—'Mgesierde taal. Excuse,c-e, schijnschoon voorwendsel. Titre c-, schijnbare aanspraak, schijnbaar regt. mersberoep n.
volportee)
(en
part.
passé
van
('olporté,
e,
adj.
Colorer, v. a. Kleuren., kleur vieven,, verwen: Le
soleil colore les nudes, les fruits, les fleurs, de zon Une nouvelle c-e dans toute In ville, een door de
geeft kleuren aan de wolken, de vruchten, de bloc- gansche stad uitgestrooid nieuws.
('olporter, v. a. Piet eerie marskraam rondloomen. La pudeur colorait son visage, de eerbaarheid
deed haar gelaat kleuren, blozen, — (fig.) Bewim- pen, waren langs de deuren venten, c o lp o r t é r err.
pelen, verse/wonen, verbloemen, bemantelen: C- one — (fig.) C- tine nouvelle, eene tijding ronddragen,
faute, one injustice, un crime, Benen misslag, eerie haar aan iedereen vertellen, rondkraaijen.
Collortenr, m. Marskrainer, straatkoopman,
onregtvaardigheid, Bene misdaad bewimpelen, ver schoonen. SE COLORER , v. pr. Kleuren, kleur warenudventer m., hij, die koopwaren, boeken of
krijgen, gekleurd worden; Nuages qui se colorent nieuwspapieren langs de huizen gaatverkoopen; ook:
dune teinte pourprée, wolken, dieeenepurperkleur een, rondventer van loterij - briefjes. — (fig.) Ronakraai- er, rondverteller van nieuwtjes, geruchten of
kr (jgen.
Colorétigne, adj. [Arch.] Colonne c-, zuil, kwade tijdingen.
Colpose, f., z. V. a. CQLPITE.
en
is
ver
gebladerte
waarvan de schacht met bloemen
C-olhostégllose, f. [Wd.] Vernaauwing, za-sierd.
mengroeijinq der scheede.
Coloriage, m., z. v. a. ENLUMI TUIIE.
('oltis of Colti, m. [Mar.] Luizeplegt f., voor
Colorii , e, adj. (en part. passé van colorier)
Couple de c-, oorspant,-ptenj,Èkorlg.
Gekleurd: Lstampe c-e, gekleurde plaat.
waaier
m. achter het voorkasteel van een schip. --opverwen
of
Kleuren,
kleuren
Colorier, V. a.
brengen, kleuren aanwenden. C- (enluminer) des Kaniertje n. op het ende van een gebouw.
-

—

,

,
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COLUBRIN

--

Col ►.ibrin, m. [H. n.] Soort van bruin- en roodgestreepte adderslang f. — Colnbrin, e, adj. Naar
eene adderslang gelijkende.
Colubrine, f. [iMinér.],-z. V. a. TERPENTINE. [Bot.] of t'oauleu.vrée, f., z. v. a. ARISTOLOCIIE.
Colhiinbaire, m., z. V. a. COLOMBAIRE.

Coluiiielle, f. [H. n.] (eig. zuiltje, trilaartje)
Rolronde versteening f. — [Bot.] Zaadzuiltje, zaad
sommige vruchten. — Co--buisjen.,vrtcal
lunmellé, e, adj. [Bot.] Van zulk een zaadzuiltje
voorzien; — in den voren van een zuiltje.
tolare, m. [Asti.] Kruiskring. m., jaargetijsnede, f., k o l u u r m., naam der beide meildianen,
waarvan de eene c- des solstices, zonnestilstands-eoluur, door detwee zonnestilstandspucnten, — de andere, c - des equinoxes, evennachts-koluur, door de
twee punten der nacht- éveningen loopt, en die elkander rerathoekig snijden.
('olutliéa of Colythéa, m. [Bot.], z. BAGUENAUDIER.
Coluvr °ine, f ., z. COLOUVRINE.
Coiydlie, f. [[Hi. n.] z. v. a. DERMIIESTE.

Colyînbe, m. [H. n Duiker, kuifduiker, m.
(grève huppé), een watervo(jel van de grootte onzer
eend. — C- de la mer glaciale, groote duiker (grand
plongeon).
Colza, in. [Agric.] .Koolzaad, raapzaad n.
Coma, m. [MVléd.] Slaapziekte, slaapzucht f. Cvigil, wakendeslaapzucht, waarin de zieke dikwijls
ontwaakt, verward spreekt en terstond weder in
slaap valt. — Coma, f. [Anat.] 13oofdhaar n. —
[Bot.] Haarbundel m. op sommige zaden.
('ornate, f. [Tech.] IJzeren plaat f. tot liet bakken van 't maviokbrood.
.]

t Coniandise, f., z. DEPOT.

Coinaret, m. [Bot.] Vijfblad, ganzekruid, slangekruid n.— Co«maroide, I. vij fbladachtigeplantf.
Comaste, ni. Voorzitter bij gewijde maaltijden.
Coiiiatease, f. [Méd.] Soort van hersen-zenuwkoorts. f.
Cosnateaux, euise, adj. Slaapzuchtig, slaap
wat tot de slaapzucht betrekking-zuchterwknd,
heeft.
Coniatnle, f. [H. n.] Haarster, f. eene zonder
gevormde soort can schelpdier.
-ling
E'ombat, m. Gevecht, treffen n., strijd, kamp m.,
worsteling f. Le c- d'homme a homme, le c- singulier, het gevecht van man tegen man, het tweegevecht. C - judiclair e, treregtelijke kamp. Un cnaval, een zeege'cecht. C- de cods, hanengevecht.
C- de taureaux, stierengevecht. Etre hors de e-, buiten staat zijn om irneer te vechten of zich te verweren.
Mettle qn. hors de c-, iemand weerloos maken. —
Conlhat wordt ook van de volksstrijdspelen der
Ouden gebezigd. C- de fart, de la course, de la lutte, du ceste, kampspel in 't boogschieten, in 't hardloopen, in 't wo -stelen, met den strijdhandschoen.
— Pavilion de c-, bloedvlag, roode vlag. — (fig.)
C- litteraire, letterstrijd. C- de générosite, d'esprit, de politesse, wedslrijcl, wedijver m. in edelmoedigheid, geest, beleefdheid. Les c-s de la foi,
de worsteling out 't geloof. La vie de 1'homme est
un c- perpétuel, 's menschen leven is een voortdurende strijd (staat van onrust en lijden, van zielsfoltering) — Le c- des éléments, des vents, de
strijd, het woeden der elementen, der winden tegen
elkander.
('onibativité, f. [Phrénol.] Strijdzuchtf., aangeboren neiging tot strijd
-I- Combattable, adj. Bestrijdbaar.
Con battant, m. Strijder, vechter, krijger,
hrij^lsman, soldaat m. Une armee de vingt mille c-s,
een leger von : 0,000 strijders of strijdbare mannen.
Séparerlese-s, devechtendenschei.den.—(Loc.prov.)
Le combat finit, tante de c-s, de strijd (het spel, de
dans) neemt een einde, uit gebrek aan strijden-den
(spelers, (lancers). — [H. n.] Paon de men, kemp
-han,zepuwm.
Con4battl•e, v. a. Bestrijden, bevechten., bekampen, wederstaan: C- Pennenmi, den vijand bevechten.
— (fig.) C- un mol, une nialadie, eerre kwaal, eene
ziekte bestrijden. C- une opinion, uric erreur, een
gevoelen, eene dwaling bestrijden, wederlegger. C-•
sa colère. ses passions, ses vices, zijne gramschap,
zijne driften, zijne ondeugden bestrijden: trachten
die te beteugelen, ten onder te brengen. — (poet.) Cles vents, la faim, met de winden, met den honger
worstelen - COMBAT TaE, C. n. Vechten, strijden,
:

.

COMBLAN._

kampen,worstelen. C- de prés, de loin, vannabij, uit
de verte vechten. C- ii 1'arme blanche, à la baïonnette, met de blanke wapensmet de bajonet vechten.
C- h coups de main, a 1'épée, an pistolet, met de
vuist, den degen, de pistool vechten. C- contre qn.,
tegen of net iemand vechten, strijden. C- à outrance,
op leven en dood vechten, zoodat een can beidensneuvelen moet. C- corps à corps, roan tegen wan vechten.
C- de pied ferme, strijden, zonder eersen voet te
wijken . t,»al staan. —(fig )C- contrelesvents, la faim,
tegen de winden, den honger worstelen. C - contre
ses mauvais penchants, zijne kwadeneigingen te keer
gaan. — C- en soi-mème, het met zich zelven niet eens
zijn, verlegen staan, in tweestrijd met zich zelven,
besluiteloos zijn. — SE COMB ATTIRE, v. pr. Elkander
bestrijden.

Combatta e, adj. (en part. passé van combattre) Opinion c-e, beste den, wederlegd denkbeeld.
Sentiments c-s.be.strddene, wederlegde gevoelens. Hé
bestredene, wederlea;de ketter . Il se sentoit-résiec,
en lui-mème, hij pevoelde, dat hij het net zich zelven niet eens was, hij wist tot reeen besluit te komen.
Combe, f. (in sommige streken) Dal, vallei, f.
door bergen omgeven diepland m.
Combien, adv. de quantité. Hoe veel; hoe zeer,
Il y avait je ne sais c- de Bens, er waren, ik weet
niet hoe vele menschen, d. i. zeer vele. Si vous saviez
c- cette erreur est pernicieuse, indien gij wist, hoe
schadi l_ k die dwaling is. Si vous saviez c- it vous
aime, indien gij wist, hoe zeer hij u bemint, hoe lief
hij u heeft. C- vaut cela? hoe veel kost dat? De ccela ditfére-t-il? hoe veel scheelt dat? C- y a-t-il
que ... ? hoe lang is het geleden, dat ... ? sedert wanneer. . . ? C- de temps avez-vous été it Paris? hoe
lang zijt gif te Parijs (, eweest? C- sopt ils ? Met hun
hoe velen zin zij?— COMBIEN, m. Waarde f., prijs m.
I1 veut me vendre son pré, nous en sommes sur
le c-, hi) wil mij zijn weiland verkoopgin, maar wij
zijn hel nog niet eens wegens den prijs.
-[- Combien qne, conk: Hoewel dat, ofschoon
dat.
Combinable, adj. Vereenigbaar, hetgeen overeen te brengen, te verbinden is.
Conibinaison, f. (eig.) Vereeniqing, verbin-

ding van twee dingen; — in 't algemeen: verbinding,
zamenstelling van velerlei dingen, voorstellingen,
begrippen enz.; koppeling, paring van eenige dingen
uit velepiegévene (zoo als cijfers, letters, noten enz.) ,
en dat wel op alle mogelijke wijzen, zonder acht te
slaan op hare opeenvolging or orde, c o in bin a tie,
c o m b i n e r i n. g, I. — (fig.) (Vergelijking en berékenincg f. van verschillende dingen om tot een resultaat
te komen; neaatrégelen m. pl., waardoor men den goeden uitslag eerier zaak voo7bereidt. -- [Chico.] Onderlinge en innerlijke vereeniging van at de molekulen
van twee ligchamen, ter vorming van een nieuw chemisch ligchaam.

Coinbinateuur, -trice, adj. et subst. Hij, of
zij, die combinaties (z boven) maakt, verbinden f.,
zanwnvoeger m., verbindster, zamenvoegster f. —

[Tech.] COMBINATEUR m . Luchtverzamelplaats f.
van blaasbalgen.
('ombinatoire, adj. Verbindend, koppelend,zamenparend, c o in b in a t o ns Ch: Science, Art c-,
wetenschap, kunst, f. der combination, zamenstellingskunst f.
Combine, e, adj. (en part. passé van combiner)
Verbonden, vereenigd, gecombineerd. Armee,
Flotte c-e, gecombineerde (uit troepen, schepen van
verschillende natiën zamenrtestelde) armee, vloot.
Plan sagement c-, wijs beraamd plan. L'alumine
c-e avec l'acide sulfurique forme 1'alun, de alumaarde met het zwavelzuur verbonden, vormt den
aluin. — CO:MMBIM]. M. [Chico.] Zamenstel, meng
verschillende sta/Ten tot een gel(jkaardig-seln.va
(homogeen) geheel.
Combiner, v. a. (eig.) Paarsgewijs of twee
aan twee verbinden of vereenigen; — in 't algemeen
zamenstellen, verbinden, c o nz b i n é r e n (vgl. comL'INAISON) : C- des chit'fres, des lettres, des raisonnenients, des preuves, des idées. -- (fig ) Vergelijken en berekenen, om tot een resultaat te komen:
C- un plan. -- [Chun.] Innig verbinden, zoodat
verschillende zelfstandigheden een in at zijne deden
homogeen of gelijkaardig niouw geheel vormen. —
SE COMBINER, V. pr. Verbonden, vereenigd, gecombineerd worden; — gepaard gaan.
Coinblai^, Co.nblau, m., z. V. a. COMBLEAU.

COMBLE

--

Cotnble, m. Overmaat, opmaat, toegift f., kop m.
app eene gevulde maat: Le c- d'un boisseau, de kop
or opmaat van een schepel. I1 ne donne rien pour

[Arch. J
le c-, hij geeft niets als toemaat, toegift.
Dakwerk, dakgebint n., (lakstoel us. C- pointu, a
tieux égouts of h pignon, zadeldak n. ; C- brisé,
coupé of h mansardes, gebroken dak; C- á potence,
slechts aan eerre zUdte afhellend dak, hellend dak;
C- en terrasse, terras-dak, vlak dak; C- en dóme,
koepeldak. — (fig.) Het toppunt, het hooriste, waar
iets geraken kan, bijzonder van eer, vreugde,-toe
—

begeerte, droefheid, ellende. Mettez le c- a vos
bontés, maak de maat uwer goedheden vol. I1 est
au c- de ses voeux, h j hee ft zijn' hoogsten wensch
bereikt. 0 e- de misères o overmaat van jammer!
-- POUR COMBLE DE, toe. pïép• Tot overmaat van:
Pour c- de disgràce, de globe, tot overmaat van
onheil, van roem. — DE FOND EN COMBLE, loc. adv.
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schudding, gisting f. der gemoederen: Mettre tout
en c-, alles in wanorde, in rep en roer brengen,
in vuur en vlam zetten.

Come, m., z. v. a. COMITE . — [Astr.] Planèle
en c-, planeet, die in de stralen derzon verborrfen is.
Coniédiatear, n1., -trice, f. AYTede-bemi^ldelaar m., -ster I.
Cow édie, f. Blijspel, tooneelstuk n. Faire,
Composer une c-, een blijspel maken; Jouer, Représenter une c-, een blijspel spelen, ten tooneele voeren.
La haute c- (le naut comique), het hoo,cere blijspel
(schildering der zeden); C- de caractère, ka ;-aklerblijspel (schildering van kam aklers); C- d-intrigue,
intrigue-stuk (welks hoofdverdienste in 't ingewikkelde der handeling en de oplossing van den knoop
ligt); C- épisodique, C- 0 tinoir, bluspel zonder
zalnenhangende tooneelen, schei/ladestuk; C- larmoyTante, aandoenlijk blijspel; C- historique, historisch bluspel; C- heroïque. helden-blijspel, heroisch
blijspel; C- pastorale, herder- blijspel; C- anecdotique, blijspel, dat op eene anekdote berust; Cballet, blijspel met dans. — (Loc. prov.) Cost le
secret de la c-, 't is een geheim, dat ieder weet. —
Blijspel I., kunst om bluspelen te maken: Exceller
dans la c-, in 't blijspel ui.tmuntn; La c- est plus
dillicile que la tragédie, het bluspel is moeijel ken
dan het treurspel. - Tooneelstuk, schouwspel n.
van wat aard ook, k o int d i e f. ; — vroeger ook z. v.
a. théàtre, tooneel n., schouwburg m.: I1 y eut
bal et c-, er was bal en komedie. Aller à la c-,
naar den schouwburg, de komedie gaan. Loper près
de la c- (beter près du theatre), bij den schouw
wonen. —(fig.) Lachwekkende, kluchtige daad t.;-burg
bespottelijk, erggerlgk gedrag n ; veinzerij, valschheid f. C'est one c-, une vraie c-, 't is eene komedie,
een koddig voorval. I)onner la c-, stof tot lagchen,
tot bespotten, tot err, crisis geven, zich, door belarlchelijke, wonderlijke manieren doen opmerken. Jouer
la c-, une C-, veinzen, gevoelens voorgeven, (he
men neet heeft, willen schijnen wat men- niet is,
komedie spelen.
Comephore, m. [H. n.] Soort van visc.h D.
zonder buiki'innen in 't meir Baikal.
Coniesperine, m. [Bot.] Ilanekamachtige
plant f.
-[ Comessation, f. Eet- en drinkpartij, slem
smulpartij f.
-perij,
-}- e'ontesteur, m. Eter, sterke eter m.
,

,

Geheel en al, tot den grond toe: Ruiner une ville
de fond en c-, eene stad het onderst boven keeren,
haar geheel en al verwoesten.
COMBLE, adj. Vol, boordevol, opgehoopt vol, met
een' kop (van maten voor drooge waren): — (fig.)
La mesure est c-, het is op zijn hoogst gekomen,
de maat der overtredingen is vol. Salle c-, volle,
propvolle, eivolle zaal f. — [Man.] Sole c-, ronde
hoef m. van een paard.
Comblé, e, adj. (en part. passe van combler)
Opgehoopt, met een kop: Mesure c-e. — Overladen:
domme c- d'honneurs, de récompenses.— Gedempt:
Fossé nouvellement c-. — [Bias.] Gepunt, getopt;
ook: vol figuren.
Comblean, m. [Artill.] Kanonreep f., dik touw
om het geschut voort te trekken.
S Combleunent, m. Vulling, demping, opvul
-lingf.
Combler, V. a.. Ophoopen, meer dan vol maken,
boven den rand vullen, een' kop geven: C- une
mesure, un boisseau, eene maat, een schepel opgehoopt vol maken. — (fig.) C- la mesure de ses
forfaits, de maat zijner euveldaden vol maken. Une
perte qui comble le désespoir, een verlies, dat de
wanhoop ten top voert. C- les voeux, les souhaits
de qn., iemands wenschen geheel vervullen, voldoen.
— Vullen, dempen, vol werpen: C- un fossé, une
tranchée, eene gracht, eene loopgraaf dempen. —
COM.aLER DE, overladen met, in grooten overvloed
eleven (in deze beteekenis alleen in goeden zin geComestible, adj. Eetbaar, wat geschikt is tot
bruikt): C- qn. de bienfaits, de présents, de grOces,
de louanges, de bénédictions, iemand met weldaden, sp jze voor den mensch: Henrées c-s, eetwaren. —
m. pl. Eetwaren, mondbehoeften f. pl.
CoMESTIBLES,
geschenken, gunsten, lofspraken, zégeningen overladen. — SE COMBLEI{, V. a. Gedempt worden: On levensmiddelen n. pl. Un impót sur les c-, eerre bea vu quelquefois des vallées se c- par des éboule- lasting op de eetwaren.
t'oniestibitité, f. Eetbaarheid f.
ments de terne.
Coniétaire, adj. Hetgeen tot de kometen of
Coaublète, Comblette, f. [Véner.] Kloof f.
staartsterren
behoort.
in den voet van een hert.
Conai'te, f. Komeet , staartster f. C- chevelue,
C ombouir gs, rn. pl. [Com.] Soort ven fransch
barbue, a queue, haarster, baardster, staartster.
hennepvloek n.
Le noyau dune c-, de kern eener komeet. — Vin
Comboiirgeois, in., z. COBOUIIGEOIS.
Coinbrecelle, f. De rug m., dien men iemand de la c-, wijn van 't jaar 1811. — [Jeu] Soort
kaartspel n. — [Artif.] Komeet f., soort vaan
van
toedraait, om hem te helpen in 't klimmen.
Coinbrière, f. [Péche] Net n. om tonijnen en vuurpijl. — [Bias.] Staartster f., met acht golvende stralen. — [Corn.] Soort van smal gesatineerd
andere groote visschen te va gen.
Conibuger, v. a. [Tech] : C- la futaille, het lint n. — [Bot.] Naam van vele indische planten,
vaatwerk doorwateren, inwateren, verwateren, het haarplanten f. pl.
Come'té, e, adj. [Bias.] Stralenwerpend, met
vaatwerk in water te weekera zetten, eer men er
zich van bedient. — Het part. passé wordt ook als golvende stralen.
(ome'tites, f. pl. [Minér.] Soort van astroleten
adj. gebézigd: Bois combugé, doorwaterd, hout.
Con'barant, e, adj. [Chim.] Verbrandend, of sterresteenen m. pl., van lange vezels voorzien,
verbranding bewerkend: L'oxyTgène est le principe versteende haarsterkoralen n. pl., k o inc t i eten m.pl.
Cométogra)he, m. Komeetschrjjver m. -C- dans in nature, de zuurstof is de verbrandende
Cosnétographie, f. Komeelbeschr"gving f. —
grondstof in de natuur.
Couibustibilité, I. [Chim.] Brandbaarheid, Cométograpliique, adj. Wat tot die beschrijving behoort. — Cornétologie, f. Verhandeling
verbrandbaarheid f.
Combustible, adj. Brandbaar, wat zich laat over de kometen, kometenleer f. — Conlétoloverbranden: Matière c-, brandstof, brandbare stof f. gigae, adj. Die verhandeling, die leer betreffende
4- ('ornfort, m., z. v. a. CONFOIIT.
— COMBUSTIBLE, m. Brandstof f., brand jen., al
Cornice, m. [Antiq.] Plaats der volksvergawat doorgaans tot onderhouding van het vuur dient.
— [Chim.] Ieder ligchaam, dat zich chemisch met deringen te Rome. — COMICES, M. pl. Volksvergaderingen, c o m i ti Sin f. pl. — C-s agricoles, genootde zuurstof kan vereenigen.
Combustion, f. Verbranding f.: Lair est schappen ter bevordering van den landbouw, in
indispensable à la c-, de lucht is volstrekt noodig Frankrijk.
Conticial, e, adj. Wat tot de volksvergadetot de verbranding — [Chim.] Verbinding f. van
twee ligchamen onder ontwikkeling van warmte- ring betrekking heeft. Jours comniciaux, vergader
pl. — CONICIALE, f. Beraadslaging f. van-dagenm.
stof, en licht, verbranding f. — [!Vied.] C- spontanee of humaine, zelfverbranding van'tmensche- den voormaligen Regensburger rijksdag.
Coulin'e, f. [Mil.] Zeer groote bom f., naar
lijk ligchaam door een inwendig vuur, dat zich
van zelf ontwikkelt. — (fig.) Groote wanorde, op- den uitvinder dus genoemd.
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Coomiquie, adj. Wat tot het blijspel behoort,
bljspelrnattg, komisch ; Poète c-, bli speldichter.
Sujet c-, onderwerp voor een blijspel. — Bij uit
: Vrolijk, verlusligend, lachwekkend, geestig,-breidn%
boertig, kluchtict, jr°(It)pig, snaahsch, aardig, koddig,
belarcheljk, komiek, komisch: Aventure c-,
koddig voerval. Personnage c-, grappig mensch;
bespotter?Ik personaadje. — CO 11QUE, m. Blijspeldichter; tooneelspeler voor grap»rage, lachwekkende
rollen, komiek, co-micus ire. — (fig.) C'est le
c- de la troupe, hij is de grappenmaker van 't gezelschap. — Liet blijspel n., de boertige stijl m., het
komiscl'ze, grrapppiige, lachwekkende: Le naut e-,
le c- de caractère, le c- larmoyant, z. COMEIIE.
Cat auteur saisit bies le c-, die schrijver weet
den boertigen, komischen toon goed te vallen. Voilà
le plus c- de l'hisl.oire, dat is juist het koddigste
van de historie. Avoir du c- dans la figure, een
komiek, lachwekkend voorkomen hebben.
('oir;ique ent, adv. Aardig, koddifr, enz.
Coheir, m. (coorrrtalifj) ho-ndrreizend grappen
ni. in Frankrijk (ook jongleur, plaisantin,-maker
conteur, musard geheeten).
t'omitat, m. Coinitaat n., kreits m., district n.
,

in liongarije.

Comite, m. Officier van eene strafgelei, roeimeester n1.
('oinité, in. Vergadering vau beraadslagendepersonen of gecominittecrden; vereenigxinfl.f. van eenige
leden uit eerie vercader-i.ng, belast niet het onderzoek

eener zaak, comité n. C- secret, geheime verga -

(lering, geheim comité. La ckan^bre s'est réunie
en c-s, de kamer heeft zich in comités vereeniGd. —
(fain.) Petit c-, klein gezelschap n. van vertrouwde
vrienden. — [Thé<ut.] C- de lecture, of enkel Le
c-, vereeniging van tooneelsprclers of geletterden, die
de lezing der aanr^ebodeni stukken aanh.00ren, en
uitspvaak doen, of zij at of niet ten tooneele gevoerd
zullen worden.
('omiitial, e, adj. [Méd.], z. v. a ÉPILEP .

TIQUL.

omitienle, m. (verklw. van comité) Verga
weinigen, klein comité.
-deu°inrpf.va
Comma, m. [Blus.] .Kleine interval of toonsafstand m. in de theoi étische muzijk. — [Impr.] Dubbelj,unt, twee punten boven elkander [:] . — A frikac^nsche vogel in. niet groenen hats, roode vloeken
en zwarten stuurt; — ook zekere nachtvlinder m.

( olJil lance, en. [Jur.] Lastgever in., hij, die
iemand, belast, om iets voor hem te koopen.
(011 1 nialftd ant, m. Bevelhebber, 'bevelvoerd er,
gebieder, ii: oinmand ant m., inz. bataillons- en
escctdrons-the/'; plaats- of stadsoverste, plaats-kommandant m. C- en chef, opper laoo/cl. C- farce pub°i,;,ues, bevelhebber van den gewat_renden arre. —
Ook als adj.: Les officiers c-s, de oppperojjicieren.
('oanmaHdo.nte, f. Bevclhebbersvrouw f.
CommaHcIaasSer, v. a. et n. Slecht komman-

déren.

('omme nde, T. Bestelling f., last m., laste
ving f., tot ,iet verrigten o f léveren van zeker werk:
C- considérable, aanzienlijke bestelling. Ouvrage de
c-, bo-steld werk n. ; ried wonnen arbeid nl. — (lig.
et f nn..) Maladiede e-, gemaakte, geveinsde ziekte f.
-

Louanges rle c-, bestelde 10/spraken f. pt. — c,om-

n:LmvEs, `1'. Vil. [Artill.] Sparljuen f. pl., sprantouwen n. p1. — [Mar.] Foksie f., einden kabelgaren in
malkander gedraaid; seisingen f. p1.— Pakje iizarling
of driedraodstouw ir. C- de palan, takelgaren n.
Con mmidé, e, adj. (enpart. passé van commafcier) Aangevoerd: Arinée c-e par un grand
general.
Cmneuandezment, m. Bevel, gebod n., last m.,
order f.: C- par écrit;, tienhal, schriftelijk, mondeling bevel. — [Alii.] Kort bevelwoord n. cm zekere
bewétinoen te doen uitvoeren, komrnando n. : Attention au c- ! acht op 't koran undo ! — Gezag n.,
magt f. om te bevelen; bewind, gebied, bevelhebberschop, k o m m a n do n.: Aspire' nu c-. naar 't ge-

zar), het opperbevel slaan. Prendre le c-, het bevelhebberschap, bestuur, bewind aanvaren. Avoir
le c- des troupes, het opperbevel, commando over
de troepen iaebben. Avoir le c- dune place, plaats
zijn. Baton de c-, komrnando-staf m.-homandt
— Wijze van bevelen, van kooimandéren: Avoir le
c- rude, dur, severe, opa een' ruwen, harden, strengen toon bevelen. I1 a le c- beau, hij kommandeert
mooi (vroeger van een kommandérend officier gcbé-

CO31MANPITEO
zigd); (fig. et iron.) hij heeft goed kommandéren
(van iemand die onmogelijkheden vordert, of die
zonder gezag beveelt). — Avoir qc. 'a son c-, iets
te zijner beschikking hebben, er zich naar willekeur
van kunnen bedienen. Avoir qc. a c-, iets bij de
hand, gereed hebben. Il a la parole Ir c-, hij heeft
zijne tong goed tot zijne dienst, hij drukt zich genwakkelijk en goed uit. II a le Latin, l'anglais h c-,
hij heeft liet lalijn, het engelsch geheel in zijne mrgt,
hij spreekt ht als zijne moedertaal. — Wet f.. ge
voorschrift n.: Les dix c-s, de tien geboden.-bod,
Pécher contra le septième c-, tegen 't zevende gebod zondigen. Les c- de l'E lise, de voorschriften
der .liert;. — [Prat.] Dagvaarding 1. door een' deur
i t. — [Fort.] Bcstrjkende hoogte f.,-warde,xplo
overzien'innspunt n. bil vestingen.
Commni ander , v. a. Bevélen, gebieden, gelasten,
voorsc/ee' jven: Nous falcons tout le contraire de ce
que Dieu nous coinmande , wij doen juist het tegendeel van 't green God ons beveelt. — Ook zonder
voorwerp: Vous n'aveez qua c-, gij hebt slechts te
bevélen, te gelasten. — (fig.) L 'honneur vouscommande ce sacrilice, de eer r.ebied/t u (eischt van u)
die opoffering. — Inboezemen, doen ontstaan: Sa
conduite commande l'estime le respect, l'admiralion, zijn gedi arp boezeint achting, eerbied, bewondering in. — liet bevél voeren over, onder zjjn bevel
hebben, aanvoeren, k o'm m a n d é r e n: C- une armée,
une Plotte, un vaisseau, het bevel over een leger,
eenre vloot, een schip voeren. C- les soldats pour
une attaque, rle soldaten tot eersen aanval aanvoeren. — Bévél tot uitvoering van iets geven, kom
C- le feu, vuur kommandéren, bevel-mandére:
geven om te vuren. C- l'attaque, ]a ret.raife, den
aanval, den a ftog t gelasten. — [Fortif.] Bestrijken,
door zijne hoottte beheerschen, kunnen beschieten:
La citadelle commande In ville, de citadel bestrijkt,

beheerecht de stad. — Bij uitbreiding: liet uilzigt
hebben over: Celte éminence commande la plaine,
van die hoogte overziet men de vlakte. — Bestellen,
eene bestelling doen (bij een' fabrikant, een' werkman enz.): J'ai comniandé une paire de souliers
ia mon cordonnier, ik heb eenpaar schoenen bij min'
schoenmaker besteld. As-tu conlmandé le souper?
hebt gij 't avondeten besteld? Coinmandons une
i oiture pour ce soir, laat ons een rijtuig voor
dezen avond bestellen. — COM MANDER , C. n. Bekleed
zijn mek liet oppergezag, bevél voeren, bevélen, gebieden: Le prince commande à ses sufets, le père
b ses enfants, de vorst voert inzag over zijne onderdanen, de vader over zijne kinderen. Etre né
pour c-, geboren zijn inn te gehoorzamen. C- en
maitre, en rol, als meester, als koning gebieden. —
(fig.) C- h ses passions, zone hartstogten beheerschen, hen in loam. houden. C- a la baguette, z.
BAGUETTE. — [Nil.] Cette place forte commande
à tout le pays, die vesting houdt het gansche land
in bedwang. — [Mar.] C- a3 in route, streken veranderen, streken doen zetten. — SE COMMANDER, V. pr.
Zich beheerschen, zich bedwingen: Nul nest libre
qui ne se cornmande à lui rnême . — Opgelegd,
ggeë'ischt, gevorderd worden: L 'amitié ne se comrnande pas plus que lestime, de vriendschap laat
zich even min als de ai*ting ei/dwingen. L'admiration ne se commanele pas, de bewondering hangt
niet van den wil af.
Commanderie, Conimenderie, f. Kom
i e 1'., waardigheid-niadeurschp.,komander
en inkomsten, gehecht aan zekere militaire rtdder-

orden.

Commandeur ,m.Komniandeurm.,ridder,
die eene kommanderie heeft; — ook : ridder der
hoogere ordeklassen, eeretitel in vele ridderorden. —
[Com.] hoofd n. eerier nederlandsche factorij in (le
Indien; — opzirter m. eener suikerplantaadje in de
fransche West- Indien. — [Mar.] Gezagvoerder m.•
over een smaldeel. — [H. n.] Roodvleucgeligebuidelspreeuw m., purperli ster f. in Pioord-AmnFrika.[Pharm.] Baurne du c-, kornmandeurs -zalf f.
Coanmauclitaire, m. [Cora.] Geldschieter m„
medelid n. van een commandite-handel (z. 't volg..
woord), stille medehandelaar, c o ni m a it d i t a ir m.;
— grondlegger m., hoofd n. van een handelshuis,
dat door een' gevolmagtigde bestuurd wordt.
Contimmnclite, f. [Cora.] 1Iandelsvereeniging f.
of stil gezelschap van handelaars, waarvan de medeleden slechts hun geldelijk aandeel toebrengen,
zonder wer kelijk aandeel aan de zaken te nemen,

COMMANDITER,
terwijl één of meer verantwoordelijke medeliandelaars (associe's gérants of complementoires) de

werkzaamheden- verri fiten, comma n d i t e f. ;—
ook: een bij handel m. door een handelshuis in eene
andere plaats ol)gerigt. — Associé en c-, z. v. a.
COMMAIXDITAIP.E.

-t- Coal HHHaru(iiter, V. a. [Corn.] Fondsen in
een handelshuis plaatsen, zonder zelf eenige han
aan te gaan, conti ;m a n (Ii t é ren.-delsvrpi,tn
— Als adj.: Maison commanditee, handelshuis, dat
met zulke fondsenweekt,gecomiiianditeerdhuis.
Coinie,
ni
adv. Hoe, op wat wijze; hoezeer, in
wat mate: Voici c- I'alïaire se passa, ziehier hoe
(op wat wijze) de zaak zich toedroeri; C- vous me
traitez ! hoe behandelt ge mij! is mij dat behandelen!
C- it est lion, hoe goed is hi; Nous svovez c- it
travaille, (, j ziet, hoe vljtig hij werkt. (Bij vroerlere dichters wordt comme soms verkeerdelijk ook
in vragen voor comment gebruikt: Comme est -ce
que chez iiioi s'est introduit eet homme?) — Als,
in h,oedaninheid van: Je yens donne eet avis non
C- frère, mais c- votre ami, ik geef u dien raad
niet als broeder, maar als uw vriend. — Als, gel -ijk,,
even als, zoo als: Un homme c- Itti, een man als
hij (van zijn' sang, can z Un karakter enz.). Amer
C- de 1'ahsinthe, bitter als alsem. La chose est
arrivée c- vows l'aviez dit, de zaak is gebeurd, geif /k gij 't gezegd hadt. — (Prov.) Comme on fait
son lit, on se couche, gelijk men zijn bed opmaakt,
zoo slaapt inca. (Comme wordt in deze zegswijzen
ook als voegwoord beschouwd.) — Als, zoo als, tij
voorbeeld: Les métaux précieux, c- lor, l'argent,
lont mains utiles que le fer, de ddele metalen, zoo
als het goud, het zilver, zijn niet zoo nuttig als het
.ijzer. — Als, bijna, zoo goed als, als 't ware: Il
eest c- mort, hij is als (zoo goed als) dood; La lu
het licht is als 't-inèrestc1'àmdoulr,
ware de. ziel der kleuren. — C- cola, z. CELA. —
(fain.) Comme quoi, hoe;'— volgens welk, ten gevolge waarvan; C- quoi (comment) a-t-il fait cola?
hoe heeft hij dat gedaan? I1 ma donné no ordre, ce uoi je dofs me renare b Paris, h.ij heeft mij een
hevél gegeven,, volgens hetwelk Ik mij naar Parijs
snoet begeven. — (fain. at ellipt.) Tout comme,
tienerlei, hetzelfde: Le cadeau nest pas encore fait,
mais eest tout c-, 't geschenk is nog niet gegeven,
maar 't is toch, zoo goed als of 't reeds gegeven ware.
Parmi nous paysans, vein nest pas tout c-, onder
ons boeren gaat dat niet eveneens toe. — (pop.)
Dieu sail comme, de hemel weet hoe. — c©I^iE,
.conj. Daar, dewijl, aangezien: C- it refuse de payer,
notre accord est nul, daar hij weigert te betalen,
is onze overeenkomst te niet. C- see raisons paraissaient bonnes, on s'y rendit, daar zijne redenen
goed schenen, bewilligde men er in. — Toen, Ierwijl, ten tijde als: Comme it était It Paris, la cdsolution éclata, toen hij te Parijs was, barstte de
omwenteling uit. — Zoo zeer als, zoo veel als:
Rien n'anime les soldaats c- 1'exemple des chefs,
niets benioedi,cgt den soldaat zoo zeer als het voor
aanvoerders. — COMME SI, loc. conj. Als-beldr
of, gelijk of: I1 vit et agit comme s'il ne dépendait,
de personne, hij leeft en handelt, als of hij van
-niemand afhing. — COMME AussI QUE, toe. conj.
[Prat.] Insgelijks, mitsgaders, alsunede, en daarenhoven: I1 est stipulé par le contrat que le preneur
servira cette rente, comme aussi qu'il en paiera les
arrérages, het contract bepaalt, dat de huurder die
rente zal betalen, nzitsgaders den achterstand.
CoiiiiuéliIne, f. [Bot.] Commelina f., eerre plant
in Amerika en Japan, uit welker bloembladeren
enen eene soort van ullramarijn-verw bereidt (naar
den nederl. kruidkenner Joannes Commelin zoo geheden).
('on uiié moraisou, f. [Cath.] Vermelding,
herinnering f. van een' heilige bij de viering van
,

een ander feest, commemor'atie f.

Coimaauénioratif, ive, adj. 1=lerinnerend. —
[Méd.] Signes c-s, teekens, the Gene voorafgegane
ziekte of kwaal herinneren.
(' oase ommé emmorati onn, ('.Gedachten is, herinnering,
vermelding, corrnmemoratie f. : Fête enc- d'une
victoire, feest ter gedachtenis eerier overwinning.
-- [Cath.] La c- des morts, de vermelding der
overledenen (bij het memento van den kdnon der
mis); — het Allerzielen feest (2 November). — (fans.)
Faire c- de qn., iemand vermelden, van iemand

gewag maken.
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COMMENCER.

4- Cominémor er, V. a. Zich herinneren, zich
bezinnen; — vermnelden, gedenken.
('ominencaut, in., -e, adj. Hp of zij, die
Bene kunst of wetenschap begint te leeren, beginner, aanvanger m., beginster, aanvangster f.,
eerstbeginnende in. en f. — Ook als adj. gebézigd:
Une surdité c-e, eene beginnende, aanvankelijke
doofheid.

('oLilomaenncé, e, adj. (en part. passé van commencer) Begonnen, aanrjevangenz: Ouvrage c-, aan
werk. Le spectacle est c-, het schouw -gevan
begonnen. — [inc.] Etre c-, aanhangig zijn-speli
Le proces est c-, de zaak, het geding is aanhangig.

('onnuiiencenieiet, in. Begin n., aanvang ln.,
eerste gedeelte van iets: Le c- dun livre, de l'année, d'une campagne, d'une passion, het begin van
een boek, van het jaar, van een' veidtogt, van
Benen hartstogt. Prendre c-, Prendre son c-, beginnen, zijn' aanvang nemen. Je I'ai prévu dès Ie
c-, ik heb het van den beginne af voorzien. Il aurait
pu le faire dans to c-, hij had het in den beginne,
aanvankelijk kunnen doen. Ce dicton a donne ch la dispute, dit ,gezegde heeft aanleiding tot den
twist gegeven. C'est ce qui donna c- a eet usage,
dat gaf aanleiding tot dit gebruik. — (Prov.) Heureux c- est la moitié de l'oeuvre, een goed begin
is 't halve werk. Il y a c- à tout, alles heeft een
begin: iedere zaak is in 't begin moe jelijk, men
kan niet terstond alles goed doen. — Begin n., oor
eerste oorzaak f. — [Jur.] C- de preuve,-sprongm.,
aanvang van bewijs, vermoeden n. — Dieu est to
c- et la fin de toutes choses, God is 't begin en
het einde van alles. -- AU COMMENCEMENT, loc. adv.
In den beginne, aanvankelijk: Au c-, Dieu créa
le eiel et la terre, in den beginne schiep God den
hemel en de aarde. Au c- it etait plein d'ardeur
pour I'étude, in den beginne, aanvankelijk was hij
vol ijver voor de studie. - COMMENCEMENTS, m.pl.

Beginselen n. A1., eerste lessen f. pl., eerste grossden m. jol.: I1 a de bons c- dans les mathématiques, hij heeft goede gronden in de wiskunde gelegd. Ce maitre lui a donné de mauvais c-, die
meester heeft hem de beginselen slecht onderwezen.
— (Prov.) Les c- sont toejours difficiles, alle begin
is moeijelijk.
Coninieaicer, V. a. Beginnen, aanvangen, een
berin of eenen aanvang met iets maken; in het begin
of in den aanvang zijn: C- un ouvrage, un discours,
een werk, eene rede beginnen. Colmnencons la
journée par prier Dieu, laat ons den dag 'net het
gebed beginnen. C- l'année, Ie printemps, het jaar,
de lente beginnen, in de eerste dagen des wars, de
lente zijn. Le snot qui commence la période, het
woord, waarmede de volzin begint, dat aan 't hoofd
van den volzin staat. — De eerste lessen geven, de
eerste gronden onderwijzen: C- un élève, eenen
leerling de eerste lessen in eene kunst of wetenschap
geven. Ce maitre de musique nest bon qua cles enfants, die rnuzijksneester is enkel vloed om den
kinderen de beginsels te leeren. C- on cheval, een
paard beginnen af te rijden (te dresséren). Cette
nourrice a commencé cel enfant, die min heeft dat
kind de eerste borst gegeven. — COMMENCEtt, C. n.
Beginnen, aanvangen, eenen aanvang nemen of
janvier,
maken: Notre annee commence au premier,
ons jaar begint den eersten Jan.uarij. 11 continue
comme it a commencé, hij gaat voort, neljk hij is
begonnen. Le spectacle a commence Is six heures,
het schouwspel is te zes ure begonnen. C- par qc.,
metiets beginnen (omvervolgens wat anders te doen):
Commeneons par nous préparer, ensuite nous
agirons, beginnen wij met ons voor te bereiden, ver
zullen wij handelen. Il commence par oil-volgens
les autres finissent, hij begint met het geen, waarsnede de anderen eindigen. C- de faire qc., iets beginnen te doen (dat zékeren duur zal hebben, dat
voortgezet en afgemaakt moet worden): J'ai commencé d'éc ire is six heures, pour avoir fini a midi.
-- C- it faire qc., iets beginnen te doen (dat toenemen,
vorderen, aangroeien zal): Cet enfant commence
à parler, h lire, it écrire, dat kind begint te (leerui)
spreken, lezen, schrijven. — j- [Prey.] A moitié
fait qui Bien commence, een goed begin is 't halve
werk. Na pas fait qui commence, beginnen en
afmaken is twee, berinnen is nog geen eindigen. —
COMMENCEII, v. imp. Beginnen: I1 commence a
pleuvoir, 'a faire nuit, het begint te regenen, donker
te worden. — SE COMMENCER , V. pr. Begonnen
-

-
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worden: Oft en est votre chemin de fer? Ii se
comm.encera bientól, hoe staat het met uwen spoorweg? 1I j zal weldra begonnen worden.
Coinnieudataire, in. Provenier, bezitter eener
prove of prebende, een abt, in for enz., die de inIzomsten van een geestelijk f/red Meniet, comme nd a t o r m. — Ook als adj. Ui abbé c-.
Coniniendatriee, f. Titel der nonnen van
Calatrava.
Conianende, f. [Droit can.] (oorspronkelijk)
Voorloopi(!e (.vend rant van eerie opengevallen prove
aan eersen geestel ke tot aan ligre wedervervulling;
(later) de prove zelve, prebende, ordes -prebende,
comme;rde f.; — gebied n. eens orderidders, comm e n. d e r i e f. — [ Petrie] Seizing f., eind touw
om een' stok of net in zékeren stand te houden.
('omnniender, V. a. [Droit can.] Eerie prove in
cominende geven (z. CO3DIENT)E). — Weleer ook
z. V. a. recommander, aanbevélen, opdragen: Sur
ce, je vous commende it Dieu, en hiermede, Gode
bevolen.
Coinnnenderie, f., z. C011MIANDERIE.
t'onnanensal, m., -e, f. Dischgenoot, tafelgezel, kostganger, c o rit mens a al in. — Weleer dienstdoende hofofficier met vrije tafel. (Plug. m. com,

,

mensaux.)
("ouirnensalité,

f. Kegt n. van vrije tafel aan
het hof.
Compnensairabilité , f. [Math.] Meetbaarheld, onderlinge meetbaarheid f., geschiktheid one
met dezelfde maat gemeten te worden, c o mm e nsurabili:teit f.
('oni,nensurable , adj. [Math.] Onderling
meetbaar, eene gemeene maat hebbende, c om in e nsura b el: Quantités, Lignes c-s, onderling meetbare hoeveelheden, lij nen.
Coninnensuration, f. 1-Iet vinden en gebruiken eener gerneene maat tusschen twee grootheden,
commensuratie f.
Comment, adv. Hoe, op- welke wijze, op wat
wijze: C- vous portez-vows ? hoe vaart gij? Cfaire 'a présent? hoe nu gedaan? Vous apprendrez
c- ii repondit à vos calomnies, gij zult verneenen, hoe (op wat wijze) hij uwen laster beantwoordde. — Hoe, waarom, hoe komt het dat: Cosez-vous usurper ce droit? hoe durft gij u dit
rept aanmatigen ? —Iloe! wat! is 't mogel jk ! C-!
est it done vrai qu'il soit mort? hoe! is het dan
toch waar, dat hij dood is? — COMMENT, m. Het
hoe, de wijze waarop: Savoir le pourquoi et le
c- dune chose, het waarom en het hoe eener zaak
weten. II s'agit ici du c-, het komt hier op het
hoe (op de wijze, waarop dit of dat geschied is) aan.
Coinmentaire, m. Uillegging, verklaring f.,
ophelderende aanmerkingen op een boek, op een'
tekst, c o in, me n t a a r m. — ( fig. et fam.) Cela n'a
pas besoin de c-, dal heeft geen verklaring noodig,
dat verklaart zich zelf, is zonneklaar. Point de c-!,
geen praatjes ! geen redenérinren ! (lot een' mindere, die zich zoekt te verontschuldigen). — (fig.)
Ongunstige zin m., min of meer kwade bedoeling f.,
welke men hecht aan iemands woorden of daden;
toevoegsel, bijvoegsel n. Voilà comme la chose eest
passée, mais le c- ajoute que... , ziedaar hoe de
zaak gebeurd is, maar de booze wereld voegt er bij,
dat.... Cotter une chose sans c-, iets vertel
zonder er wat van 't zijne bij te voegen, zon -len,
er aanmerkingen op te maken. — c0MMENTAI--der
ms, m. pl. Co m m e n t a r i ë n, m. pl., titel van
zekere historische gedenkschriften : Les c- de Cdsar, de commentariën, geschiedboeken van Julius
Caesar.
('onunentateur, m. Verklaarder, uitlegger,
uitbreider van een boek enz., commentator m.
Commmenté, e, adj. (en part. passé van commenter) Uitgelegd, verklaard : Corneille c- par
Voltaire.
('omnnenter, v. a. Verklaren, uitleggen, uit
ophelderende aanmerkingen voorzien,-breidn,va
commentéren: Plusieurs auteurs out commenté
Homère, vele schrijvers hebben homerus verklaard,
gecommenteerd. — COMoMMMENTER (sur) v. n. Min
of meer boosaardige aanmerkingen maken , ten
kwade uitleggen, ten kwade duiden: I1 commente
sur tout, hij duidt alles ten kwade, hij weet overal wat op te zeggen. I1 commente un peu, hij verzint, voegt er wat van 't zijne bij. -- na COMMENTEtR, v. pr. Uitgelegd worden.
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t Coneiner, v. n. (fain.) Vergelijken, eene ver
maken.
-gelijkn
('omenérage, m. (fain.) Gesnap, geklets n.,
oudwijvenpraat m., Oudwigvensprookjes, stads
pl.
-pratjesn.
('onainerS.able , adj. Verhandelbaar, ver
omzetting in den handel geschikt:-kopbar,t
Effets c-s. (Men zegt hives NEGOTIABLE).
('oannmer çaut , e, adj. handeldrijvend, den
groothandel d.rjeend. Peuple c-, handeldrijvend
volk. Ville c-e, koopstad, handelstad f.. -- Ook als
subst. m. Handelaar, koopmam m. C- en gros,
groothandelaar.
C'ontinerce, m. Handel, koophandel m., han
commercie f. C- interieur, exté--delsvrkn.,
rieur, binnenlandsche , buitenlandsche handel. Cmaritime, zeehandel m., reederij f. C- interlope,
de contrebande, prohibé, illicite, frauduleux, sluik
smokkelhandel, verboden, ongeoorloofde-handel,
handel, zwendelhandel. C- de transit , transito
de proche en proche, kusthandel. C--handel.C
en gros, en detail, groothandel, kleinhandel. Cprinc ipal, eigen handel, handel voor eigen rékening.
C- en (par) commission, commissie-handel, handel
voor vreemde rékening. C- d'expédition, expeditie
O'argent, de change, geld-, wisselhan -handel.C
Affaires de c-, handelszaken f. pl. Actes of-del.
faits de c-, handelszaken, handelsverrigtingen f. pl.
Ville de c-, koopstad, handelstad f. Maison de c-,
han!elshuis, huis n. Société de c-, handels-societeit f., handels-genootschap n. Chambre de c-, ka
koophandel. Institut de c-, handelschool f.-nerva
Lettre de c-, koopmansbrief in. Raison de c-, han
Livre de c-, koopmansboek m. Code-delsfirma.
de c-, handelswetboek, wetboek van koophandel.
Faire c-, handel drijven. (fig.) Faire un vilain (honteux, infdme) c -, slechte, eerlooze praktijken gebruiken. — Bij uitbreiding: handelstand m. gezamenlijke kooplieden. Le c- se plaint, de handel,
handelstand klaagt. — ( fig.) Opgang m., verkeer n.,
verkeering, gemeenschap; wisseling f.: Its ant grand
c- ensemble, zij hebben drukken oingang met elkander. J'ai rompu tout c- avec lui, ik heb alle ver
afgebroken. C- innocent, suspect, illi--kermth
cite, charnel, onschuldicge, verdachte, ongeoorloofde,
vleeschelijke omgang of gemeenschap. C- de lettres,
briefwisseling f. C- d'idées, de sentiments. wisseling
van denkbeelden, gevoelens. Le c- du monde, de la
'vie, de omgang met de wereld, handel en wandel. it
est d'un agréal►le, d'un bon c -, zijn gezelschap, zijn
omgang is aangenaam. 11 est d'un c- sur, men kan
zich veilig op hein verlaten, men kan zijne geheimen aan hem. toevertrouwen. I1 n'entend pas le
c- du monde, hij weet met de wereld niet om te
gaan. Avoir, Etre en c- avec one fitte, vertrouwden, verboden omgang spet een meisje hebben. —
[Jeu] C o in me r c e, gezelschapsspel n ., zeker kaart
waarbij kaarten geruild worden en dat door-spel,
een onbepaald getal personen kan gespeeld worden.
Connmercer, V. n. Handelen, handel drijven,
koopen en verkoopen. — ( fig.) Omgang, gemeenschap
hebben. — [Jeu] Eene of meer kaarten ruilen (in
't commerce- spel).
Commercial, e, adj. Wat tot den koophandel behoort of betrekking heeft: Une transaction
c-e, een handelsverdrag. Système c-, stelsel van
koophandel. Statuts connmerciaux, handelswetten.
En matière c-e, in handelszaken.
Comtnercialement, adv. Op handelsmanier.
S Connmereicide, aclj. iIandeldoodend: Lot cCounmére, f. Gemoeder, doophefster, peet, petemoei, peettante, meter f. — (Prov.) Tout va par
conlpère et par c-, alles geschiedt door gunst en
voorspraak, door kruiwagens. — (fig. et fam.) Babbelaarster, babbelkous, klappee f.: C'est une franche
c-, het is een refit nieuwsgierig enpraatzuchtigwij f.
Ook van soapzieke mannen gebézigd: Votre fiere
est one vraie c-, uw broeder is een regte babbelkous. — Une bonne c-, Une maitresse c-. een doortrapt vrouwspersoon; een dragonder van een wijf.
t'onllnérer, v. n. Alet klappeijen omgaan, zich
met kletspraatjes ophouden.
('oenmesteire, m. [Méd.] Inenting f. door middel van spijzen.
Colnnlettage, m. [Tech., Mar.] Het ineendraaijen van garen tot touw. — Gedraaid touw
-werkn.
Comnrettant,m. Lastgever, volmagtgever, aan°
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steller, meester, principaal, hij, die aan een ander
iets opdroar;t, committent m.
Continettenr, m. [Tech., Mar.] Zarnendraaijer
van garens.
Coniniettre, v. a. Bedrijven, begaan, doen, plerien, verrigten, uitvoeren (eauz zonden, misdaden,
misslagen, onbeleefdheden enz.) Quel crime, cluelle
faute a-t-il commis ? welke misdaad. welke fout
benoemen, gebruiheeft hij begaan ! -ken (van personen); toe- of aanvertrouwwen, opdIazaken): C- qn. it
aanbevélen
(van
overlaten,
gen,
t'exercise d'un emploi, iemand tot de uitoefening
van een ambt benoemen. Il jn'a commis pour payer
:yes dettes, lijf heeft mij op)fJedragen, Glen last gegeven, zijne schulckn te betalen. J'ai commis cela it vos soins, ik heb dat aan uwe zorgen toevertrouwd, aanbevolen. — In de weegschaal stellen , c o m p r o in i t t é r e n, blootgeven, blootstellen
(aan eenige onaangenaamheid , vernédering, mis
sa réputation , zijn' goeden-handeligz.):C
naam blootgeven , in de waagschaal stellen. Cle nom et l'autorite de qn. , iemands naam en
gezag misbruiken of hein blootstellen aan eenige
schade. C- in fortune de 1'État, de welvaart van
den Staal in gevaar brengen. C- deux personnes
l'une avec 1'autre, twee menschen in liet geval
brengen van met elkander in twist te geraken. II
a commis le père et le tils, hij heeft twist tusschen
vader en zoon gezaaid. — [ Tech.] C- du cable,
touw slagvr. Le càhle contierit neuf brons deux
fois commis, de kabel bevat negen strengen tweemaal zamengedraaid. C- on aussiére of en ralinhue, u)a.ntslag slaan. C- en grelin, kabelslag staan.
— SE COMMIETTUE , V. pr. Begaan of bedreven
worden. I1 se commet tons les jours mille péchés, dagelijks worden duizenderlei zonden begaan. — Zich blootgeven , zich aan eene ver
blootstellen; gevaar loopen om-antwordelijkh
onaangenaamheden , twist enz. te kr'ijoen; zijne
waardigheid te kort doen, zich inlaten: On se commet en excédant ses pouvoirs, men stelt zich aan
verantwoordelijkheid bloot door zijne mant te bui
te gaan. Vous Perez bier de ne pas vous c--ten
avec lui, gij zult wel doen, u niet met hem in te
laten.
Commnigration, f., z. TRANSMIGRATION.
Continin ation, f. Bedreiging, waarschuwing;
[Rhét.] bedreigende spraakwending I. van Benen
rédenaar.
Conlininatoire, adj. [Jur.] Bedreigend, waar
-schuwend.
Conlnniner, v. a. [Jura Dreigen, bedreigen.
Conl.ninatif, ive, adj. [Chir.] : Fracture
c-ive, breuk met vergruizing, beenvergruizing f.
Cornlniniltion, f. [Chir.] Beenvergruizing f.
— [Pharm.] liet vergruizen , fijnstooten , kleinstampen.
Conmmniphore, m. [Bot.] Gomstruik m. van
Madagaskar.
Coinmis, m. Aangestelde zaakbezorger; — kan
klerk, schrijver; lands- of stadsamb--torbedin,
tenaar, die tegen smokkelarij moet waken, accijns
importwachter, k o m rn i. e s, (injur.) ver -wachter,
assermen té, beledigd bediende. C--klierm.C
voy- ageur, reizend bediende van een handelshuis.
Comrziis, e, adj. (en part. passé van commetIre) Begaan, gepleegd: Une faute c-e, eene begane
fout. — Belast, aangesteld, toevertrouwd: Des bens
c- it la surveillance, lieden met het toezigt, de bewaking belast; Une chose c-e aux soms d'un ami,
eene zaak, aan de zorgen van een' vriend toebetrouwd, aanbevolen, opgedragen. C- grefpier, kommies-griffier. C- général, koormies-generaal. C- visiteur, komrnies ter recherche; C- des bureaux de
douanes, toeziener op het 7 egt der convooijen en
licenten. — [[' ecn.] Cordage c- en aussiêre, wantslag-touwwerk. Cordage c- en grelin, kabelslagtouwwerk. Cordage c- serré of Niche, touwwerk,
dat krap , f los geslagen is.
Conlnlise, f. [Hod.] Verbeurdverklaring f.
van een leen ten voordeele van den heer, wegens
pligtschending van den vassaal. Fief tombé en c-,
een verbeurd, vervallen leen.
Conlnlisération,f.11ledelijden, mededoogenn.,
ontferming, deernis f.
('onllnissaire , m. Gemagtigde , gelastigde,
bewindhebber; — bestuurder van eene vereeniging , eene societeit , een feest, een bal enz.; —
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opziener , opzigter, bezorger , aanteekenaar van
brieven, goederen enz. aan de veren, k o m m i ssaris m. C- du roi, kornmissaris des konings,
vertegenwoordiger des konings vóór den krijgsraad ; — in Nederland (le titel van de voormalige
gouverneurs der provinciën. C- de police, kom
politie , handhaver der burgerlijke-misarvn
orde. C- pi'iseur, schatter, waardeerder. C- de
quartier, wijkmeester. C- de port, havenmeester,
pilotaris. C- inspecteur des vieres, kommissaris
over de victualie, in eerre haven. C- général, opperkomrnissaris. C- des montres, moister-korninissaris. C-s de canaux, waalredders. C- de guerre,
krijgs-kommissaris; C- de marine, komrnissam is van
't zeewezen, zee-komnmissaris. C- des relations commerciales, handels-kommissaris, consul m. — Chère
de c-, z. CHERE.
Coininissariat, m. Kornmissarisschap; kan
een' kornmissaris; duur van zijn' dienst -torn.va
n.
-tijd,komsar
Coininission, f. Opgedragen last m. of taak; bestelling; boodschap, lastgeving, magtiging, c o m in i ss ie f. C- honorable, difpicile, triste, eervolle, moeijelijke, treurige last of taak: S'acquitter de sa c-, zich
van zijnen last kwgten. Elle entra dans Ia boutique
pour quelques c-s, zij ging in den winkel omn eenige
commissien (opgedragen inkoopes) te doen. II m'envoie toujours des c-s et point d'argent, hij zendt mij
altijd commissies (bestellingen) en geen geld. Donner one c- it un domestique, Envo)7er on domestique en c-, aan eerren bediende eene boodschap
geven, eerren bediende op Bene boodschap uitzenden.
— Opdragt f., bevél, gezag n., volmagt f.; tijdelijk
ambt n., waarmede iemand bekleed wordt.' C- par
dent, C- verbale, schriftelijke, mondelinge opdragt,
volmagt. On lui a continué sa c-, men heeft hein
zijne tijdelijke bediening laten behouden. (In deze
beteekenissen wordt het woord nu weinig of niet
mater gebruikt.) — Vereeniging van personen, die
in last hebben zékere zaak gemneenschappeljjk uit
te voeren, te onderzoeken, voor te bereiden enz.,
commissie I. — [Cam.] Commissie-handel in. (commerce par c-); commissie-loon, hezorgingsloon n.,
provisie f., datgene, wat een koopman voor de bezorging eener zaak van zijnen lastgever in rékeninq
brengt: Faire la c-, den commissie-handel drijven,
Marchandises en c-, commissie-goederen, goederen
in consignatie. — Prélever tant pour la c-, zooveel
voor provisie nemen. Lettre de c-, bestellingsbrief m.
-- [Mil.] Patent n., aanstellingsbrief m. ; — tijdelijk
kommandantschap n. — [ Mar.] Kaperbrief m. Vaisseau en c-, kaperschip n. — [Prat.] . C- de liquidation, vere fl'enings-kommissie. C- permanente, perman.ente- koormissie , voortdurende kommissie. Crogatoire, volmagt bij aanvraag. — [ Théol.] Péché
de c-, commissie-zonde f., het doen van 't verbodone (in tegenstelling met Péché d'omission, omissie-zonde, het nalaten van 't gebodene).
Coininissionnaire, m. Lasthebber, zaakvoer
der, inz. in bepaalde gevallen en vooral van koop
hij, die voor rekening van anderen koopt 01-handel,
verkoopt, die de commissiën of bestellingen voor
een handelshuis, Bene fabrjk enz. opzoekt, aan
bezorgt, c o m in i s s I o n a i r. C- de voitu--nemtof
rier of de roulage, vracht-commissionair, goederen
vracht-factoor. -- Boodschapper, bood -bestlr,
pakjesdrager, kruijer m.
-schaploer,
Coinmissionne,, e, adj. (en part. passé van
commissionner). Met Bene commissie, eene taak,
eerre volrnagt belast; Médecin c-.
Coaninissionner, v. a. Opdragen, last geven
eene commissie opdragen. — [Mar.] C- des croiseurs, kaperbrieven uitreiken, volmagt geven om ter
kaap te varen.
Comniissoire, adj. [Prat.] Clause c-, beding,
voorwaarde f., gedeelte van een verdrag of contract,
van welks nakoming de kracht van 't gansche stuk
afhangt.
Cominissural, e, adj. [Anat.] Tot de commissuur of plaats van vereenzginq behoorende.
Corninissure, f. [Anat.] Plaats dei' zamenvoeging van sommige doelen des li.gchaams, vereenigingspunt n., band m., naad, c o mmi s s u u r f.
La c- des lèvres, de zarnenvoeging der lippen. —
t [Arch.] Voeg f.
Conlinittiinus, m. (latin) (pr. comm-mit.-timuce) [Jur. arre.] Lettres de c-, (in Frankri) k)
zékere koninklijke brieven m. pl., waardoor eerre
-
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regtzaak van eene lagere naar eene hoogere regtbank ,netrokken werd.
C oin mittit6lr , in. (latin) [Jur. anc.] Bével n.,
om eenen rq;ter tot het onderzoek van een regtsgeding aan te stellen.
Coniniodtat, m. [Prat ] Bruikleening f., bruikleen, c o m rn o d a a t n., leening zonder rente, om
na verloop van zékeren tijd in natura terugget, 6ven
tew.vorden.—('on iiiiodataire, m. Bruikleener m.,
-leenster f., hij of zij, (lie van zulk erne leening
gebruik heeft.
Coniniodle, adj. Gemakkelijk, gerij felijk, geechi.kt en aangenaam voor 't gebruik; Maison, Appartement c- , gemakkelijk (van veel ggeinakken
voorzier) huis, vertrek. Jardin c-, welgelegen tuin,
Voiture c-, gemakkelijk rijtuig. Un lieu c-, erne
geschikte, gunstis^e plaats. Un moment e-, een gunstig, voordeelig tijdstip. Une vie c-, een zacht, aan
gerust leven. — Doctrine, Morale c-,-geva.mn
rekkeljjke, losse, slappe leer, zedeleer. (Prov.) Cela
est c- comme arre chamhre passe, dat ligt vlak
voor de hond, men behoeft er maar naar te grijpen. —• Van personen gebdzir;d: Gemakkelijk, zacht
van omgang, inschikkel k, rekkelijk, toegéfel?Ik, verdragelijk van aard of karakter : Un houane c-;

Être c- darns la societe; Avoir 1'esprit, le caractere

c-. — Ook: te goed, te toegéfel ,jjk: Une mere c-,

eerre moeder, die hare dochter te veel vrijheid laat;
Un marl c-, een man, (lie voor het slecht gedrag
zijner vrouw de oogen sluit. — (fam. et iron.) C'est
l'empereur Commode, 't is keizer Commodus : hij
houdt van zijn gemak, hij leeft graag op zijne
muiltjes.
Coininode, f. Latafel f. — [Mar.] z. V. a.

PÉGAULIERE.

Conniiiodéiiient, adv. Gemakkelijk, jerk felijk,
votgzaarn, met gemak, op zijn gemak.

Coininotlite, f. Geraak n., gerjj felijkheid, ge-

makkelijkheid, f., alles, wat tot gemak en gerfjf dient.
I1, y a biera des c-s dans cette chaml)re, er zijn vele
gemakken in deze karper. Chaise, Fauteuil de c-,
zorgstoel, grootvadersstoel m. Prenez vos c-s, neem
ruw gemak, ga zitten. Il prend ses c-s au it les
trouve, hij neemt zijn gemak hoe en waar hij kan,
hij zoekt altijd zijn geraak. — (Prov.) On na pas
ses c-s en ce monde, men kan in deze wereld met
al hebben, wat men wenscht. — Gcldgenheid, ge
toevallige gunstige geldgenkeid; geldgen of-wonef
geschikte td: Prendre in c- du znessager, du cache,

du bateau, zich van de rjelégenheid, van 't geldgen
vervoer met den bode, den postwagen, de schuit bedienen. Je n'ai pas maintenant la c- de vows payer,
het komt snij nu niet geldgen, om u te betalen.

Prenez votre c-, Faites cela a vutre c-, doe dat op
uw gemak, op eeiien voor u geschikten- tijd.— eomMODiTES, f pl. Heimelijk geraak n., bestekamer f.
Coniiuodore, m. [Mar.] Commodore m.,
titel, dien men in Nederland, Engeland en Awerika aa% ieder' scheepskapitein of ander' zeeoffidier geeft, die, zonder admiraal te zijn, het bével
over een of meer schepen voert.
Con unonitoire, m. Herinnerings- of aanmaraingssch.rijven n. — [1-í. ecel.] Oproeping f. van den
mnetropol'itaan aan een' pas benoe -rnden bisschop osn
(Le wilding te koenen ontvangen. — [Jur. anc.] Permanlijke dagvaarding f. door de wereldlijke of geestel ,Uke geregtshoven.
Coinanotion, f. [Méd.] Sterke schudding f.,

schok m., heftige beweging n. des ligchaams, ver
stoot, slag of val: It y a it-orzaktden

craindre que cette chute n'ait fait c- au cerveau,

het is te vreezen, dat die val eene schudding in
zijne hersens veroorzaakt heeft. — [Phys.] C- électrique_ elektrische schok m. — (fig.) Aandoening,
beweging f. des gelnoeds. —Plotselinge verandering F.
in 't bestuur of de instellingen van een volk, staats
-schokm.
S Continotiq ue, adj. L'art c-, of als subst.
La c-, de ver fraaijingskun st F.

Coinin calibre, F. Veranderbaarheid f., ge-

schiktheid om veranderd, verminderd of verzacht
te worden (inz. van straffen).
Q'oinin iable, adj. Veranderbaar n., watveranderd, verwisseld, verzacht kan worden.
Conlinlie, e, adj.(en part. passé van commuer):
Peine c-e, veranderde, verzachte straf f.
Conininer, v. n. Veranderen, verzachten, ver
(zelden anders dan van straffen en-minder

COADIUNAUTJ.
van geloften gebézigd) : On a commué la peine de
mort en cello des travaux forces, men heeft de
doodstraf in dwangarbeid veranderd. C- un voeu,
eerie gelofte in eerre minder gestrenge veran(leren.
Q o1a,iniin, e, adj. Gemeen, algemeen, datgene,
waaraan allen, of , in een' meer bepaalden zin,

velen deel hebben: Le soleil et lair sopt c-s, de zon

en de lucht zijn voor allen gemeen. Entreprendre
une close it finis c-s, eene zaak op algemeene kosten ondernemen. Chemin c-, gemeene weg. — Ge
algemeen, datgene, wat aan onderscheidene-men,
voorwerpen eigen is, wat aan allen of meer dan
een behoort, gemeenschappelijk, onderling : La vie
végttative est c-e aux anhmaux et aux plances, het
rreeijend leven is gemeen aan de dieren en de planten. Cette aaíï'aire-la na rien de c- avec celle wont
it s'agit, olie zaak heeft niets gemeen met die, waar-

over gehandeld wordt. — Gewoon: Usage c-, gewoon,
gemeen rrebruik. Sens cornmun, gewoon menschen-

verstand, gezonde rede. Cola répugne an sens c-,
plat strijdt tegen de gezonde rede, tegen het gezond

menschenverstand. —' La vie c-e, het gerneenschapBelijk, gezatetenlijk leven (inz. van monniken en nonnen). La c-e rnesure de deur quantités, degerneene
maat van twee hoeveelheden. Dun c- accord, met
algemeene, onderlinge toestemming. Dune c-e voix,
nut algemeene stemmen, eenstemmig. La langue
c-e, de algemeene taal, landstaal. La voix c-e, het
algemeen, gevoelen, de volksstem. Le droit c-, het gemeene reet, volkenregt, staatsreet. Faire bourse c-e,
z. LoURSE. Faire vie c-e, eeg e geyrr.eensehapl,,elfike
hu ishoudi n g voeren. Lieux c-s, z. LIE U. — [Prat.)
Ces époux secant tins et c-s en diens, tusschen
deze echtelieden zalgenzeenschap van goederen plaats
hebben. — Gemeen, wat doorgaans geschiedt of ge-

daan wordt, dagel'jfksch, alledaagsch, - gebruikelijk:
Une aventure ordinaire et c-e, een gewoon, en alle=
daaesch voorval. Usage c-, algemeen, dagelijksch, genicest gebruik. Les mots, les termes c-s, de gebruikelijke woorden, bewoordingen. — (Loc. fans.) On 1'a
expédié en forme c-e, men heeft hew in zeer weinig
tijds al zijn geld afgewonnen ; Oe mauvais médecins 1'ont expédié en forme c-e, eenige onkundige
geneesmeesters hebben hem spoedig naar de andere
wereld geholpen. — Gemeen, overvloedig, gemakkelijk te bekomen: Les melons sont c-s cette année,
de meloenen zijn dit jaar gemeen, in overvloed. Ou
gituier qui nest pas c-, wild, (tat zelden te krijgen is, niet alledaagsch is. — Gemeen, gering, laag,
dat tot het gemeene volk behoort; ook: middelmatig,
van geringe waarde: Air c-, laag, gemeen voorkomen. Manxeres c-es, lage, gemeene houdingen, ge-

woonten. Marchaudises c-es, gemeene, middelmatirle waren. —Année c-e, het eene jaar door het an-

dere. — [Gram.] Nom c-, gemeen naamwoord.
Syllabe c-e, lettergreep, die nu eens kort, dan eens
lang is. Ce nom est du genre c-, dit naamwoord
is van tweederlei geslacht.

coM .IUN, m. Vereentiging van twee of meer personen, getneenscllal) F. Prendre une dépense sur le
c-, kosten uit de gemeene beurs betalen. Vivre sur
le c-, aux dépens du c-, op gemeene kosten, op
kosten van anderen leven. — (Prov.) Il n'y a point
d'dne plus mal Pâté que I'áne du c-, Qui sept an
c-, sept it pas un, z. v. a. L'dne de la communauté
enz., z. tNE. -- Le c- des hoormes, de meeste menschen. — (fain.) I1 est du c- des martyrs, het is een

gewone martelaar; 't is een alledaagsch mensch., hij
heeft geenerlei hoedanigheid, die hem onderscheidt.
Les gees du c-, h.et gemeene volk, de gemeenti rnan,
de smalle gemeente. Un homme du c-, een man
van 't volk, een gering, gemeen mensch; ook : een
mensch zonder groote verdienste. Le c-, de dienstboden van een aanzienlijk huis; — de bediendenvertrekken. — EN coMMMMUN, loc. adv. In aemeenschap, zamen, gemeenschappelijk, gezamenlijk: Tra
gemeenschappelijk werken. Its out-vailernc,
mis lours Bions en c-, zij hebben gerreenschap van

goederen aangegaan.

Conan nina1, e, adj. Gemeentelijk, tot erne gemeente behoorende: Prairie c-e , gemeente-wei
Diens communaux, gemeente-goederen.
-j- Com i.iunalemeiit, adv. Gezamenlijk, ge
(en commun).
-nieschapljk
Coninsimaliste,m. Medelid n. van zekere kerkgemeente n., ledemaat m. en F.
Coniiiaunauté, F. Vereeniginq F. van verschei-

dene personen, die zamen leven naar zekere rége-
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len, gemeente f.: C- religieuse, geestelijke gemeente.
C- de religieus, de prètres, kloosterflerneente, priestergerneente. — Ook: biet klooster; de eetzaal of het
refectorium in een klooster. --- Weleer ook gebézigd voor: corporation, [ild; ook voor commune,
gesteente. — Gemeenschap f., gerneene boedel m., cremeenschajihelijk bezit n., gezamenlijke deelneming f.
C- de plaisirs, de peines, de sentiments, ,r,•e ,ineenschei) van vei-m(:ken, nioeite;o,, gevoelesrs.—[Peat.] Cde Mens of rime en c-, clerneerrschalr van goederen.
C- 1. titre universel, gemeenschap onder ee n' aloeineenen titel. C- conjugale, huwelJhs- gemeenschap.
C- conditionnelle, geineeiischap van fioederen uit
kracht van overeenkomst. C- l lgale, wettelijke riemeenschap. C- continue, voortf,ezette oerneerschap.
L'actif de in c-, de baten- der f cineenschap. Le passif de la c-, de lasten der genicenschapp.
ConJfuJII► autier, 171. [H. eccl.] Broeder -kleed-ermaker m. bij de AurlustU.wff monniken.
Comniun aux , nl. pl. Gemeente-weilanden, ge ineente-bosschen n. »1. — IT/deer ook landgemeenten f. pl., landvolk n.
Coiiiuiuii-dliviseur, in. [Arith., Algèb.] Gemeeiie deeler in. Plus grand c-, grootste boenieene
deeler.
Commmmune, f. Gemeente f., onder -a fdeeling van
een kanton onder 't bestuur can een nlaire of burgemeester; de gezamenli ke bewoners van zulk eerre
gemeente; -- ook voor n^aisozu commune, gemeentehuis, raadhuis der gemeente, stadhuis n. ; — ge
f coM1UrES, f. pl. Plattelands -mentrad.—
plattelands-militie, landweer; — bar--luevoking;
gerij f., volk n. (in tegenstelling spet den adel); —
gemeente- goederen n. pl., gcmeeuute- weiden f.1 1. —
,a chamlire des c-s, het lagerhuis, liet huis der
gemeenten (-in Engeland).
Comiimiiné ment, adv. Gemeenlijk, doorgaans,
in het algemeen. A parler c-, c- panlast, naar
liet gemeene gevoelen, naar de gewone wijze van

spreken.

t Corii iiiia1, e, adj. Wat de gemeente be-

treft.
Couiinuniant, m., -e, f. Deelnemer n1., -neem
aan 't heilux avondmaal of (le communie,-sterf.
avóndmaal- of nachtrnaalganger m., -gangster f.,
omachtmaalhouder ni., - houdster f., c o in m u n i c a it t,
communiant m. en f.
Communieahilité,f. ]lTededeelbaarheid, comnnunicab i.li teit F.
Comemiunieable, adj. Mededeelbaar; -- wat
voor onderlinge gemeenschap vatbaar is : Rivières
renlues c-s an moven dun canal, rivieren, die
door een kanaal met elkander gemeenschap kunnen
hebben.
Coniiuiuieant, e, adj. Gemeenschap geven
[Anat.] Artères c-s, zich verbindende slagade -de:
[Med.] Fièvres c-es, in verband staande,-ren.—
communicerende kortsen F. pl. — coumiurICAXTs, m. 1)l. [I-I. ecel.] [Vederdoopers der l6de

eeuw, die gemeenschap van vrouwen en kinderen
hadden, conunvan icasten nn. ár1.

('ommunieatif, ire, adj. [_Vat zich gemakkelijk in:ededeelt, ligt oh een sneer overgaat: Le

rice est c-, het lar^clo n slaat over, het lacgchen van
den eerde maakt ook den andere aan 't lariche'r.

Le mal est plus c- que le dien, het 1 wwie wo rdt

eerder medegedeeld dan het goede. riaiadie c-ive,

overervende. besmettelji e ziel=ate. — Van ?personen

gebézir,d : iV ie zijre gedachten, z jrre kunde, zijn
doorzigt gaarne aan anderen mededeelt, tot m ededeeling geneigd, mededeelzaam.
Conmmunicationd, f. ]llededeeling f., deelaclt.tigmaking, communicatie f.: C- de pieus, de
nlaux, d'idees, de sentiments, mededeeling van 't
goede, vas 't hwacle, van denkbeelden, van clevoelens. — %.iederdeeling, bekendmaking, kennisgeving;
— verstandhouding P., omgang m., verkeer n., gemeenschar, corn nunicntiet.; middel n. van ge
vereniging of ver -rneschap,vzworgin
Doneer c- d' one affaire ii qn., iemand-bindg:
Bene zaak mededeelen, hem berigl daarvan geven:

C- de hires, het olrenleffgen van boelen. Avail' c-, tot
iets toegang hebben. Délendre of Interdire toute c-,
alle verkeer, allen omgang verbieden. %lettre deux
personnes, deux choses en c-, twee personen,, twee
zaken met elkander in gemeenschap brengen. Une
porte dec-, eeoe gemeenschaps- of verbind ings -deur
(waardoor men uit het Bene vertrek in het andere kan
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komen). La c- de deux mers, de gemeenschap van
twee zeeën; Le-détroit de Gibraltar fait la c- de l ecean at de la Méditerranée, de straat van Gibraltar Wraakt de gemeenschap van (verbindt) den oceaan net de Middellandsche zee. — [Mil.] Lignes
de c-, loopgraven, om van een kwartier veiligs naar
een ander over te gaan. — [Corn.] C- entrenationale. internationaal verkeer, vr)) handelsverkeer n.
tussclien twee of meer natiën. C- intérieu re, binnen
verkeer. — [Poét.] Zékere spraakwending f.-landsch
van wnerr rédenaar, ec aar , door h j zijne toehoorders
schijnt te raadpleqen, -rnededeeling t. — [Phys., Mécan.] C- de mouvement, mededeeling van be-celging door 't cene ligchaam aan 't andere. C- de
l'aimant, mededeeling der magnetische kracht van
den zeilsteen aan andere ligchomen.
('omroiuiiieativetiieiit, adv. O7) mededeelende, nnededeelzame weze, bij mededeeling.
Conagn I2ié, e, adj. (en part. passé van cornsunnier): 11 est mort lien comufessé at c-, hij is ge
na behoorlijk erebiechten de communie oat--storven,
vangen te hebben, na behoorlijk bediend te zijn.
ommllfier
, v. n.. Prachtmaal of avondmaal
C
houden, ter heilige tafel naderen, liet heilig avond maal gebruiken of v ieren, commuaicé ren, com
naun i é r e n, communie doen. C- sous une espèce,
sons deux espèces, het h. avondmaal onder ééne gedaante ((lie van brood of van wijn), onder beide
gedaanten (die van brood en wijn) gebruiken. —
commUtiiER, V. a. liet sakrarnent des avondmaals

toedienen, de communie toedienen.

('ommuuiea, m. Gemeentenaar in., inwoner

eeneg gemeente.

C'omumuunion, f. Gemeenschap, vereeniginq f.
van vele menschen, tot eenigheid des ge/oafs. Etre
dans, hors de la c- de l' E glise, in, baiten de ge7nee ,nschap (den schoot) der Kerk zijn. Lac- des
saints, de gemeenschap der heiligen. — Nachtmaal,
avondmaal n., hoortijd m., nachtmaal -, hoogtijd houding, avondmaalviering, communie f. Faire
sa premiere c-, zijne eerste communie doen, voor
de eerste maal ter nachtrnaalstafel naderen of aan

tafel gaan. C- ecclésiastique, geestelijke communie
(onder de beide ,jedaanten van brood en wijn). Claïque, leeken-coni ,rnunie (onder de gedaante van
brood alleen). C- pascale, paasch-cornnaunie.— [Liturg.] Vers, dat het koor zingt, terwijl de priester
het hoogwaardige gebruikt.
Coiiirntiniquant, e, add., z. COMMUNIC ANT.

CoflHHaiidigtie, e, adj. (en part. passé van communiquer) 1V.Iedeggedeeld: Lettre, Nouvelle c-e.
Colidlniiiiiquer, V. a. 1llededeelen, overdragen,
overbrengen, deel geven aan: Le soleil communidue sa lumière it toute la terre, de zon deelt haar
licht aan de ciansclme aarde mede. C- one maladie,
un mal it qn., iemand eerre ziekte, eene kwaal mededeelen, iemand aansteken, besmetten. — (fig.) Cses lumilees, ses pensees a qn., zijne kunde, ge
aan iemand nzededeelen. — illededeelen,-dachten
kennis geven, beriglten. c o nu nt u n i c é r e n. C- les
pièces -d'un procès, cie stukl^en van een recrtsgeding
mnededeelen. C- ses dessins, ses intentions a qn.,
iemand van zijne plannen, oogmerken kennis geven.
— COMMUNIrtUE1i, V. Si. Omgang hebben, in ver standhoud ing zijn: C- avec 'les ennelnis, in ver-

standhouding, in heimelijke betrekking met den
vijand staan. C- par lettres, briefwisseling houden.
— 1lífededeeling doen, kennis geven, beraadslagen
(in dezen zin liever conférer) : Il a fait cela sans
en c- it (avec) personae, hij heeft dat gedaan, zon der er met iemand ruggespraak over te houden,
zonder iemand te raadplegen. — Gemeenschap heb
verbinding zijn, uitloopgin op of in, voeren-ben,i
naar: Chanlhre qui communique avec une autre
par un escalier, kamer, die door ccii' trap met eene
andere gemeenschap heeft. Ce canal communique
(avec) ce fleuve, dat kanaal loopt op of in die
rivier uit. — Ne communiquez pas avec les esprits
forts, heb geen. gemeenschap (omgang) met de vrijgeesten. — su CommuxiQoËB, V. pr. Zich rnededeelen, medegedeeld worde:a; overslaan, overerven (van
ziekten, kwalen): La chaleuu' du feu se co;nnnuni
que aux corps environnants, de warmte van 't
vuur deelt zich aan de ornrincjende li1lchanten mede.
La paste se communique aisément, de pest is zeer
besmettelijk. — (fig.) La joie Sc communique, de
vreugde deelt zich mede. — Zich in vertrouwen
uitlaten, openbaren: Vouus vous communiquez trop,
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(hij laat u te veel uit, zijt te openhartig. -- Ge
hebben, in gemeenschap of verbinding-ineschap
staan, ineen loopen (van twee kamers, schoorsteenen, rivieren enz.).
.- Coin;niinisnie, m. Leer van de gemeenschap
der goederen of van de gelijkheid van bezit, of wel
(wat op hetzelfde neêrkomt) a(scha f ftng f. van het
eigendomsregt, c o m m u n i s mu s n.
Conlnluniste , m. [Jur.] Gemeenschappelijk
bezitter 0! vruchtgebruiker in. — -- Voorstander,
aanhanger van het communisinus (z. 't vorige woord)
- -I- Coniniunistique, adj. [Vat de leer van
het communis rtus betreft, daarin gegrond is, c o mnnunistisch.
1- Conininnitaire, m., z. v. a. COMMUNISTE.

Comnanutatif, ive, adj. De ruiling, wisseling
betreffende. — [Prat.] Contrat c- , ruilverdrag.
Justice c-, verwisselend rergt.
Couinnutation, f. [Prat.] : Verandering. Cde peine, stro /verandering, verwisseling , veranctering , verzachting , c o m mu t a ti e f. van straf.
— [Astr.] Angle dec-, commutatie-hoek m., afstand
tusschen de ware plaats der zon, uit de aarde
gezien, en de plaats eerier planeet, tot de ekliptika
herleid.
Coniocladie, f. [Bot.] , z. V. a. BItESILLETBdTAIID, z. BRÉSILLET.

Comospei-ene, m. [Bot.] 1t1elkbloemplant f.
Compacite', f. [Didact. j Vastheid, digtheid,
ineengedrongenlieid f.
Compact, rn. (pr. com-pacte) Verdrag, ver
overeenkomst f., compact n.
-gelijkn.,
Compacte, arij. (in wetenschappelijke werken
vindt men voor 't mannel. enkelv. compact gebruikt)
.D igt, vast, ineengedrongen, compact. Les mét.aux les plus pesants sort les plus c-s, de zwaar.ste metalen zijn de digiste. Pate c-, vast deeg. —

[Iinpr.] Caractères c-s, , smalle letters met zeer
weinig wit. — [Libr.] Edition c-e, met compacte
letters gezette uitgave.
Coinpactat, m., z. v. a. COMPACT.

Compaction, Coinpacture, f. Verbinding,
vereeniging f. van losse deelen tot een geheel.
Congeai;ne , f. Gezellin , gezelschaphoudster,
deelgenoot, lotgenoot, speelgenoot, speelnoot, vriendin, inz. echtgenoot,gade, levensgezellin f.— Wijfje n.
van een dier, inz. van een' dolfes of tortel. — (fig.)
Les infrrmités sopt les c-s de la vieillesse, de
zwakheden zijn de gezellinnen des ouderdoms, de
ouderdom gaat met gebr éken gepaard.
Compagnie, t. Gezelschap n., twee of meer
zamenzijnde personen: Recevoir c- chez soi, gezelschap bi zich ontvangen; Fréquenter la bonne,
Ia mauvaise c-, in goed, slecht gezelschap verkeeren.
Tenir c-, gezelschap houden. Dame, demoiselle de
C-, ezelschapsjuffer f. (fam.) Fausser c-, een gezelschap teleurstellen door niet te komen of door
stil heen te gaan. Etre bonne of de bonne c-, aan
besehaa fd, geestig, onderhoudend in gezel-genam
zijn. Etre mauvaise of de mauvaise c-, on--schap
aangenaam, stug, onwellevend, knorrig in gezel
zijn. (.Prov.) I1 vaut mieux être seul qu'en-schap
mauvaise c-, beter alleen dan in slecht gezelschap.
11 n'y a si bonne c- qu'il ne taille quitter, ook het
beste gezelschap moet men eens verlaten; de pret
kan niet altijd duren. — Vergadering, vereeniging f.,
genootschap n. van geestelijken, geletterden, regenten enz.: Il a réuni les gees de leftres en one ccélêbre, hij hee/'t de geletterden in een beroemd genootschap vereenigd. La c- de Jésus, 't genootschap
van Jezus, de Jezuieten. -- Zamenwerkende kooplieden, kapitalisten, fabrikanten enz., vennootschap,
maatschappij, compagnie f. C- d' assu rance, assuranti-e- of verzékerings-maatschappij. Les c-s des
chemins de ter, de maatschappijen (tot den aan
spoorwegen. Former, Faire one c-,-leg)vand
Bene vennootschap, compagnieschap aangaan. Foe
maison de commerce sous la raison Gauthier et
Comp., een handelshuis onder de firma van Gauthier en Comp. — [,AArith.] Regie de c-, gezelschapsrékening f.—Aj'deeling f. soldaten onder 't bevel van
Benen kapitein, vroeger: hopmanschap, vaandel, ven
compagnie geheeten: C- d'infanterie,-deln.,u
de cavalerie, compagnie voetvolk, ruiterij. Lever
(Mettre sur pied) one c-, eene compagnie oprigten
(op de been brengen). — [Chas.] C- de perdrix,
vlugt f., zwerm, troep m. patrijzen. Bêtes de c-, z.
BOTS. (fig. et fain.) I1 fera ce que vous voudrez,
-

:

COMPARAITRE.
it est bête de c-, hij zal doen wat gij wilt, hij is
ligt over te halen, te verleiden. — DE COMPAGNIE,
loc. adv. Zamen, in gezelschap, gemeenschappelijk.
Compaagnon, m. Medgezel, makker, kameraad,
speelgenoot, vriend, maat; — gezel, amnbachtsgezel,
knecht, werkgast, deelgenoot, deelhebber, deel
nemer, medehelper, mede-arbeider, nevennzan, coma g n on (in den zin van vennoot, handelsgenoot zegt
p
men liever associé). C- d'école, schoolmakker, schoolvriend. C- de voyage, reisgenoot. C- de fortune, lotgenoot. C- d'armes, wapenbroeder, krijgsrnakker,
wapengezel, wapengenoot. C- cordonnier, tailleur,
schoenmakers-, kleêrmakers gezel of knecht m.Les c-s
de 1'imprimerie, de gezellen der drukkerij. — [Mar.]
C-s, manschap, bemanning f. van een schip. C- de
rivière, kaaiknecht, sjouwerman, kruijer m.
(fam.) Un Nardi c-, un gentil c-, een sterke klant,
moedige, g er e s o l v e e r d e kerel. Un Non c-, een
vrolijke gast, kluchtige snaak, aardige kwant, koddige vent, vrolijke ziel. Un dangereux c-, een gevaarlfjke broeder. Un petit c-, een arme sukkel,
hloed; een man van lage afkomst. — (fig.) Le bon
coeur est chez elle c- du Lou sens, goedlr.artigheid
gaat bij haar met gezond verstand gepaard. Les remords seront ses c-s et ses hourreaux, dewroegingen
zullenzijne gezellen en beulen zijn. —(Proc.) Qui a c?i maitre, die een deelgenoot (compagnon) heeft, is zijn
eigen meester niet. — (Loc. prov.) Traiter qn. de pair
a c-, met iemand gemeenzaam., als met zins gelijke
omgaan. Se battre a dépêche c-, woedend vechten,
en niet het voornemen om elkander geen kwartier
te geven. Travailler a dépèche c-, iets in haast bewerken, zonder de behi?or l^jke vlflt er toe te bestéden, dus: het werk bederven. Il ee peut souffrir
ni c- ni maitre, hij kan noch medgezelnoch meester
dulden. Faire le c-, den knappen man uithangen.
Cowpa nonna;e, m. Gezellentijd m., t id
dien een ambachtsman als gezel in zijn handwerk
doorbrengt. — Gezellen-club f., vereeniging der ge
zelfde ambacht.
-zelnva't
t Compain, Conipain , m. z. V. a. COB-

PAGNON , gezel in. (oudtijds: kompaan)

Conipair, m. adj. [Mus.] Ton c-, begeleidende
overeenstemmende, c o r r e sp o n d é r e n d e toon m.
Conipan, m. Kompaan, koorpang m., eerie oost -

indische zilvermunt, doende ongeveer 22 cents.
Comparabilite', f. Vergelijkbaarheid, t.
Comparable, adj. Vergelijkbaar, te vergelijken, wat vergeleken kan worden. 11 ne lui est en
rien c-, hij is bij hem niet te vergelijken, haalt bij
hein niet.
C onmparablenient , ode. Op vergelijkbare
wijze.
Coiupar aer, V. a., z. v. a. CU}1PARER.

Comparaison, 1. Vergelijking, comparatief.
Faire c- de (ol' entre) deux personnes, deux choses,
Bene vergelijking tusschen tweepersonen, twee dingen
maken, hen met elkander vergelijken. C- juste, flatteuse, injurieuse, juiste, vleijende, beleedigende ver
Une chose belle sans c-, hors de c- eene-gelijkn.
onvergelijkelijk schoone zaak. Point de c-, Trève de
c-, s'il nous plait, geen vergelijkingen, alle vergelijkingen ter zijde als 'Vu belieft. — (Prov.) Toute ecIoche, elke vergelijking gaat mant: Beene vergelmjking is in alle deden volkomen juist. C- nest pas
raison, eenevergeljking bewijstnog niets. Toutes c-s
soot odieuses, alle vergelijkingen hebben iets hatelijks.
[Prat.] C- d'écritures, vergelijking, tegenelkanderhouding, confronta t ie f. van geschriften (om te
zien of zij van dezelfde hand zijn) . Pièces de c- ver
pl., echte stukken, waarbij de-rgel)jkinstu.
Berd achte vergeléken worden; — bij uitbreiding ook:
mnodélstukken. — [Rhét.] Vergelijking, gelijkenis f. Il
yr a de belles c-s dans le Télémaque, er zijn schoone
r!elijkenissen in den Telemnachus. — [Gram.] Degrés
de c-, trappen van vergelijking. Adverbes de c-,
bijwoorden van vergelijking. - SANS COMPARAISON,
loc adv. Zonder vergelijking, zonder misbruik der
vergelijking, zonder verdere of nadere toepassing of
gevolgtrekking: Vous êtes, sans c-, comme lane de
won voisin. — EN COMPARAISON, loc. prép. In vergel king, vergeléken bid: C'est on aigle en c- de son
frère . - PAR COMPARAISON , loc adv. et prep. Bij ver
vergelijkenderwijs, betrekkelijk: La plu--rielkng,
part des choses ne sort bonnes ou mauvaises que
par c-. Cette toile nest blanche que par c- á (of
avec) cette autre.
Coinparaitre, v. n. Verschijnen (voor den reg,

COMPARANT
ter, voor eerie re(tban k) , c o m p a r é r e 7z. C- en
personne, par avoué, in joersoon, door een' zaakvoerder verschijnen. C- devant le tribunal de Dieu, voor
Gods vierschaar verschijnen.
Comparant, e, asij. [Prat.] Voor eene regtbank, een' reciter of openbaar ambtenaar versch nende. — Ook als subst. Les c-s. de verschijnenden,
c o fl]) a r a n t e n m. en f. — Les non-c-s, de niet
-verschf,jnd.
Comparateur, m. [Phys.] Verhei /her, c omlp a r d t o r in., werktuig tot ,net i ng vas►, het kleinste
onderscheid tusschen twee uitgebreidheden.
Connparatif, ive, a(Ij. Vergelijkend, comp ar a t i e f. — [Gram.] Pdcilleur, lorre, moindre sont
ties adjectifs c-s, ntie'ux, pis, ntoins sopt des adverhes c-s, meilleur, pine, moindre zijn vergelijkende
tnwoorden, mieux, pis, nsoins zijn
lijvoegelijke naci
vergelijkende bijwoorden. — Ook als subst. [Gram.]
Le c-, de vergelijkende trap m. C- de supériorité,
(Z'égalité, d'infériorité, vergelijkende trap van meer
minderheid, van gelijkheid.
-derhi,van
Compa1 ativement, adv. Big of door verge1king, ver jel,,kewler uviijs, betrekkelijk.
Cofepar° -, e, wij. r'errelijIccnd: Anatomie c-e.
Comparer, v. a. Vergeliglien, tc(;:en elkander
houden. geve verstelijking maken; r-el jk stellen. C€leux auteurs, pl`usieurs manuscripts, twee schrijvers, verschillende handschriften vergelijken. Comparons les oeuvres de la nature aux outrages de
l'homme, vergelijken wij de gewrochten der natuur
met de werken van den mensch. On ne peut c- le
vice avec la s ertu, men kan de ondeugd niet met
de deugd vergelijken. Osez-vous bien nous c- it ce
grand homme? durft gij u met dien grooten man
gelijk stellen? — Ook zonder voorwerp: L'imagination peint, l'esprit compare, de verbeelding schil
vergelijkt. — [Prat.] C- des-dert,hvsan
écritures, geschriften tegen, elkander houden (confrontéren), oen te zien of zij van dezel fde hand zijn.
— [Math.] C- des équations, verscheiden vergeli kingen tot eene enkele herleiden --- SE COMPARER,
v. pr. Vergeléken worden; zich vergelijken; zich gelijk stellen.
t Coy eparoir, v. n. (alleen in den mien. gebruikelijk) [Prat] . z. v. a. CO MPARAITRE.
Conhparse, f. [Anc. cheval.] Rondrid m. der
ridders in een steekspel, om zich voor den strijd, in het
perk aan de toeschouwers te vertoonen. (Th6dt.}
S_ toinme of zwijgende persoon op het tooneel, fig u-

rant, statist m.
Coniparta ;eant, e, adj., z. COPARTAGEANT.

Codnpartiment, m. Vak, veld, n., a fdeeling f.:
C-s de marqueterie, vakken van ingelegd werk; C-s
d'un tapfis, d'un plafond, velden of vakken van een
tapijt, van eene zoldering; Boste, Tiroir a c-s, doos,
lade f. met vakken. Livre doré is c-s, boek, dat met
vaksgewijs aangebragte sieraden verguld is. Le cdes rues d'une ville, de regelmatige verdeeling f. van
de straten eener stad. C-s d'un vaisseau, afdeelingen, f. p1., kamertjes n. pl. (hutten) van een schip.
-f- Conepartir, v. a. Vakken maken, in vakken
of velden verdeelen.
S Conepartiteur, rn. [Prat.] Regterm., die van
een ander gevoelen is dan de rapporteur of verslag
-doenr.
Coinparuit, m. (latin.) [Prat.] (eig. hij is ver
Getuigschrift van verschijning.
-schen)
Comparution, f. [Prat.] Verschzlning voor
eerren renter, voor eene regtbank enz.
('onpas, m. Passer m., werktuig om cirkels of
bogen te trekkenen kleine afstanden te meten. — Cde proportion, proportie- of verhoudingspasser. C- it
vis, it ressort, schroef-, veerpasser. C- Ir pointes
changeantes, tournantes, passer met, losse, met draai jendepunten of beenes. C-courhié of it branches courmies, c- sphérique of d'épaisseur, kromme, sferische
passer. C- it verge, kruishoutpasser. C- de cordonnier, schoenmakersinaat f. — (fig. et fain.) Faire
toutes choses par règle et par c-, of par c- et par
mesure, alles met eene groote nctauwkeurigheid,
omzigtigheid doen. Avoir le c- clans l'oeil, eerie goede
oogmaat hebben. — [Mar.] pompas n. (boussole).
C- mort, kompas zonder kracht. C- renverse, de
route, de variation, hang-, zeil -, peilkompas. Cazimutal, z. AZIMUTAL. Pointe de c-, windstreek,
kompasstreek. Le vent a fait le tour du c•-, de
wind is 't kompas rondg, eloopen. — [Manuf.] Faire
une étofï'e sur le c- d'une autre, eene stof van
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dezelfde breedte en in alles gelijk aan eene andere
maken.
Couipaseuité, f. Gemeenschappelijk weide -

regt n.

Compassal;e, m. Afmeting f. met den passer.
Comnpasse, e, adj. (en part. passé van cornpasser) Afgemeten. — (fig.) Ten uiterste naauw-

keurig.
Compassemnent, in. .4fpassing f. Het wordt
zelden anders (Ian fig. gebruikt: Le c- de son dis
de afpassing zijner redevoering-cours,deatin

zijner daden.

Coinpasser, v. a. Alet den posser afmeten, afpossen. — In juiste evenredigheid a fdeelen, regelmatig aanleggen (b. v. een bloemperk). — [Mar.] Het
bestek op de kaart zetten. C- Ia carte, kaartpassen.
C- la mêche, lontpassen. — [Mil.] C- les feux, de
loopvuren, eenser spriinginiln gerdgeld verdeelen, opdat
zij allen te gelik kunnen werking doen. — (fig.) Ctjes phrases, des snots, zinnen, woorden naauwkeurig rangschikken. C- ses actions, ses dérarches,
zijne daden, zijn gedrag rijpeljjk overwegen, naauw-

keurig ré clean. li eat Dient- en sesdiscours, hij weegt
zijne woorden o1) een l,o-udschaaltje. — Ayant tout
cornpassé, alles gewikt en gewogen hebbende.

Compasseur, in. Afpasser, afnreterm.
Coiitp ,ssion, f. Medelijden, mededooien n.;
mededoogendheid, medelijdendheid, deernis, meewarigheid, barmhartigheid f. Avoir c- de qn., medelijden.
met iemand hebben. D-^nner de la c- is qn. b iemand
medelijden verwekken. Etre touché of enlu de cenvers qn., over iemand met rnedel(jden aangedaan
zijn. — (fig.) \Tojlit u n raisonnement (lui fait c-, dal
is eene armzalige redenéring.
Conipas`ionn air e, adj., z. COMIPATISSANT.
Con^passionner, (se), v. pr. (woord van
Montaigne) Hedel3dterz krijgen, deernis hebben.
Compassure, f. Onttrek in., erf n. van eercm
huis (in Roman de la Rose).
Conipaternité, f. Geestelijke vermaagschapping f. tasschen sloopgetuigen, of tusschen deze en de
ouders van den doopeling, medevaderschap, gevaderschap n.
Compatibilite', f. Staat m., gesteldheid, hoedanig/meid f. van twee of meer zaken of dingen,
waardoor dezelve voor zanzenvoeging vatbaar zijn,
vereenigbaarheid f. (b. v. van twee openbare ambtsbedieningen in één' persoon), overeenstemmigheid,
geschiktheid f. tot zamenvoeging.
Compatible, adj. Vereenbaar, vereenigbaar,.

overeenstemmnend, te vereeni yen, voor zamenvoeging
geschikt, zamenpassend: Ces deux emplois ne sont
pas c-s, (lie twee ambten zijn niet vereenbaar, kunnen
niet door een' zelfden persoon bekleed worden. Son
humeur nest pas c- avec la mienne, zijn humeur
strookt niet met het mijne.
Coii'patir, v. n. Medelijden, deernis of mededoogen hebben: C- it l'aftliction de qn., met iemands
droefenis medelijden hebben, aan zijne droefheid
deel nernen. — Verdragen, inschikken, geduld hebben,
duet toegevendheid behandelen: 11 faut c- aux infirmités de son prochain, toen moet met de zwakheden
zijns naasten geduld hebben. — Bij elkander passen,

wel overeen komen, zich welverdragen, vereenbaar
zijn, zanten gaan: L'ambition et le repos ne penvent c- ensemble, de eerzucht en de rust kunnen
niet zamen gaan, zijn onver.
eenbaar. Its sont tons
deux d'une humeur a c- aisénient ensemble, z ij
zijn beiden van zulken aard o f inborst, dat zij gemakkelijk met elkander overweg kunnen komen.
-[ Compatissanee, f. AIedwarigheid f., mede
onwillekeurige deelneming f. in eens anders-gevoln.,

smarten.

Coinpatissant, e, adj. Medelijdend, mededoogend, meéwvrig, deelnemend, gevoelig.
Conipatriote, m. et f. Landgenoot in. en f.
-I- Compatriotisme, m. (woord can Delatouche) Landgenootschap n., verwantschap door één

vaderland.

Conipèctes, m. pl., z. v. a. PALMIPE'DES.
Compellatif, ive, adj. [Gram.] Aansprekend,

tot de toespraak behoorende.

S Commmpeller, v. a. Dwingen, noodzaken; knelten; nazien.
Compeneiiaire, m. (iron) Verzamelaar, schrijver m. van uittreksels.
Conependieusetnent, adv. Bij verkorting, bij
wijze van uittreksel, beknoptelijk.

aso

COMPENDIEUX

--

Compendieuix, -iense, f. adj. Verkort, afge/cart, beknopt.
CompencliusD1, m. (latin) (pr. com -pein-di -ome)
Kort begrip, handboek., uittreksel n., leidraad m.
Comp6nétration, f. Scherpzinnigheid f. —
Gemeen.schaprhelalk ond^.'rzoek n. eenei stelling.
Coinpénétrer, V. a. Geheel doorgronden, grondig onderzoeken.
Compensable, adj. Vereffenbaar, vergoedbaar.
Coaiii,ensaiit, e, adj. Vergoedend, vereffenend,
opwegend.

('ompensatenr, m. [Tech.] Vereffenaar, corn]r easel t o r m., een werktuig ma den invloed der
dainj)lil inis veranderingen ol) den gang clef unrwerken te, verbéteren. — Ook als adj.. ;Arc e-, vere fj'eninc,sboog m. La vertu compensate ice du boes, het ver
vermogen van 't hout. -fend,co1])sér
('ompensation, f. Vergoeding, schadeloosstelling, a j'r.ékeninrl, ver e jfening, terenrékening, schuldvereffening, wederzijdsche opheffing va n de eerie
schuld door de andere; kostenvergoeding, com7 e n s a t i e f. Opposer la. c-, iets in verrévening
brengen, — [Tech.] Horloge al c-, ` coni]rensatieuurwerk, uurwerk niet een' vereffenaar (compen,

,

,

sateur).

Compensatoire, adj. Vergoedend, schadeloos

vereffenend.
-stelnd,
Compensé, e, adj. (en part. passé van compenser) Vereffend, vergoed: Pette cc-e, vereffende
schuld.

Compenser, V. a. Het eerie tegen het andere

doen opwegen; vereffenen, verrekenen, vergoeden.

Le gain de rotte année compense la perte de la
précédente, de winst van dit jaar vergoedt het verlies van 't vorirce. — {Ju.] C- les dépens, elke
der partijen hare kosten laten draf,/en. -- SE comPENSEII, C. pr. Elkander olrheffen, te niet doen, tegen elkander opwegen: Deux dettes qui se corn-

pensent.

CoR1Ipérage, m. Gevaderschap, peetschap n.,
geestelijke niaagschap of verwantschap f. — [Jur.]
hbiedepligtigheid f. — Verstandhouding tusscl^en twee
personen, om het publiek te bedriegen, knoeijer J f.
Commmhère, m. Gevader, doopheffer, peter, peet,
peetoom in. — (fig. et fain.) Medestander, helper in
't bedriegen: tin escamoteur et sas c-s, een zakke-

roller en zijne kornuiten, Cent un ruse e-, 't is een
sluwe gast; Un lion, joyeux c-, een goede, vrolijke
vent; Un vigoureux c-, een stevige, vierkante, pootige
kerel. — (Loc. 1)rov.) Tout se fait, Tout va par c-,
at par commère, z. cOMMEIIE.
Connpère-loriot, m. [H. n.] Volksnaam van
den gelen specht of wielewaal (loNot). — [pop.] Gezwelletje n. aan't oog, gerstekorrel f., (in platte taal)
strontje n.

Cotnhérendi nation , f. [Droit rorn.] Verschuiving tot op den derden dag; — herhaalde op vatting
Bever regtszaak, comperendinatie f.
t Coniperne, f. Standbeeld ii. met vereenigde
--

voeten.

Conepersonnier, m. [Anc. fout.] Gemeen .cchapprelijk bezitter, deelgenoot m. in de goederen
-gemnschap.
S Connpétemment, adv. Behoorlijk, betawel fik;
genoegzaam, toereikend.

C'oniipétence, f. [Jur.] Bevoegdheid, gerer.=tic;dheid f. om Bene reritszaak te behandelen. Décliner
Ja c-, de bevoerydheid betwisten. — Bevoegdheid, bekwaarnheid f. ors over Bene zaak te oordeelen; Cela
nest pas de ma c-, flat is buiten ni//n vak; — ook:
dat hangt van mij niet af. — hoede-aanzoek n., niede.(tinging f., wed2jverend streven van velen naar een
gemeenschappelijk doel, b. v. naar een ambt, Bene
waardigheid. (in dien zin verouderd en buiten gebruik.)
Competent, e, adj. [Jur.] Bevoegd , gerentiqd,

c o flip e t e n t. J uge c-, bevoegde regter; ooh; in 't algemeenbevoegdbeoordeelaar.—Behoorl)1 k,vereischt,
verschuldigd, wettig, regtmatid: Portion c-e, wettig,
versch-uldigd, c o in]) eté r e n d deel. Age c-, vereischte
ouderdom.

Compéter, v. n. [Jul.] Begtmatig_' of wettig
toebehooren, rerjtens toekomen, c o m p e t é r e n. —
Cette affaire ne compete point h tel tribunal, deze
zaak behoort niet voor (is niet van de bevoegdheid

van) die regt bank.

Comp-étite«r, m. lllededinger, mede-aaszoeker,
concurrent , comnpetént in. naar eerie waar-

COMPLÊMENT.
cligheid, een ambt of post. (Men heeft ook Liet vrouwelijk compétitrice gebruikt.)
CoInhétition, f. [Jur.] Kennisneming f. van
Bene zaak. — _)_ Mededinging, kuiperff f.

Condpilateur, m. Verzamelaar, bijeenbrenger m. van stukken zit verschillende werken tot een
nieuw geheel, c o in 1) i t cí f o r in.
('orlipilation, Verzamelwerk n., het uit ve r
schrijvers b(jeengebragte en zamenge--schilend

voed(le, coil)pzlatie f.

('ouipiler, v. a. l'ereenigen, zamenbrengen,
verzamelen, aan verschillende schr2jvers ontleenen en
dat tot een geheel brengen, co iii]) i l é r e n: 11 a
compilé ce qu'il y a de meilleur clans les auteurs
latins. — Ook zonder voorw ip: Passer sa vie it c-.
('oorpisser, v. a. (bas) Belrissen. — COMPlsSER, v. v. .Dikwijls zijn water lozen,.
Comi,itales, f. 1)l. [Fl. ane.] Feesten n. pl. der
Romeinen ter eeie van hunne huisgoden. — Compitalice, adj.: Jeux c-, spelen n. pl. biij d ie feesten.
Cofnj)I aignant, in. -e, f. [Prat.] 11)] of zij,
olie zich in regten beklaagt, klager m., Klaagster f.,
klagende partij f.
J ('oniplaludre, v. a. Beklagen (plaináre). --SE COMYLAINDJIE, v. pr. Zich beklagen (se plaindre).
Coiiiplaicite, f. [Prat.] Beklag a., aanklacht f.
in regten: Intenter uric c- contre (In., eeveaanklafit
tegen iemand inbrengen. — Volkslied ii. van trpwii.clen of ook vromen inhoud. — COMPL_LSTES f. pl.
(fain.) Klagten f. »l., klaagliederen n. pl.
('oinl► íaire, V. fl. Behagen, believen, te wille
zijn, zich inschikkelijk betoonen: I1 a voulu vous
ce en cela, hij heeft it daarin willen believen. Ca qn., zich schikken naar de gevoelens, den smaak
en de zinneljjklieid van iemand, om hem te beha
te believen. — SE COMPLAIRE, v. brr. Met zich-gen,
zelven ingenomen zin; — behagen scherpen, een
welgevallen hebben: 11 se complait en tui - mêlee,
hij 'is met zich zelven ingenomen. Dieu se complaIt a voir un coeur verlueux, God ziet met wel
een deugdzaam hart.
-gevaln
Compl aisammeut, ode. ltletwelbeharlen, met
welgevallen, o/r welwillende, vriesceel jke wijze.
Complaisance, f. IVelwillendhei.d, wrlvaardigheid, redienstighezd, inschikkelUk In cl, vriendelfjkheid f. —YYelwillende daad, beleefdheid: f., dienst
n. (in dien zin meteen meervoud):-beton,diswjJ
Line c- delicate, een hiesch dienstbewjs. Asoir de
grandes c-s pour qn., veel beleefdheden voor iemand
hebben. — In bj/belstiil beteekent het somtijds in 't
meesv.: liefde, genegenheid, welbehagen. C'est in
mon Fils
ils kien -aimé, en qui j'ai mis tonics nies c-s,
— Als beleefdheidsterm: A)ez la c- d'entrer, de vous
abseoir, wees zoo goed en ga binnen, gelief te gaan
zitten, ga zitten, als 't ic belieft. — Se rek arder avec c-,

Jeter sur soi des regards de c-, niet zelfbehagen, met
inr enornenheid op zich zelven zien.
Complaisant, e, adj. tVelwillen:(1, wilvaardicl,
gedienstig, beleefd, voorkomend, in schikkelijk., toegéfelijk, vriendelijk. — Als subst.: Iemand, die er zich
b )jzonder op toelegt, om eenen andere te behalen en
zijne gunst te verwerven, oogendienaar. — Ook begunstiger m., bequnstigster f. van ongeoorloofde of
geheime minnar)/, koppelaar m., koppelaarster f.
('omplant, m. [Agric.] Plantsoen n. vouw/instokken of vruchtboomen, jonz e wi nberg m. Donner une terne ii c-, een stuk land geven, ors het tot
een' w7jn.berq of tot een' boom=gaard aan te leggen.
Coneplanter, v. a.: C- wine remre, een stuk land
met wijeistokken of vruchtboonzen beplanten.
Co^nplanterie, f. [F( od.] liegt n. op de tot
,

,

zoodanitle planting afgestane gronden.

Complautier, n1. [Hod.] 11 , die op eens
anders pond Planten snort.
('onihléanen► t, in., Aanvulsel n., aanvulling,
volmak ,i-jng f., c o rn ji l e mé n t u. [ Iatp.] Ieder ge
dat, bg een. ander flevoer,Gd, eerie eenheid-delt,
vormt: C- aritllmétique, arithrnetisch conq)lenuent,
een petal, dat teen opzigte van een ander getal ontstaat, wanneer men elk c(fer van 9 en het laatste
aan de regterhand van tien aftrekt (zoo is 1375 het

an/hun. coinpl. van 8ti 5). C- géome'trique, co7nple-

rnents -hoek of -boog, de aanvulling van een gegeven
hoek of boog tot een' regteuu hoek of 90 ijsden. --[Gram.] Aanvulling, bepaling f., woord of ivoorden,
waardoor de beteekenis van andere woorden aangevuld of nader bepaald wordt. — [Astr.] C- dun
astre afstand eerie r ster tot het zenith of toppunt. --,

COMPLÉMENTAIRE

COMPONTENDE.

-

[Mus.] C- d'un intervake, aanvulsel van een' interval tot een' octaaf. — ['['héol.] C- de béatitude,
overmaat f. van zalirlh,eicl. — [Prat.] C- d'un acte,
vólrnaking curer acte.
Compl6mentaire, adj. Aanvullend. vólmakend: Somme c-, aanvullieris -som f. -- Jours . c-s.
aanvull-inrs- daden, om het burcgcrl ,j k jaar ((an 't zon rel'kte maken (in Glen f ranschen republinejaar
keinschen clnranak).
Complet, ète, arlj. Volledig, voltallig, volkomen,
geheel, vol, eI zone rieelen hebbend, c o (a p l e e t:
Ouvrage c-, volledig werk U. Anne c-ète, vol jaar n.
Victoire c-ete, volli +peen overwinning f. Défaite
c-61e, vclsla!^cn vedrlaag f. — co.1PLET, tn. 1 oltolli4iheici, volicrlighei(l f. Le c- d' UI' régiinent, h,,t
voltallige van een regiiaent. Les corps coat tecus

au c-, au grand c-, (le korpsel cool (1(15 voltallig,
(neeg dan voltt(lliIl rei(ouclen.
t'omplét ;, e, adj. (en ha(t. passé van compléter)
Voltallig;, voll 1(( (1 (00/t voltooid. Clubrage c
('o11),gplètenaent, in. Voltallig1nak'ing, volma
een geheel, het confrpleet of-king,cr(flvU).to
voltallig r(trIkefl.
('oorpi ètement, adv. Op volledige wijze, vol
-komen,(CrulOagscheiJk.
Connipiéter, v. a. Volledig of voltallig snaken,
aanvullen, tot een geheel brenflen, voltooijen, voleinden, con pletéren. —(fig.) Cette nouvelle coniplète mon malheur, (lie tijding voert mijn ongeluk
tent to]), inaak.t n r'eheel en (ii o)agelu,kkig. — SE

COMPLETER, v. pr. Vol gemaakt worden, voltallig
wor(en. La somine se complè tera bientót. — [Lila.]
Zich (le ontbcekewle aflévecinfjen aunschaffen: Je me

coniplèterai plus Lard.
Coinplétif, ive, adj. [Grain.] Aanvullend, vol
ijencl, bepalend: Phrase c-ive, voltooijende zin.-to
t oiui lexe, adj. [Uidact.] Zamengesteld, ver
,

,

zaken in, zich bevatteOd (het tegengestelde-schilenr
van simple). Irlée c-, zarnengesteld denitbeeld, n.
Question c-, veelledige, -ingewikkelde vraag f. —
[Algèb.] Quantite c-, zcunenr;esteldegrootheid 1'. (sloor,

etc teekens -+- en — verbor)(len). — [Arith.] Nonibre
c-, zamengestetd (eta! (uit één of meer eeflheden en

cteelen (Ie) ('erthei(l bestaande).
('o npiexioai, I. Ligchoamsgestel, gestel n., lig-
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rouwbeklag m.; C- de remerciment, dankbetuiging f.; Ne faisons pas de c-s, Trève de c-s, Laissons-là les c-s, Sans c-s, laat ons geen pligtplegi-ngen
maken, zonder complimenten. Je vows to dis sans c-s,
ik zeg het rc zonder complimenten, roerluit, onbewirnpel(i. I1 voos olie sa bourse, mais eest par c-, hij
biedt u zijne beurs aan, maar 't is enkel welstaanshalve (hi mee)(thet niet). Un c- Bien tourné, een oardig, geestig co)npliment. Un c- troussé,,een kort en
bondig co)npliflne^nt. — (fig. et fam.) Rengamer son c-,

terughorden (('Ut men wilde zeggen. - Je lui ai fait
rengaines son c-, ik heb hem tot zwijgen gebrar,.t.
(iron.) Vous lui avez fait Iii un joli c-, gij hebt hem

slaar Cl?)) mooi compliment gemaakt (heet iets beleecligends, iets scherl)s gezegd) . — In het dageljksch ge-

sprek: Groete, groétenis, gebiedenisf.: Mes c-s aa

Madame votrem ere, )nijne groetenis, mijne complimenten aan 2IIe'vrouw uwe moeder. — (fain. et pop.)

Vous croslez puil vous prétera de l'argent, mes c-s
chez vous ! gil rneent, dat hij u geld zat leenes, ja

zwel, morgen! — .Kleine toespraak f., zegenzvensch- in
vers(faaat of i)) proza, sloor een kind bij verjaardagen of op nieuwejaar opgezegd. — (Loc. prov.) C-s
de la place, MVMauliert, gemeene scheldwoorden.
Coimiplinmenntaire, m. [Corn.] Bestuurder, beheerder, gevol(nagtií rie can een handelshuis, hij, op
wiens naam de zaak geelreven wordt, principaal in.
(oumplimeimter, v. a. Begroeten, verwelkomen, gelukwenschen; zijnen eerbied betuigen, beleefdheid bew ,jzen,, iets aardigs, vleziends of verpligtends
zeggen, c o (fl p t int e n t é r e n, complimenten maken.
— Ook zonder voorwerp gebézigd. Ne perdons pas
noire temps a c-.

('omplimerntetir, m., -ease, f. Hij of zij, die
te veelirlirltplegirnge-n ((taaltt,conrplirnenten-maker in.,
-maakster I. ; overbeleefd mensch, vteijer, strijk-

voet in. — Ook als adj. gebézigd: Un personnage
fort c-, Une dame fort c-ease.
Conipliqué, e, adj. Zamengesteld; — inge-

wikkeld, verwikkeld, verwarrl, gecompliceerd :

Cette machine est trop c-e, deze machine is te zeer
zajnengesteld. — L'affaire ne s'entend pas, elle est

trop eompliquée, men kan uit de zaak niet wijs

worden., zij is te verward. Une maladie c-e, eene

chaaOnsgesteldhei(l, natuur f., te))zperanwnt n.: Bonne, foci e, nl(iuv)) ise c-, goe(l, sterk, slecht ligchaammm.-_
gestel n. C- )Misuse, I ome, galachtig, blo., drpk
tenrheranzent. -- 1arr1 m., geaardheid, gemoerlsge-

ingeivikkelde ziekte (welker verschijnselen niet elka nder in geen behoorlijk verband staan).
Com pliquer, v. a. Kunstig zamenstellen, een
moefijeljjk te begrzipen zamenstel maken. C- une
machine. -- Verwikkelen, verwarren, duister ma-

mélancolitltte, vrolijke, treurige, droe fgeest'ige aar)1.

vraagstuk ingewikkeld, )(ioeijelijk op te lossen. Lao-

steldhcid, inborst f., humeur n. C- gaie, triste,

Compiexioiii^é, e, (Ldj. [i^Iéd.] II est Pico,
mal c-, h)] heeft een g0e11, slechts ligchaamsgestel,
verse Cezonée, friet gezonde natuur.
(o ^spiexioinier, v. a. Den aard, het tempe-

ken: Cela complique la question, dat (naakt het

leur a trop compliqué !'action de sa pièce, de

schrijver heeft de handeling van zijn stuk te veel
ineengevlochten, te -ingewikkeld, te duister gemaakt.
— SE COMPLIQUER, v_ pr. Ingewikkeld, verward,

)ament vormcc, cie ocsteldheid geven,
("o i^lexité, f. [bidact.] Zamengesteldheid f.,
het zomen esteld zijn.
(:`onoipiexos, in. (1r. —use) [Anat.] Door-

duister worden: Cette affaire se complique de plus

t,omplic-ttion, f. Ingewikkeldheid, zamengesteldh.eid, 10(5 1? slechting, verwikkeling f., zame)?loop nl. van eerscheidc Ie riin(tenvan. verschillenrlcn,

Comiiplot, m. Eedgespan n., geheime verb/ndtenis tot eeoe strafbare onderneming, zainenspann ing, zanzenrotting f., gemeenschappehjk booze toeleg m., slui eerbonel, comp to t n.; — ook z. v. a.
kabaal f. litre de c- avec qn., met iemand zamenspannen.
('ompioté, e, adj. (en part. passé van complotec) iieimel(lk door meer dan een beraamd, g e-

vloekten shier, bovenhals spier f.

aar€i, c o0s])1.1, c o t i e f.: La c- dime machine, het
kunstig z(1ír2(1). iel eeoc° ( Ulchii)e; La c- d'un cP ame,

het ingeto kkel(Ie vaan ee)z, tooneelspet. — C- de mal
zarnenloop van on--heurs,dcinImale
gelukken, niisdaclen, ziekten. C- de circonstances,
ze)menloop, ve)°wikkeling van onistan(11 fji)eden.
t'ompiiee,adj.lile(lepligtip, )nedesehul(liq, hemeldodig: Je ne suis point c- cie ce crime -li), ik ben niet
rnedepligti,rl, heb geese wholei aan (lie misdaad. —
Ook als subst. in. en f. :1Iledepligt , ige, me(lesch.uldire,
) zedepleper, hawlr,dcuiirae in. en f.: I1 fuf. condamné
aver ses c-s, hij we) (I met zijne medepligtigen ver
oo)(leeld .
Comuplieité, f. Medepligtigheid f., deexnewing
aan eene rrzisrlaarl, aan een vergrijp.
Cosm11)iié, e, aclj. [Bot.] Onpevouwen, toegeslagen.
(omj)Ues, f. pi. [Cath.] Slot n. van de dage
, icvst, som-pt P te f.
-l'ksche,odi
(^oH,i,iimeHt, rn. l'lirrtplegin,g, betuicling f. van
achting, van eerbied, van- genégenheid of van vleijerji;
beleefde verpl i fjtencle woord ev n. Z)l., wellevendheidsbetuigingen, f., iets vleijends, aangenaams, aardigs
in woorelen, c o (0]) 11 nr (0 t n. C- de félicitation,
gelukwensch, , zegenwensch ni.; C- de condoléance,

en plus, die zaak wordt hoe langer hoe ingewikkelder. — [biéd.] Cette maladie se complique, die
ziekte wordt gecompliceerd (er konten eeoe of meer
ziekten bij).

com faloteerd : Sa perte Bait c-e.

Com»I)ioter, v. a. Zamenspannen, een' boozer
aanslag smeden, zamenrotten, in stilte brouwen,
een complot maken: Its out comploté sa perte,
zij hebben zich onderling tot zijn verderf verbonden.
— Ook zonder voorwerp: C- ensemble.
annex, complot -maC'omploteur, m. Zamensr,
ker m.
Comiiou, m. [Bias.] Elk der gelijke, vierkante
en afwisselende stukken n. pl., die het gecompone erd e wapenschild uitmaken. — C'onnporte', e,
adj. Uit vierkante stukken van afwisselend email
(kleur, ))(etaal) zamengesteld ; ge c o m fr o n e e rd.
('omuzponetiou, f. Trerbrvzeling, vermurwing f.
des harten, innig en, bitter berouw n. over bedreven
zonde)); zieledroefheid, compunctie f.
Compone', e, adj., z. onder coMeoN.
t oiiiponneude, ft. Verdrag n., minnelijke schik
iet het hof van Rome over de betaling van-kingf.
zekere regten, of ter verkrijging van een/ge vrijheid
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of van geestelijke inkomsten. — liet kantoor der
gemelde repten.
Coinpouium, m. (pr. —ome) [Mus.] Cilinderorgel, dat door zijn eigen mechanisrnus de wijsjes,
die men 't laat spelen, onbepaald doet afwisselen of
variéren, com-poniu m n.
Coinporte, F. Groole houten bak m., waarin
men de tiende van den wijnoogst voor den heer of
de geestelijkheid leide.
-t- Cowporteinents, m. pl. Gedrag n. (conduite)
Comporter, V. a. Toelaten, veroorloven, lijden,
dulden, geeloor}en: Si! fait de la dépense, saqualité, sa naissance le comporte, maakt hij verteringen., zijn aanzien, zijne afkomst duldt, gedoogt zulks
wel; Le lieu ne comporte pas que ... , de plaats laat
niet toe, dat. . . — [Mara Le vaisseau comporte
une haute mature, het schip kan hooge masten
verdragen. — [Prat.] Acheter une maison telle
qu'elle se comporte, een huis koopen zoo als liet
is. — SE coMPOnTEa, V. pr. Zich gedragen: 11 s'est
mal comporté dans cette affaire, hij heeft zich
slecht in die zaak gedragen. — [Mar.] Le vaisseau
se comporte biera it la mer, het schip zeilt goed in
zee. — [Chim.] Op elkander werken (van verschil
zelfstandigheden) .
-lend
Coumposant, e, adj. Zamenstellend : Partie
c-e, bestanddeel n. — Ook als subst. m.: Un c-,
een bestanddeel.
Coinposé, e, adj. Zamengesteld, uit verschillende gedeelten bestaande: Société kien c-e, goed
zamengesteld gezelschap n. Machine c-e, zamengestelde machine f. — [Gram.] Mot c-, zamengesteld
woord n. — [Arith.] Nombre c-, zamengesteld getal n. — [Mid.] Maladies c-es, zamengestelde ziek
pl. (uit den zamenloop van verschillende-tenf.
oorzaken ontstaande). — [Pharm.] Médicament c-,
zamengestelde _artsenij. — (fig.) Un homme c-, een
staf, gedwongen mensch. Un air, maintien c-, een
stug, koel gelaat n., eene stave, gemaakte deftige
houding f. Un lan gage c-, eene gemaakte, gekunstelde taal. — co^iPOSE, m. Zamenstel, mengsel n.,
zamengestelde zaak, zamenstelling f. — [Gram.]
Zamengesteld woord n. — [Chia.] Zamengesteld
tigchaam n.
Composer, v. a. Zamenstellen, zamenvoegen,
zamenmengen, een geheel uit verschillende dingen
of deden vormen; een geheel uitmaken, vormen. Can mot d'autres mots, een woord uit andere woorden zannenstellen. Le sénat et le peuple composaient la république romaine, de senaat en 't volk
maakten de romeinsche republiek uit. — Opstellen,
vervaardigen, maken, schrijven. C- un discours, un
vers, eerie redevoering opstellen, een vers maken. —
[Mus.] Toondichten, coinponéren: C- Ia musique
d'un opéra, dune messe,de muzijk eener opera,eener
mis componéren. — [Impr.] Zetten: Ii compose
tant de pages par journée, hi zet zooveel bladzijden
daags. -- In de laatste beteekenissen ook zonder
voorwerp gebézigd: C- avec facilité, correctement,
met gemak, met naauwkeurigheid opstellen, c o inpan é r e n , zetten. — (fig.) C- son visage, sa mine,
zin gelaat in zékere plooi zetten, een gemaakt, gedwongen, koel, deftig gelaat aannemen. C- son
visage a Ia joie, een vrolijk gelaat zetten. — C- ses
moeurs, zijne zeden régelen, verbéteren. C- sa morale sur l'esprit du jour, zijne zedeleer naar den
tijdgeest schikken,. — (Loc. prov.) C- des almanachs, zich met hersenschimmen bezig houden.
— COMPOSER , V. n. Een verdrag aangaan, een
vergelijk treffen, het eens worden omtrent eenip
verschil, overeen komen, 't geschil bijlegden: C- de
ses intérêts, de ses prétentions, de ses droits, over
zijne belangen, aanspraken, regten in der minne
onderhandelen. C- avec ses créanciers, Bene schik
zijne schuldeischers maken. C- ii .amiable,-kingmet
in der minne schikken. — (fin.) C- avec sa conscience, ses principes, zijn gewéten, zijne grondbeg inselen tot zwijgen brengen. — Ook: onderhandelen, zich bij verdrag overgeven, capitulérern: Demander h e-, verlangen te c op i t u l é ren. — SE CoMiPOSER, v. pr. Zamengesteld zijn, bestaan: La maison se compose de trois étages. — Zich ?naken, zich
vormen: I1 s'etait composé on petit eerde d'aniis.
— Zin gelaat in zékere plooi zetten, eene ernstige,
deftige, zedige houding aannemen, zich schikken of
voegen: Se c- deviant le monde ; Se c- selon le
temps.

--

COMPRÉHENSIONO
Composenr, m. Slecht steller, broddelaar,

rijmelaar In.

Composite, adj. [Arch.] L'ordre c-, of als
subst. m.: Le c-, de zamengestelde orde f., eene der
vijf bouworden, die uit de korinthische en ionische
zarnengesteld is; ook: gemengde orde, elke orde, die
uit twee of meer der vijf orden is zamengesteld.
Chapiteau c-, gemengd of zamengesteld kapiteel n.
— [Arith.] , Nomlire c-, z. v. a. noml,re composé,
z. COMPOSE . Raison c-, zamengestelde rede of verhouding.
t'ompositeur, m. [Mus.] Toonzetter, toon
Bnp o n I s t m. — [Impr.] Letterzetter m.-dichter,o
— [Prat.] Amiable c-, z. AMIABLE.

Composition, f. Zamenstelling, zamenvoeging,
ineenzetting f. ; zamenstel n. ; — menging, vermenging f. inz. van artsenen, van reukwagen, ook van
metalen; artsenijinengsel, metaalmengsel n., cornpositie f.: La c- des mots d' une langue, de zanienstelling van de woorden eenher taal. Connaissez
nous la c- du corps humain? kent gij 't zarnenstel
van 's menschen ligchaam? Un remède, un parfum dune excellente c-, een voortrefel k geinencd
of bereid geneesmiddel, reukwerk. Ce nest pas de
lor, c'est one c-, dat is geen goud, 't is een metaalniengsel, 't is compositie. — [Litt.] 1Jet stellen,
opstellen, schrijven, vervaardigen of maken van een
werk des eerstands; het uitgewerkt stuk, verstandsvoortbrengsel, opstel, zamenstel, maaksel; — schoolopstel n. ; — [Peint.] Behandeling, uitvoering,
ordening f. eener schilderij; — [Mus.] Toonzetting f.,
kunst om woorden op gepaste muzgk te brengen;
muzkstuk n.: Cela lui est échappe dans Ia feu
de Ia c-, dat is hem in 't vuur van 't opstellen
ontsnapt. Publier un ouvrage de sa c-, een werk
van zijn maaksel in 't licht geven. La c- d'un air,
d'un tableau, de zamenstelling, ordening eener
lucht, eener schilder. Ce maitre de musique excelle dans la c-, die muzijkmeester munt uit in 't
componéren, is een voortre/felijk componist. Cor
les c-s des écoliers, de opstellen der leerlingen-rige
nazien, verbéteren. — [Impr.] 1Jet letterzetten,
zetten n., de letterzetterskunst f.; het gezette werk.
zetsel ii., — soms ook: de zetterij f. — [Méc.] C- des
forces, du mouvement, zamenstelling der krachten
of bewégin lien, herleiding f. van at de op een lig
inwerkende krachten tot eene enkele kracht,-cham
of wel tot twee krachten. — [Gram.] Vereenigingf.
van twee of weer woorden tot één zainengesteld
woord n. — Schikking minnet jke overeenkomst f.,
vergelijk n. ; — [Mil.] Verdrag n., onderhandeling,
capitulatie f. — Veair a c-, Entrer en c-, tot een e
schikking komen. Se rendre à c-, zich bij verdrag
overgeven. Prendre une place par c-, eene vesting
met verdrag innemen. — (Loc. fam.) C'est an
homme de c-, het is een rekkelijk, inschikkelijh
man. Elle est de bonne c-, zij is eansch niet spijtig,
zij is ligt te verleiden. Il est de difficile c-, men kan
niet goed met hem teregt komen, hij is niet inschikkelijk, 't is een onriemakkelijk mensch.
('oinposoir, m. [Impr.] Zetplank f. der letterzetters.
Compost, m. [Agric.] Mestmengsel n., mest m.
-

-

— Ook z. v. a. COMPUT.

Composten, V. a. [Agric.] Behoorlijk beenester,
in goeden staat brengen.
Composteur, m. [Impr.] Zethaak m. der
letterzetters.

S Conipotatepir, m. Mededrinker, drinkbroeder, jleschmakker 01.
Coonpotation, f. Drinkpartij f.
Compote, f. 1lNet suiker ingemaakte en ligt
gestoofde vruchten f.pl.,gekonfijte fruilf.,k o in» o t n.
— C- de pigeons, ingemaakte druiven f. pl., drviven-kompot. — (fig.) Viande en c-, at te paar, tot
moes gekookt vleesch. — (pop.) Il a les eux ent
c-, zijne oorgen zijn bont en blaauw geslagen.
Conmpotier, m. Pot m. om vruchten in te
leggen; koinpot-glas n., fruitschaal f., waarin ingemaakt ooft op tafel wordt gezet.
Coinpre'liensibilité, f. Begrijpelijkheid f.,
geschiktheid om begrepen te worden.
Compre'liensible, adj. Begrijpelijk, te begr fpen: Celti nest pas c-, dat is niet te begrijpen.
Cornpréhensif, ive, adj. Wie bevatten, begrijpen kan. — Ook: veelomvattend, zamenvattend:
Idée c-lye.
Compréhension, f. Bevattingsvermogen, be-

COMPRÉREJNSIVITÊ
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grip n., bevatting f., het vermogen van te begrijpen.
I1 a la c- aisée, dure, hij is vlug, traag van begrip,
begri)pt gemakkelijk, niet gemakkelijk. — [Didact.]
volkomene kennis f. La c- des mystères est au
dessus de 1'intelligence humaine, de volkomene
kennis der verborgenheden (laat boven het menschelijk verstand. — [Log.] Ruimste zin, geheele inhoud m. van een begrip. — [Rhét.] , z. v. a. sY-

qn., zich met iemand in een' onbetamelijken twist
inlaten.
('ormmproulis, m. Geschrift n., acte f., waarbij
men zijne geschillen ter beslissing stelt in handen
van scheids- of goémannen, c o m p r o m is n. — (fig.)
Mettre en c-, blootstellen aan : I1 a ruis son honneur en c-, hij heeft zijne eer in de waagschaal
gesteld.
Q'oinproniis, adj. (en part. passé van compromettre) In opspraak, in gevaar gebracgt, blootgegeven: Une personne c-e, Mon honneur est c-.
Coinpromissaire, m., z. v. a. ARBITRE.

NTECDOCHE.

Commmpréheusivité, f. [Phil.], z. v. a. comPRÉHE\SION.

t^omprendre, V. a. Omvatten, bevatten, inhouden, insluiten, behelzen: L'univers comprend
tout ce qui est, 't heelal omvat at wat bestaat. I1
a compris dans le compte tout ce qui lui était du,
hij heeft at het hein verschuldigde in de rékening
opgenomen. — (flu.) Begrijpen, verstaan, bevatten,
vatten, inzien, bevroeden, beseffen, verstaan: Je ne
comprends pas sa conduite, Je ne eomprends riep
h sa conduite, ik begr3p zijn gedrag niet, volstrekt
niet. Je comprends l'anglais sans pouvoir le parler,
ik versta liet en pelsch, maar kan het niet spreken.
— Ook zonder voorwerp: Coinprenez -nous? Tu
comprends ? B grijpt, verstoot !°e? Renrepen? —
SE GOMPRENDRE, C. 11. Zich. begrijpen: Cet homme
ne se comprend pas lui-mèllle. — Elkander begrijpen, verstaan: Les honlmes ne se coinprennent pas
les uns les nul res.
Coaihresse, f. [Chir.] Wondkussentje, wond
doetje op eerie wonde, kompres n.-doekj,rvuwn
Couipresseur, in. [aunt.] Opperste spier f.
aon liet mannelijk lid. — [Chir.] Werktuig n. ter
2r1r1iew1 ruhking van zenuwen, vaten, kanalen.
Coauji essibiílité,1'. [Phys. I Zarnendrukbaarheid, zainenpersboarheid f. der lirlcirainen.
Compressible, adj. [Phys.] Zamenpersbaar,
zaniendrulCbaar.
t'ompressif, ive, adj. [Chir.] Zamendrukkend: Bandage c-, drukverband n.
C 0111 pressiofl, f. Zaïnendrukkin fl, persing f.
We daad en het ilweiksel). La c- de fair, de
zanaendrukkinti, persing van de lucht. — [1l1éd.]
Zainendrukk-in ^, vernaauwinq f. van de wanden
der vaten en holten. C- de los, indrukking des
Beens.
€'oi nprimfl able, ac?j. Zamendrukbaar.
CoIfl13ri!H(Lft, e, adj. Zamenzdrukkend: La
force c-e.

Comprimé, e, adj. (en part. passé van cornprimer) Zame;^.gedrukt, ineengeperst: De Fair c-,
zaniengep eiste lucht f. — Un coe.ar c-, een beklemd
hart. — [_H. n.] Platgedrukt, meer breed dan dik:
Le corps des poissons est c-.
Con iprimer, v. a. Zainendrukken, zamenpersen, ineennpersen; — beklemmen, zarnensnoeren (b. v.
het hart). — (fry.) Beteur,elen, in bedevang of in toorn
houden, bedwingen. — SE COMPRIMER, v. pr. Zamen
gedrukt worden; — beteugeld worden.
S Couiprinleur, m. Perser, zarnendrukker; —
onderdr-ukker m.
('oiupris, e, adj. (en part. passé van comprendre) Bevat, begrepen: La morale est c-e dans
la philosophie, de zedeleer is vervat, begrepen,
besloten in de wijsbegeerte. Ce mot nest pas compris, dit woord is niet begrepen, verstaan. —
Y c 0 ➢IPRIS, NON CO IPRIS, loc. prép. Daaronder
begrepen of vervat, daarin niet begrepen: I1 a clix
mille francs de revenu, y compris, non compris
Ia maison ok it loge, h'(j heeft tienduizend francs
inkomen, het huis, waarin hij woont, medegerékend,
,

niet rnedegerékend.

('ompromettaut, e, adj. In gevaar, in verdenking bi engend, blootstellend, c o mp r o m i t t é,

rend.
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('oiiiiii'oiniissiornnn,rnii-e,adj. Scheidsrerlterlijk.

gr m
m., -trice, f. ll.ledebescher(^o stilwoteete^,

mer ni., - beschermster f.

Comproviieeial, e, adj. Van hetzelfde landschap.
t onmptabiliaire, adj. (pr. con-ta-) Reken
aan rekenschap of verantwoordelijkheid-plir,tq/
onclerwortien. — ('ooiptabiliaireuieiit, op rekenplir tie wljze.
t'olnptitbilité, f. (pr. con -ta—) Rekenpligtigheid, verantwoordelijkheid, comptabiliteitf.
— liet boekhouden.
('ouiptable, adj. (pr. con -ta -Isle) Rekenpligtia,
verantwoordelijk, wie gehouden is verantwoording
of rekenschap te geven. I1 e'toit c- de mille ducats,
h ij moest van duizend dukaten rekenschap of ver
doen. — Ook als subst. Le c-, de-antwordig
rékeningschuldige, rekenpligtitle; ver•rékenaar rn.
t'oiimptablie, f. (pr. con -ta-idle) [Anc. législ.]
Refit n. op de eetwaren, ten pro f jte des konings
gehéven.
-I- 4 oniptage, m. (pr. con-tage) Het tellen.
Couiptant, adj. m. (pr. con-tail) Gereed, baar,
k o n t a n t (zelden voorkomend dan in) : Argent
c-, Deniers c-s, gereed field n., gereede penningen
m. pl. — (fig. et fans.) C'est de l'argent c-, dat ic
zoo goed als klinkende munt. Prentice qc. pour
argent c-, iets voor goede munt aannemen. Avoir
de 1'esprit argent c•, altijd een goed, geestig, gevat
antwoord klaar hebben. — (Prov.) Argent c porte
niédec irae, z. ARGENT. — CO iIPTAi T, n1 . Gereed
field, k o r t a n t e n: Il a du c-, hij bij kas, hij
heeft geld; Acheter, Vendre au c-, voor gereed geld
koopen, verkoopen. — Ook bijwoordelijk gebruikt:
Payer c-, in gereed geld betalen; — (fig.) goede of
kwade diensten op staanden voet beloonen of ver
-geldn.
t"ompte, in. (pr =. con -te) Rékening, berékening,
uitrékening, oprékening, telling, optelling, som f.,
getal n.: Faire le c- de qc., iets tellen, uitrékenen,
Savoir le c- de son linge, de ses fruits, weten hoe
veel stuks linnengoed, vruchten men heeft. Voici
le linge, voyez si le c- y est, hier is het linnengoed, zie of 't getal uitkomt. Avez-vous votre c-?
hebt gij uw getal? C- rond, ronde, effen som; Cborgne, niet-ronde, oneffen som f. De c- fait, goed
geteld, alles goed geteld. Monnaie de c-, rekenmunt.
— (fain.) Cela nest pas de c-, dat telt niet mede,
dat mag niet medetellen. Donner a un ouvrier,
á un domestique son c-, eenen werkman, eenen bediende zijn loon betalen en hein wegzenden. — (fig.
et fain.) Donner à qn. son c-, iemand naar ver
behandelen (steeds in ongunstigen zin) . A-dienst
bon c-, goedkoop. Avoir une chose i bon c-, a
meifleur c-, iets goedkoop, goedkooper krijgen. Faire
bon c-, goede rékening maken, goede zaken doen.
Faire son c-, Trouver son c- a qc., zijne rékening,
zijn voordeel bij iets vinden. Faire son c- sur les
promesses de qn., op iemands beloften rékenen,
staat maken. (Men wit hiervoor nu liever compter.)
— (fig.) Avoir son c-, hebben wat urnen verlangt,
wel bij zijne zaken staan; ook: zijne rékening, zijne
belangen wel verstaan. Voila qui fait Bien mon c-,
qui ne fait pas mon c-, dat lijkt mij juist, dat lijkt
m^^ niet. Etre loin de c-, het op verre na niet eens
zijn omtrent den prijs, omtrent de voorwaarden;
zich in zijne verwachting, berékening, redenéring
enz. zeer vergissen. Il y a trouvé son c-, hij heeft er
rékening bij gemaakt, hij heeft er goed bij gestaan.
Il entend, Il fait Bien son c-, hij verstaat zijne
.

,

-

,

Conipronjettre, v. n. [Prat.] Scheidsregters
kiezen, zich op scheidsregters beroepen: Its oft
compromis de toutes leurs affaires entre les mains
de Mr. P., zij hebben al hunne zaken ter beslissing
gesteld in handen van den, heer P. (In dezen zin wordt
het woord niet veel gebruikt.)— coMPROMETTRE,v.a.
Blootstellen, mede in 't spel, in de besiom.mering
trekken, aan eerie verantwoording, verlegenheid of
nételite omstandigheid blootstellen, aan benadeelinrg rékening goed, hij weet zijne schaapjes te scheren.
wagen, in gevaar, in opspraak, in verdenking bren- A ce c-, a ce c--ill, h votre c-, volgens die onderggen, c o m p rain i t t é r e n. — SE COMPROMETTRE. stelling, naar die rneening of zienswijze, naar uwe
V. pr. Zich bloot geven, zich in de waagschaal meening. — [Tech.] Getal van 100 draden (op Bene
stellen, zijn' goeden naam, zijne eer, rust enz. op bepaalde breedte): Toile en c- de vingt, Toile de
't spel zetten, zich coinpronriittéren. Se c- aver vingt c-s, doek van 2000 draden in den ketting.
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Bache of Bois de c-, talhout, telhout n. Roue de c-, eene gebeurtenis doen. Je ne Bois c- de mes actions
sluitrad, schakelrad n. in een uurwerk. — C-s ii personne, ik ben niemand verantwoording mijner
faits, z. v. a. LAREME. A compter quatre a quatre, daden schuldig. Oser'ait-il men demander c-, zou
it faut x-ingt-cinq c-s pour faire cent. er (jean vijf h.ij mij daaicun rekertscliap durven afvragen ? Cen twintig worpen. Van vier in den worp op't ho.'-- -rendu, verslag, a frteler,rle verantwoording of réh.enderrl. (In dezen zin verouderd.) --Iiékeninct, op- sch(q). Je nous rendraf c- de vette affaire ik zal u
gave f. of staat m. van liet verschnldigde, van het zengen, hoe 't niet die zaak is gelét;en.
Comhte', e, adj. (en part. jiasse van compter)
betaalde, geleverde enz. C- fidèle, exact, O'étaillé,
getrouwe, naauuwkeurifie, uitiewei fete of omstandige Getel(l; gerékend: Nos jours sont c-s, onze dagen
rékeooinrt.Dresser ure c-,eeoe rét:enáeq opmaken .Clove z ijaz treteld, Je vis toules ;lies peines c-es pour rien,
un c-,erne rékentnrl sluiten. Passer, Mettre,Coucher ik z(iq al mlm^jne zongen voor niets ijerékeml. — (Tg.
qc. en c-, sur un C-, iets op rekeiPn stellen, in et fain.) Marcher it pas c-s, met lanr!zame. a fcgeméten
rékening brengen. Ikay ez, Olez cola Pc lessas moon schre(l(il gqaw?, ee??e fgemnrmkte deftigheid in zijnen
c-, schrap dat ot) mijne rékenimiri uit. Tenir les 10111/ aannemen. Tout c , tout raltattu of tout bies
c-s clmez on négociant, liet boek hij eert' koopman C- atrabattu, alles wel geu^ilct en gewoqlerz.. — (Prov.)
houden. C- courant, loopende réke,zi ri, rékeni3nr1- Brehis c-es le loop erg mange une, z. BREWS,
('ompte-tills, iii. (ter. conto-til) [q ech.] Draad
courcrnt; C- par colonne, reReninrt, die one de drie
rn., een linsvormig glas om het aantal draden-telr
jaren of alleen in 't laatste jaar wordt a ftgesloten;
C- par chelle of par ècllelette, rëkenz.nq, (lie vaar CIII u)eel'sel te tellen.
('ompte -gris, ni. (hi°. conto -pa) [Tech.] Schreieder jaar wordt afgesloten; C- de capital, kapita a lrékening; C- de prof is et portes, winst- en vemties- denteller, plastellem In., z. v. a. hODONIETRE, soms
rékeninr,:; C-de bilah, balansrékening; C- en Imanque, ook voor COMPTEUR.
('omj)terr, .c. a. (pr- con-ti) Tellen, optellen,
bank-i eikeaimmrt, rékening in banco; C- de caisse,
kas-etkeninr]; C- de marchandises, goederen-réke- zamen tellen, bijeen tellen; rékenen, o;irékenen, bening; C- ale [ruis, oerkosten- rékening; C- de traites rék,eneoz; in m'ékenniaml] brengen, niedeuékenen: C- de
et remises, wissel - rekening; C- siren ité, fgefmn.reeuie 1'argeiit, geld tellen; C- eiral cinq, tal douzaiiies,
rékening; C- séparé, afzonderlijke rékenim,q.. C- en bij v ven, b ij dozijnen tellen. C- la lépense. de
^a^ticipation, rrezannenljke, gemneenschapheli(ke cd- verterinc; opmaken. Je tie compte pas vela, ik réken
ening. De c- a deint, voor halve rékening. Acheter dat niet mede. C- qc. Is qn., telhand iets toerékenen,
pour le c- d'un tiers, voor rékening van een derde; in rékening brenrlen. --- (fig. et fam.) C- les niorvoor vreenmde ïdkeninrl koolren. Bordereau de c-, ceaux de eila_, rélrening houden came geen iemand
uittreksel n. can eerie rékening. Valour en c-. eet, (en, b(j uitbreiding) pan 't Eieen liji verteert of
Waalde in rékeninq (op wissels enz.) Passer of kost. C- les mor'ceaux a qn., iemand de brokken
Porter qc. an crédit, au débit d'un c-, eene réke- in den moOOd toetellen: heng te naauwernood het
ninrl voor iets creditéren of qoedsclmrjicen, debiléren nood/ge peren; ook: hem verwijten wat men here
of belasten. Mettre, Porter of Faire entrer qc. en reeft. C- les heures, les jours, de uren, de dagen
ligne do c-, iets op liet Credit of opa het debet been- eliun (olim, ors« a'ul(i in 't wachten aan te du i den).
lien, eemzcln- post boeken; — (pct.) iets doen qelden. — IJij uitbr'cidinq: II compte vingt armies de ser L'ai ant c-, of enkel, l'ai ant, z. v. a. )1A_ Di-N T; Le vice, hij telt twintig dienstjaren. I1 compte toes
reniiant c-, z. V. a. MA DATAIRE. Pour Ie c- de ses jours par des bier faits, hij telt (kenmerkt) at
qn., voor iemands rékeniuig, in gevolrfe den van ;zijne dagen door weldaden. A virmgt ans on ne
Panama! outtca.mmcjen last. Bonner, Receoir ii c-, op co wt)te pas les anodes, ii soYxanle on com -pie les
rdkenmriq, in nminderirg beven, ontva;?qcn. Un a- jours, o]) zijn twint-ir/,5te jaar telt enen de jaren
conmpteof a compte, eerre op rékening ,of in min- niet, oh zijn zestibte telt neen de dagen. — (lig. et
de: i>ap betaalde soin-, iets op afkor'tiny. vice de c- fain.) C ses pas, langzaam of met gemaakte def,
li demi avec qn., met iemand zamen doen, de voor tiglheid loopera. C- les pas de qn., ieanand van nabij
eerliezen <, eljkelijk (lee/en. Ltre de bon c-,-deln iii 't oog houden, scherp bewaken. — Tellen, achten,
eerlijk zijn, in de rékeningen, die men geeft. - í fig. schatten, houden., beschouwen als: 11 compte sa vie
et fam.) Ongeveinsd spreken, rond en eerlijk te pour uien, hij telt (ui/cent) z (jn leren voor niets. —
( fain.) II no compte pour Tien, hij heeft niets te
werk gaan. — (Loc. f rl.) Son compte est bon, Son
C- sera bientèt rigid, z ijne rékeninq is goed, zijne beduiden, heeft geenerlei invloed. — COMPTER, V. n.
rékenia;fi zal yoedifq opgemaakt worden: men zal hékenen: a frékenen: I1 salt lire, ecrire et c-, h ij
hems wel weten te vinden, 't zal hem betaald gezet kan lezen, schrijven en rékenen. C- avec sof -mime,
worden; — ook gebéziygd van iemand, die op sterven net zich zelven a frékenen, zich zeli'en rékenschapp
liet, of die eene misdaad heeft begaan, waar de dood reven. I1 ne, vent ni c-, ni payer, hij wil noch
op staat. Pour mon c , your son c , voor mijne, a,frékcnien, noch betalen. — (Proc.) Qui compte
zijne rékeninq, voor mijn, zijn aandeel of part, cans son hete, compile deux foils, die buiten den
voor eili;, voor horn, scat 7i ij, scoot hein ,aangaat. zooard rekent, moet dubbel rékenen. C- sans son
On jase survotre c-, men groent can u. Etre in- kite, buiten glen waard rékenen. — Tellen, mede
Cola ne compte pas, dat telt-tclen,md<uék:
quiet sur Ie c- d'un amni, ongerust over ee°nen vriend
zijn. 1\Iettre one cliose sur le c- de qn., iemand, niet mede, ahoi 'dt niet medegerékeiid. — (fill.) Dat
iets toeschrjjz'en, iemand voor den dader of bewer- doet niLts tot de zaal,. 11 ne cofnpte plus parmi
ker van iets houden. Prenllre qc. sur son c-, iets les vivants, h, j wordt niet nicer o;ailer' de levemmden
voor zijre rékenirpy nemen; zich verantwoordelijk gerékenci. — Rékenen, ee-oe . réku minel opmaken;
voor iets stellen. Faire, Tenir c- de qn. , de je., -réken•intj loco. Nons comptons tots Ies soirs, wij
lemnand of iets achten, prijs op iemand of iets stel- snaken elkemm avond de rékening op. C- de la dépense
en. Je ne liens aucun c- de ce qu'il dit, ik sla et rle la recette, rékenbiri doen van ontvang en
volstrekt yen acht, maak reenerlei staat oh 't reen uithaaf. — (Loc. prou.) C- de clew a maitre, z.
hij zenit. Cello lenlnle ne t,iernt dolle aucun c-, die CLURO. — Demlken, meehen, zich voorstellen, voor
zijn: II compto partir mienmain, hij denkt-nerts
vrouw veronachtzaamt zich zeere, stelt haren gloeden
naam niet o]) 1)rjjs; ook: maakt van hare kleeding, morgen te vertrekhen. — Conipter sur qn. of sur
haren opschik geen werk. Je vous liens c- de motie qc., ol) iemand of iets slaat naapen, rékenen, vast
bonne volontè, ik zeg u dank voor uw' goeden gaan. Les homenes ne penvent guère c- les uns
wil. Au bout du c-, per slot van rékenin.rl, ten s,lr les tutees, de mensclien kannen weinig of
slotte, alles wél ingezien. — (Loc. prov.) Manger, mm/et op elkander rékenen. — C- clue, rékenen.
Boire, Rine, Se divertir it bon c-, eten, drinken, cgelooven, denken, er voor houden: Comptez que
lagchen, zich vermaken, zonder zich om de gevolgen nous me trouverez toujours pril a vous server.
te bekommeren; het zich, vloed laten smaken, reilt (teak, dat (jij mij steeds bereid zult vinden, u dienst
van harte larchen, zich vermaken. Erreur nest te doen. --- SE COMPTER, V. J)r. Zich zelven tellen of
pas c-, A tout bon c- revenir, cene fout in de mederékenen: 11 a outdid etc so c-. — Zich eirékeninq fieldt niet, van eerie réken fout map geen kenen, zich beschouwen: Je no me compte point
misbrink riemaakt worden; eene réken fout mag ver pour un de vos sujets. II pout se compter au
worden. — (Prov.) Les bons c-s font les-laozen rang des nialheureux. --Gerékencx, geteld worbons amis, z. AMI. -- Békeninr, m'ékenschap, ver- den: La danse teut se c- parmi les arts. Cola ne
antwoormiing f., verslarf, ber igt, veelmaal n.: Rencire se compto lias.
S Couipterea.u, m. (pr. con- te-rh) (verklw. van
an c- fiddle de sa conduite, de ses actions, petrouw rekenschap van zijn rterlrag, van zijne daden compte)Rekeningje n., rekening f. van weinig belang.
Compteeur, m., -ease, f. (vr. con-) Teller m.,
afleggen. Rendre c- d'un evènement, verslag van
-
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telster f. — [Corn.] Uitbetaler, uitteller (in een
bankiershuis) — COMPTEUR , m. [Tech.] Sluitklink ï.
in een sla!lwerk; zeker klein slagwerk, dat de deel en van seconden bij astronomische waarnerningen
aangeeft. — COMPTEUSE, f. Meisje n. 0/ vrouw f.,
(tie de boeken papier telt en in orde schikt (bij papiermakers).
.

(von.ptoir, in. (pr. con-toir) Geld-, betaal- of

rekentafel f. in 't winkel- of schrij f vertrek van een'
koopman; bankier enz.; dat vertrek zelf, schrij fhamerf. der kooplieden, beambtenenz., kantoor n.
((loorgaans bureau geheeten). — Handelshuis n. —
Algemeen handelskantoor eener natie in een vreemd

land: Les c-s des Hollandais dans les Indes, de

kantoren der Hollanders in de Indien.
Cornptoriste , m. Boekhouder, kantoorbediende, kantoorschrijver, kantorist, klerk m.
(CoInl)ulser, V. a. [Prat.] De boeken of registers van eenera beambte geregtelijk nazien. — In
het dagel jksch leven: papieren, boeken nazien.
Comm'pat1seur, m. [Prat.] Hij, die de boeken
van eencri beambte geregtelijk naziet, geregtelijk
onderzoeker n1.
Compulsion , f. .dandrijving f. ; drang,
dwang in., compulsie, compulsatie I.
Conipifisoire, in. [Prat.] Geregtelijk bevelschrift n. aan eenen beambte, om zijne boeken te
laten nazien: — dwangbrief m., aanmaningsbevel n.
,

Compurgateur, m. [A.nc. prat.] Getuige ter
ontlasting (témoin à decharge); — een deegenen, die

elkander ondertang verontschuldirien.
Commmpi.t, m. [Chron.] T' drékening f. voor den
kerkelijken almanak, kalender -be;ékening f.
Computation, f. Uitrekening, berdkening f.,
inz. van den kerkel jken almanak
('onsptttiste, in. Berékenaar van den kerkelijken atïnanak, c o rn p u t i s t li. — Ambtenaar,
die de inkomsten van het heilig collegie te Rowe
erntvangt.
('onstal, e, adj. Grafelijk.

Cointat, at Graafschap n. (weleer gebézigd

in.): Le c- d.'Avignon en Le c- Vénaissin.
Coatte, m. Graaf. C- pala.tin, paltsgraaf m.
C'onité, m. Graafschap n. (Het wordt als vrouwelijk gebruikt in: La Franche-Comté, eene voor
provincie van Frankrijk.
-malige
C'onitesse, f. Gravin f.
Con, f. (van 't lat nsche cum) Voorvoegsel in
zamencjestelde woorden, 't welk een begrip van zamenzijn en meerheil uitdrukt, snede, met. Vóór
in, I en r verandert het in coin, col en car, vóur
eenera klinker in co (vergt. co). — co v (ital.) [lulus.]
Riet: Con anima, met ziel, hartstocltelijk: Con hein,
met vuur, levendig; Con espressio, inet uitdrUi1king: Con moto, levendiger, vlugger dan de aan
— Con amore, met liefde, met-fiegévnbw,r.
lust, met hartelijkheid. — coN, m. (bas.) Vrouwe
schaamdeel n., vrouwelijkheid f.
-lijk
Conanani, in. [Bot.] Palmboom in. van Guiane, die den inwonergin eene soort van drank oplevert.
,
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spiegel, concaaf-spiegel tn. Verre c-, hol glas n.,
holle tens f., concaaf-glas n., kringvormig glas, dat
op dine of op beide zaden eerie holle kromming
heeft; in 't eerste geval heet het plan-concave, vlakhol, e ffenhol, plan- concaaf, in het tweede enkel
concave of concavo-concave, dubbelhol, concaa fconcaaf. C- convexe, holverheven, cone a af- c o nv e x, hol aan de eene en bol aan de andere zijde. —
Ook als subst. m. gebézigd: Le c- dun globe, het
holle gedeelte, de holte van een' bol.
('oncavifolié , e, adj. [Bot.] Met holle bla-

deren.

Concavité, f. Rolronding, holte, ronde holte,
c o n c a v i t e i t. — holle zijde f. (eener kromme t(in).
Concédé, e, adj. (en part. passé van concéder)
Ingewilligd, toegestaan, vergund, g e c o n c e d e e r d.

Privilège c-.

Concéder, V. a. Inwilligen, bewilligen, toegeven, toestaan, toelaten, vergunnen, veroorloven,
verleenen, concedéren: — SE CONCEDER, v. pr.
Toegestaan, vergund worden. C- des priviléges, des
droits, des graces, voorregten, regten, gunsten bewilligen of verleenen.
Concedin, m. [Peche] Tweede kamer f. of
ingang in. van eerie vischweer.
Concélébrer, v. a. [Liturg.] Medevieren, gezamenlijk vieren (inz. van de mis, bij de ordening
der priesters, gebézigd) - SE COLACEL É B1IER, V. pr.
Medegevierd worden.
Concentrable, adj. Wat zich laat concentréren of in één middelpunt zamentrekken, c o n c e rtt r e e r b a a r; — verdigtbaar.
Concentralisation , f. [Polit.] Central isa t i e f. van de zaken eens lands (vgl. CENTRALISATION).—Vereeniging in dezelfde plaats van at de
hulpmiddelen der beschaving.
Coneentratealr, in. [Tech.] Verdigter m.,
toestel om vloeistoffen, siropen enz. digter, sterker
te maken. — Ook als adj. gebézigd .• Appareil c-,
verdigtingstoestel n.
Concentration , f. [Phys.] Vereeniging in
één punt , zanzendringing naar het middelpont,
concentratie, concentréring f. : La c- des
.

rayons solaires au foyer dune lentille, de zaaien-

trekking der zonnestralen in 't brandpunt emmer
lens. C- de force, krachtverbinding, krac 1verhooging, hrachtv^rsterking. — [Chin.] Verdi,gting,
versterking van eene vloeisto/ (door verdamping,
ovenzaling, bevriezing). — [S\7ed.] C- du pools,
zwakte van den pols. — [Polit.] Vereeniging van
al het gezag in handen van één' of van weinige
personen; — beperking, bezuiniging, bekrimping f.
('oncentré, e, adj. (en part. passé van concentrer) Za.rnengedrongen, in één punt vereenigd,
geconcentreerd: Des rayons c-s. — [Chin.]
Acide c-, verdigt, sterk zuur. - [11Má.] Pouls c-,
zeer zwakke of flaaurve pols m. — ( p.) Elaine,
hureur c-e, verkropte, bedwongen haat m., woede f.
Etre c-, Etre c- en so.-ixième, in zich zelven gekeerd, somber, droefgeestig zin.

('oneentrer, V. n. [Phys.] In één punt zamendringen, vereenigen, in één brandpunt verzaCayenne, welks blad tot bedwelming der visschen melen, c o n c e n t r é r e n. — [;Bil.] C- ses forces,
zijne str dkraclmlen op één zelfde punt doen werdient.
Conarion, in. [Anat.], z. v. a. Glande pi- ken — [Claim.] Verdigten, digter maken, sterker
néale, z. PINEAL.
maken (vgl. CONCENTRATION) : C- on liquide, un
Conassière, f. [Mar.] Vingerling in. aan het set, one dissolution, eene vloeistof, een zout, eene
oplossing verdicten of concentréren. — [Polit.] Croer.
Conbour ;eois, m ., z. V. U. COPOURGEOS.
en ses mains foute l'autorité, at het gezag in zijne
(oncaniération, f. [H. n.] Vak n., afdee- handen vereenigen. — (fig.) C- toutes ses affections
ling f. (van schelpen). — [Arch.] Boogronding, sur qn. of dans on seal objet, at zijne genégenh.eid
filewel fkromming f.
op iemand, op een enkel voorwerp vesturen. — Csa fureur, sa haine, sa colère, zijne woede, zijn'
('oneapitaine, m. Medekapitein in.
Coneassation, f. [Pharm.] Kneuzing, bre- haat, zjjne gramschap bedwingen, verbergen. — SE
CONCENTREU, v. vr. In één punt vereenigd worden,
king, stanapirmg ï.
'oneassé, e, adj. (en part. passé van con- zich zamentrekken; — in zich- zelven gekeerd zijn,
casser) Gestooten: Du poivre c-. — Ook als subst. in.: zone gedachten niet openbaren; — te veel aan zich
zelven denken, geheel net zich zelven bézig zijn.
Le c-, het gekneusde, gebrokene.
Concentritine, adj. [Géomri., Asir.] Eenmid
('oncasser, v. a. [Pharm.] Grof stukstooten,
een gemeenschappelijk middelpunt heb -delpuntig,
kneuzen, breken, stamleen. — SE CONNCASSER, V. pr.
uit hetzelfde middelpunt getrokken, c on--bend,
Gebroken, gekneusd worden.
Coneaténation, f. [Philos.] Aaneenschake- centrisch, concentriek, homocentrisch.
ling, verbinding, zamnenknooping f., verband n. — — (`oneentrigile!nent, adv. Op concentrische,
eenmiddelpuntige wijze.
[Log.] , z. v. a. GRADATION.
Concept, in. (pr. con-cepte) [Anc. phil.] Be('oneavation, f. [Mid.] Uitwas n. van het
grip n., voorstelling f., afgetrokken denkbeeld, co nborstbeen,
Concave, adj. holrond, hol. uitgehold, inge- cept n.
Conceptacle, m. [Bot.] Klein hulsel, dopje n.
bogen, concaaf. 1%liroir c-, holle spiegel, brandConani-franc , m. [Bot.] Struik m. van
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der vruchtbeginsels in de bedektbloeijende planten; ter) Overlegd, overwogen, beraamd, ontworpen: Un
-- ook z. V. a. FOLLICULE, PÉRICARPE. --- (OH - dessein Mien c-, een wel beraamd plan. Des perceptacallaire, cdj. Naar zulk een hulsel gelij- sonnes c-es, eensdenkende, eensgezinde, zanrenwer
kende personen. — (,g.) Gemaakt, r,edwonflen
kende.
toiieepteur, trice, adj. talie ontvanyt, in Moir un air c-, des manières c-es. eene gedwongen
houding, gemaakte manieren hebben.
zich o])neemt.
Converter, v. a. et n. Gezamenlijk een muzijk
Coneeptibilití, f. .Begrijpelijkheid f., geschikt
wel lefren, ten einde het op zfinen tf,i(i goed-stuk
om begrepen te worden.
-heid
Conceptible, adj. Begrijpelijk, wat zich laat te kunnen- uitvoeren: On coneerte souventchez lui,
enen houdt tlikwijis b-j hem concert-oefeninzr;. (121
benatíen of beririjpen.
t'onceptif, ive, adj. Vatbaar, vlug van be- (lien zin verouderd.) — (tij.) v. a. Onderling roadgrip, wie ligt bevatten of begrijpen kan: Esprit c-, plegen, overleggen, iets voornemen ea de middelen
Vatbaar verstand. -- Wat begrijpen doet: Faculté daartoe beramen, overwegen, a fspreh,eo: C- un dessein, une entreprise, een plan ontwerpen, Bene one-ave, bevattingsvermocen, begrip n.
Conception, f. ()ntcan.gen2s, lssruchtinq f. De- dernenninng hergenen. — sE GWSCMITER, v. 13r. Met
elkander afspreken, beraadslagen, raadplegen.' Convan
de
bevruchpuis Ia c- jusqu'h l'enfantement.
ting tot de verlossing. La c- cie l'enfant dans to certez-vous avec lui lil -dessus. spreek dat niet hem
sein de la mère, de ontvangenis van 't kind in den af Its ont concerté 1ongten )ps, avant que de faire
moederschoot. — [Cath.] Fête de Ia C- a/ enkel telle chose, zij hebben lang zame n geraadpleegd,
La C -, Mauia- ontvangenis, feest der (onbenleltte) alvorens dit of dat te doen.
.('oiicei'to, in. (ital) Concert n., nnuzijkstuk,
onlva?afJef2is kwon Maria (8 December).— Bee atli.rngsvermogen, begrip, verstand n. Il a la c- facile, waarbij aan een enkel speeltuig, of aan twee (dubvivo, dure, lente, h?/ is vlug, levendig, zwaar, bel-concert) , de hoofdstem is toebedeeld, ivelkedoor
traag van begrip, hij begrijpt vlug enz. — Bij uit de overige instrumenten begeleid wordt. (Plug. Des
begrip n., gedachte f., denkbeeld n.; —-breidng: concertos.)
t'oncensil', ave, adj. Toegevend, toesternnnend.
sindinq f., schephing van den geest, corceptief.:
Concession, f. Vergunning, verleening, beL'entenclement sefw me des C-s, 't verstand vormt
zzch begrippen. Cet ouvrage est une des plies bel williging f., verlof n., gunning f., afstand m., c 0 iidat werk is een der-lescd'prithuman, ces sic f. van de regering (oral veine fabri%k, eengin
schoonst( schepp-i.nf'en, vindincen van den mensche- spoorweg enz. aan le leggen, een beroep uit te oefe-lijken geest. C- hardie, stoute gedachte. — (iron.) ven enz.) — De vergunde of g en o re e s s I o n e c r cie
Voila une plaisante c-, dat is een raar idee, een zaak f. — Geschonkene 'landerijen I. pl. in Bene volkplanting. — (fig.) Toegéving van een punt, dat men
vreemde inval.
Conceptioiinaire, m. Voorstander m. van de zoude kunnen betwisten, inwilliging, inruinn-i.ng f.
--Par c-, bij wijze van inwilliging, van toegévi ng.
leer der onbevlekte ontvangenis van 14Iaria.
Concessiolmnaire, n1 en f. Concession.aConceptualii Cue, m. [Pllilos.] Abel/ar d s
leer I. aungaa-nd e Ie ar eirokken denkbeelden, r i s m. en f., hij of zij, die erne riun ,ct, een voor
conceptualisrnus m. — (' oisceptualiste, m. Vogt, ook landerijen in eerie volkplanting, verkre.Aanhanger van die leer, conceptualist in. — gen heeft. -- Ook als adj.: Door concessie verOok als adj.: Wat ciie leeg' betreft, c o n c ep t u a- kregen.
('oneetti, m. pl. (ital.) Schijnbaar geestige inlistisch. n.
Concernaxut, prep. Rapende, napens, aar- vallen of zetten m. J)1., schijnvernuft, vouch ver
gekunstelde, schitterende gedachten f. pl,-nuft.,
gaande, betreffende, betrekkelijk , betrekking heb
vous dire qc. c- cette affaire, ik-bendto:J'aià waaraan juistheid faalt, valsche, overdrevene fiq cren f. pl., klatergoud n. der rede. — Soms in 't
heb u iets te zeggen aangaande deze zaak.
Concernei, v. n. (alleen in den derden per- enkelv.: Cette pensée nest qu'un concetto.
Conceva b1e, adj. Begr ppel)jk, bevattelijk.. dat
soon gebrniikt) Ramen, betreffen, aangaan, betrek king 'hebben tot : Cola concerne vos intérels, dat begrepen kan worden: Cola nest pas c-, dat laat
raakt. betreft, uwe belangen. Pour ce qui conncerne zich niet begrijpen.
Conceveibe, f. [Bot.] Wolfsmelk f.
eet ar'guunent, u.c'at dit bewijs of betoog aangaat.
('oucevoir, v. a. et n. Ontvangen, bevrucht,
Concert, 111. Muzijk-vereenigring f., gezelschap n.
van vele loonkunstenaars tot een volstemmiq spel, zwanger worden : Le sein qui vous a concu, de
concert n.; — (lat volstenamig spel zelf, harmo- schoot, die u ontvangen heeft. Les prophètes a-eaient
nie of zamensteinging f. van verschillende speel annoncé qu'un.e vierge concevrait, de profeten hadstemenen; — de plaats, waar een eon--tuigenof den voorzegd, dat eene maagd zwanger zou worcert gegeven wordt, concert-zaal f. — Bij uit den. — Ook van dieren gebezigd, als neen van de
velerlei geluiden, die zich te gelijk doen-breidno: soort in 't algemeen spreekt: Les bi dus, les cavahaan en: Le bruit des vents at celui des eatux fur- les catne:oivent ordinairement erg autotune. — (fig.)
nnaient un sauvage c-, 't gedruisch der winden en II a cot)cu le mal et enfanté le crime, hij ging
dat der wateren vormden een woest concert. Un c- zwanger van het booze en baarde de misdaad. —
(fg.) Bedenken, uitdenken, verzinnen, scheppen,
d'acclamatio ns, de louanges, eenstemmige, alge
toejuichingen, lotspraken. — (podt.) Le c-, les-men uitvinden; — opvatten, zekeren blijvenden indruk
c-s des oiseaux, de liefel)jke wildzang, het gekweel k rijgen; — beclr jpen, bevatten, vatten., bevroeden,
der vogelen. — Bob in 't meervoud van de zangen verstaan, inzien, besef/en: C- un piojet, een plan
eens dichters: Pridez 1'oreille 4 flies c-s, leent piet uitdenken. C- de l'espérance, de Inversion, de la
oor aan mijne zangen. — ( fig.) wereenstemming, twine, de 1'arnour, hoop, afkeer, haat, liefde opeensgezindheid, zamen neerking f_ : II y a c- entre vatten of krijgen. Concevez -voos on pared proeux. — DE CONCERT, lac. adv. Eenstemmig, eens- cédé ? begrijpt gij zulk eerre harde/wijs ? In den
gezind, volgens de rtemaainte afspraak : Its etaieilt laatsten zin ook zonder voorwerp gebrUiIil: II a
cie c-, zij waren het eens; Its agissent de c-, zij 1'esprit vif, it concoit facilenlent. — Uitdrukken,
vervatten, in zekere bewoordingen brengen: 11 falhandelen met gemeen, overleg.
('oIIeeI taut, e, adj. et subsi. [Man.] Wat lait c- cette condition en ternies plus précis, men
een gedeelte van eens concert uitmaakt, wie eene behoorde die voorwaarde in bepaalder bewoordsnpart)) in. een conceit heeft, meden geler, mede—zanger, hen uit te drukke-n.. (In dezen. zin zeld.eir don in
concertspeler, concerizanger ni., -speelster, -reinr- `'t part. pass( concu [z. old.] gebruikt.) — SE CONster f., concertist, concertant in. en f. ]Nous cr,vom, v. pr. Ontvangen worden (in den moeder
Begrepen, verstaan worden : Cola se-schot).—
étions douze c-s, wij waren met ons twaalven concertisten. Des voix, Des parties c-es, co ncert e- con► oit facilement, dat laat zich ligt begrijpen. —
zelven
begrijpen: Il ne se coucoit pas lui
Zich.
soms
alleen
die
rende stemmen of partijen, zulke,
-néroe.
zingen of spelen, of the boven rte andere uit geConehaeé, e, mij. [H. n.] Van eene tweehooi el worden. Duo c-, concertdrend duo of dubbelspel n., waarbij een der beide instrumenten de schalige schelp voorzien. — GONCHACES , m. Pl.
assages herhaalt, die het andere heeft uitgevoerd. Tweeschaligge weekdieren.
-- Conene, f., z. v. a. coquille, conque, schelp f.
ne symphonic c- of enkel Uue concertante, een
veelstemmig muzijkstuk, waarbij twee 01 meer €. - — corcma, t. Goede of slechte stoat van terme nd,
strumenten hoofdpartjen met eenvoudige begelei- ten aanzien van zijne kleedinq of van zijn volk of
gevolg. I1 est en bonne c-, hij ziet er goed untj is
cling uitvoeren.
(`oncerté, e, adj. (en part. passé van concer- goed gekleed. - CONCHE, m. Tweede kom of ver-
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laatbak nn. in zoutvijvers, tot afleiding van het zee-

bemiddelend, wat tot verzoening, tot vereffening
van geschillen dient, con eiliatorisch.
Concilié, e, adj. (en part. passé van concilier) Verzoend, bevredigd, bijgelegd: Partis c-s.
('onciíier, v. a. Vereeniren, bevredigen, bemiddelen, bijleggen, overeen brengen: C- les partis,
de partijen verzoenen; C- les esprits, de gemoede
bevredigen. — C- les passages dun livre, de-ren
plaatsen van een boek overeen brengen, gelijkluidend
maken. — Doen winnen of verkrijgen, verwerven,
verse/ia//en: Cette action lui a concilie la faveur
du prince, die daad heeft hem de gunst des vorsten verworven. — SE CONCILIER, v. pr. Zich bevredigen, zich vereeni en, het met elkander eens
worden Ces Bens-lb ne pourr ont jamais se c - , die
menschen zullen zich nimniner niet elkander verstaan,
bevredigen, vereenir;en. 11"innen, tot zich trekken,
verwerven. Se c- les bonnes graces de qn., iei)ands ejunst, genegenheid winnen.

water.

t'oi.etii, m. [Bot.] Soort van kaneel n.
C'otiehicole, adj. [H. n.] In of op eene tweeschalige schelp levende.
('onchifères, m. pl. [H. n.] Schelpdieren n. pl.
t'onehiforme, adj. [H. n.) Schelpvormig.
t'oneliile of ('oneltoïde, f. (pr. oh = k)
[Géom. I Schulplijn f., sch.ul ptrek m., halvemaanslijn f., in de hoofsere meetkunde eene kromme lijn
van den Oden graad, door Nikomedes uitgevonden.
Conehite, Conchyte, f. (pr. ch=k) [H. n.]
Versteende schelpdieren n. pl. , schelpversteeningen f. pl.
Conel► oïdal, e, adj. (pr. ch = k) Wat de
cone/wide olden schulptrek betreft ;_— schelpvormig .
ii'ouel^oïcle, f. (pr. ch=k) [Géom.] Schulp ti , ek nl.

Coneholépas, m. (pr. eh=k) [tl. n.] Schelp

-diern.va'tf,slcpurehn.
CYoiiehologie, (`onel ► ologiglue, Coiielho-

logiste,

(vr. eh—k.) liever CONCHYLiOLOGiE enz.

t'oiiclhyle, m. [ii. n.] Purperslak f.
Coneltylie, f. [H. n,j (pr. ch=k) Schaaldier,
s(helpd-ier n. — t'onchylien, ade, adj. (pr. ch=k)
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Coiicilion, in. [Bot.] ltlelkachtige plant f., die
men cals eene soort van klokje beschouwt.
Coiicis, e, adj. Bondig, kort, beknopt, zaam
respierd: Style c-, be--getrokn,i d
knopte stijl ril. — Bij uitbreiding : Un auteur c-,
een beknopt schrijver ((lie in weinig woorden veel

De schelpvlieren betre/Jende; — schelpen bevat zegt)
Concision, f. Beknoptheid, bondigheid,,kort(`onehyliiere, adj. (pr. ch=k) Eene-ten,l.
schelp hebbende: 1V1o1 usque c-, hardschalig week- heid, ineenzgeclrongenheid t. (van stijl).
Coucitoyen, m., -ue, f. Medeburger m., mesl icr D.
Coiietiylioïde, adj. (pr. ch=k) Schelpvormig. deburgeres, 1.
Conel amation, f., Weleer gebruikt voor miCoiicln liologie, f. (pi. ch=k) [H. n.] Leer
der schelpdieren, schelpleer f. — C'onehy liolo- MEUR, CLAMEUit. — [Ant. roil.] Geroep n. met trompetgeschal
van den naaria eens dooden, bij de oude
gique, w1j. (pr. ch=k) Tot die leer behow,ende.
— ('onchyliologiste, nl. (pr. ch=k) Schelp- Romeinen, orn hem, ware het mogelijk, in het leven
dierkenner, honchylioloogm. — B' onchylio - terug te roepen; — ook een gegeven teeken aan de
lographe, iii. (pr. ch=k) Schelpdierbesclu ijver m. soldaten om op te breken.
€ToiieJave, m. Vergaderzaal f. der kardinalen,
— Coneliyliotypolithe , m. [Miner.] Schelp ter verkiezing van eersen paus, conclave i1. —
steen. m.
Vergadering f. der kar d naalen tot clot einde.
(onchyte, tn., z. CONCIIITE.
('onclaviste, m. Geestelijáhe, die zich met een'
Concierge, m. en f. HU, of zij, die een kas
een huis, eene gevangenis enz. bewaken moet,-tel, kardinaal in 't conclave begeeft en laat opsluiten,
huisbewaarder m., - bewaarster f., kastelein, burg- oin dezen te bedienen, c o n c l a v i s t m.
('oriclii, e, aelj. (en part. posed van conclure)
voogd m., kasteleines, burgvoogdes f., gevangenwachter, kerkermeester, cipier in. ; tegenwoordig Besloten, voltrokken, gesloten: Alïairec-e, afesloten,
ten einde gebrabte zaak f. Paix c-e, gesloten vrede tri.
ook z. v. a. deurwachter, portier nl.
('oncluant, e, adj. Bondig, afdoend, klaar
Conciergerie, f. Buegvooqdij f., burgvoogdi;r.chap, huisbe waarderschap, cipierschap n.;—cipiers- bewijzend. Preuve c-e, afdoend bewijs, n.
Conclude, f. [Faut.] Voeder n. van suiker,
woning f. — Ook de naara van zekere gevangenis
La c- de Paris.
-sen.: kaneel, reigerrnerg enz., om de vogels tot de reiger
aan te vuren.
-jagt
Coiieile, m. Vergadering, beraadslagende za('ouclnre, v. a. Gezamenlijk een besluit nemen,
mnenkomst, inz. eene wettig bijeengeroepen vergadering van bisschoppen der katte. kerk ter vaststelling besluiten; — sluiten, eindirten, vaststellen, voltr°ekvan geloofsregelen, ter veroordeelin.g en wering van ken, bepaald rd Ielen: Je condos de tout cela que
ketterij, ter handhaving der kerkel ke tucht enz., nous avez tort, ik besluit uit dit alles, dat gij ongelijk
c o n c h •i, e n. C- aecumenique of general, algemeen hebt. — Ook zonder voorwerp: C'est asses delilerer,
concilie. — De in een concilie genomen besluiten n. it faut c-, er is lang genoeg geraaelpleecld, men moet
pl. en vastgestelde kcínons m. pl. — liet lokaal, waar besluiten. C- une affaire, eene zaak ten einde brengen, afsluiten. C'est ainsi qu'il conclut son discours,
een concilie zijne zittingen houdt.
althes besloot, eindigde hij zijne rede. C- la paix,
Conciliable, adj. Overeenbrenbbaar, bestaan
iets: Ces qualités ne sont pas c-, die hoe--barmet den vrede sluiten. C- tint manage, een huwelijk
— Gevolgtrekken, afleiden, opmaken, bevoltrekken.
elkander
bestaanbaar.
danigheden zijn niet met
Conciliabale, m. Onwettige vergadering f. sluiten, co n c lu d é r e n: Qu'en voulez-vous c-? wat
van scheurzieke of kettersche kerkvoogden. — (fig.) wilt glij daaruit opmaker? On peut c-, de cette
Vergadering van menschen, die eerie geheime za- proposition que .... men kan uit dat voorstel besluiten, dat .... — Bewijzen: Cet argument conclut
menspanning maken, verdachte zamenkomst f.
Conciliaire, adj. (woord van Bossuet) Wat que ... , dat bewijs toont, dat . ... — CONCLURE, v. n.
[Prat.] Zijne eischen in hun geheel voorelragen:
tot een concilie behoort. — Conciliairemeiit,
L'avocat-général coneluait it la mort, de advokaatadv. (woord van Bossuet) In concilie.
b=eneraal eischte den dood. — Oordeelen: Les j uses
Conciliant, e, Verzoenlijk, verzoenend, ver
bemiddelend, wie gaarne verzoent of-dragzm, conclurent -h 1'amende, de regters oordeelden, dat
bevredigt, wat verzoening of bevrediging kan be- de boete nicest betaald worden. — SE CONCLURE,
werken: Un Domme fort c-, een zeer ver zoenlijk v. pr. Besloten, vastgesteld, voltrokken worden: En
rnan. Des mesures c-es, verzoenende maatrcige- meme temps que cette paix se conclut. — . /f jele-id
worden, als gevolcltrekkinp opgemaakt worden. Le
len 111. pl.
C'oiiciliateur, n., trlee, f. Bevrediaer, be- vrai se conclut souvent aju faux.
Coiielnsif, ive, adj. Besluitend, eindigend, afsni^ldelaar, verzoener, vere/fenaar m., bevredigster,
t>emiddclaarster, verzoenster, vereffenaarster f. —, doend: Avis c- (in dien zin weinig gebruikt). —
[Gram.] Besluitend, gevolrtrekkend: 0 r, a i n si,
I Jur.] C- des antinomies, overeenbrencervan strij
d scli nencle wetten. — CONCILIATEUR, TRICE, done sont des conjonctions c-ves, dus, derhalarlj. Bevredigend, bemiddelend, verzoenend: Une v e, bij gevolg zijn gevolgtrekkende voegworord en,
C onclusion, f. Slot, einde (van eene zaak, van
proposition e-trice, een bemiddelend, voorstel, een
voorstel tot bemiddeling. Des juges c-s, bemidde- eerie rede, verhandeling); — eindbepaling; sluiting,
voltrekking f. (van een verdrag, een huwel[jkenz.) —
lende regters, vrederepters.
Conciliation, f. Verzoening, bevrediging, ver gevolgtrekking, conclusie f., besluit, gevolg, n.,
bemiddeling f.; — overeenbrenging f. van-eniqg, dat apen trektuit een bewijs, gezegde of redenéring.schijnbaar strijdige wetten, of van plaatsen uit een CONCLUSIONS , f. pl. [Prat.] De eischen van partijen,
van 't openbaar ministerie, conclusie f. — (fig.
geschrift.
Conciliatoire, adj. Verzoenend, vereenigend, et (ain.) II est ennemi de la c-, men kan met here
.
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niet aan een eind komen. — CONCLUSION, als b woord gebruikt voor enfin bief: (fain.) C-, je Wen
ferai ripen, kort en goed, i c zal 't in 't rre?zeel niet
,

toen.

('one1t sam, r,a. (pr. —zorne.) [Polit.] Besluit
van den duitse/een riiksdag, bondsbesluit, raadsbeslunt n.
('oneoeteur, trice, (rij, [Iv1éd.] Sp jsvertdrincl

Bevorderend: Poisson c- trice.
Concoction, f. [Téd.] Spijsvertering f. (Gebruikelijker is COCTION.)
Coneolore, adj. [H. n. Jj Van boven en onderen
van Bezel ile kleur (zoo als de vleugels van som rnrle vlinc/ees).
Concon are, m. [Bot.] Komkommerplant f.
[Cu/s.] hornkmnmer m. Salade de c-s, kornkononersolade f. -- (Proc.) Jamnzis cle c-s pourrits on ne ft
Doane salade, van wormstekige wortelen kon men
flecn' lekkeren hutspot ma/een. -- [H. n.) C- rnarin,
reekornkornoaer, een vistb, van de Middella ldsel?e
ree. -- ?Voain cener soort var, clan {i f. — [Rot.] Cd'I/ne of sausage, wilde komkommer.
t,oneoin^ta^nee, f. Berleleidinrl, verzellinq, vere elstfraHrin.J., rnedewerkinq, rnedeaanwe'zigtreid f.,
e/elijhtii(licl bestaan II., zarnengang in. (van Bene of
meer b21 zo ke;z, niet de hoofdzaak). — [T%éol .]

n-

riescl. eidenheid I'. des l ibchaams en b'oer's ir,, het avond-

rnCr,'l. -- Par c-, loc. adv. [Thuol.] Op onafscheidt l ke wijze.

('oneomit^snt, e, adj. Vergezellend, medeuwer-

kend, be eleidend, bj blijvend, concomit ire nd:
[Mid.] Symptdmes c- gepaardfiaande verschijnsr -

[en, onwezenlijke bij- of nevenverschijnselen n. p1.

— [Mus.] Sons c-s, concom'itdrende toonen, zulke,

die het oor behalve den hoofdtoon onderscheidt, als
mien Bane snaai laat trillen. [Tbéol. j La brace c-e,
de medewerkende, bijblijvende genade.
Concordance, f. Overeenstemmi.nc, overeenkomst, c o n C o -r' B a n d e f., inz van de c etui 'e
schrijvers: La c- Iles dentures, Iles évangi)es, de
overeenstemming der heilige schriften, der evangel-ien. C- de Ia bible, bijbelsch woordenboek, bij
een boek, waarin al de woorden en-belrgistn.,
uitdrukkingen des bijbels alphabetisch voorkomen
(ge/ilk dat van Trommius in 't 1` ^eder(Iuitscb). —
[Gra►:u.] Overeenstemming f. der woorden met elka,nder volgens de rebels vain iedere taal.
Contieord, brit, m. [i\1us.] Middelstem f. — HIJ,
die zulk eerie ster, heeft,
(^'oneoi-dc ukt, e, adj. [Litt. J Overeenstemmend: A'ers c-s, verzen n. pt., die sommige woorden
gemeen hebben, orereenstemmend zijn.
('oiieordantiel, le, adj. Wat de overeenstemming, de concordantie doet blijken. Lexique c-,
woordenboek n. der overeenstemrninben.
('oneordat, m. Overeenkomst f., verdrag, verge/ijle n., inz. van wereld' ke vorsten met den paus
omtrent kerkelijke zaken, vooral omtrent het beadren van geestelijke ambten, concordaat n. —
[Corn.] Bei}terlijke schikking f. tusschen een' schuldenaar en zijne schuldeischers.
Coneorfdatair e, ('oueordatlste. m. adj,
[H. eccl. j IIet concordaat (van 1801) goedkeurende:
Pré/al c-; rg/ise c-.
('oncordle. f. Eensgezindheid, cent/rapt, een
eenheid, overeenstemming f. — [My/li.]-stcon4rlheid.
Con o o r d i a t. godin der eenuiracgt in 't oude Rome.
('oneortler, v. n. Eensgezind, eendrachtig zijn,
2ná, goede verstandhouding leven. (I,n, dien zin minder gebr-uikel jlc.) — ©vereenslemmend, eensluidend
zijn. Laars tbmoignages ne concordant guère,
hun?7e getuigenissen komen w mitt of niet overeen.
Cola na concorde pas avec ce que vous avez dit,
dat strookt niet met hetgeen gij gezegd hebt. Faire
c-, in overeen.stemrning brengen.
Coneoanr^^.Ht, e, adj. Zamenloopend: [Méc.]
Puissances, Forces c-es, zacnenloopende, vereeniride
-- [Grom ] Lignes c-o, zamenlookrachten
pende,
f.&^('tnder
tot hellende lijnen.
('oncourir, v. n. Zamenloopen, zamentreffen,
zarnenvallen; -medewerken, helpen, behulpzaam zin,
bijdragen, bevorderlijk zijn; Tout semblait c- h
son é/ovation, alles sctleen zamen te looperi tot
zijne verhef/ivg: It n.y a concouru ni directement
ni indirectement, h2,1 heeft noch middel/ijle noch
onmiddellijk iets daartoe medegewerkt, geholpen.
ii semble que le ceel at la terre aient voulu
C- pour It/it/ver, het schijnt, dat hemel en aarde
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hebben willen medewerken om hem te verheffen. Cau kien public, het algemeene welzin helpen bevorderen. — Aan iets deep hebben, een gelik doel
bejagen, mededingen, wedijveren., kampen, concurre/re n: Ces deux poepies concourent pour le prix,
deze twee gedichten strijden met elkander om den
prijs, dingen naar den vr-ijs. [Phys., Géom.] Ontmoeten, zanienloopen: Deux tigoes qui concourent
en un point, twee lijnen, die elkander ontmoeten,
die zamenloop3en in één munt. — [Prat.] Ces deux
creanciers collcourent, die twee schuldeischershebben gelijke ;regten of aanspraken, hunne pretent -its
zijn even oud.
('oncoui ine, f. [Coln.] .Droogerf, die tot geelverwen dient, kurk-urn,a f.
Coneo'iihs, m. Het zamenloopen; zamentaer,';ing, medewerking, medehulp, hulk f.: Son c- ma
été fort utile, zijre medewerking, hulp is mij van
veel nut geweest. Le c- de Fair aver I'eau decompose le hols, de zamenwe ; king, de vereeniqde medewerking van de lucht en het water ontbindt het
hout. — Zamtenloop m.. zarnenvloeijinr,, ontmoeting,
vereeni fling,, zarnentreffincr f. [Géonn.]` Le p oint de c de plusieurs lignes, het vereeniginrgspunt van verschalt/ene lijnen. [Gram.] Le c- des voyelles, het
za7nentre f fen, de ontmoeting f., het op elkander stooten der klankletters. [Phvs.] Le c- des atones, de
zamenvloeijing der atornen 0/stofdeeltjes. — (fig.) Un
,

C- cl.e circonslances heureuses, een za-men/aap van

gelukkige omstandigheden. G- de dates, gelijke dag
toevloed, toelool) m.-teknic;.arlop,
van mnenschen, meni.rgte f. volks. Un immense cde spectateurs, een verbazende toevloed van aan
Un grand c- de peuple, de monde,-schouwer.
een (jroote zamnenloop, toeloop van volk. — Mededinl;ing f., wedijver, wedstrijd rn., het streven,
wedijveren, dingen of staan van twee of sneer personen naar een anibt, eerie bediening, een' prijs enz.,
concours n.: Ouvrir un c- de peinture, de sculpture, de poesie etc. een' wedstrijd in de schilderkunst,
beeldhouwkunst, dichtkunst enz. openen. Se pré
zich ter mededinging aanbieden. Mettre-sentrauc,
une chaire de droit, de médecine au c- eeneJn leerstoel in de rebten, in de medicijnen beloven aan
denooene, die in het disputéren orn denzelven den
In-ijs zal behalen. La place sera mise an c-, er zal
naar den post gedongen worden. — [Jug.] Tacticding of vereenigifig van verschillende schuldeischers,
orn het vermogen eens schuldenaars, dal le hunner
volkomen bevred-igincl niet toereikend is, naar ver
hunner vorderingen geregteljk te dealen,-houding
concours n.
CYonere'er, V. a. Twee dingen te gelijk makes.
-- SE CON CIIEEP, V. pr. Te gelijk gemaakt worden;
zich vereenigen, aan elkander kleven.
t' oneié11er, V. a. [Chirp.] Verdikken, vast
maken, doen stollen. — Bij elkander inlijven, ver
-enicl.
('onereseible. wij. Wat zich laat vereen igen,
verdikken, vast maken.
Coneret, ète, ac/f. [Log., Gram.] Vereeni ^d,
ingel-[j fd, concreet (van eigenschappen c;ebézibd,
die mien als met het onderwens vereenibd beschouwt,
in tegenstelling met abstract, afgetrokken, a fgezonderd): Blanc, rond, unis it des substantifs,
comme dans vin Mant, chapeau rond. lont des termes c-s. — Verlie c-, adjectief of bijvoegelijkwerkwoorel (dat buiten het afgetrokken begrip van het
zij n het begrip van de eene of andere hoedanigheid
tot inhomcd 'heeft): A i rn e r ast un verge c-, puisqu'il ëc,uivaut aa e t r e a i nl a n t. — [Arith.
INombre c-, benoemd getal n., znclk een, dat de soort
der eenheden uitdrukt: dix bommes, cent chevaux.
-- [Chip.] Verdikt, verdi,gt, geronnen, gestold,
vast, vastgelegd, concreet :' Le campfire ast une
buile c-ète.
("oneret, rn. [Log., Gram.] liet werkelijk aanwezire, de werkelijk voorhanden zaak f., het c o n c r e t e,
de eigenschap f. als verbonden met een onderwerp
beschouwd, concretum n.: Hopdrie, animal
lont Iles c-s. — [Chine.] Ilet uit verschillende bestanddeelen zamengestelde: L'antimoine ast un cnaturel, le savon on c ariificiel, het spiesglans ve
een zarnenstel der natuur, de zeep een zarnenstel
der kunst.
Conere'tatlon, f. Verdikking, verdigting, stressming, stollend f. ( nu liever condensation, coagulation).
-
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deeling. C- contradictaire, veroordeelinq na gedane
tonerétYon, f. (eig.) .Piet zamengroeijen, ineen
verwassen. — [Chir.] Zarnengroeijing, aan -tvasen, tegenspraak. Passer c-, van zijnen eisch afzien, toededen, die van nature gescheiden-enhctiqf.va staan, dat liet vonnis ten beste der tegenpartij wordt
moeten zin: C- des doigts, Iles narines, zamen uitgesproken; (fig.) zijn vonnis onderteekenen, begroeijing der vingeren, (Ier neusgaten. C-s art.11riti- ke'ntenis van schuld doen. Subir c-, gen oegen nerven
ques, jichtige vergroeijingen of verhardingen, jicht met Bene uitspraak, van welke men appelléren koude.
pl. — [Phijs.] Stalling, verdikking, verdig--builenf. Subir sa c-, de straf ondergaan, waartoe reen ver ting, verbranding, bevriezing, c on c r é t i e f.: La c- oordeeld is. — [Théol.] Verdoemenis f. — CONm nndu lalt, del'huiie, de stremming der melk, de verdik- NATIONS f. Pl. Boeten en kosten, f. pl. waartoe men
king der olie. — Vast ligcliaa.rn n., vereeniging van veroorcl-eelrl is: Payer le montant des c-, het bedrag
verscheidene deeles tot eerre vaste massa; ---zarnen- der boeten en kosten betalen.
S l'ondainnatoire, adj. Veroordeelend.
groeisel in mensc /i of dier, concrement n. —
Condaonné, e, adj. (en part. passé van con[Bot.] Steen, knoest, kwast m.
Conere'tionni;é, e, adj. [Miner.] Zarnengehoopt, dammer) Veroordeeld, ge c o n d e in a e e r d. Homnle
tot eene massa zanzenjepak , naar een concrement C- ; Opinion c-e. — (Loc. prov. at fig.) Cet hoil^Ine
a eté c- aux depens, die man heeft bot gevangen: is
gelijkende.
Cons-u, e, adj. (en part. passévan concevoir) in zijn voornemen niet geslaagd. --- cOND&NINE, m.,
E, f. Veroordeelde, gecondemneerde in. en f.
Bedacht, uitgedacht; bevat, vervat, begrepen; 'uit
Conde ginner, v.a. (pr'. con-On-ni) Veroordeelen,
zekere bewoordinqen vervat: Projet been-gedrukt,in
c-, goed ontworpen plan. Un article c- en termes verwijzen, een vonnis uitspreken, c o n d ern n é .' e n:
Cqn. is la mort, aux travaux forces, a la reclusion,
obscurs, een in duistere bewoordingen uitgedrukt
au baneissement, iemand ter dood, tot dwangarbeid,
artikel.
tot opsluitinuj, tot verbanning veroordeelen. C- qn,
* Con'cubin, m., z. v. a CONCUBINAIBE.
Conenbinc ge, m. Onwettige, overspelige za- aux degens, remand in de kosten verwijzen — Vermenwoning als roan en vrouw, zonder met elkander oordeelen, d'w'ingen, noodzaken: C- qn. au silence,
getrouwd te zijn, zamen /uizing, f., natuurlijke iemand het stilzwijgen opleggen. — Veroordeelen,
afkeuren, laken, misprijzen, verwerpen, wraken:
echt m., concubinaat n.
C oneubinair e, m. Wie eerre bijzit houdt, bij- Je condamne cette opinion, ik keur dat gevoelen
of. L'rglise a condamné ce livre, de Kerk heeft
slapen, boel, kee fsrnan m.
dat boek verworpen, verboden. — (fig.) C- soi-rnêrne,
oncubinat, m., z. v. a. CONCUBINAGE.
Concubine, f. Bijzit, bijslaap, boel, kevis f. zich zelven veroordeelen; C- une korte, use Ienètre,
bijwijf n. -- [Bot.] Naairs eergier soort van tulp f. Bene deur, een venster toesp /i.eren.. — [ Me/h.] C-t. C'oneilquer, v. a. (woord van Rabelais) liet un malade, eersen zieke opgeven, hem voor ongeneeslijk verklaren. — [Mar.] C- un vaisseau, een
voeten treden; vernietigen.
('oncuupiseenSe, f. Zinnelijke, vleeschelijke schip afkeuren, voor onbruikbaar verklaren. — SE
CONDAMN ER, V. pr. Zich veroordeelen, zich vrijgeneigdlust m., zond /ge begeerte, begeerljkheid,
wi/hg opleggen, zich op den hals laden; zijn eigen
heiei f. tot het kwaad, tot verbodene dingen.
-1- C'oneulAseent, e, wij. (woord van d'A.lein- gedrag afkeuren, zijn ongelijk erkennen. — Elkander veroordeelen, beschuldigen.
of
vleesc/reljken
lust.
begeerlijkheid
Vol
bert)
,

.

-I- Coiietipiseible, ac1.j. [Phil.] Appétit e- : be-

geerte, lust, neiging f. der ziele, waardoor zij ge
hetgeen zij als Bene wenscheljke-drevnsco/t,
zaak, als een goed becce;houwt, begeerdrift ï., begeervermogen n. (liet tegengestelde van appetit irascible,
z. IRASCIBLE).

Conc4Irrennntent, ado. Gezamenlijk, gemeen
gemeenschap; te gelijker tad; om-schapel)k,in
strijd. — [Prat.] Van gelz)ken rang, in dezelfde
regt.
gelijk
klasse, met
Concurrence, f. Mededinging, medestreving f.,
wedijver. wedstrijd in., het streven, dingen of staan
van verscheidene versonen naar dezelfde zaak, het
'wedijveren van fabrikanten, kooplieden enz. in de
hoeveelheid, hoedanigheid en prijs hunner waren,
concurrentie f. Etre en c- avec qn. pour une
charge, met iemand naar een ambt dingen. Les
produits de vette fabrique font c- aux vétres, de
'aoortbrengselen dezer fabeilk dingen om den voor
(concur reren) reet de uwen D. — [mr.] Ge--rang
lijkheid van reet, van toestand, van orde (in tegen
préférence) . C. au mare le franc, ponds--stelingm
pondsgew)jze concurrentie. — Jusqu'á c-, jusqu'h
Ia c- dune certaine solisme, tot op eeve zékere som
tee, ten heloope van zelfere sorn toe. Vous pourrez
lui avances cie l' argent jusqu_'il la c- de mille francs,
gij kunt hein tot een bedrag van duizend francs
voorschieten. Jusqu'à due c-, zoo veel als behoort,
tot oir (le behoorlijke som.
Concurrent, m., -e, f, Mededinger m., mecledingster f., c oncurrent nl. en f.
Concussion, C. (eig.) Zamenstooting, botsing.
Knevelarij, afpersing, gelda f)nrsing f., overschat
landdieverij ,g cone u s s i e f. (waardoor een-ting,
ambtenaar het volk meer afdwingt of aan den staat
minder verantwoordt, dan de wet voorschrijft).
Concnssionnaire, in. Knevelaar, geldafperser, afzetter, uitzuiger, vilder, bloedzuiger m. —
Ook als adj. gebezigd: Un juge C-.
Conda a, m., z. v. a. CAURIS.
Condatie, f. [Bot.] Condalia, f. Amerikaan-

('ond,ate of Conde, z. v. a. CONTFI,UENT.
Condemn made, f. Zeker oud kaartspel n., dat

met drie perse ven gespeeld woerd..

C oIidemnatoir e, adj., z. CONDAMN TOIPE.
Condensabilite, f. [Phys.] Verdigtbaarheid f.
Condennsakile, adj. [Phys.] Ver°d'i.r'tbarir.
Condensaat, e, adj. [{Wléd.] Ter vochtver-

,ikking geschikt (van sommige geneesmiddelen):

t emèdes c-s, of ook als subsi. nn. Les c-s, de vocht-

verdikkende artsenijen.

Condensateur, m. [Phys.] Verdigter, zasnenp erser, tuchtverdigter, c o n d e n s l t os' m. Cpneumatique, perspomp f. ter verdigting of zarnenpersing der lucht in eene gegeven ruirteie. C- Mectrique, elektriciteits-verzamelaar m., een werktzt.ig
for vereeniging van de verstrooide elektrieke stof
(oolc mikro-elektrometer , mikro-elektroskoop ge
-hetn).
Condensation, f. [Phils., Chin.] Verdigting,
verdikking, digtermaking, condensérinr;, c on d e ns a ti e, f., Lac- de la vapeur d'eau, de verdigting
van den waterdamp tot Bene druipbare vloeistof
(door drukking of afkoeling). La c- de Fair, de
verdi-gting, zamenpers'rng der lucht. — [Mil.] C- de
colonne. bewe/ging, waardoor de gelederen ligt op
ezn gesloten worden.
Condense, e, adj. (en part. passé van conhansom') Verligt, zamengeperst: Air c-, zainengeperste lucht; Vapeur c-e, verdigte waterdamp.
Condenser, v. a. Verdigten, verdikken, zamen
Bene-(irnge,zapscodnére,i
kleinere ruimte besluiten. Le chaud rare/lie les
corps, le froid les condense, de warmte verdunt
de ligchamen, de koude verdikt ze. — [Mil.] C- In
colonne, de colonne opsluiten, zoodot zij de kleinst
mogelijke ruimte inneemt. — SE CONDENSER, v. pr.
d'erdigt worden, Bene kleinere ruimte beslaan: Lair
se condense aisément, de lucht laat zich gemakkelijk zarnenpersen. — Se c-, dik, (ligt worden.
Condeniseur, m. [Phys., Me/c.] Koelvat n.,
ontvanger m., waarin de dampen afgekoeld en vtoeibaar gemaakt worden.
scha heester.
Condeseendanee, F. Inwilliging, toegevend
Condamnable, adj. (pr. con-da-na-bie) Ver
dat te veroordeelen is, berispelijk,-ordelnswa, beid, toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, rekkelijkheid:
Vous
avez trop de c- pour lui, gij zijt voor hem
c
o
n
d
e
in
n
a
b
e
1,
wraakbaar, laakbaar, strafbaar,
te toegevend, gij hebt te veel inschilckeli khezd voor
Une action c- eerie straf bare daad.
Condamnation, f. (pr. con- da - na -ci-on) [Jur.] hem.
Condeseen(latit, e, mij. Toer;évend. toeuéfeVeroordeeling, verwijzing f., vonnis n. C o n d e md tie f, C- a mort, doodvonnis n., ter dood veroor- lijk, inwilligend, inschikkel jk, mei gaande.
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Condescen(lre, v. n. Toegeven, inschikken,
zich schikken naar de gevoelens, naar den wil van

ieniand: I1 a condescendu A tout cequ'on a voulu
de lui, hij heeft op alles ja gezegd, heeft in alles
toeriegézen, dat mcii van hem begeerde. C- aux
faihlesses, aux besoins de qn., iets toegeven aan
de zwakheden, aan (le gebrekeaa van iemand,. —
[Prat.] C- dune tutelle sur qn., de opgedragene
voogdijschap op iemanet anders schuiven.
Coildeseeute, f. [AUG. prat.] Losmaking f.
van roogd jjschap; — hct verzoek iderointrent.
Condicti' m, f. [Droit. torn.] Wedereisching,
terugvordering f. van verlorene of ontvreemde dingen; van te veel betaslde gelden.
('®,drone, adj. Opwegend, evenredig.— [Théol.]
Satisfaction c-, voldoening, genoegdoening f., ge,

CONDTJIRE.
zekere voorwaarde afhangende. — (Gram., Log.]
Temps, Mode c-, voorwaardelijke tijd m., wijs f.
Conjonction c-, voorwaardelijk voerwoord n. Proposition c-le, voorwaardelijk voorstel. — [Théol.]
Vérite c-le, voorwaardelijke, aan tegenspraak onderhevige, niet volstrekte waarheid f . — CONDITION NEL, m. [Gram.] Voorwaardelijke tijd of wijs.
t''oilditionnellenment, adv. Vaorwaardehjk,
onder voorwaar de, onder beding.
( onditiontielnent, M. [Tech.] Het droogen
der ruwe zijde 01) de droogplaatsen (conditions).
t onditionner, V. a. [Tech.] De vereischte
hoedanigheden of deugdel ijkheid geven (b. v. aan
wijnen, boeken, lakens enz.) , c o ai d i t i o n é 'r e n.—
C- la sole, de zijde in de opera lucht te droogen
leggen. — C- un

acte, an marché, un contrat,

Bene

CoII(t asent, In. [Cuffs.] Kruiderij, spécerij f.,,
het srnaakgevernd of sntaalverhoogend toevoegsel bj

acte, een' koop, een verdrag met de noodige voor
voorzien. (In dien zin weinig gebruikt.)-warden
— SE CONDITIONNER, V. pr. [Tech.] In behoorlijke
hoedanigheid vervaardigd worden. — Gedroogd
worden (van ruwe zijde). --- (iron.) Zich voor
adellijk uitgeven.
onditipède, adj. [H. n ] Met verborgen
pooten.
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evenrediyd aan de ni-isdaad.
con(lignement, adv. [Théol.] Op evenredige,

C ®Il(iignité, f . [Théol.] Evenredigheid, over-

eeniccin^stir;heid- Van- eewe dctcid niet hare belooning

of straf, ,elt k'waardifheid I.

spijs en drank. — Condill^enteux, -ease, adj.

S Conditure, f., z. V. C. ASSAISONNE BIENT en

(ondoléance, f. Rouwbeklag n., betuiging van
C'ondiscii)le, M. Medeleerling, medescholier,
deelneming in een verlies, c o n d o l e a n t i e f.
schoolmakker m.
Condon, m. [Chit.] Foedraal n., behoedend
Condit, m. [Cuffs., Pharm.] Itet gekonfijte, het
bekleedsel of scheede tegen de venerische besmetting
met suiker of honig ingemaakte.
(meer
bekend onder de eiamen capote anglaise en
hoedanigheid,
m.,
staat
Condition, f. fVatuurf.,
gesteldheid f., aard in. van eerre zaak of van eenen redingote).
Condolnois, Condous, CoCotldolna,
persoon: Lac- des (hoses hunlaines est d'être pdrissable, de natuur, aard der menschelijke zaken sdoar in. [H.. n.] Soort van antilope of herteis vergankelijk te zijn. Cet ouvrage na pas les c-s geit f.
Condor, m. [H. n.] Kondor, grijpgier, grijprequises, dat werk heeft de vereischte hoedanig
eigenschappen, niet. — Geboorte. afkomst f.,-hednof vogel in., een roofvogel der Andes, de grootste der
vliegende
vogels, met Bene vlugtwijdte van 312 nieter.
oanzi,en n., stand in., waardigheid f. Un homme de
(`ondori, m. [Bot.] Kondori in., indiaansche
basre, d'honnête, de médiocre, de grande c-, een
nzensch van lage, fatsoenlijke, middelbare, hooge boom nn.
Coudorlvants, m. pl. Condormanten, bpgeboorte of afkomst. Une personne ate c-, iemand van
oanzien, va,7i. adel. La nsort égale toutes les c-s, de slapers in. p1., onze secte der 13de eeuw, zoo geheden,
omdat zij allen, mannen en vrouwen, jong
dood maakt alle standent of sagen gelijk. -- Huis
huur, c o it d i t i e f.:^ Chercher une c-, eene-dienst, en oud, bij elkander sliepen.
C'ondorallition,f. [Théol.J Echtelijke bijslaopm.
dienst, eene huur zoeken. Etre hors de c-, buiten
Condortes, m. f. pl. [Pèche] Staken of stok(rietkt zijn. Se mettre en c-, zich verhuren. —
en m. pl., ter afzetting eener vischweer.
Toestanct m., voordeelige of nadeelige gesteldheid
t'ondoublé, e, add., z. v. a. CONDUPLIQUE.
in come zaak: Votre c- est Bien meilleure que Ia
t'oudouloir (se), v. pr. Deelnemen in iemands
mienne. — Voorwaarde f., beding n., c o n d i t i e f.
C- avaniageuse, expr°esse, impossible, voordeelige, smart. Se c- avec qn., iemand betuigen, dat men
door
zijn leed getroffen is. (Wordt alleen in de
uitr!rukkeligke, onmogelijke voorwaarde; C-s matrimoniales, h.uwel ksvoorwaardeni; C- accomplie, onbepaalde wigs gebruilït en is oud.)
Condous, m., z. CONDOMMA.
voorwaarde, die vervuld is; C- casuelle, toevallige
Condrien, m. [Coni.] Franse/me wpn in., uit
voorwaarde; C- défaillie, voorwaarde, die ontbreekt;
C- essentielle, wezenlijk vereischte; C- onéreuse, het kanton van dien naam.
C ondr ille, f., z. v. a. CHONDEILLE.
bezwarende voorwaarde; C- requise, vereischte n.
C onducibilité, f., z. v. a. CONDUCTI1IILITE.
C- résolutoire, ontbindende voorwaarde; C- sust'on(tucteur, in., -trice, f. Leidsman, geleipensive, opschortende voorwaarde; C-s de vente,
verkoopvoorwaarden, veil- conditien. Vendre une der, bestuurder m., leidsvrouw, geleidster f., gids
chose sous c-, iets verkoopgin onder belofte van m. en f., inz. hij, die op diligences, spoortreinen,
terugneming, indien, het de gezegde hoedaniiheden stoombooten voor 't gemak en de veiligheid van perniet heeft. Remplir une c-, eerre voorwaarde ver- sonen en goederen zorgt, conducteur in. C- de
vullen, aan een vereischte voldoen. Baptiser sous c-, travailleurs, aanvoerder van werklieden. — Cdoopen in twjj fel•ing of de doopeling niet reeds ge- de la jeunesse, aids der jeugd, opvoeder, leermeesdoopt is; o f wanneer een kind een zoo monsterachtig ter m. — C-trice de jeunes filles opzigtster, beaanzien heeft, dat men twijfelt of het wel een mensch stuurster van meisjes. -- (Loc. fam.) C'est le c- de
is. C- s i n e q u a n 0 i1 (aan 't lat jrz ontleende zegs- la barque, hij heeft het roer in handen,hij heeft het
wijze) , onvermijdelijke voorwaarde , voorwaarde meest te zeggen (in dat gezelschap). — [Phvs.]
vrnarvan nie ts kan ontslaan. — A CONDITION QUE , Geleidend ligchaam n., geleider, voortplanter van
loc. conj. Onder beding, onder voorwaarde dat, de warmntestof of de elektrieke vloeistof; — geleider
mits: Je feral ce voyage, a c- que nous viendrez der elektriciteit aan elektriseermachines, c o n d u cavec moi . - a CONDIT ION DE, loc. prep. Op voor tor m. L'arc c-, de ontlader m. C- de la foudre,
Je nous cède ce terrain h c- dy batir.-wardevn: bliksemafleider (paratonnerre). — [Chir.] Tentijzer,
— CONDITION, f. (Cony.] Zjjdedr°oogerij f., plaats provet n., zeker werktuig, waarvan de wondheelers
voor het droogen der zf desto/fen in verschillende zich bedienden bij het snijden van den steen, om
fabrijksteden: 1%Iettre la sole écrue it la c-, de ruwe de tang in te brengen.
t'onductibilité, f. [Phys.] Geleidbaarheid f.,
zijde in de open lucht uitspreiden en te drongen
geschiktheid om geleid ie worden (b. v. van de
leggen.
van de elektrieke vloeistof) . — Gelei
warmtestof,
conadj.
(en,
part.
passé
van
Couditionné, e,
vermogen n. der lirjehamen.
-den
dit.ionner) De vereischte hoedanigheden hebbende:
Conductible,
adj. [PhyTs,] Leidbaar, ter voortMaichandises mal c-es, koopwaren, die in een'
.slechten staat zijn, die er slechten haveloos uitzien. leiding geschikt.
Conduction, f. [Droit. rom.] [luring 1., het
Livres Bien c-s, boeken, die niet verwaarloosd zijn,
die er nog gaaf en plod uitzien. — (fig. et fam.) II huren.
Condnire, V. a. Leiden, geleiden, brengen, den
est bigin c-, hij heeft vrij diep in 't glaasje gekeken.
Cent une étourderie bfen c-e, 't is een heel weg wijzen; vergezellen, begeleiden; voor zich uit
doen gaan, drijven; vervoeren; de rigting geven,
lompe streek.
Conditionnel, Ie, adj. Voorwaardelijk, van besturen: I1 prit des guides qui le conduisireut, hp
,
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na.n2 gidsen, (lie hem den weg wezen; C- un enfant
a 1'école, een kind naar school brengen; C- un
aveugle, eenen blinde leiden of geleiden. Mes domestiques vous conduiront, mijne bed?enden zullen
u vergezellen. C- les troupeaux aux champs, de
kudden naar It veld driven. C- du vin, des vivres,
wijn, levensmiddelen vervoeren. C- l'eau par des
canaux, het water door kanalen leiden; C- une
ligne, eerie ljJn door verschillende punten trekken;
C- la main, in plume d'un écolier, de hand, de
pen van eenen leerling leiden of besturen; Cet
ecrivain conduit Bien sa main, die schrijver heeft
eene vaste, vlu,rgge hand; Ce peintre conduit Bien
son pinceau, die schilder voert het penseel goed,
schildert goed. — (flrl.) Une aveugle fureur conduisait son bras, Bene blinde woede bestuurde zijnen
arm. C- les pas de qn., iemand tot gids en steun
dienen. — (poét.) C- une femme ,i 1'autel, eerie
vrouw naar 't altaar voeren, haar trouwen. -Cela me conduit it vous parley de telle chose, dat
beweegt mij om van deze of die zaak met u te
spreken. — Leiden, besturen, het toezigt of opzigt
hebben; — aanvoeren, gebieden, bevél voeren, reydren: C- une construction, eenera bouw besturen;
C- une tranchée, no ouvrage, de opening van eerie
loopgraaf, het aanleggen van een werk onder zijn
toezigt hebben; C- un dessein, une entreprise, een
plan, eene onderneming besturen; 11 a mal conduit
cette affaire, ce procès, hij heeft die zaak, dat
reglsgeding slecht bestuurd; C- un ouvrage à sa
perfection, een werk tot zijne volkomenheid brengen. C- une armée, une botte, een leger, eerie vloot
aanvoeren; Dieu conduit 1'univers, God bestuurt
de wereld. Cette femme conduit Bien sa famille,
die vrouw bestuurt haar huishouden goed; Ce
euple-là est difficile 4 c-, dat volk is moe2jeltilk te
esturen, te regéren; Se laisser c- par qn., ziele
door iemand laten leiden, besturen. — C- qn. des
vieux, iemands schreden gade slaan, al zijn doen
bewaken. La raison le conduit, ses passions le
conduisent, hij laat zich door de rede, door zijne
hartstogten regéren, leiden. — (fig. et fain.) C- la
barque, eene onderneming of zaak besturen; I1 conduit Bien sa barque, hij bestuurt zijne zaken met
beleid. — [Hort.] C- un arbre, een' boom behoorlijk
(naar zijnen aard) snoeijen. — [Fauc.] C- un
oiseau, een' valk opbrengen, a frigten. — CONDUIRE,
V. n. Leiden, voeren: Ce chemiil, cette route conduit au village, deze weg leidt naar het dorp. —
L'anarchie conduit au despotisme, de regéringloosheid voert tot dwingelandij, tot de onbeperkte heer
La vertu conduit au bonheur, de deurd-schapij.
voert (baant den werp) tot het geluk. — SE CONDU1RE, V. pr. Zich gedragen: Il se conduit mal h
mon égard, hij gedraagt zich slecht jegens mij. —
Zich laten leiden, besturen: La plupart des femmes
se conduisent par le coeur, demeestevrouwen laten
zich door het hart besturen, volgen de inspraak van
haar hart. — Geleid, bestuurd worden: Tout cola
se conduit avec ni vstère, dat alles wordt met geheimzinnigheid bestuurd. - Cet homme ne voit pas
a se c-, die man han te naauwernood zijnen weg
zien: hij is bijna blind, of hij bevindt zich op erne
donkere plaats. Donner a qn. de quoi se c-, iemand
van 't nood?re tot de reis voorzien.
Condiiisetur, ni. Weleer z. V. a. CONDUCTEUR.
— Opzigter, schrijver bij de houtveilingen. — Bakbestuurder m. in Gene leigroeve.
Coudutisoir, m. [Tech.] Geleistok m. der
ouwsla!ers.
Condluit, e, adj. (en part_ passé van conduire)
Geleid, gevoerd: Homme c- a 1'échafaud, naar 't
schavot gevoerd mensch. — [ Litt., Théht.] Une intrigue Bien c-e, eene goed aangelegde en ontknoopte
verwikkeling. — [Peint.] Une Iumière Bien c-e,
Uri jour Bien c-, een goed aangebragt, behoorlijk
verdeeld licht, wel geplaatste dag.
Conduit, m. Buds, pijp, goot f., riool, kanaal n.
— [Anat.] C- de la pudeur, z. v. a. vAG1N. Cauditif, gehoorbuis, gehoorgat n., gehoorzenuw f.
C- alinlentaire, spijskanaal; C- thoracique, borstbuis; C- urinaire, pisbuis f., pisweg, pisleider, pisgang m., schacht f.; C- cystique, galbuis;C- guttural
de l'oreille, buis van Eustachzus; C- pancréatique
ofC- de V' ersony, alvleeschbuis, groote klierbuis;
C-s aqueux of lymphatiques, oogleden-bevochtigers;
C-s lacryrnaux, traanbuizen; C -s laiteux, melk
salivaires, speekselvaten. — [ Arch.]-buizen;Cs
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C- a vent, luchtpijp, trekbuis, windtrekking f. —
[Mus.] Weleer z. V. a. MOTET. — [ Tech.] Steun m.
van een of ander gereedschap ' — [Mar.] Geleider m.:
Poulie de c-, steekblok, voetblok.
Condaite, f. Leiding, begeleidting,vergezell ingf.,
geleide n. : Etre chargé de la c- dun aveugle, d'un
troupeau, met de leiding van een' blinde, van eene
kudde belast zijn. Faire la c- à son camarade qui
part, een vertrekkenden makker uitgeleide doen,
hem een eind weegs vergezellen. Etre chargé de la
c- d'un ambassadeur, net de begeleiding, het geleide,
het inhalen of het uitgeleiden eens afgezants belast
zien. — Leiding f., beleid, bestuur, opzigt, toezigt;
bewind, bevél, gezag n., aanvoering, regéring f.:
Avoir la c- d'un bàtinlent, d'un pont, d'une tranchée, d'une horloge, het opzigt of bestuur hebben
over het optrekken van een gebouw, het bouwen
eener brug, het aanleggen eener loopgraaf, den geregelden gang van een uurwerk. Prerdre la cd'une entreprise, zich met de leiding eener onder
belasten. Charger qn. de la c- dun procès,-nemig
i errand met het voeren van een regtsgeding belasten.
Etre chargé de la c- d'un jeune prince, het opzigt
over (het zëdelijk gedrag, de daden van) een' jongen
prins hebben. Avoir la c- d'un :tat, d'une armee,
de regéring van eengin .Staat, het bevél over een leger
in handen hebben. La c- des Ames, des peuples,
het bestuur, de leiding der zielen, der volkeren.
Sous la c- des empereurs, onder de regéring der
Keizers. Sous la c- de ce grand général, onder de
aanvoering van dien grooten veldheer. — Gedrag n.,
handetwijs, levenswijs f., handel, wandel m. ; —
goed gedrag n.: Avoir une bonne, mauvaise c-,
een goed, slecht gedrag hebben, zich goed, slecht
gedragen. Régler sa c-, zin gedrag, zijne levensof handelu 2js, zijn' handel en wandel régelen. -Plan n., orde f., gang m., inrigting f . van een
werk des eerstands, een schilderstuk enz.: La cd'un poème dramatique, de uitvoering, behandeling
van een tooneeldicht. Il y a beaucoup de c- dans
les tableaux de ce peintre, de voorwerpen in de
schilderijen van dien schilder zijn met veel smaak
geordend of verdeeld, zin goed aangebrayt. — Cet
homme a de la c-, die man heeft een goed gedrag,
eene prijzenswaardige, voorzigtige levenswijs. Il na
point de c-, nulle c-, eest un homme sans c-, it
manque de c-, het is een man van een slecht gedrag, een zot, een losbol, die zich in alles even onverstandig gedraagt. — [ Hydraul.] Verscheidene
buizen of pigpen f. pl. aan elkander gevoegd, vormende eerie waterleiding. — [Hon.] IJzers n. pl. in
een groot uurwerk, waardoor een wijzer draait. —
[Mar.] Stationsgeld, reisfjeld n. der zeelieden, oin
zich naar de oorlogshavens of naar hunne kwartieren te begeven. — [Hort.] llet leiden, besnoeijen
van een' boom.
Condtipiicatif, ive, Conclatpliqué, e, adj.
[Bot.] Dubbelliggend, overlangs toegevouwen (van
bladeren in den knop).
Conduplication, f. [Rhét.] Verdubbeling f.,
het herhalen van een woord aan It begin of einde
van eenen zin, conduplieati.e f.
Condl.yle, m. [Anat.] Gewrichtsknokkel m. —
Coondylieii, ne, adj. Wat tot een' cjewrichtsknokkel betrekking heeft. — Condylo de, Condyloidien, aye, adj. Flan een' gewrichtsknokket
gelijk, daarnaar zweemende.
t'ondylorue, m. [Mid.] Knoopgezwel, vleeschachtig, verhard uitwas n., vijgwrat f., vooral als
gevolg der venérische ziekte.
Concl3lope, adj. [Eí. n.] Met geléde pooten.
Condylure, f. [H. n.) .merikaansch dier van
It geslacht der mollen, spitsmol m.
Cone, m. [Math.] Kegel nl. Les pains de sucre
sont faits en c-, de suikerbrooden zijn kegelvormiq
genaakt. C- tronqué, droit, oblique of scalère,
geknotte, regte, scheeve kegel. — [Astr.] C- d'ombre,
schaduwkegel. — [Opt.] C- de lumière, lichtkegel.
— [Tech.] Vorm m., waarin het suikerbrood gemaakt wordt. — Kegelvorm m., waarin men het
gesmolten metaal giet, om het van de slakken te
scheiden. — [Bot.] Kegelvormige vrucht f., zoo als die
van den pijnboom. -- [H. n.] Toot, kegelschelp f.,
kinkhoren m.
Cóné, e, adj. [H. n.] Tootvorinig, van de gedaante eener kegelschelp, kegelvormig.
Conéine, f. [Chico.] Alkaloide f. in de dolle
,

kervel.
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CONFESSION.
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Conépate of Conépatl, m. [f. n.] Mexicaansch stankdier n., totde wezelsoorten belworende.
Conessi, n3. Soort van schors f.
S i'onfanulateur, m. (fain.) Geineenzame

prater, snapper, keuvelaar; — redenaar m., die tot
zijne toehoorders gemeenzaam praat, in stede van
als redenaar te spreken.
S Confabulation, f. (fain.) Gemeenzaam ge-

sprek, gekout, gekeuvel, praatje n.
S Confabuler, v. n. (fain.) Gemeenzaam, ver
praten, kouten, keuvelen, sprookjes ver -trouwelijk
-teln.

-f- Confaitentent, adv., z. v. a. PARFAITEMENT.
Gonfalon, m., Z. GOAFALON.
('onfaiion, m., Z. IOQUELICOT.

Confarréatlon, f. [Ant. rom.] Zékere plegtigheid f. in de bruiloften, bij welke de bruidegom
en bruid van een daartoe vervaardigd gebak ge
aten.
-lijke
('onfecteur, m. [Ant. rain.] Jonge kampvechter, zwaardvechter m., die tegen de wilde beesten
streed.
Confection, f. Het uitvoeren, maken; aanleg m.
u-ilvoering; voltooijing, voleindiging, voltrekking f.
La c- d'un canal, d'un chemin, hetaanleclgen, (graven) van een kanaal, een' weg. La c- dune maison,
de bouw m., het optrekken van eeg huis. (In de
datief iksche taal weinig gebruikelijk.) — Jusqu'h
parfaite et entière c-, tot de geheele en volkomene

voltoozjing. — [Prat.] La c- dun inveniaire, liet

opmaken van een inventaris of boedellijst, het boede/beschrijven. La c- d'un acte, het opstellen eener

acte. — [Admin.] La c- des listes électorales, het

opmaken der kiezerslisten. -- [Pharm.] Zamengestelde slikartsenij f., likkepot m.
j Confectionnaire, in., z. V. a. CONFECTIONINEUI1.
'S Confectionné, e, adj. (en part. passé van
confectionner) Gemaakt: Des habits, des souliers

Bien c-s, Mal c-s.

S Confectioneer, v. a. Vervaardigen, maken;

voltooijen. C- des habids, des souliers, une ma-

chine, kleederen, schoenen, eene machine maken. —
v. pr. Gemaakt worden.
S t'onfectionneaur, ni. Maker m., inz. van
kleedinristu,kken.
-1- k,onféderateur, trice, adj. Een bondgenootschop lot stand brengende: Puissance c-trice,
mogendheid, die eerre confeederatie maakt.
tonféderatif, ive,adj. Bondgenootschappelijk,
wat eene confcederatie aangaat. Traité c-, bondsverdrag n.
('onfédération,f.Bondgenootschap,verbond n.,
bond m., eedgenootschap n., inz. lusschen ona fhankelike staten, confwderatie f. La c- hel
iet zwitsersch verbond of eedgenootschap;-vétigue,
La c- germanique, de duitsche bond; La c- du
Rhin, het .Pijnverbond. — Verbindtenis f., ver
ontevreden onderdanen in eenen-bond.tusche
SE cONFECTIONNEII,

Stoat.

t'onféd e'ré, e, adj. (en part. passé van confédérer) Verbonden, gecon f ee deree cd: Etats C-s,
bondstater. Puissance c-es, verbondene mogend
COrFÉDÉRÉS , n. pl. Verbondenen, bondge--hedn
nooten, eedrgenooten, g e c o n f w d e r e e r d e n m. pl.
('onféciérer (se), v. pr. Zich onderling ver
een bondgenootschap, eedgenootschap maken,-binde,
zich canfwder6ren: Les nobles Polonaisseconfédérèrent, de adellfijke Polen stoten een verbond.
Conféré, e, adj. (en part passé van conférer)
Vergelelkcn: Lois c-es, vergeléken, tegen elkander
gehouden wetten. Auteurs c-s, vergeléken schrijvers.
— Opgedragen, verleend: Dignité c-e, opgedragen
waardigheid. Conférence, f. Vergelijking f. van twee dingen, om te zien in hoe ver zij gelijk zijn of ver
beraadslaging f. over-schilen.—Zamkot
zaken; onderhoud, gesprek n., zamenspraak, ruggespraak, onderhandeling f. over deze of gene gewigtige zaak; inz. bijeenkomst van ministers en
gezanten om strijdige staatsbelangen te vereffenen,
conferentie f. : La c- de Londres. —Kerkelijke
redevoering f. over geloofspunten, zedeleer, kerkelijke tucht enz. — Maitre de c-s, titel van een'
professor aan de normaalschool ti Parijs.
. --

+ Conferenciair e, adj., z. v. a. TRANSLATIF.

Conférencier, m. Voorzitter m. in eene ver-

dering van personen, die onderling een vrij ge-

sprek houden over eenige zaak van aangelégenheid;

— lid n. eener conferentie.
Conférer, v. a. Vergelijken, tegen elkander
houden, twee dingen tegen elkander nazien, ten
einde te ontdekken, waarin zij gelijk zijn en waarin
zij verschillen (inz. van wetten, handvesten, schrijvers enz.): C- les lois grecques aver les lois romaines, de Grieksche en Bomeinsche wetten met
elkander vergelijken. — [Impr.] De correction of
verbeteringen op een proefblad met de revisie of
tweede proef vergelijken. — Geven, verleenen, ber;éven,, schenken, opdragen, overdragen. C- des
charges, ambten begeven. Dieu confère la grace,
God schenkt de genade. — Co NF E'RER , F. n. Zamenspreken, opzettelijk en ernstig rédekavelen over eerre
zaak, gemeenschappelijk overlegren, beraadslagen,
onderhandelen, co n f e rér e n: L'affaire est impor tante, elle mérite que nous en conférions, de
zaak is gewigtig, zij verdient, dat wij er eens zamen
over spreken. Les ambassadeurs confèrent sur hi
de afgezanten beraadslagen (houdeneerre con^e') ^e"jq' tie) over den vrede. — SE CONFÉRER, V. pr.
o pgedragen, verleend worden.
-I- Conférenr, m_ [Impr.] Woord, datvoorgeslagen is ter aanduiding van den corrector, die de
proeven met het handschrift of de laatste proef niet
(le vorige moet vergelijken.
Confertitlore, adj. [Bot.] Met digt opeenjesloten bloemen. — Confertifolié, e, adj. Met
dipt opeengesloten bladeren.
Confervacé, e, ('onfervé, e, adj. [Bot.]
Naar de con/erven of watermossen gelijkende.
('onferve, 1. [Bot.] Soort van plant, tot de
familie der wieren behoorende, welke in zoet water
groeit, watermos n., con f erve f. — Soort van net D.
f'onfervé, e, Confervoïde, adj., z. CoN-

FERVACE.

-j- Confès, m ., z. v. a. CONFESSEUR. - t Coiiadj., z. v. a. CONFESSE'.

fés, se,

Confesse, f. [Cath.] Belijdenis van zonden aan^
eerren priester, biecht f. (Dit woord wordt nooit
gebruikt met een lidwoord en altijd door ,, i of do
voorafgegaan): Aller b c-, te biecht gaan. Etre a c-,
te biecht zijn. Il va a c- à un tel pretre, hij gaat
te biecht bij dien priester. I1 eient de c-, hij komt
uit de biecht.
(' otifessé, e, adj. (en part. passé van confesser) Beléden: Crime c-, beleden misdaad f. —
(Loc. prov.) Une tante c-e est b demi pardonnde.
eerre beleden fout is reeds ten halve vergéven. —
11 est mort Bien c-, hij is als een goed katholijk

gestorven.

C'onfesser, v. a. Bekennen, belijden, erkennen
(als die verklaring van zelf met eenige schaamte of
berouw gepaard gaat): C- In vérité, un crime,
de waarheid, eene misdaad belijden, bekennen: I1
est vrai, je le confesse, het is waar, ik erken het.
-- (fig. et fang.) C- la dette, bekennen, dat men
ongelijk heeft, voor iets uitkomen, dat men wilde
verzwijgen. — C- Jésus Christ, Jezus Christmas belijden, verklaren, dat men een Christen is. Ook
zonder voorwerp: C- de coeur et de bouche, met
hart en mond Christus belijden. — [Cath.] Biechten, zijne zonden aan den priester bekennen: C-sas péchés, zijne zonden biechten, opbiechten. —
Biecht hooren, de biecht afnemen: Un prêtre qui
confesse on grand nombre de pénitents. — Ook
zonder voorwerp: Un prétre qui ne confesse point,
een priester. die geen biecht hoort. — (Loc. prov.)
C'est le diable à c-, men moet hem op de pijnbank
leggen om 't er uit te krijgen; ook: dat is een(
zware taak . - SE CONFESSER , v. pr. Biechten, zijne
zonden aan den priester bel?;den. Sec- P Dieu, zijne
zonden aan God belijden. — (Proc.) Se c- au
renard, bij den duivel te biecht gaan. — Zich verklaren voor: Se c- vaincu, zich voor overwonnen ver
-klaren.
Confesseuir, m. [Cath.] Biechtvader. — Standvastige belijder van den naam van Jezus, ondanks
de pijnigingen (bij de eerste Christenen); — hei
noch apostel noch martelaar geweest is.-ligem.,d
Confession, f. Bekentenis, belijdenis f., ver
dat men iets bedreven heeft: C- sincere,-klaring,
extorquee, opregte, afgedwongen bekentenis. Cjudicielle, bekentenis voor den regter. C- extrajudicielle, bekentenis aan een' ander persoon dan
den reiner gedaan. — C- (of C- de foi), geloofsbeljdenis, confessie I. La c- d'Augsbourg, de,

CONFESSIONNAL

-

Augsburgsche confessie. — Geloofspartij f., die
iemand is toegedaan; — opsomming f. van de geloo fsartikelen eener kerk. — Biecht, zondenbeljdenis f.,
't zij in 't openbaar, aan God of aan een' priester:
C- publique, openbare biecht; C- sacramentale of

sacramentelie, sakramentéle biecht; C- auriculaire,
oorbiecht. Le tribunal de la c-, de biechtstoel in.
Ouir, Entendre en c-, biecht hooren. Sous le sceau
cle la c-, onder 't zegel, 't geheim der biecht; (fly.)
in het diepst vertrouwen, onder voorwaarde van
onschendbare geheimhouding. — (Loc. prov.) On
lui donnerait le bon Dieu sans c-, men zou hein
zijn zondags oortje te bewaren geven, stille waters
hebben diepe gronden. — [Rhét.] Redekunstige fi
guur, waarmede men datgene erkent, waarvan men
beschuldigd wordt
CONFESSION S, f. p1. Gedenkschriften, waarin een schrijver zijne begane fouten
open egt: Les c- de J. J. Rousseau.
Confessionnal, in. Biechtstoel. --- Soort van

-

. -

ziekestoel in.
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trouwd, toevertrouwd: Secret c-, toevertrouwd
geheim n. Un enfant c- à vos soins, een aan uwe
zorgen toevertrouwd of opgedragen kind.
(oniier, v. a. Toebetrouwen, toevertrouwen,
betrouwen, vertrouwen, aasvertrouwen, in vertrouwen geven of rnededeelen: C- ]a défense dune
placea un general, la garde d'une maison it un
doinestique, l'éduchtion d'un enfant h un maitre,
de verdediging eener vesting aan een' veldheer, de
bewaring van een huis aan een' bediende, de opvoeding van een kind aan een' meester toeverlrouwen. C- un secret à qn., iemand een geheim toevertrouwen. — (fig.) C- des semences €i la terre,
zaad aan den grond toevertrouwen, zaaijen. C- sa
destinée an hasard, zijn lot aan het toeval overSE CO-FIER , V. pr Vertrouwen stellen,
laten
zich verlaten, staat maken, zijne hoop stellen: Je
me confie aa nous, ik verlaat mij op u. Je me confie en la providence de Dieu, ik stel mijn vertrouwen op de Goddeljjke voorzienigheid Ii se conlie
en ses forces, hij verlaat zich op zijne krachten.
.Elkander vertrouwen, elkander vertrouwelijke m^
dedeelingen doen. Its se confiaient leurs pensées.
— Toevertrouwd worden: C'est en cette saison
que les semences se confient b la terre.
Configuration, f. Uiterlijke vorm m. der lig
bijzondere gedaante geeft. —-chamen,(li
[Phys. Vorming f of ontstaan n van gelijkvormige
gedaanten, zoo als bij het kristalliséren der zouten,
het bevriezen des waters. — [Astron ] Wederzijdsche stand m. of aspect n. der planeten, inz.
de gedaante f., die de wachters van Jupiter en Sa
hunne verduisteringen aannemen. -turnsbji
('onlgnrer, V. a. Gedaante geven, vormen.
('online, e, adj. (en part. passé van confiner)
Opgesloten , binnen bepaalde grenzen gebannen:
Homme c-, Femme c-e.
t'onfinement, in. Weleer z. v. a. exil, ballingschap, verbanning f. -- Opsluiting f.; confinement.
Confiner, v. n. Grenzen, aangrenzen, palen,
aanpalen, aanliggen. La France confine avec l'Espagne, Frankrijk grenst aan Spanje. Les terres
confluent h la foret, de landerigen palen aan het
boseb. — CONFINER, V. a. [Jura Binnen bepaalde
grenzen besluiten, begrenzen: C- un héri!age, de
grenzen van een erfgoed vaststellen. (Men zegt liever
homer). — Naar eerre bepaalde plaats verbannen
of verwijzen, ergens opsluiten, gevangen zetten: On
1'a confine dans une íle, dans un monastere, men
heeft hem op een eiland gebannen, in een klooster
opgesloten. — sE, CONFINER, v. pr. Zich terugtrekken, zich afzonderen, zich ergens heen begeven om
er te bijven; zich verbannen: I1 s'est confine dans
une de ses terres, dans une solitude, hij heeft
zich op een zijner landgoederen teruggetrokken,
zich naar eens eenzame plaats verbannen, zich daar
. -

Confessionniste, m. et f. Lutheraan, Luthersche ni. van (le Augsburqsche beljjdenis.
Conlliance, f. Vertrouwen, betrouwen n.; toeverlaat in., hoop, die men op iemand of op Gene
zaak stelt, confidentie f. : Dire qc. en c-, iets
in vertrouwen zegen. Mettre sa c- en Dieu, zijn
vertrouwen op God stellen. J'ai sa c-, ik heb zijn
vertrouwen. J'ai une grande c- en votre frère, ik
stel groot vertrouwen in uwen broeder. Mettre sa
c- dans les richesses, zijn vertrouwen op rijkdom
stellen. Homme de c-, vertrouwd man. —-men
Betamelijke, beleefde vrijheid, die men neemt bij
zekere geldgenheden, vrijmoedigheid f. : Aborder
quelqu'un avec c-, iemand met vertrouwen, met
vrijmoedigheid aanspreken. — Onbeschroomdheid,
stoutheid f.: Parler en public aver une grande
c-, in het openbaar spreken met eene groote stoutheid, vrijmoedigheid.: — Verwaandheid, inbeelding,
laatdunkendheid, driestheid f., zelfvertrouwen n.
Il a des airs de c-, hij heeft verwaande houdinf en.
C'est un garcon plein de c-, hij is een ingebeelde,
verwaande jongen.
Confiant, e, adj. Vertrouwend, niet achter
ligt vertrouwend: Un caractére c-, een-dochtig,
karakter vol vertrouwen. — Verwaand, ingebeeld,
laatdunkend: 11 a fair c-, hij heeft een verwaand
voorkorren.
C'onlidemment, adv. Vertrouwelijk, in ver
confidentieel: Je vous dis cela c-,-trouwen,
ik zeg u dit in vertrouwen.
Confidence, f. 11.tededeeling van een geheim,
aanvertrouwinq , vertrouwelijkheid f. , vertrouseen n. : Faire c- de qc. á qn., iemand iets in vertrouwen, vertrouwelijk openbaren. Il ma fait cde son dessein, hij heeft mij zijn voornemen in ver
ontdekt, geopenbaard. Etre Bien avant-trouwen
dans la c- de qn., iemands volkomen vertrouwen
bezitten. Faire use fausse c- à qn-., iemand eens begraven.
onwaarheid als een geheim aasvertrouwen, met
Conlinite', 1. Grensnabuurschap, aangrenzing,
oogmerk om hem te bedriegen.— Ongeoorloofd prove- conf-in-iteit f.
bezit n., heimelijk bezit van een kerkelijk ambt in
Confins, m. pl. Grenzen f. pl. (van een land,
naam van een ander, die daarvan nog de inkom- gewest, kanton enz., van een regtsgebied, een bis sten trekt. Tenir un bénéfice en (par) c-, eens dom enz.). — (fig.) Aux c- de la terre, aan de
prove of kerkelijke bediening door een heimelijk uiterste einden der aarde, inner afgelegen oorden.
verdr ag bezitten. — EN CONFIDENCE, toe. wie. In
Conl[ire, v. a. Inmaken, inleggen, konfijten. Cvertrouwen, vertrouwelijk, onder 't zegel van ge- des fruits, des legumes, vruchten inlegden, groen
heimhouding, con fidentieel.
inmaken. C- an sel, inzouten, inzulten. C- au-ten,
Confident, m., -e, f. Vertrouweling, ver- vinaigre, in azijn leggen. — (fig. et fain.) z. CONtrouwde m. en f., boezemvriend m., boezemvrien- FIT, add. — [Cuis.] C- des viandes, spijzen met
din f. — (fig. et posit.) Les rochers et bols, c-s de wijn of azijn laten doortrekken. — [Tech.] De
mass peines, de rotsen en bosschen, vertrouwelingen, huiden in de zwelgpap of het zuur-laf leggen (bij
getuigen van mijne smarten. -- Ook als adj. gebe'- zeemntouwers) . — SE CONFIRE , v. pr. Ingernaakt,
zigd: Cet bomme était c- de toutes mes peines. gekon,rijt naorden.
Confii-inatif, ive, adj. Bevestigend, bekrachConfïdentiaire, m. [Droit. can.] Onwettige
bezitter van een geestelijk inkorven; — titulaire tigend: L 'ar rét c- du jugement, de bekrachtigende
bezitter m. van een kerkambt of prove.
uilspraak van het vonnis.
Confirmnation, f. Bevestiging, bekrachtiging,
Confidentiel, le, [Diplom.] Vertrouwelijk,
met vertrouwen, c o n f i d e n t i ë e l (het tegendeel c o n f i r rn a t ie f. Cette nouvelle a besoin de c-,
van officiel). Lettre confidentielle, vertrouwelijke die tijding heeft bevestiging noodig. -- [Prat.] La
c- d'un jugement, d'un arrêt, de bekrachtiging van
brief m.
Confidentiellement, adv. Vertrouwelijk, op een vonnis, van eene uitspraak. — [Rhét.] Bezvij vertrouwelijke, con fi,d entiéle wijze: Cela ma voering f., deel eerier redevoering, waarin het voor
bewijzen gestaafd wordt. — [Théo2.]-gestldor
été écrit c- et non officiellement, dat is mij geVormsel n. , een der zeven sakrarnenten van de
schreven in vertrouwen en niet van ambtswege.
Confidentissinie, in. (woord van den kardi.- Roomsche kerk; — bevestiging des doops, inzegening,
s2aal de Retz) Geheime vertrouweling, vertrouwde inw.ijdling of opneming f. als lid der kerk bij de
Protestanten.
boezemvriend .m.
Confirnne', e, adj. (en part. passé van confrConlié, e, adj. (en part. passé van contier) Be]
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CONFIRMER

--

mer) Bevestigd, bekrachtigd: Fait c-, bevestibd feit
— Enfant c-, als lidmaat aanrienomen kind.
(`onfrnaer, V. a. I3evesticien, verzékeren, bekrachti en, vaster en onwankelbaarder maken; nader bewijzen, bevestigen door nieuwe bewijzen. Cune chose par serment, iets met een' eed. bekrachtigen. C- tine nouvelle, eerie t'jjding bevestigen. Cela
me confirme dans anon opinion, dat versterkt, bevestigt mij in mijn gevoelen. Le ju ecoent du tri
droit, de uitspraak der regt--bunalcofirmés
bank heeft zijn reit bekrachtigd. Sa santé se confirnie de jour en jour, zijne gezondheid wordt dageljjks sterker, neemt toe. — [Théol.] Inzdg enen,
kath.:
als hd des kerkt;emeente inwijden; bij
vormen, het sakranzent des vormsels toedienen.-(fig. et fans.) C- qn., iemand eerie oorveeg jeven.[Man.] C- an cheval, een paard volledig afrigten
(dresséren), het de laatste lessen geven. — SE CONFIIMES, V. pr. Bevestigd, bekrachtigd worden, zeker wor(len: La nouvelle se confirme, de tijding
wordt bevestigd. — Zich versterken, zich bevestsgen (in een gevicelen, een besluit).
'onfiseable, ad3. Verbeurdverklaarbaar, intrekbaar, wat aangeslagen, aangetast of verbeurd
verklaard kan worden.
('onflscant, e, adj. [Hod.] Homme c-, iemand, op wien de verbeurdverklarinq vallen kon
of verhaald kon worden. -- Verbeurdverklarend.
Confiscation, f. Verbeurd- of vervallen-verklaring, co n f i s c a t i e t., intrekking can een goed ten
voordeele der schatkist. — Aanhaling f. van snwkkelwaren. — Het verbeurdverklaarde, de aangehaalde goederen.
Confiserie, f. [Tech.] Kunst f. en beroep n. van

CONFORNZIENT.
Confle, m. [Com.] Baal peper f.
Coiiflit, m. Schok, stoot in., botsing f., strijd,

tweespalt m. , tegenspraak, strijdigheid, werking
en tegenwerking f. : Le c- de deux armies, cie
schok, str jd van twee legers., (In dien zin veroudeed.) — (fig.) Le c- des interets, des passions, de
botsing der belangen, de strijd der hartstogten. Cd'opinion, strijdigheid van gevoelen. Etre en c-, in
strijd staan. — [Jur.] C- de jurisdiction, conn, twist f. tusschen regters of rerrtbanken,
over het beslissen van eene zaak. C- d'attribution,
strijdigheid van gezag.

Confluent, ni. Zamenloop m. van twee rivieren, ])laats, waar twee rivieren zich vereenigen,
zamenvloejiinr, f.: Cette ville est bàtie au c- de
cleux rivières, die stad is aan de zamenvloeijing
van twee rivieren gebouwd.
Conflaaent, e, adj. [Mid.] Zamenloopend, ineenvloeijend: Petite verole c-e, ineenvloeijende kinderhokken. — [I1 ot.] Feuilles c-es, bladeren, die elkasider aan clen steel schonen te raken of aan malkaar gegroeid schijnen.
Confluer, v. n. Zamenvloej en. — In fig. zin
vroeger gebruikt voor s'accorder, se réunir, overeensteinmen, zich vereenigen.
Confoiidre, V. a. Mengen, vermengen, ondereen mengen; verwarren: Deux fleuves qui confondent leurs eaux, twee rivieren, die hare wateren
ondlereen mengen. Nous confondïlnes nos pleurs, wij
mengden onze tranen met elkander. Dieu confonclit le langage des homines qui bdtissaient la tour
de Babel, Gd verwarde de spraak der mannen,
die den toren van Babel bouwden. — Vei warren,
niet wel onderscheiden, een' persoon of eene zaak
eenen suikerbakker; — suikerbakkerij f.
voor eene andere aanzien: 11 ne faut pas c- l'innouikerbaer,
Con
Confiseur,
m..S
,^.k
banketbakker; cent et le coupable, l'innocent avec Je coupable,
— inrnaker, inlegger m., inmaakster, inlegster f., men moet den onschuldige en den schuldige niet
hij of zij, die allerlei ingelegde voorwerpen bereidt. met elkander verwarren. — Beschainend overConfisgtié, e, adj. (en part. passé van confis
tuigen, verlegen maken , doen verstornrnen, ontquer) Verbeurd verklaard, aangehouden. Biensc-s. maskeren ; doen mislukken; verijdelen: Cette
-- (fig. et fain.) C'est an homme c-, by j is o1?ge- déposition a confondu 1'accusé , die getuigenis
neesl.jk, hij moet er van sterven; — ook: tiffis een heeft den beschuldigde doen verstommen. Vos
bedorven man, zijn boil is op.
louanges me confondent, uwe lofspraken maken
Confisgiier, V. a. Geregtelijk intrekken, aan mij verlegen. Ce que vous antes-la, me confond,
de schatkist ten deel doen vallen; verbeurd verkla- het(Jene gij daar zer+t, schijnt mij onl<eloofeljk, doet
ren, aanhalen, in beslag nerven, beslag lengen op, in'(1 verbaasd staaa. C- un calonlniateur, een' las
toon stellen. Dieu confond-teraoniskv,
confisque'ren. — [Anc. jut.] Qui confsqueles
corps, confisque les biens, een doodvonnis of ge- les projets des hoormes, God verijdelt de plannen
vangenis voor 't leven heeft de verbeurdverklaring der menschen. — SE CONFONJIIE, V. In% Zich verder goederen ten gevolge. — SE CONFJSQCER, v. pr. mengen, ineen vloeijen , zamenloopen : Ces dein
Verbeurd verklaard worden.
nnages se confondent, die beide wolken vloeijen inConflt, e, adj. (en part. passévan confire) In- een. — In de war of van zijn stuk raken, verlegen
gelegd, incieinaakt, gekonfijt: Pèclhes c-es, ingelegde of beschaamd staan. I1 panut se c- dès la preperziken f. pl. — Bij uitbreiding: Des fruits c-s sur iniere question, reeds bid de eerste vraag scheen hij
I'arbre, overrjp geworden vruch te a f. lil. — (fig. van zijn stukte raken. —(fain.) Se c- en ceremonies,
et fain.) Etre tout c- en dévotion, overgodsdienstig, te veel omstandigheden of pligtplegingen maken.
fjnvroom zijn. Uu hymen c- en douceurs et plai('onfonclu, e, act). (en part. ]aassi van con
sirs, een huwelijk vol genot en vermaken. C- en fondre) Verward, vermengd : Objets c-s. — Bemalice, doorkneed, volleerd, gekon fijt in de boos- schaamd , verlegen, onthutst: Personnes c-es.
Conformaliste, m., beter CONFORMISTE.
heid. C'est un homme c-, 't is een bedorven (ge
-ru'ined)ma.
('onformateeir, m. [Tech.] Vormer m., een
Confit , m. [Tech.] Zwelder m., zwelgpap, werktuig, waarmede men aan de hoeden den vorm
zemelpah f., zuur-laf n., een zuur water, meest van 't hoofd geeft.
uit zémelen bereid, waarin de leéi•bereiders de ontConformation, f. Schikking, inrigting der
haarde huiden dompelen. — Bontwerkerskuip f.;-- deelen van een bewerktuigd ligchaam, behoorlijke
Loog f. van hondemest. — ]Ecora.] Mengsel n. van zamenstelling, natuurlijke evenredigheid der deelen,
zémelen en water tot varkensvoerder.
c o n f o rm a t ie f. — [Mid.] Vice, Défaut de c-,
C'oniitéor, in. (latin) [Catli.] (eig. ik belffd, natwurl jk gebrek n., gebrekkige ligchaamsbouw m.
ik beken) Zondenbelijdenis, door den geestelf/Ice vóor Maladie de c-, ziekte f., uit gebrekkige bewerktui.den eigenlijken inteoit-us der mis aan de treden ging voortkomende. — [Chit.] Iet zetten van gedes altaars afgelegd. (Plug. Des confiteor). — (fig.) broken beenderen.
('onforme, ad). Gelijkvormig, overeenkomstig,
Dire son c-, zijne ziel Code bevelen (in een of ander groot gevaar). (pop.) On lui fern dire son c-, overeenstemmend, eenstemmig , geljkluidend , in
men zal hem wel tot bekentenis brengen.
orde, conform : La copie est c- a ]'original, het
Confitilre, f., meest ('otifltrures, f. pl. Inge- afschrift komt met het oorspronkelijke overeen. Pour
maakte vruchten, kon fituren f. p1., konfijt n, ; — copie c-, voor gelijkluidend afschrift. Son habit
suikergoed, suikerwerk n.
nest pas c- à son etat, zijn kleed past niet voor
(is niet overeenkomstiri met) zijn' stand.
Conftuirerie, f., z. v. a. CONFISERIE.
C onforneé, e, adj. (en part. passé van conforConfittirier, m., -ière, f. Konfiturier, kon
verkoopster f. , hij of zij, die-fijtverlwopm., mer) In overeenstemming gebragt, overeenkomstig
ingelegde vruchten, suikergoed verkoopt. — Ook genaakt. Des lois c- es aux moeurs des peoples.
als ad). Marchand c-. (Men zegt liever CONFISEUtt). '—Ingerifrt, zamengevoegd (van de deelen eens ligConflagration, f. 41geineene Grand, rfroote chaams). Un corps, Un enfant Bien, mal c-, een
brand m., algemeene verwoesting f. door 't vuur. goed, slecht bewerktuigd (georganiseerd) ligchaam,
— (fig.) Groote staatsomwenteling, algemeene be- een welgeschapen kind.
Conforme'nnent, adv. Overeenkomstig, in overroesing f. der gemoederen.
-f- Conflaii . ('on.flant of Conflans, m., eenstemming, gelijkvormig, volgens, luidens, naar
Z. v. a. CONFLUENT.
luid. C- it la lof, overeenkomstig met, volgens de
-

CONGÊ.

CONFORMER

a95

te' r e n. C- les témoins avec 1'accusé, de getuigen
hooren of ondervragen in tegenwoordigheid van den
beschuldigde f. — (fig.) Vergelfjken, vergel jkend
nazien of onderzoeken, tegen elkander houden, monsteren: C- la copie avec of à 1'original, het afschrift tegen het oorspronkelijke nazien. — SE CONFRON"TEn, v. pr. Vergéleken worden.
t"onfus, e, adj. Verward, vermengd, ondereen
gemengd, in de war: Un auras c- de papiers, een
verwarde hoop of verzameling van papieren. —
Verward, onduidelijk, onverstaanbaar, niet te onderscheiden: Des cris, Des voix c-, verward ge
onverstaanbare stemmen f. pl. (jig.) Bruit-schreuwn.,
c-, los, onzeker gerucht n. — [Prat.] Tels et tels
droits sont c- at réunis en sa personne, deze en die
regten zijn in zijnen persoon vermengd en vereenigd.
— Verward, duister, onverstaanbaar, onbegrijpelijk: Discours c-, verwarde rede f. — Dates c-es,
Ook als adj. gebézicid: Secte c-.
Conformité, f. Gelijkvormigheid, overeenkomst, verwarde, onzekere dagteekeningen f. pl.—Verward,
overeenkomstiF,hei(i, oeereenstemming, eenstenzmirl- beschaaind, verlegen, schaamrood: I1 est demeuré
heid, eensluidendheid, gelijkaardiclheid, gelijkheid, c-, hij stond beschaamd, verlegen. Je suis c- de
conformiteit f. — La c- 1 la volonté de Dieu, vos Rontés, ik ben verlegen over uwe goedheid. —
de onderwerlring aan den 'wil van God. — Ei CON- Ook als subst. m. Le c- est 1'opposé de 1'ordonné,
FOlnMlITE DE, loc. préh.Overeernkomstig, gelijkvormig, het verwarde is liet tegenovergestelde van liet gevolgens, in gevolge, ter voldoening aan, naar aan régelde.
Confuuse'ment, adv. Verwardelijk, onordelijk;
11 agil on c- des ordies qu'il a reous,-leidngva.
hij handelt overeenkomstig de ontvangen bevelen. duister, niet duidelijk: Tout est mis c- dans sa
maison, in zijn huis ligt alles onordelijk door elk(uien zeide weleer ook: j 'ai agi on c . )
-I- Comfort , m . 1lullr f., bijstand, troost m. - ander. Je men souviens c-, ik herinner liet mij
-I- (fen.) Stoffelijk welzijn, gemak, welbevinden n., niet duidelijk.
t Q'oufiasible, adj. :ene openlijke beschaming
genoeclelrjlse toestand: Les Anglais ont un grand
verdienend. - t Conf.asiblei^uent, adv. Verwaramour lour to c-.
-- Comfortable, adj. (fam.) Wat gemak en delijk; — schandel jk.
Confusion, f. Verwarring, verwardheid, ver
genoegen aanbi°engt, gemakkelijk, genoegelyk. —
wanorde. 11 y a de la c--mengi,o;lrédh
Ook als adj. gebezigd : Les Anglais s'occupent
dans
ses papiers, zyne papieren zijn in de war.
adv.
beaucoup de leur c-. — Confortabte2neut,
La c- des idees, de wanorde der denkbeelden. --Op genoegelijke, gemak aanbrengende wijze.
Confortant, adj. et subst. 7n., liever FORTI- Verwarring, onrust, ontsteltenis, beroering, canfu s i e r.: 'temps de c-, tijd van wanorde, onrust.
FIANT.
Confortatif, ive, adj. [ Mlk.] Versterkend. — G,-oote overvloed, toevloed m. (van zaken of
it y a une grande c- de fruits an marche,
personen:
mideen
versterkend
— Ook als subst. n1. Un c-,
er is een overvloed van vruchten op de markt. II
del n.
S ('oufortation, f. [116d.] Versterking (inz. y a une c- épouvantable de monde sur la place,
der maag, der zenuwen) : Un estomac afralbli a er is eerie verschrikkelijke menigte volks op de
besom de c-, eerie zwakke neaag heeft versterking plaats. — Schaamte, beschaming, beschaamdheid,
verlegenheid, confusie f. Je 1'avoue 1 ma c-, ik
noodij.
Comforts, e, adj. (en part. passé van confor- beken het tot mijne schaamte. schande. Sa ldcheté
1'a couvert de c-, zijne lafhartigheid. heeft hens met
ter) Versterkt: Lstomac c-.
1Confortemainn, f. [Hod.] Volmagt f. om de schande bedekt. — [Chico.] Verszenging f. (zonder
chemische verbinding).— [Prat.] La c- d'actions et
onderleen en in te trekken.
Comforter, v. n. [MM.] Versterken. — -j- (fig.) de droits, het zamentre ffen, zamenvloeijen, de ver
-enig,srltvaegnp-i,
Aanmoedigen, moed of troost geven, opbeuren, v ertroosten. -- SE r0NFORTER, v. pr. Versterkt wor- actieve en passieve regten in een' persoon. — EN
den, kracht krijgen: L'estomac se conforte par de CONFUSION, adv. vertwardelijk, in wanorde; Marcher
en c-, in wanorde voorttrekken. — In grooten overons aliments.
Coufraternel, le, adj. liTledebroederlijk, broe- vloed: Vous y trouverez de tout en c-, gif zult er
derlijk (doorgaans alleen van de leden eener zelfde van alles in overvloed vinden. (Deze laatste beteekenis veroudert.)
broederschap gebruikt).
C onfutation, f. [Rhét.] Wederlegging, over-(- Conafrateruiser, v. a. Verbroederen. — SE
CONFRATEIINISER, v. pr. Broederschar maken, in tuiging f., bewijs n. van de valschheid eener stelling.
t Confuter, v. a., z. v. a. REFUTER.
broederschap trs^clen.
Conge, m. Con g i u s m., eerie oud-r°omeinsche
Confraternité, f. Medebroederschap, ambtsbroederschap, ambtcenootschalp n., verbroedering f. maat, het GIs eerier amphora, verdeeld in 6 sexta(ongeveer = 3,37 liter). — [Bot.] Congo m.,
situa
Medebroeder,
ambtsbroeder,
gilde
Confrère,ns.
broeder, confrater m. , medelid van dezelfde zekere theesoort. —1 Pèche] Traanvat n. op Newbroederschap, van hetzelfde gezelschap of gild; mak foundland.— [Tectu.] Houten of metalen bak m. om
-ker,mdgzt. den erts af te meten.
Congé , m. Ontslag uit eerie dienst, uit de
Confrérie, f. Broederschap, inz. vrome broekrijgsdienst, afscheid; verlof n., vergunning f.
prov.)
Loc.
genootschap
n.
—
(
derschap f.; — gild,
I1 s'est enrólé dans la grande c-, hij is in 't groote om zich voor eenigen tijd te veren deren, vrrjaf n.,
vacantie f.: I1 a ohtenu son c-, un e- cie seiclestre,
gild getreden: hij is getrouwd.
Confrieatioii, f. [Tech.] Fijnwrijving f. — hij heeft zijn ontslag, een verlof voor zes maanden
[Chinl.] Uitdrukking f. van Iet sap snel de vingers. bekomen. Ce domestique a deaiandé son c-, deze
Confrontation, f. [Jur.] Vergelijking, ver bediende heeft zijn ontslag, zijn a fscheid gevraagd.
getuigenverhoor n., getuigen-vergelijking f.,-hor, Ye, mon enfant, je te donne ton c-, ga, kind, ik
het tegenover elkander stellen der getuigen, c o n- geef u vrijaf. Les élèves auront demain c-, de
f r o n t a t i e f.: La c- des té^noins, des accusés.- leerlingen zullen morgen vacantie, vrijaf, speel
een' vrijen dag hebben. — (Loc. prow.)-dagm.,
(fig.) Vergelijking f. (van schriften, teksten): La cPour boire de 1'eau at toucher deliors, on ne dedes dentures.
Confrouté, e, adj. Vergeleken, tegenover elk- mande c- à personne, wie op straat slaapt, heeft
ander gehoord, geconfronteerd : Témoins c-s. geen logies te betalen , wie water drinkt, hoeft
geen -win te betalen: dat kan. mij niemand beletEcriture c-e.
S Confrontenient , m., z. v. a. CON. ONTA- ten, daartoe heb ik niernands toestemming noodig.
—Bij
uitbreiding: henen zenden, niet -meer ontvanTION.
Confronter, v. a. Vergelijken, tegen elkander gen_ afzvijzen: I1 recherchait cette idle en manage,
hooren, inz. twee personen voor het gerept verge- mais it a en son c -, hij zocht dat meisje ten huwelijken, hen in elkanders gezi.gt verhooren, tegenover lijk, maar hij afgewezen. — II a pris son c-,
elkander stellen, wederzijds ver/soos-en, c o n f r o n- sans attendre qu'on le lui donndt, hij heeft zelf
wet. -- [Corn.] C- á la lettre de voiture, naar
luid van de factuur of tien vrachtbrief.
Conformer, v. a. Gelfjlcvormiq maken, inrigten, schikken, régelen: C- sa vie, ses actions a la
doctrine de 1' ivangile, zijn leven, zijne daden inrigten naar de leer van ^'t evangelie. — Vormen,
de gedaante geven: Leseaux ont conformé la sur
de wateren hebben aan 't oppervlak-faceduglob,
der aarde zjjne gedaante gegéven.—sE CONFOI{MER,v.
pr. Zich sch ikken, zich régelen, zich rigten of gedragen: Se c á la volonté de Dien , zich schikken naar,
zich onderwerpen aan den wil van God. —Zich ge
naaken: Conformons nous h eet apèt •e.-lijkvornq
Conformiste, in. en f. Belijder m., belijderes f.
van de heerschende godsdienst of der anglikaansche kerk in Endeland, c on f o r in i s t m. en f. —
(Alle anderen lieden daar non-conformistes). —

,

-

-
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zijn afscheid genomen (heeft zelf van zijn voorne- zaamgepakte. — [Minér.] Ophooping f. van ver
delfstoffen, zandsteenen enz., c o a g l o--schilend
men afgezien) , zonder. te wachten tot men hem 't
gaf. — C- de bail, opzertging van huur. Donner meraat D.
Conglornéré, e, adj. (en part. passévanconc-, de huur opzei ;en. (l part, it a donné c- a son
er) Zamengepakt, zamengebaid: Objets c-s,
hóte , hij vertrekt , hij heeft zijn' huisheer de
huur opgezer^d. Temps, Terme de c-, tijd, termijn ^('joa^n'ieg'ebalde voorwerpen. — [Anat.] Glandes c-es,
van opzegroinl. — [Corn.] Geleibriefje, vervoer- klieren, die, in een vlies besloten zijnde, eeaen
briefje n. C- d'entree, de sortie, invoer -, uitvoer- klomp vormen, g e c o n g l o m e r e e r d e klieren,
bewijs n. — [Mar.] Zeepas, zeebrief, scheepspas, korrelklieren, speekselklieren t. pl.
Congloiiiérer, V. a. [Phsrs.] Tot een' bal of
scheepsbrief, a fsrhe'idsbrie/ in.. paspoort n. — Afscheid n., afscheidsgroete f.: Prrendre c-, afscheid een kluwen vereenigen, zamenhoopen, zamenbollen,
nemen, vaarwel zeg fjen. Lettre, Billet de c-, a f- co n plo m e r é re n. - SE CONGLOMÉRER, V. pr.
scheidsbrief m., afscheidskaartje n. Pour prendre Zich zamenballen (beter S 'AGGLOIIÉRER .)
Con glaatif, ive, adj. [Mécl.J Lijnaiq of klec- (bij verkorting op afscheir,ske-artjes p. p. c.), om
afscheid te nemen, om vaarwel te zeggen. Audience vend makend.
Conglutinant, e, adj. Zamenhechtend,zamenvóór
(aan
een'
afgezant
n.
afscheidsgehoor
de c-,
zijn vertrek). — [Arch.] Aanloop m ., zeker hol lijmend, klevend. — [Mid.], z. v. a. AGGLUTINA TIF .
OjiefConglutinatif, ive, adj. [Mid.] Kléverig of
cirkelvormig lustwerk aan zuilen. — [Tech.]
schaaf, bolschaaf f. — [Prat.j C- d'adjuger, ont- lijmend makend, hechtend, verdikkend.
Conglutination , f. Lijmi-gmaking; lijmipslag n. van een' koop_
Congéable, adj. {réod ] 1' Domaine c-, do- heid; 12jrn'ing, zamenkleving f. La c- du sang, (le.
mein n., waarvan de heer altijd weder bezit koude verdikkinrj van het bloed.
tonglntiné, e, adj. (en part. passé van connemen.
t`ongédié, e, adj. (en part. passé van congé - glutiner) Zamengelijmd, aaneengekleefd. Du sang
dier) A/'gedankt, weggezonden. Domestique c-, c-, verdikt, taai bloed n.
Conglutiner, V. a. Lijmig, kléverig maken;
weggezonden bediende. Soldat c- , gepasporteerd
lumen, zamenkleven; verdikken, taai maken.
soldaat.
Congnette , f. [klont.] Soort van blaauwe
t Conge'dieinent in. Afdanking f. van het
druif f.
krijgsvolk.
Congo, m. Congo, Congo-thee f.
t ougéciier, v. a. Afscheid geven, wegzenden,
'ongratulant, e, adj. Vleijend, streelend.
afdanken, bedanken , ontslaan , vrijheid geven, om het'ongratiilation, f. Gelukwensching f. (doornen te gaan, om te vertrekken: C- ses domestlques,
zijne bedienden afdanken, wegzenden. C- une armed,

een leper afdanken. C- on iniportun, eenlastig rnensch
verwijderen. —Ii rechercl,ait cette fille en manage,
mais on 1'a congédié, hij zocht dat meisje ten hu
maar men heeft haai afgewezen. — SE COïv--weljk,
GEDIER., v. pr. Afgedankt, weggezonden worden:
Les domestiques se congédient facilement.
t ( , oiigeer, V. a., z. v. a. CO G ED1ER .
f'on ;'elable, adj. [Phvs.] Bevriesbaar, strem baar.
('ongelant, e, adj. [Phys.] Bevriezend, strem

-mend.
Congelateur. m. IJsmaker m., een werk
uitgevonden
door
Villeneuve
oen ijs te maken,
-tuig
(ook glaciere des families geheeten).
Conge'lation, 1. [Phys.] Bevriezing, stolling,
stremming f.; bevrozen toestand 1 ., verst ijving f.
door koude. Terme de la c-, vriespunt n. —
[Méd.] , z. v. a. CATALEPSIE. — [H. n. j C-s pier-

reuses, dropsteenen m. pl. — [Arch.] l3ouwsieraden n. pl., die het natuurlijk ijs nabootsen. —
[Saip.] C- du salpètre, aanschieting f. vary 't salpeter.
Congelé, e, adj. (en part. passé van congeler)
Bevroren, bevrozen; Meicare e-, bevroren kwik n.

('ongeler, V. a. Doen bevriezen, doen strem -

gaans félicitation).

Congratulatoire, adj. Gelukwenschend.
('ongratule, e, adj. (en part. passé van congratuler) Gelukgewenscht: Personae c-e.
('ongratu ter, v. a. Gelukwenschen. (Gebrui-

kelijker is féliciter). — SE CONGRATULER, V. pr.
Elkander gelukwenschen.
€'oogre, m. Zeeaal in. C- -serpent, zeeslang f.
Congréage, m. [Mar.] Touw n., waarmede
de hoofdtouwen omwonden worden. — Trensing f.
Congréer, v. a. J Vlar.] Trensen, de h,00fdtouwen enz. omwinden. -- Weleer z. v. a. AGEER.
Congréganisane, m. De zucht oen co n g r e-

g a t i en te maken (z. CONGREGATION).
Congréganiste, m. Medelid n. eener geestelijke broederschap van leeken.

Congrégation, f. Vereeniging, verbindtenss,
inz. eerie geestelijke vereenigiing , ordes-verbinding,
ordes - verbroedering, congregatie f.; — vereenic,irzR van verscheiden kloosters ter opvolging van
dezelfde r égele n; — raadsvergadering f. uit de kar(tinalen tot het besturen van zékere werkzaamheden. C- de in propaganda, de door den paus in
1611 verordende raadsvergadering ter uitbreiding
van het roomsch-katholijk geloof, het bekeeringlsgenootschap. La c- des fiddles, de gemeenschap der

men of stollen: Le froid congêle 1'eau, de koude geloovz,gen.
Congrégationnaire, m. Lid n. eener condoet het water bevriezen. — C- des fruits, vruchregatie.
ten in ijs leppen. — C- un svrop, eerre siroop ver
Congrégationnaliste, in. [H. eccl.] Lid n.
— SE COAGELER, v. pr. Bevriezen, strem -diken.
Le mercure se congèle Is trente-un-men,stol: van een kerkelijk genootschap in England .en de
Vereenigde
Staten, dat de hoogere bisschoppeljjke
graden.
31
kwik
bevriest
op
het
degrrés,
( ongéi^iinatioii, f. Dubbele en gelijktijdige leiding verwerpt, soort van Independenten (tusschen
de
Brownisten
en de Presbyterianen), congregavorming f.
Coiigénere, adj. [H. n.,Bot.]Eenslachtirl, gelijk- tionalist m. -- Ook als adj.: Chrétien c-.
Congrès, m. Verlpadering f., inz. van gevolaardig, cgclzjkslachti(a, r;elzjksoortig,c o n gen é r i s c h:
Planles, Annirsaux congenêres, planten, dieren van mar]tifde staatsdienaren, om over vereffening van
een en hetzelfde geslacht. — [Anal.] Muscles c-, politieke geschillen, over oorlog, vrede enz. te raad
Eertijds ook: beproeving van, gerepte -plegn.—
spieren, die tot dezelfde beweging dienen, zamen lijk onderzoek naar mannelijk vermogen of onverwerkende spieren.
('ongétial, e, Congenital, e, adj. [Mid.] mogen.
á'ongression, f. [H. n.] Paring f,
Aaniieboren: .Hernia c-e, aangeboren breuk f. —
Congréni e, f. [h1ar. , z. v. a. CONGREAGE.
Aptitnde c-e, aanrlebo) en aanleg m.
t'ongrève
(Fusee a la), f. [Artill.] ConCongestion, t. [Mid.] Tegennatuurlijke ophoopi.ngg f., randrand in , congestie f. (b. v. van grévische vuurpijl of raket f.
C" ongr ier, m. [Pêche] Eene door palen afge't bloed smart hoofd).
d`ongiaire, m. [Anat.] Buitengewone uitdee- schotene plaats in het water, om visschen daarin
livy f. van veld enz. in 't oude Rome door de op te sluiten.
Longrui, e, adj. [Théol.] Voldoende , genoeg
keizers. — Inhoud m. van een' congius (z. CONGE).
toereikend, behoorlijk: Grace c-e, toereiken--zam,
("onglaeiation, I. IJswording, stolling f.
tronglobation, f. [Rhét.] Opeenstapeling van de genade f. — t [Gram.] Diction c-e_ zuiver,
taalkundig
juist gezegde n.. Réponse c-e, juist ante..5f.
i
con
g
l
o
b
a
t
bewijzen.
woord n. — [Géom.] Figures c-es, figuren f. pl.,
Q'onglobé, e, adj. [Anat., Bot.] Zamen ver
— [Rhét.] Preuves c-es, op--eniytl,opc;h. die goed op elkander passen, elkander dekken.
Congrsiaire, m. [H. n.] Pastoor of kapellaan,
eenge,hooj;te bewijzen n. pl.
t'onglonterat, m. Iet opgehoapte, balvormig die niet meer heeft dan eerre bepaalde jaarwedde.
-

,

CONGRUENCE

Congruence, f. [Math.] De volkomene gelijk

grootheden, gelijkvormigheid f.

CONMIIRÊ.

°-heicvantw

-f- Congruent, e, adj. [Wd.] Behoorlijk: Digestion c-e, behoorlijke siejsvertéring f. — [Math.] ,
z. v. a. CON(,ItU.
Congrnisnie, m. [Théol.] Leer f. aangaande

de overeen.stemming van den goddelijken en den
menschel' jken wil, waardoor de anti-inollnisten de
werking (ter genade beperkten.
Con ruiste, m. Aanhanger van, het gevoelen
aangaande de kracht en heerschappij der genade,

c on g ru i s t m. (z. Co-AGr,UITE).

('onruité, f. Volkor irne yel jkheid of overeen
-- [T'héol.] Krachtdadige werking f.-stemingf.
der genade, overeenstemmende met de v rijheid van
den wil, congruïteit.
Congruu ent, adv. Op behoorlijke, gepaste
wijze: 11 ne, harle point cette langue-tut élégam-

men t, mais it la parle c-, hij spreekt die taal niet
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huwde m. en f.: Le c- survivant, de langstllvende of
overldvende echtgenoot. Le c- de pre'décedé, de voor
Doorgaans in 't meerv.:-overlédnhtg.—
Les futurs c-s, de toekomstige echtelieden of ge-

Icuwden.

Con j ointen ent, adv. Zamen, gezamenlijk,
gemeenschappelijk, met elkander, te gader, eenstemmig.
Con j onctif, ive, adj. [Gram.] Zamenvoe
gend, zarnenbindend, koppelend: Particule c-ive,
koppelwoordje, voegwoord. — [Anat.] Membrane
c-ive of als subst. La c-ive, het bindvlies van het
oog, wit van het oog. — CONJONCTIF m. [Gram.],
z. v. a. SUBJ()iSCTIF.
t'onjonetion, f. Verbinding, zamenvoeging,
vereenigiaa, inz. van den man en de vrouw door
't huwelijk. — [Astron.] .stand m. van eerie planeet
en de zon in eerie regte lijn met de aarde, schijnbare
ie punt
zamenkontst f. van twee planeten in 't zelfde
van een he melteeken, conjunctie f. — [Gram.]
Voerwoord, koppelwoord, verbindingswoord n.
-

sierlijk, maar hij spreekt ze zuiver, naar den regel.
Conicine, f. [(Tim.] Loogzout n., in de dolle
Conjonctionaiel, le, adj. [Gram.] Tot het
kervel of den scheerling vervat.
Conicique, adj. [Chiral.] Acide c-, Scheer- voegwoord behoorende, voegwoordelijk. — Conjonctio
anelleinent, adv. 41s voegwoord, voegtingzu uwr n.
woordelijk.
Conide, m. [Bot.] Rond, alleenstaand lig
Con j onctive, f . [Anat.] , z. onder CONJONCTIF.
op zekere varenkruiden.
-cha.nipje
Con j onctivemeut, adv. Op verbindende, zaConie, f. [H. n.] Soort van zeeëikel m. of
menvoegende wijze, gezamenlijk.
zeepok f.
Con j onctivité, f. [MésL] Ontsteking f. van
Confer, m. [H. n.] Weekdier n., dat eerie hehet bindvlies des oogs.
gelschelp bewoont.
Conjoneture, f. Zamenloop m. of verwikkeConifère, adj. , [Bot.] Eerie kegelvormige vrucht
dragend. — COMMFERES, In. pl. Kegeldragers m. pl. ling f. van zékere omstandigheden. Gelegenheid, omstandigheid, gesteldheid, geschapenheid f. staat,
Coniflore, adj. Met kegelvorrnige bloesems.
toestand m., tijdsgewricht n., conjunctuur f.
Conifornne, adj. [11. n.] Kegelvormig.
Coniglobe, m. [Astr.] Sterrekegel m., halve Cela est arrivé dans une fdcheuse c-, dat is in
hemel-sfeer, conische globe f., welke de helft een' ongelukkigen tijd gebeurd.
-I- Con j ouir (se), V. C. Zich over iemands
des hemels met de sterren vertoont.
geluk medeverheugen.
Conilithe, f. [14. n.] Kegelsteen m.
t Con j oaisEance, f., Deelneming in, betuiging
1 Conille, Conin, m Konijn n. — Couille, f.
[Mar.] Overdekte ruimte f. aan de beide zijden van vreugde over iemands geluk, gelukwensching f.
Conjouissement, 111. z. CONGRATULATION.
eerier galei.
t d'on j over (se), v. pr. Zich verheugen, ver
Conique, adj. Kegelvormig, conisch: Mon-blijfen.
tagne c-, kegelvormige beril. — Wat tot den kegel
Con j ugable, adj. [Gram.] Vervoegbaar.
behoort: Section c-, kegelsnede f.
('on j uegaison., f. [Gram.] Vervoeging, tijdCoiiirostre, adj. [H. n.] Met kegelvormigen
voeging, conjugatie f. der werkwoorden. -snavel. — CONHIOSTIcES, m. pl. Kegelsnavels m. p1.
Conine, Corkize, (`onyse, of ierbe ax [Anat.] C- des nerts, zamenloop m. of paring f. van
Mouclherons, aux punaises, Chasse-pa-- zéker•e zenuw paren:.Trous de c-, zenuwgaten
n. le.Conjugal, e, Wis. Echtelijk, het huwelijk
ce, f. [Bot.] 'loo jenkr^uid, donderkruid, roertr voeud, leen c-, huwet jksband m. Foi c-e,
bruid n.
Conite, in. [Minér. j Grijsachtig of vleeschkleu- huwelijkstrouw f. Dévoirs conjugaux, huwelijks
pl.
-pl•igtenm.
rig mineraal n. van I.dsland.
Cosa ju galenient, adv. Echtelijk, als man een
t'univalve, adj. [H. n.] Met lcerelvormige
schelp of schaal. — CONIVALVES, m. pl. Kegelscha- vrouw.
C on j ag atif, ive, adj. [Gram.] Tot de verligen en. pl.
voeging br hoorende.
Conjectateur, m., z. V. a. CONJECTUREUR.
on j aa ;áy.í , e, adj. (en part. passé van conjuC
Conjectural, e, adj. Op gissingen gegrond,
guer) Vervoegd, geconjugeerd: Verbe c-, ver
waarschijnlijk, v rnioedeljk, onzeker.
werkwoord-. — [Anat.] Nerfs c-s, gepaarde-voeg(l.
Conjectatralennent, adv. Waarschijnlijkerwijze, Lijf gissing, naar vermoeden, in liet onzékere. zenuwen. — [Bot.] Feuilles c-es, gepaarde blaad11 ne pane de cola que c-, hij spreekt daarvan jes. — [Géonl.] Axe c-, kleinste as of kortste der
beide 7niddell' jnen cener ellips.
slechts bij gissing.
('on jauguer,, V. a. [Gram.] Vervoegen, tijd
Conjecture, f. Gissing f., vermoeden n , op
een werkwoord in al zijne veranderingen-voe,in
-waarschjnlijk gegrond oordeel n., gis f.
doorloopen, c o n j u g é r e n. — Ook zonder
ordelijk
cone,
adj.
(en
part.
passé
van
Conjeeturé,
voorwerp gebézigd: Get enfant salt décliner et c-.
jecturer) Gesist, vermoed: nvènement c-.
— SE COSJUG[ER, v. pr. Vervoegd worden: Ce verbe
Conjecturer, v. a. Gissen, vermoeden, voor
ergens naar raden: De 1à je conjecture sa-speln, se connjugue aiitsi, dit werkwoord wordt aldus
perle, daaruit voorspel ik zijnen ondergang. --- Ook vervoegd.
(' on j ungo, m. (pr. con-jon -go) Schrift zonder
zonder voorwerp gebézigd: Par le passé je conjeci,ure de 1'avenir, uit het voorgaande gis ik naar afscheiding of' tusschenruimten, doorloopend verbonden
schrift. Faire un c-, aaneen schrijven hetgeen
;iet toekomende. — SE CONJECTtJaER, v. Jig. Gegist,
van elkander gescheiden moest zijn. — (fint.) hluvermoed worden: Les choses qui peuvent so c-.
Con joindlre, v. a. Z(onenvoegen, verbinden, weliji- s formulier; — ook huwelijk n.
4'on j itratedir, m. Zamenzweerder, zaamgevereenigen, inz. door 't huwelijk. 11 no faut pas
que 1'homme sépare ce que Dieu a conjoint, het- zworene, eedgenoot, inz. de ontwerper, bestuur
Bezweerder, durivelban--derizamnwg.—
leen God heeft zamengevoegd, moet de mensch niet
ner, toonera fr m.
scheiden.
C'on j uration, f. Zamenzwering, zamenepanConjoint, e, adj. (en part. passé van conjolndre) Zomengevoefjd, verbonden: Personnel c-es, ning f., eedespa.n n., aanslag m. tegen den vorst
eehtr enooten. — [At ith.] Règle c-e, regel der za- of den staat, c o n j u r a t ie f. — Bezwering, belérnengestelde evenredigheden, regel van vijven. — z ing f. (door gewaande toovermi(ldelen). — Dringend
[Gram.] Pronom c-, bilvoegelijk voornaamwoord. verzoek n., ern. tige aandraag ni., vurige bede .x.
-- [Mus.] Degr•é c-, overgang van de eene noot op (In deze laatste beteekenissen doorgaans in 't meere.
de andere naar volgorde van de toonschaal,. — gebruikt) .
t Conjure, f. Dringend verz ek (conjuration) .
Méd.] Maladies c-e, verbondene, elkander opvolCon j uuré, e, adj. (en part. passé van conjurer)
; ende ziekten.
Conjoint, in. [Jur.] Echtgenoot, gade, ge- Zaamgezworen, zaamgespannen. Gens c-s. — Cos-

,

-

--
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CONJURER

--

Junts, m. _p1. Zaaanfjezworen, zamenzweerders,
eedgenooten.
Cog, j.irer, V. a. Ernstig bidden, dringend ver
bezweren: Je vous conjure au-zoekn/sic,
nom de Dieu, ik bid u in Gods naam. I1 le conjura

par tout ce (l u'il await de plus cher au monde,
hij bad, smeekte, bezwoer hein, bid alles, wat hem
op de werel(l het d erbaarste was. — Bezweren,
belezen, bannen, verbannen, uit(lrijven: C- le (liable,
eten duivel verbannen of bezweren. C- la fiévre, la
tempéte, les serpents, de koorts, den storm, de
slangen bezweren, verdrijven, (door gewaande woorden van bezwering); (/fl.) C- hi tempè.te,'een,dreigend
gevaar afwenden. — Vast besluiten, zweren. II semble que Get homme-la alt conjuré votre perte, het
schijnt, dat (lie 7nan uwen onderganggezworen
heeft. — CONJUR E R, V. n. Zamenzweren, zamen spannen, eene zainenzwering maken: Catilina conjura contre la Répubiique, Cinna contre Auguste,
Gatilina maakte eene zamenzwering tegen het gemeenebest, Cinna ter, en Augustus. — Bij uitbreiding:
C- contre qn., tenen iemand zamenzweren, hem
,

gezamenljk tegea.werken. — SE CONJURER, V. P.
Zamenzweren, ZaaingezWor it zijn: Tout le monde

s'est conjuré centre mol.

ConanaissatDle, adj. Kenbaar, gemakkelijk te
kennen of te herkennen (van personen en zaken).
Conndaissance, f. Kennis f., bewustztjn n.,
werking van 't t ernzogen, waardoor de ziel de voorwerpen kent en onderscheidt: Perdre c-, de bewustheid verliezer?, in bezwijming vallen. Reprendre
c-, weder tot bewustheid komen, weder bijkomen.
I1 a cu toute sa c- jusqu' a la mort, hij is tot aan
den dood bid zijne volle kennis gebleven. — Etre en
age de c-, tot jaren van onderscheid gekomen zin.
— Kennis f., verstand n., rede f.; — wetenschap f..
begrip, denkbeeld it ., dot men van iets o/ iemand
heeft: Sa c- s'est obscurcie par les passions, zijn
verstand, zijne rede is door de hartstogten verduisterd. La c- du kien et du mal, de kennis des ,goeds
en des kwaads. La c- de Dieu, des hommes, du
coeur humain, de kennis van God, van de neen schen, van 't menschelijk hart. Avoir c- lone chose, kennis van iets hebben, er van gehoord hebben.
Porter h la c- du public, ter kennis van 't publi.ck brengen. Prendre c- dune chose, kennis van
iets nemen, er naam onderzoeken. Parler, Air en
(avec) c- de cause, met kennis van zake spreken,
handelen. Avoir une grande c- des affaires, Bene groote
zaakkennis hebben. — [itlar.] Verkenning f. C- du
fond de la mei, groedkenning, zeekenning. C- dune
terre, landverkenning, landvalling, landopdoening f.
Anti c- d' un novice. de terre, een schip, land ver
Prendre c- dune terre, een land gaan ver-ken.
Avoir c- du pays, al de plaat -ken.—[Mil]
bijzonderheden van een land kennen. — [Jur.]-.elijk
Kennis, kennisneming, f., onderzoek, oordeel n.,
uitspraak; bevoegdheid f. eener refltbank: La cde ce crime appartient it tel tribunal, het oordeel
over olie ntisdlaad behoort bid die regibank. —Kenals, bekende m. en f.: Cet homme est-il de votre
c-? is olie maan van uwe kennis? II a peu d'amis
et beaucoup axe c-s, hij heeft weinig vrienden en
veel kennissen. Faire c- avec qn., Faire ]a c- (te qn.
met iemand kennis maken. — (fam.) Je vois lor-bas
one figure de c-, ik zie ginds een bekende. Ccharnelle, vleescheli jke gemeenschap. f. — (Loc.
prov.) Etre, se t:ro'th-er en pays de c -, zich ergens
als t' huis bevinden. owler bekende personen, op
bekende plaatsen zijn: Vous Res ici en pays de c-,
gij zijl hier onder bekenden. Dans une bibliothèque
it Se trouve en pars de c-, in eene bibliotheek is
hij t' huis. -- CONNAISSANCES, f. pl. Kennis, kunde,
bekwaamheid, wete n schap, geleerdheid f. : Avoir de
grandes e-, vele kundigheden bezitten, zeer geleerd
zijn. — [Chasse] Spoor n., voetstappen van een
hert, waaraan men ziet, hoe oud en hoe groot het is.
t"onuaissant, a(lj. [Prat.] (Alleen voorkomende in:) Gens it ce c-s, der zake kundige lieden.
(In gewone laat zegt urnen COwtitA1SSEUR).
Connaissenient, gin. [Mar.] Vrachtbrief, ta
om., schr°iftelyke verklaring eens schippers-di,ngsbref
van de grederen, die h ij geladen heeft, c o g n o s-

sement n.

t on;saisseur, m., -ease, f. Kenner m., kenster f. C'est on grand c- en tableaux, hij is een
groot kenner (heeft veel verstand) van schilderijen.
Elle est c-euse, on dentelles, zij is eene kenster

CONNILLEITR.

van kanten. --- Faire ie .c -, den kenner spelen,, zich,
voor een' kunstkenner uitgeven. — Ook als adj. ge
-bézigd.
Oeil c-, kundig oog.

Connaître, v. a. Kennen, kennis hebben, een
denkbeeld hebben van eersen persoon of van eene zaak,
bekend zijn mnetiets of ieonand, onderscheiden: Je ne
le conr,ais que de nom, ik ken hem slechts bij naam.
I1 to Gonna t à la démarche, hij kent/tem aan den
gang. C- qn., met iemand kennis, eenige ge m eenschap
hebben. Je le connaltrais entre mille, ik zou hem
kennen uit duizend. — Kennen, weten, verstaan,
door oefening of ondervinding geleerd hebben: 11
connait le grec et le latin, hij kent grieksch en latijn. C- le monde, les tableaux, de wereld, de schil
kennen. C- son monde, wel weten te oor--derjn
deden over de lieden, niet wie men te doen heeft.
— Kennen, erkennen, zich onderwerpen aan: Ce
cheval connait la bride, les éperons, dat paard
kent den teugel, de sporen. Ne c- personne, voor
nierpand eenmg ontzag of achting hebben. Ne cpoint de supérieur, niemand boven zich hebben of
dulden. — (far.) Ne c- ni Dieu ni diafile, God
noch duivel kennen, zonder godsdienst leven. I1 ne
connait plus riep, b1 is buiten zich zelven (van
drift). Ne plus c- qn., iemand niet naeer kennen, heron
niet meer toespreken. — Kennen, ondervinden, gevoelen. On ne connait point l'hiver h In Martinique,
op Martinique kent, gevoelt men den winter niet.
— c0NNAITRE, v. n. [Prat.] Bevoegdheid hebben
ons over zékere zaken te oordeelen, kennis nemen,
oordeelen, uitspraak doen: Ce j u ge connait des
matiéres civiles et criminelles, die regter doet witspraak in de burgerlijke en lijfstraffeli jke zaken. —
SE CONNAITRE, v. pr. Zich kennen: Connais -toi toi même, ken u zelven. I1 ne se commit pas, hij kent
zich zelven niet: de hoogonoed of de drift vervoert
hem. — Ergens in geoefend of bed reven zijn: Se cen tableaux, en poesie, zich op schilderijen, op de
dichtkunde wel verstaan, er goed verstand van heb
se connait en Bens, hij weet de menschen-ben.I1
wel te onderscheiden, juist er van te oordeelen. It
ne s'y connait point du tout, hij heeft er in 't ge heel geene kennis, verstand, kunde van.
Connaraeé, e, adj. [Bot.] Naar een' boonenboom gel ,jjkencle.

('onn are, m. [Bot.] Boonenboom nl., eene a fri.kaansche en indische plant.
Congé, e, adj. [Bot.] Gepaard gegroeid (van
twee gelijkvornzicge plantendeelen): Feuilles c-es,
zamengegroeide bladeren. — [Mid.] Maladies c-es,

aangeboren ziekten.
S (vonnecter, V. n. In verband zijn. -- SE
CONNECTER, V. pr. In verband slaan met, betrekking
hebben tot.
('onnectif, m. [Bot.] Verbindings -deel n.
Conne'table, m. (eig. stal (J raaf) Opperrijksmaarschalk en kroonveldheer in Frankrijk (eene
waardigheid, door Lodewijk XIII. in 16BJ oTrgehelven, later door Napoleon I. hersteld, maar eervol
weder in onbruik geraakt, c o nn e t a b e l m.-gens
— Ook een eeretitel in somp ige rijken. — [B . angl.]
Geregtspersoon, belast net de handhaving der
orde bij volksverzamelingen, 't herstellen der gestoorde rust enz., k o in s ta b cl m. -- CONNETABLE, I.
Vrouw eens connetabels: Madame la c-.
Conne'tablie, f. Regtsgebied n., der voorma
maarschalken van Frankrijk. —-ligecontabs
Woning f. des connetabels. = Duur m. van zijne
waardigheid.
Connexe, adj. [Pal.] Zamenhangend, verbonden:
Cette cause est c-:I une autre, deze reglszaaklhangt
niet eerre andere zamen. — [Bot.] Peulles c-s, met
een' verbindings -draad zamenhangende bladeren.
Connexion, f. Verband n., zatnenhang nn.,

verbinding, genmeenschap, c o n n e x i e f. C- (le deur
idées, zanten/tang of verband van twee denkbeelden.
C-s commerciales, handels - betrekkingen of -connexiEn. — [Anat.] Inwrichting f. der beenderen.
Coniiexité, f. Onderlinge gelijkheid, verhouding van wederzijdschen zamenhang; geschiktheid
van twee dingen of zaken om zarnengevoegd te eeorden, overeenkomst, betrekking f.
Connille, f. [F! n,] Sint- Jakobs-schelp f., zekere
groote schelpeisch, goed om te eten.
Conrail, Gonniii, m. Konijn n.
(Yonniller, v n. Uitelugten maken of zoeken.
t Connilleur, m. Vlugteling. --(fig.) Ilitviugtenmaker m.

CONSCIENSE.

CONNILLII RE
Connillière, f. Konijnenhol n. -- (fig.) Uit
Connina, m. [Bot.] Stinkende ganzevoet m.
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c-s, zij heeft haar deel in alle aanwinsten, die er

-vlugtf.

Connivence, f. 1ltedep1i.s^tiglreid door toelating

van een luvawd, dat men konde beletten., oogluikinq,
begunstigin(1 f., het door de vingers zien. La c- de

la mêre a et i cause du désordre de ses enfants,

de toenévendheid der moerlei was de Oorzaak van
(le buiteesporif1heid roer hinderen. — Werhelfjke
tnedeiplif.tigbeid f. Its étaient de c- ensemble pour

comrnettre, le crime, zij waren het, met elkander

eens om de misdaad te begaan.
('onnivent, e, wij. [Bot.] Naar elkander pc-

bogen, toenaderend, zich sluitend. — [Anat.] Valvules C-es, z. VALVUIL.

Conniver, V. n. Oorbuiken. de orgen luiken,
een oog toerlocn, door de vinders zien, toerléfelI jkheid
gebruiken, laten voorbijgaan, floor oogluiking medepl-irrtir; worden aan een kwaad, dat men kon of
moest beletten.

Connonion, nn. [Bot.] Japanse/te komkom-

mee in.

('onnotatif, ive, adj. [Gram.] Me(le-aan-

tvijnend, een bjjdenkbeeld griet het hoofddendboeld
te kennen fuh encl. — Ook als subst.: Un c-.

(''oniiotation, f. [Gram.] Bijbeteekenis, tweede

beteekenis f. (van een woor(I ).
Conan, e, adj. (en part. passé van connaitre)
Bekend, pelsend: Cola est c- de tout le monde, dat
weet iedereen, slat is wereldkundig. — Il est ccomme le loup Blanc, hij is bekend als de bonte
hond. — CONNU M. liet bekende. — COvNUES, f. pl.
Bekende zaken f. pl., gegévens n. pl.
Connubial, e, adj. (woord van :Rabelais)
Echtel fi k, het huwelijk betreffende.
Conote, ('onobie, f. [Bot.] Waterwilg m.
van Guiana.
Conocarpe, adj. Met kegelvormige vruchten f. pl.
Conoïdal, e, aclj. [Bot., H. n.] Naar de kerelvormige gedaante zweemende,. (Plug. m. conoï-

deaux) .

4-'onoïde, adj. Naar een' kegel gelijkende, ke-

gelvormig. Anat. Dents c-s, hondstanden. —
cotioÏnE, n). [íorn.] Iterlelvormige gedaante f.,
geknotte kernel m. — [Anat.] Glande c-, z. v. a.
Glande pinéale, z. PIvEALE.
t ononiination, f. Medebenoeming f.
.

Conope, adj. [Bot.] Met kegelvor - rijen voet.
t"onolpée,lt. Soort van vliegen- of muggennet n.

Conol►l^tt^aline, adj. [H. n.] Met kegelvorwig oog. — C o ol'HTH ALME M. [Anat.] Oogkegel spier
Conoplée, f. [Bot.] Soort van paddestoel m.,
die op stervende of doods planten groeit.
Conops, m. [Fl. n.] Steekvlieg f., tweevleugelig insect n., (lat lift bloed van inenschen en dieren
uitzuigt, steekvlier], paardevlieq f.
('onori, n1. Konori, Anierikaansche he'esterm.
Conquassant, e, adj. [MM.] lie krachten brekend. Douleurs C-es, schzirlrlende barensweekn n. pl.
Congraassation, f. Fi nstooting, vermorzeling,
fijnwrijving! f.
Congiie, f. [H. n.] Groote holle scheur. C- marine, groote zeeschelp f. C- de Triton, slakhoren m.
— [Myth.] Tritoraslroren m., trompet f. der Tri
;[Gnat.] Oorschelp, neusschelp f. — [..1étrol.]-tons.
Zout - en graanmaat f. te Bayonne, = 83 1 12 kilo. —
Oud-grieksclie vochtmaat f.— 4,4 23 liter.
Consiuérant, in., -e, f. Veroveraar m. -ster f.:

Alexandre fut un grand c-, Zénohie une illustre
c-e. — (fig. et iron.) Une c-e, eerie vrouw, die alle
harten aan zich weet te boezjen. — CONQUE,RANT, E,
Wij. Veroverend. People c-, Nation c-e. — (fig. et
fern.) Avoir fair c-, er uitzien, als of men op veroveringen uitging, meer opgeschikt zijn dan naar

gewconte.

Conquaérille, f. [Bot.] , z. V. a. C ASCARILLH.

Conquvrir, v. a. Veroveren, door de wapens
onderwerpen: C- an pays, une province, een land,

een gewest veroveren. — (fir!.) C- les coeurs. l'estime,

de harten voor zich winnen, de achtin g afdwingen.
Tout chrétien dolt chercher h c- le eiel, elk christen moet den hemel trachten te winnen.

C"oiiquêt, m. [lui.] .dnngeworven, aanrlewon-

nen huiveljksgoed n., aanwinst f., die staande een
huwelijk gemaakt is (het wordt altijd gevoegd hij

acquêt) : Elle a sa part dans tons les acquêts et

staande liet huwelijk gemaakt zijn.
('onquéte, f. Verovering f., het veroverde. —
(Loc. prov.) Vivre comme dans tin pays de c-, naar
goeddunken leven. -- (fig.) Innemen, voor zich winnen, aan zich boeijen; de persoon of zaak, die men
voor zich gewonnen heeft; La c- des coeurs, dun
amant, de verovering der harten, van een' winnaar.

Cette beauté fait tons les jours de nouvelles c-s,

die schoone maakt claqeljjks nieuwe overwinningen.
— (fam.) Avoir un air de c-, se Bonner des airs de
c-, z. v. a. Avoir fair conquérant, z. COAQULRA T.
-f- Conquêter, v. a., z. v. a. CoNQUEIUR.

t'onquette, f. [Bot.] Naam van verscheidene
soorten van nagelbloemen f. pt.
Conquis, e, adj. (en port. passé van conquérir)
Veroverd: Un pays c-, une province c-e, een ver
gewest. --- (fig.) Des coeurs c-, ver-overdlan,
harten.
-overd
t onsacrant, wij. m. Inwijdend: L'évêquec-,
of als subst.: Le c-, de wijbisschop, de i.nwjjdencle
bisschop. Le pcètre c-, of als subst. Le c-, de

dienstdoende priester.

Consacre, e, adj. (en part. passé van eonsacrer) Gewijd, ingewijd, geheiligd. Temple c- h
Dieu, aan God gewijde tempel. Hostie c-e, gewijde
hostie of ouwel. -- Les fonds c-s à cette ddpense,

de fondsen of gelden, tot die uitslaven bestemd. -Mot c-, woord van bepaalde beteekenis, buiten welke
bet niet gebruikt wordt.
Consaerer, v. a. Wijden, toeweden, inwijden,
huldigen, inhuldigen, heiligen, met zékere plegtigheid aan God, aan eene godheid opdragen, inzegenen, toeheiligen, inz. van het wijden der hostie ge-

bézigd: C- une église, un autel, un calico, eene

kerk, een altaar, Beven beker wijden, inwijden. -(fig.) Toewijden, tot een zeker gebruik bestemmen:

C- ses jours h 1'etude, zijne dagen aan dc studie
wijden. C- h qn. son temps, ses soms, zijnen tijd,
zijne zorgen aan iemand besteden. — Bij uitbreiding: heiligen, duurzaam maken, bevestigen; heilig,
eerwaardig maken: Un monument fut élevé pour
c- le souvenir de cette victoire, er werd een gedenkteeken oprerigt om de herinnering dier overemnning te doen voortduren. Le sang des martyrs
a consacré ce lieu, het bloed der martelaars heeft
deze plaats geheiligd — L'usage a consacré cette
phrase, cette (aeon de parler, ce mot, het gebruik
heeft die zegswijs, dat woord gewijd, gewettigd. —

C- le principe, het beginsel huldigen. — SE CONSACRER, v. pr. Zich toewijden; — zich overgeven,
zich geheel toeleggen, toewj./den.
Consane, f. [Bot.] Waterbrem f.
Consanguin, e, adj. Verinaagscliapt van vaderszijde,: Frère c-, soeur c-e, broeilei, zuster van

vaderszijde (vql. UTÉRis en GERMAIN) .

Consanguinité, f. Bloedverwantschap f. van
vaderszijde. — Verwantschap, maagschap f.
Conscience, f. Geweten, gemoed, gewiese n.,

c o n s c i e n t -i e f., Inwendige kennis f., inwendig ge
waardoor de mensch aan zich zelven ge--voeln.,
tuigenis geeft nopens het goede en kwade, dat hij
(lort; inwendige overtuiging f., beterweten n., bewustheid,, zelfbewustheid f.: C- timorée, délicate,
scrupuleu se, bevreesd , teed er, beschroomd geweten

of gemoed. Agir contre sa ,c-, tegen zijn geweten

handelen. Avoir de ]a C-, litre un homme de c-,
geweten hebben, niets doen, dat het gemoed bezwaren kan. Cola se peut faire en surete de c-, dat
kan inen met een goed geweten doen. — Sonder les
c-s, de gemoederen, de hartsgeheimen peilen of onderzoeken. Cas de c-, gewetenszaak. Faire un
cas de c- d'une chose, ergens eerie gewetenszaak
van ni..aken. Faire; e- d'une chose, zich een geweten
uit iets maken, er gewetensbezwaar in zien. —
(farn.) Il a la C- large, hij heeft een ruim geweten,
hij is niet naauw gezet. I1 na pas ]a c- nette, hij
heeft geen zuiver geweten, hij gevoelt zich schuldig.
Dire tout ce quon a sur la c-, alles zeggen wat
enen weet, wat men op 't ]cart heeft. — Il y a de

Ia c-, à faire felle chose, eest c- de faire felle chose,
het is zonde zoo iets te doen. Je mets cola sur votre

c-, gij zult het voor God verantwoorden. — (fig.)
Mettre la main sur la c-, de hand op 't hart
lengen, zijn geweten oprent raadplegen; rond voor
rle waarheid uitkomen. Dire tout ce qu'on a sur
la c-, alles zeggen wat innen op 't hart heeft. —
(trivial.) I1 se mit une bouteille de vin sur la c-,
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hij sloeg eene flesch wijn naar binnen. — [Philos.] point de c-, 't is vruchteloos raden, waar 't besluit
Les hommes tint la e- de leur liberté, de menschen genomen is. — C-s évangéliqucs, evan jelische raadhebben de bewustheid, het bewustzijn hunner vrij- gevingen;f. pl. (in onderscheiding van preceptes, voorheid. — (( tin.) E1 C-, EN MIA C-, sun 31A c-, Loc schriften). -- Bij uitbreiding: besluit n. Ne toen
rtdv. In waarheid, op mijn gemoed, bid mijn gewe- parlez plus, le c- es ►, ei is, spreek er mij niet meenten. Vous êtes oblige en c- a cela, gij zit er op van, It besluit is genomen. Je ne sais quel c- (partl)
uw geweten toe verbonden. — [Tech.], z. v. a. prendre, ik weet niet, welk besluit ik nemen moet,
] ODOil. — [Tech.J Etre, Travailler enc- , tegen ik ben besluiteloos. — In verheven stijl: Oogmerk,
vast clog- of weekloon werken. Compositeurs en c-, plan, inzigt, n., raadslag m. (in dien zin meen-v.):
Les c-s de Dieu sopt iinpénétrables, de plannen,
eveekloonzetters.
Conscieneieusenment, acte. In gemoede, ge- de raadslagen, van God zijn ondoorgrondelijk. La
ucoedeljk, opregtelijk.
justice preside à tons ses c-s, at zijne inziclten,
Conseiencieux, ieause, adj. Teeder, naauw- beginselen worden door regtvaardigheid bestuurd.
gezet van geweten, gemoedelijk, opregt, vroom, — [Prat.] Raad, raadgever, raadsman, cons ueerlijk: It est c- Jusdu'au scrupule, hij maakt zich tent m.: Tout accusé a to droit de se choisir un
c-, ieder beschuldigde heeft het reeft, zich een' r'aadswit de geringste kleinigheicl Bene gewetenszaak.
Conseripteuur, rei. [H. gelig.] 11j, die de uit man te kiezen. J'ai pris l'avis de mon c-, ik heb
adviezen ter vergaderiny van de theologi,--gebraclt den raad van' mijn consulent ingewonnen. Nomise/ie faculteit nazag en vergeleek: stemopnemer in. nation d'un c-, toevoeging van tenen raadsman. CConseriptable, adj. In de conscriptie of judiciaire, geregtelijke raadgever. Assistance de c-,
krijgsopschrzjving vallende, dienstpligtig. -- Ook bijstand . van rade. Comme de c-, zoo als hij te
rade zal worden. — Raad m., raadsvergadering f. :
als subst.: Les c-s, de dienstpligtigen.
Conseriptif, ive, adj. Wat tot de conscriptie C- d'état, staatsraad; C- des ministres, ministerraad, C- 'du prince, C- privé, C- de cabinet, vorbetrekking heeft.
Conscription, f. Opschrijving en jaarlijksche stenraad, geheimraad, kabinetsraad; C- municipal,
ligting der tot de kr j,gsdienst geroepene burgers, gemeenteraad; C- de guerre, krijglsraad; C- de rekrijgsopschrijving, loting, con sc riptie f. C- mi- crutement, raad van rekrutérinq; C- nautique, de
litaire, krjgsopschrriving. (Men zegt tegenwoordig marine, d'amirauté, zeeraad; C- de construction,
raad tot aanbouw van oorlogschepen. C- d'un
REGRUTE)IENTT.)
vaisseau, scheepsraad. Pavilion of bannière de c-,
Co..scriptionnaire, m. Dienstpligtige m.
pitsjaardsvlag,
witte vlag f. C- de famille, familie
Conscriptionnel, le, adj. De toting voorde
raad van nabestaanden. Président du e-,-rad,
lerijgsdienst betreffende.
Consent, m. Dienstpli gtige, voor de krijgsdienst voorzitter van den ministerraad, eerste minister.
opgeschreven loteling, rekruut (nu bi de wet C- d' administration. raad van bestuur of admimilicien, soldat de recrue geheeten). — Jong, on- nistratie. —(Prov.) Cet homme a biertut assemblé
geoefend soldaat. — (fig. et [am.) On me prend son c-, die man is kort van beraad: hij besluit
done pour un c-? houdt men mij dan voor iemand zonder iemand te raadplegen. — Raad m., raadvan gisteren? C'est un vrai c-, 't is een onbeholpen, zitting f. Assister à. no c- eerie zitting van den
road bijwonen. Avant, pendant, après le c-, vóor,
ongeoefend mensch.
Conscrits, adj. in. pl. (Alleen voorkomende in:) tijdens, na de raadzitting. — Vergaderzaal van
den
raad, raadzaal f.: Au sortir du c-, bij It ver
Pères c-s, beschrevene vaders (statelijke benaming
raadzaal. — [Mar.] Les vents sopt-latenvd
van de oude Rorneinsche raadslmeeren).
au c-, de wind weet niet in welken hoek zich te
Coiisécr atenr, m., z. v. a. CONSACRAN'T.
Consécration, f. Wijding, inwijding, heili. - zetten, waar hij heen wil, uit welken hoek hij
giiag, inzegening c onsecr a t i e f. La c- dun temple, waaijen wil.
Conseillable, adj. Aanraadbaar, aan te raden.
dune église, de inwijding van een' tempel, van eene
Conseiller, m., -ëre, f. Raadgever, raadskerk. La c- d' un évèque, de inwijding van een'
bisschop (hier liever sacre). — Bevestiging f. inzége- mrn in., raadrieefster, raadsvrouwe i.; raadsheer,
ning tot leeraar (bij de Protestanten); zégening, wij- raad in., raadslid n., raadheersvrouw f. C- d'état,
staatsraad. C- intime of privé, ge?ceimraad. -- (fig.)
ding van liet brood en den wijn bij It heilig avond
bij It misoffer der roomsch-katholijke kerk. -oval, La passion est une c-ére clangereuse, de drift is eene
gevaarlijke raadgeefster. — (Prov.) Ici les c-s Wont
Consection, f. Het snijden in stukken.
Conséet tif, ive, adj.Aclmter eest.volgend, in tijds point de gages, men heeft hier Beene raadsevers
orde volgend. Trois dimanches c-s, drie achtereen noodig. — [11. n.] Volksnaam van het roodborstje
zondagen. — [Mid.] Phénomènes c-s des-volgend (rouge-gorge) .
Conseiller, v. a. Raden, raadgiven, aanraden:
maladies, opvolgende versch jnselen na ziekten.
Consecution, f. [Asti.] Mois de c-, synodische Qui vows a conseillé cela? wie hee ft u dat geraden?
nteuand f., tijdvak van 29'/2 dag tusschen twee con- C- la p^dx, tot mede raden. — Ook zonder voorweep gebézigd: I1 est plus facile de c- que de faire,
juncti.en of zamenstanden van zon en maan.
Cor►sécutiv eenent, adv. Achtereenvolgens, raadsleven is gemakkelijker dan uitvoeren. -- SE
CON SEILLER , v. pr. Aangeraden worden: Voilh une
onmiddellijk na elkander volgende in tijdsorde.
Conseigle, n1. [Agric.] Mengsel n. van rogge chose qui ne doit pas se c-. — -[ Se c- à qn., bij
iemand orn raad gaan vragen, iemand raadplegen.
en tarw of van rouge en haver, ter uitzaaij-ing.
Conseil, m. Raad m., raadgeving, aanrading f.: Ook: elkander raad geven. — 1let part. passé komaf
Bon, sage, pernicieux c-, goede, wijze, verderfe- ook als adj. voor: Honlme c-, chose c-e.
t ('onseilleiir, m. Baadfiéver m. — (Prov.)
14/ke raad. C- prudent, salutaire, intéressé, voor
heilzame, baatzuchtige raad. Donner c-,-zigte, Les c-s ne sont pas les payouts, de raadgevers
raad geven, raden, aanraden. Prendre c-, te rade dragen de schade niet.
t'onsémiiié, e, adj. [Agric.] Met allerlei graan gaan, raad inwinnen, ow raad vragen, raadplegen.
Its tinrent c- entre eux, zij beraadslaagden onder soorten bezaaid.
t' onsens, m. (pr. con - sense) [Droit. can.]
elkander. Etre de bon c-, goeden raad geven. I1
West pas homme de c-, lijf is eieen vriend van raad Schriftelijk bewijs n., waarbij de afstand van enen
geven. — (fig.) Prendre c- des évènements, zich naar prove of geestelijke bediening door 't hofvan Rome
de omstandigheden gedragen. Scouter les c-s de la goedgekeurd wordt.
Consensnel, le, adj. [Prat.]: Contrat c-, een
raison, de 1intérêt, de la vengeance, met de rede,
piet eigenbelang, de wraak te rade gaan, daarnaar verdrag n., waarbij de verpligtirrgen der contracluisteren. II ne prend c- que de sa tète, hi doet terende partijen enkel op de overeenstemnming van
zijn' eigen' zin, volgt zijn eigen hoofd. Les c-s de hunnen wil berusten, c o n s e n s u e e l contract n.
Consentant, e, adj. [Prat..] Toestemmend,
l'audace, de la prudence, de inrévi.ngen der ver
Cette femme prend c- de-metlhid,vorzg. inwilligend. En ètes-vous consentant ? stemt rij dit
son miroir, die vrouw raadpleegt haren spier,-el: toe ? zijt gij er mede tevreden ? (In de dagjelilksche
schikt zich gaarne op. — (Loc. prov.) Ce con- taal behoort men te zeggen: y coimsenntez-vous?)
Consenternent, n1. Toestemming, inwilliging,
sell-lit est bon, mais it Wen faut guére user, die
raad is goed, jammer maar, dat hij niet bruikbaar bewilliging, goedkeuring, instemming f., bijval m.,
is. La nuit porte c-, de nacht is een goede raad- consent n., consent'ering f. Cela ne s'est pas
gever: men moet zich op die zaak beslapen, met zijne fait sans mon c-, dat is zonder mijne toestemming
jt-oofctpeuluw, te rade gaan. A nouvelles affaires, niet geschied. Dun commun c-, net algemneene
nouveaux c-c, komt tijd, komt raad, A parti pris toestemn ming. C- exprès, uitdrukkelijke toestexnrnin,q.
-

,

-

-

CONSENTES

CONSERVER.

-

c- mutuel, onderlin.ge toestemming. C- tacite, stil zwijgende toestemming.
('onsentes, adj. et subst. pl. [Myth.] Les divinités c- of Les c-, de raad(Jévende godheden, de
I2 oppergodheden, 6 mannel , ke en 6 vr , ouwet jke,
die ori der voorzitting van Jupiter den grootera godenraud, uitmaakten.
Cousenti, e, adj. (en part. passé van consen-

tir) [Prat , Diploma.] Ingewilligd, toegestemd: Ajournement c-; Alliance c-e.
Consentir, V. n. Toestaan, inwilligen, bewil,ligen, toestenonen, toestenoning gewen: Les parents
ont consenti ar ce mariage, de ouders hebben dot
huwelij k toegestaan. Je consens que (in plaats van
a ce que) vous fassiez cola, ik stein toe, dat gij
(lat doet. — (Proc.) Qui ne dit mot consent, wie
zwijgt, strait toe. — [Mar.] Doorbuigen, doorzetten,
zich krommen: Ce unit a fortemeut consenti, it
faut ménager la voilur•e, die mast is sterk doorgezet, amen, 'moet zeil minderen. — Co rSEaTIR, V. a.
[Prat., Hiplom:] C- la verste dune terne, den ver koop van een land toestaan. Le traité qu'il a consenti, 't verdrag, waaraan hij zijne toestemming
hee ft ge^éven.
onss égnennment, ode. Overeenkomstig met,
getroww aan de eenmaal gelegde grondberg in sets
of regels, volgens de vroeger uitgedrukte gevoelens,
opvattingen enz., zich, zelven gelijk blijvend, c o ns e q u e n. t: Agir, gorier c-, consequent handelen,
spreken. — Gevolgel2,ik, big gevolg: C- è ce qu'on
a reglé, ingevolge, overeenkomstig hetgene men
bepaald heeft.
Consequence, f. [Log.] Gevolg n., gevolgtrekking f., besluit n., c o n s e q u e n ti e f. , uit een of
mees° voorstellen opgemaakt: Tiger une c-, een
g evolg trekken. La c- est juste, fausse, de gevolg
juist, valsch. — Gevolg (van eene daad-trekingzs
of zaak), nasleep m., uitvloeisel n.: Cella peut
avoir cie danbereuses c-s, dat kan gevaarlijke gevolgen hebben. — Tiger h c-, gevolgen hebben, ver
uitwerking hebben (inz. gebézigd van zaken.-kerd
waarop men zich later tegen den regel als een voorbee ld zou kunnen beroepen): Vous pouvez lui accorder cette grace, cola ne peut tirer à c-, gij kunt
hem die gunst verleenen, dat kan later reen gevolgen hebben (enen han later op grond daarvan
niet iets dergelijks vorderen of verwachten) . Grace
sans c-, gunst, die niet tot een voorbeeld moet
strekken. — C-ewigt n., belangrijkheid f., belang n.,
aangelégenheid f.: Homme de c-, man van aanzien.
Affaire de c-, zaak van gewipt, van aan.gelégenheid.
I-lonlzne sans c-, man, wiens woorden geene opmerking verdienen, of jegens wien mqn geen argwaan
behoeft te hebben; ook: dien men b ij de schoone
kunne niet behoeft te wantrouwen. Parlor, agir
sans c-. spreken, handelen zonder eenig opzet of
kwaad oogmerk, zonder dat inen op 't gezegde of
gedane acht behoeft te slaan. — EN CONSEQUENCE,
loc. ode. Diensvolgens, gevolgeljk, overeenkomstig:
J'ai recu. votre lettre, et j'agirai on c-. — EN CONSEQUENCE DE , loc. prép. Ten gevolge van, in gevolge, volgens: En c- de vos ordres, de vos avis.
(^onsegiient, e, adj. Zich zelven gelijk, in
overeenstemming met de eenmaal gelegde grondbeginselen of regels, met de vroeger geuite gevoelens,
meeningen, opvattingen enz., overeenstemmend, c ons e q u e n t : Homme c-, man, die zich zelven gelijk
blijft, consequent rnensch. — (De beteekenis van
important, considérable, belangrijk, gewigtig, door
't volk aan dit woord gegéven, verdient afkeuring.)
t'onségquent, m. [Log.] Tweede of volgende
stelling f. eener sluitrede (in tegenstelling met antécédent). — [Math._] Tweede term m. eener rede
of betrekking . — PAR CONSEQUENT, loc. conj. Bij
gevolg, gevolrelijk, dus, derhalve: Vous me devez,
par c- it faut me payer, gij zijt mij (geld) schuldig,
derhalve moet je my betalen.
Consequente, f. [Mus.] Tweede partij f. van
eene fuge.

Conservateur, m., -trice, f. Bewaarder,
behoeder, behouder, beschermer, onderhouder, voor
bewaarster, behoedster f. enz. Titel-standerm.,
van onderscheidene beambten, die met een of ander
oppertoezigt, met de bewaring van belangr ijke voor
zijn belast: C- des forêts, opperhoutves--werpn
ter-; C- des hypothèques, hypotheek-bewaarder.
Les musées, les bihliothèques, les cabinets de
inéclailles, d'histoire naturelle etc. ont tons des
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dige aanhangers van 't oude, voorstanders van.
't stelsel van behoud, conservatieven m. pl.
(in Engeland de Tory- partij). — Ook als adj. ge-

bézigd: Sénat c-, behoedende senaat m. (onder 't

eerste fransche keizerrijk). Les lois c-trices de nos
lihertés, de schutswetten f. pl. onzer vrijheden.
('onservatifs, m. p1. [Polit. ] , z. v. a. Coi'SERVATEtiRS.

Conservation, f. Bewaring, instandhouding,
enrlerhouding, bescherming, handhaving f., onder
behoud n., conservatie f.: Je lui daisla-houd,
c- de ma vie, ik ben hem 't behoud van rnon leven
verschuldigd. Un tableau de belle c-, eene schilderij,
die wel onderhouden is. La c- de ces fruits est
parfaite, deze vruchten zijn volkomen goed bewaard,
in goeden staat gehouden. — La c- des lij'potlièques,
de hypotheek-bewaring, het kantoor der hypotheken.
C- forestière, houtvesters- district n.
('onservatoire, adj. [Prat.] Bewarend, behoudend, behoedend, tot het behoud en de handha
vrijheden en voorrenten behoorend. ---vinga
CONSERVATOIRE, M. Openbare school f. ter onderhouding en, aankweeking val, de in een of ander
vak verworven bekwaamheden , consery ato r° iu m n. C- de nrusique, hoogere rn.uz ij kschool te
Parijs, Brussel, Rome, Napels, Venetië enz., waar
jonge lieden van beiderlei kunne kosteloos onder--in
wijs in de toonkunst, declamatie ontvangen. C- des
arts et métiers, hoogere industrie-school te Panijs,
floor Vaucanson in 1731 opgeric^t. -- Ook: een ver
voor vrouwen on meisjes om ze-zorginsetch.
vaan het losbandige leven af te houden.
Conserve, f. [Pliarm.] Conser f , kruidersuiker f., eerie kon/ituur uit saprijke planten en
suiker. — [Cuffs.] Allerlei ingelegde, ingemaakte,
ingezulte vruchten, groenten, gevogelte, visch enz.,
die luchtdic-t in blikken doozen of bussen of in groote
1Zesschen gesloten worden. — [Mar.] Beisgenoot,
medezeiler m. Vaisseau de c-, convooischip n. Aller
de Hotte de c-, Faire c-, onder admiraalschap zeilen.
Aller de c-, convooi -zeilen, dezelt;.le bestemming
hebben. Perdre sa c-, zijn gezelschap verliezen.

--

t Waterbak m., waterkom f., vergaderbak, vtl -

ver m.

Conserve', e, adj. (en part. passé van conserver) Bewaard, onderhouden , g e c o i s e r v e e r d.
Fruits Bien c-s, goed bewaarde vruchten. Un ta
eene goed onderhouden schilder-. Un-bleauRico,
vieillard bien c-, een grysaard van gezond, frtisch,
krachtig voorkomen of uitzigt.
Conserver, v. a. Bewaren, in goeden staat
houden, behouden, behoeden, onderhouden, bescherme n, beveiligen, handhaven, niet verloren laten
gaan, ongeschonden houden, c o n s e r v é r e n: Cdes fruits, vruchten bewaren, inleggen. Des lunet
vue, een bril, die 't Bezigt-tesquiconrvla
bewaart, onderhoudt. I1 a conserve' son emploi,
hij heeft zijn' post behouden, niet verloren. Il na
conserve qu'une partie de son bien, hij heeft maar
ren gedeelte zijner goederen behouden, overgehouden.
On dolt c- son honneur, sa réputation, men moet
eifine eer, zijn' goeden naam onbesmet houden. - la menioire dun bienfait, dune injure, eene
geeldaad, eenebeleedirii.n,g onthouden. Conservez-moi
vosbonnesgrkces, houdt niet op mij te begunstigen.
C- ses amis, zijne vrienden behouden. C- sa téte,
tante sa tote, helder van hoofd, van oordeel blijven
(ondanks den ouderdom); goed bij zinnen blijven,
de tegenwoordigheid van geest niet verliezen (bij
eene hagchelijke omstandigheid). — [Mar.] C- un
vaisseau, un escadre, een schip, een smaldeel int
oog houden. C- l'avantage du vent, het voordeel
van den wind behouden. C- deur marques, twee
merken of herkenningsteekens in dezelfde gezigtslijn
houden. C- un objet /i tel air de vent of a telle
distance, een voorwerp op zekere streek of afstand houden . — SE CONSERVER , V. pr. Ingemaakt
worden; bewaard blijven, goed blijven, niet bederven,
in stand blijven, zich handhaven, zich sparen, zich
ontzien: Les cornichons se conservent dans le vinaigre, de augurkjes worden met azijn ingemaakt.
L es fruits d'été ne se conserven t pas, de zomervruchten blijven niet lang goed, kunnen niet lang duren. Un
général doft se c- pour ses soldats, een veldheer moet
zijn leven voor zijne soldaten sparen.Conservez-vous,
zorg voor uwe gezondheid, ontzie u zelven. Cet usage
s'est toujours eonservé, dit gebruik is altijd in stand
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gebleven. — Voor zich, bewaren of behouden: I1 sut se
C- I'autorité, hij wist het gezag voor zich te behouden.
t (onsi(lellee, f. Inzakking f. van op elkander gestapelde (tinr;en.
Cousi(Ierabin, adj. Aanmerkelijk, belangrijk,
gewigtig, aanzienlijk, van aanbelan g .
Consid1,rablel1ent, adv. Veel, zeer, aanmerkelijk, sterkelk.
Consi(i:írant, m. Inleidende opmerkingen, beeveegrédenen f. pl., welke een besluit, eene wet enz.
voorafgaan,, considerans m., consideranduin n. ; — ook elke dier opmerkingen of gronden
in 't bij zonder. Le c- de vette lol est tres-bien
fait. Le premier, Le second c-.
-t- Clonsidl.ératnt, e, ('oflSi(lératif, -ive,
adj. Omzi! tig, voorzi fjlig, achlrgevend, oplettend.
Corlsidéi-ation, f. Opmerking, aanmerking,
beschouwing; overweging, overdenking, overpeinzing f., overleg n., consideratie f. Cola est
digne de c-, Cola m1Fite c-, dat verdient opmerki,ng, overweging. Prencdre qc. en c-, iets in aan
nemen, er acht op slaan. — Omzigtigheid,-snerkig
behoedzaamheid, voorzigtigheid f. : I1 agit sans e-,
hij handelt zonder omzicjtirlheid, hij let niet op de
gevolgen van wat hij doet o f zegt. — Toegévendheid
inschikkelijkheid; achting, hoogachting f., eerbied m.;
aanzien ri., aanzienlijkheid f., gewipt n., waarde f.:
C'est en votre c- qu'il 1'a fait, 't is uit inschikkelijkheid, uit achting voor u, om uwentwille, dat hij
het gedaan heeft. I1 n'a de c- pour personne, hij
ontziet niemand. C'est on homme de grande (haute)
C-, 't is een man van hoog aanzien, een zeer aan
Je suis aver c-, avec une-zienljk,vodrma.
parfaite c-, avec une c- distinguée, avec use haute
c-, etc. (beleefdheids-formulieren aan 't slot van
brieven), ik ben met achtheg, met hoogachting, met
de meeste achting of met den meesten eerbied, enz.

C'est une chose de peu de c-, 't is een ding van
weinig , belang, van weinig gewipt of waarde. —
CONSivERA'TIONS, f. pl. Overwegingen, opmerkingen, grond//Je en uitvoerige beschouwingen over
eens onderwerp: II a écrit des c- sur le commerce,
les finances etc. — EN CONSIDERATION DE, loc. prép.
Uit aanmerking van, ter wille van: En c- de vos
services.
Considéré, e, adj. (en part. passé van considérer) Beschouwd, overwogen; geacht: Chose c-,
beschouwde, overwogen zaak. Tout lien c-, alles
wel beschouwd zijnde. — [Prat.] Ce c-, it nous
plaise... ; .ait aaninerking hiervan behage het u ...,
weshalve, het u behage. — Ilomme fort c- /t la
wur, een aan het hof zeer geacht man.
Consi(iérément, ode. Voorzigti.g, omzigtig,
bedachtzaam, bedaardelijk.

Coilsidér er, v.a. Beschouwen, oplettend bezien,
inzien, bekken; — overwegen, overdenken, overleggen: C- un édihce, on tableau, een gebouw, Bene
schildert besclwce w;en. Considérez on peu ce que
vous fail es, bedenk, overweeg eens wat gij doet. —
^anrnerken, in aanmerking nemen, acht slaan, in
't oog houden; — achten, schatten, hoogschatten,
hoogachten, in waarde houden: Considérez les longs
services qu'il vous a rendus, neem de langdurige
diensten, (lie h[i 'u beweizen heeft, in aanmerking.
C'est un homme que je considerre heaucoup, 't is
een haan dien 2k hoogacht. -- SE CONSIDEnEa, v. p1°.
Zich beschouwen: II se coiisidère comme seuI
maitre de sa conrliiite. — Zich zelven achten: Elie
s'ainre at cc connr dère. -- Elkander achting toedragen: Its se considèrent, quoiqu'ils s'airnent feu.
--- Beschouwd worden, zich laten beschouwen: La
nature de 1'honirne se considère de deux man.ières.
C'onsignatn,ire, m. Bewaarder in van een
gedeponeerd of nedergelei'd goed, van betwiste gelden of goederen. — [Corn.] Hij, die goederen in
consignatie ontvangt, con signatarism. (z.CONSiGNATION) .

("oncignateur, m. [Corn.] 1-hij, die waren in
consignatie zendt, verzender van consignatie-waren
(z. CONSIG ATIO ) .

Consignation, f. [Prat.] Geregtelijke toevertrouuwing van melden of goederen aan de derde
hand, in-bewaardlerrliand- Beving, co n si gn a t i e f.—
De gedeponeerde gelden of goederen n. pl. — [Cont]
Toezending van waren voor rékening van den
afzender, met voorschrift aan den ontvanger,
hoe daarmede te handelen, consignatie f. (sy-
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noniern met commission, commi ss ie, doch het
eerste wordt meer bepaald door den eigenaar en
verzender, het laatste door den ontvanger en met

den verkoop beluste gebruikt). Marchandises en
C- , consignatie-goederen , geconsigneerde waren,
goederen in commissie.
Consigne, f. [Mil.] Loswoord, wachtwoord,
parool n., wachtorder f., aan cene schildwacht ge
deze woordelijk aan den allossenden-gevndi
post mededeelt, cons igne f. — ook: bevél n. aan
eerven portier ten opzigte der in- en uitgaanden. —
[Mil.] Verbod van uit te gaan, arrest, kamer-,
kazerne-, plaats- arrest n. — Opgehangen of aan
lijst f. van alles, wat op eene wacht in acht-geplakt
is le nemen. — Traliekastje n., waarin de dagorders
op mill/cure posten bewaard worden. — Poort
ijver m. in vestingen. (In deze beteekenis ook-schr
als adj. gebézigd: Portier c-.) — [Mar.] Plaats f.,
waar men aan boord der oorlogschepen eerre brandende lamp in eene lantaarn bewaart. — [Com.]
Boek of register n., waarin vrachtvoerders de ontvangen goederen en geleibrieven aanteekenen.
t Consigne, adj. [Algèb. j Met dezelfde teelyens
aangedaan: Termes c-s.
fonsit né, e, aetj. (en part. passé van con-

signer). in geregtelijke bewaring gegeven, aan de
derde hand íoebetrouwd (van goederen gelden); —
voor eigen rékening ten verkoop gezonden (van
koo pmanswaren); — in kwartier-arrest gesteld (van
soldaten), geconsigneerd. — Aanpeteekend:
Un fait c- dans les annales, een in de jaarboeken
opgeteekend feit.
(Consigner, V. a. Jan de derde hand toevertrouwen, in geregtel - ke bewaring geven, in bewaar
geven, deponéren, consignéren: Si-derhan
voos ne voulez pas recevoir votre argent., je le
consignerai, zoo gif uw geld niet ontvangen wilt,
zal ik het deponéren, bij een' derde nederleggen.
C- en papier, eenen schuldbrief, in plaats van
de verschuldigde geldsom, deponéren. — [Corn. ]
Voor eigen rekening ten verkoop zenden, me
voorschrift hoe daarmede te handelen, c o ns lij
n é re n, in commissie zenden: Je vous consigne
dix pièces de drip, ik zend u tien stukken laken
voor mijne rékening ten verkoop. C- un navire,
een schip ter bevrachting aan den reeder overgeven. — Goederen doen inschrijven, op 't register
der openbare vrachtvoerders, voerlieden enz., laten
aanteekenen. — (fig.) In een geschrift neerschrijven, opteekenen, opnemen, vermelden: C- un fait
dans 1'histoire, een feit in de geschiedenis opteebenen (opdat het voor de nakomelingschap niet ver
ga). — [1il.] Verbieden uit te gaan: C-des-loren
troupes, troepen bevél geven one in de kazerne te
bl j/ven en zich op 't eerste sein gereed te houden;
C- ure officier pour hult jours, eenen officier acht
dagen kwartier- arrest geven. — (Jig.) Je l'ai consigne a ma potte, ik heb bevel gegeven, dat men
hem niet zou binnen laten; — somtijds ook: ik heb
last ge<géven hem binnen te laten. — CONSIGNER,
C. n. Bevélen, voorschriften aan Bene schildwacht
neven, hem de order van zijn' post mededeelen: On
lui a consignè de ne laisser passer personne, men
heeft hem last gegéven, niemand door te laten.
Consi(uilit«de, f. Zamenloop m., gelijkheid,
onderlinge overeenkomst van dingen of zaken; geljjkvorniigheid, overeenstemming f.
,

-

('onsire, m. [Bot.] , z. CONSOUDE (grande).

C'onsistn,nee, f. Lijvigheid- f. van verdikte
vloeisto/fen; — vastheid van zamenhang, digtheid,
dikte, bijde zamenstellende deeltjesvan een ligchaam:
haire évaporer un liquide jusqu'a la c- de sirop,
eene vloeistof tot op de lj vighekd van siroop doen
verdampen. La cire a moms de c- que la re'sine, het
was heeft nmindervastheid dan de (het) hors. — (fig.)
Duurzaamheid,bestendigheid f.,bli/vendetoestandm.;
— tijdperk n. van stilstand, volwassen staat m.,
volwassenheid f.: Les chores du monde n'ont point
de c-, de zaken der wereld hebben Beene bestendigheit. Son caractère na point de c-, 't ontbreekt
zijn karakter aan. vastheid. C'est un homme sans
C-, 't is een man zonder invloed, zonder aanzien.
Le temps qu'il fait na point de c-, het weder, dat
wij hebben, slaat niet vast, kan ligt veranderen. Ce
bruit prend de la c-, kat gerucht begint bevestiging te krijgen. Age de c-, Etat de c-, ouderdom,
staat van volwassenheid, van volkonten ontwikkeling, van stilstand bij dieren, planten en in 't alge-
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meen bij alles, wat voor aanwas en afnming vatbaar is. Toutes les closes du monde ont leur état
d'accrois ecoent, de c- et de diminution, alle werel(ische din(yen hebben hun tijd van a«nwas, van
stilstanut en van a /nearing. — [Prat.] Toestand m.
van eene nalatenschap, van een goed en zijn toebehooren.
('oiésistant, e, ar j. [Phy s.] Lijvig, zékeren
-

graad van vostheid bezittende.
Cvnsister, v. n. Bestaan; zomengestelet of qe-

vormd z n: La perfection dc 1'lio mie consiste
dans le bon usage de sa raison, de volnaaktheid
van den menschh bestaat in 't goed gebruik zijner
rede. La Plotte consistait on treste vaisseaux, de
vloot bestond uit 30 schepen. Le tout cousiste at
savoir... , 't komt er maar op aan, de lroojdzaale
is te weten... La vertu consiste dans le milieu,
de deugd ligt in 't midden, men moet in alles den
middelweg houden.
(ousistoire, in. Iiardinaalseergade7 ing f. consb-stor i um n.; — zaal f.. waar die vergadering
plaats heeft. — Kerkeraad m. (bijde Protestanten),
kon sistorie n. -- l erkeraccdskamer f. — Cisraélite, isro lilische kerkeroad.
Consistorial, e, adj. IVat tot de ka,rdinaalsvergad ering, den kerkemaad behoort, kans i. s t o riaal. (Plug. ni. consistoriaux). — (`onosistorialemm'ent, adv. to konsistorie, naar de vormen
of op de ev jze van een konsistorie.
('onsistorialité, f. Hoedanigheid f. van 't
geen konsistoriaal is.
(`onnsistorier, V. a. In konsistorie behandelen,
overwegen, beslissen. — Het part. passé komt ook
als adj. voor: All'aire consistoride, eene in 't kon
behandelde zaak.
-sitore
Cousoeur, f. [H. eed.] Medezuster f.
Consolable, adj. Troostboar, (het wordt alleen
van persomen en meest altijd net de ontkenning
gebézigd): Il West pas c-, hij is ontroostbaar.
Consolant, e, adj. Vertroostend, troostelijk,
troost gevend: Une vérité c-e, Bene vertroostende,
troo strijke waarheid. — (fain. et iron.) Cet hommeIà nest guère c-, die Arran is een slechte trooster,
ziet altijd zwarigheden. C'est one pensée Bien c-e,
dans le malheur que de ne se l'être point attiré
par sa faute, 't is eene vertroostende geriachte,
ij een ongeluk, zich niet door eigene schuld dat
toegebragt te hebben.

Consol.steur, in., -trice, f. Trooster, ver
troosteres, troostgee (ster f.-trose,gvm.
— Ook als adj. van personen en .zaken gebruikt:
Ange c-, vertroostende engel; Espoir c-, troostge-

vende hoolp.
('onso!atif, -ive, adj. (farn.) Troostelijk,

vertroostend, geschikt om te troosten (van pei sonen

en zaken) .

Coamsolation, f. Troost m., vertroosting f.; —
reden f. tot vertroosting, tot opbeuring of gerust
troostrede, troostelijke toespraak, opbeu--steling;—
ring f. ; -- de persoon of zaak, die troost geeft. Etre
prive de c-, van troost beroofd zijn. C'est une
grande c- pour on père, de voir ses enfants se
porter au bigin, 't is eene groote vertroosting voor
een' vader, wanneer hij ziet, dat zijne kinderen
zich wel r,edrargen. Adresser des c-s a qn., niemand
troostrédenen toespreken. La philosophic est sa c-,
de wijsbegeerte is zijn troost: Vous êtes ma c-, gij
zijt mijn troost. -- [Jeu] Boete f., die bij sommige
kaartspele n betaald wordt minor he-n, die gevraagd
heeft om te spelen, maat' verliest. — (fig. et font.)
Fiche de c-, kleine vergoeding, schadeloosstelling,
vertroosting f. (bij verliezen, rampen enz.).
-f- Consol atoir e, adj. Vertroostend, troostend,
troostel) k. Discours c-. troostrede f.
Console, f. [Arch.] Uitspringend sierwad n.
of uitstekende steen m. om een balkon, vaas, beeld
enz. te dragen. naar zijne verschillende vormen
kraagsteen, karbeelsteen, knor- of balksteen, klos steen of klos, kor jsteen of korf, knoop m. en
braieét n ., gebeeten. c o a s o 1 e f. wand- of pilaar tafeltje, spiegeltafeltje, penantta feltje n . , c o n s o l e f.
— [Tech.] C-s dun carosse, draagboonsen nl. p 1 .
eener koets. — {Lutli.] hals m. der harp. — [Mar.]
Balksleutel, sleutel n. C- de bossoir, drukker us.
onder den kraanbalk.
Consolé, e, adj. (en part. passé van consoler)
Getroost, vertroost: Homme c-, Douleur c-e.
Consoler, v. a.
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Vertroosten, troosten, op-

1&aá

beuren, gerust stellen, c o n s o l é r c n. Je tache de
le c- sur la mort de son père, ik, zoek kent over
den dood zijns vaders te troosten. Cet espoir me
console, die hoop troost mij, beurt naij op. — Ook
zonder voorwerp gebézigd: i½. uns m°ecours it celui
qui console, wenden w) ons tot hem, die troost. —
SE CO sOLER, V. pr. Zich troosten; — elkander

troosten;

—

getroost worden.

z. v. a. CONSOLATEUR.
('onsolide, t'ousoli(ie, n1., z. CQnsODDDE.
(`ousolidable, a(/j. JVat hecht en rluurzaanm
gemaakt kan worden; — wat zich laat genezen,
heden of sluiten (van wonden).
(onnsolidant, a(lj. [Méd .] .deelend, genézend:
Des inédicamênts c-s, l eelcnde middelen n. ail. —
Ook als subst. m. gebézigd: Ln c-, ee-n heeling of
genezing bevorderend middel n. (bij wonden, ver
t Cousoleu•, m,,

-zwering.)

Consolidatif, ive, adj. Bevestigend, hecht
en duurzaani merkend.

("ousolldatioii, f. Vastare;king, vaststelling,
bevestiging, vaste vel eeniginq, vastwording f. -[Chir.] heeling, sluiting f.: C- dune ptaie. heeling
eerier wond; C- dune fracture, heeling eerier beenbreuk, vastwording der beenweer. ^-- [fort.] La
c- des plaies des arbres, het vergroeien van de
boom wonden. -- (fig.) Dekking, beeeiii.ging, verzéleering van inijelegde gelden, van de landsschuld,
consolidéring f.— (Prat.] La c- de l'usufruit
a la propriété, de vereeniging van 't vruchtgebruik
met den eiC:en(loin.
(.onsolide, m., z. CONSOUDE.
Cousolide', e, odj. (en part. passé van conto-

lieer) Vastgemaakt, bevestigd, geconsolideerd:
Les cinq pour cent c-s, de geconsolideerde of gerlelete vijf-percents. Le tiers c-, de geconsolideerde

drie- percents. -- C0nsOLrnhs, an. p1. Fngelsclse ge
fondsen of schulden, voor welker-conslider
rentebedrag zékere staatsinkomsten zijai aangewezen, gedekte of belegde schulden; — de schuldbrieven
dienaangaande.
Consolide^nent, a1. (woord van St.-Simon),
z. v. a. CONSOLIDATION.

Consolider, v. a. Gronden, vesten, grondvesten, bevestigen, vast, hecht en duurzaam smaken,
C-. un édifice, een gebouw hechtheid en duurzaamluid geven. — (fig.) C- un traité, sa puissance,
een verdrag. zijne n l-aclt bevestigen. — [Prat.] Vereen/gen wat tot eersen regtstoestand behoort, inz.
wanneer de vruchtgebruiker eener zaak haren eigen
er bij krijgt. — Fondsen aanwijzen om de be--dom
taling b. v. van openbare schulden, renten enz. te
dekken, c o n s o l i rt é m e n. — [Chir.) lieden, ge3iézen (van wonden, been—breuken).
Consomnnable, adj. Verteerbaar, verbruikbaar: Produits c-s.
1Consoniu.ateur, m. [Theol.] Voleindiger,
voltooijer ni.: Jésus-Christ est l'auteur et le cde la Poi, J. C. is de oorzaak en de voleindiger des
geloo fs. — Verbruiker, verteerden, con sum e n t m.:
Les producteurs et les c-, de voortbrengers en de
verbruikers, de producérende en de consumérende
klasse. — Waar 't vrouwelijk kon noodij zijn is
dit COnSOADIATIUCE. — Ook als aclj. gebézigd; L'accroissement des classes consumatrices.
('onsoem]rnation, f. Voltoo ing, volvoering,
volbrenrging, volmaking: La c- dun ouvrage, de
voltooiing van een werk. La c- des siècles, de
voleinding der eeuwen. list eimie der wereld. La
c- des prophéties, de vervulling (let'voor^zerjginpen. --- [Jur ] La c- du manage, de voltrekking van
't huwelijk, de bijslaap na het trouwen. La c- dun
crime, het begaan of volbrengen van eerie misdaad. —
Verbruik n., vertéring, coasts in p ti e, c o n s u m-

t i e f.: Grande c- de bois, de bie, de sol, sterk

verbruik van hout, koren, zout. -- [Mar.] Scheepsverbruik n.: C- journalière, darelíjksch verbruik
(levensmiddelen, brandstof, pik, teer enz.); C- accldentelle, toevallig verbruik (verlies van een mast,
zeil. € -nicer, sloep ens.).

—

[Core.] Vent -ier D., af-

trek in.: I1 nv a pas de c-, er is geen vertier, de
waren hebben geenen aftrek.
('onsoumW, e, adj. (en part. passé van consommer) Voltooid, voltrokken.. Ouvrage c-, vol
afgemaakt werk. Marché c-, geklonken,-einrlf,d
gesloten koop in. -- (Cuis.] Soupe Bien c-e, lang
gekookte soep f. — Volkomen, volinaakt: Sagesse,

Vertu c-c, volkomene wijsheid, deugd. — Zeer be.
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1 waawa, door en door geleerd 0/ervaren: Un homme
e- en sciences, een in wetenschappen doorkneed
man. Un genéral c-, een hoogst ervaren veldheer.
— CONSOMME, m. [Cuffs.] Krachtig vleeschnat n.,
sterke bouillon m.
Consoanmer, V. a. Voltooijen, volvoeren, tot
volkomenheid brengen, voleinden, voltrekken, afmaken: C- un ouvrage, une affaire, een werk, eene
zaak voltooijen, voltrekken, afdoen. Dieu consomma
en six jours l'ouvrage de la creation. God vol
zes darren het werk der schepping. ----toiden
Jur.] C- le manage, het huwelijk voltrekken (door
en bijslaap der gehuwden). — Bp uitbreiding: Cun crime, eerre misdaad bedraven. — (fig.) Votre
prospérité consonimera volre orbueil, uw voorspoed
zal uwen hoogmoed ten top voeren. dur.] Cson droit, z-fn refit uitoefenen, van zin rent gebruik
aszaken. — [Cuis.] Faire c- de In viande, het
vleesch tot een krachtig nat laten uitkoken. —
Verbruiken, door 't gebruik verdoen: On consomme
beaucoup de denrées, de Bois dans cette maison,
men verbruikt veel eetwaren, veel hout in dat huis.
— Bij uitbreiding: Ces confitures consomment
beaucoup de sucre, die kon feturen hebben veel suiker tot hunne bereiding noodig. - SE GONSO1I IER,
V. pr. Verbruikt worden: Vos provisions se eon-'
somment Bien rapidement.
Consomptible, adj., z. v. a. CONSOMMARLE.
t Consomptif, -ive, adj. (pr. con-comp-tit)
[ a him.] Vertérend, wegbij tend: Renlide
of als
,ubst. Un c-, een bijtmiddel n.
Consomption, F. (pr. con-comp-ci-on) Ver
slijting door 't gebruik, co nsu mp--bruik,veténg;
t i e f.: 11 se fait one grande c- de buis dans ce
fourneau, die oven verbruikt veel hout. La victime
fut brulée jusqu'ia 1'entière c-, het slagtoffer werd
verbrand, totdat giet r s eel verteerd was. La Ides espèces dans 1'Euci ....._ . stie,'t gebruik van brood
en wijn bij 't misoffer (ran eetwaren bézigt men
consommation). — [1VIéd.] Tering, uittering, slepende ziekte t.: II se meurt de la c-, hij sterft aan
de tering.
Consonnance, f. [Mus.] Overeenstemming
van twee of meer toonen, gelijk- of zamenklinking f.
— [Litt.] Gel jkluidendheid, overeenkomst t. van
klank in den uitgang der woorden, rijm nF, con sonantie f.
Consonnant, e, adj. [Mus.] In toon overeen
-stemnd,gbjlik ;oranvestmining ontstaan, consonérend.—[Gram.] Lettre
c-, medeklinker m. — Mots c-s, rijmwoorden,
woorden met gelijken of bijna gelijkluidenden uitgang.
Consonnante, f. [Gram.] Medeklinker m.
(liever consonne). — [Mus.] Klavierharp, standharp, spitsharp f., een speeltuig, dat de harp en
't klavier als 't ware vereenigt.
Consonne, f. [.Gram.] Medeklinker, eon sona n t in. — Soms ook als adj. gebruikt: Les lettres
voyelles et les lettres c-s. Le j s'appelait autrefois
i consonne et le v, u consonne.
S Consonner, v. n. Iliedeklinken, zamenklinken, eene consonnantie voortbrengen, overeen stemmen.
Consort, m. Onbepaald grensland n., grond m.
van twijfelachtig bezit op de grenzen.
Consorts, m. pl. [Prat.] Medebelanghebbenden
iii een regtsgedi ng, eene civiele zaak enz. , med ebeklaagden, mede-aanklagers. — Medestanders, mak
deelnemers, zamenwerkers, ge--kers,dlgnot
lijkgezinden (in onaunstigen.zin) , c o n s o r t e It m.pl.
Consoude of Oreille d'àne A la conpaire,
f. [Bot.] Smeerwortel, waalwortel m., smeerkruid,
ezelsoor n — C- grande of officinale, gemeene smeer
moyenne, zegegroen,-wortel,a m.—Cingroen n. Petite c-, kruipend beerenoor D. —
C- royale, ridderspoor f. (pied d'alouette)
Conspectais, m. (latin) (pr. —tuce) Tabél,
lost f., overzigt n.
-(- ('onspirance, f. liet streven naar 't zelfde
doel, zamenwerking f.
Conspirant, e, adj. [Méc.] Zamenwerkend f.
vereenigd werkend. — .]- Naar 't zelfde doel strevend.
Conspirateur, m. Zamenzweerder, zaamgezworene, inz. wie met anderen tegen den vorst, den
Staat of openbare personen aanslagen maakt, c o as pi ra n t m. C'était un des c-s contre 1'Etat, hij
was een van de zamenzweerders tegen den Staat.

c
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— Waar 't vrouwelijk mogt te pas korren, qebruike men CONSPIRATJ ICE, zainenzweerster.
Conspiration, 1. -Zarnenzwering, zainenspanning, heimelijke verstandhouding f., inz. om een
aanslag op den Staat, een magtig staatsligchaam
of den vorst te maken, c o n s p i r a t i e f. — Ook'
in de zaken van het dagel ksch leven gebruikt: II y
a one c- contre vous, ir bestaat eene' zamenspanning, een kabaal tegen 2t.
Conspiré, e, adj. (en part. passé van conspirer)
Beraamd, ontworpen: Mort c-e, Ruine c-e.
Conspirer, v. a. Zich onderling verbinden,
eenstemmig handelen, zainenstenmmen ter bereiking
van zeker oogmerk, 't z# goed of kwaad: C- au
Bien public, a la ruine dun homme. — Zarnenspannen, zamenzweren, zamenw,verken tot een zelfde
einde (van zaken gebézigd): Tout conspire is sa
ruine, alles loopt zamen om here ongelukkig te
snaken.:, oen zijnen val te bewerken. — cONSPiTEn,
v. a. Beramen, ontwerpen (tot iemands nadeel),
Bene zarnenspanning of zaneenzwering maken, zamenzweren: Its oat conspiré ma reine, .zij hebben
mijnen ondergang beraamd, zijn tot mijnen vac
zaamgezworen. — Conspirer, in een' volstrekten
en onbepaalder zin, beteekent: zamenzweren tegen
den Staat, tegen den vorst. — su co-Ssvim nt, v.pr.
Beraamd, ontworpen worden: Votre ruine se conspire, men beraamt uw verdeef. .
Conspue , e, adj. (en part. passé van conspuer)
Bespuwd, diep veracht, gesmaad: Le Christ fut
rai11e, c-, battu de verges etc., Christus werd be,,pot, bespuwd, gegeeseld enz. Un ouvrage, Utz
auteur c-, een gesnnaarl werk, schrijver.
Conspirer, V. a. Bespuwen (in den eig. zin
niet gebruikelijk) — (fig.) Met veracliting, net
smaad bejégenen.
Constable, m. Konstabel m., engelsch geregtspersoon, z. CONNETABLE.
,

,

t Constabtilaire, m. Slotvoogd, z. v. a. C i.
-TELAIN.
Constamoient, adv. Standvastig, bestendig.

met standvastigheid, met volharding, on:ver.zettelijlc;
— onveranderlijk, steeds, gestadig, bestendig; --zekerljjk, gewisseljk, ongetwijfeld.
Constance, f. Standvastigheid, vastheid, van
geest of van gemoed, zielskracht, bestendigheid;
volaarding, gestadigheid, onverzettelijkheid, onwankelbaarheid t. ; — geduld n.
Constant, e, ach. Standvastig, bestendig, onveranderlijk, van geest of van gemoed: C- dans les
plus grand revers, standvastig in de grootste tegenspoeden. I1 est c- en amour, hij is in de liefde
standvastig. — Volhardend, onveranderlgik, onverzettelUk, onwankelbaar, blijvend, bestendig, voort
aanhoudend: Une c-e volonté, een on--duren,
verzettel'ijke wil. 11 n'y a riep de c- dans ce monde,
er is niets bestendigs in deze wereld. — [Géom.]
0uantités c-es, onveranderlijke grootheden. —
[Mar.] Vents c-s, bestendirie winden, passaatwinden. — Zeker, ontwijfelbaar, gewis, waarachtig:
On me 1'a donné pour c-, enen heeft het snij voor
zeker, waarachtig ves haald. Cela passe pour c-,
dat geld voor uitgemaakt. — t CONSTANT, prép.
[Prat.] , z. v. a. pendant, staande, gedurende.
Constante, f. [Géoin., Algèb.] Standvastige, .
onveranderl(ike grootheid 1.
Constatation, f. Bevestirping, bekrachtiging,
staving f., bewijs n., c on sta tiring f.
Constaté, e, adj. (en part. passé van constater) Gestaafd, bekrachtigd, bewezen, g e c on s t at e e r d: Un fait Bien c-, een wel rtéstaa fd feit n.
('onstater, v. a. Overtuigend bewijzen, doen
blijken, staven, zeker maken, bevestigen, bekrachti(jen, con.statéren: C- on fait, een feit door
bewijzen staven. Toutes les pièces de la procédure
-

constatent que le bon droit est de votre coté, al de

proces-stukken getuigen, dat het regt aan uwe zijde
is. C- des contraventions, bekeuringen doen.— Door
eerre min of meer plegtig opgemaakte acte vast
stellen of bekrachtigen; in een geschrift aan de ver
ontrukken, vereeuwigen. — SE CONSTATER,-gételhid,
V. pr. Gestaafd worden: Voila comme les faits se
constatent.
Constellation, f. [Astr.] Sterrebeeld, ge-

sternte, hemelleeken n. — (Loc. prov.) Etre ne

sous une heureuse, rnalheureuse c-, onder een

elukkig, ongelukkig gesternte geboren zijn.

C onstelle, e, add. [.Astral.] Onder den gewaan-

-

CONSTER

ilen invloed van een zeker gesternte gemaakt: Anneau c-, tooverring m. — Stervormig: Pierre c-e,
stervormige steen m. •
f Conster, V. n. unipers. [Prat.] Blijken, blik
haar, zeker zijn: 11 conste de cela, daaruit blikt.
II conste que ... , het blijkt, is zeker, dat .. .
Consternation, f. Verwondering of verbazing
met neêrslagtigheid, ontsteltenis, ontroering, verslagenheid, c o n s te r n a ti e f.: Tout le monde était
dans Ia dernière c-, iedereen was in de uiterste
neêrslagtigheid, ontsteltenis.
('onsterné, e, aij. (en part. passé van consterner) Verslagen, diep getroffen, ontroerd, goechokt, g e c o n s t e r n e e r el : Un air, visage co-, een
ontsteld gelaat n.
Constei-ner, v. a. Ontstellen, ontroeren, schril
of kommer baren, doen verbaasd staan, neêrslagtir
maken: Cette nouvelle consterne les esprits, deze
tijding treft de gemoederen met sch rik, net verbaz ing, met ontroering. — SE CONSTERNER, V. pr.
'Ontsteld, ontroerd worden, verbaasd staan: Cetle
personne se consterne aisément.
-

. ønslipaiit, e, adj. [] éd.]
hardlijci ;(/ ir"akend.

Verstoppend,

Constilpation, f.1Jardlijvigheid, verstopping f.,

, ebrek n. aan stoelganij.

Constilpé, e, adj. (en part. passé van consti-

pe t') . li rd I )rio.

('onstiyper, v. a. Verstoppen, lrardlijvig ma-

.rccn: Ces sw es de viantles coustipent ceux qui en
mangent;, die soorten van sp zen maken degenen,

Ilie er van eten, bardl rzig. — Ook zonder voos 0(1»: Cos aliments constipent, die spijzen maken
tiarill jiv^fI'. — SE co:cs -ipi n , V. f)?. tlardl uig
-

worden.

('onstiteuant, e, adj. [Chinn., Phi's.] Zamenrtellen: Parties, Molecules c-es, zamenstellende
deeltjes, molekulen. — [Pact.] Volmargt gevend,, een'
procureur stellend; Bene lefrente vastzettend. —
(Polit.] .Eerie constitutic of stac:tsrégeling makend,
roast i to eren d. Asweiii ^lée c-, constituerende
verfiadering (tot het osrtwer.i)en eener grond- of

.staatswet bijeen 'ei.omen), inz. (lie der fransche

,uslriemneene staten van 1S9. — C-onstitnant, m.
Volinar,itgever°, last fee'er, aarsteller, c o n s ti t o en t;
vaststeller m. eener rente. — Lid is. c roer constituee ende vergadering. — CONSTITUAnT'E, f. [IL de
France] Eerste evetgézende vergadering f. van de
fransche reeolutie der vorige eesew.

('onstitue', e, adj. (e?r, part. passé van constit.uer) Zamengesteld; aanrjesteld: Un tout c- de telles
et telles parties, een geheel uit die en die deelen
zarnengesteld. — Homme c- en dignités, een snel
waardiglreden bekleed persoon. — .Rentes c-es,

vastgestelde renten f. p1. — Les a.utoritels c-es, grondwettelijke rnagthebbecs of staatsbeambten m. p1.,

aanddestelde magten, geconstitueerde auto r i-

t e i t e n f. pl. — II est (of Il a le corps) ,tien c-,

hij heeft een goed hgchaanmsgestel. — Un Etat Bien
c-, een welingeri te Staat.

Constitaner, v. a. Een geheel uitmaken, uit
verschillende deelen een bEeheel vormen : L'àme et
IC corps constituent 1'liomme, de ziel en 't ligch,acnz maken den weasels uit. — Uitmaken, het
wezen van iets uitmaken: Cette action ne constitue
point un délit, die daad maakt ,geen vergrijp uit.
- [Didact.] Stellen, doen bestaan uit; Its constituent le souverain Mien dans la vertu, zij
:tellen het hooriste ,toed in de deugd. (In (lien zin
"lever Faire consister.) — Aanstellen, benoemen,
verordenen; vast stellen, bepalen, beleggen, const/toe/ren: Je l'ai constitué mon procureur, ik
ricb hem tot mni•-Wen pleitbezorger aangesteld. Qui
nous a constituel juge ? Tate heeft u tot regter
aangesteld% C- une rente, line pension, eene rente,

Bene jaarwedde vaststellen, bepalen, beleggen. Cune dot, ee ,fn br°uidschat bepalen. -- [Prat.] C^ln. prisonnier, iemand gevangen zetten. C- un
homme en frais, en depenses, iemand onkosten,
uitgaven veroorzaken. — SE COnST1TUER, C. C.
Zich stellen of aanstellen tot: Se c- juge dans sa
kropre cause, zich tot regter in zijne eigene zaak
opwerpen. Se c- prisonnier, zich gevangen geven.
Zich, eerie staatsre,' e1inq geven: Uri vieux peuple
se constilue difllcilement, em? oud volk geeft zich
-

.

.velren moei eli, k eerie constitutie. — Zich de behoorlijke inc/pt/np geven : La clsamhre s'est conqtituee, de Kamer heeft zich voor wettig en vel-
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tallig verklaard. Se c en frais, onkosten maken.
('onstitut, m. [Anc. jur.] Erkentenis f. vet-si
den vruchtgebruiker, dat hij geen eigenaar is. Cde'précaire, wegschenking I. van goederen, waarvan
men het vruchtgebruik aan zich behoudt.
('onstitutif, -ive, adj. ['Vat mezenl jk tot de
zamenstelling van iets behoort, uitmakend: La divisit;ilité est une propriété c-ive de 1'étendue, de deel
wezenlijke eigenschap der uitge--barheis
breidheid. — [Jur.] liegt gevend: Titre c-, regts•titel m., regtsaanspraak f. Lui c-ive, grondwet f.
Constitution, f. Zamenstellirz g van een geheel
uit zijne deelen; schikking, inrigting, bepaling, ver
aan eene zaak eene bepaalde, vaste ge--ordeniq,
dtrante of gesteldheid geeft, gesteldheid f. — Ligchaarnsgesteldheid, zarnensteltiing f. van 't menschelijk licgehaam, ligchaamsbouw ni., fjestel n. — Bep-é3 ingsvorsst m.; staatsregeling; staatswet, grond
-wet,consiuf.—Wvorchit,eelement D. (inz. bij de oude wetgeving en in kerkeljke zaken). — Naam van sommige pauseljke
bullen; ook van de wetten en verordeningen dei°
romeinsche, griekse/me en duitsche keizers. — [Jur.]
Vaststelling, vastzetting, belegging f. (van eene rente,
eene jaarwedde, een' bruidschat). C- d'avoué, aan
zaakvoerder.-steling,bomva'prktizjnof
C- d'un nouveau mandataire, oanstellingva.n een'
nieuwen rfesnagtigde. C-s perpétuelles et viagères,
altijddurende renten en lijfrenten.
('onstitaitionnaire, m. [H. rom.] 4fkonrf/-ger m. der keizerlijke constitution of verordeningen.
— [EI. de France] m. en f. (voormalig) Aanhanger m.,
aanhangster f. Her constitutie of butte Unigenitus in
Frankrijk, onder Lodewijk XV.— [Prat.] Vaststel Ier m. eeneg rente, jaarwedde enz. — CowSTITUTioNNSiAIRE, adj. dan eerie constitutie onderworanen.
- [ ('oustitutionnallser , v. a. .Ene constir
—

-

tutie of staatsrégehng geven.

-I- C'onstitntionnn.lisune, nn. Leer f. van de

voorstanders der constitutie.

-- ('onstitutiounaliste , n1. Voorstander,
aanhanger m. van eten grondwettehjken staatsvorm.
1- C onstitutionn ali te, f. Overeenkomstigheid
snetcle constitutie of grondwet.

Corrstitutionnel, le, adj. Constitutie•

it e e 1, grondwettig, aan eerie grondwet onderworpen:
Rei c-, constitution.eel koning. -- Jan den grond
staatsvorm eigen: Les formes c -les, e'-weitlfkn
constitutionele vormen. — Overeenkomstig destaatsrdgelin.g: La conduite de ce ministre nest, pas c-,
't 'gedrag van dien minister is niet constitutioneel.
— De constitutie aanhangende: Le parti c-, cte
constitutionele partij. — [Meld.] Maladie c-le, in
het ligchaarnsgestel gegronde, constitutionele ziekte.
— CONTSTITUTIONNEL, m. Aanhanger, voorstander
van den grondwettelijken staatsvormn, constitutioneel in.
Constitntfonnellement, ode. Grondwette

lijk, volgens de staatsregeling.

Constrieteiir, adj. m.: Le muscle c-, of als
subst. m.: Le c-, de zamentrekkende spier, sluitspier, trekspier f., c o n s t r i c tom' m. — [H. n.] ,
z. BOA CONSTRICTEUR.

('onstrictif, -ive, adj. [Meld.] Zamensnoerend,
sluitend: Vertu c -ivo, zarnensnoerende kracht f.
Constriction, f. [Meld.] Zamensnoering, zasnentrekking f. der deelen eens ligchaams; vernaauwing f. van zekere ligchaamsholten. — [Anat.]
jferking, beweging f. der sluitspieren.
Cofstringent, e, adj. [Meld.] Zamentrelckend,
constr`in.gérend.
Coi.strueteur, m. Bouwer, bouwmeester,
bouwheer, oprigter, vervaardiger. C- de vaisseaux,
scheepsbouwrneester m.
Construction, f. Zamenstelling, schi/eking een
zasnenvoeging f. der deelen tot een geheel, bouw,
opbouw, aanbouw m., bouwing, timmering, oprigting, optrekking, stichting, constructie t.:
La c- dune maison, d'un vaisseau, de bouw van
een huis, van een schip. La c- d' une machine, d' un

laromètre, de zamenstelling, het maken van eens
machine , van een' barometer. Chantier de c-,
scheepstimmerwerf f. Vaisseau en c-, schip n. in aan
Bij uitbreiding: La c- du monde, de in--bouw.—
rigting der wereld. La c- d'un poére, de zame'mc-stelling van een dichtstuk. La c- dune figure gds--oinutrique, d'un problhme, dune equation, de

constructie of vorming eener mecticunstifie figuur.

CONSTRTJCTIVITf

CONSULTER.

de constructie of oplossingswijze van een vraagstuk,
van eerie ver ,leljjking. — La c- ilone carte geog,n•aphique, de teeneilwjjze, het ontwerpen eener landkaart. — Gebouw, bouwwerk n. I)e castes c-s
vont ètre comtnencées, men zal groote gebouwen
(laan optr ekken. — Bouwkunst, bouwwgze, bouw
Il entend fort bieis la c-, hij verstaat-ordef.:
de bouwkunst zeer goed. La c- de ce palais est
belle at solide, (le bouwtrant, bouworde van dat
paleis is schoon en. lucht. — [Gram.] Schikking der
woorden volgens de régelen der taalkunde, woord-

oud-consul, iemand, die consul geweest was. Pr•ovinee c-, consulaire win gewveslen ('!ie geese andere

voeging f.

Cornstrueli^vite, f. [Plirén.] Neiging tot bouwen, bouwzucht f.
C'onstruire, v. a. Zarnenstellen, ineen voegen
(de deden tot een geheel), bouwen, opbouwen, oprigten, malden, vervaard lgen, ( a a s t ru é r e n: Cune maison, uit port, un naeice, een huis, eene
brug, een schil) bouweer. C- wie machine, un baroixiètie, cone machine, een' barometer zanienstellen,
vervaardir;en. – C- line figure, un polyy one, eens
figuur, een veelboel( construéren, maken of vormen,
,

C- une carte géographique, eerie landkaart teeke-

nen, out 'er ^eri. – C- an hoèrne, un discours,
een dichtstuk, eene redevoering ontwerpen, aanleglien. — C- des phrases, des périodes, zinnen, vol
behoorlijk zantenstellen, de woorden volgens-zine
de regels, en 't gebruik der taal plaatsen. — SE
CO NSTRUIRE, V V. Voor zich zelven bouwen: La

dan consulaire personen tot bestuurders kregen).
Age c-, ouderdom, waarop men naar 't consulscicap
kon staan. Médailles c-s, consulaire gedenkpeaningen (zoowel uit de oudromeinsche als uit de
eerste fransche republiek) . — De voormalige he-.ndelsregters en hunne recltbank betreffende: Sentence
c-, witspraak der handelsregters. — (Loc. prov. el
burl.) Avo €t• la fièvre c-, wegens schulden geen' voet
buiten de de -r durven zetten.

('oitsulairemennt, ode. Op de wijze der (voor
I)emande jugee c-, dooi 't-malige)hondsrt:
-

handelsrierirrt be-sliste vraag.

('ouusnlarité, f. [i1. roan.] [Vaardigheid f.

van, eerti-consul (.lionorcrir consul) onder de keizers.
Connsuilat, m. 4riibt n. en waardigheid f. eens
consuls, consulschap, consulaat n ; — reger2ngst jd m. eens consuls. — Consulaire regéring in
1'rankrgk (z. aÉl(/Cr CONSUL) : — d ur m. dier rec ering. — 14)nbt n., werkkring m., — verblijf n.,
ivoorplaats, woning f., bureau n. van een' handels
consulaat n. — P'aamn der vroegere han -consul,
sommige landen; het ambt der-delsrtbnki
leden van die regtbanken. — [,Mar.] Zeeberigt ii.,
verklaring f., die de scheepskapiteins bij hunne
aankomst in vreemde havens (inz. in de Levant en
in Barbarije) vóór den consul moeten afleggen.
('onsulta, in., z. CONSULTE.

Consultant, adj. Raadgévend. Avocat c-, raad
eau Nlé--géve;id,
niet pleitend ac/co/coat, consulent.
geregtigheid heeft zich een altijddurend heiligdom
opgerigt. — Gebouwd worden: Tapdis que cette decin, Théologien c-, raadriévend geneesheer, gc dgeleerde. -- CONSULTANT, ill. Raad!6éver; — ook
maison se construit.
('onstruit, e, acij. (en part. passé van con- raadvrager m., in welke laatste beteekenis het ook
$truïi•e) Gebouwd, gemaakt, zamengesfeld: Maison als vrouweli hh kan voorkomen: Une c-e, eene raad
-einagstr,dpl f.
kien c-e, goed gebouwd huis. Periode mal c-e, slecht
t'onstiltat, iii. Pauselijke raadsheer, commisgebouwde of zanaeingestelde volzin.
4- ConnsteprMënr, m. Vei krachter, schender, sa,•is m. -- Verslag n., wekelijks aan den koning
van Spanje gegeven van 't gene er bij zijne raden
onteerde ;° m.
-1 (^onstupration, f. Verkrachting, onteering, besloten is.
("onsultati1, -ire, cdj. Raadgevend, totraadschending, viaawe/crac/it f.
-1- Constuprer, V. a. Verkrachten, onteeren, géving ingesteld: Chan bt e c-ive de commerce,
schenden. — .i eí part. passé wordt ook als adj. raadgevende kamer van koophandel. — Avoir use
voix c-ive, eerre raadgévende stem hebben.
gebruikt: Une fills connstuprée.
('onsifitation. 1. Raadpleging,beraadslaginq f.,
Consubstaiatiniité, f. [Tliéol.] Medezelfstandigheid, eenheid CO eec.zelvigheid (identiteit) van rer:tsberigt n., bijeenkomst ors over eerie of andere
wezen in de leer eter I)iieeenheid, consubstan, zaak, eens ziekte enz. zijn gevoelen uitte brengen, beraad n., consultatie f., consult n. Its furent
tialiteit 1.
Consubstantiateur, m., -trice, f. [Théol.] 1ongtemps en c-, zij hebben met elkander lang beraad
zij hebben lang beraad gehouden. Les méde--slagd,
Iii of zij, die de leer der consubstantialiteit aan
-A.left,consubaimef. citls n'ont Tien résolu après plusieurs c-s, de geneesC'onsubstannti: L ion , f. [Théol.] Medetegen- heeren hebben na vele consulten of onderlinge raad
niets besloten. — Raadpleging, raadcra--plegin
Woord fhór̀1 f., het wcr=kelijk aanwezig-zijn van het
ligcli2am CO bloed zien Christus in 't heilig avond- ging f., gevraagde raad nl.: 11 a répondu a ma c-,
hij heeft op mine raadvraging geantwoord. -maal, z. V. cr. 13111Ax.TION.
('onsnnbstantiel, le, adj. [Théol.] Mede- Raadgéving f., schriftelijk uitgebras t gevoelen van
zelfstandig, van c,elijlï wezen of van gelijke natuur, advokaten of geneesheeren over (Ie hun voorgedragelijkwez•=q, smbstontieel : Le Fils est c- an (of gen zaak. -- Tijd ni. en plaats f., voor de beraadaver le) Père, de Zoon is één in wezen met den slagingen bestemd: Aller a la c-, naar de consulVader, is medezet fstandig met den Vader. -- (on - tatie gaan.
wonsi ite of Consulta, f. Staatsraad m.,
seuEwtaiitieliement, adv. Op medezelfstandige
staatsberaadslaging, c o n s u l t a, staats-consulta f.,
wijze.
naam van zekere raadsverga(lerinren en geregts-t Conseit4 4e, f. Gewoonte f., omgang m.

justice s'est constinit an sanctuaire éternel,

de

,

% t onsiiétudinaire, adj. [Théol.] Gewoon

iets te eioen.

e ,onsa21. iii. Co n, s u 1 m., titel der beide hoogste
regéringsper coven in (Ie oud-romeinsche republiek
(van 509-31 .'óó1° C/ r.) en van de drie opperregenten
in de eerste fronsehe republiek (van 1799—lSOij.
Gevolrnagticid agent of commissaris van eersen staat,
die in vreemde handelsplaatsen zijn verblijf houdt,
om er de handelsbelangen zijner natievoor testwan,
handelsclan igter en reciter m. in eerie vreemde koop
er ook te Parijs en elders de titel van-stad.—1f'cl
zékere uit cie kooplieden gekozen regters, die over
geschillen in handelszaken uitspraak deden. — CONSUES, m. pl. Regtsgebied n., regtbank f. der pasgenoemde handels.recjters : Par sentence des c-,
volgens uitspraak der handelsregtbank. — Ook als
,

adj. gebezigd: Les tribunaux de commerce out
remplacé les juges consuls.
Consnlnii e, aclj. Tot de waardigheid, het
-

ambt eens romeinzsclen (en frranschen) consuls behoorende, daartoe betrekkelijk, daarmede in verband
staande, consulair : Dignité c-, eonsulswaardigheid. Famille c-, consulaire Familie f. (die een' of
neer consuls onder hare leden telde). Homme, Personnage c-, of alssubst.: Un c-, consulair persoon,

hoven in Italic en sommige z'witsersche kantons.

Consuulté, e, adj. (en part. passé van consul-

ter) Geraadpleegd, geconsulteerd; geconsu-

l e e r d: Avocat, Médecin c-, geraadpleegd a lvokaat, geneesheer. Devon' c- eeraadpleebde pligt ni.
(onsuulter, v. a. Raadplepien, raad vragen,
beraadslagen, te rade gaan met, c o n s u l t é r e n:
C- l'oracle, an médecin, de godspraak, eenes geneesheer raadplegen. — (fig. et fam.) C- son clievet, zijn
oorkussen raadplegen, zich op iets beslapen, tijd
nemen om over iets na te denken. — Bij uitbreiding:
Raadplegen, oplettend beschouwen, gadeslaan om
ophelderingen, aanev2,izingen te vinden: C- ses livres,
les auteurs, les astres, met zijne boeken, de sclarivers, de sterren te rade gaan. C- les vieux de qn.,
in iemands ooges zijn gevoelen zoeken te lezen. Cles intérèts de qn., iemands belangen raadplegen,
nagaan wat hein 't voordeeligst is. - C- sa conscience , ses forces, zin gewéten, zijne krachten
raadplegen, overwegen- wat deze toelaten. C- son
miroir, zich in den spierrel bekijken, zich opschikken
voor zijnen spiegel. — liet werd vroeger ook gebruikt van de zaak, over welke men raad inwint:
C- une maladie, one affaire, over Bene ziekte, over
eerie zaak raadplegen. Cette affaire a été consultée
'
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CONSULTETTR
aug meilleurs jurisconsultes, de beste rertsgeleer-

den zijn over die zaak geraadpleegd. (Men zegt
nu liever: C- sur une maladie, une affaire ; Les

meilleurs jus•iscousultes ont été consultés curcclie
affaire.) — COTXSUL7ER, V. n. Beraadslagen, 't zij
met zich zelven of met anderen: I1 consulta longtemps avant de se décider. I1 en neut c- avec ses
arms. — 1 aad geven: Cel avocat consulte gratis
pour les pauvres. - SE C0\SULTER, V. pr. Bij zich
zelven overleg den of ovei'we en, wat men te doen
hebbe; mrt zich zelven raadplegen of te rade gaan.
Vous étes-vous Lien consulté? hebt gij u goed bedacht? — Geraadpleegd werden : La voix de la
raison souvent ne se consulte.
t (`oinsulteaur, m., -trice, f. Baadréver m.,
raadgce fstor f. — CONsULTEUE, in. Pauselzlk raad géver in zaken van rfeloo f en kerkel(jke tucht, pauselijk c o n s oe 1 e n2 t ni. -- Bij de kapuc(jnen: Raad m.

van den Dales-r,eneraal.
Consumable, aclj. verteerbaar, wat zich laat
vertéren, verbiociken.
Consumant, e, adj. Vertérend: Feu c-, ver térend vuur. — [ \léd.] Des remèdes c-c, we fibijtende, we; vretende middelen. — (fig.) Une passion
c-e, een vertéren(le hartstogt.
Consnn ué, e, odj. (en part. passé van consumer) Verleerd: Un édifice c- par Ie feu, een afgebrand gebouw. — C- de veilles, de travaux, cie
vieillesse, uit-teput door nachtwaken, arbeid, jaren.
Consumer, V. a. Vevtér , en, verbruiken, ver
verslijten; — opmaken, door--slinde,v/ot
brengen; geheel en al besteden: La rouille consume
Ie ier, (Ie roest verteert het ijzer. C- son biers en
débauches, zijne goederen op eene liederlijke wijze
doorbrengen. J'ai consumé tout ninon temps à eet
ouvrage, ik heb al mijnen tijd aan dit werk besteed.
— SE C0NsuMiERfi, C. Pr. Zich uitputten , zijne
krachten, zijne schoonheid enz. vernielen, vertéren,
uitteui en. Se c- en regrets, van spijt, berouw, leed
vergaan. Il se consume d'ennui, hi verteert,-wezn
vergaat van verdriet. Il sect consume en proces,
hij heeft zich door processen arre oenzaakt.
Contabeseenee, f. [Méd.] Tering, uittering f.
Contabeseent, e, adj. [Ibléd.] Door de téring
aangetast. — Ook alssubst. m. Ui c-, een téringlider; Unie c-e, eerie térinrgl deres.
Contace, m. [Liturg. gi'ec.] Groot kerkboek,
misboek, cnissanl n. -- Zeer korte lofzang jn.
C'ontn,et, ni (pr. con-tacte) Aanraking, aan roering f. van twee ligchamen. — [Géom.] Point
de c-, aanrakingspunt n. Angle de c-, aanrakingshoek m., z. v. a. angle de contingence. — I1 y a des

maladies qui se communiquent par Ie c-. par le
e- médiat, immmmédiat, er z ij n ziekten, die dooi
aanraking, door middellijke, onrniddellj ke aanraIcing woeden medegedeeld. — ( fig.) C'est le cornmelee qui met en c- les peoples les plus éloignes,
de koophandel brengt de verst van elkande1 ver
volkeren in aanraking, in betrekking, in-wijder
verbindtenis. — CoaTACTS, m.. Pl. [Phyys.] Twee
stukken week ijzer, waarmede men de uiteinden
van magnetiscli.c staven paarsgewijs verbindt, om
ze te langer hunne kracht te doen behouden.
t t'onntatlin, in. Lan tjnan, boer ni.
% C'ontagid, e, adj. (en part. passé van contagier) Besmet, aangestoken: Personne c-e.
S ('onta ier, v. a. Besmetten, aansteken, de
besmetting nzededeelen.
Contcagieux., ieuse, tali. Besmettelijk, aan
overervend, wat zich door aanraking of-steknd,
besmetting mededeelt, wat de besmetting bevordert
of ontwikkelt. La peste est une maladie c-ieuse,
de pest is eene besmettelijke ziekte. Air c-, aan
riet srnetsto/fen bezwangerde lucht. -- (// g.)-steknd,
Besmettelijk, verderfelijk voor den geest, de zeden,
wat zich door voorbeeld of omgang ligt mededeelt:
Une erreur c-reuse, eere besmettel (ike dwaling. Un
vice, un exeniple c-, eene besmettelijke ondeugd.
een verderfelijk voorbeeld. — Somtij ds ook van
dingen gebéziggrl, die niets verderfelijks hebben: Le
Tire est c-, het lagchen slaat over, lagchen doet
-

-

lagchen.
Contagion, f. Besmetting, aansteking f., medeelecting eener ziekte door onmiddellijke of middel
aanraking; —de door besmetting médegedeelde-lijke
ziekte, besmettelijke ziekte, inz. de pest f., — Smet
oorzaak der besmettelijke ziekten. --- (fig.)-stof.,

La c- du vice, des mauvaises moeurs, du nau-
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tiais exemple, de besmetting, de verderfelijke invloed van de ondeugd, (Ie slechte zeden, het slechte
voorbeeld.
('ontagiounaire, Contagionniste, m.
[Méd.] Geneesheer, (tie, in strijd -mia t anderen, eene
ziekte voor bes mnettel[jk houdt, c o n t a g i o n i s t in.
--- Ook als adj. gEbézicd: iilédecin c-.
Contagitumm➢ , M. (pr. —ome) [Méd.] Smet,l o f f.
Contn:illes, f. pl. [Corn.] Zeer slechte vlok zijde f., .z ile-alvol ni.
t C"ontamh ation, f. Bezoedeling, veront,

reiniging, bcvfLIikilrg f.

- ('ontaininer, v. a. Verontreiniten, bevlek
Sc CO TAaII EI, v. ge. Zich-ken,bzdim.—

verontreini jen. — Iet part. passé komt ook als adj.

voor: Femme c-e, omireirre vrouw.
Contant of (ontnmir, ni. [Mar.] Breegang ni.
lijst (if plank f. boven 't ber°khr, ut eener galei. -[ ech.] Ladde;be°ugel ni. aan een' wagen.
(`onte, f. Verhaal ; ve3telsel , vertell ingje ;
sprookje, praatje n. : Faites nous Ie c- de ce qui
se passa, geef ons 't verhaal van 't geen er voorviel, verhaal, vertel ons wat er gebeurde. Ceci
nest pas one vécitable hisloire, eest un c-, dit
is cieene ware ciesclriede;r is, 't is erne vertelling. On
fhit d'étranges c-s de cet lioinnle-Iii, men vertelt
zonderlinge dinge n van dezen 7r2.an. C- de bonne
female, C- de vieille, C- de nouri°ice, oudwijvenpraatje; C-s d'enfans, de Peau dime, de ma Mere
1'Oie, kindersprookjes, sprookjes van Moeder de

Gans; C-s de la cigogne, at la cigogne, á dormir
delbout, langwijlige, vervélerrrle sprookjes, praatjes
voor den vaak; C- jaune, bleu, borgrne, belagchelijk verdichtseltje n. C- en Fair, vertelsel zonder
eenigen sch jjn van waarheid; knajmuil, ui ni. --(pop.) C- gras, vuil, ontuchtig vertelsel. — Conte
ton c-, lieg maar toe, we luisteren er toch niet naar.
('outé, e, ad j. (en part. passé van canter) Verteld, verhaald: I-listoire Men c-e.
t Contei ener, v. a., z. MEPRISEP.
Contenuplant, e, adj. Beschouwend, bessmieb elencl.
C'onteinplateair, m., -trice, f. Beschouwer
,

-

overweger, overdenker, bepeir?zer, bespiegelaar m.,
bcschouwst'er, overweerister errz. f.

C'onteiiiplatif, -ive, ar1j. Bescit.ouwend, be-

schouweiivrk, in zich zelven, gekeerd, bespiegelemul,
die)) nadenkend: PhiIosophie c-ive, bespiegelende
wijsbegeevte. — COnTEMPLATIF, in., -LVE, f. Jig o
zij, die het leven aan (Iebect eiz bespiegeling wijdt.
Les c-s, de bovenzirr.mmclfjl en, cie peinzende vromen,
de ct/lien in den barb.

( ontenlpltion, I. Bespiegeling, beschouwing,
aan,cho.ewiu q, betrachting, overpeinzing, con ternplatte f. —', [Théol.j Het verdiept of verzonken
zijn in God, innerlijke aanschouwing van God of
goglddzike zaken. — t ES CO NTEMPL.CTION DE, loc.
piep. Uit aa,zmerlt'inq van (en coimsirléiation de).
(yontennplativenient, adv. Up beschouwende
bespie,-lelerzde w),jze.
t'o itemplé, e, adj. (en part. passé van contenipler) Beschouwd, aangestaard, overpeinsd:

Cho- e c-e.
t'ont.eInpler, v. a. Beschouwen, oplettend
,

bezien, aanrtachtiq gade slaan; — overdenken, bepeinzen, overpeinzen, bespierlelen, met het verstand
beschouwen: C- Ie cie], les astees, glen hemel, de

stër°ïe-n gade slaan. C- In grandeur ei les perfections
de Dieu, de grootheid en volrrzaaktherlen Gods bepeinzen. — Ook zonder voorwerp rrebruikt: Passer
sa vie à c-, zijn leven in bespiegelingen, in vrome
br-peinzingen doorbrengen. — SE CO TEMPLET, v.pr
Zich zelven beschouwen, zich in zcl fbespiegelinq
verdiepen.
Contemporain, e, adj. Gel jjkt jdig, van den
zeifden tad, tot denzelfden tijd behoorende: Ilistoriens e-s, gelijktijdige geschiedschrijvers. — GoNTEMPO R IN, m., -E, f. l'jjdgenoot n1. en f.
% Conteniporn,néité, f. Gelikt(di.gheid f.
-

tijdgienootschap n.

Contenmpteur, m. (pr. con-tan-pleur) Verachter, versmader in. (in den verheven stijl).
% Contemptible, ard,1. (pr. con-tan-pti-bie)
Verachtelijk (van zaken gebézicld).
Conteneuiee, f. Inhoud m., grootte, inhouds-

grootte; — vlakte - uitgebreidheid, oppervlakte f.

Vaisseau de la c- de mille tonneaux, schip van
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duizend tonnen inhouds. Défaut de c-, mindere ir houd m., te weinige inhoud in Pare de la c- de cent
arpens, park van honderd morgen oprpervlakte. —
Houding f., gelaat, wezen n.; stand nl.: Bonne c-,
goede houding. C- ridicule, belagchel jke houding.
11 ne suit pas queue c- tenir, faire, hij weet niet
hoe hij zich houden zal, moet. Il na point de c-,
hij heeft geene houding. Perdre c-, beteuterd, bedremmeld worden, van gelaat veranderen. — Les
femmes portalent on éventail par c-, de vrouwen
droegen een' waaijer uit welvoegelijkheid, voor de
mode. 11 Porte cola par c-, hij draagt dat, om eene
goede houding te hebben. Cela lui sect de c-, dat
dient hem tot eene roede houding. — (fig.) Standvastigheid, onverschrokkenheid f.: Faire bonne c-,
vasth.e'id, vastberadenheid toonen, pal staan, zich
goed houden.
('ontmant, e, adj. Inhoudend, bevattend,
vervattend: La pantie c-, of als subst. m.: Le coyTENA1 T, het vervattende, inhoudende deel.
Contendant, m., -e, f. Mededinger m., -dingster f. — Ook als adj. gebruikt in: Les princes
c-s, de mededingende vorsten; Les parties c -es, de
strijdende, twistende partijen. (luit woord veroudert;
enen gebruikt liever compétiteur, concurrent, pré
-tenda.)
i- Contencire, V. n. Mededingen, wedijveren.
Contenir, v. a. Inhouden, houden, omvangen,
insluiten, bevatten, behelzen, begrijpen, besluiten:
Ce tonneau contient quatre-vingts litres, dit valt
houdt 80 kannen. Cette salie de spectacle peut edeux mille personnes, die schouwburgzaal kan
200 personen bevatten. — 'hout ce qui est contenu
sous les cieux, al wat onder de hemelen vervat is.
Ce livre contient toute la doctrine de Platon, dit
boek behelst de panache leer van Plato. — Tegen
-houden,wr tghouden,p/wrbdwingen, beteugelen: C- la mei par des digues, de
zee door dijken tegenhouden. — C- qn. dans Ie
devoir, iemand bij zijnen pligt houden. C- ses passions, son indignation, zijne hartstogten, zijne ver
bedwingen. — SE CONTENIR, V. pl'.-ontwardig
Zich inhouden, zich matigen, zich bedwingen, zich
inbinden, zich onthouden; — elkander bedwingen
of in toom houden.
t Contens, m., z. V. a. PROCES.
C ontent, e, adj. Tevreden, voldaan, vergenoegd,
wel in zijn schik, blijde: Il a le coeur c-, hij hee/ t
een tevreden hart. Il vit c-, hij leeft vergenoegd.
Un air, visage c-, een vergenoegd gelaat, Bezigt.
— (iron.) Être e- de sa personne, de sa petite
personne, te groote, te hooge gedachte van zich
zelven hebben, net zich zelven ingenomen zijn. —
Etre e- de qc., over iets voldaan zijn; — in iets
genoegen nemen, iets inwilligen, iets toestemmen.
Coiitenté, e, adj. (en part. passé van contenter) Tevreden gesteld: Personne c-e.
Contentenient, ni. Tevredenheid; voldoening,
voldaanheid, vergenoeging, vergenoegdheid f., vermaak n., vreugde f. — (Prov.) C- passe richesse,
tevrédenheid cgaatboven rijkdom. (pop.) Ce nest pas
C-, dat is niet genoeg, niet toereikend. — Weleer in 't
meerv. gebruikt voor: vermaken n. pl., cenietingen f. pl.: Les c-s de ce nonce passant comruie
one ombre. — [Jeu] Parfait c-, het sans -pre nd re - spelen met 5 matadors (in 't omber-spel).
Contenter, V. a. Voldoen, tevreden stellen,
genoegen geven, vergenoegen; — behagen, vermaken:
II faut peu de chores pour le c -. er is weinig nondig om hem te vergenoegen. Sa conduite ma fort
eontenté, zijn gedrag heeft nt/i zeer behaagd. Celle
musique contente fort les oreiiles, die mui /k streelt
het oor. — SE CONTEnTER, V. pr. Zich tevreden
stellen; zich voldaan houden, tevreden zijn, het
daarbij laten : 11 se contente de peu de choses,
hij is met weinig tevreden.
Coutentieusentent, adv. Met twist en grekij f. Cette affaire s'agita c-, er werd bij deze zaak
-

hevig getwist.

Contentieux, ieause, adj. Betwist; betwistbaar. Droit c-, betwistbaar refit. Affaire c-ieuse,
betwiste of betwistbare zaak. — Twistgierig, k fachtig: Esprit c-, twistgeest. — Ook als subst. c llect: gebruikt: [Admin.] Le c -, het vak der twistzaken.
t'ontentif, ive, adj. [Chir.] Zamenhoudend,
vasthoudend: Bandage c-, verband n. of zwachtel m., dienende alleen ons uitwendige geneesrnid-
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delen op een ongesteld deel of op gezette t gchetamsdeelen in de vereischte rigting te houden.
Contention, f. Twist m., gekijf, krakeel, geschil n.; -= weleer ook : drift, hevigheid f. in het
twisten. -- Sterke inspanning, groote oefening f. (van
de zintuigen, van den geest). — [Chir.] Zamenhoudende, vasthoudende werktuigen n. pl.
Contenu, e, adj. (en part. passé van contenir)
Bevat, vervat, besloten: La liqueur c-e dans on
vase. -- GONTENU, m. Inhoud m., hetgeen in een
voorwerp vervat is: Le e- dune bouteille, de inhoud eener flesch. — [Géorn.] Inhoud m., tir)chaamsuitgebreidheid f , volumen n.: Trouver Ie c- dun
corps, den inhoud van een ligchaam zoeken. — Inhoud (van een brief, een boek enz.): Le c- de sa
lettre, de eet arrét, de inhoud van zijn' brief, van
dit vonnis.
Coster, V. a. Vertellen, verhalen, een, verhaal
of vertelsel doen. C- une histoire, C- ce qu'on a
v u, eene geschiedenis, wat men gezien heeft vertel
(Loc. fam.) C- des fagots, des sornettes, of En-len.
e- de belles, beuzelingen, ijdele, zotte sprookjes
vertellen. En e- a qn., iemand wat wijs ma/ten of
op den mouw spelden. En c- à une femme, C- fleurettes à one femme, eene vrouw vleijerijen zeggen,
haar wat opwarmen. C- (of Raconter) qc. de Pl en
aiguille, z. AIGUILLE. — Ook zonder voorwerp gebézigd: Les vieillards aiment it c-, de oude lieden
vertellen gaarne. Cet homme conte bien, die man
heeft goed slag van vertellen.
Conterie, f. [Cim.] Zeker grof Venetiaansch
laswerk f.
Contestabiiité, f. Betwistbaarheid f.
Contestable, adj. Betwistbaar, dat tegengesproken kan worden: Ce que je vous dis nest pas
c-, hetgeen ik zeg, kan niet worden tegengesproken.
Contestablentent, adv. Op betwistbare wijze.
Contestant, e, adj. [Jur.] In regten twis
tend, procedérend: Les parties c- es, de twistende
partijen.
('ontestation, f. Twist m., oneenigheid f.,
krakeel, geP i f, geschil n.: Ce point est en -c-, dit
is een punt in geschil. C- en justice, regtsstrijd in.
-- [Prat.] II y a c- en cause, de geregtelijke aan
geschied. Ordonner one plus ample c-,-klagtis
een nader onderzoek gelasten.
Conteste, f. Geschil n.: Its sopt en c-, zij zijn
in geschil, zij zijn 't niet eens. — SANS CONTES'TE,
loc. adv. Zonder tegenspraak. (liet woord is in de
zamenleving sinds lang verouderd, maar nog gebruikelijk in de regtstaal).
Contesté, e, adj. Betwist, bestreden: Article
c-, Droits c-s. — [Prat.] Cause non c-e, onbetwiste zaak.
Contester, v. a. Betwisten, bestrijden, weigeren te erkennen; — ontkennen, loochenen (b. v. de
waarheid van, een feit, de juistheid eener stelling
en-z.): On me conteste nsa qualite, men betwist nnv(
m jne hoedanigheid. C- l'antiquité dun manuscrit,
de oudheid van een handschrift loochenen. — CONTESTER, v. n. Twisten, strijden, geschil voeren: II
ne veut pas c- avec vous. — SE CONTESTER, V. pr.
Betwist worden. Des droits qui se contestent. —
Elkander betwisten: Ces homines se contestent in
supériorité.
Conteur, m., -ease, F. Verteller, verhalerm.,
vertelster, verhaalster f.: C- ennuyeux, C-euse
agréalle, vervélend.verteller, aangename vertelster.
— Zonder Benig bepalend woord gebruikt, heeft
dit woord doorgaans een' ongunstiger zin; Ne Ie
(la) cror ez'pas, eest on c- (une c-Buse), geloof
kent (haar) net, 't is een snapper, een sprookjesverteller, een knapuilverkooper (eene snapster, klappei enz.). — (fain.) C'est un e- de fagots, de sornettes, de chansons, 't is een beuzelachtig prater,
een sprookjes-opdisscher, een windverkooper. C- de
fleurettes, iemand, die de vrouwen. allerlei vleitaal
toespreekt, vrouwenvleijer m. — Ook als adj. gebézigd: La vieillesse c-ease (doorgaans causeuse),
de praatzieke ouderdom.
t"ontexte,m. Tekstm., bewoording f. van eenenotaritle of ondier handsche acte. — Voortloopende -za
bepalingen in eene nota--rnehagm.dvscilne
riéle acte: Les artes notariés doivent être écrits en
on soul et même c-, cie notariélc acten moeten in onafgebroken zamen/sang, zonder wit of tusschenruintten, geschreven worden. — Bid uitbreiding: verband,
redeverband n., zarnenhang m. der gedachten, be,
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teekenis f. eerier uitdrukking in verband met hetgene voorafgaat of volgt: Ce passage nest obscur
que parce qu'on 1'a isolé de son e-, die plaats is
alleen duister, omdat men ze uit haar verband
heeft genomen. — [Théol.] Schriftuurplaats f.; —
ook z. v. a. CLOSE.
Contexture, f. [bidact.] Zamenhang m., zamenweefsel n. , aaneenschakeling f. , verband n.
schikking van verscheidene deelen, die zamen een
geheel uitrnalken: La e- des muscles, des fibres, het
zamenweefsel der spieren, der vezels. — (fig.) Cd'un discours, zamenha.ng eerier rede.
t ('onticinie, f. Nachtstilte f., stil weder n.
bij nacht.
Contigliation, f. [Tech.] Gezamenlijk hout n.
tot steuninfl of schraging, balken in. p1., sparren f.
pl., betimmering f. -- [Astr.] Stoel in., draagstelling f. van een astronoanisch werktuig,
Contigu, ë, adj. Rattend, belend, naastaangelegen, aangrenzend, aanpalen (l , aanlig end. Maisons, ehamhres conligues, belende huizen, kamers,
die naast elkander geleden zijn). Mon jasdia est
e- au vótre, mijn tuin liet naast (grenst aan) den
uwe. — [I3ot.] Aanklevend, elkander rakend. —
[Géom.] Angles c-s, aanliggende hoeken (die ééne
zijde gemeen hebben).
contiguité, e, Aanraki,nn, aangrenzing, aanpaling f., het naast of aan elkander liggen.
Contineitee, f. Onthouding (inz. van den bij
ingetogenheid, kuischheid, c o n--slap),mnt'ig
t in e n t i e f.— Inhoud in. (liever GONTE T.LNGE).
Continent, e, adj. Kuisch, ingetogen, de gaaf
der onthouding hebbende. -- [Mid.] Fièvre c-,
koorts van ongeveer gelijke kracht, zoo lang zij
duurt. Causes c-es, oorzaken, die gedurende den
ganschen ziekteloop blijven werken.
C,outianent, m. [Géogr.] Vast laad, vasteland n.;
vaste wal m.
Continental, e, adj. Wat tot het vasteland,
inz. het eurohésche, behoort, c o n ti n e at a a 1: Paix
c-e,vrede opa liet vasteland, vastelarrds-vrede m. L'arn sée c-e, de lcrijfism oust C. op het vasteland. — Sy stème c-, vastelands-stelsel, continentaal-stelsel n.
(maatregel m. van Napoleon I. om Engeland van
alle gemeenschap met liet vasteland van Europa
uit te sluiten).
Coutiingenee, f. [Phil.] Gebeurljlrheid, toevalligheid. L, mogelijkheid dat eerre zaak al of niet
gebeurt. Selon la c- des aflaires, des cas, naar dat
de zaken loopera, uitvallen, naar c o n t i n g e n tie
van zaken. — [bidact.] Toevalligheid f. (het tegengestelde van noodzakelijkheid). — [Glow.] Angle de c-, aanrcrkilarrs¢roe in., r:evorrrmrl sloor eerre
kromme lijn, die eerie repte raakt, of wel door twee
kromme lijnen, die elkander in een punt raken.
Contingent, e, ad,). Gebeurlijk, onzeker, toevallig, wat gebeuren en ook niet gebeuren kan:
C'est une chose c-e, sur laquelle it ne faut pas
compeer, liet is eerie onzékere zaak, waarop men
niet minmoet rékenen. -- [Schol.] Futur c-, onzeke r
toekomende. Propositions c-es, voorstellen van zaken, die gebeurlijk zijn. — [Prat.] Portion c-e,
deel, dat ells, ontennhen of geven moet.
Coiitin ®eist, in. Deel n., dat ieder ontvanríen

of bijgraten moet, plifjtmnatig aandeel n., verpligte
of verschruldigde b2,pdrace f., contingent n.: I1
lui redeent dix mille fmanes de cette succession
pour son c-, er komt hem 16,0(10 francs voor zijn
wettig aandeel in die nalatenschap. Chaque état
de in Confédération fournit son c- en bommes, en
argent, elke slaat van den Bond levert zijn cortingent of versch.uldir;de bijdrage in manschappen,
in geld. — [Phil.] liet al of niet rebeurizjke.
Continu, e, adj. Zamenhangend, aaneen, doorgaand, opvolgend, achtereenvolgend, onafgebroken,
voortdurend, onverpoosd, ,aanhoudend: Papier c-,
papier zonder einde. — Etendue c- , doorgaande
uitgebreidheid of uitgestrektheid. Parties c-es, aan
elkander hangende, aaneensluitende deelen. Dix
jours c-s de pluie, tien achtereenvolgende (lagen regen. Fièvre ce, aanhoudende, doorgaande koorts.
Travail c-, onafgebroken arbeid. — [Math.] Proportion c-e, gedurige evenredigheid (4 : 6 — 6 : 9) .
— [Arith., Algèb.] Fractions c-es, zamenhan gende breuken. — (Mus.] Basso c-e, generale bas.
CO TINU, m. [Philos.] Het onafgebrokene, zamen hangende, het geheel: Le c- est divisible à 1'infini,
het geheel is deelbaar tot in 't oneindige.
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Continuateur, m. Voortzetter , vervolger,
schrijver en., die 't werk van een ander voortzet.

Continuation, f. Voortzetting; voortduring,
aanhouding f.; vervolg n.: La c- de la guerre, de
voortzetting des oorlogs. La c- du mauvais temps,
de voortduring, het aanhouden van 't slechte weder.
La c- de I'histoire de France, het vervolg van de
geschiedenis van Frankr jlk.
Continue (a la), loc. adv. Op den duur, op
de lange baan,, mmmettertijd: Il travaille d'albord avec
asdeur, mais á la c- (a la longue) it se ralentit.
(De uitdrukking veroudert.)
('outin11é, e, adj. (en part. passé van conti nuer) Voortgezet, vervolgd: Travail c-, Histoire c-e.
C'ontiretiet, Ie, wij. slaashoudend, gestadig,
gedurig, onophoudelijk, langen tijd voortgezet.
(Coutinuetie!nent, adv. Aanhoudend, gedurig, zonder ophouden, onafgebroken, steeds, altijd.
Continuer, V. a. Voortzetten, vervolgen (het
begonnene(, vervorderen, doorzetten, voortgaan of
vooitcare;z- niet, con tinuëren. C- un travail,
un discours, un voyage, een' arbeid, eene rede,
eerie reis voortzetten. — [Mar.] C- la route
den koers aervolgen. — C- une ligre, une allée,
rear lijn, eene laan voortzetten, verlengen, langer
maken. — Laten behouden (eerie guvnst, een v oor,regt). Continues-lui vos tienfaits, ga voort niet
wel te doen, behoud hein bij 't genot uwer weldaden. On lui a continué sa pension, men heeft h,ent
zijne jaarwedde laten behouden. — Doen aanblijven (iii een ambt of bediening) : On le continua
he zijn ambt behouden,
ploí,m
en lietm
dans son em
azen verpoos hem op nieuw. — Ook zonder voor
Faute d'argent, it ne peut pas c-,-werpgbézid:
Smit gebrek aan geld, kan hij niet voortgaan. Continuez, je vous prie, ga voort, als 't u belieft. —
CONTtMvER , v. 11. Voortduren, aanhouden, niet ophouden: La pluie continue, de regen houdt aan,
duurt voort. — Voortgaan, voortvaren, volhouden:
Continuez ii uien faire, ga voort niet wel te doen.
Je continuerai de vous avertir, ik zal voortgaan
met it te waarschuwen. — Voortloopen, zich uitstrekken: Cette Focht continue (se continue) jus
dat woud strekt zier tot aan de-qu'àlavie,
stad uit. — Ook als v. imnpers. gebruikt: I1 continue de pleuvoir, het gaat voort riet régenen. —
SE CONTINUER, v. pr. Zich voortzetten, voortloopen, zich uitstrekken: Cette forèt se continue jus
viste. — Voortgezet worden. Cet ouvrage-qu'itla
se continue.
(''ontinuite, f. Zamenhang m., ongescheiden heid f., onafgebroken verband n., aaneenschakeling f.
der depten van een geheel; — voortdurendheid f.,
bestendige of gestadige duur m., het onafgebroken
aan/gouden; — onafgebroken reeks f. — [Phy s.,
llétl.] Solution de c-, scheiding van vroeger zarnenha,ngende deelen. —[Phil.] Loi de c-, wet f. van
tra sup jzen ocergan (volgers wet/ce er in el
natuur geen veranderingen plaats hebben dan langs
onmerkbare trappen).
('outing ment, adv. Gedurig, onophoudelijk,
zr:minder tusschenhoozen.
('ontonndant, e, adj. [Crir.] Kneuzend, blut
kneuzing, buil, of bluts veroorzakend.-send,ri
Instrument c-, kneuzend, stomp werktuig.
S ('ontondre, v. a. Kneuzen, blutsen.
Contorni^te, f. [Numism.] Contornia a t-m u mi t f., naurn (Ier koperen romeirische gedenki)enruiitr,en, -welker verhoogde rand (contour) op de
draaibank bewerkt en afgezonderd schijnt van 't
metaal, waaraan hij behoort. — Ook als adj. Une
médaille c-.

('ontorsile , adj.
N ALE.

[Bot.] , Z. V. a. CoNTOUR-

('ontorsion, f. Trekking, wringing, verdraai
geweldige onwillekeurige beweging der leden,-jing,
der spieren, con t orsie f.: La colique cause
d'horrihles c-s, het kolijk brengt verschrikkelijke
trekkingen te weeg. — Vertrek/ring f. van 't gelaat,
overdreven en onbehagehlk gebaar n.; gedwongen,
gekke houding f. — [Méd.] Verdraaljing t., scheeve
stand ni., onvolkomen ontwrichting f.
í'ontorté, e, adj. [Bot.] Sterk verdraaid.
Coiztour, m. Omtrek m., inz. van ronde of rondachti ( e voorwerpen; — randtrekken m. pl. eener
figuur of teehening. Les c-s dun beau corps, de
omtrekken van een schoon ligchaarn. Le e- dune
colonne, de omtrek eener zuil. Les c-s hardis, pars
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de cette figure, de stoute, zuivere orntre,'rken, bui
deze Jiquur. Le C. dune vilie, dune-tenlijva
fort, de omtrek van Bene stad, een woud. Une
éicndue de treiite lïeucs de c-, eerie uitgestrektheid

van 30 mijlen in omvang.
t'outourn able, adj. Onbuir,baar, verdraaibaar, wat zich laat ombuigen, orndraa ijen — (lig.)
A,me c-, ziel f., die tot zich zelve ban inkeeren.
Contourtié, e, adj. Afgerond : Un eras Bien
c-, een goed afgeronde arm, een goed geteekende
arm. — Scheef, verdraaid : Elle a la taille, Ia
bouche c-e, zfj heeft eerie scheeve leest, een' ver
mond. — [Bot.] Omgebogen, omgedraaid.-draien
— [_Hort.] Arbre c-, een in z^ n' wasdom belemmerde boom. — [Bias.] Naar de linkerzijde gekeerd: Ii porte de gueules au lion dor, la tète c-e,
hij voert een' gouden leeuw met links gerigten kop
op een rood veld. — (fig.) Un style c-, een ver
stijl.
-wronge
Contoairnées, f. pl. [Bot.] Planten met gedraaide bloemkroonen.
C' ontoua•neuient, m. Draaiing, verdraaijing,
verwringing f., verwrongen of gedraaide toestand n.
Contouriier, V. a. Een' omtrek naken., omtrekken, den vereischten omtrek geven, rondom afronden, contournéren. Savoir Bien c- une
figuI e, den omtrek van eerie figuur wel weten te
Ana. f en-, schoone afrondingen weten te geven. —
Verdraaijen, misvormen, scheef maken: Cette position finit, a la longue, par c- les janilies, die
houding 'maakt ten laatste (Ie kernen scheef. —
[Anat.] Omwinden: Ce muscle contourne telle
garlic, deze spier omwindt dit of dat deel. — (fig.
et fart.) C- qn., iemand uitvorschen, uithooren,
iemand geheimen ontlokken. — SE CONTOIJRNE.a,
V. pr. Verdraaid, krom, scheef, wanstaltig worden.
,

Contourniate, f., z. v. a. COIN'TORVIATE.

Conntra, m. [I-I. n.] Bengaalsche spreeuw, contra-spreeuw m. — [Bot.] Egyptische b?jvoet ni.,

wormkruid n. — [Anc. mus.], z. v. a.

HAUTE--

CONTRE.

Contraetable, adj. Zamentrekbaar.
t'orntractant, e, adj. Verdragmakend, ver
overeenkomend, c on t r a c t e r end:-dragsluten,
Les parties c-es, of als subst.: Les contractants,
de co;rtractérende partijen, de c o n t r ac t a a te n.
Cointractation, f. [Conn.] Ilandelsregtbank
voor de 1Vest-Indiën in Spanje, c o n t i ac t a t ie f.
CoHHtraete, adj. [Gram. grec.] Za7nengetrokken, verkort (van verbuic;ingen, van werkwoorden,
waarin zanaentrekking plaats heeft).
t"ontraeté, e, adj. (en part. passé van contracter) Zaniengetrokken, ingetrokken: Des muscles
c-s, ingekorte spieren. — Aangegaan, gemaakt, ge-

sloten: Bette c-e, gemaakte schuld. Amitié c-e, gesloten vriendschap. — Habitudes c-es, aangenomen gewoonten.
C onntraeter, v. a Een verdrag, eene overeen
sluiten, het eens worden, overeen komen,-komst
contractéren: C- manage, C- un manage,
trouwen, een huwelijk aangaan. C- une alliance,
een verbond sluiten. — Bij uitbreiding: C- amitié
aver qn., met iemand vriendschap nmaken. C- des
dettes, schulden maken. — Krijgen , aannemen,
aanwennen: C- une maladie, eene ziekte krijgen.
C- une habitude, eene gewoonte aannemen. Ce vin
a contracté un gout désagréable dans ce tonneau,
die win heeft in dat vat een' onaangenamen smaak
gekregen. — [Anat.] Zamentrekken, doen inkrimpen of opkrimpen (van zenuwen en spieren): La
fureur contracte les muscles du visage, de woede
trekt de spieren van 't gelaat zamen. — [Gram.]
Zamentrekken, twee klinkers of twee lettergrepen
tot één maken: On contracte a le en au. — Ook
zonder voorwerp gebézigd: C- avec qn., met iemand
een, verdrag maken. I1 est mineur, ii nest pas
capable de c-, hij is minderjarig, hij is niet bekwaam om eene verbindtenis aan te gaan. — SE
CONTRACTER, v. pr. [Anat.] Zich zamentrekken,
ineen krimpen: Les muscles se contractent pour
agir. — [Phys.] In volumen of omvang verminderen, verdigten, verdikken : Certains liquides se
contractent au moment de la congélation. — Aan
aangewend worden: C'est on defaut qui-fgenos,
ee contracte aisément. — [Grain.] Zan2engetrok1 en worden: Cerlains adverbes se contractent dans
leur formation , comme c on t i n u m e n t pour
continue11ent.

CONTRAINDRE.

('ontraetenr. ni. [Cuffs.] Braadijzer n. voor
het spit.
f'ontractif, ive, adj. [Physiol.] Zarnentrekkend. Force c-tve, zamentrekkende kracht f., kracht
van zamentrekkizg.

Conti°aetite, adj. [Physiol.] Zamentrekbaar,

verkortbaar, c o n t r a c t i e l: La fibre des muscles
est c-, de spiervezel is zamentrekbaar.

Contraetilité, f. [Physiol.] Zamentrekbaar-

heid, kri^npbaarheid t., vermogen van sommige deelen der bewerktuigde ligchamen, znz. der spieren,
om beurtelings zieh te verlengen en in te korten;
con t r ac t i l i t e it f. C- volontaire, involonlaire,
vrijwillige of u illeheu ige, onvrijwillige of onwillekeurrige zar;entreklfing f.
('oiitravtloii, f. [Phy s.]

Zamentrekking, ver
vermindering van volumen der licchamen.-digtn,
Force de c-, z. v. a. force contractive, z. CoNTnAC15F. — [Phhvsiol.] Zamentrekkinri, opkritnpinrr,
verkortinc, f. (der spieren en zenuwen). — [Méd. 1
C- du coeur, toesluiting f. van het hart. — [Gran.]
Zalnentrekking, ineensmelting f. van twee lettergrepen, als in aout , paon, faon, die men leest
out, pan, fan. — Du eet une c- pour de le, au
pour à le, des pour de les, aux pour a les.
Contractuel, ie, adj. Bij contract, verdrag
of overeenkomst aangegaan, bepaald of gerégeld.
'outraeetoielienient, euly. Volgens contract.
t'oidi neture, f. [Arch.] Verdunning van het
boe'endeel eener zuil. -- [l%léd.] Spierverst jving,
spier•optreki ing f., als gevolgvan rheumatisnius; .zenuwpijnen, stuipen f.;—kromming f. der gewrichten.
Conti atdicteur, n1.Tegenspreker, betwister in.,
tegenpartij f.

t'ontracitction, f. Tegenspraak f.: Cet avis
a passé sans c-, dat gevoelen is zonder tegenspraak
aangenonmen. Les grands n'aiment pas, la c-, de
groeten houden van geen tegenspraak. Etre en cavec soi-1néIJ)e, in tegenspraak, in strijd niet zich
zelven zijn. Tomher en c-, zich zelven terenspreken. Sans c-, zonder tegenspraak, zonder dat er
wordt tegengesproken. L'espr'it de c-, de geest van,
(Ie zucht tot tegenspraak. C'est un esprit de c-,
't is een aarlstec ens preker, een twistgeest. — Be-

letsel n., terlenu cr1eing f. Les c-s ne font point
rel►utei, de tegenwerking heeft hem niet afgeschrikt.
— (Pint.] A In e- de ... , ten overstaan van ... .
— Te(r enstr jJdi ,beid f., onvereenbaarheid van twee
of nicer dinge is Être et n'être las implique c-,
zijn en niet-zijn behelst eene tegenstrijdigheid, sluit
elkander -uit. Sa conduite est pleine de c-s, zin
gedrag is vol tegenstrijdigheden.

Contreulietoire, adj_ Tegenstrijdig, strpdig,
tegensprekend, con tr a d i c t o r i s c h (van 5001teilen, uitdrukkingen, woorden gebézigd) : Deus
prepositions c-s, twee tegenstrijdige, elkander ophefend e of vernietigende voorstellen 0 u i et n o n,
t o ut et ri en , soot des ternes c-s, ja en n ee n,

a lies en n ie t s, zijn tegenstr i r ige woorden. —
[Pra t.] .1 u einent, Sentence c-, oordeel.vonn is n.,dat
geveld 2,vordt, nadat al de partijen gehoord zijn.
Contradietoirenlent, ode. Op tegenstrgcllge
wijze, tegenstrijdig f. — [Prat.] Na de partijen

gehoord te hebben.

Contvaignable, adj. [Prat.] Betwistbaar,
aantastbaar, aan regtsdwang onderworpen. Ceux
(lui ont accepté des lettres de change sont c-s par
corps, wie wisselsgeaccepteerd hebben, kunnen Gloor
l^jfsdwang (door gevangenis) tot betaling genoodzaakt woeden.
('ontraignant, ^ e, adj. (woord van Mad. de
Sévigné), z. v. a. GENANT.
('ontratndre, v. a. Dwingen, noodzaken: La
nécessité 1'v a contrait it, (Ie nood heeft hem er toe
gedwongen. On Ie conlrai ;nit de of a faire cele ,
mien dwong hem, one dat te doen. — [Prov.] La
nécessité constraint In lol, nood breekt wet. — [Prat.]
Door reglsdwang noodzaken: Si vous ne me payez,
]e vous ferai c-, indien gij mij niet betaalt, zal ik
u in renten vervolgen. C- méme par corps, zelfs bij
aantasting; van 1tersoon dwingen. —Itinderen, beleenmeren, benaauwen: Je ne pretends pas vous c-, ik
wil u niet hinderen, benaauwen. Cola me contraint,
ik doe dit niet gaarne, niet zonder dwang —.f lzellen, drukken, klena;nen (van kleeder;en, schoenen
enz.): Cet habit Ie contraint si tort, qu'il souffre
,

;orrihieiiient, dat kleed knelt hem zoo zeer, dat

lijf er veel door lijdt. (In dien zin verouderd: 'mend

gebruikt nu ;êner.) — SE

CONTII_AI\DRE ,

V. pr.

Zich inbinden, zich bedwingen, zich zelven geweld
aandoen: I1 se contraent devant ces personnes-là,
in tegenwoordigheid van vleze rmenschf(.n doet hij
zich zelven geweld aan, houdt hij zich in.

Contraint, e, adj. (en part. passé van contraindr•e) Gedwongen, door rei{tsdwang genooclzaakt. Etre c- par corps, door gijzeling genoodzaakt
worden. — Gedwongen , gemaakt (het teclengestelde van natuur lijk) : 11 na pas fair naturel,
i1 a fair e-, hij heeft neen natuurl?Ik, maar
een gemaakt voorkomen. Posture contrainte, gedwongen , gemaakte houding. — Discours, style
c-, gedwongen,, stijve rede, stijl. Versification c-e,
gedwongen, Gezochte Versbouw. — Benaauwd, ge
geplaagd, ried ukt; C- dans son habit, in-kneld,
zijn kleed gekrield, rlepran ail. La mei eet c-e dans
ce détroit, (le zee wordt in die straat zamengedrongen. (In deze beteekenissen verouderd.) -- [illus.]
Rasse c-e, gebonden bas, obligaat -bas.
Contrainte, f. Zrrvong m., geweld n., nood -

zaak f., be(lrvanq n. Faire ge. par c-, iets uit
dwang, noodzaak (Leen. Employer la c-, User de

c , dwang, a?war2.grrziddelen gf^br , u-ikeri. — Ingetogen
zich zelve(, terughouding f.-heid;nbgva
uit eerbied, uit welvoegelijkl2eid enz.: La présence

de son père Ie tient en c-,

de tegenwoordigheid

zijns vaders houdt hem terug. Vous le tenez en
c-, hij doet zich uwentwege geweld aan. — Knel
drukking f. (door engte van kleerlenen, schoe--ling,
nen enz.) (In dien zin verouderd-.) — (,zg.) La cde la rnesure, de in rime, de dwang, belemmering
van cie maat, van't rim. —[Prat.] Regtsdwang m.,
dwangschrift, dwangbevel n. Décerner une c-,
een dwangschrift uitvaardigen. C- par corps, lijfsdwang n., aantasting f. van per°sorn, rereetelgk
verlof n. one eersen schuldenaar te gijzelen, vast te
zetten. — Dwangbevel n. tegen achterstallige belas

-tingschulde.
4'ontralre, adj. Strijdig, te,genstr ijdig, tegenLe
hold
et
le
cliaud
gesteld, tegen, kon t r a ci e :
sopt c-s, Lie koude en (Ie warmte zijn str jdig met
elkander. Avoir Ie vent, la fortune e-, (lea wind,
de fortuin tegen hebben. En vela voos êtes c- à
nous-neme, daarin handelt (Jij tegen u zeicen., gij
staat u zelven in 't licht. Ce,a sst c- <t la lol de
Dieu, dat strijdt tegen Gods -wet. C'est un hom .nee
qui ma toejours été c-, 't is een Vaan, (he W ij
altijd tegen geweest is. — Schadelijk. nadeelig: Le
vin vous est c-, (Ie wijn is u natieelrg. -- [1i lar.]
Vent c-, te Eenwind. Courants c-s, tegenstroonzingen,. — [log;.] Propositions c-s, te genstrgorge, elk,

(Lnder bestrijdende of tegenovergestelde vom -stellen.
— [Peat.] Les parties sopt c-s en 1•ait, cie parten
spreken elkander in 't vermelden dier /leieen teren.
— CONTRAIRE, in. Tegendeel, tegengestel(le tt.: Vous

n7'av ez dit le c-, gij hebt mij het tegendeel, 1a,et te-

gengestelcle gezegd. it agit tout nu c- (ie scs an-

cêt.res, hij handelt geheel strijdig niet zijne voor
Allez-vous an c- de vela ? ver--ouders.—(lam)

zet gij u eiaar tege;2 ? spreekt rx j viert tegen ? —
[Phil.] Les contratres, de tegernstr?Irlige ereneten of
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CONTRAINT

Contrarier, v. a. Tegenspreken, tegenwerken,
weerstreven, in den weg staan, zich verzetten tegen, dwarsboomen: I1 me contrarie toujours, hij
spreekt, hij overkt mij altijd tegen. Il fut contrarie
par le vent, de wind was hem teren. -- C- In natui•e, eest rimer contre le courant, de natuur te
willen tegenwerken, is tegen den stroom olp roe gen.
— Ook zonder voorwerp: Vous ne faites que c-.
Aiiner à c - . — SE COATR ABIER, V. vi. Zich zelven
tegensprektn, in tegenspraak niet zic h zelven z jn:
Céla se contrarie, flat spreekt zichzelf teilen. Vous
voos contraries veils mèrne, C'2J spree/el it zelven
tegen. — 1egenovergestetd, str ijdig zijn: Des couleurs qui se contrarient. — Elkander te g enspreken, elkander dwarsboornen: Its prennent plaisir
a se c - .
Contragriéte, f. Strijdigheid, tegenstrijdigheid.
—'regerrkantincr, zwarigheid, moeijelJkheid, belemmering f., hinderpaal in., contra ri ë tei t f. (In
deze laatste beteekenissen doorgaans meervoudig.)
Contisstnnt, e, adj. Tegen elkander a fstekend, een contrast vorrnend,eontrastérend.
Figures c-es.
C.'onntraMte, m. Tegenstelling, tegen-elkanderstelling F. (van strijdige, afstekende voorwerpen, die
niet volstrekt uitersten behoeven te zijn), in 't oog
vallend verschil, a/stek (?), contrast in.
Contrastti, e, arlj. (en part. passé van contraster) iii tegenstand geplaatst, afgezet: Des figu-

res, des caractères biet c-es.

Contraster, v. n. (bij Montaigne gebruikt voor
contredire, tegensprel2en) legen ettan^leri afsteken,
eerie tegenstelling, een contrast vernien, contr ast é r e n : Sa conduite contrasts aver son état, zijn
gedrag steekt af bij zijnen stand. — CONTRASTER,
v. a. Doen afsteken, in tegenstand, in afstek plaat
maken, c o n t r a s t é r e n: Ce pee etre-sen,cotra
salt biers c- les fetes, (lie schilder weet de hoofden
wel bij elkaar te doen afsteken. Ce poè te a Dien
contrasté ses personnages, die dichter heeft zijsie
karakters goed tegenover elkander gesteld.

(ontrat, in. Geschreven overeenkomst, nota
vervulling van wederz?jdl--riélev^b:sdtf.o
sche pligten, verdrag, contract n. C- unilatéra!,
bila.téral of sy-nallaginatique, eenerzijdsch, beioerzijdsch, of weder.zijdsc verdrag. C- atléatoire, kansof toevals- verdrag. C- It la grosse, coirtroct zaan
bodemerij. C- anténuptial, huwelijks -voorrvrtc. iele a.
C- de dépót, contract van bewaarneminrl. C- connmutatif of d'échange, ruilverdrag. C- de biernfaisance, welda(ligheidsverdrag. C- It titre onéreux,
contract onder een be warenden titel. C- tie prei,
leenverd rail. C- pig nor•atif, panrlvertlrag. C- de rente, d'achat of•d'acquisition, de donation, d'assurance, de lounge, d'apprentissage, de manage, ver
koop -, schenkings-, verzékerings-, huur , leer-,-kop,
huwel ij ks- verdrag. C- pur et simple, conditionnel, frauduleux, simile, faux, vaarde, invalide,
défectueux, illicite, eeunvoudig, voorwaar•rlet jrti, bedriegelijk, geveinsd (schijn -), valsch, geldig, angel(lig, gebrekkig, ongeoorloofd verdrag. Ce c- sot

nul, dit verdrag is ongeldig. Faire, Dresser un c-,
eigenschappen (als het 2vitte en zr.vu -te). --- [Prat.] een contract opmaken. Casser, Annuler un c,-, ens
Défenses au c-, voorbehoud n. om ter behoo r l ij ker contract te niet doen. Un c- passé devant notaire,
t jd en Plaais aan zijne tegenpartij de tegengestelde een notarieel contract. Notre c- porte Celle condibewijsgronden bij te brengen. — AU CONTRAIRE, tion, ons contract houdt deze of die voorwaardle
TOUT AU COATBWRE, .DIEN AU CONTRAIRE, toe. ad v. in. — Bij uitbreiding: elke overeenkomst tusschen
In tegendeel, verre van daar, omgekeerd, veeleer. twee of meer personen: C- verbal, tacize, soonContrahei rent, adv. In strijd., str dig: Agir del-isege, stilzwijgende overeenkomst. C- social, maat
verdrag. — [Jeu] Speelmerk, fiche,-schapelijk
c- aux dispositions de la Ioi, in strijd met de bepac o ra t r a c t n., dat doorgaans tien gewone speel
tingen der wet handelen.
-merkn
gekit.
Contralto, m . (ital.) [anus.] .alt, altstem,
C©ntratténnoi•e of 'Onfltratéuuor, ail. [:Mus.],
tweede stem, diepste vrouwestem f. (Bij sommigen
(i.
z.
v.
H.vu
FE-GONT'nE.
in
contralte.)
verfranscht
wordt dit woord,
t 5 ('ontraventeur, m. Overtreder m.
Contraneite, e, arlj. Z- zonnig golvend,.
Contr:.tveution, t. Overtreding. vesbreking f.,
('ontralponntiste, m. [Mus.] Contra p u nt i s t m., hij, die de regels van 't contrapunt ver- vergrijpn., schending, inbreuk, contraventie f.
C- it l'ordonnartce, aux étlits, it l'arrèt, overtreding
staat.
Contrariant, e, adj. 'Tegensprekend, tegen- van liet bevel, (le wetten, het besluit. C- is wile toi,
strevend, tzttiet!/icrirr. Un esprit c-, een terfenspre- overt, eciirirï eenerwet, wetschendir2.g, wetbreuk k. CI un contrat, verbreking van een verdrag.
ker, dwarsdrijver nn. Des evènerneiits c-s, tegen
:'ofltilLesv t, ni. [Bot.] l yjeisgiflige dlorhinderpalen m. pl., beletselen n. pl. -liednf.I,
sten e, cog t 'aye'rva 01 co.l tr eí jei'ba f., eerie
Contrarié, e, adj. (en part. passé van conarnerikuansche
—
[Mar.]
plant; — ook de wortel daarvan,
Tegengewerkt,
gedwarsboomd.
trarier)
Navire c- par la marde, par Ie vent, ^ scltip, dat tegen , i jl wos tel in. — CONTRXVERsv:t-F.vUx, valodes
het tij of den wind tegen heeft. (fig.) Etre c- par contrayerva, soort van baarwortel vats .►a rwica.
('ontre, prép. Tegen. Se iwttre e- qn., tegen,
Ie vent, den wind tegen hebben, in zijne plannen
iemrinst vechten. Bonner ede la fete c- une =uuraslle
tegengewerkt worden.
,

,
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CONTRE-ALLÉE

CONTRE- CHARME.

-

met het hoofd tegen eenen muur stooten. Qu'avezvous à dire c- cela? wat hebt gij daartegen te zegjen ? — Teclen, in spijt van, in weerwil van: II a
fait cela e- mon sentiment, hij heeft dat gedaan
tegen mijn gevoelen. C- les défenses, tegen, ondanks
het verbod. -- [Mar.] Courir b c- aver un autre
vaisseau , tegen een ander inleggen. Passer un
manoeuvre a c-, een' looper van achter naar voren
irnscheren. — Tegen, tegen aan, bij, cligtbi/, naast:
Sa maison est e- la mienne, zijn huis staat naast
het mijne. J'étais assis c- lui (beter: tout près de
lui) ik zat tegen hem aan, digtbij, naast hein. Attacher qc. e- la muraille, iets aan den muur vast
maken. — Soms wordt het ook als b^'woord gebézi,gd: Parler pour et c-, voor en tegen spreken. Je
n'ai riep ui dire c-, ik heb er niets tegen te zeggen.
Pour mol j'y suis c-, voor mij ik ben er tegen. —
[Jeu] Faire c-, con t re-spelen, tegenspelen, overvraflen (in zékere kaartspelen): Vous naves pas
asset beau jeu pour faire c-, uw spel is niet mooi
genoeg ons over te vragen. — CONTRE, m. Tegen
tegen n. Il faut savoir le pour et Ie c-, men-del,
moet weten, wat er voor en tegen is. It v a du
pour et du c-, het heeft zijn voor en zijn tegen. —
[Jeu] Tegenspeler, óveïvrager m.: Le e- pale
double, de tegenspeler betaalt dubbel. — Tegenstoot,
klots m. (op 't biljart). — [Eer.] Parer un c-,
afweren door snel uit den eenen in den anderen
stoot over te gaan. — [Tech.] Lang en breed werk

Contre-barré, e, adj. [Bias.] Met verschil
gekleurde balken: C- dor et de gueules, met-lend
tegenovergestelde balken goud en rood (keel).
('oautre-bas (en), loc. adv. [Arch.] In de rig-

ting van beven naar onderen, op en heir.
Contre-I)asse, f. [Mus.] Tecfenbas, groote
bas in., p,roote basv fool f.; con/re-has m. — Diepe
basstem in. (Plur. des contre-lasses).
('ontre-bassiste, m. [Mus.] Con/re-has-

sist in., bespeler, van den contre-bas. (blur. Des
Contre-bassistes.)
('otre-basson, m. [Mus.] Contre-fagot f.,

speeltuin;, dat een octaaf lager staat dan de fagot.
-- Contre-fa,,ïottist in., blazer van de con/re-fagot.
(Plug. Des contre-bassons.)
('ontre-batteri , f. [Mil.] Tegenbatterij f.,
inz. de batterij ter dekking eener bresbat terj. —
(fig.) Middel n. van tegenkanting, van verdeling
der tegen iemand gemaakte ontwerpen, tegenbatmij f. (P/ar. des contre-lïatteries.)
('ontre-battre, v. a. [Bil.] Eene tegenbatterij opwerpen.
Contie-biais (a), loc. ode. Verkeerd, ave
tegen den draad, tegenrleaads. — CONTRE--regts,
BIAIS, ril. Verkeerde kant m. of zijde f.
('ontre-billet, m., z. GONTRE-LETTrmE.

('outre-biseau, n1. [Tech.] Onder-sluitstuk n.
eener orgelÍr p. (Plug. Des contre-biseaux.)

Q.'onntre-bittes, f. l;l. [iviar.j Bétingsteunders

m. til., bétine knieën, steekknieën, steekspenen f. pl.

waal nude de vorm- of leestrnakers hun hout-tuig,
klieven, kloofmes n.
Coittre-a11ée, f. Bijlaan, zfjlaan f. (Plur. Des

('orntre -bord (â) Inc. adv. [plag. j : Ces deux
batiments coureut a c-, die beide' vaartuigen loo-

— het schip, dat den schout-bij-nacht voert. (Plur.

t'ontre-boaitant, m. [Arctiit.] Stut, steun m.

ien tegen elkaar.
coi tre-allées.)
Contre-bouquie, f., [Pèclse], z. v. a. 1mOUQUE.
Contre-amuiral, rn. [Mar.] Schout- bij-nacht in.;

tegen eenen muur, c o n t e r f o r t in. (Plur. Des
Des contre-amiraux.)
Coiitre- appel, m. [Mii.] Tweede air p é 1, te- contre-boutants). — Ook als adj. gebruikt: IUur

gen -op p é t n., om te zien of het eerste naar he/moren is geschied. — Tweede aflezing der naaien in
werkplaatsen. — [Escr.] Terien-uitval, tegen- a ppill n. (vpl APPEL) . (Plur. Des contre- appels.)
('ontre-approche, f. hl. [Fort.] Tegen-loopgraven f. pl., werken der belér^erden om de loopgraven der belégeraars tegen te gaan. (Plur. Des
.

steunrnuur m.
('ontre-boaster, V. a. [Arch.] Steunen (een'
muur, hetz)) door een' houten stut, hetzij door een'
anderen rebthoekig daartegen geplaatsten. muur.)
— Het part. passé komt ook als adj. voor: Un

con tin -houten t,

-

mur contre-liouté.
('ontre-brassé, e, adj. (en part. passé van

contre-brasser) [Mar.] Tegengebrast: Voile c-e.
contre-apprucbes.)
(Centre- brasser, v. a. [hlar.] Tegenbrassen,
C'ontre-are, t n. [Mar.] Kattenrug m., krom
onder de masten. (Plur. Des-mingderschpkl de zeilen bij den wind halen, one den loop van 't
schip te vertragen of geheel te stuiten.
con tie-arcs.
C'outre-brétesse of Conti-e- bi étèelie, f.
(' ontr e-arc asse , f. [Mar.] : Barres de c-,
[Bias.] Tegenover staande tinnen f. pl. van ver
achterbanden, wrangen m. pl in den spiegel.
kleur. (Pine. Des contre-brétesses of-schilend
(^ontre- attaque, f. [Mi ] .] Tegenwerk der
belérerden, tegenbolwerk n. (Plur. Des contre- brétèctmes.)
(' ontre-brodé, m. [Corn.] Soort van, witte en
attaques.)
Contre-aveai, m. [Anc. prat.] Verzet n. der zwarte stof f. — Witte en zwarte glaskoraal•

-

beklaagden tegen de terugvordering van roerende

goederen.

('ontre-baianeé,

e, adj. (en part. passé van

contre-balancer) Opgewogen: Poids c-, Puissan('ontre-balancer, V. a. Opwegen, in den

ce c-e.

evenaar f., in eve^rawir^t houden: Ce poids contrebalance l'autre, dit gewipt weegt op tegen (maakt
gel (ke schaal niet) het andere. — (fig.) See vertus
contre-balancent ses défauts, zijne deugden ver
(wegen op tegen) zijne gebreken. — SE CON--goedn
TIiE-BALAr CEII, v. lrr. Tegen elkander opwegen,
elkander in evenwigt houden: Ces deux poids se
contre-balancent mutuellement, die twee gewipten
houden elkander in evenwitit. — (/1g.) Les pouvoirs
de l'Etat doivent se c-, de staatsmaglen moeten
elkander in evenwigt houden.
Contrebande , f. Sluik zandei, smokkelhandel m.: 1\7archandises de c-, sluikgoederen n. pl.,
smokkelwaren, verboden waren f. pl. Faire la c-,
smokkelhandel drijven, smokkelen , sluiken. —
Smokkelarij, sluikerij f., ontduiking der in- of uit,

voerregten. — (fg. et fain.) C'est un homme de

tjes n. pl. (Plur. Des contre-birodés.)
('oiitre-caldvuer, v. a. [Gray.] Tegen-calqueren (vgl. CALQUEK), een' doortrek (calque) aan de
keerzijde calquéren, om cie iguren
f
in de rigting
van 't oorspronkelijke te verkrzlgen. — Het part.

passé wordt ook als adj. gebruilmt: Un dessin contre-

calqué. — SE CONTRE-CALQJI ER V. pr. Tegen-gecalqueerd worden: Ce calque se contre-calque facilement, die doorteekening laat zich gemakkelijk

aan de keerzijde doortrekken.

Contre-capion, m. [Anc. mar.] Buiten voorof achtersteven ni., steven-dehstuk n. (Plur. Des
-

contre-capions.)

('oantre-carène, f. [Anc. mar.] Zaadhout n.,
kolsern in. van eene galei. (Plur. Des con tre-carènes.)
t ('ontre-carre, f. Tegenwerking (opposition).
Coiitreearré, e, adj. (en part. passé van
contreearrer) Tegengewerkt, gedwarsboomd: Personne c-e.

(' onntrec erger, v. a. (fam.) Tegenwerken, weerstreven, dwarsboonien - SE CONTRECARBEII v. pr.
Elkander dwarsboomen.
t ontre-eédule, f. [Prat.] Terrenhandschrmft n.
.

,

Centre-ehan e, toiitre-eIuingé, z. COc-, hij is in dat gezelschap te veel, hij is er niet op
zijne plaats; ook: hij heeft een verdacht voorko- TI.E-ECHANGE, G01TInE-ECHANGE.
t'ontre- changement, m. [Man ] liet zwenmen. Uoe figure, un visage de c-, een ongunstig, verdacht uitzigt n. -- [Bias.] Band in., waar ken of onikeeren in een' repten hoek bij liet draaijev.
S, ('ontre-chant, m. [Mus.] , z. v. a. CON'TREhelft in inc/nat (goud of zilver), de-vanderi
^ POINT. (Ptur. Des contre-chants.)
andere in émail (gekleurd) is.
Contre-charge, in. [Tech.] Tegenwic't n.,
Contre-baiicié, e, adj. [Bias.] Met tegengetegenlast m. (van 't getouw des lintwevers). (Plus.
stelde banden (in kleur en metaal).
Contre-bandier,m.,-ière, f.Sluikhandelaar, Des contre-charges.)
('ontre- charme, m. Tegen-toovermiddel n.,
smokkelhandelaar,sluiker, smokkelaar m., sluikster,
ontloovering f. (Plur. Des contre- charmes.)
smokkelaarster f.

CONTREFÁIRE.

CONTRE-CHASSIS
Contre-chassis, m. [Tech.] Voorraam, dubbel raam n. (Plur. Des coiitre-cldássis.)
Contre-ehiev-ron, m. [Bias.] Tetenkeper, m.
tegenover.ctaanrle keper van verschillende 1.leur.
Contre-ehevronné, e, adj. Met tegenoverstaande, verschillend gekleurde kepers.
Conti e-eivadiére, f. [Ane. mar.] Schuifblinde f (Plur. Des contre-civadières.)
Contre-clé, f. [Arch.] Tegensluitsteen m. van
een gewelf. (P(ur. Des contve-clés.)
("ontre- coeur, in. Staande haardplaat, vuur
stee?alslaat f. (Plur. Des contre-coeurs.)-plat,scfo
— aa CONTIIE- COEUR, loc. adv. Met tegenzin, met
weêrzin, ongaarne.
,

Contre-coinponé, e, adj. [Bias.] , z. COMPONE.

(ontre-eornniére, f. [Mar.] Tegen-ras tsoenhout n. hout ter versterking (Ier zamenvoeging van
het rantsoenhout met de windvëring. (Plur. Des
contre-cornières.)
t'ontre-eolip, in. Weêrstuit, terugstuit, te^•ugspr•ono, weerslag, te7 irgslag m., afsluiting, weérkaatsing f. — (/1(1 ) Ongeval. onheil, onaangenaam voorval n., dat als 't gevolg van een ander
pleats grijpt, terugwerking f., gevolg n.: Les peoples
voisins resseetirent le e- de Bette grande révolution,
de nabarire volken gevoelden (leden (l ool•) de
terugwerk nq van die ;rooie staatsomwenteling.
(Plur. Des contre-coups.)
Contre- cour ant, ni. Tegenstroom m., tegen,

stroominui f. (Plur. Des eontre-courants.)

Coiktre-dame, t. [Agrie.] Los strijkbord n., dat
in sommige oorden aan den ploeg wordt bevestigd.
(Plur. Des contre-dannes.)

Contre-danse,f.(verbastering van 't eng. coun-

try-dance) Velddans, reidans, levendige dans met

4 of 8 paren, contredans m. (Plur.

Des con-

ire-dances.)

Contre-dater. v. a. Een' anderen datum (dag-

teekeniner) z tien.

Contre-Qléclaration, f. Tegen-verklaring f.
(str jjd ^„ niet eeoe vorige verklaring). Plur. Des contre-déclaratious.
Contre-diéga-erneiat, in. [Escr.] Zékere be2véging I. in 't schermen, waardoor men den degen
losrukt in 't oogenblik, waarin de partij dezelfde
beweging ,naakt.
Contr e- déaager, v. a. et n. [Escr.] Den degen losrukken, terw) l de partij hetzelfde doet. -- Ook
in dezelfde beteeken.i.c als v. pr. gebruikt.
Contre-(téametre, iii. [Géon1.] Tegen -dia-

meter m . (Plug . Des contre-diamètres.)
Contre-dig®ue, rn. Tegendijk, steundijk m.

(P1u -. Des conire-digues.)
Contredire, v. a. Tegenspreken,wederspreken,

tegenpraten; in tegenspraak of in strijd (met iemand
of iets) zin, strijden, niet beantwoorden aan. Vous
me contredisez toujours, cl)) spreekt mij altijd tepen. Une felle lol contredit la nature, zulk eene
toet strijdt niet de natuur. — Ook zonder voorwerp gebezigd: Cet homme aime b c-. — [Prat.]
Verweerschriften maken; iets wederleggen. — SE
CONTIEDJIIE v. pr. Zich zelven tegenspreken: I1 se
contredit lui-nlème, hij spreekt zich zelven tegen.
— Elkander tegenspreken:

Les macis et lesfenirnes

passent convent leur vie 1b se c-. de mannen en
vrouwen brengen vaak hun leven door met elkander tegen te spreken.
Contredisaiit, e, adj. Tegensprelcend, tegen
-stribelnd,wvgc.
Contrettit, e, ad/i. (en part . passé van contredire.) 1 egengeslproken: Opinion c-e. — y CoNTREDiT, n1. Tegenspraak f. CONTREDITS, m. p1.

[Prat.] Verweerschriften n. pl., u,ederler;gingen f. »1.
. SANS CONT1IEDIT. loc. adv. Zonder tegenspraak,
zonder dat er iets tegen te zeggen of in te brengen
valt (vgl. sans contradiction), zeker, gewis.
Contrée, f. Zékere uitgestrektheid lands, landstreek, landschap f., oord, gewest n. La grêle na
été que par c-, de ha gel is -maar bij streken geval
— Les contrées de 1'Asie, ale landen van Mit.-len.
Coutre-éeaille, f. ['Pech.] Onderz')tle f. der
schildhadse1zaal. (Plug. Des contre-écailles.)
Contre-éeart, in. [Bias.] Vierde gedeelte van
een der vier kwartieren van 't wapenschild. (Plur.
Des contre-écarts.)
Contre-écarteler, v. a. [Bias.] Een der
kwartieren van een in vieren gedeeld schild in vieren verdeelen, zoodat dit schild zestien kwartieren
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heeft. -- Het part. passé wordt ook als adj. gebruikt LCu contr e écartelé.
-

:

('onti°e-écartellensent, m. [Bias.] Verdee-

1 ing in v ieren van een der vier kevartieren des seal;en.cchilr_ls. (Plur. Des conti•e-écarteliements.)
Contre-écihange, M. Tegenruil in., het in
ruiling terurigerévene. (Plur. Des contre-éclianges.)
Contre -éehangé, e, adj. [Bias.] Vara andere
Fleur (email) dan het naastaanliggend stuk.
Couutré-éehigiieté, e, adj. [Bias.] Met afw isselen d e kleuren geruit.
('ontre-éeoté, e, adj. [Bias.] Met verschil
gekleurde tegenoverstaande knoesten.
-lend
('ontre-effort, m. Tegenpoging f. (Plur. Des
contre-ellorts.)
Coutre-éin ail, m. [Tech.] Tegen-email n.,
brandverw f. op de binnenzijde ('ener wijzer )laat.
(Plur. Des contre-émaux .) — Q'ontre - émailler, v. n. [Tech.] De onderzijde (b. v. van eerie
wijzerplaat) enzailléren. — riet part. passé wordt
ook als adj. gebruikt: Cadran contre-émaillé.
('on► tre- enquête, f. [Prat.] Tegen-onderzoek,
tegenverhoor n. van getuigen. (Plur. Des contre-

enquêtes.)
Contre-épaalette, f. [Mil.] Epaulet f. zon
troetels. (Plur. Des contre-épaulettes,)

-der

Coartr'e-épreiive, f. [Peint. et Oran.] Tegen-

a fdruk, tegenaoverdruk nl., prent o f teekening, overgedrukt van Bene versch gedrukte prent of wet 1kr•iit
bewerkte teekening, zoodat daarop alles in o^ngekeerde rigting staat. (Plug. Des contre-épreuve s.)
Contie-épreaver, v. a. [Peint. et Gray.] ;en'
tegenajdruk maken. — SE CONTIE - EPIREnVER. V. 1)r.:

Lette gravure se contre-épreuve dien, die plaat
laat zich goed tegena fdrukken.

('ontre - escarpe, f., z. CONTnESCARPE.

('ontre-espalier, in. [hort,.] Leibo=n ni. te
een' anderen. (Plur. Des centre-e paliers.)-genovr
('otitre - estaim pe, f., z. v. a. CONTIkE - MMWJLE.
t`ontre-étamulrot, of contre-éta mhor d,m.
[Mar.] echter -sleïnp hout nn., knie f. aan den achtersteven. (Plur. Des contre-étannbo s of élamt ord_.)
('ontre-étrave, I. [Mar.] Voor -slein Shout n.
knie f. aan den voorsteven, slaper, binnensteven,
boze steven ni. (Plur. Des contre-etraves.)
('ontre-exj)ertise,f. [Prat.] 1 egenonderzoek n.
dooi' experts of zaakkundigen.

Confl'e-extension , I. [Chir.] Tegenspan.
sing f., tegentrekking, uitrekking van een gebroken of verwrikt lid, ten einde het te zetten (Plug.

Des contre extensions.)
-

('ontre-face, f. [lil.] Soort van bescherm wal in. vóór ééne of meer der bolwerkzijden (Pier.
Des contre-faces.)

Coutre-facon, m. Nabootsing, namaking f.

liet bedrief eljk namaken; — namaak m., namaaksel n., nadruk m.: L'inventeur de cette machine
craint le c-, de uitvinder dezer machine is bevreesd
voor 't namaken. II y a plusieurs c-s de eet ouvrage,
er zijn verscheiden nadrukken van dat werk.
t' ontrefaetear, m. Namaker, nadrukker m.,
hi, die zich aan namaak of nadruk schuldig maakt.
('ontrefaction, f. [Jur.] Namaking, ver v alsching f. (van - munten, stempels, geschriften enz.)
('oiitrefaire, v. a. Nadoen, namaken, nabootsen, als een ander doen om te bespotten of belagchel jk te maken, nadpen: C- qn., e- la voix, les
gestes de qn., iemand nadoen, iemands stem, gebaren nabootsen. L'ha)3itude de e les autres a ses
dangers, de gewoonte oat anderen nate apen heeft hare gevaren. — Veinzen te zijn wat razen niet is, voor
spelen, aitliangen: Ceux qui contrefont les-gevn,
dévots sopt fort dangereux, zij, die voor tijnvrornen
spelen, die de vronen uithangen, die zich als vrornen voordoen, zijn zeer gevaarlijk. — iVarnaken,
nadrukken: C- un livre, une gravure, une pièce
de monnaie, la signature de qn. een boek nadruk
plaat, een geldstuk, iemands handteekening-ken,ri
namaken. — Verbergen, bedekken, vermominen, ver
C- sa voix, zijne ste m ver anderen, eene-ander:
andere stem aannemen. C- son éeriture, zijn schrift
zijne hand verinomrnen, Bene andere hand dan zijne
gewone schrijven. — Misvormen, mismaken, leelijk
maken: Les convulsions lui out contrefait Ie visage,
de stuipen hebben zijn ganscli aangezigt misvormd,
inisirlaakt. — SE Cott TIIEFAIIIE, V. pr. Veinzen, zich
geveinsd aanstellen, zich vermommen, zijn karakter
verbergen: On ne peut pas se e- longtemps.-- Na{

-
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ne se contrefont pas facileineiit.

Q"nntre-lhaehnres, f. pl. (Dens., Gray.] Terlenarcéringen f. pl., schuii sche strepen, die cie eerste
arcéringen (hachures) kruisen.

(oanti efait, e, a^/',i. (en part. passé van contreai e) Naceniaakt, vci edrukt; Knar caapt: Ouviage

harmonisch, niet (ie harmonie in strijd.. -- [Arith.]
Proportion c-, Tegen-harmonische evenred gheicl, z.

gemaakt, nagedru1ct worden: Les billets de lhanctue

Contrefaisei^r, ail. (pr. —feseur) l adper,
spottend nabootser m. (van mEnschenn of dieren).

c-; Edition c-e , Des gestes c-s. — MM.tMisvovmnd,
mismaakt, wanstaltig, krom, leeitjk: Cel te fide est
toute c-e, reit meisje is geheel nznsvo,rmd.

Coi:tre-fanon, arm. (Acc. nnu .] l c?k (jorcting,
demp.gord ico f. (Plug. Des contie-fnnons.)
C'nastre-fnsce, f. [Bias.] Overstoa•nde streep f.
of balk in. (Pius. Des contie-faces.) — t'nnIrefascé, e, adj. Met tegenoverstaandle balken.
t'ontre-fenci.is, m. [Tech.] Tegenas»lifting f.,

een der dealen van een leiblok. (Plur. Des contrefen(lts.)
('ontre-fenêtre, f.

Tegenvenster, clubbel ven

Des contre-feniètres.) -ster,ogvn.(Plu

kloo
Contre-fente, f. [Chir.] Teclei2s»leet, tegen -

f L. splijting in het deel tegenover het gekwetste.

(Pier. Des contre-felites.)
e'outre-feu, m., z. v. a. CONTRE-COEUP.

C'eontre-tielhe, f. [Cbarp.] Schoor, schuinsche

stut m.; kruisband m. (Plug. Des contre-fiches.)
Centre-finesse, I. Tegenlist f. (Plur. Des

cont re-finesses.)

Cnzctre - fssure, f., z. v. a. CO\TRE - FEvTE.

t'en ,re--1lamhant, e, adj. [Blaas.] Tegen -

overstaan( gevla9n(1.

('ontre-lharmonique, adj. [Mus.] Tegen-

IIAP110\IQUE.

C'ontre -li hier, m. [Cuts.] Stoo ijzer

in., ijze-

ren hengst m., waarop het spit lust, groote spitstan(laard nn. (Plur. Des contre-hátiers.)
Contre-l► annt, (en) aIj. [Arch.] Van beneden
naair boven, opwaarts.
c'ontre-ihei n ine, f. [Bias.] Tegen -her,nelijn n., zwart met zilver bespikkeld. — (Plur. Des

contre- leermines.) -- t'ontre- hermin€, e,

adj.

Met zilveren spikkels, vlekken of moesjes op een•
zwarten grond.
(nntre-9heuartoir, m. [Tech.] IJzeren plaat f.
of/mop in.,waartegen de klopper van eerie deurslaat.
— [Artill.] Stootbalk m om achteruitloopen van
een a f ult te beletten. (Plur. Des contre-heurtoirs.)
C ontre-hiloire, f. [Mar.] Ingezonken schaarstok, klos m tegen de scheerhouten der luiken.
(Plur. Des coatte- hiloires.)
('1'ontre-indication, f. [Mid.] Tegen -aanwijzinng f., teeleen in eerre ziekte, strijdig -rozet voorgaande
teckenen. (Pier. Des centre-indications.) — ('ontie-in^li^ rant, e, adj. Tegen- aanw?jzend: Sy-mpa. Tsene tegen -

tume c-. — Q'odntre-indigiier, v.

aanwijzing opléceren. — Liet Vort. passé wordt ook

( "oostre-beur €, e, ac/f. [Bot.] it/ct bloemen,
die giet 2!^isselhoels:en teren elkanclei ocerstaani.

als aclj. en als subst. r,ebézigd: Un remède contreindique of tin c-, een geneesmiddel, dat door de

(1(ij. [Bias.] diet afwisselend tekenoverstaande
bloemen of hloeinpjes.
'nitre-foe, nl. [Mar.] Binnenkluiver m. (Plur.

Q`nntre-issnnt, e, adj. [Bias.] Uitstekend:
Deux lions aiios sés et c-s des laages dun chevron

('entre -.tleuri, e, of Contre- euronne, e,

Des conire-foC.Q.)
oeetr•e-forces, f. pl.
oeerstaaa•nde hn echten f. pl.

Tegenkrachten, tegen -

t'nntre-forger, v. a. [Tech.] Tegensmeden,

het ijzer opwerke n door aan wekiez (den te slaan.
— Netpart. passé wordt ook als adj. gebruikt: Pièce
conti e-foc°kée.
Cnntre-fort, nl. [Arch., Fort.]

Steunmuur,
schoe rnsuui , steenen beer n1. tegen eenr's- 'muur om
rl i en te ondersteunen. — [Céogr.] Voorbergen Tas. pl.,
,

ia(.-e!( zijbergen, die als 't wove het hoof gebergte

lot siren dienen, conterfort n. -- [ ,oi.ci.] luiel bletist rik nn. — ; lilac.] , z. v. a. clé des étains, z.

o^^r1^. CLE. (I'hu,r. Des centre-foils.)

k'oiif re-fosse, m. [Fort.] Tegengracht, voor -

ggrecht f. (13 12 r. Des cuntie-fosses.)

Contra-foulenient, m. Tegevc1rukkinri. opr;acr,de bc2vr'int ryes waters in eerie buis, opstuwciarif.

('outre-fouler, v. ci. Tegendrukken, opstu-

even (van water)

tFoutre-fra€=Bire, f. [Chir.] Tegenbreuk f.

(flue. Des contre-fractures.)

Conlre-frasage, n7. [Tech.] Derde kneding f.

(Gij bakpers).

('otktre-fraser, v. a. [Tech] 1let deeg voor
-

(le derde maal hoeden.

Contre-fruit, in. [Arch.] Zijversterking van

een' muur, zjjwaartsche aanmetseling f., die allengs
naar boven smaller wordt.
~metre-t'rogue, f. [Mus.] Tegen fuge f., soort
van tegenzang (vgl. FUGUE). (Pier. Des contrelug;gu]es.)
'entre -gnge, m. [Anc. jur.] Panli, tegenp00(1 n. (Plur. Des contre-gages,) — ('ontregager, V. a. Tegenpand geven of nemen.
('ontre-garde, f. [Fort.] Versterk2,,g voor een

of ander werp, beschermwal in., bolwerkschild n.,
C o ? t r°e-garde f. (Plur. Des contra- gardes.) —

Contre-gardé, e, adj. Met eerie centre-garde

voorzien.

ontre- arder,

v. a. zorgvuldig bewaren.

--- SE CONTRE-Gn1IIER v. pr. Zich wel in acht

nemen, op zone hoede zijn.

C ontre-gouveriaeinent, m. [Polst.] Gehei-

me ivrloed nl. cener partij ter verlamming van de
uv rk•ing (Ier wettige regérinrl, rnaatrégelen m. pt
die der regéring vijandig zijn, tegenrei dring f.

Coutre-lhaeher, V.

a.

[Dess., Gear.] Schuin -

sche kruisstrepen (op eerie teekening of plaat) maken, de eerste arceringen met andere doorkruisen.
—net part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Dessin

contre-haché.

tegen-aanwijzing gevorderd wordt.
,

twee, ruggelings staande leeuwen, wier kop
en voor pootgin buiten de zijden van een' gouden kedot',

per steken.

C'ont we -j aeeibage, m. [Mac.] Steunmuurtje n.
tegen ovens, schoorsteenes enz. (Plur. Des contre-

.janol)ages.)

('netre -jaeger, v. a. [Tech.] Twee balken

aan elkander vo e gen om die zamen te lasschen.
Contre-jet, m. Tegenstraal m. (Pier. Des
co➢etre .jets.)

Conti-e -jou r, ni. Tegenl-iclit, zijlicht, half`
licht n., rte plaats tegenover liet volle licht; —
Valsch licht in cene schilderij. — a CONTRE JOUR,
lee adv. In een halseb, onvoordeelig lie/it.
C ontre -j nninne11e,s, f. pl. [Tech .] Steepen wangen f. til. in eerie goot of in een riool.
t' ontie-laines , f. pl. [Tech.] Voettreden m. pl.
in een gaasu'ec'ersgetouw. (Plur. Des contre-lames.)
t'ontre- latte, f. [Tech.] Spar of rib f., waarop
de latten gcsl^i,,^F^erd worden. (P/ar. Des coutrelaties.)

t"nntre-1 af ter, v. a. [Tech.] Met latsparren
bezetten.
('ontre-lattoir, m. [Tech.] Zeker ijzer n.,

waarmede men de latsparren vastzet, als men de
latter er op spfjhert. (Plug. Des contra-lattoirs.)
Contre - tettre, f. [Jut'.] Tegenba ief m., tegen -

bewijs i)., e)«irae acte, waardoor neen erkent, dat
eeve eerste ope;obare acte in haar geheel of gedeeltelijk niet ernstig gemeend was. (Plur. Des contrelettres.)
('ontre -lig ne, f., z. CO\TRE-VAI,LA.TION.
Centre- ligere, f. Tegenverbond Ii., tegenka

Des conntre-ligues.)
-balf.(Pur
Centre-iargner, v. a. Tege7nbegluren, het loinlet of kijkglas rieten op den persoon, door wien
men (lus begluurd wordt.
Contre-lunette, f. [Artill.] Onderklapinuts f.
(Plur. Des contre-lunettes.)
("netre - lastre, m. Tegenglans, weêrschijn m.
('onire-inailles, f. [Tech.] Tegenunazen f. pl.;

warnet n van een schakel.
('ontre-knailler, V. a. [Tech.] Tegenmazen

maken, de maaien verdubbelen. — filet part. passé
kont ook als adj. voor: Filet contre-nmalillé.
Contre-Ru.11itre, m. [Mar.] Schieman, bootsman. Second c-, schiemansmaat, bootsmansmaat.
C- clmarhentier, onderecheepstimmerman. — [Tech.]
Yherkbaas, opzigter over cie werklieden in eerie
fabrijh of groote werkplaats, bestuurder n1. van
den arbeid. (Plur. Des contre- meitres.)
Contre -naneb , e, adj. [Bias.] . Iet tegenovergestelde punten.

CONTREMAND

--

Coiitreinanet, m. Teclenwerlri2zrr, uitt'lut^t
t ^in.tstel
—1 erded-ig-ingf. — OJ,zec1ginj f. van huur.

C®ITTRE-PILASTRE.
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Contre-ongle, m. [Véner.] (af/leen gebruikt
in:) Prendre le pied de la bête a c-, zich int spoor

C'ozitremmmancié, e, adj. (en part. passé van van 't wild vergissen, het klaauwspoor voor 't hielcontremander) fgezecld: DIner c-, bestelde, naar spoor houden.
afgezegde maaltijd m. Personne c-e, ontboden snaar
Cvontre-opposition, f. [Polst.] Part-, die zich
afgezegd persoon.
aan de oppositie (z. OProsITION) houdt, maar van, anCoiitrem audesnent, m. Tegenbevel n.
dere grondstelliogen uitgaat, c o n t re-oppositie f.
('ontre-orcire, m. Intrekking f. van een bevel,
Contre-nit der, V. a. Tegenbevel reven, afbevélen, a fzer;en, herroepen, laten afweten (van tegenbevel n. (Plur. Des contre-ordres.)
personen en zaken). — SE CO:CTREIIArcDER, v. pr.
('ontre-om ertnre, f. [Chic.] Tegenopening,
11 f eze l wordun: Un diner peut toujours se c-.
zijopening f., gemaakt in eene wond om ze van
'ontre-nianoenvre, f. [Mi1.] Terrenbelvéetter te ontlasten. (Plur. Des contre- ouvertures.)
rlinli f., lrlotselirrge ve r andering van slagorde. (Plur.
C'ontre-has, in. [alas.] Tegenpaal m., antlers
,

Des contre - manoeuvres.)
Contie-mare, in. [Charp.] , z. v. a. CONTRE-

gekleurde paal clan de overstaande. (Plur. Des

den wind in het kielwater van elkander. Faire la
c-, eenen gang (bell orn weder te wenden. — [Charh.]

gedekte rente f. — ('ontre- harer, v. a. Door
een' tegenpand verzekeren of (lekken.
CoIitre-ypsLnneton, m. [Tech.] Terlenbaar•d m.
(van een' sleutel), uitgewerkte plaat f. die d-An baard
van een' sleutel of van eene vensterstang opneemt.
(Plur. Des contre-pannetons.)
Contre-pantie, f. [Mus.] Tegenstem, tegen
-boek n. — [Jeu]-partijf.—Telnbok,cra
Tegenpartij f., tweede spel, r e v a n c h e-spel n. —
(fig.) Tegengesteld gevoelen of stelsel n. — [Litt.]
Letterkundig of 2vetenschaprpelijk werk, dat het
onderwerp van een ander werk in omgekeerden zin
behandelt. (Plur. Des contre-parties.)
Contre-pas, m. [Mil.] Tegenl)a.c, contrep a s nl., snelle, korte sciarede om weder in den maatpas te konten. — [Danse] Verkeerde danspas m.
(Plur. Des contre-pas.)
Contre-passant, in. [Bias.] Naar verschil
kanten gaande (van dieren op een wapen--lend

contre-pals.)
('ontre-palé, e, snij. [Bias.] Met tegenoverstaande, verschillend gekleurde palen.
C-ontre-pan, in. [Arc. jur.], z. v. a. CO TaEwaartselr e of zjj delingsche to11, eontre-rnarseh nl.
— Zwenking r'. door wet/se eene colonne volte -face, GAGE. — Contre-pané, e, ac j. (en part. passé
maakt. - [Afar.] Ivendfintl f.. hetzij vóór of teren van, contre-paner): Dente c-e, door een tegenpand

5IAItnUE. (Plur. Des contre-mares.)
Contre-rnarehe, f M ii .j 7'egemmarsch., rug-

hoogte f. eener traptrede. --

[ l ech.] Tegentrede f.

van een weefgetouw. (Plug. lies contre-marches.)
Contre-iiiarelier, v. n. [Wil.] Een' tegen
maken.
-niarsch
C'ontre -naar e, f. [Mar.] Tegen,vloed m., wantij, tegentij n., tegenstroom ni., neder- of tegen
stroom onder den wal. (Plur. Des contre--lopend
m arees.)
('ontre-iiiargne, f. [Com.] Tegenwerk n.,

tweede of bij-merk op kooprroederen, fabrf jkwaren,
goud en zilverwerk. — (Jitgangskaartje, uit gangslootje n., dat men bij 't verlaten van een' schouzvburg in de tusschenbedrijven ontvangt, om daarmede op nieuw toegang te hebben, co nt tre-merk n.
— [Man.] l'alsch merk aan de tanden van een aftands-paard gemaakt om 't niet ouder dan zes jaar
te doen schijnen. —

1 Charp.] 161erk, dat de tim-

merlieden 01) ieder afgewerkt stuk hout zetter, om
het te herkennen. (Plur. Des contre-marques.)
Contre-marquer, v. a. Tegenmerken, een
tweede snerk geven, c o a t r e in a r Is é r e is -- [Man.]
Aan de tanden van een a ftands paar'cl ia/ache teekenen
geven. — SE CONTEE-M.iIIQUER, V. pr. Tegen gemerkt,
andermaal gesnerkt wor den. — Palsch geteekend
moorden.
Contre-margaeair, ni. [Thé .t.] l fgever m.
der tegennierken.
Contre- minne, f. [.Mil.] Tegenmijn f. -- (fig.)
-

-

'egenl'ist f.

CContre-minné, e, adj. (en part. ]passé van contie-miner ) Door eerie tegenrnijn ondergraven, g econtremineerd: Bastion c-.
('onti ern ener, v. a. [Mil.] Tege'rar22ijnen maken, con t Ie rn i 'a t i e ai.: Les assiéges avaient contreminé ce bastion, de belegerden hadden onder dat
bolwerk enne,tegenmijn aangelegd. — (fig.) C- les
menées de qn., iemands list door tegenlist te keer
-

gaan en verz,jdelen. — SE CONTREirMIafER, V. V. Door
tegenin jnen ondergraven worden; — tegengewerkt,
gecontremineerd worden.

C'ontreinineiir, m.

Werker aan eene tegen-

mijn, teglenmijnwerker m. — (fig.) 1 1)], (lie op cie
daling der staatsschuldbrieven loert en rekent, c o ntre2nineur m. (Plur. Des contre-mirieurs.)
-t- 5 Contie-smmont, loc. adv. Opwaarts, tegen
de hoogte op: Gt avir c-, tegen een' berg opklouteren. Ce bateau va à c-, dat vaartuig gaat stroom opwaar ts. — Tomber ; la ren'verse les pieds c-,
achterover vallen met de beenen in de hoogte.
-

-

-

Contre-snot, in. [Mil.]

parool n. (Plur.

Tegenwoord, tegenDes conti e-mots.)

Contie-motif, m. Tegen-beweegrede f. (Plur.

Des contr°e-motifs.)

schild).

Contre-passation, f. [Com.] Wedera fstan.d m.
eens wissels aan de order van hein, van wicn inca
dien heeft, c o n tr e-p a s s a t i e f. (Plur. Des con-

tre-pa,ssations.)
('ontre-passer, v. a. [Com.] Een' mossel

afschrijven aan de order desgenen, van wi.en hij
komt, c o n t r e-p a s s é r e n. — : en' contra-post of
tegenpost maken (ter herstelling van een' verkend
geboekten post). — liet part. passé wordt ook als
acij. gebruikt: Lettre de change contre-passée,
wisselbrief, afgeteekend aan de order van den laat
endossant, gecontrepasseerde wissel m.
-sten
-[ ('ontre- lenser, V. n. Van gedachten ver
-ander.
('ontre- perste, F. Tegenhelling f., helling tegenover eene andere. — Oneffenheid f. van grond, die
het water in eene waterleiding of in eens kanaal
belet af te vloeijen. — [Géogr.] Steilste zijde f.
van een' berg. (Plur. Des contre-pentes.)
Contre-pereer, V. a. [Tech.] Tegenboren, in
tegenovergestelde rigting boren. — Het part. passé
komt ook als adj. voor: Un objetcontre-percé, een

tegengeboord voorwerp.

-I- ('ontre-I)èse (a), Loc. adv. Even zwaar.
Contre-peser, v. a. Tegenwegen, opwegen,
tot tegenwigt dienen. —(fig.): Ces raisonnemens sont
trap foibles pour pouvoir c- les autres, die réde-

nen zijn te zwak om tegen de andere te kunnen
opwegen. (Dit woord, dat zelden in eigenlijken zin
voorkomt, wordt ook in den fig. zin nu liever ver
-vangedor
conti e-balancer.)
-[ ('mitre -petter, v. a., z. v. a. CONTREFAIRE.
— CONTRE- PETTER , V. n. De vooritetters der woor-

den verplaatsen, eerie contre-petterie maken.

Contre - petterie, f. Woordenspel n., dat in

't verplaatsen van de voorletters der woorden bestaat (b. v. La coupe têtée, in plaats van la tête
coupée). (Plur. Des contre-petteries.)
Contre-tied, in. [Véner.] Verkeerd of valsch
spoor n. (van de jagthonden gebézigd, als zij, op
't spoor van 't wild gekomen zijnde, den weg inslaan, dien 't reeds heeft afgelegd). (Plur. Des
contre-pieds.) — (fig.) liet tegendeel, het omgekeerde
contre-murs.)
van eene zaak: Il prend, Il fait Ie c- de ce qu'on
maken.
C'outre-mirer, v. a. Een' tegenmuur
lui dit, hij doet het tegengestelde van 't gene men
-- SE CONTRE-MUEER, V. pr. Door een' tegenmuur
hem zegt.
versterkt worden,.
fontre-pilastre, m. [Arch.] Tegenpilaar
Contre-Obligation, f., z. V. a. CO THE-PROtegenpilaster na. (Plur. Des contre-pilastres.)
CIESSE.

Contre-mouale, m. [Tech.] Te!;envorm m.,
vorm oma een' anderen heen, ten einde bij gebréke van
dezen te dienen. — Dik karton n., waarop men in
verheven of hol werk de figuren maakt, die men
wil voorstellen. (Plur. Des contre-nloules.)
tConti-e -naar, n1. Tegenmuur in., muur tegen
eenen anderen, or;i dien te versterken. (Plur. Des
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C01\7 TnE-PIPER

CONTRE-SCA.RPE.

Contre-piper, v. a. (woord van Montaigne)
Bedriegen, misleiden.

Tegenvorm m.,
tweede plank f. (in de katoendrukkerijen). (Plur.
Des con ire-planclhes.)
Contre-platine, f., Z. v. a. PORTS VIS . (Plur.
Des contre-plat ines.)
Contre-plége of Contre-pleige, m. [Anc.
jur.] Tweede borg m. (Plur. Des contre-pleges.)
— Contre-pléger of Contre-pleiger, V. a.
Contre-plallehe, F. [Tech.]

-

Borg; van een borg blijven.

Contre-poids, m. [Tech.] Tegenwigt n., tegenlast ni. (b. v. van eerre klok, van een braadspit, van een' unster). — Koordedansersstok, ba
(liever balancier). — [i ian.] Vast--lancerstokm.
heid f. van den ruiter in den zadel. — (fig.) h oe
tegen eerre andere opweegt: La-danighef.,
crainte de Dieu est un puissant c- a ros mauvaises inclinations, de vreeze Gods is een vermogena teeenwigt voor onze booze neigingen (houdt
onze booze neihingen in bedwang).
Contre-poil, m. Ter°enstreek, verkeerde streek,
tegenvleug f. van het haar: Voos prenez Ie c-, gij
strijkt, borstelt enz. tegen de vleug in. — h cois ruEPOIL, loc. adv. Teaen de vleug, tegen de rigling van
hel haar, van de draden enz.: Etriller un cheval
b c-, een paard tegen de vleug in kammen. Vergeler un drap ui c-, een laken teren de vleug in
borstelen. — (fig.) Verkeerd, verkeerdel [k: Prendre
une affaire à c-, eene zaak verkeerd aan -, opvatten.
Contre-poincon, m. [Tech.] Tegenboor
Tegenboor f.,

drilijzer n.; tegenstempel m., tegenstift

— (Plug.

Des contre-poincons.) — Contre-poingoniter,

V. a. Net de gedoemde gereeirlschajgien werken.
('ontre-point, m. Contra-punt n., kunst der
toonzetting voor twee of meer parten, regelmatige
verbinding f. van onderscheidene stemmen. — [Mar.]
Waarlooze of dubbele schoothoren m. (Plur. Des
contra points.)
Contre- pointe, f. [Ener.] Scherp n. van den
rug des sabels. — Behandeling f. van den sabel,
deels in houwen, deels in steken bestaande.
Contre-pointé, e, Aan weerszijden bestikt:
Couverture c-e. — [Bias.] Met tegenoverstaande
punten.
Contre-pointer, v. a. .dan beide zijden bestikken. — [Fort.] Eene batterij tegen eene andere
opwerpen. — [Bias.] Punten tegenover andere punt en plaatsen. — (fig. et faam.) Tegenspreken, wederstreven. (In die beteekenis weinig gebruikt.)
Contre-pointier, in , z.v.a. COURTE-POIINTIER.
(Plug. Des contre-pointiers.)
C ontre -pointiste, m.

[Mus.], z. v. a. CON-

TRE-PONTISTE. (Plur. Des contre-pointistes.)
t^ontre-poison, in. Tegengif, tegenvergift n.
--- (fig.) Le travail est le c- du vice, de arbeid is
het tegen,(i ffderondeugd. (Plur. Des contra-poisons.)
Coutre-porte, f. Tegendeur, dubbelfleur, tweede deur voor eene eerste, togtdeur (ook porte battante geheeten). -- Tweede of dubbele poort f. eener
vesting. (Plur. Des contre- portes.)

t t'ontre-porter, Contre-portenr, z. V. a.

COLPORTER,COLRORTEUR.
Coutre-posé ,

e , adj. (en part. passé van

contre-poser) Verkeerd geboekt: Article c-, —

[Bias.] In tegenovergestelde rigting op elkander
geplaatst. Deux Bards c-s, twee tegen elkander gekeerde dolken.
Contra-poser, v. a. [Corn.] Verkeerd boeken.
— [Bias.] In tegenovergestelde rigting op elkander

plaatsen.

Contre-posèur, m. [Tech.] Werkman m.,

die de niet de kraan opgeheschen steenera aanneemt,
en in e e laag legit. I Plur. Des contra-poseurs.)
("ontre-position, f. [Corn.] liet verkeerd boe
een' post). --- [Bias.] Tegenoverstand in.-ken(va
(van figuren op 't wapenschild) . (Plur. Des contrepositions.)

Contre-potence, f. [Hort.] Shilstaaf f. (in
Des contre-potences.)
Contre-potenee, e, adj. [Bias.] Met tegeno-

een uurwerk). (Plur.

verstaande krukkenkruisen.

Contre-ponce, m. [Tech.] 7Soort van hefboom
m. bij weefijetouwen. (Plur. Des contre-pouces.)
Contre-prétention , f. Tegenvordering f.
(Plur. Des contre-prétentions.)
Contre-profiler, V. a. [Tech.] Bollijsten ma-

ken, waarin de lijsten van ander houtwerk juist
sluiten.
d^ontre-prof et, m. Tegenplan, tegenontwerp n.
(Plur. Des contre-projets.)
Contre- promoesse, f. [Jur.] Tegenbelofte f.
(Plur. Des contre- promesses.)
ontre- propos, nn. Tegenantwoord, weder
-antword.(Plug
Des contre- propos.)
f ontre-proposition , f. Tegenvoorstel n.
(Plur. Des cont re-propositions.)
t oIItre-l,rot^t, m. [Corn.] Tegenprotest n.,
tweede protest van een' wisselbrief. (Plug. Des
,

contre-protèts.)

4 out re- luits, m. [Mil.] Opgaande mijnput,
tegenput m. (van eene tegenmijn). (Plug. Des

contre- luits.)
C'ontre-queue, of Contre-queue-d'aronde, f. [Anc. bit.] Verkeerde zwaluwstaart m.,

palpekap f., zeker voormalig horen- of kroonwerk.
(Plur. De contre-queues.)
("ontre-quille, f., z. CARLINGUE . (Plur. Des
contre- quines.)
C ontre-quiller, v. a. [Mar.] Banden.

f ontrer,

v. n.

[Jur.] liet tegenspel aanzeggen,

Overvragen (in zékere kaartspelen).
Contre-rrasnpant, e, adl. [Bias.] Tegen elkander kruipend (van dieren op 't wapenschild).
-[ t'ontre-regarder, v. a. Van den anderen
kant, aan de tegenzijde bekijken.
Contie-retnontranee, f. [Rist.] Tegenbetoog n., wederlegging, contra - r em o na tr an-

t i e f., vertoog, dat de Goinaristen bij de Algemeene
Staten tegen de 1rminianen indienden. — Con,

tre-relnontrants, m. pl. Contra-remonstran-

ten, m. pl., partijnaam der aanhangers van Gomarus in de 17(1e eeuw.
('ontre-getable, m. [Arch.] Achtergedeelten.
van een altaar, altaarrug m. (Plur. Des contreretaliies.)

t'ontre-révolaution , f. Tegen-omwenteling,
wederomkeering van een' nieuwen staatsvorm,
c o n t r e- revolutie f. (Plur. Des contre-révo-

lutions.)
Q'ontre-révolutionrlaire , adj. Wat de
teren-omivenleling bevordert, tegen-omwentelingsgezind., van (Ie revo;utie of nieuwe staatsinrigting
afkeerig, contre- revolutionair. — Ook als
subst.: Lin c-, een voorstander der tegen-omwenteling, een teren- omwentelings- gezinde. (Plur. Des

contre-révolutionnaires.)
Contre-révoliitionnairement , adv. Op

eerre w ijze, die de tegen-omwenteling bevordert,
daarmede strookt.
Contre-révolutionner, v. a. Eenetegen omwenteling bewerken of maken — sa CONTRE-REVOLUTI0N ER, v. hr. In staat van tegen-omwenteling
zijn: Le pays se contre-révolutionne.
Contre-riposte, f. [Escr.] Beantwoording f.
van den tegenstoot. (Plur. Des contre-ripostes.)
tontre-river, v. a. [Tech.] Teren-omklinken,
dubbel klinken. — Q'ontre- girore, 1. Klinkjilaatje n., dun ijzeren plaatje tusschen 't hout en
de omklinkingen.
;

-- Contre-role, ('ontre-ruleur, Contre-

roller, z. v. a., CONTROLE, CONTROLEUR, CONTIIoL C i1.

('ontre- ronde, f. [Mi1.] Tegenronde f., tweede
of buitengewone en onverwachte ronde. (Plur. Des
contra -rondes.)
t'ontre-rise, f. Tegenlist f. (Plur. Des contra-

ruses.)

Q oiltr e-sabord, m. [Mar.] Poortluik n., luik
eener r,eschutnoort. (Plur. Des contre-sabords.)
('ontre- saillant, e, adj. [Bias.] Naar tegen
zijden opspringende (van dieren op 't wa--gestld
penschild).
t'ontre-saison, f. [Hort.] Loot f., of uitspruitsel n. buiten 't saizoen. (Plur. Des conire-saisons.)

— 'l CONTRE-SAISON, loc. ado. Ten ontijde.
('onus-sal*it, in. [Mar.] Tegen-saluut n.,
tegengroet, wedergroet f. met het geschut. (Plur.

Des contre- soloes.)

Contre-sang1on, m. [Tech.] Zadelriem m.,
die aan den buikriem vastgemaakt wordt. (Plur.

Des contre-`anglons.)
Gootre- searpe, f. [Fort.] Tegenvoorwal,

uiterste grachtmuur m.; — schuine vlakte of hel
gracht eener vesting naar het veld,-lingf.vade
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de bedekte weg en 't glacis; c o n t r e s c a r p f. (Plur.
Des contre-scarpes). —Contrescarper, v. a.Alet
Gene contrescarp voorzien, eene contrescarp maken.
Contre-scel, m. Klein zegel, tegenzegel n., hetwelk bezijden het zegel aangebragt wordt. (Plur.

Des contre-scels.)

Contre-seeller, V. a. Tegenzégelen. — Het
part. passé is ook adj.: Lettre contre-scellée.
Contre- sein, tn. Tegenteekening, mede-onderteekening, tweede of lagere onderteekening f. —
Avoir Ie c-, het regt hebben, om de brieven en paketten tegen te teekenen, ten einde ze portvrij te
maken: Avoir Ie e- dun ministre, gemagtigd zijn
om in naam eens ministers te teekenen.
Contre-sempler, v. a. [Tech.] Een patroon
van eenen semper op een' anderen doen.
Contre -sens, m. Verkeerde zin, str(/digezin rn.
van een woord, van eenen volzin, van een voorstel: Vous prenez le c- de mes paroles, gij begrijpt
fijne woorden juist verkeerd 01 omgekeerd. — Onzin m., wartaal f.: Cette traduction est pleine de
c-s ridicules, die vertaling is vol bela.gchelijken onzin. — Wijze f. van lezen, van voordragen, die
met den waren zin der woorden strijdt. — Keerzijde,
verkeerde zijde f., averegtsche kant m.: Le c- d'une
étoffe, de verkeerde kant eener stofje. — (fig.) Le
c- d'une allaire, het tegengestelde eener zaak. Cette
affaire a été prlse à c-, die zaak is verkeerd aan
Des contre- sens.) - à CONTRESENS,-gevat.(Plur
loc. adv. Verkeerdelijk, tegenstrijdig, averegts.
Contre-signal, of Contre-signe, m. [Mil.]
Tegensein, tweede sein, dubbel herkenningsteeken n.
(Plur. Des contre-signaux, Des contre-sigrnes.)
Contre-signataire, adj. [Pokt.] ltdede-onderteekeni,ng hebbende: Ministre c-, mede-onderteekenend, contras'ignérend minister. — Ook als
subst.: Un c-, een mede-onderteekenaar. (Plur. Des

1

L.

Contre-tasseaul, m. [Luth.] Hart n. of ziel f.
van een snarenspeeltuig, hout, dat den kam onder
Des contre-tasseaux.)
-steun.(Plr
Contre -te ps, m. Ont jdip voorval n., wederwaardigheid f., ongeval n., onverwachte verhindering f., beletsel n., hinderpaal m, Tomber dans un
c-, dans des contre-temps, ontijdig te werk gaan,
kwalijk zijn' lijd kiezen; zich onverwacht in nételige omstandigheden gewikkeld zien. — [ Man.] Plotselinge en onverwachte overgang des paards van
rust tot bewéging, co n t r a -tempo m. — [ Danse]
Z kere pas nl., waarbij men, terwijl de neêrtezetten voet is opgehéven, op den anderen springt,
alvorens den eersten neder te zetten. — [Mus.]
Vertraging, verbreking f. van de 'maat. -- a CONTRETEMPS, loc. adv. Buitentijds, ten onpas, ten ontijde.
Coletre-tenant, in. Tegen-kampvechter m. in
een steekspel, tegenpartij f. (Plur. Des contratenants.)

Contre-tenir, v. a. Tegenhouden, tegendrukken, een voorwerp van achteren aandrukken, terwijl het van voren met den hamer wordt geslagen.
Contre-terrasse, t. [Arch.] Tegen-terras n.,
een terras, tegen een ander steunende of daarboven
opgeworpen. (Plur. Des contre-terrasses).
f Contre-tCte, f. Tegenstand m. Faire e-,
tegenstand bieden.
Contre-tirer, V. a. De tegenproef eener plaat
afdrukken. — iVateekenen, doorteekenen, natrekken
(door middel van opgelegd geólied papier, doorzigtig
doek enz.). (In dezen zin weinig in gebruik.)
Contre-toalr, m. ] Pèche] Tweede kamer of
omtuining f. eener vischweer. (Plur. Des contratours.)

1

Contre-tranchée, f. [Mil.] Tegenloopgraaf f.,
loopgraaf tegen de belegeraars. (Plter. Des contre-

tranchées.)
Contre-unique, adj. [H. n.] Met den mond
links gedraaid (van schelpen). — Ook als subst.
gebézi, fld: Une contre-unique, Des contre-uniques.
Contre- vair, in. [BIas.] Bontwerk n. met
ambtshalve eery stuk teekenen na hem, van Wien het tegenovergesteld metaal en kleur. (Plur. Des contreuitgaat. — [ Admin.] Den omslag van brieven en vairs.) — Contre-vairé, e, adj. Met zulk bont

contre-signataires.)
Contie -si né, e, adj. Mede-onderteekend, geCo n t r a s i g n e e r d: Acte c-e par le Ininistre.
Contre-signer , v. a. Mede- onderteekenen,

paketten teekenen met den naam des ministers of
administrateurs, die ze afzendt, c o n t r a s i- g n é r en.
Coutre-signeur , m. (woord van Voltaire)
Mede-onderteekenaar m. (Plur. Des contre-signeurs.) (liever contre-signataire.)
Contre -sol, m. [Hort.] Aarden of blikken
bloempot m. (voor teedere gewassen, die tegen zon
of wind beschut moeten worden). (Plur. Des contre-sol. )
Contre-somn'ation, f. [Prat.] Oproeping
door een' derden tot borg geroepen persoon van
een' vierde, om zich zelven door dezen te doen
waarborgen. (Plur. Des contre-sommations.)
Coittre-soninier, v. a. [Prat.] Den tweeden
borg tot voldoening van den borgtogt oproepen.
Contre-sormnier, m. [Tech.] Onderhuid f.
(bij perkamentrnakers), huid onder die, welke op
den schaafboom bewerkt wordt. — Tegenhoofd n.,
steun van 't kalf aan eene voormalige drukpers.
(Plur. Des contre-sommiers.)
Contre-sortie, f. [Mil.] Tegenuitval m. (Plur.

voorzien.

-werk

t S Contreval, m. Helling, afhelling f. — á
ode. Bergafwaarts, naar beneden.
('ontrevallation, f. [Mil.] Tegenomwalling;

CONTREVAL, loc.

tegenverschansing f., om de uitvallen der belegerden
te beletten. — Contrevaller, v. n. Eene tegenschans opwerpen.
Contrevenant z m ,-e, f. [Prat.] Overtrederm.,
-treedster f., bekeurde, c o n t r a v e n i n t m. en f.
Contrevenir, V. n. Overtreden, strijdig met
wet of verdrag handelen; eene aangegane verbind teals niet vervullen: C- aux commandements de
Dieu, Gods geboden overtreden. Il pretendait n'avoir pas contrevenu a la loi, hij beweerde, de wet
niet overtreden te hebbes,.
Contrevennt, m. Buitenblind, buitenvenster,
togtvenster n. — [Char °p.] Kruisbalk, windstut m.
aan groote daken, in den vorm van een Sint-Andries- kruis. — [Forg.] Tegenwand m. (Plur. Des

contrevents.)
Contreventer, v. n. [Cha.rp.] Door kruisDes contre-sorties.)
balken of win ;stutten bevestigen (een dak).
Contre-stiinuilant, e, adj. [Méd.] TegenContre-verge, f. [Tech.] Tegenroede f. (aan
prikkelend, den prikkel tegenwerkend. — Ook als den zideweversstoel) (Plur. Des contra-verges.)
subst. gebruikt: Un c-, een tegenprikkelend middel.
Contre-vérité, f. Omgekeerde waarheid. ver
(.Plur. Des contre-stimulants.)
rede f., uitdrukking, waarmede men juist-kerd
Contre-stimulation, f. [Mid.] Tegenprik- het tegendeel meent van 't geen men zegt: Dire dun
poltron qu'il est brave, c'est dire une c-.
keling f.
Contre-wirer, V. n. [Mar.] Tegenwenden.
Contre-stiniulisnle, m. [Méd.] Stelsel n. der
geneeswijze door den tegenprikkel. — ContreCoutre- visite, f. [Prat.] Tegen-bezigtiging f.,
stinituliste, m. .anhanr,er m. van dat stelsel. tweede onderzoek n., herhaalde bezigtiging of opneming f. op regterlijken last. — Tweede onderzoek,
(Plur. Des contre-stimulistes.)
Contre-stinitiltxs, m. [Méd.], z. CONTRA-STI- onverwachts door de policie of door de kommiezen
gedaan. -- [Méd.] Tweede keuring f., waaraan
)IULUS.
Contre- sujet, m., z. V. a. CONTRE-FUGUE. zieken of lotelingen onderworpen worden. (Men
wachte zich dit woord in 't fransch te gebruiken
(Plur. Des contre-sujets.)
Contre-table, f., z. v. a. CONTRE-RETABLE. in den zin van t e g e n b e z o e k, beantwoording van
een ontvangen bezoek, gelijk men in 1Vederland
(Plur. Des contre-tables.)
Contre- taille, f. [Boulang.] Tegenkerf f. dikwijls het woord c o n t r a - v i s i t e hoort bézigen;
op den (voormalig en) kerfstok. - CONTRE- TAILLES, f. men zegt daarvoor visite réciproque.)
Contre-voile d'étai, f. [Mar.] Vlieger m.,
pl. [Gray.] Tegen-arcéringen f. pl., bij houtgravures hetzelfde wat de contre-hachures bij plaat middelstagzeil n. (Plur. Des contre-voiles d'état.)
metaal zijn.
Contre- volte, f. [Mi1.] Tegen-volte f. (Plus.
-snijder
Contre-tailler, v. a. [Gran.] Tegen-arcerin- Des contre- voltes.)
gen in eene houtsnede maken.
Contre-vae, f. [Op!.] Tegenovergesteld geI8«
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zigtspunt n. — t (fig.) Verkeerde inbeelding f.
(Plur. Des contre-vues.)
Contribnable, n1. en f. Schati,ligtige, belas
aan lasten onderworpene, con tri -tmnaschldige,
-buaelm.nf
('outrihuer, V. a. Bijdragen, bijbrengen, toebrengen, toedoen, medewerken, helpen, bevorderlijk
zijn, c o n t r i b u dr e n, deel hebben aan de uitvoen(j van eenig oogmerk of Benige ondernenming: Cnu succes dune affaire, tot den goeden uitslag
eerier zaa k medewerken, bijdragen. 11 peut v c- beaucoup, hij kan er veel aan toebrengen. Vous contri1„uutes a le perdre, gij hielpt mede om hem te
verderven. — Zijn aandeel betalen in eene uitgave,
in de alremeene schattingen, geldheffingen; — brandschatting betalen aan den viand : C- pour un tiers
cans une dépense, voor een derde tot eene uitgave
bijdragen. C- aux frais de Ia guerre, zijn aarsdeel
in (le oorlogslasten betalen. Le général a fait. cl oute la province, de veldheer heeft het gansche gewest brandschatting doen betalen. -- Een gedeelte
van zijne schuldvordering ten beste geven of laten
varen.
4 Contribntaire, adj. Bijdragende, medebetalende aan Bene schatting, belasting enz. Ook als
subst.: Un c-, een bijdrager in de belasting enz.
Contribute, adj. (woord van Rollin) Van denzel fden stam.
.I- (ontribiitif, ive, adj. De belasting of de
opbrengst betreffend. — Róle c-, rol f. of register ii. der belcistingscliuldigen.
Contribution, f. Gemeenschappelijke bijdrage,
schatliiig, belasting f., de som, die elk scliatpligtige
aan land en gemeente, ieder lid van een genootschap,
societeit enz. moet betalen. C-sdirectes, indirectes,
regtstreeksche, zijdelingsche belastingen. C- foneière,
grondlasten m. pl., grondbelasting, verponding f. Cmnohila,li e, belasting op de roerende goederen. C- des
portes et l'enètres,deuren- en venstergeld n.— [Prat.]
C- au sou la livre, au marc la livre, au marc le franc,
Distribution par c-, verdeeling van 't geen door elk
der belanghebbenden betaald of genoten moet worden
naar evenredigheid van zijn deel in eene zaak, van
't bedrag zijner schuldvordering enz. C- aux dettes
(1'un déf'unt, aandeel n. van elk' der erfgenamen in
de schulden eens overlédenen, naar gelang van ieders
deel in de erfenis. — C- de guerre, oorlogsbelasting.
— Brandschatting f.: Les c-s out fourni aux frais
c1e In guerre, de brandschattingen hebben de oor
goedgemaakt of bestreken. Mettre tout-logskten
le pays a c-, het gansche land brandschatten. —
(ftg. et fain) Mettre la curiosité pulblique it c-, van
de nieuwsgierigheid van 't publiek tot zijn voor
tij trekken. Mettre un auteur a c-, veel uit-delpa
een' schrijver overnemen.
('ontributoire, adj. [Admin.] Tot de belas
— Contributoiren lent, adv.-tingbehord.
Bij wijze van schatting of belasting.
t (`ontrire (se), v. pr. Berouw hebben, vol
berouw zijn.
contristé, e, adj. (en part. passé van contrister) Bedroefd: Coeur c-, Ame c-c.
('ontrister, v. a. Verdrieten, bedroeven, treurig
of bedroefd maken - SE CONTRISTER, v. pr. Zich
bedroeven.
("ontrit, e, adj. [Théol.J Zeer bedroefd, vol
l)erouw, verslagen over zijne zonden. — (fain.)
11 est c- de nous avoir offense, 't spijt hem zeer u
beleedigd te hebben. lien a 1'áme c-e, het doet heat
.

CONTUMACIAL.
ik wil niet aan zijne beoordeeling onderworpen
wezen.
Contrélé, e, adj. (en part. passé van contróIer) In het dubbel-register gebragt, g e c o n t r o1 e e r d. — Gemerkt, gekeurd.
Contróleinent, m. Uitoefening f. van eene controle of een tegenopzigt.
(' ontróler, v. a. In het tegenboek of tegen
brengen, en n t r o l é r e n. — [Admin.] Te--regist
genrékening, tegentoezigt houden. — Keuren, merken, stempelen (het goud en zilverwerk). — [Tech.]
C- la terre de pipe, de pijpaarde doorsnijden ter
beoordeeling van (le kleur. — (fig.) Berispen, bedillen, scherp beoordeelen, bevitten: Quel droit avezvous de le c-, de c- ses actions ? Welk regt hebt
gij om hem, om zijne daden te bedillen? — Ook
zonder voorwerp: I1 controle sur tout, hij heeft
op alles wat te zeggen. — SE CO TRóLER, v. pr.
Gekeurd, gestempeld worden. — Elkander bedillen.
— Wederzijds toezigt over elkander houden.
Controleur, in. Tegenboek- of tegenrékeninghouder, tegentoezietter, ambtenaar, belast met het
toezigt en het houden van het tegenboek, controleur m.: C- des douanes, des contributions, des
ouvrages dor et d'argent, controleur der tollen,
der belastingen, der goud- en zilverwerken. —
[Théht.J Ontvanger van de intreekaartjes en tegenmerken aan den ingang der schouwburgen. —
(fig. et fain.) Bediller, berisper, vitter m. (In dezen
zin zegt rnen in 't vrouwelijk contróleuse : C'est
une contr®leuse perpétuelle, zij is eene eeuwige
bedilal, zij heeft altijd wat aan te merken.)
Contronvé, e, adj. (en part. passé van controuver) Verzonnen, uitgedacht: Ce sont toutes
chores c-es.

('ontrouwer, V. a. Verdichten, verzinnen, uit
om iemand te benadeelen: C'est un-denk,iz.
fait qu'on a controuvé pour le perdre s 't is een
feit, dat men verzonnen, opgeraapt heeft, oin. hem
te verderven. — Ook zonder voorwerp gebézigd:
Voyez Ie peuple, it controuve, it augmente. -- SE
CONTROUVEII, v. pr. Verzonnen worden: Les choses
se controuvent aisément lorsqu'on vent noire.
('ontrovers, adj. (woord van Rabelais) Betwist, bestreden.

('ontroversable, adj. Voor bestrijding of betwisting vatbaar.
Controverse, f. Strijd, twist m., geschil,
verschil n., strijd- of twistrede f. over een of ander
vraagstuk, gevoelen enz., inz. over godsdienstzaken,
vooral tusschen katholijken en andere christenen,
geloofsslrijd nl., controverse f. Etudier la c-,
de wederleggende godgeleerdheid (polemiek), de betwiste geloofspunten beoefenen. Prècher la c-, over
betwiste geloofspunten preken, godsdiensttwisten
op den kansel behandelen.
Controverse, e, adj. (en part. passe van controverser) Betwist, van weéiszijden bestreden, ge
Un point c-, une matièrec-c.-contrvesd:
Controverser, v. a. et n. Een verschil van
gevoelen, een geschilp unt van geloof behandelen,

een' reloo fstwist voeren, twistschriften wisselen,

C o n t r o v e r s e r e n. — SE CONTROVEI►SEB, V. pr.
Gecontroverseerd worden: Ce sont des doctrines,

qui peuvent se c-.
Controversiste, m. Bestrijder van een vraag

een gevoelen enz., geloofsstrijder, twistréde--stuk,
naar, twistschrijver, eont r ov ersist m.
('ontubernales, m. pl. [H. rom.] Slavenpaar n.
door hun' meester aan elkander gehuwd: — tiental
in de ziel leed.
('ontrition, f. [Théol.] hartelijk berouw n. over soldaten in dezelfde tent gelégerd. -- CONTUBERvA
LES, adj. pl. [Myth.] In denzel fden tempel vereerd:
zjjne zonden, boetvaardigheid, verslagenheid, ver
harten. — [Pharm.] Fijnwrijving f.-brijzelngf.ds Divinités c-.
('ontunzace , f. [ Jur. ] Weérspannigheid ,
('oietrálage, in. [Admin.] liet houden van
tegenrékening of toezigt, het c o n t r o l é r e n. — weerbarstigheid, ongehoorzaamheid f. aan geregte[Agric.] lIet ltringsgewijs insnijden van den wijn- l(ke bevélen, hardnekkig wegbh ven n. op de dagvaarding, niet-verschijning f., verstek n., c o n t u
stok.
mac i e f. Etre condainné par c-, bij verstek ver('ontróle, in. Tegenregister, tegenboek, dubbel
dubbel-boek, contra-boek n., tegenrekening,-regist, oord eeld worden. Pu rger la c-, zich op veroordeel i-ng
e o n t r o 1 e f. ; — toezigt, tegenopzigt D. van den bi verstek persoonlijk ter beschikking stellen, om
Benen ambtenaar over eten anderen. — Ambt n. van zich te verantwoorden. — z. ook coNTUMAX.
C ou t u encé, e, adj. (en part. passé van concontroleur, controleurs post ni. — Stempel m
merk n., keur f. op goud en zilver, als bewijs tumacer) regens weerspannigheid aangeklaagd of
van echtheid en van betaalde regten. — Plaats f., veroordeeld: A.ccusé c-.
5 (^ontuneacer, v. a. [Jur.] Wegens nietwaar die stempeling geschiedt. — [Mil.] Naamlijst
van de personen, die tot één korps behooren. — ver.;chjjtting of bij verstek vonniseen.
t{ onteineacial, e, adj. [Jur.] Wat bvj verstek
berisping,
(fig. et fain.) Beoordeeling, bedilling,
1_rztzck f.: Je re vieux joint être soumis a son c-, geschiedt: Procédure c-e.
;

0ONTZJ MAX

--

Conttisnax of Contu ►naee, adj. [Jur.] WeurYpa.nnig, niet- verschijnend op de dagvaarding, c o ní u m a x: Etre déclaré c-, voor weêrspannzg ver
bij verstek clevonnisd worden. —-klardwoen,
Ook als subst.: Le c-, de weerspannige, de bij ver
veroordeelde.
-stek
t Contaonélie, f. Beleediging, beschimping f.
hoon m. — Containnélieusement, adv. Op eene
beleediclende wijze. — Contu*nílietix, Tense,
(!dj. Beleedigend.
Conttis, e, adj. [Chir.] Gekneusd, geblutst.
Contusif, -ive,

adj., z v. a. CONTONDANT.

Contusion, f. [Chic.] Kneuzing, bluts, con-

tusie f.

Contusionner, v. a. [Méd.] Kneuzen, kneu

veroorzaken — SE CONTUSIONNER, v. pr.-zinge
.

Zich kneuzen. — Elkander kneuzen.
Contuteur, m., z. v. a. COTUTEUR.
Convaineant, e, adj. (van personen enzaken
gebezigd) Overtuigend, overredend. (Men verwarre
dit adj. niet met het part. passé convainquant.)
Convainere, V. a. Overtuigen , overreden,
klaar aantoonen or bewijzen, tot erkenning nopen:
C- qn. dune véritë, iemand van eene waarheid
orertuigen. C- un accusé dun crime, een' beschuldigde van eene misdaad overtuigen. — Ook zonder
voorwerp gebezigd: On ne peut e- sans ètre convaincu, men kan niet overtuigen, zonder zelf overtuigd te zijn . - SE CONVAINCRE, v. pr. Zich overtuigen,

zich verzekeren. — Elkander overtuigen.

Convainen, e, adj. (en part. passé van convaincre) Overtuigd. Atteint et c-, Z. ATTEINT.
Convalescence, f. Herstelling, genezing, béterschap f. Etre en c-, aan de beterhand zin, ge:nézen, herstellen. Parfaite c-, volkomen herstelling
of genézing. Pendant sa c-, terwijl hij (zij) aan
de beterhand was.
Convaleseent, e, adj. Herstellend, genézend,
roan de béterhand zijnde: II est c-, hij is aan de
Beterhand, hij bétert. - CONVALESCENT, in. -E, f.
herstellende, genézende. béterende in. en f.
Convallaire, f. [Bot ] Salomons-zegel n.
Convallarine, f. [11. n.] Soort van in fus ie-diertje n.
Convenable, adj. Geschikt, dienstig, passend,
(repast: Cette place ne vous est pas c-, die plaats
is voor u niet geschikt, lijkt u niet. — Overeen kunstig, geëvenredigd, gelijkaardig: La grandeur
du crime demande ene punition c-, de c6. ootheid,
der misdaad eischt eene daaraan geëvenrédigde straf.
Faire une dépense c- a sa fortune, eene vertering
maken overeenkomstig met zijn vermogen. — Betumelijk,welvoegel jk, behoorlilk,voegzaam, oorbaar:
I1 West pas c- a un huge de parler si légèrement,
't is niet betamelijk, welvoegelijk voor eenen repIer, zoo ligtz-innig te spreken. — Ook als subst.
febézigd: 11 faut un jugement exquis p our saisir
toujours le c-, men moet een fijn oordeel hebben,
oen altijd het gepaste te vatten.
t'onvenableinent, adv. Op eene geschikte
wijs, betamelijk, behoorlijk, evenredig enz.. RéIlondre c-, gepast antwoorden. Vivre c- it son état,
overeenkomstig met zijnen stand leven.
Convenanee, f. Overeenkomst, zamenstemming, geljkvormigheid, gelijkheid, evenredigheid f.
Ces choses-là Wont point de c- l'une avec l'autre,
(fie zaken komen niet met elkander overeen, er is
geene gelijkheid of evenredigheid tusschen. Un mariage de c-, een huwelijk van conveniëntie (waarbij
meer de overeenkomst van geboorte en fortuin, dan
de wederzijdsche neiging is geraadpleegd). — Gepastheid, welvoegelijkheid , betamelijkheid , voeg
11 zr aurait de la-zeamhid,onv tef.:
e- a en agir ainsi, 't zou gepast, welvoegelijk zijn,
i^'us te handelen. Des raisons de c-, rédenen van
welvoegel kheid; — ook (maar min gebruikelijk) :
rwaarsvhijnlijkheidsgrondenm .pl.-- Gemak,b jzonder
-neut of gebruik n., beschikking f.: Avoir une chose
i; sa c-, iets te zijner beschikking hebben. — [Peint..]
Onderlinge overeenkomst der onderscheidene deelen
eener schilderij. — [Rhét.] Gepastheid van (ie taal,
(.'een toon, den stijl eens rédenaars of dichters met
htrelrking tot tijd, plaats en personen.
-f Convenaneer, v. n. Overeen komen, liet eens
(n. — l- roti\ENANCER, v. a. Uithuwelijken, ten
I: uwel jk beloven.
('onvenaneier, in. [Food.] II-J, wiep door
r^rn heer een erfdeel was toegeu'ézen.
-
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1 Convenant, e, adj. Gepast, betamelijk,
overeenkomstig: I1 faut faire les démarches c-es,
enen moet de gepaste stappen doen, de behoorlijke
maatrégelen nemen. — t CONVENANT, m. Getroffen
overeenkomst, c o n v e n t i e f., inz. het verbond der
schotsche protestanten, ter bescherming der nieuwe
leer, in 1580 gesloten en in 1638 vernieuwd, co venant n.
Convénient , m. Het gepaste, aannémelijke.
(convenable).
Convenir, v. n. (met être) Toestemmen, toegéven, toestaan, belijden, bekennen; — overeenstem
eens zijn, het eens worden; -- afspreken,-men,ht
overeen komen: Je cone/ens de ce que vous dites,
ik stem toe, wat gij zegt; Convenes que vows avez
tort, beken, dat gij ongelijk hebt. Les historiens ne
conviennent pas sur la date de eet évènenlent, de
geschiedschrjjvers stemnen niet overeen omtrent den
tijd dezer gebeurtenis. C- du prix, het over den
prijs eens zin of worden; Cela convient a ce quo
vous disiez, dat komt overeen met hetgene pij
gij zeidet.
— [Gram.] 11 faut que Ie substantif et.
conviennent en genre et en nomhre, het zelfstandig
en het bijvoegelijk naamwoord moeten in geslacht
en getal overeenkomen . - CONVENIR , v. n. (met
avoir). Geschikt of gepast zijn, behooren,, betamen,
voegen; aanstaan, passen, lijken: Cette place lui
aurait Pico convenu, die post zou wel geschikt voor
hem geweest zijn. Il ne voos convient pas de parler
Si légerement, het past u niet, zoo ligtzinnig te
spreken. Cette étoffe ne me convient pas, die stof
lijkt, behaagt, bevalt mij niet. Cela ne me convient
pas, ik heb dat niet noodig, dat komt mij niet
te pas. Cola vous convient-il ? zijt gij er mede
tevreden? Cette maison ma convenu, je suis
convenu du prix, dit huis pastte mij, stond mij
aan, ik ben 't eens geworden over den prijs. —
CONVENIR, V. imp. (met avoir) Passen, betamen,
behooren, voegen: I1 convient plus souvent de se
taire que de parler, het past dikwijls beter te
zwijgen dan te spreken. — SE CONVENIR, v. pr.
Wel overeen komen, bij elkander voegen of passen:
Ce jeune bomme et cette demoiselle conviennent
très-Pion, die jongeling en die jufvrouw komen zeer

goed bij malkaar.
C1onventieule, m. Geheime bijeenkomst, sluipvergadering f., conventikel n. (altijd in een'
kwaden zin).
Convention, f. Overeenkomst, verbindtenis f.,
verdrag, vergelijk n., cony e n t i e f. ;= bepaling,
voorwaarde f., beding n.: C- tacite, expresse, ver
stilzwijgende, uitdrukkelijke, mondelingsche-bale,
overeenkomst. C-s spéciales, bijzondere bepalingen of
voorwaarden. — (fam.) C'est un homme de difl'icile
c-, 't is een ongemakkelijkk en onhandelbaar man. —
[J ur.] C-s matrimoniales of enkel C-s,huwel jksvoorwaarden f. pl.; — vroeger ook: hetgeen eene vrouw
uit kracht van hare huweljksvoorwaarde toekwam.
-- DE CONVEN TION, Inc. adj. Overeengekomen,, afgesproken, volgens overeenkomst, volgens afspraak,
e o n v e nt i o ne e l: Signes de c-, overeengekomen,
afgesproken teekens. — Monnaie de c-, conventiemunt f. (ten gevolge der gesloten overeenkomst sedert 170 door verschillende rjksstanden naar den
Weener muntvoet geslagen), -- [Polit.] Plegtige
vergadering f. van volksvertegenwoordigers ter vaststelling of wijziging eener grondwet. C- nationale
of enkel C-, volks- of rjksvergadering f., inz. de
naam, dien de nationale vergadering in de fransche
revolutie na 10 dug. 1792 aannam, nationale
conventie f.
Conventioneel, le, adj. Bij overeenkomst
aangenomen. verdragsw jze, afgesproken, c o n v e nt lance l: Valour c-, bij overeenkomst bepaalde
waarde. Bail c-, onderhandsch huurverdrag. —
[Polit.] De conventie toegedaan, daartoe behoorende: Le parti c-, de conventionéle partij. -- In
dien zin ook als subst.: Un c-, een lid der conventie (z. CONVENTION) .

('onventionnelleinent, adv. Volgens overeenkomst of verdrag, verdragsgewijs.
('onventiialité, f. Het in gemeenschap leven
onder een' ordesregel, toestand en vorm in. van een
klooster, kloosterleven n.

('onventuael, le, adj. Klonsterl jk, tot Pet
klooster behoorende: Assemblée, 1iesse c-le, klo!>s
trrvergadering, kloosterinis f.. door de p ansche
h !oostergemeente bijgewoond. Prieuré c-, klooster-
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m. Kloosterling, klooster
lid n., eener klooster enceente, con--person
ventuaal m.
Conventudellennent, adv. Kloosterlijk, vol
regels en gebruiken van 't kloosterleven. -gensd
('onvenu, e, adj. (en l art. passé van convenir)
Overeengekomen, bepaald, vastresteki: C'est chose
c-e, 't is eerie vastgestelde, geblonken zaak f. Prix
c-, bedonr;en prijs, léverinçsprijs ni. Terme c-,
bepaalde, afgesproken termijn m.
,Converge, e, adj. (en part. passé van converger) ]'aar één ])ot r,errgt of toenaderend.
('onvereei► ee, I. [Géom., Phi s.] Toenadering,
helling, neir inu of rigting f. van twee of meer lijnen
of stralen naar hetzelfde punt, zarnenloop in., c o nvergentie f.
('onvergent, e, adj. [Géom., Phvs.] Elkander naderend of naar elkander neir end, in één
punt zamenlooj end (van lijnen, stralen), c o n v e r g
rend: Des lignes c-es, Des ra^ons c-s. — [Math.]
Série c-, convergerende reeks f., zulk eene oneindive reeks, welker achtereenvolgende termen steeds
Kleiner worden.
t onverger, v. n.. [Géor., Phys.] Tot elkander
neigen of naderen, zari^enloopen in één i;ant (van
stralen, van lijnen, als zij verlengd woeden), co n v e r g é r e n. — ( fig.) I1 fallait done faire c- sin'
ce nnère point l'avunt-garde, la réser^ e et In
gauche, men moest dus de voorhoede, de reserve
en den linkervleugel naar slat zelfde gunt rijten.
Convers, e, adj. De kloosterdienst verniktend:
Frère c-, leekebroêr m. ; Soeur c-e, leekezuster f.
— Proposition c- [Géom.] , orngs keer°de stelling,
zulk eerre, die, na uit eene andere als besluit te zijn
afgeleid, op hare beurt als voorwaarde van deze
dient; — [Log.] Omgekeerd voorstel n., zulk een
voorstel, dat van een ander gevornzci wordt Gloor
het enderwerp tot praedicaat of gezer1de en dit tot
onderwerp te maken. — In dezen zin ook, als subst.
priorij

.

- CONVENTUEL ,

ni.,

,

f. kebézi Jd: Cello proposition est la c-e áe cello -cl.

5 C^onversabie, adj. (woord van Voiture) Vr/en(/01/ik, aanc ^naarn van omgang, spraakzaam, gezellig, conversabel.
('ouv ersalion, f. Gerneenzaom gesprek, onder hrud n., zamenspraak f., kout m.; verkeer n.,
orngarng m.,^ conversatie f. Etre ene-, in gesprek
zijn. Etre a la c-, aan het gesprek deelnemen, of
ook: bij het gesprek tegenwoordig zijn, er naar
luisteren. Sa c- est pea amusante, zijn omgang is
niet zeer aangenaam. Ton, Style de ia c-, toon m.,
taal f. van het dagelijksch verkeer, omgangstoon,
conversatie-stijl ni. Par forme, Par manikin de
,

c-, gespreksc,ewijs, ida 't gesprek. — C- polilique,

pol-itisch onderhoud (in 't engelsch, pa;'lefr(ent), enkel dienende om van 't ministerie zékere irnlichtincjen te bekomen. C- criininelle, onGGeoorloofde
minnehandel m. — (Loc. prow.) Contre Ie prochain,
la c- proud on assez bon train, als het den naaste
geldt, worden alle tongen rad.
Converse, f., z. onder CONVERS.
(y onversea u , m. [1'ech.] Naarm van vier
planken in een' molen, welke eplaatst zijn boven

op de kal), die om de steenen staat.
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leiding f. eener vergelijking met breuken tot een'
algerneenen noemer. — [Arith.] Proposition par ede raison, evenredigheid door ontzetting der rede
of in omgekeerde verhouding. — [Astr.] C- des
degrés, verandering (Ier graden in toet en des tijds
in graden. — [Méd^.] C- des maladies, overgang m.
eenei' ziekte in cerie andere. — [Mil.] Fronteerander•ing, zwenking f. op een der uiteinden. — [Théol.]
Bekeering, verbétering f. van geloof en leven: Travailler a ia c- des pécheurs, aan de bekeering der
zondaars arbeiden.
.]- Con versioniste, nl. [Pout.] Voorstander m.
van de conversie der renten (z. GONVEasiON).
('onverso, m. (ontleend aan 't Portugeesch)
[Mar.] Tusschendek n., plaats op het dek, waar
de schepelingen zainenkornen om te praten; — de
last midscheeps, het waarlooze houtwerk.
C oiiverti, e, adj. (en part. passé van convertir) Bekeerd: Un pécheur c-, een bekeerd zondaar.
— Veranderd, omgezet: Des aliments c-s en chyle,
en sang, en bile, voedsel in chijl, bloed, gal mogezet. — COIVERTI, m., -E, f. Bekeerde, bekeerling m.
en f. — (/ij. et fain.) Vous prechez un c-, gij wilt
iemand overtuigen., die reeds van uw gevoelen is.
- CONVERTIE, 1., z. v. a. PENITENTE.

-I- ( onvertibilité , f. Verwisselbaarheid, ge
f. om omzetting, verwisseling te onder --schikted
gaan.
l'onvertible, adj. Verwisselbaar, omzetbaar,

omkeei baar, veranderbaar: On a cru longtemps
que certains métaux étaient c-s en or, men heeft
lang geloofd, dat zékere metalen in goud verandeed of omGezet konden worden. Un billet c- en
argent, een briefje, dat in held verwisseld kan worraen. — (fig.) «'rout ce qui est matière est impénétrable," Noiia uric proposition c-, »al wat stof is, is
oncloordrincbbaar," is een voor conversie of omzet
-ting
vatbaar voorstel.
Convertir, v. a. Veranderen, omzetten, liet
eerie ding in 't andere doen overgaan: Aux noces
de Cana, Jésus convertit l'eau en vin, op de bruiloft van Kano veranderde Jezus het water in wijn.
Un bon estomacconvertit tout en bonne nourniture,
Bene hoede maag verorbert alles, ver werkt alles (zet
alles orn) tot goed voedsel. C- les espèces, de munt -

speciën onismelte^n, ornstempelen.— Veranderen, ver
verruilen: C- des pierreries en vaisselle-wiseln,
d'argent, edelgesteenten voor zilver tafelgoed ver
verruilen. C- one peine corporelle en-wiselnof
peine pécumaire, eene lijfstraf in enne geldboete
veranderen. C- ses meubles en argent, zijne 7neu,
helen te gelde maken. -- Bekeeren, van geloof en
zeden veranderen en verbéteren: C- qn. au christianisme, iemand tot het christendom bekeeren. —
(fig.) La vertu convertit tout en bien, de deugd
verkeert alles ten goede. — (fain.) C- qn., iemand
van besluit, van gevoelen doen veranderen. -- SE
cowERTix, V. pr. Veranderen, veranderd, omgezet worden, overgaan: Le vin s'est converti en
vinaigre, de wijn is in azijn veranderd, tot azijn
overgegaan. Son amour se convertit en haine,
zijne lie fete veranderde in haat. — Zich bekeeren:
Ce pécheur s'est converti. -- [Log.] Ces deux
termes se convertissent, die twee termen kunnen
omgezet worden, in elkanders plaats treden,
('onvertissable, adj. Bekeerbaar.

('ouverser, v. r. Gemeenzoo ns spreken, zich
onderhouden, onderhoud niet elkander hebben, een
gesprek houden of voeren; verkeeren, omgaan, erngang hebben, c o n v ersé r en. C- averc les savants,
('ouvertissement, ni. Verandering, omzetting,
met de geleerden omgaan. Its conversaient ensem- verwisseling f. (inz. van verandering der schuld
bie très-familièrement, zij _praatten, koutten met
oorsmelting der muntspeciën ge--brievna
elkander. — (fig.) C- aver les ]ivies, «vee les bézigd). —C- de marchandises, verwerking van
morns, de boeken, de oude schrijvers lezen of raad - stolen.
plegen. — [Mil.] Eene verandering van front uitQ onvertisseuur, m. (fain ) Bekeerder M. —
voeren.
Ook: wie zich met de conversie der schuldbrieven,
4- ('onversible, adj. Veranderlijk, wat verne- met de omsmelting der muntspeciën belast.
derd, omgezet kan worden. — Bekeerbaar, voor beConvexe, add. Bolrond, gewelfd, buikig, lenskeering vatbaar.
vormig, rondverheven, convex : !bliroir c-, bol
Conversion , f. Verandering in 't wezen of
piegel ni. Verre c-, bol vlas, vergrootglas,-rondes
in den voren van een ding, omwisseling, cmzeit ing, bra-ndr;las n. Le coté c- dune ligne concise, de
omkeerinca f. -- Omsmeltin fi, verwisseling f. der mun- bolle zijde eerier kromme lijn.
ten. — [Financ.] Verandering, verlaging van cie
(°onvexirostre, adj. [H. n.] Met bollen of
renten der staatsschulden, verwissel-iag van oude peeve/fe/en snavel.
schuldbrieven tegen nieuwe, c o rive r s i e f. — [Jur.]
Convexité , f. Bolrondheid, lensvormigheid,
Verandering van eerie acte of Bene regtszaak in bolheid, uitwen.dir e ronding of ramming, boog
eerie andere. — [Log.] Ornkeering van een voor
-vlakte,
convexiteit f
waarbij de deelen hun logisch karakter ver -stel,
(onvexo-concave, adj. Bol aan rte eene en
i. het onderwerp in praedicaat, en om--ander,. hol aan de andere zijde, convex-concaaf. —
gekeerd, verandert. — [Poét. et Rhét.] , z. v. a. Q,onvexo-convex, aan beide zijde bol, biconCOMMUTATION. —[Algèb.] C- dune équation, her- vex (vgl. CONCAVE).

.
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Convol, in. Tweede huwelijk n.
Convoler, v. n. (zelden gebruikt dan in): Cl:laarbl' kel jI en ontwijfelbaar bewijs van eene en secondes, en troisièmes notes of soms ook: Cwaarheid, van een feit; uitwerking van zulk een à un second, it un troisièmne mariage, voor de
tweede, derde maal trouwen, hertrouwen. — Ook
bewijs op den geest, c o n v i c t i e f.
+ t'onvietionnel, le, adj. Wat tot de over- zonder eenige bepaling gebézigd : (fam.) Cette
tuiging behoort; wat haar voortbrengt, overtuigend. reuse ne sera pas longtemps sans c-, die weduwe
-- t'onvietionnellenient , adv. Met over- zal niet lang ongetrouwd blijven.
(onvoluté, e, a(lj. [Bot.] Zamengerold, opgetuiging.
Convié, e, adj. (en part. passé van convier) rold: Feuille c-c. — Convotutif, ive, adj. Kerelvorrnig
opgerold: Feuille c-ive.
Genoodir;d, uitgenoodigd: Personne c-e. — CONl'onvolvulaeé, e, adj. [Bot.] Haarde winde
VIE, m., -E, f. Verzochte gast, genoodigde in. en f.
Convier, V. a. Noodigen, uitnoodigen, verzoe- gelijkende. — (' onvolvulacées, f. pl. Geslacht n.
ken (ter bijwoning van een feest, een' maaltijd der winde-planten (der klokvorrnigen van Linneus).
Convolvuloïde, wij. [Bot.], z. v.a. CONVOLenz.); — aanzetten, uitlokken, aanporren, nopen:
Le bieau temps vous convie à la promenade, het VULAGE.
t onvolvulus, m. (pr. —lace) [Bot.] Weten
nzooije weder zet u aan, lokt u uit tot de wandenaam der winde (liseron).
-schapelk
ling. - SE CONVIER, V. C. Elkander uitnoodigen;
('onvoqué, e, adj. (en part. passé van conelkander aansporen.
voquei•) B jeengeroepen: Chantlsres c-es.
-[ ('onvis, m. pl. Gastmalen n. pl.
Convoquer. v. a. Bjeenroepen, .zamenroepe a,
Convivant, e, adj. Zamenlevend, in gemeen
gemeenschappelijk levend. — coNVIVANT, m.-schapof ter vergadering beschrijven, convocéren: C- les
[1I. eccl. j Monnik in. , die in gemeenschap met Cbambres, les colléges electoraux, de Kamers, de
kies-collegiën bijeen roepen. C- une assemblée, un
anderen leeft (in zékere kloosters van Italië).
Convive, m. of f. Gast, dischgenoot, versche- conseil de famille, eerie vergadering, een, familie
nen genoodigde m. en f. — (Loc. prov.) Je hals raad beleggen.
t'ouvoyé, e, adj. (en part. passé van conun e- qui a de la mémoire, ik mag een' gast niet
vo) er) Bec,eleid, g e k o n v o o j e er d : lNavire c-.
lijden, die van de tafel klapt.
Convoyer, v. a. [Mar. et Mil.] Geleiden, beadj.
Wat
over
maaltijden
of
.-- ('onviviable,
geleiden, , beschermen , beschermend vergezellenfeestmalen handelt: La poesje c-.
konvooijéren,
convoyéren: C- des navires
-I- Conviv=ial, e, adj. Wat tot de maalt den
of feestmalen betrekking heeft: Un domestique spé- marchands, koopvaardijschepen begeleiden. C- un
cialement attaché aux fonctions c-es, een bedien train d'artillene, een' trein grof geschut begeleiden.
Convexule, adj. Min of meer convex of bol.
Convietion, f. Overtuiging, overreding f.;

-

inzonderheid belast met de bediening der gasten-de,
aan ta f'el.
-[ i'onvivialité, f. Smaak m. of zucht f. voor
vrolijke gezelschappen en feestmalen, gezelligheid f.
-1- Conviviat, m. Hoedanigheid f. van gast of
dischgenoot; — tijd in., waarin men gast is.
Conv oe. tble , adj. Bieenteroepen, zamenteroepen: L'assemhlée est c-, de vergadering kan
bijeen geroepen worden. — Ook als subst.: Les c-s,
de bijeenteroepe'n personen.
Convoeatiozi , f. Zamenroeping, oproeping,
bijeenroeping, beschrijving f. eener vergadering, opontbod n., opontbiedtng, c o nv o c a t ie f. Billet de
c-, oproepingsbrie fje, c o n v o c a t i e -biljet n.
C'onvol, ni. Lijkstoet m., lijkstaatsie, uitvaart;
begrafenis, begva fenisplegtigheid, beaarding f.: Assister au C-, Eire du c- dun ami, eenen vriend
helpen begraven, de lijkstaatsie van een' vriend bij
Chem. de ferj Trein, wagentrein in.,-wone.—[
reeks van aan el/sander verbonden rijtuigen: Un c,

-

de trente waggons, remorqué par deux locomoti-

ves, een trein van 30 waggons, door 2 locomotieven gesleept. — [i\l il.] Toevoer van krijgsvoorr aad,
levensmiddelen enz., krijgstoevoer m., konvooi n.;
— bedekking, bescherming f. van zulk een toevoer,
geleide, k; ijgsgelcide n. — [Mar.] Konvooi n., koop
onder bedekking van een of meer-vardijschepn,
oorlegschepen varende; — ook: de geleischepen n. pl.,
Lettres de c-, gele/brieven,
zelve.
bedekking
f.
de
konvooibrieven m. pl. Droit de e- , gele/geld n.
Vaisseau de c-, konvooischepen.
-j- ('ouvoieoneut, m. [Mar.] Geleide, konvooi n.
Convoitable, adj. Begeerljk, wenschelijk. (liet
woord veroudert.)
Convoité, e, adj. (en part. passé van convoiter) Vurig rjewenscht of verlangd: Objet c-.
Convoiter, v. a. Met drift begeeren, sterkverlangen, najagen (in ongunstigen zin): C- les i ichesses, Ie bier d'autrui, la femme de son prochain, de rjkdomrnen najagen, eens anders goed,
zijns naasten vrouw begeeren. — (Prov.) Qui tout
convoite, tout peed, wie alles wil hebben; raakt
alles kwijt. Tel convoite qui a assez, hoe meer
men heeft, hoe meer men wil hebben. — SE COwVOSTER, v. pr. Verlangd, begeerd worden.
-I- ('onvoiteuur, m. Begeerder, najager m. —
Ook als wij. gebézigd: Uu homme c-.
('onvoitei x, euse, adj. Belust, gretig, graag
(naar rijkdornrnen, roem, eens anders goed enz.).
-- Ook als subst.: Un c-, een begeerder, najager m.
(liet woord veroudert.)
Convoitise, f. Begeerlijkheid, onmatige, ongeoorloofde begeerte, belustheid, groote graagte f. —
(Prov.) A e- riep ne suffit, de hebzucht heeft nooit
genoeg.

— Vroeger in 't algemeen. gebruikt voor: vergezellen, begeleiden. — SE CONVOYER, v. pr. Begeleid
worden.
d'onvoyeur,. in. [Mar.] Begeleidend schip, konvooi- schip n. -- Ook als adj. gebruikt : Un bati-

ment c-.
t onvulsé, e, adj. [Méd.] Door stuiptrekking
of kramp vertrokken: Membres, Muscles c-s,krwrnp-

achtig vertrokken ledematen, spieren. — Ook als
subst. gebruikt: Les convulses, de met stuipen gekwelden.
Convulser (se), v. pr. [Méd.] .Stuiptrekkingen hebben, zich stuip- of krampachtig bewégen.
(oiivulsibilité, f. [Méd._j Aanleg m., vatbaar
voor stuipen, stuipachtigheid f.
-heid
Convtilsible, adj. [ Vléd.] Voor stuipen vatbaar; — stuip- of kramptrekking aanduidend.
Convciisif, ive, adj. [Méd.] Stuiptrekkend,
krampachtig, convulsivisch: Mouvement c-,
stuiptrekkende beweging f. TouN c-, kramphoestm.
— 1 Pharm.] Rer:nède c -, stuipenverwekkende artsenij f. — In dien zin ook als subst. gebézigd: Un

con v ul sif.
Convulsion, f. [Méd.] Stuip, stuiptrekking,

kramptrekhing, spanning, onwillekeurige kramp
spieren, c a v u l s i e f.-achtigezmnrkd
— Bij uitbreiding: heftige werking der hartstogten; — liet overdrevene in de gevoelens , in
de denkbeelden: Les c-s de Ia rage, du désespoir , de stuiptrekkingen , vervoeringen der ra
ij , der wanhoop. Les c-s de l'éloquence mo--zern
derne, het overdrévene in de nieuwere welsprekendheid. — (fig.) C-s, omwentelingen f. pl., staatsschokken m. pl., groote staatsberoeringen f. pl.: De
longues c-s out agité eet empire, langdurige beroeringen, onlusten hebben dit rijk geschokt. — Les
c-s de la nature, de stuiptrekkingen, heftige inspanningen der natuur (stormen, onweders, aard
(lig.) Driftige en geweldige poging f.-bevingz.)—
ter verkrjging van iets.
Convuisionnaire, adj. [Méd.] Met sluipen,
kramptrekkingen behebd. — CONVULSl0NNAHRE, to
et f. Een met stuipen behebd persoon, stuiplij-.
der m., -es f. — CONVULSIONNAIRES, M. pl. [[1.
ceel.] Naam van verschillende dweepers der 18de
eeuw, die in hunne geestvervoering somtijds convuls i.ë n of stuipen kregen , c o n v u l s i o n n a iren m. pl.
Convulsionner, V. a. [Méd.] Stuipen te
weeg brengen, stuipen verwekken. — SE CONVULSIONNEII, v. pr. Stuiptrekkingen, kramptrekkingen
gewaar worden.
Convulsionniste, m. [H. ceel.] Aanhanger,
voorstander der convulsionnairen , c o n v u l s i o-

n. i s t m.
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Convuulsivement, adv. Op stuiptrekkende, eenaa.nt. —COPARTAGI:ANT, m., -E, f. Deelhebber m.,
-hebster f. (b. v. van eerre nalatenschap).
krampachtige wijze, struiptrekkend.
C1onyze, in. [Bot.], z. v. a. CGNISE.
('opaartager, v. a. Deden niet een of meer
t Conzélatenr, ni. Medeijveraar m., mede
personen. — SE COPARTAGER, v. pr. Onder elkan-hofdn.erpatj der deelent
Coobligation, f. (pr. co-o—) Medeverpligting,
Copean, m. Spaander, spaan, schaafspaander,
onderlinge, wederzigdsche verpligting f.
splinter m., schaafkrul, schaveling f. — Vin de eCoobligé, e, adj. (pr. co-o—) Medeverpligt, of de c-x, op spaanders geklaarde wijn (ook rápé
medeverbonden, mede in een verdrag, overeenkomst geheeten).— [Tech.] Jfval m. der leisteenen. — (Loc.
enz. betrokken: Les personnel c-es, of als subst.: prov.) Il fait plus de c-x que de besogne, hij
maakt meer spaanders dan werk.
Les coobligés, de medebetrokkenen.
Coopérateiir, m., -trice, f. (pr. co-o--)
Copee, in. Kopek m., russische munt, het honMedewerker, medearbeider, medehelper, ambtshel
derdste deel van een' roebel.
medewerkster, medehelpster f.
('operniutant, in. [H. eccL] Prove-verwis-perin
Cooperatif, ive, adj. (pr. co-o—) [Pout.] De selaar, ruiler m. eener prove of kerkelijke bediepogingen van al (te medebetrokkenen vereenigend: ning. — In 't algemeen: deelnemer m. aan eene
Sy stème c-, stelsel van de gemeenschappelijke me- ruiling.
dewerking of van (ie gemeenschap der arbeids-pro('operniutation, f. [H. eccl.] Verwisseling,
etucten (uitgevonden door den Engelschman Owen). ruiling f. eerier prebende of prove.
Coopération, f. (pr. co-o—) Medewerking,
C operninter, v a. [Vil. eccl.] Verwisselen,
medehulp, zamenwerking f., toedoen n., coop e- ruilen (eerre geestelijke bediening tegen eene andere).
— Het part. passé komt ook als adj. voor: Des
rat i e f.
Coopé'-er, V. n. (pr. co-o—) Medewerken, me- bénéfices copermutés, verwisselde proven.
dehelpen, zamenwerken, bijdragen, bijbrengen, toe('opernie, m. [Astr.J Toestel ni, om de bewédoen: C- aux»succès dune entreprise, tot het wel- ging der planeten naar 't stelsel van Copernicus
gelukken eener onderneming medewerken, het zijne voor te stellen en te bei ékenen. — Naam eener
toebrengen. Je n'y ai point coopere, ik heb er maanvlek.
niets aan toegedaan, toegebragt.
Coperiiicien, m. Aanhanger m. van 't stelsel
Cooptation, f. (pr. co-op—) Buitengewone van Copernicus. — Ook als aclj. gebruikt: Système
aannenong of verkiezing van een of meer medele- c-, Coperniciaansch stelsel of stelsel van Coperniden door de overige leden van Bene gemeenschap.
cus. Heresie c -ne, Coperniciaansche ketterij: het
5 Coopter, V. a. (pr. co-op—) Op eerre buiten gevoelen, dat de aarde om de zon draait. ,
weze, riet voorbijgang der gewone voor -gewon
Cophose, f. [Mid.], z. v. a. SURDITE.
opneming, als lid van eene gemeenschap-wardenv
Cophte, adj. et sabot., z. COPTE.
aannemen.
Copiate, ni. [H. ecel.] Doodgraver m. (in de
C't>ordiiiatioil , f. (pr. co-or—) Ordening, eerste christeneeuwen.). — Ook als adj. gebruikt:
rangschikking van verscheiden dingen volgens eerre Prêtres c-s, priesters, die voor (Ie beaarding zorgden.
Copidoptène, adj. , [H. n.] Met sabelvormige
hun gemeene wet, b jplaatsing, vereeniging, ver
-bindg;elkst, vleugels. — COPID00TENES , ni. pl. Vogels met
gelijkheid f. van rang.
Coordonnable, a(1j. (pr. co-or—) Wat naar sabelvormige vleugels.
een zelfde doel kan of moet geordend worden.
Copie, f. Kopij f. a fschri ft n.; —nateekening,
Coordonué, e, adj. (en part. passé van coor- nabootsing, naetsing, navolging f. van een kunst
L'original et la c-, het oorspronkelijke stuk-werk:
donner) (pr. co-or—) Zanwngerangschikt, georen 'to/schrift. II a des c-s des meilleurs tableaux,
(lend: Système c-.
Coordonnées, f. pl. (pr. co-or—) [Géom.] hij heeft kopmen van de beste schilderstukken. Une cGemeenschappelijke benaming van eene abscis en de de la Venus pie Médicis, eene kopij, navolging van
daarbij behoorende ordinaten, c oh rd i n a ten f. pl. de Venus van Medicis. — [Tech., Litt.] i avolCoordonner, V. a. (pr. co-or—) Zamenrang- ring f., namaaksel n., namaak f. (in ongunstigen
schikken, ordenen volgens gemeenschappelijke ver- zin): Cet édifice, ce poème nest qu'une e- de tel
luudiingen, zamenvoegen, verbinden, c o o rd i n
autre, dat gebouw, dat dichtstuk is slechts eene
ren. — SE CQORDONNER, V. V. Zamengeordend kopij van dit of dat ander. — [Prat.] Pour econforme, voor eensluidend afschrift. C- littérale,
worden.
t oordonographe, m. [Doss.] (pr. co-or—) letterlijk afschrift. Tirer des c-s, afschriften maWerktuig n. tot het perspectie f teekenen, c o Ii r- ken.—C- figurée, afschrift, aan 't oorspronkelijke
volkomen gelijk (fac-simile) . -- (fig.) 4 fbeeldsel,
donograaph m.
C'ooxya, m. [H. n.] Soort van amerikaan- portret n.: Si la e- Brous plait tint, que see ce
de l'original, als de kopij, 't portret u reeds zoo
schen makreel m.
t Copaginaire, m. Medehouder, mede-erfge- bevalt, wat zal dan de persoon zelf niet doen. —
(fg. et faro.) Voorsteller m. van iemands persoon,
naam m.
Copahine, f. [Chico.] Het in den copaiva-bal- manieren enz., evenbeeld n.: Ce jeune homme est
en tout la c- de son père, die jongeling is in alles
sem aanwezige beginsel n.
Copahue, m. [Chin.] Copaiva- balsem m., de zijns vaders evenbeeld. — (fain.) C'est un original
hars of gom van den copaiva-boom (z.'t volg. woord). sans c-. 't is een origineel zonder wederga, een allerCohaïer, m. [Bot.] Copaiva-, copahu- of co- belagchei fikst mnensch. — [Coe.] Livre de c-s de
j awa -boo2n m., een boom van Brazilië, met dikken Jetties, kopijboek n. — [Innpr.] Kopij f., handstam en groote, langwerpige, donkergroene blade- schrift of gedrukt stuk, waarnaar de zetter werkt.
Copié, e, adj. (en part. passé van copier) Af
ren, witte balsemboom m.
nagevolgd , g e c op i ë e r d: Lettre bicri-geschrvn,
-1- (!opain, m. (woord der kostscholieren) Deelkr rjger in.: On ma env o) é des oranges, to seras c-e. Tableau kien c-.
Copier, V. a. Afschrijven, uitschrijven, naIon c-, men heeft mij oranje-appelen gezonden, gij
schrijven, overschrijven; -- nateekenen, naschilderen,
zeelt met mij dealen.
Copaj a, n1. [Bot.] T. rompetbloem f. van Guiana. namaken, nadoen, nabootsen, navolgen, c op i é ren,
(`opal, m. of ('opale, f. [Bot.] Kopal-hars f. eerre kopij snaken: C- de in musique, muzzjk af(uit (len stam van de w a t h e ei a t n d i c a); kopal- schrijven. C- un tableau, une statue, Bene schilgom f. (meest van den r h u s c op a 11 i nu in.); beide derj/, een standbeeld navolgen. — (fig.) Cette jeune
tegenwoordig enkel tot vernis gebruikt. — Ook als rille copie en tout sa mère, dat meisje is in alles
haar moeders evenbeeld. II copie jusqu'aux défauts
asij. gebruikt: La résine copale, de kopalhars.
"opalehi , nl. [Bot.] Bittere mexicaansche de son ani, hij volgt zijn' vriend tot zelfs in zijne
gebreken na. I1 a un grand talent pour c- les Bens,
beat iii. met koortswérende eigenschap.
Copallin, e, adj. [Bot.] laat tot den kopal hij heeft een' bijzonderen slag om de inenschen na te
apen (door nabootsing bespottelijk te maken). -&eti eklcing hoeft; — kopal voortbrengend.
Copalline, f. [Bot.] 1 Jars f. van den amber- C- la nature, de natuur navolfien, getrouw voorstellen. — Instruments, Machines a c-, copiëerbooin in Airier ika.
machines, werktuigen om met spoed, a fschri ften van
Copa.lnie, m., z. LIQUIDA_1IBASI.
br°ieven, vergroote of verkleinde afbeeldingen van
met
een'
of
m.
[Jur.].
Deeling
f.
(opartage,
voorwerpen te verkrijgen. — SE COPIEJI, v. pr.
neer personen.
(opartageant, e, aclj. [Jur.] Met een' of Zich zelven namaken (van een' schilder, een' schrtjfleer personen deelend: Héritier c -, mededeelend er f ver, wiens werken alle eerre groote overeenkomst
-
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hebben, die Beene verscheidenheid en afwisseling
in de voorstelling weet te brengen). — Elkander navolr en of nalipen.
'opieusemeut, adv. Overvloedig, veel, rijkelijk, ruim.
Copieux, -ieuse, ac1j. Overvloedig, ruim,
(doorgaans alleen gebruikt in zegswijzen als deze):
Faire un repas c-, een ruimen maaltijd houden.
Faire une évacuation c-ieuse, een' ruimen stoel
hebben. — Soms ook als subst.: Un c-, een-u,ang
nadper van Iemands gebaren, manieren, spraak enz.
om hem bespottelijk te maken..
Copisque, m. [Bot.] Soort van geringen wie
-rokin.
Copiste, m. Afschrfjver, naschrijver; — na
Ook
i
s
t
m.
—
c
o
p
i
i
s
t,
kop
nabootser,
-teknar,
van vrouwen gebézigd: Elle s'est fait le c- de ce
peintre, zij heeft zich tot het navolgen van dien
schilder bepaald.

Copon 1,ge, m., z. V. a. AMINAGE.
C"oporistique, adj. Likdoren- verdrijvend: Baume, Pommade c-, likdorenzalf f. — Ook als su bet.:
Un c-, een middel tegen de likdorens of ekster

-ogen.

5 C opose, f. [Med.] Matheid f., gevoel n.
van a finatting; — traagheid f. in de dierlijke ver-

rigtingen des ligchaams.
('-opoe, m. Fijn chineesch neteldoek n., uit den
Tweeden bast der plant ko of co vervaardigd,
hopoe n.
Copragoge, n1. [Pharm.] Zeer zacht purrieermiddel n.
(opre, m. Naam van de kern der kokosnoot,
als zij ter uitpersing vau de olie gereed is.
Copreneur, m. [Jur.] Medepachter, medehuurder ni.
('opride,, adj. [H. n.] Op drekstoffen azend.
C'opriéniete, adj. [Méd.] Bij 't braken drekuitwerpend.
toren
e
t'oprine, f. [H. n.] Drekvlieg f.
toprivore, adj. [EI. n.] Op mest- of drek
levend (van insecten) .
-e.tolfn
('oprobie, adj. [H.. n.] Inuitwerpselen levend.
Coproc:rasie, f. [Méd.] Onwillekeurige ontiasting f. der dreksíoffen.
Coproeritique, adj. [Méd.] Buikontlastend,
afvoerend, purgérend.
Coproéinèse, f. {Méd.] Braking f. van drek
-stoJfen,miré.
t.'oprolithe, m. Dreksteen m., versteende drek
of afgang van de fossile dieren.
('oprony-nie, adj. [Rist.] Kop ranymUs,
bijnaam van den griekschen keizer Konstantijn VI.,
dewijl hij bij zijnen doop de vont bevuilde.
Co)ropha:ge, adj. [H. n.] Op drek en mist
levend en azend. -- COPROPHAGES, 111. pl. Drekvliegen f. pl., meslI evers m. pl.
Coprophile, adj. [Bot.] Gaarne op mest
groeijend.
Coprophorie, f. [Méd.] Ontlasting f. door de
ingewanden.
Copropriétaire, m. en I. Mede-eigenaar m.,
-eigenares I.
('oproprieté, f. Mede-eigendom, gemeenschap
eigendom m.
-pelijk
('oprorrhée, f. [Méd.] , z. v. a. COPROCRASIE.
Coproselérose, f. [Méd.] Verharding f. der
dreksto/fen door te lang verblijf in den endeldarm.
woprose, f. [Bot.] Een der wetenschappelijke
namen van de kiaproos (coquelicot) .
Coprosane, m. [Bot.] Gentiaanwortel m.
Coprostasie, I. [Méd.] liardl vigheid, versta ping f. van liet darmkanaal.
Copte of (°ophte, m. [H. n.] Naam van de
in Egypte verstrooid wonende afstammelingen der
oude Egyptenaren; -- soort van Christen in Egypte,
die zoo'wel den doop als de besnijdenis heeft, Kopte m.
— COPTE, adj. Koptisch: La langue c-, of als subst.
Le e-, de koptische taal, het koptisch.
Copter, V. a. Kleppen. C- in cloche, de klok
kleppen. (liet woord veroudert.)
Coptique, adj. Koptisch, de Kopten of hunne
taal, zeden, enz. betreffende.
('optogra)lie, m. Kaartuitsnijder voor 't
schadawspel, noptograaph m.
Coptographie, f. Kunst om kaarten zoodanig
uit te snijden, slat hare schaduw op den muur
zékere figuren vertoont, liet setuld'uwepel n. fleet
,
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uitgesneden kaarten, k op t o g r ap h i e f. -- Copto;raphigoie, adj. Die kunst, dat schaduwspel
betreffend, koptogra1)hiseh.—('optographiquemeut, adv. Op koptographische wijze.
Coptologie, f. Leer van, verhandeling over de
koptographie of het kaarten-schaduwspel, k op t o 1 o g i e f. — f"optologigite, adj. Die leer of verhandeling betreffend, k op t o 1 o g i s c h — C optoloniquernent, adv. Op koptologische wijze. —
Coptologue, in. Wie zich met lcoptologie bézig
houdt, koptoloog m.
S Copulasse, f. (woord der scholen) Opsteln.
om den prijs.
Copulatif, ive, adj. [Gram.] Koppelend, ver
Conjonction c-ive, verbindend-binde,vrg:
voegwoord. — Ook als subst. f.: La c-ive, het
koppelwoord.
Copulation, f. Koppeling, paring f. der beide
geslachten, inz. van menschen gebéz•igd: C- chartielle, vleeschelijke vermenging of gemeenschap f.,
bijslaap in.
Copulativenient, adv. Op koppelende wijze.
('optile, f. [Log.] Koppelwoord, verbindingswoora. n. (dat het onderwerp van een voorstel met
het praedicaat verbindt. — [Jur.], z. v. a. copulation charnelle, z. COPULATION.
('opuler, V. n. Koppelen, paren.
Coq, in. (pr. kok) Haan m., het mannetje van
de hen; bij uitbreiding ook gebézigd van 't mannetje
van onderscheidene andere hoendersoorten, ook van
naar den haan gelijkende vogels. C rête de c-, hanekam m. ; Plumes de c-. haneveêren f. pl.; Combat
de c-, hanengevecht n. Le chant du c-, het hanen gekraai. Le c- chaste, coqueline, de haan kraait.
Le c- est le symbole de in igilance, de haan is
't zinnebeeld der waakzaamheid. C- de bruyère of
de bols, korhaan; C- nain, krielhaan; C- huppé,
kui fltaan, engelsche haan; C- de roche, wilde
steenhaan, rotshaan; C- sans croupion, ongestaarte
haan., perziaansche haan; C- frisé, ruige haan;
wollige haan, gekrulde haan, friesche haan; Cd'Inde, falkoensche haan, kalkoen in. C- faisan,
niannetjes-fazant nn. C- de perdrix, 'mannetjes
(Loc. fa)n.) I1 est rouge comme un c-,-patrisn.
hij is zoo rood als een kalkoensche haan. — (fig.
et lam.) C'est un c- de paroisse, C'est le c- du
village, hij is de matador: de eerste, rijkste, aan
buurt, van het dorp, het katje van-zienlkstvad
de baan — (fig. et poét.) Au chant du c-, met het
hanengekraai, niet het aanbreken van den dag. —
(Loc. prov.) La poule ne doit point (of Ce n'est pas
a la poule de) chanter deviant le c-, z. CHANTER.
Etre comine un c- en piite, rept op zijn gemak
zijn, alles naar wensch hebben, als een vischje in
't water leven. — [Tech.] Torenhaan, weêrhaan,
windwijzer m. op een' toren in de gedaante van een'
haan; — haan, onrustdeksel n. in een horlogie; —
haan van een slot. — [Bot.] C- of Herbe du c-,
bakkrui-d n. C- des javelins, Menthe-coq, z. BALSAMITE. — [H. n.] , z. a. a. ANOMIE. — [Rist.] Cgaulois, gallische, fransche haan, als veldteeken. —
[Bot.] C- barbé, crèté, z. BARBÉ, CRÊTE. Cchantant, kraaijende haan, een met open snavel
voorgestelde haan in 't wapenschild. — COQ, m.
[Mar.] Kok, scheepskok m. — [ Tech.] Teerkoher m.
in de touwslagerijen.
t oq-á-l'ane, m. (fam.) Rede zonder zin, slot
of zamenhang, wartaal f., verbinding van ongelijke,
strijdige zaken. 11 fait toujours des coq-à-l'áne, hij
springt altijd van den os op den ezel, hij brengt
niets dan wartaal voort. Répondre par un c-, een
geheel verkeerd antwoord geven.
Coq-d'Inde, Coq-faisan, z. onder coo.
(I'lur. Des coqs-d'Inde, Des coqs-faisans.)
Coq-sou ris, m. Breefok f. met eene lclapmuts.
(ook lichefrite geheeten).
Coqualliu, m. [H. n.] 4merikaansch nekhoorntje n.
Coquard, m. [H. n.] Bastaard - fazant ni. ('uit
den fazant en de genieene hen gewonnen; — ook
faisan-báton geheeten). — Oude meisjesgek, galante
gri .sward in. — Ook het kinderwoord voor: ei,
gekookt ei n.
Cogaâtre, m., z. v. a. COCaTRE.
Coque, f. Eijerdop m., eijerschaal f. — [Cuts.]
Oeufs a la toque, e jeren in den dop, zacht of week
gekookte eijeren. — (Log. fig. et [am.) I1 ne fait
clue sortir de la c-, hi komt pas uit den dop, komt
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pas kijken, hij is nog niet droog achter de ooren.
Ii sent encore la vile c- d'ou it est sorti, zijn gemeene afkomst blijkt nog uit zijn doen, zijn spreken.
— [Bot.] Dop, ^hout-ig omkle edtsel van sommige
vruchten: Des c-s de noix, ti'amande, noten -, amandeldoppen. (Loc. /nov.) Je n'eti donnerais pas une
C. de noix, 't ic mij opeen peul.^ch.il waard. — Schil f.,
hulsel, vruchlhulsel, zaadhuis, zaadhuisje n. —
C-s du Levant, I.eeantsche bessen, vischkorrels f.
pl., vischbedweimende bessen van een' indischen
boom; C-s de ket inlès, scharlakenbesscn f. pl. —
f H. n.] Tonnetje U. der zij ewormen en andere
Insecten pof)pen; eVerzak m. der spinnen; — C-s de
perles, zaadpareltjes n. pl., die als halve bolletjes
aan 't pa (lno. di zitten; bijjuweliers: halve paarlen,
olie men meestal twee aan twee vereenirgt, zoodat zij
geheele paarlen nabootsen, — [Mar.] Kink, kreukt.,
valse/te di aai of slag in. in een touw; — La c- d'un
navire, het hol, de romp m. van een schip, zonder
masten of want. — (hg.) Une e- de noix, een notendop ni, klein vaa l nig n. — [Tech.] C- d'oeuf,
gebrek aan 't glazuur van 't aardewerk.
Coqueeigriee, I. [1-1. n.] Watervogel m., van
welken aren labelt, dat hij den mensche;z de kunst
om zich Bene klisteer te zetten zou geleerd hebben
(biij de ouden daarom elysler, klisteervogel geheelen).
— (Loc. 7 r°ov.) A la venue (les c-s, te Sint-Jutmis,
nooit.— (fam.)Zottepraat, zolteklap, beuzelpraat m.„
sprookje n., gekheid f. Baisonner comme une c-,
in 't honderd Praten. beuzelen. — z. ook C©CCIGISUE.
Coquefreclouille, m. (burl.) Sukkel, stumper,
,

,

bloed; — zotskap m.

Coquelleot, m. [Bot.] Klaproos, kollebloem,
korenroos, ronde heul, wilde heiel, kankerbloem f.

Couleur de e-, hoogrood, hanekamrood.

C'oquelii^er , (oqueriner , v n. (fam.)
Kraai, en (can den haan). — COQUELIIvER, V n.
(fig. et popi De meicjes naloopen. — COQUELI-

ei
ineisjesnalooher m.
EUX, rn. sjesfek,
Cogaueloui'cle, I'. [Bot.] 14'indbloem f., keuken
n., keukenschelle f.
-kruid
Coglueluclie, f. Soort van kap of regenkap f.,

die de vrouwen weleer droegen-. — (fig. et fam.)

Etre la e- de la cour, de la ville, de la famille
etc., het troetelkind van 't hof, van de stad, van
de familie zijn. II est Ia c- de toutes les femmes,
alle vrouwen mogen hein groar lijden. — [H. n.]
Sibérische ortolaan m. — [Meel.] Kinkhoest m.
Coqitelueller, V. n. Den kinkhoest hebben (het
woord verou(iert.)
Coquelueltioles, f. pl. [Bot.] Grasplanten f.pl.
Cogtielnehon, m. (fain.) Soort van monnikskap f. — [H. n.] Schelp f. van 't geslacht der
1Voachs-ark.
Coqueluehonne, e, adj. (woord van Mad. de
Sévigné) (iron.) Wonderlijk in de kleeren gestoken.
Cogtieniar, m. Wijdbuikige waterketel m.
met hengsel en tuit.
Coqueenollier, m. [Bot.] Theophrastia f.,
een struik van St.-Domingo met safraangele ver
vruchten.
-frischend
-t- Coqueplhimet, m. Pluimdrager, windbuil,
opsnijder, praalhans m..
Coq uereati, ni. [Mar.] Notendop m., scheepje n.
Coquerelle, f. in sommige vrouwenabdijen
weleer de naara van haar, die met de bewaking
der kanunnikessen belast was van 't oogenblik,
waarop zij 't laatste oliesel ontvangen hadden, tot
dat zii begraven werden. ; r

Coquerelles, f. pl. [Bias.] Drie hazelnotën f.pl.
of eikels m. pl. in hunne bolsters.
Coqueret, m., z. ALKÉIENGA.

Coquerieo, m. (pop.) Kokkeriko n., klank
woord van 't hanengekraai.
-nabotsed
Cogiierie, f. [Mar.] Kokerij f., groote keuken
aan eerie haven of kaai.
Coquer igiier, v. n., z. COQUELINER.
Coquéron, m. [liar.] Kombuis f. op zékere
kustvaarders. — Naam der kastjes f. pl. voor en
achter in eene sloep.

Coquesil;roue, f., z. COQUECIGIIUE.
Coquet, m. Rivierschuit f., waarmede men
koopwaren uit 1Vorinandië naar Parijs voert.
Coquet, te, adj. Behaagziek, k o ké t. Un homme
C-, een behaagziek man. Une femme c -te se soucie
peu d'être aimée ; ii lui soffit d'ètre trouvée almabie et de passer pour belle, er ligt eene koketle
vrouw weinig aan gelégen of men haar bemint;

COQUILLE.
't is haar genoeg, dat men haar ;voor beminnelijk
en schoon houdt. Des manières c-tes, verliefdmakende manieren. — Ook van zaken gebézigd voor:
lief, aardig, snoepig:

Un ruban c-, Un bonnet c-,

een lief lintje, een snoepig hoedje of mutsje. —
Ook als subst. f. gebezigd : COQUETTE, behaagzuchti.ge, behaagzieke, hartevangster, aanlokster, verleidster, kokétte f. — (fain.)

Faire la c-, de be-

haagzieke, kokétte spelen; zich bevallige manieren
geven. — Somtijds ook in den laatsten zin van
mannen gebézi rd: Faire Ie coquet.
S ('oqueter, v. n. Allerlei behagelijke middelen
aanwenden en bevalligheden ten toon spreiden, om
personen van 't andere geslacht aan te lokken en
op zich verliefd te maken, een spel met de liefde
dr•jiten, behaagziek zin, koketteren. -- [Mar.]
lVrikken (gebruikelijker is G` ID1LLER)
Coquetier, m. Koopman m. in eieren en gevogelte, in. 't groot. — Eijerdopje n., bakje om
aan tafel een ei uit den dop te eten.

-- Coq.ieton, in. [[lot.], z. v. a. NARGISSE.
coquette, f. [Fl. n.] Driekleurige klipvisch m.
(in de zeeën van tropisch Amerika) . — [Bot.] Soort

van latuw f. — Doos f. der kruidenzoekers. — z.

ook onder COQUET.

C oquettei-ie, f. Laakbare behaagzucht, hartveroverinriszucht, hurtevangkunst, minnaarsjagt,
lie fdeverstrikkinq, verfijnde boeleerkunst, k o k e t t e r i e f. -- Manieren f. pl., woorden, middelen n.pl.,
die de behaartzii.eke aanwendt. — Jagt f. op bevalligheid in d: voordragt van een' redenaar af schrijver.
t'oquiliacle, f. [.EI. n.], z. v. a. COCHEV is en
BLENNE ( aléi ite).
t'oquiillage, m. Sshelpdier n., schelpvisch m.
— Schelp, schulp f. ; verzameling f. van schelpen;
schelpwerk n.
Coquillart, m. [Minér.] Met schelpen doormengde steenbedding f.
Coquille, f. Schelp, schulp f., het harde, kalkaardig bekleedsel der schaalweekdieren. (Dat der
oesters heet echter doorgaans écaille, welke naam
ook iaiz. de schildpadschaal draagt.) Les c-s sopt
univalves, bivalves nu multivalves, de schelpen zijn
een-, twee- of meerschalig. C- de nacre, paarlemoérschelp. C- portie sole, hamdoublet, holsterschelp. —
[H. n.] Schelp en schelpdierzamengenomen. -- Ledige
eer-, noten -, annandeldop m. — (Lac. f am. et prov.)
Ii ne fait que sortir de la e- of de la toque, z. COQUE.
Rentier dans sa c-, in zijne schelp kruipen, van
eene gewaagde onderneming afzien. Faire rentrer
qn. dans sa c-, iemand weir in zijne schelp doen
kruipen, hem den mond snoeren, hein op zijne plaats
zetten. A qui vendez-vous vos coqu}Iles? Wien
meent gij wel voor te hebben.? denkt ge mil te kunnen
bedriegen? Portez vos c-s ia d'autres, Portez vos
c-s ailleurs, maak dat anderen wijs. Cet homme
vend Bien ses c-s, I1 fait biera valoir ses c-s, die
man weet zijne waar goed aan den man te brengen,
hij weet zijne waar, zijn werk duur te doen betalen.
Il ne donne pas ses c-s, hij geeft zijne waar niet
weg, hij is er guur mede; ook: hí,á houdt niet van
geven. Cest vendre des c-s à ceux qui reviennent
de St.-Michel, dat heet den vos eene poets willen
spelen. — (Prov.) Qui a de l'argent Ii des c-s, z.
ARGENT . — [Anat.] Slakkenbuis n. van 't oor. C-s
du nez, neusschelpen. — [Arch.] Schelpwerk,
schelpsieraad n. C- d'escalier, schulp of binnen
een' wenteltrap. — [Artill.] Pan f.-welvingf.a
van mnortr-eren en kanonnen. C- ii boulet, vorm m.
voor 't gieten van kogels. — C- d'un sabre, schelpvormirebeugel m. van 't gevest— [Cari'oss.] Schelpvormige voetplank f. voor den koetsier. — [Cuis.]
Zeker draagbaar braadfornuis n. van nieuwe vinding — [Elort.] Schelpvormig sieraad n. van zoden
madeliefjes enz. aan bloemperken. — [Impr.] Ver
plaats van de-kerdltf., ine
vereischte gezet is. — [Chap.] Rand m. van een'
hoed. — [Jouaill.] Dopje n., koperen gereedschap
in den vorm van een' vingerhoed, om de diamanten
in te zetten. — [Serr.] Schelpvormnige klinkligter m.
aan eene deur. — [Boul.] Schelpvormig opzettend
gedeelte der broodkorst bi 't bakken. — [Papet.]
Soort van gelijmd papier n., dat eene schelp tot
merk heeft. — Naam van vele andere schelpvormige voorwerpen in de kunsten en ambachten:
Vase fait en c-, schelpvormige vaas; Bassin en c-,
schelpvormig bekken. Une voute ornée de c-s, een
met schelpen versierd gewelf. Or de c-, Oren c-s,

CO QTTILLER
schelpgoud n., met honig of gom gemengd goud poeder ter vergulcliny, dat in schelpen verkocht
wordt. — COQc1ILLES, f. pl. [Corn.] (fain.) Uitschot,
wrak goed n., slechte waar f.
Coquiller, V. n. [Boul., Pàtiss.] Schelpvormig
oprijzen, bol opzetten (van de horst bij 't bakken).
- SE C0QUILLER , V. pr Bol opzetten: Cotta pate
se coquille.

('oquilter, ere, Coquitlier , ière, adj.
[Miné,c,] Fossiele schelpen bevattend: Marne c-ère,
met schelpen rjemengde rnerrgel in.
Coqui llieux, ease, adj. [Miner.] Vol schelpen.
Coquillier, m. Verzarneling f. van schelpen;
kabinet n. van schelpen. — Doos niet schelpen, die
verwen bevatten, schelpdoos f. — Plaats f., waar
men schelpen inzaniell.
Coquiliier, iere, adj., z. COQUILLEII, adj.

Coquillon, m.(verklw.van coquille) Schelpje n.
Mono.] Schelpje of schil feitje n. •van fijn zilver,
dat zich aan den roerhaak zet, als men dien uit de
kapel neemt; — die roerhaak m. zelf.
Cognimbat, Coquimbut, Cogninabert,
m. [Jeu] Verkeerd darnspel n., waarbij men zich
het eerst van zijne schijven poogt te ontdoen (á qui
perd gagne).
Coquin, m. Schelm, guit, fielt, schurk, boef,
schoft, deugniet, schavuit, schoelje m. Tour de c-,
schurkenstreek, schelrnstreek in. — (Prov.) A chonteux, plate besuce, een beschaamd bédelaar
krijgt niets. — (fain.) Lafaard. lafhartige, laag
guit, snaak m.-hartigem.;—(fno)Schalk,
C'est un plaisant c-, 't is een vrolijke, koddige vent.
— Un aimable petit c-, een aardig schalkje, een
lief schelmpje (van een kind sprekende). — Ook in
toorn als bedreiging rgebézigd : Te l a i ras -tu, c- ? zult
ge zwij gen, schelen, deulgniet? — COQUINE, f. Slecht
ondeugend vrouwspersoon n., liederlijke deern, ligtzinnige vrouw f., inz. die vele minnaars bedriegt;
— voorts in dezelfde bibeteekenissefin als 't mannel.
coquin. — t Soort van vleeschketel m. — coQUily : E,
adj.: Métier c-, luiaards-beroep n., gemakkelijke
broodwinning f. Vie c-e, lui, verw) jd, liederlijk
leven n. — t Ver c-, lintworm in. (ver solitaire).
Coquinaille, f., z. v. a. CANAILLE.
[

Coquintbat, C'og11inbert, m., z. v. a. COQUIMBAT.

1- Coganiner, V. n. Een lui en liederlijk leven
leiden; loopen schooijen.
Cogtniner-ie, f. ( fans.) Schelmerij, guiterij,
Pelterij f., schelmstuk, gu ,itenstuk n., boevenstreek m.

--- schelmachtirnheid, Schur kachtigheid f.
('oquinet, in. (verklw. van coquin). diefje n.
Coquinisnme, m. Schelmsche aar d ni .; z. V. a.
COQUINEBIE.
('oquiole, Coquioule, f. [Bot .] Windhaver,

vloghaverf. (folie avoine); — dravig, hondskruid n.,
gebaarde évene r. (féluque ovine).
Cor, in. Likdoren m., eksteroog n. — Blaashoren,
horen, waldhoren ni. C- de chasse, jagthoren, jagershoren. C- de basset, bassétlwren, bashoren in.,
basklarinet f., kromhoren, slanclhoren, slangbas m.
C- anglais, russe, engelsche, russische horen. C- á
pistons, horen met kleppen. Eniboucher le c-, den horen aanzetten, aan den mond zetten. Donner, Sonner
du c-, op den horen blazen. Coup de c-, roep met
den horen, jagtroep m. Au son lu c-, bij 't horen geschal, op 't geluid der horens. — Chasser b eet á cri, met horen en honden jagen, z. CHASSER
V. n.; — b c- et a eri (fig. et fain.) met groot geraas;
met geweld, heftig, onstuimig. — [H„ n. ) C- de mer,
kinkhoren (buccin). — Cous, ni. Zal. [Chas., Bias.]
Einden, uitspruitsels n. pl. aan 't gewei van een
hert. — z. v. a. Co1I AIONES.

C oraces, m. p1. [ H. n.] Raaf en kraalachtige
vogels nl. pl., het ravengeslacht.
Coraeias, m. [H. n.] Mantelkraai, blaauwe
kraai f. (roulier) . C- huppé, Alpenrauf, woudraaf,
steenraaf t.

Coracien, ne, adj. [H. n.] Baafachtig, naar

de raaf gelijkend.

Coraciu, m. [11. n.] Zekere nijlvisch m.
Coracine ensani1antee, f [H. n.] Pa ,
vao m., zuid-amerikaansche vogel van degrooite en
kleur eener kraai, reet bloedroode borst en hals.
-[ ('oracite, f. [ 1inér.] , z. v. a. BELEMNITE.

Coraco-aeromial, e, adj. [Anal.]: Ligament o-, ravenbeks-schoudertopsband m. — Coraco-brachial, e, adj. Muscle c-, ravenbeks-

CORAN.

AM

armspier f. (Plur. coraco-brrachiaux) — Coraeo-

elavicailaire, adj.: Ligament c-, ravenbeks-

sleutelbeensband. — Coraeo-euWtal, e, adj.:
Muscle c-, lange buigspiervan denvoorarm. (Plur.
coraco-cubitaux). — ('oraaeo-liuméral, e, adj.:
\l uscle c-, ravenbeks-schouderspier. (Plur. coraco-

liuméraux), -- ('oraco-liyoïclien, ne, adj.:
1Vluscie c-, ravenbeks-tongbeensspier.
if'oraeoïcle, t. of als adj.: Apophvse e- [Anat.]
Raeenbek.c-aitsleeksel n. van het schouderblad. —
(oracoïelien, ne, adj. Tot (lat uitsteeksel be-

hoorend.

Coraaco-radial, e, adj. [Anat.]: Muscle c-,
ravenbeks-spaakbeensspier r. (Plur. coraaco-radiaux.)
Coradoux, (' onr adoux, m. [Mar.] Hoogte
of diepte f. tusschen twee dekken, tussc/cèndeks n.,
hoogte f. van een verdek,.
Coraïa, Coraya, in. [H. n.] Miereneter m.,
een vogel van Guiana.
Coraignes, f. pl. [Corn.] Kogel- pastel n., kogelvormige balletjes van tot deeg gebragt pastel of
weede- bladeren voor schilders.
tt'orail, m. Koraal n., een steen- en kalkachtig
zee- produkt, dat naar bladerlooze boomtakken gelijkt; -- koraal f., de daarvan gedraaide balletjes,
als voorwerpen van opschik. Lu pèche du c-, de
koraalcisscher°il f. Un bracelet de c-, een koralen
armband in. Rouge de c-, Rouge comme c-, koraalrood. — Ce naturaliste a de beaux coraux,
die natuurkenner heeft eene schoone verzameling
van koralen.. — (fig. et poel.) Une bouche de c-,
Des lèvres de c-, een koralen (frisch rooden) mond,
koralen lippen.— [Bot.] C-- des jardins, pilnent n.,
cjuinésche peper f. — [Chim.] Sel de c-, koraalzout n.
Coraillé, e, adj. Koraalbevattend.
('orailler, v. n. Krassen (als de raven). (Men
zegt liever croasser.)
('oraillère, Coraliere, Coraline, Coralline, t [Peche] Vaartuig n . terkoraalvisscherjj,
koraalvirsche7 m.

f'o•al, in. [H. n.] Amerikaansche adder f.
Coralleide, m. [Bot.] Pisnentzaad n.
Coralio de, Coraillo'ide, adj. [H. n.] Koraolachtio. -subst. in. koraalzaad n.
Corallachate, ('orallo-achate, m. Ko raalkleurigie agaat, koraal-agaat m.
('orallaire, adj.: Polype c-, koraal-polyp m.
— [Bot.] Koraalvormig, koraalkleurig.
Coralle, m. [H. n.] Koraalslang, koraaladder f.
Corallé, e, adj. [Pharm.] Met koraal gemengd.
Reinède c-, koraal-middel n.
Coralli%re, adj. [H. n.] Koraaldragend:
Roche c-.
('orallifornie, adj. Koraalvorrnig; — [Bot.]
Als koraal getakt.
Core lligène, adj. [H. n.] Koraalvoortbrengend, koraalvormend: Polyp es c-s, koraal-polypen
M. p1.
Corallin, e, adj. Koraalrood; — t (poét.)
Bouche c-, Lèvres c-s, beter Bouche, Levies de
C-, z. onder CORAIL. ---CORALLIN, M. [H. n.] Ko-

raaladder f.
Coraalliue, f. [H. n.] Koraalmosn., eensteenachtiq, naar koraal gelijkend zeeproduct, koralijn n.
— Poudre de c-, koralijn-poeder n. C- vésiculaire,
tui ► uleuse, celluleuse, articulée, blaasachtig, buisvormig, celvormig, geleed koraalrnos . — Aziatische
koraal-adder f. — [Bot.] , z. v. a . CORALIOiDE m . —

[Pèc he] , z. CORAILLERE.

Coralliné, e, adj. [Bot.] Eenigzins met het
CORALLINEES, f. pl. Koraal -

koraal verwant. -

achtig zeewier n.
("orallinite, Ili. [H. n.] Versteende getakte
polyp, koralliniet in.
Corallioorapthe, m. Koraalbeschrijver m. —
t oralliographie , f. Koraalbeschrilving f. —
Coralliographique, adj. Koraalbeschrzlvend,
wat de koraalbeschr^ ving betreft. — Coralliograplbignenient, adv. Op koraalbeschrijvende
wijze.
Cora allite, m. [H. n.] Koraalgewas n., groot getakte koraalpolpp-versteening f. — Versteend koraal n. , koraalversteening f. , koralliet ni. , ook
in 't algemeen Corallopetre geheeten.
Corallorthize, f., of Corallorhizon, in.
[Bot.] Koraalwortel n1.

Coraii, m. Koran, alkoran m., het muha'ne-
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CORAPICE

—

daansche wel- en godsdienstboek, Tluhameds ge
Ísboek n.
-lo
o =apace, m. [H. n.], z. v. a. PIROLLE.
Coray'a, m., z. COIIA'i A.
('orb, ni.,

Z. V. C.

CORDE.

Corlbontlier, n1. [Anc. mus.] Naar den jagthoren gelijkend instrument n.
C'orbaile, f. [13. n.] Soort van kleine tweescha1 irae zeeschelp f. van 't geslacht (lei pandoren.
troreeron, m. [Péche] Dobber ni.
.'orehore, m. (pr. ch = h) [Bot.] Joden -nm,

SCIENE.

f'orb n, m. [lef.. rel.] Offer n., efferande, terrtpelgave f. (bij de Joden).— Bewaarplaats f. der tem
(leid. — Misofer n. (bij de Kopten). —-pelgavni
JaarlrJksch o/fer van schapen, daar de 161 uhamnedanen aan de z voet des 14ra.rats gedaan.
Corbeaii, m. [1-1. n.] Raaf f. Le c- croasse
(coarse), de raaf krast. looit comme un c-, ravenzwart, pikzwart. — (Prov.) Nourris un c-, it te
erévera foei], ondank is 's werelds loon — (fig.)
C-x , s_potnaana dier zieken- of lekenvervoerders,
inz. bij pest en cholera, zieleendragers, l jkinannen m.
pl. — Zwartrokken nt. pl., slrotnaa^n der geestelijken, uit hoo fde hunner zwarte kleeding; ook der
geregtsbeambtcn: Les c-x sont chez lui, de mannen
van 't geregt, de zwartrokkenzijn bij hem in huis.
---- In sommige streken van Franke k. in 't zwart
gekleede vrouwen, die zich niet het begraven der
'ijken belasten. — [Arch.] Neut, krol f., kraag steen, vooruitstekende steen in. onder een' balk; ijzeren muuranker n. — [Asir.] Raaf, een der zwide1,-3ke sterrebeelden. — [Anc. inil.] Naam van ver
-schilendbérgvi1-nswerktug.
(Mar.] Enterdreg f. , enter/wok at (nu grappin
d'abordage ge/weten); vliegende brug m. — [Tech.]
Kraan m. (om zware lasten op te ligten. — [H. n. j
C- d'eau of Cornioran, waterraaf f., zwarte pelikaan in. C- de mei-, zeeraaf (naam vary verscheiden
v-isschen) .
Corbeil (franst k stadje in 't departement Seineet-Oise) (Prov.): Prendre Corljeil pour Paris, zich
leelijk vergissen; eene vloo voor een' olifant aanzien.
'orbeilie, F. Korf m., korfje n., mand f. Ca pain, bïoodkorf. C- a. fleurs, bloemkorfje, bloemenmandje n. C- de fleurs, de fruits, korfje met
bloemen, met fruit. — C- de manage, of enkel C-,
bruiloftsgeschenk n., kleinooden, opschik enz., door
den bruidegom in een versierd korfje aan zijne
bruid gezonden. —[flort.]horfvormig bloemenvak n.
in een' tuin. -- [Arch., Scuip.] is or fvormig sie-

,

luzve f.

C'orctaee, f. [tU. anc .] Wulpsche dans m. der
Grieken.
tordage, in. [Mar.] Toawwerk n., scheepstouwen 11. l,l., want n. C- goudronné, blanc, ge teerd , ongeteerd touwwerk. C- d deur torons,
knits-knitsels n. pl. C- en trois, en quat re torons,
touw van drie, van vier strengen; z. ook onder

CO.Mi3iis. C - refait, opgeslagen tros n1.; C - s refaits,

pluistouwen ; C- moisi of gaté, verstikt touwwerk;
C- en aussière, en grelin, wantslag , kabelslag,
koord; C- de premier et second brie, touwwerk
van de eerste en tweede soort; C- de retenu, torntouw; C- raqué, gescheurd of geschoren touw: Cétuve, gestoofd touw; C- filé trop raide, al te
krap touw. — [ l'ech.] 1 gruwen ter ophijsching
van lasten, ter vastmaking van steigers, tenten enz.,
-- ter voorttrekking van 't geschut. — Somtijds ook
van een enkel toicco clebézigdd: Ce cordage nest pas
Eassez fort. — [Conn.] Vaderring, vaáming f., meting van 't brandhout bij den vadem : Le Bois est
bon, mais on voos a trompé an c- , het hout is'
goed, maar men heeft u met de vaarping, met de

naat bedrogen.

Cor(laager, v. n. Touwslaan, touw:spinnen.
Cordasson, m. [Corn.] Soort van zeer grof

doek n.

Cordat, ni. [Conn.] Grove geképerde sergie f.
— Grof paklinnen n.
('.orde, f. Touw n., koord, lfjn f., reep m.:
Tordre, Filer une c-, een touw d raaijen, spinnen..
Une éclielle de c-, eerie touwladder. La c- d'un
puits, d'une cloche, het puttouw, klokketouw. La
e- d'un bateau, de lijn eener schuit. Tendre une
c-, des c-s, eerie lijn , lijnen of touwen spannen.
Etendre Ie linge sur des c-s, de wasch op lijnen
hangen. Danser sur la c-, op de koord dansen; (fig.
et faut.) in een' hagchelijken toestand verkeeren.

Un danseur de c-, een koorddanser in. — [Mar.]
C- lovée, opgeschoten, kringsgewijs gelegd touw;
C- de houée, boeilf/n, boeireep; C- de remorque,
sleeptouw, trek//ja; C- des anguillers, touw, dat
door de zogggaten loopt; C- de retenue, keertouw n.,
ophouder, uithouder m. C-s de défense, kransen in.
pl., korte einden kabeltouw langs de z ij den van 't
vaartuig, oen den aanstoot te verzwakken. Pièce de
Corbei!lon, m., z. COIIBILLON.
c-, trostouw. Pièce de c- tournée, wieltros. Aller a
Corbleulé, e, adj. [1-1. n.] Korfvormig.
Corbien, ('orLleu, interj. (verbasterd van mat et á c -s, voor top en takel drijven. — [Jeu] C-

raad n., bloeinkorf, fruitkorf.

—

[Bot.] C - lor,

z. v. a. ALYSSUM. — [ H.. n.] Korfjesschelp f., eene

tweeschalige Venus- schelp. — [Fort.] C- defensive
of enkel C-, met aarde gevulde schanskorf. --- à
PLEINE COIIBLILLE, loc. ode. Met manden vol, in
overvloed, in menigte.
Corheillee, f. Mandvol f., korfvol m.

corps de Dieu) (pop.) Te droes, te drommel.
Corbi eau of Corbijeau, m. [EI. n.] Volks
wulp of welp (tourlis).
-namvde
Corbill ard, ni. Groote schuit 1., waarmede men
weleer van Parijs naair Corbeil voer. —Gr°oote koets f.
voor acht personen, reiswagen m. voor 't gevolg
van 't hof, — Tegenwoordig meest gebézvigd in den
zin van: l jkwagen n1., /ijkkoets f. -- CORBILLARD
of COIIBILL AT , nl. Een der volksmianten van de jonge
raaf.

Corbillat, m., z. ond. CORBILLARD.

de jeu de paume, koord in 't midden der kaatsbaan
gespannen en tot aan den grond met netten behangen. La balie a frisé la c-, a passé a fleur de c-,
de bal is rakelings langs het touw gegaan. (fig.
et fam.) Ce/fe affaire a passé ir fleur de c-, het
scheelde weinig of die zaak mis/alle. 11 a frisé la
c-, hij is er ?naar ter naauwerrood afgekomen, het
scheelde maar weinig of zijne zaak was verloren.
Mettre sous la c-, onder de koord slaan, zijn' bal
niet boven de koord brengen. Metfre argent sous
c-, het geld (om 't welk azen speelt) onder de koord

Coi b lion, n2. (verklw. van corbeille) Korfje n. leggen; — (fig. et fain.) om contant of gereed geld
C- de pétissier, pasteibakkerskor f m. C- d'ouhlies, spelen. — Koord f., strop nl., galg f., de straf der
obliekorf. — [Jeu] Zeker fransch gezelschapsspel, galg: Cela niérite la c-, dat verdient den strop, de
waarbij de spelers verpligt zijn, op on te rijnen; galg. C- d'estrapade, z. ESTRAPADE. — (fig. et fain.)
-- mand f. of korf n1., waarin de bij dat spel ver - La c- au cou, net den strop om den hals: Se ren
zich op ge--drelacuo,'\nibeurde panden gelegd worden. — [Mar.] Brooda f., broodkorf in., ter dageli^k- nade of ongenade, zonder eenige voorwaarde te
bak m., broodrrir^mrl
sche smitdeeling der beschuit. — (Prov.) Changement maken, overgeven. Se racheter de la c-, Couper
de e- fait trouser Ie pain bon, of Changement in c- aver des ciseaux dor, zich van de galg vrijde c- fait aptpétit de pain bénit, z. CHANGEMENT. koopen, de regters weten om te koepen. Se inettre
Toner le e- et les oublies, alles op 't spel zetten, la c- au cou, zich een' strop om den hals binden,
zich aan een groot gevaar of verlies blootstellen.
den ganschen boêl wagen.
II ne faut point parler de c- dans la maison d'un
Corbillot, m. [II. n.] Jonge raaf I.
t Cot—bin, m., z. v. a. CORBEAU. — Nez en bee pendu, men 'poet niet van zekere dingen spreken die onaangenaam zijn of tot verve jt kunnen
—
Bee
de
corimin,
gebogen
neus,
haviksneus
ni.
a c-,
strekken aan hen, in wier tegenwoordigheid men
z. datwoord.
I1 a de la c- de pendu dans sa poche, 't
spreekt.
Corbiiiage, m. [Anc. tout.] Naam van ver
feudale en geestelijke regten.
-schilend is een geluksvogel, hij is niet een' helen geboren.
Corbine , f. [H. n.] Volksnaam der gewone Vous verrez beau jeu si la c- ne rom p t, gij zult
gansch wonderbare, dingen zien, indien de middelen
kraai.
Corbivau, Corbiveaei , m. [H. n.] 4fri- niet'ni slulcken. Gans de sac at de c-, schurken, schel innen, landloopers m. pl., galgenaas n. Filer sa c-,
kaansch,e raaf f.
Ï voor zich zelven een' strik spannen. Le fbuet at la cCorbieu, interj., z. COIIBICU.
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C'orctelat, nl. [Corn.] Zekere zeer grove wol
en lont dehors, het schavot is er niet -mede gemoeid.
-lenstojf.
— Snaar f. van een speeltuig, en bij uitbreiding :
uit Languedoc en Spanje.
'ordele, e, adj. (enpart. passé van cordeler)
toon m., noot f.: Instrument a c-s, snarenspeeltuig n.; C- de bod au, it boj-au, darinsnaar; C- de Gevlochten: Clieveux c-s.
('ordeler, v. a. Vlechten (het haar). SE CORrnétal, d'acier, de cu ivre, metalen, kolaercn, stalen
snaar; I1ausser, Baisser, JJétendre une, c-, eene DELER, V. pr. Gevlochten worden.
C'orctelette, f. (verltilw. van corde) Touwtje,
snaar hooter, lager stemmen, ontspannen. C- fausse,
sourde, valsche, do/fe snaar. Flatter la c-, de sac- koordje, snoertje n.
een liefelijk tokkelen. — (fig. et, (am.) I1 ne faut
('ordelier, m. [H. cccl.] Franciskanerrnonnik,
pas toucher nette coi de- th , men moet die snaar minder- of niinnebroederm. (eig. koowimonn-ik, naar
niet roeren, van die zaak niet ophalen. Vous avez het touw of de koord, waarmede zij zich omgord touché la grosse c-, gij hebt het voornaamste van den). — (Prov.) Avoir la conscience large coinine
(Ie zaak getroffen, jij hebt het hoofdpunt ter sprake la ceinture, comnle la manche Ion c-, een zeer
gebragt. Toucher une e- sensible, eene gevoelige ruim geweten hebben. Parler latin devant les c-s,
snaar aanroeren. -- La quinte a cinq c-s, de kwint voor de geleerden willen preken. Etre gris comme
heeft noten. La voix de ce chanteur est belle ui, c- (met zinspeling op de voormalige grijze kleedans les c-s élevées, de stem van dien zanger is dij der cordeliers), een' duchtigen roes aanhebben.
schoon in de hooge toonen. — Pees of koord f. van Aller sur In haquenée, sur la mule des c-s, met
een' boog: Niettre une c- a son are, eene pees op de apostelpaarden rijden. — [H. de Fiance] Mede
eener parijsche club, die tijdens de eerste-lidn.
zijnen boog spannen. La c- est trop handée, de
koord of pees is te sterk gespannen. — (Loc. prov.) staatsomwenteling in een voormalig Franciskaner
Avoir deux c-s, plusieurs c-s, plus dune c- a son klooster vergaderde - CORDDLICRS , pl. Leden n.
arc, niet voor één- gat te vangen z ij n, verscheiden pl. eerier volksvergaderin.q te Parijs.
E'ordelière, f. [H. rel.] Franciskaner non f. —
_pijlen op zijn' koker hebben: meer dan één middel
weten om tot zijn doel te komen..— [Géom.] Koorde Touw n. met verscheidene knoopen, gelijk een cordie
de
uiteingordel. -- Koord f. met zijden kwasten of
regte
lijn,
delierseen'
boog,
gees
f.
van
f
o
den van een' boog vereenigt, lijn, die den cirkel in franje. — [Bias.] Soort van kabelrand m. of knoop twee ongelijke deelen, segmenten, verdeelt.— [Anat.] snoer n. om het wapenschild. — [Mode] KnoopC- d'.Hippocrate, Achilles-pees, gemeenschappelijke strik, geknoopte vrouwen-halsband n1., gevlochten
pees van de tweebuikige kuit- en zoolspier (door- lint n., tot sieraad aan den hals der vrouwen.
[Impr.] Aaneenrrgeschakelde vignetten n. pl. als
gaans tendon d'Achille geheeten). La c- du tympan, de snaar van het trommelvlies , tromrnel- lijstwerk om eerie bladzijde. — [Arch.] Str^iksievheskooed. — [Artif.] C- à feu , lonttouw n. , raad n., op staven aangebragt. — [Bot.] Soort van
lont f. — [Corn.] Vadem of vaam f. brandhout. vijg f.; — volksnaarn van verscheidene soorten van
Bois de c-, vaï mahout, brandhout n. — [Tech.] C- fluweelbloemen. — [ii. n.] Franciskaner- monnik,
de main torse, z. GAROCHOIR. — C - sans fin, naam van zékere bruine kinkhorens met witte stretouw zonder eind (oen het rad der draaibank,). — pen. — [Corn.] Soort van geschoren sergie f., inz.
C- de semple, C- de name, sempeltouw, drie -einds wit Resins.
('ordeline, f. [Tech.] Zijden of floretten draad
raamkoord (aan den z' deweefstoel). C- de valets,
Zetting- spantouw. — C-s dune étoife, draden n. pl. ni., waarvan de zelfkant aan zijden stoffen gemaakt
— IJ.zer n., waarmede een glasblazer den
grosse,
drap
a
la
cBien
wordt.
tiener gewéven stof. Ce
Lien fine, clot laken is zeer grof, zeer fijn van t'(i, d maakt aan den hals van eerie flesch; — die
draad. Son habit montre Ia c-, de draden schijnen rand zelf.
door zijn' rok, zijn rok is kaal. — (fig. et fam )
Cordelle, f. (verklw. van corde) Jaaglijn, trekCet homme montre la e-, 't is blijkbaar slecht ge- lijn f., treil m. daler à la c-, treilen, in de jaagsteld met dien man. Cela montre in c-, dat is alles lijnz loopen, in het lijntje loopy-n-. Homme de c-,
behalve slim overlegd. Cela est us/ jusqu' PP la c-, trekker ni. (die de se/ceinen optrekt) . — (fig. et
dat is eerie afgesleten (bij ieder bekende) list, grap, font.) Attirer qn. a sa c-, iemand aan zijn snoer
aardigheid enz. 1I est use jusqu' ic in c-, hij heeft weten te krijgen, tot zijne partij overhalen.
at zijn' credict, al zijn invloed verloren. — C- de
C'ordei•, v. o. Touw'slaan. lijndrao jen, touw montre, (voormalige) darrnsnaar aan de horlogie- spinnen , touwdraai en , touw strengelen. — Cveêr. La montre est au hout de sa c-, a fllé sa c-, du tatiac , tabak spinnen,. — [Conn.] Vademen.,
'thorlogie is afgeloopen. Les c-s dune horloge, de vadrnen, met den vadem meten (branndhout). C- on
iewigtkoorden eener klok. — La c- de rouleau, het ballot, eene baal pakken , ombinden. — [Tech.]
ronseltouw (aan eene drukpers). — C-s, ribbekoor- Opbossen, zanze,nbindcn (de borstels of stijve haren
den (waarmede boekbinders ale ribben op den rug tot bundeltjes vereenigen, eer zij in de gaten von 't
der banden maken). — Dii tahoe en c-, gespannen hout gezet worden). -- sr, CORDER, v. pr. Trot touw
tabak ni. — [:Man.] Leireep, lange lijn f., waaraan geslagen worden: Le gros ciranvre ne tie corde pas
ment paard lout ror?dloosren. C-s ales deux pilfers, Si bien que Ie chorrvre délié, de grove hennep laat
lijnen of reepen des neu.sprangers. — [Vétér.] C- zich niet zoo goed tot touw verwerken als de fijne.
a saigne, laatkoord (om den hals des paards, — Ce tabac ne se corde pas bien, die tabak laat
als enen 't aderlaat). Ce eheval a one c- de mi- zich niet wel spinnen. — [Bot.] Drader-ig, houtecm, (lat paard heeft een' strikvormigen worm. r ig, stokkerig wonden: Le scorsonère ne se corde
Cheval (lui fait la c-, dampig paard. — [Pèche] janiais. — [11 .n.] Les lamproies se cordent, de
Pecker aux c-s, met de lijn visschen, visschen met larn,pregen worden draderig, stoklcerig. — [Corn.]
Bene lange lijn, waaraan op gerérlelde afstanden Le Doss tortu ne se corde pas Bien, het kromme
korte lijnrtjes met visclrhaken verbonden zijn. Mai- hout laat zich, inoc-jjelijk vaámen, bij den vadem. meten..
Coc•clerie, f. To-n-wslagerij, l2jnbaan. — Touw
tresse c-, dikste der vischl'jjnen. — [E1. n.] Volks
prei.
-navdeli
handwerk n., het touwslaan. —-slagerkuo.tf,
Q'ordé, e, adj. (enpart. passé van corder): Des Touwhandel m. — Touwmagazijn n. — [Bar.]
ballots c-s, ombonden balen f, pl. Du tabac c-, Kabelgat n.
Cordiaci, e, adj, hartsterkend, verkwikkend:
gesponnen tabak m. Du Bois c-, a fgevaaf'nd hout n.
Le in vieux eet c-, de oude wijn is hartsterkend.
flu hols lien, mal c-, goed, slecht gevacmd of ge
hout. — Larnhroie c-e, lamprei f. niet hout --méten — (fig.) Hartelijk, oprent, rond, welmeenend, wel
dezen zin zonder mannelijk rneer--gelnd.(I
achtige draden. — ^ coRVE, E, adj. [K. n.] HJartvond)
COP,DIAL , ni. Hartsterkend middel n..,
vorinig (cordiforme) .
Touwtje
n.
hartsterking
(verklw.
van
tonde)
f.
(Plur. in. cordiaux.)
Cordeau, n1.
(`o*°(Iialeisteut , adv. -Hartelijk, opregtel -fik,
— [Tech.] Slaglfjn, ineetlijn f., meetsnoer, rirr)tsnoer n. Rue, Allee tirée au c-, lfjnregte straat, van cganscher harte. — (fig. et fan.) Hair qn. c-,
laan f. — Zelfkant m. van gemeene wollen stoffen. iemand een' bitteren haat toed rapen.
Cordialité, f. Hartelijkheid, vertrouwelijkheid,
— [Pèche] Kort touw n. aan 't hoofdtouw eerier
ongekunsteldheid, opregtheid, rondheid, trouwhargrondlijn.
+ord ,e, f. Wat aan een touw hangt, touw - tip/meid, gemoedetjjklieid f.
Cordieole, adj. [Théol.] Het hart van Chrisvol n., rist f. — [Corn.] Het tot een' vadem ver
brandhout n. — [DZéd.] Pijnlijke oprigting f.-cishte lus aanbiddend. — CORDICOI.ES, nl. pl. Hartaander roede, als gevolg van ontsteking. — -j- Reeks, bidders ni. pt., jezuïtische secte der 18de eeuw. —
aaneenschakeling f.: Cette longue e- de fortune (bij Cordieolisine, m. Ilartaanbidding f.
Cordie, f. [Bot.] Cordia f. (naar den kruicbMontaigne), die langdurige, onafgebroken voorspoed.
,

.
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kenner Cordes in de 1Gde eeuw), een plantengeelacht waartoe o. a. de pruim- cord•ia of scbestenboom, de cyjperhout-cordia en de oostindische sebes-

ten cordw b(hocren.
-

Cordier, m. Touwslager , lijndraaijer, lijn

baander m. Ook als a(l .: i\lattre c-, opller--slager,
lijnslaoer, lrostouwerslarrcr. -- ïouwverkoopier m.
in dien zin ook vrouwelijk: Cordière, f. Touwverkoopster, touwhandelaarsvrouw f. — [Tech.]
Visscher m. met haaksnoeren (aan de i1TIiddellandsche zee Ï)alank'uiers gelieeten). In dien zin ook
adj: Pkclieurs cordiers.
Cordii'olié, e, adj. [Bot.] Met hartvormige
bladeren.
Cordiformmme, adj. [Bot.] Hartvormig. — Ook
van hartvormige tuweeschaliose schelpen gebézigd.
Cordigère, a(1j., Z. V. a . CORDIFOIIIIE.
Coi di1Ias,

M.

[Corn.]

CORINTIE.

---

Zeer gr ove wollen stof f.,

z. V. a. C,OR,DEL;.vT.
€"ordï De, in. [ I1. n.] Pas uitgebroeide tonijn in.
-f- (ordillon, in. (verklw. van corde) Touwtje,
koordje a.

Cordiniaiie , adj. [H. n.] Met hartvorimge

pooien.

5 ('ordiaime, f. [Med.] Zwaarhoofdigheid f.
Corditêles, asij. pl. [i-1. n.] Koordspannend,

draai/spannend (van spinnen, die Beene webben
maken, maar slechts enkele draden spannen).
5 Cordotie, f. [iM léd.] Ilartepi-jn f.
Cordon, in. (verklw. van corde) Draad, touwdraad m., zoo als die uit vlas en hennep gesponnen
wordt, garen n. Une corde trois c-s, driedraadstouw n. —Band ni., ko'trd f., snoer, lint n., waar
iets versierd, gekenmerkt, oinivonzlen, vastge--med
maakt , aangetrokken of waaraan iets opgehangen
wordt: C- de sonnelte, de montre, schellekoord,
horlagie-band; C- de souliers, schoenband, schoen
(Loc. fig.) Il nest pas digne de dénouer-riemn.—
les c-s des souliers de eet homme-la, hij is niet
waardig dien man de schoenriemen los te maken:
hij staat ver beneden hem. Tenir qn. par les c-s,
iemand aan den leiband houden. —On se sera de c-s
,

pour suspendre des estainpes, des tableaux etc.
C-s dune bourse, snoeren cener beurs. Tenir les
c-s de la bourse, het bestier lebben over het geld.
Délier les c s de la bourse, geld losmaken, eenig
g old uitgeven C- de cliapeau, hoedeband, hoede-

Cordonnerie, f. Schoenmakers-handwerk n.,
schoenmakerij f., schoenmakerswinkel, schoenen- en
laarzenwinkel n. — Bergplaats f. der schoenen en
laarzen op scholen.
6'ordonnet, m. (verklw. van cordon) Lintje,
koordje, snoer je n., om iets vast te binden of aan
te rijyen, smal band, zoom/Pit ii. — Naaizijde f.,
rijgveter m. — Muntrand in.
Cordoa.nier, m. Schoenmaker, laarzenma
C- pour homme, pour femme, mansschoen-,-kerm.;
vrouwenschoenmaker m.; C- lbottier, laarzenma
-kerin.—Scho lazenvrkpi.I
dien zin ook f. ('ordonniere. — (Prov.) Les c-s
sont les plus mal chaussés, z. CHAUSSE. -- 1.1-1. n.]
Volksnaam van de bruine -meeuw (goelard brun).
Cordooian, m. [Corn.] Corduaan, spaansch
leder n. (naar de spaansche stad Cordova benoemd).
CortiouaHier, m.

Spaansch-lederbereider m.

(`ordyte, in. [fi. n.] Gordelhagedis f. — [Bot.]
Cr oote boom m . van tropisch Afrika. — C'orciy-

loides, m. p1. [H. n .] 1-lagedissen van 't geslacht

der gordelhagedis.

t'ordyiocczrpes, m. pl. Zeker plantengeslacht.

('oraal, m. Spaansch tooneel n. voor 't blijspel.

('orée, f. [ Anc. pods,], z. CLIOREE. — [H. n.]

Soort van wand/eels f. — [Bot.] Soort van appel in.
voor cider in Calvados.
Core enee, f. Mederegéntschap n.
Coré;;eut, m. Mederegént m.
Coréone, m. [11. n.] Ongevlekte forel f.
€'or°éligionnaire, m. et f. [H. ceel.] Gelooftgenoot in. en f.
t'orémnate, m. [Pharm.] Iluidzuiverend mid-

del n.

('oreoncion, m. [Chir.] Werktuig n. tot het

ligton der graauwe staar.

Coréope, toreopse of Coriope, F. [Bot.]
T"Vandluizcnkruid, maagdenkruid n, C- bident, gestreepte twee/and m., gestreept gaffelkruid. C- Oreille
ou triptère, sterrekruid n.
Ooresse, f. Bokkinghang m. (te Calais en
Duinkerken).
('orete of Corette, f. [Bot.], z. v. a. conCHORE.

Corge of Courge, f. [Corn.] Pak n. van 20

stukken indisch katoen.
Corgnonile , f. Soort van galappel m., die
soms aan den pruimboom komt.
(,ori, m. [H. n.] Klein amerikaansch viervoetig dier n. — [Bot.] Wolfsmelk f.
€Voriace, adj. Taai en hard als leder, leder
Ce boeuf est c-, dat ossenvleesch is taai.-achtig:
Bois c-, lederachtig hout n. — (fig. et farm.) Taai,
gierig, vrekkig; hard, wreed, onhandelbaar.
Coriacé, e, adj. [Bot.] Lederachtig: Plante c-e.
toriaces, m. pl. [F1. n.] Lederachtige insecten n. pl.

tint. — Deurkoord, kort touw. waarmede de portier de (leur opent: Tirez le c-, s'il vous plait, of
enkel: Le c-, s'il vous plait, trek aan de koord, doe
open, oren rnij, als 't u belieft. Demander le c-, ver
binnen te gaan. — [ H. ceel.] Gordelkoord f.,-lange
touwgordel in., knooptouw n., als gordel van ver
monniken-orden. — [Cheval.] Band, orde -schilend
ordelint n. C- bleu, z. J3LEU, adj. C- rouge,-bandm,
ordelint, ook: orde, en ridder van St.- Lodewijk.
C- noir, ordelint, orde,. ridder van St.-Michiel.—
Coria ire , aclj. Looistof bevattend , wat tot
[H. turq.] Zijden koord, wurgkoord , waarvan men
zich in Turkije bedient ter verworging van hen, looi of run gebruikt kan worden. Ecorce c-, looidie de Sultan uit den weg geruimd wil hebben. — bast m.
t' oriaanbe, m., z. CHORIAMBE.
Mil.] Onafgebroken linie van troepen om een land
oriandre, f. [Bot.] Koriander m., zekere
egen vijandelijke invallen of besmettelijke ziekten
te behoeden, grensketen, verweerlinie,grensbezettinq, naar anijs gelijkende plant ; — het zaad daarvan,
korianderzaad
n.
[Anat.]
Cof
Cf..
cordon
n.
—
grensafsluiting
Coriarie, f. [Bot.] Looijersstruik m., looijersombilical, navelstreng m. C- spermatique, zaad
[Arch.] Muurband. rnuurkrans, steengin-streng.— myrte, snak of sumak, c o r i a r i a f., welker blarand m. op een' muur, een' bolwerk enz. —[Bot.] deren veel looistof bevatten.
(`oriarine , f. [Chico.] Alkaloide n., in den
G- ombilical, navélsnoer n. Forme, trajet, insertion du c-, gedaante f., overgang n., ini}laats-ing f. looijersstruik aangetroffen.
t'oridale, f. [Bot.] helmbloem, duivekervel f.
van 't navelsnoer. C- de cardinal, vlooilenkrruid n.
— [H. n.] C- bleu, Braziliaansche zijdestaart m., (fumeierre).
Q'oridon, m. [H. n.] Argus m., zékere vlinder.
bla.auwe cotinga, een der schoonste vogels in Bra('olie, f. LIuid f. van een gestorven dier.
zi.lie's wouden; — ossenoog n., zékere schelp. —
€yorinde,
f., Coriiidiini, in. [Bot Wonder f.,
zoom
m.
van
[Hort.] grasrand in., grasstrook
zoden om een perk of bed. — [Tech .] Band m om boon, wondererwt f. (z . CARDIOSPEIIIIE.)
Corindon, in. [Minér.] Diamantspaath n. uit
den dom van een rad; — gewerkte rand m. om
een muntstuk; — ronddraaijende fonteinbuis f., China en Iioromandel , een meestal appelgroeve
waardoor eeoe voortdurende reeks waterstralen steen, een aluminium-oxyde, na den diamant de
wordt voortgebrant; — rist f. staarten, bij bont hardste en nicest gezochte e^l-elsteen, c o rut n du m n.
steenader f. in een leiblok. — C- de-werks;— C- hyalin, saffier in. — Coriiidonique, adj.
chanvre, hennepbundel in., ter spinning bereid. C- Diamantspaath-achtig. — COIIINDONIQUES , tn. pl.
Geslacht van edelgesteenten, waartoe de amaril of
d'une coríle, slag m. van een touw.
Cor donnné, e, adj. (en part. passé van cor. srnerg::l behoort.
gevlochten
(' orinduin, nl., z. CORINDE.
donner) Gevlochten, gedraaid: Sole c-e,
Conine of Corinime, f. [11. n.] Gazelle f. van
zijde f. — Ducats c-s, gerande dukaten in. pl
Cordonner, v. a. Vlechten, ineen draaijen als den Senegal.
Coi inthe (Raisin de), m. Krent f., soort
een touw. — C- les cheveux, een lint door 't haar
van kleine razijn zonder kern (naar de griekse/me
vlechten. -- [Mon.] Balden,
;
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CORINrTHIE

CORNEENNE

stad Korinthe benoemd). C- blanc, Zantische krent
(ook passe, raisin de passe era passarelle geheeten).
— (Prov.) II nest pas permis a tout ie monde
d'aller à C-, niet ieder mag naar Rome gaan.

Montrer les c-s, de horens opsteken, zich in
staat van verdediging stellen. Baisser les c-s, de
horens intrekken, inbinden, zijne minderheid er-

Corinthie, f. [Bot.] Goud(ele, wit en rood gevlekte tulp f.
Coriiitihien, oe, adj. Korinthisch. — [ Arch.]
L'ordre c-, de koriathische bouworde f. Chapiteau
c-, korinthisch kanteel n. — Ook als subst.: Korinthiër m., Korinthische f.
Corioelave, m. [Tech.] Schoen m., waarvan
de zool aan het bovenleder gespikerd, niet vastgenaaid was.
Coriope, f., z. cOR EOPE.
Coriophnore, ac j. [Pot.] Sterk naar wandluizen riekend. — Coriopl➢ ore of t oriosniite,
f. [Bot. anc.] Stinkend standelkmuid,weegluiskruid n.
toils, m., z. V. a. CAURIS. — Bot.] Veldcipres f.
koriskruid n. — [H. n.] Soort van zeepaauw m.,
zékere visch.
Corip h e, f. [U. n.] .dfrikaansche bastaard[

nachtegaal ni.

kennen. II lève les c-s. I1 commence a montrer
les c-s, hij steekt de horens weer op, h begint weêr
in aanzien, in eer, tot fortuin te geraken. On prend
les homines par les paroles et les bides par les
c-s, ieder moet op zijne woorden passen. Les c-s lui
en sont venues ii la tete, hi' stond te kijken, alsof
hij het te Keulen hoorde donderen. 11 mangerait le
diable et ses c-s, 't is een vraat, een slokop. —
Faire one c- à on livre, it on feuillet, een vouwtje
in een boek, in een blad leggen. Faire one c- is une
carte, een der hoeken van een kaartje omvouwen.
— CORNE wordt ook wer'ens het min of meer gelijkvormige van vele andere voorwerpen gebézigd:
Les limacons montrent, resserreut lours c-s, de
slakken steken hare horens op, trekken ze in. Les
c-s du cerf volant, de horens of voelsprieten van
den schalebijter. — Un chapeau a c-s, een punthoed, steek in. — Les c-s du croissant, de horens der
wassende maan. — Les c-s de l'autel, de horens des
altaars.—Les c-s dun paté, de hoeken eener pastei. [Anat.] C-s du sacrum, dorens van 't heiligbeen;
C-s of Trompes de la ma/rice, moederhorens,
trompetten van, Fallopius; C -s ale los hyyoïde,
tongbeenshorentjes; C -s du larynx, strottenhoofdshorentjes. — [Arch.] Les c-s d'un chapiteau, de
horens of 4 hoeken van 't kapiteel. C -s du bélier,
ram,shorens, sieraden aan de kopiteelen dear ionische
en zamengestelde orde. — [Ar/ill.] C- d'amorce,
kruidhoren. — [Fort.] Ouvrage a c-s, horenwerk n.
C- de bélier, rains/wren. — [ Géogr.] Naam der
hoekige, prismatische bergtoppen (ook aiguille en
(lent geheeten). C- d'or of d'abondance, Gouden
horen, naam der haven van Byzantium (Constantinopel). — [íV1ar.] Gaffel f. C- de vergue, mik eerier
ga/fel, ga/fel aan de zeilspriet; C- d'artimon, gaffel
van den bezaansmast. C- /i épisser, splits-.ho r en. —
[Méd.] C-s de la peau, horen- uilwassen der huid. —
[Tech.] 1Vaarn van verscheiden kuipers- en wagenmakersgereedschappen. Les c-s dune scie, de horens of
bladhouders eener zaag. -- [El. n.] Volksnaam van
verscheiden sterkoralen of zeesterren, van een/ge
mosplanten en van vele paddestoelen, ook van Benige
zeer verschillende schelpen, van eene groote oester soort enz. C- d'or of d'abondance, een der volksnamen van den, tonijn. — [Bot.] C- de cerf, hertekruid u., kraaijevoet m., weegbree f. ; vlooikruid,
gra'vinnekruid n. C- de cerf d'eau, wilde kers f.;
Cerf de boeuf, fenegriek n_, bokshoren m. —
- COPNE, f. Hoorn n.,. naam van de slof der
dierenhorens: Tabatière, Peigne de c-, hoornen
spui (doos f., kam m. C- de ceri, hert.ehoorn, bewe r kt hertsgewei m. Le manche de ce couteau
est de c-, de c- de cerf, het heft van dit mes is
van hoorn, van hertshoorn. Couteau emranché
de c- de cerf, mes n. met hertshoornen heft. De la
racl u re de c- de cerf, schrapsel van hertshoorn,
geraspt hertshoorn. La gelde de c- de serf est
cordiale, de hertshoorn-g,-elei is hartsterkend. — Bij
uilbreiding: hoef ni., de hoornachtige stof der hoeven
van paarden, ezels enz. (in dien zin zonder meer
Ce cheval a la c- nolle, dure, usée, dat-voud):
paard heeft een' weeken, harden, afgeloopen' hoef.
Ce rernède fait venir (fait croïtre), endurcit la c-,
dat middel doet den hoef aangroeien, maakt den
hoef hard. La c- des pieds est traversée par les
clous, door den hoef slaat men de nagels heen. —
[Corr.] Witte streep f. op de doorsnede van gelooid
j

,

Corise, f. [H. n.] Waterspin f., roeijer m.,
zeker insect met roe-iriemen.
Corisie, f. [H. n.] 4ardweeeluis f.
Corisperme, m. [Bot.] lveegluis.zaad n.
Corize, m., z. CORYZA.
Corti, Cortis, C'orlien, m., z. couni.is.
Corine of Sortie, f [Bot.] Sorts, sorbepeer,
at/ashes f., schn'rpzure, peervormir;e vrucht van den
Cormier,Sorbierdomestique of Coe#iêine,
tammen sorbenboom, spreebootn, spreeuwbézie-boom,
kalver -elze m., in Frankrijk aangewend tot het
maken van: Corré. m., sorbendrank m. Cormier
sauvage, haver-essche f., kwalster-, listerbéz.ie-,
kwartelbéziie-, kwaalboom m.
Corrniére of ('ommière, f. [Mar.] Rantsoen hout n., hekstut m., windcériny f.
Cormoram, in. [H. n.] plater- of zeeraaf f.,
zwarte pelikaan m.
Cornae, ni. Olifantsgeleider, ol-ifantsdr(ver,
kornak m. — ( fig. et iron.) Leermeester van
domme kinderen. — Loftrompetter ni. van een'
nieuw' schrije er.
Corriaaellitie, f. [Pharm.] Buikzwiverend poe
uit spiesfjlans, scammonie en wijnsteen. -dern.,
Coinage, m. [Féod.] Cijns m. op 't ploegvee.
-- [Vétér.] Gesnuif n. van kortaderzige paarden.
Cornno.iiler, V. n. [Charp.] Scheef gaan: Le
tenon cornaille dans la mortaise, de pin gaat scheef
in 't gat.
C'orual, m. [H. n.] Guineesch, parelhoen n.
Cornaliue, f. [Miner.] Kornalijn, korneool m
gesteente van 't geslacht der chalcedonen, waarvan
de schoonste meesterstukken des° oud -grieksche en
etrurische sn jkunst genaakt zijn. C- herhorisée,
boomkornal jn. C- sanguine, bloeds'oode kornalijn.
CoinartI, nl. (bas) Horendrager m. (cocu)—[H.
de France J Nar m., lid van een snaakscls- genootschap
uit het begin der 16 7e eeuw.— [Tech. J Dubbelhaak rn.
ijzeren tang ter opening van den glasblazers-oven.
Cornnard, e, adj. [Vétér.] Snuiven (uit aarnborstigheid, bij paarden): Cheval c-, snuiver m.
C oriaardise, t. (bas) 1-Jorendragerschap, horen
rij f.
-drage
Corse, f. Horen, hoorn m., naam der harde
spitsuitloopende uitwassen aan den kop van som
dieren. Bètes à c-s, horenvee n. C -s de boeuf,-mige
de vache, de bélier, de gazelle, ossen -, koe -, rams-,
gazelle- horens. C- d'un rhinocéros, d'un narval,
horen van een' rhinoceros of neus/oren, van een
narval of zee- eenhoren. Les c-s ne sont pas caduques, comme les bols du eert, de horens vallen
niet af, gelijk 't cgewer, van 't hert. — [ Myth.] La cd'Amalthée of d'abondance, de horen des overvloeds.
— [Mus.] Blaaslroren der koeherders (doorgaans
van een' horen gemaakt). C- à bouquin, z. CORNET.
— [Leon. dom.]Schoenhoren, schoenaantrekker m.
(de helft van een' overlangs gekloofden horen) . —
(Loc. fain. et prov.) I1 a mangé de la vache, it
entend de c-, hg is hardhoorend. Donner un coup
de c- ii qn., iemand ecn' vinnigen zet geven. Faire
les c-s a qn., iemand bespotten, door twee vingers
als horens aan 't hoofd te brengen. Attaquer
Ie taureau, la bète par les c-s, het beest bi
de horens aangrijpen, eene zaak van de moeijelj leste zijde aanvatten. I1 porte, it a des c-s, hi
raagt horens, zijne vrouw is hem ontrouw
„

,
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leder (een gebrek).
Corué, e, adj. Hoornachtig, glad en hard gelijk
hoorn.. Plante, Feuille c-e, hoornachtige plant f.,
hoornachtig blad n. -- [Anat.] Tissu c-, koortsachtig
weefsel n. der nagels. — [Claim.] Lune c-e, Argent
c-, hoornzilcer n. (oude benaming, van 't chloorziiver).
— [Peche] Elarengs c-s, har- inqen m. pl., dig, op het
punt zijn hunne kuit te schieten. — z. ook con-

INE EN N E.
('orideau, m. [H. n.] Basterdhond m. (uit een'
bulhond en de teef van een' windhond),
(voruée, f. [gnat.] Iloornvlies n. van 't oog.
C- opaque, hard oogvlies, wit n, vaan t oog (nu
sclerotique geheeten). C- transparente, doorschujnend oogvlies (nu enkel c- genoemd). — Laad/cpn,
saslepel m. (der vuurwerkmakers); — zulk een lepel
vol brandstof voor de kardoezen.
('ornéenne, adj. f. [Géol.] Roche c- of Pierre

4o

CORNEILLAR,D

de corne, Pierre cornée, hoornsteen m., schilferige
hoornblende f., naam van onderscheidene soorten
van kwartsagaat.
Corneillard, Cornieillon, m. [H. n.] (pop.)
Jonge kraai f.
('orneille, f. [H. n.] Kraai f. C- noire of
Corbine, Corbeau-c-, zwarte kraai, ravekraai f.
C- einmantelée, manteiée, a mantelet of cendrée,
bontekraai, mantelkraai. C- sauvage, moissonneuse,
des bols, zaadkraai, roekraa f of rokraaf f. La eerie of croasse, de_kraai schreeuwt of krast. — (fig.
et fam.) Bayer aux c-s, naar de maan gapen, onnoozel in de lucht kijken. C'est la c- d'Esol;e, de la
fable, hij is (le kraai van Esopus, uit (Ie fabel:
hij pronkt met eens anders verfren (van een' schrileer, die stilzwijgend veel goeds aan anderen ontleent). (Loc. triv. et pop.) Y aller de cal at de
tête comme une C - qui abat des noix, niet meer
drift dan beleid te werk gaan. -- [Bot.] Pied de c-,
hertekrusd n., kraaijevoet m., rgravinnekruid, vlooikruid n.; Z. CHASSE-BOSSES.
Cornéite, f. [i%Iéd.]

(cératite).

Iloornvliesontstekinrj f.

Cornelien, ne, adj.: Stele, vers c-, stijl in.,
vers n. in den trant van Pierre Corneille. — Lois
c-nes, wetten van L. Cornelius Sylla, waanrede
hij den aristokratischen regérin fsvorm in 't oude
Yonne herstelde.
Cor iienient, m . [Mid.] Oortuitinq f., oorteruisch (tiintement). — [[ech.] Gebrom n. eener
opengezette pijp.
('or neinuse, f. [Mus.] Doedelzak m., ruispijp,
zakpijp f. — (Prov. et pop .) Quannd la c - est pleine,
on chante mieux et plus volontiers, met een' goed
gevulden buik wil het zingen (praten, vertellen)
beter lukken.
Corneiniiseur, m. Doedelzakspeler, zakpijpblazer m. — (f p.) (bij Ralselais) Knapuilverteller in.
Corinèole of Coronéole, f. [Bot.] Verwersbrem I.
Corner, v. n. Blazen op den horen (inz. van
koeherders), toeten, tuiten. — (iron..) Ii ne fait que
C-, hij doet niet dan toeteren (van h jnand, die slecht
den waldhoren blaast). — Door een' spreekhoren
spreken tot eersen dopre. -- (;iq. at fans.) C- aux
oreilles de qn., iemand aan de ooren lellen. Les
oreilles out du mien vous c-, de oorera moeten u wel
getuit hebben (tot iemand, van wiep men pas in zijne
afwezigheid veel en allerlei heeft gesproken) . Les
oreilles me cornent, de ooren tuiten mi. Les
oreille s lui cornen t, hij verstaat alles verkeerd. —
Viande qui come, vleesch, dat een reukje heeft of
begint te krijben. — CORNER, V. a. Uitbazuinen,
rondkraaien, allerwege vertellen: I1 ne fait que ecela partout, hij kraait dat overal rond. —^ Door
een' spreekhoren zeggen of mededeelen: II a fallu Ie
lui c-, men heeft hem dat door een spreekhoren
moeten zeg. gen. — (fig. et fam.) I1 faut lui e- les
chases, reen moet hem alles tweemaal zeggen, alles
S,n de ooren schreeuwen, hij ;is oostindisch doof. —.
C- un feuillet, een vouwtje in een blad leggen. —
[Clias.] C- les aliens, de honden riet den jabthoren
roepen of aansporen. C- le départ, 't vertrek, den
aftogt blazen. C- requete, de honden door horengeschal op liet spoor vaan 't wild drijven. — SE COR
V. pr. Denvorrn, den aard van een' horen of-tiEl,
van hoorn aannemen, verhoornen.
Coriterotte, f. [H. n.] Een der volksnamen
van clue uil (tlibou).
Cornet, m. (verklw. van cor) Horentje n.,
blaashoren m . C - de cllasse , de pottil Ion), jagthoren, posthoren. C- de vaclier, koeherders-horen.

C- á bouquin^, 4lpenhoren (lange horen der zwitsersche herders); ook : kornét, kromme fluit f.,
kromhoren. C- à pistons, koperen horen met klep
kor -pen,kl/tor.—Kspe,kntblazr
n1. — [Luili.] Kornet-register n. ; Grand c-,-netis

exoot kornet-register; C- d'écllo, de récit, echo-,
recitatief-register. — C- acoustique of enkel c-,

hoorbuis f., spreekhoren (voor dooven en harr?hoorenden). — [Wil.] C- d'ouïe, luisterheren an. —
[Artill.] C- d'arnonae, kruidhoren, peervormige
kruidhoren. -- C- it eerire, inktkoker m. in een'
schrijfbal: of schr- i fkoker. — [Jeu] Bekertje n. van
hoorn of leder, dobbelbéker, dobbelkroes in. (waarsnede men de dobbeleteenen werpt). Jeter la e- après
les des, den hekar en de dobbelsteenen te gelijk uit
de hameb werpen; (fïq.) den moed opgeven. —

CORNIF ORMME.

--

Peperhuisje n., horen- of kerelvormiq oungerold

papier. C- de dragées, peperhuisje met suikergoed.
— [Patiss.] Opgerold ouweltje of wafe ltje n., oblie f.
— [Anat.] C-s de los ethnioïde, schelpjes van 't
zeefbeen. C-s of conquer, coquilles inférieures (lu
nez, benédenste neusschelpen. — [Chic.] C- a ven
, laatkop , kop m. — [H. n.] Toot f., naam-touse
van velerlei eenschalige, kegelvorinige schelpen. —
[Cuis.] C- it boudin, worsthorentje, worsttrech-

n. — [Mar.] C- du mkt, mastkoker m. Taquet
a c-, kruisbeting f. — [Mon., Orfèvr.] Toetsplaatje n.

tertje

in den vorm van een peperhuisje.
Corneter, V. a. [Veter.] Koppen zetten.
Cornetier, in. Iloornbereider m.
('ornette, f. Kornet, kornetmuts f., kornetje n.,
vrouwen-tuitrnuts f. — (Loc.prov.) I1 Porte c-,
't is een jan-Iaen; ook: zijne vrouw heeft de broek
aarr. — [iVtii. aim.] Ruitervaan f., standaard n„.
der ruiterij; — bij uitbreiding: ruiterbende, compar,nie ruiterij f., kornet n.; — ook (m.) standdaard.dracler, standaardjonker. kornet m.; kornetsplaats f. C- blanche, weleer (le naam van den standaard en ook can het regiment des kolonels-generaal
van het paardevolk in Frankrijk. — [Mar.] Breeds
drijvende wisnpel nl., witte vierkante vlag f.
van eenen schout-bij-nacht. - - [Arch.] Hoekijzer n.,
ijzeren beslag op den hoek van eenen muur. —
[Cost. anc.] Lange strook f. zijde, die de raadsheeren en professoren van 't koninklijk collecie
voorheen om den hals droegen, groote zijden bef f.
— [Pauc.] Pluim f. op den kop van eenen valk. —
[Bot.]Ridderspoor f. (pieds d'alouette). — [Corn.]
Soort van plat staafijzer n. — (fig. et iron.) C- de
chanvre, strop m.
Cornèiile, f. [II. n.] Naam van elk der kleine
facetten van 't zamenresteld insecten-oog.
Cor neur , ni. (fan.) Ilor eazblazer m. — (fig.) II ,
die tot vervélens toe iets herhaalt of opzegt. Voltaire betitelt ergens de slechte dichters als: Itauques
c-s de leurs vers incommodes, schorre bazuiners
UPS, adj. in.
van hunne vervélende verzen. — CORN EUR,
[Vétér.] Cheval c-, snuivend, kugchend paard.
Corneux, eiise, adj. [Tan.] Cuir c-, hoorn achtil] leder.
('orniel,e, f. [Arch.] K o r nis, kroonlijst f., het
bovenste uitstekende gedeelte aan het kroonwerk
van Bene zuil o f Benen balk, lijstwerk n., lijstkrans m.
— [Mar.] Schild n., kroonlist, de gebeeldhouwde
figuur op den spiegel, waarin men den naam van
-

het schip plaatst.

Cor niehon, m . (verklw. vancorne) horentje n.,
kleine horen: Les c-s dun chevreau, de horentjes
van eerie jonge geit. — [Bot.] Kleine gr oene kom
in., augurkje n . Confire des c-s, augurkjes-komer
inleggen. — [Véner.] , z. v. a. A NDOUIL LER. — (Pop.
cl bas) Botterik, botrnuil, schaapskop m. Etre
bête comme un c-, Avoir Fair dun e-, ezelachtig
domp zijn, lijken.
Cornieole, adj. [Bot.] Op den kornoeljeboons
groeijen .
Cornienlaire, f. [Bot.] Zeerirasachtige plant f.
— CoInCICULAIRE, M. [H. roan.] Officier in., die
steeds den krijgstribuun ter zijde stond; — soort
van deurwaarder of grif er, die altijd den rester
vergezelde en het vonnis, dat hij uitsprak, opschreef.

('ornieule, f. [11. n.] . Torentje n. — [Clsir.j

Kegelvormige laatkop in. — CORMCULES, f. pl. [Ho.]
Voelsprieten m. pl. (antennes) .
Cornnieaulè, e, aelj. [Bot.] Tootvormig, inden
vorm van een peperhuisje.
Cornier, ière, adj. Op een' Tioekstaande, aan
een' hoek voorkomende. Pilastres c-s, hoekpilasters
m. pl. Piecis c-s, groote boorhen m. pl., die enen tot
lee/eens neemt, hoe ver een woud omgehakt moet
worden. —

Jointure c-iére, (lakgoot, z. (iORNIERE.

— CORNIER , In. hoekstijl m. van het verhemelte
eerier koets. — [Bot.] Volkswoord voor COI,NOUILLER.

Cornière, f. [ 1. n.] Looden of pannen dakgootf.,
waterleiding tusschen twee dakhellingen; — ijzeren
hoekheslacl n. van een' ko/fer; — hoeksieraden n. pl.
van 't verhemelte eener koets; -- ijzeren scheeanen, f.pl.
aan de hoeken der perskar (cantonn iéres) . — C ornières, f.pl. [1Iar.] Hoekstutten nl. pl., achterste
spanten, windveringen f.pl., rantsoenhout n. Aloriges
de c-, windvéringen op den hekbalk, verlengingen
van 't rasitsoen;rout.
Cornifle, f. [Bot.] Iloornblael n. C- d 'eau ,

paardestaart m.
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naar hare bloennkroon rangschikt, co roll is!t. —
torniforine, adj. [.u. n.] llorenvorm iq.
Ook als mij. gebézigd: Botaniste c-.
(ornigère, adj. [H. n.] 1-forens- of voelsprie,

ten dragend.

5 t'oruillas, m. [H. n.] Jonge kraai f.

t ornille of (`oruillet, nl. [Bot.] Leeinkruid n.
Cornillon, in. [H.. n.] Volksnaam van de kerk-

kraai (choucas). — Been n. in den horen van 't
rund.
Cornine, f. [Chim.] Alkalisch bestanddeel van
den corn us porida, c r i e f.
('orniole, Cornuelle, f. [Bot.] (pop.), z. V. a.
CHASSE-BOSSES.

Corniolle, f. [ [1. n.] (pop.), Z. v. a. CHOUCAS.
Coi•111012, m: [Pècnej Fuik f., die adder aan
twee pijpnetten vast gehecht wordt.
Cornipéte, adj., Z. v. a. COIINUP.FTF.
Corniste, m. [Mus.] flora st, waldhorenblazer ; — leermeester m. op den horen.
i'ornoiaille, f. [Bot.] Kornoelje f., de fraai;
roode, sonic ook witte kers vaan den kornoeljeboom.
('ornoaailler of Cornier, nn. [Bot.] - ornoeljebooni, wielboorn m., Bois de c-, kornoeljehout n. (om zijne vastheid en duurzaarnheid bijzonder tot werktuigen en raderwerk geschikt). Cmale, gemeene kornoeljeboom. C- sanguin of fe
roode kornoeljeboorn.
-nle,
(o1-Ia, e, adj. Gehorend, met horens: Le boeuf,
le Louc lont des anitnaux c-s. — ( fig.) Hoekig,
kantig, dat vele onregelmatige hoeken en punten
heeft: Un pain c-, een hoekig en puntig brood. —
(Prov.) A mal enfourner, on fait les pains c-s,
een slecht begin heeft een slecht einde. — [Log.]
( fig. et tam.)
Argument c-, z. v. a. DILEMME.
Raisons c-es, slechte, armhar•tige rédenen f. pl. Visíons c-es, zotte denkbeelden n. pl. — [ Man.] Clieval c-, paard meet hooge heupen. — [Agric.] Bid
c-, brand ig koren. - [ Conn.] Baleine c-e, zeer
buigzaam balein fl.
t'orinnan, m. [H. n.] Zékere visch, inz. in de
Loire, soort van kleine elft f.
('orngielhet, rn. [Tech.] horentje, peperhuisje n.
Cornud, in., t'ornude, f'. [Tech.] Zeepzieelers houten olie- of waterbak, houten emmer m.CorEl det, m. houten emmer tje n.
Cornue, f. [Clan.] Destilleerkel f f. of retort in.
met langent krorr27r2-esa hals in den vorm van een'
horen. Ventre, route, col ;cou) de la c-, buk m.,
ronding f., hals in. der destilleerkolf. — [H. n.]
C- digitale, zekere groote eenschalige schelp f.
—

('orntielle, f. (pop.), z. CORNIOLE.
Cornnet, m. [Bot.] z. V. a. BIDENT. - [ Patiss.]

Gebakje n. met twee horentjes (in Champagne).
Cornailaire, m. [H. nl Tootkoraal, scheedevormige polyp in.
Cornulaq e, f. [Bot.] Soort van sodaplant L,
zoutkruid U.
Cornupède, adj. [H. n.] Met gehorende voeten. — Ook als subst.: Un c-, een horenvoeter m.
Cornulpéte, adj. [iyumisrn.] islet de horens
stootend: 'I'aureau c-, of als subst.: Un c -, een
stier, die als stootend met de horens is af ,gebeeld.
('oro, nn. [H. d'Esp.] Invoerregt it op liet uit
Peru en Chili in Spanje komende goud en zilver.
Coroeore, in. [H. n.] Baarsachtige visch m.

in Brazilië.

t'orolitique, adj., z. C0B.OLLITIQUF.

C'orollace, adj. [Bot.] Op een bloemblad gelijkend..
Corollaire, in. [Didact.] Toevoegsel, bijvoeg sel n., opheldering f., c o r o t l a r in m n., al wat
men, ter versterking (Ier aangevoerde reden ten
overvloede er nog bjjvoert: A ce qui a été dit, on
peut ajouter pour c-, bij hetgene gezegd is, kan
men nog ten overvloede voegen. — [Math.] Gevolg n.
van een reeds bewezen voorstel, toegevoegde stellie 1 f.
-- COROLLAIJIE, adj. Toegevoegd, ten overvloede
bijgevoegd, c o r o 11 a i r: Proposition c-, toegevoegde

stelling f.
Corolle, f. [Bot.] 13loemkroon f. C- monopé-

tale, i olypétale, eenbladige, veelbladige bloem/woon.
Coroiié, e, adj. [Bot.] Eene bloemkroon heb-

bende.

('oroliifère, adj. [Bot.] Bloemnkroonsteunend;
bloemkroondragend.
Corolliforsue, mij. [Bot.] Bloemkroonvormig.
('orollin, e, Corolliq ie, adj. [Bot.] Tot de
bloemkroon behoorende, bloendi oonachtig.
Corolliste, in. .Kruidhennrin., die de plantene

C orollitique, adj. [Arch.] : Colonne c-, met

loofwerk omwonden zuil f.

t'orollale, f. (verkiw. van corolla) Bloem -

kroontje n.

Coronaire, adj. Kransvormig. [Anat.] Artères

c-s, krans- of kroonslagaderen f. pl. — [Bot.]
Met kranswijze geplaatste knobbeltjes of uitwassen.

Coronal, e, adj. [Anat.] Kransachtig, krans -

vormig. Los c-, of als subst. in : Le c-, het voor
Fosses c-es, groeven f. pl. van het voor--hofdsben.
hoofdsbeen. Suture c-e . voorhoofdsnaad in.
Coroné, m. [Anat.] Puntig uitsteeksel n. van
sommige beenderen.
Coronelle, f. [H. n.] Kroonpolyp f. — [Tech.]

Metalen leest f. der kammenmakers.
Coronéoie, f., z. COPNALINE.

Coroner, in. (angl.) (pr. cor-ro-nèr) Geregtelijk
lijkschouwer in., hij, die in Engeland onder toevoeging van 1 , gezworenen, de lijken schouwt van
hen, die een' gewelddadigen dood gestorven zin.
('oronet, m. (verklw. van couronne) Kleine
kroon f. der pairs in Engeland.
CoroniforEne, adj. Kroonvormig.
Coronille, f. [Bot.] Kornielje f.
t'oronoïde, adj. [Anat.] Brans- of kroanuormig. Apophyse c-, ravenbeks-uitsteeksel n. — Coronoïrlien, ne, adj. Daartoe behoorende.
Coronope, in. [Bot.] Sterrekruid, slanclgrasn.
Coronopifeatille, I. [Bot.] Sterrekruiidachlige
plant f.
t'oronule, f. [H. n.] (eig. kroontje) Hoofdeloes
weekdier n.
t'oronuure, f., z. V. a. Énois.
Corossol, in. [Bot.] Fleschappel, roomappel m.

Corossolier, in. Itlesschenboom in. (aiwne,
cachinlentier)

Coroyrére, f., z. v. a. CORIAIRF.
Corp, in. [EE. n.] Oinbervisch n1.
Corpo, Corpou, m. [Pèche] Vijfde kalmer f.
aan 't groote ton nen-n.et.
Corporal, m. [Cath.] ..4ltaardoek, misdock,
corporale n1., een met figuren bestikte doek,
waarop de kelk en hostie-schotel gezet worden. —
Corporalier, m. Foedraal n. of kartonnen (loos f.
voor de 7nisdoeken (nu meestal bourse ceheeten).
('orl)oralité , f. [Didact.] Ligcha7ne13kheid,
corporaliteit f.
('orporeiitif, ive, adj. [Didact.] Ligehaam-

vormend, corporatief.
Corporation, f. Gewettigde vereeniging f.,
welker leden aan algenieene régelen en tucht onder
zijn, gild, genootschap n. broederschap,-worpen
corporatie; — gemeente f.
Corporé, e, adj. Van een ligchaam voorzien.
Corporélté, f. Ligchainelijkheid, hoedanigheid
van 't geen een litrch.aarn is, corporeïtext f.
t'orporel, le, adj. Ligchamelijk, lijfelijk, een
ligchaain hebbende, c o Pp o r e e 1: Dieu nest pas e-.
— Lzricha?nel jk, wat tot het 1/ge/raam behoort, wat
het l gchaara aangaat: Les infirmités c-s, de lig
pl. Punition c-, lijfstraf I. -chainszwkedl7f.
Corporelleinent, adv. Ligehamelijk, lijfelijk:

Punir c-, aan 't lijf straffen. — [Théol.] Ligcha-melijk (in tegenstelling met spirituellement): Dans
in communion, scion les catholiques, on mange
(recoit) le corps de Jésus Christ réellement et c-.
t'®rporification,CorlporisatioD,f. [Chico.]

Verandering eener vloeistof in een vast ligchaam,
ligchaanrsvorining, corporisatie, corporificatie f.
Corlpori ié, e, adj. (en part. passé van corpouiler) Tot een ligchaarn genaakt, verligchamel ijkt.
Corporifier, Corporiser, v. a. [Didact.]

Eery, liprliaam toeschrijven aan hetgene, dat er geen
leeft: C- les anges, den engelen ligchamen toeschrijven. — S [Chin.] Tot een vast ligchaam
waken, vastleggen., de verstrooide deden van een
f elheel in een enkel ligchaanr vereenigen. — SE
t,ORPORIFIER, V. pr. Zich tot een ligchaam vormen,
een ligchaam worden. Se c- aver qc., zich reet iets
vereenzelvigen.
('orporisation, f., z. CORPORIFICATIOil.
('orpporiser, z. CORPOIIIFIUR.
('orlon, z. COUPON.
('ari)S, nn. [Phvs.J Lirlchaam n., elke bewerk -

tu,icade of onbewerktuigde, eng elzoudige of zaaien-
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gestelde zelfstandigheid of stof f., elk gedeelte der
stof, dat een op zich zelf staand en onderscheiden geheel vormt: , Tout c- a trois dimensions : longueur, largeur et profondeur, elk lir;cliaam heeft
3 afmetingen: lencjle, b reedte en diepte (dikte) of
hoocte. C- solide, liquide, gazeux, vast, vloeibaar,
lucht- of dampvormig licrehaam. C- simple (élémentaire), composé, enkelvoudig, zamengesteld, lirchaam.
C- pondérabie, impondér^aitle, wcer.bare. onzneerbare zelfstandigheid. — 131j uitbreiding: liet stro /felijk gedeelte van een bezield wezen, het dierlijk
ligchaam, inz. dat van den mensch; — in enfleren
zin: het menschenliachacrm tusschen hals en heupen,
lijf, bovenlijf n., romp, tronk rit.; en bij uitbreiding
ook: het gedeelte van zékere kleedingstukken, dat
het bovenlUf bedekt, het lijf. Le c- dun homme,
dun anima], het ligchaam van een' mensch, dier;
L'homme est composé de c- et d'cime, de mensch
bestaat uit ligchaani en ziel; C- mien formé, Dien
báti, bidn proportionné, Dien constitué, goed gevormd, goed gebouwd, goed cgeëveenredird, vloed gesteld of gezond ligehaam; Les exercises du c-, de
ligchaasnsoefenrnyen; Les plaisirs du c-, de l2gcha7nelijke, zinnelijke vermaken. — 11 a le c- tout de
travers, hij is geheel scheef van lijf; I1 a ie c- Dien
fait. mais les jhmbes un peu trop courtes, hij is
welgemaakt van lijf, maar een weinig te kort van
beenen; I1 eut ]e c- percé de trois balles, zijn hovenlij f werd van drie kogels doorboord; Le mal commence a gagner le c-, de kwaal begrint het bovenlijf
aan te grijpen; Comment peut-ii mettre tout vela
dans son c- ? hoe kan hij dat alles in 't lijf krijgen? — C- de cuirasse, borststuk n. van een haraas. C- de rolre, lijf van een kleedje. C- de baleine,
keurslijf, korsét n. met baleinen. — Perdre e- et
biens, Perdre le c- et les Diens, lijf en goederen
verliezen; iemand, die oc s dierbaar is, verliezen,
en met hem alle vooideelen, die men van hem trok
of hoopte te trekken. — [Mar.] Le vaisseau a péri
e- et biens, het schip is niet man en muis vergaan.
— I1 s'y veut obliger c- et Diens, hij wil er riet
lijf en goed borg voor blijven. — [Prat.] Les juges
ont ordonné qu'il serait saisi au c-, de refiters hebben gelast zich van zijn' persoon te verzékeren.
Séparation de c- et Liens, scheiding van lijf en
goed. La contrainte par c-, de lijfsdwang m. —
[Théol.] Le c- et le sang de Jésus Christ sont
représentés, contenus sous les espèces du pain et
du vin, het ligchaam en bloed van Jezus Christus
worden voorgesteld, zijn vervat onder de gedaanten van hei brood en den wijn. —[Cout.] Homme,
Femme de c-, lijfeigene in. en f. — (Loc. fam.,
fig. et prov.) Il faut voir ce que eet Domme a dans
le c-, wij moeten eens zien, wat die man in 't
schild voert. C'est on homme qui na rien dans
Ie c-, die man voert geen kwaad in 'tschild. 11 se
tue le c- et l'hme, hij vermoordt zich, hij arbeidt
zeer sterk, werkt zich af. Se tonner a qn. c- et
áme, zich wiet lijf en ziel, geheel en onveorwaardelijk aan iemand overgeven, toewilden. Répondre
de qn. c- pour c-, voor iemand instaan als voor
zich-zelven. I1 fait bon nmarcihé de son c-, h geeft
niet veel om zijn leven, hij heeft zijn leven veil.
Else a fait folie de son c-, zij heeft haar sir chaam
ten beste gegécen. C'est on c- sans ame, 't is een
ligchaam zonder ziel; (list.) een leger, een genoot
partij enz. zonder opperhoofd of zon--schap,en
der bekwaam opperhoofd. Prendre 1'onlbre pour
Ie c-, de schaduw voor 't ligqchaam, den schijn voor 't
wezen houden. Prendre du c-, gezet, gevuld van lig
Toml;er 'udement sur le c- a-cham,lijvgworden.
qn., iemand raauw' op 't lijf vallen: iemand scherpe
verwijtingen, harde waarheden zeggen. Faire de
son c- une boutique d'apothicaire, een' apothekerswinkel van zijn lijf maken: gedurig geneesmiddelen gebruiken. Faire c- neuf, na eene langdurige
ziekte herstellen, geheel bekomen. Gagner sa vie,
Manger son pain h la sueur de son c-, zijn brood
in 'tzweet zijns aanschijns verdienen. Faire litière
de son c-, zich door lined werken geheel uitputten.
I1 a. le diable au c-, hij is zeer boos, woedend,
heeft den drommel in 't lijf; ook: hij is zeer handig, bekwaam, heeft veel vorm ff,, verstand. C'est
un pauvre £-, 't is een onnoozele bloed. C'est nu
dróle de c-, on plaisant c-, 't is een aardige
kwant, een geestige snaak. Chet homme nest pas
traitre à son c-, die Iran doet zich het lijf te goed.
C'est un e- de Ier, 't is een ijzeren ligchaam; hij
,

is tegen alle vermoeijenissen, tegen alle spas -en
drank bestand. — à cooPS PERDU , loc. adv. Zon
gevaar te vreezen, onversaagd, blindelings,-der't
zonder zich te ontzien, vermetel: Il se feta à cperdu dans la mèlée, clans le danger, hij stortte
zich blindelings, onversaord in 't gedrang, in 't gevaar. — a SON CORPS DEFENDANT , loc. adv. Tot
lij fsverded icing, tot lij f ev eer , om een' aanval af
te weren: S' it la tué, eest a son c- défendant,
zoo hij hem gedood heeft, is 't uit lijfsweer geschied. -- (fig.) Met weirun, tegen wil en dank, al
tegenstribbelend : J'y ai consenti, mais à mon edéfendant , ik heb er in toegestemd , maar met
weêrzin. — à BOAS LE CORPS, Inc. adv. Door de
armen om iemands lsj f te slaan: I1 Ie saisit a bras
le c-, et l'enleva de terre, hij greep hem am de
middel en lig/te hem van den grond. — cours à
CORPS, loc. ad;;. Man teaen man: lis se sont cornbattus c- à c-, zij hebben man legen man cgevochten. Its se tenaient c- a c-, zij hielden elkander
omklemd. — C- mort, of enkel c-, drod tigchaam,
lijk n., doode m. en f. Ensevelir, Inhumer, Enterrer un c-, Porter, hIettre on c- en terre, een'
doode begraven. Emtbaumer, Dissequer on c-, een,
lijk balsemen, ontleden. C- saint, C- sacré, lijk van
een' heilis°e. — (Loc. prov.) 11 fut enievé comme
un e- saint, hij werd onverwachts gevat en geplakt
(gevangen gezet). — C- glorieux, verheerlijkt lig
Le c- glorieux est impassible, 't verheer--cham.
lijkt ligchaam is vrij van lijden. — (Loc. fam.) I1
nest pas c- glorieux, hij is bij lange na geen hei
Il estt e- glorieux, eest un-lige.—(fantbus)
e- glorieux, hij heeft geen stoelgang, hij lijdt aan
verstopping. — Ligchaam n., eereeniging van
vele personen onder een zelfde hoofd, onder dezelfde wetten , genootschap , gezelschap , eo/legio,
gild n. Grand, puissant c-, groot. magtig ligchaam.
La république, te royaume, i'empire est un epolitique, 't gemeenebest, het koningrfjk, liet kei
een staatsligchaam. Les c- politiques ont-zerjkis
leurs maladies coiuwe le c- humain, de staatsligchamen hebben, hunne ziekten even als 's incaschen ligchaam. C- législatit, wetr^érend ligchaam.
C- administratif, beheerend, besturend, administratief ligchaam. C- diplomatique, gezamenlijke gezanten aan een hof, diplomatisch ligchaam. Le cdu clergé, de la noblesse, de ia bourgeoisie, de
gezamenlijke c,.eesteli kheid, adel, burr-er j 1. Le c- de
ville, of liever Le c- municipal, de stadsregéring f.,
stadsraad m. Les c- des un/tiers, de handwerksgilden. Esprit de C-, z. ESPRIT. — Marcher en c-,
gezamenlijk optrekken. — [Mil.) Leger n., leger
heerbende , lepe?°bende f. , k o r p s n.:-ajdeling,
L'armée en e-, 't gezaine spijk leger, de hoofd - armee,
heerrnagt, kracht f. des legers. L'armée était divisie en deux, trots c-, het leper was in twee,
drie korpsen (heerbenden) verdeeld. C- de réserve,
spaarbende f., ondersteunings -heer, reservekorps n. C- de batail le, strijdbende; z. BATAILLE.
C- d'infanterie, de cavalerie, bende voetvolk, in[a n t e r i e- korps, bende paardevolk of ruiterij,
k a v a M e r i e- korps. C- de genie, de gezament ke krijgsbouwkundigen., in gen icier- korps.—
C- de garde, wacht, uitgezette wacht f., wacht
wachthuis n., hoofdwacht f. C- de garde-postm.;
armee, voorpost m. Les solclats posent leurs armes au e- de garde, de soldaten zetten hunne geu aren in de wachtkamer. — (fig.) Mots, Railieries, Plaisanteries de c- de garde, vuile taal, vuil
grappen f. pl. — [Mar.] C- de-bekrijf.,cmn
garde d'un vaisseau, scheepswacht, hoofdwacht f. op
een schip, halfdek n. — Gardes du c-, lijfwacht
des vorsten.. — Liechaam, geheel n ., verzameling,
zant.envatting f. van verschillende stukken, van
verschillende geschriften, corpus n. Le c- des
poules grecs, la/ins, de verzameldan der grieksche,
latzlnsche dichters. C'est un beau, on grand ed'histoire, dat is een schoon, een groot geheel der
geschiedenis. I1 faut rassembler tomes les pièces
et en faire nu c-, men moet al de stukken verzamelen en tot één ligchaam, tot één geheel brengen.
C- de droit, wetboek n., inz. de door keizer Justinianus in de tide eeuw verordende verzameling
van wetten, corpus j u ri s n. C- de droit civil,
k, kerkelijk wetboek. Cde droit canon, burgerlijk,
de doctrine, leerstelsel n. — [Prat.] C- de preuves,
gezamenlyke bewijzen n. pl., die met elkander een vol
bewijs opléveren. C- héréditaire, de gezamen--ledig
,

CORRECTION NALITÉQ 43 3

CORPULENCE

lijke goederen eener nalatenschap. -- [H. n.] Ces C-, vasten en arbeid zijn geschikt om de zwaarlijdeux branches ont fait e- ensemble, die twee tak- vigheid te verhelpen.
('orpeilent, e, adj. Zwaarlijvig, dik, vet, ge
ken zijn tot één ligchaam vergroeid. — [As'r.] Le
e- du solen, dune planète, liet ligehaam,, de schjj f zet, corpulent.
Corpujsentntire, adj. (Pb)vs.] IVat de atoder zon, eener planeet. C- célestes, hemellchamen, hernelbollen. C- lumineux, opaques, lichtgé- Inca of de als ondeelbaar gedachte stofdeeltjes aangoot.
Physique of Philosophic c-, corpuscuI3enanning
van
't
ligchamen.
vende, duistere
voornaamste gedeelte of hoo fdgedeelte van velerlei 1e ire natuurleer of wijsbe °eerie f., leerstelsel n.,
waarin
reen door 't aannemen van atomen veel
bijvoorwerpen, het eigenlijk ligchawn, zonder de
komende zaken. C- d'un vaisseau, d un oavire, meent te loer yen. verklaren (ook atornistique gescheepsramp in., c asco n., het schip zonder dek, heeten). — CORI VSCULIRE, m. Voorstander, aan
atomen-stelsel.
-hanr,ei.v't
masten, zeilen, want of ankers. C- d'un carrosse,
('orpeiseaile, ni. [Ph^-s.] Ligchaan pje, stofje,
bak m. eener koets. Le c- d'un violon, dune guln.
stofdeeltje
tare, de buik eener viool, eener guitar. Le c- d'un
('orpuseuiiste, nl., z. v. a. C013PUSCULAiP.E.
clavecin, de kast van een klavier. Le c- d'une presse,
t'orradoaix, €ourradoux, in. [Mar.] Tushet hoofdstel van eene drukpers. Le c- dune charschendeir
n.
Le
cdune
place,
ploeg.
rue, het hoofdstel eener
('Dire of (Corret, in. [Péche] Soort van zakd'une forteresse, de vesting zelve, zonder hare
net
n.
het
buitenwerken, de hoofdwal. Le c- d'un livre,
Correct , e, adj. (pr. car-rècte) Naauwkeuligchaam van een boek, het boek zonder voorrede,
aanteekeningen, bijvoe(jsels cvz. Le c- dune lettre, riri, juist, zuiver, van fouten vrij, naar' de repels,
inz. laalzuiver, taalkuerlrp durst, naauwregelmatig,
zonder
dr]
brief,
de
brief
een'
het ligchaam can
inleiding of slotfornmrulier; ook:-tum,handekig keurig van druk, naar de eischen der kunst, corc-, schrijver. die zeer naauwkeurig
Auteur
rect.
de hoofdtrek ni. eener feschréeene letter. C- de
pompe, hoinl;buis f. C- d'un urine, stam, tronk m. is. Dessein c-, naauwkeurige teekening.
('orreeteinent, adv. Naar de regels, zuiver,
va.n een' boom. [Prat.] C- de délit, liet hoofd bewijs
eener misdaad. [Arch.] C- de logis, de bátirnent, zonder gebrek of fout, naauwkeurig.
('o2reeteaea•, m., -trice, f. Verbéteraar, behoofdgebouw n., in tegenstelling niet de daarmede
verbonden vleugels, zijgebouwen enz.; C- de logis rispvr, bestra/fer m., verbéteraarster, berispster,
—
heet ook: een van 't hro fdgebouw a fc ezonderd ver- bestrafster f. (in dien zin min gebruikelijk).
blijf. Le e- d'un éditice, de rcm.lr van een gebouw, COIUSECTEUR, M. [Impr.] Verbéteraar der druk
(weleer)
Nain.
—
(Pinanc.)
-proevn,ct
betftmniering.
—Le
cmetselwerk,
zonder
liet grove
d'une devise, de figuur van een devies, in tegen - ziener m. der rékeningen bij de rekenkamer. — C-,
Francis/canereen
opperste
van
Père
c-,
als
adj.
stelling met het bijschrift (vgl. diiie). C- d'unenié- of
daille, figuur of beeld op een' gedenkpenninul. ----^- of Minorieten- klooster m. — C-trice, I loosterCorps wordt ook gebruikt voor: vastheid, dikte, vonodes bij (Ie vrouwelijke Minorieten. verzachtend:
(`orrectif, ire, adj. Verbéterend,
lijvigheid f., lijf n. van zékere dingen, die doorgaans min of meer dun zijn: Ce papier, ce par- Phrase c-lye, verzachtende uitdrukking. — con10ECTiF,
m. [Pharm.] Verzachtingsmiddel n.: Le
parchemin na pas assez de c-, dit papier, dit
kement is niet stevig genoeg. Une étoll`e qui a du sucre est le c- du citron, de suiker verzacht den
C-, eerie diste, vaste stof. Cette lane est uien citroen. — (fig.) Verzachtende uitdrukking : Les
mince, elle na pas de c-, dat (emmer is ze(:r dun, locutions: en quelque facon, pour airsi
't heeft geen lijf. Ce sirop, eet ongtuent na pas dire, si jose nn' expriiner ainsi, sont
assez de c-, die siroop. die zalf is niet l ^vig, dik des c-s.
C'oi•reetion , f. Verbétering , teregtbrenging,
genoeg. -- Couleur qui a du c-, dik opgebragte
kleur, sterke, gevulde kleur. -- Ook voor: geest- verheltiing, correctie f. van gebreken of fouten:
La
c- des moeurs, des erreurs, des abus, de ver
On
a
dranken:
Ce
rijkheid, kracht f. van zékere
zeden, dwalingen, misbruiken. Cet-béteringd
du c-, die wijn is krachtig, sterk. Cette liqueur,
cette Poisson na point, na guère de c-, die likeur, ouvra,ge, ce manuscrit, a besoin de c-, dat werk, dit
ver•bétering noodig. — [Impr.]
handschrift
heeft
1
Anat.]
Ccalvrij
slap.
—
slap,
is
die drank
cox, C- caverneux, z. CALLEUX, CA\'ERrEUX. — La e- des épreuves, het nazien, verbéteren, corricorrectuu7', cor reedrukproeven,
géren
der
waterhelder
een
C- vitreux, glasachtig ligchaam,
oogvoclrt, door een fijn. doorschgnend vlies on2ge- tie f. Cette épreuve est chargée de c--s , deze
verbéteringen. —
vol
veranderingen,
ven. C- réticulait'e, net van Mall)irihi, de huidlaag, proef is
die onmiddellijk op de lederhuid ligt. C- papiliai- [Pharm.] B)jvoeg>ing van een verzachtend" middel,
res, gevoeltepeltjes dier lederhuid. — [Chir., iVléd.] verzachting t. (vgl. CORRECTIE). — [Rhét.] Teregt
C- étranger, vreemd, vreemdsoortig ligchaayn, een wijzing, verbetering f., acne figuur, waarbij de révoorwerp, dat niet tot de bewerkluiging van 't elenaar° zich zelven als te rept wijst. Sa fortune,
ligchaain behoort (b. v. een splinter, een kogel, een que dis-je, sa vertu l'élève au plus haut deré.
blaassteen) . — [Iinpr. ] Lettersoort f., corpus n.: — [Asti.] C- du midi, verbetering der middagsChaque e- a ses lettres romaines et italiques, hoogte, datgene wat er van de gemeten zonnehoogelke lettersoort heeft haar romein en cursijf. C- de te moet afgetrokken worden, om den waren middiig
te verkrijgen. — [filar.] C- des routes, du point, verrlettre, kegel ni., corpus, dikte der letter, waar
afstand der regels bepaald wordt.— [Viar.]-dore bétering van den berékenden koers, om een juist bete verkrijgen. — sine' CORnECTION, sous constek
schil).
Cde
garde,
n.
van
't
C- de vaisseau, hol
hal fverdek n. C- de pompe, breedte van de pijp RECTION, loc. adv. Onder verbétering, behoudens
inlichting: Je maintiens, sau t c-, sous c- de la
béler
eener pomp. C- de voiles of Les quatre c- de voiles, de 4 groote zeilen van een schap. Le vais- compagnie, que cela est faux, ik beweer, onder
seau porte ses quatre c- de voiles, het schip ligt verbétening, met verlof van 't gezelschap, dat dit
voor zijne onderzeilen en digtgereefde inorszeilen. valsch is. — Zuiverheid, taal-, druk-, kans/zuiverC- morts pour l'amarrage, verschillende voorwer- leid, netheid, stiptheid, correclheed f. La c- du
pen, waaraan het schip gemeerd wordt: dukdalven, style, de naauwkeurigheid, netheid van den stijl.
palen, ringen enz. Arriver de bout au c-, dwars 11 parle aver une grande c-, hij spreekt eene zeer
doorloopen. — [Mus.] C- de voix, sterkterlraad m. zuivere gekuischte taal. C- d'un dessin, eeaauwkeuder zangstem: Sa voix a plus de e- que la inienne, i'igheid in eerie teekeniug. — Bestraffing, berisping,
zijne (hare) stem is voller, vult het oor beter dan de vermaning, teregtwizi.ng: straf, tuchtiging, kast))mijne. C- soniore, klinkend ligchaam: Chaque cor- ding f.: C- paternelle, sévere, vaderlijke, gestrenge
de d'un violon est on c- sonore, iedere snaar van berisping, bestraffing, vermaning. 11 a subi la c-,
eene viool is een klankgevend ligchaam. — [Perr.] C- hij heeft de straf, kastijding ondergaan. Maison
de rang, zijvlechten of zlokken f. pl. eener pruik. de c-, tuchthuis, verbéterhui.s n. -- Les enfants
—[Fauc.] Etre trop en c-, te vet zijn (van een' valk). soot sous Ia e- du père, cle kinderen slaan onder
-- [Man.] Avoir du c-, goed gevuld zijn, lijf heb- 't gezag, de tucht des vaders. (In deze laatste beteekeni-s min gebruikelijk.)
ben (van een paard).
-E- ( "orrection aliser, v. a. [Prat.] Eene zaak
Corpulence, f. Ligehaamsomvang m., gestalte,
geschikt maken tee' behandeling voor de correctioc
o
r
p
uzwaarlijvigheid,
gezetheid,
,statuur, inz.
t e n t i e f. Un homme de belle, de petite c-, een néle regtbank.
.]- Çorrectionnaiité, f. [Prat.] Aard m., hoemensch van een' schooner, kleinen ligchaamsbouw.
L abstinence, le travail sont propres à guérir la danigheid f. eener correctionéle zaak.
----
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adj. Verbeterend, bestraf
wat de bestraffing 0/' de straf betreft, cor--fend,
rectioneel: Lois c-les, strafwetten f. p1. Peine
Correctionnel. Ie,

c•le, verbéterings- straf, correctionéle straf f. (voor

ligtere misdrijven). Tribunal de police c-[e, correctionéle repibonk 1.
C orreetionnellem» ent, odv. Op verbéterende,
bestr-a(fe,zde wijze, in strafzaken, c o r re c t i o n. e e 1.
Correetivement, arly. Bij wijze van verbétering, verzachting, als verzachting (correctif) aan
-gewnd.
('orreetoire, m. Boeteboek, penitentie-boek n.
bij de 11.Iinde'rhroeders.
('orree triee, f., z. CORRECTEUR.

Corr•égidor, m. [U. d'Esp.] Stads- of policierepter m. in Spanje en Portra jal.
Oorregen €•e, Oorregent, z. OOREG —.

Co^•rél5ttif, ive, a(1j. [bidact.] Wederzijdsch
betrekkelijk , eerre onderlinge betrekking aan
correlatief. Les ternes (le père et-duien,
de ills sopt des telt pies c-s, de woorden vader en
zoon zijn uitdrukkingen, die eerre onderlip pe betrekking te kennen geven. — Ook als subst. in. Ce
noot-ei est ie e- de celui -ib, dit woord staat in
weérzijdsche betrekking tot dat.
t'orrélerotion , f. [Didact.] Wederzijdse/te of
onderlinge betrekking f.
Q'orresponclansee, f. Onderlinge qel kvormigheirl, overeenkomstigheid, overeenkomst, overeen
C- d'opinions, d'inclinations, de senti--stenrzigf.:
ments, overeenstemming van meeningen, neigingen,
gewaarwo^rdingen. — [Gram.] La c- des temps
du subjonctif avec ceux de l'indicatif, de overeen
afhankelijkheid van de tijden der aan -stemingof
wijs snetof van die der aantoonende wijs_- -voegnd
verkeer n., wederzi^d-Onderli,(schapf.o
sche betrekking, verstandhouding of verbindtenis,inz.
handelsbetrekking f., handelsverkeer n.; briefwisseimp f.; ook de gewisselde brieven m. pl. zelven, c o rr e s p o n d e n t i e f. Je ne vieux point de c- avec set
hommne, ik wil geen p erneenschap, verkeer of om• ang met dien man hebben. La c- entre ces deux
villen sera bientót plus prompte, de gemeenscha
(communicatie) tusschen die beide steden zal we dra net meer spoed plaats hebben. Lier c- avec
qn., briefwisseling met iemand aanknoopen. Avezvous lu la c- de ces deux savants? hebt pij de briefwisseling, de brieven van die beide geleerden gelézen:?

— Voiture de c-, correspondérend rijtuig (dat de

met ander openbaar rijtuig aangekomen reizigers
op zeker punt des wets opneemt om hen verder te
vervoeren). Service de c-, postdienst f., ter vervoer
van brieven naar plaatsen, waar de brievenpost
niet komt.
('orrespondant , e , adj. Overeenkomend,
overeenkomstig; gemeenschap of verband hebbende,
in briefwisseling staande, correspondérend.
Angles c-s, overeenkomstige hoeken. — [Astr.]
Hauteurs c-es, overeenkomstige hoogten. — Membre c- de 1'Académie, correspondérend lid der
Académie.

t'orrespondant, in. Handelsvriend, briefwisselaar, iemand niet Wien men briefwisseling
houdt; — inzender van artikels voor dagbladen en
tijdschriften, c o r r e s p o n d e i; t m. — Correspondérend lid n. van eene akademie of van een letterkundig genootschap. — Verzorger van een' jong'
mensch, die elders zijn verblijf houdt. (liet vrouwelijk correspondante komt zelden voor.)
á'orrespontlre, r. n. Beantwoorden, overeen
komen, overeen stemmen. Tout correspond à ses
désirs, alles beantwoordt aan, komt overeen met
zijne begeerten. Cet enfant ne correspond pas
aux hannes intentions de ses parents, dit kind beantwoordt niet aan de goede oogmerken zijner ouders. — In verband staan, betrekking hebben, ver
zin, op elkander uitloopgin, gemeenschap-bonde
hebben; overeen komen, overeenkomstig zijn: Ce cabinet correspond à la chapelle par une galerie,
dit kabinet heeft met de kapél gemeenschap door
eene galerij. L'aile gauche de eet édifice correspon d avec l'aile droit.e, de linker vleugel van dat
gebouw is in overeenstemmin (symmetrie) met
den reefer. — Brieven wisselen, briefwisseling
houden, c o r r e s p.o n d é r e n; - gemeenschap, ver
hebben: J'ai cessé de c- aver lui, ik houd-ker
met hein geen briefwisseling meer. L'inondation
empêchait cette ville de c- aver la capitale, de
g

CORRODANT.

overstrooming belettede 't verkeer dezer stad me='
de hoofdstad — SE C013RESPONDRE , V. pr. Met elkander in overeenstemming , in gemeenschap zijti.
Ces deux bàtiments se correspondent, die beide
gebouwen komen met elkander overeen, staan in
.

goed verband tegenover elkander.

Cornet, m., z. V. a. CORRE.
Corridor , m. [Arch.] Doorgang, tusschengang ni., smalle, gedekte gang of galerij vérr ééne
of tusschen twee rijen kamers, op welken gang elk
vertrek eene afzonderlijke deur heeft , corridor m.; — in schouwburgen : gang, waarop de
lopedeuren uitkomen. — [Ans. fort.] Bedekte weg m.
Corrigé, e, adj. (en part. passé van corriger)
Verbéterd, nagezien, van fouten gezuiverd, ,g e c o r-

r i g e e r d: Edition c-e, verbéterde uitgave; Epreuve
c-e, nageziene drukproef. --- Enfant Bien c-, een
scherp bestraft kind. — coRRIGÉ , in. Verbéteril
opstell m. van een' scholier. Un recueil de c-s, eerre
verzameling van verbéterde pebrekkige opstellen. -liet verbéte'i de, het te verbéteren voorwerp.
('orrigeent, e, adj. (woord van Moniesquid) Verbéterend, c o r r i- g é r en d, wie gaarne
verbétert, corrigeert.
Corriger, V. a. Verbéteren, verhelpen, zuiveren, een gebrek of de gebreken wegnemen, van fouten of gebreken- bevrijden, c o r r i g t r e n (zoowel
van personen als van zaken): Il na qu'un défaut,
mais it sera fort diff vile de Fen c-, hij heeft maat'
één gebrek, maar 't zal zeer moeijelijk zijn, here
daarvan te genézen. C- on livre, een beek nazien,
verbéteren, beschaven. C- des épreuves, de fouten
in drukproeven verbéteren, proeven nazien. — (fig.)
C- l'injustice du sort, de onbilljkheid van 't lot
verhelpen: zijne ramp, zijn geléden verlies herstellen , er weder bovenop komen. Ce joueur sait c- la
fortune, die speler weet (door slinksche streken) de
fortuin op zijne zijde te krijgen. — [Mar.] C- la route
dun batiment en pleine mer, C- Ie point,door waar
gegist bestek verbéteren. — [Pbarm.,-neight
Méd.] Verzachten, verzwakken, matigen, temperen:
C- un remède, eene artsenij verzwakken, matigen,
hare kracht temperen, haren smaak door een of
ander toevoegsel to zigen. C- la crudité ale l'eau
avec un peil de vin, de raauwheid van 't water rnati.gen, verzachten door een weinig wijn. (Loc. prov.)
C- son plaidoy er, van taal veranderen, met meer
crnzigtigheid en ingetogenheid spreken. — Te rept
wijzen, bestraffen, berispen, laken, doorhalen, doornemen; straffen, kastijden, tuchtigen. Un père corrige ses enfants, een vader bestraft, straft zijne
kinderen. — SE CORRIGER, V. pr. Zich verbeter en,
béter worden, zijn leven béleren, zich van gebreken
zuiveren: I1 est trop vieux pour se c-, hij is te
oud om zich te verbéteren. — Gematigd, verzacht,
getemperd worden: La crudité de i'eau se corrige
par quelques goalies de vinaigre, de raauwheid
van 't water laat zich door eenige druppels azijn
temperen, verhelpen.
Corrigible, adj. Verbéterljjk, verbéterbaar. I1
nest pas c-, hij is voor Beene verbétering vatbaar.
Corrigiole, f. [Bot.] Strandkruid n.
('oi-ripiitnt, e, adj. [Méd.] Plotseling aan grijpend: Douleurs c-es.
('orroborant , e, adj. [Méd.] Versterkend,
sterkend, krachtgevend: Un aliment, remède c-, of
als subst. m. Un c-, eene versterkende spijs, ver
een versterkingsmiddel n. -sterkndaijf.,
Corroboratif, ive, adj. [Gram.] Versterkend, krachtverhoogend, z. v. a. REDONDANT. —
[h'Iéd .], z. v. a. CORROBORANT.
4'orroboration, f. [Méd.] Versterking, kracht
-gévin,krachteoI.
Corrobore, e, adj. (en part. passé van corroborer) Versterkt, bekrachtigd, bevestigd, aangedrongen : Des preuves c-es, gestaafde, bekracht-igde bewijzen n. pl.
Corroborer, v. a. [Méd.] Versterken, kracht geven, sterk maken (van geneesmiddelen en voedsel .
Le vin corrobore l'estomac, de wijn versterkt de
maag. — Ook zonder voorwerp: Le vin sert it c-.
de win dient ter versterking. — (fig.) Bekracht gen, bevestigen, staven (b. v. eene stelling door bewijzen). — SE CORROBORER , V. pr. Versterkt worden, bekrachtigd of gestaafd worden.
Corrodant, e, adj. Uitbijtend, wegknagend,
CORRODANT , m. [Méd.)
doorknagend, doorvretend
Bijt- of etstniddel n., z. V. a. CORROSIF
-

)
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Corrodé, e, adj. (en part. passé van corroder)
Weggebéten, doorknaagd.
Corroder, V. a. Doorknagen, doorbijten, in-,
weq-,doorvreten , vertéren (van kwade, scherpe vochten, verclift, sterk water ent. sprekende): Le poison
lui a corrode les intestine, les entrailles, het verr;i[t
heeft zijne ingewanden verteerd. La rouiile corrode Ie fer, de roest verteert het ijzer. — SE CORROnEn , V. }fr. We 1gevr eten, verteerd worden: Le
Ier se corrode ai mer}t.

Col-rot, nl. [Tech.] Lederbereiding, leertouwing l'., verdere bewerking van 't looigare Ieder.—
hol f., waarop de stoffen ter opmaking (aBprêtéring) worden uitgespreid). — .Laag f. potaarde,
ter beldeeding van den bodem en de wanden der
waterkomrnen, fonteinen enz. — [1i1ar.] Scheepssmeer n. voor de buitenhuid (courai).
Corroirie, l'. [Tech.] Werkplaats des leêrtouwers, leértouwerj f.; — het leertouwen, de leertouwerslfunst f.
Cori-onnpre, V. a. Bederven, ten kwade ver..
anderen: La chaleur corrornpt la viande, de hitte
bederft het vleesch. — (fig.) Bederven, vervalschen,
verminken, verdraaijen, verleiden, omkoopen: Les
mauvaises compagnies corrornpent les bonnes
moeurs, de kwade gezelschappen bederven de goede
zeden. La crainte corronlpt Ie plaisir, de vrees
bederft, stoort het vermaak. C- une file one femme, een meisje, eerie vrouw verleiden. C- un juge,
des tér noins, oenen regter, getuigen omkoopen. Con Lex te, un passage, een.en tekst, eene plaats verdraaijen, vervalschen. C- le gout, Ie jugennent, Ie
style, la langue, den smaak, het oordeel, den stijl,
de taal vervalschen, bederven. — I'ech.] C- un
cuir, one peau, eene (looigare) huid krispelen, orn
de nerf beter te doen uitkomen. — C- la tire, het
was zijne lenigheid on I„iwinen; — C- le far, het
Ozer uit.zweeten. — (pop. en in omgekeerden zin)
C- l'eau, het water verbéteren, hetzfjne raauwheid
of onaant,ename eigenschappen door bijvoeging van
azijn, wijn, suiker enz. ontnem en. — SE CORROMPRE, V. Fr. Bederven., bedorven worden, slechter
worden: La viande se corrompt quand on la garde
trop, het vleesch bederft, als enen het te lang bewaart. Les moeurs se corrompent, de zeden worden bedorven. Lorsque la langue latine commenca
a se c-, toen de latijnsche taal begon te verbasteren. ]L'or ne se corronupt point ei peut, c- tout,
het goud is voor geen bederf vatbaar en kan alles

CORSET.
wanden van een' kanaal, van een fontein bekken met
leent bekleeden. — C- du mortier, kalk en zand
ondereen mengen, mortel roeren of beslaan. — Cdu sable, het vormzand doorwerken of toebereiden
(bij rielers). — C- du 1'er, de lacier, ijzer, staal
gloeiend smeden, — aaneen wellen, zamenwellen.
— C- du bols, hout uit den ruwe scharen. — Cles cuiis de balie, de (voormalige) drukballen net
olie zacht maken, zoodat zij den inkt goed opnemen. — sF, COItROYER, V. V. Zich laten ae,ncen
wellen. Cet acier se corroie facilement.
Corroyère, f. [Bot.] Looijersstruik m., vei
-smak of -sumak f.
-wers
Corroyerar, m. Leértouwer, leêrbereider rn.
— Ook als adj.: Apprenti c-, leartouwers- leerling.
CorrUde, f. [Bot.] Wilde aspergie f.

Corrugate.ir , in. [Anal ] Fronsspier der
wenkbraauwen , wenkbraauwsppierr f. — Ook als
adj. gebézirld: llluscle c-.
^ Corrugation, I. Fronsing, rimpeling f. der
huid.
f orrupteuir, m., -trice, f. Bederver, verleider, vervalscher, omkooper m., bederfcter, verleidster, vervalschster, omkoopste'r f. — Ook als adj.:
Maximes c-tr'ices, verderfelijke grondstellingen f.
pl. Langage c-, verleidelijke, zedenbedervende taal f.
Q'oi-rnptibilité, f. Bederfeljkheid, vergankelijkheid , broosheid; — omkoopbaarheid, veilheid f.
(Corruptible, adj. A an bederf onderhevig,
bederfelijk, vergankelijk, broos; — omkoopbaar, veil.
('orreaptif, ive, adj. Ten bederf voerend, verdervend, verderfelijk.
Cor` uption,t. Bede"f n., bederving, ontbinding,
verrotting; aanstekelijkheid,besmettelijkheid f.: La cde la viande, 't bederf van 't vleesch. La c- de Fair,
de besmetteljkheid der lucht. Tout corps est sujet
h la e-, elk lirichaam is aan ontbinding onderhevig.
On a cru longtemps que Ies vers s'engendraient
de c-, enen heeft lang geloofd, dat de wormen
uit verrotting geboren werden. — (fig.) Zedenbederf n., verdorvenheid, omkooping, verleiding; ver
La e- du-valsehi.nc,trd °base'ing€.:
siècle, de verdorvenheid. het zedenbeder f der eeuw.
Le monde avec ses moyrens de c-, de wereld 1net
hare middelen van verleiding, omkooping Ce j uge
est accusé de c-, die renter wordt beschuldigd, dat
hij zich heeft laten oinkoopen. Il y a c- dans ce
lexte-Ihh, die tekst is vervalecht. La c- du gout, du
angage , de vervalsching , verbastering van den
snaak, van de taal. — [Législ. ang;l.]^ La c- du
ten verderve brengen.
sang,
de vlek of schande f., die op al de afstammeCorrominl, e, adj. (en part. passé van corrompre) Bedorven, vervalscht, verleid, omgekocht: ingen eens malesteitsche'raders kleeft.
Cori•uptrice, f., z. onder CORRUPTEUR.
Sang c-, Eau c-e, bedorven bloed, water. Moeurs
Cors, ni. pl. [^réner. et Bias.] Takken m. pl.
c-es, bedorven, vervalschte zeden. l exte c-, vervalschte tekst. Femme c-, verleide vrouw. Juge c-, aan de horens van een hert. Cerf dix c-, hert van
tien
takken.
omgekochte regter. L'italien, I'espagnol et .e franCorsac, m. [H. n.] Soort van vos uit Tartar e,
cais sort du latin corronlpu, het italiaansch, het
paansch en liet fransch Zijn verbasterd, ontaard ste j,ienvos rei.
(' orsage, m. Lijf, bovenlijf n., gestalte vol
latijn. — Ook soms als subst. m.: Un vierlx c-,
een oude wellusteling. — [Pout.] Les c-s, de ver menschelijke ligchaam tusschen de schouders en de
naam door Robespierre en Saint-Just-dorven, heupen; ook van een paard. — Bj uitbreiding: het
lijf van een vrouwenkleed. Robe à c- ouvert, kleedje
aan de Dantonisten gegéven.
Corr•osif, ive, adj. [Méd.] Invretend, weg met open lijf.
t`orsaire, m. Kaper-kapitein, kaper, zecvrijbijSublime
c-,
doorknagend:
-vretnd,2gbij
tend sublirnaat n. (tweede chloorkwik). Liqueur buiter, zeeroover m.; — kaperschip, roofschip U.
—
Bij uitbreiding: zeeroover, zeeschuimer, vs"jbuic-ve, bijtend vocht. Poudre c-ive , bjtpoeder. -CORROSIF, rn. Bijt- of etsnsiddel n. : La pierce infer- ter in.; — roofschip n. — (fig.) C'est un vrai c-, 't
is een regte krnèvelaar, afzetter, woekeraar; 't is
nale est un c-, de helsche steen is een bijtrnzddel.
Corrosion, f, I-let invreten, rio'.'rvreten, weg- een lined, ongenadig, onbil lijk mnensch. — (Prov.)
A. c-, e- et demi, hard tegen hard. C-s contre c-s
bijten; invreting, doorereti.ng, zvegbijting f.
4. Corrosiveté , f. Invretend of wegb tend ne font pas leurs affaires, dieven bestelen elkander
niet
ligt. — [H. n.] Een der volksnamen van den
La
cde
I'arsénic.
vermogen:
C;'orroyal e, m. [Tech. j liet leertouwen, de sperwer. — Ook als adj. gebruikt: Capitaine c-, kakapitein.
Vaisseau x c-s, roofschepen.
looirgaar
liet
Pereêrtouwerskunst f., bereiding f. van
(orsé, e, adj. Gerégen, een rijolz,jfje dragend.
leder: On sournet au corroi on e- toes les cuirs
tannés qui ne sopt pas destinés a des sernielles, — [Tech.] Drap c-, dik, stevig laken n. — Déalle geloofde huiden, die niet tot zoolleder bestemd jeuner c-, stevig, overvloedig, krachtig ontbijt n.
Corselet, n . (verklw. van corset) Borstharnas n.
zijn, worden getouwd.
Corroyé , e , adj. (en part. passé van cor- — [[TI. n.] Borstschild, borsistuk n., borst f. der
royer) : Cuir c-, getouwd , bereid lerler n. — Bassin insecten, het lirchaa,77msdeel tusschenp en buik;
c-, niet klei- of potaarde bekleed waterbekken n. — — borst f. of voorste deel n. der schelpen. — RggFer c-, uitgezweet ijzer n.—Bois c-, uit den ruwe lij fje, korsetje n.
Corseron, m. [Pèche] Kurken drijver m. aan
geschaafd hout n.
Corroyer, v. a. [Tech.] Leértouwen, leder- de vischlijn.
Cores, M. pl. [fitst.] Voormalige pauselijke
bereiden, de verdere bewerkingen aan 't looigare
leder doen ondergaan. — C- l'.argile, la terre glaise, militie f.
Corset, in. Rijglijf, lafje, keurslijf, keursje n.,
Cun
doorwerken.
kneden
of
de klei, de potaarde
anal, un bassin de Fontaine, den bodem en de keurs f., k o r s é t II- -- [Cilir.] Ljjf verband n.
,

,
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zwac ete m., die 't grootste gedeelte van 't lijf

Corydale, f. [Bot.] 1Ielncbloem I. (van 't yeslacht der papaverachtige Z1lai^ten). — [H. n.] NetCorsétier, m', Père, I. Korsét- of rijglijfma- vtieg f.
ker m., - maakster f. — Ook als adj. gebruikt:
('oey€lalinne, f. [Chico.] .Mkalocde n., door
Ouvrier c-, Marchande c-ière.
Wackenroder in den wortel van de cor) dalii lulCorsoide, f. [1Vliiiér.] haar-agaat m.
bosti (hol- of baarwortel) gevonden, k o r t' el a l i n e f.
t'oryeioio, m. Kor dcdon ni., een herdersnaam.
Cortége, ni. Gevolg , geleide , eergeleide n.,
stoet m. : Cel aml;assadeur avail un tres -beau c-, Un pauric c-, een anne herder, beklagenswaardig
die afgezant had een zeer' schoon evolg, een' schoo- mensch.
Corya i be, M. [Bot.] Bloemtuil, k o ry m b e f.,
nen stoet. Un grand c- de carr•osses, een groot gevolg
van koetsen. — (fig.) Lesnfirrmités sopt le c- de waarbij de op verschillende hoote uitgaande bloem
in vieiilesse, de ouderdom komt niet rlebreken.
allen dezelfde hoor, te bereiken. — [FL anc.]-stelj.c
Iiaarvlechtbundel a. ; wijze van zich het haai - bij
t'ortt ;é, e, asij. (en part. passé van cortéger)
Un personnage lien honorablement c-, eene zeer I bundels opp het hoofd te vlechten.
deftig of eervol begeleide ersonaadje f.
tV oryrnberix, e^€se, adj. [Bot.] BloemtuilCortéger, V. a. (iron. woord van Scarron), vornccq.
Covyrenhifère, adj. [Bot,.] Bloemtuildragend.
z. V. a. ESUORTEIt.
C oif e et, m. z. COTELET.
t 01._v m. pl. [Bot.] Bloemtuildragende
Coi tes, f. til. (p'=. cog-téce) Staten-vereade- planten t. ltl.
ring f., verterenwoordieers der natie in Spanje en 1
(°ory€anbiflore, adj. [Bot.] Met tuilvornaige
Portunal, co r t e s. — Sams in 't enk. gebézirid: Un bloemen, bloemtuilig.
t orymbit'oi me, adj., z. v. a. CORYMBEUX.
c-, een lid der tortes, een volksvertegenwoordiger.
Cortésie, f. [Bot.] Cortesia f., soort van berCory mbioie, m. [Bot.] Wolkruid n.
o-rngeeft.

-

-

,

,

.

nar;ie.
(Vortical, e, adj. [Bot.] Tot den bast of de
schors behoorende; naar bast gelijkende, bastaardijs,
bastig. Plantes c-es, opp de schors groeijende planten,
woekerplanten. -- [Anatj Substance c-e du eerveau, bastachtige zelfstandigheid f. der hersenen.
(Plur. m. corticaa ux.)
Cortieieole, adj. [H. n.] Op den boombast
levend. — Corticifor €joe, a(/j. [Bot.] Bastvormig.
Coitieine, t )Chico.] Baststof f., eene bijzon -

dere in den bast ontdekte strf.
Cortinaire, m. )t-list.] Kamerdienaar, deurwachter in. der clrieksche keizers.
Corti€^e, f. [Antiq.] Soort van ronde vaas f.,
inz. eene aan Apollo gewijde vaas; — bij uilbrei.ding: koperen drievoet m., aan Apollo gewijd. —
[Pot.] La c- des champignons, soort van vézelige
franje aan den hoed des paddestoels, kanrpern.oeljevlies n. — [M)th.] La c- de Fithon, de huid der
slang Python (z. PYTHON).
Cortiquenx, ease, adj. [Bot.] met Iederacht/yen bast, tact taaije schil (van vruchten, zooals
de citroen).
Corttese, f. [Bot.] Beerenoor n.

Co;•y€€€bale€€x , euse , adj. Bloeintuiltjes

dragecid.

Cory - ne, f. [H. n.] Kiiodspcl'yp , soort van

naakte polyp m.

Coryreète, m. [H. n.] Mierenkever m.
t'oryooearpe, m. [not.] 'ieuw-Zeelandsche
boom in., die eens knodsvorrnige, langwerpige noot
draagt.
('oryphe, m. Soort van palmboom m. der keer

-kringslade.
C'oryphée, m. [1=I. grec.] Hoofd der koorza
pers, kooraanvoerder, reibestuurder m. bij de
schouwspelen der oude Grieken; — ook overgegaan
oh de zangbestuurders onzer hedendao ysche operaas.
— (fig.) Voornaarnste, hoofd, opperhoofd van eenera
aanhang; raddrijver, belhamel, vlagvoerder; — hij,
die in eene zaak, kunst, wetenschap enz. uitmunt,
koryphaeus. .— [rí. n.] Afrikaanse/te bastaardnachtegaal m.
C oryphène, m. [H . n.] Dorade f., goudcisch m.
4'oe'y^e, nl., Z. C:ORYLA.

Corystes, ni. p1. [H. n.] Soort van tienvoetige
schaaldieren n. pl.

Corystion, in. [iH. n.] Helmvisch m.
t'orytt€ophytes, n. pl. [Bot.] Planten I. pl.
Corti, m. [Bot.] Ind i sche boom, waarvan het
met
helrnvoriniíje bloemkroon.
den,
bast
vloeijend
sal)
tegen
buikloop
wordt
aan
uit
C o ry rtL, m. [ MMlécl.] Hersenverkoudheid f ., zin.-gewnd.
Cortisea ot, e, adj. (woord van Rabelais) Yon- kin,°achtige aandoening van het sl lnvlies derneuskelend, schitter end, blinkend, lichtend. 1 gaten.
Coruscation,f. [Phys.] Vonkeling, likkering f.,
('os, m. (pr. toss') IVetsteen, slijpsteen m. —
richtglans m., u'e^rlicht n. — [Cbim.] Plet blikken of Cos, ril. [Arie. cout.] flan, die de onechte kinblikkeren van 't zilver, op 't oogenblik, dat het uit deren zijner vrouw groot brengt. — cos, in. [1Métrol.] I 'egmaat f. in India, = ,tt)O3, 4,9 meter.
den vloeibaren in den vasten toestand overgaat.
('osagae, m. _éiozak m., lid van een' volksst non,
Corvé able , adj. Onderworpen aan heerendiensten. — Ook als subst.: Les c-s, zip, die hee - die i „iz. de zuidelijke en oostelijke streken van Rus land bewoont. — (fig. et fain.) Boos, hardvochtig
rendiensten moeten verribten, leendienstplit,tiqen.
Q'orvée, f. [Féod.] Leenmansdienst, leendienst, mensch in. Trailer qr. a In c-, en c-„ iemand
heerendienet f., die de vassalen om niet moesten hard, zonder verse/woning behandelen. 11 me prend
doen. — [lil.] Zékere werkzaamheden, die beur - pour un c-, hij houdt mij voor een' onhandelbaar'
tactisch. — [Danse] Kozakken-dans en. — (fig. et
teiin,rs door de manschappen eerier ccnmpac;nie ver
worden, corvee f. — (fly.) Ieder werk, (lat-rit pop.) Je Veux te faire danser nice c-, ik zal je op
men doorgaans met weerzin en zonder vrucht doet, de ribben korren.
('osaquaei'ie, f. (woord van, den prins de Liane)
vergeefsche moeite, vruchtelooze poring f., ondank Plotselinge inval, onverlioedsche overval m., overbaar werk n., boodschap f. voor nets.
('orveieuzr, m. Arbeider m. in de heerendiensl. rompeling, verrassing I. — (fig, et pop.) Boosaardire streek m.
Corvette, f. [Mar.] Korvet f., snelzeilend oor
Cosci€aonuuicfe, f. Waarzeggerij door middel
brik en fregat), adviesjagt n. -logschip(tuen
von erne zeef, zee fwaarzergerj f., het zeefloopea
Corvoyeur, m. (woord van Mirabeau) Leen
(nog in de vorige eeuw,) in Duitseftland ('ebruileel jjt.).
ni.
-dienstplqc
Co5einoiiattiiclei®, en., - ne, f. fee/'wccarzey
Coryhante, m. [1V /h.] Priester van Cybele,
kot y b a n t nl. — Corybantiasme, m. Dans ger m., - zegslor t. — Ook als adj. gebruikt: L'art
der korybanten. — [Méd. I h'oertsicye ijlhoo fdirheid f., c-, de zeefwaarzegrerskvnst f.
Coscont,ri, n7. [Bot.] Koskoma-boom m.
razende c,^cmoedsteestavd m.; ook: slaap m. met
Coseorohe, m. [Ii. n.] Groote roodvoetigc
open ooreen. — t'orybo.nter, vn. Den dans der kogans f. van Chili.
, r ybanten nadoen. - tor^ - bantier, V. n. (woord
Coseossons of ('oseotons, m. pl. [Cuis.]
von Rake/ais) Met open oor/en slopen .—Corybanes n. pl.
tique, ('orybantiaque, adj. Tot de koryban- E In bouillon gebraden meelkiuP/es
( oséeante, i'. [Uéoni.] Cosecans of cos-et'
ten behoorend, k o r y b a n t i s eb ; — uit,elaten, wild, 1
can t en., ncvensnijl^jn f., snijlijn van den conij,le^oprrewonclen, razend en tierend.
t orycée, f. [H. ccc.] Kaatsbaanf.der Ouden. I meats- of aanval/ir gsl ceh.
Cosei ,2eu€r, ijl. Medeleenheer m. — CoseiC € ' eions, rn. pl. [Bot.] Geslacht der standel kruiden.

guenl'ie, f. Leengoed n., door meer dan een heer

— ( - orycobolie, Corycor€nachie, f. Balspel, bezeten.
keutsspeln. der Ouden. — Corycoboliq €ie, adj, ^ ('osignata,ire, m. Mede-onderteekenaar m.
("osii,us, Ali. (pr. —puce) [(A/om.] Cos n us
Teil dat spel behoorend.

-°

COSINUS -VERSE
m., nevenhoekspur^tlijn f., sinus van den complements- of aanvullingshoek.
Cosilnus-verse, m. [Géom.] Cosinus-versus m.,
verkeerde nevenhoekpuntslfjn.
Cosine, m. [ H. ann.] Tienr3ran m. op Kreta,
een der tien regérinqspersonen, die daar als te jenrnagt van 't koninkljk gezag dienden.
Cosunétie,f.[Bot.] ivieuw-ilollandschestruikm.
met fraaie, roode bloemen, sedert lang in Europa
aangekweekt.

Cossnet, ni. [Alch.] Spiesglans of slriesglas n.
Cosiuuétique, adj. Verfraa-Ijend, ops'I*erend, inz.
hui(lverfraogend, kosinétisch. —COSIET1QUE,in.

kduidverfrao jend n?iddel , schoonireidsrnirldel n.,
middel tot ver fray ling van het vel en ook van het
haar, blanketsel, reukwater n., wwelriek^ ede zeep,
pommade f. enz., k o S m e t i e k n. — COSMETIQUE, f.
Verfraaijingskunst, leer der schoonheidsmiddelen,
ko s m e t i e k f. — Cosm tologie, f. Leer f.
(.ier schoonheid =bewaring.
„

Cosnliiliiétl`ie, f., z. COS.MIO MI TRIE.

Cosmmmiali:e, adj. [Didact. j De wereld of 't
heelal betreffende, k osmis eh. — [Asti.] Le lever,
Ie coucher e- des astres, het op-, het ondergaan
'Ier sterren celijklijdigl met den opgang der , zon,
kosmische op- en ondergang m. — ('osinigtuenient, adv. Gelijk met de zon, op kosmische wijze.
-I- ('osmmmoerate, m. [Pout.] blij, die naar de
,wereldheerschaiieij streeft, kosmok raat in. Napoléon I. était c-.
-- ('osmmmoeratie, f. 1 Veeldhcerschappij f.,
werelrlre,tdr ing, kosmokrat ie, kosrnarchie f.
-]- Cos; aoeratique, Wij. De wereldheerschappij
-

betreffende, kosnzokratisch. -- Cosinoeratiqueomeut, adv. tJla kosmokratisch:e wijze.
E'osw O(lésie,t. [D11act.] Volledig wereldstelsel.
Cosuiogénie,f. LDidact.) cvereldvormnina, kosmogeni,e I. -- (osmo eniglue, adj. Wat tot
de wereldvorming betrekking heeft,kas in o en i s ch.
— Cosniogéniquesuent, adv. Op kosmogenische
wijze.
Cosniogonie, f. Leer der wereldwording, der
wereldschehpinq, theorie van 't ontstaan der n ereld,
kosmogonie f. — ('osma§ogonique, adj. Deze
leer betreffende, kos snagenisch. — i'osnao®oniiqueueen:t, ode. Oir kosnzogónische icijze.
Cosmogcaphe, m. i^frereldbeschrij ver. k o sm o,g r a a p /i m. — (' os ;nogr:aphi e, f. Wereldbeschr /;ving, te osrnooral)hie I. — Cosniographiq ue, adj. Wereldbe.cchrz7 vend, Is o s rit o cl r ap h, i s c h. Ca Ie c-, wereldkaart f. — Cos9neogPaphiquentcut, adv. Op kosrnographische a , jze.
('osnnnolabe, in. [Asir., Math. j W ereldrneterm.
voormalig; we huig ter wereldaseting.
Cosemmologie, f. Wereld/eer, leer van de wereld, kosmologie, kosrziek f. La c- est une
liistoire In monde, comrne Ia cosmographie en est
une description. — 4!gierneene beschrijving f. der
aarde. — t'osmmmologique, adj. Tot (Ie were/dicer
behoorende, kosmologisch. — Cosmnologigiiemer6t, ode. Ole kosinologisch.e wijze. -- ('os

of Cosannolog11e, n1. Schrjver over-molgiste
de weiclrlleer, kosino1or,ist, kosmo1oog n3.
Cosmoin trie, C I etenseliap f., olie over de
wereldrnetiliq handelt, k, o s as o in e t r i e f.
('osnnonomie, f. Leer derwereldwetten. k asin o n o as i e t. — ('os.roonoR11ique, adz. Die leer
hetre/f^ride, k o s m o n o in i.s c h. — Q'osnion000iiquemennt, adv. Op kosanontrnische wijze.

('osmuolpolisnne, m., Z. V. a. COS310POLITISME.
('ose1Tokolit air, e, ('osniopoiite, adj. We-

reldhurr-erlijk, kosmopolitisch. -- cosuroE U1

LITAIN, m., - E, f., COSMOPOLITE, 01. en f. K ereld burcrer ni., -es f., kosmopolitaan, kosmo-

p0/let m. en f.
-. Cosuiopolitisnie,m.IVereldburgerschap n.,
kosmopolitismus n. — C- littéraire, smaak
voor, kennis van de letterkunde van velerlei volkeren.
t osenorama, m. Wereldbeeld n., wereldschilelerij, vertooning van fraai geteekende geziglen en
natuurtooneelen, soort van panorama, k o s m o r ama n. — Ook de zaal f., waar zulk een kosmorama
vertoond wordt.
,

Cosmos, ('osmose, m. [Bot.] Kosmos m.,

zekere mexicaansche jaarplant. — Tataarsche drank
van paardemelk, koemiss m.
Cosonosophe, m. Wereldbeschouwer, bestu-
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deerder van 't heelal, h, o s in o s o op h m. — Cos-

!nosopImBe, f. Kennis van 't heelal door innerlijke

( a,zsclwuwinle, k o s in a s op Ir i e f. — ('os^noso-

phique, adj Die kennis betreffende, kosmos o1) It i 5C h. -- Cosmosopliigtien lent, adv. Op

koernos;ilrlawsche wijze.

6'ossae, m. [H. n.] , z. v. a. 1SATIS.

Cossarci, in. [f-1. n.] (pop), z. v. a. nUSa f.
('ossart of ('ossart- brui, m. [Corn.] (bode
of roo ibruine katoenen stof f. uu't Indi.
('osswas, m. [Cor.] Zeer fijne en gladde mousselieraen stof f. uit .hid/P.
('osse, f. [Lot.] Peul f., bast of sclril van peulvruchten, ook van de vr achten waar, sommige heesters:
Des pols en c-, erwten in den dop; Des pots sans eof Des pols goulus, doperwten, szcihererwten f. pl.
C- de bled sarcasin, boekweitdoppen n1. til. C-

(Ie getikt, schil t. of dol) n1. van, brem — [iiar.]
Kous f., ijzeren ring in een touw om het doorsnfj(len voor te konen. — [Tech.] Eerste en onbruir:-

bare laag f. in eerie leigroeve. -- Parrliem;n en cciroû te, gepeeld, niaa.r' nog niet geslicht (ge-f
o

schaafd) tparkernent-vel n. -- [U. n.] Naam eener
indische reit f.

Cosser, V. n. Met de kappen telen elkander
stooten of botsen (inz. vaar ranrrazen gebézigd).
Cossi, m. (klank,?abootsend woord) Gesjirp,

gekweel n. der zwaluwen.

('ossignie, ( , ossign(e,f.[Bot.] Cossignyf.

eerie soort van indische balsemstruiir.

1 - Cossique, adj. [AI ;/b.] Trof de algebra of

stelkunst belroorernde. Bèg1e c-, 3°enel cos (oude benasa/lig der algebra brr hare invoering i.n Europa,
nardr 't -ilaliaenseli re o/n delta coca). Racine c-,

wortel eerier tweede rizalltsCer(efijkil2 .
('osson of Cussons, n1. [Hi. n.] %orenworm,

boosru^orm, horrlworrn ni. — Cossonné, z. cUsSONNÉ. — [Agric] W jn aardschcut m., loot f.
(`ossu, e, (idj. [Bid.] Dik van peul, van schil

inz. van erwten en booren). — (fig. et fain.)

C'est
un honlme c-, 't is een nran, die er warmpjes in,

zit. een bemiddeld. gegoed man-. Maison c-e, rijk
huis. Close c-e, nételige zaak. — (fir;. et pop.) En
con ter de cossues, 7ilornpe onwaarheden opd isschen.
('ossus, ázl. [ H. ii.], z. COSSE. — Houtspinner m.,
zeékere naeiatvlirrder.

Costal, e, adj. [A nat.] De ribben betreffende,

tot de sibben behoorende, c o s t a a l: Nerfs costaux,

ribbe-zenuwen. Vertèbres c-es, ribbe-wervelbeenderen.
(+ostalgie, f. [Mid] Ribbepijn, ribbewee n. —
Costalgique, ad). Tot de ribbepijn behoorende,

costalgiseh.

Coste, nn., z. COSTUS.
Costiëre, f., z. COTIEIIE.

C'ostonn, m. [Mar.] Mastwanrr f., klamp om den

mast vast te zetter, -rnastklamh m. ; — stuk hout tot

versterking van dien mastboom.
('ostute, f. [Anat.]

kleine rib f.

Costame, m. Kos t u urn, tads- en plaatsge-

bruik n., het tsaar tijd en plaats gebruikelijke in
gewoonten, zee/eis, kleedij, huisraad, wapens enz.,
hetwelle doop geschied- en romanschrijvers, door'
dichters, schilders, beeldhouwers bij hunne voor
moet in acht genomen worden. Péeher-steling
con/re le c-, tegen 't kostuum zondigen, het kostuum niet in acht nemen. — Kleederdragt, eigenaardige volksdra t; — tooneeldragt; — ambtskleeding t , arnblsrer ,waad, ltle<;ti;ewaad n.: C- roanain.
gres, romeinsche, grieh„„che volksdrart. C- de thé atre, de bal, tooneel-, bed- postuum of -kleed n. rare
en c-, in ambtsgewaad zijn. C- de dead, rouw,

gezrraad.

('osturné. e, adj. (en part. passé van costumer)
Naar den ei.sch iri ;^eri^;.t, of gekleed, gekostumeerd: Elie était parfaitenlent c-e.
;

("ostaener, V. a. Naar tijd- en plaatsgebruik

kl eer-len of inrigten, het koslaurn in acht nemen,
k o s t e ns é r e n: Ce peir; tre costume Bien ses personnages, die schilder stelt zine personen naar den
tijd voor, neenit het kostuum in acht. — Eene bij zondere bleeding aandoen : Eile avait costumé sa

fille en bergère, zij haai hare dochter als herderin
gekleed. — SE COSTUMER, V. pr. Zich naar 't bestaand gebruik kleeden; — een kostuum eene bij
aandoen.
-zonderklig
('ostuumier, m., -ière, f. Hij of zij, die tooneel-, bal-, maskerade- e. a. Ic/cede—en maakt, vel-
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koopt of verhuurt, kostuum- maker, -verkooper,
-verhuurder m., kostuum-'maakster, -verkoopster,
-verhuurster f. — [Thé L] Régelaar en bezorger
der kleeding, die bij de optevoeren stukken behoort,
kostumier m.
('ostauom,omètre, m. [Dess.] Kostuum -meter m.
een nieuwelin ys uitgevonden werktuig om spoedig
en juist allerlei kleedingstukken af te teekenen, om
ze daarnaar te snijden.
('ostiis (pr. cos-tuce) of Loste, m. [Bot.]
Kostwortel, balsemwortel m., een struik in Indië
en Brazilië, met geneeskrachtigen wortel.
(`osniet, m. Mede-onderdaan m.
Cotaii ente, f. [Géom.] Cotangent of
c o t a n g e n s m., nevenraakljn f,, tangens van den
complements- of aanvullingshoek.
('otar die, f. (verbasterd van cote-hardie) Soort
van ouderwetsch wambuis n., sluitrok in.
tote, f. [Prat.] lvonnnerteeken, merkcijfer n.,
om de stukken van een regtsgeding, boedellijst enz.
in orde te schikken-. Ces pièces soot sous la c- A,
die stukken liggen onder het teeleen A. C- mal
taillée, overslag m., ruwe berékening, schikking f.
in den ruwe aangaande verscheidene sommen en
vorderingen. C- de co«tribution, aangifte, aanslag
in de grondlasten. -- Deel, aandeel n., z. v. a. QUOTEPART. — [ Fin., Bourse] Prijsnotéring f. van den
wisselkoers, de effecten enz.
('cite, f. [Anal.] Rib, ribbe f. Vraies e -s of C-s
sternales, ware of lange ribben (de zeven bovenste
ribbenparen, die door kraakbeenige uiteinden aan 't
borstbeen zijn bevestigd); Fausses c-s of C-s osternales, korte ribben (de vijf onderste paren).—(Loc. fig.
et fam.) Nous sommes tons de la c- d'Adam, wij zijn
allen uit Adams ribbe, allen van 't geslacht van
Adam. I1 s'imagine être de la e- de Saint -Louis,
hij is trotsch opp zijne gewaande hooge afkomst.
Mesui'er les c-s, rompre les c-s 1. qn., iemand
afranselen, op de ribben horren, de ribben stuk
slaan. Se lenig les c-s de rice, zich den buik van
't lagchen vasthouden, schudden van 't lagchen.
Serrer les c-s a qn., iemand het vuur na aan de
scheenen leegren, hem in 't naauw brengen, pal zetten.
On lui compterait les c-s, men kan zijne ribben wel
tellen: hij is zoo mager als een hout, als een geraamte. — Ook wegens de meerdere of mindere
overeenkomst roet den vorm eener rib van vele andere
dingen gebézigd: [Mar.] C-s d'un vaisseau, kniehouten, tinhouten n. pl. — [Arch.] C-s de voute, gewel fsribben, baren of gedeelten van bogen, die op zuilen
of schalken rusten en eerie gewelfsrib zanzenstellen;
C-s de dome, koepelribben. C-s dune colonne, ribben tusschen de canneleren of groeven eener zuilschacht. — [Bot.] C -s des feuilles, bladribben;
Calice à c-s, geribde kelk. Reinette a c-s, geribde
renet of pippeling, z. v. a. CALVILLE. — [ Corn.]
C- de sole, floretzide, vlokzijde f. (meestal fleuret
of capiton gebeden); C- rouge, blanche, roodkorst,
witkorst f., twee hollandsche kaassoorten. — [Charcut..] Varkensdarm m., tot worststoppen gebruikt;
— [Tech.] C- de pierre, tie marbre, smalle strook
steen of marmer, ter incrustéring; C -s d'un panier,
ribben of dikke teenen van eerie mand; -- C- de
luth, rib eener luit. -- C- de melon, de citronnel,
meloen-, pompoen-speedje o f schij fje n. —COTE <r CéTE,
loc. ode'. Zijde aan zijde, zij aan zij, naast elkander: Its allaient c- b c-, zij gingen naast elkander,
aan elkanders zijde. I1 était c- à c- de son père,
[ Géogr.]
bijzat, stond, ging naast zinvader.
Helling, zijde f., afloop n. van een' heuvel of berg:
Une e- de vignobles, eene niet wijnstokken beplante
heuvelhelling. Une maison bat.ie sur la c-, sur le
Naut de la c-, an has de la c-, ii mi-cote, een huis,
gebouwd op de helling, boven aan de helling, aan
den voet der helling, te halverwege of op: t midden
der helling. Les vips de telle c-, de wijnen van
dezen of dien berg. Vin de la Cóte, La-Cute-wjjn m.
een voortreffelijke wijn, die bij lvyon aan 't meir
vgn Geneve wast. Cote-rótie, naam eener uitmuntende wipsoort, die aan eene rij heuvels langs den
R'i6ne [Géogr., Mar.] .Kust, zeekust f.,
wal m., strand, zeestrand n., zeeoever m.: Les c-s
de 1'Océan, de la Méditerranée, de kusten des
Oceaans. der Middellandsch.e zee. Les habitants des
c-s, de kustbewoners. C- accore, same, fkcheuse,
baste, steile veilige, gevaarlijke, lage kust. C- de
Ier, steile rotskust. Faire c-, stranden, aan de kust
sc.`ripbreuh lijden. Donner, Se briser à la c-, aan
--- >
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ager wal komen, op de kust loopen, het schip op 't
strand zetten. La c- court au nord, de kust strekt
zich, noordwaarts uit. Être affalé a la c-, aan lager wal zijn. Tomber a la c-, op de kust verval
Ranger la c-, bij de kust houden, langs de-len.
kust varen. — Les pirates courent, infestent nos
c-s, de zeeroovers kruisen op onze kusten, maken
onze kusten onveilig. - Gardes-cotes , z. dat
woord. — (Loc. prov.) Etre à la c-, eene platte
beurs hebben; slecht in zijne zaken staan. Mettre
qn. à la c-, iemand in 't naauw brengen.
Cóté,m. [Anat.] Zijde f., regter of linker zijde des
dierljjken ligchaams, van den oksel tot de heup;
ook het gansche regter of linker deel. Le c- me
fait mal, ik heb pijn in de zijde; Un point de c-,
een steek in de zijde. Il bofte des deux c-s, hij
raat aan beide zijden mank; I1 a l'épée au c-, hij
heeft den degen op zijde. Assieds-toi it mon c-,
kont naast mij zitten. — (Loc. Jain.) Se tenir les
c-s (cotes) de eire, z. COTE. Etre sur Ie c-, ziek,
bedlégerig zijn; Le voilà sur Ie c- pour six rnois,
daar ligt hij nu voor zes maanden te bed. (fig.) Etre
sur le c-, slecht met zijne zaken staan, vertroumen, achting, aanzien verloren hebben; Ce négotiant est sur Ie c-, die koopman ligt op zij, slaat
op vallen. — Le maria ,e de ma nièce aver Mr. P.
ebt sur le c- , 't huwelijk van mijne nicht met
Mijnheer P. ligt op zij, gaat niet door. — (fam.)
deter, Meltre qn. sur Ie c-, iemand ter neir, dood
ter aarde werven. Mettre, Faire passer qc. du ede l'épée , iels ter zijde leggen , iets achterwege
houden (doorgaans in ons unstigen zin): Il abondonna ses biens à ses créanciers, mais ii mit qe.
du c- de l'épée, hij liet zijne goederen aan zijne
schuldenaren over, maar hield stil wat achter. —
Zijde f., kant m., zijdegedeelte aan een of ander
voorwerp, oortreklijn f. van eene figuur; een der
vlakken van een voorwerp: Lesc-s d'une armoire,
d'une commode, d'une chemirrée, d'une maison,
de zijden van eene kast, eerie lala fel, eersen schoor
een (ruis. Les c-s d'un chemin, d'une allée,-sten,
de kanten van een' wei,, eerie laan. Les deux c-s
d'une médaille, de beide zijden eens gedenkpen
Le c- extérieur, intérieur, de devant, de-nigs.
derrière, de buiten -, binnen-, voor-, achterzijde.
Le e- de l'envers, de Pendroit (le beau c-) d'une
étofte, de verkeerde, de regte zijde van eerie stof.
— Le c- de 1'Epitre, de regter zijde van 't altaar;
Le c- de 1'Evangile, de linker zijde van 't altaar.
— [Arch.] Les has c-s dune église, de zijbeuken,
zij-transeps eerier kerk. Le c- droit, gauche d'un
batiment, de regter, linker zijde van een gebouw
(met betrekking tot het gebouw zelf). — [Géom.]
Les c-s d'une figure, delijnen, omtrek eener figuur.
Les c-s d'un triangle, d'un carré, dun polygone,
de zijden van een' driehoek, van een vierkant, van
een' veelt oek. C- dune puissance, wortel Bever
magt (doorgaans racine gebeden). — [Mar ] Cd'un aisseau, zijde van een schip. Le navire est
sur Ie c-, het schip ligt op zijde, omver, gestrand.
Mettre on vaisseau sur Ie c-, een schip op zijde
halen, kielhalen (om het te kalfateren). Le c- du
vent, sous Ie vent, de loef- of windzijde, deljzide,
hooger boord. C- du dessus du vent, zijde boven den
wind. Prêter Ie c-, de zijde bieden (om een vijandelijk
schip of eenevesting te beschieten). giettree- en travers, opbrassen, den vind de zijde bieden. Le vaisseau a on c- faible, het schil) heeft Bene zwakke
zijde, slagzijde. — [Man.] C- du montoir, C- hors du
montoir, linker zijde, reg'ter zijde (van het paard).
— [Polit.] C- droit, C- gauche, realer, linker
zijde (met betrekking tot de plaats des voorzitters
in eene politieke vergadering'); — bij uitbreiding:
de leden der vergadering, die aan die zijden hunne
plaats nemen. Zijde f., kant m., plaats f., met
betrekking tot eerie tegenover liggende, en in ruimeren zin: plaats, een of ander gedeelte van een
voorwerp: Ce c- du Rhin est plus agréable que
l'autre, deze zijde van den Rijn is aangenamer dan
de andere. De l'autre c- des Alpes, aan de an
dere, aan gene zijde der Alpen. De ce c- des Pyrenées, aan deze zijde der Pyreneën. Attaquer ene
place du e- le plus faible, eene plaats van de
zwakste zijde aanvallen. L'ef i oi se répandit de
tout c-, de tons c-s, de schrik verspreidde zich
allerwege. Its s'en sopt allés clhacun de leur c-,
zij zijn ieder hun' eigen' weg gegaan. Courir de cet d'autre, heen en weer loopen. De quel c- vient
—

,
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Ie vent? van welke zijde komt de wind ? — Zijde,
partij f., kant m.: Le e- des ennemis, de partij
der vijanden. I1 se prononce toujoui s du c- du
plus faible, du c- de In justice, hij verklaart zich
tí,11, d voor de zwakste partij, voor de rer;tvoardige
zijde. Il se niet du e- des plus forts, hij kiest de
partij der ste 'ksten. I1 nest d'aue-un c-, ni dun cni (l'un autre, hij houdt zich onzjj^lig. Nous avons
i )ieu de noire c-, wij hebben God op onze zijde.
Avoir les rieurs de son c-, de lagchers op zijne zijde,
in zijn voordeel hebben. — (fig.) De neon c-, van
mijn' kant, wat mij betreft, wat mij aangaat, voor
mijn part: Je vals, de neon c-, 1pi•endre d'autres
mesures, ik ga, van mijn' kant, andere maatrégelen nemen. •— Z2jde, verwantschaps-linie f.- Le cpaternel, maternel, vaders -, rnoedeszijde. Nous
surnines parents du c- du père, du c- de la mère,
,i,oij z jn, bloedverwanten van vaders-, moederszijde.
-

,

(fig.) Etre du e- gauche, een bastaard zijn.

(Lor. fig.)
/gig.) Regarder (\Toir) de quel c- vient Ie
vent, zien van waar de wind komt, gedachteloos
:;taan kijken; ook: den loop der' zaken gar'e slaan,
het katje uit den boom kijken, 0/loeren, hoe 't met
(Ie zaken geschapen staat. 11 rye ,gait de quel ctourner, hij weet niet, waarhe n, hij zich wenden
Erf koeren zal: hij is radeloos. Mettre une houteille
nul' le c-, eerie flesch iet rent, uitdrinken. 11 se
mmlontre par le beau (boe) c-, hij vertoont zich. aan
(le schoonste zijde. I1 regar€ie tout par le inauvats
C-, hij beschouwt alles van de ergste zijde. Chaque
chose a son Dion et son mauvais c-, elke zaak heeft
haar vOQr' en tegen. Le c- faible d'une chose,
dun sy stème, dune institution, de zwakke zijde,
schaduwzijde van eene zaak, een stelsel, Bene instel lirag• Le c- faille d'une personae, iienrandszwakke
zijde, heerschende neiging, hoo fdgebrek, zwak: ook
datgene, waarvan iemand in vergel jiiing rninrter
-weet dan van andere rti-ingen. Vous l'av ez attaque
par son c- faible, jij hebt helm in zijn zwak getast. Vous avez fait (le hannes etudes, mais, avouccz-le, le grec est votre c- faible, gij hebt goed
gestudeerd, maar, gij zult het bekennen, 'tgr ,ieksch
is uwe zwakke zgjue. — ii COTE loc. ado. Terzijde,
zijdelings, bezijden: Marcher P c-, ter zijde gaan.
N e suivez pas cette route, prerrez un peu a c-,
volg dien weg niet, sla wat z waarts af. Le coup
kassa a c-, het schotging
ging er langs. 11 a donne a
c-, hijheeft voorbij,
of bezijden het wit geschoten; (fig.) hij heeft zich vergist, heeft zijnn oog
niet bereikt. — it COTE DÉ , loc,. 'ép. Ter-merk
zijde, naast, bezijden, bij, digtb j: I1 deuneure a cde mol, hij woont naast mi. Sa maison est iiedu village, zijn huis bigt bij het dorp. ,Tenez -nous
à c- de mui, blijf aan art ene zijde. Etre of Marcher à c- de qn., iemand ter zijde gaan; (fig.) met
iemand gelijk staan, hein in rang, geboorte. ver
evenaren. Moliëre marche it c- de Plaute-dienst
at de Térence, Molière treedt Plautus en Terentins op , zijde, evenaart hen als blijspelrlichter. —
DE COTE, loc. adv. 7ijwaaets, zijdelings, van ter
zijde, schuin, scrnuzns, sc,heuf; scheel, loensch.. !t'I^srcher, Aller de c-, z jwaarts, , wars gaan, mac iéren. Sa perruque eet de c-, zijne pruik zit scheef,
schuins. Toui nez vous tin peu de c-, keer u een
weinigje om, draai u wat zijwaarts. Sa maison
na qu'une rue de c-, z jn huis heeft enkel oir zijde
een uitzigt. II regarde de c-, h?• ziet scheel, le j
kijkt loensch. (fig.) Re arder qn, de c-,. -iemand
van ter zijde, schuins, reet minachting , onvriendelijk aanzien. Mettre, Ranger une chose de c-,
iets ter zijde leggen of zetten (omplaatste malen);
,
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Mets wegleggen, uitzuini{;ea, besparen: iileitez ce
fauteuil de cóté, it gène le passage, zet dien leuni,ngstcel ter ziele, hij staat in den weg 11 met

tour les ant qc. de c-, hij gadirt ieder jaar wat
over. Se lnettre, Se ranger de c-, op zijde gaan,
plaats maken, uitwijken. (lig.) Je mets de c- toes
les reproches que j'aurais à vous faire, ik zwijg
(ik ga met stilzwijgen voorbij) al de verwijtingen,
die ik u doen kon. (lig. et fain.) Mettre, Laisser
qn. de c-, iemand links laten liggen, zich niet van
hein bedienen, hein laten varen, (althans v„,or eenigen tijd). J'ai laissé mon procès de c-, Ik heb mijnt
regtsgeding laten rusten Laissons la paresse de c-,
laat ons de traagheid afleggen . J'ai mis eet habit
de c-, ik heb dat kleed Ier zijde gelegd , (om 't niet
mover te gebruiken). — DE L'AUTIE COTE, loc. adv.
Van of scan de andere zijde: Nous passerons de

COTI1RE.

49

l'autre c-, wij zullen naar de andere zijde, naar
de naaste kamer, naar de overzijde (der rivier)
gaan. Je viens, Je sors de l'autre c-, ik kom van
de overz ij de, uit het naaste vertrek.
Cote, e, adj. (en part. passé van toter) Gemerkt, genummerd, gepagineerd: Registre c-, gepagineerd register n. — plan- of opgeteekepd, genoteerd: A quel taux les fonds sont-ils c-s ? hoe hoog
staan de fondsen genoteerd?
Coteau, m. Heuvelhelling f. ; — heuvel m.,
heuveltje n. C- planté de vignes, een met wijn
beplante heuvelhelling of heuvel. Le long-stoken
du c-, langs den heuvel.
5 totelé, e, adj. Geribd, vol ribben (van bladeren, van schelpen) .

Cotelette, f. (verklw. van cote) [Cuis.] Ribbetje n. (van een kalf, schaad), varken), c o t e Ie t f.
C-s grillées, geroosterde ribbetjes. C-s en papillotes, of en robe de chamisre, in papier geroosterde
ribbetjes. — (iron.) [Mil.] Mouwstreep f. der onderofficieren (chevron) .
Cótelet, ni. [Bot.j Vioolboom ni., amerikaansche boom met geribden stam. Bois de e- of Bois
de guitare, vioolhout n.
C'otelée of Colletée, f. [Bot.] Soort van
appel voor cider.
Coteline, f. [Corn.] Half-garen-, half-katoenen stof, c o t e l i ne f.
CotepaUs, m. [Coin.] Ligte stof f. van zijde en
gaitenhaar, cotpalis n.
Cotepart, hi. Aandeel n. (z. QUOTE-PART.)
Coter, v. a. Merken, nomineren, met volgletters of volqcij fors voorzien: Les notaires ont coté
et paraphe ces pièces, de notarissen hebben die
stukken genornrnerd en gewaarmerkt (met hun
naarnc fer voorzien). C- un chapitre, un article,
un verset, hel nommer van een hoofdstuk, artikel,
vers aanteekenen. — [Corn., Fin.] C- Ie prix d'une
marchandise, den prijs eener koopwaar notéren.
Avez-vous coté le cours des elTets publics? hebt
gij den koers der openbare fondsen aangeteekend?
Ctitei•as of ( 'oteraux, m. pl. [Pèche] Ver
pl. van netten.
-bind,s'jef
Cotereaux , m. tal. [.H. de Prance] Partijgangers, gelukzoekers, oproerige soldaten m. pl.
onder Lodewijk VII. (ook Beignants, Brabancons,
Malandrins, Ribauds en Routiers geheeten).
('oterel, Cotterel, m. [Ant. mil.] Hartsvanger, korte sabel in.
Coterel, m. of Coterelle, f. [Tech.] Roldrager m. (bij tapojtwerkers).
Coterie, f. Besloten genootschap, kransje n.,
babbelklub f. — (Jig.) Vereeniging f. of gezelschap n.,
waar men zamenspant om een' persoon of eene
zaak in aanzien en naam of wel in opspraak en
blaam te brengen, bent, kliek, c o t e r i e f. — (fain.
el pop.) Kameraad, makker m. (bij werklieden).[Auc. tout.] Onadelljk goed n.
-

Coteron, m., z. v. a

Cóteux, ease, adj.
Cotevet, nl. (pop.),

.
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Geribd, vol ribben.
z. v. a. CORBINE.
Cothurne , in. Hooge tooneelschoen (door
€sc1s yl us ingevoerd om den spelers bij de vertoo€ing zjner treurspelen meer majesteit bij te zetten,
steltschoen m., broos f., k o t h u r n in. — (fig.)
Chausser le c-, in het treurspel optreden; treur
voeren of schrijven; (iron.) in-spelnto
gezwollen, hoogdravender stijl spreken of schrijven.
('oti, e, adj. (en part.passé van cotir) Gekneusd,
beschadigd: Fruits c-s.
Cotice, f. [alas.] Smalle band m., ter breedte
van 2 /3 des gewonen bands: 11 porte d'azur ii cinq
c-s d' or, hij voert vijf smalle gouden banden op een
blaauw veld.
('otieé, adj. [Bias.] Met smalle banden.
Cotier, iere, adj. [Ant. tout.] A'iet adellijk,
onadell'jk: Héritage c-, onadellijk goed n.
(' ótier , m. [Mar.] Loods , kustloods m. Ce
pilote est bon c-, die loods kent de kusten goed. —
Boek n., dat de beschrijving eener kust bevat. —
Ook als adj.: Pilote c-, kustloods. Navigation
c-ière, kustvaart f.
Cotiere, f. [Mar.] Lange kuststreek f. (In
dien zin weinig in gebruik) . — [ Fl ort.] Hellend
muurbed n. (doorgaans ados gekreten). — [Tech.]
C-s, banden of reepen m. pl op dikke eiken planken tot zwalpen enz. ; — kantsteenen m. pl. in
een' hoogoven; -- moutborden n. pl., 7noulplan,-
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ken f. p1. in, eerre brouwerij: — beide helften van
den flietvorm der boden pijlgen.
(votiere dent, adv. [Arre. Gout.] Op onadell^ijke 2iwiuze.
Cotignac, m. [Cuis., Conhs.] hwé-elei, honfituur i. van kwéperen , kween -vleesch , kweënconserf n., marinelade f.
Cotignnelle, f. [Cuis.] Geestrijk kwé-aftreksel n.
Cotillon, in. Vrouwen,-onder rate in, — (flrj. at
pap.) A wier le c- , oh de vrouu'en verzet zijn
01)tenir une place par I'inluence ciu c-, een' post
(loog vrouwen- iO^vloed verkrijgen. — [Danse] Zékere vloage fracesche ;ezelschai)sdans m.
Cotifl, tn. of ('cane , t. (Rot.. Soort vuil
sumak of slaak f., J'ustét, fustél of fustik, hongaarsck geelhout n. — (Litt.] Style a la Coffin,
ellendige, erbarmel ke stijl (naar den franschen
abt Cóttin , bekend uit Poileau's hekelschriften).
oti« a, ni. [!1. f.] %otin{ a in., een prachtig
revéfteer(l vogeltje van 't warme .Arne;1ka , dooi
sommigen ook zijdestaart m. pa/weten. C- ouette (bij
Butfun: C- roue of Cardinal), roode kotinga.
t'otiique-blwie, in. [.F1. n.] Soort van witte
porseleinschelp f.
Cotiï •, v. a. (pop.) Kneuzen, kwetsen, besche.d'irjen (van vruchten, rebézirid). — COTIR, v. n. In

Bretap,ve, z. V. a. pETILLGh.
(otismioao, f (_hinaannc.] Overslag, hoofdelijke
aanslag Til., behalin,7 van, ieders te draper aandeel
ire eeoc gel el ng of helostinr* . c o t i. S a t i e f. —
14andeclsbepaliap, vrijwillige bijdrarie f. tot een of
ander bijzonder doel. z. V. a. QUOTE-PART.
Q'otiser, V. a. Een' hoofrlelijlrcn overslag, omslag maken, schutten wat ieler lot zeker einde zal
bijdragen, c o t i s é r e n. — sE COTISER, V. pr. Zich
zelve},, VOO) zéke en( eu1leeneuuiteo' n schotten, zij e

eigen b j dra f;e be7^alea; acne vrijwillige bijdrage tot
een of ander einde lJeCeii.

Cotisses, f. lil. [Tech.] Kerven of kepen f.pl.
voor de k, ttingdraden.
C'ótiisstire,, f. Kneuzing, besclradicisig f. (van
vrncl ten)
Colona, III. [Bot.] Boomwol f., katoen n. — (fig.)
Eiever tin enfant clans du c-, een kind te weekelijk,
te verivll fel groot brengen, het vertroetelen. — B j
uftbrele it rl: woltit.l}eiel f., soort van dons ot' pluis c1,
op zélacre vruchten bladeren, planten; — ook het
eerste haar aan de kin der joncelinclen, vlashaar n.,
vlasbaard n1. — [Conn.] Cette étotfe jette du e(son c-), die stof wordt wollig, si'erjit hare wol op.
— (Loc. pine.) Cet homme jette un vilaill c-, of
(icon.) 1i Jette hi On lwesiu c-, 't staat slee/it snee
de zaken, dt n roeden- naam van dien gaan. 11 jette
un mauvois c-, zijure ziekte kr(pjt een slecht aan
hij be<rint leelij e teekens te knijpen. — co--zien,
TonS, m. hl. itilastu aas en f. p1., niastklarnhess, m. pl.
('oto a., I. [But.] Kleine afrikaansche vijg I.
t. otonéastre, In. [Bot.] Soort van m ispelboomachtw e plant f.
t totonée, f., z. COGASSIER.

('otonière, f. [Mar.] Italiaansch zeil n. van
lai(kestos'a_
t'otonis of Cotonnis , m. [Com.] Indisch
taf n. — Lakenstempel en., plornbeerrnea°k n. (hotline).

Colon nsade, I. [Coin.] Allerlei katoenen stof f.,
katoen/innen n.
, ototl fl rot, e, a<ij. [Tech.] Gevlokt, als met
leotoenvlokjes bedekt (van koperen plaatjes sl:re-

kesesie 1.

Cotonne, e, adj. Katoenachtig. naar boomwol
gel[iheride. iNuages c-s. kaloenachti.e wolken, vlok
pil. — stiet wol bedekt, wellid. Cheveux-'ivclk,f.
C- a, (.roeslrnar, wollig haar. korten. gekr , uict ligar m.
Cotonner. V. cc. Met katoen voeren of orpvullen. — (fig. et pop.) C- Ie movie du pourpoint,
ziele Glen buik vol eten. -- COToNNER, v. n. [Tech.]
J 'nlli.q worden: Lette étofte colonne. — SE co'I'0NNER, V. pr. Vlas/soar of een vlasbaard, vielkbaard krijgen : Volre menton commence h ee c(i,a dien zin see/nip gebruikt). — [Coin.] Wollil,
ruig, plee zie worden: Le drip d'Espa gne se cotonne. — [Bot.] Voos, slokkerig worden (van ra
-l)en,arti.sjkz(
(1OtozIIIerie, f. Booinv)91- of katoenteelt f. —
Katoevveld n., katoenplantaadje f.
("otonnette, f. [Corn.] Zékere katoenen stof,
cotonnetf.

COTYLET.

COTIEREMENT
('otonne

, eaise, adj. [Bot.] Wollig, don-

— eOTONn'EUx, m. [Bot.] Wolligheid f. der bladeren.
Cotontiier, in. líotne rstruik, lentoenboom nl.
— t'otoHutier, ière, ad). Twat liet katoen betreft: L'inclustrie c-ière, de katoenvervaardiging f.
('otoigntere, f. [Bot.] yholrtras, 2.vrangkr uid n.

zig, ruig; — voos, sponzig, stokkerig.

,

Q'otoliniine, f. Graf doek n. van katoen en
hcnnLp, dirt lest zeildoek, inz. voor de gala/jan, (ie buiiet wie s/t. — Ook n/s adj. (Mints.] Alhatre
c-, zekere agaat ni., in Italië vrij algemeen.
(otonsliS, Ill., z. CO'I'ONIS.
Cotoyé, e, adj. (en part. passé van cótoyer):
Le rivape eotoNé, de losnes cjevaren oever m. —
[Il as.] h;tte i'^as ur c-e de six roses de gueulee, hlaauwe based orrave>t reet zes roode rozen.
Coloyer, v. a. Oti zijde (lamt, naast gaan: Je
ne soutlri.rai pas (jlye 'oils nie coto^ïiez, ik zal
niet dulden, sat ge naast snij pa,ot. (In dezen zins
waieig gebruil t). — Lurrra carers, en b':l sc;tbrciding: langs gaars : Noes nooses ckto^ ( 1'Afrityue,
Zvi) hebben .4/s ili*a trrssirs fjec'aren. C- 9a riviere,
langs de rivier gaan. Larinée enrseinie voulait eia nótre, 't v?jandeli'ke leger wilde het onze langs

Ore, In. [Mar.] K tte'r m., snelzeiiernct een mast- vaartuig{ of jeg t; — rervajiend vaartuig n. voor
de kustwacht, in Engeland.
('otret, en. Besje n. dun hout, takkebos In. —
IEder der hoesten van zulk een' bos, talhout n. —
(jerirs.] Des jascues de c-, apilIebeeneas, ooyevaarsbeeisen n. pl. Sec comme nu c-, zoo mager als een
hout. — (fig. at poir.) De I'huile de c-, stokslagen in.
p1. s ottingolie f. — (Loc. prov.) Deresain on verndra
des c-s à Paris, neor gen is t werhdaq.
('otte, f. Vrouwenrok , onder rok M. (tegen woordig alleen van slat kleedim.sttik bijdemnirsdrre

klassen, en dan nog meestal in scherts, r}ebézit d).
-- [Anc. iiiid.] C- cl'a rees , wapenrok m., oud
kleedingstulc, dat over 't harnas getrokken werd.

C- de ieeeiiheo, .asitserseik in., js<<sstserhemd n.,

i ail siholde r mjm., care soos t van leanest of issirrias,
uit regaliën of ijzeren rincetjes fienaaakt. — [Jul.]
C- movie , sialatensci'aap f. van een' kloostergees-

telijke.

'otte, m. of Cottésée, f. [ i. is.] Kssorhaan a's.,
zél<e e visah. — C'ottée eatapkraete, z. c:^''.

PHRACTL. — COTTER, I. [B.. n.] I)uileertje n., soort

van eendvogel.

('otteret, In., z. V. a. COTCLET.

('otterou, ni. (verklw. van eest Je) [Anc. mii.]
Iïo; te aas . ssoauwe wrr_per5s - oh jij. — Yrouwess-onder-rok je I1.

t"ottt/'re, f. [Tech.] .Stan f f. ijzer, wat breeder
dan de <Ewr>>Fe.
('ottiiaeai' of Cottimo, m. [Mar.] Schat-

t i nt f., die (le euro séeche koopvaardijschepen aan
enne ct,nsielc 'in. ate Lava. í b °ís lose. C o t t i t no M.
('otes ene of ('ot!sukble, f. [Anat.] Vocht n.
van Cot 'u p n o, door,scli'(jrzende vloeistof, die al de
holten van 't inwesuclig oor vult (snaar den ontleedkundlic;e Cottugno).
C .state, f. ( Bot.] .Stinkende kamille, (coed/lie f.,
moerles krind , St. Jaknbs -kruid n., 15 (3 t u l a f. —

('otn id, e, adj.

'Vaar olie klant gek kende.
totunnie, i., z. COTUGNE.

('otnnteaur, nn., -trace, f. .clledevoocgd m., medeeoogdes f. — COTUTEIR, m. [Hort.] Tweede statpaaltje n. van ease' Paasei.
t'otyle, M. [Bétrol.] Oud -clrieksche vOch.tmaat,

k o t u t a of k o t y 1 a f.; ook eerre maat voor drool;e

waren. —

[Anal.] Gewrichtsholte of

vlakte van

een been, pan f., waarin 't c^eznrichtslwo^ d of af ge rossil eias €le vaar eeg, corder been draait_ — [Antiq.]
Drinkbeker m. met één oor.
Cotyté at, in. [Anat.] Een der beenderen, die
't schedlelgeie'el f vormen.
('otykkdon, m. [Bot.] Zaadlob, zaadkwab f.,
zaadblad n , aar beidle vilden van de ki_en's of het
p1eeitnhje de- is/act. 't orgaan van hire voeding. —
.''avelkruirl n. , Venus-navel m. , eerre plant van
de fainilie der cracsolaceën of dikbla.rlir<en. —
[Anat.] Elke der beide lobben van den moederkoek.

('otyk, douatre, ('otyfP (ion ,

e, adi. [ Bot.]

hert tot ale zaacllotrbenn belrekkiseg Beeft. Plante c-,
plant snel zaadlobben

Cotylet of Cotylier omimbtligiie, m. [Bot.]

A'avelkruid n., Z. COTYLEDON.

COTYLIFOIUIE
Cotyliforine , adj. [Bot.] Schaal- of kom
-vormi,q.
Cotylisgae, m. [Bot.] Kruisbloemplant f.
CotyloMe, f. [Anat.] Gewrichtsholte van het
heuzppbeen, waarin liet dctrrrtbeen sluit. — Or k als
adj.: Kom- of schaalcoemig: Cavité c-, h,eupbeensholtef. — Cotyloitlien, ire, adj. Tot die holte
behoorende.
Cotytées

of Cotyties, f. pl. [Ant. gres.]
Feesten n. pl. ter eer•e der godin Kotyto, feesten
der ontucht.
Cove, m. (vgl. COL) hals m. Le chignon, La
nuque du c-, de achterhals, nek rn. Le c- dun
cheval, d'un Chien, d'uii oiseau, de hals van een'
paard, hond, vogel. Mouchoir de c- , halsdoek.
Tour de c-, nachthalsdoek m. it a le e- de travers, hij heeft een' scherven nek. Se rompre, Se
casser le c-, den hals, den nek breken; (fig.) zich
door zijne dwaasheden in 't verderf storten. om pre, Casser le c- a qn., iemand den hals of nek

.

breken; (fig.) iemand alle hoop, alle uitzijgt bend-

men. Rompre le c- di un projet, .een inlan in duigen doen vallen. Voila une al;alre is se ronipre
(se Gasser) Ie c-, dat is eene halsbrekende, hoogst gevaarlijke zaak. — (Loc. faro.) Se jeter an c- de
qn., iemand om den hals vliegen, teeder omhelzen.
(fig.) II ee Jette au c- de tout le monde, hij is terstond gemeenzaam, hij is een allemansvriend. Alettre à qn. la bride sur le c-, iemand volkomen
vrijheid laten. — (pop.) Prendre ses jambes a son
c-, zijne beenen onder din arre nemen, hard loopen,
't zij om ieniond te dienen of om hertz te ontvlurpten.
Se mettre dans lean jusclu'au c- pour ses amis,
voor zijne vrienden door 't vuur g^. an. Avoir son
e- chargé de qc., zijne vracht aan iets hebben. Se
rendre, Venir la corde an c-, z. COIIDE. — (pop.
,

et pléon.) 11 sera pendu par son c-, hij zal een'

strik oen zijn' hals krijgen. — Couper le c- a qn.,
iemand den) hals (het hoofd) afsnijden, afhouwen,
iemand onthoofden. — Un c- de gr•ue, een reigerhals, een lange dunne hals. — [Tech.) C- de c^gne;
— C- de chemise: — Le e- dune bouteille, d'un
nmatras; — [Anat.] Le e- de la matrice, de la
vessie, z. COL. — Le c- d'un os, de hals of het
dunste gedeelte van een been. Le c- du pied, de
wreef van den voet.
Coaa, Couuas, m. [H. n.] lloogbeenige koe
n3. in Afrika en Zuid-Anserèka.-koe,sti
Conache, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. BERGERONNETTE.
Coua ga, Coaagge, m. [H. n.] Quagga m.,

bruine afrikaanse/ie zebra f.

CoIgais, interj. (Chas.] Noord om den hon-

d n 't zwij pen oh te lef/gen: koes ! stil!

Conalios, in. [icon.] Te laat uitkomende eije-

ren van zijdewormen (in 't zuiden van Frankr ij k
dus geheeten) .
Cotiarnelle, f., z v. a. COLUMELLE; -[H.. n.]

z. v. a. TOR TUE.

Couandonn, m., z. v. a. COëNDOU.
Conane, in. [Bot.] Eetbare kool f. van een'
palni.boom in Guiana.
Coiiagtie, f. (pop.), z. v. a. CASSAVE.
Coiiard, e, adj. (farm.) Bloode, lafhartig. —
[B1as.] Lion c-, leeuw met den staart tusschen de
beenen. — COUAIID, m. Bloodaard, lafaard (poltron). — [Tech.] Einde n., waarmede de steel met
het zeisblad wordt verbonden.
Coaartleiznent, adv. Lafhartig.
Conarder, V. n,. Zich een lafaard betoonen.
— (Prov.) Avec Ie renard on renarde , avec le
eouard on couarde, men schikt zich naar de omstandigheden.

i Couarderie, Couardie, f., z. V. a. COU-

ARDISE.

Couiardise, f. (fam.) Blooheid, lafhartigheid f.
(poltronnerie).
Coniart, m. [Tech.], z. v. a. COUARD.
Conas, m. [H. n.] Een der volksnamen van

de kraai; — z. ook COUA.
Couhais, ni. [Mar.] Koebai m., japansch
sch n. op de rivieren.
Zoii-blane q m., z. v. a. CUL - BLANC.
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Conical, m. [UI. n.] Koekoek met langen spitsen achterklaauw, spoorkoelcoek m., in Afrika en
Indië. C- houhou, eqyptische spoorkoekoek.
Concha e, m. Ligging, ligplaats, slaapplaats f.;
wat men voor eene slaapplaats betaalt; J'al un bon

c-, ik heb eene goede ligging, slaapplaats. Pal pays
rnon c- un bane, ik heb een franc voor slaapgeld
geréven.— utilitair beddegoed n.—Le e- des troupes,
de i'ilégering der troepen. Paine pour le c- bedde
— [Tech.] Opinaking 1. van doek met-stron.
kaardedistels.
Coneliaut, e, adj. Ondergaand: Soleil c-, Lune
c-e, ondergaande zon, maan f. — [Chas.] Chien
couchant; — (Prov.) Faire le chien c-, C'est un
I.,onr chieo c-, z. COUCHANT. — (Prov.) On adore
plutdt le soleil levant que le soleil c-, men aan
(vereert, vleil) liever de opgaande zon (de-bidlt
opkomende raagt of fortuin) dan de ondergaande.
— COUCHANT, nil. Nesten n. Du coté du c-, westwaarts, naar 't westen. — (fig.) i.e e- de la vie,
de avond (les levens, de ouderdom n). Etre, Toodier di son c-, oud worden, beginnen af te nemen.
('ouehe, f. Bed n., legerstede, sponde, koets f.

(in dezen zin nicest in verheven en dichterlijken
stijl, ook van de aanlegbedden der Ouden gebézi3d): C- nuptiale, T or ale, bruidsbed,, echt koets,
koninklijke sponde. Dieu a liéni leur c-, God
heeft hun huwelijksbed gezégend. Les fruits de sa
c-, de vruchten van zonen (haren) echt. — (fig.)
Souiller la e- de qn., iemands bed onteeren of
bevlekken. — (fig. et poet.) Je vcux voir le soled
Ie sa e- sortir, ik wil de zon uit hare legerstede
zien verrijzen (zien opgaan). — (fain.) Bedstede,
slaapbank f.: C- de hoi; d'acajou, mahoni,7houten.
rustbank (liever couchette). — C- of C-s, kraam,
verlossing, bevalli^nq f. , kraambed , kinderbed n.;
duur der bedlé-eriglaeid ten gevolge der bevalling:
l; enlme en c- of en c-s, kraamvrouw. B eureu'e,
f<iePPeuse c-, gelukkige, rnoeijelike verlossing. Elle
a fait ses c-s cliez sa mere, zij heeft hare kraam
bij hare moeder uu,itgele en. Elle est rnorte en c-s,
zij is in cle kraam- gestorven,. Iiaucse e-. nEislc.raatra(fig. el fain.) Faire fausse c-, niet in zijne onder neming slagen. — Luur, luijer f., windsel, kinderdoek n.: Une douzaine de c-s, een (lozijn luren.
Changez eet enfant de c-, Changez de c- " eet
enfant, doe dat kind eene schoone luur aan. —
[ Hort.] Mestbed, tuinbed, broeibed, zaaibed n. Cde melons, meloenbed. C- chaude, sourde of froide, tiède, warm, koud (laagliggend), laauw mestbed. — Laag, schicht, bedding f., oplegsel, bestrijhset n., overdeliking f., grond m. — [Culs.] Metlez one c- de Praises sur one c- ale geoseilles,
puls une c- de sucre, leg erne laag aardbrzic/a op
eene laag aalbessen en daarop eece laag suiker.
Cette c- de lard est trop epaisse, die laag spek is
te (dik. — [Tech.] Revétir un niur dune c- ale.
mortier, (le plátre. een' muur met eene laag nzortel, pleister overdekken. Le lit de ce canal est
formé de plusieurs c-s de ciment, de bedding ran
dit kanaal is uit verscheiden lagen cement gevormd.
C- de vernis, laag vernis, etsgrond (der draveurs)
Renner trois c-s de Diane à huile, aa détreinpe,
drie lagen witte of everw , waterverw oltdeogé ?.
(bij schilders). C- dor, d'argent, de blanc d'oeui',
laag of grond van goud, van zilver, vaan eiwit (b-p
vergulders, boekbinders). — Vierkante laag f. of
hoop ni. gerst, ter kieming gezet (bij brouwers). -[Minér. j C- de sable, de craie, de houille, laar;,
-

schicht , bedding zand , krijt , steenkolen. C-$

meubles , aarrdbeddingen f. pl. C-s primitives
oorspronkelijke sciiiichten, grondlagen ; C-s diluviennes, opgespoelde schichten. — [Bot.] C-s ligneuses, hou-tsehichten , houtlagen (welk-er aantal
wordt aangeduid door de ringen op de horizontale
doorsnede). C-s corticales, bastschichten f. pl., sapringen m. pl. — [Anat.] C-s optiques of C-s des
nerts optiques, beddingen der gezigtszenuwen (twee
verhévenheden in de hersenen), — [Mi1.] C- dil
fusil, kolfwann f., min of -neer uitgehold gedeelte
der geweerkolf, waartegen men dc wang bij het
schieten legt. — [Boul.] Doek m., waarin men 't
brood te rijzen zet. — [Charp.] Leggerhout n.,
legbalk, grondbalk m., onderlaag f. —[Jep] Zet m.,
het geld, dat men bij sommige spelen op eerie kaart
zet. — [Mar.] Kooi, f., plaat onder eenen stut; —
bekleedingskussen n., zijstukken n. pl. van Iet staei.
C-s des tins, onderlagen der stapelblokken.
Couehé, m. [Brol.] , z. COUCHURE.
Conncbé, e, adj. (en part. passé van couclier)
Gelegen, liggend, te bed gegaan, in 't bed gelegen;
ondergegaan: Tout le monde est déjà c-, ieder liet
reeds te bed. Le berger e- sur le gazon, de op het
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dras liggende herder. — [Bot.] Tige c-e, ligr.ende,
niet oprijzende stengel. — [Tech.] Soie bier c-e,
coed aan- of op elerde zijde (tusschen de kettingdraden). A soleil c-, een 2w„einiqna zonnen ondergang;
Avant soleil c-, aprés soleil c-, voor-, na zonnenondergang. — (Proc.) On est plus c- que debout,
de meesch ligt langer in 't graf dan hij leeft; het
tegenwoordige leven is niets bil het toekomende.
touche, f. Plaats f., waar men op reis eernacht. — Prijs f. van 't avondeten en nachtverblijf
zamen, in eene herberg.
Couche -point, m. [Teel.] Schuin, gesneden
hielleder, hakstuk n. (b'j schoenmakers).
Couclher, m. Het naar (te) bed slaan. C'est
I'heure de son c-, 't is het uur van zijn naar bed
gaan. — Het te bed liggen, het slapen: On distingue
trois sortes de c- : Ie c- en supination, le e- en
proration et Ie c- sur l' un on 1'autre cót.é, men
onderscheidt drie soorten van te bed ligger): op den
vn g, op den buik en op ééne der zijden. -1 Het gebruik
ven 't bed: II ne paya Tien pour son c-, hij betaalde
niets voor 't gebruik van 't bed. — liet beddegoed:
Elle a enlporté son e-, zij heeft haar beddef oed
mede„ enomen. — Le e- du roi, de avond-receptie f.,
toeliet, eer hij
't gezelschap, dat de koning bij
zich verwijderde om naar bed te gaan; Le petit cdu roi, dezelfde receptie, maar vertrouweljker,
nadat de menigte zich grootendeels verwijderd had.
-- liet ondergaan van de zon, de maan of de sterren,
ondergang m. — [Deint.] Ce tableau représente
tin e- du soleil, deze schilderij stelt een' zonnenondergang voor.
Cofltcher, v. a. Leggen, doen liggen, nederleggen, nedervl2jen, uitstrekken, omverwerpen, neder
grond werpen; — te bed leggen, te-wesn,opd
bed brengen, ont-, uitkleeden, helpen uitkleeden:
On coucha Ie nialade sur un matelas, neen leide
den zieke op eene snatr•as. C- qn. par terre, iemand
op den grond werpen; ook: hem netiervellen, dood
of gekwetst doen nederstorten (vgl. CAISREAU) . Les
pl uies, les vents couchent les bles, de regens, de
w eden slaan het koren neder. C- un enfant, een
kind te bed brengen, naar bed helpen. Les plus
Troches paren tes couchent la mariée, de naaste
loedverwanten brengen de jong etrrouwde naar bed.
— [Tech.] C- les feuilles de papier sur les feuires,
de bladen papier op de vilten leggen (in de papier
C- une dentelle sur une étoie, eene kant-fabrjken).
vlak op eene stof naaijrn. C- une couleur, de I'argent, de 1'or, Bene kleur, zilver, goud opleggen, opdragen. C- le puil d'une étoffe, dun chapeau, het
haar van eene stof, van eenen hoed glaa'strjken,
neerstrijken.. C- d'assiette,den grond voor 't goud opdragen.— [Hort.] C- un raiment, eene wijn.gaarrlloot
afzetten. — [Mar.] C- un tuitinment pour le caréner,
een schip op zijde halen om het te kielen. — [Jeu]
Inzetten, inleggen, opzetten: Je couche dix Louis
cur vette carte, ik zet lien buizen op die kaart.
C- gros, grof, om veel geld spelen (die uitdrukking
is verouderd); — (firs.) veel wagen; ook: iets stouts,
vreemds, zonderlinrgs, wonderbaarlijks vertellen of
bewvér'en. Se comparer á Virgife, eest c- gros, zich
tij Virgilius te vergelijken, dat is veel gezegd, dt
is kras !— l edersch rjven, opteekenen, couchérenn : C- qc. par éerit, iets in geschrift brengen.
C- une clause, un article dans un acte, eene bepaling, een artikel in eene acte opnemen. C- on.
sur l'état des pensions, iemand op de l jystderjaarwedden zetten. C- un article au Crédit de qn.,
een' post op iemands credit brengen.— (fig. et fain.)
C- une bouteille sur le cété, sur le ventre, eene
j

-

b

Pour, Noire de l'eau et toucher de hors etc., z.
coNGE. Qui c- avec les chiens, se lève a^ ec Ies
puces, wie niet pek omgaat, wordt er mee besmet.
-- (fam.) Cette Porte, cette fenètre a cou.clié ouverte, deze deur, dit venster heeft den geheelen
nacht opengestaan. — Couche! koes! stil! (tot een'
hond). — [Coutur.] Ce moueboir couche Bien, die
doek plooit zich goed, neemt eene goede plooi aan.
— C- avec une femme, eene vrouw beslapen. —
sE COUCHELI, V. pr. Zich leggen, zich uitstrekken;
naar bed gaan, zich te bed, begéven, gaan slapen,
r;aan liggen. I1 s'était couché sur son lit, par terre,
sur Ie dos, hij was op zijn bed, op den csrond, op
zijn' rug gaan liggen. Its se lon t couchés oren tard,
zij zijn zeer laat naar bed gegaan. — Ondergaan:
I,e soleil, la Lune va se c-, de zon, de maan zal
weldra ondergaan. — (fig. et pop.) Allee vous c-!
loop! ga heen! laat mij niet vrede! Couchez-vous
et faites Ie mort ! zwijg! houd op! -- (Prov.) Comme
on fait son lit, on se couche, zoo men zaait, zoo
men maait.

('oeicherie, I. Bijslaap m., het bijslapen, beslapen.
('ouchette, f. (verklw. van couche) Slaapbank,
rustbank, krib f.

('otteheur, m., -ease, f. Bijslaap, bedgenoot m.
en f. — (fig. et fam.) C'est un mauvais c-, 't is

een lastig mensch om mee om te gaan, een lastige

broer'. C'est un bon c-, un excellent c-, 't is een

hupsch, verdraagzaam niensch. — [Tech.] Koetser,
legger, voi'nia fnemer ray., de werkman, die in de
p pier fobrijken het geschepte vel van den papiercorm oh het vilt legt.
Couehille , f. [Bot.] Oude naam van den
kermes-eik in.

('oaielils, m. [Tech.] Bedding of laag zand en
aarde, zandlaag f. voor de grondslagen van eene
brug, voor een' vloer enz. — [Bot.] A fzetsels n. p 1.,
jonge boten der ineekrapplant, die gepoot worden.
('otiehoir, m [Tech.] Vergulders-werktuig n.
om het goud op te dragen.
('oauellaimre, f. of ('otiehe, m. [Teelt.] Bor-

duucrsteek, oplegsteek m., om 't goud- of zilcerborduursel op te leggen.

('onci-eoiIci, adv. (fam.) Zoo wat, zoo wat,
zoo zoo, ten naastenb, niet al te best.
CVoiicoei, m. [E[. n.] Koekoek m., een bekende
vogel. C- gris d'Europe, de gemeene of graauwe
koekoek. C- dridric, goudgroene koekoek; C- solitaire, kluizenaar m. C- criard, schreeuwende koe
laatste drie in Afrika). — [Bot.] Sleutel-koe(d
-blocrnt.,hemsubakrid,St.Pesu
n., aardt,ezieplant f., die veel bloeit en geene vrucht
z.
ALLELUIA.
,
koekoeksbrood
Pain
de
c-,
draagt.
Fleur de c-, koekoeksbioem (ly7cllnis). —[Jeu] Soort

van kaartspel; ook: koekoeksfluitje n., een kinderspeeltuig. — [Tech.] Koekoek, eene doorgaans houten
hangklok, die 't geroep des koekoeks nabootst. —
Soort van kleinen omnibus in de omstreken van
Parijs. — (fig. et fam.), z. v. a. eocu.
t'ouueoslet, m. [1 í. n.] Jonge koekoek m.
('ouueouder, ('ouacouler, v. n. koekoeken,
koekoek roepen.
-

('oiieoiimelle, f. [Bot.] Languedc)csche pad('on -coupé, m. [H. n.] Javaansche muscle f.,

-

flesch ledigt drinken. — (fig.) C-en'oue, aanleggen
('t geweer); (,:'•) op iets of iemand het oog hebben,
plannen O) iemand of iets merken. C- un enneini

destoel in.

gestreepte dikbek m.

('oiieouulpie, en. [H. n.] Spechtkoekoek m.

('ouuconzi°(1e, f. Kalebasflesch f., uitgeholde
kalebas, die tot flesch dient.
('oiieoturelle, f. [Bot.] Soort van vijg f.

('oiieouurselle, f. [Bot.] Soort van kauwoerde

of kalebas f.

('o11(1e, f. [Anat.] Elleboog m. — (fig. et pop.)

-.lausser Ie c-, lustig drinken, den beker ligten,
en joue, op een' vijand aanleggen, mikken.
COUCHER, v. n. Liggen, te bed liggen, zijne rust pooijen. — Bij uitbreiding: gedeelte van den mouw,
(lat
den elleboog bedekt; -- elleboog m., bogt, kromnemen, rusten, slapen; vernachten: C- clans un lit,
sur an matelas, in een bed, op eene matras liggen. te f., stompe hoek m. (van eene straat, een' muur,
C- aver qn., bij iemand slapen. C- stir le dos, sur c- ne laan, een werktuig enz.) C- d'une rivière,
rik n., kromming f. eerier rivier. C- d'une branche
le ventre, sur Ie saté, op den rug, den buik, de
zijde liggen, slapen. II concha dans une hotellerie, ^)'arbre, duit morceau de Bois, knie f. van een'
f„;"omtak,
stale hout. — [Hycir•aul.] Knie, kniepijo f.,
hij vernacitte in een logement. I1 couchera en vilie,
hij zal buitenshuis, bij iemand in de stad overnach- r !leboog m., korte balen pij,i , die bij eene fr gt de
h a. -- (Loc. fam.) C- à la belle étoile, ;r I'en- (zeven buizen verbindt. — [klit.] C- de haionnette,
seigne de In lune, op de straat, onder den blooten rcha ft f., huis n., gebogen hals in. der bajonet.
C'oau-de-eh.un e=au, m. [Bot.] Volksnaam der
(I' blaauwen hemel vernachten — (Loc. prov.) Cd des con fourreau, connme l'épée du rol, of enkel wilde narcis of koekoeksbloeni (lycllnis) (Prue. Des
C- dans son fourreau, in zijne kleederen slapen. cods-de-chameau) .
,
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Cou-de-eigogne, m. [Bot.] Volksnaam eener
zeer gewone soort van geranium of oo jjevaarsbek m.
(Plur. Des cous-de-cigogne.)
Coauclë, e, adj. (en part. passé van courier)
Elleboogworrirg, knievornzicl, gebogen, met een, elieboog of knie: Beaucoup d'outils Bont c-s, vele gereedschajepen hebben een' elleboog, vormen eene boft.
-- Arbre of Essieu c-, as f., die de groote raderen

van de locomotief draagt.
tl'ouí e, f. Eileboogslengte f., lengtemaat, geed/eend van den elleboog tot aan den top (les middelsten vingers. — Voorarm in. : Avoir ses (les)
c-s franelhes, de ellebooggin, de handen vrij hebben,
zich kunnen roeren; — (fig.) vrij spel hebben, kun
doen wat men wil. 1 'avoir cqu'une c-, maar-ne
een span lang zijn, zeer klein zin, een dreumes
zijn. — (Loc. prov.) Quand on a mal aux yeux,
it n'y faut toucher que du c-, aan kwade oogen
snoet men volstrekt niet r aken.
Coudelaattes, f. pil. [Vlar.I Doftknieën, riemknieen f. pl., zekere stukken van vree slalei, die aan
beide einden dikker zijn dan in 't midden.
Cots -dis- lied, m. [Anat.] Wreef f. van den
voet. Avoir le c- saillant, eene hooge wreef hebben.
(Plur. Des sous-de-pied.) — (Sommigen schrijven

Goude-pied, pl. coudes-pieds.)
Cou(ler, V. a. Buigen als een' elleboog, knie
ombuigen . -- [Tech.] C- une manche , den-vormig
elleboog aan een kleed snijden of naaijen. C- Ie
platre, den kalk dooreen werken, aanmaken. — SE
COUDER, v. pr. Den elleboog- of knievorm aanne-

uien: Cette branche se coude.

Coudloiement, 10 .1let stooten met den elleboog.
Coud(loiiider, In. [B0#.] Soor t van kwéboom m .
-

k'osncioii of ('oiidous, m. [11. n.], z. V. a.

CONDOMA.

f' ouudloyer, V. a. Stopten met den elleboog. —

SE COUDOVEIS ,

stooten.

V. pr. Elkander met den elleboog

('ouudraie, f. Met hazelaars beplante grond m.,
hazelaa., sbosch n.
Co^ulran, in. [Mar.] Scheepsteer n. voor touw

-werk.
CoudraHner, V. a. [Mar.] Teren, smeren (touwwerk). — 1 Iet part. passé komt ook als adj. voor:
Cale coudranné, geteerde kabel m.
Coti(lranneur, m. [Mar.] I'ouwwerkteerder m.
-

Coudre, in., Z. COUDRIER.

Coudre, V. a. Naaijen, toenaaijen, aannaaijen,
zamennaaijen, aanhechten: C- une chemise, un
habit, een hemd, een kleed naaijen. — (fig.) Aaneen
voegen, zainenflansen, aan elkander lappen: C- des
phrases, des rimes, zinnen, r jmen zamen flansen.
-- (fig. et fam.) 11 ne salt queue pièce y c-, hij
weet er geen mouwen aan te passen: hij weet er
geen middel, geen raad voor. Quel le pièce v coudr ons -nous ? wat vangen wij nu aan? wat daaraan
gedaan? C- la louche a qo., iemand den mond
snoeren. — (Prov.) C- la peau du renard á cello
^ lu lion, list bij geweld voegen. — [Chir.] C- une
plaie, eerie wond, de lippen of randen eener wond
aaneen hechten, zamennaafjen, toenaaijen. — [Mar.]
C- on Losdage, een boord op cie scheepsribben vast•kpijlgeren. — j Vign.] C- les sarments, de ranken
van den wijnstok zamenbinden. — COUDRE, V. n.
Naaijen. C- à grand points, driegen, met wijde
steken naaijen.

C- is petits points, a points ral.bat-

niet kleine of korte, met platte steken naaien.
Courzireeneuet, m. [Tech.] Het omwerken der
huiden in de looikuip.
Condrer, v. a. [Tech.] De huiden in de
looikuip omwerken.
Couudrette, f. (verklw. van coudrier) Hazelaartje n., jonge hazelaar m.
('oeuth ier of Coudre, m. [Bot.] Hazelaar,

tus,

hazelnotenboom m.

Conendoai, m. [H. n.], z. V. a. COëNDOU.
Cocieniiie, f. Zwoor d n., afgeschrabde huid van

't varken, ook van den bruinvisch of 't zeevarken
en in 't algemeen van de walvischsoorten. C- de
lard, spekzwoord. — [Méd.] Spekhuid f. — Dik,
grijsachtig vlies n. op het afgetapte bloed.
Couenneiix, eouse, adj. Zwoordachtig. —

[Méd.] Dik en taai, vliezig (van 't afgetapte bloed.)
Comet, m. [Mar.] Hals in., schoot, smijt f., naam
van elk der 4 dikke touwen onder aan de zeilen.
Couette, f. Bed van véderen, vederbed n. (In
dien zin begint het te verouderen.) -- Gestikte bed-

dedeken f. — [H. n.] Volksnaam van de meeuw
(rnouette). — [Serr.], z. v. a. CRAPEAUDINE —
[iMar.] Slédebalk m., slagbedding f. C- de guindas,

schildbank. ( :- a queue zie r at, kattestaarthals In.,
Ieattestaartschoot f. — (fam., als verklw. van 't oude
cone, nu queue) Staartje n.
Coulfe, f. Soort van biezen mand f. voor groen
[Pèehe] Soort van vischmand.-teniProvc.—
C- de palangre of palancre, mand, met steenera
gevuld en aan den rand met vischhaken voorzien.
CCotï inn, in. land f. van palmbladen.
Coailq ae of Cuiligne, asij. [P11i101.]: den ture
c-, koe fech of ku Fisch schrift n., een der oudste
vormen van 't arabisch schrift (naar de stad Koefa )
CCotifie, f. [Corn.] Baal f. senebladeren uit de
Levant.
('onngoeirde, Q'ougotirdette, f., z. v. a. couCOURDE.

Couuguar, Cougard. m. [H. n.] Puma, pagi,
rugnar, ook amerikaansche leeuw en roode tijger m.

geheeten-.

Cofihage, m. of Fève puante, f. [Bot.]

Stinkboon r.

Coualiieh, CouhyCli, m. [EI. n.] Egyptische
roofvogel in.

t'oiii, nl. [H. n.] Volksnaam van de gestreepte
schildpad. — [Bot.] Kalebasschaal f. ; — in de
fransche koloniën: kalatbasbocm gin.

('oilier, ril. [Mar.] Meertouw n. van eene rivier-

schuit.

('ouïllage, m., z. V. a. CONCUBIN'AGE. — Droit
de c-, bijslaapregt n. (een regt. dat de fransche
bisschoppen der hide, 15de en 16,áe eeuw van de

pastoors in hun bisdom hieven, voor de hun ver
vergunning van eene bislaap te houden). -lend
Couillard, m. [Mar.] Noodgording f., honepoot ni. of bijgevoegde gording op een onderzeil,
schoothoorn in. — [T ech .] Voeghout n. in de kap
van een' windmolen. — [Arie. mil.] Soort van katapult f.
CoilillaIId, m. (pop.) Vrolijke kwant, lustige

broeder m.

CCoiiille, f. (bas) Roede f. (mem.bre vigil) —

Koninklijke kas f. (in de 15de en Idle eeuw).
Couilloo, ni. (bas), z. v. a . TESTICULE . — [Mar.]

Klusje werk n., prop m., bruinwerk; schildpad D.
voor de draaireepen. — [Bot.] C- de chien, hondslkullekens n. p1., kulleke onkruid, standelkruid n.
volksnaam voor ortculs. C- des pnètres, z. v. a.
petite ch élidolne, z. CHELIDOINE.
('onzin, m., z. v. a. CoviN.
Couigl, in. [ti. n.] Stekelvarken n. van Paraguay.
('oir j aeuite, gin. [H. n.] Volksnaam van den
bastaard-nachtegaal (fauvette). (Plur. Des eousiaunes.)
Coiilaeissi, in. [H. n.] Papegaaien. derPhi!i p p nen.
Courtadoaix,J. pl. [Atic.mar.] Taliereepen m. pl.
op de galeijen.
Con lage, in [Corn.] Lekkaadje f., aan vloekstoffen bij 't vervoer door uillekki,jig. — [Pharin.]
Doorzijging, doorkleinzing f. — (fig.) Verlies n., ver
I. — [Econ. dom.] liet uitboren van-minderg
de wasch. -- [Artill.] Het gieten. C- massif, massieve gieting f. (zonder kern of holte). — [Vign.]
Le c- de la vigne, des raisins, het ontijdig afvallen
der druiven.
Coultniinent, adv. Vloe'jjend, vlug, gemak
zonder moeite (doorgaans alleen van 't-kelj,
spreken en, schrijven gebézi ci): Parlor, Ecrire c-,
vlug, vloeijend spreken, schrijven.
Coulant, e, a!Ij. Vloe(jend, ligt vloe jend:
Ruisseau c-, vloeijende beek f. Enere c-e, vloeilende
inkt in. — (fig.) Style c-, Vers c-s, vloeilende,
vlotte, gemakkelijke stijl, verzen. Musique. Mélodie
c-e, vloeijendc, liefelijke mnuzijk f. — [Mar.] Manoeuvre c-e, loopend touwwerk n. — ]Noeud c-,
strikknoop m. lus f ; weversknoop m — Ce vin
est c-, die wijn is vloeijend (niet taai); (fig.) Pie
wijn loopt zacht naar binnen, laat zich net smaak
drinken. -- I1 faut être e- en affaires, men moet
in zaken handelbaar zijn. C'est un homme c-, 't is
een handelbaar, inschikkel jk menseh.
Contant, ni. [Bijout.] Verschuifbaar of beweegbaar sieraad, edelgesteente aan vrouwen-halssnoeren, halsjuweel, c o u Ia n t n.— Sluitring, schuifring m. om eene parapluie, eene beurs enz.; —
schui fknoop in. aan een' paardetoom, aan eenij
:

:
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COIJJ^AR

COTTLETJR.

rottingkoord enz. — [Anc. rail.] Valdeur, val
oude vestig wen.
-portF.de
(onnlard, ('oului t, m. [Bot.] Soort van
ker,ce^ibecrn rn.
Cotilavzm, m. [H. n.] Volksnaarneenersoort
van wif h u'oal m.
t V. a. Snijden, splijten, nedersabelen.
t olkle, I . Monnikskleed n. der Bernardijnen en
Benedihlijnen.
(ouclé, in. [Mus.] Sleping, gesleepte noot, nootver b2l,ding I. — [Dan: e] Slepende clans] as in. —
[Tech ] Elk gegoten welk n. ; — Uitloop nl., door
welken het water, dat in de zoutponnen valt, weg
Gesmolten lood om metselwerk vast te-vloeit.—
verbinden. — Eerste tinten f. pl., die men op de
- -

.

,

schetsen brenc t.

('oolé, e, adj. (end?art. passé van cooler) Door-

gezé,cn, gefiltrcU,d: Du Tait c-, door,«ezerten melk.
— [Bar.] Un aisseau c-à lomig, een ezonken schip.
— (fig.) Cei.te question a éié c-e, dat vraagstuk
is uit , shut. Voila une alïaire c-e à fond, dat is

eerie algeloop?en zaak. Cel horumnie est c- a fond,
die man is in den grond r-eboord (geruïneerd). —
[Tech.] Ces joints soot mal c-s, die voeten zijn
slecht vol(jecteten — koe statue c-e en bronze, een
in brons gegoten standbeeld. — tcriture c-e, loopevd, schuililit gcnd schrift n.
('oulée, f. Loopeeed, schuinliggend schrift n.:
Voss écFih ez bien la c-, g ij hebt eerie goede loopende hand. -- [Mar.].] Beloop n. van een schip,
rordi g tusschen de kniestukken en cle kiel. —
[Tech.j Afvloe2jincsjijp f., uitloop :n. voor 'tges7noltEn z^zer in een smelloven. — [Phtis.] Metaal,

glas n. of lava f. in den gesmolten of vlocijendcn
staat. — [Clias.] Enge iveg m., dien 't wild volgt
om zich vaar zijn leger te begeven. C-d'un navire,
het wri g a, de vererving van een schip.
t onlenielle, I. [Bot.] Volksnaam van een'
eetbare n j addestoel.

Couulerneimt, in. Vloeijing, vlieting f. van v loeistof/in. (In dien zin weinig gebruikt.) — [Escr.]
uitschicting 1. van den deden langs dien von dengenen, teccn Wien men schermt.
4 onleeluiri, m. [Bot.] Soort van brandnetel m.
('outer, C. n. Vlocijen, vlieten, wergvlieten,
strr:ooIen, loepen (van vloeistollen langs hare na
helling); uitvl' c jen, uitloopen, lekken;-tu2crlij.e
rorrlvloeijcn, rondloepen:Riyiere, ruisseau, fontaine
qui coule. rivier, beck, fontein, die vloeit, loopt,
Cette enere est trop épaisse, egge ne coule pas bien,
die inkt is te (lik, ii]) 'vriocit niet. Ce tonneau coule,
die ton lekt. Les larmes lui coulent des eux, de

tranen vlieten, vloeijen, tippelen hem uit de ongen.
Le sang qui coule glans ses veines, het bloed, dat
in zijne aderen vloeit, door zijne aderen stroomt.
Le sans coulait à Hots de sa blessure, het bloed
codste 'uit ziirse Valid. Le sang- a coulé, er heeft

bloed resti ooind (er zijn wonden toer;ebragt). La
suer] lui coulait Ie long du visage, het zweet droop
lang s zijn gezigt. — Le nez lui coule, zijn neus
druix t, locpt. - La chandelle route, de kaars loopt
af. — (fig.) Le teiiips, les jours, les années coulent,
de t2jd, dagen, jm en kopen, aan voorbij. Ces vers
coulent Lien, die verzen vloeien wel. Ce rasoir
coule 11ien, dat scheermes scheert zacht. — (fccm.)
Ce in coule agréablement, (lie wijn gladt zacht
naar binnen. Cela coule de source, dot vloeit
liefelijk en ongedwongen, dat vloeit of stroomt uit
hel hart, uit de volheid des harten. — La persuasion
coulait de ses lèvres, de overtuic,ing vloeide van
zijne lippen... Uitglijden, of lijden, langs blijden:
L'échelle éiait real assise, egge coula, de ladder
stond niet vast, zij gleed uit. Ene tuile coula du
toit, eerie gran gleed, viel van het dak. Ii saisit la
corde et se laissa e- jusqu'lr terre, hij greep het
touw en liet zich tot ap den grond gliders. - Sluipen, stil en onbeinerkt doortrekken of voorbileopen:
Le lieve a coulé le long de la linie, de haas is
langs de heg gelocpen. Les troupes coulèrent; Ie
long du focsé, het krijgsvolk sloep in stiltelangs de
gracht heen. — C- légèr•ernent sir un fait, ligt over
(ern revol heen loopen. -- [Danse et Mus.] Luchtig
glijden. overgaan, zachte overgangen maken. —
,

('l ech ] Cette statue. cette cloche a coulé, dat

beeld. die klok heeft gevloeid: het metaal is door
eerie scheur in den vorm uitgeloopen. — [Agric.]
La 'vigor, les melons, les figues coulent, de druzven, meloenen, vijgen, vallen of, of sterven, eer z ij

rijp zijn. — [Mar.] Le navire coula bas, coula it
fond, het schip zonk, ging naar den grond. —
[Man.] Den toom een weinig vieren. — [Bill.]
C- après, verloopen in denzel fden zak, waarin men
den bal zijner partij heeft gemaakt. GOULER,
v.a. Doorzjggen, kleinzen of klenzen, doorzeven, doorgieten, cloen doorzijpelen, filtréren: C- du lait, du
bouillon, melk, bouillon door een doek o f teens laten
vlocijen. -- [lilac.] C- Ie plàtre au ruilde, au sas,
pleisterkalk rtoiuizéven. — (fig.) .tnschuiven, 'tusschev.cchuiven, bedelctelijk invoegen, behendig inlasschen : Il coula _ce billet parmi les autres papiers, hij stak dat briefje behendig onder de andere
papieren. 11 lui conga deux Louis dans la main, hij
stak hein bedektelijk twee buizen in de hand. Il lui
a coulé ce mot it l'oreille, hij heeft hem dat woord
in 't oor gestopt, ingefluisterd. I1 a glissé cette
clause subtiteinent dans Ie contrat, hij heeft die
bepaling sluw in 't contract geschoven. — [Mar.]
C- on i aisseau it fond, een schip doen zinken, het
in den grond beren. — (fig.) C- one matière ir fond,
eerie stof uitputten, er van zeggen al wat er van te
„

zeggen is. C- on hornme it fond, iemand in den

grond boren, arm maken, verderven (ruinéren); —
ook iemand doen vei ctoiiimi n, hem tot zwijgen
brengen. — C- des jours heureux , gelukkige
dagen slijten. — [Danse] C- un pas, een' dans
slepend uitvoeren. — [Mus.] C- des notes,-pas
noten slepen , ligt over haar heen loopen. ^[Pharm ] Dooizfjcen , doorkleinzen. — [Tech.]
C- one statue, one cloche, un canon, one glace,
een standbeeld, Bene klok, een kanon, een' spiegel
gieten. -- C- en plombb les joints des dalles, de
voegen der vloersteencn nut lood vol gieten. — Cie burin, vloeijend gravéeen. Eau forte it c-, sterk
voor 't harde vernis. — C- la lessive, de-water
wasch te broden zetten, er bid herhaling heet water
op gieten. — C- de la chaux, den gebluschten kalk
inet water verdunnen en in een' bak doen. — [Man.]
C- Ie bouton, den teug elknoop voorwaarts schuiven.
— SE GOULER, v. pr. Sluipen: I1 trouva mogen de
se c- sans etre apercu, h g vond middel om in of
weg te sluipen, zonde) bemerkt te worden. Coulezvous doucernent parmi les autres, sluip ongemerkt
tusschen de anderen binnen.
('onlejresse, f. [Tech.] Suikerpan f. (bij raffinadeurs).
('oule-sang, m. [H. n.] Gele lansslang f. (inz.
op Martinique).
Goulette, t. [Tech.] Zekere linlenmakers ijzeren
spil f. — [Péche] Werpnet n., als een kaatsnet opgemaakt.
Couleur, f. Kleur f., indruk, dien de lichtstraa
len door de terugkaatsing op het oog maken. C-s
primitives, coinplémentaires, simples, composées,
oorspronkelijke,aanvullinc;s- ,enkelvoudige, zamengestelae kleurren.C- rouge, blanche, noire, sombre, fancée, claire, mode, witte, zwarte, sombere, donkere,
liggte kleur. — (Loc. prov.) ,Luger, parler dune
chose connme un aveugle des c-, z. AVEUGLE. —
Van kleederen sprekende: elke kleur, behalve zwart
en wit: Eile avail une role de c-, zij droeg een
ge1:ieurd (nic t wit of zwart) kleed. Elle a renoncé
a la c-, zij draagt Beene gekleurde kleederen meer.
— Kleur, gelaatskleur, ezigtakleur: Etre haat en
c-, eene hooge gelaatskleur hebben, hoog van kleur
zijn. La c- lui monta au visage, zij kreeg eene
kleur, zij bloosde. Reprendre c-, zijne kleur terug
krijgen, zijne bleekheid verliezen.; — (fig.) weder in
gunst of aanzien komen, zijne fortuin herstellen.
Pales c-s, z. CHLOIR OSE. — Les honrmes de c-, de
kleurlingen. — Prendre c-, kleur krijten, bruin
worden (van brood, gebraad, gebak): Ce roti, ce
pain a pres c-, dat gebraad, dat brood is bruin
geworden. — (fig.) L'atlaire Arend c-, de zaak begint een goed aanzien te krijgen, doet een' goeden
afloop verwachten. — (fig. et fain.) I1 voit tout cde rose, Tout lui para t c- de rose, hij ziet alles
van de goede zijde, hij beschouwt alles in een gunstig daglicht. — Kleur, kleurstof, verw, verwstof f.:
Broyer, Etendredes c-s, verwen wrijven. Appliquer,
Coucher, Asseoir, Poser les c-s, de verw- of kleur
opdragen, opbrengen. Ranimer, Rehausser,-stofen
Relever les c-s, de kleuren weder ophalen, opfris schen. Ce peintre entend bier fart de mélanger
les c-s, die schilder verstaat de kleurmenging goed.
C- propre, passende, eigenaardige kleur. Couleurs
amies, C- locale, sourde etc. Z. A3I1 (adj.) LOCAL,
,

,

,

COULEUVRE

SOU1D enz. -- [Manuf.] C-s substantives, zelfstandige kleuren (die zich krachtens hare eigene
verwantschap op de stoffen hechten); C-s adjectives,
b j)voecgel lke kl aren (die de tusschenkomst van
eene andere zelfstandigheidd behoeven om zich op
het doek te hechten); C-s solides, C-s de bon teint,
de grand teint, vaste, echte kleiuren (die niet ver
C-s faux teint of de petit.-schietnofvrblk);
teint, onechte, valsche kleuren (die verschieten); C-s
rongeantes, kr(aar;kleuren (bijtmiddelen nmet eerie
verwstof verbonden); C-s d'application, oplegkleuren, opr;cleffde kleuren (zéker•e nam duurzame kleuren
op croetlhoope katoenensto/fe(l); C-s vapeurs, stoornkleuren (die door middel van kokendenwaterdarnp
op het doek zijn vast(rele; (l ); C-s de conversion,
conversie-kleur(-_ n (ople;kleuren, die door opdrukking van dubbel- chrorniumzure potasch verschillende
rvijzril'ingen hebben pekre(fen). — (fig.) Son sty-Ie a
une c- brillante, zin stijl heeft cove schitterende
kleur (leven, glo er1). Je ne lrouve pas de c-s asset
noires pour représenter son ingratitude, ik vind
Beene kleuren zwart genoeg (gleene woorden krachtig
genoeg) orn zLiare ondankbaarheid voor te stellen.
Aux ) eux du mélaiicolique tout se covet de sornbres c-s, in 't oog des zwaarmoedigen ksijrt alles
een donker aanzien. La c- de ce journal est encore
indécise, de kleur (strekking) van dit dagblad is
nog onbepaald. Prendre c-, zich beslissen, zichverklaren (voor deze of gene partij). — Schijn mm).;
voorwendsel n., glimp, mantel rn.: Le niensonge
se revet des c-s de la vérité, de leugen bekleedt
zich met den, schijn der waarheid. II ma trompé
sous c-, d'amitié, hij heeft 11(j) onder den dekmantel
(het voorwendsel, het voorgeven) van vriend chap
bedrogen. — [Jeu de cartes] Kleur. zwart of rood,
een der vier sp elkaartl eekens: schoppen, klaveren,
ruiten. of harte.?: De queue c- a-t-il tourné, welke
kleur (welke krrarts(soït) heeft hij gekeerd. Je n'ai
point áe cette c-, ik heb die kleur niet. La c- favorite of enkel La c-, de gekeerde kleur ((n 't
omberspel), de beste kleur, de favoriet. Ii renonce
a la c-, hij bekent de kleur niet. — COULEURS, m.
pl. Livered f., kennelijke bediendendrafil: Il a des
c-s rnagnifiques, hy, geeft zijne bedienden eerie
prachtigeiverei. — (fans.) Porter les c-s dune
dame, de kleuren eener dame d raren, in zijne kleeding de geliefde kleuren van deze dame doen uitkomen. — Vlag f. : Nos c- flotteront bientét de
ces rernparts, onze vlag zal weldra van, die wallen
wapperen. Les c-s nationales, de nationale kleuren,
's lairds vlag. — (Couleur vertoont zich somtijds
als van 't mannelijk geslacht in uitdrukkingen gelijk
deze: Le c- de feu, de rose, de chair, de citrus
etc., 0111 voorwerpen van die kleur aan te duiden,
b. v. Ce ruban est dun beau c- de feu; — ook in
den cm iv vaar een onveranderlijkadjectie f.• Un ruhan
c- de feu, Des souliers c- de rose etc.; doch deze
zegswijzen, waarvan de eersten weinig meer voor
kan men als elliptische uitdrukkingen be--komen.,
schouwen voor: Ce ruban est dun beau teint de
la c- tie feu ; — Un ruban de la c- de feu, Des
souliers dune c- de rose.)
('ouleuvre, f. [ II. n.] Adder f., soort van
slang niet platten kop en spitsen staart: La cd'eau, de waterslang; La c- a collier, (Ie ringslang.
— Bois de c- of Bois couleuvré, slangenhout n.
(fig.) Verdriet, hartzeer n. 11 a avalé Bien des
couleuvres, hij heeft veel verdriet in zijn hart gesmoord. opgekropt. — Aland f., waarin de Cariben
den maniok uitpersen. — Soort van blonde f. (kant)
(ook prieure geheeten).
(ouleuvreaui, ni. [H. n.] Jonge adder f.
(•ooleuzvré, e, arlj. [Fl. n.] Naar eerie adder
gelijkende, slanggcor °enig (z. col;, onder COULEUVJ;E).
('ouieuvrée, f., z. BRYONE. C- sauvage, wilde
wijngaard in.
t'ouleuvrin, e, adj. [H. n.], z. v. a. cou,
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Couiliavaii , m. [H. n. j Soort van wiele-

waal en.

('OUIiCOU, in. [H. n.] , z. COUDIIILLARD.

Conliière, f. [Tech.] Tot platte staven of stangen geslagen ijzer n. Plaats f., waar eene rivier
overstroomt.

('ovilin, m. [H. n.] Volksnaam van de ringduif of wilde houtduif t. (rainier).
('oulinage, m. [Agric.] liet afzengen van de
schors der vruchtboomen reet eene brandende toorts,
om de insecten te dooden.

Coulis, m. [Cuis.] Doorgezégen afkooksel n.
van hoenders, kal fvlcesch, kreeften enz., gle/PIeeerde bouillon m. C- de pols, gekleinsde erwten. —
[Tech.] Dunne gipsmortel n. of verdunde pleister I.
ter vulling van de voegen der sternen; gesmolten
lood orn metselwerk te verbranden, soldeerlood n.—
Palonkijjrsdi ages• In. in Indië, chinésche lastdrager.
— COULIS arlj. in. (alleen gebruikelijk in:) Vent e-,
tort , trekwind m. , die door scheuren en gaten
dringt. — (pop.) 11 a lhché nn vent c-, hij heeft
een windje gelaten.
('otilisse, I. Sponning, groeve, sleuf f., waar
zich een raam, eerie deur enz. beweegt: -- het-in
raam, de deur zelf, schud fraam n., schuifdeur I.
plank f. , venster n. , schuif f. van eene sluis.
— (fig. et faam.) Faire les veux en c - , oogjes geven, vriendelijke, verliefde blikken ter zijde werpen. — [Anat.] Mouvement de c-, bewéginq der
beenderen in hunne gewrichten. — [Théht.] Schuifwand m., tooneelsclierin n., beweegbare zijwand op
het tooneel, coulis se f. ; — bij uitbreiding: toe
plaats van het tooneel, waar de coulisses staan;
het tr)oneel zelf en 't geen daar voorvalt: I1 sait
tout ce qui se passe dans les c-s, hij weet alles,
wat er achter de schermen gebeurt. — (lam.) Des
piliers de c-s, Des coulissiers, jonge heeren, die
bestendig den schouwburg, de coulisses bezoeken.
— [Coin.] De gezamenlijke onwettige beursmakelaars te Parijs, de beunhazen in effecten; — de
plaats aan de beurs, waar deze hun werk drijven.
— [Coutur.] Schuif f. — [Bias.] Valdeur, val
rt f. (herse). — [Impr.] Tong I. eener galei.-po
— [Orfèv.] S'charnier^ roeve I. — [ 1-1 orl.] .Halfrad n.,
half koperen cirkeltje onder de onrust.
(^oulissé, e, adj. Met coulisses voorzien (z.
COULISSE). — [Bias.] Cháteau c-, kasteel met eerie
valpoort.
('onlisseau, ni. (verklw. van coulisse) Groefje,
sleufje n., kleine sponning f. — [Menuis» Stel
om laden in te plaatsen ; — houten Latje of-lingf.
tongje n., in plaats van eerie sponning of proef.—
Trekker in. van eene kamerbel.
t'onlissevur, m. [Tech.] Sponningschaaf, groefof ploegschaaf f.
Coullssier, m. [Coin.] Effecten -l)ezr.nhaas, onwettig beursmakelaar m. (vgl. LO1JLISSE) . —
[Théat.] , z. v. a. Pilier de coulisse , z. COULISSE.
('onlissoire, f. [Tech.] Groefvijltje n. decinstrument makers.
(' ouui motte, f., z. V. a. COULEMELLE.
Couloir, m. Melkzeef, melkteems, stram jn f.,
kleinsdoek n. — Gang ni. achter de schouwburg
ook: smalle , doorgaans slee/it verlichte-loges;
gang van 't een vertrek naar 't ander. — [Mar..]
GWalengang m., smalle gang of doorloop tusschen
de hutten; wandering, waring, legwaring f. (op
een binnenvaartuig). — [Anat.] C-s de la Bile,
galkanalen n. pl. (Deze beteekenis veroudert.)
(ouloire , f. Zz,Igkor f ni. ; — vlootje n. met
gaten; — vergiettest, doorslag m. — [Tech.] Spel
trekplaat t.
-deniakrs
Coulonibe , f. [Constr.] Schuttingpaal m.;
dikke paal in eerie heining.
Couloit, Conlon, m. [H. n.] Volksnainenvan.
de tamme duif I. (pigeon de rolondier). — C- ramier, z. v. a. JIASJIEII. — C- clraud, z. v. a.
TOUR- E-PIERRE . — Coulon de mei z. v. a. MOUETTE.
LEUVRÉ.
('oulotte, I. [Tech.] Plastligter in., naam van
t.'ouilevrine, Conlenvrine, f. [Anc. mil.]
Veldslang f., zeker lang en vérdragend kanonstuk. twee kromme stokken, waarmede de loodgieters de
Sous Ia c- dune place, onder 't bereik van 't gegotene plaat uit den vorm ligten; houtzagersgeschut eener plaats. — (lig. et lam.) Etre sous schraag f.
Co.ilouug lis, M. pl , z. COLOIJGLIS.
la c- (Ie, qn., in iemands mant zijn. afhankelijk van
t Coidpe , f. [Theoi.] Schuld, zondenschutd,
iemand. zijn, iemand moeten ontzien, omdat hij
zondesmet, zonde I. — (fain.) Dire sa c-, schuld,
schaden kan.
('oulevririler, Couleauvreiiier, Couleu- bekennen; Jeu dis ma c-, ik belijd schuld, ik heb
vrinier, nz. [Anc. mil.] Soldaat m., die de veld- er berouw over. — Coaalper, v. a. Beschuldigen.
('omit, m. [Bot.] 4merikaansch leant nn. (dieslang bediende.
,
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i; ende in de geneeskunde en om ingelegd werk te
}taken).

Couhhire, F. [A ric.] Het afvallen of verdroo-

gen (Ier druiven, eer zij tot rijd beid zijn. qjelwmen.
— Het wegvlocijen, Uillool)en van eene vloeistof,
van zand enz. — ['I'ccli.] Gedeelte van 't resmolten metaal, dat uit c1e^2, 5or°10 loopt. — Cotilures,
f. pl. [Péc11e] Paarderaharen reepen m. 1;1. aan
eene zegen.

Coiintadtle, f. [Miinér.] Verdeelde steenkool-

bedding f.

Coum aririe, f. [Chim.] Soort van kant fer f.

uit de t.11 ic(iboon.

t'ounsaroei, in. [Bol.] Tonkssboorn m.
C oa&ammenne, 1'. [Bot.] lol f svc et in.
t'olanlia, m., ï`oum ie, 1. [loot,.] Wortel m.,

..ie donnés, Les c-s en seront, er zullen slagen
vallen. Faire le c- de poing, elkander klappen toedeehen. — [E`cr.] C- found, z. FOURRE . — Porter
an faux c-, misslaan, tnisstooten, misschieten enz.
Détourner, Rompre le c-, den slag, houw, stoot
enz. afwenden, breken of verzwakken. I1 cot tombé
your uiie botte de paille qui a ronipu le c-, hij is
op een' bos st,00 gevollen, waardoor de val gebroken is. — (fin.) Détourner, Rompre le c-, de
nadeelitfe uitwerking van iets voorkomen. Rabattee les c-s, vertoornde lieden tot bedaren brengen.
Toutes ses paroles portent c-, al zijne scoorden
staken indruk, zijn raak. Les plus grands c-s
soot portés, 't voornaamste is geschied, de hoofdzaak is a 'gelooipen ; ook: het grootste gevaar is
voorbij. — (Lee. peon.) Cost un c- of un c- d'épée
dans ]'eau, 't is een houw in de lucht, een greep
naar de maan: cease vergeefsche poging, vruchteboze moeite. — (Prov.) Le c- vaut la kalle, vaat
,

en- vrucht 1. van den bolsclnboom van Guiana.
Courtier, in. [Bot.] B alssinbooni van Guiana,
kuu,maboonz m.
Coiatnnorn, m. [Bot.] Soort van l3almboom m. 1'as'gent, cle vogel is het schot waard, de zaak bein Guiana, welks vrucht een' wijnachtiren drank loont ruim de daaraan bestede moeite of kosten.
— Sans c- férir, zonder slag of stoot, zonder strijd;
oplevert.
CoU1), nn. In 't algemeen de indruk, inwerking zonder tegenstand. Uitwerksel, teeken n. van
van 't eerie lir.chaam op 't andere, door het te ra- een' slag, hotuw, schot, val enz., wonde, kneu ken of te treffen, te doorboren, Ie verdeelen, enz.: zing f., steek in. enz.: 11 est tout couvert, percé
slag, strot, schok ni.. bots, bons f., houw, hok, de c-s, hij is geheel niet wonden bedekt, bezaaid. 11
steek, klap, schop, trap, veeg, streep, worp n1., a cinq c-s a la tète, sur son corps, hij heeft vijf
gooi f., schot n., greep, trek, beet m. enz. C- de 'wonden, houwen, steken aan 't hoofd, in 't lijf. —
(pop.) I1 a été Ie plus fort, it a porté les c-s, hij
Inàton, de massue, de fouet, de marteau, stok
knolls-, zwe 1-, homerslal1. C- de poing, vuistslag, was de sterkste, want hij heeft de slagen naar
huis
gebragt (van iemand, die vechtende slaag
Cde
pied
d'áne,
trap;
schop,
Cde
pied,
stomp.
ezelsschop; (fig.) lacfij)rartige beleerliging door een' heeft gekregen) . — C- de feu, schot, geschoten wond.
In/aard aan een magieloozen vijand toegebragt schotwond; {Cu is. J het opstoken, aanwrcl:leren
(met zinspeling op La Fontaine's fabel van den van 't keu/eenvuur; Le cuisinier est dans son cStervenden Leeuw). C- de couteau, d'épée, de de feu, de kok is bé.zig met het vuur aan te wak
aan te blazen. — C- d'air, zinking f. door-kern,
l:,oignard, de satire, messteek, c'ere7;.stoot, dolkstoot, sabelhouw. C- de canon, de fusil, de pisto- gevatten tort, roos f. C- de soleil, zonnesteek n1.,
let, de IIèc11e, kanon-, geweer-, pistool-, pijlschot. hevige indruk der brandende zonnestralen opp het
-- (fam. et iron.) 11 est secret comme un e- de hoofd. C- de sang, bloeduitstorting f. in de hercanon, on e- de tonnerre, hij is zoo eligt als eene senen. — (fig.) Cette nouvelle fut pour lui un czeef: hij kan geen geheim zwijgen. C- manqué, de foudre, ills e- de rnassue, die leiding was een
perdu, misschot, misslag, misstoot Thor b c- per- donderslag voor hest, hij was er door verplet.
(lu, à c-s perdus, op goed geluk schieten, op voor GoIe wordt voorts gebruikt van menige snelle,
vuren, die buiten schot zijn. C- en l'air,-werpn vlugge en voorbijgaande bewétjing, of verrir,-ting,
blind schot, schr t in de lucht, schot met los kruid. can 't geluid, dat zekere aangeslagen voorwerpen
C- à plein fouct, schot niet volle lading. C- de geven, en in eerie groote menigte zegswijzen: C- de
Bache, bijlslag, house', hak. (fig. et iron.) Un horn- , eif;ne, de brosse, de lime, de pinceau, d'archet,
wanstaltig mensch; de Paint etc., een vlugge, vlugtir e streek met den
me taillé a c-s de llaclse, een w
een onbehouwen, plomp menecli. C- de baguette, ,tarn, den borstel, de vijl, 't penseel, den strijkstok,
trommelslag. C- de pierre, steenworp. C- de vent, den bezem enz. C- de silllet, een fluittoon nn. C- de
windvlaag f. C- d'ongle, nagelneep, krab f. C- de gouvernail, ruk of stoot m. niet het roer. — Cmain , handslag , klap; [Mil.] overrompeling, d'oeil, blik, oogopslag in.; uitziet n.: Cette maison
verrassing, oncei'luedsclze werinernif fj f. (van een' 1pla°It an premier' c- d'oeil, dat huis bevalt bij den
post, eerie vesting enz.).; ---(fam.) Donner un e- de eersten blik, aanblik. Donnez on c- d'oeil d eet
main, no c- d'épaule 5 qn., iemand een handje ouv-rage, werp eens een blik in dat werk, zie 't
helpen. Donner on c- de collier, z. COLLIER. C- eens vlugtig in. Le c- d'oeil de vette terrasse est
de dec, snavelbeet, sn.avelhouw, pik en. ; C- de charmant, het uitzigt van dit terras is bekoorlijk.
dent, beet, tandenbeet. C- de langue, klik of smak Ce peintre a on excellent c- d oei], die schilder
suet de tong; (fig.) Des c-s de lice, de dents, de heeft eerie voortreffelijke ooranaat: hi neemt met
li^ngue, scherpe, vinnige zetten, bijtende spotternij; een' enkelen blik de gedaante, grootte, evenzredig,srnaadr édenen, lastertaal. C- de griffe, de pitte, heden van een voorwerp op. C- d'oeil militaire,
,slag pret den klaauw, den hoot; (fig.) Un auteur I rij',m eunclige blik. — C- de chapeau, Z. CHAPEAU.
exposé a des c-s de grille, de pa It e : een schrijver', C- de filet ^^ trek, haal, worp in. mel een vischnet;
vcheter on e- de filet, al de visch koopen, olie in
aan bitse beoordeelinr;, vinnige kritiek blootgesteld.
C- d'épingle, speldeprikm.; (fig.) fijne, bitse, scherpe éénen haal met het net zal gevangen worden. (fig.)
zet. C- d'él;peron, cie fouet, spoor-, zweepslag. On a pris (I la foil kous ces voleurs, eest un
Cette cicatrice viest d un c- de rasoir, de 1< .n- !beau c - de filet, men heeft al olie dieven in eens
cette, dat likteeken komt van eene snede niet het gevat, 't is een naooije vangst. — C- de marteau,
.ccheerines, van een' prik met liet lancet. I1 a été cie cloelse hamerslag , klokslag in. (fig.) Avoir un
tué d'un e- de tonnerre, de foudre, hij is door e- de marteau , de hache, niet wel bij 't hoofd
een' donderslag, een' bliksemstraal gedood. C- de zien, een' slag van den molen weg hebben, half plek
grace, genadeslag, laatste slag, dien de scherprec_- zijn. (fans.) Pourquoi vous presser, ètes-vous suIer eenen levend geradbraakte toebrart om zijn lij jet is un c- de marteau, de cloche? waarom u
tien te eindigen; (lig.) nous lui a'vez donne le c- zoo gehaast ? zijt ge aan een' klokslag, aan de
iie brace, gij hebt hem den doodsteek° gegeven, hem blok gebonden? (zijt ge geen meestervansew' tijd?).
het grootste kwaad berokkend. Cette tianquerou[e Au c- de nijdi, de ving heures, op slag van twaalfut son e- de grace, dat bankroet was zijn dood- ven, van vijven. — [Jeu] Sloot, slag, zet m. Csteek, verderf. I1 s'est donné on grand c- contre (le des, worp, gooi m. met de dobbelsteenen. (fig )
on arlbre, hij heeft zich hard aan een' boom ge- C'est son e- de Fl it s of de dé, 't gaat op goed gestooten. I1 fut albattu, terrassé du c-, kg werd luk af, 't hangt geheel van de kans, het toeval af.
door den slag, Glen, stoot enz. nedergeworf^en. Se C- de partie, part stoot (op 't biljart), beslissende
latten à c-s de 1 ►aton, de poing, de piep etc., stoot, worp, slag of zet; (fig.) beslissende daad f.,
F lkander stokslagen, vuistslagen, schoppen toedee- beslissend gevecht n. C- du rol, konsngsstoot (als
len; Sc hattre ii c-s de flëche, de pistolet, de men op 't biljart den bal maakt, door eerst op den
mousquet, de canon, elkander met pelen. pistolen, korten band te stooten. C- de fortune, de bonp►eweren, kanonnen bevechten of beschieten. Parer, hour, de hazard, d'aventure, gelukstoot, fortuinEsquiver un c-, een' houw, stoot, slag, steek enz. dag m.; (fig.) gelukkig voorval , toeval , buiten
C- de inaciheur, ongelukstoot; (fig.) on--kansje.
afweren, ontwijken. — (fam.) I1 y aura des c-s
-,

-

,
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celuk ig v.^+oi'al n., ramspoed, slafa in. A.voir un
c- sû1., een' vasten Bloot, Bene vaste h(rut hebben.
z Voir te c-, een vrij, vei1iei, c,ectel;t spel hebben.
ter.iettre un c-, clen, €edannen slag, stoot, w Irp
en.. of de urtes])eelr'e kaart niet laten (Jelrle)n,
i'e nu C-, een' worp stuiten, (Ie
vfrst?ele. Itoml
c!ccbbelcleenen iii 't vallen beletten; alen slay, sloot

verwacht schijnt en toch voorbereid is. — C- dessal, proefstuk n.; — PP-roeistoot ni., proefneming f.
(l'rov.) [louver a (in. un e- de Jarnnac of le c- de
.Jarnac, iemand een' feel glen trek, eer' boeveni/ etc spelen; 'ie,nan(1 eesi.' .steek o=ude r 2vater geven.
Faire dune eierre deux c-s , twee vliegen in
éénen klap slaan. Casser le ice a (Inn. aa c-s

^eiinrl vereidelen, doen in s1olbken. Porter IFS c-, (Len
uitslag doen, 2(itslaa ? (ij 't keotser, Ilrefi). C-

(Iiqende loftuitingen aan boord ;gooien. — Tra

enz. voor enrelcli ; verklaren; (lay.) Bene crzcierve-

^^I^x,

7. ^ r F, G•
, , c
t 1 , r , ^.;
s^?^ferc
een 3(.^Gr
^^.(futr.-^,n, (eis eG^7:
t 2E,
t; é^c9 ( - d('9'

te vdel of te we=i ;ri, kaarten heeft). I lire e- de

deux, (1e trois, twee, drie .chippen slaan (bij het
raalen(en). Folie 1(11 c- de cicg, de sept, een' rijfof zeverutc1ot i uth? „,?? (op 't biljart). C- et dés, cie
hoogste worj) s})eelt eerst (bij het triktraksjrel). —
Esc).] C- pour c-, cfelfjktiicli(i treffen van twee
stoeten. - [ Hydraul j Le c- de niveau, het af
zetten der waterpaslij n (nivelléren). — [Irnpr.] Cde barreau , haal , treek m. aan den Versboo7n.
Presse Li tin c-, L( deux c-s, pers, waarbij de boom
eenmaal, tweemaal overgehaald moet worden. —
[ 1Zac.] Le inur a Lois c=, de nru2ar is uitgezet,
heeft een,' buik gezet. — (Man.] Ce chev al a un
e- de hackie , dist paard heeft een' misvormden
hals (eene holte aan de verbinding van hals en
schoft. — [Mar.] C- de partance, schot tot sein
cm te zeilen, afscheidschot , vaarwelschot (bij 't
vertrekken van een schip of can eerie vloot); ook
in. ruimer' zin: afscheidsein, teeleen tot vertrek
bij andere gelegenheden. C- d 'assuaranc e, z. ASSURANCE. C- dfe talon, kieletoot (bij 't varen over
('ene bonk of klip). C- de canon Li l'eau, en
Bois, schot onder, boven water. C- de vent, rukWind in., bui f. C- de fouet, de laatste vlaag
van een' rukwind. C- de nier, zware golfslag m.,
stortzee, slagzee, klopzee, strrrnl:zee f., smakwater, werpwater n. — [Mus.] C- de fouet, sloteffect n., verhoogde uitdrukking der steenmen of
ueeltuiren oq) 't einde van een stuk. — [Peint.]
Loucher, Peindre Li grands c-s, met ciroote, breede
penscel.etreken opdragen, schilderen. Peindre au
premier c-, eens en voor goed schilderen. het eens
geschilderde niet weer veranderen of bijwerken;
rok en doorgaans: vlug, vaardig, zonder inspan ving schilderen. — C- de jour, slaglicht n. —
['[onn.] C- de point , zwikboor, drilboor f. —
l Armur.] C- de going, zai pistooltje n.; -- Fusil Li
deux c-s, geweer niet dubbelen loop. — [Vétér.]
C- cie facet, afgebroken uitoderning f. (een der
kenmerken van ale daar jrigheid) . COUP wordt

ook, in 't al;ie )neer, vara 'menscheli, lie verribtin en

gebruikt: Voila t:n e- iniportant, 11ardi, C'est un

e- d'importance, de hardiesse, dat is een belang
stoute stria, koene daad, C'est uni e- d'étour--r%jke,
dl, de nnalhabile honuine dud is een onbezonnen,
een domme streek. C'est un mauvaais, mechant
c-, 't is een slechte, ondeugende streek.. Ce fut un
C. de désespoir, 't was een wanhopige stal. Ce
sant ILi de vos c-s, dat zijn zoo uwe spreken. Faire
sen c-, zijnen slag slaan, de gelégenheidwaarnemen, zijn oo(pnerk uitvoeren. Manquer son c-, zijn'
slag missen, niet in zijn oogmerk slaren., bot vanren. hrapper les grands c-s danns cue affaire,
zékere, beslissende nsuatré!ielerz nemen. Faire un
mauvais c-, eenelechte daad, misdaad butaan. C-

de tèfe, schra , ^de:'e zet, oordeelkundige dood; ook
omgekeerd: Faire un c- (le téte, een' vernmételen,
onbezonnen -stap doen. C'est nu e- de en tote. 't is

,

,t'encensoir', ierna.ncl 'nct oce7'rlrét eire, sores beleeeen boek ver -dil'enuvsc tioare,

door gedurig liet woorc enboel: te raadplegen.-talen

.... coup komt ook VOO!' in den zin van: keer,
maal: Un c-, deux, trois c-s, een -, twee-, driereaal.
Le premier, Le seconP c-, de eerste, tweede keer.

Je voos Ie donne en trois c-s, ik zet het u in
drieen. II a réussi an premier e- hij is b ij den
eersten keer, de eerste proefneming geslaagd. Co
qui ne peut se faire er no c- se feit en deux,
wat in eens niet geschieden kan, doetmen in tweeen.
Je vous le donne en trois c-s, ik zet het u in
drieën, ik geef het u in drie keren te raden. Les
bommes valeureux le sopt du premier c-, moedi ;e, dappere meescherp betoonen zich als zoodanig
reeds bij de eerste gelégenheid. — Ook door Bene
bijzondere toepassing: teug, dronk, slok in.: Its ant
nu un c- de vin, zij hebben een' tong, een glas wijn
!gedronken. Buvez encore un c-, drink nog eens,
neem nog een' teug, een' slok, doe nog een' dronk.
Boirepetits c-s, leg eren, met kleine teutend inken. Boire un grand c-, een' groeten slok, een'
ruimen teug nemen. Le e- de l'étrrier, de afscheidsdroEc)c, een glaasje tot afscheid, een glaasje aan

de valreep. — Tout c- vaille ! er moge van koenen
wad er wil; welaan, het zij gewaagd! -- TOUT
à coup, loc. ode. Plotseling, eensklaps, onvoor-

ziens, onverwachts: Cette maison est toinbée tout
<t c-, dat huis is eensklaps, onvoorziens ingestort.
Ce qui se fait tout à e- nest ni prévu ni mittenun. -- TOUT DUN COUP , loc. adv. Op eens, op

eenmaal, ,gelijk: 11 a fait sa fortune tout d'un c-,
hij heeft op éénen keer, in eens zijne fortuin gemaakt. Ce qui se fait tout d'un c- ne se fait ni
par degrés ni à plusieurs fois. — ia Coup suil, loc.
ode. Zeker, gewis, onfeiboar: Nous réussirons á
I.,- sun', wij zullen gewis slagen. — COUP SUR coup,
loc. adv. Slag op (voor) slag, onmiddellijk na elkander: Ii ma adressé vingt questions c- sur c-, hij
heeft mij twintig vragen achtereen gedaan. — APRES
COUP, loc. 0(1v., Z. APRÈS. — à TOUS cmUi's, loc. adv.
'1 elliens, ieder' keer, ieder- oogqeeblik, .bij elke gelégenheid, zeer dikwijls: II tomttait a toes c-s. —
POUR LE COUP, Li CE COUP, loc. acly. Voor (lit maal,
voor (lezen keer: Pour Ie c-, II iie mn'éclmappera
pas, voor dit inaal_.zal hij mi niet ontsnappen. Ook
(urn ongeduld en ontevrecleïilmeid uit te drukken:
Pour le c-, e'en est trop ! voorwaar, dat is te
err ! — ENCO►E UN Coup, loc. adv. Nog eens, nog
eenmaal: Mais, encore un c-, vous rtes trop jeune.
(loveable, adj. Schuldig, strafschuldig, strafwaardig, strafbaar, handdadig, misdadig. Se ren dire c- dune tante, zich aan eerie fout sc,'zuldig
snaken. Action c-, strafbare daad. — COUPABLE,
in. en f. Schuldige, strafwaardige :n en t.
t'onpable^iient, acly. Op strafwaardigqe wijze.
('owipa e, ni. Het snijden, afsnijden. —[Tech.]
Le c- do vile, het versnijden van den wijn. — Le
c- du fit de l^aiton, het doorsnijden van den koper((rood (bij speldemnakers).
('oup n^^ , m. Kobang m., japansche goud- en
zilvermunt f.
('omap,a.BBt, e, adj. Snijdend, scherp. Des instrunients c-s, snij'werktuiaen. — -J... COUPANT, m..
Scherp n., snede f.: Le e- d' un sabre, d' une serpe,
liet scherpe, de snede van een' sabel, van een snoeiroes. — COOl ANTS, in. pl. [Véner.] Scherpe nagel
wilde zwijn.
-.'anclevt
C'ouapaya, in. [Bot.] Koepaja m., groote boorra

een van z jee onbezonnen, don2rne streken. II a fait
ce e- la de sa fete, hij hee /t slat op zijn ei ,yen
houtje (zonder iemand te raadplegen) gedaan. C'est
nu e- du eiel, un e- den haat, un e- cie la Pro'ehence. dat is Bene beschikking des hemels, een
weak der Voorzienigheid, Gods vinger. C- d'ansi,
vriendschapsdienst €. C- de maitre, meesterstuk n.,
7neesterlvke daad f. C- d'état, staatsstreek, stoute
handeling, die eerie c ewi ftiae, telrij felochtige om- roan Cayenne.
Coupe, f. lIet snijden, houwen, hakken, kni standighelcl, op eens beslist, ' buitengewone, doeren; a/ , doorsnijiiinrl, kapping, afkapping, afhou-goons geweirl.daclife nr.aatregel, waartoe Bene reré
ring de toevlugt neemt, als de veiligheid van den tring 1. La e- des bibs, des foils. het afsnijden,
Maat heeds toe,schjjnt in gevaar te verkeeren. C- nfmaaijen van 't koren, van 't hooigras. La e- des
d'éclat, opzienbarencle daad. C- d'autorité, daad cheveux, het afsnijden der haren, het haarknip(en. La c- des pierces, het behouwen der steenen,
van ( ezr!f, buitenfrewoon gebruik van gezag. C- de
force, dood van geweld.` C- mor té, voorbereide fret steenhouwen. La c- des arbres, het besnoeijen
i. tkomst f., afloop ni. C- de théãtre , theater- ;ader boongen, het boonmsnoeijen. C- de bois, vellin'i ,
coup in., tconeelhunstJe n., verrassend oogenblik ka1)]rinr/l'. von 't staande hout, houtstart, hak m.; uit
))ronds, waarop het hout geveld wordt:-;ebriclhd
of 'voorval in een tooneelstuk; iets dat geheel on:

,
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La c- de cette année est meilleure que la précéden- de sable, in tweeën gedeeld schild n., met een rood
te, de hak (het gevelde hout) van dit jaar is beter en een zwart veld. — [.dar.] Pont, c-, gebroken dek n.
Q'oupe-à-1a-seiote, €. [Tech.] Steenzaag f.
clan de voorgaande. Acheter une c-, eenen hak
koopen. Ce Bois nest pas en c -, dat hout is nog (Plur. Des coupe-ii-la-sciole.)
Coupeau, m. Top m., kruin f., bergtop, bergniet hakbaar. — Snede, doorsnede f. : Vendre an
melon, an (rornage 1l la c-, een meloen, eene kaas kruin. — (poet.) La montagne au double c-, de
op de snede verkanpen, dal is, op voorwaarde, dat tweekruinige berg, de Muzenberg, Parnassus. —
men hem zal opsnij den, om te zien of hij goed is. (Tech.] Strook f. kaartpapier met 5 kaarten in
Ce drap est beau a. la c-, dat laken is mooi op de de breedte (ook coupon ge/weten); vroeger z. v. a.
snede. Vendee clu chap a la c-, laken bij de el, van COPEAU. — Bot.] C -Y, m. pl., kliskoppen m. pl.
't stuk verkooJ;en. — (fl11.) Ce drag est dur It la c-, — Weleer beleekende e- ook z. v. a. GocU; van
dat laken vindt weinig aftrek. — Ce tailleur, ce daar het oude werkwoord GOUPEAUDER, tot horen
maken.
-drage
eordonnier a la c- bonne, die kleermaker, schoen
Coupe-bour eons, m., Z. LISET. (Plug. Des
heeft eene goede snede, maakt een goed fat--maker
soen. Ce graveur a une belle c- , die graveur coulpe -hou rpeo11s.)'
Coupe-bourses, m. pl. Beurzensnijders m.
werkt netjes, voert de graveerstift goed. — [Anat.]
La c- d'un cintre, d'un donee etc., de rioting, (naam eener bende gaauwdieven uit den tijd van
helling der voegen en sluitsteenen van een' ge- Hendrik ii.) (Plus. Des coupe-bourses.) Men
wel fsboog, een' koepel enz. — [ Dess.] La c- d'un wide ook coupons de bourses.
Coupe-cerele, m. [Tech.] Snijdend been n.
batiment, de doorsnede van een gebouw, van een
whip, voorstelling van een' vlak, dal enen ander- aan een,' passer; — kartonwerhers cirkelmes n.; -stelt door het binsengedeelte daarvan te gaan. C- schrijnwerkers cir°kelboor, kraanboor f. (Peur. Dec
horizontale, perpendiculaire, waterpas-, regtstan,- coupe-cercles.)
('ouope-tors, m. Likdorensnijder m., krom
dige doorsnede. — [Jeu ] liet afnemen (coupé
ren) der kaarten in het kaartspel: Il a in c- mal- mesje om likdorens uit te snijden. (Peur. Des coupecars.)
hij
is
heureuse, je n'aime pas á ètre sous sa c-,
(`oiipe-eai of ('oupe-eul, ni. [Jeu] z. V. a.
ongelukkig in 't afnemen, ik laat hein niet gaarne
afnemen. — ( fig. el fare.) Cet homme est heureux COUPE-GORGE. — Jouer a c-, slechts één spel,
a la c-, die nian schijnt niet eerlijk te spelen. S'il ééne partij (zonder revanche) spelen. (Plur. Des
tombe jamais sous ma c-, it se souviendra de coupe-cu of Des coupe-col.)
Q oupée, € , z. v. a. ABSGISSE.
moi, als hij ooit onder mijne handen komt, zal hij
Coupe-fu,ucille, f. (pop.), z. v. a. 1oiUFLLizii.
't weten, zal 't hem heugen. — [Litt.] La e- d'un
ouvrage, dune pièce de théhtre, de schikking, in- (Plur. Des coupe-faucille.)
Coupe-foin, m. [Agric.] Hooisnijder in., hooi deeling, verdeeling van een werk, van een tooneelstuk. La c- de ces vers est facile , die verzen mes n. (Peur. Des coupe-foie.)
Coupe-gazon, m. [Agric.] Zodenspade f.,
vloeijen goed. — [ ManuL] La c- of La tante des
draps, z. TONTE. — [ Natat.] Nager á in c-, Faire spade ona yraszoden af te steken. (Plur. Des coupela c-, het water bij 't zwernme,n met de armen gazon.)
Coupe-gorge, m. Moordkuil in., moordhol,
kunstmatig klieven. — [Mar.] Snid f. der zeilen,
het snijden der zeilen. Maitre de e- , zeilma- coo/nest, dievennest n.; — gevaarlijke, onveilige
ker m. ----. COUPE, f. Schaal, drinkschaal, lang plaats; iedere plaats, waar mt n bestolen, bedropen,
vaas 1., béher, deinkbeker, kelk, kop in.,-werpig gesneden wordt. — [Jeu] J'ai fait an vilain c-,
platachtig bekken n. La c- (tasse) et la sou- ik heb een leef ke coupe-gorge gemaakt (in 't lans
als hij die geeft geene enkele kaart maakt,-kent,
de
kop en schotel, het kopje en schoteltje.
coupe,
Boise dans une c-, uit enne schaal, eenen kelk maar de zijne het eerst keert). — [Mar.] Knie van
drinken. (fig.) Boise la c- (Ie calico) jusqu'è la het galjoen, onderknie, schegge f. (Ptur. Des coupePoét.) La c- des plaisirs, de kelk g 0 rge.)
lie, z. LiE.
í'oupeillon, m. [Péche] Schepnetje nder vermaken, veeupdekelk; La e- des douleurs,
Cou pe jarret,m. Roover, struikroover, stroodu malheur, de lijdenskelk. Epuiser la e- du malheur, den lijdenskelk ledigen. — [Théol.] Avond per, moordenaar, bandiet m. (Plug. Des coupeviering van ' t heilig avondmaal onder-malske, jarrets.)
( oupe-1éeeim»es, m. [Cuffs.] Groente-snijder m.
de gedaante des w?ins (bij de Kalk.) Les laïques
avaient autrefois 1'usage de In c-, de leelcen ge- (een pas uitgevonden werktuig). (Plur. Des coupeléeumes.)
avondmaal.
—
't
bruikten weleer ook den kelk bij
('oupellation, f. [Ctiim.] Afdrijving, loule[Astr.] Kelk, Beker, een zuidelijk sterrebeeld. —
ring, zuivering der metalen door middel van de
[Tech.] Schaalcorinig sieraad n. (in de bouw
hol gedeelte n. van een ketelgewelf.-kunst);— kapel (coupelle), cupellatie, kapellatie f. La
C- de fontaine, jonteinbekken, fonteinschaal. — e- du plomb d'oeuvre, de afdrijving van 't werklood of zilverhoudend lood, z-ilverafdrjving f.
Walktobbe f. (des zeemtouwers).
Coupelle, f. (verklw. van coupe) [Chico.] Kapél,
Coupé, in. [Danse:) Danspas, waarbij de knie
gebogen wordt, buigpas m. — [ Escr.] Korte be- c u p é 1 I., schaal- of komvormige smeltkroes in. ter
wiping bij 't paréren. — [Bias.] Een der 4 a fdee- cupellatie of a fdrijvine van de metalen. Fourneau de
lingen van 't wapenschild. — [Mus.] Kort af te c-, kapeloven In. Or, Argent de c-, kapelgoud, kapelstooten (namelijk de noot, boven welke dit woord zilver n. (van de hoogste keur). --- (fig. et fain.)
geschreven staat). — [Théol.] Korte, half open Passer par la c-, een streng onderzoek, de vuurwagen nl. zonder bok, halfkoets; — voorste a fdee- proef ondergaan; ook: veel purgatiën en aderlatinting in diligences (ook cabriolet geheeten); — elke gen ondergaan, bij eene ziekte. Mettre qn. a la
a fdeeling of afgesloten ruimte f. in een' spoorweg - c-, iemand streng onderzoeken, een scherp examen
waggon. — Ook als adj. in dien zin gebézigd: Un doen ondergaan. -- [Artill.] Kruidschop I. — [Mar]
Koperen kruidmaat f., kruidlepel m.
earrosse c-.
Coupellé, e, adj. (en part. passé van coupeller)
Coupé, e, adj. (en part. passé van couper)
Gesneden, af-, doorgesneden, gehakt, gehouwen, Afgedreven, gezuiverd, g e c up e l l e e r d: Or, Argemaaid, enz. Pain c-, gesneden brood n. Doigt c-, gent c-.
Coupeller, v. a. [Claim.] In de kapél brengen;
ête c-e, afgesaedenvinger m., afgehouwen hoofd n.
Les blés sopt c-s, liet koren is afgesneden, a fge- a fdr2,iven, door' de kapel louteren, k a p e l l é r e n,
maaid. Cáble c-, gekapt kabel m. Arbre c-, bij den ca.pellé ren.
t'oupe-paille, m. [Agric.] Stroosnijines n. ;
wortel afgehouwen of afgezaagde boom. Cheval c-,
geruind paard n. Lait c-, met water of wijn ge- snijbak ni., snijbank f. om stroo te snijden. (Plur.
mengde melk. — Pays c-, met rivieren, kanalen Des coupe-paille.) (Men zegt nu liever HAGHEenz. doorsneden land n. — Style c-, korte, bondige, PAILLE.)
Coupe-pàte, m. [Tech.] Broodbakkersdeeglakonische stijl. firers bier c-s, Stances mal c-es,
goed gesneden verzen (in welke de rust ter behoor mes n (Plur. Des coupe-pate.)
Coupe-queue, m. [Tech.] Staartmes n.(der
plaatse is aangebragt). — [Jeu] Carte c-e,-ljker
afgebannen, afgetroefde, gecoupeerde kaart f. zeemtouwers, der veeartsen) . — KaarsenmakersLes cartes c-es, de afgenomen (in twee hoopjes gereedschap n. om de getrokken kaarsen van onverdeelde) kaarten. — [Bias.] Bande, Barre, Che- deren af te platten.
Couper, v. a. Snijden, knippen, hakken, hou
vron c-, band, balk, keper in., die niet aan de
/snijden, doorsneden, afknippen, cdoorknip--wen,a
randen vaat 't schild raakt. ECU e- de gueules et
[
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sen), den bal zoodanig slaan, dat hij niet weder
opspringt; C- la balie, den bal met schuins gehouden
palet afslaan; — C- cul, met de winst heengaan,
zonder r ev a n e h e te geven. — [Litt.] C- un poème,
on ouvrage dramatique, een dichtstuk, een tannedlstuk in verschillende afdeeli ngen splitsen.— [ iblar.] Cles càbles, les inats, de kabels, de naasten kappen;
— C- la lame, de golf snijdan, door de baren zei
dwars -zee zeilen. C- les glases autour d'un-len,
navire, een schip uitbijten. C- un vaisseau, een
schip van de overige schepen afsnijden. C- la route
d'un vaisseau, de koerslijn van een ander schip
snijden. C- l'équateur, de linie snijden, p a sséren. -- [Nlil.] C- la ligne, de vijandelijke
linie doorbreken. C- les ennernis, de vijanden afsnijden, onderscheppen. C- la communication dune
vide, de gemeenschap (de toerangen) eerier stad afsnijden. C- les eaux, les vivres a une armée, a
one vitte assiégée, aan een leger, aan eene betel gerde
start het water, de levensmiddelen afsnijden. —

pen enz. C- du pain, de la viande, brood, vleesch
snijden. C- la tête, un doigt, une jambe, het hoofd,
een been, een' vinger afsnijden. C- de I'herbe, des
blés, gras, koren o f5snijden, a fmaaijen. C- du Iiols,
hout vellen, hr ut hakken. C- un armre inutile. een
nutteloozen boom omhouwen. C- one branche, een'

tak afsnijden, afzagen. C- avec un couteau, avec
des ciseaux, aver utje scie, avec les dents, doorsnijcle7?, dco7 knippen, doorzagen, doorbijten. — Vous
m'avez coupé, tf ij hebt m j fesnerten. De grands
canaux, des rivièrescouper(t vette province, groote
kanalen, rivieren rloorsv jden dit gewest. Ce détroit
coupe File en deux portions égales, die zeeëngte
verdeelt het eiland in twee gelijke deelen. Leurs
vaisseaux ne purent. c- In ligne ennemie, hunne
schepen konden (Ie vpandeliJke linie niet doorbreken.
Un plan Glui en coupe on autre, een vlak, dat een
ander snijdt, doorhtni:st. — Door snijden, houwen
enz., een' zékeren vorm of fatsoen gaven: C- les
pierces, steenhouwen. C - un habit, un na roteau,
een kleed, een' -mantel snijden. — '1'en, deele of breken,
wegneincn: C- en talus Ie bord dun fused, d'un
chemin, de ; kant van eerie gi recht, van een' weg
schuinssteken. C- ene maison, een huis gedeeltelijk afbreken. -- 11Iev (n, vermengen (van vloei st e), verdunnen, verslappen: C- son vin, zinen
wijn neet water' vennen(:; n. C- du vin blanc avec
du vin rouge, witten wijn met ronden versnijden of
vermengen. — (Loc. fig.) C- Ie mal it sa ravine,
het kwaad in zijne eeboorrrte uitroeijen, noren. I1
faut c- pied a cel. anus, (neen moet dat misbruik
uitroeijen. Ce vent coupe Ie visai e, die wind snijdt

mlus.] C- les tons, mine note, de tonnen, eerre noot
kort a fstooteti. — [Natal-.] C- 1'eau, liet water al

zwamnzende klieven; C- le courant. dwars door de
strooming Zwemmen (of varen). -- [Tech.] C- les

„

bougies, Ies chandelles, het overtoliir e der kaarsen
,

'

van boven en onderen wegse jde n. wegnemen; —
C- le set, les grains, de gevulde zout -, graanmaat
net den strijk- of meetstok afstrijken;

C- les farines,

het meel sortéren; — C- le grain, de nerf van 't
leder kerven. — Ce graveur coupe Bien Ie cuivre,
die graveur snijdt, werkt sierl ij k in ]roper. —

[Véter.] C- on chevaI. een paard ruinen. C- min

chat, un chien, eire kat, een' hand lubben. C- la

door 't reziet. Le fruit Ina coupé les lèvhes, de

queue b un olieval, een paard kortstaarten, an g t i s é re n. COUPER, v. n. Snijden, meer of min,
scherf) zijn: Ce rasoir, ce couteau coupe been,- dat
scheermes, clot omes snijdt goed. — [Clair.] C- dans
Ie vif, in 't levende, gezonde vleesch, in 't leven
snijden; (fig.) Si vows voulez extirper les ages, it
vous faut c- dans Ie vif, zoo j de misbruiken wilt
uitroeijen, snoet gij krachtige, afdoende rrtaatm'égelen
nethen, moet gij met ceelrerlei- verse/mooning te werk
gaan; En touchant vette corde, vous avez coupé
dans le vif, door die snaar aan te roeren, hebtg)j
hem in 't hart gegrepen. -- C- par Ie plus court,
C- par le plus court chemin. C- ib travers champ,
den kortsten weg natten. C- par le sentier, het
voetpad inslaan. (fir.( C- court, het koet maken,
zijne reden verkorten, kort afbreken; kort antwoorden. Coupez court, je vous prie, maak het
kort, als 't u belieft. C- court la qn., iemand kort
en goed antwoorden. — [Mar.] C- ar terne, regt
op 't land aanhouden. — SE COUPER, v. pr. Zich
snijgier, r fsir jeer, zich kwetsen: Elie s'est coupée
ii la main, zij heeft zich in de hand gesneden. Il
sect coupé la gorge aver un rasoir, hij heeft zich
de keel riet een scheerroes afgesneden. — Elkander
snijden, kwetsen: lis voulaiént se c- la gorge, zij
wilden elkander den hals breken. — Gesneden wonden, zich, laten sn glen, houwen, hakken enz.: Ce
bols se coupe aiséilment, dat hout laat zich gemak
vellen. — Elkander sttij ?en, zich kruisen: Ces-kelij
deux chemins, ces deux lignes, ces deux plans se
coupent, die beide wegrun, lijnen, vlakken snijden,
kruisen elkander. — Voor zich zelven snijden of
afsnijden: I1 s'est coupé on gros morseau de pain,
hij heeft zich een dik stuk brood gesneden. — Breken, op de vouwen of plooijen doortaan of kerven

koude heeft` mijne lip] en ('oen splijten. Sa visite a
coupé ma journée, zijn bezoek heeft den gewonen
g ang mijner dagel jksche bezigheden in de war gebragt. C- Ie cours i1'ur1 heave, d'un ruisseau, eenen
stroom, eerie beek in hatt-7z loop belemmeren, haren
loop snuiten. C- chemin, ol ie chemin à qn., iemand
den weg a /'snijden, c o up é r e n, hein beletten verder
te gaan; C.• chenuiin aa de., den voortgang eenex

zaak stuiten; 11 faut c- cthe ►puin it la fièvre, de koorts
moet gestuit worden. Aha.ttre une maison pour c-

chemin a un eml ►rasernent, pour c- un incendie,
IC feu, een huis neder•r ukken om den voortgang van
een' bravd te stuiten. C- Ia parole ii qn., iemand
ir, de rede val/ns; ietnanrl het zwijgen opleggen;
ook: iemand het leven be térnen. Les sangiots lui
coupèrent la voix, la parole. de snikken veismoorden hare (zijre) stein-, belctteden haar (hem) te
spreken. C- jeu a l fortune, de fortuin geen vrij
spel meer laten. — C- la bourse b qn., iemand de
beurs snijden of lipten, hem zijne beurs ontstelen;
— (fig. et faun.) ieinaIld in de bus doen blazen, hein
z ijns ondanks tot uitnuirn nopen; iemand opligten,
geld aftroggelen, veel doen betalen. — C- bras et
jambes ii qu., z. iin.&s. C- Ja gorge à qn., iemand
neen hals o fsniiden. him verni•orden, omnbrenr en;
(fig. et fans.) iemand in den grond boren (ruineren);
ook: iemand den mond snoeren, tot zwijgen nood zaken; (in gelijken zin zegt neen: C- Ie silitet a qn.)
— (fill. et pop.) Allez c- vos jones, loop heen, brui
heen, gij verveelt snij. — (Prov. et fig.) C- 1'herbe
sous Ie pied it qn., dolrand het gras voor de voeten
wegnmaajen; iemand den voet licjten, uit den zadel
ligten. — [Arch. C- du trait, een model in 't klein
van hout, gips enz. maken. — [Bias j C-l'écu, het
schild in twee gelijke deelen scheiden. — [Chas.]
C- la bête of enkel C-, het spoor verlaten om 't (van stoffen of kleederen); — ook r;cbézigd van 't
wild vooruit te konen (van een',lagthond sprekende, splijten der huid in de plooijeu, bij vette personen.
die deze fout begaat). — [Danse] Een coupé of — (fl!;) zich. tegenspreken,, zich loeenstra ffen: On
buigpas naken. — (Boer.] C- sous le poignet, zijne se coupe aisément quand on ne dit pas la vérité.
kling onder de vuist der treen/tartij los ronken. C- Se c- la gorge, zich zelven in 't verderf storten,
cur• pointe, de te ent.at tij een' wijd uitrel► aalden zone eigen zaak geheel ederven. [Man.] Ce
cheval se coupe, dat paard slaat aan, slaat, kwetst
stoot toebrengen. — 1 Hort.] C- one allée dans on
terrain, clans on boes, Bene laan door een stuk land, zich, den eersen poot met den anderen, raakt de
voorniet de achterpooten in 't loolicn.
—
les
een
bosai
voeren,
aanleggen.
[Jeu] Cdoor
('ouipe- rijrune, ril. [Agric.] lilortelrnes, hak
cartes of enkel C-, afnemen; ^J'ai mèlé les cartes,
om ile wortelen tot beestenvoeder te snijden;-)ne.s
coupez, veuillez c-, ik heb de kaarten doorgeschud,
neem af; C- d'un roe, niet sen' heer inbannen, den — Ook bij droorli.cten en apothekers in gebruik. (Pier.
slag met een' heer halen; I1 a coupé le valet aver Des coupe-ravines.)
('ouperas, Coupera, m. [Peche] Soort van
ene triomphe, hij heeft den boer afgetroefd, met
een' troef gehaald. Ook zonder voorwerp: II a zaknet n.
C ouper et, m. Breed keukenmes, vleeschmes,
coupé, hij heeft troef in elegd, gecoupeerd; (in
't lanskenet) hij heeft eerie kaart genomen en speelt hakgres n. — [Tech.] Vijl f. om de ewnailleerdraden
af te snijden ; scherpe straatmakersbatner in.
mede; — C- les dés, den dubbelbeker onder 't uit
('ooi penose, f. [Chico.] Koperrood n. vroegere
terugtrekken, zoodat (le steengin niet rollen,-werpn
valsch werpen, knijpen; -- C- ie coup (bij 't kaat- naam der vitriolen. C- blanche of Vitriol blanc,
.
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wit vitriool, zznkvitrio,ol n., nu sulfate de zinc,
'waveizuur zink n., geheeten. C- bleue of Vitriol
bleu, ook Vitriol de Vénus of de Chypre, blaauw
vitriool, kopervitrlool, nu sulfate de cuivre, zwavelzuur koper n., gcheeten. C- verte of Vitriol vert,
ook Vitriol martial of roinain, groene vitriool,

iyzervitriool, nu sulfate de fer, zwavelzuur t zer ii.,
benaamd. — [Méd.] Roode puist of vlek f., vooral
in 't aangezigt.

Q'ouperosé, e, adj. Visage c-, l ui stig, op(?rofjtig aangetipt II Nez c-,kopemneus,jeneverneus m.
Couper u, 171., Z. COUPERAS.
('oaapet, m. [El. n.] Soort van eenschalige ke-élschclp f.
Coupe-h te, f. haasje -over n., een bekend kinderspel. lis jouei;t i c-, z ij spelen haasje -over; (fig.

et bas) zij zoekenn elkander op 't schavot, om hods

te brengen (van mnenschen, die bij oproer of oinwenteling tocnnne tegen partij uit den weg zoeken te ruimen)
— IVeleer z. v. a. BOUJIREAU.

Coupeur, m., -eiise, f. Snijder rn., snijrlster f.,
inz. hij of . zij, die in den wijneoget de druiventros-

,sen o/snjdt, drulvensraijder, -lezer m., d:i - uivensati/Aster, -leester f. — Iíleérrnaker, die met het
s,sziden der stof belast is, snijder in. —C- de poll,
haara fsnijder, hij, die het haar vaia. de hoeden o f ,snijdt. — Scheider van de hagelkorrels in de hagel
C- de bourses, beurzensnijder rn. -f;ietrjn.—
Coupeur d'eau, nl. [II. n.] , z. BEC-EN-CISE AUX.
C'oupi, in. [Bot.] Koepi m., groote boom van

tuiana.
('oui1yiS, m. [Corn.] Geruite c o t o n n a d e f. o f

oostinclisch katoenlinnen n. — [Mar.] C- du pont,
(t/tred In. van liet dek (op kleine vaartuigen), alsenor het dek achter een voet hooger ligt dan voor
denifrooten mast, afscheiding f.
Coïtpli ge, ni. Elk der zestiende deelen van
een hoatvlot. — Naam der paarsgewijs verbonden schuiten, die de Loire afzakken.
t'oisple, f. Tweetal n., twee gel jksoortirie voor
toevallig of niet nood-werpn,tgzamvoi
is, paar n. Une c- d'oeufs de chapons, een-wendiq
paar of twee eijeren, l ap.;oenen. (Van twee noodzakelijk bijeeebehoorende dingen zegt men paire:

Une paire ale souliers, de has, de gants.) Une cde pigeons ne soot pas sufiisants pour te diner de
six personnel . COUPLE, nu. Paar n., twee door
huwei'[jk, liefde, vriendschap of belang verbondene
personen: Un beau, heureux c- (d'anants, d'époux,
^t'amis), een schoon, gelukkig paar (minnenden,
echtgenooten, vrienden). Un c- de fripoas, een paar
guiten,. — Bij uitbreiding ook van twee gepaarde
dieren gebézigd, paar, koppel n.: Un c- de pigeons,
de chiens, een koppel of paar duiven, honden. Un
e- de pigeons est suil'isant pour peupler une volière.
— [Mar.] Les c-s dun vaisseau, de spanten f. pl.
van een schip, spanvullingen f. pl. C- de l)alanceumeiii, balar?ceerspant; C- de coltis, oorsparnt
waaijer; C-s de levée, oprigtingshanten; C- de lof,
loefspant; C-s de rernplissage, tusscluen beide -spanten. Le maitre c-, de groote spant. — Iio »elband,
koppel ni., om twee jagthonden aaneen te binden.
-- [PècheJ Koppel in., zeker vischtuig van een
zeilend vaartuig. — EN COUPLE, loc. ado. [Var._(
Ce navire est en c- du ndtre, dat schip ligt langs

ons boord.

ConpIë, e, adj. (en part. passé van coupler)
Gekoppeld, zaaingebonden: Chiens c-s. — [Chemin
gekoppelde raderen.
Coupler, v. a. [Clmas.] Koppelen, de jagthonden twee aan twee zamenbinden. — Weleer ook:
twee personen bij elkander inkwart- ieren: On con pia
les officiers de lat maison du rol. — [Riv. J C- un
train, een h,oulvlot zamenbinden, door middel van
dikke bindteenen (rouettes it c-).
('ontziet, m. [Litt.] Couplet n., een der ge1 jkrérielirle a fdeelingen van een gedicht, inz. wanneer dit gezongen kan worden, lieda fdeeling f., vers
II.: Cette chanson a quatre c-s. dat lied heeft vier
verzen. — In 't meervoud soms gebezigd voor: lied,
liedje n.: On a fait des c-s contre vous, uien heeft
een liedje oir u gemaakt. — C-s carrés, coupletten
van S versregels, ieder van 8 lettergrepen.— [Théàt. J
,'acteur a parfaitement dit ce c-, de tooneelspeler
heeft die plaats, dat gedeelte van zijne rol, die t i i' a de volmaakt voorgedragen. — [Armur.] Schietgeweer n. met gebroken loop. — [Im p r.] C-s,
scharnieren n. pl., die het timpaan aan de perskar
de fer] Roues c-es,

cod - .
verbinden. — [Serr.] IJzeren krukhengsel n. (niet
twee gelijke bladen.
Coupler, v. a. (fain.) In verzen bespotten of
hdkelen. C- (in., een liedje, spotversje op iemand
maken. (Nu liever chansonner.) — liet part. passé
wordt ook als adj. en subst. gebruikt: Une personne
réehauninent coupletée, iemand, op wien, enen een
boosaardig liedje gemaakt heeft. EQuelques cotipletés
perdirent patience, eenige in liedjes ten toon gestelde
personen verloren 't geduld

Coupleteur, Coupletier, m. Liedjesmaker in.
(Beide woorden zijn verouderd en vervangen door
chansonnier.)
('ouplière, f. [Riv.] Zanienvoeging f. van acht
teenen banden (aan houtvlotten).
('our oir, nu. [Tech.] Snijwerktuig n., bij ver
beroepen in gebruik, schaar, rnuntscizaar,-schilend
blikschaar f.
Conpole, f. [Arch.] Koepelgewelf n.; de binnen welving van een koepeldak; -- b ij uitbreiding: koe
-pel
ni., helrndak n.
Coupon, in. [Conn.] (Jverschieteiule lap van
ellegoed, lap nl. — C- d'intérèts of enkel C-, renn., interest- bewijs van een schuld-

brief, (lat bi eiken vervalterm fn van den talon

wordt afgeknipt. C- d'action, actie-aandeel n. —
[Thé,it.] C- de loge, logekaartje n. ---- [I iv.] C-

d'un train de Pols, achttiende deel n. van een hout vlot, vlotrol f.

('oupoui, ni. [Bot.] Koeponi m., boom uit

Guiana.

('onpure, f. Snede, insnede, inkerving, inknip-

ping f., knip ul; kloof f. in de huidplooijen bij vette
kinderen. — [Chia.] .dfsn jling. — [I.ilt.J Afkapping, weglating, doorhaling f. (van sommige
gedeelten in een geschrift. een tooneelstuk enz.)
— [Agi'ic.] Doorsnijding, geul f. (voor den afloop
van 't water. — [Fort.] Soort van verschansing,
gracht, sloot f., palissaadwerk n., om den vijand
voet voor voet de aangevallen werken te betwisten.
Comique, f. [Patiss.] Vlaarnsch koekje n. van
room, eijeren en citroen.
C oalr, t. Open plaats bij een huis, door muren
of gebouwen omsloten, plaats f., hof m., binnenplaats f. C- de levant (avant-cour), C- de derrière,
voor -, achterplaals. C- de collége, sneelplaats bij eens
school. —Basse-cour, z. dat woord. coull, f.
slof n., hofplaats r., verblijf van een' vorst en zijn
gevolg; het vorstelijk paleis; — hofhouding f., voor
personen, die doorgaans een' vorst ornge--naiste
ven, hofstoet in. (ook in de rn.ythologie van 't gevolg der goden en godinnen gebézigd); — de vorst,
zijn raad en zijne officieren, zijne familie; — de

regéring f., het kabinet, met betrekking tot liet bui
bij uitbreiding ook: 't gevolg van een'-tenlad;—
hoog aanzienlijk persoon, van een' niet -regérend'
vorst: ook de gezamentljke personen, die eenen
groote, eene vrouw hun hof maken.. —110 /leven n.,
ho/toon m., hofinanieren f. pl., hofgeb ruiken n. pl._
ho/levenswijs f.: 11 entend, it sail; Bien sa c-, hij
verslaat het ho/leven, de hofinan.ieren enz. naar
i; hooren. Falter la c-, het hof, den hoftrant na-

bootsen. — C- ple^^ière, groote, algeineene li.ofverzarn,elïng (gelijk d -ie oudtijds door de franec';e koninrien op .soinoiige groote feestdagen of als zij een
lour°ncoi wilden ggeve.3, gehouden -werd). ( fig. et

aan.) A\-oir, Tenir c- plénière, meer gezelschap
dan behoorlijk ontvangen, goede sier niaken, g;aseréren. — (Prov.) C'est la e- du u'oi Péiaud, 't -is
daar' een verward huishouden, ieder voert daar 't
:goorste ii,00rd. Etre elfrouité coin me un page de
e-, onbeschaamd als een ho/jonker, in den hoogsten
graad onbeschaamd zijn. Avoir I►ouche à c-, z. BoUCUr. De i'eau nénite (le C-, Z. BE IT. — (fig.) La.
c- céleste, het hemelhof, paradijs n. — Homine,

Seigneur de la c-, Dante de la c-, Gens de Ja c-,
hoveling, heer m. van. 't hof, hofdame i'., hovelingen m pl. .Flornnle de c-, hoofsch man, iemand met
hootsche manieren; een gedwee, maar sluw en
valsch rnensch; iemand, die veel belooft en nooit
zijn woord houdt. Femme de c-, sluwe, doorgaans
niet zeer eerbare vrouw. Abbé de c-, wereldsgezind
geestelijke. Ami de c-, z. Aait. Mouche de c-, hofspion, verklikker m. aan 't hof. -- Opwachting f.,
hof n., hootsche eerbied m. en oplettendheid f., die
enen iemand toebrengt, eerbewijzingen, gedienstigheden en believingen f. pl.: Faire sa c- aux rots, aux
grands, zijne opwachting, zijn hof aan de koningen,

COU RABLE

---

(inn de ,i .eaten maken. Faire 'a c- h une dame,
zijn hof aann eene dame maken, naar de gunst
eener dame streven, haar zoeken te behagen, haar
bewijzen van liefde en achting ,geven. (fain.) Fair e un doi g, t (Ie c- a qn., zich ilveri(j betoonen oen
iemand te diénen, te behagen. Faire la c Ie qn.,
iemand- b1 een' derde goede diensten bewijzen, hem
gin de c,zunst zoeken te brenrgen. Faire sa c- d'une

chose auhr•ès de (!n., zich bij iemand aangenaam

of verdienntel&k malen, dra hem iets mede te
deelgin, dat hi wenscht te weten. — Faire sa eaux dépens de qn.. zijn hof aan iemand waken
door van an(le)'en Theaad te spreken. Je aal fait
inn e- qu'^i la ik heb alleen (Ie waarheid
hulde gecl-nan. . Conn, f. (vroeder van (Ie meest
r°egtbanken, nu alleen van (Ie hooges e rebézigd)
Gereglshof n., eeg/bank, vierschaar f. C-d'assises,

COURBAG.
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loopende, gewone, dacielijksche zaken. Acheter qc.
au prix c-, iets tegen den loopenden, gewonen prijs
koolren. Prix c-, prijscourant f., lijst der warenprijzen. Cun:gt.e c-, rekening-courant, staat van het
-wederzr) dscla debet en credit tusschen twee hande-

la ars. Plain c-e, kladboek., winkelboek, memnoriaal n.
(brotriilarcl). La ►nolinaie c-e, L'argent c-, het loopende, l-argbere, cour a n t e geld. Etre c-, gangbaar, vcrknopbaar, gemakkelijk te verkoopen zijn
(van koof^ev arren) Toise c-e, A.une c-e, Mètre c-,

strekkende roede, et f., meter n1. (zonder andere
afrnetiagen, dan die lengten in aanmerking te ne mimen). . cri;ure c-e, loo rend schrift n. — [linpr.]

'Titre c-, loopende titel, hooj'dregel in., hoofd n.,
(doorgaans in kapita len, boven aan elke bladzijde
!,yejrlcratst, oen ( h eir haofclinhoud, (laac°van aan te

geregtshof. Me/tie hors de c-, Mettie hors de

gei'cn). --- [Brit.] F;eu61Ie c-c, z. DECOUR nT. — TOUT
COURANT, loe. awe. Zeer spoedig, in aller ijl, in haast:
On vist nl'avertir Ciaj'il était cïhez nnroi. je nl'y
rendis trut c-. — Ook: vlot, vlug, gemakkelijk,
zonder ar'rzclems-, zonder 7n,oeite: II lit tout c-, h ij
Inert vlot, zonde' stooten. II •joue inieux que moi,

11'efdevier•schaar in cie niidrlclefuu,en. o,p het einde
der 1"lde (CUUI ina, Franl^r 1r ontstaan, ter beslissing
van zékere valante geschillen.
('o^iraibie, (Wj. [Chas.] Jaaggbaar, geschikt om

Stroom, vloed, looi) in., rigtinq van een vlietend
water; strooininl!, stroornrigtinr f., stroonidr'oad in.
Aller coni.re Ie e-, tegen den stroom op varen,. Ook
vain- de zei gcbézind: II 'y a sur cn'te cate des c-s
tr és -ilan ei cup, e7 zijn o) die kust zeer gevaarlijke

z. SSISV-S,. C- de caseation, hof van c a s s a tie,
of te - niet - doening, z. CASSATION. C- royale of d'ag-

pel, koiir7,lilij."e regitbanl^, hof ven opwel. — t

d'eglise. eeec .l€l[j!C cr-ts'iof. C- la .1. que, wereldl k
C- at de t i•r►cès, (IC partgeen of dc/ne daarvan afwww , zen, dewo l er geen lrrorud tot eerre eeregtelike
uitspraalr bestaat. — C- d'amouc, minnepof, eerie

CeJeuga.i te worden.
( - our r a(loiix, Ln., z. COR1IAPOUX.

('on €ra€ e, ni. Vloed ni., zedelijke kracht in 't

gevaar; st„11Uiinoedirheid, stoutheid, manha fti^iheid,
kloek,nzoedic;heid f„ hart n. Grand, noble, hors c-,
oroote, edele, l occte moed. Faible e-, zzvahhe nioecl.
Prendre c-, 'woed centen. — (Proc.) I1 n'y a plus
que c-, moed gevat, 't zal schielijk over z) n.. Prenci^•e, Tenir son e- ii deux mains, al zijn' inteer bijeen
zamelen. zich. een hart onder den riem binden. --1/wét.) Uii grand e- dédaigne de se venger, eerie
krotre ziel is boven de wraak verheven. Les grands
C-s ne se laissent pas abattre par I'ad-cersité, de
rlroote zielen laten zich islet door den tegenspoed
nederslaan. — Ook van !lieren gebézi-gd: Le lion
est celui des aninmaux qui a. le plus dec-, de leeuw
heeft van alle dieren den 'meesten moed, is de
stoutste. — IJver m.. gloedwilligheid f. : Je vous
servirai de grand c-, ik zal u met grootera ijver
dienen. I1 y va de grand c-, hij grijpt het reet
ijver, van heeler harte aan. II Ie fait de bon c-,
hij doet het net ijver en goedwilligheid. — Gevoel,
hart ril., drift, apwellirsr f. : Si jen croyais neon
c-, als ik naar nr jn haat, gevoel te werk ging. als
ik enkel naar rnij?ie drift luisterde. — Somtijds
ook voor' hardrochtiglheid, laagheid f. : Auriee-voos
ielen Ie e- d'abandonner vos enfants? zoudt rij wel
zoo hard, ongevoelig, wreed kunnen zijn oen ruwe
kinderen te verlaten ? — COURAGE ! irterj. Moed
gehouden ! moed gevat ! sa! waliker' ! houd moed.
('otii a,->eusem€€ent, adv. Moedig, met moed,
stand ;asti;, stout.

Couvageux, ease, adj. 3Ieedig, moed bezittend, stout, dapper', rnarilra ftir, onverschrokken,
,standvastig; geduldig (inn lijden, en ongeluk) Hornme c-, !role c-euse, innedirl rnenscrr, standvastige
ziel. — Moedig, moed aann.duidend: Trait c-, trek van
moed. Réponse c- ease. moedig, stout antwoord.
(' olarSL,1, t'owaroi, Cooreet, m. [Mar. j Pap f.,

srheepssineer n., rnerrrsel vaan talk, zwavel, hars.
(lat reen heet op de buitenhuidzeeschepen plagt
te smeren, oen ze tegen de wonnen te beschutten.
tonner Ie c- it un vaisseau, een schip pappen,
lssm.nges.

Coorgiller, v. n. (eirl.)Gedurig loopen. — (pop.)
Rondslendererr, verdachte huizen bezoeken, een liederljk leven leider?.
Cor €ralin, in [Mar.] Soort van kleinepraauw f.
in de West-lisdien.
Coiir4aannieut, adv. Vaardig, vlug,
vlug, met gemak, vlot. Lire, faire c-, vlot, zonder stooten,
lezen, vlug schrijven.
Co€ursu it, e, adj. Loopend, stroomend, vlietend. Eau c-e, stroomend, loopend water n. Chien
C-, z. CH1 E v. — [Mar.] Manoeuvres c-es, loopend
touwwerk n. — (Eisi.) L'arnnée c-e, Le mows c-, Le
legre c-, het loopende of tegenwoordige jaar, de
loopende maand f., tere=lijn ni. Intéréts c-s, loopende, nog niet vervallen rennten. Affaires c-es,

it Ie ;rrr i,e tout c-, hij steelt beter deems lie, hij wint
l,et roet perr o ns. ('OUR.Av'1', ff1. of C- de feat,

strooisi, r cri; C-s rég'cls on générnux, regelmatige

of alr-emeene str°vorzi mqen; C-s accidentels, toevoollige stroonainslen; Les oias-c-s, de stroorni,nrren in
(te' diepste, berieden -strooinirmaen. --- Un e- d'eau, een
loopend of vlictE'nd water, kanaal n., molenbeek f.
Ce e- d'eau fait aller plusieurs ;noulins. dat lnopersd
nvater brengt verscheiden molens in berver;inq. -C- d'air, luchtstroon irmg door Bene beperkte v uimnte,
toqt2vind, togt in. -- [Phi s.] C-s éieciriques, ma -

nétiques, elektrische, rn,agnétische stroonsen, stroo?nirgen der elektrische, rn;agnetische vloeistof. —
Loopende, teq;enwoordir]e maand f.: Le cinq, Ie six

CIu c-, de vijfde,
fde, zesde (lezer' (maand) of der loopende

nnaand. — Fin c-, (beicrsterin voor' fin du c-) laatste,
rcltiaro dezer. — Dans Ie e- de 1'année, du rnois,
de In sernaine, z.n den loop des jaars, der maand,
der week. -- Loopeinde termijn in. (van rente, huur):
II me dolt tout Ie c-, hij is Witij den ge/ice/en loopenden term•f,z sc,r,uldig. — (fig.) Lee- du marche,
de marktprijs m., de tegenwoordige prils der searen, de teeenwoor•di(-e markt. — Le e- des affaires,
de loopende zaken, de gewone, dagelijksche bézigheden. — C- d'affaires, hoeveelheid zaken, die men
te doen heeft: Ce négociant a on bon e- d'affaires,
die handelaar heeft veel te doen, veel oorhanden. —
Mettre qn. au c- d'une chose, iemand iets mede
uiteen zetten, hem op de hoogte van eene-deln,
zaak brengen. Je vous tiendraf an e- des nouvelles,
ik zal zorgen, dat gij van de nieuwste gebeurtevissen kennis draagt. Se rnettre an e- d'une chose,

van eerre zaak behoorlijke kennis nemen. Etre au
c-, met den tijd e7 zijne nieuwste verschijnselen
voortgaan of gelijkui tred houden; ook: den zamenhang eener zaak begrijpen. — Se inertie an e- des
cboses, de oude zaken afdoen en alleen de dar!elijksche te verrirgten h:ebb'n. — [Champ.] C- de
cotnlrle, het dak, in de lengte beschouwd, daklengte f.

-- [Mar.] Loopende part n. van een lakel.
Coy€ra€.sote, f. Soort van statige tooneeldans,

loopdans m.; de daarbij behoorende in.uzijkf. in 3f2 of
3/4 maat. — Soort vary cursief-schrift n. — (popp.)
Avoir la c-, aan den, afgang zijn, buikloop hebben.
— [Tech.] Loopsteen ni., bovenste steen in een'
molen.
Couraiitílle, f. [Pèche] Drijfnet n. voor de
tonijnvanrjst.
Coura.ntin, m. [Artif.] Vuurpijl, looper m.,
die langs een gespannen touw voortschiet.

('ourap,) of ('ou€•raih, m. [Méd.] Melaatsch-

achtirle huiduitslag ni. op de Molukken en andere
eilanden.
Coura €i, m. [Pèche] Kleine vischschuit f. —
Licter in.
C ourayer, v. a. [Mar.] De buitenhuid van een
riet- gekoperd schip met scheepssmeer inwrijven. —
Ilet part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Vaisseau coura 'é, gepaft, gesmeerd schip (z. coult_ I).

Co€ i hable, ad.j. Buigbaar.

tourbag, m. Boegba g m., werktuig, waar-
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mede de voetzoolstraf in't Oosten wordt uitgevoerd; Buigen, krom 'worden: L'arbre courllait sous led
— de voctzoolstra f f. zelve.
fruits, de boom boog onder de vruchten. C- sous
Courbage m. liet krommen, buigen, ombuigen. Ie faix, onder den last buigen. — SE COURSER,
Coarbadnt, e, adj. Buigend, krommend, [Mar.] v. pr. Zich buigen, zich krommen, bukken; krom
worden: Se c- pour ramasser qe., bukken om iets
Bois c-, of als sust. Un c-, een kromhout n.
Courbaril, in. [Bot.] Gemeene locustboom m,, op te rapen. Cette poutre se courbe, die balk
wordt kraai, zet door. I1 commence h se c- de
welke de anima-r om of vloedhars oplevert.
Courharine, f.Inima-gom, vloedliars f.(animé) vieillesse, ii?] begint van ouderdom gebukt te gaan.
Courbaton, in. [liar.] Kleine knie f , krom- — (fi+;.) Tout se courbe devant eet homme, alles
hout, gillinr hout, buikstuk n., zitter in. C-s des bukt voor (tien man, schikt zich naar zijnen evil,
herpes, mannetjes, kniedn tusschen de régeling van i.e hem and erdanig, doet voor hem onder. Se c=
het galjoen; C-s de beaupré, knie op den, boegspriet; sous Ie poids du malheur, onder den last (les te
-genspod
gebukt gaan.
C-s of Taquets de hune. rnarsknieën; C-s de hitte,
béti.ngskniern f. pl., steunders nn. pl.
Courbet, m. Boog M. van etn' muilezelszadel.
(-'ouirJatuu, e, aril. Bevangen., stijf (van paar- -- Groot krom snoeimes n
den). — Bij uitbreiding: Je no sens tout c-, ik
Coairbette, f [Man.] Korte boort- of kromvoel eene stijfheid door al mijne leden.
sprong ni. van het paard . — (fig. et fam.) Faire des
Couurbaat ere, f. [ Vétér.] Bevangenheid, stijf- c-s, nédierirle, diepe buigingen maken, strjkvoeten;
heid f. (inz. van paar(Je„^). — Big uitbreiding: prin- -- kruipen, eene slag fsche onderdanigheid betonnen;
lijke afgennatheid, stg f,íeid f. in de leden van den Faire aller son homme à c-s, iemand naar zijne
prij pen doen dansen.
rrunrrsch.
Courbetter, v. n. [Mar.] Korte boogsprongen
Couarbatcirer, V. a. [Méd.] Eene pijnlijke stijfheid en afjematlieid veroorzaken: Cela ma tout maken; met kopte boogspronren rijden.
courbatu ré. — SE COUR BATU1CR, v. pr. Zich zulk
('ourbiue, f. [1-1. n.] Zekere visclhsoort I.
eerie stijfheid op den hals halen, stijf 'worden.
Coini°botte, f. [Tech.] hefboom of zwengel m.
adj.
(Génm.]
gebovoor
de blaasbalgen in Bene cirofssrneder ij.
Couarbe,
Krom, gekromd,
Coarl)as, n1. [Bot.] Zekere druicensoort f.
gen, min of meer boogvormig: Ligee, Surface c ,
Courbuure, f. Kromming , krornte, bogt f.,
kromme lijn f., rebored vlak n. — COURSE, f. [Géom.]
Kromme (fin, geboren lijn f. La théorie des c-s, de boog in., gebogenheid, gebogen gedaante f. of toeleer f. der kromme lijnen. Point multiple, Point stand m.
('ourcailler, V. n. Slaan (van kwartels).
simple dune c-, gelneensch.appelijk, eenvoudig punt
('oiireagllet, m. Kwartelslari m. — Kwarteteener kromme lijn. C- poligone, kromme lijn als
een veelhoek vn een oneindig r etal zijden beschouwd. fluitje n., lok/luitje om kwartels te vangen.
('oumrcans, m. pl. [Maar.] Ribben f. pl. eener
C- logarithmique, lui °arithm sche kromme lijn (wel
abscissen eene aratr'zarz tisclre reeks vormen, ter--ker galei.
Coerce, m, [Vign.] hout n., dat bij 't snoeijen
wijl de ocereenkomslige ordonalen eerie geométrische reeks uitmaken). C-s al;ébruïttues of géollié aan den zlYijtretok blijft, vruchhtranken f. pl.
-t- ("oaireelie, f. (verklw. van cour) Plaatsje n.,
triques, all ebr alsche of geometrische kromme lijnen
(waarbij de verhourl^ng van de abscissen tot de kleine binnenplaats f., hofje n.
I Q'oaarcer (se), v. pr., z. v. a. SE COURROUCER.
ordonaten uitgedrukt is of worden kan door eene
Coiureet, in. ['l'ech.] Groot snoeimes n.
algebraische ver,>elkinr). C-s tt'anscendantes of
Coiu--hot, in. [ Yla ;non.] Zieke zijdeworm m.
mecaniques, tear ceertrtente of mechanische I ramore
Coirreier, m., z. GounsIE.
lijnen (die niet door eene algebraïsche vereljJkiny
Co4arcive, f. (Mar.] teal fdek n.(aan weêrszijden
bepaald kunnen ww den). C- exponentielle, eal;onentiéle kromme lijn (die (,00r eene exponent iele van zékere onoverdekte vaartuigen, gang m., wanvergelijking bepaald wordt). Rectification dune c-, deiinq, waring f. (z. v. a. COuLOIR).
(`oetrsou,in. [ B il.] In'twaterzerhorgen paal m.
herleiding f. eener kromme lijn tot eerie repte van
gelijke leng te. Quadrature dune e-, quadratuur — [Tech.] Klemband nn. voor de pietccrinen. — Te
kort
stuk hout n. — [Corn.] Fer dec-. staafijzer n.
eener kromme lijn, hel bepalen der ruimte, door
eerie kromme lijn besloten. C-s à double con rbure, van i voet lang en 2 "2 duim in 't vierkant.
Courean, m. [ ^Iar.] Soort van kleine ligter
Babbel, kromme lijnen. — [Arch.] C- rampan te,
kromme spil f. van een* wenteltrap. — [ 1.-1 orl.] C- op de Garonne.
('oairée, f., z. v. a. eoURA1.
d'une pendule d'Pqualion, ellipsco inig stuk n. aan
Couresse of Coulenvre des Antilles,
eene vereelijkings- pendule. — I Véter.] Spat f.,
hard, eeltaclatipl gezwel aan de pooien der paarden. Cour eresse, f. [El. n.] Rattenslang, loopslang f.
('ouuret, m., Z. C. a. COURAI.
— [^iMar.] Kromhout n., krommer m. C-s ti'arcasse,
1 ('ourette, f. (verklw. van cour), z. v. a.
hekknzieen, tuimelaars; C-s de contre-arcasse of
de conti - lisse, warpkniecn; C-s ¢ écul; er. l luis- COURCE4.LE.
('oamreedr, m. Looper, irardlooper, vlugge looper.
knieën; C-s d'étainbord, knieCa Tian den achtersteVen; C-s a l'équerre, winkelkra,ieen; C-s a fausse — Rondlooper, heen- en wecrlooper, rondzwerver,
dquerre, knieën binnen de winden: C- de capucine, iemand, die zelden te huis, voortdurend op reis is.
woelin,gknie; C-s de liaison, sluitknieën, C-s de — C- de nuit, nachtlooper. — C- d'inventaires, de
Pals, de spectacles, de ser=mons etc., iemand, die
bossoir, knieën aan den. kraanbalk. C-s d'écusson.
banden van glen hekbc.lk; C- de in clé des étains, alle verkoopingen, bals, tooneelvertooningen, preken
knie aan het broekstuk. — [Riv.] C- de chevaux, enz. naloopt. C- de blies, hoerenlo()per. — Looper,
loopknecht. — [ quit.] C- de bague, ri,ngsteker.tweespan n. paarden voor eene schuit.
[lUalu.] Looper m., snelloopend paard n., hardCoinrbe, e, adj. (en part. passé van courtier)
Krom, gebogen, gekrmrnd, krom gemaakt, krom cpe- drover ni. — [Minér.] C- de jour, open of aan
worden: Baton e-, Branche c-c, omflebol;en stok, den dag liggende steenkoolader I. — [Mil.] C-s,
tak. C- de, vieillesse, krom, gekromd van ouder lipt gewapende ruiters, die op kondschap of ver
uitgezonden; stroopruilers nn. pl.-kenigword
m . --- [Bot.] C- en dertans, en dehors, binnen -do
buitenwaarts gebogen. — (firl.) 11 est tou--warts, — [i4. n.] Looper, strandlooper n1., een snelloo:jours c- sur ses livrei, hij it altijd te studeren, te pecde stelteont,l; — loojtkever m. — CounK1R,
blolkken. — Tout est e- devant lui, alles bukt voor Et SE, adj.; Chevaux c-s, loopers to. pl., versche
paarden op de jat, wisselpaarden n. pl. Araignees
hem, schikt zich naar zijnen wil.
% Couirhemeent, ni. Het krommen, buigen, c-euses, loop:epi.nnen f. P l. Oiseaua c-s, loopvogels
na. pl. — CotJRELSE, f. Straatloopster, straathoer.
ombuigen; -- kroniining, kroinheid f.
— Bij uitbreiding ook van ten snelloopend merrie-I- Coarbéiiient, adv. Op eene gebogen wijze,
paard pebézifgrl: Geit une bonne c-.
boogsgewijs.
('mire-vile of Conrt-vite, M. [H. n.] Snel
Courtier, V. a. Krommen, buigen, krom marenvogel m. (Plur. Des coure-vite, des-loper,
ken. C- en arc, boogvormig of boogsgewijs buigen.
coil
it-vi/e.
een'
boog
buigen
om
C- un alge pow' Ie hander,
('ourge, f. [Bot.] Kauwoerde f., zeker pomhem te spannen. — La vieillesse la coryrlhé, a
courbé sa tide, son front, de ouderdom heeft hem poen- gewas. C- de pélerin of G oen-de, ook Ca.
gekromd, heeft Zijne kruin gebogen. C- Ie dos, den letasse, Kalebas, pompoen in. — [Tech.] Schoor rug krommen, bukken, buigen. — (fig.) C- la tête, steenanker n. — Juk n., om emmers te dragen. —
het hoofd buiten, zich onderdanig betoonen, zijne z. ook CORE E.
Coargée, f. dan latwerk gebonden w nstok m.
afhankelijkheid, onmagt erkennen. — COURBER, C. n.
„
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COURICACA
Coiiricaea, m. [H. nl, z. v. a. TANTALE.
Co urir, v. n. (met avoir). Loopen, snel of ras
gaan, ijlen, snellen; C legerement, de toute sa
force of a toutes jamiJes, vlug, -uit al zijne mat
loopen. C- a toute bride, a bride abattue, z. BRIDE.
C- comme un basque, z. BASQUE. C- au grand
galop, rennen, rialopl éren. Vous ne inarehez pas,
vous courez, gij gaat niet, gij loopt. C- au médeein,
au reniède, om den doctor, om een geneesmiddel
loopen, in aller ijl den doctor, een geneesmiddel
halen. Je cours le prévenir, ik zal hem dadelijk
gaan waarschuwen. — Iet wordt niet enkel van
menschen en dieren, maai ook bij uitbreiding en
overdragtel le van velerlei zaken: van vloeistoffen,
van schepen, van den tijd, van geruchten of tijdingen,
van wissels, realms ene. gebézigd: L'homme, le
cheval, i'eau, le vaisseau, le temps, Ie bruit, l'intérét, Ie 1)illet court, de lnensch, het paard, liet
water, liet schip, de tijd, het gerucht, de rente, liet
briefje loopt. Cette tole court de lest a l'ouest,
die kust loopt (strekt zich telt) ran oost naar west;
Le chemin court entre des viltnes, de weg loopt
tusschen wijnr,aarden heen. Ces maladies courent
ordinairernent pendant l'eté, die ziekten heerscl,en,
doorgaans in den zoener. Ces nuages courent aver
une grande vitesse, die wolken du°ijven zeer snel.
Le sang coun=t dans les veiiles, giet bloed loopt,
vloeit door de aderen. Les fleuves courent in In
nier, de strooirans of rivieren loopen naar zee. --C- aux arses, te wapen loopen. met haast de wapeeen opvatten. — Au temps of par Ie temps qui
court, zoo als de tijden nu loopen, de omstandig
staan. — [Mar.] Loopen, zeilen, aangang-hednu
walsen; strekken La cote court an n0rd, de kust
strekt zich noordwaarts; C- au nor°d, au sud,
naar 't noorden, vaar 't zuiden bogen, varen,
zeilen, sturen, stévenen, den koers rigtcn. C- ii petites
bordées, C- la grande, In Motile bordée, z. BORDEE
C- e:, latitude, en longitude, in de breedte (van 't
noorden nn aar 't zuiden of omgekeerd) , in de ten ;te
(van 't oosten naar 't westen of oingekeerd) zeilen.
C- au plus près, zeer scherp bij den wind houden.
C- sur In terne. op 't toed aanhouden. C- terre ar
terre, langs de kust houden, lungs den wal zeilen.
Avoir de lean ii c-, in volle zee zijn-, het ruime
sop hebben. C- au large , de ruimte kiezen , ir.
zee steken. C- vent arrière, vóór den wind zeilen. C- gg sec, C- à mats et a cordes, voor top
PSI takel lenzen. C- sur un vaisseau, een schip
aanzeilen; oo1e: op een schip jagt snaken. C- sur
un ancre, otp het anker spieren, voor het anker
opkomen. -- (Loc. fain.) I1 ne fait que c- , I1
est toujours a c-, hij loopt, slendert altijd op en
neër, hij zwerft, dwaalt altijd rond. Conte affaire
m'a donné Bien h c-, die zaak heeft snij heel wat
voetstappeir gekost. II a écrit vela en courant, hij
heeft dat in der haast geschreven. Lisez doucetnent,
ne courez laas, lees langzaam, overhaast u niet. (Loc.
prov.) Ce nest pas Ie tout que de c-, it faut partir
de bonte heure, 't is niet genoeg zich te ocerhaasten, nies, moet snel overleg te 'werk gaan. (fill. et firn.)
C- sur Ie náarché de qn.. ierr2-and overbieden, ricer
bieden dan een ander heeft gedaan. C- sur Ie marché
sur les brisées de qn., zeszand in den weg, in 't
vaarwater bomen, hem onderkruipen. On y court
comme au feu, 't volk stroomt er naar toe. C- au
plus pressé, datgene 't eerste doen, ,vaar de meeste
haast b/f is. C- ii sa perte. ii sa ruine, iz son mal heur, in zijn, verderf, in zijn onheil koopes. I1 court
a 1'hépital, hij is op den weg naar 't gasthuis. —
Mon argennt, ma provision court la sa fin, mijn
geld, ni/ir voorraad loopt ten einde, is bijna op,
— C- a l'évèché, an chapeau de cardinal, an baton
de niaréchal, kans, antiart hebben om bisschop, karclinaal, maar schalk te worden. C- all rnarty re a la
i'irtel,-'ood, den dood te gewroet snellen.
mort, denia
C- a la vengeance, ijverig zoeken zich te wreken.
— cousins Av1Ià?s, naloopen, najagen, vervolgren:
C- après qn. pour s'emparer de lui, pour lui parIer , iemand naloopen om hein te vatten, te spreken.
I1 est par #i, conrez après lui, hij is vertrokken,
loop hein net. — C- aprés les honneurs, les places,
les richesses, la fortune, le plaisir, dc eerrbewigzzngen, ambten, rikdonainen, fortuin, 't vermaak na
argent, het geld naloopen,-jcihen.Caprèsofb]'
alle middelen te baat nemen om geld en goed te ver
r ijgen (in ongunstigen zin). C- après son argent,-k
:zijn geld n.csloopen: veel moeite moeten doen om zijn
-
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geld te krijgen, dikwijls moeten manen; ook: met
spelen voortgaan, one 't verlorene te herwinnen. Cahrès des chimères, des fantotnes, hersenschimmen,
oninoreijke din gen najagen. C- après l'esprit, zijn
best doen om voor verstandig, geestig door te gaan..
C- après son éteuf, zich veel moeite geven om iets,
dat men kwijt geraakt is, weder te Krijgen. —
[Anc. législ.j C- of Course sus b qn., iemand te
lijf graan, o]p 't lijf vallen, iemand aanvallen om
bega te dooden, te vatten, te mishandelen. II fut
mis hors la lol et cliacun cut 1e droit de lui csus, hij werd buiten de wet geplaatst, en ieder kreeg
het rept hens te lijf te gaan. Tout le monde lui
court sus, alle man raat hem te lijf. — Faire c-,
verbreiden, in omloop brengen: Faire c- des bruits,
geruchte =n uitstrooijen. Faire c- un livre, een boek
in oinlontr brengen. — Faire e- use santé, eene
gezondheid (een toast) eioen rondgaan, haar door
al de gersten doen uitb renc en. Faire c- la voix, de
stemraming opnemen. Faire c- Ie billet, z. BILLET.
— couIil[t, v.n. (niet ètre) Gezocht zijn, in zwang,
in trek, in de mode zijn, toeloog hebben. La mode
qui court, de hcersch.ende îzrxle. La chanson, Ie
roman (lui cour•ait a#ors, het lied, dat -, de roman,
die toen aan de orde van dent dag was. Ce pré dicateur eet fort, conru, z. COLJRU.
COURIR, V.
iinl. (met avoir) Loopen, rondloopen, in omloop
zijn: Il court no libelle icfame, er loopt een
scka.ndelilk schotschrift eons]. 11 court des bt'uits
fort désavantageux, er zijn zeel' nadeelige gerucïeten in omsloop. I1 a couru beaucoup de maladies
vette astride, er hebben dit jaar veel ziekten gelicense/it. o--.r- COURIR, V. a. Naloopen, najagen,
vesvoli ern: C- qn. pour Ie prendre, iemand najagen,
nazetten om hein te vatten. C- qn. l'épée dans les
reins, ieniancl den degen door 't lijf logpen. C(courre) Ie eert, le lièvi e, op herten, olr hazen jagen.
(Loc. prow.) Its courrent Ie mème lièvre, zij jagen
denzel/alen haas: zij dingen naar denzelfden post,
zij slagin naar dezelfde zaak, hetzelfde voordeel,
hetze//de meisje. I1 lie faut pas c- deux lièvres a
la foil, men moet niet twee hazen te gelijk jagen.
niet twee zaken te gelijk op het touw zetten. Qui
court deux lièvres s'en prend aucun, wie te veel
bega;;egt, krijgt niets. — Ook gebéziqd van personen, evier tegenwoordigheid men ijverig zoekt, die
gezocht of in trek zijn: On Ie court, on le choie,
men loopt here na, men loopt met heier weg. Les
dames Ie courent, hij is de lieveling der dames. — C(courre) la bague, ringsteken. — C- In poste, per
post, niet postpaarden reizen; (fig. et fain.) iets
met over/fling doen.
oen. — Cm
sa vingtiee, sa trentième année, in zijn twintigste, dertigste jaar zijn.
— C- une carrière, eene loopbaan loopen, betreden:
Its couraient la rrième carrière, zij liepen dezelfde
baan, zij streefden naar hetzelfde doel. C- une
charge, un bénétice, 'ijverig naar een anzbt, eerre
prove stoan of dingen. C- Ie cachet, les aan huis
(leven. — C- risque, C- hasard, C- fortune, gevaar
ioopen, kans hebben. J'ai couru risque, hasard de
irae toer, Mk heb gevaar geloopen mij telren te doe(tell; Il court fortune de pe=ilre son bier, hij loopt
gevaar, heeft kans zijn vermogen te verliezen. Ce
mal leut bieis in'arriver, jeu courrai la chance,
le risque, in fortune, dat ongeluk kan snij overkonren, 'ik zal 't er op wagen. C- mèrne fortune,
dezelfde kans hebben, in dezelfde omstandigheden
zijn, geluksbroeders zijn. C- une belle fortune,
kans hebben om tot fortuin te kommen, oen iets groots
te worden. C- la fortune du pot, gevaar loopen,
om 't niet een' slechten maaltijd voor bief te moeten
nerrmen. — Doorloopen, a floeipen, doorreizen: J'ai
couru toute la ville pour le trouwer, ik heb de
gassche stad doorgeloopen om hem op te zoeken
(fails.) C- les rues, roiidslenderen, rinkelrooijen.
Celre nouvelle court les rues, dat nieuws loopt
door de raaksake staal, is in ieders mond. L'espri1 en
France court les rues, 't vernuft is in Frankrijk
als enmee7n, ieder is er verstandig, vernuftig, geestig.
Etre lou a courir les rues, les champs, te gek zgn
om alleen Ie loopen, stapelgek zijn. — C- les champs,
z. c11,0w. C- Ie pays, Ie sonde, het land, de t wereld
doorreizen; II a Bien courts Ie monde, of enkel I1
a bien couru, hid heeft veel gezien, veel gereisd,_
11 a couru toute la France, routes ces mors, hij
heeft geheel Frankrijk doorgereisd, al die zeeën
doorkruist. C- Ie plat pays, het platte land a/oopen, plrcncleren, vr'jbuiten. C- la nier, zeeschuiinen
,
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kapen. — (fam.) C- la pretantaine, doelloos rond
lanterfanten; Elle court la pretantaine, zij-lopen,
zoekt avonturen op straat. C- les spectacles, les
maisons de jeu, les mauvais lieu\, de schouwburgen, speelhuizen, slechte plaatsen a fïoopcn, druk be-

zoeken. (fig . et fam .) C- les ruelles, onoplioudelUk van de eene dame tot de andere gaan, zijn
leven bij de dames doorbrengen. — (pop.) C- Ie
guilledou, 's nachts in Kroegen. en krotten loopen.[Mar.] C- un bard, un bord it terre, uil bord au
large, Pord sur bord, le bon hord, z. BORD. C- la
grande, la petite bordée, z. BORDEE. C- of courre
la bowline, z . BOULINE . C- les coutures, de sch.eepsnaden nazien.
—

Couris, m.,

z. v. a. cru ruis_

Courlaign o/ Connriiri, in. [H. n.] Reiger m.
van Cayenne.
Couurlecet, in. [H. n.] Soort van langsnavelige
steltlooper m.
oaarli-épineux, m. [H. n.] Ilerlcules-knods,
herkules-scherp f. (massue d'Hercule.)
Courliri, m., z. GOU1ILAN.

Cotirlis of ('ourlie^i,ni. [H.n.] Wulp,welp m.,
pluvier f., nimmerzat m. C- of Ibis rouge, roode plu
Ibis vert,groene of zwarte ibis m.-vier,odbs.Cf
Court ui, ni. Gegiste gerstendrank m., eene soort
van bier.
Couuroi, m., z. v. a. COURAI.
Couroir, m. [Mar ], z COULOIR . -- .Renbaan,
.

loopplaats f.

r'orarol, m. [H. n.] Soort van koekoek m. op
Madagaskar en in 't Ka/J'erland (ook cromb geheeten)
Conaronn, ril., Z. GUttON.
Cosuroriiiacle, f. [,MiI.] 4anval m., waarbij
een troep liet punt, dal men vermeesteren wil,
omsingelt.

Cotir onniie, f., Kroon f., krans in. C- impériale,
royale, ductile, papale (of triple c-), keizers-, konings-,hertogskroon, pauseljjke ot drievoudige kroon.
C- a fleurons, C- perlée, met bloemnwerk, met paar!en omzette kroon. C- de laurier, de lierre, dollvier, de Ileut's, de roses, de m rte, lauwer-, klimop-,
olijf , bloem-. rozen-, myrtenkrans. — [H. rong.]
C- triotuphale, zegekrans, zegekroon. C- ovale,
kleine zegekroon (inyrtekrans voor den veldheer, die
eene ovatie hield; z. ovation). C- chique, z. C1VIQUE.
C- murale, mu'urhrans, muur'lcr'oouu (bij de oude
Romeinen aan hens toegewezen, die 't eerst den bestormden wal had beklomown). C- obsidionale, belégeringskrans (voor dengene, die een beleg had doen
opbreken). C- navale of rostrale, scheepskroon, zeekroon, snavelkrans, voorhern, die 't eerst een vijandelijk scici p had geccrterd). C- vallaire, leger;ïroon (vaas'
hem, die 't eerst de verschansingen van 's vijands
leger had doorbroken). C- radiée, radiale of rayonnante, straalkroon (aan de vergode keizers gegéven).
C- toui'elée, omtorende kroon, rnuurkroon (voor de
bescher'nn oden der steden) . — C- d'épitles, doornenkroon (van Jezus (,hr.) C- d'étoiles, de rayons,
sterrenkrans, straalkrans (gelijk de schilders om 't
hoofd van Maria, van de heiligen malen). — C- de
Ier, ijzeren of Lombardische kroon. — (fly.) [Tlleol.]
C- du martyre, martelaarskroon (de roem door den
(.lood voor 't geloof verkregen). C- de gloire, de
justice, kroon der heerlijkheid, der regtvaardigheid
(gelijk God gezegd wordt den heiligen te geven). —
[H. d'Écosse] C- matrimoniale, huwelijkskroon,
echtkroon (het rent, volgens 't welk de man eener
koningin van.. Sclhoíland den koningstitel en 't koninklijk gezag aannam). — [II. eed.] Geschoren
kruin f., van een'roomschen geestelijke, haarkrans in.,
tonsuur f. II s'est fait faire la c-, hij :heeft de
tonsuur ontvangen. — — (#g.) Kroon, koninkl ijke
waardigheid, koninklijke snagt; monarchie f., door
een koning of keizer íyeregeerde staat; de vorst zelf:
— Ls peuple lui a mis la c- surla tête, het volk heeft
hem de kroon op 't hoofd gezet, heet hem tot souverein verheven; Aspirer. Prétendre á la c-, naar
de kroon, de oppe, heersch.app(j staan of streven; A
on avènement a la c-, bij zijne troonsbeklirrarning;
Abdiquer, Perdre la c-, de kroon nederleggen-, ver
Les c-s du oord, de noordsche eiken of-liezn.
mogendheden. La c- de France, de fransche kroon,
het fransche rijk. Les droits de la c-, de regten
der kroon, des vorsten; Les o€liciers, les domainnes
de la e-, de kroonbeambten, Icroongoederen; 'rraiter
ale c- á c-, als souverein met een' anderen souvereint
onderhandelen; (iron.) met een' meerdere als met
-

,

zijns gelijke omgaan. Discours de la c-, troon rede f. — (fig.) C'est on des plus beaux fleurons,
le plus beau fleuron de sa c-, dat is een der
schoonste parels, de schoonste parel aan zijne kroost
(een der grootste voorregten, der beste provinciën
enz. van een' vorst, en in ruimer zin: iemand .c
kostbaarste goed, schoonste eigenschap of deugd) .
— [Agric.] Kroonvorrnige ent o f clri/ el f. -- [Anal.]
C- dune dent, kroon van een tan C- du gland,
eikelkroon 01' -krans. C- cil faire, z. CILI DURE. —
[Arch.] C- dune corniche, kranslijst f. (larmier)
— [Artif.] C-foudrotiante, brandcirkel, stormhoepel,
pekkrans in — [Asti'.] C- septentrionale, meridionale, 1Voorderkroon, Zuiderkroon (twee sterrebeelden). — [Bot.] Kransje of kroontje n. aan de
kruin van sommige vruchten, zaden, bloemen. Cof Aigrette des semences, zaadkroon. C- (liever
cime) d'un arbre, boomkruin f. C- impériale,
royale, keizerskroon, koningskroon (zékere Plannen).
C- de moine, papenkruid n. (pissenlit.) C- de
terre, aardveil, hondsdraf n. (lierre terrestre). —
[Cath.] Kleine rozekrans van een tiental koralen
(die ter eere van de Maagd wordt afgebeden). -[Chir.] C- du trépan, trepaankroon. — [H.. n.]
C- d'at.hiopie, C- impériale, royale, papale, ethiopische of snoorenkroon, keizer s-, konings-, pausen
schel pen) — Baard m., de haren van-kr•on(zée
den bek eens roofvogels. — Kuif f., staande véderen
op den kop van sommige vogels. — Naam der knobbels op den kop der zestnaandsche hinde; — ook
der fleweitoppen van 't vier- en meerjarig hert. —
Kroon van den hoef eens paards. — [Joaill.] Kroost
van een' dubbelen roset-diamant. — [Maréch.]
Zweer, ook kale plek f. aan de knie eens paards. —
[Méd.] Venuspuistjes n.nl. aan 't voorhoofd en de
slapen (z. CIIAPELE'r).— [Métrol.] Kroon, oude fi'ansche goudtnunt snel eerie kroost in den stempel, omtrent = 6 gl. — [ 1il.] Ouvrage à c- of enkel C-,
kroonwerk n. — [Mus.) B4 o^ije n. boven het rustpunt (T) — [Phys.] Lichtkring m. om de zon era
maan. — [Tech.] Kroonpapier n., zékere papier
eene kroon tot se' atermerk; — Kroon,-sortme
gedeelte van eene lani-p, dat het glas draagt; -hap f. van den glasoven; — Ijzeren band in.
rondom den kop van een paal, ons het opsplrjten
b ij 't inheijente beletten.
Cotir oiuné, e, adj. (en part. passé van cooronner) Gekroond, bekroond: Roi c-, r,^ekroonel ko-

ning n. Tète c-e, gekroond hoofd (keizer, koning)
— Plaine c-e, met bergen omgéven vlakte. — [Agric..j
Arlsre c-, boom niet verdorde kruin. — Ouvrage c-,
[Litt.] bekroond werk of prijsscicrift n.; -- [M1i1.]
Kroonvorinig buitenwerk, broonwerk n. — [Vétér.]
Cheval c-, paard met kale knie. — [Bias.] Lion,
calque c-, gekroonde leeuw, helm m. — [Bot.]
Sentences c-es, Fruits c-s, Fleurs c-es, kroondragende zaden, vruchten, bloemen. — [H. n.] Cerf c-,
ekroossd Peat; — Dauphin c-, gekroonde dolfijn
(niet twee gele kringen one den. kop); Circoète c-,
gekroonde Sint-Martensvogel. Outarde c-e, trap'
gans t toet celen streep op den, kop. — [Poét.]
Ririe c-e, rijen, waarbij de eindlettergrepen van
't voorlaatste woord in 't laatste herhaald worden.
( La blanche colonibelle belle, Souvent je vols
priant, criant ; Mais dessous la cordelle d'elle Me
jette un oeil friant, riant.")
Couronaennennt, nl. Krooning f.: Le c- de
l'empereur, de krooning des keizers. — (fig.) Pol
voisnékis,g van eenig werk:-eindtc,volíj.„
Cette noble action fut Ie c- de toutes les autres,
deze edele daad was de kroon, de volnaaking vara
al de andere, zettede al de andere de kroon op. C'est
le c- de l'oeuvre, dat heet z jn werk de kroon opUiterste rand der
zetten, volmaken. — [Anat.
baarmoeder. — [Arch.] Kransljst f. ; ieder sieraad,
een
gebouw
of op een gedeelte:'
ieder voorwerp op
daarvan, kroon f., krans m., kroonvormig sieraad n.
Les édifices ant pour c- des entalilements, de gebouwen eindigen van boven in uitstekend lijstwerk.
(tcafiementen). La corniche est Ie c- des ordre-s
d'architecture, de kornis of kroont st is het bovendeel der kolommen-orden. C- d'un biltiment,
kap f., dak n. van een gebouw. — [Agric.] Kruin.
een boom.— [1•-lort.] Kroonswijze-verdoinlf.a
;nnoeijing f. van een' boom. [Mar.]Spierelboog in.,
het bovenste hakkebord van het achterschip; Barre;
d'arcasse de c-, ribbetjes onder den bovensten spie-„

]
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gelboog. — [11111.] Krooning van den bedekten werp,
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Courrier, m. Renbode, Paz. in staatsaangeléde loopjraaf met hare bedekkende schanskorven,
waarmede de belégeringswerken voltooid en in welke rienheden, staatsbode, k oer ier m. : Envo s er, Exde bres- en centre-batterjjen aangelegd worden. pédier, Dépécher, Faire partir an c-, eelz' koerier
— [Tech.] leder sieraad n. op een meubel, eene zenden. afzenden. C- du cabinet, kabinets- koerier.
rlcr, be iecenpost in.
— R' lende postbode, poetr,
vaas enz.
(`onnronhler, V. a. Kroonen, Bene kroon op 't Le c- d'Anisterdani, de postbode, brievenpost, post
hoofd zetten, kransen, bekransen: C- un roi, un van Aiee.cterclam. Jour de c-, postdag in. Répondree
papa, een' koning, een' paus kroones. C- une vie- a (Ire. par Ie retour du c-, of c- par (pour) c-,
time cie flews, een slagtoffee' met bloemen. bekran- iemand reet orgaanden post antwoorden. -- Postser. On coui•onna Jésus Christ d'épines, men. kaar, brievenlas f., brievenpost, post m.: Vo-'aged
zettede .1. C. eerre doornenkroon op 't hoofd. — par Ie c-, reet de posthar rezen. Le e- a vet•sé,
Den titel van koning, vein souverern reven. Ce de posthar is omgevallen. — (fig. et lam.) Gezanlonarque, avant di, mourir, voelut c- son fits, necnlijke brieven, die men in eens niet den post
deze monarch wilde voor zijn' dood zijnen zoon verzendt of ontvangt: Faire son c-, zijne brieven
tot koning e verklaren. — Bekroonen, bekransen, be- voor den post gereed maken; Lire son c-, zijne
loonen r'óor het toewijzen von eene kroon, een' ontvangen brieven lezen. — (,g. et fain.) C- delauwerkrans, een' uitgeloofden eereprijs: C- un vain- mallieur, jobsbode, ,onheilsbode, overbrenger• in. eense
queur, l'auteur du meipeur ouvrage, een' overwin kwade tijding. -- [Mar.] Gewapend, postschip n.; —
schrijver can 't beste werk of pisschrift-nar,de ook z. v. a. COULOIR. [H. n.] Roede watersnip f.
(nok chevalier rouge geheeten) , -- [Pèche] . Een der
bekroonen. La pièce que 1'Académnie a couronné,
het stuk, dat de flcadénrze bekroond heeft. — (fit,.) beide slalir,>;e van het snippennet.
(`oin'r ière, f. Loopster, bodin f. (zelden anC- la vertu, rte deugd bekroonen. beloonen. — Ook
;ebézird van rte voorwerpen, waarop men eene ders dan fig. en poét. gebruikt): La blanche c-,
La
c- inégale des suits, de blanke, veranderlijke
bij
uitbreielinq,
van
en,
koon of een.' krans »laatst,
't reen het bovendeel van iets vitne.aakt. Alexandre bodin des nachts, de maan f. La e- du jour, de
bodin
des {Lags, de dageraad (avant-courrière). La
couronnait le tom eau d'Achille, Alexander plaat
kroon op 't graf vaan Achilles. De simples-steri Renornmée, cette prompte c-, de Faam, die vlugge
n.
Heers couronnaient cette tote charmante, eenvou- Podia.
('ourroi, m. [Tech.] Rol f., waarop de gerlige bloemden omkransten dat bevallije hoofd. Quelrues elheveux Planes courorinaient ce front véné- verwde stoffen worden uitgespreid, rolblok n. -rable, ee i;e witte haren ornrae'cn dat eerwaardig Toebereiding f. van het zand des vormgieters.
Coixrroie, f. Riem, léderen band in. Serrer,,
hoofd. Des ar-bres couronnent la eiree des nlontag a es, bf omen bekroonen (staan op) de kruin des Làcher ia c-, den riem aanhalen, vieren. — (Loc.
fig.
et prov.) Serrer la e- le qn., iemand kort houhet
volmaken,
volton
jen,
5e1°(15. — (/ij.) 13e/nonnen,
laatste of grootste sieraad aan.hrenlren: Cette der- den, kortwieken, zijne middelen van, vertéring benière action couronne touter les autres, die laatste perken. Allonger la c-, zuinig huishouden, zuinig
daad bekroont al de andere. Le succes a couronné leven oen rond te koenen. Alionger of Etendre ka
son entreprise, ((le uitslag heeft zijne onderneming C-, zijne regten te ver uitst-rekken, meer voordeebekroond. (Prov.) La fin couronne 1'oeuvre, het len van zijne bediening weten te trekben, dan bil einde kroont het werk, einde goed, alles goed. — li, k is; — ook: een verhaal met verdichtsels opsieCouronner les voeux de gul,, iemands wenschen ren. — (Proc.) Du cuir d'autrui en a Peau faire
bekroonen, vervullen. — Omringen, orrrgéven, in- large c-, van een ande rs lede' is 't goed riemen
sluiten: Les montagnes (lui couronnent cetle val - snijden. Mieux vaut ami en vote que denier en
lée, de bergen, die deze vallei omgeven, omsluiten. c-, beter een' vriend op weg, dan geld in den zak:
— [Hort.] C- on entire, een' boom kroonspew ijs de bemiddeling of tusschenkomst van een' vriend
enocijen. — [ ilii.] C- un cheiain couvert, het kan ons vaak meer baten clan ons geld.
t'oigrroiv, m., z. cou1.01R.
kroonwerlc in den bedekten weg aanleggen. C- l'enCourroEae,é, e, adj. (en part. passé van courtonnoir d'ucie Caine, den rn jntrecider met schans
Vertoornd, vergramd., gram, verte/ gen:
roucee•)
— SE COURONNEII, V. ])l'. Zich-kor°ecnbsti.
krooneis, ziel, 'het hoofd met eens kroon of ceicen Uil pine c-, een vergramd- vader — (fig.) La mee'
krans vei sieren; — (;iel.) zich looien, ziele versie- c-e, cie onstuimige zee; Les dots c-s, de verbolgen,
ren: Le pri:utenips se couronne de fleurs, de lente gramme bac'en.
('ourroueer, V. a. Vertoornen, vergrammen,
tooit, kroont zich met bloemen. Se couronner de
toornig, verbolgen of vergramd eiaken. — SE COLRgloire, zich met roem overdekker, veel roerra beha
se couronne, de kruin-len.—[Agi]Ctarh roUCER, v. pc. Vertoornd, vergramd worden. —
(fig.) Quand la nier se courrouce, wanneer de zee
van dien boom verdort, droogt uit.
Cou oncnure, f [Véner.] Kroon f. der hoor- verbolgen, onstuimig wordt.
tourroux , m. Gramschap, verbolgenheid f.,
nen van een hert.)
Corsi oucou, en. [H. n.] Zijdekoekoek m., een toorn nl., inz. van een' meerdere: Craignez Ie cde Dieu, du roi, dun père, vrees de gramschap
vogel uit tropisch Amerika en Afrika.
Co,irouconeou, in. [H. n.] , z. v. a. counou- van God, van den koning, van een' vader. Etre en
cou. — (fig.) Iemand, die vruchteloos den verliefde c-, toornig, hoogst verstoord zijn. — Le c- du
lion, du taureau, de toorn, grimmigheid des leeuws,
speelt.
Cots-roe e, m. [H. n.] Volksnaam van 't des stiers. — (Jiri.) Le c- de in mer, des (lots, des
vents, de verbolgenheid, onstuimigheid, woede der
roodkorstje (rouge-gorge).
zee, der baren, der winden. — -j- (Prov.) C- est
Couroumon, rn. [ráí. n.] Soort van nier m.
Coturoupite, f. [Bot,) Koeroepita f., groote vain sans forte main, de gramschap eens kindsis
boom van Guiana, welks vleezicge vrucht den naam weinig te vreezen.
('ourroyer, v. a. [Tech.] De uit liet verwbaei
van boulet de canon, kanonskogel, of van apricot
komende stoffen op de rol leggen. — liet zand voor
sauvage, wilde abrikoos, draagt.
de gietvormen bereiden. — ('oaurroyeiir, m. Hjj,
Courradouux, ni., z. CORRADOUX.
C'ourre, v. n. et a. (alleen nog in den in/in., die met die verrigtingen belast is.
Couurs, m. (pr. cour, ook vórír een' klinker)
als jagt- en zeeterm en in enkele uitdrukkingen
gebézirpd, voor 't overige door courir vervangen): Loop m., natuurlijke, gewone bewéging f.: Le cC- ie een, le lièvre; — C- sus; C- la bague ; C- des astres, dune rivière, des hunleurs, de loop
la Pauline, z. coURIR. Laissez e- les eihens of der hemelligchamen, eener rivier, der vochten. —
enkel Laissez c-, de honden ontkoppelen en op 't Loop, lengte van een stroomend water: Le e- de
wild loslaten. Chasse a c-. jagt met windhonden. ce heave est long de plus de quatre cents lieues,
C- un cheval, een paard laten harddraven. — de loop dier rivier is meer dan 1®0 mijlen lang. —
Donner a e- a qn., iemand veel te loopen geven, C- de ventre, buikloop. — (fig.) Le c- des affaires.
hem vele gangen laten doen. — GOURRE, m. [Vener.] de la justice, de loop der zaken, de gang van het
Jaarland n., jagtgrond m. C'est un beau c-, dat rept. C- de la vie, levensloop. Durant le c- de son
is een zeer geschikte grond voor de/agt. — Plaats f., règne, onder zijne regéring. Dans Ie c- de sa mawaar men de windhonden posteert. — Le laisser- ladie, in den loop zijner ziekte. Donner un libre
courre, rte plaats, waar men de honden ontkoppelt c- a ses larmes, a sa fureur, aan zijne tranen,
en op het wild loslaat. Sonner Ie laisser c-, het zijne gramschap den vrijen loop laten. — [Mar.]
Koers, loop van een schip, streek m., scheepsri5sein tot het loslaten der honden blazen.
tzng f.: Ces deux batirnents omit fait le m;;nne c-,
Coudrrette, f. [H. n.], z. V. a. GOURESSE.
,

,

,
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die beide schepen hebben denzel fden koers gemaakt.
Voyage de long e-, lange zeeveis. Capitaine au
long c-, scheepskapitein op de groote vaart. Prendre son c-, zeil maken. C- de bordage, gang m.,
planken opliet boord. — [Corn.] Koers, loopende prijs,
geldprijs m., wisselwaarde, wisselhoogte f.; gangbaarheid, verkoopbaarheid f., aftrek m. eener waar:
Cette ni.onnaie a c-, n'a plus le c-, dat pe.ld heeft
koers, peen koers meer, is panrbaar, niet meer
gangbaar. C- du umrché, marktprijs, koers, prijs
der waren; (fig.) gesteldheid, toestand eener zaak.
C- de la bourse, de la place, beurskoers, razing
of daling f. (Ier papieren. Les billets de ce négociant out c-, het papier, de wissels van dezen koopman zijn goed, worden gevraagd. — Ces étoffes,
ces livres nont plus de c-, die stoffen, die boeken
worden Mot meer gezocht, zijn niet meer in zwang.
— (fig.) Ce mot n'a c- que parmi le peuple, dat
woord is enkel onder 't volk in gebruik. Donner
e- á un bruit, een gerucht helpen verspreiden. —
Lengte f. van iets, zonder de breedte in aanmerking te nemen: Tapisserie de six aunes de c-, ta
zes ellen in de lengte. — Leergang in.,-pijtwerkvan
lessenreeks, volrri' van voorlezingen of coller•2ën
over deze of gene wetenschap, gerégelde oefening
in, ook geschrévene verhandeling f. over al de deelen eener wetenschap, c u r su r m. Suivre un c-,
een' cursus volg; en, geeé eld de lessen in of voorlezingen over eene wetenschap of taal bijwonen. —
Openbare rij- en wandelplaats f., meestal buiten
eene groote stad, corso m. — [Arch.l C- d'assises, onafgebroken laag of rij f. steepen.
Cour se, f. Loep m., verrigting of bewéging
van iemand, die loopt, versnelde gang m., het loopen: I1 est léger, rite à la c-, hij is ras, vlug in
't loopen. Prendre un lièvre à la c-, een' haas in
den loop vangen. Pas de c-, versnelde pas, sneltred m. (bij militairen.) Prendre sa c-, vertrekken.
— Wedloop, wedren m. C- a pied, 11 cheval, en
char, wedren te voet of wedloop, wedren te paard,
in rijtuig. La c- de chevaux, de chars, de paarden-,
de wagen-wedren, harddraverij 1. Les c-s des jeux
oly m piques, de wedrennen der olympische spelen. Cau clocher, z. CLOGHER. —C- de bagues, het ringsteken. — Loop, gang, aanval, aanloop in. in een
tournooi of steekspel. En trois c-s, it rompit trois
lances, in drie gangen brak hij drie lansen. A toutes les c-s it a remporté le prix, bi,' alle renspelen heeft hij den prijs behaald. Sauter sans prendre sa c-, springen zonder een' aanloop te nemen.
— COURSE wordt ook gezegd van iemands dage
gangen, boodschappen, bezoeken; ook voor-lijksche
reis f., tort n., uitstap m.. ornwandeli.ng f.: Je
commence mes c-s dès le matin, ik begin reeds
des 7norgells mijne uit(angen; ie ne l'ai pas trouvé,
it est en c-, ik heb hem niet aangetroffen, hij is
op 't pad. J'ai fait vingt c-s pour vette aft'aire,
ik heb twintig gangen voor die zaak jjemnaakt. Les
c-s de nos savants dans ce hals, de voetstappen,
rondwandelungen van onze geleerden in dat land.
Faire une petite e- dans les environs, een uit
omstreken maken. — Strooptogt m.-stapjeind
(ter zee of te land): -- kaapvaart f.: Les ennemis
lirent des c-s jusgile dans telle province, de vijanden deden strooptorten tot dat gewest. Les pirates font des c-s jusque dans la Manche, de zeeroovers kruisen tot in 'tKanaal. Aller en c-, Faire la
c-, ter kaap varen. Armer en c-, ter kaapvaart uit
Weg, afstand m., dien enen loopend of-rusten.—
rijdend aflegt, gang, rid m. I1 y a une tres longue c- d'ici Is la wille , van hier naar de stad is
een lange rid, een groote afstand. Ce cocker n'a
fait qu'une seine c- dans foute la journée, die
koetsier heeft den gfanschen dag maar één rid gedaan. — Ook van schepen gebézigd: Ce vaisseau
a été dix muis (i faire sa c-, dat schip heeft tien
maanden tot zijne reis, zijne vaart besteed. -- in
Heftigen én dichterljken stil voor cours, loop, inz.
loop der hemellir^ciiamen, der wateren, (Ier schepen, des t Jds enz. L'astre du jour va commencer
finir sa c-, het dagresternte (de zon) gaat haren
loop (toggt) beginnen, eindigen.; La tune poursuivait
sa c- paisilde, de maan vervolgde haren vreedzamen loop. Un fleuve grossi dans sa c- par mille
Iuisseaux, een stroom, in zijnen loop door duizend
beken aangezwollen. La course de nos vaisseaux
oisifs est suspendue, de loop (vaart) onzer trage
chepen wordt gestaakt. La c- précipitée du temps,
,
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de snelle, haastige loop des tijds. Rien ne peut
arrèter ce conquérant, ce fléau dans sos c-s, niets
vermag dien veroveraar, die plaag in zijnen, in
haren loop te stuiten. La c- des plaisirs, de loop
reeks der vermaken. — Ook voor : levensloop m.,
baan, loopbaan, levensbaan f.: I1 a heureusement
fourni, achevé sa c-, hij heeft zijne loopbaan gelukkig afgelef;d. I1 a fourni sa c-, hij heeft zijne
levensbaan afgelegd: hij is dood. — [Tech.] Loop
van de schoot of tong in een slot, ruimte, die zij
doorloopt: Donner c- au pine, de schoot in of uit
doen gaan. — La c- de la navette, het heen en
weder gaan van de schietspoel (bij wevers). —Timer
l'émail a la c-, het email bij zeer lange draden
trekken. — [Dr. can.] C- ambitieuse, aanvrage
oen eene prove reeds bij 't leven van den bezitter
daarvan.
t'oursie, f., z. onder couasiamm.
Cosrrsier, m. Groot, schoon paard n., harddraver m., oorlogspaard, ros, strijdrosn. (Van eenemerrie kon men in peetischen stijl COU1TSIERE bézigen.)
[Anc. mar.] , of counslE, f. koker, gang in. tusschen
de roeibanken op Bene galei; bij uitbreiding ook:
het stuk geschut onder (lezen gang, kokerstuk n.
— [Hvdraul.] , of COURRs1E RE" f. Ruimte, binnen
welke het water op de schepraden van een' molen
valt, waterloo)) in. — Jager nl., stuk geschut op
den voorsteven der kanonneerbooten.
Coursière, f. [Mar.] Bedekte valbrug, koe
een oorlogschip (waarvan men zich bij-brugf.op
gevechten bedient). — z. ook onder COUJ,SIER.
Coursion of Corson , m. [Bot.] Jonge
loot f. van een' stam of stengel. — Soort van perzik f.

Coursive, f. [Mar.] Gang, doorgang, molen-

gang m.

Conrsoire, f. Hof, hoenderhof n. eener boer-

derij.

t'ourson of Crochet, m. [flort., Vign.] Besnoeide wijnrank f., tot drie of vier gogen of knoppen
ingekort. — Loot f. ter lengte van 13 tot 15 centianeters, die de tuinman alleen overlaat, als hij verpligt
is de andere af te snijden, vruchtloot f., vruchtta k, draagtak nl.: — z. ook c ounsloti . [Minér.]
Zeer weeke ijzersoort f. van Berry.
Court, e, adj. Kort, niet lang; kortdurend,
IcO) t van daar; beknopt , niet uitr.ebrei(t: Habit.
1lIan teau c-, kort kleed, korte mantel. Porter les
chev-eux c-s, kort haar dragen. Le chemin le plus
c-, Le plus c- chemin of (ellil;t.) Le plus c-, de
kortste weg; (fig.) het middel ore 't spoedigst iets
te doen. En hiver les jours sont c-s, des winters
zijn de dagen kort; La vie eet c-e, het leven is
kort; Le terrne de ce paiement est trop c-, die betaal-termijn is te kort. Il est gros et c-, hij is dik
en kort; Cette femme est c-e et entassee, die
vrouw is kort en ineen gedrongen. I1 a la vue c-,
hij is bijziende, ko-rtzt ltig• — (fig.) Sa vue est Dien
c-, hij heeft volstrekt geen. doorzigit , voorzorg.
Vues c-s, bekrompen inzigten, beperkt verstand.—
(/1g.) Être c-, hort zijn, niet lang spreken; Ce pré
eet avocat fut c-, die pred ikant, die ar --dicateur,
—

vokaat maakte 't kort. -- I1 est c- d'argent, de

finance, hid is kaal in de beurs, zijn geld is ten
naasten bij op. I1 est c- de inémoire, it a la mémoire c-e, hij is kort van geheugen. I] a 1'espril
c-, l'intelligence c-e, hij is dom, heeft een bekrompen verstand. Avoir la c-e haleine, Avoir la respiration c-e, l'haleine c-e , kortademig zijn. —
hlonnaie c-e, te ligt geld. — C-e potance, schrale,
geringe portie (spijsaandeel). — Le bouillon est un
peu c-, inettez v de l'eau, de bouillon zal neet
rondkomen, doe er water bij. — [Mar. j La mer
est c-e, (Ie zee loopt kort. — (Loc. vree.) A vaillant homme c-e épée, moed is kracht: dapperheid vergoedt het gebrek van 't wapen. Son épee
est trop c-e, z. ATTEINDRE. Le chemin le plus
long est quelquefois Ie plus c-, de langste weg is
somtijds de kortste: door een -' omweg te gaan, be-

reikt men soms het eerst zijn doel. L'herbe sera
biers c-e etc., z. BIROUTER. C-e prière pénètre les
vieux, bij 't bidden moet men niet veel woorden
gebruiken. Faire c-e messe et long diner, een
kort gebed en een' langen maaltijd houden. Les
plus c-es folies sont les meilleures , de kortste
dwaasheden zijn de beste. II vent la faire c-e et
bonne, hij wil het kart en goed maken (van iemand,
die door een weelderig leven zijne fortuin en ge-
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zondheid knakt). Faire la c-e échelle á qn., z.

stroohalmen van verschillende lengte: Tirer à in c-,
om 't langste strootje trekken. (Plur. Des courtespailles.)
Courte -pa^lille, f. Kaatsspel n. in eene besloten ruimte. (Plur. Des courtes-paurnes.)

SCHELLE.

COURT, m. Het korte. — (Loc. prov.) Savoir le
long et le c- dune affaire, iets in al zijne bijzonderheden, van stukje tot beetje kennen. — [Anat.]
Vierde armspier f.; — derde strekspier der nahand; — dente strekspier van den duim; — tweede
ochteroverbuiende handspier; — zevende kuitspier.
COURT, adie. Kort, kortelilk, op korte wijze: Il
lui coupa les clieveux très-c-, trop c-, hij sneed
hem 't haar zeer kort, te kort. Il a fini trop c-,
h ij hoeft te kort afr,ebroken (zijne rede). Cela est
pendu trop c-, (lat is te kort opgehangen. —(fain.)
I1 fut pendo naut et c-, hij werd gehangen (aan
de gal'j). — (pop.) Pour vous le faire c-, Pour Ie
faire c-. Pour faire c-, om het kort te maken, om
't u in een paar woorden, in één woord te zeggen.
— (g. et fam.) Couper c-, eene rede kort afbreken (z. COUPER). — Tourner e- (eig. kort omdraarlen bij 't wagenmennen), 't gesprek plotseling
op iets amlers brengen. Demeurer, Rester c-, in
de rede blijven steken. I1 se trouwe c-, trop c-, hij
staat verleren, zijne middelen zijn niet toereikend
tot Zijra oor/merk, hi schiet te kort. La mire tient
vette filly de c-, de moeder houdt dat meisje kort,
(geeft het weinig vrijheid. Pi•endre qn. de e-. ie m(and overaagten, den tijd niet geven om te doen,
wat men van hem vergt. — TOUT COURT, loc. adv.
Zeer kort, schielijk, plotseling, op eens; zonderiets
nicer bij te voegen, kort en goed, kortwei.
Courtage, m. Makelarij f., makelaarschap,
makelaarsberoep n.; — tusschenkomst f., werk n.,
diensten f. pl van een' makelaar. — Makelaars11)072 n., e o u r t a g i e f.

Courtaille, f. [Tech.] Mislukte speld f. (b ij
s )eld.en makers); — draadknipsel, afknipsel n. van
metaaldraad.

('oalrtanelle, f. [ Agric.] Soort van druif f.
('ourtauud, e, adj. Kort en dik (of gezet). —
Cheval c-, Chien c-, paard, , hond met gekapten
staart en ooren. -- (Prov.) Etriller, Frotter qn.
en ehien c-, iemand duchtig afrossen.. — COULIT hUn, 11i., -E, f. ( fain.) Un gros c-, one grosse c-e,
korte en dikke (of gezette) man, vrouw. — (iron.)
C- de boutique of enkel C-, winkelknecht. — 11
était monté sur un c-, hij zat (reed) op een' kort
[Mus.] Baspijp bij een' doedelzak, korte-star.—
f. (ook courl.aut ges;;eld).
ba
irtander,
v. a. Kortstaarten, anr;liséren,
i
^oij''
een paard den staart afsnijden; — een' hond de
ooren, den staart kappen. — liet part. passé komt
ook als ar1j. voor: Cheval, Chien courtaudé.
E'ourtaut, in., Z.

onder COURTAUD.

('oust-hà(on , m. EMil.] Voormalig wapen
soort van halve piek m. — (T!i.) Tiger au-tuig,
c-, stijf op zijn regt staan, niets willen toegeven.
— Mar.J Doft, knie f. (Plur. Des courts-batons.)
Court-bouillon. m. [Cuis.] Korte of pr►olsche visclzsaus f., mengsel van 'water, azijn, zout
en boter, waarin enen visch kookt. (Plur. Des
courts-bouillons.)
Cotart- bomton, m. [Econ.] Disselpin f., houten pin, waarmede men de ossen aan den disselboom vast maakt. (Plur. Des courts- bootons.)
^,ourteaillé, m. [Bot.] Dorre dolik of herrik f.
(zeker onkruid)
('ourt-eoal, m. [Bot.] Soort van peer f., die
een' voortre/felijken perendrank oplevert. (Plur.
Des courts-coos.)
Court-d'aleannie, in. [Bot.] Soort van appel m., die inz. •tot appeldrank wordt gebézigd.
(Plur. Des courts-d'aleaume.)
Coalrte- botte, m. (pop.) Ventje, mannetje n.,
dreumes m. (Plug. Des courtes-'mttew.)
C'ourte-bonle, f. Balspel n. in beperkte ruimte.
(Pier. Des courtes-boules.)

(vourte-èpine, f. [H. n.] Kortvin f., zékere
visch. (Plur. Des courtes-épines.)
Courte-Ilaleine, f. Volkswoord voor aarnborstigheid, kortademigheid (asthme). (Plur. Des
courtes-haleines.)
[+ourte-lettre , f. [Tech.] Jan weerszijden
besneden drukletter f. (Plur. Des courtes-lettres.)
Courtennent, ode. In 't kort, beknopt in
weinig woorden: I1 racontait les choses c-, hij vertelde de zaken beknopt.
Courte- p aille , f. Het kortste strootje, het
strootjes-trekken, eene wijze van loftrekken met
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Court-èpinezix, adj. [Anat.] Le muscle c-,

of als subst.: Le c-, Ruggegraatss pier f.
('oairte- pointe, f. Sprei., bedesprei, ,gestikte
deken, pronkleken f. (Plur. Des courtes- pointes.)
C'oa'.rte-poiutier, m. Spreimaker, spreiver-

Des courte-pointiers.)
Courte-pieae , f. [H. n.] .Kortstaart m.,
kortstaartige schildpad f. (Plur. Des courtesqueues.)
keeper m. (Plur.

ï t'oairter, v. a. et n. Het makelaarschap drjven, makelen, vermakelen.
(' oairti, m. [Bias.] Moorenkop m. met zilveren
halsband.
('oautihault, m. [Liturg.] Korte kasui feil f.
of misgewaad n., dat de dienstdoende diakens en
onder-diakens droegen.
('ourtie, f., z. V. a. COURTIL.

Courtier, m. [Com.] Makelaar. C- of Agent
(le change, wisselmakelaar. C- en blé, pondgaarrler. C de marine, de navire, de port, zeemakelaar,
scheepsmakelaar, cargadoor. C- de chevaux, roskain ner. C- marron, beunhaas m. — (iron.) C-,
Courtière de manages, koppelaar m., koppelaarster f. -- [Polst.] C- électoral, stemmen-makelaar m.,
hij, die bij de kiezers rondloopt, om hunne stein
voor deze of gene partij te krijgen.
('o lrtière, f. [I--lvdraul.], z. v. a . COURSIERE
CouiRsIER (z. het laatste woord). — C- de manage,
,

z. onder COURTIER.
('ourtige, f. [Com ] Het te-kort op de voor-

geschreven lengte van een stuk stof.
t ('oortil, m. [Agric.] Tuintje n.; — hennep

-akerin.
t'oiartilière, Courtillière, f. [1I. n.] Oranje
rups f., aardkrekel, veenmol m. (ook-kopin.,ev'r
taupe-grillon, molkrekel, geheeten).
t t'oi.rtille, f. Tuintje n. — tDu vin de c-,
slechte wijn m., bogt f.
Couurt1111Cre, f., z. COURTILIERE.

('onrtine, f. Bedgordijn f. ( in dien zin verouderd). — [Fort.] Gordijn f., tusselienwal, midden
n1. tusschen twee bolwerken , waardoor de-wal
/lonken o/ zijlen vereenigd worden. — [Pèche]
^IIct netwerk afgezette vischweer f.
Coslrtis, in. [Agrie.] Keukentuin, moestuinm.
(in Bretagne) .
Coartisan, m. Hoveling m., heer van 't hof.
— Vleijer, oogend enaar, pl wanstrijker. — Weleer
ook: minnaar, boel, galant m.
Coalrtisa oe, t. Voorname or (zoogenaamde)
fatsoenllke boeleerster; inz. rebézigd van zoodanige
vrouwen bij de volkeren der oudheid en in de
groote steden van Italiu;; hoer. — IVeleer ook: hof
-damef.
C'oaertisanerie, f. Kunst f. des hovelings;
—
(
fig.)
Vleijerij,
pluimstrijmanieren
hoo f sche
f. pl.
kerij, laagheid f.
4. Cvourtisanesgale, adj. Hoofsch, den hovehog eigen, tot den hoveling behoorende (in ongun,

stiqen zin) .

('ocurtisé, e, adj. (en part. passé van courtiser) Gevleid, gestreeld, gevierd : Prince c-, Fein-

me c-e.

Collrtiser, v. a. Zijn hof maken uit eigenbelang, vle(,j en, plui.rn.strjken, honig om den•mond
smeren. C- les grands, slaafsch zijne opu'achting
bij de greaten maken. — (fam.) C- les dames, veel
werk van de vrouwen maken, trachten haar te behagen. — (fig.) C- les Muses, zijn werk maken
van de fraaie letteren, bijzonder van de diclitkunde.
— SE, COURTISER, v. pr. Gehuldigd, vereerd, gevleid worden: Voila co,nme les Muses se courtisent. — Elkander 't hof maken of vleijen.
Court-jointé, e, adj. [Man.] Kort gekoot,
kort van hiel. — [Fauc.] Kort van pootgin.
Cotirt-joair (It), z. COURTS-JOURS (ii).

Coaert-unanefier, v. a. [Bouch.] Vastpinnen
(den schouder van een geslacht dier).
('oalrt-auoiatè, e, adj. [Man.] Laag van lenden, diep in 't kruis.
Cotirtois, e, adj. Hoffelijk, beleefd, minzaam,
heusch, spraakzaam, dienstvam dig, dienstwillig :
Chevalier c-, hoffelijk ridder. I1 a des facons peu
,
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c-es, hij heeft onhoffelijke manieren.— Armes c-es,
stompe wapenen (in de steekspelen). — (Prov.)
Doux et e- langage vaut mieux que riche héritage, met beleefdheid brengt men 't verder dan
met geld.
Courtoisement, adv. Op hoffelijke wijze, belee fdelijk.
Courtoisie, f. (faro.) IJoffelijkheid, vriende
vriendelijkheid, beleefdheid, gedienstigheid, dienstvaardig held; goede dienst. -- [Fauc.] Faire c- aux autours, Glen haviken vergunnen hel gevangen wild
te plukken. — [ Bot.] Soort van blaauwe druif f.
in de Neder-Pyreneën.
Courton, in. Derde soort van gehékelde hennep of gehékeld vlas (om de kortheid der vezels dus
geheeten) .
Court- pende, m., liever CAPENDU (z. aid.). —
[H. r.] Polksnaam van den européschen wielewaal (lorioi). (Plur. Des court-pendus).
Courts -jours (a) of a court-jour, loc.
adv. [Com.] Op kort zigt: Lettre de change a c-,
wissel op kort zigt (waarvan de vervaldag ,nabij
gesteld is).
Court-vètuu, e, adj. (woord van La Fontaine)
Kort gerokt, met korte rokken.
Corn-u, e, wij. (en part. passé van courir) Gejaagd, vervolgd: Un cerf, an lièvre c-, een gejaagd
hert, gejaagde haas. Un voleur c- par les gendarmes, een door de politie-soldaten achtervolgde dief.
— Afgeloopen, geplunderd. Un pays c- par les ennemis, een door de vijanden afgeloopen land. —
Gezocht, gewild, in trek, in zwang (in deze beteeken4s met étre) Ce prédicateur est fort c-, die
predikant heeft veel toeloop. Un livre fort c-, Une
marcliandise fort c-e, een zeer gezocht boek, eene
zeer gewilde waar.
Courvette, f. [Mar.] Dubbele sloep f.
Cocas, in. [Tech.] Wetsteen, slijpsteen m. —
[f. n.] Soort van wentelaar in.
Consanibie, m. [Tech.] Plantenvet, waarvan
men op Timor kaarsen maakt.
Coutapier, m. [Bot.] Soort van vijgeboom m.
to Guiana.
Couseou, Couche - couche, Coiisse -eotiehe, m. [Bot.] 14arvormige durra of indiaansche
gierst f., eene moesplant der Antilles; gepeld matszaad n.
Couscous, Couscoiissouis, m. Soort van
m eelpudding m., dien men, naar t verhaal der
reizigers, aan de Gambia en in Binnen-Afrika bereidt.
Couseuse, f. Naaister f., inz. innaaister van
boeken.
Cousin, m., -e, f. (aanduiding der familie-betrekking tusschen broeders- en zusters-kinderen)
Neef m., nicht f. C-s germains, C-es germaines,
volle neven, volle nichten (in den lsten graad); C-s
issus, C-es issues de- germains, achterneven, ach
eden graad); C -s arrieres-issus,-ternich(d
C-es arriere-issues de germains, achter-achterneven, achter-achternichten (in den 3den graad). —
Cousin is ook de naam, dien de voormalige koningen van Frankrijk (en in navolging ook wel
andere vorsten) aan de prinsen van den bloede,
aan de vreemde vorslen en grooten des rijks gaven. — (Loc. prov.) Si telle chose m'arrivait, le
roi se serait pas mon c-, als mij dat overkwam,
zou ik den koning niet tot neef willen hebben (zou
ik den keizer te rijk zin). Tous gentilshommes sont c-s et tous vilains compères, menschen
van 't zelfde slag beschouwen elkander als familie.
— (fig. et fam.) Si vous faites cela, nous ne serons
pas c-s, als ge dat doet, blijven we geene goede
vrienden. Its sont grands c-s, zij zijn witte vrienden. — [Bot.] Kliskruid n. — [Cuis.] Familiekoek m.; groot langwerpig gebak, om bij deden
aan vrienden en verwanten rond te zenden (chanteau). — CousiN, M. [H. n.] Mug f. — (Pop.) Il
est mangé de c-s, I1 a toujours des c-s chez lui,
hij wordt van zijne familie uitgegéten.
Cousinal e, m. Neefschap n. — Verwant
!gezamenlijke verwanten m. pl., familie f.-schapn.,
— Somtijds z. v. a. vriendschap, vriendschapsbetrekking f.
Cousiner, v. a. Neef zeggen, neef spelen: I1
vous cousine, hij noemt u neef, speelt neef tenen
U. — COUSINER, v. n. (fam.) Schuin2loopen, tafeltikken, onder voorwendsel van verwantschap of
-
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vriendschap. — ( fig. et fain.) Its ne cousinent
pas ensemble, zij kunnen zamen niet over weg,
zijn gedurig oneens. (Men zegt liever: Ils ne sont
pas cousins.) — SE COUSINER, v. pr. Elkander neef
noemen, neef tegen elkander spelen.
Cousinet, m. [Bot.] Volksnaam der myrtenbézie of boschbézie (airelle).
(`ousinette, Conssinette of Cousinotte, f.
Bot.] St. Jansappel m., vroegr2,lpe appel zonder
kern (ook passe-pomme geheeten).
Cousinière, f. Vliegengaas n. rondom een bed.
— (lane.) Talrijke en lastiffe bloedverwantschap f.
(In die beteekenis ook COUS1NERIE )
-I- Cousinisnie, m. Nevenbegunstiging f., n ep o t i s m u s n. (z. NÉP0TIsiIE) .
('ousoir, m. [Tech.] Boekbinders-naaibank f.
Coussapier, m. [Bot.] Soort van vijgeboom m.
in Guiana.
Coiasseeaie, CoRissecaille, f. Gekruide maniok-spijs f. der Kreolen.
Cousse- couche, m., z. couscOU.

(oenssi-Coutssi, m., z.

COUCI- couCI.

('oilssin, m. Kussen n. — [Tech.] Kussen,
kussenvornzig voorwerp bij boekbinders, goudslagers, metaald rjvers enz. — [Phys.] Kussen ot'
wrj fmiddel n. aan de elektriseer-machine. — [Mil.]
Stelb/ok n., stelwig, keg f. onder 't affuit. — [ Mar.]
C-s, presenning f. om den voorsteven. C- d'armures, matten servings f pl. C- d'ancre, ankerkussen n. C- de bittes, bétingskussen n. C- de beaupré, spoor n. van den boegspriet. C- d'écubier, rij
bed n. onder de kluis. C- de fete de mat, kussen
op de langzalings, die onder 't want liggen. C- de
vieux cordage, mat, gespekte mat. C- d'élongis,
kussen op de langzalings.
-I- ('oussineenent, m. Belegging, bekleeding f.
met kussens.
-1- Conssiner, v. a. Met kussens voorzien, beleggen of bekleeden. — SE COUSSINER, V. pr. Zich
niet kussentjes opvullen om een welgemaakt lijf te
vertoonen.
Coiassinet, m. (vcrklw. van coussin) Kussentje, klein kussen. — [ Tech.] Kussenvormig voor
bij vele kunsten en ambachten (z. cOUSSIN);-werpn.
middel van bekleeding, opvulling of ondersteuning
bij velerlei voorwerpen; bij glazenmakers, z. v. a.
bajoue ;— gegoten stuk ijzer, waarop de r a i 1 s of
scheenen der spoorwegen dragen. — [ Mon.] Naam
der stalen strooken, waarop het randschrift voor
de munten gegraveerd is. — [Bot.] C- des inarais,

z. CANNEBERGE.
Coussiuette, f., z. COUSINETTE.
Colsson, m. [Agric.] Warme en vochtige

wind m.. die de jonge wijngaardknoppen verschroeit.
— (bij Rabelais) 1Jerndsknoop ni.
(oust, Coustement, m., z. v. a. COuT.
Constier, 171., z. v. a. MATELASSIER.
Constières, f. pl., z. COUTIÈRES.
Coustillade, Coin stille, z. COUTIL —.
Coniston, m. [Tech.] Ilennepheede f., korte
hennepvezels, die overblijven nadat de hennep gebraakt is.

Coustumier, Coastamièrement, z. cou-

TUM —.

t'olisii, e, adj. (en part. passé van COUDRE)
Genaaid: Babit bien c-. — ( fig.) Des paroles, Des
pensées mal c-es ensemble, slecht verbondene, slecht
zamenhangende woorden, denkbeelden. — (Loc. fain.)
Bouche c-e, z. BOUCHE. Ce sont des finesses, des
malices c-es de ill Plant, 't zijn grove, plompe
listen, handtastelijke kwaadwillige streken. Etre cavec qn., iemand als zijne schaduw vergezellen.
Ce cavalier est c- à la selle, die ruiter zit ijoervast in den zadel. Etre tout e- d'ar gent, dor, dik
in 't geld zitten, schatrijk zijn. Etre tout c- de
coups, met wonden overdekt zijn, één wond al
wond zijn. Avoir Ie visage c-, tout c- de petite
vérole, een Bezigt vol pokputten hebben, zeer pok
zijn. Ce cheval a les Hants c-s, dat paard-dalig
heeft ingevallen zijden, is dunlijvig Cette femme
a les joues c-es, die vrouw heeft ingevallen wan-

gen, heeft een schraal aezigt.
Coitt, m. [Prat.] Prijs m., kosten, onkosten m.
pl. — Les menus c-s, de kleine uitgaven f. p1.
(Prov.) Le c- fait perdre Ie gout, de kosten doen
er van afschrikken.
('omatal, m. [Anc. mil.] Sabel m., die bij wfjze
van bajonet op de karabijn werd geplaatst.
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Constances, f. pl. [Conn.] Soort van tijk f.
Contant, adj. m. (alleen gebruikt in:) Prix c-,
inkoopsprijs m. : Je vous le cède au prix c-, ik
geef 't u tegen inkoopsprijs.
Coutarde, f. [Bot.] Stekelachtige waterplant f.
— [Cuis.] Gebak n. van melk, eijeren, honig en
meel.
Coutarée, f. [Bot.] Boom m. van Cayenne
met koortswerenden bast.
Couteau, in. Mes. C- tranchant, aiguisé, affilé, scherp, geslepen, aangezet mes. C- ébrèché,
mes met schaarden. C- pliant, knipmes, vouwmes,
C- b ressort, mes met eene veêr. C- de cuisine, de
table, de poche, it découper, keuken-, tafel-, zak
it deux tranchants, twee--mes,vornij.C
snijdend mes. La lame, la pointe, le tranchant,
le dos d'un c-, het lemmer, de punt, de snede of
het scherp, de rug van een mes. — Naam van vele
mesvornzige voorwerpen: Kort zijdgeweer n. (in
dien zin verouderd). C- de chasse, hertsvanger m.
C- á couleurs, tempernses (der schilders). C- à scie
of Scie en c-, schrobzaag f. C- d'ivoire of de buis,
vouwbeen n. C- à mèclle, pit- of katoensnijder (der
kaarsenmakers). C- á eifleurer, a écharner, schaafmes n., sli.chtmaan f. (der leérlooijers). C- de
feu, brandijzer n. (der hoefsmeden(. C- a planer,
a rogner, duinnes, ploegmes (der boekbinders). Cpendant, hangmes, dat men met een' riem of band
aan 't lijf heeft hangen (gelijk de koks); (fig.) lijftrawant, een mensch, die iemand overal vergezelt
en altijd gereed is, om hem in alle gelégenheden te
dienen. — (Loc. fig.) Mettre c-x sur table. iets te
eten voorzetten of opdisschen. Avoir le pain et le
c-, allerlei voordoelen hebben ons in eene zaak te
slagen. — Aiguiser les c-x, zich gereed maken tot
vechten, tot kijven, tot redetwisten, zich scherpen,
zich schrap zetten. Its en sort aux épées et aux c-x,
aux c-x tires, zij zijn het zeer oneens. zij kijven,
vechten, pleiten tegen elkander. Etre sous le c-,
Avoir Ie e- sur la gorge, aan de slagen, aan de
wraak bloot gesteld zijn, gevaarlijk bedreigd worden. — (Loc. prov.) Aller en Flandre sans c-,
onbeslagen ten is komen : onvoorbereid iets ondernemen. C'est un c- de tripière, un c- a deux
tranchants, 't is een tweesnijdend mes: 't is een
dubbelhartig mensch, hij draagt vuur in de eene
en water in de andere hand. Amours qui commencent par anneaux, linissent par c-x, snelle liefde,
lange haat: huwelijken uit liefde zijn zelden ge
couper de son c-, zich zelven tegenspre--luk?g.Se
ken, vastpraten (inz. voor 't gerept). — (pop.)
Jouer des c-x, vechten, d u e l l é r e n. — [H. n.]
Manche de c-, z. COUTELIER. — COUTEAUX, n. pl.
Faue.] Eerste slagpennen f. p1. van een' valk. —
Mar. ] Voorste stuk van het roer, dat tegen den
achtersteven aankomt.
Coutel, m. [Tech.] Rietmes n. — Weleer:
mes n., hertsvanger m. ; ook: heuveltje n.
Coutelas, ln. Korte breede sabel, houwer,
k o r t e l a s m. ; — groot keukenmes n. — [ Tech.]
Snijmes n. (der papiermakers). — [ Mar.] Lijzeil n.
(ook bonnette d'étai geheeten). — [H. n.] Zwaard
(espadon) .
-vischm.
Coutelé, e, adj. [Tech.] Door 't mes beschadigd (bij zeemtouwers) .
Coutelet, m. [Pêche] Ingang m. eener vischweer.
Coatelier, m. -ière, f. Messenmaker; mes
verkoopster f. — Ook als adj.-senvrkopm.,
gebézigd: Maitre, Garcon c-, messenmakersbaas,
COUTELIER, M. [H. n.]
-leerling of -knecht m.
Messcheede f., eene tweeschalige, schelp. — S concouteaux).
TEI.aERE, f. Messenkoker m. (hol te
Coateline, f. [Cam.] Soort van witte of blaauwe
grove katoenen stof f. uit Indië, inz. uit Surate.
Coutellerie, f, Messenmakerij, messenmakerskunst f. of -ambacht; — messewerk n., messen
-waren f. pl.; — messenwinkel m., messen -makers
werkplaats f.
-makers
Coutelure, f. [Tech.] Messnede f in 't perkament, plaats, waar 'tines onder de bereiding bij
ongeluk geraakt heeft.
Couter, v. n. Kosten, voor zekeren prijs gekocht
worden, te staan komen, gelden: C- peu, beaucoup,
weinig, veel kosten. C- cher, duur zijn. Cette
étoffe coûte vingt francs le mètre, die stof kost,
geldt twintig francs de el (meter). Combien vela
vous coûte -t-il, op hoe veel komt u dat te staan?
[
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hoe veel kost u dat? — (Loc. prov.) Cette chose
coûte poll et boorre, coûte plus cher qu'au marché,
dat is peperduur. -- (fig.) Kosten, oorzaak zijn van
eenig verlies, van cent of andere droefheid, smart,
zorg enz.. Cette folie m'a conté cher, die dwaasheid is mij duur te staan gekomen. 11 vous en coutera la vie, 't zal u 't leven kosten. Cet ouvrage
Jul coûte de grands solos, bier du temps, Bien des
veilles, dat werk kost hem veel tijd, arbeid, nacht
fain.) Cela ne lui coute guère, daar is-waken.—(
hij mild of gul Hoede, dat ontziet hij niet; L'argent
ne lui voute guère, hij hecht niet veel (waarde) aan
't geld, hij ontziet geen geld; Les bommes ne codtent guère a ce général, 't rnenschenvleesch is bij
dien veldheer goedkoop: hij ontziet zijne soldaten
niet. — Ook gebézigdd zonder bepaling van 't geen
iets kost: Les proces, les voyages content, het
pleiten, reizen is duur; Cette démarche me coûte,
die stap valt mij zwaar; Rien ne Jul voute, hij ontziet niets, hid spaart moeiten noch kosten. Tout
lui voute, alles is hein te veel, alles valt hem te
zwaar, valt hem zuur, hij doet allies met weerzin.
-- (fam.) Conte que coûte, 't mag kosten wat het
wil, wat er ook van komen moge. — CUuTER, EN
couTEIS, v. imp. Veel kosten, zwaar vallen: Il
lui cout.e de f'air'e vela, 't kost hem veel, 't valt
hem hard dat te doen. I1 men voute de nous
faire ces reproches, 't valt :snij hard u die ver
te doen, ongaarne of met weerzin doe ik-wijten
u die verwijten.
Coiiteux, ease, adj. Kostbaar, duur, wat
kosten, uitgaven veroorzaakt: Les voyages sont c-,
reizen is kostbaar.
Contières, f. pl. [Mar.] Zwaar touwwerk n.
aan den mast van eene galei.
Coatil, in. (pr. con-ti) Tijk, beddetijk f., zeker
doek.
Coutillade, f. Wond f. door een' voormaligen
driekanten degen, COCTILLE f. geheeten, toegebragt.
De met zulk een degen gewapende soldaat heette
A

COUTILLIER.

Co.itissées, f. pl. [Brad.] of als adj. Ensubles
c-, borduurraam n., met tijk- of linnenstrooken
bezet, om de te borduren stof daaraan vast te
naaijen.
Coutoir, nl. [H. n.] Clonissa f., soort van Venus-schelp.
Conto, m. [Bot.] Canadasche boom m., met
een wijnachtig sap.
Coro-tors, m., Coiitonille, f. [H. n.], z. v. a.
TOIICOL. (Plur. Des cou-tors.)
Contras, in. [Cim.] Zékere middelmatige soort

van Bordeaux-mgn m.

Couitreau, in. [Hort.] Soort van middelmatige
peer f.
Coutre, M. [Agric.] Kouter, ploecjijzer n. ; —
(poét.) ploeg m. — [Tech.] Kloot(zer n. (van
kuipers e. a.) — COUTRE, m. [H. eccl.] Voormalig
kerkedienaar, sleuteldrager en klokluider m. —
Coutrerie, Coutrie, f. Post in. van zulk een'
kerkedienaar.
Coutrier of Coutry, m. [Agric.] Soort van
diept;aarden ploeg m. in 't zuiden van Frankrijk.
Colituillat, m. Kantoor n., waar de voormalige gewoonte-regten ontvangen werden. — Land n.,
waar die repten kracht van wet hadden.
Coutunie, f. Gewoonte f., aanwensel n., hebbelijkheid f.: Bonne, mauvaise, sotte, vilaine c-,
goede, kwade, zotte, leelijke gewoonte. — (Prov.)
C- est une autre nature, de gewoonte is eene
tweede natuur. Avoir c-, de gewoonte hebben, gewoon zijn, plegen: Ce pommier a c- de donner
beaucoup de fruits, die appelboon geeft gewoonlijk
of doorgaans veel vruchten, is gewoon of pleegt
veel vruchten te geven. — Gewoonte f., gebruik n.,
regel, trant m., stads-, lands-, volksgebruik n.;
soort van regt, hetwelk zich door gewoonte gevestigd heeft, gewoonte-, gebruiksregt n., herkomst f.:
I1 y a des c-s qui valent des loin, er zijn gebruiken, die kracht van wet hebben. Cela passera en
c-, dat zal gewoonte, een vaststaand gebruik worden. — (Loc. prov.) Une fois nest pas c-, eenmaal
maakt geen regel, eens is peens, eens is niet altijd.
— Une legislation uniforme a remplacé les anciennes c-s, eene gel jkvormige wetgeving is in cie
plaats der oude gebruiken of k o s t u in e n ge/same n.
La c- locale, dune province, d'un pays, 't ge
plaats, een gewest, een land. —-wontergva

1í6o

COUTUMERIE

---

Bij uitbreiding: Lands- en stadsregten n. pl., rékere
belastingen en accijnsen, die hier en daar cjehwen
werden: Lever Ia c- du vin, de wijnbelastinq heffen. -- 1)E COLTUME, loc. adly. Naar gewoonte, aewoonlijk: It en use comme de c-, hij doet als naar
gewoonte.

('outiiriierie, f. Hef
fing, inzameling f. van un
-posten.,
van voormalige gebruiksreglen.

t'outii mier, tere, culj. ([am.) Gewoon, (Ie cje-

woonte hebbende: II est e- de mentir, hi is cu)oon
te liegen. II est c- du fait, dat is zoo zijne (.slechte)
gewoonste, zoo maakt h 't altijd. (In dien zin wei
niet meer in r,ebrui .) — Dealt e-, gewoon- -nlgof
Pa S s c-, land n., dat naar een gewoonteregt-tercln.
bestuurd werd. Personae c-ière, niet-adellijk, burrerl jk persoon m. — GOUT[JM!ER, m.. Boelz, behelzende de gewoolteregten, het herkomsticq lands- of
stadsregjt, koctunien -boek n. — Niet- adell^jkpersoon.

('ocatflueiriei etnennt, ode. Gewoonlijk, naar ge -

woonte; - ook z. v. a. ROTURIÈRE3IE\T.

COUVERT.

vengeance, die man broedt, smeedt kwade plan. en,
plannen van wraak. Tout cola couve une guerre
chile, dat alles loopt opp een' burgeroorlog uit. —
II couve one grande maladie, hij heeft eene ernstige
ziekte onder de leden. — COUVER, V. a. Broe'jen,
smeulen, verborgen zijn of liggen, om zich later te
openbaren: Le feu couve sons les cendres, het vuur
soo itlt onder de asch; Ces niauv aises humeurs
convent clans ses entrailles, die kwade vochten
broeijen in zijne ingewanden. — (fig.) C'est un
feu qui couve sous la cendre, 't is een onder de
arch smeulend vuur: een verkropte wrok, een bedekt werkende hrtrtstogt, een i;n stille voorbereid
plan. Cette conspication couve depuis longtenips,
die zameezwering smeult sedert lang. — (f0111.) II
faut laisser e- cola, reen moet slat rijp laten wonden, men moet die zaak niet overhaasten. — SE
LOUVER, v. pr. Proef/en, .cineulen, bedekte/fik voor
I1 se couve qc. de dangereux, er-beridwan:
broeit, sineult iets gevaarlijks.
('oeavereie, in. Deksel n. C- à pot, potdeksel,
kannelid n. — C- dun four, ovendeur f. -- (Proc.)
11 n'y a si m€chant pot qui ne trouwe son c-, geen
,

Couture, f. Naad m. Robe sans c-, kleed n.
zonder naad. — (Pop. et fly.) 11 faut lui rabattre
la e-, wij moeten hem de nieuwe kneep geven of de
naden plat slaan (van een' in 't nieuw gekleede, dien pot zoo scheef of er past een deksel op: ook liet
men uit scherts op rug en schouders slaat); ook: leeljfkste meisje kan een' man vinden.
hij moet wat edderigheid leeren. i3attro une arende
('ouverseaii, nl. [Tech.], z. v. a. ARCHURE.
it plate c-, een letjer geheel en al verslaan. — liet
Couvert, m. Disch- of tafclgereed,schap n. (ta
naa jien, de naaikunst I. Apprendre la c-. — Het
servetten, lepels, vorken, messen enz.)-felakn,
naaisel, de w)s, waarop iets genaaid is; rij f. steken. Mettre le c-, de tafel dekken. — Meer b jzonder:
Une belle c-. — Naad, wondnaad In., likteeken n., het vereischte dischgereedschap voor een' persoon,
schram f. ; poknaad m. : I1 a le visage tout plein convect n.: Une table de virigt c-s, cone voor
de c-s, zijn bezigt is vol naden. — [Mar.] Naad twintig personen gedekte tafel, eene tafel voor 120
tusschen twee planken of boorden, voege, sluiting f. couverts. I1 a loujours son c- mis dans vette maiC- de cueille de voiles, pappenaad. -- [Tech.] Za- son, hij kan zoo dikwijls hij wil in dat huis ten
inenlasschin.g f. van 't lood op de daken, zonder het eten gaan. — Koker m. o f scheede f. met mes, vork
te soldéren. — Naad m. of voeg f. van de vorEm- en lepel. — .huisvesting, herberging f. , verblijf,
,ctukken op een gegoten voorwerp. — Looze naad, dak n.: Le vivre et le c-, que taut-il davantage ?
tot sieraad aan schoenen en laarzen aancjebragt, Kost en huisvesting, wat behoeft men meer? I1 n'y
bestikte naad. -- Machine a coudre, naai-machine, est pas nourri, it na que Ie c-, hij is er niet in
een werktuicq ons kleederen te naaijen..
den kost, hij slaapt er maar. — Belommerde plaats,
Couturé, e, adj. (en part. passé van couturer) lommer, schaduw f.: Le soleil 1;rï le, aliens chervol naden of likteekens: 11 est tout c- de petite cher Ie c-, de zon brandt, laat ons de schaduw,
vérole, hij is vol naden van de kinderziekte.
eerie beschaduwde plaats opzoeken.
Omslag ni.
Courturer, V. a. Net naden of likteekens be- (van een brief, pak enz.), c o u v e r t n.: Ce1a est
dekken: La petite vérole couture le visage.
arrivé franc de port, saus Ie c- du Ininistre, (lat
('oaaturerie, f. Naaiwinkel m., naaivertrek n.
is portvrij onder 't couvert (adres) van den minister
Couturier, m. [Vaaijer, kleermaker m. (nu gekomen. Par c-, Sous c-, onder omslag, onder
liever tailleur). — [Anat.] Snijdersspier, windel- couvert, ingesloten. C- blanc, ledige omslag, ledig
spier f., zékere dijspier f. In dien zin ook als adj. couvert. — [112ií.] Gedekt werk n., gedekte ver
(!ebcizigd: Muscle c-. — COUTUEIERE, f. Naaister,
[Blas.] Kasteel n. of toren ni.-sch,anigez.—
n maivrouw f. C- en linge, en roles, linnen-, wol met een' dak. — à COUVERT, loc. adv., a COUVERT
[H. n.] C-, of als adj. Fauvette-lenaistrf.— DE, loc. prép. Gedekt, veilig, beschut, in zekerheid,
C-, indische .cnzjclervogel m. (om zijn kunstig ge- beveiligd, beschermd tegen: On ne craint pas la
vlochten nest dus geheeten).
pluie, quand on est iI c-, men is niet bang voor
Couvage, m., z. v. a. COUVAISOV.
den regen, als men beschut, onder dak is. Mettre
CouuvanrR, In. [Eton.) Broedsel, broed n. (eije- qc. (t c-, iets in veiligheid brengen. Se mettre <h eren van bijen, wandluizen en oenige andere in ge- de in pluie, voor den regen schuilen. Rien ne met
zelschap levende insecten). — Wascel f. der bijen, à c- de la caloninie, niets beveiligt tegen den laster.
enkel eijeren en eene pop bevattende.
Etre á c- de la nécessité, voor gebrek bewaard zijn.
Q'ouivaisonn, f. Broeilf d m.,jaargetijde waarin — [Corn ] Etre à c-, gedekt zjjn, zekerheid, pand,
de huisvogels broeden.
hypotheek hebben.
Couve, e, adj. (en part. passé van couver)
Couvert, e, adj. (en part. passé van couvrir)
Uitgebroeid: Oeufs c-s.
Bedekt, gedekt, toeijedekt: Un pot, Un plat c-, een
f`olivée, f. Broedsel, broeisel n., al de eijeren,
gedekte, toe1jedekte, overdekte pot, schotel. Allée
die een' vogel in den broeitijd legt en uitbroeit; ---- c-e, overdekte laan. Chaise c-e de toile, de cuir,
de gezamenl jke kuikens uit die ej eren; gebroed, met linnen, met leder overtrokken stoel. Avoir la
broed n. -- Prociti d m., tad der vitbroeffing.
tefe c-e, gedekt zijn, den hoed, de muts op 't hoofd
(fig. et fum.) Ras, geslacht n., familie f. (meestal hebben. Etre lien c-, goed gedekt, warm gekleed
in kwaden zin), gebroed n.: Toute vette c-e ne zijn. Clos et C-, z. CLOS. — [Man.] Drap c-, lang
vaut Tien, dat gansche ras, die geheele familie, dat
niet- kortgeschoren laken. — [Mil.] Chemin-harig,
gansche gebroed deupt niet. — Un docteur de la der- c-, bedekte weg. Porte c-e par une demi -June, door
ilière c-, een nieuwbakken doctor.
eerie halve man gedekte, beveiligde poort. — (fig,
Couvert, m. Klooster, kon vee t n. — de et fam.) Servir qn. a plats c-s, iemand met gedekte
pezcinsentlfjke bewoners en bewoneressen van een schotels bedienen: achterhoudend tegen heen zijn;
klooster. -- (iron.) Bordeel, hoerhuis n.
ook: hein onder de hand of in 't geheim nadeel
( oiiver, v. a. Broeden, broeijen, uitbroezjen: toebrengen. — Des mots c-s, bedekte` woorden (onLes oiseaux couvent leurs oeufs, de vogels broei- der -welke een andere zin verborgen ligt). — Du
jen hunne eijeren uit. — C- des oeufs dans un vin c-, gedekte, donkerroode icon. Couleur trrop
four, dans du furrier, eijeren in een' oven., in mesl c-e, al te donkere, zware kleur. Un hom me c-, een
uitbroeijen. — Ook zonder voorwerp gebézigd: J'ai achterhoudend , geveinsd, arglistig mensch. Une
six poules qui couvent, ik heb zes kippen, die haine c-e, een heimelijke haat. -- [Jur.] La pébroeijen; Mettre des poules couver, kippen te broei- reniption est c-e, 't vervallen van 't regt is gedekt,
jen zetten. — (jilt. ct fans.) C- qn. of qc. des yeux, voorgekomen. Un crime c- p ar 1'amnist.ie, eene door
iemand of iets niet innig welcjerallen, met bereer- de amnestie (strafkwijtschelding) gedekte (niet aleer
1 jkheid of met groote belangstelling aanschouwen, vervolgbare) misdaad: — [Mar.] Une jument cr-e
met de oogen als verslinden. — (fig.) lleime- par on cheval d'Espagne, eene merrie besprongen
lijk beramen, ontwerpen, voorbereiden: Cet honi- door een spaansch paard. Une chienne c-e par un
me couve de mauvais desseins,' des desseins de épa,gneul, eene teef gedekt door een' patrijshond.
,
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COUVERTE
Vache qni n'a pas été c-e, guste, riet (lragtige
koe. — Bedekt, overdekt, vol, beladen: Une table
c-e de niets, eene met spiize'n bedekte of bezette
tafel. Unays c- de bols of enkel Un pays c-. een
bosdirijk land. Un homme e- de plaies, de ciea-

trices, een mensch vol wonden, libteekens. Temps
c -, betrokken lucht. — ( li g.) Un hoprime c- de gloire,
de crimes, een niet roem, nart misdaden bedekt of
overladen man.— ( fig.) Soyez c-, /houd u stil, wees
op •uwe hoede.
Cooiverte, f. [Tech.] Verrlasel, eilazuur n. —
Raarn n. op den, papiervorm. — Overtrek, bekleed
(Ier uit de Levant komende ljnwoden. —-seln.
[Mil.] tollen deken f. — [i%lar.] Overdekking f.
van een onttakeld schip; — ( in de Levant) scheepsdek n. — [Faut.] C-s, de twee groote véderen uit
het midtien van rlen staart des valks.
S Convertentent, arly. Bedektelijk, heimelijk.
Coaivertan•e, f. D'ksel, dek, dekkleed, overdeksel, bekleedsel, oventrek, overtreksel n. C- (lone
maison, dakbedelekirnrg 1. (pannen, leijan, riet, lood,
zink, enz.) C- d'un livre, omslag, band a. van een
boek. (Van een' lederen omslug zegt men liever
rel/ure.) Fausse e- ale livre, losse omslag om een
boek. C- de lit, beddedeken, deken. C- de la/ne, de
coton, de soie, wollen., katoenen, zijden. deken. Cde paaide, pronkrieken, sprei f. — [Mai'.] C- de
hanmac , kooideken , kombaars f. C- de fanal ,
lantaarnkleed n. Faire la c-, het (lek half opslaan (om te gemakkeljjker in 't bed te stap
fain.) 'firer la e- 1a soi, de son-pen).—(Jigt

caté, zich de meeste voordoelen van eerie zaak toeeipenen. Mettre on ho:nme sur Ia c-, iemand sol
heen beet hebben, een loopje met hein nemen. —-len,
5 ( /iq.) Dekmantel, schijn m., voorwendsel n., uit vlugt t.: Chercher une e- à son cri ne, een' dek
zoor zijre misdaad zoeken. Sous e- d'arni--mantel
tié, onder schijn van vriendschap. Un marl sect
de e- à une female ailultère, een man dient eerier
over'spelire vrouw tot potdeksel. — [Corn.] Dek
-kinr,
zekerheid f., pand n., hypotheek f.

Coiiverturier, in. Delcenrnaker; (lekenverkooper in. -- Ook als wij. gebézigd: Marchand c-;

Ouvrier c-.

('onvet, m. Buurpot rn., waarvan geringe
vrouwen zich bedienen in plaats van Bene stoof.
('onliveuuse, f. Broeihen. f.; — broeiende vogel m.

— (Proc.) La paresse eat bonne c -, de luiaard.
slaapt gaarne. — [ Tech.] Oven m. ter uitbroeijing
van de eijeren der zijdewormen of der hoenders. —
Ook als adj. rebézigd: Poule c-, broeihen.
Convi, adj. m.: Oeuf c-, bedorven, vuil, aan
ei n.
-gestokn
('ouvine, f. (voormalige) Sleep m. van een
darneskleerl.
Couvoir, m. [Tech.] Toestel m. tot kunstma
-ti.geulbr°ojnva .
('ooavraiile, f. [Agric.] (in sommige streken)
Zaad n.
Cowvre-bassinet, m. [Mil.] Pandeksel n.
(Plur. Les cous-l (-1 assir(els.)
('ouvre-braise , m. , z. V. a. COUVRE-FEU.
Plus. Des co0vrc-trraise.)
-

Comevre-shako , in. [Mi].] Sjalto- foedraal,
overtrek van ewast- linnen voor den sjako. (Plur.
Des couvre-shako.)

Louvre-chef, in. hoofddeksel n., hoed m.,
sant.; f. (in dien zin tl;enwoordiq alleen in scherts
gebézif7d); — zeker boe'tinner(-l{(rl)sel is — [Chic.]
11oofdzw(1chrtel m., hoofdwi.adscl n., mats f. (Plus.
Des couvre-chef.)
Couvre-colback , m. [Mil.] Beerenmutsfoedrael n., ((vertrek van gewast doek voor de
beereno'uets. (Plus. Des couvre-eoli)ack.)
Couvre-can e, m. [Mil.] Zwaar dijstuk n.
aan de voormalige wapenrusting der 'ruiters. (Blur.

Des couvre- suisses.)
('ouivre-fare, in. [Fort.] , z. V. a. CONTaEnet aarden in plaats van steenera binnengloo'jing. (Blur. Des soul re-face.)
Cotivre-feu, m. [Eton. dom.] l'uurdomper m.,
vuurstolp f. — [Cuis.] Braadscherm n. — [Mil.],
voormalig) Azondz. v. a. COUVUE-BASSINET.
GARDE, doch

— (

gelui n., als waa'rschuwving dat het licht moest uit r;edaan worden, of ook dat cie stadspoorten geslo-

ten werden, dat men niet naeer zonder lichtende
lantaarn nopt uitgaan, taptoe f. — Avondklok f.,
klok, die dat sein gaf. -- (Blur. Des couvre-feu.)

COUVRIR.
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Coiivre-giberne, m. [Mil. Patroontaschfoedraal n., overtrek van gewast doek voor de patroontasch. (Plur. Des couvre- biberrie.)
Couvre-leimière, m. [Mar.] Platlood, zundgatdeksel n., koperen of boden plaatje of kopje
ter beveilibing van 't zundgat des kanons. (Blur.
Des couvre-lumière.)
Couvre-nugne, rit [Mil.] Klep f. onderaan
't sjako-foedraal, die om den hals kan omgeslagen
worden. (Plur. Des couvre-nuque.)
t'ouvre-1)ieds, in. Voetdeken f., voetdeksel,
voetkleed n. (Plur. Des couvre-hieds.)
Coilvre-plat, in. [Econ. dom.] Schoteldek sel, schaaldeksel n. (Plur. Des tourre -plats.)
Couvre-platine, in. Slotplaatleder n. aan de
vuursteenrlewveren. — [Mar.] , z. V. a. COUVRE-LUMIEBE. (Blur. Des couvre-platine.)
t'ou«vreur, in. Dekker, dakbedekker. C- en
ardoise, en tulle, en chaume, lei -, pannen -, riet dekker in. — Ook als adj. gebézifld: Maitre, Cornpagnon c-, dekkersbaas, - knecht m. — GOUVREUSE, f.
Dekkersvrouw. — Weleer ook stoelenmat.ster f.
Couvrir, v. a. Dekken, bedekken, toedekken,
overdekken, overtrekken, bekleeden, beleggen, bezetten enz. : C- un plat, un pot, een' schotel, een
pot dekken, het deksel op een schotel, een' pot leggen. C- une maison de chaume, de tulle, d'ardoise, een huis met riet, pannen, leijen dekken. Cone statue, un tableau, een standbeeld, eerie schil derij overdekken. — [Tech.] C- on collie de cuir,
un livre de parchemin, one chaise de serge, een'
koffer met leder, een boek met pancement, een'
stoel met sergie overtrekken. -- C- les bougies, de
kaarsen voor de laatste maal indompelen, haar de
laatste overdekking geven. — C- les perles, het
binnenvlak der valsche paarlen met parelolie of
oostersch reukwater (essence d' Urieru t) bedekken.
— C- Ia pate du pain of enkel C-, dekken, de
basis van de gekristalliseerde suiker in den vorm
met eene laag witte kleipap bedekken, om de nog
aan de kristallen klevende siroop op te lossen en
snede te voeren. — Une entre qui couvre bien, een
goed dekkende inkt. — [Man.] C- une couture,
use cordage, smarting (lap geteerd zeildoek) op een'
nood, om een touw leggen. — C- un malade, een'
zieke toedekken, digtdekken. C- les pauvres, de
Wrrnen kierden. — C- Ie feu, het vuur inrdkenen.
— [Jeu.] C- one carte, eene kaart met eerie andere bedekken; ook: geld op eene kaart zetten, eene
kaart bezetten. C- une dame, eene schf/f dekken
(in 't triktrakspel). C- on dé, een' steen dekken
(in het domfine-spel). — C- on habit dor, de broderie, une table de mets, een kleed rijk niet goud,
met borduursel beleggen, eene tafel met spijzen bezetten. C- In mer de vaisseaux, de zee met schepen overdekken. — (fig.) C- un tableau de ducats,
eene schilderij 'met dukaten beleggen: een' verbazend
hoorgen prijs er voor bieden. C- qn. de bonte, de
confusion, iemand diep beschaamd, verlegen maken.
Celte action le couvrit de gloire, die daad overdekte hem met roem. Une rougeur subtle couvrit
son visage, een plotselinge blos kleurde haar (zijn)
gansche gelaat. D'épaisses ténèhres couvrirent
ses yeux , dir,te duisternis bedekte (verspreidde
zich over) zijne ooggin. (pop.) C- 1a joue a qn.,
-iemand eerie muilpeer geven. — Bedekken, bedekt
houden , ve7rbergen , ontveinzen , vermommen, be'wimpelen; — verontschuldigen, verschoonen, doen
vergeven. C- ses desseins, son jeu, ses défauts,

zijne plannen verbergen, zijn spel gedekt houden,
zijne gebreken ontveinzen, bewimpelen. Rien ne
peut e- sa faute, niets kan zijne fout verontschuldigen, doen vergeven. Les beautés de eet ouvrage
en couvrent les défauts, de schoonheden van dit
, werk doen de gebreken over 't hoofd zien. La
charité couvre tout, de liefde bedekt alle dingen.
— [Mil.] C- sa marche, zijnen marsch of togt
voor den vijand verborgen houden; — (fig.) zijne
oogmerken geheim houden, bedeklelijk te werk gaan.
— .Dekken, beschermen, besclz'imtten, beveiligen, ver
Une armée couvre nos frontières, een-deign:
leger dekt, beveiligt onze grenzen. 11 le couvrit de
son corps, hij dekte hem met zijn ligchaam. Cette
citadelle couvre la ville, die citadel dekt, beschermt

bestrijkt de stad. — (fig.) Il couvrait l'innocenee

du bouclier des lois, hij dekte de onschuld niet het
schild der wetten. — [Mil ] C- on siée, een beleg
(lekken, beletten dat de vijand het beleg niet doe
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opbreken. — [Mar Le pavilion couvre la marchandise, de vlag de/it de lading, vrij schip, vrije
vracht. — Verdooven, overstennnen, versmoren,
onduidelijk , onverstaanbaar, onhoorbaar maken:
L'orchestre couvre la voix des chanteurs, 't orkest
overstemt de zangers, maakt den zang onverstaanbaar. Le fracas du tonnerre couvrait le bruit du
cataracte, 't geklater (les donders verdoofde 't gedruisch, van den waterval. — ( fig.) I1 leur faut du
tapage pour c- les reproches de leur conscience,
zij hebben behoefte aan luidruchtige vermaken, aan
woest getier, om de verwijten van hun gewéten te
versmoren. — Dekken , goed naken, schadeloos
stellen: Le produit de la recette, n'a pas couvert
les frais, de opbrengst der ontvangst heeft de kosten niet gedekt, goed gemaakt. — Dekken, bespringen, rijden (van sommige dieren gebézigd): Il faut
faire c- cette jument, cette chienne, gij moet
die merrie laten bespringen, die teef laten dekken,
laten spelen. — [ Prat.] C- une enchère, C- l'enchère de qn., een hooger bod doen, iemand opbieden, iemands bod verhoor,en; C- la prescription,
de verjaring dekken, het verjaringsregt in zijn'
loop stuiten. C- la péremption, zich tegen 't vervallen van zijn rept dekken; C- one fin de nonrecevoir, one nullité, zich tegen nulliteit of ongeldig-verklaring dekken , eene onwaarde wegnemen. --. SE COUVRIR, v. pr. Zich dekken, zich
bedekken, zich kleeden, zich inwikkelen : Se cIa tête, le visage, zijn hoofd, zijn gelaat bedek
overdekken. Se c- d'un manteau, zich in-ken,
een' mantel wikkelen. I1 n'a pas de quoi se c-,
hij heeft geese kleeren aan 't lijf. Il faut se Bien
e- en hiver, men moet zich 's winters warm kleeden. Se c-, zich dekken, den hoed opzetten. Cvous, dek u, wees gedekt. — (Loc. prow. et fig.)
Se c- d'un sac mouillé, zich van eene ijdele, zotte
uitvlugt bedienen, die de fout eer verzwaart dan
vermindert. — Se c- de diamants, de pierreries,
zich met eens menigte diamanten, edelgesteenten
optooijen. (fig.) Se c- d'opprobre, de crimes, de
gloire, de lauriers, zich met schande, misdaden,
met roem, met lauweren overdekken. Se c- de boue,
zich een klad opleggen, zijn' naam, zijne eer bezoedelen. Se c- du sang de qn., zich met iemands
bloed bezoedelen, iemand dooden, vermoorden. —
Zich bedekken, overdekt, bekleed worden. La terre
se couvre d'herbes, de neige, de aarde bedekt zich,
bekleedt zich (wordt over (lekt) met gras , met
sneeuw. (fig.) Mes yeux se couvrirentd'un nuage,
mijne oogen werden door eene wolk overtogen,
werden verduisterd. — Betrekken, donker, bewolkt
worden : Le ciel, le temps, l'horizon se couvre,
de lucht, het weder, de gezic,teinder betrekt. --( fig.)
L'borizon se couvre, de uitzigten worden donker.
— (fig.) Se c- d'un prétexte, achter eene uitvlugt
schuilen. — Zich dekken, zich beveiligen: Se c- de
son bouclier, zich niet zijn schild dekken. — [Mil.]
Se c- d'un boil, dune rivière, zich door een bosch,
esse rivier dekken, beveiligen. — ( fig.) Se c- d'un
grand nom, d'un vain titre, zich niet een' grooten
naam, een' ijdelen titel dekken. — [Escr.] Se ede son épée, zich dekken. — [ Trictrac] Se c-,
eene tweede schijf plaatsen op een veld, dat er
slechts ééne had.
Covaxio, m. [H. n.] Kleine rolstaartaap m. aan
den Orinoco.
Conyonie, f. [Agric.] Volksnaam der windof vloghaver f. (folie avoine).
Covellite, f. [íMinér.] Covelliet n., dubbel zwavelkoper (door Covelli in de lava van den Vesuvius ontdekt).
('ovenant, In., z. CONVENANT. — Covenantaire, im et f. Aanhanger m., aanhangster f. van
't covenant. — Lid D. van een genootschap van
Presbyterianen. — Ook als adj.: Membre c-.
Covendeecr, m., -ease, f. Medeverkooper m.,
-verkoopster f.
Coverse, m. of als adj. Sinus coverse
[Géom.] Susinus-versus f., de middellijn eens
cirkels min de sinus-versus, of de straal opgeteld bij
de cosinus.
Covet, m. [H. n.] Ruischhoren m., eenschalige
horenschelp.
Covin, m. [Ace. mil.] Krijgswagen, zeis- of
sikkelwagen m. bij de Bretons en Belgen in gebruik.
— CovJNAIRE, m. Soldaat, die op zulk een' wagen

vocht.

CRACIIER.

Coxagre, f. [Méd.] Heupjicht, coxagra f.
Coxal, e, adj. [Anat.] De heup betreffend:
Los c-, of als subst. Le coxal, het heupbeen n.
(Plur. coxaux.)
Coxalgie, f. [Méd.] Heuppijn f. — Coxarthroeace, f. -licitpverlamming f , ontsteking en
verzwering van 't heupgewricht.
Coxo-fénmoral, e, adj. [Anat.] Tot het dijen heupbeen behoorend. (Plur. m. coxo-fémoraux.)
Coy, m. [H.. n.] Haas m. van Chili.
Coyau, 'Ti. [harp.] Waterbord, dekstuk n.
(van een dak). — Klamp m. om 't waterrad van
een' molen. — [H. n.] Soort van brasem m.
Coyemboue, f'oauyenchoue, in. Uitgeholde
kalebas f., waarin de Negers hun voedsel bewaren.
Coyer, m. [Champ.] P'okbind n. — [Agric.]
Koker m. voor den wetsteen der maaijers.
('oyoleos, m. [H. n.] Soort van mexicaansche
kwartet m.
Coyon, Coyonnade enz., z. colon, coïoNNADE enz.
('oypou, Coypon, m. [H. n.] Groote amerikaansche rat f.
Crab, m. Houten kastanjetten f. pl. of handklappers m. pl. in Siain.
l'rabe, m. [H. n.] Krabbe, krab f., een bekend
schaaldier; ook de naam der schaaldiertjes, die men
op zékere tijden des jaars in de mosselen aantreft
en deze tot eene gevaarlijke spijs maken. C- honteux, z. CALAPPE. C- nienade of C- enragé, z.
CARCIN. Les serres (forces, pinces, mordants, tenailles) des cr-s, de scharen der krabben. — Crdes Moluques, z. LIMULE. Cr- des paalétuviers of
Cr- de vase, sl jkkrab of oeka (op de Antilles tourlourou geheeten). Cr- d'Amérique, amerikaansche
roerdomp (ook era-cra geheeten). -- [Méd.] Af
het eelt der handpalmen en voet--schilferng.va
zolen. — [Bot.] Amerikaansch hout n.
Crabier, m. [H. n.] Krabben-eter, bruine roer
een vogel van 't reigergeslacht; ook de-domp.,
naam van verscheiden andere dieren, die op krabben azen, o. a. van eene rat, eene buidelrat, een'
hond, een ijsvogel van den Senegal.
Crabite, m. [H. n.] Versteende krab f.
Crabotage, in. [Tech.] Opening f. eener leigroeve f.
Crabron, m. [H. n.] Zilverwesp f. —Crabronides, in. pl. Geslacht n. der zilverwespen.
C'rae, m. Krak, knak, knap, kraak m., gekraak n. — CRAC, interj. Krak, krik, paf, bons,
rits. - CRAC, f. [Faut.] Zékere ziekte der valken.
Crachat, m. Spog, uitgeworpen speeksel n. —
(Loc. prov. et pop.) 11 se noierait dans son cr-, hij
is regt onhandig of zeer ongelukkig. Batir de boue
et de Cr-, z. BOUE. — (volg.) Orde-ster f., ordelint n. — [H. n.] Cr- de coucou of de grenouille,
koekoekspeeksel, kikkerspog, lenteschuim n. (waarin
zich de pop van den vloo- sprinkhaan wikkelt en
dat men in de lente op vele plaatsen aantreft). —
Cr- de lune, z. v. a. NOSTOC.
Crache, e, adj. (en part. passé van cracker)
Uitgespuwd. — (fig. et fans.) C'est son père, son
frère tout er-, hij gelijkt sprekend op zijn' vader,
zijn' broeder.
Cracheinent, m. Spuwing f., het spuwen.
Cr- de sang, bloedspuwing f. — [Mil.] Afbranding
van 't geweer, ontbranding van pankruid, zonder
dat het schot afgaat.
Cracker, v. a. Spuwen, spouwen, uit spouwen,
uitwerpen: Cr- du sang, bloed spuwen. — Cr- des
injures, scheldwoorden uitbraken. Cr- qn. au nez,
au visage, iemand in 't gezigt spuwen, grievend
beleedigen, smadelijk bejégenen. Cr- du grec et du.
Latin, grieksch en latijn uitkramen, ten allen tijde
of ten onpas grieksch en latijn spreken. Cr- des
sentences, des proverbes , altijd met spreuken,
spreekwoorden voor den dag komen. (Loc. prov.)Co
qu'il crache en Fair, lui retombe sur le nez, hij
graaft een' kuil voor zich zelven. Cr- du coton of
Cr- blanc, dorstig zijn. — [ Mar ] Ce bhtiment
crache ses étoupes, dat vaartuig laat het werk
uit de naden los. — CRACHER, v. n. Spuwen: Giton crache fort loin, Giton spuwt zeer ver. Ii ne
fait que Cr-, hij doet niet dan spuwen. — (fig.)
Cette plume crache, die pen spat. Le fusil a
craché, 't geweer is afgebrand (alleen het pankruid
is ontbrand). — [ Tech.] Le moule a craché, de
;

vorm is overgeloopen, uitgeloopen. Cr- contre le

CR.ACHEUR
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--

cie!, lastertaal tegen den hemel uitslaan, God las
ook: op de overheid of de regering smalen.-tern;
Cr- au (dans Ie) bassin, z. BASSIN. Cr- blanc, z.
boven. Cr- sur la besogne, den brui van 't werk
geven, het werk verdrietig ter zijde leggen. — ( fig.
et fam.) C'est a Cr- dessus, 't is om er op te spuwen, 't is allerslechtst, allerverachtelijkst enz. —
SE CRACHER, V. pr.: Ces Bens se crachent des injures a in face, die menschen spuwen elkander
scheldwoorden in 't gezigt.
Craehesir, m., -ease, f. Spuwer nl., spuw ster f., rogehelpot m. en f.
('rachoir, m. Kwispedoor f., spuwbakje, spuwpotje n.
Craehotenleiit, m. Het gedurig, herhaald
spuwen.
('rachoter, V. n. Dikwijls enwei,nig spuwen.
Cracidé, e, adj. [til. n.] Naar den hokko of
't boomhoen (erax) gelijkend.
Crack, rn. [Mar.] Kraak f., driemastschip
der Oostzee.
('racgne, f. [Bot.] Soort van wikke f.
Cra-era, m., z. v. a. ROUSSEROLLE, en CMBIER (d'Amérique). — [Bot.] Haagappel m.
Cradeau, m. [H. n.] Volksnaam van de sardijn (sardine).
Credos, Cradot, m. [H. n.] Jonge rivier
-brasem.
Crate, f. [Exploit.] Steenbank, aardlaag f. in
Bene leigroeve.
('rahnnte, m. [H. n.] Soort van lipvisch m.
Crai, m. Kalkachtig gruis n. op de vlakte der
Cóte d'Or.
Craie, f. Krijt n. Blanc comme er-, zoo wit

als krijt. — [Faut.] Graveel n. der vogels, krijt

[lil.] Voormalig tee/sen n. van in--ziektf.—
kwartiering aan de huisdeuren; van daar: Cette
maison est exempte de la er-, dat huis is vrij van
inkwartiering.
Craïer of Crayer, m. [Mar.] Kraaijer m.,
klein driemastschip der Oostzee, op de wijze der
polakers getuigd.
Crailleinent of Croaillennent, m. (klank
geluid der raaf en der kraai)-nabotsigv'
Gekras n. (croassement).
Crain, m. [Minér.] Spleet f., scheiding tusschen de ertslagen.
Craindre, v. a. Vreezen, bang of beducht zijn,
duchten, schromen: Cr- les douleurs, les maladies,
la pauvreté, la mort, de pijnen, de ziekten, de armoede, den dood vreezen. Je crains qu'il ne vienne,
qu'il ne vienne pas, ik vrees, dat hij komen, dat hij
niet komen zal. Ne craignez rien, vrees niet, wees
gerust. Je ne crains pas de le dire, ik vrees niet,
aarzel niet het te zeggen. — (fam.) I1 ne craint
vi Dieu ni diable, hij vreest God noch duivel, hij
geeft om hemel noch hel. — Bij uitbreiding : Ce
cheval craint l'éperon, dat paard is bang voor de
sporen. Ces arbres craignent Ie froid, die boomes
kunnen niet (zijn niet bestand) tegen de koude.
Cette couleur traint le soleil, die kleur kien het
zonnelicht niet velen. Ce vase de terre ne traint
point le feu, die aarden pot kan tegen 't vuur. Un
bon vaisseau ne craint que la terre at Ie feu, een
goed schip heeft alleen voor land en vuur (voor
stranden en verbranden) te vreezen. —Vreezen, ontzien, ontzag hebben voor, eerbiedigen: Cr- Dieu,
God vreezen; Cr- son père, zijnen vader ontzien,
eerbiedigen; ontzag voor zijn' vader hebben. —Ook
zonder voorwerp gebézigd: On 1'a accoutumé a Cr-,
men heeft hein gewend te vreezen, ontzag te hebben. — SE CRAINDRE, v. pr. Zich zelven vreezen;
Le méchant se craint at se Puit. — Elkander
vreezen: Ces gons se craignent les uns les autres.
Craint, e, adj. (en part. passé van craindre)
Gevreesd: Uu homme Cr- at respecté, een gevreesd
en geëerbiedigd mensch.
Crainte, f. Vrees, vreeze f., bevreesdheid, vrees
bangheid f., schroom m., beschroomd -achtiged,
ontzag n., eerbied m.: La Cr- de la mort,-heidf.;
de vrees voor den dood. Cr- servile, filiale, slaafsche, kinderlijke vrees. La Cr- de Dieu, de vreeze
Gods, de godvreezendiseid, godsvrucht f. — Ook in
't meervoud gebézigd: II s'élève an dessus des er-s,
hij verheft zich boven alle vrees. — DE CRAINTE
DE of CRAINTE DE, DE CRAINTE QUE, loc. conj. Uit
vreeze van of voor, uit vreeze dat: De er- d'être
surpris, uit vreeze van overvallen, verrast te wor-
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den. De er- qu'on ne vous trompe, uit vreeze, dat
men u bedriege. Cr- d'accident, uit vreeze voor
eenig toeval. Cr- de pis, uit vreeze voor iets ergers.
Craintif, ive, adj. Vreesachtig, schroomvallig, bang, schuw, beschroomd, bloode, bevreesd.
Craintive, f. [H. n.] Zékere nachtvlinder m.
% ('raintiveinent, adj. Vreesachtig, met vrees
of schroom.
Craitouite of Criehtonite, f. [Min.] Crichtoniet n., een uit ijzer en titanium bestaand mineraal.
Cram, m. [Bot.] Rammenas f. van Bretagne.
('ramnadis, f. [Vétér.] Zékere schapenziekte
in de bergen van Auvergne.
Cramnailler, m. [Tech.] Soort van kamrad n.
in een slaand uurwerk.
Crambe, m. [Bot.] Kool; — veldkool f.; — ook
z. v. a. thou marin, z. and. cxou.
Crambe, Crambe of Cranmbus (pr. -buce),
m. [H. n.] Snuitmot f., zékere nachtvlinder. --Crambi.tes, m. pl. Geslacht der snuitmotten.
Craaniner, v. a. [Tann.] De huiden op den
schaafboom uitstrekken.
Cran.oisi, m. Karmozijn, karmozijnrood n.
Teindre en er -, karmozijnrood verwen.
Cramoisi, e, adj. Karmozijn, karmozijnkleurig, karmozijnrood. Velours er -, karmozijnfluweel.
Soie er- , karmozijnzijde. (fig. et fam.) Devenir
tout er -, vuurrood, zoo rood als bloed worden.
Cramoisie, f. [Bot.] Naam eener klaproos f.
Cramoisière, f. [Hort.] Karmozijnpeer f.
Cranipe, f. [Méd.] Kramp f. — Krampjicht f.
(In dien zin vroeger ook als adj. gebruikt: goutte
-.)
er Cr- d'estomac, maagkramp. — [H. n.] z. v. a.
TOR?ILLE. — [ Sell.] Léderen ring m. of lus f. aan
den zadel voor de pistoolholsters. — [Mar.] Kram,
dook f.
t Craiiipiller (se), v, pr. Warren, in de
war raken (van zijde, garen enz.)
Crampon, m. Kram f. ; houvast m., laschijzer n. , ijzeren zwaluwstaart m. — [Mar.] , z.
CRAMPE. — [ Maréch.] Punt f. aan een hoef jzer,
om de paarden scherp te zetten. —j [Orfèv.] laak m.
van izardraad, om twee te soldéren stukken bijeen
te houden. — [ Sell.] , z. CRAMPE. — [ Bot.] Haakje,
weêrhaakje n., waarmede sommigeplanten zich aan
andere voorwerpen hechten. — CRAMPONS, m. pl.
[Méd.] Haakwormen m. pl. in de ingewanden. —
[Impr.] Naam van twaalf cirkelsw jze geplaatste
koperen haken r ter spanning van de ronselriernen
aan de pers.
Crainponne, e, adj. (en part. passé van cramponner) Vastgekramd. — (Loc. fain. et fig.) II a
fame er -e dans Ie corps, het leven is in hein ver
Haaks- of kramsqewijs uitloopend.-roest.—[Bla]
Cramponner, v. a. Met eene kram, met een
laschfjzer vasthechten , krammen , vastkrammen.
Cr- des Pers It cheval, hoefijzers scherp maken. Crun cheval, een paard scherp zetten. — SE CRAniPONNER, v. pr. Zich vasthaken, vastklemmen, vasthechten: Cette plante se cramponne is la muraille,
deze plant hecht zich vast aan den muur. — ( fig.)
Cet homme se cramponne €i mol durant la journée entière, die man hangt mij den ganschen dag
aan't ltij f. II se cramponne a la vie, hij klemt zich
vast aan 't leven.
Crainponnet , m. ( ver/slee. van crampon)
Krammetje n., kleine kram in een slot.
(ran, m. Kerf, keep, insnede f. (in hout, ijzer
of ander hard ligchaam, om in te haken, op te
houden of te merken): Hausser , Baisser un
rayon de bibliothèque de deux er -s, eene boekenplank twee kerven honger of lager leggen. Hausser
of Baisser la erémaillère d'un er -, den heugel of
haal een haakje hooger of lager haken. — (fig. at
fain.) Sa réputation, son Crédit, sa same a baisse
d'un er -, zijne achting, zijn crediet, zijne gezondheid is aan 't afnemen, aan 't dalen. Monter, Descendre d'un er -, een' graad verhoogd, verlaagd
worden (in 't ambt, dat •enen bekleedt) . — [ Impr.]
Ker fje n. , signatuur f. der drukletters. —
[Vétér.] Naam der plooijen of rimpels aan 't gehémelte van 't paard. — [Taill.] Vierkant achterstuk. — [ Arqueb.] Cr- de la noix, rust f. van
den tuimelaar; Cr- de mire , vizierkorrel f. —
[Mar.] Legwaring, kalfatering f. van het onderschip. Mettre en er -, kielen, schoonmaken, verstellen.

46

CRANAGE

--

Crana;e, m. [Tech.] Hetkerven, het inkepen, het tanden van een horlogierad. — [Mar.] Geschilkte plaats f. om te kielen.
(°raiteelin of Cancerlin, m. [Bias.] Kransje

IL, gedeelte van eene kroon, dwars over een wapenschild.
Crane, m. [Anat.] Bekkeneel, he7senbekken n.,
hoofdschedel, schedel nl., hersenpan f. Les cout.ures du cr-, de naden van den hoofdschedel. — (>ig.
et fain.) Faire le er -, den windbuil, opsnijder,
pronkhans, voorvechter spelen. — Ook als wij.
rebézigd: II est er -, I1 a fair er -, hij is f;ek, ziet

er uit als een gek.

Cr .nennent, adv. (pop. et fam.) A ls een windbuil, op laatdunkende, aanmatigende wijze.
Cranequin, m. [Anc. mil.] Boogspanner m.,
gjz( r n. om den voetboog te spannen (ook pied de
bi( he g?heeten). — Soort van helm ni. uit de middelec.uwen. — CRANEQUINIER , m. Voormalig boorschutter m.
Craner, V. a. [Tech.] De tanden van een hor
inkerven.
-logierad
Ci-àilerie, f. (fam.) Windbrekerij, opsnijdevj,
grootsprekerij f. -- Dolle streek m., dwaze en ver métele daad f.
Crangou, m. [H. n.], z. V. a. CIVADE.

Cranictie of ('ranique, m. [Bot.] Helmdrarend standelkruid n.
Cranie, f. [H. n.], z. V. a. ANOMIE.
Crânien, ne, adj. [Anat.] Wat tot de hersenpan betrekking heeft : Cavité cr -ne, schedel
-holtef.
Cranio-abdominal , e, adj. [Anat.] Tot
schedel en buik behoorend. (Plur. in. cranio-abclominaux.) (' ranio-céphalignle , ach. Tot
schedel en hoofd behoorend.— (rânnio-facial, e,
adj. Tot schedel en gelaat behoorend. (Plur. m.
—

cranio-faciaux.)
Cràniographe, m. [Didact.] Schedelbeschrij ver ni. -- (`rte niograplbie, f. Schedelbeschrilving f. — Cramnio 'rapitique, adj. !ot de schedelbeschrjvii„rl behoorend.

Cr iiio de, adj. [iI. n.] Schedelvormig.
Cràniolaaire, f. [Bot.] Soort van bignonia of
trompetbloern. -- [H. n.^] Schedelsehclp f.
Ci'aniologie, f. [Diclact.] Schedelleer, schedelkunde, kranio1ogie f. inz. de schedelleer van
Vr. Gall, g a 11 i s ira u s n., leer volgens welke de ver
uit de-stcndalegrivndmesch
esteldhei.d van zijnen schedel kunnen opgemaakt
worden. — Craniologique, die wetenschap betreffend, kraniologisch.. — ('ràniologue,
Craniolo giste, m. Schedelleeraar, schedelkundire, kranioloog in.
Craiiionta.ucie, f. Waarzeg.erzj uit het bek
ra n i o as a n t i e f. —-kenl,schdwarzgij
('raní omarrcien, m. -ne, f. Schedelwaarzetfger m , -zeejster f. — Ook als adj. gebézigd: Homme
Cr-, Femme cr -ne.
Craniométrie, I. [Didact.] Schedelmeting,

kraniometrie f. — tvranioiiiétrique, adj.

Weit tot de schedelmeting betrekking heeft, k r a n ionzétrisch.
Cranioscope, m. [Didact.] Schedelbeschouwer,
kranioskoop nl. —('rciinioseopie, f. Schedelbeschouwing, k r a n i o s k o p i e f., ork z. v. ct. c?t^^^-

NIOLOhIE. — Crânioseo ique, adj. Wat de

schedelbe.^chouwing betreft. k r a n i o s k o p is c h.
Cranio-thoracique, adj. [Anat.] Den schedel
en de borst betreffend.
Crâniqiie, adj. Den schedel betreffend, kranisch.
Cranigiae, f., z. CRANICHE.

Cranoir, m. [Tech.] Vijltje n. tot het maken
der kerven in de tanden der horlogieraderen.
('raiiographe, Cranolobie, Cranoralan-

cie, cetc., z. V. a. CRANIO—.

Cranqiiillier, m. [Bot.] Boschkamperfoelie f.
Cransou, m [Bot.] Lepelblad n. [cochlearia].
Cr- rustidiue, wilde rannnenas m.
5 f rantère, ('ranter, m. [Anat.] Wijsheids-

CRAKE.

zeeschorpioen m., een visch der indische zeeën. Crpêcheur, z. V. a. BA UDROIE . — Cr- ailé, vleugelschelp f., eene eenschalige schelp. — [íi laréch.] Y jy
gezwel n. z. v. a. FIG.; — rok een gezwel der
schapen, z. v. a PIÉTAIN . — Artill.] Mortierstoel m.,
mortierafuit n. zonder raderen. — [Mar.] Zwaanshals m. (aan 't roer) -- Haarzak m., haarbeurs f.
(gelijk men die weleer in den nek droeg).
('rapaadaille, f. [Manuf.] Soort van zeer
dun krep n.
Crapatide, f. (woord van Voltaire) Wijfjespad f.
('rapaudière, f. Paddennest n.
Cra.paudin, m. [Manuf.] IJzeren holle plaat f.,
in welke de friseerijzers der stoffen draaijen.
Crapaaciine, f. [H. n.] Paddesteen m., z.
PUFUNITE. — Zeewolf m., zékere visch. — [Tech.]
Plaat f. met de spil, waarop Gene groote poort of
deur draait; — blikken of boden plaat met gaatjes,
of roostertje n. van ijzerdraad vide de opening van
Bene waterbu-is, eerie goot of een verlaat; —pot m.,
kom f. aan eerie drukpers, holte op den degel, waar
op de spil der schroef werkt (ook grenouille geheeten). — [Vétér.] Zweer aan den paardenhiel,
kloof, wond f., door 't aanslaan veroorzaakt. --.

[

[Bot.] Wondkruid n. (sidéritis).—[Cuis.] Pigeons
a la er -, geopende en plat gedrukte druiven f. pl.,

op den rooster gebraden.
Crapelé, e, z. v. a.

CRAQUELÉ.

Crapelet, m. [H. n.] Jonge pad . f.
Crapone, f. [Tech.] Bastaardvijl f., bij hor

-logiemacrs.
('rapoussin, m., -e, f. (burl. et pop.) Klein
mismaakt mannetje, klein misvormd wijfje n., dreumes m. — [H. n.] Soort van schaaldier n.
Crappe, f. [Tech.] llfolensmeer, molenvet n.
Crapumle, f. Lage uitspatting, licderlijkheid,
zwelgesgij, vuile overd ad, zwijner2,;, hoererij f. -Bij uitbreiding: wie zich daaraan overgeven, zwel gers, dronkaai ds m. pl., gemeen volk, gej;eupel,
janliacl, graauw n.
% (''rapuler, V. n. In lace ongebondenheid leven,
een liederlijk leven leiden.
('rapucleuusenaeint, adv. 01r remeene, liederlijke wijze.

Crapezleiax, erase, adj. Liederlijk, dierlijk,
beestachtig, laag-uitspattend; dronken, zat. — CRAPULEUX, m., - FUSE , f. Zweler ni., zwelgster f.,

zuiper m. , zuipster f. , liederlijk mensch m.,

zw2,1n H.

Craque, f. (triv. et pop.) Leugen f., bluf m.
Craquelé, e, adj. Vol kleine barsten of
scheurtjes (van 't porselein-glazuur sprekende).
Craquelin, m. Krakeling m., zeker gebak. -[H. n.] Krab f., die hare schaal heeft afgeworpen
en waarvan de visschers zich, als aas bedienen (ook
eraquelot cfeheeten). — [Mar.] Zwak vaertuig n.
('raquelot. m. [H. n.] Nieuwe bokking m.;
— z. ook onder CI.AQUEL1N ; — slap gezouten era
ligt gerookte haring ni. (ook naren, boufpi en appétit geheeten). — Craquelotière, f. Bereidster
van die toeslrjs, bokkingrool:;eter f.
Craquentent, m. Kraking, knarsing f., gekraak, geknars n.
Craquer, v. n. Kraken, knarsen, knappen. —
(famn. et fig.) Lier,.en, zwetsen, porechen, snoeven,
snorken. — [F auc.] Klapperen, klepperen (van
kraanvoc els) .
('raquerie, f. (pop.) Snorkerij, snoever , bluf
gepoch, gesnoef Ii.
-ferj.,g:wts
('raquet, m. [Bot.] Soort van lilt zeewier n.
Craquetant, e, adj. Krakend: Os er -s, kro -

kende beenderen.

(`raquèteinent, m. Tandgeknars, tandgeklapper. -- Geklepper n. (der oogje e'aars).
Craqueter, v. n. Knetteren, knapperen, ge
zacht kraken. — Geklepper n. (van ooijevaars,-durig
kraanvogels e. a.)
-

(vraqu-etis, m., z. v. a. CR AQUEMIENT.

t'raqucette, f. [Tech.] Kvoop jzer n. der kleérmakers. — [Cuis.] Schuim n. van gesmolten boter.
Craqueur,
m., -ease, f. (pop.) Leugenaarni.,
achterste
kies
f.
tand m. ; verstandskies,
('raapauud1, m. [H. n.] Pad, ryradde f. — (lig. et -ster f., page/ier, windmaker, grootspreker m.,
fam.) 11 est laid comme on er -, Gest un vilain Cr-, -spreekster f. C'est un grand er-, 't is een eerste
't is een zeer leel jk mensch, een gedrogt . II saute windbuil, blafkaak.
('ràse, f. [Gram.] Ineensmelting, zamentrekcomme on er -, hij wil ook eens vlug zin. I1 est
cbargé d'argent, comme on er- de plumes, z. AR- king, koppeling van twee lettergrepen tot één' geGENT. — Cr- volant, z. CAFEDIUI.GUE. Cr- de mei, mengden klank, k r a sis f. — [Mid.] Menging f. der

CRASIOGRAPHIE
vochten, vochtmenging, temperament f., ligchaamsgestel IL. k r a s i s f.

Crasiographie, f. [Didact.] Temperaments-

besch•ijvi-n.g f.

Crasiologie, f. [bidact.] Leer f. der tempe-

ramenten.

Crasioristigne, f. [bidact.] Leer f. van de

kenteeken• der verschillende temperamenten.
Craspédof, m. [Méd.] Iluigziekte, huiguitztcklring I. — [Bot.] Soort van korstmos n.
CraspédosoIue, m. [H. n.] Soort van dui.zendpoot M.
Crassainenteini, tri. (pr. --men-tome) Bloed
gedeelte des bloeds.
-koem.,stlbar
Crassaue, f. [Hort.] Zékere kruidige winterp)eer f. in vorm en kleur naar de bergamot gelijkende.
Crassatelle, f. F.H. n.] Dikschelp f., eene
schoonti tweeschali.ge zeeschelp.
Grasse, f. Vuil n., onreinheid der huid, der
haren; vuiligheid, morsigheid, onzindelijkheid f. der
kleedingstukken. — [Feint.] Stoflaag f., die mettertijd zich op de schilderijen zet. — [Teen.] Cr-s,
metaalslakken f. pl., metaalschuim n.; -- hamnerslag H. --- (f g.) Grofheid, lompheid, onbeschaafdheid; gierigheid, vrekkigheid f.: La er- du collège,
de I'd(l)le, het schoolstof, 't gebrek aan beschaafde
manieren, aan menschen- en wereldkennis bij hen,
die steeds binnen de schoolmuren of 't studeervertrek leven. — I1 est né dans la cr-, hij is van
zeer gemeenti afkomst. I1 a toujours veen dans la
er-, 1,1 heeft altijd als een vuile vrek geleefd. —
cRASSE, adj. f. Dik, verdikt: Humeur er- et \1Squeue', dik en kléverig vocht. — (Jig.) Lomp, plomp,
onbeschaafd Ignorance er -, grove, onverschoonla,Jke
onwetendheid. — Gi.e•-ig, vrekkig.
Crassement, m. I \lil.] Het vuilmaken; het
vuilzijn in . der wapens, der geweerloopen.
Crasser, v. a. [Artill.] Vuil maken; Quelques
poudres (rassent 1'iiii érieur des armes, eenige
kruidsoorten maken den loop van binnen vuil. —
SE CRASSER , V. Jul.. Vuil worden, aanslaan (vooral
van ('uurwapens).
CrasseiIx. euse, adj. Vuil, onrein, smerig;
(fig. et fam.) vrekkig, brandgierig. In beide beteekenlssen ook als subst. gebruikt: Un cc-, Une
er -euse, een vuilik m. en f., morsebel f.; een ge
vrek m., een vrekkig wijf n.
-men
:

.

Crassicaude, adj. [t-I. n.] Diksta.artig.
•rassieaule, adj. [Bot.] Dikstengelig.
Crassieeps, adj. [H. n.] Dikhoofdig.
rassieole, adj. [H. n.] Dikhalzig.
Crassieorue, adj. [H. n.] ,Vlet dikke hoornen

of voelsprieten.

Crassieoste, e, a.dj. [H. n.]

Di.kribbig.

Cra.ssideuté, e, adj. [II. n.] Diktauidig.
Crassifolié, e, adj. [II. n.] Dikbladeri,g.
Crassilingae, adj. [H.. n.] Diktongig.
Crassi lobe , e, adj. [Bot.] Diklobbig.
Crassinervé, e, adj. [Bot.] Met dikke blad
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Cratieullaire, adj. Netvormig, tralievormig,
met ruitsgewijs getrokken lijnen bedekt. — [Dessin.]
Réseau er -, tralienet n., de op eene teekening,
schilderij of kaart getrokken vierkanten, om haar
in kleiner afmeting over te brengen. Prototype Cr-,
modél van eene drogbeeldteekening; die teekening
zelve (z. ANAMORPHO SE) .
Cratictilation, f. [Dens.] Het overtrekken
eener teekening met traliewerk of kruislijnen.
('raticule, m. [Dess.] Nateeken-net n., raam
tot het trekken der kruisljnen.
Cratieiiler, v. a. [Dess.] Overtraliën, kruis
plaat, kaart enz. trekken,-lijneoptkg,
om ze verkleind na te teekenen (Men schrijft veelal
graticuler). — Het part. passé komt ook als adj.
voor: Portrait cratieulé, door middel van liet teekennet nagemaakt portret.
Gratuite, f. [Bot.] Wilde grieksche vijg f.
Craupécherot, m. [H. n.] Volksnaam, van
den vischarend (balbusard).
Grains, f. Graankuil m. in 't zuiden van Frankrijk.
Cravache, f. Rijzweepje n., karwats f.
Cravart, Cravaut m. [H. n.] Boomgans,
ringgans f. (ook oie nonnette ge/weten). — Kiel-

mossel f., tweeschalig schelpdier, dat zich aan de
kiel der niet gekoperde schepen zet.
Cravate, f. Das f., halsdoek, inz. manshalsdoek;
m.; stropdas f. — [Com.] Indisch neteldoek n. voor
halsdoeken. -- [Charr., Artill.] Gaffelsteun m.
(chanlbrière). — [H. n.] Naam van verscheiden
vogels, die een' natuurlijken ring of kring van bij
kleur min den hals hebben. — [Jeu] Merk n.,-zonder
dat men aan het triktrakpennetje maakt, om de
gewonnen dubbele partij aan te duiden. — [Mil.]
Cr- d' un drapeau, vaandelkwast m.— [Mar.] Toplijn, vanglijn f.; kaptros m., kaptouw n. Prendre
une anere en er -, een anker opvangen.
Cravate of liever ('roste , m. Kroatisch
paard n. Ook als adj. gebezigd: Cheval Cr-. —
Weleer ook de naam van zékere ligtgewapende
ruiters.
.- Cravater, V. a. De das omdoen: Cr- Ie
done, doe hem dan zijne das om. — SE CRAVATER,
v. pr. Zijne das omdoen. — Het part. passé wordt
soms als adj. gebruikt: Est-il bien cravaté ! is hij
wel gedast! (van iemand die Bene zeer groote,
breede of hooge

das omheeft). Etr e cravaté ,

eene

das omhebben, gedast zijn; stijf in de das zitten.

Crave, m., z . CORACIAS.

Cravète, C. [H. n.] Bruine piemontésche snip f.
Cravichon, m. [Bot.] r olksnaam van den

wilden pruimenboom m.
Cravo, m. [Hort.] Naam van verscheiden an-

jelieren m. pl.

Crax, m. [H. n.] Hokko, curasso m., een groote,
naar den kalkoenschen haan geli kenule vogel van
Zuid-Amerika.
Grayer, m. [Mar.], z. GRAÏER. -- [Teek.] Ver
-glasdekonchf.
-riben.
Crayeiix, euse, adj. Kr tachtig, krijt beCrassipede, adj., [H. n,] Dikbeenig.
vattend.
Crassipenue, adj. [H. n.] Dikvleugeli.g.
Crayon, m. Teekenstift, verwstift f.; pijpje
Crassipétale, adj. [Bot.] Met dikke bloemleekenkr(jt, crayon n. ; Cr- de mine de plumb,
bladeren.
potlood n. Cr- gris of d'ardoise, griffel, grift f. of
Crassirostre, adj. [H. n.] Diksnavelig.
Crassispiné, e, adj. [H. n.] Met dikke stekels. griftje n. Cr-s blancs, noirs, rouges of sanguines,
(^rassisquaiwite, adj. [.EI. n.] Dikschalig wit, zwart, rood krijt. Cr-s- Conté, Conté-potlooden
(naar haren uitvinder den Franschman Conté dus
(van zékere schulpen)
Crassisiilie, aclj. [H. n. Breedgegroefd, met genoemd). — (fig.) Teekenwijze, manier f. van een'
teekenaar: Cela est d'un er- facile, ferme, dat is
breede voren ,(van zékere schelpen).
vlug, fiksch geleekend. — Teekening f., portret fl.
Crassoeephale, m. [Bot.] Indische kruis
-wortelm: in crayon: Les cr-s de eet artiste sont renommés.
Crassalaeées, f. pl. [Bot.] Dikbladerige plan- — Vous nous avez fait de lui un fiddle er -, gij
ten, eerie planten-familie, waartoe het huislook, het hebt ons eene naauwkeurige beschrijving van hem
daklook, het r1 i.kblad, het navelkruid enz. behooren. gegéven. — Eerste schets f., ruw ontwerp n. van
Crassule, I. [Bot.] Dikblad n., eerie afri,kaan- Bene schilderij, van een letterwerk: Faire le erd'un tableau, d'un roman. Al deze fig. beteekenissche soort van huislook.
('i-at, m. [H. n.] Een der namen van den sen zijn min of meer verouderd.
Crayonne, e, adj. (en part. passé van crayon(esturgeon).
steur
Cratère, m. (Art iq.] Mengvat n., groote drink- ner) Met crayon, (krijt of p otlood) geteekend, g e c
r
a y o n n e e rel ; — geschetst, ontworpen. — Naar
gebruik
schaal f., waarin men naar oud-grieksch
den wijn met water mengde. — [Géol.] Krater m., crayon gelijkend. — [Bot.] Met overlangsche strepen.
Crayoitner, V. a. Met crayon (krijt of pottrechtervormige opening van een' vulkaan. —
lood) teekenen, c r a y o n n é r e n. — Schetsen, ruw
[Tech.] Bovenopening f., mond m. van een' glas
[Asti.] Beker m., een sterrebeeld.
-oven.— ontwerpen. — (fam.) Slecht schilderen, kladschilCratérelie, f. [Bot.] Sort van paddestoel m. deren. — (fig.) Beschrijven, door woorden malen:
Cratériforine, Cratéroidé, e, adj. Drink- Je vals vous er- Ie caractere de eet homme.
Crayonneur, m., -ease, f. Teekenaar M.,
schaatvormig; kratervormig.
:

)

(
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-ster f. met c r a y o n. (In dezen eig. zin niet in enfant est one jolie Cr-, dat kind is een lief schep
g ebruik.) — Slecht teekenaar of schilder, kladder m., seltje, een lief ding; Cet homme est la meilleure
kladster, broddelaarster f.
Cr- du monde, die man is de beste vent der wereld.
Crayonneiix, ease, adj. Krijtachtig.
— Une étrange rotte Cr-, een wonderlijk, zot
Créable, adj. Te scheppen, wat geschapen kan schepsel, c r e a t u u r; Une impudente, etfrontée Cr-,
worden: Etres cr-s.
eene oneerbare ,schaamteloozedeern,een onbeschaamd
Créae, m. [H. n.] Volksnaam van den steur wijf. Cette Cr- Ie ruine, dat schepsel, wijf, creatuur
(esturgeon).
maakt hein ongelukkig. — (fig.) Gunsteling m. en f.,
('réadier, m. (Pêche] Soort van treknet n.
afhankelijk wezen n., iemand, die zijne fortuin of
('réanee, f. Schuldvordering, uitstaandeschuld, zine verheffing aan een ander te danken heeft, die
verschuldigde som f. Cr- douteuse, personnelle, de bescherming van een' groote geniet, c r e a tuur n.
priviligée, twijfelachtige, persoonlijke, bevooriegte Ce ministre s'est fait beaucoup de cr-s, die minister
schuldvordering. Cr- chirographaire, hypothé- heeft zich vele gunstelingen, afhangelingen, becaire, solidaire, handschri ftelijke, pandregtelijke, schermelingen, creaturen gemaakt.
solidaire schuldvordering f. Cr- fictive of supsoil
Crébèbe, m., z. CUBEBE.
posée, verdichte schuldvordering. Éteindre une
('rebricosté, e, adj. [H. n.] Digt geribd,
schuldvordering
afdoen.
eene
Faire
apparoir
met clirt bijeenstaande ribben (van schelpen).
Cr-,
Crébrisnlee, adj. [H. n.] Digt gegroefd, met
de sa cr-, zijne schuldvordering toonen. — Lettre de er -, credietbrief, aanbevélings- of borg - ligt bijeen loopende groeven.
toptsbrie f m., waarin een derde verzocht wordt
(vréeelle, f. Ratel m. ; lazarusklep f.
den daarin beteekende met geld, voorspraak enz.
Crécerelle of ('resserelle, f. [H. n.] Tote ondersteunen. — [Dipl.] Lettre de of en Cr-, renvalk in.
Crèche, f. Krib, kribbe f., voêrbak, eetbak m.
geloofsbrief m. — Geloof, vertrouwen; godsdienstgeloof n.: Cela ne mériie aucune Cr-, dat verdient onder de ruif. — La sainte er- of enkel La Cr-,
geenerlei geloof. La sincérité de sa Cr-, de opregt- de kribbe, waarin Jezus te Belhlehem werd geboren.
held van zijn geloof. Donner Cr-, geloof slaan; --Bewaarschool voor zuigelingen, kleinkinder-begeloo f baar maken. Vous avez perdu toute Cr-, gil waarschool f. — [.Hv draul.] Voorbek m., uitgehebt alle vertrouwen, geloofbaarheid verloren. — metselde punt van een' brugpijler; ijsbreker m. in
[Fauc.] Oiseau de peu de Cr-, valk, waarop men de rivieren.
Créclhet, m. [H. n.] Volksnaam van den witniet veel vertrouwen kan. — [Chas.] Chien de
bonne Cr-, hond, die vast op het spoor is. — staart (motteux, cul-blanc).
('rétlen ee, f. K re d e n s- tafeltje n., tafeltje be[Mar.] Mouiller en Cr-, het anker met de barkas of
zijden het altaar, waarop de wf nkelken en andere
sloep laten uitbrengen.
t ('reancer, Creanter, V. a. Toezeggen, gewijde misgereedschappen geplaatst worden. -beloven, waarborgen, borg staan; leenen, voor- Weleer ook : sl ijskamer , provisie-kamer f. —
t ("redleiieier, spi smeester, z. v. a. SOMMELIER.
schieten.
Crédibilite, f. i Phil., Théol.] Geloofwaardig
C"i•éancier, m., -ière, f. Schuldeischer, schuld
-heid,crbltf.
crediteur m., schuldeischeres f. Cr- chi--vordea,
handeen
Crédit, m. [Coin.] Krediet, handelsvertrourographaire, schuldeischer, wiens regt op
schrift berust. Cr- colloqué, in zijnenrang geplaat- wen, handel saanzien, trouw- en geloof n., goede
ste schuldeischer. Cr- hypothécaire, grondpand- naam, waarin iemand staat als naauwkeuriq behebber. Cr- saisissant, beslagleggende schuldeischer. taler, als gegoed (solide) persoon; ook het ver/rou-f- Creantation, f. [Prat.] Het opstellen van wen, het meerder of minder gewild zijn der effecten
een notarieel contract.
of schuldbrieven. Il maintient, Bruine son er-, hij
f Creanter, v. a., z. CRÉANCER. - [Prat.] handhaaft, bederft zijn krediet. Cette affaire a
ruiné son Cr-, l'a ruiné de Cr-, die zaak heeft
Cr- un acte, eene acte opstellen.
hein al zijn krediet benomen. Les billets de cette
t'i-éat, m. [Man.] Onder pikeur m.
Créateur, m. Schepper. Dieu est le souverain compagnie prennent Cr-, de papieren van die comCr-, God is de vrijrnagtige schepper. — [Cath.] pagnie komen in crediet, rijzen. — Avoir Cr- en
ltecevcir son Cr -, ter heilige communie gaan. - banque, z. BANQUE. — Cr- public, staats-krediet.
-t- Bij uitbreiding: uitvinder, eerste vinder, ont- — Ge(géven tijdruimte f. van betaling, het borgen:
werper, maker m.: Homère est régardé comme le Faire Cr-, Donner à Cr-, Prendre à er-, krediet
er- du poème épique, Homerus wordt als de schep- geven, op krediet verkoopen, op krediet koopen,
per, vader van 't heldendicl^t beschouwd. — cREA- borgen. Cr- à ferme, a,ioopend krediet. Cr- perT'EUR, -TRICE, adj., Scheppend, uit niet voort - manent, doorloopend krediet. Epuiser un Cr-, een
brengend: Reconnaitre un Dieu Cr-, une pins- krediet verbruiken. (Prov.) Acheter a Cr-, eest payer
sauce cr-trice, een' God als schepper, eene schelp- deux fois, wie te borg koopt, betaalt dubbel. Faire
pende almagt erkennen.— Un genie Cr-, een schep Cr- de (of depuis) la main jusqu'b la bourse, in 't
vindingrijk vernuft.
-pend, geheel niet borgen, alleen voor gereed geld verkooCréatinee, f. [Chim.] Yleeschstof f., eene bij- pen. Cr- est mort, 't krediet is dood: rnen wil niets
zelfstandigmeer te leen, te borg geven. — (fig. et fam.) Vous
zondere, kr-istallisérende, stikstofhoude
held, die men uit het vleesch der werveldieren ver nous donnez de la peine b Cr-, gij geeft u vruch-krijgt. telooze moeite; Accuser qn. à Cr-, iemand zonder
('i•èation, f. Schepping, voortbrenging f uit bewijs beschuldigen. — Donner Cr- sur sof, zich als
niets: La Cr- du monde, de 1'homme. — Schepping f., schuldenaar van iemand erkennen. — [Dipl.] Letheelal n., al de geschapene wezens: Les merveilles tres de er-, kredietbrieven m. pl., z. v. a. Jetties
de la Cr-, de wonderen der schepping. — Bij uit de créance, z. CREANCE. — .filet te-goed , c r e d i t
vinding, uitvinding, stichting, grondleg--breidng: (in tegenoverstelling van d e b e t), dat gedeelte eener
ging, oprigting; instelling, aanstelling, benoeming, rékening in koopmansboeken, waarop alles, wat
creatie f.: La Cr- d' un mot, de uitvinding, vor- men een' ander schuldig is of van hem ontvangen
ming van een nieuw woord. La Cr- dun tribunal, heeft, geboekt wordt: Porter un article, une Somme
de oprirting, instelling eener regtbank. La cr- dune an Cr- dun compte, au cóté du .cr-, een artikel,
rente, dune pension, de instelling, vaststelling eerier eerie som op het credit, op de creditzijde eener rérente, jaarwedde. La er- de cardinaux, de séna- kening brengen. (fig.) Achting f., aanzien n.,
teurs, de benoeming, aanstelling van kardinalen, invloed m., gezag n., raagt f.: Son Cr- p eut beauraadsheeren. Gentilhomme de nouvelle cr-, een coup, zijn invloed, aanzien vermag veel. Cela la
pas geadeld burger; minachtend ook: nieuwbakken mis en Cr-, dat heeft hens in achting of aanzien
gebragt, heeft hem invloed doen verwerven. Avoir
edelman.
t'réature, f. Schepsel, elk geschapen wezen, du Cr- sur l'esprit de qn., veel op iemand vermogen.
creatuur n.: Les cr-s animées, inanimées, (le — Mettre une opinion, une nouvelle en Cr-, eene
bezielde, niet-bezielde schepselen.— Demensch in te- mneening, eene tijding verspreiden en aannémeljk
genstelling met God : Le pecheur quitte le Créateur maken. Mettre une mode en Cr-, eene mode in
pour s'attacher á la Cr-, de zondaar verlaat den zwang brengen.
t'redité, e, adj. (en part. passé van eréditer)
.Schepper, om zich aan 't schepsel te hechten. —
Ook in 't algemeen gebézigd voor: mensch, persoon m. Te goed geschreven, gecrediteerd. — Je suis
soms in gunstigen, maar doorgaans, vooral als het crédité sur Bambourg, ik heb crediet- brieven op
vrouwen geldt, in ongunstiger zin: (fam.) Voilà Hamburg. — Ook als subst.: Le crédité, de geune fort belle Cr-, dat is een zeer schoon mensch; Cet crediteerde.
,

--

CRÊDITER
f réditer, V. a. [Com. ] Te goed schrijven, op
het credit of de credit-zijde boeken. eene schuld
boeken, e r e d i t é ie U. — SE CREDITER, V. pr. Zich
zelven achting, vertrouwen, invloed verwerven, zich
doen gelden; — door eerlijkheid en stiptheid krediet
verdienen.
(`réditeur, m. [Conn.] Schuldeischer, c r é dit e u r (in tegenstellinri met schuldenaar, d e b i t e u r).
-- Ook als adj. gebézisd: Le compte er -, de op het
credit tlebragte rékening,
Credo, in. (latin) (eig. Ik geloof) De apostolische geloofsbelijdenis f., het credo.
Crédule, adj. Ligtgelooviq. — Ook als subst.
gebézigd: Un er-, een ligtgeloovige.
('réduleinent, adv. Ligtgeloovig, op ligtgeloovige wijze.
Crédulite, f. LiOtgeloovigheid f.
Crée, f. Soort van 1jnwaad uit Bretagne; ook
eene soort van spaansch dubbel lijnwaad, lederl jnwaad n.
Créé, e, asij. Geschapen; —uitgenonflen, uitged.acht, gemaakt; opgerigt, ingesteld, benoemd, ver
9zen: Un être er-, een geschapen wezen. Un art,-k
Un mot nouvellement er-, eene nieuwelinngs uitge(lachte kunst, een pas gemaakt of gevormd woord.
Une rente, Une pension er-e, eerre ingestelde, vastgestelde rente, jaarwedde. Un emploi nouvellement er-, eene nieuwelings gemaakte, in 't aanzijn
geroepene bediening. Les chevaliers cr-s pane rol,
(le door den koning benoemde ridders. --- Ook als
subst. in. gebruikt: Le créé doft rester dans la
dépendance de son C3'éat.eur.
('r ' er, V. a. Scheppen, uit niet voortbrengen:
Dieu a créé le viel et la terne. — Bijuitbreiding:
doen ontstaan, voortbrengen, maken; uitvinden,
verzinnen, bedenken; instellen, vaststellen; aanstel len, benoemen, verkiezen, e r e é r e n: Cr- un art,
une science, eene kunst, eene wetenschap te voor
roepen , scheppen. Cr- des mots , nieuwe-schijn
woorden maken, vormen of scheppen. Les poètes
ont créé les Dieux, de dichters hebben de Goden
verzonnen, uitgedacht. Cr- des plaisirs, vermaken
uitdenken. Cr- des dettes schulden maken. Cr- une
rente, eerie rente vaststellen. Cr- on tribunal, eene
regtbank instellen. Cr- des charges, des offices,
nieuwe ambten, bedieningen instellen of in 't aanzijn roepen. Cr- des chevaliers, des barons, ridders,
baronnen benoemen. Cr- un role, een.e rol voor 't
eerst spelen. - SE OREER, v. pr. Zich verschaffen,
zich maken, voor zich doen ontstaan: Se er- des
ressources, zich hulpmiddelen verschaffen. Se erdes chimères, zich hersen.schiminen telen. Se erdes besoins, des dif%cultés, zich zelven behoeften
scheppen, zich zelven zwarigheden verwekken.
('reinaillère, f. [Cuis.] Haal f. en n., heugel m., lange getande strook ijzer in den keuken
ophanging van potten en ketels. —-schorten
(fig. et fam.) Pendre la er-, een maal of partijtje
geven ter inwijding van eene nieuwe huishouding.
Aller pendre la er- chez qn., aan zulk een maal of
partijtje gaan deel nemen. — [ Tech.] Naam van
velerlei getande of geker fde metalen of houten strooken, waarmede zékere voorwerpen, b. v. de rug
van een' ziekenstoel, van een' rustbed, het blad van
een lessenaar, het dekraam van een' broeibak, de
pit eener lamp enz., hooi/er of lager gesteld wordt;
stelhout, stelijzer n. ; — de houten gekeepte wig om
den molensteen te verzetten; — de veêr f. of ligter m.,
waarmede men een uurwerk doet slaan. — [ Hort.]
Ouvrage a er-, zaartwerk n., zaagtanden m. pl.,
driehoekige, met vlechtwerk bekleede uitsnijdingen
aan de inwendige gloofjing van de borstwering
eener veldschans, om de verdedigers gelégenheid te
geven, hun geweervuur naar drie verschillende zijden te riqten. — [Mar.] Cr-s, lasschen f. pl. van eerre
ra of een rondhout. — En er-, zaar-tandsgewis.
f'rentaillon, m. Haaltje n., dat aan eene groote
haal gehecht wordy.
C'réinant, adj. m. [Cim.] Champagne er- of
als subst. On crémant, ligt-schuimende Champagnewijn m. (op welken een ligt, naar room gelijkend
schuim komt) .
Crémaster, Crémastère, m.[ Anat.] Schortspier f. des zaadbals. — Ook als adj. gebruikt:
Muscles er -s, schorispieren t. pl.
Créniation, f. Lijkverbranding, verbranding f.
der dooden bij de Ouden.
-

,

;

Créwayole, m. Zékere ouderwwetsehe muts f.
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Crelnbale, f. [Ant. gres.] Soort van kastanjetten f. pl. of handklappers m. pl. der Ouden.
Crème, f. Room m. Cr- fouettée, geklutste, tot
schuin geklopte room; (fig.) mooije woorden n. pl.
zonder zin, schijnvernuft n., redevoering f., opgeveld met schitterende bewoordingen. maar zonder
pit of merg; een aangenaam, doch oppervlakkig
verstand n. -- [Cuis.] Schuinend geregt n. uit ef eren, melk, suiker, amandelen enz. Cr- aux arnandes, amandelmelk of -pap C. Cr- dorge, gersten
verschillende fijne vruchtlrkeu--slemp.—Nanv
ren. --[Chim.]Cr- de tartre, room van wijnsteen,
c r e m o r t a r t, k r e m e t a r t m., wij nsteenkristallen n. pl., overwijnsteenzure potasch f. Cr- de
chaux, kalkroem, koolzure kalk ni. — ( fig. et fam.)
Rooin m., bloem, kern f., het beste, fijnste, uitneinendste van iets, het neusje van den zalm.
('rément, m. [Gram.] Vermeerdering F. van
ettergrepen door verbuiging of vervoeging (van de
oude talen gebézigd): — [ Anc. législ.] Aanwas m.,
aanlanding f. van den grond door opsli.bbing.
('réiner, V. n. Roomen (van melk, waarop room
komt): Le lait de cette vache ne crème guère, de
melk van die koe geeft niet veel room. -- SE CRESIER, v. pr. Zich tot room vormen.
Crêrner, m. Zékere landsziekte f. in Hongarije.
Crenierie, f. Roomwinkel m., plaats, waar
men room, melk, kaas en eijeren verkoopt.
Crénmeaux, ease, adj. Roomhoudend, roombevattend.
t'réanier, m., -iére, f. Roomverkooper m.,
verkoopster f., h of zij, die room, en in 't algeineen melk, eieren enz. verkoopt. Cr- glacier, Crfruitier, roomnf s, roomfruit-maker of - verkooper m.
('rémillée, f. [ Serr.] Wachter m., zeker stuk
aan een slot.
Creinuobate. m. [Ant. grec.] Koordedanser m.
('renmounètre, m. [Chlim.] Kr e m n o m ét er m., werktuig om het overschot der filters en
in 't algemeen de hoegrootheid van een' nederslaq
of bezinksel te bepalen. — Cremuonietrie, f.
K r e in n o in é t r i e f. kunst om de hoeveelheid van
een.' nederslag te bepalen. — Crecnnoanétrigae,
a(1j., wat tot die kunst of tot den kromnometer betrekking heeft, kremnométrisch.
Creannonteose, f. [Chir.] Gezwel n. aan de groote lippen van de scheede.
Crémoearpe, ui. [Bot.] Vrucht f. der schermdragende planten.
Crénione, m. [Mus.] Cremoner -viool f., eene
voortreffelijke soort van violen uit Cremona in Italië. — t [Modes] Soort van geképerd halsdoekje n.
— [Serr.] Nieuw uitgevonden spanjolet of vensterstang f. tot sluiting der ramen.
Crénage, m. [Fond. de caract.] Het beemden
van 't uitstekend gedeelte aan 't oog der drukletters.
Crénamon, m. [Bot.] Kringmum n., soort
van cichorei-plant.
-

,

Crénatiile, f. [H. n.] Tweeschalig schelp -

diertje, dat men in de spons aantreft.
Crénn,a, m., z. ond. CRENEAU.
Créné, e, adj. (en part. passé van créner) :
Letlres er -es of als subst. Des crénees, gesneden

letters f, pl.
Créneuui, m. [Fort., Arch.] Schietgat n., ge-

tande opening in de vestingmuren om er den tromp
van 't geweer door te steken en op den vijand te
vuren; — getand metselwerk n. op oude stads- en
burgtmuren, tinne f., kanteetn. — [Mar.], of CP.rInu m. Sekreetpijp, galjoenpijp, murwpjp (voor den
afloop der onreinheden). --- [Mil.] Tusschenruimte f.
van de in slagorde staande pelotons, waar de plaats
der onderofficieren is. — [ Tech.] Opening f. in
den pottebakkersoven.
Crénée, f., z. onder CRLNE. — [Bot.] Bloedkruid n. van Guiana.
Crenel, m. [H. n.] Krenel m., zékere vogelvan
't meer van Geneve.
Crénelaae, m. [Mon.] Randwerk n., kabelrand m. der munten.
Crenelé, e, adj. (en part. passé van créneler)
Getand, ingekerfd , ingekeept; — van tinnen of
kanteelingen voorzien; met schietgaten; — gerand
(van munten).
Crénelee, f. [EI. n.] Pisch m. van 't baarsgeslach.t.
Créneler, v. a. [Fort., Arch.] Met schietgaten,
tinnen of kanteelingen voorzien, c r e n e 1 é r e n. —
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[Mon.] Randen. — [Tech.] Uittanden, uitkepen, tout son taint Cr-, zijn gansche boéltje bij zich
kerven: Cr- une roue, tanden aan een rad maken. dragen, al zijn armoedje verliezen. Avoir saint Cr-,
Crénelure, f. [Tech.] Getand, gekerfd, uitge- moppen of klinkende munt hebben. Olfre de saint
keept werk n.
Cr-, eene belofte in den wind. — CRÉPINS , m. Pl.
Crénequin, m. [Ant. mil.] Koevoetvormig Schoenmakers- behoeften f. pl. Marchand en er -,
werktuig n., tot het spannen van den armboog. — koopman in al wat schoenmakers voor hun vak
Créneqiiinier, m. Voetboogschutter m. te paard. behoeven.
Créiier, V. a. [Fond. de caract.] Het uitstekend
Crépine, f. [Passen.] Kwastwerk n., k r egedeelte van 't oog eener letter van onderen weq- p i. n e f., soort van franje, van boven breed en
snijden; letters besnijden; — ook: de signatuur of opengewerkt , met lange afhangende draden. -het kerfje in de letters snijden.
[Bouch.] Darmnet; vet^net n.
Crénerie, f. [Tech.] Het kerven der drukletCrépinette, f. [Chart.] Soort van platte, sterk
z.
v.
a.
CRENAGE.
ters; ook
gekruide worst f. — [Bot.] , z. v. á. CENTINODE.
Crénenr, m. [Tech.] Letterbesnfjder m.
Crépinière, f. [Bot.] Volksnaam der barbarisse
Créniat, Créniot, m. [Tech.] Soort van ge- (é ne-vinette).
metselden trog m. in de plaatfilas fabrijken.
^^r^p!xis, m. pl., z. onder CREPIN.
Crénicolle, adj. [H. n.] Jet gekerfden hals.
('répir, V. a. [Tech.] Volwerpen, volrapen
Crénifère, adj. [H. n.] Getand, gekerfd.
(een' muur met pleisterkalk); — de pleisterkalk beCrénilabre, m. [H. n.] Soort van harder m. slaan. — Cr- Ie cuir, het leder krispelen. — Cr(zékere visch).
le erin, het gevlochten haar in kokend water doen
Créniot, m., z• CRENIAT.
kronkelen of krispelen.
Crénirostre, adj. [H. n. [ Met gekerfden snavel.
Crépis, m. [Bot.], z. CREPIDE.
Créreon, m. [Tech.] Eerste afdeeling f. van
Crépissuire, t. [Mac.] , z. v. a. CREPI.
een leiblok in eene groeve.
Crépitaele, m. [B]t.] Klapboon t.
Crénnlé, e, adj. [H. n., Bot.] Met zeer kleine
Crépitaiit, e, adj. [Méd.] Knappend, knettekerven of inképingen.
rend.
Crénu,res, f. pl. [Impr.] Punktuurgroeven f.
Crépitation, f. Kraking, knettering f., ge
pl. in ,het timpaan der drukpers.
zout en van sommig-knetr,gap(b.vn
Créographie , f. [Didact.] Vleeschbeschrij- hout in 't vuur). — [Chir.] Het knersen van gebeschrijving
van
de
weeke
ligchaamsdeelen.
ving f.,
broken beenderen; — het knappen der gewrichten.
Créole, m. en f. Kreool m., Kreoolsche f.,
Crépiter, v. n. Knetteren, knapperen (bij ' t
iemand, die in de koloniën uit europésche ouders ontbranden van zékere voorwerpen) — [Chir.]
is geboren. — Ook als adj. gebézigd: Blanc er-, Knersen, kraken (van gebroken beenderen spreFemme Cr-.
kende). — [Méd.] La poitrine erépite, de borst
Créoliser, v. n. Het nietsdoend leven der Kreo- pie )t (bij den eersten graad der longontsteking).
len leiden, inz. gebézigd van de europésche dames
Crépodaille, f ., z. CRAPAUDAILLE.
in de beide Indiën. — Het part. passé wordt ook
Crépole, f., z. CRÉPIDE.
soms als adj. gebruikt, in den zin van: aan 't kliCrépon, m. [Com.] Naar floers gelijkende kroeze
maat, aan de levenswijze der koloniën gewend.
stof f., doorgaans van wol, soms ook van zijde;
Créophage, adj. [H. n.] Vleeschetend. — grof kelp, k r e p o n n. — [Parfum.] Lapje n.,
CRÉOPHAGES , m. pl. Vleeschetende, verslindende in- waarmede 't blanketsel op 't gelaat wordt aangesecten.
bragt.
('réophagie, F. Het vleescheten.
('réponaille, f., z. v. a. CRAPAUDAILLE.
Creophile, adj. [H. n.] Gaarne vleesch etend.
Crépu, adj. Gekroesd, kroes (van 't haar). —
-- CREOPHILES , m. pl. Insecten, die van of op
[Bot. ] Feuilles cr-es, gekronkelde bladeren.
vleesch leven.
Crépuuscalaire, adj. [Phys.] Tot de schémeCréosote, m. [Chim.] Kreosoot, kreosot n., ring behoorende: Lumière Cr-, schemerlicht n. —
bijzonder bederfwerend bestanddeel van den rook, [Astr.] Cercle er-, schémerings-cirkel m., kleine
den houtazijn enz., hetwelk tot bewaring van 't cirkel, die ondersteld wordt getrokken te zijn door
vleesch (van daar de naam), ook als geneesmiddel, 't punt, waar de zon zich bevindt, als de schémering ophoudt - CRÉPUSCULAIRES, m. pl. Avondinz. tegen tandpijn, dient.
Créosote, e, adj. [Chim.] Kreosoot bevattend. vlinders m. pl.
Crepa ge, m. [Tech.] Het krullen of kroezen
Crépuseule, m. [Phis.] Schémering, inz.
van 'l floers of krip.
avondsehémering f. — (jig.) Le er- de l'entendement,
Crêpe, m. [Manuf.] Krip, floers n. Cr- lisse, des arts, des sciences, de eerste ontwckkeling der
effen ot glad krip. Cr- crêpé, gekroesde krip. Cr- rede bij een kind, de dageraad der kunsten, der
funèbre, rouw floers, lamfer n. Porter on er -, een' wetenschappen.
rouwband om den hoed of den arm dragen. —
4. Crépuseuilin, e, adj. De schémermng be(poét. et fig.) Le er- de la nuit, de la mort, het tre ffend: Lueur cr-e, schémerlicht.
floers, de duisternis des nachts, des doods.
l'reque, f. [Bot.] Soort van wilde pruim of
kers f.
Crêpe, f. [Cuis.] Dun pannekoekje n.
Crêpe, in. Zeer kort en gekroesd of gekrept
Créquier, m. [Bot.] Zékere wilde pruimkapsel n.
boom. — [Blas.] Loodanige boom in den vorm van
Crèpé, e, adj. (en part. passé van crêper) een kandelaar niet 7 armen.
Gekrept: Etolte er -e ; Cheveux cr-s.
('res, f. Zeker doek n. van Morlaix, cr e a s n.
Crèper, v. a. Kreppen, op de wijze van krip
Crésabous of Cressaboat, m., z. v. a. CUkroezen o f kronkelen: Cr- one Holte des cheveux. CUBA LE
.

-- SE CREPER,

v. pr.: Ses cheveux commencent

Crésane, f ., z. v. a. CRASSANE.

à se Cr-, zijn haar begint te kroezen of te krullen.
Crépi, m. [Mac.] Pleisterkalk m., waarmede

Crescendo, adv. (ital.) (pr. cré-chèn-do) [Mus.]
Toenemend, in kracht van toon stijgend, allengs
van piano tot forte en fortissimo overgaand, c r es c e n d o. — (fan.) Sa vanité va er -, zone ijdelheid
neemt nog gedurig toe, wordt nog erger. — CRE-

Crépide, ('répie, f., Crépis m., Crépole, f. [Bot.] Basterd-havikskruid n . — CREPIDE , f.
[Ant.] Soort van schoeisel bij de Grieken en Ro-

of voorgedragen gedeelte, trapsuiize razing of zwelling der toonert, c'r e s c e n d o n. Cette ouverture
finit par un admirable Cr-. (Plur. Des crescendo.)
Créseau, m. [Cim.] Dikke geh:éperde wollen
stof of sergie f. met twee envers of ruwe zijden; —

het muurwerk wordt volgeraapt; — het volrapen
van een' muur.
Crépi, e, adj. (en part. passé van crépir) Polgeworpen, volgeraapt: Muraille cr-e.
meinen, sandaal, pantoffel, m.
Crépidule, f. [H. n.] Pantojfelschelp f., pantoffeltje n., eene eenschalige schelp. — Crépidulier , m. Het dier, dat die schelp bewoont. —
('répidulites, f. pl. Versteende pantoffelschelpen f. pl.
('répie, f., z. CREPIDE.

Crépin (Saint), Sint-Krispijn (de patroon der
schoenmakers). — (pop.) Un saint Cr-, een zak

voor 't gereedschap der op hun ambacht reizende
schoenmakers. — (Loc. prov. et pop.) Porter, Perdre

SCENDO, m. Met stijgende toonsterkte voortedragen

z. ook CARISEL.

t Cresnueau, m.

Doopmutsje n.

Creson of Courson, m. [Tech.] Grot ge-

kloofd hout n.

Cressal, m. [Agric.] Voor den tarwbouw ongeschikt land n. (in 't zuiden van Frankrijk).
('resse of Cressée, f. [Bot.] Haarkruid n.
van 't geslacht der windeplanten).,
Cresserelle, f. [H. n.], z. CRECERELLE.
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Creuisé, e, adj. (en part. passé van creuser)
Gegraven, uitgegraven, uitgehold.
Creusennent, m. liet graven, uitgraven.
('reuser, v. a. Graven, uitgraven, uithollen,
hol maken, uitdelven : Cr- un fossé, une pierre,
un tronc d'arbre, eene sloot graven, een' steen,
een' boomstam uithollen. — (fig.) Il creuse sou tombeau, hij verkort zijn leven door zijne buitensporigheden. -- (fig.) Doorgronden, zoeken te begr23pen: Cr- one science, une affaire, eene weten
kersbed n.
zaak navorschen. — CREUSER, v. n.:-schap.en
('rétacé, e, adj. [Géol.] Krijlachtig, krájthoudend, krijtbevattend. — [Bot.] Plante ci'-e, op Cr- en terre, in de aarde graven. Cr- dans une
SE CREUmatière,
eene
sto/fe diep onderzoeken.
krijtbodem wassende plant f.
('rête, f. [ H. n.] Kam m., hoogrood, vleezig, SEn, v. pr. Voor zich zelven graven: Quelques adoorgaans getand uitwas op den kop der hanen en niulaux se creusent des demeures souterraines,
andere vogels van 't hoendergeslacht, hanekam; — eenige dieren graven zich onderaardsche woningen.
bij uitbreiding: kuif f. van sommige vogelen; ook de — hol worden: Ses jouen se creusent, zijne wankroon f. of kam op den kop van sommige slangen; gen worden hol. La mer se creuse, de zee gaat hol
de kam of gratenrij bij den kop van sommige vis- en bol. — (fig.) 11 s'est creusé le cerveau, l'esprit,
schen. -- (Loc. fig. el fam.) Lever la er -, de kam hij heeft zich 't hoofd gebroken, zich veel moeite
opsteken: hoogmoedig worden. Baisser la er-, den gegeven.
('renset, m. Smeltkroes, gietkroes, kroes m. (fig.)
moed laten zakken. Rallaisser la Cr- à qn., lui
doener sur la Cr-, iemand in zijnen hoogmoed tegen Harde beproeving f., scherp, gestreng onderzoek n.
gaan, hein vernéderen, kortwieken. — [Anat.] On- Mettre au er-, eerre harde proef laten doorstaan.
gelijk uitsteeksel van sommige beenderen: Cr- de Passer par le Cr-, de vuurproef, een scherp on1'os et.hmo de, kam van 't zeefbeen. — [ Arch.] Ge- derzoek, eene zware beproeving ondergaan, doorzamenlijke nokpannen f. pl. van een dak; — muur staan. L'erreur s'évapore au er- de la raison, de
wandeling chaperon geheeten). — [Bot.]-kapf.(inde dwaling verdampt (verdwijnt) in den smeltkroes
Cr- marine, z. v. a. BACILE. -- [Chir.] C-s, hane- (bij 't grondig onderzoek) der rede.
Creasiste, m. Smeltkroesmaker m.
kammen, naam van zékere vleeschachtige uitwassen,
Creusoir, m. [Luth.] Hofbank f. (ter uithol
die zich soms aan de schaamdeelen vertoonen. —
een muzijkinstrument).
-lingva
[Cuis.] Zeker geregt n. van haneknmsnen. — [Fort.]
Creusare, f. [Tech.] Vlakke holte f., holte
Kam m., kruin of kroon f. (van een' bedekten
weg). Cr- de parapet, kap f. of bovendeel der borst met vlakken bodem.
Creuux, euise, adj. Hol, uitgehold: Arbre er-,
Géogr.] Kam, rug m. van een' berg, van-wering.—[
eerie rots; — kruin f. of rug van eerre baar of groote holle boom; Dent creuse, holle tand. — Ingevallen,
golf. — [ Tech.] Le Cr- d'un casque, de kam van ingezonken : Yeux Cr-, holle, diepstaande pogen.
een' helm. La er- d'un fossé, dune plate- bande, Joues creuses, holle, ingevallen wangen. — Mep:
de aardophooging langs eene sloot, om een tuinbed, La rivière est fort creuse en eet endroit, de rivier
Crêté, e, adj. Eenen kam of eene kuif of wel is op die plaats zeer diep. — (fig, et fam.) Avoir
Je ventre Cr-, eene ledige maag, een' hollen buik
een daarnaar gelijkend voorwerp op den kop dra
gekamd, gekuifd. Coq Bien er -, haan met een'-gend, hebben: honger hebben. Viande creuse,niet- voedzame
schoon.en kam. — [B1as.] Met een kam of kuif van spijs. La musique est viande creuse pour un honlme
ander émail dan het dier: Coq d'argent Cr- et bar- ail`amé, de muzijk is flaauwe kost voor een' honheld de gueules, haan van zilver met kam en gerig' mensch. Se repaitre de viandes creuses, zich
baard van keel (witte haan met rooden kam en met ijdele, hersenschimmige hoop vleijen, zotteplannen of hersenschimmen maken. C'est one tête creuse,
baard). -- (fig.), z. v. a. HUP[É.
Crête-de-coq, f. of C'oerete, [Bot.] Hane- on cerveau Cr-, une cervelle creuse, 't is een ledig
kam m., soort van amarant; luiskruid n. der wei hoofd,een verward brein. Un esprit creux, Une iman.] Tweeschalige schelp f. van 't ge--den.—[H gination creuse, een mensch vol grillen, vol zotte
inbeeldingen. Idées creuses, hersenschimmen, wonslacht der oesters. (Plur. Des crètes de coq.)
derlijke denkbeelden.— [Manuf.] Drap er-, te los geCréte-ale-paou, f. [Bot.] Paauwekuif f., volks
verscheiden planten, welker bloem naeer of-namv wéven, ijl laken. — [Jeu] Ce jeu est Cr-, dit spel
min naar de kuif des paauws gelikt. (Plur. Des kaarten is niet volledig. — CREUX, adv.: Ce tonneau Bonne Cr-, die ton klinkt hol. — (fig.) Cet
crêtes de paon.)
Crételer, v. n. Kakelen (van eene hen, die homme longe Cr-, ne fait que songer Cr-, die man
peinst over hersenschimmen, over ijdele zaken.
gelegd heeft).
Creiix, m. Holte, holligheid, uitholling, i-ndieCrételle, f. [Bot.] Kamgras n., hanekam m.
Crétin, m. Kropm-ensch, cretin, eene men- ping, diepte f., kuil m.: Le Cr- d'un arbre, dune
schensoort, die zich door zwakheid van verstand colonne, de holte van een' boom, de ledige binnen en wanstaltigheid van ligchaam onderscheiden en ruimte eenei zuil. Faire un er-, eene holte of inmeest in de alpendalen van Zwitserland, Savoge, dieping maken. Tomber dans un Cr-, in eene holte,
en Piemont, maar ook elders gevonden worden; in een kuil of gat vallen. — Kuiltje n. in de waniet kenmerkende der eigenlijke cretins bestaat vaak gen van iemand, die lacht. Cr- de l'estomac, hart in groote kropgezwellen, gepaard met dikke hoo f- kuiltje. Cr- de l'aisselle, de la nuque, oksel -, nek den, slappe spieren en lange armen. — (fig. et fam.) kuiltje. Cr- de 1'oreille, de schelp van het oor. Crde la poitrine, borstholte. — [Fond.] Holte van
C'est on Cr- 't is een onwijs gedrogt.
een' vorm, de gietvorm of 't modél zelf. Cr- de
Crétinage, m., z. CRÉTI1ISME.
pleistervorm of -model. Mauler it Cr- perdu,
plltre,
C'rétine, f. [Législ. anc.], z. v. a. ALLUVION.
Crétiniser, .v. a. Tot een' cretin of stompzin- een gietsel maken, waarbij de vorm verbroken moet
worden. — [Mar.] Hol n., diepte van een vaartuig.
nige maken.
Crétinisme, m. [Méd.] Cr e t i n i s m u s n., Cr- de la voile, holte f., buik m. van 't zeil (als
kropziekie f., landskwaal, die de ligchaams- en de wind er in blaast). — (Loc. pop.) Avoir du
verstandsontwikkeling der daarmede aangetasten er -, un bon er -, Bene basstem, schoonti of zware
basstem hebben.
belet, stompzinnigheid f. (vnl. CRETIN).
Crevallle , f. (pop. et bas) Slempmaal n.,
Crétique, adj. et subst. m., z. v. a. AMPHIt iACRE.
Crétiser, V. n. (woord van Rollin) Liegen en vreetpartij f.
Crévale, m. [H. n.] Loodsmannetje n. van
bedriegen als een Kretenzer
Crétonne, f. [Corn.] Wit normandisch l2jn- Carolina (zékere visah).
Crevasse, f. Kloof, spleet, scheur f., barst of
waad n.
Crétonnier, m. Kanen-uitsmelter, kanenver- berst m. La chaleur fait des cr-s a in terre, de
warmte doet den grond opsplijten , openbarsten.
kooper m.
4'retons, m. pl. Kanen f. p1., kanenbrood n. Avoir des cr-s aux lèvres, aux mains, kloven aan
overblijfsel der vliezen, waarin het vet, eer 't ge- de lippen, in de handen hebben. Ce cheval a des
er-, aux paturons, aux boulets, dat paard heeft
smolten werd, besloten was.
Creusage, m. [Tech.] Het uitsteken van 't kloven aan de hielen, aan de kooten. -- [Gray.]
hout met de guds; — het snijden der perspectief Dooreenloopende lijnen f. pl.
Crevasse, e, adj. (en part. passé van crevasbij houtsnijders.
-lijne
Cresserellette, f. (verklw. van crescerelle)
[H. n.] Kleine soort van valk ni.
Cresson, m. [Bot.] Kers, sterprekers of sterkers,
bitterkers f. Cr- des prés, z. CAeDA Z1NE. Cr- alénois of nasitor, ook Cr- des jartlins, tuinkers. Crsauvage of Corne de cerf d'eau, wilde kers. —
Cr- d'Inde, indische kers (capucine). C r- de roche,
rotskers, gulden-steenbreke f. (saxifrage (l oré).
('ressonière, f. Plaats f., waar kers groeit,

—
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veldgeschreeuw n. (als herzamelsein). Cri d'alarme,
alarmkreet. Cri de détresse, noodkreet. —(fg.) WVeeklar t , verzuchting, vurige béde f.: Dieu entend
les cris des veuves et des orplielins. — Inwendige
spleten plaats f.
('rev asses , v. a. Doen bersten, splijten of stem, luide inspraak f.: Le cri de la conscience,
opensprinljen , openscheuren , kloven maken. Le de l'amour maternel, de la nature. -- Verward
froid lui a crevassé les plains, de koude heeft zijne Geluid n. van vele stemmen: luid geopenbaarde afhanden doen Openspringen. — SE CREVASSER, V. keuring of toejuiching: Un cri général se fit enpr. Kloven of bersten ki jjen: Cette muraille com- tendre, er ging een algemeen geroep, geschreeuw
op. Les Gris de la cahale, het o /keurend geroep
mence a se cc-, die muur begint te beesten.
Crevè, e, adj. (en part. passé van crever) Ge- der kabaal. Les cris de Vive la reine! retentis,eprongen, geborsten. — Ook als subst. m. en f. salent de tous cólés, 't gejuich (de kreten) Leve
(pop.) C'est on gros cr-, une grosse cr-e, 't is een de koningin! weé i°galmde van alle kanten. A grands
dlikzak, een dik en vel wij f. Manger, Rire comme Gris, met luide kreten, luidkeels, met groot gejuich.
un er-, zich te beesten eten, lachen. — [Cout.] A cor et It cri, z. Co:a. — liet omroepen, uitroepen: Cela a été défendu par cri public, dat is bij
Mouwsplit f., spaansch arrnr;at n.
Greve-chassis , m. [H. n ] Volksnaam der openbare omroeping of omklinking verboden. Les
koolmees f. (in sommige streken van Frankrijk). Gris des marchands ambulants, het uitroepen hun
waren door de straat-kooplieden. — Le cri-ner
(Plur. Des crève-chàssis.)
Crève-ehiens, m. [Bot.] Zwarte nachtschade, public, de algemeene stem, volksstem, openbare
7neening f. — (Loc. fig.) On n' a qu'un cr1 après
zwarte motel f. (Plus. Des crève-chiens.)
Crève- coeur, m. (fam.) hartzeer, verdriet n.. lui, ieder roept luid om hem: 't verlangen naar
hein is algemeen. 11 n'y a qu'un cri sur Iui, er is
spijt nn. (Plus. Des crè\ e- coeur.)
omtrent hein maar ééne stern: allen zijn het omCrevelle, f., z. CARAVEILLE.
trent hem eens. — [ H. n.] Algemeene bewoning voor
t'rever. V. a. Doen beesten, doen springen,
doen scheuren, breken, doorbreken, vaneen rijten, het aan ieder dier eigen geluid: Le cri de la corneille annonce de Ia pluie, 't geschreeuw, gekras
Crun
soulier,
un
bas
en
se
op- of openscheuren:
chaussant, een' schoen, eene keus hij 't aantrekken der kraai voorspelt regen. Le cri du chien, du
opscheuren. Les eaux out crevé la digue, de wate- chat, du lion, 't geluid, de stem van den hond,
ren hebben den dijk doorgebroken. Un gros pols- de kat, den leeuw. — Bg uitbreiding : krassend,
son creva les filets, een groote visch scheurde de oorverscheurend geluid van zekere gereedschappen:
netten. — Cr- an cheval, een paard bek-af rijden. Le cri de la scie, 't gekras der zaag. — [Banuf.]
-- Cr- les yeux, de oogen uitsteken. — (fig. et fam.) Donner du cri à la sole, de zijde zoo zwavelen,
Vous cherchez votre canif, et ii vous crève les dat zij op 't aanvoelen knettert, ruischt. — Cri de
yeux, gij zoekt naar uw pennemes en 't ligt voor l'étain, geknetter, geknapper n. van het tin (eigen
geluid van dat metaal bij 't buigen). ---ardig
uw' neus. Cela crève les yeux, dat springt in 't
oog, dat is zonneklaar. (fig.) Ce spectacle me [Chas.] Cliasser h cor et a cri, z. cols.
('ria,ge, m. Geschreeuw n., openbare uitroecreva le coeur, dat schouwspel brak mij het hart,
deed mij ijzen, ontroerde mij geweldig. — (fam. et ping f.
('riailler, v. n. (fam.) Gedurig roepen of
bas.) 11 les creva de bonne chore, hij liet hen tot
berstens toe eten en drinken. — CREVER, V. n. schreeuwen, veel misbaar zonder rede maken, tell
Persten, springen, splijten, scheuren, breken : La kens kijven, keffen.
6'riaillerie, f. (fam.) Gedurig geschreeuw, gebombe creva en lair, cle born sprong, borst in
de lucht. L'orage erèvera bientót, het onweder zal roep, gekijf, geraas, getier n.
4'riailleilr, m., -ease, f. (fain.) Schreeuwer,
welhaast losberstf n. L'abscès est près de Cr-, het
gezwel staat op 't punt om door te breken. — (fig. kijver m., schreeuwster, kijfster f.
(riant, e, adj. Schreeuwend, om wraak roeet fam.) Cr- de chaud, het zeer heet hebben. Crde soif, van dorst versmachten. Cr- de rise, zich pend, hemelschreijend, wat reden, aanleiding geeft
te beesten lagchen. Cr- dans sa peau, dans ses pan- tot hevige klagten : Une injustice cl -e , eene
neaux, Cr- d'emlionpoint, de graisse, uit zijn vel schreeuwende onregtvaardigheid. Cela est Cr-, dat
bersten, spekvet zijn. Cr- d'orgueil, de dépit, de is een schreeuwend stuk, dat roept om wraak.
Criard, e, adj. Telkens schreeuwend, gedurig
rage, d'envie, van hoof;moed, spijt, woede, nijd
beesten. — (fans.) Sterven, ontkomen (van dieren, kijvend: Homme er-, Femme cr-e, schreeuwer m.,
schreeuwster
f. , boha-maker m. , -maakster f.,
les
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fait
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menschen)
ook
en pop.
rats, 't vergift doet de ratten beesten of (pop.) schreeuwleelijk m. en f. — Oiseaux cr-s, schreeuw krepéren. Dussé-je en Cr-, je feral ce que jai vogels m. pl. (die dikwijls en eentoonig schreeurésolu, al zou 'k er 't hachje bij in schieten, 'k zal wen). — Voix cr-e, Sons er-s, schelle, scherpe
doen wat ik besloten heb. — [Cuis.] Faire Cr- du stem f., scherpe, oorverscheurende bonen m. p1. (fig.)
ris, rijst in kokend water of in stoom te zwellen Dettes cr-es, kleine, loopende schulden, kladschulzetters. — [Jeu] De partij verliezen door te veel den f. pl. — [Peint.] Tons cr-s, te scherp afstekenpunten te maken. — SE CREVER, V. pr. Springen, de, schreeuwende kleuren f. pl. — CRIARD, m., E, f.,
beesten: Ce ballon s'est crevé, die luchtbol is ge- z. V. a. _Homme cc-, Femme cr-e, z. boven. —
sprongen, geborsten. — Se Cr- les yeux, zich de CRIARDE, f. [Coin.] Ruiseblinnen n., gegomde stof,
oogen uitsteken. — (fig. et fain.) Se er- de travail, die op 't aanwrijven ruischt of knettert.
Cribation, f., z. CRIBR_iTION.
de fatigue, zich lam, vlood werken. Se Cr- de faire,
Cribellation, f., z. CRIBRATION.
de manger, of enkel Se Cr-, zich tot berstens toe
Crihleiti0il, f., z. CRIBRATION.
vol eten, drinken.
Crible, m. Zeef, teems f. Cr- h main, handzeef.
Crevet, m. [Tech.] Veter m. met beslag of
Cr- à pied, korenharp f. — (fig.) Percé comme un
maliën aan weerszijden.
aCrevette, f. (11. n.] Garnaal f.; elke kleine cr-, vol gaten, vol wonden. — [Math.] Cr- d'Er
zeekreeft in. (ook chevrette en salicoque geheeten). tosthène, zeef van Eratosthenes, handelwijze om
Crevettines , t'revetiiies, f. pl. [H. n.] de eerste of ondeelbare getallen van de andere af
te scheiden en in eene tafel te brengen.
Krabben, garnaalsoorten f. pl.
Criblé, e, adj. (en part. passé van cribler) Vol
Crève-versie, m. [Phys.] Open glas-cilinder m., aan de eene zijde bekleed met eene blaas, gaten of gaatjes, doornageld, doorschoten; van den
welke berst, als men den cilinder luchtledig maakt. worm doorvreten. — (fig.) II avait Ie corps Cr- de
coups, de blessures, zijn ligchaarn was bedekt met
(Plur. Des crève-vessies.)
wonden, houwen, steken. I1 a le visage Cr- de peCreviche, f., z. v. a. CREVETTE.
tile vérole, of I1 est Cr- comme une poèle a cháCrex, f. [[1. n.] Waterhoen (poule d'eau).
Crezion, m. Ouderwetsche lamp f. voor okker- taignes, zijn gezigt is vol pokputten. Etre Cr- de
noten- olie, nog in 't zuiden van Franks ijk in ge- dettes, tot over de noren in schulden steken. Etre
Cr- de ridicules, hoogst belagchelijk zijn.
bruik.
C'riblernent, m. Zifting, teemsing f.
Cri, m. Kreet, schreeuw, roep, coil m.. gekrijt,
Cribler, V. a. Ziften, zeven, doorzeven: Crgeschreeuw, geroep, gegil n. Jeter, Pousser, Faire
all cri, een' gil of schreeuw geven, een' kreet sla du blé, du sable, koren, zand ziften. — Vol gaten
Des Gris percants, douloureux, doordringend,-ken. of gaatjes maken, op vele plaatsen doorboren: Les
klagelijk geschreeuw, genii. Cri de guerre, kr2jgs- balies ant cribié les voiles de ce vaisseau, de
kreet, oorlogskreet. Cri de ralliement, veldleus f., Kogels hebben de zeilen van dat schip op tallooze
ser) Gespleten, geborsten, opengesprongen, gekloofd
of reet kloven.
Crevassée, I. Geb.^ rsten voorwerp n., opge,
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plaatsen doorboord. Cr- qn. de coups, de blessu-

res, iemand veel steken. houwen, schoten, wonden
toebrengen. — (/ij. et fam.) La petite vérole 1'a

cri.jlé, lui is zwaar van de kinderpokken geschon-

den. C r- qn. de questions, iemand, niet vraoen. over-

stelpen. — (flu.) Uitzoeken, uitlezen, schiften: 11

faut er- ces chores avec som, pour en extraire ce
qu'elles ont de bon. -- SE CRIBLER, V. pr. Gezift
worden: Ces grainer ne peuvent ee Cr- avec ce
crible.

('i-ibieaur,

m., -ease, f., 'gifteg m., z,ftsterf.

('ribleaax , euuse, adj. [U. n.] Zeefvoi•mijl,
vol gaatjes als eerie zeef. — [Anat.] Os Cr-, zee f

been ii.

('ribiier, in. Zeefmaker, -verkooper m.
(^ribii['o. n e, adj., z. CRIBRIFORME.

('ribluare, t. Uitziftsel n., het uit- of wegge zeefde.

(`ribraire, m. [Bot.] Soort van woekerplan

pl., die bij menirrte op verrot hout groeiren.-tenf.

Cribratioi., ('ribiationt of t'ribellation,
f. [Pharm., Chim] afscheiding f. der fijnere dee-

len van de grovere door middel van doorzifting.

Crilrifoi•iiie , Cribliforme , adj. [hot.,
.H, n ] Zee fvorinig, vol b aatjes. — [Anat.] , z. v. a,
CRIBLEUX.

(bric, in. (pr. cri) [Tech.] ..Dommekracht, kelderwi.ode, winde f. — ook z. v. a. cRlss. — cRiC (pr.
crique) , CRIC - CRAG (pr. crique-craque) Klankna-

bootsende woorden: krik, rits, krik-krak. — Des
souliers au cric-crac, krakende schoenen m. pl.
(verouderd). — Cric-croc (pr. crique-croque)
Kla.nkeabootsing van 't aanstooten der glazen bid
't gezondheid drinken.
Cricélasie, f. [Ant.] IJzeren-koepelspel n. bij
de Grieken.

('rieet, M. [[-I. n ] Veldrat, veldmuis f. van de
Kaap. — Crieetirn, e, adj. Naar de veldrat gelijkende. — CRICETINS, n1. pl. Knaagdieren -familie f.,
waartoe de marmotten, veldratten en veldmuizen
behooren.
Crie -foueon, f. [Dent.] Tandmeerters-werk-

tuig ter re^ttzetting van verplaatste tanden.
('riehtonite, f., z. CRAITO ITE.

('rick of ('rik, ni. [17.. n.] Kriek m., amerikaansche papegaai, die veel naar de amazone ge
Cr- poudré, molenaar ni. Cr- a face bleue, à-lijkt.
tête bleue, blaauwe, blaauwkoippicge kriek.
('rico-aryténnoidieni, ire, adj. [Anat.] : Mus
of als subct. Leer- of Crico-aryténoide, ring--cleCr,

spleetspier, de spier, die de luchtpijp opent. --Crieoïdle, adj.: Cartilage Cr-, ringvormig kraakbeen, n.

van 't strottenhoofd. — ('rieo-pharyngieni, iie,

adj.: Muscle cr-, gedeelte van den ondersten toesnoerder van 't keelgat. — Crieo-thyroïdien,
Vie, adj.: Muscle Cr-, spier, die de luchtpijp sluit.
— Crieo-thyro-piiaryitgien, ite, adj.: Mus
benedenste toesnoerder van 't keelgat. —-cleCr,
Crieo-traeltéa.l , e , adj. Wat het strotten
luchtpijp betreft.
-hofdskraben
(ri -cr, m. [EI. in.] Volksnaam van 't heinipje
of den huiskrekel.
Crictotnite, f., z. CR AIT07ITE.
t'rid, m., z. v. a. calss.

Criée, f. Uitroeping, oproeping, openbare omroeping f. van een te verkoopen goed. Mettre une
maison, un jardin en Cr-, een Ruis, een' tuin ten
verkoop laten omroepen. — Somtijds z. v. a. saisie,
beslaglegging f.
(' gier, V. n. Roepen, schreeuwen, uitschreeu-

wen, een' schreeuw of gil geven, gillen, •krijten, een
k7 eet of kreten slaken: Cet enfant crie sans cesse,
(lat kind schreeuwt, krijt onophoudelijk; II cria de
toutes ses forces, hij riep, schreeuwde uit al zijne
magt, hij schreeuwde het uit. Cr- à l'aide of au
secours, a. meurtre, an feu, hulp, moord, brand
roepen; Ce- au voleur, houdt den dief roepen. Craux a naes, te wapen roepen. — (Loc. fain.) Crcomme un fob, comme un perdu, comme un enragé, comme un aveugle qui a perdu son baton,
Cr- a pleine-téfe, à tue-tète, Cr- comme un áne,
als een razende, als een bezëtene schreeuwen of
gillen, luidkeels, uit alle raagt schreeuwen. — (fig.
et fain.) Plumer la poule sans la faire Cr-, liet
hoen plukken, het schaap scheren, zonder dat het
schreeuiet: iemand ongemerkt zijn geld afpersen;
bedektelijk zware belastingen heffen, zonder dat er
klapten over opgaan. — Luid of te luid spreken;
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luit berispen, kijven, keffen, razen; luid of open baar afkeuren , uitvaren ; luide klapten aanhef
fen: I1 ne peut disputer sacs Cr-, hij kan geen'
woordenstrjd voeren, of hij begint te schreeuwen;
C'est b qui criera le plus haul, men schreeuwt
orn 't hardst. Cette femme ne fait que Cr- après
son magi, après ses enfants, die vrouw doet tegen
haren mnan, hare kinderen niets dan keven en schel den, don razen en tieren. 11 crie partout contre mei,

hij vaart overal tegen mij uit. Les prédicateurs
Grient contre Ie vice, de predikers varen uit tegen
de ondeugd. Cr- a ('injustice, a 1'oppression, luide
over ongeregtigheid , onderdrukking klagen. Le
heuple crie, het volk heft luide klaagtoonen aan.
Tout le monde en crie, ieder roept er wraak over.
Ii est allé Cr- ii ses juges, hij is zich luide bij zijne
renters gaan beklagen. — Cr- après qn. , iemand
roepen, naroepen; Tout Ie monde crie après vous
depuis une heure, ieder roept om u, vraagt, ver
naar u sinds een uur. Cr- sur an., iemand-langt
naschreeuwen, al schreeuwend vervolgen. — Crvers Dieu, Gods hulp, ontferming inroepen of afsmneeken. — (pop.) Ses boyaux crient, zijne ingewanden rornn;elen: hig blaft van honger. — (fig.)
Knarsen, knersen, kraken, een scherp, oorkwetsend
geluid voortbrengen: La porte crie sur ses goeds,
de deur knarst, kraakt op hare hengels; L'essieu
crie et se rompt, de as kraakt en breekt. Cette
plume crie, die pen krast, spat. — [Chas.] Les
chiens crient, de honden slaan aan (bij 't vervolgen van 't wild). CRIER, V. a.Luid zeggen en
herhalen, uitroepen, rondschreeuwen, uitbazuinen,
rondvertellen: II ira Cr- cela partout, hij zal dat
overal gaan rondvertellen , rondkraaijen. Je le
crierai sur les toits, ik zal het van de daken uit
ik zal het wereldkundig maken. — Toe--roepn:
roepen, dringend waarschuwen, sterk aanmanen.
I1 y a longtemps que je lui ai crié de prendre
garde, sinds lang heb ik hem toegeroepen, aangemnaand, zich in acht te nemen. — Inroepen, luide
afsmeeken: Cr- merci, miséricorde, om genade,
erbarming roepen. -- Cr- famine, misère, dringend zijn' honger, zijne armoede klaren. — (Prov.)
Cr- famine sur un tas de blé, z . BLE . On a tant
crié Noël qua la fin Noël est venu, men heeft zoo
lang Kersmis geroepen, tot het eindelijk Kersmis
is: het lang gewenschte is eindel jk daar. — (fig.)
Cela crie vengeance, dat schreit om wraak, dat is
eerie hemeltergende ongeregtigheid. Le sang du
;juste crie (demande) vengeance , het bloed des
regtvaardigen roept om wraak. — Cr- les hauts
Gris, luide klanten aanheffen. — Rondroepen, te
koop roepen, luide rondventen in de straten; omroepen, omklinken: On a crié des pommes de terre,
de la salade, des prunes, men heeft aardappelen,
salade, pruimen te koop geroepen. Cr- une montre perdue, un enfant perdu, een verloren horlogie, verloren kind omroepen, ombekkenen. Cr- un
reglement à son de trompette, de tambour, eene
verordening met trompetgeschal of met trommel
bekend maken. Cr- les heures, de uren afroe--slag
pen (des nachts). — Cr- des meubles, huisraad in
't openbaar bij opbod verkoopen. — Cr- haro, z.
HARO. — SE CRIER, V. pr. Uit -, omgeroepen worden: Les marchandises se crient dans les rues.
'('out ce qui peut intéresser le public se crie
dans les rues.
('rierie, f. Lastig geschreeuw, geklap, gemor it.
C.ieni-, ni., -ease, f. Schreeuwer m., schreeuw ster f.: Ii'aites taire ce petit Cr-, cette petite
cr-euse, slop dien, die kleine schreeuwleelijk den
mond. — C r- public, of enkel C r-, omroeper, rond
—Cr- de nuit, nachtwacht f., die de uren-klinerm.
afroept , klepper , klepperman m. — Jurés er-s,
gezworen afroepers (van regérings- verordeningen,
van te koop geveilde goederen enz.). — Cr- de
moutarde, de vieux chapeaux, rondventer van
mosterd, oude hoeden.
(vrigrrane, f. [Hort.] Soort van blaauwe den/ fl.f.
j

('rik, m., z. CRICK.

t'rin'e, in. Misdaad, slechte daad, waarop eene
onteerende straf staat; euveldaad, gruweldaad,

schanddaad f. Cr- d'état, de lèse-majesté, de péculat, de meurtre, d'adultére, de rapt, de faux, de
vol etc., misdaad van Staat (staatsmisdaad), van
gekwetste majesteit, van landsdieverij of kasbestéling, van moord, van echtbreuk, van vrouwenroof,
van vervalsching, van diefstal enz. Cr- capi-
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tal, misdaad, waarop de dood staat. — [Relig.]
Zonde, doodzonde f. Vivre dans Ie cr-, in de zonde, in doodzonde leven. Jésus Christ a porté la
Ine de nos er -s, J. C. heeft de straf onzer zonde
dragenn. L'ingratitude est un er -, de ondankbaarheid is eene zonde. — Berispelijke daad f., misslag m., fout f. C'est un Cr- d'abattre de si beaux
wrbres, 't is zonde (schande, jammer), zulke schoone
boomen te vellen. — Faire un Cr- a qn. de qe.,
iemand iets tot eene misdaad rékenen, eene geringe
fout hoog aanrékenen. (fain.) Ce nest pas un si
grand er -, daar steekt zoo veel kwaails niet in. —
^

Soms ook gebézigd voor misdadiger: Chatter, Désarmer Ie er -.
Criniinalisable, adj. Wat als misdaad kan

tgerékend worden

('riruinalisant, e, adj. Misdadig makend.
Criniinaliser, v. a. [Prat.] Tot eene straf-

zaak maken, een burgerlijk regtsgeding veranderen
in een lij fstra/feljk. — (fig.) Als eene misdoad beschouwen, hoog aanrékenen. — Het part. passé
komt ook als adj. voor: Affaire criminalisée. —
sE CRIMINALISER, V. pr. Van de burgerlijke tot de
ljj fstra/felijke regtbank overgaan.
-I- ('riininalisnie , m. Strafbaarheids-stelsel,,
oogpunt n., waaronder zich eene lijfstraffelijke zaak

voordoet.

Criniinaliste, m. Schrijver over het lijfstraf
felijk regt; — leeraar, kenner van, ervarene m.
in lzlfstraffelijke zaken.
Crin,inalité, f. Het misdadige (van Bene handoling); de strafwaardigheid, schuld f. (van een'

-

persoon)

Crimanatif, ive, adj. dan de misdaad gren-

zend.

Crirninatlon , f. [Ane. prat.] Beschuldiging,
aanklopt f. van misdaad. — Criininatoire, add.
Wat tot die beschuldiging behoort.
Criininel, le, adj. Misdadig, schuldig aan eene
misdaad, lij fstra/J'elijk, lijf en leven betreffende,
crimineel: Homme er -, Femme er -n, misdadige
man, vrouw, misda 'iger m., misdadigster f. Crde premier chef, misdadig in den eersten graad. Juge
or-, strafregter, criininéle regter m. Code er -,
strafwetboek n. Tribunal er -, lijfstraffelijke regtbank f. Matière, Affaire, Procedure cr-le, li,^ fstra ffelijke zaak f., crimineel procés u. —Strafschuldig,
strafwaardig, strafbaar, zondig, boos, goddeloos:
Des désirs er -s, strafbare, zondige begeerten. Une
passion er -le, een snoode , goddelooze hartstogt.
Des yeux er -s, zondige oogen. Action, Pensee er -e,
zondige, booze daad, gedachte f. — CRIMINEI,, in.
LE , f. Misdadiger ni., misdadigster f., misdadige m.
en f., boosdoener m., , boosdoenster f. :

CRISPATJON.

--

CRIMINALISABLE

Juger, Con-

damner, Punir, Pendre un er -, een misdadiger oor-

d len, veroordeelen, stro/fen, ophangen. —Het lzi fstra/felijke (in tegenstelling van het burgerlijke):
Tourner, Prendre une affaire an Cr-, eene zaak
als lij fstralfelijk doen voorkomen, opvatten. — (fig.
eí prov.) Prendre une chose au er -, over eene
zaak gebelgd, beleedigd zijn. II va d'abord au er -,
hij legt het aanstonds ten kwaadste uit, vat het
ten ergste op.
Criininellennent, adv. Op misdadige wijze,
m-isdadig; ljfstra/felijk. — (fig.) Expliquer er- qe.,
Juger Cr- dune chose, iets ten kwade opvatten, ten
ergste uitleggen.
t Criwinetux, ease, adj. (bij Montaigne),
z. v. a. CRIMINEL.

Crimmnon, m. [Méd. ane.] Grof meel, griesmeel n.
Crin, m. Lang en hard haar aan den hals en

staart van de paarden en enkele andere dieren,
1,mardenhaar n. Cheval it toes er -s, paard met
schoone manen en langen staart; (fig.) een onvermoeid, wakker mensch. (fam. et pop.) Prendre qn. au er -, aux er -s, iemand bij de haren, bij
't haar vatten. Its se lont pris an er-, aux er -s,
zij hebben elkander in 't haar gezeten, met elkander
geplukhaard. — Les cr-s d'un lion, de manen van
een' leeuw. — [Mus.] Cr- d'arehet strijkstokhaar.
— [Tech.] Cr- plat, glad paardehaar (zoo als 't
van het dier komt); Cr- erépi, gevlochten en door
rnpkoking gekronkeld haar. — n1 f breking f. eener
mijnader door eene sleenbank. — [Péch.] Cr- d'empile, paardenharen vischsnoer n. — [ H. n.] Soort
van lipvisch m. ; — volksnaarn van den draad- of
haarworm. — [Bot.] Cr- de cheval, naam van alle

stijve haren of vezels; — paardenhaar, soort van
korstinos.
Crinal, m. [Chir.] Voormalig werktuig n. ter
zamendrukking van de traanfistel. — Crinal, e,
adj. [H. n.] dis een paardenhaar, haarfijn, haar-

breed.
Crineelle, f ., z. v. a. CRËCERELLE.
-f- ('rinchon, m., z. v. a . POLL . — [Bot.] Baard m.

der korenaren.
('Tin -erin, m. (klanknabootsend woord) (pop.)
slechte viool f.; slecht vioolspeler, kroeg-, straat
-muzikant.

t C riiie, f ., z. V. a. CHEVELURE.
t Crinetix, ease, adj., z. v. a. CHEVELU.
Crinieorne, adj [H. n.] Met in haren uit -

loopende voelsprieten.
Crinier, m. Paardenhaarbereider m.
Crinière, f. Manen f. pl.: La er- d'un eheval,
d'un lion, d'un sanglier. — Bij uitbreiding: La erdun casque, de haarbos van een' helm. — (fig.)
Grande, vilaine er -, lang, borstelig, wanordel yk,
slordig hoofdhaar n., slechte pruik f. — (poét.)
Staart m. eener komeet. — [H.. n.] Kuif f. of kam m.
van lange vaderen op den kop of om den hals der
vogelen. — [Equit.] Bekleeding om den kop en hals
der paarden, kap f.
Critiifere of Crinigère, adj. [H. n.] Manendragend. — Criuiflore, adj. [Bot.] Met haar
Criniforme,-vormigutlpendbkro.—
adj. [H. n.] Paardenhaarvormig. — (rinitarse,
adj. [H. n.] Met behaarde ondervoeten.
Crinodendre, m. [Bot.] Patagua f., boom van
Chili.
Crinoïde, adj. [H. n.] Haarvormig. [Bot.]
Lelieachtig.
Crinole, f. [Bot.] Lelie-narcis, haakbloem, haaklelie. Cr- d'Afrique, afrikaansche haaklelie, blaauwe tuberoos f.
Crinoline, f. [Corn.] Paardenharen stof f.
Crinon, in. [H. n.] Haarworm m., fijn huidwormpje n.
Criobole, m. [Ant.] Offer n. van een' ram.
Crioeéphale, adj. [H. n.] Met een' ramskop.
Criocère of Porte-Croix, in. [H.n.] Kruisdrager, bromkever m., schildvleugelig insect, dat
op bloemen aast, sperzie-haantje n. — Criocérides, in. pl. Bromkever- soorten f. pl.
Criomnyxe, adj. [Méd.] Met veel neussljm,
snotteriq.
Cripart, m. (pop.), z. v. a. GRIMPEREAU.
—

Criptologie, f., z. CRYPTOLOGIE.

t'rique, f. [Géogr.] Kreek f., kleine natuurlijke
haven, sluiphaven f. — [Fort.] Cr-s, kleine dwarsgrachten f. pl. rondom eene vesting, oni't werk der
loopgraven te bemoeilelijken. —[Arqueb ] Metaal n.,
waarmede men de holten of gebreken aan een' geweerloop vult.
Crigiier, v. n. [Tech.] Splijten, scheurtjes krijgen (van het staal brij het temperen, wanneer het
niet gelijkmatig gegloeid is geweest).
Criiltiet, in. [H. n.[ Sprinkhaan m. — (fig.)
Knol nl., slecht paard n. — (fam.) Zwak, mager
mannetje n.

(rise, f. [Méd.] K r i s i s f., scheiding der ziekte,
poging der natuur, waardoor in de ziekte eene
verandering ten goede of ten kwade wordt bewerkt.
Cr- parfaite, imparfaite, sure of assurée, volkomene, onvolkomene, ongevaarlijke krisis. Jour de
er-, beslissingsdag m. — (fig.) Bedenkelijke staat m.
der orn.standigheden, spanning f., gevaarlijk of beslissend oogenblzk, beslissingspunt, beslissingstrjdstip, keerpunt n. L'affaire est dans sa er -, de zaak
is op 't punt van beslist te worden. Cr- Commerciale, handels-krisis.

Crisiaque, adj. [Méd.]: Personne er-, of als

subst. Le of La crisiaque, de gemagnetiseerde m.
en f., hij of zij, die gemagnetiseerd wordt; ook
[H.. eccl.] geestenziener m., geestenzienster f.

Crisite, f. [Bot.] Hondsgras n.
Cris r atif, ive, adj. ]Bot.] Onregelmatig ge-

kronkeld.

Crispation, f., Kronkeling, zamenkrimping,
verschrompeling, zamentrekking, krullen f. (als
uitwerking van hitte of koude). — [Méd.] Cr- des
muscles, des nerts, zigzagswijze inkrimping F. der
spierbundels, krampachtige toestand in., die zich nu
en dan bij zenuwachtige personen voordoet. —
[Chir.] Cr- des vaisseaux, zamentrekking der
]
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haarvaten, als gevolg der prikkeling. veroorzaakt
door de aanraking der lucht riet Bene wond. —
(g.) Sa lenteur, sa vue seule me dunne des cr-s

zijne traagheid, zijn gezirit alleen doet mij kippevel
kregen, errlert rag geweldig.
(rispe, e, adl. (en fart. passé van crisper)
Zaanlgekronkeld, ineengekrornl^en, verschrompeld;
Peau cr-e, verschrompelde huid f. ; Muscles, Nerts
er-s, opgekrompen, zaarngctrokken spieren, zenuwen I. pl. Vaisseaux er-s, zaaingetrokken haar
pl.
-vaten.
Crishiflore, adj. [Bot.] Iet omgekrulde bloem bladranden.
Crisper, V. a. Doen krimpen, opkrimpen or
zamentrekken, rinnpelen, verschrompelen: I1 fait un
froid qui crispe les nerfs, 't is een koude, die de

zenuwen doet opl,uirnlien. — 1 Clair.] Cr- des veines,
aderen c r i 5]) é r e n, a fg;esrédene afleren met een
pincet om; raaien om de bloeding te stillen. — (fam.)
Ongeduldig, verdrietig maken, ergeren: 'L'a gaucherie nee crispe, me crispe les nerts, uwe onhan-

digh.id doet ncj koken van o;?geduld. — SE CRisPER, V. pr. Opkrimpen, opkrullen, zamentrekken.
Crispifolié, e, adj. [Bot.] Met omgekrulde,
verschr einpelde bladeren.
Crispin, rn. [Mod.] Vrouwen-, kindermantel15e n. — [Theàt.] Naara van een grappig' bediende

in 't blijspel (naar den acteur Crispin). — (Loc.
rain.) C'est un cr-, 't is een koddige vent.

Criss, (`rid, Crit, in. . 1 sis f., getande, door-

gaans vergiftige dolk nn., in Oost- Indië gebruikelijk.
('risselnien► t, tn. Tandgekners n., het knarsen
der tanden.
(rissen, V. n. Knarsen, knersen met de tanden,
tanden koersen.
t risson, m. Dreg, drerge, enterdreg f.

Crissnnre, f. [Tech.] Oneffenheden of scheu-

ren f. pl. in ijzerdraad.
Crista, f. (latin) Helmpluim f., vederbos m. op
den helm. — Cristacites, ni. pl. [H. n.] Ver
pl.
-stendhakmi.
t ristal, ni. [lMinér.] Kristal n., regelmatig gevormd, doorschijnend en hard licchaain uit het rijk
der steepen, inz. berg- of rotskristal (Cr- de roche),
bergglas n., zwitsersche straalsteen m., een heldere,
doorschijnende , kleurlooze stern; — regelinatige
vos in m., dien zékere zel fstandigjheden van zelf aan
als zij uit den eloeiJenden of luchtvormigen-nem,
toestand tot den vasten staat overtaan (in dezen
zin doorgaans meerv.): Les cristaux de sal marin
sopt cubiques, de kristallen van zeezout zijn ku ,
bisch of zesvlakkig. — Bij uitbreiding: Kristalglas n.,
tvaterhelder, kleurloos glas n Vertes de er-, kristalglazen n. p1. — [Chico.] Zouten en andere.zelfstandigheden, die men laat kristalliséren. Cr- miniral, mineraal kristal (van salpeterzure potasc,i).
[Anc• chim.] Cristaux de lune, enaankristallen
(van salpeterzuur zilver); Cr- de Vénus, kristallen
van Venus (van azijnzuur koper). — Cr- de montre, horlogie-glas n. — Magasin de cristaux, magazijn van kristallen voorwerpen ('t zjj van echt
-

of nagebootst kristal gemaakt). — (fig. et poét.) Le
er- des eaux, des foritaines, 't kristal der wateren,

der fonteinen ('t kristalhelder water).
Cristallerie, f. Kristalvervaardiging; kristal
snijden, gravéren der kristallen.-fabrijk.;het
Cristaliier, rn. Graveerder m. in kristal en
edelgesteenten. — Kristalverzameling f., kabinet n.
van kristallen.
('ristallière, f. [Exploit.] Kristalmijn f. —
Tech.] IVerktuig n., waarop men de kristallen
bewerkt.
('ristollifère, adj. [Minérj Kristalhoudend,
kristalbevattend.
Cristailin, e, adj. [Phys., Chico.] Kristallijn,
kristallisch, regelmatig als kristal gevormd; -- naar
bergkristal gelijkende, zeer klaar, helder en zuiver,
doorzigtig als kristal, kristalhelder. — Cn1s'r^LLlN nl. [Anat.) Kristallens f., ooglens, een volkomen
kleurloos ligchaam van de gedaante eener leve, het
welk, in een beursje besloten, vrij digt achter de
pupil in een kuiltje van 't glasachtig liggehaam ligt
(ook f umeur cr-e, Corps er-, kristalli n-vocht,
kristallijn- ligchaam, geheelen). — [Astr.] Le preoiler, le second crT-, de eerste, tweede kristalhemel
(in 't stelsel van Ptnlenieus) .
('ristalline, f. [Chico.] Kristalline f., olieac htige zoutvatbare basis, in de brandige indigo-olie
[
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ontdekt. -- [Anat.] Beursje of vlies n., dat de kristallens bevat (ook membrane er- gebeden) — [Chir.]
Kristalzweertje n. (aan de voorhuid of aan den
anus). — [Bot.] Plant f., waarvan sommige deelei
een kristallijn, voorkomen hebben; — ijskruid, kristalkruid n. (ficoïde glaciale).
('ristallisahilité, f. [Chim.] Kristalliseer
geschiktheid ern te kristalliséren.
-barheidf.,
Cristallisable, arlj. [Chian. j Kristalliseerbaar.
('ristallisant, e, wij. [ChimJ Kristctllisérerzcl,
t'ristallisationn, 1 [Phys., Chim.] J r•istalvorming, kristalwording f., overgang tot kristallen,
k r i s t a 11 i s a t i e, kristalhséring; — kristalschieting f. ; — het gekristalliseerde, het tot kristal gevormd ligchaain.
('ristallisé, e, adj, In kristal veranderd, tet
kristal ;;eworden; gekristalliseerd; in ijs
veranderd.

('ristalliser, V. a. In kristal doen veranderen,
tot kristal doen veranderen of overgaan, doen bevriezen, kristalliséren. Cr- uit sue, de l'eau.
— CRISTALLISER,

v. n. en SE CRISTALLISER, V. pr.

In kristal veranderen of overgaan, den kristalvorm
aannemen, tot kristallen schieten, kristalli sérr e na: Ce corps ne ertstallise of ne se cristallise

que lenteinent. — L'eau, en filtrant à travers ces
pochers, s'est eristallisée, het water is, b 't zjpelen door die rotsen heen, kristalhelder geworden.
(yristollisear, ('ristallisoir, m. [Chico.]
Kristalliseervat n.
('ristallo-atonmiquie, adj. [Phvs.]: Systéme
er-, stelsel n., dei t de kristalschieting uit rte ver
atomen verklaart. — Crista.11o--er2ignva
éleetrique, adj.: Phénomènes er-s, elektrische
verschijnselen n. pl., door de warmte in zékere

kristallen opgewekt.

Cristallogénie, f. [Didaet.] Leer van 't antstaan of de vol fining der kristallen, kristalvormingsleer f.
Cristallograhhe, m. [Diilact. j Kristalbeschrijver, ki istalkenner, k r i s to 11 o g r a a p h in.
— t'ristialloaritplaie , f. Kristalbeschrijving
kristalkunde, kristallographie f. — (n stallographique, adj. Kristalbeschrijvend, tot
de kristalbcschl'ztving of den kristalbenchrzjver behoorenrle.
, ('ristalloide, adj. Kristalvormig. — CRISTAL.
LODE, I. ] Anat.] , z. v. a. CmUS rALLINE ; — spinncwebsvlies n. (oen zijne doorschijnendheid dus genoF rad, z. ARACIINUïDE) .

Cl istallologie, f. Kristallenleer, verhande
ling f. over de kristallen. — Crist,allologigiie,
adj. Iaat tot die leer, die verhandeling behoort of

betrekking heeft.

Cristallon.ancie, f. Kristalrvigchelarij, waar
middi <l van spiegels, kristalglas-zegrijf.,do
enz. — ('ristialloniancien, ni., ide, 1. Kristalwaarzegger m., - zegster f. -- Ook als adj. ge bruikt: Action er-ne, ver^r^igting f. bij de kristalwig gelarij.
('ristallotnétrie, f. [Didact.] Kristalmeting f.,
wetenschap, die de hoeken der kristallen leert meten
en berékenen. — Cristalloiuétrique, adj. IVat
tot die weten schap betrekking heeft, k r i s t a l 10ni é t r i s c h.
('risttallonoanie, f. Kenpais der natuurwetten,
van welke de verschillende geoinétrische eigenschap
kristallen afhancen. — ('ristallououei--pendr
que, wij. 1-Vat tot die kennis betrekking heeft.
('ristalloph3- sique, f. LVatuurleer f. der kristallen. — CRYSTALLOPIIVSIQUE, adj. Wat de zuiver physische verschijnselen b ij 't klieven, de polarisatie enz. der kristallen betreft, k r is t a t t ophysisch.
t nistallotech hie, f. [Didact.] Kristalliseer kunst f., kunst om zanten en andere zelfstandiglieden tot kristallen te (toen schieten. — ('ristalloteelhnique, adj. Wat tot die kunst betrekking

heeft.

('ristallotornie , f. Kristalsplijting, kristal -

scheid ing f. -- Cristallotomique, adj. Daartoe
bek oorend.

t'ristarie, f. [Bot.] Cr i s t a r i a f., soort van
nialuwplant, welker vrucht in een kamvormig
vlies is besloten.
('ristatelle, f. [H. n.] Kampolyp m., eenzoetwater -polyp.

eristc, e, adj. [II. n.], z. v. a. CRETE.
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Cristel, m. [H. n.], z. v. a. CRÉCERELLE.

Cristelle, f. [Tech.] Zeker tapzjtwerkers-ge-

reedschap n.

Criste-marine, f. [Bot.] Zeevenkel f. (passepierce).
Crit, m., z. CRISS.

Critérium, nl. (latin) ( p r. —ome) [Philos.]

Kenteeken, merk, onderscheidingsteeken n., toets,
maatstaf m. tot het beslissen of beoordeeleá van
deze of gene zaak, kr itéri u m n.

Crithagre, in. [H. n.] Soort van musch f.

Crithe, m., Z. V. a. ORGELET.

Crithontaucie, f. [Ant.] Wigchelarij f. uit
het gerstemeel, waarmede de o/ferdieren bestrooid
werden , le rit h o on a n t i e f. — Crithonlanelern, m., -ne, f. H of zij, die deze wigchelar

uitoefende.

Crithophage, adj. Van gerst levend. — cRi-

THOPHAG E , m.

Gersteter m . — CRITHOPHAGIE, f.

Het gersteten, voeding f. met gerst.

CROCHET,
kraaijengek-ras n.— (fig.)Elk onaangenaam geluid n.,
slechte muzijk f., slechte zang m., slechte verzen n. pl.
Croasser, v. n. Krassen, schreeuwen (van
raven en kraaijen) . — (fig.) Slecht zingen of spelen,
slechte verzen maken. (vgl. COASSER.)
Croate, adj. Van Kroatië, kroatisch. — CROATE,
in. en f. Kroaat m., Kroatische vrouw f. (vgl. CRAVATE.)

('roe, in. (pr. era) [Tech.] Haak, douwhaak,
bootshaak, boom m. Cr- de ter, de bols, ijzeren,
houten haak. — (fig.) Mettre les acmes, Pendre
son épée au er -, de wapenen, den degen aan
den wand hangen, de krijgsdienst verlaten. —
(fain. et fig.) Son proces est au er -, zijne regtszaak
hangt aan den spijker, wordt niet doorgezet. —
[Tech.] Naam van vele haakvormige of van haken
voorziene voorwerpen; roerhaak, werkhaak; —
harpoen m. ; Cr- de pompe, pomphaak; Cr- a feu,
vuurbaak, pook in. — Cr-s de la ville, brandhaken. - [Arqueh.] Arquebuse à er -, haakbus f.,
(een voormalig schietgeweer). — [^Iar.] Palans h
er -, haaktaliën f. pl., vierloopers m. pl.; Cr-s de

Kri t i ci smu s n.,
wijsgeerig stelsel van Kant ('t welk ook de grenzen
en de geoorloofde oefening van ons kenvermogen brécins of Cr-s de palans de canon, takelhaken
wil bepalen) — CRIT!C!S TE, m. Aanhanger van 't tot vasthouding der kanonnen. Cr- de candelette
kriticismu.c, k r i- t i c i s t, Kantiaan ni. — GR1TI- portuurlijnshaak, kathaak. Cr- de capon, ankerCISTE , adj. Wat tot Kants stelsel of 't kriticismus haak, penterhaak. Cr-s de palans of de palanquin,
taliehaken, takelhaken, Cr- de pompe, pomphaak.
behoort.
Critiquable, adj. Berispelijk, met regt aan Cr- a trois branches, vischdreg. Passer Ie er- de
la poulie dans la cigale dune ancre, een blok in
kritiek onderhevig.
Critique, adj. Wat tot de kritiek behoort. het anker haken. Cr- de hatcher, schippershaak,
kunstregterlijk, toetsend, beoordeelend, k r i t i s c h: bootshaak. — [H. n.] Cr-s, haaktanden m. pl.,
Discours, Dissertation cc-, beoordeelende, kritische puntige of kromme tanden van zékere dieren, inz.
redevoering, verhandeling f. — (flu.) Tot scherpe van paarden en honden. — (fig. et fam.) valsche
beoordeeling geneigd, uitziek, bedilziek, hekelzuch- speler m., z. v. a. ESCROG . — Cr-s, groote orngebotig, muggeziftend: Esprit cc-, bedilgeest, vitter, gen knevels. — Cnoe, m. (pr. croque) klanknamuggezi f ter m. — [kléd.] Eene krisis of een ziek bootsend woord voor 't geluid, dat zékere harde
aanduidend, kritisch; Jour er-, dag van-tekrpun brosse dingen bij 't eten maken, gekraak, geknapkrisis, beslissingsdag m. in zékere ziekten en vrou- per n. Cela fait er- sous la dent, dat kraakt tuswelijke ongesteldheden. Temps, Age cc-, kritische schen de tanden.
Crocalithe, 111 . ] Minér.] Krokaliet m., zeker
tijd m., beslissend levenstijdperk n. (op 't welk de
vrouw 't vermogen om te baren verliest) . — Bij mineraal.
('roc-de-clhien, m. [Bot.] Hondstand m.
uitbreiding: hagchelgk, bedenkelijk, zorgelijk, gevaarlijk, kr i ti e Ic : Les temps, les circonstances Plur. Des crrocs-de-chien).
Croeéipenne, adj. [H. n.] Met gele of saflont er -s, de tijden, omstandigheden zijn bedenkelijk , zorgvol; Sa position est tres -cr-, zijn toestand fraankleurige vleugels.
adj. Met gelen of saffraankleuCroeéiventre,
is hagchelijk, hij slaat op glad ijs. CRITIQUE, f.
Kritiek , toetsing , beoordeeling , monstering , rigen buik (van insecten).
Croc-en-jambe, m. Het beentje-zetten, kunst
kunstbeoordeeling: beoordeelingskunst f., kunstregworstelen, bestaande in 't zetten van-grepin't
terschap, kunstger-igt n.; Cr- historique, historische
kritiek, het onderzoek naar de echtheid en onver- den voet tusschen de beenen van de partij, om die
valschthei.d van geschriften en gedenkstukken; Cr-, te doen vallen. — (fig.) Behendigheid f., listige
esthétique, littéraire, letterkundige kritiek, beoor- streek m. , waardoor men iemand te leur stelt, hem
deelingskunst der voortbrengselen van smaak, let- zijn ambt of zijnen post doet verliezen enz. Ii lui
teren; Cr- philosophique, théologique, morale, a donné Ie er -, hij heeft hein den voet geligt. (Plur.
saerée etc., wijsgeerige, godgeleerde, zedekundige, Des crocs-en-jambe.)
t Croche, adj. Gebogen, krom.
gewijde enz. kritiek. — Geschrift n., verhandeling f.,
Croehe, f. [Mus.] Staartnoot met een haakje,
waarin een werk beoordeeld wordt, beoordeeling,
recensie f. — Bij uitbreiding: al wat de gebreken achtste noot; Double, Triple, Quadruple er -, staartnoot
met twee, drie, vier haakjes, zestiende, tweeest
Sa
conduite
licht
stelt:
iemand
in
't
van iets of
une Cr- de la vdtre, zijn gedrag is eene kritiek, en-dertigste, vier-en-zestigste noot.— C ROCHES , f. pl.
veroordeeling van 't uwe, doet het berispelijke van Smidstang f., om 't gloefiend ijzer bij 't smeden
uw gedrag uitkomen. — Vinnige of kwaadwillige vast te houden.
Croeher, V. a. [Gray. et Mus.] Staarten en
beoordeeling, hékeling, gisping f. — Somtijds ook
gebézigd voor CRITICISME, z. old. — CRITIQUE, m. haken aan de noten maken. — [Tech.] De tanden
Kunstregter , onderzoeker en beoordeelaar der der kaarden ombuigen. — [iblar.] Inhaken, inpikvoortbrengselen van, kunst en smaak, inz. boek ken, krengen.
Croehes, f. pl. [Tech.] , z. onder C ROCHE
recensent, k ii t i k u s m. (fam.) Be--beordla,
Crochet, m. (verklw. van eroc) [Tech.] Haakdillaar, hékelaar, vilter, muggezi fter m.
je
n., haak in. — (fig.) La route fait un er- en eet
critiquer)
(en
part.
passé
van
Critiquué, e, adj.
Beoordeeld, getoetst, gerecenseerd, g e k r i t i s e e r d: endroit, de weg maakt op die plaats een' elleboog,
Bene kromming. Faire un er -, uitwijken, uithalen,
Ouvrage er -.
Critigner, v. a. Beoordeelen, toetsen; — bedil een' anderen weg, een' zijweg inslaan; II fit un erlaken, afkeurend beoordeelen, hékelen, gispen,-len, pour m'éviter, hij week uit, sloeg een' anderen weg
k r i t i s é r e n. — Ook zonder voorwerp gebézigd: in, om mij te ontwijken. (Prov.) Aller aux mores
11 faut Cr- avec gout, I1 critique sur tout. — SE sans er -, onbeslagen ten ijs komen: iets ondernemen
GRITIQUER , v. pr. Beoordeeld, gegispt, gehékeld zonder daartoe de noodige middelen te hebben. —
worden: Toutes les chases peuvent se er -, op alles Cr-s des porte-faix, houten draagzeel, draaghout,
kan men wat te zeggen, wat aan te merken vinden. rughout n. der lastdragers of kruiers. (Loc. fig.)
Critignieur, m. (fam.) Berisper, bediller, vitter, Etre sur les cr-s de qn., op iemands kosten teren,
tot last van iemand komen. Etre sur ses er -s, sur
hékelaar, muggezi Eter m.
ses propres er -s, op zijne eigen wieken moeten
Croailleinent , m., z. CRAILLEMENT.
Croarcl, in. [Tech.] IJzeren stang f. der kanon - drijven, op zijne eigen kosten leven. — [Tech.] Weegen klokgieters, ter zuivering van 't metaalbad, haak, unster m. (romaine); — bankhaak, schroefstok m. (aan de schaafbank); — slothaak, haakslakken/wak m.
Croassant, e, adj. Krassend; schreeuwend, sleutel, looper m. (der slotenmakers en der dieven);
wevers); — klemhaak (der kuipers),
-scherak(d
slecht zingend.
Croassement, m. Gekras, geschreeuw, 't na- — roerhaak, trekhaak, krom ijzer, haakijzer. schepCritieiscne, in. [Philos.]
.

.

tuurlijk geluid der raven en kraaijen, ravengekras,

haal, puthaak enz. (bij velerlei bedrijven); — neus m.

CROCIIBTABLE

--

(omgebogen gedeelte aan de dakpan); — hak m., houwertje (der tuinlieden); —weérhaak (aan, een' pijl,
een' vischhaak enz.); — tamboureernaald f., borduurhaalcje; Broder au cr-, haken. — [Ciir.] Haak,
naam van verschillende werktuigen bij cie verlossing
en bij 't steensnijden; Cr- à curette, lepelhaak; —
engelsche haak der tandmeesters. — [Anat.] , z. v. a.
Os crochu, z. CROCIIU. — [Impr.] Cr-s, haakjes m.
pl. (

[J ) ; Cr-, strik ( ), z. v. a. ACCOLADE Z.

aid.). — [Bot.] Cr-s, haakjes n. pl., haakvormig
gebogen einden van vezels of twijf}en.— [H.n.] Haaktanden m. pl. (ook cross geheeten). Nagels m. pl.,
aan de klaauwen van arenden. — [Agrie.], z. v. a.
CoURSON. — [Modes] 1 laarkrulletjes n. pl. der
vrouwen aan de slapen van 't hoofd. — [Mus.] , z.
v. a. CROCHE . — [Mil.] Cr- d'armes, geweerhaak,
geweerrak n. — [filar.] Kleine haak o/ hoek. Cr- de
pied de mat, klamp op de hieling van de bram
om te beletten dat men die niet boven de-steng,
zaling uithi^scht.
Crochetable, adj. Wat met een' looper, haak sleutel of valschen sleutel geopend kan worden:
-

Serrure er -.

Croehetage, m. [Tech.] Het opensteken, opsteken (van een slot met een' looper). — Het krui jers-, lastdragerswerk n. — [Agric.] Het ophakken
van den grond (z. V. a. BINA(,E).
Croclheté, e, adj. (en part. passé van crocheter) Open- of opgestoken, smet een' looper geopend:

Serrure, Armoire cr-e.
Crocheter, v. a. Opensteken, opsteken, met
een' looper of lhaaksleutel openen . — SE CROCHETER ,

V. pr. Plukharen, als kruijers vechten.
Croeheteur, m. Kruijer, lastdrager, pakdrager (porie- faix). — (lig ) Ruw, onbeschaafd mensch:
C'est un vrai er-, 't is een plompe kinkel, een ruwe
kerel. Injures de er-, kruije7 svloeken m. pl. (fans.)
Santé de er-, sterke, gezonde ligchaamsgesteldheid f.,
ijzeren ,gestel n. C'est un métier dc er-, dat is een
hondenberoep, een zwaar en moeijelijk ambacht. —
Cr- de portes, de serrures, opensteker van deuren,
van sloten.
Crochetier, m. Draaghout-, rughoutmaker
(voor de kruijers); — haak-, haakjes-maker m.
('rocheton, m. (verklw. van crochet) Haakje n.
— Le crochet du por te-faix a deux er-s, het
kruijers-rughout heeft twee armen.
-1- Croehetoral, e, adj. Op kruijers wijze,
kruijerachtig; — lomp, ruw, gemeen, onbeschaafd.
Crocheu, Crocheux of Croclueux, m.
[Tech.] Ombuig jzer n. voor de punten der kaarden.
Crochii, e, adj. Haakvormig, krom, gebogen,
g ekromd. — (fig. etprov.) Avoir les plains cr-es,
lange vingers hebben, diefachtig zijn. — [Anat.] Os
er- of unciforme, haakbeentje n. (vierde been van
de tweede rij der nahand). — [Man.] Cheval er-,
paard niet kromme beenen.
Crochuue, f. [Mus.] , z. v. a. CROCHE.
Croehuer, v. a. [Tech.] Ombuigen.
Croeidisnie, m. [Mid.] Het muggenvangen,
c r o c i d i s m u s n., z. v. a. CARPHOLOGIE.
Crocinon of Croeinion, Croeonanagrc,e,m.

[Pharm.] Sa ffraanzal f, sa ffraanolie f., k r o k o
magma n.
Croeipéde, adj. [H . n.] Met sa fraankleurige
pooten (van insecten).
t'rocise, f. [1-I. n.] Honigwesp f.
Crocodile, n1. [Ff. n.] Krokodil ni. — (fig.)
Larmes de er-, krokodillen-tranen, m. pl. , hui
tranen (volgens de fabel,-chelati1j,bdrgk
dat de krokodil, als hi) op roof loert, de stem van
een weenend kind nabootst). — [Rhét.] Drogrede f.,
bedriegelijke, valsche sluitrede.
Croeoclileen, ne, ('rocodilien, ne, adj.
[H. n.] _Vaar den krokodil gelijkend. — caROCODILEEtiS, CROCODIL1E5S, m. pl. Dieren n. pl. van 't
krokodillen-geslacht.
Crocodilion, m. [Bot.] Krokodilium n., eene
artisjolcachtirje plant.
Crocodiloide, adj. [H. n.] Krokodilvorm,ig.
— CROCOILOiDES, m. pl. Krokodilvormi-ge dieren n. pl.
C'roco' se, m. [Minér.] hood chromiumzuur
lood n.
('rocoueagine, m. [Pharm.] Koekje van saffraan, myrrhe, roode rozen enz., sajj"raankoekje,
z. ook CROCINox.
Croconate, m. [Chim.] Saffraanzuur zout n.
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— Croconique, adj.: Aside er -,' sa ffraangeel
zuur (dat roodachtig of citroengele zouten vormt).

t rocotte, f. [H. n.] Soort van hyena. —Bas
terd van den wolf en hond, bastaard-wolf', wolfshond m.
Crocks, m. (pr. cro-euce) [Bot.] Krokus m.,
sa ffraanbloern f.; — sa f'raan m. (bloemstempels
eener verscheidenheid van den crocus s a t i v u s
-

of her fstsatfraan) .

t Croeuite, f. [H. n.] Hyena f.
t'roie, f. [hauc.] Soort van gravedl n. der roof-

vogels.

(Toiler, Croler, V. n. [Faut.] .Mommelend
ontlasten , drijten (van roofvogels).
('roire, V. a. Gelooven, voor waar houden of
aannemen, geloof slaan (aan iets of aan 't geen
iemand zegt), vertrouwen: Cr- une histoire, un
conto, eerie geschiedenis, eerie vertelling geboren.
Cr- qn., iemand gelooven. On ne croit pas les
menteurs, razen gelooft de leugenaars niet. Croy ezmoi, geloof mij. (lam.) Si vous ne le croyez pas,
allez-y voir, als ge 't niet gelooven wilt, dan laat
ge 't. J'aime mieux le er- que d'aller voir, 'k wil
't liever qelooven, dan 't gaan zien. II croit sela
com ►ue I'Evangile, comme un article de foi, hij

gelooft dit als 't evangelie, als een geloo fsartikel:
hij twijfelt er in 't geheel niet aan. — Cr- Conseil,
naar raad luisteren. — En er- qn., geloof slaan
aan 't geen iemand zegt. A Fen ei'- (s'il faut Fen
er-) tout est perdu, als men hem gelooven zal, is
alles verloren. En croirez-vous cetle lettre? zult
gij geloof slaan aan dien brief. — Faire er- une
chose, iets doen gelooven, iets geloofelijk maken.
— Gelooven, meenen, denken, - dunken, wanen,
houden voor: Je le cruis capable de tout, ik geloof,
houd hem voor alles in staat. Le monde me croit
heureux, de wereld waant mij gelukkig. Je crus

que j'allais mourir, ik dacht, meende, dat Ik ging

sterven. Le croyez-vous homme de parole ? houdt
gij heng voor een man van zijn woord? CROIRE ,

v. n. Gelooven, geloof schenken, vertrouwen. Crlégèrement, sans preuve, ligtelijk, zonder bewijs
gelooven. — [Rel.] Bienheureux ceux qui croient,
welzalig zij, die gelooven.— Cr- à, geloof slaan aan,
niet twijfelen aan 't bestaan van iets, van iemand:
Cr- aux paroles, aux témoignages, aux serments
de qn., aan iemands woorden, getuigenissen, eeden
geloof slaan. Cr- au paradis, à 1'enfer, aan 't paradijs, aan de hel gelooven. Cr- aux sorciers, aux
revenants, aan toovenaars, aan spoken geboren. —
[Rel.] Cr- en Dieu, en Jésus Christ, au SaintEsprit, in God, in Jezus Christus, in den Heiligen
Geest geboren. — Cr- en soi, vertrouwen op zich
zelven, in zijn eigen krachten, verstand enz. hebben.
— SE CROIRE , P. pr. Zich geboren, zich meenen
of achten, wanen, zich houden voor, zich inbeelden
te zijn: 11 se croit invincible, hij houdt zich, waant
zich onoverwinnelijk. Se er- tout permis, meenen
dat meat alles doen mag, zich alles veroorlooven.
— (Loc. prov.) I1 se croit Ie premier moutardier
du pape, hij heeft een' hoogen dunk van zijne geringhe- d. — Vertrouwen in zich zelven stellen,
zich aan zijne eigen meening houden. Si je me
croyTnis (si je men croyais) moi-même, je ne le
verrais pas — Geloofd worden: Cola ne peut se
er-, dat laat zich niet gelooven. -- Se faire er-,
zich doen gelooven, zich geloof verwerven; — zichzelven iets doen gelooven, zich iets in 't hoofd zetten.
Croisa(1e, f. [H.ist.] Kruistort in., kruisvaartï.,
naam der oorlogen ter herovering van 't Heilige
Land; — ook wel van andere godsdienstoorlogen
gebézigd: La er- contre les Albigeois. contre les
IVlores, de kruistogt tegen de Albir,enzen, tegen de
11Iooren. — [Astr.] Het Kruis, Zuiderkruis, een
zuidelijk sterrebeeld (ook eroisette geheeten).
Croisé, m. [.Rist.] Kruisvaarder ni., deelnemer
aan een' kruistogt: L'armée des er-s, het leger
der kruisvaarders. — Ook als adj. in dien zin gebruikt: Les princes, seigneurs er-s, de vorsten,
heeren, die ter kruisvaart trokken. — [Manuf.]
Gekeperde stof f. — [Danse] Krieispas m., zékere
danspas. — [Bias.] De met een kruis voorziene
keizerlijke rijksappel m. en banieren f. [pl.
Croisé, e, a (j. (en part. passé van croiser)
Gekruist, kruiswilze geplaatst: Bras er-s, Jambes
cr-es, gekruiste, over elkander geslagen armen,
beenen. — (fam.) Se tenir, Demeurer, Avoir les
bras er -s, met de armen over elkander staan: ledig,

476

CROISEAU

-.-

werkeloos zijn. -- (fig.) on est souvent er- par
ses proclies, men wordt dikwijls door zijne nabestacnrle-n gedwarsboomd. — [1iannf.] Etoffe cr-e,
reképercle stn/fe f. — [iti1i1.] Feu cc-, kruisvuur n.
— [Pods.] dimes cr-es, Vers er-s, verzen, die om
den anderen renel rijuren, kruisrijmen n. p1. —
[Bot.] I'euilles ('i -es, over kruis staande bladeren.
-- [Danse] Chas sé er- gekruiste zijlas n1., zi here
danspas.
4 roisetiii, nl. [U. n.). z. v, a. BISET.

f'roisée, f. [Arch.) .Kruisraain, vensterraam,
lasraam, schuifraam n.; vensteropening f., venster,
chf, kozijn, kr•2ris•ko: rz n. — Plaats. areas' litre
wegen e1: o uier kruisen. kiuispunt n.. kruiswel m.
— [ co1L.i Slaijl f., lcruirelincrs replaatsle stokjes is
een' bijen for f . — ['['ech. ] Ilaarn n,, haspel in.,
kruis, kruishout n. aan verschillende werkluiden;
— ra(lslr jlen f. pl. in een zricrtverh; — elkander kruisende (Ise glen (in een uwee/el), kélrerinq f. — [Mar.]
Cr- de 1'accre, anl^erkruis n., breedte van een anker tusschen. (ie punten van iedere 1r05r1. Ce valsscan a beaacoup de cr-, dat .schip is breed fletui,r,.Od.
('roiselie, Q'r°oisette, f. [Corn.] Zékere papiersoort f.
('roisemieenet, n1. Kruising f.; het kruisen,
snijde^e van twee voorwerpen. — [Mar1u f.] liet
twijnen (Ier draden. — [Eeofc.] liet kruisen der
dierenrassen, de verrnenging cf koppeling van twee
dieren ven dezelfde soort, maar van verschillend
ras. — [Escr.I I t kruisen dei- scher rndlegens. --[Chenl. (Ie ferj Ocerpanrlspunt n. van 't eene

^i

„

-

scoor op 't andere.

t'roiser, V. a. Kruisen, hi wiselincls, Kluiswijze
of overkruis plaatsen of leqqen.. Cr- les 1.hras, les
jambes, de armen, de bressen over elkander slaan
of kruisen. Cr- les (5 p t05, de decrens kruisen (bij
't schermoen). — Dwars overtrekken.-, oversteken:
Un liévre gtzi croise Ie ctieniin, een haas, die den
we j dwars overloopt. (flrl.) Cr- (in., iemand dwars
doorschrappen., doorhalen:-boine.Drlus,
Cr- etc. dans une éeriture, ira een geschrift de pen
etnears doorhalen, iets uitschrappen; niet een kruisje
teekenes. 11 rn'a croisé trois articles de mon compte,
,'rij Treeft drie dosten in mijne rékeniraq rloor?;ehaald.
(In (lezen zrrr liever 1iilfer.) — [O'fi ,ay.,Dess.] _Kr'uisstrepen maken. — [Econ.1 K1((isen, (lieven van
verschillend ras laten paren, de (I•ierenrassen vel'meisen. — [Iil.l Cr- Ia U ionnette, 't geweer
vellen.. -- [i\l^xntsf.] Cr- une étolfe, eene stof'lie »eren. -- [Vann.] liruis•rewijs vlechten. — c111)iSER, V. n. [;1t<<; .] Kruisen, heen en weder varen:
,

L'esca,lre dole daln's la Baltieiue, ui 1'entrée de
In 1%Iailclle, liet smaldeel kruist in eis Oostzee aan

den inganrg van't Kanaal. Cr- la lame, sloor de baren
zei-leer, (h, rszee- zeiler. C- Is !nie s', de zee bekruisen.
-- ['i'aliil., Coutur.] Over elkander slaan, over eikasides' hangen of vallei (van de panden van lee,

deren). — SE git{)l aai, V. pr'. lid kruis ol)se-

4nen, ter kruistaart trekken, elect aan een' kruistog 1 nemen. A 1'exemple de St. Louis la plupart
des princes se croissèreiit. — Elkasuler kruisen (dan,
twee luren, liver wegen enz. , die elkinderso jden; ook
van twee personen, twee brieven ern., (!-ie derf-iel fdcn
weg, snaai in tegengestelde rating a fleggen): Ces
ligrses, ces ct.ie €nies se croisent, olie lijnen, wegen,
smjrlen elkander. iNos leftres se sopt er-s, onze
brieven hebben elkander relïi°pist. Nous nous coinnles C1'oisés sans íi(1115 reilcosltl'er, wij hekben. elk ander gekruist. zonnrler elkaar° te ontinoeten.. Les
éclairs" ce croisaient, de bliksemstralen kruisleis
elkander. — El/wader dwarsbomnen: Its se sopt
eroisés clans vette entreprise, zij hebben ei/weder
in olie onderneming ged wvarsbt,or'>rd. — [Eton.] Zich
l rn/isen, zich vermengen (van (hierenrassen).
('roiserie, f. ['peels.] ilandemakcrs werk n.,
waarin (Ie teersen kruiselings over elkander komen.
('roisette, f. (verklw-v. vvancroix) [Bias.] Kruisje n. — [Mar.] Cr-s du milt de perroquet, bramzali,ngen; Cr-s du nuit de catacoi, boven-bramzali.nrle7i f. til.; — bout m. van den vlac.ggestok. —
[Bot.] Kruiswortel m., kruiskruid D. — [Minér.]
z. V. a. STAUROTIDU, — IAStr.] , z. onder CROISADE.
,

— [Corn.], Z. CIIOISEI.LE. — [Eser.] Scherrrzrnees-

ters-rappier n. — /Veteer ook gebézigd voor Croix
de par I)ieu, z. GROIX.
i'roisette, e, wij. [Bias.] Met kruisjes voorzien.

('roiseur, m. [Mar.] Kruiser, kruisvaarder nn.,

schip, dat op zee kruist.

— Kapitein, gezagvoerder In.

CR.OIX.

van een' kruiscr. — 111. n ] Soort van zeezwoluw f.

-t. ('roisïe, f. Kruis n. (croix). — Kruistoet ni.
Kruisvormig,

(croisacle). -- t C'roisié, e, adj.
kruisgeci'j s (erolsé).

B'roisière, f. [Mar.] Het kruisen der schepen
(van den Staat) . — Kruispost m., plaats der zee,
15001' gekruist ww'ordt: Escadre en er-, het ter
kruisi'aart uitgerust smaldeel. Bonne er-, geschikte
zeestreek om te kruisen.
tioisiei-s, m. p 1. Kruisbroeders Hi. ill., zékere
monniken.
Croisille, f. [Tech.] Boog op een touwslagers

rail, ratlrt'er °vei tai.

(roisiiioni, ni. [Tech.] Dwarshout n., dwars
in. van een ven ster•lcruis , dwarsarm nl. -sten ,
dwarshout n. van een kruis. Cr-s de chàssis, ven
pl.
-steroc(lnf.
('roisoire, f., Croisoir, in. [Teel.] Soort
vain, ijzeren of houterg kaai nl., waarmede de bak
-kersl
scheepsbeschuit strepen.
('roissia.uiee, f. IVasdom, groei m.
t'roissa nt, in. Wassende maan, de schijnre stalte van de nieuwe maan tot aan haar eerste
kwartier, halve uraan f., wassenaar in. Lei lune
eat à (dans) son Cr-, cie maan is aan 't wassen,
't is wassende maan. Les comes (pointes) du er-,
de horens (punten) der wassende maan. —
L'er,npir•e du cr-. het turksche rijk (omdat het de
/ifjuur der halve maan in zijn wapen v(sert). Faire
pzlir le er-, cie twice nagaan doen verbleeken: het
Indische rijk doen sidderen. — Wal de gedaante
eeneg halve moan heeft: sikkelvorinig snoeimes der
tuinlieden; — ijzeren haak in., in den schoorsteen,
waaraan risers de tang, cie asschop enz.7rangt; ijzeren
of koperen beulsel ira., waarmede reen gordijnen enz.
openhoudt; — naaai der siklfetvormige openingen in
snaren,speeltoireen. — [11. n.] Ii'aapsche ?nuscli f.;

— volksnaam van een.' iipvisch en van eenirle andere
vissclien. — [Bot.] Naam van verscheiden paddestoelen. Feurlles en er-, halveinaanvormnig,e bladeren. — [i11ar.] De luiwagen van het roer. Cr-de
gui, klaouio van (le giek of van den boorra. Cr- (ic
pie, klacruty van de gagel. Flotte ranbée en Cr-,
vloot in ate gedaante vein eene halve maan gear
of in slagorde (resthaard.
C'roisssetiit, e, adj. Aanwassend, aangroeijend,
vernieerderend, toenemend, zich uitbreidenri,. -Echelle de latitude er-c, echaei van toenemende
breedte. — [Math.] Quantité er-e, aangroejende
hoeveel/wiel.
('roic sauté, e, aclj. [Bias.]: Croix cr-e, kruis
met hater manen aan ile einden.
('roisare, f. [Ma^iuf.] h'é ering, keper f., keerwee/<<el n., inslag ni. — [Bias.] Midden van een

in vier kwartieren verdeelel wapenschild. — [liar.
Kravis n., dat de raas niet rte masten vormen. La
er d Un coinage, r'e kruising f. vin een touw. —
[Poes.] Cr- (les vers, kruising (1(1' verzen, a fwisselisrri filer lt(rart!le en slepende iijr► zen.

(ioit, ►51. -lessees ;n., verr,zeerderirrrl C. van

het vee gloor Ercr.irfoklcin. r. (Croft beteekent som -

t jcls ook wel rte jongen, vara beesten.
,

('goitre, v. n. (met :'Ire oen del( toestand, met

avoir mu de naart ((errs te (luiden). rtroe jee!, wassen,
uit<(i)ruite(t, a(rngroe(J en, (ar )iîsre sela, zich ontr((lik1 eten,, greater we- eten o,rschieten, o13u+asse,z, uitríroefje'jt. (van dieren err, klanten): Les herhes, les
a ►•1jces croissent, rte i;ruirlen, (te bo,wnen gr oevjen.
Les animau.x CI'oissent jusqu'b certain ige , de
'1/eren gi oc ijen tot olm zekeren ouderdom. — (thou.)
lIauvaise Bertie crost tot jours, onkruid vergaat
niet. A cliernin !iattu it ne croft point d'lhorbe, z.
v11E)1I N. -- Ioenernen, wassen, vermeerderen (op.
welke wijze 't ook zij): L'eau croit, hit water
loopt op. La tune, la rivière, le bruit croft, de
maan, de rivier, liet gerucht groeit, wast aan,
ne..:zt toe. Les jours croissent, de dagen semen
toe, worden langer. Ses Mens croissent, zijne
goederen vermeerderen. La rivière est crue, de
.rivier is gewaso n ('t is hoort water). La rivière a crû
{ le trois déciinèl:res, de rivier is 3 palmen gewas,

sen.

—

Cr - en ireauté, ei ) sages e, en vertu, in
-

schoonheid, wijslrei,l, deugd toenemen. — CRoiTRE, V. a. (poet.) 17 ermeeráeren, ver•grooten, doen
aangroellen: Cette action va er - sa gloire, die daar,

zal zijnen roem vergrooten.

Croix, f. Kruis, kruisbout n., kruisboom m.,

soort van galg, weleer voor groote misdadigers ge-
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brui/it; inz. liet kruis, waaraan Jezus stierf; ook
(Ie voorstelling daarvan: Les souffranees cie la Cr-,
de smarten van 't kruis, van den kruisdood. La
irate, sainte Cr-, het ware, heilige kruis (dat van
Jezus). Porter une er- dor, een gouden kruis of
kruisje dragen. Cr- d'évêque, Cr- pectorale, hisschopskruis, borstkruis. Le signe de la Croix, het
teeken des kruises. [Liturg Invention , Exaltation
de In Sainte Cr-, kruisvineiing, kruisverte ang f.
(twee kith. feesten). —Bid uitbreiding: christendom n.:
Faire triompher la cr-, het kruis, het christendom
noen zeuevieren; Le culte de la er-, (le eeredienst
des kruises, de christelijke godsdienst. — (fig.)
Kruis. laden, hartzeer, verdriet n. ; pijn, smart,
droefheid f., te enspoed m., verdrukking, ellende f.:
Chacun porte sa Cr- en ce monde, ieder draagt
zijn kruis in deze wereld. Elle est lea Cr- de sa
famille, zij is het kruis (de schande, ergernis) van
hare fi.<rnihe. — (Loc. prov.) Aller an levant de
(in. av ec la er- et la Lannière, z IIAr xIERE. —
1'rendre la Cr-, het Bruis opnemen: een' kruistogt
naar 't 11eil-i0e Laid ondernemen. —• Cr- de par
Dieu, de Jésus, abé-boek, eerste spelboekje n. (Loc.
proC.) I1 faut Ie reiivover i la Cr- de par Dieu,
hij 7r r t eo 'r' van voren of aan beginnen. -- in 't
culclenrc'eo iedere snUdincr van twee re(Jte lijnen,
zoodot zij vier repte hoeken vormen, kruisvorinire
Vlaatei}rc; f. of st^nd m. van tweevoorwerpen: Crde Saint- André, de Bourrgogne, Sint-,4ndries-kruis,
.]

,

-

schuinsch kruis ( X). Cr- de Saint-Antoine. Sint-

nton'ie-kru'is (in den t'orin eenee' T ). Cr- grecque,
r;rieksch kruis (roet even lange armen: -1--) Crlatine, latijnsch kruis (waarvan de beneden arm
langer dan de andere 'is: t ). Cette église eet
balie en er- grecgtie, en Cr- laline, die kerk is als
ren grieksch, als een lat )jnsch kruis gebouwd. Mettre
deus of jets en cr-, twee voorwerpen ln°tcis!1ett^ijs
plaatsen. i'4Tacquer ge. (rune er-, iets roet een
I;:ruisje teekenen. Mettre les jambes en er-, de
beenen kru-isr/ewes plaatsen of over elkafnd(r slaan.
Faire one cir-, eer kruisje maken of zetter. (Loc.
fig. et fam.) I1 faut faire In Cr-, of faire one er(1 la chenmiiiee, z. d;!3[. ^iIeÉE. tuiser les ponces en
er-, den g()eden uil',,,.e eerier zcra.k vurifl wenschen.
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('ronolral)liie, f. [Astr.] Brsehrjjvunrg f. der
planeet Saturnus. — Cronobraphique, ad'.
Wat die beschr jvin fl betreft, k r° o n o g r a1r h i s Ch.

C r onies of t roniennes, f. »1. [Ant.] Kro niën f. pl., Saturnaliën der Grieken (z. SA'TUR1XAI.Es) .
Crognade, f. [Peint.] Vlurjtige schets f., ruw
ontwerp n. — [Pátise.] , z. v. a. CROQIrANTE.
Ci , oquatnt, in. [In.jur.] Slechte, genteene kerel,
ellendeling, schoft nl. --- CROQUANTS, n1. /)l. O»roerlge boeren in Guienne, onder itenctrik IV. en
Lodewijk :III.
('royuant, e, adj. Knappend tusschen de, tan-

den, krakend.

Croqnl ante, f. [Pmitiss.] Knnaptaartje n.
Croqué, e, M(Mj. (en pail. passé van crogier)

:Opgeknabbeld, gretig opgegéten. — [Peint.] l'lugti; geschetst.

( roxiae-aheilles, f. [[-1. n.] (POP.), z. v. a.
MESASGE en CHARDONNERETTE. (Plug. Des croque-

alaeilles.)
('rogue an sal (a Ja), loc. adv.: Manger
ge. ii la er -, iets alleen griet zout eten. — (fig. et
fain.) I1 Ie nnangerait à la er-, hij kan hein wel
maken en breken.

t Croque-lardon, m. Schuimlooper, pannetik/eer m. (Plur. Des croque-lardons.)
Croquenibonclie, m. [Pàtiss.] Allerlei knap
Gebak n., knapkoek am.
-pend
('rogluue-muitainee,m. Blaauu'baard, boeman m.,
denkbeeldig wezen in sommige sprookjes, waarmede
inen de kinderen bang maakt. (Plur. Des croquetaila,ines.

('rogmie-uoort, m. (pop.) Lijkdrager m. (Par.

Des eroq«e-3c,ozr(e.)

Croalne-nolsette of Ci°ogiie-noix, m. [H.
n.] Volksnaa7n van de hazeelrnuis (muscardin). -C1IoQUE-NOISETTE, nl. lIaoelnten- kraker m. (Plur.
Des croque-noisettes, Des croque-noix.)
('rogaue-note , m. (eig. muzijknoten -kraker)
(iron.) Muzikant, die wel vaardig en gemakkelijk,
rilTrar zonder gevoel of smaak speelt. (Plur. Des
-

croque-no€es )

B'roquer, V. a. Opknabbelen, al knapperend
Cr- des pralines,
is reeds veel, flu/ai' mm moet nog meel' bjjlcomnen. — bruidsuikers knabbelen. — (fain ) II croque un
Kruis, ordekruis ridth'rteeken nn.; — ridder m. La poulet en nloins de rlen, in een ommezien peuzelt
er- des chevaliers plu Saint-Esprit, het kruis der Ii)] een hoentje op. — (fig. et fana.) Vous n'en cro1Lilige- Geest-ridders. I1 est graand'croix cie l'ordre querez que dune dent, gij zult er' uur' mond niet
de Malte. hij is rroatkruis der :Maltezer orde. — vuil aan maken: gij zult het niet hebben. Cr- Ie
Monn.i Kruisn., beeldzijde f. eener munt. — [Jeu]
marmot, lang moeten wachten. — [Peint.] Vlugi nner er- ou pile, kruls of munt spelen. (fig. et tig schetsen of ontwerpen. — (fig. et fam.) Il na
fans.) lN'avoir ni er- ni pile, kruis noch munt fait que ei'- ce poème, ce roman, hij heeft dat dichthebben. Jeter it er- ou pile, zich zorgeloos in Bene stuk, dien roman nog mnaar ontworpen. Elle est
zaak wikkelen. — [Astr. j Kruis n., een zuidelijk jolie a er-, menzou haar opeten (stelen), zoo lief
sterrrebceld. — [Bot.] Cr- de Calatrava of de St.- is zij. — (iron.) Etr e laid à er -, foeileelijk zijn. —
Jacques, schoone soort van narcislelie f. Cr- de [Mar.] Aanhaken, aanhechten, touwen aanslaan.
cllevalier de Jéruealem of de Malte, Jeruzalerns- Cr- un palan, pen/eren, een takel inpikken. Cr- le
bloem, vermiljoenbloern f., een pronkgewas. Cr- de croe palan, den haak aan den ankerring vasthechten.
Lorraine, zeer doornige cactus in. — [Chir.] Cr- — CROQUEIB , V. n. Tusschen de tanden kraken, knap(Ie Malte, Maltezer kruis (zeker verband). — [Mar.] pen of knapperen.
11 v a une er- sur les cables, de kabels maken een
Croque - sol, In., z. v. a. CROQUE - NOTE.
kruis of halven slag. Etre en er-, in 't kruis staan
Croquet, m. [Pktiss.] Knapkoek, janhagel m.,
(van de raas, als zij te lood op hare masten zijn knaptaart f.
gebrast). Cr- de Saint- André, zwigtserving op de
Croquette, f. (verklw. van croquet) [Cuts.]
fok. Cr- cur le cable , kruis op het touw, onklaar Knappend gebakje n. van rijst, aardappelmoes enz.,
touw. Cr- géométrique, graadboog m. Les vergues k r o k é tje n. — Gebraden filets van gevogelte of
en er-, de raas vierkant. — [H. n.] Cr- de eert, wild.
hertekruis, hertebeen n. (kruisvormig beentje, dat
Croquennr, m., -enne, f. (fain.) Opsnoeper m.,
-ster f., hij of zij, die niet graagte iets opknabbelt
moer in 't hart van 't hert vindt.
t ('rolée, f., z. v. a. FONDRIERE.
of opeet. C'est un grand er-, 't is een etersbaas;
C'roler, v. n., z. CROILE1t.
ook: 't is een eerste schalk, guit, kaper.
(' roont), m., z. COUROL.
Croqueux, m., z. CROCHEU.
('rouuiatistiie, adj., z. CRO_ITATIQUE.
Croquignole, f. Knip m. voor of tegen den
Q'ronuesquis, ui. [Cuis.] Soort van poolsch neus. — [Pàtiss.] Knappertje, knapkoekje n.
ragou t.
Cro-quignoler, v. a. (fain.) Eenen knip voor
Croutorne, m. [Mus.] Krornhoren m., een der den neus geven.
registers vair 't orgel
á'rogiiis, In. [Peint , Litt.] Vlugtige schets f.,
ruw ontwerp. n.
iron, M. [ilinér.], z. v. a. FALTJn ; z. ook CRONE.
(`rosse, f. Bisschopsstaf m., herdersstaf van
('ronage, UI. [iliac.] Kraangeld n.
Crone of Cron, ni. [Mar.] Kraan f., werktuig een' bisschop. — [Jeu.] Kolf f., kol fstok m., stok
om zware lasten te heffen. — [Pectin] Bank f. om te kolven. Jeu de er-, kolfspel. Jouer une paronder water, bezet net gras, waarin de visch zich tic de er- een partijtje kolven. — [Tech.] La er
de kolf van een geweer. La er- d'un-d'unfsil,
verschuift.
('ronliyon.ètre, In. [Plugs.] llegenmeter m., atfut, de staart in.. het staartstuk van een affuit.
werktuig one het gevallen regenwater van een rle- Cocteau a er-, knipmes met kolfvormig gebogen
1h.eel jaar te gieten. — Cronbyontétrigoie, adj. heft. La er- dune aiguière, het kromme handsvat
eener lampetkan. Les cr-s d'un pare, de steun/mouten
Dat werktuig betreffend, k r o n h p o rn é t r i s c h.
Quancl nous set'o>>., „ ciix, nous ferons one er-, 't

eten, knappende dingen eten:

,

-
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CROUPI1RE,

CROSSÉ

van de schaapskooihorden. — Loopijzer n., vuurhaak van een' srneltoven. — [Mar.] La cr- of
croiséo de 1'ancre, z. CROISEE. — (Anat.] La crde l'aorte, de boog in. der groote slagader, boven

haren oorsprong uil het hart.
Crosse, e, adj. Wie refit heeft om den bis-

schopsstaf te dragen Abbé Cr- et mitré, abt, die

staf en mijter voert.
Crosser, v. a. Met eene kolf voortslaan: Crune balle. — (Jig. et fam.) On 1'a fortenient crossé,
men heeft hem duchtig doorgehaald of bekeven;
ook: hij is ter dege afgerost. -- CROSSER, V. n.
Kolven. — (Jig. et Jain.) C'est un homme ii Cr-,
die man verdient eene smakelijke bejégening. Aimer
à er -, gaarne van iemand kwaadspreken; ook:
gaarne met iemand den spot drijven. — SE CROSSER,
V. pr. (pop.) Plukharen, bakhelefjen.
Crossette, f. Leot f.. afzetsel n., afgesneden
rank of tak, waaraan men, Benig hout van het
vorige jaar gelaten heeft: — [Mar.] Zeker loof werk
boven eerie deur of een venster.
Crosseur, m. Kolver in. —(fig. et fam.) Kwaad-

spreker, spotter m.
Crossillon, Gebogen eind n. van de kolf, van
den bisschopsstaf.
Crostelage, m. [Féod.] liegt n. op de wijnen.
Crotalaire, f. [Bot.] Klapperzaad n., ram-

Crottun, m., Crotture, f., z. v. a. HOUZURE.

Crotu, e, adj. (woord von J. J. Rousseau) Pok
-dalig,oreknp
geschonden.
Croix, m. [Géol.] Zandige kleiaarde f., enkel
voor boomgewas geschikt.
Croiiehant, Crouchaut, m. [Mar.] Rondhout n., neusstuk n. van een schip.
('ro®► laut, e, adj. Instortend, bouwvallig.
Croulé, e, adj. (en part. passé van crouler)
Ingestort, in puin gevallen. Maison cr-e, ingestort
huis. — (fig.) Cet empire est er-, dat rijk is ingestort, te niet gegaan.
('rouleanent, m. Instorting, inzakking f.
Crouler, v. n. Instorten, inzakken, in puin
vallen: La terse croula, de grond zakte in. Ce
bàtiment croule, dat gebouw stort in. — (fig.) Cot
emt}ire, Cette maison de commerce va Cr-, dat
rijk, dat handelshuis zal weldra vallen, ten onder
gaan. — CROULER, V. a. [Mar.] Cr- un bátiment,
een schip laten atloopen, van stapel doen loopen. —
[Chas.] Le serf croule la queue, het hert trekt
al vlu;gtend den staart in. — SE CROULER, V. pr.
In zijne ondernemingen te kort schieten; — de openbare

achting verbeuren.

Cronlier, iere, adj. Los, soul, mullig, vul.

(van den grond, van de aarde, die onder de voeten

weggl dt). — CROULIERE, f. Losse, mullige grond m.
CroU1, m. (pr. croupe) [Mid.] Vliezige keelontsteking f. , ziekte der luchtpijp, die vooral
kinderen aantast en zeer gevaarlijk is, kroep,
croup M.
Croup ade, f. Boogsprong, luchtsprong m. van
een geíiresseer d paard (hooger dan de courbette),
waarbij het de achterpooten en 't kruis intrekt.,
cro,upa(1e f.
nois, z. CHAPEAU.
Cronopal, afd. [Mid.] Wat lot den kro ep
Crotalidé, e, adj. [H. n.] Naar de ratelslang
gel'ijkende. — CROTALIDÉS, m. pl. Familie f. der ^ betrekking heeft: Voix cr-e, piepende, kr schende
stem van kroep-lijders.
ratelslangen.
Crotrpe, f. Kruis n., datgedee van een paard
Crotalistre, f. [Ant.] Krotaalspeelster (bij de
oude Grieken en Romeinen, z. CP.OTALE); — moor- of ander lastdier, (lat zich van ae lendestreek tot
den oorsprong van den staart uitstrekt, achterstel,
sche tamboerijnspeelster f.
achterdeel n. Monter en Cr-, achter iemand op hetCrotaloïde, adj. [H. n.] Ratelslangvor•mig.
Crotalopl►ore, in. [Ei. n.], z. v. a. CROTALE. zelfde paard rijden. Cr- toupee, in 't midden inCrotaphe, nl. [1VIéd.] Lastig kloppen n. in 't gevallen kruis; Cr- avalée, te spoedig afvallend of
afdalend kruis (waardoor de staart lager staat).
hoofd, inz. in de streek der slapen, k r o t h a p ii
in n. — Crotaphite, adj.: Muscle Cr-, 5l00- Cr- de mulet, spits kruis, 2nuilezelskruis. Ce chec al tortille la cr-, dat paard slingert met het kruis.
spier 1.f.
Croton, m. [Bot.] Kree ftsbloena f., k rot on n., — (fig. el fam.) II est chatouilieux sur la er-,
een plantengeslacht van de familie der wolfsnaelk- hij heeft de ooren digt aan het hoofd, wordt ligt
toornig. Gagner la Cr- du cheval de son ennemi,
achtigen (euphorbiacées ); — z. ook CROTTON.
Crotonate, m. [Chico.] I rotonzuur zout n. zijnen vijand van achter inhalen.— [Géogr.] Rug in.,
Crotone, m. [Bot.] Iloomzwam f. — [Chir.] ronde top eens bergs: Ce chateau est situé sur la
er- de la montagne, dat slot liet op den top des
Zwammig gezwel n. aan 't beenvlies.
Crotoneiue, f. [Chico.] Krotonine f., een loog- bergs. — [Arch.] Afgerond dakwerk n. van een
zout, dat men in de purgeerkorr°els [croton Tiglii] kerkkoor, van een' vierkanten koepel. — (fig.) Aan
dat iemand in de voordeelen van een ambt-deln.,
ontdekt heeft.
Crotonique, adj. [Chico.] Acide cr-, kroton- of in eene geld zaa k heeft. (In deze beteekenis verouderd.) — [Tech.] , z. v. a. CULEE. — [Chas.]
zuur n.
Cr- du eerf, z. v. a. CIIIIER. — EN CROUPE,
Crotophage, m. [H. n.], z. v. a. Aai.
Crotte, f. Straatslíjk n., modder m., vuil n., loc. adv. Achterop, op 't kruis van 't paard gezevuiligheid f. On 1'a trainé dans la er -, men heeft ten: Il avait sa femme en er -, zijne vrouw zat
hein door 't slijk gesleept. — (fig. et Pop.) Etre, achter hein op. — (fig.) Les dangers qui nous
Tomber dans la er -, in de diepste ellende zijn, tot suivent en er -, de gevaren, die ons op de hielen
de bitterste armoede vervallen. Se trainer dans la volgen. -- (Loc. prov.) Demeurer en er -, te haler-, zich in 't slijk wentelen: in gemeene ongebon- ver weg blijven steken. — [.Mar.] Mouiller en er-,
denheid leven. -- Bij uitbreiding: keutel m., drek z. Mouiller en croupière, onder CROUPIERE.
('roupe, e, adj. [Mar.]: Cheval Bien cr-, paard
van zékere dieren, zoo als schapen, geiten, hazen,
muizen enz.- (//g.)Les cliiens ont mangé la er -, de met een mooi kruis, mooie heupen, een mooi ach
-tersl.
vorst heeft de straten schoon gemaakt.
Croupetons (à), loc. adv. Gehurkt, op -de
Crotté, e, adj. (en part. passé van trotter)
neirgehuikt.
Slijkerig, modderig, vuil, bespat, beklad, morsig. hurken zittende, neergehurkt,
('roupi, e, adj. (en part. passé van croupir)
(Loc. prov.) Etre er- comme on barbet, cr- jus
tot over de ooren-qu'hlécine,jsaxor Bedorven (door stilstaan): De l'eau er -e. — Men
bespat, bemodderd zijn. Il fait Bien cr- (bien de la zegt ook: gout de er -, bedorven smaak, naar bederf
crotte) dans les rues, 't is regt morsig op straat. — smakende.
Croahiader, v. n. [Mar.], z. v. a. Mouilleren
(fam.) I1 a lair er -, I1 est Bien Cr-. hij ziet er uit
als een schoo(jer. — (fig. el fam.) Un poète er-, croupière, z. onder CROUPIERE.
('roupiat, in. [Mar.] Spring, sprenkel op den
een armzalig poëet.
('rotter, v. a. Beslijken, bernorsen, bemodderen, kabel, kabelknoop m.
Croupier, in. [Jeu] helper, medestander in
bekladden, bespatten, beklonteren, vuil maken. —
't spel, inz. helper van den bankhouder bij 't faroSE CROTTER , V. pr. Zich beslijken enz.
en ander kaartspel. -- [Coin.] Weleer z. V. a.
t ( 'rotteuix, ease, adj., z. v. a. CROTTE.
Crottifier (se), V. C. (woord van Scarron), associé anonyme, geheime deelhebber aan eene han
stille vennoot; heimelijke helper m. in-delszak,
SE
CROTTER.
z. v. a.
Crottin, m. Vaste drek, drooge mest m., inz. eene of andere zaak of onderneming.
Croupière, f. [Sell.] Staartriem m. van een
paardevijgen f. pl., schapekeutels in. pl.
Crotton of ('rotor, m. [Tech.] Grof stuk paard). — (Loc. prov. et fig.) Tailler des er -s a
qn., iemand de handen vol geven, het leven zuur
suiker, áat voor de zeef blijft.
melaar m., eene plant uit de familie der peuldragenden, krotalaria f.
Crotale, m. [H.. n.] Ratelslang f. (serpent a
sonnette) . — [Ant.] Cr-s, clansklappers, houten of
blikken klappers bij den dans der priesters van
Cybele (overeenkomende met ede kastanjetten), le r ot a 1 e n m. pl. — Somtijds ook z. z. a. chapeau chi-
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CRVCH.

maken. -- [Mil.] Tailler des cr-s à l'ennemi, den
vijand nazetten, achtervolgen. — [Mar.] 4chtertros,
achterkabel , zwiepingstopper , staartsto pper m.
Mounter en cr-, de er- of en troupe, met een anker achteruit liggen. -- [Riv.] l'eenen band m.
ter zanienl^ouding van een houtvlot.
Cronpion, In. [Fi. n.] Stuit f. van een' vogel;
— (farn. et iron.) Stuit f., stuitbeen n. van den
mensch. — [Rist. d'Angl. [ Spotnaam van 't enclelscle parlement, nadat Cromwell er de meeste
leden uit verdreven had, rorrap -])arlement n.
Croelpir, V. n. Bederven (door stilstaan, inz.
van vloeistoffen): Les eaux qui croupissent loeiennent puantes, de wateren, die stil staan, worden
stinkend. Mettre de in paille a er- dans une mare,
stroo te rotten leggen in een' poel. — Ook wordt
het gezegd van kleine kinderen in de luren en van
zieken, die men verwaarloost te reinigen: Cet enfant croupit dans son ordure, dat kind vergaat in
zijn vuil. — (fain.) Cr- dans le vice, dans l'oisiveté, in de ondeugd, in de ledigheid verzonken zijn.
Croeipissant, e, adj. Stilstaand en daardoor
bedervend: Eaux cr-es, stilstaande wateren. —
(fig.) Les richesses cr-es d'un avare, de zaamgehoopte, ledig liggende rijkdommen van een' vrek.
Croeupisseiueent, in. [Méd.] Bederf n. (van
verschillende stoffen in 't menschel eke ligchaam)
Croeupon, in. [Tech.] Dikke gelooide huid f.,
waarvan men den kop en den buik afgesneden heeft.
Croetsille, f. Vischweer f. van netten (vooral
in Provence).
Croustade, f. [Pátiss.] Zeker korstgebak n.
Cronstillant, e, adj. Knappend (van gebak
tusschen de tanden).
Ci•oastille, f. (verklw. van croute) (fam.)
Korstje brood, broodkorstje n. — [Modes] Voormatig sieraad n. aan 't vrouwenkapsel. — [Pêche]
Zeker net n.
Crouistiller, v. n. (fam.) Een korstje brood
eten na den maaltijd, ten einde smakelijk te drinken en langer aan tafel te blijven.
Croeustilleusem eeet , adv. (fans.) Op eene
koddige, kluchtige, al te vrije, ongepaste wijs.
Croenstilleux, ease, adj. (fam.) Grappig,
koddig, kluchtig, al te los of snaaksch, onbetamelfjk,
zedekwetsend.
Croute, f. Korst, broodkorst f. La er- de dessus,
de dessous, de onder-, bovenkorst. — (fig. et pop.)
Casser la er- of une er- avec qn., met i':mand
vriendschappelijk en vertrouwelijk eten. ( Loc. prov.)
Ne manger que des er-s, een sober maal doen,
zich met Beringen kost behelpen. — [Cuis.] In
bouillon gebraden broodkorst; — pastei-, tuartkorst,
gebakken deeg ter inwikkeling van 't vleesch eener
pastei of taart. (Prov.) Cr- de paté vaut bien du pain,
uit gebrek van brood eet men korst van pasteijen
(iron. gebezigd, als men in plaats van eene gewone
spijs iets bijzonder lekkers eet). — Bij uitbreiding;
Korst, al wat zich aan een voorwerp hecht en
daaraan hard wordt: Ii s'est forme one er- de
tartre autour de ce tonneau, er heeft zich eene
wijnsteenkorst oen dit vat gezet. La sècheresse forme
sur la terre une espèce de er -, de droogte vormt
op den grond eene soort van korst. 11 se forme une
er- sur certaines plaies, op zékere wonden vormt
zich eene korst of roof. Cr- de la tête des enfants
nouveau-nés, korst (zoogenaamde berg) op 't hoofd
van pasgeboren kinderen. Cr-s de lait, melkkorst
(der zuigelingen). — (fig. et fart.) Tout son corps
nest qu'une er-, zijn gansche lijf is één korst al
korst (hij is met schurft als overdekt). — [Peint.]
Met stof en vuil bedekte schilderij; — slechte schilderij , prul f. — (pop.) Cet homme est une
vieille er-, die man houdt zich onverzettelijk aan
't oude. — [Corn.] Ongelijke, uitgerafelde kant f.
-- [Tech.] Parchernin en er-, z. onder COSSE.
Croiite-â-eharbon, f. [Bot.] Mosplant f.,
die op de plaatsen groeit, waar men kolen heeft
gebrand. (Plur. Des croutes-h-charbon).
Croeitelette, f. (verklw. van croute) Korstje n.

Crouton, m. Broodkorst f -- (fig. et fam.),
z. v. a GiIOuT1ER . — (fig.) Iemand, die Zich paalvast aan 't oude houdt.
(royable, adj. Geloofbaar, geloofwaardig, geloofelijk Evan personen en zaken gebézigd.).
Croyanee, f. Geloof n., innige overtuiging;
gevoelen n., verwachting f. ; — gods-menigf.,
dienstgeloof n., geloofsleer f.

..

z. CROeSTILLE.

t 4'rol tei', v a. Met eene korst overdekken.
-- SE CrouTLR, v. pr. Eene korst krijgen, korstig

worden.

Crotiteux, eense, adj. [Bot.] Korstig.
('rotstier, nr. (fain.) Kladschilder, prulschil
ni.; — koopman in oude, slechte schilderijen.-der

(Men zegt ook CROUTON.)

.

Croyant, e, adj. Geloovig: Une nation er-e.
-- CROYAnT, ril., -E, f. Geloovige ni. en f.: Abraham, père de tous les er -s, Abraham, de vader

van alle geloovigen.

C roye, z. CRAPE.

Cru, nl. Grond m., waarop iets groeit; gewas n.
D u vin de votre cru, de son cru, de mon erft,
wijn van uwen, zijnen, mijnen akker. Ce loin est
de mon cru, dit hooi is von mijn' eigen grond.
Ce vin est d'un bon cru, die wijn is van een goed
gewas. Les arbres out Bien poussé, voil' le cru de
vette année, de boonzen hebben wel geschoten, zie
daar liet lot van dit jaar. Vin du erd, wijn, gemaakt op de plaats, waar hij gewassen is. — (Prov.)
11 faut se defter du vin du cru, niet alle eigen
vruchten zijn roede vruchten. — (fig. et fam.) Cela
est de votre cru, dat verzint gij, dat zuigt gij uit
uwen duim; dat komt uit uwen koker. Cet auteur
ne peut tien titer de son cru, die schrijver kan
niets uit zijn eigen brein halen.
Crii, e, adj. (en part. passé van croitre) Gegroeid: Champignon erd en une nuit.
Cru, e, adj. (en part. passé van croire) Geloofd: Vérité crue de tout ie monde.
Cru, e, adj. Raauw, niet gekookt: Viande crue,
raauw vleesch. — [Tech.] Cuir cru, onbereide
huid. Chancre cru, niet gerotte hennep. Soie
crue, ruwe zijde. Soms ook als subst.: Teindre
sur Ie cru of Teindre à demi-gain, de zijde als
bast of in ruwen toestand verwen (zonder haar
vooraf ontschaald of ontgomd en gebleekt te hebben).
Donner Ie cru, de stukken behoorlijk laten drooges
(bij pottebakkers); Enfourner le cru, de gedroogde
stukken in den oven brengen. — [Méd.] Rumeurs,
Urines trues, raauwe, onr jpe vochten, pis. Ce
fruit est bien cru sur I'estomac, die vrucht valt
raauw op de maag, is zwaar te vertéren. — [Chim.]
Eau crue, hard water (waarin de zeep niet schuimt,
noch de groenten gaar koken); ook: water, zonder
inmenging van ander vocht. tilétal cru, metaal in
zijn' natuurstaat of zoo als 't uit de mijn komt. --(tig.) Onbeleefd, lomp, grof, ruw, barsch, norsch,
beleedigend, onbeschaafd; — vrijpostig, onbetansel k:
Il lui a fait une réponse fort crue, hij heeft hem
een zeer onbeleefd antwoord gegeven. Its out term
devant else des discours ure peu trop ems, zij
voerden in hare tegenwoordigheid eerre wat te vrije,
losse taal. — Onvolkomen, onbeschaafd, onbekookt
(van eerstands-voortbrengselen): J'ai mis ma pensee
toute crue sur le papier, ik heb mijne gedachten
ruw, onbekookt op 't papier gebragt. — Je vals
vous dire ma pensee toute crue, ik zal u mijne
gedachte onbewimpeld zeggen. — [Peint.] Ton cru,
Couleur crue, harde, scherpe toon, kleur. — á cmm,
loc. adv. Op of over de naakte huid. Je suis botté
á cru,, ik heb -mine laarzen over de bloote beenera.
aan. Lcrire it cru, op een vel papier schrijven, dat
bloot op de tafel ligt, zonder dat er iets anders
onder is. Monter is eheval a cru of is poil, te paard
rijden zonder zadel of dek. — [Arch.] Porter it
cru. onmiddellijk op den grond staan (van een gebouw).
Cruaaté , f. Wreedheid, onmenscheljkheid,
hardheid, gruwzaamheid, bloedgierigheid, bloed
daad; — bij uitbreiding:-dorstighe;—w
strengheid, onregtvaardigheid, strenge, onregtvaardige daad; — onverschilligheid, ongevoeligheid f.:
La er- dunr tyran, du tigre, de wreedheid van een'
dwingeland, van den tijger. Les er-s d'Auguste, de
wreede daden van Augustus. C'est une er- de me
refuser mon salaire, 't is eene onregtvaardigheid,
mij mijn loon te weigeren. 11 se plaint de la er-,
des er-s de sa maîtresse, hij klaagt over de onverschilligheid, koelheid zijner geliefde. --- La cm-, Les
cr-s du sort, de slagen van 't lot.
('ruehade, f. [Cuis.] Soort van mais-pap f.
o/ -brij m.

Creiehe, f. Kruik f. Cr-s fèeondes, koelkruiken
uit de Levant. Cr-s rafraichissantes, z . ALCARAZAS.
— [tuist.] Cr-s de dame Jacqueline, Vrouw -Ja-

M

CRUC1I1E

CRY0M1TREa

--

koba- kruikjes of kannetjes n. pl. — (fiq. et fam.)
C'est une er -, of als adj. Que eet homme est cc-!
't is een domkop, een zol; wat is die man onnQozel!
-- (Pim'.), z. SE BRISER.
C i tiehée, f. Kruikvol f.
t ("ruseher, v. n. [Mus.] Brommen, klinken,
bazuinen. (van den krom►toren, cromorne): Le ero-

morne cruche, a cruché.
% t'rucherie, f. (fain.) Botheid, groote domhe2d f.

t "ruehette, f. (verklw. van cruche) h_ruikje n.
('ruehon, m. (verlklu^. van cruche) KruikjeIn.,

een ondragelijke hoon. Un cruel reproche, een zeer
gevoelig verwijt. Un cruel temps, een boos, guur
weder. — Bij vergrooting: streng, gestreng, onverzettelijk, onverbiddelijk: Père, Tuteurer-, gestreng
vader, voogd. — Beauté er-te, hardvochtige schoone
(die alle aanzoeken afwijst). (fam.) Cette femme
passe pour n' 't,'e pas er -1e, die vrouw wordt niet
voor de deugdzaamste gehouden. — C'est un er
't is een hoogst vervelend, lastig mensch;-home,
C'est une er -le femme, 't is eene onverdragel jke
vrouw. -- ('reel, m., -Ie, f. Wreedaard m,,
wreede f. ; onrjevoelirle m. en f.: I1 fait Ie er -, hij
speelt den ongevoelige (ten opzirgte der vrouwen).
C'est une er -le, zij is doof voor alle aanzoeken van
hare aanbidders. Ne pas trouver de er-les, altijd
bij de vrouwen slaren.
Crué!iser, v. a. Met wreedheid te werk gaan,
onmenschelijk behandelen.
('ruelleiiient, ado. Ivreedel2jk, op Bene wreede
wijze, met wreed!teid, gestrenge) jk, hard, fel enz.

halve kruik f. — 5 (/iui.) Domkop, botterik m.
(rueiade, f [H. eccl.] Kruisbul f.. naa.mvan
zékere pauselijkee bullen aan de koningen van Spanje
en Portugal.
Crucial, e, adj. [Chir.] Kruisvormig: Incision
cr-e, kruissnede f.
t'r;Icianetle, f. [Bot.] Kruiskruid n.
('reieifère, adj. [IBot.] Kruisdragend, kruis
kruisvormige bloemkroon. — [Arch.]-vormig,et (z CRUEL).
4. Cruientntion, f. Bloedigmaking; bevlekking
Colonne er -, zuil f. met een kruis daarop. — nuCIFÈnES, f. pl. [Bot.] Kruisbloemige planten f. pl. met bloed, cruentatie f.
('ranménlifére, adj. [H. n.] Buideldrarend.
('rueif é, e, adj. (en part. passé van crucifier)
Cl uménophtlaalene, adj. [H. n.] liet oog
Gekruisigd: La gloire de Jesus Christ er -. — (fig.)
in
eene soort van beurs dragend (van zekere vis met
J.
C.
ggekruisi<ad,
d.
i.
der
Etre er- aver J. C.,
CRUMENOPHTHALMES , m pl. Visschenwereld als afgestorven zijn — ( 'raueiiié, en. Ge- sch.(n)
soort van de familie der makreelen.
kruisigde: Se prosterner aux genoux du er.
(rikmueiit, adv. liaauwelijk, op harde, ruwe,
t'ruelfennent of ("rncifime ut, m. Kruisiging, kruisstra f f. ; — ook de afbeelding, schilderij platte, onbescheidene wijze; zonder eenige verschoodaarvan. — (fir].) Le er- de la chair, de kastijding n ing of inkleeding.
Cruuor, m. [Mid.] Geronnen bloed n.; roode
van 't vleesch: het dooden of uitdoovcn der vleeschekleurstof f. van 't bloed.
ljjke lusten.
Creuoritiue, adj. Wat het bloed betreft; —
t'ruuellier, v. a. Kruisigen, kruisen, aan een
kruis hechten of nagelen. — (fig.) Je me ferais er- [CItim.] Actie c-, bloedzuur n. (een in 't bloed ondersteld zuur) .
pour cela, ik zoude er alles voor uitstaan, mij er
Crupellaire, m. [list. anc.] Gepantserd kampvoor laten villen. 11 se ferait er- pour ses amis, hij
-oude alles voor zijne vrienden doen. — 'E CRUCI- vechter in. — Zwaar gewapend soldaat in. bij de
kIER, V. pr. Zijne vleeschelijke of zinnelijke lusten Galliërs, bij de Erl wensen.
('rapine, f. [Bot.] Soort van artisjokachtige
elooden, zich vrijie'illige smarten, opleggen.
plant f.
B raueifianennt, m., z. CRUCIFIE_ME T.
t'rnpinie, f. [Bot.] Etrurische amberbloem,
Crueiiix, ro. (pr. cru -ci-fi) Kruisbeeld, crucifix, h; ru s i fi ks n., beeld of voorstelling van vlolcbloein f.
Cr u ral, e, adj. [Anat.] Tot (Ie d j behoorend:
Christus aan 't kruis. — (fig.) Mettre une injure
•t ► ux pieds clu ei' -, eene beleediping aan den voet Muscle er -, of als subst. Le er -, dispier f.; ArVeine er -e, of als subst. La er -e, dij-slag
tire,
van 't kruis le.gen: haar met christelijke gelatenheid
dij•ader f. (P/ar. m. eruraux.)
-wier,
verduren. --(f g. et fain.) Un mangeur de er -, een
UrILseantis aie, in. liet spraakkunststelsel der
fijnman, srhijnheilifle, pilaarbijter m. — (pop.)
ver
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e
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eene
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vragen,
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Faire le
geleerden tot zuivering der ital. taal),-enigva
4. Crviciiixion, f. Kruisiging f:
('rueiforuie, adj. Kruisvormig. — [Anat.] Li- cruscantismus n.
('rustacé , e , adj. [H. n.] Met schubben,
g ament` er -s, kruisvormige banden, kruisbanden m.
1 1. — [Géom.] hyperbole er -, kruis-hyperbool f., schalen, schelpen bedekt, geschubd, geschelpt. —
Bene hyperbool van den 3den graad, welker beide [Bot.] Onzkorst. met eene dunne korst vormige huid
CRUCIFOR- bedekt. — GRUST ACI S , m. pl. [ 11. n.] SehaaldiecIrmen elkander kruisvormig snijden
ren n. pl., cr u s t a c e ë n f. pl. — Q'rustacéen,
MES, m. pl. [Bot ] , z. v. a. CIZUCIFEBES.
Crouei^-ère, adj. [H. n., Bot.] Kruisdragend. ne, adj. Wat tot de schaaldieren betrekking heeft.
('raueirostre, adj. [11. n.] Met kruisvorrnigen —'rust acéolo ie, f. Leer f. der schaaldieren.
—E'rastf:céologue, m. Schaaldierkenner ni. —
snavel.
t'rudeseence, f. [Méd.1 Verergering f. (eener ('rnstaeite, n3. Versteend schaaldier n., cru staciet m.
ziekte) .
f rustn.dé, e, adj. [H. n.] Met eene korst
Crudité, f. Baauwheid, raauwigheid f. (van
niet gekookte dingen). Cr- de )'eau, hardheid f. van voorzien, bedekt of omwikkeld.
('rostodernle, mij. [H. n.] Zonder schubben,
vern.,
moeijelijk
te
't water. — Raauw voedsel
Uren spijs f. — [Mid.] Gebrek m. aan sp2,lsverte- met harde, korstige huid. — Crustodernies, m.
ring , zuur n. in de maag. — [Peint.] Te harde pl. Schubbelooze visschen m. pl., visschen met harde
of te scherpe toonen of kleuren in eene schilderij. — huid.
('rustolle, f. [Bot.] Soort van beerenklaauw n.
(fig.) Onwelvoegeljkheid, te vrijpostige of onbetaC'r»zade, f. ('ruusado, f. Portugésche rekenmeljke uitdrukking f. — II ne voos dit que des
er -s, hij zegt u niets dan grofheden. (In dezen en zilvermnunt, ongeveer = 1 gl. 37 ct.; ook eene
spaansche goudniunt f.
laatsten zin weinig gebruikelijk.)
Creiz iro, in. [Bot.] Kruisplant f., een brat'ruudivore, adj. Niet dan raauwespijzen etend.
('rue, f. Aanwas m., vermeerdering, toeneming f. ziliaansch gewas.
t'razite, f. [Bot.] Soort van melde f.
(inz. van 't water der rivieren enz.): La er- des
Cryérose, adj. [H. n.] Koud op 't aanvoelen
eaux, de zwelling, rijzing, het wassen (les waters.
— Groei, wasdom m. (van planten, ook van men- (van insecten).
Crynmodes, m. pl. [H. n.] Stofvleugelige inschen en dieren).— [A ne. prat.] Vijfde penning m.
secten n. pl. van de familie der nachtvlinders.
boven de geschatte waarde, opgeld n.
t'ryniodyaie, f. [Mid.] Soort van rheumaCruel, Ie, adj. Wreed, wreedaardig, bloed
hardvochtig, onmenschelzik,-gier,onmd tische pijn i.
('ryn,opl► ile, aelj. [H. n.] Gaarne in koude
hard,barbaarsch: Homme, Maitre er-wreed inensch,
meester. Le tigre est er -, de tijger is wreed. Ac- landen levend (van vogels).—Als subst. m.: naam
tion er-Ie, wreedaardige daad. Queue cr -Ie poli- van een' strandlooper.
('ryolithe, f. [Minêr.] IJssteen m., eene uit
tique ! welk eene barbaarsche staatkunde! — Bij
uitbreiding: (fig) flard. smartelijk, onverdragelijk, vloeispaathzuur, kleiaarde en soda bestaande del fpijnlijk, onljdeljk: Destin, Sort er -, hard, ondra- stof, kryolith in.
t'ryomnètre, m. [Phys.] Koudemeter, kryogelijk lot. Un mal Cr-, eene onlgdelTjke kwaal. Une
cr-le chute, een smartelijke val. Un cruel affront, m e t er m., een nieuw werktuig om den graad der
. —

-

;
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CUBISTÉTAIRE.

CRYOPHORE
koude juist te bepalen. — Cryométrie, f. Ken-

nis f. en gebruik n. van den kryorneter, koudemeting,
kry o m et rz e f. — Cryométrique, adj. Wat
los den koudemeter of de koudemeling betrekking
k r y o m é t r s c h.
he
^ yophore. m. [Phys.] Koudeleider, werktuig, waardoor het water hij 't verdampen zich
verdigt, k r y o p h o o r m.
Cryphie, f. [Bot.] Lipvormige bloem van NieuwHolland, kryphia f.
('rypsorche, m. [Méd.] Verkeerde ligging f. der
teelballen (buiten het scrotum-).

,

V

Cryptandre of Cry ptandrigiie,adj..[Bot.]

Zonder zigtbare mannelijke geslachtsdeelen, k r y pt a n d r i s c h. — els subst. m.: naam van een'
struik uit Nieuw-Holland.
Cryptanthe, adj. [Bot.] Bedekt bloeijend,
k r y p t a n t is is c h. — Als subst. m.: naam eener
braziliaansche plant.
('ryptanthère , adj. [Bot.] Met verborgen
meeldraden, k r y p ta n t h é r is c h.
Cryptarches, m. pl. [H. n.] Schildvleugelige
insecten n. pl. met knodsvormirle voelsprieten.
Crypte, f. [H. eacl.] Bedekte onderaardsche
plaats 1. of gang m., onderaardsch gewelf n., waar
de Christenen in de eerste eeuwen des christendoms hunne martelaars eerden, hunne mysteriën
vierden en hunne dooden begroeven; — onderaardsche kerk of kapel f., in sommige kerken. -- CRYP
TES, m. pl. [Anat.] Smeerkliertjes n. pl. —[Géol.]
Onderaardsche galerijen f. pl. , die meestal het
werk der menschen schijnen. — [H. n_] Soort van
-

wespen f. pl.

Cryptie, f. [Ant.] Bevel n., dat de spartaansche jeugd van tijd tot tijd ontving om des nachts

,le Heloten te vermoorden, k r y p t i. a f.
Cry ptobiote, anlj. [H. n.] Verborgen levend.

Cryptobranehe, adj. [H. n.] Met bedekte

kieuwen. — Cryptohranehes, m. pl. Bedekt.
kieuwers m. pl.
Cryptoealvinisme , m. [H. n.] Kr y p t oe a l v in 1 s m u s n., stelsel of gevoelen n. der ('ry ptocalvinistes, m. pl. Geheime aanhangers van
Calvijn.
Cryptocarpe, adj. [Bot.] Met bedekte vruchten.
Cryptoeatholieisnie, m. Het heimelijk aanhangen van 't roo nsch,e geloof. — CCryptocatholique, m. Geheim kalholijk of roomnschgezvnde.
Cryptocephale, adj. [H. n.] Met verborgen
hoofd (van insecten).
Cryptocère, adj. [.H. n.] Met verborgen voel
-sprietn.
Cryptocotylédone of Cryptocotylédo né, e, adj, [Bot.] Met verborgen of weinig zrgt-

bare zaadlobben.

Cryptodère, adj. [H. n.] í let verborgen hals.
Cryptodibranclle, adj. [H. n.] Door twee

verborgen kieuwen ademend.

Cryptogamne, adj. [Bot.] Geheim of bedekt

bloeijend, van raadselachtige voortplanting, kryp-

t o g a m i s C h.. - CRYPTOGAMES, m. pl. Geheim té-

lende of bedekt bloe) ende planten f. pl. (varens,
mossen, wieren en paddestoelen). — Cryptoganiie, f. K r y p to g a m i a, de Etste klasse in het
stelsel van Linneus, bevattende de pas genoemde
planten. -- Cryptoganiique , adj. Tot de
kryptogami e behoorend. — ('ryptogamniser,v. n.
Kryptogamische planten zoeken. — ('rypto amiste, m. Kenner , beoefenaar m. der bedekt
bloeijende planten. — Cryptogannologie, f.
Leer, wetenschap f. van de bedekt bloeijende planten. — Cryptoganiologigaue, adj. Tot die
leer, die wetenschap behoorende, k r y p t o g am ológisch.
Cryptoeastre, adj. [H. n.] Schijnbaar bui
insecten) .
-kelos(van
Cryptogène, adj. [H. n.] In een ander levend
ligchaam geboren en levend, k r y p t o g é n i s c h.
Cryptographe , m. Geheimschriftmaker,
hij, die met geheime leekens schrijft , k ry p t ograaph m. — Cryptographie, f. Geheimschrift n., kunst van 't geheimschrift, k r y p t ographic of kryptographiek f. — Cryptographigne, adj. Met geheimschrift geschreven,
't geheimschrift betreffend, kryptogruphisch.
— Cryptographiqueinent , ada. Op kryptographische weze.
Cryptoj esnite , nl. Geheime Jezuiet. —
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Cryptojésnitisrne, m. In 't verborgen rond

tismus n.

Jezuïeten, k r y p t o -j e z u ï e--sluipendrf.

Cryptoneure, adj. [H. n.] Met verborgen

zenuwen.
Cryptontétallin, e, adj. [Chico.] Metaal
bevattend, zonder daarvan 't voorkomen te hebben.
Cryptonyme, adj. Geheimnamig, een' bedekten
naam dragend. - CRYPTONY1IE , m. Geheimnamiige
schrijver (die zijn' waren naam verbergt (k r y p t dnymus m.
Cryptopha;es, m. pl. [H. n.] Bastknagers m.
pl. (zékere insecten).
Cryptophthalme , m. [H. n.] Oogverberger m., schaaldier van Sicilië.
Cryptopode, adj. [H. n.] Met verborgen voeten. — Als subst.: m.: Naam van een schaaldier.
Cryptopore, adj. [H. n.] Zonder keknelijke
poriën.
Cryptoportigae, m. Verborgene onderaardsche galerf f. of gewelf n. — Grotversiering f.
('ryptopyi q tie , adj. [Méd.] Met verborgen
ettering verbonden ; uit verborgen ettering ontstaande.
Cryptorhiniens, m. pl. [H. n.] Zwemvogels m. pl. met verborgen neust aten.
Cryptorhynehe of ('ryptorhingne , m.

Snuitverberger m., een schildvleugelig insect.
('ryptostonme, adj. [H. n.] Met verborgen
mond. -- Its subst. m.: naam van een' scltildvleugeligen kever.
Crystal, etc., z. CRISTAL.

C- sol -at, in. [Anc. mus.] Noot f. en toon m:
van ut. Le clé de C-soi -ut, de C-sleutel m.
('teision, in. [Bot.] Wolkruid n., soort van
varenkruid (ramondie).
Ctène, f. (H. n.] Zuid-amerikaansche spin f.
Cténode, f. [Bot.] Prachtige nieuw-hollandsclie plant f. — CTENODES, m. pl. [H. n.] Langhoornige schildvleugelige insecten n. pl.
('ténodonte, 111. [H. n.] Hagedisachtig dier n.
C11, m., z. CUL.

('tibage, m., of Cnbature, soms ook Cn.Lation, f. Inhoudsmeting f., berékening van den

ruimte-inhoud der ligchamen, kubatuur, kub a t i e f. — Hoeveelheid kubieke eenheden, in een
ger!éven volumen vervat.
('ubas of Cuulbas, m. [Jeu] Kaartspel n.
waarbij men zich vooral van zijne kaarten poogt
te ontdoen.
C»bassean, m. [Bot.], z. v. a. CUL-D'tNE.
Cnbation, t ubatnre, f., z. CUBAGE .

Cube, m. [Géonn.] Kubus, teerling, dobbel
nl., een door 6 gelijke vierkante vlakken-sten
begrensd regelmatig ligchaam. — [Arith.] Kubiekgetal n.. derde magi f. — CUBE, odj. Ku hick,
kubisch , teerlingvoriniq, van de gedaante eens
dobbelsteens: Un pied, métre c-, een' kubieken voet,
meter. Une seine c-, een kubiek- of derde-magtswortel. (In dezen zin liever cubique.)
Cabèbe of Créhèbe, m. [Bot.; Staartpeperstruik m., een oostindische heester; — staartpeper,
cubebe of cubebe peper f. (in de geneeskunde gebruikt) .
Ciihébine, f. [Chim.] Bijzonder alkaloide uit
de cubebe- of staartpeper, c u b e b i n e.
Ciuber, V. a. [Géom.] Den ruimte-inhoud eens
ligchaams berékenen, dien tot eengin kubus of leer
herleiden, k u b é r e n. — Ce bloc cube dix ton--ling
neaux, dat blok bevat, eveegt tien ton. — [Arith._j
Tot de derde Haagt ver/te/Ten. — SE CUBED, v. pr.
Gekubeerd worden of tot een' teerling bericht
worden.
Cuhieite of Cobizite, f. [Minér.] In teer lingen kristalliserende soort van zeolith, kubi-

c i e t m. (z. v. a. ANALGI IE) .

Cnbieiilaire, m. [H. rom.] Kamerdienaar of
kamerheer m. des keizers. — Ook in 't dageljkech3
leven weleer voor valet de chambre, kamerdienaar,
gebruikt.
Cnbigne, adj. [Géom.] Teerling- of dobbel
kubiek, kubisch,: Figure c-, teer -stenvori.g,
kubieke gedaante. Mesure c-, kubiek--lingfur,
Pied c-, kubiekvoet.—[Arith.]
inhoudsmaat.
maat,
Racine c-, kubiek- of derde-magts-wortel. Extraire
la nacine c-, den kubiekwortel trekken.
Cnbistétaire, m. [Ant.] Tooneeldanserm. bij
de Ouden, die op zijne handen, met dp voeten om-
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hoog, danste. -- Clabistique, f. [Ant.] Kunst(lans m. bij de oude Grieken.
Cubital, m.

Leunmuurtje n. (z. v. a. ACCOr-

DOiR) (Plug. Des eubllaux), -- CUBITAL, E, adj.

[Anaf.] Tot den elleboog behoorende, den voorarm
betre /lende, c u b i t a a l: Muscle nerf c-, elleboosspier, -zenuw f. Artère c-e, elleboogs-slaclader. -Éc rit ure c-e, schrift n. met zeer langwerpige smalle
letters.
C'ithitre, f. [Alle. mil.] Armnplaat f., bedekking van den schouder tot aan den elleboog.
Cubitus, m. (pr. —tuce) [Anat.] Ellep ijp f.
Cubla, f. [H. n.] Afrikaanse/me graauwe ekster m.
1 'llhiane, in., z. CUL-BLANC.

('ubo-eube, m. [Math.] Zesde mart I. van een
getal, kubo - kubus m. — Cabo-en biglae,adj.
K u b o - kubisch, wat de zesde magt betreft.
C'Iuboïcle, e elj. [i%lath.] Naar den kubus of teer
kende. — [Minér.] Chaux cart►onatée c-,-linge
teerlinr-vormnir,e koolzure kcdk- kristallisatie — cuBO'iDE, m [ '%lath.] Rhornbo.ëder o f scheeve teerling m.,
die zeer weinig van den kubus of teerling r^erschill.
,

— [Anat.] Teerlingvormig been n. van 't voetge-

wricht.

(bonaancie, f.,

z. v. a. ASTB&GAI:OMA\CIE.

('labo- oetoèddre, ac1j. [Minér.]: Chaux flun-

tée c-, tcerlinrlvornz:ige achtvlakkige vloeispaalhzure kalk-leristallisatie. — Als subst. m.: teerling
achtvlak n., ku b okt o ad er m. — Claho--vormi(l
l)risnaatique, aáj. Ku b o -p r i sm a t i s c h., wat
den vorm van den teerling en het prisma of de
kantzuil in zich vereenigt.
("nea, rem., z. v. (t. COCA.

('1ueerou, m. [H. n.] Erwten -, linzenwormm.

Cuaci,i . [Bot.] Vrucht f. van den C'uicifcre.m.,

cucipoiniboonra, een egyptische palmboom, niet zeer

hard hout.

tu€ nbale, m., Faresseilse of Cottelaée, f.
[Bot.] 13ehén f., zékere kruipende plant, met zware, zachte bessen.
Cucauje, Cucujite, Cttenjo, m., z. v. a.
BUPRESTE.
Cueule, f., z. CUCULLE.

('neulicle, ac/i. [H. n.] Naar den koekoek ge1 jkende. — CUCULIDES, m. pl. Vogels m. p1. van
't h:oekoekcgeslacht.
('lncnilaire, adj. [Anal,]: Muscle c- (of als
subst. L.e c-), nekspier f. (ook om hare gedaante
tra,pèze geheeten).—CUCULLAIRE, I. [Bot.] Cucul1 a i r e f., amerikaanse/me kruisworlel in., monnikskap f.
Cucullan, m. [H. n.] Soort van ingewandsworm iii. der vissclïen.
C teulle of Clacule, f. (voormalige) Kap, inz.
eels/cap, kaproen f.; schouderkleed n. van velerlei
'rnonnilcen, scapul ie r n. — [Bot.] Kapje n. van
sommige bloemen.

Cneiml.lée, add.

[Bot.], z. v. a. CAPUCHONNE.

E, f. [H. n.] Kapmossel f.
--- CUCULLEE,
('neiillj9'olié, e, o.,j. [Bot.] filet tootvormige
bladeren. — Cueullifor.iie, adj. [Bot.] Toolvormig, ka?rvormig.

C'lueiuuéraeé, e, Cueunaérine, e, Clneutnné;r•oïde , Cueiimifor ine, adj. [Bot.] Kom
-komnervig.
Clielumuule, m. [Corn.] Levantsch boomzwam f.
S ('aucnphe , m. [Méd.] Kruidenrnutsje n.
mutsje, gevuld met welriekende kruiden of poe
tegen de hoofdpijn.
-ders
t , mieurlbifère , adj. [Bot.] Pompoenachtige
vruchten dragerrd.
C ueurbitaeé, e, adj. [Bot.] Pompoenvormig,
kalebasvorrnia, naar de kauwoerde gelijkende. —
CU,CURBITACEES, f. pl., Geslacht der pompoenplanten, kalebasvormige planten (pompoenen, kolokwinten, komkommers enz.).

Citemurbitain, Cipe urbitaine, m. [H. p.]

Kauwoerde- lintworm m., platte worm van gedaante
als een kauwoerde- korrel of rneloenzaadje, die zich
in de ingewanden bevindt. — Ook als adj.: Ver c-.
Clmeurbite, f. [Bot.] iretenschappel jke venom
der kauwoerde. — [Chim.] 7,ijpglas n., kalebasvorsni,ge destilleerkolf niet langen hals (doorgaans chaudière en bouilleur geheeten).
Cuuelirbité, e, adj. .Kalebasachtig.
% Cltcurbitule , f, (verk!w. van cucurbite)

[Chico.] Kleine kalebasvormm,ge destilleerkolf f.

-

CUILLLR.
Cucuri, m. [H. n.] Soort van zeehond m.

t'ueillage, in . Pluk m., het plukken der vrurhten; -- pluktijd m., pl ,uksaizoen n. — [Tech.] liet
opnemen van de gesmolten gla.cstof m:et den kop der
blaaspijp, om er een' bol of cilinder uit te blazen;
— hoeveelheid elasvloed, die te gelijk met de blaas
-pij
wordt uitgenomen..
t' nel Liaison , f. liet vruchtenpltukken.
Cueille, f. [Alai.] Baan f., breedte vein een st+tle
zeildoek: Une voile de douse c-s, een zeil van I
banen. — Elke botst f. van 't opgeschoten touw. --Soms ook f;ebézigd voor CUEILLAGE, CUEILLAJSON :

La cueille est faite, de pluk is a fgeloopen,
i'ueillée, f. [Tech.] Bosje n. bereid koperdraad
voor spelden.
C ueilleiiient, in., z. V. a. CUEILLAGE, C1EILLAIS0 '.

t ueilleret, In. [Anc. prat.] Cjjnsboek n., start
van de pacht en resten, die de gebruiker van Epen
heerevgoed schuldig is of betaald heeft.
[^ueilleron, in., z.

v. a. CUILLI RO V'.

C ueillette, f. Inzameling f., pluk m. van zékere
vruchten; soms ook van den graanoogst gebézied:
La c- des olives, Iles pomnmes, des poires, (les

amaudes etc. ; La c- des bits. — J' j.? m., seizoen n.
van de inzameling: Nous apl^rochons (le Ia c-. —
Gi ften- inzameling , ophaling van lie fdegaven (lietmruikelijker is COLLECTE). — [Coll.] Inzarraeliu_g
der lompen voor 't papiermaken. — [Mar.] Charger un navire en (Is ia) c-, een schip mm^t stukgoederen laden of bevrachten, lading van ves , schillencde
bevracimters inneynen.
('ueilleur, nl., euse, f. Plukker m., plul:ster f. (In dezen zin niet gebruilzel(/h:). — (Loc.
prov.) I1 est fait en c- de pommes, Elle est fade
en c-euse d'herbes, hij, zij ziet er uit als een schor ijer, schooister. -- [Tech, [ L'itschepper m., weri man, die in de glasblazer 'en met (Ie blaaspijp u/t
den glasvloed schept. —
^Veleer ook z. v. a COLLECTEUB, RECEVEUR.

('neilli, e, adj. (en part passé van cueilllr)

Geplukt: Fruit c-, Fleur c-e.
t'uceillie, f. [Tech.] Strook f. pleisterkalk op
een te bepleisteren mmzuur. — Bundel of bos nl. bereid koperdraad voor spelden.
Q'aueillir, v. a. Plukken: C- des fruits, ties
fleurs, des légutnes. un houquet, vruchten, bloemen,
groetten, een' ruiker plukken. — (fig.) C- des palnies, des lauriers, palmen., lauweren »lukken: overwin n ingen, roem of lof behalen. C- on bailer, een
kusje plukken of rooven, een' kus geven. C- la fleur
de la virginité, liet maagdelijke bloerrrpje plukken,
ontmnaagden. — [Mar.] C- on cordage, een louw
opschieten of som/leggen. — [Tech.] Scheppen, den
glasvloed niet de blaaspijp uitnemen. C- la dresséc,
de regt;iezette koperdraden voor spelden in 't sel a ftmodel doorsnijden. — Anc. coat.] C- la dime, les
aumones, de tiende, de aalmoezen inzamelen. —
SE CUEILLIR, v, pr. Geplukt worden: Ces ponimes
[

se cuellient en automne.
Cueilloir, m. Plukmand f., plukkorf m. —

Plukhaak, plukker m., werktuig om vruchten, die
buiten 't bereik der hand staan, af te plukken.
4 uellaire, f. [Bot.] Een der na^rnen van den
amnerikaanschent. els (clétllre).
('lienga, f. [Corn.] Cuenza -wol f. (naar Cu e miza in Spanje) .
C lef que, adj., z. COUFIQUE.,
Cuugelier, m.. z. COCHELIVIER.
Cultaussets, M. pl., z. CLOZETS.

t Cuidanee, f. (Paan m., meeninqj, inheelding f., gevoelen n. — -1- LUIDER, v. n. Meenen, wanen, denken, zich inbeelden, gelooven.
('iiider, m. Lange fruit- of plukmand f. — z.
ook onder CUIDANCE.

Calète,f. [Bot.] .merikaanschepompoenboom in.

Cull, m. [H. n.] Malabarsche koekoek m.
('biller of C'luillère, f. (pr. cu-lière) Lepel m.
C. de Bois, C- u pot, houten lepel, pollepel: C , it
potage, à souse, soeplepel; C- ia sauce, Is ragout,
sauslepel. C- a café, a thé, It sucre, koffij-, thee-,
suikerlepeltje. Biscuit à Ia c-, lepelbeschuit f., zeer
dunne en langwerpige beschuit. — [Tech.] Naam
van vele lepelvorrriige gereedschappen : gietlepel,
loodlepel, peklepel , laadlepel , enz. , schulper m.
pompboor, steekboor f.; — druip- of leksteen m. ; -ijzeren band in. om de as van een wiel. — [Chir.]

Steenlepel; traanfstel- lepel; C-s du forceps, le-
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pels m. pl. of bladen n. pl. der verlostang.—[Bot.]
Feuilles, Petales en c-, lepelvormige bladeren, bloem
1H. n.] Handelsnaam van verscheiden-bladern,
lepelvorinige schelpen.
Cnillerée, f. Lepelvol m.
Ciiilleriste, m. Maker n1. van tafelgereedschap
(couverts).
('ailieron, m. [Tech.] Blad n., holte I. des
lepels, lepelblad n. -- [Bot.] Pétale creusé en c-,
lepelvormig bloc ►mblad n.
Chillier, in. [ii. n.] Lepelbek m.
Caine, f. [Chins.] Steenen retort m., weleer
ter bereiding van 't salpeterzuur gebruikt.
Cuir, f. Huid f., dik vel van sommige dieren:
C- he vache, de cheval, d'áne, d'éléph<rnt etc. —
Soms ook van den rmensch gebnzirld: Des vers qui
s'insinue ►nt entre e- et chair, wormen, the zich
tusschen vel en vleesch zetten. — (Prov.) Pester
(Jurer, Enrager), Rice entre cuir et chair, z. cu unn.
— Leder, leer n., bereide dierenhuid: bij looljers:
de veos het dier genomen huid, onverschillig of z-(,.}
al of niet bereid is. C- cru of vert, onbereide huid.
C- tanné, gelooid, looibaar leder. C- corroyé, bereid, getouwd leder. C- fort, zwaar leder (van ossen en koelen), zoolleder. C- faible, ligt leder (van
kalveren, geiten enz.) C- á oeuvre, werkleder (van
jongde ossen of koeijen). C- de ussie, C- de roussi,
juchtleder, russisch leder. C- au sippage, deensch
leder (dat in 2 of 3 maatden gelooid wordt). Cde poule, handschoenleder. — C- bouilli, gekookt
leder (tot velerlei gebruik). C- á rasoir, aanzetteder, strijkleder, aanzetrr-iern m. voor 't scheermes.
C- à tipes , schachtleder (voor laarzen). C- doré,
goudleder.. — (Proc.) Du e- d'autrui on a beau
faire large courroie, z. COURROIE. — pop.) Visage
de e- bouilli, ruw, strak, terullstootend gezigt. —
[Annt.] C- chevelu, schedelhuid. — (Corn.) C-lie
Iaine, zeer sterk geképerde wollen stof. — [Mi ►nér.] Cde montagne, C- fossile, bergleder, bergkurk, volksnaam van 't asbest. - [ Ptlarm. j C- de pomme, schil
van gravaatabrpels.— (pop. et iron.) 0rtèvre en vieux
c-, schoenlapper. — Cunt m. (pop.) Fout tegen (Ie
franscfre uitspraak, als mien opp 't eind (Ier wool den verkee rdelijk eene s of t ter verbinding laat
hoorera (b. v. moi-s- aussi, j'étai -t-h la campagne).
Cuirasse, f. [(1i1.) harnas, borstharnas, pantser , k u r a s n. Le défaut de la c -, cle opening of
ruimte tusschen 't borstharnas en de andere deelen
der wapenrusting; (fig. et fain.) iemands zwakke
zijde of kwetsbare plaats, iemands zwak. -- (lig.)
Prendre, Endorser la c-, 't beroep der wapenen
kiezen, zich in de krijgsdienst ber,éven. — C- onsrune of Rottante, zwem- of drijfbuis n. -- [H. n.]
Reder hard, beschermend bekleedsel n. der visschei'
en andere dieren.
('nirassé, e, adj. (en part. passé van cuirasser) Geharnast, gepantserd. — [F[. n.] Door (ligte
en dikke schubben, schalen, schilden enz. bedekt. —
(fig.) Op alles wel voorbereid of gewapend; — ongevoelig voor beleedigingen; verhard tegen gewetens
geheimhoudend , dir;t als een pot. —-wroegin;
CUIJIASSÉs, m. pl, [H. n.] Gordeldieren; — schildinsecten n. pt., schilddragers; — sel►ilth dsscliena ►31. p1.
Cuirasser, C. a. Harnassen, met een harnas
SE CLTIR SSER, v. pr. Zich harnassen.
wapenen.
-- (fig.) Zich wapenen, harden, sterken (tegen gevaar, tegenspoed, pijn enz.).
Cuirassier, ►n. Kurassier, geharnast of ge pantserd ruiter In. -- [H. n.] liarnasman, kuras
gepantserde wentelaar m. (zékere visch).
-sier,
t Cuiratier, m. Lederbereider in.
»ire, v. a. Koken, doen koken of zieden, gaar
maken, braden, bakken, door vuur of warmte etc
noodige bereiding geven: Un trop grand feu bru'e
les viandes, au lieu de les c-, een te sterk vuur
verbrandt de spijzen, in plaats van ze te koken of
gaar te maken. C- des oeufs, ejleren koken. C- du
pain, brood bakken. -- (Prov.) Faire c- son pain
pendant que le four est debuut, het ijzer sweeten
terwijl het heet is. — C- des pom ►aes, appelen braden. --r Tot rijpheid brengen, doen rijpen: C'est
Je soleil qui curt tous les fruits, 't is de zon, die
alle vruchten rijp maakt. — ] (bud.] Ii v a des
aliments que festonlas a peine a c-, er zijvr spzjzen, die de maag inoeijelijk vertéren, verduwen,
verwerken kan. La guimauve est bonne pour cIe rhume, de witte maluwe is goed om de verkoud—

(
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heid op te lossen, rijp te maken. — [Tech.] C- de
la brique, da plàtre, de la chaux, klinkers bakken,
pleister of gips, kalk branden. Fourneau à c- de
la brique, steenoven. C- du Ill, de la sole, gai cn,
zijde opkoken. Uitgloeien (b)j vergulders). C- le
sucre en clairée of C- la clairée, de geklaarde
suiker door koken hard maken. C- le verre, de
opgebragte kleuren in 't glas branden. — Ook zon
voorwerp gebruikt: Ce boulanger tuit deux-der
,

foil par jour, die balilier bakt tweemaal daags. —

(Loc. prov.) Vous viendrez c- a neon four, gij
zult mij nog wel eens onder de handen konen, ik
zal u te een of ander tijd nog wel krijgen. I1 a
cult et moulu, men wil niets meer van heen Irooren of zien..— cumin, v. n. Koken, zieden, gaar
worden, braden, bakken: La viande cult, het vleesch
kookt. 11 faut que cela cuise dans son jus, dat
moet in zijn eigen sap braden, gaar worden. La
ehaux ne saurait c- dans ce fourneau, de kalk kan
in dien oven niet naar eisch gebrand worden. —
(fa?rz.) Cette viande est pourrie de c-, dat vleessla
is tot moes of brij (veel te gaar; gekookt. Ces pols
cuisent lien, die erwten laten zich gemakkelijk gaar
koken. Boute- tout-cuire, z. dat woord. — (/17.)
',eer pijnlijk zijn, bijten, branden, vinnig zeer doen:
Je me suis hi iilé, la main me cult, ilk heb mij gebrand, mijne hand gloeit als vuur. Les vieux me
cuisent, me cuisent comme du feu, mijne oorgen
steken mij, branden mij als vuur. — (Proc.) Trop
pratter cult, trop porter nuit, te veel krabbelen en
praten, moet azen beide laten. — ES CUIRE, v. imp.
(fain.) Berouwen, leed doen: 11 vo;us en cuira, 't
zal u berouwen, opbreken. I1 pourrait Pion voi.rs
en c- quelque jour, t zou u te eeniger tijd kunnen
vergolden of thuis gebragt worden. — SE culnn'e,
V. pr. Gekookt, gebakken, gebraden worden.
( tiiré, e, adj. (en part. passé van euirer) Met
leder overtrokken: Colfre c-, Malle c-e.
Ceiirer, V. a. [Tech.] Met ieder overtrekken.. —
sE camEo, v. pr. Met leder overtrokken worden.
C'uiret, m. [Tech.] Boogleer je n. (bij hoedenmakers). — Geheelde of onthaarde huid f.
Cilisa;e, m. [Tech.] Verbranding van 't hout
tot houtskool; — z. v. a. cuissoN.
('uisaitt, e, adj. Potend, scherp, snerpetul,
stekend, gevoelig, pijnlik, smartelijk: Douleur c-e,
gevoelige smart. hroid c-, bijtende koude f. Soucis
c-s, knagende, bittere zorgen f. pl. -- [Bot.] liges
c-es, stekende stengels.
Guise ►ar, ni. [Tech.] Stoker, vuurstoker m.
(van een' steen- of pannebakkers-oven). (Het vrouweiijk cuiseuse komt zelden voor.)
Ctáisine, f. Keuken f ; kookhuls n. Servante
rte c-, keiul►enrrieid f. ; Chef, Aide, Garcon do a-,
apperkok, bij of hulpkok, koksjongen nl. — Kookku nst ; kookwijze , manier f. van slrgsbereiding:
S'entendre en c-. Connaïtre la c-, rte kookkunst,
de keuken verstaan. Faire la c-, eten klaar inniscn,
koken. Faire router, Faire aller la c-. voorde kenken, voor het dagelijksch eten zorgen,. Fonder, B.ilir
la c-, in de mondbehoeften voorzien. La e- anglaise, hollandaise, bourgeoise, de enflelsche, fransche,
burger- keuken of kookiv ze. —[Mar.] .Kombuis f.,
sclmeepelseuken (compose). - (MIi.) Kool£f„(it ►i.
(waarin de soldaten in 't veld hunnespis bereidden).
— B j uitbrreiding: de gezamenlijke keukenbelienden ►n. en f. pl., het keukenpersoneel: 11 mine avec
Jul tante sa c-, hij heeft al zijn keukenvolk bij zich.
-- De gewone kost, cle dagelijksehe tafel valt ren
huis: I1 ne bonte que les maisons oh it y a bonne
c-, hij kont alleen in huizen, waar reen een e goede
keuken of tafel houdt. Miaigre, pauvre c-, mmngere
'keuken, schrale tafel. La c- est bier froide, ti'est
guére éclsautfée dans cette maison, in slat huis is
Schraalhans keukenmeester. — (Proc.) Petite eagrandit la maison, eene kleine keuken maakt 'act
huis groot: zuinigheid maalgit rijk. --- (pop. et frl.)
Se ruiner en c-, veel en gulzig eten; ook: zijn goed
door de keel jagen. I1 est chargé de c-, 't is (en
vetbuik. een dikzak, — D ►► latin de c-, keuken -,
krarrierlat jn, zeer slecht latfjn n. — Kruiddoos l'.
met vakken, waarin men weleer verschillende krui
bij zich droeg.
-derijn
Cuisine-poêle, f. Kookkagchel f., keuken(Plug.
Des
cuisinieuwe
vinding).
oven m. (van
nes-poéles.)
Cuisiner, V. n. (fain.) Koken, spijzen tocbe'

reiden.
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Citisinerie, f. (fain.) Kookkunst f., wijze van
spijsbereidinrl.
Cuisinier, m., -ière, f. Kok m., keuken
— CUISI MFBE, f. Cilindervormig blikken-meidf.
braadgereedschap op 4 ponten.
Cuuissage, in. [Féod.] Rent der heeren, in de
barbaarsche tijden van 't leenslelsel, om zich met
ééne dij en _dein been in 't bed der pasgetrouwden
te legen, zijnde dit reeft eene symbolische voorstelline van 't nog oudere, dat culage heette.
"Iiissar(l, Ctuissart, in. [Anc. nail.] Djjharnas, dijstuk n. eener oude wapenrusting. — cuisSART, m. [Chic.] Kun,std f. der reanzputee7cleri.
Cuuisse, f. [Anat.] .Dij f., het been van de heup
tot de knie, schenkel m. Lat c- d'un homme, dune
femme, de dij can een' man, van eene vrouw. La
e- d'un cheval, de schenkel van een paard. C- d'un
veau, kalfsbout. C- (Ie perdrix, pate jzen• bootjes
(vgl. CuissoT). — C- dune noix, d'un fruit, vierde
deel eener noot, eener vrucht. — [Arch.] C- de
triglyrplie, rib f. tusschen twee glyphen of groefstrepen. — [FL n.] Zadelschelp f. (van 't oestergeslacht). — [Mar.] Aides des c-s, dijbewérlingen f. pl., door welke een ruiter zijn paard rer,.'eert.
[Teed,] Paal m., die de kop en den boog van een'
glasoven draa('t; — verglaasde stof f., die in den
oven uit de potten vloeit.
Cuïsse-de-nyiuphe, f. [Hortic.] Soort van
witte roos f. (Plug. ides cuisses-de-nyymphe.)
Cuusse-niafiame, f. [Hortic.] Soort van lang
-werpi f,(Plu.
Des cusses-madame.)
Cnissette, f. (verklw. van cuisse) Kleine dij f.,
dijtje n. -- Ilel ft eener dragt wol.
Cuuissière, f. [Mii.] Knielap m., linkerdijbekleeding der trcinmelslagers.
Citisson, f. poking, z-ieding, bokking, brading,
gaarntak rng f.; het koken, zieden enz. It manque
a ce pain un peu de c-, dat brood moest wat meer
doorbakken zijn. Pain de c-, huisbakken brood. Je
paie Cant pour la c- de chaque pain, ik betaal zoo
veel voor 't bakken van ieder brood. -- ( fig.) Stekende, brandende pijn, steking, branding f.: Je
sens une horrible e- dans ma plaie. ik voel eene
geweldige, smartelijke steking in mijne wonde.
Cuissot, m. [Chas., Cuis.] Dijstuk n.. bout m.,
bil f. van een hert, reebok, wild zwijn; ook van
den os gebruikt: Un e- de lioeuf.
Ciuistre, in. (weleer minachtend gebruikt voor:)
School- of collehie- knecht m. — (fain.) Schoolvos,
waanwijze, pedant m.
('uit, e, adj. (en part. passé van cuire) Gekookt, gezoden, gebraden, gebakken, gaar: Viande
c-e, gekookt, gebraden vleesch; Pain c-, gebakken
brood; Pommes c-es, gebraden appelen. — [ Tech.]
Terre c-e, gebakken aarde; Brique bien c-e, goed
doorhakken klinker. Soie c-e, Fil c-, opgekookte
zijde, garen. Pièce c-e, uitgegloeid stuk n. (bi,j
vergulders). — [ Mid.] Humeurs Bien c-es, behoorl2,jk bereide vochten; Son rhume nest pas
encore cuit, Zijne verkoudheid is nog niet rijp. —
(Loc. fig. et fam.) Je lui aplatirai le visage (la
tète) comme one pomm.e c-e, ik zal hem bont en
blaouw slaan. On prendrait cette place avee des
pommel c-es, men zou die plaats met Gene blaas griet
boonen kunnen innemen (van eene zeer zwakke,
slecht verdedigde vesting sprekende). Avoir son pain
c-, zin broed voor 't eten hebben, zone schaapjes
op het drooge hebben Ce prédicateur a du pain c-,
die predikant heeft al zijne preken in voorraad. -(pop.) I1 est c-, hij is naar de maan. hij is verloren. 11 na pas la tète Bien c-e, hij is niet rept
raar, hij is nog niet droog achter de ooren. —
(Pf ov.) Lii►erfé of pain c-, vrijheid metbrood (maf
een toereikend bestaan) gaat boven alles.
Cuite, f. Het bakken, inz. van klinkers of bak
dakpannen, aardewerk enz., ook van brood,-stevn,
let branden (van kalk, gips enz.); — wat in eens
t ebakken of gebrand wordt, baksel, brandsel n.
Toute la c- est perdue, 't gansche baksel is weg,
bedorven, verloren. --- [Chico.] Perdigting of ver
vloeistoffen, siropen; ook van salpeter,-dikngva
van zout gebézig d. — In Zwitserland de naam van
de wei der Gruyére-kaas.
Cuivrage, m. [Tech.] Verkopering f.
Citivre, m. [Miner.] Koper n. : Chandelier de
c-, koperen kandelaar m. Mine de c-, kopermijn f.
Minérai de c-, kopererts m. C- rouge, rood of
eigenlijk koper; C- jaune of Jaiton, geel koper, la„
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toen, messing n. ; C- blanc of Toutenague, Tintenague, Argentan, Maillechort, Melchior, wit/caper,
nieuw zilver m. ; C- gris, graauw koper, zilver
noir, zwart, ongezuiverd-houdenzwavlkpr;Ckoper; C- natif, gedéren koper, zuiver kopererts;
C- rosette, rosette- koper, zuiver koper in ronde
knobbeli,re platen; C- pvriteux, koperkies n.; Ceementatoire, de cérilet ► taationn of C- précipité, z.
onder CEMMENTATOIRE; C- azuré, koperazuur, berc,blaauw n. ; C- de Corinthe, korinthisch koper. -(Gray.) Op koper gegraveerde plaat f. — (fig.) Couper le e- hardiment, adroitement, de graveerstift
stout, vlug weten te voeren. — [Mus.] Koperen
blaas-instrument ti, ; Les cuivres dominent, de heperen blaas-instrumenten worden boven alle andere
uit gehoord.
!'itivré, e, adj. (en part. passé van cuivrer)
Gekoperd, met koper belegd of beslagen: Vaisseau
c-, gekoperd schip n. — koperkleurig: Teint c-,
koperkleurig gelaat n. ; couleur c-e, koper/leur f.
Cuuivrer, V. a. [Tech.] Koperen, niet koper bladen bekleeden, beleggen of beslaan; -- valsch
vergulden. — SE CUIVREI, V. pr. Gekoperd wardna; vu/ach verguld worden.
t'a.*ivrette, f. [Mus.] Koperen mondstukje n.
aan sommige blaasspeeltuigen.
CUivremax, ease, adj. Koperachtig, naar keper gelijkend, koperhoudend; Couleur c-euse, Icoperachtige kleur — [Mus.] Son c-, koperklank ni., als
koper klinkend geluid n. — [Chico.} Oxyde c- of
Prot.oxs-de (le cuivre, eerste koper-oxyde, koper
Sulfure c-, eerste zwavelkoper. Sels c-,-oxydulen.
koperige zouten, koper -oxydule zouten.
Cniv rieo- aluoninique, adj. [Chim.]• Sel c-,
verbinding van een koperzo.nt niet een alulnzout,
aluinhoudend koperzout. Sel cuivrico-potassique,
verbinding van een koperzout met een potaschzout,
enz. — Sel cuivroso- potassique, verbinding van een
koperig zout met een polaschzout.
Cnivrrigeue, adj. Het koper betreffend.— [Chim.]
Oxyde c- of Deutoxyde de cuivre, (tweede) Iccper -oxyde n. Sulfure c-, tweede zwave li oker n.
Sels c-s, koperzouten, koper-oxyde-zouten n. pl,
Cuuivroso-pot-assique, adj., z. onder wi -

-
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("ueivrot, ni. [Hort.] Koperen schij jloop m.,
waarop men de stukken zet, die men draa(jen -wil.
Cij a, f. [H. n.] Marter m. van Chili.
Cnjava, ni. Bedekte vrouwen -draagstoel m.
in Indië.
Cuajelier, m. [H. n.] Boomleeuwerik, woudleeuwerik m.
Cua j eta, ('ii j ète, m. [Bot.] , z. v. a. C.ALE.

BASSIE.LI.

('iii, (pr. Cu) of Cu, m. (bas on très-facia.)
Achterste, achterdeel nl. (vaan den nienscli en van
sommige dieren), billen f. pl. en stuit f. of fondament n., (in de volkstaal) gat ti., aars m., (gemeen)
kont n. Le c- d'un enfant, dun chat, d'un singe,
hel achterdeel van een kind, van eene kat, van een'
aap. Ces cailles out le c- bien gras, die kwartels
hebben eene vette stuit. Le c- dun cheval, dune
vache, de aars van een paard, van eene koe. —
(Loc. fam. et pop.) 11 tomha sur son c-, sur Ie c-,
hij viel op zijn achterste. Donner It qn. des coups
de pied au c-, dans le c-, Donner du pied au c-,
iemand voor' zijn achterste schoppen; (fig.) iemand
uit zijne dienst jagen. -- Tomher (Etre renversé)
e- par dessus tète, het onderst boven, met cle billen
omhoog vallen. Renverser tout c- par dessus tète,
alles overhoop, het onderst boven of in 't honderd
werpen. Y aller de c- et de tète etc., z. COBNEILLE.
Avoir Ie c- sur la selle, te paard zitten. Etre d c-,
geen raad meer weten. Il montre le c-, On lui volt
Je c-, men ziet zijn bloote lijf: hij is zeer slecht
gekleed; — (fig.) Ilij laat zijn achterste, zijne hielen
kijken: hij betoont zich een lafaard. Il se trouve
(est, demeure) entre deux selles Ie c- a terre, hij
zit tusschen twee stoelen met zijn achterste in (Ie
asch. Jouer It coupe c-, slechts eene enkele beslis
partij spelen. Jouer à c- levé, bij beurten-send
spelen, zoodat de niet-spelende telkens voor den
verliezer invalt. Faire une chose à écorche c-,
iets tegen wil en clank doen. Tenir qn. an e- et
aux chausses; Prendre son c- pour ses chausses,
z. CHAUSSES. Arrèter qn. sur c-, iemand bot
staande houden. Mettre une personne a c-, iemand
pal, vast zetten. C- de plomb, een man, die altijd
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z)lj1iq zit te werken. Faire Ie c- de poule, een
snuitje trekken, een shits mondje, bekje, rnoeltje
zetten. 11 tire le e- en arrière, hij aarzelt, hij kan
tot geen besluit komen. (Loc. prow.) Ce sont deux
c-s dans mie chemise. 't zijn twee handen op één'
buik. S'ètre levé Ie e- deviant, met het verkeerde
been uit het bed gestapt zijn. lis se tienvent par
Ie c- comme des hannetons of comme des juifs,
zij hangen aan elkaar als klitten. On lui buucherait
le c- d'un grain de millet, hij is zoo bang als een
wezel. I1 veut peter plus haut que le c-, hij wil
hooger vliegendan zijne vlerken hens dragen kunnen.
Baisser Ie c- b qn., gatlikken, voor iemand kruipen.
-- [Jeu] Baiser le c- de la vieille, kapot of beest zijn,
geen' slag halen. — Bij uitbreiding wordt cul gezegd
van het achterste of onderste gedeelte, den grond ,
bodem van onderscheidene zaken, als: Le c- d'un
verre, d'une bouteille, d'une lampe, d'un baril, d'un
inuid, d'un tonneau, d'un pot, d'un tambour, d'un
ehaudron, d'un chapeau, dune poèle, d'un panier,
dune liotte etc. — Maitre une eharrette a c-, eeres
kar achterover zetten. Mettre un muid, un tonneau
sur son c-, een vat, eerie ton op zijn eind zetten,
( fig.) ledigen. Charger à c-, van achteren zwaarder
of te zwaar opladen. — [Mara C- de vaisseau,
achterdeel of gat n. van 't schip. Mettre e- en
vent, voor den wind loopen, doordrijven, lenzen.
Ce bátiment est sur c-, dat schip ligt in zijn gat.
C- de varangue, ondereind van de buikstukken.
C- de pore à tète d'alouetle, taliereepsknoop. C- de
pore simple, schildknoop. C- de pore 1001)1e, C- de
pore a tète de mort, staande wantls,noop. C- de
lampe, de onderste spil van de galerij. appel, spil.
Faire des c-s de pore', stroppen tot het loopend want
splitsen. — [Hort.] C-d'articliaut, stoel m. of vleezig
gedeelte eener artisjok. — [Modes] C- of C- de Paris,
valsep. of aangezet achterdeel, kort rokjeof ander opvulsel om de japonnen der dames van achteren te doen
uitstaan. — (NP. Men zoeke in beschaafden stijl dit
woord steeds te vermijden en bediene zich, om 't
ligchaamsdeel aan te duiden, van derrière of wel
in gemeenzam.en en boertenden stijl van postérieur,
terwijl men voor 't beneden deel van zekere voor
liever 't woord fond gebruike) . Zie verder-e.vrpn
cie net cut zamengestelde woorden op hunne alphabelische volgorde.
('rrlage, m. [Féod.] Voorproefregt n., onder't
leenstelsel het refit, (lat de jont gehuwde verpli.glte
om den eersten bruidsnacht bij den landheer door te
brengen. — Aflioopsprijs m. van dat regt, schortegeld n.
Cril aignrolr, m. [Pêche] Zak m. van een net.
('tvlaisoit, f. Badtijd m.
'eiiart, m. [Teelt.] Achterste, staartstuk n.
van den grooten ]earner der ijzersmederijen.
Calasse, f. [Artill., Arqueb .] Kulas f., stoot
bodemstuk n., kamer, geschutkamer,-bodeinm.,
broeking,broek f.,broek.stuk D. van een kanon; slaart schroef f. van een geweer of pistool. -- [Tech.]
Ondervlak H. van eega' gezellen diaamant. — [Bot.]
Onderste gedeelte van den stam of stengel. — [1Iar.J
Achterste deel der ankerschac'it; -- zeeleer ook:
echterscli ip n. — ( Lee. fain. et Inc.) Ef re tern force
cur ()ar) ie c-, zwaar van achterdeel of ondes'werli,

breed gelteupt zijn.
t rrlassenrent, m. [Tech.] liet aanbrengen van
(le staartschrc^ej; — plaatsingswijze van 't bodem
-stuk.

Crtlasser, V. a. [Arqueb.] De staartschroef

aanbrengen, 't beneden eind van den loop met de
staartschroef afsluiten.
Ceilate, f. [Artill.] Broek van het laadgat.
Celave of quilave, f. [Tech.] flarden of
ook ijzeren vat n., waarin zeker glaswerk voor de
tweede maal gebakken wordt.

('tubas, m., z. cUBAS.
Curl-plane, m. [H. n.] Witstaart m. (motteux) ; ook de volksnaam van de water- of rietsnip
(bécassine), van een' reigerachtigen strandlooper
(chevalier), van eene haviksoorf e. a. — (pop.)

Marskramer m. op het platte land.
1- ('rilbutable, adj. Omwerpbaar, aan ornvérwerping blootgesteld: Gouvernement c-, regéring,
die men kan ornvérwerpen. Ministre c-, minister,
dien men kan doen vallen.
('ulbeit ant, m. [H. n ] Tuimelaar m. (zékere
riuif)
CULBUT ANT, E, adj. Tuimelend, buitelend.
t'ulbute, f. Tuimeling, buiteling f.; — val
. -
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over 't hoofd, tuimelval, gevaarlijke, halsbrekende
val m. Faire la c-, buitelen. Faire une horrible c-,
een' geduchten val doen. (fig et faut.) Faire la c-,
eensklaps in armoede, in ongenade vallen, van zijne
hoogte nederploffen. — (Prov.) Au bout du fossé
la c-, 't mag gaan zoo 't wil, wie dan leeft, die
dan zorgt, op 't einde komt toch de dood. —

[Chir.]

Wenteling f. van de vrucht in de baarmoeder.
Culbuté, e, adj. (en part. passé van culbuter)
Onze{etuimel^l; — gevallen: H omme c-, om getuirneld,
ornvérgeworpen man. Cavalerie c-c, overhoop geworpen ruiter j. — Fortune c-, bedorven, gezonken,
gevallen fortuin. Ministre c-, gevallen minister.
Galhater, V. a. Doen tuimelen of buitelen,
eene tuirneling doen maken; — doen vallen, omvérwerpen, het onderst boven werpen, overhoop werpen: 11 Ie culbuta du Naut en bas des débrés, hij
deed hem hals over kop van de trappen tuimelen.
La cavalerie pril les ennemis en flane, et les du!buta, de ruiterij greep den vijand in de flank
en wierp hein overhoop. — (fig. et fain.) Cette perte,
cette banquer oute la culbuté, dat verlies, dat
bankroet heeft hem in den grond geboord, heeft hem
bedorven. — CULBUTER, V. n. Tuimelen, buitelen;
vallen. — (fig.) Zijn vermogen, invloed, raagt of
gezag verliezen, in den grond geboord, geruineerd
worden. — SE CULBUTEI , V. pr. Elkander doen
tuimelen of vallen.
Crrlbutis, m. Hoop m. omvergeworpene dingen.
Cineas, m., ( 'rrleasie, f ., z.v. a. COLLOCASIE.
('rrl-d'àne, Crrl-de-el ► eval, nl. [H. n.] Zeeaneinoon, zeeschaft f. (Plur. Des ruls- d'hne, Des

cull-de-cheval.)
Ciil-de-passe-fosse, m. Kot, hok n., kuil m.
in eerie onderaardsche gevangenis. (Plur. Des culsde-basse-fosse. )
Cnl-de-bouteille, m. (eig. bodem eener ffesch)
[Tech.] Donkergroen n. Drap c-, donkergroen
laken. (Plur. Des culs-de-bouteille.)
Cril - de -elia iidrorl, ni. [Bot.], z. v. a. A ►IELANUUIER. — [Fort.] Ronde bodem m. des mijn

-trech.s
Culdées, m. p1. Culdeers m. pl., naam der
eerste zendelingen in Schotland; — zékere monniken.
Cul-de-four, m. [Arch.] Ovengewelf n. (Plur.
Des cols-de-four.)

Carl-de-j acte, M. (fain.) ltMensch zonder beesten,
lamme, die zich in een' bak (jatte) moet voortslepen, nappegat in. (Plur. Des cuts-de-jatte.)
Cal-de-1 arupe, m. [Arch.] Afhangend sieraad
n. eener zoldering, in den vorm van het onderstuk
eener kerklannp. — [Artill.] Kulas- versterking f.,
achterste van 't Bodemstuk eens kanons, 't welk de
druif reet den druifhals draagt. — [Impr.] Vignet
of sieraad n. aan 't einde van een hoofdstuk of
boek. — [H. n.] Naam van velerlei eenschalige
schelpen. (Plur. Des culs-de-larnpe.) —z. ook CUL.
Cri! -de-runlet, in. [Bot.] Soort van vijg f.
(Plur. Des cull-de-mulet.)
Curl-de-pore, m. [Mar.], z. onder CUL.
Cul-de- poule, in. [Vétér.] Zwerende worm m.
— [Mil.] Afgerond gedeelte der kolfplaat van een
geweer. (Plur. Des culs-de- poule.)
('ril -de-sac, m. Zak m., straat zonder uitgang,
doodloopende of blinde straat en. of steeg f. (Beter
gebruikt men impasse.) — [Mar.] Bogt, kreek,
sluiphaven f. — [Pèche] Zak m. van 't net. — (fig.
et faut.) A mbt n., post nl . of bediening f., die geenerlf'i uitzigt op bevordering aanbiedt. (Plur. Des
cul s-de-sac. )
('al-de-sitrge, m. [H. n.] Schelpdier n. van
't geslacht der purperslakken. (Plur. Des euls-desinge.)
Cel -de- verre, m. [Vétér.] Groenachtige nevel
oog van sommige paarden. — Ook als-vlekf.in't
adj gebruikt: L'oeil de ce cheval est c-. (Plur.
Des culs-de- verre.)
Ctrl-d'or, m. [H. n.] .dfrikaansche meerle f.
(Plur. Des culs-d'or.)
('glee, f . [Arch .] , z. U. a. BUTEE. - C- d'are-

Loutant, steunboogpjler m. — Paalwerk n. tot
steuning van den grond. — [Mar.] Stoot m. van een
schip tegen den grond. — [Tech.] Staartstuk n.
eener huid (ook croupe geheeten).
Culeineiit, m. [Mar.1 Achteruitgang m., deinzing f.
Craler, V. n. [Mar.] Deinzen, achteruit gaan,
over stuur gaan, achteruit drjjtwn. Scier à c-, av e-
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Culotté, e, adj. (en part. passé van culotter)
Gebroekt, eene broek aan hebbende: Enfant c-, inde
broek gestoken kind. — Pipe Bien c-e, goed doorgeraakte pijpekop. --- [H. n.] Pieds c-s, met lange
afhangende véderen bedekte vogelpooten.
(plotte- de-ehien, f. [Bot.] Volksnaam eener
soort van oranje-appel m. (Plur. Des culottes-dceisten.)
Culotte-de- Baisse, f. [Bot.] Volksnaam eener
perensoort; ook van de blaauwe passiebloenn. —
i cctum.)
[H. n.] handelsnaam eener eenschalige schelp f.
Colière, f. [Tech.] Staartriem van 't paard. (Plur. Des culottes-de-Suisse.)
Druip- of leksteen m. onder eene brootrijh.
Culotter, V. a. Eene broek aantrekken, in de
Cnlilaban, m. [Bot.] Boom m. der Molukken broek steken. broeken. — (fam.) C- une pipe, een'
met zeer aromatischen bast (door Linneus onder 't pijpekop regelmatig zwart of gevlamd doorrooken.
geslacht der laurieren gerangschikt); — de bast m. — CULOTTER, V. a. Broeken maken. — SE CULOTvan dien boom.
TER, v. pr. Zijne broek aantrekken. — (tarn.) Ma
Ctelivaire, adj. Wat tot de keuken of de spijs- pipe se culotte bien, mijne pijp rookt goer! door.
bereiding betrekking heeft: L'art c -, de kookkunst.
Calotteur, m. (fain.) Liefhebber van het doorUstensiles c-s, keukengereedschap n.
rooken der tabakspijpen.
-- Ciilinopljile, z. V. a. GASTROrOME.
Cnlottier, m., -ière, f. Broekensmaker of -ver
verkoopster f. —-koperm.,bniastofCarl-jaiione, in. [H. n.] Volksnaa•m van den
,r.•eku•i J'd en buidelspreeuw of citroenvogel (cassiqu e) . Ook als mij.: Marchand c-, Marchande c-ière.
(Plur. Des cul-jaunes.)
Cu► lottiri, m. (weleer) Zeer naauwsluitende
'uul-l:uisant, in. [H. n.] Volksnaam van den broek f. — ( fig.) Pas in de broek gestoken kind,
wijljes- glimworm. (Plur. Des cull-luisants.)
broekni:anneke n.
Culmifàère, adl. [Bot.] 1lalmdragend. — CitlCtaipahilité, f. Schuld, strafbaarheid, strafpl.—
Ctilanig éc.e, -(('aardigheid f. (alleen van personen te bézigen).
ccaifères, f. pp1. 1lalmplanten f.
adj. Op halmen groeiend.
Non-c -. onschuld, niet-strafbaarheid f.
Culpeui, us. [H. n.] Mond ni. van Chili.
5 C'uliDinance, f. Hoogste punt, toppunt n.
Ciiluninaiit, e, adj. [Asir.] : Point c -, hoogste
Col-rood, in. iVaarn eerier groote gondelvormige
punt, het punt, waar eene ster door den meridiaan v•ischschuit f. (Plug. Des culs-ronds.)
gaat, toppunt, keerpunt, culmineer- of cu l m iCiil-rouge, m. [H.. n.] Volksnaam der roode
n a t i e - punt n. — Toppunt van sommige voor
specht (épeiche) . ook van den roodstaart (rossignol
Le point c- dune montagne, d'un edifice.-werpn. de muraille). (Plvr. Des culs-rouges.)
— 4. (fig.) Le point c- dune ctuestion, het hoofd(iii-rousset, m. [H. n.] Volksnaam van een'
punt, 't voornaamste oo l unt c i een vraagstuk. Canadaschen geelvink in., van 't blaauwborstje n.
Coliniinatioii, f. [Ash.] 1.%oorra,rq m. cener en van den roodstaart nl. (Plug. Des culs- roussets.)
ster dooi den meridiaan, c u t mi n a t i e f.
Cuu1-roiix, M. [H. n.] Volksnaam eener soort
('niniiner, vvv, a. [Ash.] Door den meridiaan van bastaard-nachtegaal n7. (Plug. Des culs-roux.)
(11aan (van eerie ster) en gevolgelj1k de grootste
Cualte, l'. Eeredienst, dienst, godsdienst, godsverhoogte bereiken, ru/min i r e n. -- (fig.) Op het eering f. C- pulalic. openbare eeredienst. C- intérieur,
hoogste punt, op het keerpunt staan, den hoogsten extérieur, doniestique, innerlijke, uiterlijke, hu iseteagr bereikt hebben,
lijke godsdienstoefening. — [ Théol.] C- de latrie, (le
('vilemmite, f. [1\'lin r.] Versteening f. van een' vereering van een eenig Opperwezen. C- de dulie,
plantenstengel, c u 1 rn •iet m.
de vereering der heiligen. C- d'hyyperdulie, vereer•ing
Cul-noeié, m. [Hort.] Naam eener soort van der maagd Maria. — Le c- des idoles, de afgodscider-appel m. (Plur. Des culs-noués.)
dienst. — La pompe du c- catholique, het praal
gezamenlijke-vertonadkh.iest—D
Ccalot, m. Laatst-uitkomend ei van een broedcel, nestkuiken; — bij uitbreiding : laatstgeboren rodsdienstplegl-igheden f. pl. — Godsdienst f.. gejong n. van een dier; — ( fam.) laatstgeboren kind; loof n., religie f. Changer de c-, van godsdienst
jongst of laatst aangenomen lid n. vaneen gezelschap. veranderen. La liberté des c-s, de geloofs- of gods-- [Arch.] Stengelvormig sieraad n. aan 't korin- dienstvrijheid f. — Bij uitbreiding: Vereering, hul
th•isch kapiteel, waaruit zich, gebladert vertoont. —
diepe eerbied m. of bewondering f.: Le c- des-def.,
[Artif.] Dikst gedeelte eerier bom, tegenover den grands hommes, de vereering der groote mannen.
kruidloop. — [Bot.] Bloemkelk f. — [ Chand.] Talk- Vouer on c- b sa mère, een' diepen eerbied en
trechter m. — ( Chun., Monn.] Bezinksel n. in den innige liefde voor zijne moeder koesteren. — (fig.
smeltkroes; — fijn zilver n., zilverkorrel f. op den et poét.) Se vouer au e- des 117uses, zich aan de
smeltkroesbodemn; — rond schoteltje n. onder den letteren en schoone kunsten toewijden. Le e- de la
smeltkroes in den oven.—[ Tech.] Bankje n., waarop philosophic, de la poésie, de vlijtige beoefening der
de spiegelinaker den kwikbak plaatst;— bodem m.van w(jsbegeerte, der dichtkunst.
Cualtellaire, adj. [H. n.] Mesvormig.
het hoedje des kandelaars; — onderstuk n. of voet m.
eener kerklamp. — Onderste n. van den slinger, waar
Cuultellatioil, f. Stukswi,/ze hoogtemeting, culop de steen rust. C- dune pipe, zwart aanzetsel n. tellatie f.
Cuultisnie, m. Gemaaktheid f. van stijl bij ver in het onderste van den langberookten pij-ekop.
Citlottage, m. liet br'oekaantrekken. — Iet scheiden spaansche schrijvers, c u it i s in u s, c u 1
-tori,snu.
regelmatig doorrooken eener tabakspijp (zoodat het
Cultivable, adj. Bebouwbaar: C'est un terrain
beneden gedeelte des kops zwart wordt).
Culotte, f. Broek, korte broek f., manskleeding- (lui nest pas c-, 't is een grond, die niet bebouwstuk, dat van de middel tot over de knieën reikt. baar is.
Cuitivateur, m. Landbouwer, bebouwer, ak— Pi'emière c-, pas in de broek gestoken knaapje,
broekmanvetje, broekventje n. ; — ( iron.) ingebeeld kerman, boer in. — Het woord heeft een vrouwelijk:
jong mensch, waanwijze melkmuil m. — (Loc. fig. CULT1VATRICE, bestuurderes eerier bouwerij. — Ook
et fam.) Cette femme Porte la c-, die vrouw heeft als adj. gebézigd: Les peuples cultivateurs, Les
de broek aan (is meer baas dan de man). — C- nations cultivatrices, de landbouwende volken,
d'Aristote, soort van overmanteltje n., dat weleer natiën. — CULTIVATEUR, m. Cul t iv at or m.,
cle doctoren der vrije kunsten, als zij in ambtskleedij ligt akker-werktuig n. van engelse/it vinding, waar
onder groote uitsparing van tijd en kracht,-med,
gvaren, op den linker schouder droegen. — Zwart
of vlammig doorgerookt ondergedeelte van een' de oppervlakte van bouwland omgewerkt, bestrooid,
pijpekap. — [ Cuts.] C- de boeuf, staartstuk n. van gelijkmatig gemengd en van wortels en onkruid beeen' os. C- de pigeon, stuit f. eener dui f. — [ Tech.] vrijd wordt. — Ook in dezen zin als adj. gebézigd:
Kol fplaat f. van Bene pistool; — broekpijp f., pijp Charrue-cultivateur.
-)- Cultivation, f. Aanbouw-ing, bebouwing f.,
niet twee armen, om 't water in eene pip te ver
[Bot.] Beneden helft f. der groote ane--enir.— aanbouw m. ( culture)
Cuitivatrice, adj. et subst. f., Z. onder CULmoonbladeren -- [Jeu] Verscheidene achter elkander verloren partijen in het domino- en andere TIVATEUR.
Cultivé, e, adj. (en part. passé van cultiver)
spellen: Queue c- ! wat al partijen achtereen verBebouwd, aangebouwd, aangekweekt: Terrainbien
oren! --S ans C-, Z. SANS-CULOTTE.
rer,.ts roeijen, deinzen. Cule ! (bevelwoord) achteruit!
hiettre, Brasser les voiles it c , de zeilen tegen brassen ons het schil) te doen teruggaan.
B»leron, m. [Tech.] Lis of lus f. van den
staartriern des paards.
('atlicé, e, Cnclieide, Cunlicien, ne, Ciilieifor,iie, Colicoide, adj. [H. n.] Mugvornnig, naar eerie mug gelijkende.
Ciilier, adj. [Anat.] Le boyau c-, of als
subs!. Le c-, de endeldarm m. (Men zegt doorgaans
.
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c-, wel bebouwde grond m. Plante c-e, aange- gebruik). — [Admin.] Zamenparinrl, zamenvoeging,
k,.1:rweekle, tentnee plant f., tuingewas n. — ( fll.) vereeniging f. van verscheidene ambten of bedieninBeschaafd, gevormd, gecultiveerd : Esprit c-,
beschaafd verstand n., ontwikkeld mensch m. Une
lanue riche et c-e, eene rijke en beschaafde taal.
Ciiltiver, V. a. Bouwen, bebouwen, aanbouwen,
bearbeiden, kweekes, aankueeken, c u l t i v é r en :
C- un champ, een veld, een' akker bebouwen. Cdes arhres, des plances, booroen, planten kweeken.
— (fir!.) Beoefenen, zlch toelelgren op: C- les sciences, les arts, les lettres, (le wetenschappen, kunsten,
letteren beoefenen. — Vormen, ontbolsteren, antwi/eke/en, oefenen, beschaven, verbeteren, verédelen, volmaken.: C- son esprit, sa raison, zijn ver
zijne rede oefenen, vorinen. — Onderhouden,-sland,
aankweeken, vermeerderen: C- l'arniitié, l'aí;ection
de (ln., ieniands vriendschap, genélrenheid, zoeken
te behouden of aan te kweeken.. — C- ses asnis, ses
connaissances, zijne vrienden, kennissen op prijs
stellen, hunne r'enégenheid trachten te behouden.
C'est un homme qu'il faut c-, 't is een man, dien
men in etre moet houden, wiens fenégenheid uren
o,p prijs moet stellen.
SE GULTIVER, v. pr. Bebouwd, bearbeid worden: La terne se culture Bien
dans ce pays.
(ultoriste, ni. Cu l t o ri s t m., spaansch dichter uit de school van Gongora, (lie al de verdiensten
(Ier poëzy aan de vormen van den strj 1. toekent.
Cuul-toast -JUu, m. [Bot.] Voll spaans der herfsttubas (colchique d'automne). — (triv.) Schooijer,
vagebond nl.
Cuultraire, m. [Ant. rom.] Offerslagter, offer(louder ni.
('esltrieolle, adj. [H. n.] Met mesvormigen
ha/s. — (uuIfrideneté, e, adj. [K. ni Met niesvormiee hondstanden. — Ciiitrifoli4, e, adj.
plet inesvormire bladeren. — Ceultrifornie, adj.
Mesvormig. — Cultrirostre, adj. [tI. n.] Met
rnesvormigen bek of snavel. GULTRIROSTRES, n. pl.
AIessnavels nn. p1., vogel familie onder de steltloopen-s, met zeer langen, van snijdende randen voor
snavel. — CaiItrivore, m. (pop.) Messen--zien
eter, messenslikker m., goochelaar, die messen, depens enz. schijnt door te zwelgen.
Cualtraungniis, m. [1 1. n.] Naarst eener soort
van steenuil m.
(V teltotal, e, adj. Den landbouw betreffend.
Culture, l'. [Agrie.] Bouw, aanbouw, veldbouw,
akkerbouw, landbounv m., bouwerij; aankweeking,
opkweeking. aantéling, télinq, teelt, kweekeg, c it lt u u r f.: La e- des champs, de bebouwing der
akkers. Les produits de In c-, de voortbrengselen
der bouwer, (les land.bouws. La c- Iles viltnes, de
wijnbouw. La c- des fleurs, de aankweeking der
bloemen, de bloerneniteelt. La c- des armies, de
boornkweekerij. Pays de grande c-, land, waar cie
akkerbouw in 't groot, dat is inz. met behulp van
ploegvee en- werktuigen wordt ge(lreven; Pays de
petite c-, land, waar de akkerbouw in 't klein, dat
is hoofdzakelijk door inenschenarbeid wordt ver2 igt. C- allerne, afwisselende bebouwing f. (vgl.
:1,TEIU(E1,, ALTERNATiVE.) La c- des animaux, de
Iweekinq, fokkerij (lui dieren. I.a c- des abeilles,
(les ei's-:i -sole, de la sole, de bijenteelt, ztjdet.vorntenteelt, z jdeteelt. — (F'1.) Aarakweeh:inrr, vorrmning,
beschaving, ve(érleling, ver/ijning, ontwikkeling, ne
Iles sciences, des arts,-fenigoschrpI'.:Laede aankweeking, beoefen.ingj der wetenschappen, der
kunsten; La c- de 1'esprit, de la raison, de vorming, beschaving van 't verstand, eau de rede.
CialuIle, m. [Ant.] flarden o/fervaas f.
Cu nz ;ana, in. [Bot.] Indische moerbezieboom,
eum-ana. M.
4'UUanBbipisin, m. [Pliarm.] Indische harsgorn f.,
naar inirrhe gel j: kend e.
t'iiemmète, in [Bot.] Langbladerigc jamboezenboonz Ti. van Guiana.
Cumin, m. [Bot.] Komijn m. C- sauvage, de
Crete of lagocie, wilde komijn, veldkomv jn. C. con'nu, peperkomijn. C- des pres_ witte komijn (cavil).
C- des Irides, indische komijn, arlet m.
Gamine, e. adj. [Bol.], Naar konijn gelijken de, korn.ijnaehtig. — cUIM NÉES, f. ph. Korrzfjnplan
ten f. pl. — ('uimminifolié, e, adj. Met bladeren
als komijn. — Curniii► oïde, adj. Kominvorrnig.
Lagocie c-, Z. V. a. cumin sauvage. — Cuini—

—

-

-

,

norn, in., z. v. a. CUMIN.
Cinelul, na. Ophooping f. (In dien zinniet in

gen in één' persoon , cumulatie f.
Cuuiiulard, m. Bezitter van verscheiden ambten of bedieningen, ambtenslikker m.
Cuinulatif, ive, a(lj. [Jeu] Aan- of ophoo1)end.
('uieuiilation, f. Ophoohing, opstapeling, cumulatie f. — Admin.] Vereeniging f. van verscheiden posten o bedieningen in één' persoon (lieree cumul). — [Jur.] Ophooping der regtsvorderingen; zaïnenvoeginq van velerlei aanklagten in 't
zelfde stuk. — [Rhét.] Opeenstapeling f., eerie f quur, waardoor neen verscheiden denkbeelden ach
elkander voorstelt en als 't ware opeen stapelt.-ter
Cuiinudlativentent, adv. Gezamenlijk, bjj wijze
van ophooping, nog daarbij, daarenboven.
Cuniiilé, e, adj. (en part. passé van cumuler)
Opgehoopt, bijeen gevoegd, in één' persoon vereenigd, gecumuleerd: Em Alois c-s, Places c-es.
Ctimuler, V. a. Ophoopen, opstapelen, zamen
voegen, c u rn u l é r e n. — [Admix.] C- des places,
(les emplois of enkel c-, verscheiden ambten, »oso f bedieningen in één' persoon verfenigen. C ten of
(les traitements, verschillende tractementen of bezoldigingen te gelik trekken. -- SE CU iULER, v. pr.
Opgehoopt, in één' persoon vereenigd worden. Ces
emplois ne peuvent se c-.
(:nnnnannïbonirk, ni., z. v. a. GALAaII30UR.
Cunaue, m. [Bot.] Indische vrucht f., die tegen hoofdpijn wordt aangewend.
5 t'nniietatenr, ni. Talmer, draler, schoorvoeter, samnnelaar m. Fabius le c-, Fabius vu n c t ator of de Dialer.
5 ('einetation, f. Draling, vertraging f., ver
ijl n., cunctatie f.
-w
(C11[tdoé, m. [1-[. n.] Indische ekster in.
Ciinnéaire, adj. Wigvornnig.
Cunéeii, ne, a(lj. [Anat.] Tot de wigvormige
beenderen behoorende, wi.gvorsnirl.
tvuinéiceps, adj. [H.. n.] Met wigvormig hoofd.
t''unéifolié, e, adj. [Bot.] Met wigvormige
bladeren.
('ouuéifornme, adj. Wit,- of keilvormig. —
[Anal.] Les os c-s of sphénoides, de wigvorrmtr!e
beenderen , drie zvigvorrrnige voetwortelbeenderen.
Os c- of pyramidal, willvorniig been der hand. —
[Bot.] Feuilles c-s, wigvormige bladeren. — [Paleogr.] Ecriiure c-, wigvormig letterschrift, heil

weleer in Perzië en Medië in-ofkegschritn.,

gebruik.
Ceiuéirostre, adj. [H. n.] Met wigvormigen
snavel. — CUNdiROSTRES, m. pl. 1Figbekken, wig-

snavels m. pl.
Cauuette of Gevette, f. [Fort.] .fleielingsglracht f. in 't midden van eerie drooge vestinggracht.
('uilieulaire, adj. [ [TI. n.] Naar 't konijn ge1 jkend , kon nvormig. — CUIICULAIRES , m. pl.
Knaagdieren n. pl., waartoe de kon- nen en verinnate (lieren behooren.
(' unict lé, e, adj. filet eerie diepe en lange uit
-holing.
t'idulle of Cii nielle, f. [Bot.] Kunel f., zéhere tl►ijml)lant f.
l'Qinolitlhe, m., z. V. a. CYCLOLITHE.
C'ni:touie, f. [Bot.] Cunon.ia f., eene soort
zaan steenbreke.
Cupaïba, n1. [Bot.], z. v. a. coi,tia[n.
t' Ia 1► ide, wij. Begeerig, gretig, graag, belust,
hebzuchtig, geldgierig.
C'opidique, adj. (woord van slarol) Verliefd.
(' upiidité, f. Begeerl kheid, belustheid, gretig
te , hebzucht , geldgierigheid f., goud -heid,rja
Zinnelijke, vleeschelijke lust m.
-dorstni.—
('npidon, in. Cupido, lunar, Minnegod, Liefdegod m., Liefde f. (zoon van Mars en Venus). —
( /iel.) Voyez done le juli e- ! zie eens dat lief, en,relachtig kind, dat bevallig wicht! — (jig. et iron.)
C'est un vieux C-, 't is een oude modegek, pronker.
f Capidoné, e. adj. Lief, aardig, bevallig,
,

,

jong, schoon.
Cnpi-ate, m. [Chem.] Koperzuur zout n.
('upressifolie, e, adj. [Bot.] filet cypresach-

tige bladeren. — ('aipressiforiue, a(lj. Naar een'
cyprestak gelijkend. — Copressine, f. Cy,presacht-ige sertularia f. of blaaskoraal n. —Ciapres
siné, e, adj. Cypresachtig, cypresvormig. — cu-
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PRESSINÉES, f. pl. Cypres- gewassen n. j1. — Ctipressite, m. Cypresvormige versteen?ng f.

Cuprico-altintinique, adj., z. v. a. cuivimGO-

ALUMI IQUE.

('taprifère, adj. [Minér.] Koperbevattend, koperhoudend; — door koper gekleurd.
Cuprificatioii, I. [Chico.] Verandering f. in

koper.

Cupripenne, adj. [H. n.] Met koperkleurige
véderen. — Cuprirostre, adj. Net koperkleurigen snavel.
Ctipro-aluzninique, adj., z. v. a. cuivIticoALUMINIQUE.

Cttproxyde, m. [Minér.] Koper-oxyde.
Ctepnlaire, adj. [Bot.] Békervornti.g. - GUPU[Chic.] Békervormige fontanel f.
Cupule, f. [Bot.] Békertje, schaaltje n.; C- du
gland, eikeldopje n.
Cupulé, e, Cnpnnlifère, adj. [Bot.] Van
een békertje of schaaltje voorzien, békerdragend.
Cttpulifortne, adj, [Bot.] Békervormig.
Cttiabilité, f. [Med.] Geneesbaarheid, genees
-lgkheidf.
(urn bie, adj. Geneeslijk, geneesbaar, wat zich
LAIRE M.

CURET.

--

Cure, f. Zorg, bezorgdheid f. (In dien zin alleen gebezigd in:) N'avoir c-, er niet naar vragen,
zich er niet aan bekreunen; Il n'en a c-, hij kreunt
er zich niet aan. — (Prov.) A beau parler qui n'a
c- de bien faire, wie zijn woord niet houdt, heeft
goed beloven, beloven en doen is twee. On a beau
parler á qui n'a e- de bien faire, 't is aan eens dood
ven mans deur geklopt, voor doove ooren is 't goed
preken. — [Med.] Geneeskundige behandeling,
verpleging, verzorging (van eene ziekte, erne wond,
inz. van Bene verouderde, moeijel jk te genézen
kwaal); genezing, heeling, k u u r f. — [Faut.] Vogelpil, purgeerpil f. voor de valken. Armer les c-s,
deillen met stukjes vleesch vermengen (opdat de
valk ze beter verzwelge). L'oiseau rend, tient sa
c-, de pil doet hare werking. — [Tech.] Bekleeding f. der koperen vormen met koemest. — GURE, f.
[Eed.] Geestelijk ambt n., waaraan de verzorging
der zielen eener parochie verknocht is; pastoor schap n., pastoorsplaats; pastorij , parochie f. ,
kerspel n.; — in het dagelijksch leven ook z. v. a.
SUCCURSALE.

Curé,m.Pastoor, herder,priester m. met de ziele
voor Bene parochie belast. C- de village, dorps --zorg
pastoor m. — Ook gebruikt voor SUGCURSALISTE.
Curacao , m. (pr. cu- ra -co) Likeur f. uit — (Prov.) C'est Gros-Jean qui remontre it son coranje - appelen , curaçao n. (naar 't oostindisch of qui neut instruire son c-, 't ei wil wijzer zijn
eiland van dien naam.
dan de hen. Avoir affaire au c- et aux parois-('tirade, f. [Agric.] Greppel m., afwatering f. siens, met verschillende parten te gelijk te doen
(in 't zuiden van Frankrijk).
hebben. I1 va trop vite ii l'oftrrande, it fera choir
Curagc, m. Schoonmaking, reiniging, ruiming Mr. le c-, hij gaat veel te driftig of bezonnen te
(van een' put), uitdieping, uitbaggering f. (van werk. — [Tech.] Stuk vilt n., waarmede de mes
eene gracht, haven enz.). — De uitgebaggerde of
punten van de voorwerpen op het-senmakrd
uitgeruimde stof, bagger, drekstof f.: Engraisser polyststaal houdt. — [Hort.] Soort van vlasgrtyze
avec les c-s, met bagger of drek bemesten. — GURA- tulp f.
GE, f. [Bot.] Waterpeper f.
Curé, e, adj. (en part. passévan curer) SchoonCura-gna, m. [Bot.] Soort van mars uit Chili. gemaakt, uitgebaggerd, geruimd: Canal c-, Pulls c-.
!'tirandier, m. L`jnwaadbleelfer In. (in NorCureaui, m. [Tech.] Ihouten kloppertje n. der
man(lië).
droogscheerders.
Cuiranga of ('uurangtie, in. [Bot.] Bitter
Cure-dent of liever Cure-dents, in.. Tansikkel- of scharenkruid n.
denstoker m. (Plur. Des cure-dents.) — [Bot.] CCurare , in. [Bot.] Cu r a r of curare n., d'Espagne, z. v. a. VISIAGE.
plantenvergift, ivearin de volksstammen aan den
('urée, f. [Vena.] Ilondenmaal n., gedeelte van
Orinoco hunne pijlen doopen. — Cttrarine, f. het op de jagt qedoode wild, dat men den japthon[Chico.] Cu r a r i, n e f., alkaloïde, in dat planten den te eten geeft, jagerregt n. C- chaude, datgene,
vervat. — Curarique, adj. Acide c-, cura--sap wat den honden op de jagtplaats zelve gegeven
rine -zuur n.
wordt; C- froide, datgene, wat zij te huis van '7
Curatelle, Curatele, f. Voogdijschap, voog- wild krijgen. Faire c-, het gevangen wild opeten
dij, momberschap f., curators -ambt f., c u r a t é l e f. (van de honden sprekende, die zich vóó
rr de komst
Curatenr, m. Voogd m., verzorger, raadsman, des jagers die vrijheid veroorloofd hebben). Défentoeziener, plaatsbekleeder, door de re(gterljke macht dre la c de honden van 't gevangen wild afhou aangesteld over iemand, die niet in staat geacht den. Mettre les chiens en c-, de honden hun j awordt, zijne eigen zaken te beheeren, curator D. gerregt geven om ze op de jogt begeerig te maken.
C- au ventre, voogd over een nog niet geboren (fig ) Mettre qn. en c-, iemand begeerig, belust makind. C- dune succession, boedelredder. — (fam.) ken. Etre en c-, belust, begeerig zijn. Apre à la
11 faudrait lui donner un c-, men moest hem on- c-, z. /PRE.
der curatéle stellen (van iemand, die te veel ver
Cure-feil, m. [Tech.] Stookijzer n. der smemaakt). — hij, die belast is met het toe--téringe den. (Plur. Des cure-feu.)
zigt en bestuur van onbeheerde of verlaten zaken. —
Cure-langue of Gratte-langue, m. [Chic.]
In sommige oorden ook qebézigd voor: schoolvoogd, Tongschraper ni. (Plur. Des cure-langue.)
toeziener eener inrigting van hooger onderwijs. —
Ctwrema, m. [H. n.] Braziliaanse/ze forel f.
CURATRICE, f. Voogdes f.
Curenient, m. Ruimning, uitbaggering f.. z.v.a
Curatif, ive, adj. [Méd.] De genezing be- CURAGE.
lre ffende, geneeskrachtig , genézing bevorderend,
Cure-mole, m. Moddermoten, baggermolen am.
genezend. Remède c-, of soms ook als subst : Un (Plur. Des cure- indies.)
c-, geneeskrachtig middel n. Indication c-ive, aan
Cure-oreille, m. Oorlepeltje n. (ter reiniging
keuze van dit of dat-w(jzingf.otek d van 't oor). (Plur. Des cure-oreilles.) — [Lot.]
geneesmiddel. Méthode c-ive, geneeswijze f.
Soort van stekelzwam f.
('uiration, f. [Méd.] Genezing, geneeskundige
Cure-pied, m. [Tech.]Hoefrruimerm., schraapbehandeling f. (gebruikelijker is cure).
ijzer n. (om 't inwendige van den paardenhoef
C u ratri ee, f., z. onder CURATEUR.
schoon te maken).
Curbaliii, m. [Ant. mus.] Oud hebreeuwsch
Curer, v. a. Schoonmaken, ruimen (een' put,
speeltuig, waarschijnlijk hetzelfd
e als 't k r e rit b a- sekreetput); uitbaggeren, uitmodderen, uitdiepen
1 o n der Grieken.
(eene gracht, haven enz.)— C- la charrue, den ploeg
reinigen, van de aanhangende aarde ontdoen.
Cureas, m. [Bot.] Zwarte braaknoot f.
Curetiligine, f. [Bot.] Indische narcis f.
C- une vigne en pied. C- les arbres, een wijnstok,
Wetenschappelijke
naam
Curetilio, m. [H. n.]
de boomen van al 't onnoodige hout bevrijden. -van den kalander of korenworm m. (charancon), [Fauc.] C- l'oiseau, den valk eene purgeerpil ge— Curculionides , Cureulionites , m. pl. ven. —CURER, V. n. [Faut.] Werken, werking doen
Geslacht n. der kalanders. — C uretilionlde , (van de purgeerpil): 11 ne faut point paitre un
Curealioniforine, adj. Kalandervormig.
oiseau qu'il n'ait curé, men moet een' valk niet
('nreuuta, m. [Bot.] Geelwortel, indische saf- voeren, voor hij de pil is kwijt geraakt, eer de
fraan m., k u r k u m a f., welker wortel eene gele pil gewerkt heeft. --SE CURER, V. pr. Schoongeverfstof oplevert. — Curcuunaeé, e, ad'. Naar maakt, geruimd enz. worden : Ce puits se cure
kurkuma gelijkende -- Ciurcuinine, f. [Chin.).] ditiicilement, die put laat zich moemjelijk ruimen.
Gele kleurstof f., uit de kurkuma verkregen.
— Se c- les dents, les oreilies, zijne tanden, ooren
Ctireurito, m, [Bot.] Palmboom m. van den schoonmaken of reinigen.
Orinoco.
Curet, m. [Tech.] Stuk buffet- of ander leêr,

laat genezen.

,
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waarop men bi 't vergulden den bloedsteen met derzoeken, te bezitten; — nieuwsgierigheid, onbetinasch wrijft. —Volksnaam des peurworrns (laiche)
in sommige streken.

t'arètes, m. pl. [H. anc.] Kuréten m. pl.,

priesters op 't eiland Kreta, tevens waarzeggers,
sterrekundigen, geneesh.eeren enz.; — b ij de Grieken z. V. a. CORYBANTES.

Care-troti,

Des cure-trous.)

m., z. V. a. DEGORGEOIR . (Plur

Ciir ette, f. [Agric.] , z. v. a. cunoiR.

.

- Bot.]
[

Naam van verscheiden paddestoelen m. pl. — [Chir.]
Steenlepel, graveellepel in. — [Mar.] Pompschraper, pompveger m. — [Mil.] Poetsvjji f., polystletr m. — [Tech.] Ruimer, uitruirner; krabber,
schraper m., lepelboor f.
Cured, m. [H. n.] Meerle f. van Chili.
Cureur, m. Ruimer, putruimer, nachtwerker;
baggerman, modderman in.
Cureux , m. Wolephalers of lakenscheerdersleerling; — daglooner of handlanger ni. in Bene,
wolledeken- fabrjk.
Curial, e, adj. De pastorij, de parochie of den
pastoor betreffend : Droits curiaux, parochie-regten n. pl. Eglise c-e, parochie-kerk f. Maison c-e,
pastorij, pastoorswoning f. Fonctions c-es, dienstwerk n. eens pastor;rs. — t [Jur.] Het reregtshof
betreffend, c u r i a a 1: Style c- , kanseiarij- stijl,
stadhuisstijl m. Dépens curiaux, geregtskosten m. pl.
t Curialiste, m. Hoveling m.
-j- CIariea.le, in . IVagentje n.
Ctu•ie, f. [H. r om .] t'olksafdeeling, wijk, cune f. (waarvan Romulus er 30 instelde) ; — vergaderhuis n. eener curia; ook vergaderplaats f. des
senaats; van daar in 't algemeen raadsvergadering f.,
raad in.—C- romaine, roomsche curie f., alle pauselijke beambten en geregtshoven ter uitoefening van
't algemeen kerkeregt; de pauselijke regéring, het
hof van den paus.
Curieuseinent, adv. Met nieuwsgierigheid,
-met weetgierigheid, op nieuws- o f weetgierige wijze;
— naauwkeurig, zorgvuldig; — netjes, sierlijk. —
(Door Voltaire ook gebruikt voor: gemaakt, gea jfecteerd) .

Curieux, ieuse, f. Begeerig om zeldzame, belangrijke, nieuwe zaken te weten, te zien of te
ontdekken, weetgierig, weetlievend, weetgraag, navorschend , onderzoekend , onderzoeklievend : Un
homme, esprit c-, een weetgierig mensch, een onderzoekende geest. C- de nouvelles, begeerig, ver-

langend naar nieuws. C- de spectacles, gezet op
tooneelvertooningen. Etre c- de vieux livres, de
médailles, de tableaux, de fleurs etc., een groot
liefhebber (ijverig in 't opsporen en verzamelen)
van oude boeken , gedenkpenningen , schilderijen,
bloemen zijn. — Nieuwsgierig, vraagachtig, onbescheiden: Des regards c-, nieuwsgierige blikken.
Ne so^ez pas si c- que d'écouter aux portel, que
de faultier dans mes papiers, wees niet zoo nieuws
onbescheiden om aan de deuren te luiste -gierof
om in mijne papieren te snuffelen. — Zorg--ren,
vuldig, oplettend, naauwkeurig: Etre c- de sa personne, de sa parure, veel zorg of oplettendheid
voor zijn' persoon, voor zijn' opschik hebben. Etre
c- de ses livres, zorgvuldig voor, zeer net op zijne
boeken zijn. — Zeldzaam, ongewoon, merkwaardig, bezienswaardig, nieuw, kunstig, kostelijk, wat
de nieuwsgier igheid opwekt of prikkelt, c u r i e is s.
Un livre, tableau c-, een zeldzaam, merkwaardig
boek, schilderij. Uric aventure c-ieuse, een vreemd,
zonderling voorval. Un bijou c-, een zeldzaam of
kostbaar kleinood. Un des cabinets les plus c- de
!'Europe, een der bezienswaardigste kabinetlen van
Europa. — (fam.) La remarque est c-ieuse, de
aanmerking is aardig, vreemd. Le fait est assez
c-, 't geval is vrij zonderling, raar.— CURIEUX, m.,
-1EUSE, f. Weetgierige, onderzoeklievende; nieuws
onbescheidene m. en f. : Ce cabinet attire-gier,
les c-, dat kabinet lokt de weetgierigen, de liefheb
bers. Je hats les c-, les c-ieuses, ik haat de
nieuwsgierigen, de luistervinken, de sn.0 f felaars,
snuffelaarsters. — Le c- de l'atfaire est que ... ,
het mooiste, vreemdste, zonderlingste van de zaak
is, dat ... C'est du c-! dat is wat vreemds, wat
moois, dat is curieus!
Curiinate. m. [U. n.]merikaansche visch m.
van 't forellen-geslacht.
f. Weetgierigheid , zucht om iets
nieuws, fraais, zeldzaam te zien, te weten, te on-

scheidene begeerte naar nieuws, naar geheimen:
Louable c-, lo/feljke zucht tot onderzoek. C- blamable , impertinente , laakbare , onbeschaamde
nieuwsgierigheid. Satisfaire sa c-, zijne weetgierigheid, zone nieuwsgierigheid voldoen. Sa c- nest
que pour les tableaux, zijne liefhebberij bepaalt
zich tot schilderijen. -- CURIOSITES, f. pl. Zeldzaamheden, merkwaardigheden, nieuwe, vreemde,
bezienswaardige dingqen, kunststukken n. pl., eariteiten, curiositeiten f pl.: Un cabinet de c-,
een kabinet van merkwaardigheden . Nous ne pumes
voir toutes les c-s de la foire, wij konden niet al
de nieuwe en vreemde zaken, al de rariteiten der
kermis zien.

Curie, f. [Cord.), z. V. a. MOLETTE.

Curmmmi, m. Soort van gerstebier n., nog in
sommige noordsche landen in gebruik.
Curoir, Curon, m. of Curette, f. [Agric.]

Veegschop f., stoker, ploegstok m. (om den ploeg
von de aanhangende aarde te ontdoen).
Curriete, m. Ligt engelsch rijtuig n. met twee
wielen, k a r i k e l f.
Cursear, m. [Math.] Looper m., verschuifbaar
voorwerp in de sponning van een liniaal, looper
op Bene schroef, op een' passer. — [Astr.J Beweeg
draait m. in een' mikrometer, om den schijn--bare
baren diameter eener ster te meten.—[Mar ] Kruis n.
aan den voormaligen graadboog of poolshoogtemeter

(arbalestrille).

Cursières, f. pl. [Mar.] Kruisen n. pl. van
den voormaligen graadboog.
('ursif, ive, adj. [Calligr.] Loopend, vlug,
c u r s ij f: Ecr•iture c-ive, loopend schrift. Lettres
c-ives, caractères c-s, vlug geschreven letters; cursij fletters, schuinliggende drukletters (bij de Franschen liever italique geheeten). — Ook als subst. f.
gebruikt: La cursive, het loopend schrift.
Ceirsiveinent, adv. Op vlugge wijze, loopend.
z. V. a. COULA 131ENT.

Cursoripède, adj. [H. n.] Met loopvoeten (van
vogels) , met voeten inz. tot loopen geschikt (met 3
voorteenen zonder achterteen): L'autrucbe est un
oiseau c-, de struis is een loopvogel. — CUIisoRIPEDEs, m. pl. Loopers, loopvogels m. pl.
S lt 'lil-tation, f. Verschil tusschen den wezenlijken afstand eener planeet van de zon en dien afstand, her leid tot het vlak van den zonneweg.
Curtieóne, m. [Alle. géom.j Geknotte kegel m.
-

(cène tronqué).
Curtipede, adj. [Bot.] Kortvoetig. — Cu rtirostre, adj. [H. n.] Kortsnavelig.
Curucani, in. [H. n.] Een der namenvan den
wulp (courlis).
Curoucu of Cuiruru, m., z. v. a. PIPA.

C®urucucu, m. [H. n.] Braziliaansche, zeer
venijnige slang f., koeroekoekoe m.; — kwaal f.,
door den beet dier slang veroorzaakt. — z. ook
COUROUCOUCOU.
Curule, adj.

[H. rom.]:. Chaise of Chaire c-,
curulische stoel m., eerezetel der oud-romeinsche
koningen, later de ivoren stoel der drie opperste
staatswaardigheden, der consuls, praetors en aedilen, welke deswegen magistrats c-, curulische regenten, heetten.
Curure, f. of Curures, f. pl. Modder m.,
bagger, vuilnis, vuiligheid f., die men haalt uit
eenen put, vijver of goot, welke men schoon maakt.
C tiruiru, ni., z. CURUCU.
Curvateur, adj. Krommend, buigend. [Anat.]
Le muscle c-, of als subst. Le c-, de stuitbeenspier,
buigspier f.
('urvatif, ivo, adj. [Rot.] plan de randen
zacht omgebogen of omgekruld: Feuille c-ive.
t Curvature, f., nu COURBATURE.
Curvieaude, adj. [H. n.] Met omgebogen staart.
— Curvicaaule, adj. [Bot.] Met omgebogen stei,gel. — Curvicolle, adj. [H. n.] Kromhalzig. --Curvieosté, e, adj. [H. n.] Kromribbig. — Curvideuté, e, adj. Krorntandig -- Curviflorc,
adj. [Bot.] Met omgebogen bloemkroon. — Ciiiv ifolié, e, adj. Met omgebogen bladeren.
('urvigraphe, iii. [Math.] Curvigraaph m.,
werktuig om kromme lijnen te trekken. — Curvj.
graphie, f. Kunst om dat werktuig te gebruiken.
— ('urvigraphique, adj. Wat dencurvigraaph
of de curvigraphie betreft, cu cv i g r a p h is c h.
Curviligne, adj. [Math.] Kromlijnig.
^^1f
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Curvilogie, f. Leer, verhandeling f. betreffende
de kromme lijnen. — Curvilogiquce, adj. Wat
die leer of verhandeling aangaat, curvilogisch.
('urviilervé, e, adj. [Bot.] Met gebogen blad
iirvipède, adj. [H. n.] Krombeenig.-riben.—t
— Curvirostre, adj. Kromsnavelig. — Curvisète, adj. Met kromme borstels of rugharen.
t Curvité, f., nu COURBURE.
-

Cnscus, m., z. COUSCOUS.
Cuseute, f. [Bot.] Monniksbaard m., viltkruid,
wrangkruid n.
Cuse-forme, f. [Mar.] Langwerpig, onoverdekt japansch roeischip n.
C uspaire, Cusparie, f. [Bot.] Bonplandia f.,
boom, die den angustura-bast oplevert. — Cusparine, f. [Chirp.] Bijzondere stof, in dien bast ver
-vat,cusprinef.
Cnspide, f. [Bot.] Lange, fijne, eenigzins stijve
punt f. — Cuspidé, e, adj. Fijnpuntig, p2jlvormig. — Cuspidifère, adj. Met punten, puntig.
— Cu'spidifolié, e, adj. Met puntige bladeren.
— Cnspidifornie, adj. Puntvormig.

Cuusson, m., z. COSSON.
Cussonué, e, adj. [Bot.] Bois c-, wormstekig

hout n.

Cussu, m. [Bot.] Baardgras n. van Amboina.
Castille, f. Besloten weiland n. inde Vorgesen.
Ciistode, f. [Cath.] , z. v. a. CIBOIRE; — voor

-hangsel.drotik—41agd2jnf.(ter
zijde van 't hoogaltaar) — weleer ook in 't algemeen
voor bedgordijnen f. pl. (Prov.) Donner le fouet
sous la c-, de gordijnmis lezen, achter de gordijnen,
d. i. in 't geheim kastijden of afstraffen. — [ Sell.]
Holsterkap f. ; — oorkussen n. in eene koets. —
CUSTODE, m. Titel der superiores in zekere monnikenorden; bewaarder van den kerkschat, schat
kerkwachter, custos m. — Titel van-beward,
den voorzitter der arkadische akademie te Rome.
Custodial, e, adj. Wat tot het ambt van den
custos behoort, wat tot eene custodie betrekking
heeft, custodiaal.
Custodie, f. Onderafdeeling van een kerkelijk
district van bérlelrnonniken, ens t o d i e f. — Wel
voor: koker; koffer; kerker.
-ergbézid
Custodi-nos, m. (pr. —voce) [Droit can.]
Titulair of tijdelijk bezitter van een kerkambt of
prove, naamleener in.
('iitambule, or/i. [H. n.] Onder de huid kruipend: Ver c-, huidworm m. --- [Méd.] Douleurs
c-s, vliegende, scorbutische pijnen f. pl.
Clltallé, e, adj. [Anal.] De huid of 't vel betreffend, tot de huid behoorend, in of op de huid
aanwezig: Muscle c-, Veine c-e, huidspier, huideider f. Glandes c-es, huidklieren f. pl. Exhalation,
Absorption c-, huiduitwaseming, huidopslorping f.
Maladies c-es, huidziekten f. pl.
('i► ticole, adj. [H. n.] Onder de huid levend.
Cutieeucle, i'. [Anat., Bot.] , z. v. a. EPIDERME.
Cuticuuleux, ease, adj. [H. n.] Vliesachtig.
Cuticdure, f. [Sell.] Haam n. van 't paard.
(nitigérale, f. [Tech.] Schuine kant en. van
een' muur.
('iutite, f. [Méd.] Huidontsteking f.
(utter, m. [Mar.] Kotter m.
C'uturi, m., z. CATURI.
Ciivage, m. [Tech.] Plaats f., waar men de

kuipen zet. -- Het laten gisten des mijns in de
kuip. — Tijd m., dien de wijn in de kuip blijft.
C wive, f. Kuip, tobbe, inz. wijn- of perskuip,
brouwkuip f. C. matière, guilloire, moratoire, roerkuip, moutkuip, gistkuip (derr brouwers) . [Teint.]
Verwkuip f. C- d'Inde of a Pinde, d'indiggo, á la
potasse, indische, indigo-, potaschkuip. C- au pastel,
pastel- of weede-kuip. C- à l'urine, piskuip. C- it
la couperose, vitrioolkuip. C- b. l'orpíment, operment-kuip. C- P 1'oxyyde d'étain, tin-oxyde-kuip.
Monter la c-, de kuip bijzetten of toebereiden. Cgarnic, bijgezelte, van al hare bestanddeelen voor
kuip. Bleu de c-, kuipblaauw. — [ Fort.]-zien
Fossé á fond de c-, steil uitgegraven of afgestoken
gracht. — (Loc. fig. et pop.) Dejeuner, Diner a
fond de c-, zich het lijf te goed doen, een stevig
ontbijt, een, rijkelijk mi dagmaal houden. — [Bot.]
C- de Vénus, volksnaam van den weversdistel (cardère a Toulon).
t'itvé, e, adj. (en part. passé van daver): Le
yin trop c- sent Ia rafle, de wijn, die te lang op de

kuip heeft gestaan, smaakt naar den drab.

CYAN ODERMIE.
Cuvean, m. Kuipje, vlootje, tobbetje n. (ongeveer z. v. a. baquet).
Cuvée, f. Hoeveelheid wijn, die eene enkele
perskuip oplevert, knipvol f. Deux tonneaux de la
meme c-, twee vaten van dezelfde perskuip. Vin
de la première, de la seconde c-, wijn van de
eerste, van de tweede persing. — (fam.) Un buveur
de première c-, een eerste drinkersbaas. — (Jig.)
Ces deux contes lont de la méme c-, die beide
vertelsels zijn van een makelij of slag. En voici
dune autre c-, hier is er een van ander slag, nu
wat uit een ander vaatje. — Versnijding f., ondereenmenging van verschillende wijnen.
Cavelage, in. [Tech.] Plet bekleeden of beschoeijen der mijnputten (met balken en planken;
minput-bekleeding, schachtbeschoeijing f.
t uvele, e, adj. (en part. passe van euveler)
Bekleed, beschoeid: Mine c-e.
CRveler, v. a. [Tech.] Beschoeijen, de wanden
van een' mijnput met balken en planken bekleeden.
— SE CUVELER, v. pr. Beschoeid worden.
('tover, V. n. Op de kuip laten staan (van den
wijn, dien men op den uitgepersten drab laat gisten).
Plus le vin cuve, plus it est couvert, hoe langer
de wijn op de kuip blijft, hoe neer gedekt (hoe
donkerder van kleur) hij is. — Versnijden, verschil
wijnsoorten ondereen mengen. -- CUVER. v.a.-lend
(fig.) C- son vin, zijnen roes uitslapen. Laisser cson vin à qn., wachten tot iemands gramschap
bedaard is.
('averie, f. [Econ. dom.] Plaats f., waar de pers
staan. — Kunst f. der perskuip-bewerking.-kuipen
Cuvette, f. (verklw. van cuve) Kuipje, waschvat, spoelvat n., handewaschkom, spoelkom m. —
[Tech.] Ontvangbak boven aan de hangende dak
ijp; — beslag n. onder aan 't messenhecht;-gotp
— koperen plaat f. of deksel n. over de onrust in
sornniige horlogiën; — bak m. of onderstuk n. van
eerre snuifdoos; — bak m. onder een' bloempot; —
bakje n. onder aan de barometerbuis; — pedaaldeksel n. eener harp; — bovenblad n. eener wasch- of
toilet-tafel, met uithollingen voorzien, ter beveiliging
van de breekbare voorwerpen. — [ Fort.] , z. v. a.
CU;NETT.E.— [Chir.] Ovaal boveneinde n. eerier zetpil.
Cuvier, m. Waschkuip, waschtobbe; loogkuip f.
boycot n.
('yaine, m. (of Pou de la baleine) [H. n.] Wal
-vischluf.—
[Bot.] , z. v. a. NELUMBO.
Cyaniée of Cyamite, f. [Minér.] Zwarte
parel f., boonvormige kern f. eens adelaarsteers.
Cyainoïde, adj. [H. n.] Boonvormig (van
schelpen).
Cyaiia, f. [Bot.] Herfstgentiaan, blaauwe korenbloem F.
Cyan ate, m. [Chico.] Blaauwzuur zout n.
Cyannée, f. [Minér.] Blaauwsteen,lazuursteen m.
(lazulithe). — [Bot.] Soort van zeester f.
Cyanéicolle, adj. [H. n.] Blaauwhalzig.
(yarielle, f. [Bot.] Kaaplelie, kaapcche affodil f.
Cyaueux, adj. m. [Chien.] Acide c-,
zuur n., eerste graad van oxydatie der
blaauwslof.
t'yaiiieorne, adj. [H. n.] Met blaauwe horens
of voelsprieten.
Cyauictère, adj. [H. n.] Blaauw en geel.
('yanide, f. [Chien.] Verbinding van de biaauw
met een enkelvoudig ligchaam.
-stof
yanipède, adj. [H. n.] Blaauwvoetig. —
Cyanipenne, adj. Blaauwvleugelig.
('yaitique, adj. [Chirn.]: Acide c-, blaauwsto fzuur, cyaanzuur n., tweede graad van oxydatie
der blaauwstof. — [Bot.] Fleurs c-s, bloemen met
blaauwe grondkleur.
Cyanirostre, adj. [H. n.] Met blaauwen
snavel.
Cyanisnie, m. [Phys.] Graad m. van blaauwhéid van den hemel (die met den cyanometer wordt
bepaald), eyanismnus m.
('yanite, m. [Cim.] Blaauwzurig zout n.
Cyanithe, m. [Minér.] Blaauwe schorl m.,
eene talksteensoort.
('yanocarpe, adj. [Bot.] Met blaauwe of
blaauwachtige vruchten. — Cyanocéphale, adj.
Blaauwhoo fdig, met blaauwen kop. — Cyanocolle, adj., z. V. a. CYANEICOLLE.
Cyauodermie, f. [Méd.] Blaauwe kleuring
der huid, z. v. a. CYNOPATHIE. — Cyanodermique, adj. Wat tot die kwaal betrekking heeft.

CYANOFERRE

CYDONIAT.

--

Cyanoferre, m. [Chim.] Blaauwstofhoudend

ijzer n.

Cy anoeastre, adj. [H. n.] Blaauwbuikig.
Cyaiiogene, ni. [Chim.] Blaauwstof, blaauwzuurstof, e y a a n, c y a n o cj e n i u m n ., verbinding
van stikstof en koolstof, de basis van 't blaauwzuur
(in 1815 door Gay-Lussac ontdekt).
Cyanogyne, adj. [Bot.] Met blaauwe stijltjes.
Cyanoide, adj. [Bot.] Korenbloemachtig, naar
de korenbloem gelj} kende; h.emelsblaauw.
Cyanoleyque, adj. [H. n.] Blaauw en wit.
Cyanonièle, adj. [H.. n.] Blaauw en zwart.
t'yanonietre,m. [Phys.] Cyan o m e t e r in.,een
door de Saussure in 1790 uitgevonden werktuig tot
bepaling van den graad der blaauwe kleur des
hemels en daardoor tevens van de zuiverheid der
lucht; 't is eene in 51 velden verdeelde plaat, welker
kleuren van het lichtste tot het donkerste blaauw
afwisselen.
Cyanopathie, f. [Méd.] Blaauwzucht, blaauwziekte f. — Cyanopathique, adj. Blaauwzuchtig, tot de blaauwziel►.te behoorend.
C y onopl► lycte, adj. [H. n.] Blaauwgevlekt.
-- Cyanophthaline, adj. Blaauwoogig. — CAanopode, adj. Blaauwvoetig.
Cyanopotassique, adj. [Chico.] Uit blaauwstof en potassium bestaande.
Cyanoptere, adj. [H. n.I Blaauwvleugelig;
blaauwvinniq, blaccuwgevind. — CYANOPTERES, m.lpl.
Blaauwvinnige visschen. -- Cyanopyge , adj.
Met blaauwe stuit of aars. — Cyanopyrrhe,
wij. Blaauw en roodgeel.
Cyanorchis, in. (pr. -.kite) [Bot.] Geslacht
van standelkruiden n. pl. uit Ile de France.
Cyanose, m. [Minér.] Zwavelkoper n.— [Méd.]
z. v. a. CYANOPATHIE. .
Cyanote, adj. [H. n.] Blaauwoorig, blaauwgeoord. -- Cy anoure, adj. Blaauwstaartig.
Cyanomine, f. [Chim.] Blaauwe kleurstof f.,
die somtijds de pis blaauw kleurt.
Cyanoventre, adj. [H. n.], z. v. a. CYANOGASTr.E.

Cyanurate,m. [Chim.] Blaauwstofzuurzout n.
Cy anure, m. [Chim.] Blaauwstofverbinding I.
C- de fer blaauwstofjzer n. — Cyanuré, e, adj.

Tot den staat van blaauwsto fverbinding overgegaan.

--- Cyanurine, f., z. v. a. CYANOURINE.
Cyar, in. [Anat.] Gehoorbuis f.
Cyathe, m. Béker m. — [Métrol.] Inhouds-

maat f. der Ouden, ruim It liter, cy a th u s m.
-- [Bot.) z. v. a. NIDULAIRE. — Cyathéaeé, e,

Cyatheoïde , Cyathoïde, Cyatl► ifor ►ne,
[Bot.] Békervormig. — C yath ►►le, f. [Bot.] , z.
v. a. CADÉLARI.
B'ybernétique, f. [Didact.] Regéringskunst f.,

leer der middelen om te regéren.
Cybiste, m. [H. anc.] Springer, luchtspringer m.
Cybistigne, f. [H. ant.] Springkunst f., kunst
om gevaarlijke sprongen of luchtsprongen te doen.
Cycade, e, adj. , [Bot.] Naar den sagopalm
gelkende. -- CYCADEES, f. pl. Geslacht n. der
sagopalmen.
Cycas, nm. [Bot.] Sagopalm, sagoboom, indische
broodboom m., die den sago of het palmineel oplevert.
Cyclade, f. [Ant. gr.] Rond vrouwenkleed n.,
met purper omzet; — stof f., waarvan men dat
kleedingstuk maakte. — [H. n.] Kainmossel f. ; —
draadworm m.
Cyelame of Cyclaenen, m. [Bot.] Varkensbrood n. (pain de pourceau).
Cyclantor, m. [Bias.], z. V. a. ORLE.
Cycle, m. Kring, omloop, omvang; tijdkring,
tijd-cirkel, tijdring ►n., een zeker aantal jaren, na
welker verloop dezelfde verschijnselen weder in dezelfde orde plaats hebben (inz. in de mathematische
chronologie gebruikelijk), c y k 1 u s ►n. C- lunaire,
maan-cirkel, maan -cyklus, rnaankrinq (een tijdvak
van 19 jaren of 235 maansomloopen); C- solaire,
zonne- cirkel (een tijdvak van 28 jaren); C- des
indictions of de l'indication, in d fictie-cirkel, schat
cirkel (een tijdvak van 15 jaren)- — [Litt.]-tings
Reeks f. van volksoverléveringen, epische zangen of
historische verdichtingen, die een gemeenschappelijk
middelpunt hebben of tot hetzelfde tijdvak behooren,
cy k lus: C- épique of mythique, gezamenlijke fabelzangen of heldendichten, die de fabelachtige tijden
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der grieksche geschiedenis, vóór den trojaanschen
oorlog, bezingen, epische cy klus.
Cyeléal, m. [Anat.] Ringvormig wervelbeen n.
(Plug. cv cléaux.)
Cycllde, m. [H. n.] Schijfdiertje n.
Cyclique, adj. Tot een' cyklus of tijdkring behoorend, een' cyklus betreffend, cyklisch: Annie
C-, cyklisch jaar. Cadran e-, cyklische zonnewijzer.
-- Poètes e-s, cyklische dichters, epische dichters
na Homerus, wier zangen 't voornaamste gedeelte
der oud-griekeche goden- en heldensagen behandelden
en met de heldendichten van Homerus (Ilias en
Odyssea), welke zij aanvulden en voortzetteden, in
eene zamenhangende reeks gerangschikt waren. Poésies e-, cyklische heldenstukken, de zangen der cyklische dichters: — ook gebézigd voor: balladen f. pl.,
gelégenheidszangen, tijdzangen m. pl.
Cyclisine, m., z. v. a. TROCHISQUE. - Soort
van cirkelvormig snij- of ontleedmes n. der heelmeesters, ook Cyelisque geheeten.
Cy clobrauches, m. pl. [H. n.] Weekdieren
n. pl. met cirkelvormig geplaatste kieuwen. —
Cycloeanthe, m., z. V. a. TURBO. — Cyc10carpe, Wij. [Bot.] Met bolronde vruchten.
Cyclocéphalie, f. [Anat.] Misvormdheid f.
door 't ineenloopen der beide oogen tot één.
Cyclogastres, m. pl. [.H. n.] Rondbuiken m.pl.
dubbelvleugelige insecten; — ook z. v. a. PLÉCO,

PTERES.

Cycloïdal, e, adj. [Géom.] Radlijnig, c y kl oi d a a 1. Espace c-, ruimte tusschen de radlijn en
hare basis. (Plur. m. cycloidaux.)
Cycloïde, f. [Géom.] Radlijn f., roltrek ►n.
(beschreven door een punt in den omtrek van een
rad, dat op eene repte lijn omwentelt).
Cyclolithe, m. [H. n.] Soort van versteend
polypenhuisje n.
Cyclolobé, e, adj. [Bot.] Met bolronde zaad
-oben.
Cyclon► ètre, m. [Géom.] Cirkelmeter m.,
werktuig om cirkels te meten. — Cyeloniétrie, f.
Cirkelmeting t., geza.mènlijke formulen, die tusschen
den cirkelboog en zijne sinussen, cosinussen, tangenten enz. bestaan. — Cycloinétrique, adj. Cirkelmetend, cy k1ométriseh.
C'yeloinoi•phe, adj. [H. n.] Schijfvormig (van
schelp(iieren)
Cyclope, m. [Myth.] (eig. rondoog) Cykloop,
reusachtige knecht van Vulcanus, met één rond
oog in 't midden des voorhoofds; --- bij Homerus
de naam van een' reusachtigen volksstam op Sicilië.
-- (fig. et poét.) Smid, slotenmaker ni. — (iron.)
Eenoog m. en f. — [H. n.] Soort van schaaldier
met zwemvliezenn.
Cyclopée, f. [H. ant.] Romeinsche dans, waarbij de hoofdpersonaadje een cykloop of polypheem
was, cyklopendans m., cy k 1 op e a f.
Cyelopeei► , ne, adj. [H. n.] Cyklopisch, de
Cyklopen betre/fende. Constructions c-nes of pélasgiques, cyklopische of pelasgische gebouwen, overoude grieksche bouwgewrochten, welker ruinen men
nog in Griekenland en Italië aantreft.
Cyelophore, adj. [H. n.] Met één of meer
gekleurde ringen (van insecten). — Cyclophylle,
adj. [Bot.] Met bolvormige bladeren.
Cyclopie, f. [Méd. [ Eenoogigheid f. — [Anat.],
z. v. a. CYCLOCEPHALIE.
Cyclopion, m. [Anat.] Wit n. van 't oog.
Cyclopiq ue, adj. z. v. a. CYCLOPEEN ; — (/ig.)
wreed, woest, onmenschelfjk.
Cyeloptères, m. p1. [H. n.] Buikzuigers m.
pl., visschen van 't geslacht der met kieuwdeksels
voorziene kraakbeenvisschen (branchiostèges). —
Cyelostonse, adj. Met ronden mond (van schelp
— CYCLOSTOMES, m. p 1. Rondmonden;-diern).
zuigers m. pl., cilindervormige kraakbeenvisschen.
Cyclotonie, m. [Chit.] Cy k l o t o o m m..
z. v. a. CERATOTO IE. — Cyclotomigiie, adj.
Dat werktuig betre /fend, c y k l o t o m i s c h.
Cycnoïde, adj. [H. n.] Naar de zwaan gelijkende, zwaanvormig.
Cydne, m. [H. n.] Wandluis, weegluis f. —
C,ydnide, adj. Wandluisvormig.
Cydoniat, m. [Pharm.] drtsenij f. met loudsap. — Cydonie, f. [Bot.] Kwéboom m. (naar
de stad Cy don op Kreta). — [H. n.] Soort van

ijsvogel m. — Cydonite, f. [Miner. [ h:wésteen ni.,
witte steen met kwégeur. — [Confis.] Kwé- likeur f.
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CYÈME

CYNOGRAPHE.

Cyèine, f ., z. V. a. EMBRYON. — Cyésolo-

ie, f. [Med.] Leer f. der zwan erschap. —
yésologique, adj. Die leer betreffend.
Cygii 1e, f. [Mar.] Pompzwengel; s ypsteenkr uk;
ankerring m.
Cygne, m. [H. n.] Zwaan f. — (fig.) Groot
dichter: Le c- de Mantoue, Le c- Théljain, Le cde Caml►rai, de zwaan van Mantua (Virgilius),
de Thebaansche zwaan (Pindarus), de zwaan van
hamerijk (Fénelon). Chant du c-, zwanenzang m.,
laatste werk van een' groot dichter of rédenaar,
kort vóór zijn' dood gemaakt. Cou de c-, zwanenhals (lange, blanke, schoongevormde vrouwenhuls),

C

ook z. v. a. col de cygne, z. COL. I1 est blanc

comme un c-, hij is zoo wit als eene duif (van een'
grijsaard). — (Loc. prov.) Faire an c- dun oison,
eerie musch tot een' nachtegaal verheffen. -- [Astr.]
Zwaan f., een noordelijk sterrebeeld.
('ygiliné, e, adj. [H. n.] , z. v. a. CYCNOIDE.

Cylas, Cylase, m. [H. n.] Kalander, koren

M.

('yliudracé, e, adj. Bijna cilinder- of rol

schelpen).

Cyliildrage, m. Het geven van den cilinder

-worm
-vorai.g(nplted

-vorm,lnigf.;—cderbwén
Cylindre, m. [Géom.] Rol n., r(nde zuil f.,
algemeen
ieder
rolvormig,
rol
m.
;
in
't
c i l i n d er
(rond en langwerpig) ligchaam. — [Tech.]-rond
Rolblok n., rolsteen m., zware houten of steepen
rol, bij velerlei kunsten en ambachten gebézigd.
C-s effilocheurs, afiineurs, met metalen ribben of
scheenen bezette cilinders, om de lompen vaneen
te schen t'en en te zuiveren. — Miroir en c-, cumnder-spiegel m. — [Arrtill.] C- de réception, kogel
n. — [Géogr.] Cilindervormige bergkruin f.-mal
— [II. n.] C-s of Rouleaux, rolschelpen f. pl.
( ylindr é, e, adj. (en part. passé van cilindrer):
Allée c-e, met den rolsteen geëffende laan. — Morceau de 1)ois c-, rol- of cilindervormig stuk hout.
('ylindrer, v. a. Den cilinder- of rolvorm
geven. — Met den rolsteen of 't rolblok effen maleen. — SE CYLINDRER, v. pr. Den cilinder-vorm
aannemen, zich oprollen: Ces feuilles se cyIlindrent.
('yliudrieité, f. [Didact. [ Cilinder-vorm, rol
-vorm.;lighedf
Cylindrieorne, adj. [H. n.] Met rolvormige
horens of voelsprieten.
Cylindriflore , adj. [Bot.] Met rolvormige
bloemen.
Cylindrifornme, adj. [H. n.] Rolvormig. —
CYLINDRIFORMES, M.

pl., z. CYLINDROIDES.

('y lindrimllètr e, m. [Tech.] Cilinder-meter m, ,
een horlorgiemakers-werktui g . — Cylindriuletr ie, f. .Kunst f. om cilinders te maken; kunst
om den cilinder-meter te gebruiken. — Cylindrimétrique, adj. Wat de kunst van 't cilinder^-

mrken, wat den cilinder-meter betreft.
('ylindi:iquue, adj. Rolvormig, cilinder-vormig,
rolrond, zuilrond, c i 1 i n d r' i s eh. Miroir c-, z.v.a.
minoir en cilindre, z. CIL INDRE .
C ylindr igtueinent, adv. Op cilindrische wijze.
('yliudrite, In. Versteende rolslak f.
Cylindroearpe, adj. [Bot.] Met rolvormige
vruchten.
Cylindroide. adj. Cilinder- of rolvormig. —
CYL,INDROïDE M. [Géom.] Rolvormig ligchaam n.
waarvan de omtrekken Van 't grond- en bovenvlak
Beene cirkels, maar andere kromme lijnen zijn,
C I ii n d r o i d e f. — CYLIIDROïDES of CYLINDRIF0BMES, m. pl. [H. n.] Rolkevers nl. pl.
K'ylindr osome, adj. [H. n.] 11Iet rolvormig
lijf (v an visschen). — CYLINDROSOIVIES, m. pl. Rolvormige visschen.
Cyliste, in. [Bot.] Cylista f., indische klim
[H. n.] Schildvleugelig insect n. van-plantf.—
Noord- Amerika.
('yllopode, adj. ] Méd.] Kreupel, mánk. -[M^ th. ] De kreupele, binaam van Vulconus.
Cyllose of ('yllosis, i. Het mankgaan, 't zij
door aangeboren misvorming of door verminking.
.

Cyniaise, f. [Arch.], z. CIMA1SE.

('ynlatode, adj. (Méd.] Pools c-, golvende en

veranderlijke pols ni.

Cynebaire, f. [Bot.]

Venusnavel m., spier-

klierkruid, klierspeenkruid n. — Cynibalaire, f.
Cimbaalkruid, navelkruid n.
('yammbale, f. [Mus.] Cimbaal, cimbel f., klank
bekken n. ; — triangel m., driehoekig sta--bekn,

len slag-instrument n. ; — or elregzster n. vast
zamenstemmende klokjes. — -t- [Agr
ic.] Belletje n.
aan den hals der muilezels, koeijen enz. — [Bot.
Plant, die als het klimop tegen de muren opgroei
Cyuibaler, v. n. Als de cimbaal klinken.
Cyunhalier, Cyinbaliste, m. [Mus.] Cimbaalspeler, cimbalist m.
Cymbaloïde, adj. [H. n.] Bekkenvormig; klok vormig.

Cyutbe, f. [H. n.] Moorenkroon f., zékere schelp.
C'yiisbécarpe, adj. [Bot.] Tiet schuitvormige
vruchten. -- ('yuibéforme, adj. Schuitvormig. —
Cynabifolie, e, adj. Met schuitvormige bladeren.
Cyuiette, f. [Bot.] Brusselsche spruitjes n. pl.
Cyiniuosnie, f. [Bot.] Naar komijn riekende
plant f. op Ceylon.
Cyuiopha.ie, f., z. v. a. CHRYSOBERIL.
Cyniotheé, f. [H. n.] Water pissebed, zeeluis f.
(pou de mer)
t'ynamoláe, m. [H. n.] Gemeene meerkat f.
(ook macaque ge/weten).
Cynauche, ('yilanchie, Esquinancie, f.
[Méd.] Soort van keelontsteking I., bij welke de

lijder, even als een hijgende hond, de tong uit den

mond laat hangen. — Cyi►aucllique, adj.: Rernède c-, of als subst. Un c-, middel tegen die keel-

ontsteking .

Cyrlanque, m. [Bot.] Ezelsmelk f., vliegen -

vanger m.

Cynauthéniis, f. [Bot.] Wetenschappelijke

naam der stinkende kamillen f. pl.
Cy nailthi •opie, f. [Méd.] Soort van waan
waarbij de lijder zich verbeeldt een hond-zinm.,
te zijn en als zoodanig zich aanstelt; — ook de
watervrees f. van een' door een' dollen hond rebéten mensch. — Cynanthropique, adj.: Dien

waanzin, die vrees betreffend, cy n a n t h r op i s c h.
('ynégétique, adj. [Didact.] Wat de jagt be-

treft: Poeme c -, dichtstuk n. over de jagt. Lol c-,

jagtwet f. — Ook als subst. f. La c-, de dar tkunst f.
('yiliphieii, Ile, adj., z. v. a. CYNIPSiEN .

Cyuihs, m. [H. n.] Galwesp f.
Cyilipsaire of ('yiiipsère, adj., z. V. a.

CYNIPSIEN.

Cynipsien, ne, adj. [[HI. n.] Naar de galwesp
gelijkende. -- CY NIPSIENS, In. pl. Geslacht n. der galwespen.
('ynique, adj. [H. anc.] Hondsch, cynisch
(toenaam eener door ^4n.tisthenes gestichte wilsgeerige secte der oudheid): Secte, Ecole, Philosophic

c-, cynische secte, school, wijsbegeerte f. — In het
dagelijksch leven: schaamteloos, onbeschaamd, onwelvoegel2,lk, vuil, ontuchtig, oneerbaar, geil, zwijn
Homme c-, schaamteloos mensch m, ; con--achtig:
duite c-, onbeschaamd, ontuchtig gedrag n.; Vers
c-s, oneerbare, vuile verzen in. pl. -- [Méd.]
Spasme of Convulsion c-, hondskramp f. Soif c-,
vertérende, brandende dorst in. — CYNiQtiE, m.
Hondsche wijsgeer, cynicus ; — (fig.) Schaam
oneerbaar, ontuchtig mensch m. — Cyni--teos,
quernent, adv. Op schaamtelooze wijze.
('ynisnie, m. Leer der cynische wijsgeeren.
hondsche wijsbegeerte f. , c y n ism u s n. — (lig.)
Schaamte loosheid f. , onwelvoegeljk of ontuchtig

gedrag n.

Cynocéphale, adj. [H. n.] Met een' hondekop. — CYNOCLPHALE, M . Hondekop; baviaan;
woudduivel in. ; gemeene meerkat f. (apen, welker
kop meer of min naar dien van een' hond gelikt)
Cynocraunbe, in. [Bot.] 1londskool f., z. V. a.
ANSEIUNE.

Cynode, m. [Bot.], z. v. a. DIGITAIRE,
Cynodecte, adj. [Méd.] Door een' dollen hond
gebéten. — Ook als subst.: Un c-, iemand, die door
een' dollen hond is gebéten.
Cynodine, f. [Chim ] Kristallijne stof f., in
het honds- of kweekgras ontdekt, c i n o d i n e f.

Cynodon, m. [Bot.] Hondsgras n. (dent de
chien). — [H. n.] Tandvisch m.
Cynogale, m. [H. n.] Stinkdier n. op Borneo,

Malakka enz.

Cynoglosse of Langue de chien, f. [Bot.]

Hondstong f. — Cynoglossé, e, Cynoglosadj. Naar hondstong gel "kende.
Cynographe, m. [Didact.] Hondenbesehrijver m ., schrijver over de honden. — Cynographie, f. Hondenbeschrijving f. — Cy nographi^lue , aej. Wat tot die beschrijving behoort.
soide,

CYNOHY1 E

Cynohyene, f. [.4. n.] 'Ilycna-hond m., in
Abyssinia en Z gul-Afrika.
('ynoinètre, f. [Bot.] Hondsscheede f. — Cynouioir of ('ynomorion, in. Ilondsroede f.,
alainzaad n.

Cynonlolge, m. [.H. n.], z. v. a. CYNAMOLGE.
('ynoiuorion, m., z onder CY, 03ILTRE.
('yuontorphe, adj. [.H. n.] Naar een' hond

el kende.

('ynontode, f. [Bot.] Hondstand m.
('ynophallophore, adj. [Bot.] Met vruchten van den v om der hondsroede. — CYNOPHAL•
1,011100E, in. Soort van kapperboom m.; duivelsboon f.
Cynophile, adj. Ilondlievend, veel van honden
houdend.
Cyuopithèque, m. [H. n.] Zwarte hondsaap
of hondekop m., op Celebes.
('ynorexie, f. [Méd.] Hondshonger, wol fshonger, geeuwhonger m.
('ynorhodon, ('ynorhocle, m. [Bot.] Hondsroos f., soortnaam van den er,lantier of wilden rozeboom en zijne vrucht. — [Pharm.] Conserf fl.
van hondsrozen.
('ynosien, ne, adj. [H. n.] Naar den hond
gelijkende. — CYNGSIENS, m. pl. Hondensoorten f.
pl., naar den hond gelijkende (lieren n. pl.
Cynosure, adj. [H. n.] Met een' hondestaart.
•-- [Bot. ] , z. CRETELLE. — [ Astr.] Kleine Beer m.
(Petite (purse).
('yperacé, e, adj. [Bot.] Naar cipergras gelijkende. — Cypéracées, f. p 1. Cipergras-soor

ten f. pl., onder welke vooral ééne soort, het eet
zoete cipergras (souchet sultan of sucré),-bareof
ook aardamandel geheeten, als het beste surrogaat
der koffij bekend is.

Cyperé , e , Cypériné , e , Cyperoïde,
Cyperoïdé, e, adj., z. v. a. CYPERAGE.
( ,yphelle, f. [Bot.] Békertje n., bolrond, om-

zoonid kuiltje op het binnenvlak van sommige
plan ten.
Cy phi, m. [Pharm.] Zeker versterkend reukwerk n.
Cyphome, m., Cyphose, f. [fliéd.] Vorming f.
eener ruggegraatskromrning; die kromming zelve,
bult, bogchel m.
C yphonisnie , m. [Ant. g r.] Cy p h o n i sm u s n., straf, waarbij men den lijder het liqehaam met honig bestreek en hem zoo, met gebonin den zonnegloed, aan de vliegen ter
de
prooi gaf. — Werktuig n. tot kromsluiting.
n

C yphose, f., z. CYPI301IE.
Cyprée, f. [H. n.] Porseleinslak, cypraea f.
Cyprès, m. [Bot.] Cipresboom, cipres nn., een

wel bekende groenblijvende boom (zinnebeeld van den
rouw). (poét.) Change: les myrtes en cyprès, de
vreugde in geween, 't gelach in tranen doen ver
Petit cyprès, ciperkruid n. — [.H. n.]-kern.—
C- de mer, zee-cipres nl. ; blaaskoraal n.
Cypriaque, adj. Wat Cypria of Cypris (Venus) betreft.
('ypriere, f. Cipressenbosch n.
( yprin, in. [B. n.] Karper m.
Cyprine, f. [H. n.] Venusschelp f. — Cyprinier, m. Venusslak f.
Cyprinodon, m. Karperachtig vischje n.
Cyprinoñie, adj. [H. n.] Karperachtig, naar
den karper gelijkend. — CYPRINOiDES, m. pl. Kar
-persotnf,1.
('ypripUe, m. [Bot.] Venus- schoen, vrouweschoen, 1Llaria-schoen in. (een pronkgewas).
Cypsèle, f. [Bot.] ,Cypselia f., eene soort van
porseleinplant.
CYPSELE, m. [H. n.] Muur- of
gierzwaluw f.
Cyrénaïque, adj. Wat de stad Cyrene en
hare inwoners betreft, Cyrenisch, Cyrera'isch. [Rist.
rel.] Secte, Ecole c-, cyrenalsche secte of school f.,
eerie oud-grieksche wijsgeerige secce, door 4ristippus van Cyrene gesticht, het te;endeel der cynische
school.
Cyrille, f. [Bot.] Cyrille f., eene schoone
kamerplant met eironde bladeren en scharlakenroode bloemen.
—

Cyrographe, Cyrographie, z. CHIR—.

CYSTOPYIQIJE.

-

Cyropédie, f. [Phil.] Cy r o p ae d ie f., geschrift van Xenophon over de opvoeding en 't ge
(een wysgeerig-staatkundige ro--dragvnCyus
man, die het ideaal van een' goed' regent en eene
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goede regéring teekent). — Cyropédique, adj.
Dat boek betre/fend, c y r o p a e d is c h.
Cyrte, m. [H. n.] Dubbele'leugelig insect n.,
dat op bloemen leeft. — CYRTE, f. [Bot.] Boon m.
van Cochinchina.
Cyssote of ('yssotes, m. [Méd.] Ontsteking
aan 't fondament, aarsontsteking f.
Cystal ie, f. [Méd.] Pijn in de blaas, blaaspijn f. — (.ystalgique, adj. De blaaspijn betref[end.
Cystanastrophie, f. [Méd.] Onmkeering f.
der pisblaas.
(-yste, f. [Anat.] Blaas f. ; — bij uitbreiding:
blaosvoi mig orgaan, beursgezwel n., beurs f.
('ystencéphale , adj. [H. n.] Met blaasvorwig hoofd.
Cystéolithe, m. [Méd.] Blaassteen m.
(' ysthépatique, adj. [Anat.]: Conduit c-, galblaasbuis 1'.
„

('thé phloeie, f., z. CYSTITE.
Cysihite of fysthitis, in. [Méd.] Ontsteking

der vrouwelijke schaamte, scheede-ontsteking f.
Cystibranche, adj. [H. n.] Met in blazen besloten kieuwen. — CYSTIBRANCHES, ni, pl. Blaaskieuwers in. pl.
Cysticerque, m. [H. n.] Blaasbandworm m.,
ingewandsworm bij menschen en zoogdieren.
Cystidicole, adj. [.H. n.] In de galblaas levend. Vers c-, galblaasworm m.
Cystiditoine, Cystiditomie, z. v. a. CYS-

TOTOME, CYSTOTO_IIIE.

Cystine, f. [Chico.] Bijzondere stof, in sommige blaasteenen van den mensch gevonden, e i Stine f.
Cystiphlogie, f., z. V. a. CYSTITE.
Cystique, adj. [Anat.] Tot de galblaas of tot de
pisblaas behoorend: Conduit, Canal c-, galbuis f. —
[Méd.] Hernie c-, breuk f. der pisblaas. Remédes
c-s of als subst. Des c-s, m. pl., middelen n. pl.
tegen de ziekten der pisblaas of der galblaas. —
CYSTIQUES, m. pl. [H. n.] Blaaswormen m. pl.
('ystirrhagie, Cystorrhagie, f. [Méd.]

Bloedvloeijing f. uit de pisblaas. — Cystirrhapique, Cystorrhagigne, adj. Die bloeding betee/fend. cystorrhagisch.
('ystirrhée, Cystorrliée, f. [Méd.] Slijn2vloeijing f. uit de pisblaas; — bij sommigen pievloed n. ; — bij anderen z. v. a. CYSTORRHAGIE. --ystirrhéigae, ('ystorrhéique, adj. Daartoe behoorend, cystorrhceisch..
('ystite, f. Pisblaas-, blaasontsteking f.
C'ystitoine, nl. [Chir.] Werktuigje n. om de
beurs der kristallens bij 't ligten van de staar te
openen, c y s t i t o o m in. ; — ook z. v. a. CYSTO(1

TOME.
('y stobeibonocèle,,f. [Méd.] Pisblaasbreuk f.

(Men zegt liever CYSTOUELE.)
Cystocèle, f [Mid.] Blaasbreuk, pisblaasbreuk.
C- biliaire, galblaasbreuk f.
Cystodynie, f. [Méd.] Rheumatische pijn f. in
de pisblaas.
Cysto-entérocèle, f. [Méd.] Blaasbreuk f.,
met verplaatsing van een gedeelte des ingewands.
Cysto-épiplocèle, f. [Mid.] Blaasbreuk f.,

met verplaatsing van een gedn lc'e dec darmnets.
Cystodde, adj. H. n.] Blaasvormig.
Cystolithique, adj. [Méd.] De blaassteenen
betreffend: Maladie of lschurie c-, steenziekle f.
der blaas, cystolithiasis t.
Cystoinéroeèle, f. [Méd.] Blaasbreuk f. daar
den diboog. ,
Cystoplegique, adj., z. CYSTOPLEXIQUE.
Cystophlebniatique, adj. [Méd.] Het blaas slijm betreffend: lschu rie c-, onderdrukte waterlozing f. door 't blaasslijm veroorzaakt.
Cystophlexie, f. [Méd.] Blaasontsteking f.Cystophlexique, adj. Die ontsteking betreffend,
cyst ophlexisch.
Cystoplilogie , f. [Méd.] Heete blaasontsleking f. — Cystophlogique, adj. Die ontsteking
betreffend.
Cystophlégie of Cystophlexie, f. [Mad.]

Verlamming f. der pisblaas. — ('.ystophlégique,
adj. Wat die verlamming betreft.
Cystoptose, f. [Méd.] Uitzakking f. der pisblaas.
% Cystopyique , adj, [Méd.] : Affection c-,

pisblaasettering f.

-~~

CYSTORRI AGIE

4.91

Cystorrhagie , Cystorrhagigae , Cystorrhéigtte, z. CYSTIRRH—.
(:3.storrhaphie, f. [Clair.] Naad m. ter her-

eeniging van de wondlippen der blaas. — Cystorrhaphique, adj. Den naad betreffend.
Cystoseope, ni. [Méd.] Blaasspiegel, blaaskaker, een werktuig om in de blaas te zien c y st o s k o o p ni. — Cystoscopie, f. Onderzoeking
der blaas met dat werktuig, c y s t o s k op le f. —
Cystoscopique, wat dat onderzoek o f dat werk;

tuigbetreft, cyst oskopisch.

Cystospasene, m. [Méd.] Blaaskramp f. —
Cystospastigne, adj. Uit de blaaskrasazp voort
('ystosténochorie, f. (pr, ch--k) [Méd.] Ver

-komend.

blaasvlies.
-dikngf.va't
Cystothronmboïde, adj. [Méd.] Door bloed
pisblaas veroorzaakt.
-klontersid
Cystotoume, m. [Chic.] Blaassnijderm., blaas
doorgaans lithotoine, steensnijmes, ge -snjic.,
Blaassnede f., door--hetn.('ysoumi,f
gaans lithotoinie, steensnede, geheeten. — (' ystotomiste, m. Blaassnijder m., doorgaans lithotomiste, steensnijder, steen -operateur, genaamd.
("ystotrachélotottiie, f. [Chir.] Insnijding f.
van den hals der pisblaas. — CystotrachélotoIHique,adj. Tot die insnijding betrekkelijk.
Cythérée, adj. et subst. f. [Myth.] Bijnaam
van Venus (naar 't eiland (iythera, nu Cerigo):
Venus C- of enkel C-, Venus Cytheréa, de godin
der liefde. — [H. n.] Venus-schelp f.; — ook zékere vlinder en.
Cythéréigae, adj. Cythérisch, Venus betre/Jende
t'ythise, m. [Bot.] Geitenblad, drieblad n. —
C- des Alpes, valsche vuilboom m., z. v. a. AUBIER of AUBOUR. — Cyt.isine , f. [Chim.] 1 let
werkzame, bittere, braking verwekkende beginsel
in de zaden van den valschee vuilboom gevonden,
c y t i s i n e F. — Cytisoïde, adj. Naar 't geiten
gelijkend.
-blad
Cyziagan , m. [Tech.] Droogplaats f. der
zeepzieders.
Czar, m., Czarine, f. (pr tehar, tcha-vine)
Voormalige titels van den zel fheerscher aller Russen
en van zijne gemalin, czar, keizer m., czarin, keizerin f.— Czarat, m. Waardigheid f. van czar.Czarien, ne, adj. Den czaar of de czarin betreffende: Sa majesté cz-ne, zijne of hare keizerlijke
majesteit (van Rusland). — ('zaroawitz, nl. Titel
van den vermoedelfjken troonsopvolger in Rusland,
-

ezaréwitz m.

D.
D, m. Vierde letter van 't alphabet en derde der
medeklinkers, de D f. Le D est ene consonne dentale, de D is eene tandletter. — (Op het einde der
woorden is de D stom, behalve in sod, zuid, zuiden,
en in de weinige eigennamen, waarin zij door eene
klinkletter wordt voorafgegaan, zoo als David, Conrad, Alfred, Le Cid enz. Begint het volgende woord
met eerre klinkletter, dan wordt de d, waarmede het
vorige woord eindigt , als eene t gehoord: b. v.
grand homme, de fond en comble, entend-il, spreek
uit: gran-t-omme, de fon-t-en comble, enten -t-il.
In de taal van het dagelijksch leven echter laat men
veelal de sluitende d niet hooren en men spreekt
b. v. froid excessif uit, als of er stond froi excessif.
D' , afkorting van 't voorzetsel de : D'abord,

d'ailleurs, d' iei voor de abord, de auteurs, de ie,!
(z, DE).

Da, interj. (alleen in zeer gemeenzamen stijl
achter de woorden oui en nenni gebruikt:) Oui-da!
ja toch. ! ja zeker! ja wel! Nenni-da ! neen toch!
DA, m. [Mus. mil.] Zachte slag op
toch niet!
(Ie trom met den stok der linker hand (in tegen
sterkeren slag ?net de regter hand,-stelingvad
die TA wordt geheeten).
Dablage, m.,. Dablée, f. Datgene. wat in
Orléanais eenige jaren achtereen in plaats van de
uitgeroeide wijngaarden wordt gezaaid.
Daboie, Daboa of Daboae, f. 4fgodsslang, afyodsa&ler f., in Oost-Indië en d frika.
—

DACTYLIOTIIÈ(UE.

D'abord, loc. adv., z. ABORD. — -f- D'abord
que, conj , z. v. a. AUSSITÓT QUE.
Daboais , m. [Corn.] Indisch katoen n (zoo

geheeten naar de stad D a b o u i s op de kust van
Mfatabar).
Da -capo, loc. adv. (stal_) [Mus.] Van voren
af, van 't begin af, nog eens.
D' accord, toe. adv., z. ACCORD.
Dacique, adj. [Rist.. anc.] Overwinnaar der
Dactirs (bijnaam van de keizers Domitianus en
Trajanus.
Dacrycystalgie , f. [Méd.] Pijn f. in den
traanzak. — Ilacrycystalgigae, adj. Die pijn
betreffend.
Dacrynonne, m. [Méd.] Oogdruiping, oogtra
verwassen der traanpunten.
-nigf.dor't
Dacryoadéitalgie , f. [Mèd.] Pijn in de
traanklier. — Dacryoadénalgigae, adj. Die
pijn betre/fend.
D,acryoadénite, f. [Méd.] Ontsteking f. der
traanklier.
Dacryoblennorrhée, f. [Méd.] Slijmvloed m.
der traanwegen. — Dacryohlenllorrhéigne,
adj. Dien sljrnvloed betre/fend.
Dacryociste , ni. [Anat.] Traanzak m. —
Dacryocistite , m. [Méd.] Traanzak-ontsteking f.
Dacry ode , adj. [Méd.] Tranend, etterend:
Des yeux d-s, tranende aogen. Ulcère d-, etteren
-de
wond.
Dacryoïde, adj. [Bot.] Traanvormig, peervormig: Les semences du poleer sont d-s.
Dacryolithe, m. [Méd.] Traansteen m.
Dacryon, m. [ii. n.] Traan- of drupvormig
verdikt plantensap n.; — ook z. v. a. Larme de
Job, z. LARME. — 5 [Med.] Traan m.
Dacryopé, e, adj. [Méd.} Tranen opwekkend
(van voorwerpen, die het oog net tranen vullen,
zoo als de eigewassen). — Dacryopée, Dacryopie,f. Traanopwekkend middel n.
Dacryopyorrhee, f. [Méd.] Zraanettervloed
m. — Dacryopyorrhéique, adj. Dien vloed
betreffend.
Dacryorrhée, f. [Méd.] Tranenvloed m. —
Dacryorrhéigiie, adj: Dienvloed betre/fend.Daeryorrhyse, f., z. v. a. DACRYORRHEE.
Dacryostase, f. [Méd.] Het ophouden van de

verr°iglingen der traanpunten.
Dactyle,
[Pods.] Da k t y l u s, vingerslag,
vingervoet m., een versvoet van 3 lettergrepen,
waarvan de eerste lang is en de twee andere kort
zijn. — [Bot.] Vingerkruid n.; ook z. v. a. DATTE;
—D- pelotonné, hondsgras n. — [H. n.] Dadelschelp, steendadel f. — [II. anc.] Soort van dans rn.
dien de athleten uitvoerden. — [Myth.] Les D-s,
de Daktylen m. pl., eerste priesters van Cybele.
Daetylé, e, adj. [H. n.] Vingervormig. -D:ACTYLES, M. pl. Visschengeslacht , waartoe de
vliegende visschen, de zeezwaluwen e. a. behooren.
Dactylifère, adj. [H. n.] Gevingerd. — Dactyllen, e, adj. Vingervormig.
Daetylioglyphe , m. [Ant.] Steensnijder ,
graveur m. op ringen, edelgesteenten enz. — Daetylio lypt;ie, 1. Steensnijkunst, ringgraveerkunst f. — Dactylioglyphique, adj. Die kunst
betreffend.
Dactyliographe , m. [Ant.] Ringbeschrijver in., beschrijver van gegraveerde edelsteenen. -Dactyliographie , f. Ringbeschrijving f. -Daetyliographique, adj. Die beschrijving of
dien beschrijver betre/fend.
Dactyliolof;ie, f. [Ant.) Leer, kennis van, ver
ringen en gegraveerde steenen.-handeligf.ovr
— Dactyliologique, adj. IVat die leer enz. betreft. — Dactytiolo;ne, m. Kenner m. der gegraveerde ringen en steenen.
Dactyliomancie, f. [Ant.] Ringwaarzeggerij f., voorspelling door middel van tooverringen.
— Dactyliomancien, m., -ne, f. Ringwaarzegger m., -zegster f.
Dactylion, ni. [Mus.] Vingerzetter m., een
in 1836 uitgevonden werktuig f. — [Anat.] Endeldarm m. — [Méd.] Het zamenhangen of aaneen zitten der vingers.
Dactyliothègae, f. [Ant.] Juweel- of ringkistje n. — Verzameling f. of kabinet n. van gesneden steenen, zoo als cameën, geinmen en ringsteenen, d a k t y l i o t h e e lc f.; — ook afdrukken m.

m.
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lil. Of afgietsels n. pl. van zulke ,gesneden steepen
der Ouden. - DAGTYLIOTHEQUE, In. Bewaarder,
opz.i,.(ter ni. van eene daktyliotheek.
I) actylique , adj. [Pués.] 1)1! k t y l i s c h, uit
d(1ktylen Z. DACTVLE) bestaande: Vers d-, daktylisch vers n.
Dactylite, nl. [H. n.] Zeedadel m., vinger
bewerktuigd fossiel ligchaam n.; soor írnaam-vornaif!
van vele vingervormige schelpen. -- I jt of
fjt, vinger ontsteking f.
-

Dactylograplïe, m. D a Id y l o g 1(1 a p h m.,

werktuig, soort van klavier orn door middel van
't gevoel de teekens der spraak mede te deelen. —
DACI'TLOGRAPHE, n1. et f. 11/ u/ • z , die zich met

de vinc;erteekenspraak bezig houdt. — DaetylograpLie, f. I'1ngerieekenspra(1k. — Dactylo"raI)higaie, al/f. De vingerteekenspraak belref-

fend, daktylogr(1phisch.
I)actyloïde, adj. [Bot.] l ingervormig.
Dactylolalie. Dactylologie, f. Vingerspraak f. — Dactylolalique, DactylologiqUe, arlj. De vingerspraak betreffe1zd.

Dactyloivancie, f. !!et waarzeggen uit de

vingers, ook uit tooverr1ngen. — Dactylonlaueien, m., -ne, f. Hij of zij, die zich daarmede
bézig houdt, v-ingerwaarzegger m., - zegster f.
Dactylouome, m. et f. 11ngerrékenaar m.,
-ster f., Ii ij of zij, die op de vingers rekent. —
Daetylononnie, f. Vingerrekenkunst, vingerrékening f. — Daetylonomique, adj. Die reken
-wze(,t./')j
Dactyloptère, m. [H. n.] Soort van vliegende
visch m., zeezwaluw f. (ook landole, aronde,
(1(1 1, rouget volant, hirondeile de nier geheet('n).
Dactyloflièce, Dactylothèque, f. [Chic.]

Werktuig ii. tot het uitgestrekt houden (Ier vingers.
.Dactyologie, f., z. v. a. DACTYLOLOGIE.

Dada , m. (in de klein-kinderta(1l) Paard,
paardje, stokpaardje n. Aller à d- sur un bàton, stok
rijden. — (fig. et fam.) (.(it son d-, dat-pardje
is zijn stokpaardje, zijn geliefd onderweg p, zijn
lievehnfis- denkbeeld.
Dadais, m. (fain.) Onnoozele bloed, sul m.,
uilskuiken n.
. Dadamanie, f.(fam.) Overdreven zucht f. oen
altijd op zijn stokpaardje te r(jden, van zijn geliefd
onderwerp te spreken.
Dadyle, f. [Chem.] Den( der oliën, die de
terpent(jn-olie zamenstellen.
Dagorne, f. Koe f., die een' horen verloren
heeft. --- (fi(1. et fam.) Knorrig oud wijf n.
Da ae, f. Dagge, dag f., dolk, pook m., voor
korte deg( n. — % (Loc. prov.) I1 est fin-Dnalige
comme une d- de plomb , h2,á is slem al een ezel.
— [[VIar.J Dag f., eindje dag , kwartiermeesters
blinde boel ij n f , een kort touw, waar --e2nd.,
tuide vroeger de matrozen aan boord der oor -

logschepen gestraft werden. — D.GUES, f. pl. [V éner.] 1 t, ste hout n., dat tegen het tweede jaar op
den kop van 't hert wast. —D-s of Limes du sanglier, slagtanden m. pl. van 't wilde zwijn.
Dagaier, v. a. Met eene dagge of een' dolk
doorsteken. (In dien zin oud en buiten gebrui.k.)[Mar.] De matrozen met een eindje dag a fstra en.
- DAGUER , v. a. [Faut.] Pijlsnel vliegen. — L Véner.] Paren, dekken (van 't hert)
Dagaerréotypage , m. Het daguerrotypéren.—Daguerreotype of Dagaerrotype, ni.
De door den Fransch1nan Daguerre in 1838 uit
handelwijze om het beeld, dat door de-gevond
enkele inwerking van het licht op eene chemisch
toebereide en in de camera obscura geplaatste metaalplaat wordt voortgebragt, blijvend te maken;—
het spiegelkastje of de camera obscura, die men tot
de op die wijze voort dat einde gebruikt; -g ebragte afbeelding f., lichtbeeld n., d a g u e r r oty p e f. — Dagtierréotypé, e, adj. (en part.
passé van dagu('rréotyper) Door 't zonnelicht ge
Portrait, Paysa ge-mald,geurotypd:
d-. — Dagaerréotyper, V. n. Lichtbeelden volgens de vinding van Daguerre vervaardigen, d a
guerrotypéren. -- SE 1)•IGUERR3 OTYPER, v. pr.
Gedaguerrotypeerd worden. — Daguiei réotypie, f. Kunst van lichtbeelden te maken of te da
daguerroty p ie f. — Werk -guerotypén,
waar men de lichtbeelden voortbrengt. —-platsf.,
Het lichtbeeld-zelf.

Dagnet, m. [Véner.] Jong hert n. (in het
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tweede jaar), dat zi^i eerste hout krijgt. — [H. n.]
(pop.), z. V. a. AIGLEFIN.

Dahlia, Dal► lie, f. Dahlia, georgine f.,
eene schoone eenjarige tuinbloern.
Dahlitie , f. [Chico.] Werkzaam beginsel n.
uit de bollen der dahliaas afgezonderd.
I)aignée, f. [Expi.] Sleenkoolader f. van 1 meter 20 centimeters dikte.
Daiguer, V. n. (met avoir • altijd door een
infinitit gevolgd) Ziek verwaardigen; de goedheid
hebben van, gelieven: I1 na pas daigné m'ecouter,
hij heeft zich niet verwaardigd mij aan te hoeren.
Daignez nl'avertir, gelief m21 te waarschuwen.
Daignez crolre a ina sincère affection, geloof mij
met opregte toegenérenlieid te zijn (aan 't slot van
een' brief).
Dail, 111. (pop.) z. v. a. PHOLADE.

D'ailleu rs, lee. ede., z. AILLEIRS.

Daillon, m., z. D:ALOT.
Daillots, m. pl., z. v. a. ANDAILLOTS.
Daini, in. [H. n.] Damhert n., das nl.

Daiue , f. [H. n.] WijTjes-damhert n., dashinde f.
Daintiers, m. pl. [ Véner.] Teelballen van 't
hert (ook regimes gcheeten) .
Dais, m. Hemel m., verhemelte n. (boven een
koningstroon of boven het hoogwaardige en het
groote altaar bij de Katholjken). — Ledekantshemel ni. (van welken de gordijnen afhangen).—
D- portatif, draagliemel nl. — Ilaut-dais, verhevene plaats f., waarop b ij feestelijke gelegenheden
de koning en koningin zitten (er moge een hemel
over zijn of niet). —(jig.) Etre sous le d-, in weel de en grootheid leven. Un d- de verdure, de fleurs,
eene overdekking, eens prieel van gebladert, van bloemen. (poét.) Le - aste d- du ciel, het hemelgewelf.
— [Bot.] Kaapsche th yrnachtige plant , t h y meleaf.
Daleani, m. [Tech.] Zwikgat n., a ftappingsopening f. aan eene indigo -kuip.
Dalechampe , f. [Bot.] Soort van wolfsmelk f. of cup/terbium n., d a l e c h a m p i e f.
Dalenie, f. [Tech.] Rookverdrijver m., zeker
werktuig, bestaande uit pijpen, die in elkander

sluiten.

Dallage, in. Het beleggen met vloersteenen, be-

vloering f.

Dalle , f. Vloersteen, vloertegel m., vierkante
steenenplaat ter bevloering van kerken, gangen enz.
— [Cues.] , z. DAIINE. — [Eeon.] Slijpsteen m. (voor
de zeis). — [Fond.] D- du fourneau, vloersteen des
ovens. — [Mar.] D- de feu, vuurbuis, kruidpijp f.

(weleer op branders gebruikt, om het kruid bij de

brandbare stoffen te voeren). D- de ponlpe, z. DALOT. — [Rail.] Koperen buis f., die het klaarsel

uit de klaarpannen in den kooktoestel voert.
Dallé, e, adj. (en part.,passé van daller) Met
vloertegels belegd, bevloerd: Eglise d-e, Trottoir d-.
Bailer, v. a. Met steenplaten bevloeren, met
vloertegels beleggen of bestraten. — SE DALLER,
V. pr. Bevloerd wore/cit.
Dalmatique, f. Dalmatica f., priesterlijk
overkleed, misgewaad n., een oorspronkelijk in Dalmatie gebruikelijk, later als ambtsdragt voor de
diakenen der kalk. kerk algemeen ingevoerd lang
wit overhemd n., dat ook door de duitse/te keizers
en fransche koningen bij hunne krooning wordt gedragen.

Daloïde, adj. [Minér.] Vaar een uitgebluscht
brandhout gelijkend - DALOÏDE , f. Naam eener
zeer onregelmatig gevormde steenkoolsoort f.
.

Dalot, Dalon, Daillon, m. rider, goot,
uitwatering f. — [^V1ar.] Spiegat, spijgat n.; pompgoot f. (dalle de pompe).
Dam, m. (pr. dan) Schade f., nadeel n. (In

dien zin zelden meer gebruikt dan in (loc. adv.):
A son d-, it votre d-, a leur d-, tot zine, uwe,
hunne schade. — [Théol.] La peine du d-, 't ver
zijn van de aanschouwing Gods. — DAM, m.-stoken
Oud woord voor Seigneur, heer: D- Dieu, D- roi,
D- chevalier.

Damage, m. liet aanstampen der aarde of
der steenen met den straatstamper.
Damaisine of Damassine, f. [Hort.] Soort
van damasetner prairie f.
Damalis, m. (.Ei. n.] Soort van antilope f.
Daman, m. [H. n.] Bunsing m. van Afrika.
Datnantilope, m. [H. n.], z. v. a. NANGUER.
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Datnaras, Dainarat of Dainavars, m.

[Coin.] Soort van indisch taf n.
1)atnas, m. [Coma Damast n., gebloemde zij-

den stof' (icet eerst te Damascus vervaardigd) , gebloemde wollen of linnen stof. D- cafard, z. GAFARD . — Acier de D-, damascéner staal, damaststaal n., een op bepaalde wijze bereid mengsel van
innig met elkander verbondene staal- en ijzerdeelen, waarvan men klingen maakt, op welke men
door zékere aangcbrafte zuren sierlijketeekenin.gen
weet voort te brengen (oorspronkelijk te Damascus
vervaar(lgd, maar nu ook elders kunstmatig nagebootst). Sabre of Lame de D- of Sabre d-, Lame

d-, damascener sabel m., kling f. Un vrai d-, een
echte daamscener (kling). — [tfort..1 Prunes deD-,

darnascener pruimen f. pl., eene vroegrijpe prut
(uit Dantuscus afkomstig) .
-mensort
Dantasonie, Davnasone, t. [Bot.] Waterweegbree f., strandkruid n., ook herdersfluit f. (flute
de berger) geheeten.
Daaiiasquette, f. [Com.] Stof f. met zilveren,

gouden of zijden bloemen, uit Venetia en de Levant,
damaskét.

Daiiiasquin, m. [Métrol.] Gewipt van 600

drachmen in de Levant (meestal rottolo geheeten).
Dauuasquinage, m. Het damascéren; — ge
werk n. (in dezen zin ook DAMASQUINE-damscer

en liever nog DAMASQUINURE).
Dansasquiné, e, adj. (en part. passé van
damasquiner) G e d a in a sc e e r d, vlammig geëtst:
Epée, Lame d-e, Pi` tolets d-s. — (fig.) Homme

d-, hardvochtig mensch van zachtaardig voorkomen.
Daiiits nireer, v. a. IJzer- of staalwerk 'met
goud of zilver inleggen, vlammig etsen, staalreepen
van verschillende hardheid aaneen smeden en daar
gevlamdmaken (gelijk men dat te Damascus-dor
het eerst deed) , d am a s c é r e n. --- SE DA iASQUINEIX,
V. pr. Gedamasceerd worden.
Damasquinerie, f. Damasceer-kunst f., het

deimascéren (z. DAMASQUINER).

Dacnasquiueur, m. Damasceerder m.
Darnasquinuire, f. Gedamasceerd werk n.;

damascér ing t.

Daniassade, f. [Coin.] Damaststo f f. van zijde

en aren.

e, adj. (en part. passé van damas ser) Damastvormig gewéven, gebloemd, met .inge-

werkte bloem- en looffiguren; Des nappes, des ser viettes d-es, darmasten (als damast bewerkte) tafel
servetten. — Ook als subst. m. Du d-, Un-lakens,
service de d-, damastvormig gewéven linnenstof,
een stel damasten tafellinnen.
Dansasser, V. a. Damastvormig weven, zékere stoffen, inz tafellinnen, als damast, met bloemen of andere figuren maken. — [Vann.] Damast
sieraden van mandewerk maken. — SE-vormige
DAMASSER , V. pr tells damast geweven of bewerkt
worden.
Dannasserie, f. Darmast fabrijk f.
D a^nasseur, m., -euse, f. Darnastwever m.,
-weefster f.
Dainassin, m. [Coin.] Gering soort van damast, klein damast n.
Dantassure, f. Bewerkingswijze f. van het
damast, aangebragte figuren f. pl. op de als damast
bewerkte stof, damastwerk n. c! a m a ss u u r f.
Da'nas- violette, f. [Bot.] Darnastbloem f.
Daiiiavars, m., z. DAMARAS.

---

DAMER.

(lie van de vrouwen, van de schoone kunne in 't
algemeen, vrouw, huisvrouw, vrouw Iles heizes,
mevrouw, jufvrouw, dame: J'ainle mieux avoir
affaire an maitre qu'à Ia d-, ik heb liever net
den heer als met de vrouw te doen. Comment se
porte votre d- ? hoe vaart Mevrouw uwe echtgenoot,
uwe beminde? Aimer, Respecter les d-s, de vrouwen
beminnen, eerbiedigen. tae civil avecles d-s, aardig
jegens de dames zijn. — Betitelt men vrouwen uit
r!en geringsten stand- met dame, dan voegt men er
haren naam bij: D- Marguérite, D- Françoise,
vrouw Margriet, juffer Fransje. — [Chev. j Dame,
zij, die door een' ridder tot het voorwerp zijner
zorgen en bedrijven was gekozen, en wier kleuren
hij droeg; — bij uitbreiding: geliefde, minnares f. :
Roi npre une lance pour sa d-, eene lans voor zijne
dame breken. Etre fidele it sa d-, getrouw aan zijne
geliefde zijn. — D-s de la balie, de gezarnentljke
fruit-, groente-, vischvrouwen van Parijs. — Notre-D-, Onze-Lieve- Vrouw, z. NOTRE-DAME —
Dame du milieu, z. v. a. membrane de lijmen.
-.--_. [Jeu] Vrouw, dame, in 't kaartspel: 'D- de
coeur, de pique, de carreau et de trèlle, harten-,
schoppen-, ruiten- en klaveren-vrouw. Avoir une
tierce, quat rième, quinte à la d-, een derde,
vierde, vijfde van ale vrouw hebben. Avoir uti
quatorze de d-s, vier vrouwen hebben (in 't piket
Jouer ene d-, eene vrouw spelen. — Iío--ten).
ningin in 't schaakspel. Pion it d-, pion of boer, die
koningin wordt door de laatste ruit op zijne baan
te bereiken. — D- of pion, schijf, damschijf f., in
het damspel. D- of D- damee, dam m., verdubbelde
schijf. Le jeu des (of de) d-s, het damspel. Jouer
aux d-s, dammen. Aimer les d-s, van het damspel
houden. Faire wie pantie de c1-s, een partijtje of
spelletje dammen. D- touchée, D- jouee, de aangeraakte schijf moet gespeeld worden. Aller à d-,
Faire ene d-, een' dam halen, dam hebben. —
Schij f f., steen m., in het triktrakspel. D-s accouplees
of couvertes, gedekte schijven, twee schijven op één,
veld; D- découverte, ongedekte, alleenstaande
schijf. D- surnurnéraire, derde schijf op een reeds
gedekt veld. Lever ses d-s, de schijven weder te
hoop zetten, om eene nieuwe partij te beginnen. ----Koning in., middelste der negen kegels in 't kegelspel. — Coup pour les d-s, eerste slag, proefslag ni.,
cl ie niet méderekent, in 't kaats- en balspel. — Course
pour les d-s, proefrid, eerste rid in. bijt ringsteken,
olie niet medetelt. — [Arch., Hydraul.] Dam, aarddam, paap in. — [Tech.] Handhei f., straatstam per m. (ook demoiselle geheeten). — [Mar.] D-s,
keerbouten f. pl., ijzeren bouten achter op eerie
barkas, om, wanneer men er een anker mede ligt,
de boeireep te beletten van op zijde uit te slieren;
scheidjes of roeigaten in eene sloep. — [H. n.]
Volksnaam van den kuifduiker (grève huppe), van
den toren- of kerkuil (effraie), van de langstaartige
mees (mésange à longue queue) e. a.; —ookz. v. a.
,

-

sciène timbre, ombervisch in.

Dame, inter j. on adv. (fam. et pop.) Uitdruk
versterking eener bevestiging of ontkenninc,:-kingva
D-, je ne savais pas vela, voorwaar, dat wist ik
niet. D-, que voulez-' ous, ei, wat wilt ge ! Mais
dame, out ! Oh, dame, non 1 Wel verdord, ja! 0
te drommel, neen!
Dance, e, adj. (en part. passé van darner),:
Pion d-, Dame d-e, pion m. of schijf f., die tot
dam is gekomen, dame m.
Dane-blanche, f. Soort van omnibus m, te
Parijs . DAMES BLANCIlES , f. pl. Naam eener
compagnie van omnibus-r tuigen te Parijs.
Dave-danie, f. [Coin.] Soort van kaas f.
Davie-des-serpents, f. [H. n.] Slangen -koning-i.n, zwartstaartige ratelslang f.
Danse- d'onze- heures, f. [Bot.], z. V. a. oR-

Dalre, f. Vrouw, vrouwe, ambacletsvrouw,
bezitster van eene heerljjkheid; echtgenoot van den
heer eener plaats. D- à carreau, zij, die het regt
had, zich in de kerk een fluweelen kussen te doen
geven en den sleep van haar kleed te laten dragen.
5 D- damde, vrouw van hoogen rang. — Dame,
hofdame; — bij 'uitbreiding: eertitel van iedere vrouw
van rang of aanzien; ook van de geestelijke zusters NITHOUALLE.
Daisne -jeanne, f. Grootewijdbuikige flesch of
in 't algemeen, maar weleer in 't bijzonder van de
kanonikessen of domjuffers en de abdij juffers: D- kruik f., die doorgaans 50 of 60 liters kan bevatd'honneur, eeredame, staatdame, hofdame. D- ten. — [[liar.] Groote mattejlesch, houdende 17 tot
d'atour, z. AToUR. Grande, Haute d-, groote dame, 18 liters, waaruit den matrozen hun drank wordt
aanzienlijke vrouw. (fam. et iron.) Faire la grande toegemeten. (Plur. Des dames-jeannes.)
Danselopre, m. [Mar.] Verfransching van 't
d-, Faire la d-, de groote dame, de vrouw van
rang spelen. — L'abbesse et toutes les d-s, de abdis nederduitsch d a m l o op e r m., zeker binnenlandsch
en al de kloostervrouwen; Les d-s chanoinesses de platboomd vaartuig.
Damelot, ni. [.Hort.] Soort van app el m.
Poissy, de stichtsdames of domjuffers van Poissy;
Darner, V. a. [Jeu] Dam maken, darn geven,
D- de charité, barmhartige zuster. — In algemeener zin: titel van elke gehuwde vrouw, die niet tot eene schijf in het damspel, tot een' dam verheffen,
ale laagste klassen behoort, en, uit wellevendheid, door er eene tweede schijf op te plaatsen, zoodra
—

,

-

DANSANT.

-

DAMERET
een der ruiten of velden van de laatste tegenoverliggende rij heeft bereikt: D- un pion, une

pièce, eene schijf dam geven. Damez-mop, je suis
a dame, geef my clam, ik heb dans. — (Loc. /iq.)
D= le pion a qn., iemand de loef afsteken, iemand
eerie vlieg a (vangen, hem te knap, te gaauw zijn,
iemand het g ras voor de voeten weginaaijen.
[t list.] Den titel van dame geven: Le roi a dame
mademoiselle de R., de koning heeft meju//er R.
tot den rang van dame verheven. -haar geregligd
(m zich als de gehuwde vrouwen aan 't hof te
vertoonen. — [Tech.] Aanstampen, de aarde of
(Ie steenen met een' straatstamper of eerie handhei
(dame) ineen persen of vos/kloppen.
t Danieret, adj. Wat Bene dame voegt: Chariot d-, naam der eerste rijtuigen op riemen, dames-rijtuig n. — Verwijfd, sal(tjonkerachtig.
Ook als subst.: Un d-, een saletjonker (damoiseau).
Danierette, f. (verklw. van dame) Dametje n.
(in oneunstigen zin). — [.H. n.] Volksnaam van
een' nachtrlinder.
Danmette, f. [Fl. n.] Volksnaam van den ringkwikstaart (lhergeronnette h collier).
Damieorue, adj. [UI. n.] Naar de horens van
het -anther t gelijkende.
Dacuier, m. Dambord n., meestal rok ingerigt
tot schaakbord (échiquier). Les cases du d-, de
ruiten f. p1. of velden n. pl. van het dam of schaak
[H. n.j , z. GAPE-PIGEON (en wil daar lezen:-bord.—
kaapsche (l u i f , niet druif) ; — dambord, volk naam van verscheidene dagvlinders m. pl.; ook van
sommige schelpen f. pl. — [Bot.] Volksnaam eener
kievitseibloem f.
Datnis of 'Patois, m. [Corn.] Soort van gevold zeefdoek of estemijn n.
Datnite, Demite, f., Damitons, m. pl.
[Cons.] Soort van Levantsch katoen n.
1)ainmar, Dainniara, in. [Claim.] Dammar hars m. of f., het harsige voortbrengsel der
Indische, inz. Moluksche bomen d a an m a r a en
ceylopia.— Dawularine,f. Damnzarine f.,
dammnarvernis n.; een uit het dammarhars bereid
vernis, ter overdekking van schilderijen.
Datunable, adj. (pr. dà -na-bie) Verdoemenswaardig, doemwaardig, verdoemelijk; — schande
hatelijk, verfoeijeljk, afschuwelijk.
-lijk,
5 Daainnablement, adv. (pr. dh -na —) Ver
-doemljk;
schandelijk.
Davunation, f. (pr. dà- na -ci-on) Verdoemenis f. veroordeeling tot de hel; straf f. der ver
-doemn.
D- éternelle, eeuwige verdoemenis of
rampzaligheid f. -- Ook als vloekwoord bij wijze van
tusschenwerpsel gebézigd: D-! verdoemd!
Dainné, e, adj. (en part. passé van damner)
(pr. dá- nl) Verdoenad,verdord, tot dehel veroordeeld.
— (fig.) Gedurig gekweld of aangerand: Les talents
soot d-s dans ce monde. — (fig. et fam.) C'est son
ame d-e, z . AME . C'est une ame d-e, 't is een
booswicht, felt
DAMNÉ , in., -E, f. Doemeling,
verdoemeling, verdoemde m. en f. Les d-s, de ver
the heure, et ce d- de F. ne-doenm.—(fa)
vient pas, een uur reeds, en die drommelsche de F.
komt niet. — (fig.) Souffrir comme un d-, helse/te
pijnen uitstaan, zwaar lijden.
I)aniner, V. a. (pr. dà-né) Verdoemen, doemen,
tot de straf der hel veroordeelen (van God gebezigd).
— Bij uitbreiding: Der verdoemenis waardig achten, als verdoemd beschouwen, veroordeelen; --- de
verdoemenis veroorzaken. — (fig.) Faire d- qn.,
iemand razend maken, buitenmate kwellen of lastig
vallen; Cela me ferait d-, daar zou ik des duivels
om worden . - SE DARN ER, V. pr. Zich verdoemen,
zich de verdoemenis op den hals halen.
Danio, m. [H. n.] Volksnaam van den torenof kerkuil (ettraie).
Daunograpl► ie, f. Beschrijving van, verhandeling f. over het damhert.
Dantoiseau of Danmoisel, m. (weleer) Jong
edelman. — (fam. et iron.) Saletjonker, pronker m.,
die zijn hof tracht te maken bi l de vrouwen. —
1 H. n.] of Petit bouc d-, Grimsche antilope of
clwerggems f. van Afrika.
S Dantoiselage, m. Ongehuwd leven, celibaat n. tiener vrouw.
Damoiselle, f. (verklw. van dame) Titel. dien
men weleer in de openbare acten aan een adellijk
meisje gaf, jonkvrouw, freule f. ; -- [Prat.] , z.v.a.
--

-

. —

j

DEMOISELLE. - [Fort., Pay.], z. v. a. DEMOISELLE,
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iiiE. — [Bot.] D- of Belle-fide, soort van ciderappel in 't departement Orne (ook Epicé précoce

geheeten) .

Dail ace, Danaque, f. [Ant ] Kleine munt
der Ouden, die zij hunnen dooden onder de tong
leiden, om daarmede aan Charon het veergeld over

den Styx te betalen, d a n a k é f.

Danaïde, f. (of Danaïs m.) [Bot.] Soort
van krapplant D- fétide, kraakbloem f., stinffwilg m.
— [Mécau.] Nieuwelings uitgevonden soort van
waters ad n., om naar willekeur de regtlf nige bewég ng van een' stroom in eene omdraaiende bewéging te veranderen. — [[-I. n.] Danaus-kapel f.
— (#g. et fain.) C'est le tonneau des Dana/des

(net zinspeling op de straf der Dana/den of clocktees van Danaus, die, volgens de Mythologie, in de
onderwereld een doorboord vat reet water moesten
vullen), dat is het vat der Dana/den, een bodem
een zware en vergee fsche, nooit te vol-losvat:
arbeid.
-eindg
Danagrie, f., z. DAN ACE.

Danelié, e, adj. [Bias.] Zaagsw jze getand.

Dandin, ni. (feint.) Onnoozele bloed, hals, sul,
weetniet; — belagcheljk reciter in. — belletje n.
aan den hals van sommige dieren.
Dandinenment, m. Schudding, schommeling,
slinrfering f. des ligchaams, zotte bewegingen en
houdingen f. pl., onbeholpen uiterlijk n.
Dan^tiner, V. n. Slingeren, waggelen, zich
schommelend bewégen, hetzij met opzet of uit onachtzaanaheid. — (fig. et (am.) Lanterfanten, leuteren, drentelen. — SE DANDINER, V. pr. Slingerend
gaan, zich schommelend bewegen; — zich in gezel
onbeholpen voordoen.
-schaplinke
Dandy, m. (angl.) 1Ylodegek, pronker, salet jonker, da n d y nl., iemand, die 't ongewone en in
't oog loopende in kleeding, houding, manieren enz.
uitvindt of navolgt. — Spotnaam der Lngelschen
in Amerika. — Dandlysnie, m. Mannelijke behaagzucht f., de zucht om den dandy te spelen,
dandysmus n.
Danéaeé, e, adj. Naarwormkruid gelijkende.
Danée, f., z. v. a. TANAISIE.
Danger, m. Gevaar, gebeurlijk

kwaad of onheil n., nood m. ; — zwarigheid f., onraad m., ongemak n.— [Mar.] D-s, blinde banken, klip p en,droogten f. p1., harde stroomen m. pl. in de engte van eerie
rivier enz. : 11 y a des d-s it 1'entrée de ce port,
ei- zin aan den ingang dier haven gevaarlijke
plaatsen (verborgen klippen, zandbanken).
Dangerensenient, adv. Gevaarlijk, op gera. rlijke wijze.
Dangereux, ease, adj. Gevaarlijk, gevaardreigend; schadelijk, verder felik.
Danois, e, adj. Deensch. Chiens d-, deensche

honden, een bijzonder hondenras. — DANOIS, m.,
-E, f. Deen m., Deensche f. ; — deensche hond m. —
DANOISE f. [Mil.] Soort van wapenbfjl f., als die,
waarvan de Denen zich bedienden.
Danot, m., z. V. a. GALEOPE.

Dazes, prép. In; somtijds ook: binnen, op, over,
naar, te, ter of ten, uit, bij, met, naar, volgens.
I1 est d- la chamhre, ir is in (op) de kamer. I1
est d- une posture contrainte, hid is in eene gedwongene houding. D- vette annèe, in, binnen dit
jaar. Il viendrait d- le moment, mais ii est d- un
grand ernbarras, hij zonde op het oogenblik komen,
maar h ij is in eerie groote verlegenheid. Il partira
d- trois jours, hij zal binnen, over drie dagen ver
D- peu, binnen kort. Je 1'ai lu d- Cicé--trekn.
ron, ik heb dat bij Cicero gelezen. Prenez mon
canif d- mon pupitre, haal min pennemes uit
mijnen lessenaar. Ne mangez pas d- le plat, et ne
buvez pas d- ce verre, eet niet uit den schotel, en
drink niet uit dit glas. eet homme vivra d- la
postérité, die titan zal bij de nakomelingschap leven. Agir d- de hannes vues, niet goede oogmerken handelen. D- les principes d'Aristote, volgens
de grondstellin.gen van Aristoteles. D- votre sens,
naar uw gevoelen.
% Dansable, adj. Geschikt om gedanst te worden: Un air d-.
Dansant, e, adj. Dansend; danslustig. On
peignait les Graces dansantes et se tenant par la
main, men schilderde de Gratiën of Bevalligheden
dansend en elkander bij de hand houdende af. Voila
une petite flue Bien d-e, ziedaar een regt danslustig meisje. — Tlié d-, Soirée d-e, theegezelschap n.
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DANSE
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avondpartij f., waarop gedanst wordt. — Tous ces
airs sont d-s, cd die zangwijzen laten zich dansen.
Danse, f. Dans m. ; het dansen; — muzijkstuk n.. dat gedanst wordt, danswijs f. Avoir fair
it la d-, geschiktheid, genégenlaeid hebben tot het

dansen ; (fig.) geschiktheid , aanleg hebben tot

de zaak, waarvan sprake is. — (fiq.) Avoir le
coeur a. la d-, in vrolijke, opgeruimde luiva zijn.
N avoir pas Ie coeur a In d-, ne^rslartig, gémelijk,
vol zorgen zijn. Être en d-, dansen, mededansen.
Entrer en d-, bel;innen mede te dansen; (fig.) aan
den (lans raken, zich in eene zaak wikkelen. Mener la
d-, den dans besturen; (fl(j.) eene zaak besturen; de
ziel eener onderneming zijn. — (fig. et fam.) Recevoir, Donner une bonne d-, een goed pak slaag
krijgen, geven. — (Loc. prov.) Apres la panse
eient la d-, na het eten de (lans, na den maaltijd
denkt men aan andere verunaken. Cela eient conntne
tanli,ourin en d-, dat komt juist van pas, juist ter
snede. — D- de corde, koorrlcdaus. — D-s sacrées,
gewijde dansen (bij de Ouden). — D- des worts,
doodendans (eerie beroemde schilderij 'van Iiolbein).
— D- de St. %Veit of de St. Guy, z. clioR,EE. —
D- d'ours, beereimdans; [Mus.) compositie of toon

zetting, waarin enen den doedelzak poogt na te
bootsen, zoo als de finale van ilaydns ltide symphonic. (Loc. prov.) Faire danser á qn. la dd'ours, iemand (luchtig afrossen:

Dansé, e, adj. (en part. passé van (l anser) Gedanst: Une contredanse Bien d-e.
Danser, V. n. Dansen: D- sur la corde, koord
(fig. et fam.) in een' har,chel jken, t;evaar--danse;
liken toestand verkeeren. (/1g. et faam.) Ne savoir
sur quel pied d-, niet meer weten wat men doen
of laten moet; buiten raad, zonder hoop zijn. Le
coeur lui danse de joie, zijn hart springt op van
vreugde. — Faire d- qn., iemand leergin dansen;
(fig. ei fam.) iemand in 't naauw brengen, hein de
handen vol geven; Je le leiai d-, Je le feral d- sans
violon, ik zal hem naar mijne pijpen laten dansen.
-- (Loc. jn ov.) Toujours va bui danse, enen doet
wat men kan, 't moge dan uitvallen zoo 't wil. I1
ale les violons et les autres dansent, hij heeft de
osten of moeiten, en anderen hebben 't genot, lug
betaalt den kok en de vrienden samullen er van, of ook:
hij betaalt den win en de vrienden laooijen hem uit.
Du vin ia faire d- les chèvres, zeer wrange, slechte
wijn, bogt. — -f- (yap.) D- sur riep, D- en
lair, gehangen worden-. — DANSER, v. a. Dansen:
D- une contredanse, un menuet, een' contredans,
een succinct dansen. — (Loc. prov.) Faire d- it qn.
urm beanie de sortie, iemand de deur uitwerpen.
— [Tech.] D- la phte, het beschuitsdeeg zoo lang
doorzwerken, tot het goed vast en droorq is. — so
DANSER, v. P. Gedanst worden, geschikt zijn voor
d.en dans (sprekende van Bene zangwys, van eene
(lansfguur'enz.).
Danseur, in., -erase, f. Danser in., danseres f.
D-, d-euse de corde, kooi dedanser in., koordedanseres f. — (Tri.) C'est un d- de corde, 't is een man
.op wiens beloften enen geen staat kan maken. —
iChas.] D-, of als adj. Cimien d-, hond, die niet
sproorvast is, die van- 't spoor nn jkt.
Dausotna,ne , in. el f. Aartsliefhebber m.,
-liefhebster f. van dansen. --- Ook als adz. gebruikt:
Urns jeune personne d-, een op den dans verzot

k

((meisje.

Dansomiimanie, f . Overdreven zucht voor het
dansen, danswoede f.
Dansomnnusicoauane, n1. [Mus ] Danspopje n.,
zeer ligt figuurtje, dat oy den klankboden eener
fol te-piano geplaatst wordt en zich bij 't bespelen,
daarvan op de maat dansend beweegt. — Ook als
adj. gebézi(Id: Urine figure d-.
Dansotter,

v. n. (fam.) Stijf dansen.

Dansoyer, v. n. (fain.) Slecht, zonder beval

dansen.

-liphed

Dante, m. [H. n.] .frikaan.sch& tapir m., we-

terzwn

ii.

Dantesque, adj. In den stijl, in den trant
van Dante (een beroemd ital. dichter), Dantisch:
Poésie, style d-. — Ook als subst. ni. gebezigd:
Le d-, het in Dantes trant bewerkte.
Dantonisuie, m. [Pokt.] De republikeinsche
grondstellingen van Danton en zijn' aanhang (na
1793). — Dantoniste, soms ook Danton1en, m.

.4anhanger van Danton en zijne leer, D a n t oniet m.

DARDER.
Dané, m_ [Tech.] Vierkant ijzeren werktuig n.
(Ier spiegelmakers.
Daourite, f. [Minér.] Een der namen van den
paarse/men sibérischen turmalijn m. (z. ToU:a I:&LINE.)
Daphel^e, in. [Miiiér.] .flrnerikaansch veérkrachtig jodenlijm n.
Dn plinaeé, e, Daphnoïde, Daplhnoï(1é,

e, adj. Naar de daphne of 't peperboompje geljItend. — Daphuacées, f. pl. Daphne-planten f. p1.
Dsi.pIIusé, f. [Bot.] Daphne f., peperboompje n.
(als struik of heester in meer dan 50 soorten voor
D- garoe, vij fvingerkruid n., kellerhals ni.-komend).
Dal)kineléotg, m. Laurierbessen-olie f. (b(/ de
oude Grieken in gebruik).
Daplinéptiages, ni. pl. [Ant.] Lauriereters m.
)l., waarzegrers, olie laurierbladeren kaauwden om
daaruit de toekomst te weten.

Dapbbnhphoriès, f. pl. [Ant.] Feesten n. pi.
en (lansen m. pl. ter etre van Apollo, bij welke men
lauzverhransendroeg —.Daplanéplioiiique, arlj.
[Vat tot die feesten en dansen betrekking heeft,

d ap h n ephor isch: Hymnes d-s of parthénies,
daphnelrhorische zangen.
Daiulinie, f. [i-i. n.j J aterluis, waterschild
(pou aquatique). — (Minér.1 Zékere nu on--vlof.
bekende edelsteen in , door de Ouden tegen de vallende vie/etc aangewend.

Dapphauine, t. [Chim.j Kristalliseerbare, bittere
en orz zgd ige stof, in den bast van het plantenreslacht d a 1) h n e vervat, d a r, h n i n e f.
Dapiinite, I. [ linér.] Daphniet, laurierbladsteen nl. ; steen met indrukken van laurierbladen
— [Bof] Vroe(jere naam van den kassi.a -lauw°ier
(laurier casse). — [Churn.] . z. v. a. DAPH\'1NE.
Daphnolde, Dapliinoidé, e, a(/j., Z. D 1PH-

NacÉ.

Dciphiionianeie, f. [Ant.] Waarzeggerij f.

door middel van een in 't vuur geworpen lam-iertak of wel door 't kaauwen van laurierbladeren,
daphnomantie f. — Dal)litnontaneien, m.,
-rse, f. Bij of zij, die zulke waarzeggerij doet,
laurierwaarzegger m*, -waarzegster f. — Ook als
adj. gebézigd: tot de laurierwaarzegger] behoorend.
Daplanot, m. [Bot.] Bastaard-olijfboom m.

Dapifer, m. [t-Iist.] Spijsopdrarer, titel van
een der voormalige grooto ficieren (les rijks. — Dapiférat, in. Sp(.sopdrarlers-ambt n.; — onder

Karel den Groote: de opperhofinaarschalk.
Dap11(Hce, f. [U. n.] Soort van vlinder in.

D'a,pres, 10e. adv. et pré])., z. ARILS.
Darade, f., Daradel, in. [Bot. j Volksnainen

voor ALATER\E.

Daraise, f. Vijverduiker ni.

Darce of Darciuoe, f., z. v. a. PARSE.

Dard, m. Werpspies f., schicht, handptijl m. D-

á feu, vuurschicht, vuurpijl (op de schepen).—[t-1.n .J
Angel m. der bijen, wespen enz. — Le d- of la
vaudoise, de pijlkarper (een zeer smakelijke en gezonde vi,ech. — [Ptche] , z v. a. FOENE. — [ Arcli.]
Slangentong f., zeper sieraad. — [Bot.] Stofdraad m.,
helmsteeltje n. — Le d- végéitil, (le stekel eerier
plant; Les d-s de Portie, de brandende stekels der
netel. — [Mi1.) D- d'un fourreau de sabre, schoen in.
van eerre sabelsc,heede. — [Arpent. Vizierspits f.
aan een meetwerktuig. — [Astr.J Pijl, naam van
een klein noordelijk sterrebeeld (doorgaans javelot
(leheeten). — (/1g.) Steek, scherpe of vinnige zet, boosaardige trek, schimpschoot in.
Dardaire, Dardeuur, in. [Any. tail.] De niet
eene werpspies gewapende soldaat; — ook: voetboog
-sch.uterm

Dardanaire, Daráanier, m. [Ant. ram.]

Korenopkooper, korenwoekeraar, woekeraar, d a r danarius m.
Dardé, e, adj. (en part. passé van darder)
Afgeschoten, uitgeworpen: Javelot d-.
Dardelle, f. (verklw. van Bard) Pijl m. voor
den handboog.
Darder, vv. a. Vet eene werpspies treffen of
kwetsen; werpen, uitwerpen, schieten: D- un javelot, eenponjaard, eene werpspies, een' dolk evergpen. — D- une baleine, eersen walvisch harpoenéren,
of niet den harpoen treffen. (3Ien zegt liever barjlonner ). — D- l'aiguillon, met den angel steken
(van bijen, wespen,). — (fig.) Le soleil darde ses
rayons, de zon schiet hare stralen. D- un regard,
eeven blik werpen. D- un trait malin, een' boosaardigen zet of steek geven. -- [Effort.] Cot arbre
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darde ses branches, die boom schiet zijne takken
z •?jwaarts of horizontaal uit. — SE DARDER, V. pr.
Geworpen worden als eene werpspies, getroffen,
gekwetst worden door eene werpspies.
Dardeur, nl., z. DARDA1BE.
Dardlière, f. Soort van valstrik m.

ardille, f. [Hort.] Anjelierstengel in. — Ook

z. V. a. DARDELLE.

Daar giller, V. n. [Hort.] Stengels schieten (van
anjelieren en eeiaige andere bloemen).— (fig.) Scherpe.
boosaardige zitten geven.

Dardillon, m. [Pêche] WeCrhaakke n. aan

den v-isclihacrk.

I)arée, f. Geslacht van varenkruid n., darn a f.
Dariabadis, in. [Corn.] Katoenen stofje f.

van Surote.

1Aaridlas of Talfetas d'lierbe, in. [Conn.]

Batt:zjde, vezc'lstof f., lic;te indische stof, uit cie
vezels eerier plant vervaag dib.d, d a r i cl as m.
Derrie, f., z. DAIIIQtE.
'iii,. m. [Com.] IlenW) ai'ieis, in. pl., of I)ai
vel)(loeIe n. 'uit Chain pajne.
Botei
koekjc, roorntaartje n.,
I_Da riole, í'. [Cuis. j
ebcrh je van bloem, boter, eijcr en en room. — (rl•
(t 2)op).) ]Donner (les d-s a qn., iemand den rug
snie en, de liuid vol slagen geven.
,

Daa•iolette, f. Naam der vert ,t , ouwde in de

oude ridder romans; begunstigster van de rrtinnarijen
(ener darrce.

Darique of Darie, f. [MZétrol.] Oud per zische
gouilrnunt i,iel het beeld van een' schutter , d ar ik e f.
Darivette of Darivotte, F. [Biv.] Sliet ni.,
him/teen f. ter zarnenstelling van een houtvlot.
I➢ arinas, ni. [Bot.] Zekere eetbare paddestoel m.
Darnagasse, f. (.Ft. in.] Volksnaani van den
ctscllciraauwen steenvalk nl.
Darinan,ias, in. [Coin.] Katoenen stof f. uit
Smyrna.
^D arne of Dalle, f. Moot f. (van een' zalm,
U

( lft, steur enz.)

ILarAnel, m. [Bot.] Jarig onkruid n.
1 Daron, m. Sluwe grijsaard, oude vos m.
( pop ) huisheer, baas in.
)arse, f. [Mai.] Kom, rnoelje, havenkoin, bin-

sienhaven f., dok n., met eenen ketting afrteslolen
gedeelte eener hoven (inz. aan de kusten der lilidl(>llandsche zee.)
Darsiiee of Darsène, f. [Mar.] (verklw. van
dare) Kleine havenkont f.
Darsis, f. [Chir.] Ontvelliug f., verlies der
opperhuid.
Bolt, in. [Com.] Soort van graauw papier n.
Dartos, in. [Anat.] Zeer vaatrijke, zantentrekbare celweefsellaag f. aan de binnenvlakte van
de uitwendige huid der teelballen, d a. r t os n► .
Dartre, f. [Méd.] huiduitslag, haarworm,
lauwwarm, ringworm m. — [Vétér.] Zweer f.
aan 't kruis, den hals of den kop der paarden.
Dartreax, ease, actj. Dauwwormac;itig. -DART1IEUX, In., -ELISE, f. Dauwworinlijder m.,
-ljderes f.
Dartrier, ni. [Bot.] tlaarwornikruid n.
Dasyaietlie, adj. [Bot.] Inlet behaarde bloesems. — Dasyearpe, mij. Met behaarde vruchten. — [H. n.] stilet behaarde gewrichten. — Dasycauule, adj. [Bot.] .heet behaarden stengel. —
Dasycéplaale, adj. Iet behaarden kop. —
Dasygastre, adj. [11. n.] Met behaarden buik

van insecten). — 1Dasynnalle, adj. Met eerie
langharige, wollirle vacht bedekt,
Dasytue , Dasyte , m. [Méd,] Soort van
dauwwormra op de oogleden.
Dasyiuètre, m. [Phys.] Luchtdigtheidsmeter
in., werktuig orn de digtheid van de luchtlagen des
dainpkri ngs te nieten, d a s y in c te r, m a v o in eter m. (door' Otto von Guericke uitgevonden,
door Fouch` en Gerstner verbeterd). — It► asynnétrie, f. Luchtdigtheidsrneting f. — Dasyinétrique, adj. Wat tot die kunst of dat werktuig
betrekking heeft, dasyniétrisch..
Dasyoruis, m . [H.. n.] Soort van bastaard nachtegaal in.
Dasy pe, adj. [H. n.] Met ruigharige pooten.
-- DASYPE , m. Wetenschappelijke naam van 't
gordeldier (talon).
Dasypeltide, m. [H. n.] Soort van slang f.
Dasypides, m. p1. [H. n.] Gordeldieren n. pl.
Dasyphylle, adj. [Bot.] Met behaarde blade(
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ren. — Dasypleure, adj. [H. n.] Met behaarde

zeden (van insecten).

Dasypogou, m. [H. n.] Wolfsvlieg f. — [Bot.]
Struik in. van ivieuw- holland met behaarde bla-

deren. -- Dasypogoirite, Dasypo de, adj.
[H. n.] WolJsvlier,achtig.

Dasyproete, n7. [[-1. ❑ .] ]Met behaarde billen.
— DASYI>IIOCTE, n1. IVctenschappel I e naam van

't varkenkon jn (agouti) .
Dasystéinoiie, adj. [Bot.] Met behaarde meel-

draden. -- Hasystyle, adj. Met behaard st jiltje.
Dasyte, in. [!\lëcI.] , z. DAs ML. — Teyenna-

t°u-ur°l jke haargroei in.
Dasyure, adj. [I1. n.] Islet behaarden staart.
MLt aarvorrnige behaarde bloesems, naar
een' staart gelijkende. — D:LSYUISE, ni [H. n.] Bui
Dasynride,-delirn.vaP'uwHod—
adj. Buideldiervormig. — DASYIJ1 UDES, n. pl., Bui
pl.
-delirsotnf.
Dataire, nn. Voorzitter der pauselijke kanse— [11ot. ]

larj, ciatarsus nl.

Date, f. Dar,.tcekeiiing, tijd- en p;laatsaandui-

ding f. aan '1 begin of aan 't einde van een' brief
of ander ol:stel; juiste tad in., waarop iets qcdaan

of geschied is, het t jdstip eerer gebeur tcnis, d aturn in. La d- d'uue lettre, dun coutrat, de
ilagteekening van een brief, van een verdrag. En dLtu cioq juin, onder cla;lteekeii-ing, in dato van den
vijfden .Iunij. D- poste'i•ieure, latere dagteekening.
D- antérieure, vrOerere da^-teekeninrj. Asoir one
it- certaine, Gene bepaalde clateekeiiinng hebben. —
[Prat.] P ►.enclre, I eteiiir d- chez on notaire, bij

een' notaris den plag bepalen, op welken -enen, een
contract wil aangaan. — (fig) Prendre, Retenir
-, een' zéheren lijd bepalen, waarop iets gedaan of
heléverd zal worden,. Je ne puis diner aujourd'hui
(hes `- ous, nsais je prencls, je retiens d- pour In
semaine prochaine, ik kan van clang niet b j 'u eten,

515aar ik behoud het 7n.j vom in de volgende week.

- [Conn.] Lettre de change a dix jotli's, a deux

moss de d-, wissel betaalbaar tien dagen, twee
maanden na dato of na de daateekening. — (fig.)
Amitie de fraiche (nouvelle), de vieille (ancienne)
d-, pc.s geslotene, lang heugende vriendschap. Cet
é^èrieinent. est d'ancienne d-, dat voorval is reeds
oud, is lang geléden gebeurd.
Daté, e, adj. (en part. passé van dater) Ged agteekend, gedateerd: Ëcrit d-, Lettre d-e.
Dater, V. a. Dagteekenen, tijd en plaats aanduiden, den datum zetten, d a t é r e n: D- one lettre.
uit (ontrat. — DATER, V. n. Van zeker tijdstip af
beginnen te rékenen.; op zekeren tijd plaats gehad
hebben of begonnen zijn; sedert zékeren tijd bestaan:
A d- de ce jour, van heden a f gerékend. Cet évènement date du dernier siècle, die gebeurtenis behoort
tot, dacgteekenzt van de voric-e eeuw. Cet auteur
date du dixièrne siècle, die schrijver behoort tot de
tiende eeuw. Cet homme date de loin, of enkel:
Cet Domino date, ook: Cet homme ne date pas
d'hier, die man is al zeer oud, is niet van gisteren;
ook: lijf spreekt van icing rieleden zaken. — Cette
inundation date dans I'histoire, die overstrooming
is hoogst merkwaardig (maakt époque) in de geschiedenis. — SE DATER, V. pr. Gedagteekend wor-

(Jen.

I)aterie, f Pauselijke kanselarij" f.
Datif, in. [Gram.] Derde naamval, gever, ontvanger m., doelgeval n. — DA1lF, IVE, adj. [Prat.]
Tuteur d-, door 't geregt bevoernde voogd. Tutelle
d-ive, voogdijschap bij rergterlijk gewijsde.
Datin, m. [H.n.] 19frikaanschewormsteen m.
IDation, f. [Prat.] D en paiement, afstand m.
overgave in plaats van betaling, in betaling gedag f.
D- d'hy- potheque, pandgeving, hypotheekgeving.D- de tuteur, regterlijke benoeming I. van een'

voogd.
Datisea, f.

[Bot.] , z. v. a. CANNABINE. -Datiseacé, e, Datiscé, e, adj. Naar de ver wersnetel gelijkende. — DATISCAGEES, f. pl. Geslacht n. der verwersnetels. — Datiseiiee, f.
[Chin.] Bijzondere stof, uit de verwersnetel af
gezonderd, da t i s c •i. n e f.
Datiswe, in. [Log,] Opeenhooping van gelik
woorden, vervélende woordophooping f.,-teknd
datismus in.
1Aatte, f. [Bot.] Dadel f. — [H. n.] Vroegere
volksnaaun van elke dadelvornzige schelp, dadelschelp, steenboorder ni., steenmossel, rol 1. — Ook

-
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oils adj. gebezigd: [Bot.} Prune d-, dadelpruirn f.
Faséole d-, dadelboon f.
Dattier, m. Dadelboom, dadel m. — Ook als
adj. gebézigd: Palmier d-, dadelpalmboom, dadelpalm m.
Dattille, f. [H:ort.] Soort van pruim f.
Dattolitlie, in. [Minér.] Delfstof f., uit kalk
boraxzuur en kiezelaarde bestaande, d a t--arde,

tol ith Ili

D.E.
Davier of Davié, m. [Chit.]. Pelikaan m.,
zeker tandmeesters- werktuig.— [Tech Hoeptang f.,
klemhaak , band/mak , klaauw m. (bij kuipers,
schrijnwerkers enz.). — [Ma r.],Penterbalk, david m.,
lijze-ils-beugelrol, doove jut f.;:— rad n. van eene
kettingpomp. — [Typogr.] IJzeren lip f., die van
oncleren het kleine timpaan of de bom in het groote
timpaan houdt.
.]

I)aveus, in., z. DAVE.

De, prép. Van, uit. (Als op de onmiddellijk het
lidwoord le of zijn meervoud les volgt, dan
plant , waarvan men in de geneeskunde gebruik vormt het daarmede de zamentrekkingen DIJ, van
maakt. — Datuié, e, acaj. Doornappelachtig. — den of des, van de of der, van het of des, en DES,
Daturine, f. [Chim. j B jzonder alkaloide n. uit van (te of der, zoodat du in de plaats van de le,
het zaad des doornappels, d a t u n ay f. — Da- en des in de plaats van de les staat.) De betrekkingen, welke dit voorzetsel aanduidt, bepalen zich
tariclue, adj.: Acide d-, doornappelzuur n.
Daube, f. [Cuffs.] Sloving, srnoring f.; — het tot twee, namneljjk tot die, welke in andere talen
door den genitivus of tweeden naaanval en dooi stoofsel, gestoofd vleeseb of gevogelte n.
Daab , e, adj. [Cuffs..) Gestoofd, gesmoord: den ablativus of zesden naamval worden uitgeGigot d-. — (pop.) 41gerost, met vuistslagen be- drukt. In het eerste geval staat het tusschen twee
naamwoorden, waarvan het tweede liet eerste begroet: Garcon d-.
Dauber, V. a. (pop.) Vuistslagen geven, afros- paalt of verklaart, tusschen een bijwoord van hoe,cdn. -- (fig. el fair.) Bespotten, foppen, beet heb veelheid en een naamwoord, en wordt in 't neder
voorzetsel van, of-duitschergévnOfdo't
kwaadspreken. — [Guis.], Stoven,-ben;lcdi.g,
.Smoren. — SE DAUBELI, V. pr. Elkander vuistsla- door den tweeden naainval (dikwijls zonder bui
een b[ voegelilk naamwoord,-lingsetr),Ofdo
gen geven. — Elkander beet hebben.; kwaad van
of wel het bepalende woord wordt in vele gevallen
elkander spreken. — Gestoofd worden.
S Daiiheur, in. Spotter, foppe'r; kwaadspre- met het bepaalde zaarngevat in één zarnengesteld
woord, waarin het bepalende deel voorop treedt:
leer m.
Le livre de Pierre, het boek van Pieter of Pieters
Datibi re, 1. [C u is.] Stoofpan F.
D)aaciné, e, Daacoïcle, , adj. [Bot.] War- boek; Les lnoeurs du telups, de zeden des tijds.
tel of peenvormnig . — DAUUINEES, f. pl. Wortel- Une goutte d'eau, een druppel waters (water);
of peensoorten f. pl. — Daueipede, ar1j. plet Un papier de fraises, Gene mand aarclbezien. BeauDaucus, m . coup d'argent, veel gelds (geld) Plus de monde ,
spilvormigen voet als een wortel
nicer volks (volk); Asses de pouv oir, genoegmagt,
IVetenschappel jke naam des wortels.
magts genoeg. Un pont de pierre , eene steenera
Daudent, m. Soort van appel m.
Daaiagrebot , Doarebot, m. [Pèche] Ver brug. Un lit de plume, een véderen bed, vederbed.
-franschigv'teduogrbtf., La guerre de treste ans, de der tigjarige oor log;
Une affaire d'importance, eene belangrijke zaa
zeker visschersvaartuig, dogger m,, dogboot F.
Bene zaak van gewipt; Un trait de courage, een
trom
Turkse/te
m.
f.
Daal,
[Mus. mil.]
moedige trek. Cris de joie, vreugdekreten; Coup
Dauuia, In. [H. n.] Oostindische meerle F.
Dauphin, m. [H .n.] Dolfijn, delphijn , tuimelaar de fusil, geweerschot; Souliers de femme, vi•ouin., een- walv^ischacht-tg zoogdier, waartoe de tuimel- wenschoenen; Femme de chambre, kamervrouw,
dolfijn en de bruinvisch behooren. — Naam tiener kamenier ; Branche d'arbre, boomtak enz. —In het
soort van eenschalige horenslak. -- [Astr.] Dolfijn, tweede geval (luidt het eene betrekking van verwijeen noordelijk sterrebeeld nabij den Arend. — [Ant. dering, scheiding, afzondering enz . aan , en hangt
gr. et rom.] Dolfijn, boden valblok ni., waarmede van een werkwoord of b(voegelilk naamwoord af,
men in een' zeestrijd de vijandelijke schepen poogde en wordt voorts bij eene menigte woorden gebruikt,
te doen zinken.. -- [Tecli.] Duikelaar m., werk die een' afstand, duur enz. te kennen geven. S'éloiom in 't water te duiken; — waterzwerm m.,-tuig gner d'un lieu, de qn., zich van (uit) eenti plaats,
watereend f., zeker vuurwerk; — naara van zéker e van iemand verwijderen. Descendre de cheval, van
papiersoort; — steen m. met een bogtig gat voor 't paard stapp en. Partir d'E.ii lieu, uit eene plaats
den afloop van 't water. — [Artill.] Dolfijn of vertrekken; Sortir de la vllle, uit de stad gaan.
ring ni. op metalen kanon. — [Bot.] Ridderspoor F. Le marbre qu'on tire dune car rière, het marmer,
(pied d'alouette). — [H. de Franc.] D au p kin, dat enen uit eene groeve haalt. Passer de la tristitel van de n franschen kroonprins tot op de groote tesse à la joie, van de droefheid tot de vreugde
staatsomwenteling der vorige eeuw. Le grand D-, overgaan. 11 était loin de moi, hij was ver van mij
cle groote dauphin, zoon van Lodewijk XI V.; Le verwgderd. Une chose t.ransmise de père en fils,
petit d-, de kleine dauphin, zoon des voorgaanden. eenti van vader op zoon overgeclane zaak. De la
— DAUPHHINS, M. pl. [Mar.] Judasnoren n. pl., klam- fete aux pieds, van 't hoofd tot devoeten. D'lieure
en heure, van uur tot uur. Paris est lI trenle
pen aan de masten.
Dauphine, f. [H. de Franc.] Titel van de ge- lieues d'Orléarns, Parijs ligt dertig uren van Ormnalin des dauphins of franschen troonopvolgers, leans enz. — In Bene menigte elliptische uitcl.r•ukkr oonprinses f. — [Hort.] Soort van latuw f.; — kingen, in welke liet voorzetsel de de betrekking
groote grijs en rood geprikkelde pruim f. — [Corn.] des tweeden naaiiivals moet aanduiden en dus tusZékere zijden stof f.; — ook eene soort van ratfjn schen twee naamwoorden of wel tusschen een naamwoord en een werkwoord in de onbepaalde wijs staat,
of nopjesgoed n.
Dauphinelle, f. [Bot.] Luis- of staverzaad n.; wordt het eerste naamwoord verzwegen, waardoor
het schijnt als of het voorzetsel nog vele andere be-- ridderspoor f. (pied d'alouette) .
trekkingen dan de genoemde aanduidde en zich in
Dauphiniile, in. [H. n..] Buikworm m.
I)ai.rade, F. [H. n.] Goudbrasem, goudvisch m. 't nederduitsch nog door verscheidene andere voor
liet vertalen, gelijk uit de volgende voorbeel--zetsl
(te onderscheiden van DORDE).
Daiirat, in . [H. n.] Een der namen van den den blijkt : La mort de Jésus est d'un Dieu (est
La mort of est Celle d'un Dieu), de dood van Jezus
goudkarper (dorade).
is die eens Gods. Cela nest pas d'un lionnète
])'aatant, loc. adv., z. AUTANT.
))avallie, F. [Bot.] Soort van varenkruid n., homme (le p ropre, le fait, ]'action d'un lhonnête
dat is niet het werk van een' eerlijk' man.
homme),
davallie 1.
Davantage , adv. Meer, nog meer, langer: Avoir de gooi boire (h ]'aide de quoi on puisse boire),
Je s'en dirai pas d-, ik zal er niet meer van zeg- iets te drinken hebben. Frapper du pied la terre (à
g en. La vanitd est dangereuse, la paresse lest Bien ]'aide du pied), met den voet op den grond stampen.
d-, de ijdelheid is gevaarlijk, de luiheid is'1 nog veel Souffrir de la goutte (á cause de la goutte), aan
de jicht lijden. Souffrir des yeux (h la partje des
meer. Ne restez pas d-, blijf niet langer.
Dave of Dave» (pr. da-vuce), m. Davies, yeux), aan de ooggin lijden. Qualifier qn. de traitre (avee l'épithète de traitre), iemand een' verreeen uewone slaven- of bedienden-naam en karakter
-rolindemsch der noemen. Taxer qc. de folie (en lui donnant le
blijspelen.
nom de folie), iets voor dwaasheid houden. Boire
Davéridion, ni. Spzlkolie, adderolie f.
Davidi q ue, adj. [Litt.] In den trant van d'un seul trait (avee la rapidité d'un seul trail),
Datara, f. [Bot.] Gerneene doorn.oppel, steek-

appel nl. [datura stranionium] , eene vergifti/e

-

. —

David, plegtstatig, verheven, day i duck.

;

in éénen teug uitdrinken . D une voix unanilne (par
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MMAIGNtlE.

1'effet of par lsacclamation d'une voix unanime),
mei eenparige stem. Aiiner de tout son coeur (avec
la force, la puissance, 1'ardeur de tuut son coeur),
niet zijn gansche hart, van heeler harte beminnen.
Treiter de In paix (sur les conditions de la paix),
over den vrede handelen. Que pensez-vous de cela
(à propos de cela)? wat denkt ,jij daarvan ? Se
repentir d'.une faute (li l'égard dune faute) over
of wegens eene fout berouw hebben. Pour ce qui
est de lui (á l'égard de lui), wat hem betreft of
aangaat. Nous partinies de nuit, de jour (en teml,)s
de nuit, de jour), wij vertrokken bil dag, bij nacht.
De ma vie je nat vu pureille chose (dans tout le
cours cle ma vie etc.) In (gedurende) mijn leven
heb ik zoo iets niet gezien. Cela nest pas de mon
gout (conforme à la nature de mon gout), (lat is
'niet naar, volgens, overeenkomstig min' smaak.
Cela nest psis du jeu (leas conforme aux règles
du jeu), dat is niet volgens het spel, komt niet bij
't spel te pas. Je suis content de voice politesse
((z cause de votre politesse), ik ben over uwe belee diieid voldaan. Choisissez de lui ou de moi
(entre In personae de lui ou de mol), kies lussc/u n firma en m j. Sans respect des eux (pour
ar^ieux),
zonder
la méaroire
des
^eerbied
^r voor de
voorvaderen. Ie crime e.st d'ol^éir i des ordres
injustes (est dans In faiblesse d'opéir etc.), de
mnisdaad lint in '1 gehoorzur;ien aan onrer;tvaardiçe
brui /in. Cast à saus de comamander (eest it vous
qu'apppartient le droit de commander), u komt het
toe te beerélco. it alma mieux perir q:.e de se rendie (qu'il ► r'ain.►a la bonte de se rendre), hij wilde
liever sneuvelen dan zich overgeven. J 'ii at nous
voir avant de paitir (avant 1'inslant de Patti),
ik zal is komen bezoeken, eer ik vertrek. Négli;er°
ik
dia ire (Ie soin d'eci ire), verzuimen te schrijven.
Desespérer de réussir (dans le pru;et de réussim'),
wanhopen te slagen. Plein d'en,ta (plein par km (1uiretité d`eau), vol Ovate. Vide de sens (vide par
l'abserce de sens) , zinledig. Jaloux des succes

d'autr°ui (jafoux la vue des s.uccès d'aautrui), jaloersch of iemands voorspoed. — Op gelijke wijze
laat zich rekcnccl^a,o geven van de en das aan '_t
hoc f'cl van een' zin., waar men 't vroer'er voor een
article partitif aanzag!, of wel de voor een meervoud van un, en (les voor een plcoalsvervanger
van quelques, plusieurs hield: De belles statues
étaient busies (tin grand no!nbi e (te, urie quailtité de belles statues). De jeunes soldats Coin
mencèrent ]'attaque (une troupe de, une foute
de jeunes soldats). Des matelots se jetèrent ii la
nage (ene pantie of quelques uns des matelots).
— Wordt een soon trzaafi bepaald door een' eigen
geen als zoodanig optreedt), dan staat-nam(of't
in 't fransch vOór het laat.ete 't voorzetsel de, terwijl rnen het in 't nederduitsch, in goeden stijl,
meestal weglaat : La vitte d'Amsterdam, de stad
Amsterdam. La fleuve du lage, (le rivier de Toog.
Le muis d'avril, cle maand ,april. La comédie de
1' A.va,re, het blijspel de Gierigaard. Le cri de Vise
Ie roi, de kreet (van) Leve de koning enz. — De
zonrlerlirzge zegswijze: de par le rol, van wegen
of in naam des konings , wil men aangevuld en
verklaard hebben door: En vertu de 1'ordre donné
par Ie rol.
Dé, m. Dobbelsteen, teerling m. Les points, Les
six faces dun dé, de Doden, de zes zijden of vlak
een' dobbelsteen. Jouer aux dés, a trois-kenva
dés, dobbelen, met drie dobbelsteenen werpen of
gooijen. Dis pipés of chargés, valsche dobbelsteenen. — (fig.) inner avec des dés pipés, metvalsche
kaart spelen, zoeken te bedriegen. Coup de dés,
worp of gooi M. (jig.) C'est un coup de dés, 't is
een waagstuk, 't is een lot in de loterij. A voir le dé
heureux, veel oogen werpen; (jig.) de fortuin mee
hebben. Il a Ie dé, hij moet eerst spelen. Flatter
le dé, den dobbelsteen omzigtig werpen (ommi weinig
oogen te krijgen); (fig.) het ergste eener zaak verbergen, iets bemantelen, de pil `vergulden. Rompre
le dé, den worp stuiten, de dobbelsteenen niet laten uitrollen. — (jig.) Tenir Ie dé dans une compagn ie , het hoogste woord voeren , het woord
alleen willen voeren. Faire quitter le dé a quel
iemand van eene onderneming doen of--qu'n,
zien. Le dé en est jeté , het lot is geworpen,
de zaak is beslist , het besluit is genomen, de
kogel is door de kerk. A vous le dé, het is uwe
beurt (om.te spreken, te antwoorden enz.). Je jette,

-
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vals, je jouerais cola á trois dés, ik wil mnijne hand
daarvoor niet onikeer-en: 't is mij geheel onverschillig. — Steen, domino in., stuk var het donminos1rel. Avancer un dé, een' steen aanzetten. Couvrir
an dé, een' steen dekken (zoodat de tegenpartij niet
kan aanzetten). Ouvrir un dé, een' steen openen
(zeodal partij weder aanzetten kan). — [Arch.)
Fierkant mild(1.5t rek n. vein den voel eener zult,
ook der vazen, bloempotten; — steepen voet ns. van
een' stijl of host. --[Tech. j Vierkant stuk hout, hij
limnierlieden; — handplaat, stootplaat f. der zeilmakers;— bos f. van erne schijf in een blok (bij blokmakers); — ijzeren vorm m. omit 't kalibervan eve'
loop te onderzoeken. Dé de Ier , vierkant stuk
' jzer n., dat op de leach/sen geladen wordt. Dé de
nopte, rnetalenbos f.— rr of (waar de nadere hepaling duidel'ijkheidshalvenoodigis.) Dé It coudre, m.
Vingerhoed ni — Bot.] Dé à coudre, klokvormige

bladzwanc f..

I)éalbation , f. [Didact.] IVitznaking, witbranding , witkoking f. — Ook z. v. a. ETJOLE-

31EST.

T i Déa mbuulation, f. Wandeling f. — Dem
atuibualatolre, cdj. (woord van Charron) Onzeker, weifelend '—.Dé an ib.11er, v. a. Ontwandc-

len, rondslenderen.

Déauration, f. [Didact.] Vergulding f., ver
-guld
in(skunst f.
Déb.eher, V. a. Het wagen/deed wegnemen,
,

de huif afdoen. — Liet part. passé komt `ook als
adj. voor: Chariot d-, Voiture d-, ontbloote, ontdekte wagen.

Dé b (lage, m. (somtijds ook déhacle) [Mar.]

liet ontruimen, opruimen (eener haven, eener civier), liet JVaaís maken, liet verwijderen van de
ledige schepen, het vlothout, ijs enz. om ruimte te
maken vaor de geladene vaartuigen. Faire le d-,
de haven opruimen.
Délbsàele, f. Het losgaan, losbreken van 't ijs,
ijspr.arrl m. Lia d- a fait périr de nornlrreux hateaux, de 'ijsgang heeft vele vaartuigen doen ver
Onverwachte ommekeer m.,-gan.—(jetfi)
plotselinge verandering en verwarring f. ('.t zij in
(Ie zaken des lands of in die van een' bf zonder'

persoon). Ook: groote sterfte f. (door eerie heerschende ziekte). — (fg, et faun.)

La belle d-! een

nwoije opruiming! (gebezigd als een of meer personen, die in 't gezelschap tot last waren, vertrekken). — z. ook DEBdCLAGE.
Déb= clé., e, adj. (en part passé van débacler) Ontruimd, opgeruimd: Port J. — Losgehroken, losgegaan (vara 't ijs): Rivière d-. — Ontsperd ,
opengedaan: Fenètre d-. — (fig.) Affaires d-es,
verwarde zaken.
5 HébAelement , m. Het losgaan van 't ijs
(liever débn)cle). — Havenopruirning f. (liever dé-

báclage).
I)eb tiler, v. n. [Mar.] Ontruimen, schaveelen,

uit Bene h avers of rivier° de ontladen schepen, het vlot
verwijderen. On commence a d- le port,-hout,ijsenz.
of zonder voorwerp : On commence à d-, men begint de haven te ontruimen. -- (pop.) De versper
wegnemen: D- une porte, eene versperde deur-ring
openen, openbreken
DÉBâCLER , v. n. Losgaan,
opbreken (van 't ijs) : La rivière a débaelé ce
nlatin. — (fig. et fam.) In plotselinge verwarring
geraken (van openbare of bijzondere zaken). —
Opbreken, opkarren (van lastige personen, die een
gezelschap verlaten. — SE DEBaCLER, v. pr. On!rwimd worden; ontsperd worden.
Débàeleur, m. Havenruimer, havenmeester m.
Débader, v. a. [Econ. rom.] (-woord te Bordeaux en in de omstreken qebézigd) De bovenste
wortels (der wijnstokken) wegsnijden.
Débadiner, v. n. [Jeu] De gewonnen punten
uitdoen, uitwisschen (als de tegenpartij eene iinpériale in de hand heeft, z. IMPERIALE).
Déba ;onder , V. n. Braken, overgeven, ook
z. v. a. BRÉDOUILLER. - DEBAGOULER, v. a. (fig. et
pop.) Alles uitslaan wat voor den mond komt,
uitbraken (inz. gemeene taal, scheldwoorden enz.).
Déba otilenr. m., -ease, f. braker. Hid of
zij, die braakt; — inz. (fig.) uitbraker m., uit
onbedachte, zotte, vuile taal; —-brakstef.vn
door Voltaire gebézigd voor iemand , die slecht,
verward, rabbelend spreekt, rabbelaar m., -ster f.
IDébaigstée, f. [Mid.] Tweede graad m. van
. -

't bad (te Barèges).
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DÉBAIL

Débail, ni. [Ane. coot.] Het ophouden an
huur of pacht. — liet vrjjworden der vrouw door
den dood haars mans.
Débailtoiiner, v. a. Den monclprancl of knevel wegnemen. — (fig.) D- ta pressie, de drukpersvrijheid herstellen.
Déballage, m. Het ont- of uitpakken; uit
waren, boeken enz.). -paking,ot f.(v
Deballe, e, aclj. (en part. passé vaan déballer)

Ontpakt, uitgehakt: Des rarchandises d-es.
Del>aller, V. a. Uitpakken, ontpakken: D- des
cnarchandises, des meubles, des livres. — Ook
zonder voorwerp: Ce rnarclhand a déballé au Lion
(lor, die koopman is in de Gouden Leeuw uitgepakt . - SE DEBALLER, V. pr. Uitgepakt worden;

uitgehakt zijn.

Debandade , f. (eig. ontbinding, losmaking,

ontspanning) Verwarrincg, wanorde f. (weinig ge-

bézigd dan in :) 1 LA DEBANDADE, loc. adv. Ver

wardeljk, zonder orde, in 't wild. Mettre tout h
la d-, alles 't onderst boven werpen, alles in de
war brengen. Laisser tout is la d-, de zorg over
alles laten varen, den boel in 't honderd laten loopen. Vivre h la d-, ongerégeld leren. — [Mil.] Feu
a la d-, verstrooid vuur, tirailleurs-vuur n. Les
troupes s'en vont a la d-, de benden loopen in 't
wild, verwardelijk door malkander heen.
Déba,ndé, e, adj. (en part. passé van débander): Plaie d-e, ontzwachtelde wond f. — Pistolet
d-, in rust gezette pistool f. — Are d-, ontspannen
boog m. — Troupe d-e, uiteengeloopen troep in. —
Esprit d-, ontspannen geest m.
fébandement, m. Losbinding, ontspanning f.,
inz. (jig.) het wanordelijk uit elkander loopen van
eene bende krijgsvolk.
Délbander, v. a. De band, het windsel of ver-

band, afdoen, ontzwachtelen : D- une plaie, een.-

wond ontzwachtelen. D- les ' eux, den blinddoek
afdoen. — Ontspannen (een' boog) in rust zetten
(den haan van een geweer). — SE DEBANDEO, v. pr.,
zich van een' band, een zwachtel of den blindr,oe^k
ontdoen; van zelf losgaan, losspringen, van zelf ontspannen worden. Se d- la plate, zijne wond, zelf
ontzwachtelen. Cette plaie s'est debandée, 't verband van die wond is losgegaan. Se d- les yeux,
zich den blinddoek afdoen. Son fusil se débanda,
zijn geweer ging los. Son are s'est débandé, zijn
boog heeft zich ontspannen, is losgegaan. Le ressort de la serrure s'est débandée, de veer van 't
slot is afgesprongen. — [Mil.] Zonder orde of
tucht uiteen loopen: Les soldats se débandèrent
pour aller piller, de soldaten liepen in wanorde
uiteen, om te gaan plunderen. — (fig.) Se d- 1'esprit, 1'imagination, den geest, de verbeelding ontspannen, rust geven. — t S Le temps se débande,
het weder ontlaat zich, wordt zachter.
Débangaé, e, adj. (en part. passé -van débanquer) [Pèche] : Vaisseau d- of als subst. In.
Un d-, van cie banken van Newfoundland (Terre.Neuve) terugkomend of afgezeild schip n.
Débanc ver, V. a. [Jeu] Den bankhouder alles
afwinnen, de bank doen springen. U tel le debanqua, die en die deed zijne ban.Ic springen. — [Mar.]
De do ften of roeibanken teener sloep) verleggen. —
DÉBANQUER , C. n. [Pèche] Van de Newfoundlandsche banken terugkeeren, verzeilen (na a fgeloopen, vischvangst).
Débaptisé, e, adj. (enart. passé van diba tiser) (pr. de-ba -ti-se) Verdoopt: .omme d-.
1ébaptiser, v. a. (pr. di- aa -ti-sé) Van de
voordeelen des loops berooven (zelden gebruikt
dan in soortgelijke gemeenzame zegswezen als deze).
Qu'on me débaptise Si jarnais j e fais riep de
semblable, eer ik zoo iets doe, moge men een Jood

of Turk van mij maken. -- (Jig. et fam.) Verdoopen, iernancls naam veranderen: Je nous ai débaptisé par méprise, ik heb u bij vergissing verdoopt.
- SE DEBAPTISER , V. pr'. Zijnen doop verloochenen.
— Zich verdoopen, een' anderen naam aannemen.

4. Debarbariser, V. C. ((am.) De barbaarschheid ontnemen, ontbolsteren, beschaven, aan beschaafde manieren gewennen. — Het part. passé
komt ook als adj. voor: Nation débarbarisée, aan
de barbaarschheid onttrokken natie.
Hébarber, V. a. [Econ. rui.], z. v. a. DEBADER.

DEBARRI LADER.

---

gewasschen aangezigt. -- (fig.) Marchand d-, uit
de verlegenheid gered koopman.
Débarbouiller, v. a. Reinigen, afwasschen
(inz. het gelaat). — (fig., et fam.) Uit de beslommering redden. - SE DEBA0EOUILLEII, V. pr. Zich

't gezigt wasschen. — (fig. et fam.) Zich uit de

beslommering redden.

5 Déharboniilieur, m., -ease, f. Reiniger,
wasscher m., reinigster, waschster f, (van 't aangezigt).

S Debarbouilloir, in. Doek in., om zich 't ge-

zigt te wasschen.

Débareadère, f. , weleer ook debareadouur, ni. [Mar.] Losplaats, aanlegplaats, stapel
f. — [Cherin. de fer] Ladings- en lossings--plats

plaats f. voor de waggons.

I)ébardage,m. [Navig.] Uitlading,ontschepi.ng,
lossing f. van hout; ook wel van andere waren.
Débarder , V. a. [Navig.] Uitladen, lossen
(inz. hout, maar bij uitbreiding ook van andere
waren). —Sloopen, slechten (van schepen en schuiten). — [Fonts] 't Gevelde hout uit het bosch
brengen, om daar opgeladen te worden. — SE DEBARDEE, C. pr. Uitgeladen worden; — zich van
eene vracht ontlasten.
Débardeur , m. houtdrager , sjouwer; —
losser, sclieepslooper ni.
Débaroui ser, V. a. Van den barons- of vrijheers-titel berooven; — bij uitbreiding: verlagen. —
SE DEB AROOISER, V. pr. Van zijn' baronstitel beroofd worden; — zich verlagen, zich onteeren. —
Het part. ,passé komt ook als adj. voor: Seigneur
débaronise, van zijn' baronstitel beroofd heer.
Díbarquué, e, adj. (en part. passé van débarquer) Ontscheept: Troupes, Marchandises d-es. —
Ook z. v. a. aangekomen, afgestapt. —DEB ARQUÉ, nl.,
-E, f.: pas aangekomen vreemdeling. 11 a Fair dun
nouveau d-, lijf ziet er baarsch uit , h ij ziet er
uit, als of hij pas in de hoofdstad, in de groote wereld kwam kikken.
Débarq cement, m. [Mar.] Ontscheping, afscheping, ontscheping, lossing;— landing f. Troupes
de d-, landingstroepen ni. pl.
Debar€tner, v. a. [í11ar.] Ontschepen, ontladen,
uitladen, ontlasten, lossen, aan wal zetten. —DEBARQUEx, V. n. (roet avoir als men de handeling, riet
etre als men den toastand op 't oog heeft). Landen,
aan wal gaan, ontschepen: IJs out débarqué le d-,
.

de ce voois. Its sont dèbarc;ués depuis dix joule.
SE DEBAIIQL'ER, V. pr .

Ontscheept worden. —

DEB Aai /UER, n1. liet oogenblik, de tijd der ontsche-

ping, het landingstijdstip (zelden voorkomend dan
in): au d-, bij 't ontschepen; it fut arrèté an d-,
hij werd bij 't aan wal stappen aangehouden.
Débarras. m. Bevrijding van verlegenheid of
belemmering. — (fam.) Opruiming f.: Il est enfin
parti, eest on grand d-, eindelijk is hij vertrokken,
dat ruimt heel wat op, dat is een 7nooge opruirni.rz.q.
Débarrassé, e, adj. (en part. passé van debarrasser) Van belemmering ontheven. ontruimd;ontward, losr;emaakt, vrijgemaakt, ontlast. Rue, place
d- , ontruirnfle straal , ontruimd plein. Question
d-e, ontward vraagstuk. Homme d-, van zijnen
last bevrijd, uit de ongelégenheid geholpen mensclr.
5 Dét>arrassement, m. Het wegruimen der
hindernissen, het losmaken; bevrijding t.
Débarrasser , v. a. Ontlasten, ontwarren,
opruimen, wegruimen, uit de verlegenheid redden,
de belemmering wegnemen. D- les rues, les chemirts,
de straten, de weren opruimen. D- un portefaix, een'
lastdrager ontlasten. D- une atl•aire, une question,
Bene zaak, een vraagstuk ontwarren. It ne bait
comment se d- de see creanciers, hij weet niet,
hoe hij zich van zijne schuldeinclrers zal ontlasten.
- SE DEBARBASS ; R, V. Pl'. Zich von de verregeirheid, de belemmering ontdoen, zich afmaken (van
iets of iemand), zich van den hals werpen.
Débarré, e, adj. (en part. passé van débarrer)
Ontgrendeld: Porte d-e.
Déb a rrer, v a. Den sluit- of slagboom weg
[Anc. prat.] Zich bij eens-ner,oit;dl.der twistende partijen voegen. — SE DELARRER,
V. pr. Ontgrendeld worden.
Débarrieader , v. a. De barricaden of ver
cie straatversperringen wegnemen-spering,z.
of opruimen: D- une Porte, une rue. -- liet part.
passé komt ook als adj. voor: Une rue débarri-

Débarbouillé, e, adj. (en part . p assé van
débarbouiller) Gereinigd, gewasschen : Visage d-• cadee.

DÉBIT.

---

DÉBASS .IRE

Débassaire , f. [H. n.] Volksnaam der bu. idelrnees (mésange penduline).
Débat, m. Twrst, Strijd, woordenstrijd, woordentwist m., woordenwisseling f., geschil n. Vider,
Apaiser un d-, een geschil a frnaken, bijle,rl;en. -(Loc. farn. et proc.) Entre eux le d- o f A eux Ie
d-, (lat snoeten zij zelven maar met elkander ofmaken. Etre en d- dune chose (beter sur une chose),
over iets redetwisten. -- DL,BAT's, m. pl. Twistrédenen I. pl., twist esprekken n. lrl., beredenéri gen
van het voor en tegen eener zaak in eerie beraadslagende vergadering (waarbij men minder Bene theerétische waarheid den de opwekking eenerpraktische overtuiging op 't oog heeft), debatten rn. pl.
— [Prat.] D-s, behandeling onderzoek n. eenel
zaak, debatten.. Déclarer les d-s terminés, ver
(lat de debatten a fgeloolpen zijn. Ne pas-klaren,
entrer dans ces d-s, zich met die debatten niet inlaten. Débat de compte, bestrijding van rékening,
punten van bestrijding.
1)éb aàté, e, wij. (en part. passé van déhater)
Ontzrrdeld: Cheval d-. — (fig.) I1 est content cornme un ane déhàté, 't is een lui en log schepsel.
III batel ge, n7. [Mar.], z. v. a. pECHAIICEDi E `T.

Débàtiiiient, in. Nedra€1erping, afbreking,
slechting, stooping f. van een gebouw.
Debàtiv, V. a. 't Gebouwde omverwerpen, afbee/sen. -- [Coutur.] Ontuijgen, de r jgdraden uilhalen.
DDébatta ble, wij. Betwistbaur, onzeker.
l )eébattre, v. a. 13ctwisten, be.strljden, hei vooir
en tegen eerier zaak bespreken, b€pleiten, d e b a tté ren : D- un con)pte, les articles dun compte,
eerie rékening, de posten, van eerie rekening betwvi,s-

teii. D- une question, one cause, over een vraar,rStI€h redetu i ten, eene regtzaak bepleiten. — Ou;ll
zonder voorwerip gebdzir;d. D- aver feu, avec ëlo-

quence, nut saai', Islet wel.cl;rekear€Iheid redetwi ten.. — SE 1E[IATTRE, v pr. Beredeneerd, bestre-

den, bepleit oorden, -- (f!1.) Zich: rerveldig beadgen, zie/s c,ewet€lig verzetten, spartelen, tegerzsparlen. Se d- confine un hosOétlé, tamme an forcene,
te werk gaan als een bezetene, als een zinnelooz('.
Se d- des plods et des mains, (riet handen en voc ten slaan. UO chesel qui se, déi at, een paard, det
zich trappelend en steigerend seize!. Uu poissua
q ui ee déhat dans l'eau, eels vise??, die in het water' spartelt. — (P rov.) Se d- de In chape is l'évèque, z. onde r C[I:APE.
,

DDébattu, e, adj. (en part. passé van del)attre)

Beredeneerd, bepleit, wel onderzocht, wel uitge-

pl`uisd, ged eba tteerd. Cause assez d-e, eeoe
genoegzaam voor en tegen besprokene zaak. C'est

un point d- entre eux, dat punt is tusschen hen
afgedaan, uitgernaakt.
Debiauuebe, f. Buitensporigheid f., overdaad m.
in eten en drinken, slemper j, brasserij f. Faire la
d-, zwelgen, zich aan onmatig tafelgenot overgeven. — Ook (faro.) gebézigd van de onschuldige
tafelvermaken: Faisons aujourd'hui one petite d-,
laten we ons van daag eens te goed doen. — Ong ebondenheid, uitspatting, losse levenswijs, ontucht,
tiederljkheid f., wellust m. Maison, Lieu do d-,
huis der ontucht, bordeel, hoerhuis n. Il s'est ruine
par la d-, (of in 't meervoud) par des d-s, hij heeft
zich door uitspattingen in den grond geboord. —
(fig.) D- d'esprrit, d'imagination, de dévotion, overdrévene, ongerégelde inspanning van geest, van
verbeelding, overdreven vroomheid f.
Débautelaé, e, adj. (en part. passé van debaucher) Ongebonden, uitspattend, liederlijk, gedeb ouch e e r d: Hommed-, Filled-e.—DEB AIJCIIE,
In., Zwelger, doorbrenger, losbol, lichtmis, wellustelinq, debauch.ant m.—Débifuchée, f. Ontuchtige vrouw, ligtekooi f. — [Mar.] Staking f.
des dagelijkschen arbeids in ewe haven, schoft(firn .) Cost an agréable d-, 't is een
tijd m
tustibe tafelbroeder.
. —

- Díbaeuellenient, in., z.v.a. DEBAUCHE, DES-

0111111E. — [Mar.] Ongerégeldheid f. van eb en

vloed.

Débaiieher, v.a. Totongebondenheid, buiten
ondeugd of ontucht verleiden, ve3 voe--sporighed,
ren; in 't algenneen: tot verwaarloozing van plint,
tot schending van zijn woord of verbinrltenis ver
Les mauvaises compa--leidn,batchér:
gnies ]'ont d-, de kwade gezelschappen hebben hem
.
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verleid, tot eenen liederlijken knaap gemaakt. On
lui débaucha ses soldats, men ontroofde herezijne
soldaten door verleiding. D- un domestique, eenen
knecht van zijnen heer a ftroonen. D- no éco'.ier
de son devoir, eenen scholier van zijn werk a fhcuden. — Ook soms in een' goeden zin : Je viens
vous d-, ik kom u van uw werk aftrekken, ten
ei l rte, (I) eens eene uitspanning zoudt nemen. — SE
DEBAueriER, v. pr. in ontucht, losbandigheid enz.
vervallen. —Sous ook in roeden zin: Laissez lu os
allaires un jour ou deux et dëbauchez-vous, laat
uzve zaken een' dag of twee staan en neem eens
eerie uits];anhiing.
I)ébaaieheur, in , -ease, f. Verleider in.,

verleidt/er f_

t D€ bellatois-e, adj. Zé€gepralend, overwin

Zaken).

-ned(va

-[ Débeller, V. a. Zégevierend strijden, be-

vechten.

Debet, 'ii. (pr. au sing. dé-lhèt', auplur. dé-lid)

[Colic., 1{ in.] liet iii rékening verschuldigde, d é-

betn.

Débéter, V. a. De ruwheid of woestheid doen
afleggen.
Débiffé, e, adj. (en part. passé van debiffer)
e tout d- , geheel verzwakt zijn.
(t is- f aan. ) Etr
Visage d-, ontsteld, ontdaan aangezi,gt il. Estornae
d-, bedorven maag f.

Débiffer, v. a. (très-/am.) Verzwakken, ontstellen, bederven.
Débile, adj. Zwak, slap, krachteloos, magteloos. Enfant d-, Corps d-, zwak kind, ligchaarn.Bij uitbreiding , Voix d-, Vue d-, zwakke stem,
zwak gezirt. — (fig.) Avoir le cer^, eau d-, niet

veel verstand hebben.
Hdbilii aut, e , • a(lj. [Méd.] Verzwakkend,
t aclrt^ loos OlukeuId, ootzenuwenrl.. -- Ook als subst.
nn. rjfbézird: Un d-, een verzwakkend middel.
DDébilimatlont, f. Verzwakking, ontzenuwing,
krachtee j nenrincj f.
1) hilité, f. Zwakheid, zwakte, magteloosheid,
krachteloosheid, kraclituitputting, debiliteit f.
> aíbilïté, e, odj. (en part. passé van débiliter)
Verzwakt, ontzenuwd: Organe d-.
Héhiliter, v. a. Verzwakken. zwak maken,
orntzenuwen, krachteloosmaken: Cola déhilite les
nerts, l'esprit, in vue, 1'estomac, dat verzwakt de
zenuwen, den geest, het Bezigt, de graag.
. ébillardé, e, adj. (en part. passé van déliillarder) Schuin behouwen en uitgedund: Bois d-.
Debillardesneut , m. [Chirp.] Schuinsc/me
behouwing en uitdunning f.
Débillarder, V. a. [Charp.] Schuin behouwen
en uitdunnen, overdwars behakken. — Eenen steen,
die iets in evenwigt houdt, wegnemen.
IDébiller, v. a. [Riv.] De trekpaarden van een
schip uitspannen, de lijn afslaan. —tiet part. passé
komt ooit, als adj. voor : Chevaux débllles, algespannen paar(len.
Débine, f. (tre's-fame. et pop.) Ellendige toestand in., groote verlegenheid I.
Debiiier, v. a. [Agric.] , z. v. a BINER . — (fig.
et pop.) D- qn., of als v. n.: D- sur of contre qn.,
iemand zwart maken, geen goed haar aan hem laten - DEBINER , V. n. (fain. et pop.) In,groote el
lende of verlegenheid geraken. — SE DEBINER, V.
pr. Elkander zwart maken. — [Agric., Voor de
tweede maal omgewerkt worden (van den wijnpaasei sprekende).
Debit, m. Gedurige verkoop m., a/lëvering f.,
vertier n., aftrek in., néring f., d e b i e t n. Marchandise de bon d-, koopwaar, die goeden aftrek
heeft. C'est on article cie d-, dat is een gangbaar,
courant artikel. I1 y a pen de d- en sucre, er gaat
in suiker weinig om. — (fig ) 11 a un beau d-, le
d- aisé, agréalhle, hij spreekt schoon, vlug, aangenaam, hij heeft eerie schoone, gemakkelijke, aan ce-name voordragt. —Ook: sprekende voordragtswfjze f.
van een m,uzijk- of zangstuk; recitatief n.—[Corn.]
I-let refit tot verkoop van zekere waren, waarvan
het gouvernement zich den a.11eenhandel heeft voor
Ol tenir un d- de tabac, eene verkoops--behoudn.
concessie voor tabak bekomen. — D- of Devoir m.:
Het aan een ander verschuldigde, debet n. (in tegenstelling niet crédit of avoir); de linker- of debetz jde in -een koopmansboek. J'ai porté (passé)
vette comme a votre d- of an d- de votre compte,
ik heb u of uwe rekening voor die som gedebiteerd
,

.
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of belast. — {Eaux et tor.] Het kappen van hout
to balken, deelen enz.; houtsortéring f.
Débitage, m. Het afléveren, afzetten van waren; inz. het kappen en sortéren van 't hout.
Débitant, m. -e, f. Hij of zij, die waren in
't klein afzet of verkoopt, verkooper m., verkoopster f., vertierder m., vertierster f., slijter in., sl jtster f., debitant m. en f. — Ook als adj.: Des
marchands d-s, warenafzetters, debitanten m. pl.
Débité, e, adj. (en part. passé van débiier)
Afgezet, verkocht, g e d e b i t e e r d: Marchandises
d-es, afgezette waren. — Compte d-, gedebiteerde,
belaste rekening. — Discours d-, uitgesproken redevoering, enz., z. DEBITEII.
Débiter, v. a. Verkoopen (inz. in 't klein), vertieren , uitgeven , afzetten , a fléveren , debit éren. D- en détail, en gros, in 't klein., in 't groot
afzetten. Il sait bigin dèbiter sa marcbandise, hi,*
weet zijne waar te doen gelden , ze goed aan
den man te brengen; (fig.) hij weet zijne zaak
goed voor te dragen. —Eaux et for.] D- les
Bois, het hout op zijne len
gte en dikte hakken
en zagen , sortéren. — [ Tech.] D- à la scie,
marmer of bouwsteen tot platen en plaveijen zagen. Scie a d-, raamzaag, spanzaag f., zaag, waarmede men 't hout enz. in de begeerde afmetingen
toerigt. Machine, Outil qui débite beaucoup, werk
gereedschap, dat veel werk doet of levert. —-tuig,
[Com.] Op de schuldrékening , op de debetzijde
eener koopmansrekening zetten , als schuld aan
belasten, d e b i- t é r e n: D- un compte,-schrijven,
D- qn. de la somme de mille francs, eene rekening
of iemand voor de som van 1000 francs debitéren
of belasten. — [ Hydraul.] Cette fontaine débite
mille litres par heure, die fontein (leeft ieder uur
1000 liters of kannen water. — [ Mus.] Den zang
spreektoon doen vervangen (bij 't-tondre
uitvoeren van zékere gedeelten, vooral van recitatieven). — ( fig.) Opzeggen, uitspreken, voordragen,
recitéren, declaméren: D- un discours, une haranqur, eerre redevoering, eene aanspraak voordragen.
— Ook zonder voorwerp gebézigd: D- froidement,
avec feu, avec simplicité, koud, vurig, eenvoudig
voordragen. — Verspreiden, uitstrooijen, in omloop
of onder de menschen brengen: D- des nouvelles,
des mensonges , nieuws , leugens verspreiden of
uitstrooijen. D- des injures, scheldwoorden uitslaan. — ( fig.) D- un auteur , de werken eens
schrijvers verkoopen. — SE DEBITER, v. pr. Gedebiteerd worden (in al de beteekenissen van 't bédrijvend werkwoord).
Débiteur, m., -trice , f. Schuldenaar m.,
-ster 1., d e b i t e u r m. en f.
Débiteur, m., -eiise, f. (iron.) Verspreider,
uitstrooijer m. , verspreidster , uitetrooister (van
nieuws, van praatjes, leugens enz.).
Débitis, m. [Jur.] Verlof, om eenen schuldenaar te vatten.
Débitter, V. a. [Mar.] Bot geven, van de bétings doen (den kabel) . — Het part. passé komt
ook als adj. voor: Cable débitté.
Débitrice, f., z. DEBITEUR.
Débituininisation, f. [Chico.] Wegneming
der in eene stof vervatte aardpek- op teerdeelen. —
J?ébittimiiiiser, v. a. De aardpek- of teerdoelen
uitdrijven of wegnemen.
Déblai, m. Het afgraven, weggraven, wegsteken
van den grond (hetzij om dien te effenen, of om
een fondament te leggen, of om een kanaal te graven
enz.); weggraving, uitgraving f. ; — weggegraven
aarde f. of grond m. — Déblaiement, in. Opmiming, wegruiming f. van den grond.
Déblanclii, m. [Tech.] Uitputting f. der indigo- kuip, verbruiking van al de blaauwe kleurstof,
die zij vermag op te léveren.
Déblanchir, v. a. [Tech.] De korst wegnemen, die zich op het vlak der gesmolten metalen
vormt; — de loodplaten van hare tinkorst ontdoen.
Déblatération, f. Het hevig uitvaren tegen
iemand of over iets. — Déblatérer, v. n. Lang
en hevig tegen iemand of over iets uitvaren.
-t Déblaver, v. a. Koren maaijen, oogsten.
Déblayé, e, adj. (en part. passé van déblayer)
Opgeruimd, gee/fend, opgeredderd: Terrain of Sol d-;

Rue, Place d-e.
Déblayer, V. a. Opruimen, opredderen, al het
belemmerende wegnemen of het onordeljke teregt
brengen: D- une maison, unesalle,une cour,eenhuis,
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eene zaal, eene plaats opruimen. D- un champ de betaille, een slagteld opruimen, de dooden en gekwetsten wegnemen. D- un terrain, een' grond opruimen,
e//'enen. — (fig.) D- le terrain, de zwarigheden eener
onderneming uit den weg ruimen; — ook: een lastig
mensch verwijderen (doch in dezen zin zelden meer
gebézigd). D- une ancienne galerie, eene oudem jnschacht weder openen. — SE DEBLAYER, V. pr. Ontruimd, opgeruimd enz. worden.

t Déblée, Débleure, Déblure, f. [Any.
tout.) Inzameling f. van 't gemaaide koren.
Debloeage, m. [Mil.], z. DÉt3LOGU . — [ Impr.]

Het uitnemen der gekeerde letters, om die door de
vereischle te doen vervangen.

Débloeus, Débloquement, Débloeage,

m. [Mil.] Het opheffen der blokkade of insluiting
eener plaats.
Débloqué, e, adj. (en part. passé van débloquer) Ontzet, van de blokkade of insluiting ontheven: Place d -e, Camp d-.
Débloqueinent, In., z. DEBLOCUS.
Débloquer, v. a. [Mil.] Ontzetten, de blok

insluiting doen opheffen, de versperde toe--kadeof
gangen openen, deblokkéren. — [ Impr.] De tij
deljk ingevoegde en omgekeerd gezette letters uit
wegnemen en door de ware-nem,dgkr
letters doen vervangen. -- [Jeu de bill.] Weér uit
den zak springen, na,door een' forschen stoot gemaakt te zijn. — SE, DEBLOQUER, V. pr. Gedéblohkeerd worden.
Deboire, m. Wansmaak, leeljke nasmaak m.
van een' of anderen drank. — ( fig.) Les plaisirs
ant leur d-, de vermaken hebben hun' wrangen nasmaak, hunne kwade gevolgen. — Onaangenaam
pl., welke een meerdere-hednvréigf.
eenen mindere aandoet: II en a Bien recu des d-s,
hij heeft er vele vernéderingen, vele hardigheden
van moeten verdragen.
Déboisé, e, adj. (en part. passé van déboiser)
Van houtgewas beroofd: Pays d-, Province d-e.
Déboiseiiieut, m. Het rooijen en kappen van
't houtgewas.
Déboiser, v. a. De bosschen of wouden, die
den grond en inz. de bergen bedekken uitrooijen. —
SE DEBOISER, v. pr. Van hout beroofd worden:
-

Insensiblernent la France s'est déboisée.
Déboité, e, adj. (en part. passé van déboiter)

Ontwricht, verstuikt: Os d-, ontwricht been. —

Tuyaux d-s, 'uiteengenomen pijpen.
Déboitement, m. [Chic.] Verstuiking f., z.
LUXATIO :.
Déboiter, V. a. [Chic.] Verstuiken, ontwrichten: D- le bras, l'épaule, den arm, den schouder

verstuiken (het wetenschappelijke woord is luxer).
-- [Tech.] Zaniengevoegde of ineengestoken doelen
uiteen nemen, uit zijn verband nemen. - SE DEBOITER, V. pr. Uit het lid raken; — uiteen genomen,
uit het verband gebragt worden.
Débondé, e, adj. (en part. passé van débon
der): Tonneau d-e, ontspond vat. Stang d-, a fgetapte vijver. Larmes d-és, losgebroken tranen.
Débonder, V. a. De stop wegnemen (van een
vat), de klep of het valdeurtje openzetten (van een'
v-jverduiker). — [ Méd.] (fain.) Eene verstopping
doen verdwijnen, sterke ontlasting te weel brengen:
Cette médecine 1'a débondé, dat middel heeft hem
sterk doen afgaan. — DEBONDER, V. n. Uitstroomen,
uitbreken, wegvloeien (van vochten): L'eau a debondé par une ouverture, het water is door eene
opening weggeloopen. — ( Fig. et fans.) Les pleurs

qu'elle avait longtemps retenus, débondèrent a la

fin, de tranen die zij lang in f'ehouden had, borsten
eindelijk los. Jai Ie coeur plein, it faut que je
débonde, mijn hart is vol, ik moet het uitstorten.
--- (fain.) Sterke buikontlasting na verstopping
krijgen. - SE DEBONDER, v. pr. Uitvloeijen, met
geweld door eene opening wegstroomen, afloopen,
ledig loopen; zich uitstorten, uitbreken.
Débonclonnemeitt, m. Het wegnemen der
bom of spon van een vat.
Déboiidotiner, v. a. Ontsponnen, de bom of
spon afdoen (van een vat) . — Het part. passé komt
ook als adj. voor: Tonneau débondonne, ontspond
vat.
Débonnaire, adj. Zachtmoedig en goed, wel
hoogst goedhartig: C'est on-daigento,réfljk
prince d-, hij is een goedig, zachtmoedig, goedhartig
vorst. Louis le d Lodewijk de Zachtmoedige, de
-,
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Vrome. Avoir un coeur d-, zeer goedhartig zijn.

— (iron.) Un homme d-, een goedbloed, jansul. Un
marl d-, een man, die uit zwakheid de ontrouw
zijner vrouw geduldig verdraagt. — Ook als subst.
gebézigd: Bienheureux sort les d-s, zalig zijn de
zachtmoechir;en.
-t- Det)onnairenient, adv. Op goedhartige,
zachtmoedige wgze.
t', Débonnnnaireté, f. Groote zachtmoedigheid,
goedhartigheid; goedheid en toegévendheid f., olie
in zwakheid, ontaardt.
Débonneter, V. a. [Tech.] Ontkappen, de
verkapping of 't papieren deksel op een vuurpijl
of op 't pijpje van een hunstvuurwerk net den

nagel afscheuren.
Déboqueter, V. a. [Tech.] De planken weg
paal- of heiwerk omgeven.
-brekn,di't
Débord, m. [I éd. j Overloop m.: D- de bile,
overloop van gal, ga/braking, boorts f. (Men béz-igt
Stu DEuOPJJEMENT.) — [Mono.] Buitenste munt rand m. — Les d-s dun chennin, de buitenrand.en
van een' weg (tusschen de bestrating en (IC af/tellende kanten.
Déborde, e, adj. (en part. passé van déborder) Ontrand, ontboord, ontzoomd: Chapeau d-,
Jupe d-e, ontboorde hoed, ontzoonzde jurk. — Riviere d-e, buiten hate oevers getreden rivier. —
Jeune homme fort d-, zeer losbandig jongeling.
Mener une vie d-e, een uitspattend, ergerlgk leven
leiden.
Débordement, m. Hetoverstroomen, overvloei jen, buiten cie oevers treden (von eene rivier enz.),
overstrooming, overlooping, overvloeijing f.: Les d-s
périodiques, de gerégeld wederkeerende overstroorningen des iV els. -- [Méd.] Uitstorting f., overloop ni.:
D- de bile, d'humeurs, overloop van gal, van vochten.
— (i.) Le d- des barbares dans (sur) t'erpire
romain, de inval, overstrooming der barbaren in
't romeinsche rijk. Un d- de louanges, d'injures,
een vloed van loftuitingen, van scheldwoorden. —
(fig.) Ongebondenheid, losbandigheid, ongerégeldheid,
uitgelatenheid, teugelloosheid f.: Le d- de ses moeurs,
de ongebondenheid zijner zeden. Vivre dans ie d -,
een ongeregeld, uitspattend leven leiden.
t Déhordénieiat, adv. Wanordel /k; — onze del' k, liederlijk, uitspattend.
Dé border, V. a. Den rand of zoom of het
boordsel afnemen, ontranden, ontzootnen, ontboorden: D- une jape, un chapeau. — Uitsteken, deerhangen, met den rand of liet uiteinde verder reiken
dan de rand van een ander voorwerp: Mon nlanteau
déborde dun demi-pied ma redingote, mignman.tel
hangt van onder een' halven voet over mijn' das heen.
Cette Pierre déborde les autres, die steen steekt
buiten of vóór de andere uit. — In dien zin ook als
V. n. gebezigd: Cette (range déborde, die franje
hangt over. — [Mil.; L'aile gauche de l'ennemi dettorda notre aile droite, de linker vleugel (les vijands
aver e ugelcie onzen renter (strekte zich verder
uit, had" meer front dan enz.). — (fig.) Verder
gaan, voorbij streven; te ver of buiten de grenzen
drijven (van denkbeelden, gevoelens enz.) L'ambition
déborde eet homme, de eerzucht doet dien man te
ver gaan. —[Mar.] D- un tiaisseau, een schip van
zijne boorden of buitenhuid ontdoen. —Jfarbeiden;
los geraken, afsteken (van wal) : D- une embarcation, een vaartuig van 't boord eens ander
vaartuigs verwijderen. — Ook zonder voorwerp in
dien zin gebézigd: Après l'abordage, it ne put d- (of
Sc d-), na de entering kon hij zich niet weder los
D- les avirons, de riemen inleggen. D- les-maken.
voiles, de zeilen losmaken, de schooten vieren. —
[Tech.] D- in peau, het leder aan de randen uit
gladstrijken (bi handschoenmakers). D--rekn
les tables, de looriplaten afranden, aan de randen
DÉEORDER, v.n
gelijk snijden (bij loodgieters) .
(Met avoir als men de daad, met ètre als men den
toestandop'toogheeft.)Buitende oevers treden, overvloel en, overstrooinen, overloopen (van rivieren enz.)
Le Ieuve a débordé deux fois eet liver, de stroom is
dezen winter tweemaal buiten zijne oevers getreden.
La rivière est débordée, de rivier staat buiten hare
oevers. — Bij uitbreiding: La bile déborde, de gal
loopt over. — (fig.) La licence, les mauvaises moeurs
débordent, de losbandigheid, de slechte zeden nemen
de overhand. — Uitsteken, overhangen, verder rei ken (inz. van stoffen, kleederen enz., z. boven). —
SE DtBORDER, V. pr. Zijn' rand, boord of zoom

--
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verliezen (van een kleed, hoed enz. sprekende): Ce
chapeau se déborde, olie hoed raakt zijn boordsel
kwijt. — Buiten (le oevers treden-, overvloeien,
overloopen: Le Rhin s'est déborué. — Bij uitbreiding: Sa bile s'est délioi chée, z jrne gal is overgelooperi. — (fig.) Se d- en imprécations, en injures,
in vervloekingen, in scheldwoorden uitvaren. -- I1
se déhorele en toutes sortes de vices, P j gaat
zich in allerleii ondeu{'clen te buiten. — Les 1^arbaies se débordèrent dans (sur) les provinces do
l'ernpire contain, de barbaren, overstroomden (vielen
in) de provinciCa van 't ronteinsche rijk.
Débordoir, in. [Tech.] .Srn Mes n., raar!schaaf f. (dec loodgieters, kuipers); — sl-jpechaal f.,
sl lrschotel ni. (der buillen.makers).
Débosseler, v. a. [Tech.] Dc bullen of oneffenheden doen verdwijnen.
Débosser, V. a. [Mar.] De stoppers (van den
kabel) afnemen.
Deiotter, V. a. De laarzen uittrekken, ontlaarzen.: Son valet 1'a ddhotte, zijn 1.oecht heeft
hem de laarzen uitgetrokken. — SE DEJOTTEP,, v. pr.
Zijne laarzen uittrek/Een, zich zelven de laauzen
uitdoen, zich ontlaarzen: Ne voulez-vous point
vous d-? wilt ge uwe laarzen niet uitdoen? — DEBOTTER of JEsOT'rE, m. liet laarzen-uittrekken;
het tijclstip von 't uittrekken der laarzen, van 't
ontkleeden; -- bg uitbreiding: het oogenblik der
tehuiskomst van deugt, van de reis: it me recut
d son d-, hij ontving mij onmiddellijk na z;ne aan -

komst,.

'

Débouelhé, e, adj. (en part. passé van déboucher) Ontkurkt, ontstopt: Bouteille ti-c, oatkurkte jlesch. — Passage d-, geopende, ontruimde

doortogt.

Débollehé, m. (ook, maar min gebruikelijk,
DébO«clher, HHéboltehenneant m.) Uitgarng,2urtweg nl,, einde n., opening f. van een' bergpas, van
eene engte, overgang ni. uit Bene beslotene plaats in
eene ruimere, d é b o u c h é n. : L'ennemi nous attendait au d-, de vijand wachtte ons op aan den

uitgang der engte. — (f(j.) [Corn., Econ. p o l.] Ver-

tterweg m., uitweg of middel, waarcloor de verkoop,
't vervoer, de verzending van koopwaren, can pr°oducten bevorderd wordt, d éb aan he 1n.: Cette province nnanque de d-s, 't ontbreekt die provincie
aan veríierwegen. Il a trouvé un d- pour ses !nar chandlises, pour ses 1 ►itlets, hij heeft zfijne waren
weten af te zetten, zijn papier weten te plaatsen.
— Chercher on d- pour se firer d'emharras, naar
een middel zoeken om uit de verlegenheid te geraken.
Débonchenieut, ui. liet ontkurken (eer?er
flesch enz.); het openen, opruimen, reinigen (van
verstopte kanalen,,goten, buizen enz.);-- ook (fag.)
Z. v. a. DE CHE..
OU

Déboueher, v. a. Iet verstoppingsmiddel weg
ontkurken, ontstoppen, open maken; op--nem,
ruimen, reinigen, opening geven: D- une houteiile,
eene flesch ontkurken; D- un canal, een verstopt

kanaal reinigen; D- un passage, one rue, een'
doorgang, eene straat openen, v rij maken. — [Meld.]
D- les obstructions, aan de verstopte wegen opening,
doorstraling geven. Ce remt/de vous déliouciiera,
dat middel zal u open lijf maken, uwe hordl jvic,^hei.d opruimen. — (fig.) L'usage du monde débouchera ce jeune homme, 't verkeer met 'le wereld
zal dien jongeling de verste,ndsoogen doen opengaan.
-- DEBOUCITEr,. V. n. [11i1.] Uit eene en;'te, een'
bergpas optrekken, d e b o an it é r e n: L'armée déboucha au point du jour. het leger trok bid 't aan
dag de engte uit. — Le Rhóne-breknvad
débouche dans la Melditerranée, de Rhónne ontlast
zich in de Middellandse/te zee. — SE DEBOUCHE1I,
V. pr. Zich ontkurken: La bouteille s'est débouchée, de kurk is van zelf van de flesch gesprongen.
- DEBOUCHER, In., Z. DEEOUCHE.

Débonchoir, in. [Tech.] Ruimer m., zeker
juweliers-gereedschap.
Déboauclé, e, adj. (en part. passé van délmud er) Ontgespt, losgeclespt, ontkruld : Armure ti-e,
losgegespte wapenrusting. Perruque d-e, ontkrulde
pruik.
Deboneler, V. a. Ontgespen, losgespen: D- one
cuirasse, des souliers, een harnas, schoenen losgespen. — Ontkrullen, uit de krul doen: D- les
cheveux, one perruque, het hoofdhaar, eene pruik
ontkrullen, loskainnien. — [Man.] D- one jument,
eene merrie ontvingen (haar de beugels of ringen,
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DÉBOUILLAGE

DEBRIDER.

die 't bespringen moesten beletten , afnemen). -[Mar.] D- un port, eene haven openen, haren ingang vrij maken. — SE DÉBOUCLEI;., V. pr. Losgaan (van gespen, van haarkrullen): Votre soulier
s'est débouele, uw schoengesp is losgegaan. Vos
cheveux se clébouclent, uwe haren gaan uit de

krul. — Zich zelven ontgespen.
Déboniltage, m. [Tech.] Het dompelen der
uit de waschls uip komende stukken in eene warme
kalkinelk.
.ébonilli, e, adj. (en part. passé van débouillir) [Tech.] Aan de kook- of kleurproef getoetst
(van geverwcle stoffen): Des étoltes d-es, opgekookte
stoffen. — DEBOUILLI, m. Kookproef, kleurproef f.,
koking van geverwde stoffen in bereid water, ter
toetsing van de deugdelijkheid der opgebragte kleuren: Passer une étoiï'e an d-, eerre stof de kleur
roef doen ondergaan. — Débouuillir, v. a. Op--p
koken, in (Ie kleurproef doen, geverwde stoffen (of
stalen daarvan) in bereid water laten koken. —
Déhouaillissa e, , in. Kleurbeproeving f. door
,

op)kokieg, z. V. a. )LI30UILLI.

éhoIIgIaecnent, m. [Mar.] Mond van een
kanaal 1n., engte, straat f., naouwe dor rnang ta sschen vele eilanden of klippen (inz. tusschen de Antitles): — uitzeiling f., het varen door en uit die
engten. —. Débouquer, v. n. Uit een eng vaar water in de ruimte komen , de engte uitzeilen ,
uitloopven. — .Het part. passé komt ook als adj.
„

voor:

Urge frégate heureusement délhouquée, een

fregat, gelukkig door cle engte gezeild.
i éboui bage, m. [Métallur .] Zuivering f. der
mnetaalei tsen von de aanhavoende aarddeelen.
ébo^4rber, V. a. Uit/aggeren, u-itmodderen
(eerie gracht, een' vijver enz.) ; — uit den modder
halen of trekken (een rijtuig, paard enz.). — D(of faire d- les poissons, de visschen speenen, hun.
den grondiger smaak doen verliezen. — [Tech.]
D- Ie vin, den wijn aftappen (nadat hij op de
moer heeft uitgewerkt). D- le minérai, den erts
van de aanhangende aard- of slfjkdeelen reinigen.
— (fig'.) D- qn. , iemand uit de ellende, uit eene
verlegenheid, -uit een nételig geval redden. — SE
DÉBOUBBER, V. i)r. Ontnzodderd worden; ^uit gebaggerd worden; gespeend worden. — liet part. passé
komt in al (Ie opgegéven beteekenissen ook als adj.
voor: Un étang débourbé, Une voiture débourbée,

Du poisson débourbé, enz.

V. a. Ontburperen, de bu i
gewoonten en levenswijze doen afleggen,-gerli,!k
eerie hoogere uitwendige beschaving bijbrem;en, uit
Glen burgerstand in de hoogera kringen der maat
pij overbrengen. — SE DEBOURGEOISER, V. pr.-schap
Zich ontburferen, zich in toon, levenswijs en manieren boven eten burgerstond verheffen.
Héiyoiirrage, nl. Tech.] liet ontharen, peelen of plooten (der huiden).
Débouurrer, V. a. [Tech.] Ontharen, pee/en,
7)/noten. — D- un fusil, an pistolet, den prop van
een geweer, eerre pistool trekken. — D- ure pipe,
eerie gestopte tabakspi p uitwroeter. -- (fig.) Duu jeune hombre, een' jongeling ontbolsteren, hein
(Ie won/eren der beschaafde wereld b2l.brengen. —
[Mar.] D- an cheval, een paard beginnen te diesAren of of te rigten. — SE DLBOTJRE-ER, V. pr. Ontbolsterd worden, zich aan de manieren der beschoofde wereld geevennen. — Het part. passé kon it
ook als adj. voor: Fusil débourré, Pipe d-e, Jeune
liomnme d-, Choral cl -.
I)éhoUrs, of (gebruikelijker) Déboursé, m.
i oorschot,verschot,uitschot n., gedane uitbetaling f.,
betaalde onkosten voor eens anders rékenirrl. (Het
woord wordt meest in 't meervoud gebruikt) Avoir
fait de grands d-s, groote uitschotten gedaan heb-[- Héhourgeoiser,

[

j

ben. — Débotursé, e, adj. (en part. passé van

débourser) Voorgeschoten, verschoten : Frais d-s,
verschoten onkosten.
S l éboiirsenieut, m. Het geld-seitgeven, ver
voorschieten. — (Loc. fans.) II est dur au-schietn,
d-, hij grijpt niet gaarne in de beurs.
Uéhom ser, v. a. Geld uit z ij ne beurs of (bij
uitbreiding) uit zone kas nemen oni te betalen, om
voor een ander te betalen, voorschieten, verschieten,
uitschieten: Acheter sans riep d-, koopen zonder
de beurs te openen. D- de grosses sommes, groote
cowmen uitschieten of voorschieten, in groot voor
zijn. — (fig.) D- de belles paroles, schoone-schot
scoorden uitkranen.

Debouut , adv. Overeind, op de been, staande;
op, opgestaan (niet te bed). II dort tout d-, hij is
zoo vermoeid, dat hij slaapt, waar hij staat. (fig.)
Des contes à dormir d-, praatjes voor den vaak.
Laisser qn. d-, ie2nand laten staan (zonder hem
een stoel of zitplaats aan te bieden) . Ce vieux ba
dat oude gebouw staat nog,-timenscord,
is nog in wezen. 11 est déjà d-, hij is reeds opge-

1\Iettre du bols d-, hout overeind, op zijn
eind zetten. Meltre un tonneau cl -, een vat overdud, op een' zijner bodems zetten. Ces nsa cchandises passent d-, die waren worden doorgevoerd
zonder ontladen te worden. Il ne saurait tomber
que d-, hij heeft zoo vele verschillende hulInniddeless, (lat, als hem het eerre mislukt, het andere hem
altijd gelukken zal. — [Mar.] D- in mme, op de
zee, de zee van voren. D- au vent, op den wind,
den wind van voren, vlak tegen den ecind in.
Vent d-, bijlegger m. Avoir Ie vent d-, vlak tegen
hebben. Donner d- á terre, regt op het land-wind
aanzeilen. Idager d-, vrikken, staande reef/en. —
1)EIOUT ! TEBOUT, interj. Op, op! sta op!
DDéboitté , m. [Prat.] Afwf!zi-ngs uitspraak,
orttzegggt•ing, van de hand wijzing f. — DECOUTÉ, E,

staan, op.

-

adj. (en part. passé van

débouter) Afgewezen:

Plaideur d-.
S Héhoutenlent , m. [Prat.] Het afwijzen,

verwerpen, ontzeggen.

HHéhouter, v. a. [Prat.] A fwijzen, van de hand

wijzen. I1 a été débouté de sa demande, zijn eisclí
is hesp ontzegd.

Bél outoHHé, e, adj. (en part. passé van déLoutonner) Ontknoopt, losgeksioopt: Habit d-, los -

geknoop t kleed. — Fleuret d-, scliei , indegen, waar
uien glen stootknop heeft afgenomen. — (fig.)-van
Parler ia coeur d-, openhortir', rondborstig spre-

ken. Rice à centre d-, zijn' buik van 't 'lagchen
vasthouden. l%langer á centre d-, eten als een wolf.
D ébontonner, v. a. Ontknoopen, losksioopen,
de knoopen losmaken: D- son habit, zijn' rok outknoopen. — [Pzcr.] Den knop afdoen. D- un fleuret, den knop vass een' schermt degen afnemen. — SE
uEeourornris, v. pr. De knoopen van zijne kleederen losraken; — (fig. et fam.) rond uit , zonder
cichterizou(liilg spreken, galweg zeggen wat enen
denkt.
Wbro.illé
,
, e, adj. Onwelvoegclijk

ontbloot

(voor zoo ver hals en borst betreft): Avoir la gorge,
la poitrif e d-e, den hals, de borst te bloot dragen.
Débrailler (se), v. pr. Zich den boezem on-

betainelijk ontblooten , hals en borst te zeer bloot
dia gen.

iPébraaisage, Débraiseneeitt, m. [Tech.]

Het uithalo n van den gloed uit den oven.
Il éi raisea•, v. a. [Tech.] Den gloed uit den
oven halen.
ébro.éage, m. [1l/ar.] Het afsclirappen van
't harpuis of 't scheepsteer.
J)ébrayer , v. a. [Mar.] Afschrappen (het
harpuis).
D ébi-edouiller , v. a. [Trictratc] D- qn., iemand het winnen der Is r e d o u i l le of dubbele
partij weten te beletten; — (fig. et fam.) iesnands toestand, verbéteren, hem weder op de been helpen. —
SE 1EBIIEDOUILLEE, v.

pr. ( fig. et fain.) Zijn' toe-

stand verbeteren, er weder bovenop komen. — Het
part. passé wordt ook als adj. gebruikt : (fig.)
domme débredouiilé , iemand, wien de fortuin
weder begint toe te lagchen.
Débi idé, e, adj. (en part. passévan débrider)
Onttooincl, onopgetoosnd :

ChevaI d- , onttoosnd

paard. — [Chic.] Plate fl-c, losgeker fde wond.
D ébi-idée, f. Voerloon, voer geld n. (datgene,
wat men voor eerre enkele voeding van 't paard
bij kort oponthoud betaalt).

Debrideineiit, ni. Het onttooinen; onttooming f.
— [Chir.] Het losmaken van de deelera, die een

ander deel beklemd houden, loskerven, lospellen.

Débrider , v. a. Onttooinen, a ftoomen, ontbreidelen, den toom of teugel afnemen. D- an

cheval, an mulct, an chameau. — Ook zonder
voorwerp: II est teinps de d-, 't is tijd om af te

toornen. — (fig. et fam.) Sans d-, onafgebroken, in
éénen adem voort, zonder tusschenpoozen. — (fig.
et fain.) Met overhaasting te werk gaan. D- une
affaire, eene zaak in der haast doen. — Ook in dezen zin zonder voorwerp gebézigd : Voyez comme
it debride'. zie eens, hoe gaauw en gulzig hij eet!

DÉBRIDEUR

— [Chir.] Zekere deelen loskerven, die een ander
deel, eene wond beknellen: D- une plaie, eene wond
lospellen (zoodat de etterstof vrij kan afvloeien).
— [Tech.] liet hijschtouw van den steen losmaken, als deze aan den mond (Ier steengroeve is r;ekomen. -- SE DEBREDER, V. pr. Onttoomd worden;
zich haasten, zich overijlen.
Débrideur, ni. [ 'loch.] Losmaken van het
hijschtouw, als (Ie steen den 01o0d des puts heeft
bereikt. — ^ (fig. et fain.) t'l-url, voortvarend inensch.
Débrillaiiter, V. a. [Tech.] Den clans benémen, doffer of dof maken. — SE DEBRILLA TERR,
V. fir. Dof worden, zijn' (lans verliezen. — liet

Dorure débrillantée, (lof of mot riernaakt verUuldsel.
Debris, ni. (meest in 't meert'. r}ebruikt) Over-

part. passe komt ook als adj. voor:

schot, overblijfsel n. van 't reen gebroken, verbr jzeld en r,rootendeels vernield is, wrak n., wrak
I) l., puinhoop in.: Les d- dun vaisseau-ken.

naufraté, het wrak, de wrakken van een vero^ gelukt schil). Les d- Inn édifice, de bouwval, ruime
van een gebouw. Les d- dune statue, dun meuble, de stukken en brokken van een standbeeld,,
van een meubel. Des d- de verre, glasscherven. -(fam.) Les d- dun repas, dun paté, de overgeschoten brokken van een' maaltijd, van eene pastei-.
— (fig.) Les d- dune armée, het overschot, wrak
van een leger. Les d- de sa fortune, de wrakken,
het overschot van zijn vermogen.

Débrocher , v. n. [Tech.] De pitten of de
kaarsen van de stokjes o f speten afnemen.; — den
band van een ingenaaid boek afdoen.
Debrouuillable, adj. Wat ontward, opgehelderd kan worden: Attaire d-.
Débrouille, e, adj. (en part. passé van débrouiller) Ontward, in orde gehraqt, opgehelderd:
Astaire d-e; Papier- d-s; Question d-e.
1Debrouilleni ent, m. Ontivarrinr, ontevikke-

ling, uiteenzetting, in orde schikking, opheldering f.
Hébrottiller, V. a. Ontevarren , uit de war
maken, iets verwards in orde brengen. D- du 111,

de la sole, garen, zijde ontwarren. D- des papiers,

verwarde papieren in orde brengen. — (fig.) Uiteen zetten, ontwikkelen, ophelderen, oplossen : Dune affaire, une question, eene duistere zaak uiteen
zetten, een ingewikkeld vraagstuk ophelderen, op-

lossen . - SE DÉBROCILLER , V. pr. Ontward worden, weder in orde komen, opgehelderd worden,
zich ontwikkelen, zich ophelderen.
Débrotailleur, in., - eeise, f. Hij of zij , die
ontwart, in orde brengt of ontwikkelt, ontwarder m.,
ontwarster f.

,Débruler , V. a. [Chico.] , z. V. a. DESOXY-

GENER.

-1-. Débriitaliser, v. a. De ruwheid, lomhheid of onbeschaa fdh.e id (van iemand) wegnemen,
ontbolsteren, beschaven, tot zachter zeden brengen,

temmen.

Débratir, V. a. [Tech.] Uit den ruwe slijpen.,
a fslijhen, polijsten (b. v. spiegelglas, diamanten enz.) .
-- list part. passé komt ook als adj. voor: Un dia
een uit den ruwe-mantdébrui,Ueglc t
geslepen diamant, spiegel.
Débrutisse rent , nn. [Tech.] Eerste pol sting, afslijping f. (van spiegelglas enz.).
Débuehé (liever débuché, daar men oudtijds

débusché schreef) of débueher, m. [Chass.] 1-let

opbreken of te voorschijn komen van 't wild uit
zijne schuilplaats; — hore•ngeschal n., dat (le jagers
dan doen hooren.
Débuclher, (dèlsucher) v. n. [Chass.] Uit zijne
schuilplaats opbreken of te voorschijn komen : Le
cerf a débuché, het hert heeft zijne schuilplaats
(het bosch, het kreupelhout, zijn leger) verlaten. DEBUClER, v. a. Uitdr Jven, opjagen : D- le cerf,
het hert uit zijne schuilplaats oplagen.
Débusqué, e, adj. (en part. passé van débusquer) Verdreven , opgejaagd , g e d e b u s q u e er d
(uit Bene voordeelige sletling): Ennenni d-, Trou-

per d-es.

Debiisqueunezit, m. Verdrijving f. uit eene
voordeelige stelling; — voetligting, onderkruiping I.

Déhusgiier, v. a. [Chass.] Uit het bosch ja-

gen (z. V. a. débucher). — [hIil.] I)- l'ennemi, den
vijand uit eene voordeelige stelling, uit een' ster
drijven. — (fig. et fain.) D- qn., iemand-kenpost
den voet liejten, hem uit zijn ambt, zijne bediening

v erdringen.
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Début, m. [Jeu] Uitslag, eerste slag, eerste
Il a fait un beau d-, hij heeft

stoot, eerste zet ni.

een' woollen uitslag gedaan; zijn eerste slag, stoot,

zet was goed. Cette Poule est en beau d-, die bal
-is gemakkelijk van liet wit well te spelen.— [Class. [

Get oiseau est en beau d-, die vogel is goed ondei
't schot. — (fig.) Aanvang m., begin n. (van eene
zaak); eerste optrediiiq, verschijning f. (in, (Ie wereld, op liet bonedl enz.); eerste werk, Proefstukri.
openingsrede f., eerste pleidooi n. eens advok ants,
d e b it u t n.:

I.e d- dune maladie, d' un discours, (le

cr,ailvan,1 cener ziekte, eener redevoer-inrl. Le it-

(les débuts) de eet acteur a (oust) été IJrillant
(brillants), liet debuut of eerste optreden van dien
son d- dans Ie

tooneelspeler was schitterend. Faire

monde, voor 't eerst in de wereld optreden. La
Thébaïde a, été Ie d- de Racine, de Thébaide was

't eerste werk van Racine, Racine trad hel eerst
neet de Théba`ide op, debuteerde met de Thébaide.

Débutaiit, m., -e, f. IIJ of z'J, die begint,

aanvanger ni., aanvangster f., beginner tn., beginster t., inz. hij of zij, die voor 't eerst het tooneel
betreedt, ook ie n md, die voor 't eerst een werk in
'I/ic/it geeft, debutantm., debutante f.

Hébatté, e, adj. (en part. passé van débuter):

Route d-e, bal, die van 't wit wordt weggeslagen.

Débuter, v. a. [Jeu] Van het wil wer,slaa:
ER, v_ n. [Jeu] Uitslaan,
D- une boute. — DEBL'T
uitslooten, uitzetten , den eersten slag , stoot ot
zet doen:

D- par an bon coup, een' goeden uitslag

enz. doen. — (fig.) Beginnen, aanvangen, voor de
eerste maal optreden , verschz nen, of zich laten
hooren, inz. zijne eerste rol op het schouwtooneel
spelen, zijne intreerede houden, zin eerste plei.-

dooi doen, d é b u t é r e n : D- dans le monde, ii la
cour, voor 't eerst in de wereld, aan 't hof optred enz. D- aver grand succès, met uitstekend coed

gevolg voor 't eerst optreden (op het tooneel, voor de
balie enz.), met glans debutéren.

Déca (grec deka), Vooevoegset , dat bij de

glrielmsch-fransche namen der nieuwe neaten en gewigtcn, ook in de botanie, aanduidt, clot de deun ol)volgenide eenheid tienvoudig is of tienmaal rgenernen moet woeden: 'lien, tienmaal (z. DECAGRA í 1E:,
DECALITIIE erve., DECAGO\E, DECAGYNE ene.).

DeS,a of En decay, de, loc. prép. elan dez'

zede, aan de.en kant. D- la rivière of En d- de
la riviere, aan vleze zijde der rivier. — Etre en it-

dune chose, eene zaak niet kunnen bereiken, te
kort schieten. — EN DECA., toe. adv. Dezerzijds,
herwaarts, achteruit: Veanez un peu en d-, koen
wat hierheen. (Par deca en de deca, in gelijke betee/cents, z fjn verouderd.). — Dèc a et delft
(doorgaans ca et la) flier en daar, heen en weder,
ginds en Derwaarts: La navette du tisserand va
d- et delà, de schietspoel (les wevers gaat heen en
weer. — (fam.) Jambe deca, jambe delh, schrillines.
Décaeaiitlie, adj. [Bot.] Met tien doornen of
stekels. — [H. n.] Visch met tien stekels aan de
ruc;vin.
Déeaeère, adj. [EI. n.] Met tien horens of
voelers (bij zveekd ieren) .
Déeaeher, V. a. man 't licht brengen, 't
verboegenne openbaren.

Oéeaehetable, adj. Ontzegelbaar: Lettre, Paquet ,d-. ,

Deeaehete, e, adj. (e.n part. passe van diendieter) Ontzegeld-, geopend: Lettre d-e, Paquet d-.
I)éeaellètennleiit, llL met o'ibtzégelen (van eet'
brief enz.).

Déeït,elheter, v. a. Ontzégelen, openen, het zegel losbreken: D- une lettre, unpaquet, een' brief,
een pakje ontzéqelvn, — SE DECACHETER, V. PP? - .
Ontzégeld worgen.
Décacliorde, m. (pr. ch =cri) [Mus.] Tiensnarig speeltuig n. der Ouden , soort van harp f.,
dekachord n.
Déeailaetyle, adj. [H. n.] Tienvingerig.
113écatiaire, adj. Wat tot de d e k a d e n van
den franschen republ-ikeinschen kalender behoort;
tiendaagsch: Système d-, dekaden- stelsel. Ia ètes d-s,
dekaden-feesten, feesten om de tien dagen. — Histoire d-, geschiedenis in tien boeken.
IDécade, €. Tiental, tien stuks (tien boeken,
dagen); inz. dagentiental n., d e k a d e f. in den
franschen republikeinschen kalender, tiendaagsche
week, waarvan er 3 in eerie maand en 36 in 't
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Jaar (dat met 22 Sept. aanving) begrepen waren. —
Les d-s de Tile-Live, de dekalen of boekentientallen van Titus-Livius (waarvan wij slechts 3 1 12 bezitten). — [Ant. gr.] Rot n. van tien man; —
derde gedeelte van de maand der Atheners.
Déeaclenasser, v. a. Een hangslot wegnemen
of afnemen.
Décadence, f. Verval n., trapswijze afneming,
vermindering , verergering, verslimmering f.: Ce
palais va (tombe) en d- (liever en ruine), (lat paleis raakt in verval. — Doorgaans Mg. gebruikt:
Une famille qui tombe en d-, eene familie, die in
verval geraakt. La d- des moeurs, 't verval, de
verslimmerin.g der zeilen. La d- du commerce, 't
verval, de afneming des handels. La d- de l'empire
ronnain , de val, ondergang m. van 'tronzeinsche rijk.
Décadent, e , adj. (woord van Brantóme)
Vervallend, in verval gerakend.
Décadi, in. (Chron.] Tiende of laatste dag

der dekade of fransch-republikeinsche week. — Décadiser, v. n. Den decadi vieren. ---Déeadrier,
m. Fransch-republikeinsche ahnanak.
Déeaèdre, adj. Tienzijdig, tienvlakkig. —Als
subst. m. Tienzijdig ligchaarn n., dekader m.
Déealide, adj. [Bot.] Tiendeelig, tienspletig,
in tiers en gekloofd of gespleten.
Déeagone, adj. Tienhoekig. — A ls subst. nl.
I ienlwek, d e k a g o o n m., figuur van 10 zijden. —
[Tech.] Tienhoekig vestingwerk n.
Décagrasnine, m. [11étro1.] Gewigt van tien
grammes of wigtjes, een nederlandsch lood, dek agram n.
Décagyne, adj. [Bot.] Met tien stampertjes:
Plante (t- of als subsi. Une d-, plant met 10 stam
Décagynie , f. Tienstgligen f. pl.,-pertjs.—
plantengeslacht (in 't stelsel van Linneus) niet 10
stampertjes. — Déeal;ynique, adj. Tienstijlig.
Décaisser, v. a. Uitpakken, uit de kist nemen. — [Hort.] D- un oranger, eengin oranjeboom
uit de trekkast nemen, om hein elders te planten.
Décaler, v. a. De onderlegsels. (tot vast- of
rel, jkzetting van een voorwerp) wegnemen.
Decalitre, m. [1!'létrol.] Maat van tien liters
(kannen of koppen), tiende vat, schepel, d e ka 1 iter n.
Décalobé, e, adj. [Bot.] Tienlobbig.
Décalogue, nl. [Rist. sainte] De tien geboden n. pl., (lekaloogin.
Décalotter,, V. a. [Tech.] De kalot (kap,
helen) of liet bovenste afnemen.
Décalque, In. tiet maken van een' tegenafdruk
of weerdruk. — Déealquer, v. a. Een' weérdruk, omnd ruk of tegenafdruk maken, d é c a l g u ér e n. — Het part. passé komt ook als asij. voor:
Dessin décalqué, gedecalqueerde teekening.
Décainéride, f. Verdeeling f. in tien, tiende
deel n. — [i\tus.] Onderdeel van een octaaf (in
Sauveurs stelsel), dekameride. — Déeaanéricler, v. a. In tienden verdeelen.
Décaméron, m. [Litt.] Titel van een bekend
werk van den dichter Boccaccio, dus geheeten, omdat daarin door 10 personen, die op 10 verschillende
dagen bijeen kopmen, telkens eene geschiedenis verteld
wordt, Dekaméron in.
Déeaniètre, ni. [Métrol.] Maat van 10 meters
of nederl. ellen, nederl. roede f., dekameter m.
— Décaniétrigne, aclj. Wat tot den dekameter
betrekking heeft, d e kam é t r i s Ch.
Déeainisado of Exaltado, m. [Rist.] Naam
der overdreven demokreten in Spanje.
Décanlpé, e, adj. (en part. passé van décam-

per) Opgebroken: Arniée d-e.
Décampeuient, m. [Mil.] Het opbreken van
een leger.
Décamper, V. a. [Mil.] De lerjerplaats, het
kamp, het leger opbreken. — ( fig. et [am.) Zijne
biezen pakken, zich wegpakken, de vlagt nemen.
Deeainéroii , m. [Pharm.] Verzachtend uit
geneesmiddel n., uit tien welriekende krui -wendig
zamen gesteld.
-derijn
Déc an, in. [Ant. rom.] Hoofdman ni. over tien.
— [Rist. eed.] Hoofd n. van tien monniken in de
kloosters, van tien priesters of parochiën, (leken m.
(Van décan heeft men later doven gemaakt) . —
[Astr. anc.] Boog m. des dierenriems, die tien graden- bevat, derde deel n. van één der 12 teekens.
Decanal, e, adj. Wat tot de waardigheid van
eengin deken behoort. (Plur. m. décanaux).

DÉCARBURATION.
Déeanat, m. [Rist. eed.] Dekenschap n.,
waardigheid f. van deken; diensttijd in. van een'
deken.
Deeandre, adj. [Bot.] Tienhelmig. —tells subsi.:

Tienhelmige plant f.
Décandrie, f. [Bot.] Tienhelrnigen f. pl., planten niet 10 vrije meeldraden in eerre tweeslachtige
bloem (de 10de klasse in 't stelsel van Linneus),
d e k a n d r i e. — Déeandrique, wij. Tienhel dnig, tot het geslacht der dekandria behoorend.
Déeaniser, V. n. [tine. prat.] Het ambt van
deken waarnemen.

Déeanoniser, V. a. Van den kanon of de lijst
der heiligen uitschrappen. — Het part. passé komt
ook als adj. voor: Une sainte d-e, eene van den

kanon geschrapte heilige.
Déeantage, m.. Décantation, f. [Chico.]
Het langzaam afgieten of klaren eerier bezonken
vloeistof.
Déeauter, V. a. [Chico.] Langzaam afgieten,
klaren, d e c a n t é r e n. —Het part. passé komt ook
als adj. voor: Liquide décanté, afgegoten, afgeklaarde vloeistof.
Déeauthère, adj. [Bot.] Met tien helmknopjes.
Décapage, in [Tech.] Het wegnemen van 't
oxyde 01 den roest, waarmede een metaal bedekt
is, reinigen, schoon maken.
Décaparti, e, Décapartite, adj. [Bot.]
Tot aan de basis in 10 delen gescheiden.
Décapelage, nl. [Mai.] Het onttwigen of aftakelen.
Déeapeler, V. a. [ 11ar.] Onttuigen, aftakelen.
— liet part. passé wordt ook als adj. gebézigd:
Vaisseau décapelé, onttuigd schip.
Décaper, V. n. [Teds.] Reinigen , schoon
maken, het oxyde of den roest, waarmede een nittaal bedekt is, wegnemen, d e c ap é r e n. — DECAPER, v. n. [Mar.] Eene kaap omzeilen; tusschen
kapen doorzeilen; — ook: uit Bene baai of golf zeilen, uitloopes; uit het gezi.,gt geraken. (Dit is de
gewone beteekenis; de Franschen &gebruiken het woord
op hunne kusten eerst dan, wanneer het schip buiten
de golf van Frankrijk is). — SE DECAPER, V. pr.
[Tech.] Van oxyde gereinigd worden.
Décalpétale, Décapétalé, e, adj. [Bot.]
Met tien bloennbladeren, d e k a p e t a 1 i s e h.
Décapeur, m. [Tech.] Metaalreiniger m. (z.
DÉCAPER.)
Deeaphylle, adj. [Bot.] Tienbladerig, met
tien bladeren of blaadjes, d e k a p h y 11 i s c h.
Décapitaliser, V. a. Eene stad haren rang
van hoofdstad (capitale) ontnemen.
Décapitation, f. Onthoofding, onthalzing f.
Décapiter, v. a. Onthoofden, onthalzen, niet
het zwaard ter dood brengen. — Soms ook van
dieren gebézigd: D- no Chien, un boeuf, een' hond,
een' os den hals afsnijden. — -(- (fig.) On décapite
aujourd'hui la France de toutes ses gloires, men
neemt thans .bankrijk al zijne gloriekroonen af.
Décapode, adj. [H. n.] 1lenvoetig. — DECD .
POES, m. Tienvoetige schaaldieren n. pl.
Décapole, I. [Ant.] Landstreek f. niet 10
steden; — tienstedenverbond n.; d e k ap o 1 i s f. —
Décapolitain, e, Décapolite, adj. et subst.
burger m., burgeres f. eenei dekapolis, d e k a p o 1 i et.
Décaptéryl;ien, adj., m. [H. n.] Tienvinnig,
met 10 vinnen. — DECAPTERTGIENS, m. pl. Tienvinnigen m. pl.
T % Décaptiver, V. a. De vrijheid geven, op
vrije voeten stellen.
Déeapuehonner, v. a. Ontkappen, van de
monnikskap of karr)oetsmuts berooven.
+5 L?ecaracteriser, v. a. liet karakter doen
ontaarden, bederven of wegnemen: D- qn., iemand
karakter veranderen. D- le style, den kenmerkenden aard van den stijl doen verloren gaan. — SE
DÉCARACTÉRISER, V. pr. Zin karakter verliezen.
Décarbonater, V. a. [Chico.] Van koolzuur
berooven, ontkoolzuren. — SE DECARBONATER, v. ï1î.
Ontkoolzuurd worden; zijn koolstofzuur verliezen.
— Het part. passé wordt ook als adj. gebruikt:
Oxyde métallique décarbonaté, ontkoolzuurd me-

taal-oxyde.

Décarboniser, v. a. [Chico.] Ontkolen, van
koolstof berooven.
Décarbiaratiou, f. [Chico.] Ontkoling f., a fscheiding der koolstof uit een ligchaam. — Décarburer, v. a. Ontkolen, de koolstof afzonderen
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o f uitdrijven. — SE DICARBUREIt, V. ]fr. Ontkoold
worden, zijne koolstof verliezen: — Het part. passé
wordt ook als adj. gebruikt: Acier décaruuré,

romeinsche jaar onder Romulus, en van daar haar

Deear(livaliser, V. a. (burl.) Van de lijst
(Ier kardinalen uitstrij ken.
S Décare, n1: [Méi;rol.] Maat van 10 aces of
vierkante nederl. roeden, een tiende bunder.
Décareaiier (se), v. pr. Zich door 't eten van
vleesch voor de onthouding des vastent^ds schade loos stellen.
±s flécarneler, v. a. [Chic.] Tot in 't levende vleesch, snijden.
Déc arrelage, rn. [Tech.] liet opbreken der
vloersteenen. — Décarreler, v. a. De vloer
tegels opbreken, ontvloeren. — Het part.-stenof
ipassé komt ook als adj. voor: Cuisine décarrelée,

FIDE. — Décemlocnlaire, adj. [Bot.] Tien-

ontkoold staal.

Ontvloeide keuken.

Déearver, v. a. [,liar.] Verscherven, in ver
brengen, op eene lasch een derde stuk tot ver--band
sterking bovenop leggen.
-tv. a. Doen verhuizen; — (Jig.) doen
opbreken , eerie ingenomen plaats doen ruimen, den
voet ligten. — [Jeu] .Ene schijf op eene andere
ruit, op een ander veld zetten.
Décaspernme, adj. [Bot.] Tien zaadkorrels

bevattend.

Uit eerie kaste sluiten.
Dëeastére, m. [Métrol.] Maat van 10 stères,
wissels of kubieke ellen.
Décastyle, adj. [Arch.] Met tien zuilen van
voren: Le temple de Jupiter O1ympien is Athènes
était d-, of als subst. m.: était on d-, de tempel
van den Olympischen Jupiter te Athenen was een
tienzuilig gebouw, een d e k a s t y Ian.
Déeasyllalre , Léeasyllabiq e , adj.
[Poes.] Uit tien lettergrepen bestaande, tienlettergrepicj (vers) .
Déeatir, v. a. [Tech.] Ontglanzen, aan het
laken den 1sersglans ontnemen, krimpen, c1 e c a ti s ér e n, (Ie handelwijze om het geheel bereide en
geperste laken aan de -inwerking van waterdampen
bloot te stellen, waardoor het, na nog eens geperst
te zijn, een duurzamer' glans dan den vroerleren
persglans verkrijgt en niet sneer krimpt. — De zan2enhangende ha r en of draden loswerken. — SE D CATIa, v. r. Ontglansd worden, den persglans
verliezen. — 1-let part. passé wordt ook als adj.
gebruikt: Du chap décati, ontglansd, gekrompen,
gedecatiseerd laken.
Décatissage, m. [Tech.] Het ontglanzen,
krimpen; ontglanzing f. (z. DECATIR).
Décatissenr, m., -ease, f. Ontglanzer m.,
ontglansster f.
óeeatouiser, v. a. (woord van Sca, - ron)
(burl.) Den ernst benemen, het voorhoofd ontfronsen, opvrolgken.
Déeatortlioine, m., z. v. a. PECAMY'RON.
Déeaver, v. a. [Jeu]: D- tons les joueurs,
4.S Déeaster, v. a.

al den spelers hun uitgelegd geld afwinnen. —liet
part. passé is ook ac/f.: Un joueur cl._cavé, een
speler, die zijn' pause/ice uitleg verloren heeft.
Décétlé, e, adj. (en part. passé van dc/ceder)
Overleden, gestorven, ontslapen: Enfant d-. — Ook
als subst.: Les d-s, de overléclenen, ontslapenen.
Deeé(ler, v. n. Overlijden, den natwurclood
sterven, ontslapen (alleen van inenschen gebezigd).
.Décein dre, V. a. Ontgorden, losgorden.
Déeeintroir, III. [Tech.] li mei met twee
kloppc .
Déeel;é, e, ac/i. (en part. passé van déceler)
Aa n 't licht getrapt, ontdekt, openbaar gemaakt:
Coupa, ble d-, Secret d-.

Décéleiuent, in. Openbaarmaking, ontdek

-kingf.(va
een geheim, eene misdaad enz.)
v. a. Ontdekken, openbaren, openbaar
maken, aan den dag of aan 't licht brengen, ver
D- un coupable, un secret, eenen schuldige,-raden:
een geheim ontdekken, aan 't licht brengen. Son
embarras décela son crime, zijne verwarring ver
misdaad. — SE .uECELER, v. pr. Ontdekt,-riedzjn
aan den dag gebragt, verraden worden; — zich
verraden, zich bekend of openbaar maken, zich in
zijn ware licht vertoonen; — elkander bekend of
openbaar maken, elkander verraden. — [Véner.]
Le serf se décèle, het hert verlaat zijne schuilplaats.
Deceiiibre, m. December, wintermaand, de
12de of laatste; maand des jaars (de lOde van 't
Deeeler,

naam).

Décenidenté, e, adj. (pr. dé-cème—) [Bot.]

Tientandig. —

Deeenifrle,

adj. z. v. a.

DECA-

vakkig, niet tien vakken of a f deel ingen. — De m
een&& iaculé, e, adj. [H. n.] Met' tien vlekken

geteekend.

Deeeutiuent, adv. Welvoegelijk, betamelijk,
behoorlijk, eeibaar, zedig; — welstaanshalve.
Déceuiuoval, adj. m. (pr. dé-cème—) [Chron.]
Cycle d-, maancirkel van 19 jaren. (Het woord
kont alleen in deze uitdrukking voor.) — Décenipedal, e, adj. (woord van Rabelais) Tien-

voetig). — Décenepncle, m. [Metrol.] Meetroede f.
van 10 voet (bij de Ouden) . -- DECE:IIPEDE, ad '.
[Ft. n.] Tienvoelig. — Déeeniponetué, e, adj.
[H. n.] Met tien stippen of punten geteekend.
Décenivir, m. (pr. de-cème-vii) [H. rom.]
Tienman, een der tienmannen of overheidspersonen
in 't oude Rome, d e c e m v i r ni. — Dé eeniviral, e, adj. ƒVat de tienmannen betreft, d e c emviraal. — Déeenivirat, m. Tienmanschap n.;
waardigheid van tienman, d e c e m v i r a a t n.
Décence, f. IVe/voegeljjkheid, voegzaamheid,

betamelijkheid, gepastheid, inz. eerbaarheid, zedig

-heid,cnsf.
Déeennaire, ac/f. (pr. dé-cèn—) Bij tienen
voortgaand of opklimmend, z . DECIMAL . — Déeennal, e, aclj. Tienjarig, wat tien jaren duurt;
wal om de tien jaren wederkeert: Dign ité d-e,
tienjarige waardigheid. Fete d-e, tienjarig feest,
feest om de tien jaar.
Déeent, e, JVelvoegel j k, betamelijk, behoorlijk,
voegzaans, gepast, inz. eerbaar, schaamachtig, zedig,
decent.
Deceritoir, n7. Vloerleggers -ereedschapomden
vloer voor 't ontvangen der tegels geschikt te snaken.
:

,' Décentralisate«r, -trice, a(lj. [Polit.]
Wat de centralisatie tegenwerkt of bestrijdt: Parti
d-, Opinion d-trice.
-1- W'eeirtralisation, f. [Polit.] Opheffing,

vernietiging der centralisatie (z. CENTRALISATION),
decentralisatie.

-I- Déceutraliser, v. a. [Polit.] De centralisatie opheffen, a (scha /fen of vernietigen (vgl. CENTR.ALISER), d e c e n t r a l i s é r e n. — SE D.ECEN TRA LISER, v. pr. Gedecentraliseerd worden. — liet
part. passé komt ook als adj. voor: Administration
decentralisée.
4. Déeentralisflne, m. [Polit.] Stelsel n. van
decentralisatie, d ecentr a lis nzus n.
l)éeentration, f. Ombuiging f. van de beide
einden eener buis, nadat zij in haar middengedeelte
week of buigzaam is gemaakt. — Décentrer, v.a.
De buiseinden parallel ombuigen.
t Deeepteur, m., -trice, f. Bedrieger m.,
bedriegster f. — t 5 Déceptif, -ive, adj, Bedr/egel)/k.
Déception, f. Bedrog n., misleiding, bedrieger2j; teleurstelling, dwaling f.
4 Déeeptivenient, adv. Bedriegeljjk.
De ce que, loc. conj. Omdat, dewijl: II est
faché de ce pie vous ètes sorti sans lui, hij is
boos, omdat rig zonder heen zijt uitgegaan.
Décercler, v. a. [Tech.] De hoepels afdoen,
onthoepelen. — liet ppart. passé is ook mij.: Ba.ril
décerclé, onthoepeld vat.
Déeerué, e, adj. (en part. passé van décerner)
Toegekend, toegewezen: Prix d-, Récompense . d-e.
S Déeerneiiient, m. liet toekennen, toewijzen
(der prijzen, beloonincpen enz.)
Déeerner, V. a. Toewijzen, toekennen, ver
toestaan, opdragen (inz. pr ij zen, belooningen,-len,
eerbew(zen). — [Prat.] Eischen, vorderen, uit
La loi décerne contre eux la peine de la-sprekn:
mort, de wet eischt tegen hen cle doodstraf. D- la
contrainte par corps, gijzeling bevélen of verleenen.
-1- Décerveler, v. a. De hersenpan vger'brijzelen,
een' kogel door den kop jagen. — SE DECERVELER,
v. pr. Zich voor den kop schieten.
Beees, ni. Het overlijden, afsterven, ontslapen,
sterfgeval n., natuicrdood m. des menschen. —
Acte de d-, doodsacte f., doodsbewfjs n.
S Décesser,

v. n. (pop.), z. v.

CESSER.

S Décevable, adj. ll isleidbaar, lipt tebedriegen.
t Décevance, f. Bedriegerij , sluwheid f.
féeevant, e, adj. Bedriegeljk, misleidend,
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verleidend: Espoir d-, bedriegelijke hoop. Charmes
d-s, verleidende bekoorl2jkheden.
t S 1Déeevenr, m., Déceveresse, f. Bedrie-

ger m., bedrierjster f.

Décev ®ir, V. n. Misleiden, bedriegen, om den
tuin leiden, te leur stellen. — SE DECEVOIR, V. pr.
Zich bedriegen, zich vergissen., zich zelven misleiden.
Déethagriner, V. a. liet verdriet verdrijven,
opvrolijken, opmonteren . - SE DÉCHACHI;XER , v.pr.
Ziek opvrol ,gken, z'l'n. verdriet verzetten.
I) éehhaiiié, e, adj. (en part. passé van décha► ner)
Ontketend, ontboeid: Captif d-, ontboeide gevangene.
(fig.) Vents d-s, losgelaten, losgebroken, geweldi.qe winden. Colére d-e, losgebroken, onwaweérhouden nrrrnschap. (/ill. et (ame.) Cast an liable d-,
't is een losgebroken duivel, een woesteling, die
niets ontziet.

Déehainennent, m . liet ontketenen; onticéleninrl f. — Alleen fig. gebruikt voor: driftvervoering,
hevige opstuiving, verbittering, woede f. Le d- des
passions, het losbersten, woeden (lee° driften. 11 est
dans un perpétuel d- contre vous, hij vaart gedurig
tegen u uit. — Le d- des vents, het losbreken,
woeden der winden.

Déchaîner, V. a. Ontkétenen , ontboeijen: D-

les prisonniers, ale gevangenen ontkétenen; D- un
chieo, een hond van den ketting bevrijden. — (fill.)

Ophitsen-, opstoken, opruijen, vertoornen, verbitteren: D- les peoples les uns contre les autres, de
volken tegen elkander verbitteren, opruijen, in 't
harnas jaren . - SE DECHA1z ER , C. pr. Zich oatkétenen, zich van rte ketens of boeijen bevrijden. —
(fig.) Uitvaren, woeden, razen en tieren: Quand it
eient is se d-, ii est dangereux, als hij begint te
woeden, is hij gevaarlijk. Je ne sais pourquoi ii
se déchaine si fort contre moi, ik weet niet, waar
hij zoo tegen mij uitvaart. — Les vents, les-om
Hots se déchalnent, de winden, de golven breken
los, beginnen te woeden.

Déchalander . v. a.

,

beter DESACHALANDER.

Déchalasser, V. a. [Agric.] De staken der
wijnstokken na den oogst wegnemen. (Ten zegt ook
désechalasser, dat eigenlijk beter is.)
Déehai.einenit, m. [Mar.] Het droogloopen
(van een strand, eene bank enz.)
Déchaler, V. n. Ver terug wijken (van dezee
sprekende), zoodat er veel droog komt : La mar
déchale beaucoup, de zee legt veel droog. — Boven
water liggen (inz. van de kiel van een gestrand
vaartuig): Cette carène déchale, die kiel ligt boven

water.

Déchant, Discant, m. [Mus.] , weleer z.v.a.
coutre-point.

Déehanter, V. n. [Mus.] Partij zingen, begeleiden, accompagneren. — (fig. et pop.) Van toon
veranderen, de snaren minder hoog spannen, handelbaarder worden: I1 faudra Dien qu'il déchante,
hij zal wel wat makker moeten worden, hij zal wel
ejeren voor zijn geld moeten kiezen. — (fam. et
iron.) Valsch zingen, slecht zingen.
D échapero;iner, v. a. (Fauc.] De kap ofnemen (den valk). — [Arch.] De kap of schuinsch.e
bedekking van een' muur wegnemen. — liet part.

passé is ook adj.: Oiseau déchaperonné, ant kopte

valk; Mur d-, ontkapte azuur.
Décisaj per, a. a. [Fond.] Iet model uit den
mantel nemen.
Décharge, f. Ontlading, uitlading, aloding,
lossing f. (van een schip, een' ?nagen,, een lastdier
enz.). — [Prat.] Vrijspraak, handligting, kwjjling,
ontlasting, vrijstelling f., ontslag n., kwijtbrief m ,
kwitantie f. La d- dun accusé, de vrijspraak van
een' beschuldigde. D- .bonne et valable, goede en
deugclelijke kuliltbrlef. D- (Ie renmise de pièce, blijk
van afgifte van stukken, recief n. D- convention-

nelle, ontslag bij overeenkomst. Servanteette de d-,
strekkende dezevoor kwilin(1. — Ontlasting f., getui
genis ten voordeele van een' beschuldigde: Deposer a
la d- des accusés, tot ontlasting, ten voordeele der
beschuldigden getuigen. Entendre les térnoins h d-,
(Ie getuigen vwr (den beschuldigde) hooren. Témoins
h charge et b d-, getuigen voor en teren. -- In
ruimer zin: verligtinrl, ontheffing f.: C, est une dconsidérahle pour l'Etat, 't is eerie aanzienlike verlicgt ,ing voor den Staat. — (fig.) La d- de la con-

science, de vrijspraak, ontlasting van 't geweten.
-- (Corn.] Bewijs n. van ontvang, kwijtbrief m.,
kwitantie f.: Donnez-moi une d- de vette somme,
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geef mij een bewijs van ontvang (een recu) voor
deze som. Porter une somme en d-, eene som als
betaald boeken. — [Arch.] Ge vel fboog (boven deuren,
en vensters aangebragi om de drukking van 't
muurwerk te verminderen); — schoorbalk, stutm.;
-- hok, prullenhok n., romnielkamer f., bergplaats
voor dingen, die men niet in 't gezigt wil hebben
of niet dagelijks noodig heeft (ook Pièce de d- geheeten) ; — vuilniskuil, vuilnishoek m. — [Mil.]
Iet lossen, losbranden, afvuren, inz. van verscheidene vuurmonden te gelijk: La sentineile fit la d-,
de schildwacht gaf vuur. La d- de la mousqueterie,
du canon, het geweervuur, kanonvuur, de gezamenl?jke losbranding der gewéren, der kanonnen. Nous

essuyhmes cette premiere d-, wij stonden dat eerste

vuur door. — Bij uitbreiding: Une d- de coups de
baton, eene dragt stokslagen. -- [.Htidraul.] Af
afwatering, uitwatering f., verlaat n.Tuyau-lopm.,
de d-, ontlastingsbuis. — [Impr.] Verschoonblad,
verschoonvet n.,verschoondoekm.,blad papier of stuk
doek, dat men bij den weerdruk op het timpaan
legt, opdat de schoondruk niet bevlekt moge worden.
— [Mid.] La d - des humeur s, de afvloeiing, uit
ontlasting der vochten. — [Orf.] Stem--vloeijng,
pel m. op goud- en zilverwerk, ten blijke dat de
renten daarvan voldaan zijn.
Déehargé, e, adj. (en part. passé van décharger) Ontladen, afgeladen, gelost: Vaisseau, Chariot
d-, gelost schip, ontladen wagen. Marchandises d-es,
afgeladen waren. — [Bias.]^ Armes d-es, z. v. a.

armes diffamées, z . DIFF ^^MME. — [Man.] Cheval d-,
Cheval d- d'encolure, slank paard, paard met
slaenken hals.
Déehargenient, m. Ontlading, ontscheping,
lossing f., het ontladen, uitladen, afladen, lossen
(van schepen, wagens). — [Mil.] Le d- d'une arme
a feu, het losbranden, afvuren van een vuurwapen.
Déeh argeoir, m. [Hydraul.] Uit- of a fwalerings-opening f., ook z. v. a. Tuyau de décharge,
z. DÉCHAI GE. — [Tech.] Weversboom, rolboom m.
— [Musa Windklep f., ventiel n., ter uitlating
van den wind in een or gel. — [Vign.] Ontlastingskuip f.
Décharger, V. a. Ontladen, aflaten, uitladen,
lossen, afschepen, last luiten, uitlossen; den last
afnemen, afpakken, ontlasten, ontheffen, verligten:
D- des marchandises, des ballots, koopwaren,
balen lossen. D- un crocheteur, den last van
eetzen kru jer of pakdrager afnemen. D- un mulet, on cheval, une charrette, eenen muilezel,
een paard, eene kar ontladen. D- un plancher,
(lui est trop chargé, een' te zwaar beladen vloer
of zolder ontlasten. (Loc. fan.) Déchargez le
plancher ! pak . u weg van hier! D- son estomac,
son ventre, zijne maag, zijnen buik ontlasten. —
Ook zonder voorwerp gebezigd: Les vaisseaux

décbargent a tel endroit. — (fig.) D- son coeur,

zijn hart openen, ontlasten. D- sa conscience,
zijn geweten bevrijden. D- qn. dun soin, d'une

commission, de dc. de pénible, iemand van eene

zorg, van eene boodschap, van eenige moeijeljeke
zaak ontheffen of hem daarin bijstaan. — [Prat.]
Vrijspreken, ontslaan, ontheffen; Se faire d- dune
tutelle, zich van eene voogdijschap laten ontheffen.
On 1'a déchargé de l'assignation, men heeft hens
van de persoonlijke verschijning voor 't geregt vrijgesproken. — Ontlasten, ten voordeele getuigen: Don accusé, eenen beschuldigde ontlasten, in zijn
voordeel. getuigen . — [Mil.] Lossen, afschieten,
vuren: D- une arme a feu, een geweer afschieten,
ook: de lading van een geweer aftrekken. -- Bij
uitbreiding: D- on coup de poing, de baton, de

sabre, eenen harden slag geven met de vuist, met

eenen stok, met eerren sabel. — (fig.) D- sa bile, sa

colére sur qn., zijne pal, zijnen toorn op iemand
uitstorten. — [Com.; Afschrijven, uitdoen, doordoen: D- un registre, on contrat, op een register

op een verdrag afschrijven hetgeen men ontvangen
heeft. D- on compte dune somme rentrée, een
betaalden schuldpost op eerre rékeninq doordoen. —
[Pinanc.] D- on compte, eene rékening voor riettig,
juist verklaren. — [Mar.] D- les voiles, de zeilen
afbrassen, weder vol brassen. Décharge le petit
hunter! bras af het voormarszeil! Décharge derrière ! los achterboelijns ! Décharge devant ! Haat
oni voor ! — D- la chaloupe, de sloep uitzetten.
D- la pompe, de popij) lens maken. — [Hort.]

D- on arlire, een' boom zijne overtollige takken,
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zijne te overvloedige vruchten afnemen. — [Phyys.1
D- un corps éleeti isé, een geëlektriseerd liglcha.arn
ontladen. — SE DECH 1IIGER, V. pr. Zich ontlasten,
zich van een' last ontdoen. Son estomac s'est
décharáé, zijne maag heeft zich ontlast. — Se
d- d'un secret, zich van een geheim ontlasten,
het aan een ander toevertrouwen. Se d- sur qn.
d'une chose, zich in eene zaak op iemand ver
Se d- dune tante sur cln., de schuld op-laten.
iemand werpen, eene fout op een ander schuiven.
I1 s'est déchargé de vette besogne sur son frère, hij
heeft olie taak aan zijn' broeder overge(iraren. — Le
tamps se décl?arrie, het weder ontlaat zich, de wol
lossen zich in regen op. — La rivière se th- -ken
charge dans la mar, de rivier ontlast zich, stort
zich uit, werpt zich, in de zee. — Cette couleur se
décliai e, die kleur verschiet, verwt, reeft af.
Déeliargeur, m. Losser, ontlader, aflader,
uitlader. — Havenmeester, die voort lossen waakt)

— [Artill. arc.] Officier nn., wet het toeziet over

't lossen van kruid en andleren krijgsvoorraa(l belast.
t ) Déeiha imer, v. a. Ontlooveren, de betooverinrg doen «p%(ou(ten.
ér harn e, adj. (en ))art. passé van décliarner) Ontvleeschd; vermagerd, uitgeteer(l: Corps
d-, \lain d-e. — (fin.) Style d-, droore, dorrestijl.
Sel d-, (1orrre, onvruchtbare grond. Arbre d-, te
veel besnoeide bo3m m.
J)a► ciiarn,eler, v. a., z. V. a. DECI AL\SSER.
Decharneeiment, m. Ontvleeschinq, vernnabering, uitdorring f.
heeiaarnner, v. a. Ontvleeschen, het vleesch van
de beenderen doen. (In (lezen eigenlijken zin zelden
gebruikt.) — Vermageren, doen uittéren: Sa maladie I'a décharné. — [ Fl ort.] D- un arbre, een'
boom te veel hout ontnemen, hem te kort snoeijesi.
-- (flu.) Van sieraad, van bevalligheid berooven,
ontsieren (sprekende van den stijl, van de taal). —
SE DECHAIS>ER, V. pr. Ontvleeschd worden; vermaperen, uittéren.
t Deeliarpir, v. a. Vaneen scheuren, tot
pluksel (charpie) scheuren. — (B)) Molière): Vechtende lieden scheiden.
Décthassé, m. [Danse] Zijpas m., naar de
linkerzijde (het te fen(Jestelde van CIIvSSE).
Déchasser, v. a. [Tech.] Uitdrijven. D- un
clou, une,cheville, eenen spijker, eerie pin uitdrijven. -- DECx.^SSE11, v. n. [Danse] Naar de linker
zijde dansen, nadat enen zulks naar de regter zijde
gedaan heeft, dechasséren.
Dee haiimage, m. [Agric.] Het omwerken
van een stoppeiveld, het onderploegen der stoppels.
.D+ée tlaumller, v, a. [Agile.] Een' stoppelakker
omploegen, de stoppels onderwerken. — Bij uit breidiop: Een' akker ontginnen. — SE DECIIAUMETI,

V. C. Onzbeploegd worden, ontgonnen worden. —
Het part. passé komt ook als adj. voor: Champ
déchaurné, omgeploegd stoppelveld.
Déeliauussage, m., z. v. a. IJECITAUSSEMEI T.

Déeliaausse, e, adj. (en part. passé van déchausser) Ontschoeid, barrevoets.— [Agric j Arbre
d-, boom met blootgelegde boomwortels. — De gros
cailloux d-s par les pl nies, groote ke jen, door Glen
regen blootgelegd. — DDéci aaassé, nn. [U. ceel.]
Barrevoeter m., naam eener secte uit de !de eeuw
(ook DECHAUX geheeten). Carmes d-s, ongeschoeide,

barrevoets baande karrneliter monniken, barrevoeters m. pl.
D chatissenient, m. [Agric.] liet ophakken
der aarde rondom eenen boom, venen wijnstok, het
blootleggen slee bovenwortels; ontbloolinq f. — [Clair.]
Le d- d'une dent, het losmaken, het losraan van
het tandvleesch rondom eenen tand. — [Constr.]
Le d- d'un rnur, het blootleggen der fondamenten
van een' muur.
Di ehausser, v. a. Ontschoeijen, de schoenen
of laarzen, de kousen uittrekken, schoenen en kousen uitdoen: D- on enfant. — Ook van het schoeisel in dien zin gebézird: D- les souliers, les bas,
de schoenen, de kousen uittrekken. — (tip. et gam.)
3e ne suis pas digne de Ie d-, ik ben niet waard
hein de schoenriemen los te maken: ik sta ver benéden hem. — [Hart.] D•• les arbres, la vigne, de
boomers, den wijngaard ophakken, de bovenwortels
blootlegcen. — In dien zin ook als v. n. gebruikt:
La terre déchausse, de aarde zakt ineen en laat
(le wortels bloot. — [Constr.] D- an mur, de fonclarnenten van een' muur blootleggen. — [Chir.] D-

bi 1

une dent, het tandvleesch rondom eenen tand losmaken. — SE DE ;EI USSER, V. C. Zich ontschoeijen,
zijne schoenen of laarzen, zijne kousen, of beide,
uittrekken. — (Loc. fam.) I1 ne faut point se clpour mangel- cola, men kan dat gaauw en zonder
contplirnenten opeten. I1 ne se décliausse pas pour
faire cola, (lat gaat hein vlug van de hand, hij doet
dat al spelende. Ces arbres se déchaussent, de
wortels vlier boomer korren bloot. Ses dents corninencent a se d-, het tandvleesch begint van zijne

landl(n, los te laten.

liaiissuure, f. [Véner.]
ée baelssiereof We

IVolfsleger n.

I)eeitauss ®ir, m. [Chir.] Tandineestersgereed-

schal) n. orn liet tandvleesch van de tanden los te
i7i-aken.

` ,-e$1-tuSS ire, f., z. DE(MAUSSIETIE.,

)écilaeax, tn.pl., z. onder D E CIIAUSSE. — (Loc.
prov.) Cost un pied d-, hij wil glen man van aan
geboorte spelen.
-zien,va
.D éehéannee, f. [Jur.] Verlies van een rest,,
verval, verstek n. Einporter d-, verval medebrenr(en. — [Polit.] Verlies der k roon, des troops,
afschaffing, vervallen-verklaring f. der koninklijke
U)acrl(lirlheid.
Déeheoii',

v. n., z. nI CIíOIR.

Deehhet, tn. Vermindering f. in hoeveelheid,

hoedanigheid of waarde, verlies, waardeverlies n.,
gewibtsvermivndering, afneining eener waar, hetzij
(foor haar te lang te bewaren, hetzij sloor a fzondering van de daarbij zijnde onzuiverheden (stof,
zand enz.), hetzij door' lekkaarlje, door inkrimping,
uitdrooging , omsmeltii g enz. -- (f g. et fare.)
Son autorité a éprouvé un grand cl -, zijn gezag
heeft eene groote daling ondert;aan. I1 sr a du d-,
er heeft eerie misrékenind plaats, 't komt verkeerd
uit. — ( Loc. Prov. et pop.) I1 y a da d- sur la
filasse, hij heeft er veel geldt bij verspeeld; ook: (lat
is eerie leeg ke streel) dooi° de rekening (van iemand
sprekende, die een minder groot voordeel, eerie veel
kleinere erfenis krijgt, dan hij verwachtte).
Déchevelé, e, wij. (en part. passé van déchevelerr) 1E Jet loshangende haren. -- Ook als subst.
gebruikt: Mainte veuve fait la d-e, menige wed uwe
speelt de ontroostbare.
Décheveler, v. a. Heit hoofdhaar in wanorde,
in de war brengen. — Bij uitbreiding: de haren
uittrekken. — SE DECHEVELER, v. Zpr. Zich of elkander de haren in wanorde brengen , uittrekken.

Ces deux femmes en se battant se lont toutes
deux déchevelées, die twee vrouwen hebben beide

onder 't vechten elkander de mauls afgetrokken.
Déelievêtrer, V. a. [Agric.] Den halster afdoen, onthalsteren. — liet part. passé komt ook als
arlj. voor: Cheval déche^oètré, onthalsterd paard.
Dée°hevilter, v. a. [Tech.] Lospinnen, bospluggen, de pinnen, nagels enz., die twee stukken
hout verbinden, wegnemen.
Héeiiilfrable, add. OntcijEerbaar; verklaar-

í.criture d-.
Déehi1fré, e, arlj. (en part. passévan déchif-

baar, uillerIbaar:

frer) Ontcj ferd; verklaard, ontward, ontknoopt:

Écrit d-, Allaire d-e.
Decihtfireammeint, m. Ontcjfering; ontknooping,

ontwarrini;; verklaring, uitlegging f.
I)éeltiffrer, v. a. OntcU eren, het in cijfers
qeschrévene lezen;— oud, ongewoon, slecht of bijna
onleesbaar schrift weten te lezen. -- (fig. et jam.)
Ontwarren, ontknoopen, ophelderen, verklaren: Dun secret, une affaire, achter een geheim komen,
Bene ingewikkelde, duistere zaak ontwarren, ophelde ren. — j D- qn., iemand doorgronden in zijne
geheime bedoelingen, zijn gedrag ene. aan 't licht
turengen (in onliunstigen zin). — [Mus.] Van 't blad
weg of op 't eerste gezigt spelen of zingen-. — In
dien zin ook zonder voorwerp gebézigd: 11 déclliffre
IIER, v. pr. Ontcijferd,
bier, mal. — SE DEdHIFF
verklaard worden: Cette écriture ne peut se d-,
dat schrift laat zich niet ontcijferen.
Déehif'reair, m., -ease, f. Ontcij feraar m.,
ontcijferaarster f., verklaarder of verklaarster van
c f erschri ft, en, bij uitbreiding, van oud, slecht,
schier onleesbaar schrift. — [Mus.] Hij of zij, die
vlug van 't blad weg of op 't eerste gezigt speelt
of zingt.
Déehiganeter, V. a. Kerven, vele insneden
maken: D- la peau, la chair, de huid, het vleesch

nerven. D- une étoi%, den rand eener stof inkerven
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inknippen, uittanden. — (m7. et lam.) D- un ouvrage litter aire, een letterwerk tot in de minste
bijzonderheden- ongenadig beoordeelen of havenen.
— [Tech.] Gaten boren in 't aardewerk, ter plaatse
waar men een oor of steel wil aanbrengen. — Het
part. passé kont ook als adj. voor: Viande déchiquetée, gekerfd- vleesch. — [Bot.] Peuille déchiquetée, ingekerfd., getand blad.
Déchiqueteur, m., -ease, f. Kerver, inknipper m., her/'ster, i nknipster f.
t j éelhignneture, f. Kerf, insnede, uittanding f. (aan eerre stof).

Déchira e, m. [Tech.] liet sloopen (van oude
vaartuigen), het uit elkander slaan (van een hout
— Bois de cl-, sloophout n.
-vlot).
Déehiraft, e, adj. Verscheurend. — Alleen
/1J. ebruiht: hartverscheurend, hartbrekend, jammerlijk, door meiyj en been dringend: Spectacle d-,
hartverscheurende aanblik. Cris d-s, jammnerlflke
Kreten.
Déehiré, e, adj. (en part. passé van déchirer)
Gescheurd, verscheurd, vaneen gereten: Vëtements
d-s, gescheurde kleederen. Coeur d-, verscheurd
hart. — Cet homme est tout d-, die man is met
lompen gedekt. (fain.) Cette femme nest pas trop
d-e, die vrouw is niet onaardig, is zoo leelijk niet;
ook: die croon' is nog mooi voor hare jaren. —
(Prov.) Chien hargneux a toujours l'oreille d-e,
een vechtersbaas loopt altijd met blaauwe oogen.[Bot.] , z. V. n,. LACINIE.

Déchirenient, in. Scheuring, verscheuring,
vaneenrijting f. — Bij uitbreiding: D- d'entrailles,
snijdende inrlewandsp jn f., hevig kolijk n. — (fig.)
D-s, scheuringen, inwendige verdeeldheden f. pl.,
burgertwisten, binnenlandse/me oorlogen m. pl.
Décliirer, v. a. Scheuren, verscheuren, afscheuren, opscheuren, vaneen scheuren, doorscheuren: riten, oprijten, afrijten, vaneen rijten: D- de
la toile, de la sole, un habit, linnen, zijde, een
kleed scheuren. — D- une plate, in main, eene
wond, de hand opscheuren. Le tigre déchire sa
prole, de tijger verscheurt zijne prooi. D- la chair
it coups de fouet , het vleesch met zweepslagen
oprijten. — .D- an bateau, one futaille, eerie schuit
sloopen, een fust uiteen slaan. — (Loc.prov.) I1 ne
s'est pas fait d- le (of son) manteau pour cela,
hij heeft zich niet tweemaal daarom laten bidden. —
B2,j uitbreiding: Des douleurs qui déchirent les entrailles, pjnen, die 't ingewand vaneen rijten. —
(fig. et poet.) D- les airs, les flats, de lucht, de
golven klieven. — (fig.) D- la lettre, zich niet aan
de letter houden. D- les oreilles, l'oreille, de oorgin,
het oor verscheuren: 't gehoor onaangenaam oardoen. — [Mil.] D- la cartouche, de patroon afbijten. D- la toile, ongerégeld vuren, t-irailleursvuur maken. — (fig. et Poet.) D- le sein de la

vermogens beginnen a! te nemen. Son Crédit cornmence a d-, zijn gezag, zijn aanzien begint te ver
[Mar. anc.] Afdrijven, van den koers-minder.—
afwijken . — [Corn .] In gewigt verliezen.
Déchoner, V. a. [Mar.] Afbrengen, vlot ma-

ken (een op het strand, eerre bank enz. geworpen

schip). (Men zegt ook, en beter, déséchouer). —

Het part. passé komt ook als adj. voor: Vaisseau
(of deséchoué) afgebragt, vlot gemaakt

déchoué

schip.

-I- I)écilristianlser, v. a. Ontchristenen, van
't christendom afvallig maken
SE DECHRISTIA
. —

MSEn, v. pr. De hoedanigheid van christen ver

christendom vaarwel zeggen.
-liezn;ht
Déelm, e, adj. (en part. passé van déchoir)
Vervallen, gevallen, afgevallen, verminderd, afgenomnen, in verval geraakt: Rol, Pouvoir d-, gevallen
koning, vervallen mnagt. Ange d-, gevallen, a fgevallen engel.
Déci, ( verkorting van 't latijn decimus ,
tiende) vooropgaand woord bij de namen der
nieuwe maten en gewigten: Tiende n., bendedeel
van de maat, die het daaraan gehechte woord uit
— Déciare, m. [toetrol.] Tiendedeel van-drukt:
de a r e of nederl. roede, tien vierkante nederl. ellen.
Déeidant, adj., z. DECIDENT.

Déci(Ié, e, adj. (en part. passé van dichter)

Beslist, besloten, bepaald; vastberaden, onwrikbaar,
standvastig; stellig, zeker, uitgemaakt, g e d e cid ee r d: Chose d-e, vastgestelde, bepaalde, besliste,
beklonken zaak. Homme d-e, vastberaden, niet van
zijne beginselen afwijkend, gedecideerd man. Caractère d-, vast karakter. Préférence d-e, stellige,
uitgemaakte voorkeur. Le ministère prit une
marche plus d-e, het ministerie nam eene neer
bepaalde rigting, trad met meer nadruk op. Style
d-, stoute, vaste stijl.

Décihlénient, adv. Op bepaalde, beslissende
wijze, uitdrukkelijk; met vastberadenheid, met vastheid: Prendre d- son parti, bepaaldelijk zijn besluit
nemen. D-, je ne sortirai pas, zeker (twijfel er niet
aan), ik zal niet uitgaan. D-, eet homme est lou,
't is uitgemaakt, die moan is gek.
Deeidene,e, f. [Mid.] Invalling, afplatting f.

(van den buik der zwangere vrouwen).

Déeideiit, e, adj. [Bot.] , z. V. a. DECIDU.
Déci ter, v. a. Beslissen, bepalen, oordeelen, be-

oordeelen, uitspraak doen over eenen persoon of over
eeooe zaak, beslechten, bescheid, uitslag of uitsluitsel
geven, d e c id é r e n: D- qn., iemand tot iets overhalen, bewégen, tot een vast besluit brengen. D- une
question, une difpicultè, een vraagstuk, eerie zwarigheid oplossen. D- unequenelle, een' twist beslechten, uitmaken. — DECIDER, V. n. Beslissen,
beschikken, als meester omtrent iets bevélen: D- de
la paix et de la guerre, over vrede en oorlog be-

terre, den schoot der aarde opscheuren: de aarde slissen. C'est it vous a d- de ma fortune, het
beploegen. — (fig.) Les factions oat longtemps staat aan u over mijn geluk te beslissen. D- sur
déchiré la France, de partijschappen hebben Frank- tout à tort et b travers, over alles onbedachtzaam
rijk lang verscheurd, geteisterd. Les remords dé- oordeelen. C'est un homme qui airne à d-, hij
chirent la conscience du coupal)le, de wroegingen is een man, die gaarne het hoogste woord voert. —
rijten het hart des schuldigen vaneen. — D- son SE DECIDER, V. pr. Een besluit nemen, besluiten:
prochain, zijnen naaste belasteren, bezwalken. D- la Je hie décide a partir, ik besluit te vertrekken.
réputation de qn., iemands roeden naam bezwalken, Décidez-vous done, besluit dan tot het eene of
belasteren, bezoedelen, schenden. D- ga. it belles andere. — De voorkeur aan iets of iemand geven,
dents, iemand boosaardig havenen, geen goed haar partij kiezen, overhellen; Se d- pour qn., zich voor
aan heir, laten. — Ook zonder voorwerp gebezigd: iemand verklaren. I.a victoire se décida pour les
11 loue en face et déchire en secret, hid prijst in Francais, de overwinning verklaarde zich voor de
't aangezigt, en lastert achter den rug. -- SE DE- Franschen. -- Beslist worden: Mon sort va bientót
CIIIRER, V. pr. Verscheurd, gescheurd worden; — se d-, mijn lot zal weldra beslist worden. — (fig.)
zich verscheuren; -- elfander belasteren, beleedigen, Le temps se décide au beau, het weder klaart op,
van elkander kwaad spreken. — [-H-Ydraul.] Zich de lucht zet zich tot mooi. weder.
verdeeles alvorens neder te vallen (van een' waterS Déeideur, m. Beslisser nl. (meestal in iron.
s1)rong gezed).
of burl. zin), hij, die op meesterachti.gen, verwaanDechireuur, in. , -eiise, f. Perscheurder m., den toon uitspraak doet.
verscheurster I. — DECHIRUR, m. Slooper m. van
Déeidn, e, Décident, e, adj. [Bot.] Afval
oude vaartuigen.
niet aanblijvend (van plantendeelen, die af--lend,
Déeliirure, f. Scheur, opscheuring f. (van een vallen na hunne functie volbragt te hebben): Corolle
kleed, eerre wond).
d-e, bloeankroon, die vóór de vruchtvorming afvalt.
I)éclioir v. n. (biet avoir om de daad, met Peuilles d-es, jaarlijks afvallende bladeren.
Etre om ('en( toestand uit te drukken) vervallen,
Déeieraiimie, m. [Métrol.] Tiendedeel van
in verval geraken, afvallen , eermninderen, afnemen:
D- de son rang, de son poste, van zijnen rang,
van zinnen post vervallen. Depuis ce moment it a

déchu de jour en jour, sedert dat oogeoblik is hij
met el/sen slag achteruit gegaan. I1 est Wien déchu
de sa épufatio^ , zjn goede naam is veel verrnin2derd. — I1 commence )t d-, hij wordt zwak, zijne

een p r a in iii e of wirltje, korrel áni., decigrams.
1)écil of Dextil, m. [Astrol.] Stand van twee
planeten, waarbij zij een bendedeel desdierenriems
of 3U graden van elkander verwijderd zijn.
Déeilitre, m. [Métrol.] Tiendedeel van een
liter (kop of kan), maatje n.
Déciller, V. a., z. DESSILLER.

DE CI MABLE
-

-

Déeiiiiable, adj. flan tiende onderhevig,

wat tiende geeft.

S H , e1111aaire, adj., z. v. a. DECIMAL.

-°°
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voordraagt. (In dien zin verouderd). -- Woorden

-lcrame,wodiphgl7°aver,dctiná-

t or tn. — Ook als adj. ebézih'd: Style ii-, hcog-

dravende en zinledige stijl. Toni cl -, gezwollen toon.
DéclaI!*atiof, f. [Litt.] Kunstinalige mondewat uit tien(le(leelen bestaat, tot tie,2(len behoort,
d CC i in a a l: Fractions d-s, tien(leel ige breuken. lirzrfe vooi'(lrart I. van eerie redevoering of een
Des chiítres déciunaaux, decimale cijfers, cJ fers der dichtstuk, de kunst om reet smaak en gevoel voor
tiendeelige breuk. — [Ju.r.] Wat de tiende be- te dragen, voordra;jtskunst, voordragt; redekunstige
irikleeclíng, pronkrede f., redetooi nl., d e cl a ma atreft: Droit d-, ten(1)egt H.
ljéei9Iateur, nl. 1'ienrlhe/fer, tiendheer m., ti e f. D- belle, noble, aisée, froide, msuvaise,
de tot invorderinrj (Ier tienden rieregtigde i ersoon. schoone, edele, gemakkelijke, koele, slechte wijze
IIéehIlation, f. Pertiending f., tiendregt n.; van voordragt. — Voordragtsoe fening f., staal van
inzarncikig of opbrennet f. der tienden. — [U. rom.] welsprekemlheid , opgesteld om voorgedragen te
Loting oni den tienden man, het straffen vein een wor°cle,z (inz. gebézi,rgd van cie stukken der oude
rhetors: Les d-s de Senèque, de Quintilien, de denit (le tien, rieci in alie, cleci alé eing f.
Décilne, III. [i\létrol.] Tiendedeel van een franc, claniatien van Seneca, van Quintilianus. — in oredecime m. (z. FRNc) . — Geestelijke tiende f., gunstigen zin: gezwollen voordragt f., zinledige
opbrengst van het tiendedeel der geestelijke in/corn- woordenpraal, windbréker f., winderige stijl m.
sten bil buitengewone gelégenherlen. — DdCE MES, n1. 11 a ni/Id trop de d- dans vette pièce, hij heeft te
lil. (voortnaliye) jaarlijkse/te opbrengst der fransche veel gemaakte en hoogdravende woorden en sp reekwezen in dat stuk gemengd. -1 let hevig uitvaren,
geestelijke arnbterraren aan den koning.
Déeinier, V. a. [Mil.] 0rn den tienden man. sch zrnpen, schelden: Son p1aido)Ter est idle d- conloten, Glen tiewlen (ook wel den derden, vier(Ien) tinuelle contme In pantie adverse, zijn pleidooi is
'man uitnernen, orn aan dien eerie straf te voltrek een voortdureiiei schelden en schiinpen op de tegenwelke, wegens het groot getal schuldigen of-ken, partij. — [Mus.] Muzikale voordragt, die in overomdat zij niet bekend zijn, niet aan allen kan vol- eenstera,rnhr g is inet de uitdrukking des gevoels, in
trokken worden, cl e c i in é r e n. — Ook gebézigd de woorden des dichters vervat.
Déclanmatoire, adj. Wat de uiterlijke voor van cone volksplaag, b. v. de pest, de cholera, die
DécihDDal, e, (((Ij. [Arïth.] Tiendeeli„ , tientallig,

-

,

Le choléra a
décimé la population parisienice, de cholera heeft
rleparisehe bezolking stensrledund, ge (11 ec'i- ill eerc1.
— liet part. passé wordt ook als wij. gebruikt:
Population d-, sterk gedunrle, if ed e c i in e e r (1 e bevol%:i;?rr; R égiinent déciiué, gedeei7neerd regiment.
— SE DECI IEII, V. pr. Gedeciineerd worden.
Déeinietre, n1. [ Iétrol.] Tieruledeel van den
een groot getal menschen wegrukt:

dragt of declamatie betreft of daartoe behoort,

sierl)jk voordragend, declamatórisch: Art d-,
voordrragtsh-toist f. — Doorgaans in ongunst'igen
zin: hoogdravend, gezwollen, vol woordenpraal,
vol bombast: Stele d- of déclamateur, z. DECLAMA-

T El'IS.
Héelamé, e, adj. (ent part. passé van déclamer) Voorrgedragen, uitgesproken, kunstmatig, niet
ruiter of (le sedert. el, palm f., d eci inc t e r in. — gevoel en smaak voorgedragen, gedeclameerd
Deeimétriglle, adj. Den decimeter betreffend, Discours d-, Vers cl -s.
I^éclanner, V. a. Kunstmatig lezen of spreken,
rleczniétrisch.
naar de regels van goede uitspraak, houding en
Décigmmeur, ill., z. v. C1. DI CIMATEUJ..
.Déeiintvemeut, in. [Mac:.] slet wegnemen des gebaren voord ragen , naar 't gevoel spreken, cl ehouten boo,(,s of der boogstelling onder een gewelf. c 1 a m é 'r e'n- : D- des vers, un discours, verzen,
Déeintrer, V. a. [Mac.] Den houten boog of emne redevoering oh redenaarstoon voordragen. —
glen boortoestel onder een nieuw gemetseld gewelf Ook zonder voorwerp : S'exercer /i d-, zich in 't
voordragen oefenen. Un acteur qui déclanne lien,
wegnemen.
fbécint roir, m. [iade.] Brceklzorner, bik/comer m. een redenaar, (lie eerie goede voordragt heeft. —
DdeLAME
t, v. n. Uitvaren, lostrekkear, sch r eeuwen,
jchttienzijeli.g
[liner.]
e,
adj.
DéeioetoIIa1,
razen, sclreldeim, schinapen: D- contre qn., hevig te(kristal).
uitvaren. — Ook : hoogdraveimd zijn,
germ
ienarz(l
Deeirconcire, V. n. (fain.) Van 't jodendom
(ook van 't islarnisinus), of van de besn jdenis af- op) redenaarstoon van nietige dingen spreken, in
vallig maken. — SE DLCIRCOtiCH IE, V. hr. De be- woordenpraal vervallen : Consme it declame ! wat
sn jtlerzs verloochenen. —Décirconcis, In., -e, f. is hij aan 't declaméren ! — SE DECLAME1I , v. pr.
Tot het christendom bekeerde jood at of jodin f., Kunstmatig voorgedragen worden, gedeclameerd
ook bekeerde rnuhamedaan ni., of muharnedaansche worderz.
Déclarable, adj. Verklaarbaar, waarvan zich
vrouw f. — i^écireonciSion, f. Verloochening
(Ier besnijdenis, inz. verzaking van 't joodsche eerie verklariimg laat afleggen.
!
Déelara tens, m., -trice, f. .eianrjever nl.,
igeloof.
Déeirer, V. a. [Tech.] liet was (van een meu- aangee fster f., verklaarder in., verklaarster f., hij
die eerie verklaring aflegt
zij,
bel, eenz' iiineleg(len vloer enz.) afnemen, uitwrijven. of
Déelaratif, ive, adj. [Jar.] Verklarend, opDéeisif, ive, adj. Beslissend, beslechtend, u-i.twijzend: J agement, Combat d-, beslissend oordeel, hel!lererzd.
Déclaratiou, f. Verklaring, betuiging; open,gevecht. — Doorgaans in onguunstigen zin genomen
voor: aneesterachtig, voorbarig, aanrnatigenrl, laat- legging, aanga vie, aangifte, opgave, declaratie.
dunkend: Honnne d-, laatdlzinkead, voorbarig be- D- cie guerre, oorlogsverklaring. D- d'amour of
slissearl mensch. Bien nest aussi d- que I'ignoran- enkel D-, liefdesverklaring f. Faire la d- de son
revenu, zijn inkomen opgeven of openleggen. Faire
ce, niets zoo aanii^atigend o is de onwetendheid.
Déeision, f. Beslissing, beslechtin(/, uitspraak f., une d- de ses marchaniises aux douanes, eerie opvonnis, ei>ndoor(leel, regterlilk bescheid, gewijsde n. gave zijner waren bij het tolkantoor doen, zijne
?varen aangeven. D- d'enl rée, de sortie, aangifte
D- arbitrale, scheirlsrekterldlre uitspraak f.
S Déeisionnaire, m. (woord van Montaigne) van verklaring , van uitklaring, van in- of uit
waren. D- de faillite, falliet- verklaring,-gande
Iemand, die even stout als onoverdacht uitspraak
staat m., (lien een koopman aan zijne schuldenaars
(toet.
Déeisivem ent, adj. Beslissender wijze, stellig, geeft, ten bewijze dat hij onver°rnogend is om te
betalen. — D- des con/ins, bepaling en vaststelling
utitdrukkelijk.
Deeisoire, adj. [Jur.] (zelden voorkomend dan der grenzen. — D- de dépens, de domnsages et inin): Serment d-, beslissende, alles afdoende eed n. terets, opgave, l ij st f. van kosten, van te vergoeden
Décistère, m. [31étrol..] Tiendedeel eener s tère schaden en renten. D- d'hypothèque, verklaring,
dat enen eerie hypotheek opp een goed heeft. D- de
of wisse, tiendedeel der nederl. kubieke el.
+ Déeivitisaut, e, adj. De beschaving tegen- la naissatlnce, du decès dun enfant, aangifte van
gaand, bestr jjdenrl of vernietigend : Principes d-s. de geboorte, van 't overlijden eens kinds. D- de pa-- Decivilisation, f. Bestriding, vernietiging ternité, verklaring dat men vader van een kind is.
der beschaving. — -1- Déeiviliser, v. a. De be- D- de succession, aangifte des boedels. D- internschaving tegengaan, tot de barbaarschheid terug- pest/va, ontijdige aangifte f.
Declaratoire, adj. [Prat.] Verklarend, gevoeren.
Décize , f. [wavig.] Soort van volksschuit f. tuigend-, Acte d- de ia volonté dun défunt, formél e wilsverklaring eens overlédenen.
op de Loire.
Déclaré, e, add. (en part. passé van déclarer)
Deelarnateiir, m. Kunstmatig spreker of lezer, geoefend redenaar, wie net smaak en gevoel Verklaard ; openbaar , wereldkundig, g e d e e la,
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r e e r d: Guerre d-e, verklaarde oorlor. Ennemi
d-, openbare, verklaarde vijand. Coquin d-, aartsschelm, uitgemaakte rraauwdie f m.
Déelarer, V. a. Verklaren, betuigen; openleg
bekend maken, aankondigen; aangeven, aan--gen,
gifte doen; ontdekken, aan den dag brengen: D- ses
desseins, ses sentiments, zijne oogmerken, gevoelens verklaren, openleggen. D- son mar/age, zijn
huwelijk aankondigen. D- un complot, eerre wincespanning ontdekken, aan den dag brengen. D- cougahle, innocent, voor schuldig, onschuldig verklaren. D- Ia guerre, den oorlog verklaren. D- Lon
et v alaltle, goed en van waarde verklaren, (fig.) DJa guerre aux abus, aux préjugés, den oorlog aan
de in/struiken, de vooroordeelen verklaren. — Ddes marchandises à la douane, waren aan het tol
aangeven.. — SE DECLARER, C. pr. Zich,-kantor
verklaren, zijne gevoelens openbaren; zich open/sare's?, zich doen kennen, zich bekend naken; partij
vóór of tegen iemand kiezen: Il s'en est déclaré
liautement, hij heeft zich luid daarover verklaard
of ingelaten. I1 s'est déclaré l'auteur de ce livre,
hij heeft zich als schrijver van dat boek verklaard,
erkend of bekend gemaakt. Le public s'est déclaré
Foul lui, het publiek heeft zich vóór hem verklaard,
heeft zijne pasti gekozen. — (fig.) La petite vérole
se, déclare, de kinderpokken breken uit, konten
uit. Lora e se déclare, liet onweder berst los.
Déclassé, e, adj. (en part. passé van déclasser): Rente d-e, verwisselde rente: Citoyens d-s,
uit hunne klasse verplaatste burners. Matins d-s,
van de lijst fleschrc; te, afgedankte zeelieden.
4- Il0eelassenteut, m. liet ontbinden, te niet
doen eeoier klassenindeelinq; het schrappen uit eerie
klasse; — verwarring, vermenging, verwisseling f.
(les klassen, D- social, maatschappelijke klassen
la rente, renteverwisseling f. -vera.in;Dd
HéeLassser, v. a. Eene klassenverdeeling te
niet doen, verwarren; het in klassen verdeelde in
de war brengen; de klassen der burgermaatschappij
ondereen men/en. — [ivIar.] Eens' zeeman uit het
reister der afdeeling, waartoe hij behoort, schrap
heng, raar huis zenden.
-pen,
j Héelaver, v. a. [Mus.] Van sleutel veranderen (een muzijkstuk).
Déeleueher, V. a. De klink (eener deur) op
.

linten.

"HHéclie of Déelieq, m. [191écan.] Veer f. of
haak ni., die bij 't opligten eerie machine in benuging laat komen. — liet afspringen der slagveér
van eeg? geweer. — heiblok n., hei f. voor palen.
— Déelieqiier, z.

D' CLIQUER.

Déelin!atel', v. a. [H. is.] Van klimaat doen
vernederen, in een ander klimaat verplaatsen, aan
't eizen klimaat ontwennen (een dier, eerre plant),
dec Iiasa1iséren. —(fig. et fain.) D- qn., iemand
losmaken van de masziere;s, den toon der klasse,
wanmin hij tot dus verre leefde. D- une loi, eerie
wet van 't eerre land raar 't andere overbrengen
en haar ,de vereischte wijzigingen doen ondergaan.
— SE DECLIJIATEI, V. J)r. In een ander klimaat
verplaatst worden. dan 't eigen klimaat ontzvennev. — filet part. passé komt ook als adj. voor:
Animaal déclimaté, Plante déclimatée, in een ander klimnat verplaatst dier, gewas.
Déeliu, m..lfneming, vermindering, daling f.,
verval n., toestand van 't geen zijn e/ride nadert,
zijne kracht, zijn' clans enz. verliest: Le d- du jour,
het vallen van dent avond; Le jour est sur son
déclirn, de dag loopt ten einde, de avond begint te
vallen. Le d- de l'àge, de avond des levens. Etre
en (slsr) son déciin , aan 't a fnernen zijn. Une
beaute sur son déclin, eerre afnemende schoonheid,
eeoc vrouw, die hare schoonheid gaat verliezen.
Le d- de I'empii=e romain, 't verval van 't rorneinsche rijk. — i Méd.] Le d- de la fièvre, het nala
afnemen der koorts. — [Com.] Les prix sort-ten,
sur le d-, ale prijzen zijn aan het dalen. -- [Astra
Le cd- ale la lure, het afnemen der maan (nadat
zij vel geweest is). — [Arqueb.] Slagveer f. van
een schietgeweer.
Déelianabilité, f. [Grans.] Verbuigbaarheid f.,
vatbaarheid om verbogen te worden.
Déelinahle, adj.' [Gram.] Verbuigbaar.
Déelinaison, f. [Gram.] Verbuigling, woordbulging, declinatie f. Eis fcaneais it n'y apoint
de d-s pcopi'ement dites, in 't7ransch z?jn ieene
eigenlijk , -ezeGde verbuigingen. — jPL s.] ..4fwp;

DÉCOACTTJLATION.

---

king f., inz. der magneetnaald van de middellijn.
(d- magnétique, d- de la/mant of de I'aiguille

aimantee). — [Astr.] Hoek m., dien de gezigtslijn,
langs welke inen een hemelligchaam ziet, met het
vlak van de evennachtslijn maakt, afstand m. eerier
ster tot de evennachtslijn, afwijking, d e c l i n a t I e f.
D- australe, boréale, zuidelijke, noordelijke declinatie.
Déelinaaiit, e, adj. Afnemend, ten einde neigend. — [Grom.] Cadran d-, afwijkende zonnewijzer. Plan d-, afwijkend vlak (dat een' hoek maakt
met den eersten vertikaal of met den eersten menidiaan).
Déclin Déelinat®ire, m. [Grom.,
PIiys.] dfwijkings- of declinatie-meter in.
tS Dé eli n ati on, 1. liet afnemen; — het a fwflzen, met-erkennen; — helling f.
Déeliiiatoire, adj. [Jur.] Afwijzend, van de
hand wijzend,, weigerend: Mogen d-, a fwijzingsmiddel n. — DECLI ATOIRE, m. [Jur.] Verklaring f.,
(lat men de bevoegdheid eener regtbank niet erkent.
Proposer un d- of son exception d-, tegen de bevoegd,zeid des regters opkomen, de onbevoegdheid
der regtbank beweren. — [Pis 's.] Jfw kingsmeter ni. (van de magneetnaald), z. v. a. IECLINATEUR.
Déeliné, e, aclj. (en part. passé van décliner)
Verbogen. — [Bot.] Neergebogen, afwaarts flerigt.
— [H.. n.] Nab eoire d-e, vin f. met allengs korter
wordende stekels.
Déeliner, v.n. Afnemen, dalen, ten einde loo»eis, verzwakken, vervallen: Le jour commence a
d-, de dag daalt, loopt ten einde, het begint avond
te worden. 11 déelfne toes les jours, hij wordt van
dag tot dag zwakker. La lévre décline, de koorts
neemt af. Sa santé, son eshrit d define, zone gezond/meid, zijn verstand neemt af. Sa 1►eaute décline, hare schoonheid is aan 't afnemen. — [Astr.,
1%/ar.] .1 fzvijltiesz, d e e l i n é re n, noordoosteren of
noordwesteren. Lin astre qui déeline, eerie ster,
die van de evennachtslijn afwijkt. La boussole
décline, décline de 5 dégres , het kompas wijkt
af, wijst mis, wijkt 5 graden van 't noorden
af. — DECLPSER, v. a. [Gram.] Verbuigen, woord buigen, al de vormen aangeven, die een woord in
de verschillende naamvallen aanneemt, d cc i n éren. — (fam.) D- son nom, zijnen naam opgeven
daar, waar 'men niet bekend is. — (fig.) Il ne sant
pas d- son morn, hij kan niet eens zijn' naam zet ten: hij is volslagen onwetend. — [Jur.] D ' la
conmt:étence dun trilmunal, de, bevoegdheid eenei
regtbammk niet erkennen. — SE DECLINER, v. pr. Ver bogen worden: Ce mol peut se d-.— Afgewezen, niet
erkend worden: Ce triliunal doit se d-. — (fain.)
Votre nom peut -il se d-? mag men ook uw' naam
weten?
Dzeliiiquer, v. a. [Mar.] Losklinken, de bui tenhuid van een in klinkwerk bekleed schip afnemen (vgl. CLI:X).

Décliquer, v. a. [Mécan.] De vein of den
haak doen afgaan om eerie machine in bewéging te
brengen. — liet heiblok laten vallen (vgl. JEGLIC).
— SE IJECLIQUER , V. pr. Van zelf losgaan, a f -

springemz.

DDécligluueter, v. a. [fHorl.] Den pal (uit de
lain/ems van 't schakelrad) lossnaken.
Déelii'e, adj. Hellend, glooijend, schuins afloopend.
.(- Déeliver, V. a. Afhellen, glooijen, allengs
lager worden.
Déelid ité, f. Helling, rlooijing, schuinte f.
Deeloitrer, v. a. liet klooster doen verlaten,
uit het klooster doen gaan. — SE DECLOiTRERR, V.
pr. liet klooster verlaten, het kloosterleven vaarwel
zeggenz. — liet part. passé komt ook als adj. voor:
Religieux d-, uit het klooster verwijderde monnik.
Déelore, V. U. :ene ornsluiting, omtuining,
heining, schutting enz. wegnemen, wegbreken.
% Déclos, e, adj. (en part. passé van déclore)
Openliggend, van zijne omsluiting, omheining, om
beroofd: Ce l arc est d-, dat park ligt open,-tui.ng
heeft Beene osntuining meer.
Deelouei-, V. a. Iets, dat gespijkerd is, los
spijkers uitslaan, uittrekken. — SE DE--slan,de
CLOUER, V. pr. Losgaan. Cette penture s'est dé-

clouée, dit scharnier is losgegaan. — Het part.
passé komt ook als adj. voor: Planches déclouees,
losere Jane planken.

i.)éc®agula.tioii , f. [Phys.] Ontstremming,

DfCOMPOSITÏON.

DÉCOC 1
oprl;ef ftng (Ier stremming of stoll-inq, — Déeoauté, e, 0(1/. (en part. passé van decoaguler) Ontstren2(l: Liquide d-. — Hécoagidler, v. a. Ontstretnrnen, (ie st)ernni,irr.fj of stolling eener vloeistof
(ioen olrhourlen, haar ^teder vlcejenei son/cen. — SE
DECOAGULER, V. pr. Uit eren toeslan(l ran strem minr] tot dien (lei vloeibaarheid terubl(eC? en.
Décoeihé, e, adj. (en part. passé van (lecocher)
Afgeschoten: Trait d-, Fleche d-e. — ( /i J.) Sar- ^
casnse d-, toe:geb rafrte scherpe zet, ccleirfti schoot tn.
-

Déeociaeiiieiet, ni. 1-Iet afschieten (van een'
pijl); — (fig) het uitwerpen, toebrengen (van een'
scher jsen zet, een' b ten(len spot enz.).
Decociier, v. a. t, 2tsehieten, afschieten, uit werpen:

D- une IIécl,e, un trait,

eenen pijl, eenen

schicht schieten. — Ook zonder voorover]) rlebézi fid
van Benen roofvogel, olie op zijnen buit toeschiet.

— (firs.) D- les trails de sa co'ère contre (In., de

pijlen van zijne rjralrrschap op iemand a fscliieten,
hem zijnen toorn loten ond.ereinden. D- un sarcas-

me centre (IL., ientav(1 een' scherpen, bijtenden zet,
een' schirnpschoot geven. — (fam.) D- un conmpliment, een' Dioet, eene begroeting toewerpen. -- SE
DÉCOCHER, V. q,^r. Afgeschoten worclen. — Elkan- 1
der (pijlen) toeschieten, elkander (scherpe zetten)
toesoespen, toedienen.

I)éeoconnD. age, 11. liet afnemen der cocon s
of tonnetjes (Ier zbci wormen vair de takken, waar
zij gehecht zi, n. -- éeoeoutnner, V. cc Het-an
zijdetonnetje losmaken en wegnemen; het buitenste
netwerk (de zooU enwan(le for ízijcle) wegnemen,
waar(lcor het eigeni j)he tonnetje omgeven is.
-

j

-I- Décoeté , nl. [1 ) llarm ] LY f/Lookse l n., pro duct (ier (l f kok'i'1l. f
Décoetion , f. [Pluim.] liet afkoken; af/eo-

5I5

benéminq; tkleurverzwakking, verkleuring f. ; liet

verschieten, verbleeken der kleuren. — [ i^éd.] Ontkleuring, verbleeking, bleekwording; het bleek

wordlen.

DDécoiorré, e. adj. (en part. passé van décoIorei) Ontkleurd, verbleekt, bleek, verkleurd, verschoVisage cl-, verbleekt, bleek gelaat. Tableau d-,
versclaote;r, verkleurde schil(Ievij. — Style d-, stijl
zonder rlloe(l of leven, kleui lnoze stijl.
DDéeoior•er, v. a. Ontkleuren, de kleur beaenzen,
(le kleur verzwakken, bleek maken, doenverbleeken.
La maladie la toute décolorée, de ziekte heeft haar
alle kleur ontnomen. — Ook zonder voorwerp: La
nmaladie,décolore, de ziekte maakt bleek, ontkleurt.
— SE DECOLo1IE1I, V. pr. De kleur verliezen, ver
ven, kleur veranderen, verkleuren; — ont--schietn,
lleurd worden; — zijne eigen kleur door kunst
veranderen (getik b. v. tooneelspelers vaak-rid(len
ten:

-

doen).

Décolor imètr e, nl. [Chico.] Ontkleuringsmeter, d ecolo -r iniet er m., werktuig om Of de ontkleurende kracht van zékere stoffen of zel fstandigheden te bepalen, Of den r{rand van ontkleuring, dien
(Ie sta/Tea ondergaan hebben, te neten.

Déeoloris , nl. [Diclact.] Verlies n. van ko-

lor° -iet.

DDéeombannt, e, adj. [Bot.] Overhellend, ne -

derliggen(l.

.

D^€éeouaibre, e, a(lj. (en part. passe van th/corn-

bi - ei - )! Van puin, vuil enz. gereinigd, opgeruimd:
Passage d-, Cour d-c.

D éeoiithrement, u1. Ilet puinopruimen; puinope . uirr2rng f. — DECO.IMBREMENTS, ill. pl., z. V. a.
D,ECO3UBRES.

Déeoauthrer, V. a. Opruimen, van puin, vuil,

king f.; ; dikwijls ook (maar verltcerdelijk) z. v. a.

slijk enz. reinigen.

DECOG E.

wat eene afbraak oplevert. Enlever les d-, de af-

DéeoetQQInn,, m. (latin) (pr. —tonne), nu vervangen (laar DECOGTE.
DéeogHH ®ir, ul. [€inpr.] Sluithout, sluitijzer n.,
o111 (le kooihoutjes in of uit te drijven (vgl. cou tiro).

Décoi[fé, e, adj. (en part. Vassé van décoifer)

Ontkalpt: Femme de, ontkopte vrouw; vrouw met

verward kapsel. — Bouteille d-, ontlakte , oat-

kapte flesrh; (fans.) uitgedronken /lesch. — Fusee
d-e, o-nlhal}te vr.cUl /egt m.
Décoiffer, v. a. Ontkalgen., het kapsel of de

kap afnemen; het fto.^fdlraar in de war brengen. —
D- une houteille , het omkieedsel van de kurk
eener flesch wegnemen, eene toeejebondene of toecgelakte /lesch openen, Bene flesch ontkurken; — (fain.)
eene, flesch ledi g drinken.

— [Artif.] D- la fusee,

z. DEBONNETER. — SE DECOIFFEII , V. p".

Zich

ontlrappen, zicle cie haren losvlechten, zich het haar
in wanorde brengen. — Elkanders haar verwarren.

Décon ibl , es, ril. pl. Puin

n., a f braak f., al

braak, opruimen, wegvoeren.

HHéeonibatstiof, f., z. V. a. DESOXYGENATION.

^ ander, V. a Afzeggen (het bestelde
Déconmi
of ontbodene), z. v. a. CONTRE.IiANDEP — Het
part. passé is ook a(Ij.. Spectacle décominandé,
afgezegde tooneelvertooning f.
Déeoniniettre, V. a. [Mar.] Uiteen draaijen
(liet touw).
D.DécoiHpléter, V. a. Onvolledig, onvoltallig,
niet - compleet maken. D- une collection, eene ver
in harre volledigheid, schenden.
-zanelig
S D coni pliquer , v. a. Ophelderen, het inDune
ontwarren,
vereenvoudigen:
ge2vikkelde
affaire, eene ingewikkelde zaak eenvoudig maken.
Décomponable, adj. [Claim.] Ontbindbaar,
ontleedbaar, oplosbaar, de comp o nibel.
Déeomposaut, e, a(lj. [Chico.] Oat bindend,
ontleElend, oplossend, scheidend, d e c o Bnp o al -

rend: Force, Action cl-e.
Déeontposé, e, aclj. (en part. passe van décomposer•) [Claim., Fhys.] Ontbonden, ontleed,
opgelost, ontmengd, gescheiden; — (Mee.] Uit elkander genomen of gelegd, ti e d e c o nt p o n e e r d:
Corps cl -, Suiistance d-e.—[Méd.] Face d-e, Visage
1'ITAI'ION).
hoofdfing gebruikt men DCA
HDécoiletlieut, nl. [Fecli.] liet losgaan, de los- d-, 'I'raits d-s ontdaan gelaat, ontsteldé trekken
ma/sa-ab van liet eelijrrr(le of geplakte . — DECOLLE - (als gevolg varz ziekte, van (lood).
Decomposer, v. a. [Claim., Plsys.] Ontbinden,
IIENT, nl. [Chic.] i/sclar iding t. van 't hoofd eener
ontleden, oplossen, ontmengen, de zamenstellende
vrucht (bid moeijel(/i e geboorten).
deden
scheiden. — (fig.) D- une idée, un discours,
hals)
Onthalzen,
col,
cou,
Déeoller, v. a. (van
d eonthoofden. (In dien zin sedert lang vervangen een denkbeeld, (ene rede ontleden, uiteen zetten, eene
door décapiter) . — [P/Brie] Den kop van Lien stok co7np oneren: — [Math.] D- une equation,
— DECOLLER, V. a. (van colle,-vischafltrken. vergelijking oplossen. D- un polygone en triangles,
lijm) liet gelijmde of geplakte losmaken. — (Jeu een' veelhoek un driehoeken verdeelen. D- un prode laillarci] D- la bille, ook D- Ie joueur, den bal duit dans ses facteurs, een product in zijne facvan den band afspelen. — SE DECOLLEri, V. pr. toren ontbinden. — [Mécan.] D- une machine,
Losgqaan (na Belijmd of geplakt te zijn) . — [Hort.] een werktuig uiteen nemen, wit elkander leggen. DCette gretfe s'est decollée, die eiste is losgegaan. le mouvement d un corps , de zamengestelde bewé Décolleter, v. a., (meestal) Se décolleter, csing van een ligchaam ontbinden. — [Plays.] OatV. pr. Den hals en (le schouders ontblooten, te bloot binden, tot ontbinding, verrotting doen overgaan:
dragen.— DECOLLETE1I, v. n. (van kleedinrjstukken) La trop grande chaleur décompose les nlatieres
Laag aan den hals uitgesneden zijn (zoodat deze animales, la viande etc. — [Méd.] La fièvre dete ver bloot blijft): Cette robe décollète trop, dal compose le sang, de koorts ontbindt het bloed. —
Kleedje is te veel aan den hals uitgesneden. — Ilet La mort avait décomposé ses traits, de dood had
part. passé wordt ook als adj. gebézigd: Une fem- hare (zijne) gelaatstrekken ontsteld, veranderd. —

Décollatioii , f. Onthoofding, onthalzinq f.,

inz. die van Johannes den Dooper, op den eisch
van Salome. — lvaarn van 't heath. kerkfeest ter
eere van (lien marteldood. — Schilderij f., ave/he
de straf der oatdi„ onthoofding voorstelt. ,

-

me decolletée, Bene te ver ontbloote vrouw. Un
habit décolleté, een laag uitgesneden kleed.
Décolleuur, m. [Péche] Kopafsnijder m., hij,

die den gevangen stokvisch den kop afsnijdt en hem
het ingewand uithaalt.

SE DECOMPOSER , V. pr. Ontbonden, opgelost worden,

zich oplossen, zich, ontbinden. — Van gelaat ver anderen, een ontsteld gelaat vertoonen, verkleuren..
Découipositiou, f. [Chien.] Ontbinding, schei
ontmenging, oplossing f. eens lig--ding,verl

Décoloratioii, f. [Chim.] Ontkleuring, kleur- chaarns in zijne eerste beslanddeelen. D- spontanée,

M6

--

D COMPOTER

vrijwillige ontbinding, verrotting. -- [Méd.] La d-

de la bile, du sang, des hurneurs, de ontbinding
dcr hol, des bloods, der vochten. -- La d- du visage, des traits, de verandering, ontstelling, ontdaanlif id f. des eziclts, der gelaatstrekken. — [Méc.]
D- des forces, dun mouvement, ontb-indingeenerzamenestel,de kracht, eener zamengestelde bewéging of
resultante. — (fig.) D- dune idee, dune phrase,
(lull discours, ontbinding, uiteenzetting f. van een
denkbeeld, omen- zin, eerre redevoering.
Decom^p ter, v. a. [Agric.] Den gewonen gang
der bebouwing, der braaklegging} veranderen.
Decon 1pte, f. (pr. dé-conte)

Aftrek m., of-

korting, afiékening, kortmg f.: Faire le d-, Faire

a qn. son d-, ook Pa) er le d-, iemand betalen niet
afkorting van hetvoorgeschotene, het reskrende uitbetalen. D- definitif, slotrekening f. — (fig.) II
trouvera du d-, dans cette affaire, hij zal met
die zaak bedrogen uitkomen. — Tegenréken2iig f.:
Solder par d-, eerre rékening met eene tegenrékening
-

betalen of vereffenen.

Déco»iibte, e, ad,dj. (en part. passé van dé-

compter) Atgekort, gekort, afgetrokken: Somme d-e.
I)écouipter, v. a. Korten, afkoelen, aftrek-

ken, afrékeilen, de te betalen som verminderen met
het reeds betaalde of voorgeschotene: I1 faut d- sur

cette somme ce gltu'il a déjà recu. — (fig., en clan

meestal zonder voorwerp en in den infinit-if) Fan
zijne hoop, verwachting, nieening of gevoeleniets
laten varen, zijne verwachting te leur gesteld zien,
zijne bebooclieliizg zien verdwalinen: II porie cette

succession à dix mille francs, mais it Irouvera
Mien it ci-, hij raamt clie erfenis op 10,0,00 francs.

maar h, zal 't met heel wat murder voor lief ?voeten
nerven. Jeunesse ripe, vieillesse cléconnpte, de jeugd
schept zich droombeelden, de ouderdom ziet ze e er
[Mus.] Met cle stein de tusschenligeende-dwijn.—
toonen van een' interval snel doorloopen, ova slat

later°veil nemakkelijke^r^ aan te geven. -- [Jeu] Zijne
gic naakte" punteez verliezen, ze uitwisschen, z. V. a.
DE.M ARQUEE.. — SE DECOIIPTEII, V. Pr. Il fgekort,
afgetrokken worden.
-- S Déconeert, m. Misverstand n.
Deconcerté, e, odj. (en part. passé van delconceder) Verlegen geriiaakt, verbijsterd, verward,
onthutst, verbluft; verijdeld. Personne cl -e; Pro,jet d-.
Beconeerteiaient, m. (woord van Rollin en 1
Tad. de Stael) Ontsteltenis, verbijstering f., het
van zijn stuk raken.
Déeoneerter, v. a. Een concert verstoren of
in de war brengen, de spelers of zangers uit den
tcon brengen. (In deren, eig. zin weinig gebézigd.)
— (fig.) Verlegen maken, in verlegenheid brengen,
veï'ie ai i'en, verbijsteren, onthutsen, verbluffen, beteuteren; — d-warsboeinen, verijdelen. Cette réponee
inattendue le décorcerla, dit onverwacht antwoord
bract hens van zijn stuk, maakte hem in (le war
of verlegen. 11 a déconcei'té son dessein, hij heeft
zin voornemen verijdeld. — SE DECONCERTER, v.pr.
Verlegen wor'clen, van zin stuk raken: I1 ee décorcerte aisénieznt, hij is ligt bedreinmeld, raakt
schielijk van zijn stuk. — Ala mort, la machine
se déconcerte, bij eden dood valt de machine uiteen.
5 Deconclure, v. a. De sluiting (van een*
koop, een verdrag enz.) verbreken. — 1let part.
passe komt ook als awsj. voor: Traité déconclu,
onthouden verdrag n.
Déconfes, mij. 1Yiet gebiecht hebbende (zelden
gebézigd dan in:) Mourirr cl -, (en somtijds ook, van
eerre vrouw sprekende: Mourir d-se), zonder biecht
sterven. — Oo k als siibst.: Un d-, Une d-se, , een
of eene zonder biecht festorvene. — [Jug.] Etre
répulé mort I-, beschouwd worden als zonder
-

1

laatsten wil gestorven te zin.
t 5 Decoufiancer, v. a. Het vertrouwen ont-

nemen.
( S Decoufire, v. a. Irene volkernen nederlaag
toebrengen, in de pain hakken, geheel verslaan. (In
dien zin oud en weinig of niet in gebruik.) — (fig.)
D- qn., iemand geheel van zijn stuk brengen, ver
verbluft meekt a.
-legn,
1 Décon it, e, aclj. (en part. passé van déconfire) Armée d-e, geheel gelagen, in de pan gehakt er.
f.
Volkomen nederlaag f. (In
j jécoitfititire.
dien zin oud en buiten gebruik.) — (tam.) Polkamen ondergang, val n1., ruine f. (van een' koopman),
c'olslaben onvermogen ii. (van een' schuldenaar):
--

-

- --

DÉCORATIOIN.

Cette perte a été cause de sa d-, dat verliesheeft
hem geheel ten val gebragt. — (fam. et burl.) Groole
slagting f., overvloedig verbruik n. (van gevogelte,
taarten enz. sprekende): On fit du giller, des
patés une belle d-, er werd duchtig op het wild,
op de pasteen ingehouwen. Un chat faisait de
rats telle d-, clue. : ., eene kat rigtte onder de ratten zulk eerre slagting aan, dat...
-t- S Déconfort, en. IYeerslagtigheid, troosteloosheid f.
.Déconforter, V. a. Den moed benzéinen of
doen verliezen, neerslartig of mistroostig maken,
ontmoedigen. — SE DÉCONFOETER, V. pr. Den moed
verliezen of laten zakken, neérslagtig worden. —
liet part. passé is ook adj.: Flle est nullement
déconfor ée, zij is in aeenen deele mistroostig.
5 Iiéeornsacrer, V. a. Ontwijden, de walding
ontnemen, wereldlijk maken. — Iet part. passé
is ook adj.: Moine déconsacré, van zijne gelofte ontslagene, wereldlijk gemaakte monnik.
Déconseiller, v. a. 4fraden, ontraden: Dune chose a qn., of D- qn., iemand iets afraden.
I)éconsideration, f. Verlies n. der openbare
achting; nerinc.schatting, min achting, verachting f.
Déconsitlérer, V. a. De achting ontnemen,
van de achting of den goeden naam berooven. —
SE D , CO SIDEPER, v. pr. Zijnen goeden naam ver
-liezn,
zich van de achting berooven.
Decoriside>re, e, adj. (en part. passé van déconsidérer) Part alle achting beroofd, geen achting
meer waard gekeurd, ongeacht. Homme d-, Fem-

me d-e.

+ Deeonstituutiounaliser, V. a. De constitutie of staatsrégeling te niet (low, omverwerpen.
-I Déeonstitulionnalisnme, ni. Het stelsel,
de leer van de omverwerping der constitutie of

grondwet.
Déconstruction, f. Usteenneming f., verbreking van den zanwnhanq der deelen (b. V. van eene
machine, van een getinnnerte enz.).
Decoiistriiire, v. a. Uit elkander nemen, den
zanienhang van de deelen eens geheels verbreken:
On a déconstruit ce pavilion pour Ie transporter
ailleurs, meir, hee ft dit zomerhuisje uit elkander
genomen om het elders te plaatsen. — (fig.) D- un
discours, mie phrase, de deelen van eene rede, van
een' zin uiteen zetter, ontleden, cleconstruéren.
— SE DECOnSTJ1UIIIE, v. ps . Uiteen genomen worden.; zijn zameiihan.g verliezen, zich ontbinden.
Déconstruiit, e, adj. (en part. passé van déconst: uire) Uiteen genomen. — [Gram.] Vers dverzen, waaruit men 't rijm en de maat heeftdoen
verdwijnen, gedeco nstrueerde verzen n. pl.
; Déeonten in ce, f. Verlegenheid, bedrennneld,

heil, ontsteltenis f.

IPécoantennancé, e, adj. (en par. passé van
décontenancer) Onthutst, ontsteld, verlegen, bedreniineld, van zijn stuk gebragt, verbluft, uit het
veld geslagen.
Decontennn.ncenient, m. (woord van Mad.
de Sévigné) Verlegenheid, onthutstheid, verblu ftheid f.

Décontenaneer, V. a. Verlegen, bedreinnield,
onthutst maken, van zijn stuk brengen, verbluffen,
SE DECONTENA CER, V. pe.
Verlegen, bedremmeld enz. worden.
T- S Déconvenable, adj. Ongepast, onwel
t I)íconven-inee, f. Ongepast -voeglik.—

uit het veld slaan. -

-heidf.

Decoravenue, f. (far.) Wederwaardigheid f.,

ongeval, ongeluk, onheil n.

-1-i Déconvertir, v. a. De bekeering te niet
doen, tot het dwaalgeloof, het ongeloof terugbren-

gen. — SE DECONVEBTIR, C. pr. Zijne bekeering
verzaken, weder in zijne vorige onregtzinnigheid

vervallen.

Décor, m. Liet opschikken, opsieren, inz. van
't iiiwenrlige eerier kamer; aangebragt sieraad n.,
inz. Lesd-s, de gezan enlijke tooneetversieringen f. pl.
Déeorable, adj. Versierbaar.
Décorateur, m. Versierder, opschikker, inz.
tooneelversierder, schilder van sieraden, decoratie
Ook als adj. gebézigd: Peintre d-.-schilderm.—
-I- Hécoratif, ive, adj. Opsierend, opschik
optooiend, decoratief: Draperies d-ives.-kend,
Décoration, f. Versiering f., sieraad n., opschik, tooi m., decoratie f. (door beeldhouw
bouwkunst, schilderkunst aangebragt), inz.-kunst,

MCORDER

MCOUPURE.

—

tooneelversiering f. , tooneelschermen n. pl, tooneelbesc/tilderng of -be/deeding f. - (flu. ook van
personen en verpersoonljicte zaken qebziqd) Ella

est Ia principale €l de la coin, zij 1st voornaamste s i eraad van 't hof. La pudeur est In ii- de Ia
beauté, de schaamte is de tooi der schoonheid. Pout.] Eereteeken n., ordeband In. , ordelint, rid^er/kruis n. , ridderorde, d e c o r a t I e f.
D e cordei, v.Losdraoijen, uit elkander
draaijen (een touw). - Perr. D- les clieveux,
het haai' van de krulhoutjes afdraaijen. - SE DECORDER, v. vr. Losgedraaid worden. - liet part.
pasmi is ook ac/f. : Cable décoitl€, uiteengestren geld
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zullen met hem aan den dans moeten. II veut plalder, ii cii faut done (1 , /t)j stil pleiten, 't moet dus
[Jeuj liet tegen ienwnd
n a ar zijn' 1001) hebben.
pop.) Zijne
opnemen zien sole de baas is.
SE DLCOLDRE,
biezen pakken, (Ie ])Iaat poetsen.
v.pi. L()sgdUlfl (c'aii naden, V(ln naaiwerk sprekende) Ses affaires SC thicousent, zijne zaken
(fig.)
gaan slecht. Leur amitlé commence cl Sc cl-, hunne
-

-

-

,

(

-

-

-

V1idflds(hdl]) cerfi,aauwt.

Découcini age, n I. [Charc. ] liet afnemen van
-

't zwoord;

--

liet loon clan/roar.

J)écoiieniier, v. 0. [Cilaic.] liet zwoord van

een t'(/lkdl/ dlf)/e///d//

Déeoulaiit, e, Wij. ifloapendl, ofrloe (fend,
kabeltouw.
Décordozinage of Décordoniiaitce , f. (Id/ti//cl//i (z/ldlen ?'od)/lco///end (1(11/ in deze uitdrukking):
La lerre de pion:ission élait une terre cl-c
zich
aan
[ArtUl.] Het afslaan van de korsten, die
Décoi-- (Ie lail et de mid, 't la//cl der belofte was een
de stampers in krui (l molens zetten.
doiiier of Décoidoiiiianeer, v. a. Schoon- la//di, OVd/Llc)d(/ei/(l/' vein melk en honig.
1)éeoulenieiit, m. .zlfdruiping, cifc'loeijingt.;
maken, afslaan (de kruidsta ) npers).
Déeoié, e, adj. (en part. passé van ddcoier) 1/Ct (t/l(/(///C//.
Découler,
v. ci. df/Iruipe'a , af(l/'//i/I)e//, langmet
Versierd, opetooid, opgeschikt, opgesierd;
een ordelint, een ccce- of ridderteeken begiftigd, zoo/ ii c//L'iO/'/)e//, d/flOOp(//, uit/la/yen, 5/ itloopen:
Ook als subst.: Un d-, een La iésine (li/i découle dune fJl/U/le, Le sang (lui
gedecoreerd.
gedecoreerde, iemand, die een orde/int, een découle cl' (/1/C i/I/lie, 1//t 1/c//C, (It/t uit ct//c »la/it,
let bloed, /l(/t '//il ee/ir woud vloeit. (fig.) I oO/teerekruis draagt.
Décorer ,V. 0. Versieren, opsieren, tooijen, Vlodije//, uit o)/tstt/a// zjj//' oorsprong hebben ran:
optooijen, opschikken, verfracdjen: B- un édilice, Liie consequence découle des rniwipes , ce//c geUn th dhtre, mi appartement, een gebouw, een too- volgt/d'1ki//g vloeit voort uit de g/o//(lstelli//g/'n.
ne e , een vertrek opsieren.
(fig.) La grace dci- C'e4 de .Dieu que découlent mules les graces,
11e gt'ndi/ie ge/t/t Ld//i God uit, ho//it cc/// God.
corait son front, de bevalligheid tooide haargelaat.
Découpage, /n. ( T ech.] liet klei//s/lijden, in
fis cldeorent du nom (Ie sagesse leur insensilii
litti, zij geven aan hunneongcvoeligheid het schoone st/tltk(// snijIc//; het u itsnijden, t/itk//i]/]/e//; liet
Met eeoc orde, een voorsn ijden ((/a// tci/cl)
voorkomen van wijsheid.
DéeOpé, e, adj. (c/i pel/t. passe' can /lécouordelint, een riddcrtceken begiftigen, eeoc waardigSE DE- Pel) Poulet cl-, ontleed, VO(//ges//ede// 1/oC//. Robe
held, een' titel schenken, decoréren.
gec/(c(le//, St/dir dr/i eisdl/ dcr kunst ges//eden
l-e,
CORER, V. »1'. Versierd, G edecoreerd worden.
Décornel-, V. a. De vouw of de vouwen uit- of geknipt k leedje. S//tin, '\ elour cl-, uitgetand,
besneden satijn, fluweel. Ëstampe (i - c, uituitdoen (uit de bladen van een boek, uit eeoc
(Il1a.] Croix /1-C,
gcs//ed/// /(it/Jek//i/)te prent.
speelkaart).
Héeoi-poration, t. Ontbinding van eeoc cor- //it(j('t(///(l kruis. [Bot.] Bord non cl-, //iet-ge(t eiiien I cl -es,
(lb
gl(/tI(Ie
/ct//d.
Feuillcs
1(11//Id,
poratie of vereenigiog, inz. van een kr ij gs corps.
Hécorticant, e, adj. [Bot. ] Den bast of de r'e/scI/illc/i(I /titgts//d/ld'// of gcta//(lt bladeren Parschors losmakend, afschillend: Ainiculaiie d-, af- e i r e Men (I-, Ø/(d/1 Vt//I/Cl/I , wel aa///J('l/qd blocii[ieiii t.] Figure /1-0. /lf(// ///, die zich te
7)//I.
schillende oorplant (soort van paddestoel).
Déeortieation, t. .ifschilling van (Ie schors, sterk van (le// grond der scl/ il(lt'/(f Sdl/ei(lt. Une
lila/n i/ic// d-e, eeie fec/c/i geiJve//icidligde, Wel bevan den bast, van (Ie schil, ootschorsing 1.
Déeortiqué, e, a dj. (en part. passé van dé- sneden, I/c//i/I.
1)éeonpé, ID. [Hort.] Blo/nip/'rk fl., of tuin m.,
cortiquei) Ontschorst, afgeschild:Arine cl-, Fruit 1-.
Déeoi-tiqiier, v. a. [Didact.] Den bast, de in verschillende /l/1/d/i (vierkanten ;O//(le/i, Ot'ale/i
schors, de schil afdoen, ontschorsen, schillen. SE C//c.) (/(//gelcy/l.
1)éeonper, V. dl. In st//kke// , in rre]//'// snijden,
DECORTIQIJER, V. a. Zijne schors, zijn ~kleedsel
verliezen: Le chêne-liége se décoitique naturelle 1dldi//5/( (jdc// ; V/JO/S/i jjdc// (c'lccscl/ gevogelte, taart);
k //its//j)(lel/,
in den )e/discl/ien vorm si/(fde'n;sid/l/j
inent cliaque année, de kurkeik verliest van zelf
uitlanden uitknippen Couteau ii cl-, i/Jd//'S// (f/i/CS n.
ieder jaar zijne scliors.
Ook zonder voor werp gebézigd: 11 découpe avec
Déeoi-uin, m. (latin) (pr. —rome) liet uiterlijk
[Boul.] I)- Ia péfe, het deeg
lI/eaucoul/ de gotit.
betamel ij ke, passeflde, welvoegelijke, fatsoenlijke,
gebruikelijke, het decOrum. liet komt zelden dan ///et (ie hciiideii goed ve/dleelc//. [lion.] D- on
in deze zegswfjzen voor: Garder, Observer le cl , parterre, ce/i bloc///p//h' i/i cc/kite/i Vt//i ce/sc/i illeiitle
Pécliej D- Ia baleiiie, elco
(J('dUd//(t('// r'd/deele/i.
Etre fldèle nu cl , zijn fatsoen houden, cle welvoegelijkheid in acht nemen, het decorum bewaren. walciscli liet spek cifs//jj/le/; liet ic'ali'i.sclispek acïii
Ouljlier, Blessei le cl , het decoruns vergeten, schen- / eep/n S//(j dell. SE IJÉCOLIPER, V. /)/. lii stukken
g(s//c(Ie)/ (1)0//IC/i ei/z.
den. (liet woord heeft geen meervoud.)
I)éeoqie41r, In., -ease, f. roors//ifder, uitDécoiicher, v. 0. (met avoii) (faiiz.) Niet in
/1 it/i/i i/)J/e/ 10., î'oO'/S//(f/lSte/, //iIs//j(lstel,
snijder,
's
buis
zijn beet slopen, en bij uilbreiding: buiten
[Pèclui'j Speksnijder in. (op Iie
slapen: Depuis hult jours ii a clécouché quatre uitknipster t.
lois, sedert acht (lagen heeft hij viermaal buiten wall'icd!/ ('(I(Ií(lCi5)
1)écouplé, e, adj. (c/i na/t. passe' ca/i décou'S buis geslapen. Sa femme a découchéd'avec lui,
zijne vrouw slaapt niet meer bij hein. Il na décou- PIer) (fain.) Jeune loainie uien /1-, u'elgevoriizcl.
else )amais d,'avec elle, hij laat haar nooit alleen go/fl uitgegroeid, slank ('ii kloek jongeling.
Déeonplé, in. [Vimner. ] hut los hoppelen (der
slapen. DECOUCFIER, v. a.: D- qn. iemand zijn
bed doen ruimen. Je n'ai garde de vous d-, het zij honden) loskoppeling f:; liet tfjdstip, ook de plaats
verre van mij, dat ik u uit uw bed zou verdrijven. elm ontkoppeling.
I)éeouplei-, V. dl. liet paci/sgeui'(js cereenigde
(SE DECOUCHER, bij Molière voorkomende voor:
opstaan, zijn bed verlaten, wordt door 't gebruik losinc/keii,: ontkoppelen, loskoppelen (be. de jagthonOok zon (Ier voorwerp
den ,.couiu.c oale (Ie ulu:iegossen)
niet gewettigd.)
Découtlie, v. a. Tornen, lostornen, optornen, gebizigul: i)ëcouplez, ouncik de honden los. (fig.
het zamengenaoide losmaken. [Mar.] Ontnagelen, ei fe/i/i.) Ii- les guns après qn. ieuuicund inensclien
de spijkers losslaan: D- une pièce du hordage, eeoc 0/i 't lijf zenden (0)/i lie/i) te plc/f/eu), te m ishandeplank van de scheepsbekleeding losmaken. [Chas.] len te vervolgen) Sil tie me /aie pas, je lui déOpr ij ten, opscheuren: Le saoglier dun coup de couplerai les huissiers, als hij ni)) niet betaalt, zal
defenses a décousu Ie veni r e a un de nos chiens, ik he (le deurwaarders op den hals zenden. SE
()UI'J.ER, 1.'. pr. Ontkoppeld worden.
het wilde zwijn heeft met zijne bouwers een' onzer DJ(G
J)écoiipoir, rn [Tech.] Mes n. schaar f , om
honden den buik opgereten. (Deze beteekenis is
uit
te siijaleii, 'uit te knippen; werktuig om uit te
handverouderd). EN DÉCOUDRE, V. n. (fans.)
gemeen worden, aan 't vechten, aan het twisten, steken of uit te steken of uit te hakken; hakaan het wedijveren raken: Ii en veut cl , hij wil beiteltje II.
Déconpure, f. Het uitsnij d en, uitkiiippeii;
er op los, hij wil van leêr trekken. L'ennemi s'avance, nous aurons (t en cl-, de vijand nadert, wij snede, insnede, uitsnede f., liet uitgesnedene, uit-
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518MCOURAGE

g e knipte, het knipsel, knipwerk fl., uitfjesnédene,
uitgehakte prent; doorgeslagene, gepikeerde stof f.
Indeel'inq, ofdeelnq van een letterwerk; vei
snipperinfj 1.

Déconragé , e, wij. Ontmoedigd, k1enmoedijj,
neêrslajtj, afgeschnlct, j e cl e C 0 U r a ge e r d: Coeur
d-, Armée d-e.
+ Décourageable, adj. Wie zich ligt laat
ontmoedigen, nwedbeneemboar.
Déeoairagea.nt, e, udj. Ontmoedigend, moedbenérnend.

Décoiiragement, m. ontmoediging, moede-

loosheid, neislaqtiqheid, verslagenheid, mistroos tiqiteid, kle1noediÛhe?d f.
Decottiager, V. a. Ontmoedigen, moedeloos,
nee rslagtig maken; afschrikken, den lust benemen.
(1 e c o es r a é r e n. - Ook zonder voorwerp gebtzigd: L'espdrarce ttornpée c1courage, de bedrogen
hoop ontmoedigt. - SE 1)ECOIJRAGER, V. pr. Moedeloos worden, den moed verliezen of laten zin/een,
versar/en.

Déconiant, e, Dée,iiieiit e, adj. [Bot.]
Met den rand aan den stengel verbonden: Feuillè
d-e, aan den stengel afloopend blad n.
Hécouiber, v, a. Weder rejt buigen, opbui
[Riv.] Jaafpaarden van de lijn afspannen.-gen.
—Hetpait.passëis ook adj.: Bâton ddcouib, regt
gebogen stok. Clievaux ddcourhés, afgespannen

jaagpaarden

Décoireist, e, adj., z. v. a. JiEcoURANT.

DÊCRAMPOiNNER.

-

4. Décourouner ,V. 0. Ontkroonen, (Ie kroon

rinj f. La €l €I'un pays, dun trésor, dune mine
dun i'einède, (Ie ontdekking van een land, een'
schat, eens 'mijn, een geneesmiddel. .- Bij uitbreiding: La (i d'un secret, dune traliison, Jun
malfaiteur, de ontdekking, opsporing van een geheim, een verraad, een' boosdoener. - [Mi l .] Aller
a Ja d-, op kondschap of verkenning uitgaan. —
[Mat'.] Ligt vaartuig ter verkenning uitgezonden;
konvooischip fl. ,Quart de d-, uitkijk m. , wachter
op den uitkijk, Eti'e á In €1-, op den uitici.jk zitten.
.- [Escr.] Blootgegeven plaats t. Attiret' un a/eversaire pat' des d-s, zijn' vijand door blaatgeving
*

nl/lokken.

1)éeouvreur, ni. Ontilekker (inz. van nieuwe
landen) - [Mil.1 Ve(dontileklcer, verkenner in.
Décoti'iii, v. a. Ontdekken, ontblootcn, de

bedekking wegnemen. D- un plat, on pot, une malson, les racines dun arbre, het deksel van een'
schotel, een pot afnemen, het dak van een huis
nemen, de wortels van een' boom bloot/eggen. D sa tète, Sn poitrine, ses tpaules, zijn hoa/il, zijne
borst, zijne schouders ontblooten. D- son jeu, zijn
spel O])Cfl leggen; ook: zijn spel verraden. - Oatblooten, ongedekt, onverdedigd laten: D- les frantières, de g r enzen van troepen, von vestingen oatblooten. On a trop découvei't linfanterie, men
heeft liet voelvolk te veel blootgesteld, niet genoeg
door ruiterij gedekt. - [Jeu d'échecs, de dames]
D- nov pièce, een stuk ongedekt laten, het blootstellen; ook: het ontheffen van de belemmering, die
het verhinderde te wei/een. D- une dame, eene
schijf blootf;even, onedekt laten. 1)- son jeu, zijn
spel bloolf/ecen. -- (fig.) D- son coeur, Zijn hart
openen, zijne gevoelens openbaren . - Ontdekken, aan den (lag of aan 't licht brengen (wat verborgen of onbekend soos), opsporen, vinden, uitvorschen, opsporen. D- des pays ineonnus, line
consète, une mine dot', une source, un secret de
Ia nature, onbekende landen, eeoc komeet, eeoc
goudmijn, eeoc bron, een, natusergekeiim ontdekken.
- D- un dessein, une fourherie, no secret, une
conspiration, eenplan., eene schurkerij, een geheim,
eeoc zamcnzwering ontdekken, er achter komen.—
Ontdekken , bespeuren, zien, verkennen; beginnen
te beinei'ken of te zien, in 't gezigt krijgen: Du
hout de Ja colline on ddcouvre quantité files,
van den top des heuvels ontdekt, ziet, overziet men
eene menigte eilanden. 11 thicouvre de loin un
homme, hij bespeurt in de verte een' man. Ontdekken, openbaar maken, openbaren, verraden,
verklappen: Le dëlateur découvre plus 5C5 propres
vices que ceux dun autre, de aanbrenjer openbaart,
ver/stapt meer zijne eigene ondeugden dan die van
een ander. (Loc. prov.) 11 est alli d- le pot aux
roses, hij heeft het geheim verklapt. - [Tech.]
D- le hots, het hout uit den ruwe ever/ecu. D- les
clous, de spijkers eene poos in eens wijnsteenop
laten I/f/f/en. D- one pièce, een stuk werks-tosing
glans geven, polijsten. D- des outils qu'on a Itempi/s, verstaalde gereedschappen met puimsteen re/nigen en polijsten. D- une pierce, de kas, waarin een
steen gezet is, zoover als noodig is wegnemen, om
den steen bloot te leggen. D- les formes, de lappen
van de suikervormen wegnemen. D- tine platiche,
eeoc »laat van haar vernis of waste/deeding oatdoen, nadat het sterkwater toereikend gewerkt
heeft. - DÉCOUVRIR, V . is. [Mar.] Blootkomen (bij
dc ebbe): Ce i'ocher ddgouvre beaucoup, die rots
komt ver bloot. - SE DECOUVRIR, V. pr. Zich antblooten, zich ontdekken, inz. zijn hoofd ontblooten,
zijn hoed, muts of pet afnemen; - zich blootgeven
(bij 't schermen of duelidren, of in 't gevecht). Ontdekt, bemerkt, bespeurd worden. - [Mar.] La
terre se ddcouvre, het land doet zich op.— Zich openbaren, zich bekend maken, zijne gevoelens, oogmerken enz. bloot/eggen of mededeelen. - [Jeu] Zijn
spel blootleggen, open/eggen; (fig.) zich in de kaart
laten kijken, zijne oogmerken te veel laten bespeuren.
- Le temps, le clot so découvre, het weder, de

[ MI],] Den vijand van eeoc hoogte
verdrijven; de ster(eten nemen, die eene hoogte eerdedigen. SE nccounocrcEn, V. p1'. De kroon
afleggen; ont/croond worden.
flécours, rn. Het afnemen (der maan, eener
ziekte): La how, In rnalatiie est en son d-, de
waan, de ziekte is aan 't afnemen.
Déeoiisn, e, adj. (en part. passé van découdre) Losgetornd, onttorm/. - ( fig.) Zonder verband.
Style U-, schrijfsilji zonder verband, slecht zamenhangende rede. Sos aflaiees sent ,thieousues,
IJECOUSU, in.
het staat slecht niet zijne za/een.
[Litt.] Gebrek n. aan zamenliang, het onzainenhangende (van (ten stijl, van een gesprek enz.)
Décousure, t'. Losgetornde naad m., opentoneing t. Ce nest pas déchird, ce nest quune d-,
't i.9 niet gescheurd, de naad is maar getornd.
[Véner.] lVOn(1en , of scheuren, die een wild zwijn
den honden met zijne slagtanden toebrengt.
Découveit, lb. [Financ.] Voorschot, uitsc h ot n.,
waarvoor men niet gedekt is. - Doorgaans genomen
in, den zin van deficit, te-kort: Combler no ei-, een
te-kort dekken.
Déeoiivevt, e, adj. (en part. passévandécouvrii) Ontdekt: Neptune, planète técenmient. 1-e,
Neptunus, eeoc n ieawelings ontdekte planeet.— Niet
gedekt, open, blco!figgend: Pays 1-, open land,
zonder bosschen of bergen. Fiontières d-s, oat bloote,
niet gedekte grenzen Une allele d-e, ecne opene
laan, waarvan de toppen der boomen niet zamensluiten. [Jeu] Jen d, opengelegd, verraden spel.
Dame, Pièce d-, ontbloote, niet gedekte, blootgestelde schijf of stuk. -- Ontbloot, bloot, naakt:
Poitrine, Gorge d-e, ontbloote, naakte borst, hals.
A tgte d-e, met ongedekten hoofde, blootshoofds.
- [Bot.] La cerise est na fruit d-, de kers is eene
naakte vrucht. .-. [Prat.] Payer en (of á) deniers
d-s, met klinkende munt betalen. - a DECOUVERT
lee. adv. Ongedekt, open, vrij, onbeschut. in de
Vrije lucht: Se piornener Is d-, in de open lucht
wandelen. lis allèrent ii 1- attaquer Ja demi-June,
zij gingen (le halve maan in 't open vuur der v)anden aantasten. Metti'e an filon lI d-, eene ertsader,
( fi g.) Dire les choses a
mijnader blootleggen.
d-, de zaken ronduit, zonder omwegen, onverholen
zeggen., ei' geen doekjes om winden. - [Corn.] Etre
a d-, niet gedekt zijn, in blanco staan, geen zekerheid, hebben voor een gegeven krediet. Laisser qn ,
a a-, iemand in blanco, onge d ekt laten. Crédit a lucht klaart op.
Déci-ampiller, V. a. [Tech,] D- Ia sole, de
d-, open krediet, blanco-krediet (enkel op persoonlijk vertrouwen berustend) . - VISAGE DÉCOUVERT, zijde na 't verwen vaneen scheiden, losmaken. toe. adv. Ongesluijerd, ongemaskerd; - (/1g ) zonder Het part. passé is ook adj.: Soie décrampille, uitomwegen, ronduit, Vrij: Je vous ills cela a visage eengewerkte zijde f.
Déerawponnei-, V. (t. [Tech.] Onticrammen,
d-, ik zeg U dat in 't gezicjt. Je puts me montrer
a visage d-, ik durf de menschen vrij onder de de krammen of houvasten wegnemen. - SE DEcIIA.MCONNER, V. P. Ontkrasnd worden; —van zelf losla
oogen treden.
flécouverte, f. Ontdekking, vinding, opspo- ten (van iemand, die zich aan iets vastgekleind heeft).
afnemen.

-

-

--

-

MONTH,

DECRASSPi
J)éerassé, e, adj. (en part. passé van décrasser) Gereinigd, gezuiverd, schoongemaakt, van 't
vuil ontdaan: Visage d-, Linge d-.
Hécrasser, v. a. Reinigen, zuiveren, liet vuil
wegnemen. - D- du linge, linnen uit liet eerste
water wassclien. - ( flu.) D- qn. , iemand beschaven. manieren leeren. II a acheté cette charge
pour se €1-, hij heeft dit ambt gekocht, om aanzien
te verkrijgen, om zich door den omgang met fatsoenlijke lieden te beschaven. - [ Tech.] D- une
cuir, eeoc huid ontretlen. 1)- le Pain, 't inetaalbod
afscliuimen. - SE DECRASSER, v. )r. Zich reinigen; - zijne vroegere onbeschaafdheid afwennen;
Zijne lage ofkomrt doen vergeten.
Hécréclité, e, adj. (en part. passé van ddcrdditei) Van krediet, vertrouwen of achting beroofd,
in zijn' goeden naam gekrenkt, in kwaden reuk
gebraqt, te kwader faam staande, p e d i s c r e dit ee r d: Cornmerçant d-, h e in de d-.
Décréditeti*eut , fl1. 1 let berooven van krediet of vertrouwen, afneming, vermindering f.,
verlies n. van k rediet.
Décréditer, v. a. Van krediet, vertrouwen,
aanzien of ac/sting berooven, den goeden naam benadeelen, krenken of vrzwakken, in kwaden reuk
of naa i s brengen- de deugdelijkheid eener waar
verkleinen of verlagen, discrerlitéren. - SE
DECRED1TER, v. pr. Zijn krediet, achting, vertrouwen, invloed, goeden naam enz. verliezen, weu
weipen of verbeteren, weinig bijval meer vinden.
Décrépit, e, adj. Oud en gebrekkig, koop bedaagd, afgeleefd, stokoud. La vieillesse d-e, de
afgeleefde ouderdom.
Déeiépitant , e, adj. [Chirn.] Knetterend,
knaperend: Sels cl-s.
Déciépitatioii, t. Chirn.] Kneltering, knappering, kraking (welke zékere zouten, die weinig
kristalwater bevatten, doen liooren, als nico ze op
gloeijende kolen werpt, decrepitatie t.
Déerépiter, v. a. Knetteren, knapperen, kroken, met een' knal of plof uiteen springen (gelijk
liet keukenzout op 't vuur), decrepité ren.
Déerépitude, f. Afeleefdhieid 1., zeer hooge
ouderdom, zwakke ('0 gebrekkige ouderdom ni. (fig.) La cl- des empires, des sociétés, c/c bouwvalligheid der rijken, (ier maatschappijen.
D e cr e sce n do, 0(1v. (ital.) (pron. thl-cré-chèn
[Mus.] .1Jnemend, in kracht va -n- loon dalend,-do)
allengs Van forte tot piano en pianissimo overgaande. - ( fig.) Sos affaires rout cl-, zijne zaken goon
achteruit, gaan den kreeftengang. - Ook als subst.
fl1.: Un d-, een roet dalende toonsterkte voortedra
tropswjj -ze dalin der toone -n.
-gendlt;
Déeret, rn Verordening, 'bepaling, beschikking,
beslissing t., besluit n. der overheid; regtsbeslLeit,
besluit 0]) eenzijdig aanzoek der partijen (-in tegenstelling met (Ie beslissing na regterljk verhoor (Ic-i
beide paitijeii: het vonnis) , (I e k re e t n. Bendre
un d-, een dekreet uitvaardigen, besluiten —Les cide Dien, de goddel-jike raadsbesluiten. Les d- des
conches , de besluiten der kerkvergaderingen. [Anc. jar.] Vendre une terre par cl-, eenig land,
ten overstaan van het geregt , voor de schulden
verkoopen. Cette maison est en cl--, dit huis moet
geregtel(ik verkocht worden.
Décrétale, t. [FL eccL] Pauselijk bescheid of
besluit ci. (op gedane aanvrage der bisschoppen, inkerkelijke zaken), d c c i e t a I e t. - DEC1IETALES, 1.
Het geestelijk -regt liet pausel ij k wetboek.
Hécrétaliste of Hécrétiste, rn [H. cccl.]
Doctor of lee-raar in 't kerkregt, d e e r e t aus t,
-

-

decretist rn.
IJécrété, e, a dj. (en part. passé van décréter)
Vastgesteld, bepaald, bevolen, geregteljk besloten,
gede,c-i;etcerd: Ajourncment cl-, Peine cl-c. 1)ECI'ETE, IlL, of Partie saisie, t. [Ju.]lijj, op

wiens goed beslag gelegd is.

Décréter, v. a. Geregtelijk besluiten, vaststellen, bepalen, beedlen , cl e c r e t é -r en : D- qn. de
prise de corps, of zonder voorwerp: D- contre qn.,
betel geven, om iemand gevangen le nemen. On la
décrété d'ajournenîent personnel, hij is door -regterlijke uitspraak persoonlijk voor de regtbank gedagvaard.[Anc. Jur.]D unernaison, une terre, een
huis, een land geregleljk voor schulden verkoopen.
Décréter, v. a. [Mii.] : D- le parapet, de kap
of 't bovendeel der borstwering wegschieten.
-

Décrétiste, im, Z. JJECRETALISTE.
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Décrétoire, adj. [Mdcl.]: Jour cl-, z.v.a. jour
critique, z. CRITIQUE.
Ilécretisage, Ill. [Tech.] Ontgomming, 0-ntsehaling t., bevrijding der katoen-, hennep-, vlas-,
wol- of zijde-draden van al wat zich tegen de werking der kleurstoffen verzet.
Décreusé, e, adj. (en part. passé van décreu
Onischaald, ontgo m d: Soie d-e.
-ser)
Hécreusement, cii., Z. V. a. DECIIEUSACE.
Déereuser, v. a. [Tech.] Ontechalen, ontgom
(egi. DICREUs.c6E). - SE DÉCREUSER, V. pr.-men
O n tgomd, ontscliaald worden
Déeri, rn. Openbare bekendmaking, waarbij de
overheid den 0)1)100]), 't gebruik, den verkoop van
ézigd voor: afzetting, verbiets verbiedt, inz. geb
, vermindering der muntwaarde, opheffing t.,
ging
verbod n. eener -muntsoort, eener waar. - (fig.)
Verlies ij. van krediet of van goeden naam, slechte
naam, kwade reuk ni. : Tonther, Etre dans le cl-,
in een' kwaden reuk komen, in een slecht blaadje
staan.
Décrié, e, adj. (en part. passé van dëcrier)
Verboden, buiten koers gesteld, afgezet, in waarde
verminderd: les marchandises arglaises turent
cl es, de engelsche waren werden verboden. Monunie cl-c, afgezette munt. - (fig.) Homme cl-, te
kwader faam staande man,uitgekreten mensch. Condude d-e, luide afgekeurd, slecht gedrag. Doctrine
de, in minachting of verachting gevallen leer. (Loc. prov.) Il est cl- comme Ia fausse monnaie,
hij staat in een slecht blaadje, hij is gezien als ce-ne
geit bij de groentevrouw.
Déclier, v. a. lJij openbare bekendmaking den
0)1(100]), liet debiet, het gebruik van iets verbieden
(in dien zin oud en zelden gebruikt); eene munt opheffen, eene -munt afzetten, in waaide verminderen.
- (fig.) D- qn. , iemand een' kwaden, slechten
DOCh)) geven, hem zijn krediet benemen, zijne eer
en zijn aanzien krenken, hem in kwaden reuk, in
een slecht blaadje brengen. - SE D E CRIER, V. pr.
Zich zelven in kwaden naam brengen, zijn eigen
krediet of aanzien kruiken.
Déerire, v. a. Beschrijven, door woorden afbeelden of voorstellen, uitduiden, afschetsen, schilderen, afschilderen, RUilen, ofincilen ; - een algeineen denkbeeld even. - [Géom.] Beschrijven,
trekken , 0]) het "papier teekenen. 0- une ligne,
ce-ne lijn trekken. D- un çercle, een' cirkel beschrj
ven of trekken. - SE DECR1RE, v. l ' Beschreven
worden: Cette scène ne pent se cl-. - Zich zelven
beschrijven.
Déeiivant , e , a(lj. [Géorn.] Beschrijvend,
door zijne bewéing eeoc kromme lijn beschrijvend:
Point cl-. (Men zegt nu liever CJ)ERATEUR.)
Décroché, e, adj. (en- part. passé van dclcrocher) Afgehaakt, losgehaakt, afgenomen: Taileau cl-.
Déeroehement , m. 1-let afhaken, boshaken.
Déerocher, V. 0. Afhaken, loshaken, van den
haak ne-men. - [Fond. de caract.] De letters uit
den gietvorm nemen. -- (pop.) D- un enfant, de
afd -iijving eeiie -i' vrucht bewerken. - SE DÉCROCI-1ER, V. ])i'. Afgehaakt, losgehaakt worden.
Héerochoir, m. [Tech.] Af/iaakijzer n.
Déeioire, v. a. (fain.) Niet gebooven, ophouden te gelooven (alleen in deze spreekwjjze, zonder
voorwerp, gebéz-ig (l ): Je ne crois ni ne décrois, ik
geloof noch ja noch neen, ik weet niet wat ik ei
van jebooven moet.
Décroisement, m. [Tech.] Uit het kruis
brenging t., verplaatsing van 't geen in kruiswijze
rigt-ing was.
Décroiser, v. a. Gekruiste voorwerpen een'
anderen stand geven, uit het kruis brengen. [Chap.] Den vouw der viltstukken of vakken (Capades) veranderen.
Déeioissanee, t., z. v. a. DECROISSEMENT.
1)éeroissant, e, adj. Afnemend, verminderend-: Force d-e.
Déci oissemeiit , rn. df-neming , vermindering t: Le cl- des jours, het korten der dagen. Le
d- dune rivière, het zakken, vallen eener rivier.
Le cl- de Ia viehurnaine, de afneming, korterwording t. van 't -menscheljk leven.
Déei-oît, rn [Astron] .lfneming 1. (der maan):
La lone est dans (sur) son cl-.
Déei-oitre, V. n. Afnemen, verminderen, kor
ter worden (in eig. en fig. zin): Les jours ddcrois-

-

-

5oDÊCROTTAQE
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-

sent, de dagen korten. La rivière dcrolt, de rivier valt. L'amour décrolt, des qu'iI cesse de violtry, de liefde neemt a/, zoodra zij ophoudt toe te
nemen.
Décrottage, flTl. liet schoonmaken (van kievderen); het poetsen (van laarzen enz.).
Déciotté, e, adj. (en part.passé van 1ciotter) Van slijk of civil gereinigd, schoongemaakt,
afgeborsteld, gepoetst: Souliers €1-s.
Décrotter, v. a. Van slijk of vuil zuiveren,
schoonmaken, afborstelen, afochujjeren afvegen,
poetsen. - ( fi g.) D- qo., iemand zijne giove onwetenci/ieici, Zijne 1)loiPe manieren ontnemen. (fig. ei fain.) Comma us ont décrotté ce jambon
wat hebben ze die keim tot op 't been ofgekioven
- SE PEC1IOTTER, V. j)'. Zich schoonmaken, zijne
kleederen of schoenen reinigen.
Décrotteur , ill. Schoenpoetser in. (Waar 't
vrouwelijk te pas mogt komen, gebruike men DEGROTTEUSE)

Décunibent, e, adj., Z. V. a. D1COu1IiANT.
Déctipe ll ation , Décupeller, Z. V. a. DECANTAT I ON, DECANTER.
L»éeuple , ill. Tienmaal zoo veel , tienvoud,
tienvoudijje li: II a gagné dans vette affaire Ie d-

de ce gail malt avanch, hij heeft tienmaal zoo
veel bij deze zaak gewonnen, als hij uitgeschoten
had. - Ook als adj.: Un nornbre el- dun autre,

eest gelal, tienmaal gnooter dan een ander.

Déeuplei-, V. 0. Vertienvoudigen, tienmaal iie-

men, tiesminaal grooter maken. - SE DECUPLER, V.
1)1. Vertienvoudigd worden. - liet 1)011. /)a,c.cd is
ook adj.: Nornbre clécuplel, vertienvoudigd of tienmaal genomen getal.
Déciiiic, I. [H. row.] Afdeeling I. van tien,

tiental, sot n. van 10 soldaten, decurie t. Tiende gedeelte eener C e a t u i i e (z. dat woord).
Décuiion, In. [II. iota.] Aanvoerder van 10
))ian, rotnieester, d e c ie r i o. - Tienwan, landdrost of landregter in cie romeinse/me volkplanlin-

gen. - Opzigtes IT!. over tien scholieren (in de
Décrottoir, iii Schoenijzer n„ voetschrapper rn
(aan den buite)iinqong (ier huizen geplaatst, om oude cailegitmi).
Déeuiional, e, adj. [H. ram.] Tot de waanzich daaraan (Ie schoenen te reinigen).
Décrottoire, f. Schoenborstel ni. - ( Loc. fain.) dig/well van d e c ie 5 - o (z. het vorige woord) beElle a in peau rude comme des d-s, haar vel is hoorende, (i ecusionaal. (P/icr. ni. décuiionaux.)
Décurionat, rn. [1-1. vonij Waardigheid 1.,
zoo seem als een borstel.
Déeröûter, V. a. Ontkoesten, de hoest afne- ambt a. van decurlo (z. DECUR1 02\ ).
Décurreut, adj., Z. V. a. DÉCOURANT.
men. - [ Yhner.] Den kop aan boomen schuren of
Décuisif, ive, a(lj. [Bot.] haas benéden ge(can herten sprekende, wanneer zij dc
n
wrjve
horens hebben afgeworpen). - SE DECIIOÛTER, V. keerd (van t bloemst)/ilje sprekende); - ook z. V. a.
Pr. Ontkorst worden. - [ Véner. ] Le veil se hel- J)ECOURENT.
Décuj-t ation, T. [Agrie.] Kiuineerdornmig I.
eroûte, het tiert schaart zich den kop.
Déeruage, iss. [Feels.], z. V. a. DEGJIEUSÂGE. (couvonnement) , booniziekte, die de boomtakken,
inz. de lcruiii vier eiken, aantast.
Déeru, e, a(Ij. (en part. passel van décioitie)
Déenssatif, ive. Décussé, e, n./j. [Bot.]
Afgenome)i, verniinderd, gezakt: L'eau est bien
Overdwars, kruiswijs, in den vorm van een SI.
(1-v 't water is veel gevallen.
Andrimskrsii.c ( X ) gepi(iatsl.
Déciiie, I. Zukiing I., vat ff1. (van water spreI)éeussatioii, f. Kruising, doorsiijjding f. in
kende).
(lea vorm von een St. .ln(irieskrui.c (X ). —[Opt.,
J)écruer, V. a. , z. t'. a. DECREUSEII.
ent, éeiseeøt,
Décrvim
D u w Décrusage Gelorn.] Point vie €l, oiitmoetiiigspuiit, snijpunt fl.
van stralen cii lijnen, die elkander kruisen.
ni. , z. V. (t. DECREUSAGE.
Décussé, e, adj.. z. BEGUSSATIF.
Décriaser , V. a., z, V. a. DECRETJSER. - kleI
Déeussoire, Ia. [Chin.] Werktuig tot nederleggen der zijdewoiintonnetjes in warm water om
ilniikkisig van het harde hersenvlies bij vie trepaZ e te gemakkelijk af te haspelen.
natie of schedelboring, d e c u S 5 0 5 i U ii I)
Déçii, e, (111f. (en part. passé van ilécevoir)Mis Décuvage, ilL, ftéeiiva!sou , F. [Tech.]
leid, bedrogen: Esphiance d-e, verijdelde, tel e urge-Het oeergieten uit (ie eeoc kuip in de andere, inz,
stelde hooi) f.
Décuibitus, fl1. (latin) (pr. —111cc) [Meld] Lig- het aftappen van den wijn uit de perskuip kR de
ging f., houding van een te bed liggend persoon;— vaten.
Déeuver, V. a. [Tech.] Overtappen, aftappen,
bij uitbreiding: hel (loo/liggen der zieken.
Déeuire, V. (1. Verdunnen, te dik gekookte siro- dciv wijn uit de kuip in de vaten tappen. - Het
pen of confituvesi door bfjvoegi )2g van water vloei- pant. passé -is ook adj. Du On d-, overgetapte, afbaarder )flaken.—[C1IniLj D- any sulsistançe, cciie getapte wijn n.
Détlaignable, adj. Verachtenswaard, versmazelfstandigheid afleoken. uitkoken. - SE DECUIRE,
dens-waard.
V. ])C. lVeder dun of vloeibaar worden (van Sii'OO/)
Dédagné, e, wij. (en part. passé van dddaiof confiticien sprekende, die niet genoegzaam gegner) I7ersmuciad, veracht, geringgeschat : Amour
kookt zijn).
Déciiit, e, ad,). (ems gait. paced van elelcuire): d-, Ansi ei-.
Dédaigner, V. U. Versmaden, fier verachten,
Sirop el-, niet genoeg gekookte en daardoor te dien
of te vloeibaar geworden siroop. - Os d-, uitge- niet verwaardigen, met verachting van de hand
wijzen;
beneden zijne waardigheid of zijnen onwaard-e,
kookt, dooi koking opgelost been. Substance
dig seike-nen, euingsc/iatten. - Door een- iiifinitif
uitgekookte, afgekookte zelfstamiigheid.
gevolgd, wil liet altijd liet voorzetsel de (vgi. DAl) Décuit, rn, betem DECOCTE.
1) écu1assement rn [Mi], et Arqueb.] liet GNER) : D- vie parley, de se venger, het benédenlosschroeven der staartschroef, het afschroeven van zich mékesien om te spreken, ons zich- te wreken. 't bodenistuk van een vuurwapen.
S SE DEIJAIGNER, V. Pr. (fain.) Versmaad enz. woi -Déculasser, V. a. [Mi ] . et Arqueb.] De staart- den: Pareil avaulage ne Ooit pas se el-, zulk een
schroef losdraaïj••e a, het bodemstuk van een vuur- voordeel mag men -niet versmaden, van de hand
wapen afnemen. - ilet part. passé is ook n.h.:
Fusil déculassé, geweer, waarvan de staartschroef

afgedraaid is.

Décitulaire, I. [Bot.] Soort van mirtenbooin rn.
DécRiluan, e, adj. [Alit. rom.] Tienvoudig,

groot: Bouclier d-, groot schild n., dat de inwoners
den stad ..dlba droegen. Terms h-es, landerijen,
waarvan de republiek tienden hief, decuman ische akkers. Porte the, deeunsanisclie poort, eene
der vier hoofdpoorten van 't nomeinsche lege rkamp,
tegenover de pretoniaansehe poort, en bij welke het
lOde legioen was geitgerci, dat den naam

p

an Lé-

gion h- e , decumnanisch legioen, droeg. - DEC[JiIAN,
rn. Tiendehe/fer rn.
Décuiiiate, wij. [Ant. rom.] Aan de tiende
underworpen, tiendpiigtig. - [Géogr. any.] Champs
tl -s, decum a t i s c h e akkers, tiendpbgtigiand, liet

land tusscimen Neckar en Rijn, waan de Romeinen

eene koionw gevestigd hadden, die hun tiende betooide.

-wijzen.
Dédaigneur , Dédaigneiix, ni. [Anat.],
Z. V. 0. A1IDUCTEUR. - Ook als adj.: Muscle el-.
Dédaigneusement, adv. Sinadelijk, op eene

verachtende, versmadende wijze, niet verachting,
met -minachting.
Dédaigtieux, euse, adj. Verachtend, honend,

versma(iend, geringachtend. - Ook als subst. gebe/zigd: Faire le €1-, Ia 1-euse, uit de hoogte ned -izien, zich verontwaardigd houden. - DEDAIGNEUX,
ni. [Mint.], z. DelDAIGNEUR.
Dédain, rn Trots-che veraching of minachting,
versmading, geringschatting; verontwaardiging 1.,
tnotsch gedrag of voorkomen n. ten opzigte van anderen. Trailer qu. avec ci-, iemand met vers-mading, venachting, verontwaardiging behandelen.

Dédale, rn (podt.) Doolhof m. (iabyrintlie).-

(fig.) lloogsl ingewikkelde, moeijeijk te ontwarren
zaak, verwikkeling, verwarring; verwoede menigte f.

DÉDALIQIJE

-

S Dédaliqe , adj. [Archéol.] Kunstig, vindingrijk, schrander uitgedacht, d a e d a 1 is h.
Déda ll er, V. a. [Tech.] Dc vloersteenen of tegels opnemen, ontvioeren. - Het part. passe komt
ook als adj. voor: Vestibule déc1aIk, ontvloerd
portaal of voorhuis n.
Dédarner ,, V. a. [Jeu de dames] Eene der
schijven van de onderste randrij of den dam verschuiven. - In 't algemeen: eene schijf, een' dam
slaan of wegnemen. - liet part. passe is ook adj.
Dame d-e, van dam geschoven schijf f.
Dédainuer, v. a. (woord van Louis Racine)
Uit de hel verlossen, van de verdoemenis bevrijden.
Dedans, adv. In, binnen: Tousles maux soot
depuis longtemps liars de Ia holte de Pandore,
mais l'espérance est encore d-, al de kwalen zijn
sedert laag uit de doos van Pandora, maar de
11001) is er nog in. II entre dedans par In fenètre,
hij komt door '1 venster binnen. - (lig. et fam.)
Ne pas savoir si Yon est dehors ou d-, niet weten
hoe men 't heeft, welk besluit men zal riemen, wat
raad men zal volgen. N'ètre ni d- ni dehors, goed
noch kwaad bij zijne zaken staan of met iemand
staan. Ne pas savoir si qn. est d- ou dehors, niet
weten wat iemands plannen, inzigten zijn, wat hij
in 't schild voert. (pop.) Etre d-. achter de traliku zitten; ook: dronken zijn. Mettre qn. d-, lemand beet hebben, hem bedriegen. Donner d-, zich
laten verschalken of beet hebben. - [ Mar.] Mettre
e vent dessus,
les voiles d-, de zeilen bergen. Etr
vent d- , niet liet zeil tegen lippen. - [ Man.]
Mettre un ctieval d-, een paard beginnen te dresséren of af te ripten. Cheval qui s'est Pico mis
[ Fauc.] Mettre
d-, goed gedresseerd paard.
l'oiseau d-, den volk voor 't eerst op roof laten
uitvliegen. - [ Trictrac] Mettre d-, eene schijf op
een open veld zetten.—Lá PEIJANS, bc. adv. Daar,
binnen: Ii est lá d-. Eiitrez la d-. - AU DEDAvS,
EN DEDANS, toe. adv. Van binnen, inwendig: Le
mal est au d-, het kwaad zit van binnen, inwen
dig. Fermer une porte en d-. eene deur van binnen
sluiten. 11 y a nu d- qc. qui nous avertit, er is
in ons binnenst iets, dat ons waarschuwt. - (Loc.
fig.) Avoir l'esprit en d-, schroomvailig zijn, zijne
kundigheden niet kunnen vertoonen, niet kunnen
meeledeelen: somtijds ook: een' mokkenden, norschen, veinzenden aard hebben. Lire en d-, Etre
tout en d-, achterhoudend, in zich zelven gekeerd,
onmededeelzaam zijn. -AU DEI)ANS DE, EN PEDANS
DE, toe. prép. Binnen, van binnen, inwendig:-Sa
gloire était a ffermie nu d- et au dehors du royaume, zijn roem was binnen en buiten het rijk bevestigd. Le crédit étaitipuisé en d- et en dehors du
royaume, het krediet was binnen en buiten het rijk
uitgeput. -- PAR DEDANS , toe. prép. (trés-f(i in.)
Door, midden door: Ii passa par d- In ville, hij
trok midden door de stad. DEDANS, m. Het
binnenste, inwendige n., de binnendeele'n n. p1.: Le
cl- dune maison, :d'un carrosse , dun chapeau,
de Ia main, du royaume, de lame. - [Man.]
La rêne, La jambe du d-, de binnenwaartsche
teugel, het binnenwaartsche been. - [ Equit.] Avoir
deux, trois cl -s, den riep twee-, driemaal getroffen
hebben. - Le d- dun jeu iie paume, de galerij
eener kaatsbaan.
Dédéitier, V. (1. Den rang van god ontnemen,
uit het getal der goden wegnemen: ,]ésus Christ a
déduilié Jupiter. - Het part. passé is ook ac/i.:
Divinités déduifiées , van hunnen rang ontzette
godheden.
Dédicaee, f. Inwijding, wijding f. eener kerk,
eener kapel. Jaarfeest n. ter gedachtenis dier
inwijding, kerkmis 1. - Opdragt , toecigening t.
(van een boek).
S Dédicacer, v. a. (iron.) Opdragen, toewij
den, toeëigenen (een boek).
Dédicateur, m., -ti-ice, 1. (iron.) Opclrcigtmaker m., -maakster t.
, Dédicatoii-e, adj. (zelden voorkomend dan in):
Epitre ei-, opdragt t. (van een boek).
Dédié, e, adj. Toegewijd, opgedragen: Temple
(l_, Chapelle d-e ; Livre d-.
Dédler, v. a. Wijden, toewijden, heiligen, toeheiligen, opdragen. toeëigenen. D- une église, un
autel au service divin, eene kerk, een altaar aan
de godsdienst toewijden. D- un enfant a l'église,
een kind tot de altaardienst, de kerkdienst bestemmen. - D- un livre, ses vers /t qn. , iemand een
-

-
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boek, zijne verzen opdragen. - SE DÉDIER, v. pr.
Zich wijden, toewijden.
Dédire, V. a. Verloochenen, niet gestand doen,
niet goedkeuren, niet laten doorgaan, omver stooten,
voor ongeldig verklaren wat iemand in onzen naam
gezegd, beloofd, gedaan heeft: Je ne vous en dédirai
pas, ik zal ti daarin niet verloochenen, u niet tot
leugenaar maken. - Sv PENilE, V. pi'. Zijn woord
of zijne gezegden herroepen, zijn woord of zijne
belofte niet houden, terugtreden, daarvan afgaan,
zich zelven verloochenen: Se d- de ses principes,
van zijne grondbeginsels afwijken, ze opgeven of
verloochenen. Un lionnête homme ne se dédit jamais, een eerlijk man houdt altijd zijn woord.
(fam.) II ny a pas a sen ti-, de zaak is te ver
gevorderd om terug te treden.
Dédit, nl. Herroeping, terugtrekking, intrekking f. van zijn woord of belofte. - (Loc. faiui.)
Ii a son dit et son d-, nu spreekt hij zus, dan
weir zoo, wat hij van daag belooft, neemt hij morgen weir terug. - Rouwkoop m., rouwgeld n. (te
betalen dooi' dengene, die een' gesloten koop niet kan
of wil houden).
Détlit, e, adj. (en part. passé van dédtre):
Parole d-, ingetrokken woord.
Dédition, f., z. V. a.
Détlolatioii, t. [Chir.] Afschaving t., schuinsche wegsnijding van een dun gedeelte der oppervlakte. - flétioler, v. a. ..4fschaven, schuins
wegsnijden.
Dédoiiiniagé, e, adj. (en part. passé van
didommager) Schadeloos gesteld: Personne d-e.
Dédoaiirnageineiit,m. Vergoeding van schade,
schadeloosstelling, schadelooshoudiiig, goedmaking,
ontschadiging t.

Dédoniiiiager, v. a. Schadeloos stellen, vergoeden, ontschadigen, de schade vergoeden, schadeloos houden, vergoeding geven. - SE DEDOMNAGER,
V. pr. Zich schadeloos stellen.
Dédorer, v. a. [Tech.] liet verguldsel afdoen.
- SE DÉDORER, v. pr. liet verguldsel verliezen. Het part. passé is ook adj.: Un cadre didori, eene
lijst, waarvan t verguidsel is afgegaan.
t5 Dédorinir, v. a. De koude afnemen, min
of meer laauw maken. Faites d- cette eau, laat
dat water wat laauw worden.
Dédortoir, m., beter DÉTORTO1R.
Dédossemeit, in. [Tech.] Het meskant bezagen of behouwen. - Dédosser, v. a. Meskant
bezagen of behouwen. - [Hort.] Een' grooten wortelbundel in verscheidene kleine bundels splitsen.
Het part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Pièce
de bols didossie, meskant bezaagd hout.
Dédoublage, in. [Mar.] 1Jet wegnemen der
dubbeling, der tweede buitenhuid of koperhuid.
Dédoubler, v. a. De voering (van een kleed,
mantel enz.) wegnemen, uittornen. - Het dubbele
enkelmaken: [Mi IJ D- les rangs, les files, de geldderen of rijen afbreken, op één gelid de soldaten
plaatsen, die op twee geléderen stonden. - Dubbel
maken, in tweeën verdeelen: B- un bataillon, een
-

-

bataillon in tweeiin verdeelen. - [ Mar.] De dubbeling, de koperhuid afnemen; - de zeilen van
eenige rabanden ontdoen. - [ Carr.] D- une pierre,
een' steen in de overlccngsche 'i'igting zijner schichten
of lagen vaneen, splijten. - SE DÉDOUBLER, V. Pr.
Losgaan; uitgetorn(i worden (van de voering). Afgebroken, in twee&n verdeeld worden. - Oatkoperd wore/en. - La lambourde se didouble, de
witte bloksteen laat zich overlangs splijten. - Het
part. passé komt ook als ac/f. voor: Manteau dldoublé, mantel, waaruit de voering is genomen.
Rhgiment cl-, in tweeën gesplitst regiment. Pierre

h-e , gespleten steen.
Déductif, ive, adj. [Phil.] A fl eidend, gevolgtrekkend.
Déduction , 1. Korting, afkorting, aftrekking t.,
aftrek, afslag om. , mindering t. II ma accordi une
petite d- sur ces marchandises, hij heeft mij eene
kleine korting 0/) die waren toegestaan. D- faite
des frais, na aftrek der onkosten. II ma donne
deux cents francs en I-, hij heeft mij twee honderd
francs op afkorting gegeven. - Uiteenzetting, uitvoerige ontwikkeling f. van de gronden eener zaak.
(In (lien zin verouderd.) - [Phil.] Bewijsvoering,
gevoltrekking, deductie t.
Déduiire, v. a. Korten, afkorten, aftrekken,
afhouden, in afrekening brengen. Diduisez en ce

-
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ue vous avez dépens. trek er af (houd er af)
wat gij verteerd hebt. Si vous gardez Ia marchan
lisa, ii consent Ii d- Iesfiais de transport, zoo gij
(7e waar houdt, wil /ifj de vervoerkosten er van
aftrekken. - Breedvoerig uiteen zetten, ontvouwen,
openleggen, verhalen, voordragen. (In dien zin
weinig gebzig(l) . Gevolgtrekkingen maken, afleiden. Je le déduis de ce principe, ik leid liet van
(lit grondbeginsel af. - SE DEJMJIRE, V. pr. Af qekort, afgerékend worden. - Uiteengezet, breed
ontvouwd worden.
I Déduit, fl1. Vermaak n., tijdkorting, uitspanning f. (Nu geheel buiten gebruik.) [Véner.]
--

Jagtstoet in.
Héduit, e, adj. (en part. passé van léduire)

Avances d-es, afgekorte, afgehouden voorschotten.
[Corn.] Frais d-s, na aftrek der kosten. - Faits
elairernent d-s, kelder uiteengezette feiten. - Consequence exacternent d-e, juist afgeleide gevolg-

trekking.
S Dédureir, V. a., Z. V. cl. AMOLLIR.
Déesse, t. Godin, godes. — (fain.) Sclzoone
mouw, schoonheid f.
Défâeher, v. a. (fam. et pop.) Weder goed
maken (iemand, die boos is). - Défàcher, v. si.
en SE DEFhCHER, V. Vr. Weder goed worden: II
na veut point d-, hij wil niet weder goed worden.
S'il est fâché, qu'il so défhclie, als hij boos (kwaad)
is, moet hij van zelf maar weir goed worden.
De façon pie, 10e. Conj. , Z. F'XCON.
Défaillaiiee, t. Flaauwte, bezwijining, snagteloosheid, onmagt t., hartvang rn. - (lig.) Vermindering, verzwakking, verflaauwing f. (van krachten, von zielsvermo g ens enz.) — [ Anc. chirn.] , z.
V. 0. DELIQUESCENCE. - [ Jur.] Het niet-vervullen
eener gestelde vooric'aa'rde.
Défai ll ant, e, adj. Flaauw, magteloos; —
zwak, onmoglig; afnemend, verzwakkend. — [Jur.]
Niet verschijnend: La partje cl -e, of als subst. : Le
d- of les d-s, de niet verschijnende partij f. — Ligne
d-e , uitgestorven linie t.
Défailtir, V. n. et döfect. Ontbreken, te kort
schieten: Tout commence is leur d-, alles begint
hun te ontbreken. - Uitgaan, te niet gaan, uit-

DÉFAVORTSER.

Se a-, hij antwoordde zonder te ontstellen. (In dezen
zin niet veel gebruikelijk.)
Défait, e, adj. (en part. passé van défaire)

Losgemaakt enz. (in de meeste beteekenissen van 't
werkwoord): INoeud l, losgemaakte knoop. —
Visage pale et cl-, bleek en ontdaan gelaat. Les
ennernis d-s, de verslagen vijanden. - [ Bias.] Onthoofd.
Défaite, f. Nederlaag f. Entière, sanglante d-,
volkomen, bloedige nederlaag. — Uitvlugt, sluwe
ontschuldiging f.: Avoir toujours des d-s prètes,
altijd uitvluiten bij (Ie hand luchten. - [Corn.]
Goeden aftrek m., vertier is. Marclsandise de d-, de

bonne et prompte i, de belle d-, gangbare, courante waar, waar, die een goed en spoedig vertier,
veel aftrek heeft. Co cheval est de belle d-, dat
paard zal ligt een' koopei' vinden. - ( fig.) Fille
dune bonne d-, jong, schoon en vooral rijk meisje
(clot ligt een' man vindt). - Elle deplore sa cl-,
zij betreurt hare onteering.
Défaix, m., Z. DEFFA1X.

't. Défalcation, f. Afkorting, aftrekking f.,

liever DEDUCTION.
Défalqiier, v. a. (eig. medesikkelafmaafje )2 )
Aftrekken, af/weten (liever DEDUIRE, R.cBATTRE).
- SE DL FALQUER, V. pr. Afg etrokken woi'sleii. Het part , vassé komt ook als adj. voor: Somme dclfalquée, afgetrokken som f.
,

-)- Défamer, Défaiiiie,

Z. D1FFAMER, DIF-

FAJIIIE.

-1- Défaiiatser, v. a. Het fonatisinus of de
dweepei'ij doen ophouden. - Défanatisine, m.

Vernietiging f. van 't fanatismus.
Défarder, v. a. Het blanketsel wegdoen.
1)éfausser, v. a. Het vervalschte herstellen.
(In dien zin weinig gebruikt.) - SE DEFAUSSE1I
v. pr. [Jeu de cartes] Zich van eeoc of meel' onbeduidende kaarten ontdoen (als men de gespeelde
kleur niet heeft) , zijne kaart zuiveren.
Défaut, 111. Gebrek, ligchameljjke of zedelijke
onvolmaaktheid, onvolkomenheid, feil, ondeugd f.
het gebrekkige, verkeerde, onvolmaakte in werken
van kunst of smaak of geleerdheid; maagd n. Chacon a ses défauts, een ieder heeft zijne gebreken.
sterven: Cette race a défailli dans Ia personne dun D- naturel, natuurlijk gebrek. D- corporels, ligtel, dat geslacht is in den persoon van dezen of dien chaamsgebreken n. p1. D- incorrigible, onverbéteruitgestorven. --Afnemen, verminderen, verzwak lijk gebrek. Les cl -s dun roman, dun poèrne,
ken, zwak worden; bezwijmen, in zwijin, in onmagt dune statue, dun bronze, de gebreken, feilen
vallen: Ma vue difaille, mes forces défaillent, mijn van een' roman, van een dichtstuk, van een standgezigt verzwakt, mijne krachten nemen af. Ii se beeld, van een bronzen voorwerp. - [Anat.] Le
sent d-, hij voelt zich eene oninajt nabij.
cl- des côtes, de plaats aan 't ligchaain, waar de
Défaire, v. a. Losmaken, ontbinden, ontdoen, ribben eindigen, het weeke tusschen de ribben en
ontknoopen, losknoopen, openmaken; verbreken, de lenden. — [Mil.] Le cl- de in cuirasse, z. CUIvernietigen. Voulez-vous Un peu d- ce noeud? RASSE. — 5 Le cl- de Ia lune, z. v. a. DÉClIOìT. wilt gij dezen knoop eens losmaken? D- un ballot [Chas.] Les chiens sont en cl-, de honden hebben
eene baal openmaken, het touw daarvan losmaken. het spoor verloren. - (flit et fain.) Etre en d-,
Ei- Un manage, un marchi, een huwelijk, een' feiten, zichvergissen, cciie dwalingbegaan. Trouver,
koop verbreken. - Ook zonder voorwerp: Lou Prendre qn. a cl-, iemand op eeoc fout, tekortkofait, l'autre défait, de een maakt, de ander vernielt: wing enz. betrappen. Mettre en d-, misleiden, bede een bouwt op, de onder breekt af. - (fain. et driegen. - Sa rnénuoire est en d-, lui fait d-, zijn
pop.) Cette femme a dufait son enfant, deze vrouw geheugen fopt hein, schiet te kort. — Il mit en dheeft haar kind omgebragt. - Verslaan, slaan, op l'éi'udition de l'écrivain, hij legde de onwetendde vlugt drijven: D- lennerni, den vijand geheel heid van den schrijver aan den dag. - [ Prat.] Het
verslaan. D- Ia Ilotte ennernie, de vijandelijke vloot niet-verschijnen voor 't geregt, het wegblijven op
verslaan. — (fig.) Fl- qn. of qc., iemand of iets de dagvaarding: Faire cl-, niet verschijnen, den
verdonkeren, in verdienste, schoonheid enz. over- termijn verzuimen, wegblijven. Condarnuser par cl-,
treffen: Le diamant défajt toutes les autres pierres bij verstek veroordeelen. D- de forme, gebrek in
precieuses, de diamant verdonkert alle andere edel- den vorm. D- de contenance, onderinaat f. D- de
gesteenten. — Uittéren, vermageren: Cette maladie payement, wanbetaling f. Prendi'e d-, verstek ne
vous a bien défait, deze ziekte heeft u zeer aan- men. Donner cl-, verstek verleenen. Rester en cl-,
gegrepen, uitgeteerd. — Bevrijden, ontlasten: Dé- in gebreke blijven. D- dernploi de deniers, nalafaites-rnoi de eet importun, bevrijd snij van dit las- tigheid in het beleggen van geld. AU DEFAUT DE,
tigmensch. — SE DdF%lulE, V. pi. Opengaan, losgaan. ii DÉFAUT DE, inc. prép. Bij gebrek, in plaats van:
Le noeud s'est dufait, de knoop is losgegaan. Se Au cl- de in force, 11 faut employer de Ia ruse,
a- soi-rnôme, zich zelven ombrengen. Se d- de qc., bij gebrek van krachtmoet Inert list gebruiken, wie
zich van iets ontdoen. Co cheval s'est ddfait de son niet sterk is, moet slim zijn. A défaut de yin, nous
licou, dit paard heeft zijnen halster afgeworpen. hoirons de l'eau, bij gebrek van wijn zullen wij
Se d- dun dornestique, eenen knecht wegzenden, water drinken. — [Prat.] A d- do. . . , bij ontstenzijn ontslag geven. Se d- dune charge, een ambt tnis van ..
Défaveur, f. Ongenade, ongunst t. [Co rn .,
nederleggen. II vent se th de sa maison, hij wil
zich van zijn huis ontdoen, hij wil zijn buis ver. Financ.] Wantrouwen, diskrediet n.
Dél'avorable, adj. Ongunstig, onvoordeelig,
koopen. II a bien eu de Ia peine a se d- de In
fièvre, het kostte hem veel moeite de koorts kwijt nadeeliq.
Defavorablenieut, adv. Ongunstig, op eene
raken.
dat
ce
inotlb,
gewen
u
Dôfaitesvous
de
te
woord af. - (fig.) Comme eet homme se défait! niet voordeetige wijze.
wat vervalt, vermagert, verzwakt die man! Le yin
S Défavoriser, V. a. Van de gunst berooven.
se défait, de wijn verschaalt, verliest zijne kracht. —liet part. passé is ook adj.: Courtisau défavorisé,
.– ["erlevjen worden, ontstellen. 11 réijmjit. san in ongunst g e valle n hoveling.
,

-

-

-

DÊFÉCATION
Defécation, f. IMéd.] Uitdrijving, ontlasting
der dreksto/fen. - [ Chini., Pliarm.] Reiniging van
heffe, loutering, lelaring, zuivering f. eener vloeistof (Jaar nederplofjing van de deden, die haar
troebel maakten (décantation).
-J- Défeetibi lité , 1. Gebrekkigheid, onvolledigheid t. -• -(- Défectible, adj., Défeetibleuieiit,
adv. Gebrekkig, onvolledig, op onvolledige wijze.
Défeetif, ive, adj. [Gram.] Gebrekkig, onvolledig, d e fe c ti e f : Verhe d-, gebrekkig werkwoord n. (waaraan tijden of wijzen ontbreken). [ Aiith.] Nomlire d- ofdulicient, onvolkomen getal n.
(getal, grouter dan de som zijner factoren) [Géom.]
Hyperbole d-ive of duuiciente, onvolkomen hyperbool t. (kromme lijn van den derden graad met
slechts eene regtif/nige asymptote).
Défeetion , f. A/calling, afvalligheid f., afval m.,
het verlaten van dine partij, d c/c c t i e.— -- [ Astrol.]
Verduistering f. (éclipse).
Afvallige rn
4- Défeetioni,aire, rn.Afvallen,
afvalligwor
-(- Défeetionner, v. a.
ook adj.: Arrnée défec--den.1lt])orpaséi
tionnée, afv allig geworden leper.
IJéfectivité, t. [Gram.] Gebrekkiglieid, onvolkomenheid (van een werkwoord in zijne vervoe ging), defectiviteit f.
Défeetiieiisement, adv. Gebrekkig, op eene
gebrekkige wijze.
Défectueiix, euse, adj. Gebrekkig, onvolkomen, onvolledig, beschadigd, niet gaaf, d e f e c t:
Des livres d-, onvolledige, defecte boeken. Des
marchandises d-euses, beschadigde waren. - ( fig.)
Goût d-, gebrekkige, onzuivere smaak. - [ Gram.],
Z. V. a. DEFECTIF. - [ Prat.] Niet in den vereischten vorm, gebrekkig: Acte, Inventaire d-.
Défeetnosité, t. Gebrek n., gebrekkigheid,
onvolkomenheid, onvolledigheid, leemte t.
t. Bemorsing, bezoedeling f.
-I.. 5 Défédation,
Défendabte, adj. Verdedigbaar, verweerbaar,
houdbaar.
Defendant (a son corps), beady., zond.
coups, pap. 132 , kolom 9. .

-
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val so defend, dat paard is koppig, onwillig. [Mar.] Ce vaisseau se défend Men a Ia mer, dat

schip krijgt (bij hooggaande zee) weinig water over
boord.
Défends, Défeiis, M. [Eaux et for.] Afgesloten ruimte t. Bois en d-, bosch, waarin niet
gejaagd of hout gekapt mag worden. Eau en d-,
water, waarin niet snag gevischt worden, verboden
water n.
Défeiidii, e, adj. (enpart.passévan défendre)
Verdedigd; verboden: Poste bien d-, wel verdedigde
post; Cause mal d-e, slecht verdedigde regtzaak.
Livres d-s, Armies d-es, verboden boeken, wapenen.
— [Bias.] Sangliei d-, wild zwijn, met slagtanden
van andere kleur dan 't If/f. Huw de sables d-e
de gueules, zwarte zwijnskop met roode houwers.
— (Loc. prov.) Bien atta(jUé, bien d-, z. onder
ATTAQUEII.

L)éfénestration, f. [[list.] liet uit de vensters werpen (von twee raodsheeren te Praag on
1618): La d- de Prague fut le prulude de Ia guerre
de tiente ans.
Défens, nl., Z. DEFENDS.
Défeiisabilité, f. Verdedigbaarheid, houdbaarheid t.

t Défensabte, mij., Z. V. a. DEFENDABLE. Bois d-, bosch, waarin niet gehakt, noch vee gedreven mag worden. Eau d-, water, waarin met

gevischt mag worden.
D e fense, f. Verdediging, verwering f., tegenstand In.; bescherming, beschutting. beveiliging,hand
verdedigingsschrift, verweerschrift n.,-havingf.,
verantwoording, regtvaardiging f.; — verdediger m.,
verdedigster f., voorspraak, defensie f.: La dde Ia patrie, de verdediging des vaderlands. D- de
ve
noodweer t.
soi-nAme, D- légitime, zelfrdediging,
Faire une loéroïque d-, een' heldhaftigen tegen
stand bieden. Guerre de d-, defensie- of verdedigings-oorlog. Ligne de d-, defensie- of verdecigongs-linie. So mettre en d-, en état de 1-, zich
in verdediging, in staat van verdediging stellen.
Etre sans d-, hors de d-, weerloos zijn. Prendre en
Défendetir, m., Défeiuteresse, 1. [Prat.] d- les opprimés, de bescherming der onderdrukten
Verweerder m., verweerster f., gedaagde, beklaag- op zich nemen. Puhlier sa d-, zijne verdediging,
de rn. en t. D- en garantie, verweerder tot vrij- verantwoording in 't licht geven. Soyez ma difence, wees snij ten verdediger of ter verdedigster,
waring.
Ijéfendre, v. a. Verdédigen, verweren, be- tot voorspraak. — [ Man.] liet weigeren, verzet
schermen, beschutten, handhaven, behoeden, bevei- van 't paard, het steigeren, slaan, achteruit looligen, in bescherming nemen, defendéren: D- sa pen enz. — [Mar.] Haakbooin m. om het anker uit te
vie, on malheureux, sa patrie, zijn leven, een' on- houden. Vaisseau hors d'état de d-, schip, liggende
gelukkige, zijn vaderland verdedigen. La lionne in onmagt. — [Tech.] Lijn f. der leidekkers, waardéfend ses lionceaux, de leeuwin verdedigt hare mede zij zich bij hunnen arbeid vastbinden; stuk
jongen. Cat avocat nous a très-bien dufendus, die hout n. of iets anders, dat voor een huis enz. waar
advokaat heeft ons zeer goed verdedigd. — D- gebouwd wordt afhangt, ter waarschuwing der
une place, un poste, eene vesting, een' post verde- voorbijgangers. - [BIas.] ilérisson en d-, zamendigen. D- one opinion, een gevoelen verdedigen. La gerolde egel m. - Verbod n., ontzegging t. D- de
montagne défend cette maison do vend do nord, porter des armes, verbod van wapens te dragen.
de berg beschermt, beschut dit huis voor den voor- Vous avez agi centre la d-, gij hebt tegen 't verbod
dewind. - [ Mar.] D- laliordage, stootkeeren, vrij- gehandeld. Pulolier des d-s, verbodsbevélen afkonhouden. Dufends! (bevelwoord) houd vrij! houd digen. -- DEFENSES, t. p1. [MiI.] Verdedigings-,
af! keer stoot! Défends do sod, houd af aan de bedekkingswerk n.: borstweringen, halve manen,
zuidzijde. — Verbieden, ontzeggen: D- le duel, het schansen enz. — [Mar.] Al wat een schip tegen
tweegevecht verbieden. D- sa maison „,i pu, iemand den schok van 't aanstooten of tegen de wrjving
zijn huis (den toegang tot zijn huis) ontzeggen of beveiligt: wrijfhouten, wrijfworsten, oplangers. Ded
Zich verdedigen,
en, de Bouts de cithle, Conies de d-, kransen m.pl. —
verbieden. - SE DEFEN]JRE, v. Pr.
weren of verweren, zich beveiligen, zich be- [Prat.] Dancer, Fournir sos d-, zijne verdediging,
schutten: Cette place se défend dclie mêine, die zijne verantwoording indienen. Olotenir des d-,
plaats verdedigt zich zelve. Se d- contre des as- een schutsbrief, recpjtbrief bekomen. Faire signifier, lever la d-, den schutsbrief doen beteekenen,
sassins, zich tegen moordenaars verdedigen. Défendez-vous des charmes de cette femme, hoed u, doen ligten. - [H n.] Slagtanden, stoottandenm.
wees op uwe hoede voor de bevalligheden dezer p1.: Les d- de l'éléphant, du sanglier, du morse.
Défenseur, no. Verdediger, beschermer, bevrouw. Ii se mit sous on ari)re pour so d- de Ia
pluie, hij ging onder eenen boom zitten, om zich schutter, beveiliger. — [Jur.] D- o ffi cieux, d'offlce,
de
door de regtbank benoemde verdediger van aantegen den wind te beveiligen, te dekken. - Zich
weigeren, zich ontzeggen, zich onthoüden; zich ver- geklaagden. — [H. eccl.] D- de Ia bi, beschermer
ontschuldigen, zich van den hals schuiven, van de des geloofs (titel der koningen van Groot-Brittanje.
hand wijzen; loochenen, ontkennen: Je ne saurais
t Défensible, adj. [Mil.] Verdedigbaar.
Défeiisif, ive, adj. Verdedigend, tot verdedimen d-, ik kan er mij niet van onthouden, oatging
dienende, verwerend, beschuttend, bescherde
trekken. Ne pourriez-vous vous défendre jouer?
zoudt gij u niet van 't spelen kunnen onthouden? mend, beveiligend: Traifé d-, Alliance d -ive, verII ne peut se d- de vous acconipagner, hij kan 't dedigend verdrag, -verbond n. Le casque et la
niet van de hand wijzen u te vergezellen. II so dé - cuirasse sont des armes d -ives, de helm en 'thorfend d'avoir dit cda, hij loochent dat gezegd te nos zijn beschuttende wapenen.— [Chir.] Appareil,
hebben. Je ne men défends pas, ik ontken het Bandage d-, of als subst. Un d-, een beschermend
niet. —Se d- du prix, niet zoo veel voor iets geven verband n., beveiligende zwachtel m. — DÉFENSIF, m,
willen, over den prijs dingen. - Ii est rare goon Behoedmiddel n. - [Mil.] Al wat ter verdediging
se défende de Ia bonne fortune, zelden kan men of beveiliging eener vesting dient, verdedigingsmid
zich in een groot gelu k matigen. - [ Man.] Co cisc - delen n. pt., de f e n s i e sv t. pt.
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DEFENSIVE -

Défensive, 1. Toestand, waarbij men zich ver(ledigt, zich enkel tot verdediging bepaalt (in tegenstelling met offensive), tegenweer, verdediging,
verhouding f. als verdediger: Etre of Se tenli cur
Ia 1-, zich enkel verdedigen, alleen verdedigenderwijs te werk gaan.
Défensivement, adv.. Verdedigender wijze.
Déféquer, v. a. [Chuim, Pl1arrn.] Van /1e/Te,
droesem of uuioui' reinigen, zuiveren, klaren, af/slaren (décanter) . - 1-Jet part. passé is ook adj.: Suc
déféqué, geklaard sap n.
S Déféraiit, e, wij. Toegevend, inwilligend.
Déféré, e, adj. (en part. passé van lëfth'er)
Opgedragen, toegekend, verleend. Honneurs d-s;
Ilécornpenses d-es, toegekende eerbewijzen, beloovingen. - Sea- inent d-, opgelegde, gevorderde eed.
Déféi-eiiee, f. Toegevendheid, inschikkelijkheid,
goedwilligheid, gehoorzaamheid uit achting en antzag, deferent/c f.
Déférent, in. [Astr.]: Cercie d- of als sthst.
Le ii- , d e e 1 C ii t m., cirkel, door de oude sterreIcuncliffen uitgedacht 01fl (ie uitiiiiddelpu'ntig/seisl, liet
perigeum en apoqenin der planeten te verklaren.
[Anat.] Canaux of Vaisseaux 1-s, toevoerende
zaadvaten D. pl. - DEFERENT, ni [lWonii.} Munttee/sen fl, tee/sen van de plaats der nuenting of
stempeling en des inuntmeesters. - [Astr.] , z. boven.
Déféiei-, v. a. Verleenen, opdragen, toekennen,
(uit achting, eerbied): Les Rornains out duféié les

DTFILAGE.
Dfeuil1é, e, adj. (en part. passé van dé-

feuiller) Ontbladerd: Arbre d-.

Défeuiiller, v a. Ontbladeren: L'automne

sléfeuille les arbres. - SE DEFEUILLER, v.pr. Ont-

bladerd worden, zijne bladeren verliezen.
Deffais, rn pl [Féod.] Eigen vissche rij en f. pl.
der heeren; - soms ook z. v. a. Pais en dilfends,
Z. DEFENDS.
-I- Delfergei, V. a. Ondersteunen (secourir) ;
voor iemand betalen, iemand vrij houden (défrayei).
- ook Z. V. a. DEFERRER.
t Detfubler, v. a. De bedekking, het omhulsel
wegnemen.
Deli, m. Uitdaging, uiteisching f.: Cartel de
d-, uitdagingsbrief, veetebrief ni. - (faam.) Je lui
ai fait nu ii- aux mchecs, ik heb lieium in 't schaken
uitgedaagd. Mettre ga. an d- de faire une chose,
iemand uitdagen, tasten iets te doen.
Déllauce, 1. Mistrouwen, wantrouwen fl,
argwaan ni., achterdocht f. Entrer en d- contre
(l, mistrouwen tegen iemand opvatten. - (Prov.)
Ii- est inhie de sureté, 't wantrouwen is de moeder
der zekerheid, veel vertrouwen doet vaak heronwell. - Mistrouwen, gebrek n. aan vertrouwen,
vrees, twijfel 1., dat iemand de vereischte hoedanigheden tot iets missen zal: Etre dans Ia cl- le ses
proples forces, zijne eigene krachten mistrouwen.
Délia,it, e, adj. Mistrouwend, argwanend,
wantrouwend, wantrouwig, argdenkend, achterhonneurs thvins a In plupart de leurs ernpereurs, dochtig.
Défibriiié, e, adj. [Mid.] Pan fibrine of vede Romeinen hebben den meesten, hunner keizers
zelstof beroofd: Sang d-.
goddelijke eel' bewezen. On lui a défëié Ie gouver
Délicieiit, C, adj. [Arch.]: Nombre d-, of als
nement, men heeft hem de regéring opgedragen [Prat.] B- le serineilt ii qn., den eed van iemand subst. Un d-, z. v. a. DEFECTIF. - [Géorn.] Hycisc/men, heus den eed opleggen. - 4ammklagen, be- perbole d-e, Z. DEFECTIF.
Deficit, in. (latin) (pr. —cite) [Corn., Financ.]
klagen, aangeven: D- gil., en justice, iemand bij liet
geregt aanklagen - OEFEnEn, V. fl Uit ac/ding of liet te-kort, ontbrekende, deficit 11.: II y a quo!welwillend/meid toegeven, toestemmen, bewillif/en; ques U-s dans eet invemmtaire, er ontbreken eemiige
genoegen, nemen in, zich schikken naar: D- a lage, zaken in dien inventaris. Comhler of Couvrir le
a Ia dignité, au rnmiiite cie qn., uit achting voor d-, het te kort (lekken.
1.,
iemands ouderdom, waardig/meid, verdienste zich
-1- Défienient, rn. [FEod.] Veeteverkiarimig
dienstwillig, insc/milskelijk betoonen. Je difère ii z. v. a. BEF!.
ui/cisc/men,
Défier, V. 0. Uitdagen, uittarten,
votre jugemeut, ik laatmnijuw oordeel welgevallen,
onderwerp er mij aan, geef het toe. D- /t l'usage, eene uitdaging doen: D- son ennemni, zijn' vijand
zich schikken naar 't gebruik. D- /t un ordre, aan uitdagen. - D- qn. aux dames, ii boire, ii qui
sautera le mieux, iemand uitslagen in het dammen,
een bevel voldoen.
Défeiler, v. a. 11ar.J D- les voiles, dc zeilen in het drinken, in 't springen. - Je vous défie
losmaken, slaken, laten vallen. Déferle les perro- de faire, de prouver cda, ik tart a, daag u wit
quets stoot uit msmve topzeilen! - liet part. passé dit te doen, te bewijzen; doe dat, bewijs dat eens,
is . ook adj.: Voile (Iuferlée, losgemaakt zeil n. - zoo gij kunt. - (Loc. prov.) II ne faut jamais dun fou, men moet nooit met een' gek aanleggen;
1)EFERLER, v. n. SE IIEFERLER, v. pr. [Mar.] Zich
breken en in schuim uiteen spatten (van golven). eenen gek is alles mogelijk. - Tarten, trots/ren,
La lame, la mer léferle cur la coque immobile braveren, niet vreezen, niet ontzien, het hoofd bieden:
du vaisseau naufragë, de golf, de zee breekt zich D- Ia mart, le danger, den dood, het gevaar tasten,
trots/ren. - [ Mar.] D- lancre du bord, het anker
LIP den onbewégeljken '10111]) VOfl 't verongelukte
(als 't aan den kraanbalk hangt) van 't boord vrij
schip.
houden.
- DEFIER, V. Ii. [Mar.] Af/monden, van
Déferi.iez-,
5
v.
a.
Ontsluiten.
t
Défeiré, e, adj. (en part. passé van déferrer) land steken: B/lie de larrière ! houd of van voren!
Foiçal (i, on/boeide, losgesloten galeiboef. Clieval d-, Délie da vent! pas op den wind! Défie tout, aan
ontzerd paard. Roue d-e, van zijn beslag ontdaan boord je roer! fl/lie de l'arrivée ! pas op voor
vallen! D/Re de l'auloffée pas op voor beven!
rad.
Déferrement, rn liet ontsluiten, ontboeijen Défle l'ancre du bord, houd liet anker van den
(van gevangenen); - liet afnemen van de hoe/ijzers, boeg af! Le vent délie de la cöte, de wind waait
liet ontfjzeren; - wegnemnimmg 1. van 't ijzeren beslag van de kust. - SE DEFIER, v. pm , . Elkander nitdagen: Ces deux ennemis se défiaient Fun l'au(eener (leur, eens Iso/fees enz.)
Déferrer, V. a. Oot(jzeren, 't beslag, de boef/en, tre. - IVantsonwen, niet vertrouwen , mistroude hoe/ijzers afnemen. - ( fig.) D- qn., iemand ver- wen , geen vertrouwen stel/csm, op zijne hoede zijn;
legen maken, van zijn stukafbrengen. - SE DE- .- vermoeden, voorzien, beducht of bezorgd zijn: Je
me dé fie de son disintéressenient, ik wantrouw
FERRER, v. pr. Een ijzer, hoe/ijzer verliezen: Ce
cheval esL sujet is ce d-, dit paard slaat zich ligt zjpse olsbaatzuc/mtig/mei(i. l)éflez-vous, wees op uwe
hoede.
11 ne se dele de lien, hij heeft nergens erg
dv ijzers log. - Ontboeid, van beslag ontdaan wordemi. - ( fig. ei fammm.) Verlegen worden, van zijn us, hij is over niets bezorgd. Je me dulie dun
stuk raken: II so déferre aisémetit, hij wordt schie- rnallieur, ik voorzie, vermoed, ducht een ongeluk.
Défigtii-é, e, adj. (en part. passé van défigu
lijk verlegen.
1 Défertilisaiit, e, adj. Onvruclitbaarma- rei) Misvormd, mismaakt: Visage d-, Statue si-c.
Défiguréiiient, adv. Op misvommnsie wijze.
head: Cause U-a. - Défeitilisation, 1. Onvruchtbaarmnalsing f. , verdrijving der vruchtbaarS Déliiaiewent,rn. Mismaking, misvorming f.,
heid. - Héfertiliser, v. a. Onvruclithaarmaken, wanstaltigheid f., d e f gu r a t i e f.
Dé fi gurer, v. a. Het aaisgezigt of gelaat schende vruchtbaarheid benadeelen of te niet doen. liet part. passé is ook adj.: Province iléfertilisée, den, mismnaken, misvormen, vermnimmken, de gedaante
van iets bcderveis: La petite v/role la tout de fionvruchtbaar ge
provincie.
D
éfet, rn of (doorga(ns) DÉFETS, M. p1. [Libr.] gun, de kinderziekte heeft hem ge/meel mismaakt.
.4/zonderlf/ke of overtollige vellen n. Pl. van een - D- le langage, Ia v/rile, de taal, de waarheid
boek, waarvan men geen volkomen exemplaar za- misvormen, bederven. - SE DEFIGURE1I, V. pr. Zich
menbrengen kan.
't gelaat misvormen; - misvommnd, mismaakt worden.
Défilage, rn. liet uithalen van den draad of
4. Défeiiillaison, f. [Hort.] Ontbladering f.,
het afvallen der bladeren. - Tijd m. van dat af- de draden. - [ Tech.] liet verdeelen of fijnmaken
der lompen hij 't papiermaken.
vallen..

MFILE'

MFONM

-

Défilé, m. (van file) Enge naauwe, smalle weg,
pas, bergpas im, engle f., holle weg m. - ( fig.) 11
se trouve clans un grand ,d-, hij is in eene groote
verlegenheid. - z. ook DEFILER, M. - DEFILÉ, M.
(van li l ) [Tech.] Fijn gemaakte lompen f. p1., papierpap f.
Déliteiiient, m. [Fort.] Beveiliging f. van een
of onder werk voor 't bestrijken van 't geschut. [Mil.] 1-Jet voorbijtre k ken in kolonnes, defilemeat n.
Défiler, v. a. (van ill) Den draad ofde draden
uittrekken of uithalen, ontrjgen, afrijgen, oatsnoeren: D- des panes, un collier, un chapelet,
panelen, een halssnoer, een' rozeki'ans afrijgen. -

(fig.) D- son chapelet, Enfil er et d- des chapelets,

enz., Z. CIIAPELET. - [ Cliaud.] D - deschandelles,
kaarsen van de stokjes afnemen. - SE DEFILER,
V. pr. Uitgetrokken, uitgehaald worden (van draden),
afgerijgil, ontsnoerd worden; losgaan, uit elkander
vallen (van kreten, pennen) enz. Ce chapelet se
dé fi le, die rozekrans gaat los, valt uiteen; (fig.
Z. CHAPELET. DEFILER, v.a. (van file) [Fort.
D- un ouvrage, une tranchde, een werk, eene
loopgaaf voor 't bestrijken Van 't geschut beveiligen.
- DEFILER, V. fl. [lil.] In smalle geldderen of
met klein front in parade optrekken; man voor
man, twee aan twee of in zeer smalle gelederen
door eeoc engte (défilé) trekken, d e f i éren. [Mar.] Achter elkander voorbij zeilen (van de schepen eener vloot) . - (fig. et fain.) Uitsterven, aftrekken, kort 110 elkander sterven: Notre académ l e
défile, onze ctkademie sterft trapswijze uit. - DEFILER of DEFILE, 151. [Mil.] liet optrekken, voorbij
trekken, doortrekken in siiiolle geüideren, liet clefiléren, z. V. (1. DEFILEMENT.
Défiiii, C, O(1j. (en part. passé eon thl fi nir):
Nombre d-, bepaald getal. Article d-, bepalend lidwoord. Passé, Prétéiit of Parfait d-, bepaald verleden tijd. Figure , mal d-e, sier/it omscilrévene of
bepaalde figuur. Elaïniiles d-es, helmstijltjes van
bepaald (Jet(tl (niet boven 1,2 gaande) . Question dpar l'Eglise, (109?' de Kerk beslist of uitgemaakt
vraagstuk. - DEFINI, m. [Phil.] Bepaalde, verklaarde zaak f., (lat, wat uitdrukkelijk bepaald,
naauwkeurig beschreven is. - [ Grain.] z. V. a.
Passé d-, z. boven.
Définir, V. 0. Aanduiden, bepalen, vaststellen:

[Dogm.] Beslissing, vaststelling, uitspraak f.: D-s du

concile de Lente, uitspraken van het Trentsctw
concilie.

Défiuiitivement , adv. Op bepaalde, beslissende wijze bepaaldelijk, ten slotte, eindelijk. [Prat.] Juger d-, door een eindvonnis beslissen.
Définitoiie, m. [H. eed.] Vergadering f. van
monniken, uit eee orde gekozen 0111 liet hoofd in
de bezorging van de aangelégenheden der orde bij te
staan, definitorium ij.; ook de vergaderplaats t.
zelve.
Déflagrateur , m. [Phys.] Galvanische toestel n. van baitengemeene werking ten opzigte van
de daarmede verbonden lichts- en warmte-ontwikkeling, deflagrator m.
D e flagration, f. [Chim.] Het verbranden cease
zelfstandigheid met vlam; vlalnlnellde verbranding,
snelle verbranding f. met levendige vlam, groote
hitte, deflagreltie 1. (hoofdzakelijk gebruikt als
er van zeer brandbare stoffen sprake is): D- du
phosphore, de Ia poudre a canon.
Déllé ehi , e, adj. (en part. passé van défléchir)
[Bot., Aunt.] Oingebopen, neirgebogen, Van de gewone rigling geweken. Tige d-e. Muscle d-, omgebogen stengel in., spicy f. - [Phys.] Rayons d-s,
gebogen liclitstialen. - (fig.) Des passions d-es,
afgeweken, van hare natuurlijke strekking verwijderde hartstogten.
Défléchii', v. a. Afwijken, afwenden, de natuurl ij ke rigting verlaten, oinbuigen, overbuigen,
zijdelings buigen (van plantenstengels, van lie/itstralen).
Déllegiiiatioii, t. [Chico.] Zuivering of bevrij ding van water- of sljmdeelen , d efl eg in ati e1.

Défleginer, V. a. [Chim.] Van water- of

slijmdeelen zuiveren, ontwateren, d e f1 e p m de en.
- Het part. passé is ook a(/j.: Substance dé fl egmée,

ontwaterde zelfstandigheid.
Défleuraison, t. of Défleurissenient, m.
Het afvallen der bloesems, liet uithloeijen. - Tijd ii.
des uitbloeijens.
Défleurir, v. a. Den bloesem doen afvallen,
van bloesem berooven: La gelde et 1e vent ont déIleuri les aPricots, de vorst en de wind hebben cie
bloesems dei abrikozen doen afvallen. - Bij uitbreiding: D- des prunes, des péches, rien qu'en
cola
auxquels
les
touchant, pruimen, perziken van haar fluweeDien a détini le lamps et le lieu
arrivera, God heeft den t{/(l en (Ie plaats vastge- lig scans berooven, enkel door ze aan te raken. steld, waarop dat gebeuren zal. - Bepalen, onder- DÉFLEUIUR, V. n , of SE DEFLEURIR, V. ]l. Den
bloesem verliezen, uitbloe/jen. - Het part. passé
scheidend verklaren, cciie bepaling of een naauw
-keurigbpaldegrivantsge,knmred is ook adj. : Arbre dufleuri, uitgebioeide boom; antle
triangle,
ddfiiiit
ii
bloese m de boom.
On
omschrijven, d é fi n i éi'e :
Défleurissenient, in-, Z. DEFLEUJIAISON.
une figure (1 trois cdtés et trois angles, men beDéflexioii, f. [Phys. ] Afwijking, afwending,
paalt dcii driehoek als eene figuur met 3 zijden en
3 hoeken. D- tin mot, une expression, den waren verandering van rigtiag, d e fle x i e f.: D- les rayons
lumineux, buiging der lichtstralen, afwijking der
Zin VOO een woord, eens uitdrukking verklaren.
D- un homme, een nienscil afschilderen, naauw lichtstralen van hunnen regten weg.
fléfloraison, t., Z. V. a. DEFLEURAISON.
keasclietsen. - Ook zonder voor--keurigbschjvn,
werp: Ii sait hien d-. - [Dogm.] Onherroepelijk
-1- Dé fl orateur, m. Ontmaagder, maagdoinbepalen, vaststellen, beslissen, uitmaken: Les con- roover m. - (fig.) 11f], die aan een onderwerp zijne
cues out difini que etc., de concilien hebben beslist nieuwheid, frischthteid, behoorlijkheid ontneemt.
Défloration, f. Het ontmaagden; on t maagding,
dat en z,. - SE DEFINIR, F. pr. Zich zelven beschrijdefloratie 1.
ven; - bepaald, omschreven worden.
Délloré, e, adj. (en part. passé van dé fl orer)
Définissable, adj. Bepaalbaar, datgene wat
bepaald of kenmerkend omschreven kan of moet Ontmaagd: Jeune 1111e d-e. - (fig.) Sujet d-, onderwerp, dat door verkeerde behandeling van zijne
worden.
Définisseiir, m. (meest in ongunstigen zin) Be- bevalligheid, fi'ischiheid, nieuwheid is beroofd.
nalinqinaker, lie fhebber van bepalen of omschrijven.
Déflorenient, in. Het ontmaagden; verlies II.
1)éliuitenr, in. [H. cccl.] Raadgever van den des inaagdoms. - [Féod.] Le droit de d-, z. V. a.
generaal of provinciaal in sommige geestelijke or- CULAGE, CUISSAGE.
Déflorer, v. a. Ontinaagden. - (fig.) D- une
den; mede-opziener eens kloosters, d e f i n i t o r m.
Définitif, ive, adj. Afdoend, beslissend, be- nlatière, un sujet, eene stof, een onderwerp van
paald, onveranderlijk, onherroepelijk, d e f n i t 'i e f: 't woos de), schoonheid, van de nieuwheid, aanTraité d-, eindverdrag, slotverdrag, definitief trac- trekkelijkheid berooven.
Délbier, V. a. .4fvloeijen, afloopen. (In (lien
taat n. Paix d -ive, ten volle gesloten vrede, volko men vrede, eindvrede in. Sentence d - ivo, eind- zin oud en buiten gebruik) . - [Astr.] Une pl
nète qui déflue, eeneplaneet, die zich van 't punt
vonnis n., onherroepelijke uitspraak t. - EN DEFIder conjunctie of des zamenstands verwijdert.
NITIVE of EN DEFINITIF , bc. ode. Ten sotte,
D e foliation, t. [Bot.] Ontbiadering 1., aften laatste, eindelijk: En d-, il fat conclu que...,
ten slotte werd besloten , dat.. . En d-, que val m. van de bladeren der houtgewassen. voulez-vous? kort en goed, wat wilt gij eigen- l jé n. des bladerafvals.
Défoiiage, n. [Agric.] liet omspitten, omlijk? - [Prat.] II a gagnd son proces en dé fi nilive, hij heeft zijn proces bij eindvonnis gewonnen. werken (van den grond).
Défoneé, e, adj. (en part. passé van défonDéfiuition , f. Bepaling, begripsbepaling, duidelijke omschrijving , kenschetsende beschrijving, cer): Tonneau ci-, ontbodenid vat n. - Terrain
definitie t. - [Log.] D- dun mot, dun ferme, a-, omgewerkte, omgespitte grond in. - Chemin
woordbepaling. D- de chose , zaakbepaling. - ci-, beschadigde, geschonden weg.

526DÉFONCEMENT

-

Défoneement, m. [Agric.] Omwerking f. des
jronds. - [ Tech.] Uitneming f., inslaan n. des
bodems (van een vat). - Het herhaalde walken
(der huiden).
Défoncer, V. a. Den bodem uitnemen, inslaan
o/'uitstooten. D- un tonneau, Un haril.—[Agric.]
Omwerken, ter diepte van 2 of 3 voet oinspitten
't zij ter aanbrenginy van mest of nieuwe aarde,
't zij ons de bovenste aardlaag onder- en de lagere
boven te werken. - ID- les clieniins, de wegen bescliadigen, onbruikbaar maken. - [Tech.] B- les
cuirs, de huiden walken. - [ Mar.] Uit liet lijk
waaijen, inslaan : Le vent a défoncé les voiles,
de zeilen zijn uit de lijken gewaaid. La mee dfonce la houteille, de gaanderij is door de zee inqeslagen. - SE DEFOSCER, v. pr . Den bodem verilyzen, invallen, uitspringen. Ce tonneau se défoncera, de bodem zal uit dit vat springen. UH lit qui
se difonce, een bed, waarvan de onderlagen weg-

DÉFTJNT.
Défrichage of Défricliernent, rn. Ontgin -

fling 1., het veranderen van braakland, van heide-

vel], boschland enz. in bouwland.
Iiéfriché, e, adj. (en part. passé van défri
Outginnen, bouwbaar maken, in bouwland-dier)
veran(leren. - (fig ) D- iine affaire, eene zaak uit
elkander zetten, haar ophelderen, ontvouwen, oatwarren. - Den weg banen, de baan breken, den
eersten grond tot verbétering leggen, beginnen aan
te ICweeken: Ainyot est un des premiers qui out
défriché Ia langue Fianraise, Arnyot is een der
eersten geweest, die aan etc verbétering der Fransc/u taal gewerkt heeft. D. l'esprit de qn, iemands
geest de eerste kennis, beschaving bijbren en. - SE
DEFIOICHEI&, C. C. Ontgonnen worden.
g

planten-orgaan).

I)éfiichenr, fl1. Ontgianer, oinploeger m.
Défiisé, e, adj. (en part. passé van dufriser)
Ontkruld, uit (Ie krul gemaakt: Cheveux d-s, C li evelure d-e. - ( fi g. et pop.) Te leur gesteld, gefopt;
verbluft: Te voilg hen d-, dat is cccie leeljke streep
door uwe rékening.
SDéfiisenieiit, rn. Ontkrulling 1. - (/1g. cl
pop.) Teleurstelling, misrékening f.
Défiiser, v. a. Ontkrullen, uit de krul doen,
het krulsel uiteen doen: D- les clieveux. - (fig.
et pop.) 'i e leur stellen, foppen, in de war brengen:
Cela vous déli'ise, dat is eene leeljke streep door
uwe rEkening. - SE DÉF1USER, V. pr. Uit de krul

1-s, Taille d-e.

hurnide.
Défroueé, e, adj. (en part. passé van défron-

vallen.

Déforiiiateur , in. Misvormer, bederver rn:
Tel prétend être iéfoi'rnateui', qui nest au fond
que d-, menigeen meent hervor m er te zijn, terwijl
hij in. gronde niet dan miavormer is.
Déforguatioii , t. Misvorneing, vermindering f.

-.- [Méd., Bot.] 1Vanstaliigkei(l, misvormdlieid, d efoirniteit t. (van een ligcliaainscleel, van een

Déformé, e, adj. (en part. passé van déformer) Misvormd, wanstallig, mismaakt: Souliers

gaan: Les cheveux se défrisent par un temps

ver) Uit de vouwen, fronsels, kronkels of lerenken gemaakt, onikronkeld, ontkreukeld: Manteau
d-. - (fig.) Souieil d-, ontfronste wenkbraauu, t.
DéliolLceIHent , M. Ontfronseling, ontkren
verdrijving der vouwen of kronkels (uit-king1.,
cmie stof). - Het uit de kreuk gensaalte. - ( fi g.)
Le d- do soucil, liet ontfronsen der wenkbraauw,
't hernemen van een opgeruimd gelaat.
Héfroneer , v. a. De vouwen, kreuken of
plooijen uitdoen, uitstrijken, ontkreuken. - (fig.)
telde stad.
Ongeluk n.
B- les souicils of le sourcil, de wenkbraauwen
1- Défoitune,v.t. a.
[Rel.] Een boek loskordé ontfronsen, weder een vrolijk gelaat aannemen. Défouetter,
bindtouu, losmaken.
-ren,lit SE DEFROrCER, V. pr. Uit de kreuk gaan; ont
Défonir, V. a. Opgraven: D- un trdsor. - Het kreulet worden.
Défroque, f. Nalatenschap f., nagelaten goedje
iai't. passé is ook adj.: TiEsor détoui, opgegraven,
van eenen monnik, ook van een' Maltezer ridder.
schat in.
Vertrappen.
Meubels, goederen ii. »1., plunje t., die iemand
v.
a.
S Défoutler,
van een antler ten deel valt: Nous lui avons laissé
Défouirjié , e a(lj. (en Part. passi van détoute vette 1-, evjj hebben hem dien ganschen omboil
fourner) Lilt den oren genomen. Pain 1-.
Défourneiiient, us. [Tech.] lIet uithalen van gelaten. - Afgelegde, afgedragen kleederen n. pl..
Ii a, outre ses gages, la d- de son maître, hij
't brood uit den oven.
Défouriier, V. a. [Tech.] Uit den oven halen krijgt, behalve zijne huur, al zijns meesters afge
gebraad
enz.).
DEFOUmNEII,
legde
kleederen. - (fain.) lVagelatene roerende
(het
brood,
nemen
of
goederen n. p1. Son valet de chamlire a eu toute
V. a., of SE DEFOUItNE1I, V. pr . Zijn' bal van achsa i, zijn kamerdienaar heeft al zijn huisraad
leren door den beugel spelen (in 't beugelspel).
Défournis, in. [Mar.] Gebrek n. in een hout. gekregen.
Défroqiié, e, adj. (en part. passé van défroDéfourier, v. a. [Mar.] Ontwoelen, loswoequer): Un moine d-, of als subst.: Un d-, een
len, de omwoeling , (Ie bekleedinij t. wegnemen.
[Tech.] De blaclgoudboekjes of veljnbladen uit monnik, die zijn' stand verlaten heeft, een wegge kun omnkleedsel nemen. - (/1g. et farn.) Berooven, loopen monnik. - (fig.) Beroofd.
Défioquer, V. a. De inonnikskap doen afleguit kleeden.
Jléfrai, rn (Iris-fain.) liet vrijhouden; vrij- gen, eenen monnik bepraten, dat h/f de kap, zijne
houding f., betaling van iemands ver/dring, huis- orde, verlaat en eene andere levenswjjs verkiest. houdkosten enz.
(fig. et fans.) D- qn., iemaed opligten, hein van
-I- Défraiiciser , v. a. Ontfransclien, van het zijn goedje berooven. - SE DEFROQUER, v.pr. Den
franse/te karakter, van fransche taal, zeden, gevoe- monnikstand verlaten, de kap op den tuinhangen.
lens berooven: Que d'auteurs francais qui thlftan- 11 a Dien envie de se d-, hij heeft grooten lust,
cisent Ia langue, hoeveel fran s e/ic schrijvers (zijn om het kloosterleven te verlaten.
Défriictii, DL (latin) (fan.) Kleine uitgaven I.
er), die de taal Iuiie eenaar d igheid ontnemen. Dop gezaenlijke
m
un mot, een woord uit de france/ic taal bannen of Pl., die hij, bij wien een maaltijd
schrappen. - SE DEF1IMSC1SER, V. pr . Den fran- hasten (een zoogenaamd pique-nique of bolle bij
botje)
gehouden
wordt,
daartoe
te
maken
heeft; Tent
quon
a
le
coeur
schen aard enz. verliezen:
guiiéreux, on no se défiancise pas. - liet Bart. het hem ten deel vallend overschot des maaltijds.
Défi-uctuin, in. (latin) (ja. —tome) [Pharm.]
passé is ook adj.: Mot défrancisé, uit de fransc/ie
Dik verkoolet plantensap n.
taal geschrapt woord.
Défi-iiiter, V. 0. [Agric.] Ooft plukken: DS D e fraudation, f, Bedrog ii., bedriegerij; smokkelarij 1. - Défrauder, v. a. Bedriegen, un poirier. - Het part. passé is ook adj.: Arlire
misleiden.
S SE DEFRAUDER, v. pr. Zijne dwa- défruité, afgeplukte boom.
Délubler, V. 0., Z. DEFFUBLER.
hag inzien, afleggen.
Défuner, v. a. [Man.] Aftakelen, oattakek&n
IJéfrayer, v. a. Vrijhouden, voor iemand betalen. - ( fig. et fain.) D- une compagnie, een ge- (een' mast). - SE DEFUEER, V. pr. Afgetakeléworvermaken,
aangenaam
onderhouden;
een
den.
- liet part. passé is ook adj.: Mat défuné,
zelschap
onttakelde mast vu.
gezelschap stof lot lagchen geven.
Défunt, e, adj. Overleden: Le rol d-, La reir
S Défrayeni', ni., -euse, 1. (fans.) Vrjhouder rn., -houdster f., hij of zij, die eens anders d-e, de overleden koning, koningin, wijlen de koning, koningin. - liet komt doorgaans als subst.
verte/ring betaalt.
voor: Les enfants du U-, de Ia d-e, de kinderen
Défréler, V. a., Z. V. a. DEFERLE1S.
Déformer, v. (t. Miseorinen, den vorm, de
gedaante of 't fatsoen bederven, mismaken, leeljjk
maken, verminken. -- (fig.) I)- le coeur, l'esprit,
liet hart, den geest neisvornien, bederven. - SE DEFORMER, v. p'. Zijn' vorm of zijne natuurlijke gedaanle verliezen, inievornid worden.
Héfortifier, V. a. [Mil.] Ontmantelen, de fortificatien of verded'igingsweikeo slee/den. - liet
part. Passé is ook adj.: Ville déforliflhe, ontman-
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van den of de overledene. Prier pour les d-s, voor
de overledenen bidden.
Dégagé, e, adj. (en part. passé van dégager)
Gelost; vrij, los, ongedwongen, ving en b.uiqzaam,
openhartig, vrijmoedig , rond, p e (1 e p a ge e r d:

bewiging den eenen voet of 't eenelbeen van den
anderen voet of 't andere been losmaken, den voet
of het been vlug vooruit of zijwaarts brengen, dep a p ei re a. - [Gm'av.] B- les traits, les contours,
de trekken, omtrek/een losmaken. - [ Mid.] B- Ja
Biens d-s, geloste, ingeloste goederen. Parole d-e, poitrine, Ja tête, de borst, het hoofd verlipting toegehouden, of vervuld woord; ook: 1erugenornen, brengen. - [ Tech.] B- one piei're, een steen cern
ingetrokken woord. Passage d- , veij gemaakte, al 't overtollige ontdoen. B- les cheveux, de haOp(JelUilnde doorgang. Poitiine d-, verlijte borst; ren losmaken, uiteen werken (bij pruikmimakers) . Acide 1- , vrijgemaakt zuur. Taille the, Air d-, SE DÉGAGEB, V. pr. Zich vrjjmnaken, ontslaan, losongedwongen hoU(iiflfj, gelaat of voorkomen, losse maken (van eene verbindtenis, belofte enz.).—Zich
zwier. Avoii les ails d-s, zich al te vrij, al te bevrijden, zich uit het gedrang, uit het gevaar
vertrouwelijk y(lrarIen. Chainbie d-, kamer, die helpen; zich van belemmeringen ontdoen. - Vrij,
beiwlee (leO hoofduitgang 510(1 een' anderen heeft. ruim, onbelemmerd worden (van doorgangen, stroEscalier d-, geheime trap, bijtrap. Fer cl-, losge- ten enz.). - Ma tête se dégage an pea, mijn hoofd
maakte kling (bij 't schermen).
wordt wat ruimer, lipter, helderder. - [Chim.]
Dégagemeiit, m. Lossing, inlossing, losma
Cette substance se dégage sons forme de vapeur,
leinil, vrjinalnng; on g edwongenheid, losheid f.: Le die zelfstandiphe.d verdiept, ontwijkt, wordt vrij
(1_ dune moiitie dor, het lossen vein een verpand onder de pedaante van damp.
gouden horlo1ic. La d de sa parole, liet lossen,
Dégaine, f. (trés -fain. et pop.) Lissksche, onbevolbrengen , ook het terugnemen, intrekken van vallige,onbeholpen houding lof manieren f.pl.: Avoii
zijn woord. Le d- (Tune voiture, het losmaken van line triste, pauvi'e d-, cciie ploiuipe, onbehagelijke
een belemmerd rijtuig. Le cl- dun vaisseau, dun houding hebben. Queue d- ! hoe linkse/s gedraagt hij
cavalier, het bevrijden van een door den vijand be- zich! hoe onhandig vat hij dat nou! (iron.) La belle
naauwd sc/ti)), ruiter. La d- des affaires, het vrij d- t een fraaije manier, voorwaar! Voilh qui est
worden, vijj zijn, (Ie verliqtinej, ontheffing van bd
dune belle d-! een mnooijemnanier om de zaak aan
zigheclen. Etre dans un cutler d-, 'can alle verbind- te grijpen! (liet woord komt alleen in deze en soorttenis los zijn, met niets meer belast of bezwaard gel(jke ze,( sw(jzen voor.)
zijn. II fait tous ses exercises avec un grand d-,
Dégaîiié, e, adj. (en part. passé van, dégaîner)
hij ((net ciiie ligc/weimsoefeninen, met veel losheid, Getrokken, uitgetrokken, uit de scheede gehaald:
onqedwongenheid. - [Arch.] Escalier, Porte de Sabre d-, Epée d-e. - § [Bot.] Etamines d-es,
d-, vrije, qeheinie trap, deur, bijtrap, achterdeur. helmnstijitjes, die uit de scheede of het buisje steken.
Claque cliamii'e a son d-, elke kamerheeft haren
DégaIner. V. 0. Uit de scheeele halen of trekbijzonderen. u'itqeinq. -- [Cl/ni.] D- (les paz, dun ken: B- 1épée, le sabre, le poignard. - Meestal
de/de, het vrijmaken, uitdrijven con de gassen, zonder voorwerp gebezigd.- tI fallait d-, er moest
van een zuur. - [ Danse] Le d- dun pied, of enkel van te/s' getrokken worden, de klingen moesten uit.
Le ci-, het vr'(jnsah'en, uitbrengen vein ccii' voet. - - (Lee. prov.) Ii no frappe point comame il di[Escr.] Le d- du er, (ie l'épie, of enkel La d-, gaine, hij schreeuwt wel hard, maar doet weinig,
het vrijmaken, losmaken , afwijzen (van de kling 't is niet hem, veel geschreeuw maar weinig wol.
der teejenocirtij). -- )Grav.] Le d- des contours, - (pop.) D- son compliment, /15/t zijn compliment,
het losmaken der oi;irekken. - [Mid.] La ii- de geluk'wensch voor den dag kommmen, uitrukken. II
Ia poitrine, het verlipten, 1 u/nier maken, ruimer n'airne pas a d-, hij trekt niet paar/me de beurs,
worden der borst (dooi' een qeneessn'ieldel).
betaalt niet gaarne. - DËGdINER, m. liet uit de
Dégager, V. (I. Lossen, inlossen (writ verpand scheede trekken, van leer trekken; - het oogenblik,
is); - vief of losiiiakeii, etc beleiissnering opheffen, waarop er cams leêr getrokken wordt. - (Loc fam.)
ontslaan, becï'(jdeii, ontbinden, d e p a p é r en. B
II est brave
d-, hij is stoat in. woord,
ses Pleireries , Sn 'vaisselle d'argent, zijne edelgc- maar lof in, daad,
daad, een bloode snoever; hij belooft
steenten, zijn ziicergoe(i lossen; B- sa maison, de veel maar houdt niets; als 't op handelen aankomt
hypotheek op zijn huis aflossen. - Bij uitbreiding: is hij niet thuis.
B- son sermeist, Zijne belofte, zijn eed lossen of
Hégaiiieur, ni. Voorrechten, van -lede -trekker,
estand doen; B- Ca lol, Ca l)IOmCS5, sa parole, vechtersbaas; - snoever, blmmfkaak m.
zijne toezegging of belofte, zijn woord verval/eis,
Dhgaler, V. a. [Tech.] De huiden van de
volbi'enpco, honden of gestemd doen, of ook, in 01/i- smeerdeelen, het aanhechtend bloed enz. bevrijden
gekeerden zin : zijne toezepping enz. terugnemen: (lm(j hoedenmakers).
B- qn. de sa parole, iernanul van zijn woord ontHéganter, V. a. De handschoenen uittrekken.
slaan, de vervulling daciivciii niet vorderen,. - B- - SE IJEGANTER, V. yr. Zijne handschoenen uitun soldat, een' soldaat vrijmaken, zijn ontslag be- trekken. - liet part. passé is ook adj.: Main diwerken. B- an passage, mine porte , la voie gantée, van de handschoen ontbloote hand.
publique, een' doorgang, cciie deur of poort, den
Dégareei-, v. a. (woord rams Montaigne) Van
openbaren weg viijmnriken, van alle belemmmmnerinen den omgang 'snel slechte meisjes verwijderen.
ontdoen. B- son lied de Ia linac, zijnen voet uit
Dégarni, e, adj. (en part. passé van ddgar
het slijk trekken of losmaken. On la dégagd da air) Van garnituur ontdaan of beroofd, p e d e parpiril, du mIlieu des ennenmls, du fort de la milde, n e e s' d : Chambre i -c, ontmnemsbelde kamer. Robe
de dessous son chemal, men heeft hem uit het ge- i -c, ommtboom'd k/veil/c. Lit d-, Chaise d-e, bed, waarvaar, nit het mtdden (Ier vijanden, uit het diptst van men de gordijnen, stoel, waarvan men liet
van 't gedrang, cr1/i onderzijn, paard gehaald, gered. overtreksel heeft afgenomen. Arbre d-, gesnoeiele
IMal'.] B- an vaisseau, een schip ontzetten, het can van 't overtollig hout bevrijde boom. Tête el-c, ont
de nazettende of omsluitende schepen bevrijden. B- haard, kaal hoofd. - [Mal'.] Vaisseau, Mât d-,
an cordage, een tonic klaren, weder klaas' maken. ofçjetakeld schil), afgetakelde mast. - [MiJ.] Place
(fig.) B- son esprit de toute préoccupation, de tout i -c. ontbloote, van krijgsvolk of ammunitie geheel
souci, alle voorinpenellnenheid, alle zorgen uit zijn' of ten dee/c beroofde vesting.
geest verbannen. B- one affaire, une question,
Dégai'nir, v. a. Van garnituur, 5/0/firing,
eene zaak, een vraagstuk eon al 't belemmerende toelmehooren, versiering, boordsel, beslag, meubelen,
of ingewikkelde of niet-bijbeltoorende ontdoen. D- gordijnen enz. ontdoen of berooven: B- arme robe,
son coeur, zijn hart vrijmaken, van een meiije af- un lit, une chaise, an apam'tement, een kleer/jevan
trekken. - [Algèl.] B- l'inconnue, de onbekende zfjms boordsel of belegsel, een bed van zijne gordijnen,
(grootheid) vrijmaken, afzonderen. - [Arch.] B- een' stoel van zijn' over/rek, eene kamer 'of woning
an apartement, , een of nicer vrije of geheime uit- van meubelen ontblooten. - [Mar.] Aftuipen, oatanpen aan een vertrek of cciie woning maken of takelen: B- un vaisseau, un mit, une vergue,
aanbrengen. [Coutur., Taill.) Cette i'ol:ie, Cet een schip, een' mast, eene so onttakelen. B- le
habit lui dc/gage Ia taille, dat kleedje, die rokdoet cabestan, de boomen uit de spil halen. B- les
hare, zijime taille, haren, zijnen iiqchaanmsbouw goed avirons, de riemen losmaken - [MiJ.] B- ure
uitkomen, geeft haar of hem een los, ongedwongen place de guerre , cciie vesting ontblooten, haar
voorkomen. —[C hin .] B- un acide, une substance krijgsvolk of krijgsvoorraad ontnemen. B- ie
gazeuse, een zuur, een gas vrijmaken, doen ver- centre, les alles dune armde, het midden (eendampen of ontwijken. Cette substance dégage wie truism), de vleugels van een leges' ontbiooten of
forte odeur de soufre, die stof geeft een' sterken verzwakken. B- les frontières , les côtes , de
zwavelreuk van zie/s. - [Danse] Met eene vlugge grenzen, de kusten van troepen ontblooten. -
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Hort.J D en arbre, 't onnoodig hout uit een' OlfJaiiis(li w e efsel in cciie ziektestof ); a/neinielg 1..
[TeclLJ 1) la cuve, deverwkuip V(ii(ll ii.
^oom snijden.
)égeiiéié, e, adj. (en pa r t. pas s é ion higidoor toevoeging van zémelen of krop temperen.
ARMR, v.pr. Zich ligter dan naar gewoonte ndiir ) O ntaard, verbasterd, v erwilderd, reijcid:
SE DÉG
OuuIiIil 1- , n,,loo/d iiui.n/I in. Ifltii I d-e , verIcleeden, de warme kleederen uitdoen. 11 est enihumé
pour s'êtie dëgrnni hop tOt, hij is verkouden ge- baster de j'hiiil I. Malad ie (I C en lailgucur, in
raakt, dewfjl hij de warme kleederen te vroeg heeft lüiijii jun of ii iltii•iiijj C(/(!ll(I(i'l( ziekte 1.
k)egéiier, V. ii. (met a (ill iilx ili(li de iliiiiil.
uitgelaten.
(lig. et fain.) Zich van zijn gereed
geld ontblooten. Kaal , ontbladerd , onthaard me t il ii (115 /11(11 de n lo('.;h(iii(l nj, •t oog heft O ntworden: Les arbres se ldgainissent, de boomen aa rd e n i''i ln:.\lI';l ; ov e r s laan li,t iets e rg e rs
verliezen hunne bladeren. Sa tête commence a se ( I;ei worden . 11 a bi e n (L(gdJIiid ik se- nine I es.
d , zijn hoofd begint kaal te worden, zijn haar /1 ii is con z yne vo o rvaderen cci (l,il(IOisl. 11 est
gaat uitvallen.— Ledig worden (van aansc/iouwers): hun il- h ij i s veel verbaste r d. La lies ie t ie rce li
La salle se dégarnit, les baiics se dégainissent !i u i.iiid in con tinue , de (/ii(l(i(l(((ifJ.(hie k()flIlX is
peu a peil, de zaal, de banken worden allengs ledig. Int ee ne iiIu/i()il'lliifl( l')(lIl.ï overgeslagen . [es euDégaseonner, V. a. : D qn., iemand den leilis (i1: g ran ds lmoniines ldadnieiil quilquefois ,
le ki,nliiii 1(111 J/ unie ,iUi,i,u,i H,t(,oi(leI' .\(iiihlJ(lS.
tongval der Gasco'njers afleeren of ontnemen.
(fig. et fain.) Iemand de snorkerij, grootspraak J)- dans 1e -biL dc qui. in ltiiiuiii!i, oc/ilii'j of
verleeren. SE flEGASCONXER, apr. Den gascon- .ec/,aIhiIi!/ dale n.
Hégé ,uiescei. ee, f. Neiging f. lot (oitwii
schen tongval, de gaskonsc/ie manieren afleggen of
uliioj: ov.taa rdhei d 1•.
verliezen.
I)(géiIéreseeuIt, e, (uhf. idi oiitciaidiiqj of
Dégât, ni. Verwoesting, schade, vernieling f.
Faire le d- dans nu pays, een land verwoeslen, verbaster ing (ji.in.i/il. oiiliiiii,linil.
I)egiiigtii1é, e, (1(Ij. Onvast ion gu!iig. iou
plunderen. L'orage lit bien du U- dans Ia forêt,
//ouuiuug , wan k e l, zu'oggeluuil , sling e rend, leiudtlouii
de storm veroorzaakte cccl nadeel in het woud.
Overdadig gebruik, verbruik t'., verspilling f. : On
/ifJ.) (),u (iiui :liiuujuuI, zonder liifait un grand d de bois, de yin dans cotta maison, buil: St Ie d- , P1L(( il -i (iii Z(iIiUiihi(iiif/('llili .ct(jl.
er wordt in dat huis magtig veel hout, wijn ver- stuk. Co n duite (l ( , ui,uiiu.sl, u'auikel,uud ged r ag.
Iigi ngai,deuuuenl in. O,uruixlheid iou giiuug
bruikt.
Liii, II' uu(!is/. l(l!iil(Ji(lilJhi''i(l f.
Dégâter, V. a. Verwoesten, bederven;
t
S
uigailder, u.' ,ii. ( tids. fiu:,u.) 11 (i,ilChiU!.
VerwoesI)égi
etise,
,
t.
Dégateiir,
in.
verspillen.
ter ni . , verwoeststcr f. ; verspiller m. , verspilster 1. eliiI / i/ fl (I)! gang e n lui'uiiliiij zijn, lamlendig zijn.
ei)
I)égtaeer, 1 . (1. lIt ijs Nuii(ll(Iu hier diDéganehii, v. a. [Tech.] Het scheeve, hoekige,
hobbelige wegnemen, een vlak effen maken, be/iou- g(l . Si. i)L(J..\(E1{. V. ju. fluutilio(jeli (here,
(/1i.) Se 1- le coeu r (u itwen, beliakken, bezagen, afschaven, afvijlen,. D un ulenlur. SC 1(5(ili) .
morceau de Pols, een stuk hout fatsoenéren en drukking lu//, Corneill e ) Ziel, lat e n cmiii U'cii.
(fig. et trés -fain.) I) no jeune homme,
mallen.
i I)ég1ii'ei , t. ii., :. u a. inn. lL1i.
)ég1 iier, 1'. a. De lguuu, ungbljjiii afdoen
een' jong' inensch zijne linksc/i/ieid, onhandigheid,
onbeholpinheid afnemen of afleeren. SE 1n]GAU- l(!ii iii ljiiiihiiiij. 1(1 n ui vogellijm b,.s,,,uiluuu: I)- nil
Zijne Won , Ps uui;ui us, een ( u'eh if .shiu,,q , le luiu'dcn
CHIR, V. pr. Gee//end, toebereid worden.
ii . I)- ii a pe tit olsean
liet t , ), lj;iii ontdoen ii/ :ui
linkschheid, zijne stove manieren afleggen.
part. passé is ook wij.: Pierre dégauchie, be/ton- 'ii, vo g eltje van (I, l?iuiu'i'ii'i b,ie,,,ui/• ii ,g11• St
wen steen; Maibres mal dégauchies, slee/it gezaagde (l_ l es \ eli X zi ch (Ie (I((((;l uit br o ogen leien/nul.
si: I i:oi.r en, V. /):. Zich zie,, van (Ii bjnietauqi
marmerplaten.
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Dégauchissage of Dégaiichisseiaient,m.
[Tech.] Het elfenen van een vlak, liet te/takken,
bezagen, bevijlen, pas maken.
Dégazer, V. a. [Chim.] Het gas of de gassen
uitdrijven; I) - un liquide, une substance. - liet
part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Liquide
dégaze, Substance degazie, van gas beroofde vloeistof, zelfstandigheid.
Dégel, ni. . Dooi m. , dooiweder n. , doofjing,
ontdooijing f. Etre nu d - , dooiweder hebben. Avoir
Un beau, un vrai d-, mooi, echt dooiweder hebben.
Dégelé, e, adj. (en part. passé van dégeler)
Ontdooid, gesmolten: Terre d - e, Neige d - e.
Dégelée, f. (woord van scholieren) Pak n.
slaag, draqt f. slagen.
Dégeler, Ontdooffen , doen ontdoojjen of smelten: Le vent du sud a clégelé Ia rivière, de zuidewind heeft de rivier ontdooid. - Dégeler, v. ei.
et impers. Ontdoo(jen, doof/en, smelten: La terie
ilég/tie, de aarde ontdooid; La neige dcigèle, de
sneeuw ontdooit of smelt. - (pop. et triv.) Ii dègéle, hij sterft. - II dëgèle, Ii viendra t eI - , het
(bolt, liet zal gaan doo(jen. - SE IJÉGELEII, v. pr .
Ontdooffen, ophouden bevroren te zijn: L'étang se
dégèle, de vijver ontdooit. - (fig. et fain.) Eindelijk
den mond tot spreken openen, na lang het zwijgen
bewaard te hebben.
Dégner. V. a. Den dwang, de gedwongenheid
of belemmering (gêne) doen verdwij n en. - SE DE
GEvER, V. pr. Van dwang wit/ieren worden; zich
niet genéren, doen of men thuis was.
Dégéiiéralisation, f. Opheffing f. der ge-1 -

neralisatie, algemeeninaking.

-

Dégénéraliser,

De generaliteit of algemeenheid te niet doen.
e, adj. Ontaardend, verbas-I.
terend, wat ontaardt of verbastert: Civilisation d - e,
ontaardende beschaving f.
- trice, adj. Ontaardend,
-I- Dégénératetir,
verbasterend., wat ontaarding of verbastering te
weeg brengt: Principe th, verbasterend beginsel n.
Politique d-trice, eene tot verbastering leidende
staatkunde f.
DéénératJon, f. Ontaarding, verbastering f.
[ Mcd. ] Verandering f., overgang in. (van een
V. a.

Dégénérant,

l t l rg l uu ()/ loswerk e n .

-

zu i veren.

Zijne oo ge n iou uhiajt

(nJuuti;ua1eur. ill.. Z . V. U. 1)101.1 lilEUI1.
I)cg1u1ir, 1. (1. [M id.] Doorslikke n,
vederslikk e n , d o orzwelgen . - 11(1 jnuit. passe 15
((t(k adj.: A I t uitte I s deglutis, luuuiqceIiitt .sp)Zeul f.jul.
:

I)ig1u1i1eiii, ill. [Ailal.J .cbokehuiu f.
13(gh ition f. [Mid.] Dow.shilding, (1001zie btuuiij f.
)hgobiJier, V. (1. (pol). (1 bas.) Jfr((/(.(( overe l ui
gev e n. 1)égølii His, in. Braaksel, uitbraaks
)egoiseuuieuut, ill. faiui. cl i'I'j (•((,jtJ) gebabbel n .
Weleer z. c'. a. in uut' . chant , gebc(e,t!, /(Z(1i(fJ ii. (de, vogele n) .
)égoisei. 1.'. (I. ii lu Zingen , leieinkeldien ,
kwele n. ( In dien eig. zin oud en bui ten gebruik. )
(/i. (t /am Babb e len , kl((])/(((, snappen . Bles inj ures ,,se/,bh,u'nnden ii ihii'u;]ni(. (oiiiuiie
,

.

,

-

--

cette

.)

ititililt tlizoistant x1l lit

11 it liaoini [nul (

.

t. ([ii •

vrouw

lone.'

ii salt, lijf heeft alit ii ligt-

bublnbd. all e s geklapt, not /ijj ut , : , !. - lii p art.
itS (lde()i-u1s, uitge1(1,t•t( ie tn)1 adj.: Des injures

braakte .t(/((l(IU(,O/(l(It. se i,iooisEit, V. PP. (POP.)
Z. V. o. SE 1)h(( t BItER.
Diusouuuuuuauue. in.Feeh.] OiiigOtitflg, (till.t/itihiiuij 1. (der ruwe zijde ) .
Jegoininer, p (1 [ Tech.] ()nth/oinitun, inz.
( /i(j. (t pop. ) Fan ((li
(It. ru we zijde. O)(lt(lnth1(
auiubl of b e diening tunl:thitn: Le ittiut ll ic In diunllmnhti , di' m inimli
Suit
s t e r/utu/•t unit uitgespannen.
it: (ttill thu It' i1itt1t)i
Ook: doen sterven , wegrukken:
ei
tieii
lire/I
e/nde,ii
de
hill aliI pas tlittitinins !
--

.

. -.

niet t'rhtit iuujcjnilei! -- SE leu;t;t)iniEil , V. lii.. utl.nluiald ti'outici. - Van zj)ii' jutest ontz et ii'oidi'it.
-- Ill
]l(iil. /)(i.Sse is ook un/f.: St)it' tldgtuiituide ,
outl.ïtitntibilt zijde. 1 1 est tltieoilliti é . lijj is zijn j)O.tl
ka'jft. I I it été tien v ite tldgoiituni, lijf was .cj)('ctlig
u it tltut 1)/il, it'iis ti , giuiiuu' yu'eesi.
)tgonder, t'. (1. [ T ech. ) U it de hengsels 01
gen.
du imen lilhl(It (int' dciii, tilt venst e r) , u ithangen.
Si: nct;n.xncii, V. Jil. Uit fJu , hi(Ji , u itgehangen
zj)n.
zicht
zelven
worden. -- (/i(/. et pop.) l3tuiieit
- hut part. j)(isstI is ook wij.: Poule digouiilée,
ullycligte dein 1.

DÊGONFL1

Dégonflé, e, adj. (en part. passé van (1gonfier) : Ballon d-, van lucht of gas geledigde luchtbol. Turneur it-, ingezakt qezwel. — ( fi g.) Coeur
d- de jojo, hart, dat aan zijne vreugde heeft lucht
qeulven.
égonfleiuent, m. Het verdrijven, wegnemen,
ook liet ophouden (Ier zwelling.
Dégoniler, V. a. De zwelling doen ophouden,
doen verdwijnen: D- Un ballon, de lucht of 't gas
uit een luchtbol laten ontsnappen. - ( fig.) D- le
coeur, het hart luchten, de gevoelens ontboezemen,
die het als doen zwellen. - SE DEGONFLEII, v. pr. De
zwelling verliezen: Un ballon, one tumour qui se

dégonfie.
Dégor, m. [Tech.] Afleidingspijp of -buis voor
1 gedestilleerd vocht.

Dégorgeage, rn., Z. V. a. DEGORGEMENT.
Dégoi•gé, e, adj. (en part. passé van dégor-

ger) i'uyau d-, doorgestoken pijp of buis f. Lames
d-es, gezuiverde, uitgespoelde, ontzweete wol t.
Poisson d-, gespeende visch m.
HégorgeiHent, m. Het doorspoelen, doorsteken, ruimen (van verstopte buizen, goten enz.); uitstorting, uitbreking f.: [Méd.] D- d'humeurs,
de bile, overloop m. van vochten, van gal. - [Fort.]
Le d- des embrasures, het openen der schietgaten.

- [Tech.] Le d- des étolles, des lames, des soies,

het zuiveren, reinigen, uitspoelen der sto/fen, het
ontzweeten der wol, het ontschalen der zijde.
Dégorgeoir, m. [Tech.] Vergoârplaats f.,
ontvangbak m., ruimte, waarin vloeibare stoffen
zich uitstorten. —[Mi ] .] Ruimnaaid t., laadpriem m.:
D- a 'vrille, ruirnnaald met boor, boorpriem. Btouche, naald met eene boor. — [Tech.] Priem m.,
waarmede men iets, dat verstopt is, doorsteekt; uitspoelingstok (der hoedenmakers); — volmolen m.
der lakenbereiders. - [ Hydr.] 4/loop m. voor 't
water.

Dégorger, V. a. Openen, opruimen, reinigen,
doorsteken (cone goot, buis enz.). - [ Tech.] Eene
stof reinigen, zuiveren, afspoelen, haar van al de
vreemde en overtollige deden ontdoen. Les nioulins
a foulon servent h d- les étofles, de volinolens
dienen om de sloffen te zuiveren. — [ Mi].] B- les
canonnibres, les ensbrasu res, de schietgaten openen.
- D- Ja Jumidre, het laadgat ruimen of doorsteken.
- DEGOIIGER, V. U. Overloopen, overvloefjen: Les
ravines d'eau ant fait d - cetélang, de stortvloeden
hebben (lien vijver doen overloopen. - Faire d- du
Poisson, visch spenen. Faire d- des sangsues,
bloedzuigers het ingezogen bloed doen uitwerpen.
- SE DEGORGEJI, V. pr. Zich uitstorten, zich uitgieten, zich ledigen: J'Escaut se dégorge dans Ja
de Schelde ontlast zich in de Noordmer da IN
zee. La bile so dégorge dans Je corps, de gal ontlast zich in het ligchaam. La gouttière s'est degorgée
tout a coup, de (verstopte) goot is op eens doorgebroken. — Zich spenen of zuiveren (van vise/i).
t Dégosillei-, V. a. Verworgen, de keel toesnoeren, de keel afsnijden, ombrengen.
Dégoter. V. 0. (trés -fain.) Uit een' post of
eene bediening verwijderen, den voet ligten, uit den
zadel ligten.
Dégouirdl, e, adj. (en part. passé van dégourdir): Des membres d-s, weder buigzaam, lenig
of gevoelig geworden ligchaanssdeelen (na verkleumd
of verstijfd geweest te zijn). Eau d-e, laauw gemaakt water. — Un jeune homme d-, een antbolstercljong mensch (wien men zijne stijfheid, gedwongenheid heeft ontleerd). Cette femme a lair
Non d-, die vrouw is zeer Vrij, te vrij in haar
voorkomen.—nEGouIwI, m., -E, t. Wakkerman m.,
wakkere vrouw t., hij of zij, die bij de hand is,
die zich niet ligt iets op den mouw laat spelden;
iemand, die zijne iinksche manieren, zijne schroomvalligheid, met losheid, levendigheid, ongedwon(jen
heid heeft verwisseld. - DEGOURDE, M. [Tech.]
Eerste bakking 1. van 't porselein.
Dégouirdii, v. a. De verdooving, verkleumdheid, verstijving van een lid verdrijven, lenig, buig
zaain niaken. — ( fig.) B- on jeune lionune, eenen
jongeling het slijee en ge(lWonpene in Zijne manieren
en zijnen omgang afwennen n., hein ontbolsteren.
- J)hGOURDIR, v. n. Faire d- de J'eau, de koude
van het water afnemen, aan water de /cpude aalnemen, het lanuw laten worden. SE DEGOIJRDIR,
V. pr. De stfjfheid verkleumdheid verliezen, weder
warns en lenig worden, zijn gevoel herkrijgen. Se
-

-

,
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(I- les mains, les pii•ils , de verkleumde handen,
reisljj/ile voelen u'e(I(.'l tO(11'lfl en lenig i,uiken. (fig.) Ontbolsterd U'or(lefl; losser en olige(lu.'angi'nL'r
('iii? (1(111 )i'II1('fl.
manieren

J)égouidisseriient, In. Het OplUflL(li'll, viL't'I(l()(Ibiiui/ of verstijving tan eenig lid.
L)égoiit, in. (tail .i)û I ) Wansmaak, wanlust,
(1//eel', i'/i'l, tegenzin, walg Hi. , wal g ing t. (en 't
x.':
jiij of dean/i). El a (10 U- pour Ja \iailde, hij
Iii'r/•t ('(.11 cf/an' van v/crab, hit tli'r.s'e/, staat ht'iji.
ti'!J( . ii, 50(1/til hein. C e inalade a ti ii dc Lou te
closes. uit' :i"/a' lu/I iic'rgi'n.c trek in. — (fig.) ii
a lu d- pour lét ode, hij lu/I een' tegenzin in, een
afkeer vuil de studie. 11 lui a pils ii ii fUlitU I
J)OU r eet hoinnie, /ï[i lui/t Ciii' .si/ii'ikki'/ij/a'n ii//IL'eI,
ccii' griL'i'ldiJ1'ii i'l'l (inn dien man geki'et;'ui. Jeu
ai Un U-, h('i ll'(il(It lull. — [Jeu] Ilt'laliiig f. (iii
t iniibri xjn'l) . - DEi a illS , in. p1. Ong'iu)i'gi'ii ,
r"iiIiii't n., verdrietelijkheden, krenkingen, l'leuislc'lIiiijeii t. pl: 1 1 a essu é hieti (les (1-. hij /i('('/t
11(1 L'eidiic'trljjklu'den gehad, viel ki'enkiii(ji'n be leefd.

(l 1 'Ji'li (l('I

1)égoiit 9 (rein gotiuc)

ni. [Cuis.]

lfiliuipcni

vli''.ii/inii fl (bij 't braden), druip-jus 1.
I)égoiitaiit , C, ui/f. II in.eiiiciIei'ni/, na/gelijk,
(iii ill/i li_/I vuil, smerig, morsig, vies; - afkeerwekkend, walging nl afliii'i' inboezemend; - hoii;.ct
(iiilii/iii//i'lj/k, ri.'i'dhilij, onuitstaanbaar:
i(sl(iiiiilcu(ii: .'slels cl-.
walgelijke spijs. \lal lit'Ol)leJ ; d-i, (i/'ki'('i'iL''kIG'i'il
onzindelijkheid. 15[(J Ei' il -c. vuil tafelbord. %lailxluiiiibaie, u'a/iji'/(jki manieren.
ii ié es d -s. onuitstaanbare,
II arrive Juni des ('111)5(5 d -es iliiis It vie, ('i' gebeitren in lul inciixi/uIjjki' uien vele verdrietelijkheden, oii(i(liifjeiiiiiil'. voorvallen. —
I'.N'1', M. liet walgelijke, afkeer wekkende, lciuijsliiiii'iiil'.

I)égouité, C, itt/f. (en part. passé van degotiter) l'ii ira/fl hebbende, iiu't afkeer, tegenzin ei-

t'ii/l. unie: II a lanE nIaIii.ré le siii.'re. (Itlil en
esl 1-. /IJ) lii'('ft zoo ('1(1 xuiln'i q'qel'ii , dat hij ii
( . i , ii , 1iii/fJ van li('('/t, il(lt :jj /i'iii l'gL'ieclfiat. — (/ij.)
11 cst i[ ltL Ilui)Iu(le, les plaisirs, hij is wars van il..
U'ei'i'/i/, (Ii' Vi'iiiiii/ii'ii. - ,/iiin. cl jni/i. II West is
il- . lijf is niet v ie s (van iemand, die iets Uiliiciiii'inls

verlan g t, (lul niet ligt Ii' be/niiuii'n is) . -- Ook (ii'
iii bt. ui. iii t. (/inii .) Faire Ie d-, In (10. CCiii' neiiiiiii/eii' /;eu'ij/iiiil liiiini'n, diii i)/ i/c vieze .pi'li'n
(i/an. et /iii/).) Ccl un Join (l, t is ('('ii liefhebber
van ii'iil f/ui/c, cii lek/a'ibi'P.
I)éoûteî', i.. a. Densmaak of den eetlust
bi'iiiiiuii; — u'iiljiuij verwekken, Inca i'iilji'n: II
sulilt 1 une Ii uit ic inauvajse pour (I- Ie plus grant
amateur, icii c/ic/tie aesli'i is voldoende 0111 duit
(/i'l.Otxl('il /ii'fhebbi'i diii eet/uit Ie benemen. 1)- qn.
lu Jiuisson , ii'iiiiiiil een ' i('(il(/, ('('ii' a/la'ei tast
inch iln'ii ki/jtjt'ii . — (fl'!) i'i'ip'nzin , u'i'é,zin,
afkeer iiibni':i'iii"ii . On la dégoáté Ie la guerre.
1111 , 11 heeft /11,11 1 , 1 , 11' tegenzin in„ (i//i('i'i V(1li (liii 11111 . lug lij/i'l)i'(i//t. 111(11 /ui'i'/•l lii'iii i/i'll krijg ljenji'iniiakl.
— I L'i . )ii(JL'j)('ii. ts.ii:e:liil, u.'iilqi'n: La proJ ixilé lio.tøiilc Ie led in 1. 'It' lan g wijligheid verveelt, wal g t
den li':i','. .— (.)ii/t zonder t'aoIlzeil ) :• Cela ileguCtk,
i\ '(St-(e pas fait pour d-? -- SE JJEGO111 Ilt, V. p,.
Een' a/1i'ei' of ti'(ji'iiiii krij g en, din e't't/iixt of il,',i
.':iiiiiiik et'i'lit':en, li'ji'n cliii: On no Si' léguûl c
janiais do pain, bi'iiiiil eet nun nooit legen. Ie
(Ill léJ iitlt. (lii Ja cliasse, ccii' afkeer, u.'ulg tuit 1.'
sticilie , i'tiii di' jiigl ki'jjtjt'n.
Hégoul taut, e, iiilf. .Ifili'uipenil, uitdruipend,
(l/li'kki'iiil, iliuips'nil. ilrupit'li'nil: Ce lingo nest
1)05 SOC. ii (st tii(Ore d-, dit liiiiu'n is niet droog,
liii ivati', Ilulit ei noguit. t. He 1)Jaie U-c de sang.
('clii ) mu blocil druipen le il'nni/e.
Dégoiilteineiit, in. of (mini/sr gebruikelijk)
I)égoiitti.ie, I. .1/diuipiiiq f.; hit ili'uijn'n , afdruipen, (i/b'il))pi'lCii; lul a/i/i uiji.sel.
Dégoiittei'. V. a. 1)ruipi'n , afdruipen . li/kin,
uitdruppelen, afdruppelen: La snout lui (litton Ital I
(Itt fi'(iiil. lii't :.'ei',•t liep fuut i , iiii t t'(i(ii'/i'('/il. (.i'
lulI1Itdtl (l(g(iUt it. i/u' ton li/tI. - 1)Ei.OU1'I'EJi. V.
iuii/n'ix. .l)uijii'n. -- (Loc. jiiot'.) S. Ja iou (auJuès
les giaiisJs ) , S' El ny J)lILl t. il y légijLit te. maakt

iili'ii unit t hof (Ii/ (le 'ji'iiotn) qi'cn fortuin, er

valt huh alljil nul iif. S11 jilet t sur iiioi , ii li gout Iota sur vous , lit'ii ik gelukkig (of ongelukkig)

ziii) zult !ijj t',. (ieik ilt'i'l eii:iii libben.(,)uti rid ii 1)1(111
sur Ie curé, ii dégoutte surIe vicaire, a/li's it' at den
iiieeiilt'ie treft, iiioc't de mindere ontgelden. - DE23
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-

GOUTTER, V. a. Pressez -les, tordez-les, us dégout
l'oigueil, I'arrogance, drukt, wringt lien, en-ten
hun h000ed,
m hunne laatdunhend/teid druipt uit
(komt voor den dag).
Dégoutture, 1., Z. DEGOUTTEMENT.
Dégradaiit, e, adj. Verlagend, verndderend,
onteerend: Conduite d-e.
DéradatioH, f. Ontzetting van eene waardigheid, van eenen rang of graad, verlaging, degr a (1 é i' I a (7 f. D- chique, ontzetting van liet buyyerregt. D- militaire, rangaverlaqing, ranqsontzethag eens Ici'ijgsinans. - ( fig.) Vernédering, ont
ode/ing, onteerinq, eerloosverklaring; - beschadiGier], schade, schending f.; - verval n.: La d
(leS âmes, de I'homme, de ontadelinC], verlaging
(1CP zielen, des mensclien. On a fait de grandes
(I-s (Tails ces IJOS, men heeft groote schade of
rerwoeslingen in die bossehen aangerigt. La dd' 110 hâtiment , ' t verval van een gebouw. [PeinLj Tiapswjjze verzwaklcing, vermindering f.,
'can licht en Meuren in eeoc schilder(.
Dégra(té, C, adj. (en part. passé van dégradci') i'an rang of waardigheid ontzet, verlaagd,
afgezet; onteerd, geschonden, gedegradeerd:
Officier d-, verlaagd, ontzet, ontadeld officier. Citoyen d-, van 't burgerreqt beroofde burger. homme
(I_, onteerd, verlaagd nmensch. Bois, Bâtiment d-,
geschonden, beschadigd bosch, gebouw. - [Mat'.]
Navii'e d-, wrak, afgekeurd schip. Etre d-, onder
den wind vervallen zijn.
Dégiadement, rn, Z. V. a. DEGRADATION.
.-t[Mil.] Verlies 11. van een' rang of graad, krachtens een vonnis, doch zonder eerloosheid of onbevoegdheid tot de dienst mede te brengen.
l)égrader, v. a. Van alllbt, waardigheid of
rang ontzetten, een' lager' rang of graad geven,
verlagen, afzetten, degradéren; - ( fig.) Oat(eren, vernédem'en, ontadelen, eerloos verklaren
schenden, bederven, beschadigen: D- Un chevalier,
Cell' l'id(lel' van zijn' rang ontzetten; D- Un thliitaii'e, een' krijgsman verlagen, degradéren; Ban eccldsiastique, een' geestelijke ontwijden, van
wijding berooven. B- an citoyen, iemand
zijn
e
;ct burgeî'reqt ontnemen. La Ilatteile dégrade le
hiatteur, de vleijemij verlaagt, onteert den. vleljer;
Ne ddgradez jamais I'homme, ii est l'image de
Dien, ontadel nooit den nmensclm, hij is Gods beeld.
li me dégi'ade partout, hij'schendt, vernedert snij
overal. Les longues pluies ont degradé les cliethinS, les tiavaux, de landurige reqens hebben
(Ie WCfl, de werken beschadigd. - [Mar.] Onder
(len wind vervallen. B- un vaisseau, een (onbruikbaar geworden) schip onttakelen, aftuigen, afI(lkeless. - [ Peint.] B- Ia lumière, les couleut's
sI'un tableau, het licht, de kleuren van ('ene schil(Ierij trapswijze verzachten, allengskens vermin(i'l'efl. - SE DEGRADER, V. Pr. Zich vernéderen,
: ch verlagen, zich. onteem'en; - verminderen, slechter
worden, bederven, vervallen.
Dégiafer, v. a. Loshaken, onthaken, uithai;en; D Un robe, mm ceinture. - SE DEGRAFEII,
I'. Pl'. Losgehaakt worden. - Het part. passé is
((Ok adj.: Robe dégrafëe, losgehaakt kleedje.
Dégraissage, Dégraisseiiieiit, rn Oatvetting, verdrijving van vet- of smeerdeelen, het
etekken-uitinaken.
Dégraissant, e, adj. Ontvettend: Substance
d-, ontvellende, vet wegnemende stof.
Dégraissé, e, adj. (en part. passé Van digrilisset'): Bouillon d-, afqeschept, van 'topdrfjvend
set beroofd vleeschnat. Habit d-, schoongemaakt,
van vetviekkess gezuiverd kleed. Lame d-e, ontvette, ontzweete wol. Viii d-, geklaarde, van zLine
taaiheid, ber's'jjde setjn. - ( fig.) Banquiem' d-, jeplukte, van kwalijk verkregen rijkdom beroofde
bass kier.
-

-

Thgrassenieiit, ni., z. DEGRAISSAGE.

Dégraisser, V. a. Ontvetten, liet vet afscheppen of wegnemen, Van vetdcclra berooven; vet- of
rineervlakken verdrijven 01 uitmaken: ID- le boullJ(u, Ie 1)01, hit vet van den bouillon, van den
kooklfet('l scliel)])ell. D- Ia lame, cie wol ontvetten,
OfltWeetCll. La poudre dégraisse les clieveux, liet
7)Oe'(ier neemt de vettig heid van 't haar weg. B- min
habit, miii chapeau, een kleed, een' hoed van snseer(if vetvlekken, reiniçen. B min morceau debois, een
vierkant stukhont rond maken. - B- Ie yin, den taai
geworden Wijil klaren. B- les teires, den grond

schraal maken. - ( fig. et pop.) Cda me digraiss
min peu, dat besnoeit, vermindert eenigzins mijne
inkomsten of voordeelen. Ce fournissenr s'était
enrich, niais on la digraissé, (lie leverancier had
zich verrijkt, maar men heeft hem duchtig geplukt. - SE DEGRAISSER, V. pr. Ontvet, ontsineerd
worden.
Dégraissetir, m., -euse, t. Vlekkenverdr(j
ver m., -verdrjjfster f., hij of zij, die vet- of smeervlekken uitmaakt. - [Tech. ] TVaschbaik t., wasclt
ter ontvetting of-bak,wschmoleni.rtug
ontzweetiig der wol (ook digraissoir geleeten. (fig.) La Fiance a été livrie (lepuis longtemps it
de lien haldles d-s, Frankrijk is sedert lang aan
zeer knappe vetafscheppers (plakkers, afzetters)
ten pi'ooi Geweest.
Dégi-aissis, m. [Tech.] Uitgedreven vetdee
len n. p1. (b. v. van de wol bij t ontzwecten(.
Hegraissoir, ID. {Terh.j , Z. DEGRAISSEtIR.Scliraapsjzer n. (om de darmen voor snaren, le
ontvetten).
Déglaifler, V. 0. Het honds- of kweekgras
uitrukken, 01fl het te verbranden.
IPégrappiner, v. a. [Mat'.] De enlerhaken of
enterdreggen losmaken. - Een in 't ijs besloten
schip door dregankers vrij' maken.
Dégrappoir, mm, liever EGnAPPom.
Dégras, 10. [Tech.] Mengsel van traan en
salpeterzuur, waarmede de zeem- en leirtouwer de
huiden bereidt.
Dégiat, in. [Mar.]: Aller en d-, met een vaar
tulg uitloopen om te vissckcn 0)) andere plaatsen
dan men gewoon is.
I DégravaHce, f. Schade t, nadeel n.
Dégietveler, v. a. Schoonmaken, van gruis of
zand reinigen (eene buis, pijp).
H&'iavoieiiient of Dégiavoiment, m.
liet aspoelen of wegkabbelen 'can zand of aarde,
aan den voet van een' muur of Vaal, door 't water.
Dégravoyer, V a. Wegspoelen van zand of
aarde van onderen aan muren of palen, die in het
water staan.
Degié, m. Trede t., trap in., Optl'C(le f. (marche)
(van een trap, stoep ofbordés): Monter, Descendre
les d-s, de trappen op-, afgaan. - (Lee. faam.)
Faire sauter les d-s ii qn. quatre ii quatre, iemand
de trappen laten tellen, van de trappen smijten.
.- Trap m., de gezamenlijke optreden (escalier):
Un d- étroit et très-raide , een smalle en zees'
steile trap. -- (fig.) Trap, graad, rang, trapswijze overgang m. (van ambten, waardigheden
enz. , tot welke men allengs of als bij trappen
opstijgt); ees'egraaci, eerrang (oase hoogescholen):
11 a passé par tons les d-s, hij heeft alle graden
of trappen doorgeloopen. II est clans min haut d
d'élévation, hij staat op een' hoogen trap. Le dde docteur , de doctors-graad of -waardigheid;
II a tous ses d-s, hij heeft al zijne (akademnische)
graden verworven. - II nest point de d- da
mudiocre au pire, van 't ssiiddelesatige tot het
slechte is snaar dine trede of schrede, bestaat
geese trapswjjze overgang. Ainsi que Ia vertu, Ie
crime it ses d-s, gelijk de deugd, zoo heeft ook
de misdaad hare trappen(ts'apswijze toeneming).
- Graad. trap, zikere snate van natuurlijke of ook
zedelijke, verstandelijke hoedanigheden: D- de dialeur, de froid, warmtegraad, koeedegs'aad, graad
van warmte, van koude. B- de feu, leittegraaddes
vans's. B- dabattement, de tristesse, graad van
sseîrslarjtigheid , treurigheid. D- d'attachement,
cI'altection, graad van gehecletheid, gesiegeseheid.
Etre insolent, ennuyeux au dernier ofau suprème
d-, in den hoogsten graad onbeschaaend, vervelend
zijn. Le dernier d- d'opprobre, de hoogste trap of
graad van schaside. - [Asti»., Giom.] Graad, 360ste
gededte van den cirkeloentrek. D- de latitude, de
longitude, breedtegraad, lengtegraad. - [Phys.]
Graad, elke des' gelijke afdeelissuen op de schaal
eens thermometers, barometers, voc htmeters esmz.[Géogr.] D- géogi'nphique of dëeirnal, geogs'ap/emcede of deciessale graad (vase 5000 meters, of cvie
halve myriameter). - [Gindal.] Graad van verwantschap, van afstamming, afstandsbetrekking van
gesneeeiScleal)peljke staeeiou(lers, graad van vcs'zwagering. D- de noblesse, Z. V. a. QUARTIER. - [Gram.]
B- de comparaison of de signification, trappen vast
vergelijking. - [Jut.] B- de juridiction, trap of
graad van regtsdwang, meerderheid der cciie reQt-

-

-

- --
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bank boven de andere; D de parentë, graad van
verwantschap. Etre au (t- de successil)le, volgens
de wet, bij versterf, kunnen erven. D-s de substitution qeaclen van erfstellin(j En d- supthieur,
in kooUer beroep. - Math.] Equation Un premier,
du second cl-, verqelpkin.q van den eersten, tweeden
graad. Cette courlie es lu second, de troisième
a-, die kromme lijn is van den tweeden, den (telden
graad. - [Mus.] Trap, plaats eener noot op den
llOt(flbalk verschil van stansi of hoopte tusechen
twee noten. - PAR DEGISÊS of sointslds ook PAR
DEGRE , bc. adv. Trapsgetieijs, trapswijze, allengs;
onwerkbaar, ongevoelig. - nu DEGRE. EN DEGRÉ,
10e. adv. Van trap tot trap, van giaad tot graad,
tij reqelinatige opkl'imminq of adaiisig.
Déréage, m. [Mar.] Onttakeling 1., onttakelde IOG(lafl(t van een schip.
Dégrée, e, adj. (en part. passé van dëgrter)
Onttakeld: Vaisseau cl-.
Dégréenient, to. [Mai'.] Het onttakelen, aftakelen , oftuijcn ; onitakclinr/, o[talolinq, af tuiging f. - Toevcihliq verlies is. van liet takelwerk.
Dégréer, Désagiéev, v. a. [Mar.] Onttakelen , aftakelen , aftuigen. - SE DEGI1ÉEÏ of SE
DESAGnEER, V. pu. Onttakeld weiden - IjEGREER,

ken (of hakken, schaven vijlen): den eesstesuvorsn
sass de te bewerken stof' geven, de ruwste Peeler
wegnemen,- U- un ais, eesse plank uit den ruwe
ir/saven. 13- on bloc de marlsre, nile statue, een
marmerblok uit den ruwe houwen, een siussslbct'lsl
zijn' eersten suwen voren geven. D- une glace, een
spiegelglas afslijpen, alvorens liet e pot(jstess. Osk z. V. 0. DÉGROSSEJI. --1-let wordt ook zoissies'
vOcsi'u)erp gebruikt: Le charpentier dtgi'ossit avec
a haclie, Ie nsenuisier aver te lermoii', Ie setru
rier avec le cai'reau et le ciseau a froid. - (fig.]
Schetsen, ontwerpen: D- mi discours, un roman.
- 0- une affaire, eesse zaak beginnen te begrijpen,
Ie ontwarren, op te helderen. - D- qn., isissSIs.cl
ontbolsteren, hem den boss, de manieren (l es' we reld b)jbrcnqen. - [imps'.] ID- one ëpreuve. cess
eerste proefblad von de .qrofste fouten zseices'en.
(In dien zin Weinig gebruikt). - SE JJEGII0SSIR,V.
pr. Uit den ruwe gewerkt worden enz.
Dégrousisage , Dégroissemeit g M.

V. 55.,

stak) als lossqwes'pig vierkante en ronde stares te

liever TIÉSAGREER.
Dég,éae, in. [Tech.] Het uit den molen

[Tech.] liet uit den ruwe weikesi, de eerste fatsoentrissg t. van een stuk werks.
Dégrosissenr, 01. [Tech.] Pletsverlsn., pletmachine t., waarvan de cilinders vlalci'eqtisoekige of
hol/ronde groeven, hebben, en uit welke Iset in assure (1 Uzes- swrossderste ruwijzer (wolf, loep, of feints-

nemen van de gemalen pottebakkers aarde. Dcl- voorschijn lcosnt. - Ook als a dj. gebézigd: CyliR
gréner V. 0. Uithalen, uitsuelnen (de gemalen die cl-.
DégileHillé, e, adj. (en part, paced ems sitstof/en).
ha veloos:
Dégvés-ber4cls to. [H. n.] IIetndclsnaam van guenhller) In lousepen gekleed, gescheurd,
mendiants tout cl -s. - Ook ate sssbst. rn en t.
Des
zekere ewuechiahige scluelp.
in
lompen
of
o;eene
havelooze,
een
cl-,
Un
cl-,
line
Veruninde
fin.]
in.
[Admin.
Dégièvement ,
verligting f. (van eene belasting, van inkwar-ring, vodden gekleede.
lompen
of
vodden
V.
a.
Tot
Dégueiiiller
,
tiering). - De verminderde sans 1.
Dégié'er, v. a. [A d min. tin.] Verminderen, scbseus'ess. - Bij uitbreiding : D- (in., tensond in
verlipirn (eene belasting, optrcngct, inkwartiering). armoede, in ellende clossspeien; Ç fi p. ei four.) irnuond
- Het part. passé is ook adj.: imposition dclgrdvée, honen, beschimpen, uitschelden.
Déguerpir, V. a. [Prat.] Ontru im en. van resins
verinimler(le belasting.
z ien; zijn ves'issopess den
DégriiiioIado , t. (fern.) liet snel a/looper, boedel of eene erfenis afIi
a ttut obligt de d- nu
e(huleleiscluers overlaten.
cufgiljetesu, a/caller; euftuimeling, afvahling 1.
verpligt
qcweest,
ossu [jse buis den
is
Déiingolaii4O aPe . [fam.] Afttssmelesul.- maison, lof
(fig. ct/ass.) D- dais
te
loten.
over
scbuuldeisclwrs
matest
erger:
Un
kwaad
(fly., 1cln et burl.) Van
verlaten, zich soeqnsmsen.
lade qui va cl-, eer zieke, die van dag tot dag lieu, uit vrees eene plaats
Faire cl- qn., iemand van eesse plaats laten wegachteruit gaat.
Dérinioler , v. a. (fain.) Sneller dein men brengen.
Dégneipisseniuut, M. [Prat.] liet overlaten,
wil of weneetut nam beneden gaan. afluimelen, oro;sroercusd goed. - Outglijden, afvallen. D- lescalier, In rolline, den tefiju, hut laten, valeus van cesumet
geweld of zijns ass(less heuvel snel vaart afwaarts gaas. On lui a fait ruiussissg f. cencr plaats,
daisies.
cl- l'escalier, of ook enkel: On la fait cl-, men
Dégiierpissenr, m Afstanddoenes', oveslates'
heeft lucas van de trappen geworpen. Chevaux
at voitute, tout a dclgringolé, paarden en u'jtusg, vi:sss een onroerend goed, ontruissues' ns.
Dégueulei', V. 51. ( pop . et bas.) Braken, aces'alles tuimelde naar de magIc
Dégrisé, e, a (1j. (en part. passé' van cl€igriser) tievess. - (fig.) Beleedigiusgen, sc/seldwoos'den suitbraken.
Ontnuchterd, nuchter geworden : Homme tout is
'I- Dégueileiix, fl1. [liydr.] [-Vaterspuwer in.,
(alt d-.
festeinfigsesar, die mates' schj/sst uit te weupess. DégliseEllent , M. (ts'ës -fans.) Nusciutersoos'
Men
auricle ook, als (Ie figuur reus vrouwel)jlu we:esu
bed
a
ardheid,
of
mIssile
t,; terugkeer m. tat
-ding
s'OOiStel(le: Uric dégueuleuse, rear 5515tC5S/)UWSidi.
tot rede.
in. (pop. et bas) Braaksel , eistDégneiflis,
iPégriser, v. a. (très-fcssn ) Nuchter maken,
ontsssechuteren, de dronkenschap verdrijven. - Tot s1;uwsel D.
Dég'niguonnei', v. a. (fosus.) Uit liet on qelssbe,
rede, keilusste of bedaardheid brengen, de begooche
-

-

,

,

-

ling, bewondering, vesbazinq enz. uloess ver(l 551 ipsess,

(Ie OOCfl openen. L'inlIdéhité de son amuinte la

dégriscl, cle osstiouu' zs)sser sssissssares lice/I huesssvass
n buaststO(t, van z(jsse verblindheid, genezen. zijuse
155 dien zin ook als V. n. gebruikt: L'exptrience
tOt ou tard de 1eusthouflu le malhrui' sldgt'iselII
1
iasme. - SE DL GRISE5S, V. pr. Nuchter soesudess;
tot verstand, tot rede, kalmte enz. komen.
Dégi-ossage, si. [Tech.] Het dunner maken
der sÏsetOOlStOs)esS, (lie nsess door (Ie trekplaat wil
halen; het trekken (her metaalstaaf door (ie telkens
,

suacrswer wordende qatem des' trekplaat, het dsacsdtrekken. - Dégi'oser, V. Cl. Dat werk s'es'sig-

ten, stsvess voor de trekplaat klaarmaken. - liet
jast. pas s é i s ook adj.: Lingot ddgrossd, voor de

trekplaat bereide snetacslstaaf.
Dés'ossL, e, asif. (ess, part. pass é vass (ldgrosser) Lit den ruwe gewerkt: Bloc de marlsre cl-.—
(fig.) Jeune homme d-, osutboisterd jong ussesuschs.
Discours d-, , ontworpen, in schets qebs'agte redevanish1. - DEGROSSI. 115. [Tech.] Eerste oatwerp n.
510fl luet te heasbuidess stak, bewerking t. uit den
511551e. -- Pls'tïIsOlcll nu. ; pletwesk us. D- sla trait,
z. v. a. RAS. - Slijping 51055 't spiegelglas, voorbereidende polysting t.
Dclgrossir, v. n. [lech.] VU den ruwe wer-

desi tegenspoed helpen , geluk aanbrengen (meert
veils 't spel pebëzitjd): Cc' beau coup ma dtgui
giionnd, die susooffe stoot, slag, scalp, zet bseeft mij
uit den brand, uit de kle n s ge'uoljsen, heeft ussr es'
bovenop gebragt, heeft de forturin doen keeren. SE DEGU1GNONNER, V. pr. Zich ran den te g e n spoed,
cle kwcs (J c (oi'tssin u.rUsusrskess, beter fos'tssim l5rijiie;s.

Déguisé, , ad). (eis pi' it. posit sirius dépuiser)
Verkleed, vermomd: Assassins cl -s. - (fig.) Vos'ber gnu, bedekt, ontveinsd, verbloemd: Vertu cl-c ; hauls
cl -c. - Ook als suhst. in. en f. tin cl-, Une d-, een,
reuse vermomde, ves'k(eeule.

Déguisement , in. Verklecdinq , vermosossiissij t., sssomtueig n., ussounuuues')j; - (fig.) bewissupeling, osutveissziusq t., deksnauutel, scisijui so., bediiege-

lijk voorkomen fl
flclguiiuov, v a. Verkienlesu, veuusuounusee;s, assherkenbaar sssoken: D- sin , cii femme, 0fl inalelot,
ielssafl(i als vrouw, als snotroos ver kleeden.— A) - Ba
voix, son denture, son style, z iju i stein, hand ', stijl
verbergen eesse oudere stern, een ande'rscfuu'ift, eest'
anderen stijl aousiseussen. D- son neus, zijnen swam
ves'bsrgen, reus' vaisciscus nausun. sanuseusuen.— [Cuts.)
en zdri toebrees D- les mets, les viandrs. , de spijz
den, (lat men niet of sssaejelfjbc turin raden, seuct zij
7
erbes'gess,
vei'b1oeiuirs, 0 at
zjis.
eigenlijk
(fig.) l
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veinzen, bewimpelen, bedekken, vervalsclien, onkenbaar maken: B- son ambition, sa b athe, zijne eer-,
ZUC/t, zijnen haat verbergen vermommen. 1)- sa 1
pense, ses sentiments, Zijne 9edachte, zijne qevoelens ontveinzen. D- Ja vrite, de waarheid veriratschen, onkenbaar maken. - SE DÉGIJISER, v.pr.
Zich verkleeden , Zich vermommen zich oakenbaar maken; Zich anders voordoen dan men is,
veinzen.
Dégiistatenr , m. Proever m. , hij, die de
hoedanigheid von dranken door ze teproeven onderzoekt en bekrachtigt. - Ook als adj.: Commissaire
4- aangesteld proever. IP!iysi&.] Apparel l t],
sinoaktoestel m., gezamenlijke werktui g en van den
smaak. Papilles légustatiices, smaaktepeltjes (der
tong) .
Dégiistatioiu , f. Het proeven, smaken; beproe
ving 1. door den smaak.
Déguster, v. a. Proeven (om de hoedanigheid
van dranken te onderzoeken). - Het part. passé
is ook adj.: Do via dégust, geproe/de wijn.
t S Déhait of Déhair , m. Ziekte, smart-,
droefheid f. —[Fauc. ] Ziekte (Ier valken. --j Dé
liaité, e, adj. Treurij, neérslaglig. - 1'aue.}
Oiseau d-, zieke, kwijnende valk m.
Déhaler, v. a. Terughalen, achteruit trekken
(een vaartuig). - Ook als V. a.: Un bâtiment qui
déliale, een schip, dat terughaalt. - Het part.
-

passé is ookwij.: Bhtiment cldbalé, teruggehoold
Schij).
Déhàler, v. a. De door de zon bruin geworden huid weder bleek maken:Cette eau la déhalée,
(lat watertje heeft hem weer blank gemaakt. - SE
DEIIÛLER, v. pr. Weder blank worden : Sa seeur
garde a cliambre pour se il-, zijne zuster blijft in
(le kamer, can weder eene blanke huid te krijgen.
- liet part. passé is ook adj.: Visage délialé, oatbruind, weder blank geworden gelaat.
Déhaiiehe, e, odj. (en pa r t. passé von déhaneher) Onheupt: Clseial EI-. - ((am.) Slap, zwak
fri de heupen, lendelam, waggelend von gang.
Déhaneher (Se), v. pr. Zich ontheupen, zich
de heup ontwrichten. - ([am.) Zwak of slap in
de heupen ZVn, waggelen, slingeren;
(liq.) een'
lossen, slingere n den gang ournemen; no/c.' zich houden als of 't verrigten van iets ons veel moeite kostte.
Déhardea' , v. a. [C h as.] Loskoppelen, oatkoppelen (de jaqthonden). - Het part. passé is ook
ad,j.: Chiens léhardés, ontkoppelde honden.
Débari.acl.é, e, wij. (en part. passé van tJéharuaclier) Onttui g d, uitgespannen: Chevai d-.

(lam. et iron.) Une 1111e d-e, een Iwif ontkleed
meisje.
Déh arnacheiiient, m. Het uitspannen, oattuigen van lastdieren: Le d- de mes ehevaux ma
emphclié de venir plutôt, het uitsponnen van mijne
paarden heelt mij belet eerder te komen.
Déharnaclier, v. a. Onttuigen, een lastdier
zijn tuig afnemen, uitspannen. - SE DIHtRNACHER,
V. pr. Oattuiqd worden; - ( fig. et lam.) Een laslig stuk kleeding uittrekken.
Déhéreiice, f., Z. DESILERENCE.
Iléhiseence, f. [Bot.] Het openspringen, het

van zelf opengaan, b. V. van zaadhulsels. - Dé
hiseeiit, e, adj. Openspringend, openberstend.

Déboiité, e, adj. Schaamteloos, zonder eerbaar held of schaamte; Femme the. Ook als subsi. m ,

DÉISTE.

toont sich uitwendig, gelijk hij inwendig behoorde

te zijn. - AU DEiiQR lYE, bc. prép. Buiten: Ii protège In religion au dedaus et au 11- du royaurne,
hij beschermt de godsdienst binnen en buiten het
rijk. - BE BEHORS, toe. adv. Von buiten: II vient
de IL-, hij komt van buiten. De il- en dedans, van
buiten naar binnen. - EN DEHORS, 10e. adv. Buitenwoarts, naar buiten: La porte s'nuvre en d-,
de deur gaat naar buiten open. Marcher les pieds
d-, niet de voeten buitenwaarts— gerfqt toopen. EN ijanons DE, toe. prép. fluiten: li demeure en
d- de la viiie, hij woont buiten de stad. (fig.) Cela
est en d- du débat, de Ja question, (]tij hct buiten
(behoort niet tot) het geschilpunt, de vraag. Etre
en d- de Ja question, van 't onderwerp afdwalen.
- PAR BEHORS, toe. ach,. et prép. Van buLten, uitwendig: Cette maison est belle par d-, dat buis i:e
van hiaten fraai. 11 passa par d- Ja ville. tiff trok
door buiten (te stad 0114. DE HORS , rn. Buitenzijde f., buitenkant ni., hetuitweadige, het uiterlijke.'
Cette église est belle par le d-, de buitenzijde, hel
uitwendige van die kerk isgchoon. [Man.j jambe
—

,

thi d-, Rêne lu d-, isuitenwoartsch been n. buitenwaartsctie teugel m. - DE LLOES, m. p1. Naaste
omgevende voorwerpen; buitenwerken n. p1. (eener
vesting); - (fig.) uiterlijke 5e/lijn, glimp 'Th, u i terlijk voorkomen H.: Les d- de cette maison sont
agtiables . de buitengedeelten (lanen, voorplein
park enz.) van dit huis zijn aaneiwam. eettiplace a des d- imprenahies, die veslieq heeft onneembare buitenwerken. - (fig.) Garder, Sauvec
les d-, den uiterhjken schijn, de welc'oegelfjkheié
in acht nemen of bewaren, de opspraak vermijden.
II ne faut pas luger par les U-, men moet niet
naar den schijn, het uiterlijke nordeelen.
Déhortaliou, t. (woord van Arnyot) Afnwfling, afrading, ontrading 1.
Dél
ioj-tatoire, adj. [Diplorn.] Afmanend, afradend: Lettre d-, afmanin.qsbricJ.
t Déliouser, V. a D- ga.. iemand de laarzen
uittrekken. - ( fi g.) D- une tule, Z. V. a. DEPUCE
LER. - ILIHOUSER, v. a. Zijne laarzen uitdoen.—
(fig.) Sterven. (liet woord is in at die beteekenissen
nu buiten gebruik).
I)éieide, mij. [ThP0J.] Godmoordend: Peuple,
Nation d., gO(lfliO(J)'dead volk n. (liet joodeche volk).
- Bij uitbreiding : Lance d-, godmoordende spies
(waarmede Jezus aan 't kruis werd doorstoken. DÉLCIDE, ni. Godsmoord rn., de terdoodbrenqing you
den 1 /eiland door de Joden. -- Bijuitbreidinq: Oatuijdiaq, schending f ; ook. Onlwffdee, schender rn.
van 't sakrament des Avondmaals (naar roomsc/ukeith. opvatting).
Déieote, a dj. [Théol.] Een' eeniqen God aanbiddend. - uÉLCOLIS, M. et 1. .4anbidder m. , aanbids/er T. ven een eenfqen God.
Déilieatioii . f, Vergoding, vergoddelijking 1.
Déilié, e, adj. (en part. passé van duller) Vergood, in dcii rang der goden geplaatst: Empereur
d-. - Bij uitbreiding: Vergood, boven alles geprezen, verheerlijkt: Pote d-. - (/ii.) Les choses les
plus iguories sont les plus propres h ure d-es,
de minst bekende zaken zijn 't meest geschikt om
,

-

,

—

-

vergood te worden.
Déifter, V. a. Vergoden, tot een' god maken, in
den rang der goden plaatsen , goddelijke eer bewijzen. - (fig.) fionenmate prijzen, ten hemel toe verheffen. - SE ]M(IFIEP,, V. pr. Vergood worden. Zich voor een' god doen doorgaan.
±S Délfique, mij. Tot een' poel oftot de godheid verheffend: Vertus d-s, godewaardige, gockle-

en f. Un 11-, Jne d-e, een, eene schoamtelooze.
(Coineille's DEHONTER , in den zin van onteeren,
schenden , verkrachten , is geheel buiten gebruik,
ZOO ook 1)EHONTER1E, 1., onbeschaarndheid 1.)
Dehors, adv. Buiten, uit eene plaats. tre, ljke deugden.
Déinclinant of Deincliné , adj. [Gnomj
Rester, Aller d-, buiten Zijn, blijven, gaan —MetIre un doinestique (1-, eenen bediende wegzenden, Cadran d-, van 't zuiden afwijkende en naar den
wegjagen. - [Corn.] Meltre d- un billet, een wissel horizont hellende zonnewijzer ni.
Déipiiophores, I. p1. [Ant. gr.] Tafeibedienof assignatie in omloop brengen of aan de order
van een' derde afgeven. - (fig.) Ne pas savoir si ster.c 1. p1. bij zekere feesten op Kreta. - Déipno.
Von est dedans mi d-; N'htre fl1 dedans, ni d-, sopliiste, m. Tafetredenaar, tafelspreker m.
Déiidémonie, f. [Didact.] Bijgeloovige vrees n.
etc., Z. BEDANS. - [Mar.] Ce 1)htiment va mettre d-,
dat schip zal weldra uitloopen, in zee steken. La en ontzag f voor de onzigtbare mag/en, voor dc
mei est grosse d-, (le zee gaat hol in de ruimte. Tou goden, de daemons.
Déisnie, m. Godgeloof n. , godleer f. , stelsel of
lesvoiles d -,alles bij,alle zeilen bijgezet --AU TIEHOILS,
inc. acir. Van kuilen, van (Ie buitenzijde, ui/men- leer van lien, die het aanzijn van God enkel uit
dig, uiterlijk. La maison se pntsente nu ii- de murs verstandsgronden, niet uit de openbaring erkennen,
environnée, het huis vertoont zich van buiten met redegeloof, deïsinus n.
muren omgeven. II n'en paralt rien au d-, men
Délste, m. et f. Godbelfjderm., godbeljdstert.,
kun ei- van buiten niets aan zien. 11 Se montre au hij of zij, die wei 't bestaan van God erkent, maar
d-. comma t) devrait hire inlérieurement, hij ver- de openbaring verwerpt, deïst in., de is t e l. ,
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wei afjagen, - SE DIJUCHER, V. pi'. Van den roect
of 't rek gejaagd worden; - den roest verlaten;—
uit eene hooge Plaats verdreven worden.
Déjuger, v. a. Terugkomen op 't reeds beooren
Godinenschdijk,
go(klelk
Délviril, e, adj.
uitspraak
menscheljk tevens. (Gebruiheljlîei is th ( anthique.) deelde of besliste, eenv tegenoverestelde
doen.
- SE DÉJUGER, v. pt. Zjjne vroegere uitDeja, adv. Reeds, alreeds, bereids, (in de da-gespraak zijne vorige bulississg door eene tegenoverIjksche taal) al.
Dé.j auger V. n. [Mat.] Ligten, minder (liep gestelde te niet doen. .
DeIâ, pteljt. Aan gene zijde, aan de overzijde,
is
geligt,
schip
het
gaan. La vajsseau est déjaugé,
aan de andere zijde, verder elan; D- la riière, B'jaat minder dep.
monts. liet wordt meestal door een voorzetsel
les
Déj e e tion, f. [Mëd.] Lozing t. der dreksioflen,
DELlS DE, DE DELb, PAR DELI,
sioelgang Ia. - Les d-s of Les ths shines, de uit- voorafgegaan. —AU
de overzijde,
werpselen II. pl, dreksto en 1. pl - {Géol.] D-s Joe. preip. Aan of naar geste zijde, van
Au
d- des mars, aan gene zijde
verder
dan:
nog
[Astral.]
uitwerpselen.
valkaniselie
volcaniques,
mopts, van
Liejectie t. of sal in. eener planeet, teeken des der zeeen. E tre oiiginaire de delis les
zijn. Etre alki
eiicenr'iems tegenover dat, waarin de planeet ge- de overzijde der bergen afkomstig gegaan
zijn.—
an dells in Chine, verder dais China
acht werd den meesten invloed te hetien.
Dejeter (se), V. pr. Tie/c/sen , krimpen, krans- (fig.) Tout prospère nu d- de ses espéi'ances, de
gealles
reves,
plus
beaux
ses
de
attente,
son
hout
sprekende,
dat
niet
(van
m en, krans tick/sen
hoven zune hoop, zijne verwachting, zijne
droog genoeg gebruikt is) —[Hart.] Gebrekkig op- lukt
ss
meet'
l'irnagination,
Au
dde
drooitsen.
schoosis
-te
schieten, kroinnsen (van hoornen). - [A nat.] Krom
do men zich kan, boven alle verbeelworden, van de natuurlijke rigting afwijken.
lii) belooft
Het part. passé komt ook als adj. voor: Du bols ding. 11 promet par d- son-pouvoir,
meer,
dan hij houden kon. AU DELiS, PAIS BELa,
Arbre
hout.
krom
getrokken,
gekrompen
sléjectd,
toe. adv. Nog meer, nog (laat boven: J'ai regagné
s.1-, slee/it uitgegroeide, kromme boom.
toon argent, et au d-, i/s heb mijn geld teruggewonDéjeuné, in., Z. DEJEUNER ilL
Déjenner, v. a. Ontbijten, ochtendmalen, hot nen en nog weer, nog wiel daarboven. - EN DEL'(],
ontbijt gebruiken, dejeundren: D- avec unarni, toe. ado. Verder, verderop ets wat zfjwaai-is: MetRangez-vous sin peu en d-, plaats u,
seat een' vriend ontbijien. D- de mit et de fruits, tez-vous,
doen. D- de bon ap zet u wat verderop, wat op zijde.— DEC.& ET BELlS,
zijn ontbijt met melk en (ruit
,
ode.,
z. onder BE G A.
toe
pétit, met graagte, met smaak ontbijten. D- a Ia
Délabré, e, adj. (en part. p ass van ddlab'er)
Lourehette, een vorkosstbijt koud voormiddageten,
slee/sten c/ant,
waarbij vleesch , visch enz. wordt opgedisckt) ge- In vervallen, ge/savefl(len toestand, inhave/ooze
Idee bruiken. - ( fig.) Ii a d- de vette n ouvelle, hij bedorven: Vêternent d-, gescheurde
heeft dat nieuws voor zijn ontbijt gekregen, onder ding_ Maison U e, vervallen, gehavend huis. Valsschip.
Santé
d-,
osetredderd,
ontraniponeerd
seau
t ontbijt vernomen. - DEJEUIXER of PEJEUNE, M.
Ontbijt, ochtendeten, ochtendmaal is. D- it Ia four- d-e, geschokte, bedorven gezondheid. Fortune h-a,
chatty, vorkontbjjt Ii. (z. boven). D- diner of D- di- Affaires h-es, verachterde, achteruit gegane fortuin,
natoire, middagontbijt, groot ontbijt, dat de plaats ontredderde, vervallen, slee/it staande zn/dell.
Détabreiiieiit , m. Vervallen of slechte toevan middagmaal moet vervangen. - (Loc. prov.)
Ii n'y en a pas pour un d-, Ce ne sera qu'un d-, stand in., verval n., gezonken, gehavende staat in.
Délabi'er , V. a. Aass stukken scheuren, vet'dat is eene ligte taak, een omnsvziens werk, 't zal
een gemakkelijk werk wezen (van eene kracht of scheuren; - bederven, onbruikbaar maken, on/redin een' slee/sten toestand brengen, vernielen:
deren,
what).
gering
die
men
sprekende,
een' tegenstand
D- une tapisserie, een behangsel aan flarden scheu1 1 Wen a pas pour Un d-, dat is maar een peul
ren.
une machine, eene mac/sine bederven, onDschilletje voor hem (can een' verkwister sprekende,
die eene erfenis krijgt) . - (lig. ei [am.) N'achetez bruikbaar maken. - Les va/lies ont délabré Sn
santé,
liet
nachtwaken heeft zijne gezondheid gepas cette dtoffe, cost un U- de soleil, koop die
stof niet, zij verschiet spoedig. - Ontbij t servies n., knakt, bedorven. D- sa fortune, sas affaires, zijn
blad met het noodige gereedschap voor 't ontbijt vermogen, zijne zaken in wanorde, in slee/tien of
verachterden toestand brengen. I)- us réputation ,
van een persoon.
Déjoindre, V. a. Uiteen 4oen wijken, van elk- zijn' goeden naam benadeelen, schenden. La tisanunder scheiden, nU de voegen brengen, ontzetten que de vivres et les latigiios out fort slélabré tar(Vals timmer- en metselwerk sprekende): Le soleil, usda, liet gebrek attn leveitsiniddelen en de vermoeiM scheresw a thijoint ces ais, de zon, de droogte jenissen hebben 't leger in eest' slechten toestand
heeft (de planken of deden van elkander doen wij- ge/It-agt. - SE DE LAISIIER, V. pr. Scheuren, aan
hen. - SE bEJOIM)RE , v. pr. Uiteen wijken, uit flat-den, aan stukken gaan, onbruikbaar worden,
1e voegen .ijaan , zich ontzetten: Les pieties de bederven, achteruit gaan, vervallen. La tapisserie
nette oûte cornmeiicent a se d-, (Ie steenen Vito So délabi e, hel behangsel scheurt, gaat aan /lai den.
dat gewelf gaan zich ontzetten, beginnen uiteen ie Une unison qui se délabre, een buis, dat vervalt.
Sa Santé se dsIlabre, zijne gezondheid neemt af,
wijken.
Héj oii, e, adj. (en pait. iass van dëjoindie): wordt geknakt.
Délacer , V. a. Losrjgen, ontrijgen, ontsisoe Ms d-s, Pierres des, uit de voegengeweken planren: D- ui) corset, nu brodequia, une robe, een
leen, steenen.
Héjoné, e, adj. en part. passé Van déjouer): sijgljf, eest rijglaarsje, eene jurk lost'ijgen. D- nee
Conspiration h- e , Veïfj(iel(Ie samenzwering. Indivi femme, eene vrouw ontrjgen, haas' kesersje, haar
kleed lost-ijgeis. - [Mar.] D- la bonnette , den
du d-, iemand, wiens plan verijdeld is.
Déj oiler, V. a. Yerjjdeien, doen mislukken (een broodwinder of de fists (verlengstuk der zeilen)

Ook als wij. gebézid: Un phulosophe d-, een deistisch wijsgeer.
Déité, f. [Pails.] Godheid f.
,

,

//

-

-

,

-

plan, cviie list, zamenzwering ens.). D- qu.,
iemands plan verjdelen , veste streep door zijne rékening maken. - DEJOUE1I, V. n. LViet 0)) Zijn spel
letten, zijn spel verwaarloozen, slecht spelen. [Mar.] Wapperen, uitwaaijen; Paiillon qui déjoue, wapperende vlag f.
Déjouir, In. ['redt.] Speelruimte f. tusschen
de velgen van een rad.
t Déjuie, rn Tijd vein 't ontwaken der vogels,
inz. der hoenders, wanneer zij van de rekjes of
stokjes springen. - Ook (fig. ei fain,) van t opstaan der nienschen .qebézigd.
Déji.eher, v. n. Van 't reis, van den roest
springen of vliegen (van hoenders gezegd, wanneer
zij '5 morgens ontwaken): Les poules déjuchent,
tie kippen ppringen von het rek, van den roest of
stok. - DEJUCHER, V. n. Van den roest jagen: Dies poules. - (fig. et fain.) Van cciie hoogte verdrijven, uit eene hooge plaats jagen: Je vous déjui1ierai kien de lá-ijaut, ik zal U daar vast boven

-

losmaken en wegnemen. - SE BÉLACER, V. ps. Zich
ontrjgen; onlre,en worden.
I)éiai, us. Uitstel, verwijl, vertoef n., vertra-

ging, opschorting, verschuiving f.: Demander, Oh-

tenir un d-, an d. de trois muis, uitstel, een uitstel vast drie maanden vragen, verkrijgen. Acquittez cette slotte sans plus de d-, betaal die schuld
zonder langere vertraging. B- de paienient, betalingsuitste l B., verlengde betalingstijd m., [Co rnj
respijt n., respj)tdagen, uitsteldagen rn. p1., wissel
uitstel n. (dat na den vervalt/op vats een' wissel
nog wordt toegestaan. - [Prat.] lïjds'ak ii., termijn DS, tijdsbepaling f., bepaalde tijd ter vers -jij/ing
van iets, vastgestelde regtsdag tij. D. tie- l'ordonnance, wettelijke termijn. D- bref, korte termijn
(korter dais de gewone). D. de grace, goedgunstig
verlengde termijn. 0- fatal of peremptoire, niet te
verzuimen termijn, laatste of beslissende regtsdag,
peremtorische termijn.
Délaiement, Délayeiiient, DS. Verdunning f.
-
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liet verdunnen, vermengen, aanmengen (met water
of ((1W andere vloeistof).
t Délais, in. [Anc. prat.], z. V. a. DÉLAISSE -

MENT.

DéIassé, e, adj. (en part. passe van d1aissei) Verloten, hulpeloos : Enfant d-, Veuve i-e,
verlaten kind, hulpelooze weduwe. - Biens d-s,
afestrne, op;ejéven goederen n. p1.
kJélitissemeiit, iTi. Verlaten, hulpelooze toestand n., verlotenlield, hulpeloosheid 1. - [Jur.]
Vijtcilliçje afstand m. . over9ave, overlating, overgéving (b. v. van een pand wegens hypotheek, van
een gestrand schip of van b e schadigde goederen
aan de assuradeurs).
Délaisser, v. a. Verlaten, hulpeloos laten, begeven, laten zitten. Dieu iw délaisse jamais ceux
qui espèient en lui, God verlaat nooit degénen, die
0]) JUl11 vertrouwen. Votre soeur se tiouve (1llaissée, awe zuster bevindt zich verlaten.— [Pi-at.]
Overlaten, laten varen, afstaan. D- un bien, UH
he r i t age, ren goed, cme erfenis latenvoren, ervan
afzien. - Opgeven, niet voortzetten: D- urie poursuite cornillence, eene begonnen vervolging niet
voortzetten. - SE DELAISSEIS, v. vr. Verlaten, overgeleten worden; .- el/ander hulpeloos laten.
Délaitage of 1)élaitemeiit,m. [Econ.rur.]

Het u'itlenee(len , uitwasachen , uitmelken van de
boter (om alle ingebleven ?nellcdeelen te verwijderen).
- [Ciiis.] liet uitnemen der horn.
1)élaiter, v. n. l]itwasschen, uitmelken (de
boter); - onthommen (den vise/i). - liet part.
posed is ook adj. : Beurre clélaité, uitgewasschen
boter. Poisson d-, onthomde viscli.
Délarciejuent, in. [Tech.] Het afschaven, afronden van den kant eener plak, inz. van den
onderkant der treden van eenen trap, het afkanten van eenen steen, van eenen balk. - D- des
fl asques (1 Un aunt, vermindering, uitrniijdinq t. van
de zjj'evan(jen eener af/uit. - [Cuis.] liet uitnemen
der ingelegde spekreepen. - [Char.] liet uitsnijden
van 't spek.
Délartler, v. a. [Tech.] 4fkante 7i , afronden,
den sckerpe n kast van een' steen, van eenen balk,
van eeoc plank, inz. den onderkant van eeoc traptrede schuin afwerken. - [Mar.] Afnemen, bilhomes. - [Cuis.] De spekreepen uit een gelardeerd, stuk seinen. - [Charc.] liet spek en vet
van 't erken snijden. - liet part. passé is ook
adj.: Marche d-e , schuins afgeronde traptrede.
Mauviette d-e, ontspekte (van zijne spekreepen
ontdane) leeuwerik.
Délassé, e, adj. (en part. passé van délasser):
Voyageur d-, verkwikt, von zijne vermoeidheid
hersteld reiziger. - Esprit d-, ontspannen geest.
Délassenient, in. liet uitrusten; rust, uitspanning, verkwikking, vero(lerniflfJ f.: Après lant
de ti avaux, ii faut du d-, na zoo veel gewerkt te
hebben, moet men vitriesten. Je lai fait par cl-, ik
lieP het uit tijdverdrijf gedaan.
Délasser, V. 0. De door vermoeidheid verbs-ene krachten herstellen, de vermoeidheid benemen;
verkwikken, ontspannen, uitspanning, verademing
geven. Cela vous délassera, dat zal u verkwikken,
de vermoeidheid beneinen. [Mar.] D- Ia lionnette,
de bonnet losmaken. - Ook zonder voorwerp
gebézigd : La musique, Ia lecture délasse. - SE
DÉLASSER, V. 5. Uitrusten, zich van de vermoeijenis herstellen, zich ontspannen, zich uitspannen,
zich verkwikken. So d- l'esprit, zijnen geest wat
rust geven, van Zijne drukten uitrusten, zich ver-

poolen.
Délateur, m., -triee, 1. (liet vrouweljkicomt

zelden voor) Aanbrenger, aangever, verklikker, geheime aanklager m., aanbrengster, verklikster f.
(in ongunstigen zin). - In poet. stijl ook als adj.
gebruikt: Un flambeau d-, eene verradende toorts;
Des passions d -trices , aanklagende, verradende

hartstogten.
Délation, m. Aanbrenging, aangifte, geheime
aanklagt, verklikking, betiting f. : La d- est ordiriaîrement faite dans des vues d'intèrèt, het aan-

brengen geschiedt doorgaans uit baatzuchtige oogmerken.
Délatter, v. a. -4/batten, de latten losmaken,
afnemen, afbreken: On a délattd tout ce toit, men
heeft alle latten van dit dak afgenomen. - Het
port. posse is ook adj.: Toit délattô, Maison délattde, afgelat dak, huis n.

,

Délavage , fl1. [Dess.] liet verwasschcn o
verzwakken der kleuren.
Délaver, v. a. [Doss.] Verwasschen, bleek of
te bleek van kleur maken. - [Econ. rur.] D- Ie
foin, het hooi in den lwoit'(jd 0(111 den legen of
AyER, V. pi.
zwaren dauw blootstellen. - SE DEL
Verwasschen worden (van eeoc leekenillg); - in
(cciii
hooi) . den regen of dauw gezet worden
hel part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Dessin, Couleur d-e, verwasschen, g e d eb v e e ede
teekeniiig, kleur f. - Pierre d-e, fbaauw- of zwakgekleurde, bleeke steen rn (bij juweliers) - Foiis
d-, van regen of dauw doortrokken hooi n.
Délayage, in. [Tech.] Het verdunnen, z. V. a.
DELAIEMEiNT.

Délayaiit, e, adj. [Mdd.] Verdunnend, bloedverdunnend, vochtverdunnend: Bemède d-, of als
subst. rn: Un d-, een verdunnend middel.
Délayé, e, adj. (en part. passé van délayer)
Door water of ander vocht verdund of vloeibaar
gemaakt, beslagen, aangernengd: Couleur trop d-e.
te veel verdunde, te bleek gemaakte kleur t. .Jaune
d'oeuf 1 dans du lait, in melk beslagen eidojer in.
Sirop d-, verdunde siroop 1. - ( fig.) Style d-, wijdboopiqe, langdradige stijl rn Pensée d-e , te breedvoerig uitgedrukte gedachte, ,verwaterd denkbeeld n.
Délayeinent, m., Z. DELAIEMENT.
Delayer. V. a. Verdunnen, door water. melk
enz. vloeibaar of vloeibaarder maken, inroeren,
beslaan, aanmengen: D- de Ja farine, des oeufs,
de Ia chaux, melk, eijeren, kalk beslaan. 0- du
sirop, siroop verdunnen. - ( fig.) Langwijlig, wijdboopig , breedsprakig uitdrukken, verwateren: Dun sujet, one idée.
Délayure, t. [Boul.] Het beslaan van 't meet
met melk.
Deleatur, rn (latin) [Impr.] (eig. men debge
uit, acme wept liet weglatingsteeken op drukproeven (tij verkorting uitgedrukt door di., het deleatur. (Plur. Des deleatui.)
Hélébile , adj. [Didact.] Uitwischbaar, uitdelgbaar, ligt uit te delgen: Enere d-, uitdelpbare
inkt m. —(/ig.) Impressions d , voorbijgaande, nietblijvende indrukken rn p1.
D e lectable, adj. .s/angenaain, liefelijk, vermakelfjk, behageljk, streelend (inz. voor den smaak,
maarook vaas de andere zintuigen): Vin d-, smakelijke, lekkerewijn in. Fruit ei-, lekkere vrucht. Un
lieu d-, eene aangename plaats f. Un chant d-, een
liefelijk gezang n. Sdjour d-, verrukkelijk verblijf ii.
Sentiment d-, heerlijke gewaarwording f. (Men bedient zich tegenwoordig liever van délicieuij. Ook als subst. m. gebruikt : L'honnète doit être
prdfëid nu d-, het welvoegelijke moet aan het vermakelijke worden voorgetrokken.
Délectation, f. Lust, geneugte, verlustiging t.,
vermaak, genot II. (met zinnel ij k genoegen gesmaakt).
- [Théol.] D- victorieuse, de overwinnende lust
tot het goede, de aangename gewaarwording, welke
onwederstaanbaar tot het goede aanspoort. D- marose, het genoegen, dat de ziel ondervindt in eens
kwade gedachte aan te hangen, echter zonder voornemen, 01V het kwaad inderdaad te begaan.
I)électer, v. a. Verheugen, verlustigen, vermaken, de zinnen streden. (liet woord wordt gebruikt
als ascetische tes-in:) Quand on veut se mortitier,
II faut éviter tout ce qui délecte les sens, wanneer
risen zich wil kastijden, moet men alles mijden, wat
de zinnen vermaakt. - SE DELECTEII, V. p1.: Sc
cl- ii qe. , Zijne vreugde, zijn vermaak, genoegen In
iets vinden, scheppen. Mon frére se délecte a lagriculture , mijn broeder vindt genoegen, schept
vermaak ill den akkerbouw. - Het part. passé
wordt ook als adj. gebruikt: Sens délectés, gestreelde zinnen m. p1.
Délégant, m. [Prat.] 4 anwijzende schulde
naar, hij, die zijnen schuldeischer eene aanwijzing
op een en derde geeft, (i cl e g a n t rn
Délégataire , in. [Prat.] Schuldeischer, die
ter invordering van zijne schuld dooi zijnen schubdenaar 01) eenen derde wordt verwezen, del e p atans rn
Delegation , f. Afzending , afwaardiging t.
van personen; de afgevaardigde personen om iets
te onderzoeken, commissie f. van onderzoek; opdragt, lastgeving, lastin., d e 1 e g a t t e t., die iemand
magtigt 001 in naam eens anderen te handelen. [Prat.] Aanwijzing: D- dejuridiction, opdragt Van
-

DÉLÉGATOIRE
regts9ebied. 1)- de dette, overwijzing f. van schuld,
aanwijz
ing van betaling eens schuldenaars 0]) een'
anderen schuldenaar, met inwilliging van den laatste, delegatie f.: La d- ne peut se faire sans le
triple conseiutinient cia clelégant, du déltiguë et tin
crhaiieiei'.
Dé1éatoiie, m. Lastgdvend. opdragend, magtigend, a e I e g (t t 0 7' i s c h : Commission €1, lastgeving, magtiging t. - Resent d-, pauselijke verordening 1., waarbij aan regters de last wordt opgedragen om eene zaak in appdl te onderzoeken en
te beslissen.
IlJélég'ué , rn. Afgevaardigde, gemagtigde, gede leg ee 1(1e. - [Prat,] Aangewézen schuldenaar, hij, die ter betaling eenei' schuld wordt aangewezen. - Refter 111., die tee onderzoeking en beslissing eener zaak bijzonder is aangewezen.
Déléguer, V. a. Afzenden, afvaardigen > magtigen, last geven, met eolmagt afzen(len, d cl eg tren. D- (in. pour connajtie tie qc. chose, iemand
maytigen om eene zaak te onderzoeken. - D- ses
fonclions, son autorite', son pouvoit a qn. , zjjne
ambtsverrigtingen, zijngezaq , zijne magt aan iemand
opdragen. over dragen. - [Pra [ .] Overwijzen, aanwijzen, overdragen: D- une elette, cme schalt overwijzen, eenen derde tee betaling eener schuld aanwijzen. II délégua an ferinier, hij gaf aanwijzing
op eenen pachter. - SE DELEGUEI1, V. pr. Afgevaardigct worden, gemagtigcl worden; aangewtzen
worden voor de betaling eener schuld. - Het part.
passd wordt ook als adj. gebtzigd: Juge dtlegué,
geeolinagtigde, gedelegeerde regter. Pouvoir d-,
overgedragen niagt 1. Soinrnes cl-es , overgewezen,
aangewezen geldsommen f. p1.
Délessérie , 1. [Bot.] Geslacht van schoone
wierplan ten.
Délestage, in. [Mar.] liet uitlaten, uitsehie
ten van den ballast; - ook hetgeen voor de vergunsting daartoe moet betaald worden.
Délester, V. a. [Mar.] Den ballast uit een schil)
lossen, uitlaten, uitschieten. - Het part. passé is
ook adj.: Bktiinent dttestt, ontballast schip n.
I)élesteiir, in. [Mar.] Opziener m. bij ' t uitschieten van den ballast. - Batlastligter ni., vaartuig, dat gebruikt wordt tot het uitladen van den
ballast. - In dien zin ook als adj. gebézigd: Un
vaisseau t-.
Délétère, adj. Verwoestend, vernietigend, vergiftig, het leven of de gezondheid aantastend, doodelf,jk: Gaz t-, doodelfjk gas a.; Plantes t-s, vergiftige planten 1. p1.

t 5 Déleurrei, v. a., z. v. a. DETISOMPER.
S D el i a- b i e, aelj Ontbindbaar; oplosbaar.
Déliade, t. [Ant. gr.] Naam van het schip,

dat de Atheners ieder jaar naar 't eiland Delos
zonden, delisch schip n.
Délialson, f. [Ma c. .] Onverbondene bouwwijze
of steenlegging f. - [Mar.] Ontzetting, loslating,
uiteenwijking 1. van (len scheepsromp.
Déliaque, adj. [H. anc.] Delisch, wat tot liet
eiland De/os of zijne inwoners behoort. - ProNè
delisch probleina, vraagstuk of raadsel a.,-met,
het in de griekse/te oudheid beroemde vraagstuk
01fl de zijde van eenen teerling te vinden, welks
inhoud tweemaal zoo groot is als een andere teerling of kubus.

Délibatioii , 1. [Prat.]: Fentire nn conipte
par t-, cciie rtkening in al hare bijzonderheden,
post voor Post afleggen. - Veerbrokkeling, Wgute-

tn/np, vermindering f.: Les legs soot des t-s de
l'hérédité, legaten zijn verbrokkelingen dei erfenis.
- Het proeven (van een' drank).
Délibéraiit , e. adj. Beraadslagend, overwégetid, overleggend, a e li b e r r e n (t: AssenThlte d -e.
—Somtijds in het dageljksch leven gebézigd voor
iriësotu, besluiteloos. - Ook als subst. in. Les t-s,
de beraadslagenden.
flélibéiatif, lye, adj. Tot de beraadslaging
behoorend , beraadslagend: Avoir 'voix d -ive, eeoc
beraadslagende stem, zitting en stein hebben. [Ithét.] Genre t- of als subst. in. Le t-, aan- of
ati- adende redeneertrant in.
Délibératioii , 1. Beraadslaging, overwtging,
overdenking, raadpleging f., beraad, overleg n,,
raadslag in., t e t t bee a t i e 1. Mettie une affaire
en t-, cene zaak in overwéqing geven. Après mûre
t-, sta rijp beraad, overleg. Les t-s te in Cliambre
des députës, de beraadslagingen van de Kamer der

-
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afgevaardigden. - Besluit, bescheid n. Par t- da
conseil d'Etat , volgens genomen besluit van den

staatsraad.
DélibératWre, adj. [Prat.] Een bescheid, besluit bevattend: Acte t-.
Délibéré, e, adj. (en part. passé van tulil) („ rem) Overwogen, in beraad. genomen , overlegd
Affaire niûrernent d -c, r(jpeljjic overwogen zaak.-Besloten, bepaald, vastgesteld: Cest one chose
d-e, ' t is cciie bepaalde, vastgestelde zaak. - Vastberaden, stout, onbeschroomd, los, vrij, ongedwonjen: Cest an homme d-, 't is een vastberaden,
man; II a lair, Ie ton t-, h(j heeft een ongedwonn, onbesc/iroomden
gen, los voorkomen, eest' vrije
toon. - DE PROPOS IJELIBEIIE, inc. adv. Voorbedachtelijk, tact opzet, met voorbedacht, opzettelijk,
moedwillig. - 1JELIBÉRE, M. [Prat.] Geheime beraadslaginq (lei , re,qters.
Délibérément , adv. Met voorhedcicht, met
opzet, met overleg, voorbedachtelijk: - stout, vastberaden, onverschrokken,onversaagd, onbeschroomd.
Délibéier, V. a. Beraadslagen, beraden, raadplegen, overleggen, overwtgen, in beraad, in overwéging net ) teti, te rade gaan. B- tune chose, tune
affaire, over ccce zaak beraadslagen. D- sur cc
(1u'on toiL faire, in beraad nemen wat men te
doenheeft. II a été longtemps it. t-, hij is lang
met zich zelven te rade gegaan. - Besluiten, eest
besluit nemen, voststelien. I)- (liever Dtcider) de
faire ann chose, bes/uiten iets te doen. (We/eer
gebruikte tnet dit werkwoord in (Ie beide gegéven
beteekenissen als v. a., en zeide zoowe/: II a longtelnps délil)éré ce quil devait faire, als: Dites
mat ce que vous avez téliltéré. In de tweede bgteekenis gebruikt men liever técider.) - DÉLIBE
REE, V. a. [Mar.] D- Un cheval a calitrioler, een
paard aan 't kabrioléren gewennen, het dresséren
of afrigten om luchtsprongen le doen.
Délicat, e, adj. Aangenaam, koste/ijle, heerlijk, lekker van smaak: II airne les mets t-s, hij
houdt veel van lekkere spijzen. C'est da yin t(télicieux), dat is liefeljke, kostelijke wijn. - Fijn,
dun, teeter, zacht (in tegenoverstelling van grossier) Cette flue a Ia peau Wen t-e, dit meisje
heeft eeoc zeer fijne, zachte huid. - Travail, ou
-trage t-, fijn, net werk. - Ayoir le pinceau t-,
een fijn, keurig penseel voeren, netjes etc met
smaak schilderen. Avoir Ia main, Ia touche t-e,
eene zachte, ligte hand (van werken) hebben. F(jit (in 't beoordeelen van 'tgeen de zinnen of den
geest betreft) , kiesch, keurig, scherpzinniq, geestig:
'lonelier, Tact t-, fijn gevoel. 11 a le paints,
lodorat t-, i'oreille t-e, hij heeft een' fijnen smaak,
reuk, een fijn gehoor of oor. Un connaisseur t-,
een fijn kenner. Attentions, Louanges t-s, fijne,
kiesche oplettendheden, loftuigingen. Penste, ittponse d-e, fijne, geest/ge gedachte, fijn, naïf antwoord. Dilitrence t-e, fijn, scherpzinnig onderscheid. - Teeter, broos, zwak, zwakkelijk, week,
weekeljjk, tenger, kleinzeerig, toet otnzigtig/teid te
behandelen (in tegenoverste/ling niet rohuste): Cet
enfant est extreinernent t-, dit k/itt is buitengemeen tenger, zwak. Ii a Ia vue h- e , hij heeft een
zwak gezigt. Une santé t-e , eene zwakke, broze
gezondheid. Un enfant extrtrnement t-, een zeer
weekelijk, tenger, k/einzeerig kind. Une fleur trést-e, cciie zeer tengere bloem. Je trouve vette conleur trap t-e, ik vind die kleur te telt-, te ligt besmettel ijk. Cda est Pica t- a manier, (lot moet
zeer o)itzigtig of behoedzaa m behandeld, aangevat
worden, dat is zeer bros, zeer breekbaar, ligt te
bederven, te bezoedelen. - Avoir ie sommeil t-,
los slapen. - Fijti, kiesch, naauwgezet, teîrgevoelig, angstvallig; - moeije/jk te vergenoe,qeu, ligt
geraakt, kitteloorig: Ii est t- ib-tessus, hij is (laat
wat kiesch, naauwgezet op. Etre t- sur l'ainité,
sur ce qui regarde ses amis , ten aanzien der
vriendschap, wat zijne vrienden betreft, zeer kiesch
zijn. Sa conscience est tout a fait d-e, hij heeft
een heel teeder, naauw geweten. 11 est fort t- say
le manger, hij is zeer kiesch op 't eten. Les gens
t-s (of als subst. Les téiicats) sont matheureux,
de al te kiesche, gevoelige, ligt geraakte lieden zijn
ongelukkig. - (Loc. prov.) Ii est t- et Wond, hij
is een wittebroodskind, een weekeling, hij wit altijd wat bijzonders hebben, niets is hem goed genoeg. - Moeijeljk, nételig, hagchelfjk, zwaar, bedenkeljk: 11 s'est engagt tans une affaire t-e, hij
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heeft zich in eete moeijelijke, nte1iqe zaak jewikkeld. Situation the , /iuqcheljke omstandigheid.

L'opéiation est d-e et dernande heaucoupde sangfroid, de operatie of kunstbewerking is inoe'jjelijk,
1agc/ielk, en vordert veel koelbloedigheid of be-

daardheid.

Délicaté, e, adj. (en part. passé van th1icatel): Enfant d-, vevtroeleld kind.
L)élicatement, adv. Lekker enz. (in alle beleekenissen van het bijv. naamwoord, z. dat woord).
11 a été éle\d d-, hij is teeder, weekeljjk opgevoed.
II juge d- de tout, hij oordeelt over alles zeer fijn.
Cela est tiavailié cl-, dat is zeer lijn, net, teeder
bewerkt. Ii faut manier cda d-, men moet daar-

IflLINÊER.
deze laatsten in '1 mannelijk geslacht staan: La musique est UH (le 1(S 1)1(15 gIafl(lS (I-s.)

I)éliei eiiseineiil , (1(1e. Kostelijk, lekker, u,eel(ler(g, V'el/((Xt(f/. II vit (l, 1( leidt een weelderig,
/eI(nl!gll lien. Manger d _ Vekker eten.
J)élieieux , .ieuse, (til). K(5il('l]k, lekker,
5(ul(l/011j/i, z(l1/c(((l. zeer aangenaam, liii'ilgk, over-

heerlijk, liefelijk. C'esl (Ie Ja ,T ilUI(le d-ieuse, (lilt
is kostelijk ('lC('sCl(. Une conversation (1-iduse, een

:is'i' (l(lu((p'fl(l(lull Ofl(l(lhOUd. I ii SPj((uI (.1-, (('(1 /(C(ll(jh, t)tkn011(jk ('ilI)l(J/ Des JoUi,.aiiceS (l-ieUseS,
nrei'hn'i•/ìbo' genietingen,. - Ook van n(('nscIul( gebezigd (finch in (li(i( zin niet ('ml voorkomend)

Cesi UH liuniae U- dulls 5(111 l(Oil(' et (lullS sufl
manger, 't is ('('11 111(111, (lie til zijn eten Cii drinken
mede voorzigtig omgaan.
Délieatei, v. a. Vertroetelen, weekelijk op- zeer 1k/i' is .
J)elieufer, ,r. a. 1)('l( holster (1/doen. (11(1/ia!voeden, koesteren, gemakkelijk, in weelde opbrengen: C'est gâter les enfants que de les 1-, men s/lien. -- 'E 1)ELI( )1'ER, V. j)l. Zh'li Ol(tll(l1.slCl('l(,
bederft de kinderen, wanneer men ze te teeder op- ZU/I (1(11 /1(1/StIP (1(itljJbo'll: Ce (11(51(1 tI sujet /i
voedt, door ze te veel te koesteren. - SE DEL I CA- se tl, (111 /l(Il1l•(l strijkt (/(1(lllle zj/ll' /111151(1' (1/'.
111't /(lll. ]l(l.5id is ook 111/f. : CIW al dfilicu[, 01(1TER, V. /)5. Zich koesteren, teveel zijn gemak hou/1(l1Xl('i(l /1(1(11(1.
(ten, zich verwennen.
maisch
keurigheid,
J)éli(-. C, (Il/f. (en )alt. /iü.S'cé ('(Ill (IPli('r) OatLekkerheid,
f.
Délicatesse,
smakelijkheid, lekkernij 1., lekkerbeetje n.: La-held, boinlen . lo.cq('lnaa/et, los, (llltIillüOjlt, 011t,stl'iIet: Gerhe
1- les mets, lu yin, de In ehèie, de lekkere smaak [..( ()llll)()),(/('î( losgemaakte schoof;'\Oe'U(I (I.
van de spijzen, van den wijn, van 't maal. - Fijn- i(1.5(!('lI((I(IIj(' 101(1(1/) (I f strik. -- (fig.) D- IwL voeu,
leid, teedeulieid, teerheid; - zwakheid, broosheid, Il' U n S(Iill(llf, ((lllll(Ill(l(l(. (Il(tNl(1(JI'l( ((Ill ('('l(( gelofte,
tenerheid, weekelijkheid; - netheid, sierlijkheid, ((ill ('I'll' ('('(I. 1)- (le 5(5 l)éCltds ill tribunal (le In
v l ugheid f.; - fijnheid van oordeel in 't geen de l)Pf' I cme. ontheven, ontslagen van zVne zonden in
Dun, fijn, /1(51(1'. ,s]Iulk: T rait
zinnen of 't verstand aangaat: La 1- de Ia peau, 11111 t(i('C/ItStlI('!_
des traits, du feint, de fijnheid, tuirheid der huid, Ill' 1110(111 (1-, fijne /1('lI)ICII('/(. EloIi( (I-c, (11(1(1(1 stof.
(Ier gelaatstrekken, der kleur. La 1- dune fleur, Taille fl-c, .5/all/n' gestalte, 81(111/c if/ f. - (lig.) 1"jjn,
de teederheid eener bloem. La fi- flu ternpèrament, .11/111111(1(1, .sule(ig/; - s/un'. (l(I(ll'tl((llt, Pep, (11'(/(ie Ia santé, de Ia vue, de zwakheid, broosheid van (mu'1 : Esprit (I-, doordringend, fijn verstand. 11
't gestel, van de gezondheid, van 't gezigt; La d- (51 (1-, 11 ii lcIIli t fl- hij is snedig, schrander,
' Discours (I-, fijn (1 itgedun enfant, de tengerheid, weekelijkheid van een heeft een poel verstand.
kind. - La d- dun dessin, dune statue, de fijn (1(1(1(11', .c1Ul1'I' 11(11'. t (IC femme tine cl fl-c, een
11(1/It
- [Litt.] Vet's ti-s. (ij
van
full
I'll
(111(1,
wijfje.
sierlijke
bewerking
heid, netheid, zuivere en
eene teekening, van een standbeeld; 11 :manie le lIl('lII(I(', 011b('l'(/lI((I(' verzen,. [Mar.] iSavlie (I-,
pinceau avec Ijeaucoup (Ie d-; hij hanteert het pen- schip 1101 beschadigden romp, 11 it ('lk(lll(l('l (/('(l('l'kt
seel met vlugheid en netheid. - La fi- dit goût, le SC/li/I. -- 1(Ei.IE, Ill. Call.] 0/1/Ian! ilL. /1(1 fijlil? (fl
l'ouie, de l'odorat, de fijnheid, scherpte van den (lunne (J('(II'('It(' CCllCl letter (ill tI'gCl(XICllil((J met
smaakt gehoor, denreuk. D- flu jugement, de les- plein, lI('iIlIU(Il)
I)iiees, f. III. {Vner.] Gaul ill (he maag vel , grit , scherpzinnigheid , schranderheid f. - ( fi g.)
Ingstvallit'heid , naauwfiezethei(i; teirgevoeligheid, 1(51 (II' hertenmest 0).
J)élieaieiil
, in. liet 1I1,cll(aken, ontbinden; oatl4itgeraaktheid,
overgebescheidenheid;
kieschheid,
l)iluIil'r/. (Ill1/llIIfl/II1Ifi, lIlikllOO/lilI, lII5ll(Ilkill(/ f.
roeliglieid; - weekheid, weekcljjkheid, vertroeteld
J)éliei, 1'. (1. Losbinden, 1I(i1((IIII('l(, ontbinden,
f.: D- de conscience, naauwgezelheid, teirheid-heid
van geweten. 11 y a les chases sur lesquelles on (1ilICll(I(IJI('11 , IlIskiloojun , (IlIt.St/'lk/I'('ll DdIk'z Un I)U
iie saurait avoir trop de d-, er zijn dingen, omtrent ce I)I(l1I('l , 1(1(10/C (lit jl(lkj(' ('('((.5 /115. 1)- des
welke men niet te naauwgezet, te angstvallig we- I/Il (I'll losstrikken. I)- Uit prisonDier, Cell' (/('V(llI(j('lZC
zen kan, niet met te veel behoedzaamheid of omzigtig- (l1It1IilIIl('fl. -. (/Ij.) L(' 5 ill lui P delia LE langue,
keid kan te werk gaan. II a une extrême fi- sur I!(' (('oil /1(5/1 11(11) 11)1 .c])l'('li(!I gIbIlifli. - I)- qii.
Ie point d'Iionneur, hij is hoogst gevoelig, ligt ge- (1(111 ifl'I'Il(('iIt, le 5(5 '(OtUX. (11' 4( parle. iemand
raakt, zeer kitteloorig op het punt van eer. 11 a ('(Ill zijn' ('I (l, z/jII(' geloften,. z(jiI (('(101(1 (Illt.Sl(((lll
gardé Ie silence par fi-, hij heeft uit kieschheil, (1' (IllllI('/f'I'll . - [Tee l .j Vrijspreken . vergeven (en.
bescheidenheid, inschikkelijkheid, gezwegen. Ii est 1:'I(,I iiI(('.St(ll z(I1I(1('l' ('(I011l'Cl'jl gebruikt: l't'trlis( a
dlevé avec trop de fi-, hij is met te veel weekeljic- Ie pouvoir (It (I-, (/1' hI//C ,1I(I/1 I/C' 1II(I(Ji (((Ii dl'
1))1l/,'l( It vergeven. - SE PEJ.IEII, V. /11'. Z1e/ t'fl'i
1/rid opgevoed. La 1- (les Asiatiques, de verwijfdheid der aziatieche volken. - JJELICATESSES, f. p1.: ( I e 11(111(11(1 111(1 jj(l(11, zijne bl(1l(lell /lli1I(1l1,I'll.
I?éIig11 lun . f. [Chi t .1 Verbandkunst, kunst
Les fi- de Ia table, Ie fijne, zorgvuldig toebereide
S c hote l s rn. p1., de lekkere spijzen, lekkernijen 1. ('Oil '1 verbandlef/gen, ('Ill) 'I (llI1:u'(Il'IIlclen; -Pl., lekkerbeetjes n. p1 . Les d- dune langue, ( voorheen 0(1/i) verbinding, 0111 l('(!I'lItClil((J, (11(11(1'1)illlli)iul. (i/llill(lill(/ t.
het fijne eener taal.
)é1iia1oirt-, (((If. Cliii'.] Jlal tot het tIl'Délieafissii,se, adj. (três-fmn. et iron.) Zeer
weekelijk.
1(1)1(1 of '1 i'Clbil((I('l( be/bolt: 4jf dw, verbandlekker, hoogst gevoelig, uiterst teeder of
-

,

,

.- I)ELICATISSIME, M. [H. n. ] Lvaakthoizige
/iOfTJC(iiS f., met zeer lekker vleesch.

kani

Déllee, m. (veelal in 't meert'. gebézigd en don
vrouwelijk) , J)EL10ES f. Vi. Genoegen, genot ii., geneugte, vermaak, vreugde, verlustiging, wee/de f.,
lust, we/lust m.; iets koste/jks, liefelijks, oange
vacims, heerlijks; geneugten, genietingen enz.: Quel
d- que de faire flu bien, welkeenegeneugte geeft het

we/doen. C'est on 1- que de contribuer nu bonleur
des autres, 't is een genot, een we/lust, iets tot

liet geluk van anderen toe te brengen. - Les fl-s
(les sens, Ie Ia table, de genietingen, vermaken der
zinnen, der tafel, het zingenot, tafelgenot. Les fl-s
de l'étude, de Ia campagne, de genoegens van de
studie, van 't buiten/even. Les fl-s de ce irionde,
(Ie geneugten, begeerlij kheden dezer wereld. Se
plonger dans les d-s, zich in wellust baden. Etre
nourri dans les d-s, in wee/de, weekeljkheid, gemak
opgevoed zijn. Ce prince fait les d-s de son peuple,
die vorst 75 de wellust zijns volks. - (Komt in
denzelfden zin liet woord dfilice in beide getallen
en met één of meer adjectieven voor, dan moeten

kunst t.
1)éliine f. [Bot.] 1jj1sl 7 'lIul'. 1)l.5l.5ti(1i1i if).,
(1111' lelinjl/lllIl ('ill Ceylon, it'(lkl'l lll(((IC)'I'il 1(11
/'flhji.sfilufl gebruikt (I'(IldIl(.

-I- •)i'li iiiH ileuir, rn Cl en.sb('palel', glel(Sj)Oell -

:111(1', (1/1111/Cl 11(1111' m. (1(1' grenzen.
Ijéljinil III 1011 , f. Grensscheiding, grensbepa-

ling f., het tl(lek('ll (1(1' .\(lICi(lXlill il t(1XSC/U'l( hare
aaneengrenzende gl'eln(l.slukkIl(
Delimiter, I'. (1. f/ql1nzen, (II' gl'(l1Z('lI of (IC
.Vl'lI('il/X/ill /1' 11155(11(11 1(1(1' ('1(111 bepalen, afbakenen,
(I/'/)(lll'iI. - J1i /1(11'!. 7)((.Ç5( is (1111) (u/f.: Iliritages

(uh))) it r.is. (If(fl'b(11('l1(l(' ('l/(h'('llll_
4. Del iué 1 tteur, Ill.

Schets- of planleeleelaar,

(111(1(1 l'/?ll(IIk('l' 10.

I)iIi néal ii,i , f J'l(ll(t('('/i(l( (fig. 5e/U't.l' t., oat(('(ip I) . , (/lnl1(/l(('kell ill(/, /111 (l/'t('('k('ll('fl ('((1) (le

(ld(llllIte, (11 . 11 011111e/t (('lit V0(ll'(('('l'j)s (1001' If/nra,
(l('Iill('(lti(' 1.

- Délinéer, V. a. Schetsen, ontwerpen, planteekenen, den omtrek met lijnen afteekenen, d ei i
nidren. — Het part. passé wordt ook als adj

MUGU.

DÊLINQUANT
,gebruikt: Objet d-, geschetst voorwerp. Figure d-e,
ontworpen 141UUr.
Délinqiiant, ni., e, r. Schuldige, misdadige m. en f., overtreder m. overtreedster f. der wet,
misdadiger boosdoener rn., misdadigster, boos(i-let woord
doenster 1., d ei i n q se e sit ui. en f.
iomt van 't geheel verouderde dëlinquer, dat
,s omtijds nog als reglsterm wordt qebeizigd : En
quoi a-t-i1 délinqué, waarin heeft hij de wet
overtreden. Ook délinque f. en délinquernent m.,
wetsovertreding, zijn buiten gebruik geraakt.)
Déliot, m. [Tech.] Léderen vinger/wed m.,
dien de werksters in fransclie kant aan haren
duim doen.
Dé li qtieseenee, t. [Chim.] Vervloeibaarheed,
eigenschap van zekere lgchainen (b. v. van zouten)
om den in de inc/it vervatten waterdamp tot zich
te trekken en zich daarin op Ie lossen, d eli q u e
Déliqueseent, e, adj. Vervloeiscentie f.
jend, wegsmeltend, door de vcc/itigheid der lucht
escent, deliqu evloeibaar wordend, deliquescent,
,

-

'

-

sceirend: Tous les sels solubles soot d-s dans un
Déliquiiaiii ni. (latin) (pr.
air humicle.
—cui-ome) Toestand van vervloeijing: Tombet en
(1_, vervloeijen.
D élirant, e, aelj. [Mid.] IJlend, jjlhoofdig,
raaskallend, verward sprekend; ijllioo(diyheid verwe k kend, d ei 1 rd ee n d : Un malade d-, een ijleîu]e
zieke. Une lièvre the, eene ijlende (geestverwarren(Ie) koorts. (fig.) Buitensporig, spoorb(jster, verbijsterd, gek: Imagination d-e, verwarde, ontstelde
Cest (1-, La chose est d-e, C'est
verbeelding.
Ei- a voir, dat is bespottelijk, (lat is aim zich dood
te lagchen, 't is gek om te zien.
Délii-e, in. [Mid.] Iilhoo(digheid, ligthoo/'digheid, raas/calling, geestverwarring f., door ziekte
te weeg gebrayte waanzin ni. het(flea, raaskallen,
delirium n. D- lébiile, Icoortsijling f. D- trernblan t, ijlhoofdigheid met bdv'ing, zuiperswaanzin m.,
,

-

-

-

,

delirium tremens ii.
(fig.) Verwarring,
afdwaling, buitensporigheid (van gedachten, harts(podt.) Vervoering, geesttogten), dweeperij t.;
drift, opgewondenheid f.
verward
Délii-er, V. fl. Men raaskallen
spreken, deliréren. (fig.) In groote geesteerwarring, in opgewondenheid zijn, dweepen, buiten.cporig overdrijven. D- de colère, le vengeance,
van toom, van wraak zieden, buiten zich zelven
zijn. D- de joie, van vreugde opgetogen, vervoerd
-

-

,

,

-

zvn.

[Tech.] Het sortéren of uitzoeken der lompen (in de papierfabr(jken).
[Tech.] Sortéren or uitzoeken
v.
a.
DéLissei-,
(de lompen). D- les cheveux, de gladgestreken
baren uiteen doen.
Délisseuir, in., -euse, f. [Tech.] Lompensorteerder, lompenuitzoeker m. -sorteerster, -uitzoekster t.
Délit, m. (van dlinquer, Z. DELINQUANT) Vergrijp, wanbedrijf ij., wetsovertreding, euveldaad,
misdaad f. insdrjjr n. ; in 't bijzonder zulk een
vergrijp, dat voor de correctionule regtbank behoort. Etre pris (surpris) en flagrant d , op heeter
(laad gevat, betrapt worden. Le corps du d-, het
overtuigend, klaarblijkelijk bewijs van 't wanbedrijf, het corpus delicti. D - s connexes, aan
elkander verbondene of aaneenhangende misdrUven.
Délit, m. (van lit) [Constr.] Plaatsing van
een' steen op eene andere zijde of op de tegenzijde
van die, waarop hij in de steengroeve lag ; die
tegenzijde zelve. Voege, schicht, ader f. van een
leiblok.
Détitage, Déliternent, m. [Econ. rur.]
Verbedding, verschooning f., het overplaatsen der
zfjwormen van de afgevreten op deversche bladeren.
Déliter, v. a. [Constr.] Een' steen anders plaatsen dan zijn leger in de groeve was; een' steen
volgens de schichtvoege klieven. [neon. rur.] De
zjjwormen verbedden of verschoonen, hen van de
afgevreten bladeren en hunne uitwerpsels op verse/te
(fam. et iron.) liet bed
bladeren overplaatsen.
doen ruimen: Ce méclecîn, par ses ordonnances
admirables, est capable de d- tout un hôpital, die
geneesheer is door Zijne voortrefleljke recepten in
staat, een gansch hospitaal van zieken te zuiveren.
SE D1LITER, v. pr. Anders geplaatst worden,
dan de l i gging in de steengroeve was. Van zelf
liet part.
in de rigting der schichten splijten.
Délissage, fl1.
-

,

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

passe is ook adj.: Pierre ddlitëe, buiten zijne natuurlijke rigting geplaatste steen. Bloc d'ardoise d-,
in de schichirigting gespleten leiblok.
Délitesceuce, f. [Mid.] Het onverwacht en
volkomen verdwijnen van gezwellen en ant ste/singsverschijnselen, zonder eenig spoor of gevolg na te
laten, d e I it e s c e it t i e f, [Chitm] Uiteenvalling f.,
b. v. van een gekristalliseerd ligchaam door 't verliezen van zijn kristalwater.
Délivrance, f. Bevrijding, verloss i ng, vrp
uitredding, redding, slaking f. : La 1- dun-making,
prisonnier, de bevrijding van een gevangene. La ddune 011e assiégée, de bevrijding, bet ontzet eener
belégerde stad. B- dun mal, dun danger, ver/ossing, redding uit een onheil, uit een gevaar.
[Rel!) ] La d- do genre humain, de verlossing
van 't menschdom (door Jezus Chr.) . Nous soupi^rons après notre d - of après notre jour de U - w ij
haken, smachten naar onze ontbinding, naar den
dag van de slaking onzer banden (den dag des
[MM.] Verwijdering van den moederkoek
doods)
of de nageboorte [placenta] ; in ruimer' zin ook
z. v. a- accouchement, bevalling, verlossing f.
[Corn., Fin. Prat.] Lévering uitlévering, over[Mon.] Faire
handiging, overgave, uitbetaling 1.
wie d-, verlof tot het in omloop brengen van
nieuwe munt geven.
[Fauc.]
Délivre, m., Z. v. a. ARIUEISE - FAIX.
Cet héron est fort it d-, die reiger is zeer mager,
't vleesch zit hem bij 't vliegen niet in den weg.
Délivi-é, e, adj. (en part. passé van délivrer)
Bevrijd, verlost, gered, uitgered: Captifs d - s, bevrijde, in vrijheid gestelde gevangenen. yule d-e,
ontzette stad. Coeur d- de crainte, van vreeze antlast of bevrijd hart. Femme d - e, van den moederkoek bevrjde vrouw; in ruimer zin: verloste, be[Fauc.] Ce héron est fort d-, z.
vallen vrouw.
v. a. fort /t d€ilivre, Z. DELIVRE.
Délivrer, V. a. Bevrijden, vrijmaken, in vrijheid stellen, vrijstellen, verlossen, aan de slavernij
of dienstbaarheid onttrekken, redden, uitredden,
ontslaken, slaken: D les prisonniers, de gevangenen
loslaten, vrijmaken. D- sa patlie, zijn vaderland
verlossen. D- une ville assiëgde , eene belégerdestad
ontzetten. D qn. d' un fardeau, iemand vaneen'
last ontheffen. D- qn. de Ia lièvre, iemand de koorts
afnemen. B- qn. dune inqulétude, iemand eene
[Cath.] D- one âme da
ongerustheid benemen.
purgatoire, eene ziel uit bet vagevuur verlossen.
[Mid.] De nageboorte of den moederkoek wegne
men, afhalen; in minder beperkten zin: verbssen, geboorte/tulp toebrengen. [Corn., Fin., Prat.]
Léveren, uitléveren, afléveren, laten volgen, over(fam.) B
handigen, ter hand stellen, overgeven.
des coups de poing, des coups de baton, vuistslagen, stokslagen toedienen. B on ouvrage a un
entrepreneur, een werk aan een' aannemer opdragen, gunnen. L'entrepreneur doit I tout eet ouvrage dans trois mais, de aannemer moet dat geheele werk binnen drie maanden afgemaakt léveren.
I) une maison an plus offrant, een huis aan den
[Mar.] B des
meestbiedende overlaten, gunnen.
bordages, boorden afnemen (om de inhouten te
onderzoeken). SE DÉLIY1IEII, V. pr. Zich bevrijden. zich ontheffen enz.
Délivreur, m. [Man.] ilitdeelervan den haver
aan de paarden. [Mil.] Uitdeeler van levensmiddelen en ammunitie. (burl.), z. v. a. LIBE-
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Délogeinent, m. Verhuizing, verandering f.
van woning, het verhuizen: Quand on na pas de
maison a soi, on est sujet /1 l'incommodité do d - ,
wanneer men geen eigen huis heeft, is men aan 't
ongemak van 't verhuizen onderhevig. [Mil.] Het
opbreken, aftrekken van ingekwarlierde troepen;
verdrjving f. uit een'
kwartierverwisseling f. ;
post. (In deze laatste beteekenissen verouderd.) Le
d- des gens de guerre, de aftogt van 't krijgsvolk
..-

-

(dicampement).

DéIoer, v. n. Verhuizen: Ii ddloge dans quinze
jours, /rrj verhuist binnen veertien dagen.
Bij
uitbreiding: Opbreken, aftrekken, eene plaats ant-

ruimen of verlaten: Quand on a pris Ja place de
gn., ii faut se hater de d-, als men iemands plaats

heeft ingenomen, moet men Zich haasten die te
ontruimen.
(fig.) Quand one fois Ia calomnie
est entrée dans l'esprit do mdchant, dle Wen ddloge pas, als de lasterzucht eens baren intrek in
-
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den geest des boozen heeft genomen, trekt ze er
niet weder uit. - (/1g. et fain,) Jai une fièvre qui
no vent pas cl-, ik heb eene koorts, die maar nit
wil aftrekken. - (Loc. prov.) D- sans trompette,
B- sans tambour ni trompette, D- a Ia sourdine,
met eene stille trein aftrekken, met de noorderzon
verhuizen, stilletjes Zijne biezen pakken. - [Mii.]
Opbreken, aftrekken inz. ols nico dit in der haast
doet); - van kwartier veranderen. (Deze beteekenis
veroudert.) DELOGER, v. a. Verdrijven, opjaren,
verjagen, doen opbreken, iemand noodzaken zijne
woning, of wel de plaats, die hij bezat, te verlaten;
den vijand uit een' post drijven. - SE DÉLOGER,
V. pr. Verdreven, opgejaagd worden.
t Déloi, m. [Prat.] Wetscitending, wetsovertreding f. (infraction).
Délonger of Délongir, v. a. IFauc.] Losmaken (den val/s). - liet part. passe is ook adj.:
Faucon dëiongé, losgemaakte valk ni.
Déiot, iii. [Mar.] , z. V. 0. COSSE. - Léderen
pinkbebleethng f. der breeuwers, lelren vinger/wed m.
Délover, v. a. [Mar.] Een rondgeleqd touw
weder stilleggen. - liet part. passe is ook adj.:

of de Nod), zondvloed in. - (Loc. fain.) Rernonter
au d-, an delà du d-, de zaken van heel verre ophalen, tot in den nacht der oudheid, in de langver
leden tijden dringen. Passons au d-, ter zake, laat
ons ter zake komen. Après inoi ie d-, wie dan leeft,
die dan zorgt. - ( fig.) Queue piuie ! eest tin d-,
wells een regen! 't is een ware zondvloed; - (podt
en bij overdrijving) Un d- de feu, de sang, de ]armes, een vloed van vuur, van bloed, van tranen.
Un d- de paroles, d'injures, de maux, een stroom
of vloed van woorden. scheldwoorden, rampen.
Déluré, e, adj., z. v. a. DEMAISE; ENJOUÉ.
Délustier, v. a. [Tech.] Ontglanzen, den glans
benemen, (b. v. liet laken). - SE DÉLUSTRER, v.pr.
Ontglansd worden. - Het part. passé komt ook
als adj. voor: Drap délustré, ontglansd laken n. ( fig.) tin nom délustré par Ia calomnie, een dooi'
den laster bedekte naam in .
Déluitage, in. [Chiin.] Het weaneinen van 't
iuclitdigtniakend kleefdeeg (lut). - Délsiter, v.a.
liet lutum of kleefdeeg wegnemen, waarmede een
vat luchtdiqt gemaakt was. - Het part. passé komt
ook als adj. voor: Ce vase est déluté, dat vat is
Câhie deiové.
van zijn kleefdeeg ontdaan.
Déloyal, e, adj. Niet rond en eerlijk, onredeDémâclage, ni. [Tech.] liet omroeren van
lijk, onpliGtmatig, onregtinatiç, onopregt, ontrouw, 't gesmolten glas. - Déniâeler, v. a. 't Gesmolwoordbreukig, valsch, argiistig, te kwader trouw, tenglas suet ccve ijzeren staaf omroeren.
Déiiiaçoniier, V. a. [Tech.] Metselwerk a[de i a y a a 1 (van personen en zaken yebézid) . (Plur.
Dé1oyaieuent, adv. Op on- breken of neirhalen. - Het part. passé is ook adj.:
111. déioyaux.)
redelijke, trouwelooze, onoprete wijze.
Façade déniaconnée, afgebroken qével.
Iieinagogie, t. [Pout.] Overdrjving t., misDéioyaiité, f. Kwae trouw, onopregtheid,
bruik der demokrotie of volksregéring; volksleiding,
valsclikeid, ontrouw, d e 1 op a 1 i t e I t t.
DelI)hillai, e, adj. [Hist.] Tot den dauphin volksinenning; volksverleiding f.; het streven naar
heerschappij in eene volkspartij, d ens ago g ie t. (z. 1)AUPIIIN), of tot Dauphiné behoorende.
Delphiiiaptère, m. [ii. n.] Dolfijn zonder Démagogique, adj. Volksleidend,volksinennend;
rupvinnen, peruviaansche tuimelaar ni.
volksverleidend , demagogisch. - DétnagoDeiphinate, m. [Chirn.] Delphinezuur zout n. gisme, 111. Leer f., gevoelen n., grondstellingen f.
Deiphine, t. [Chiin.] Delphinine ofdelphine f., pl. gedrag n., handelwijze f. der demagogen, der
een bijzonder alkaloïde, in de zaden van het luis- volksnienners of volksverleiders, d e in a p o p i s kruid or staverzaad bevat (en waarvan " qramme mus n.
Déinagogue, in. Volksleider, volksmenner,
of wigtje den sterksten hond binnen weinige uren
aanvoerder eerier volkspartij, demagoog in. ; doodt.)
Delphiiié, e, Delphiiiide, Deiphinidé, e, in verachtelijken zin: volksverleider.
Déiiiaiiiv, v. ii. (niet avoir en être) Minder
O(ij. [H. n. ] Naar een' dolfijn of tuimelaar gelijkend. - DELPH1NÉS, DELPH1MDES, DELPHINIENS, M. mager worden, niet nicer zoo mager zijn. (In dezen
zin
weinig en flan nog gemeenzaam en, schertsend
van
het
dol/'ijnpeslacht.
Pl Vissehen
Delphinien, ne, adj. [H. n.] , Z. V. a. DEL- gebruikt.) - DEMA1GRIR, v. a. [Tech.] Uitdunnen,
PHInE. - [ Mth.] Bijnaans van Apollo en Diana. verdunnen, in dikte wat afnemen (een balk, een'
steen). - liet part. passé is ook adj. Un malade
- Deiphiniens, m. pi., Z. onder DELPHmE.
Delphuiiifolié, C, adj. [Bot.] Met ridder- un peu démaigri, een wat lijviger geworden zieke.
Une
pierre, Une poutre démaigrie, een uitgedunde
sioorachtiqe bladeren.
balk, steen in .
HeipJiiniqie, adj. [Ciiirn.] Acide d-, delphine
Démaigiissenient, in. [Tech.] Het uitdunn.. een bestanddeel der dolfsjntraan en der-zur
rijpe zaden van den gewonen sneeuwbal [Vibur- ven, dunner maken, afnemen van een' steen, een
stuk hout, eerie pin enz.; - uitdunning f., het uitnurn opulus].
Delphinium of Deiphiniuni d'Ajax, in. gedunde gedeelte.
IjémaiLler, V. ei. Ontmazen, de mazen, liet
( pr. -ni-ome) [Bot.] JVetenschappeltjke naans van
weefsel of breisel uiteen doen, uittrekken: D- un
de ridderspoor (pied d'aiouette).
Deiphinoi'liynqne, in. [H. n.] Snavel-dol- filet, un bas. - [Mar.] D- Ja Ijonnette, z. V. a.
DÉLACER.liet part. passé is ook adj.: Filet,
fijn in.
Bas démaillé, uitGetrokken net n., kous f.
Deip4iiiiule, in., Z. DAUPHPULE.
Déinaillotter, v. a. Ontbakeren , ontzwachDelta, in. .lVaam der Tide letter van 't qrieksclie
Géogr.] Del- telen, uit het pak nemen (een klein kind). - Het
alphabet, de yrieksche D (4).
ta n., algemeene naam van de driehoekige eilan- part. passé is ook adj.: Enfant démaillotté, ont
den, die door de voornaamste uitmondingen dci' bakerd kind n.
Deniain, adv. Morgen: D- au inatin of Dproote rivieren gevormd worden, inz. van het driehoekig eiland, dat dooi' de armen des 1Vls in Ne- matin, morgen ochtend; D- au soir of D- soir,
der-Ejypte wordt gevormd.— [Reiig.] Driehoek in., morgen avond. Après -d-, overmorgen. 11 ma remis
binnen welken een oog of wel de naam Jehovah in a ci-, hij heeft mij tot morgen uitgesteld; Adieu, a
/icbreeuwsche letters is geteekend, als zinnebeeld a- of jusqu'h d-, vaarwel tot morgen. De d- en
hut, De d- en quinze, de d- en un mois, morgen
der Godheid.
Deltoearpe, adj. [Bot.] Met driehoekige vruch- over acht, over veertien dagen, over cciie maand. (Loc. fain.) A d- toutes les nouvelles, het verdere
ten.
Deltoïde, adj. [Didact.] Driehoekig, delta- op morgen. II peut nous quitter aujourdhui pour
vormig, deltoldisch. -- [Anat.1 Muscle d-, of d- (nu d- of comme d-), hij kan ons ieder oogenals subst. in. Le d-, deita-spier, driehoekige arm- blik, op 't onverwachtst verlaten. A d- lesaffaires,
spiel t. - [Bot.] Feuilies d-s, delta-vormige bla- morgen komt ei' weêr een dag, daarvan een anderderen. - [II. n.] Ailes d-s, delta-vormige vleugels maal, wij willen de zaken tot morgen uitstellen. (van zékere stofvleuqeliqe insecten) . - DELTOIDES, DEMALN, in. Dag van morgen, volgende dag m.:
in. Pl. [H. n. Delta-kevers, soort van stofvleuge- Vous avez tout d- pour y songer, gij hebt den
lige insecten, wier vleugels niet de borst min of qansclien dag van morgen om er over te denken.
Ce d- aprèslequeljesoupire, viendra -t - ii? die dag
sneer den vorm der delta hebben.
Deltoïdien, ne, adj. [Anat.] Tot de delta- van morgen, waarnaar ik haak, zal hij kooien. Aujourd'hui est ii inoi, mais deniain appaitient tout it
spier beloorende.
LDeltiire, adj. [H. fl.] Met driehoekigen staart. Dieu, liet heden behoort mij, maar de dag van
Déluge, in . Groote overstrooming t., qroote morgen behoort geheel aan God. (Loc.prov.) Ledwatervloed M. inz. die, welke, naar 't bijbelsch des prisonniers, een vurig verlangde dag, doch die
verhaal, in Noachs tijd plaats had (Le d- universel nooit zal komen, St. Jutmis. -Men heeft het soms
-
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ftlnL in 't nicely. gebruikt: Vous le tiouverez un
de ces 1-s, gij zult hem een' der volgende dagen

vinden.

Dénianché, e, (van manche, steel, hecht) adj.
(en part. passé van dérnaticlier) Van den steel of
't hecht beroofd of losgegaan: Couteau 1-, Balai d-.
- (fig.) C'est no homme d-, of als saint.: Un d-,
Un grand d-, 't is een plomp, linksch, onbeholpen
niensch. Un esprit d-, een verward verstand, een
buitensporig hoofd. - DEMAvCHÉ,

M.

[MUS.]

,

Z.

a. PEMANCHEMENT. - Déuianché, e, (van
Manche, kanaal, zee&n1jte) adj. (en part. passé van
démancher) : Vaisseau d-, uit het kanaal (inz. uit
V.

liet Engeisch kanaal) gezeild schip.

DémanehetileiLt, m. [Tech.] liet losmaken,
afnemen, afdoen van den steel (eener bijl, eens hamers enz.) of van het hecht (van een vries); het
losgaan, uitschieten, losschieten van den steel of het
hecht. -~ [Mus.] 1-Jet, overgrijpen, het verplaatsen
der linkerhand (z. DEMANdER). L'art du d- of lu
ddmanche, de kunst van 't overgrijpen.
J)éni.iiiehei-, v. a. (van manche, steel, hecht)
[Tech.] Den steel, het hecht of handsvat afdoen,
afnemen: D- Un couteau, Un balai, une cognée.—
(fig.. et fans.), Z. v. a. IJISLOQUEEL - [fVlus.j Overgrpen, de linkerhand aan de viool, den bas enz.
uit de natuurlijke plaatsing brengen, met de hand
over de greep reiken, om scherper en hooger toonen
voort te brengen. - SE DEMANCHER, V. pr. Van
den steel of het hecht losgaan, losschieten: Votre
cognde se démanche, de steel van uwe bijl schiet
los, uwe bijl gaat van den steel.
(fig. et lam.)
Zich ontbinden, uiteengaan, zich oplossen: Ce parti
die
partij
begint
zich te oatcommence h se d-,
binden. - Haperen, hinken, niet goed gaan: II a
qe. qui se dérnanclie dans vette affaire, er hapert
iets aan deze zaak, zij wil niet gaan, zoo als 't
behoort.(pop.) Zich afslooven, zich veel moeite
geven: A quoi bon se d- pour si pea de chose?
waartoe zich, voor zulk eene beuzeling aldus af te
slooven ?—DEMAiNCHER, v. a. (van Manche, kanaal,
zeeifngte) [Mar.) (lit liet kanaal (snz, uit het Engelsch kanaal) zeilen: Notre vai.sseau a Udmanclid

Sarnedi et est entré dans l'Océan.
J)eniande, 1. Verzoek, béde, begeerte, vraag f.,
verlangen, aanzoek; huwelijksaanzoek n. 1J-juste,
raisonnable, billijk, redelijk verzoek, verlangen. Reloser, Accorder une d-. een verzoek, eene bede weiperen, toestaan. J'ai satisfait it sa d-, ik heb zijne
begeerte, zijne vraag, zijn verzoek ingewilligd. La
d- dune place, dune faveur, het aanzoek om
eenen post, eene gunst. - Ii a fait faire Ia d- par
son pere, hij heeft het huwelijksaanzoek bij de
ouders door zijn' vader laten doen, hij heeft het
meisje door zijn' vader ten huwelijk laten vragen.
- Verzoekschrift n.- Le ministre na pas encore
lu votre d-, de minister heeft uw verzoekschrift
nog niet gelezen. - Vraag, ondervraging f.: La
rëponse doit ètre conforme a Ja d-, het antwoord
moet in overeenstemming zijn met de vraag. Livre
par d-s et par réponses, boek in vragen en antwoorden. - (fans. et iron.) Belle d-! Voilà une
vraag! dat is wel vragenswaard!
belled-! een mooije
—(Prov. et farn.) A folie (sotte) d-, point de réponse, 01) eene dwaze vraag voegt een zat antwoord. - [Corn.] Vraag, aanvraag. navraag;
bestelling f., last in., commissie f. : Marchandise,
Article de d-, veel gevraagde, gezochte waar f., ortikel, naar 't welk veel navraag is, gangbaar, conrant artikel n. Ii y a peu de d- en café, naar koffij
is weinig vraag, in koffij gaat weinig om. - Marchandise non conforme is Ia d-, waar, die niet
volgens 't bestelde, 't gevraagde is, niet naar den
eisch is. - Payable sur d-, op verlangen, op aan
vraag betaalbaar. - [ Jeu] II a perdu sa d-, hij
heeft zijne vraag (het spel, dat hij in deze of die
-

kleur verlangd heeft te spelen) verloren. - [Jur.]
Eisch in., vordering, klagt; klaagschrift, aanspraak 1.
Vormer une d-, eene klagt, een' eisch instellen.
Etre cléI)outé de sa d-, met zijn' eisch afgewdzen
worden. D- de réparation d'honneur, eisch tot
eerherstelling. D- rdciproque, tegeneisch m.. tegenrékening f. - [ Mar.] La d- du bols, de ge vorderde
afmetingen van 't hout (bij 't bouwen van een
schip). Filer a Ja d- dun cordage of Filer le
cordage b Ia d-, een te sterk gespannen touw wat
vieren.
Deniandé, e, adj. (enpart.passd van cienrnn
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der) Verzocht, verlangd, gevraagd, besteld: Secours
a-, verzochte, ingeroepen hulp of bijstand. Audience d-e, verzocht, aangevraagd gehoor. Diner
d-, besteld middagmaal. Fille d-e, ten huwelijk gevraagd meisje.
Dema n der, v. a. Vragen (om tets te bekomen),
verzoeken, bidden, verlangen, bvgeeren; vorderen,
afvorderen, eischen, vergen; vereischen, noodig
hebben, behoeven. Il dernande lu travail, uti emploi,
do pain, un abri - hij vraagt, verzoekt om werk,
om een ambt, om brood, om eene schuilplaats. Nous

demandons au ciel ce qu'il nous faut le moms,
wij vragen, bidden den hemel om 't geen wij 't
minst noodig hebben. - Demander Ja paix, om
vrede smeeken. D- pardon, justice, om vergiffenis, om regt vragen, smeeken. D- son pain, Dl'aumône, Ja charilé, zijn brood vragen, om eene
aalmoes vragen, bidden. - D- a qn. Ia bourse ou
la vie, iemand de beurs oft leven afeischen, iemand
onder bedreiging des doods zijn geld afvorcleren.[lor ] D- on repit, une enquete, een respijt of uitstel, een onderzoek verlangen. - Faites toujours
ce que Ja vertu demande, doe altijd wat de deugd
vordert, eischt, beveelt, gebiedt. D- raison, compte,
rekenschap, voldoening vragen, vorderen, vergen.

La vigne ne deisiande que do beau temps, de

wijngaarcl vraagt, verlangt slechts (heeft niets
noodig dan) schoon weder. Cela demande expli
cation, dat vereischt, vordert verklaring, dat heeft
verklaring noodig. - (fam.) Son habit en demande
on autre, zijn rok vraagt om een anderen, zijn
rok heeft uitgediend, is versleten, hij kam niet
langer met. - (Loc. prov.) Ii ne demande que

plaie et bosse, Z. BOSSE. - D- on médecin, on
confesseur, een' geneesheer, een' biechtvader vragen,
ontbieden, doen komen. D- son déjedner, sos gants,
om zijn ontbijt, zijne handschoenen vragen. D- son
cheval, sa voiture, zijn paard, zijn rijtuig doen
gereed maken, doen voorkomen. D- le voile, den
slu(jer vragen; verlangen als non in een klooster te
worden opgenomen. - 0- trap dune marchandise,
te veel voor eene waar vragen of eisclien, overvragen. Ii a encore cinq cents francs a d-, hij
heeft nog 500 francs te vorderen of te goed. D
une jeune fille, een meisje ten huwelijk vragen,
aanzoek om een meisje doen. - Qui demandezvous, naar wien vraagt gij? wien smit gij spreken?
Personne ne vous a demandé, niemand heeft naar
U gevraagd, er is niemand geweest om a te spreken.
On demande un commis, on associé, vingt mille
francs sur hypothèque, er wordt een kantoorbe
diende, een coinpagnon, 20,000francs op hypotheek
gevraagd (in de nieuwsbladen of op eeoc andere
1

wijze). Vragen (om iets te vernemen), eene
vraag doen. ondervragen, inlichting zoeken: D- le
nam, Ja demeure de qn., naar iemands naam,
woning vragen. D- des nouvelles, naar nieuws,
naar tijding vragen. D- Je chemin ui qn., iemand
naar den weg vragen. - (fam.) Demandez-moi
pourquoi, dat kan ik u niet zeggen, daarvan kan
ik u geen reden geven. Demander wordt ook
zonder voorwerp gebruikt, of door een' infinitief
met de voorzetsels a, de of ook door de voegwoorden que, Si gevolgd: I1 ne fait que d-, ii est continuellement is d-, hij doet niets dan vragen, hij
heeft altijd wat te verzoeken. Il na god d- pour
obtenir, hij behoeft slechts te vrajen ons te
hebben. Je ne demande pas mieux, ik verlang niets
beters, dat is juist wat ik verlang. - (Loc. prov.
Qui nous doit nous demande, dikwijls beklaagt
zich degdne, die zelf reden tot klagen geeft. - [ Jeu
de cartes] Je demande, ik vraag (of 't vergund is
te spelen, een' heer te beroepen, kaarten te ecartéren). - II ne lemande qua s'aeiuser, hij verlangt enkel zich te vermaken. D- a boire, a manger, om drinken, om eten vragen. Tous deman
a voir la maison, allen begeeren het huis te-dent
zien. On no vous demande pas de vous reviler: cast
Un chef d'oeuvre, men vordert niet, dat gij zult
uitroepen: 't is een meesterstuk. Dieu demande qua
nous secourions nos semblaliles, God else/it, (lat
wij onze naasten zullin helpen. - (loc. prov.)
Faut-il d- a un malade s'll vent Ja santé, zal men
een' zieke vragen of hij gezond wil worden: ieder
wenscht natuurlijk wat aangenaam is. SE DEMANDER V. pr. Gevraagd, verzocht worden: Un

conseil se demande moms volontiers qu'il ne se
donna, een raad wordt niet zoo gaarne gevraagd

540

DEMANDERESSE MHASTIQUE

Ro

geqéven. Cela ne se demande pas, dat behoeft beek n., (out f., in het niet naar eisch geschoren
niet gevraagd te worden. -- Zich zelven vragen of laken.
afvragen, zich rekenschap zoeken te geven: Lorsque
t S Détuarcher, V. fl. Beginnen te loopen
l'homme se demande, qui suis je ? l'oigueil et la (van jonge kinderen sprekende).
Démarger . V. a. Wegnemen wat zich op den
variité font Ja réponse, als de mensc/i zich zelven
afvraagt: wie ben ik ? dan geven hoogmoed en rand bevindt; - den rand wegsnijden; - op den
ijdelheid het antwoord. - El/sander vragen: us rand uittrekken of aanteekenen (in deze beide bese demandent les uns aux autres quel est eet teekenissen synoniem met émaiger). - [Tech.] De
étranger, zij vragen elkander, wie die vreemde- randen schoonmaken, reinigen. - Lucht geven (den
glasoven), de gesloten openingen van den glasoven
hag is.
ontsluiten.
Demanderesse, L, z. onder DEMANDEUR.
I)eiiiaiideuv, m., -euse, t. Vrager, verzoeS Déiiiai-iage, m. (woord van Bayle), z.v.a.
ker ni., vraagster, verzoekster f., hij of zij, die ge- DIVORCE. - Démai-ieiiient, m. liet ontbinden
dung iets te verzoeken heeft, die telkens met ver- des huwelijks; echtscheiding f.
zoeken lastig valt. - DEMANDEUR, In., BEMANDEDérnaiier, V. a. Wdteljk scheiden (man en
RESSE, 1. [Jur.] Eischer, klager, regtsvorderaar, vrouw), van den echt ontbinden. - SE DEMARIER,
aanlegger m., eischeres, klaagster, regtsvorderaar v. pr. Gescheiden worden; zich laten scheiden. liet part. passé is ook adj.: Epoux démariés, gester, aanlegster f.
scheiden echt genooten.
Déii.angeaison, 1. Jeukte, jeuking, kriewe
perpétuelle
d-,
groote,
onophoudelijke
Démaique, f. [Jeu] Jeu a Ia d-, spel n.,
Grande
-ling.
jeukte. - (In de nieuwere taal der geneesheeren waarbij een der beide spelers al zijne gemaakte
gebruikt men doorgaans prurit.) - (fig. et fam.) punten verliest of uitdoet, zoodra de tegenpartij
Groote begeerte f., lust, trek m. tot iets. II a une eenige punten maakt.
Ilérnaiquer, V. a. Het teeken of merk wegfurieuse (1 de jouer, hij heeft een' onverzadel'jjken
nemen, uitdoen: D- un livre, het in een boek gelust tot spelen.
Déinanger, V. n. Jeuken, kriewelen, jeu/de, legde of gemaakte teeken wegnemen, uitdoen. of keleweling gevoelen: La tête lui démange , het [Jeu] D- les points, de gemaakte punten weder
hoofd jeukt hein; - (fig. et fam.) Groeten lust, uitdoen. - DÉM
ARQUER, V. n. [Man.] Niet meer
begeerte hebben om iets te doen. Les poings, les teekenen (van paarden, aan wier tanden men geene
mains, les doigis, Ia langue, les pie€Is, lui dëman- kenteekenen van ouderdom meer zien kan): Cheval
gent, de vuisten, handen, vingers, ton g,voeten jeuken qui démarque, aftands paard, niet meer teekenenel
hem : hij heeft groeten lust ons te vechten, te paard. - [Jeu] Jouer a d-, spelen op voorwaarde,
slaan, te schrijven, te spreken, te loopen. Le dos (lat een der spelers al zijne gemaakte of aangeschrelui dérnange, de rug jeukt hem: hij rust niet voor ven punten zal verliezen of uitdoen, zoodra de
hij slaag krijgt. - Ook als v. imp.: II lui dérnange, tegenpartij punten maakt. - 1-let part. passé is ook
liet jeukt hein. - (Prov.) Gratter qn. oii il lui dé- adj.: Cheval démarqué, z. V. a. Cheval qui démange, iemand kraauwen waar 't henijeukt: iemand marque, z. boven.
Déniarquiiser, V. a. ((am.) Den titel van
naar den mond praten, hem aan zijne zwakke zijde
markies afnemen. - SE DE 1N1 A1IQUISER, v. pr. Den
valten.
markiestitel vaarwel ze.qgen, verliezen. - Het part.
Déniaiitelé, e, adj. (en part. passé van démanteler) Ontmanteld: Fort d-, ontmanteld fort. passé komt ook als adj. voor: Gentilhomme dé
Dérnantèlement, m. Ontmanteling t., slech- marquisé, van zijn' markiestitel vervallen edelman.
Déniarrage, m. [Mar.] Ontineering f., hét
ting van de muren en verdedigingswerken eene'r
losmaken der meertouwen; liet breken der kabels;
stad of eener vesting.
Dérnatiteler, v. a. Ontmantelen, den mantel liet rijden op de ankers, het driftig-worden; afdoen, afnemen. (In die beteekesis zelden en niet heviGe beweging der zee, waardoor het schip driftig
dt. - Jours de d-, legdagen van een vaartuig
dan iron - D- une place forte, une wor
viiie, cene vesting, eene stad ontmantelen, hare in eene haven boven den bepaalden tijd, extrawallen en verdedigingswerken afbreken of slee/den. legdagen, overlegdagen m. p1.
Démari-er, V. 0. [Mar.] Het vastgelegde, vast-. SE DÉMANTELER, V. Pr. Ontmanteld worden.
Iiéjiiantibuler, v. a. liet kakebeen breken, gesjo'sde, gemeerde losmaken: D- un bâtiment, een
vaartuig
ontineeren, vrij schip maken, de meerstuk slaan of verrekken. (In dien eig. zin niet gebézigd dan alleen als v.pr. in:) Crier, Baîller a se touwen losgooijen. D- les canons, de kanonnen los1- la mchoire, schreeuwen, geeuwen om zich 't sjorren. D- un cordage, een eind dat belegd
kakebeen uit het lid te scheuren. - (/1g. et fam.) is , los maken. Vaisseau démarré, los schip. Van elkander doen, uiteen rukken, onbruikbaar DE MAnnEn, v. n. De reede of de haven verlaten,
maken, bederven (een stuk huisraad, eene machine liet anker ligten, afzeilen; - van zijne ankers of
enz.). - Het part. passé is ook adj.: Armoire dé- meertouwen raken, driftig worden. - (fig. et fain.)
mantibulde, uiteengewrikte, onbruikbaar gemaakte Eene plaats verlaten, inz. zulk eene, die men wenscht
of behoort te behouden (doorgaans met de ontkenkast.
Démarquiation, f. Het trekken, tee/cenen der sung gebézigd): Ne démarre pas de lá, ga, wijk
niet
van deze plaats. - SE DEMARRER, V. pr. Oatf.
grenzen; begrenzing, afperking, afbakening
[Hist.] Ligne de d-, demarcatie-lijn, grens- of ineerd, losgenjorci worden; driftig worden. - Het
scheid.clinie f., door paus Alexander VI. over de part. passé is ook adj.: Vaisseau déniarré, ant meerd
wereldkaart getrokken, om de heerschappij der schip; - driftig geworden schip.
Déinasqué, e, adj. (en part. passé van déPortugezen en Spanjaarden hare bepaalde grenzen
aan te wijzen. - Bij uitbreiding: elke scheidslinie masquer) Ontmaskerd, ontnsomd; - ten toon getusechen twee staten of bezittinGen; [Mil.] de door steld, bekend gemaakt: Visage d- , ontmaskerd
twee of meer strijdende partijen vastgestelde grens- gelaat. Imposteur d-, ontmaskerde, ten toon gestelde
lijn, die gedurende een' bepaalden tijd, b. v. een' bedrieger. - Batterie d-e, gedemasqueerde,
wapenstilstand, niet mag overschreden worden. - ontbloote batterij.
Démasqiier, v. a. Ontmaskeren, ontmommen,
(fig.) La ligne de d- entre l'hornme et le brute,
entre les iiiinéraux et les végétaux, entre Ia phy de mom afnemen (in dezen eig. zin weinig gebruikt).
(fig.) D- qn., iemand ontmaskeren, iemand in
sique et Ia chimie, de grenslijn tusschen den mensch
en 't redelooze dier, tussehen de delfstoffen en de zijne ware gedaante ten toon stellen, hem bekend
planten, tus.schen de natuurkunde ende scheikunde. maken, zoo als hij is. D- le vice, de ondeugd ontDéiiiarche, f. Gang m., wijze f. van gaan, maskeren, haar den valschen schijn der deugd anttred ni.:II a Ja d- grave, hij heeft een' deftigen nemen. - [Mil.] B- une batterie, eens batterij
gang. 11 vint k moi dune d- fiere, hij kwam tot d e in a 5 q u é r e n, hare bedekking wegnemen en ze
mij met een' trotschen gang of tred. - (fig.) Han- in staat stellen om te vuren. - SE DEMASQUER,
delwijze f., gedrag n . , wandel m.; poging f., die V. pr. Zich ontmaskeren; - zich in Zijne ware gemen aanwendt, stap m., demarche f. On observe daante vertoonen.
Déiiiastiqiier, v. a. [Tech.] Van stopverw.
toutes vos el-s, men slaat acht op al uwe gangen,
men houdt het oog op uw gedrag en wandel. On steenlijm, kleefdeeg ontdoen: D- les vitres, de stopen jugera par sa premiere U-, naar zijn eerste eerw van de ruiten doen. D- des morceaux de
bedrag zal men er over oordeelen. Faire les pre- marbre , zamengelijmde marmerstukken vaneen
mières d-s, de eerste stappen doen, het eerste toe- scheiden - 1-Jet part. passé komt als adj. voor:
treden, een begin tot iets maken. - [ Manuf.] Ge- Vitres démastiqués, van stopverw ontbloote ruiten.
als

-

,

-

MMATAGEDéniâtage, Déniâtenieiit, rn [Mar.] Ont
mastinq; het uitnemen, inz. liet verliezen van
een' of meer masten.
Déiuàter, v. a. [Mar.] Ontmasten, de masten uitnemen, rejjgen: On d'rnata ce vaisseau aussîtôt qu'il
fut arrive, zoodra het schip was aangekomen, werden de masten er uitqeligt. - Van masten berooyen: La tempête a démâté ce navire, de storm
heeft dat schip Zijne masten doen verliezen. - (fig.
et farn.) D- qn., iemand verlegen, onthutst maken.
- DEMkTER, V. n. Masteloos raken, de masten
verliezen: Co vaisseau est lémâté, dit schip heeft
zijnen mast of zijne masten verloren, is masteloos
geraakt. SE DEMhTER, V. pr. Masteloos raken,
Zijne masten verliezen. - liet part. passé is ook
adj.: Vaisseau déinkté, ontmast, masteloos gemaakt
schip.
Déniatérialiser, v. a. [Chim.] Tot spiritus
of geest maken (in dien zin weinig gebruikt). [Philos.] Van 't materialismus afbrengen , vergeestelijken; - eene minder stoffelijke, meer geestige
rigting geven; - zuiveren, beschaven, veredelen,
verheffen (de volksbegrippen, den volkssmaak enz.).
(Men gebruikt liever SPIRITUAL1SER.)
Déniatiois, m. [Bot.] Soort van zwam, die
op de drooge plan tendeelen groeit, ,d e m a t i u ns n.
D'emblée, toe. adv. , Z. EMBLEE.
DéniIage, m. [Tech.] Het ontwarren, uit
elkander maken, inz. het losmaken der ineengevioch ten, gekroesde woldraden, om ze voor 't spinnen
geschikt te maken, het kommen, kaarden, krassen.
- liet dooreenwerken van 't mout en water bij
't bierbrouwen (brassage).
Démêlé, in. Twist, strijd m., geschil, krakeel n.
oneenigheid, kibbelpartij f., inz. over eene zaak, die
opheldering behoeft.
Déinêlé, e, mij. (en part. passé van ddmêler)
Ontward, ontwikkeld; opgelost, opgehelderd: Clieveux il -s, ontwarde haren. Affaire d-e, ontwikkelde,
uiteengezette zaak. IJifflculté d-e, opgeloste zwarigheid.
Dérn1ée, t. [Tech.] Naam eener soort van
gemeenen leisteen van 11 bij 6 (oude) duimn.
Déiii1enient, in. [Tech.] , z. V. a. DEMELAGE.
( fi g.) Ontknooping, ontwarring, opheldeflflg f.
eener zaak.
Déméler, v. a. Ontwarren, uit de war of uit
elkander maken: Vonlez-vous me d- les cheveux,
wilt gij mijn haar eens uit de war maken, het
uitkammen. Démêlez un peu ce fl1, ontwar dit
garen eens. - ( fig.) Onderkennen, onderscheiden,
beerken, bespeuren (onder vele per.
bemerken,
sonen of zaken): II est quelquefois hen di ffi cile
de d- le vrai d'avec le faux, het is dikwijls zeer
moe/lelijk, het ware van het valsche te onderschei
den. J'cus de Ia peine h le d- des autres, ik had
moeite om hem onder anderen te herkennen. D- qn.
dans la foule, iemand, dien men kent, onder de
menigte in 't oog krijgen. Je ne pouvais démèler
ce qu'il voulait dire, Ik kon maar niet begrijpen
wat hij zeggen wilde. - [Chas.] I)- Ia vole,
les voles, liet spoor van 't wild onderkennen, de
oude en nieuwe sporen onderscheiden. - Ontwikkelen, oplossen, ophelderen: D- une affaire, une
difficulté, eene zaak, eene zwarigheid ontwikkelen,
ophelderen, de zwarigheid er van wegnemen. (Loc. prov.) D- Ia fusée, eene ingewikkelde zaak
uiteen zetten. - Cet homme nest pas aisé a d-,
die man is niet ligt te doorgronden. - D- Un différend I'épée a Ia main, een geschil met den degen
in de vuist beslissen, uitmaken. - Betwisten, sets
uit le maken of te vereffenen hebben: Qu'avez-vous
a d- ensemble? wat geschil hebt gij zamen aan de
hand? wat hebt gij met elkander uitstaan? Je n'ai
nan a d- avec vous, ik heb niets met u te maken.
-

-

-

Le sentiment na rien it d- avec les sciences exactes, 't gevoel, heeft met de wiskunde niets te
maken. - SE DEMELER, V. pr. Outward worden;
-.- opgelost, opgehelderd worden. - Zich ergens

van ontslaan, losmaken, uitredden, uitwikkelen.
Déniilleur, m. [Tech.] Ontwarder, uitkammer m. (der wol). - Kneder, doorwerker m. (der
klei, der potaarde).
Déiiiêloii-, m. Werktuig of gereedschap n. om
te ontwarren; mv. wijde haai-kam m. - (pop.) 11
a besoin dun d-, hij moet van den tongriem gesneden worden (van iemand, die eene belemmerde
spraak heeft, die zich niet goed weet uit te drukken).

DÊMENTIR.
t Démeinbration, f., z. v. a. DJMEMBRE-

MENT.

Déniembré, e,

adj. (en part. passé van dé-

membrer) Corps d-, vaneengesclieurd ligchaam. (fig.) Royaume d-, verbrokkeld, verdeeld koningrijk.
Une province d-e de l'empire, eene van 't rijk af
gescheurde provincie.
Dénienibrement, m. Het scheiden, vaneen-

-

scheuren der leden van een dier; vaneenscheuring 1.
(in dien zin niet gebruikelijk). - (fig.) Verdeeling,
verbrokkeling, uiteenneming f.: Par le U- de ses terres, 11 espère en tirer plus d'argent, door de verbrokkeling van zijne landerijen (door ze onder meer
bruikers te verdeelen), hoopt hij er meer geld van
te trekken. Plusieurs monarchies se formèrent de
a- de l'empire romain, verscheidene monarchin
vormden zich uit de ontbinding van 't romeinsciw
rijk. - 4/gescheurd gedeelte n. Ce duché est en
d- de l'empire d'Allemagne

L»
émin
ebrer, v. a. De
.leden van een ligchaam
vaneen scheiden, van elkander scheuren, in stukken
scheuren. -- (fig.) Verdeelen, vaneen scheiden, verbrokkelen, een of sneer gedeelten van 't geheel af'nemen: D- un état, een' staat verbrokkelen of 4n
verscheidene deden verdeelen. On a démembre sa
charge, men heeft zijne bediening verdeeld, in meer
bedieningen gesplitst. D- un parti, eene partij
verdeelen. - SE DEMEMBRER, V. pr. Verdeeld, verbrokkeld worden.
Déinéiigé, e, adj. (en part. passé van dém mager) Verhuisd : Locataire d-, verhuisde
huurder.
Déméiiageinent, m. Het verhuizen; verhui
zing f.: Le d- coûte, 't verhuizen kost geld. Trois
d-s valent en incendie, driemaal verhuizen is zoo
goed als eenmaal brand. - (fig. et [am.) Het verlaten eener plaats, het opbreken, aftrekken; - (pop.)
de groote verhuizing f., de dood m.
Déiiiéiiager, V. a. Verhuizen, in een ander
huis overbrengen: D- sep meubles, ses livres, tous
ses ustensiles. - DEMENAGER, C. n. Verhuizen,
een ander huis betrekken. II a déménagé sans payer.
- (Loc. prov.) On nest jamais si ride que quand
on déménage, bij 't verhuizen is men altijd rijker
dan men dacht (vindt men doorgaans verloren
zaken weder). - (fig. et fam.) Eene plaats verlaten, inz. als men daartoe gedwongen is, opbreken.,
aftrekken: On le fit d-, men noodzaakte hem af te
trekken, zijne biezen te pakken. - Sa raison, sa
tête déménage, zijn verstand, zijn hoofd begeeft
hem; (van een' grijsaard sprekende, zegt men ook:)
II déménage, hij wordt kindsch. - (pop.) Den
aftogt blazen, sterven.
Déiiience, f. Krankzinnigheid, waanzinnig
heid f., waanzin m., zinneloosheid, krankhoofdig
heid, verstandeloosheid f. - Onzinnigheid, dwaasheid, onverstandige daad, dwaze buitensporigheid t.:
Les acclamations allaient jusqu'h Ja d-, de toejuichingen gingen tot in 't buitensporige, sloegen
tot waanzin over.
Dénieiier (Se), V pr. (fain.) Zich sterk heen
en weder bewégen, zich veel moeite geven, woelen,
zich aftobben, zich afsiooven. Ii s'est hen démené
pour cette affaire, hij heeft zich voor die zaak wel
geweerd, zich veel moeite gegeven. Se d- comiuo
un possédé, als een bezétene te werk gaan.
S Déinenter, V. n. Krankzinnig worden.
t S Déiiienter (Se), v. pr. Als een krankzinnige te werk gaan.
Détnenti, m. Logenstraffing, ontkenning van 't
geen gezegd is, beschuldiging t. van eene leugen:
Donner un d- it qn., iemand tot een' leugenaar
maken, hem iets heeten liegen, hem de onwaarheid
van zijn gezegde aantoonen, hem logenstraffen, tegenspreken. Se donner un d-, zich zelven tegenspreken, met zich zelven strijdig spreken of handelen; zijn woord terugnemen of niet houden. —(fig.
et fain.) Mislukking, teleurstelling f. en de daarmede verbondene schaamte of schande: 11 a entre
et je crois qu'il Wen aura pas le d-,-priscela,
hij heeft dit ondernomen en ik geloof, dat hij zijn
oogmerk zal bereiken, er met eer zal afkomen.
Déinentir, v. a. Logenstraffen, de onwaarheid
aantoonen, tot leugenaar maken, wederleggen; heeten liegen, tegenspreken, loochenen, voor valsch of
onecht verklaren. Ii- qn ., iemand logenstraffen, tot
een' leugenaar maken, tegenspreken. 11 a rendu do
fort bons témoignages de lui, gardez-vous bien
-
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de le d-, hij heeft eene zeer goede getuigenis van overige, trouwens, hoe 't ook zij, ten slotte: Je sais,
hein gegeven: wacht u wel hem tot ccv' leuçjc- au d-, que Ie marquis vous aime, ik weet, trounaar te maken. C'est une chose que l'expérîence wens, dat de markies u bemint.
Demeuire, t. Woning, woonplaats, woonslede;
dérnent tous les jours, de ondervinding wederlegt
e geboorte vaste verblj/jlaats f., verblijf n. Changer sa d-,
deze zaak dageldks. D- Sn naissance, Zijn
verloochenen of verzaken, dingen doen, die beneden zijne woonplaats, woning veranderen. II na pas
zijne gebooite zijn. D- son caractèie, tegen zijn fait longue (1- en ce lieu, hij heeft zich op die
karakter aan handelen. D- on acte, une écrituie, plaats niet lang opgehouden, zijn verblijf was daar
niet lang. On peut avoir plusieurs d-s réelles,
eene acte, een geschrift als vaisch verwerpen, loochenen. D- son seiiig, zijne eigene handteelcening ver- mais on na qu'un domicile légal, men kan verloochenen, vow valsc/i ver/staren. D- sa promesse, scheiden wezenlijke woningen hebben, maar :men
Zijne belofte niet nakomen. - SE DEMENTIE, V. pr. heeft slechts een wettelijk domicilie of verblijf. Zich zelven logenstro//en, tegenspreken: zijn woord La d- céleste , éternelle , de heinelscke, eeuwige
intrekken; zijn karakter, Zijne beginselen verzaken, woonstede, de hemel m. La d- sacrée, het heilig
zich niet gelijk blijven: 11 dit aujouidhui une verblijf, de kerk. La d- de lame, de woning der
chose et deniain ii se ddrnentira, heden zegt hij ziel, het ligchaam. La sombre, profonde d-, La d
iets, en morgen zal hij het logenstro/Jen, het tegen- souterraine, het graf. - hol, leger ii., gewoon opdeel zeggen. C'est un homme qui ne so dérnent onthoud van een dier. - a DEMEURE, adj. Op den
jamais, 't is een man, die altoos standvastig is, duur, blijvend, duurzaam: Cda nest pas a d-,
zich zelven gelijk blijft, zijn woord niet intrekt. Cda nest pas fait a d-, dat zal niet duren, zal
La vraie 'vertu ne se dérnent jamais, de ware veranderen, dat is niet op den duur gemaakt. deugd blijft zich altijd gelijk, wijkt niet van hare [Agile.] Labourer en d-, den laatsten heerploegrondstellingen of. Son stle, son discours ne so gen of omwerken, alvorens men zaait. Semer a a-,
dérnent point, zijn stijl, zijne rede blijft zich overal het zaad daar zaoijen, waar het blijven moet, zongelijk, diaagt overal denzelfden stemp el. - (fig.) der dat de planten op eene andere plaats zullen
Slecht worden, beginnen te vervallen. Ce leltinient- verplant worden. - [Mar.] Ancre a d-, hofsteeciers,
lá so dérnent, dit gebouw vervalt, wordt bouw- ankern. —[Prat.]ll est en d- avec ses crman
hij is bij zijne schulde'ischers nog achterstallig,
vallig.
± a Déiiierger, V. 0., z. v. a. ABÎME1I. - DE- achterl(jk. Constituer, Mettre qn. en d-, iemand
geregteljk aanmanen, om zijne verpligting te volMERGER, V. V. en SE DE MERGER, V. pr. [Mar.] Niet
genoeg water vinden, gebrek aan diepgang hebben. brengen, iemand niet onwetend laten. A compter
Déniersioii, t. [Mar.] Induikeling, indompe de Ia d- judiciaire, te rekenen van den dag der
gemaakte vordering, te rekenen van den tijd van
ing.
Déaaérite, 111. Het laakbare, strafbare in eene begonnen regtspleging. - Men zegt ook: Je suis en
handeling, wangedrag n., onverdiensteljkheid, straf- d- envers mes amis, ik ben bij mijne vrienden nog
waaï dighei(1 t. (Jtl est le U- de cette action, waar- in de schuld, ik heb hun de van hen ontvangene
in ligt het laakbare van deze daad. Quel d- ai-je beleefdheden nog niet kunnen vergelden. - II y a
péril en la d-, 't kan geen uitstel lijden, alle verauprès de vous ? wat heb ik tegen u misdreven
i)éniériter, V. fl. lets laakbaars, berispeljks, traging is gevaarlijk.
L)enieuré, e, adj. (en part. passé van demeu strafwaardigs doen of zeggen, zich onverdienstelijk,
berispelijk maken: Je nai point déméjité auprès rel) Gebleven: Mon irère d- seul avec son ami.
Deweurer, v. n. Wonen, Zijne woonplaats
de vous, ik heb niets strafwaardigs tegen u begaan,
ik ben mij van geene fout tegen (omtrent) u be- hebben, vertoeven, zich ophouden, zijn verblijf
houden in een land, stad, dorp enz. ('in onderscheimust. - [ Thin!.] Gods genade verbeuren.
din van loger, dat op de woning, 't gebouw, waart S Déniesuie, 1. Overmaat 1. -- I a DÉME d
in men vertoeft, betrekking, heeft): Ii a demeuré
, adv. Bovenmatig.
-SURE
Démesuré, e, adj. Bovenmatig, buitengemeen: longteinps a Ia Chine, en Egypte, dans telleville,
Elle est dune grosseur d-e, zij is bovenmatig dik. dans telle rue, sur les lJouleards, a la campagne,
—Il est dune ambition d-e, hij bezit cone grenzen- hij heeft in Egypte, in China, in die stad, die
straat, op de boulevards, op het land gewoond of
boze, onverzadeljke eerzucht.
Déniesurément , adv. Bovenmatig, uitter zijn verblijf gehouden. Zéheren tijd besteden om
mate, op overdrévene wijze: D- grand, uitterinate iets te doen: 11 a demeuré longtemps a venir, hij
groot. - Ce garcon est d- arnbitieux, die jongen is lang uitgebleven. J'ai demeuré un an a bâtir
ma maison, ik heb een jaar met het bouwen van
is uittermate eergierig.
Déinétiiiani, in. (pr. —ome) [Chim.] , z. v.a. mijn huis doorgebragt. Sa plale a demeuré longtemps a guérir, a se fermer, t heeft lang geduurd
t1ON (z. liet laatste woord).
CERIUM, CÉL
e wond genas, toeging, zijne wond is lang
Déwettre, V. a. Verstuiken, ontwrichten, een eer zijn
been uit zijne plaats brengen. Son frère lui a di- open gebleven. (in deze beteekenissen wordt demis Ie bras, zijn broeder heeft hem den aren ver- meurer steeds met avoir vervoegd.) Blijven,
stuikt. - (fig.) Ontzetten, afzetten: On la démis denzelfden toestand behouden, duurzaam zijn, blijde son emploi, men heeft heen van zijn ambt ont- ven bestaan, voortgaan niet iets te zijn, volharden;
; - blijven, niet
zet, afgezet (in dien zin weinig gebruikt). [ Prat.], - blijven, overblijven, overig zijn
z. V. a. DÉBOUTER. - SE DÉMETTRE, V. pr. Zich heengaan, niet vertrekken, toeven (in deze beteeke
met être, als er niet van eene voorbijge--nise
Verstuiken. Je me suis déinis Ie pied, ik heb mijn'
voet verstuikt. —Afstand doen, zijn ambt, post of gane omstandigheid, maar van een' bljvenden, voortbediening nederleggen, aftreden, afgaan: On l'obli- gezetten toestand sprake is). D- dans Ie iaême
gera a se d- de sa charge, men zai hem noodza- sentiment, bij 't zelfde gevoelen blijven, in zijn gevoelen volharden. P3- dans le péché, in de zonde
leen, zijn ambt neder te leggen.
Déiiaeublé , e, adj. (en part. passé van di- blijven, volharden. Jusque là, toutes choses demeubler) Ontmeubeld, van huisraad ant bloot:C ham- meureront en leur entier, tot op dien tijd zal alles blijven, gelijk het is. Cda nest pas fait a d-,
bre d-e.
Déiiieubleineiit, m. Wegneneing, ontblooting 1. dat is niet gemaakt om te duren. Labourer, Semer
a d-, z. v. a. Labourer, Seiner a demeure,
van meubelen of huisraad: Le d- dune maison,
z. onder DEMEURE. Rien ne demeure, tout change,
(Ie ontruiming eener woning van huisraad.
Dénteubler, V. a. De meubelen of het huisraad Dieu seul demeure toujours le mime, niets blijft
wegnemen, demeubliren. B- one maison, une (is bestendig), alles verandert, God alleen blijft
chanThre, een buis, eene kamer van huisraad ant- altijd. D- immobile, interdit, confus, onbe'wégel(jk,
verstomd, beschtanid blijven of staan. D- sans manblooten.
t Demeurance, f., z. V. a. DEMEUIIE, SEJOUR. ger, nuchter blijven. D- au beau milieu de sa haDenieuiaiit, e, adj. Woonachtig, wonend, rangue, of D- an filet, z. V. a. D- court, Z. COURT,
gehuisvest: A Monsieur, A Madame F., d- a H., ado. Ton nom demeurera grand, fameux , uw
aan den Heer, aan Mevrouw F., wonende te Ii. naam zal groot, vermaard blijven. D- maître du
- In 't vrouwelijk wordt het enkel in den stijl der champ de bataille, meester van 't slagveld blijven.
praktijk gebruikt: La dame N. (lemeurante rue D- sans voix, sprakeloos staan.— (als v. imp.): II ne
Richelieu. - Ook als subst.: [Prat.] Le d-, La d lui est rico demeuré de tant (Ie biens, er is hein van
a telle rue, de in deze of die straat woonachtige zoo veel goederen niets overgebleven. 11 lui en est dem. en f. - Weleer ook: overblijfsel, overschot n. - meuré une cicatrice, hij heeft er een likteeken van
t AU DEMEURANT, adv. (fam.) Overigens, voor 't overgehouden. - D- sur la place, op de plaats
,
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blijven, sneuvelen, op 't slagveld vallen. Dix mille
hommes demeurèrent sur la place of sur le champ
de bataille, of, als v. imp., ii demeuta, 11 est demeuré dix mille hommes etc., er bleven tien duizend man op 't slagveld liggen. La 'victoire lui
est demeurée, de overwinning is aan item gebleven.
Ce meuble lui est demeuré en partage, dat stuk
huisraad is hein bij de deelinq toegevallen. - Demeurez ! blijf! ga niet keen! Demeurez ici jusqu'b
ce qu'il vous parle, blijf kier (staan, zitten), tot
hij u toespreekt. Voulez-vous d- avec nous? wilt
gij bij ons blijven, vertoeven! (lig.) 11 demeure au
dedans de lui-mème, hij is in zich zelven gekeerd.
Elle ne pent pas d- dens eet état, zij kan in dien
toestand niet blijven. - D- en arrière, achterblijven; ( fi g.) of D- en reste, in betaling ten achteren
blijven. - [ Mar.] D- de l'ariière, achteruit leggen. - (Loc. fain.) La moitid des siens sont
(lemeurés pour les gages, hij heeft er de helft van
de zijnen gelaten, de helft zijner manschappen is
gedood of gevangen genomen. Ii y est demeurd
pour les gages, hij is als pand voor de vertering
der anderen, die zich weggemaakt hebben, moeten
blijven. Mon manfeau y es[ demeurd pour les gages, ik heb er mijn' mantel bij ingeschoten, mijn
mantel is (in 't gedrang, in den volkshoop enz.) in
den steek gebleven. (Deze uitdrukkingen zijn reeds
tamelijk verouderd). - (fi g. et fain.) D- en beau
chemin, En d- lá, niet vorderen, halverweg blijven
steken. - En d- lá, geen gevolg aan eeoc zaak geven. 11 sei'ait bon qu'il en demeurât lá, 't zou goed
als hij het daarbij liet blijven, als hij 't er bij
liet zitten. L'alTaire en est demeurée lá, de zaak
heeft geen gevolg gehad, is blijven steken. En d- lá
dun travail, dun discours, dune lecture , een arbeid, eene rede, eene lezing staken, niet voortzetten. Oft en sommes-nous demeurés de notre leelure ? waar zijn wij met ons lezen gebleven? Oil
en êtes-vous demeui'é de cda? Hoe ver zjjt gij
daarmede gekomen? Demeurons-en là , laat ons
het daarbij laten berusten, steken wij daar een
speldje bij, spreken we daarvan niet meer. Si cette
étofle vous convient, demeurez-en lá, als die stof
U bevalt, houd u dan daarbij, neeinofkies ze dan.
-, D- d'accord, Z. ACCORD. - D- sur Ia bonne
bouche, Z. aoN. — D- sur son appétit, Z. APPÉTIT.
.- Cela lui est demeuré sur le coeur, sur l'estomac, (eig.) dat drukt hem op de maag, dat ligt
hem zwaar op de maag; (fig.) dat zit hein op den
krop, dat kan hij niet verkroppen of verduwen. [Anc. Jul., Corn.] D- do croire, borg blijven voor
de soliditeit van hen, aan wien men voor vreemde
rékening waren op krediet heeft verkocht: Le cornmissionnaire derneui'e du croire rnoyennant une
double provision, de coinmissionnair blijft tegen
genot van dubbele provisie borg voor de koopers,
wien hij krediet geeft. - [ Jeu] Sa boule est derneurée, zijn bal is onderweg blijven liggen, is niet
tot aan het doel gekomen. —[Man.] Ce cheval derneui'e, datpaard blijft achter, vordert niet genoeg.
Demi, e, adj. sing. (vóór het subst. staande, is
het daarmede door een koppelteeken verbonden en
onveranderlijk; achter liet subst. is 't veranderlijk).
Half: Une derni-heure, een half uur. Une heure
et dernie, anderhalf uur; half twee; trois d- -lieues,
drie halve mijlen; trois lieues et d-e, drie en een
halve, vierd'/ialve mijl. Vingt-cinq jours et d-, vijf
en twintig en een halve dag. Midi et d-, half een
('s middags); Minuit et d-, half een ('s nachts).
- (Prov. prov. et fam.) Battre cm. en diable et
d-, iemand ongenadig afrossen. A fourbe, fourbe
et cl-. A trompeur, trompeur et d-, A voleur, vo
leur et d-, list tegen of boven list, sliin tegen slim,
dieven moet men met dieven vangen; er gaat altijd
schelm boven schel-in. - (In zamenstelling met vele
woorden, dient demi 01fl de beteekenis van 't volgende woord te verzwakken: demi-jour, derni-teinte,
demi-mot, derni-savant enz. , z. vele der onderstaande woorden). - DEMI, M. [Arith ] Un demi,
een half; Ruit derni valent quatre unités, acht
halven doen vier eenheden. - nvmu, f. Halfuur n.:
La d- va bientôt sonner, het half uur zal spoedig
slaan. Cette pendule sonne les quarts, les h-s et
les heures, die pendule slaat de kwartieren, de
halve en (Ie heele uren. - DEMI, adv. (steeds met
een adj. dooi' een koppelteeken verbonden). Half,
bijna: D- fou, half gek; Tremblant et d- mort,
bevend cii half dood; Des intentions d- -honnes,

d- -mauvaises, half-goede, half-slechte oogmerken.
Entendre a demi -mot, Z. DEMI-MOT. - it DEMI,
toe. adv. Ten halve, ten dccle, onvolkomen,gedeeltelijk: Faire les choses ii d-, de zaken ten halve,
gedeeltelijk doen; Croire a ci-, ten deele, ten halve
ge ven.
ven. S'expliquer a a-, zich ten deele, onvolWig verklaren. II était plus da d- -mort, hij was
meer dan half dood. - ( fig. et fans.) Ii ny en a
pas a d-, er is geen getrek aan, er is overvloed van.
Deiiil-aeeiilé, adj. [Mar.]: Varangues d-es,
buikstukken, gepiaatst tusschen de vlakke en scherpe
buikstukken. - Ook als subst.: DEMI-ACCULES, M.
Pl. Piekstukken n. p1.
Demi -aigrette , f. [H. n.] Volksnaam van
den blaauwen reiger, half-reiger m. (Plur. Des
derni-aigretles.)
Demi-air, m. [Man.] Halve volte of zwenking t., een der zeven kunstbewegingen van het
paard. (Plur. Des demi-airs.)
Derni-aniazone, f. [H. n.] Half-amazone f.,
papegaai met gelen kop, eene papegaai-soort van
Guiana. (Plur. Des demi-arnazones.)
Denii-amplexieaule 9 adj. [Bot.] : Feuilles
d-s, bladeren, welker basis ongeveer ten halve den
stengel omvat. (l'lur. derni-arnplexicaules.)
Demi-Apollon , m. [H . n. ] Plieebus-vlinder rn.,
een stofvieugelige dagvlinder. (Plur. Des derni
Apollons.)
Demi-aponévrotique, adj. [Anat.] Muscle
a-, of Muscle demi-membraneux, of als subst. Le
d-, de halfvliezige spier (eene der dijspieren) . ( Piur.
demi-aponëvrotiques.)
Deuii-arrêt, in. [Man.] Halve halte f. of stilstand rn. (PIer. Des demi-arrèts.)
Demi-autoui, m. [14 . n.] Havik m. van
middelbare grootte. (Plur. Des de rni-autours.)
Demi-azygos, rn. [Anat.] Halve ongepaarde
bloedader ni. , Z. AZYCOS.
Demi-bahi, ni. [Méd.] Half bad n. (tot aan
de middel). (Plur. Des derni-bains.)
Deiiii -bande, f. [i%lar.] (alleen in deze zegs
wijze:) Donner une d-, Z. BANDE.
Demi•barotin, m. [Mar.] Ribbetje n. van een
luik. (Plar. Des de rni-bacotins.)
DelHi -bas, rn. Sok rn., halve kous f. (chaussette). (Plur. Des demi-bas.)
Demi-bastion , f. [Fort.] Half bolwerk n.
(Plm'. Des demi-bastions.)
Derni-bàton, rn. [Mus.] halve maatslok m.,
halve rol f. (Plur. Des demi-bâtons.)
Denii-battoir, rn. [Jeu] Kleine kaalerakét f.
(Piur. Des derni-battoirs.)
Demi-b.u, na. [Mar.] Halve dekbalk [(z. eAu.)
(Plur. Des demi-t)aux.)
Denii-bee. m. [Ii. n.], z. v. a. BALCON.
Derni-bosse, 1. [Sculpt.] Half rondwerk n.,
het midden houdende tusschen 't vlak-verheven cii
rond-verheven beeldwerk. (Plur. Des demi,-bosses.)
Demi-botte, f. [Escr.] Halve uitvol m., stoot
op den aim, op de handen.— [Cord.] I-Iolve laars f.,
die tot aan de kuit reikt. (Plur. Des demi-hottes.)
J)emi-eadiatin, in., Z. CADRATIN. (Plur. Des
demi-cadratins.)
Demieanon .1 Espagne, m. [Artill.] Vieren-twintig-ponder m., voormalig kanon van 11 voet
lengte. - Demi-canoii de France, Voorunalige zestien-ponder in. (Plur. Des demi-canons.)
Deiiii-capsule, m. [Bot.] By sommige botanisten, z. v. a. CAPSULE. (Phur. Des demi-capsules.)
Demi -case, f. [Trictrac] Veld n., waarop de
speler nog slechts déne schijf heeft geplaatst. (Plur.
Des demi -cases.)
Demi-eastor, m., Z. CASTOR. (Phur. Des demi-castors.)
Deiiii-ceint, m. [Arch.], z. v. a. DEMI-COLONNE. - [ Cost] Half-gordel m., voormalige zilveren
ljfketlung der boerinnen. (Plur. Des demi-ceints.)
- ]Demi-eeiiitier, In. Maker dier lijfkettingen.
(Plur. Des demi-ceintiers.)
Demi-cerele, rn. [Géom.] Halve cirkel, transporteur rn. - [Arpent.], z. a. a. CRAPHOMETRE.
(fig. et fam.) Faire un d-, regtsom-keer maken (als men schielijk iemand den rug toekeert, om
hein niet toe te spreken of van hem herkend te
worden) (Phur. Des demi-cercles.)
Denii-ejieinise, t. [Tech.] Glasblazers-kiel rn.,
soort van hemd met déne mouw. - Halfhemdje,
over/windje n. (Pl'ur. Des demi-chemises.)
-
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Demi.eirculaire, adj. Hal(-cirklvormig. [Anat.] Canaux d-s , ha1fcirkelvormije kanalen
(van 't inwendige oor).
Denticlé, Demi -clef, f. [Mar.] Halve steek,
halve slag, limmersleek m., knoop, die twee tonwen aan de einden zamenbindt. (Plur. Des dam!
Des demi -clefs.)
-cids,
Dein!-colonne. f. [Arch.] Half uitkomende
zuil t. (Plur. Des demi-colonnes.)
Demi -concaniératioii, t [Arch.] Halve geweifkromming f. (Pleer. Des demi -concamérations.)
Dein! -coiilevriiie , f. [Artill.] Halve veldslang f., voormalig kanon, dat kogels van 4, 5 of
10 pond wierp. (Plur. Des demi -coulevrines.)
Deini-coapé, m. [Danse] Halve buigpas m.
(Plur. Des demi -coupës.)
Denii-coiubette , in. [Man.] Halve boogsprong m. (Plur. Des deini-courbettes.)
IPemi-eroche, f. [Mus.] , liever double croche,
Z. CIIOCHE.

Den,i-ciiirasse , f. [Mi].] Half harnas n.
(dat alleen uit een borststuk bestond). (Piur. Des
demi-cuirasses.)
Denii-ciiissard, m. [Mil.] Half dijstuk, half
beenharnas n. (Plur. Des clemi-cuissarcls.)
Deniicylindrique adj. Half-cirkelvormig.
Deini•déesse, m. [Myth.] halve godin (uit
den omgang eener godheid met een' mensch geboren).
Vergode vrouw f. (Plur. Des dem!-déesses.)
Derni-deuiil , in. Halve rouw m. (rouwtijd);
kleeding, stof f., die men in den halven rouw draagt.
- [H. n.] Naam van zékeren stofvleugeligen dagvlinder m. (Plur. Des demi -deuils.)
Dein! -diable, rn. [H. n.] Haifduivel m., een
halfvleugelig insect. (Plus. Des demi-diables.)
Demi -diantètre , m. [Géom.] Halve diameter rn of middellijn f., straal m.
Denii-dieui, in. [Myth.] Halve god (uit den
omgang eener godheid met den mensch geboren) . Vergode held m. (Plar. Des demi -dieux.)
Denii-diton, m. [Mus.] Halve groote terts f.
(Plur. Des demi -ditons.]
Derni-drachrne, f. Halfvierendeel loods n.,
halve drachma t. (Plur. Des ilem!-drachmes.)
Deniie, f., z. onder DEMI.

Dernieller, v. a. [Tech.]: D- la cire, het was
van al zijnen honig ontdoen.
Delni-eiltolinoir , m. [Bot.] Half-trechtervormige paddestoel m. (Plur. Des demi -entonno!rs.)
Deiiii-épiiieux, ease, adj. [Bot.] Ten halve
of slechts hier en daar met doornen of stekels bezet.
DeNni-épinellx , m. Halve -ruggegraatsspier f.
Deini-espadota, m. [Mii.] Halve of korte
houwdegen m. (met platte en regte kling. (Plur.
Des demi -espadons.)
De m i -exert, e of Deini-exsert, e, adj.
[Bot.] lien halve boven den grond. (Plur. dem!exserts, es.)
Denii-femnie , f. (fam.) Perwijfd man m.
Denii -file , t. [Mii.] Half gelid, half rot n.
(Plur. Des demi -files.)
Demi-fin, adj. [Tech.] Half-fijn (van goud,
clot voor de helft met vreemd metaal is vermengd).
- DEMI -FIN, in. Schrift n., walgrooter dan 't gewone loopend schrift. - [H. n.] Vogel niet middelmatig fijnen snavel. (Plur. Des demi-fins.)
Deini-fleuion, m. [Bot.] , z. onder FLEURON.
- [Bias.] Half-bloemwerk. (Plur. Des demi-!ieu
rons.) - Derni-fleuronné, e, Denii-llosculeux, euse, adj. [Bot.] Met lintvormige bloem-

kroon.

Denii-flot, m. [Mar.] Halftij ii., halve vloed m.
Denii-folle, f. [Pèche] Zaknet n., met naauwer mazen dan gewoonlijk. (Plur. Des demi -folles.)
Denii- fortune , f. (eig. Half-fortuin) Eigen

wagentje met één paard, dénspan n. (Plur. Des
dom!-fortunes.)
flenii-frère, m. Halve broeder, Z. FRERE. (Plur.
Des demi -frères.)
Demi -futaie, f. [Eau at for.] Halfgewassen
hout (tusschen O en 60 jaar). (Plur. Des dam!futaies.)
erni-gOrge, f. [Fort.] Halve keel f. (voortder gordijn). (Plur. Des demi -gorges.)
zetting
eflj_gU4tie, f. [M i l. Halve slopkous in.
Derni-hiatiis, m. [Poes.] Halve gaping, bot-

sing f. van twee klinkers in 't midden vaneen vers,
wanneer die botsing ten deele wordt opgehéven door

eene niet-stomme h of door 't ineenvloeijen eener
eind -e met den volgenden klinker, b.v : Le corbeau
honteux et corifus; L'honneur est comme one iie
escarpée et sans bords. (Plur. Des demi -hiatus.)
Demi -hollaiide , f. [Corn.] Half-hollandseh
linnen n. (uit PicardiO) . (Plur. Des demi -hollandes.)
Deini-hoinme, rn., z. v. a. EUNIJQUE. (Plur.

Des dern!-hornrnes.)
Demi -j en, rn. [Mus.]Halfspeln., middeltoon,m.
(tusschen piano en forte) . - Helft f. van een orgelspel. (Plur. Des derni-jeux.)
Denii-joiir, rn. Halflicht, zwak licht n. (Plus'.
Des clerni -jours.)
Demi-lame, f. Beslagijzer n. voor drempels,
schulpalen enz. (Plur. Des demi -iarnes.)
Demi -liinaiie, adj., z. v. a. SEMI -LUNAIRE.

(Plur. demi -lunaires.)
Denii-lune, f. [Fort.] Halve maan f., buitenwerk, waarvan de keel naar eene halve maan gelijkt of korte afgestompte flanken heeft, ravelijn n.
- [Arch., Hort.] Halvemaanvormig onsphitheo
fl in tuinen, versierd met zuilen, pilasters,-ter
fonteinkommen of beelden. - [H. n.] Volksnaam
eener soort van brasem. (Plur. Des de rn i-lunes.)
Demi -inal, rn. Half ongeluk n., kleine tegenspoed in. (Plser. Des demi -niaux.)
Demi -iiiasqne , m. half masker n. (Plur.
Des demi-masques.). - DEMI -MASQUE NOIR, M.
[H. n.] Soort van bastaard nachtegaal in. (Piur.
Des demi -masques flairs.)
Deiiii-iiiembi-aiieux ,adj. en subst.rn. [Anat.],
Z. V. 0. SEMI -MEMBIIANEUX.

Demi -mesuie, f. Halve moat f., helft van deze
of gene moat. - ( fi g.) Halve maatregel, ontoereikende, geen doel bereikende maatregel rn. (Plur.

Des demi -mesures.)
L)enii-rnétal, m. [Chirn.] Half metaal n. (Plur.
Des demi -rnétaux.) - Denii-iisétallique, adj.
Holf-metallisch : Substances d-s, half-metallische
zelfstandig/seden f. p1.
Derni-niétope, f., z. onder METOPE.
Derni-iiiiiiiite, f. Halve minuut f. [Mar.
Zandlooper rn., die in 30 sekonden ledig loop
(Plur. Des demi-minutes.)
Derni-inoiiti -e, f. [Mil.] Helft van 't geld, dot
men vroeger doorgaans aan de troepen na demonstering uitbetaalde. (Plur. Des demi -montres.)
Demi -mot (a), bc. adv. (alleen gebézigd in:)
Entendre, Cornprendre a d-, met den half woord
verstaan, begrijpen. Dire, Parler a d-, met een
half woord zeggen, spreken.
Demi -iiuiseau, rn. [fit. ii.] Een der volksnamen van den zwaardvisch (espadon). (Plur. Des

demi -museaux.)
Demi-negligé, rn. Half-negligé n., net huisof ochtendgewaad n., waarmede men zich eeniqzins
als gekleed voordoet. (Plui. Des demi -négl!gés.) --(fig.) Le d- du style, hel min of meer losse en
schijnbaar achlelooze van den stijl.
Deuii-nerveux of Demi -tendineux, adj.
en subst. rn., z. SEMI -NERVEUX. (Plur. Des darn!nerveux, Des demi -tendineux.)
Demi -oiice, iii. Mdtroi.] Half ons, lood n.
ér.]Half-opaal m., soort
Deuii-opale, f. [Min
von harsig kwarts. (Plur. Des denñ-opales.)
Demi-orbiculaire, adj. rn. [Anat.] : Muscle
d- of als subst.: Le d-, half-kringvormige spier f.
der lippen. (P/tsr. Des demi -orbicula!res.)
Deini-ordoiinée, f. [ Géorn.] halve ordinaat f.
(Plur. Des demi -ordonnées.)
Den.iourgos, ni., z. v. a. DEMIURGE.
Deiiii- pale, f. Halve soldij f. (Plur. Des de rn ipaies.]
Deiiii-paimé, e, adj. [H. n.] Half vereenigd,

te halverwege met zwemvliezen verbonden (von de
teenen der zwemvogels sprekende) (Plur. dein!-

palrnés, es.)
Denii-paon, m. [H. n.] Half-poauw m., een
avondvlinder. (Plur. Des demi -paons.)
Deini-parabole, f. [Géorn ] Halve kegelsnede f. (Plur. Des deini-paraboles.)
Dent! -parallèle, rn. [Fort.] Holveporollei f.,

dot gedeelte der loopgraaf, 't welk parallel loopt
met het front van den aanval. (Plur. Des dem!paralléles.)

Denil-parti, m. Half besluit, ongenoegzaam,
geen doel bereikend besluit fl (PIne. Des dam!
-partis.)
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f. Flaauwe liartstogt m., inz.
bent!-pa
voorbfjüaande , onbestendige liefde f. voor eene
vrouw. (Plur. Des demi-passions.)
Deniipaume, f. [Jeu] Ligt raket n. (Piur.
Des demi -paumes.)

Démissionnaire, m. Hij, die zijn ambt eederlegt, zijn ontslag neemt, aftreedt, d e m i s s i on na i r m. - Ook als adj. gebézigd: Ministre d-,
vrijwillig afgetreden minister rn.
Denii -talent, rn Halftalent n., onvolledige,
oppervlakkige kennis f.; middelmatige aanleg rn.;
- middelmatig begaafde, halfkundige rn. en t.

Deuii- pause, f. [Mus.] Halve rust f.; halverustteeken n. (Play. Des demi-pauses.)
Denii-peiision, f. Halve jaarwedde f. - Half (P/ui. Des demi-talents.)
kostgeld n. - School L, waar men leerlingen in
Derni-teinte, t. [Peint. , Gray.] Halve tint,
(Itil halve-kost neemt. (P/ui. Des demi-pensions.) halftint, middelkleur (tusschen licht en schaduw),
- Denii-peiisionnaiie, m. en 1. Halve-/cost- halfschaduw 1. (Plur. Des demi -teintes.)
anger ui., halve-kostgangster f., halve-kostleer
Demi -temps, rn. [Mus.] half tempo n. (.
ing m. en f. - 1-Jij of zij, die in een kosthuis TEMPS). (Piur. Des demi -temps.)
Demi -tendineux, adj. rn, Z. DEMI-NEIIVEUX.
niet dan let middagmaal gebruikt.
Deiiii- pièce, f. [Corn.] Half stuk n. , stuk
Demi -tei-me, rn.[Méd.] Halve dragt of zwanstofl'e van de helft der gewone lengte. (Plur. Des gerschap t., helft van den gewonen tijd der zwangerheid. - Bij de vrouwen ookgebézigd van eene
demi-pièces.)
Demi -pique, f. [Mil.] Halve piek m., een zesweeksche zwangerschap. (Plur. Des demiwapen uit de Vide eeuw. (Pine. Des demi -piques.) termes.)IJeiiii-tieree, t. [Mëd.], z. v. a. HEMITIUTEE.
Denil -pont, m. [Mar.] Ilaifdek n. (Plur. Des
(Plur.
pon
Des
demi
-tierces.)
demi - ts.)
Demi -tige, /. of Derni -vent, rn. [Hort.]
Demi -portée, f. [Manuf.] Halve gang rn
(Plur. Des demi-portles.)
Iialfstan, hal/staminige vruchtboom rn. (van 4 of 5
Demi -prégatov, rn. [Tech.] Trekijzer n., voet) . (Plur. Des demi -tiges, Des demi -vents.)
waardoor het getrokken gouddraad nogmaals geDemi -ton, m. [Mus.] Halve toon rn. (Plur.
haald wordt. (Plur. Des demi -prlgatons.)
Des demi -tons.) D- majeur, verschil tusschen de
Denii- quart, rn. Half vierde deel n. - [Mar.] groote terts en de quarte ; D- mineur, verschil
Gouverner sur le d-, tusschen twee windstreken tusschen de kleine en de groote terts.
sturen.
Deii.i -tour, m. [Mil.] Halve wending, halve
Dent! -queue, L .Half fust n., vat van iO tot zwenking of omdraojjing t. van het lijf: D- It droite
260 pisten, eene parjsc/e maat. (Piur. Des demi- regisom I (Plur. Des demi -tours.)
queues.)
Demi -transpaience, t. [Phys.] Half-doorDemi -reliûre, t. [Tech.] Halve band rn. (van schijnendheid t. - Demi -ti-aiisparent, e, ah.
een boek) . (Plur. Des demi -reliûres.)
Ralf doorschijnend. (Plur. demi -transparents. es.)
Dein! -renard, in. [R. n.], z.v.a. DIDELPHE.
Déniitrer, v. a. (woord van Voltaire) (iron.)
(Plur. Des demi -renards.)
Ontmijteren, van den gnijter of de bisschopswaar
Dein! -revteiuei,t, rn. [Fort.] Halve beklee- digheid berooven. - Het part. passé is ook adj.:
ding t., metselwerk te da/ver hoogte in eene forti- ivêque démitré, ontmijterd bisschop.
ficatie-gracht. (Plur. Des dein! -revêternents.)
Denii-triquet, rn. [Jeu] Klein kaatsrakét ii.
Deini-révolution, f. [Pout.] Halve, ondoelJJéniitte, t. [Corn.] , Z. V. a. DAMITE. - Dématige, onvolledige omwenteling I. (Plur. Des de- niitton, m. Dezelfde stof, maar iets smaller.
mi -révolutions.)
Démiuirge, ID. [Ant. gr.] Volksregent, hoogste
19r,nii-rliontbus, rn. [ Chir. ] Oorzwachtel, overheidspersoon in verscheidene grieksche staten,
etc
ip r p. - [Philøs.] God als opperbouwheer
seheeve, ruUswijze zwachtel n'.
a
Demi-rond, rn. Halve cirkel in., halfrond n. des hee/als, als wereldschepper, d em iu r go s rn.- [Tech.] Cirkelvormig mes der leerloojjers, stoot- Déniiurgiqne, adj. Wat den demiurg of des
flies, schaafijzer a. (Plur. Des demi-ronds.)
demiurgos betreft, d em u r p is cl.
Dé.iiis, e, adj. (en part. passé van dérnettre)
fleini-varlope, rn. [Tech.] Voorlooper rn,
Verstuikt, ontwricht: Bras d-, Epaule d-e. - roffelschaaf f., reeschaaf met twee handvatten.
[Prat.] Ii a ltd d- de son opposition, hij is met (Plur. Des demi -varlopes.)
zijn verzet afgewézen.
Deiiii -vent, m., Z. DEMI-TIGE. - [ Mar.] Halve
Denii-saisons, f. p1. [Mod.]: Prendre les d-, windstreek m. (Plur. Des demi -vents.)
de half-zonerkleeding aandoen, zich tusschenbeide,
Demi -verticillé , C, adj. [Bot.] : Feuilles d-es ,
noch te ligt noch te warm. kleeden.
bladeren, die den stengel slechts ten halve omgeven
benii -sappe, f. [Fort.] Halve loopgraaf, halve (als die des banaanbooins) .
mijn 1. (Plur. Des demi -sappes.)
I)erni-voix (a), bc. ac/v. Half luid, met beDeini- savant, rn. Halfgeleerde, halfweter
dwongen stem.
oppervlakkig en daardoor vaak verwaand geleerde rn.'
Demi-vol, m. [Bias.] Halve vlugt I., vogel
(Plur. Des demi-savants.) - Demi -savoir, rn. met déne uitgespreide vlek.
liet half-weten, de oppervlakkige onvolledige kunde t.
Demi - volte, 1. [Man.] , z. v. a. DEMI -AIR. (Plur.
Denii-scieiiee, f. halve, onvolledige, opper- Des demi-voltes.)
vlakkige wetenschap of kennis f.
Deini-voyelie, f. [Gram.] Halfklinker m.
Derni -secret, rn. Ha/f uitgelekt geheim n. (Plur. Des demi -voyelles.)
(Plur. Des demi -secrets.)
-I- Démobilisej-, v. a. [Jar.] D des biens
Derni-setiej-, m [MétroL] Musje n., vierde meubles, roerende goederen voor onroerende vergedeelte der oude fransche pint (= 26 centiliters klaren, demobiliséren.
of vingerloelen). Quartd'un d-, pinpeltje n.(Plur.
Déuioerate, m. [Pout.] Aanhanger, voorDes derni-setiers.)
stander der volksregéring, der volks-souverenstest,
van
30
Demi -sextile, adj. Aspect d-, afstand
vrijheidsvriend, volksvriend , vrijburger, d emo graden tusschen twee planeten. (Piur. demi -sextiles.) kraat m.
Demi -soeur, f. Halve zuster, z. SOEUR. (Plur.
Démocratie, 1. [Pout.] Volksheerschappij,
Des demi -soeurs.)
volks-souvereiniteit, volksregérin.q, regérsngsvoren,
Deini -solde, f. [Mil.] Halve soldij t. (Plur. waarbij het volk (of de gezamenlijke burgers), zooDes demi -soldes.)
wei de wetgévende als de uitvoerende magt in hanDeini-sonnerie, t. [Hon.] Repetitie-uurwerk, den heeft, en de snédeleden der regéring uit alle
slagwerk n , dat enkel de kwartieruren doet loo- standen gekozen worden, demokralic. - In
ren. (Plur. Des demi -sonneries.)
onqunstigen zin: volkswillekeur t., volks-despoDCIH1-Soupil-, rn. [Mus.] Achtste rust f.,
tismus II.
achtste rustteeken n. (Plur. Des demi -soupirs.)
Déniocratique, adj. [Pout.] Tot de volks-,
Démission, t. .TVederlegging(van een ambt, regéring behoorende, vrjburgerljk a e m 0/c r aeener waardigheid), aftreding f., ontslag n., af- tisch.
.
danking , di os is s i e , d e in i s s i e t. D- libre,
Démoeratiquement, adj. Op vrgburgerlke ,
volontaire, forcée, vrije, vsjjwillige, gedwongen demokratische wijze.
aftreding. Demander sa d-, zijn ontslag vragen.
1- Démoeratiser, v: a. [Pout.] Tot de demoDonner sa d-, zijn ambt nederleggen. Recevoir sa kratie of volksregéring voeren, lot demokraat mad-, zijn ontslag krijgen. D- honorable, eervol ant- ken, d emokratiséren. -DEMOCRATISER, V. lt.
slag. - [Jur.] D- de ses biens, afstand m. van Demokratische of vrijburgerlejke gezindheden koes
zpne goederen (aan de vermoedelijke erfgenamen).
(eren, uiten, den dtrnokraat spelen. - Het )y.zrL
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passé komt ook als adj. Voor: Nation drnocratisée,
tot de demokratie gevoerde natie.
-I-- Déuioeratisnie, M. [Pout.] Stelsel n.. gevoelens n.pL dec demokiaten, d e m a kr a t i s nt us n.
Dérnoeritique, adj. Dernokr'itisck, wat den
wijsgeer Deinokritas of zijne wijsbegeerte betreft:
Ecole 1-, demokritische school.
Denioiselle, 1. Jufviouw, juffer, jonge-dochIer 1. - (Jak als adj. gebruikt: Elle est encore d-,
zij is nog ongehuwd. - [H. n. ] Schoenlapper ni.,
ct met netvorspin -juffer f., juffertje n., inse
mige vleugels; D- aquatique, waterjuffertje n.,
waternimf t. ; - volksnaam van verschillende visschen: /iameïvtsch in. (marteau) , van 't geslacht
der Itaaijen; regenboogvisch of zeejonker in. (dotszelle, girdle), van 't geslacht der lipvisschen; slangenvisch rit. of baardmannetje (tionzelle) , soort van
aal;— volksnaam van onderscheiden vogels: staarttnees f. (mésange a longue queue); roodbuikige of
paauwstaartigezfjdekoekoe/c in. (couroucou it ventre
rouge); goudkleurige buidelspreeuw m. (troupiale
dare); B- de Numide, nurnidischeju/Ter, een scitootie
afrikaanse/te kraanvogel.— [Tech.] Straat stamperm.
heiblok n.;— borstel us., waarmede men 't vermiljoen
of de ver/stof over 't uitgesneden lettermorlel wrijft.
om balen enz. te toer/een; - je/Ter, ijzeren staaf
(ter munters; juffer- of dames-speld, kleine, fijne
speld f.; _L soort van fijn, dun papier n.; - gedraaid hout, om de vingers der handschoenen te
openen; - venster n. of openingp in liet dak van de
kookplaats eenersuikerraffinader'(f.— [Mar.] Boutm.,
aan weerszijden can den pcnterbalk; scheedje n.,
roeigat in eeoc sloep. - [ Econ. darn.] Jo/fec f.
bedwarnier at., beddepan f. (vroeger maine geiteeten).
Détiioisir, V. a. [Teelt.] Van schimmel ontdoen, de schimmel wegnemen.
Déiiioli, e, adj. (en part. passé van d€imolir)
Afgebroken, gesloopt, geslecht: Edifice d-, Maison d-e.
I)énnolir, V. a. Afbreken, sloopen, slechten,
nederwerpen: D- one iiiaison, een huis afbreken.
ii- une forteresse, eene vesting slechten. D- an
vieux vaisseau, een oud schip sloopen. - ( fig.) D
I'édi fi ce social, 't maatschappelijk gebouw (tie maatschappelijke instellingen) otneerwerpen, trapsrjew (is
doen vallen. - B- in rdputation de qn., iemands
goeden naam benadeelen en wegnemen. - (pop.)
ID- qn., iemand 0]) den grond werpen, nedertellen.
(Deze laatste beteekenis verdient jeene navolging).
- SE JJÉMOLHI, V. ii. Afqebroken worden.
Dérnolisseur, in. Afbreker, slechter van gebouwen (in dezen zin zelden gebruikt). - 4. Sloo per m., hij, die er zijn werk van maakt, pebouwen
voor afbraak te koopen en te slechten. - (fig.) Omverwerper der bestaande maatschappelijke inrigtingen, slooper fl1. van 't staatsgebouw. (liet woord
wordt steeds in ongunstijen zin gebézigd.)
Déiiiolition, t. Afbraak f., het afbreken,
-slechten of sloopen; afbreking, slechting, sloopinq,
nederhalinp, omverwerping t. (van een huis, een
muur, veslingweiken enz.) . Bols de 1-, sloophout ii.
DEMOLIT I ONS, t. til. Afbraak t., bouwstof/'en en
puin van 't afgebrokene: Ii a tiré parti des d-,
bieri 'vendu les U-, hij heeft de afbraak voordeelig
weten aan te wenden, goed verkocht.
Demon, as.[Myth.] Geest, geleigeest, beschermgeest, schutigeest, dcv in o a nt., bij de Ouden een
middelwezen tusschen goden en menschen, en suet
alleen als goede (aqothod(vsson), inner ook als
kwade (kako(lassnon) voorkomende, bij ons inz. een
kwelgeest, plaaggeest. booze geest, duivel ni. Le dde Socrate, de goede gems/us of geleigeest vast Socrates. C'est an bon U- qui ma inspird cela, dat
heeft een goede geest mij ingegeven. - Quel d- vous
agite ? wat booze geest plaagt, kwelt, drijft, beroert
u ? Le d- lui a inspilé cela, dat heeft (Ie booze
geest, de booze, de duivel hein inegtven. Le d- de

l'orgueil, de l'avarice, de Ia jalousie, de Ia discorde

etc., de duivel (de booze inqëvingen, inblazingen)
van den hoogmoed, van de gierigheid, van den
minnenijd, van de tweedrapt enz. II est possédé da
d- da jeu, hij is vats den speelduivel bezeten. Le dde Ia chair, de vleeschel(jke, zinnelijke lusten m. p1.
(fig. et fain.) Boosaardig inensch, deugniet m.
en f. C'est Un d-, un vrai d-, 't is een deugniet,
een echte kwelgeest; (v(„„n eeoc vrouw:) 't is eeoc
licks, eene duivelin, een serpent. - Ook in zachter
zin van een woelig, ondeugend kind: C'est an petit

DEMO1N OMANE.

d-, Ie d- le plus charmant du monde, 't is eest

deugstietje, schnlkje, 't is het aardigste guitje van
de weseld. - Avoir l'esprit cornine un d-, Avoii
an esprit de d-, een vlug, doordringend verstand
heb be)s.
4. lJéinonaiehiser, V. a. De monarchie of
den uisthoofdigess rcpérisigsvorot vernietigen;— vast
de monarchie afkeerig maken: D- un pays, an
peujsle. - liet part. passé is ook adj.: Pays
dthnonarchisé, land, dat qeene monarchie meet- is.
Déiiioneiie, f.(woord van Montaigne) Geloof n.
aan dasmons.
Déiiionétisation, f. [Fin., Corn.] liet buiten
omloop brengen von papier of geld, waardebeneming,
afzetting 1.
1)éiiiouétiser, V. a. [Fin., Corn.] Builen omloop brengen, afzetten, van (Ie wettelijke waarde
berooven (uitstoten of papiergeld). - (fig.) Verlagen,
versuideren, in kwaad gerucht brengen. - liet part.
passé komt ook als adj. voor: Papier ddmonétisé,
buiten omloop gebraçjtpapier. Espèces détnonétisdes,
afgezette, van hare wettelijke waarde beroofde
snuntspccien. - SE DE 1101N ETISE1I, v. p5 Buiten
omloop qebraqt worden.
Démoniaque, adj. et subst. m. en f. Vanden
booze of den duivel bezéten ; bezitene to. en f.
Jésus Christ guérissait les d-s, J. C. genas de beziteneis. -. (fig.) Razend, woedend, hoogst vertoornd snensch: Ii est impossible de faire entendre
raison a ce d-, 't is onmogelijk dien razende naar
redente doen luisteren.
Dénioiiieole, adj. (woord van St. Augustinus)
[Théol.] Dceurion-vereerend, booze geesten aanbiddend, dasmonikolisch.
Démonis&iie, al. (woordvan Diderot) [Théol.]
Geloof a. aan dwinons, aan booze geesten.
Démoitiste, adj. et subst. m. en 1. (woordvan,
Diderot) [Theol.] hij of zij, die ants dwmons of
booze geesten gelooft.
Détnonnayage, Déiiioniiayer, z. V. a. DEMOtET1SAT1ON, DÉSI0iSdTISER.
Déiiïonoeratie, f. [Théol.] Magt f., invloed ni.

w
noisratie f.
der booze gees ten, dnso

Demo-

eratique, adj. IVat dien invloed betreft, das in o-

si okr a t inc/i.

Dé tionographe, at. [Didact.] Schrijver over
eis d(einons, over de geestenwereld, dasissonograaph m. .- Déinonographie, 1. Beschrijving vast, verhandeling over de nooze geesten of de
geestenwereld, dam nu o ii 0 g r op hue t. - Démonogvaphiqiie , adj. 1-Vat die beschrijving of
verhandeling, of wel den schrijver zelven betreft,
P as in o is 0 g t' ap /t i 5 C ii.
Déiiionolâtre, nu. [Théol.] Duivelaanbidder,
dusiveldiessaar, vereerder rn. des booze geesten. -I)éaionolàliie, f. Duivelsdienst, aanbidding des
duivels, ves'eerinq t. des' booze qeestest, clasinonola t tie f. - Démouolâtrique, adj. Wat de
duivelsdienst of den duivelaanbidder betreft, d as til 0 it 0 Ia In s c /t.
Dérnonologie, t, Geestenleer, verhandeling
over de booze geesten; verunesischeljkende voorstelliep vast 't hoogste wezen, dasmnonologie f Démoiiologique, adj. Wat de dasososuologie betreft, dassssostolo.qisch.—DémoiiOlogiie,m.
HU, die zich niet dwmonologie bezig houdt, d as as anoloog m.
Démoiiornan cie, f. liet waarzeggen dooreen'
isuwonenden devutson, dasunonotisantie 1. - Déinoiiouiaiieien, nu., -iie, f. lip of zij, die waarzegt uit het voorgewende raadplegen eens dasinons,
duivelswaarzegger m., -waarzegster t. - Déinouoaiancien, ne, adj. Wat (le elasmons- of diiivelswaarzeggerij betreft, das in o n o to a it t i s c It;
ook: duivelsch.
Démonomane, adj. et subst. rn en 1. [Méd.]
Waanzinnige, die meent vats den duivel bezéten te
z(jtt; zieke, die door spoken of booze geesten waant
gekweld te worden, dasmonomaais m. iiioiioiiianeique, ui. en 1. 11(1 of zij, die in 't
geloof verkeert, dat een dastnon in heist woont en
hein ingeeft; duivelskunstenaar, toovenaar to., too
verheks f., bezétene m. en I. - Dérnouornan cie, f. [Méd.] Waanzinnigheid, waarbij de ljder
zich verbeeldt door dastnons of booze geesten geplaagd te worden of vats den duivel bezélen te zijn,
demonoma ncie f.; ook: vrees f. coot' spoken;
geloof a. aan spoken.
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Déuiouistrabilité, f. [Didact.] Bewijsbaar- l'esprit, dat bragt zijn hoofd, zijn verstand in de
war. Ce ministre a dérnonté Ja politique de ses enneheid, betoorjbaarheid, dernonstra bi liteit f.
Déiiioiistrateur, m. Betooger, bewjjzer, ver- mis, deze minister heeft de staatkunde zijner v(j an-klaarder in. (inz. gebéziçjd van leeraars der natuur-, den verijdeld. -- ['lech.] Uiteen nemen, uit elkander
schei-, ontleed-, kruidkunde, swtuurlijlie historie). nemen, uit zijn verband rukken (de stukken of geDéiuonsti-atif, ive, adj. Bewijzend, overtui- deellen van een zainengesteld voorwerp) , afbreken:
gend, betooqend, bondig; aanwijzend, nantoonend, D- ure horloge, une morti'e, un ineubie, une machideni 0 fl stia t i e f: Pieuve d-ive, overtuigend, ne, eeoc klok, een horlogie, een stuk huisraad, eerie
bondig, bewijs in.;Raisonueweiit d-, betoogende, nine/inc uit elkander nemen. IJ- les boutiques of les
bondige redendring 1. - [ Rudi.] Le genre d- of loges, un échafaud, de kranen, een' steiger of een
als subst. us. La d-, de demonstratieve of aantoo- schavot afbreken. - D- les lounges, les ressorts
nende soort van welsprekendheid ('welke den lof dune machine, het raderwerk, de vedren van eens
en den bluani ten voorwerp heeft): La genre d- machine in rust zetten.— [Ai-til].] D- un canon, een
comprend les oraisons funèbres, les sermons, les stuk geschut van zijn affuit nemen; D- les canons,
discours académiques, etc. - [Gram.] Pronoms, une batte tie, geschut, eene batterij tot zwijgen
Adjecti[s d-s, aanwijzende voornaamwoorden, bij- brengen, weerloos of onbruikbaar oaken, d e in a nvoeqeij/ke naamwoorden n.pi. (fam.) Vol uiterlijke téren. - [Joaiil.] I)- des diarnants, des pierrewelwillendheid, hartelijkheid, belangstelling, ijver l'ics, diamanten, ede/gesteenten uit hunne kas of
enz. , veel uitwendige blijken vein innerlijke gevoe- omvatting nemen, lien ontkassen. - [tiar .j D- un
lens gévende, vriendschap-, liefde-betuigend, de- capitaine, een kapitein het kommando ontnemen.
B- le gouvernail, het roei' afhangen. D- le enin 0 15 st ra ti cf.
I)émoiistiation , f. Betoog, ontwikkeling, uit- bestan, de spil uitligten., D- une cloison , een beeenzetting f., zonneklaar, overtuigend bewijs II., schot wegnemen. - SE DEMONTER, V. pr. Uit elkandat de onderstelling van het tegendeel niet toe- der genomen warden of kunnen worden: Cda
laat (gelijk b. v. de mathernatische bewijzen), de- se dénonte. - Vaneen wijken. uiteen goeie
monstr a tie 1. - Bij uitbreiding: bewijs, teeken, losgaan, onbruikbaar worden. La machine cornblijk n.: Le bas prix est Ja d- de lahondance, de mence a se d-, de machine begint van haar stel
lage prijs is een bewijs van den overvloed. - Be- te raken; - ( fig. et fair.) het ligchaam wil niet
tuiqinq, verklaring, uitdrukking 1. van gezindheid, meer mcii, wordt gebrekkelijk, de gezondheid begevoelens, oogmerken ens., blijk, teeken n. (in dien gist te haperen. II balie a se d- Ja mkchoire, hij
zin doorgaans meervoud): 11 lui fait, ii lui donne geeuwt of gaapt zich etc kaak schier uit het lid.—
tons les jours le grandes d- d'arnitié, hij geeft (fig.) In de war of van zijn stuk gebragt worden:
A cette objection sa tête ce clérnonta, bij die tegenitem dagelijks qroote blijken, veel uiterlijke teekeien van vriendschap. (Joe grande d- ie join, eeoc werping geraakte hij vein zijn stuk. - Son visage
groote vreugdebetooning. - [[bliJ.] Dreigende hou- 5e dërnonte (of als v. a. Ii démonte son visage)
ding, houding van aanval, bedreiging 1., let te ken- scion qu'il convient a ses intérèts, hij zet zijn gezigt
nen geven van een zeker oogmerk door gemaakte naar Zfl belang liet meebrengt.
Déiiiontrable (vroeger ciëmonstrabie), adj.
bewégingen, on daardoor den vijand te misleiden,
d e rn a n 5 t r a t i e f. - [Ecol. ] Aanschouweljke les, [Diclact.] Bewijsbaar, betoogbaar.
Déinontré, e, adj. (en part. passé van dévoorlezing, voordragt f. (b. v. in ontleedkunde met
behulp van proeparaten, in plantkunde onder aan- monti'ei) Betoogd, bewézen, duidelijk aangetoond,
wijzing der voorwerpen van een' kruidtuin enz.). g e (1 eia 0 flS t re e i' d: Pi'oblème d-, Vérité d-e.
- [mi.] Aanwijzing. ontvouwing f., een lflifl(ler
Démonti-er, v. a. Betoogen, bewijzen, overvormelijk bewijs ('in summarische re tszaken). Ure tuigend toonen of aantoonen , klaar voor oogen
d- d'anatornie, d- de ijotanique, eeoc voorlezing leggen, d e or a n s t r ei r e a D- claii'ement, nettement, invinciblemeist ure vérité, un problême,
over de ontleedkunde, over (Ie kruidkunde.
Démonstrativeinent, ode. Op overtuigende, eerie waarheid, een vraagstuk klaar,duideljk, oriwnstootelijk betoogen, oplossen. La succession du jour
betoogende, bondige wijze, klaar, bondig.
I)émolLtage, m. [Tech.] liet uiteennemen, et de Ja nuit dénrontre Ja rondeur de Ja terre, de
uit elkander nemen van de verschillende stukken opeenvolging van dag en nacht bewijst de rondheid
of dccle, waaruit een voorwerp is zamengesteld der aarde. - Ses ens déniontrent qu'il souffre,
('t zij om het schoon te 'maken of te herstellen, het zijn geschrei toont duidelijk, dat hij lijdt. - Aanteeters of onderwijzen : D- i'anatoinie
a e rn on t é r e n ; - het weerloos of onbruikbaar schouweijk
maken b. v. van eene batterij, een stuk geschut enz., sur un cadavre, Ja botanie au jarthn des Piantes,
de ontleedkunde op een ijle, de plantkunde in den
demontdring f.
Démouté, e, adj. (en Pert. passé van dëmon- Plantentuin onderwijzen. - SE DEMONTRER, V. pr.
ter): Cavalier d-, uit den zadel geworpen, a/gesle- Bewézen worden : Ucla pent se cl- de dillëientes
gen ruiter; van zijn paard beroofde ruiter in. rnanières, dat laat zich op verschillende manieren
Machine cl-c, uiteengenomen machine 1. Pierrerie bewijzen.
1-c, uit zijne kas of invatting genomen edelgesteen
S Déiiiophile, m. [Pout.] Volksvriend m.
-1- Démoraiisateair , , -trice, adj. Zedever
te n. Ressort d-, ontspannen, in rust gezette vele f.
basterend,
van zedelijke waarde beroovend, bede
affuit
genomen
kauw;
onbruikCanon d-, van 't
baar gemaakt, g e d e m o n t e er d kanon II. Battei'ie nerd, d e ma r a us ére n d. Discours d-, Opinion
Ook
als subst. Un vrai d-, een waar
ci-trice.
d-e, weerloos geschotene, tot zwijgen gebragte, gedemonteerde batterij 1. - [ Chas.] Oiseau d-, no- zédebederver.
Déanoi-alisation, f Zedeverbastering f., zegel in. met een of truce gebroken vleugels. - [Mar.]
Capitaine cl-, afgezet kapitein m. Gouvernail d-, debederf ii., ontaarding t. der zeden, zedelijke antuitgehangen roer n. - ( fig.) Visage d-, veranderd, aarding, demoralisatie f.
Dérnoralisei- , V. a. Onzédeljjk of zedeloos
naar de omstandigheden geplooid gelaat n. '- Tête
d-e, verward, ontsteld hoofd of brein n. Ii a in maken, de zeden verbasteren, bederven, van zedeIjke waarde berooven, d e in a r a 1 i s é r e n. Les rnaucerveile cl -c, hij is niet wel bij zinnen.
Déciaoiiter,, v. a. Van let rijdier berooven; vaises lois dérnoi'alìsent les peupl es, de slechte wetten
uit den zadel werpen of ligten, afwerpen; doen af- bederven de volkszeden. Bij 'uitbreiding: de zielszitten of afstijgen: Des brigands ont déiiontd ce kracht, wilskracht te niet doen, den moed, liet zelfcavalier , struikroovers hebben dien ruiter zijn vertrouwen ontnemen, ontmoedigen, ontzenuwen:
paard ontnomen. Un coup de canon, qui tua son Les rapides succès enilarnrnaient nos soldats et
cheval, la ddrnonté, een kanonschot, dat zijn paard clérnoralisaient les arrnées ennernies.
+ I)éiiioraliseur, m. Zedebederver rn. (Men
doodde, leeft hem afgeworpen, (fern.: heeft lien
gebruikt doorgaans DEMO II AL1SATEUR.)
ruiter te voet gemaakt). Le cheval s'ahattit et dd
Démordie, v. n. Loslaten ('wat met de tanden
mania son herniae, het paard viel en wierp zijn
berijder uit den zadel. D- Ja cavalerie, de ruiterij gevat is), de prooi laten varen: Les dogues dAngleterre
se font plutôt tuer que de d-, deengeische
bij
eens
buitengewone
gelégendoen afzitten (on
heid de dienst te voet te doen). - (fig.) Verwarren, dagger laten zich liever dooden dan dat zij 't gezouden loslaten. ' (fig. et fare.) Bwild
iemand van zijn stuk brengen, in de war brengen, grepen
varen, het opuit het veld slaan, tot zwijgen brengen: Cette ob- de qc. , ergens van afzien, iets laten
jectin le démonta tout a fail, die tegenwerping geven: II na point vouiu d- de cette entrepriso,
deze
onderneming
niet
willen
afzetten.
van
hij
leeft
hem
gansclr
bragt hem geheel van zijn stuk, sloeg
Dérnostbéuique, adj. Dein os then i sc 1, iii
en al vit let veld, Celk lui Urnonta Ja cervelle,
—
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den trant, in den smaak van den beroemden griekCchen redenaar DemosUienes. Eloquence d-, dernoshenische welsprekendheid, wegslepende, buitengewone welsprekendheid.
Dérnoilqiie, wij. Wat het volk betreft, wat
tot gebruik van 't volk dient, d e as o t i s ch (alleen
gelzigd van 't schrift en de taal, die in 't oude
Egypte door 't volk verstaan werd, in tegenstelling
met le ie ra tisc ii, priesterlijk): Laiigue, Ecriture
d-, volkstaal f., volksschrift n.
Déinoucheter , v. a. [Escr.] Den knop van
een' schermdegen afdoen.
Détnoulage, m. [Tech.] liet uit den vorm
nemen, het wegnemen van den vorm.
Dérnottler, v. a. [Tech.] Uit den vorm nemen.
1- Dérnoilréc, t. Oponthoud n; afwezigheid f
t Déniourer, v. a. Zich ophouden, vertoeven,
afwezig zijn.
1 s Démoiivoir, v. a. (alleen in den in/In.)
[Prat.]: D- qn. dune prétention, iemand bewegen
on van eene vordering af te zien.
Démnicent, e, adj, [Méd.] Verzachtend, z.v.a.
EMOLLIENT. - Ook als subst. rn Un U-, een verzachtend middel.
S Détuulsif, ive, adj. [Méd.], z. v. a. OÉMUL
--

-

GENT.

Dérnnnîr, V. a. [Mil.] Van krjgs- en mond-

voorraad, van verdedigingsmiddelen berooven (eene
vesting). - SE DEMIJNIR, v. pr. Zich ontblooten,
iets nuttigs of noodzakelijks uit de handen geven.
Se 1- dargent, zich van geld ontbiooten. - Het

part. passé s ook wij.: Place de guerre démunie,

ontbloole vesting.
Dérnurer, v. a. liet afsluitend metselwerk weg
breken: D- une porte, une fenêtre, eene toegemet
selde deur, een toegeinetseld venster weder open
maken. - Het part. passé komt ook als adj. voor;
Passage démure, opengebroken doorgang m.
Démnseler , v. a. Den muilband afdoen, antmuilbanden. - 1Jet part. passé is ook adj.: Chien
dôinusel& ontmuilbande hond.
Dénaire, wij. Wat betrekking heeft tot het
getal lien (gebruikelijker is DECIMAL).
Dénantir, v. a. [Prat.]; D- qn., iemand een
onderpand, eene zekerheid uit de handen nemen.
- SE DENANTIR, v. pr. Zijn onderpand, deze of gene
ontvangen verzékerinq uit de handen geven, zich
van zijne bewijzen ontdoen. - Bijuitbreiding, z.v.a.
515 DE NANTIR. - Het part passé is ook adj.: Cré
ancier dénanti, schuldeischer, die het bewijs zijner
schuldvordering kwijt is.
DélLasaler of Dénasaliser, v. a, [Gram.]
Den neusklank ontnemen (aan een woord, eene
lettergreep), den neusklank niet doen hooren.
Dénatioiialisea', V. a. liet nationaal karakter ontnemen, van de nationaliteit of den volksaard
berooven; - niet sneer erkennen als tot eene zdIcere natie behoorende, denationaliséren. SE DENATIONALISE1I, v. pr. liet nationaal karakter
verliezen; van den volksaard vervreemd worden.—
liet part. passe wordt ook als adj. gebdzigd: Peuple
dénationa1is, ontaard, van 't nationaal karakter
vervreemd volk. Moeurs dduationalisées, verbasterde, niet nicer tot den volksaard behoorende zeden.
Dénatter, V. a. Losvlechten, ontvlechten, antstrengelen: B- (les cheveux, des pailles, ineengevlochten haar, stroowerk losmaken, uiteen doen.—
SE DENATTER, V. pr. Ontvlochten worden, vanzelf
losgaan. - liet part. passé is ook adj.: Clieveux
dnattés, ontvlochten haren.
Déiiaturalisation, f. Het ontnemen van 't
inboorlings- of burgerregt, verlies n. van 't bur
gerregt, denaturalisatie f.
Dénaturaliseg, v. a. Het inboorlings- of burgerregt ontnemen, onthurgeren, de toegestane lands
regten weder intrekken, denaturalisiren. net part. passé komt ook als adj. voor; Individu
dénaturalisé, ontburgerd persoon.
Dénaturation, t. Vervalsching: Ia d- da sd
pour Ie lsltail, de verva/sching van 't zout voort vee.
Dénaturé, e, adj. (en part. passé van dmaturer) Van natuur of aard veranderd; ontaard,
verbasterd; onnatuurljk, strijdig met de natuur,
tegennatuurlijk: Biens d-s, oingezette, van aard
veranderde goederen, tot geld gemaakte goederen.
Père, Enfant d-, ontaard vader, kind. Conduite the,
Usage d-, onnatuurlijk gedrag, gebruik. - Ook als
s.ubs. gehmzigd: Un d-, Une d -e,een, eene on(aarde.
-

-

-

Dénaturer, v. a. De natuur of den aard van
iets veranderen, verbasteren, vervalschen, doen oataarden; vervormen (en onkenbaar te maken), denaturéren : D- du yin, wijn in azijnvernderen.
- D- un mat, le seas dune phrase , aan een
woord, aan een' zin eene andere dan de natuurlijke beteekenis geven, een woord, een' zin verwringen. D. une question, acne vraag, een vraagstuk
verdraaijen, misvormen. D- un fait, een feit anders voordragen, dan 't gebeurd is, het in een
verkeerd daglicht brengen. D- des objets volms,
gestolen goederen onkenbaar maken. - D. le coeur,
l'dme, het hart, de ziel verbasteren, van natuurlijke gevoelens vervreemden. Les préj ugés out dinaturé Ia raison humaine, de vooroordeelen hebben de nienscheljke rede verbasterd. - [Jur.] Dune criance, den aard eener schuldvordering veranderen, 0- des hiens, zijne vaste goederen tot
geld maken, om daarvoor andere te koopen. - SE
DENATURER, v. pr. Ontaarden, zijn' aard, zijne hoedanigheden, zijne eigenschappen verliezen, bederven.
Denehé, e, adj., z. V. a. DANCHÉ.
Dendi-agate ofDeisdracbate, m. [Minir.]
Boomagaat, mokasteen, d e n d ra g a a t m., variateit van den gemeenen chalcedoon, met dendrietische of boomvormige indrukken.
Dendriforiiie, adj., z. v. a. DENDRO1DE.
Dendrite , f. [Minhr.] Boomsteen, mossteen,
dendriet m., steen, die indrukken van boompjes
of heester- en struikgewas vertoont; - Ook: fosstele boom m,
Denth-itiqne, ads. [Minér.] Boonsvorinig, dend r i e t is c h, den vorm of den indruk van boompjes,
struiken of heesters hebbende.
Ilendrobate , adj. [H. n.] Op boomen klimmend, op boomen levend. - Deitdiocalepte, m.
Boomkruipertje n. (grimpereau). - Dendro*
dorne, adj. Op booinem loopend.
Dendi'ogutpho, m. [Didact.] Boombeschrijver, d e is d r 0 g r a ap h rn - Dei*clrographie, f.
Boombeschrijving, dendrographie t. - Dendrographique, adj. Tot de boombeschrijving of
den boomheschryver helsoorend , d a si dr a g r aph isch,

Dendi'oïtte, adj. Boorovormig, boom- of heesterachtig, met boomachtigen stengel , d e n d r 0 1disc/s, dendrietisch.
Dendrolte, f., z. v. a. DENDRITE.
Dendrolithe , m. [H, n.] Boomversteening,
versteening van een' boom en van zijne deden, plantversteening f., d endrolith m. (allerwege in de
secondaire vormingen voorkomende).
D endrologie, f. [Didact.] Boomkunde, verhandeling over de boonien en heesters, boosnleer,
dendrologie f. - Dendrologique, adj. Wat
de boomkunde betreft, de n d r olog isc h.
Dendromètve, m. Boommeter m., een door
Duncomhe en Whittels uitgevonden werktuig om
de hoogte van eenen boom, de doorsnede van zijnen
stain en zijne houtmassa te meten, d e a cl r a meIer m. - Dend-oinétgie , f. Boomineetkunst,
dendrometrie f. - Dendrométi'lqiie, adj.
De boommeetkunst of den boommeter betreffende.
Deudrophage, adj. [H. ii.] Routvretend; -

als subst. m.: houtvretencl insect n.
Deiidi-ophide , adj. [H. n.] Naar de boomslang geljkeñde. - riENoRoPHmEs, m. p1. Geslacht
der boomslangen. - Dendiophis , m. Boomslang C.

Dendiophore , rn [H. anc.] Boomdrager,
d e n d r o p h 00 C m., inz. de naam der priesters
van Bacchus en Sylvanus. - Ook z. v. a. DEN-

DRITE. - Deiidropborie, t. [El. anc.] Boom-

feest n., naam der feesten ter eere van Cybele,
Bacchus en Syhanus, hij 't welk men booinen
droeg. —[list. inoyen.] Naam van 't sappeurs of
tiinmerlieden-corps in de byzantijnsche legers,
Dénéaiitise, t. (woord van Montaigne) Ni e ,
onwaarde t. des menschen.
Dénégateur, in. Ontkenner, loochenaarm.
UénégatiOn, f. [Jur.] I,00chening, ant kentenis,
ontkenning, verklaring, waarbij men weigert te
erkennen dat een aangehaald feit, eene te berde gebragte belofte waar Is, d e n e g a t ie 1. - Ook in 't
gewoneleven gebruikt voor: ontkenning.
Dé négatoire , adj. [Jar.] Loochenend, ontkennend (a ll een voorkomend in.) Exception d-,
z . V. a. DENEGATQN,

1J1N1RALDENIER.
Dénéral, in. [Mon.] Proefplaat, ronde modelPl001 1. of stander m., om de muntstukken de vereschte afmetingen en zwaarte te geven. (Plar. Des

dénéraux.)
Déni, m. Weigering, ontzegging t., van 't geen

iemand wettig toekomt (zelden gebiiziqd dan in):
[Jur.] D- d'alirnents, weigering van onderstand
(als b. V. een zoon weigert zijnen vader te onderhouden). D- de justice, regtsweigerinq (aan den
kunt des regters). D- de renvoi, weigering van verwf/zing naar eene andere reqlbank.
Déniaisé, e, adj. (en part. passé van dénialer) Minder onnoozel gemaakt, ontbolsterd, ontroend, baanwijs, slim, bij de hand: Cette jeune
lUie est bieii d-e, dat meisje is alles behalve onnoozel, is bij de hand. - Ook als subst. Un d-,
Une d-e, een, eene ontbolsterde m. en 1. (In dezen
zin weinig gebézigd).
Déiiiaiseiiient, m. liet ontbolsteren der onnoozelen; het verschalken (Ier eenvoudigen.
Déiiiaiser, v. a. De onnoozelhefd, linkschheid
ontnemen, ontbolsteren, ontgroenen, gaar of baanwijs maken. - (lam.) Beet hebben. bij den neus
hebben, bedriegen, verschalken door misbruik te
maken van iemands eenvoudigheid of onkunde. SE ]JENIAISER, V. pr. Zijne onnoozelheid, eenvoudigheid afleggen, wijzer, slimmer worden.
S Déniaiseur, fl1. Hij, die onnoozelen, eenvoudigen tot hunne schade wijzer maakt, verschalker in.
Dénicales, f. pi. [Ant. rom.] Reinigingsfeest n.,
zuivering van een sterfhuis op den lOden dag na
't overlijden.
Déiiiehé, e, adj. (enpart. passé van dénicher):
Oiseau d-, gestoorde, uitgehaalde, uit het nest genemen vogel. Déijiteur d-, opqe.s poorde ectiuldenaar.
Brigands d-s, opgejaagde, uit kun' schuilhoek gedreven roovers. - Statue d-e, uit zijne nis genomen standbeeld.
t.. Déniehenient, in . lietstoren der vogelnesten.
Dénielier, V. (1. (van niche, nis) Uit de nis
nemen: D- une statue, un saint, een standbeeld,
een' heilige Uit Z)fl eis nemen. - ( fig. et ram.)
I)- un saint, een heilige in zijne menschelfjke zwakluid of noaktlieid ten toon stellen, hem van zijn'
heiliienkran.c berooven. - (pop.) D- les saints, de
eeredienst (tel heiligen afschaffen, of bewijzen dat
(lie eeredienst een (nisbruik, eene ongerjmdheid is.
- DÉNICIIER, V. a. (van old, nest) Uit het nest
vemen, uithalen, storen (vogels) . - ( fig. et fern.)
Uit een' post, uiteen' schuilhoek drijven, opjagen:
g

-

D- l'ennemi dun paste, des voleurs (Inn bUiS. -

Opsporen, met veel moeite iemand: verblijf op 't
spoor komen en ontdekken: Fût-il caché an bout
du monde, nous saurons bien le d-. - Iets vreemds,
zeldzaams voor den dag brengen: Oft avez-vous pu
d- cela ? waar hebt ge dat toch van dean gehaald?
- JJENICHER, V. n. Het nest verlaten: Le moineau
est déniché. - ( fig. et fam.) Het ouderlijke huis
stil verlaten; - zich uit de voeten maken, zijn
e
biezen pakken: II a déniché Ia nuit, hij is des
nachts in stilte afgetrokken. Allons, ii faut d-; dinichons, komaan, wij moeten weg; laat ons aftrekken. - (Loc. fern. et prov.) Les olseaux ont deniché of sont dmnichus, de vogels zijn gevlogen (van
uitgebroken, ontsnapte gevangenen sprekende, of
ook van dingen, die men vergeefs op hunne plaats
zoekt).
Déiticheur, in . fs,Testverstoorder , nestuithaler,
ontnestelaar in. - (fi g. et fern.) D- de merles, de
fauvettes , een bedreven vrouwenjager, afqerigte
snoeper; - ook: gelukzoeker, bespieder van buitenkansjes. - D- de manusciits, opspoorder van hier
en daar verscholen handschriften. - D- de saints,
(eig. iemand, die de heiligen uit hunne nissen haalt),
naauwkeurig onderzoeker en uitpluizervan 't leven
der heiligen, zoodat velen daardoor van de hun
toegeschreven mirakelen en gevolgeljjk van hunne
zaligspreking beroofd worden.
Dénié, e, adj. (en part. passé van dénier) Geloochend, ontkend; geweigerd: Dette d-e, geloochende schuld f. Secouis d-, geweigerde onderstand in.
Dénier, V. a. Loochenen, ontkennen (in deze
beteekenis zelden dan in regten gebézigd; in 't
gewone leven gebruikt men nier); ontzeggen, weigeven, afslaan: Ii a dinid Ia dette, hij heeft de
schuld ontkend. - D- des aliments a un père, onderstand aan een' vader weigeren. D- de rendre
a justice, weigeren îegt te spreken.
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Denier, m. [F!. anc.] Romeinsche zilvermunt,
die eerst 10, later 16 asses gold, zilverling in.

Judas vendit Notre-Seigneur pout Ia somnie de
trente d-s. - Voormalige kleine kopermunt (het
/I2 van den franschen sou),penning in. Le d- fait
cenlièmes du franc, qu'on évalue dans le commerce a 4 rnillièmes, de denier doet 11 2 honderd-

ste deden van den franc, die men in den handel op
duizendste stelt. - (Loc. fam.) Payer jusqu'au
dernier d-, tot op den laatsten penning betalen.
liendre coinpte de qc. par (of a) livres, sons et
deniers, naauwkeurige verantwoordiug of rekenkenschap van iets geven. Ii na pas on d- vaillant,
hij is geen penning, geen cent rijk, hij is doodarm.
Cela ne vaut pas un d-, dat is geen penning, geen
cent waard. - (Prov.) Brûler une chandelle dun

Hard, is chercher une épingle dont le quarteron
ne vaut pas en d-, een dubbeltje uitgeven om een'
stuiver te verdienen. Cette chose vaut mieux dqueue ne valait maille, dat ding is in waarde

verdubbeld, ziet er heel wat beter uit dan tevoren.
Ne pas donner une chose pour d- dor, iets voor
geen goud willen afstaan, iets op zeer hoogen prijs
stellen. (fig.) Grootere of kleinere som gelds,
geld n., gelden n. pl. , penningen in. p1. C'est en
beau d-, 't is een mooi sommetje, een aardige stuiver geld. - (fern.)!! a tin en grand, un bon dde vette affaire, hp heeft een mooi sommetje bij
die zaak verdiend. - Les d-s publics, 's lands
penningen, de staatskas, schatkist f. Une grande
soinme de d-s, eene groote of mooije som geld.
Payer en d-s ou en quittances, met gereed geld of
met kwitantimn betalen. Acheter de ses d-s, de ses
proptes d-s, voor zijn geld, zijn eigen geld koopen.
Payer en beaux d-s coniptants, met gereed geld,
met klinkende munt betalen. Vendre qc. ft beaux
d-s comptanis, iets voor gereed geld verkoopen.
(Loc. pray.) Ii Ie vendrait is beaux d-s comptants,
hij is in staat om hem uit eigenbaat te verraden;
ook in minder leeljken zin: hij is hein veel te slim,
hij kan hem wei verkoopen daar hij bij staat.
(fern.) Jy rnettrais bien mon d-, daar zou 'k wel
wat voor willen geven, daar zou ' k wel wat voor
over hebben (als het te koop of te verkrijgen was).
- [Ann. jur.] D- anieublés, geld, dal eene vrouw
van haar vermogen in de goederengerneenschap aanbrengt. D- propres of stipulés, eigen of voorbehou
den vermogen, geld, dat eene vrouw niet in de
goederen-gemeenschap brengt. 0-s dotaux, tot het
huwelijksgoed behoorende gelden. D-s coinmuns,
gemeene, aan
depersonen behoorende
verschillen
gelden. D-s pupillaires, pupillen-geld (dat den
pupillen of minderjarigen toekomt). U-s francs of
francs d-s, gelden vrij van korting of aftrek. Faire
bon les d-s, Faire les d-s boos, voor dc betaling
borg blijven. - D- réalisés, gelden, waarvoor men
onroerende goederen heeft gekocht, gerealiseerd geld.
- D-s a découvert, in klinkende muntof kontant
aangeboden geld. D-s revenant boos, geld, dat
men nog te goed heeft. D- oisifs, ledigliggend, renteloos gelet, dood kapitaal n. D- a Dieu, godspenning, handgeld, huurpenning (gebruikelijke gilt
tot zekerheid bij 't aangaan eener huur van dienstboden, bakers enz.) - D- de confession, du pulltent, biechtpenning, biechtgeld. - Le d- de la veuve,
het penningske der weduwe (wat iemand van 't
weinige, dat hij bezit en zelf noodig heeft, tot een
liefdadig doel aanwendt). D- de Saint-Pierre, SintPieters-penning, schatting, die Engeland weleer
aan den paus betaalde. Penning in., rente t.,
interest n. van een kapitaal. Mettre son argent au
d- vingt (beter: h 5 pour cent, a 5 °lo) zijn geld
legen den twintigsten penning, dat is tegen vijf
ten honderd uitzetten. Prêter au d- vingt, vin gtcinq, tegen vijf, vier ten honderd uitieenen. Ufort, interest boven 't gewone gebruik, veel te hoogs
interest, mocker in. D- d'ordonnance, wettige interest, gebruikelijke rente (nu taux légal) . Ii a
vendu sa terre an d- trente, hij heeft zijn land
tegen den dertigsten penning verkocht (dat is tegen
3 1 13 ten honderd, de gemiddelde opbrengst naar
dien voet als kapitaal aangeslagen) . On a réduit
les rentes au d- seize, men heeft de renten tat den
zestienden penning (tot 6 ¼ ten honderd) gereduceerd of afgezet. - Penning, gedeelte van eens
som, een kapitaal, een inkomen enz., dat ten proflute van iemand geheven wordt; - ook zeker aan
deel in eene zaak, eene onderneming (gewoonlijk
-
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DÉNIGRANT

het 1/12 van deel ) dus 1/244) naar verhouding van
't welk men in de baten aT schaden deelt. - Payer ii

I'Etat le quinzième d de son revenu, of en/cel
Ie quinzième (I', aan den Staat den vijftienden
penning, liet vijftiende gedeelte tan zijn inkomen
betalen. (Alen zegt nu Payer Ie quinziènie). II a
(leux I-s dans eet armement, six d-s dans cette
ferme, hij heeft 1/120 1fl (lie uilrustin/. /40 1fl die
pacht.) (Deze beteekenis is verouderd.) — Penning,
ieder der dee/en fijn of zuiver zilver, vervat in
cene of andere llOeveeillei(l zilver, die men zich
voorstelt als in 12 gelijke dee/en verdeeld: Largeti t
pur s'appelle de largent á douse d-s, het zuivere
zilver heet twaalf-penninqs-zilcer. Argent a onze
d-s, zilver van elf pennin gen of met 1 deel allooi.
Un d- répond a 83"3 rnillièrnes, een penning komt
overeén met 83 1 3 duizendste dee/en. ID- de fin of
(Ie bi, wettelijke flinty, graad van zuiverheid of
gehalte. die 't zilver hebben moet. - [ Mon.] D- de
rnonnayage , gemunt, gestempeld geld, klinkende
9 j utnt. t)- de IJoIte, proefniunt t., om daarmede (Ie
geslagen specie te vergelijken. - D- de poids of
1)- de ijoids de marc, liet 24 van het ons of"wvan
hel mark troysgewifjt (= 1'io gramme of wiqtje),
scheupel n. - D- de gros, groot 11., voormolie
nederl. rekeninunt (= 2 1 2 cent). - D- sterling,
penning-sterling, 1 112 von den engelschen shilling,
penny rn (ongeveer = 5 cent).
Détilguant, e, adj. Zwartmakend, bekladdend,
in minachting brengend, geringschattend.
Héniglé, e, ae/j. (en part. passel van dénigrer)
Zwartgeniaa/et , belasterd, beklad, verkleind, in
'minachting qebeogt. Homme d- ; Réputalion d-e.
DénigreiHent, 111 .1-Jet zwartuaken, minachten, bezwalken, bezoedelen, het verminderen van
iemands (/Oe(len naam, achting, aanzien, talent enz.;
zwartmakinq, minachting, bekladeling, verkleining,
çeringschatling, aantijging, belastering F.
Déiiigier, v. a. Zwartmaken, in minachting
brengen , geringsehatten , verkleinen, aantijgel?,
schenden, aanranden: D- Ja réputation, les onvrages de qn., ieinanels garden naam aantasten,
bezwalken, iemands werken gering schatten, smaden. - Ook zonder voorwerp gebézigd: ITh Jioiïime
Labile a d-. - SE DE NIGIIEI4, V. p!. Elkanders
verdienste te kort doen, elkander zwartmaken.
Déiiigreur, rn Zwartrnaher, niinac/,ter, bekladder, bezwalker, aanrander van iemands verdienste, eer, goeden naam enz., boosaardig geringschatter, ver/cleiner rn (Ier waarde van eenig voorwerp.
Déiiisales of Déiiisiales, F. p1., z. v. a.
,

DÉNICALES.

Déi,iveilatioit, 1. Ongelijkheid 1. van grond.
1 Dénol, in., z. v. a. DÉNI.
Dénoireir, v. a. De zwarte kleur wegnemen;
sehoonmahen. - liet part. passé is ook adj.: Peau
-

d-e; Visage d-e.
Déiiombré, e, adj. (en part. passé van dé-

nombrei) Geteld: Population d-e.

DéI1oInI)Jenent, 01. Telling, optelling, op-

somming: Ii me fit le d- de boles les l)onnes qualités de sa [cmiiie, lifj somde mij al de goede hoedanigheden zover vrouw op. - [idmin .] ID- de Ja
population, volkstelling. D- des propriutés foncidres,
kadastreiring f.
der gr
opneming ondeigendommen,
loire led- de ses possessions, de ses fonds, eeoc
(pgave lijst van zijne bezittingen, fondsen maken.
v. a. Tellen, optellen, opsommen:
'
Déiiombi'er,
I)- une population, un royaume, une yule. D- les
malheurs de qn.
J)éiiominateiii', m. [Arith.] Noemer rn. (eener
breuk). iléduire des fractions an mime d- of h Ja
môme dénornination, breuken tot (lenzeifden noemer,
tot dezelfde benaming herleiden,.

Déiioinin atif, ive, adj. [Gram.] Benoemend,
noemend, den eigen naam aanduidend.
Dénoinin ation , F. hoeming, benoeming F. aanduiding van een' persoon, of van eeoc zaak, door
een' fjepasten naam; benaming f., naam m.— [Arith.],
z. v. a. DENOMINATEUR.
Dénomniel', v. a. [Prat.] Noemen, bij name

noemen (inz. in cccie acte, een vonnis enz.) -- SE

genoemd worden. Het Part. passé is ook adj.: En p€ui'sence des Idmoms ei-dessous dénommés, in tegenwoordigheid

DÉNOMMER, V. pr. Met name

der hieronder genoemde getuigen.
Déuoiicé, e, adj. (enpart. passévan dénoncer)

DÊNOITER.

--

Guerre d-e , aangekondigde, verklaarde Oorlog. Conaangeklaagde, aangegéven schuldige
1 Déiionceineiit, m., Z. V. a. DÉNONCIATION.
Dénoiicer, v. a. Aankondigen, bekend maken,
kennis geven, aanzeggen, verklaren: D- Ja guerre,
Ja fin de Jaimistice, (of enkel, bij misbruik der
ellips) JJ- J'arrnistice, den oorlog, het einde van eten
wapenstilstand aanzeggen. B- qn. paul' hérétique, iemand als kr/ter bekend maken —Les sageslui dénoncèrent qu'iJ inettait tout FE lat en péril, de wijzen
verklaarden hein, gaven hein te kennen, dat hij
den gansehen Staat in gevaar bragt. - Voor 't gercgt of bij de overheid aangeven, aanbrengen, aan1/ogen, denoncéren: D- Bil voleur, sos coinilices, eeiien dief aangeven, Zijne niedepligtigen beklappen. D- an Jivre comme huréfique, een boek
als kettersc/i aangeven. 0- une saisie, une conll'aiflle par corps etc. ii qn., iemand buiten-geregteljjk
kennis geven von een voorgenomen beslaglegging,
lijfsdwang enz. (op(!at hij gepaste niaatrelgelen kunne
1 emen) . - Ook zonder voorwerp gebdzigei: le! J'écho
ddnonce et les muis out des yeux, hier verklapt
de cc/ia en hebben de mieren oogen (ooien). — SE
JJÉNONCER, V. pr. Verklaard, aangekondigd, aangegeven worden.
Dénoiieiateur, rn, - t rice, F. Aangever, aanbrenger, aanklager, (t zij in 't openbaar of in 't
ge/wim, maar zonder laakbare drijfvéderen, vgl.
délateiir) aangeefster, aanbrengster, aan/elaagster F.
- (fig.) Les yeux sont de redoutaliles el-s, deoogen
zijn gevaarlijke aanbrengers, klappers.
S Déiioiieiatif, -lye, adj. .4angevenei, cane
aangifte of aanklopt bevattend: Lettre d -ive.
Dejionciation , F. Aankondiging, be/cendina
openbare verklaring of aanzegging f. : D- de-Icing,
guerre, oorlogsverklaring. — Aangifte eener overIreding bij de overheid of den regter, aanwijzing,
aanbrerging, aan klagte, dcnonci a tie F.; — buiten -gerefjteljke kennisgeving of aanzegging (vgl.
1)ENONCER).D- caloinnieise,va/sc/ie aanklopt, lasteraantijging F. I)- de nouvel oeuvre, k/apt, die iei;'and aan 't gerept doet, wanneer hij b. v. denkt, dat
hem, (loer 't al te hoog optrekken eens gebouws
van zijnen buurman te veel licht benomen wordt.[Hist.] Bouclie de d- of Bouehe de lion, leeuwenmuil in., soort van kistje of bus, te Venetid weleer in eten muil can een leeuwenbeeld geplaatst,
en door middel waarvan nico der regéring geheime
aangiften, aank/agten enz. deed toekomen.
t É Dénotation, f. Beteeekening, aanwijzing
door tee/cemien, d e a a t a t i e F.
Dénoter, v. a. Betee/cenen, aanwijzen, te kenven geven, door kenteekens duidelijk oma/een. II nest
pas nonhiTlé, mais on Ja fellernent dénoté qu'on le
connaît aiséroent hij wordt niet genoemd, maar men
heeft hein zóó beschreven, dat men hem gemakkelijk
/;ent.—Sa conversation ne dénote pas un grand sens,
zijne gesprekken duiden geen groot verstand aan.
- Ook zonder voorwerp gebézigd: La malice ne
nornme pas, elle dénote, de kwaadwilligheid noemt
geen namen, zij geeft enkel aanwijzingen. - SE
DENKER, V. pr. Aangeduid worden.
L)éuouable , adj. Ont/enoopbaar; oplosbaar,
op le lossen: Difficulté d-.
Dénionné, e, adj. (cmi part. passé van dénouer)
Buhan d-, ontknoopt lint n. - Memnlimres d-s, las en
(enig geworden leden n/il. - Flyimmen d-, ontbonden
huwelijk; ook.' verijdeld huwelijk cm. - Intrigue dien
d-e, goed in t lie/it gestelde intrigue of kuiperij f.;
ook: goed ontwikkelde knoop no. (in een toonielstuk).
Dénoniemenit, m., Z. DENOÛIENT.
I)ësiouer, v. a. Ommtknoopen, loskmmoopen, den
knoop losmaken, uit den knoop doen, ontbimmden,
/osslrikken, losmaken: D- une ramde, eenen knoop
uit een touw doen. Cda est noud si fort qu'on no
Je saurail 1, dat is zoo vast geknoopt, dat mimen
het niet kan losmaken. - (Loc. prov.) II nest p.rciiï
digne de dmnouer Ja courroie des souliers dun tel,
hij is niet waard hein den schoenriem te ontbinden:
lm(j staat ver beneden hem. — ( fi g.) D- un hymen,
een huwelijk au/binden; ook: een voorgenomen huwe/fik verijdelen. - ( fi g.) Vlugger, /eniger, radder
maken: Lescrime, Ja danse, déimoue Ie corps, les
membres, (Ie scherm2mkummst, het dansen maakt het
ligc/maamms, (Ie leden hvigzamner, losser. D- Ia Jangue
ii UH enfant, een kind lenen spreken. D- lalangue
a qn., iemaaimds tong las maken, iemand aan 't
spreken, klappen brengen (die voorgenomen had te
paJile d-,
-

,

DÊNOTJMENT
zwijgen, die lang gezwegen had). - Ontwikkelen,
eene zwarigheid oplossen, onivouwen, ontwarren:
B- une affaire, une intrigue, eene ingewikkelde
zaak ophelderen, ontwarren, eene intrigue in 't
tic/it stellen. Ii a bien (ldflOUé l'intiigue le sa
coniëdie, hij heeft den knoop van zijn blijspel goed
opgelost. SE DENOIJER, v. pp. Losgaan: Ce noeud,
ce rulan se d€ijioiie. - Zich ontwikkelen, zich ontwarren, zich ontknoopen, zich oplossen; ontwikkeld
enz. worden: Ce drarne so dénoue bemusement,
dat tooneelstuk ontwikkelt zich goed. - Ce jeune
paysan coii'imence t ce (1-, die jonge landman begint zich te ontwikkelen, raakt allengs zijne boersc/i
kwijt. - Avec en tel secret leur langue se-held
dénoue, tij zulk een geheim raakt hare (hunne)
tong los, gaan zij aan 't spreken, aan 't klappen.
Déiioûiiient, Dénouiement, m. (zelden dan
fig. gebruikt) Ontknoopiag, oplossing, ontwikkeling,
ontwarring, opheldering, ontvouwing, uiteenzetting I. (van eene moejjeljke, verwarde, ingewikkelde zaak); - oatknooping, ontwikkeling vein den
knoop eens tooneelspels, uitkomst t., afloop ni.,
einde n.
Denrée, 1. doorgaans rneervoud:DeIlrées,f.pl.
Eetwaar f. , eetwaren f. p1., levensmiddelen n.pl. , alle
voortbrengsel (Ier aarde, dat tot voedsel voor men.when en dieren wordt verkocht; - in ruimeren zin:
waar, koopwaar f., elke waar, veor zoo verve zij
tot verbruik verkocht wordt: Grosses el-s, groote
of grovere waren (graan, wijn, hout, hooi enz.);
Menues (1-S, kleine, geringe waren (kaas, fruit enz
- Pennies coloniales, kolanialewaren, alle grondstoffen uit de kaloniCn, 't zij al of niet tot voedsel
dienende. - (fain.) II vend Men sa d-, hij weet
Zijne waar wel aan den man te brengen: (lig.) hij
weet zich wel te doen gelden. - (lam.) C'est thère
deerde of dpice, Z. cHEn.
Dense, adj. [Phys.] Digt, vast, 'ineenqeds'on gen,
met weinig of zeer kleine porien: De deux corps
ayant en méme volume, Ie plus 1- es[ celiii qui a
Ie plus grand 1)01(15, VUil twee ligehamen, die hetzelfde volumes (even reel ligchamel'(jlcen omvang)
hebben is het digtete (lat, wat het zwaarst is.
Deusiflore, adj. [Bot j Met digt opeenstaande
bloemen, (1igtbeblaem(l. - Densifotié, e, cdi.
Met (ligt opeenstaande bladeren, diqtbebladerd. -Hensirostie, wij. [H. n. ] Met harden en vasten snavel.
Densité , f. Digtheid, ineengedrongenileid, vastheld, d e ns i t C i t t. Lor a plus de d- que l'argent,
het f)olt(l heeft meer digtlieid dan liet zilver.
Dent, 1. Tand m. van mensehen en beesten: B-s
le lait, melktanden, eerste tanden der kinderen.
D-s de sagesse, wijsheidstanden, de vier achterste
kiezen. B-s incisives of de devant, snijtanden, botertanden. lachlanden. B-s canines, oeillères, hands-,
ooglanden. Les grosses d-s, B-s molaires, of mhchelières, de baktanden, maaltanden of kiezen.
- (Loc. fans.) Beaucoup d'enfants meurent aux
d-s, vele kinderen sterven aan (ie tanden, door het
tandenkrfjgen. N'avoir pas de quol melti'e sons Ia
(I_, niets te bijten noch le breken hebben. Manger
de toutes ses d-s, Ne pas perdre un coup de i-,
veel en schielijk eten. Mordre a belles d-s, uit al
zijnemagt bijten.— (fig.) Déchirer qn. a beliesd-s,
Z. DECHIRER. Parler entre ses d-s, mompelen. Parier de grosses h-s h qn., iemand scherp doorhalen,
trotse/t bejégenen. Avoir ene d- centre qn. , vijandschap, haat tegen iemand koesteren. Avoir nee dde luit centre cii. , een' ouden wrok of haat tegen
iemand hebben. Coup de d-, beet; (fig.) schimpscheut m., bits, vinnig gezegde n., lastering f.
Dormer un coup de d- is (III., iemand een' vinnigen
zet geven, toegraaueven. Avoir les d-sbien longues,
zeer hongerig zijn. Etre sur les 1-s, zoo woede zijn,
dat men erbij zou(leneêrvallen.Ce dur et long travail
nous a mis sum les €I-s, die zware en lange arbeid
heeft ons geheel afgeinat. - (Loc. prov.) Il a Ia
mort entre les 1-s, de (lood kijkt hein uit de oogen;
hij mag zijne dooi/kist wel bestellen. II fait de l'alchimie avec les d-s, z. ALCHDIIE. Un yin trouble
ne casse point les h-s, een troebele wijn laat zich
'souls nog vrij goed drinken. lUre do bout des d-s,
gemaakt of gedwongen lagclien. Manger du bout
des d-s, kieslwauwen, met lange tanden eten: zonder graagte, als met tegenzin eten. Quand on lui
demande (jC., il semide qu'on lui arrache une d-,
wie aan zijne beurs komt, komt aan zijn leven (vein
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een' gierigaard sprekende) . Dormer des noisette
h ceux qui n'ont plus de d-s, iemand iets geven,
dat hij niet meer gebruiken kan. C'est vouloir
prendre Ia lune avec les d-s, dat is naar de maan
gegrepen: dat is 't onmogelijke beproefd. Mentir
comme Un armacheur de d-s, liegen als een tandentrekker, als een kwakzalver, onbeschaamd liegen.
11 n'y en a pas pour sa d- creuse, hij kan het gemakkelijk in zijne holle kies steken. Je n'en perdrai pas un coup de (l, ik zal er mij niet aan
kreunen. Etre armé jusqu'aux d-s, van top tot
teen gewapend zijn. 11 est savant jusqu'aux dents,
hij barst van geleerdheid. Ne pas desserrer les
d-s, geen mond open (toen, hardnekkig zwijgen.
Faire desserrer les d-s a qn., iemand de tanden
openbreken: hem tat spreken brengen. Ii n'en tâtera,
II i'en cassera, I l n'en croquera que dune d-,
hij zal er zijn
e maag niet aan overladen: hij zal
er weinig of niets van krijgen. Malgré lui, malgrd
ses d-s, in spijt van al zijn' tegenstand. Prendre
Ie mors aux d-s, het bit op de tanden nemen, hollen,
doorgaan (in eig. zin van paarden gebézigd); (fig.
et fain.) toomeloos worden, het juk afschudden,
naar raad noch vermaning nicer luisteren; ook: 01fl
eene beuzeling opvliegen, driftig worden; ook in
goeden zin: met ernst en vljjt iets aanvatten, dat
ben eerst verzuimd had. II sr a longtemps qu'il
na plus mal aux d-s, qu'iI est guéri du mal de
d-s, hij heeft al sinds tang geen kiespijn meer: hij
is al lang dood. Oei] pour oeil, d- pour d-, oog
om oog, tand om tand, teir om leer. - [ liet.] B-s,
tanden, kleine inkervingen aan den rand van bladeren enz. B- de chien, hondstand in., hondsgras n.,
graswortel m. D- de lion, Z. PISSENLIT.— Ill. n.j
B-s de narval, narwaltanden, twee lange snijtanden
in de boven/mak van den narwal of zee-eenhoorn. Bd'éldpliant, olifantstanden (in dekunsten ivoor geheeten). B-s fossiles ofpétrillées, versteende tanden.
Dccx d-s, D- double, zeed'jel m. (zékere visch).
- [Géogr.] Naam des prismatische, hoekige bergkruinen (ook aiguille en verne geheeten). COte des
d-s of COle d'ivoire, Tand- of Ivoor-kust (gedeelte
der kust van Opper -Guinea). - [Tech.] Les d-s
dune roue, d'une scie, dune lime, dun rateau,
dune herse, dun peigne etc., de tanden van een
rad, van cciie zaag, van cciie vijl, van eene hark,
van eeoc egge, van een' kam enz. D-s dune del,
du pine dune serrure, tanden van een' sleutel,
van de schoot of tang in een slot. les d-s dun
couteau, de schaarden in een mes. B- do loup, toog
in den riem, van een rijtuig; - wig- of spievormige
spijker m. van 1 tot 15 een tim eters lengte; —u,olfstand, poljsltand der boekbindess e. a.; zeker bloemperksieraad n.; - ook [Man.] naam van zekere
tanden des paards, die somtijds dubbel zijn. B-s de rat, muizetanden, getande rand van een lint.
- [Mar.] Bent, toni, inlatinq van cciie tas.
Deiitaire, adj. [Anat., Méd.] Wat de tanden
betreft, tot de tanden behoort: Artères, Nerfs d-s,
landaderen, tcindzenuwen I'. p1. Cavités d-s, tandbotten. Pulpe d-, tam/weep n. - Médecin d-, tan (Imeester iji. - DENTA1nE, t. [Bot.] Itanevoet m.,
tandkruid 11.
Dental, e, adj [Gram.]: Letires, Consonnes
d-s, tandmcdeklinkers (d en t). - [EI. n.] Poisson
d- of I)enté, ook marmot d-, tandbrasein m.
Dentale, t. [IT. n. ] Tandschelp f. , tandhoorn m.
.-- [Gram.], z. v. a. Lettre dentate, Z. DENTAL.
Dentalithe, t. [U. n. ] Zeetand m., eene ver-

steening.

Dent -de-chien , D-de-lion , D -Je-loup,
z. onder DENT.
Dente, e, adj. Getand, van tanden voorzien:
uitgetand, in.qekerfd. Roue d- of dentehe, qetsn d.
rad n. Feuille d-e of dentelie, getand blad D. DENTE, M. [ [t. n.] , z. onder DENTAL; - tandvogel ID., een vogel van Paraguay.
Desitde, t. [%[d ner. ] Beet (van den jagthond);
houw of beet in. van 't wilde ZWijfi (ook denteIe
geheeten). - liet likteeken van zulk een' beet of
bouw.
Dentelaire of flerbe aux cancers of
Ploiiibagiiie, t. [Bot.] Loodkruid n. (dikwijls

tegen tandpijn aaVn.qewend).

Dentelé, e, adj, (en part. passe van denteler)

l]itgetand, ingekerfd of ingekorven, getand, z. v. a.
DENTE. V _ [Anat.] Gekorven : Muscle petit d- ,
s chouderspier, kleine gekorven spier; Muscle grand
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d-, qroote of voorste gekorven spier f. - Ook als
subst. gebruikt: Le d-, de gekorven pier.
Dentelée, 1. [Véner. ] , Z. DENTEE. - [ H. n.]

Schildpad f. met getande schaal. - [Bot.] Bleekroode, getande tulp f.
Denteler, V. 0. [Tech.] Inkervingen, insnijdingen maken, uittanden, tanden, geland maken. Dune scie, eene zaag tanden, uitvijlen. - SE DENTELER, V. pr. Uitgetand worden.
Deiitelet, m.[Tech.] Vierkant, op 't welk men
het bouwkunstig sieraad, dat men kaifstand (denticule) noemt, uitsnijdt.
Dentelle, f. Kant f., fijn, ligt weefsel met opengewerkte bloemen of teekeningen; - kantwerk n.,
van kant gemaakt of kantvormig tooisel B- de
Flandre, bratantsclie, vlaainsche kant. D- au métier, gewerkte kant. B- a l'aiguille, genaaide kant.
B- nu fuseau, gekloste, geklopte kant. Faire de la
d-, kantkloppen, kantmaken, speldewerken. Faiseuse
de d-, kantklopster f. Pied de Ja d-, bovenste gedeelte of zoons der kant. - [H. n.] B- de mer,
naam der milieporen of puntkoralen, der straalkoralen e. a. polypaardige voorwerpen.
Dentellièi', m., -ière, t. Kantmaker in.,
-maakster f.; kantverkooper in., -verkoopster t.
Dentelure, f. [Sculpt.] Uittanding, tandsnede f. - Tandvormige insnede f., getand werk n.

d d r e n. - Bij uitbreiding: B- on arbre, un animal,
een boom ontschorsen, een dier villen. - B- un
homme, een' menscli van kleederen ontdoen. - SE
DENUDER, V. pr. Blootgelegd enz. worden. - Zijn
natuurlijk bekleedsel van zelfverliezen. - Het part.
peissé is ook adj.: Os denude, blootgelegd been n. DENUDEES, t. p1. [Bot.] Bloemen-familie zonder
bloenikelk (volgens Linneus).

Dénué, e, adj. (en part. passé van dénuer)
Ontbloot, niet voorzien, zonder: B- d'argent, de
conseil, de secours, ontbloot van geld, bescherming,
raad, hulp; zonder geld, raad, hulp; geldeloos, raileloos, hulpeloos. Il est cl- d'esprit, de bon sens,
hij heeft geen verstand.

Déiiuenient, M., Z. DENÛMENT.

Dénuer, V. a. Geheel ontblooten, berooven, ont
trekken: La fortune la denué de tout. de fortuin
heeft hem van alles ontbloot. - SE DENUEIt, V. pr.
Zich onlblooten, zich berooven: Ii s'est dénué de
tout pour ses enfants, hij heeft zich uit liefde tot
zijne kinderen van alles ontbloot.
Dénûment of Déiiuement, in . Ontbloot ing,
hulpeloosheid t., gebrek. Ii est dans un grand dde toutes choses, hij is van alles geheel ontbloot,
hij heeft aan alles gebrek.
Déodactyle, adj. [H. ii.] Met verdeelde of gescheiden teenen (Van vogels).
Déotlalite, in. [Minér.] Deodaliet m., eene
Faire des cl-s a un mantelet, a un morceau de
soort van veldspaath.
cuir, een manteltje, een stuk leder uittanden.
Déontolo°ie, t. [Didact.] Pligtenleer, zede Denticolle, adj. [H. n.] Met qetanden hals of
borst (van insecten).Denticorne, adj. Met leer, deontoTogie f. - Déontologique, adj.
De pliqtenleer betre/Jend , d eo si t o I og isch. getande voelsprieten.
Dentienle, 1. Tandje n., zeer kleine tand in., I)éontologue, in. Pligtenleeraar, zedeleeraa'r,
kleine intanding, ligte inkerving. [Arch.] Sie- deontoloog in.
Dépalissage, M. [Hort.] 1-Jet wegnemen van
raad n., uit kleine vierkant bewerkte stukjes bestaande, tandsnede f., kaifstand in. aan eene kornis. 't latwerk eens leibooms. - Dépalisser, V. a.
Eenen lei- of waaf/erboom zijne vrijheid hergeven,
- Ook z. V. 0. DE1NTELET.
Denticiilé, e, adj. Fijn getand, uitgetand, hem van zijn latwerk of staketsel losmaken.
zaagsgewijs.
S Dépanser, V. a. [Chir.] Het verband losDeiitidoloi-ifuige, adj. [Méd.] Tandpjjnstil maken.
Dépaqiieter, V. a. Ontpakken, uitpakken.
een
tandlend: Rernède d-, of als subst.: Un U-,
Het part. passé is ook adj. Livres dépaquetés, uitpijnstillend 'middel.
Deiitier, rn.(vroeger râtelier)R'ij t. kunsttanden, gepakte boeken.
De pat , prép. Van wege (z. DE, O 't einde
kunstgebit n., stel kunsttanden. B- simple, enkele
rij kunsttanden, half gebit; B- double, dubbele rij van 't oil.)
der
Déparagé, e, adj. (en part. passé VOfl dépakunsttanden, heel gebit. - Kas f., invatting
rager) Epoux d-, in ongelijken echt verbonden echtvalse/te tanden.
genooten.
Deiitiforme, adj. [H. n.] Tandvormig.
Déparageriient, in. [Anc. jur.] Ongeljjk huDentifrice, adj. Dienstig om de tanden mede
te wrfjven: Poudre d-, tandpoeder n. - Ook als welijk (mésalliance)
Déparager, V. a. Een meisje beneden haren
subst. : Un d-, een tandiniddel, tandpoede'r, tandstaat uithuwelijken.
water n.
Déparalyser, v. a. [Méd., Magn. ] De velDeiitlgène, adj. , z. V. a. DENTIROSTRE.
Dentillac, in. [H. n.] , z. v. a. Poisson dental, lamming ontnemen, verdrijven. - Het part. passé
komt ook als wij. Voos': Membres déparalisés, van
Z. DENTAL.
Deiitillou of Chicot de dent, in. Wortel- verlamming fjenéze'n ligchaa'insdeelen.
Déparé, e, adj. (en part. passé van déparer)
stuk n., van een' afgebroken tand.
Deiitipède, adj. [H. n. ] Met getande pooten Ontsierd, onttooid: Autel d-, onttooid altaar. Caractére
d- par des défauts, door gebreken ontsierd
(van insecten).
Deutirostre, adj. Met getanden snavel. - karakter.
Dépareiller, v. a. Twee of meer zaaien beDENTI1SOSTRES, M. p1. Vojels met getande snavels.
Dentiste, in. Tandmeester, dentist, den- hoorende voorwerpen scheiden, van elkander doen,
tiste. - Ook als adj. gebruikt: Mécanicien d-, ongelijksoortig maken, schenden: B- un service do
kunsttand-, kunstgebitmaker. Chirurgien 1-, Méde- porcelaine, een porseleinen servies ongelijksoortig
maken, door er stukken van een ander servies b,j
cm d-, tandarts in.
Dentition, f. Het tandenkrjgen, liet doorbre- te doen. II ne faut pas d- ces deux vases, men
ken, uitkomen der tanden; - tijd m., waarop dit moet die twee vazen bij elkander laten. - liet part.
plaats heeft; - gezamenlijke verschijnselen ii. pl., die passé is ook adj.: Ouvrage, Exemplaire dépareillé,
liet tandenkrijgen vergezellen. D- de lait, liet door- geschonden. verminkt werk of exemplaar, 't zp
breken der eerste of melktanden; B- permanente, omdat al de deelen niet van 't zelfde formaat of
adulte of de remplacement, liet doorbreken der dezelfde uitgave zijn, of omdat er een of meer deelen
aan ontbreken.
blijvende tanden.
Déparer, V. a. Het sieraad, den tooi wegneDento- labiale, f. [Grain.] Tand-lipletter t.
men, onttoofjen (in dien zin zelden gebézigd dan 'in):
(v en f).
Denture, t. Orde t., waarin de tanden staan, B- un autel, one église, après le service divin, ac
gebit n., tandenrijen f. p1., tanden in. pi. Avoir altaar-, kerksieraden na de dienst afnemen. - Ontune belle d-, een schoon gebit, een' sciwonen mond sieren, mismaken, het bevallige wegnemen: Cet
met tanden hebben. - [ Mécan.] Aantal en soort habit vous dépare, dat kleed, die rok misstaat, oatder tanden aan een rad: La d- dune roue, liet siert u. - ( fig.) Ce défaut vous dépare, dat gebrek
ontsiert u. Les ornements superfius qui déparent
landwerk van een rad.
D e nudation, 1. [Chir.] Blootlegging, bloot- son style, de overtollige sieraden, die zijnen stV!
making, ontblooting, liet wegnemen van 't 'natuurlijk ontsieren. - B- Ja marchandise, het beste van eens
bekleedsel, d e n u d a t i e f.; - blootgelegde toe- waar (b. V. de beste vruchten van eene mand) uitstand m. van een ligcliaamsdeel. --- Bij uitbreiding: zoeken en daardoor het overige als 't ware ont
La d- dun arbie, de toestand van een' boom, die sieren. - SE DEPARER, v pr. Ontsierd worden.
Déparier, v. n. O'ntpa'ren, het paar scheiden,
van zijne schors, zijne bladeren, vructitenberoofd is.
Dénuder, v. a. [Chir.] Blootleggen, blootma - schenden: B- des gants, des bas, paren handschoe
hen, ontblooten (b. v. een been bij breuken), den u- nen, kousen schenden. - B- des pigeons, duiven,
-
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die gepaard zijn, scheiden. - SE Di1AI1IER, V. p.
Ontpaard worden. - Het part. passé is Ook adj.:
Des souliets déparîés, Desanirnaux déparis, ontpaarde schoenen, dieren.
Iiépailei, V. n. (teds-f(„ in.) (meestal ontkennend gebruikt) Ophouden te spreken: Ii no cléparle
point, hij houdt niet op niet spreken, zijn mond
staat peen oojenbiik stil. 11 ma tofu pendant deux
heures sans d-, hij heeft mij twee uren aan den
praat gehouden, zonder zpn' mond toe te (toen.
Déparquer, V. a. jÉCOn. rur.] Uit de kooi
drijven (de schapen). - liet » art. passé is ook adj.:
Trou peau dpaiqué, uit etc sc/(aapskooi 'erwij(ler(le
kudde f. — 1)EPARQUEP, V. Si. Eene schaapskooi uieg
breken, onbruikbaar maken.
Départ, in. Vertrek n., afreis f., liet vertrekken, afreizen, opbreken; liet afrijden, afvaren, afzeilen, liet heen- of weggaan: La d- clan vovageui,
liet vertrek, de afreize van een' reiziger. La d

dune diligence, dun eonvoi par le clsemin de ter,
dun bateau s vapeur, dune flotte, het afrüden

eener diligence, liet vertrek van een' spoortrein,
liet afvaren eener stoomboot, het af- of uitzeilen
eener vloot. Etre 5UC son d-, op zijn vertrek staan,
gereed zijn om af te reizen. -- [Mar.] Point de d-,
plaats f., macti inca afeea.ren, afgereden enz. is. —
[Mii.] Seance, Battre le d-, het sein tot opbreken
blazen, slaan, (lvii afmarseli blazen of trommelen.
— DEPART, In [Clilm.] Scheidiiiq, afscheiding f.
(der geineiifj(le metalen inz. de scheiding van 't
goud en zilver van hunne bijmengselen) — Eau de
d-, sterkwater n., oplossing van salpeterzuur en
water. - [Cilstal.] Lignes, Point de d-, lijnen t. p1.,
punten n.pl.van aansehieling(in welke (Ie vlakken der
kristallen elkander raken).— [Astr.] Point de d-,
onderscheid n. in astronoinisclie ieîiqte, verschil n.
van twee plaatsen onder denzeifden iiieridiaein.
J)épartager, V. a [Jur.]: D- les voix, les
suffrages, les juges, het verdeeld zijn of de staking
der stemmen opheffen (door toevoei;ing van nieuwe
refjters of scheidslieden). D- les axis, eene beslissende stein uitbrengen (hij liet staken dec stem men).
I)él)a1teIiezt, al. [Adinin.J Ver(leelinrj t. (bv.
van de troepen in hunne kwartieren, van zekere
bézigheden onder vele personen in een coileqie (clock
in dien zin verouderd). —Amhts- of werkkring m.,
vak, bedrijf, beheer n., al wat tot iemands bevoegdheid behoort, d el) a r t e in e ii t n. : Cette altaire est
de mon d-, die zaak valt in in(,inen werkkring,
behoort tot injjn beheer, tot mijn vak enz.— (fig. et
fain.) Cela i'est pas dans (of de( son d- , daar
heeft hij niets mede te maken, dat gaat hem niet
aan, dat is niet van zijn departement. — Naam
van (le verschillende afdeelingen der onder de ministers verdeelde staatszaken, afdeeiing f., tak in.
van staatsbeheer, departement n. D- de la

guerre, de Ia marine, des finances, des tailles ete.,

departement van oorlog, van marine, van finantian,
van belastingen enz. — {Gëogi.1 Naam van elk tier
86 groote deeleîi, waarin Frankrijk voor de administratie verdeeld is en die ieder een prétet aan
't hoofd hebben, landsafdeeling, landvoogdij t., dep a r t e in e ii t n.; — ook qebdzigd voor ieder der
afdeelingen van een groot, over 't land verspreid
genootschap, zoo als in Nederland de departementen
der maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die van
Landbouw enz. — Ook: hoofdplaats van een fransch
departement: Aller nu d-. - Soms ook het departeinentsgebouw of de prefectuur: Diner nu d-. In de krjjgs-marine : naam van de groote havens
Laciest, Brest, Toulon, Cherbourg en Rochefort,
als hoofdplaatsen, van welke de omliggende havens
afhangen. — Ook in tegenstelling met de fransche
hoofdstad gebëzirjel: Paris et les d-s (or ia province)
Parijs eis 't gebied daarbuiten of de provincie.
IDéj)arteinental, e, adj. Wat het departemeat betreft, tot een departement behoort, de par
t e in e a t a a 1 : Conseils départeirientaux, departementale raden.
Départeur, in. [Chim.] Scheides rn. inz. van
goud, van zilver (vgl. DEPvlsT).
Départi,e,adj. (en part. passé van ddpartir) Uitgedeeld, verdeeld, toebedeeld, verleend: Argent d-,uitgedeeld geld n. Faveurs d-es, verleende gunsten f. pl.
t S Départie, t. Vertrek n., scheiding t. (dé

part).
Départir, v. a. Uitrleelen, verdeelen: Ii a laissé
deux mille forms, pour les d- aux pauvres, leji
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heeft twee duizend gulden nagelaten, om ze onder
de armen te vereleelen: l'oebedeelen, verleenen: Ddes Pientaits, des faveurs, weldaden, gunsten uitreiken. - [Plat.] Ce proces sein iiientôt jugé
on la ddja diparti, dit proces zal weldra uitgewezen worsten: de acten of stukken zijn reeds onder
de regters verdeeld. - SE i)EPARTIR, V. pr. Van
iets afstaan, iets laten varen (se désister). 11 ne se
départira jamais de sa prétention, hij zal rooit
zijne aanspraak laten narcis, er van afzien. —Afwijken, afgaan: Je ne rriedépartiraijaniais de vette
maxime, ik zal niiniiies van dien stelregel afwijken.
Dépasse, v. a. Lkt in- of doorgestokene terugtrekken, uithalen: Dépassez Ie lacet, vous ayes
sauté un oelliet, trek het r)jgssioer weder uit, gij
hebt een vetergat overgeslagen. Je ne saurais d- Ie
bras de dedans la manche, ik kan inijness armen
niet weder uit de mouw halen. - [Mar.] Doodzeilen, een schip inhalen eis vaarbijzeilen: D- un
vuile, une manoeuvre, een kabel, een tonic uitscheress. D- In tournevire, de kabelaring verleggen.
D- le lit du vetit, door den wind geraken. D- Un
inkt de hune, een stessg met de hieliag op het dek
isederstrf/ken.— [TeePee gaan sluis..., voorbij gaan; doos sneller beivdging voosuit komen, voorbij loojun,
sijetesi of varen, achter zich laten: D- l'eridroit ad
lou voulail sarrèter, (Ie plaats, waar mess wilde
stilhouden, voorbij gaan. Ce cheval dépasse tous
les autres, dat paard loopt al de andere voorbij,
loopt harder dan al de oudere. D- tin vaisseau,
ccii schip voorbij varen of zeilen, het achter zich
laten. — ( fig.) Te buiten gaan, overschrijden; overtreffen, te boven gaan: D- ses ordres, son pouvoir,
zijne bevélen, zijne inagt te buiten gaan of overschrijden. D- les barnes, les litnites, de grenzen of
palen (des' welvoegelijkheid, des eerbieds enz.) te
buiten gaan. — Le succès ildpassa nos espérances,
de uitslag overtrof onze verwachting of hoop. Bo-

naparte dépassa tous les généraux de la répulilique,

Bonaparte streefde al de veidheerea (Ier republiek
n, uitsteken, vertier,
voorbij. - Langer, hooger zij
hooger of lager reiken: C t active dépasse les
autres en hauteur, die boom is hooger dan de andere. La facade de vette maison dépasse les autres
maisons de ' la rue, (Ie gével van slat huis steekt
voor de andere huizen (lei , straat uit. — SE DEPASSER, v. pr. Elkander voorbij loopeis, rijden enz.;
elkander voorbij streven of overtre/fesi. — liet part.
passé is ook adj.: Ganse dépassée, uitgehaald, losgemaakt snoei a. — Vaisseau dépassé, voos'bj)gezeild schip. Otdies dépassés, overschreden bevélen.
Rivaux dépassés, overtroffen mededingers.
-(- Dépassioiiiier, v. a. Van hartstogteljflsheid
ontdoen: D- une discussion, cciie woordenwisseling
bedaard en zonder hartstogt voeren.
Dépaterniser, v. a. Van 't vaderschap berooyen.
1)épatisser, v. a. [Impr ] De in pastei gevallen letters te regt brengen.
I)épavage, fl1. Het opnemen der bestrating.
Dépaver, v. a. De bestrating, de straatsteenen,
de bevloering opnemen, opbreken. - liet part. passé
is ook adj. : Rue d-e, opgebroken straat t.
I)épaysé, e, adj. (ei Part. passé van dépayser)
Persoune (I, naar een antler land verplaatst ineosch;
— tot bdlei' manieren gebragt ïeis000; van 't
spoor gebragt menscli. - II se trouve d-, hij gevoelt zich niet thuis, hij is niet in zijne sfeer.
-1- Dépaysemeiit, rn liet overplaatsen naar
een ander land; - het van 't spoor brengen, in de
war maken.
Dépayser, V. ei. Van land doen veranderen,
ienia'iid naar eenvreemd land zenden. — ( fi g.) D
qn., iemand bétere manieren leeren, hem zijne verkeerde manieren afleeren. - Ook: iemand van cciie
voordeelige plaats, waar hij eenig voordeel hebben
konde, aftrekken. - leinasid valsche begrippen van
iets inboezemen, van het spoor afhelpen, bedotten,
OilS den tuin leiden. II faudi'ait envoyer ce jeune
homme a Paris pour Ie d-, men moest dien jongehug naar Parijs zenden, om heus geinanierder te
doen worden. — II counaît trop kien son billard,

ii y gagnera toujours; ii taut un pea Ie d-, ei
Ie taire joiier ailleurs, hij kent die biljarttafel te

goed, hij zal er altoos op winnen; men moet hem
naar eene andere plaats voeren, om hem daar te
laten spelen. Je croyais connaltre vette affaire,

mais je vois uien qu'on ma dépaysé, ik meende
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kennis van die zaak te hebben, maar ik zie wel, verband n. : Les enfants doivent demeurer dans Ia ddat men ni daarvan valsclte begrippen heeft in- de leurs parents, de kinderen moeten van hunne
geboezemd, dat men mij om den tuin geleid heeft. ouders afhankelijk blijven. Vivre dans la d- de
- SE DEPAYSEII, V. pr. _Naar een vreemd land,
qn., onder iemand staan, van hem afhankelijk zijn.
eene andere plaats trekken. - Zijne gewoonten, II 'y a une ëtroite d- entre toutes les facultés de
manieren afleggen.
l'homine, er is een naauw verband (eene wederDépeçage of Dépèee;iient,m. [Tech.] liet zijdsche inwerking) tusschen al de vermogens des
kleinmaken, in stukken verdeelen, in stuk/een hak- menschen. - [ Féod.] Cette terre est de la d- de
ken of snijden: Le d- dun boeuf, het afhakken Ia mienne, dit land is een afhankeljkleengoed van
van een' os. La d- dune volaille, het ontledenvan het mijne. - [Jur.] D-s, Aanhang m., aanhangeen' opqedischten vogel. Le U- dun bateau, het sel n., aankleve f., toebehooren n., aanhoorighe
den f. p1. : Il a acheté in maison avec toutes ses
afbreken, sloopen van eene schuit.
Dépeeei, V. 0. in stukken hakken, houwen, d-s, hij heeft het huis gekocht niet al zijn toebeslaan of snijden: D- de Ja viande, vleesch in stukken hooren, met al den aankleve daarvan. Je sais cette
hcilcken. D- un vieux vaisseaU, een oud schip in affaire et toutes sas d-s, ik ken die zaak in al hare
stukken slaan, sloopen. ii- de vieux habits, de geuren en kleuren, in haar' gelieelen toestand.
De pendant, e, adj. Afhangend, afhankelijk
'vieux lingo, oude kiecciecen, oud linnen aan stukken
scheuren. - ( fig.) D- UH Etat, , een' Staat uiteen (van), onderworpen, ondergeschikt (aan): Il est
rukken, verbrokkelen. - SE DEPECER, V. pr. dan entièrement d- de son oncle, hij is geheel af/zon.
stukken gesneden worden, enz. - 1-let part. passé keli)k van, ondergeschikt aan zijnen oom. JJeux
is ook wij.: VcilailIe dépecëe, klein gesneden, mit- choses d-s l'une de l'autre, twee van elkanderafléde vogel. Bateaux dépecés, gesloopte schuiten, hankeljke zaken.
ivrakken.
Dépendeur, m. [Manuf.] Af/zanger, afnemer m.
1)épeeeur, 'Th lijf, die aan stukken snijdt, - (one/tijds) Verkwister in.
hakt of scheurt. - [Tech.] D- de bateaux, sloo
Dépeudre, V. a. Afhangen, het opgehangene
in. VOO vaartuigen.
-per afnemen, van den haak of spijker nemen; D- an
of staatszaken, tableau, une enseigne, eene schilderij afnemen, een
Dépèehe, 1. Brief over lands- of
uithangbord afhangen. - (oudtijds) Vertéren, verbrief tusschen 't ministerie van
zaken en de daarvan afhankelijke diplomatische kwisten. (In dien zin komt het soms nog, zonder
agenten, staatsbrief in., otnbtsberijt n., aanschrij- voorwerp, voor in de zegswijzen): Je suis a vous
ving, depiche 1. - Bij uitbreiding: brief over a vendre et a d-, of liever: is pendre et a d-, ik
handelszaken, handelsbrief; (fam. et iron.) iedere ben geheel en in alles tot uwe dienst, beschik geheel
over mij. Am! (t pendre et (t d-, Z. AM!. - (Pray.)
brief. - (pop.) C'est une belle d- (une belle ddlaite), 't is goed, dat hij uit de wereld is; wij Qui iden gagne et Pion ddpend, na que faire de
bourse pour serrer son argent, wie zijne goede verwenschen hem eene gelukkige reis.
Dépché, e, adj. (en part. passdvan ddpêcher) diensten terstond weer uitgeeft, heeft geen beurs
Courier d-, afgezonden koerier m. Ouvrage d-, iioodig. - DEPENDRE, V. n. Afhankelijk zijn, afhangen, ondergeschikt zijn; ter beschikking zijn;
bespoedigd, haastig gedaan werk n.
Dépêcher, v. a. Snel afzenden, met spoed af- het gevolg zijn; voortkomen, uit voortvloeijen, bevaardigen (om bevelen, berigten, brieven over te rusten op: Je ne depends pas de lui, ik ben niet
brengen) : J)- UH courier, mm estafette, een' koerier, van hem afhankelijk. Cela dëpend de moi, dat
een' bijzonderen renbode afzenden. Cet homme hangt van mij af, is in mijne magt. La fortune des
attend une réponse, ii faut le d- promptement, gens dëpend souvent de leur conduite, het geluk
die man wacht op een antwoord, men moet hem der menschen hangt dikwijls van hun gedrag af.
spoedig voorthelpeii, afzenden. - ( fig. et fain.) Van L'effet dépend de la cause, de uitwerking hangt
kant helpen, naar de andere wereld zenden: On le af van, vloeit voort uit, berust op de oorzaak. Le
dépôclia en secret, hij werd heimelijk van kant succhs ddpend souvent du hasard, de uitslag hangt
gemaakt. Ce médecin en a heauconp dépêclié, die dikwijls van het toeval af. - Bijhooren, een gegeneesheer heeft er velen naar de andere wereld deelte van iets uitmaken; tot een grond- of regts
behooren; leenroerig, leenpligtig zijn: Un bois-gebid
geholpen. - Verhaasten, bespoedigen, met spoed
maken of afmaken. II faut d- eet ouvrage, cette qui dépend dun château, een bosch, dat bij een
(fam.)
werk
bespoedigen.
dot
kasteel
behoort. - [ Féodj Ce lief ddpendait de
besogne, gij moet
D- besogne, haast of spoed maken. - Ook zonder cette harormie, dat leen stond onder (was af/zonvoorwerp: Dépêchons, Thipêdhez, laat ons spoed keljk van, leenpligtig aan) die barannij. - [ Mar.]
maken, maakt spoed. (Loc. fom. ei prov.) 'Ira- Arriver, Tomlier, Venir en dépendant, allengs
rallier a dépêche compagnon, iets in haast en on- afvallende naderen, bij den wind allengs op een
ochtzaain afwerken. Se hattie a dépèclie compa- voorwerp aanhouden. Le vent dépend da nor,
gnon, op leven en dood vechten. —SE DEPECHE1I, V. de wind heeft een' streek van 't noorden. - BEpr. Zich haasten, zich spoeden, zich reppen, voort- PENDRE, v. imp. Afhangen: II dëpend de nous
d'èlre heureux , het hangt van ons zelven af
maken: Ddpêchez-'vous, haast u, rep u wat.
Dépêelieuii, in. Verzender, afvaardiger m. gelukkig te zijn.
Iiépenthi, e, wij. (en part. passé van dpen - D- d'heures (woord van Rabelais), afrabbelaar
die): Enseigne d-e, afgehangen, weggenomen uitvan gebeden.
Dépeçoir, M. [Tech.] Werktuig n. om in hangbord n.
Dépeus, m. pi. Uitgaven f. p1., kosten, onstukken te verdeelen, hakmes n., hakbijl f., snijkosten m. p1. [Prat.] Geregtskosten, proceskosten:
ms ii.
Gagner son goces avec, sans les d-, zijn proces
-I-s Dépédantiser, V. a. De pedanterie of met,
zonder kasten winnen. 11 a été condamné
schoolvosserj afleeren, ontnemen.
Ilépeindie, V. a. A fmalen, afschilderen, met aux d-, hij is in de kosten verwezen; (fig. et fam.)
beschrijven:
Dnaauwkeurig
hij
heeft
er al zijne onkosten bij ingeschoten, hij
woorden voorstellen,
qn. an naturel, iemand met levendige kleuren af- heeft voor zijne moeiten niets dan onkosten gehad.
iiialcn: eene zeer naauwkeurige beschrijving van B- et frais, verschotten en kosten. D- de Ia contumace of du défaut, kosten van het verzuim,
iemand geven.
Dépeint, e, adj. (en art. passé van dépeindre) of verstek. D- réservés, onder voorbehoud der kosten.
- (Loc. fig. et fam.) Plus de la moitht de ses d
(niet
woorden).
Aftjeschilderd, ofgemaald
DépeiiaiJlé, e, adj. Met lompen of vodden sont payés, hij heeft zijn' besten tijd gehad, zijn
gekleed. - (tris-fam.) Zeer onachtzaam, slordig, ha- meeste brood al gegéten, zijn' langsten tijd geleefd.
veloos gekleed. - ( fig. ei fain.) La figure de cette Cot homme gagne ses d-, die man is zijn' kost
femme est Uien d-e, deze vrouw ziet er zeer ver- waard, zijne diensten wegen op tegen 't geen hij
welkt, vervallen uit. Fortune d-e, gezonken fortuin, kost. Devenir sage ti ses d-, niet schade wijs warden. Faire Ia guerre a ses d-, voorschotten doen,
vervallen vermogen n.
Dépeiiailleuient, m. (trés -fain.) Toestand zonder daartoe verpligt te zijn, zonder er voordeel
of
dank van te hebben. On s'est diverti ii vos d-,
haveloosheid,
mensc/i,
gekleed
lonipen
met
van een
men heeft zich ten uwen koste verinaakt, men heeft
vcrflenslheid 1. van gelaat.
met ie den draak gestoken. - AUX BEPENS DE, bc.
S Dépeiidarnrnent, adv Afhankelijker wijze, pr/p.
Ten koste van, op kosten van, met opoffering
afhankelijk.
Dépendanee, f. Afhankelijkheid, onderdanig - of verlies van: Vivre aux dépens d'autrui, op eens
1.;
anders
kosten leven. lUre aux dépens d'autrui,
onderling
ondergeschiklheid,OflderhOOrigheid
held,
-

-
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,net ielfl(Dul (l(>fl spot

(l1UV(fl.

B(11(?t

er sa vie

aux

(1- (Ie S x(tl 11 , (in leven t(fl kl).S1(' van zijne deugd
1C(1(ICfl. II vous obeira atix 1- d( sa \IC, ILJ Z(LI
(jCh()1(1?) 0 fl 1(11 fi()fj) ?'(lfl zijn leten
1)tpenc, 1. Uitgave, V('I f(;,./,(j 1., kosten m. Pl.
Grande, folie (1-, iJi'()t(, dwaze uitgave. 11 uline la

ic'l van Verl(!ifl'/ maken. la (1- (It
uitgaaf ()O1 eten ((( drinken.. l.a (I- (1(1
tI1(W. (It huishoudkosten.. S& fl(l lI( (II (I,
('J) (1nk(!'a!(( jagen.. I I faut (.(; LI('(I sur
zV (( 1((1Ii((J
revenu (, fl((I((u-) rt zijne f()(.(((J i((1(l1
Z('t(('fl.Fai re Ia d-, bO(1iI(U(If'I( t'(!)( 1u't!J('(fl U ii1.
veel
In
(I-.
Faire
de
(t'(),(!t.
(J((Jl'(1(
une grande 1- (ItsI(LLt. (It(L1(1 fain.l;(,).(
) Fai re
;Ie
iII(Pi(I
1(1''!
nhi(
of
onten
of
(11tt (( . r'_I
pas 1 Iki (iii(('i( , (11 zijne (/(!C(1(Il((I(! te 1(L(•1((t!( hanI(
l)fl(k,
gen. -( 1 I i\ I . ( (IL (I-, ((( 11 ilf/l1(l/1)i((k U . , L( ,
waarin ji((ij x(/(/•jJ/I (('(It (Iu'i( uitgeeft. PO(I((,
n
(ou1iei _i( (1-, up (h rekening V(11( de uitgaven
brengen.. FOICIL IU (1o f les d-s, (jo rekening r(lfl
V t(/(l(iJ )(O(fJC( ()J)('()C1'((( dan z ij is. ((.u1(t (I(S
d-s sourdes, (I(It zijn I((iil((1!J/il' uitgaven.. I)-(. (111.'('1(1)1i(I( n. )(I. 1)-s communes, lJ(!Ii('(iu( 1fSt'i(.
Menues (Ikleine onkosten. - I I)! it . , Admin.]
I)- s lu hi qu, ordinaires, ext a((((liIIaiL&,
\IL (\Ut». hijpré.vues, s eci-ètes, openbare of landswitfJ(1('(1( . l/( (1flh!(b(1 i1(7(q( (r1i(', voorziene,()1( ro(((• - C1((,
geheimeuitgaven. -- [Eron.] ,Sjiij.sIiini, piO(iiCIaiiiiei, ('IC1(.s1((Is f. --- 1ai. 1 1illh'l(lIli 1. - - I } I
(111fl tiI. Lb)e?'e('Il!('i(I (1'(ltei , , die LL)IL fontein, CC , flt
buis en z. in ('e(f(ve(( tijd 1iV(t.J)(l(; (!((
(Ipe1leI)
1)éPeIs(. e (1(Ij. (ei( 1(111.
Besteed, U (lfJ('lJ'( a: Argent I)i(fl t-, we l besteed
jeu!. - (Loc. /J)()C.) Iøii iiict zaulict. .1 011 LL((t (1-1,
uit de /iund, in (Ic1( tand; coo gewonnen, Z')O geronnen,
J)épenser, t. a . Geld u itgeven, rc( , h!'el( : —
(CC)1u/('i voorwerp fJ('1)L I(/(i) verspillen,
doorbrengen: II a'dépensé lout son argent (:((fllpI1III, hij 'heeft (11 zijn (;'F(((I (J(I(! a 1(/(!1L('(( ( . \ ol it
îreie 1t pense hhii (Ie I ti.iit (fl habits, ttL' broeder geeft i'iCi jill voor kleederen uit. 11 ninie i 1-,
hij hooi!! veel van doorbrengen, 11 dépense to habits, iii ihii at: x , hii vi,iliit veel in kleeIiit'i in
iiqiiiiIeii. --(/1(1 ) I)- iOu) I itt IiS. sa Sit Oh t, zijn'
(fit!. zijne (jtoiiiIIieiiI t'ei'.jii1I'it . I)- (!I )tlL( Iieli t
o_)n esprit, oBi (Ii((hutli(e ,j ii verstand„ zijne wel,
S)(it1'ii(IIiiu(l 01,1 niett uilkiiiiiii o. -- (Loc. /ior.)
Aii I an I (1(1) 1 ( 1 cli tilt (hilt la(i1C. ûii1(jdij sparen
dot l ii iet vergaren (brengt (I('i'ii gewin); - ook: een
(/ieiÎi/(i(/id liii)! .soiii.': ,,iiliI zijn. -- SE J,EIE.SEIt,
L. Verteerd, ii if(/l(Jit'(il . t&i.\/ii1(I eilZ, worden.
I)éptii&tier, -ire. wij. Wie veel uüqer/t,
vet'! tin vertéren 1(1(11, verspillend, teikieicteiul.
-- ()oh• til'. .sibs1.. Un grand d-, t it uiaiuiIe l -ieit.
een groot (J('l(liCi.SJOI!ii of doorbrenger, ((iii
jiii(u1e doorbrengster. - Ook tilt tv/i. in subst. in.
cii t. voor: gpijsineester, !((!i'1iil'\t€i m., -iOCi.lerex f. in sommige /(lDO.SI('iN. Le I ie it 1- of Ii
(I_. La soeur th-bie (i/ • I.d i -iiie. - I 1ai.j U- d'uii
\ai(iLI1 . bottelier. (Men zegt nu cam busier.)
Dépei1iti oh , I. L I ) iihut.] Verlies U . , ((fi(i)_
ohilili. vermindering 1. 1)- (h(. tt)ces, (iIi(e 1 I(iii(! 1..
viirii/ ii van kiio/iteii. - [Chuini. ] I)- tie sub.
.Laiui•e, verlies n. aan zelfstandigheid.
1)tI)i0 , (, (hij. (en i'itt. jiii.cxi! taii IhlIi I)
Vervallen, (i/(J(ilO(itPiI ieiit'eiII bouwvallig, in
tC(Buii1i i'(iii(Ii(il(i(l, verslecht, versleten, bedorven.
D(j)éIiF, e. a. (m e t axoir rit (1 1e) Slechter,
z11'(lIiI(. (i worden, verminderen,. te iiiini!i' (1 (1(111 ,
omkomen, in verval i'iiikeii, bouwvallig uoiili'n
i Iit'ii:
vervallen, in li'aelit of uaiiiile verliezen.'
( , .I l(h)j' , it ihpiiIi, liet leger i.'i zwakker geworiaui!neui't
glise
a ih-. die
é
ii
.
(tt
t
'iiiIh
.
ii
den„
kerk begint bouwvallig te i'oi'di'i( \oh re ii)aiOii
rii'i'iilt,
huis
uw
(hth)(1il , fau I e let ie rit I eten ui,
iiiiiIiit lii't niet oiule,lioivli'n wordt. St santé (Itp(iIil á v ue doch, :jjiie (/i'oiidhi(l anmal oaf/eli-

(l-, hij !i()U(lt
hou(• II(,

MPIUER.

-

(jo

.t1ii/iiljI ii!. — Ces papi er tIh/tIltiit . (1L'Z
si'ii ('('I lit':i'ii 11(111' kracht of waarde.
schuldbekentenissen
1_t's pnu ' es ihpiiisnI par ha hunuutu I du hem

(Ii' bi'u'ijzi'n i'i'iIie:'ii hunne ieiiiii'ili' (liii)?' iii' Ir,iqti
(li_c tijds. Le commerce (IPhit'iit , de tuut Ie! I ( 'unl.
ihthitil5St'Itt , de wetenschappen
((1(1111. Les

geraken in verval.
I)piiisseiiieiit , inIeiiol n., afneming,
vermindering, ('i'(Zii'(IPkiii(i. 1 l'i'fJl(( l'?) (( / 1( 1/ ; — in-

ni'i'ijjlçe vermindering I. in ki(Ulil of tiiiiiile, lit't

slechter worden. Le d- tie sa santé, het afnemen
zijner gezondheid. Sa maison est dans un grand U-,
zijn huis is in een' slechten toestand, zeer bouweal lip. — (fig.) Le d- des moeurs, 't verval der zeden. - [Médi Le U- est nu syniptôme langereux, de vermagering des iiqchaains, de uitputting
der levenskrachten is een pevaarljk verschijnsel.
Déperséenter, V. a. (woord van Voltaire)
Ophouden te vervolgen.
Déptrsiia4er, v. a. De overtuiging ontme-

men; z. v. a. DETISOMPEIt. - Het part. passé is
ook adj. : Un esprit tiépersuaclé (tIUtrOinpU).

Dépêtver, v. a. De belemmerde voeten losof vrijmaken: 1)- qn. dun liourbier, iemand uit
een' slijkhoop heien. D- an cheval qui sest emParrassd dans ses traits, een in zijne strenqen verward paard losmaken. — (lig. et ram.) Bevrijden,
verlossen, vrijmaken, uit de verlegenheid helpen:
D- qn. d'un importun, dun fol engagement -

SE IIEPETREJ1, v. vr. Zich de voeten vrij of losmaken. - (fig) So U- lan importun, ziclevaneen

lastig mensch ontslaan. - 1-Jet pat. passé krnnt
ook als adj. voor: Cheval dépêtré, vrij-, losgemaakt
paard (uit zjjne strengen, uit een' modderpoel).
-I-s Dépetrifier, v. a. (lam.) Iemands eer-

stomining, verbazing, verbluftheict doen ophouden.
— SE DÉPEflUFIER, V . Zich van deverbiu[theid

herstellen.

Dépetiplé, e, adj. (en part. /)a554 van ddpeu pier) Ontvolkt: Pays U-, ontvolkt land n. Etang U-,

vanvisch ontbloote vijver ni
Dép eu plerneut,

king f.

rn Het ontvolken; ontvol-

J)épeupler, v. a. Ontvolken, van bewoners
ontblooten: La guerre et in peste ont bEen depeuplé ce pays, de oorlog en de pest hebben dit
land zeer ontvolkt. D- an ecUombier, een duivenhok van duiven ontblooten. B- une contrée de giPier, un Utang de poissons, eene landstreek van
wild, een' vijver van visch ontblooten. - D- one
[orêt, une pépinière, veel booisen uit een wond,

uit eene Isweekerij halen. - (lig.) Tous Rseut ses
nt les boutiques, al/en
ouvrages, us en dépeu

Mooven
lezen zijne wf/ken,
zij er al de winkels
pr. Ontvolkt worden.

van. - SE rtEPEuPLEn, v.

Déphlegination , Déphieguier , Z. DEFLEGM—.
Déphiogistiqiter, v. a. [Cbiin. any.] Van

ontbrandingsstof beroovvn, onverbrandbaar maken,
dephlogistiseiren. — liet part. passé is ook

adj.: Air déphlogistiqué , Van alle ontbrandbaar

beginsel beroofde, g edephl ogis tiseerde lucht,

levenslucht, zuivere lucht t., zuurstofgas a. (gaz
oxygène).
Déphlogistieation , t. [Cliim. any.] zlfschei

brandbare beginsel (phlogiston) uit-dingvahet
een ligc/iaain; het dephiog istiséren.

Dépcage, ni, Z. DENQUME.
DépieatoiEe, adj. [Agric.] Wat tot het dor-

schen van 't graan dient: Fléau U-, dorschvlegel m.
Aire U-, dorschvloer en.
Dépié, rn [FUod.] Verdeeling, verbrokkeling t.
van een leengoed.

Dépiècenient, m. , z. v. a. DEMEMBREMENT.
Dél)iéeer, a. a., z. v. a. DÉPECER, DEMEMBREIt.
Dépilage, m. [Tech.] Z. V. Cl. DEPILATION.
Dépilaiit, e, Dépilatif, -ive, adj. Oat-

harend, wat bet haar doet uitvallen: Pomenade U-a.
Dépilation, 1. Oat/wring t, het kaainsaken,
het uitvallen of uittrekken (Ier haren; kan/hebt t.
Dépilatoire, adj. Ontharend, z. v. a. DEPILATIF, DUPILANT. - Ook als subst. in. : Un U-, een
ontharend middel.
Dépiler, a. a. Oit/iaren, het haar doen uitvallen (door haarzalven, pommades enz.) - [Tech.]
Pelen, de huid ontharen. - SE DEPILER, v.pr. Zijn
haar verliezen (inz. van dieren sprekende) . - liet
part. passé is oak adj.: Tète d-e, oat/ward hoofd.
Dépinglage, in. [Tacit.] Het wegnemen der
spelden, waarmede iets vastgestoken is.
Dépingler, V. a. [Tech.] De spelden wegnetoen, losspelden. - liet part. passé komt ook als
adj. voor: Toile d-e, losqespeld doek n.
Dépiquage, in., Dépiqualson, t., IPépieae , en. [Agric.] Het graanelorschen (inz. door
tietreding van dieren, door cilinders, wagens enz.)
flépiquer, ,v. a. (van dpi, korenaar) [Agrîc.j
Dorschen (z. DEP1QUAGE). - SE DÉPIQUER, V. pr
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Gedorscht worden. - Dépiqner, v. a. (van pique,
verdriet, ergernis) (fain.) liet verdriet, hartzeer
ontnemen, iemand weder in goede luim brengen:
Ce gain la (1IJi(1Ué de toufes ses peites, deze winst
heeft beta (11 zijne verliezen (/Oefl vergeten, verzoet.
- SE DE11QtJEIt, V. ])C. , Zijne ergernis, zijne kwade
luim laten varen. - ] JEPIQUER, v. a. (van piqûie,
steek) De steken uit/talen (uit eene pestikte, genaaide, geregen stof). - SE JJEPIQUER, V. pr. Uitgehaald. worden. 1-let part. passé dezer werkwoorden komt ook als adj. voor: Bid ddpiqud,
ge(lorscl!t ko en n. Humeur dépiquée, herstelde
goede luim f. Courtepointe thlpiqude, uitgehaalde,
van steken ontdane 5/)ï(l f.
Dépiqiieur, iii., -euse, f. [Agile.] H)] of zij,
die liet dorsc/ien bestuurt, opz'i,qter i-1., opzijtster I.
over liet praandorselun. - IÉPIQUEUR, ill. Dorschmachine 1.
I)él)ister, V. a. [Clias.] Opsporen, ontdekken,
jagen, vangen (door het spoor Van 't wild te volgen) . - ( fig. et (eon.) D- ui) dëhiteu i, een schuldenaar op 't spoor komen, Zijn verblijf ontdekken.
D- un secret, achter een pelwiin komen. - ilet
part. passé komt ook als adj. voor: Gil)ier dépistd,
opgespoord wild ii. Déliiteur eI-, opgespoorde scliul
denaar nL Secret d-, uitpevorsclit qckeim n.
1)épit g III. Spijt, ergernis, spijlipheid, grainstoriglieid f. , verdriet n. (niet opwelling van onqeduld of jramscliap), hartzeer n., toorn ni. der
onniagt. Vous l'avez fait pour me faire cl-, pij hebt
het gedaan, om nvij verdriet te veroorzaken, om
mij te erqeren.Faiie qe. par (aide) d-, iets uit spijt
doen. - EN IJEPIT DE, bc. prép. In spijt van, in
weerwil van, ondanks: En d- le lui, ten spijt, in
weîrwil van hem. Cda est dent en d- du bon
sens, du sens coinmun, dat is zeer slecht peschreVen. Nous partirons en 1- qui l en au, wij zullen
vertrekken, 't laag hein vp jjten of niet.
Dépiter. V. a. Kwaad, verdiirtiq of toornig
maken, erperen, verpjralnmen, verloornen. Cette
perle in dipité, ii na plus joud depuis, dit verlies
heeft hem kwaad gemaakt, verdroten, hij heeft
sedert niet meer gespeeld. Ne dépilez pas eet enfant,
maak dit kind niet moeijelijk, toornig. - SE DEPITER, V. pr. Zich ergeren; kwaad, toornig, verdrietig worden: 11 sest ddpilé de ce que 'vous lui
avez dit, hij heeft zich gererd over 't gene gij
hein pjezepd hebt. - (Prov.) Se d- con [re son Venice,
uit kwaadheid niet willen eten, pruilen in plaats
van eten; uit spijt iets doen, iets weipjeren, dat
met ons belang strijdt. - liet part. passé is ook
adj. : Joueur dépité, boos geworden speler in.
-1-- Dépitetisenieiit, adv. Met spijt, verdrietig,
gémeljle.
-1- Hépiteux, -euse, adj. Spijtig, knorrig, gé
meljk, verdrietig, geergerd. - ( Fauc.] [Oiseau d-,
volk, die, na zijne l)1'oOi gemist te hebben, wegblijft.
Hépiacé, e, adj. (en part. vasré van déplacer)
Verplaatst, verzet, verlegd; misplaatst; -- ongepast,
onevelcoepieljk. Des livies d-s, verplaatste, niet p
hunne plaats gezette of gelegde boeken. Ii paraIt ddans son nouvel eiinploi, hij schijnt in zijn' nieuwen
post niet op zijne plaats te zijn: Propos, Discours
d-s, onqeposte, verkeerd aanicbrctqte redenér'in pen,
onbehooilijke, onvoegzaine uitdrukkingen f. p1.
Déplacenient, in. Verplaatsing, verzetting;
overplaatsing t. Le d- des lornes dun champ, de
verzcttirp van de grenspolen eens akkers.
DéI)Iacer, V. a. J'erplaatsen, verschuiven, verzetten, verleggen, van plaats doen veranderen: Ne
dépiacez iien, laat alles leggen, verzet, verleg of
verschuif niets. Je ne veux d- peisonne, ik evil
nienlan(1 uit zijne plaats, uit zijnen post verdrijven.
Ce minisire na pas voulu d les créatures de son
prédécesseur, deze minister heeft de gunstelin gen
zijns voorgangers niet uit hunne bedieningen nilien
zetten. - [Jur.] D- des meuljles, huisraad nitdragen, wegdragen, naar eene andere plaats overbrengen. - SE DEPLACE1(, v. pr . Zich verplaatsen,
van plaats, woonplaats of verblijf veranderen. Elkander uit posten of bedieningen verdringen.
Héplaire, v. n. Mishagen, sninvollen, niet beVallen, niet aanslaan, verdrietig maken, verdriet
verwekken: Un visage, Une couleur qui déplaIt,
een gelaat, eeoc kleur, die mishaagt. Une voix,
Une odeur qui déplaut, eene stem, e'n geur,
die mishaagt. D- a Dien, God misha gen. II a qc.
qui déplaît, hij heeft iets aan, zich, det mistaagt.
-

-

-

DI1PLOMBER.
imp. Mishagen, verdrieten: II
me déplalt fort d'ê tre obligé a cela, het maakt mij
zeer verdrietig, liet verdriet mij zeer, daartoe genoodzaakt te zijn. - (Loc. iron. et fain.) Ne vous
(en) déplaise, met uw verlof, neem het mij niet
kwalijk. - SE IJEPLAIRE, v. pr. Misnoegd, ontevreden zijn, ongaarne Op eeoc plaats zijn. Je ne me
déplairais pas ici, het zoude mij hier niet mishagen.
Sc d- it Ia viiie, a Ia campagne, zich in de stad,
op 't land vervlen. Les plantes se déplaisent en
eet endroit-ei, de planten komen hier niet goed
voort. Les chevreuils so déplaisent en ce lieu-lá,
de reebokken willen daar niet aarden. L'bomme
vicleux se déplaît ii lui-mime, de verdorven mensch
is zich zelven tot last.
Déplaisanitiient, adv. Op onbehagelijke, onbevallige, onaangename wijze.
Héplaisanee, t. kVcîrzin. afkeer, tegenzin in.,
mishagen , ongenoegen, verdriet ii. (zelden voor/inmend dan in:) Prendre qn. en d-, een' weerzin in
iemand hebben, iemand niet mogen lijden.
Déplaisant, e, adj. Onbehageljik, onbevallig,
onaangenaam, verdrietig, een' tegenzin verwekkend:
Ii est d- de perdre touiours, t is onaangenaam,
verdrietig altijd te verliezen. Cent nu homme d-,
't is een vervélend mensch.
Dé plaisii, in. Leedwezen, misnoegen, ongesioegen, verdriet n. : Cda me donne un grand d-,
dot is mij zeer leed, verwekt mij veel leedwezen.
Cest avec d- que je me vois contraint de vous en
parier, het doet mij leed, dat ik mij genoodzaakt
zie, oînmet u daarover te spreken. Son fils ne lui
a jamais donné aucun sujet de d-, zijn zoon heeft
hein nooit gelegenheid tot misnoegen gegeven. Yen
mourrais de d-, Ik zoude het van verdriet besterven.
Héplaiieher, V. a. De planken wegnemen,
wegbreken (van cciie zoldering, eest' vloer, een beschot enz.)
- DIPJ.AIIIE, V.

Dé)laHtage, in., Dépiaiitation, 1. [Agric.,

Hort.] Bet verplanten.
Dépiaiiter, V. a. Verplanten, elders planten:
D- un arbre, een' boom verplanten. D- un parterre,
un jardin, een bloemperk, een' tuin van alle btoemen of Planten berooven.— [Mai'.] D- une ancre,
een anker ligten, opwinden. SE DEPLANTER, v.pr.
Verplant worden. - Het part. passé is ook a(lj.:
Arbre déplanté, verplante boom Ill.
i Déplaiitenr, in . Verplantcr m.
Dépia iitoir, in. [H ort. ] 'i'uininansboor (tot
verplanten gebruikt), holle schop f.
IJéphutrage, in. [Tech.] Ontpleistering f.
I)éplàtie1, V. 0. [Tech.] Ontpleisteren, van
pleister of pjips ontblooten. - (lig.) Openbaar maken, ontmaskeren: D- l'hypocrile, den huichelaar
in zijne naaktheid ten toon stellen. - SE DEPLâTilER, V. pr. Ontpleisterd worden; ontmaskerd
worden.
+ HépIarer, V. a. Met wonden bedekken.
Dé1)Iétif', ive, adj. [Mid.] Ontlédigend, ledégend, depletief: Saignée d-ive, Movens d-s.
Déplétioti, f. [lbléd.] Ontleidiging, vermindering cciii vochten, lating, dep lit ie f.
Lilépleurer, V. n. (fain.) Niet meer weenen,
ophouden te weenen (altij(1 met eene ontkenning
gebézigd): Depuis quatre mois clie ne dépleure pas,
sedert vies' maanden doet zij niet dan weenen.
Déplier, C. C. Ontvouwen, uit de vouwen doen,
openleggen: D- une serviette, een servet on/youeven, uit elkander doen. - Ii a diplié tonic Sn
mareliandise. hij heeft al zijne waren losgemaakt
en openp;elegd; - (fig.) hij heeft zich van de beste
zijde vertoond. - D- ses ricliesses , zijne rijkdominca ten toon spreiden. D- son coeur, zijn hart
openleggen. (Men bizigt liever dépIoer) . - SE DEPLIER, V. pr. Zich ontvouwen, zich ontrollen. Ilet Part. P5Sd is ook wij.: Etoffe dépliée, ontvouwde, opengeslagen stof. Marclsandises déployées,
uitgepakte waren.
Hép1issae, 111. Het ontvouwen, openslaan,
uitspreiden (van opgevouwen voorwerpen). - (fig.)
Le d- des bias, liet uit elkander slaan, uitbreiden
der armen. Le d- dune aiiuée, de ontwikkeling
van een leger, de overgang van de orde in gesloten
kolonne tot de slagorde, d ep 1 0 p ci r t n g t. D- de
forces, krachtsontwikkeling f.
1)ép1onbage, m. {Com.J liet afnemen veen
de ploinbéring of het zegellood; ontzégeling f.
Dép!omber, V. a. [Coin.] De ploinbéring of 't
-

-
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boden zegel (door de tolbeambten aan goederen
gehecht) afnemen, ontloodcn, outzéqelen. - 1-Jet
part. passé is ook adj.: Ballot dp1omlié, ontloode
baai t.
Deplorable, odd. Bekla q enewacirdq, betreurenswoaid'ifj, medelijdenswaardig, beklaqeljk, erbarinel(jk, jammerlijk: II est dans un Mat d-, hij
is in een' beklaqenswaardigen toestand. (In de
poezij en den deftiqen stijl vindt men het somt &ds
ook van personen jebésij(l.)
Dé1)lo1able,lIeIbt, ode. Op eeoc beklaieljjke,
jammeil(jke wijze: 11 a chanté 1-, hij heeft jammerlijk, zeer slee/it gezongen. Ii s'est d- conduit
dans cello affaire, hij heeft zich zeer slee/it in die
zaak gedingen.
S Déploration, t Beklag a., beschreijing, bewemnin.q, treurigheid f. La U- est plus viva et

plus pathétique que la lamentation.

Déplorer, e. a. Beklagen, bejainmeren, beschreijen, beteenen: Je déplore 'votie perte, ik betreur, bewees sew verlies. (liet wordt doorgaans
alleen van zaken gebézig(l.) - se DEPLO1IER, V. pr.
Betreurd worden: Co malheur na saurait hop so d-.
Déployé, e, oil/f (en partpassévan ddployer)
Ontvuwd, ontplooid: Voiles d-es, ontrolde zeilen.
On macelsa aux ennemis enseigue.s h-es, men trok
met vliegende vaandelr op den vijand los. - Rire
a gorge d-e, luidkeels lachen.
Déj)loyer, v. a. Ontvouwen, uitbreiden, uitspreiden, ontrollen: Quand les aigles déploient leurs
idles, wanneer (le arenden hunne deugden (derken) uitbreiden. D- les voiles, de zeilen losmaken.
D- le pavilion , de vlag ontrollen, de vlag opsteken
en ze laten waaijen. - ( fig.) Uitkramen, uitstallen,
vertoonen: D- tout son savoir, al zijne geleerdheid uitkramen. Celte dame ddploie tons sesclìarmes, deze dame spreidt al hare bekoo'rl'(jkheden ten
toon. - Ook als v. n. [Mar.] La vague déploie,
de golf verspreidt zich. - SE DEPLOYER, V. pi'. Zich
ontwikkelen, zich ontrollen; - zich openbaren, zich
vertoonen.
Déplumer, V. C. De vtderen uittrekken, ontmlderen, ûntpliiiniçn. plukken. (uien gebruikt liever
pluiner ). - SE DÉPLIJMER, V. jr. De vederen verliezen. Les oiseaux se déplument pendant la mue,
de vogels verliezen hnne vederen gedurende liet
raijen liCt past. rossé komt als adj. voor: II a
l'aii Men ddplumë, i'ij ziet er uit als of hij 't wel
eens oord gehad heeft.
I)éI)oeher, v. a. (fans.) Uit den zak of uit de
beurs halen. - 1-let part. ]ia55d kunt ook als adj.
voor: Argent dépoclni, uit den zak gehaald eeld.
Dépoiittae, ni. (Corn.] liet lossnijden der
steken of rijgdraden, die de vouwen of ilooijen in
een stuk stof houden.
Dépointer, v. a. Een stuk /fjnwciad, enz. opsnijden, de steken lossnijden, die de vouwen vasthouden.
Dépo1aiisation 1. [Plivs.] Opheffing f. der
polariteit.
Dépolailser, v. a. {Pliys.] Van de polariteit
berooven (z. I'OLARITE.)
Dépolir v. a. Den f/tails benemen: Le vinaigre
thipolit Ie marre, de azijn beneemt den plans aan
het marmer.
Dépolissaffe of DépoUsseiiient, rn Het
mat maken, het ejliins benemen.
D e po n ent, adj. [Gram.] Verbe d-, depOisens n., in de lutijnselie tao l een weekmoord, dat
eene bedrijvende beteekcnis bij eenen lijdenden uitgang heeft.
Dépoible, mij. Dat kan nederjelegd worden.
nederleejbaar. ( Dit woord wordt afgekeur(1).
.4. Dépopttlarisatiou, t. [Pout. ] Verlies n.
de;' volksqunst.
Dépopalailser, v. a. Bij liet volk in ongunst
brengen, zwart maken. - SE IJEPOPULARISER, v.pr.
De gunst des volks verliezen.
4. Dépopulateui, -t rice, a (1j. O nt volkend,
verwoestend.
Dé)OpIll lLfiOIl , f. Ontvolking f.
v. a. Ontvolken.
-t- I)épopiilei,
Déport, 11. Bruit de d-, het segt van eenen
leenheer, om de inkomsten van een goed het eerste
Jaar na den dood des bezitters te trekken; ook van
eeiien bisschop ene. , om de inkomsten eener openstaande kerk een jaar lang te genieten. - [Prat.]
Payable sans d-, betaalbaar zonder uitstel.

DÊPOSSÉDER

,

Déportati on , I'. Verbanning, uitbanninrj, vervoering naar eeoc straficolonie of naar een onder
land; levenslange verbanning naar een aangewezen
afgelegen oord, verbonden met de vervoering daarheen, deportatie 1.

Dépoité, m. Banneling, verbannene, gedeporteerde m.
I)époi'tement, m. (doorgaans in 't meervoud
en in kwaden zin gebézìgd) Gedrag, slecht gedrag n.
slechte handelwijze 1., onqen/qelde levenswandel m.:

IIa ét€i clsassë pour ses mauvais d-s, hij is om

zijn slecht gedrag wegfjejaafid.
Dépoitei, v. a. Verbannen, uitbannen, levenslang naar eene zékere plaats, naar cene kolonie
verwijzen, d eportére a. - SE 1JÉPOISTER, v. pr.
.lfzien, afstand doen, opqeven, vaarwel zeggen:
11 scot dépoit€i de in pietention, lijf heeft van zijne
aanspraak afstand gedaan, afgezien. Je me suis
déporlé de cette affaire, ik heb iiig aan die zaak
on/trokken.

Déposant, e, wij. [Prat] Getuigenis afteg

-

p/end. - Ook als subst. : ondervraagde, getuige:
Tons les déposants disent Ia même chose, alle
ondervraagden getuigen hetzelfde. Ft plus non sait
Ie dit d-, en meer weet de gezegde getuige niet
aan te peren. - Ook hij of zij, die iets in bewaring

geeft.
flépose, t. [Constr.] De opheffing of wegneming 1. van een verzegcld of gemetseld voorwerp.
Dé1)osé, e, adj. (en part. passé van ddposer)
4fcezct; neirfielefid; in bewaring gegéven, toecertro'.ewd; gereftel'j)k getuigd, gedeponeerd enz.
(in alle beteekenissen van het werkwoord).
I)époser, V. a. .,4/ieqfie2i, nederleggen: D- une
charge, tin fardeau, een' last, cciie vracht afleggen.
- (fig.) D- une dignitui, cciie waardigheid nederleggen. D- sa tievtd, son ressentiment, zijne fier-

iteid, zijn misnoegen aflef/qen. - D- Ie masque, het
masker afleggen, zich vertoouuen, zoo als men is.—
Afzetten, ontzet/eis: Il fut ddposd de son eunploi,
hij werd van zijn ambt ontzet, hij werd afgezet.
-. lets ergens nederzetten, nederleggen, afleggen
('t zij voor een' korten t(jci of om er te blijven);—
in bewaiing leggen of geven, aanvertrouwen, toevertrouwen, depondren: D- sa canne, sapara
pluie P l'entrée du thdhtre, zijnen rotting, zijne
iiaraiuluie aus den isigang des scliouwburgs afleg-

ise, een'
gen, afgeven. B- un corps dans une igl

cloode in cciie kerk bijzetten (om hem later elders
een blijvend graf te geven). U- tin cadavre dans un
cei'cueil, een lijk iii cciie doodkist leggen. D- urse

somma entre les mains dun aait, eeoc gel(lsom
aan eenen vriend in bewaring geven. B- nu secret
dans Ie sein dun arni, een qe/ueiun aan reus' vriend

toevertrouwen. - [Pi -at.] D- au gi'effe, ter griffie
uuederlepf/en, in bewaring leggen. - [Prat.] Gereglelijk getuigen: Ses propres gens out déposé contra
lui, zijne eigen lieden hebben tegen hem getuigd. Ddun fait, getUif/euuis van eeoc zaak afleggen. Bvéritd, fjetuigeuuis der waarheid afleggen.—[ E con.]
i",'ederslaan, afzetten, doen bezinken (van troebele
vloeistoffen): Cette eau deipose du sable. datsun/er
zet zand af, oil slat water slaat zand neder. - Ook
zonder voorwerp: Cclie liqueur a l)eaueoup déposui,
dit vocht heeft veel bezinksel gemaakt. - SE PEPO
SER , V. JIT. Neirgelegd, afgelegd worden, ene.
Dépositaire, ni. en f. Bewaarder na., bewaarster L, hij of zij, aan wien iets ter bewaring

wordt toevertrouwd: La si- de aas meubles, de
bewaarder van dat huisraad. - (fiq.) Ii es[ le dde Ions mes secrets, lii) is de vertrouwde van al

unijuue geheimen. .- [Prat.] Bewarissfj/soudeî', gereptelijke bewaarder: 0- de Ia force publique,
agent nu , van de gewapende maqt.
S Déposilei, v. is. Een pand geven, iets in
bewaring geven.
S I)épositeur, m. [Corn.] Depothouder in.
Dépositioli, t. Afzetting, ontzetting (van een
ambt, reuse waardigheid). - [Prat.] Getuigenis,
verklaring 1. (voor den req/er afgeleg(1): Les h-s
luns et oules, na gedane voorlezing en aan/sooring
der getuigenissen. Recevoir une d-, eeoc getuigenis
afnemen. - La déposition dun corps mort, de bijzelling van een lijk. (z. DEPOSER.)

Dhpositoire, m. Lijk/suis ti. (waar de lijken

voorloopiq worden nedergezet, tot zich de onbeds'iegeljke keusteekenen des doods vertoonen).
J)éposséder, v. a. Het bezit ontnemen, uit
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liet bezit stoolen of verdrijven: On la dépossédé
de sa maison, de son héritage, men heeft hem ut
het bezit vein zijn huis, von zijn erfdeel bezet. Le mi se 'volt dëpossédé de soit pouvoir, de koning
ziet zich van al zijne mogt ontzet of broold. liet part.pussé is ook adj.: Un liëritier dépossédé,
een von zijn erfdeel verstoken erfgenaam.
I)éiossessio , f. [Prat.] Ontzetting, stooling 1.
uit het bezit.
DéI)OStCr . V. a. [Mil.] Von een' post verdrijven, verdiinpcn. - liet port. passé komt ook als
adj. voor: Ennemi déposté, uit zijn' post of zijne
stellinq gedreven vijand m.
S Dépostériser, V. a. Van nakomelingschap
berooven.
ilépôt, m. Het in bewaring geven, het nederleggen; bewaargeving f.; - het in bewaring gegévene of gelegde, vertrouwd goed, pand n. ; het verdrag, dat tussehen hem, die in bewaring geeft,
en Item, die in bewaring ontvangt, gemaakt wordt;
ook: de plaats, waar het vertrouwde goed bewaard
wordt, bewaarplaots t., dep ôt n. Mettre de l'argent en d-, geld in bewaring geven. Nier un d-,
een aonvei trouwd goed ontkennen. Violer un d-,
Ja foi du 1- , een aanvertrouwd goed aantasten of
schenden, het vertrouwen von den nederlegger
bedriegen. - Mettre un corps en d- dans one
iglise, een lijk voorloopig in eene kerk bijzetten
(z. DEPOSER). - Le d- dune cornmunauté, de
gemeentekas, kloosterkas, are/deen-kas f. D- de
mendicitd, beidelaarsgesticht, bedelaars-werkhuis n.
-- [Corn.] Banque de d-, bewaarbank, depositobank 1, eene ?nrigting, die kapitalen legen een'
matigen interest aanneemt, om ze tol hoogere interesten weder uit te geven. I)- en banque, Fonds
de d-, de aan de bank toevertrouwde gelden, deposito-gelden n. p1. - Bewaarplaats van koop?nansqoe(l, stapelplaats 1., magazijn, depot n. 11 a
on grand d- de niarclsandises, hij heeft een groot
goederen-depôt. - [ Econ. , Clsirn.] Bezinksel of zetset n., dat zich in velerlei vochten, hetzij door rust,
dooi- koudwordin,q of door verdamping vormt,
droesem, 'neclerslog in., drab I., grondsop n. [Méd.] Op/iooping f. van kwade vochten in een of
On(lel' ligchnonisdeel. D- laiteux, 'inelkverplaatsing t.
in de barsten eener zoogende vrouw. - [Mi].] Aanvullingsmanschap f.; aanvallings-magazijn, bewaarilants van allerlei krijgsbehoeften, wapens, kleeding
enz., del) Ot. - [ Prat.] D- an gre ffe, nederlegbing f.
ter griffie; D- n ecessaire, noodzakelijke bewaargeving, bewaargeving uit nood. Tenir en d-, onder
zich in berusting honden. B- publique, openbare
bewaarplaats. D- volontaire, vrijwillige bewaargevin.q.
Dé)otage, Dépotement, rn. [Hort.] Het
uit de potten nemen der planten. - Ook het overgieten van wijn en andere dronken.
Hépoter, V. a., [Hart.] Uit den pot of de
potten n(fllefl. - [ Econ. dom.] th'er;ieten, Z. V. a.
ThAixSVASEP. - liet part. Passé i5 ook adj. : Une
plante dépolée, eene uit den pot genomen plant t.
Du yin dépoid, overgegoten wijn m.
Dépoudier, v. a. Ootpoederen, het poeder uit
dc haven doen: Le vent lui a dépoudre sa perruque,
de wind heeft het poeder uit zijne pruik gemaaid.
- D- les souliers, het stof von de schoenen boestelen. - SE DEPOUDIIER, v. pr. Zich ontpoederen;
- het poeder verliezen. - Het part. passé is ook
adj.: fi est tout dépoudrô, hij heeft in 't geheel
geen poeder meer in de haren, in de pruik.
Dépoulile, f. Afgelegd, afgestroopt, uit qesehnd
vel ii. van sommige dieren, balg fl1.: La d- dun serpent, dun ver b .soie. - In deftigen stijl en potzij ook
de oaneen wild dier ontnomen huid: La d- dun tigre,
dun léopard, du lion de Némée, de afgestroopte
huid t. von een' tijger, van een luipaard, van den
ivemeïschen leeuw. - ( fig. et podt.) iiet sto/felijk
deel van den mensch na zijnen dood, het afgelegde
stoffelijk omhulsel, omkleedsel, overschot, het lijk:
Ce lombeau renferme la précieuse d (of les précieuses d-s) de ma mere, dit grafbevat het dierbaar
overschot mijner moeder. Quitter sa d- mortelle,
sterven --La d- des champs, des arbres, des vergers,
de oogst m., de bladeren n. pl., de vruchten f. p1. Buit, roof m., door den overwinnaar op den vijand
behaald (in dezen zin doorgaans meervoud) : II
reinporta" de riches d-s sur les ennemis, hij be/taalde.rjken buit op de vijanden. - ( fig.) 11 s'en-

DÉPOUIIJLER.

richit, se pare, se revêt des d-s d'autrui, hij verrijkt, tooit zich met eens anders toed, hij pronkt
met vreemde véderen (inz. gebézigd van schrijvers,
die de werken van anderen plunderen). - ( fig.)
Nalatenschap 1. ; ambten, waardigheden, die door
iemands dood openvallen. Le Ills se revêt des d-s
du père, den zoon valt de nalatenschap des vaders
ten deel. - Dans cette maison les domestiques ont
Ia d- du maître, in dat huis krijgen de knechts
de kleederen, die de heer aflegt. - [Fond.] Mettre
un canon en d-, den vorm van een gegoten kanon
afdoen.
Dépou il lé, e, adj. (en part. passé van dépoullIer). IJn lion d-, een afgestroopte, gevilde leeuw m.
Un arlire d-, een ontbladerde, ontschorste boom m.
Une, tête d-e de cheveux, een kaal hoofd n., enz.,
V. JJEPOUILLER. - Jouer au roi d-, het uitkleedspel
spelen (een spel, waarbij men hein, die tot koning
van 't spel is gemaakt, stuk voor stuk de kleederen
uittrekt) ; - in 't schaakspel: de partij ten einde
brengen, door den koning can al zijne stukken, ook
van zijn' laatsten pion, te berooven; - (fig. et fam.)
iemand geheel uitkleeden, hem van zijn gansche
vermogen berooven.
Dépouillenieiit, m. Ontbloote of beroofde
toestand III.; berooving, vervreemding, ontblooting,
willige berooving, onthouding ofontzeiiiiintj t. van
vrij
't genot eener zaak: Ii vit dans uit grand U- de
toutes clsoses, hij leeft in een' toestand van groote
ontbéning; of ook: hij ontzegt, onthoudt zich alles.
e pour ses enfans la réduit
La tendresse de ce pOr
a un d- aPsolu, de teederheid dezes vaders voor
hem
zoo ver gebragt, dat hij
zijne kinderen heeft
niets meer heeft. Le d- de sa volonté, de son
orgueil, de verloocliening van zijnen wil, de aflegging van zijn' hoogmoed. - Le d- du scrutin, de
opname van 't getal der stembriefjes of stemballetjes, het opnemen en ledigen der stembus. - Le
€1- dun compte dun inventaire, dun régistre, het
uittreksel, beknopt overzigt van eene rékening, een
inventaris, een register (soms ook dépouille gehe eten).
Déponiller, V. 0. liet vel of de huid afstroo
afhalen: D- un lièvre, un lapin, une anguille,-pen,
een' haas, een konijn, een' paling afhalen. - Berooyen, uitplunderen, kleederen, sieraden, geld enz.
afnemen: Les voleurs l'ont dépouillé de son ar gent, de ses habits, loot dépouille tout nu, de
roovers hebben hem van zijn geld, zijne kleederen
beroofd, naakt uitgeschud. - ( fig.) D- qn. de ses
biens, dun royaume, iemand van zijn vermogen,
van een konin,qrjk berooven. On la dépouillé de
son ernploi, men heeft hein van zijn ambt beroofd.
- L'hiver dépouille les arlires de leurs feuilles,
après que l'hoinrne les a dépouillés de leurs fruits,
de winter berooft de boomen van hunne bladeren
(ontbladert de boomen) nadat de mensch ze van
hunne vruchten heeft beroofd (hunne vruchten heeft
afgeplukt). - Aflefjgen. uittrekken: D- ses vetemeats, ses parures, zijne kleederen, zijn' opschik
uittrekken, afleggen. - ( fig.) D- toute pudeur,
mute humanité, alle eerbaarheid of schaainte, alle
inenschlievendheicl 0/leggen of verliezen. - D- Ie
vieil homme (of se d- du vieil floinme), den ouden
inensch, den ouden Adnns uittrekken, de zonde
vaarwel zeggen, zich verbéteren. - Inzamelen, inoogsten: Ii a dépouillé pour mille écus de blé, hij
heeft voor duizend kroonen koren ingezameld. [Corn.] D- un conipte of Faire le dépouillernent
dun compte, Z. DEPOU1LLEMENT. - D- Ie scrutin,
Z. DEPOUILLEMENT. - [Fond.] D- les pièces de
cuivre, de koperen stukken uit het vormzand nemen. D- un canon, den vorni of mantel van 't
gegoten kanon afdoen. - [.Hort..] D- un arhre, een'
boom ledig plukken; ook: al zne takken afsnoej)en
of afhouwen. - [Méd.] Ontblooten, bloot leggen,
ontvellen, ontvieeschen: L'eau bouillante lui depouilla Ie pied, het kokende water ontvelde, ontvleeschde zijnen voet. - SE PEPOUII.LER, V. pr.
Vervellen, zich de huid afstroopen, von huid veranderen; - van personen: zich uitkleeden; (fig.)
nederleggen (het gezag, eene waardigheid); - van
boomen en planten: zich ontbladeren, het loof laten
vallen, kaal worden, in 't algemeen: de bedekking,
bekleeding, versiering enz. verliezen. - (fig.) Ziele
berooven, zich ontbloolen, zich ontdoen (van geld
of goed). -. Se d- de ses préjugés, zijne vooroordeelen afleggen. (Prov.) 11 im faut pas se d- avant do
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se coucher, men moet zich niet uitkieeden, voor
men naar bed gaat.
Dépoturvoir, V. a. (zelden qebéziqd dan in den
infiniti/, in den posse d/ini en in 't part. passe)
Ontblooten, berooven, liet noodiqe ontnemen: II le
dépourvut de tout, hij ontblootte hem van alles,
nam hem alles af. D- une citadelle de munitions,
eene citadel van krijgsvoorraad ontblooten. - SE
DEPOURVOIR, V. pr. Zich ontblooten, zich berooven:
U s'est tlépourvu de tout, pour avancer ses enfans,
hij heeft zich van alles ontbloot, om zijne kinderen

filly quil no l)el 1)1115 50fl (I- , li(j is zoo ems dat
nici:jc tic/cthl. i/ill hij zich niet uIU'('i 0(10 11(1(11 k(Iil
ln.ciiiUkt'fl. --- (3lcii bnlicne zich liever inn aL'I'_\UEiER.)

1eI)épréoeeupé, e, adj. (en /)(11t. passé
I)I(11 LI l)I'I•) Van i'(llhlOflld('('l bevrijd, niet t'n(,I'in()()i()!!i(')! . ( 1flb('i()IH)i(lC('l(l.
IPé iréeeu lieF, 0. (1. 1)c rooriigciwnieiliicl,
liet vooroordeel wegnemen.
D ( l) I ( P 1 Ité , ( ldj. ill. (woord i'(in Voltaire, li'
ei ooii ((fl subst. ran (,'clilCL(Lkt hoc/t) iic,siicdcn
(rirconci .

voor te helpen.
De 1)Ii4. Z. PliEs.
Dépourvii, e, wij. (en part. passé van déI)épiesser, V. a. [['eelt.] lit (le »eis nemen
pourvoir) Ontbloot, beroofd: Nous naissons d-s de
tout, wij komen van alles ontbloot, naakt ter we- (inz. boeken); - van den j)1'!.sl/Ialis b'isncn (liet
veld. C'est un garcon d- d'esprit,, 't is eenjongen, laken).. - 1/ct 11(i1t /nixd k(IiIit WIP als adj. inn,:
die geen verstand heeft. — AU DEPOURVU, bc. ado. l_ivii's ltmi)ic s sés. uit de pers !riiiiiiii'ii boeken. I ) raps
Onverhoeds, onvoorziens, onvoorbereid: Ii la pils (lél)lCSsdS, (Jiitt/lUn.\il(, 0(111 i/rim persglans beroofde
lakens.
au d-, hij heeft hein onverhoeds overvallen.
I)épiessieaiide, ciilj. Ei. n.j Pl(11.et(1(1I lIi.
-I- S Dépravateur, m., -trice, f. Bederver in.,
niet 1)1/tic!! staart. - 1)épressieolle, (Itij. Met
be erfster f.
Depravation, t. [Méd.] Bederf n., bedorven (1/i(/'/il(lltc)i liiil.m of bo,.t. - I)(I)Iessico1ne, (Pij.
toestand m., storing f. in de function des liqchaams: 31i't ingedrukte n/ji'pinl1c l,cne,ev.
1)élression . I. 1Ii'l 1U'(l(((liUkli('l(, hit inLa d- du sang, des humeurs, du godt, de l'appétit,
het bederf van 't bloed, van de vochten, bedorven drukken; — lic(1i'l•(l) U ldmiiij, iiuliiikking , (leuk,
smaak, bedorven eetlust m. — (fig.) Bederf n., ver- in(Iicpili(i, depressie f. - [lél.] 1/iui((tiHi(J,
i(i(J ('(Ill lijclmumiii (if u'''t.
dorvenheid, verslimmering f.: La d- du siècle, des t'('iKl(iJi/)i(((/, ontspanning
[Ch ir.] .\edeiiliuhikiiij, indrukking, inz. i . (((( dc
moeurs, de verdorvenheid der eeuw, der zeden.
hun/ds;
-- iudcudmukl;iiij man
(11V
beenderen
dépraver)
e,
adj.
(en
part.
passé
van
Dépravé ,
Bedorven: Sang d-, bedorven bloed n. Homme d-, ((1(1(1!(ii'nnilii) mni'ii (l, lciei• in (Ii'ii tilt/i/fl1(1/i t
bedorven mensch m. Moeurs d-s, bedorven zeden f.pi. glasachtig liJil, u 1 ((iii i/inlet. - 1mmI Ii .j Iiim,mlukuii 1.
Dépraver, v. a. [Méd.] Bederven, verslechten, - ) (inii.j La 1- les prix, de iIi•iiicl'iii(i, J(i(C''((uic(
de function of verriptingen des ligchaains verstoren: daling der in )jZ(')i . - (fig.) l'ciiIiilklPPtl. onderD- le sang, les humeurs, Ia digestion, liet bloed, drukking f., 1,11/i iii. (in il,':i' l(i't(('k(')i is m'c,nmuii',ii)
de vochten, de vertérin,q bederven. - ( fig.) Les — geringschatting , mnhi((((•l(li(a/ f. , blaam ill.
1)épressoir, III. )Cliir. ] \rdudruklci ii., een
mauvaises compagnies, les mauvais exemples, les
mauvais livres dépravent les moeurs, de kwade werktuig, ii'((((i'i'a(i /1111 zich (((1 (le éaib'iiiiti begezelscliappen , de slechte voorbeelden, de slechte dient, ((Ill liet l,nidc hersenvlies ((((1(1 , Ie dia/Jan,
(i('/) r(' x.V() 1 i (t in II.
boeken bederven de zeden.
I)é piê( Ii&er, m'. a. ()itpriesl'itn . ('(lit Ii' /11 irsDépréeatif, ive, adj. Wenschend, afbiddend,
verbiddend: La formule of forme d -ive, de wen- tcrl)jla' U'(((iiiiifjliii(l b'iiim'eii , '(((i 't jiii('slii'.(i(((,
w,1:ille,,. -- SE DL1'lmETI(iSEiI, V. 3)!'. He piicslci'schende absolutie, het formulier, waarbij de biechtvader (in de griekse/te kerk) tot zijn biechtkind iiiiiljl ((('(1'. 1l('f/l ''(1.
zegt: Que Dien vous absolve ! God vergeve u uwe
ç I)ipié'euir , , P. cm. 1h'! vnw'nnrdrcl of li
zonden! (in plaats van het: Jo vous absous ! der t'(fl)/((fj('(((((J(('((I((l(f wegnemen,
iiiiikci(. - SE iid pimfvi:'i t, c'. p,. Zijn V((((('a),li('('i
latjosche kerk, dat men formule of forme impé
n/lcçjp'n of Inleim varen, zich man :uii,e '(((J,,)((I(i('('rative noemt).
Déprécatioti , f. z/fbiddinq, verbidding, af- lea nnl.ilumn of l((i(((ili1i . - lief jniit. pa eu kant
smeeking f. -. [Rhét.] De oratorische zegenwensch als (1(lj. i'ui,': 11 est déprévenu , hij is van ;)iii
l'øO(((((((IP,'l t"rmmgq'lcainn of genezen.
of vloek m., deprecatie f.
Dé1)Ii , 111. [ Fé()(1. ) lii'jniliiitj t., (li(' (Ii' t'iunuil
Dépréeiateur, -tr i ce, adj. Geringschattend,
ns (((('t zijnen l(('('i , maakte omtrent ene vermindering
a
verlagend, verné(lerend - 1-let wordt doorqa
als subst. gebruikt (doch zelden in 't vrouwelijk): in (Ii , It' bin/en heien (,'q(n . -- {( .) .',(ii1i/l(Faire le d-, den geringschatter spelen of uithangen. l?jlc ((l(' (IL'(' ((((ii lul brl((xti1(iXl((1Ot((((i ('(1(1 ic (i'(i..
Dépréeatioti , f. Waardevermindering, ver- ren, (li(' (((('ii (l(w(i'('(ui(•t of builcnxliimaii (''('k(H'/)t,
laginq, geringschatting, kleinacfitinq,d epr e ca tie f. (((('t belofte daarvan de jci.'oil'id€' icgt a t: betaLa d- du papier -monnaie, de waardevermindering len, (l('/ii'i U.
JJélfli01. i'. ci. 1f'gicn, (','(')('l;('(i niet t,' kovan 't papiergeld. - (fig.) La d- d' une bonne action,
men, (I((('fl afweten: _ 1)105 les L (ii I' 1ii'iés ii diner,
de geringschatting eener goede daad.
Déprétier, V. a. De verdienste of de waarde ii les a c'ii o\ é ml-, a'! ;e lot lat middagmaal
van iemand of iets te gering schatten, verlagen, t'l'(((l!l(I t" hebben, /u''ft lijf ze (('('(I,',' laten afzegi)
Ci'iu.) J'im depp r I toen (:. DEPRI).
vernéderen, depretiéren: D- un auteur, un gen. --ouvrage, une marchandise. - SE IIEPRÉCIEIS, v.pr. - 111't part. jnix.md is ook mij.: COILVi\ CS dépm'iés,
a/''p';ejile ti(wt"i(.
Zich te gering schatten, zich niet doen gelden.
1)épiiuiiage, in. [gric. ) liet afvreten 'aim da
Het part. passe is ook wij.: Auteur déprécié, misbevroren (jinxlii(jii'i( (l((nI' lit vee.
ken!, niet in zijne waarde erkend schrijver in. Tar)épriiné , e, wij. (en part. passé mcmii hull te
laag
aangeslagen,
niet
op
clsaadises dépuéciés,
iiui'i') ingedrukt, iiiiJ('(l(Ulil, verdiept, (('fIri'p(Ii'(i kt,
haren prijs gestelde waren f. p1.
Dépréctateur, m., -trice, 1. Plunderaar, min of lii('i'( . afgeplat. -- [.\héd.] luti l 1-. zwakke,
beroover, ontroover m., beroofster, plunderaarster f. ii c ii e P i' i (Ii I' I' I ii (' J)((lX III. (di e bij de minste ria(dit woord wordt bijzonder van vervreemding van jii/iilcliiil verdwijnt), -- [C lii I'. ] 'I' ii nii'ii 1' d -c,
staats- en weezengelden gebruikt en komt gevolgeljk ilii/c(l('Ulel qe:it','l ii. -- l.maric.] Prairie il -c', weide,
zeiden in 't vrouwelijk voor). - Het wordt ook als u'(l(l('i . (((( (I,' bevroren gi'(mxlaj(](dn dooi' 't cc.' zijn
adj. gebézigd: Un ministre d-, een minister, die de iifljiri'i'Icn.
D( 1)11 ii.er • V. (t, V'(l(')'(li'iilm/e('(i , iiiiliulmlmci'
staatskas plundert, een oneerlijk staatsdienaar in. (in i/ezra i'i1j. cum (I((üi't/(((i(iN alleen in (11' chirurgie
DEPREDATEURS, in. p1. [H. n. ] Plunderaars m.pl.,
('ii
i!(1(( ((''!l ini"xliil in 't part. /)((asmJ en als m'. ja'.
vliesvleugelige
insecten.
soort van
; bij dejiiuma U'(! xluir le lens ((t(/'iii(Uk
-I- Déprédatif, ive, adj. Plunderend, beroo tI(la:i(I(l)
ken, (/ Cj( 1 i ill (( (' (' ((, 1(5 ((5 mlii ci'iuiie oii 1 dId fui'berooving geneigd.
-vend,to
DéI)ié(LatioII , t. Roof m., rooverj, plundering t('lili'I(I i1iiii . iiiiims. de /)(()((/()(((( (/(',' lii''ijiaa :)jn.
met verwoesting gepaard; berooving, inz. van toe- sterft in gedrukt, i(cal((1(lif/(/. --- (lig.) Verlagen,. iceii('(lei•(!( . lmi'iic/ci( :jjiii' n'auidc of i'eidii'nati' bevertrouwde gelden, verduistering f.
S 1)éprédei, V. a. boven, plunderen, door handelen: F)- St'S i'l 'a U x, zijne mi,/'lingei s verkleinen, verlagen. Quel poel e oei'ai1 il Corneille?
rooyen en plunderen verwoesten.
S Dépreiidie, v. a. Scheiden, inz. vechtende (('('Ik uh/ei' ;na Corneille durven verkleinen, laat
honden. - SE DEI'RENDRE, V. pr. Zich losmaken (Ii , ), eersten i•(v(fj durven betet'ixl,,' - D i; PRIMER,
(gelijk b. V. een vogel zich van de lijmstang los- V. (1. [Agri(' .] I)- les i)i•aii . i('s, (Ic bevroren qi'a.ilapmaakt). — (leg.) 11 est tellement attaché it cette html dooi' 't t'C laten afvr et e n. SE hElIUM EB, V.

-
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pp. Ingedrukt, plat of vlak worden. - Elkander

verkleinen, VeuI(tfjefl.
I)épiiiicipiser,, V. a. (burl.) Ontprinsen, de
wac(v(iighei(I van ])Vi 1S o'1neriien.
11é1)IIS, ifi. Geiiujsct,at1inq f.; neiging om
iets beneden zijne waarde te schatten: L'eiiérience
flous mèrie lentement Iii d- au idpiis.
Dé1)ri sable, mij. J1Iiec(chtenswaa2d;. wat beecden zijne waaide moet ÜCSCh(tt UO1(1efl. Persotine

(i_, Mareliandises cl -s.
J)épiisant , e, adj. Minachtend, tot ueling-

cC1iOttofJ geneigd.
Hé1wisé, e, adj. (en part. passé van ddpriser)
Beneden zijne waaide geschat : Personne , Mar-

clianclise d-e.
4- Dépiiseent,

rinqscIiattag f.

fl1.

liet c'inqscJatten; ge-

Dépilser, V. 0. Beneden de vaaï'dc schallen:
0- one rnarclianuiise. - Geringeci itten, minocliten, laken, verkleinen: Nous d€pii ons rarcment
ceux (lul nous out lOU(S. - s aei>itisEn, a. p r.

Zich zelvençjeiingsc/wttn, zijn
e eigen waaide mis-

ken een.
-I- DéI)1sonller,

V. 0. Uit de gevangenis bevrijden, emtkerkeven. - SE DÉPII1SOiXiE 11 , V. PP.
Ontkerkerd woeden; uit (Ie gevonenis ontsnappen.
- liet part. passé koiiit ook als a(lj. COal. Bomnie
déprisonné ontkeikerd, Ut de gevangen is bevrijd
inan.
He iwofiiiidis , fl! . ge. clé -pro -fon- dice) (latin)
ij dit (Ie eerste waarEigenlik:
uit de diepten, zoide
,
den en van daar ook de naamvan een' kalk. boet
psalas , die als een gebed raar de (lOOilëfl dient:
Chanter, Réciter Ie De profundis, liet De profu a d i 5 zingen, het gebed roar de doaden opzeggen.
- (Loc. [am.) 11 ce lui faut ricn, ii na liesoin
quo dun De profundis, 't is niet hens uit, lijf heeft
niets meer dan een De pram ad is noodiq.
4- Dépioleibei, v. a. Een verbod opheffen.
-I-. Dé)rOhihitiOII, V. 0. Veïbcdsophe[Jing f.
S 1)épiomettic, v.a. 0ISE DEIJIOMETTIIE, v.pr.
Zijne belofte intrekken, zijn woord terugnemen. Jien heeft het a. pr. ook gebruikt in den zin van:
désespérer dun succès , aan een' goeden uitslag
wanhopen.
(

-

Béiiiop1-ieIIleiIt of DéprcJimekd , m.
[TI. cccl.] Testament n. of laatste wil rn. van een'

Maltezer ridder.

Déproprier, C. a. [Jur.] Onteigenen (liever
exproprier).
1) 1)FOUVC1, v. a. Een bewijs te niet doen.
S Dépiovincialiser, v. a. De boersche manieren C)fl 1 5?efll(fl , ontboiste'ren. - SE DEPROVIECIALISER, V. pr. 1)e landelijke of boersche manieren

afwennen.

Dépueelage, ni. (lam. et triv.) Het ontinaag -

eten (difloralion)

Hépiiceler, i. a. (fam. et triv.) Ontmaagden
(cldflorer). - lief part. passé komt ook als adj.
VOO?: Fille ddpucelie, oetmaa g d meisje n. - (fig.)
Avocat cl-, advokaat, die voor 't eerst gepleit heeft,
onlmaagd etelrolcewt Hi.
Hpiee1etr, ni. (tele. et burl.) Ontinaagder
(cliiloraleui). B- de nourrices, pofjcher cp liefdesavonturen, die ljj niet geha(l heeft.
pueeleieït, iii., Z. V. a. DEIITCELAGE.
Bejîs, ]Cdii. (ter (ianduieling eener betrekking
recn tijd , van pleats of van orde) Sedert, sinds, van,
na: ID- mille aus, sedert (luizend jaren; B- voire
dipart, sinds uw vertrek; B- iliolse, sedert Mazes:
B- sa naissance jusqu'â sa mart, van zijne geboorte tot aan zijven dood. ID- Ie mini jusqu'au
isoid, van het noorden tat het zuiden; D- Ie dixiè
liie jusqu'au tienfhurne cliapitre, van het tiende
tot aan het dertigste hoofdstuk; II est arrivé d- peu
de Ieinps of enkel cl- pen, hij is sedert kort (kortelings, onder(laags, onlans) aangekomen. Tons les
auteurs d- lui, al de schrijvers na hem. Quest -il
arrivé d- cda ? wat is er daarna n'oorgerallrn?
I)- quanel (D- quel temps) est-il arrivé? Sedert
wanneer is hij ae!n(:ekomen? -- DEPU1S QUE, lor.
conj. Sedert, sinds. D- que je ie suis plus son
arni, sedert ik zijn vriend niet wees- ben. D- que
je n'ai vu Paris, sinds ik Parijs niet gezien heb.
- DEPUIS, adv. (rig. de pr é . depots, met uitlating van 't complement) Sedert dien tijd, daar)ia,
vervolgens: On ne la pas - u d-, men heeft hem
daarna niet nicer gezien.

D1RAILLER.
Déj)ulatif, ive, adj. [Mid.] Zuiverend, bloedzuiverend. - Oak als subst. ni. gebézigd: Un d-,
een bloedverzuiverend middel n.
Hépurateur , in. [Pliarni.] Reiniger m. [11. n. ] of ale adj.: Porlune U-, Z. PORTUAE.
Dél)uIatioI , t. [Mid., Pliarm.] Zuivering,
seiniing, loutering, of/clueing, d cpus -a ti e f.
»piiiatoiie, wij. Reinigend, zuiverend.
Déimrei, C. (1. [Mid., Pliarjit] Zuiveren, relni(fen; of/slaven , louteren: D- Ie sang, les Tiumeurs,
het bloed, de vochten zuiveren. D- mm liqueur, een
vocht afklaren; D- on niélal, een metaal louteren.
- SE DEPURER, P. pr . Gezuiverd enz. worden;
zuiverder, helderder worden. -- Het part. passé
is ook adj.: Sang dépuré, gezuiverd bloed. Métal
d-, afgeklaard metaal n.
S Dépurgatoiie, adj. Reinigend, afvoerend.
DéI)UttLIiOfl, f. Afvaardiging, afzending van
eenige uit een rollegie of uit cme gemeente verkozen personen niet een zékeren k et of opdragt, bv.
aan eenen vorst; - de gezamenlfji.e afqevaardigde
personen ni. Pl, , bezending, (ie l) U t 1 t i c 1.
Député, m. Afgevaardigde, inz. de voor een'
bepaalden tijd verkozen volksvertegenwoordiger,
gedeputeerde iii. Chamlire des d-s, kamer der
afgevaardigden, (i nA e(lerlanrl) tweeds kamer f. 1)é1)Uté, e, ar/f. (en part. passé van députer)
Af)jevaardigd, afgezonden, g e d e u t e r P. - Etats
1-s, gedeputeerde Staten ui. PI., in Nederland een
collegie, door de provinciale Staten uit hun midden
verkozen.
Députer, v. a. Afvaardigen, afzenden, depu

-tLiren.

4- Dépittomanie, f. Overdreven zucht om gedeputeerde of volksvertegenwoordiger te worden.
-t- Déqualifieatioii, 1. Verlies der bevoegdheld; het ontnemen der bevoegdheid. - 4 Déqiialifler, v. P. De bevoegdheid tot iels ontnemen, een'
titel of eene hoedanigheid doen verliezen, d e q U a1 ifiréren.
I)éiaciiiable, 0(1/. l)itroeibaar, uit te roe j/en.
IJéiaciné, e, adj. (en part. passé van cléra
rifler) Ontworteld, uitgeroeid, gerooid: AiPre d-,
ontwortelde boom rn -(fig.) Mal, Vice €1-, uitgeroeide kwaal, ondeugd f.
Déraci nemeiit , ni. liet ontwortelen; ontworteling, uitroeijing f.: Le cl- dun arbie. - Bij uitbreiding: Le cl- dune dent, dun coi' (doch hiervoor zegge men liever l'extrarlion dune dent, l'extirpation (lull coi). -- (fig.) Le cl- eten príjugé,

dun alms, clone erreur, de uitroeijinq van een
vooroordel, van een misbruik, van cme dwaling.
Déi'aeiiier, v. a. Ontwortelen, met wortel en
al uittrekken, uitrorijen , rooijen , uitrooijen. (fig.) I)- Un mal, eene kwaal nilrorfjen, volkomen
genezen. D- les vices, les erreuts, de ondeugden,
de (lv'alinTen uitroeijen, haar geheel wegnemen. SE 1)ERACL\ER, v. pr. Ontworteld worden, zich
laten ontwortelen.
I)éradé, e, cuff. (en part. passé van clérader):
Vaisseau cl-, schil), dat de reede heeft verlaten,
clot von de reede afgeslagen, afj egierd is.
Di-adeJp1iie, 1. lIet zamengegrorid zijn van
twee lirhomen Wet hals en hoofd. - Hé.adelpliieii, me, Déi'stleEphiqne, a(lj. [Vat zoo-

danige inisqeboorte vertoont, wat daaraan eigen is.
Dérader, v. a. [Mar.] Eene reeele, eenr ankerplaats verlaten, inz. als dit onvrijwillig, door starmen of stroomingen geschiedt, van eeje reede cif(lijnen, van de reede afgieren, driftig raken. {Piclse] D- Un vaisseau, een schip onttakelen, na
afloop van het visrhsaizoen.
flérage, ni. Vier minuten wegs (bij de Irabieren).
Hérab, fl [Mitr.] Egyptische lengtemaat f., te
Cairo = 04171 meter.
Déjaidir, v. a. (in de taal van het dageljksek
leven iebéziqd voor.' DE ROMER, Z. old.
(Déraillé ,e, adj. (enpart. passé van cleirailler):

Convoi d-, uit het spoor geraakte of p e d e r a ii
leerde trein ni.
.(-Déraiilement, in. [Ciiern. de fei'.] liet uit
de rails cf spoorsrhernen raken, het d era i Ilér en.
4flérailler, V. n. [Chem. de fey.] Uit de rails
of spoorsrheenen, rak e n, d e raillér en: La rup
lure cT'un essieu suflit pour faire cl- on convoi,
het breken van cene as kan een' trein nit de rails
of het spoor werpen, kan hem (toen derailléren.

DfRAISON

-

Déraison, f. Onverstand II., denk- of handelwijze, die met de rede, 'met het gezond verstand in
strijd is.
Déraisonnable, adj. Onverstandig (van personen) ; onredelijk, onbillijk (van zaken).
fléraisoiiiiablement , adv. Op onverstandige, onredelijke wijze.
4- Déraisonnement, rn. Wartaal f., onzin iii.
1)éraisollner , 5. a. Onverstandig spreken,
onqe'rijind redenéren of oordee(en , onbezonnen snappen, onzin of wartaal uitslaan, raaskallen, d e raisonn dien.
Déralinguer, v. a. [Mar.] De lijken of zoomtouwen (van een zeil) afnemen; inz. van den wind
aebdzigd, (tie het zeil uit de lijken riekt: Le 'vent a
Iéra li ngué Ia voile, het zeil is uit de lijken yeWaai(l. - SE DERALINGUEJI, V. pr. Uit de lU/ecu
Het part. passé komt ook als adj. voor:
waaijen.
Voile thiraliiigude, uit de lijken gewaaid zeil.
Déraniage, m. [Tech.] liet afnemen (Ier CO
coims of zijdetonnetjes van de takken, waaraan zij
gehecht zijn.
Déramer, V. a. [Tech.] De cocons of tonnetjes der zijdewormen van de takken der rnoerbdzie
-bomen.
Derange, e, wij, (en part. posed van cldranger) In wanorde qebrayt, verward, gestoord, ontsteld enz. (z. IIE RANGE R), yed era n q e e r d : A1Iaires d-es, verwarde, s/cc/mt staande zaken f. p1. Montre
d-e, ontsteld, niet goed loopend horloqie n. Santé
d-e, gestoorde gezondheid f. Cerveau d-, Téte d-e,
ontstelde hersenen 1. p 1 ., verbijsterd hoofd n. Homme
d-, ongertgeld levend, liederlijk mensch m. Conduite
d-e, ongerégeld, slecht gedrag n. Itre ti-, ontsteld van
hersenen, gederangeerd zijn; in bedenkelijke fortuinsomnstandigheden verkeeren, slecht bij zijne zaken staan.
Déraiigesuent, m. liet verwarren of in wanorde brengen; wanorde, verwarring; verontrusting,
stoornis, ongeregeldheid f., d e r a n g e rn e a t n.
Dérauer, v. a. In wanorde brengen, verwar
ren, van zijne plaats nemen, verplaatsen, verleggen,
verzetten, verschuiven, door elkander werpen; den
gemelgeiden gang, de orde verstoren, ontstellen, d erange/rca. Vous avez dérange mes livres, gij
hebt mijne boeken in wanorde ,qebragt, van hunne
plaats genomen. D- une machine, uric horloge,
eene machine, een uurwerk on/c/ellen, den geme
gang daarvan storen. Pour na pas d- Ia-geldn
Sociëté, les dames, om het gezelschap, de dames
niet te storen, te derangéren. (fig.) II a dérangé
mes desseiris, hij heeft mijne plannen in de war
geholpen, in wanorde cjebragt. Ces revers omit
dérangé sa santé, die tegenspoeden hebben zijne gezondheid gestoord, benadeeld, geknakt. Cet orage
va d- le temps, dat onweder zal de lucht van haar
stel brengen. Les mauvaises compagnies l'ont derangé, de slechte gezelschappen hebben hein van
zijne geregelde lev e nsw ij s afqebragt, tot een' losbol
gemaakt. - [ Mar.] D- la,bounette, de bonnet of
fats losmaken.—SE OERANGER, V. pr . In wanorde gebragt, verward worden (in al de beteekenissen
van 't V. a.), inz. een wanordelijk leven leiden,
liederlijk, ongeregeld worden: Cejeune homme se
dérangé, die jongeling spat uit, wordt liederlijk.—
Ne vous ulérangez pas, laat U niet storen, blijf aan
uw werk, blijf zitten derangeer a niet.
Déraper, v. mm.' [Mar.] Slippen, doordreggen
(van 't anker gezegd, als het van den grond losgaat en het schip doel afdrijven): Toutes les anares ant dérapé, al de ankers zijn geslipt. - liet
part. passé is ook adj. : Ancre dérapée, geslipt
anker. - nEIIAPEIi. V a. liet anker ligten. (Deze
beteekenis komt zelden voor.)
-

-

-

Dératé, e, adj. (en part. passé van

dérater)

Zonder mill: Un ellen d-, een hond, dien men de
(fig. el fain.) Courir comma
milt heeft ontnomen.
Un chien d-, of als subst.: Courir comma nn d-,
als een windhond, zeer snel loopen. (fig. et /'am.)
Vlug, wakker, bij de hand; onbezonnen (doorgaans
als subst.): C'est Un d-, une de, is een gladde
vogel, een wakkere klant, een sprmng- in -'t-veld; 't
is een loos ding, zij weet van wanten.
Dératei, v. a. De millmmilsnijdenOf wegnemen.
On a quelquetois dératé descliiens, men heel/soms
honden de milt uitgesneden (om le zien, of z dan
harder zouden loopen).
Hévatoptère, z. V. a. ORTHOPTERE.
--
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Dérayer, V. 0. [Agile.] De scheidingsvore
trekken; - mink: cm/ieilmmmgsymejmpels smaken.
i)éi'ayure, t. [Agric.] Scheidingsvore L,, laatste
yore, (lie 111C11 bij 't ommmplm'gemm van ccii lam.md maakt,
en (lid twee naast elkander liggende stukken lands
v(lImedmi sc/ic/mit.

I)ereehef, (1(/V. Op nieuw, andermaal, nog
eens, lmO(/mdmals, wederom, ten tweeden 51dm/C. ('t Is
in de dayeljksc/ie 1(1(1 l verouderd, maar wordt nog
als meyts/e'm-mn ycbiziç ( 1.)

Déi'églé , e, Wij. Ongerégdl(l, onregelmatig.
mm mcl volgens (Ie gewone regels Cdlii natuur of kunst
of (waar 't personen geldt) van zedelijkheid, eerbaarheid, 'mm,e/vom'geljjklmu'id enz., onordelijk, wanordelijk; losbandig, ongebonden, lid'dem'l(jk,baitensjomLq,
OmllmSml/(/: Pouls ul-, ommr('fl('lmmumlilÏe J)ol.c 51. Temps ul-,
ommjest(mdig weder. Monire d-e, ontsteld imorlogie.
Esprit d-, cdrWar(l vem'stdimm(i n. Moetlis ui-es, engeboimden, slu'c/mte ze(ldlm f. pl. Conduit e mi -a, wanordelijk, losbandig '/e(llag U. El inèime alit vie fort d-e,
kg leidt een zeer OimIiercliel(L kvcim. Cast use umnJ)JIi011 ti-c, c/al is eemme oumincmtige m'riuclit.
Dérèglebnellt, fl1. Ongei'éqeld/ieid , onregelmatigheid, v,'almOl'(/e; s toorni s f. (in (les f/tlVd)1l('Il loop
der natuur); aal eqellml(mty/e gang III., Oimtslel(llmd/dl 1.
(bij voorwerpen van kunst) : Ie ti- de hauls , ti iltme
DilCll1llC. --- )/Ij.) Verwarring, stoornis, OlitcIdIdihi-id, verbijstering 1. (Ier geestvermogens: i.e 1- de
Ia téte, du cel -menu, de lesprit, de l'imiiagination,
etc. (in (leg'(JévL'Im bc'tt't'I,emmicsen heeft 1meI mm'oc)m - d gc'emm
mneemvowI) . -- St rij dig/meid met de regels comm deug dt,
ongebondenheid, Iloseerbaarheid, ze(ldlljkIml'id
bandigheid, liederlijkheid, lichtimmiscem"jj, onmatig(le
ongebondenheid, meimoeurs,
les
Le
tif.:
lie/il
(l(mrv('lm/mei(I diem' zeden. T'omI ) er dans tous les tI -s,
tol cm/Icr/ri mmitsjmaltimmgeii vervallen.
Dérégléumcnt , ad v. Op on.qerégelde, omcm - cleljke wmj:e, enz., Z. miEREGLk.
)érégler, V. 0. In tVdmlmOl(le brengen, storen,
ontstellen (b. v. dc-cm geidyc - idrim ga n g van machines
('mm mmui-mv'ik"mm, de megelimmatiqe werking der immaaq,
(em leict'cmemi enz.). - (fij.) De regels von p(iyt,
van zedI('lj]khei(l enz. (bell cei'gelemm of vemzmmmmmmen,
ongebonden, 1/edel - lijk lila/cell, bederven, verleiden.
.- t (Loc. prov.) II ne faut guns mnauvak mnoine
pour ui tout Ie couc emit, één schuift schaal) steekt
de gamm.cc/me kudde ciamm -- SE DERkGLER, V. pm. 1cm
wanorde geraken, ontsteld worden, Vail Zij'l stel
raken; - uitspatten, ongeregeld, ongebonden van
leven moomdi'im.
Dérencéphale, in. [Anal.] Misgeboomte f. met
zee, kleine, dooi' de halsweI'm'd'len I)iml(JeL'('ll /memsemiemm,
dcrenceplmalus nm. --- I)érmneépltaiie, 1.
T()estülldt van zulk cciie mnicpcbooile , il c m- e a r e pIm a i ie 1. - I)éieneéphaiien, ne, Déreileéphaiiqie, (t(lj. /Vat z(s)dammige misgeboorte
betreft, (t(ldtl'lUmdll' gelijkt; zonder ruggemer g in (Jeu
hals, t! (( m U C C j) Il ci I i s c h.
Déremler, V. (I. [Como.]: D- sa caisse, een
de fi cit of te-kort in z(jime kas liCbimim..
Déribands, ma. pl. [Cow.] Soort van wit kat oendoek mm. mt/I Oost-Indië.
DéIi(lé, e, wij (cml part. passé van dérmdem')
Ontrimpeld, onlfi - onst; -• opgehuldeuml, opgc'ci o(jIt:
Front, \dmc.age ti-.
EDéri(1eI, V. dl. Ontrimpelen, oiclfrocm.cemm: Use
pommade 1)001 d-, eens poimmmnade, ((Iii de rimpels
uit cie huid weg te ifld(kc'u( - (fig) Vervrolijken,
O/)eiOIjf(efl, b()iyeesiiger maken: La 101e duride te
front, de 'vreugde maakt het gelaat mi - olyk, i/eel
ccii vuiemmdel)jk gelaat dl(lmlmmelfle)m. -- SE DERIDER
P. /Jl. De rimpels verliezen; - op(Jeu'(lm(lUlL'I, vrolijker worden: Sa 1)Ci1U se (léride, lain' rel maakt
de rimpels kujjt. 11 na se dtSii€ie jammmais le front,
/1(1 wordt nooit em -olijk.
4- é Déiiseur, in. !l e spa l ter, spotter in.
Dérision , f. .Sinadel)jke, iuinaclmtcnde spotters ij,
bespotting, beschimping, uitkmjclmmng f.: Dire (IC. Pcl:
(i_. iets uit spot zeggen. Ei tourne tout en (i, by
(11)/fl met (il/d.c dc-cm spot.
Dérisoire, adj. Spottend, bespottend, wat uit
Spollel1(j gezegd of gedaan wordt. 11 en iJarla tiun
ton d- hij .S'/)l(L/( er over 0/) ('elm' spottenden loon.
Déritoir, ill, of 1)érátoiie, 1, Z. t)ETIIITOIIIE
(dat dc cc'gtc' s p elling scimijot te zijn).
Dériviiu èlre, m. [ bin t.] i/clrjuimmgsmneler,
werktuig 01fl i/c' hoegrootheid t(lfl de cm/cir(jvimy der
schepen te bepalen, dei - ivamnetem' nm.-- Dériva-

enz.,
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Derniatode, Z. DEIIMATOIDE.
niétrique, Wij. Writ lot dat werktuig behoort,
Der.iiatographe, Z. DEIIMOGRAPHE.
(t ervam étrisch.
Deinsatolde , LPeFfllatO(te , adj. [Anat.]
Dérlvatif, ive, adj. i Méd.] Afleidend, wat
eeae (!1Cidtflq, eene verplaatsing der vochten bewerkt. linidvormig, lederachtig. Membrane d-, z. V. U.
- Ook als sobot. ! ebz4jd: 1,es sinapisines, les NENIINGE of DURE -MERE. - [Bot.] Naar leder gevësicatoires, les saignées etc. stint des d-s, de mos- lijkend, lerlereormig.
Deirnatologie, LDeirnatologiqiie, Derter(lpappen, de trekpleisters, de aderlatingen zijn
a fl eidende middelen. - [Gram.] Afgeleid (béter niato1ogiite, z. V. U. DERMOLOGIE, JIERMOLO
OLE, IIEIIMOLOGISTE.
duiivé).
DeruittopatboIogie, t. Leer van, verhanDérivation, f. (Hhraul.] Het afleiden, elders
heen leiden; afleiding, omleiding t. (van een stroom, deling t. over de huidziekten.
Derniatophide, adj. [H. n.] Met naakte huid
van eene rivier enz.). Canal de d-, afleidings -kasmal ii. - { Méd.] .4/leiding van het bloed of andere (van slangen).
Dei-iiiatopiionte, adj. [H. ii,] Door de huid
vochten uit het eene gedeelte des liqchaams naar
het andere. - (Gra m .} Woordafleiding, afleidinq, ademend (van infusie-diertjes).
Derniafopodes, m. p1. [H. n.] Vliespootqen
het
eene
woord
uit
van
ht
oorsprong of afkomst
andere, (1 er V a I i e f. Les lois les règles de la d, m. p1., vogels, wier teenen niet vliezen verbonden
zijn.
de wetten régelen der woordafleiding.
Dermatose, f. [Mid.] kluidziekte t. in t alDérive, 1. [ 1\lar] Afdrjviig, afvallinq, drift,
gemeen.
wraak f. . afwijking van den koers door de inwerDerme, m. [A n at.] Lederhuid 1. (de eigenlijke
of
en
da
stroominqen.
Aller
kiag van winden of
Ia d-, afvallen, afdrijven. Aoir nine belle d-, eene huid, die van binnen door het onderliuidsche bindgoede drift, veel ruimte onder hij hebben. Avoir un weefsel, en van buiten door de opperhuid (épider
quart de d-, een vierde streek afgedreven zijn. La me) bekleed wordt.
Dertueste, EL [H. fl] Spekkéver, pelskever,
d- vaut la route, door afdrjven komt men op den
regten weg. Angle cle Ia d-, a(drijvinçjslmek m.. hoek velkever, leérkever iu., een vraatzuchtig schild(lien (le kiel van 't schip met den eigenlijken koers- vleugelig insect. - Derinestides, Deriiiestistreek maakt. - Les d-s of Les seinelles de d-, de tes, m. p1. Geslacht der spek- of pelskevers.
Deriiiipèdes, m. pl., z. v. a. IIERMATOPOIIES.
zwoorden (van een vaartuig).
Derniique, adj. Wat de kuidbetreft, derHérivé, e, adj. (en part. passé van dériver)
m
i 5 c P.
wal
gestoken
Bateau cl-, van den oever, of van
Deriiiite, f. [Mid.] Huidontsteking f.
vaartuig n. - Vasseau cl- de 30 k il oniètres par les
Derinodontes, m p1. [H. n.] kluidtandigenm.
couraiils, schip n., dot door de stroomingen 30 kilometers (30 ned.mijlen) van zijn' koers is a/gedreven..- pl., eene soort van kraakbeenvisschen.
Deiiiiograpbe, iii. [Anal.] lIuidbeschrjjver m.
Les eaux d-es d'uiie rivière, de afgeleide wateren
Herniographie t. Huidbeschrijving t. eencr rivier. (fig) Tons ces maux d-s de Ia
mime source, al die kwalen, uit dezelfde bron De riiiugra phique, adj. Jiuidbeschrijvenel.
Deiiiioide, adj., z. V. a. DERMATOIDE.— Sysvoortgevloid. Un mot 1-, een afgeleid woord n.
- Goupille , d-e, van hare omnklinkinq beroofde time d-, het huidstelsel n., de huid t.
Derwotogie, 1. [Anat..] Huidleer t., leer van
Stift f. .-.- DERIVE, m. [Gram.] Afgeleid woord ii.
0é1, 1-ver, v. a. Von wal steken, zich van den de algemeene bekleedselen des ligcliaams. - Derniologique, wij. Wat de huidleer betreft, deroever verwijderen: II est temps de partir, déri'e
't is tijd om te vertrekken, steek van wal. - Sonz - mologisch. dermatologisch. —Deriiioloiste of Dei-mologvie, m. Schrijver m. over
tijds ode: voor den stroom afdrijven, den stroom(tC huidleer.
draad volgen: Nous n'eûmes qua nous laisser d1)eriiioI'sie,f. [Mid.] Ongevoeligheid f.der huid.
an gré de lean et des brises, wij behoefden ons
Derinoptere, adj. [I-I. n] Met vlieziqe vleuSlechts voor wind en stroom te laten afdrijven.
Afvloeijcn: Faire d- les eaux dun ileuve dans un gels of vinnen. - PEJmJOPTÈRES, m. p1. iTliesvinni- vliesvleugetigen; - vliegende mak/s rn p1.
gen;
in
een
kanaal
doen
strooms
canal, het water eens
afvloeijen. - [ Mar.] dfdrjven, weaken, neirdrij- (eene apensoort).
adj. [H. n.] Met eenen door
Derniorbyiique,
ven door winden, tijen of stromnen van den koers
verwijderd worden: Les courants nous tirent d-, huid overtrokken snavel. - DERMORHYQUES, In. p1.
de st?oomiagea deden ons afdrijven, afvallen, bra gten Vogels m , p1., w ier bek met huid overtrokken is
liet schip van zijnen koers. Se laisser d-, zich laten (zoo als de eenden, ganzen, zwanen, enz.)
Deiiiiotoniie, t. [Auat.] Huidontleding f. drijven. - ( fig.) Voortvloeffen, voortspruiten, voortkomen, ontstaan, ontspruiten: C'est de lit que di- Dermotowique, adj. Wat de huidontleding bedermotomisch.
al
onze
treft,
daaruit
ontstaan
malheurs,
tons
nos
rivent
Deruici-, -iève, wij. Laatste (wat na al het
onelulefien. - (Grami Afgeleid zijn. afkomstig
andere
is of komt, wat door niets gevolgd wordt):
lhibreu,
dirive
de
mot
zjjn,afkomen, afstctaimen:Ce
dat woord is ieit het hebreeuwsch afgeleid, komt La d- soldat de Ia file, de laatste soldaat van 't
van 't hebreeuwsch. - DERIVER, v. a. .,tfleiden. gelid. La d-ière annie de son règne, het laatste
[Hydraul.] D- les eaux dune source, de wateren jaar van zijne regéring. La d -ière postiriti, het
van eene bron afleiden, aftappen. - [ Gram. D- laatste, versteerwfjderde nageslacht. Rendre le don mot du giec, een woord van 't griekseh aflei- eoupir, den laatsten, jongsten snik geven, sterven.
den. - [ Mid.] D- des liumeurs, vochten afleiden Jlendre les d-sdevoirs a qu., iemand den laatsten
(naar een ander ligchaamsdeel). - DERIVER, V. a. pligt bewijzen, hem mede ter aarde bestellen. [Tech.] De omklinking afvjjlen, of/ink/sea: D- un (lig.) Metire la d-ière main a un ouvrage, de laatste
clou, een ümgeklanken spijker afvijlen, losmaken. hand aan een werk leggen, het afmaken. - Soms
D- une roue, een rad van zijne spil wordt het door hel voorzetsel en voorafgegaan: en
drijven, - SE DERIVER, V. pr. Afgeleid worden: d- lieu, en d-ière analyse, en d- ressort, en d-ière
Ces eaux se dirivent des dunes, dat water wordt instance enz. , Z. LIEU, ANALYSE, RESSORT ' INuit de duinen afgeleid. - Cc mot se dirive de STANCE. - [Chron.] Laatste, verleden, laatstleden,
I'aral;e, dat 'woord wordt uit het arabisch afgeleid. vorige, jonqstverloopen, onmiddellijk voorafgaand
Déiie(te, t. [Pêche) Soort van visc/ivangst t, (in dezen zin staat het achter het subst.): L'annie,
Ja semalne d -ière, het verlédene jaar, dc verledene
met drijfnetten.
Déji'oir, m. [Tech.] Drijfpriem m. der uur- week. Le siècle, le mo/s d-, de vorige, jongotvertoopen eeuw, maand. Dimanche, Lundi d-, verleden
raderen
te
ligvan
de
rondsels
werkmakers, om de
zondag, maandag. - Laatste, hoogste, grootste,
ten, zonder deze te beschadigen.
uiterste
(zoo ten goede als ten kwade): Je lui ai
Déri'ote, t. Lange stok, om een vlot vonden
les d-ières obligations, ik ben hein ten uilersteveroever af te stooten.
Dciie, t. [Tech.] Een der namen von de por- pligt. C'est le d- des Iiornmes, hij is de minste,
selein-aarde. - Graauwe kleiaarde 1. nit den Elzas, geringste der menschen. C'est une action de Ja
d -ière cruautë, 't is cone daad van de grootste wreedwaarvan zeer fraai aardewerk gemaakt wordt.
Deriiiagalique, adj. iluidverzaclitend (van luid. Faire les d-s efforts, de uiterste pogingen
aanwenden. Cola est du d- ñdicule, dot is in den
zeker uit planten getrokken water).
hoogsten graad belagcheljk. Un homme lu d- ordre,
Derinatite, t. [Mid.] iluidontstekin.q f.
man uit den geringsten stand. - Au d- mat,
een
kampernoelfe
f.,
van
Derm&OCarpe, in. Soort
met één woord, niets minder (bij 't verkoopen). niet slof bedekt.

DIRNI1REMENT
IJEIIN1ER, nl., -IERE, f. Laatste: Etre Ie d- de Ja
classe, de laatste van de klasse zijn. Les premiers
et les d-s, de eersten en de laatsten. Ii pvda Ie d-,
itij sprak liet laatst. II est le €I de sa familie, hij
is de laatste, de alleen oveeqeblévene van zijne familie. Brutus et Cassius fureut les d-s des Romains,
Brutus en Cassius waren de laatsten der Romeinen
(d. 1. die den naam van Romeinen verdienden). (fig.) Geringste, slechtste, onwaardigste: Le d- de
ses sujets, de minste, geringste van zijne onderdanen. Je le tiens pour le d- des homines, ik houd
hem voor den veraciteljksten mensch. C'est Ia
d-ière des erdatures, (van cccie vrouw sprekende),
't is een uitvaagsel van 't nienschdoin. - (Loc. prov.)
Aux d-s les boos, lest is best: wie krijgt wat er
overschiet, na dat allen gekozen hebben, heeft dikwf/is het beste. - Ne vouloir jamais avoir le d-,
nooit den laatsten klap willen hebben (bij zékeve
kinderspelen); (fig. et fans.) altijd het laatste woord
willen voeren, niet willen toegeven, geen ongelijk
willen hebben. - [Jeu] iedere der beide verst van
de koord verwijderde openingen van de qallerj
eener kaatsbaan— Le d- en cartes, de achter/zand t.,
hij. die 't laatst moet spelen.
Deiiiièreiiient, adv. Onlangs, dezer dagen,
kortelings, laatst.

Dérobé, e, adj. (en part. passé van déro]ier,

stelen): Argent d-, gestolen, stil weggenomen geld.
- (fig.) Esealier d-, Porte d-e. Corridor d-, geheime of verborgen trap m., deur 1., gang m. Heures h-es, snipperuren n.pl. - a LA DÉROBEE, toe.
adv. Heimelijk, steelswijze, ter sluips of gluips. -

Dérobé, e, adj. (en part. passé van déroher,
uitdoppen): Fèves d-es, uilgedopte boonen f. p1. [Marécb.] Pied d-, afgesleten hoef m. van 't paard.
Déi-obement, m. [Arch.] Voûte faite par d-,
of avec panneaux, gewelf uit steenen, die op de
zijden of vlakken uitgewelfd zijn, vakwerkgewelf n.
Dérober, v. a. heimelijk wegnemen, ontvreemden, wegkapen, afhandig maken, ontfutselen, ste lea: On lui dérolia sa niontre h l'église, men litte
hem in de kerk zijn horlogie uit den zak. - Ook
met een' persoon tot voorwerp: D- ses maîtres, zijne
meesters bestelen. - (Proc.) Est bien larron, qui
larron dérobe, een knappe dief, die een dief besteelt. - (fauis.) S'il a du Iden, ii ne la pas dé-

robé, wat hij bezit, heeft hij zuur genoeg verdiend.
- ( fi g.) D- a qn. Ja gloire qui lui est due, iemand
de hem toekomende eer ontstelen. D- une heure Ii
son travail, een uurtje van zijnen arbeid afnemen
(om iets anders te doen). D- un secret, een geheim
ontfutselen, er slim achter komen. D- un liaiser,
een kusje rooyen. Cet auteur a dérobé des cha
pitres entiers, die schrijver heeft geheele hoofdstukken van anderen overgenomen (en laat die voor
zijn eigen werk doorgaan). - Ook zonder voorwerp
gebézigd: Ii est enclin, Ii aime a d-, hij is een liefhebbervan stelen, van wegkapen. Onttrekken,
ontrukken, beveiligen, beschutten: D- qn. an danger, Ii Ja fureur populaire, iemand aan 't gevaar
aan de volkswoede onttrekken. Je prie le ciel de
te d- h tons les dangers, ik bid den hemel te voor
alle gevaren te beveiligen.. - Verborgen, verhalen,
geheim houden, aan de blikken of de kennisneining
onttrekken: Un mur lui dérobait Ja vue de Ia
campagne. een muur belettede hein het uitzigt in

't veld. Ii vent d- cela a Ia connaissance de sa
femme, hij wil dat voor Zijne vrouw verborgen
hovden. Ce ginéral sut habilement d- sa marche
a i'ennemi, die veldheer wist zijnen marsch meesterljk voor eten vijand verborgen te houden. -

( fi g. et fam.) Etre hahile is d- sa marche, slum zijn
in 't geheim houden der middelen, waardoor men
zijn doel wil bereiken. - [ Véner.] Ce Chien dérobe Ja voie, die hond volgt het spoor van 't wild
zonder aan te slaan. - [ Fauc.] L'oiseau a dérobë
les sonnettes, de valk is doorgegaan (opgevlogen
zonder verlof). - [ Mar.] D- le vent ii un vaisseau,
een schip den wind benemen, den wind onderscheppen, (wanneer men dat schip in lii heeft. Les voiles
de I'arrière dérohent Ie vent Ii celles de l'avant,
de achterzeilen beletten den wind in de voorste te
vallen. - Dérobei, v.a. (van robe) liet bekleedsel
wegnemen. (zelden gebézigd dan van peulvruchten):
B- des fèves, boonen doppen, uitdoppen. - SE
DEROBE1I, v. pr. Zich aan 't geziqt onttrekken,

heimelijk heengaan, wegsluipen, zich stil weg pak-

ken, ontwijken: 11 so déroba Ii Ja J)oursuite des
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ennemis, hi) ontweek de vervolging der vijanden.
Ii s'est dérobé it Ja vue, hij heeft zich aan 't
gezigt onttrokken, is uit het oog verdwenen. La
vaisseau, Le ballon se déioba bientit a Ja rue,
het schip, de luchtbol verdween weldra uit het
Oog. Se d- dune compagnie, uit een gezelschap
heimelijk, ongemerkt wegsluipen. - ( fi g.) Les eauses de ce phmnoniène se dérobent a l'iiilelligence humaine, de oorzaken van dit luchtversch ijnsel gaan het menscheljk verstand te boven. Ces
genoux se dérolient sous lui, zijne knieën knikken
onder hem weg: hij kan te naauwernood op (Ie been.
blijven. - [ Man.] Le cheval se dérolia de dessous
l'liomme, het paard ging onder den man door (daar
(fam.)
het eenen sprong deed en heus afwierp)
Se d- un repas, zich eenen maaltijd onttrekken,
dien men anders gewoon is te houden.
Dérochage, m. [Tech.] liet reinigen van 't
metaal door sterkwater.
Dérocher,, v. a. [Tech.] Met sterkwater
schoonmaken of reinigen (het te vergulden metaal).
- [Fauc.] of Déioqiier, van eene rots of hoogte
doen nederstorten (wanneer roofvogels bij de vervolging van viervoetige dieren deze zoodanig in de
engte drijven, dat zij zich in de diepte nederwerpen).
- liet part. passé komt in die beide beteekenissen
ook als adj. voor: Métaux déroehés, gereinigde mctalen n. p1. Biche dérochée, afgestorte hinde f.
Dérodyu'ie, t. [Aunt.] Misgeboorte 1. met twee
halzen en twee hoofden. - Dérodyuiie, 1. Tweevoudigheid t. van hals en hoofd.
Dérogation, t. [Polit.] Inbreuk, afbreuk op
eene wet, eene ordonnantie enz., krenking, vermindering van de kracht daarvan, d e r o g a ti e 1.,
soort van slilzw(jgende of werkelijke opheffing of
afschaffing (abrogation) , waardoor men in de wet
eene verandering maakt, zonder uitdrukkelijk de
te-niet-doening der vorige aan te (luiden: Cette bi
n'emporte point de d- a Ja précéclente, deze wet
maakt de vorige niet krachteloos, is aan de vorige
niet nadeelig, vernietigt ze niet. Il ny a point en
de d- Ii eet édit, deze verordening bestaat nog in
hare volle kracht. D- expresse, uitdrukkelijke afschaffing, afwijzing t. D- tacite, stilzwijgende afschaffing, afwijzing. - Uiie d- Ii un testament,
eene inbreuk op een testament. - D- It uis droit,
verkorting f. van een regt.
Dérogatoire , adj. [mr.] Inbreukmakend,
krenkend, benadeelend , derogatief. Acte d-,
Clause d-, nadeelig contract n., nadeclige voorwaarde 1.
Déi-ogeaiice, 1. Benadeeling, krenking t. (van
stand, voorregt, waardigheid enz.) - By uitbreiding: L'inlidélité est une d- a nos engagements,
de ontrouw is eeoc inbreuk op onze verbindtenissen.
Dérogeant, e, adj. Benadeelend, krenkend,
nodeelig: Des actions d-es a la of is noblesse, daden
waardoor men zijnen adeldom benadeelt, onteert.
Lot d-e, wet, die inbreuk op eeoc vroegere maakt.
Déioger, V. fl. Afbreuk doen, benadeelen,
.

-

krenken, te kort doen, verkorten; vernietigen, eene
voorafgegevene wet, enz. door eeoc daarmede strjigen, veranderen of van kracht
dige bepaling wijz
berooven. Le rot a dérogé a son édit, (le koning
heeft zijn gegéven edict vernietigd, weder opgehéven. - [Prat.] D- un article, een artikel krachteloos maken, van een artikel afwijken. Les deux
partis onE dérogé a leur contrat, de twee partijen
hebben tegen hun contract of verdrag gehandeld.
Cela dérogerait a nos privilèges, dat zou onze
voorregten verkorten, afbreuk doen, benadeelen. D- Ii Ia noblesse, of D- a noblesse, iets (toen,
waardoor men naar de wet des lands zijnen adel
verliest. II était de noble race, mais son père a
dérogé, hij was van een adellijk geslacht, maal
zijn vader heeft den adeldom verbeurd. - Cda
déroge is votre caractère, dat benadeelt, (is beneden)
UW karakter.
1- Déroi, m. Betaling t. voor (le huisvesting Van
de officieren van 's konings keuken.
Déroidir, v. a. (vgi. DEIIr1DIR) De s tijfheid
ontnemen, lenig, buigzaam, slap maken: D- les
membres engourdis par le froid, (le door de koude
verkleumde leden weder lenig i)oaken. - (flij.) Soit
caractère commence it so d-, zijn kaakter begint
handelbaarder, zachter te worden. - SE DERO1DE1 ,
v pr. De stijfheid verliezen: Les membres engom -

his so déroidissent an feu. - Le caractère se dé-
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reidit au contact de Ia société.— Iietpart. passé is ook
adj.: Mernlires thioidis,weder lenig (Jewordenleden ii.
pl. Hu meur cliroidi, handelbaar geworden Iiumneurn.
Dérompage , m. [Papet. 1 liet kleinsnijden
der lompen.
Déi'ompoir, rn. [Papet.] Tafel F, met een sik kelvormig mes, legen welks snede men de lompen
in kleine bundels houdt en doorsnijdt (tegenwoordig meestal vervangen door den zoogenoamden
lompensn ij der).
Dérompre, V. 0. [Papet.] De lompen aan stukken snüden (z. DEB 03IP0111). - [ Fauc.] Le faucon
vient de (I- sa piote, de volk heeft zijne prooi uit
de lucht doen nee/erploffen. - [Anc. agric.] Een
braakliggend land oniploegen. - Oudtijds ook: radbraken. - liet part. passé is ook adj.: Chilrons
(1-S, klein gesneden lompenf. p1. - Oiseau cl-, neirgew epen vo c e/ in.
fléi'oqer, V. a. , Z. IJEROCHEII.
Hérougii•, V. a. De roodheid, de roode kleur
benemen. Ma soeui avait Ie visage tout rouge de
Ja petite vérole, mais un mais de temps Ja entièrement ddrougie, mijne zuster had van de kinderziekte een rood aangezijt behouden, maar eene
maand tf/els heeft haai de roode kleur benomen,
binnen eene maand was, de roode kleur weg. IJÉROUGIR, v. st., en SE ]JEROUGIR, V. pr. De roode
kleur verliezen, bleeker worden: Le nez na lui a
pas ddrougt, zijn neus is nog altijd rood. Ce via
rouge commence a se d-, deze roode wijn wordt
blee/cer. - liet ast. passé is ook adj.: Visage dloopt.
Dérouillé, C, adj. (en part. passe van déi ouilIer) Ontroest, van roest bevrijd: Armes d-es, ant
roeste, blank geschuurde wapens n.pl. —(fig.) Manières d-es, beschaafder geworden manieren f. p1.
Dérouillenieiit, m. liet ontroesten, het wegnemen, afi'ijlcn, afschuren van den roest.
Héionîllev, v. a. Ontroesten, van roest oatdoen, den roest wegnemen, afschuren, afvijlen, afslijpen: D- des armes, Un pistolet, un couteau. (fig.) Beschoren, we/levend, gemanierd maken, de
boerschheid ontnemen: D- un jeune homme, een'
jong' ncensclt beschaven, ontbolsteren. D- l'esprit,
Ja mdnJoire, het verstand, het peheugen vormen,
oefenen. - SE IJEROUILLER, V. pr. Den roest verliezen; - ( fill.) beschaafd, wellevender worden. Le
ter se dérouille peu a reu ft force d'être nJanië,
het ijzer verliest allengs den roest, wanneer men
het etilcwijls in de hand neemt. L'esprit se ddrooille (tails le grand monde, het verstand wordt
besehaofd door den omgang met de groote wereld.
Déj-wilé, e, odj. (en part. passe van dérouler)
-

Ontrold, ontwikkeld, opengeslagen.
Héi-oalerneut, m. liet ontrollen, afrollen. [Géom.] liet voortbrengen of beschrjiven cener
/cromme lijn door verlenging van de stralen eener
andere. -( fig.) Le d- des félicités humaines,
de ontwikkeling, het einde van het ?flensCheljk
geluk.
Déiouler, v. a. Ontrollen, afrollen, uitrollen,
ontwikkelen, het opgerolde uiteen slaan: D- une

piece détotfe, liii nianusci'it, one carte géogra
J)hique, een stuk stof. een /iandschri/t, eene landkaartt ontrollen, open/eggen. - Le serpent déroule
ses anneaux, ses replis, de slang ontrolt, ontplooit
hare ringen, have kronkels. - [ Ge/om.] D- one
coui'lie, eene kromme lijn door verlenging van de
stralen eener andere voortbrengen. - [Impr.] Done presse , de perskar terug doen varen. (fig.) D- les grands spectacles de Ja nature, de
groote notuurtooneelen ontrollen, ten toon spreiden,

ordelijk beschrijven.

- SE IJEIJOULER, V.

ps. Zich

o;itrollen. - ( fi g.) Le tableau le plus imposant
se ddroula devant iious, het indruklnakcndst tafe-

reel breidde zich uit, ontvouwde zich voor onze

ooJen.
i)éi-oute , f. Wanordelijke vlugt, nederlaag,
uiteendrjving , over/ioopwerping , verstrooijing f.
van een leger na 't verlies van ernen slag: Mettre les
ennemis en d-, de vijanden op de vlupt slaan. II a
pél i dans Ja d-, hij is in de verwarring der vlugt om,qekolnen. —(fig. et fam.) Volslagen wanorde t., verval
n., ondergang m. van iemands zaken of fortuin: Cet
accident a mis Ia d- dcllJS ses affaires, dit g eval
heeft hem in zijne zaken geheel achteruit gezet, heeft
liens geru ïneerd. Depuis sa d-, sedert hij in 't onderopit is geraakt. - ( fig.) Maitre qu. en d-, iemand
,

in verwarring brengen, hem geheel buiten staat

stellen om te antwoorden.

Dérouter, v. a. Van den regten weg afbrengen: L'obscurité de Ia nuit nous ddrouta, de donkerheid des sac/its bragt ons van den rcgten weg.
- (fig. et fans.) Iemands oogmerk, ontwerp, voornemen verjjdelen; iemand verlegen maken, in de
war brengen: Cat dvènement Ja totalement dé
routé, dat voorval heeft al zijneplannen in duigen
geworpen, hem geheel uit het veld geslagen. - Vos
reproches loot dérouté, uwe verwijten hebben hem
geheel verlegen gemaakt. - Ook zonder voorwerp:
Vous êtes facile ft d-, gij laat u ligt in de war
brengen, uit het veld slaan. - SE DEROUTER, V.
pr. Van den regten weg afraken, verdwalen. Verlegen, onthutst, verward worden. - liet part.
passé is ook adj.: Voyageur dérouté, verdwaald
reiziger in. - Mesures déroutées, verijdelde maat-

régelen m. p1.
Derri, m. Derrie m., veenlaag!., ongeveer 18
centimeters onder de oppervlakte van den grond.
Derrière, PréP. Achter (in tegenstelling met
devant, ')OOr): Marcher d- qn., achter iemand loopen. D- la maison, Ia tapisserie, achter het huis, het
behangsel. Fuir sans regarderd- soi, vlugten zone/er
om te zien. —(Loc.prov.) 11 na faut pas regarderd
sal, als men op den goeden weg is, moet men niet
achter zich zien, moet ,men steeds moedig voortgaan.
(fig.) IJs étaient égaux, mais ii Ja laissé bien loin d
lui, zij waren gelijk, maar hij heeft hem verre
achter (beneden) zich gelaten. Le désappointement
marche d- l'enthousiasnJe, de teleurstelling volgt op
de geestdrift. - DERRIERE, adv. Achter: Etre d-,
Rester d-, achter zijn, blijven. Je l'ai Jaissé lien
loin derrière, ik heb hem verre achter gelaten. PAR JJEIIRIEnE, bc. adv. Van achteren: Ce traltre
ma attaqué par d-, die verrader heeft mij van
achteren aangevallen. - sEnS DEVANT DERRIERE,
toe. adv. liet achterste voor, verkeerd, averegts.
Mettre sa perruque, sa cascnelte saus devant d-,
zijne pruik, zijne pet het achterst voor zetten.
DERRIERE, in. Achterste, achterdeel n.: Le ddune maison, de Ja tête, dun habit, het achterste (gedeelte) van een huis, van het hoofd, van
een kleed. 11 est logé sur Ie d-, hij woont in 't achter gedeelte van 't huis. —Le d- dun homme, dun
chien, dun singe, het achterste van een' mensch,
hond, aap (dat ligchaamsdeel, waarop zij zitten).
Tomber sur le d- , op zijn achterste vallen. S'écorcher Ie d-, zich een' blikaar rijden. On lui
voit ]ad-, men ziet zijne bloote billen. t 1 lui donna
on coup de pied au d-, hij gaf hem een' schop onder zijn achterste (pop.: voor zijn gat) . - ( fig. et
faîis.) Porte de d- (rig. achterdeur, achterpoort 1.)
uilvlugt 1., va/sc/i voorwendsel, achterdeurtje a. Faire rage des pieds de d-, al het mogelijke in 't
werk stellen, zich met handen en voeten weren. (pop.) Montrei' Ie d-, zijn achterste laten zien: zijn'
vijand den rug keeren, laf de vlugt nemen; (fig.)
zijn woord niet houden, terugtreden voor 't geen
men gepocht had te zal/en doen. - Les d-s dune
viiie, de achterbuurten f. pl., deminst bezochte, afge
le/genste deden eener stad. Les d-s dune ai mee, de
achterste gele/deren U. p1.: Couvrir, Assurer ses d-s,
zich den rug dekken, beveiligen. Fondle, tomher
sur les el-s, den vijand in den rug vallen.
Dei-ris, m.pl. [H. n.] Soort van buiswormen.
I)erviche, 1)ei'îs, m. [H. n. ] Derwrsch,
dervisch, arme snuhamedaonsc/ie monnik m.
Des, art. plus-. m. et t. (zaiiiengetrokken uit
de les) Z. DE en LES.
Dès, prép. Sedert, sinds, van . .. af, van
aan. Dès les premiers siècles du christianisme,
sedert de eerste eeuwen des christendoms. Malheureux dès sa naissance, ongelukkig sedert zijne geboor-Ie, van zijne geboorte af IJés l'cnfance, van
jongs af Des demain, van morgen (den dag van
morgen) af aan. lids 11 présent, van nu af aan,
van heden aan, - Het duidt ook eeoc betrekking
van plants aan: Dès Paris, van Parijs af. Dês sa
source, van hare bron af. Qui tremble dès Ie port
ne doit point s'enmai'quer, wie reeds aan de haven beeft, moet niet scheep gaan. Ii est un be/nlìeur i'éservé dès ce monde aux amis de Ja vertu,
er is reeds in deze wereld een geluk weggelegd
voor de vrienden der deugd. - I)ES LORS, bc. adv.
Van toen af, von dien tijd af te rékenen; - alsdan,
dus, c/er/wire. Ii aiinonçait dés lois ce gull serUt
-

-

...
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Un jour, van toen 0/' toonde hij wat hij eenmaal

zou worden. 11 ne peut user de ce moyen, qua-

a craindre pour lui? 1i) kan
kan zich van dat middel niet bedienen, wat hebben
wij derhalve voor hn te vreezen? (Voor dès lois
vindt men ook in beide beteehenissen dès Iá, doch
dit is verouderd).
DES QUE, toe. conj. Zoodra,
zoodra als, zoo haast: Dès que je le vis. zoodra (als)
ik hem zag. DOs que le soleil fut levé, ii partit, zoodia, als de zon op was, vertrok hij. - Ook z. v. a.
puisque, daar, dewijl: Des que vous en ètes tornPd d'accord, je nal rien a dire, daar gij het hierover eens zijt geworden, heb Ik niets meer te
zeggen.
Hés , voorvoegsel bij eeoc meniqte fransche
woorden, dat in beteekenis veelal methet nederduitsche ont overeen komt en opheffing of ontkenning van liet hoofdbegrip uitdrukt.
+DésaboliIler (se) V. pr. Zijn abonneon e a t (z , dat woord) opzegpen, ophouden geabonneerd te zijn.
4- Désahriter, V. C. Jan schuilplaats berooven;
de bedekking of bescherming wegnemen.
Désajnisable, adj. Voor biter inlichting vatbaar.
Désabiisé, C, adj. (en part. passé van désabuser) Uit (ten droom geholpen, béter onderriqt,
van de dwaling teruggekomen: Si mon père, on
jourd-, plaint le maiheur de son Ills, indien mijn
vader, eenmaal beter ingelicht, het jammerlot zijns
zoons beklaagt. Oak als subst. in. en f., in kwaden zin, gebezigd voor: Iemand, die niet meer aan
dc deugd, aan de godsdienst gelooft. — Le d(woord van Mad. de Sévigné), liet ophouden der
begoocheling, der liefelijke droombeelden, z. v. a.
vous nous dès lors

-

,

DESABUSEMENT.

S

MSAGMER.

-

Désabusenient, In. Het te regt wijzen of

uit den droom helpen, het verdrijven der begooc/ie-

hag, der dwaling, teiegtwijzing, inlichting, wegneminfj eener dwaling, aflegging van eene begoacheling, van een droombeeld.
Désabuser, V. a. 13e dwaling of begoocheling
benemen, biter onderrigten, te regt wijzen, uit den
droom helpen, inz. iemand beter inlichten omtrent
het gunstig of ongunstig denkbeeld, dot hij van een
persoon of zaak had opgevat. Je I'ai désahusè sur
votre compte, ik heb hem omtrent u de oogen geopend, hein zijne verkeerde ?neening te uwen opzigte benomen. - SE DESABUSEIS, V. pr. Zijne du,aling laten varen, zijne verkeerde ineening ontdekken; bétere begrippen vormen: Désalusez-vous
(lone opinion si dangereuse, laat af van eene zoo
gevaarlijke meening, 'roem bétere begrippen.
Désaecoiiitaiiee, f. Het ophouden van den
vertrouweljken omgang. - Désaccointer,
V. fl. Ophouden, iemands vriend te zijn, de kennis
afbreken. — SE DESACCOINTER, t. ps. De vriendseileq)peljke betrekking met elkander afbreken, elkander niet meer bezoeken.
Désaccoid, rn. [Mas.] Gebrek II. aan ineensmel
ting, aan harmonie of zainenklank der speeltuigen
of stemmen. - ( fig.) Verschil n. van meeningen of
geeoelens, oneenigheid t.
Désaeeoidei, V. a. (Mus.] Ontstemmen: Le
Itoid, Ia ellaleur désaccorde les pianos, de koude,
de warmte ontstemt de pianoos. - (fig.) De eensgezindheid verstoren, oneenig maken. - SE DESACCORDER, V. pr. Ontstemd worden; - niet overeen
van strijdige gevoelens zijn: Des instrustemen,
m
nients, Des esprits (lui se désaceordent. - Het
Part. passi is ook adj.: Violon désaccordé, oatstemde viool t. Couleurs d-es, niet-bfjeenpassende
kleuren t. pl.— Sentiments d-s, strijdige, niet meer
overeenstenimende gevoelens n. p1.
Désaccouplement, in. [II. n.] Het ophouden der paring (van dieren, die zich ter vaortteling vereenigd hadden).
Désaecoupler, V. a. Het gepaarde scheiden.
D- des chiens, gepaarde honden van elkander ne
inca. D- des seniettes, zaeinigebonden servetten
uiteen doen (vgl. ACCOUPLER). - SE DÉSACCOUPLEII, V. pr. Vaneen gaan na de paring: Ces chiens
-

-

Sc soot désaccouplés.
Désaccoutrer (se), V. pl. (fain.) Zich oat-

kteedcn of uitlde den.

± Désaccoutumanee, t. Ontweining, afwen-

ning, a/leering. veileering t. (ecner gewoonte).
Désaccoutinnel, v. a. Alleeren, afwennen,
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ontwennen, verleeren : U faut d- les enfants de
bonne lieure d'étre opiniltres, nien moet den kinderen vroeg afwennen hoofdig, halsstarrig te zijn.
SE DÉSACCOUTUMER, V pl. Zich zelven afwenven, ontwennen, cciie gewoonte allengs afleggen.
Se d- de jurer, de boire, zich het vloeken, het
drinken afwennen. - Se d- de qn., ieands bijzijn
o'ntweiinen, geen behagen weer in zijn gezelschap
vinden. - Bet part. passé is ook aelj.: Un homrne
disaccouturné du jeu, een wou, die 't spel afgewend heeft.
-1- Désaccnnizaler. V. a. Een' hoop of stapel
omverwerpen, te niet doen, eene opeen/tooping ant--

binden.

Désaclialandage, rn. Liet verlies van klanten; (le onbekleintheielr. - Désaclialander, v. a.
De klanten doen verliezen, de klandìsie verdrijven,
van klanten berooven: Co malivais l)iUit a fort
désaclialandd cc marchand, dit kwaadgerucht heeft
dezen koopman i/c klanten doen verliezen. - Het
part. passé wordt ook als wij. gebézigd: Boutique
dësaclmalaiidëe, verloopen, onbekiante winkel m.
Désacidilleation, t. [Chirn.] Ontzuring f.
- DéSaei(lifier, V. a. ontzuren. — Désaci
(Iitié, e, adj. en pail. passé. Ontzuurd.

Désaciération, t. ['[ach.] Ontstaling f. van

het ijzer. - Désaciérer , V a. Ontstalen, het
staal weder in ijzer veranderen. - SE DESACIERER,
V. pr. Zijne hoedanigheid van staal verliezen. Het port. passi is ook adj.: Fer ddsaciéré, oatstaûld ijzer n.
Bésacointer, Z. DESACCOINTER.

4- Désadorer, V. a. Niet meer aanbidden of

vurig beminnen.

-I- Désaffairé, e, adj. Zonder bezigheid, niets

te doen hebbende.

Désatfamé, e, adj. (en part. passé van thsa ffarnet') (woord van Scarron) Verzadigd, geen
honger meer hebbende.
'I- Désallainer, V. U. Den honger stillen, verzadigen. - SE DESAFFAMER, V. pr. Verzadigd warden, zich verzodigen, zijnen honger stillen.
4 Désatfeetion, t. Ongené4enheid f., afkeer rn.

- -I- Désaffeetioniié, e, adj. (en part. passé
van désallectionnei') Ongenegen, ongunstig gezind,
in genegenheid verkoeld: Peuple d-, volk, dot de

liefde voor zijnen vorst verloren heeft. -- 4- Dés
alfeetiouneElient, ni. Verlies n. der genegeniteid, verkoeling t. der genegenheid, der liefde. Le
n
d- du peuple, de verkoeling des volks voor zijne
Désaffeetioiiner, v. a. De genegenvorst.
--+verliezen: D- on peuple. - -J_ SE DESheid doen
AFFECTIONNER, V. Iii'. Ongenegen, afkeeriçj worden,
de genegenheid voor iemand verliezen.. Le people
5C désaltectionne l)roinptelnent, het volk verliest
ligt de genegenheid voor zijnen vorst. -Se cl- qn.,
zich iemands ongenegenheid berokkenen, iemand afkeeriq van zich maken.
Désaffienremeimt, rn. [Constr.] Het ongelijk
liggen of staan, het uitsteken; oneffinhieid, ongelijkheid t. van voorsprong. - Désaffleiirer, v. a.
Niet in 't zelfde vlak brengen, niet waterpas maken, het eemie deel vóór of boven het andere doen
uitsteken.
Désaffourcher, V. n. en v. a. [Mar.] Doen
overloopen , onttuijen. D- l'ancre, het tuianker
ligten .
-I- Désaifranehir, v. a. Eene vrijlating of omitheffing intrekken. — -(- Désaifrajichissenient,
lii. Het intrekken van een bevel tot vrijlating.
Désagencenient, rn. Het verbreken van 't
behoorlijk verband tussc/ien de verschillende deelen
van een geheel. - Désageneea, V. a. De behoorlijke schikking, het vereise/it verband verbreken, in
wanorde brengen, verstoren.
Désagrafer , v. a., regelmatiger, maar min
gebruikelijke vorm van DEGRAFER.
Désagi'éable, adj. Onaangenaam, ongevallig,
verdrietig (vanpersonen en zaken).

Désagréablemeiit , adv. Onaangenaam, rep

eemme onaangeiiaîiie wijze.
S Hésagiéer, V. n. (van gré) Mishagen, onaangenaam zijn. Cola ne me désagrée pas, dat
oiiohaagt niij niet, is in)) niet onaangenaam. - Het

part. passé is ook adj .: Demande elésagréée, niet

god opgenomen vraag 1. of verzoek n.—DESAGBEER,
V. a.(van agrès) [Mar.] Onttakelen (gebruikelijker is
DECREER).
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Désagrégaton , f. [Phys.] Scheiding, opheffing f. van (Ie ogvefjatie of den zainen/wnq der
molekulen (vgl. ACREGATION). - Désagvégei,
V. a. [Phys.] Den wmenhanq der deden von een
geheel, inz. der molekuien van een mineraal oplie/Ten. — Het part. passé is ook adj.: Moldcules
désagiéges, gescheiden, uit hunnen zamenhang gebraqte nwlekulen.
Déagréiiient, 1i1. Onaangenaamheid, onbe
hogelijkheid, onbevalligheid I., verdriet n.: Cest un
grand U- que d'avoii des procès, het is zeer onaangenaam regtsgedingen te hebben. — ([mu.) Uiterljjk ligcheiamsgebrek n., misvormdheid, mismaaktheid f., misstand Im Une [ache nu visage est un d-.
Désaguei'ria, V. a. Onkrj(Jsha(tig maken.—
SE IJÉSAGUERR1Ik, V. pr. Onkrijgsha[tig worden.
Désaigii, e, adj. (en part. passé van désaiglir) Ontzuurd, wat zijne zuurheid verloren heeft.
Yin d-, niet meer zure wijn m. — (fig.) Caiactèie
(1_. verzacht, handelbaar geworden karakter n.
Désaigilr, v. a. [Chim.] Ontzuren, de zure
eigenschap ontnemen.
(fig.) D- lespilt, le coeur,
den geest, het hart verzachten. — SE DESAIGItIR,
V. pr. Ontzuurd worden; — Zijne zuurheid verliezen.
1 Dcsaimer, V. a. Ophouden te beminnen. —
t SE DL SAIMER, V. pr. Ophouden elkander te betninnen.
Désairer, V. ü. [Fauc.] Roofvogels, valken
uit het nest nemen. — liet part. passé is ook adj.:
Oiseaux ddsairds, uit het nest gehaalde roofvogels.
; Désaise, f., z. v. a. MALAISE.
Détaisoiiner, V. a., Z. DESSAISONNER.
Désnjtisté, e, adj. (en part. passé van désajuster) Uit zijne rigtinq, van zijne plaats gebragt,
verzet, verplaatst, verschoven, in wanordegebragt.
Canon, Téleseope (I-, verzet, uit zijne rigting geinagt kanon, teleskoop n. Coiffure d-e, in de was
gebragt, ontsierd kapseln. —Man.] Clieval l, ontleerd paard n.
Déiajustement, 151. liet verbreken der behoorlijke plaatsing, stelling, rigting enz.
Désajuister, V. a. Uit de rigting, stelling of
plaatsing brengen, verzetten, verplaatsen, verschui
ven, in wanorde brengen: D- un canon, uit téle
een gerigt kanon, een gerigi teleskoop ver--scope,
zetten. Le vent a désajusté in coiffure de cetle
dernoiselle, de wind heeft het kapsel van die jufvrouw onttooid, in wanorde gebragt. — (fig.) Ui,
accident a désajusté nos mesuies, een toeval heeft
cit onze wel berékende maatrégelen verijdeld.
DéiaIigrienieiit, ilL lletuit de lijn, uit de
rigtingslinie brengen, de rigtingsljjn verstoren. —
[Min.] Wanorde in de rigtingeljn van een troep.
flésaligner, v. a. Buiten de rigtingsljn plaatsen (b. v. een huis). — [Mil.] he rigtingslinie
verbreken, wanorde in de liniën, in de gele/deren
brengen. —SE DESALIGNEIS, V. pr. De linie breken;
- uit de rigtingslinie wijken of gedréven worden.
- Het part. passé is ook adj.: Facade dësalignde,
uit de lijn staande gevel m. Trupe d-e, uit de
rig tingslinie staande troep m.
H ésaliter, V. a. liet bed doen p erlaten (in dien
zin oud en buiten qebsuik) . — SE DESAL1TEIS, V. pr.
TA'iet meer bedle/qersg zijn, het bed niet sneer houden
(na eene ziekte) . - Het part. passé is ook adj.:
Malade désaIiId, zieke, die het bed niet meer/toudt.
); Déa11aitement, rn. Sjiening (sevrage). —
Désallaiter, v. a. Spenen (savior). - Désallaité, adj. en part. passé. Gespeend (sevré).
Désallier, v. a. Van een verbood losmaken,
oneenig maken. La politique désa!lie les peuples
au lieu dc les unir. --)SE DESALLIER, V. a. Een
ongepast huwelijk aangaan (met betrekking tot ongelijkheid van stand, opvoeding, zeden, fortuin enz.;
in onderscheiding van se mésallier, dat bepaaldelijk op groot verse/til van stand ziet).
.4- Désaltérant, e, adj. Den dorst lesschend
of stillend : Boissun d-e, Fruit d-, dorststillende
drank rn. vrucht 1.
4 Désaltération, f. liet lesschen of stillen van
den dorst.
Désaltéré, e, adj. (en part. passel van désalte/mr) Gedrenkt, gelescht, geen dorst hebbende, van
drinken verzadigd, door drinken verfrisclit. Ma soil
est d-e, mijn dorst is gelesclit, ik heb geen dorst
-

—;

-

,

-

sneer.

I)ésaltérer,

V.

a. Den dorst lesschen of stil-

len, drenken: Le yin rnêld avec de lean tlësaltère
mieux que l'eau settle, wijn met water stilt, verslaat be//er den dorst dan water alleen. — Bij uitbreiding: La rosée IdsaItèie la terre, de dauw verfriscist, verkwikt liet aan/rijk. --- (fig.) La join
ldsaltère le coeur, de vreugd verkwikt, verjongt
het hart. - SE DESALTE1IER, v. pr. Zijnen dorst
/essc/ien.

Désaiiiairer, V. ei., Z. IJEMAJSRER.
4. Désamasser, v. a. Ophouden te verzamelen (inz. geld) , het verzamelde verkwisten. — SE
DESAMASSER, V. pr. (Loc. pray.) Or pénthlement
s'ainasse , se de/samasse prompternent , het niet
moeite bjjeesigebragte geld wordt zoo ligt verspild.
Désatnouir, en. Liefdeverkoeling f. — S Désatnouraeher, v. a. Van eene dwaze liefde genezen of afbrengen.
Désaiieher, v. a. [Mus.] Het mondstuk van
een blaasinstrument afnemen. - liet part. passé
is ook adj.: Clatinette désanchée, klarinetf. zonder
mondstuk.

S Désancrer, V. 55. (met avoir) [Mar.] liet
anker ligten.
S Désaiidainer of Désandiner,v.a. [Agile.]
Op hoopen zetten (het afgemaaide hooi).
Désaninté, e, adj. (en past. passé van de/sanitner) (woord vast Corneille) Van leven beroofd,
niet sneer levend, ontzield, dood: Deux corps d-s.
-1-- Désauimer, v. a. Van adem of leven berooyen, niet meer bezielen.
Désappaieillage, m. [Mar.] liet aftakelen
van een zei/klaar sc/tip.
I)ésappareiller, V. a. [Mar.] Eest zei/klaas
schip aftakelen, onttuigen. D- une voile, een b(jgezet zeil weder vastmaken of strijken. — Het part.
passé is ook adj.: Batiment eIésappareillé, afgetakeld vaartuig n. (De overige omgekeerde beteekessis
sen van appareiller worden doos DEPA1IEILLER uitgedrukt.)
Ilésapparier, V. a. Ontparen, gepaarde Vagels (inz. duiven, tortels, pats'jjzen, enz.) scheiden.
— t-let part. passé is ook adj.: Couple désapparié,
gescheiden vogelpaar n.
+ Désappauvrir, V. a. De armoede doenhouden, uit den staat der armoede trekken: La
charité chrétienne de/sappauvrit bien des families,
de christelijke liefdadigheid onitrekt vele huisgezinnen aan de armoede. — Het past. passé wordt
ook als adj. gebézigd: Une familie ilesappauvrie,
een aan de armoede ontrukt gezin n. — (fig.) Un
esprit clésappauvri, een aan onkunde ontrokkesi
verstand n.
4. Désappanvrisseinent, m. Het verdrijven
der armoede; verbéterde fortuinsoinstandigheid t.
S Désappétiser, V. a. Den eetlust benemen.
DESAP
—; (fig.) Den lust tot iets benemen. — SEliet
part.
PETISE1S, V. ps. Den eetlust verliezen. -

-

passé is ook adj.: Estomac désappétisé, van eet-

lust beroofde maag 1.

Désapplieation, f. [Tech.] Scheiding t. van
't op elkander gelegde. — (fig.) Gebrek, of liever
verlies n. vast v//ft en opmerkzaamheid. — Désappliqiter, v. ii. [Tech.] lIet opeengelegde schelden.
— (/1g.) Van 't werk aftrekken, verstrooijen. —
SE DÉSAPPL1QIJER, V. pr. Zijne vlijt, zijn' lust tot
den arbeid verliezen.
Désappointé, e, adj. (en part. passé van
th/sappointer): Eto ffe cl -a, losgesneden, van hare
rijpe/raden ontdane stof t. — (fig.) Flomine de,
Femme d-e, teleurgestelde man, vrouw.
Désappointement, in. Teleurstelling, wederwaardigheid, bedrogen hoop of verwachting t.
I)ésappointer, v. a. [Mil.] Van de rol, de
dienstlijst schrappen (in dien zin verouderd). (Corn.] Lossnijden (de rijgdraden van een qevou
stuk stof). (in dezen zin liever dépointer).--west
(fig.) Te leur ste/len, misleiden, de verwachting bedriegen.- Cela dut Plan le d-, dat moest hem zeeste leur stel/en.
Désapprendre, v. a. 't Geleerde verqeten
Ii a désappris tout ce qu'ii savait, hij heeft alles
verleerd, wat hij wist. - Ook zonder voorwerp:
Cet enfant, 1e/en loin d'apprendre, désapprend tous
les jours. .— SE DESAI'PRENDRE, V. pr. Verleerd,
verjéten worden: L'auithmétique se désapprend
aussi vite, queue s'apprend, men ver/eest het re/kenen even spoedig, als men 't leert.
Désappris, C, adj. (en part. passé van de/s-

DÊSAPPROBATETJIt

-

apprendre): Enfant cl-, kind, dat het geleerdelieeft
vergëten. Lecon d-e, verleerde, vergeten les. - ( fig.)
C'est nfl homme 't is iemand, die zijne wereld
(den goeden toon, de manieren der wereld) niet
meer weet.
Désapprobatetir, -triee, ad]. Afkeurend,
misprijzend, uitgewoonte of karakter tot afkeuren,
tot bedillen geneigd: Un esprit d- , een afkeurende
geest m. Langage d-, afkeurende taal f. - Ook als
subst.: C'est un éternel d-, 't is een eeuwige bedil1cr, een aaîts-afkeurder.
HéSaI)pVObttiOIl , f. Afkeuring, ?nisprjzing,
misbillijking, verwerping, veroordeelin f.
f.
S DésaI)pIopriation, 1. (Pi-at.]
van ei gendom, vejjwillige afstand rn.,vervreemrling 1.
- [Tliëol.] Zelfverloochening 1. - Désapproprier, V. a. Van liet eifjendomsregt berooven. SE DESAPPROPRIER, V. pr. Zijn' eigendom afstaan,
overgeven, laten varen: Se d- de tout son bien
pour payer ses crdanciers.
Désapproiivé, e, adj. (en part. passe van
dtsapprousei) Afgekeurd, gelaakt, misprezen:
Personne, action d-e.
Désapproiiver, V. a. Afkeuren, misprijzen,
laken, weaken, veroo'rdeelen: Tout Ie monde vous
désapprouve, iedereen laakt, veroordeelt te. Tout
Ie monde désapprouve sa conduite, ie(lereen laakt,
misprijst zijn gedrag. - SE DESAPPROUVER, V. pr.
Afgekeurd worden; - zich zelven laken: Le sage
se désapprouve sou'vent lui -rnêrue.
Désappiovisioniier, v. a. Van levensmiddelen ontblooten, de levensmiddelen wegnemen.
Désarborer, v. a. [i1ar.] : D- un mat, eenen
mast kappen; den mast nederiaten. D- un pavilion,
eene vlag strijken.
Désarçonner, v. a. Uit den zadel liglen,
werpen. Son chevai ia désarconné, zijn paard
heeft hem uit den zadel geworpe. - (fig. et fam.)
D- qn., iemand uit den zadel ligten, hem verlegen
maken, den mond snoeren, tot zwijgen brengen. Ook: iemand uit een' post, eene bediening verdrijven.
SE DESARCONNEII, V. pr. Uit den zadel vallen. (/1g. et fain.) De kluts kwijt raken, verward geraken (bij een' woordenstrijd). , 1-let part. passé is
ook adj.: Cavalier désarconné, uit den zadel geworpen of gevallen ruiter. - Adversaire d-, uit
liet veld geslagen, beschaamd gemaakte tegenpartij t.
Désargenter, v. a. Ontzilveren, het zilver af(toen van iets, dat verzilverd is. - (fig. et fans.)
D- qn. , iemand zijn geld ontnemen, het geld uit
den zak kloppen. - SE DESARGENTEIS, V. pr. Ontzilverd worden; de verzilvering verliezen. - Liet
part. passé is ook adj.: Fourchette clésargentée,
ontzilverde vork f.
Désarmé, e, adj. (en part. passé van désarmer) Ontwapend, weerloos: Soidat d-, ontwapend
soldaat m. Vaisseau d-, ontwapend schip n.— Colère
the, ontwapende, gevulde toom m.— [I-I. n.] Onge
wapend, zonder verdédigingsmiddelen. (Bias.]
Aigie d-, arend m. zonder klaauwen. - DESARMÉ M.
[H. n. ] Soort van nseirval rn.
Désariiiement, ni. liet ontwapenen; on/wapening f., inz. van overwonnen krijgslieden. - Afdan/tiny f. (van troepen). - [Esci.] Het ontwapenen, weerloos maken der tegenpartij. - [ Mar.]
Het opleggen; op/egging, ontlakeling, aftakeling f.
(van een oorlogschip).
Désarmer, v. a. Ontwapenen, de wapens, de
wapenrusting afnemen; de wapens doen nederleggen, doen argeven, weerloos maken: Après Ia hataille, son ecuyer ie désarma, na den slag nam
zijn schik/knaap heinde wapens af. D- on malfaiteur
een' boosdoener ontwapenen. D- son ennerni sur ie
champ de batailie, zijnen vijand op het slagveld
ontwapenen. D- Ia garnison , de bezetting de wapens
doen nederleggen. D- in garde nationale, de burgerwacht ontwapenen, haar de wapens doen afgeven. - [ Artili.] D- ui) canon, een kanon aftrekteen, er den kogel uit/talen. D- un fusii, den haan
van een geweer in sust zetten. - [ Escr.] D- so'
adversaiie, den degen uit de hand zijner partij
doen vliegen, hem weerloos snakes. - [Mar.] Dun vaisseau, een schip opleggen, ontlakelen. - ( fi g.)
Den toorn doen bedaren, stillen. bevredigen, tot
bedaren brengen, vermurwen: Ii réussit is d- in
multitude iiriiée, hij slaagde er in, de verbitterde
meniüte te. bevredigen, tot bedaren te brengen. D- in
colère celeste, Ja home, Ja vengeance, des hemel
-
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grainscisap, den haat, de wraak ontwapenen, stillen, verzoenen. Dieu se iaisse d- par in prière,
God laat zich ontwapenen, vermurwen door 't
gebed. Le temps désarme in beauté, de tijd ont
wapent de schoonheid berooft haar van al hare
snapt, haren invloed.' - nËsAnIER (zonder voorweep of als v. is. gebézigd) . Ontwapenen, krjgs
vol/c, troepen afdanken, de wapens neerleggen, ophouden oorlog le voeren. Les puissances beiligérantes vont bientôt d-, de oorlogvoerende mogendh /len zul/eis welhaast de wapens nederleggen. 'I'ous
les princes ont désarmé , al de vorsleu hebben
hunne troepen afgedankt, op voel van vrede gebragt. - [ Mar.] Opleggen: On désai'rne dans t aus
les ports cie guerre, in alle oorlogshavens worden
de schepen opgelegd, afgetakeld. D- les avirons,
(le riemen binnen boord leggen. D- les mateiats,
de ma/rozen afdanken. SE DESÂRMEII, V. Pr. Zich
os/wapenen, zijne wapens, zijne wapenrusting afleggen. - ( fig.) Bedaren, Zijne gramschap laten
varen.
Désarranger, V. a. De rangschikking verstoren, in wanorde brengen. (z. DÉnÂxGER.)
Désarriiiiage , ns. [Mar.] I7erstouwing f.,
verplaatsing van de geladen goederen, verandering
der stouwing. - Désari-imer, v. a. Verstouwen,
het ruim opbreken, de lading anders plaatsen.
S Désairoger, V. a. ([am.) In wanorde, verwarring brengen.
Désarrol , in. (fain.) Wanorde, verwarring 1.
in de zaken. Etre en d-, slecht bij zijne zaken
staan. Affaires en d-, verwoede zaken f. p1. Tout
cot dans le d-, alles ligt onder elkander.
1)ésarrondir, v. a. [Tech.] Den ronden vorm
wegnemen. - SE 1IESAJIIIONDIII, v. Vr. De ronde
gedaasite verliezen, niet ineer rond zijn.
1. [Aunt.] hel uit elkander
Bésartieulaliou,
nemen
van de beenderen vats eest geraamte. - [Chir.]
Afzetting van een lid aan '1 gewricht; doorsnijding F.
dec wervelspieren, der gewrichtsvlaklen. - Désarticaler, v. a. Uiteen nemen (een geraamte,
inz. het hoofd). - [Chir.] Een lid aan 't gewricht
afzetten. - liet part. passé is ook adj.: Squelette
d-e, uiteengenomen geraamten. Os désarticuié, aan
't gewricht afgezet been n.
S Désassaisoi.iiemei.t, in. [Cuts.] Het onsmakelijk maken; wegneining f. der toekruiden, dec
specerijen. - -1- S Désassaisontier, v. a [Cuts.)
Laf, smakeloos maken (de spijzen), de kruiderf/,
de smaakgevende toevoegsels wegnemen.
Désasseniblage, in. [Te
c
h.] liet uit elkanderneisien. - Désasseiubler, v. a. Uiteen
nemen, het zamen'evoegde, ineengeslolene uit elkander doen: D- un échnfaud, eenen steiger, een
schavot afbreken. D- un meubie pour ie transporter,
een stuk huisraad uiteen nemen, om het te vervoeren. - SE D1SASSEMBLER, V. pr. Uit elkander gooit
of w[j/cen; - scheiden. - Het part. passé is ook
adj.: Charpente désassenibiée, uit elkander genomen getimmerte n.
Désassiégeiiient, M. Opbreking f. vaneen
beleg. - Désassiéger, v. a. Het beleg opbreken. - ( fig. ei fain.) Ophouden 'met iemand lastig
te vallen.
Désassimilateur, trice, adj. [Ph ys.] On
gelijk-, ongelijkvormig-makend. - Désassirnila
(ion , 1. Ongelijk-, ongelijkvormig-mak i ng 1. Désassimiler, v. a. Ongelijk, ongel'[sksoortt.q,
ongelijkvormig maken, het verband der verschillende
dee/en, die een levend ligchaans vormen, te niet
doen.
Désassociation,f. Ontbtnding,ophefflng F. van
cciie gemeenschap, van een gezelschap, van eene vennootschap. - Désassocier, v. a. Eene associalie, compagnieschap of vennootschap ontbinden, een
gezelschap, genootschap opheffen. - SE DESASSOCIER,
C. pr. Eene associatie onderling ontbinden; zich van
eene compagnieschop afscheiden. - Het part. passé
is ook adj.: Membres d-s, uitgetreden leden.
-

-

e

-

Désassoiti, e, adj. (en part. passé van désassortir) : Lìvres d-s, ondereengemengcle boeken

(zoodat de bijeen behooreisde boekdeelen gescheiden
zijn); ook: onvolledige, niet-coinpléte boeken. Ce

iihraire est d-, die boekr'erkooper heeft geen vol-

ledig assortiment.
»ésassortiiiient, 111. Het scheiden, ondereen
niengen van bij elkander geplaatste of behoorende
dinge: Le d- des étoffes, des livres. - (fig. ge-

-
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bruikt door Mad. de Sévigné) : La barlie faite,
avec des grosses hottes ciotlées, est un d- tout a

fait ridicule, een opgemaakte baard en groote beslijkte laarzen maken een allerbelagchelj/tst contrast, staan heel gek bij elkander.
Désassoitir, V. a. Zaambehoorende dingen
vaneen scheiden, ondereen mengen, d e S a s s a i t ë i c a. - D- des livres , des bronzes , des porce
-lames.
Désassouirdir, a. a. Ophouden met verdoo
de (loo/held genezen.
-Ven;
Désassuier, V. a. De zekerheid, de overluifling ontnemen, in onzekerheid brengen. - [Corn.]
Niet langer doen assuréren of verzékeren. SE
DESASSUREJI, V. pr. Zijne assurantie of verzëkerinq
weder opzeggen, verbreken. - liet part. posed is
ook adj.: Maison 1-e, huis n., dat niet meer peasureer(t is.
Désastre, m. Groot ongeluk, onheil, bedroevend
onpeealn,rarnpspoed, slag, ramp ni., d esaster n.
-

-

-

[Corn.] (fans.), z. V. 0. DECONFITURE.
S Ijésastretiseinent, adv. 0]) verderfelijke

wijze, jammerlijk, ongelukkig, rampspoedig.
Désastreiix, euse, adj. Verderfelijk vernielend, ongelukkig, rornpspoedig,jarnrnerljk, noodlottig, droevig, de s astreus. Evènernent €1, noodlollig voorval n. Gréle d -euse, vernielende hagel-

slag M.

S Désattester, V. a. Ophouden met getuigen;
cccie getuigenis herroepen. - SE DESATTESTER, V.
pr. Zijne eigen getuigenis te niet doen.
Désattrister, v. a. De droefheid benemen,
verblijden, weder vrolijk maken. - SE DESATTRISTEll, V. pr. Weder opgeruimd worden; zijne lieuripe luim verdrijven. - Het part. passdis ookwlj.:
Un enfant est hientôt thisattristii, een kind is ligt
weder vrolijk te maken.
DéSa11UH1SSé, e, adj. [Calli.] Wie den pelskraag of koorpels (aurnusse) heeft afgelegd. (Men
heeft dien toenaam aan Calvijn gegeven.)
S Désantoiiser, v. a. Niet meer autoriséren
of volmagt geven, de gegévene autorisatie of volinapt intrekken; niet langer wettigen. La couturne
autorise et désautorise tout ce qui lui plait, de
gewoonte wettigt en ontwettigt al wat haar behaagt.
t Désavancer, V. n. Teruggaan, terugwijken,
vertragen.
Désavaiitage, m. Minderheid f. (van welken
aard ook), minder voordeel, nadeel, verlies n.,
schade f. L'infanterie a bien do d- en rase camp agne contre Ia cavalerie, op het vlakke veld
heeft de ruiterij veel vooruit op het voetvolk. us
furent vaincus par le d- du temps et du lieu, zij
werden overwonnen door de onvoordeeligheid des
weders en der plaats. Nous eûrnes le d- du vent,
wij hadden geenen gunstigen wind, de wind was
ons tegen. U ne se passera rien a votre d-, er zal
niets tot uw nadeel geschieden, gij zult er geen
schade door hebben.
Désavantagé, e, adj. (en part. passé van
désavantager) Niet bevoordeeld, benadeeld: Héritier
(1_, verkort, achtergezet, te min bedeeld erfgenaam.
v. a. Verkorten, benadeelen,
Desa P^
achterzetten: Pour avantager son ainé, ii a des-a%antagé, ses autres enfants, om zijn' oudsten
zoon te bevoordeelen, heeft hij Zijne andere kinderen
verkort. D- ties marclianclises, waren een ongunstip voorkomen geven.
Désavantageiisenient, adv. Op eene nadeelige, schadelijke wijze, ongunstig.
DésavailtageuX, ense, adj. Nadeelig, onvoorcleelig, schadelijk, ongunstig: Ses affaires sont
dans nile situation d -euse, zijne zaken staan slecht,
zijn in een' ongunstig en toestand. Poste d- a défendre, moeijeljk te verdedigen post.
ts IDésaveiiaiit, e, adj. Onbevallig, onbehagelijk, onaangenaam.
Désaveu, ni. Loochening, ontkenning, herroeping, intrekking (van 't geen men zelf of van
't geen een ander in onzen naam gezegd of gedaan
heeft); - misprijzing, afkeuring, wraking, veroordeeling f. Ii tit Un d- de tout ce qu'il avait dit,
hij loochende of herriep alles, wat hij gezegd had.
Mon d- est fondé sur de bonnes raissons, ik heb
goede gronden om datgéne, wat in mijn nouns gezegd is, niet te erkennen of af te keuren. Cela est
sujet a U-, 't kan ligt gebeuren, dat dit niet erkend

,

DESCENDANT.
of misprezen wordt. Sa vie entièie est Un d- de
ses principes, zijn gansche leven is eerw verloocheving, cciie veroordeeling van zijne beginselen. - Le
d- dun enfant, de verklaring, dat men een kind
niet voor liet zijne erkent. - [ Féod.] D- du seigneur,
verloochening van den leen/teer, weigering 1. van
leenpligt door een' vassaal aan zijnen heer.
I)ésaveugleineiit, in. Het ophouden der verblinding, het afleggen der dwaling. - Désaveugier, v. a. De blindheid doen ophouden, de oogen
openen, ziende maken (alleen in fig. zin gebruikelijk),
de verblinding of verblindheid verdrijven, de dwaling doen afleggen, béter onderrigten: Cette aven
tue la enfin désaveuglé, dit voorval heeft hem
eindelijk de oogen geopend, heeft hem doen zien,
dat hij gedwaald heeft. - SE DÉSAVEUGLER, v. pr.
Zich zelven de oogen openen, zijne dwaling inzien
en afleggen. - liet part. passé is ook adj.: Homme
e dwaling ofverblinding terug(lésaveuglé, van zijn
gebraqt mensch, beter ingelicht man.
Désavonable, adj. Loochenbaar, ant kenbaar,
wat men kan of moet loochenen of ontkennen.
Désavouaiit, m. [Jur.] Loochenaar, ontkenner in., de ontkennende, verwerpende partij t.
Désavoné, e, adj. (en part. passé van désavouer) Geloochend, verloochend, ontkend, afgekeurd: Signature d-e, verloochende handteekening t.
Doctrine d-e herroepen, ingetrokken leer f. Enfant
d-, niet erkend kind 11. Ambassadeur d-, onbevoegd
verklaard afgezant m.
Désavoner, v. a. Loochenen, ontkennen (iets
gezegd of gedaan te hebben): Vous 1avez dit, vous
n'oseriez le d-, gij hebt het gezegd, gij kunt het
niet ontkennen. Je na désavoue pas que j'en ai
été surpris, ik loochen niet, ik erken, dat ik daarover verwonderd ben geweest. - Verloochenen, niet
voor 't zijne erkennen: D- son seing, zijne handteekening verloochenen. D- un livre, loochenen de
schrijver van een boek te zijn. D- Un parent, een'
bloedverwant verloochenen, iemand niet voor zijn'
bloedverwant willen erkennen. D- un enfant, een
kind verloochenen, niet voor het zijne erkennen. Voor onbevoegd, voor ongeldig, eigenniagtig verklaren, niet erkennen, niet goedkeuren: Ce prince
a désavoué son ambassadeur, die vorst heeft zijnen
gezant voor onbevoegd (tot deze of gene handelwijs)
verklaard, heeft de stappen van zijnen gezant voor
eigenmagtig, ongeldig verklaard. Afkeuren, verwerpen, veroordeelen: La morale désavoue ces
principes, de zedeleer verwerpt die grondbeginselen.
- 11erroepen, intrekken, terugnemen: Ii désavoua
tout ce qui l avait dit contra la réputation decette
femme, hij herriep altes, trok alles in, wat hij tegen
dcn gveden naam van deze vrouw gezegd had. SE DESAVOUER, V. pr. Geloochend worden; - zijn
woord intrekken; - zich zelven afkeuren of wraken.
t Desbléer, V. a. [Agric.] Koren maaijen.
Descaloiinèse, 1 . [Méd.] Ziekte t. door vermindering van warmte gekenmerkt.
Deseeiiidie , v. a. Ontgorden, ontgordelen,
den gordel afleggen.
I)eseeller, v. a. Ontzégelen, het geregteljk
zegel afnemen; losmaken hetgeen met lood of ceinent in een gat vastgemaakt is. II faut d- ces
goods, men moet deze ijzeren daiinen losmaken. [Tech.] D- une glace, een spiegelglas elfen slijpen.
- SE DESCELLER, V. ].),r. Ontzeeld enz. worden.—
Het part. passé komt ook als adj. voor: Diplôme
descellé, ontzegeld diploma n.
Deseen(tanee, t. Afkomst, afstamming t. in
afdalende lijn. - [Jur.] Afstammelingen, nakometingen m. en f. p1., descenden ti e t. (in dezen
zin doorgaans descendants).
Descendant, e, adj. Afdalend, afklimmend,
afgaand: [Généal.] Ligne d-e, afdalende lijn of
linie f. - [Anal.] Aorted -e, afdalende slagader f.[Arith.] Progression d-e, afdalende reeks. - [Mi].]
Garde d-e , afgaande, aftrekkende wacht f. [Astr.] Noeud d-, afdalende knoop m., het punt,
waarin eene jlaneet den dierenriem snijdt, van 't
noorden naar 't zuiden gaande. Signes d-s, dalende
teekens n. ])l. van den dierenriem (k) >eeft, leeuw,
maagd, weegschaal, schorpioen en schutter). [Mus.] Gamnie d-e, afdalende toonladder 1.— [Mar.]
Marée d-e, ebbe 1. (Vgl. ASCENDANT en aIONTANT.)
- DESCENDANT, flL, -E, f. Afstammeling, nakomeling, spruit, telg m. en f. - DESCENDANTS, M. ])1.
Afstammelingen , nakomelingen, descendenten,
-

-

.

,

-
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Deseension, f. [Astr.] Daling, descensie t.,
111. p1., kinderen, kindskinderen, ach1erkiidskinderen enz. in de dalende linie (in tegenstelling niet die boog ran den aequator, met welken ren teeken
van den dierenriem of eene ster te gelijker tijd
rne
de ascendenten), nazaten rn. p1., nakolingonder den horizont gaat. D- droite, Oblique dun
schap t., nakroost, nageslacht, zaad n.
Desee,idement, m. [Coat.] Erfopvolging f. astre, regte, schuinsche descensie eener ster. [Artill.] Roinine lijn f., (lie eens bom, an 't hoogste
in de nederpaande linie.
Deseendeiie, f. [Exploit.] Schacht f., mijn- punt harer rjzing, bij het nederdalen beschrijft.
Jiescensionnel, le, adj. [Didact.] Afgaand,
gang m.
Deseeiidie, v. n. (met avoir als men de (laad, naar beneden gerigt: Marche d-le. - [Asti.]: Difmet E tre als men 't gevolg of den toestand op 't férence d-le, verschil n. tusschen de repte en schuinoog heeft) Dalen, afdalen, nederdalen, afgaan, of- sche descensie of daling eener ster, graad m. der
klimmen, afkomen, van boven naar beneden gaan, afwijking van de regte descensie.
Desceiife, f. 1let af- of nederdalen, het aflaten,
afstijgen, afstappen, ofloopen: D- dun arbre, Van
eeiien boom afklimmen. D- de cheval, van het afnemen; het afklinunen, afstijgen, uitstijgen enz.;
paard stijgen. D- dun bateau, uit een schip gaan, af-, nederdaling, nederlciling, ofzakking, afklimklimmen. D- dune montague dans Ia plaine, Van ming enz.; afhelling f., afloop in.: Je l'ai vu /s la d-,
eenen berg in de Vlakte dales. --- [Mai.] D- a terre, ik heb hem bij het uitstijgen, afkliinmen afkomen
e est. pénthle, de
aan wal gaan, ontschepen.
(, ott.) D- au eer- gezien. La d- de cette inontagn
cueil, nu tomleau, in 't graf dale, sterven. - helling, hel afkldnmeu van dezen berg is inoeijeljk.
(fig.) D- du trône, VOO den troon stijgen, ophouden La d- de notre Seigneur Jésus Christ aux enfers,
te regéren. Descends de cette place que tu oceupes, de nederdaling van onzen HeerJezus Christus in
Verlaat die eereploots, welke (jij bekleedt. - D- en de hel. - [Fort.] Bedekte gang, sluippang m. bij
soi-inkme, dans sa conscience, dans son coeur, cciie vesting, die naar de gracht of naar de mijnen
in zich zelven keeren , zijn geweten, zijn hart voert. - [ Méc.] Daling f., val m.: La d- dun
raadplegen. D- dans le détail (of les d( tails) dune aérostat, de daling van een' luchthol. Ligne de la
chose, tot de minste bijzonderheden cener zaak af- plus courte d-, lijn t. van den kortsten val. - La ddalen. - Een' gewapenden inval, eene landing (ben: dune tapisserie, het afnemen van een behangsel.
Les Goths, Les Lornhards descendirent en Italie, - [Peint.] D- de la croix, de afneining van het
de Gothen, de Loinbarden Vielen 1fl Italië. Les kruis. - [Jur.] Geregteljke bezigtiging, huiszoe
Anglais descendirent en Zélande, de Engelsehen king f. : Ii y sera fait uric d-, daar zal eene ge(leden eene landing in Zeeland. - Bij uitbreiding: regteljke huiszoeking plaats hebben. D-.--„ui les lieux,
La justice a descendu dans ce lieu, hel geregt heeft regterljke plaatsopneming f. - [Mil., Mar.] Lanzich naar die plaats begeren (om daar iets te om ding 1., inval in.: Ten [er une d-, eene banding
derzoekeiij. - Afstappen , op reis zijn' intrek beproeven. La d- des Gaulois en Italic, de inval
nemen: 11 descend toujours an rnème hOtel, hij der Galliërs in Italië. - [Cliii.] Breuk f. (bernie)
stapt altijd af aan (logeert altijd in) 't :elfde hotel. D- de boyaux, darmbreuk. D- de matiice, doorzakD- chez un ami, bij een' vriend zijn' intrek nemen. kingf. der baarmoeder. II a une d- qui l'empêche
- .4fdolen, af/ningen, reiken: Les cheveux lui de monter a clieval, hij heeft eeoc breuk, die hem
descendaient jusqu'b Ia ceinture, zijne (hare) haren belet te paard te rijden. - Pop of goot t. langs de
hingen af of reikten tot aan de middel. Sa redingote muren der huizen, waardoor het water uit de daklui descend jusqu'aux talons, zijn overrok of jas goot naar beneden loopt. - [Arch.] Schuin gewelf n.
hangt hem tot op de hielen. - Vallen, zakken, (waaronder een trap wordtaangebr(tgt). — [ Fauc.]
dalen, zinken: La nier, La ma rde descend, er Het neerschieten des roofvogels op zijne prooi. loopt eb, het water Vs/t, de ebbe treedt in. Le (Lor. Vi0V.) A grande rnontée, grande d-, wie
harornètre a descendu de trois Oegrds, het wear hoog klhnt, kan laag val/eis.
Désceptrer, V. 0. Den schep/er ontnemen,
glas is drie graden gezakt Le hnllon descendait
rapidernent , (be luchtbol daalde s(((l. - [M us.] ontrooven. - liet part. passé is ook acij.: Roi d-,
Sa xcix ne peut d- plus has, zijne stein kan niet Reine d-e, onttroonde koning, Isoss in Ø1 ii.
I3eseiiptenr, ni. Beschrjrer in.
la er dalen. T)- diii ton, eenen toon dalen, zakHescriptif, ive adj. Beschrijvend, schriftelijk
ken. - Uii senlier qui descend vers le 'village,
een pad, dat 1(001' /(et (101/) afloopt, naar het dorp voorstellend of schilderend: La podsie d-ive, de
Voelt. - ( fig.) Dalen, zich vernéderen, zich Ver- beschiijv'endepoëzj ;La gsomé1rie, I'anatomie d-ive,
lagen (zoo in goeden als kwaden zin); VOfl een' de besch rijveli(Ie ineelku-nde, ontleedkunde f.
Description, f. Beschrijving, schildering door
/(oogen tot een' lagen staat komen: II descendit
usqu'b Ia prière, hij Vernederde zich tot since/sen. woorden, omschrijving, descriptie f. La d-d'un
II na pas 'voulu d- a se justifier, hij heeft zich tot palais, dun paysage, de beschrijving van een pageene VefjtVaardif]ing evil/en Verlagen. Quand on est leis, van een landschap. - lui lu Ia d- de Ia Holparvenu a uneclarge si drniiiente, il faut craindre lande, ik heb de beschrijving van ilollasid gelezen.
de 1-, wanneer (((Cii tot eenen zoo Verhévenen post - [Géom.] La d- dune figure, dun cercie, dune
gekomen is, moet men vreezen te dalen. L'em- courbe, liet beschrijven of trekken van cciie figuur,
pereur daigna d- dans une conversation avec lui, een' cirkel, eene kromme lijn. - [ Prat.] Le notaire
de keizer verwaardigde zich, om zich met hem in a fait uric d- des meubles, de notaris heeft een'
een gesprek in te laten. - Afstanunen, afkomen, inventaris, cciie opschrjving van het huisraad
Voortspruiten, afkomstig zijn: II descend de Henri gemaakt. D- dun testament, lset opstellen van een
quatre, hij stamt VO(( lien(brik den Vierde af. - testament.
Déséborgner, V. a. Eenen eenoogige genezen.
Le père des luinibres dod descend tout don parfait
De nngen voor de waarheid openen.
de Vader der lichten, Van isien elke goede gave afDéséehalasser, v. a., Z. 1)EdHtLAssER.
komstig is, uitgaat. DEscExrlRE, V. a. AflaDéséehouer, V. a. [Mar.] Weder vlot maken
ten, nederlalen, afzetten, laes' stellen, lager hangen, laten zakken, laten Vallen: D- du yin ii Ia (ccii gestrand schip). - SE IIÉSECHOUER, v.pr.
cave, wijn in den kelder veder- of aflaten. Des- Weder vlot geraken.
Déseinballage , Déseniballer , z V. a.
cendez ce tableau, neem deze schilderij af. II faut
Ie d- plus bas, inca moet het lager hangen. D- Ja DEBALLAGE, 1)EBALLER.
Déseiiibargo, in. [Corn.] Ontheffing Van 't
lace, het glas (in de koets) laten zakken, vallen.
i faut d- le cliaudron dun clan, men moet den e in b a r g o (z. dat woord).
ketel eenen schalm lager hangen. D- un homme de
Déseiiibarqueii ent, in. 1V'ederontscheping t.,
cheval,iemand van het paard helpen. -- Somtijds lossing der ree/s ingescheepte waren. On a ordonné
ook in de eerste beteekenis Van 't V. n.: D- une Ie d- des troupes, men heeft de ontscheping der
montagne, uric colline, l'escalier, een' berg, een' troepen bevolen.
Déseiribavquer , v. a. Weder ontschepen,
heuvel, den trap afkbinimen, afgaan. D- le fleuve,
Ia rivière, le canal, den stroom, de rivier, 't kanaal weder ontladen, lossen. II faut d- les marcliandises
afvaren, nfdrijren. - [ Mil.] D- Ia garde, van de qui étaient déjh embarquées, men moet de waren,
wacht aftrekken (als een andere troep tot aflossing die reeds ingescheept waren, seeder ontschepen,
komt). - SE DESCENIJRE, V. T. Neergelaten wor lossen. - liet part. passé is ook adj.: Troupes
den. - Zich zeden nederinten.
désernbarquées, seeder ontscheepte troepen in. Pl.
,Désembariasser , V. a. , gebruikelijker is
DeSeen(lu, e, adj. (en hart. passé van descendre) Gedaald, neêrgedaald; Verlaagd, vernederd, DEJIARRA SSER.
afgestamd.
S Déseiribellir, V. a. In schoonheid doen ver-

'
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minderen, de schoonheid benadeelen, ontsieren. DÉSEMBELLIII, V. fl. en SE DESEMBELL1R, V. pi.
Minder schoon worden, in schoonheid verminderen.
Désemboiter, V. a., a. het meer getiruikeljke
DÉBOITER.

Déseiiibouiber, V. a. Uitden modder trekken
(Men gebruikt daarvoor ook DÉBOURBER.
Désembrayer, v. a. [Tech.] De gemeenschap
opheffen tusschen twee machinrdeelen, waarvan het
acne aan 't andere de beweegkracht mededeelt.
Déseninianeher, V. a., Z . DEMANCHER.
Désemmuseler, V. a. Den muilband afdoen.
S Déemparenient, m. Weggang, wegtrekking, ontruiming f.
Désempai'er, v. a. Weggaan, wegtrekken,
eene plaats verlaten, ruimen: Je aal pas désem
pal. é de la viiie, ik ben niet uit de stad getrokken.
Ii a désemparé de in viiie, hij heeft de stad ontruimd, verlaten. Décider mie question sails d-, een
geschil op staanden voet beslissen, zonder van de
plaats weg te gaan. Tenez vous ] ,á etti en désem
parez pas, blijf daar en ga niet van de plaats. Les
ha b itants desemparèrent a larrivé de l'ennemi,
de inwoners, inqezétenen verlieten hunne woonsteden hij de aankomst van den vijand. - [ Prat.]
Sans ii-, zonder uiteen te gaan. - DESE31PARE1I,
V. a. [Mar.] Ontredderen, reddeloos schieten (een
schip). - Somtijds ook gebézigd in den zin van
verlaten. ontruimen: D Ia viiie, le camp, de stad,
(Ie legerplaats ontruimen. - (fig.) (tij Montaigne)
Vergeten, loslaten, laten voren: Ma mémoire dés
empare ce que jécris comme ce que je us, mijn
geheugen verliest zoowel wat ik lees, als wat ik
schrijf. - Het part. passé is ook adj.: Vaisseau
désemparé, reddeloos geschoten schip.
t Désentphelier,v.a., z. v. a. DEBARRASSER
Déseinpeloter, V. a. [Faue.] De onverteerbare spijs uit den krop (van den valk) halen. Déseiiipelotoir of Déseiiiplotoir, RI. IJzeren
werktuig a., waarmede men dat verrigt.
t DéeuipeILner, v. a Van véderen ontdoen
(eenen 1)1)1). - Het part. passé is ook adj.: Flèche
désempennée
, ontvederde )ijl m. - (Loc. prov.)
11 va comme Un trait of comme un matras d-, hij
gaat er blindelings, onberaden op los, hij waagt het
op goed geluk af.
Désenipeser, V. a. Van stijfsel ontdoen (het
linnen): 1)- des jal)Ot5, des cols, des cheinisettes,
de stijfsel uit hemdstrooken, halsboordjes, overhemden wasschen. - SE DÉSEMPESER, V. pr. De
stijfsel verliezen, slap worden. Het part. passé
komt ook als adj. voor: Col désempesé, ontstijfseld

kroarj.je B.

Deseniplir, V. a. Gedeeltelijk ledigen, wat uit
doen, uitgieten: Ii a désempli ce coifre, ii était
trap plein, hij heeft wat uit dien koffer gedaan,
hij was te vol. D- an tonneau, une houteille, uit
een vol vat, eene volle flesch wat uitgieten, een
weinig laten uitloopen. - Inz. gebézigé als v. n.
met de antkenning: Sa maison ne déseniplit point
(Ie monde, de joueurs, zijn huis is altijd bezet met
volk, niet spelers. Ce fossé ne désemplit jamais,
deze sloot wordt nooit ledig. - SE DESEIIPLIIt, V .
?Vinder vol worden, ledig raken, minderen: Ma
bourse se désemplit, mijne beurs wordt ledig. Het part. passé is ook adj.: église désemplie, ledig
geworden kerk f.
Déseinpiotoir, m., DESEMPELOTOER.
Désempoinler, V. 0., Z. v. a. DEPOINTER.
S Déseitipoisonner, v. a. De werking van
vergif te niet doen, het vergif onzijdig maken. SE DÉSEMPOISONNEII V. pr. Tegengif innemen. Het part. passé kan als adj. voorkomen: Une personne désempoîsonnée, iemand, die tegengif heeft
ingenomen.
Désempoissoiiner, v. a. Van visch ledigen
(eenen vijver, eene rivier). - SE DESEMPOISONNER,
V. pr. Van visch ledig worden.
4. Désemprisouiiement, m. Bevrijding 1.,
ontslag n. uit den kerker. - 4. Désemprison
iaer, v. a. Ontkerkeren, op vrije voeten stellen. Het part. passé is ook adj.: Un homme désemprisonné, een op vrije voeten gesteld mensch.
Désenamourer, V. a. Van de liefde genezen.
- SE DÉSENAMOURER, V. pr. Ophouden verliefd te
zijn. - Het part. passé is ook adj.: II est désenamouré, hij is van de liefde genezen, ho is niet
verliefd meer.

-

DÉSEMVREMENT.

-1- Déseneapuchonner , V. a., z. v. a. DECAPUCHONNER.
+ Déseiichainer, v. a., Z. DECHAINEB.
Désenchanté, e, adj. (en part. passé van
désenchanler) Onttooverd. - (fig.) Jeune homme
U-, van zijn' blinden hartstogt genezen jongeling.
Des yeux d-s, weder helderziende, niet langer benévelde of verblinde oogen n. p1.
Désenefiantenient, 01. Onttooverinq 1.
het ophouden der begoocheling, der misleiding. La
possession amène le d-, het bezit (van 't vurigverlangde voorwerp) doet allengs de bekoorlijkheid
(daarvan) verdwijnen.
Désenchanter, V. a. Onttooveren, van toove
de betoovering doen ophouden. --rijvelosn,
(fig.) D- qn. , iemand van een' hevigen hartstogt
genezen, zijne overdrévene voorliefde, zijne begoocheling doen ophouden. - SE DESENCLIANTER, V. pr.
Zich zelven van een' hevigen hartstogt, van eeoc
verkeerde vooringenomenheid genezen, zijne begoocheling verliezen.
Désenchanteur, adj. Oottooverend ; de be.qoochelinq wegnemend: Les yeux d-s de Ia réalité. - Ook als subst. m. Onttooveraar, wegnemer in. der begoocheling.
Désencliâsser, V. a. Uit de kas nemen: Dune pierce précieuse, een' gezetten edeisteen uit zijne
kas of invatting nemen. D- une relique, eene reliquie uit haar kistje of koffertje nemen --Het part.
passé is ook adj.: Diamant désenchâssé, uit de
kas genomen diamant m.
4. Désenchéiir, v. a. Mender bieden dan reeds
eboden is.
Désenclouage, M. Ontnageling 1.; het uittrekken van een' spijker. - Désenclotier, v. a.
Ontnagelen, een vernageld kanon weder bruikbaar
maken; - een vernageld paard den spijker of de
spijkers uit den hoef halen. - Het part. passé is
ook adj. : Canon désencloué, ontnageld Moon n.
Cheval d-, ontnageld paard n.
Déseneoinbreuient , in. Wegruiming van
puin; opening t. van een' belemmerden doorgang.
Désencoiiibrer, V. a. Puin wegruimen, een'
belemmerden doorgang vrij ma/sen. - (fig. et fain.)
Eene zwarigheid uit den weg ruimen. - Het part.
passé komt ook als adj. voor: Rue désencomtnée,
opgeruimde, weder gangbaar gemaakte straat f.
Déseiieroûter, v. a. Ontkorsten, de omit karsting wegruimnen, doen verdwijnen. - (fig. etfamn.),
z. V. a. DENIAISER.
S Désendorniir, V. a. Wekken, wakker worden.
Désenfiler, v. a„ Z. V. a. DEFILER (Van fl1).
S Désenflaiiimer, V. 0. De vinci blusschen;den liefdegloed dooven.
Désenflé, e, adj. (en part. passé van désen
(van een gezwel).-fier)Gslonk,dugwre
- Ballon U-, geledigde luchtbol m.
Désenflenient, in., z. v. a. DESENFLURE.
Déseniler, v. a. Minder gezwollen of opgezet
maken. D- Un ballon, een' luchtbol geheel of gedeeltelijk van lucht of gas ontdoen. - Ook zonder
voorwerp: Un ongueimt pour, 1- , eene zalf om een
gezwel te doen slinken. - DESENFLELI, v. a., of SE
DESENFLER, V. pr. Minder gezwollen worden, slinken: Son bras comme n ce a d- of ti se d-, zijn (gezwollen) arm begint dunner te worden, weg te
slinken.
Désenfluire, F. Slinking 1., dunnerwording van
een gezwel.
Désenforester, v. a. [Anc. Admin.] Van de
koninklijke bosschen een daartoe behoorend land
scheiden.

Désenfomer, V. a. Den rook verdrijven. (fig.) De door den rook bezoedelde kleuren weder
ophalen. - Het part. passé is ook adj. : Chambre
désenfumée, van rook bevrijde kamer t. Tableau
dèsenfumé, opgehaald schilderij t.
Désengager,, V. 0., z. V. a. DESENRÔLER. Weleer z. v. a. DEGACEII.
S Désenger, v. a. Van ongedierte zuiveren; de
bomm en van rupsenesten ontdoen.
Déseitgiener, v. a. Het in elkander grijpen
van raderwerk beletten.
t Désenhenrer, v. a. 't Geluk verstoren, het
fortuin wegnemen.
Déseni'vreinent, m. Ontnuchtering, nuchterwording f. (in eig. en /1g. zin). - Désenivrer,

DfSENLACEMKNT
a. Ontnuchteren, nuchter maken. Le somma!l
Fa désen!vré , de slaap heeft hem ontnuchterd,
nuchter gemaakt. Ook zonder voorwerp: Le café

V.

désen!vre. - ( fig.) Son enthousiasme duia peu,
Ia rétlex!on leut Ii!entôt désen!ré, zijne geestver-

voering duurde niet lang, liet nadenken verdreef
alras zijne verbijstering, zijne zinsbedwelming. DESENIVRER, V. a. 01 SE DESENIVRER, V. pr. lVuchIer worden: Ii na désen!vie jamais, hij wordt nooit
nuchter, is altijd dronken. Doim!r pour so d-,
slapen om te ontnuchteren. - (fig.) Se d- dune
van!té, de ijdelheid von iets inzien. - liet part.
passé is ook adj. : Homme désen!vré, ontnuchterd man. Esprit U-, ontnuchterd, tot bezinning
gekomen verstand n.
Déseiilacemeiit, fl1. Losma k ing f. uit eenen
strik. - Déseiilacer, v. a. Ontstrikken, uit
een' strik losmaken; -- (fig.) uit een' liefdestrik bemijden. - SE DESENLACE1I, V. pr. Van den strik
ontdaan worden, uit de strikken verlost worden.
Zich zelven van den strik bevrijden (zoo eig. als
fig.) - Het part. passé is ook adj.: O!seau désen
lacé, ontstrikte, uit den strik genomen vogel m. Coeur d-, niet sneer gevangen of door liefde bedwelmd hart n. L'o!seau s'est désenlacé, de vogel
heeft zich uit den strik losgemaakt, hij is ontsnapt.
DéSefllai(lir, a. a. De leeljkheiel verminderen, minder leeljk maken. - DÉSENLA1DIR, V. n.
en SE DESENLAIDIR, V. pr. Minder leeljk worden;
zijne leeljkheid verbéteren. - 1-let part. passé komt
als adj. voor: Visage désenlaid!, minder leelijkge
worden gelaat n.
Déseuiitii, m. liet ophouden, het verdrijven
0

-

der vervéling.

Déseiiiiuyer, v. a. De vervéling doen ophouden, den tijd verdrijven, opvrolijken: D- qil. —Ook
zonder voorwerp: La lecture désennu!e, het lezen
verdrijft de verveling, kort den tijd. - SE DÉSEN
NUYER, V. pr. Zijne vervéling verdrijven, zich lijdverdrijf of tijdkorting geven, zich opvrolijken:
muons pour nous d-, laat ons spelen om den tijd
te korten, urn ons niet te vervelen. - 1-let part.
passé is ook adj. : Coeur désennuyé, van vervéling
bevrijd, opgevrolijkt hart n.
-I- Désenorgneillir, v. a. Den hoog-moed benemen, vernéderen. - Het part. passé wordt ook
als adj. gebruikt: Homme désenorgueilli, in zijn'
hoogmoed gefvuilete man.
-

DésenrayeiHent, m. (Tech.] Ontremming f.,
het losmaken van den spanketting, het vrijmaken
van een vastgezet rad. - Déseiirayer, v. a.
Ontremmen, den rem- of spanketting wegnemen,
het vastgezette rad weder laten draajjen: Ii faut
d- Ia roue, of zonder voorwerp : Ii faut d-, de

rem/ceiling moet losgemaakt worden.
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- SE DESEN

pr. Van den remketting losgaan. - liet
ontrayée,
part. passé is ook adj.: Roue désen
remd rad n.
Déseiai-hn;i*er, v. a. De verkoudheid genezen,
(loan ophouden. - DESENRHUMER, V. n. of SE DESENRIIUMEB, v. pr. Minder verkouden worden. Het part. passé komt als adj. voor: Homme U-,
van verkoudheid genezen mesisch.
Déseniôlernent, m. [Mi!.] liet uitschrappen
van den naam eens soldaats van de lijst of rol-,
wanneer hij zijn afscheid ontvangt. - Déseiirô
Ier, v. a.: D- Un soldat, den noons van eenen
soldaat, die zijn afscheid heeft ontvangen, op de
rol uitdoen, hem van de dienst ontslaan. - SE
DESENRÔLER, V. pr. Van de rol geschrapt worden,
zijn afscheid krijgen. - Hel part. passé is ook adj.:
Soldats désenrolés, ontslagen soldaten.
Dcseuroueuient, liet verdrijven der heeschheid. - I)éseiiiouer, ,v. a. De heeschheid, schorheld verdrijven. - SE DESENROUER, minder heesch
worden, ophouden heesch of schor te zijn. - Het
part. passé komt als adj. voor: Gorge, Vo!x déseniouée, van heeschheid bev r ijde keel, stem f.
Déseiisabler, v. a. [Mar ] Lit het zand of
van den grond losbrenpen, vlot krijgen.
a,flee
S Déseiiseigiietnent, In. Hetverleeren,het
te--ren.
- Déseiiseigiier, V. 0. A/leeren ,
RAYER, V.

doen (een lijk); opgraven. - liet part. passé is
ook adj.: Cadavre désenseveli, opgegraven lijk. Déseiisevelissernent, m. Loswikkeling uit de
lsjkdoeken; opgraving t.

Désensoiceler, V. a. Onttooveren, de betoo
- ( fig.) On ne pout le U- de cette-veringophf.
passion funeste, men kan hem von dien noodlottigen hartstogt niet genezen. - Het part. passé komt
als adj. voor: Un jeune homme désensorcelé, een
onttooverd jongeling. - Désensorce ll enieiit,
In. Onttoovering f.

S Désenterrer, V. a., Z. DETERRER.
Déseutteiiient, fl1. Ltd verdrijven der hoofdigheid, der eigenzinnigheid of vooringenomenheid.
- Désentter, V. a. De hoofdigheid enz. verdrijven. 1)- go. de qc., iemand iets uit het hoofd
praten, uit de gedachten brengen. On ne saura!t
Ie U- de cette opinion, men kan hem van dit gevoelen niet afbrengen. On la désentèté de ce madage, men heeft hem dit huwelijk uit het hoofd
gepraat. - SE DESENTèTER, V. pr. Eene eigenzinnigheid, een vooroordeel laten varen; zich iets uit
het hoofd zetten.
Déseiitortiller, V. a. Losdraaijen, loswikke
(leg. et fans.) D- une affaire, une intrigue,-len.
eene zaak, eene kuiperj ontwarren, uit elkander

zetten. —1-let part. passé is ook adj.: Corde désentortillée, losgedraaid touw n. Affaire U-, ontwarde zaak f.
Hésentraver, V. a. {Tech.] De voetkluisters
afdoen (van een dier); inz. den spasikelting of het
spantouw van den smids -noodstal losmaken. - ( fig.
et lam.) De hinderpalen opruimen, de baan schoonmaken. - SE DISENTRAVER, V. a. Zich van de
voetkluisters ontdoen, uit den noodstal ontsnappen.
—liet part. passé komt als adj. voor: Cheva! dés
entravé, ontkluisterd paard n. Affaire d-c, oatwarde zaak f.
Désenveninier, v. a. liet venijn, het gif ontnemen: D- une plaie, eene wondvan venijn zuiveren. - (fig.) D- le coeur, la critique, de verbittering der harten, de scherpte der kritiek verzachten,
wegnemen. SE JJESENVENIMER , C. pr. Van venijn
bevrijd worden; - minder bijtend of hatelijk warden (van een' schrijver, een' recensent). - Het
part. passé komt als adj. voor: P1 -aie désenv antmée, van vergif gezuiverde wond t. - ( fi g.) Plume
d- , niet meer in venijn gedoopte pen f.
Désenverguer , v. a De zeilen afslaan, z.
-

DEVE1IGUER.

Désepéronner, V. a. De sporen afdoen: Dun cavalier, een' ruiter de sporen afdoen.— [Hist. ]
D- un chevalier, een' ridder de sporen ontnemen,
liein van zijn' ridderrang ontzetten. - SE DESE

PERON1NER, V. pr. Ontspoord worden; de sporen
verliezen. - Het part. passé is ook adj.: Cavalier
U-, ontspoord ruiter.

U)éséquiper, V. a. [Mar.}: U- an vaisseati of

enkel II-, een schip onttakelen, ontwapenen, opleggen; van bemanning ontblooten. - liet part. passé
is ook adj. Va!sseau déséqu!pé, onttakeld schip n.
Déseréotei', v. a. [Vétéc.]: D- un cheial,

een paard de voetgallen klieven, afnemen, wegsnsj

den. - [Econ. cur.] D- un coq, eenen haan cle
sporen afsnijden. - 1-let part.passé komt als adj.
vo o r: Cheval désergoté, van de voetgallen gesneden of'genezenpaard n. Coq U-, osctsoorde haan m.
Desert, e, adj. Onbewoond en weinig bezocht,

woest; onbebouwd; ledig, verlaten, eenzaam.
Déseit, m. JYoestjn, woestenij, wildernis t.
- Bij uitbreiding: eenzame, doodsche plaats f. (Loc. prov.) Prêchei dans le U- , in de woestijn
prediken, voor doove ooien spreken, met zijne vermaningen geen' ingang hij zijne toehoorders worden.
-1-- Déseitable, ád. Verlotenswaarel, wat men
verlaten, ontvlieden moet: Lieu U-.
Déserté, e, adj. (en port. passé van déserter)

Verlaten, eenzaam, van bewoners ontbloot: Paste,
Drapeau U-, verlaten post, vaandel m. Ville d -a,
eenzaam gelaten stad t.
Deserter, v. a. Verlaten, ontvlugten. D- uric
viiie ii cause du choléra, eene stad om de cholera
gendeel leeren. - (Beide woorden zijn ongebrui- verlaten. •- D- la maison paternelle, het ouderkelijk, maar worden soms in goeden zin gebé lijke huis verlaten, ontvlugten. - [Mi l .] D- le ser
zigd) : Le désenseignenient de lerreur, de over- vice of enkel D-, zijn vaandel of de krijgsdienst
tuig i ng van de dwaling. Désense!gnerqn., iemands zonder verlof verlaten, wegloopen , vourtviugtig
worden, desertére a. - In deze beteekenis inz.
verkeerde denkbeelden verdrijven.
Désensevelir, v. a. Van het doodidleed oat- wordt het als v. a. gebruikt: 11 a Uéserté de son
-

-
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rëgiment, hij is van zijn regiment we(jgeloopen, gedeserteerd: I)- avec armes et bagages, met wepens en bagaa(]je desertéren. D a lennenil, overloopen, near den vijand desentéren. - ( fig.) D- Ja
bonne cause, son parti, de goede zaak, zijne partij
verlaten. - D- ses anus, zijne vrienden verlaten.
- Ce discours insensé me feiait (I-, (lat dwaze ges»rek zou mij van hier verdrijven. [Mar.] D qn., iemand aan eene onbewoonde kust of op een'
woest eUan(i uitzetten.
Désertes, t. P1 [Tech.] Botte schaar f der

droogscheerders.

Des e rteur, ilL [Mi l .] Weglooper, overlooper,
voortvlugtiq soldaat, d es e r t e u r in.— Bij uitbreiding: Un d- de In tol, een afvallige van 't geloof,
reneqaat ITO. Un d- du Jon paiti, de Ja henna
cause, een afvollige, eer veilater van de goede partij, van de goede zaak. (friis.) Je vous ramène
notre cl-, Ik breng U OflCfl deserteur (den vriend,
die ons gezelschap erinten had) terug.
Déserticole , adj. [Bot.] Gaarne in woeste
plaatsen groeijend.
Déserlion , F. [M ij.] liet wegloopen uit de
krijgsdienst; weglooping, overlooping, d e s e r t i e f.
-,, Bij uitbreiding: Verandering van partij, afvalligheid t.; —(fans.) wegeluiping f. uit een gezelschap.
—[Anc. prat.] D- d'appel, verzui in n. van applof
hooger beroep.
t Désespérade (it Ia), bc. adv. (fain.) Op
wanhopige wijs.- 1 1 5C hat, ii joue ii ]ad-, hij vecht,
hij speelt als een razend, wanhopig mcnsch. J!s'en

wanhopig zijn of worden, alle hooi) verliezen, diep
bedroefd zijn. Ii vient d'apprendre Ja mart de son
ills, iJ se désespèi'e, hij heeft zoo straks den dood
zIjns zoons vernomen, lip is wanhopig, hij is van
dioefheid geheel buiten zich zelven.
Déseipoir, m. Wanhoop, veitwijfeling, hopeloosheid; OVel'lllaat Van smart, troosteloosheid f.,
bitter zielsverdriet n. Le d- est Ja vertu de Jâdie,
(Ie wanhoop is de deugd des lafhartigen. Tomber
dans Ie d-, tot wan/mop, hopeloosheid vervallen;
in diepe droefheid verzonken zijn. Cette nouvelle
Fa plongé dans Je d-, la mis an d-, deze tijding
heeft hein diep getroffen, troosteloos gemaakt. B )] uitbreiding: Etre au d-, spijt hebben, leedwezen
gevoelen. Je suis au d- de ne pouvoir faire ce qua
vous désiiez, het spijt mij, niet te kunnen doen
wat Ø]j begeert. Ii est nu d- de eet accident, dat
geval doet ucla zeer leed, spijt hen geweldig. Wat wanhoop, spijt, ergernis enz. veroorzaakt:
Le triomptie da iiiéchant serait Ie d- de J'hoinme
de bien, s'iJ n'e:ait un Dieu, de zegepraal des
goddeloozen zou eeoc ergernis, een onoplosbaar
raadsel voor dei brave zijn, indien er geen Geel
bestond. Cast 1h mon d-, dat is juist, wat mij 't
meeste spijt, ergert. Ce jeune homme eat le d- de
sa familie, die jongeling is de schandvlek van zijne
familie. L'Jliade d'Fioinère est Je d- de tons les
poètes, de Ilias van liolnerus brengt alle dichters
tot wanhoop, is voor alle dichters een onbereikbaar,
onnavolgbaar )flOdéi. .- Faire qc. en d- de cause,
iets als laatste redmiddel beproeven (met weinig of
geen hoop op goed gevolg).
S Désestinier, V. a. Ophouden te achten, minachten. - SE JJESESTIMER, V. pr. Elkander geene
ac/ding toedragen. - i-Jet part. passé kan ook adj.
zijn: Un homme d-, een niet mcci' geacht man.
S Désétoiirdir, v. a. Uit de bedwelining terugbrengen.
S Désétrier, v. i i. De voeten uit de stijgbeugels hale)); - de st(jgbeugels eerliezen.
Désevrer, V. a. (woord van Perceval) Niet
voortzetten; ophouden.
S I)ésexcollliHuilier, v. a. Uit den kerkban
doen, den ban opheffen. - liet part. passé wordt
als adj , en subst. gebruikt. Un homiïie désexcoininunié of Un d-, een CCI)) den kerkban onthévene.
Hésexei, V. a. Van sekse, kalme of geslacht
(toe)) veranderen. - Een 1150fl als vrouw of eene
,

va P Ja cl-, hij gaat wanhopend henen.
Désespéiaiit, e, adj. Tot wanhoop brengend,
hoogst bedroevend, allertreurigst. Cette pensée est
d-e, die gedachte zou wanhopig maken. Nouvelle
d-e, zeer treurige of bedroevende t ij ding f.
Désespéré, e, a(lj. (en part. possé van ddsespéi er) Wanhopi g , hopeloos, vertwijfeld, radeloos,
desperaat: Une rnère, Une famille d-e, eene
wanhopige, Vadelooze moeder, familie. - Diep bedroefd, ontroostbaar: Ella est d-e (Je Ja mort de
son fils zij is ontroostbaar over den dood haars
zoons. - ( fern.) Je suis d- de vous avoir feit attendre, het dort snij zeer leed, u te hebben laten
wachten. Geen hoop op genez;ig nicer gevend,
hopeloos, opgegéven: Un nsalade d-, een opgegéven
zieke. Onverbéter//k , yen knop op zedel]jke
bélerschap gevend: Ges un jeune liomnie tout
fait d-, 't is een volstrekt onverbéterljk jongeling. mouw als fllll verklee'n. - SE DdSEXEII, V. pr
.- Van zaken sprekende : Hopeloos, onherstel- Van sekse veranderen. - Zich in de isleederen Van
baar; wanhopig, door wanhoop sngegéven.- Affaire, 't andere geslacht steken.
DéIiabiHter, V. C. Onbekwaam ))laken. —DSituation d-e, hopelooze, wanhopige zaak t. , toestand m. Résolulion ti-c, wanhopig besluit n.—On- on organe, 't gebruik van een orgaan opheffen
geneeslijk: IIaladie d-e, ongeneeslijk ziekte f. - Etre (zonder 't orgaan zelf le deren). -- SE DEs 111B1
dans un état d-, op 't uiterste liggen, opgeg ev en L1TEP, V. pr. Onbekwaam Woede)).
Désliabillé , m. liuiskleed n., inz. dat der
zijn (van een' zieke); - onherroepelijk verloren,
reddeloos zijn (van zaken). -- IJESESPECE, ni., vrouwen. B- de unit, nachtgenaad n. D- du matin,
ochten d kleed. - Ook viel Vol) )))CLfl)1C1) gebé-E, t. Wanhopige, woedende, razende, zinnelooze in.
en f.: C'est un d- qui peut lout attenter, 't is een zigd: Je n'ai Pu voir monsieur N., 11 élait encore
wanhopige, die tot alles in staat is. Se battre en en cl-, ik heb den heer 1V. niet kunnen spreken, 1)g
d-s, als woedenden, razenden vechten. Jouer en d-, was nog )liet gekleed. - (fig.) Se meatier dans
als een wanhopige spelen, alles op 't spel zetten. son d-, Paratre en d-, zich vertoonen, zoo als men
Courir, Crier comme uii d-, als een bezétene loo- is, ziel) in zij))e ware gedaante verloonen. - DESH&IIILIE, E, adj. (en part. passé van déshaljiller)
pen, schreeuwen.
S Désespéiéme.nt, adv. Overmatig, in den Ontkleed; ongekleed.v. a Ontkleeden, uitkleeden: DJléshabillei,
sinarteljjk
verltefd.
hoogsten graad: D- arnoureux,
Désespérer, v. a. Wanhopig, hopeloos maken, un malade, et Je mette an lit, eenen zieke anttot wanhoop, tot vertwijfeling brengen; diep bedroe- kleeden en lIe))) te bed leggen. D- no prètre, eenen
ven, nittermate kwellen: D- qn. , iemand tot wan- priester ontkleeden, hem het priesterlijk plegtgehooi) brengen.; iemand het grootste hartzeer veroor- waad afdoen. - (Prov.) D- saint Pierre pour
zaken. Cat enfant me désespère, dat kind bedroeft llaililler saint Paul, den eene ontnenîe)) 0)1) den
snij diep. Soms ook van zaken: D- Ja patience andere te geven, het eerw kwaad door het andere
de, qn. , iemands geduld tot het uiterste drijven. - verhelpen. - ( DESHAIJILLEI), V. a. jam.) Ii a été
BESESPERER, v. si. Wanhopen, hopeloos zijn, alle tt'ois semaines sans cl-, hij heeft in drie weken de
hoop opgeven: D- dun nsalade, aan (Ie genezing kleederen ))iet CC)) 't lijf gehad. - SE DESHAB1Lvan een' zieke wanhopen, hein opgeven. 0- dun LER, V. pr, Zich uit- of ontkleeden; - van k/cejeune homme, aan de béterschap van een' jongeling ding veranderen; -. zijn hnisgewaad aantrekken,
wanhopen, zich niets goeds meer van hem beloven. 0))) 't zich gemakkelijk te maken; - zijn plegt- of
11 faut espérer peu at ne d- jamais, men moet wei- a)nbtsgewaad afleggen. - (Proc.) II na taut pas
nig hopen en nooit wanhopen. D- dune affaire, du se, d- (se dépouiller) avant de se coucher, z. onder
succès dune entreprise, aan cene zaak, aan de n DE POUILL ER.
Hésbabiter , v. a. Niet meer bewonen.
uitslag eener onderneming wanhopen. D- de Ja
répuJlique. de J'avenir dun pays, aan 't behoud SE DESLIABITER, V. P r . Zijne heWO))eî5 verliezen.—
part.
passé is ook adj.: Pays déshaisitë, MalHet
van
toekomst
de
republiek,
aan
der
welvaart
of de
e pas que vous son d-e, onbewoond, door de inwoners verlaten
een land wanhopen. Te na désespbr
n.
huis
land,
nog
ik
heb
na triornpliiez de tous vos enneiais ,
-I- Déshabituide, f. Ontwenning, afwenning f.
hoop, dat gij over al uwe vijanden zult zegevieren.
- SE IJÉSESPEJIEJI, V. Jr. In wanhoop geraken,
Déshaiiituer , v. a. Ontwennen, afwennen,
-
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van eene gewoonte of hebbelijkheid afbrengen. DD- des arbres, boomen van hunne kruin berooven,
qn. (IU talac, de boite des liqueurs fortes, iemand hen toppen. - [Arch.] D- un bhtiment, een gebouw
liet gebruik van tabak, van sterken drank afwen- ontsieren. - D- une statue, een standbeeld schen
nen. - SE DÉSHAB1TUER , V. 791'. Zich afwennen, den of verminken. - Ook zonder voorwerp gebézigd:
eene hebbelijkheid, laten: T'ichez de vous en ci- de La pauvreté ne déshonore pas, mais le vice désbonne heure, tracht u dit vroeg af te wennen. - lionore. - SE DESHONOOER, V. pr. Zich onteeren.
Het part. passé komt als wij. voor: Nez thlslsabiI)tsIini1er, v. a. [Econ. dom.] Ontollén, van
tud du tal)ae, neus, die 't snuiven heeft afgewend, olie bevrijden. - liet part. passé is ookadj.: Étoffe
verbdterde snuifneus in.
déshuilée. ontoliede stof f.
I)éshóler, V. a., z. DEHaLEIt.
S, Héshuivaiiiser, v. a. Pan menschel)jk geS I)éshanter, v. a. Niet meer bezoeken, geen' voel beroocen, onmenschelijk maken. - SE DiSIlU
omgang weer hebben.
MANISER , V. p1-. liet unenschelijk gevoel verloochenen
Déshainionie , f. (woord van Bonaparte), of verstikken, oninenscheljk worden. - Het part.
Z. V. a. DÉSCORDA\CE.
passé doet zich ook als adj. voor: Pères d-s, onDésliarilionier of Déshariiioniser, v. a. meuischeljke, onnatuurlijke vaders.
De harmonie of de overeensteneining, (le eensgezindDéshumilier, V. a. Uit de vernedering opheld verstoren, oneens maken. - SE DESFIARMO
beuren of opheffen, weder verhefjen: TOt ou tard,
of SE DESIIARMOMSER, V. pr. Oneens worden,-NIER
Dieu huinilie les superbes eb déshumilie lesh umW
niet langer liarmonidren of eenstemmig zijn. es, vroeg of laat vernedert God de hoovaardigen
1-let part. passé is Ook adj.: Sociëté ddsharmoniée en verheft 1fl) de néderigen.
of ddsharinonisée, oneens geworden gezelschap n.
Déshydvoén atioti of Déshydrogénisa Désharti.oiiieiix, ieuise, adj. De harmonie lion, t. 1 ChiiiiJ Bevrijding, berooving van waterstof, deshydrogenatie 1.
of overeenstemming verbrekend.
Déshainacheiiieiit, J)ésharnaeher, z.
Désliydiogén er, v. a. [Chum.] Van waterD1 Hik RN—.
stof berooven, d e sh y dr o g e ii é i' e a.
SE DESDéshéreiice , f. [Ju r .] Erfregt n. van den IIYDROGENER, V. pr. Van waterstof beroofd wou staat, von den landheer, bij ontstentenis van erf- den; zijne waterstof verliezen. - liet part. passé
genomen. Patrinioine tombé en d-, aan den stoot is ook adj.: Substance désbydrogén
de, van watervervallen erfgoed n. Droit (le d-, ontervingsregt n. stof beroofde zelfetandigheid f.
- Déshéiitanea, f., Z. V. (1. EXHÉJIEDATION.
Déshypothéqner, v. a. [Admin.] Eene of
Déshéi'ité, e, adj. (en part. passe van dés- meer hypotheken ligten of aflossen. - Het part.
lsdriler) Onterfd: Fits d-.
pascé is ook adj.: Maison déshpothéquée, van
IJéshéiitei, v. a. Onterven, bastaard maken: hypotheek bevrijd huis ii.
Un père peut en certains cas d- ses enfants, een
Désigiiateur, m. [H. rom.] Plaatsaanwijzer
vader kon in zékere gevallen zijne kinderen onter
(in schouwburgen, bij ljjkstatiën), ceremoniemeester.
ven. - SE DESHERITER, V. pr. Zich onterven, zich
Désigiiatif, ive, adj. Aanduidend, aanwijvan zijn erfdeel berooven.
zend, kenmerkend: Les raisins sont un altribut dDésheurer, v. a. De uren van zékere gewone de Bacchus, de druiven zijn een kenmerkend onbézigheden verstoren: Cette visite ma désheuré, derscheidingsteeken van Bacchus.
dat bezoek heeft den gewonen loop van mijne zaDésigHali on , f. Aanwijzing, beteekening, omken verhinderd, kwam mij ongeléqen. -SE DES- schrjîving, aanduiding, aantooning, kenbaarma
HEURER, v. pr. De orde in zijne werkuren verbrebenoeming, designatie t.: Cette-king;vorlpe
ken,. - liet port. passé kon als adj. voorkomen: d- est si précise quail ne saurait s'y tiomper,
Personne désheurée, in zijne gewone bézigheden deze aanwijzi
ng
, beschrijving is zoo juist, dat men
gestoord persoon in.
daarin niet kan dwalen. - II niourut après avoir
Déshiverner, v. a. [Anc. mi l .] De winter- fait Ia d- de son successeur, hij stierf, nadat hij
kwartieren doen verlaten: D- un corps de troupes. zijnen opvolger aangewezen, benoemd had. - [Prat.]
- DESHIVERNER, v. n. en SE DÉSHIVERNER, V. pr. D- (Fun huissier, benoeming van een' deurwaarder.
De winterkwartieren verlaten: L'arisiée a déshiver
Désigué, e, adj. Aangeduid, aangewézen, kenné, s'est déshivernée. — ]Iet part. passé is ook adj.: neljk gemaakt; bepaald, bestemd, benoemd, g e d e Troupes déshhernées , uit de winterkwartieren si p iie erd : Individu parfaitement d-, volkomen
opgebroken troepen in. Vl.
aangeduid of kennelijk gemaakt persoon m. La
S Déshom!Ilé. ni adj. Ontmand, van de waar- successeur est d-, de opvolger is voorloopig bedig/mid van man, beroofd.
noemd. L'lseure est d-e pour le rendez-vous, het
Déshoi,iiête, adj. (alleen vein zaken gebezigd) uur is bepaald voor de bijeenkomst.
Oneerbaar, onbetainelijk, onfatsoenlijk, schandelijk,
Désigiier, v. a. Aanwijzen, te kennen geven,
vuil, onkuisch: Une conduite d-, een schandelijk, kennelijk maken, aanduiden, aantoonen, bij vooroneerbaar gedrag n. Des livres d-s, onbetamelijke, raad bepalen, bestemmen, benoemen, d e s i p n ére n:
onzédeljke boeken n. p1. Banter, Fréquentei' des D- exactement Ie lieu , naauwkeurig de plaats
compagnies ds, slechte gezelschappen bezoeken.
aanduiden. Ce vent désigne de in pluie, deze wind
Déshoniitement, ode. Op oneerbare wijze, duidt regen aan. Le pouls désigne un needs, de
onbetamelijk enz. (z. DÉSHONNêTE).
pols wijst een' koorts- of ziekte-aanval aan.DésignezS fléshoniiteté , f. Oneerbaarheid, onbetame- moi ie temps et le lieu, bepaal nuj den tijd en de
lkjkheid, onkuischheid, schandelijkheid f.
plaats. L'empereur a désigné son frère pour son
Déshoniieur, m. Oneer, schande f.: Tenir qc. successeur, de keizer heeft voorloopig zijnen broeder
a d-, iets tot schande, oneer rékenen. C'est me tot zijnen opvolger benoemd. - SE DESIGNER, vi» .
prier de mon d-, gij vergt iets van mij, dat ik niet Aangeduid enz. worden. - Zich zelven aanwijzen:
mag doen, dat tegen mijne eer, m(jnen pligt strijdt. II se désigna /i ceux qui Ie cherchaient, hij maakte
(Deze uitdrukking is verouderd.)
zich kennelijk aan elegénen, die hem zochten.
J)eshonorable, adj., liever DESHONORANT.
Désillusioiiiier, V. a. De illusie of begooDéshoiioiablen,ent, adv. Op onteerende, cheling doen ophouden, de verblind/meid wegnemen.
- SE DES1LLUSIONNER, v. pr. De begoocheling versmadelijke wijze.
liezen, laten varen. - Het part. passé is ook adj.:
t Déshoiioraiice, f., z. v. a. DESHONNEIJR.
Déshoiioiaiit, e, adj. (alteen van zaken ge- Coeur désiliusionné, van begoochelino bevrijd hart n.
bézigd) Onteerend, beschimpend, smadelijk.
Désillusioiineineiit, in. Verlies n. der be1éshonoré, e, wij. (en part. passé van des- goocheling.
honorer Onteerd, 'eschonden, beschiinpt, geschandDésimbringuer, v. a. [Anc. jur.] Een erfvlekt: Fille d-e, onteerd meisje ti. Nom d-, geschaad- goed van een' daarop drukkenden last bevrijden.
vlekte naam rn - Arhre d-, ontkruinde boom in. Désimbriquer, v. a. [Prat.]: D- yin bien, een
Statue d-e, geschonden, verminkt standbeeld n.
goed van de daarop lastende hypotheek bevrijden.
Déshonorer, v. a. Onteeren, schenden, beHésimmortaliser, v. a. De onsterfelijkheid
schiriipen, schande of oneer aandoen, schandvlek ontnemen. - liet part. passé is ook ad j.: Qua de
ken, brandmerken: Vous Ie déshonorez pal' vos grands hommes immorlalisés ! hoeveel groote mandiscours, gij doet hem oneer aan dooruwe gesprek- uien van hunne onsterfelijkheid (hun gedroomden
ken. Ii déshonore son nom et son rang, hij out- onsterfelijken roem) beroofd!
eert, schandvlekt zijn' naam en rang. II déshonore
Désincatiiération , f. [Droit. can.] Afzonsa familie, hij is een schandvlek zijner familie. D
dering, afscheiding f. van een leen van de pauseune flue, een meisje onteeren, schenden. - [Agric.] lijke kamer. - Désineaiiiérer, v. a. Een leen
-
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van de pauselijke kamer afscheiden. - Het part.
passé is ook adj.: Terres dësîncaméres, a/'Uezon
derde landerijen f. Pl.
Désiuconvéitienter, v. a. De zwarigheden,
belemmeringen optie/Ten, wegnemen.
Désincorporatioii, f. opheffing der inlijving.
- [Mil.] Scheiding (van troepen) . - lVegzending f.
van manschappen, die bij cene compagnie waren in-

gelijfd.

Désincorporer, v. a. De in1ijtiiijj opheffen
01 te niet doen, het ingelijfde weder afsclieiden. On

avait ineorpord cette compagnie dans ce régiment,
mais on la thisincorporée, men had deze compagnie

in dat regiment ingelijfd, maar men heeft ze weder
daarvan afgescheiden. - SE DESINCORPO1tER, V. pi.

Weder afgescheiden worden: Les teites unies nu
domnine ne peu\ent se d- que par &ichange, de

tot liet nationaal domein beltoorende goederen kunnen niet anders dan door ruiling vaneen gescheiden worden, daarvan 'worden afgezonderd. - Het
part. passé is ook adj.: Compagnie désincoiporêe
dun régiment, van een regiment afgescheidene
compagnie.
Désineulpafion , Désinculper ,

Z. V. 0.

DISCULPATIO1N, DISCULPER.

Désiueiee, 1. [Gram.] Uitgang ni., eindiging f.

van een woord.

Désinfatuation, f. ((am.) Wegneming, genezing f. van belagc/teljke in/welding, van over-

dieven voorliefde.

Désinfatiier, v. a. (fam.) Van eene dwaze
nzeening, zotte inbeelding, overdrdvene voorliefde
afbrengen, de oogen openen: On on pu le 1- de
cette opinion, men heeft hem die meening, maar
niet uit het hoofd kunnen praten. - SE DESINFATUER, V. pr. Da oogen voor zijne dwaling, zijne
blinde voori'ngenomenhe'id openen: II vie voit plus
cetle flUe Iá, ii sen est ddsinfatué, hij bezoekt dit
meisje niet meer, hij is van zijne dwaze liefde tot

Désinvertir, V. a. [Mi].] Eene linie of een.'
troep weder in de gewone rigting brengen.
Désinvestir, v. a. [Mi] .] he blokkade of insluiting opheffen. - ( fig.) 1-Jet sept tot onderzoek
eener zaak terugnemen, de bevoegdheid der kennisneming onttrekken. - Het part , passé komt als
adj. voor: Ville désinvestie, niet meer ingesloten
stad f.— Assemblee désinvestie dun droit, van een
iegt beroofde vergadering f. - Desinvestisse
m ent, m. Opheffing t. der blokkade. - Berooving t.
van 't regt dec onderzoek.s of der k ennisneming.
Désinviter, v. a. Eene uitnoodiging herroepen,
genoodigden laten afzeggen. - SE DÉ SIN VITER, v. pr.
De ontvangen uitnoodiging afwijzen. - Liet part.
passé is ook adj.: Convives désiîn'itds, afgezegde
gasten in. pl.
Désinvolte, adj. Los, ongedwongen, onbelemmerd: Tournure d-, ongedwongen, losse houding t.
- (fig.) Zonder omwegen, rond: Politique d-,
ron(le, openhartige staatkunde t.
1- Désinvoltitre, 1. Bevallige losheid, on gedwongenheid, vrijheid t. van houding, van manieren.
Désir, m. Verlangen n. , begeerte t. , lust,
ik brand
wensch m.: Je brûle du d- de Ia
van verlangen om haar te zien. VoilP le principal
objet de mes ds, dit is bet voornaamste doel

you',

neijner wenschen. Tout allait an gré de ses h-s.
't ging hem alles naar wensch. - [Prat.] Au d
de Ja coutume, de l'ordonnance, volgens gebruik,
bevel, last, naar vereisch van 't gebruik van 't
-

voorschrift.

Desirable , adj. Begeerlijk, verkieslijk, wenscheljk: De tons les biens, Ja santé est Ie plus d-,
cle gezondheid is het verkieslijkste van alle goederen.
Désiré, e, adj. (en part. passé van desirer)
Begeerd, verlangd, gewenscht: Cette gloire tant
d-e, die zoo zeer verlangde roem at - Ook als subst.:
Louis le désîrë, Lodewijk de gewenschte (de 1 8 (1 e).
I)ésirer, V. 0. Begeeren, lust hebben, verlangen,
wenschen, haken: D- des i'ichesses, rf,jlcdominen
haar genezen.
naar rijkdommen haken of verlangen. Je
de
bebegceren,
adj.
Ontsmettend,
Désinfeetant, e,
smettelijkheid wegnemend, onbennettel'ijlc makend, ne dhsire que de le 'voir,ik verlang niets don hem
zuiverend, d esin feet tee a d : Fumigation d-e, te zien. Elle dPsirait de connaitre In vacua, zij
ontsmettende berooking 1. Vinaigre d-, besmetting- verlangde de waarheid te kennen. (Men laat de
werende azijn m. - Ook als subst. m.: Un d-, een voor den inftnit'if dikwijls weg.) II serait a d-,
het ware te wenschen. - Ook zonder voorwerp gebesmettingwérend middel n.
Hésinfeetei, v. a. Ontsmetten, de smetstof of belzigd: II taut s'attrister sans ailattement et dhet aanstekend vermogen wegnemen, onbesinetteljk sans inquiétude. - I'Venschen, toewenschen: Je
maken, zuiveren, desinfectéren of desinfi- vous désire tante sorte de l)rospdrités, Ik wcnsch
cidren. Het part. passé is ook adj.: Hôpitnl u allerlei geluk, voorspoed. - Ontbreken, te wen: II y
désinfecté, van nnetstof gezuiverd hospitaal of schen overlaten, te herispen, te bedillen zijn
a qc, a d dans eet ouvrage, er ontbreekt noj
gasthuis n. Hardes d-s ontsinetle kleederen ii. pl
i'ien a
laisse
na
Désinfeeteur, o(]j. rn OntsmetIenet: Appare il iets aan dit werk. Cet ouvrage
(1-, ontsmeltingstoestel m. Ook als subst. rn EJn d-, dat werk laat niets te wenschen over. 11 est
honnôte homme, mais ii y a encore qc. ii d- en lui,
d-, een zuiveraar, wegnemer ni. der smetstof.
Déinfectioii, 1. [Chim. ] Ontsmetting, weg- hij is een braaf man, maar er is nog iets in kegs
neming van smetstof, zuivering (dei besmette lucht te berispen, nog een steekje aan kern los. - SE DESuRER, V. pr. Verlangd, begeerd worden. - Naar
enz.), desinfectie f.
Désinfluteneer, v. a. Den invloed ontnemen, elkander verlangen: Deux coeurs qui se désirent.
Désiieux, -euse, adj. Begeerig, verlangend:
ontzenuwen, krachteloos maken.
Désiuquiéter, v. a. De onrust ontnemen, II est d- d'honneur et de gloire, hij is begeerig naar
gerust stellen. - SE IIESINQUÉTER, V. pr . Zich ge- eer en roem.
Désistenient, ni. [Prat.] Afstand m., liet
rust stellen, weder moed vatten. - 1let part.passd
afzien, laten varen (van een regt, een' e'isch enz.)
is ook adj.: Coeur d-, gerustgesteld hart D.
Désister, V. n. Laten varen, afstand doen,
Désîiisufl'lation, I:. [Tech.] Het doorprikken
afzien, ajiaten, desistdren. D- dune cause, afder darmen, om er de lucht uit te drijven.
De sint e ress e , e, a (1j. (en part. passé van zien van een proces. - Het wordt liefst als v. pr.
sIësintéresser) Onbaatzuchtig, belangeloos, zonder gebezigd: 11 Se désiste de sa prétention, lip ziet
eigenbelang, gedvsinteresseerd; — onpartijdig, van zijne aanspraak af.
Dè.s lois, bc. adv. Van toen, van dien tijd al',
onzijdig. Cest Un homme d-, si! en Mt jamais,
zoo er ooit een onbaatzuchtig mensch was, is hij sedert, z. onder DES.
Desnian, m. [11. n.] Muskusrat f. (rat mushet; hij is het belangeloosste meusch van de wereld.
f. 'met
Une conduite d-e, een onbaatzuchtig gedrag n. - qué), desman m.; beverrat t.; groote spitsmuis
muskusachtige
klieren in eene beurs nabij den oars,
Ook
als
Un juge d-, een onpartijdige regter m.—
Desinevix, ease, adj., z. v. a. LIGAMENTETIX.
subst. gebëzigd: Un d-, een onbaatzuchtig, onzijdig
Desmographe, rn [Anat.] Schrijver over de
nensch m.
Désintéressemeut, rn Belangeloosheid, on- banden en pezen, des mogra aph m. - Desbaatzuchligheid, onpartijdigheid f. Faire preuve de niographie, t. Beschrijving der banden en pezen,
d esm og r ap li i e t. - flesniographique, adj.
d-, een bewijs van onbaatzuchtigheid geven.
h.
Désiiitéressérnent, adv. Belangeloos, onbaat- Wat die beschrijving betreft, de s in 0 1) r ap /i i scen
Desi.iologie, f. [Anat.] Leer der banden
zuchtig.
adj.
Desmologique,
f.
desmologie
pezen,
iemand
voor
zijn
v.
a.:
qn.,
Désintéresser,
Daandeel tevreden stellen, hem schadeloos houden. [Vat tot die leer betrekking heeft, d e s in 0 1 a g i S cli.
d.] Ontsteking der
Desmoph1oie , t. [Md
11 a ddsintdressd tous ceux qui avaient part a
cette affaire, (di heeft al diegenen tevreden gesteld, banden en pezen„j?esmOphlOuiieOfdesmOPhlo
welke aandeel in deze zaak hadden. - SE DES- god C t. - Desniophiogique, adj. Die ontINTERESSER, v. pr. Schadeloos gehouden worden.— steking betreffend, desmop ii logisch.
-

-

Ophouden belang te stellen.

Desniotoinie, t. [Aunt.] Banddoorsnijding,

DÉSOBÊIR

-

ontleding der banden en pezen, d es in o t o m I e tDesrnotoniiqne , adj. Wat daartoe behoort,
a e sm o t a m i s c h.
Llésobéir, V. n. Ongehoorzaam zijn, niet gehoorzamen, wetrspanwiq zijn: 11 a désobëi son
maître, a Ja bi, hij is zijnen meester, de wet ongehoorzaam geweest. - Ofschoon onzijdig zijnde,
vertoont zich dit werkwoord in den lijdenden vorm:
Je ne veux pas être dësobéi, ik wil, dat men mij
gehoorzame, its duld geene ongehoorzaamheid.
Désobéissanee, f. Ongehoorzaamheid, weer
spannigheid, wederhoorigheid f. Cet enfant persiste
e ongehoordans sa d-, dit kind volhardt in zijn
zaamheid. - 1-let wordt ook in 't meervoud gebruikt voor: daden van ongehoorzaamheid: Les
-

moindres cl-s dun enfant sont toujours punissables.
Désobéissaiit, e, adj. Ongehoorzaam: Tu es

un garcon d-, gij zijt een ongehoorzame jongen. Ook al subst.: Dieu punit les d-s, God straft de

ongehoorzamen.

Désobligé, e, adj. (en part. passi van obliger): Ami d-, voor 't hoofd gestooten, onvriendelijk

bcjëqend vriend.

Désobligeainmeiit, adv. Onheuscheljk, op

onvriendelijke, onheusche wyze.
Liésobligeaiice , f. Onvriendelijkheid, onheuschheid, norschheid f.: II est dune €1- insupportable, zijne onvriendelijkheid is onverdragelj/k.
L»ésobligeaiite, f. lvaauw rijtuig n., slechts
voor twee personen.
Désobliger , v. a. Onvriendelijk bejgenen,
ondienst doen, voor t hoofd stooten; eenen trek
spelen; beleedigen, des obl ig dre n : II ne faut dpersonne, men moet niemand onvriendelijk bejdgenen. Vous m'avez fort désohuigé, gij hebt mij zeer
voor 't hoofd gestooten, eene groote ondienst gedaan - SE DÉSOBLIGER, v. pr. Elkander ondienst
doen, onvriendelijk bejégenen.
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Desolation, 1. Verstoring, verwoest -ing, vernieling; verslagenheid, verbijstering, troosteloosheid, groote droefheid, d e s o I a t i e t. : La paste y
a cause one grande d-, de pest heeft daar eene
groote verwoesting veroorzaakt. Cette nouvelle la
mis dans Ia plus grande d-, deze tijding heeft hem
in de grootste droefheid gestort, gedompeld.
Désolé, e, adj. (en part. passé van désoler)
Verwoest, vernield; - troosteloos, diep bedroefd,
gede s a le e rd : Pays d-. Provinces d-es, verwoest
land n., verwoeste gewesten n. pl. Mère d-e, troos
telooze moeder.
Désoler, v. a. Vernielen, verwoesten; - in
diepe droefheid storten; gevoelig aandoen. D- un
pays, een land verwoesten. Vous lavez bien désolé
par votre discours, gij hebt hem zees- bedroefd dooi
uw gesprek. - Kwetsen; tot kwetsing, tot es-germs
zijn : Les mouches, les cousins nous désolent, de
vliegen, de muggen kwellen ons zeer, zijn ons tot
grooten last. Ella désole sas rivales par sa beauté,
zij is door hare schoonheid eene ergernis voor hare
-

,

mededingsters.

Désopilant , C, Désopilatif, ive, adj.
[Méd.] Openend de verstopping ophe/Jend: Un
remède d-, of als subst.: Uti d-, een laxérend,
openend geneesmiddel. (z. v. a. désobstruant.)
Désopilatioii, f. [il/léd.] Opheffing f. der verstopping (z. v. a.) désobstruction.)
Désopiler, v. a. [Méd. ] De verstopping wegnemen (udsobstruer). - (lig. cl fam.) D- Ia rate,

de lever doen schudden, hartelijk doen iagchen. SE DESOPILER, V. pr. Van verstopping bevrijd, geopend worden. - (fig. et fam.) Se d- la rate, hartelijk lagclien. - liet part. passé is ook adj.: Entrailles désopilées, van verstopping bevrijde ingewanden n.pl.
Désoionné
tt , e, adj. (en pas-t. passé van désordoiiner) Ongeregeld, onordelijk, ongeschikt; bui-

IDésobstruant, e, Désobstructif, ive, tensporig, onmatig: Mener une vie d-a, een losadj. {Méd.] De verstopping wegnemend of tegen- bandig leven leiden. Une faim d-e (excessive), een
gaand, openend, open lijf makend: Un médicament onmatige honger m. Passion h-a pour la chasse,
a-, of als subst.: Un d-, een middel tegen de ver- overdreven zucht 1. voor de jagt.
Désordonué,iient, adv. Onordelijk, op buistopping.
Désobstruetion, f. [Méd.] Wegneming der tensporige, onmatige wijze: II aime 1e jeu d-, hij
is een onmatig liefhebber van het spel.
verstopping, clesobstructie f.
Désobstriter, v. a. Ruimen, opruimen, de beS Désoi-donnev, v. a. In verwarring, wanlemn2ering wegnemen: D- une rue, une place pu- orde brengen. - SE ]JESORDONNEII, V. pr. In wanblique, Un canal. - [Iëd.] De verstopping weg- orde geraken.
Désoidre, m. Verwarring, wanorde, wanorwegnemen, d e s o b s t r u é r e n. - liet part. passé
is ook adj.: Rue d-e, opgeruimde straat f. Entrailles delijkheid, stoornis in den behoorljken toestand,
in den geregelden gang der dingen, des or d er 1.
d-es, van verstopping bevrjde ingewanden n. p1.
d- dun appartement, de wanorde van eenverS Désoeeuipation, t. Ledigheid f., gebrek n. La
trek. Tons mes papiers sont en d-, al 'mijne paaan bézjgheid.
pieren
liggen door elkander, zijn in wanorde. L'ar
adj.
(en
part.
passé
van
désDésoceupé, e,
occuper) LecTeg, zonder bézigheid , onbezet: Des mée ennemie s'est rétirée en d-, liet vijandelijke
gens 1-s, menschen zonder bézigheid. Un esprit d-, leger is in wanorde teruggetrokken. Ses affaires
een werkelooze geest m. - Une passion d-e, een SOOt en d-, zijne zaken zijn in de war. Le d- des
fonctions animales, de stoornis in de dierlijke verhartstogt fl1., die geen bepaald voorwerp heeft.
Désoccuiper, v. a. Van bézigheden aftrekken; rigtingen. Le d- des passions, des idées, de ongeledigen tijd verschaffen. (Dit e. a. komt zelden voor.) régeldheidder driften, dec- denkbeelden. Cachar
- SE DÉSOCCUPER, v. pr. Zich van bézigheid ont
verwarring verbergen. - Zedeloosson d-, zijne
slaan: Ii se désoccupe de tout autre soin que de heid, buitensporigheid f.: II a toujours vécu dans
celui de sa charge, hij ontslaat zich van alle andere Ie d-, hij heeft altijd in buitensporighcid geleefd.-Oneenigheid, twist, verdeeldheid, oneensgezindheid;
zorg dan die van zijn' post.
- woeling, gisting f., opstand m.: II y a toujours
Désoetroyer, v. a. Een octrooi intrekken.
Désoenvré, e, adj. Ledig, zonder bézigheid, du d- dans cette maison, er heerscht altijd onwerkeloos (omdat men niet wil of kan werken): La een igheid in dat huis. Ce fut un temps de confusion
temps pèse aux gans d-s, werkeloozen menschen at da d-, 't was een tijd van verwarring en woevalt de tijd lang. - Ook als subst.: Que de h-s liegen. - Ook in 't meervoud: Réprimer les h-s,
dans le monde, hoeveel werkeloozen, ledigloopers de wanordelijkheden, de volkswoelingen te keer
gaan. - Les troupes ont passé sans faire aucun
(zijn er) in de wereld!
Désoeiivremeiit, m. Ledigheid, werkeloos- d-, de troepen zijn doorgetrokken, zonder de minste
heid f.: II passa sa vie dans le d-, hij bi agt zijn schade, verwoesting aan te rigten, zonder de minste
leven in werkeloosheid door. -[Tech.] Afzonde- wanordelijkheid te begaan.
Désorgaiiisateu,-, triee, eidj. In wanorde
ring, scheiding f, der vellen papier.
Désoeiivrer, V. a. Tot werkeloosheid brengen. brengend, verstorend, ontstemmen4, ontbindend,
oplossend,
verwoestend, desorganisérend:
Della(In dien zin niet gebruikelijk.) - [Tech.]
den papier van elkander losmaken. - SE DÉSOEU- Pouvoir d-, Force d-trice, verstorende, oplossende,
ontbindende magt, kracht f. - Ook als snbst. m.:
vaEjt, V. pr . Zich aan werkeloosheid ove rgeven.
Désolaiit, e, adj. Bedroevend, treurig, ver- Les tanta li ves das h-s , de pogingen der ordeverdrietig; lastig, ondrageljjk: Une nouvelle i-a, wise stoorders, der onrustzaaijers, der wanordestichters,
treurige tijding. - Un homme d-, een vervelend, der omverwerpers van de maatschappelijke os -de.
Désorgaiiisation , f. Verstoring, ontbinding,
lastig snensch.
UJésolateiir, m. Verwoester, vernieler m.: Il verwoesting, ontaarding van het zamenstel of weef
fut Ie d- de I'Asie, hij was de verwoester vanAzi&. sel van een orgaan of ligchaamsdeel. - ( fig.) OpS DÉSOLATEUR, -TE, adj. Verwoestend, ver- heffing, verbreking der vastgestelde orde (in een
nielend, verderfelijk: Le choléra U-, La paste d- staat, een leger enz.) , wanorde, beroerte, omverwerping, uiteenrukking, desorganisatie t.
trite.
-

-

-

-
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Désorganiser, V. a. De organisatie (den kunstiqen zamenitang der ligchaamsdeelen, liet zamen-

stel of weefsel van een bijzonder deel) ontbinden,
opheffen, verwoesten, ontstellen, ontstemmen, in
wanorde brengen, d e s o r q a a i s d r e n. - D- le
gouvernement, l'adrninistration publique, l'aiinée,
de regdiin, liet openbaar beheer, het leger geheel
in wanorde brengen, uiteen ruk/een, den geregeldein
gang daarvan verstoren. SE DESORGAMSER, V.pr.
Zijn' os'ganischen zarnenhang verliezen, ontbonden,
opgelost woi'den; in volslagen wanorde geraken. liet part. passé is ook wij : Corps désorganisd, in
zijne organische verrigtingen gestoord ligchaarn,
ontbonden ligehaans n. - Sociëté d-e, in wanorde
gebragte maatschappij f., uiteengerukt gezelschap n.
Hésoîieiité, e, a(lj. (en part. passe van désorienter) Van den weg geraakt, verdwaald; in de
war of van zijn stuk gebragt, verlegen, onzeker.
Uii voyageur d-, een verdwaald, den weg niet meer
wetend reiziger. - Quand ii pane a des gens de
qualité, ii est tout désoilenté, wanneer hij met
menschen van aanzien spreekt, geraakt hij in de
war, van zijn stuk, is hij zeer verlegen.
Désorientei, v. a. (rig. de streek van 't oosten
doen verliezen) J)e kennis (lerhemeistreken benemen,
zoodat men niet nicer weet, waar men is, doen
verdwalen, des or ida t ér en: Nous étions sans
boussole, la brume acheva de nous d-, wij waren
zonder kompas, de dikke mist bragt ons geheel van
den weg, zoodat wij niet meer wisten waar wij
waren. - ( fig.) In verwarring, van zijn stuk beengen, verlegen maken: Cette question la ddsorienté ,
die vraag heeft hem van zijn stuk gebragt, hem 't
spoor bijster gemaakt, hem op een vreemd veld gevoerd. - SE DÉSOR1ENTEIt, V. pr. Verdwalen; in
de war raken.
1)ésorniais, a(lV. Voortaan, in het toekoinende,
in 't vervolg van 'nu af: Je ne sortlial plus d
Si tard, ik wil voortaan niet meer zoo laat uitgaan.
Je suis d- tiop 'vieux, ik beu van nu af te oud.
Désoi-ner, v. (t. ( van amev) Ontsieren, van
sieraden ontdoen. - DESORNET&, V. a. (van some)
[Tech.] Van ijzerslakken zuiveren.
Désossé, e, adj. (enpart. passdvan désosser)
Van beenderen, van graten ontdaan, ontbeend, oatgraat: Volaille d-e, van beenderen ontdane vogelin.
(fig.) Weekelfjk, verw ij fd: Jeune homme d-,
verwijfd jongeling.
Desossement, m. Ontbeening, ontgrating f.,
het nemen der beenderen uit een geslagt dier, der
groten uit vised.
Désoser, V. 0. De beenen uit vleesch, de graten nut sommige visschen deen, ontbeenen, ontgraten: D- un lièvre, no brochet, de beenen uit eenen
haas, de groten uit eeven snoek doen.
-

,

-

Désonci, Désoueier (se), Z. PESSOUCI,

DESSOUCIEII (SE).

S I)ésonidir, v. a. Den geschoren kettingvan
een weefsel weder afnemen; een vlechtwerk losvlechten.— (fig.) D- utie trame, Un complot, cone
zamenzwering, een komplot ontbinden, verijdelen.part. passé is ook ad).: Toile ddsourdi, losge
n. - 'rrame désourdie, ontbon--schorenlijwad
den, verijdelde zainenzwering t.
Désoxydaitt, e, adj. , z. JJËSOXYGENANT.
OXVGdNATION.
Hésoxydatioi., t., Z. DËS
Désoxyder, v. a. [ClTiirn.] Van zuurstof berooyen, cl e 5 o y d Li r n. (Gebruikelijker is DESOXYGENER, tenzij men van metalen spreke.)
Désoxygénant, e, adj. Van zuurstof ben-oovenel.
Hésoxygénation, f. [ Chim.] Geheele of gedeeltelijke wegneming ((er zuurstof uit een ligchaam,
ontzuring, (lesoxygenatie t.
Hésoxygéner, v. a. De zuurstof wegnemen,
een ligchaain geheel of gedeeltelijk van zuurstof
berooven, ontzuren, d esoxy g en deen : D- lair,
les métaux, de lucht, de metalen van zuurstof berooyen. - SE DESOXYGENER, C. pr, Van zuurstof
beroofd worden; de zuurstof verliezen. - Het part.
passé is ook wij.: Corps ddsoxygéné, ontzuurd,
van zuurstof beroofd ligchaam n.
Désoxygénèse, t. [Méd. ] Ziekte t., uit gebeek aan zuurstof ontstaan.
-I- Déspeet, rn. Oneerbidigheid t., gebrek n.
aan eerbied.
I- Iéspectiieux, ease, adj.
Oneerbiedig.
Désperinatiser, v. a. Het zaadvocht veeg-

-

-

DESSAISIR.

nemen, vernielen. - SE DJSPERMATISEI1, V. 1) 5.
Het zaadvocht verliezen.
t Despoiisation, t. [H. relig.] Ondertrouw rn
der heilige Maagd.
I)espotat, rn. Waardigheid f. van een' despoot;
hospoclar.schap n. - Het door een' despoot of dospodar geregeerde land (gelijk de Donau -vorsten-dommen Servie en IVallach(je). - nESI0TATS, M.
p1. D e sp o t a t e ss 11fl. pl., naam, eertijds aan de
soldaten gegeven, wier werk het was de gewonde
soldaten van 't slagveld te brengen.
Despote, to. Onbepaald gebieder, willekeurig,
eigendunkelijk, oppermagtig vorst, zelfheerscher
(doorgaans snel het bijbegrip van onderdrukking,
dwingelandij), dwingeland, tiran, despoot m. liospodar m., titel der vorsten van Servië en IVal
lachije. - Bij uitbreiding: Ieder, die zijne onderhoorigen op eigendunkelijke, tirannische wijze behandelt: Cet homme, si doux dans le monde, est
Un d- dans sa famille, die man, zoo zachtzinnig in
de wereld, is een tiran, een dwingeland in zijn
huis. Cette femme est un d-, die vrouw is eeoc
dwingelandes. - J)ESPOTE, adj. kVillekeurig, eigenmagtig, onbeperkt, onbepaald, tirannisch, d e s p0t i 5 c h : Un rol, Une reine ci-. - Bij uitbreiding:
Un maître, Une maltresse, Un enfant d-, een eigendunkelijk, tirannisch 'meester, cciie willekeur'&qe,
tirannische meesteres, een eigendunkel ij k, heerschzuchtig kind n.
t Despoticité, f.. nu DESPOTISME.
Despotie, f., beter DESPOTISME.
Despotique, adj. (van zaken gebdzig (l , met het
bijbegrip van dwingelandij en onderdrukking): Onbeperkt, onbepaald, willekeurig, eigendunkelijk, ti
de sp o t i is c Ii . Gouverne- -ranisch,opemgt
IDent d-, willekeurige regëring t. Volonté d-, eigendunkelijke wil in.
Despotiqueinent, adv. IVillekeurig, op wilwillekeurige wijs, opperinagtig.
-I- S Despotiser , v. a. et n. Despotisch o/
lekeurig regdren of handelen, den despoot of dwingeland spelen.
Despotisme. rn. [Polit.] Onbeperkte niagt,
onbepaalde re ëring, eigendunkeljke heerschappij;
dwingelandij, tirannij f., despotismus n. - Bij
uitbreiding: Misbruik n. van magt, willekeur, eigendunkeljkheid f., dwang in.
Déspuination , f. [Ctuim.] liet afschuimen;
-

q

afschuiining, despurnatie t. - Déspuner,

v. a. Afschuimen, het schuim afnemen, d e sp u nidren. - 1-let part. passé is ook ad).: Sirops
déspumés, afgeschuimde siropen 1. p1.
Jies(Iuaniation, f. ( pp. —coua—) [Méd.]
ziekten; fschilfeAfschilfering f. der opperhuid,
ring der beenderen. [Pharm.] ilet aftrekken (les'
sommige
bolwortels.
van
schibbetjes of bekleedsels
- Ontschubbing f., het afschrappen der schubben.
-

Desqnaiiimer , v. a, (ge. —coua—) Af-

schilferen, afschubben. (In dien zin niet gebruikelijk.) - SE DESQUAMMER, V. pr. Afsc h ilferen, het
losgaan der schilfers of schubben.
»es que, conj. , z. onder DES.
Desquels, Deisquelles, z. LEQUEL en QUEL.

Desroeher, Z. DEISOCHER. - t Désroi of
Desioy, Z. DESAJIJIOI.
Dessabler, v. a. Van zand ontblooten. - iiei
part. passé is ook adj.: Allee dessablie , ontzande,
van zand ontbloote laan t.
S Dessacrer, V. a., beter DECONSACRER.
flessaigner, v. a.. [Tech.] D- les cuirs, de
verse/me duiden van bloed en vuil reinigen, door ze
in seater le svoelen. - liet part. passé is ook adj.:
Peaux dessaignds
, van bloed gezuiverde duiden t. p1.
Dessaisi, e, adj. (en part. passé van dessaisir) Ontbloot, beroofd: Criancier d- dun nantiseinent , schuldeischer , die 't onderpand zijnens

schuldvordering kwijt is.

Dessaisine, Dessaisie, f. [Anc. Jur.] Verdrijvinq f. uit het bezit.
'essaisil, I). a. Uit liet bezit stellen, van 't
bezit berooven: D- qn. dun gage, duim dépôt, ie

mand een pand, een toevertrouwd goed afhandig
maken. - SE DESSA1SIR, V. ]SC. Afstaan, afgeven,
uit zijne handen geven. Quanci on a de bons gages,
ii ne faut pas sen d-, wanneer men goede onderpanden heeft, moet men ze niet uit zijne handen geven.—(fi g.) Se d- du pouvoir, de l'autorité, zijne
snapt, zijn gezag laten varen, opgeven.

PESSAISISSEMENT

DESSIN.

-

Dessajsissejnent, in. [Ju r .] Het overgeven,
wederafstaon (von een pond, een' waarborg, enz.);
overoave f., 0/stond in. los,Wing 1.
Dessaisovincuient, in. (uic.] dfwsselinq,
verandering 1. in de (ebruUcel(jke vot;orde bij de
bebouwinq van een land. -- Dessabo,iuer, v.a.

De orde in de opeenvolging van bebouwing veranderen. - D- uit champ, une prairie, een akker in
weiland, een weiland in bouwland veranderen. [Ftort.j Vol, bloeitijd veranderen, rene plant buiten
t üewone saizoen (toen bloejien en vrucht geven. -

Het part. posed komt als 0(1.1. voor: Terre dessaisoniiée, 1fl andere volgorde bebouwd land n. Plante
d- buiten t saizoen bloei ende plant t.
DessaIaion, t., Dessatemetit , in. LChiIfl]

Ontzotinj t., weneming der vo'utdeelen uit eene
vloeistof. La d- de lean Je mer, de ontzouting
von 't zeewater
.Dessaler, V. (1. Ontzouten, de zoutitheid benemen, hel zout doen uittrekken door werking in
water. D- leau de In mee, het zeewater ontzouten, zoet maken. D- thi haieng, haring in 1 Water leggen, om er het zout te doen uittrekken.
Het port. passe komt als ((di. voor: Eau de mer
elessalde, ontzout zeewater ii. Harengs d-s, in 't
water uitetrokken haringen rn. jil.
Dessaugter, v. (1. Ontçorden, den buikriem
van een jioa'id losmaken. - Het part. passé is ook
adj.: Clieval d-, losegüîd, van den buikriem bevrijd
paard.
Dessaouter, Z. DESSOULER
Desséehant, e, wij. 0p-, uitdrooqend: Un

vent d- , een uitdroogende wind rn - [ Mëd]Rernè
(les d-s, oidrooqende middelen ii. p1.
Desseché, e, adj. (en part. passé van (lessd
Opedioojd, uiigedrood: verdord; verma--dier)
perd, uitetee'ïd : Marais d-. drooggemaakt moeras n. Corps d-, uitgedroogd ligchaam fl Arbre
U-, Fleur d-e, verdorde boom ni , bloem t. Homme
d , vermagerd, uitgeteerd mensch m. Coeur 1-, verstampt, onpevoeliq geworden liwt n.
De,ssèehenieit, ni Uitdroopinp, droopnvsking (inz, van moerassen). - [.Med.] Vei'dorrinq;
verinaqering, uitdrooqing t. van de sappen. 11 a
enlrepris le d- des marais, hij heeft het drooÛmaken der moerassen op zich qesomen. D- du lin,
vei'dorrinp van het view. --- Je lal Irouvé dais un
h- qui me fait craindre pour sa vie, ik heb hem
zoo verdord, uitgeinerpeld gevonden, (lot ik voor
-

zijn leven vrees.
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Dessemeler, v. a. [Tech.] Oulzolea, den zoot
aide zalen afneïnen.--tlet part. passé komt als adj.
voor: Botles dessemeldes , ovtzoolde laarzen t. p1.
Hesseire, t. (alleen voorkomend in): (Lay.
fain.) U est dur 'a Ia d-, hij maakt niet gaarne de

beurs los, hij geeft niet gaarne.
Desserrer, v. a. Losmaken, loslaten, ontsluiten. 0- nu corset, une jupe, un noeud, een keurs
lijf, een' rok, eenen knoop losmaken. D- une vis,
eene schroef lasdraaijen. D- mie femme, cene vrouw
lasrjgen. - D- les dents a qn. , iemand den mond
openbreken; - (//(/. et fam.) II na pas desserrô
les dents de tout lejour, hij heeft den geheelenda,q
geen enkel woord gesproken. On na pu lui faire
(1- les dent s, men heeft geen woord nit hem kunnen
halen. D- an coup de fount it qn., iemand een'
harden slag met de zweep geven. - SE DESSERRER,
V. pr. Losgemaakt worden; losgaan. - liet part.
passé is ook adj.: Habit, Corset 1-, losgemaakt
kleed, keursje n.
-

Desei-i-oir, rn ['1'ech. Werktuig ii. on los

te maken, te ontsluiten. - [Impi'], z. v. a. DECOGNOIR

Dessert, til. Nageregt, dessert ii.
Desserte, f. ( van desset'vir, de tafel afnemen)

Het overschat, deLI van de tafel komt, ufgenomene

spijzen f. pl, overgeschoten brokken rn p1. - DESSERTE f. ( van dessei'vir, de kerkdienst waarnemen)
Dtenstwaarneminq f., waarneming van eeoc kerkdienst, in de plaais van den geestelijke, die ze doen
moet. - [Ponts et cliaus.j Chemin de d-, gemeenschapsw e g rn tusschen een landgoed, een bosch, enz.
en den grooten weg.
Dessertir, v. a. [Tech.] 0- nu diamant, een'
diamant uit de kas nemen, waarin hij gezet was.
- Het part. passel is oak adj.: Piert'eries clessci'

-

ties, antimste, uit hunne kas genomen edeisteenen.
Desservai.t , rn Waarnemend, plaatsvervan-

gend geestelijke, geestelijk plaatsvervanger, kapellaan, desservantm.

Desseri'i, e, adj. (en part. passé van desser vii'): Table d-e, afgenomen tafel t. - Chapelle d-e,

waargenomene, door een' plaatsvervanger bediende
kapel.
t S Dessiervice, f. Ondienst, slechte dienst t.
Desser'wir, v. a. De spijzen van de tafel afnemen (na ge ë indigden maaltijd), de tafelafncenen.
On a déjà desservi, men heelt de tafel reeds alp e nomen. - Ook zonde,' voorwerp gebézigd: Desservez ! neem de tafel af! - Ondienst doen, schaden, benadeelen, een' kwaden trek spelen: II a fait
tout ce quit a pu pout' me d-, hij heeft alles ge-

Dessécher, v.a. Opdroogen, uildiooaen droogmaken; - verdorren; vermageren, uitteren: Le
grand hâle desséche Ia terre, de groote zonnehit t e daan, wat hij kon, ons nijj te benadeeten. — Eene
droogt de aarde uit. D- tin marais, les champs kerkdienst in iemands plants waarnemen: Faire
inondés, een moeras, de urn stroomde velden droop- d- une chapelle, de dienst in eene kapel door
maken. Une expectoration trap abondante des- een' plaatsvervanger, een' kapellaan laten waurnesiche les poumons, Ia poitrine eene te otervloe men. - SE BESSERVIR, V. pr. Elkander ondienst
dige slijmuitwerping (het overmatig spuwen) droogt doen, benadeelen.
Desservitorerie, 1. Prove of prebende t., niet
de longen, (le borst uit. Les \eilles. les chagrins,
Ia misère desséchenl les corps les plus robustes, vene kerkdienst verbonden.
Dessiceant, e, adj. Opdroogend.
het noch/st' ken, 't verdriet, de ellende mergelen
Dessiecateiir, ia [Tech.] Drooghuis n., (hoog
liet sterkste liijchaam uit. - Ook zonder voorwerp
,qcbdzigd. [C travail dessèclie at forti fie, 1e repos plaats t. voor lakens. (GebruikelQkei' is SECHOIR.
-

-

humecle et alTaiblit. - ( fig.) L'élude des sciences

Dessiceatif, ive, adj. [Miii),) Droogend, op-

abstraites deseèclie l'esprit, limagination, de stu- droogend: Onguent ii, Poudi'e d-ive, opdroogende
die der afetrokkcn wetenschappen vermindert de zalff.,apdrooqendpoedern.— [Peint.] Huiles d-ives,
levendigheid van den geest, van de verbeelding. D- standolin 1. p1. (die de verwen ras doen drooqen).
Ie coeur, het hart, het podsdienstgevoei verstom- - Ook als subst. m. Des d-s, opdroagende middelen.
Dessiecation, I Drooping, op-, uitilroofjinq t.
pen. - [Tech.( D- le cuivre, het tin en lood van
Dessilter, v. a, Openen (de orren, de oogleden):
't koper scheiden (dot tot affi ndring gediend heeft).
-- SE DESSECHER, V. pr Droog worden, uit-, in-,
D- les yeux, de ooten openen. II était si endormi,
qu'il ne pouvait d- les yeux, hij was zoo slaperig,
opdroogen; verdorren, verînaperen, dor, uitgemer
dat hij dc oaqen niet konde openen. - (fig.) D- les
geld worden.
Desein, m. Oogmerk, oogwit, ontwerp, plan, yeux P qn., iemand de ooqen openen, hem den blindvoornemen n., belch m., inzigt fl, aanslag m. For- doek afnemen: hem zijne dwaling (toen zien. - SE
mei uit cl-, een ontwerp snieden, een voornemen DESSILLE1I , V. pr. Opengaan, zich. openen: Ses panopvatten. Cachet' son d- , zijn (oIsnerk verbergen. pières se dessillèrent, zijne oogleden gingen open;
11 a fait cda de d- pi'émddité, hij heeft dit met voor- (fig.) hij zag zijne dwaling in. - Het part. passé
bedachten rade, met oogmerkgedaan. A quel d- , tol is ook adj.: Yeux dessillés, Paupières dessillées,
welk einde, met welk oogmerk, II y va avec d-, hij geopende oogen, oogleden it. Pt.
Dessin, in. Teekening, schets t., plan n., grondgaat planmatig te werk. Cela sect fait sans 1-, dit
is zonder opzet geschied. -- Le d- dun tableau, teekening f.; patroon n. D- an crayon, it Ia plume
of
hi
l'encre, teekening 'met krijt of potlood, met de
schilderij,
eene
duit poème, liet ontwerp, plan van
van een diehtstuk. -- (t DESSEIN, bc. adv. Met op- pen of met Pikt. D- lithographid, qelithographiëer gesteendrukte teekening. D- ari'ètP, z. i.Raê
de
of
vel, voorbedachtelijk.
adj. D- colorié, haché, estornpé grainé, lard-TE,
Desseller, V. a. Ontzadelen, den zadel afnemen. - liet part P058d is ook adj.: Cheval des- (of au lavis), au trait, gekleurde, qearceerde , gedoezelde, gekorrelde, gewasschen, ongeschoduwde
sellP, ontzadeld paard n.
.
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teekeninj. Le d- dune maison, het plan of ontwerp, de grondteekening van een huis; Le d- dun
viiie, dune conlrée,de plattegrond m. van eenestad,
van een landschap. Etoffe dun Iieau d-, stof f. van
fraai patroon o/ teekening. Papier de tentu r e dun
d- élégant, behangselpapier ti. van sierlijk patroon.—
Le d- de ce tableau et beau, de ordonnantie of
annie van die schilderij is schoon. - Teekenkunst f., het teekenen: Montrer, Enseigner le d-, onderwijs of les in liet teekenen reven. Apprendre le
d- , de teekenkunst leeren of beoefenen. Maître,
Ecole de d-. teekenmeesler ni. , teekenschool f. Ce
peintie possede NeLl le d- , die schilder is een bekwaam teekenaar, een meester in 't schetsen of
ontwerpen. - Les arts du d-, de teekenende kunsten (die, waarvan het teekene de grondslag uitmaakt, zoo als de schilder-, graveer-, beeldhouw-,
bouwkan.cl).
Dessinateiir, fl1. Teekenuar, teekenineester m ,
Bea ucoup (Ie peintres ne son pas d-s, vele schilders
zijn geen teekenaars. - Ook als adj. gebzijd: Le
voyageur d-, de teekenende reivi er. ( Waar het
vrouwelijk van dit woord te pas mogt komen, gebruike inca dessinatrice).
Dessiné, e, adj. (en part. passé van dessiner)
Geteekend , geschetst, ontworpen: Figure lien d-e
Dessiner, V. a. Thekenen, uitteekenen, afteekenen; schetsen, ontwerpen. D- un paysage, un
édiiice, een landschap, een gebouw teekenen. Ce
peintre est bon colorisfe, mais ii ne dessine pas
correctenient, die schilder is een goed kolorist of
kleurmenger, maar hij schetst of teekentniet naauwkeurig. - Bij uitbreiding: Un habit qui dessine
bien les fornies, een kleed. dat de lijchaamsvor
men goed afteekent, behoorlijk doet uitkomen. (/1( ) D- un poème, une Iiisloire, un discours,
I'ouverture d' on opéra . een fielitstuk. geschiedenis,
redevoering, de ouverture of 't inleidinrsstuk eener
opera ontwerpen, het plan daarvan schetsen.— DESSINER, vn. Teekenen: D- daprès nature, naar de
natuur teekenen. D- de fantaiste, uit het hoofd
teekenen. D- d'nprès Ia luosse. Z. ROSSE. 0- rl'nprès
l'antique, Z. ANTIQUE - D- aux trois crayons,
met drie stillen (zwart, rood ei wit krijt) teeke
nen. D- ( Ja plume , niet de pen teekeven. - SE
DESS1NEn, V. pr. Geteekend werden: Ce del peut
se (1-, die hemel laat zich teekenen. - Zich aftee
kenen, geteckend staan, in zijne omtrekken te voorschijn tre en, ziptbaar worden;uitkomen, meer afgeronde omtrekken kijjeen: Votre omlire se dessine sur Ja murail!e, uwe schaduw tee/cent zich op
den muur af, valt op den muur Une terre qui se
dessine dans la Plume, een land. weiks oint rekken
door den vevel heen zigtbaar worden. - Unejeune
title qui se dessine. een n eisje, wier gestalte heI int uit te komen of zich te ontwikkelen. wier
liqehaamscormen eene bevallice afronding krije en.
- Cette danseuse se ilessine avec grace. die danseres neemt berallice staarten aan, voert hare dansen mt beveilliihcid uit.
Dessolernent, m., Z. V. a. DEsSA1SONNEMEzT.
- Elesseler, V. a. , Z. e. a. DESSUSONNEII. -[Vétiir. ] Ben hoef ontnemen (aan een paard. een'
ezel). -- Hessoluic, 1., Z. V. Cl. DESSAISONNE
- Vélér.] Het u,egnenien tan den heef. -MEST.
Dessoneher . V. a. [A ric.J De struiken of
u,oiteleinden uitieeijen
. - Het j.'a7t. passé is ook
uclj.: Foret dessouchée, iet nortds en al uitgeÜei(1 hore!i a.
4. Dt'ssoiiei, in. Onbezorçdleid, gerustheid f.
4- flessoueier (se), v. pi'. Zich niet surer bekommeren. onbezor l z)n.
Dessnider ,v. a. liet soldeersel losmaken.
doen smelten. - Losgoan (van soldeersel): Le fer
blanc se desoude facilement nu feu, het soldeersel
van blik coat in 't vuur gemakkelijk los.
Dessoiiffler, v. a. [Tech ] De lucht (uit de
dormer) verdijjven, door er in te prikken.
flesoufrage , in. [Tech.] Ontzwaveling f.
•:iz. ran steenkolen).
Dessoiifrer. v. a. [Tech.] Onizwavelen. af:wavlen, van zu'oveldelen berovrn. U- le charbon de terre, de steeskelen entru'cirelen. SE
HESS0uFREn , V. pr. O'ntzwavld worden. - liet
part. pasé is ook adj.: Charbon dessoufré, ant1U( velde steenkool f.
S Dessouil$er, V. 9. Van vuil reiniren, de
einetten wegnemen.
(fig.) Van blaam zuiveren.
•
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Dessoûler, v. a. (pop. et bas) Nuchter maken,
ontnuchteren. - DESSOULER, V. •v. Nuchter worden.
Dessous, adv. Onder, beneden: On Ie cher
chait sur le lit, et ii dtait dessous, men zocht hem
op het bed. en hij was er onder. - Weleer ook
als prép. gebruikt: Rome est dessous Vos lois,
Rome staat onder nine wetten. -- AU-DESSOUS, toe.
ode. Beneden, onder, lager, daar beneden. Les enfants de cinq ans et au 1-, de kinderen van vijf
jaren en jonger of daar beneden. Loger au d-,
beneden wonen. - AU -DESSOUS DE , lor. prép. Onder. beneden lager: 11 loge au-d- de lui, hij woont
onder of beneden hens, cciie verdieping lager; Aud- du genou, de Ja poitrine, onder de knie, de
borst. Le thermornètre est au-d- de zdro, de ther
ometer staat onder of beneden nul. - Au-d- de-m
cinquante ans, de mille francs, beneden de vijftig
Jaren, de duizend francs. Au-d- do cours, beneden
den koers. - (fig.) Elle est au-d- de lui en richesses, Zij is niet zoo rijk als hij. Cela est au-d- da
médiocre, au-d- de Ja critique. dat is beneden 't
middelmatige, benede de kritiek. II est au-U- de
sa place, hij is niet voor zijn' 1ost opgewassen, is
niet in staat zijn.' post wel te vervullen. II croit
que cela est au-d- de lui, hij meent, dat zulks beoieden zijne waardigheid is. [Mar.] Etre au-d
da vent, (of als subst.) Avoir le d- da vent, beneden den wind zijn (ten opziiie von een wider
schip, den wind in zijn nadeel hebben. -• (fig. et
fain.) bij iemand ten achteren, in 't nadeel staan.
- CI -DESSOUS, toe. adv., z. dat woord. - EN DESSOUS , toe. adv. Van anderen, aan de onderzijde:
Habit usé au d-, van anderen versleten kleed a Regariler en d-, van anderen, er onder zien; (fam.)
van ter zijde, schuins, met verdenking, minachting
aanzien. Avoir le regard en d- , la mine en d-,
een' verdachten, valsehen blik hebben. - (fig.) Etre
en d- , achterhoudend, geveinsd zijn. DE DESSOUS, hoc. ode. Van anderen, ander, onderst: Thendre. Choisir le pain de d-, het onderste brood nemen, kiezen. \ètement de d-, onderkleed n. - DE
DESSOUS, lor. prép.: Otez rein de d- Ia table,
veein dat van ander de tafel weg. Regardez done
'Jessus et d- le lit. kijk toch eens boren en onder
het bed. - Lui-DESSOUS, lor. ado. Daaronder: Mettez ce paquet Iui -d-, leg dat pakje daaronder.
(fig.) II y a quelque piége ln -d- , daar steekt of
schuilt wat achter. dat is niet pluis. - PAR-DESSOUS , toe. adv. Onder, onderheen, onderdo' r, van
anderen: Prenez cela par-d-, grijp dot van onderen. Passez par-d- , ga onderdoor. -- PAR-DESSOUS,
toe. prép. Passez Par-d- Ja table, kruip onder de
tafel door. 'l'enez Ie par-d- le bras, houd hein onder den arm. 11 s'échappa par-d- mon bras, h.
sloop onder mijn' arm door. II avait un poignard
par-d- ses habits. hij had een' dolk onder zijne kleederen. - (Lor. fain.) Jouer ga. par-d- janihe, ie-

mand

den voet l'i ten , onderkruipen; ook: iemand

beet hebben, bij den neus hebben.
DES.SOUS. M. Onderste n. , onderkant m., onderzfde f., onderst gedeelte, beneden deel n.: Le ddune table , ht onderste eener tafel. Le d- dune
étolie, de onderzijde, verkeerde zijde eenei' stof. La
d- lu pied , het onderste, de zool m. van den voet.
-- (fi (j .) AVoir le d-, Avoit da d-, het onderspit
delven. te kort sch eten. in 't nadeel zijn. (bij een
gerecht, een' woordenstrijd, en .). Avoir an d-, Essayer un d-, eeoc onverwachte weigering krpeen
of ondergaan, af ewezen worden. - Le ei- de carles, Z. onder CARTE. II y a, ii peat y avoir an
d-. daar steekt wat achter, daar kun wat achter
steken of schuilen.. - Les d- dun thdhtre, de onderverdieping of machinerie f. van een tooneet. [Eaux et for.] Les d- , het onderlicut, de beneden
takken, de struiken van een bosch. - [Mar.] A'voir
Je d- da vent , z. onder DESSOUS, mlv. Sans des,

sas dessous. Z. onder SENS.

Dessiîîntage, in. (Tech.] Het ontzweeten,
ontvetten der not. .- Dessulnter, V. a. Oatzweeten, ontvetten (de wol) . - Het part. passé is
ook odj : Lames d-es, antzweetewoi t.
Dessujétir (se), v.pi'. Zich erg, onafhan
-lijkmaen.

-

-

Dcssiis, adv. Boven, ei op, bovenop. over: Ce
,

aal ist saus Ia fable. mettez Ie d-, nat onder

de

t( fel li t. zet of leg dat daarop. Ce fondement es
cal atlermi. nous ciaigncns de 1uur d-, dot fo'n

-

diment

tit niet vast. wij rreezen erop te bouwen
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Weleer
Ecrire d-, bOVCit, overheen, schrijven.
ook als p•rép. gebruikt: Le coucher d- Ia dure, liet
slapen op den blo ten groed. DE DESSUS, bc.
adv. Boven, lwojsbc: Le rang d-, de ltoostc remj tm
DE DESSUS,
t. Lhabit ie i, het bovenkleed.
l(C.
111^ plép. Van: Totis ont (lisparu de 1 Ja scene,
de ti- la terre, alien zijn van het tooneeb, van de
AU -DESSUS IOC. adv. 11 loge
aarde verdwenen.
au -th, hij woont boven, op de boven verdieping.
-

--

-

Tous les hommes de cinquante ens et au-d-, cii
de mannen van vijftig jaar en daarboven. -- (fig.)
Je ne coimnais rieti qui soit au-d-. Ik ken niets dat
daarboven 1aat, dot dit overtleft. --- - AU -DESSUS DE,
bc. prép. Boven, over: Au -cl- des nues, boven de
wolken. Au -cl- des)eux, de l'lpaule des handles,
boven de ooqen, den schouder, tic heupen. Cola pend
au cl- de Ia poi - te, dot hangt boven of over de deur.
- [Mar.j Etle au-d- du vent, boven den wind zijn
(test opzitte van een ander schip), de bef hebben,
den wind in zijn voordeel hebben. - (lip.) Niets
weer te duchten hebben, olie vrees of gevaar te
boven zijn, (pop.) boven Jan zijn. - (/iq.) Au -cldes forces hurnaines, de In nature, boven de menscileljke krachten, boven de natuur. Elle montie
nu courage, nee prudence au-d- de son sexe, zij
lett een moed, een be l eid boven hare sekse of kunne aan den dop. - litre au -cl- des faiblesses humaines, boven de menscheljke zwakheden verheven
z)n (ze niet begaan). Etre, Se inettre au -cl- des
louanges, den lof versmaden, zich niet bekommete over den lof, boven de boftuitinqen. verheven
zijn. It eet au -cl- de Ia caloninie, de la médisan
ce, hij is verheven boven, ook: h) is buiten 't bereik van den laster, van de kwaadsprekendheid. II
çst au -cl- de sa place, hij verdient een' beleren post.
Etie au -cl- de sa condition, boven zijn' stand ver-

hevenzijn, hoedanigheden, talenten, gevoelens heb-

ben, die men door;aans bij personen van denzeifden stand niet aavtie/t. II est, 11 se niet au -cl- de

tout, hij verheft zich boven alles, hij bekreunt zich
nerGens om. - (Loc. prov. et fa n.) Avoir Ia tête
au-h- de lena, let hoofd boven water hebben: liet
nof kunnen houden. -- CI -DESSUS , boe. at/v., z. dat
woord. --- EN DESSUS, boe. adv. Van boven, bovenop, over, overheen: Vert en cl-, noir en dessous,
groen van boven, zwart van onder. int mis en clles effets dont on a le plus besoin, its heb de poederen, die inca t meest noorlip heeft, bovenop gelegd. Mettre en cl-, bovenop, overheen beggen.—ibDESSUS, toe adv. Daarop, daar bovenop: Mettez
ce livre la-d-. -- (fill.) Coniptez th -d-, reken daar
fJv, maak daar staat op. Glissons, Passons hi -cl-,
laat ons daarover heen stoppen, daarvan niet sprcken. Brisons lit -cl-, laat ons daar een speldje bij
steken. Je revteiidrai Iii-d-, lIe zal daarop terug-

komen. .Ini [nit mes remarques th -d-, ik heb daar

-

op mijne aanmerkingen gemaakt. -- ie sortn là-cl-,
tharop, toen, daarna, op clot ooqenblilc ping k
tienen. - PAII-DESSUS , boe. ode. Over, overhe r. ?,
boven, van boven. Mettre un habit et an iliOciteau par-d-, een' role en een' nwntel daar overheen
aandoen. Sauter par - cl - , ovrheen springen. - PAR
DESSUS, boe. prdp. Il porte un manteau par -cl- son
habit, hijdraagt een' mottle! mei' z a' icik. II

sauta par-d- Ia barrière, hij spicing over den slagboom heen. Ii avait de leau par -cl- les éI)aules,
het water stond hein tot boven de schcuders. Je

lul a i donné dix francs par-d- ce que je lui clevais, Ik heb hens tien francs boven (meer dciii) 't
geen ik hein schuldig was gegeven. II exige un endean par-d- Ie rnarclié, hij vordert een (: es chenk
op den koop toe. ( Loc. piov. et fans.) Faire qe.
rat -cl- l'dpaule, iets over schouder doen: iets in 't
geheel niet doen. Lotret pat -cl- les maisons, boven
de huizen silt, bcvenmalig.uitlermate.op overdreven,
buitensporige wijeprjzen. Jon ai pat - cl - les eux,
par -cl- Ja tete, ik heb er den buik vol von: het
wa l t, verveelt mij; ook: Ik itch er de handen vol
i:ian, Ik weet niet, waar mij 't hooid stoat. 11 a
des detles lair-cl- Ia Iele, hij steekt lol over cie
omen in celia/den. .- PAR -DESSUS TOUT, lee. adv.
JiOVCU alles, nicer (Ian al 't andere, voornamelijk:
. k im( r qn. par-cl- lout , iemand hoven alles beminnen.
PESSUS, 111. Bovenste n. , bovenkant m. , bovenzijde 1., bovenst gedeelte, boven deel n. Le ci- de Ia
main, het bovenste (if de rsiq der hand. Le cl- lu
pied, let bovenste of de wreef ton den voet. Le
cl - de Ja tele, hei bovenste of de kruin van 't hoofd.

Le ci- dun gûteau, de bovenzijde can een' koek.
Le cl- dune doffe, de boven of repler zijde van
ee'ne stof. Le cl- dune table, het blad van eenc
tafel. Gagner le cl- dune montague, de kruin eens
beige bereiken. [Arch.] D- de porte, deurstuk it..
omlijst sieraad boven eene deur.Les d- dun
théâtre, de boven verdieping of machinerie f. van een
tooneel. Opschrift n. (van een brief, een pakje,
liever adresse of suscription); ook: omslag in.
-

--

(fig.) Bovenk ad, overhand, meeoderlteiti t., overw ip, t, voordeel, voorrefl ii. Avoir le cl - , de overhand
. Mar.i Avoir
hebben, meester zijn, dc baas zijn
Ie cl - du vent, z. boven onder DESSUS, adv. Prendre, Gagner Ie cl-, de overhand, het overwigt krijgen; - ook: ei weder bovenop kennen, weder herstellen. -- [ Mus.J Bovenstem f. , discant, suprano m.;
-.- hij of zij, the deze stem of partij zingt of speelt.
C'est uit 1)00 d-, 't is een goed sopraan-zanger.
Avoir mi beau cl-, eene schoone sopraan -stem hebben. D- de violoii, de liftte, discant-viool, discantfluit 1.; hoogste partij t. voor de viool, de hult
(in eene symphonic). .- D- de nez , de tête , neusriem, neusband m., hoofdstel ii. (van een p (i a'rd).
Sens cl- dessous, z. onder SENS.
Destiti, in. Noodlot n , onve ) ,aitderljke loop in,
dec zaken, noodzakelijke aaneenschakeling van de
gebeurtenissen niet hare oorzaken , goddelijke beschikkino, voorbeschikking f.; - lol, fortuin t.
(pocit.) Leven , bestaan fl: Trancher son cl - of ses
cl-s, zijn' levensdraad afsnijden (vl. DESTINEE).
De1inata1re, rn eb f. 1-tij of zij, aan icien
iets geadresseerd of geriqt is.
Destlitateur, ái., -trice, t. Afzender ni . , afzendsier f.
Detina1ion, t. Bestemming, beschikking 1.;
plaats van bestemming. plaats, waar een mensch,
seen vaartuig, koopmansgoed moet aankomen, de

(motie 1. [Jur.] D- dun père le familie,
bijzondere bepalingen eens eigenaars niet betrekking
tat zekere lasten van zijn' ei(iendom. Immeubles
ar d- roerende goederen n p! die wegens hunne
estemming als onroerend goed beschouwd worden.
Destin atoire, adj. Be.temmend, bepalend, be- -

g

,

.

,

stemming aonwijzend.
Destiné, e, at/i. (eii putt. passé tan clestieer)

Bestemd, voorbeschikt: Les fonds cl-s au commerce,

de voor den handel bestemde fondsen ei. p1. Un
hoinnse cl - (I une grande fortune, een man, tot
een groot fontein bestemd of voorbeschikt.
Destinéc, f. NOO(!tot n. (clestin); uitwerking t.
van 't noodlot.-- Lot n. (van ccii persoon of zaak).
(In deze beteekenissen gebruikt uien in proza meermalen deslincle dan zijn synoniem clestin).— (poét.)
Leven, bestaan n. : AI,rclger, Prolonger l a cl- de
qn., (etnands beven verkootin, verlengen. Finit' sa
cl-, zijn leven eindigen, sterven.
Destiner, v.a. Bestemmen, bepalen, de besteinthing vaststellen. Ii a destind eet argent aux (pour
les) lsauu'cs, hij heeft dit teld voor de armen bestemd. II destine son fits (t l'égtise , hij bestemt
tot de kerkedienst, hij wijdt zijn' zoon
oon
zijnen
z
aan dc kerk toe. Je sais 1accueil quit me destine,
ik weet, welke ontvangst hij mij bereidt. [I- utie
flotte pour Ie Nouveau monde, een schip naar de
Nieuwe wereld bestemmen. - ) DESTINER, V. a.
Besluiten, voornemen : J'ai destné de faire un
grand voyage, ik heb besloten eene ,qroote reis te
doen. -- SE DESTINEII, V. fl'. Zich eene bestemming
geven, zich w(jden of toeu;(jclen. It so destine ii In
guerre, nu commerce, a Ia littërature, hij W1J(lt
zich aan den 0 rbog , den handel, de letteren, hij
kiest den oorlog, enz. voor zijn toekomstig v(Ik.
t. )ltei'ei
-I- Deslitisabilité, t. Af2elbaarheid
A3IOVIBILITE).

Desi ituable,adj. eifzetba (iu' (i'ieeer AMOV1BI.li).
Deslitué, e, wij. (en part. passé von clestituer) Afgezet: Fonctionnaired-, aftezet ambtenaar.

Ontbloot, zonder: tii homme ci- de bon sens,
een niensch zonder gezond verstand. Lee conjec --

ture the de vraisemhiance. eeoc is.sing van tvaaischUnlijkheid ontbloot.
Destittier, V. a. Ontzetten. afeileit (van eet
post, ambt) destitueiren: On la destitud de
soil emploi, men heeft hem van zijn ambt ont2et.
Destitution, t. Afzetting, ontzetting 1., outslag n., dextitutie t.
t Eesti'ier, ill. iiandsbrjdpaard 11 , in tegenstelling met palefroi, pronlc»aard).
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Destriietenr, m., -trice, f.Vernieler, verwoester, verde1er ni., veinielter, ve7woestster f.:
Les Giecs brent les d- de Troje, de Grieken zün
de verwoesters van Troje çeu,eest. Un enfant est
souvent un terrible d-, een kind is dikwijls een geduchte verniel( I.
(fig.) Le d- ties abus, de l'hérésie, de u'itroeijer der misbiulken, der ketterij.—
Ook als adj.: Vernielei d, verwoestend, te gronde
helpend.Un fléati d-, cciie vernielende plaoç. Un
animal cl-, een verwoestend dier n. Cyst on esprit
d-,hij vindt genoegen in alles te vernielen. Momle d- trice (heir, destructive), verwoestende, verderfelijice zedeleer f.
Destruictibilité, f. Vernklbaarheid; verderfelfkheid, veronkeljkheid f.
IPestruLetible, adj. Vernielboar, verwoestboor.
Desliiiclif, ive, adj. Vernielend. verwoestend,
verderfe ijk, onie'erwerpend: MoralePolilique d-ive.
Destruction, 1. Vernieling, verwoesting f. La
d- do temple (le Jérusalem. -(lig.) Geheel verval n., ondergang in., uitroeijing, destructie f.
Cet empire lend (i sa d-, dit rijk helt naar zijnen
ond(rf anp. La (l- des abus, de uitroeijing der misbru?ken.
Destructivité, 1.Vcrnielzucht (in Gallsstelsel),
deslruc tiviteit f.
-t DeStUI'l)atiOD, f. Beschadiging, vernieling f.
Désudatioii , F. [Méd.]Het uitbreken van
kleine op qiersikorrels gelijkende puistjes bij kinderen (gevolg von onzindeljkheid). d es a d a t i e f.
Désuiétnde, 1. Onbruik; verval n. Etre, Tomhei' en d-, in onbruik zijn, ceraken. Lol, Expression Iombée en d-, in onbruik geraakte wet, uitdrukking f.
I)ésuintage, Désiilnter, Z. DESStJINT-.
BésuIl'iiia(iois, f Ovtzuaveling f. (dooraans
DESSOUFRAGE). - Désulfurer, v. a. Ontzwovelen, Z. DESSOUFRER.
SDésultateur, in. Springer, lucht-, kunstsprinper m.
Désiilleur, m. [Ant.] Poardopringer in., hij,
die bij den wedren van 't eene paard op 't andere
sprong.
Desuni, C, adj. (en port. passé tan dësunir)
Gescheiden, verdeeld; oneens geworden, oneenig.
Als ths, Planches d-es, gescheiden, uiteengeweken,
uiteengenonien planken. Charges d-es, gescheiden
bedieningen f. p1. - Frères I-s. oneeniqe broeders.
- [Man.] Clieval d-, paard, dot uit den drefvalt,
dat volsch draaft.
Désunion, f. Scheiding t'. - (fig.) Oneenigheid,
verdeeldheid, onmin, tweedragt, tweespalt f., twist,
misverstand m.
Désunir, V. 0. Scheiden, unseen scheiden, verdeden. - (fig.) Oneenig maken, verwijderen„
Iweedrogt , verdeeldheid stichten. - SE DESUNHI,
V. pr. Zich scheiden. - Oneenig worden. - [Man.]
Ce cheval se désuiiit, dat paard valt uit den draf,
heeft een' ongelijken gong.
± Désusitei-, V. a. In onbruik doen vallen.—
liet
SE D1SUS!TER, V. pe. In onbruik roken,
part. jiasA is ook adj.: Mot désusité,in onbruik
geraakt woord ii.
I)ésyuiph'ser . V. ci. [Chir.] De schaambeenverbinding doorsnijden.
Détaché, e, adj.(en part. passé VOfl détadier, losmaken) Losgemaakt, las:Chico cl-, losgemaakte hond m. Aprale cl -c, losgemaakte haak rn.
- Figures mal d-es, slecht vooruitkomende figuren f.
Pl. (iii. van den grond eener schilderij) . Ferme d-e
dune propriélë,van een' eigendom afgescheiden
of ofjezonderde lueve t. Notes d-es, afestooten
noten f. pl. Coeur d- de lamour du monde, van de
wereldliefde losgemaakte ziel f. - Pensées cl -es,
losse, onzarnenhangende gedachten f. p1. - Chapitre
cl- dun ouvi'a ge, los lioofdstuk n. van een boek. Feuilles cl -es,losse bladeren n. p1. - Pièces cl -es,afgezonderde, vooruitqebrote vestingwerken, buitenwerken n. p1. -- Afgezonderd en uitgezonden, gedetacheerd : Régimentd-, afgezonderdreginient;
Frëgale cl- dun escadre, van, een smaldeel a/gezonderd fregat a. - DETACI1E, E, adj. (en part.
passé van detadher, vlekken uitdoen).- Manteau cl(degraissé), von vlekken gezuiverde mantel rn.
DÉTACHE, 01. [Mus.]S
pein. met afqestooien bonen,
staccato rn.
Détachement, m., Losmaking 1. (in den eig.
zin weinig of niet gebruikelijk). - (fig.) Losheid,
--
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vrijheid, onbevangenheid 1.: Etre dans un entier th
de foute sorte 0 ntéi'1, geheel vrij of los von elke
soort von eigenbaal zijn. II est dans un parfait ddes choses thi monde, hij heeft zich van alle we
rddchezaken,von alle oordche dingen geheet
losgeniaakt, afletrokken. - [MII.]Van liet hoofdkorps afgescheiden en ofezonden troep m. of cornmacdo n. soldaten, d e t a c ii. e in e n t n.
Détacher, V. a. (het tetendeel van altacher)
Losmaken, losbreken, losrukken, losbinden, afnenico, aftrekken, afeukken, afzonderen, of,ccheiden.
D- on prisionnier. un chico , een' gevangene, een'
hond losmaken.D-un tableau, one tapisserie,
eene schilderij, een behangsel afnemen. D- le fruit
dun aibre, eene vrucht van den boom trekken,
afplukken. D- on manleau, une agrafe, uneëpin
gle,een' mantel,een haak, eene speld losmaken.
D- les bras lu corps, de armen van 't lijf houden.
D- une ferme dune grande propriëfè, une proi vince duii rovaume, eene boerderij van een groot
goed, ccve provincie von een koningr(jkafzonderen
of ofscheiden. D- leministèrede justice do
ministère des eulles, het ministerie von justitie
van dat der eerediensten afzonderen. I)- quelqies
cliapities dune hisloire, eenige hoofdstukken uit
eenegeschiedenis ligten.B- des annotations do
texte, nonteekeningen von eten tekst scheiden (door
1 ze op den rond, aan den voet der bladzijden, enz. te
zetten)- [ Peint. ] Un peinlre dolt sa'voir d- ses
figures, een schilder moet zijne figurenvan den
grond weten los te maken, te doen vooruit leomen. - [Mus.] I)- des notes, noten afstooten. In
dien zin ook zonder voorwerp: II délache mal, II
nesalt pas d-,hij sloot de noten slecht of,hij
verstaat het staccato niet. - (lam.) B- un soufflet .
on coup de poing, on coup de pied, een forschen
klap, vuistslag, schep geven. - (fig.) D- qn. dune
alliance, dune femme, iemand van een verbond,
von eene vrouw losmaken. On ne sauait le d- de
cette opinion, men kon hem dot evoelen niet uit
het hoofd praten, er hem niet van afbrengen. [Mi].] Afzonderen en afzenden, d e ta eb éren:
D- deux mille hommes pour investir one place,
twee duizend man afzenden, om eens plaats in te
sluiten.D- une escatlre dune lotte, een snsaldeel
von eeoc vloot uitzenden D- des agents de police
conlie uii malfaiteur, polieie-dienaars tegen een'
boosdoener uitzenden. - SE DETACHER, V. pr. Losgemaakt worden, losgaan(in al de beteekenissen
1 van het v. a.). - Afgezonden, gedetacheerd worden.
- DÉTACHER. V. U. (van tache, vlek) Vlekken uitdoen, vl leken verdrijven (dégraisser)
Detaeheur,m. , -ease, 1. Vlekkenverdrojverin.,
-verdsj/cler f. (dégraisseur).
Délail,
m. Corn.]Verkoop in 't klein, by 't
I
stuk, kleinhandel m,: Effe a on commerce de cl-,
een'
kleinhandel, heeft eene kramerij, een'
drijft
kamerjswinkel. - Inz. met en gebézid : Uti mari ebanden cl-, een koopman, die in 't klein,by
't stuk, bij de kleine maat verkoopt. Vencli'e, debiter en cl-, bij1 stuk,in 't klein ver/wapen. i\aouwkeuripe, stuksçewijze opove of lijst, opnoeminof optelling van ieder deel eens gebeds in
't bijzonder, opgave f. van stuk tot stuk: Le cl- of
Les cl -s dun compte, dune facture, des dëpenses,
de uiteengezette (gedetailleerde, specifieke) opgave
van eene rékening, van eene faetuur , van uitqoven ,
- Omstandig verhaal n., uitvoerige besclirejving,
uiteenzetting, opgave f. der minste bijzonderheden;
- die bijzonderheden zelven, bijomstandigheden,
kleinigheden f. p1. , het bijzondere, het omstandige,
uitvoeric: II nous a fait on long cl-, on grand cldo siëge de cette ville, hij heeft ons eene zeer omstandige, hoogst noauwkeurfte beschrijving van dat
beleg gegeven. Sans entrer, Sans descendre dans le
cl-, zonder in bijzonderheden te treden, zonder tot
kleini heden, tot bijzaken ofte dalen. II veut connaître le cl-, hij wil de zaak in al hare bijzonderheden kennen. Il entend Ie cl-,II a l'esprit de cl-,
C'est on homme de cl-,II est homme de cl-, hV
doorziet eene zaak in al hare bijzonderheden, hl;
let op alle bijomstandigheden, hem ontgaat niet de
geringste omstandigheid; ook: hij is zeer omstandig,
uitvoerig in zijne beschrijvin g en of vertellingen. Exc
eller dans les d-s, in de beschrijving, schildering, voorstelling der bijzonderheden, der versch7!lende deden van een geheel, ins. der kleinste dvelen. uitmunten. --- EN DETAIL, bcadv. In 't klein,
f

—
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bij 't stuk, bj de ei, bij de maat: Vendie, Débiter en cl-, z. boven. - In bijzonderheden, omctandiq: II flOUS a raconté cette histoire fort en
d- , hij heeft ons deze geschiedenis zeer omstandig
verhaald. Stuksqewijs, het eene deel na 't andere:
Examiner une niontie, one machine en 1-, een
liorloqie, eene machine deel voor deel beschouwen
of onderzoeken. H mourait, pour ainsi dire en d-,
hij stierf om zoo te zeggen, stuksgewijs, allengs of
npemnevkt.
Détaillant, C, adj. [Corn.] In 't klein verkoopend: Un marchand ti-, Une marcilatide d-e,
of als subt.: Un 1-, Une d-e. een kleinhandelaar:
slijter, kramer, uitsnijder, uitmeter m. eene kleinhandelaars/er, slijister,, kraamster, uitsnjjdster,
uitmeetstee 1.
Iéta1IIé, e, adj. (en part. passé van cIétailler)
Boeuf d-, aan stukken gesneden, ofcehakte os m.
- Marcltandiees d-es. in 't klein verkochte, uitgemeten, nih esneden waren t. j1. - Récit d-, onsstandin, uitvoerig, gedetailleerd verhaal n.
Détaillei, V. a. In stukken snijden of hakken:
1:,- on boeuf, Un veau, een' os, een kalf af/takken,
in stukken verdeelen. - In 't klein, bij 't stuk, bij
de maat, bij de ei, enz. verkoopen, uitmeten, uitsnijden. J1 de snare, du café, suiker, ko/fej in 't
klein verkoopen. - ( fig.) Omstandig, uitvoerig verhalen, beschrijven ofvoorstellen, detail/el re a : Dune allaire, eene zaak omstandig ver/talen.
F DtaiI1eur, m., -eiise, f., nu liever DE,

,

- -

TAILLMNT, -E.

Détailliste, m. Bekwaam voorstel/er der bijzonderheden, der bijzaken, der kleinigheden.
Liefhebber, der bijzondere beschrijvingen. - [Corn.]
z. v. a. DETAILLA1NT.
Détalage, rn. Opks'aming, inpakking t ., het
innemen van uitgestalde goederen.
I)étaler, V. a. inkramen, cspkramen, inpakken,
goederen innesnrn, die ter verkooping waren uitçjeieïd, uitgestald: La foire est Ode. les marchands
e.ornrnencent h d- leurs marchandises, of zonder
voorwerp: commencent h d-, de kermis is gedaan,
de kooplieden beginnen hunne waren in te pakken,
in te kraaien. - DtTALER, V. a. (fio.etpop.) Zich
wegpakken, zijne biezen pakken, zich uit de voeten
maken, opkramen: Me voyant de loin, ii détala
bien vile, toen hij mij van verre zag, pakte hij
zich schielijk weg. - [Mar.] Ce navire détale bien,
dat schip zeilt goed, is een goed ze/ier. - SE DÉTALER, V. in'. Inqekraamd, ingepakt worden, -- liet
part. passe is ook adj.: Marchandises détalées,
weder ineekraainde goederen.
Détaliiig'ner, v. a. ei a. Den kabel losmaken
(van 't anker). - Het past. passé is ook adj.:
Anci'e dhlalinguée, /osiemaakt anker n.
Détaper, C. a. Ontstoppen, de stop afdoen:
U' les canons, les formes, de stop van de kanonsten, van de vormen (hij suikerraffinadeurs) afnemen. - liet part , passé is ook mij.: Canons detapés, Formes détapes,onlstopte kanonnen,vornien.
Détasser, v. a. [Agric.j De schoven/soopcn.
uiteen nemen,
I Détèce, f. Gebrekkige leendienst f.
Déteiiidre, t). 0. Ontkleuren, onteerwen, de
kleur benemen of uittrekken, doen verschieten: Le
soleil, les acides déteig'nent les étolïes, de zon, de
zuren doen de stoffen verbieeken, verkleuren, verschieten. .- DETEL'SDRE, V. Si., en SE DÉTEINDRE,
25, )1'. De kleur veslìezen, verkleuren, verse/tie/en:
Des étolfes qui déteignent, qui se dëteignent, verschietende. niet vos/kleurige sloffen. (fib.) Un
earactère qui défeint, qui se déteint, een karakter,
dat zich niet gelijk blijft.
Dételage, rn. liet uitspcsnnen, inz. de (Jagenbltkkeijke scheiding van rijtuig en paarden door
middel van een bijzonder mechassismus.
Dételer, V. a. Uitspannen: II faut d- les chevaux, of zonder voorwerp: II faut d-, men moet
de paarden uitspannen, es moet uitgespannen worden. (fig. et fam., Niet verder gaan in eene
onderneming; - sterven; - van, levenswijs veranderen. - Het part. passé is ook ad).: Che\'aux dételés, uiteespannen paarden n. p1.
Détendage, iii. [Tech.] Het afspannen, afscheren (van den geschoren weefketting); - het
0/nemen, losmaken, ontspannen.
Detendi'e, v. a. Ontspannen, tosspannen, vieren; losmaken, afnemen. B- un arc, eenen boog
,

-
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ontspannen. D- un ressort, cciie veirin rust zetten.
Cette corde est trop tendue, il faut la d-, dat
touw is le strak gespannen. 't moet wat gevierd
worden. - 0- une tapisserie, een behangsel afnemen. - D- une tante, un lit, eene tent, een bed uit
elkander neasen, afbreken. - Ook zonder voorwerp: On a ddtendu dans toute Ia maison, men
heeft in 't geheele huis de behangsels afgenomen.—
(fi".) D- son esprit, zijnen geest ontspannen, rust
SE DETENDRE, v. ps'. Los
geven, wat uitrusten.
gaan, stap worden: La corde se détend, liet touw
gaat los, wordt slap. - (f/!!) tin esprit qui se
ddtend, een geest, die zich rust geeft.
Détetidu, e, adj. (en part. passé van détendie)
Are d-, ontspass'ness boog rn. Coi'de d-e, ontspannen,
gevierd touw n. Tapisseries d-es, afgenomen voor/sansels n. pl. Pavillons d-s, afgebroken, uiteengenomen tenten f. p1. - Espril cI- , ontspannen
geest in.
Détenir, v. a. Terug/sowlcn, onrecjtmatig houden, onthouden: D- le bien d'autrui, eens anders
goed onder zich houden. Gevangen houden, opsluiten, cietissdren : D- qn. en prison, of etiket:
D- qn., iemand in de gera'itgeisi.c houden, gevangen
houden.
Détente, t. Tsekltci', drukker iii. aan de vePr
van het slat eens schiet: eweers. - Het losdrukken,
afdrukken, lostrekken: Ce fusil est slur /s Ia d-,
dit geweer gaat niet qesstohkeljk over, is moeijeljk
in 't aftrekken. -. (flu.) II esi slur it Ia d- of a la
desei're, Z. DESSERRE. - [flail.] Drukker, ligter rn. in een slaguurwerk.
S Uéteiitei', v. a. [Prat.] Onre'tniatig bezitten, terughouden; ook: het ons'egtinatig bezit ophe/fen. - -I- DETENTER, V. a. De bekoorlijkheid,
verlokking wegnemen : Leportrait tente, l'objet
détente, het portret ver/okt, de persoon salt tegen.
Détenteiii, n'i. , -ta-lee. f. [Prat.] Onregt
snati(;e bezit/ei' in., bezitster f., terughouder rn.,
teruhoad.ctes' f. van iemands goed.
Detentillon , ns. (verklw. vandétente) [Hoi'l.J
Drukker/Je, ligtet'tje ti., dat dooi' 't minuutraet
wordt opgeheven.
Dhtentioll , f. G e van/enhouili itg, gevangenis,
opsluiting, vasthouding. gijzeling detentie t.:
Maison de d-, huisvan opsluiting, huts van dc/en/ic.
11 n'obtint sa literté quaprès une longue d-, hij
kreeg eerst na cciie lange gevangenhouding zijne
vrijheid weder. - Teruolsouding, wederregteljke
onthouding f., ons'egtmalig bezit it. (van eens anders roei!).
1)étenu, e, adj. (en nart. passé van détenir)
Opgesloten, gevangen gezet,gerjze/si,rs ei! e U a ee rd:
D- pour deltas, voor schulden gegijzeld; Débiteur
d-, gegfjzelde schuldenaar. II est d- prisonnier depuis un an, hij zit sedert eenjaar in de gevangenis.
- Une personne d-e chez alle pour cause de maladie, een doos' ziekte aan 't huis gebonden persoon,
een bedlëges'ige zieke, - DETENU, m., -E, t. Gevangene, gegijzelde, gedetineerdem en f. DETENUE. f. [Prat ] Onregtinatige, wederregteljke
terughouding I van eens andes's goed.
Détergeut, e, adj, , Z. V. a. DETERS1F.
Déterg'er, V. 0. [Chir.] Afusisschess, reinigen,
zuiveren (b. V. cane wond, zweer). - Het part.
passé is ook adj.: Pla ie, Ulcère détergée, gezuiverde
wond, zweer f.
I)étérlorant, e, adj. Bedervend, verder/dijk,
veret'qerend: In fl uence si-c, ve'i'dei'fel'jjke invloed in.
Détérioration, f Vererqei'ing , verslimme
ring, bederving, verslecht'i'ng 1., verslimmerde toestand m., verval n., afsl'(jtinq f.: II y a de grandes
d-s dans c e/te maison, (lit buis is zeer versli,nrnei'd,
in een' veel slechteren toestand dan liet te voren
was . La d- de Ja loudre, het verminderen der
deudzaamheid, kracht van liet buskruid.
Detèriorer, v. a. Verc'i';eren verminderen,
'
verslimmeren, bederven, doen vervallen;
inz. afslijten (door wrjving of physische userkingen): D150 édi fi ce. uti héritage, tin meuble, een gebouw,
een es'Iiqoed, een meubel heschadigen, laten vervallen. - II a dutérioré sa condition , hij heeft zijnen
toestand verergerd. - (fig.) D- l'esprit. Ie coeur,
Ia morale, den geest, het hart, de zeden bederven.
- SE DETERIOIIER, V. pi'. Bederven, in waarde
afnemen, vervallen: Cette inarchandise se délériore,
die waar neemt in waarde af. - liet part. passé is
ook adj.: Terre détériorée, verachteid, in waarde
-'

-
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Bcpaalbaai, voo, bepaling,
I)éterinhtiable,
omschrijving vatbaar, de te em I n a h ei.
Déterui i iiaiit, e, wij. 8epalend, beslissend,
de I er iie i a Li e n cl : Motif 1-, beslissende beweeg
reden f. Cause 1-c, beslissende oorzaak 1.
Déterininatif, ive, adj. [Gram.] Bepalend,
nader bepalend. Le mat d- of als subst. in.: Le d-,
liet bepalend woord. Dans expression : In lu
in soleil, soleil est Ie d- de lumière.-tnire
Déterinination, f. Besluit n., beslissing f.
(na lunschen twee of weer partijen geaarzeld te
hebben): Pienlie une d-, een beslaitneînen. 11 nest
question que dune prompte d, het lwrnt slechts
Op een schielijic besluit aan. - [Gram.] Bepaling f.
La d- i'uii mat a leur signification. (ie bepaling
van een woord voor deze of (ltC beteeleenis, de vaststelling VOO deze of die betee&enis voor eenwoord.
---- [Plijs.] Rigling. neiging f., hei streven van
een l'igclwain om zich liever naar de eene dan naar
de andere zijde te bewegen. Les corps graves ant
un m ouvement deoct une ti- an centre ie Ja
terre, de ware ligchanien hebben eenc bepaalde
rigting tiCi' bewering, stie'ven fl001 het middelpunt
der wHdc.
La 1- des hauteurs par Ie moyen du
haiomètre, de bepaling der hoogten door den barometer. --•- [Bot.] Chaque pailie dune plante est
susceptible de (1-, elk plantendeel laat zich bepaald

beschrijv en.

Déleriiiiisé, C, aPi. (en part. passé Von déterminei) Bepaald, beslist. besloten, 'vastgesteld

(van zaken,); --- bepaald. welberaden, vastberaden,

stoutnoedi, onverschrokken, onversaagd, dapper,
ge ci e t erin r C C1 P ; .- geheel aan iets overpegéven,
tartstoqteljh,uitgensaakt. aaris-. Sens d -,Idées h-es,
bepaalde zin in., denkbeelden n. p1. Heave, Epoque
d-e, vastgesteld nor , tijdstip n. II ny a rien de d
a ce sujet. ei is dien aangaande niets beslist, besloten. -- Cost un garcon d-, hij is een stortrooc
jongen. Une action d-e , cme dappere, on--Pipe
versaagde daad. Cyst un huveur d-, t is een uit gemaakte drinleebroêr. Votie frère esi un juneur d-,
'nu , browler is een harlsto'lelfjk speler, een aartsspeler. -- [Math.] Un proîdèrne d- , eene opgaaf,
die slechts hëne of een bepaald getal niopelke oplossingen heeft. • ' DE TERMINE , flL Waaghals,

dolkop, vermetel measch in.
Déterrninémeiit, ode. Bepaaldelijk, gewis,

onfeilbaar; - volstrekt, onherroepelijk uildrukkel'ijk; op eeoc stoute, vermétele u'ije, stoutmoedig, met onverschrokkenheid.
Déteriiiiner, e. a. Bepalen, afqrenzen, vast-

stellen, ré(jelen; eeoc bepaalde hoedanigheid, ei pting,

neiging geven: • beslissen, besluiten; een benluit

doen nemen; bestemmen, bepalen, aanwijzen; te weeg bren(1en. veroorzaken. D- létendue dune

forét, de nitoestrekiheid eau een bosch afjren'zen,
bepalen, vaststellen. D- l'heure dune delipse , het

u.n..) eerier eklips bepalen, berékenen. -- ( uest-ce
qui détccmine un corps ii se 'nouvoir en ligne
courbe et non en ligne drab? wat geeft aan een
,

Ii chaara de nc'iying , het streven om zich in eeoc
k romme lijn en niet in eene reçjte te bewegen?
11 vous faut Je d-, pij moet het beslissen. Ii a dd-

termind de reMtir sa maison, hij heeft besloten
zjjn la/is te herbouwen. -'- D- (in. á réformer sa
conduite, 'iCiOa'fl(i tot het besluit b'renjen mii. z'sc
gedrag te verbéteren. II détermina (ebiuikeljleer destina) one fork somme a eet usage, hij
bestemde eeoc aanzienlijke som tot dat gebruik. La 'valeur da gdnéiaI détermina le gain de Ia

bataille, de dapperheid des generaals besliste. ver-

oorzaakte het winnen van den veldslag. IJne PIJncdle détermine quelquefois tine explosion terrible,

eene rooie brenrt soms eeoc geduchte ontplof/i'nq le

weep. [Gram.] D- Un mot, D- le sens dun fiat,
D- an mat it an sens, is une signification, een

woord, dcii zin van een woord bepalen, aan een
woord cclie bepaalde beteekenis geven, Zijne heteekenis bepaald vaststellen - [Bot.J D- les parties
des plantes, de (lee/en dci' planten nciauwkeurig
bepalen of beschrijven. - [Man.] D- on clIeval,
een paard tot vooruitpew'n nopen (als het weigert
Of steipert). - SE DETERMINER. V. P7'. Besluiten,
een besluit nemen, overgaan tot iets. Vous avez
I'esprit bien irrésolu, déterniinez-vous h qr ., gij
z ijt zeer besluiteloos, bepaal cc tot iets. 11 était indcis,

mais is present ii s'est détermind, hij was besluiteloos, maar nu heeft hij een besluit genomen.
Lléterinlnisiiie, in . [Phil.] Leer f. der noodwendigheid of voorbeschikking , cl e te r m t a t s mus n. - Déte.-niiniste, in. Aanhanger of
verdediger dier leer, d e t e r in i n i st in .
Déterration, f., Déterreuieut, in. Het op -

delven ; opdelving, opgraving f.
Déterré, e, adj. (en part. passé van déterrer)
Opgegraven, uitgegraven, opgedolven: Une statue
d-e, een opgegraven standbeeld n. - DETEIU(É, in.
Opgegraven lijk n. (In den eig. zin niet gebruikelijk).
"- (fig.) Avoir lair dun d-, er uit zien als een lijk,
doodsbleek zij ,) .

Détei-reinent, in., z. J)ETERRATEON.
Détei-i-er, V. 0. Uitgraven, opgraven, opdelven:
Sur Ie bruit que eet homme Plait mart de poison,
on Ja déterré, op het gerucht, dat die man vergéeen was, heeft men hem weder opgegraven. D- un
trésor, eenen schot opdelven , opgraven. - --(fig.) Ontdekken„ opsporen: Je ne sais oh II a déterrd ce

secret, ik weet niet, waar hij dit geheim heeft ont
dekt. D- qn., iemand, die zich schuil houdt, op 't
spoor komen, ontdekken. - SE DETERRER, V. pr.
Opgegraven worden. Ontdekt, opgespoord worden.
Déterreur, in., Opgravev, z. RESURRECTION-

NISTE.
Détersif, ive, wij. [Cliii.] Reinigend, zuive
rend ( i n, „:. wonden en zweren) ; ook: afvoerend
buikzuieerend. '-- I)ETERSIF in. Zuiverend middel,
-

-

reinipingsmiddel n.

Détersion, f. [Chir.] Reiniging, zuivering f.

(van zweren, wonden), detersie f.
Détestable , adj. Afscneweljk , afgrijselijk,

verfoefjelijk, gruwelijk, doemwaardig, zeer slecht:

Crime d-, verfoeijeljke, gruwelijke misdaad I. La
seule pensde en est it-, de gedachte hieraan alleen

is afschuwelijk. U fait des vers d-s, hij maakt zeer
slechte verzen. Cyst on homme h- 't is een verfoej/eljk mensek.

Détestablenient, ode. -• (f(ï ns.) Zeer slecht:

Chanter, Ecrire d-, erbarmelijk zingen, schrijven.
Detestation t. (zelden gebtzigd dan inde chr.
zedeleer) Afschuw, gruwel in.. af,qrjzen n. , verfoeijing, d e t e 5 t a ti c f. Avo ir Je peché en d-, van
de zonde eenen afschuw hebben.
Détesté, e, adj. (enpart. passé van ddtester)

Verfoeid, verwenscht, gevloekt: Honinie d-, verfoeid mensch in. Crime d-, verfoeide misdaad f.
Jour 1-, gevloekte, verwenschte dag in .
Détester . C 0. Verfoeijen, een afschuw, afgrijzen Van iets of iemand hebben, verwenschen: D- les
désordres de sa vie passée , de buitensporigheden van
Zijn vroeger leven verfoeijen , ze ten sterkste afkeuren. D- Ie pécbd , le vice, de zonde, de ondeugd
verfoeijen, een afgrjzen van de zonde, van de ondeugd hebben. II déteste ta vie, hij ves'wenscht het
leven. - Ook zoner voorwerp gebdzfrjd : Il ne fait
quo jurer et d-, hij doet niets dan vloeken en verwensehen. '•' (fain. en hij veegrooting) : Niet kunnen verdragen, niet mogen lijden. "aten: Jedéteste
I'hiver, ik IflfJ den winter niet lijden, 'ik houd niet

veto den winter. Je déteste les faiseuts de compliments, ik kon de complimenten-irtakers niet verdragen of dulden. - SE DETESTER. e. pr. Zich zelven
verfocjen , ren afschu a can zijne eigene gebreken
en afdwalingen hebben. -«- Elkafldei' veefoejjen,

verwensehen.

Détêter, v. a. [Coiff.] In l,letne lokken ver-

deden (het haai').

Détignontier, V. (t. (pop.) De buien uittrekken,
het kapsel of de muts Van 't hoofd scheuren, bij de

haren vatten.
Détirer, C. a. Rekken. uittrekken: D- dulinge,
linnenrekken. - Het part. passé is rok wij. : Lin ge
d-, gerekt linnen n.
Détiser, C. U. (alleen gebruikelijk in) : D- le
feu, het hout, de tureen van den haard doen, opdat
het VUUi' oplioude te branden. - (lip.) D- les factions, dc hartstoqten uitdooven. Liet part. passé is ook
adj. : Feu clétisé, uiteenqcnoinen haardvuur n. Passions détisdes, uitpedoofde hartstonten in. p1.
Détisser, v. a. Ontweven, een weefsel losmaken,
uiteen doen. - Het part. passé is ook adj: EtolTe
détissée, ontweven stof f.
t Détiti-er. V. a. Van een' titel, van eeoc hoedanigheid berooven. - Het part passé is ook adj.:
Baron détitré, van zijn' titel beroofde baron.

i)fTONNiNT
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Uétonnaut, e, adj. Ontploffend: Matières par lambition, dooi' de eerzucht van de studie afgebraqt, afgetrokken. -- Repi'oche d-, zijdeiingsch
bedekt verwijt n. Louange d-e, bedekte, fijne, kiesche
lofspraak f. - Sens d- d' an lexte, verwrongen,
verdraaide, onnatuurljke zin m. of beleekenis 1.
met een' knal ontvlammen.
Detotination, f. [Mus.] Hetvalscliz?ngen, het van een woord, een tekst.
Déto.iinemetit, in. Oinweiiding, oindraaijingf.
uit den toon geraken.
Détonner, V. 'fl. [Mus.] Afwijken van (Iejuzste (b. v. van 't hoofd.) .- (fig.) Het verduisteren, ontoos/iooqte, den toon te hoog of te diep nemen, vaisch derslaan (van gelden, papieren).
Détoiirner, v. a. .4fwenden, afbrengen, verzingen. iletone'iin. - (fa-m.) Voustlétonnez, gij
weet niet wat gij zegt, gij spreekt onzin.
(fig.) wijderen, doen afdwalen; van i'igting, van loop
It y a clans cat ouvrage deschoses qui délonnent, veranderen, afleiden: Cela vous détournetait de
er zijn plaatsen in dat werk, die niet in den toon plus dune deuui-lieue, dat zoude it meer nan een
van 't geheel geschreven zijn. (In dien zin weinig half uur van den regten weg afbreneen. - Sonner
les cloches pour d- l'orage, de klokken luiden, om
gebruikelijk.)
Détonneler, v. a. Uit een vat tappen, aftappen. het onweder af te leiden. - On a détourné le yours
- Het part. passé is ook adj. : Vin dtonnele, af de lean, men heeft het water een' anderen loop
eve ven. -- [1éd.] D- les hunieui's, de vochten afgetapte 'wijn m.
Détor4Iie, v. e. Losdraaijen. uiteen draa gen, ei(leil. - B- les yeux, de oogen afwenden. D les
uiteen wringen, loswringen: D- une coi'de, du huge, oreilles, de ooien afwenden, weigeren te luisteren.
een touw, linnen losdraaijen, uiteen wringen, - D- son esprit, sa pensee, zijnen geest, Zijne gedachte
[Mar.] B- Un palan, een lakel klaar scheren of kin- afwenden. D- 1' attention, zijne aan•'lacht aftrekken,
ren. - SE DÉT
ORPRE V. pr. Van zelf uiteen draai- verstrooid maken. -- D- on coup. een' slag, stoot,
jen: Ce fl1 se détocd, dat garen draait los. - Se 'liZ. afwenden. - D- les soupcons, de verdenking
d- Ie pied, Ie bias, zich den voet, den aren verrek- afleiden. op een ander doen vallen. - ( fig.) D- Je
ken, verstuiken. (In dien zin verouderd: liever sens dun mot, dune bi, den zin von een woord,
van eene wet verdraaijen, anders uitleggen. D- qn.
foul e r.)
Détordii, e, adj. (enpact. passé van détoidre.) de qc., iemand van iets afbrengen, aftrekken. afLosgedraaid, losgewvongen : Corde d-e ; Linge d-. houden, hem verhinderen iets te doen. II la déDétorquer, v. a. Verdraaijen (slechts in dezen tourné du droit cliemin, hij heeft hein van den
zin gezegd) D- un passage, eeneplaals verdraajjen, re ten weg. van zijn' pligt afgebragt. Cda ma
er eenen valsclien , pewronen zin aan geven. - détourné de mes occupations, dat heeft mij van
Texte d-, ver- mijne bézigheden afgehouden, afgetrokken. - BeHet part. passé is ook adj..-'Passage,
di iegeljk wegnemen, verduisteren, ondersloan : Dwrongen, verdraaide plaats f., tekst ni.
Détors, e, wij. Losgedraaid: De In soie d-e, les deniers publics. despapiers, des fonds, 's lands
penningen,
papieren, fondsen verduisteren, ontlosie'lraaide zijde f.
Détorse, Détoisioii, [Chir.J t. Verdraai vreemden of onderslaan. - [Chas.] D- le cerf, z.
verrekking, verw r ikking f: II S est donné une-jing, CEIIF. ---- Tech. ] D- les aiguilles, de pun/ u der
d- nu pied, hij heeft zijn' voet verrekt. (Veel ge- naaldenonikeeren, oinzete po l(sten. DETOUR'
NEil, v. n. Omslaan, zich zijw a arts wenden, van.
bruike lij ke r is ENTORSE.)
Détortilhei, v. a. Ontv lechten, losvlechien, uit uigting veranderen, ter zijde inslaan : Quand vous
elkander denoijen, ontwarren: D- les elevens, de screz arrivé a ti n pont, détournez is droite, wanharen losviechten. -- liet part. passé is ook adj.: neer gij tiaii eene bug zult gekomen zijn, sla dan
regtsom. SE DETOIJRNER, C. p1'. Zich afwenden,
Ruban d-, ontvlochten, uiteengedraaid lint n.
Détortoir, ni. [Véiier Afweerder ni., stok eden omweg ma/no : 11 se détourne de iiioi, hij
van 52 voet lung, die de jagers gebruikten om in 't keert zich van mij af. II no voulait sen d- dun
pas, hij wilde geenen voetstap daarvan afr aan.
kont hun aangezigt tegen de takken te beveiligen.
Détodleher, v. n. [Mar.] Il7edei' vlot weiden, Vous vous détournez de votre clsernin , (Jij
1 maakt
eesmen
omweg. - (fig.) Se U- de ses vices. zich béLe
vaisseau
a
détouclid,
gestooten
te
hebben.
na
temen, zijne ondeugden nalaten. Se d- de son devoir,
het sch ip i s wedervlot geraakt. Nous avoiis détou
did, •ioii zijn weder vlot gekomen. - liet part. passé van zijn' pligt afwiji en. - 11 se détourne des voies
karat als adj. voor: Vaisseau détouché, weder vlot de l'iniquité, hij verlaat de paden der oneregtigheid. -- II se détourne sur de petites clmoses, hij
geraakt schip n.
Détoiiper, v. a. Een gat, dat wet werk toege- rigt zijne aandacht op, bepaalt zijne werkzaamheid
stapt is, open maken, den stop uittrekken.— (fig.) tot kleine zaken.
Détiaetation, f., Z. V. (t. DETRACTION.
D- ses oreilles, zijne ooren wijd open zetten: opI)éti-aetei, v. a. De verdienste, waarde (van
r,ierkzaam luisteren. -- [Agric. ] D- une terre, de
stoppels, stekels uit een, veld trekken. - liet part. iemand of iets) te kort doen, kwaadspreken, eemmen
passé is ook wij.: Ti'ou détoupé, on t stopt gat n. - blaam werpen, schenden, lasteren, eerrooven : DOreihles d-es, oplettende ooren n p1. - Terre Ja réputation (I' une femme, een' blunom op den
goeden naam eener vrouw werpen, haren qoeden
Champ d-, ontstoppelde akker m.
Détotiplhtoiiiiei-, v. a. [Hart.] : D- un oran- naam aantasten. -- BETRACTER, V. a. : D-,de son
ger, voit een' oranjeboom de onnutte takken af- prochain, van zijn' naaste kwaadspreken. Etre ensnoeijen. -- liet part. passé is ook adj. : Orangei chin it d-, tot kwaadspreken geneigd zijn.
Détraeteur, in., (-triee , f. hij of zij , die
détoupillonné, uitgesnoeide oranjeboom n.
Détoiir, ii. Kt onunirig, kromte, bogt. wending 1. de verdienste of waaide van personen of zaken
(in den loop van eene rivier, van eene straat of van verkleint of verlaaf t, kwaadspreker, eerroover, acheen' weg, hoek; - omweg in.: La rivière, Ia rue, terklapper, lasteraar, m., kwa a dspreekster, eerfait lá no d-, de rivier, de straat maakt daar eene roofster, ochterklapster, lasteraarster t., lastertong,
kromte, eene bo.qt. - N'alhez pas par-]„i. vous prenez sehendtong m en t. - Ook als adj. ebézigd : Un
Un trap grand d- , a dien weg niet, gij maakt een' esprit d-, een kwaadsp'rekend menseh in.
Détraetioii, t. ..4ftm'ekking f., aftrek in. te groeten omweg.' - ( fifl.) Omweg m , uitviugt f.,
voorwendsel n., draaijerij t. ; - list, sluwheid t.: (fig.) Kwaadsprekendhei d , eerrooving, eerschenslinksche streek in II prit de grands d-s pour map- ding f., achterklap, eerroof, laster in. La d- contre
pren(lre vette nouvelle, hij nam veelomwegen, om Ie prochain est contraire ui ha chai'ité.
Détiaasehé, e, a(1j. ( en part. émissé can DEmij deze tjding mede te deelen. Parlez sans d-,
sjn'eek zonder omwegen, spreek onbewimpeld, rond- TRAINCHER) in reepen, in stukken gesneden. - [Bias.]
uit. II cherclie des d-s, hij zoekt uitvlupten. Etre Ecu d- , wapenschild, dat door een van de reiter
sans d-, opregt, zonder omwegen zijn. - Je connais zijde uitgaanden balk in twee ongelijke deden wordt
ses tours et ses d-s, ik ken al Zijne listen en sire- gescheiden.
ken. Gagner un procès par des d-s, een proces dooi'
Détraiichement, II. Het in stukken, mmm reepen
sluice middelen winnen.
snijden; - Z. v. a. DISSECTION.
Détouiué, e, adj. (enpart. passé vandétourner):
D4raneher 9 v. a in reepen, instukkensngden.
Chemin d-, afgelegen, weinig bezochte wei, m. Détraiigei, v. a. [Hort.] Dc voerde planten
Voie d-e, omweg m. - ( fig.) Prendre une vole d-e, schadelijke dieren verdrijven: D- les taupes, les
des cliemins d-s, des moyens d-s, een' omweg, om- muhots. de mallen, de veldmuizen verdrijven.
wegen maken, slinksche wegen gebruiken, geheime
1)étratisposer . V. a. [lmpr.] : D- des pages,
middelen en listen in 't werk stellen. - D- de h'étude verkeerd in den vorm geplaatste bladzijden op hare
d-es, onlplo[fende sto/Jen f. pl
Détonation , f. [Chim.] Ontplo[finq 1. ; knal in.
Détonez, v. n. [Chini.] Ontploften, plotseling

--
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i;laats brengen. - Détrailsposition, t. Teietbreiiginj f. der verkeerd geplaatste bladzijden.
t Défrape, Détraper, z. V. a. D1BARRAS, DEIAIU1ASSEEt
R)étraqié, e, adj. (en pail. passé van DET1IAQUER) : Cheval d-, bedorven, van den goeden gang

gebvaqt paard ii. - Montre d-e, ontsteld, van den
(long qeraàkt /10/10gw n. Estornac (I-, bedorven maag f.
Cerveau d-, ontsteld hoofd, ii., ontstelde hersenen f.
»t. Administration el-a, verward beheer n.
Détraquer, V. a. Den goeden, geregelden gang
(lOCfl verliezen, bede,ven, ontstellen, storen, verwarren, in wanorde brengen: D- un cheval, een paard
bederven, van zijn' gôcden gang afbrengen. D- une

montie , nun macline l vapeui , een horloqie , eene
stoom -machine ontsteld maken, van den gang brengen.
-(lig. etf(i m.) Ces a1imetsdétraquent l'estoniaC,
die spijzen b e derven de mw:q. La molt du prince
a détiaqué tout Ie gouvetoetnent, de (lood van
den vorst heeft de orde der qcJeele regëring ver.ctoor(i. - D- (in. , J eioand verleiden, op den doolweg brengen. -- Se thtraquer, v. pr. Van den gang
raleen, ontsteld, bedorven worden, enz. (in al de beteekenissen von liet v. a.)
Détrectatioii 1., liever DETRACTION.

Détreiiipe, 1. [Paint. ] Waterverw I. ; - het
niet waterverw geschilderde: Peindre en ii-, met

waterverw scliildercn. Ce n' est qu no tableau en
(I_, of ce n' est qu' une (1-. 't is slechts cene schilderij in wciterverwen. -• [Tech.] Dorer en d-, op
een' lijmgrond, vvrqulden - ) Donner Ia ti h laacier, dc harding van t stool wegnemen, lit staal
week of zochtmoken. - (fig. et pop.) Un manage
CII d-, een huweljkii. in schijn,. [Litt.] Ouvrage en
{l_, zwakke navolging f.
Déti elHpé, e, adj. (e )i partpassé van DETREieEls) : Pâte, Fanine, Chaux ti-a, beslagen deeg.
meel II., kalk Ill. Couleurs d-es, verdunde, vloeibaar (jem(IüI(te verwen I. Pl. Acier d-, week gemaakt,
ont h ard staal ii. - ( fig.) Le piaisir est toujours d
avec quelque aigneur, 't vermaak wordt altijd door
iets wianqe of bitters getemperd.
Détreiiiper, v. a. Met een ofander voelt verdunnen, omroeren, Inenten, beslaan: D- de Ia lanine
avec du lait, meel met melk beslaan. IJ- des cou
Ieuis, verwen met water verdunoen of aanmaken.
TCCII.j D- dc In chaux, halS bsiaan. D- lacier,
het staal zücht of week maken, onthar d en. - (fig
I)- I'esj)rit, l'iIme , le courage, den geest, de ziel,
tien moed verzwakken, von veerkracht berooven.
SE DETIIEMPER, V. 1 1 Verd u nd, Cemengd, beslagen,
sianqemaakt worden ; - onthard worden. - ( fig.)
Verslapt, van veerkracht beroofd worden.
Hétresse, f. Nood, angst in., beoaauwdheid,
beklemdheid f.: II est dans nov grande U-, hij is
in gîoote beuiauwdheid, in duizend angsten. [Mai.] Le signal de d-. hetnoodseleot, noodteeken t.
(fill.) La sante de sa terre eM no signal de ti-,
liet verkoopen van zijn land is een tecken, dat hij
in nood is, dat het slecht met zijne zaken staat.
Détresser, v. ci. Losvlechten, eene vlecht losmaken. - Hel part. passé komt ook als adj. voor:
4Theveuxdetréssds. Condesdtresedes, losjevlocht a
haren ii. 2)l., koorden f. p1.
Déti'et, in. [Tech.] Iiandschroef t. — snidsJictoktang f.
DétrîeIiage in. [Tech.] liet scheidin (;f uitzoeken der wol vóór het kommen. - Détri vier,
a,. a. De wol in drie of vier soorten uitzoeken en te
hoop leggen, eer men tot het kamoien overgaat. -Détricheur, ni. Woluitzoeker in.
Détrinieait, mNudeel , verlies n., schade t.: Cette
chose tournera a moti cl-, de zaak zal tot mijn
nadeel uitloopen. - [Gdol.] Overblijfsel n , brok m.,
.schilfer 1. (liever DETRITLTs). -_ [A.stnol ] Une pianète en son d-, eene planeet, die tegenover haar
.

.

huis staat.

Détripler v. a. liet drievoudige ontbinden. —

[Mi l .] Drie geléderen tot twee brengen, het derde

gelid in de bride eersten doen treden, d e t r i p 1 d
r e a. -- Het part. pacst is ook adj. : Rangs détniplés,
dubbel gemaakte drievoudige pe éderen n. p1.
Détritae, in. [Eeon. run.] liet kneuzender oljj
Een. - Détriter, V. 0. Zaden. inz. olijven kneuzen, alvorens er de olie wordt u itgeperst. - Dé
ritoir, m. Knensinolen m.
Détrition, t Afsljtin.q I. door wrijving.
Détritique , adj. [Géol.] Uit ves-weêri'ng, of-

-

l
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schilferin g , afbrokkeling van onbeweiktuigde, of uit
ontbinding van bewerktuigde iigchamen ontstaan,

detri t isch. Dtipôts, Terrains d-s.
Détritoir, m., Z. and. DETRIThGE.
Détritus , M. (verfranscht latijn) (pr. —tuce)
Overschot ii. van CCOC ontbonden georganiseerde
zelfstandigheid; iaz. gebézigd van de schilfers 1. p1.,
brokkenm.pl., stukken ii. p1., nit de verwetring
der rotsen, kalksteenen ontstaan, en van de overblijfsels der vergane gewussen,
Détroit, in. [Géogr.] Zeeen g te, straat, doorvaart f. - Bij uitbreiding ook genomen voor DEFILE, bergengte t., bergpas m. -- (fig.) Le d- des
afflictions, de benaauwdheid, beklemdheid der droefenissen. - (Anc. athnin.] Z. V. a. DISTRICT.
[Anal.] 1)- superieur of abdominal, bovenste bekkenband m., die 't qroote bekken van 't kleine
scheidt. D- inférieur of pdninéal, onderste bekkenband, die de beneden opening van 't kleine bekken
vormt. - [H. 11.) D- de Magellan, Maqelkaeusche
kegelschelp t. of kinklioren 111.
Détroiiipé, e, adj. (en part. passé van dé tramper) Beter ingelicht, uit de dwaling of uit den
droom geholpen: Homme cl-; Coeur 1-.
S Détroiiipemeiit, m. Liet terugbrengen nit
eane dwaling ; - bëtere inlichting, teregtwijzing;
afgelegde dwaling t.
Détrompei-, v. a. De dwaling doen 'inzien, van
de dwalin g of doling terupbren. en , beter onderrigten, te regt brengen, uit den dut helpen ; aan
't verstand brengen. beduiden. II taut le 1- lá -dcssus,
men moet hem Zijne dwaling dienaangaande doen inzien. Je veux vous d- de cat homme- lá, ik wil te
dezen man beter leeren. kennen. - Ook zonder
voorwerp : Avant d'inti'uiie, ii taut d-, eer men
onderrigt geeft, m°et men de dwaalbearippen wegnemen. - SE DETROMPER, v. pr. Zijne dwaling
erkennen, inzien, bdter inzigt krijgen. A Ja fin ii
sen détrompera, eindelijk zal hij zijne dwaling wel
t, i zien.
9étroncation, t. [Chin.] Scheiding deslioofds
va den TOIfl eene kunstbewerking aan de Ii1j-.

chaamsvrucht), de truncatie t.
Détréné, C, adj. (en Valt. passé van dëtnônei')
Onttroond : Rol 1 ; Majesté cl -e.
Détrôneinciit, m. Onttrooning t., veiclrjp.ing

van den troon.

Détrôiier, v. a. Onttrooncn, van den troon
stooten. - (fig.) D- une idde, une opinion, den
overheerschenden invloed van een denkbeeld, van
eene meening wegnemen. Cette tragédie devait dVoltaire, dat treurspel moest Voltaire van zijn'
troon stooten, hem den eersten rang als treurspeldichter doen vetliezen.
Détróneur, m. (woord van VOLTAIRE) Outtrooner ni.

Dtroussé . C, adj. (en part. passé van detroussen) Robe d-u, vrij hangende. niet weer oppe-

schorte of opgespelde japon ni - Voyageur d-,
bestolen, afgezet reizi'cr in. - (fig. et ptais.) Rewire

visite en robe l-e, een staatsiebezoek, een bezoek

in 't zondagspak afleggen.
Détrouseiuent, m. Het laten vallen (van
een opgeschort of opgeslagen kleedingstuk) . - (lam.)
Afzetting, uitplunderin.q t. op den openbaren weg.
t

Détroussénicist, adv. Onbewimpeld, rond-

nit, zonder omwegen, zonder omstandigheden.
Détrousser, v. a. Latenvallen, vrij laten af
hangen (een opgeschort, opgenomen, opgeslagen of
opgespeld kleedungstuk) - (fig. et font.) Bestelen,
berooven, nitplunderen, afzetten op den openbaren
weg. - ( fi g) D- les savants, degeleerden plunderen : veel nit hunne geschriften overnemen. [Fauc.) De prooi wegkapen: Uil oiseau quI en
-

détrousse un autre, een volk, die een anderen zgne
prooi afneemt. - SE DETROUSSER, V. Ifl. Zijn kleed
laten vallen: Détroussez-vous avant ii' entrer dans
Ja viiie, laat uw kleed neir, eer gij de stad ingaat.
Dutrottssei.r , m., euse , 1. Straatrooceu
struikroorcr, afzetter m.; afzetster, diefeq.qe f.
Détruire . V. 0. Afbreken, sloopen, omverwerpen, nederrukken, verdelgen, vernielen, verderven,
verwoesten. D- un palais , une eglise , une forteresse, een paleis, cene kerk, eene vesting weobreken, neclerwerpen. Le temps detroit les plus solides
bEtiments, de tijd sloopt, vernielt de sterkste yeboumen. - (fig.) Lage détnuit Ja beauté, de ouderdom doet de schoonheid vergaa n . D- qn. dans

-
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esprit dun autre, iemand bij een ander zwart
maken, hem vulseli beschuldigen. Le mauvais ordre
thtrLit cette familie, de skc/ite aide helpt dit huis,gezin in den grond. - Ook zonder voorwerp: 11
est plus aisé de ii- qued'ulablir, 't is liter omver
te werpen dan op te bouwen. - SE DETIIUIaE, V. pr.
Bouwvollio worden, invallen, vergaan: Ce liatiment
commence i se ci-, dit jehouw begint in te vallen.
(fig.) Celfe opinion se détruit d elle-meme, deze
meeninij valt van zelf weg, wederleqt zich zelve.
- Elkander bederven of in den grond boren, elkander vernielen;— elkanderoinverstoolen, onbestaan)iaarmele/kanderzjn.Ces gens se détruisent, mutueliement, deze lieden helpen elkander in den
jrond. Ces opinions se ditniisent les unes les au,ti es, deze gevoelens stooten ekander omver, zijn
nabestaavbaar met elkander. - Zich dooden : Mal.beur b I' homme qui se détruit. wee den memch
4ie de band von zich, zelven slaat.
Déti,iit, e, a j. (en part. passé van détluire)
Verwoest, vernield. ofqebroken, omvergeworpen, bedorven, enz. (z. DETRLIRE). Ville 1-e, verwoeste
stad I. Santé d-e, !;ekfl(kle, ( (,>krenkte gezondheid f.
Fortune d-e, bedorven [üi tuin a.
Dette, f. Schuld f, som, diemeniemavdsc'?uldig
M, . II- aclives, uitstaande schulden t. jl., gelden,
41e men van anderen te vorderen heeft, het teined. D- passives, schulden, die andeien van ons
te vorthren hebben. D- criardes, Z. ChARD. 0- privilégiies , bevoorreqte schut/en (die vd(i( alle ouderen moeten worden betaal(1) D- exigible, vervallene
schuld, die men kan inmanen D- 'éreuse, onzé
kere schuld. D- douteuse, twijfrlachtie schuld.
B- publique, D- de l'Ëtat, openbare schuld, stoatsschuld. landsschuld. D- consoiidée, in t qrootboek
inqesc/irévene, qeconsolideerde schuld. D- flottante,
vlottende schuld. D- hypothicaire, met »andregt
voorziene, hypotliekaire schuld. D- hypotliéquée
door hypotheek ,qedekte schuld, pandschuld. 0exigible, invorderbare schuld. 0- civile, burgerlijke
of gewone schuld. D- commerciale of consulaire,
handelsschuld 0- caduque, niet meer verpligtende,
vervallen schuld. 0- iigaie, wettelijke, door de wet
Of gelegde schuld. 0- légitime , wettige, eerlijke schuld.
D- Ie communauté, schuld der joedeiengemeenschap. Etre char g é, crllild, accahié, perdu, abimd
de 1-s, vol schulden steken. Ii a des d-s par -dessis
Ja tete, hij zit tot over de ooren in de schulden.
Contractet, Créei, Faire desd -s. schulden maken.
(Joe. »mv.) Qui épouse Ja veuve, épouse les d-s,
wie de nedam trouwt, trouwt ook de schulden
(moet ook hare schulden betalen). -- Cent heures,
Cent sous de chagrin ne palent pas un sou de
d-s, Z. CHAGRIN. Qui paie sesd -s, s' enrichit, wie
zijne schulden betaalt, verarmt niet. Faire sa die ejc. , borg voor iemand blijven. - ( fi g.) Avouer,
Confessor sa d-, zijne schuld, zijn ongelijk bekennen. - La d- de la reconnaissance, d e lamitid,
de Ia piété filiale, de schuld, de heilige »ligt der
dankbaarheid, der vriendschap, der kinderliefde,
- Payer In 1 de Ja nature, Pa er sa d- h Ia natue. zijne schuld aan de natuur betalen, sterven.
Detteur, m., -ease f. Schuldenroaker rn,
-maaksler t.
Dtiii.ieseenee, f. [ Me d.] Siinkinqf. van gezwellen (désenllure). - Déturnescetit, e, adj.
.Slinkend.
Dét4IIbatriee, adj t. (alleen voorkomend in:)
Force d-, verstorende kracht I. (die loodreqt op bet
vlak van de loopbaan eener planeet werkt).
Dealt, rn Rouu, rn , groote droefheid, diepe
smart f., inz. over ivinands dood Etre plongé dans
Je d-, in rout,, in diepe droefheid gedompeld zijn.
Jour de d-, treurdag rn La mort flu gthiéral piongea 1' armée dans le d-, de dood des velduers weid
doen- het leger diep betreurd. -- Rouw a. , rouwkleed, rouwrewaari, treurkleed a., ijikkieederen n. pl
Shaljilier de d-, Prendre le d-, den rouw aannemen. Quitter Ie d- , den maw o/leqgen. Un habit
de d-, een rouwkleed. Porter Ie d- de qn, over
iemand rouwen. II est en d- de sa femme, hij is
.)ver zijne vrouw in flen rouw. Ii est velu de d-,
is in den rouw. [Jo carrossede d-, eene rouwkoets. Tendre une chambre de d-, eene kenner
met zwart behangen. - Bij uitbreiding: Uitgaeen 1. p1. voor 't aannemen van den mum ; - tijd,
dien t rouwdraren duurt, rouwlijd m,; - lijketoatsie f. Les doinesfiques out reçu cliacun cent
-
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francs pour le d-, de bedienden hebben elk tOO francs
voor rouwgoed g('k)efen. - Le d- d' mie veue dure
un an , de rouwtijd eener weduwe daus t een jaar.
- Allons voir asser ie d-, laat ons de ljkstuatsie
gaan zien voos bij trekken. - (Loc. ft, m.) Faire son d
d' une chose, eene zaak opqdven, haar als verloren
bescinuwen. (Loc. prov). Faire le d- sur Ia fosse,
dadelijk eene niet zeer fatsoenlijke schuld afdoen.
Il porte le d- de sa blancliisseuse, z. onder BLAN
CHISSEUR. - fig. et 1)Cét.) Le d- de Ia nature,
Let na ure en d-, het rousvçewaad der natuur,
de natuur in rouw. etc tinter in.
Deais ex niaetiiiiit, bc. subst. (latin), (pr.
dé-uce -ex -nia-ki -na) Eigenlijk; de god uit de machine, nl., uit het machine -werk op bet tooneel;
het onverwacht, plotseling optreden van een' persoon,
die aan eene ingewikkelde ofnttelige zaak op eens
eenv gelukkige wending geeft. hulp aanbrengend toeval n., onverwachte gebeurtenis f., die uitredding
geeft (tegenwoordig meestal enkel iron. gebézigd)
Heittérie, 1. [iVléd.] Toevullen a. p1., door het
terubljven van de nalebooste veroorzaakt.
Deatei'o-caiioi.iqiie, a(Ij. [Tliéol. Livres
fl-s , boeken der H. Schrift, die later dan de andere
voor echte boeken verklaard zijn (in tegenoverstelhug van proto-canoniques) , kanonieke boeken a. pi
van den tweeden graad.
Deatérogame, al. et f. Voor de tweedemnaat
gehuwde (((0fl , 5, ouw. - Dentéi-o ainie , f
Tweede cc/it en. of huwelijk n.
Deutérologie, 1. [Méd.j Leer van, verhandeling over de, nageboorte, deuteroloqie t. Deatéi-ologiqiie, adj. Die leer betre/fend, deutero 10 giech.
Deiitéi'oaioine, en. (eig. tweede wet, tweede
wetgeving , wetsherhaling.) Het vijfde boek van
Mazes, deuteronômiun a.
Deutéiopatlii is, t. { .\léd.j Naziekte, ziekte
als ,mvnlri van cme andere, (len teropathie f.
--- Deatéropalhique, adj. D naziekte betreffend. als 't gevOlg eenvr vroegere ziekte optredend,
opvolgend, deu teropdtisch.
0 eutérose, f. [Théol. ud.] Wetsherhaling,
tweede (Oct, d e u t e 1' 0 s i s. - Deaitéroses, t. p1.
Overléveringen t. »1. en daarnaar bepaalde gebruiken is. Ijl., verklaringen en aanvullingen der geschré
vene wet, inischnah 1., deuterOsen f. p1. der
Joden.
Deutiodiire, f., z. v. a. BIIODURE.
Dviii oehlorii ie, en. [Chi m.].] Tweede chloorverbinding t. - DeitosuIfa(e, m. Tweede zwavelzuur zout n. - Dealosiilfiire, m. Tweede
zwavelverbinding f. - Deiitoxyde, mu. Tweede
oxyde n., tweede benaming van een brandbaar If,9chanen in den staat VOfl oxyde, vatbaar om zich in
verschillende evenredigheden (net de zuurstof te
verbinden.
Deatzie, f. [Bot.] Japansche heester rn met
sierlijke bloemen, welks bladeren tot polijsting van
houtwerk dienen.
Deiive, 1. fCoimJ Naar satijn gelijkende stof f,
half-satijn a.. .catinade f.
Deiix, adj. numeral. Twee: Deux hommes,
fetrnnes, twee mannen, vrouwen. D- foi autant,
tweemaal zooveel. De d- jours en d- jours, alle
twee dagen. De d- jours lun, om den anderen
dag. De d- lois June, om den anderen keer. Sc
servir de d- mains, beide handen gebruiken. Endmaniè.res, op tweederlel wijzen. Avoir des enfans do
d- lits, tweederlei kinderen hebben. - Ook geb,ézigd
om een klein onbepaald getal aan te duiden: Ecrire
d- iigies, Dire 1- mats, een paar regels schrijven,
een paar woorden zeggen. 11 nest qua d- pas did,
hij is maar een paar stappen van hier, hij isdiqt&ij.
Un enfant de d- jours, een zeerjong kind. Ce nest
pas uh seci'eI de d- jours, 't is geen geheim van
(!i.çteren -- Men gebruikt (leux voor deuxième.
tweede, in: 11enri (I-, Cathérine d-, etc., Jiendrile,
Catharina de tweede. enz. Page d-, Chapitre d- ,
etc., tweede bladzijde f., tweede hoofdstuk n.,ofbleidz.
twee, hoofdst. twee. -- [Ienpr. ] Lettres de d- points,
groote versierde kapitalen, op het dubbel van 't
corpus der gewone letter gegoten. 0- points de
gros-ro!nain, kleine kánon m. D- points de Cicéro.
dubbele mediaan 1. (zekere soort van drukielters).
- [Jeu] Faire les d- mains, beide slagen halen;
(IV.) het voordeel von twee verschillende verrihagen trek/ven. - [Mar., liv.] Vaisseau a ei(

]
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tweemast.scltip ii., tweem.ctstei m. Vaiseaü
d- ponts, Schip met dubbel verdek, tweedekker in.
--- liet komt ook zonder bepaling, en als subst. in.
voor: D- at d- font quatre, twee es twee is vier.
(Loc. [am.) Cda est clair comma d• at ii- font
quatre, dat is ZOO klaar als tweemaal twee vier is,
(lOt is Z000eklaoï. Ven -faire at an ni d- (of Wen
pas faire it d- fois) , zich geen oorjenblik bezinnen,
op ste'anden voet besluiten. -- (Loc. pray.) Dire at
faire sont cl-, zeggen en doen is twee4erlci, tussclien
eggen Ca doen is een groot onderscheid. - Joner,
iiiavaUler, Voyager a -, met zijn tweeën spelen,
werken, reizen. -- Its étaient a d-;z{iU3aret met
hun tweeen. Its soril a U- de jeu, zij spelen even
sterk; (fiti. at fain.) zij zijn er beide even slechts
afqekomes ; zij hebben el/cane niets te verwijten'.
D- it 1-, twee aan twee, b(j paren, paarsqewj/s.

(Jo e . p;'m.) Marcher d- a cl- coinine des frères
mIneuis, twee aan twee en in goede orde ja n.
a

L'uii les t1, een van beide. •- [Man. ] Donner,
Piquer ties (I (al tperons), ren patird de beide
S])OTCfl geven; (fig. ei (am.) veel spoed maken, zich
haasten. Toijs les cl-, Tons d-, beide',alle beide.
Eflacez ce th, veeg die twee nit. [Jeu] La ii- le
coeur, Ie trèfle, de pique, (le carreau , harten,
klaveren-, vCJlOpj3Cfl-, ruiten -twee. Amener ioutle
d-, duL1el-tu,ee, twee tweeën goo(je; ook: dubbeltwee aonetten (in ii tdomno-Sjicd. Ainener rafle
ite ii-, drietweePn fjoofjcn. Etre ii th, En ètre a d-,
twee punten 1(1/CO , op twee staan. Ook als subst.
in plaats VOO deuxième qebdigd voor den tweeden
dag der maand: Le ii- de Mal, of gebruikelijker.- La
a- Vial, de tweede Mei. lat mcii votre lettrele d-du

courant, ik heb owen brie/ den tweede der loopende
maand ontvanOen. [Bias.] It portait l'azur it
trois fleurs de us, 1- ei une, !i] voerde 1iïe lc!in
in een blcwni.e, veld, lure boven en édnc oeu!er.
[1:1. a.] Le d- pour no, de dubbelè snipf.
Deux-tleiits, al. [U. n.j Zeeapl, twcetaicl ni.
Deixièine, adj. Tweede: U loge an d- étape,
hij senaat op etc twede verdiepmg. - Ook als subst.
in. en, t. Le d- > La d- , cle tweede in. en t. Ii loge

au d- (étage).
DeiièHaeiiieiif
tweede plaats.

I , v.

Isieedt
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i)EVANTU RE.
ben vèô deit dageraad opgestaan.  , Ceux qui
qui anus oÏut devaneës , degdnen, die vór ons gaweest zijn, voor ons geleefd hebbem; Dëjh son ev
pi'it a devancë son age , zijn verstand gaat reeds
boven zijne jaren. II devaruca tons yes rivaux, hij
oorrtro/ 01 zijne ngerlectineds, streefde al zijoe mededingers vooruit.  SE DEVANCER , V. Pr. Voorbijgeloapen. voorbij gestreefd worden. . Elkander
overtreffen.
DevaiteIer , ui. , -ière, 1. Voorganger in.,
voorgangster f.: Ce peintre n'iniite point ses d-,
(tie schdder volgt zijne voorgaqers niet na.
DEVANCIEIIS, in. p1. Voorzctten, voorouders M. Pt.:
Imitons Fexeinpie de nos d-, laat ons het voorbeeld onzer voorceders navolgen.
Devant, ()Cd/). l7anr. tegenover: Votre frère
est tlevant la porte, uw broederi.e voor de deur.
Marchez d- moi, ga voormij. Otez-vous ded
moo jour, de, d- coot, ga mij uit liet tic/ut, uit
mijne oogent. Je deineure 1- ('uis--vie) Pglise,
k woon tegenover de kerk. Nous étions isuis d-e
fan, wij zaten voor/tet vuur. Passer d- go., vóór
iemand heen gooit. Mettie Ie siége d- une vilI&,
liet beleg voor cene stad slaan. Porter qe. cl- sal,
iets voor zich dragen. - (fig.) Avoir do tetups d501, tijd vóór zich hebben, nog genoeg tijds hebben
om iets te doen. Voor, in tegenwoordigheid: II
11 a prèché d- Ie prince, hij heeft voor den prins
gepredikt. II Ja dit d- plus Ie dix témoins, hij
heeft het voor meer dan tien getuigen gezegd . Je
vous jui'e d- Dieu, ik zweer u hij (Joel. -- ' Porter
one affaire d- les juges, cene zaak voor de regter.c
brengen. Cette affaire est l tel tribunal, deze zaak
is COOl die en die regibank hanoende. - viie dDien, dood, overleden zijn. - Elle est sans reproche d.' Dien at d- les bommes, zij is onberispeljk voor (in de ongen ran, in t oordeel vein)
God C/i inenschen. - AU-DEVANT DE, toe. prdp.
Th gemriet: .i'irai au -ui- de votre soeur, i/c zal
Iteve zuster te p"moet gaan. - (fig.) Aller au-d- du
ina!, het kv'acd voorkomen, sluiten. II valoujours
au-h- de tout ce qu'on pent souhaiter de lui, hij
komt ielflafl(l altijd in alles voor, h/i doet al. wat
men inane van hem kan verlangen. -- Pil -DEVANT, W. prép. [Prat]: Par -ui- mei notaire inipé
vial, voor mij, in tegenwoordigheid van mij, ketzerljjk notaris. •-- 't DE\TANT QUE, loo. cOvj., iiU

J)euxpoiøts, OL [Grant.] Dubbelpunt ( :
bièttre no l, eau dubbelpunt -vetten. - [trnpr.]
Z. OflCiCt 1)EUX. -- Deiix-quatre , in. Mus.] AVANT QUE, AVANT DE
Tweei'icrde metal f. - Deux-tifes, L Zekere 1 DEVANT, adv. Voor, vooruit: Etre d-, voor zijn,
vooruit zijn. Aller, Marcher ui-, vooruit gaan,
perensoort niet dubbele kruin.
± Dévaler af DévatIer V. a. (pop.) A/la- loopen. - (Loc. prov.) Les premiers vent d- tic
te i nederlclt(n C (eraan afzakken.. D du yin eersten gaan voor, wie eerst komt, de eerst maalt.
(: Ia cave, wijn J n den kelder ne/Platen. D- les La chandelle pui va d- etc., Z. CHANDELLE. Sans
tlegiés, la pente, de trappen. dc helling oTqaan. d- derrière, Z. DEJUIERE. - [ Coninie i, als weleer,
II fit t!. les navires jusqu'è la bouciTie de in Seine, als voorheen, als eertijds. -- [Mar.] Etre vent d-,
hij liet de schepen tot aan den mond der Seine af- tegen den wind liggen. Donner vert d-, het schip
zakken. - DEVALER, V. a.: D- cie In rnonlagne, in den wind brengen. Prendre vent d-, z. v , a.
den bero afia 1 1) de ca chambie tan fijne faire ctuapelie, z. CHAPELLE. -- AU -DEVANT, toe.
kamer na beneden gaan. --- (fig.) Oti ne montera ide. Vooruit, voorop: Aller nu-d-. vooruit gaan.
point nu rang doet je dévale, men zal niet Op- --- (fig.) Que souhaitez vous de moi ? j'irai au-d-,
wat verlanit ge van mij ? ik zal uw verlangen
kliinnien tot dcii rang, van welken ik a/Pant. •
Dévafiser, V. 0. Van t valies, van kleederen. voorkomen.--- ( Loc. pray.) Aller au -ui- par-derrière,
can ge!d Iterooven, uitschudden, uitplunderen. af- langs bedekte u)egen, lenige mnwegen tot zijn doel
zetten. -- Het lint. passé komt ook als aPi. voor: geraken. - t:] -DEVAT, loo. 0(1v., Z. i'at wooed.
archand dévalisë, uitgeschud. uitgeplunderd koop- PAR-DEVANT. lor. adv. Van voren. voor heen. H
nwn. Joueur d-, speler, iciest men al zijn geld af- Ie saisit par-d-, hij greep hem van taen aan. H
passa par-d-, hij ging voor been. Restev par -ui-,
gewonnen heeft.
DévaIiseur,ni. , -ense, f.Afzetter in. -ze/ster f. blijf van voren, vooruit. '
DEVANT, M. Voorste, voorste deel of gedeelte,
1 iJevancé, e, mij. (en part. passé van uievan
eer) Voobijpeloo7icî , vooruitqcluaakl, voorbij pc- voorstuk ii., voorzijde f. , coo/cant in. Le d- dein
streefd; overtroffen: Un cheval d- it la course. een tèle, du corps, de voorzijde vein 't hoofd, het voorin den wedrenvoorbjjgeloopen of overtroffen paard n. lijf. La ci dun carrosse, het voorste deel eeuws
-. Un dcolier cl- par Un autre, eet voorbijgeleerde, koets. Le ii- dun habit, het voo:'pand vein een
vooruitgelioa!de scholier. Uit homme h- dans ses kleed. Un d- de cherninde, een voorstuk n., mandesseins, een man, WiCfl men in 71)11e plannen voor- tel in. van cel' schoorsteen. Ii loge sur le d-, hg
nooit in 't voorste gedeelte (van 't buis), aan de
gekomen is.
Devancement, in. [Prat,] , Z. V. a. PRIORITE. straat. - Pi-endre, Gagner le d- of les ui -s , voorDeva.neea, t'. a. Vooruit gaan, voorop gaan: uit vertrekken en een ander achterloten, iemand
L'avant-garde devance le corps d'armée, de voor- vooruit halen. - (fig.) Si vous ne prenez pas les
hoede g aat het hoofdleger vooruit. (in dien zin ui-s dans cclie affaire, vous ètes perdu, indien gij
weinig ebruikt.) .-- Vooruit of voorbij loopen; ?((1C partij in deze zaak niet voorkomt, zijt gij vervroeger fiaiuiCOmefl, vroeger ver.cchjjnen; den voor- loren. -- Bâtir sw le ii-, Z. RhTIR. --- Mettre ul
tied of voorrang hebben, -- - voor zijn, iets eerder derrière, juist het tegendeel doen von 't geen men
dan een cinder doen ; - (fig,) overtreffen, voorbij- moet doen. -. [Peint. ( Les d-s dun (alileau , dr
streven: D qn. I in course, iemand in. 't lo pen voorpron(l oever schilderij.
t Devaiitier, m. Voorschoot n., boezelaa r in.
vooruitkomen, hcirderloopen dances ander. L'aurore
Devantière, f. Dames-rijkleed, n.
uitvance le lever du soleil, het morgenrood (laat
k
i
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.HtiS()fl, i-Unne iiiaflgOire

(1

-

1
(rL1Iie, Vou, :ij(ir Cli

ee 7)uu1f1(1!I'ib, r('fl een hui.. I)- Lune boutique
ci'uiu aIuoi, (lUll I) PUI le (rOiue, houten !eklei
ding 1. roll t voorste (JtYICLtt(' i'e118 u,unkcls, eiu'
(;T1k()()f, eenei Vii'1CPb(L1lk -- Pitr/tut(fr, &ui,u
I ((tte of lut f('nhJe/l"IuIc!u u',,u?1Ir1'e,u ee
'!tjfl/r(f u)f iuuu(ja:(jn.

I)évassuIiser, V. (1. Féod.j 1e, t couul!
.(/u(1/) beui'ijIrn u it ibii St(l)ud V(Lfl t((,eU11 (In! 40(1 1,
Dtva&tisteai • -trice (hij. II1'W(II'.tPiI d
.

vern ie lend: lieu tu 1. Pe$ e t- t nee verw oestendi
)l(10f/, pest 1 - -- ()(,/: (ill OII(.(!.: I ,(('(((.f( I. (('J
Il teIei in. vern ielster f.
I)éVItSt1l1Oft, I. !eI (1fit,4ifl(I. vernieling,', om.
k,Pi • i1((j

Dé

t.

csté, C. u(!j.

(ill jniit. /1(1.(c' ((1i(

(I0S('tPI

!efy)()( , f(I. re(',, (('Ill; Pays d- ILl ra nueli C, ((1)1,1
en oorlog verwoest, (P(((ii geteiste rd 1(1(1(1 [I.
Dévauter, V. Ii. I (((I(1,f 0, v' 7 1 '!tn. vel

del•v ,1 )( . (111/0(1(1 , ,ntbei.steiin : teicI,,eu .
JI(fI(, j(ItL1OJ( (f1. --- SC E)F.S'fIR , I. p r.

(1[.t((0-

11'(k'(!(ul.

I)é eIoppahIe, w/j VI' I;ilw,b,m,. !GuIu.
()i,I'i'i/,h' IH(1(1( . o,,1,e,'u'b'ioi, '(. (. 11(1 (/(h((((J('(11
i51ik!n gil,' 'zich z onder ((1 , 1
«-' p- /((I( in pil
1011'?' (I .11,1 if.(( .( oPIvoti we n , zoQ (:i( c i linde r - ('(1
0'((E !V!(IIcI01( .
r () I , . 11 1 t'
t)ée1oppaiu1 i t. I ((((u.
l/IL)iIike! jo!1. . ki ',iii' lij n,. (1 i1 (Ie flfltl('ili!i''("((f'1 l'((,J('1'. I' ldé eloppéc ,
i/i1?(iI1ki'!'i' li/i, ,n:(j(I, (I ((.\/((11j(

(ii,,!
I

.

I)éVeOI)1)(.

t

V (1-

e (((I). (e n par 1.('!? Ic-

\61l,l1ll0l : l'd(lu(t d - , '(j;lllJ1 (0(1(11,! p 6 lfje ti . ,I'll( j, i1(J i (t-,, uiI, ,,irI, 'i"'U!'!
' bIi'n, ( t nTaille (L - ( , ontw i kkelde, (/11'! 1/ !(/.fJ))('i(I (!(,(fliIt' 1.
.- I (
l)t 1 . (;ût d- .- ontwikkeld , I '('0i 1,1(1 -('( 11111/ill II.,
,g e vor md ec(I((1((k III. -- I) Uti(tI tt (t-4, '(i(tUfkIOId
Ss (1((IIC
op g e held e rd e , ((j1(j(I0!((0 1111 I f.
)I0fl (1-, ii;.'! 0,llUiI1I0hI, kill'!! CO(l '' 111 !(! #(f((f(('il-

qLi;,I stel s el II.

l)ueIoiøiue. f I (('(u,(

.

)ée1opeaient . In. iI't

. DC VELOPPANTE.
(1/). ' i(fl((l/Cli(

open-

ii, "flI 'tiIk' I, (I ('1( j ) j
slaan , ')/nnl((I1(( , ontvou we n,
',t' (_fi i1l:;r('ikh(l(! opgerold, opgevouwen ? in ii (1:'(,J(lfj gehu l d ;.1. I,( (t- d' une pièce (t(t((l10. Ju n e
p/('(/(/ç(-/j,(, f. , (((I. n .]!
iuu1)(l1u '(1ut('. - -(((L( '?1" a an was
(('11.1 01 . (1(1 UJIIIC11II(l(, tO '1 ((1 1- t.
Ie t duti II 1(111 10 . d unetleuu -, f'uiul arIjre,
( );(pii/,- I:,'!j,,(,, 1 1 1,, 1(1 1/1(1 1 . (ion iij' ï' •tt ' . -- - (flfi.
, jeIj(/j ,, ',,

('I(I'j)Il ('0! (i((fl/((lSl 10 (1- ttti I' ;1 1'u4'tl'C,

.1e t' 11(01 til(11l(('(, lU coeur.- Out rikk(Ii(('l, 1 ((0!vouw
(OIL ing' , -uiteen: IIi,1(/. (1 (('(((1 i1!(' i'e,!d,i, in
10 .Si;1(j f : Le (t- (1(4(1 système, (t Ufl4( pl - opO.zitiOlI.
W aine questi on .- -- [ Litt .] Le (1 - (1 11(1 )(1((t, I'uii
rI-lIlian 10 ((i4)tU1'. tC 1 int 1 - iiiIe (t((1I((((C pi è ce
de b(1tt I'(, de 0((11('i!-J0'!(0(/ va n C(, 0 (Ii"!,! tU k, (11(
'eii' :('(I('IjJ/u,4 r oman,
(1l, 11i) (!( - l( I1(((.J( )'(I(( 'Ill 10(17?eOl.(tUk. .I !'('lI. Fai re Ie ii- (1 LI (4lj ti('C of
[)Eu (1OJ)[lel UH ((1iti('I, 1,11 q('tJ(-((( U' in (1! Ziji(t' bijOfl(1P7'I' ((eel('u l('((iti-'('IO'(( 10(111 1 voorstellen. .
[Math.] Fair( 10 (1- 11Lt(e ('(1011(0, (t'U1(0 s érie,
1 1)etoppi'i' U ie ((lU '1,0, U ((C (1(i(, l'e(((' I('»I(OlC
'tin, een'- i•''I'( ûnt,t'ikIct'l,',i. --E(1' J kvoir LIII
IICIIU (1 - , i,11t bevallige , 1(0W/iflij .sebei -men , een
Ckl()i(((( (Ill,),! 1(-I,b'((.

I)e'e1opper.

O1tua"b1 FC;,, 'i((t)t'i,((!('F(,
OfltI'11I1( (I , openslaan , u iteen slaan, ontwikkelen
I.) - ij 1 1'i (let . e en 1(1k losmak e n , u it e1k110k'r (j0'1(,
1) - ((lIt' 11111e (Ic' (1111 p. 11111t11!(b'S('1'C, (Ci) .1U1,
!'Ikel( ((/('1.!1(ii . ( ' (u

('

(1.

I,('!(lfl''0l ((/(/(11)1!(':i. -

-

I

I I . ii. j

Ontwikkelen , tol groei, 1(11 aanwas (I()('n kUlll'l(
!_)- 0 ('or1( pIll 1exer(t('e , II t Ill/lI! 01
oPfvn fl q (1,(((r(kk'Ie,l. E) - t(i LreI'(Ie (te 1)tilI)I es,
les OItIi( fl('( (1e s d hfl411 LI\ , de lli'i(((11 d('l /(I(1111((I
dc (O'fJOlU'il de r dieft n, ((1(t0(kIWI(' '1 , - - (/ki I On!t1'llt'k'l 11 , Uill,1'('I(l(ll, 1'O((i(el', 1(11 i0 1't1' ('()lIII'i(Ufl
heb'! !)r(((J('i( L,'in4 i'it't (411 , 1(4tLltlLti()lI (t(etnpPPI1t I'( 1'1 0 'it. 10 C(11'II(ttl'O, le eoeiii', !.'1 01,1/1', P?Is ,

d' opvo 1 Iil(I ) ontwikkelen , ('(11(11' (IC11 t» '- t, he t
karaill 1- ,

/1"!

ha0r t.-

-

Ontwikkel e n „

oiO'n lien,

('('((,
f
(1(111 (1f' meer U 1l'(("('il' r('I !d or?1 , op(!((('i( blijken,
(((011
101-0 n;-----oi1?1'((ri'efl; Sj)l'('i(!('.i . D- UT) (st(I41e, • 0 1(111)1 it'ttIi -',bu-vi,a g)e,
en ((('1( 1 , (("t 7(1(111 ('1(1 "('/1 (('(Ik 011f 1I'ih'IO'I('i(,
Uit("1( 7e tten, On a 1("C1()p11( l( iist Ie, in (11fti('I lIIP, (1l('i( lIeP/t !(('t iJ('Ih'ii(( , de 'lI(L,j(/IP(l1 (i'llUliklfe'l(!, ((/1,1;
D - LI 110 Otl(( I 'C CIII (14)11 11 (4', ('(((C
1Th1 0 'ik&('!(I( zaak '(((1I( 1 "'1i Ils (té\'01)J fIll ton s
U

P((

DE\ ER.

l,(t('fltl- (1(114 iI'1()1d ,Pt4€rl(J. /, I
---(tIll rOl) tIlt j((flt' b('!(IIt'(( t, '1
—
un élI!flee. ('1(1 iJPh((U1V 111 "1 (j111' (f('('h'(Ii op
I1l Ei- (111e 1 rn u 1 e, ' i'i1
1(1'! /(((jOl'? )'(KIIS'i(IIl 11,. ---'
lege r ontwikkele n, (1 (j()('c'U!l 1 , 11»! (0 s1(((f((('vh' nit'!1) (i/(t('/(/0'll. -'-' -j'. ( (h - i' I)vVCL()PPE!(';.I 0
11 1 EN I'. - -- SF: 1) E, EL()PIR. V . jiJ'. OI,tukIo'II (Co71((.(,(11!('. --- Zjci ((l't((I/t'I,'!('i(. (Jl1(('fl,
(11'11. OIlY:, 0e'j 1(-'1(10(1,' "(1 (11(((('fçJI( ll.10(':! 1,IC'i1 0/)!1'fd('( ('(I , ttO(1 /1(4 1!((1 k t ten. Co pa( lU(1 , ee tinge
ie i -a II.n[l((1t0(4 t , (101 i'''ft. dat
scsi (1(\ ('()11
La taille
fill ((('!VJOe(! C bij t i'L'!')"C',' 'I) 111'fJ(/Ol(.
(IC t'tlte .It'LI ( .l' 111k SlIt (kil (11n t101(jlfl, (j( qe.
11(1/te ('lb ill! ((0 - jC 11(1/t z ich s hoon (fl(((('iktid.
l'i11t1-igUl' ((1I(1I11('l(('C L -n (I - , de irt,'Iq(t, P.:' /noop
b'qn' t ( ('fe te ,nIi1I(I:('I. 11 . - -,F \lil. L 11 r;iiee e
In 11t11(1, 1(1 1 l'-'ijt -i-'11!((',IlIc''!tie
(I(S(t()I(I(,I 'll(II
:i( 11,' h-i'1b- zich uit in (/' rio/Itt.
De'enir, V. 1'. if'((, 'I,", , t, 'Ol15 OICS ievaiiu
l't( )t (\ OUS
1/an,! ((('t ('(-OIl ((
a vi. _'i-an (ii) . ff(J
ji (/1 ttt (J(('0(lIli1.D e rk'lie
(1 11 ' 1 t' ((it , 1 (t( I II t .l1(U\ . 'Ill ''t II' 1 tik' (((1(11
)4l(',1 /ij e e n 1h ;.-:;:t - . 2 - Or ((C 51(11 'n' (1(111(_''t
(le('((LI. men wee t 01' 1. -(( - (It ('( L''11( /1,(1( (,,'(l'l(((It it
is ', waa r 1(1) gebleven i- , (('(ii (via l(i'(I1't'1"(t'( ii i.(_
(,liie (t'1 iC'flhI('al-jC ? (('til :iil er ta i l mj/ (('01
Ce (1(411' t (Ill 'ilI a--eten l'1' II ('1IisOl(, (Iie
,1( (1(/( in ' " I ('1'Ii'"(kt - - -. (rig - C ti ten ilutla
!i 411 , 0, ((GE z al (1/) II itt-c u ilI:o,o',1t eI
'( lfll(tId(t
k! /tflt1 (0 (1(11)0
'(('II
'tC(l(1.l
Zji1t( - i!i1 :,whee l o ( t"')',I. - 4)04 'tit
vos .-(
.'
t i( "(U ((/( (I 'I" bt'Ioffr; 1/C„' (;1' sal ' ce que t ou l ('('('I t(\ ((1(1t1'4
t, ti'ttl ,';- ('an Pt alles ni'q WOrth (1 0I,
111 wee t nie t,
(((i// tI '1(1' he i zal ,' "it_il - t_lul - ” ((LIt1Z -VO(tE-,'
,0'(it '1
'i','!k besluit (('•i!t I
Que 0- .' (('(it (1(1 't:- M.
(I(ji(,( ' .ie ne sais lL1,-. :j
t i t, wat i k z al
I(,'!i,, -('t. 4,L1 t'nI ((''ll'l(U€ vol r et I('eten .'
u w I/ 1'(JI'I ( bleven :- Q ue (t1' (II('7.-\ ((us?
(Prov .
wilt ','"'n . 1'- t '1 :11 , ,- nu Itt", ((i(()( ,
IL- t
111(11' (OPUI(1t'l', ('(((1 e en ' tot "1(1'
tt((1(1( s'!. ,i4 Ifoz;o 11.
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p a pieren, een onderpand enz. onder zich, onder
Zijne berusting of bewaring houden. Tenir le bon
bout par d- soi, den goeden kant vóór zich houtien. - [Prat.] Se pourvoir par d- le juge, zijne
Iciwite voor den reqter brengen
Déveis, e, adj. [Constr.] Scheef, overhellend,
niet loodiegt of te lood, uit liet lood, tneitenhaaks:
Ce mur (St d-, die muur staat scheef, helt over,
/tant Ot'cï, staat uit liet lood. Cette pièce (le hois
est 1-a , (lOt stuk hout is krom, wankantiq. DEVEBS, ifi. Ivankant, , scheeve of kromme kant m.
van hout. -- [Tech.] DEVERS, fl1. p1. Meren werktUif/Cfl, haken, tangen, he/booinen, enz., om 't ijzer
in cie sinellovens te behandelen.
4- Di', veisement, in. [Const r.] Het overhangen, scheef of niet loodregt staan. - [ Hydraul.]
Het ontlasten, overloopen van t overtollig water.
Déveiser, V. n. (van dévers) [Coiistr.] Overhellen, overhanqen, scheef, schuin, buiten 't lood,
niet loodret staan: Un mur qui diverse. - Krom
Irekken: Une pièce de boîs qui a diversé, een
kroin getrokken stuk hout. - DEVERSER , V. a.
.Krommen, krom zetten; scheef inzetten (een stuk
hout). - I-itt part. passé is ook ac/f: Mur d-.
.scheefslaande, overhangende, buiten 't lood staande
muur uL Pièce de bois d-e, kromgetrokken hout,
wankantig bi ut ri. - DEVERSE1S, V. n. (van
verser) Overloopen, zich uitstorten (van een te
vellen vijver, een te vol kanaal sprekende): L'eau
déveiait par dessus Ja chaussée, het water liep
over den nam of de kade. - (fig. als V. a.) D- Je
mépris sur qri. of sur qe., iemand of iets in verachting brencen.
Hévei'soir, nt [Hydtaul.] Verlaat, storte
n., stortplaats f. van eenen molen; opening f. in-bed
de kruin van een' dijk of in een' kanaalwand om
't () vertelli (, water te ontlasten, of om waterkracht
VOOP lfl(lCbiVes aan te voeren.
Dévetituie, 1. Berooving, intrekking t. van
(Ie p'ricsterljke bekleeding of de bisschoppelijke
beleenng

Dévètement, in. Het ontkleeden, ontkleeding f.
,Devtir, v. a. Ontkleeden, vilkleeden. SE
DEVETIR, v: pr. Zich ontkleeden, zich uitkleeden,
zijne kleederen (f een gedeelte daarvan afleggen.
[Jur.] Se d- de Ja propriëté de ses heils, zich van
den eigendom zijner goederen ontdoen, 't zij door
ofland of door ve) koop.
Devtissen,evit, m. Het ontkleeden. (Indien
zin nit ebruikelijk.) - [ Jur.] Afstand ni., vervreemdin f. Le d- de .ses biens en faveur de ses
enfants, (le afstand zijner goederen aan zijne kinderen.
Dévétu, e, adj. (en part. passé van (Iévètir)
Ontkleed. - ( ft'.) Ontbloot.
-

-

-

-(.

Deviahilité, f. .dfuijkbaarheid f.

4 Déviable, adj. Afwijkbaar, wat zich van
Zijne baan. Zijne rigling laat afbrengen.
L)éviatif, ive, a(1:j. Afwijkend, de v i a Ii e f.
Deviation, f. {Pliys., Asti.] Afwijking, verwijdering eens licliaams van den regten weg of
van Zijne baan, verandering of verplaatsinr van
rigting, devia t ie f. - [Anal. ] D- de Ia colonne
vertdbrale, afwijking, kromming van de wervel
- des de de Ja matrice,
kolom of ruçgegraot. Ddents,
afwijking, tegennatuurlijke plaatsing f. der tanden,
der baarmoeder - [ Med.] D- de Ja saJive, de Ja
transpiration cutanée, de Ja sueni , du Jait., verplaatsing 1. van t speeksel, van de huiduitwaseming, van 't zweet, van de melk. - [ Mar.] Verzeiling f. (waardoor de polis van assurantie krae/iteloos wordt). - (fig.) La d- de Ja morale, des
saines doctrines, de J'honneur, de afwijking van
de zedeleer, van de gezonde leerstellingen, van de
eer. La d- du jugement , de ]'esprit., de verkeerde
Til ling van 't oordeel, van den geest. II a suivi
sans d-, dans toute sa conduite, les princiJes qu'il
s'est faits, hij heeft in zijn geheele gedrag de door
liens aangenomen gronds t ellingen opgevol d, zonder
daarvan af te wijken.
Dévidage, in. [Tech.] Haspeling, afflaspeling f.
Dévider, v. a. (Tech.1 liaspelen , afhaspelen,
afwinden, tot strengen winden (het garen van de
spoel of den klos): - tot een kluwen winden (de
strengen garen, katoen, wol of zijde). - ( fig. et fam.)
B- ties chapitres, over allerlei onderwerpen, over
koetjes en kalf/es spreken. - D- qn. of qc., iemand
of lets van stukje lot beetje, van alle kanten be-

-
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schouwen. - Het part. passé is ook adj.: F1J, Coton
dévidi, Lame, Sole d-e gehaspeld garen, katoen n.,
gehaspelde wol, zgde t. Echeveau d-, tot een
kluwen gewonden streng t.
Dévideiir, m., -euse, t. Ilaspelaar m., -ster f.,
garenwinder m., -windster f.
Dévidoir, m. [Tech.] Haspel, garenwinder m.
(fig. et fam.) Le d- du destin, de Ja vie, het
spinrokken der Parcen of Schikgodinnen.
Dévié, e, adj. (en part. passi van déviei) Af
geweken, afedwaald: Voyageur d- de son chemin,
van zijn' weg afg edwaalde reiziger. - Colonne
vertébrale h- e , uit zijne riglino gewékene, gekromde
ruggegraat t. - J Iumeurs 1-s, verdwaalde voelt-

-

-

ten o. p1.

Dévier, v. n., of

SE DE VIER, V. pr. Afwijken.
de behooil(.ïke r'igting niet volgen: Des voyageurs
qui divient, qui se dévient cie Ja hunne route,
reizigers, die van den goeden weg afwijken. af
-

dwalen.— Quelquefois Ja colonne verlëbraJe dévie
of se divie, vient h ii-, somtijds neemt de wervelkolom eene kromming aan. - (fvc) D- de Ja religion, de J'honneur, van de godsdienst, de eer
afwijken. afgaan.
Dévigogner, v. n. Scheef zetten, verkeerd
toerioten.

Devin, m., Devineresse, f. Wigchelaarm.,
-ster f., waarzegger in., -zegster t. - (Loc. pray.)
IJ ne taut pas aller au d- pour en être instruit,
't is gemakkelijk genoeg om daarachter te komen,
dat te weten is geen hekserij. - Je ne suis pas d-,
dat kon ik vooraf niet weten; (pop.) kon ik dat
ruiken ? - Ook als adj. voorkomend: L'oiseau d-,
de voorspellende, onheilspellende vogel. - [H. n. ]
D- of Serpent d-, koningslang t.
-I- Devinable, adj. Raadbaar, ligt te raden.

Devinateiir, Devination, Z. DIVINATE(JR,

DIVINATION.

Devin e, e, adj. (en part passé van deviner)
Geraden, gevonden: Secret d-, Enigme d-.
Deviner, y. a. Waarzeggen, voorzeggen, voorspellen: L'art de d- J'avenir, de kunst van toekomende dingen te voorzegwn. - Raden, gissen,
bij gissing oordeelen, een voorgevoel hebben: D- Jes
intentions de qn., iemands oogmerken raden. Devines on peu ce que j'ai fait, raad eens, wat ik
gedaan heb. D- one énigrne, een raadsel oplossen,
vinden, raden. - (fig. et fam.) C'est one énigme
(t d-, dat is eene zeer duistere, verwarde zaak. U
n'y a lb rien h d-, dat is zoo klaar als de zon,
zo"neklaor. IJ faut toujours Je d-, men moet er
altijd naar raden, wat hij meent Je vous ledonne
lm c1 en cent, ik geef het me in honderd keeren te
raden, dat raadt ge nooit. Devinez Je reste, wat
er vo1it, kunt ge wel denken, de rest kunt ge er
zelf wel bij denken. IJ devine les fètes quand elJes
sont venues, 't is een profeet, die brood eet: hij
komt met oud nieuws voor eten dag. IJ devine que
eest file, quand les boutiques sont fermées, als
de zon schijnt, merkt hij, dat het dag is: 't is een
onnoozele ziel. - Herkennen: Qui pent me d- ca cliP sous ce costume? wie kan mij onder deze
kleeding herkennen ? - SE DEVINER. V. pr. Geraden
worden, zich lit laten raden: CeJa se devine, dat
laat zich ligt raden, gemakkelijk begrijpen. - Elkander begrijpen, verstaan, gelijke gevoelens en neigingen hebben, overeen stemmen, sympathiseiren:
Deux coeurs qui se devinent ; Les coquins se
devinent.
Devlimeresse, t., Z. DEVIr.
Devinerie, t. (burl.), z. v. a. DIVINATION.
Devi.ieur, m., -etise, t. ('am. et plais.)
Waam zegger ni., -zegster f. - Liefhebber m., liefhebster f. van gissen, raden. Le beau, L'habiJe d-!
of hij ook goed raden kan ! IJ fait Je d-, /mij geeft
zich t aanzien, als of 'mij alles kan raden.
Dévirage, fl1. {Mar.1 1-let vieren der kinken
om de spil; - opstaande planken f. p1. Avoir do
1-, schot hebben, scheluw Zijn.
Dévirer, v. a. [Mar.] Opgaan om 't spil (om
de kinken of valsche slagen uit den kabel te verwijderen); - eenen looper (takeltouu') omslaan.
Déviiginer of Dévirginiser, v. a. Ontmaagden. - Het part. passé is ook adj.: F1JJe dé
virginde of deivirginisée, ontmaagd meisje ii. Dévirgînenr of Dévii-gî iiisateiir, ni. Ontmaaqder, mriagdomroover ni.
5 Déviriliser, V. a. Ontmannen; - verwijfd
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maken. - SE DÉVIRILISER, V. pi. Zich ontmannen;
verwijfd worden.
Déviroler, V. a. [Tech.] De qesteinpelde muntplaatjes uit de schroefpers nemen.
Devis, m. Bestek, ontwerp n. Faire le cl- dune
maison a ljâtir, het bestek van een huis maken,
om liet te bouwen. - t (fain.) Gekout, gemeenzaam iesprek, gezellig onderhoud n.
Dévisa g er, V. a. liet gelaat schenden, het
aangeziqt mis vormen, in 't qezigt krabben. 't gelaat
openkrabben. - SE D1V1SAGER, v. pr. Elkander 't
gezifjt openkrabben. - ILt »art. passé is ook adj.:
Femme thvisagëe, vrouw met open gekrabd gezigt.
Devise, f. Zinnebeeld n. met bijgevoegde spreuk,
devies ii. (het eerste heet Ie corps, het iigchaam , de
laatste Idne, in lgerie, het motto, de woorden,
bet bijschrift): Cliaque chevalier portait sa d-,
ieder ridder voerde of had zijn eigen devies of zinnebeeld. - Zinspreuk, lijfspreuk, gedenkspreuk,
beeldspreuk f., devies n. : Sa d- était: Toujours
fiddle. - [Bias.] Une fasce en d-, een smalle balk,
die slechts bet derde gedeelte van de gewone breedte
eens balks heeft. _: Coin.j Wissel ni. op eene
huitenlandsche ha,ndelplwsts. - Weleer z. v. a. vo
ionté, wil M.: Etre a Ia d- de qn. , ter iemands
beschikkinj zijn. - Vroeger ook gebdzigd voor
uiterste wil m., testament n.
t Devisée, f. Gekout, gekeuvel, gemeenzaam
gesprek ii.
.t Deviser, v. n. (fans. et badin) Kouten, keuvelen, verlroawel(jk met elkander praten. S Een
bestek maken.
Dévisser, v. a. De schroef of (Ie schroeven uitnemen; afschroeven, losschroeven, openschroe
ven. - liet part. passé is ook mli.: Bouclson dé
visse, ofnescbroefde stop f.
Dévitrifleatioii , f. [Chi n.] Ontkalking f.
van glas, we(veminq van den in 't glas bevatten
kalk. - Dévitillier, v. a. Ontkalken, den kalk
van 't glas ontnemen; de vergiazina wegnemen, den
glazigen vorm doen verliezen. - Het part. passé is
ook adj..- Verre dévitrifié, ontkalkt, van kalk beroofd glas n.
Dévoiemeiit, m. [Méd.J Buikloop m., overvloedige ontlasting f. (Gebruikelijker is diarrhée.)
.- [Arch.] Sleping f , schuine rigting, die men aan
aene afhangende dakgoot geeft.
Dévoilé, e, adj. (en part. passé van dévofler)
Ontsluijerd: Femme the, ontsluijerde vrouw. Secret d-, ontsluijerd, geopenbaard geheim n.
Dévoilenieiit, in. Ontsluijering f. (in den eig.
zin niet gebruikelijk). - ( fig.) Le d- des secrets
tin coeur, de ontslu(jering, openbaring, ontdekking 1.
van de harisgeheitnen.
Dévoiler, v a. Ontsluijeren; onthullen. - Dune reIigieue, eene non ontsluijeren ; ook: eene
non van hare kloostergelofle onthe//en. - (lig.)
Ontdekken, openbaren, aan den dag brengen, doen
kennen (wat geheim of verborgen was). D- une trbhison, een verraad aan den dag brengen. - SE DEVOlLER, v. pr. Zich ontsluijeren. - (fig.) Un autre
monde moral se dévoilait h mes regards , eene
andere zedelijke wereld ontsluijerde zich (vertoonde
zich. verscheen) voor mijne blikken. - Le secret
se dévoile, 't geheim wodt openbaar, wordt ont
lelct.
Devoir, v. a. Sch uldig zijn, eene schuld of
schulden hebben. Vous roe devez encore trois ducats, gij zijt mij nog drie dukaten schuldig. Dplus qu'on na vaillant, meer schuldig zijn, dan
enen vermogen heeft. (Loc. pray.) II doit plus
41U'il est gros, hij is meer schuldig, dan hij zwaar
is: Ii dolt ii Dieu et nu monde, II doit nu tiers et
nu quart. II doit de tous cötés, hij is Jan en alle
wan (iedereen) geld. schuldig. Qui duit (i tort, wie
det betaalt, heeft ongelijk: de wet is altijd tegen
den nalatigen schuldenaar. Qui a terme, ne doit
rien , vóór den termijn is niemand verpligt te
betalen. II men duit, hij heeft het tij mij verkorven, hij heeft mij een' trek gespeeld. Je lui en
sluis, hij heeft wat te goeds, ik zal 't hem betaald
zetten. -- Verschuldigd zijn, te danken hebben: II
vous doit beaucoup, hij is u veel verschuldigd. Je
ous lois Ia liberté, ik heb u mijne vrijheid le
(lonken. - Verpligt, verschuldigd of schuldeg zijn
(13n gevol;e van de wet, van de welvoegeljkheid,
de zedeleer, zijn' stand enz.). On doit olnissance
mix lois, men is gehoorzaamheid aan de wet schut-

-

-

-
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dig, men is tot gehoorzaamheid aan de wet verpligt.
D- respect a son pOre, amour a sa femme et fi
ses enfants, des égards a ses semblables, eerbied
aan zijn' vader, liefde aan vrouw en kinderen, inschikkelijkheid jegens zijne naasten verschuldigd
zijn. Je dois encore une visite a mon atni, ik ben
mijnen vriend nog een bezoek schuldig. - (Loc.
pray.) Va oil tu peux, meurs oh tu dais; Fais ce
que dois, advienne que pourra, doe uw' pligt en
laat voor de rest den hemel zorgen; doe wel en zie
niet om. - Door een' infinitiefgevalgd, beteekent devoir: Beitooren, moeten, zullen (om aan te
duiden, dat iets billijk of noodzakelijk, waarschijnlijk, zeker is, of om een oogmerk of wel iets toekamends te kennen te geven): Un homme d'honneur
doit tenit' parole, een braaf man moet zijn woord
houden, behoort of is verpligt zijn woord te houden
Dussé-je vous eau' malheureux, al zou ik u ook
ongelukkig zien. Dill-il me trabir, al zou hij mij.
ook verraden. - Het wordt ook als v. imp. gebé
zigd: II dolt etre, II cloit y avoir du charme dans
Ja solitude, er moet iets genoegelijks in de eenzaamheid zijn. -- De 3de persoon van den tegenw.
tijrt des indicat. komt ook als subst, voor, z.
DOlT. - SE DEVOIR, v. pr. Behooren te zijn, moeten zijn: Cda SO dolt, dat moet zoo zijn., dat moet
geschieden. - Aan zich zelven verschuldigd zijn:
On se dolt a soi-mème de respecter les bienséances, men is 't aan zich zelven verschuldigd de welvoegelijkheid in acht te nemen. - Un bon rol se
dolt ii son peuple, een goed koning behoort voor
zijn volk te leven. - (Loc. prov.) IJs ne sen dolvent guère, zij geven elkaar niets toe, de een heeft
zoo veel schuld als de ander, 't is lood om oud
ijzer. Tous les hommes doivent mourir, alle menschen moeten sterven. On dolt faire le siëge de
cette ville, men zal die stad gaan belégeren.
Devoir, m. Pligt ni., verplìgting f.: D-s pos!tifs, positieve of stellige pligten, datgene wat men
doen moet; D-s négatifs, negatieve of ontkennende
plsgten, datgene wat mn moet nalaten. Le d- avant
tout et le plaisir après, eerst de pligt, dan 't vermaak, de pligt gaat boven de uitspanning, eerst
werken, dan spelen. - (Loc.) Etre dans son d-,
Se mettre dans son cl- of dans la ligne de son d-,
de behoorlijke houding aannemen, de vereischte
achting, den gevorderden eerbied bewijzen aan de
personen, in wier tegenwoordigheid men zich bevindt. Etre a son d-, op zijn' post zijn. Rentrer
dans son (Ie) d-, tot zijn' pligt, binnen de perken
der gehoorzaamheid terugkeeren. Ramener qn- a
son d-, iemand weder tat zijn' pligt brengen. Ranger qn. a son d-. Apprendre a qn. son d-, iemand
noodzaken te doen, wat hij verpligt is. Se mettre
en d- de faire qc., zich gereed maken om iets te
doen, ergens aan beginnen. - [Cath.] Les derniers d-s, de laatste pligt, de eer der begrafeisis, Z. DERNIER. Aller rendre sesd-s h qn., iemand
een bezoek van beleefdheid, van wellevendheid gaan
brengen. - [ Féod.] D-s seigneuriaux, leenpligten
(die de vassaal zijnen heer verschuldigd was). [deal.] Taak, opgaaf f., opstel, schoolwerk n. [Fauc.] D- de l'oiseau, vogelregt n., datgene wat
den volk naar jagtgebruik van den buit toekomt.
Dévois, ui. (pop.) Het van den weg raken, het
uit liet wagenspoor raken.
Dévole, 1. [Jeu] Verlies n. der aangekondigde
vole (in sommige kaartspelen). Etre en d-, Faire
Ia d-, de vole verliezen. - (fig.) Etre en d-, verliezen bij eene zaak, die men zich als winstgevend
had voorgesteld.
Dévoler, v. si. [Jeu] De vole verliezen. (fig.) Verliezen in plaats van te winnen bij eene
zaak. - liet part. passé is ook adj : Joueui' dé
voId, speler, die zijne vole verloren heeft.
Dévolu, e, adj. [Jeu] Vervallen, toegevallen,
aanbevallen, door 't regt van devolutie verkregen,
qn.
gedevolveerd: Terre the, Droit d- ii,aan
iemand vervallen land, regt n. - DÉVOLU, ifl
Vergeving f. door den paus van eene prove of gees
lelijke bediening, wegens ongeschiktheid of 't gemis
der vereischte hoedanigheden dec werkel(jken bezitIers dier prove, de v olu u t n. Je ter son d- sur un
bénéfice, aanzoek om eene prove doen op grond
van de onbekwaamheid des bezitters. - (lig. et fain.)
Jeter son d- SUF qn., sur ge., zijne keus tot iemand
of iets bepalen, naar 't bezit dingen.
Dévoluta!re, m. [Jur.] Hij, die eene prove
-

-
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chemiii (In salut, den weg (ier waarheid, der za-

ligheid verlaten. -- Afgeleid worden (ban vochten).
-. Ge.cleept worden, (van buigen ofpijpen)
Dexioeardie, f. [I i i.] Verplaatsing t va

borst.
i)extérité, f. (eig. vaardigheid in 't iebruik
dec reiei' hand) Behendigheid, qaaawheid, handqheki, vaardigheid, vingiteid f: II joue dec gotelets
avec uric grande d-, hij speelt zeer be!endig net
debokers, hij is ('(jn bhenitige qoociielanr. (fig
t hart in (le regterzijde (Ier

•

-

•

!t a conduit vette aIaire avec beaucoup de t! - ,
Dextre, adj. Reqtsclt, reí;ter: La main t!-,

l s sutst. L La tt, de regter hamdL v.tre asis
',aas
a Ia 1 de Dieu, qezeten zijn ter reqterhand Gods
BIas.} Le vote t1, (le reqter zijde. A. ii-, regts.
t Detaei.eiit, wie. lIctndiy, behen» eestig, kaoatq of intl vaardigheid.
t liextriboid, in. [!ai.] z , V. a. smuuMn.
Dexti1iit, t'. [Chirn.] Goinachtige stof, vervat
in •t omIieeIse1 van ieder bolletje zetmeel, dexOak: eene siroop f. uit-aardappelen .
trine 1.
Dextrochire, ifi. [Ant.] Gouden reqter armband i n.
LiiIas.i Gew7)en'1e regter hand f of
--

-

-

rejter arm im in een sc/nit!.
Hey, ni. Titel van den voormalfJen tiviteerscher
van .i1crs (in Tu nis en Tripoli bey geheeten),
dey m.
Di- of Dis-, voorvoeqsei, (int aan vele woorden een denkbeeld van afzondering, afscheiding, of

ook eene ontkenning en soms ook cene versterkende
knach t toevoejt, en fll(t liet nederduitsche oit, on,
ver, enz. overeenkomt. b. v. t! I sparautre, verdwijnen; t! i s parité, ongelijkheid; diits grace, r ongenade:
Bij woorden aan het
d I s sirnuler, ontveinzen.
rieksch ontleend brieckeni let vaak: twee, tIub el, in tweeën, b. v. 1 i a canthe, t! i a logue etc
Dia-, voorvoe(sel in vele z(1!nenStCli/nq&fl, be
teekenende door, doorheen, door elkamler, et /t, uit
e lftonder , zam, enqestel4 ad b v t! i a t se t! i a In
te, t! I a cartharne, ti i a care/non enz.
Dia, mIen. 11uur! woord, dat de voêilieden
roepen, om h u nne paarden //n/cs te (lOfl (Joan, (lelijk
zij hue, huhau of h urhau, lint, gebruiken, om ze
(Loc. prov. et pop.) It
retts le doen wenden.
n'enten d ni it t!- ni a huthau, hij verstaat noch
liet noch hoar: hij is een rente domoor. L'un tire
a t!-. I'autre a hurhau, deecn wil zus, dc ander zoo;
Diabise, f. (eq. doorgan g , overqon/) [1-t. n.j
Greens/era in. een uit hoornblende en veldspaoth
bestaande rotsslern , d I ei b a s I s 1.
Diabele, in. { Phs.] Plaatbeker, Ton/ct/usbeker in. een te/eer, die ledig loopt. zoodra men
hem 'chrei vol qiet.
[Mt/ti.] Pis vlo e d, flabdles m 0- sucré, suikerhoudende pisvloed in., honigpis 1. 0- insipide of faux, pisvloed zonder snikerstof, valse/te pisv l oed. Diahhthtue, odj.
[Mt!t!.J Pisvlocdacl,ti, wat den-pisvloed Iwireft.
DIABETLQUE, M. cl f. Pisvloedij!er in dijdeice f.
Dia,ble, 'Th [Théol. chrét.] Duivel, booze (leest,
booze m. Etre posniié lu t!-, va? den duivel bezeten zijn. tine teniatiort du th, eene verzoelthtq des
duivels. Bij uitbreiding (en dan oak als sub,ct. 1.
voorkomend) : slecht, boosaardig menech ni. , on iemand; (lie; 't zij/en
deuqend, woelig kind n.;
goede of ten kwade, cenc /toedanijjhcid in hoogc
mate bezit; Cest un d en procés, in 't pl eiten is
hij den (in/Vel te knap. Cest Un yr/n t!-, on t!- inTh: '/ is een scare, een vleeschelijke duivell een
allerslechtst, allerboosaardiqst nienech. Ce petit t!Sc taira-t-it en/In? zal die kleine deugniet, dat
drotnmelsch kind haast zu'ijen? Cet homme eet
--
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on I pour Ia force. pour I'atlresse;die »san heeft

zijne weêr(jh niet in kracht, In behendigheid, hij is
verduiveld sterk. handig. Cette t!- de femme ohtient cia moi tout ce queue veut, dot dromineisch

•wijf weet al van mij le krijgen, wat zij evil.
Cyst un bon t!-, tis een goede, toegeeflijke kerel,
een sul; ook: 't is een vrolijke broeder. C'est on
pauvre t!-, 't is een arme drommel, arme slokker.
ITn gran d t!- t!'hotmne, een qroote vent vein onuncftq voorkomen een I t! cochi/qe kerel. Ook van
:dkere 'zaken qebclzffd: Cest one t!- d'afiaire, Un
t!- de métier, clot is eene verduivelde, m isse l ijke
zaak f. een verduiveld beroep, Itondenberoep rn.
-

'

-

,

Une t! de, pluto, de vent, de froid, t!echal2ur,
een i'rdulve!de (zi»t' lactioe( regen co/nd 'n.,
.,

,

koude hitte C. (In een' ge/ijken zin, maar die nou
meer kracht heeft, zegt men: Urn affaire do of de
(Lee, prov.
d-, Hue pluie, Un vent tie d-,etc.).
et pop.) Faire te t!- /t quatre, vei'schiikkeljk tieren en razen, een he/seP leven maken; zich alle m ogelijke moeite geven.. Faire Ie t!- contren., tegen.
iemand uitrot'en; iemand alle mogel4jke level aandoen. Dire Ie t!- contre (of de) qn., een goed haasaan iemand laten. AvoiL' te t!- an corps, den luivel i i, 't lijf hebben, zeer slecht, razend of onhande/baar zijn; ook: zich peen rust geven, naves- m oe id en ijver, weîrqaloozen moed, veel geest of talent
hebben. C'est Ie t!-, Cest 1h te t!-, dot is dc dui vel, daar zit de zwarigheid, de knoop. C'est le t!a confeese.r , Z. CONFESSED. Le t!- le beice of Quanti
ii dort te t!- le I)nrce, z. BELICER. Le t!- ëtait beau,
quant! it Plait jeune, de jeugd heeft altijd iets bevaili(js; ook een leelijk meisje bevalt, als zijjong is.
Cette femme a ta beauté du t!-, die vrouw is wei
niet schoon, maar h:uft het frissche der jeugd.
Quand le t!- lat 'vieux ii se fit errnite, een lichtmis wordt op zijn' ouden dag een fijnman; (pop.)
oude li.qtekooijen zitten onder den prell/estoel. Le t!charite ta grand' niesse, de duivel preekt de passie;
de deu g niet spreekt als een braaf man. Quand Ie
t!- dit see patenotrts it vent le tramper, als de
(luivel de passie ps- ce/cl, boer, pas op je kippen ! II
fait Ie 'ratel. du d- of It eet comme te v/net do t!-,
at fait plus qu'on tie commande, hfjd'et nicer dan
hem bevolen wordt. Le t!- eet aux vaches, de bodE
is in 't honderd, alles is in rep en roer, 't is daar
orcitnus. Les h-s soot dhchainës, alle duivels zijn
las (bij 't gebeuren van oproer, ongelukken enz.)
'
Le t!- hat sa femnie, het régent en de zon schijnt,
'tin Iri'rtiis in de hel. It rnangerait te t!- et ses
hemcomes,
't s een vs- nat; er staat niets voor(van een' vei'hwistei') Crèvei' los-il do t!-, iets in
we/in/I s-nit alle hinderpolen doorzetten; ook:
kwaad met goed vergelden. Ne craint!re a! Dieu
ni t!-, voor God noch duivel vs-rezen. ii vaut rnieux
toer le d- que le t!- nous, bij noodweer is 't luteszijn' cianrancler te dooden, dan zich doos' liens te
laten omuire;'qen. Ce qui vient do d- retourne au
t!-, zoo gewonnen , zoo ('e'i'onnc'n , ons- eg/vaardig
goed gedijt niet. Tirer le t!- Par Ia queue, met

';

-

•

hij heeft die zonk met veel overleg, bekwaamheid,
bedrevenheid verriqt, utqevoerd
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veel moeite aan tien kost kanten, een kommer/ijle
leven leiden. Lager le t!- dans sa bourse, z BOURSE.

Le t!- West pas toujours h ta porte dun pauvre homme, geen ongeluk duurt eeuwig; wie nu
ongelukkig of arm is, is het daarom niet altijd.
Baiter Olie chand&le an d-, den duivel te vriend
honden. Donner one chandelle Ii Dien et t'autre
an t!-, Z. CHANDELLE. Moocher a c handelle, cornIjle le t!- mouche sa inère, de kaars'uitsnuiten.
Ceta se fern, a mains que Ie t!- ne sen rnète, of
Si le t!- ne sen rn/ne, II faut!ra que le t!- sea
mdc, dot moet gebeuren, al zou de tin/vel op ste l
ten gaan. Gala se bra, si Ie d- sen mele, of Cein na se fera pas, a n'ioins que le t!- tie sen mete,
(,'ls dat gebeurt, moet dc die/vel in 't spel zijn: t is
-

.

menschelijker wijs gesproken onmogelijk, dat dit
gebeurt. Veeitle Dieu, veuille t!-, je Wen aural
pas le t!éruenli, ik zal hel doos'zetlen al Irwam er
hemel en hel tegen op. Quant! le t!- y serait, o/

was de duivel in 't spel, at speelde er de duivel iced.
Le diable ny veri'ait gutte, Le t!- ny entend
rien, Le t!- y perd son latin, daar mag de duivel
wijs uit worden. Le t!- pourrait nioui'ir, je n'hëri
lerais pas de ce„; conies, al stierven al de koe/feit in
Brabant,' zou ik nog geen horen kidjçjen: Ik heb
nooit eesiiqe erfenis te wachten. Jurer de par tons
les i-s. hij lens en les-eis zwercn. Donner, Envoyer
qn. au t!-, a tons les d-s, /i tuus les ctnq cents
d-s, /t tons les mille t!-s. 'ieman4 naar den duivel,
naar alle duivels, naar de Mokerhel wenschen, Allez an t!-! Va-ten an t!-! Que le t!- vous emporte, Je voudrais te savoir a tons les d-s, Que le t!soil de vous, loop naar den die/vel ! de duivel haai
jet Au t!-! cela me fatigue trap, voorden duivel
daarmed I dat yes-melt mij te zeer. S'en alter au
U-, a tons les ds, vtre an t!-, verdwijnen, geheel
vgrlorcn raken; mislukken, verloopen, te niet gaan.
Mon uncle est an t!-, en Chine, je crois, mijn oom
is ontzaqqeljk ver weg, in China, geloof Ik. Se
donner an t!-, zich aan den duivel overgeven, een

verbond met den duivel maken; wanhopig worden:
ook: zich alle mogelijke moeite voor iets geven. II
ne faut pas ee donnar an t!- pour faire vein, dat
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is geen hekserij, geen fjroote kunst. C'est pour se
ilonner á tous les d-s, Cela ferait dotirier qn. au

(I_, Le d- sen pende! daar zou men des duivels
om worden, dat is om dol te worden, om olie geduld te verliezen. Je me donne nu d-, Je veux

que le d- m'etnporte, Le d- rn'empoi'te, Au d-,
Du d-, si cela nest pas comine je Ie dis, de deelvel ha i' me, als 't niet zoo is, als Ik zeg. Cela ne
vaut pas le 1-, dat deugt geen duivel, dat is slee/it,
zeer sier/it. - Het wordt soms als adj. gebruikt:
Cet enfant est l)iefl d-, dat kind is al heel lastiq.
- (Pray.) Ii nest pas si 11- gail est noir, hij is
zoo boos, zoo slecht niet, als hij wel lijkt. - DIAIJLE, interi. Duivelsc/i ! voor den duivel, verdord!
te drommel! droinmelsch l te droes! D-! cela nest
as aisé a faire, verdord! dat is niet gemakkelijk te
doen. D-! cela devient sérieux, te duivel! dat wordt
ernstig. - In soortqeljken zin komt het voor in:
Oil 1 as tu pi'is cda? waar duivel haalt ge dat
van dooie? Comment d- veux-tu quo je remédie
nu mal ? hoe duivel wilt ge, dot Ik '1 kwaad verhelpen zal? Qui c1- vous a conté de pareilles sor
oettes ? wie duivel heeft u zulke sprookjes verte/el? - b LA DIAJSLE, 10e. adv. Zeer slecht, verduiveld slecht, erbarmelijk: Cela est fait, cuit,
composè b Ia d-, dot is ellendig gemaakt, gekookt,
opgest frI. L'affaire va Ii Ia 11-, 't goat met de zaak
erbarmelijk. Elle est lait Ii la 1-, zij is tegen allen
-

bode van storm beschouwd. — [H. n. ] Volksnaam,
eener soort van stormvogel (pétrel).
Diaboliquie, adj. Duivelsch, van den duivel,
hel,cch, d i a b olisc/e ; — zeer slecht, verderfelijk,
afschuwelijk. Ce gai' on a ui) caractère d-, die
jongen heeft eene duivelsche inborst. - La poudre
ii canon est tine invention cl-, liet buskruid is eene
uitvinding van den duivel II fail un temps d-,
't is verduiveld slecht, afschuwelijk weder. Un che
min d-, een ellendige, onbegaanbare weg m. Une
sauce d-, eesie afschuwelijke saus f. Un travail
ci-, een zeer zware arbeid in.
Diaboli qiiement, adv. Op duivelsche, zeer
boosaardie wijze, duivelsch.
Diabotanuin , al. (ps. —nome) fPharm.]
Kruidenpleister 1., zeer zamengestelde pleister, die
tot oplossing, rjpinaking en smelting dient.
Diabrose, f. [Méd.] Doorvreting, wegvreting,
weqlujtinq door scherpe vochten, d iabrOsis f. —
Diabrotiquie, adj. [Pharin.] Wegvretend: Un
niédicament d-, of als subat. in. Un d-, een wegvretend, weqbjitend middel ni.
Diacadmie , f. [Pharm.] Galmeipleister f.
(waarvan galmei het hoofdbentnnd (1, eel was.)
Diacatholicon, in. [Pharm. ] Zoogenaain d
algemeen geneesmiddel, als slikurtsenij toegediend.
Diacantlie, adj. [Bol.] Met twee stekels of
doornen, diakanthisch. - [H. n.] La perche
d-, of als subst. m. Le d-, de tiveestékelige baars m.
- [Bot.] Le d-, eene plantensoort met zamenge ç

smaak gekleed; ook: zij ziet er haveloos uit. - EN
adv. Als een duivel, duivelsch, verduiveld, bovenmatig, uittermate, sterk, hevig: Crier, stelde bloemen.
Diacarcinon, in. [Pharm. anc.] Tegengif n.
Mentir en ii-, verduiveld schreeuwen, liegen. Frap
tegen den dolle/indsbeet (met zeekreeften tot hoofd
Baltre qn. en d-, of ook en d- ei demi, iemand-per,
ongenadig afrossen. (In plaats van en d-, kon men bestand d eel).
Diacaitliame, m. [Pharm.] Saf[loerspleis
ook comme le d- gebruiken.) [Phys.] D
uit saffloers. -terf.;buikzvdslartef.
cartésiens. cartesiaansche duiveltjes of duikertjes n.
Diacasse, in. [tharm. ] IJieikzaiverende slikpl.- [Tech.] D-, rolwagen; mallejan; blokwagen in.
(lilnard) —Sterke ijzeren hefboom m. (inde spiegel- artsenij t. in-t kassia tot basis.
Diaeasisie, f. [Méd. ] Hevige hitte; verhitting,
qieterjen). - Soort van koets-coupé of berline f.,
welker impériale of bovendeel staanplaatsen heeft. diakausis 1.
Discaustiqiue, ac/i. [Opt.] Courbed-, of als
radvan
't
Knijper, duivel in. (voor 't omleggen
beslag, by smeden). Naam van eene kras- of subst. t. La d-, de brandlijn of opvolging der snij,kaard-machine f. der matrasinakers. - [Ariill. ] punten, ontstaande wanneer van een lichtend punt
Visiteer- of viseer-ijzer n., ook étoile, clint hampé lichtstralen 0]) cccie doorzigtige kromme lijn vallen
geheeten, z. onder CHAT. [Jeu] Bromtol in. - en door deze gebroken, zich twee aan twee in een
[Chanc. rom j Avocat lu d-, Z. AVOCAT —[Fl. ii.
of ander punt snijden, dia kaustische lijn, diaDomme zeezwaluw f. (ook fou geheeten);— n )or - k au s t i e k f. (Breekt de kromme lijn de stralen
cche zeeeend f.; - javaansc/ie geschubde ha'edis f. niet, dan ontstaat door de snijpunten der terugge- D- de mer, z. v. a. BAUDROIE. D- le iner des kaatste stralen de katakauslische lijn of katakaus
côtes d' Afrique, afiikoansc/ie zeeduivel; stekelrog m. tick.) - [Méd.] To (naam dci' kristallen lenzen,
Diablernent, adv. (fain.) Verduiveld dui- waarvan men zich tevens als brandglazen bedient,
velse/s, droinmelsch, bovenmate, uittermate, zeer: om zékere zweren te branden.
Diaceniros, m. ( pr.—cèn-) [AsIr.] Kortste
Elie est d- laide, zij is duiveisch, verduiveld leeljk.
Diablerie, f. Duivelarij, duivelskunst f., dui- diameter m. van den loopbaan eener planeet.
DiaehalaseofDiÉlchalasis, t. (pn.chk)
velsstreek ni., tooverj, hekserij f.; - geheime aanslag m., bedekte kwaadwilligheid, geheime tegen- [Anal.] Scheiding van den zainenhang . uiteenwijwerking, kuiperij f.: Ii y a la de la d-, dat gaat king der naden van de bekkeneelbeenderen, dianiet regt in zijn, werk, daar steekt iets achter, daar chdlasis f.
Diachalcitéos, m. (pr.ch=k) [Pharm.] Zuispeelt de duivel zijn spel mede—Duivels-komedie f.,
oud volkstooneelstuk, waarin de duivel de eerste verende, zamentrekkende pleister f., met gekristalli
rol speelde. - Chinésche figuur f., teekening, die seerd zwavelzuur ijzer tot basis, ter likteekenvor
wing.
,den duivel voorstelt.
Diaehéirisnie, m. (ps. ch=k( [Méd.] HandbeDiablesse, f. Jam. et injur.) Duivelin, hellewerking, elke met de handen uitgevoerde bewerking:
in
Soms
ook
veeg f., boos, kwaadaardig wijf n. goeden zin: (fani.) Cest une bonne d-, 't is een — [Pharin.] Artsenijbereiding f.
Diactiisme, m. (pr. cln=k) [Mus.] Interval
goed wijl, eene goede ziel. - Ook als adj. gebëzigd:
Cette femme egt dien d-, dat is een regte helleveeg. of afstand im van een' 1w/ven toon.
Diachorèiiie, ifi. of Diachorèse, f. (pr.
t Diableteau, nn. (ver/slee. vein diatjie), liever
ch=k) [Méd.] Uitwerping , inz. ontlasting f. dci'
DIABLOTIN.
dreksto/fen.
.ctoeloang m. - Diaehorétiqiie,
dui
interj.
Zoon
domme
Diablezot,
(lam.)
I
adj. (pr. ch=k) Den stoelgang bevorderend, diarel ben ik islet ('k zal er wel op passen).
chorétisch: un médicament d-, ofaissubt. m.
(- Diabliesiler, V. a., Z. V. a. CALOMNIER.
d-, een buikzuivere;d middel n.
Th Dibli1ier, V. a. (burl.) (woord van Scar- UnDiackorise,
f. [Thld.] (pr.chk.) Scheidingf.
Tori) In een' duivel veranderen. — SE DIARLIFIER,
V. pr. Zich in een' duivel veranderen, de natuur der vaste of weeke deden.
Diacliriste, m. (pr. eh - k) [Pharm. anc.J
van eene n duivel aannemen.
Diablon, lii. (oud synoniem van diable, petit Sljmverdrjvend, ontsljmend middel n.
Dyachyloti of i)iaehyliiui, ni. pr. —lome)
dialde) [ 1ai'.] Boven -kruisstenge -stagzeil n.
t Diabloteau, m (verklw. van diahie) z. V. a. [Pliarm.] Weekmakende, oplossende pleister f. of
omslag in.
DIABLOTIN. -- [FL n.] Soort van roofmeeuw f.
Diaehylose, f., z. v. a. DIACHALASE.
Diablotiii, In. (verklw. van diable) Duiveltje,
Diachyme, in. [Bit.] z, v. a. PARENCIIYME.
duivels/iqeeurtie n. - Ondeugende kleine jongen,
Diaehyse, f. [Méd.] Smelting, wcekmakino ,
kleine quit, schalk m. — Van een meisje sprekende
, oplossing t. — Diachytique, adj.
verdeelinf/
gebruikt mcii DIARLOTINE. - [ Con fi s. ] Oversuikerd chocolade-koekje n. — [Tech.j Derde indigo- Verdeelend, oplossend.
Diaeinuinon , m. [Pharm.] Windverdrijvend
kuip, rustkuip f. (ook reposoir geheeten).-- [Mar.]
Boven -kruisstenge- stagzeil II.; - stormwolkje, dui- middel n.
Diacode, m. [Plìarm.] Slaapbollensiroop f.,
velswolkje n., klein onregelinatiri wolkje, als voorDIABLE, 1 0e.
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bo,s1eïzac/itend niiddel uit wit mankop, (I iakodiuin 11.

Di aeoloe' tithide of Diacolocynthidos,

fl1. {PlLaniLJ Bui/czuivercnde s1ikatsenij 1., waarvan kolokwiit de basis is.
Diiieoinmatique, adj. [Mus.] Transition 1,
of als gbst. La ii-, harmonische overgang ni. , waardoor dezelfde noot, bij 't overgaan van '1 eene akkOOI(i in 't andere, een krnarna (z. c 0 1MA) rijst of
daalt). (ilakommatiscil.
Iliaeonal, C, adj. Wat tot liet ambt van een
dia/een behoort: Devoiis diaconaux , Iiakcn-pliq
ten m. pl., p1ijten van een dia/een.
Diaconat, iii. diakensChaj). (L!ltbt eens (1iakenc,
d i a k o n a at n. ; in de icath. kerk (le (ie (lel jewijde orden.
Diaeone, f. [Pliarin. nar.] Zalf f. > uit de dikke
vloeistof van den ijebruikien sljjpsleen bereid.
Diaeonesse, f. [H. eed.] Diakones, diakonesse,
kerke-dienares f., in d(' oudste chr. kerk de titel
van bejaarde vrouwen, die den diakens ter zijde
stonden in (Ie armen- en krankenrerplejinj ; --- in
de duitsche eV(lflfjeliSClle kerk: kiider- en ziekenop asster C.
ie,eonie, f. [EI. eed.] Diakonie t., het ambt
van een' diaken ofeene diakonesse, in de qrieksche
kerk z. V. Cl. AUMOXEIIIE. -- Naam der kapellen en
bedehuizen in Rome, die onder het toez'igt van
diakens stonden.
-

(

Diaconique, in. [H. cccl.] , nu SAURISTIE. -

Pligtenboek ii. der diakens in de jrieksche kerk. Kort gebed n., (lot de aartsdiaken der qrieksche
kerk hij de bevestiging van een' diaken afzinqt,
d i a k o n i k o n in.
IMACONI QUE, ulj. De diakonic
betreffend, diakônisch.
Diaconisel, V. n. Tot diaken maken, het diakenschap opdragen. - liet part. passé is ook adj.:
Jeune abbe diaconisé, tot(liaken benocmdejongeabbé.
Diaeoiiise, I., Z. V. a. IJIACONESSE.
Diacope of Diaeopée, 1. [ Chir.] Overlongsche insnede, splijting of breuk t. van een been,
inz. overtanqsclte breuk, schuinsclie qeliouwen wond t.
der hersenpan. - I)1ACOPE, t. [Gran.] z. v. a.
HYPERBATE. - [I-i. n. ] Soort van stekeivinniqe
visselien in de indische zeeën. , m erk w aardig dooi
kun schoonheid, grootte en lekkeren smaak.
Diaeoprégie, f. [Pliarm. any.] Geneesmiddeln.,
met geitenkeutels zamenesteld.
Diaeoiistique, f. [ Pbvs , Mus.] lJTei,klank kunde f., teer van den we?1klank. 50)1 (le terugkaatsing des qeluids, d i a k u s t i e k I
Diaerânleii, ne, adj. (alleen voorkomend in: )
[ Anat.] Mhehoire tI-un , onderkaak f. (in onderscheiding van Mkchoiie s ncrânietmne, bovenkaak).
Diaere. iii. [ITI. cccl.] Diaken, diaconus, altam-helper ; - in den apostolischen tijd ook de
titel der kerkleeraars ; in de evangelische kerk: een
geestelijke, die en/cel met de inzameling en uitdeeling
der aalinorzen en de verpleging der armen en kianleen belast was; — bij de protestantsche kerkgenootschappen: een armverzorger; -- elders ook: een
hul prediker , kapellaai. tweede predikant rn —
Ook als adj. gebruikt : utie 1-.
Diacrinonièues, in. pl [H. i'elig.] Christenen
in 't Oosten, die voor niet éëne sekte partij trekken,
tiiakrinnmdnen ni. pl.
S Diacriser, V. a., beter DIACONISER.
Diacritiquie, 1. [Méd ] Beoordeelina en onderscheiding, IJJZ. Van ziektetoestanden, (I id k r 1 s i s f.
- Ook als adj. : Symptôrnes U-, diakritische teekenen rn pt.
Diaerocie, f., of I)iaeroeioii , rn [ Pliarm.]
Oorzalf t. , nit sa/fenan bereid.
—

,

Diaeurcun.a , ID. [Pharin.] Kurkuma-mid-

del n.

Diacydonion , rn [Pliarm.] Ktve-conserf f.
(weleer onder de slikarlsenijen, nu onder cie kon/tturen gerangschikt).
Diacyminon, Diaeysrninon, rn [Pharm.]

Koniijnpleister f., blow trekkend middel ii.
Diadaetylobntraeieii, ne, adj. [U. n.] Met
van elkander gescheiden teenen als de Icikvorschen.
Diadaplinidoui, rn [Pharin.] Laurierbessenpleirter t.
Diadeiphe , adj. [Bot.] Twee&roederig, diacl e Ip h i sc Ii : Etamines d-s, tueebundelige, in twee
&undels zamenoegroeide helmstijltjes ii. pl
DiadeIifiie, f. [ JioL] Tweebroederige plan-

ten f. pl met tweeslachtige bloemen, we/key mee/diaden in twee bundels zijn zainengegroeid. d t a d e 1phi a n p.1. , de 1 7de klasse in 't stelselvan Linneus.
- DiadeIptiiue, adj. Tot (lie klasse be/ioorendc
diadelphisch,
Diadèine , m. Koninklijke wrong t. of voorhoofdband Di., d ia (1 cern n hoofdsierscl der perzische en eqyptische koninqen en der latere romeinsche keizers, bestaande uit een' zaoinqevouwen en
om 't hoofd qewoli(ien sluijer ; 1/1(105 het zinnebeeld
voor: koninklijke inagt t. het dichterlijk woord
voor: kroon, heerschappij, i'egëring t. - Vrouwelijk
haartooisel van edelgesteenten, diadeem ii. -- [JHL. n.j
Soortnaam van (ie tangara of ()1acltlltees t. ; diadeenJ-spin, kruisspin f. - [Bias.] Gouden band
of kring rn., die de kroon der souvereinen voorstelt;
ook de band ala de moorenkoppen op de schilden.
Diadémé, e, adj. (en part. passi van diadémer)
Met een diadeem getooid. [Bias.] Aigle d-e, arend rn
met een diadeem.
S Diad en ier, v. a. Met een diadeem oinwinden.
Diadexie, f. [Méd.] Overgang rn der eene
ziekte in de andere, niet verandering an t algemeen
ziekte-karakter, iin (lexis t. --- fliadoehe , f.
[Méd.] Verdesiinq t. van- 't voedsel in 't ligchaain;
-- ook: het nalaten of ophouden (ier ziekte.
Diagnose, f. (pr . di -ag -nose] [Méd.] Behoorlijke onderscheiding en daarop berustende onderkenning der ziekten, d t a p ii ó s i s t. - Diagnostic In. (pr . di -ag -nos-tic) Leer Van de onderkenning
der ziekten , inz. de kunst ont twee met elkander
overeenlcomniide ziekten behoorlijk van elkaar te
onderscheiden, diagnostiek 1. — Diagnos.
tique, adj. (pr. di -ag-nos -tique) De onderkenning
aanwijzen of storend, tot k'nteeken eener ziekte
dienend, diagnostisch. - Diagnostiqiier,
V. a. (pr. di -ag -nos—) De kenteekenen eener ziekte
aangeven; eene ziekte onderlcennvn, d i (i qn os dren.
- Het part. passé wordt ook als odj. ebruikt
Maladie dia tiostkuée, in hare kentee/crns bepaalde
ziekte, onderkende ziekte t.
Diagosnètre , in. [Phys.] Soort van eleh'troskoop , een door Rousseur uitgevonden werktuig
om 't geleidend vermogen der liqchamen voor de
elektriciteit te vim/en, (t i 0 g a in v t e i in. - Diagométrie, t. Kunst om dat werktuig in toepassing te brengen, ding ometi'ie t. - Diagoniétriqiae, wij. Den diagometer (1/de (liagometrie
be/re/fend, d i a g 0 115 é t 1' t 5 C it.
Diagonal e, adj. [Géom.] Schuin, dwarsloopend, overdwars, te/t een der hoekpunten eener
regtljnige fiqani stony een ander hoekpunt getrokken, (I lag 0 ii a a I Ligne d-e , dwarsl'ijn, hoekpuntslijn diagonaal-lijn, diagonaal t
Dia g onale, t. [Géom.] Hoekpuntslijn, elke
repte lijn , die twee hoekpunten een e i regtlfjnige
figuur vereenigt zonder zelve cciie zijde dier figuur
te wezen, diagonaal t.
Diagonalement , ode. Dwars , overhoeks,
volgens de hoekpuntslijn.
Diagramme, 1. [Géorn.] Figuur, zoo als zij
tot het bewijzen eener stelling of tot de oplossing
van een werkstuk geteekend wordt, constraclie f.,
diagram ofdiagramina n. - [ ,Mus.] Vijflijniqe toonladder of -schaal f, ; ook p a r ti In u i t.
(z. PARTITION) -- Rij de gnostische wjjsgeeren.' twee
in elkander geplaatste driehoeken meteen ntysiischen
naam van God daarin, als amulet dienende. [U. n. ] Geslacht van stekelvinnige , verslindende
visschen in den Atlant/schen Oceaan.
Diagrarninisnie, in. [Ant. gr.) Zeker spel
der Ouden, waarvan het tegenwoordigelriktrak-spel
eene navolging is, d i a q 1' a in mi cm u 5 n.
Diagraphe, Di. [Des.] Voorteekenaar, soort
van teekenaar , , een dooi' Gavard uitgevonden
werktuig, om, zonder kennis van de teekenkunst,
de omtrekken van een voorwerp verkleind op het
pap/erover te brengen, d I a g r a a p ii rn - Diagraphie, t. Kennis t., gebruik n, van den diagraapit, d ia g i a p hi e t. - Diagraphiquie, adj.
Wat den diagraaph en zijn gebruik aangaat,
g

diagrdphisch. - Diagraphite, 1. [Miner.]

Diagratltiet it., z. v. a AMPELITL'.
Diagrede , t. [Pharm.] Met kween en zwavel
toebereid sCamlnoniutn-sap n., als purgeerdrank.
Diahexaple, m. [Vétér.] Uit zes bestanddeelen zamengestelde geneesdrank m. voor paarden, diahexaplon n.
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Dialre, odj. Mëd. Slechte éénen daq durend,
édndaagsch. Fiëvre 1- of éphérnère , ééndaarsc/ie
koorts f. (die niet langer dan 21 uren duurt en
meestal na een' enkelen aanval ophoudt), d ï a r in f.
- Ook Z. V. U. JOURNAL, dagboek, kladboek ii.
Diairéos, fl1. [Pharm. anc.] Teqenqif ii.,
waarin de iris of zwaardlelie gebruikt werd.
Dialacca, m. Middel n., waarvan lak de basis
was. - Dialagoon, Iii. Middel n. met hazendrek bereid, om verstoppinfien te openen.
Diale, adj. [Ant. rom.] Tot Jup iter &ehioorende:
Flatiiine d-, priester van Jupiter. [Flamen Dialis.]
Dialecte g in. [Phulol.] Tonqval m., liet onderscheid cener gesproken hoofdtaal in de verscillende
deden van land en volk, wijzigino t in de uitspraak
dernationale taal, d ja le kt n.— Dialectieiea, in.
[Philos.] Kenner, beoefenaar der diolektiek, twistredelcundiqe, geleerd kam vechter, dialehiticus. —
Dialectique, f. Geleerde strijdkunst, disputeerkunst; (Jewoonljk.- de wetenschap der denkvormnen,
verstandsleer, denkkunst, d ia lek t ie k 1.Dia.
leetiquie, adj. Tot een' bijzonderen tongval behoorende, aan een bijzonder djalekt eigen ; -- tot
de (lialektiek behioorende, haar betreffende, (1 i a t e kt isch. - D1aleetlqnei.ieit, adv. Volgens de
vormen, naar de regels der dialektiek.
DiaIegiiiatique, adj. [Didact. ] Sciences d-s,
wetenschappen, die de kenni.c der teekenen, waarmede
men denkbeelden, gevoelens, hartstoqten uitdrukt,
ten doel hebben, d I a 1 e g m a t i s C it e wetenschappen f. p1. (volqens de ranqschikkinq van Arnpère).
Dialeiin
ma, Diaiemrne, in. (Méd.) Ziektetoestand, inz. koortsvrije toestand, koortsvrije tijd
tusschen twee aanvallen, d i a Ic in in a ii . (apyrexie).
Dialéipyre,f. [Méd.] TusscIienpoozcndekoortf.
Dialepse, 1. (Chir.] Tusschienruimte F., af
stand in. tusschen de slapen of omnwindinqen bij
sominipezwachtels, dialeipsisofdialepsis f.
Dialibanon, in. [Pharm. arm.] Naam van
verschillende artserijen met wierook tot basis, wierookmiddel n.
Diallage, 1. [Mind i . ] .Stiaalsteenrn.. schilferachtige steensoort van het talkgeslacht, weleer
smaragdien of srnarapdict , groene veldspaath geheeten. - D- rnPtalloïde, i)auhiet in., een mineraal
van 't eiland Sint-Paulus. Diallagiqite, adj.
Straalsteen bevattend.
-

-

Diallèle, fl1. )Lo j Cirkel m., verkeerde redeneer- of betoogtrant, waarbij men uit eene nog

te bewijzen stelling ccve andere wil bewijzen, of
waarbij men het te oiwc/irjven voorwerp middellijk
ofoniniddell//knoerat, dia llél e f., d ja lldlos rn
Dlaloès, in. [Pharm. arm.) Geneesmiddel met
aloe tot basis, aloe-middel n.
DiaIog'iquie, adj. Gespreksw(jze, bij wijze of
in den voi'ns van zamenspraak, d i a I óg i S C bi.
Dialogiquerneut , adv. In qesprekvorm , bij
wijze van zamensproak.
t 1)ialogisea-, v. n., 1111 J)IALOGUER.
Diatogisnie, in. [Litt.] Kunst t. rlei' zaaienspraak, iiiz der schriftelijke; iebruik a. van den
diaboçiischen varia. 4 i a to q i s in a s in.
S Dialogiste, in. et. f. Hij of zij, die zamensprakcn opstelt, in den gesprekvorm schrijft,
dialogist in. en 1.
Dialogue, in. Zaiiienspraak f., gesprek, onderhoud ti., qesprekeorin rn., letterkundig werk n.
in den Gesprekvorm, d i a 1 o o q m. -- [Mus .] Muzikaat gesprek, concertérend duet n. , toonzetting
Dooi 2steininen of 2 speeltuiqen , die inalkaar beantwoorden. -- (Loc. pray. cl fain.) Cet homme
n'aime point Ie d-, die man wit den praat alleen.
Dialogiiei . V. a. Zainenspreken, eene zamenspraak houden; in gesprekken kleeden, gesprekswijze voorstellen, personen zamensprekend opvoeren,
dzaloqëren, dialogisëren. Cet auteur dialogue bien, entend pai'laitemeht I'ai't de d- , d ie
schrijver laat zijne personen goed met elkander
spreken, verstaat den dialoog volkomen. -- Ook
als v. a. qebdzigd: D- mie scène de tbéhtre.
[Mus J Faire d- dccx voix, deux instruments, een
muzikaal gesprek tusschen twee stemmen, twee
speeltuigen laten voeren. Het part. passé is ook
adj. : Scène bien dialogude, tooneet, waarin de
dialoog of de zamenspraak van 't begin tot het einde
goed volgehouden is.
Dialogiieiir, m. Spreker in een' dialoog of
in ccve zamenspracik. -- Steller van een' dialoog.
-

,

DIANELLE.

Dialthée, f., of Dlalthéon, ra. [Pharui.
soc.] Althea -zalf 1.
Dialypétalé, e, adj. [Bot.] Met onderscheiden btoeiithlcidei'en in de veelb!adei'ige bloemkroon.
Dialyse, f. [Chir.] Oplossing, scheiding van
zamenhung, inz. van bloedvaten (z. V. a. D1É11tSE).
.- [Méd.J Verval n., uitputting der krachten,
d i a I y s i S t. - [Gram.] 4fscheiding t. van op
elkander volgende klinkletters om ze tot twee lettergi'cpen te brengen; het daartoe gebruikte teeken,
deelteeken, trema ii. ( '
Dla;iiant, fl1 [ f%Iinér.] Diamant m., hardste,
doorziktigstt' , schittei'end,cte en kostbaarste edelstern. Le d- est du carhone pui' cristallisé , de diamast is zuivere gekristalliseerde koolstof. D- taut,
tailid, ruwe, geslepen diamant. D- dune belle eau,
diamant van zeer zuiver of helder water. L'éclair,
Ie feu du d-, het vuur, de vonkeling van den diamaat. - (lig ) Cette pe'o1ne est le d- de notre
sociëtd, die persoon is 't sieraad, 't juweel van ons
gezelschap. •- Ce petit ouvrage est tin d-, dat
werkje is een juweeltje, een meesterstuk. Ce poèrne
est plein tie il -s briiiants , dat dichtstuk is vol
schilteiende gedachten. - [Tech ] Diamant (der
glazen- en spieqelinakers) - [Mar.( Ankerhals in.,
vereenijin,qspunt van de s chacht en de armen.
Diamautaire, in. adj. Den diamant in glans
nabijkomend, diainontachtig. -- Dlamantaire,m.
Diamantslijper in. (liever Iapidaii'e) . Diamant -bandetour in. (liever courtier en d-s)
Diauiantei', v. a. Met diamanten bezetten.,
bedekken -- Den diamantglans geven. -- Het part.
passé is OOlt mij.: Dadèrne d-, met diamanten
bezet diadeem of haartooisel n Couleurs d-es,
kleuren f. Pl. met hianiantqloed.
Dlainantine, 1, [Corn.] Gekeperde wollen stof
met figurer', (Ii a nsa n t i n e 1.
Dianiargariton, in. [Ph'arni. alle.] Tegengif a. tact puarlen tot basis, pare l melk t., parelwater n.
Diainasèiue, in., of Diamasèze, t. [Médj
Het kaauwcn; kaateu'ing f. ; - liet gekaaawdc.
Diainastigose, f. [Ant. gr.] liet feest van
de geeseling der spartaansche jonge lieden (oat hen
daardoor tegen hiqchaamssma'i't te harden), roedenfeest ti., dia mastigO sis f.
iad
Diamétral, e, adj. [Géom.] Tot dcii
meter of de doorsnede behoorende, middelljnig,
di ametraal: Ligne ti-, middellijn f.
Diaiiiétralement , adv. L/jnregt, regelregt
tegen malkander: Les deux pOles soot d- opposes
Jun ii l'auti'e, de beide polen staan ljnreqt tegen
;acitkander over. (fig.) L'avarice et Ia prodia1ité
writ d- opposées, de gierigheid en de v rkwistin,q
staan re fi t tegen rtialkander over. Ses sentiments
sont d- opposes, die gevoelens loopen rm tstreeks
tegen m a lkander in, zijn geheel tegenstrijdig.
Diai.iètre, in. [Géom.i Doorsnede, midde l lijn f.;
regte lijn, die in een' cirkel door 't middelpunt gaat
en den omtrek weêi'zijds raakt, diameter rn.
D-s conjuguds, diameters. welke, bij de kegelsneden, wcbrzijds parallel zijn nut hunne lan g enten
aan den top. - Bij uitbreiding: grootste breedte of
dikte t. van een road of rondachtig tigchaatn: Le dde Ia terre, dune colonne.
Dlaaioi-on, in . [Pharm. aric.] Moerbeziesiroop t.
met honig bereid (als gorgelmiddel) , d i ci in o t' u m n.
Diamotose, t. [Chir.] Het leggen van plukset
in de holte eener zweer, d 1 am a to s i s 1.
Diatiacaidion, ITt. [Phai'm. anc.j Tegengif it.
van ac ajou -noot.
Diaiidre, adj. [Bot.] Tweemannig, tweehelmig,
met twee meeldraden in eene dubbelstachtiqe bloem.
- Diandi-ic, f. Tweehetriñge planten 1. pi., de
de klasse in 't stelsel van Linneus, diandria. - Diandrique, adj. Tweehelmig, diandrisch,
z.v.a. rnANIMIE.
Diane, t. [Myth.] Diana, .4rtemis, de
jagtgodin, de taaanodin. (Lana, Seidna . Iieka t e, P h oe b e, Cynthia, Delia enz.) - [Chim.]
brine de D-, z. ARBIUS. -- [ti. n.j Aardige aap in.
van 't geslacht der meerkatten in Afrika, diana;
- zekere vlinder fl1., ook hypsipyle geheeten.
DIANE, f. [Mii., Mar.] Wektroinmel n., ochtendmaak, r e v e i 11 e t. : Battre Ia d- , de wektrontmet roeren, de reveille staan. Coup de canon de
d-, ochtendschot n in zeehavens, als sein om de
-

havenketens te openen.

IJIANTHE DIASTOLE.
Dianelle, f. [Bot.] Indische plant 1.. von 't
fje.ct(leht (IP1' (1.cJ)e,(/iec. Iii(1 zwaardvormigebladeren.
I)Ianthe, (1(Ij.BOL.]. v. a. I1F'I_oIu:.
DIA T IJ C, M. 1('(leiiXCh(l)ij)'ijjke naam van de, nagelbloem nl (ten anjelier (oillet) . -- I)ianthé , e,
adj. IV(If1i' ih' !!(1(/(Ibl()('ifl i:eijjkend. -- I)ianthies, f. 7)1. dnjrlici'.cnniIen f. p1.
Diaiatlière, (i(If. [Bot.] 111(1 (wee film! :(?/SJL s
op e1Ii(1i lflP(1(11'(l(l(l.
Diaii1iiiit, e,V . (1. i)IAN'fW.
I)iait hou, in. I Ptuuin. anej 7 ,'jif (118
zamengesteld uit vele (l1'Oifl(1ti.'.:1 • Ill /)1ikkClli1(1(' Z(If.S1(1l!(li(/Ilt(l(1l, (1 ? (1 11 1 Ii uni ii.
Diaiitie, in. ('(i(L('llI('ll(IC r(':';iinh,Iq van
liaI)Ic) Duivel, ili'Ohliiflf'I, (/)()($• £1I (1- soit Ie fou

p01(1(1'.

c:le drommel 11(1(11' den gek. t! Icz u d-! loop naar

den drommel!
Dian

mieaiiii,

in.

(

pr.((111 ;. Phaini.] Inge-

kookt, lii' 8(1/) 1). van groene 11(11 ('1? /u&n iq.

Zal/ f. nit /i'l halfglazige eerste 1(unI-o.Iy(1. i,'t ()!t)/'- Olh' en (('((tel'
I)inpnliiie, in [Pluii'tn. ]

h)Ol' 1 (Ikinfi bii'iirl, (1(l/)(i1iil m. ;; ( Ii(l/)(llin/)l(18tel' f.
Di apasiiie, n. L IIll; i11• j lf'(liillO'fl(l strooi-

poeder ii.

J)iI1)aso11,

Dl.

1Mii.i Oinranq in., iiit (S1l'1(t

1ieid I ((11(1' xle,n of (( 1(8 X/)('(iiU qs. Cet ai r s ort
du t- (10 Ia oj\ , deze aria i8 VOO)' (le i?(Itllili1(JI(t'
t(in()l1i 1. stem le 1u)()J ()/ te 1(l(lfJ fj(ntel(1.
Tech.]
Bij (Ie Grieken, il' naam van 1 octaaf.
--

-

[

KlO1(!(iifji»l'i.9-uiefl(1l.tOhi (1).

DiaI)(.1èse. f. [.1(lL. iIeh1OOïW(et'fl des blO(il$

dooi' (Ie vaatrokken, blod:u'eel 1.; in. hIO(1l1ii( f.
iii! de /iui,I (IUI11)IiIllii.i( (U1aII((().
t)inpetile. I•.%IIN. atic.] Quint f. (quiiute).
I)iapèie i n. [UI. (U IlOitliet'ii' 111. -- Diapé
rai , e , 1)1 ai)é ri(Ie, nij. Ihli11O'(il(lClilifJ.
Dittiie, i!(1J. 1 Physj !)()OlR(!lfjfl(li( 1, het
licht zuiver (1(,(Il!(l(n(, d i (I jl ii (1 (1 ii ; - ( /)Oét.)
dooi'tfri (transparent), heidi. I)iiiihanéité, f.
Din (1i)i1(1 2 i11l(i I. - I)iaptiaiier, i. ii. 1)waS(Iljjli(l('1 il((lk(i,. - • I)iaiIiaiié, C, adj. (#'i part.
p(iS() : Sn )SIfl!ICI' (L-(' , doorschijnend gemaakte
Ze1/'Stilli(IifJ/iii(!f.-- Daphanipeniie, adj. II. n.
,

U(i (1,)(;8('hUn(Ii(1t r1,'açi'1.':. ---- 1)1

o'
i)no .liijneil1-, (T1()o1 i' ti.' i1l(11it1i(l.
Dia 1)11 anoni èl re, 11 . !Tholsihijn('nIhei(1xm(lt'I'
((T1"l' 1(1(111 , '1 1 ii ii Ii (I ii 1) fl1 1 t I 1' ft . (dooi k Sn usure (litl('l'()nhleii) .---- Diap!iiiioiiietrie, f. Kunst
(1/fl Ie (!(O1((hjJil(i,(11l(i(I (1(1 111(1/t te bepalen, (1 i (1p ii 1., fl (I ill C t 1' 1 e f.-- J)i1I)1)it110111 (t ri q ue, mij.
11,it ilit werktu ig, 1W 11(1 fl8! 1)111th, (1 1 i J) Ii (1 fl (Iin ë t 1' 1 x C h. --I)iaplsaiioi'aiiit , in. i)am.cChfjil('il(ie .(/l'ii(IPFj) f., (1 '1 (1 1 11 (1 11 1) 1' Il 111 f1 El.
Di*1)IIé1Ii1', lilaphénix, in. [Pharin. ] 'ilk(Li't.fflflJ f.. iiit (1(1(1(11 tot bfI.Sf$ (.'iiis iIOJ hf/u 't
.c(1ii1(Iei.Sk011Jk '((flU 11(1) . di a phoeni cuin.
Diallioiiie, 1. [Mus. lll(.j IV(lIfklflnh', i'i'1.iu'
toon, ni.- (fin.) 1'ii",dra1, 1cf1'(I(i( verstandhouding f.
Diaphoi'e, f. JLitt..1 1l('PIf(lIillfJ ran 't zelfde
WO(iiiI in (1(1ff(f zin , 10(1(11' in verschillende b(t((ken is, ii I ii ii h o i• (I I'. -. - I')f .j .Soii 1(111 (i/)el'fJi18 El.
itDiaphoi'èse I)iaI)lIOftf. f. [11.J Huiduitwaseming,
vacelninfl. 81(110' r iiiiii iI€' natuurlijke en minder
steil dun 't ZIIY('('t. (1 1 (1 /1 ii t) t f 8 i 8 f . --- 1)1 a phori"lltiiie, (lij. Uitwaseming if('V(ilfI('1'Plf(1, (I'Pf'1di'j/L'i'nil (LPIori hij U(Cii rëmède 1-, of als cubst.
tJii 1-. ('('1 (Vef'tiIijjV('llil i,iidil'i fl.
I)iap!iiatiiat1 flue. (li/f. [Anat.]TOt het
rflhl(1e1ii/1u'hin'n(I. (I I (1 /1 11 i'(l fJ lii (1 t lS( 1,-- I)iaplii- agtiie, in. [ tiiat. I .lJl1(lelil/ (1. ('(lii 't llJchaain ; middelschot n . V(1,i (I'll 11CU.i. ('(lii (if' h'i'Si'aS.
- I Bot. 1IiihileI.rhot ii. iii ("'ill' ,i(1(iilO(i8. -- I'C('ll.j

(RIJ. {Pli

Lifjt('. l)('fO('f'(Jb(lIf' M'1i('i(INW(lllfI Eli., klep f of $1/lOt n. ,

W(1Ui'iIOOi iie (/('i1li'(' 22 .S'i'h(1/) t(1(('ie'fl (If' bi'hIe hou/t!deel':it i'iiii verschillende werktuigen (ooa1s blaasbalgen , locomotieven, i'('('l/Iii_iiitf'I( of ontvangers Pa:.)
ii'oìilt (l//rXlÖt('if.
) Opt . j 111ik'it (1/ bordpapier en
1
IU$SC/leil.'8'hot in jionte V(l'l•f'kj/lcf'l's. Oil) 't orei'toi!111
(ic/it al' It' (('P1(11.
Diaphi' auisIte , f. f%Itd. j 1ii1t1i'lt'i/c-ontntcklan 1. P 1 (1 /ill ('(1 1! fl1 all t ix (i/fl lollit if/fun ii in 1'.
Dlaphtoae. 1.

[

%Iitd. ] 1iedei'/ El.. (mt.binhllnfJ f.

der vrut'liI in de baal'llzoedfi': - - ook: bederf tail
de spijs in (IC fll(1O, (1 1 (1 P 1 t 0 1' (1 f.
DIap!i y l aetlqiie. (1(lj. , Z. PROE1LYIACTIQUE.
Dîapliyse. f...nat.Jliet ttt.c.c(llCl?lifJutCn(1C,

tus.sehen tilti' (lee/in fJ(léi,en(', in:. liet midden- of
hoofdstuk Ti. ('nfl /ljpbCPfi(1C1'i'il , (t I (1 p Ii p a is f.

Diaphysisté, e, mij. [Bot.] Met één of meer
middelsc h otten.
Diapnoiqiie of Diapnotlque, adj. [Méd.]
Zacht z weetdr ij vend.
Diapré, e, adj. (en part. passé van diaprer)
Bont, veelkleurig, veelverwij. - Diapree, f.
[Hoi- t.] Violetkleuri e p ruim f.
Diaprer, V. a. Veelkleurig maken.
Diapruit, in. [Pharrn. ] Slikarisenij f. van

pruimen.

I)Iaprure, 1. Bontheid, veelkleurigheid f.
Diapteriie, til. [Pharm.] Middel n. uit kaas

en dierenhoeven bereid (voor gewrichtskwalen)
DiaptoMe, f. [Anc. mus.] Tussclienvai in., kleine
val op eene eindnoot, liet herhalen der slotnoot,
diaptóse t.
Dlapyème of Diapyèse, t. [Méd.] Verettering (in:. der longen) , etterborst 1., d I apy é (Th a n.,
diapyésis t. -- Diapyélique,adj.:Unrernède
d- , een etteibevorderend middel ii.
so-ne,)
Diarehie, f. [Polit.1 Reqérin.q van twee per, dubbe1'teerschappij, d i a r e h i e t.
Diaroiiiaticon, m. [Phaim.] Middel n. van
aromatische of geuriçe kruiden. . Diai- oma
ton, iii Zeer sterke kruiderij t.
Diarrhée, t. [1dd. ] Buikloop ni., menigvuldige en vloeibare buikontlasting, d i a î r h d e f.
Diarrhéiqiie, adj. Den buikloop veroorzakend,
daartoe behoorend.
Diarrhodon, rn. [Pharm.] R ozenkoekje n.,
(gemaakt van rooie rozen).
Diai-thi'odial, e, Hiarthrosial, e, adj.
[Aunt.] Een gewricht vormend; tot een gewricht
behoorend, di a rt ii rit I s ek. - Di arthrose, t.
Volkomen beweegbaar gewricht El., P i a r t Ii r ö s I s f.
Diasaponion, Eli. [Pharrn. ] Zeepzalf t. Diasatyi- ion , Diascoi'dluirn , (pr. -ome)
I)iasebeste, Diaséné, Diaséricos, Diasinyi-ue, m.• LVaam van slikartsenijen 1. p1., respectieveljlc uit staneleikruid, uit moeras -manderkruid. Uit borstbezikn, uit senebladeren, uit zijde,
uit inyrrhe bereid.
Diasostique, t. [Méd.] Gezondheidsbewaring,
leer of kunst om de gezondheid te bewaren (hygièEle),
d I a s os t I e k t. - DIASOST!QUE, adj. Behoedend,
voorkomend (préservatif) , cl i a S o s t i s c h.
Diaspermaton, in. [Pharm.] Pleister t. of
mnslaq III. uit zaden, inz. uit venkelzaad.
Diasphage, ni. Spleet, splijting f. [Anat.]
Ruimte i. tteXS(h(il twee adeilakjes.
Dlaspheiidoiièse, t. [Ant. gr.] Vaneenselieu
1. eens misdadigers dooi , twee met geweld hij--ring
eengebogen en vervolgens losgelaten boomen.
Diasphyie, t. [1éd. ] Klopping t. van de
slaqaderen, etin 't hart.
Diaspore, til. [thlindr.] Zeldzaam mineraal n-,
met aluinaarde tot basis, di.asp oor n.
Dlasporornètre, m. [Ptlys.] Liehtverstrootjingsmeter (om de verstrooijing der lichtstralen te
bepalen, d.iaspororneter in. - Diasporométrie, t. Gebruik n. van dat werktuig. -- »lasporoiiiétriqne, wij. Daartoe behoovend.
Diaspre of Diaspro, m., Z. V. a. JASPE.
Diastase, t. [Chir.] Uiteenwijking van onbewdgelijk niet elkander verbonden beenderen, di a st asis t. - [Chico.] Nieuweiinq.c ontdekt bestanddeel, dat zich hij de kieming der granen ontwikkelt
en den overgang van 't zetmeel in gom en suiker
bewerkt, diastdse 1.
Diastématélytrie, t. [Méd.] Tegennatuurlijke splitsing t. der nioederscheede in twee deden.
- Diastéinateneéphalie, F. Tegennatuurlijke
splijting t. dci' hersenen. -- Diasté,natie, t.
[Med.J Tegennatuurlijke splijting, gesple t enheid 1.
Diastén,ato-eheilie, -cran te, -cystie,
-gastric, .glossie,-gnathie,-inétrie, -myéile, -pyéiie, -rhacliie, -rhinie, -staphy
lie, •sternie, t. [Méd.J Tegennatuurlijke spigtinq t. van de lippen, den schedel, de bIas, de
buikwanden, de tong, de koken, de baarmoeder,
het ruggemerg, het bekken, de ruggegraat, den
liens, de knip, het borstbeen.
Diastèine, m. Tussclienruiinte f., afstand m.
- [Mus. anc.] Enkelvoudige interval m.
Di astémenterie, 1. [Mdd.J Tegennatuurlijke
splijting van 't sp ij sverteringskanaal.
Diastole, t. Uitrekking, verlenging. inz. [Pods.]
verlenng van erne korte lettergreep tot een.e lange
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(het omgekeerde der systole). - [Gram. gr.] Deelteeken ( , ), dat lot scheiding van enklitisch ramen
hangende woorden (lient, opdat zij niet met andere
eljkluidende veru'isseld kannen worden - [Anat.]
Uitzetting van 't hort en de bloedvaten, om t instrooinende bloed te ontvanqen, (liâslo le f. Diastoflque, adj. Tot de uilzeltinq behoorend,
diastolisch.
Hiastrerniiie,rn. [1I.] Verrekking (luxation).
Diastrophie, f. [Chic.] Verd'iaaijing , verplaatsing, ins. de vertrekkinq d(fl' verlamde aungezitsspieren naar de hezonde zijde, d i ci s t r op hi e f.
DiatyIe, Ui. [Arch.] Gebouw ii. , zuilenrij f.,
waarvan de zuilen drie middellijnen harer di/de
van elkander staan, diastylon a.
Diasyinie, m. [Rhét.] overmatige verkleining
van een voorwerp (het tegendeel der hyperbole),
bespottende minachting, smalende bespotting f.
Diatartarota, in. [Phaim.] P urgeerpoeder fl,
met wijnsteen tot basis.
Diatesa1o!l , ni. [Pharrn.] Geneesmiddel (oorspr. uit 4 bestanildeelen) tegen (Je koude in de hersenen, in de maag enz.— )f1us. anc.] , z. V. O.QUARTE.
Diathermane, adj. [Phys.] De warmtestof
doorlatend.
Diathèse, f. [MéiI.] Lirchaamsgesteldheid f.,
ziekte-aanlep ni., d i d t h e s is f.
Diatomiqiie, adj. [Chiin.] Twee atoom-gewiqien bevatt.nde.
Diatonique, adj. [Mus.] De toonladder doorloopend, volzens de toonschaal; qeheele toonen betreffend, diatonisch.— Dlatoniquemeut,adv.
Naar de diatonische toonschaal.
Diatragacanthe, in. [Pharm.] Verzachtend
poeder a. met tra(„ ontpom tot basis.
Diatribe, 1. 1I'fjdloojiige geleerde uiteenzetting
of verhandeling. .- Bittere, hevige kritiek f. ; ieder scherp, beleedigend geschrift a., diatribe f.
Diati-itaire, adj. ei ,cubst. in. [MPh.]: tJa médeem d-, of Un d-, een arts, die alle ziekte door
d'riedaa sch dieet wil genezen - Diata-ite, f.
Diatriton, al Driedaagsch didet 11.
Diatypose, f. [Litt.], z. v. a. HYPOTYPOSE.
DiauIe, al. [Ant. gr.] Afstand m. von staditn. - Dubbel/luit f. --Diaulie, f., Diatilélon, in. Muzfjkstuk a. voor de dubbel/luit.
Diazetixie, f. [Bot ] Plantensoort !. met zomenestelde bloemen.
Diazonie, ni. [Ant. gr.] Trapportaal ii. [Anat.] Z. V. a. D1APHRA6 1 E
Di azoster,rn. [Mint. j Twaalfde rupqewervelni.
Dibaptistes, in. pl. [ U . rel.] Dubbeldoopers rn.
tweemaal doopende secte der 9rle eeuw.
Dibranehe, adj. [U. n.] Met dubbele kieuwen.
Dicarpe, adj. [Bot.] Met dubbele vruchten.
Dieacité, t. Bijtend vernuft a., scherpe zet m.
Dieéhiphe, adj. [Ft. a.] Met dubbel hulsel of
dubbele schaal. - Dicépliale, adj. [Bot.] [liet
twee toppen, of kruisen. - Dieéi-ate, Dieère,
adj. [H. ii.] Met twee horens, twee voelsprielen.
Iflehapétale, adj. (pr. eh—k) [Bot.] Met
in tweeën 'esplelen bloembladeren. - Als suhst. in.
Afrikaansche terpentijnhoom in. -- Di ehélipsopode, adj. [I-I. a.] Met lange, sterke voelen en
gescheiden teenen. - Diehile, arij. ,z.v.a. BISULQUE.
Ulehogaine of Oiehogamique wij. (jo'.
ch=le) [Bot.] Met cesclieiden qeslachisdeelen Hiehoganiie, f. Bevruchting f. der planten met
gescheiden ieslnchtsdeelen.
Diehoptère , adj. (pr. ch=k) [H. n.] Met
gespleten vleugels.
Diehorcie, m. (pr. eh k) [Mus.anc.] Tweesnarig speeltuig, d ic h o rd i a ei a.
Diehorée, f.. (pr.ch=k) z.v.a. DITROCFIEE.
Diehotomal, e, adj. (pr. ('h=k) [Bot.] Vorkof .qaf/elstandig, uit den hock van twee takken
groeijende. - Diehotoine , adj. [Astr.J Half
verlicht, half ziqtbaar (van de maan). -- [U. n. ]
Met gevorkt If/f. — [Bot.], z V. a. BIFURQt1.
Diehotomie, f. Verdeeling in tweeën, vork- of
gaffelvormigheid f. - [ Astr.J Half verlichte maanschijf f. - Diehotoniiqae, adj Vork- of gaffelvormig; tweedeelig, in tweeen verdeeld en onderverdeeld, die!, otOmisch.
Dichroé, e, Diebrofte, adj. [Phys } Tweekleurig, tunschen twee kleuren zwevende. - Dieh roli's uae, m. Tweekleurigheid, tweevoudige kleurwisseling f., dichroïsmus a.
,

—
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Diehrone , adj. [Bot.] Van twee saizoenen,
slechts een gedeelte des jaars door groeijend.
Die1iiie adj. [Bot.] Met gescheiden geslachten.
- Dielinie, f. Plantenklasse f. niet gescheiden
geslachten (de lYle van Jussieu). — DlcIinoé.
(Iriqile, adj. [Minér.] Met twee stompe hoeken
en één' scherpen hoek (eon kristallen)
adj., Z. BIC.OLORE.— Dicoiique,
Dicolore,
adj.
[H. n. ) Met twee schelpen of schalen. - DIcoqiie, adj. [Bot.] Met dubbele schaal of dop.
Dicotyle, ii,. [II. ii.] Muskus-zwijn n.
Dieolylédoise , Dieotylédoné , e, adj.

[Bol.] Tweelobbig, met twee zaadlobben. of DICOTYLEDONIES, f. p1. Dubbel- of
tweelobbige planten f. p1.
adj. [H. a.] Met gevoi'ktehorenc
voelsprieten.
of Dieranoeère,
Diesote, adj. [M/cl.] Dubbelslaand (van den
pols), dikrotisch.
Dietaiiie of Dietaoiiie, ni. [Bot.] Enschenkruid a., woudlelie 1. D- blanc, wilde polei f. (/1(r) Troost in. , verzachtinq f., balsem m.
Dictanien, fl1. ( pr. —rnèn) [Phil.] Ingeving,
ins/)raak f. ((les qewetens).
TYLEDONES

Dletamite, Dietamnite, f. [Pharm.] Op

esschenkrud getrokken most in.
flictateiti, in. [H. torn.] Onbepaald gezaghebber in tijden van gevaar, d i e dtor. - (/1g.) II
pane dun ton de cl-, hij spreekt op een' beslissenden toon. - Dictatorial, e, odj. Het dictatorschap betreffend; - onbeperkt. — (fig.) Gebiedend,
als maylliebben, op bevelenden toon, di r ta t 0?. inch. - Dietatuire, f. Magt en waardigheid f.
des dictators, dictatorschap a., d i c to 1uur f. Onbepaald gezag a., heerschappij f.
Dicté, e, wij. (en part. passévan dieter) Voorgezegd, in de pen gegéven; ingegéven, inpeblazen;
voorgeschreven.
Dietéc, f. Het tot nederschrjvinq voorgezegde;
liet dus geschreven stuk, d i c t e, di C t a a t a. —
ECrire sous Ia (1 de qn. , opschrijven, wat iemand
voorzegt.
Dieter , v. a. Voorzeggen om net te schryven,
in de pen geven, diet tren : D. une lettre, Un
thème. -- Ingeven, inblazen, in den mond geven.
On lui a diclé toutes les réponses qui] a faites,
mien heeft hein al zijne antwoorden in den nionci
gegeven. - (fig.) Voorschrijven, leeren, opleggen:
La maison. La conscience nous dicte cela, de rede,
't I enuten leert ons dit, schrijft ons dat voor.
Diction, f. Bijzondere wijze van voordragt of
voorstelling, eigen wijze van uitdrukking eens schrsjvers of redenaars, keus en schikking der woorden,
kunst van wéi zeggen, d I c t i e f.
Dictionnaire, in. Woordenboek n. Un d- sans
exemples est une squelette, een' woordenboek zonder voorbeelden is een geraamte. — ( Loc. fain.)
'Fraduire a coups de ei-, z. coup (blz. 47. kol. .).
- (fig. et fam.) Un d- vivant, een levend of wandelend woordenboek; een menscli van veelzijdige,
uitgebreide kundigheden.
Dictionnariser, v. a. Den vorm van woordenboek geven, in alphabétische orde schikken.
Dietionnariste, in. Woordenboekschryvm.
Dietoii, in. Aardige uitdrukking f., scherpe
zet, steek in. - Spreuk f., zeggen n., tot spreekwoord geworden uitdrukking. Un vieux d-, Un d
populaire, een oud spreekwoord, een volks.cpreukje
Dictum, in. (pr. —tome) (latin) [Jar.] Gereq
tel/ike uitspraak f., regterlijk bevel n. of verorde-

ning f.

Dietyolde, adj. [Fl. n. ] Netvormiq.
Dictyoptères, in. p1. [1-1. n. ] Netvleugelige

insecten, d 2 k t y ô p t e r a n. p1.
Dictyot-hize, adj. [Bot.] Met netvormig over-

dekten wortel.

Didaetieien, in. Beoefenaar in. der ddaktiek.
- Did.oetique, adj. Leerend, onderriqtend , on-

derwijzend , d i d a ktisrh: Poème d-, leerdicht n.
Genre d- , of als suhst. DH)ACTIQUE. 1. Leervoordra.qt . onderwijzende v ordragt , leerkunst, on
deiwijskunst, didaktiek f. - Didaetlqiienaent, ode. Op ondeeri.qtende, didaktische wijze.
Di(Iaetyle, adj. [H. n.j Met twee teenen, tweeteenig.
Didasealie, f. [Phil.] Kunst om de leersteltin en te onderwijzen. — Didasealies, t. p1.

Lw ri nqen, onderwjjzingen 1. p1.; —

kenmerken,
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teekens, bewijzen n. p1., didaskdlin f. p1. -

S Didasealique, adj. De leering bt1ieffid: lee-

rend. onderritevd; - soms z. V. 0. APODICTIQUE.
I)ideau, Ilbiédeau of Digeiial (plu7. Diguiain) m. [Peclie] Afzelit, sjenel n.
Dideiphe, m. [11. n.] Buideldier n. Ook als
adj.: Anunaux d-s, didelpilides, dideiphiens, of a
bourse, of rnarsupiau, buideldieren n. p1. - Hideiphoide, adj. lvoar '1 buideldier elfkeiid.
Hidoion, fl1. [Métrol.] LenLtemaot f. der oude
Grielun, liandlneedten.
I)i4IraeIIIne, fl1. [Métiol.] Halve koperen sikkel in. (bij (IC outde Joden). - Twee-drachmen-stuk a.
(bij de oude Grieken).
Diducleuii-, Diduetif, adj. m. [Anat.] Muscle 1-, of als subst. Le d-, de tweedeelie spier I.
- Didiielloii, f. Sc/ueidinj , afzondering der declen, beuulelinsc/,e bewe g ing f. heen en weder.
Didyr..a1gie, f. [Mécl. ] Pijn f. aan de teelballen -- Didy rnalgiq ite, adj. Die pijn belie/fend.
Didrne, adj. [hot.] Dubbel, gepaard. - Diduioeaipé, e, adj. Mel (epaorde vruchten.
Didiiaine, ad.!. [Bot.J Dubbel- of tweemaq
fl. - Didynaiiiie. f. Klasse der lweenialiqe
planten , welker bloemen 4 nice/draden hebbn,
waarvan 2 /an;er don de andere zijn (de lide
klasse in 't stelsel van Liiiiueus), didyndmia n.
pl. —Didynaniiqiie, Didi.ai.iisfe, adj. Tot
die klosse be/macend, tweeiiia, tip, d lily n a in is c/i.
Diécuile, m. (woord van Rabelais) Ochtendschéinerin I.
Diëdre, adj. [Géoni.]: Angle d-, tweevlakkige
hock ah.
Diéièse, f. [Gram. lat.] Oplossing van een'
tweeklank in twee enkele klinkers, of verandering
der j en v in de verwante vocalen (b. v. Orpheus
in (j rpheus, Trojain Tioïa),cliaeresis f.; -- ook
z. v. a. ThEMA. - [ Chir.] Scheiding f. van tegennatuurlijk v(reenif](le deden; insnijding, insnecle f.
- Hiéiésique, adj. De diaeresis betre ffend. Diéiétique, adj. Chir.] Tot/clieving, scheiding,
we bjjtin(J van een weefsel ;esc/iikt, d i ae r ii ti sc/i.
Dièse, in. [Mus.] Kruisje a. voor eene noot,
om ze een' halven toon te verhoogen. - Ook als
adj.: Cette note est d-, er staat een kruisje voor
die uî ot. Fa tl, fa-kruis.
Diéser, v. a. [Mus.] Den sleutel van een' of
meer kruisen voorzien. - Eene noot meteen kruisje
teekenen. - Diésé, e, adj. (en part. passé) Note
d-e, een' halven toon verhoogde noot f.
Diète, f. Levensrëqeliiug, gezondheidsverzorging,
maathouding in beweging en rust, inz. in spijs en
drank, leefregel, eetregel; ziekenkost m., magere
spijs, dieet a. Faire d-, Etre h in d-, niet dan
mageren kost gebruiken, diëet houden. - mETE, f.
[i-list.] Landdag, rijksdag in., vergadering f., zittingstijd rn. der rijksslenden of der sloten in sommige landen. - [ Chanc. rom.] Dagreis t. van 10
italiaansche mijlen.
Dietétiquie, adj. [Iléd.] Tot het dieet of den
leefieqel behoorend; matig, met de gezondheids leer
overeenkomend, d i e t t Ii s c h. - D1ETETOUE, f.
Gezondhidsleer f. (nu meestal HYGIENE geheeten).
Diététiqnemeiit, ode. Volgens dieet, naar
de regels der gezondheidsleer.
Diététiste, m. Geneesheer, die alles van den
leefregel verwacht, die enkel dooi' het dieet wil genezen.
Diétotie, f. [HIsL] Kleine landdag m., bijzondere vergadering f. van den poolschen adel.
Dien, m. God m. Le bon D-. de goede God,
onze lieve Heer:— [Cath.] de gewijde hostie f. Etre
devaut D-, overleden zijn. - (Loc. pray. et fain.)
L'hornrne wopose, et Dieu dispose, de immense/i
wikt, God beschikt. Ce que femme veut, Dien Ie
veut, vrouwenwil, Got/swil. II ny a pas de bon
D- qui fasse, dat is doom' niets Ier wereld meer te
veranderen, daar is geen genade voor. Dieu domme
Ie froid selon le drap, God geeft kruis naar kracht.
Cela va comme ii plait a D-, Cela va D- sait
comme, dat gaat zoo goed en kwaad als 't kan.
Sil plait h D-. Avec l'aide de D-, Dieu aidant, als
't God behaagt, met Gods wil. D- sait, D- Ie salt,
God weet, God moge weten. D- veullle! PIût P
Ti-, God geve, gave God! D- merci! Grâce a D-!
God denk!—Faire dune chose son d-, een' afgod
van iets maken, geheel zijn hart aan iets hangen.
11 fait SOn cl- de son ventre, de son argent, liii
-
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maakt van zijn' buik, van zijn geld een' god, ccie'
aftod. Promettre, Jurer sos grands d-x, bij kris
en kras zwerm, verzékeren.- II pane, chanle cornme an 1)- hij spreekt, zint omiverbéterljk. - Het
helpt verscheiden tussc/ienwerpsels vormen : D- !
iViori D-! Bon D-! Grand D-! Juste D-! etc. 1-let wordt ook van de godheden der heidenen gebruikt: Le culte des faux d-x, de afgodendienst.
Un demi -d-, een halve god, Z. DEh1D1EU.
Dièwe, f. [Mindm'.] Kleiachtige laag f. in de
kolennijnen (in 't noorden van Frankri,k).
Diexode,î. [Méd.] Stoelgang m,buikontlasting f.
DII-, hetzelfde voorvoegsel als dis, waarbij de s,
aiim de volgende f, mede in cciie t veranderd is.
Dilfamatit, e, adj. (nlhen van zaken) Ecu'roovend, onteerei d, schendend, schande aanbrengend, lasterlijk: Discours d-s,lastergesprekken a. pl
Dilfaiiialesii-, en., -trice, f. Eerroover, eerdief, lasteraar, schender mm, eciroofster, lasteraarster, schend'tong f.
Diffarnation , f. Eerrooving f., eerroof m.,
lasteroig I•., lasteraar ni., schending, smaadrede f.
Dilfainatoire , adj. Eerroovend , lasterend,
onteem end,: Un libelle d-, een eerroovcnd, lasterend
geschrift, smaadschrift, pas/mw ii a.
Difl'amé, e, adj. (en part. passé van diffamer)
Onleerd, te kwader faam staande, geschandvlekt.—
[Blus.] Lion d-, leeuw m. zonder staart. Ames d-es,
of décliargëes, geschonden wapens a. p1. (waarvan
een of onder stuk, tot straf rener onteerende daad,
is afgenomen).
Difl'aiaiei-, v. a. In opspraak brengen, belasteren, schnndvlekken, schenden, eerrooven, zwart
of verdacht maken. - SE IHFFAuIER, V. pr. Ziele
zelven in opspraak, in kwaden naam brenen.
Diffaineur, in., z. v. a. IJIFFAMATEUR.
Dilfai'réatioii, f. [Ant. rom.] Echtscheiding 1.,
ontbinding van het bij confarrentie (z. CONFARREATION) gesloten huwelijk.
Différé, e, adj. (en part. passet van différer)
Uitgesteld, verschoven. - (Loc. prov.) Ce qui est
d- nest pas perdu, uitstel is geen afstel, borgen is
geen kwijtschelden, wat in 't vat is, zuurt mulct.
Dilféremnient, adv. Anders, op cciie andere,
1

verschillende wijze.

Dlfféi'enee, f. Verschil, onderscheid n., ongelijkheid, afwijking f., afstand m., verschillendheict,
verscheidenheid, d i f f e r en t i e f. II y a one grande
ei- entre (of d) 'un (of it) lautie, er is een groot
onderscheid tusscicen beiden. - (Log.) Bepalende eigenechap f., kenmerk a. van onderscheiding. (In
Lame est une substance ineorporelle, is substance het geslac htsbegrip (le genre) , en incorporelle
de bepalende eigenschap (Ja di fférence). - [Arith.]
Verschil, overschot: La d- de 0 P 1 est 2 . - [Corn.]
Verschil tuesschen den koop- en ver/cooppi ijs van
effecten bij de verhandeling op tijd. - [Math.] Calcal des d-s, di/ferentiaal-rekening f. (z. rnFFÉRENTIEL). - [ Astr.] , Z. ASCENSIONNEL. - [Mar.] Dde tirarmt d'eau, verschil in diepqanc', in stuurlast.
Ditférenciatio,, of Diø'éi-entiatlon, f. Bepaling. aanwijzing I . van 't onderscheid tusschem
verschillende dingen.
DilI'éieiieier of Différentier, t . a. Onderscheiden, het onderscheid aangeven of bepalen, een
onderscheidend kenteeken geven, verschillend maken. - [Math.] 0- uric quantité, het oneindig
kleine deel (de di/ferentiaal) eener oneindige veranderljke grootheid, vinden of berékenen , di f( e r e muIi di' e n. - Dàtféreneié, e, of Dilféreiitié, e,
adj. (enpart. passé): Quantité d-e, gedifferent i a er d e grootheid f.
Ditfé.-etieionièti -e, in. [Mar.] Stuurlastmneter, diepgangineter, werktie'ig om den diepgang van
een schip te meten, differentiometer nu. Dilféreneiométrlqi.e, adj. Wat tot dat werktulp behoort.
Dilféieiad, rn. Verschil n. tusschen den gevraagden en geboden prijs: Partageons le d-, laat
ons t verschil deden. - Geschil, verschil a., oneenigheict f., misverstand, twist, strijd rn. Porter
un d- devant qn., iemand tot scheidsman in een
gesch Il kiezen.
Dlfl'éreiit, e, adj. Onderscheiden, verschillend,
ongelijk, uiteenloopend, verscheiden, veel. Des opinions d-es, verschillende, uiteenloopende meenmngen f. p1. - (fain.) Cda est d-, Men d-, dat is wat
anders, heel wat anders. -- (Loc. pray.) Ces deux
.

,
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cboses sont d- es comme Ie jour et Ia nuit, die

beide dingen verschillen als dag en nacht, loopen
hem('lsbre('d uit elkander. - D-es personnes mont
affii'mé cela. V ersclieidene, vele personen hebben mij
dal bevestigd.
Difléjeiiliel, le, adj. [Math.] Calcul d-, d ffe r e n ti (1 (1 1 - rékeninj f.. tak derwiskundiqe analysis, door Leibn it z uitgevonden, bestaande in 't
nagaan van de betrekking der aonçnofjinen van
twee veranderljke en van elkander a/ianqende
grootheden, op 't ooGenblik, dat de aanroeijinq
verdwijnt of gelijk nul wordt. QuantFë cl-Ia of
JJIFFÉRENTIELLE, I. Het oieindig hicine deel n., de
oneindig kkine aanroeijing eener eindige, ve'anderljke jrooll'eid, differentiaal f.
Dllféieiitialioii, Dufl'éietitier,

Z. JMFFE-

RENCIATION, IHFFERENCIER.

1H lféiei, V. a Uitstellen, verschuiven, vertragen, opschorten: D- qc. a un natie temps, iets tot
op een' anderen ljjd uitstellen. - DIFFEREJt, V. n.
Uitstellen, dralen, toeven, wachten: II faut faire
cda sans t1, flij moet dat zonder dralen, zonder
uitstel, onverwijld doen, - Différei, v. a. Perschillen, verschillend, ongelijk oluiteenloopend zijn,
uiteen 100pm, niet overeen komen, schelen : Un
homme ire ne diflère en rien de In bete, een
beschonken mensch is een dier telijk. us ne diflèeent
quen an point, zij verschillen slechts over dde j,uwt.
- (Loc. pray.) U- do noir au blanc, hemelsbreed,
ge/icel en al verschillen.
Difficile , adj. Moeijeljk, zwaar, ongemakke
lijk, bezwauiljk (van zaken); - eienzinniq, wonderl(jk, lastig, niet toegevend, strenp, stug, onhandelboar; kiesch, zeer keurip, di ff1 riet. Une entreprise d-, eene moeijeljke onderneming 1. Avoit'
Ia respiration d-, moej/eljk, zwaar ademhalen. Up
bomme d- , een wonderlijk, lastig, eigenzinnig
Wenscil. II est ii- en son manger, hij is zeer kiesch
of lreuri,q op zijn eten. - Temps d-s, benaauwde,
dure, slechte tijden m. p1. Jeunesse est d- (forte)
Ii passer, jeugd heeft een deuqd, jonge lieden weten zelden hunne haristoGten te bedwingen. - Ook
als subst..' Faire le d-, Ja d-, moe„ dijk te verrevoegen zijn. - (Proc.) II est d- h ferrer, h cliausver, 't is moeijdjjk iets van hem le verkrijgen.
Ditfielleineiit, ode. Met moeite, op eenemoel
jel$jke urjze. bezwaarlijk: 11 ne pouria se tirer de
1)1 que d-. hij zal zich hieruit moeeljjk, bezwaarlijk kunnen 'ïe(ldCfl.
Diffictilté, f. Moeijeljkheid, zwarigheid f,, hinderpaal in., beletsel n., verhindering f., on g emak n.;
- bedenkeljkheid, twijfeling, duist er/seid f.; - tegenwerping f.; --- klein geschil n., kleine twist m.,
dilficulteit f. It y a bien (les d-s (lans cette
affaire, er zijn vele zwarigheden in die zaak. Ep ou
ver de Ja d- h marcher, niet dan met moeite kunnen loopen. Ii fall d- de se charger de cetle affaire, hij maakt zwarigheid (bedenkel)jkheid) zich met
die zaak te belasten. - Faire des d-s SUF qc., tegenwerpingen op iets maken. - II y a Pico des
d-s dans ces passages , die plaatsen zijn moeijeljk
te verstaan, er ligt veel duisterheidin. - Le frère et
Ia soeur eurent ensemble tine d- h e sujet, broeder en zuster hadden hieromtrent een klein geschil.
- (Loc. pray.) II est le père des d-s. hij heeft
overal een zwaar hoofd over. - SANS DIFF1CULT1,
bc. adv. Zonder tegenspraak, zonder tw( fel, buiten kijf: - g'emeikkdijk; - gaarne. volgaarne,
S Dhfficultiste, m. Zwariç heidmaker. liefhebbei' van zworipheden 0/i te werpen zwaarhoofd in.
S Di(fieultueusenient , adv. Met zwarigheden, bezwarend.
Difriciiuiieiix, ease, adj. (van personen of
verpersoonljke zaken) Zwar21heden of bedenkingen makend: C'est en homme d- , t is een mon,
die bij de gerinoste kleinigheid zwarigheden maakt.
Dilfidalioti, f. ) Hist.d'Altem.j Veete 1., soort
van krijg m. tusschen de leenheeren; aankondiging
der veele, uitdaing, (liffidatie f.
Diftu
icuce, f. Didact.] Vervloeibaarheid; het
Dilfinent, C, adj. Ververs/negen; oplossing f.
vloeijend; naar alle zijden afvloeijend. -- [Astr.]
E'oiles d-es, sterren, welker licht ineen vloeit.
flitfIuer . V. n. Vervloe(jen; zich naar alle zijden
uitstorten
-

-

--

1- flulIoi'mation, f., z. V. 0. DIFFORMITE.
Ui lroi iiie, dj. Misvormd, mi,cmoo/st, ts,nscha pen, wanstaltig,
itig, cnseteimat't; leelijk.

Diffoj-mer, v. a. Mismaken, leeljk maken (in

dezen zin li(ver DEFORMED). - D- des nionnales,

des medailles, munten, gedenkevnin en misvor
men, onkenbear me/ e n. JJilfotiiié, e, adj. (en
J)O1 t. JOS) : J%lonnaies d-es, misvos mde mUnten f. pl.
11 iWo. nilté , f. Itlismo htheid, mivo mdheid,
gebre/ck IpIthid, wanste ltigheid, wanschapen heid;
- le(ljkheid f.: La 1- du corps, dun éditice, dun
meuble, etc. - (fig.) La d- du vice, de hateljk/ieid
vein ee oideud. - (Pecv.) D- nest pas vice, leelpkhid, misn.aaktheid is geen ondeugd.
Diffiic1ei, v. a. [Ph s. ] De lichtstralen breken of buifen. - 1)iffiac(é, C, adj. (en part.
Ja.srd): Raons lumireix d-s, pbscken, eboen
-

g

lichtstrolen. -- Ditfiaclif. ire, Hifi iiigent, e,

adj. Straalbrekend. - L)iffi'aclioii, I. Straalbreliiiig, afwijking der lichttralen van hare regte

lijn, diffractie f.
t Ditluge, m. ,('itterj, haarklooverfj f. (chicane, ub1erIL1ge).

Dift'iis, e, adj. [Phys.] Vcrstrooid, verst reid,
i
onzennenhcrngend, d i /'fit u s. - lVijdloopiq, eedspr.kig. langdradir: It dcrit bien, mais ii est d-,
hij schrijft qoed, maar hij is te wijdloopig. Style U-,
uijdloepige stijl in. -- ldées d-es, verwarde, dui.steie, onbepaalde denkbeelden n. p1. - [Bot.] Ranwaux U-, wijd uitgespreide, zonder bepaalde rigtiny loopende takken m. p1.
Difftiséiiient, 0(1V. Op wpidloopigc, verwarde
V'11 ze.
Difl'usible, Ditfusif, lve, adj. [MUd.] Un
mé(IRanieilt U-, of (its sabst.: Un d-, een v l agtig,

snel werkend middel.

fliftdiSiOD , f' [Phys.] Uitgieting, uitbreiding,
vesdeelinq, d i f f u s i e f. (in z. van vloeist(„ /fen en
van 't licht). - (fig.) Verspreiding, voortplanting f.
(van kundigheden) . -[Lit[.] D- du style, wijdioopip'heid, te groote uitvoerigheid, onislagtiejheid t;
van den stijl. - [Phil.] D- des idées, onbepaaldheld f., gebrek aan zainenhang, aan juistheid des
,

denkbeelden.
Digame, ah., z. BIGAME.
Digasirique, adj. [Aunt.] Muscle U-, tweebuilti e spier 1.
Digèiie, a(lj [H. ft.] Tweeslachtig. - Digé-

nie, t. Vostlnenging t. door poring.

Diirant, e, adj. Vei leirend: Lactivitd d-e de
I'CSltJDua(', ï e verterende werkzaamheid der maag.
Digéié, C, adj. (en part. passé van digérer)
Verteerd: Aliment d-, veiteerd voedsel n. - Affront d- , verkiopte beleediging t. - Discours mal

d-, ni t doordachte, slecht geordende, onbekookte
redevoering t. - Humeurs mal d-es, onvolkomen
toebereide, onrijpe ligchaeimsvcchten Ii. pi.
Digèrer, V. 0. VarIëren, veiduwen (de gebruikte spijzen). - (fig. et fam.) Cela est dur It
d-, dot i inoeijeljjk te geboren.— (Prov.) Z. AUTRUCIIE. • (fig.) Grondig onderzoeken , overdenken,
overwegen. doordenken, mde1 kv! orbereiden; rang-

schikken: Apsès avoir Hen digëtU vette affaire, na

die zaak goed doordacht, gewikt en gewogen te
hebben. - Verkroppen, verduwen, met lijdzaamheid verdragen (eene beleediing enz.). - DIGERER,
v. a. [C im.j Eene zelfstandigheid onder den invloed der warmte, die 't kookpunt niet bereikt,
verdunnen, verdeelen, ons er de oplosbare zclfstandigheden uit af te scheiden, U i g e r U r e,n. Machine
b U- , popiniaonsche pot in. - SE IJIGERER, 'V. pr.
Veiteerd enz. worden.
Digeste, fl1. (Jur.] De groote verzameling der
romeinxche retspsnken, op last von Justinianus
in mde (brat, digesten, pander ten ii. p1.
h

Dige&té. m. [Pliarm.], z v.a. DECOCTE.

Iligesleur , fl1. Hermetisch of luehtdi.çt slui-

tende fitel in.. om de sjijzcn snel caar te maken

en ('ni beenderelei Sc hei idea , d i p es to r, popt-

niaon.cehe pot m- IMGESTEUR, -TIIICE, adj., z.va.
DIGESTIF.
1- Uigestibifllé, t. Vesteerbaarheid f.
4- Digestible, wij. Veieesboar, ver' uwbaar.

Bigeilif, ive, adj. De sjijsverténng bevor-

deserd. ditestief. - ApaieiI d- of digesteur,
we'rli tulpen n p1. der sverttrini , vertdi me, steestel in. -- [Pliarm.] Un onguent d-, of als sv bit.
Un 1 eene illtimoktndezolf.
Digestion, f. [Physiol. ] Sjij.cveitéringerduel helpt
V'inf , di estie I. : Ctla aide a a d-, Vol
de sjijsv7teî Ing. Ces N iandes sent de eli ffi cile, de

DIGITAIRE
dure d-, diespijzen zijn moeijeljlc te verteren.

-
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Digiiei', v. a. Bedijken. -- [Mai.] D un clieUn niauvais traitemen t estie dure d-, eene val. een paard de sporeneven,
slechte behandeling is moej/elfjk te verdragen, te
DiuiaI, in., Z IJ1DEAU.
verduwen, te verkroppen. Cette entrepilse est de
Digisori, m., Z. DIGON.
dure d-, deze onderneming is met veel zwari g heid
Digne, adj. [Bot.] 1weewjvij, rnettwee stamverknocht. Cela est de dure d-, dat is 'inoeijeljk te pertes voorzien. Dignie, f. Orde 1. der tweegelooven. - [Cluir.]La d- dun ii1cre, de rijp- stijli:e planten of diqin i a.
wordinqeener zweer, de bevordering f. der etterin g .
Dihalon, en. [Pliarin. ] Pleistert. van zout en
..,-- [Chim.] Verweekinq , uitzetting eener met vocht salpeter.
overgoten stof onder inwerking eene'i zachte warmte.
DihéHe, t. [Astr.]Naam van de ordinaat
Digitaire, fl1. [Bot.] Vinerkruid IL
der chipsonzer aarde, als die ordinaat door 't
Digital, e, adj. De vingers e n teenen betref- brandpunt dec zon gaat.
fend. Veine d-,vingerader 1.d-,
Impression
Dlhexaèdre, adj. LMinér.J Twaalfvlakkig (van
vinqerin(Iruk m.
kristallen).
f.
D1'itale, [Bot.]Vingerlioedkruid ii., diDifambe, in. [Litt. anc.] Dubbelejambus, diei
f. -. Petite d-, nieskruid. D- fause, dra- j a m b us in., voetmaat van lettergrepen, uit 2
f1 itris
kenkep m. (diacocdphale). D- blanche, Z. CLAVA!RE. janthen beslaande.- LJiiambique, adj. Tot die
- Dlgitalliie, f. [Chin ] Werkzaam beginsel n. voetmact be/ioorend, d ij a m b inc/i.
van t vinijerhoedkruid. - DijitaUque, wij.:
Difacératlon , f. Chir. ]Vaneenscheuring,
---

.

.....

Sels d-s, zouten fi. p1. met digitaline tot basis.
Digitation,1. [Aunt.] Vingers- of tandageiij nj f.
wijze aanhechting, ineeng
Digité, e, adj. (Bot.] KuIllesd-s , vingervormig qetande bladeren n. p1.- DIGITEES, M. p1.
[H. n. ] Zoogdieren met cesplelen lilaanwen, met

vrije teenen aan de voeten.
fligitelle, f., Z. V. a.. JOUBAIthE.
Digitie, f. (pr.cie) [Méd ] (Tittéring f. eens
vin!,ers.
Digilifollé , e, adj.[Bot.]Met gevingerde
bladeren.Digitiforiiie, adj. Vingervormig.--Digitigrade, adj. [H. n. ]Op de toppen der
teenen loopend. - DIG1TIGR%DES, M. p1. Teentreders en. pLdieren, die op de toppen der teenen
loojien. -- Digitule, t. [Anat.] Dc pink of kleine
vinper; de kleine teen in.
Diglyphe, ni.[Arch.]Dubbelkloof f.,kro!steen ni., sieraad in de gedaante van steunsel dec
kornis teren den files.
Digne, adj. Waardig, waard, verdienend; tyrant, eerlijk, achtenswaardig, lofwaardig; - overeenkomstiq (niet). eëvenredigd (aan). - Vous êtes
in/waardig. II est d- de mort,
d- de iouange , gij
hij heeft den dood verdiend. Unc personne d- de
feL een geloofwaardig persoon. Un d- choix, eene
prijselijke, u'ciariiice keus. Cest tin d- homme,
't is een braaf, eerlijk man, die alle ac/ding verdient. 1,nfils d- de SOLI père, een zoon, zijnen

vader waardig.Uiie récornpense d- de ses tea- .

vaux, eene belooning overeenkomstig met, passend
of edveni edid aan zijne werken.
Dignemeiit, adv. Waardiclfjk, naar verdien- ,
ste; - behoorlijk; - op gepaste. deftige. edele wijze.
Diguiller, v. (t. (iron) Met eenewaardigheid
bekleeden.
Digniflé, e, adj. (en part. passé):
personnes
nouvelement d-es, of als so/si.:
Les
Lesnouveai xl-, depasinwaardig/ieîdverheeenen. .
Digiii(aii-e, en. cC f. Waardi/ieidbekle der in. ,
-bekleed.cter t., di 9 ii i t a 1' is rnen f.
Digiiité, t.Waardigheid 1., eerambt ii. , imoore,
eervolle bediening t. ; - deftig/meid.verhevenheid, .
grootimeid (van gevoelens,van manieren), d i gu t teil f. ;- gewigt, aanzien a. Lasuprème d-,
de hoogste trap von eer, van aanzien ineenemaatschapij. - II pane avec d-, hij spreekt met dellig/meid. La 1 de Ja malière requiert, liet gewqt
der zaak vordert. -- Ook iron. gebézigd voor: gemaakte deftig/meid t., trotseli voorkomen n.: Prendre
des airs de d-, eene deftige, fiere houding aannemen.
Digoii of Diguoii, en. [Pectme ] Elger in.,
viscimajeer f. - [Îllar.J Wimpeistok en., scheg f., 1
waar de leeuw op sust.
Digone, wij. [ H. n.] Tweehoekig.
'S Digresser,v.n. Afwijken, uitweiding maken.
Diga'esseiii, ni. Vriend ni eau uitweidingen.
Digseisif, ive, odj. Uitweidend.
Digi ession, T.Uitweiding, afwijking t. van
de hoofdzaak, uitstap, omweg ni. in eene rede of
'in een geschrift. digressie 1. -- [Astr.( Groct'te
afwijking t., of hoek ni.,uaaronder de beneden
planeten Mercurius en Venus ten opzite van de
zon gezien worden, elonpatie, digressie 1.
Di i essiveu.ent, (Ida. Bijui/weiding.
Digue, t.Dijk, dam en.-- ( fig )Beletsel a.,
hinderpaal, slaboom rn
Digliemeilt, al.Bedfjkir,g f.,opu,erping van
cum dijk of damn r zamnenigke dghe m en p1 langs li
eeoc rivier of lange den .eelwiit
.
g

-

jeweldie scheiding. -- Dilacérer, v. a.Ver-

scheuren, iiiet geweld scheiden.

Dilaniateur, •trice, adj. [Phys.]
t Me geweld
vancensclieuiend (alleen gebdziçd van 't ontvlammend buskruid): La force d-trice, de uitzettende,
alveidelpende kracht.
Dilapidateur, m., -ti-ice , f.Verkwister,
doorbriwer ni., doorbrengster t.-Ook als adj.:
Ministre d-, spilziek minister en.
Dilapidation , 1.Dwaze verkwisting, verspilling t.
Dilapider, V. a. Doorbrem'en, verdoen, verku'isten, verspillen. - Dilapidé,e, adj. (en
part. passé): Fortune d-e,verspild vermogen n.
Peniers publics d-s, onderslagen taatsgeIdenn.pl.
Hhlatabilité, t. [Pliys.j Uitzetbaarheid, rekbaar/ieid 1., uitzettinçsvermogen ii. -- Dilatable,
adj. Uitzetbaai, rekbaar. - Dilatant, e, adj.
[Phys.]Uitzettend, - [Chir.J Verwijdend, openhoudend; als subst. m.:Un d- of Dilatateiir,
een verwijdiii.cmiddel ti. (wieken, kat/icters, tangen enz.) - DILATATEUR, TRICE,adj.Uitzettend,
verwijdend. -- [Anat. ]Muscles d-s, verwijdende
spieren t. p1. - Dilatation, t. Uitzetting, uitrekking, uitbreiding t.: Lair est susceptible de Ja plus
grande d-, de Inc/it is voor (le grootste uitzetting
vatbaar. - [Chic.] La d- dune plaie, de verwfjding f. cener wond. - [Mëd.J , z. v. a. DIASTOLE.
- [Astr.] Schijnbare vergrootinq f. van den diameter der hemelliçchanien. - Hilatatoire, adj.
et sub,ct., z. V. a. DILATANT, DILATATEUR.
Dilater, V. 0. Veiwjjden, uitzetten, uitbreiden.
[Phys.jLe calorique dilate tous les corps, de
wwmte.sto/ zet al de liI cllamen uit. - [Cliii'.] D
tine pla ie, eene wond verwijden, wijd openen.
(fig.) D- Je coeur, /it hart voor de vreugde openen.
SE DILATER, V. pr. Zich uitzetten, wijder warden. Lair se dilate par Ja c li aleur,de tue/it zet
zich door de little uit.Mon coeur se dilate,mijn
hart opentdezich
voor,
i'reud, t wordt
mij ruimer,
ligter oma 't hart. - DILATE, E, adj. (en part. passé):
Air d- , uitçezetteluc/it f. Coeur ei-, vem muiind, verlist hart a.
Dilatoiie, adj. [Prat.1Uitstellend, verse/luivend , veitraend. wat uitstel ten doel heeft, ditatOriscim.Exception d-,vertragingsuitviuçt 1.
Dilatoireenent, adv. [Prat.] Met liet gewone
uitstel.
f Dhlayer, v. a.Uitstellen, verschuiven.
DI1.AYER. V. n. Op de lange baan schuiven talmen,.
Hileeliovi, 1.Liefde1.(zelden gebézigd dan
als 1/idol. term.): La d- de Dieu pour lliomme,
La d- da peoria in.- Ook. de titel, door den paus
en den vonïnuiligen duitse/men keizer bij 't schrijven
aan vorsten gebruikt. J'ai dent it volre d-, ik liet
aan u, mijn lieve Ietrouwe, geschreven.
Dileminaliqtu, adj.[Log.]Een dilemma,
dubbel- of wisse/bewijs vormend; moejeljk, nételig.
Dilewine, al. (jr. di -lé-nie) [Log.] Tiseeledige
sluitrede van di.sjsnrtieven varia, dubb lbewijs a.,
wisselsluitrede t., een uit twee stellingen getrokken
besluit, waarvan elk in 't bijzonder de tegenpartij
van(t en uederleït,gehorend besluit. dilemma n.
- (fl'.) Onaangename keus f., nételige toestand en.
Dilipide. adj. [H. n. ] Met twee schubben.
Dileltante, nien t. (ital.)Kunstliefhebber,
kunstvriend in.,-liefhebster, -vriendin t., di let t a a trnd mle t t a a t ' f(Jat meen v gebruikt
men doorgaans den i/at. vorm: Len dilettanti). ;
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Dilettantisme,m.Kunstliefhebbeiij f., inz. smaak
voor de muzijk, dilettant ismus n.
Diligemment, adv. Zorvu1dig, naauwlettend.
(In dien eig. zin weinig qebruikt). - Naarstig,

vlijtig, schielijk, gezwind, haastig, vaardig.
Diligence, f. Zorgvuldigheid, iaauwle1tendIteid I. in dien eig. zin weinig (ebézigd).— Naarstigheid, vlijt; vaai'diglîe'id, gezwindheid f., spoed rn.
Faire d-, zich haasten. - {Prat.] Faire ses d-s
contra cjn., iemand in regten vervolgen. A Ia 1(I'un tol, 0)) aanzoek en verlanGen van dezen of
dien. -- Postwagen. sneIwaen di., dilig ence f.
- (fig. et (am..) C'eI Ja d- ernhourbde, 't is eei
sukkeleiai, to/roer, 't gaat alles bij hem op een
sukkeldraf.
Diligeiit, e, aPi. Zorgvuldig, naauwkeuiig,
oplettend ( V l. rnLu;ENcIij. - Naarstig, vlijtig;
gezwind, vaardig, spoedig, voortvarend. tin dcolier
d-, een vlijtig scholier. Un mess gei d-, een gezwinde, voardige bede M. - DILIGENT. in., of DILIGENTE, f. [Teelij Werktuig ti. tot afliaspeling
van qouddraad.
D il i g ente, 1. [Hart.] Zëkere vroege lentetulp f.
-

,

DIN DONG

-

,

- Soo t van OlflflibUS m.; Z. oak 1l11.16ENT
IJiligenter, V. a. (fam.) Spoeden, voortzetten,

bespoedigen, aandrijven. D- tine affaire, eene zaak
bespoedigen. - Ook zonder voorwerp: Hâlez-vous,
diligentez. - SE 1)IL1GEnTER, V. pr. Zich benaar
stigen, zich haasten, zich repjen: Ii faut vous d-,
Si VOUS voulez flair aujourd li ul, ZOO (jij heden nog
wilt klaar worden, moet gij U haasten.
-

Di ll e, m. [Toon.], z. FAUSSET.

Dilogie, f. [log.] Dubbelzinnigheid 1.— [Litt.]
Tooneelspet U. in twee bedrijven, of twee stukken
'in één, (ti 10 g e F.
I)ilophe, Wij. [H. ii.] Dubbel gekanid of gekuifd.
t Dilucider, V. 0. Ophelderen, verklaren.
D ilu t er, V. 0. [Chim.] Met water verdunnen.
Dilué, e, adj. (en part. passé): Dissolution 1-0 ,
verdunde oplossing t. - Dilution, f. Verdunning f.
Diluvial, e, euIj., Z. V. 0. DILUVIEN. (Plur. iii.
diluviaux).
Diliivié, e, adj. GéoJ.] Door den zondvloed

verzwolgen.

lands, over welke men het reejt had de tienden te

heffen.
Dimérosomate, adj. [H. a.] Met een in twee
deelen gedeeld l'igclwam
Dimèdre, ah., o/als adj.: Vers d-, dubbelmeter,
viervoeter ni., vers, dot uit tu'ee voet- of versawten
bestaat, dimetei' m.
DulileuF Dui n ier , ni. Tiendhe/jer, tiendgaarder in., inzamelaar der tiende.
Diiiiidié, e, adj. [Ji'l. Ii ] Op de helft edwin(lerd, eholveerd, half.
I)irnier, in., Z. DIMEUR.
DilHiliflé , e, wij. Verminderd, verkleind, afgenomen, ingekni t.
DiIlIiIIuelIdo,a(le. (ital.) ( pr. —nu - en -----) {Mus.J
Allengs afnemend, in kracht van toon ve'iminderend.
biiiiinuer, V. a. Verminderen, verkleinen, afkosten, inkorten, afnemen; - verzwakken: D- Ja
hauteur, Ja largeur dun Corps, de hoogte, de breedte
Fan een ligchaan't verminderen, inkorten. D- sa
dépense, zijne veridring of uitgaven verminderen. (fig.) Sa niauvaiseconduileadiminué son aulorité,
zijn slecht gedrag heeft zijn aanzien verminderd,
benadeeld, eschokt. - DIMINUER, V fl. (niet etre
01fl den toestand, met avoir Ond de handeling aan
Ie duiden) Verminderen, minder worden, kleiner,
korter worden, afnemen, verzwakken: Ma vue
diminué, wijn gezigl wordt zwakker, verzwakt.
Les jours dimiriuent , de dagen korten of worden
korter. La fièvi'e dinilnue, (le koorts neemt af.
Les detn'ées commencent h ei- de prix, deprijsder
levensmiddelen begint te dalen, begint af te slaan.
- SE DIMInUER, F. pr. Minderworden, verminderen.
Hi iiiiii uhf, ivc, adj. [Gram.] Verkleinend,
verminderend. - Dl.iIINUTIF, m. Verkleinwoord a.
--- Navolging, naboot.sing f. in 't klein: Ce jardin
est on d- du vOIce, deze tuin is in 't klein als de uwe.
Diminution, f. Veimisderinp, mindering, verkleining, ve')kOl hag, afneming, inkorting, veidun
verzwakkinfj; doling f., afslag m. La ei- des-fling,
dépenses, des irnpöts, de vermindering der uitgaven, der belastingen. La d- lu prix des deurdes,
de daling, afslag VUil den pi"(/s der eetwaren. La
a- des forces vitales, (Ie afnemin , verzwakking der
levenskrachten. - (fig.) La d- de lautorité, do
ci'ëdit, de afneming, daling van 't gezag, can 't krediet.— [Arch.] D- des colonnes, veidunning van dc
schacht der zuilen van beneden naar boven. - [Anc.
mus.), Z. V. a. ROULADE.
Dirnissolie, Iii. [ITL. cccl.] Verlofbrief ni.,
volinatt f. (111fl een' geestelijke om zich door een'
anderen bisschop don elm zijne te laten ordenen,
climissori'umn a. -- Dirnissoi-iat, e, cull. (alleen voorkomend in): Letti'e d-e of Resent d-,
ontslagbrief in., schriftelijk verlof, verunninqsbe
wijs a , h. v. aan een bruidspaar, om in eene andele gemeente te trouwen, diînisso riale, dI inissorium II.
Dirnoiphe, adj. [H. a.] Thibbelvormig, van
twee gedaanten. - Dimorphlsnie, en. Dubbelvormigheid F., (le nog bestreden eigenschap van vele
onbewcrktuigde iigchamen 01fl, bij volkomen gelijke
gesteldheid dei' mcnging, toch wezenlijk verschil1cm/c gedaanten aan te nemen.
Dhiiiyaire, adj. [ H . ti.] Met 2spieren voorzien.
Diiiaiiderie, f. Allerlei messing-. qeelkoper- of
geelgielers-waren f. pl. (naar de stoel D 1 a a a t zoo
qeheeten). - Dinandier, rn Geelgieter, koperslager; koopman en. in geelgielerswaren.
Dinatoire, adj. 1let middagmaal betreffend,
vervangend: L'lieure d-, het etensuur. Dëjeûner
d-, Z. DEJEÛNER. (Men zegt liever: L'heure do diner,
Dëjeûner diner.)
IJinde, f. [It. II.] Poule linde f. Kalkoenscbe
hen f., kalkoen m. - Ook bij misbruik van den
kalkoenschen haan gebézigd, en dan nl: Un grosd-.
- (lig.) Cast one d-, une grande d-, 't is eene
gaas, eene domme, onnoozele vrouw.
Dindou,('oq d* Ende, al. Kalkoensche haan,
Icalkoen, turksche haan m. (bij Vondel k ah i Ie a e t
'fl00 r de stad Calicoet in India). - (fig. et faiii.)
Gaider les el-s, op 't landleven, koolplanten. Beta,
dom,
ColOre, Gourmand comma on d-, bi
opvliegend. gulzig. C'est Ia danse des d-s, 'tiseene
gedwongen fraaijigheid , 't is 't liedje van booze
Griet: wil je niet, je moet. Etre Je d- de Ia farce,
En être Ie d-, 't kind van de rékening zijn, bedrogen uitkomen.
g

g

Diluivien, ne, adj. Tot den zondvloed behoo
aangeslibd, di In V lU a as ch.
-rend;
Diuiachèie, m. [Ant. gr.] Zwaardvechter m.
met twee degens.
Dimanehe, in. Zondag. D- des rameaux,
paliuzondati. D- de pâques, eerste paaschdag. Dde quasinìodo, eerste zondag na paschen. D- gras,
laatste zondag voor de vasten, slemp-zondag m. (fain.) Un air de t!- gras, een opgeruimd gelaat a.
eene vrolijke luim f. lol qui rit veiulredi, d- pleurera, wie lieden lacht, zal li g t morfen weenen.
Diiiaaiiehier, ni., ière, f. Zondaghoudee in.,
-houdster f.
Dimaque , ill. [Ant.] Te paard en te voet

strijdende kampvechter IlL
Dime, (voorheen dîsme, tlixrne) f. Tiende f.,
tiende gedeelte (vanes ook twaalfde, dertiende gedeelte) van veld- of andere vruchten of 50fl vee,
dat ten profijte der geestelijkheid en der heeren of
landeigenaa'iv wordt gelieven (nu meestal afgeschaft).
Les grosses d-s, de groote tienden (van rogge, tac we,
'Wijn. enz.). Les me n ues d-s, de kleine tienden (van
zomervruchten, gevogelte, enz.). Les vertes d-s, de
tienden van peulvrvehten, van hennep, vlas. enz.
La d- du haut et da bas, de tiende ran veld- en
boomvruchten.
Dimé, e, ad j. (en part. passé van dîmer):Terre
d -e.liendland eland waarvan tiende geheven wordt.
Dîii.ée, f. Tiendregt a.
Dimension, f. Afniet'inq f., rigting, uitgebreidheid, die een lichaam volgens lengte, dikte. breedte
(de drie l int en s i P n) beslaat: Prendre les d-s dull
corps, een l'igchaa'm naar zijne lengte, breedte en
(fig.) Prendre ses d-s dans one
dikte meten.
affaire, zijne maatregelen in eene zaak nemen. {Algèle] Naafle der factoren van een product.
Diii.ei, V. (1. Tiende heffen; regi op de tiende
hebben. - OI 31 E1I, V. it. Aan de tiende onderwerpen.
Diinère, adj. [EI. n. ] (lit twee deelen of leden
ixistaande, climelrisch. - Diniérèdes, m. p1.
8eenige buikvinvisschen m. p1. met volmaakte
kieuwen, en te'iei borstvinnen eenzame, niet vereenigde stralen hebben, dimeriden f. p1.
Diinerie , I. I iendgebied a., uitgestrektheid
--

-

-

BIINDONNA1)E

-

Diiidonnade, f. [Vti.] Kalkoenpokken f.pl.,
zékere ziekte (Ier kalkoenen. - [Cttis.] Ragot van
kalkoenen, eki'uid kalkoenenvieescit n.
Diiidonea*i, rn. (ver/uw. van ilindon) Jonge
kalkoen in., kalkeeetjen.
Dindonnier, -ière, wJj. (bij La Fontaine)
La d-ière gent , liet kalkoevenvou/cje.
Din(loillefte, f (iop.), Z. V. (1. HIPO1XDELLE.
Diné, ill., Z. DINER, In.
Diiiée, f. Mkliljmni n. op reis in eene herberg;
-.-- pi ,,ijs fl1. ra int maat; --plaats f., waar , men

't houdt: 11 nous a coûté laat pour Ja d-, wij
hebben zoo veel voor 't middagmaal moeten geven.
Ii ti') a qU'une lieue cI'ici lI In d-, de »laals, waar
wij 'I middagma il willen houden, is maar één uur
van hier.
Hines', v. a. liet middagmaal houden, middagmalen, eten, d'inéren: 0- dun poulet, zijn middapnrwl niet een hoentje doen. - (Pray.) S'll est
rielie, qui t dine (LynX fois, role 't breed heeft. laat
liet breed hangen: een rijke kan doen wat een
ander laten moet. Qui duit dine, de slaap voedt,
slapen is zoo goed als eten. - z. ook ASSIETTE,
PAIS COEUR (op COEUR. blz. 361), ATTENDEE. -(Loc. pop.) Ii me senutfle que jai dîné quancl je
Ie vals. Ik ben hem zat, hij is me een walg.
Diner of Diné, in. .[liiddagmaal, nuidda,qeten n.,
middglnaaltfjd HI., d i a d ti. A I'heure du d-, des
middags, 07) etenstijd. Apiès d-, namiddag. Après
Ie ii-, na 't middageten. A ]'issue du d-, op 't einde
van den middaqnzaaltjgd, bij 't opstaan van tafel.
-- Le 1- e: t pi'èt, 't iaiddaeten is gereed.
Dinette, f. Middo( maaltjen., zoo als de kinderen
het in schijn al spelende houden.
Dîiieur, m., -euse, f. (fans.) Middag-kostgange' in. , -kostgangster t., medeeter m., -eelster t.,
fJ(Ist 55. Ci? t. Iemand, die enkel of hoofdzakelijk
'S middags eet. --- Liefhebber m., liefhebster t van
een goed iniddaglnaal. -- Un franc d-, beau d-, een
sterke eter us.
Diuitue, adj. [Mèd.] Mddicanient 1-, of als
subst. : liii d-, een middel n. tegen duizeling.
-

Dinileis, fl1. I)!., Z. DAINTIE1IS.
Diutrir, v. n. Piepen (als (Ie muizen).
Dioeésaiia, e, adj. Tot een diocees, een bisdom
of kerspel bel) oorende, d i a c e S a a n. - DIOCESA1N,
in., -E, f. Wie tot een diocees behoort; ook: de

prelaut of bisschop daarvan, d i a c e s a a a m.
Diocèse, f. Bisschoppelijk gebied, kerspel n.,
diocees t.(kristallen).
Dioctaèdre, adj. [Minér.] Zestienvlakkig (van
Dioctophynies, us. p1., z. v. a. ASCARIDES.

Diodon, us. [ H. n.j , Z. V. U. DEUX-DENTS. Dréseau , zeeduif f.
Dineie, f. [Bot.] Tweehuizige planten t pi.

(die (Ie munnelijke en vrouwelijke bloesems op verschillende stammen of stengels dragen) , 22ste klasse
In 't ;lelsel van Linneus, P i oe cia n. p1.
Diogénique, a.j. Wat DiOgenes (een oud
grieksc/i WijSf eer) betreft. z. v. a. CYNIQUE.
-I- Diogéiiiser, v. a. Van alle schaamte berooyen. - DIOGEN1SER, v. n., of SE DIOGEN1SER,
V. pr. Zich onbeschaamd gedragen.
Dioïque, a(lj. (H. is ] Tweehuizig, d I oe C is Ch
(vgl. DIOECIE).

Dioiiiédée, f. [H. n.], Z. V. a. ALBATROS. [Bot.] Plantensoort niet zainengestelde bloemen,
djomedéa t.
Dioneose, t. [Méd.] Opzwelling, zwelling t.
Dioiiée, t. [Bot.], z. V. a. ATTRAPE-MOUCIIE.
Dionysiaque, adj. [Ant.] Bacchus of Dianysius betre ffend. Artistes d-s, tooneelkunstenaars
M. p1. --- DIONYSIAQEJES of Dirniysies , t. pl.
Buechasfeesten n. pl; drinkgelagen ij. p1., zuippartijen t. p1. --Dioiisiique, adj. [Mdd. ]
Prétullerances d-s, beessaclsti;e dikten t, p1., horenachtire uitwassen n. p1. aan de slapen.
Diopète, adj. [Alit. gi'. ] Utie statue d-, of als
subel.: liii cl-, een uit den hemel gevallen standbeeld IL
Dophthahiie, UI. [Cliii'.] , Z. v. a. BINOCLE.
Diopside. in. [iUinui'.] 6'ioesirijs minervoin.
(pyroNene) uit Piei:ont. - DiOpsiS, t. [H. n.]
Perspectief-vlieg t. (van den Senegal). - DioptaSe, t. [ Minéi'.] Kiezelzuur koper n., met halfdoorseleijsiende kristallen.
Dioptre, M. (Chic.] , z. v. a. II1LATATEUR. [Goons.] Kijlc.cpleet t., vizis' is., inz. aan mathematische werktuigen, d i op I e r t.
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Dioptrique, t. [Plsys.] Leer van de licht- of
straalbreking, inz. door glazen, doorzigtkunde,
d lop trick , asa kia stick t. - DIOI'TRiQUE,
adj. Daartoe behoorend, d i o p t r i s c is: Couleurs
ti-s , door lichtbreking ontstaande kleuren t. »t.
Diopti-isine, m. [Chic.] Het aanwenden van
een dio l .ter of verw ijdend werktuig.
Diorama, m. Rond, doorschijnend kunstta
eel ti., dat de veranderingen, die het toe- of af--fer
nemend datlicht op de voorwerpen, landstreken enz.
te weeg bi'enit, kunstig nabootst, d t or a as a is. (uitgevonden door Bouton en Daguei'i'e).
Diorite, fl1. [Minér.] Groensteen (uit hoornblende en digt veldspaath), d t o) ie t in.
Diorrhèse, Dioirrhose, t., Z. V. a. IMURESE.
Dioitbose, t. [Cliìir. ] liet zetten van ontwrichte of gebroken beenderen, regtmakinq van
verkrommissien , di 0 1' t P os is f. -- Diorthotiqite, adj. Tot het zetten ofregtmaken behoorend,
diorthôt isch.
Dioseures, rn Pt. [Myth., Astr.] De tweelingen
Castor en Pollux. -- Dioscuries, f. p1. [Ant.
gi.] Feesten n. p1. te hunner eer.
Diosme, in. [Bot.] Soort van wijnruit t.
Diospyie, m., z. v. a. PLAQUEMINIER.
Diostotirnètre, in. [Phys. ] Werktuig om de
verhouding tusschen de uitzetting der lucht en den
gang des thermometers te betalen, d i o s t a t i me tee.
Dipérianthé, e, wij. [Bot.] Met twee bloemdeksels.
Dipétale, adj. [Bot.] Met twee bloembladeren.
Diplithère, f. Toebereide dierenhuid, parkementn. (woaropde Ouden schreven), diplitherat.
Diphthongue, t. I Gi'ani.] Tweeklank us.
Diphyie, Diphyite, adj. [Ant. gi'.] Van
twee naturen.
Diphy He, adj. [Bot.] Tweebladerig.
I)iplantidieniie, f. [Phys.] Verdubbelingsbril,
dubbel/rijker us., waardoor men van 't zelfde voorwerp twee beelden, één regt, 't ander verkeerd, ziet.
Diplasiasme, RI. [Muud.], z. v. a. DIPLOSE.
DipLe, 1. [Pakiogi'.] De liggende V, als aanduidinü van sangeliaelde bijbelplaatsen, d i p 1 a t.
Dipteurobraiiehe, adj. [ H. n. ] Met kieuwen
op beide zijden.
Diplocope, us. [Chir.] Mes is. voor het doorsnijden van het doorschijnende hoornvlies.
Diploé, m. [Anat.] Dunne laag meegstof 1.
tussclien (Ie platen der platte beenderen, inz tusschen
de beide tafels van 't bekkeneel, tafelscheidsel, d i p lo 6 ii. -- [Bot.] Binnenste celmassa t. der bladeren en vruchthulsels. (twee rompen op een bekken.
Dipagastrie, t [Anat.] Misgeboorte t. met
Diplagénèse, f. [-nat.] Uit twee kiemen out
staande mnisqeboorte t
Diploique, adj. Wat hetdiploe (z.ald.) betreft.
Diptolèpe, in. [H. n.] Galwesp t.
Diploiiiate, in. Kenner der diplomatie, stoatsman , die de onderlinge betrekkingen en wederzjjd
sclue belangen der staten en vorsten kent, 'inz. die
zich ter bereii:ing van ztkere oogmerken, tot volvoering you zékeren last aan een vreemd hof ophoudt, di1iomaat in.
Diploniatie, t. Kunst der staatsonderhandelingen, der stautszaken, gezantschaskunst, wetenschap de,' uitwendige verhoudingen van den Staat
of der openba re en geheime handelingen dci' hoven
en lunnnei' gevolmagtigden, d t» lom a t i e t. - (fig.
et lam.) Faire de Ia d-, als bijlegger van nttelige
verdeeldheden, als bevrecliger van twee ofineer verdeelde personen handelen; in kwaden zin.' slinksche
streken gebruiken, zoeken te bedriegen.
Diploiiiatique, f. Oorkondenleer, handvestenkennis, de wetenschap om oude oorkonden te lezen, te
onderscheiden, te gebruiken, diplomatiek f.
Diplomatique, adj. Tot de diplomatie behoo
diploma ti .s c P. Corps d-, z. CORPS (blz. 4 3,-rend.
kat. B). Science d-, z. V a. DIPLOMATIE.
Air d-, geheimzinnig gelaat ij. Langage 1-, dubbelzinnige taal t. - Ook: Uit oorkonden bewijsbaar af
bewezen, volgens oorkonden, tot de diplomatiek
beliaaresude, diplomatisch.
Dioiiiatiq uement, adv. Op diplomatische
wijze. - (fig.) Met behendigheid, met sluwheid.
Diploinatiste, i n. Oorkondenkenner, d i p to,

-

-

mdticus

in.

-

Diplóiise, fl5. Onderteekende en gezegelde oor-

konde f., waarbij eene waardigheid, een voorregt
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enz. verleend wordt, benoemlnqs-, aanstellinqs -brief;
vrfjheids- of genade-brief m.; bewijs van lidinaut
Chim.] Vat n. met dubschap, diploma U.
bete wanden, dat als b a i n - ni a r i e (z. aid.) dient.
Diplonoine, adj. [i-I. n.] Twee wetten gehoorzamend. - (fig.) Misvatting f.
Di plopie, f. [ Méd.] Dubbelzien,dubbelzigtigheid.
Diploptère, adj. [FL n.j M t dubbele of ggevouwen vleugels. - DIPLOPTERES, m. p1. Dubbelvleugeliqe insecten ii. p1.
Diplosanthéré, e, adj. [Bot.] Met tweemaal
meer helmknopjes dan indeelingen der bloemkroonen.
DipIose f. [Méd.] Verdubbeling 1. van ziekte
aanvallen, diplOsis f.
-

-

[

e

Hiplosténtonc , Dp1ostemonopétale,

adj. [Bot.] Met tweemaal zooveel meeldraden als
bloembladeren. (Met dubbele long.
Dipneumone, Dipneuinotié, e, adj. [H. n.j
Dipuoé, e, adj. LU. n.j Met twee longen. D1PNOES, M. p1. Zulke ampidbien, die zoowel door
kieuwen als door longen ademen.
dj. [1-I. DJ Tweevoetig. - P110Dipode
DES. M. pl Tweevoetige kruipende dieren II p1.
Dipiosope, adj. [H. n. ] Met de beide oogen
aan erne zijde (van sommige visschen).
Dipsaeées, f. p1. [Bot.] Kaardenbollen ni. pl.,
geslacht der kaardedistels.
Dipsade of Dipsas, Dipsern. [H. n. ] Zeer
venijnige Libyselie slang f.
Dipsétiquie , adj. [Méd.j Dorstverwekkend,
dipsitisch, dipsôdisch.
Dipsomanie, f. [Mid.] DrinkwoedeL, waanzin in. met dorst; bij Hufeland: zuiperswaanzin m.,
delirium tremens 11.
Diptère, adj. Tweevleuqelig(vaninsecten) —DIPTERE, M. [Arch.] Dubbel-vleugelgebouw n., gebouw
met twee zuilenrjen omgeven. - DIPTEIIES, M. p1.
[H. n. ] Dubbelvleugel'ien m. p1., insecten met twee
onbedekte vleugels, DIPTERA II. p1. - Diptérologie, r. Leer van, verhandeling f. over de dubbeivleugelige insecten. - Diptér'giens, in. p1.
[H n.j Tweevinniqe visschen m. p1.
Diptote, m. [Gram.] Woord met slechts twee
naamv(llen, diptd ton n.
Diptyques, m. p1. [Ant.] Looden, ivoren of
houten schrjftafeltjes dec Grieken en Romeinen,
welker beide bladen met oogjes aan elkander gehecht
waren ; - soort van openbare registers, waarop
bij de Ouden de namen der consuls, proctors, enz.,
bij de eerste christenen die der bisschoppen en
der dooden geschreven werden, doodenregisters,
diptycha n. p1.
Dipyre, in., Z. V. a. PYCITE.
Itipyréné, e, adj. [Bot.] Met dubbele kern.
Dire, I). a. (in vele gevallen zonder voorwerp
gebruikt) Zeggen, spreken; opzeggen, voordragen,
uitspreken; - vermelden, bezingen; - beduiden,
beteekenen; - denken, geloovcn, oordeelen; - bevelen. D- du mal de qn, kwaad van iemand zeggen,
spreken. Laissez le 11-, laat hem zeggen, wat hij
wil, laat hem maar praten. 11 dit que non, hij
zegt van neen. - H- sa lecon, zijne les opzeggen.
La messe est (lite, de mis is gelezen, is uit. D
des injures, schelden. - Cet orateur lit bien, die
redenaar d?aagt goed voor. - Quel poète dira Vos
exploits? welk dichter zal uwe heldendaden bezin gee , vermelden, verheerlijken ? Que vent dira cda?
wat beduidt, beteekent dit ? wat wil dit zeggen? On ne salt que 1 de cette affaire, men weet niet
wat men van die zaak zal denken, gelooven. Vous n'avez qu' ui d- et je pal'tirai, gij hebt slechts
te bevelen, en ik zal vertrekken. - (Loc.) A SOB
cl-, h ce qu'iI dit, naar zijn zeggen, volgens zijn
gezegde. C'est -ui-dire, dat is te zeggen, te weten,
namelijk. Tiouvei' h dire a qch, op iets te zeggen
vinden, iets te berispen hebben ; vinden, dat aan
eene zaak iets ontbreekt, mist. Cela va sans d-, dat
spreekt van zelf. C' est tout 1-, dat is alles gezegd,
meer heb ik niet zeggen. Soit dit en passant, in 't
voorbijgaan gezegd. II ny a pas h d-, ii faut obéir,
daar is niets aan te doen, men moet gehoorzamen.
C'esl tout d-, pour tout d-, pour d- en on mot,
dat is g enoeg gezegd, om kort te gaan, om met ëën
woord te zeggen. A Vrai d-, 11 d- vrai, om de waarheid te zeggen. - Dites done ! eig. zeg toch, doorgaans gebruikt in den zin van 't nederduitsche:
hoor eens! - On dit, men zegt, het gerucht,
hetp raatje gaat; -- ook als subst. : 11 accuse sur
,a

,

DIRECTION.
Un on dit, sur des on dit, hij beschuldigt op een
men zegt, op losse geruchten. 11 V a bien it d- que
je unie mon compte, er ontbreekt nog veel aan.
Depuis qu'il a l'ompu avec clie, ii en dit gis que
pendre, sedert hij geen' amgavg met haar heeft,
spreekt hij overal kwaad van. haar. S'il ne dit mot,
ii B' en pense pas moms, al zegt hij niets, hij
denkt er niet te minder om. La coeur me le disait
hien, ik had ei' een voorgevoel van. Avoir beau ti-,
Z. BEAU, adv. Le coeur men dit, ik heb er trek,
lust toe. Je me nioque du qu'eli dira -t-on, ik lach
wat met de praatjes van dewereld. Si cela arrive
je l'irai i a Rome, zoo dat geschiedt, verbeur ik
mijn hoofd. Mon petit doigt me la dit, 't is mij
in stilte aangewaaid. Cet homme dit dor, deze
man spreekt van gouden bergen. - SE DIRE, P. pr.
Gezegd worden; tot zich zelven zeggen; - zich
noemen, zich uitgeven voor. 11 se dit bien des mensonges, er wordt veel gelogen. Ce mot ne se dit
que des personnes, dit woo ,. d wordt slechts van
personen gezegd. II se dit gentilhomme, hij geeft
zich voor eemien edelman uit. Je me dis a moimème, ik zeide tot mij zelven.. J'ai l'lionneur de
me ei-, ik heb de eer mij te noemen (z. verder DIT).
—DiRE, m. liet zeggen, het gezeqde. [Prat.] Prouver
son d-, zijn gezegde met gronden bewijzen. Exposer
Son d-, zijne verklaringen, antwoorden, verdediging,
enz. openleggen. - Le Lien-dire, de sierlijke voordragt, Z. RIEN -DIRE.
AU DIRE DE, toe. adv. Au
d- de tout le monde, volgens 't zeggen van iedereen.
Au d- des experts, naar 'tgeuoelen der zaakkundigen : A d- d'experts, volgens beslissing van zaakkundigen, gezworenen.
Direct, e, adj. Ilegelm'egt, lij'mregt;— regtstreeks,
zonder tusschenkomst, onmiddellijk, direct. Un
mouvement d-, eene ljnregte beweging. Etre en
contradiction d-e , in l'[jnregte tegenspraak zijn.
Harangue directe , re.qtstreeksche aanspraak of
rede t. , (waarin de schrijver den persoon zelven
sprekend invoert). - [Jur.[ L'avantage d-, hetgeen een vader aan zijne kinderen vooruit maakt.
- [Généal. ] Ligne d-e, regte linie f. Héi'itier d-,
erfgenaani III. in regte linie. - [Gdom. Ai'itli.j
Raison, Proportion d-e, regjte rede, verhouding 1.
La i'ègled -e detrois, deregte repel in. van drieen. - [Gram.] Ordre d-, Construction d-e, regelmatige, natuurlijke woordschikking t.
Directe, [Féod.j Onmiddellijk leengoed n.
Directement, adv. Regels'egt, in eenv regte
lijn, regtstreeks. Les deux pOles sont d- opposés,
de beide poten staan regetregt tegen elkander over.
- (fig.) S'adresser d- h qn., zich regtstreeks tot
iemand wenden, vervoegen. Ces deux hommes sont
d- opposes dans leurs sentiments, deze twee menschen zijn van juist tegenovergestelde gevoelens.
Directeur, m.,-trice, 1. Bestuurder, eerste opziener, opzigter, bewindsman, bewindhebber, bewindvoerder, d 1 r e C t e u r in., bestuus'stem', oppertoezienster, opzifjtster, d i re c t 1' c a f. - D- général des
postes, opperpostmneester,, -directeur. D-, d-trice
dune maison d' orphelins, weesuesder. weesmoeder.
- D- deli Compagnie deslndes, bewindhebber der
0. I. Maatschappij. D- deeonscience, of enkel D-,
gewone biechtvader. - [Gèoni ] 0-trice, of als adj.
Ligne d-trice, regte lijn, langs welke de beweging
van eene andere ee' te lijn of van een vlak plaats
heeft, directie-linie f.
S Di.eetité, t. [Jur.j Hoedanigheid van een
dodelijk reqt. direct iteit t.
Direction, 1. Rirting. lijnvan beweging; houding f., stand m. von een voorwerp met bet rekking
tot een ander, strekking, d i r e c t i e 1. La d- d' on
oiseau qui vole, d' one I'ividre, de rigting van
een' vliegenden vogel, von cciie rivier. Quelle da-t -il prise? waarheen heeft hij zijn gong, weg,
loop, marsch, reis gerigt? Etre dans la d- dun objet,
een voorwerp tegenover ziek hebben. - [Phys.j
La d- de 1' aimant, de rigting van de vrjbewdgende magneetnaald. - [Mal'.] Riglina f. , streek,
koers. - [Jur.j D- des affaires,' beleid n. der
zaken. - (fig.) Prendre one bonne, mauvaise d-,
den goeden, den slechten weg opgaan. Mes iddes
ne ge(tcichten namen eene
prirent one autre d-, mij
andere riding. -- Bestuur, opzigt, beheer, bewind,
oppertoezigl B., leiding, aanvoering, uitvoerende
magt, reqiring, di r e c t i e t. On la chargé de 1v
d- de cette affaire, men heeft hem het bestuur
over deze zaak opgedragen. Je suis soos sa d-.
,

--
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ik sta onder zijn opzigt. Ce prètie a Ia 1- de
plusleurs consciences, die priester is de biechtvader van vele personen.
Directoire II. Raad n , of commissie van
openbaar bewind, directorium, directoire a.
B- exécutif, uitvoerend bewind, inz. dat van Frankrijk in 1795.
Diiectorat , aL Bestuurdersambt, opzienerschap, directeurschap, d i r e c t a r a a t n ; diensttijd 01 eens directeurs.
Directorial, e, adj. Wat tot den directeur
of het directoire betrekking heeft, daarvan uitgaat,
ci i r e c t 0 r i Cl a t. Les ddputés ditectorlaux , of
als subst. Les directoriaux, de afgevaardigden in
den geest van het directoire.
Directrice, a(Jj. ei subst. 1., Z. DIRECTEUIS.
Dirhynqtte, adj. [H. a.] Met twee snavels of
zuigsprieten.
Dirigeant, e, adj. Ministre cl-, besturend minister m. bij afwezigheid van het staatshoofd f.
Dirigé, e. adj. Bestuurd, beheerd ; geregeld;
geriqt. Théhtre bien d-, goed bestuurd tooneel a.
Diriger, v. a. Rigten, eene ripting doen nemen;
wenden, sturen; besturen, besturen, leiden, het
opzigt hebben, beschikken, regéren, aanvoeren. Dses pas, ses regards, vers qc., zijne schreden, zijne
blikken naar iets rigten. (fig.) D- son attention
SUF qc. , zijne aandacht op iets vestigen. - Cast
lui (lui dirige toute l'a!raiie, hij beschikt, bestuurt
de geheele zaak. - D- Ia conscience de qn., iemands
biechtvader zijn. - SE DIRER, v, pr. Zich rigten,
zich wenden. —{Mar.j Koers zetten.
Dirimant, e, adj. [Droit can.] (alleen voorkowend in): èrnpèchernentd-, verhindering f., welke
een huwelijk onwettig maakt en te niet doet.
,

Dis,

Z. BI-

Diradiation , 1. ]Ph'is.] (Jiteenstraling t,
straling in uiteenloopende rigting.
Disable, adj. Wat zich laat zeggen, te zeggen,
Disant (Dien-), ad)., Z. BIEN-DISANT. -Soidisant , adj., Z. SOl-BISANT. (afwasschen.
Disbroder, v. a. [Tech.] De qeverwde zijde
Disbi-ottaire, t. [Tech.] Water n., waarin
geverwde zijde gewasschen is.
Diseale, t. [Co rn .] Verlies a. in gewigt, inz.
door 't uitwasemen of verdroogen, d i s c a 1 r in g t.
Disealer, v. a. [Chim.] Aan gewigt verliezen,
tigter worden, indroogen, d i s c a I t r e II : Cette
sole a discalé de deux onces. - Het part. passé
is ook adj. . darchandise discalée, ligter geworden
waar t.
Discatit, M. [Mus. anc.] Z. V. a. CONTRE-POINT.
S Discéder, v. n. Zich verwijderen. (In den
eig. zin buiten gruik). - ( fig.) Met iemand in
gevoelen verschillen.
Diseeptateuir, in . [Didact.] Twistredenaar m.
- Ilisceptation, f. Twistrede t., redetwist in.
over eene in onderzoek staande vraag, d is c e ptatie t. - Diseepter, v. 12. Redetwisten.
Diseerne, e, adj. (en part. passé van discer
ner) Onderscheiden, onderkend, duidelijk gezien of
waargenomen: Innocent d- du coupahie.
Disceinement, rn. Onderscheiding, onderkenRing I; - onderscheidings- of bcoordeelings-vcrmogen , welwikkend oordeel, oordeel des onderscheids n.,
scherpzinnigheid t., doorzigt II. On na saurait faire
de si loin Ie d- des couleurs, op een' zoo verren
afstand kan men de kleuren niet onderscheiden.
Ce travail demande on juste d-. die arbeid v ordert een juist oordeel, een helder doorzigt. - Agir
sans d- , zonder oordeel des onderscheids, zonder
bewustheid of men goed of kwaad doet handelen.
Discerner, v. a. Onderscheiden, onderkennen,
niet verwarren, duidelijk zien of waarnemen:
L'obscurité empêche de ii- les objets. - (fig.) Met
de oogen des verstands onderscheiden, inzien, ontdekken, erkennen: D- 1' am! du (d'avec le) flatteur, den vriend van den vleijer onderscheiden.
0- le mérite dans utie personne, iemands verdien,

-

sten inzien, ontdekken. - SE DISCERNER, V. P.

Onderscheiden, erkend worden.
Diseession, f. [F!. roni.] Stemming t. doos'
groepvorming rondom hem„ wiens gevoelen men
deelde, discessie f.
Hîscifère, odj , Z. V. a. BISCOPIIOISE. -- Disciforine, adj. [Didact.] Schijfvormig.
Disciple, in. Leerling, scholier, schoolanger;
volgeling, discipel ni. Lesd-sde Jésus, de leer-

hagen, volgelingen van Jezus, inz. de jongeren, de
11 apostelen. (liet wordt ook van vrouwen gebézigd).
Disciplinable, adj. Voor afrigting of voor
tucht vatbaar, leerzaam, buigzaam, regeerbaar.
Disciplinaire, adj. De lucht betreffend of hevorderend, disciplinair: Peine d-.
Diseiplinaireuieiit, adv. Volgens de tucht.
Discipline, f. Tucht , orde, zedelijke onderwijzing; leiding, opleiding, zedenvorming; gedragsgel in. van zékerevereenigingen, discipline 1.;
- afrijting (van dieren). 11 est sons Ia d- dun
bon maitre, hij is onder de tucht, de leiding van
een' goed' meester. La d- militaire, de krijgstucht.
La d- de collège, d' école, de schooltucht. .- Bataillon, compagnie de d-, straf-bataillon n,, strafcompagnie 1. -- II y a des animaux capables de
U-, er zijn dieren, die zich goed laten afrigten. Geesel in., roede, zweep; geeselinq 1. (inz. bij kloos
terlingen) : Des coups de d-, geesselslagen m. pt.
Se donner une rude d-, zich streng geeselen.
-

Diseipliné , e , adj. (en part. passé van
discipliner) Aan tucht gewend, welopgeleid , ge-

oefend, afgerigt, gedisciplineerd: Troupes

afjerigte en ordelijke troepen. Moines d-s, getuchtigde, gegeeselde monniken m. p1.
Diseip1iuer . V. U. in tucht en orde houden,

bien d-es, wel

tot orde en goede zeden opleiden, aan lucht gewennen, d is c ip 1 i n é i' e n ; - tuchtigen, kastijden,
geeselen. D- les gens de guerre, goede lacht en
orde bij de krijgslieden invoeren. D- un religieux
coupable, een' straf'baren monnik geeselen, de discipline geven of toedienen. - SE DISCIPLINER, V. pr.
Zish aan de tucht onderwerpen, zich aan orde en
goede zeden gewennen ; - zich zelven tuchtigen of
geeselen ; -'elkander de discipline toedienen.
Diseobole, m. [Art.] Schijfwerper m. - DISCOROLES, in. p1. [ii. ii.] Vissehen in. pl. met schijf-

vormige buikvinnen.

Discoidal, e, Diseolde, adj. [H. n., Bot.]
Schijf- of tafeibordvormig.
Diseo1ore adj. [Didact.] Tweekleurig; ongelijk gekleurd; bontkleurifj, bont.
DiscoHtinhl, e, adj. Onzamenhangend.
Discontinuation , f. Ophouding , staking,
stremming t. (voor zékeren tijd) Travailler a qc.
sans d-, onophoudelijk aan iets werken. - [Méd.]
D- de Ia tièvre, vrije tijd m , tusschen de koortsen.
Diseontiniier, v. a. Ophouden, uitscheiden,
opschorten, aflaten, niet voortzetten, staken. D- de
parler, ophouden te spreken. D- un travail, een
werk laten liggen, niet voortzetten. La pluie a
disconfinué, de regen heeft opjehouden. - SE DISCONTINUER, V. Pr. Gestaakt worden, ophouden.
Discoiivenable, adj. Onvoegzaam, ongepast.

Diseonvenablerneiit,adv. Opongepastewijze.
Discoiivenance, f. Gebrek n. aan overeenstemming of overeenkomst, ongelijkheid, ongelijkvormigheid t., verschil n., wanverhouding, ongepastheid, di S C 0 (1 v e n i ë n t i e 1. La d- d'tlge, de
ongelijkheid des ouderdonls.
Disconvenir, v. a. Niet overeen stemmen of
overeen komen, verschillen (in gevoelen); loochenen,
ontkennen, tegenspreken. ie tie disconviens pas
qon na puisse faire des objections, ik stem toe, ik
ontken niet, dat men eenige tegenwerpingen kan
maken. Vous na sauriez d- de m'avoir dit cela,
gij kunt niet tegenspreken, Inij dat gezegd te hebben.
Diseophore, m. [Didact.] Schijfdragend.
Discoid, in. Oneenigheid t., misverstand in.,

wat oanleidig tot tweespalt (discorde) geeft. Discord, adj. lvi. [Mus ] , liever DISCORDANT.
Diseordamnient, adv. Wanluidend.
Discordance, t. Wanklank m., wanluidendheid, ontstemdheid. - (fig.) Oneeniglieid , oneensgezindheid f., verschil n.,, d i s c o r d a a t i e 1.
Discordant, e, adj. [Mus.] Niet stemmend,
ontstemd, ontsteld, valsch , wanluidend: Clavecin
d-, Voix d-e , ontstemd klavier n. , valsche stem
--. Vers d-s, wanluidende verzen a p1. -. ( fi g.) Niet
overeenstemmend, kwalijk bijeenpassend, niet strom

kend: Des cai'actêres, des humeui's d-s.
Discorde, t. Verdeeldheid der harten, der gevoelens, oneenigheid, tweedragt, tweespalt f., twist in
- [Myth.] De godin der tweedragt, Discord ia t.

La d- se mit parmi eux, er ontstond oneeniqheid

tusschen hen.
(fig.) Pomme de d-, oorzaak t.
van twist, twistappel M. - [Jeu] De vier heeren
in ééne hand (in 't omberspel).
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Diseorder, V. n. [Mus.] Niet stemmen, ontstemd zijn. - ( fi g. ) Oneens zijn, niet met ellende
overweg knenen.
Diseosoviie, adj. [11.n.] Met scbijfvonnifj If/f.
Discoureur, ni., -euse, f Babbelaar, prater,
snapper m., babbelaarster, praatster, snapster f.
- Ook Ole (1(15. : Assemblée ti -euse, veraderinq
waar veel e.cproken en weini („ afgehandeld wordt,
praatpartij. bcthbelklub f.
Discouiir, 1'. fl Breedvoerig spreken, redenelren, redekavelen, een gesprek veeren, d i cc ou relr en : lie (liscoulalent sur (de) a guerre, zij redeveerden, spraken zomer over den oorlor. - Ook
zonder voorwerp.- II iw fail que d-, hij doet nietsdan
dan
snappen. --- Donner i d-, stof tot eepoek geven,
Diseours , fl1. Gesprek . onderhoud , d i scours n.; rede, redendring, redevoering, aanspraak, verliandelinq f. Un el- fanii!ier, een vertrouwelijk esprele. Etitier en U-, in je.sprek treden
(Loc. fain.) U a piouoncd an beau 1-, hij heeft
eene sehoone rederoeiinq üe'ruden. 11 a taft tin
beau d- sir cello matiere, li/i heeft over die sloffe
eene schoone verhondelinq edoan. C'esl tin d- a
perle de vue, dat is een e.sprek zonder einde.
Cest ti n antic d-, dat is iets aîulers, daar spreken
wij niet van. Pour reprendre le fl1 de notie d-,
om den draad van ons ies prekweder op te vatten,
om tot ons vorige ç'e.cprck terur te keeren. - Vous
mites dec discours en lair, 'ij spreekt woorden in
den vind. Vous me prornelfez nioiets et merveilles, ce nest que d-! pij belooft ca/f gouden
bergen, 't zijn slechts ijdele woorden, louter praatjes. Cda est bon pour Ie d-, dat is Ifr,der qeze ; d
dan gedaan. (inz. jeens vrouwen.
Diseonrtois, e, adj. Onbeleefd, onho/felijk,
Discourtoisie, f. Onbeleefdheid, onho/felijkheld f., inz. jegens vrouwen.
Diserédit. ni. Vermindering f., verlies n. van
krediet (v1. CREDIT) , van achting of vertrouwen;
kleinachting f., mistrouwen, d i s k r e d i e t, rn I sIt' r e d i e t Ii
Diseréditer, V. a. Van krediet of vertrouwen
berooven , in diskrediet of wantrouwen brengen
(inz. van koopwaren en handelspapier gebézigd),
discred i t P ven. liet part. 'passel is ook oelj.
Marchandise , diserd(liIée , papier discérdité , in
kwaden reuk gebragte koopwaar f., mistrouwd,
van krediet beroofd papier n. (van andere zaken
en van perso en gebruikt men liever DECREDITER.)
S DiserépaHee, 1. Ongelijkheid, onevenrédigheid f., verschil. misverstand ti.
Discret, ète, aPi. Oenzitig, bedachtzaam,
voorzigtig, wijs behoedzaam ; bescheiden, stiizwijgevel, gesloten. geheimhoudeud, diskreet. II en a
usé dune rnanidre tout-b -mit d -ète , hij is zeer
vooi'zigtig , verstandig , bedachtzaam , daarbij te
werk gegaan Cette femme n' est guère el-die, die
vrouw is alles behalve stilzwijgend, kan niet te best
zwijgen. - tine conduite d -ète, een bescheiden, bedachtzaam gedrag ii. -- alatlLj Quantitel d -ète, veranderlijke eetallen-grootheid, die uit ofezonderde,
niet zamenhanjende deden is zamenqesteld, diskrete
erortheid f. - [ Meld.] Petite vérole d -èle, diskrete
vokken f. pl., zulke, waarvan de puistjes niet zamenvloej,ien. niaaropzich zelven slaan. -- [Lilurg.]
Père d-, Mère d -èIe, vertrouwde monnik of non,
die 'en kloostervoogd of de abdis als raadgever of
raadgeelster tee' zijde staat. raadqerer m., -geefster t.
Diserèteiueut , adv. Bescheiden , omzigtig
wijselijk, 01) voorzigtige wijze.
Diserétioi. , t. Bescheidenheid, otnzitigheid,
bedachtzaamheid, voorzigtigheid (in spreken en leandelen) , ee'jjze terughouding, stilzwijgendheid, ingetogenheid, discretie f. II lui I)a1la avec beaucoup de d-, hij sprak hem zeer bescheiden aan.
On petit se, confier le eet lionirne, ii a de Ia d-,
men kan dien ma n vertrouwen, hij weet te zwijgen.
.- Goeddunken, beheren, goedvinden ii., wil ni.
willekeur f. Se mettie h In d- (ie qn, zich geheel
naar iemands wil gedroen. Je remets tout cda
a votre (1-, ik laat dit alles aan uw inzigt, aan
uwe wijsheid, aan uw ç;oeddunken, VO, oordeel
over. - Age de 1-, jaren von onderscheid. Onc m., waarom men speelt of wePt :
bepaalde jfJ.
Jotter tine d-, spelen. onder beding, dat hij, die
verliest, iets naar zijne be.ccheidee,heid, naar zijn
goeddunken, geven moet. - A DISCRETION, lor. adv.
Naar believen, naar goedvinden, naar willekeur,
.

,
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zoo veel men wil: Le pain y est a On y a le
pain a d-, het brood is er voor 't nemen of naar
believen. men kan er zoo veel brood nemen, als men
verkiest. Les eoldats y vivaieiit a d-, de soldaten
hielden er naar hun goeddunken huis. - Se rendre
a d-, zich op genade en ongenode, zonder voorwaarden overgeven.
Diserétionitaire, adj. [Jur.] don ' t goeddunken oeerçelaten, d t s c r e ti o n ii a i r (zelden
gebruikt dan in) . Pouvoir ii-, regterljke inapt f.,
om naar le'oedvinden ligtere of zwaardere straf/en
op te ler'g(n.
Diserétoire, m. Vergaderzaal, raadkamer t ,
in sommige kloosters, kloosterraad m.
Diseri uien , in. [Chir.] Voorhoofdverband n.
hij eene loting op de voorhoofdader. D- da nez,
X-vorenie neu.crerband n. (ging t.
Disc,i! pation , t. Ontschuldiging, regtvaardiDi&euIpei, V. 0, Begtvaardi(en, zich van schuld
Vrij pleiten; onischuldigen . Ses amis lout itisculpé
de ce qu'ort lui in ) putait , zijne vrienden hebben
hem gere,tvaardigd van 't geen men hem ten laste
leide. .... SE DISCULPER v. pr. Zich regtraardigen.
zich verontochuldigen. ziele verse/wonen. - Het part.
passé is ook adj.. Personne disculpele, geregtvaar
did persoon in.
Diseursif, ive, adj. [Log.] Gevolgtrekkend,
reelenérrad Faculté d -ive , vermogen om gevolgtrekkingen te maken.
Geneigd om van 't onderwerp of te dwalen.
Afdwaling
DU:
eui-sion.
t.
t. van 't onderwerp.
/,
Dbetissif, ive, adj. Meld.] Verdrijvend, verdeelend, verdunnend. -. Ook als subst. in. Des d-s,
Vereli/ivende middelen ii. 7 1.
Discussion , t. Naauwkeurig onderzoek n.,
uiteenzettinp, overweging; gelerde, wetenschappei(ke geachilvoering, beraadsiaging t. ; - woordenstrijd, woordentwi.c't in., woordenwisseling, discuss i C t. [Prat.) Uitwinnin'. f., geregteljk onderzoek
en waardéring van 't goed eens schuldenaars. Sans
division ni discussion, allen voor éénen en één
voor alien, solidair.
Diseutahle, adj. Voor uiteenzetting, beredeneerd onderzoek geschikt.
Disetité, e, adj. (en part. pa.csévan discuter)
Onderzocht, nagevorscbt, gewikt en gewogen, bed i.ccu.csieelrd: Opinion, Affaire d-e.
Dîscuter, v. a. on"erzoeken, navol'scl?en, nasporen, doorgronden, uitpluizen, aandachtig overwegen, wikken en wegen, het voor en
teen bespreken, bediscussidren, bediscutéi'en: D- tine affaire, tine bi. Ook zonder
voorwerp.- Nous avons lougtenips discutë stir ce
point, Wij hebben lang over dot punt geredekoveld.
- [Jut'.] D- les Plans dun débiteur, of enkel: D
pl., de goederen eens schuldenaars na voorafgegaan
onderzoek geregtelijk verkoopen, eeten schuldenaar
aantasten.
Disenleiir, ense, adj. Gaarne het voor en
tegen eener zaak besprekend. Ook als subst. (iron.)
Un d-, een vriend van woordenstrijd, van geschilvoering.
Disdiapasoii , in . [Mus.] Dubbel octaaf n.
Disépale, a"j. [Bot.] Met dubbel gespleten
kelk, niet tu,eemaal incesneden bloernkroonen.
Disei't, e, adj. IVelbesproalet, woordenrijk;
met sierljkheid en gemak voorgedraçen. II est plus
d- qu' H nest léoquent, hij is weer u.'e!bespraakt
dan welsprekend.
DiseI'teuëHt. adv. Op sierlijke, nette, wijze
voorped'raren. Weleer: klaar, duidelijk.
Disette, f. Gebrek ii. aan de noodzakelijkste
levensbehoeften, .c'chaarschheid , schaarschte ; behoefte, nooddruft, ellende t. On craint une ii- et
tine famine, me vreest voor gebrek en hongersnood.
II est dans tine extreme d-. hij is zeer nooddrufti(!. lijdt groot gebrek. - Bij uitbreiding : D- de
livt'es, etc talents, gebrek aan boeken, aan bekwaamheden. La d- tie la langue, de armoede der taal.
- [1101. I Soort van beetwortel in.
I Diselteux , euse, adj. Behoeftig, noodlijdend.
Diiui- III.. -eitse, t. (doorgaans van eene
bepaling gevolgd) Hij of zij. die zegt afspreekt : Diie nouvelles. nieuwtjesverteller D- de contes,
sprookjesverteller t)- de bans mots, held in
kwinksiagen. iemand, die voor geestig en gevat wil
door,aan; D- de riens, de bagatelles, onbeduidend
snapper. D-, D -euse ole hunne aventure, waarzeg-

-<
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;
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-DISPERSER.

DISEXTIEL

gei, waavzejs1e# ; D- de grands mots, grootspreker, pogcher. - Un beau cl-, een moofje prater,
iemand, die zich sierlijk wil uitdrukken. - (Proc.)
L'entente est au d-, ieder is de beste, bevoe(;dste
witlegger van, Z)jfle eigen woorden. Les grands d-s
IIC sont pas les grands faiseurs, reel zeggen en
veel duss Z)fl twee.
Disexiiel, Ie, adj. [Bot.] Tee'eesloc/itig
; Disfractif, lye, wij. [Phys.] Den elektuiwhen stroom of (te lichtstralen brekend --- Hisfraction , f. Breking des elektrieclien strooins of
der lichtstralen.
Disgrace, r. Onbevalligheid f. van voorkomen,
doen of spreken. ( In dien zin zelden üebmkt.) Ongenade, ongunst t , verlies n. der gunst ; -- onceluk, oiiyevl, onheil n., tegenheid, wedeiwanudigluid 1. Tomhei' cii ii-, in ongenade vervallen. 11
lui est arrive L1fl d-, liens is een ongeluk wedervaren,.
IlJisgraeié, e, (1(1/. (en part. passé van disgracier) mismaakt, misvormd, wanstaltig, gebrekkij : Homme i de nature, van nature mismaakt
menscli, doos' de natuur stifmoederlijk behandeld
niensch. - (liii) adj. In ongenade gevallen, van de
gunst beroofd : Miiîsti'e d- , in ongenade gevallen 'minister. Ook (115 subst. : Un d-, een in ongenade gevallen persoon as.
Disgi-aeler , V. (1. Zijne gusset of genade oattrekken, (inz. van een vorst gebdzigd) : Le ioi la
disgiacid, de koning heeft heus zijne gunst, genade
onttrokken. (aangename wijze.
Disgiacieusemeiit, 0(1v. Op onbevalliqe, onDisgi'aeieux, ease, adj. Onbevallig, conangenaam ; ongunstig , wedeuwnaudig , verdrietig.
Femme d -euse, onbevallige, leeljke vrouw. - Evèneinent ei- of D- éveetnent, verdrietig voorval ii.
Disgrégatiou , f Scheiding, verdeelinij.
[Phys., Opt.] Verstrooijing (der lichtstralen), ti sp r e g a t i e; --- verblinding, afmatting f. van t oog
door te veel (ic/it.
Disgréger, V. a. Verdeelen, scheiden. - [Phye.,
Opt.] Verstuocijen (de lichtstralen) ; 't gezigi ver:
blinden, vermoeijen. -- Het port. posed is ook odj.Rayons disgrégés, veistrooide lichtstralen in. »1.
4- Disharmonie, t. IVanklank m., mangeluid a., onisteindheid f. (fig.) Oneeniglieid, tweespa/t, d is Ii ar in o ni e f. (brengend.
Hisidolique, adj. [Phys.] Twee beelden voortDisjoindi -e, v. a. Van ellmnder scheiden, verdeelen, afscheiden, splitsen. [Plat.] Le juge a
ordoiiné Ia jonctioii, saul a d-, s'il y éclsei, de
regler heeft de zamenvoeging (der regtszesken) bevoles, onder voorbehoud on ze des noodig weder
te scheiden.
Disjoint, e, adj. (en part. passé van disjoindie) Gescheiden, uiteengegaan: Porte d-e, Ais d-s,
uiteengeweken deur f., planken t. p1. - [Mus.]
IJeglé d-, overgang as. van eene soot op eerie an
s/ere, die er in de orde der toonschaal niet onmiddellijk op volgt.
Disjonetif, ive, adj. [Gram.] Scheidend, afzonderend, elkander wederkeerig uitsluitend, disju ncti ef: Coiujoncfions d -ives, scheidende voeg
woorden a. pi. (b.c. ou, ni, soit).- [Log.] Proposition h-lye, voorslel IL, waarin te;ensjeslelde begripOok
pen door reis voegwoord verbonden zijn.
als subst.: Des d-s, scheidende, elkander wederkeeliet
scheirig uits/uiteside woorden a. p1. La d -ive,
(de bloesems.
dend voegwoord
U.
---

--

Disj onetiflore, adj. [Bot.] Mel vaneenstewnDisj onction, f. Scheiding, uiteenwijking (van

planken enz.); -- [Prat.] splitsing f. (van regtsZaken).
verstuiDis'ocation, f. [Méd.] Verzwikking, verstuiking,ontwrichting t. D- de Ia haticlse, heupontwrich- Uiteennensinj (van de deden eener machine)— [lil.] La d- dune aiinée, de verdeeliny van
een leger op verscheidene standplaatsen. - (fly.)
La d- d'uii empire, de verbrokkeling, ontwrichting f. van een rijk.
Disioquer, v. a. [Méd.] Verstuiken, verzwikken. - D- uiie machine, veste machine uiteen ne-

men. - (fig.) Cela lui a disloqud la cervelle, dat
heeft zijn hoofd op hol gebragt. - SE DISLOQUER,
V. pr.: 11 sest dislaqué le pied hij heeft zijn' voet
verstuikt. - Cette machine se disloque, die machine laat zich uitees nemen. - Het part. passé is
ook adj.: Pied disloqud ; Machine d-e.
Dispache, t. [Mar.] Averj-berékeni ig f.
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Dispacheur , rn [Mai.] Streindregter in.,

averij-beoordeelaar in.

Disparaître , v. n. (met avoir als men de

dood, met etre als men den toestand op 't oog heeft)

Verdwijnen, onzigihaar worden; henengoan; zich

verwijderen; verloren raken. Lange dispaiut, de
engel verdween. Le jour est disparu, de avond is
gevallen, 't is avond. 11 a disparu de son domicile,
(rij is uit zijne woning verdwenen. Javois des gants
dansma poetic, its oat dispaiu, ik had hanclschoenesi in mijn zak, zij zijn weg, verdwenen. - Ddu monde, cle I a sedan du monde, geene rol mcci'
in de wereldspelen; - sterven.
Disparate, adj. Niet bij elkanderpassend, ongeljksiactitij wecestreveiid , strijdig, onvereenig
-

baar, ongerjimd, disparaat.---- DISPARATE, 1.

Ongerjindheid , strjdighcid, onvereenboasheid, onyeijkvwinig/ieicl, ongel,(jksloc/itig/ieid f.
g Hispareil, le, odj. , Z. V . ei. DIFFERENT.
Dispailté, t. Ongelijkheid, oneenparigheid
verscheidenheid 1, verschil II. in hoedanigheid dci'
VOO'lW(r/lefl, die inca vergelijkt, d I s p a vi t e i t f.
Dispaiition , f. Verdwijning, vermissing, onzigtbaaiwording f.
Hisparit, e, adj. (en part. passé van dispai'aîtie) 17 erdwenen: Des jours trop tot d-s.
Hispasle of Dispate, 1. [Tech.] Dubbel
blok a. , dubbele k a trol f.
Dispendieux, eitse, adj. Kostbaar, met yroote
kosten verboeden, duur.
Dispendieitsemeiit eidv. Op kostbare wijze.
I)ispeiisatire, ni., z. v. a. PHARMcCOPEE.

Stads- of armen-apotheek f. - Plaats, aan de prefectuur van police te Parijs, sonar de gezondheid
der publieke vrouwen onderzocht wordt.
-ti ice, t. Gitileeler in.,
u(tdeelster f., bedeelaus . ultreiker , beheerder in.
-

(inz. van God, van vosten, vanpriestersgebëzigd).
- Weleer ook: apotheker in.
Dispensation, 1. LJitdeeling, uitreiking f. La

d- des graces, des aunsônes, des sacraments. VOci beicidend we rk II. der artsenij bereiding.
Dispeisatoire, in. .dpolhekers -winkelboek a.
Dispense, f. Ontheffing, vrijlating, vi)jstellsng f.
(van een' anders algemeenen regel) ; vergunning f.,
verlof a , dispensatie f. D- de rsider of de
tisidence, v[istelling van de verpligling om in de
plants zelve, sonar men een ambt bekleedt, te woSen. D- de mai'iage, verlof tot een anders verboden huwelijk. - La d- de manger de Ia viande, de
vrijstelling om gedurende de vasten vleesch te eten.
.- (Prey.) A point isiariet' tic faut pas de d-, wie

niet trouwt, heeft geen dispensatie noodig.
Dispenser, V. 0. Viijstellen van den g e wonen

regel, onthe/fun, ontslaan, verschoonen , dispensote

geven, (lispensdr e a; .- verguilning of vrjjheidgeecu, verse/ceases, goe(lviii{/:ii of verlangen (dat ie-

niaiid iets niet zal ((cell). D- de Ia lol, do jeûne, de
lexamen, vrijstellen van de wet, van devasten, van
't cJaoien. - Son age Ie dispense de vette charge,
zijne ilooge jaren ontslaan hem ran de verpligtinj
om dit ambt te bekleeden. -- Je vous dispense den
dire tlavaiitage, ik ontsla u van etc moeite mij er

mcci' van te zeggen, ik verzoek, dat gij er verder

van zwijgt, ik schenk u de rest. Uitdeelen, uit-

reiken: Dien dispense ses dons comme il lui plait,
God deelt zijne gaven uit, gelijk t Hem behaagt.—
, IflySièFeS de Dien, dc so/ramenten uitrei D- les

ken de geheimenissen Gods verkondigen . — [P15ar155.]

.4i't.cenijen naar 't wettelijk voorschrift bereiden
en uitdeelen. - SE DISPENSER, V. Pl'. Zich ontslaan, zich ontheffen, zich vrfjstellen van den regel,
zich de vergunning geven; - uitredeeld worden.
Disperniatique , Disperii.e , cie!;). [Bot.]

Tu'eezudig, met slechts twee zaadkorrels, d i sp e i'matisc/i.
Dispersé, e, adj. (en part. passé von dispel'ser) Verstrooid, verspreid; uitgestrooid; verdeeld,
uiteengedreven
Dispei-ser, v. a. Clitutrooijen, stroo(jen;- ver-

strooijen, verspreiden, uiteen jagen, op de vlugt
slaan; .- verdeelen, saai' verschillende plaatsen
zenden. D- de l'argent, geld uitstrooijen. La casalerie a dispersé lennemi , de ruiterij heeft den
vijand verstroiiid, uiteen gejaagd. D- des soldats,
soldaten in verschillende kantonnementen verdeelen.
- SE DISPERSER, V. Pl'. Zich verstiooijen, verstrooid worden.
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DISPERSION -

DISSEMELABLEMENT.

Dispersion, 1. Verstrooijftig, verspreiding f. moederen, der zaken. Ii était en bonne d-, hij was
La d- desjuifs. deverstrooijingilerjoden. D- dune in een' goeden 'welstand.
Disproportion, t. Onevenredigheid, ongelijkarmée, dune lotte, verstrooijin, uiteenjaging van
eene vloot. D- des troupes, uiteenleg(jing f. der heid, onevenredigheid f., gebrek n. aan behoorlijke
troepen. - D- des forces, verdeelinj en verzwak- Verhouding, wanverhouding f. Les d-s dun bâtiking dec krachten. -- IPh)s.] D- de Ia Iumière, ment, de wanverhoud-ingen van een gebouw. Ddes rayons luinineux,verspreiding (Ier lichtstralen. d'âge, ongelijkheid van ouderdom.
Dispropoi-tioniié, e, adj. (en part.passé van
Dispoiidée , f. [Pos.] Dubbele sjwndéus in.
disproportionner) Ongelijk, onevenrédig, in slechte
voet von vier lange lettergrepen.
Dispoiiibilité, t. Beschikbaarheid, d i sp 0 n i- Verhouding staande, ongelijkmatig, g e d is p r 0b I li t e i t f. - [Mil., Adrnin.] Toestand in. tusschen p or tio neerel: Un manage d-, een ongelijk huactieve dienst en ontslag, niet genot van wachtgeld, welijk. Un partage d-,eene ongelijkmatige Verdeeling.
Disproportioniier, v. a. Ongelijk maken, de
no a - a C t iv i te i t t. Traitement de d-, wachtgeld ii.
(réeiige wijze.
JJispoiiible, adj. Beschikbaar, disponibel. evenrediglieid- wegnemen.
Dispos, adj. rn. Behendig, vlug, vaardig, gaauw;
-I- Dispiopoitioniiérneiit, adv. Op onevenDisputable, adj. Betwistbaar, bestrïjdbaa'r.
opgeruimd; welvarend.
Disputailler, V. n. (fam.) Over beuzelingen
Disposait, ni., -e, t. [Jul.] Beschikker in.,
dikwijls twisten, harrewarren.
besc/illeater t. bij testament.
Disputaillerie , 1. ((am.) Nietig geschil n.,
Disposé, e, adj. (en part. passé van disposer)
Geplaatst, gerangschikt: Chases biei d-es, goed ijdele twist in.
DisputaiHeur, In., -euse, f. (fans.) Twistmagerangschikte zakn f. Pl Salle d- e, pour le bal,
voor liet bal gereedgemaakte zaal t. - Geneigd, je- ker m., --maakster f., harrewarder in ., -warster t.
-(- Disputant, e, adj. Twistend, twisiziek. zind, bereid: Etre bien ou mal d- pour go., goed of
kwaad jegens iemand gezind zijn. Ii est d- (t faire Ook als subsi.: Les d-s, de twistenden, d-isputout ce qu'il vous plaira, hij is geneigd om alles te téren den.
t Disputation, t. Geleerde twistrede f., rededoen, wat u zal believen. Je ne suis pas disposé
a sortir, ik heb geenen lust, trek om uit te gaan. strijd ni.; vinnige woordenstrijd voor de balie,
Le rol etait Pico d-, de koning was in goede luim, disputatie t.
Dispute, t. Geschil n., twist m.., krakeel, twistgoed gedisponeerd.
Disposer, V. a. In orde brengen, stellen, schik- gesprek n., redestrijd, woordenstrijd ni., gekijf ii.,
ken. L'enneini avait Pico disposé ses troupes, de kibbeipartij, woordenwisseling t., dispuut n. A.vijand had zijne troepen goed in orde g schikt, ge- voir une d- avec qn., een geschil met iemand- hebsteld. - Voorbereiden, geneigd meiken, bewegen, ben. On s'instruit par Ia d-, men wordt door reoverhalen, overreden, aansporen: B- qn. P Ia mort, destrijd, door twistgesprekken, door woordenwisemand tot den hood voorbereiden. Je l'ai disposé selingen wijzer. D- de mots, woordenstrijd. a vous demander pardon, Ik heb hem bewogen om {Ecole] Strijdoefening t. , oefening in geleerde
twistrédenen, waarbij zékere stellingen bestreden en
U vergiffenis te vragen. -- In gereedheid brengen,
inrigten, bezorgen: On a disposé in salle pour le Verdedigd worden, disputatie t.
Dispaté, e, Wij. (en part. passé van disputer)
bal, men heeft de zaal voor het bal in gereedheid
Betwist, bestreden: Empire d-, Victoire d-e.
gebragt. On a tout disposé, alles is bezorgd. pi
iets
Disputer, V. 55. Twisten, wetenschappelijk remet
Beschikken,
naar
goeddunken
POSER, V. n.
te werk gaas; - voorschrijven, beslissen, als wees- detwisten of zintwisten, twistrédenen houden, een
Ier bevélen. 11 ne peut d- le son bien, hij kan over openlijk twistgesprek Voeren; -- strijden, krakeezijn goed niet beschikken. Il dispose de tout dans len, kijven, disputéren. — D- avec fureur, Is
cette maison, alles staat in dit huis onder zijn be- grand ei is, heftig, luidruchtig redetwisten of kijVel, hij kun in dit buis doen, wat hij wil. Dieu a ven-. II ne faut pas d- des couleurs, ni des goûts, ni
dispose de lui, God heeft hem tot zich genomen. - de l'usage, men moet niet over de kleuren, den
(Loc. prov.) D- dune personne co m me des clioux smaak of 't gebruik redetwisten. - (Prov.) D- de
de son jardin, met iemand leven als Jan-potagie met Ia chape Ii l'évêque, D- sur Ia pointe dune aizijne muts. - (Prov.) L'liornrne propose, et Dieu guille. Z. CHAE'E, AIGUILLE. (fig.) Ces femmes
dispose, z. PlEIT. - SE DISPOSER, V. pr. Zich rang- disputent de beauté, die trouwen wedijveren in
schikken; gerangschikt worden. - Toestel, gereed- schoonheid. -- DISPUTER, v. a. Betwisten, bestrjheid, tot jets maken; - zich tot jets voorbereiden, den, om iets twisten, har'reu,are -n: D- on prix, ons
eenen prijs twisten. — II lui dispula le pas, hij
voorbereid worden.
Dispositif, adj. [Méd.] iternède d-, voorberei- betwistte hem den Voorrang. D- le terrain Ii lendend geneesmiddel it Dune rnanière d-ive, bepa- IieflTIl, den vijand den grond betwisten; (fig.) zich
lenderwijze. -- ]MSPOS1TIF, in. [Ju r .] 1let - beschik dapper in een' woordenstrj(l weren.
(fig.) Le
kend, Veroldenend gedeelte der -regterlfjke uitspraak. d- Is qn., iemand op zijde willen streven of evenaDisposition, f. D-isposi tie, -inrigting, orde, ren, het met iemand opnemen. - SE DISPUTER, V.
schikking f., aanleg ni, La d- dun l)âtirnent, de pr. Elkander betwisten; — betwist worden; —met
inrigting van een gebouw. -- La d- d'uis discours, elkander twisten.
Disputeur, eitse, adj. Twistgierig, twistziek.
de schets, liet ontwerp, de Vereleeling van eene redeVoering. - La d- dune bataille, het plan, de schik- - Ook als .vubst.: twistzoeker in., twistzoekster t.
f.,
(querelleur,
-euse).
een'
veldslag.
-Beschikking,
bepaling
king van
Disque, f. [Ant.] Werpschijf t. (bij de wedbeheer, bestuur n., het i'egt om vrij over iets te beschikken: Tout est a votie d-, alles is (staat) te spelen der Ouden), discus in. — lion el schild n.,
uwer beschikking. D- testamentaire, uiterste-wils- ter gedachten-is van een' held in een' tempel opgebeschikking. Les d-s de Ia lol, de wetsbepalingen t. hangen. - [ Astr.] Le fi- flu soleil, de Ia lone, de
p1. D- royale, koninklijke Verordening f. D- finale, (schijnbare) schijf der zon, der maan. - [Opt.]
slotbepaling. D- prohibitive, verbodsbepal-ing. D- Id- Grootte van een g las, van een gezigtsveld.— [Bot.]
gale, -wetsbepaling. D- inutuelle, onderlinge beschik- Schijf der straalbioemen. — [Liturg.] Schotel in .
king. —Aanleg m., Vatbaarhe-id; --neiging, genegen- voor 't nachtmaalsbrood, in de grieksche kerk.
Disqsiisltion, t. [Didact.j Onderzoek, navor
heid; gestemdheil, stemming, gemoedsstemming, gezindheid t., zin, lust, trek in. Cet enfant a beaucoup sching, nasporing, doorgronding, di.s q u isi t I e t.
S Disruption, f. Verbreking, breuk t.
de d- h (pour) Ia musique, dit kind heeft Veel aanDisseetetir, in., z. V. 0. DISSÉQUEUR. [Anat.]
leg, geschiktheid, natuurlijke bekwaamheid Voor
de muzjjk. Ii a de trés bonnes cl -s pour vous, hij is Ontleeclines n.
Dissection, t. Ontleding, opening, opensnqzeer goed omtrent u gezind, is u zeer genegen. Je
n'ai aucune d- dy aller, ik heb geen lust, trek om ding van een lijk, ljkopening, dissectie f. daarheen te gaan. Ii parait lans lair tie la d- [Econ. dom.] liet ontleden, voorsnijden (van gevoa Ia plule, de lucht ziet er uit, als of 't wilde re- gelte, wild, enz.)
Dissemblable, wij. Ongelijk, ongeljievormig,
genen. - Beschikking, voorbereiding f.: Faire ses
d-s pour partir, zijne beschikkingein maken om te niet overeenkomend, verschillend, geheel anders:
vertrekken. - Voornemen, oogmerk ii. : Je l' ai lais- Ces frères sont bien d-s, die beide broeders zijn
sd dans Ia d- de sortir, toen ik hem verliet, was el/sander zeer ongelijk. II est bien d- de ce qui l
hij van voornemen, om uit te gaan. Gesteldheid f., était, hij is niet meerdezelfde, die hij te Voren was.
Disseniblableinent, adv. Ongelijk, op ongetoestand, staat ni.: La d- flu corps, des esprits,
des affaires, dc gesteldheid des ligchaam.s, der ge lfjkvormige, verschillende wijze.
e
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DISSEMBLANCE

DISSUADER.

-

Dissemblance, f. Ongelijkheid, verscheidenheid, ongelijkvormigheid f.
-I- Dissembler, V. fl. Verschillen, niet gelijken.
Disséinination , f. Natuurlijke uilzaaijing,
verspreiding, verstrooijinq 1. van het zaad.— (fig.)
Verspreiding (van menschen, van denkbeelden enz.).
Disséminer , V. n. Uitzaaijen , uitstrooijen,
verspreiden (als werk der natuur): Le vent dissérnine les graines de certains végétaux, de wind
strooit de zaden van zékere gewassen uit. - Bij
uitbreiding: D- les troupes, de troepen verspreiden,
uit elkander leggen. -- D- les erreurs, dwalingen
door geschriften uitstrooijen, verspreiden. - lIet
part. passe is 00k adj. : La lumière dissérninde
dans l'espace, het in de ruimte verspreid licht.
Dissension, f. Verscheidenheid, tegenstrjdiq
heid (der meeninqen, der gevoelens), oneeniqheid,
verdeeldheid, tweespalt f., twist ni. D-s domestiques , huiselijke twisten.
Dissentérisme, rn. [ H. rel.] Leer f., pevoe
dissenters of niet-episkopalen-lens.»tdr
(non-conformisten, presbyterianen, independenten)
in Engeland.
Dissentieiix, etise, adj., z.v. a. DISCORDANT.
Dissentiiiient, m. Tegenovergesteld gevoelen,
verschil ti., strijdende 'ineening. aankanting 1.
Dissentir, e'. Cl. In nîeening of gevoelen verschillen, van andere meening zijn, anders denken.
Dissépale, adj. , Z. DIS1PALE.
Disséqiier, V. a. [Anat. , Bot.] Ontleden, openen, opensnijden : P- un corps humain, Un antmal, une Plante. - [Econ. dom.] Ontleden, voorsnijden. - ( fig.) D- on dcrit, des pensdes, een
geschrift, denkbeelden ontleden, naauwkeuriq onderzoeken, uiteen zelen. - Met part. passéis ook
adj.: Cadavre disséqud, Fleur d-e, ontleed lijk n.,
ontlede bloem f.
Disséqueur, m. Ontleder; - voorsnijder M.
-

- DISSÉQUEUR, in., Z. V. C. DERMESTE.

Dissertateur, in. Verhandelaar, opsteller eener

verhandeling.-- Langwijlig, vervelend spreker m. (In
dezen zin heeft liet een vrouwelijk: DISSERTATRICE).
+ Dissertatif, ive, adj. Verhandelend, inden
stijl der verhandeling.
Dissertation, t. Geleerde verhandeling t. of
twistgeschrift n., dissertatie t.
Disserter, v. n. Eene geleerde stoffe behandelen, breedvoerig, grondig en geleerd over eene
zaak spreken. - (fani.) D- longuement et ennuyeu
sement, langen vervélend redenéren. (TEUR.
Disserteur, iji , euse, f., z v. a. DISSERTA
Di ssidence, f. Splitsing, scheuring, klove 1.,
ernstig verschiln. in gevoelens, dissidentie f.
Dissident, e, adj. Sclieuringmakend. - DISSIDENTS, in. p1. Andersdenkenden, afwijkenden van
de in een land heerschende kerk, in Engeland di s
sen t e r s ge/weten (vgl. DISSENTERISME); in Polen
weleer: de niet-katholjken (niet uitzondering van
de wederdoopers, socinianen en kwakers) , dissidenten rn p1.
Dissigne, m. [Algèlv] Verandering t. van teekens. - DISSIGNE, ad,). J31é1 verschillende teekens
aangedaan. (gelijksoortig, ongeljkslachtig.
Dissi iiiilaive, adj. [Mdcl. J Ongeljkaardig, onDissimilitude , t. Ongelijkheid, verscheidenheld f., verschil n. - [ Rhét.] Tegenoverstelling f.
Dissirnulateur, in., -trice, f. Veinzer, veinsaard m., veinsster t.
Hissiiuulatioi, , 1. Geveinsdheid, ontveinzing,
bewimpeling, vermomming, veinzerij t.
Dissiin.i1é, e, adj. (en part. passé van dissimulei'): Uornme d-, geveinsd man. Haine d-e, ont
veinsde, verborgen haat m. - Ook als subst.: Un
d-, Une d-e, een, eene geveinsde.
Dissiniuilei, v a. Zijne gedachten, gevoelens,
enz. verbergen, verhelen, bewimpelen, ontveinzen;
veinzen. D- sa douleur, zijne smart verheelen, verbergen. - Ii dissimula cette injure, hij deed als
of hij die beleedigi/g niet merkte. - Ook zonder
voorwerp: II salt d-, hij weet te veinzen. - SE DISSIMULER, V. pr. Zich ontveinzen, zich zelven niet
bekennen; - zich laten verbergen.
JJissipateiir, ITL, -trice, t. Doorbrenger, verkwister, verteerder,, opmaker m., doorbrengster,
verkwistster, verteerster, opmaakster f. - Ook als
adj. gebézigd : Un vieux lou d-, een oude gek van
een' doorbrenger.
Dissipation , t. Het verdampen, vervliegen
-
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(van vochten, geestrijke stoffen). - Verkwisting,
verspilling, verbrassing t. Se miner par Ia d-, par
des d-s, zich door verkwisting in den grond boren,
ruineren. - Verstrooijing, aftrekking van gedachten, gematigde uitspanning t. : Ii vous faut de Ia
d-, gij hebt verstrooijing noodig.
Dissipé, e, adj. (en part. pass é van dissiper):
Troupeau d-, Troupes d-es, verstrooide kudde f.,
verstrooide troepen in. p1. Esprit d-, afgetrokken
geest m. Vie d-e, verkwistend, in vermaken doorgebragt leven m.
Dissiper, v. a. Verstrooijen, verspreiden, uiteen drijven, verslaan, verdrijven, verjagen, doen
neivelen.— (fig.) D- les illusions, de begoochelingen
doen verdwijnen , doen ophouden: Le soleil dissipe
les biouillards , de zon verdrijft, verstrooit de
gen verdrijven, doen ophouden. D- one armée,
een leger verstrooijen, verslaan. - Vdrstrooijen, de
aandacht aftrekken, verdrijven: D- l'esprit. Fen1111h, Ia douleur, den geest verstrooijen, de vervéhug, de droefheid verdrijven. - Doorbrengen, verkwisten, verdoen, verspillen: D- son l)ien , zijn
goed, zijn vermogen doorbrengen. - SE DISSIPER,
v. pr. Zich verstroe(jen, zich verdeelen; verstrooid
worden; uiteen gaan ; verdwijnen; - zich verstrooijing of ontspanning verschaffen.
S Dissociable, adj. Ongezellig, stug.
Dissociation, t. Ontbinding f. eener associatie of vereeniging.
- Dissoeier, v. a. Eene verbindtenis ophef/en.
Dissoht, e, ad.). Los, losbandig, ongebonden,
uitspattend, teugelloos: Mener une vie d-, een los,
ongebonden leven leiden. Une femme d-, een liederlijk wijf n.—Mots d-s, Chansons d-es, schandelijke woorden, (lande liederen n. p1.
Dissohible,adj. Oplosbaar, ontbindbaar, smeltbaar. Métal d-, ontbindbaar metaal. - [Jur.] La
mana e est d-, het huwelijk kan ontbonden worden.
Dissolubilité, t. Oplosbaarheid f.
Dissolitment , adv. Op losbandige, on, ebondene wijze. Vivre d-, losbandig leven.
Dissoluteur, ti-ice, Dissohitif, ive, adj.
[Méd., Chim.] Oplossend, ontbindend: Remèdes
d-s, oplossende middelen n. p1. - La vertu d-ive,
de ontbindende kracht t.
Dissolution, f. Ontbinding, oplossing, scheiding; de opgeloste stof, dissolutie t.; Tomber
en d-, tot ontbinding overgaan. La d- du sel dans
l'eau, de oplossing van 't zout in 't water. - ( fig.)
La d- dun niariage, de ontbinding, scheiding van
een huwelijk. La cl- de l'ordre social, de verbreking
der maatschappelijke orde. La d- du corps at de
l'âme, de scheiding van 't ligchaam en de ziel. Losbandigheid, ongebondenheid, ongeregelde leefwijze t.: Ii s'est plongé clans toutes sodas de d-, hij
heeft zieh aan allerlei ongebondenheid overgegeven.
Dissolvant, e, adj. Chin.] Oplossend. oatbindend: Acide d-, oplossend zuur n. - D1SSOLVANT, M. (ChilD., Méd.] Oplossend, ontbindend,
weekmakend, verdeelend middel, scheivocht n.
Dissotinanee, Dissonance, f. [Mus.] Wanklank, valsche toon m., valve/i akkoord, wange
luid n., dissonantie t., dissonant m.: Sauver une d-, een valsch akkoord oplossen. - Wanklank door opeenvolging van harde lettergrepen.—
D- du style. des iddes, ongeljjlsvorinig/ieid f. in stijl,
in denkbeelden.
Dissoniiant, C, Dissonant, e, adj. Kwaiijkluidend, wanluidend: Une voix d-e, eene valsche,
wanluidende stem. Cat instrument est fort d-, dit
speeltuig is zeer ontsteld. (maken.
Dissonner , Dissoner , v. a. Wanklank
Dissouth'e , v. a. Ontbinden, oplossen, smetten: Lean dissout le sucre, het water ontbindt,
smelt de suiker. - ( fig.) D- une assemblée, eene
vergadering ontbinden. D- un manage. een huwelijk bi'eken, scheiden, ontbinden. - SE DISSOUDRE,
v. pr. Zich oplossen, ontbinden, uiteen gaan; oatbonden worden; scheiden. Le sel se dissout aisé
het zout lost zich gemakkelijk op, laat zich-ment,
ligt smelten. La sociétd se dissout, liet gezelschap
gaat uiteen.
Dissous, Dissoute, adj. (en part. passé van
dissoudre) Sucre d-, opgeloste, gesmolten suiker f.
L'eau dissoufe en vapeur, het in damp opgeloste,
ontbonden water.
Dissuader, v. a. Ontraden, afraden, uit het
hoofd praten, afbrengen: II- qn. dun dessein, ieg

-
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-DISTRAIT,

2 fl(I11( 1 van een voornewen afbienuen, het kern afdeelimmg t.; --- onderscimeidimigsteeken a.; - onderraden. - liet part. passé kun adj. zjpu Homme scheid, verschil 11.; - ommderseheidinq door eer en
aanzien, voortreffeljikke/d, verdienste 1.; voorregt a.,
(1-, van zijui VOOVflCfllCfl afqebraqt mensch.
.-- Dissuasif, ive, adj. Afr adend, ontradend. voorkeur t., rang, stand in., distinctie t. Cest
Dissuasion, f. liet afraden; afradinij f La one bible imprimée sans d- de vers, 't is een bijbel, due zonder,
van verzen gedrukt is.
persuasion et Ia ei-, het aanraden en afraden.
Dissyllabe, adj. [Gram.] Tu'eeleitergrepiy. On a tout passe au fl1 de l'pée, sans cl- dage ni
Un mot (1- of als subst. Un i, een woord II. van de sexe, maca heeft alles over de klimmg gejaaqq,
zonder onderscheid van ouderdom of kunne. Fais
twee lettergrepen.
du Pica a tons sans d-, doe al/ecu zonder onderDiss11abique, adj. Tweeletlerqrepq.
Distance, 1. Afstand ni., verwijdering, afge scheid of voorkeur wel. Traiter qn. avec d-, iemand
legenlield, verte; ruimte, tassclienhuimte, di s t a ei- mart achtinq, onderscheiding behandelen, Peisoimnes
tie f. La d- dune viiie it one autie, de afstand de U-, aecnzienl(jke lieden, unease/men van rang van
van de rear stad tot de andere. De d- en d-, van hooge geboorte. Une charge de d-, een aanzienlijk
(liii.) Af- ambt a. - [Log.] I7erklarimmg t. van de verschillende
afstand tot afs ta n d, hier en daar.
stand ni., verschil, onderscheid ii., ongelijkheid t.: beteekenissen, die een voorstel kan hebben.
II y a one grande 1- entre le Crëaleui et Ja créaDistlng3lé, e, a dj. (en pa )- t. ])aSSei eon distiiituie, ei is een geoote afstand tussclien den Schep- guer) Onderscheiden; aanzienlijk, voornaam , uitpee en 't schepsel. - Tenli pi. i d-, iemand 0]) stekend,voortrefl'eljk;fatsoenljk, g edis ti a qee rd.
ccii' ei/taiicl, 0]) CC11C distantie houden, hem beletDistiiiguer,v. a. Ommderscheiden,een onderscheid
teic geineenzaam te worden. L'Evaegile rapproche maken; -- duidelijk zien, kooien, enz., onderkenles d-s, 't Evanqelie accent de onqel(jklieid der stan- elect, met verwarren, duidelijk ge w aarworden, di s
den weg. [Ju r .] We t telijk uitstel ii.
tinfjére a. D- lnmi d'avec Ie flatteur, den vriend
-l- Distaucé, e, a dj. [Maii.] : Cheval ii-, in den van den vief/er onderscheiden. D- les temps, les
WedlOO]) achter!ebleeen paard a.
lieux, de tijden, de plaatsen onderscheiden. - Ii
Distant, e, adj. Veineengelepen , verwijderd, ëtaît ddjm si tack quon na pouvait plus d- les
ver uiteen staande: Ces deux villes, Ces deux objets, 't was reeds zoo laat, dat men cie eoorwerépoques ne sont pas fort d-es June de laatje, pen em/ct macer kon onderscheiden. Je vous al hisdeze beide steden, die twee tijdstippen lippen niet tingiid a votre demarclue, ik heb u aan uwen gang
herkend. - Met achting, onderscheiding behande
zeer ver van elkander.
flisténione, adj. [Bot.] Zile't twee meeldraden. len; den voorrang, de voorkeur geven.- Il aime
Distenilre , v. a. [Cliii.] Sterk ceitrekken, quon le distingue, hij ziet zich gaarne niet onderspannen.
scheiding behandeld. -- [Log.] D- une proposition ,
de verschillende beteekenissen aangeven, die een
Distendit, e adj. ( part. passé van distenvoorstel hebben kan. - SE DISTINGUER, v. pr . Zich
Ire) Mueles 1-s, sterk ,espannen spieren t. »1.
onderscheiden
, zich kenbaar maken, gezien, beDistensioii, Distention, t. [Chic.] Sterke
s])anninq, uitrekking 1.: La cl- des ierfs, de span- speurd worden; •--- uitmunten. Llcomme se distingue des auti'es animaux par sa raison, de encased
1110(7 (ier zenuwen.
I)isthène, in. [ïlIindr.] Sappiîyispaat/i II., cya- onderscheidt zich van de andere ei/eren door zijne
rede. Ii sest dislingud par sa valeur, hij heeft
niet in., een biaauw mineraal.
Distichiase, t. 1 I%iéd.] Ziekelijke vorininp t. uitgemnunt doom' zijne dapperheid.
Distiqie, in. [Pods.] Tweerdgelig vers, kopeener dubbele 'rij oaf/karen.
Disliehophylle, adj. (pr. cli=k) [Bot.] Met pelvers, d is li c ho a, inz. liet eidgische distichon,
twee biaderenrijen. - Distig.iate, adj. Met dub- uit ccci' hexammmetem' en een' pentameter bestaande.JIIISTIQUE, adj. [Bot.] in twee rijen staande (van
bel likteeken of bloenimerk.
Distillable, adj. (pr. —ti-la---) [ClinLj Over- bladeren, bloemen, enz.).
haalbaar, ))OOï overhaling geschikt, d e s t i I 1 eerDistoiiie, adj. [H. a.] Tweemnondig. -- DISTObaar.
MES, In. Pl. Eçelwormnemm in. pl. , dubbelmnondife Cli'
Distillateur, in. (pr. —ti-Ja--) Ocerhaler, gewandswormnen (in de lever en ga/blaas).
lure/dec van gebrande wateren, brander, stoker,
Dlstors, e, Distort, e, adj. [Didactj Ve rdestillateur, destilleerder in
draaid, scheef.
Distorsion, t. [Mid.] Verdraaijing, veu'wrnDistillation, f. (pc'. --ti-la—) Overhaling, stak/np, P e 5 t i 11 a t i e 1. - Overgekaaid vocht a.
ging, distorsiet. Lad de l'oeil, de verdraamjmng
Stookkunst, destilleerkunst 1. - Daorzijpelinp f.
van 't oog La d- des deux cotés de Ja bouche, de
U)i&tilIatoire, adj. (pi'. —ti-la--) Tot het des- hommdskramnp t.
1,/ik/ren of overhalen dienende: Appareil , Vase
Distort, e, adj., Z. DISTORS.
Distractile, ac/f. [II. a., Bot.] Afstaand.
Etoffe d-, of als subst. Un d-, een toestel, vat, staf
Distraction, t. Scheiding, afscheiding t. (tiemn over te halen, ctest/iiatie -apparaat a.
Distillé, e. adj. (en part. passé van distiller) mernlirernent) . --- [Prat.] Demande en d-, eisch tot
Overgehaald, gestookt, ge de s t i 11 e e cd: Liqueurs afscheiding van een voorwe rp, (lOt verkeerdelijk in
d-es, gebrande wateren II. pl. (fiq.) Rage d-e, uit- een' aammgesiagen boedel is begrepen, cisc/i tot splitgestor t e, losgelaten woede t.
sing. D- miles dtipens, afscheiding der geregts/casten.
Distiller, v. a. (pr--ti-Id) Overhalen, stoken, af- - Verstrooijing, verstrooidheid van gedachten, af.
trekken, branden, de stilidren. - (I/p.) D- sa rage getrakkeniieid , onachtzoamnheid . d i s t r act i e f.
sur pa. , zijne woede, qrainschap acer iemand uit stor- II a de fréquentes d-s, hij is dikwijls verstrooid,
ten. - DISTILLER, e. mm. Doorzfjpelemm, doorzijgen, afgetrokken met zijne gedachten cc/ct thuis. -afdruppelen: Des gouttes d'eau distillaient le Ja Verstrooijieug, afleiding, uitspanning t.: Chercher
voûle, het water viel bij druppels ran 't gewelf.— quelque d-, een/ge verstrooijing zoeken.
Distraire, v a. Scheiden, afscheiden, aftrekSE DISTILLER, V. pr Gedeslilleced worden.
D- goutle a goutte, l)jj droppels afdruipen. Se d- ken, afzonderen (een deel van 't geheel) : Say vette
somme il faut d- taut, van die sommoet gij zoo
en lames, in tranen we q smelten.
Histillerie, F. (pr—ti -Ic--) Stokerj,branderj) f., veel aftrekken. - [Jar. anc.] D- Ia juridiction,
stookhuis a. - Beroep n., kunst t. des branders. eene zaak voor een' onbevoegden regter brengen.-Distinct, eg adj. Af g ez o nde r d, afzonderlijk Ommderslaamm, verduisteren (gelden , papieren). —Afonderscheiden verseimilllend ; - duidelijk, klaar, leiden, af/tanden, de aandacht aftrekken, verstrooiverstaanbaar; niet verward. Article d-, afzonder- jen, storen; afbrengen (van een voornemen, een gelijk artikel a. Deux clwses uien d-s, twee zeer voelen, treurige gedachte). Il cherche Ia solitude,
onderscheiden zaken t. »1. Fruits d-s, afgezonderde, afin qu'on ne puisse le d- de son travaIl, hij zoekt
niet zamenimangende vrnclmten t. p1. - Son d-, Voix de eenzaamheid, opdat lien lmeoi van zijn werk
d-e, duidelijk, kelder geluid a., verstaanbare stem t. niet zou kunnen aftrekken. Rica ne peut le d- de
Vue d-e, goed, scherp gezigt. Idee, Notion the, klaar, faire de ce voyage, niets kan dein van het doen
dier reis afbrengen (in dezen zin liever détourner).
duidelijk denkbeeld, begrip n.
Dstineternent, adv. Klaar, duidelijk, op din- Ii faut tkcluei de d- les affligds, men moet de bedr o efden afleiding zoeken te geven.— SE DISTRAIRE,
deljjke wijze; onderscheidenlijk.
Distinctible, adj. Onderscheidbaar.
C. l' Zich verstraaijen , zich ontspanning verschafDistiiietif, ive, adj. Onderscheidend, kenmer- /en, zich onttrekken (aan zijn werk).
Distrait, e, ac/f. (en pail. passé van distraire)
kend, kenbaarmnakend, distinctief.
Distinction, Onderscheiding, afzondering, af- Afgescheiden, afgetrokken: Fief d-, afgescheiden
-

---

-

---

-DIVERS.

DISTRAYANT
leen; Somme the, afgetrokken som f. - Afgetrokken, verstrooid, on o pmerkzaam, verward: II est
toujours d-, hij is altijd verstrooid, nooit met Zijne
gedachten thuis. Un air d-, een verstrooid, verward voorkomen ii. - Ook als subst.: Les 1-s ou
blietit tout, de verstrooiden vergeten alles.
Distrayant, e, adj. Verstrooijend, verstrooijing
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stout, gezwollen lierdicht n. op Bacchus (later ook
op andere goden en uitstekende menschen). — Tegenwoordig: Vurig lied vol dichterlijke verrukking,
doorgaans ongerégeld in maaien stanzen, (Ii t Ii y
rum b e 1. — Dîthyraiiiblquae , ad). Bezield,
vurig, overdreven, d i t Ii y r a ni b is c It. Poète U-,
dithyramben-dichter in.
Dito of Ditto, adv. (van 't ital. detto) [Corn.]
-

aanbrenend: Lecture d-e, verstrooijende lektuur t.
Als voren, als boven, eveneens, desgelijks, dito.
Distîibaé, e, adj. (en part. passé van distri
Diton, in. [Mus.] Interval in. van twee geheele
buer) Uitgedeeld, verdeeld: Aurnônes 1-es. uit ,;etoonen, groote terts t.
chapitr
es,
dpar
deelde aalmoezen t. p1. Ouvrage
Ditracbycère, in. (Pr. chk) [ITt. n.] Bijin hoofdstukken verdeeld of afgedeeld werk n.
zondere soort van ingewandsworm (volgens Laen
Distiibuer, V. ü. Verdeelen; uitdeelen, uitrei
ken, toebedeelen; schikken, rangschikken, in orde iiec) een blaasworm rn.
Ditridacty1e, adj. [H. n.] Met twee of drie
stellen, afdeelen, d i s Ir i b u é r e a: 1)- des prix, des
aumOnes, prijzen, aalmoezen uitreiken of uitdeelen. voorteenen zonder achterteenen. - DITRIDACTYLES,
B- des grâces, des honneurs, dec emplois, gunsten, in. p1 Soort van steliloopers of inoerasvogels in. p1.
Ditriglyphe, ni. [Arch.] Ruimte tusschen twee
eerbewijzen, ambten uitdeelen. L'auteur a distri
bud son ouvrage jar chapitres, de schrijver heeft triolyphen (z. TRIGLYPHE) aan de dorische zuilen.
Ditroeliée, in . [Pods. anc.] Dubbele trochéus,
Zijn Weî'i in hoofdstukken afgedeeld. On a ditrihué
I'eau dans tons les quaitiei's de Ia viiie, men heeft versvoet i)cifl L lettergrepen, waai'van de lste en
het water dooi' al de stadswijken geleid. [Beaux Ve lang, de de en tde kort zijn ; ditrochdies in.
Diurèse, t. [MUd.] Ruime pisafscheiding, diuarts] Bien d- les luniières et les oiabres, les pal'ad). Pisafdi'(jvend, diu,
ties dun hdtinient, dun jardin, licht en schaduw, rUs is t. - Duiirétique
de deden van een gebouw, van een' tuin goed plaat- rëtisch: Un rnédicarnent d-, of als subst. Uil U-,
middel
n.
een
afzettend,
pisdvijvend
sen, veideelen of aanbrengen. — [Prat.] D- no
Diiiriiaire, in. [I-I. Roe.] Dagboekhouder in.
procès, de acten van een reqtsgeding aan een der
regteis overgeven, om daarover berigt te doen. — der grieksche keizers; -- het dagboek zelf.
Diurnal , in. Dagelijkscii qebedeboek n. (tee'
[Iinpr.] D- la lettre, D- de Ia lettre, of enkel D-,
de gebruikte letters seeder in hare vakjes leggen, geestelijken in de kath. kerk. (P lu '. diurnaux.)
flhuiriie, ad). Dagel,(jksch, wat in één' dag gewegmaken, distr i b dr en. D- l'encre, den inkt
met de rol op den vorm brengen. SE D!STRIBUER, schiedt: [Astr.] Mouvenient d- de la terre, dageljfksche brweqinij der aarde; - Z. ARC, CERCLE.
V. pr. Zich verdeelen, zich verspreiden; onder elk- [Bot.] Fleur d-, dagbloem t. (die zich 's marander verdeelen.
Distributeur, Im, -trice, 1. T]itdecler IlL, gnu opent en 's avonds sluit. -- [H. IL] Papiluitdeclster 1., ultreiker m., 'uitreikstn' 1., versprei- Ions U-s , of als subst. : Des d-s, dagvlinders rn. p1.
(die caine l bij dag vlieqen); — Animal U-, dagdier n.
der in., c'ecsj)reidster 1. Le d- des prix, de uitdee
(dat slechts één dag leeft); --- Oiseaux d-s, of als
der prijzen.
-Ier
subst.
Des cl -s, daqroofvoqels in. pl. , talrijke klasse
Uit-,
verdeelend,
disadj.
Dhti-ibutif, ive,
Ir i b a Ii e f. Justice d-, uitdeelende qeregti y heid t. van roofvogels, waartoe de arenden, gieren, ha(die straffen of belonninen toekent). - [Gra in. ] viken, valken behooren. — [FL. ram.] Actes d-s.
Adverbe d-, verdeelend bijwoord ii. -- [Log.] Sens danboeken II. pl., onder de keizers.
IHvagation, t. 1-leen en weder doling - Dd-, verdeelende zin in.
Distribution, f. Verdeeling, uitdecling, uitrei- d'aniinaux, het los laten loopen van clieren.----(fiq.)
king, vei'jn'eiding, in(leelinq, schikking, rangschik- Afwijking, ei/dwaling van de hoofdzaak (in woorking , distributie f. D- duhuin, verdeeling van den of geschrift) , uitwei(iing, d i v a ga tie t.
-[ Divagateur, trice, ad). .dfdwoleeut: Ebeten buit. La d- des prix, d uitdeeliny der prijzen.
La d- des troupes dans leursqaartiers, de ver(iee- quence d -ice - Ook als subst. Un U-, iemand, die
gaarne
of dikwijls van t onderwerp afwijkt.
[Arch.]
La
hag der troepen in hunne kwartieren. -Divaguer, v. a. Ronddolen. - (fi g.) Van de
a- d'ornements, de schikking, het gepast aanbrengen can sieraden. — [ Peint.j D- des jours et des hoofdzaak afwijken, von den tekst raken.
Divan, in. [ui. ott.] Turksclie staats r aad, geornbi'es , verdeeling van licht en schaduw.— [lnpr.j
Faire la d- dune forme, de letters van een' cifge heime raad in des sultans, hoogste stoatsco ll egie n.
drukten vorm in hare eigen vakje s leqen. -- [Jui'.] bij de nttomansche porte, di v a n in. Soort van
kussenbank, sofa of kanapé t , divan in. — Café
I)- par contribution, verdeelinq bij luindeLlen.
I)istributîvemeni, (1(1V. [Log ] In verdeelen- d-, of enkel D-, naam von zékere met divans voorden zin, inel betrekking tot afzonderlijke personen ziene ko[fijhnizen te Parijs en elders. —[Litt ] Verzaineling t. van arabische gedichten of opstellen.
of zaken. --- Afzonderlijk, een voor een.
Divaricatioii , t. [MUd.] Verwijding, opening f.
District, in. Gebied, reqts.ebied n., ondei'eer(cccive' won(i); - taksw)/ze veî'deelinq t. eener ader.
deeling t. eens lands , afcleeling t. von eer depar
.D ivariqué, e, adj. [Bot] Plante d-e, plant,
sommige landen) , dis t r I k t ii. — ( fig.)-lenit(
Cela nest pas de 11100 d-, daarover kan ik niet waarvan dc takken zich in vele rigtiqen uiteen
verspreiden. — Divariquer, V. a. [MUd.] Verooideelen , dat is niet in in(jn vak.
wijden, wijder maken (resie won(1).
Disti'ix, rn. [Niëd.] Grade danbarigheid f.
I)ist3TLe, adj. [Bot.] Met twee blocmstijltfes.
t Dive, ad). Goddelijk.(scheurend.
Diveltent, e, ad). [Didact.] Afscheidend, afDit, e, adj. (en pact. passé van dire) Gezegd,
Divergence, f. [Géorn., Phys.] lIet uiteenParoles
d-es
en
lair,
gesproken, genoemd, gemeld:
woorden in den wind, verçjeefsche woorden II. Pl. loopen, de gedurig aanqroeijende verwijdering van
La messe the, chacun ye retira , de mis gelezen lijnen, van lichtstralen, divergentie f. — (fig.)
zijnde, ging ieder benen. Pi'opreinent 1-, eigenlijk D- dopinions , uiteenloopendheid , str ij digheid t.
gezegd. Cda d-, dat gezegd hebbende. Salt d- en van qevoelens.
D ivergent, e, adj. [Géorn. , Phys.] Uiteenloopassant, in 't voorbijgaan gezegd. V oilà qui est dit,
dat is gezel, besloten, vastesteld. Le d- sieur, dc pend, zich meer en meer uitspreidend , d i v e rg Urend,
divergent: Lignes d-es, Rayons U-s. -gemelde hem. La i -c maison, het genoemde buis.
Ci-dessus d-, Susdit. hierboven genoemd. Le ci- [Bot.] Rarneaux (1-, uiteenloopende takken in. p1.
-[Algèb.] Série d -c, clivergérende reeks 1., oi'einaprès d-, de onder, hierna genoemde. Charles V.,
diqe reeks, welker achtereenvolgende termen steeds
d- le sage, Karel V., b(Jqenoemd de wijze.
t Dit m. Gedenk-, zinspreuk t. (faut.) Gesprek, grooter worden. - (fig.) Opinions d -es, uiteenloogezegde ii. Un d- notable, eene merkwaardige jeuile meenin,qen f. p1.
Diverer, V. a. Uiteen toopen, afwijken, afspreuk t. Les h-s et gestes des anciens, de gedenkwaardioe qezeoden en daden der Ouden. (z. DEDIT) dwalen, zich mcci' en meer van elkander verwijde
ren
(inz. van lijnen, lichtstralen, boomtakken), diviervlakkig.
Dubbel
Ditétraedre, adj. [Mmdi'.]
Dithélsifle 111. [Rel.] Tweeqoderj , tweego- V er q U r e n. -- (fill) Van andere ineening zijn.
Diverginei'vé, e, Diveigiveiné, e, adj.
enleer t., dithe isinus . du lismus , man
chaeismus Li. — Dithélste, ad]. Tot die leer [Bot. ) Met uiteesiloojiende bladribben. aderen.
Divers, e, mij. Verschillend; afwisselend; in
behoorende. - Ook (115 subst. Un d-, een aanhantegenstelling, in tegenspraak: — vele, velerlei, meger van de tweegoderjj, ditheïsl, dualist m.
Dithyrambe, cii. [Ant.] Bacchus-zang in., nigerlei, velerhande , verscheiden, onderscheiden.
-

-

-

-

,
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Les 1 sees dun mot, de verschillende beteekenis
tan een woord. La campagne cut des succès-Sen
cl-, de veldtojt had aiwisselenden soos- en tegenspoed. Que l'hornrne est inconstant, d- wat is de
menscie onbestendig, zich zelven ongelijk ! - II a
pailé a diverses personnes, hij heeft met vele (velerlei enz.) personen gesproken.
D&versemeiit, adv. Op onderscheidene wijze.
Diversicolore, adj. [Bot.] Verschillend ge-

kleurci.

-I- Ijiversif, ive, adj. Eene afleiding bewerkend.

Diversifiable, adj. Voor verandering, afwisseling vatbaar, veranderbaar, afwisselbaar.
Diversifié, e, adj. (en part. passé van diversi fi er) Afgewisseld: Entretien d-, Plaisirs h-s.
Diversifier, v. a. Afwisselen, veranderen, verscheidenheid in iets brengen, op verschillende wijzen
voorstellen, maken of toebereiden: D- les viandes,
de spijzen op verscheidene wijzen toebereiden. Dl'entretien, het gesprek afwisselen, liet over onderscheidene st ol/en of onderwerpen doen loopen.
Diveisiflore, adj. [Bot.] Verschillende bloemen
dragend. - Diveisifolié, e, adj. Met verschillende bladeren. - Diversiforme, adj. Van afwisselende gedaante.
Diversion , f. Afleiding, afwending, andere
wending f.; [Mii.] Zijdelingsche of rugwaartsche
aanval, dwarsaanval m., onverwachte wending,
veranderde rigting,verijdeling van zdkere oogmerken,
(t I V e r s i e f. - ( fig.) II alla au spectacle pour faire
(I_ Ei SOfl chagrin, hij ging naar den schouwburg, om
zijn verdriet te verzetten. On parla de nouvelles
pour faire d-, men sprak van nieuwstijdingen, om
't gesprek cene andere wending te geven. Combattez
cette passion par Ia d-, bestrijd dien hartstogt door
uwe gedachten op een ander voorwerp te riglen.
Diversispore, a dj. [Bot.] Zaden van verschillenden vornt bevattend.
Diversité , f. Verscheidenheid, afwisseling,
menigvuldi g heid, ongelijkheid, d i v e r s i t e i t f.
Diveiti, e, adj. (en part. passi van thvertir,
afwenden, weg maken, ontvreemden) Somme d-e,
Deniers 1-s, zoekgemaakte som, onderslcgen gelden.
Divertir, c. a. Afwenden, afleiden, aftrekken,
afbrengen: B- qn. de ses occupations, iemand van
zijne béziglieden aftrekken. (in dezen zin liever
détournet, distraire.) - Zich onwettig toeiijenen,
ontvreemden, wegmaken, verduisteren, onderslaan:
33- les deniers publics, '5 landspen ningen onbehoorlijk gebruiken, onderslaan. - Afleiding geven, verlustigen, vermaak aandoen, verstrooijen: Sa conversation nous a fort divertis.SE DIVE1ITIR, V. pr.
Zich ver l ustigen, zich vermaken: A quoi vous divertissez-vous? waarmede vermaakt gij ee? 11 s'est divecti a mes dépens, hij heeft zich te mijnen koste
vermocht, hij heeft mij voor den gek gehouden. Se d- de qc., zich over iets vrolijk maken.
Diveitissant, e. adj. Vermakelijk, genoegelijk,
verlustigend, tijd/wetend, vrolijk, aangenaam, aardig, kluchtig, koddig, divertissant: Les spectacles sont d-s, de schouwspelen zijn vermakeljk.
Une humeur d-e, een vrolijke aard m., inborst f.
Une liistoire d-e, cene kluchtige, koddige geschiedenis f. Un jeu d-, een vermakelijk. spe n.
Divertissemetit, en. Verlustiging , uitspanning f., vermaak, tijdverdrijf n., verm a kel ij kheid,
genengtef.,divertissement n. Prendre d-, zijn
vermaak nemen, zich verlustigen, ontspannen. [Thbât.] D- , dans, muzijk en wat verder de aandacht trekt tusschen de afzonderlijke bedrijven. [Mus.] Tijdkortend , aangenaam en gemakkelijk
muzjjkstuk. soort van ligtqezette p 0 lp o r r i II.
- [Jur.] Verereemding, verduistering f. van goederen, gelden enz. ; het kwalijk besteden van aan(veriustigster F.
vertrouwde nenningen.
S Diveitisseur, ni., -eiise, f. Verlustiger in.,
Divideude, in. [Arith. ] Deeltal n., getal, dat
gedeeld moet worden. - [Corn.] Evenredig deel
der winst voor elk der aandeelhouders in eene onderneming, winstaandeel, d ivi dend n. - [Prat.]
Evenredig deel van eIken schuldenaar in een' fallieten boedel.
Divin, e, adj. Goddelijk: L'essence d-e, het
goddelijke wezen. La providence d-e, de goddelijice
voorzienigheid. La grâce h- e , de goddelijke genade.
Les attributs d-s, de goddelijke eigenschappen. Les
Romains rendaient des honneurs d-s a leurs empereurs, (le Romeinen bewezen hunnen keizers god-
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delijke eer. - (fig.) Heerlijk, heinelsch, uitmuntend,
voortreffelijk, schoon: Un ouvrage d-, een goddelijk,
uitmuntend, heerlijk werk ii. Uric pensde d-e, eene
voortre/J'elijke gedachte f. Un temps d-, overheerlijk,
verrukkelijk, schoon weder ii. - Weleer ook als
subst.: Les d-s, de godgeleerden.
Diviiiateur, -trice, adj. Waarzeggend, voorspellend; de wiqchetaars of de wigchelarij betreffend.
- Ook als subst. gebdzigd: Un d-, een wigchelaar.
Divination, f. Waarze,qkunde, waarzeggerij,
wigchelarij J. La d- par le vol des oiseaux, de
waarzeggerij, wigchelarj uit de vlugt der vogels.
Divinatoire, adj. Tot de w'qchelarij behoo rende. Baguette d-, wigchelroede f., wigchclstokje n.
Divinement, adv. Goddelijk, op eene goddelijke
wijze; door goddeljke kracht: Les propbètes étaient
d- inspirds, de profeten hadden goddelijke ingeivin
- (fig.) Uitmuntend, verrukkelijk, hemelsch,-gen.
voortreffelijk: Ce sculpteiir travaille d-, die beeldhouwer werkt overheerlijk, maakt uitmuntend werk.
Divinisé, e, adj. (enpart.passd van diviniser)
Vergood: Héros d-.
Diviniser, v. a. Vergoden, onder 't getal der
goden stellen, goddelijk vereeren. - ( fig.) Bovenmate verheffen.
Divinité, t. Godheid, goddelijkheid F.; goddelijk
wezen n. La d- de Jésus Christ, de godheid van
Jezus Christus. Nier la d-, de godheid loochenen,
ontkennen. - Godheid, naam der heidensche goden
en godinnen. Les d-s des dclx, des forèts, des eaux,
des champs, de hemel-, woud-, water-, veldgoden,
La d- des fleurs, de bloemengodin. - ( fig.) Vergood
voorwerp n.; zeer schoone vrouw, beminde 1.: Lor
est leur snub d-, het goud is hun eenige godheid.
- Weleer ook: godgeleerdheid f. (thiologie)
Divis, m.: Par d-, toe. adv. [Prat.] Gedeeld,
deelsgewujs: Possider one maison par d-, eenhuis
deelsqew'(js, niet gemeenschappelijk bezitten.
Divise, f. [Bias.] : Fasce en d-, balk in., die
slechts half zoo breed is als gewoonlijk.
Divisé, e, adj. (en part. passé van diviser)
Verdeeld, gedeeld, gescheiden; oneenig. - [Gram.]
Sews d-, gedeelde, oneigenlijke zin (als een subst.
of adj. gebruikt wordt van wezens, die opgehouden
hebben te zijn wat dat woord uitdrukt): «Les
aveugles voient, les sourds entendent, les muets
parlent», soot des mots pris dans on sens d-.
-1- Divisément, adv. Afzonderlijk, gedeeltelijk.
I)iviser, v. a. Deden, indeelen, in afdeelingen
splitsen, verdeelen, afdeelen. scheiden: D- le tout
en quatre parties, het geheel in vier deden verdeden. D- un discours, eene redevoering indeelen.
- [Arith.] D- on nombie par on autre, een
getal door een ander deden , divi déren. (fin.) Oneenig, verdeeld maken: L'intérèt a divise
cette famil]e, het eigenbelang heeft deze familie in
oneenigheid gebrogt. - SE JMV1SEIt, C. pr. Zich
verdeelen, zich in partijen., secten enz. scheiden; verdeeld worden, zich laten deden ; - oneenig
worden. La rivière se divise en deux branches,
de rivier verdeelt zich in twee Od(flfl of takken.
Sou -vent les familIes se divisent, dikwijls worden
de huisgezinnen oneenig.

Diviseur, m. Verdeeler. -- [Arith.] Deeler,

di v i s o r ni., getal, waarmede men deelt: Commun
d-, Plus grand comniun d-, gemeene deden, grootste
jemeenc (leeler. - [Tech.] Deelschijf, verdeelingssCi(ijf F.
Divisibilité, t. Deelbaarheid.
Divisible, ad). Deelbaar, verdeelbaar.
4. Diviiblement, ode. Op deelbare wijze.
liivisif, ive, adj. Verdeelend. -- [Chir.] Bandage d-, scheidend verband ii. (om zikere deden
vaneen te houden).
Division, F. Deeling, verdeeliny, afdieeling, scheiding, splitsing, divisie f.; deel n. van een verdeeld
geheel, indeeling, afdeeling f.: La d- duti héritage,
de deeling eener erfenis. JJ- dune somme, ver-

deeling eener

50(fl. - [ Arith.]

Faire Ia d- dun

[Mii., Mar.] Les h-s
dune annie, dune escadre, de divisiën of afdeelingen van een leger, van een smaldeel. - [lmpr .
Deelingeteeken n., divisie f. ( - ). - ( fi g.) Verdeel heid, oneenifjl(eid, tweedragt , tweespalt, scheuring f.:
nombre , een getal deden.

--

Mettre la d- dans one famille, oneenigheid in eene

familie stichten.
Divisionnaire, m. [Mil.] Wat eene krijgsdivisie betreft. —Alssubst.: Le d-,de divisie -genevaal
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Divorce, f. Echtscheiding. Lettre de cl-, scheidbrief in. - (/1g.) Oneenigheid f.. krakeel n., twist m.,
verdeeldheid f. (tussc/zen personen, die door een'
zedel ij ken band verbonden zijn). II est en 1- avec
tous ses ainis, hij is met alle zijne vrienden in
onmin. Faire d- avec les plaisirs, avec le monde,
van de vermaken, van de wereld scheiden, afstand
doen, zich daarvan aftrekken, ze vaarwel zeggen.
Divorcer, v. n. of se divorcer, v. pr. Scheiden, zich laten scheiden, door echtscheiding oatbinden: Deux dpoux qui divorcent of qui se divoicent, twee echtgenooten, die wettelijk scheiden.
- Soms ook als v. a. gebéziyd: Ii a divorc é sa
femme, hij heeft zich van zijne vrouw laten scheiden. D- on manage, een huwelijk ontbinden. Het part. passé is ook adj.: Epoux d-s, gescheiden
echt genooten.
Divulgateur, m., -trice, f. Verbreider m.,
verbreidster f. (van nieuws, van geheimen).
Diviilgation, f. Ruchtbaarmaking, verspreiding, uitstrooijing (van nieuws, van geheimen).
Divsilgsier, v. a. Ruchtbaar maken, verspreiden, verbreiden, uitstrooijen: D- un secret, een
geheim ruchtbaar maken. - 1-let part. passé is ook
adj.: Nouvelle d-e, verspreid nieuws ii.
Divulsion, f. Afscheuring, d i v it 1 s i e f.
Dix, adj. nun. (pr. di vOOr een medeklinkeren
aangeademde h, dize vóór een' klinker, en dice als
't woord op 't eind staat, alsook in dix -sept, dixneuf) Tien. Les d- commandernents, de tien geboden m. p1. Dix-sept chevaux, zeventienpaarden
n. p1. - Ook voor dixièrne, tiende, gebruikt: Page
dix, tiende bladzijde (bladzijde tien). Charles dix,
Karel de tiende. -- nIx, fl]. Tien f. Un dix romain,
cme romeinsche tien. Le dix de coeur, harten tien.
- Ook van den tienden dag der maand gebëzigd:
Le dix (de) join, de tiende Junij. - (Proc.) U ne
fail oeuvre de ses dix doigts, hij blijft altijd ledig
zitten, hij doet niets.
Dix -huit, adj. num. Achttien: D- hommes.
- Ook voor dix-huitiuine, achttiende: Page d-,
Louis d-. - JOX-HUIT, ni.: Le d- (du mois), de
achttiende. Un 1-, eeoc achttien ('t cijfer 18). [Libr.] Un in-18, Ouvrage iii-18, een boek in octodecimo, waarvan het blad 36 bladzijden heeft. [H. n. ] Volksnaarn van den kievit (vannean).
Dix -huitaiji, m. [Com.] Voormalig fransch
laken n., waarvan de ketting 1800 dr a den had.
Dix -hnitième, adj. num. Achttiende. - Ook
als subsi.: II est le d-. Ella (st In d- de Ia classe,
hij is, zij is de achttiende der klasse. Un d-, een
achttiende deel.— [[blus.] Une d-, interval m. van
17 trappen der toonschaal of klankladder. - [ Jeu]
Achttiende, volgreeks van 8 kaarten dereelfde kien?'
(bij 't piketten) . --- Dix -huitiè memeiit, adv.
Ten achttiende, in (te achttiende plaats.
Dixième, wij. num. Tiende. - Ook als subst.:
Ii (Ella) est le (in) d- de Ia classe, it(j (zij) is de
tiende der klasse. Un d-, een tiende deel. - [lus.]
Une d-, interval van 9 tr a ppen der loonschaal,
de c i in e f. - Dixièineinent, adv. Ten tiende.
Dixme, f., Z. MIME.
Dix -neuf, Wij. nam. (z. Dix) Negentien: Darlres. .-- Ook voor dix-neuvidme, negentiende,

gebcizi;d: Page d-; Jean cl-. - DIX-NELJF, in. Le
d- (du mois), de negentiende. Un d-, eeoc negentien
('t cijfer 19). - Dix -neuvième, wij. nam. Negentiende. - Ook als subst. gebruikt: II (clie) est
Ie (Ia) (I- de Ia classe, hij (z'jj) is de negentiende
der klasse. Un d-, een negentiende deel. - [lus.)
Une 1-, interval ni. van 18 trappen der toonschool.
- Dix -neuviè nienient, adv. Ten negentiende.
Dix-sept, adj. siam. (z. nix) Zeventien: Dfrancs. - Ook voor dix-septidine, zeventiende, gebézigd: Page d-; Louis d-. - DIX -SEPT, in. Le 1(du mois), de zeventiende. Un d-, eeoc zeventien
('t cijfer 17). - Dix -septième, adj. num. Zeventiende. - Ook als subsl. gebruikt: Ii (alle) est Ie
(Ia) cl- de Ia classe, hij (zij) is de zeventiende der
klasse. Lii (I-, een zeventiende deel. -- [Mus.] Une
d-, interval m. van 16 trappen der toonschaal. [Jeu] Zeventiende, vo l greeks VOfl 7 kaarten der
zelfde kleur (bij t piketten) . - Dix -septièinenient, adj. Ten zeventiende.
Dizain, m. [Pods.] Gedicht n. Van tien versregels. -- [Call?.] Kleine paternoster, rozekrons 0?.
Van tien koralen.
Dizaine, f. Tiental n., tien stuks. Compter
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par d-s, bij tienen of tien aan tie?? tellen. - [Aritli.]
Tienheid f. - Weleer ook z. v. a. DÉCURIE.
Dizainler, Dizenier, m. Weleer z. v. a.
DECURION.

Dizeaui, in. [Agric.] Hoop m. van 10 schoven.
I D -Ia -ré, [Mus.] Rd , de toon ré of D. Un
air en D-la -ré, een zangstukje uit D.
Dobule, m. [U. n.] Soort van blei, in Straatsburg snotvisch, in Zwitserland gunger fl1. geheeten.
Doe, m., Z. DOUC.
Docile, adj. Leerzaam, vatbaar, begrijpelijk;
buiqzoam, gehoorzaam, gezeggel(jk, gedwee, mak.
Enfant d-, leerzaam k(nd. Un chien d-, een leerzame, gewillige hond. Etre d- aux lois, gehoorzaam
aan de wetten Zij??. (volgzame wijze, gewillig.
Docilenient , adv. Op leerzame, buigzame,
S Dociliser, v. a. Gedwee make??.
Docilité, f. Leerzaamheid, vatbaarheid, buigzaamheid, gehoorzaamheid, gezeggeljkheid, gedweeheid, dociliteit t.
Dociiiiasie , Dociniastiqiie , f. [Chi n .]
Probeerkunst, toetsing, of beproeving der ertsen,
docimasie f. - [Mdd.] D- pulmonaire, delongenproef f., onderzoek der langen oat te zien of
een kind al of niet geleefd heeft. - Dociinasiologie, f. [Chir.] Leer van, verhandeling f. over
liet betasten of onderslaan in de verloskunde. Docii.iasiologique, adj. Die leer of verhandeling betreffende. - Dociinasiste, m. [Chim.]
Probeerder, toetser of beproever der ertsen, d o cimasist m. - Dociinastique, adj. [Chi n.]
De docimasie of probeerkuast betieffend.
Dock, m. Dok n.
»bate, adj Geleerd. Les hommes d-s, of als
subst.: Les cI -s, de geleerden. (Men gebruikt tegenwoordig liever savant.)
Doetenient, adv. Geleerd, op geleerde wijze.
Doctear, 0?. (eig.) Leeraar, onderwijzer. Doctor m., titel CO?? den hoogsten akadémischen
graad in elke faculteit: 0- en ihéologie, en droit,
etc. , doctor in de godgeleerdheid, in de regtsgeleerdheid, enz. Prencire le bonnet de d-, Passer d-, den
doctorshoed, de waardigheid van doctor krijgen.
Ii est recu d-, hij is doctor geworden. - Zonder
b epaling gebruikt, verstaat inca er inz. door: doctor
in de geneeskunde, geneesheer, arts in. - z. ook
DOCTORESSE. - fa?n.) II est d- en celia science,
en eet art, hij is zeer bedreven in die wetenschap,
die kunst. Je na suis pas d-, ik ben geen geleerde.
- (iron.) Ce nest pas on grand 1-, hij heeft het
kruid niet uitgevonden: hij is eenweetniet. - (triv.)
C'esl un d- en soupe salde, 't is een quasi-doctor,
een schijngeieerde, ook: een weetniet, die enkel van
lek/eer eten weet mei te praten. Un d- en tante
lourdise, een botterik. - [ Fl. anc.] D-s le Ia lol,
sect-, schi;iftgeieerden (bij de Joden). - [H.. eed.]
0-s de l'Eglise, kerkvaders. - [ Tech.] Strijker m.,
afsteijkines fl., (beta r m., werktuig tot reiniging
der cilinders of platen bij 't katoendrukken.
DoetifiquLe, adj. (burl.) Geleerd, hooggeleerd.
-1- Doetiloqiie, ailj. Welsprekend.
Doctissi ,i,e, adj. (plais.) Zeer geleerd.
Doctot-al, e, ad). Den doctor of de doctorswaardigheid betreffende, d a c t o i' a a t : Le bonnet
(I , de doctorshoed. - (iron.) Un ton d-, een owesterd?clltifje, waanwijze toon fl1. (Plur. m. doctoraux.)
Doetoralement, adv. Op doctorale, meesterachtige, ingebeelde wijze. (root n.
Doetoiat, in. Doctors-waard'iqheid f., d o c to Doetorei-ie, t. liet doctoréren, 'il?Z. al wat
een kandidaat in de godgeleerdheid te verri,qten
heeft om tot doctor te worden verheven. --- (fam.
et 1)00.) Gezelschap ii. van doctoren.
Doctoresse, t. (iron.) Eene vrouw, die op
geleerdheid aanspraak maakt. - Van eene waarlijk
g eleerde vrouw en in ernst sjnekende, zegt me??:
Une femme docleur. (verleene??.
Doetoi-iser, v. a. (iron.) Den doctors -titel
Doctrinaire, adj. [Polit.] De leer der doetri??airen toegedaan, cl a cl riin a ir; - (in het daielijksch leven) : spitsvindiq, waanwijs, pedant. --

(

Doctrinaiies, in. p1. [Polit.] Politieke partij f.

in 't jongere Frankrijk, die den Staat naar wetenschappelijke tlteorimn ingeriqt, en monarchie en de?flOkratie i??eenges?nolte n wil hebben; - ook: stijf
re(Jtzinnige staatkundigen. - Weleer ook de bijnaam der Calvinisten. - Naam van de leden eenei'
geestelijke broederschap, ook Pères de Ia doctrine
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ehiëtienne gelieeten, die zich dc opleiding van de
kinderen der landbouwers ten doel stelde. - - Doc.
trinairement, adv. Volgens liet stelsel der doetrina iren.
Doctrinal, e, adj. Leersteliiq, tot de leer behoorende, geleerd, wetenschappelijk, d o c t r in a al.
4. Doctrinarisme, m. [Pout.] liet stelsel, de
leer t. der doctrinairen.
Doctrine, f. Geleerdheid, leunde, wetenschap;
- leer. inz. geloofsleer, zedeleer f.; leerstelsel a.;
leerstellngen t. p1.; - in beperkter' zin: leerstuk,
geloofspunt n. Cet homme a beaucoup de d-, deze
man bezit veel geleerdheid, is zeer geleerd. Cela
est conforme a Ia d- de l'dvangile, dit stemt met
de leer van het evangelie overeen. La eI- de Platon,
het leerstelsel van Plato.La d- de la mëtempsychose,
het leerstuk der zielsverhuizing. - [H. de Fiance ]
Leer, partij f. der doctrinairen. - [II. cccl.] Dchrétienne, geestelijke broederschap, die zich met
het onderwijzen van de kinderen uit het volk bdziq
houdt, en wier leden 00/c frères ignoi'antins 0/'
enkel frères rlenoemd 'worden.
:-' Docume n t, m Bewijsstuk n., oorkonde t.,
documen t II. D-s, stukken, bescheiden n. p1.
Vieux d-s, oude oorkonden, handvesten f. pl., be-

wjjsslukken ii. p1. Les titres et d-s dune succession, de gezamenlijke papieren en bewijzen eener
erfenis.

Dodécacoide , rn [Mus.] Muzijkstelsel fl,
dat vier nieuwe toonen tij de acht bestaande van
't qreqorioansche kerkgezang voegt.
Dodéeadacfytoii, rn, z. DUODENUM. - Dodécadactylite, f. [Méd.] Ontsteking t. van den
twaaifvingeriqen darm.
Dodécaèdre, m. [Gdom.] Twaalfvlak n., een
door 1 2 regelmatige vijfhoeken ingesloten ligchaam,
dodekadde'r fl1., dodekadron ii. - Ook als
adj.: Ci'istal d-, dodekaédrisc/i kristal n. - Dodécadrique, adj. Twaalfvlakkig.
Dodécafide, adj. [Bot.] 1voudig gespleten.
Dodéeagone, rn [Géom.j Twaalfhoek m.
DotLécagyne, adj. 1 Botj Met twaalf s t ijltjes
of stampertjes, twaaifstjjiiy. - Dodécagynie, t.
Twaaifstjlige planten t. pl, eeoc orde (Ier llde
klasse van Lineus, dod e ka qyn ia - Dodécagyiiiq ne, adj. Van die orde, d o (1 ek a fl y n isch.
Dodéeaudie, adj. [Bot.] Twaalfhelmig, twaalfmannig. '- Dodécandiie, t. Twaalfhelmige planten 'met 12 tot 2 0 meeldraden) , de llde klasse in 't
stelsel van Linneus, d 0 de le a a d r ia n. pl - Dodécandi'ique, adj. Tot die klasse behoorend,
d ode kandris eh.
Dodécaparte, Dodécapartite, z. v. a.
DODECAFIDE.

(bloenibladeren.

Dodécapétalé, e. adj. [Bot.] Met twaalf
Dodécareliie, 1. [H. any ] Heerschappij der
twaalf (egyptische) koningen, dode ka 'i' c hie. Dodéearchiqne adj. Daartoe behoorend, dodek arch isch.— Dodécargiie, in. Twaalfman,
een der twaalf heerscha voer
d o d e k a r c h.
Dodécatéiiiorie, t. [Géorn.] Twaalfde deel
eens cirkels. - [ Astr.] Elk dci' 12 teekens van den
dierenriem.
Dodécathéon, rn [Bot.] Afgodsk'ruid fl, een
der Vrilnulacekl(. [Pliarm. anc.] Middel n. uit 1 2
plantenaftreksels.
DotLécuple, adj. Twaalfvoud, twaalfmaal.
Dodeliner, v. a. (fain.) Zachtjes in slaapwiegen; - ( fig.) vertroetelen.
Dodinage, rn [Tech.] Poljstinq der behangersspijkertjes , door schudding niet award. Tweede builing t.
Dodiiie, t. [Cuis.] Eendensaus t.
Dodiner, v. n. [Hoe!.] (fain.) Geregeld heen
en weêi' bewegen, slingeren, schommelen: La halaiîciei' (Iodine, de slinger beweegt zich heen en
weir. - DOmNER, V. a. Wiegen; - ( fig. et fans.)
streeleis, koesteren. - SE DODINEIt, V. pr. Slingerend
gaan; - zich koesteren, zich te goed doen, veel
met zich zelven ophebben.
Dodo, ns (uit de klein-kindertaal) Bed n.,
slaap in. Faire ei-, slapen. Aller a d-, gaan slapen.
- [ 1-1 . ii.] Gckuifde zus an t. (baisernijnen.
Dodonée, t. [Bot.] Plant van het geslacht de
Dodonéeii, ne, adj. DodOnisch, tot Doddna
(in Epirus) behoorende. - [ Ant. gr.] Jupiter il,

dodOn ische of dodonaeische Jupiter (Zeus) , zoo
,eheeten naar den, aan Zeus gewijden tempel te
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Dodona, waar men l'oiacle d-, het dodonisch orakel,
het oudste van Griekenland vond.
Dodrans, m. [Ant. rom.] Gewipt van 9unciae
of onsen; - als vochtmaat: 34 sextarius; in 't algemeen drie vierdedeelen. - Dodautral, e, adj.
Tot die vaunt of dat gewipt behoorende.
Dodit, e, adj. (fans.) Dik en vet, poezelig, vicezig, mollig. - ( fig.) Paroles h-es, vuile, smerige
woorden n. p1. - D- comma une latte, mager
als een stank.
Dogaresse, Dogesse, t. Vrouw van den
dage. - Dogat, rn Ambt n. of waardigheid t.
van een' dope. - Doge, in. Heervoerder, hertog,
doge. titel van 't voormalig regér'inpshoofd te
Venetië en te Genua.
DogHng, in. [H. n.] Soort van walvisch des
Fdriier -eilanden, noordkaper m.
Dogmatique, adj. Leerstellig, inz. de christelijke geloofsleer betreffend; leerinatig, in den onderwijzenden toon, ci o p ne a t i s c h. Ton d-, leertoon; - beslissende, meesterachtige toon in. - Mddeems d-s, of als subst. Les d-s, geneesheeren. die
door 'redenéring het wezen zelf der ziekten en hare
verborgen oorzaken trachtten op te sporen, d a p fl1 a ti c i in. Pl. - DOGMATIQUE, m. Leeraar der
geloofsleer, aanhanger van een' bepaalden leervos»sn
in deze of gene wetenschap, d 0 p m a t i c u 5 m. DOGMATIQUE, t. Leerkunst t., leerstelsel n. eenei
wijsgeeriqe of odsdienst- school of partij, inz. de
stelselmatige of wetenschappelijke kennis der christelijke geloofsleer (met uitsluiting van de moraal
of de pliptenleer), dogmatiek t.— Dogmati
quement, ode. Op leerstellige, doisndtische wijze;
-' (fig. et iron.) op beslissenden, meesterachtigentoon

Dogiiatiser, v. a. Leerstellingen, geloofsartikels voordragen, inz. valsche of gevaarlijke leerstukken opwerpen of onderwijzen, - (fans. et iron.)
Op een' beslissenden toon, stellig spreken, meesterachtig beslissen, d a p in a t i s é r e ss: II dogmatise
sur tout, hij spreekt over alles op beslissenden toon.
I)ogmatiseuir , m. Valsehe leeraar, dwaalleeraas in. ; -- iemand, die alles wil beter weten,
die gewoon is eenen leertoon aan te nemen, over
alles een beslissend vonnis velt.
Dogniatisiiie, in. [Phil.] Streng wetenschappelijke leerwijze of voordrapt, inz. eene iets als
waar en zeker stellende leerwijze t. (in tegenstelling
met het skepticismas) ,d 0 p so a t i s so u s ii.— Dogmatiste, rn Aanhanger van het dopmatismus;
in 't algemeen: een stout beweerder, d a g as a us t m.
Dogme, in. Leermeening, lees; — leerstelling t.;
leerinent , leerstuk. d o pm a n. , inz. theolo!Jiscls dogna of geloofsstelling t., geloofsieesstuk, geioofsar tikel n. D-s de Ia pliilosoplsie, de Ia politique,
wijsgeeripe, staatkundige gmondstellinpen t. p1.
Dogre, Dogrehot , rn (verfranschinp van
't ïedesdu'itscls:) Dosger rn. (IoCerboot t.; — ha-

ringbuis t., vischhoeker, kabeljaan wcisschei in.

Doguic, in. [H. n.] Dog, bul/tand, soort van proote
enpelsche hond. - ( fi g. et (am.) Ii est dune humeur
de d-, II a de ]'humeur comme Un d-, hij is zoo
vriendelijk als de deur van 't 'rasphuis. --- {Mai.]
U- famui'e, halsklamp ni.
Doguer (se), v. pr. Elkander met de koppen
stooten (gelijk de rammen doen).
Do-net. in. [Pkche] Kleine stokvisch ni.
Dogniii, in., -e, t. [H. ii.] Sleendog, kleine
dog, mops, mopshond m., mopsteef t.
Doigt, fl1. (ps. doua) Vinger, teen, klaauw
(van eenden, snippen enz. ; ook van een' aap, krokodil). — Les ongles, les jointures, lesphalanges
des d-s, de napels ni. p1., gewrichten, leden n. pi.
der vingers. Le petit d-, of le d- auriculaire, de
pink in. Le d- annulai re, de ringvinger. Le d- du
milieu, (Ie 'middelste vinger. — (fig.) Le d- de Dieu,
de vinger Gods, Godsalsnapt t., Gods wil m., Gods
bijzondere besturing of beschikking t. ( vodt) L'Auroi'e aux d-s de rose, de rozenvinperiqe Aurora t.
de dageraad in. - (Loc. fig. et fans.) Etre servi au
d- et P l'oeil, op den wenk bediend worden. Uric
monti'e qui va au d- et P l'oeil, een duimwerk, een
horlopie, dat met het aschhok gelijk gaat (dat men
gedurig moet gelijk zetten). Montrei' qn. au th
iemand met vingers nawijzen, openlijk minachten

en bespotten. Faire toucher au d-, duidelijk aantoonen, als met de handen doen vatten. Metti'e Ie
d- dessus, den spijker op den kop slaan: juist
raden. Se mordre les doigts de qc., ergens spijt,
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berouw van hebben. Avoir de l'esptit, des yeux au tot de eeredienst der Druïden behoord hebbende,
bout des d-s, zeer bekwaam in fijne handwerken dolmen, foirnen m. (landauer m.
Dolmon, in. Reiswagen met opslaande kap,
zijn. Avoii de l'esprit jusqu'au bout les d-s, veel
DoJoii'e, in. [Tech.] Dissel, baars m. (der
erstand hebben. 11 iw fait oeuvre de ses dix d-,
hij is een luijaard, voert niets uit. Donner cur les kuipers) ; schaaf f. - [Bias.] Bijl t. zonder steel.
[Bot.] Feuilles en d-, disseivormige bladeren n. p1.
vingers
kloppen,
bestraffen.
iemand
op
de
qn.,
d-s it
lis soot comma les deux 1-s de Ia main, lis soot - [Chir.] Bandage en d-, kruiswijs windsel of verensemble comme les d-s de Ia main , 't zijn band n., doldbîa t.
Doloniède, t. [HI. n.] Loopspin 1.
de siarnesche broeders, zij zijn boezemvrienden.
Dolornie, t. [Mindi-1 Kaiksteensoort, uit koolJ'en inettrais les 1-s (of Ia main) au feu, Ik
zou er de hand wei voor in 't vuur steken, Ik zuur , kalkaarde en talkaarde bestaande, dolozou er wel op zweren. Mon petit d- me la dit, miet m. - Doloiiiisation, t. Leer f. van de
't is min stilte aangewaaid. On n'eii donne qua vorming dier katksteenen. - Dolomitiqiie, adj.
lèche d- , men geeft er slechts spaarzaam van. -- Die katksteensoort bevattend, d o t om i e t i s c h.
Dolon, m, Degenstok; pelgritnsstaf m.
(Proc.) Les cinq d-s de Ia main ne se ressemblent
± Doloser, a. n. Klagen; kwellen.
pas, er zijn geen twee volkomen gelijke dingen in
Dom, (port.), Don (esp.) Heer, dom, don ni.,
de wereld. - z. ook ANNEAU, BAGUE, BOUT, DEee'retitel in Portugal en Spanje, dien men vóór den
MANGER, DEUX, ECORGE. (fig. en bij uitbreivrouwen bézigt men
ding) J7 ingerbreed, duim m. : La rivièie a aug- doop- of voornaam zet; -menté de quatre d-s, de rivier is vier duim ge- DONNA (port.), en DONNA (pm'. do -gna) (esp.).
Doiimaiiie,
in.
d-s
de
sa
ruine,
Goed,
erfgoed
fig.)
It
deux
n., grondbezitEtre
wassen. --- (Loc.
op den rand van 't verderf, va.i den ondergang ting t., landeigendom m., vast goed, domein n. Dzijn. - Scheutje, teugje, slokje, weinigje, beetje ii., national, D- public, D- d' Etat, of enkel D-, navingerhoedvol in. : Je n'ai l)U qu'un d- de yin, ik tionaal goed of domein, staatsgoed of stoats-domein.
heb maar een teugjewfjn gebruikt.----[Astr.] Duim m., D- privé, du rol, de Ja couronne, eigen domein
twaalfde gedeelte van de middellijn der zon en der van den vorst, kroongoed, kroondomein. - (fig.)
maan. --- [11. n.] , z. v. a. COUTEL1E1I. - [ Eser.] Gebied, rijk n., omvang m. (eener wetenschap, kunst
Avoir les €1-s, vlugheid in de vingers hebben. -- enz.) : Il a beaucoup agrandi Je I ties sciences,
Peclier au d-, met het snoei zonder hengelstok hij heeft het (;ebied der wetenschappen zeer veel
visschen. [Chas.], z. v. a. ANDOUILLERS. - uitgebreid. - (fig. ei fam.) Cda nest pas de mon
[Jeu] Le d- mouillé, de natte vinger, een kinder- d-. (/at ligt buiten, behoort niet tot mijn vak, tot
spel. - [Tech.] Les U-s dun gant, de vingers van mijne bevoegdheid.
Doiimaiiial, e, adj. Tot ecu domein of de doeen' handschoen.
Doigté, Doigter, ill. [Mus.] Vingerzetting, meinen be/toorende : Iltevenus domaniaux, domeininkomsten t. p1.
applicaluus t.
Doin&tnialiser, V. a. Bij het domein voegen
Doigter, V. fl. [Mus.] De vingers behoorlijk
gebruiken. - DOIGTEB, V. a. De vingerzetting dooi of trekken. - Dornanialité, t. Iloedanigheid f.
van domein, domanialit cit I.
cijfers op een muzijiestuk aanwijzen.
Doniaiiier, m. Domein-beambte in.
Doigtier, m. Vin;erlinq, duimeling cci., viaDome, in. [Arch.] Koepel m. , koepeldak, helmger-overtrek 11.;-- wederzijds geopende vingerhoed m.
der passententwei/ccrs. - [ Bot.] Roode vinger/wed. dak, half-sferisch dak n. D- it pans, veelzijdige
Doit, 'Ii. [Coni.] Debet- of linkerzijde f. eener koepel; D- surmonté, iangwerpiq sferoïdische koerékening in een koopmansboek. Dolt et Avoir, z. pel; D- surbaissé, gedrukte, afgeplatte koepel. Domkerk, kathedraal f. - [Chint.] Helm in. , kap t..
AVOHI 111. (bij wevers).
Doite, t. [Tech.] Dikte, sterkte f. (der strengen deksel ii., koifmuts t. - [Mar.] Kap t. overeen' trap.
Doitée, f. [Teelij Proefgaren, draadmodel n. - (fir].) D- de verdure, loofdak, bladerdak n.
Dornerie, t. [Iii. rel.] iVciam van sommige ab (voor de spinsters).
Dol, in. [Pint.] Arijlistigheid f., bedrog n. Pia- djjen, die eene soort van hospitalen waren.
.t
Domestication, t. [Physiol.] Verandering
dol,
een
bedrogplegen.
-•Groote
turkse/te
tiquer un
van wilde dieren in tamme of in huisdieren, tonetrout t. (bij krijgsmuzijk).
Dolabelle, t. [1 1. n. ] Dolabella f., een s/ak- making, lemming t. - -- Domestieisme, in.
Knechtschap n., siaafschheid t. - Domestieité, t.
voimiq weekdier it. •-- [Agric.] Trekmes n.
Dolabrifornie, adj. [H. fl.j Schaaf , disse/- Huisgenootschap ii. ; dienstbaarheid t. , dienstbare
staat
ni. ; -'-- gezamenlijke bedienden m. p1. [1-1. n.]
VOriflill.
Tamheid t., tamme staat in. der dieren, hoedanigDolage, in. [Tech.] liet afschaven, af/maten.
Dolee, adv. (ital.) (pr. dolt -ché) [Mus.] Zacht, /teid t. van huisdier.
Domecitique, wij. liniseijjk, tot het huis of de
liefelijk, zoeivloeijend.
Dolé, e, adj. (en part. passé van doler) [Tech.]: familie behoorende, - tm, mak; ---- dienstdoend.
plank.
d-es,
mal
geschaafde
Douves
tot
de dienstboden behoorend; - inlandsch, binnenPlanche d-e,
landsc/t. Aflaiies, Chagrins d-s, huiselijke zakeit,
s/cc/ti bedisselde duigen t. p1.
Doléaiiees, f. pi. (fain.) Klagten t. pl., be- verdrietelijkheden t. p1. -- Fonctions d -c, btzishezwaren II. p1. Conter ses d-, zijn leed klagen, heden t. p1. van een' bediende ; Etat ei-, bediendenklaagliederen zingen.(leiniakers). stoat of -stand in. - Guerre d-, iniandsche oatDoleau, m. [Tech.] Faisoeneerijzer II. (der log in. -- DOMESTIQUE, m. en f. Bediende, huisbeDoleiiiment, adv. Op klagende, treurige wijze. diende, in. en f., knee/it m., diens/maagd, 'meid f.
Dolent, e, adj. (doorgaans enkel in scherts of - DOMESTIQUE, in. Gezamenlijke bedienden van een
uit spot gebézigd) lt'/agend, jammerend. - Ook als huis, huisbedienden, d o to e .c t i e k e n in. p1. II a
subst.: Faire le €1-, Ja 1-c, zich als lijdend aanstellen. Un notnlii'eux 1. - Iiui.swezen n., het inwendige van
Doler, v. a. [Tech.] Scharen, afschaven, af eene familie, gezaenenlj/ce huisgenooten, in. p1. Je
ne veux pas qu' on se rn/tIe de mon d-, ik wil niet,
kan/en; besnijden; bedisselen; uitdunnen.
dat neen zich tact mijn huiswezen, met hetgeen ei
Dol/tre, in. [H. n.] Bladzaagwesp t.
Dolérite, f. [Minér.] Vlotyroensteen , dol e- in mijn huis geschiedt, bemoeije.
Doinestiqiié , e, adj. (en part. passé van
ri e t in. -- Doléritiquie, adj. Doleriet bevattend.
Dolie, Doliqiie of Doliclios, (pr. —koce) doinestiquer) Lain gemaakt, getemd. Lion d.
Doinestiqi.enaeiit, adv. (fain.) Huiselijk.
in. Slinqerboont In.. (van de familie der peuldragers).
Dolichoeère, adj. (pr. ch=k) [ii. n. ] Met 11 vit d- avec nous, hij leeft huiselijk, vertrouwelijk
lange voelsprieten. - Dolickod/tre, adj. Met niet ens. - Als bediende. Servir qn. d-, iemand
langen hals. langhalzig. - Doliehope, rn Lang- als knecht of meid dienen.
Dornestiqiier, v. a. Tam ma/een, temmen,
beenig insect n. - Doliehopode, adj. Langvoetig. - DOLICHOPODES, m. p1. Lanqbeenije insecten. tot huisdier maken; verhuiseljken. - (bij MonDolinian, in. Do laten, turkse/t overkleed n. taigne) II taut d- Ja mart, men moet zich aan de
Dolique, ni., Z. DOLIC.(zwaard ii. gedachte van den dood gewennen.
I)oniicellaire, in. Titel van een' der grootDollequiii, in. [MIJ. anc.] Kort tweesnijdend
Dolman, m. Wambuis, vest, kort onderkleed officieren der duitse/te hoven.
Doiiiieile, in. Woonplaats, woning, woonmet af/tangende mouwen, onder den pels der hustede f., verblijf ij., inz. iemands gewoon verblijf,
zaren, dolman; ook z. v. a. DOL MAN.
Dolii.eii , m. [Ant. eelt.] Rotsblok m., in ho- zijne wettige, door de wet erkende woning t., d orizontale ligging op een voetstuk van dezelfde stof, micit ie, donticîliu'mri. Sans d-, zonder vaste
-

-

-
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woonplaats. D- de fait, werkelijke, wezenlijke woonplaats; D- élu, gekozen verblijf. D- politique, plaats,
waar men Zijn
e burgerreqten uitoefent.
a DOMICILE, bc. adv. Aan iemands eigen woning : Exploit
-

signiflé a a-.
Domiciliaire, wij. Het huis, de woning be-
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Doininical, e, adj. Den Heer betreffend, ook
den dag mies Heeren, den zondag betreffenel : L'oi aison d-e, liet Onze-Vader, gebed des Ueeren. Lettre
h-e , zondagsletter t. - Doininical, m. (weleer)
Avonclmaalssluijer in. der vrouwen; witte avondmaalsdoek m., die den communicanten wordt ondergehouden. - Dorniuicale, f. Zondagspredikatie t.
Prèclier Ja d-, het zondags-evangelie preken.
Domino, m. [Cath.] (weleer) Winterkleed n.
der priesters, dat hoofd en gezigt bedekte; - van
daar maskerade-kleed n., inaskermantel m., vermominingskieed n.; - bij uitbreiding: een daarmede
gekleede, een gemaskerde, d om in a m. - [Jeu] Domino-spel D. ; al de stukken of steenen, ook iedere
steen op zich zelf van dat spel. - [H. n.] Naam
van onderscheidene vogeltjes van 't geslacht der
dikbekken op Java, de Molukken, enz. - [ Tech.]
Soort van gemarmerd, zoogenaamd turkech japier.
Dotuinoterie, f. [Chim.] Allerlei soort van
gemarmerd en bontkleurig papier ii. - Fabrijk f.
van zulk papier; ook van domino -spellen.
Doiiiinotier, in. Koopman in, maker van gemarinerd
(-n; bontIs1eurig papier. - Maker van dominospell
prentenkramer, prentenverkooper m.
Doinite , f. [Miiiér.] D a in i e t n. , cccie soort
van Irochyt.
Domiiiage , m. Beschadiging, benadeelinq f.,
hinder m., letsel ia, schade, afbreuk f., verlies,
nadeel ii. Jiecevoii' du a-, schade lijden. - (lig.)
Onaangenaamheid f,,jammer in. en o., spijt in. Quel
d-! hoe jammer ! - Mettre en commun le gain et
Ie d-, winst en verlies gelijk deden. - [Prat.]
D-s et intéi'ids, schaden en interesten. - (Pray.)
D- rend sage, dooi' schade wordt men wijs. - Ook
als mij. in : Cest d-, Cost grand it-, 't is jammer,
zeer jammer. Cest d- qui l ne lasse cda, 't is
jammer, dat hij (lat niet doet.
-

tie//end (zelden gebruikt dan in): Visite d-, huiszoeking f., huisbezoek ti.
Doinicillé , e, wij. (en part. passe van se
domiciliei) Gehuisvest, eene bepaalde woonplaats
hebbende, p e d o in i c i 1 1 ë e r d : Un homme d-, een
gezeten man. - [ Pèche] Poissons d-, visschen,
die 't ye/?eeie jaar aan de zelfde kust te vinden zijn.
- [Corn.] Lettre de change d-e, gedomicilicerde
wissel in. (z. 't volgend art.)
Doniicilier (se), v. pr. Zich met der woon
nederzetten, zich d a m i c i 1 i é r e n, zijn'dornicilie
nemen. Ook als v. a. gebruikt: [Coin.] D- one
lettie de change, eenen wissel, die betaalbaar
is op eene plaats, waai geen wisselhandel plaats
heeft of waar de acceptant geene fondsen heeft, ter
betaling op eene wisselpaats aanwijzen, een' wissel
domiciliëren.
Douiifieation, f. [Astral.] De verdeeling des
hemels in twaalf huizen, d a rn i Ii c a t i e 1.
I)oiiiifier, V. a. [Astral.] Den hemel in twaalf
huizen verdeelen, d 0 DI i ii d ren.
Dominant, e, Heerecliend, regérend, de overhand hebbend, belseersc/iend, d om in é r e n d . Passion d-e, heerschende drift f. Goût d-, heerschende
smaak m. - [ Féod.1 Fief d-, hoofd- grondleen n.
Seigneur a-, grondheer in. - [Litt.] Idée a-,
hoofddenkbeeld n., hoofdqedachte t. (waaraan al
de andere ondergeschikt zijn), - [Astral.] Lastre
a-, de regérende planeet f.
Doiiiivaiite, t. De groote kwint, de vijfde
toon boven den grondtoon (waaruit het stuk cezet
is). La sou sd-, de vierde toon boven den grondtoon.
Doiniiiageable , wij. Na(Ieelig, schadelijk;
Domiiiateiir, m. , 4riee, f. Beheerscher, over- Donwiageableinent, Op nadeelige, schadelijke
heersclier in., be/ieersc/ieres, ocer/zeerscheresf. -- Ook wijze, met nadeel.
als adj. : People a-, overheerschend volk n. Force
t Doi.iiisager, V. 0., 1111 ENDOMMAGER.
a-trice, heerschende kracht f., hee'rschend geweld n.
Domptable, adj. (1)1'. don -ta - bie) Teinbaar, beDomination, f. Heerschappij t., bewind, gezag, dwingbaar: Animaux d-s, tenibwe dieren n. p1.
oppergezag, oppergebied n., overmagt, oppermaqt, Ce jeune homme, cette passion nest plus d-, die
rejéring f. - (lig.) D- sur lesesprits, heersc/iappij t. jongeling, die liaitstogt is niet weer te bedwingen,
over, beslissende invloed in. 01) de gemoederen. - te beteugelen.
[TIAoI.] D-s, heerschappijen, t. p1., engelen van de
Dompté, e, adj. (vi'. don -té) (en part. passi
eerste orde der tweede heineleche hierarchic.
van donipter) : Nation d-e, overwonnen, onderDøniiné, e, adj. (en part. passé van aominer). worpen natie I. Lion d-, getemde leeuw m. PasB- par l'aml)ition, door de eerzucht beheerscht. - sion d-e, beteugelde /zartstogt iii.
Ville a-c par iine citadelte, door cccie citadel beDoitipter . V. a (pr. don-td) Bedwingen, overstreken stad f. - DOMINE, m. [1 Tort.] Erwtsoort. winnen, ten onder brengen, tot gehoorzaamheid
Domitier, e. a. Heerschen, heerschappij voeren, noodzaken; beteugelen, betoomnen, vermeesteren; gebieden, de oppermafjt hebben; bevelen, een grooten temmnen, torn of gedwee maken. D- les peuples, les
invloed uitoefenen, d a as i a dr e n : 11 aomine sur eunenuis, de volkeren, de vijanden onderwerpen, in
tante lAste, hij /ieeischt over geheel Azië. Dans bedwang houden. D- on taureau, eesmen slice' ternquelque compagnie qu'il se trouve. ii vent ton- men. - (fig.) D- sa colère , zijnen toorn bedwinjours a-, in welkgezelschap hij ook is, hij wil al- gen. - 1)- Ia nature, aan de natuur de wet stellen.
tons gebieden. - ( fig.) II faut que Ja raison domme de natuur dwingen.
sur les passions, de rede moet heerschappij voeren
Dompteur, ni. (pr. don -leur) (alleen in poezij
over de (trillen. -- Ook gebézigd can iwoge plaatsen, en de/tigen stijl gebruikt) 'Thames ; bedwinger m.
van welke men eene zékere uitgestrektheid lands Hercule est suinonimit le (1- des im)iistres, Heioverziet, of die de lager liggende landen in bedwang comics draagt den bijomoom van gedî'oten, temnmei-.
houden : bovenuit steken, overzien; belieerschen,
Dornpte-veniii, nl., Z. V. a. ASCLÉPIADE.
bestrijken, kunnen beschieten, in bedwang houden
Don, n. (eeretitel) , Z. DOM.
Ce château donilne sot' toute Ia xiiie, dit kasteel
]Don, in. Gift , vereering f. , geschenk n. ; -bestrijkt de gansche stad; inca kon van (lit kasteel gave, beqanfclheid, bekwaam/meid ; gunst, genade I.
de qeheele stad overzien. - In deze laatste betee- Un d- gratuit, eene vrijwillige gift. D- de noces,
kenissen ook als v. a. gebruikt : Cette colline do- bruiloftoqifl. D- niutuel, reciproque, gift over en
mine Ia plaine, van dien heuvel overziet men de weir of van beide zijden. D-s de Ja grace, genadevlakte. Une forteressequi donìine Ja ille, een fort, giften. D-s de Ia nature, smatumei'ljke gaven, bedat de stad bestrijkt. - Ook als v. a. in: (/1g.) Lain- gaafdheden. B- de propheltie, gave der vooizegging.
bition domme les grands, de eerzucht beheerscht - Il a Ie d- de J)icn pailet', hij leeft de gave of
de grooten. LI- les evènemnents, cie gebeurtenissen bekwaamheid van wel te spreken. (iron.) Elle a
behcerschen. -- Het kennelijkst of meest in t oog Ie d- des larmes, zij kan tranen storten, zoo dikloopend zijn, het incest of sterkst uitkomen, de wijls als zij wil. II a Ie d- de déplaire, hij wed
overhand hebben: La bile domme dans son tempé zich gehaat te maken. - [Corn.] Aftrek en. van
tament, de al heeft de overhand in zijn gestel. 't netto-gewipt, extra-tarra t. - (Pray.) Petit dLe rouge domiiie dans cette étoife, deroode kleur est Je haim du plus grand d-, men werpt een
komt het meest uit, is het meest ziqtbaar in die spiering uit om een' kabbeljaauw te vangen. - Il
stof: J'aiisie que le poivre domnirie, ik mag ,qaeiie n'y a Si bel acquêt que Ie don, Z. ACQUET.
de peper bovenuit proeven. - SE DoMINIus, V. pr.
Donace, f. [U. to.] Drielmoeks-doublet a., drieZich zelven beheersc/ien.
hoeksschelpL, eetbaarschelpdier, een volksvoedsel aan
Doniitiicaiii , in., e, f. Dominikaner monnik, 't Kanaal en de Middeilandoche Zee.
predikheer m. , dominikaner non t. - DOMINIDotiacie, f. [1:1. ti.] Rietkever m.
CAIN, M. [H. ti.] Dominikaner ni., een fraajje
Douataiie, adj. Beqiftigd. - DONATAIRE, M.
braziliaansche vink (ook capita en bij Be/Jon pa- et I. Bepiftigde , hij of zij, (lie cciie donatie of
roare ge/ieeten)
schenking ontvangt.
-

,
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Donateur, im, -trice , f. Schenker, beqifti
-gei
m., schenkster, begiftigster t.
Donaterie, t. [H. ie!.] Johannieter orde t.
t Donatif, 111., Z. V. a. GRATIFICATION.
Donation, t. Gift, schenking, inz. eene gelegteljke of bij openbare acte gedane schenking, vermaking, erfmaking, donatie t. - Ook: schenkings-acte t. D- entre vits, a cause de mart, schenking bij levenden lijve, bij sterfgeval. D- pure,
onvoorwaardelijke schenking. D- rcrnunératoire,
uit vespligting of uit dankbaarheid voortvloeijende

schenking.

Dotiax, ni. [Bot.] Tuinriet, cyprisch. liet H.
Done, conj. (weleer cloncques) Dus , derhalve,

alzoo, bij gevolg, gevolgelijk, cliensvoiqens ; dan,

toch. II respire, ti- ii vit, hij haalt adem, bij gevolg
leeft hij. - Ook gebruikt om verwondering uit te
drukken, om meer kracht bij te zetten: Qua youlez-vous d-? wat wilt ge toch? Ripondez donc!
antwoord dan! Quoi d-! vous me résistez ! hoe!
gij biedt mij weerstand
Dondaine, t. [Mil. anc.] Krijgstuig IL der
Ouden, om steenen te werpen.DONDAINES, 1.
(frissche meid t.
pl. , z. v. a. FREDAINES.
Dondoii, f. (pop.) Lijvige, mollige vrouw, dikke,
van
albinos
in Afrika.
Dondos, in. Soort
Dongris, Hi. [Cam.] Soort van indisch katoen I). (DOUILLEIJX.

Doiiillage, Donillenx, z. v. a. DOUILLAGE,
Donjon, in. Slottoren, vestingtoren, toevlugtstoren m.; wachttoren m. - Paviljoentje n. op het
dak van een huis. (teel n. met torentjes.
Donjonné, e, adj. [Bias.]: Chateau d-, kasDonnant, e, adj. (doorgaans niet ontkenning)
Mild, gaarne gevend : II nest guère d-, hij geeft
niet gaarne, is niet goeclqeefsch.
Donne, t. [Jeu] 1-let ge -ven, rondgeven van, de
kaarten, de gift t. A qui est Ia d-? wie moet de
kaart geven ? La d- est fausse, de kaarten zijn vergeven. A ITlOi Ja (1-, ik moet geven, c'an mij de gift.
Doginé, e, adj. (en part. passé van donuer)
Gegéven, toegestaan, enz. Oi'dt'e d-, gegéven bevel n.
- C'est (un) marché d-, 't is Ie geef, zeer goedkoop, een spotprijs. A cheval donne ii na faut point
regarderlabouche, Z. CHEVAL. - 1Jath.] Quantité
ti-c, gegécen, bekende grootheid t. Cercie d- de gran
deur, cirkel im , -waarvan cie middell ij n of straal
is gegëven. Cercle d- de position, cirkel, welks
middelpunt 0]) een vlak is gegdven.
Donnée, f. liet geven-; de gift t., inz. (falls).
uitdeeling. uitreiking t. : II y aura d- depain pour
tous les pauvres, er zal aan al de armen brood
uitgedeeld worden: [Math .] Geqéven grootheiui
bekende grootheid, (lie tot het vinden der onbekende
dient. Les d-s et les clierchécs, de gegévens en de
gezochten of gevraagden. - Ayoir des h-s sûres,
certaities sur une affaire, zékere, gewisse opjaven,
berigten , -inlirhtinqe -n omtrent cene zaak hebben.
Succes d-s on peut jugerque . . ., nit deze gege/vens
daadzaken, feiten kan ns -en opmaken , dat ...
Donner, v. a. Geven, afgeven, overgeven; weggeven, schenken, vereeren : Je Ie lui ai donné en
main propre, ik heb het hem eigenhandig geqéven
overgegeven. II lui a doné uiie hague , hij heeft
haar een sing vereerd. D- des sitrennes , des an[

-

mônes , nieu-ssejaarsqeschenken , aalmoezen geven.
- Ook zonder voorwerp : I)OnflOns, laat ons (aalsnoezen) geven. La facon de (1- vaut mieux que ce
qu' on donna. -- (Phw.) On ne donna i'ien pour
rien , nico geeft enkel in 't uitzijt van te ontvangen-. D- tin oeuf pour avoir un Poeut, Z. BOEUF.
A d- d-, s vendi'e venthe, geven moet geen verkoopen-, verkoopen f/eels geven zijn. Qui donne tOt,
donne deux fois, wie tijdig geeft, geeft dubbel. Det retenir no vaut pas, eens gegeven, blijft gegeven.
- (Loc. prov.) Donnant donnant, niet geven dan
te gelijk ontvangende, gelijk overgeven ; leer om
lees'. D- (1 qn. le sac et les quilles , iemand (less
zak geven, hem uegjagen. Donner jusqu' /s sa chemise, z. ChEMISE. - Geven, toestaan, vergunnen,

verwekken, verschaffen, doen krijgen (zoo in goeden
als kwaden zin) Cela dunne Ja mort, dat veroorzaakt den dood. D- On chagrin, du dépit , de Ia
jojo, de Ia satisfaction , verdriet, spijt aandoen,
vreugde, voldoening geven. D- de lappetit, eetlust,
trek doen krijgen. D- a qn. 1e goOt de l'étude,
iemand smaak voor de studie inboezemen of doen
krijgen. D- On courage, du zèle, moed, ijver inboezemen. D- une hunne opinion de soi, een goed gevoelen van zich doen opvatten. - Sa femme lui
a donné un ills, zijne vrouw heeft hem een' zoon
Elle donna le jour, Ja vie a trois
geg!ven, gebaard.
.
heros, zij schonk het leven aan drie helden. (fig.) D- Ja vie (t qn, iemand het leven schenken,
hem niet dooden ; - iemand de gezondheid wedergeven; ook: iemands hart met vreugde en hoop vervullen. - D- naissance a un bruit, een gerucht,
een praatje in de wereld brengen. D- Ia mort, le
trpas, dooden, ombrengen. - ( fig.) Ne lui dites
pas cola, vous lui donneniez la mort, zeg hem dat
niet, gij zoudt hem den dood aandoen, den dood
op 't lijf jagen. - Geven, aanbieden. D- le bras
a une dame, eeoc dame den arm geven. D- nu
diner, un bal , een middagmaal, eene danspartij
geven. IJ- qu. pour guide, pour compagnon, iemand
tot gids, tot medgezel geven. D- nu précepteur it
son fils, zijnen zoon een' leermeester geven. - B)
uitbreiding: D- une tragédie, een treurspel opvoeren, ten tooneele voeren, spelen. Quo dunnera -t-on ce som ? wat wordt er dezen avond gegd
Ce savant no donnora jamais i'ien-ven,gspld?
an public , deze ge le e r de zal nooit iets in 't licht
,geven. Donnoz-moi mon chapeau, geef mij, breng
hIj mijn' hoed. Donnez iso stege a Monsieur , geef
Mijnheer een' stoel. - Geven, opofferen, toewijden,
besteden: D- sa vie pour Ja paine , zijn leven
voor 't vaderland opofferen. D- son temps it l'dtude,
zijn' tijd aan de studie besteden, toewijden. D- son
attention 0 qe. , Zijne aandacht op iets -vestigen.
D- sa journée, sa soirée (t qn, zijn-' dag, zijn'
avond met iemand doorbrengen. Donner cola it
notre amitid, doe dat om onzer vr ie-ssdschaps wil.
.- D- des larmes i qu. , om iemand weenen. Geven, ter hand stellen, toevertrouwen : B- Ia garde
d' une chose a qn., aan iemand de bewaring eener
zaak toevertrousvess, hens iets te bewaren geven. Geven, zékere rigting of gedaante doen aannesnen;
med-edeelen : D- de Ja ponte P un terrain, helling
aa-ss een' grond geven. I)- du lustre is une étoffe,
glans aait' eene stof geven. D- le mouv ement P une
machine, de beweging aan eeoc machisse nsecledeelen. -- Bij uitbreiding.- D- Ia peste , Ia petite
vérole, de pest, de ki nd erpokken mededeelen, daarsnede bes -niet/en. 0- sa passion pour l'étude, zijne
zucht voos de studie mededeeless, aan anderen instorten. z. ook BRANLE. - Geven, eels' prijs bieden; betalen. Quo donllez- vous de ces marchandises, wat geeft, biedt gij voor (lie waren, ? CornPion taut-il quo je vous en donne ? hoeveel moet
ik -u es' voor betalen ? - Geven, toebrengen, toedienen. D- Un soultiet, Un coup de poing, un coup
de fouot, een' klap, ecu' vuistslag, een' zweepslafj
geven. - (fig.) En 0- du long et du large it qn.,
iemand g e d ucht afrossen, ook: iemand les' (leeg
beet hebben. Doniiez un coup de pied jusque-lb,
loop daar eens even heen. - [Tech.] D- un coup
de rabat, de limo, do balai, etc., ergens meer of
Olin vlugtig de schaaf, de vijl, den bdzesn enz. over
J

halen. D- des rernèdes, nu Pain ii nu malado,
eeusen zieke geneesmiddelen, een bad toedienen. -

D- le baptésslo, I' oxtrème unction, den doop, het
laatste oliesel toedienen. - D- Ja bastonnade, Ia
question, stokslagen gevels, op de pijnba n k leggen. Geven, toekennen, to eschrijven, ossd.erslelless. schatten, sneessess. D- raison, tort, gelijk, ongelijk geven.
D- isqn. tout l'honneur do qe. , iemand al de eer
va -is iets toekennen. Quel Ogo donnoz-vous P cotto
femme, hoe oud schat, rekent gij die vrouw? hoe
oud snee-nl ge, dat zij is? - Dunner de l'altesse,
do loxcellonco a qn., iemand snel den titel van
verleenen: D- nu congO, une audience, une grâce, hoogheid, excellentie aanspreken. - Geven, léves'ess,
een verlof, een ge/snor , cone gunst verleenen. - ve-s'schss/fess, bezorgen, stellen D- des prouvos, des
I:;- beaucoup is ses plaisirs, veel voor zijne vermaken Otagos, nu cautionnement, bewijzen geven, gijzeover hebben. D- ti-op aux sollicitations, de aanzoe- laars Idveress, borgtogt stellen. - D- des homes it
ken- een te gunstig oor verleenen. 11 ne faut rien son ambition, zijne eerzucht grenspalen zetten. laisser an hazard, -men moet niets aan het toeval Geven, toossess, doen zien, doe-n blijken, aan denoverlaten. D- sit tille. of D- sa tille en manage, dag leggen. D- des marques dun bon coeur, blijken
zijne dochter uith u welijken. - Geven, veroorzaken, van goedh a rtigheid geven. D- it entendre, it con:

66DONNERnaître, te verstaan, te kennen geven. - Geven, opbrengen, voortbrengen: Cet arme donne beaucoup
de fruits, of enkel : donne beaucoup, die b om eelt
veel vruchten. Cette porte donna da froid, er
komt veel koude door die deur, die deur togt. La
veute a vial dOiltIë, de verkoop is onbeduidend geweest, liet debiet was gering. Cette source donna Ie
l'eau b Loute laville, die bron voorziet de gansclie
stad van water. Son petit commerce lui donne de
4:luoi vivre, zijn kleine handel helpt hem aan den
kost. - Geven, voorschrijven, opleggen: D- des
lois a une nation, eener natie wetten geven of voorD- Un pensuin, eene straftaak opleggen.
schrijven.
- Geven, stof geven, aanleiding geven: Donner a
travailier a qu., iemand werk verscica/fen. Cela
donne a croire, b peiiser, a rue, ti discourir, clot
geeft stof ons te gelooven, te den/een, te lagchen, te
praten (in ongunstigen zin). (lig.) Geven, door
houden of doorgaan voor, waarborgen : Achetez
cette montre, je vous Ia donne pour boone, koop
dit korlogie, ik sta er vow in, (lat het goed is, ik
verkoop 't U COOP goed. (Lee. Iwo.) Je vous le
donne en (lix, en vingt, Ik zet het u, ik geef 't ee
in tienen, in twintigen (te raden, te doen). -- Bla main, de hand reiken of beiden. ,J'y donne les
mains, ik stem er in toe, berust ei' in. Ella donnera
sa main, zij zal een' man nemen. - D- parole, sa
parole, zijn woord geven of verpan d en. D- des paroles, met woorden 0/praatjes om den tuin leiden. 11 en dunne a tout le monde, hij ekekt met ieder den
gek. En cl- a gardei I qu. , iemand wat op den mouw
spelden. - (Loc. prov.) II a donné des verges pour
se faire fouetter, hij heeft zelf de middelen tot zijn
verderf geleverd. [Mil.j D- tin combat , une
i)afaille, on assaut, een gevecht, een' slag, een' storm
idveren. D- Ia chasse aux eniiernis, den vijand
vervolgen. .- [Mai.] D- ciTlasse of in chasse a un
vaisseau, jcijt op een schip maken. D- fond, liet
anker laten vallen, voor anker kooien. B- les voiles
nu vent, de zeilen bijzetten. Boone vent devatit!
leg uw roer aan tij ! los uw magerina'nnetje I Geef
de fokkeboeljn een schootje. Donna bonne rarne,
roei gelijk. D- la cale, Z. CALE. B- Ia voix, opzin
't !uijsclien of trekken). - [Ju r .] B- assi--gen(bij
gnation, dagvaarden; -- ook cene plaats van bijeenkomst bepalen. - [Cliii.] La plaie ne donne
plus, de wond draagt, ettert islet meer. - [Cuis.]
B- Ie feu trap chaud a Ia viande, lietvieesch over
te keet vuur braden. - [ Jeu] D- les cartes, of
enkel D-, geven, kaart geven. D- beau, La cl- belle,
B- beau jeu a qn. , z. BEAU (blz. 158, teal. 1.) [Vdner.] D- les cliieiis, D- le cerf aux chiens,
de honden 0)) 't wild, op 't tiert loslaten. - [Mus.]
B- do cor, z. colt. J)O1SNER, V. fl. (a) Raken,
treffen : B- au but , liet wit treffen , in 't wit
schieten. B- (contre) Stooten. Le vaisseau donna
contre Un écueil, het schip stiet op eene hip.
B- (dans) Vallen, vervallen : D- dans un pieige,
une embuscade , in een' strik, cene hinderlaag
vallen. - ( fig.) Zich laten misleiden ; Z. ook DEBANS.
- [Mar.] Ddans une iotte, onder eene vloot vervallen. D- a Ia rOte, liet op den wal zetten, aan lager
wal geraken. D- dans une passe, ineene naauwte
vervallen. D- deilans, inboefjen. -- D- dans un port,
in eeoc haven binnenloopen, z, ook GÔTE, DEVANT.
(fl B- dans In prodigalité, ziele aan verkwisting overgeven. 0- dans Ia philosophie, zich geheel
aan de wijsbegeerte wijden. D- dans Ie sens de qn.,
iemands meening bijvallen. B- dans Ie galimatias,
wartaal uitstaan. - D-, Aanvallen : On fit d- Ia
cavalerie, enen liet de ruiterij aanvallen. - Bij
uitbreiding : Le soleil donne b p10mb , de zon schiet
hare stralen loodregt neder. Le vent donne dans
les voiles, de wind blaast valt in de zeilen.
(fom.) B- du nez en terre, met den neus op eten
grond vallen : - ( fig.) Zijn oogmerk niet bereiken.
.- (ftp. et fans.) Ne savoir oft cl- de Ia tête, geen
uitkomst of raad weten. Ce yin donne b Ia tête,
die wijn vliegt naar 't hoofd, maakt dronken. z.
Ook GUL.
(fig.) Les Francais donnent beaucoup
a l'harrnonie des vers, de Fransclien hechten veel
waarde aan de zoetvloeijendheid der verzen. D
(sur). Uitzien, uitkomen, hetuitzigt hebben: Cette
chambre donne sur Ia rue, die kamer komt, ziet
Aanvallen : Les troupes donop de straat uit.
nèrent sur l'ennenii, de troepen vielen op den vijand aan. D- sur un plat, sue un mets, op een' schotel,
op eene spijs aanvallen. - D- sur les oreilles a
-

.)
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qn., iemand oorvegen geven, Z. ook DO1OT. SE
Zich geven, zich overgeven, zich
hechten, zich toewijden : Ces peuples se donnèrent
aux Romains, die volkeren onderwierpen zich aan
(Ie Ro m einen. Se d- a Dieu, zich aan God toewjjden, overgeven. - Elle s'est donnée a lui, zij
heeft heen hare laatste gunsten toegestaan. - Zich
geven, zich aanschaffen, koopen : Je vals me d- Ie
plaisir de idpondre, ik zal mij 't vermaak geven
te antwoorden. II faut que je me donne un habit
neuf, ik moet mij ccci' nieuwen rod aanschaffen of
laten maken. - Zich geven, zich toeschrijven, nemen, aannemen: II se donne I'honneur of (fig. et
fern.) Ii se donne les gants du succès, hij schrijft
zich zelven de eer van t wel g elukken toe. -- Se
d- de lair, des airs, de grands airs, Z. Alit. - Sen
d-, Sen donner tout son sodl , Se donner nu
(a) coeur join, Z. COEUR. -- (Loc. prov. et pop.) Se
d- des talo ns dans le derrière, over 't hoofd buitelen van vreugde; ook: een los leven leiden. Sen
d- tout le long de l'aune, Z. AUNE. Se d- garde
of de garde, zich wachten, op zijne hoede zijn. Se
d- du Ion terups, mooi weli' spelen, zich goede
dagen geven. -- EVeander geven : Se d- Ia main,
elkander de hand geven ; --- (fig.) etc handen ineen
slaan, eenstemmig handelen. Se d- rendez-vous,
elkander cciie plaats eau bijeenkomst bepalen. Se d- poor un honnête homme , zich uitgeven voor, zich doen doorgaan voor een eerlijk,
regtschapen man. - Geleverd worden: La bataille
de Waterloo se donna le 1 8 juli 1815. - Ook
als V. imp. gebëzigd : S'il rn était donné de vous
convaincre, zoo 't mij gegeven, vergund, enogel(jli
ware, ee te overtuigen.
Donnetir, ni., -euse, f. ,Gever in., geefster f.
- (Loc. fain. et prov.), Z. BENIT. -- [Coim] DDONNER, V. pr.

dune lettre de change, Z. TIREUR; D- d'ordre,
m.
Z. ENDOSSEUIC ; B- (1 Ia grosse, bodeinerjgevei
Doiinole, f [Fin.] , z.v.a. BELETTE, somsFcnET.
Don -quichottisme , m. Gekkeljke zucht f.
naar avonturen; liet overdreven ei dueepend aanhangen cener partij , donquichottismies II.
(naar den held van Cervantes' satyrischen roman
Don Q u i a: 0 t t e , wiens naam in iron. zin beteekent: warm verdediger (l ci' dairies; volijverig en

blind voorvechter van deze of gene zaak).
Hout, pion. rel., in plaats van de qui, de quoi,
duquel, de laquelle, desquels, desquelles, waarvan,
Van wieci, van wie, wier, van welke, wiens enz.:
Dieu, cl- nous admirons les oeuvres, God, wiens
werken wij bewonderen La personne d- je vous
Di parlé est ici, de persoon, van wien (wie) ik met
ee gesproken heb, is hier. Ce son t des gens cl- je me
défie, 't zijn lieden, die ik niet veel vertrouw.
L'alfaire d- il sagit, de zaak, waarop het aankomt,
waarover gesproken wordt. Les dignités cl- II fut
revètu, de waardig/weten, waarmede hij bekleed
werd. Un homme d- le nìérite égale sa naissance,
een man, wiens verdienste zijne geboorte evenaart.
Les aleux d- il est descendu , de voorvaderen, uit
welke hij gesproten is.
Bonte, f. [Mus.] Buik in. van eeoc luit.
Doiivi ll e, f. [Ho r t.] Soort VOl! peer 1.
Honzelti, t. (burl.) Juffertje n. van twijfelachtie zeden, deem t. - [H. n.] Zeejonker, z.
DE 310 1SELLE.(sein in. -- [Asti'.] Z. XIP11IAS.
Dorade, f. Goudvisch, goudkarper, goudbraDoiadille, f. [Bot.], Z. CETEIIAC. D- scolopendre, hertstong t.

Doradon, ill. [II. n.] Gespikkeletegoudviscie n.

Doiage, m. Het vergulden (dorure). - [Chap.]
Het overtrekken met fijne haren. - [Cuis.] liet
bestrijken van 't gebak met eidojer.
Doras,m. [Rn. ] Spijkerwentelaar of -meirvalm.
Doi-ezts, m. [W n.] De gewone gazelle t.
Dorcatome, m. [t-T. n.] Gemzenk'ever m.
Dojehe, f. [I-I. n.] Kleinekabeljaaiew, dorsch m.

(ook petite morue en faux merlan geheeten).
Doi-é, e, adj. (en part. passé van dorer) Verguld, gulden, goudkleurig: Clous d-s, vergulde
spijkers m. 'p1. Fruits d-s, goudkleurige, goudgele
vruchten t. Pt, Clieveuxd -s, blond haar n. ---[Cuis.]
Soupe d-e, sa//raaiikleurige soep t. . (fig. et podt.)
Fers d-s, vergulde boe,ijen. - (Loc. prov.) Avoir Ia
langue d-e, eene gladde, fluweelen tong hebben. (Prov.) Z. CEINTURE. - BORE, m. ['fech.] Verguldset n. (dorure).
Doi-éas, m. [Corn.] Indisch neteldoek n.

DORÉE

-DOSE.

Dorée,f. [ILu ] Sin t_luiete i s_visch; zonnevisch in.
- Sneedje bioud D. met boter ofitonig. (nek/doek n.
Dor.émul, in. [Coin.] Oostindisch gebloemd
Doréiiavant, ode. Voortaan, van nu a! aan,
in 't vervolg, in het toekomende.
Do t er, V. a. I'eïqulden.' D- un livie sur t r anche,
een boek 0]) snek vergulden. D- nu feu, in 't vuur
vergulden. -- (podt.) le soleil (1010 Ia cime des
moiitagiIes, de zon verguldt de kruin der bergen.
--- [Pat.] D- là páte, het deeg niet enloje'r bestrijken..
--- [Mar.] D- Un vaisseau, een schip /tar]iuizen. -(Peon.) D- la pilule a qn., 'ÎClflOn d de pil vergulden,
hem iets onaangenaams mooi voorstellen.— SE DORER,
V. pr. Vergu!d worden; goudkleurig, geel worden.
Doretir, m., -etise, t. Vergulder m., verguldster t.

Doria, f., Z. V. (1. DORADILLE.

Dorieli, ne, IJorique, adj. Dorisch, tot Douih
of de Dorikus behooiend. - [ Mus.] Le mode dorien,
de (louise/ic loon ni., zeer diep en ernstig. Le
tilaleete doi'ique, (ie dorische tongval m. Lorthe
dorique, of als subst.: Le d-, (le dorische orde t.,
de oudste en eenvoudigste gieksche bouworde. Als subst.: Un Dorien, Une D -ne, een Dorïpr, cciie
Dorische.
Dorine, t. [Bot.] Goudgele steenbueke t.
L)oriJ)pe, 1. [1-1. n. ] Soort van loathe f.
Dorique, adj., Z. DORIEN.

Doris, t. [Bot.],

Z. V.

a. DORINE. -- [H. n. ]

Zeeslak zonder huisje, ii or is 1.
Doiloter, v. a. Koesteren, liefkozen, streden,
troetelen, vleijen. - SE DORLOTER, V. pr . Zich zeiven zeer ontzien, zfju gemak armen of zoeken. Het part. passé is ook adj.: Enfant doilofé, vertroeteld kiii(i ii.
Dorlottiiie, t. Lange slaapstoel m.
Dorniant, e, atij. Slapend; -- stil, onbewegelijk.
Enfant d-, slapend hi d ii. Eau dormante, stilstaand water t. Chassis d-, raam, dat niet open
gaat. Sei'rui'e a lhne d-, slot, dat men zonder
sleutel niet kon tocinaken. Pont d-, vaste brug t. (die
niet kan worden opgehaald). -- [Mar.] Manoeuvres
ti-es ei coulantes, staand en loopend waist is. DORMANT, in. [Tech.] Ieder onbewégeljk vensterof (leauweuk en slotwerk. - [ heais. dorn. ] Groole
bloeinecliotel in, als dischsieraod. - [Mar.] Staander ni., voet eind van een loopend touwwerk. [H. een.] Les sept d-s, (le zevenslapers rn p1.
Ilonneur, in., -ease, t. Slaper, langslaper m.,
-slaapster t. - DOPMEUR, in. [H n. ] Slager m.
(zékeue vise/i). - DORMEU5E, t. Gemakkelijk reisrijtuig n., waarin nico kan slapen. - Gemakkelijke
leuningstoel rn om in le slapen, slaapstoel rn Nachtmuts t der vrouwen.

Doruii11eise, t. [H. Ii.], z. v. a. TORPILL.
Doriiiilon of Moisotigre, m. [[1. n.] ham
boldts isoc/staap in Mexico.
Dorwii, v. n. Stallen: D- dun twofond sommeil, vast slapen. Je no pais d- ni (le, de) jour,
rij (in, de) null, ik kon noch des daags noch des
nachts slapeis. Je hors toujoui's la (de) nuit, ik
slaap altijd des nachts. Elle dort dun (de) Bon
sonime, zj slaapt rustig. - Bij uitbreiding: D- du
sommeil elernel , den eeuwiqen slaap slapen, in
't grof rusten. - (podt.) Le feu dort saus ka cendre,
liet vuur smeult onder de ascii. - (Loc. fig. el fam.)
Contes B d- debout, Z. DEBOUT. D- sur les deux
oreilles, zorgeloos voortleven. La fortune lui vient
-

en dormant, hij wordt slapende, zonder moeite rijk
11 taut d- dessus, lá -dessus, inca moet zich daarop
eerst beslapen. D- comme Un sabot, comme une
marmotte, une souche, vast slapen. D- a Batons
rompus, onrustig slapen. D- en liè%re, snel opene
qogen slapen. - (Proc.) Qui dort dine, Z. BIrdER.
Eveiller le chat qui dort, Z. CHAT. - ( fig.) Werkeloos zijn (als men moest handelen); - niet vloeijen, stil staan (van water). Vouz dormez, et la
patrie vous appelle. L'eau dort. -- Laissez d- une
affaire, eeoc zaak laten rusten, viel voortzetten. -

Laisser I sos fonds, ses capitaux, zijne fondsen,
kapitalen renteloos laten liggen. - [ Mar.] Laisser
d- le sal)lier, vergeten het glas te keeren. Le salslier
dort, de zandlooper staat stil. Cetle toupie dort.
die tol staat stil (schijnt door zijne snelle omdraaijing
stil te staan). - (Pros.) U ny a point de pire eau
que cello qui dort, stille waters hebben diepe pionden. - DORMIR, v. a. (fain.): B- un Bon somme,
lang achter een slapen, zonder wakker te worden.
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ID- la gi'asse matinée, een gat in den dag slapeis.
-- DORMIR, in. 1-het slapen, de slaap in.

Dormitif, -he, adj. [Méd.] Slaapverwekkend:
Un i'emède (I-, of als subst. : Un d-, een slaapmiddel n. (liever soporatil).
Doimition, t. [Catls.] De slaap of schijndood in.
dci' inaud Maria voor hare hemelvaart.
Doj•oir, II. Strijkkwastje n. (vor 't eiwit bij
bakkers enz.); ve-uguldkwastje ii.
Doronic, in . [Bot.] Gemzenwortel in., reebokkruid is. D- a teuilles opposites, Z. V. a. ARNICA.
Dorophage, in . (woord van Rabelais) Gesclscnkenvuetei ui., hij, die van geschenken leeft.
Dorpie, ill., Z. EPAULARD.
Dorsal, C, adj. [Aunt.] Tot den rug belsoorend:
Ré g ioii h- e . ruggestuvek t. - [MPh.] Consomption
of Plithisie d-e, ra.qtéuing, i'ugpeineigstdrismg I. --Ook als subst.: [Anat.] Le grand d-, de breede
i'tcqSJ)ier t. (Plisi'. in . dorsaux.)
Doisibranclie, adj. [U. n. ] Met kieuwen
op den rug. - Dorsifère of Dorsigère, adj.
lets op den ing dragend. - [Bot.] Feuilles d-s,
bladeren niet op den rug staande bevruc/stinqsdeelen.
- Doisipare, adj. [IL. n. ] Dejongen op den rug
barend.
Dorso-costal, Dorso-liuntéral, Dot-sooccipital, adj. ei subst. in . [Anat.] iVctam van
spieren, die respectievelijk tot rug en zijde (gekorven
spier) , tot rug en schouder (rugsclsouderspier), tot
rug en achterhoofd belsooren. - Dor so -seapulaire, vierhoekige .cchouderspier. Dot-so-sitsaerotitien, mon-nikkapsspier t. Dorso -traehélieii , achterste zitspier t.
Dorstène of Dorsténie, t. [Bot.] Dorste n ia f., neteiplant van zwvetdrijve-ndc kracht.
Dortinaune,f. [Bot.] Dortmannia t., soort
van klokbloem.
Dortoir, in. Slaapvertrek ii., slaapzaal t. (in
een klooster, gast/mis, ziekenhuis of kostschool).
Dortire, t. [Tech.] Het vergulden; veugulding t.;
verguldsel n. - Beslagen eidojei' rn ter bestrjking
van deep en gebak; bestrijking t daarmede ; gele
kleur t. , (laur(ioor voortqebragt. - 1-hoeden -overtrek in. van [(in bever/maar.
Dos, in. Bug ID. Le d- dun homme, duti
animal. - Rug in. of achterzijde t. van cciie menigte
voorwerpen: Le d- dun habit, dune chaise, duit
couteau, dun peigne, dun Iivi'e, etc. - Le U- de
Ia main, du pied, de bovenzijde of rug von de hand,
van den voet (wreef). Le d- duit papier, dune
lottie de change, de keerzijde van een papier, wissel. - (fain.) Toui'ner le d- , den mug keeren, toekeeres, tovdraaijen; henengaan; de viugt nemen, de
hielen laten kijken. - (lig. ei fain.) La fortune lui
a tournsi ie d-, de fortuin heeft hein den rug gekeerd, verlaten; - ook wet spottend van een' balIenaar gezegd. II veut avoit' Ie cl- au Beu etleventre
a table, hij eet en drinkt gaarne lekker en op zijn
gemak. Faire Ie gros d-, zich hoogmoedig aanstellen.
Mettre tout sur le d- de qn., iemand alles te last
leggen. Avoir qn. sur le cl-, iemand op den Pols
hebben, van liens niet kunnenontslagen worden.
Avoir qn. P cl-; Se metti - e qn. B cl-, iemand tot
vijand hebben; zich iemand tot vijand maken. Ii
orte cette femme sur son d-, deze vrouw is hens
Yòt last. Cda est SUF son cl-, dat komt te zijnen
laste, dal nadeel moet hij dragen, dat heeft hij voor
zijne rékening. Battre qn. cl- ei ventrg, iemand braaf
ofrossen . Le d- lui détnange, Z. DEMANGER. 11 a
bon d-, hij heeft een breeden rug; hij kan veel
verdragen; hij zit er warns in. II se laisse manger
la lame sur le cl-, hij laat zich vrijwillig het vet
over de ooren halen. - (pop.) Vous me sciez le
d-, pij verveelt me geweldig. - noS ii DOS, DOS
CONTRE DOS, 10e. adv. Rug aan rug, met de ruggen
naar elkander gekeerd. - (fig.) Ils sont d- B d-, zij
leven in oneesssq/teid. Ils sont of On les a mis d- k
d-, ZijZijn er eveneens afgekomen, de een heeft geen
boven den andere gekregen.— Ook als subst.
[Dansel: Uit dos It dos, dansfi g uur f., waarbij de
dansers elkander den rug keeren.
Dos -bi-ûlé , m. [H. n.] Gevlekte at of luiaard ni
m. [Arch.] Ezelsrug m., geweifsDos -'âne,
tI
boog in den vorm van een ezelsrug. -'[.H . n. ] Zëkere
schildpad t. -- [Mar.] Boog in . boven de stuurplecht, bogt t. boven den koiderstok. - EN DOSD'PNE, toe. adv., z. ANE (op 't einde).
Dose, f. [M&l., Pharmn.] Gift, artsenijmnaat I.
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DOUBTER.

POSER

Of givigt U. , hoeveelheid, die men op eens inneemt
of e van elk bestanddeel in een zamenjesteld middel gebruikt wordt, d o s i s t. - Bij uitbreiding:
D- le poivre, de sucie, etc., dosis of bepaalde
hoeveelheid peper, suiker, enz. die men ergens bijvoegt. -(fig. et fam.) Cette fille a une bonne dde jalousie, dit meisje is zeer jaloersch, heeft eene
goede dosis jaloerschheid.
Doser. V. a. [Phairn., Méd.] De behoorlijke
maat of liet gewigi der geneesmiddelen nemen, voorschrijven, geven, afdeelen. - Het part. passé is
ook adj.: Médecine uien dosée, goed afgedeeld
geneesniiddel U. (strijken, streden, liefkozen.
t Dosnoyev, V. a. De hand over den rug
Dosse, f. [Teals.] Schoei-, schut- of schoorplank t. (in de mijnen of andere graafwerken, om
de aarde tegen te houden). Schaal f., eerste of
laatste plank, die van een' balk gezaagd wordt.
13- flache, schrale kant van een hout, wankant m.
Dosseret, rn. [Arch.] Kleine vooruitspringende
steunpilaster of -muur m. - Zaaglade f. (tot
stevigheid aan den rug der zaag); - boog ni., invatting f. der dunne Sn ij vijlen. (Men noemt de beide

laatste ook dossier.)
Dossier, m. Ruggestuk n., achterleuning rn.
van eeiien stoel, bank, enz.; hoofdeneinde n. van
een ledekant; bekleeding van dat hoofdeneind; achterwand m. van een rijtui
g. - [ Mar. ] Spiegel rn.
of lied ii. van eene sloep. - [ Prat.] Omslag, pleitzak m. om een bundel of has acten, processtukken;
die has zelve t., lijst der processtukken. - z. ook
DO5SERET. Donnez-rnoi le d- de vette production,
côté A, geef mij de tot dit bewijs behoorende bijlage, gemerkt A.
Dossière, t. [Tech.] Daagriem aan het tuig
der karpaarden (waardoor de disselboomen der
kar gestoken worden), karreligter,disselboomriein m.
Dossoyer, v. a. [Pat—eb.] , Z. EDOSSER.
Dot, t. (pr. lotte) Huweljksgoed, uitzet n.
huwelifksgift t., bruidschal m. - Donner en d-, ten
huwelijk medegeven. La d- (of dotation) dune
religieuse, het uitzet eener non, datgene wat een
meisje, als zij non wordt, het klooster aanbrengt.
Dotal, e, adj. Tot het huwelijksgoed behoorende. Deniers dotaux , bruidspenningen m. p1.
Immeuble d-, onroerend huwelijksgoed n. - Régirne d- , dolaal-stelsel n. (waarbij de echtgenooten in 't bezit van de door ieder niedegebragte
goederen blijven, terwijl de man van alles 't beheer
en vruchtgebruik heeft.
Dotation, f, Begiftiging, schenking f. (aan eene
kerk, een klooster, een hospitaal, enz.), dotatie 1.;
de geschonken gift f., de inkomsten van eene of
andere instelling. - [Polit.] Lijftogt ni. eerier
koningin-weduwe; jaargeld der prinsen. D- de Ia
couronne, de gezamenlijke goederen der civiele lijst.
D- de la chambre despairs, des députés, geldsons f., die jaarlijks O liet staatsbudget voor de
kamer der pairs (eerste kamer) en voor die der
afgevaardigden (tweede kamer) wordt uitgetrokken.
- Ook Z. V. a. MAJORA.T. - Z. ook onder DOT.
Doter, v. a. Mede ten huwelijk geven, een uitzet geven; - mei zékere inkomsten voorzien, begiftigen, dotéren. D- une file, een îneisje haar
uitzet geven (bij het trouwen of bij 't non -worden).
- D- one église, eene kerk begiftigen, haar een
vast inkomen aanwijzen. - (fig.) Les grâces dont
la nature la dotde, de bevalligheden, waarmede de
natuur haar begiftî.qd, toegerust heeft. - Het part.
passé is ook adj.: Fille, Eglise d-e.
Dothiiie, f., z. v. a. FtJRONCLE. (koorts t.
Dothinenterie, t. [Méd.] Onderbuiks-zenuwD'oil, adv., z. oh. (ai)-ie f., dotalium n.
Donaire, UTI. Weduwegift f., lijftogt m., do aDouaii-ier, m. Lijftogtenaar m., kind, dat
zich 'met den lijftogt zijner moeder tevreden stelt
en zijne vaderlijke nalatenschap laat varen.
Donaii-ièi-e, t. Aanzienlijke bezitster van eerie
douane of ljftogt ; in 't algemeen: aanzienlijke
weduwe. - (iron.) Oude weduwe vol inbeelding. Ook als adj.: La reine d-, de koningin-weduwe f.
Douane, 1. Tolhuis, tolkantoor n.; - tol rn.
in- en uitgaande reglen n. p1. - Gezamenlijke tolwachters en tolbeambten m. p1.

buitenhuid f. D- en cuivre, koperhuid, spijkerhuid,
kopering f. - D- des voiles, stootlappen m. p1. op
de zeilen. - [ Impr.] Het (bij vergissing) dubbelzetten van letters, woorden of regels. - [ Manuf.]
Tweerning of twijning t. van twee draden.
Double, adj. Dubbel, tweevoudig, tweemaal
zoo veel, nog eens: B- portion of portion d-, dubbel
aandeel ii. D- porte, dubbele deur f. - Fermer
uiie porte a d- tour, eerie deur op 't nachtslot
doen. - Parier d- contre simple, twee tegen één
wedden. - [ Phil.] Sens d-, dubbele beteekenis f.
(van een' zin) Mot ii d- entente, woord n. van
twee beteekenissen. - [ Astr.] Etoile d-, dubbele
ster t. - [Corn., Prat.] D- ernploi, dubbel in ontyang of uitgaaf gebragte post in. - [ Jur.] Acte d-,
dubbel uitgevaardigde oorkonde f. Fait d-, dubbel
opgemaakt, in dubbel afschrift uitgevaardigd. [Pods.] D- colline, D- mont, de Parnassus. - Somtijds heeft double eene versterkende beteekenis: DMere, dubbel, zwaar bier n. Enere d-, dubbele inkt m.
D- bidet, dubbele hit in. (fans.) D- coquin, fri

pon, aartsschelin, aartsgaauwdief m. - ( fig.) Dubbelhartig, bedriegeljk, valsch, geveinsd: Coeur d-,
valsch hart. Personnage d-, dubbelhartig persoon m.
-- liet wordt ook als adv. gebruikt: Voir d-, dubbel

zien. Payer d-, dubbel betalen.
Double, ni. Dubbel, tweevoud n. Sa fortune
est augmentée du d-, zijn vermogen is verdubbeld.
Avoir des d-s clans sa bibliothèque, twee of meer
exemplaren van 't zelfde werk in zijne boekerij
hebben. D- decompte, duplicaat of dubbel afschrift n.
eener rékening. - [ Mar.] Le d- dun cordage, de
dubbele bogt f. van een touw. - [Thédt.] Plaatsvervanger m. eens tooneelspelers. - Jouer ii quitte ou
(i) d-, kamp -op of dubbel spelen. - EN DOUBLË, Inc.
adv. In tweeën, dubbel: Mettre on linge en d-, linnen
in tweeën toevouwen. - ( fig.) Mettre les morceaux
en d-, haastig, quizig eten. - AU DOUBLE, 10e. adv.
Dubbel; ruim: Rendre au d-, dubbel vergelden. DOUBLE, M. Oude fransche munt = 2 deniers,
dubbelpenning m. - (Loc. prov.) Cela na vaut pas
un d-, dat is geen cent waard.
Doubté, e, adj. (en part. passé van doubler)
Verdubbeld; gevoerd (van kleederen). Dépeiise d-e,
verdubbelde uitgave t. Pas d- , versnelde pas m.
Manteau d-, gevoerde mantel m. Vaisseau d- en
cuivre, gekoperd schip n. - DOUBLE, M. [Bill.}
Stoot ni. waarbij men den bal maakt na hem eerst
den overstaanden band te hebben doen raken,
overhaalstoot, doublé m. - [ Tech.] , z. v. a.
PLAQUER

Double-aiguillon, m., Double-épine, t.
[H. n.] Dubbelstekel m., een hoornvisch (baliste).
Douibleau, in. [Charp.] Zware vloerbalk,
dwarsbalk; steekbalkdrager m. Are d-, Z. ARC.
Double-bee, m. [Tech.] Lepel m. der waskaarsniakers. - D- bécassine,

Z. BECASSINE. -

D- -bo,iehe, f. [H. n.] Dubbelmond m. (een schelpdier). - D- -caiton, m. [Impi'.] Dubbele kanon m.
(eene drukletter). - D- -clialoupe of Ctialoupe d-, z. old. - D- -cloche, 1. [Bot.]
Sleutelbloem f.; ook z. v. a. DATURA. - D- -cor de,
t. [Mus.] Dubbelgreep f. - D- -eroche, f. [Mus.]
Z. CLIOCHE. - D- -feuille, f. [Bot.] Tweeblad n.
- D- -fleur, t. [Hort.] Soort van winterperenboom ni.; vrucht f. daarvan. - 1)- -Hgueul,
Im [Cord.] Dubbeldraad n. - D- -macreuse,
f. [H. n.] Dubbele zeeeend f.— D- -marcheur, m.
z. v. a. AMPHISBENE. (ons twee rédenen.
Doiiblernent, adv. Dubbel, op tweederlei wijze,
Doublenmeiit, m. Verdubbeling t. [Prat.] Enchérir par d- et par tiercement, het dubbel en drievoud bieden. - [Mil.] D- des mugs, des fi les, ver-

dubbeling der geléderen.
Double-meiitou, z. MENTON. - D- -niou ('he, f. [H. n.] Soort van zalm ni. - D- -octave,
f. [Mus.] Interval in. van twee octaven (ook quin
zièine geheelen). - D- -panse, t. [B.. n.] Eerste
maag der herkaauwende dieren (HERBIER, RUMEN).
- D- -quarte, adj. [Méd.]: Fièvre
ubb
d-. dele
derdendaagsche koorts t. - D- -quotidienne,
adj. [Méd.] : Fièvre d-, dubbele alledaagsche koorts t.
Doubler, v. a. Verdubbelen, dubbel maken; (fig.) versterken, vermeerderen. D- le nombre, het
Donaiter, v. a. Looden, ploinbéren, Z. PLOMBEII. getal verdubbelen. D- le pas, zich haasten, zijne
schreden verdubbelen. - [ Tech.] Dubbelen, voeren:
Douanier, in. Tolbeambte, tollenaar m.
Dou ar, Donare, m. Arabisch tentendorp n. D- un habit de sole, eenen rok met zijde voeren.
Doublage, m. Voering. [Mar.] Verdubbeling t., - Piattéren, een onedel metaal met eene dunne

DOUBLE-RATE

DOTJELLE.619

-

bliklaag van een edel metaal beleggen. - [Mar.] Dun hâtiment, een vaartuig verdubbelen, liet eene
tweede buiten/zuid geven. D- un vaisseau en cuivre,
een schil) koperen. D- les voiles, stootlappen op de
zeilen zetten. D- Un écart, eene lascls versterken.
D- une feuille de papier, une serviette, een blad
papier, een servet dubbel toevouwen. (fig.) Cela
double mes jouissances, dat verdubbelt, verhoogt
mij
n genot. - [Théált.] D- un rOle, un auteur,
als plaatsvervanger eene rol vervullen; ook: eene
rol dubbel bezetten, aan eenen tooneelpeler een'
plaatsvervanger even. - [ Jeu de bill.] D- une
l)ille, eenen bal 'overhalen. D- une bille nu milieu, au coin, een' bal in den middelzak, in den
hoekzak d a a b 1 d r e a of neerhalen. - [ Mil.] Dles rangs, les tiles, de gelëderen verdubbelen. [Man.] D- les reins, met pewelfden rug springen. - [Mar.] Omvaren, voorbij varen, achterlaten: D- UH cap, an rather, eene kaap, eene
rots omvaren. D- Un vaisseau, een schip voorbij
varen, harder loopen dan een ander schip. l'ennemi, des vijands vloot tusechen twee vuren
brengen. 13- le sillage, Z. SILLAGE. - DOUBLER,
V. Si. Dubbel worden, verdubbeld worden: La population de cette ville a presque doublé. - [Paume
La balIe a doublé, de bal heeft tweemaal den grond
geraakt. - [Mil.] De geléderen verdubbelen. [lcnpr.] Letters, woorden of regels dubbel zetten.
- SE DOUBLER, V. pr Verdubbeld worden.
Doiible-raie, t. [H. n.] tiagedis f. met twee
gele strepen.
Doublerie, t. [Manuf.] Gebloemd, gewerkt
linnen n. - Dubbelhartigheid, valschheid f.
Double -soureil, m. [ H. It. ] Afrikaansche
bastaard-nachtegaal m.
Doublet, m. [Trictraci D a b b e 1 e t , d o u b le t m., worp, waarbij men 2 azen, tweeën enz.
werpt. - [ Tech.] Tweernplank t. ter dubbeling
der draden bij 't zijdeweven (ook doubloir ge/weten).
- Werktuig fl ter met/sip en kromming van 't
ijzerdraad voor de haarden (ook doubleur geheeten).
- Valsch ede/gesteente n. van kristal, tussclien
welks beide helften een gekleurd blaadje, foelie, enz.
ligt, doublette t.
Double -tache, f. [H . ii.] Soort van lipvisch m.
Doubleté, e, adj. [Com.i Taf n. 'met tweekleurige bloemen. (anderdaa.qsche koorts f.
Douible-tlei-ce, adj. [Méd.] : Fièvre d-, dubbele
Doijbiette, f. [Mus.j Zeker orgelregister n. van
een octaaf hooqer dan de prestant.
Double u r, m. [Phys.j Verdubbelaar, werktuig
om een geqéven volumen lucht te bepalen, ook: om
de electriciteit te verdigten, d u p 1 i c a t o r m. [Tech.], z. onder DOUBLET. - Platteerder in. (z.
onder DOUBLER). - DOUBLEUR. m., -EUSE, 1. Dubbelaar, twijnder in., tu'ijnster f. - DOUBLEUSE, t.
Werktuig, dat het suikerriet ten tweeden male
tusschen de cilinders van den molen brengt.
DoiibJis, in. [Tech.] Rij 1, dakpannen op de
waterborden.
Doubloir, m. [Tech.], z. onder DOUBLET.
Doublon, m. Dubbele piaster in., dubben m.,
eene spaansche goudmunt. - [Impr.] Dubbel gezet
woord. - [Tech.] Dubbel ijzerblik n.
Doiiblot, m. [ManuL] Dubbele woldraad in.
voor droqét.
Dou.bluire, t. Voering t. - (Pray.) Fin contre
fin, nest pas bon pour faire doublure, tweevossen
kunnen elkander niet ligt bedriegen. -- [Théât.],
z. V. a. DOUBLE. - [ Tech.] Gebrek II. in soldeer
werk, ook in gegoten of gesmeed metaal. - Paneelwerk n. in de rijtuigen.
Done of Doe, m. [H. a.] Aap van 't geslacht
der meerkatten, door Oken kleederaap in. geheeten.
Douçain, m., Z. DouciN.
Do u ce, adj. f., Z. DOUX.
Doiioe-amère, t. [Bot.] Bitterzoet n. wilde
wijngaard m., nachtschaduw f. (zekere plant).
Douceâtre, adj. (pr. dou-câtre) Zoetachtig;
lof zoet.
Dosice-ente, f. [Hart.] Soort van ciderappel m.
Doucemeiit, adv. Zacht, stil, bedaard, vreedzaam; met zachtheid, zachtzinniq; op liefelijke, aangename wijze; langzaam; zoetjes, zachtjes, stilletjes.
Mourir ii-, bedaard, stil, zacht sterven. Reprendre
qn. d-, iemand met zachtheid berispen. Marcher
Men d-, zeer langzaam loopen. Passer d- le temps,
den tijd aangenaam doorbrengen. Un inalade qui
-

-

va tout d-, een zieke, die zoo zachtjes aan. betert.
- DOUCEMENT interj. Stil! zacht wat! bedaar!
Douce -iiiorelle, t. [Hart.] Soort van ciderappel in. (ook dure -veau jeheeten).
Doucerette, t. (font.) Nufje n., meisje, dat
zich lief en wijs voordoet.
Doitceicux , euse, adj. Zoetachtig (maarniet
smakelijk) , flaauwzoet, lafzoet. - (fig.) Homme dof als subst.: Un d-, een zoetsappig, overvriendelijk,
overbeleefd man. Mine d -euse, gemaakt vriendelijk
gelaat II. - Lettre (1 -euse, verliefde brief m., vol
)affe vleijerjen. - Doucereiisement, ,adv. Op
e.
zoetsappige wijz
Doucet, Ce, adj. en subst. (verkiw. van doux)
(enkel van personen gebézigd) , Z. V. a. DO[JCEREUX,
maat in minder ongunstigen zin. - DOUCETTE, t.
[Hart.] Veldsalade, veldlatuw (blanchette, mache)
- Z. V. a. CAMPANELLE. - [ Chiin.] Geringe soda 1.
uit Languedoc. - [Corn.] Ligte zijden stof t. [H. n.] Soort van zeehond in. (roussette).
Doucetternent, adv. (verkiw. van doucement)
(fam.) lleel zachtjes, zoetjes.
Doneeur , f. Zoetheid, zoetigheid f., zoete
smaak m.; zachtheid (op 't aanvoelen), e/fenlieiet
en gladheid, molligheid t.; liefelijkheid, aangenaamheid, bevalligheid,' streeling t. (voor gehoor en reuk,
voor geest en hart). La d- du sucre, de zoetheid
van (Ie suiker. La d- de Ja peau, de zachtheid der
huid. La d- de Ja voix, de zachtheid, liefelijkheid
der stem. La d- du parfum, de aangenaamheid van
den reuk. La d- de la saison du printemps, de
lair, de zachtheid, aangenaamheid van t saizoen,
van tie lente, van de lacht - ( fig.) Goûter les d-s
de Ja vie, do repos, du sornrneil, de genoegens,
de aangenaaiitteden, het zoet des levens, der rust,
des slaaps smaken. - ( fig. , bij uitbreiding) Zachtzinnigheid, zachtmoedigheid. .çjoedaardiqheid, goedheid, vriendelijkheid, minnelfjkheid t. D- d'esprit,
de caractèie, zachtheid van geest, van karakter.
- (Pray.) Plus fait d- qua violence, men vangt
meer vliegen met een' lepel honig, dan met een
vat azijn; met zachtheid slaagt men vaak bdter,
komt men verder dan met gewekt. La d- ties veux,
de zachte opslag der oogen. Elle a une grande dde visage, zij ziet er zeer goedaardg uit, heeft veel
zachts in haar gelaat. 11 parle a tout le monde avec
d-, hij spreekt vriendelijk met iedereen. 11 faut le
gagner par d-, inca moet hem met zachtheid winnen. - [Litt.] D- du style, de liefelijkheid„ bevalligheid, zoetvioejjendheid van den stijl. - Iets
aangenaams, vleijends, dat men iemand zegt of
schrijft; gunst t., gunstbewijs II., inschikkelijkheid f.
Un petit mat de d-, een vleijemt woord. Accorder
une U- a qn. , iemand eene gunst toestaan. - DOUCEURS, t. p1. Voordeelen, voordeeltjes n. pl. , verval ii.,
steekpenning m., fooi t. Les domestiques ont
beaucoup de cl-s chez moi, de dienstboden hebben
veel verval bij mij. - (fig. ei fain.) Vieijende woorden n. p1., vleijerjen, liefkozingen, aardigheden f.pl.:
Ii dit des d- a toutes les dames, hij zegt alle dames
wat vleijends. - [Gray.] De helderste, zachtste
gedeelten eener plaat. - EN DOUCEUR, toe. adv. Allengs, trapsgewijs: Arnincir mie plaiiche en d-,
cviie plank allengs afdannen. - (fig.) Prendre
les choses en d-, de zaken behoedzaam aanvatten.
.-.. [Mar.] Filer, Amener en d-, zachtjes vieren.
Douche, f. [Med.] Stortbad, gietbad, druipbad n.
Houehei, v. a. [Med.] Een stortbad toedienen,
begieten, bedruipen. - Het part. passé is ook adj.
Un malade douché, een zieke, die stortbaden heeft
gebruikt. (baden, badknecht m.
Donehetir, m. Bereider, toediener, der stortDouei of Dotichi, in. [Tech.] Slijping der
afgesneden glastafels (als voorbereiding van 't palijsten), het spiegelsljpen. - Douci, e, adj. (en
part. passe van doucir): Glace d-e, afgeslepen spieqelqlas n.
Douicin, Douçain, m. [Hort.] Soort van
zoete-appelboom in. - [Phys.] Zoet water met
zeewater gemengd, brak water D.
Doieine, f. [Arch.] , z. v. a. CI 31 A1SE. - [Tech.]
Ojief-schaaf, lijstschaaf t. - [Ant.] Snavel/luit t.
Doucinelle, f. [Agric.] Soort van druif t.
Douieir, V. a. [Tech.] Slijpen (vgl. DOIJCI).
Doné, e, adj. (en part. passe van douer): Un
homme d- de grands talents, een met groote talenten begaafd man.
Doitelle, 1. [Arch.] Welving, boogronding f.
!
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4- Donteuir, in. , -euise , t. Twijfelaar in.,
-ster t. - Ook als adj.: Je suis un peu d-, ik ben
wat twijfelziek, twijfelzuchtig.
Douteuusement, ode. Op twijfelachtige wijze,.
Douteux, ease, adj. Twijfelachtig, onzeker;
dubbelzinniq (alleen van zaken) . Son droit est fort
d-, zijn iegt is zeer twijfelachtig. Une réponse
d -euse, een twijfelachtig, dubbelzinnig antwoord ii.
-. Cette pièce d'argent est d -euse, dit stuk geld
schijnt valve/i te zijn. Jour d-, Lurnière deuse,
toegerust.
Douillage, in. [Manuf. ] Ongelijkheid f. van zwak licht, schemerlicht ii. - [Gram.] Norns d-,
weefsel, als gevolg van de ongelijksoortigheid der naamwoorden van twijfelachtig geslacht. Vovelie,
Syllabe d -euse, twijfelachtige klinker in., letterinsioqdraden.
Douiille, 1. Buisvormige holte f. aan een of ander greep f. (nu eens kort, dan lang, naar de dichter
werhtuiq, oat daarin een' steel enz. te bevestigen. verkiest). - IJOUTEUX, Iii.: Risquer le certain pour
D- dune bêche, dune pique, schaft f. of koker ni. Ie d-, het zékere voor 't onzékere wagen.
Dotitis, rn. [Corn.] Grof katoen n. van Surate.
eener spade, eener vlek. D- de Ia baïounette,
Douvain, n. [Tech.] Duighout, vathout, wa
schaft of huis der bajonnet. 1)- d'uii tirebourre, holte ((0fl den bratser (om hem 0]) den genschot n. - Ook Z. V. a. IJOUVE.
Douve, t. [Tech.] Duig t. -- [Bot.] Moeros
laadstok vast te schroeven). D- dun chandelier,
lmnevoet in., een vergiftige ranonkel. --[1-1. n.]
Z. V. a. BOBECHE. -- Koker 151., waarin de stok van
't vaandel, van 't kruis (bij processiiin), enz. van Leveiworm ni. (in de lever en galblaas van menschen en huisdieren). -- [F
o
rt.] , Z. V. a. CUNETTE.
onderen gedragen wordt.
IJoiiillet, te, a(Ij. Teer, week, zacht : Un 11ui• de d-, met leem bekleede grachtmuur of wateroreiller Pion d-, een zeer zacht hoofdkussen ti. Elle muur iii. - [Tech.] Schaafplank f. voor 't leder.
Doitvelle, Douelle, t. (verklw. van douve)
a Ia peau hien d-te, zij heeft zee zacht, lijn vel n.
C'est un homme hien d-, of als subst.: Cost un Duigje n.
Dotiville, t. [Hon.] Soort van winterpeer f.
a-, 't is een teêr, kleinzeerig mannetje, een weeDoux, Douce, adj. Zoet (van smaak): Le
keling. -- DOUILLETTE, t. Gewatteerde vrouwenoverjas, Gevulde wintermantel m. -- Doiiillet- sucie, Ie mie] est 1-, de suiker, de honig is zoet.
teinent, adv. Zacht, week. - Douilletter, A.rnandes douces, zoete amandelen. - Eau douce,
zoetwater, rivier-, bronwater. -- (fans. et iron.)
V. 0. Vertroetelen. - Doiiilletté, e, adj. (en
Mann dean douce, zoetwater-zeeman, binnenschippail. passé) Vertroeteld: Enfant d-.
ook: die niet clan de Middelianclvche zee leeft
Doiiilletix, euse, adj. [Manuf.] Ongelijk ge- per;
bevaren. Al 'wat een aangenomen indruk op de
wevcil (vgl. DOUILLAGE).
zinnen, ook 01) het hart en den geest maakt: liefelijk,
Doullion, m. [Corn.] Geringe wol 1.
Doialebsais, fl1. [Corn.j Soort van oostin- aangenaam, zacht, glad, wollig; - minzaam, vriendeljk beleefd, aardig, lieftallig, goedaardig, zachtdisc/t ncleidcok n.
Dou}eur, f. Smart, pijn t., ligchaamswee n.; moedig, zachtzinnig; stil, gerust, enz. Une senteur,
- smart, droefheid 1., verdriet, leedwezen IL, wee- odeur douce, een liefelijke, aangename reuk ni. Une
dom rn., zielewee n. - D-s de l'enîanternent, ha- voix douce, eene liefelijke, zachte stem f. Un somrensweeën. le paitage sa d-, ik deel in zijne smart. melt d-, een zachte, geruste slaap rn. Ilmèneunevie
- (Proc.) Pour un I)laisi1 mille d-s, het leven douce, hij leidt een stil gerust leven. Une mort
heeft meer leed dan lief. (dan de palankijn. douce, een zachte, kalme dood in. Le t!- nJurmure
:Doiili, rn. Ifl(liSCll voertuig n., minder deftig des eaux, het zachte gedruisch der wateren. Le
Hoeiloir, M., Z. V. a. DOLO1RE. - t Douloir, temps est Plan d-, het weer is zeer zacht. Un jour
Doloir, Doialosiser (se), v. pr . Klagen van d-, Une luinière douce, een zacht, het oog niet versmart.
1 ( Proc.) 1"ernme se plaint, femme se moe'ijend licht n. Une douce chaleur, eene koeste
deult, eene vrouw kan weenen en lagchen, als zij wil. rende warmte f. Une voiture douce, een zacht,
Doufo.irecisemeiat, adv. Smartelijk, verdrie niet schokkend rijtuig n. Un escalier d-, een gemakkelijke trap rn. - Une humeur douce, een zachte,
telijk, treurig, droevig.
Doulonreux, etise, adj. Smartelijk, p(jnlijk; zachtzinnige, zachtmoe d ige aard, inborst ni. Une
treurig, verdrietig. droevi. .ini Ie pied d-, mijn douce espirance, eenc zoete, streelende hoop t. De
voet doet zeer, ik heb pijn aan mijn' voet. Des douces paroles, de d- propos, verpliqtende, vleijende woorden, teedere, verliefde gesprekken n. p1.
ens d- , jammerlijk, droevig geschreeuw n.
..-. Un billet d-, een minnebriefje ' n. Cette fille a
I Doulouisei', Z. IJOULOIR.
Doum, Donnie, in., Z. V. a. CUC1FÈRE, Z. CUCI. les yeux d-, dit meisje heeft iets zachtzinnigs,
vriendeljks in hare oogen. -- (Loc. fam.) Faire
Doupion, ni [Corn.] Geringe zijde 1.
les yeux d- a qu. , iemand verliefd aanzien. Ii est
t Doarder, V. a. Slaan, afrossen.
Dourrha, Dourha, iii. [Bot.] Gierst t. in d- comme un agneau, hij is zoo gedwee als een
lam. - Ce yin est d- et traiti'e, die wijn is zeer
wordt
geArabia en N. Afrika, waarvan brood
liefelijk, zoet, maar hij stfpjt naar het hoofd. Cet
bakken, d a e iv a , d u r i a t.
Douroateouli, fl1. [II. n.] Rolstaartaap rn. homme est i et traltre , deze man verbergt een
kwaad hart, onder een' vriendelijken schijn. Moitié
van den Orinoco.
d- et rnoitié rude, half zacht, half ruw; half goed,
Doutaiiee, t. Twijfel ni., inistrouwen H.
half
kwaad. Comment Fa-t-il recu? entre d- et
oute, rn. Twijfel m., twijfeling, onzekerheid;
- bekomme r ing f., schroom ni. - vermoeden n., hagard, hoe heeft hij hem ontvangen? zoo, zoo,
gissing f. Mettie, révoquei qc. en d-, iets in twijfel niet geheel vriendelijk, maar ook niet onvriendelijk.
trekken. Lever, résoudre un d-, eene twijfeling, - (Proc.) Co qui est amer is la bouche est d- Un
onzekerheid uit den weg ruimen. Le d- oft je suis, coeur, z. AMER. - [Lilt.] Style U-, zoetvloeijende
de bekommerin g , vrees, die ik gevoel. Délivre rnoi stijl in. - [Cuis.] Potage d-, Sauce d-, la/fe, niet
de (0 funeste d-, verlos mij van dat heilloos ver- gekruide soep, saus t. - [Peint.] Pinceau d-,
moeden.SANS DOUTE, bc. adv. Zonder twijfel, Touche douce, zachte, liefelijke behandeling t. van
ekerl'ijk, gewisseljk, buiten kijf: Je le feral sans 't penseel. - [Gray.] Taille douce, Z. TAILLE. [Métall.] Hamerbaar, rekbaar, taal, niet bros. d-, ik zal liet zeker, zonder twijfel doen.
Douiter, V. n. Twijfelen, in twijfel, onzeker- [Tech.] Lime douce, zoetvijl t.
DOUX, als adv. gebruikt: Aller tout d-, zeer langheid zijn; (in godsdienstzaken) niet gelooven; (van
personen) wantrouwen, geen staat maken: D- dune zaam, bedaard gaan. On en va mieux quand on
vérité, aan eene waarheid twijfelen. Je doute gull va d-, langzaam gaat zeker. Filer d-, Z. FILER.
vîenne, ik twijfel, of hij komen zal. Je doute Si Je II a avalé cda d- comme lait, hij heeft dat voor
partirai dernain, ik ben nog niet bepaald, of ik zoeten koek opgenomen, geduldig verdragen. -morgen zal vertrekken. D- de Dieu, niet aan God TOUT D- ! 10e. interj. et fain. Zacht wat I zacht
qelooven. D- dun arni, een' vriend niet vertrouwen. aan! bedaar wat! - a LA DOUCE, bc. adv. et pop.
- SE POUTER, v. pr. Gissen, denken, vermoeden: Comment vous portez-vous? A ladouce, hoe vaart
Je men doutais bien , ik had dat wel verwacht, gij ? Zoo tamelijk, zoo zachtjes aan. 't schikt nog al.
IJOUX, In. Het zoete, zachte, liefeljke, enz.: Le dik vreesde er wel voor, ik dacht het wel, vermoedde het wel. Ne pas se d- dune chose, iets niet et lamer sont deux qualités contraires het zoete
weten, niet vermoeden, er geen denkbeeld van hebben. en 't bittere zijn twee tegenovergestelde hoedanigD- intéiieure of intrados, binnen welving; D- extérieuie of extrados, buiten we/ving. - [ Tech.],
z. V. a. DOUVE, DOUVELLE.
Do t ter, e. n. [Ju r .] Een lijftogt of weduwgoed (clouaire) schenken. (In dien zin weinig ceb uikt). - Schenken, begiftigen, beunstigen, toerusten (alleen jebdziqd van de voorregten, die de
hemel, de natuur verleent): Dieu Ja doud d'heu
reuses facultés, God heeft hein met groote gaven
r
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lieden. Je ne bols que clii 1-, ik drink niets, wat
bitter of scherp is. --- (fig.) Passer du grave au d-,
van 't ernstige, tot het liefel ij ke, aanvallige over,gaan. -- 1Md.] Les (1-, de zoete 87)ijZefl of zelfs tandigheden 1. p1. -- [Teint.] La cove vietit a d-,
de hulp komt aan (air zich op 't verwbad een
blaauw schuim vormt, (lat men bloem heet). (lam.) Faire le 1-, la douce, den ofdegoedaaidige,
gevoelige spelen.
Doux-agnel , ( of Doux-â4'agnean),
Doux -ballon , Douix-beIbeure , Douxd'Ag'oiie, Doux -vert, na. [Hot.] Namen van
verschilleide soorten van fiansche ciderappels m.pl.
Douzain, m. [Poés.] Twaolfiejeliy vers a. [Métrol. ] Oude frausclie munt 1. van 12 deniers.
Douzaine, f. DoZ?jn, twaalftal n. Venth'edes
oeufs a (1a) in d-, nieren bij het dozijn verkoopen.
a LA. POUZAINE, 10e. 0(1V. Van weinig waarde:
Un poèle a lad-, een alledaaqsch, slecht dichter.
- (uu i1 . et fam.) II ne sen ti'ouve pas a Ia d-, ii
n'y en a pas ticize ui Ia d-, dat vindt men schaars,
dal is nog al zoo gemeen niet.
Douze, adj. numér. Twaalf. - Ook voor (1011zièine, twaalfde: Chapiti'e d-, Louis d-, twaalfde
hoofdstuk, Lodewijk de twaalfde. - DOUZE, m.:
Un d- , eene twaalf, t cijfer 12. Les d-, de twaalf
apostelen, de twunlve. Nous woos aujourd'hui Ie
(1- (voor ie douzième du ibis), wij hebben lieden
den twaalfde. -- [Lthi.j Un in d-, een boek in
duodecimo, in 12° (van 21 blz. in 't vel).
Doiizième, adj. numér. Twaalfde: Le d- mois,
de 1 2de maand 1. - Ook als suhsl.: Ii (Elie) est
Ie (Ia) iF de Ia classe, hij (zij) is de 12de van de
klasse. - Un d- , een twaalfde deel n. - [Mus.] Une
tl_, interval (0. Van 12 trappen der toonschaal. Douzièiueiiieut, ac/v. Ten twaalfde, in de
1de plants.
Douzil, m., Z. FAUSSET.
Doxologie, f. [Liturg.] Lofprijzing 1. Gods
(een gebed); verheei'ljkins -formulier ii. aan 't einde
van 't Onze-Vader, laatste strop/ic f. van een lofzang; —weleer ook: de enUel€n -zang vi. (G I o r Ia. in
e x c e 1 i 5 D e 0 , eere zij God in de hoogte); co/c: het Gloria pa tri etc.
Doyen, in. Dc/sen un., oudste van een collegie,
van een gild; -- sommige kollegiCo.' oudste als
lid. D- dhge, oudste lid n. in leveosjaren Le ddun chapiti'e , de domdeken. - BOTEN, ni., -NE, 1.
Oudste, oudere ni. en t. Vous êtes noIre d-, noti'e
d -ne, gij zijt dc oudste van ons, gij zijt ouder dan
Wij. - POVENNE, t. Vrouw van eenesf deken; opperste in zékere vrouwen-gestichten
Doyenné, rn. Dekenscfiap n., waardigheid van
deken, d e ha a a a t ii. ; - woninfj t. van een' deken;
- a/decline] van een' diocees onder 't opz a t van
een' deken, dekanie I. -- [Hort.] Dojenné, boterpeer f.; - boterperenboom in.
Diabe, I., Z. BRAVE.
Driwéuaeé, e, adj. [Bot.] Drakenboomachtiü.
Diacène , 1. [Myth.] Wijfjes-draak M. [Bot.], Z. V. a. PRAGONNIER.
Draehe, f. Ongezuiverde kabeljaauwlraan 1,
Drachiiie, Dragme, in. Eenheid der oudgrieksclie zilvermunt f.; —apothekersqewijt ii., =
lood troysch g ewit, d r a c ii in a I.
Draeii.e, Draconine, f. [Glum.] .11kaioide n., door Melandri in het drakenbloed (welriekende hors) gevonden - Dracique, adj.: Se l
dracique , drakonine -zout n.
Dracocéphate, in. [Bot.] Drakenkopskr'uid ii.,
drakenkop rn. , t'arksclie melisse f., eeoc weirie kende plant.
Draeoneule, Dracuiieu!e, ni. Huiddraad worm til., Z. DRAGONNEAU.
Dracoiiieii, ne, adj. [H gr.] Drokonisch,
(1(51 .4theensclien wetgever Dralio betreffend: Lois
dr-n e s, drakonische wetten t. p1. - ( fq.) Uittermate streng, wreed, bloedig. -- [EI. ii.] Naar een'
draak gelijkend.
Draeoiiiiie, f., Z. DTIACINE.
Draeoiiite, in. [Minei , .] Drakensteen m.
Diacoiiitique, a(lj.,z.BIIAGONTIQUE. (kenkop.
Diaeoi.oeéphale, adj. [H. n.j Met een' droDiacoiioide, wij. [H. n.], z.v.a. DIIACONJEN.

Diaconle, m., Diacoutie, 1. [Bot.] Drake iiwortel in.
Di'acoiithle, adj. [Anat.] : Veines d-s, uit het
hart ontspringende aderen f. p1.

Di'acontique, adj. [Astr.] : Mois di'-, drakontische maand f., tijd, dien de maan besteedt om van.
haar klimmenden knoop (drakenkop) weer tot hetzelfde punt te komen.
Draeuiieiile, M., z. DRACONCULE. (anker.
Diagage, m. 1Mm'.] 1-let opvisschen van het
1)i.tgaii, En. [ M ar.] Galeispiegel, hekbalk m.
Drage, f. [B r ass.] Wort n., hoppert in., het

tot î of meel gebroken of geplette snout.
Dragée, f. [Chas.] Schietha g el in. 1h'- rnenue,
nsusschenstofn. Ce fusil écite Ia di'-, dat geweer
spreidt. - (fig. ei pop.) Ecarter 1st dr-, onder
't spreken speeksel uit den mond werpen.— [Conf.]
Suikererwten 1. p1. (ook muisjes geheeten), suikerama nd elen m p1. of bruidsuikers f. pl', allerlei
klein suikergoed n. Dr-s c1'attrape, oversieikerde
pillen t. p1. - (f f1. etfam.) Donner une dr- datfl'ape is qn., iemand beet hebben, foppen. La dr- est
aIllèi e, 't is cciie bittere pil om te slikken, 't volt
hard. Avaler Ia (Ir-, de bittere pil slikken, in een'
zuren appel bijten. 'I'enir In th- haute ii qn., iemand eeoc dienst duur verkoopen; ook: iemand
lang in hoop of verwachting houden. - [Phaim.]
Soo r t von pastielje f. of balletje a. tegen de vendrisehe kuno1. - [Agric.] Mankzaad, gemengd zaalzaad, voederzaa d n. Dr- de theval, Dr- aux pourceaux, volksnamen der boekweit.-- [dcon.rur.] Pop f.
von een' mislukten zijdeu'orm. --- (fig.) Klinkende specie f., goud- of zilverstukken ii. p1.
Drageoir, iii. Suikerdoos, -schaal f., breede
en platte schaal, waarin nico eertijds op 't einde
van den maalljd klein suikergoed opzette. --[Tech.]
ookDvageoire, f. Keep, sponning, groef, gleuf t.
aan de binnenzijde van een cirkelvorinig stuk (zoo
als die voor 't horlogie -glas); trommeldeksel n. van
't horlogie.
Drageon, in. [Bot., Agric.] (7itlooper, aflegeer, wortelscheut, opslag m. - Drageoiiner
v. 0. Uitloopers schieten, opslaan.
Dragier, m. Bonbondoos, suikerdoos t.
Dra - me, t. , Z. DRACHME.
Dragon, in. [ M yth.] Draak ns. Saint George
et Ie dv-. Sint -Joris en de draak of de lintworin m.
Di'- volant, vliegende hagedis f. Dr- infernal, helsclie
drools, de duivel. -- [Mi!.] Dragonder m., liqtc
ruiter, (lie des noods ook te voet strijdt. - (fig. et
fain.) Cest Un vrai di'-, 't is een regte draak, een
kleine draak (van ven ondeugend kind); 't is een
segte dragonder (van ccve snanhaftiqe of zeer ruwe,
onbeschaamde vrouw) . Uit dragon de vertu, d'honneur, eeoc streng zedelijke en bitse vrouw. (In dien
,

.

zin ook vs'ouwel.: bie dragonne). - Lastige bewaker of bewaakster van 't gedrag eener vrouw.--(fig.) Se faire des dr -s, overal spoken zien, al te

angstcail'ig zijn. - [Ash.] Draak, zeker noordelijk gesternte tusschen de Lies' en den Kleinen
Beer. - [i%Iaréch. , Ocul.] kVitte vlek 1. aan den
oogappel. --- [Joai!.] Vlek in een' diamant. waar((oor hij van minder waarde is. - [Bot.] Le Iriiégéta!, de draken-bloedboom rn. - [1 t. n.] D- aihu,
gecleugelsie hagedis. Dr- de iiiurai!Ie, 'muurhagedis t. Di'- de snei', zeedraak (vive); - Z. ook BRAGONNEAU. - [Mar.] Haas, waterhoos t. -- Steng
bs'omzeit n, van een' logger. - Wolkje n., dat
-

-

-

sterke windvlagen voorspelt.

Dragonier, m., z. DRAGONNIER.
Dragonnades (of Con-versions dragonnes), t.
p1. [1-1. de Francej Dwantbekeerissgen (les' Protes-

tantess onder Lodewijk XIV., draqonade t., soldatengeweld n . , soldaten-willekeur t.
Diagoinie , t. [I'll!.] Degenkwast in., dragoss t. ; - (,voormalige) draqondes'snarsch in. Ook als adj., Z. DRAGONNADES. - [H. ii.] Drakenstaart us., eene hagedis van Cayenne. - is LA
DRAGONNE, Toe. odv. Op zijn dragossdersch, ruw,
,onder complimenten. (suet een' drakenstaart.
Diagonué, e, adj. [Bias.] Lion dr-, leeuw rn.
Di'agoiii.eau, m. [H. n.] Guinésche draak,
huiddeaadworsn, haarworm iii.; - perzische huidWorm (ook dragon en ver de Mddine ge/sect eis).—
[H. n. ] Zeedraak as. —[Joail., Maréch.jz. DRAGON.
Dragonner, V. a. Als dragossder of als bij de
dragonnades handelen. -- (fig.) Kwellen, lastig
vallen. - SE DRAGONNER, v. pr. Kwellen , zich
ver at rustess.
Dragonnier, m., Dracène, t., ook Sangdragon, iii. [Bot.] Drakenboom, drakenbloedboom m.
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Dragtiage, m., Z. DIIAGAGE.
Dragiie, f. Baggernet n., kor, baqjerbeuqei m.;

baqerspade t; sloothaaic ni.; dregge f.; putboor L—
[ Pêche ] Groot sleepnet om gezonken voorwerpen
Of ook schelpen van den bodem des waters te halen, kOrnet n. - [Mal.] Kimkielf., bodeniverster
king 1. - Z. 001e BRAGUE. Dr- (I'avilons, stel II. van
3 even lange riemen. - [Mi!.] Dr- le canon, broeIcing, broek f. van 't geschut. -- [Tech.] Glazenmakers-penseel a. om 't bias te teekenen. [Brass.]
Draf [IL
Dragner, V. a. Karren, uitbaggeren, uitmodderen. - [Mar.] Eene dregge over den zeebodem
laten slepen. Di- iitie ancre, an cable, een anker,
een kabel opvisschen. Dr- le fond, slepen (van
't anker). [Peclie] Met het sleepnet visschen.
Draguette , f. (verklw. van drague) Sleepnetje, dregetje; baggerbeugeltje n.
Dragueur, [II. Baggerman. - Moddermolen m.
(ook als adj. Bateau dr-). —f',ormandisc/ie hosingbuis 1.
Draille, f. [Mar.] Uithaler, leijer van den kluiver of de stagzeilen. B- du palan d'étai, hanger m.
van /1st spiltakel.
4- Drainage, m. [Agric.] Ondergronds-greppeting, ontwatering of drooglegging van den grond
door onderaardsche buizen, (17: a i n é r i n g f.
Draine . Di-enne, 1. [II. n. ] Groote lijster t.
-1- Drainer, v. a. [Akric.] De landerijen door
onderaardsche buizen (iroogleggen, draineren.
Drainette, Drivonette, Hrouiflette, t.
[Pecliej Klein sleepnet, waarmede men al voortdrijvende visc/it.
Draisieiiiie . IlJraisine, f., of 7é1ocipède, m. Snellooper n., loopwielen ii. p1., een werkdoor von Drais te Munchen uitgevonden.
Drainatique, adj. liet tooneelspel of de tooneelkunst betreffend, tooneelniatig, dramatisch.
L'art dr-, de tooneelkunst t. Auteur dr-, boned
spelschrijver. - ( fig.) Aandoenlijk, roerend, belangwekkend (van een tooneel , een ver/taal);
levendig beschrijvend, schilderend. - DRAMATIQUE,
In. Tooneelkunst f., tooneeivor'in m.; het damatische, roerende, treffende, belangwekkende. - Dra
niatiquement, adv. Op dramatische of tooneeltnatige wijze.
4Dratiiatiser, V. a. [Litt.] Voor het tooneel
bewerken of ossewerken (eerw gebeurtenis), dramatisch maken, dramatiseiren. Op theatrale of
vertoonmakende wijze handelen. - .. DRAMATISER,
V. st (iron.) Een tooneelstuk schrijven. - Ook als
dj.: Sujet mal dramatisd, slecht voor het boned
bewerkt onderwerp n.
S Dramatiste, [Il. Tooneelsehrjver, -dichter.
Draiisatiirge, m. et f. Schrijver m., schrijfster t. van dromaas (z. DRAME.) (meestal bij minachting gebézigd). .- Dratiiaturgie, t. Tooneelkuetde t., theorie der tooneeldichtkunst. - Geschiedenis F. van het tooneel. —Beredeneerde kathiogus m.
van tooneelstukken. - Drarnaturgique, adj.
Wat de tooneelkunde betreft, d r a m a t u 't g i 5 c it.
Daiue, m. [Théât.] (eig. handeling) Tooneelspel, tooneelstuk n., dat het midden houdt busschen
( fig.) Reeks
liet treur- en het blijspel, drama n.
of verwikkeling t. van groote,jemmerljke gebeurtenissen: La révolution francaise fut tin dr- sanglant.
4. Drarnomaise, M. Overdreven liefhebber m.
van hel tooneeldicitten. 4. Draiiionianie, f.
Tooneelwoede f., overdreven zucht voor het tooneel.
Dranet, in., z, v. a. CELEJIET. (net n.
Drai.ue1, m. [Pitche] lvaauwmazig sleepDrap, m. Laken ii., bekend wollen weefsel. Drdor, dargent, de tote, goudlaken, zilverlaken, zijdestof,t. Dr- de dames, dameslaken. Dr- nortuaii'e, do;dloken, ljkloken. - (Loc. fam. et prov.)
Tailler en plein dr-, Avoir de quoi tailler en
plein dr-, liet er ruim van kunnen nemen, ruim
van alles voorzien zijn. La lisidre est pire que le
dr-, de zelfkant is slechter dan 't laken: de bewotiers (ier grenzen zijn. slechter don die van 't binnenland. Vouloir avoir le dr- et largent, iets koo.
pen en 't niet betalen, iets verkoopen en 't niet
(everest. Dé fi ez-vous des gens qui ne voient le
jour que par one fenètre de dr-, vertrouw geen
monniken. Selon le dr- Ia robe, wie 't breed heeft,
laat het breed hangen. z. ook AUNE, DRAP. Laken, beddelaken 1). - fam.) Se mettre mitre
deux ir-s, tus.cchen de lakens kruipen, staan bed
-

—

mug,

-

—

-

(
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-

gaan. - (Loc. fam. et prov.) Mettre qn. en de
beaux dr-s Planes, iemand geducht over den hekel
halen; ook: iemand in eene nételige omstandigheid
brengen. Comhattre contre ses dr -s, moeite hebben
om uit het bed te komen, om den slaap te overwinnen. Ce malade ne se soutient non plus qu'un
dr- mouillé. die zieke zakt van zwakheid ineen.—
Lijkkleed 11., lijkwade t. - (Prov.) Le plus riche
nemporte qu'un dr- ( li nceul) en mourant, non
plus que le plus pauvre, ook de rijkste moet alles
achterlaten, de dood maakt allen gelijk. - [Corn.]
Dr- dor, speldewerkers-t ot 1., zekere schelp. Drd'argent, de sole, Petit dr-, etc., handelsnamen van
verschillende schelpen. - [ Hort.] Dr- dor, goudlaken ni., zékere appelsoort.
Di-apade, t. [Corn.] Soort van sergie f.
Drapant, adj. rn.: Drapier dr-, laken-fabrikantrn. (doorgaans faliricant de drap). —DRAPANT,
m. [Tech.] Plank f., waarop de uit de vilten genomen vellen papier worden gelegd. Dr- de Ia chauthère, schietplank t.
Drap e , e, adj. (en part. passé van draper)
Met laken, inz. zwart laken of doek be/tangen; als d r ü]) e i e toegerigt, met draperie versierd. Drap bien dr-, goed gevold laken ii. - (lig.) Une
personne uien dr -c, over den hekel gehaald persoon m. Vin bien dr- et de bonne Mine, voortreffeljke wijn ID. - Bas dr -s, digt gevolde wollen
kousen f. pl.
Drapeati, m. Lomp, cod 1. (liever chiffon).Dr-x , kinderluren f. pl. (liever Ian ges).— Vaandel,
inz. krjgsvaandel, vendel n., oorlogsvaan t., oorlogsstander m. ; - weleer: vaandrig m. - Etre
sous les dr -x, in krijgsdienst staan. - (fig.) Se ranger saus les dr -x de qn., iemands partij kiezen.
Déeerter le dr- de qn. , iemands partij verlaten.
- [Chir.] , Z. V. o. EPERVIEII. - Tech.] Verguldlap m. der boekbinders. (deltje ii.
Drapelet, rn. (verklW. van drapeau) VeiantDrapelier, m., -ière, t., z. V. 0. CHIFFON[

NIER, -IEIIE.

Draper, V. a Met laken bedekken; - laken
maken. (in dien zin zelden gebruikt). —Met zwart
laken of rouwdoek behangen (b. v. eene koets, een'
draagstoel), d r ap ér e n. Met drap er ie toerigten
of versieren. - [Peint., Sculp.] De kleeding door
penseel of beitel kunstig nabootsen. - (lig. et faln.)
Dr- qn., iemand over den hekel halen, veel kwaad
van item spreken; iemand beet hebben. - [Tech.]
De hamertjes van eenklavier met laken voorzien.
- SE DRAPER, V. pr. Zich kleeden, zich inwikke
ten. - Zijn gewaad naar antieke (grieksche of romeinsehe) w s omhangen (can een tooneelspeler
sprekende). 2ette éloffe se di ape then, die stof volt
.
goed in plooijen. - ( fig.) Pronken, grootsch zijn
Draperie , 1. Lakenfobrjk, lakenweverj t.;
lakenhandel n. ; allerlei wollen weefsels n. p1. [Tech,] In ruime plooijen afhangende stoffen, waarmede leelekanten , glasramen, alkoven, enz. versierd,
om/tongen of bekleed zijn, drap e r i e t. - [Peint.,
Sculp. ] Voorstelling van de kleeding der geschilderde of gebeitelde figuren, draperie. — [Mii.] Drd'enseigne, stof t. voor een vaandel.
Drapier, ni., -ière, t. Lakenfabrikant, lakenwever m., -weefster 1.; - lakenkooper m., -koopster f., lakenhandelaar m., -ster f. - Ook als adj.
Fahricaiit dr-, Marchande dr-litre. - DRAPIER, fl1.
[H. n.] Volksnaam van den ijsvogel (martin-ph-

cheur). - DIIAPIERE, t. [Tech.] Lakenspeld,dikke

korte speld 1.
Drastique, adj. [Méd.] Sterk en snel werkend, hevig ingrijpend, aantastend, drastisch.
Purgalif dr-, sleek afvoerend middel ij. - Ook als
subst.: Les dr-s, de hevig werkende, afvoerende
middelen ii. p1.
Draulée, t. (pop.), Z. POT-DE-VIN.

Drave, Drabe, f. [Bot.] Peperkruid n. , gele
woekerbloem f., lente-, herfstbloempje n.
Dra y age, m. [Tech.] 1-jet afschaven der te
looijen huiden. - Di-ayei, V. 0. De te loopen
huiden op den schaafboom afschaven, o/'stooten. Drayé, e, adj. (en part. passé) .41)ieschaafd:
Peau dr -c. - Drayoire, t. Stootmes, schaafijzer n., een stomp mes, naar de ronding van den
schaafboom gekromd. - Draytire, t. Leder-af-

schaafsel n.

Drèehe, t. [Bras.] Mout n.; - draf, borstel m.
Di'ège, f. [Péche] Groot trek- of sleepnet, dreg-
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-

net U.; visscherjj f. daarmede. - [ Tech.] Repel,
repel/cam in., braak, vlasbraak f., beuker in. [Bras. j z. V. a. BREdE.
Dréger, v. a. [Tech.] Répelen, braken, liet
zaad van de vlasstengels scheiden.
Drégeiir, Dreigeuir, in. [Pêche] Tarbotschuit t. - Ook als adj.: Bateau dr-.
Dieligne, f. [H. n. ] Wolfsbaars m. (zeebaars).
Drelli. hi. (klanknabootsend woord) (fain.)
Klingeling f., geiclinkel (van bellen), germ/sink n.
(van glazen). (van zwanen).
Drensei' of Drensiter , v. n. Schreeuwen
Diépaiiis, in. [H. n. ] Oeverzwaluw f.
Dressage, m. jTech.] Het opmaken, toerig
toebereiden.
-ten,
Dresse, f. [Tech.] Middenzool f., inzetleertje,
tusschensteelîsel n. (bij sclioennsakers). - Aantal
klossen ni p1., die men te gelijk laat werken (bij
't kantkloppen).
Dressé, e, adj. (en part. passe van dresser)
Opgeriqt; opgesteld; afgerigt, enz.: Mat di-, staande mast rn Table dr-c, aangerigte tafel f. Monument dr-, opgerigt gedenkteelcen n. Pidge dr„geleg-de, gezette strik in. Acte (Ir-, opgemaakte acte 1.—
Enfant dr- de bonne main, goed opgevoed en onderwezen kind n. Soldats bien dr-s, goed gedrilde
soldaten rn p1. Cheval mal di-, slecht gedresseerd of aftjerigt paard ii. --- BRESSE, fl1. [Man.]
Afrigting, drilling, dressuur f.: Avoir Ie dr-, goed
gedresseerd zijn (van een paard; ook van een hond).
Dressée, f. [Tech,] Bundel m. regtgezette
koperdraden voor spelden (vgl. CUEILLIII). - Regtopstaande steenen aan zekere haardsteden of ovens.
Dressement, m. liet reqtzetten (van het tot
spelden bestemde koperdraad).
Dresser, V. a. Opheffen, opzetten, opsteken,
ophouden; - regtbuigen, iegt maken; oprigten, opslaan; - maken, opmaken, opstellen; - klaarmaken, toerigten, aanrigten, toebereiden; - leeren,
oefenen, onderrigten, afrigten, d r e s s é re n. Le
cheval dresse les oreilles , het paard steekt de
,

,

ooren op. - ( fi g.) Cda me fait dr- les cbeveux
(a la tele), dat doet mij de haren te berge rijzen.
Dr- les quilles, de kegels opzetten. Dr- un bEton,
een' stok regt buigen. Dr- un mEt, een' mast opzetten. Dr- une statue, een standbeeld oprigten.
Dr- les tentes. de tenten opslaan. Dr- les bout!
ques, Z. BOUTIQUE. - Dr- un contrat, an compte, Z. CONTRAT, COMPTE. - Dr- un dcolier, een'
scholier onderwijzen. -- Dr- un cbeval, een paard
dressëren of afrigten. - Dr- des pidges, des em-

DROIT.
dei' straat- of vloersteenen ; -- werktuig n. ter
regtzetting of regtbuiging (b. v. der kaardpinnen).
Dressoir, m. [Econ. dom.] Aanregtbank, aanregttafel; schenktafel t;, buffet n. - [ Tech.] Naam
van verschillende werktuigen om regt te zetten, of
te rigten, te effenen, op te maken, enz.: rigthout,
rigtjzer B., strijker in.
Dreuiilles, f. p1., Z. DROLTILLES.
Drill, t. Buttlersteen rn, zeker zamen gesteld
alchimistisch geneesmiddel n.
Drill, in. [H. n.] Groote afrikaansche aap m.
—[Agi'ic.] Engelsche naam van eenen zaaiploeg.
DriHe, in. (weleer) Soldaat m. - (fam.) C'est
un vieux (Ir-, 't is een oude gediende; soms ook:
een oude lichtmis. C'est an pauvre dr-, 't is een
arme drommel. C'est un bon dr-, 't is een vrolijke
kwant, lustige broeder. Faire Ie dr-, Ie bon dr-,
den aardigen man spelen.
DiiIle, t. [Tech.] Drilboor t. - Lomp, vod 1.
t Driller, V. fl. Vlug en snel loopen; - rondzwieren; ook z. v. a. faire le drille, Z. DRILLE rn
- Lompen zoeken, vodden rapen.
I)ri Ileux,euse,adj.Met vodden bedekt. (ster f.
Drillier, rn., -ière, f. Vodderaperm., -raapDriiiipha.ge, in. adj. et subst. rn. et 1. Wie
veel specerijen, sterk gekruide spijzen eet. - Dri
niyphagie, f. Het gedurig eten van sterk gekruide spijzen. - Drimytiqne, adj. [Didact.]
Scherp, uit scherpten ontstaan.
Dringite, f. [Ho.] (pop.), z. V. a. FATIVETTE.
Drisie. f. [ Mar.] Val f. , kardeel, hijschtouw n.
draaireep rn Dr- de la vergue d'artimon, bezaans
val, bezaanskardeei. Dr- de Ia vergue de beauprd,
blinde val. Dr- de perroquet de beaupré, boven
blinde val. Dr- de voile d'étai, hondenfok, stagzeilscal. Dr- de perroquet de foule offouge, kruiszeilsval. Dr- de Ia grande vergue, grootkardeel.
Dr- de Ia vergue de rnisaine, fokkeval, fokkekardeel. Dr- de pavilIon, vlaggeval. Dr- duperroquet
d'avant, voorbramstengsval. Dr- de Ia vergue du
petit hunter, voorinarszeilsvai. Veille Ja dr-! sta
bij den draaireep!
-

Drivette, Drivoiiette, 1., Z. DRAINETTE.
Droc, in. [Bot.] Volksnaam van 't onkruid.
Drogman, in. Levantsche tolk, dragoman.
- Diognianat, in. Ambt ii. van zulk een' tolk.
D r ogue, f. Droogerij f., algemeene naam der

ruwe artsenij- en verfsto/fen, gedroogde wortels,
kruiden, zaden, gommen, specerijen, balsems, enz.
- (fain.) C'est de Ia dr-, 't is slechte waar t., voddegoed n., bogt f—Il sait bien faire valoir sa Ir-,
bûcbes, strikken spannen, hinderlagen leggen (in Ii ddbite bien sa dr- of sa marchandise, Z. DEBteig. en fig. zin). - [Cuts.] Dr- le potage, Ie des- TER. - Jeu de Ia dr-, kaartspel n., waarbij de
sert, de soep, het nageregt klaarmaken, toeberei- verliezer een' houten nijper op den neus krijgt.
Droguer, V. a. Vervalschen: Dr- du yin, les
den, opdoen. Dr- an pEtE, den rand eener pastei
maken. - [ Econ. dom.] Dr- du huge, linnengoed liqueurs etc. - (iron.) Dr- qn. , iemand veel, te
opvouwen, opmaken. Dr- an lit, een bed opmaken. veel medicijnen laten slikken. - DROGUER, V. fl.
.- [lion.] Dr- une altEc , une hale, eene laan Het neusnijperspel (z. BROGUE) spelen; (lig.) lang
effenen of gelijk maken, eene heg gelijk snoeijen.- en vergeefs wachten. - SE DROGUER, V. pr. Veel
[IVlil.] Dr- mie batterie, Z. BATTERIE (ook in lig. artsenijen slikken, (fam.) een' apothekerswinkel van
zin). - [ Mar.] Dr- le vaisseau, het schip regt zijn lijf maken.
Droguerie, 1. Droogerijen, artsenjjwaren, verfleggen. Dr- les voiles, de zeilen kant zetten. Drles, vergues, de raas regt brassen, in 't kruis zet- waren t p1.; - droogerjliandel m.; - beroep n.
van
droogist; - droogistwinkel in. - (fig. et fain.)
ten. Dr- Ia barre du gouernail, het roer regt of
midscheeps brengen. Il dressa Ia proue du navire Prulleboti, voddeboui in. - [ Pêche] Het vangen
vers Ie sud, hij stuurde zuidwaarts. - ( fig.) Dr- en kaken van den haring.
Droguet, in. [Corn.] Drogét n., wollen stof
(diriger) son intention vers qc., zijne zinnen op
iets zetten of stellen. - [ Tech.] in 't algemeen: met inslag van garen of katoen; ook zékere zijden
- Droguetier, in. Droget-fabrikant in.
stof.
toebereiden, kiaarmaken, hetzij tot gebruik of tot
verdere bearbeiding. Dr- une planche, une pieri'e,
S Drogueiir, m , z. V. a. DROGU1STE. - ( fain.)
eene plank, een' steen vlak, regt maken, toeriglen. C'est un dr-, 't is een kwakzalver.
- Dr- an livre, een boek kloppen (bij binders). I)rogiiier, m . Ladekast voor droogerjen, drooDr- an pave, een' vloer gelijk stampen. - Dr- les gerjenkas 1. Dr- portatif, artsenjkistje D. reisf.
apotheek
aiguilles, de naalden glad viflen, afronden. - DrDrogviiste , m. Droogist m.; inz. de houder
uit chapeau, een' hoed opmaken, den vorm geven,
enz. - DRESSER, v. n.: Les cheveux lui dressèrent van een' droogistwinkel, in onderscheiding van tien
groothandelaar in drooa-(sur) Ia tHe, het haar steeg, rees hem te berge. négociant-drogu iste, denVrouw
van den droogist.
Dr- d'alignement, in tie rigtingslinie brengen. - gerijen. - DROGUISTE, f.
niet krom of gebogen;
adj.
Regt
,
Droit,
e,
Dr- de lime, z. v. a. Dr- les ai uilles, z. boven.—
(Prov.) Un bon oiseau diesse de lui -mêrne, wie regtop, te lood; - rejtsch, regter. Une ligne dr-c,
innerlijke aandrift heeft, behoeft geen andere spoor- eene regte lijn f. Un chernin dr-, een repte weg rn.
slag. - SE DRESSER, V. pr Zich reglop houden, - (lig.) Le dr- chernin, La dr-c voie, La voie dr-c,
refjtop zitten, liet lijf regt houden. Se di- sur Ie de regie weg, de weg der eer, des heils, der zaligbout des pieds, op de teenen staan. —(fi g.) Les clie- heid. - (Lee. prov. ei iron.) Di'- comme Ia janThe
mouche,
veux se dressèrent sur sa tête, de haren rezen hem dun chien , comme mon bras quand je me een
regte
regt als een hoepel, krom. Un arbi'e dr-,
te ber,qe. - [ Man.] Steigeren.
zit
regtop.
[Mar.]
sta,
dr-,
Tenez-vous
boom
in.
opmaker,
Toerigter,
[Tech.]
m.
Dresseur,
klaarmaker, i'igter, steiler, enz.; geijkslainper in. Dr- Ia barre! midscheeps uw roer! - Le bras
,
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DROUTLIJE.

DROIT-

dr-, La main dr-e, tie reter arm m., reqter hand f.

Ir-, (/e reqter , vleugel, regter
(
L'aile dr-c, La rive
oever in. - (fihi.) Etle le Inas di- de qn., iemands

regter hand, zijn voornaamste steun, helper zijn. (fig.) Opiegt , cerlijk regtschctpen , 'retvaardij,
reûimatig, billijic; -- schrander, scherpzinnig. Ii a
Ie coeur ir-, hij heeft een oprejt hart. II a Ie sens,
]'esprit dr-, hij heeft een f]eZon(/ verstand, hij oordeelt zeer verstandig. - Als subst. van verscheidene regie spieren gbëziqd: Les di-s de l'oeil, de
rente oogspieren. - [ Vénei. il Ce ellen jend, tient
Ie (11-, die Iwnd neenit, volgt liet veüte spoor.
DROIT, (1(1V. Rejt, regttoe, reqtcwn, reGtuit;
(fill.) ;eglschapen eerlijk, opreût. AlIei, Marcher
dr- , eütuit (jaan, loopen. Ce cheniin mène tout
(Ir- a Amsterdam, die weg leidt, loopt reüttoe op
Amsterdam. Ii ma donné Ir- dans loch, /j heeft
mij reqt in 't 00f] getroffen. --- (fip) Aller dr- an
but, wm'ler omwegen, zonder aarzeling op liet doel
los goon. Agir dr-, reytscbtopen, eerlijk handelen
\TOUS avez jugé dr-, fj) hebt juist, gezond geoordeeld. - (Loc. font.) Je vous ferai bien marcher,
charrier di-, ik zal U wel leeren uw' pligt te doen.
DROIT, im Rest n., erkende bevoegdheid om iets
te doen, te qevieten, van anderen te eischen , rna;t f.;
vermogen II.; aanspraak t. Faire valoir son tlr-, zijn
rett doen belden. 11 a Ir-, II est en dr- de faire
cela, hij heeft het rept , de bevoegdheid, dat te
doen. Les dr-s do sang, de l'amitié, de regten des
bloeds, der vriendschap. Avoir des dr-s it l'estime
puhlique, reJt, aanspraak op (Ie openbare achting
hebben. - Le di- du plus fort, de Ia conquète,
het regt van den sterkste, het reüt der verovering.
(Proc.) Bon de- a hesoin d'aide , al heeft ineii recjt,
toch moet seen een' kruiwagen hebben. Abondance,
Surabondance de di- ne nuit pas, te veel sept
schaadt vet. On B ny a rien le mi perd ses
dr-s, woos niets is , verliest de keizer zijn sept. -(Loc. prov.) C'est le di- du jeu, dat is 't gebruik,
dat behoort WO. Cola est de di- étroit, dat moet
volstrekt zoo zijn, daar kan men niet buiten.
[Prat.] Chacun en dr- sot, elk voor zijn deel en
zoo veel hem toekomt. Une flue usante et jouissante de ses dr-s, een mondig meisje, dat over haar
verniocen beschikken kas. Force passe dr-, qewelci
gaat boven sept. Force nest pas Ir-, geweld is
geen reet. -- [CIasj Dr- de l'oiseau , jagerregt
van den valk (deel, dat hij van den buit krijgt) .
[Cout.] liegt, voorregt n., Z. AINESSE, BOURGEOISIE. - [ Admin.] liegt n., tol, impost fl1. , belas
ting f. Dr-s denUde, de sortie, de transit, in/tomende , uitgaande, doorvoer-regten. Dr- sur les
.
deiuées, sur le yin , impost, belasting op den wijn
Dr- d'ancrage, de Pause, de guet et de garde, de
port, de civai, de quillage, de tonnage, anker- of
havengeld, baken- of tostnegeld, waakgeld, havengeld, kaaiqeld, kielret, tonncgelcl. -- Bij uitbreiding: billjkheicl, zedelijkheid, regtmatig/zeid, geregtighteid f.: Cela est contre dr- et raison, dat is
tegen alle billijkheid, dat is onredelijk. - Faire
th- is chacun, aan ieder regt, geregligheid doen. II
s'est fail de- lui -m/tme, hij heeft zich ze/ven regt
gedaan. Avant faire dr-, alvorens een eindvostnis
te spreken - Donner dr- P qu., iemand gelijk geven. - Regt n., wet f. (het zij al of niet geschreven), wetqéving f. Le dr- divin, canon, civil,
coutumier, hunJain, naturel, des gens (international), de la guerre, goddelijk, geestelijk of herkeljk, burgerlijk, lands- of ebruikelijk, menschelijk, natuurlijk, volkeren-oorlo's-regt. Dr-s rigoureux , parfaits, imprescriplibles, strenge, volkomene,
onverjacirbare regten. - Regtsgeleerdheid, reqtswetenschap f.: tin docteul en dr-. een doctor in de
segtsqeleerctheid Etudier en dr-, in de reglen studeren. - DE DROIT, inc. ac/v. Van reqtswege, uit
kracht der wet, reptens. De plein dr-, met volle
regt, krachtens de wet alleen. A qui de dr-, door
de wet aangewezen persoon, totwien enen zich vervoegen moet. A BON DROIT, bc. acte. Met alle reqt
en billijkheid. A TORT OU A DROIT, 10e. ode.
't Moge (ii of niet billijk zijn, met regt of onregt.
Droite, f, Regter zijde, regtet' hand r., re,qter
vleugel in. Donner la dr- h qn. , iemand de regter
hand geven; -hein op de regter hand Inlets gaan,
hem de eereplactts geven, z. ook GAUCHE f.— {Gram.(
Une dr-, eene repte lijn. - Pout.] La di'- dune
assemt)lde, de reqter zijde van eene vergadering.-It DROITE, bc. at/v. Regis Tournez-vous P dr-,
:

keer u s'egts om, les regter hand. Frapper h dret h gauche, regts en links, naar alle kanten om
zicht slaan. Prendi'e h dr- et a gauche, alles aannemen wat toen grijpen en vangen kan; overal
leenen en bos gen.
Droiteinent , ode. Zonder omwegen, opregt,
bi/lijk: Marcher di- en toules choses, in (Alles den
regten weg houden, naar 2 e,-.;ten billjkhe-id tewerk
gaan. Agt! di-, Aller di- en besogne, oprept te
wei -Is gaan, voor de vuist handelen.
Droitier, -ière, adj. ei subet. Hij, zij, die
rejtsch is, die zicht incest van de i'egter hand bedient (in tegenoverstellisig van gauchei, linksch,
die alles meest niet de linkerhand doet).
Droiture, f. Billijkheid, opretheid, rondheid,
redelijkheid, re(jtscha/ienheid: La sir- de -son naractère le rend incapable de biaiser, de opre theid
van zijn karakter -maakt hem onbeknvaam , ons
slinksche wegen in te slaan. Dr- d'esprit, schronde-rheid van geest, gezond oordeel. - EN DROITURE,
bc. adv. Regtstieeks, regelrept, langs den naasten
weg, regttoe, regtuit, regtaan: Votre paquet mest
venu en di'-, u-tv pakje is snij s'egtstreeks geworden.
Il se rend en de- a Berlin, hij gaat regttoe naar
Eet lijn. .-- [ Mar.] Route en d-r, regie koers. AlIer en dr-, s'eqt-u-it varen.
S Drölatique, adj. Koddig,grappig, rl'oll-ig.
- Di-óL&*tiquement, adv. Op koddige wijze.
Drôle, otij. Aardig, geestig, koddig, sean/tech,
kortswijlig, kluchtig: Ce gaicoii-lh est bien dr-,
die jongen is zeer aardig, snodksch. -- BibLE. M.
Doorslepen vent, schurk, guit ni.; —in min ongunstigen zin: C'est mi d- de corps, 't is een a ardige snaak, een geestige vent m. Un petit dr-, een
guitje, schalkje is.
Drôlement, adv. (fain ) Koddig, op ce-ne aardige, h'orldige, g-rappije wijze.
Drôlerie , f. ([am.) Aardigheid, geestigheid,
koddsgheid, klacht, snakerij, prop; - beuzeling,
nietighteid I. (1e/nos vrouwspersoon is.
Diôlesse, f. (loin.) Slecht, on.beschaamd, schaamDromadaire, m. [H. ti.] Dromederis, eenbutt-/ge kameel ns. --- Kernelvlieg f., zékere vlinder.
- Vise/i van 't ei/asiel Ambomna.
Dromale, us. [H. n. ] Kasuar-is to.
,

g

-

Droiiialeetores, us. Pl. [H. n.] Loophoenders ii. /)l.

Droine, 1. [Mar.] Barring f., waarloos rondhout n. - [ Pèche ] Boei-i'eep f. (liever orbs). [Tech.] Zwaar hout of blok to. onder den hamer
der ijzerhutten. - [Anc. toil.] of Dromme, stuk

geschut n.
Ha-onion, m. [Mai , .[ Lange gewapende boot f.

Drotigo, to. [1-1. n. ] Drongo in. , eene musschensoort aan dc Kaap (ook oiseaux diables) gehe eten.
IJioute, os. [Ii. n.] Dronte, doedoe, dodaars,
-svalgvogei , struiskosuoris , ba.eterdstruis to., zeer
zwaarlijvige em el von de grootte eener zwaan, op
Mauritius en Bourbon.
Dropaeisnie, to. [Méd.] liet uittrekken van
't haar dooi' cciie is-i 1-pleister.
Drop-ax, to. [Art.] Pikpleistei f.
Droséraeé, e, wij. [Bot.] Zonnedauwachtig.
-.- Diosère , f. [Bot.] Zonnedauw [rossolis].
-- Drosornètre Drososeope, in. [Phs. ]

Dauwineter,, drosometer, ds'ososkoop in.
- Diosonihtiie , f. Dauwmeting f. , bepaling
dec hoeveelheid gevallen douse. - Da-osoinétripie , adj. Den dauwmeter of de dauwmeting
betref/'end-.
Drossart, Drost, en. (voor-malig) Officier van
justitie in Nederland, drossaard, drost ; in, somiltige steden VWC ,/\ToordDuitsckloisd : landdrost
schout us.
Diosse, f. [Mar.] Rakketeil-le, stuurreep f.
(weleer) stuktalie F. Dr-s de heaupré, treissen f. p1.
Dr-s de gouvernail, stuus'reepen m. pl. Dr-sde ra
case , rokktrossen m. pl. von de onderraas.
D.osser, v. a. [Mar.] Doen afdrijven, (van
st-roomisiyen gebézigd). -- DROSSER, V. ii. A[dr'ijven.
---- Diossé, e, odj (en jsart. Passé) Vaisseau dr-,
von zijn' koers ofgedi'ei'eii schip n.
Drossette, f., Drosseur, ni. Z. DROUSS—.
Droaie, f. ( Bot.] , Z. BROME.
Di-onille, f., Z. V. a. POT-DE-VIN. - DIIOUILLES

Be,qt n., tint men betaalt om in
't bezit van iets gesteld te worden.
Of DREU!LLES , f. p1.

])ROIULLER

DULCIN1E.

-

Droniller, m. (pop.), z. v. a. ALISLER.
Drouillet, m. [Pêche] Net n., dat tegen den

stroom gezet wordt.
Dionillette, f., Z. DRAI?ETTE.
Droiiîiie, f. [Tech.] Ketelloppers knapzak m.
IJro,iineur, m. Rondreizend /Ietellapj)er in.
Droiassage , in. [Tech] . Het losmaken der
ingesmeerde kamwol met qroote, warm gemaakte
wolkammen. - Drousse, Droussette. f. Grove
wolkaarde f., .qroote wo/kom t. — Droiasser, v. a.
De ingesmeerde kainwol met de grove kaarde losmaken. - Drousseur, in. Kaarder der kamwol,
wolkaarder ; — lakenqlanzer in .
Din, e, Vlug (COR jonge vogels) , in staat om
telt te vliegen. Ces moineaux sont déjà dius, die
mussclien kunnen al uitvliegen, zijn reeds vlug. (fig.) Vrolijk, opgeruimd, lustig: Vous voilà bien
(IIu aujoui'd'hui, wol zijt gij heden opgeruimd.
.I)iqt, dik, nabij elkander: Ces bids soot fort drus,
dit koren staat heel digt, dik. Une pluie di'ue et
menue, een digte en fijne ref/en. - DEC, ode. Diht
n,
Opeen, di(yt: Sewer, planter dru, digt opeen zaaije
planten. II Jieut diii et menu, 't regent (ligt en
fijn. .— Jaser dru , druk den mond voeren. —
(Loc. pray.) Di'u comma gi'èle, comma mouches,
zwermsqewijs, digt als Isabel, als motregen : Les

coups, Les balies pleuvaient dru comma mouches,

de kogels, de slagen vielen zoo (ligt als hagel. (fain.) Les soldats tornbaient 1- comme mouches,
de soldaten vielen in menigte, als muizen.
Druge, t. [Bot.] Welige broei in. (van erwten)
Druide, in. , Draldesse, t. Priester m : , priesleres t. der oude GeIten in Gallit, Brittannid, enz.,
druldem. drutdessef. - (fam.) C'est nu
vieux di'-, t is een ervaren grijsaard. -- Dini
diqiie, adj. Druldisch, de druïden betreffend. —
Druidisine , in . Leer t., geloof n. der druïden,
druldendienst 1. (lruïdismus n.
Diupaeé, e, adj. [Bot.] ]Vaareenestçenvruclit
gelijkend, steenvrucktacf,tiy. - DRUI'ACEES, f. p1.
Steenvruclitsoorten t. p1.
Drupe, in. [Bot.] Steenvrucht t., vleezigevruclit
met een enkele steenige kern of kraaksteen.
Driipéole , in. (verklw. van drupe) Steenvruchtje n.
Drupitère, ad.j. [Bot.] Sieenvruchtdragend.
Di-use, 1. [Mimir.] Zamenzetsel n. van kristaltakken in rotsspleten. — [Vé[ér.] Droes m.
(gourme) . - Drusîfoi'nie, Drusi llaire, Dr,,
siqne, adj. Naar zulk eene kristailisclie omkor-

sting gelijkend.

Drusion, f., Z. V. a. SPECTRE.
Dr,iselle, 1. [1-lort.] Soort van perzik f.
Dryade, f. [Myth.] Bosch-, woudnimf f. [Bot.] Woudkruid, zilverkruid D., soort van be-

nedicten -kruid, d r y a s f. - Diyatlé, e, adj.
[Bot.] Naar dryas gelijkend. (wolfsmelk t.
Dryandre, m. [Bot.] Dryandra f., soort van
Dj-iii, in. [1-1. ii.] Z. V. a. AMMODYTE ; booinadder f. (ook cli'yine). - DRYIrcE, t. [H. n. ]
Knoopwesp f.
Dryite, t. [Mindr. [ Versteend eikenhout n.
eiken bladsteen n., dryiet in.
Drylle, in . [Bot.] Vrouwelijke eik; eikel m.
Drymirrhisée, t. [Bot.] Reukwortelboom m.
m
Dryops, Dryopse, in. [H. n.] Steenkever
Drypis épiiiease, t. [Bot.] Soort van anjeher, haverdistel in.
Dii , art. coup. (zamentrekking van de en le)
Van den of des, enz., Z. DE en LE.
Dû, e, adj. (en part. passé van devoir) Verschuldigd. — (Pray.) Chose promise est chose due,
belofte maakt schuld.
Dii, in . Vordering, uitstaande schuld f.; het
verschuldigde: Je 'vous demandemon dó, ik vraag
U, OnS 't accu fjijThij schuldig zijt. II nousadonné
son dil, hij heeft ons het geld ge dven, dat hij schiui
dig is. - Bij uitbreiding: Phigt, verpligting t.:
Cast Ie dû de ma charge, dat is depligt, dien mijn
ambt mij oplegt. (Deze beteekenis veroudert.)
D u alisme, m. [Phil.] Tweeleer f. ,. leer van
twee ongelijksoorlige, oorspronkelijke, niet van clkander afteleiden beginselen. — [H. eed.] Leer
van twee eerste of grond-wezens, een goed en een
kwaad ; ook: de leer, naar welke eenige uitverkorenen zalig, al de overigen verdoemd worden, du alismus D. - D,ialiste, Dualistiqne, adj.
Die leer betreffend, daarop gegrond, d u a 1 i s t I s eb,.
-

- Dualiste , in . Aanhanger dier leer, (lu alist m. - Dualité, f. [Phil.] Tweeheid, vereeni-

ging van twee verschillende wezens, d u a 11 t e i t t.

- [Grain.] Tweevoudigheid f., eigenschop en ge-

bruik van het tweevoud (z. DUEL.)
Dub, in. [1 1. n. ] Libyschie hagedis t. (twjjfelend.
Dabitateiir , in. Twijfelaar (ook als adj.)
Ditbitatif, ive, adj. [Gram.] Twijfelend, twij
feting te kennen gevend: Conjonction, dub- ive, voeg
noord n., dot eene twijfeling te kennen geeft.
Dubitation , f. [Ithét.] Opgeworpen twijfeling t.
Diibitativement, adv. Met twijfeling, Op
twijfelende wijs.
Diie, in. Hertog in. - (Loc. prov.) C'est nu
a- ui corneilles , 't is een hertog op schillen, een
kale jonker. - [U. n. ] Oehoe, hoornuil in., in
Frankrijk ook chat -iivant , katuil, geheeten, de
grootste van 't uilengeslacht. Grand due, scbiuifait in.
Diieal, e,adj. kIertoe!(jk. (Plur. in. ducaux.)
DiicaLes, f. ph. Open brieven ni. p1. van den
voormaligen senaat van Venetië.
D u cat, in. .Dukaat in . — Ook als adj. : Or
d-, dukaten-goud ti.
Dneaton, in. Dukaton in ., geldstuk van den
ouden muntslag, in Nederland = 3,10 gl.
Dne -de -Tfiol, in. [Bot.] .Dukje n. van Viol,
eene riekende voorjaarstulp.
Due-due, m. [Bot.] indische broodboom in.
-

-

-

Diieéi.aire, Dueeiitaire , in. [Anc. mil.]

Opperhoofd ii. van tweehonderd man.
Duehé, in. Hertogdom n. Li- -marquisat, met
een markgraafschap verbonden hertogdom. D- -pai
met het pairschap verbonden hertogdom.
-ne,
Duiehesse, f. Hertogin t. - [ Diploin] Lettres a
Ia d-, letters t. Pl. met dunne neir- en dikke ophalen. — Soort van leuningstoel m., bij wijze van
rustbed.
Duequet, in. [H. n. ] Volksnaam van den nil.
Dneroire, in. [Coin.] Premie t. voorden cornsnissionair, die borg blijft voor de personen, aan
wie hij zijneommissie-goed verkoopt, de t c r e d ere n.
- Ook van den borgbljvenden commissionair en
van den principaal gebézigd. (vgl. DEMEURER IRS
d011E, onder DEMEIJREEI.)
Ductile , adj. [I)Idact.] Rekbaar, trekbaar,
taai, buiqz aarn, lenig. sniedig. Lor est Ie plus d
de tons les métaux, het goud is 't rekbaarste van
al de metalen. -- (fig.) Volgzaam, gedwee, gehoorzaam.
Dnetiliniètre, in. [Phys. ] .Rekbaarheidsmeter in., een hamer om den graad van rekbaarhe?d
der metalen te bepalen, d u c t i 1 t in e t e r m.
Diietilité , t. [Didact.] Rekbaarheid.. taaiheid,
buigzaamheidleniq/ieid, smedigheid. d u c t i t i t e itt.
Dnègne, t. Bedaagde opziptster over jonge dames, eerehoedster ; - huishoudster; --koppelaarster f.; oud wijf n.
Duel, in. Tweegevecht n., tweestrijd. , d eel n.
- [Gram.] Tweevoud, tweevoudig getal a., bijzon(here vorm in 't jrieksch, hebreeuw.cch, sanskrit en
andere talen voor twee vereenigde dinen, dualism.
- Ook als adj. Tweevoudig.
Diie ll iste, in. Tweegevechtvoe'rder, d uelli s t ;
inz. liefhebber, uitlokker van het tweegevecht, vechter van beroep, vechtersbaas in.
,

Diigon . Diigong, in. [I-I. n.j Oostindische

zee/we t., d u g 0 ui g in.
.t Dnire, e. n. Behagen, lijken, passen (zelden
gebruikt dan in den Men persoon van den teqenw.
tijd) : Cela vous duit-fl? staat u dat aan ? t Duire, V. a. Afuioten, dresséren. — -(- »raisa,it, e, adj. Passend, voegzaam. t Driiit, e,
adj. (en part. passé) : Faucon duit, afgericte valk in .
Duit , in. [Peche] Rivierdam in. voor de
vischvan psI.
Duiite, t. [Tech.] Inslagdraad in. (hij 't neven) ;
— op- en ne gaand deel der schering (tij 't lintmaken). - [Mar.] Streng t. van vier kabelgarens.
Dulearnara, t. [Bot.] , Z. DOUCE-AMERE.

t Diileifère , adj. Zoetiqheid bevattend. Diileifiaiit, e, Duleificatif, Ive, adj. Zoetmakend. verzoetend. Diitcifieation, f. [Chim.]
Zoetmaking, aanzoeting t. - Dulciller, v. a.
Zoeten, zoet maken, aanzoeten. - Diileifié, e,
adj. (en part. passé) Zoet gemaakt; (fig ) bedaard,
gestild.
Duleinée, t. (fans. et iron.) Lie/]ie n. , beminde, minnares, d U 1 e i n e a t. (eigenlijk de naam
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V(tfl Don Quixote's uitveuirorene, eee plompe boerenmeid).
S Dulcoré, e, adj., Z. EDULCORE.
Dulech, ni. [ Mdd.] Niersteen, blaassteen m.
Dulie , f. [Cath.] (zelden gebruikt don in)
Culte de d-, veleerinfi, aanbidding de,- engelen en
heiligen, heilifjen(iienst f.
Dû inent, ode. Behoorlijk, betomeljk.pligtrnalig, op eene behoorlijke, verschuldigde wijs.
t Diiméteiix, euse, adj. Vol struiken, met
doornqewas bedekt, met kreupelhout bewassen.
Duniicole, adj. [H. IL] In struiken levend.
]Mine, f. hum, n ., zandheuvel aan de zee/sust.
-- DUNES, 1. p1. Duins n. flOOîfl dec ençjelsche
kust tussclien N. en Z. Foreland, in 't graafschap
Kent; ook, de fransclie kust bij Duinkerken.
Dunette, t. [Man.] Kanipanje. bovenst achterdeel van 't schip, boven (Ie kajuit; bovenhut f.
Duigares of tøtingarres , 1. p1. [Corn.]
Wit katoen n. van Sniate.
Dito, rn. Twee- of dubbelzang rn, dubbelspel,
in'uzijkstvk earn 2/iersone'n, du a, duet n. (Plur.
duos). - (/ij. el fam.) Un ii- de compliments,
d'injuies, ccii vloed ni. eon wederz(jdsche pligtpleqinqcn, scheldwoorden.
Duodéeiiiial , e, adj. [Arttlt] Twaolfdeelig,
twaalftallig. Système d-, twaalftallig stelsel n.
(Plus. m duodécimaux).
Diiodéeiiiilide, adj. [Bot.] Twaalfspletip. DitodéCiUhlOhé , e, adj. Twaalfiobbig. Duodécimponetné , e, adj. [H. li] Met 1 2
gekleurde stippen geteekend (van insecten.
Duodénal, e, adj. [Anat.] Tot den twaalfeinqciipen darni behoorende, d u o d e ii a al.— Duodénuite, f. [Méd.] Ontsteking f. van den 12vinqerigen darm. - Huiodéiiuin, in. (pr —name)
[Arat.] Twaolfvingerije darns rn
Duodi, rn Tweede dop rn eener decade.
Duothame, En. Tooneelstuk n. , waarbij slechts
twee personen optreden, du odrama ii.
Dupe, I. Bedrop, ene, gefopte, d u p e rn en f.,
hij of zij, die bedroen is. of ook zich ligt laat bedriegen, eenvoudi g e, onnoozele bloed, hals rn Etre
la 1 de qn., door iemand misleid, bedrogen worden. Je ne men ferai pas hi d-, ik zal mij niet
laten bedotten, voor den gek houden. Je seiai Ia
il- de l'aliaire , ik zal daarbij het slarto/fer zijn,
't zal op icjjn? kop nederkomen. -- [Jeu] Soort van
lanskenet, dupe f. -- Dupe wordt ook als adj. gebruikt: Ii nest pas si d- que vous pensez , hij
is zoo mal ofonnoozel niet, als gij wel denkt. Mieux
nut être d que fripon, liever bedrogen worden
(Ian zelf bedriegen.
Duper , v. a. Bedriegen, foppen, misleiden,
verschalken, d is p t i e n: 11 se laisse d-, /rij laat
zich foppen, voor den gek houden, om den tuin
leiden. - Het part. passé is ook adj. : Hom médupé,
bedrogen, gelapt, teleurgesteld man.
Duperie, f. Bedriegerij, misleiding, fopperij f.
Dupeur, Th., euse, t. Bedrieger, fopper rn,
bedriegster, fops/er t.
Duplaire of Diuplicaire , rn [H. rom.]
Dubbele soldij trekkend soldaat in.
Duplieata,in. iets dubbels, dubbel afschrift van
eeneocrkonde, een' kwijtbrief, enz. duplikaat ui.
(Plur. duplicatas). - (fig. et lom.) Se marier par
(l_ , een tweede huwelijk aangaan bij 't levenvan
de eerste vrouw of den eersten man.
Duplicateiui, in. [Pliys.] Verdubbelaar, werktuig om geringe hoeveelheden elektrische vloeistof
le verdioten, d u p Ii c a t a i in.
Duiplicatif. ive, adj. Verdubbelend. (vouwen.
adj. Wat zich dwars laat toe-I- Duplieatile, Verdubbeling,
d up i i ca tie t.
Duplication, f.
- [ Géom ] La d- du cube, de verdubbeling des
teerlings, het vinden van de zijde eens teerlings, die
tweemaal zoo groot is als een andere gegeven teerling, het delisch problema.
Duplicatuire, t. ]Mat.] Verdubbeling f.: Ddu péiitoitie, verdubbeling van 't bui/sv/les.
Dupileidenté, e. adj. [H. ii ] Met dubbele
tanden. - Duplieipeiine, adj. Met overlangs
gevouwen vleugels.
Duplicité, t. [Didact.] Dubbelheid, tweevoudighei7 : Ce verre est taillé de facon qu'iI cause
une d- d'olijets, dit glas is zoo geslepen, dat de
voorwerpen daardoor dubbel schijnen. - (fig.) D- de
coeur, dubbelhartigheid, valschheid, onopregtheid t.
1
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-

DTJREMENT.

-

Duplique, t. [Prat.] Wederantwoord n., dupl ie Is f. tegenantwoord des gedaagden op de repliek des eischers.
Duip li quer, v. n. [Prat.] Op de repliek antwoor
den, een wederantwoord indienen, duplicé ren.
Duiploeôiue , wij. [Didact.] Uit twee kegels
over malkander bestaande.
Duiquel, voor de le quel, Z. LEQUEL.
Duur, e, adj. (van zaken) Hard, vast, weêrstandbiedend, niet week; (van personen) ruw, gestreng, straf, ongevoelig, liefdeloos, wreed, onbewegelijk. D- comme fey, hard als ijzer. -- Do
pain cl-, /ias'd, oudbakken brood n. Des oeufs d-s,
harde eijeren ti p1. Un lit cl-, een hard bed n. Un coeur
d-, een ongevoelig, wreed hart n. Un maître trés -dur,
een zeer gestren g e meester. - Bij uitbreiding en
fig. Des paroles d-es, harde woorden np1. Desmanidd-es, ruwe, terugstootende manieren t. p1. - Ii a
loreille dure, 11 est d- d'oreille, hij is hardhoorig. Ce
garcon a la tête d-e, lintelligence d-e, lentende
merit d-, die jongen is zwaar van begrip, hardleerend. Une voix d-e, eene ruwe, schorre, onaangename stem. Un style d-, een gedwongen, niet
vloeijende stijl. 11 mène une vie dure , hij houdt
eene strenge levenswijs. Cela est d- a digéi'er , dat
is hard, zwaar, moeijeljk te verduwen. La temps
est J, 't zijn harde, droevige, slechte tijden. - 11
a le coeur d-, hij heeft een ongevoelig hart. Cela
est bleu d-, dat is zeer hard, smarteljk, tref/end.
Ce viii est bien d-, die wijn is zeer wrang, scherp.
Cette marchandise est dure is Ia vente, deze waar
wil niet goed aan de man, heeft geen' aftrek. 11
a le ventre d-, hij is hardlijvig. Ce cheval est da l'éperon, of ook (triv.) est d- is cuire, dit paard
luistert niet naar de sporen. -- (pop. et subst.)
C'est nu d- ii cuire, hij is door en doorgaar, van
alle markten thuis ; - inz. van een' oud' , es-varen
soldaat gebézigd : hij is in 't vuur gestaald. Ce
peintre a le pinceau d- , die schilder heeft eene
harde, onbevallige manier. - (Loc. fam.) II croit
a- comme ter tout ce qu'on lui dit, hij gelooft al
wat inca hem zegt als een evangelie. Il est d- te
,

-

Ia desserre,

te Ia détente, Z. DESSERRE. - Ook

als adv. Entendre d-, liardhoorend zijn. - Dun, M.
Het harde, vaste. -- (Loc. prov.) Quand Fun vent
du mou, l'autre vent du d-, die twee menschen zijn
't nooit eens. - DURE, f. , Bloote grond, vloer in.:
Couches sue la d-, op den blooten grond slapen.
D urable, adj. Duurzaam, langdurig, van duur,
blijvend, bestendig, sterk.
Duirabilité, t. Duurzaamheid, bestendigheid f.
Dui-ableinent, adv. Op duurzame wijze.
Duuraciiie, t. [Hort.] Soort van perzik t.
Duramen, in. (pr.—mène) [Bot.] Hart van
't hout ; --- volkomen hout n.

Durandal of Duiaiudart, ni [Hist.] De

degen van den razenden Roeland(een fabelachtig held,
paladijn van Karel den Groote). - (Loc. triv.)
C'est 0-, 1épée de Roland (naar gissing verbasterd
van c'est dur en cliable) 't is zoo toni als Isle (van
vleesch sprekende).
Durant. adv. Gedurende, tijdens, staande: Dsoil absence. - Somtijds ook achter 't beheerschte
naamwoord geplaatst: Sa vie d-, zijn leven lang.
Duil-ante, f. [Bot.] Soort van kruisboom, zeewtlj M. (kernbijter, bloedvink in.
Duij- bee, in. [H. n.] Diksnavel, grootsnavel,
Duicir, v. a. Harden, hard of harder maken:
La grande clialeur durcit Ia terre, de groote hitte
maakt de aarde hard. - Duii'eir, v. n. en SE
DURCIR, v. pr. Hard of harder worden : Le chène
durcit of se durcit dans l'eau , het eikenhout wordt
hard in het water. - Het part. passé is ook adj.:
Oeufs dui'cis, hard gekookte eijeren n. p1.
Dnreissemeuit, m. Toestand van 't gene hard
geworden is, hardwording, hardheid t.
Diiie, t., Z. aule (op 't einde).
Duirée, f. Duur in., duurzaamheid, during,
voortduring, aanhouding, aanhoudendheid, standhouding t. Cda ne sera pas de longue d-, dat
zal niet duren, aanhouden, niet lang van duur zpn.
Dnreliii, in. [Bot.] Roodbiaderige eik in.
Duirernent , adv. Hard: Coucher d-, hard
1e(gen of slapen. - (fig.) Met hardheid, of strengheld, hardvochti, onmeldoogend . . Trailer qn. d-,
iemand ruw, hard bejégenen. - Ecrire, Peindre
d-, een' stroeven stijlschrijven, eene harde penseelbe
handeling hebben. Parler d-, onbeschaafd spreken.
-
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Duremère, f. lAraL] liet dikke hersenvlies.
Durei' , V. fl. Duren, voortduren, in wezen
blijven: Leur arnitjé na guèie dui, hunne vriend-

schal) heeft niet lang geduurd. - (Loc. prov.) II
faut mlie vie (01 faire fell) (lui dure, men moet
zoo leven, dat men 't lane kun uithouden. - II ne
peut 1- de chaud, hij Icon de hitte niet verduren,
doorstaan. Je ne sawais 1- du mal ie dents, ik
kun 't niet uithouden (niet harden) van de kiespijn. On ne sauiait d- avec lui. men twa met hens
niet omgaan. - (lam.) Ne pouvoii' d- en place,
niet lang op ééne plaats kunnen blijven. II ne pouvalt (1- dans sa peau, 't was of hij 0]) heete kolen
stond. Le temps dure it qui attend, als men wachten moet, volt de tijd lanp.
Duiet, m. [Hort.] Soort van appel in. ; ahornboom m. der Alpen.
Duiet, te, adj. (verklw. von Dun) Eenipzins
hard, oost of teaL
Dureté , f. Hardheid , hardigheid, vastheid
taaiheid, verharding 1. La U- du Ier, de hardheid
van het ijzer. La (1- de Ia 'claude, de taaiheid van
't vlee.cch. - Bij uitbreiding: D d'oieilie, hardhooripheid t. D- de style, stroef/teid f. van stijl.
0- le crayon, de pinceau, hardheid, raauwheid,
onbevalligheid van teekenst'ift, vanpenseel. - ( fig.)
Ongevoeligheid, onineêdoopendheid; ruwheid, borschiteid, qroote gestrengheid 1.: Il a beaucoup de d- pour
les pauvres, hij is hard, onmetdoogen! jegens de
armen. Trailer un enfant avec trap sIc til-, een kind
met te veel strengheid behandelen. La d- de sa
réponse , de sa pflysionomie ina consterné , de
barschheid van zf)n antwoord, de stunrschheid van
zijn gelaat heeft snij van mijn stuk qebrapt. D-s, p1.: Ii lui a (lit I)iefl des d-s, hij heeft hein
veel grofheden, harde, bitse woorden pezejd. [Chir.] Vcrhardinq 1., verhard gezwel n. -- [Méd.]
D- de ventre, harljvigheid f.

Dure -veau, M., Z. DOUCE-MOIIELLE.
Durgaii, m. [H. n. ] (pop.) Barbeel ni.
Du i-M on, in. Eelt in., vereelting, wrat f. -

[Tech.] Steenige plaats f., kwast ni. in 't marmer.
- Oneffenheid t. in den karobfjnloop ten gevolge
der onjelijkaardipheid van 't píetmetaal.
Duiilloiiimer, v.v., en Se diiiillonner,v. pr.
hard worden, vereelten. Het part. passé is ook
adj. Chair Jurillonnée, vereelt vleesch. n.
Durion, ni. [Bot.] Soort vanindische kapperboom. - Durioiae, f. Vrucht van dien boom.
Duiissime, adj. (plais.) Zeer hard, steenhard.
Duriiiseule, adj. (plais.) Min of sneer hard.
Dute, f. Duit In, , voorm. nee!. kopermunt.
Huri'eiitre, adj. [H. n.j .Ltardbuikig.
Delta-0a 9 M. [Bot.] Z. V. a. DUTUIIA.
HusH, Dusi, m., z. v. a. FAUSSET.
Dury, m. [Corn.] Ongebleekt oostind. katoen.
- Diiiy-agra, 111. Blaauw en wit gestreept
katoen ii.
Huumvir, m. (latin;pr. du - ome -vii) [H. corn.]
Tweeman m., één der beide personen, die gemeenschappelijk een overheidsambt waarnamen. - Di.iiiHvh-al , e , adj. Tot het tweemanschap behoorende, d u is in v i s a a I. - Duumviiat, ni.
Tweemanschap Ii. , waardigheid 1. van tweeman
duiimv iraat n.;—tijdrn., welkendiewaareligdigheid duurde.
Duvet, rn. Dons Ii., fl00111 der fijne vogelvederen, ook van het wollige of fluweelachtige bekleedsel
van sommiyeplanten en vruchten. - Vlasbaard rn.,
eerste haren aan kin en wangen van aankomende
jongelingen. - (Poét.) Vederbed D.
Duveté, e, adj. [Ii. n. Bot.] Van dons voorzien, d nzig, mollig.
Duveteux, euse, mij. Ruim van dons voorzien.
Duzarné, in. [Aleb.] Steen m. der wijzen.
Dyade, t. [Phil.] Oneolkonsenstaatrn. waarin,
volgens de Pythaqoristen een wezen vervalt, dat
zich van God of de monade heeft losgemaakt. Tweetal, paar n. vrienden, echtgenooten, zamenwerkende schrijvers, enz.
Dyarchie, f. Tweeheerschappij, regéring vein
twee koningen over 't zelfde rijk, d y a r c Ii i e f. Dyarchiquie, adj. Daartoe behoorend, d i a i'
chisch.—Dyarquie,m. Tweevorst, dyarchm.
Dynanie of Dynamode, rn. [Mécan.] Werkkracht f. U erkverrnoilen ii., krachteenheid f., vereisc/ite kracht om 1000 kilogrammen één' meter hoog
te ligten.
:

-

,

,

D'iiamètre, ni. [Tech.] , Z. DVNA)IOMÈTRE. [Opt.] Veigiootingsmeter in. (terbepaling van de
veifjrootillglkl'aCht der verrekijkers) , (1 y ii a in eter in. - Dyiiaiiiétriquie, adj. Dat werktuig
betreffend, d p n a in ei t r i s e h.
Dyiianiie, f. [Phys. ] Krac/its-eenheid, bestendige werking eener zelfde kracht, als eenheid of
veireljkingsterinen aanpenomen, d y si a m i e t.
Dynaiiiiqne, 1'. [Plsys.] Krachten/eer, wetenschap der bewegende krachten, d y a a ni i C k 1. PYNAMIQUE, ad). De krachtenleer betreffend; zelfkrachtig. zelfwcrkzaain, c/ac))' inwendi(ie, levend/ge
kracht werkend, vrfjwerkend, d y ei a mi s c h.
I)y.iaiiiisiiie, Iii. [Phil.] Tweekrachtenleer,
stelsel, Vol//rus t welk de stof haar bestaan heeft
aan de weiking van twee strjdiqe krachten, d yU (1111 i sinus n., (I y ii a in i s t i e k f. , dynamisch
stelsel n. -- Dyiianiiste, in. Aan/langer dier leer,
dynamist, dyndinicus in.
Dnaiiio1ogie, 1. [Didacl .] Krachten/eer, leer
der natuurkrachten op zich zelven beschouwd, Pg -

na in, oloqie f. - D'iiamologique, adj. Die
leer betre/fnd , d y is a m 0 t (t g i S clDnaiiionièti e, in. [Tech.] Krachtineter, een
doos Regnier uitgevonden werktuig om de betrekkelijke krachten vanmensch3n en dieren, ook (Ie
krocht der wederstandbieding of wrijving van werktulpen te meten, d y Ii a in o rn e t ei flL - Dy.iansométi -ie, f. Krachtmeting, d y n a m om e t r I e t.
- I)ynarnornétrique, adj. Wat tot den krachtmeter of de krachtmeting behoort, d y n a in o in ei-

,

trisch.
Dytiaste,

in. [H. ant ] Maythebber, beheerschiei'
van een' kleinen of ook afhankelijken staat, (lyncist in. - [H. n], Z. V. a. SCA R ABEE. - Dynastideis,

m. p1., Z. SCARAb'ÉII)ES.

Dynastie, t. Vorstengeslacht ij., voigreeks Van

reyérende vorsten uit hetzelfde teslacht, d p ii a sti e t. - Dynastique, adj. Tot ene varstenfamiiie behoorende, of die aanhangende; in Frankrijk
I/ions inz.. de Orleansche fain/lie aanhangend,
ely ii a s t i .s c Ii. - Gols als subst : Les (1-s, de aanhangers dr nieuw-bourbonsche of orleansche dy
-monarchie.
-nastie,drJuj/
Dys-, yriekeebi voorvoegsel, dat het begrip van
van
,
verkeerdheid,
gebrekkigheid,
ook
moeijeljkheid
Ontdenninfj en berooving uitdrukt, en met het iiederduitsche mis, ivan, on, overeen komt (z. cie
volg. woorden).
Dysaiiagogie,

t [Meid ] Moej)el)ke braking f
- Dysaiiagogue, adj. Moeijelikuit le werpen.
Dysartbiite, t. [Meid.] Onregelinatigeiicht f.,
dysu a t 11 iiti .1 t. - Dyartl.rose, f.[MécI.] Tegennatuurlijk gewricht n.
Dyseatabrose,

t. [Meid.] z. v. a. DYSPHAGIE.

Dyseholie, t. (pr. ch=k) [Meid.] Slechte hoedanigheid t. der gal. - Dysebrole, f. [Meid.]
Afwijking van de huidkleur. - I)yisehioniatique, auIj. [Didact.] Slechikleurig; kleurbedervend,
(t y 5 C h r a m a t i 5 C h. - Dysehylie, f. (pr. dicechélie) [Meid.] Ziekelijke hoedanigheid t. der chijl.
- Dysehyinie, f. (pr. dice- ( hi -mie) Ziekelijke
toestand ni. der spijspop in de maag, en de vochten in 't algemeen.
Dyseinésie , t. [Meid.] Stijfheid, inoeijelj)ke
beweegbaarheid t. - Dyseollie, t. [Meid.] Hebbelijke buikverstoppinp 1. - Dyseole, adj. Grillig,
ze)nderlinfi, moeijelijk om incite om te gaan ; afwij/eend (in algemeen erkende beginselen), ei y s k eilisch. - Dyseolobathilste, adj. Met steltbeenen. - Dyscrasie, t. [Meid.] Slechte vochDnenging, scherpte, cl y 5 k i a s i e f. - Dyserasique,
adj. Kwaaclsappig, dyskratisch.
Dysdacrye, f. [Meid.] Ziekelijke hoedanigheid f.
der tranen.
Dyseceryse, t. [Meid. ] Moeijeljjke stoelang in.
Dysécie of Dyséeée, t. [Meid.] Hardhoorig,

-

f. - Dyseiitérie , Z. PYSSENTÉRIE. Dysépulotique , cdi. [Meid.] Moeijeljk digtgaand Çvan wonden, zweren). --- Dysesthésie, t.

held

[Meid.] Verdooving der gewaarwording, gevoelsverdooving I.
Dysgalie, Dysgalactie,

f. [Meid.] Zog-,

melkbederf n., slechte zoghoedanigheid t. - Dys-

génésie, t. [Meid.] Zwakke, gebrekkige, ziekelijke

verriting der teeldeelen. - Dysgeusie, 1. Smaakbederf n. ontaarde smaak in.
Dyshaphie, t. [Meid.] Ziekelijk gevoel n.
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Dyshérnie, f. [Méd.] Ziekelijke bloedsgesteldheid f. - Dyshéniorrhée, f. Onderdrukte of
moeijeljk vloejende ounbeijen. - DsherpiIe,
adj. [U. n.] Moeijeljk kruipend.
Dyslalie, f, [Méd.] Belemmerde spraak, stemverzwakkinq f. Dysloehie, f. [MPd.] Moefjedike, onderdrukte kraannzuiverinq f.
Dysménie, f. [Méd.] Moeijeljke of onderdrukte
maadeIjksche zuivering f. - Dysméisorrhée, f.
[Méd.] Pijnlijke maandzuivering f. - Dsiiiné
sie, 1. [MthI.j Zwakte f., verlies n. van t geheugen.
Dysniolge, adj. [D. n.] Salomonderochtig.
Dysode, adj. Stinkend, kwalijk riekend. DYSODE . fl1. [Bot.] Bloeintuildraqendeames ikaansche
plant. d y s o d a t. - Dysodie 1. [MécI.] Onaangenuine reuk in. van zékere ligchaamsdeelen. Dysodontiase, f. [M;d.] Moeijeljke tandendoorbreking, het înoeijeljk tandenkrij,en. - Dy.
sopie , t. [Méd. ] Zwakziqtiqheid t. - Dyso
rexie , f. [i%léd.] Verminderde eetlust m. Dysosmie, f. [Méd.] Reukverzwakking f. Dysostose, t. [Chir.] Ziekelijke beendervorming,
heenderziekte f.
Dyspathie, f. [Mid.] Ongeduld n. der zieken,
met klagen verbonden. - Dyspepsie, f. [Méd.]
Slechte spijsvertering f. - Dyspeptique, adj.
Zwaarverterend , d y 5 p ep t is c P. - Dyspeirnasie, t., of Dyspermatisme, m. MécI.]
Moeijekjke of gebrekkige zaadontlasting f. - Dysperni atiq ue. adj. Onmogtig. - Dyspermie, f.
[itiëd.] Zaadvochthederf n. - Dysphagie, 1.
[Méd.j Moeijeljke doorzwelging, slokdarmontsteIcing t. - Dysphoiiie, t. z. v. a. DYSLAL1E. Dysphorie, 1. [Méd.] Het kwalijk bevinden
onrust L, angst rn. - Dyspioisie , f. [Méd.]
Ziekelijke hoedanigheid van 't vet. - Dyspnée, f.
[Méd.] Moeijelijke ademhaling, aamborstigheid,
kortademigheid t. - Dyspnéique, adj. damborstig, kortademig.
Dysseiiteiie, f. [Mdd.] Persloop, n oode loop rn.
- Dyssentéiiquie, odj. Door persloop ontstaan;
loaroan lijdende ; daarnaar zweemende, d y s s e nterisch. - Dyssiatie, t. [Mid.] Gebrekkige
»peekselbereleling I. - Dyssyrnétrie, f. [J)idact.]
Gebrek van synnetrie (z. dat woord). - Dyssynusie , t. [Méd.] Onvermogen n. der vrouw
t t den. bijslaap.
Dysthanasie, 1. [Méd.] Langzame en smartelijke dood ni. - Dys th élasie, f. [Mdd.] Ongeschiktheidomtezogen. - Dysthésie, f. [Méd.]
]?lusteloosheid f., ongeduld n. der zieken. - Dysthynale , t. [Méd.] Zwaorinoedigheid, droefgees?gheid 1. der zieken. - Dystictiiase, f. [Mdd.]
Gebrekkige gesteldheid t. der oo(leden. - Dystocie, Dystoehie, f. [Méd.] Moeijeljke, tegenna
tuurljke verlossing 1. - Dystoeologie , f.
Leer f. van de moeijeljke geboorten. - Dysto
cologique, adj. Die leer of de moeijeljke 9eboorten betreffend. -- Dystonie, f. [Mëd.] Afwij
king t. in de spankracht eener spicy.
Dysurie , f. [Mdd ] Eenigzins ?noeijeljke waterlozing f. - Dys;irique, adj. Daarmede behebd,
daaraan lijdend, ook als subst. Un d-.
Dytiques, m. pl [El. n.] Duikelaars m. pi.,
eene faniilie van watervogels. - Water- of visch
in. ut.
-kevrs
Dziggetai of Dzigitai, rn. [H. n.] Tartorjsc/i paard n., wilde ezel.
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plule of Eau pluviale, Eau de neige, regenwater,
sneeuwwater. Eau de puits, de pompe ou de fantame, de source, put-, pomp- of fontein-, bron- of
weiwater. Eau vive , fraîche , courante, levend,
versch, stroomend of vlietend water. Eau morte,
dormante, croupissante, stilstaand water. Eau jaillissante, springwater, springend water. En a claire,
trouble, bourbeuse, helder, trocbel, modderig water.
- Eau froide, tiède, chaude, bouillante, koud,
laauw, warm of heet, kokend water. Eau battue,
water, dat verscheidene malen van 't eeoc in 't
andere vat is overgegoten ; Z. BAPTISMAL, BMT,
BLANC, FERRE, LUSTRAL, PANE. - Au bord de
l'eau, aan den oever, den kant, den zoom van 'twater (van de zee, de rivier, het nicer, den vijver).
Aller par eau, te water reizen. Passer l'eau, over
't water trekken, overvaren, oversteken. L'eau
monte, baisse, het water wast, valt. Les eaux
sont fermées, de wateren zijn toegevroren. - Eaux
et forets, departement der ,jagt en visscherij, jagtwezen, houtvesterschap fl. - Water n., regen m.:
II est tombé beaucoup d'eau, er is veel regen gevallen. Le temps est a leau , 't is regenachtig
weder, de lucht staat naar regen. - [ Prat.] 11
est obligé de recevoir les eaux de son voisin, hij
is verpligt om zijns buu'rinans regenwater over zijn
erf te leiden. - Water, geneeskrachtig water; ook:
allerlei kunstwater (eau factice), overgehaald of
op verschillende zelfstandigheden afgetrokken en dikwijls met andere bestanddeelen vermengd vocht. Eau
minérale, mineraal- of bron-water (zuur-, bitter-,
zwavel-, staalwater); Les eaux de Pyrmont, de
Spa, de wateren, gezondheidsbronnen, baden van
Pymont, Spa; Prendre les eaux, de baden, de
bron- of badkuur gebruiken; Aller aux eaux, naar
de baden, het bad reizen. Eaux rninéi'ales art!!!
cielles , nagemaakt mineraal water; Eau de Ia
reine, de lavende, de canelle, de cérises, de muscat, etc., koninginne-, lavendel-, kaneel-, kersen-,
muskaat-water, enz.; Eau de senteur, reukwater;
Eau de Luce, loogzoutwater, vloeijende, bmandig
dierlijke barnsteenzume anunonia. Eau rdgale, Eau
de départ. koningswater (z. verder de woorden van
onderscheiding). - Water, waterachtig vocht, dat
zich in het dierlijk ligchaonn vormt, zich uit bijzondere deden daarvan afscheidt; zweet n., pis f.,
Ce cheval a des eaux aux jambes , dat paard
heeft water in de beenen. Les vésicatoires font des
ampoules pleines d'eau claire, de trekpleisters verwekken blaren vol helder water. L'eau lui dégouttait du visage, het zweet droop van zijn gezigt.
[Man.] Abatti'e l'eau, een nat of zweetend paard
n water toafdroogen. Faire de leau, wateren, zij
zen. - (jig.) Fondre en eau, een' vloed van tranen storten, in tranen wegsmelten. L'eau men
vient a Ia bouclie, Z. BOUCHE. - Water, sap D.
van vruchten.' perziken., peren, enz.: Cette pêche,
cette poire a une bonne eau, a bien de lean, die
perzik, die peer heeft een lekker sap, heeft veel
sap of is zeer sappig. - Water n., glans m. van
diamanten, van poorten, enz., ook van laken en andere stoffen: Des diamants de Ia première eau,
Des perles dune belle eau, diamanten van 't eerste
water, paar/en van schoon water. Donner ]'eau a
un drap , a un chapeau, een laken, een' hoed glanzen. Camelot en eau, kamelot, dat de water-appretuur gekregen heeft. - (Loc. fig. et prov.) Porter
de I'eau a Ia mer, a Ia rivière, water in de zee
dragen, aan den overvloed nog toevoegen. Battre
l'eau, Z. BATTRE. De l'eau bénite de cour, Z. BENIT.
Cda me fait venir I'eau nu moulin, dat is water
op mijn' molen, brengt mij voordeel aan. 11 no fera
que de l'eau haute claire , hij zal er niets bij
winnen. I 1 y a bien passé de Feau soils les pants
E, ni. Vijfde letter von 't alphabet en tweede der depuis ce temps-th, er is sedert dien tijd veel verklinkers, de E 1. Uo grand E, un petit e, eene anderd. Laisser couler of courir ]'eau, zonder
poole E, eene kleine e. L'Académie distingue zorg leven, Gods water over Gods akker laten tootrois sortes de: le much (e) , Ie fermé (é) , et pen. Mettre de leau clans son yin, handelbaarder
Fe ouvert (è, d) , de Académie onderscheidt drie worden, een' zachter', gematigder' toon aanslaan,
soorten van c's: de stomme e, de geslotene e en de eijeren voor zijn geld kiezen. II est comme Ie polsopene e.
so n dans lean, hij leeft als een vischjein t water.
É-, aan 't latijn ontleend voorvoegsel bij vele C'est le feu et l'eau , dat is wales' en vuur: zij
fransche woorden, dat niet het nederduitsche uit, mogen elkander luchten noch zien. Rompre l'eau
a qn., iemand dwarsboomen. II ny [era que de leau
0 ?l 1, V C 5', a f overeen komt, z. EX.
Eau, f. Water ii. Eau naturelle, natuurlijk Wa- claire, z. CLAUS. Les eaux sont basses, z. BAS Nager en grande eau, en pleine eau, alles volop hebben.
salde,Eau
saumâtre,
sornache,
mei,
Eau
Ier. Eau de
zeewater, zout water, brak water; Eau de rividre. Nagei' entre deux eaux, niet weten, welke zijde te
Eau douce . rivierwater . zoet water. Eau de kiezen, besluiteloos zijn. Tenir qn. le beet dans
-

t

-

-

E.

EAU-DE-VIE
l'eau, ienuuui met ijdele hoop of schoone praaiiee
optunuien. Tout s'en est alle a vau l'eau, aUes is
als dampverdwenen. C'est un medecln d'eau douce,
hij is een siecht qeneestieer, een water-doctor. Un
marin d'eau douce, een onbevaren matroos. II n'v
a pas de l'eau il holre, er is niets te verd'ienen.
C'est un coup d'epee dans I'eau, 't is eene »ergee{sclze poging. Cola s'en ira, tournera en eau
de noudln. rlat zal op niets uitloopen. II est revenu
sur l'eau or afleur d'eau, hij is eruieder boven op.
-- (Prov.) II n'est pire eau que celle qui dort,
z. DORJIlH. - L'eau va toujours a Ia riviere,
uiaa» »eetis, un! altijd nog meet uiezen. Tant va
la cruche a l'eau etc, z. BRISER. - [Mar.] Avoir
de l'eau acourlr, Etre en grande eau, in de ruimie,
'in 1)olle zee z#n, vel' van kusten, klippe'n en ondiepten zijn. Falre de l'eau, Faire son eau, zoetwater innemcn. Fatre, Prendre eau, lek zijn, lek
worden, een let: hebben of krijgen. Les eaux d'un
navire, het kietunitcr, dood water, zog n. van een
scni», Etre dans les eaux d'un navire, een onder
schip in zijn water, in den weg zeilen, Prendre les
eaux d'un navire, in 't nieluuuer van een schip
~aren, er digt achter zijn. Lancer, Mettre un navire
a I'eau, een schip van stapeLLaten loopen, te water
taten. Ltgne d'eau, waterlijn, waterlinie f. Coup
de canon a l'eau, sctiot onderwater; Navire perce
a l'eau, schip, dat een sctioi of scnoten onder water hee{t uekreqen. Cale a l'eau, uicterruun, wijnruim n. Tirant d'eau , seheepsdiepoana m. Eau
plate et courtoise. stille zee. Eau montante, vloed m.
Eau maigre, ondiepwater. Eauviveo{vifde l'eau
sprin(lvloed m. MOl'te-eau, dood tij n. (bij kwartiermaan). Etre en eau morte, 0]) laag waterzijn. Les
eaux mortes du vaisseau. De opborreling lJU het
1'oer van een schip Eau tomllante, eb f., afloopend water. Le navire it deseaux vives, ket schip

is scherp, is van achteren aoed weggeveegd.
Ean-de-vie, f. Brandewijn m. - [Chim.] At'getroklfen en verzoete brandewijn, kruidenbrandewijn m., a qua v ita f.
Ean-forte" f. rChim.] Sterkwater, salpeterzuur n.; - lJijtende loog f. (del' zeepzieders, del'
darmsnarenmakers). - [Grav.] Geetste plaat 1'. La
J'eau-forte, het etsen of raderen, de
gravure
geetste manie/' f.
Ean-secollde, f. rChim.] Slap of tweede
sterkwater n., sterkwafer van den handel, dat
slechts 20° en minder op den vochtmete1' teekent.
(*) IEbahi" adj. (enpart. passe van s'elmhir) Verbaasd, verwonderd, verblut't: n resta tout e-, hij
stond ve'l'baasd, onthutst te k'ijken.
IEbabir (s~), v. pro Verbaasd staan, vreemcl,
onthutst opkijken.
(onnoozele lJevreemding f.
l:t~bahisseillent" m. Verbaasdheid, zigtbare,
IEb.,lacon "rn.[Man.] Soort van achteruitslagm.
IEba.'bli:lg'e, 01. rTecll.] liet we(jnemen der
oneffen kanten of baarden, het gelijksnijden.
IEba.'ber, v. a. Afbaarden, den baard, ket
ruwe, het onge!ijlfe besnijrlen, afschaven, afviJlen
(b. V. muntstuklfen, gegoten voorwerpen), devormnaden of moeten wegnernen" de overtollige, uitgera{elde kanten wegnemen. Eb- des plumes, pennen
af'halen, de vederen aftrekken. Eb- du papier, IJQpiel' ten T'uwste gel'ij/f snijden (eel' 'f bij riemen
wordt ingepakt. Eb: un livre, een boek aan de
kanten a{knippen. -- ED- une haie, eene heg gelijk
knippen, effen snoeijen. - Het part. passe is ook
adj : Papier ebnl'be, afaesneden papiel' n.
IEba.'hoir, m. [Tech.] Schaa{mes, schraapmes,
snijmes, snoeimes n., heg{jesehaar f., werlftuirl om
den baard, de ruwe kanten del' voorwerpen, de
vormnaden del' gef/oten stukken, enz.weg te nemen.
IEba.'bllle, e, adj. [H. n.] Zonder baard.
IEba.'bllre, f. Het afknipsel, a{snijdsel, afschaa{sel, enz.- Rand m., dien de gratleerstift biJ
elken trelf maakt.
(sehraapmes n.
IEba.'doir" m. [Tech.] Di'ie- of vierkant
IEba.'oniI'" v. a. [Mar.] Vitdroogen door de
zon. - I.~barolli, c, adj. (en part. passe) Vitgedroogd: Bordage eb-, uitgedroogde, opgebarsten
buitenhuid f. - IEb~,rouissage, m. V'itdrooging f.; het opengaan del' nallen van schepen; !let
uitwijken del' dui{]envan vaatwerk door dedroogte.
IEbat" m (meestal in 't meerv.) ((am.) Tijdverdrijf, vermaak n., verlustiging f. Prendre ses

a

(*)
Wij zien ODS g-enoodzaakt, de E aan 't hoofd der
te verklaren woorden aldus ('E) aan te duiden.
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ehats i1 danser. zicti met dansen »ertustice«, Speling f. van een rijtuig tusschen de rieme«. [Chas.] Mener les chtens it l'eb-, de honden een:

wandel-rid laten doen.

t IEbattelncnt, m., z. v. a. EBAT.
IEbattre (s~), v. pr. Zich oerlusticen, zicn
»ermauen; zicti vervrolijken.
(verstomd.

IEbaubi" e , adj. ({am.) Verblutt, onthutst,
IEbanchage" m. [recu.] Het vlugtig oniuierpen, scnetsen, aanleggen; -- het uit den ruine werken; het afslijpen del' naaldpunten; - het afvijlen
der messenlemmcrs; - eerste hekelin(1 f.
I~bauche, f. [Peint., Sculp.] Schets f., ruu:
ontwerp n., eerste aanleg m. - (fig.) L'eh- d'une
piece de theatre, d'un poeme, het plan van een
tooneeistun, een dichtstuJi. - Foorbereuietuic verrigtingen f. pl. tot sommu; uierk.
IEbauche, e. adj. (en part. passe van ebaucher): Gravure ell-e, geschetste plaat f. Plan eb-,
ont'l))(wpen plan n.
IEbaucber" v. a. [Peint., Sculp.] VlugUg ontuierpen, scnetsen, aanle{men. Eb- une statue, un
tanleau, een standbeeld, eene schilderij aanlegaen.
- (fig.) Eb- un dtscours, une tragedle, eene redevoering, een treurspel oniuierpen. - [Tech.] Uii
den ruwe uierken, hei voorbereidend uierk doen.
Eb- l'aigullle, de punt der naald a{slijpen. - Ebla filasse, den tiennep of' t »los door den grofsten
hekel halen.
IEbauchoir, m. [Tech.] Steekbeitel, iermoor
(del' timmerlieden, g1'ave1lTs, enz.); - schrobber,
hoUe be'itel (del' draaijers); - grove hekel m.; in
't algemeen een werktwig om iets 'Llit den ruwe te
werken.
t IEbatulir, v. Ct. ((am.) Opvrolijken: E])- ses
esprits. - S'EBAUDLR, '0. pl'. Zich verlustigen, dansen, springen van bUjdschap.
t IEbaudise, f. Vrolijke aard m., vroi'ijke luim f.
t IEbaudisselncnt, m. liet uitgelaten vrolijk
zijn.
.
~ Ebbe of Ebc, f. Ebbe, eb f., vallendwater n.
(reflux). - (Prov. norman) Ce qUi vient de flot
s'en retourne d'ebbe, zoo gewonnen, zoo geronnen,
onreqtvaarclig verkregen goed gedijt n'iet. (lij/tend.
IEbenace, e, adj. [Bot.] Naar ebbenhout aeIEbelle, f. [Bot.] Ebbenhout n. - IEb_ de

c.'ete, z. v. a. Bat'be de Jupiter, Z. BARBE. ({iq. et poet.) Schoone zwarte klellt f.: Cheveux
d'eb-, g-itzwart haar n. L' Africain, au teint d'eb-,
de zwarte Afrikaan m. - [Miner.] Ebene fossile,
z. v. a. JAIS J.JIGNITE.
J

IEbene.', v. a. De kleur van ebbenho'ut geven.
- IEbelle, e, adj. (enpart. passe): Du bois eb-,

gitzwart gemaakt hout n.
IEbenic.·, m. [Bot.] Ebbenboom, ebbenhout·
boom. Eb- des Alpes, Faux eb-, Aubours of Aubour, valsche vuilboom m.. Z. onder AUBIER.
l:t~benin, c" adj. EbbenllOuten, van ebbenhout;
ebbenhoutkleurig, gitzwart.
IEbenistc, m. Ebbenhoutwerker, maker van
in- en opgelegd wer/f, sehrynwerker, e benis t m.
IEbeniste.'ie, f. [Tech.] JIet schrijnwerkersvak o{ beroep n.; schrijnwerkerskunst f.; allerlei
(clt-inchina,
in- en o]Jgelegrl Iwerlr n.
IEbellox)"lc, m. [Bot.] Ebbenhout H. van CoFEbel'gelnniI'c, m. [Tech.] Het laten 'vloeijen
in de zoutpannen.
~ It~hel'lner, v. a. Doen verbaasd staan. IEberllle, c, adj. (en part. l!ass¢) Ve~baa;')d.

IEbe.'ncr" IEbernenr,z. EBRENER, EBRENEUR.

IEbertander" v. a. [Tech,] Deee1'steschering
aan 't laken verrifjten. - I.~bertande" e, adj.
(en part. passe): Drap eb-, uit den ruwe geschoren
laken n.
(den.
I}~bet, m. [Med. j Groote gevoeUr;he'id del' tanIt}f)etelnent, IEbetir, z. HEBET-.

It~biber,

v. a. Uitdrinken, uitslorpen.

IEbiselelllent" m. [Tecb.] .fIet kegelvormig

uitboren; het sehuin van onderen a{kanten.
IEbiseler, IEbizcler., 'I.). a. [Tech.] Soevereinen, een kegel- Of trechtervormig gatmaken; ook z. v. a. CHANFREINER en CHA~~FREINDRE.
IEbiselllre" f. [Tech.] Het kegelvormig uitgedraairle; - schuin a{gestooten onderkant m.
IEblis, Iblis" ro. De booze geest, de vorst der
daem{)ns by de Arabieren.
IEbloni" c, adj. (en part. passe van eblouir)
Verblind: Yeux cbl-s, verblinde oogen n. pl.
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'Efiloiiir, v. a. Verblinden, voor de oogen doen
sc/iémeren: Le soleil, Ja neige éblouit les eux,
(le zon, de sneeuw verblindt de ooqen. - ( fig.) Bedriegen, verschalken, verleiden; verbazen, verbluften: 11 a a11gué taut de raisons qui l ma éhloui,
hij heeft zoo veel gronden bijqebraqt, dot hij mij
verschalkt heeft. II s'est laissé ébl- pat' (ofÈi) jargent, hij heeft zich dooi' 't geld loten verleiden, s'EIILOUIIt, C. pr. Ligt in vervoering geraken, zich
laten verblinden. (verleidend.
` Eblouissaiit, e, adj. Verblindend, schitterend,
'Eblouissenient, n. Verblipling, schémering
cool' de oogen (floor de zon, het licht of ook door
inwendige oorzaken te weep fjebr(ip't). - ( fi g.) t7erblindinq van 't verstand, verrassing, verleiding f.
'Eboitemettt, ill. (woord van Montaigne) Kreupelmaluinq f. (knop, na 't afvallen (Ier bladeren.
Ehorgnage, in. [flai [ .] [tel wegnemen van den
'Eboignei', C. a. Voii een oop berooven, eenooflifI maken. - ( fi g.) Cet arhre éI)orgne ma charnbre, deze boom neemt een gedeelte von 't licht
mijner kamer weg. -- [1-tort.] De houtiqe knoppen
afbreken of wegsnijden. - S'EBORGNER, V. pr Zich
ee)iOOg'JifJ maken ; -- vergrooting: zich zwaar
oaii 't oog bezeeren.
'Ebotter. V. 0. [Holt.] De dikke takken bij den
stam afsnijden, om den boom nieuwe takken te
doen schieten. - [ Tech.] Den kop van een' spijker
of nagel of ook van eene speld afnemen.
'Ebotilfer,v.n., ens','Lboutfer,v.pr. (pop.)
(alleen voorkomend in.') Eb- of S'éh- de rice, van
iagchen beesten, in schaterend gelach uitbersten.
Ehougetir, -eutse,

Z. EBOUQUEUIt.

` Ebou 1 I1tnter, v. 1 Tech.] De zjjdewormtonnetjes in kok, id waki dompelen, om de poppen
te dooden.
'Eboui1Iii- V. n. Verkoken, inkoken.
Ebouieiiieiit, m. Instortinp, inzalckinp f. van
muren, lipte gebouwen, gronden, enz.
ibou1er, V. n. , S'ébouler, V. pr. Invallen,
historie)), inzakken: Cette pile de Pols éboulera,
deze stapel hout zal instorten. Cetfe nmraille s'est
él)OUlée, deze muur is ingestort. - liet part. passé
is ook adj.: Terrains éb -s, ingezakte yronden In. p1.
'Ebouleux, euse, adj. Liet invallend.
'Lboulis, rn.I)oor instorting veroorzaakte aard-,
steen-, zandhoop, puinhoop m.(nopster f.
'Ebouquelir, ill., •eiise, f.[Tech.]lVopperm.,
(. . [

,

'Lhourgeoiinage,'Lbout-eoniiement,m
Fflurt.] liet u'egnemen of afsnijden van overvloetl ije knoppen en twijgen.
EbotiJ-geonner, t). a. De onnutte knoppen of

twtiqen wegnemen, of afsnijden.
'lEhoui-geonneiii- , rn. [H. ii.] Knoppenvre
m., volksnaoin van den bloedvink, den dikbek-te
e. o. vo( els (ook éhoui'geonneux en él ) ourgeonneau
(Jelleeten) . - [Hart.] WefJfleîflf'i', weqsnfjder der
knoppen, der twijqen. ((poot snoeimes n.
'Eboiii-geoniioir, t)). [Hart.] Halve maan 1.,
-I. 'Ebotirilfant, e, adj. (burl.) Buitengemeen,
onvoorzien, onverwacht.' Un succès Ph-, een ongemeen geliekkire uitslag m. Expression éb -e, zonderlinge uitdrukking f.
4. 'Ebo,i,-ilfer , v. a.
Buitengemeen verrassen en ontstellen.
Ebouaritfé, e, adj. (fain.) Verward, verwilderd (van
kapsel).
of
't
(
Avoir
lair
lout
't hoofdhaar
fig.)
eb-, ci' geheel ontdaan, onthutst uitzien.
'Ebourrer, V. a. [Tann.) Pelen, ontharen.
-

--

'Ebousiner, 'Ebouziner, v. a. [Tech.].4f-

schalen, de steenbast of steenkorst wegnemen, eer
men aan 't bebouwen gaat. - Het part. passé is
ook adj.: Pierres éhousinées, afgeschaalde sleenen.
'Ebouter, V. 0. [Charp.] Een stuk hout aan
't einde behakken, afstuiken, of er in boren om
liet hart te onderzoeken.
'Eboitturer, V. a. [Agric.] De wortelspruiten
of uilloopers afsnijden. (bladeren.
'Ebracté e, adj. [Bot.] Zonder dek- of bijiibraisoir , rit. [Tech.] Groote vuurschop,
rakelschop f. -- Stookverwulf n. in kalkovens.
'Ebianchement, m. [Hort.] Het af kappen,
snoeijen der takken; snoejjing f. - ' Ebrancher,
V. 0. Van takken berooven, snoeijen, uitsnoeijen,
uitdunnen. --- Het part. passé is ook adj.: Arbre
ébr-, van takken beroofde, uitgesnoei(le boom m.'Ebranehoir, m., z. V. a. SECTEUR.
` Ebranlé, e, adj. (en part. passé van ébran
Tour éJ) -e, geschudde toren ni. - Confiance-ier):

1BIIRNATIOJN.

Phi-c, geschokt, verminderd vertrouwen n. Courage ébr-, aan '1 wankelen gebragte moed m.
LbraiiIenient, ni. Schudding, schokking t,
schok, stoot in., trilling f. - L'ébr- des dents,
het waggelen, losraken der tanden. - ( fi g.) L'éhrtie Sn fortune, de sa santé, de schok (schade, ver-

mindering), dien zijn vermogen, zijne gezondheid
heeft ondergaan. L'ébr- des passions, (le gisting 0 1'
rouver un él)r-, gebruising der hartstogten. --Ep
schokt, geroerd, getroffen worden.
'Ebianler, v. a. Schudden, schokken, doen
waggelen. Les vents oct é[)ranlé Ja tour, de winden hebben den toren doen waggelen. Ébr- une
cloche, eene klok in beweging brengen. - ( fi g.)
Schokken, aan 't wankelen of weifelen brengen,
(10e)) verminderen, benadeelen, verzwakken (&. a.
de hoop, 't vertrouwen, den moed, het krediet, enz.);
-- aandoen, treffen, ontroeren. S'EIIIIANLER. v.pi'.
Geschud, geschokt worden, waggelen, dreunen. [Mi] ] Zich in beweging stellen , opbreken. Les
armées s'éhi'anlenl pour rnai'ehei', de legere stellen
zich in bewejing, maken zich gereed om op te trekken.
'Ebraseent,
m
rn. [Ai eh.] Schuinsche verwijding f. der deur of vensteropening f. -- 'Ebraser, v. a. Van binnen wijder maken (cciie deurof vensteropening). - liet part. passé is ook adj.:
Porte ébrasée, verwijde deuropening 1.
Ebrécher, V. a. Schaarden maken (in een mes,
beitel, schaar, enz.). - (fig.) Ses folles dépenses
ébrèchent sa fortune, zijne dwaze vertéringen mciken eene bres in of verminderen zijn vermogen. S'EB11ECIIEII , V. pr. Eene schaarde of schaarden
krijgen. Ce rasoir s'est ébréché, ei' is eene schaarde
in dal scheermes gekomen. S'ébrécher une dent,
zich een stuk van een' tand breken. - liet part.
passé is ook adj. : Couteau ébt'éché . schaardig
mes n.; Dent ébr-e, afgebrokkelde tand m.
'Ebrener, V. a. (bas.) Een kind, dat zich bevuild heeft, reinigen.
'Ebi-iété, f. [MPh.] Soort van dronkenschap of
zinsbedwelming f., niet door sterken drank te weeg
(den teugel.
gebragt.
'Ebrillade , f.[Man.] Forsclie rick m. aan
'bi-ioslté, f. Versiaafdheid f. aan den drank.
rosser, a. a., Z. EBROUSSEII.
'Ebronage , m. [Tech.] Uitspoeling f. der
stoij'en in 't zeenelbad.
'Ebroudage , m. [Tech.] Het trekken van
't ijzerdraad door de kleinere trekplaat-openingen.
'Ebroiuleur, m. Ifzerdraadtrekker ni.
'Ebroudir, V. a. [Tech.] Fijn-fjzerdraadtrek
ken. - 'Ebroutdi, e, adj. (en part. passé) Fl1 de
ferébr-, of'Ebrondii., door de kleinste trekgaten
getrokken draad n.
'Ebi-oiienient, rn. [Véter.] Snelle en krampachtige ademhaling f.; - gesnuif n. van 't paard
(als 't zich bang maakt) - Het niezen, proesten
van sommige huisdieren.
'Ebrouter, v. a. [Tech ] In 't zemelbaci uitwassc/ien of spoelen (stoffen of weefsels) . - Het
part. passé is ook adj. : Toile ébrouëe, uitgespoeld
doek ii. - EBROUER, V. fl. [Vétér.] Niezen, proesten (van sommige huisdieren). -- S'EBROL'ER, V. Pl-.
[Man.] Snuiven, sterk door de neusgaten blazen
(gelijk het paard doet, wanneer 't zich being maakt).
Ebrousser, V 0. [Hort.] De joiige spruiten
of knoppen (uit een' wijngaard) snijden.
-I- 'Ebi-iiitation , t. Buchtbaarmaking f.
'Ebruiter, a. a Ruchtbaar maken, uitbazuinen, verbreiden, onder de menschen brengen. -.
S'EBRUITER, V. pr. Ruchtbaar worden.
Ebriin, ni. [Agric.] Brandig koren n. (ergot).
'Ebtiard, at.[Tech.] Kloofwig t.
Eb,ides, m. VI Braokland n., stoppelakker rn., onbebouwde landerijen t. p1., afgemaaide korenvelden ii. p1.
`Ebullition, f. Koking, opwelling, opborreling f.
eener vloeistof. - [Méd.] Uitslag m. van kleine
puistjes of blaartjes over 't ligchaam , door verhitende behandeling of sterke gemoedsaandoening outstaan. - [Chim.] Opbruising, vrjwording 1. van
tuchtblaasjes uit een of ander fl)engsel.
' 'Eburnation, 1., Z. V. a. EBURMFICATION. Eburne, t. [[In.] Ivoorslak f. - 'Eburné,e,
adj. [U. n ] Ivoorliard; naar ivoor gelijkend, ivoor
cichtiq; in ivoor of elpenbeen overgegaan. - 'Eburnifleation, t. [Med.] Overgang m. van 't kraakbeen tot eene ivoorachtige zelfstandigheid.— 'Ebiir-
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ÉCACHE
nifier, V. a. [Chirn.] In eene ivoorachtige zelfstandigheid veranderen. - ' Eburniflé, e, adj.
[Méd. . C1iim.] (enpart. passé) In ivoor veranderd.
—'Eburnin, e, adj.[H. n. ] Ivoren, van ivoor;—
ivoorachtig.
'Ecache, f., Z. ESCACIIE.
'Eeactiemeut , in. Verpletting, plattreding,
platdrukking, kneuzing f. - ' Ecacher , v. a.
Plattreden , plaldrukken , platslaan, verpletten
kneuzen: Ee- un fruit, an imacon, en matchant
dessus, eeoc vrucht, eene slok derpletten door er
op te trappen. - [Tech.] Draad pletten tusschen
twee cilinders. Moulin ii c-, pletmolen m. -- liet
vocht uit de geschepte papiervellen persen. EC- Ja
cire, het was kneden, doorkneden. - Ee- les fancubs, les croissants, de sikkels, de sooeimessen op
liet slijprad blank slijpen. --- 'Leaché, e, adj. (en
part. passé) Noix dc-es, gekneusde, platgedrukte
noten. -- ((am.) Un nez ée-, een platte neu, platneus m. -- 'Lcaeheiir, in. [Tech.] Pletter; kneder (van was); blanksljper en.
'Eeafer, V. a. [Tech.] Splijten, spouwen (de
wilgen teenen, tot vlechtwerk).
'Eeafignon,nî. (»op.) Wolgelijke reuk, stank en.
Eeaftote, f. Erwtenschilien f. p1., die na het
doorwrijven der gekookte erwten in den doorslag
achterblijven.
'Ecagne, f. Gedeelte a. van eeoc streng zijde.
Eeai1Iage, en. Afschilfering, ontschubbinq;ontschaling. openmaking (der oesters) ; - ontkor
zoutpan). - Gebrek n. aan 'tplatteel -stingf.(der
goed door afsc/tilfering.
'Eeaille, f. [1-I. n.] Schub of schubbe, schaal,
schelp f. : Les de-s des poissons, de schubben der
vissciten. Des ée -s cihuitre, oesterschalen. L'ée dune tortue, de schaal, het schild eenei' schildpad.
- (fig. et farn.) Les de-s lui sont tornbdes des
yeux, de schillen zijn van zijne oogen gevallen, zijne
oogen zijn opengegaan.' hij ziet zijne dwaling in.-Zonder bepaling gebruikt beteekent het: schildpadschaal f., schildpad ii. (de stof tot menig voorwerp
van kunst): Tabatière, Peigne dde-, schildpadden
snuifdoos t., kam ff1. -. Naam dci' schubvormige
bedekking van de vogel- en schiidpadpooten, van
den staart der rotten, der bevers; - ook van de
schub- of schilferachtqe bedekking van zék re plantendeelen en van het stof, dat de vleugels der stofvleugelige insecten versiert; - in 't algemeen van
ieder schubvormig sieraad in bouw- of beeldwerk,
en ook 'von alles wat bij dunne, lig te deeltjes zich
van de ligchaosen afscheidt.' schilfering, afschilfering f. Des ée -s de pierre, de fee, le dlvie, steenschilfers, ijzer-, koperschilfers of hamerslag n. [Méd.] lluidschilfer. - [ Savonii.] Vergiaasde potscherf f. ter beproeving van 't zeepzieds el. -- [Sal.]
Pansteen I;rl. der ziedpannen in de zoutkeeten. [Minéi'.l Ee- de nier, wij//steen in. - [ Peint.] Tornber en êe -s, afschilferen (van schilderijen) .- [Fin.]
te-, of Grande dc-, grootschubbige klipvisch, in
0.-India tafelvisch, vlagqeman, vaandrig en. geheeten. - Ee- niarte, nachtvlinderrn. der marterrups.
'Eeaillé, e, adj. (en part. passé van éeailler)
Geschubd; ontschubd, ontschaald; afgeschilferd: An!
maux de-s, geschubde dieren ei. p1. Carpe dc-a, oatschubde, geschrabde karper en. fluitre ée -e, antschaalde, opengemaakte oester rn. Penn dc-a, a/geschilferde huid f.
'Eeaillemeiit, en. Ontschubbing, ontschaling f.
-. Tech.] Koper-hamerslag n.
EcaiHei-, v. a. Schubben, de schubben afschrabben, ootschubben (visch) ; ootschalen , openmaken
(oesters) . - [Tech, ] Schubvormige sieraden aanbrengen; - schildpadkleurig maken; schildpad inleggen; -- het lood afschaven, afkrabben, (voor het
soldeersei' er op komt). — Ee- Ja poèle, den pansteen van de zoutpan afkloppen. - S'ECAILLER, V.
pr. A/cc/tilferen: La peau, le tableau s'éeaille, de
huid, de schilderij schilfert af.
'Eeailler, m., ère, f. Oesterman in., oestervrouw f., hij of zij, die oesters verkoopt en open(betje n.
maakt.
'Ecai ll ette , f. (verklw. van éeallle) Sc/tub'Eeailleiix , euse , adj. Schilferig, sc/ul/'erachtig, schubbig; geschubd; afschilferend.
'Ecai ll on, en. [Vétér.] Haaktanci m. (nueroe).
- [Tech.] Voornaamste werkman in de leigroeven.
'Eeailliire, f. [Tech.] Loodvlies n.
'Ecale, t. Schaal f., dop, bast rn., schil 1.: éc -

-

ÉCART11.634

of bron de noix, notenbolster en. Ee- l'oeuf, eijerdop, e(jerschaal. Ee- de fèves, de pols, boonen-,
erwlenbast. - [ Monn.] Kuil ni., uitholling in den
vloer coos' den werkman, die de muntplaatjes onder den stempel legt. - - [Mal'.] Toevallige ankerplaats f. Faire éc-, ergens ankeren, aanzeilen.
'Ecaler, V. 0. Ontbolsteren, bolsteren, ontdop pen, doppen. - S'ECALEII, V. p1'. Zich otUbolsteren,
uit den bast of de schil gaan.
'Ecalot, en. Soort van noot f. ; ontbolsterde
noot f. - [Ei. n.] Volksnaam van den meikever.
'Eean g , iii. IEeOfl. cur.] Zwingel en. - ' Leangae, en. Het zwin(gelen. — ' Leanguer, v. a.
Zwingelen, teat liet zwingelhout de gebeukle of
ebraakte vlas- en hennepstengels slaan, om de vezeis van de itoutdeelen te scheiden. -- 'Leangité, e, a (lj.: Lin de- , gezwingeld vlas. - 'Leang'uieur, en., -euse, f. Zwingelaar in., -ster f.
. 'Leai'bouilter, v. a. (pop.), z. v. a. deAdER.
Ee- In toto ui qn., iemand (Ie hei'sensinslaan; (fig.)
iemands hoofd op hol brengen.
'Leai-doniieuir , en. [ii. it.] Volksnaam van
den distelvink (eharcionneret).
'Learlate, f. Schariakenkleur f., scharlaken n.,
de helder roode kleur, die de roet w(jnstccn in tinchlo','ui'e behandelde cochenille oplevert; ---- de daarmede geverwde stof, scharlaken ii. Rou g e comma
de-, scharlakenrood.-- (fig. et fain.) 1100(1e 00gev. Il
a les yeux lorclds cl'ée-, hij heefthoog'i'oode kringen
om de oogen. -- 't ( fi g.) L'éc- de Ja noblesse, de
bloem, de keus' vein den adel. (Nu liever Ia fleur.)
-- Ook als ar/i.: Couleur t)c-, Di'ap de-.
'Learlatin, en. [Coin.] Soort van ronde wollen stof f. - Iloodachtige cider of appelwijn m.
(uit Cotentin in i\Torinandi). -- Ook als adj.
Cidre de-.
'Learlatine, adj. , gebruikelijker SCARLATINE.
)'Lea rn er, V. 0., z. v. a. ECHANCRER.
'Leailingiae, f. , Z. V. a. CAIILINGUE.
'LearqiiiHement, en. (faut.) liet wijd you een spreiden der beesten; het w(jd openen der oogen.
'Leai'qui ll er, v. a. Wijd en onbehoorlijk uiteen spreiden, wijd openen (zelden gebézigd dan va n
de beetten en de oogeuij. -.-- liet part. passé is ook
adj.: Pegarder qn. les eux écai'quillés, iemand
met groote, wijdopgeopende oogen aankijken.
'Eearrir, 'Lcairhsage, etc. , Z. EQUARII—.
'Leart, en. Afwijking, uitwjjking f., zfjsprong en.
Son eheval fit un dc-, zijn paard deed eenen zijsprong. -- ( fi g.) Uitweiding, afdwoling f. van het
ondererp,
w
uitslap en.; — verkeerde stap en.; ongebondenheid, afdwaling, uitspatting f. - Faire tin
de- dans Un discours, eeuien uitstap in eene redevoering doen. Ce jeune homme fait fles ée -s, deze
Jongeling doet buitensporigheden. — [Anat. , Mdd.j
Ee- los, beenuitwijking f. — [Bias.] Elk kwartier ofvierdedeel n. van een in vieren gedeeld schild.
— [Danse] Faire un de-, een' zij
pas maken. [Jeu] Geecarteerde of weggeworpen kaarten f. p1.
bij sommige kaartspellen. -- [mr. ane.] Aftogtsrept n. (dat, bij overgang van eigendom aan vreemdelingen betaald moest worden). --[Vétdr.] Schouder-verrekking f. (van 't paard).— [Mar.] Stuiknu.,
scherf, zamenvoeging van twee houten tegen elkander. Ee- simple, zamnenvoeqing in 't vierkant.
Ee- long, lasch f. Ee- long double et endenté,
burghaak m., lose/i niet een' haak aaneengevoegd
(aelent). --- a L'ECART, bc. adv. Op eeoc afgelegen
plaats, achteraf, ter zijde, afzonderlijk: Menerqn.
a l'éeart, iemand naar eene afgelegen plaats voeren;
iemand ter zijde nemen (om hein te spreken). Tenir qn. it Ide-, iemand achteraf houden: hem beletten deel aan een of ander voordeel te hebben.
Mettre ii Ide-, ter zijde leggen, wenleggen, besparen. - ( fi g.) Mettie ses intdrêts Ii Ide-, zijn eigen
belang ter zijde stellen of uit het spel laten.
'Leajtable, adj. [Jeu] Tot wegwerping of afzondering van kaarten geschikt: Moo jeu est beau,
11 nest pas de-, ik heb een mooispel, ik kan er
niets van ecartdu'en. - [ Faue.] Oiseau de-, vogel,
die geneigd is zijne vlugt te hoog te nemen.
'Learté, e, adj. (en part. passé van dearter)
Afrelegen, weinig bezocht; afgezonderd; verstrooid:
Rue de-e, afgelegen straat, achterstraat f. Vaisseaux
de-s par Ie vent, door den wind verstrooide schepen n. p1. RameauN de-s, wijd uiteengespreide takken. - Carte de -e, geocarteerde, wegqeworpen
kaart t. - Malheur de-, afgewend ongeluk n.
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[Jeu] Zeker kaartspel met personen
Lcclémsiastique, adj. Geestelijk, kerkelijk:
en 3 kaarten, ecarté ii. (weleer cul levé ge/tee- L'état, L'ordre eCCI-, de geestelijke stand m., orde 1.
Les revenus eCC1 -s, de geestelijke goederen, inkom ten) . Table d'éc-, ecarté - tafeltje n.
'Ecartelé , e, adj. (en volt. passi van écaite!er) sten f. p1. L'Iiisfoire eec!-, de kerkelijke geschieGevierendeeld: Coudamné a être dc-. - [B!as.] denis f. - ECCLdSIASTIQUE, rn Geestelijk of ker
kelijk persoon m. --- ECc!- sécu!ier, iégulier , weECU C-, regt gevierendeeld schild n. (dot door eene
loodhjn en eene horizontale lijn in i velden ver- -reldsch, geordend geestelijke ni. - Het boek van
deeld is). ECU C- en sautoli, schuine gevierendeeld Jezus Sirach.
Eee!ésiastiquement, adv. Geestelijk, kerschild (dat door 2 diagonalen wordt doorsneden).
Ecartè1ement, 'Ecartellement, rn. Het kelijk, als een geestelijke: Vivre eCci—.
Ecelésiens, in. p1. [U. eCC!.] Aanhangers der
vierendeelen; vierendeeling t. (van misdadigers; van
pausen (tijdens hunne twisten met de jr. keizers).
een wapenschild).
Eceope of Eceopée, f. [Chir.] Insnede in
Ecarte!er, v. a. Vierendeclen, resten misdodiqer met vier paarden of met zaaingeboqen lakken een vlak been der hersenpan; uitsn ij ding f. van
of stammen van el/sander trekken. - [ B as.j In een vleezig deel.
Vies velden verdeelen. On/s als v. a. gebézigd. 11
Eecopenr, Jfl, [Cliim.] Gewijzigd werktuiqn.
écaitè!e daigent et de sable, hij voert een wit en tot verb r ij z eling van stukken blaassteen. - Ee.
zwart gevieremleeld schild. Z. CO.STRE-ECARTELER. COpé5IS, ID. (/)r. --pé-uce) Werktuig tot afsnij'Ecartelure, f. [Bias.] Verdeelisig f. van een ding van onnutte beenstukken.
wapenschild in i kwarlieren of vele/en.
Eecopi'otiq*ie, adj. [Mid.] Zacht afvoerend.
'Eearteiiient, ni. Verwijdering, afzondering,
Eccoitliatiqite, ac/j., z. v. a. ECCATHARTIQUE.
afwijking, afscheiding I. -- EC- e n t r e !es rails,
Eeerémocarpe, f, [Bot.] Bignonia of tromrails-afstand in., spoorwijdte der spoorwegen. - petbioem f. met hangende vrucht.
[Arch.] EC- €Fun niur, uiteenwijkinq, uitzetting f.
Ecerinoogie, f. [Méd.] Leer f. der uitscheivan een' muur. -( fig Son dc- fut volo n taire, dingen, vee/mondeling f. over de uitwerpselen van
menscheljk
ligchaamn. - Leen iiologique, adj.
hij heeft zijne bediening vrijwillig neergelegd.
't
Eeaiter, v. a. Van den regten weg brengen, Die leer, die ver/mondeling betreffend, e k k r i n 0doen afwjjken, afwenden, aftrekken., EC- qu. de In 1 a q i s e /t.
1)000e route, du droit chemin. EC- UH enfant
Eedémique, adj. [Méd.] : Maladies eed -s,
du bo r d sic Feau. - ( fig.) EC- Un malheu r , een uit vreemde oorzaken ontstaande ziekten, die niet de
ongeluk afwenden; EC- un soupcon, eene verdenking volksmassa aantasten, mnaar ziele tot zëkere plaatsen
doen verdwijnen of van zich weren. EC- Un COUP bepalen, ekddmisc/me ziekten f. pi.
de hilton, een stokslag afkeeren. Wegnemen,
Eedore, 1. [Méd.] , z. v. a. EXCORIATION.
verwijderen, vervjJderen (wat bedekt of belemmert):
Ledasies, Eedysies, 1. p1. [Ant. gr.] FeesLe- UH voile, C:t' slu'bi', voor/tong wegnemen, ten mm. pi. van Latona op Kreta.
zijde
ter
een
meubel
wegslaa'n; EC- Un meuble,
'Ecerner, v. a.: EC- des noix, Z. CERNER. zetten. Scheiden, wijd vaneen houden, uiteen Ee- une verrue, eene wrat rondom afsnijden.
spreiden: EC- les jambes, les bi'anehes Inn arbre.
'Eeeppei, v. a. Den wijnstok uittrekken.
- Verstropijen, verspreiden, uiteen drijven, verEeerveIé, e, adj. (en part. passé van deerjagen.
veler) Hersenloos, gedachteloos, onbezonnen, onbeEC- !a fou!e , les ennemnîs, de menigte, de
vijanden uiteen drijven. Le vent a éearté les raden, onbesuisd, ligtzinnig, onverstandig: Agir en
nuages, de wind heeft de wolken verstrooid. ECée-, onbezonnen handelen. Une tête ée-, of als
one dernande cii justice, eeoc regtsvordering af- subst. : Un ée-, Une ée -e, een herseemlooze, uitzinwijzen. --- [Jeu] Kaarlen afzonderen of wegwer nif/e, ligtzimmemipe In. en f.
pen, d c a r I t ren:: EC- UH 10!, 11fl as. - Ook
± 'Eeerve!er, v. a. Voor den kop schieten.
zonder voorwerp: 1tefusem' d'éC-, niet willen year'Echafaud, in. Stelling, stellaadje f., steiger in.,
téren. - Ce fusil écarte (épai'pi!ie) le plomb, Ia bouw-„metselsteiger; schavot, bloed- ofstraftooneel n.
dragée, of zonder voorwerp: Ce fusi! écarte, dat
Echafaudage, in. Het opslaan van eene stelgeweer spreidt. - S'ÉCARTEJI, V. pr. Zich verwij lam/je of remmen steiger; - bouwsteiger in. deren, afdwalen, afwijken (in eig. en fig. zin).
Groote, onnoodige toestel n.; - breedvoerige rede'EcartiIIement,L.earti ll er, Z. ECAIIQUILL-. ném'inqen t. p1., hoogdravende inleiding f. (om ten
'Ecaitoir, ill., Z. ](CATOIII.
slotte weinig of niets te zeggen) , uitkramning f. van
Ecarver, v. a. [ M ar.] Losse/ten, scherven, ver- veel geest en geleerd/meid over niet/ge zaken.
binden. .- 1let part. passé is ook mij.: Pièces de
Echafander, v. a. Eemmen steiger, veste stelIjois écam'vée, gelasc/ite stukken hout. (TISSAGE. laadje of stelling oprigten, opslaan, maken. 'Ecath, 'Leatissage, z. v. a. CATIIt, CA- SÉCHAPAUDER, V. pr. , of ECHAFAUDER, V. St. (fig.
Eeatoîr, ni. (Foui'li.j Sluit- of klemhaak ni. et famn.) Groote toebereidselen maken tot eene niets
'Eeaiide, f. [Litt anc.] Versregel m., waaraan beteekenende zaak. - ECHAFAUDER, C. 0. Een groot
op 't einde iets ontbreekt. - 'Leautlé, e, adj. en noodeloos vertoon van geleerdheid maken. - Het
part. passé is ook adj.: Un système péniblement
[H. n.] Zonder staart; van staart beroofd.
'Ecaveçade, f. [Man.] 1luk in. met den neus- dehafaudé, eest niet veel moeite en inspanning oppranger, aan (lest kop des paarils.
gebouwd, maar onhoudbaar,stelsei n.
Ecbase, t. ERUPt.], Z. V. a. DIGRESSION.
'Echalader, v. a., Z. ECHALASSER.
Ecbo!ique, adj. [M/d j De verlossing bevor'Echalas, in. [Agrie.] Staak, steunpaal voor
derend , vruchtofdî'fivend , e k b ($ li s eh. .- Ook jong boomgewas, inz. w(jnejaardstaak ifi. - (fig. et
als subst.: Des ce-s, vruchtafdrjrende middelen fain.) Long en mager snensch , ( pop.) mijlpaal, staak.
(inz. bij mnoeijelfi/se geboorten) , e k b P 1 i k a D p1.
'EehaIassae of Eebatassemant , M.
ECJJyrSOme, III. [Chir.] Uitzetting f. van een
[Agi'ie.] liet inzetten der staken; onderstutting f.
beengewricht onder de huid.
der wijnstokken enz.
Eceaiithis, m. [C'nir.] Gezmuei, vleeschuitwas a.
'Echalasser, v. a. Wijngaarden, Jong boomin den ooghoek, door ontsteking van den traanheuvel. gewas met staken stutten. - Het part. passe is
Eeeatharti(lue, wij. [MId.] .dfvoerend, op- ook adj.: Vigne éehalassée, snel staken gestutte
lossend en zuiverend. - Ook als subst.: Des eCC -s, wij n gaard in.
,
'Eehalier, 'Echallier, in. [E con. rum'.] lieg
zuiverende, afvoerende, borstzuiverende middelen,
ekkat/martika mm. p1.
of heining vast palest of staken, paalheg f. Ecee-horno, m. (latin) (pr. ek-Cé-o-rno) (eig. Overgang over zulk eene keg, ook Echa1is rn
zie den mnsch: woorden van Pilatus) Beeld van geheeten.
'Echalotte , f. [Bot.] Sjalotte f., eschlook,
den lijdenden Jezus, Christus-beeld met de doornensmaak
in ,reuk en swan
f.,
kroon, ccce - homo n. - fig. et famn.) Bleek en sauslook mm.. schalonge
naar knoflook ;el(fkende bolplant. Eels- d'Espagne,
mager mnensclm.
angenknoflook
Lcchyiiiose, f. (pr. ë - 'äi---) [MId.] Uitstor- spaanse/me sjalotte , slanqenlook, s l
ting van bloed in 't celweefsel; hlaauweplek, daar- (rocaml ) ole). - [Org.] Trillend koperen plaatje n.
aan orgelpijpe n .
uit ontstaan, e kchymôsis, ekchysis 1.
'Eeainpeau,
h
in. [Pêche ( Snoeresnd n., pees f.
Ecetésiarqiie, iii. Kerkopzigter, kerkmeester,
soort van koster in de oude griekse/te kerk, waaraan de kabeljaauwhaak is bevestigd.
'Echampelé, e, [Agile.] Vigne eeh-, wijnLcelésiaste, m. Salomo's boek, de Prediker;
ecciesiasticus m. - Titel, dien Luther aan- gaard m., die vóOs het warme weder smog geene
knoppen heeft geschoten.
stain, toen hij den pauselijken stoel aanviel.
ECARTÉ, lii.

-

-

]

)

-

-

-

-

-

.

(

-

ÉC HAMPIR
'Eehanipir of 'Echainper, V. a. [Peint.],
Z. V. a. RÉCHAMP1R.
'Ecba!IClé, e, adj. (en part. passe van échancrel) BooVÖr1fl.iq uitgesneden,— [Bot., 1-1. n. ] Uit qetand.inoekerrd (van bladerranden, van voqels (i vels).
'Eehancier, V. a. Boogvorinig of halve maansgewfjs uits n ijden, uithollen: Ech- Ie collel Inn
manteau, den kraag van eenen mantel rand uitsnijden. - Ecu- les faux pus, de valsche vouwen
(uit doek) verdrijven. - [Mar.] Ech- les voiles,
(le zeilen uitqillen.
'Eehanerui re, f. Boois- of halvemnaansqewize
uitsne(Ie , uitholling t. L'éch- of La gorge dun
bassin de l)arhier, de hals rn van een scheerbekken.
'Eetiandote, 1. (Constr.] Dakbord, Z. BARDEAU
'Leh afIge, in. Railing , wisseling, verruiling,
verwisseling; uitwisseling f. II a fall un éch- avantageux, hij heeft eene voordeeliqe ruiling gedaan.
Cotunerce déch- of par éch-, ruilhandel in. Léch
des prisonniers des ratifications dun tiaitë, de
uitu,isselinq der gevangenen , der bekrachtioinqen
van een verdrao. Ecu- de services, de bons offices,
[Tech.] flit plau'ederzijdsch dienstbetoon n.
-

neren of pletten van t papier. --- Er ECHANGE,
daartegen, daarvoor: Recevoir
bc. ode. In ruiii
qc. en ach-. - XI^-de nionna1es, geidwisseiinq.
- EN ECHANGE DE, bc. prep. 1fl ruiling van, in
plaats van: La commerce se tuit en éch- d'argent

ou de rnarcliandises.
'Echangé, C, (Rij. (en part. passe van dchanger: Denrées dch -es. geruilde eetwaren f pi. Pcisonniei's éch -s uitgewisselde krijgsgevangenen In. p1.
Bons o ffices dch-s u,eîrzjjds bewezen diensten f.pi.
iiehanea.bi lité, f. Verruilbaarheid f.
'Lehangeable, adj. Ruilbaar, verruilbaar.
'Ecliaieage, at [Teelt.] Het uitwasschen
in water. vóór het wa.cschen in laag.
'Eehangei, V. a. Ruilen, verruilen, omruilen,
inruilen wisselen, verwisselen uitwisselen. Echbut a hut, gelijk 07) ruilen; Ech- avec retour, op
de railing iets tregeven. Ech- des prisonniet's, des
rati fications de paix, gevangenen, vredesbekrachtiginen uitu)isselen. Ech- des compliments , des
lojn 'es, wederzijdsche pligt1legingen maken, beleediginqea toevoegen. [Tech.] Ecu- le linge,
het linnengoed stuk voor stuk in water wasschen,
Ech- le papier, de
eer neen in de toog waccht.
nerf ran t papier verdrijven, het planéren of pletten.
Eehangite, m. et t. Bui/er m., muster f.,
gei(lu)isselaul' lvi.
'Eehanson, jij. Schenker m. (voormali e hof(pl (i is.)
beclieniiq) Grand éch-, oppeeschenker.
Je eerai voti'e dcli-, ik zal voor it insch e nken.
Echaiison tierie, f. Gezamenlijke schenkers
Schenkkamer t.
In. p1.
'Eehatit, 1)]. A gric.] Bebouwd stuk land n.,
tueschen twee rijen wijnbergen.
'Lehanfignotle, f. [Tech.] Stak hout n.,
(lot de as ere eenen wagen vas th oudt.
'Echantifler, v. a., Z. ÉcuANTILLONNER.
'Lehantiflon, ni. Staaltje, staal, monster n.,
mal. rcef t.; model n., vastrestelde vorm nu. en afmetingen t. V 1 van sommige materialen. Livre, Carte
d'éch-s, .ctoclboek n. staalkaart 1. (Proc.) Juger
de la pièce pa' l'éch-, over. 't geheel naar een gedeelte oordeelen. deli- dun poème, b.c stuk uit
een gedicht (on daarnaar over 't geheel te oordeeet f(iin) Donner of Montrer un échde son savoir-faire. een proefje van zijne bekwaam\'oilI un éch- de sa inaheid gevels of bonen.
nidre de penser , ziedaar een staaltje, eene proef
[Métrol. I Legger, slaper,
van zijne denkwijze.
standaard in., modélinaat t., ino(lél e Wi g t fl. ijle[Boul.] Tegen-kerfstok rn.-- [Flail.]
gewigt n .
[Tech.)
Werktuig tot eljkïnaking der tanden.
Patroon, model n., vorm m. (tij vele ambachten).
'Echantillonnev, V. a [Coin. feint..] Stalen
[Métrol.]
of monsters afsnijden voorleggen.
IJken, maten en gewiten niet (Ie standaards vergelijken. [Tech.] Naar 't model of mal maken.
Den, afval van de huiden afsnijden.
'Echanvrer, V. a. [Econ. cur.] Braken, zwingelen (hennep, vlas). Eehaiivroir, m. Plas-,
'

,

'

,

-

-

'

g

-

.

-

-

,

-

-

-

.-

-

,

,

1CHAPPER.

-

-

-

.-

hennepbraak t.

'Echappade, t. [Gray.] Missnede f. voleche
haal m. door 't uitglippen der graveerstift. [Pot.]
Enfotirner en deli-, z. v. a. enfourner en cliapelle,
Z. CHAPELLE.
,

-

'Echappatoire, t. (fam.) Uitviugt, ijdele verschooning t., voorwendsel II.
'Lehappe, m. [Fauc.] Het loslaten der prooi
voor de valken. Oiseau d'éch , valk, die uit zich
zelven tot (le jagt is afgerigt.
'Ecliappe e, adj. (enpart. passé van dchapper)
Ontsnapt, ontkomen, enz. (in al de beteekenissen
van 't werkwoord).Cheval éch- ,losgebroken paard n.
(fig.) Ongezeggeljk, woest jong mensch, wild
zang, losbol in. Soldat dch an carnage, aan
bloedbad
ontkomen soldaat. Garcon éch de lécole,
't
uit de school geloopen jongen. (Prov.) Vest pas
sauvé)
qui ti'amne son lien, wie zijne keten
éch (of
nog nasleept, is niet vrij; wie nog aan eene vroegere
liefde denkt, is er nog niet van genezen. ECHAPPE,
in. (fig. et fain.) Un écb- des petites maisons, een
gek. Un jeune éch-, een jonge losbol, wildzang.
C'est un deli d'Esope, 't is de weerga van Esopus
(van een klein, mismaakt menscli sprekende). Cest
uu éch- de juli, hij lijkt wel een jood. Un deli- de
galère, de Ja corde, een galgebrole. [Man.] Un
éch- danglais , d'espagnol, de harbe, een paard,
dat uit een' engelschen, spaanschen, bai'barjsclien
hengst en eene inlandsche merrie is geteeld.
'Eehappée, t. Onbezonnen heid, onbedachtzaam[Arch.] Geheid, o v erijling f. domme streek in.
noegzame ruimte t. onder een' wenteltrap. Keerlaan,
een
koetshuis,
plaats t. voor rijtuigen in eene
enz. [Mar.] Besnijding van het schip onder water.
Le vaisseau a une belle éch-, het schip is mooi
[PetaL.] Ech- de lu
besneden, goed weggeveegd.
lfne deliînière, tusschendoorvallend licht n.
de vue, een lang, smal uitzigt in de verte, tusschen
bergen, gebouwen, enz. die het uitzigt aan beide
zijden bepalen. Une deli- de beau temps, een poosje
mooi weder. PAR (of h) L'ECHAPPÉE, toe. adv.
Ter loops, ter smiles steels wijze,
'Eehappeiiieiit, M. [Tech.] Schakelrad, eiunder-rod ii. (in uurwerken; ligter der kamertjes
I,'éch- de Ja vapeur, liet oatin .slaguurwerken.
snappen, vrjworden van den stoom. Ïuyqu d'écli-,
[Arch.] z. V. a. ECHAPPEE.
ontsnappingsbuis t.
'Echapper, V. fl. (met avoir om de handeling,
uit te drukken) Onttoestand
den
om
met etre
snappen, oiitkOiflefl, ontvlieden, ositvlu ten zich
toegevaordreigenden
uit gevangenschap, uit een
stand of omstandigheid redden (in dezen zin door
de gevolgd als 't regime een zaaknaam, door ui als
't een versoonsnaaniis):Eeh de prison, uit de ge vangenis ontsnappen Eels- du danger, du nautrage,
het (..! e vaar. de schipbreuk ontkomen. Le lièvre est
échappé aux clsasseurs, de haas is den jagers ont
-
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Ontsnappen. zich onttrekken, zich be-

veiligen, ontwijken;

-

ontvallen, ontnomen worden;

verloren gaan, verdwijnen; niet bemerkt, niet geZien , niet gekend worden (in deze beteekenissen met
k) En- a Ja poursuite de l'ennerni, zich aan de
vervolging des vijasuis onttrekken. Bell- 11 Ia nuldivanee, k Ja lionte, de kwaadsprekendheid, de
schande ontgaan, zich daarvoor beveiligen of wachten. Cet homme a échappé an danger, die man is

't gevaar ontsnapt (is er niet aan blootgesteld ge-

weest). Cet homme est deliappé an danger, die
man is aan 't gevaar ontsnapt (is er suet onder
bezweken). - La vie, le temps, Ia santé, tout nous

écliappe, het leven, de tijd, de gezondheid, alles antvalt (fl15, gaat voor ons verloren. Des myriades
détoiles écliappent Ii l'astronorne, inyriaden sterren
ontsnappen aan, worden islet bemerkt of waargenomen door den sterreleundige. Rien n'échappait
ii son attention, niets ontging zijne aandacht. La
patience lui échappe , lui a dehappé. 't geduld ver
gaat hein, is hem vergaan. Le couteau est écliappé
de ma main, het mes is uit mijne hand gevallen.
Laisser deli - occasion, de gelegenheid laten voorbij
gaan. Ce mot ma dehappé. dat woord is m(jontaan (ik heb het niet gehoord, niet opgemerkt, niet
onthouden). Ce mot mest échappé, dat woord is
Rij ontvallen (ik heb het gedachteloos, bij ongeluk
gezeg(I,). in denzelfden zin ook als v. hap.: ti
lui eat échappé un mot imprudent, er is hem een
onvoorzigtig woord ontvallen. ECHAPPER, V.
a. (alleen in enkele gallicismen) Ontgaan, vermij
den: Ii ne lécliappera pas, hij zal den dans niet
ontspringen. Eeh Ia potence, Ia corde, de galg.
den strop ontloopen. Léeh belle, gelukkig aan een
groot gevaar ontkoqien, er goed of goedkoop af[Man.] Ech- Un cheval, het paard in
komen.
-

--

-

-

-

-
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vollen ren brengen. - [ Fauc.] Éh- l'oîseau, den
valk op de prooi loslaten. - SECHAPPER, V. pr.
Ontviugten, ontsnappen; - verdwijnen: Séch- de
prison. -- 11 vit sdch- le dernier espoir. - Des
pleurs s'ëdhappèrent de ses yeux. --- Zich ver-

geten, zich onbedachtzaarn uitlaten, uitvaren, zijner
drift bot vieren: II s'dclTtappa jusqu'b injurier une
femme. - Ne t'échappe point, blijf meester van u
zelven, houd U in. - [ Hort.] Cet arbre s'dchappe,
de boom schiet te sterk in 1 hout. - [ Tech.] La
doublure s'échappe, de voering gaat los.
'Echaquette, f., beter ECHAGUETTE. (tanje f.
'Echarbot, m. [Bot.] Waterno l , waler/cas'Echai-de, f. Splinter, hou tsplinter m., dorentje,
dat toevollio in de huid drinqt.
'Ecliardoni.age, m. [Agiic.] liet uittrekken
der distels.'Eehai'donner, v. a. Distels
uittrekken, van distels zuiveren. - Het part.
passé is ook adj. : Avoine échardonnée , von distels
gezuiverde haver f. - ' Echardonnoir of
Eehardoniiet, m., 'Echardonnette, f. 51ekelpiukker, distelliaak m.
Echarneinent, in. [Tech.] Het ontvieeschen,
afschaven (Ie) huid met het schaaf- of stootmes.
'}eharr*er, v. a. Afschaven, op den schaafboom
van 't aanhangend vleesch ontdoen. . Het part.
passé is ook adj..— Peau écharnée, afgeschaafde
huid f. - Echarnoir , m. Stootmes, schaafijzer n. - Echar,iui'e, f. .dfschaafsel fl.;
vorm iii., dien de huiden door t afschaven en uit,

-

strijken krijgen.

Eeharpe, f. Sjerp f. , schouderband, lijfgordel,

wnbts- of eeïeordel, officiers dienstgordel' in. (/1g.) Changer d'écIi- of de cocaide, van partij
veranderen. Prendre I'éch- de qn. , iemands partij
kiezen. - [Pods.] Léch- d'Liis, de regenboog m.
- Groote shawl m., smalle en zeer lange doek van
fibers, fluweel of andere stof. --- [Chim.] Draagband ei. Porter le bras blessé en ech-, den gekwetsten aria in eenen band of do ek dragen. - (Loc.
fig. et prov.) Le lit est l'ëdh- de Ia jambe, wie
een kwaad been heeft, moet het bed houden. [Tech.] Spantouw; keertouw; lengtou'w;lijschblokn.
- [1-lydraul.] Halve m aanvormige vergadergroeve t.
(voor 't van een' berg afvloeijend woer). - [ Mar.]
ECh -S, réqelinq 1. van het galjoen. ich -s de
l'dpéron , uitleggers m. p1. aan den voorsteven.
- EN ECHARPE, toe. adv. Overdwars, schuins.
Un coup en éch-, een schuinsche slag of houw m.
La canon tire en dell-, liet kanon schiet schuins.
Poi',ter on cordon en éch- of en sautoir, Z. SAUTOIR.
.-- ECHARPE, M. [El. n. ] Naam van een' klipvisch,
van ccii' hoornvisch. (chdren.
Eehaipen.ent, m. [Mi ] .] Het schuins mar`Echarper, v. a. Dwars houwen, een schuinschen houw of slag toebrengen; eene wijde wond
toebrengen. - Mil.] Zijwaarts aangrijpen; (fig.)
c- on ouoverhoop werpen, in de pan hakken. Êln
vrage, een werk in de schuinte beschieten. - [Mar.
omwinden,
om
dien
Macoimn.] Een' last
op te hijschen (dhabler). - [Tech.] Door slaan of kaarden
ztkerc stoffen verdeelen. - ECHARPEII, V. n. [Mil.]
Dwars of schuins ?nctrcliéren. - Het part. passé is
ook adj.: Visage écharpé, zwaar gekwetst gezigt n.
(door een bouw). Rgiment de li -, zwaar gehavend,
in de pan gehakt regiment n. Ouvrage éch-, in de
schuinte beschietbaar werk n.
t 'Echarpiller, 'Eehei'piller, V. a. Straatrooverij drijven. - Echarpîllerie, 1. Straatrooverij f.
Eehars, e, adj. Gierig, inhalig, vrekkig.
-.t[Mar.] Vents éch-, schrale, ongestadige winden
In. pi., slagwind m. Monîiaie dch -e, munt t. van te
gering allooi. - ECHARS, M. I-let te geringe allooi.
t Echarsement, ode. Op vrekkige, karige
.

ÉCIIALUFFOUR1E

,

d'échafaud, juffers t. p1., steigerpalen m. p1. [H. n. ] Roodvoetige strandruiter m. (van 't ge-

slacht der stelloopers).

'Echasseri, m. [Hort.] Soort van peer t.
'Echassiers, m. pl. [l I. n.]Steltloopers, strandloopers m. p1., lan.qbeenige vogels. - Ook als adj.
Oiseaux éch-, steltlooper.c m. p1.
'Echauboiilé, e, a dj. [Méd.] Vol hittepuistjes
of vuriqen uitslag. - ' Echaubotiltire, 1. Hittepuistjes n. p1., vurige uitslag m.
'Echaudage, m. [Tech.] Kalkwater n., kalkmelk t. .-- liet witten daarmede. - Het weeken der
beslanddeelen voor lijm in kalkmelk. Het wegruimen
van den afval in de slagthuizen.
Eehaitdé, e, adj. (en Part. passé van dchauder)
Marmite éch -e, gebroeide kookketel m. Jambe ech -e,
gebrand been H. (aan kokend COd/it). - Z. CHAT. [Agric.] Blé éch-, mager, schraal koren n. - [ [lort.]
Fruit éch-, aan den boom verdorde, verschroeide
vrucht t. -- ECHAUDE, m. Zeker klein Parjsch gebak n. -- Vouwstoeltje n., veld- of tuinstoel in. [[tort.] Driehoekig tuin- of bloembed n.
'Echauder, V. a. Broe(jen, uitbroe(jen, liet
vaatwerk met kokend water wasschen; in kokend
water dompelen, met kokend water begieten (b. v.
geslagle varkens, vogels). --, Branden (met eene kokend heete vloeistof). - S'ECHAUDER, V. pr. Ziele
branden (aan kokend water, kokende olie, ear.) ( fi g. et fam.) Ii s'y estéchaud, hij heeft er zijne
vingers aan gebrand, hij heeft er schade bij geleden,
is bedrogen uitgekomen.
'Echaudi of 'Echaudis, in. [ Mar.] Sjoroog ii.,
driekante ringbout om het waarI of rond hout mede
-

te sjorren.

'Eehaudillon, m. [Tech.] Stuk pzer ii., dat
men gloeijend maakt om 't aan beide einden te wel/en.
'Lehaudis, M., z. ECEIAUDI.
'Echaudoir, m. Broeiketel m., broeikuip f. Wosch-, broeiplaats, bij lakenwevers, verwers , enz.,
ook bij de qroote slagthuizen. (vocht).
Eehaudure, F. Brandwond t. (door kokend
'Echautfaison, t. [Métt.] 1-fitte-uitslag in.
'Eehaieft'ant, e, adj. Verhitten-d, verwarmend,
de natuurlijke hitte van het dierlijke lqchaam vermeerderend. Les épiceries sont dch -s, de specerijen
zijn verhittend. (De geneesheeren gebruiken hives
excitant). -- Ook ohs subst.: Un éch-, een verhittende spijs f., drank en , artsenij t.
'Eehauft'e, t. [Tann.J Zweetkist f. , zweetkuil m.
(om de huiden te smarten of te ontharen).
'Eehaiifl'é, e, adj. (en part. passé van ëchautter) Verhit, verwarmd: Chambre éch-e, verwarmde
kamer t. -- l'ète, Imagination éch -e. verhit hoofd n.,
verhitte verbeelding t. Voyez comme il est elch-,
zie eens, hoe driftig, toornig li(/ is. Dispute éch-e,
levendig, hevig geschil n. Combat éch-, hardnekkig
gevecht n. - [Agric.] Terrain éch-, goed gemeste
grond m. - Bois Pels- , aangestoken, brandhiq hout n.
- [Tech.] Peaux Pels -es, gesmarte huiden t. p1.
(z. ECHAUFFE). .- [Mar.] Bois, Cordage ëch-,
touwwerk n., dat aan 't broeijen is geraakt. 'Eehaiilfé, ill. Brandige reuk ni. (als gevolg van
te (11001e warmte of van gisting. Cela sent l'éch-,
dat riekt brondig, aanqebrand.
'Eeliauø'ée, t. [Tech.] Eerste behandeling f.
van 't zoutwater in de warmpannen.
'EehauWeinent, m. Verwarming, verhittinq 1.
EehaLi1fer, V. a. Warmen, warm maken,
verwarmen, verhitten: Le soleil tichautte la terre,
de zon verwarmt de aarde. Les liqueurs èchautlent le sang, de likeuren verhitten het bloed. - ( fi g.)
Ech- le sang, Ia bile ii qn., iemand toornig maken,
het bloed aan 't gisten maken. Ne m'échauffez,pas
les oreilles, maak mij den kop niet warm. —Eelsune maison, een nieuw gebouwd buis voor 't eerst
gaan bewonen. - S'ECHAUFFER, V. pr. Warmer,
wijze.
I Eeharsei-, v. a. Het gehalte of allooi van heet worden, zich verhitten; ( fi g.) toornig, drifeen geldstuk verminderen. - [ Mar.] Schralen (van tip, ophoopend, opvliegend worden. on s'écliauffe
den wind sprekende). (ten. - Vrekkigheid t. en travaillant. men maakt zich warm door te wers'écliauffe,
t JEcharseté, f. Te gering gehalte t. der mun- ken. - La conversation, la querelleloopt
honger.
'Echarseter . V. a. Een te gering gehalte geven. 't gesprek wordt levendig, de twist
'Lefiasse, f. Stelt f. Etre montésur des éch-s, Le jeu s'écliauffe, men bef/int hoog, honger te spemaak
u
zoo
boos,
tant,
pas
vous
échauliez
len.
Ne
hebben;
te
lange
beenen
op stelten toopen; (fam.)
(fain.) Il s'dcllaHlfe dans son
(fig.) lwoqdravend , winderig, gezwollen zijn (in zoo driftig niet. - in
hij
wordt
driftig.
harnas,
't schrijven of int spreken); eene hooge borst zetten. harnais, hij vliegt 't
-. (Prov.) Mieux vaut Un pied que deux éch -s, - [Vner.J Les chiens s'dchauffent sur Ja voie,
beter een been dan twee stelten. - [ Tech.] Maat- de honden volgen 't spoor met drift.
'EchautfOurée, t. (fain.) Onbezonnen onderstok m. (der steenhouwers, metselaars). Ech -5
--

'

-

--
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neming 1., domme streek in. - Gevecht n. bij eene
toevallige ontmoeting, schermutseling 1. - Stoute,
maar ongelukkige zet m. (bij 't schaken, dammen).
'Eehaitffiire, 1. Hittepuistje n. (échauboulure).
'Eehaiignette, f. [Fort.] Wachthuisje pp cene
hoogte, waclittorenije n. - ( fly. et fam.) litre en
éch- , op de loer liggen.
'Echauler, v. a., z. v. a. CH,tULER.
'Echaunies, 1. p1., Z. ECHOMES. (pels f. p1.
Fetiaux of 'Echeaux, in. [Econ. cur.] GrepEche, 1. [Peche], z. V. a. AMORCE.
(sels)
'Echéable, adj. [Com.] Vervalbaar.
'Eehéaisce, f. [Corn.] Vervaltijd rn. (eens wis,
staalStaalboek
n.
[Corn.]
'Echéancier,
rn.
-Ikaart f.
iehec, ni. (pr é -chèk) [Jeu] Schaak n., woord
in 't schaakspel, te kennen gevende, dat men den
koning aanvalt. Faire, Donner éch-, schaak geven.
ECh- an rol, schaak aan den koning. L'éch- du
berger, de herderszet, het schaak geven bij den 3den
QI' Isden zet. Etre en éeh-, Etre éeh- , schaak staan.
ECh- et mat, schaak en mat, schaak-mat; - (fig.)
reddeloos verloren. - (fig.) Donner écli- et mat (t
tout les plats, alle schotels ledig eten, alles opeten.
Dormer edt- (t utie femme, dc deugd eener vrouw
aanranden. - Tenir en écli-, in bedwang, in de
idem houden. Tenir une arrnée en éch-, een leger
ingesloten en werkeloos houden. Tenir une viiie en
écli-, eene stad met beitgering dreigen. Tenir un
homme en éch-, iemand in teurel o/ bedwang houden. - Lennerni recut un grand éch-, de v(jand
leed eengrootverlies, cciie groote neirlaag.— ECHECS,
Schaakspel fl.; - schaakstukken ti. pl., schaakM.
figuren f. p1. ECh- ûgurés, beeldfiguren. - (Prv.)
Au jeu des éch- les tons sont les plus proches du
mi, wie den koning liet naast staan. zijn daarom
de wjjssten niet. Jouer aux écli-, schaken.
'Eehée, f. [Tech.] Haspeivol ni., streng f.
'Ecliées, t. p1. [Ant.] Klankverspreiders rn. p1.,
metalen vazen in de schouwburgzalen der Ouden.
'Echelage, rn. [ Cout.] Ladderregt n. , regt,
om eeoc ladder op eens anders grand te zetten.
'iiche1er, v. a. 1)e ladder stellen; beladderen;
laddervormig of sportsgew(js vlaatsen (échelonner).
- [Anc. Jur.] Op eene ladder ten toon stellen. t ECHELER, V. a. Trapsgewijs, sportsgewjjs rijzen.
'Eelielet,rn. [H.ti .] Nieuw-Ilollandsche niusch f.
pakzaal-ladder'Eebelette, t. Laddertje;
tje Ii.; - soJit van wagenladder t. - Tech.]
Zeker passementn'takers werktuig n.
Muurspecht ni., muurkruipertje ii.
'Echeteurs, in. Pl. [Mw. mil.] Beladderaorsin
pl. , troepen, die de vijandelijke wollen met stormladders moesten beklimmen. (der t.
'Eelieliei', rn [Constr.] Kroçinladder. mijniad'Eehelle, t. Ladder, leer 1. Ech- brisde, vouwladder. Ech- double , dubbele ladder; Ech- de corde.
touw. -strikiadder. Ech (t incendie. brandladder.
— Faire in courte éch-, op elkanders schouders
klimmen; ( fi g.) elkander wederzijds voorthelpen. —
(Proc.) On punit comme voleur qui tient Ie pied
tie l'mch-, de heler is zoo goed als de steler. - Ech sociale, maatschappelijke ladder, zainenhang der
opvolgende standen in de maatschapr(j. Ech- des
btres, trapsgewijze opeenvolging en verbinding f. (Ier
wezens. — [Anc. Jur.] Galgladder; galg; t. - Cela
sent l'dch- , dat riekt naar de galg. - (Lor. prov.)
Après lui ii faut titer l'éch-, (weleer) 't is een
groote spitsboef, een eerste al'ebrok: (nu) niemand
kan 't hens verbeteren. 11 a tiré l'éch- après lui,
hij heeft voor anderen niets te doen overgelaten,
heeft zijne taak volledig, uitstekend volbragt. [Hist. bihl.i Ech- de Jacob, ladder Jakobs; —
[Bot.] het blaauwe speerkruid n. - [Anat.], z.
RA1PE. - [ Mar.] Scheepstrap in Ech- d'entre deux
ponts, tusschendekstrap naar de kampanje. Echde cornrnandernent, groote trap buiten boord; ECh -s
de poupe , stormladders aan den achtersteven; Ech
de, bord. valreep f.; Mettre la grande voile-hors
(t l'éch- met het schooverzeil aan de valreep bijleg
gen. Taquets d'éch-, klampen van den trap. -[Mil.] Ech- d'escalade. slormiodder. - [ Perr.]
Faire des dOl -s, het hoar ongelijk, als met trappen
snijden. — Schaal f., verkleinde maatstaf, waarnaar eene teekening, eene kaart, ens. ontworpen is.
Ech- des ilixnies of décirnale , tiendeelige schaal.
Travailler sur uiie grande écli-, op eene
groote schaal werken, een werk van gvoote a/me-
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tingen maken; zich met groote plannen bézig houden. — Schaal, maat L, maatstaf tot berékenen en
meten, mijlschaal t., duimstok in. - [Phys.] ichdun barornètre, dun therrnonîètre, barometer-,
thermometer-schaal. Ec1- de proportion, propoi tieof verhoulings-schaal. vch- campanaire, Z. CAMPAINAIRE. - Mus.] Toonladder, toonschaal Ech- naturelle of diatonique, natuurlijke of diatonische
schaal; Ech- chromatique, chromatische of -met halve
toonen loopende schaal. - [Gdogr., Corn.] Ech-s du
Levant, zeehavens, handels- of stapelplaatsen t. p1.
in de Levant. En-s barbaresques, barbarjsche
zeehavens. Faire éch- of escale, een der Levantsche
zeehavens binnenloopen.
'Eehelou, rn. Laddersport, sport 1. - ( fi g.)
Trap rn., middel om een' rang, een' graad hooger
te stijgen; trapswijze opklimming f. Descendre un
(of dun) éch-, een' graad of rang verlaagd worden. — [Mil.] Laddervorinige, sportsgew(jze stelling f. van troepen, e c h e I o a. Marcher en éch -s,
sportsgewijs, in kleine op elkander volgende a/dee- ECHELON
D'
EN
lingen inarchdren of oprukken
ECHELON, PAR ECHELONS, lor. adv. Van trap tot
trap, trapsgewijs.
'Echeloi.ner, V. a. [Mii.] Laddervorinig of
sportsgewijs plaatsen, e c h e 1 o n n t r e a. -- Het
part. passé is ook adj. : Troupes échelonnies, trapsof sportsgewfjze geplaatste , geecheloneerde
troepen in. Pl.
'Echeiial 'Eeheneati, 'Echeiiet, 'Eche no, Houten goot tussciten twee huizen. — [Fond.]
Hellende goot f., door welke 't gesmolten metaal in
den klok- of kanonvorm vloeit.
[

.

'Eehène, 'Echéiséis, 'Ecliénéide,rn. [H.n.]

Schildvisch, zuiger, zuigervisch RI. Ech- naucrate
of rdmora, de groote zaigervisch ni., reindra t.
(waarvan men fabelde, dat hij een schip in volle
zeilen kon tegenhouden).
'Echenillage, ni. [Agric.] Het uithalen. vernielen der rupsennesten. - Ecbeniller, v. a.
Van rupsennesten, van rupsen zuiveren. -- 'Eche
itillé, e, adj. (en part. passé). Arbre éch-, van
rupsen gezuiverde boom m. - 'Echeitilleur, m.
Itupsenuithaler. -- [H. n. ] Rupsenvreter in., zdkere
vogel. - 'Echenilloir, rn. itupsenhaak rn., rupsentang f.
'Eeheiio, in., Z. ECHENAL.
'Eeheoir, V. a., Z. ECHO1R.

-(-'Eeheipiller, 'Eeherpillerie,z.ECHARP—.
t'Eehète, 'Echette, 'Echeute, t. [Prat.]

Er/deel it., erfenis f.
'Eeheveau, RI. Streng, streen 1. (garen, katoen,
wol, zijde, touw, enz.). - (fig.) Dérnèmer sin heb-,
eene verwarde zaak in orde brengen.
`Echeveler, V. ei. De horen in wanorde brengen. - 'Eehevelé, e, adj. (en part. voor): Femme
heb-, vrouw met loshan, ende, verwarde haren.
(getje n.
1 'Eches'er, V. a. Vlufjten.
'Echevette, t. (verklw. van écheveau) Steen'Echevin, rn. Schepen in., vroedschapslid n. 'Echeviiiage , ni. Schepenschap n., schepenswaardigheid t. - duur in. daarvan. - 'Echevitaal, e, adj. De schepenen of 't schepenschap
betreffende.
'Eehidité, ni.[FI. n.] Miereneter ni. (fourmilier)
'Echidnite, f. [Minér.] .dddervormig gevlekte
agaot, echidniet rn. gen t. p1.
'Eehie, rn (H. n J Soort van vergiftige sIanS 'Echif, ive, adj. [Vérter.( Hongerig, gulzig.
'Eetiitlre, rn. [Arch.] Trapmuur; trapboom m.
'Eehigtiole, t. [Tech.] Klos ni. der passementwerkers.
'Echillon, m. Hoos f. (in de Levant).
'Eeliiniis, 'Echyntis, m. [U. n.] Stekelrat t.
'Eehi mose , f. , z. ECCHY1IOSE.
'Eehinanthe, ni. [H. n.] Rozen-egel in. —
'Ee.Jii ii anthite, m. Versteende, fossiele rozenegel.
'Eclilti'-, t. [Anat.] Ruggegraat t. - (pop.)
Longiie, maigre heb-, scharminkel m., lang, mager
meu.cch. - I Arch.i , z. OVE. - ECH1NE OIECH1NUS, In
[Bot.] Gr' ole boom rn. van Cochinchina.
'Echitté, e, adj. (en part. passé van échiner)
Met gebroken ruggegraat: Homme heb-, lam geslagen man; ook van vernweijenis ustiepul inenseb.
..- ECIIINÉ. E. adj. [Bot.] Met stekels bezet, stekelig.
'Echinée, f Eugqestuk, varkens-lendestuk it.
'Eehinécits, rn. pi. [H. n. ] Stekeldierenn.pl.
'Echiuelle, f. [Bot.] Zoetwater-wwrplant f.
-
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'Echiner, V. a. De ruqeqïaat breken. - ( fi g.
et fam.) Doodslaan, afranselen, lam slaan. S1CH1NER, V. pr. Zich lam, doodmoede werken.

om den maatduur in de muzijk naauwkeurig te bepalen (later verbeterd en m e t r o m e t e r geheeten).
- 'Eehornétrie, f. Kunst om den echometer te
'Lehinides, Eehinoides, m. p1. Zeeëçjel
gebruiken. - [Arch.] Klank- of weirgalmmetin
f Pl., meest appelvormige zeedieren, met-sorten het voortbrengen van kunstmatige echoos, van klan stekels bezet en door eene kalkachtiqe schaal omgeven. gewelven, echometrie t. - ' Lehoinétrique,
'Echinite, t. [11. ii.] Versteende zeejel in.
adj. Den echometer of de echolnetrie betreffend.
'Echinoeoque, in . [H. n.] Stekelworm in.,
'Eehoiieler, v. a. Den afgesneden haver bijeen
veelhoofd n., een in(iewan(lswo7ln, e c Ii n a c a e- Parken
'Eeboppage, rn [Tech.] Het wegnemen der
cus in. - 'Lekinocyame, in. Kogelegel in.,
zeeboon 1. - 'EehiiiodaetyJes, in. pl. Zeeegel- randen aan (Ie letters eener gestereotypeerde bladzijde.
'Lehoppe, t. Winkeltje ii. onder een afdak
stekels m Pl. - ' Eehinoderiiies, m. p1. Stekelhuiden f. p1., zeedieren met stekelachtige huid. - tegen een' muur; kraam t. ; pot/mis n. - Graveer'Eebiîioïde, adj. Zeeegelachtig. - Z. ECHINIDES. stift met platten en afgeronden voorkant, radeer
- EehitioIytre, in . [Bot.] Stekellins f. - naald, etsnaald f. Steekbeitel, waarmede de goud'Ecliiiioméloeaete , in . Stekel -cactus in. - of zilvertoetsers(essayeurs)den proefkorreluit steken.
'Eehiiioniètre, in. [I I. m ] Sort van zeecqel in.
'1iehopper, v a. 1 Tech.] Met het graveerijzer,
- 'Eehiiïoaaie, Echinouiyie, f. Stekelelieg t. met de etsnaald werken —Den proefkorrel uitsteken.
- 'Ecliiiioiiiys, in. Soort van knaagdier in.
'Eehouage, in. Strandplaats f., geschikte plaats
'Echiiion, m E con. iur.] Cilindervormig vat n. om een schip op strand te zetten; zachte kust t.
voor het kaasstremsel.
om 0/) rehorid te zitten.
'iehinope, in. [Bot.] Stekelbrem f., ronde ste'Eehoué, e, adj. (en part. passé van échouer):
keldistel nt. - 'Eehiiiophore, adj. [H. n.j Ste - Navlie deli-, gestrand schip n. Baleine éch -e, aan
eldraf/end; - als subst. 1. [Bot.] Stekelkroon f.
strand geworpen wa/v/seP in. -- Projet éch-, mis'Eehiiiophthal.iiie, 1. 1 Méd. j Egeloogighed t., lukt Plan U. (stranden of aan den grond zitten.
verouderde naorn eener ooghaarontsteking.— 'Lehi
'Eehoiiernent, in. [Mar.] Stranding f.; het
iiophttialrnique, adj. Daartoe behoorend.
'Eehouer, v. n. [Mar.] Stranden, aan den
'Lehinopode, in. [Bot.], z. v. a. ECHINOPE. grond vallen, schipbreuk lijden, verongelukken, ver'}ehiiiorIiynqiie , in. [H. II.] Stekelsoult- gaan.
(fig.) Mislukken, slecht of verkeerd uitworm m., een ronde ingewandsworm. - ' Lehi
vallen, niet slagen; benepen zijn, vastzitten. iiorihin, in. Stekei/iaoi in. - Lchino&per- ÉCHOUER, V. 0. Doen stranden, op het strand zetten, op het strand laten loopen. - SECHOIJER,
me, adj. [Bot.] Met stekelige zaden. - ' Lehiuospliérites, t. p1 [H. ii.] Kogelvormiçe zee- v. pr. Zijn eigen schip op 't strand, zetten.
egels in . Pl.
adj. Met tanden
'Eehroidès, t., z. v. a. EC [UOIDES.
of haken in den mond voorzien. - Als subst,:
'EeIiii, e, adj. (en part. passi van échoir):
In(fewandsworol in. met ;ewapenden bek.
Lettre de change èchue, vervallen wisselbrief in.
'Lehute, t. [Féod.] Toeval/ing t. van een goed
'Eehiniilé, e, adj. IBot.J Met kleine stekeltjes
of knobbeitfes bezet. - ' Eehiniiie, adj. [U. ii.] 00fl den leenheer.
Met stekeligen staart. - ' Eehinus, in., z. onder
'Eeiniitble, adj. [ H ort.] Geschikt om ofgetopt
te worden. - 'Eeimage, in. Het aftoppen der
ECHINE.
'Lchioïdès, f [Bot.] Wilde ossentong t. - boomen - [Agric.] Gedeeltelijke omwerking t. van
'Eehioii , 'Eehiauii, in. (pr. --nine) Slangen- een' akker, waarbij men de vakken, die men braak
kop m., blaauwe ossetong f., adderkruid n., van laat liggen, niet de aarde uit de voren der omgede familie der bernagie-achtigen of ruwbiaderigen. werkte gedeelten bedekt. - Het part. passi is ook
'Echiquieté, e, adj. [Didact , Bias.] Geruit etdj.: Arbre éciiné, afgetopte boom in. - [Bias.]
als een duin- ofsc/taakbord, ruitsgewijs qeschakeerd. Chevron iv-, afgetopte kepee; in .
'Eehiquier, in. Schaakbord ii. - [Bias.] Get 'Eeiaboter, V. a., Z. ECLABOUSSER.
ruit sctild n. - [[till , Mai.] Schaakbordvormige
'EeLaboussé, e, aâj. (en part. passi vanéciaof ruitsgewijze stelling t. der troepen, der schepen. 1)01155ev) Met slijk bespat, beklad, bemodderd.
- [Piciie] Schaaknet, kruisnet II. - [ H.d'Angi.]
'Eeiaboiissement, in . Het bespatten, beslijken.
Koninklijke thesaurie of schatkamer, reken- of ii'Eeaboiisser, V. a. Met slijk bespatten, benantiekarner t. in Engeland (eng. exchequer). modderen, bes/ijken. - ( fig.) C'est Un homme qui
Billet le i'éch-, schatkistbillet P. - EN ECHIQIJIER, éciabousse tout Ie monde, 't is iemand, die min10e. ad v. Schaakbordsgewijs, kruisgewijs, overkruis. achtend uit (Ie hoogte op ieder neirziet, die een'
'Lehis, in. [II. ii.] Venijnige indische clang t. aanstooteljken staat voert. - SÉCLABOUSSER, V. pr.
'Lehite, t. [Bot.] Klisstruik in. - [H. n.] Zich bes/ijken; elkander bes/ijken.
Soort ran ver steen (Ie zeeegel m.
'Eeiaboussure , t. Spat, slijk- of modder'Lehi ure, 'Lehiinide, ad]., Z. V. (LECIIINURE. spat t. - (fi (j . et fain.) Klein nadeel n., dat men
'Lehjinu, in., Z. ECI-IJON.
door eens anders ongeluk lijdt, spat.
'Leho, t. (vr. é-co) [Myth.] Echo f., nimf uit
'Eeiaetisine, III, [Ant. ge.] Zékere springersJuno's gevolg, die door versmade lief 'e zoodanig kunstveriooning f., waarbij de eene voet achteruitteerde, dat van haar niets dan de stern over- waarts zeer hoog werd opgeheven.
bleef. - ECHO, in. [Pins.] Weerklank in., terug'Eeadoiièie, f. [Chas.] Zeker vogelnet ii.
kaatsing t. van 't geluid, weir- 01 nalialin ui.; -I- 'EeaIfer, V. n., Z. ECLATER.
plaats, waar die nagalm wordt geboren, eelt o in.
'Eclair, en. Bliksem, bliksemstraal tn. weir - [Mus.] Zachte herhaling van een of meer noten. licht n. II fait (les eel-s , het bliksemt; het weiclicht.
—Vers of Rime en écho ofechoïque, vers n., waarbij - Bij uitbreiding en fig.: iedere oogenblikkeljke,
een of meer der laatste lettergrepen buiten de maat voorbijgaande lichtglans in. . elk vlug/ia, snelverdwij
herhaald worden.— ( fi g.) Naproter ni.: La calomnie vend verschijneel n. Un del- de soled a travers 1v
trouve des échos. - (Loc. prov.) Dans Ia teinpète piuie, een vlugtiqe zonneslraal door den regen heen.
adore l'écho, ga bij staatsstormen op 't land schuil. Sa prospui'ité na fut qu'un eel-, zijn voorspoed
'Eehoii-, v. n. Toeval/en, bij toeval gebeuren, duurde maar een oo.qenblik. Passer comma tin Pci-,
plaats grijpen: --- vervallen, verloopen, verschijnen. als een bliksemstraal voorbijgaan, vei dwijnen, verCda in'échoit (of in'échet), mest dein, m'écheria gaan. Des Pci -s de gmnie, flikkeringen, vonken t.
en partage, dat valt mij ten deel, is mij ten deel Pl. van vernuft. L'oeii Plait ébioui de i'éclair de
gevallen, zal mij ten deel vallen. Ecuî- pal succes- ses yeux, hare oogen schoten verblindende stralen.
sion, aanbesterven, aanversterven. - [ Prat.] Si le Les Pci -s des épées, des bayonnettes , het geflikker
cas y dchoit of Le cas écliéant, als de gelegenheid (Ier degens, der bajonnetten. - L'Pci -du diamant,
zich opdoet. Ii y échoit amende, er staat boete op. de fonkeling t., gloed in. van den diamant. - [Coin.] La Iettre de change écherra deinain, [Chir.] Het blikken van den proefkorrel bij de Cude wissel zal morgen vervallen. - (fans.) Vous ne pel/olie van goud en zilver. - [Pêche] L'éci- des
sauriez coal dch-, gij kunt er niet anders dan wel harengs , het lichten der haringen, de /likkering kunbij varen. (In dien zin weinig in gebruik.)
nee trekkende zwermen op t oppervlak van 't water.
'Eeiaiiage m. Verlichting, straat-, stad-, to'Lehoiseler, v. a. [Agric.] De wijngaarden
kaalverlichting F. - Straatlantaarn -geld n. - Het
des winters bearbeiden.
'Lehomes, in.pl. [Mar.] Dollen, roeipinnen t pl aansteken der lantarens.
'Eclairci, e, adj. (en part. passé van éclair'Eehoniètre, in. (pi. ch=k) Echometer, klankmeter in., een door Sauveur uitgevonden werktuig cir): Temps PcI-, opgeklaard weder n. Armes
-
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écl -es, blinkend gemaakte, gepolijste wapens n. p1.
Aibres écl-s, uitgedunde boomen m. p1. Sirop écl-,
verdunde siroop f. Voix écl-e, verhelderde stem 1.
Affaire écl-e, opaelielderde zaak f. Personne mieux
écl -e, beter ingelicht persoon m.
'Eelaireie, f, ook 'Ectairci , m. [Mar.]
Blink m., lichte plek aan den hemel bij dqlbetrokken lucht (elairon). — z. v. a. CLARIERE. —
Uitdunning f. van een bosch.
'Lelaireir, V. a. Ophelderen, opklaren, licht
of lichter maken: Le vent a iclairci le temps, de
wind heeft het weder opgeklaard. - Glanzen,
blinkend maken, polijsten, poetsen; klaarder, helderder, zuiverder maken; verdunnen, uitdunnen,
dunnen. Eel- un metal, een metaal polijsten. Eelles armes, de wapens blinkend maken, poetsen.
Eel- Ia voix, de stern klaarder, helderder maken.
Eel- le euir-, eenen glans aan 't leder geven. EelUn 5lFO, eeoc siroop helder, dun, klaar maken.
Eel- une couleur, eene kleur ligtermaken. Eel- des
bas, kousen zachtjes opkaarden of opkrotsen (bij
kousenwevers) Eel- une allée, eeoc laan lichter,
luchtiger maken. Eel- une forèt, een woud dunnen,
eenige booinen weghakken. - La canon éelaii'cit
les rangs, het kanon dunt de gelideren. - (leg. et
fam.) 11 a Neli éelairei son lden, hij heeft een qrot
gedeelte van zijn goed verleerd. - (fig.) Ophelde
ren, in 't licht stellen, verklaren, toelichten, verduidelijken, ontwarren. Eel- un doule, une difficulté, een' twijfel, eene zwarigheid ophelderen, opruimen. Eel- une expression, eene uitdrukking
verklaren, verduidelijken. Eel- une affaire, une
question, eene zaak, een vraagstuk toelichten. Eelqn,. de qe. iemand aang ande iets inlichten. S'ECLAIRCILt, V. ps. Ophelderen, helder worden,
opklaren: Le cie!, le temps s'éelaireit, het weir
wordt helder, de lucht klaart op. - (fig.) II faut
s'éel- sur eette affaire, men moet opheldering in
deze zaak zoeken te verkrijgen. Vos doutes s'éelairciront, awe twjjfelingen zullen opgelost worden.
'Eelaii'eisseaient, rit Opheldering, oplossing,
inlichting, verduidelijking; verklaring, genoegdoeving t. -- L'écl- dune forêt, het uitdunnen van
een bosch. — Faire des ventes par Pel-, het te digt
staande hout in een woud laten hakken en verkoopeo.
'Eelaiieisseur, in. [Tech.] Glanzer, poljster, poetser, droogsehuurder ni.
'Eelaire, t. [hot.], Z. CHELIDOINE.
`Ectaiié, e, adj (en part. passé van éelairer):
Cliambre eel-e, verlichte kamer t. — Homme Pel-,
verlicht mensch In. Temps Pel -s, verlichte tijden n.
p1. Raison éel-e, opgeklaarde rede t.
'Lefaiier, v. a. Verlichten, belichten. beschijnen; lichten, bfjlichten, uitlichten. Le soleil Pelaire
Ia leri'e, de zon verlicht, beschijnt de aarde. Eclaire-moi, licht mij, licht mij bij. - ( fig.) Verlichten, onriesrigten, dc onwetendheid verdrijven, de
oogen des veistands openen: Celui qui Pelaire ses
semhlables est un bon cito en, wie zijn' eveninensch
verlicht, is een goed burger. Eclairons les homines,
laat ons de menschen onderrigten, wijzer maken. Le
passé dolt nous PcI- sur l'avenir, 't verléclene moet
ons aangaande de toekomst leeren. — Waarnemen,
gadeslaan, bespieden: On vous Pclairera de près , men
zal u van nabij gadeslaan. - [Mil.] Verkennen: Eelsa macelm, met alle oinzigtigheid marcheren, het
doortelrekken terrein goed doen onderzoeken. —
[Peint.] Eel- un tableau, les objets, het licht van
eene schilderij met oordeel verdeelen. - [Jeu] Eel] e tapis, speelgeld uitleggen, voor zich leggen. ECLAIIIER, v. n. Lichten, licht geven; blink en , vonkelen, glinsteren: Cette chandelle n'éelaire pas
assez. Les 'eux des chats Pclairent dans l'obscu
nIP. - [Chim. , Affin.] Le houton Pelaire, de proefkorrel blikt. - ECLAIRER, v. imp. Bliksemen, weirlichten: Ii éclaire. — SECLAIÏIER, C. pr. Verlicht,
opgeklaard, onderrigt worden, kennis verkrijgen:
Les esprits commencent ui s'él-.
`Eelaiiette, f., z. V. a. CHELIDOINE (petite).
. 'Eclaireiir, m. [Mi] .] (doorraans meervoud):
Eel-s , vooruittrekhende veldontdekkers, scherpschutters n. pl., die het terrein verkennen, dat het leger
moet doortrekken. — [Mar.] Verkenner in., ter
verkenning vooruitzeili nd schip n. — Verlichter,
verklaarder (dooraans in iron. zin), philosophist,
schijnwijze, woonwijze m.
'Eclarné, adj. m. Aan vlerk of poot verminkt
(van een sijsje gebézigd).
-
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'Eelampsie, 1. [Mid.] Stuiptrekkingen, inz.
van kinderen, kinderkrampen f. p1.
'Lelanche, f. [Boueh., Cuis.] Schopenboutm.
'Lelancher, Ectanctieui-, Z. ECRANCH—.
'Lelat, in. Splinter, spaander, spaan in.; schilfer, scherf f., afspringend stuk n. Eel- de bois
houtspaander, -splinter; Eel- de pierre, steenschil
fer. Eel- de bombe, stuk van eene bom. -- Knal,
slag m., losbarsting f., geklater; plotseling geraas;
geschater n.: Eel- de tonnerre, donderslag m.
Grand Pel- de rire, schaterend gelach n. lUre
aux Pel-, schaterend lage/wis, het uitschateren. (fig.) Opzien, gerucht n., ruchtbaarheid. ergernis 1.
schandaal n.: Cette affaire a fait de l'Pel-, die zaak
heeft opzien gebaard. Assoupir nile affaire pour
prévenir l'Pel-, eene zaak smoren om alle ruchtbaarheid, aanstoot voor te komen. - Glans m.,
schitterend licht n.; pracht f., luister, praal; roem m.
L'Pel- du soleil, de glans der zon. L'Pel- des fleurs,
de Ia beauté, de Ia jeunesse, de glans, luister der
bloemen, der schoonheid, der jeugd. L'Pel- des belles actions, de roem der schoone daden. II a paru
avec beaueoup d'Pel- a Ia cour, hij is met veel luister
aan 't hof verschenen. - ( fig. et poit.): Cette pensée, ce discours a de l'Pel-, deze gedachte, die redevoering is schitterend. — [1 lort.] Soort von appel m.
'Eclatant, e, adj. Schitterend, blinkend, glansrijk, luisterrijk, helder: Lutnière Pel-e, schitterend
licht n. - ( fig.) Uitstekend, voortreffelijk, roemruchtig, doorluchtig: Une action Pel-e, eene uit st ekende daad. Mérite Pel-, in 't oog vallende verdienste t. Schel, schelklinkend, klaterend, schaterend, schet t erend: Une voix PcI -c, eene schelle,
doordringende stem t. Un nrc Pel-, een schaterend
gelach. — ECLATANT, m. [Joaill.] Glanssteen, nagemaakte diamant in. [El. n. ] Paarsch boomkruipertje n. -- Vogel m. met weirschijnende videren.
Ee1atante, t. [Artif.] Schitterende vuurpijl in.
'Eclaté, e, a dj. (en port. passi van Pelater):
Bois Pel-, af'esplinterd, opiespleten hout n. Pierre
Pel-e , afgeschilferde, gebarsten steen in. — [ Bias.]
Chevron Pel-, gebroken keper m. Lance Pd-c, gebroken lans f.
'Lelater, v. ei. (met avoir) Afs plinteren, afschilferen, splijten, opbersten , in stukken springen;
uitbersten, losbersten, knollen, kraken, klateren,
kletteren, bulderen, schateren: Ce bois a Pelaté,
dat hout is afgesplinterd, opgespleten. La ehaudiere
do bateau ui vapeur a PelatP, (Ie ketel van de
stoomboot is gesprongen. -, Le tonnei're Peiale, de
donder barstuit, klotert. Eel- de rice, van lagchen
schateren. — ( fij.) Eel- en injures, in scheldwoorden uitbarsten, uitvaren. - ( fig.) Ruchtbaar, openbaar worden, zich duidelijk vertoonen; uitkomen,
opzien baren, opspraak of ergernis geven. Ii faut
empPeher que eette affaire n'Pelate, men moet
zorgen, dat die zaak niet ruchtbaar worde, geen
opzien bare. Enfin ii fit Pel- sa eolère, eindelijk
liet hij zijnen toorn losbersten, gaf hij zijne gramschap lucht. — Glinsteren, blinken, flonkeren, schitteren, pralen: Lor Pelata partout sur ses habits,
het goad schitterde, prjkie overal op zijne kleede
ren. (fig.) Sa globe Pelate dans tout Ie toonde,
zijn roem schittert door de geheele wereld. - ECLATER , v. a. [On.] Het emailleersel wegnemen. [Hort.] Eel- one branche, een' tak met geweld
knakken en ombuigen. — S'ECLATER, V. pr. Splinteren, afschilferen, splijten, bersten, springen
Cette poutre, eette pierre s'est PelateP, die balk
is opqespleten, (He steen is afgeschilferd. La ehaudièi'e sest PelatPe, de ketel is gesprongen. (leen.
'Eclèehe, m. [FPod.j Verbrokkeling f. van een
'Leleeticieta, tie, adj., z. v. a. ECLECTIQUE.
'Eeketiqiae , in. [Phil.] Onderzoekend en
schiftend wijseer, die, zonder zich aan een bepaald
stelsel te houden, uit alle philosophische scholen
overneemt wat hem 't beste voorkomt, uitkiezer,
e k le k t i c u 5 m. - ECLECTIQUE, adj. Uitkiezend,
schiftend, onderzoekend, e k I e k t i s c . -- 'Ecleetiquiement, ode. Op onderzoekende en schiftende,
op eklekti.cche wijze.
'Eeleetisme, m. Hetstreven om uit vele zaken
het beste te kiezen, inz. uit een w(jsgeerig oogpunt,
schiftende wijsbegeerte t., eklektismus n.
'Eeleflut, m. [H. n.] beter AIGLEFIN, A1GREFIN.
-[ 'Eclegnie, m., Z. V. a. LOOCH, ELECTUAIRE.
'EcU, m. Splinter m., houtspaantje n.
'Eetié, e, adj. [Mar.] Verbogen, krom geworden
-
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'Eelier, V. n. [Mar.] dfsplinteren, scheuren,

zonder te breken (van hout).

'Eclingure, f., z. V. a. RABLURE.

'Eclipse, f. Verduistering van een hemelligchaam door de tusschenkomst van een ander,
e k lip s f. Eel- de soleil, zoos- (eigenlijk aard-) ver
Ed- de Lune, rnaansverduisterinc/ . Eel--duisterng.
totale, partielle, geheele, gedeeltelijke verduistering.
Eel-appulse, annulair e, z. APPULSE, ANNULAIRE.
— Eel- de soleil centrale, centrale zon-eklips (als
te onzen opzigte het middelpunt der maan en dat
der zon in dezelfde lijn ligt). Eel- centrale de lane,
centrale maan -eklips (als de as van den schaduwkegel der aarde door 't middelpunt der maan gaat).
- (fig.) 11 a fait une del-, hij is op eens verdwenen Vuus avez fait une longue del-, ^ï^ zijt lang
uitgebleven. C'est une del- à sa gloire, t verdonkert, vermindert zijnen roem.
'Eclipsé, e, adj. (en part. passé van éclipser):
Soleil écl-, Lune écl-e, verduisterde zon, maan f.
— Grandeur, Gloire écl-e, verdwenen grootheid f.,
verdonkerde, overschenen, getaande roem m. (nen.
t 'Eclipsenlent, m. Het verduisteren, verdw^'Eelipser, v. a. Verduisteren, het licht geheel
of ten deele onderscheppen: La terre éclipse quelquefois la Lune. -- Bij uitbreiding: La lumière du
soleil éclipse les étoiles, het zonnelicht doet de
sterren verbleeken, verdwijnen. -- (fig.) Overtreffen,
overschijnen-, verdonkeren, in de schaduw stellen,
doen tanen: Vos talents éclipsent les miens. -S' ECLIPSER , v. pr. Verduisterd worden: Le soleil
s'éclipse. - - Bij uitbreiding: A l'approche du soleil
les étoiles s'éclipsent, b ij de nadering der zon ver
verdwijnen de sterren. — (lig.) Verdwijnen,-blekn,
te niet gaan, tanen; overtroffen worden, zijn' naam,
zijn' roem verliezen; — henengaan, zich verwijderen, uit het gezigt raken. Tant de gloire s'est
éclipsée, zoo veel roem, heerlijkheid is getaand,
uitgedoofd. Tel brille au second rang etc., z. GRIL
. Le vaisseau s'éclipsa dans les brumes, het-LER
schip verdween in den nevel. Il s'éclipsa tout a
coup de la ville, hij verdween eensklaps uit de stad.
'Ecliptiglue, f, [Astr.] Zonneweg m., e k l ipt i k a f. -- ECLIPTIQUE , adj. De eklipsen of ver
betreffend, e k l i p t i s c h. Doigts écl-s,-duisterng
de twaalf gelijke deden, waarin men de schijnbare
middellijn van een verduisterd hemelligchaam verdeelt. Limites écl-s, verduisteringsgrenzen f. p1.,
uitersten , binnen welke alleen Gene ektips kan
plaats hebben.
'Eclisse, f. [Chir.] Spalk f. (astelle). — [Tech.)
Gekloofde teen f. (tot vlechtwerk); spaanhout n.
(voor korenmaten, dozen, enz.); dun plankje (voor
de muzzjkinstruinenten). — Tweede laag f. hout in
Bene houtmi t. -- Druipkorf in., druipmand f. (voor
't kaas maken).
'Eelisser, v. a. [Chii.] Spalken; -- verdeelen,
splijten. — Weleer ook : besprenkelen. — Het part.
passé is ook adj.: Jambe écl-e, gespalkt been n.
— Osier écl-, gespleten teen f.
LISSE) Spalkje enz.
'Ecl issette, f. (verklw. van. EC
'Eclogue, f., z. ÉGLOGUE.
'Ecloppé , e, adj. (en part. passé van éclopeer) . — (tarn.) Verminkt, kreupel, hinkend. Cheval
eel-. — (fig.) I1 est toujours écl-, hij is altijd sukkelend. — [Blas.] Gebroken , gedeeld. — Ook als
subst. : Un pauw re ecl-, een arme kreupele. Les
ecl-s, de zieke soldaten, die 't leger volgen.
-

'Eclopper,

V. U. Kreupel maken.

'Eelore , V. n et défect. (met ètre) Uitkomen
(van vogels en insecten) ; nit den dop komen (van
kiekens sprekende). -- [Hort.] Opengaan, zich ontsluiten, ontluiken (van bloemen, knoppen) . — (fig.)
Le jour commence d'écl-, 't begint dag te worden,

de dag breekt aan. Ses desseins écloront quelque
jour , zijne voornemens zullen eens bekend wor-

den, aan den dag komen. — [Meun.] Ophouden
met malen.
'Eclos, e, adj. (en part. passé van éclore) Uit
uit den dop gekomen, uitrebroeid, gekipt;-gekomn,
— ontloken, opengegaan.

'Eclosion , f. Het uitkomen (van vogels en
insecten); -- liet ontluiken (van bloemen .
'Eciuse, f. [Hydraul.) Sluis; — sluisdeur f.
overlaat n. — [Pèche], Oesterput m., soort van gemetselde fuik. — Eel-a sas, schutsluis. Ele- a vannes, sluis niet schuifdeuren of springen. Eel- à tambour, sluis met verlaatsgaten. Eel- de chasse, z.
)

CHASSE . -- Seuil d'écl-, slagdrempel ni. Chambre
d'écl- , sluiskolk m. of kom f. — Droit d'éclsluisgeld, schutgeld n.
'Ecluseaii m., 'Eeltisioll f., z. v. a. CoULEMELLE.

'Eelrlsée, f. Sluisvol f., hoeveelheid water n.,
welke eene sluis b ij 't schutten doorlaat. — Sluis
vlot, dat door eerre sluis kan schutten.-vlotn.,haf
'Ecluser , v. a. Door eene slanis afsluiten. —
Van sluizen voorzien. -- Schutten, door eene sluis
varen.
'Eclusier , m. Sluiswachter m. — ECLUSIER,
IÈRE , adj. De sluis betreffend.
'Eclyse, f. [Mus. anc.) Daling, vermindering f.
Eeméphis, Eciléphias, [Mar.J z. TRAVADE.

'Eeoban, ni., z. V. a. ECUBIER.

'Ecobuage , m. [Agric.] Het ophakken van
een grond en 't afbranden der stoppels. — 'Leobite, f. Kromme hak f., krom houweel n. — Stoppels , wortels m. pl. van opgehakte akkers. —
'Eeobuer, v. a. Een onbebouwd veld ophakken
en afbranden.
'Ecochelage, m. [Agric.] Het opperen, het
aan oppers of hoopen zetten van 't afgemaaide.
'Ecoelieler, v. a. [Agric.] Opperen.
'Ecof rai of 'Ecof roi, ook 'Ecofret, m.
[Tech.] Groote werktafel van velerlei ambachtslieden, werkbank, snijbank f.
'Eeoinson of 'Ecoinson, m. [Arch.] Hoeksteen in. aan deuren en vensters. — Hoekbekleeding;
hoekkast f.

'Eeolage, m. Schoolgeld n.
'Ecolàtre, m. Voormalig geestelijk schoolopziener m. — De aan eene kathedraal verbonden
leeraar, die aan arme studenten de wijsbegeerte en
fraaije letteren om niet onderwijst. -- 'Eeolàtile, f. Ambt n., waardigheid f. dier personen.
'Ecole, f. School , leerschool f. Ee- primaire
of élémentaire, lagere school. Uc- secondaire, middelbare school. Ée- privée, spéciale, bijzondere school.
Ee- publique , communale , openbare , gemeenteschool. Ee- normale, normaal- of model-school. Eecentrale, centraal-school, de p artements-school (in
1795 in elk fransch departement opgerigt voor
't onderwijs in de wetenschappen, letteren en kunsten , maar in 1808 door de lycéen vervangen). Eemilitaire, militaire of krijgs-school. Ee - d'équitation,
de cavalerie, rijschool. te- d'artillerie, artillerieschool. Ee- de natation, zwemschool. Ee- régimen taire,
regimentsschool. Ee- de marine, zeevaartschool voor
de oorlogsvloot. Ee- de navigation ,zeevaartschoolvoor
vaardjvloot. Ee- de commerce, handelsschool.
V0)Zagriculture, school voor den landbouw. Ee
vétérinaire, vee -artsenijschool. Ee- de dessin, de
musique, etc., teeleen -, muzijkschool, enz. Ee- po lytechniq ue, z. POLYTECHNIQUE. — School, geza-

menike leerlingen eener school : Mettre en rumeur
toute l'éc-. — School, leer f. of aanhang ni. van
dezen of genen beroemden wijsgeer, kerkva'er of
leeraar ; — eigenaardige wijze van behandeling,
algemeen karakter in letteren en schoone kunsten,
inz. in de schilderkunst. L'éc- de Platon, d'Aristote,
de Kant; — Lie- de Racine, de Voltaire; — L'écde Mozart, de Beethoven ; — L'éc- de Raphaël,
de Michel-Ange; — L'éc- hollandaise, ilamande,
etc. — Faire de-, eene school stichten, eerre eigen
wijze van behandeling scheppen, die navolgers vindt.
— Zonder bepaling verstaat men door école z. v. a.
SCOLASTIQUE, schoolsche ciodgelee,dheid en wijsbe,geerte, de leerstellingen en begrippen der middeleeuwsche christenwijsgeeren. S'en tenir aux termes
de l'éc-, zich aan de termen of bewoordingen der
school, der scholastiek houden. — School, al wat
ten goede of ten kwade het verstand of hart vormt
of ondervinding geeft: L'éc- du malheur, de la
pauvreté, du bon gout, de la sagesse, etc. — (Loc.
fain. et . fig., Renvoyer qn. á l'école, iemand zijne
onwetendheid doen gevoelen, her, naar de abé-bank
zenden. Cela sent lie-, dat riekt naar de school. Etre
a of en bonne éc-, met knappe mcnschen omgaan.
Faire une de-, een' lompen streek, eene onbezonnenheid begaan, een' bok schieten; 1 Trictrac] zijne gemaakte punten vergeten te zetten: Mettre h léc-,
Marquer lie-. voor zich de dooi' een ander vergeten punten zetten. -- Dire, Révéler les secrets de
l'éc-, uit de school klappen. Prendre le chemin de
l'école of des écoliers, z . CHEMIN . Faire I'éc- buis sonnière, z. BUISSONNIER. -- [Mar}.] Ce cheval a

ÉCOLIER

--

ÉCOIiNIFLER .

639

de l'éc-, dat paard is in de rijschoot gedresseerd of muscade, foelie f. -- (fig.) Uiterlijke schijn m., het
a fgerigt La haute éc-, de hoorje school, hoogere uitwendige van eene zaak. Sous l'éc- de laolitesse,
dressuur f. Cheval d'éc, schoolpaard n. — [Mar.] onder den schijn, 't voorkomen van beleefdheid. —
Schip n., waarop de leerlingen aan eene zeevaart- (poét.) L'éc- des eaux, het ijs. — (Prov.) Ju°er du
bois par l'éc-, naar den uitwendigen schijn oorc eelen.
school praktisch onderrigt krijgen.
'Ecolier, m , -ière, f. Scholier m., -ster f., II ne faut point meetre le doi t entre le bois et
d on a pressé
schoolkind n., leerling m. en f., leerknaap m., leer l'éc-, z. Bots (blz. 189, kol. 2). Quan
meisje n., ieder, die van een' meester leert; — 1'orange, on jette I'éc-, is de citroen uitgedrukt,
nieuweling, onervarene in. en f. — Ce nest qu'un dan werpt men de schil weg, ondank is 's werelds
éc- , 't is maar een brekebeen. — (fam.) Faire loon. -- [Tann. j La première de-, de eerste run f.
'Ecorcement , 'Ecorcer, z. v. a. DEC
ORTI une faute d'éc-, een' dommen streek begaan. Se divertir comme un éc- en vacances, zijn hartje op- CATION, DÉCORTIQUER.
'Eeorchant, e, adj. [Mus.] Oorverscheurend.
halen, refit pret hebbers. I1 est menteur comme un
'Ecorché, e, adj. (en part. passé van écoréc-, hi liegt oft gedrukt is. Avoir un appétit d'éc-,
hongerig z jn als een wolf. — z. ook ECOLE. — cher): Bête dc-e, gevild dier n. Anguille éc-e, afgestroopte paling m. Arbre dc-e, Racine dc-, beAvoir la contenanee d'un éc-, eene linksche hou
onbeholpen manieren hebben. — Style dee-,-ding, schadigde boom, 'wortel m. — Mot dc-, Langue
schoolsche stijl in. — Papier -éc-, gering papier n. dc-e, geradbraakt woord n., geradbraakte taal f.
'Ecollaee, ni. [Tana ] z. v. a. ECHARNEMENT. — [Bias.] Animal dc-, geheel rood dier n. — (Loc.

'Ecollette, f. [Orf.] Hals in., naauwer gqedeelte
(b. V. van eerie vaas). 'Ecolletter, 'Eeolleter, v. a. Met den hamer op den speerhaak uit
hals af uitdrijven.
-slan,vde
'Econduire, V. a. Verwijderen, op eene meer

of min zachte manier doen henengaan (b. V. een las
uit een gezelschap). — Afwijzen, afslaan,-tigmensch
beleefd weigeren. — -t 'Eeonduisement, m.,
t'Econd,iite, f. feet verwijderen; het beleefd afslaan. — 'Econduiseur, m. (woord van St.
Simon) Hij, olie de kunst verstaat om de aanzoekers beleefd af te wijzen. — 'Econduit, e, adj.
(en part. passé van econduire) Personne dc-e, ver
afgewezen persoon. — (Proc.) On nest-wjder,
pas battu et dc- tout à la fois, men kan niet meer
doen dan 't u afslaan (tot iemand, dien men tot het
doen eener vraag wil aanzetten).
'Econontat, m Eluisbe^eerdersambt n. — Bur eau of kantoor n. des huisbeheerders. — Beheer n.
eener openstaande prove.
'Economie, in. en f. Huisbeheerder, huishouder,
huisbezor qer in., huishoudster f. ; -- beheerder van
een domein, van eerie openbare instelling, van een
kollegie, enz. — Beheerder m. van een openstaand
kerkambt , w k o n o o in m. — [H. n.] Soort van
veldmuis, wortelmuis f. — ECONOME, adj. Huishoudel(j k, s paarzaam, zuinig, w k o n ó m i s e it.
'Economie, f. Huishouding, huisbezorging f.,
huisbestuur, huisbeleid n., orde in 't beheer van
een huishouden , goed , verstandig beheer n. van
zijne bezittingen , Ce k on o m i e f. Eeque , huishoudkunst f. Ee- rurale of champètre,
landhuisltoudkunst. EC- politique, générale of nationale, staatshuishoudkunst. — Overeenstemming
tusschen de deden van een geheel, inrigting, schik
L'éc- de l'univers, de inrigting des heelals.-kingf.:
L'éc- du corps humain, de geregelde gang, de ver
L'éc- animale,-rigtneva'smch.lig
de di.erljke huishouding, de c,ezamenlijke levens
[Arch.] L'éc- d'un bátiment, de-verigtn.—
indeeling, inwendige schikking en verdeeling van
een gebouw. — [Peint., Litt.) L'éc- d'un tableau,
d'un discours, de ordeljke schikking van de deelen
eener schilderij, eener redevoering. --- Spaarzaam
zuinigheid, haishoudel kheid, w k o n o m ti e f.-heid,
I1 vit aver trop d'éc, hij leeft te zuinig. — EC- de
bouts de chandelles, Z. BOUT. -- EC-S, spaarpenningen m. pl., overgelegd geld n.
'Econontigae, adj. Bezuinigend, huishoudelijk,
spaarzaam; -- huishoudkundig , cekonómisch. —
ECONOMIQUE, f . Huishoudkunst f.
'Economiquentent, adv. Huishoudelijk, zuinig, op spaarzame wijze.
'Ecouomuiser , v. a. Huishoudelijk besturen,
met spaarzaamheid huishouden, sparen, bezuinigen,
a konomiséren. — Het part. passé is ook adj.: Revenus Bien économisés, wel beheerde inkomsten f. pl.
'Eeonontiste, m. Huishoudkundige, staathuishoudkundige, inz. voorstander van ' t physiokratiseh
of agricultuur-stelsel, d. i. de leer, dat de hoogste
bloei van den landbouw de eenige bron van den
waren volksrijkdom is, wkonomist m.
'Ecope, f. [Tech.] Gieter . waterschepper m.
der bleekers. --- [Mar.] Koosvat n.
'Ecoperche, F. [Tech.] Kraanbalk; uithouder. -- schalk m.
'Ecoree, f. Schors f., bast m. (van boomen en
houtachtige gewassen); schil f : (van zékere vruchten,
ook van hennep en vlas, van rijst, rogge, enz.) EC- de

prov.) Ii est brave comme un lapin éc-, hij is de

lafheid zelf. — EcoRCHE, m. [Peint., Sculp.] Figuur f. of beeld n. zonder huid, spierfiguur.
'Ecorche-eul (à), Loc. adv. (fam.) Op het
achterdeel, op de billen glidend. Jouer à dc-, postwagen-rijden (een kinderspel) . — (fig.) Met we/i-zin, met spijt.
'Ecorchée, f. [!-1. n.] Rolslak f., eene zeeslak.
Ecorcheler, v. a., z. v. a. ECOCHELER.

'Eeorcher, v. a. De huid of 't vel afstroopen,
villen; --den bast of een gedeelte daarvan afscheuren , beschadigen. Ee- un boeuf, une anguille,
een os onthuiden, een' paling afstroopen. — Eeune murailie, een' -muur beschadigen, de hoeken
daarvan afstooten. La seile a tout écorché Ie cheval, de zadel heeft het paard de huid afgeschuurd.
— [Fort.] Ee- une fortification, een vestingwerk
uitwendig beschadigen. -- (fig.) Ce vin écorche la
langue, die wijn heeft een' wrangen smaak, bijt op
de tong. Cela écorche I'oreille of les oreilles, dat
kwetst het gehoor. Lc- une langue, eene taal slecht
spreken, radbraken. I1 crie comme si on l'écorchait,
hij schreeuwt , als of men hem de keel afsneed. —
(Prov.) Jamais beau parler n'écorcha la langue,
een goed woord vindt eene goede plaats. Autant
vaut (of fait) celui qui tient que celui qui ecorche,
de heler is zoo goed als de steler. z. ook ANGUILLE,
QUEUE. — II taut tondre les brebis et non pas
les éc-, ment moet de schapen scheren, maar niet
villen: men moet het volk niet te zeer met belastinlien drukken. — (bas) Ée- Ie renard , overgeven,
braken, nadat men te veel gedronken heeft. — Eeqn., zich veel te duur laten betalen , iemand snijden. Votre hóte vous a écorché, uw waard heeft
u gesneden, het vel over de oorent getrokken. —
[Sculpt.] Zoo veel van een vormmodel afnemen,
als men 't afgietsel dik wil gegoten hebben. —
S'ECORCHER, v. pr. Zich schaven, de huid a fstooten, zich het vel open/talen. Je me suis écorché la
jambe, ik heb het vel van mijn ben a fpeschaa fd.
S'ec- pour être trop longtemps couché, zich doorleggen. S'éc- en montant a cheval, zich een' blikaars rijden..
'Ecorcherie, f. Vilplaats f. — (fig.) Herberg,
waar men de snenschen te veel afneemt, waar de
schaar uithangt; — afzetterij f.
'Ecoreheair , m. Killer ni. — (fig. en fam.)
iemand, die te veel in rékening brengt, knévelaar;
( pop.) gepermitteerd afzetter m. Un dc- de langue, de
mots, een taal-, woordbederver. — [H. n.] Wurger, vinkenbijter m., kleinste der graauwe eksters.
'Ecorchure, f. Schram, ontvelling, ophaling f.
van het vel; — blikaars m. door't rijden; het doorleggen van een' zieke. — [Tech.] Opstrooping f. in
't weven. (pak'iui-s n.
'Ecoreier, m. [Tan.] Runschuur f., schors'Ecore, 'Scor er, z. ACCORE, ACCORER.
'Ecorner, v. a. De horens van dieren afstooten,
afzagen. — (fig.) De hoeken van iets afnemen, afhouwen. — Bij uitbreiding: Ee- un livre, vouwen,
ezelsooren in een boek maken. — (fig. et fam.) Af
breuk doen, nadeel toebrengen, verminderen, besnoeijen. -- s'ÉCORNER , v. pr. Zich een' horen of de
hor ens afstooten. — Het part. passé is ook adj.:
Boeuf écorné, onthoornde os m. Dés de-s, dobbel
afgesleten hoeken.
-stenm.p1
'Ecornifer, v. a. (fam.) Ta felschuirnen, panlikken, schuimloopen, op de klap loop en. — 'Eeorniflerie, f. Het tafelschuirnen;panlikkerij, schuim-
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looperij f. — 'Ecoruifleiir, in., -ease, f. Panlikker, schuimlooper, tafelschuimer m., -ster f.
'Ecornure, f. Afgestooten stuk n. , splinter,
schilfer m. van den hoek eens steeps, enz.
'Ecossais, e, adj. Schotsch, 'wat Schotland of
zijne inwoners betreft. — 'Ecossais, in., -e, f.
Schot m., Schotsche f. — (Loc. prov.) ,Iffier comme
can EC-, trotsch

als een paauw. — ECOSSAISE, f.

[Corn.] Bont geruite slof f. — [Danse] Schotsche
dans; schotsche wals m. in 31 4 maat.
'Ecosser, V. a. Doppen, ontdoppen, pellen:
Ec- des fèves, des pois, des haricots. — Bet part.
passé is ook adj.: Pols écossés, doperwten f. pl.
'Eeosseui-, m., -ease, f. Dopper m., dopster f.
'Ecossonueux, m. [H. n.] z. V. a. BOUVREUIL.

'Ecot, in. Gelag n., elks aandeel in eene ge-

maakte vertering, in een' maaltijd. — (lig.) I1 a
been payé (of fourni) son éc-, hij heeft rijkelijk het
zijne bijgedragen om 't gezelschap te vermaken. —
(Prov.) A beau se taire de l'éc- qui Tien ne paie,
over 't leed van anderen niet te klagen is geen
kunst. — Disch- of tafelgezelschap n. (op gezamenlijke rékening); — menschen van 't zelfde slag.
Parlez a votre de-, spreek tot uwe soort, bemoei u
met eens anders zaken niet. -- [Eaux et for., Bias.]
Boorntronk m. met knoesten ot aanzittende ta.keinden. — [Tech.] Leibrok n., dat aan den wand der
groeve blijft zitten. — [Mar.] Hals m. van't zeil.
'Eeótage, m. [Tech.] Het doorhalen van't ijzer
tweede trekplaat; het dus bewerkte-drao(le
ijzerdraad; — het insmeren van het draad, dat
door de trekplaat moet gaan. — Het zuiveren der
tabaksbladeren van de stengels.
'Leotard, m. [Ace. mar .] , z. POKTE- HAUBAN.
'Eeóter, v. a. [Tech.] Het ijzerdraad door de
2de trekplaat halen; het tot dat einde insmeren. —
— De tabaksbladeren van stelen of stengels zuiveren. — liet part. passé is ook adj. Tabas échté, van
stelen gezuiverde tabak m. — [Bias.] Tronc écóté,
z. v. a. SCOT.
'Ecoteer, m. Werkman ni., die 't ijzerdraad
door de tweede trekplaat trekt; — die de tabaksbladen van stelen zuivert.
'Eeoua;e, m. [Coot.] Relterlijke l kschou-

win!f f. (bij onnatuurlijken dood). — Schouwing
der wegen, kaden, enz.
'Eeouaille, f. [Econ. cur.] Wol f. van onder
de schenkels en den staart der schapen.
'Ee,otiane,'Ecouéne,'Eeouenne,'Ecoeiaine, 'Ecocine, t. [Mon.] Munt- of justeer-vijl,

zoetvijl f.

'Econnaner , v. a. [Mon.] De muntplaatjes

justéren of afvijlen.

'Eeouanette, f. (verkl. van ECOUANE) Getande
plaat f. voor 't bewerken van 't hoorn.
'Ecouche, 'Ecotielier, z. ESPADE, ESPADER.

'Eeonnërne, 'Ecouuei.ne,

f., z. ECOLIANE.

'Ecooer, V. U. (provinc.) Kortstaarten.
'Econet, m. [Mar.] z. v. a . COVET en A:IlURE.

— EC- b liressin, dubbele hals m. Ee- it queue de
rat, kattestaarthals.
'Econfle, f. J U. n.] , z. v. a. MILAN; — ook
eene soort van vlieger m. (serf- volant).
'Ecoulé, e, adj. (en part. passé van écouler) :
Eau éc-e , afgevloeid, uitr;eloopen water !n. —
Siècles éc-s, verloopen eeuwen f. p1.
'Eeoulemeut, in Het afvloeijen, wegvloeijen;
afwatering, waterlozing, uitwatering f. — [Hydraul.] z. v. a DÉPENSE . — [Phys.] EC- électrique,
.

z. COURANT ELECTRIQUE. --- [Méd.] (pop.), z. v. a.
BLENNORRHAGIE en Il,LENNORRHEE. — (Coln.] EC-

des merchandises debiet, vertier n., aftrek m. der
waren. — (fig.) L'éc- de fa fouls, het uiteengaan
der volksmenigte. — EC- de la lumière, de la grace,
uitstrooming van 't licht, van de genade. -- (fig.)
uitvloefj'ing der licht-, der warmtestof, enz.
'Ecouier, v. a. Af oopen, afvloeijen, afwateren,
wegvloeijen, uitvloejen, uitloopen. — Faire de- le
lot, het vlothout tot aan de inscheping ^^aven laten
afdrijven. — ECOULER, v. a. [Corn.] É les peaux,
het water uit de natte huiden strijken. — [Corn.]
Verkoopen, slijten, debitéren. — S'ECOULER, V. pr
4/loopen enz. (z. boven) — (lig.) Le temps s'écoule,
de tijd verloopt, gaat voorbij. L'argent s'écoule,
het geld verdwijnt ongemerkt. La foule s'écoule,
het volk verdwijnt, de menigte gaat uiteen.
'Ecocape of 'Ecoupée, f. [Mar.] Zwabberen.
— [Agric.] Lange ijzeren schop f.
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'Ecourgée, 'Ecourgeon, z. ESCOURGÉE.
'Ecocarter , V. a. Korten , afsnijden, korter
maken: EC- les cheveux, un manteau. — Ook van
dieren: Éc- Un chien, on cheval, eenera hond, een
paard den staart en de ooren afsnijden. — (fig.)
EC- nn Chapitre, een hoofdstuk te veel bekorten,
besnoeijen. — Het part. passé is ook adj.: Robe écourtée, ingekorte japon in. Vous voiib bien écourté,
gij zijt duchtig onder de schaar geweest (tot iemand
wiens haar te kort is afgeknipt). (op aardewerk.
'Ecoussage, n. [Tech. J Zwarte vlek f., vuil n.
'Ecoesse, f., z. v. a. ESPADE. — 'Ecoasser,
v. a., z. ECHANVRER.

'Ecoutant, e, adj. Toehoorend, toeluisterend;
(plais.) Avocat éc-, advokaat m., die niet pleit. —
Ook als subsi. (fain. et badin) Les éc-s, de toehoor
-ders
(auditeurs).
'Ecosite , f. Luisterplaats f. , luisterhoek m.
(waar men hooren kan, zonder gezien te worden),
gesloten gestoelte n., sp' eektralie f., traliestoel m.
(in kloosters). — [Mil.] Luistergang m., galerij
om de werken des viands te ontdekken; luchtgat n.
in de kazematten. — (fig. et fain.) Etre aux éc-s,
staan luisteren, luistervinken, op den loei staan.
Ells adj. alleen in: Soeur écoute, non, die in kloostee's eene andere naar de spreektralie vertellen moet,
om te hooren wat zij daar met iemand spreekt.
ECOUTE, f. [Mar.] Schoot m., spantouw der zeilen.
— Éc- d'artimon, de niisaine, du grand hun ier, etc.,
bezaansschoot, fokkeschoot, groote marszeil schoot.
Éc-s de revers, Fausses éc-s, Ec-s de bonnettes en
etui, l jzeilsschooten. Navigue+° l'éc- ;i la main. Op de
schoeien passen. Aller entre deux éc-s, met een' gesprongen schoot varen. Avoir les éc-s larger, niet
losse schooien loopen.
'Ecouté, e, adj. (en part. passé van écouter):
Amant éc- , verhoord minnaar m. Prière éc-e,
verhoord gebed n. — Un père de-, een gehoorzaamd
vader m. — [Man.] Mouvements éc-s, afgemeten,
met juistheid gemaakte bewegin .-en f. pl.
'Scouter, v. a. boren, luisteren, toe-, aan
toeluisteren; afluisteren, beluisteren. ECOU--lroen,
tez ce que je vals nous dire, hoor, luister naar
't geen ik u zeggen zal Parlez lias, on nous écoute,
spreek zacht , men beluistert ons. — Ook zonder
voorwerp: Qui page sèrne, qui écoute recueille,
wie spreek zaait, wie luistert maait. Ecoutez ! hoor
eens! — Née- que dune oreille, weinig acht slaan
op 't geen men zei, t. — .Hooren, gehoor geven, ver
raad volgen, inwilligen. On les ren --horen;d
vo\ a sans les éc ; , men zond hen weg, zonder hun
gehoor te geven. EC- Un ami, den raad eens vriends
vol3.'en. Dieu a écouté (exaucé) ses voeux , God
treeft zone wenschen verhoord. — EC- trop son anal,
zich te veel ontzien, te ongerust over zijne kwal
z jrr. — [iVlan.] ES- son cheval, zijn paard naar de
regels der kunst berijden. — S'ECOUTER, v. pr.
(fain.) Met zich zelven ingenomen zijn. I1 s'écoute
(pager), hij spreekt langzaan2 (r eniaakt). I1 s'écoute
trop, hij is al te bang voor zijne gezondheid.
'EcodIle-s'il-pleat, m. Slmsismnolen ni. — (flu.
et J'anr.) Zeer losse hoop; ijdele belofte f. — (Loc.
fain.) C'est nn éc- , hij neemt alles voor goede
munt aan.
'Eeouteur, m., -ease, f. Luisteraarm., - sterf.,
luistervink m. en f. — (Proc.) A tol conteur, sage
éc-. Pen wijs man laat gekken praten.
,

„

'Eeouteux, in. adj. [[Vlar.► .] Schichtig.

'Ecouttille, f. [Mar.] Luikgat, (en overdra,qlelijk) luik n. ES- à hu it pans. EC- du mat, speelluik,
luikje om den raast. EC- qui s'emboite, slulpluik.
Anneaux, boucles d'éc, luikringen. — 'Ecoautillon, m. (verklw. van ECOUTILLE) Luikje, storm-

luik, loos luik n.

S 'Eeoutoir, m., z. v. a. CORNET ACOUSTIQUE.
'Ecouvette, f. Lange stoffer, kamerbezem, be-

zern m. -- z. CHEVAUCHEUII.

'Ecojivillon, m. [Tech.] Ovendw.veil f. (der
bakkers). — [Artill.] Visscher, kanonwisscher m.
— [Mar.] Brandzwabber, louwaanzetter, wisscher m.
Eeouvillonner, v. a. [Tech.] Den oven met
de dweil schoonmaken. — [Artill.] 't Geschut met

den wisscher zuiveren.

Eephractique, adj. [Méd.] Openend, oplos
send. -- Ook als subst. m.: oplossend middel n.
Eephraste, m. [Anc.] Vertaler, vertolker m.
e,ptiyse, f. [Méd.] Hoorbare uitdrijving van
lucht uit pisbuis en scheede, e k p h y s i s f.
-

ECPHYSÈSE
Ee.physèse , f. [,Méd.] Snelle en belemmerde
uitdrijving van lucht uit de longen, e k p by s é s i s f.
Ecpiesane , m. [Chir.] Schedelbreuk f. met
drukking der hersenvliezen , e k p i e s m a n. —
Uitdrjv-ing f. van den oogbol, e k p i e s m u s m.
Ecpleetique, adj. [Méhl.] Wat de ekplexie of
plotselincie zinsverbijstering betreft, e k p 1 e x i s c h.
Eeptéróuie, m. [Cnir.] Breukverband- kussen n.
Eeplexie , f. [Méd.] Zinsverbijstering , ver
verst ving van schrik, e k p 1 e x i e f.
-doving,
Eeptorne, m. [Chic.] Beenverplaatsing f. door
ontwrichting. ekptósis f., ekptóma n.
Ecpyènie, m. [Méd ] Veretterd deel n., etter
1. — Ecpyétique, adj. Veretterend.
-borst
'Eerai, m. [Agric.] Midden n. der ploegvore.
'Eeraigne, f. (meestal meerv.) Dorpskransje n.,
vieravond M. op 't land; — plaats f. der bijeenkomst.
'Ecran, in. Scherm, vuurscherm, lichtscherm n.;
— oogkap f. der' glasblazers. -- (fig.) Servir d'écrà qn., ierna d beschutten, beveiligen.
'Ecrancher, v. a. [Tech. J De valse/te plooijen
uit laken verdrijven , uitstrjken. — ' Eerancheair, nl. Uitstrijker in.
'Eerasé, e, adj. (en part. passé van écraser):
Fruits écr-s, geplette, plat gekneusde vruchten f. pl.
Taille éer-e, korte, ineengedr=on,enn gestalte f. Nez
éer-, platneus in. — Eer- d'afïaires, overstelpt van
bézigherlen. Le faibie écr- par le fort, de zwakke
verdrukt door den sterke.
'Eerasenaent, m. Verplettering, verbrijzeling f.
'Eeraser, v. a. Pletten, verpletteren, vermorzelen, verbrijzelen; plattreden, vertreden. Eer- le
grain,, des raisins, het graan, druiven verplette ren. Eer- une araignée, eene spin doodtranpen. —
(firl.)LCr- qn., iei t rid in den grond boren, ruinéren. Eer - qn. de travail, iemand met arbeid overladen.
Eer- qn. clans une discussion, iemand in een' waardenstr d geheel uit het veld slaan, vast zetten. L'en-pire romain eerasa tous les autres, 't romeinsche
rijk vernietigde al de andere. — s'ECRASER, C. pr.
verplet worden. -- Je me suis écrasé le pouce, ik
heb mijn' duim plat geklemd, plat geslagen.
'Eerelet, in. Zekere zwitsersche melksp(js f.
'Ecréniage, in. Afroominq f. — 'Ecrenmer,
V. a. Afroomen, den Toorn van de melk scheppen;
— (c;.) Fan iets het bovenste gedeelte wegnemen;
— het beste uit iets nemen: II a éerémé vette bibliothèque, hij heeft de beste boeken uit deze boekerij
genomen. — [Verr.] De rflasgal van den glasvloed
afscheppen. — (Het part. passé is ook adj.: Lait
eerémé, afgeroomde melk f.
'Eerémniere, f. [Fl.. n.] Roomschelp f.
'Ecré mmoire, f. [Teelt.] IJzeren schuimlepel m.
(der glasblazers). — Blikken of hoornen schraper m.
orn fijn gestooten sta/Ten bijeen te zamelen.
'Eerénage,Eerener,'Eerénenr,z.cRÉN—.
'Eerénoir, m. Lettergieters besnijmes n.
'Ecrètenient, in. [Agric.] Het ophalen der

slootkanten in 't voorjaar.
'Eeréter, v. n. [112il.] De kap of 't bovendeel
van een bolwerk of wal, de toppen der schanspalen
enz. afschieten. — Eer- an coq, een' haan den kam
afsnijden. — [Agric.] De toppen van 't mais wegsnijden. — Het part. passé is ook adlj.: Bastion écrèté,
ontkapt bolwerk n. Coq écr-, ontkamde haan ni.
'Ecrevisse, f. [H. n.] Kreeft m. -- (Loc. fam.)
Aller it reculons comme les ecr-s, den kreeftengang
gaan, achteruit gaan in zijne zaken. Etre rouge
comme an écr-, zoo rood als een kreeft zijn. Eplucher des éer-s, haarkloven. — [ Astr.] Signe de
l'Eer-, teeken van den Kreeft (cancer). — [Tech.]
lroote smidstang f. -- Roodgebrande kalksteen m.
'Ecrexis, f. [Chir.] Baa.rm vederbreuk f.
.

'Ecrlhytl► ane of'Eerilytlhmniqule, adj. [Meld.]

Onregelmatig: Pouls écrh-.
'Eerier, v. a. [Tech.] Het ijzerdraad met biksteen afschuren. — s'ECPIER, v. pr. Uitroepen, uit
d'admiration, de joie, een' kreet-schreuwn:S'é
van verwondering, van vreugde geven of slaken.
'Eerieur, m. [Tech.] IJzerdraad-schu,urderm.
'Eerille, f. Teenen vischweer f. in een' vijver.
'Ecrin, m. Juweelkistje n.
'Eel-ire , v. a. (dikwijls zonder uitgedrukt
voorwerp) Schrijven, letters of figuren zetten (in
dien zin altijd zonder voorwerp); — door schrift
uitdrukken, in geschrift stellen, beschrijven; — berigten, melden.; — zich schriftelijk verbinden; —
spellen. Eer- bien, mal, goed, slecht schrijven. Ap-
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prendre à écr-, leeren schrijven. Eer- avec une
plume, avec de l'encre, en petits caractères, met

eerie pen, met inkt, in (met) kleine letters schrijven.
—Eer- son nom, son adresse, une lettre, zijn' naam,
zijn adres, eenen brief schrijven. Eel - a qn., iemand
schrijven. — ( fig.) Les rides oat écrit son age sur
son front, de rimpels hebben zijnen ouderdom op
zijn voorhoofd geschreven. — ( Loc.) Eer- an courant de la p] ume, in haast schrijven. Eer- de (of de
la) bonne enere, Eer- qn. one lettre it cheval, op
krachtigen,hoogen, gcbiedenden,scherp verwijtenden,
bedreigenden toon schrijven — Ee: - un livre, un
opéra, une romance, een boek, eerie opera, eene
romance schrijven, stellen.. Lei - clairement, een'
duidelijken, helderen stil schrijven. —ter- ge. à
qn., iemand iets schrijven, berigten, melden. — II
ne sutlit pas de doener des paroles, it faut écr-,
beloven is niet genoeg, gij moet u schriftelijk ver
Comment éerivez -nous ce root? hoe-binde.
schrijft, spelt ge dat woord? — [ Prat.] Zijne regtsgronden schriftel jk opgeven. — z. EXPLOITER. —
s'ÉCRIRE, v. pr. Geschreven worden: Tout ce qui
se dit ne s'eerit pas, al wat zich laat zeggen, laat
zich niet schijven. -- Comment ce mot s'écrit-il?
hoe wordt dit woord geschreven, gespeld ? — Elkander schrijven, briefwisseling houden: Its s'ecrivent
régulièrement. — S'écr- of se faire der- chez qn.,
zijnen naare zetten of laten zetten op iemands por
dat men aan zijn,huis geweest is).-tierljs(nbok
.

,

-

'Ecrisie, f. [Tech.] , z. EGRISE.
'Eirit, e, adj. (en part. passé van écrire): Langue dc-e, geschreven taal f. Lettre Bien écr-e, goed
geschreven, opgestelde brief m. Parehemin eer -,
beschreven perkament n. — ( fig.) I1 porto son crime
éer- sur son front, zijne misdaad stint hem op
't voorhoofd geschreven. — (Loc. prov.) Ce qui est
écr- est eer -, wat geschreven staal, staat (blijft)
geschreven. — ( fig.) Cela est éer- an eiei, dat

staat in den heave) geschreven, dat heeft God besloten, bepaald. 11 est der- que .., er staat geschreven, 't staat vast, dat... — ECRIT, m. Geschrift,
schrift, opstel, het geschrévene, handschrift n. Leeture dun écr-, lezing van een geschrift. Eer- séditieux, oproerig geschrift, opstel. Nier son éer-, zijn
schrift, zijne hanclteeken.ing loochenen. -- ECRITS,
III. pl. Schriften, geschreven of gedrukte stukken,
werken, opstellen n. pl., verhandelingen f. pl., enz.:
Les écr- de Voltaire. — Eer-s perioiliques, tidschri ften n. pl. — PAR ECRIT, lee. ode. SChriftelijk, in geschrift: Exposer sas raisons par éer-,
zone rédenen schriftelijk ontvouwen. Mettre qc.
par eer- of (fam.) Couelier qe. par eer -, iets opschrijven, op- of aanteekenen. — [Jur.] Procès par
écr-, schriftelijk gevoerde (niet bepleite) regtszaak f.
'Eeriteau, m. Berigtge.vend papier of bord n.
(aan huizen, winkels, enz.). Eer- dune maison a
loner, it vendre, huurbrief, koopbrief; huisbrief m.
— Schandbord n. — (Voor Eer- dune holte, dun
flacon, etc., Z. ETIQUETTE.) — [Tech.] Eer-x, strepen f. pl., die onafgeschoren op het laken blijven.
Eeritoire, f. Inktkoker, schrjfkoher m.,schrgftuig n., schrijf/tak m. (met pennen, inkt, ouwels,
lak, enz.). Eer- portative, zakschr j ftuig. — (fig. et
fam.) Ecrire contre qn. en pleine écr-, teilen iemand
zonder de minste verschooning schrijven.
'Ecritire, f. Schrijfkunst f. ; schrift n., ge
schreven letters f. pl.; schrijfwijze, hand f.; handschrift n.; het geschrevene. L'invention de l'écr-,
de uitvinding derschrij fkunst. Savez-vous lire 1'écrallemande? kunt gij hoogduitsch schrift lezen? Ii
a une belle eer -, hij schrijft eene fraaije hand. —
La parole vole, l'écr- demoure, 't gesprokene ver
blijft. — L'eer- sainte, of enkel-vliegt,'schrén
L'écr-, de heilige schrift, de schri ft f., Godswoord n.
— [Corn.] Eer -s cie commerce, handels -, kantoor
— [Mar.] Eer -s, dagregisters n. pl. — [ Prat.]-boekn.
Eer-s, processtukken n. pl., schrifturen f. pl. —
ECr- privee, onderhandsch geschrift. — (Loc. Ito. et
prov.) Concilier les éer-s, de schijnbaar strfpjige
zaken tot overeenstemming brengen. — [H. n.] Ecrarabique of chinoise, letterschelp; Eer- grecque,
perspectief schelp f. ; — arabische baars m.
5 'Eeriturer, v. a. Afschriften maken, schrijver j drijven, pennen. — 5 'Ecriturier, m. Afschrijver, penner m.
'Eerivaiiler, v. n. Veel en slecht schrijven,
kladden, krabbelen. — 'Eerivaillerie,f. Slecht
geschrijf n.; veelschrijverij f. (in ongunstigen zin).
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'Ecrivailleur, m., -ease, f. Papierbekladder m., -bekladsterf., veelschrijver m., -schrijfster f.
'Eerivain , ni. Schrijfmeester; — schrijver
boekenschrijver m. (inz. met betrekking tot den vorm,
de meerdere o/ mindere schoonheid der denkbeelden,
bevalligheid en goed van den stijl, enz.) In dezen
zin ook van Bene vrouw gezegd: Mad. de Sevigné
est un (let- distingué. — Openbaar schrijver, brief-,
acte -.schrijver. — [Mar.] Scheepsschrijver ni.
'Ecrivassier, ni., z.v.a. ÉCR[VAILLEUR. (pers.
'Ecrive, f. [Tech.] Schroefboom in. der glans'Ecrivenr of 'Ecriveux, esse, adj. (woord
van Mad. de Sévigné) Schri lustig, schrj fziek.
% 'Ecrivetir, n1., -ease, f. Schrijver, penneheld m., schrijfster f.
'Ecrotage, m. [Sal.] Het opnemen van de
bovenste aardvlakte in de zoutkeeten; de opgenomen
aarde zelve f. — ÉCROTER, V. a. De bovenste aard
opnemen.
-vlakte
'Ecrou, m. [Tech.] Moer eener schroef, schroe fmoêr f. -- [Jur.] of Acte d'écr-, hechtenis-acte f.,
proces-verbaal n., aangevende den dart waarop en
de oorzaak waarom en op wiens last iemand revangen zit; gevangenis-rol f. (pings tafel.
'Eerooie, f. Rol f. der uitgaven van 's ko'Eerouelle, f. [11. n.] t3eek-garnaal f. --- [ Méd.]
z. ÉCROUELLES.
'Ecrouellé, e, adj. [Méd.] Met klieren, klier
Ook als subst.: Un der-, een-gezwlnbhd.—
klierljjder. -- 'Ecrouelles, f. pl. Kliergezwellen n. p1., gezwollen klieren, inz. halsklieren f. pl.
(scrophules). — 'Eerouelleiax, edise, adj. De
kliergezwellen betreffend; klierachtig.
V. a. [Jur.l Op de gevangenrol,
'Ecroner
't register der gevangenes, i u:ch.rjven (vgl. ECROU).
'Eerouir, V. a. [T ech.] Hameren, koud smeden,
metaal harden door het koud met hamers te slaan,
het tusschen cilinders heen of door de trekplaat te
trekken of onder de muntpers te brengen. -- Het
part. passé is ook adj.: Métal écroui, gehard, gehamerd metaal n. -- 'Eeronissat e, 'Eeroeiissennient, ni. Het hameren; hamering, harding f.
'Eeronlé, e, wij. (en part. passé van s'écrouIer): illaison écr-e, ingestort huis n.
'Ecroulcnlent, m. Instorting, invalling f. -(fig.) Écr- de fortune, ondergang in. van fortuin.
'Ecronler (s'), v. pr. Instorten, invallen van
muren en gebouwen).
(fig.) L'empire s'écroula,
het rijk bezweek, ging te niet.
'Eeroutage, ni. Ontkorsting f. —' Ecronter,
V. a. Ontkorsten, de korst afsnijden: Écr- du pain.
— [Agric.] De bovenvlakte van een' onbebouwden
grond afsteken — Het part. passé is ook adj.: Pain
écrouté, ontkorst brood n.
'Ecra, e, adj. [Manuf.] Ruw, niet gewasschen,
niet gebroeid: Sole écrue, niet ontschaalde of ontgomde z jde f. Toile écrue, ongebleekt linnen. Fil
ecru, ongewasschen garen n. — Fer deco, slecht
uitgezweet ijzer n. — ' Eernes de Bois, f. pl.
[Agile.] Nieuw uitwas n. van hout op 't land.
Eesarcorne, m. of Eesarcose, f. Vleeschuitwas, wild vleesch in wonden, e k s a r k ó m a n.
Ectase, f. [Méd.] Spanning, uitzetting f. der
huid. -- [Poés. anc.] liet lang maken eener korte
lettergreep.
Eethlinime, ni. [Chir.] Oppervlakkige beschadigin f. der huid door drukking.
Eethlipse, f. [Prosod. ape.] Uitdrijving van
ééne of meer letters, inz. 2n 't latijn het uitlaten
der letter ni op 't einde.
Eethynie, in. [Méd.] Huiduitslag in den vorm
van puistjes; etterende haarworm X11., e k t h p ma n.
Eethypnose, f. [Méd.] Bloedopwelling f.
Ectillotique, adj. [Méd.] Haarwegnemend,
ontharend: Re ►nèdes eet -s, of als subst. Des eet-s,
ontharende middelen.
Eetome, f., z. v. a. EXCISION, AMPUTATION.
Ectopie, Ectopisie, f. [Chir.] Ziekelijke ver
plaatsing f. van een inwendig ligchaamsdeel.-ander
— Eetopoeyste, f. Verplaatsing (ier blaas. —
Ectoposystique, adj. Uit die verplaatsingontstaande.
Eetrimace, f. [Chin.] Doorgelegen huid f.
Ectrodactyle, f. [Anat.] Het gemis van één'
meer vingers of teenen. -- Ectroniele, m.
nvolledige ligch,aamsvrucht f. — Eetropion, m.
[Méd.] Buitenwaarlsche omkeering f., inz. der oog
eden. --- Ectrose, f. Ontijdige geboorte f. — Ee--l
,
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trotique, adj. Vruchtafdrijvend. --- Ook als subst.
m. Des ectr-s, vruchtafdrijvende middelen, e k -

trdtikan. pl.

Eetylotique, adj. [Chic,] Eeltverdrijvend. —
Als subst. ni. Des eet -s, middelen tegen vereelting,
tegen ekster000gen, e k t y 1 v t i k a n. pl.
Eetype, m. [Ant.] Afdruk m. van gesneden
steenen, Gedenkpenningen, enz. — -4- Ectypique,
adj. Volkomen naar zulk een afdruk gelijkent
e k t y p i s c P. — Eetypographie, f. Verheven
metaalsn zwerk n.; verheven letterdruk voor blinden,
relief-druk ni.
'Een, m. Schild n. der oude ridders; — [Bias.]
Wapenschild. — [ Mar. ] scu darmes, z. V. a.
ECUSSON. -- Voormalig fransch muntstuk n., fransche daalder m., kroon f.; — ' cu de cinq francs,
tegenwoordig vijffrancs-stuk in Frankrijk en. België.
— Zonder bepaling wordt Éeu nog gebruikt voor
3 francs: cinquante éeus, 150 francs. — ( fig. et
fam.) Geld, gereed geld n., rijkdom in.: I1 a des
ecus, hij is rijk. 11 a des deus lI renluer la pelle,
C'est le père aux écus, hij heeft geld bij schepels,
hij is schatrik. l 'avoir pas un ecu saillant, dood
zijn. Mettre écu sur écu, potten. — (Prov.)-arm
Vieux amis, vieux écus, er gaat niets boven oude
vrienden en oude dukaten. Voilh Ie reste de notre
écu of de nos écus! daar komt de regte man! die
ontbrak ons nog! nu is 't gezelschap volmaakt!
'Ecnage, m. [Féod.] Zadelpligt m., verpligting
tot de dienst te paard; — schildregt n., regt tot het
voeren van een schild.
'Ecnnteur, m. [Tech.] Uitwendige holte f.
van 't wagenrad, helling f. der speken op de naaf
van 't rad.
'Eenbier, m. [Mar.] Kluis f., kluisgat n., botloeftouwgat. — Ec-s, Allonges d'éc-, kluishouten,
boegstukken n. pl.

'Eciieil, ni. [Mar.] Klip f. — (fig.) Elke hinderpaal in 't leven, elk gevaar voor de deugd, de
eer, 't geluk, den goeden naam, enz.: Le monde
est plein d'éc-s, de wereld is vol klippen.
'Ect`elle, f. Nap nl., kooi, diepe schaal f., kom nietje n. Les éc-s, het vaatwerk. — (fig. et pop.)
Rogner l'éc- a qn., iemands inkomsten besnoeijen.
Mettre tout par éc-s, niets sparen om iemand goed
te onthalen. Propre comme une éc- à chat, zeer
vuil of morsig. I1 a been plu dans son éc-, hem is
veel goed aangewaaid. I1 na ni pot au feu, ni éclavée, hij heeft geene eigen huishouding. z. ook
ATTENDIIE. — Archer de 1'éc-, (weleer) bedelaarsdiender (die bedelarij moest weren) .-- [Mar. J Pot m.,
schijf f., metalen bos, waarin de gangspil draait. —
[Bot.] Ec- d eau, Venusnavel ni., navelkruid n.
'Eeuuellee, f. Kom -, schaalvol f., napvol m.
'Ecuuène, f., z. ECOUANE•
'Ecnia ge, m., z. ËCUAUE.
'Ectnisser, V. a. [Eaux et for.] Eenen boom
't vellen splinteren; eenen boom van onderen J
spl iiitere,2t om hem te vellen.
'Eculer, V. a. .Veerhakken (schoenen of laarzen).
— EC- de la eire, was tot koeken of schijven gieten. -- Het part. passé is ook adj.: Souliers éculés,
neérgehakte schoenen m pl.
'Eenion, m. [Tech.] Tweetuitige schep- of giet
-komf.,derwaschl
'Ecueniage, ni. Het schuimen, afschuimen.
'Eeunuant, e, adj. Schuimend: Vagues éc-es,
schuimende baren f. pl. Cheval éc-, schuimbekkend
paard n. — Holnine éc- de colère, vw-, toorn
ziedend mensch.
'Eentree, f. Schuim n. op geschudde, kokende
of gistende vloeistoffen, ook op gesmolten metalen;
bruis n., vcrí'`ikt speeksel op den mond van som
woedende of verhitte dieren, ook bij menschen;-mige
schuimend zweet n. van 't paard. — (fig.) Schuim,
uitvaagsel, slecht volk n. -- [Minér.] Ec- de mer,
meerschuim; -- een daarvan gemaakte p jpekop m.
— [Bot.] Ec-s printanières, lenteschuim, z. CRACHAT
"
-
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de coucou. — Ec- de ter, z. Di CHEFER. - [Jeu]

Valsche dobbelsteen m.
'Eeu uier, V. n. Schuimen, schuim opwerpen:
La mer écunle, de zee schuimt I1 écume de rage,
hij schuin ibekt van woede. — ECUMER, V. a. Schuimen, afschuimen. Ec- du sucre, suiker afschuimen.
— (fig.) te- les mers, zeeschuinien, op zee rooven.
— (fig. et fam.) Ec- ure héritage, van een erfgoed
het beste naar zich nemen. ,-- EC- les marmites,
tafelschuimen, kla ploopen. Ec- un livre, uit een

ÉCUMERESS E
bock het beste nemen. fe- les nouvelles, hier en
daar nieuws oploopen. ---- [Jeu] Ee- les dés, de
dobbelsteen
vervalschen. -- (poet.) Ee- sa rage,
sa fureur, gif en gal spuwen. -- Het part. passé
is ook adj.: Pot écumé, afgeschuimde pot m.
'Eennieresse. f. [Ralf.] Groote schuimlepel m.
'Eenniette, f. [Tech.] Schuimspaantje n.
'Eeuiueïir, m. Schuimer (alleen fig.): Ee- de
marmites, tafelschuimer, panlikker m. Ee- de mee,
zeeschuimer, zeeroover. — Ee- de livres, boeken
-schuiner,
boekenplunderaar m.
'Ecu meuax, ease, adj. Schuimend, volschuim.
Schuimspaan,
schuimlepel
m.
'Eeumoii•e, f.
Ecurai;e, in. Het afschuren; a fschuring f.
'Eeu i'é, adj. (en part. passé van ecurer): Chaudroui dc-, eschuurde ketel in. Puits de-, schoon
-gemaktpuin.(dsl
'Eeurean, na. [Manuf.] Schoonmaker der kaar 'Eemarée,f. [Cam.] Zuivere gedroogde wijnmoêr f.
'Eeurem ent, ni. Agric.] Afwateringsgreppel f.
door een bezaaid land.
'i euirer, v. a. Schuren, met zand, met bilsteen
afwrijven; , schoonmaken, reinigen, poetsen. ÍJe- la
vais^elle, Ee- un puits, z. CURER. -- [ [I anuf.] Eeles gardes, les ehardons, de kaardedistels schoon
(Loc. prov.) A PEques it faut éc- son-maken.
chaudron, met Paschen moet men schoon schip
[

maken (te biecht gaan). (luitmaker.
'Ecurette, f. [Teelt.] Schrapijzer n. van een'
'Ecuirenil, ni. [H. n.] Eekhorentje n. Ee- de
Canada, de Virginie of Petit gris, amerikaansch
aauwof zwarteekhorentje. Ee- , barbaresque of
W at-paliniste, palm- eekhorentje. EC- volant of Polatouehe, vliegend eekliorentje. Ee- épileptique,
z. LOIR. -- (Loc.) Vif comme un de-, vlug als een
eekhorentje. -- Naam van verscheidene visschen,
ook van een' nachtvlinder. (ster f.
'Eciireur, m., -ease, f. Schuurder in., schuur 'Ecurie, f. Stal, paardestal m.; — de lot een'
stal behoorende personen, paarden, rijtuigen, enz.
-- (Prow.) Fermer i'éc- quand les chevaux sont
échappés, den ,put dempen, als 't kalf verdronken
is. — [Mar.] E e-s flottantes, schepen n. pl. tot vervoet' der ofte; jj.
'Eerisson, n1. [Rlas.] 9Tapenscliild n. (meestal
in een grooter schild). — [Seer.] Plaatje n. op het
sleutelnat. — [Hort.] Sclzilctje, oog n. om te enten;
-- naamplankje blokje n.,aan een' bloempot.— [Méd.]
.kruidenzakje n. op de maag. — [Mar.] Schild,
hakkebord n. aan den spiegel, wapenvlak, vierkant
wulf n., waarop men den naam van het schip uit
schildert. Barre d'éc- , z. BARRE. —-houwtf
[Agrie.] Groot, wijd uitgediept ploeastri kbord n.
'Eeussonnable, adj. [Hort.] Ëntbaar.
'Eciissonner, V. a. [Hort.] Enten, inenten. —
Het part. passé is ook adj.: Arbre écussonné, in;

geënte boom m.

'Eenssonnoir, ni. [Hort.] Entmes n.
'Ecaiyer. m. [Chew.] Wapendrager, schild
edelman
edelman (in de vorige eeuw); — vorstelijk-knap;
stalmeester. Le grand de-, de opperstalmeester. —
Pikeur of paardberjder. Vous êtes un bon éc-,
gij zit goed te paard. — Lei. jonker eerier dame. —
Ee- tranchant, voorsnijder van 't vleesch, aan de
tafel van eenen vorst. Éc- de boucle, spijsmeester
des konings. Éc- de cuisine, opperkok. — [Hort.]
Steunpaal m. voor een' jongen boom. — Valsche
wijngaordloot f. — [Véner.] Jong mePloopend hert n.
Eczéme, in. [Méd.] Hittepuistjes, brandende
puistjes als gierstekoirels n. pl., e k z e m a n.
4. 'Edacité, f. (eig. vraatzucht) (poét.) Het
knagen, de tand nl. des tijds.
Edda , f. Edda f., oudste scandinavische oorkonde,
die de noordsche goden- en heldengeschiedenis beval.
'Edéinateuux, adj., z. UEDE MATEUX.
'Eden, m. (pr. é-den) [Eelt.] Eden, het paradijs. -- (fig.) Bekoorlijk verblijf n., lusthof m.
'Edénien, ne, adj. [Phil.] Edensch, tot de
gouden eeuw behoorend.— Periode éd -ne, Isle van de
8 tijdvakken der verlédenc, tegenwoordige en toekomstige wereldgeschiedenis, volgens het stelsel der
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'Edenter, V. a. De tanden uittrekken, uitbreken of afbreken, onttanden: Ed- qn., iemand de
tanden uitbreken. Ed- un peigne, une scie, de
tanden van een' karn, van eerre zaag breken.

5 'Edictal, e, adj. Op regterlijk bevel; het
edict betreffend.
'Edifiant, e, adj. Opbouwend in 't geloof,
stichtelijk: Sermon éd-, stichtelijke preek f.
5 'Edifleateur, m. Bouwer, stichter ni.
'Edificatioii , f. [Arch.] Stichting , opbouwing f. (tegenwoordig meestal fig.): Vie pleine
d'éd-, zeer stichtelijk leven. Dire un mot d'éd-,
een woord ter stichting zeggen.
'Edifice, m. [Arch.] Gebouw n. (meest gebézigd. van groote, prachtige gebouwen, van tempels
of kerken, paleizen en dgl.). — (fig.) Kunstig zamengesteld voorwerp n., 't geheel van een stelsel,
eerre onderneming, enz.: Le galant éd- de ses cheveux, de sierl ij ke zamenvlechting. harer lokken.
L'éd- de la philosophic, 't gebouw der wijsbegeerte.
'Edifiié, e, adj. (en part. passé van édifier):
Temple éd-, gestichte tempel m. -- (fig.) Je suis
éd- du sermon, ik ben door de preek gesticht. Je
suis éd-, ik ben voldaan, ik weet wat ik verlangde
te weten. Je nors de chez nous fort mal éd-, ik

kom daar zeer geërgerd uit uw huis.
'Edifier, V. a. [ Arch. ] Stichten , oprigten,
bouwen: sd- un temple, un palais. — (fig.) Stichten, opbouwen in 't geloof, tot godsvrucht, tot deugd
opwekken: Ed- tout le monde par son exemple. —
Sa conduite m'édifie beaucoup, zijn gedrag voldoet,
verheugt mij zeer. — Cet homme détruit, au lieu
d'éd-, die man breekt af (verstoort, stookt onrust),
in plaats van op te bouwen (rust en orde aan te
brengen). -- S 'ÉDIFIER , V. pr. Gebouwd, gesticht
worden. elkander stichten. — (pop.) Je voudrais
m'éd- sur ce point, ik wenschte omtrent (lat punt

inlichting te bekomen.
'Edile, m. [H rom.] Opziener der openbare
gebouwen en schouwspelen te Roine, ce d i 1 i s m. —
'Edilicieii, ne, adj. Edilisch. Edit éd-, cedilische
verordening. Personnage éd-, gewézen eeddis. Questeur éd-, quwstor, die de uren bereikt had omn te
dingen naar de 'Edilité, f., het ambt, de waar
eed i ii te i t f. — (Loc. prov.)-dighevanls,
Pureté éd -ne, volkomen zuiverheid f.
'Edinite, f. [Minér.] Ediniet in., een bij Edinburg (poét. Edin) gevonden mineraal.
'Edit, m. Landsverordening of wet f., openbaar
bevel, vorstelijk bevelschrift, e di c t n. Ed- perpétuel,
eeuwig edict.
^( 'Edital, e, adj., z. ÉDICTAL.

'Editer, v. a. Een edict afkondigen (in dien zin
verouderd ). -- Uitgeven, in 't licht geven (een boek).
-- Het part. passé is ook adj.: Livre nouvellement
édité, nieuwelings verschenen boek n.
'Editeur, m. Uitgever, geleerde, die eens anders
werken herziet en laat drukken; -- boekverkooper.
die voor eigen rékening boeken in 't licht zendt.
Libraire-éd-, boekhandelaar en uitgever. Ed- responsable, verantwoordelijk uitgever in.
'Edition, f. Uitgave, oplage (van eega boek),
druk m., e cl i t i e f. Ed- contrefaite, nadruk. —
Ed- nrinceps, eerste uitgave of druk van oude
schrijvers, sedert de uitvinding der boekdrukkunst.
— z. ook COMPACT, INCUNABLE.

'Edoeéphale , in. [Anat.] Wanschepsel n.,
wiens neus den vorm der roede [penis] heeft. —
'Edoeéphalie, f. Zoodanige misgeboorte f. —
'Edoeéphaligiie, ad?. Daartoe behoorend.
'Edolie, f. [H. n.] Wetenschappelijke naam van
den dr o n g o , (z. dat woord); koekoek nl. van de
kaap de Goede hoop.
'Edosser, V. a. [Agric.] De bovenste aardlaag
wegnemen. -- [Tech.] Het wateren en afschaven
der ^perkarnent- vellen.
'Edredon, m. Eiderdons n., zachte borstvéderen, inz. der eiderppans, een zwemvogel van IJsland
en Groenland. — Donzen voetkussen n. (baar.
'Educable, adj. (woord van G. Sand) Opvoed 'Edacatetir, trice, adj. De opvoeding betreffend, opvoedend.
Fourieristen.
'Education, f. Opvoeding, educatie f. Ed'Edenté, e, adj. (en part. passé van édenter)
Tandeloos, zonder tanden: Vieille femme éd-e, of publique, privée of domestique, openbare, huiselijke
als subst. Une éd-e, een besje, eerre tandelooze oude opvoeding. Maison d'éd-, huis n. van opvoeding,
vrouw. Peigne éd-, kam m. met gebroken tanden. kostschool f., instituut n. — Un homme sans Ed-,
-- ÊDENTES , m. pl. [H. n.) Zoogdieren zonder een mensch, die de gebruikess der wereld, de regels
der welvoegelijkheid niet kent, mensch zonder educahoek- of snijtanden, e d e n t a t a n. pl.
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ÉDULCORATION

tie. — Bij uitbreiding : opkweeking f. van zékere
dieren, aankweeking van planten.
'Eduleoration, f. [Chim., Pharm.] Verzoeting, ontzuring, ontzouting f. —'Edulcorer, v.a.
Verzoeten. — Het part. passé is ook adj.: Breuvage
édulcoré, verzoete drank nl. (fig. et iron.) Colère
éd-e, gestilde gramschap f.
'Editie, adj. [H. n., Bot.] Eetbaar.
'Eduquer, v. a. (pop.) Opvoeden (éíever).

'Efanif lei, v. a. Uitrafelen ('t zij om den aard

-

EFFEUILLAQE.

sti.ge zainenstelling I. der vraagstukken en verge(zenljk, inderdaad.
lijkingen.
Ef''ectivemeut, adv. Waarlijk, werkelijk, weEffeetrice, adj. [Didact.] : Cause elf-, uitwerkende oorzaak f. (gebruikelijker is efficiente).
EtWeetuation , f. Verwezenlijking, volvoering.
Eifeetuer, v. a. Uitvoeren, ten uitvoer brengen, bewerkstelligen, tot stand of ten uitvoer brengen, e f f e c t u é r e n. Elf- sa pr omesse , zijne belofty volbrengen. Elf- une commission, un payement, eerie bestelling uitvoeren, eene betaling doen.
— S'EFFECT[1ER, v. pr. Volbragt, uitgevoerd, verwezenlijkt worden. — Het part. passé is ook adj.:
Pronnesse, eliectuée, volbragte belofte f.
Effélures, f pl. Lederafval m. voor lijm.
Elféminatioii , f. Verweekelijking; verwifdhe-id, onmanneljkheid f.
Eifémniné, e, adj. (en part. passé van effénliner) Weekel jk, verweeke«,Ikt, ontzenuwd, vei wijfd:
fd man . Moeurs efi'-es, weekeHomme elf- , verwijfd
le.
lijke zeden. -- EFFEMINE, m. Weekeling, verwijfde.
E[%ininer, v. a. Verwijfd, weekelijk maken,
V.
pr.
verzwakken.
—
S'EFFEM1NER,
ontzeriuwera,
Verwijfd w,orden.
Elfendi, rn. (turc) [1-I. ott.] E f e n d i, titel
van een' tuurkschen staatsdienaar en geleerde, inz.
regtsgeleerde of vetverklaarder. Reis-elf-, turksche
rijkskanselier en minister van buitenlandsche zaken, reis- efendi.
Elféreiit, e, adj. [Anat.] Vaisseaux eii'-s, vaten, die van de uiterste deden naar 't midden voeren.
Effervescence, f. [Chico.] Opbruisingf. (door
ontwikkeling van een of ander gas uit eene vloei-

van 't weefsel te onderzoeken of om pluksel te
maken). -- Het part. passé is ook adj.: Ruban
éfaullé. uiitf:•erafel(t lint ii.
Effagable, adj. Uitwischbaar.
Effacé, e, adj. (en part . passé van effacer )
Mot elf-, uitgewischt, doorgehaald woord n. —
Beauté eff-e, verdwenen, verminderde, ook: ver
overschenen schoonheid f. Gloire eff-e,-donker,
verdonkerde, verloren roem m. — Epaules eff-es,
ingetrokken, a feeronde schouders m. pl.
^, Effacement, nl. Uitdelging f. der zonden.
Effacer, v. a. Uitwisschen, uitvegen, uitschrappen, uitdelgen, doorhalen : Eff- une ligne, eenen
regel doorhalen. — (fig.) Doen verdwijnen; ver
vernietigen, te niet doen; — doen vergeten,-minder,
doen vergeven: Le temps a elfacé sa beauté, de
tad heeft hare schoonheid zeer verminderd. — E t%
qc. de la mémoire, iets uit het geheugen doen gaan,
doen vergeten. Elf- ses fautes, zijne misslagen uit
doen vergeven en vergeten. — Overtreffen,-wecshn,
verdonkeren, verduisteren: I1 a etfacé la gloire de
ses ancètres, hij heeft den roem zijner voorouders
verdonkerd, hen in roem overtroffen. — [Escr.,
Gymn., Mfij Eli- le corps, les épaules, het lig stof), effervescentie f.—[Mid.] L'etf-dusang,
schouders intrekken, in de juste houding-cha(t,ilde de opbruising, gisting, verhitting t. van 't bic cd.
brengen, niet bloot geven. — S'EFFACER, V. pr. Uit — (fig.) Onstuimigheid, drift, groote levendigheid:
worden; uitgaan, verbleeken; verdwijnen:-gewischt L'elf- des passions, het vuur der hartstogten. LeffCette couleur s'efFace. Sa gloire sect eaacee. — des esprits, r'e gisting der gemoederen.
Effervescent, e, adj. [Chim.] Opbruisend. —
[Escr.] Zich zijlings plaatsen en aan 't ligchaam
zoo weinig voorvlakte als mogelijk geven. — [Mara (fig.) Zeer levendig, vurig, opvliegend. Téte of%e,
Den voorsteven toekeeren.
heethoofd m. La Poule eff-e, de gistende volkshoop in.
Effet, m. Werking, uitwerking f., gevolg, uit
Elfagtire, f. Uitwissching, doorhaling f.: Lettre
gewrocht, effect n. Point deli- sans-werksl,
pleine heil'-s, brief vol doorhalingen.
Etfana e, m. Het aftoppen der graanhalmen. cause, geen uitwerking of gevolg zonder oorzaak. Re— Effacer, v. a. Aftappen, ontbladeren. — Het monter de I'etfet it In cause, van 't gewrocht, uit
oorzaak opklimmen. -- L'ell dune-werksltod
part. passé is ook adj.: Blés atfanés , afgetopt
graan n. — Effaneur, m., -ease, f. Aftopper m., machine, de werking, kracht, het uitoefenend ver
Werking f., indruk m.,-mogenriach.—
aftopster f. — Effanures, f. pl. Afgesneden topgewaarwording t.: Ce tableau , Cette scène, Ce dispen ni. pl
Effaré, e, adj. (en part. passé van etfarer): Air cours produit un bel, un grand elf-, die schilderij,
elf-, ontsteld, ontdaan gelaat n. — [Bias.] Cheval dat tooneel, die redevoering doet eerie schoone werelf-, steigerend paard n.
king, maakt veel indruk, effect. Cette lumière est
Effacer, v. a. Verschrikt maken, doen ontstel dun elf- trop dur, dat licht doet eene te harde
ontzetten, buiten zich zelven brengen, verbluft-len, werking. Elf- de l'ensemble, indruk van 't geheel,
maken. — S'EFFARER, V. pr. Verschr ikt worden , totaal- indruk. — (Loc. fain.) Il me fait fell- d'être
ontstellen.
lou, hij schijnt mij toe gek te zin. — Daad, uit
En venir des paroles aux elf-s, van-voeringf.
Effarouehant, e, adj. (woord van J. J. Rouswoorden tot daden of dadelijkheden komen. Mettre
seau) Schrikaanjagend: Assemblée eff-e.
Elfaroeuché, e, adj. (en part. passé van effa- it ellet, ten uitvoer brengen. — (Prov.) Les efi-s
roucher): Pigeon elf-, schuw gemaakte duif f. — sopt les males, et les promesses sopt les femel [Man.] Cheval elf-, schuw, schichtig paard n. — les, zonder daden beteekenen de beloften niets.
Plus de paroles que deli-s. meer woorden dan da[Bias.] Chat eff-, kat I. op de achterpooten.
E1I'aroucher , v. a. Schuw of bang maken, den., veel geschreeuw en weinig wol. — [Jur.) Werdoen vlieden, verwilderen: Elf- les pigeons, le gi- king, kracht, gevolgtrekking, toepassing t.. La loi
bier. -- (fig.) Afschrikken, minder handelbaar ma- ne saurait avoir deli - rétroactif, de wet kan geen
ken, vrees of wantrouwen inboezemen: Vous l'effa- terugwerkende kracht hebben. — Eff-s civils, burroucherez par cette proposition, gij zult kern door gerlijke regten of voorregten n. pl. — Ieder stuk
dat voorstel afschrikken. — (Loc. prov ) Elf- les of gedeelte van iernandsbezitting; (doorgaans meerv.)
pigeons , de kalanten wegjapen. — S'EFFAROUCHER,
elf-s, bezitting f., vermogen n., goederen n. pl., inz.
V. pr. Schuw, afgeschrikt worden.
roerende goederen. Empor•ter ses efï-s, al zine goeEffarvatte, f. [H. n.] Bietvogeltje, grassijsje n. deren 7nedenenien. Abandonner ses et%s a ses cré(ook petite rousserolle en Bec-fin des roseaux anciers, zijne goederen aan zijne schuldeischers overlaten. — [Coco.] Eli-s de commerce of enkel Eff-,
geheeten) .
Effaucheter, v. a. [Agric.] De afgesneden handelspapier n., wissels m. pl., bankbiljetten, orderbrie fjes enz. , effecten n. pl. Elf-s négotiahaver niet de hooihark zamenhoopen.
bles, verhandelbare effecten. — Elf- publics, landsEfl'atitage, m. Tech.] Wr ak duigr^out n.
Effectif, ive, adj. Wezenlijk, waarlijk, wer- schuldbrieven , openbare effecten , allerlei obli.gakelijk, voorhanden, e f f ektie f: Il a dix mille flo- tiën, die op de beurs genoteerd worden. — [Man.]
rins elf-s, hij heeft tienduizend gulden baar geld. Eff-s de la main, des jambes, leiding, besturing
Armée de trente mille bommes efr-s, leger van van een paard door bewegingen van de hand, van
volle 30,000 man onder de wapens. Assistance efi'-, de beenen. — EN EFFET, loc. adv. et conj. Inderwerkelijke, dadelijke bijstand m. — Homme eff-, daad, waarlijk, wezenlijk, werkelijk. — à L 'EFFET
man van zijn woord. — [Théol.] Amour elf-, kracht DE , loc. prép. Met oogmerk, om, ten einde. — a
daadwerkelijke liefde f. — EF FECTIF , m.-daige, CET EFFET, POUR CET EFFET, IOC. cOni. Tot dat
Het werkelijk aan.wézige, voorhanden hoeveelheid, einde, te dien einde. — a QUEL EFFET ? loc. adv,
voorraad, enz. L'eii'- de l'armée, het getal werkelijk Met wat oogmerk, waarom?
Elfeuillage, m. [ Hort.] Het ontbladeren,
dienstdoende manschappen, het effektieve leger.
Efáeetiou, f. ] Géom.] Constructie of meetkun- uitbladeren, het wegnemen van bladeren.
[

EFFRAYÉ.

EFFELTILLAISON
Effeuillaisou, f. [Hort.] Tijd m. van 't afvallen der bladeren; ook voor EFFEUILLAGE en DÉFEUILLAISON gebruikt. (Ontbladerd, bi der/nos.
Lffeuilfé, e, adj. (en part. passé van effeuilier)
5 Eifenillement, m. [Hort.] Binder/ooze toestand m., ontbladering f.
Lf eviller, v. a. [ Hort.] Ontbladeren; ook z.v.a.
EJAMBER. — S'EFFEUILLER, V. pr. Zich ontbladeren, de bladeren, het loof laten vallen. — Losslaan,
splijten, vaneen. wijken (van karton of kaarteblad).
EfiFeuillure,f. [ Hort .JAJ'c,.elflukt,afi;evallerr loof.
Ef licace , adj. Krachtig, werkzaam: Rernède
eff-, krachtig Middel n. Discours elf-, krachtice,
indrukmakende rede f. — [ Théol.] La brace eff-,
de krachtdadie genade f. -- EFFICACE, f., z. v. a.
EFFICACITÉ. (l' jk, met vrucht, kracht of nadruk.
Effieacenment, adv. firachtdadig, nadrukkeEfficaeité, f..firachtdadigheid, wer°kdadigheid,
werkzaamheid, kracht I. Elf- d'un rernède, de la
prière,werkende kracht van een middel, van 't gebed.
Efficient, e, adj. Werkend, werkzaam (zeiden gebruikt (Ian in): Cause eii-e, werkende oorzaak.
S Effigiai, e, adj. Tot eene beeldtenis behoorend.
Effigie, f. Beeldtenis f., beeld; — muntbeeld n.,
beeldenaar m. — [Jur.] Exécuter un criminel en
eff-, eenera m'isdacliger in beeldtenis [in effigiëj ophangen, verbranden, enz.
t Effigier, v. a. [Jur.] In beeldtenis eeg/en.
Effilage, m. Het uitrafelen, uitrafeling I.
Effilé, e, adj. (en part. passé van efiiler) Uitgerafeld: Linge dr- uitgerafeld linnen n.—Cheveux
el[-s, uitgedund hoofdhaar n. — Lang en dun of
smal, schraal, mager, slank. Visage eff-, magere,
schrale tronie I. Tige eff-e, lange, dunne sten g el m.
Cheval eit-, te dunha.lzir] paard n. — [Cliais.] Chien
eff-, hond, die zich overloopen heeft. — EFFILE, in.
Garenranje f.; franjeachtig uitgerafeld rouwgoed n.
EffHer, v. a. Uitrafelen, uitpluizen : Eff du
linge. — [Pen.] Elf- les chev eux, het haar' uit
les artichauts, de afzetsels-dune.—[Hrt]Ef
van artisjokken afnemen. — [ Chas.] Eff- un chien,
een' hond uitputten, sloor heng te jong of te lang
te laten loopen. -- S'EFFILER, v. pr. van zelf uitrate/en, losr;aan. — Dunner, schraler worden.
I ffiloehe, Effiloque, I. [Ruban.] Zeer ligte
ongetweernde zijde t.; — uitstekende rafels f. pl.
Effilochée, f. [Papet.] Papierpap f., heelgoed n.
Ef tiloeher, v. a. [Papet.] Rafelen, het weefsel der lompen vaneen scheuren en tot een grover
of fjner deeg of pap (het zoogenaamde half- of
heelgoed) maken.
Effitoelieii.r, m. [Pipet.] Hollander, roerbak,
roertrog In., een bak met een van metalen lemmeten voorzienen cilinder, waarin de lompen vaneen
gescheurd en tot deeg of pap gemaakt worden.
,

Effiloque, f., z. EFFILOCHE.

Effilogaer, v. a. ['Tech.] Zijdestof uitrafelen
om watten te maken. (pl.; het uitgerafelde.
Eff tares, f. pl. [Tech.] Uitgerafelde draden m.
Eflioler, v. a. [Agric.] De topblaadjes van
't koren afl)lukken, als het vóór den winter te welig groeit; — ook voor EFFACER, EFFEUILLER gebruikt.. (zoek n.
5 Efflagitation, f. Sterk aangedrongen verEfflanqué, e, acj. (en part. passé van efilanquer): Cheval effl- , uitgemergeld, ingevallen
paard n. — [Vétér.] Rage effl-e, kugchende of
snuivende hondsdolheid f. — [Hort.] Pigeon effi-,
te dun afgevijld rondsel n. — ( fig.) Style efts -, dorre,
matte, krachtelooze stijl m. — EFFLANQUE, M. (fans.
et i,rf n.) Lange magerman, lang, spichtig mensch.
Efflaanquer, v. a. Mager en ingevallen maken,
uitrnerg,-len (b. v. een paard). — [Mort.] Effl- un
pigeon, een rondsel dan uitvflen.
Effleuurage, m. [Tech.] Het afschaven der
vellen aan de haarzijde (bij zeemtouwers).
Efflennré, e, adj. (en part. passé van effleurer)
Rosier eftl-, ontbloemde rozenstruik n). — Peau
effl-e, lrcjt bezeerde, afgeschaafde huid f.; — (bij
zeemtouwers) afgeschaafd vel n. — ( fig.) Question
effl-e, slechts even of ter loops aangeroerde vraag f.
Effleru•er, V. a Ontbloemen, de bloemen af
plukken (in dien zin weinig gebruikt). OppervlakMg raken en benadeelen, ligt afschaven (het vel),
schrammen, ligt kwetsen; te naauwernood raken,
rakelings langs gaan, langs scheren.— (fig.) Opper
behandelen, ligt overheen loopen. I1 s'est-vlakig
effleuré la jambe en tombant, hij heeft in 't val-
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len zijn been geschaafd. Ne faire qu'effl- la
terre en labourant, den grond slechts zeer oppervlakkig omploegen, omwerken. La barque effleura
le rivage, de boot gleed digt langs den oever. —
Effi- un sujet, een onderwerp oppervlakkig behan-

delen, slechts even, als ter loops aanroeren. —
[Tech.] Aan de haarzijde afschaven, de nerf weg
-nem
(bij zeemtouwers).
Effleurir (s'), v. pr., of Effleurir, V. n.
[Cbial.] Uitbloeijen, verweêren, bloemen aanzetten,
uitslaan, door aanraking met de lucht in eerie poe
stof veranderen: Ce minéral s'effleurira-derachtig
of effleurira an contact de lair.

Effleuroir, m. [Tech.] Afwisscher m., lamsvel, waar mede de perkamentmaker het opgebragte
wit van de huiden wrijft.
Efflevirure, f. [Tech.] Zeemleder-afval m.; bij
't o fschaven beschadigde plek f. op 't zeemleder.
Efflorescence, f. [Bot.] Het uitbloeijen; begin n. van den bloeitijd. -- [Ctiim.] Uitbloeifing,
verweêring f., het aanzetten van zoogenaamde bloemen, verandering eerier vaste zelfstandigheid in
eene poederachtige stof door hare aanraking met
de open lucht, het te voorschijn treden van zout
Méd ] Schilfering f., huiduitslag m.-kristalen.—[
Efflorescent, e, adj. [Bot.] Uitbloeijend. —
[Chim.] Uitblocijend, verweérend, bloemen aan
(van eene,vloot doen afraken.-zetnd.
t Efflotter, v. a. [Mar.] Eén of meer schepen
Effluence, f. [Plies.] Uitvloeiing, ui/stenousing I. (b. v. der elektrische vloeistof).
Effluent, e, adj. [Phys.] Uitvloeiend, uitstroomend.
Effluer, V. a. [Phys.] Oitvloeijen, uit stroomen
(inz. van de elektrieke stof gezegd).
Effluuve, f. [Phys., Méd.] Uitvloeijing, uitdam
uitwaseming f. Effl -s magnétiques, uitstroo--ping,
mingen f. pl. der (onderstelde) magnétische vloei
-stof,eluvian.
pl.
Efflux, m., Effluuxion, f. [Méd.] Afvloeijing
der vrucht in de eerste dagen der zwangerschap,
effluxie f.
Effodient, e, adj. [H. n.] Gravend. — EFFODIENTS, in. pl. Gravers in. pl., in den grond gra(omdelvrng f.
vende zoogdieren n. pl.
Effondrem ent, m. [Agric.] Diepe omgraving,
Effondrer, v. a. [Agric.] Diep omgraven, omspitten. — Inslaan, instooten, in-, opentrappen
(eerre kast, een vat, eerie deur), doen bezwijken, inzakken (een' vloer, eene zoldering). -- Het ingewand uithalen (uit gevogelte, uit vise/i) (in dezen
zin liever vider). — [ Tech.] Het lakenraam te sterk
spannen — EFFONDRER, V. n. en S'EFFONDRER, V.
Pl . Instorten, bezwijken, inzakken.
Ef%ndrilles, f. pl. Aanzetsel, aanbrandsel n.,
wat zich bij 't koken aan den bodem van pan of
ketel zet. Les enfants ainnent les eff-.
Efforcer (s'), V. pr. Zich bevlijtigen, pogen,
streven, trachten, zich beijveren, zijne krachten inspannen, zijn best doen; zich vermannen. I1 s'efforce a porter ce fardeau, hij spant zijne krachten in
om dien last te dragen. I1 s'efforce de gagner ses
bonnes graces, hij tracht zone gunst te winnen.
Effort, m. prachtinspanning (van ligchaam of
geest), inspanning, poging, moeite, bevljtiging f.,
streven n.; kracht f., geweld n. Faire eff-, un elf-,
,

toes ses eff- pour soulever un fardeau, poging

doen, al zijne kracht inspannen om een' last op te
ligten. Eff- de mémoire, inspanning van geheugen.
L'eif- de lean a rompu cette digue, de kracht,
't geweld van 't water heeft dien dijk gebroken.
Left- dune voute, dc drukking f. van een gewelf.

— I1 a fait un eft- pour 1'étalilissement de son

Pils, hij heeft eene opoffering voor de vestiging van
zijnen zoon gedaan. — Faire eff- sur soi -menie,
zich vermannen, zich zelven geweld aandoen. —
[Vétér.] Te groote spanning der pezen, verrekking f. — (pop.) Breuk f. (hernie).
S Effracteur, m. [Jur.] Inbreker m.
Effraetion, f- [Jur.] Inbraak, braak, huis braak, openbreking, e J f r a c t i e 1. Effr- extérieure,
huisbraak; Effr- intérieure, openbreking van eene
(uil m.
kast, een meubel, enz.
Effraie, f. [H n.] Sluijeruil, torenuil, kerk Effrayant, e, adj. Verschrikkelijk, versclsrikkend. schromelijk, vervaarl jk, ijselijk.
Effraye, e, adj. (en part. passe van effrayer):
Enfant effe -, verschrikt, bang gemaakt kind n.
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Yeux eifi-s, ontstelde, verwilderde oogen n. pl. --[Bias.] Animal eilr-, in klimmende houding voor

dier n.
-gestld
Effrayer, V. a. Verschrikken, schrik, vrees of
arst aanjagen, bang maken, ontstellen, vervaren,
vervaard maken. — S'EFFRAYER, V. pr. Schrikken,
verschrikt worden, bang worden. I1 s'etfraie de
peu de chose, hij schrikt van, eene kleinigheid.
Elifréné, e, adj. Zonder teugel, teuctelloos (in
den eig. zin alleen in): (Bias.] Cheval effe•-, ongetoomd paard nn. — (ft(i.) Losbandig, toomeloos, teugelloos, wild, woest, uitzinnig, uitgelaten. Licence
effr-e, losbandige, dolzinnige moedwil nl.
j Etrénément, adv. Toomeloos, onbeteugeld.
-)- Elfréneunent, in. 'Teugelloosheid, losbandig
dolzinnigheid f.
-heid,
Ef ritenient , ni. [Agric.] Het uitmergelen;
uitmerrjelinc/ I. -- Efi'riter, v. a. LJitrnerf;elen,
onvruchtbaar, schraal maken. -- liet part. passé
is ook adj.: Terre eirritée, uitgemergelde akker in.
Effroi, m. Groote schrik m., ontzetting, ver
Porter l'eítr- partout, overal schrik-vardheif.
verspreiden. --- Schrik, oorzaak van schrik: Un
médisant est l'efïr- du public, een kwaadspreker
is de schrik, afschuw van allen.
Effronté, e, adj. Onbeschaamd., schaamteloos,
vrijpostig, driest, onbeschoft: Femme etfr-e, onbeschaamd wfj f n. Air effr-, onbeschaamd, vr Jpostig
gelaat, voorkomen n. — (Loc. prov.) Effr- commie
un page de cour, onbeschaamd als een beulsknecht. — Ook als subst.: Cast un effr-, 't is een
schaamteloos mensch.
Effroutée, f. Zeker vrouwenkapsel n. (wijze.
Effroutément, ado. Onbeschaamd, op drieste
Efironterie, f. Onbeschaamdheid, onbeschoft
schaamteloosheid, vr jpostigheid, driestheid f.-heid,
Queue effe. welk eerie onbeschaamdheid ! — L'etfrd'un Chien, d'un moineau, de vrijpostigheid van een'
hond, van eene rnusch. I1 a eu l'efir- de le menacer,
hij heeft de onbeschaamdheid gehad hem te dreinen.
Efiroyable, adj. Verschrikkelijk, vreesel2/k,
ontzettend , ijselijk, afschuwelijk , naar , akelig,
schrikverwekkend: Spectacle alit'-. — Bij verg'r'ooting: Femme effr-, zeer leelijke vrouw. Dépense
eifr-, zeer groote uitgave of vertéring f. L'étendue
des vieux est effr-, de uitgebreidheid der hemelen
is verbazingwekkend. — Efiroyableinent, adv.
Op verschrikkelijke wijze, enz.
Effruiter, v. a. [Hort.] Plukken, afplukken
(het ooft).
Agric.] Den grond uitmergelen.
Etfunner, v.a. [Paint.] Ligt, dampig schilderen.
Elfuision, f. Uitstorting, uitgieting, plenging f.:
L'eil- du vin dans les sacrifices. — [Méd.] L'effdu sang , des humeurs. — II y eut une grande
elf- de sang dans ce combat, in dat gevecht werd
veel bloed vergoten. Lelt- de la lumière, de uit
licht. — ( fig.) Elf- de coeur,-stromingf.va'
ontboezeming, vertrouwelijke openbaring f. der gedachten. Elf de colêre, uitbarsting f. van gramschap.
'Efoureeati,m. [Tech.] Mallejan,stootwagen ni.
'Egagropile, f , z. ,EGAGROPILE. (king f.
S'Egaiement , 'Egainment, ni. Vet vrol3'Egal, e, adj. Gelijk (in aard, in hoedanigheid,
in hoeveelheid, in waarde), e g aal : Deux personnes d'un age ég-, twee personen van gelijken ouderdom. Deux poids egaux, twee gewigten van
dezelfde zwaarte. Combattre a armes égales, met
gelijke wapenen vechten. Tons les gens honnètes
sont égaux. -- z. ook BAL AuCE. — Gelijkmatig, zich
gelijk blijvend: Mouvement toujours eg -, altijd ge1 ijkmat ige beweging f. Style ég-, gelijkmatige stijl m.
Caractère ég-, bestendig, zich gelijk blijvend karakter n. — Onverschillig, om 't even, eveneens, hetzelfde: Celti mest ég-. — Gelijk, effen, vlak, glad:
Chemin ég-. — EGAL, m., -E, f. Gelijke m. en I.
II 1'a traité comme son ég- of d'ég- ii ég-, hij
heeft niet hein als met zijns gelijke omgegaan. —
Mareher l'ég- de qn., met iemand gelijk staan. —
a LEGAL DE, loc. prép. _Evenzeer, als, zoo als. I1
est craint a l'ég- du tonnerre, men vreest hem als
een onweer. — In vergelijking van, vergeleken inet:
Philippe n'était riep a I'égal d'Alexandre.
Egalade, f. Soort van kastanje f.
'Egalé, e, adj. (en part. passé van egaler) :
Portions ég-es, gelijk gemaakte aandeelen n. pl. —
Chemin ég- (liever égalisé), geëffende weg m. —
Anomalie ég-e, vereffende afwijking f. — [ Fauc.]
Oiseau ég-, witgevlekte valk m.
-!

— [

.

ÉGARER.
'Ei alenient, adv. Gelijkelijk, op gelijke wijze.
'Egalenment, m. [Jur.] Gelgkrnaking f.
'Egaler, v. a. Gelik maken, effenen, vereffenen.

La mort égale toes les homines, de dood maakt
alle inenschen gelijk. Eg- un chemin (liever égaliser), een' weg effen maken. — [Hail.] z. EGALIR.
— [Prat.] Ég- ses enfants, de erfdeelen zijner kinderen gelijk naaken. -- [Math.] Ég- les grandeurs,
de grootheden door vergelik-ingen, vereffenen. —
Gelijk zijn, evenaren, opwegen, op zijde streven:
Eg- qn. en mérite, iemand in verdienste evenaren.
— Vergelijken, gelijkstellen: I1 n'y a personae qu'on
puisse lui eg -. — S'EGALER, v. pr. Zich gelijk maken, zich gelijk stellen of achten; zich vergelijken.
'Egalennr, ease, adj. Gelijkmakend. — EGALEUaS, m. pl. [Rist.] , z. v. a. NIVELEURS.
Egalir, V. a. [Horl.] Gelijkmaken: Eg, une
roue, de tanden van een rad gelijk maken. Eg- la
fusée au ressort, de spil in overeenstemming met
de ve b brengen.
'Egalisation, f. [Prat.] Gelijkmaking f.
'Egaliser, v. a. (alleen van zaken) Gelijkma
effenen, e g a l i s é r e n: Eg- Ie sol, le terrain,-ken,

den grond gelijk maken.

— L'amour egalise ton-

les les conditions, de dood maakt alle standen gelijk. -- [Prat.] in gelijke (Ice/en verdeeles.
'E galisoir, m. [Tech.] Buskruidzeef f.
'Egalissage, nl. [H.orl.] Liet gelijkmaken der
raderen.
4.'Egaliste, m. [Polit.] Gelijkmaker, voorstander van de gelijke goederenverdeeling, e g a 1 i s t m.
'Egalité, f. Gelijkheid (van personen en zaken)
overeenkomst, eenvormigheid, eenparigheid , gelijkvormigheid, gelijkmatigheid, e g a 1 i t e i t f. Eg- d'ame, gelijkmoedigheid f. — L'ég- d'un terrain, dune
surface, de gelijkheid , effenheid van een' grond,
van eerie oppervlakte.
'Egalares, I. pl. [Faut.] Witte vlekken f. pl.,
inz, op den rug van eenen valk.
'Egard. , m. Inachtneming , oplettendheid f.:
N'avoir aucun ég- a la prière de gn., iemands
verzoek geheel niet in aanmerking nemen. — Achtin .q f., blijk n. van achting of van eerbied, inschikkelijkhuid, toegevendheid f.: Avoir de grands ég-s
pour qn., ;route achting voor iemand hebben. C'est
un homme sans ég-s, 't is een mensch, die geen
onderscheid maakt, die niet ziet wien hij vóór heeft.
Les hommes se doivent des ég-s réciproques, de
menschen zijn tot wederzijdsche inschikkelijkheid
verpligt. -- EU EGARD b, loc. prép. Uit aanmerking van, in aanmerking genomen: On peut le lui
pardonner, eu ég- à sa jeunesse. — a L'EGARD
DE, loc. prép. Ten aanzien of ten opzigte van,
aangaande, betreffende, met betrekking tot, in ver
des propositions que vous-gelijknva;AI'é
faites, ten aanzien van (wat betreft) de voorstel
gij doet. La terre est petite al l'ég- du-len,di
soleil, de aarde is klein in vergelijking met (met
betrekking tot) de zon. — it mon (son, votre, etc.)
égard, — à eet égard, — l,t diftérents égards,
It certains égards, a tons égards, loc. odv. Te
mijnen (zijnen, uwen, enz.) opzigte, of wat mij
(hem, u, enz.) betreft; -- te dezen opzigte; — in
verschillende, zékere, alle opzigten. — 'Egard of
Maitre-égard, f. [Coot.] Beeedigde gildemeester, schouwmeester III . (in sommige fransche steden). — [.Rist. rel.] Eg -s, Juges de l'eg-, geregtshof n. der Maltezer-ridders.
'Egardé, e, adj. [Coat.] Bezigtigd (door den
l;ildemeester) en als zoodanig gemerkt.
'Egaré, e, adj. (en part. passé van égarer):
Voyageur eg-, verdwaald reiziger m. Brebis ég-e,
afgedwaald schaap n.; (fig.) van de kerkleer, van
't pad der deugd afgewéken mensch. — Chenlin ég-,
doolweg ni. Pas ég-s, afdwalende schreden f. pl. Papiers ég-s, verlegde, te zoek per akte papieren n.
pl. — (fig.) Vue ég-e, Air ég-, verwilderd, ontsteld
gezu,Jt, gelaat, voorkomen n. Cerveau ég-, Cervelle
ég-e, ontsteld brein n., verwarde, get g a r e e r d e
hersenen f. pl. — FGARE, m., E, f. Verdwaalde,
verdoolde, afgedwaalde m. en f.
'Egarement, m. Afdwaling, verdooling f. (In
den eig. zin weinig gebruikt). — (fig.) Dwaling,
afdwaling van verstand en hart, misslag m., ver
wangedrag n., buitensporigheid, uit-kerdhif.,
Verstandsverwarring, jlhoo fd•igheid,-spatingf.—
verbijstering f.
'Egarer, V. a. Van den weg brengen, doen

r
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dwalen, op den dwaalweg brengen. Notre guide
nous égara, onze gids brat ons op den dwaalweg.
— (/i0.) La prospérité nous égare, de voorspoed
brenlpt ons van 't regie pad. Cette maladie lui a
égaré 1'esin it, die ziekte heeft zijn hoofd, verstand
in de war gebragt. — Verleggen, te zoek maken:
J'ai égaré mes gants, ik heb mine handschoenen
verlegd. — [Mar.] Ég- la bouche dun cheval, den
mond van een paard bederven, het hard in den
bek snaken. — s'ÉGARER, v. pr. Verdwalen, van
den soep (1/raken; (ook lig ) zwerven, op goed geluk vondloopsn. Te zoek raken, voor 't oogenblik
verloren zijn.
'Egaroté, e, adj. [Man.] Cheval ég-, paard n.,
dat aan de schoft bezeerd is.
--'Egautlir, v. a. Verheugen, verblijden. —
S EGAUDIR, v. »r. Zich, verlustigen, zich vrol'gkmaIn 't Bosch, jagen of ter writ gaan.
ken.
'Egayer, v. a. Verblijden, vervroljken, verheuu, en, vermaken; -- verstrooijen, opvroliken; leven
bevalliger maken. Hag- une societé, een ge--diger,
zelschap vermaken. Eg, un nalade, een' zieke opbeuren, opvrolijken. Eg- soit style. zijnen stijl meer°
Eg
losheid, meer leven en, bevalligheid bijzetten.
an appartement, ,een vertrek lichter, luchter, vroliker maken. -- Eg- tin deuil, den zwaren rouw
voor een' lichteren verwisselen. — [Hort.] Eg- un
arbre, une allée, een' boom, eene laan 'uitdunnen.
-- s'ÉGAYER, v. pr. Zich verheugen, zich vrolfjk
maken; zich verstrooij-rng verschaffen; vrolijk, Ievendig worden. -- S'ég- aux dépens d'autrui, den
spot met iemand d'r°ijcen. — Het halt. passé is ook
adj.: Compagnie égayée, vervrolijkt gezelschap n.
Tableau égay é, opgehelder•de,opcgefrisehte schilderij.
'Egèie, f. [Bot.] (prov.) Lgster-bessenboom in.
'Egialite, f. [Bot.] .Nieuw -1Iollandsche hees
ni., van 't geslacht der loodkruiden.
-ter
'Egide, f. [ill)-th. j Borstschild n. van Pallas of
Minerva. — ( fig.) Bescherming, beschutting f. I1
me sect dig-, hij is mijn schild, mijn beschermer.
—

-

'Egilope, f., 'Egiiops, In., z. GII.,OPS.
'Eglauder, v. a. [Vétér.] Een paard de on-

dertongklieren uitsnijden.

(klieren.

'Eglanduleax , ease , adj. [H. n.] Zonder
'Eglantier , ni. [Bot.] Wilde rozelaar, egelantier struik m. — ' Eglantine, f. Wilde roos,

egelantierbloem, hondsroos I.
'E glefin, m., z. v. a. AIGLEFIY.
'Egtiie, f. Kerk f., de gezamenlijke christenen;
elk christen- kerkgenootschap. L'Egl- primitive, de
eerste christenkerk. Les pères de 1'Égl-, de kerkvaders. Les cérélnonies de l'Égl-, de kerkplegti f heden f. p1. L'Égl- réformée, anglicane, catholique,
de hervormde. anglikaansche, katholijke Kerk. —
Kerk, geestelijkheid f., geestelijke stand m. Gens
d'Egl -, geestelijken, bedienaars der Kerk. I1 fut
destiné h I'égl-, hg werd voor de Kerk, voor den
geestelijken stand bestemd. -- Kerk f., christentempel nn. Le l)ortail, les has cótés, la nef, le choeur
de l'é ;l-, het portaal, het schik), de zijbeuken, het
koor der kerk. Aller à, Sortir de l'égiise, naar de
kerk gaan, uit de kerk komen. -- (fig. et lam.)
Balay er 1'égl-, het laatste uit de kerk komen. C'est
un pilier d'égl-, 't is een pilaar van de kerk, een
trouwe kernganger. — (Loc. prov.) Etre gueux
comme an rat d'égl- arm als een kerkmuis, als
Job zijn, (loodarm zijn.
S `Eglogaire, m. [Philol.] Uitrekselmaker m.
'Egloaiste, in. Dichter m. van herderszangen.
'Eglogue, f. [Poés.1 Herderszang m., veldlied,
herderlijk gedicht n., e k l o g e, ook idylle f. (omdat
de idyllen vaniirgilius onder dien titel verschenen).
'Egohole, m. [Ant. gr.] Offerande f. van eene
geit. (kalfsvel afsnijden.
'Egoger, v. a. [Tech.] Ooien en staart van een
'Egogine, 'Egohine, 'Egoïne, f. [Tech.]
.Sehrobzuag, handzaag, stootzaag f.
'Egoïser, v. n. Te veel van zich zelven spreken;
zelfzuchtig zijn, e g o ï s é r e n.
'Egoïsme, ni. Zelfzucht, overdreven eigenliefde,
baatzuchtige denkwijze f., e g o ï s m u s n.
'Egoïste, m. en f. Zelfzuchtige, baatzuchtige m.
en f., eigenbelangzoeker in., egoïst m. en f. -EGOISTE, adj. Zelfzuchtig, baatzuchtig. eigenbatig,
egoïstisch. — 4 'Eg;oïstique , adj. Tot het
egoismus behoorend, z. v. a. EGO1STE.----I-'Egoïstiquement, adv. Op zelfzuchtige wijze.
'Egologie, f. Uitdrukking, die zelfzucht ver:
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raadt, e oïstisch zeggen. — ' Egologigiie, zelfzuchtig lu
idend, egologisch.
'Egophone, m. [Méd.] Lijder aan Egophonie, f., geitenstern f., ziekelijke blaastoon m., vig o p h o n i e f. — 'Egophonique, adj. Tot die
kwaal behoorend, eeg o p h ó n i sch.

'Egopoule, ni..

z. AEGOPODION.

'Egorgé, e, adj. (en part. passé van égorger)
Ontkeeld, omgebragt, vermoord
'Egorgeoir, m. Moordhol n. (coupe-gorge) —
[Ane. mar.] Smeergording f.
'Egorger, v. a. Ontkelen, kelen, de keel afsnijden; — dooden, slagten, ombrengen, verworgen,
vermoorden. -- (fig.) Ten val brengen, in den grond
boren, ruïnéren. -- [Anc. mar.] De srneergordingen aanhalen. Eg- les huniers,,de smeergordingen
aan de marszeilen slaan.
S'EGORGER, v. pr. Elkander ombrengen.
'Egorgeiu-, In., -ease, f. Verworger, moordenaar ni., verworgster, moordenaarster f.
'Egosiller, v. a. 1'Vorc;en, ombrengen. (Indien
zin weinig gebruikt). — S'EGOSILLER, V. pr. Zich
overschreeuwen, zich heesch schreeuwen of zingen.
(ook van vogels gezegd, die veel en hard zingen).
-I- 'Egotisnne, m. Kwade hebbelijkheid 'f. om
steeds van zich zelven te spreken, e g o t i s to u s n.
t- ' +'gotiste, in. et f. Iemand, die gaarne en
veel van zich zelven spreekt, ego ti s t m.
'Egoai geoir, m.,'Egougeoire, f. Minspleet f.
door welke 't water afvloeit.
'E'► out, in. Afloop van 't water, drop m. —
Rivorn., floot, vuilniszip f. -- (fig. et pop.) Open
wond, fistel of zweer f. — (fig.) Verzamelplaats f.
van slecht volk. — [Tech.] 4 f(lruipta fel of plank I.
der spiegelmakers. — Siroophoudend water n., dat
uit de suikervormen druipt (GEUR.
j 'Egodrtier, nl. Rioolruinmer, z. v. a. vIDAN'E gouuttaige, in liet door-, af- of uitdruipen.
'Egon ttenment, m. Het af-, uitdruipen. —
[Agric ] tiet ontlasten der akkers van het te overvloedige water.
'Egootter, v. a. Laten af-, uitdruipen: Egle hoge, la vaisselle (doorgaans gebruikt met een
ander werkwoord: Faire. Laisser ég- le linge,
Mettre ég- la vaisselle) , de wasch laten uitdruipen,
het v atwcrk laten afdruipen. — [Agile.] Eg- les
terres, de landerijen laten afwateren. — [Tech.]
De hoeden heet opmaken. -- S'ÉGOUTTER, V. pr.
Uit-, afdruipen: Le linge, Le froalage s'égoutte.
'Egouttoir, m. Voorwerp, waarop of waarin
men laat uitdruipen, druiprek n., druiprooster m.,
druipplank f., doorslag in., vergiettest f., lekzak m.
— Waterafloop m. eener mijnschacht.
'Egoutture, f. Laatste druppels m. pl.: IJs
--

oat 1w tout le vin, je n _ai ea que l'ég- of les ég-s,

zij hebben al den wijn uitgedronken, ik heb alleen
de laatste druppels (liet grondsop) gekregen.
t 'Egrafi giier, v. a. Krabben (égratigner).
Krabbelen, slecht, onleesbaar schrijven (barbouiller).
'E grain of 'Egriii, M. [Hort.] Uit zaad gekweekt wild appelboompje n., zaailing m.
'Egrainé, e, 'Egrené, e, adj. Zaadetend
(van vogels).

'E grainer, 'Egrener, v. a. Uitkorrelen, uit pellen, de korrels uit het graan, de zaden of pitten
uit de vruchten halen; afritsen, de bessen van den
tros doen.. --- [Coutel.] (als v. n.) Rasoir qui égrène
bien, scheermes, dat het haar zuiver wegneemt. -S'ÉGRAINER, v. pr Uitvallen (van korrels, zaden);
afvallen, van den tros of de rist vallen (van druiven, bessen). — Afbrokkelen, kruimelen
'Egrainoir, ni. Naam van verschillende werk tuigen tot uitkorreling of uitpelling, tot afritsing
of aftrossing.
'Egrainoire, 'Egrenoire, f. houten kooi, f.
(ritsen.
om den vogel aan 't zaad te gewennen.
'Egrappage, In. [A gric.] Het aftrossen, af
'Egrapper, v. a. [Agr.ic.] 4 f1rossen, afritsen:

Egr- des raisins, des groseilles. — [Tech.) Egr- la
mine. den erts van zand en steengin zuiveren. —
s'ÉGRAPPER, v. pr.: Ces raisins s'égrappent facilement, die druiven laten zich gemakkelijk aftrossen.
'Egrappoir, in. [Agric.] Werktuig tot af-

trossing ot afritsing, soort van haakje n. — [Tech.)
Waschplaats f. voor de ertszuivering.
'Egratigner, V. a. Krabben, oprijten, (met
nagels, spelden of iets anders). -- (Loc.. prov.) Si!
ne peut, mordre, it égratigne, kan hij niet bijten,
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dan krabt hij. Il nest si petit chat qui n'égratigne,
ook de kleinste kat krabt: elk wil gaarne aanmerkingen maken. — [Tech.] Opkrabben, opkratsen,
zékere stoffen met het krabijzer opwerken. — [Agric.]
Den grond zeer oppervlakkig ophakken. — [Peint. j
Schrafféren (eene bijzondere wijze van al-frescoschilderen, z. SGRAFFITE. — S'EGRATIGNER, V. a.

Zich, krabben, zich het vel oprijten. — Elkander

krabben. -- Het part. passé is ook adj.: Main
égrati née, oprl,elerabde hand f. — [Peint.]Manière
égr-e, ge.schral'eerde, r!ekrabde manier. — [Gray.]
Planche égr-e, zwak, onzuiver gesneden plaat f.
'I'iál•ati neur, ease, adj. Gaarne krabbend:

Chat égr-, krc,bbende kat f. — Als subsi.: krab-

ber m., krabster, krabbekat f. -- [Tech.] Opkratser m. der weefsels. (kratser nl.
'Egratiguoir, fm. [Tech.] Krabijzer n., op'Egratiguure, f. Krab, schram, schrap f. —
(Loc. pray.) Ne pouvoir souifrir la moindre égr-,
hoogst kleinzeer'ig zijn. — Ligte wond f.— [Chas.]
Li(.t spoor n. van 't hert.
'Eárau, m. [Pèche] Zeker vischnet n.
'Egravillonrner, v. a. [Hort.] De wortelsvan
een te verplanten gewas van de aanhangende aarde
zuiveren, opdat de nieuwe aarde lien te beter rake.
'Egr een, in., z. v. a. AIGLEFIN. — (fain.) Gardez-s ous de eet égr-, wacht u voor dien sluwert,

dien bedrieger. (houding, houvast m., kram f.
'Egrène, f. [Tech.] IJzer beslag tot zamen'Egréné, adj. Weêispanniq (van ploegossen, die
zich tegen elke veranderinrp van ploegmakker verzetten).- [ Egienée, f. [Corn.] Los, oningepakt.
-

'Egrener, 'E grenoir , z. EGRAIN—.

'Egriilard, e, a(lj. (fain.) Vrolijk, lustig, le-

vendig (in niet zeer gunstigen zin). — Ook als

subst.: Cost on egr-, one egr-e, 't is een spring-

in 't-veld, eerie moedwillige heks.
'Egrilloir, m. Vijverrooster m., - tralie f.
'Egrin, m., z. EGRAIN.

'Egrisage, m. [Tech.] Het afslijpen van den

diamunt; — het gladslijpen van marmer vóór het
polijsten. — 'Egrisé, m. of 'Egrisée, f. Dia
— 'Egriser, v. a. Slijpen (den-mantpoedr.
diamant), uit den ruwe slijpen. — Het prart. passé
is ook adj.: Diamant égrlsé, uit den ruwe geslepen
diamant m. — ' Egrisoir, m. Diamantpoederdoos f.
-[ 'Ebrotant, e, Ziekelijk, sukkelend
'Egrugé, adj. (en part. passé van égruger):
Sel. Sucre égr-, fijngestampt zout n., fijngestampte
suiker I.
'Egruugeoir, ni. [Econ. dom.] Vijzel m. --Tech.] tfekelbank f., repelkam m. — Pletwerktuig n. voor 't fijnmaken van buskruid; — ook om
[

druiven te pletten.

'Egr.ger, v. a. Fijn stampen, klein stootcn.
'Egrugenire, f. (pr. —jure) Het /rjngestampte,

kleineiestootene.

'Egueulé, e, adj. (enpart. passé van égueuler)
Pot ég-, kan f. met afgestooten tuit. Canon ég-,

kanon niet uitgesleten, bedorven mond. — Ook als
subst. (fig.) C'est un ég-, une ég-e, 't is een vuilbek. iemand die zedelooze taal uitslaat.
'Eguaeiulenient, m. [Artill.] Verwijding f.,
bederf n., van den kanonmond. — [Econ. dom.]
Het afbreken, a f'stooten van de tuit.

'Eg ueiiler, v. a. [Econ. dom.] De tuit, den
hals af stootui (van een e kan, kruik, enz.).— [Artill.]
Den kanonmond bederven. — S'ÉG UEULER , v. pr.
De tuit of den hals verliezen. — Jan den mond
bedorven worden (van geschut) . — (fig. et triv.)
Zich heesch schreeuwen.

'Euille, f., z. AIGUILLE. — [H. n.] Rozeroode
brasem (spare orphie); — ook z. v. a. AMMODYTE.
'E t;iuillette, f .. z. AIGUILLETTE. — Eg-s de

ponton, dwarshouten n. pl. op een' onderlegger.
Eg -s ii éguilleter les canons, schuttaliën, staarttaliën f. pl. Eg-s d'escort de couet, zwieping f.
'Egiuillot, m., z. AIGUILLOT.

'Eguiine, f. [H. n.! Egyptische dromedaris m.
,' 'E^ ptiaclue, adj., z. v. a. EGYPTIEN.
'Egyptien, iie, adj. Egyptisch. — Als subst.

m. en f. Egyptenaar m., Egyptische f. — (jan-.)
Fransch soldaat, die den veldtoet naar Egypte

heeft medegemaakt. — Soms z. v. a. BOHÉMIEN,

heiden. enz., z. onder BOHÈME.
Eli ! interj. Ei! he! o! ach! ach! — Eh quoi!
Hoe ! Eh lien ! Welnu ! welaan !
t ' Ehaiiehé, e, adj., z. V. a. DÉHANCHÉ.

ÉLAN CÉ.

—

I 'Ehonté, e, adj.. z. V. a. DÉHONTÉ.

--

'Ehoupper, v. a. [Eaux et for.] Ontkruinen,

van de kruin herooven,a('toppen, schenden(een' boom)
Ehrétie, f. [Bot.] Eereprijs m.
huid).
Eider, in. [14. n.] Eidergans f.
Eispnoïque, adj [Méd.] Opslurpend (vast de
E j aentlatesir, trice, adj. [Anat.] Spuitend,
uitspuitend (van aderen of andere vaten).
'E j aan lation, f. Uitspuitinr!, uitstrooming,
nicer of min krachtige uitwerping, inz. van vochten
uit vaten van het dierlijke li,r,,chaam, e j a c u t a tie f.
— (fig.) Vurige ontboezeming f. van ' t har t voor
God, schietgebed n.
.

'Ejac.ilatoire, adj., z. v. a. EJACULATEUR.

'Ejacuuler, v. a. Uitspuiten, eene vloeistof niet
zékere kracht uit zich werpen, e j a c u l é r e n.
'Ejaniber, v. a. [Tech.] Strippen, de tabaks-

bladeren van den overlangschen bladstengel of de
bladribbe ontdoen.
'E j ard, m. [Bot.] Soort van ahornboom m.
'.Ejaerrer, v. a. [Tech.] De grove, stroeve
haren uit de huiden trekken, eer men de fijnere
tot vilting afzondert.
'E j eeti on, f. [Phv siol. ] Uitwerping , lozing
der lir_chaamsuitwerpselen, é j ect i e (déjection).

,t 'Ejoiiir, 'E jouuissance, z. v. a. RÉJOUIR,
REJOUISSANGE.

'Elaboration, f. [Physiol.] Verwerking, bbereiding, toebereiding, verandering, die de voedin.gsstoffen in 't bewerktuigde l irchaam van dieren en
planten ondergaan, e l a b o r a t -i e f. — [Litt.] L'éldun ouvrage, de zorgvuldige bewerking en trapsw ijze volmaking f. van een werk. — 'Elaborer,
v. a. Verwerken, toebereiden: L'estomac élabore
les aliments , de maag verwerkt de spijzen. — Elun poème, un discours, een dichtstuk, eerie rede voeriing met zorg bewerken en voltooijen.— S 'ELA BORER, V. pr. Bewerkt, bereid worden: La bile
s'élabore dans Ie foie, de gal wordt in de lever
bereid. — 'Elaboré, e, adj. (en part. passé):
Sang él -, wel bereid of gekookt bloed n. — Dis
wel doorwrochte, met zorg bewerkte-coursliené,
redevoering f.

E-la-fa, m. [Anc. mus.] Toon van mi-B-mol.
'Elagage, m. [Hort.] Het wegnemen der onnutte takken, het uitdunnen, besnoeijen. — Het
wegroesneden hout.

'Elaguuer, V. a. [Hort.] Uitdunnen, besnoeijen,
inz. de onderste takken. — Bij uitbreiding en fig.:
het nuttelooze of overtollige wegnemen, bekorten,
inkorten: El- un poème, un discours. — Het part.
passé is ook adj.: Arbres él-s, besnoeide, uitgedunde
boonzen m. pl.
'Elagaesur, m. Boomsnoeijer m.
'Elaïdate, m. [Chim.] .laïdinezuur zout n.
— 'Elaïdine, f. liet nader bestanddeel, uit de
werking van 't onder - salpeterzuur op de niet - op droogende oliën geboren, e la i d i n e f. — 'Elaïdigleie, adj.: Acide él-, elaïdine -zuur n., uit de
verzeeping der elaïdine ontstaan. — 'Elaine,
Oléiite, ook 'Elaïn ie, f. Oliestof f., het vloeibaar
bestanddeel van alle oliën en vetstoffen. — 'Elaïode, m. Vloeibaar bestanddeel n. der vlugtige
olien.—'Elaïoam'ètre, m. Oliemeter, a! eom et er,
e 1 a ï o m e t e r m. , werktuig om de (ligt/leid der
oliën te bepalen. — 'Elaïon'étrigne, adj. Dat
iverktuirl en zijn gebruik betreffend.
'Elaïs, m. [Bot.] Guinésche palmboom, palmietboom m. (waaruit de palmolie wordt verkre.gen). — [H. n.] Roode spin f.

Elaiser, v. a. [Mon.], z. ALÉSER.
'Elamnbication, f. [Chim.] Ontleding f. der

minerale wateren. (hert n.
'Elan, m. [H. n ] Eland m., elanddier, eland'Elan, m. Plotselinge, snelle, krachtige beweging f., sprong, ruk, zet, aanloop m. I1 fit un
grand él- et se saus a, hij deed een' grooten sprong,
en redde zich. Prendre son él- pour franchir un
fossé, een' aanloop nemen om over eene sloot te
springen. — (fig.) Les dis de I'imagination, de
sprongen der verbeelding. Un élan d'amour. eene
opwelling, ontboezeming, uitstorting van liefde. —
Des él-s de douleur, aanvallen n. pl. van pijn; ver
pl. van droefheid. — Des -vers sans-zuchtingef
él-, koude verzen, verzen zonder gloed of bezieling.
— [Mar.] Le vaisseau fait des él-s, het schip giert,
wijkt uit de stuurlgjn.
'Elancé, e, adj. (en part. passé van élancer).

-

ÉLANCEMLNT

Taille él-e slanke, rijzige gestalte f. — (iron.) Grande
créature él-e, langlende, magere spiering m. Arbre
ei-, hoogopgeschoten en dunstammige boom m. Tige
él-e, lange, spichtige stengel m. Cheval dl-, lang

en dunlijvig paard; ook: uitgemergeld, afgewerkt
paard n. — [Bias.] Cerf dl-, loopend, vlugtend
hert n. --- ELANCES, m. pl. [Maf.] Voorste inh.outen,
die schuin, niet evenwijdig met de spanten, loopen.
'Elaneemnent, m. Steek m., steking f., voor
stekende pijn in eenig lick. — ( fig.)-bijgande
(doorgaans meerv.) El -s de fame vers Dieu, verheffing, opvoering der ziel tot God, zielsverzuchting f. — [ Mar.] Overhelling, het overschieten,
vallen der stevens: Vaisseau qui a beaucoup d'él-,
schip, welks voorsteven ver vooruit steekt, en daar
door meer gestrekt schijnt.
'Elancer, v. a. Snel en krachtig voortstooten,
uitwerpen (in dien zin zelden gebruikt). — ( fig.)
L'espérance nous élance vers l'avenir, de hoop
drijft ons naar de toekomst. — ELANCER, v. n.
(alleen in den 3den Persoon) Steken, eene stekende
pijn gevoelen: Le doigt m'élance, mijn vinger steekt.
- S'ELANCER, v. pr. Zich snel voorwaarts bewegen,
zich stort( n, toesnellen, aansnellen, toeschieten, toespringen, aanvallen: Un chien s'élanca sur lui,
een hond schoot op hem toe, viel hem aan.' Il s'élanca
sur son cheval, hij wierp zich, sprong schielijk op
zijn paard. — Arbre, Plante qui s'élance, spichtig
opschietende boom m., plant f. — ( fig.) L'áme qui
s'élance vers Dieu, de ziel, die zich tot God ver
neemt. — [ Mar ] Het-heft,oGdvlug
ruime sop kiezen.
(a frikaansche vogel nl.
'Elaueeur, in. [H. n.] Een weinig bekende
'Elandré, e, adj. [Eaux et for.] !e spoedig
hoog opgeschoten (van jonge zaailingen).
'Elangaennr, m. [Pèche] Werktuig, waaraan
men de gevanren slokvisch hangt, uitlegr..fer m.
t 'Elaphe, m. [H. n.] liert n. --- 'Ela.phébolies, f. pl. [Ant. gr ] Feesten van Diana, waarbij een hert of een hertvormige koek werd geofferd. — Elaphie, f. [Méd.] Herteziekte f. —
'} laphiens, in. pl. [11. n.] Dieren m. pl. van
't hertengeslacht. — ' Elaphographe, m. Schr jver° over de herten. — ' Elapliographiq ae, adj.
Daartoe behoorend.
'Elaphie, m. [H. n.] Oeverkever m.
'Elaps, m. [H. n.] Koraalotter m.
(ijzer n.
'Elagair, m. [Chin.] Roodgegloeid zwavelzuur
'Eiar"-i, e, adj. (en part. passé van élargir):
Chemin el-, verbreede weg m. Souliers di-s, wider,
ruimer gemaakte, verwijde schoenen nn. pl. — Idées
él-es, verderuitgebreide,verruimde denkbeelden n.pl.
Prisonnier dl-, in vrijheid gestelde gevangene.
'Elargir, v. a. Wijder, breeder, ruimer maken,
verwoijden, verbreeden: íl- un habit, een kleed wijder
maken, uitleggen. El- ut) eremin, eenen weg breeder
maken. — ( fig.) l- des idées, la sphère de ses
connaissances, zijne denkbeelden, den kring zijner
kundigheden uitbreiden. — Vrijlaten, loslaten, op
vrije voeten stellen: El- un prisonnier. — S'ELARGIR,
V. pr. Breeder, uitgestrekter, wijder worden: Le
chemin s'élargit en eet endroit, de weg wordt op
die plaats breeder. Le grand chemin l'empècbe de
s'él-, de (jroote weg bel ?t hem zijn goed uil te breiden. — [ Mar.] Le vaisseau s'élargit, het schip
neemt de vlurft in 't ruime sop; ook: maakt op een
ander schip jagt.
'Elargissement, m. Verwijding, verbreeding,
uillegriing. L'él- d'un chemin. — [Jur.] Loslating,
bevrijding f., ontslag n I1 a obtenu son dl-, hig
heeft zijn ontsktg verkrerpen.
'Elargisstire, f. Uitlegsel, uitzetsel n., aanzet
waardoor iets wijder, breeder wordt gemaakt.-stuk,
'Elasniie, f. [H. n.] Baard in., naam der
hoornachtige driehoekige platen, die den walvisch
als tanden dienen.
'Elaste, adj. 1H. n.] : Organe él -, of als subsi.
Un di-, veirkrachtiq orgaan n., dat sommige insecten tot springen in staat stelt. — 'Elasticité,
f. [Phys.] Veerkracht, span- of springkracht, ela s t i c i t e i t f. — ( fig.) El- de .'esprit, veerkracht van
den geest. — ' Elastification, f. Veerkrachtigmaking f. — ' Elastique , adj. Veêrkrachtig,
elastisch, elastiek. — Ook als subst. f. voor
gomnie él-, elastieke ,rom f., en voor bretelles Pl -s,
elaciieke broekdragers in. pl. (katoen en zijde.
'Elatche, f. [Corn.] Zékere indische stof f. van
'Elate, m. [Bot.] Indische dennepalm m.
'
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'Elatere , 'Elaté riuun , (pr. —ome) m.
[Pharm.] Pharmaceutische naam van den wilden

ezelskomkommer; ook van 't verdigte sap van de
vrucht dier plant.
(kauwoerde f.
'Elatérie, f. [Bot.] Jmerikaansche kalebas of
'Eiatérone, f. [Chico.] Wit kristalliseerbaar
beginsel in 't extract van den wilden komkommer.
'Elatérite, f. [Minér.] Veerkrachtig jodenlijm
of aardpek n. — ' Elatéritini, z. ELATÉRIE.
'Elateromètre, m. [Phys.] Luchtverdigtingsmeter, spankrachtmeter, ter bepaling van de vol
elasticiteit van gassen en dampen, e 1 a t o --strek
meter, e l asticiteitsmeter m.-- 'Elatéronnétrigne, adj. Dat werktuig betreffend.
'Elatine, f. [Chico.] Weeke, groene hars f.
uit den ezelskomkommer.
'Elatite, f. Versteend dennehout n.
'Elatobranehe, adj. [H. n.] filet plaatvormige kieuwen.
'Elavé, e, adj. [Chas.] : Poil el -, slapen bleek
haar - (teeken van zwakheid bij de 'a<<thonden).
Elcose, Elcomne, f. [Méd.] Verzwering f.
Eldorado. m. [ Hist. ] Fabelachtig land in
Z. Amerika, waar goud en edelgesteenten langs de
wegen liggen; — ( fig.) land van weelde en overvloed;
goudland n. (zoo als Californie, .Nieuw-Z.-Wallis).
'Eléagne , m. [Bot.] Old (wilg, boheemsche
olijfboom in.
'Eléatigtue, adj. [Phil.] : Ecole Pl-, Elealische
school f., eene oud-grieksche wijsgeerige secte (naar
Elea in Beneden- Italië).
'Electenr, m. -trice, f. Keurvorst m., keur
kiezer, stemgeregtigd burger m. —-vorstinf.;
El- palatin, keurvorst van den Palts.
'Electif, ive, adj. Bij verkiezing aangesteld of
opgedragen, door keuze geschiedend, verkiesbaar.
— [Phys.] Afpinité P1-ive, keurverwantschap f.
'Election, f. Verkiezing, keus, keuze f.: L'éldes députés, de verkiezing van de afgevaardigden.
- [Prat.], z. DOMICILE. -- [Tbéol.] L'él- du
people juif, Gods verkiezing, uitkiezinq van 't jood
volk. L'él- à la grace, de genadekeus, Gods-sche
voorbeschikking tot zaligheid. Créature, Instrument,
Vase d'él-, uitverkoren werktuig, schepsel, vat n.
— [H.ist. de Fr.] Regtbank f. voor de belastingen.
'Electivite, f. Verkiesbaarheid f. (te worden.
-1- 'Eleetorabilité, f. Bevoegdheid f. om kiezer
'Electoral, e, adj. liet kiesregt betreffend; uit

kiezers bestaande;— den keurvorst betre/fende, e 1 e k-

tora a 1. La Hesse él-e, Keurhessen. — [ Polit.
mod.] Cens Pl- .of enkel Cens, z. onder CENS. —
Assemhlée é1-e, kiesvergadering, bijeenkomst f. van
kiezers; z. COLLEGE. — Palais el-, keurvorstelijk
paleis n. — [Corn.] Laine é1-e, keursaksische ver
-edlschapwof.(Purm
électoraux.)
'Eleetorat, in. Waardigheid f. van eenen keurvorst; keurv„Irstendom n.
'Electre, ni. [H. n.] Elektra f., een stofvleugelige nachtvlinder'.— Wervelvormig polijphuisje n.
-- [Minér.] Wit goud der Galliërs, gedegen goudbevattend zilver n.
'Eleetriee, z. ELECTEIJR.

'Eleetricisme, m. De gezamenlijke elektrische
verschijnselen n. pl., ele ktric i s mus n. --'Eleetricité, f. Barnsteenkracht, bliksem- of wrij fvuurkracht, het vermogen van zékere ligchamen (b. v.
van den barnsteen) om, ten gevolge der wr2jving,
ligtere ligchamen aan te trekken, en bij aannadering van andere eene knetterende vonk voort te
brengen, e Ie kt r i c i t e i t f. — ' Electriq «e, adj.
Wat tot de electriciteit betrekking heeft of behoort;
wat elektriciteit voortbrengt <ontwikkelt, wat
haar ontvangt of er mede beladen wordt, Blektr i. sch, elektriek. Phénoméne Pl-, elektrisch
verschijnsel n. Vertu Pl-, elektrisch vermogen n —
Machine Pl -, elektriseer-machine f. Matière Pl-,
elektrieke stof f. .- H. n.] Gymnote Pl-, ridderaal,
trilaal, elektrische aal m.-- (fig.)Parole Pl-woord n.,
dat een' plotselingen en diepen indruk maakt en als
't ware elektriseert. -- 'Eleetrisabie, adj. Elektriseerbaar. — ' Eleetrisaut, e, adj. Elektrisérend. — (fig.) Eloquence Pl -, krachtig werkende
welsprekendheid f. — ' Electrisation, f. Etc ktrisér i ng f., werking, waardoor men de elektrieke kracht in een- l-igchaam opwekt of daaraan
mededeelt. — ' Eleetriser, v. a. Elektriciteit opwekken of mededeelen. — ( f q .) Schokken, (van
vreugde, hoop enz. doordringen), bezielen, ontvlam 1
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men, aanvuren.— Ei- qn., iemand in vuur en vlam
zetten, zijne driften in beweging brengen. — s'ELECTRISER, v. pr. Geëlektriseerd worden. — Het part.
passé is ook adj.: Corps électrisé, geëlektriseerd
ligchaam. — 'Eleetriseur, m. Elektriseerder m.
— [Méd.] Geneesheer in., die de elektriciteit als
geneeskracht aanwendt.
„

'Eleetro-capillo-chiinie, f. [Dirlact.] Ge-

zamenlijke verschijnselen der elektro-chimie, gewijzigd door den invloed der haarbuiswanden. —
'Electro-capillo-chimique, ao!j. Daartoe behoorend. — 'Electro-ebimie, f. Scheikundig
stelsel n., dat op de wetten der elektriciteit berust,
elektro- chemie I. — 'Eleetro-ehimique,
adj. Daartoe behoorend, e l e k t r o- chemisch. —
'Electro-ehiinisme, m. Leer of meeninq f., dat
de chemische verschijnselen zich door de wetten der
elektrische polariteit laten verklaren, el e k ti o c hem i s mus n. —'Eleetro-dynamie,f. [Phys.]
Leer van de wetten der elektriciteit n den toestand
der beweging, of van de werkingen der elektrische
stroomen op elkander, e 1 e k t r o- dynamiek f. —
'Eleetro-dyn amigae , adj. Een' elektrischen
stroom opwekkend of dien kunnende opwekken,
elektro- dynamisch. — 'Electro-dynarnisnie, m. Gezamenlijke verschijnselen der in werking gebragte kolom van Volta, e l e k tr o - d y n- a-

m i s m u s n. — 'Electro-galvanique, adj.:

Fluide él-, elektrische vloeistof f., met betrekking
tot de werkingen der Voltasche kolom, e 1 e k t r og a l v a n i sc h. e vloeistof. —'E lectro-galvanisnme, m. Gezamenlijke elektro-galvanische versch2jnselenn.pl..elektro-Fralvanismus n.—'Electroeène, m. Oorzaak, die de elektrische werkingen voortbrengt, bliksemstof, elektrieke vloeistof f.,
elektrogénium n. — 'Eiectrographe, m.
[Didact.] Schrijrer over de elektriciteit, e 1 e k t r og r a a p h m. — 'Electrographie, f. Verhande
ling over de elektriciteit, e1ektroarap bie f. —
'Electrologie, f. Verhandeling over den barnsteen of over de elektriciteit, e l e k t r o 1 o u i e f. —
'Electrologigiie, adj. Daartoe behoorend, e l e kt rol o g i s e h. — 'Electrolysable, adj. [ Phys.]
Vatbaar om door de electricileit ontbonden te worden, elektrolyseerba r. — 'Electrolysation, F. Ontbinding, ontleding van een ligchaam
door de elektriciteit, e l e k t r o l y s a t ie f. — 'Eleetrolyser, v. a. Door middel van de electriciteit
ontbinden, electrolyséren. — 'Electrolyte,
m. Ligchaam n., welks elementen door de elektriciteit ontbonden zijn, e l e k tro liet in. — 'Eleetrolytique, adj. .Den aard van zulk een ligchaam
hebbend, e le c t r o l y t i s c h. — 'Eleetro-rn agnétique, adj. Wat het elektro-magnetismus betreft, elektro- magnetisch. — 'Electromnagnétisine, m. Zamenhang m. der elektrische
en magnetische verschijnselen, leer der wederzijdsche
inwerking van de elektriciteit en het maunetismus
op elkander, elektro-magnetismus n. —
'Eleetromètre, m. Werktuig om de sterkte der
en ligchaam te bepalen. elektro
elektriciteit
meter m. 21L atmospliërique, werktuig om de
luchtsgesteldheid en sterkte der gewone luchtselektriciteit waar te nemen (waartoe ook de zoogenaamde elektrische vliegers en elektriciteitswijzers
^ehooren), lucht - elektrometer m. —'Electroenétrie, f. Kunst om de hoeveelheid elektriciteit in
een ligchaam te bepalen, dek t r o m e t r i e f. —
-
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pathisch. — 'Electrophore, m. [Phys. ] Elektriciteits-drager of - behouder, een door Vclta uit
werktuig om de daarin opgewekte elek--gevond
triciteit langen tijd te bewaren, e 1 e k Ir o p ho o r m.
-- 'Eleetro-poncteuur, m. [Méd.] Uitvoerder
van de'Eleetroponctiire, t. de elektrische naald steek f., waarbij de ingestoken naalden met eene
kleine Voltasche kolom in verband gebragt worden.
— 'Eleetroponeturer, v a. De elektropunctuur
uitvoeren, elektrop unctu réren. --'Eleetropositif, ive, adj. Wat zich naar de koperpool
of negatieve pool van de Voltasche kolom rigt, el ect r o - positief. — 'Electroscope, m. Werk
om de soort van elektriciteit in een ligchaam-tuig
te bepalen, e l e k t r o s k o o p n. — 'Eleetroseopie, f. Kunst om de soort van elektriciteit hij een
ligchaam te bepalen, e le k t r os k o p i e f. —'Eleetroscopiquie, adj. Die kunst of dat werktuig
betreffend, e1e kt ro skop is c h. — 'Electrostatique, adj : Effet él-, werking der elektriciteit in
den toestand van rust, e l e k t r o s t a t i, s c h e werking. — 'Electro-végétomètre, m. Plantenelektriciteits-meter m., een door Berthollon uitgevonden werktuig om den invloed der electriciteit op
(kepot m.
den wasdom der planten te bewijzen.
'Electuaire, m. [Pharm J Stikartsenij f., lik'Elédone, f. [H. n.] Kampernoelje-kever m.
'Eléeneephale, f. [Chim.] Vette zelfstandigheid f. in de hersenstof aangetroffen.
'Eléganinment, adv. Op eene nette, fraaie,
sierlijke wijze, netjes, sierlijk, keurig.
'Elégance, f. Sierlijkheid, fraaiheid, netheid,
aardigheid f. , zwier m. ; bevallige, vlugge, losse
houding en manieren, e le g a n t i e f.; fijne, kiesche
smaak m. in kunsten en wetenschappen. — [Math.]:
L'él- dune solution, de eenvoudigheid van eene
wiskun.ctir°e oplossing.
'Elégant, e, adj. Sierlijk, fraai, net, schoon,
aardig , lief : hupsch , aanvallig , elegant ; -kiesch en fijn van smaak, smaakvol; bevalli; ° en
ongedwongen van stijl. Une facon de parley él-e,
Bene sierlijke wijze van spreken. " [Math.] Solution
él-e, eenvoudige en gemakkelijke oplossing f. —
Ook als subst. m. en f. Un él-, Une él-e, een modeheertje n., 7nodegek, pronker m., modepop f.
'Elégiaquue, adj. Tot de regie of het treur
i s c h: Vers él-s, elégische-dichtbeorn,lég
verzen n. pl., uit afwisselende hexameters en pentameters bestaande. — Un poète él- of als subst.:
Un él-, een treurzangdichter m. — (fig.) Weemoedig,
treurend, klagend, zacht, aandoenlijk.
'Elébie, f. Treurdicht , treurlied , klaaglied,
klaagdicht n., klaagzang, treurzanro m., elegie f.;
— beschouwend, gevoelvol dichtstuk n., inz. in
elégische voetmaat. — [Bot.] Rietachtige plaat f.
van de Kaap.
'Elégiographe.m. [Litt.] Treurzangdichterm.
— 'Elégiographie, f. Kunst om treurzangen te
schrijven. — 'Elégio ;raphiqne, adj. Daartoe
behoorend.
'Elégir, v. a. [Tech.] Verdunnen, z. ALLÉGIR.
.

'Elément, f. [Chico.] Hoofd- of grondstof f.

enkelvoudig, niet ontleedbaar bestanddeel der stof,
enkelvoudig ligchaam n. (corps simple), e Ie ni e n t n.
La science actuelle admet plus de soixante di-s.
-- [Ans. shim.] Les quatre el-s, de vier elei renten:
aarde, vuur, lucht en water (die echter geep van
allen enkelvoudige stoffen. zijn). — [Aich.] El- froid,
'Electromrtrique, adj. Wat daartoe betrek - water, kwik n. — Bij uitbreiding: zamenstellend
king heeft, elektrometrisch. — 'Eleetromi- deel, bestanddeel n., grondslag m., basis f., beginsel n.: Les él-s dun médicament, du langag'e, de
cromètre, m. Werktuig om de kleinste hoeveel
elektriciteit te bepalen, elektromikrome--hedn bestanddeelen eener artsenij, der taal. Les él- du
1)onheur,
de la prospérité, de i'autorité paternelle,
ter m. — 'Eleetromicrometrie, f. Kunst om
de geringste hoeveelheden elektriciteit te bepalen, de grondslagen van 't geluk. van den voorspoed,
elektromikrometrie f. -- 'Electromicro- van 't vaderlijk gezag. -- Middelstof f., waarin
métriqute, adj. Die kunst of dat werktuig be- een dier leeft en zich beweegt. -- (fig.) Voorwerp n.,
treffend, elektromikroimétr i,sch.—'Electro- plaats f., gezelschap n., bezigheid f., inz. die het
motenr, trice, adj. Elektriciteit opwekkend of meest bevalt, die men niet wel kan ontberen. L'éivoortbrengend, elektromotOrisch. — Ook als du poison eet lean. het element van den visch is
subst. m. : Un él-, een elektriciteits - opwekker,, 't water. Êl re dans son él-, in zijn element, in zijn'
ele k tr omó to r m. — 'Electro-négatif, ive, schik, in zijne nopjes zijn. L'étude est son él-, de
adj. Wat zich naar de zinkpool of positieve pool studie is zijne liefste bezigheid, zijn element. —
van de Voltasche kolom rigt. e le k t r o-p o s i ti e f'. [Gram.] b1- voveile, El- consonne, wortelklinker,
— 'Eleetropathe, m. [Méd.] Geneesheer m., die wortelmedeklinker m. — [Phyys.] Elk platenpaar
de elektriciteit aanwendt, el e ktropaa th m. — zink en koper in de kolom van Volta. --- ELEMENTS,
'Eleetropathie, f. Geneesstelsel n. op de elek- n. p1. Grondbeginselen n. pl., grondregelen, eerste
triciteit gegrond, elektrop ath ie f.—'Electro- gronden m. pl., e l ease n ten n. pl. E1- de géonzépathique, adj. Daartoe behoorend, elektro- trie, d'ihistoire, etc. — I1 en est encore aux el-,
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hij weet er nog niet veel van. -- [Astr.] El-s des
orbites des planeten, vereischte gecévens n. pl. om
de loopbanen der planeten te berékenen, den stand
eener planeet op een gereven tijdstip te bepalen. [G éom.] Oneindig kÍeine deelen eener grootheid,
diferentialen, elementen.
'Elémentaire, adj. Hoofdstolfelijk, grondstoffelijk, tot de elementen behoorende, elementair: Corps di-, enkelvoudig ligehaam n. [Anc.
Phys.] Feu di-, warmtestof f., ,gronr.Isto/fel jk vuur n.
— Esl }rits di-s, elementaire geesten m. pl., demonice/ic wezens, die naar 't volksgeloof der middel
elementen heerschen: gnomen in-euwn,id4.
de aarde, o n d i ne n in 't water, s y l p h en in de
lucht, salamanders in 't vuur. — De eerste
gronden b^ tre/fende of behelzende, elementair.
Ouvrage el-, werk, dat over de eerste beginselen
eener wetenschap of kunst handelt.

'Eleutsinies, f. pl. Myth.] Geheimzinnige feesten f. pl. van Ceres (de oudste in Griekenland),
eleusinische mysteriën f. pl, (naar (Ie attische stad
Eleusis, nu .Lessina.
'Eleuthéries, f. pl. [Ant.] Oud-, rieksche vrij
feesten n. pl., om de 5jaren te Platasa gevierd.-heids
Eleuthérogyne, adj. [Bot.] Met vrijstaande
ovariën of vruchtbeginsels. — 'Eleuthéroinacrostémone, act j. Met vrijstaande en ongelijke
helmknopjes.
'Ele«théronaane, m. Overdreven vrijheidsvriend m . — Ook als adj.: Parti dl-, partij der
overdreven vrijheidsvrienden. — 'Eleuthéromanie, f. Overdreven, kwal jK begrepen vrijheidszucht.
— 'Eleauthérophobe, in. Vrjheidsschuwer m.
— Os;k als asij.: Pasti di-, vrijheidsschuwe partij f.
-- 'Eteiithéroplhobie, f. Vrijheidsvrees f., af
vrijheid.
-kerm.vand

'Eléu'i, m., z. V. a. CHIBOU .
'Eléutine, f. [Chim.] Beginsel n. der elemi-gom.
'Elenetique, adj. [Tliéol.] Wederleggend, tot

de polemiek of kerkelijke strijdleer behoorende.
'Eléoeéréolé, m. [Pharm.] Olie- en waszolf f.
'Eléolé, m. [Pharm.] Elk middel n., dat eene
olie als bindmiddel bevat.
'Eléolithe, m. , Vetsteen m., Noorweegseh
mineraal (ook pierre grasse geheeten).
'Eléornéli, m. [Pharm.] Honigolie f., dikke,
buikzuiverende balsem m. uit Syrië.
-I-'E1éolphage, m. et f. Ol veneter m., -eetster f.
'Eléoptere, m. [Chim.] Hel vloeibaar bestanddeel der vlugtige oliën, e 1 e o p t e n on n.
'Eléosaeeharauin , m. (pr. — sak-ka-rome)
[Pharm ] Olie reet suiker gemengd, oliesuiker f.
'Eléotre, 'Eléotris, in. [H. n.] Crinésche
grondel in
'Eléphant, m. [H. n.] Olifant m. Latrompe,

les défenses d'un di-, de snuit m., de slafltanden
m. pl. van den olifant. — (Prov.) Faire d'un mouche
an el-, van eerie mug een' olifant maken: eene
kleinigheid verbazend veryrooten. — [Hist.] Ordre
de I'd!-, olifantsorde f., eene deensche militaire ridderorde. — [H. n.] al- de mer, volksnaam van
den walrus of de zeekoe (morse) en van eene soort
van zeehond of rob m. — [Corn.] Oli fantsp- apier n.
'Eléphaiitaire, m. [Ant. rom.] Olifantsgeleider (in den oorlog), kornak m. — 'Eléphantarquie, m. Aanvoerder eener op olifanten gezeten a fdeelinq, e l e p h a n larch m.
'Eléph anti asigae, adj. [Méd.) Tot de olifants-

ziekte behoorende, daarnaar gelikende.

'Eléphantiasis, f. (pr. —ti-a-site) [Méd.]

Olifantsziekte, knobbelachtige melaatsch.heid of leprozij; hoogste graad van melaatschheid f. (door de
kruisvaarders naar Europa overgebragt).
'Eléphantide, adj. [H n.] Olifantachtig. —
Als subsi. f. bij La Fontaine de naam der hoofdstad van 't land der oli far?ten.

'Eléphantin, e, adj. [W n.) Naar een' olifantsslagtanu, ook naar een' olifant gelijkend. — [Géogr.]
Wat tot Elephantine (oud egyplische stad en eiland)
of hare inwoners behoort. — [Hist. rom.] Livres
él-s, zékere op ivoor of elpenbeen geschrévene tafeltjes n. pl. bij de Romeinen, waarop de h.andelingen van den senaat ge schreven waren. — [Mus.
anc j Flute él-e, of als subst. f. El-, ivoren fluit f.
der Phmniciërs . — ELÉPHANTINS , m. pl. Dieren n.pl.
van 't olifanten-geslacht.
'Eléphantique, adj. [EI. n.] Den olifant betreffend. — [Méd.] Met olifantsziekte behebd.
'Elephanto rappe, m. [Didact.] Olifantsbeschrnjver m. — 'Eléphantographie, f. Beschrijving f. der olifanten. — 'Elépieantographique, wij. Daartoe behoorend.

'Eléphantoide, adj. Olifantvormig.
'Eléphantope, M. [Bot.] Olifantsvoet m

.

'Eléphantopède, adj. [H. n.j Met olifants-

voeten.

'Eléphantopétlie, f. [Méd.] Oli fantsvoet m.

'E lf'phanlophage, adj. Van olifantsvleesch
levend. — Ook als subst. m. en f. Olifanten-eter m.,
-eetster f.

'Eléphantusie, f. [Bot.] Peruaansche palmphhytélas geheeten).
'Eléphas, m. (pr. —face) [Bot.] hone/lam m.
'Elettarie, f. [Bot.] Malabarsche gemberplant f.

heesler (ook

'Eleeusine, f. ( Bot.]

eetbaar zaad.

Tropische grasplant f. riet
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'Eleuthéi -ophylle of 'Eleathérophylline,

adj. [Bot.] Met vrije, afgezonderde biaderen. —

'Ele;arthéropode, adj. [ H. n.] Met vrije, a fgescheiden voeten of borstvinnen. — 'Eleuathéroponue, adj. Met vrije kieuwdeksels.
'Elevage, m [Leon. sur.] liet opkweeken,
fokken van huisdieren.
'Elévateur, adj. m. [Aunt.] Muscle di-, of als
sub .ct. Ill . El-, oprigtende, optrekkende spier 1.
'Elevation, f. Het hooger maken; verhooging,
optrekking (b. V. van een muur); — hoogte, ver
Cette voute na pas asset d'él-, dit-hevnidf.:
gewelf is niet hoog genoeg. Il monta sur une di-,
hij klom op eene hoogte. — [Astr.] l- d'uiie étoile,
hoogte eener ster, hoek van den geziblsstraal met
het vlak des horizonnts. El- du pole, poolshoogte.
— [Cath.] El- de l'hostie, de opheffing van de
hostie. — [Arch.] Opstand m., schets van den
gevel van een gebouw. — [Artill.] Rigtingshoek m.,
hoogderigting f., die men een stuk geschut geeft. —
[Méd.] El- du pools, verheffing f. van den pols. —
[Mus.] El- de la voix, verhe/ing der stem. — [Corn.]
El- di prix des denrées, rjzing van den prijs der
eetwaren. — (fig.) 1 looge stand, hooge graad m.
van magt, van fortuin; verheffing, bevordering f.
L'él- a ses inquiétudes, een hooge staat brengt
zorgen mede. I1 n'y a plus d'obstacles à son di-,
er zijn geene beletselen voor zijne bevordering, rangsverhooging meer. — Verhevenheid, edelaardigheid,
grootheid f. El- d'áme, de sentiments, zi,elegrootheid, verhevenheid van gevoelens, van denkwijze.
El- du style, verhevenheid, hooge vlugt f. van den
stijl. — L'él- de fame, du coeur a Dieu, de verheffing der ziel, des harten tot God.
'Elévatoire, m. [Chic.] Heftang f., werktuig
om gedrukte beenstukken o f plaatsen der hersenpan
weder op te ligton.
'Elève, m. et f. Kweekeling, leerling m. en f.,
scholier m., scholierster f. ; volgeling der manier
van een' meester (in de schoonti kunsten ). -1- [Econ. rur.] Het fokken en afriglen van allerlei
vee, inz. paardenfokkerij f.; — het kweeken van
zaadgalanten in hare verscheidenheden.
'Elevé, e, adj. (en part. passé van élever) :
Taille él-e, hooge, rijzige gestalte f. Les montagnes
les plus di-s, de hoogste bergen m. p1. Temple elen lhonneur de Dieu, tempel m., ter eere van God
opgerigt, gebouwd. — Pools el-, volle, snelle pols m.
Voix dl-e, luidere, hoogere stem f. — foute, Difculté dl-e. opgeworpen twijfel m., zwarigheid f. —
Style dl-, verheven stil m. Sentiments dl-s, verhévene, edele gevoelens n. pl. — Homme bies dl-, wel
Oiseau el- en cage, in de kooi oyge--opgevdman.
bra te vogel m. Planles di-es, aangekweekte planten.
S 'Elèvenaent, in. Verheffing (elevation).
'Elever, v. a. Verheffen, hooger maken, ver
doen rijzen of stijgen, ophijschen, op--hogen;—
heffen, oplirjten, opriflten, optimmeren, optrekken:
Ei- un mug de deux pieds, eenen muur twee voet
hooger optrekken. Ei- tin plafond, eene zoldering
doen rijzen. El- une maison on monument , een
huis bouwen, een flerlenkteeken oprigten. El- one
digue, een dijk opwerpen. Le soleil élève les vapeurs, de zon trekt de dampen op. — Bij uitbreiding en dig.: Ei- la voix, le ton, de slem ververheffen., harder spreken; ook: stouter , trotseher
spreken dan betaamt. E1- la voix en faveur de qn.,
luide partij voor iemand trekken. — Ei- des doutes,
des dif%cultés, twijfelingen, zwarigheden opwerpen
z. ook AUTEL. — El- son style, een' verhevene
:

-

,

652

ÉLEVEUR

ELLIPSOLI THE.

stijl aannemen: É1- son coeur a Dieu, zin hart
tot God verheffen. -- EI- en dignité, in waardig
verheffen, verhooren, bevorderen. El- qn. jus-heid
iemand boven de wolken verheffen,-qu'axnoes,
boven de huizen prijzen. — EI- le prix des denrées,
den pros der eetwaren vermeerderen, verhoogen,
opslaan. — [Math. El un nombre au carré, au
cube, een getal tot de tweede, derde raagt verheffen.
El- une perpendiculaire, eene loodlun oprigten. —
Opbrengen, grootbrengen, opkweeken, aankweeken,
opvoeden. Cette femme na pu él- aucun de ses
enfants, die vrouw heeft niet één harer kinderen
kunnen grootbrengen. Les paons sont difficiles à
cl-, de paauwen zijn moeieljk op te brengen. —
El- des plaates, planten aankweeken. El- les enfants dans Ia crainte de Dieu, de kinderen in de
vreeze Gods opvoeden. El- la jeunesse, de jeugd
onderwijzen. — S 'ÉLEVER , V. pr. Zich verheffen,
opstijgen, opgaan, opklimmen: Ce terrain s'élève
en amphitheatre, z . AMPHITHÉ^ TRE. Le Brouillard
s'élève, de mist trekt op. — (fir;.) Celui qui s'élève
sera abaissé, wie zich verhoogt (verh.00vaardic t)
zal vernederd worden. — Le prix de cette denrée,
s'est é!evé, die eetwaar is opgeslagen, is duurder
geworden. Le total s' élève A mille francs, 't bedrag
beloopt 1000 francs. — Zich verzetten, opstaan:
]

Mille voix se sont élevées contre vette injustice,

duizend stemmen hebben zich teren die onregtvaardigheid doen hooren. I1 s'éleva avec force contre
vette opinion, hij kwam met nadruk tegen dat gevoelen op, verzette zich met kracht daartegen. —
Mon péché s'élèvera contre mof, mijne zonde zal
tegen mij opstaan, tegen mij getuigen. Vous atiez
beau Ie louer, it ne s'en élèvera pas, hoe gij hem
ook prijst, hij zal er niet hoogmoedig door worden.
— [Mar.] Le vaisseau s'élève, het schip komt van
laag water in de diepte, verwijdert zich van de
kust. -- S'él- au vent, in den wind winnen. —
Ook als v. imp. gebruikt: II s'éleva une tempête,
er kwam een onweder op. I1 s'éleva un bruit, er
ontstond een gerucht.
'Elevenr, m. [Econ. rur.] Yee fokker, inz. paar
-denfokrm.
'Eleviires, f. pl. [Méd.] Uitslag m., puistjes,
blaartjes n. pl.
Elfe, nl., Elfirae, f. [Myth.] Elf m., Elfe f.,
in de noordsche myth. de naam van kleine rond
natuurgeesten, die Of als goede en schoonti-zwervnd
wezens in de lucht, Of als kwade en leeljke onder
de aarde wonen.
'Eliehrise, f. [Bot.] Zonnegoudsbloem f.
'Elides, V. a. [Gram.] Uitlaten, weglaten (eene
letter, niet uitspreken) e 1 i d é r e n. — s'ÉLIDER,
V. pr. Weggelaten worden: Cette lettre s'élide,
die letter wordt uitgelaten, a f J:ekapt. — Het part.
passé is ook adj.:, Lettre élidée, uitgelaten letter f.
'Eiier, v. a.: El- du vin, z. SOUTIREP.
'Eligibilité , f. Verkiesbaarheid, bevoegdheid
om verkozen te worden. — [Polit. mod.], z. CENS.
Cens d'el-.
'Eligible, adj. Verkiesbaar. -- Ook als subsi.:
Combien y a-t-il d'él-s dans vette commune? hoe-

veel verkiesbare burgers zijn er in die gemeentel
'Eli ;rite, f. [Bot.] , z. v. a. EXOSTOSE.
5 ' Elllner , v. a. Verslijten, afdragen (eenkleed).
--[Algèh .], beterEL1MINER . — [Fauc .] El - P olseau
den valk afvoeren, hem na 't ruijen in staat brengen om uit te vliegen. — S 'ÉL111EP , V. pr. Slijten,
verslijten. -- Het part. passé is ook adj. : Habit
élimé, versleten, afgedragen kleed n.
'Elirnirnateur, trice, adj. [Physiol.] Fonctions 01-trice, levensverrigtingen f. pl., waardoor
de voor 't organismus schadelijk geworden stoffen
uitgedreven- worden.
'Ellmination, f. Uitdrijving, uitwerping, inz.
[Algèb.] verdrijving van eene in onderscheidene
vergelijkingen voorkomende grootheid, e l i ni i n at i e f. — (fig.) Doorschrapping f. (b. v. der namen
van eene list der bezoldigde of der verbannenen).
'Elimniner, V. a. Over den drempel zetten,
uitdrijven (in dien eig. zin zelden dan fans. gebruikt). — [Algèb .] Eene onbekende uit verscheidene zarnen.haugende veri,•el jkingen doen verdwijnen,
elimineren. — (fig.) On ma éliminé de la liste
des candidate, men heeft mijn naam van de lijst
der kandidaten r,eschrapt. — Het part. passé is ook
adj.: Quantité élimilnée, uitgedreven, geelimineerde
,

grootheid f.

'Eliiigae, f. [Mar.] Leng t., hijschtouw met
eene lus. El-s h croc, h patl es, schinkelhaken m. pl.,
lengen met haken in plaats van lussen. El-s, schuifknoopen m. pl. , Slinger m. (wapentuig) zonder
-

zak. — z. Ook HELINGUE.

'Elinguer, V. a. [Mar.] El - un far deau, de leng
om een' laat slaan, een' last met eene leng of een'
schinkelhauk ophijschen. — (fig. et triv.) Que Ie
diable m'élingue, de duivel haal me.
'Elia; net, m. [Mar ] Pal m., stuk hout om de
gangspil op te houden. Taquet of Traversin d'él-,
achterklamp, palklamp m.
% ' Elignation, f., z. v. a. COLLIQUATION.

'Elfre, v. a. Kiezen, verkiezen; uitkiezen, uit
uitzoeken. El- un député, een' afgevaardigde-lezn,

verkiezen, benoemen , stemmen . — EI- sa sépulture,
z jn.e gra fplaats uitkiezen. — [Prat.] El- domicile,
domicilie kiezen, z. D0311C1LE.
'E lisant, e, adj . Kiezend . — ÉLISANTS, m. pl.
Pauskiezers in. pl„ naam der 3 kardinalen, die,
als de stemmen in 't heilig collegie staken, met de
verkiezing van een' paus belast worden.
-I- 'Eliseur, m., z. v. a. ÉLECTEUR.
'Elision, J. [Gram.] Uitlating, wegwerping,
uitwerpinc1, inz. van eene klinkletter voor eene
andere klinkletter of eene stomme h, e l i s i e f.
'Elite, f. Keur, kern, bloem f., het uitgelézene,
beste gedeelte (van personen en zaken): Troupe d'él-,
keurbende f. — Faire 1'él- dune bibliothèque, de
beste boeken. uit eene boekerij kiezen, uitzoeken.
'Elites, V. a. (pop.) Ziet beste uitzoeken of uit
Vous élitez ma mar chandise , gij kipt het-kipen:
beste uit mijne waar.
'Elixation, f. [Pharm.] Langzame koking of
aftrekking, inz. met hel doel om twee producten;
een vloeibaar en een vast, te verkrijgen, e 1 i x a ti e f.
'Elixir, m. [Pharm.] Oplossing van verschillende
zelfstandigheden in alkohol, z amenge stelde alkoholische tinctuur, krachtartsenij f., kookdrank m.,
-- geneesmiddel in eenigzins verdikten vorm, dat
druppelsgewijs wordt toegediend , elixir n. —
(fig.) Kern, bloem f., het beste van iets.
'Elixivatioii, f. Uitlooging (lixivat.ion).
Ellagigae, adj. [Chico.] Acide ell-, galnotenzuur in.

Elle, pr. pers. f. Zij , haar: Elle chante, Elles
dan`ent, zij zingt, zij dansen. C'est elle, Ce sont
elles, zij is het, zij zin het . Je la connais, elle et
sa soeur, ik ken ze, haar en hare zuster. Je veux
parler d'elie, à elle, ik wil van haar, tot haar
spreken. Elle nest pas chez elle, zij is niet te huis.
Elléhoraeé, e, adj. [Bot.] Naar nieswortel
gelijkend, nieswortelachtig. —Elléboracées, f. pl.

Nieswortelplanten f. pl. — Ellébore, f. 1Vieswortel m., nieskruid n. — Eileboré, e, adj. Naar
nieswortel zweemend. — Elléborine, f. Valsche
of wilde nieswortel m. — [Chime.] Weeke hars f.
uit den wortel eener soort van nieswortel. — Elleborisé, e, adj. [Pharm.] Met nieskruid gemengd. — Elléborisame, in. [Méd.] Nieswortelkuur f., het zuiveren of afvoeren door nieswortel,
hell eborisneus n.
Ellipanthe, adj. [Bot.] Met onvolledigebloemen.
Ellipse, f. [Gram.] YUeglating, uitlating van
één of meer woorden f., die tot het zamenstel van
den zin behooren , maar zonder schade voor de
duidelijkheid gemist kunnen worden, ell ips f. —
[Géom .] Langwerpig rond n., eene der drie kegel
welke ontstaat, als men een re!,ten kegel-sned,
zoodani s schuins doorsnijdt, dat het verlengde der
doorsnede het grondvlak ontmoet, e 11 i p s f.
-[ Ellipser, V. U. [Gram Eén of meer woor den in een voorstel uitlaten, eene ellips maken. —
Het part. passé is ook adj.: Mot ellipse, uitgelaten
woord n.
Ellipsimbre, m. [Géom.] Holgebogeneellips I.
kromme lijn van dubbele kromming.
Ellipsographe, m. [Géotn.] Werktuig tot
het trekken van ellipsen., e 11 i p s o g r a a p It m. —
Ellipsographie, f. Kunst om ellipsen te trekken.
— Ellipsographique, adj. Die kunst betreffend.
ellipsographisch.
Ellipsoidal, e, adj. [Géom.] Wat den vorm
der ellipsoïde heeft, e 11 i p s old a a 1. — Ellipsoïde, f. [ Géom.] Lir;chaam n., gevormd door de
omwenteling eener ellips om eenti v^. n hare beide assen,
e lli psoïd e, elliptische sphceroïde f.
Ellipsolithe, f. [H. n.] Elliptische amrnons.]
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horen m. — Ellipsologie, f. Verhandeling f. die figuur wijkt goed terug, doet zich als in de
over het trekken van ellipsen. — Ellipsos pernie, verte, in 't verschiet voor. — ( fig.) S'él- de son
adj. [Bot.] Met elliptische zaden. -- Lllipso- devoir, zijnen pligt uit het oog verliezen, niet waar
Leur doctrine s'éloignait peu de la sienne,-nem.
stoine, adj. H. n.) Met elliptischen mond.
Elliptieite, f. [Géom.] Elliptische vorm m. hunne leer verschilde weinig van de zijne. Ne pas
of hoedanigheid f. eener >i uur, e t l i p t i c i t ei t f. s'él- de qc., ergens niet ongenegen toe zijn, er niet
iet verschil der quadra- teren hebben.
— Vierkantswortel m. uitl
'Elongation, f. [Asti.] Afwijking f., afstandsten van de halve assen eener ellips of eener ellipsoide. — [ Astr.] Verhouding van dit verschil tot hoek m., onder welken Bene planeet van de zon schijnt
de halve groote as der ellips. — [ Géogr.] De zoo- te staan. — [ Chir.] Peesrekking, onvolkomene ver
-reking,1oatf.
genaainde afplatting der aarde. — [Grain.] 1b e'Elonger, v. a. [Mar.] Langs varen, langs,
danigheid van een elliptisch voorstel.
Elliptique, adj. [Géom.] Tot de ellips behoo- zeilen, langs liggen, aan boord liggen. — El- un
rende, de gedaante der ellips hebbende, langwerpig cordage , z. ALLONGER. — El- une ancre , een
rond, elli p tisch. — ( Gram.] Eene ellips of uit - anker uitbrengen
'Elongis , m. pl [Mar.] Langzalings f. pl.,
lating bevattend, e 1 l i p t i s c h.
Elliptiqueinent, adv. [Géom.] In den vorm eiken stengen aan bedde zijden van den ondermast.
eenei ellips. — [ Gram.] Bij wijze van uitlating, — Randen m. pl. van de loopplanken binnen boord;
e l 1 i p t i s c h. (de lampenpit in te brengen. scheerhouten n. pl. der luiken.
'Elope, 'Elops, m. [H. n.] Haringvormige
Ellychnotete, m. Werktuig om met gemak
Linie (Feit saint-) m. [Phys., Mar.] Sint- visch, door Oken stempelbaring nl. geheeten.
'Eloqueu'unent, adv. Op welsprekende w-Us,
Elmus- of Elms-vuur m., z. CASTOR ET POLLUX.
(spraaktheid f.
'Eloeher, v. a. [Agric. j Heen en weer schud met welsprekendheid.
'Eloquence, f. ll7elsprekendheid f. , welbeeen' boom) om de wortels los te-den(plat,
'Eloquent, e, adj. Welsprekend, welbespraakt:
maken. — [ Verr.] Een' glaskroes van zijn' bodem
Orateur el-, welsprekend redenaar m. — Discours
losmaken.
'Elocution, f. [Rhét.] Voordragt, wijze van Pl-. welsprekende redevoering f. — Larmes él-es,
uitdrukking der gedachte door de spraak; — keus welsprekende tranen m. pl. Un silence él-, een wel
zwijgen n. — La colère est-spreknd,vlbt
en schikking der woorden in eene rede, elocutie f.
'Eiode, adj. [Méd.] Fièvre él-, moeraskoorts f. P1-c, de gramschap maakt welsprekend. — (Loc.
'Etage, ni. _Lofrede, lofspraak, loftuiging f., prov.) Rien de plus él- que l'ar'ent comptant, gelofschrift, lofdicht n., lof m. EI- funèbre, ljkrede. reed geld is de beste welsprekendheid.
'Elia, e, adj. (en part. passé van élire) Magis— On a fait de grands él-s de votre fibre, men
trat Plu, verkozen rerpént m. — ELU, m. Verkozene,
heeft uwen broeder zeer geprezen.
'Ltogiaste, 'Elo;iste, ni. Lofredenaar, inz. bij meerderheid r'an stemmen gekozene m. --- [ Rejig.]
overdrijvend lofverspiller, veil lofredenaar, vleijer, Uitverkorene: Il y a beaucoup d'appelés mais peu
(spillen. d'élus, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoe l o g i. a s t m.
-f 'Ecogier, v. a. Lofspraken houden, lof ver- ren. — [ H i st., de Fr.] Officier of gekozen regter
in het belastingstribunaal. -- ELUE, f. Vrouw van
t 'Elogieux, ,ieuse, adj. Vol lofspraken.
(klaring, ei u c i d a t i e f.
zulk een' ambtenaar.
'Elogiste, z. ELOGIASTE.
'Elucidation, f. Toelichting, opheldering, ver'Eloiáné, e, adj. (en part. passé van éloigner):
verkla.eea, toe
Ophelderen,
'Elueider,
v.
a.
afgelégen,
ver
verwijderd
Feuilles
land
n.
Pays él-,
él-es, uiteenstaande bladeren n. pl. Danger él-, lichten, e l u c i d e r e n. — Het part. passé is ook
verwijderd, verg fzijod gevaar n. La postérité la ad7.: Affaire elucidée, toegelichte zaak f.
--'Elueubratenr, m. Volvoerder van een geplus él-e, de verste nakomelingschap f. Je suis
bien él- de croire cela, ik ben er verre af dat te leerden arbeid, die langdurige vlijt en nachtwaken
kost,
blokker ni. — 1- 'Etueubratif, ive, adj.
-ik
geloof
gelooven,
't op verre na niet. II est élde son coinpte, hij bedriegt zie!? zeer in zijne ré- Voor nachtelijke studie, volhardenden letterarbeid
kening, hij vergist zich deerlijk. Former des desseins geschikt. — ' Eliiciibration , f. Een met veel
el -s , veruitziende plannen ontwerpen. — Causes arbeid en nachtwaken zamengesteld werk , nacht
nachtstudie, blokkerij f. — -}- 'Elticabrer,-werkn.,
él-es, verwijderde oorzaken f. pl.
'Eloignemnent, m. liet verwijderen; verwijde v. a. (eig. Bij lamp- of kaarslicht arbeiden.) Met
zijde stelling f.: Tons demandèrent du-ring,op veel vlijt en nachtwaken opstellen, blokken.
-t.'Elii.dable, adj. Ontwijkbaar, ontduikbaar.
roi l'él- du minipre, allen verlangden van den ko'Eiader, v. a. Verijdelen, vergeefs of vruchtening de verwijdering, afdanking van den minister.
L'él- des occasions du péché, de verwijdering, weg- loos maken, ontwijken, ontduiken. El- les puursuites
neming van de aanleidingen tot zonde. -- Verwij- de qn., iemands vervolgingen op eene listige wijze
deringj. afwezigheid;
heid; — verte f., afstand m., ver- ontwijken. I1 voulut él- la question, hij wilde de
Depuis qu'il vit dans l'él- des vraag ontwijken. — Het part. passé is ook adj.:
schiet n. — (
affaires, du monde, sedert hij van de zonden, Question éludée, ontdoken vraag f.
'Eladeur, m., -ease, f. Ontduiker, ontwijvan de wereld afgezonderd leeft. Pendant son él-,
tijdens zijne afwezigheid, zijn afwezen. L'él- de ker m., ontduikster, ontwijkster f. (van vragen enz.)
'EladoriqM ire, adj. [Peint.] : Peinture el-, olie
deux villen, de afstand van twee steden. On voit
d'iei la ville en él-, men ziet van hier de stad in
cv o d o r is c h schilderwerk n. Cire-walerof
de verte, in 't verschiet. Ce tableau presente des él-, elceodorisch was n., met eene fijne olieverw
troupeaux dans l'él-, die schilderij heeft kudden op gemengd was, in de oudheid tot schilderen gebruikt.
'Elite, f., z. onder ELU.
den achtergrond, in 't verschiet. — ( lire.) I1 voit de
'Elatriation, f. [Chim.] z. V. a. DECANTATION.
grands bien en el-, hij hoopt mettertijd nog zeer rijk
'El ysée, f. [Myth.] Elysium n., el.isésche (of
te worden. — Veronachtzaming, verinaarloozing f.
L'él- de sen devoirs, de Dieu. — Afkeer, tegen liever elysische) velden n. pl. , 't verblijf der zalide l'él- pour ce manage là, hij heeft-zinm.Ia gen, de hemel der Ouden. — (fig.) Oord vol genieting verrukkelijk verblijf n. — Ook als adj.,
een' afkeer van dit huwelijk.
'Eloigner, v. a, Verwijderen, wegzetten, weg- alleen in: Les champs él-s of élysiens, de elysische
brengen, ter zijde stellen , werizenden, verdrijven, velden; ook de naam eener geliefkoosde wandelplaats
wegdagen. El- une personne, iemand verwijderen , te Parijs.
'Elyséen , ne , adj. [Myth.] Tot het elysium
henen doen gaan, ontslaan. Eloignez vette chaise
du feu, zet, schuif dien stoel van 't vuur. Elle behoorend, e l y si s c h: Repos él-, Ombres él-es
'Elysées,'Elysie tis,adj.m.pl.,z.onderELYSÉE.
eloignait les mouches du berceau de son enfant,
'Elytre, m. [H. n.] Vleugeldeksel n., boven
zij verjoeg, verdreef de vliegen van de wieg paars
-vleug
kinds. -- Vertragen, uitstellen: Ces difticultés éloini (van vwervleugelihqe insecten)
'Elytricule, f. [Bot.] Elk der kleine bloempjes,
gnent la paix, deze zwarighedenvertragen den vrede.
,— (fig.) El- une pensée, tante crainte, eerre gedachte, welker vereenicing eene zamengestelde bloem vormt.
'Elytroeèle, f [Chir.] Moederscheedebreuk f.
alle vreesverdrijven, verbannen. —L'égoïsme éloigne
les coeurs, de zelfzucht vervreemdt de harten, maakt — Elytroïde, ad?. [Anat.] Scheedevormig. Mem
sch.eecievlies n. der teelballen. — 'Ely--branel,
hen van elkander afkeerig. — S'ÉLOIGNER, v. pr.
Zich verwijderen. henen gaan, aftrekken, zich weg troïte of 'Elytrite, f. [Méd.] Ontsteking f. der
maken: Éloignez-vous, verwijder u, ga henen, maak moederscheede. — 'Elytroptose, f. Uitzakking f.
u weg. — [ Peint.] Cette figure s'éloigne bien, der moederscheede. — 'Elytrorrhagie, Bloedi

-

fig.)

:

65ELZÉVIR

--

vliet m. uit de scheede. — 'Elyti-orrhagique,
adj. Daartoe behoorend. — 'Elytrorrhee , f.
Witte scheedevloed m.

'Elzévir, 'Elzévier, m. [Philol.] Uitgave f.
o f druk m. van Elzevier (een beroemd 14msterdamsch
en Leydensch boekdrukkers geslacht der 17 1 e eeuw).
Elzeviersche druk, een Elzevier ni. -- Elzévirieu, ne, adj. Elzeviersch, door de Elveviers uit
-gevn:
Edifion elz -ne.
'Euiaciationn, f. [(bléd.] Vermagering; mager
-heidf.
'Eniacié, e, adj. [Mid.] Vermagerd, uitgemergeld
'Email, m. Brandverw f. , smelt- of smalt,
smeltglas, glazuur n., glasachtig vernis, dat door
smelting op porselein, aardewerk, glas en metalen
wordt aangebragt; — brandschilderwerk, email,
emailleer-werk, geëmailleerd werk n.: Peindre en
em-, in brandverw schilderen. Cette porcelaine est
d'un bel ém-, dit porselein heeft schoone blinkende
kleuren. Je suis curieux en émaux, ik ben een
liefhebber van brandschilderwerk. — Het blinkend
inwendig bekleedsel der schelpen. — Em- des dents,
glazuur n. der tanden; — (fig. et poét.) schitterend,
blinkend wit der tanden. -- [Blanch.] Blaauwsel n.
— [Horl.] Cadran dim- of overdragteldk enkel
ém-, geëmailleerde wijzerplaat. f. -- (fig. et poét.)
Bevallige verscheidenheid f. van kleuren en bloemen:
L'ém- des prés, des champs, de schoone veelkleurigheid, kleurschakering f. der weiden, der velden.
— [Bias.] Émaux, p1., de kleuren der metalen
(ter onderscheiding van me'taux, waardoor het goud
en zilver wordt aangeduid).
'Emailler, V. a. filet email of brandverw overdekken, brandsel, Aderen. met minerale kleuren beleggen, verglazen, é mail 1 é r e n. — (fig.) Versieren,
schakéren, veelkleurig maken (van bloemen sprekende): Le printemps émaille les prairies de fleurs,
— S 'EMAILLER , v. pr. Geëmailleerd, geschakeerd
worden. — Het part. passé is ook adj.: Prairie
émaillée de fleurs, met veelkleurige bloemen prijkende weide t.
'Eu,ailieur, in. [Tech.] Smaltwerker, brandverwschilder, e m a i l l e e r d e r; — geëmailleerde of porseleinen- wijzerplaatmaker ni.
'Einailiure, f. Opbrenriin-g f. van 't email of
de brandve^rw , het emaillér
en ; — kunst f. des
smaltwerkers. — Smaltwerk, brandschilderwerk n.
— (Fauc .! Ém - s , mode vlekken op de valkenvéderen.
'LiHalnaation, f. [PhyTs.] Uitvloeiling, uitstrooming van oneindig kleine, vlugtige deeltjes of van
de onweegbare vloeistoffen ud verschillende licicltamen, e m an a t i e f. Toute odeur est produit par
ém- , alle reuk of geur wordt door uitvloeijing
voortgebragt. — Uitvloeisel n., onzietbaar uitstroomende vloeistof. Un atmosphère infecté par des
ém-s putrides, een dampkring, door stinkende uit
besmet. — [Théoi.] Système d'ém-, uit-vloeis
aller dingen-vloeijngsrf.,aduitvloejng
uit een eerste wezen (naar 't indisch, perzisch en
egyptisch podsdienststelrel); — emanatie-leer f. in
de christelijke dogmatiek, naar welke de Zoon en
de H. Geest uitvloeisels van den Vader zijn. —
[Phys.] Lichtuitstroomingsleer f. van Newton.
'EoIancipation, f. Handlinting,vrijverklaring,
vrijlating, vrjnaking, vrijstelling f., ontslag n. der
slaven, der lijfeigenen uit de lijfeigenschap; ook der
kinderen uit de magt des vaders of des voords,
mondigverklarinq, em anci1)a t i e f. -- L'ém- des
colonies , de vrijmaking der koloniën, de afscheiding der koloniën van 't moederland. — L'ém- des
catholiques, de gelijkstelling in burgerlijke regten
van de (iersche) katholijken. L'ém- des femmes,
de gelijkstelling der vrouwen met de mannen (in
't burgerlijke leven) .
'Enianeipé, e, adj. (en part. passé van émanciper) : Mineur em-, van de voogdij ontheven minderjarine m. Peuple ém-, vrijverklaard volk n.
'Emarnciper, v. a. Handligting geven, vrjjmaken, vrijlaten, van lip feigenschap, van voogdijschap,
van vaderlijke magt vrijspreken, voor mondig of
meerderjarig verklaren, e m a n c I p é r e n; — vrij
Gelijke regten geven, van de bugger-verklan.—
lijke of kerkelijke beperkingen ontheffen. — s'ÉuANCIPER , v. pr. (alleen fig. gebruikt). Zich te veel
vrijheid aanmatigen of veroorloven, de palen te
buiten ,gaan, zich vermeten: Vous vous émaneipez
trop, gij neemt te veel vrijheid, gij zijt te vrijpostig.

ERBARCADËRE.
'Enmaindibulé, e, adj. [H. n.] Zonder onder-

ste kinnebak.

Ennané, e, adj. (en part. passé van émaner):
Le parfum ém- des fleurs, de van de bloemen uitgestroomde geur f. Un décret ém- du gouvernement,

een van de regéring uitgegaan besluit n.
'Eni ener, V. n. Uitvloejen, uitstroomen; inz.
gebézigd van de inwendig fijne deeltjes, die van
verschillende ligchamen uitgaan. — Uitgaan, a fkomstig zijn, voortkomen, zijn' oorsprong nemen: Toute

existence émane de l'Etre éternel, alle bestaan gaat

uit, heeft zijn' oorsprong van 't eeuwig Wezen.
'Emuanime, e, add. [H. n.] Zonder handen.
'Eruargé, e, adj. (en part. passé van émarger) :
Note ém-e, op den rand geplaatste aanteekening f.
'Entargernent, in. 4anteehening op den rand,
kantteekening, -- uittrekking f. eener geldsom (op
den rand eener rékening) .
'Einarber, v. a. Op den rand aanteekenen,
uittrekken; in de hoofd-rubriek brengen of plaatsen. -- Den rand afsnijden, verkleinen.
'Ert'arginé , e, adj. [Bot.] Uitgjerand (van
de kroonbladeren der schermdragende planten). —
Cristal énn-, afgekant, afgestompt kristal n. (vgl.
BISÉ)1ARGl\E).
'Ltnnaseulateuur, in., z. v. a. CHaTREUR.
'Emasculation, f., z. v. a. CASTRATION.
'Erleaseuler, v. a., z. v. a. CHaTRER.

Einbabillé, e, adj. (pop.) Babbelachtig, kwaad

-spreknd,latogi.
Etnbaboluiner , v. a. (pop.) Om den tuin
leiden, met schoone woorden bepraten, verschalken,
verstrikken. — Het part. passé is ook adj.: Homme
embabouinè, verschalkt maan. — [Mar.] Bâtiment
émb-, in gevaarlijken toestand geraakt schip n.
En,bàele, f. IJsdam m. in eene rivier.

EQlabà.illontier , V. a., z. BaILLONNER.
Esobailage , in. Het inpakken; al wat tot

inpakken dient (zoo als papier, bordpapier, kisten,
touwen, touw, matwerk, doek, enz.), pakking, inpakking f., pakdoek, pakpapier n., paklinnen, enz.,
C m b a l 1 é r i n. g f. — Ook: pakgeld, pakloon, bindloon n.: II vous faut payer 1'emb-, gij moet het
inpakken eetalen.
Entballer, V. a. Pakken, inpakken: Emb- des
livres, des ineubles. -- Ook zonder voorwerp gebézigd van kooplieden, die zich gereed maken te
vertrekken: Vous les marchands ont déjà emballé,
al de kooplieden hebben reeds ingepakt. — (fig. et
pop.) Enib- cln., iemand inpakken, geheel reisvaar
maken; ook: iemand in de gevangenis zetten,-dig
iemand plakken. — S'EMBALLER, v. pr. Ingepakt
worden. — liet part. passé is ook adj.: Marchandises emballées, ingepakte waren f. pl.
Enmballes, m. pl. Naam van zekere periodieke
zomerwinden m. pl. in de Mliddellandsche zee.
Entballetir, m., - eense, f. Pakker m., pak
(te Parijs en elders noemt men de emballeurs-sterf.
ook layetier, en gebruikt enen 't woord ook als adj.:
Lavetier emb-). — (pop.) Zwetser, opsnijder, windbuil m., zwetster f.
t Emnbaneder, v. a. Omzwachtelen, in zwachtels of luren wikkelen (een kind). — Hel part.
passé is ook adj.: Enfant embandé (woord van
J. J. Rousseau), omzwachteld, ingebakerd kind n.
Eiubanquer, v. a. [Tech.] De spoelen der
kettingzijde op den kanter of 't rolregister verEMBAN deden, om aan 't weven te beginnen
QJTER, v. n., of S'EMMBAN'QUER, v. pr . [Mar.) Op
de banken, inz. op de Newfoundlandsche bank aankomen (vgl. DÉBANQTTER) . — Het part. passé is ook
adj.: Vaisseau enibanqué, vaartuig n., dat op de
bank is aangekomen.
Embarbe, f. [Tech.] Dwarsnoer n. ter aanbinding van de scheerkoordjes bij 't weven.
Esubarbé, e, ta/i. (burl.) Gebaard; met aangezetten baard.
Eenbarber, v. a. [Riv.] Emb- le pont, onder
de brug of den bruggenboog doorvaren, onder den
bruggenboog varen. --(burl.) Een' baard aanplakken.
E,nbareadère, m., weleer ook Ennbarcadortr, nl . [filar.] kleine zeehaveno landingsplaatsf.,
die tot haven dient van eene dieper landwaarts
liggende koopstad, e m b a r c ei d e r o m. -- Aanlegplaatst., hoofd n., steiger m.; —plaats waar de spoortreinen passagiersen goederen opnemen, s t a t io n n.,
ook DÉBARCADÈRE (m.. niet f., gelijk bij vergissing
in voce staat) geheeten.
. —

EMBARCATION
Ernbarcation, f. [Mar.] Overdekt zeil- en
roeivaartuig n., boot, sloep, jol f., in 't algemeen:
klein vaartuig.
Ernbardée, f. [Mar.] tiering, heen - en -wederslingering f. van een voor anker liggend schip. VeilIer l'emb-, met het roer of eenig zeil het gieren wat
zien te beletten.
Eanbardellern ent, in. [Couvr.] Het op el/cander rusten en dragen van leen en pannen.
Enibarder, V. n. [Mar.] Gieren, slingeren.
Embargo, rn. [Mar.] Beslag n., beslaglerFging f.
op de in eene haven 1-iggeode schepen, havenversperring f., e ni ba7 go n.
Ernbarillage, ni. Het pakken in fust, in va
— Ernbariller, v. a. In fust of vaatwerk-ten.
pakken, in/cu/pen. — Entbarillé, e, adj. (en
part. passé): Poudre emb-, buskruid n. in tonnetjes.
Ernbarqué, e, adj. (en part. passé van embarquer) Ingescheept, aan boord gebragt of gegaan,
inO,eluden.
Ernbarquement, m. [Mar.] Inscheping, lading, afscheping f.; het scheep of aan boord gaan.
.— [Corn.] Frais d'emb- of enkel emb-, ladingskosten f. pl. — (fig,) Verwikkeling f., inz. in eene
nételige zaak.
Embarquer, V. a. [Mar.] Inschepen, afschepen, laden, aan boord brengen: Ernl,- des marchandises, des troupes, goederen, troepen inschepen.
Ennb- en gren ier, oningepakt inschepen. Emb- les
chaloupes, (le sloepen inzetten, binnen halen in het
schip. Embarque dans la chaloupe! Val in de sloep!
— (/gig.) Emb- qn. dans une mauvaise affaire ,
iemand in eerre leelijke zaak wikkelen, betrekken. —
S'E1IIBARQUER, V. pr. Zich inschepen, scheep gaan,
zich aan boord begéecn: S'emb-• à Rotterdam: pour
Gènes, zich te Rotterdam naar Genua inschepen.
— (Loc. prov.) z. BISCUIT. — ( fig.) Je me suis
embarqué clans un procès, ik heb mij in een regtsgeding ingelaten, gewikkeld. S'emb- au jeu, zich
aan 't spel overgeven.
Embarras, in. Belemmering, versperring (van
een' weg, een doorgang), hinderpaal n., hindernis,
verhindering f.; — al wat de rust, 't gemak, den
geregelden gang des levens enz. verstoort. stoornis,
tegenkanting , zwarigheid , moeite , moefjeljlcheid,
verlergenheid, beklemdheid, beslommering, drukte,
hoófdbreking, verwarring f. Causer de l'emb- à
qn., iemand tot last verstrekken; iemand in verlegenheid brengen. Rencontrei des emb-, hinderpalen,
beletselen, zwarigheden ontmoeten. Un père de famille, Un négoeiant claus lamb-, een huisvader,
een koopman in verlegenheid, in geldsgebrek. II y
a Bien de l'emb- dans vette affaire, er heerscht
eene groote verwarring bij die zaak. Je me trouve
dans un grand cmb- d'atl'aires, ik ben overstelpt
door zaken, ik heb eene groote beslommering van
bezigheden. — Zigtbare verlegenheid, verwardhei 1,
schaamte f.: Sa contenance trahit son emb-, zijne
houding verraadt zijne verlegenheid. — Verlegenheid, besluiteloosheid, onzekerheid f. Je suis dans
l'emb- de savoir a quoi me résoudre, ik ben besluiteloos wat te doen. — (fam.) Faire de l'emb-,
beaucoup d'emb-, veel omslag, beweging maken;
zich veel laten voorstaan. C'est un faiseur, une
faiseuse d'emb-, 't is een beweging- of oppermaker,
-maakster. — [ Méd.] Einbarras gastrique, slijm
ophooping , aanvankelijke buikverstopping. Embdans le foie, leververstopping I.
'Ernbarrassant, e Belemmerend, hinderlijk,
bezwaarlijk, moeijelijk, lastig, hinderlijk, kwellend,
verlegenheid veroorzakend.
Enrbarrassé, e, adj. (en part. passé van embarrasser) : Rue emit-e , belemmerde , versperde
straat f. Prononciation emb-e , belemmerde uitspraak f. Contenance emb-e, verlegen houding f.
Le voilà emit -, nu staat hij verlegen, besluiteloos.
I1 est emb- de son temps, hij weet met zijn' tijd
geen raad. Affaires emit-es, verwarde, slecht staande
zaken f. pl. Poitrine emb-e, volle benaauwde borst f.
Ernbarrasser, v. a. Belemmeren, den vrijen
doorgang versperren, verhinderen; de vrije beweping beletten. Cette charrette embarrasse le chemin, die kar verhindert den doortogt. Les bottel
m'embarrassent á marcher, de laarzen hinderen
mij in 't gaan. — (fig.) Hinderen, tot last zijn;
verwarren, in de war brengen; verlegen maken, in
verlegenheid brengen, besluiteloos maken: Embune affaire, Gene zaak in de war brengen, haar
,
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moeijelijk, ingewikkeld maken. Cela m'ernbarrasse
fort, dat brengt mij zeer in verlegenheid, maakt
mij besluiteloos. — S'EIIBARRASSER, V. pr. Zich ver warren, zich verstrikken: Le cheval s'embarrassa
dans ses traits, het paard verwarde zich in zijne
strengen. — ( fig.) I1 s'embarrasse dans son discours,
hij verliest den draad zijner rede. Ne vous embarrassez point dans cette affaire -la, laat u daarmede
niet in. Ne vous embarrassez point de cette atfaire-111, bekommer, ontrust u daar niet over. I1 s'embarrasse de tout, het minste maakt heng verlegen;
voor de geringste zaak blijft hij staan. — [ Méd.]
Sa poitrine s'embarrasse, hij krijgt het op de borst.
S Embarrer, v. a. Met sluitboomen sluiten;
met tangen aangrijpen. — [ Tech.] De handspaken
of koevoeten onder een' last steken; -- den giet
bij 't midden opvatten (bij spiegelgieters). —-kroes
[Mar.] Emb- Ie cabestan, de boomgin in het spil
steken. — S'EMBARRER, V. pr. Over den latier- of
stalboom treden. — Het part. passé is ook adj.:
Cheval embarré, paard, dat met den latierboom
tusschen de pooten staat.
Ernbarrure, f. [Vétér.] Kwetsuur f., door
't Overtreden van den latierboom ontstaan. — [Chit.]
Breuk der hersenpan , waarbij een splinter het
harde breinvlies drukt. — [ Mar.] Pleister n., waarin
de vorstpan wordt bevestigd.
t Eenbas, z. v. a. EN BAS.
Erebase, f. [Arqueb.] Elk stuk metaal n.,
waarop een ander stuk steunt 0/draagt.— [Artill.]
Versterking f. van liet tapstuk der kanonnen. —
[Tech.1 Het dikkere, aan 't hecht zittende gedeelte
van een mes. Emb- d'enelume, verhooging f. tusschen 't vlak en den speerhaak aan sommige aan
-beldn.(sag,prodnum.
Einbasernent, m. [Arch.] Doorloopende grondErnbassure, f. [Tech.] Opgaande wand m.
van den spiegelgieters- oven.
-I- Enibastilleineiit, m. Het opsluiten in de
bastille (z. dat woord); — bij uitbreiding: gevangenzetting f. door misbruik van magt. — [Fort.]
Ziet omgeven eenei stad met bastilles of sterkten.
— -E- Ernbastiller, V. a. In de bastille, in den
staatskerker werpen; — door misbruik van magt
kerkeren of gevangen zetten. — Met bastilles of
forten omringen. — (fig.) Emb- la liberté, les
droits politiques, de vrijheid, de volksregten in den
band slaan, met geweld belemmeren.
Ernbataille.nent , m. [Mil.] Overgang uit
de kolonne tot de slagorde. — Embatailler, v.a.
In slagorde scharen.
(vormen.
Entbatailionner, v. a. [Mil.] Tot bataljons
Ernbátaage, in. Het opleggen, ook het maken
van pakzadels. — Ernbàter, V. a. Den pakzadel
opleggen, zadelen; — eenen pakzadel maken. — (fig.
et fam.) Bezwaren, belasten. On la embáté dune
allaire Bien désagréable, men heeft hem eene zeer
onaangename zaak op den hals geschoven. — Het
part. passé is ook adj.: Ane embáté, gezadelde ezel.
Enlbatérie, f. [Ant. gr.] Spartaansche krijgsmarsch ni. — Enrbaterien, ne, adj. Daaraan
eigen, e m b a t é 'r i s c h. Sacrifice emb-, reisofer n.
(eer men scheep ging) . Flute emb- of als subst. f.
Emb-, reis/uit, marsch fluit f. der Spartanen.
5 Ernbàtonner, v. a. (fain.) Met eenen stok
wapenen. -- Als adj. Des gens embàtonnés, met
stokken gewapende lieden.
Ernbattstge, m. [Tech.] Het beslaan der wie
-lenmt
ijzeren banden, het beslag.
Enlbattés , m. pl. [Mar.] Regelmatige win den m. pl., die na de hondsdagen in de Aliddellandsche zee woof/ en. (der wagenwielen.
Ernbattoir, m. [Tech.] Kuil m. voort beslaan
Ernbattre, v. a. Wielen met ijzeren banden
beslaan. — 41s adj. Des roues embattues, beslagen wielen n. pl.
Ernballchage , m. Het aannemen, te werk
stellen van een' werkman. — Weikomstpart/j ,f.,
intreêmaal n., door een' nieuw' werkman aan zijne
makkers gegeven. -- Het aftroonen, onderhuren
van eens anders werkvolk. — Emb- militaire, het
aansporen , verleiden tot desertie of overlooping,
verronseling f.
Embanché, e, adj. (en part. passé van embaucher) : Ouvriers emb-s, nieuw aangenomen
werklieden. — Soldats emb-s, tot desertie verleide,
verronseli'e soldaten m. pl.
Ernbaachée , f. [Mar.] Oogenblik n. van het
.
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Emblaison, f [Agric.] Zaaitijd m.
hervatten des arbeids na 't schoftuur; het te werk
komen van het volk op de werf.
Emnblavage, m. [Agile.] Het uitzaaijen van
't koren. — Ernblaver, v. a. Met koren bezaaiEmbauchement, m., z. v. a. EMBAUCHAGE.
Emnbaucher, v. a. Een of meer werklieden jen. — Het part. passé als wij.: Champ emblavé,
in dienst nemen, te werk stellen, werk geven.
of Einblavare, t. met koren bezaaide akkerm.,
In kwader zin: onderhuren, iemand zijn werkvolk korenveld n.
Eniblée, f. (alleen voorkomend in): D'EMBLEE,
langs slinksche wegen aftroonen (ongeveer z. v. a.
toe. adv. Bij den 'eersten aanval, b ij overrornpeDEBAUCHER). — [ Mil. et Mar.] Emb- des soldats,
soldaten verleiden om hun vaandel te verlaten, tot ling, zonder hinderpaal: Prendre une vllle d'eindesertie aansporen, verronselen.
blée, eene stad bij overrompeling, bij den eersten
Einbauehear, m. [Mil.] Verleider jot deser- aanval innemen. -- (fig.) Emporter one affaire
d'emblée , eerre zaak in eens, schielijk tot stand
tie, ronselaar m.
brengen. (ti sch
Embanchoir, nl., liever EMBOUCHOIR.
Einbléniatigae, adj.Zinnebeeldiq, e m b l e na aEenbauclinre, f. [Tech.] Gezamenlijk zoutkeetEniblêrne , in. ( eig. ingelegd werk) Zinnegereedschap n.
Einbaniné, e, adj. (en part. passé van em- beeld n., zinnebeeldige figuur f., e in b 1 é m a n. —
baumer): Cadavre emb-, gebalsemd if k n. — Cham- L'ancre est l'embl- de l'espérance, het anker is
bre emb-e, welriekend gemaakte kamer 1. Brise 't zinnabeeld (lei, hoop. -- Les embl-s de la royauemb-e, geurig, balsamiek windje, koeltje n., dat té, de kenteekenen (symbolen, attributen) der koliefelijke geuren aanvoert. — (lig.) Coeur emb- de ninklijke waardigheid.
-I- Enabler, v. a. Stelen, niet geweld of list roovertu, d'amour, met deugd, met liefde gezalfd, ver
doortrokken hart n.
-vuld, ven. --- (_Chas.] Met de achterloopers voorbij de
Entba«meinent, ni. Balseming, in.balserning f. voorste stappen; — z. v. a. AMBLER.
Ernblic, Einbligele, m. [Bot.], z. MYROBOEnibaiirner, V. a. Bal,cemen, inbalsemen, een
dood ligchaarn met balsems , met bederfwerende LAMER.
Emnblier,
geurig
maken,
v. n. [Mar.] Veel plaats beslaan.
stoffen vullen. -- Welriekend of
Einbioquer, v. a. [Tech.] tiet heetgemaakte
een' liefelijken geur geven, zalven: Les fleurs einbaument Fair, de bloemen balsemen de lucht. — hoorn tusschen twee platen vlak maken. -- Weleer
Ce vin embaume la bouche, die wijn zalft den ook: Op een' hoop leggen.
Emnblelre, f., liever EMBLAVURE.
mond, is liefelijk van geur en smaak.
t Einbobeliner , Embobiner , v. a. (pop),
En,baunnear, m. Balseiner nl. (van dooden)
Esnbeequer, v. a., z. v. a. Abecquer of ABE- z. v. a. ENJGLER.
Einbodinure, f., z. v. a. BODINURE.
CHER. --- [ Peche] , z. v. a. ADIORCER.
Eenboire, v. a. [Tech.] : Emb- un moule d'huile,
Embé moaner, v. a. Het hoofd gelijk Bene bagijn
bewinde, eene hal of no. nekap opzetten. — (fam. de tire, een' gipsvorrn met olie of was besmeren. et iron.) Tot non naken. (In deze beteekenissen S'EJIBOIRE, V. pr. [Feint.] : Ce tableau s'emboit, of
zelden gebruikt). -- (fig. et fain.) Emb- qn. de ga., Les couleurs de ce tableau s'emboivent, de kleuren
iemand iets in 't hoofd brengen, hem geheel voor dier schilderij worden mat of dof en vloeijen ineen.
Emboiser, v. a. (pop.) Oen den tuin leiden;
iets innemen (meestal in ongunstigen zin). On la
embéguiné de cette female, men heeft hem op die verschalken; met zoete woorden overreden, foppen.
Einboiseur, m., -ease, f. (pop.) Beprater,
vrouw verliefd gewerkt. — S'EMBEGUINER, v. pr.
Zich in 't hoofd zetten of halen, met iemand of versch.alker m., bepraatster, verschalkster f.
Ennboitenient , m. Ineenvatting , ineensluiiets veel op hebben, verliefd zijn. (BELLE.
Eenbelle, f. [Mar.] Kuil, overloop, hals, z. ting f. (b. v. der beenderen), ineenvoeging, opsluiEnmbelli, e, adj. (en part. passé van embellir) tin(r f. (van timmerwerk). -- [Mil.] Ineenschuiving f.
Palais emb-, verfraaid paleis n. Jeune falie enlb-e, (der geléderen). — Enlboiter, v. a. In elkander
opgeschikt meisje n. — Hlstoire emb-e, opgesierde, voegen, ineen schuiven, in elkander doen vatten,
opsluiten. -- [Mia. Emb- le pas, in digtopgesloten
opgesmukte geschiedenis f.
Enabellie, f. [Mar.] Gunstige en voorbijgaande geléderen marchéren. — S'EMBOITER, V. pr. In elkweirsvercindering f. — Tusschenruimte f. der elk- ander sluiten of passen. — Eniboitnre, f. Plaats
der -ineenvoeginq van twee voorwerpen; ineensluiander opvolgende baren.
Einbellir, v. a. Verfraaijen, opschikken, schoo- ting, in elkander passing f. L'emb- de deux os,
ner maken, schoonheid bizetten, tooflen. Le soleil de deux ais, de ineenvatting van twee beenderen,
embellit la nature. — Ook zonder voorwerp: La de opsluiting van twee planken. -- [Charr. ] IJzetoilette embellit.
( fig.) Opsmukken, opsieren, ren bus f. voor de radnaaf. — [ Danse) Derde van
ten koste der waarheid versieren: .Emb- un conte, de vijf positiën-. — Het part. passé is ook adj.: Des
une histoire. - EIIBELLIIt, v. n. en S'EMBELLIR, ais Bien emboités, goed opgesloten planken f. pt.
Einbolisme, m., z. v. a. INTERCALATION. v. pr. Schooner worden : Cette fille embellit of
s'enTbellit de jour en jour, dat meisje wordt van Einbolisinêen, ne, Enlbolisnligile, adj. z.
dag tot dag schooner. — (Loc. prov. et fain.) Cela C. a. INTERCALAIRE.
Einboloïde, adj. [Ant. roil.] Wigvormig. —
ne fait que croitre et emb-, dat wordt hoe langer
Einbolon, m. Wigvormige slagorde f.
hoe mooffer (of erger).
Embonpoint, ni. Gezetheid, lijvigheid, gevuld
EnnbelHssant, e,adj. Verfraaijend, versierend.
voorkomen van gezondheid-heidf.slgcam,
Ensbellissement, in. Verfraa2,jing, versiering,
opsiering, opschikking f. — Versiersel, sieraad n., en kracht. Avoir de 1'emb-, wel in het vleesch zijn.
(sieren. Perdre son emb-, vermageren, mager worden.
opschik, tooi m.
Lmbogner, v. a., z. v. a. EAIPáTER; Ook z. v. a.
4- Embellissenr, m. Liefhebber m. van verEinbénater, v. a. [Sal.] De zoutbrooden met ENBOUQUER.
j Ernbordiirer, V. a. In eene lijst vatten.
teenwerk omwinden.
Eenbossage , m. [Mar.] Dwarse ligging f.
Emnbéquer, v. a., z. EMBECQUER.
Enibérize, f. [H. n.] Geelvink, ortolaan, we- voor anker, het leggen met een spring op het touw,
duwaal in. — Ennbérizidé, e, Emnbériziné, e, het dwars halen van een schip op een werpanker.
Embérizoide, adj. Naar den geelvink gel kende. — Embosser , v. a. Dwars halen (een schip),
Emnberlacogner (s'), V. pr. (pop.) Zich in 't zij om een fort te beschieten of ore het tegen an't hoofd zetten, dwaseljk met iets geheel vervuld dere schepen te verdedigen. — Een' spring op het
kabeltouw zetten. -- Esnbossitre, f. Spring of
of ingenomen zijn.
Embernagra, in. [H. n.] Soort van prachtmees. sprenkel m. op den kabel.
Embotteler, v. a., z. v. a. BOTTELER.
Einbesogné, e, adj. (en part. passé van emEmbouiché, e, adj. (en part. passé van embesogner) (fans. et iron.) Druk bezet, niet bézigDruk
boucher): Flute emb-e, aan den mond gezette, aan
heden overladen. — Einbesognement,m.
fluit f.— Personne emh-e, iemand, dienmen-gezt
-te,ovrkphidf.anbézge—tEmsogner, v. a. Werk geven, te doen maken. — s'EnI- zijne te spreken woorden in den mond heeft gegéBESOGNER, V. P. Zich bézigheden verschaffen, zich ven. — (fig. et pop.) Un homme mal emb-, een
vuilbek; vloeker; schendtong m. — [Bias.] , z. V. a.
aan 't werk zetten.
Embéteinent, Embéter, (barb.), z. HEBET —. ENGUICHE. — [Navip;.] Bateau emb-, schuit f., die
Embichetage, Embistao'e, m. [Horl.]Af- eene engte, b. v. een' bruggenboog invaart.
Embouchement, m. [Mus.] Het aan den
stand n. tusschen het middelpun7 der groote en dat
mond zetten, aanzetten van een blaas-instrument.
der kleine plaat van 't raderwerk.
-4
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Embotieher, V. a. [Mus.] Een blaasspeelluig
aan den mond zetten. — ( fig.) Enlb- la trompette
héroïque, den lof van eenen held bezingen, een hel
maken. Emb- la trompette, een hoogen,-denicht
verheven, gezwollen toon aanslaan. — ( fig. et fam.)
Emb- qn., iemand de woorden in den mond geven.
— [Mar.] Emb- un cheval, een paard een gepast
gebit maken. , aanleggen. — s'EMa0UCHER, V. pr.
Zich ontlasten, zich uitstorten (van rivieren).
Euibot'choir, m. [Mus.] Mondstuk n. (bocal).
-- [Tech.] Laarzenleest f., laarzenbeen n.
Embouchure, f. Vond ni.: L'emb- d'une rivière, dun port, de mond eener rivier, de ingang rn .
eener haven. — L'emb- du canon (liever BOUCHE),
de mond van 't kanon.. — L'ernb- d'un volcan, de
mond, krater m. (cratère) van een' vulkaan. —
L'emb- dun chaudron, d'un vase, d'un four, etc.,
de mond of opening van een' ketel, van eene vaas,
van een' oven, enz. — [ Mus.] Lemb- d'une claninette, het mondstuk eener klarinet; L'emb- d'une
trompette, dune flute traversière, het mondgat
ee er trompet, het blaasgat eener dwarsfluit. —
Avoir one belle, une bonne emb-, eene goede emb o u c h u r e hebben, een blaasinstrument wel veten
aan te zetten, zuiver en liefelijk blazen. - [ Man.]
Emb- d un mors,rnondstuk n. van een gebit.— [Corn.]
Si! y a emb- au grain, it est, confiscable, als de
bovenste laag bij 't koren bedriegelijk (niet overeenkomstig niet den ganschen zak) is, kan het ver
verklaard worden.
-beurd
Emboueler, v. a. Vastgespen (liever EOUCLER.)
— Eenbouclé, e, adj. (en part. passé) [Bias.]
Collier emb-, gegespte halsband m.
Etubotidintsre, f. [Mar.] markerroering f.
Enrbouer, v. a. (pop.) Bemodderen, besljken,
vuil maken. — (fig.) Emb- la réputation de qn.,
iemands goeden naam bekladden.
Einbotifleter , V. a. [Tech.] Emb- des ais,
planken in elkander ploegen.
Emboiiquentent, m. [Mar.] Het invaren van
eene engle of naauwen doorgang; de mond, het inkomen van een kanaal of straat.— Enrbouquer,
V. a. Een zeeëngle of eng vaarwater inloopen. —
Het part. passé is ook adj.: Frégate embouquée,
de engte ingeloopen fregat. (vgl. DEBOUQUER).
-[- Ernbotiquiner , v. a. 3Iet oude, onbeduidende boeken vol zetten, overladen.
Enlbourbe', e, adj. (en part. passé van embourber): Carrosse emb -, koets f., die in den modder blijft steken. — (leg.) Personne emb-e, iemand,
die in eene netelige omstandigheid is geraakt.
(Loc. prov. et fam.) Jurer comme un charretier
emb -, vloeken als een ketellapper, als een ketter.
Ernborirber, v. a. In den modder of in een
modderpoel varen, rijden of vastzetten: Ce cocher
nous a embourbés. — ( fig.) Emb- qn. dans uue
mauvaise affaire, iemand in eene nételifje, slechte
zaak wikkelen, betrekken, esa hem dan aan zijn lat
overlaten. — S'EMBOURBER. V. pr. In het slijk zak
blijven steken; — ( fig. el fam.) Zich in rnoei--ken,
jelikheden wikkelen.
1- Embourder, v. a. Een schip. dat aan den
grond gevallen is, met rondhouten onderstutten
Ernboeirdig;tre, f. [Pèchej Afperkingen van
eene vischwveer (BORDIGUE).
Enlboilrrer, v. a. [Tech.] Opvullen (door,faans
REMBOURRER). — De gebreken van 't aardewerk
met een mengsel van aarde en kalk aanstrigken.
Enlbottrreire, f. [Mech.] , z. REMBOURRURE.Gro f doek, waarin men 't vulsel stopt, overtrek linnen n. -- Het opvullen, volstappen.
Ennbottrsement, nl. Het in de beurs steken.
^— Einbotrrser, v. a. In, de beurs, in den zak
steken, opsteken; geld bij zich steken. — ( fig. et
iron.) Emb- des coups de baton, stokslagen krjgen. — Ook zonder voorwerp: Cet argent est pour
les pauvtes at non pour emb-. — Het part. passé
is ook adj.: [Inc somine emb-, eene in de beurs
gestoken, opgestsékene, opgestokene som f.
Enmbout, m. Beslag, dopje n., ijzeren, band m.
onder aan een rotting- of parapluie-spits; - - ook
het sluitkoordje der parapluie. — [ Méd.] Onder
-stukvandeop.
Ernbotite , e, adj. [Bias.] Met een' zilveren
band aan 't einde.
E.nbouteiilage, m. [Tech. J Het aftappen in
lesschee; botteling f. — Ernbouteiller, v. a. In
flesschen aftappen, bottelen. — Het part. passé is
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ook adj.: Du vin embouteillé, gebottelde wijn m.
Ernbouti, ni. [Tech.] Gedreven goud- of zil-

verwerk n. — Ernbot ati, e, adj. (en part. passé
van emboutir): Canne emb-e, van onder beslagen
rotting m. — Vaisselle emb -e of de Bosse, gedreven vaatwerk n. Broderies emb-es, verheven borduurwerk n.
Enibotttir, v. a. [Tech.] Van onderen met
een ijzeren bandje of beslag voorzien. — Vlak metaal hol uitdrijven, uitkloppen, uitdiepen. —[Arch.]
Eene kornis of ander houten sieraad met metaal
bekleeden. — [ Maréch.] Emb- le pied d'un cheval,
den hoef van een paard uitwerken.
Eenbotitisseur, m. [Tech.] Drijver, uitdrijver in. — Ernboutissoir, in. [Tech ] Werktuiq tot uitdrijving, tot rondzetting der nagelkoppen.
Embranché, e, adj. (en part. passé van embrancher): Tuyaux, Chemins embr-s, vertakte of
verbonden pijpen f. il., wegen m. pl.
Embrauchetnent, m. Vertakking f., splitsing
van den boomstam in takken, van de hoofdtakken
in twijgen. —Zamenkomst van elkander kruisende
wegen. — Bij- of zijweg, inz. zijtak us. van een'
spoorweg, die van (te hoofdbaan uitgaat; — zijtak
van eerre bergketen. — Vertakking f. van waterbuizen, van gaspijpen, enz.; — plaats f. der aansluiting of soldering van zijpijpen of z ij buizen. — Ver
-bindgvaekrlmthnobid,vae
latten met de balken, enz. --- Hoo fda fdeeling f.,
hoofd.ttuk n. eener wetenschap.
Entbrane,her, v. a. Met takken doorvlechten.
— Vertakken, in verband brengen, verbinden, doen
uitgaan gelijk de takken uit den stam (b. v. zijwegen, zijtakken, zijbuizen of -pijpen uit den hoo fdweg, de hoofdbaan, de hoofdpip), wegen elkander
doen kruisen; — balken met latten zamenvoe en;
balken en sparren in elkander laten of inkepen. —
s'EIISRANTCHER, v. pr. Vertakt zijn, met elkander
verbonden of in verband zijn, zich vereenigen, elkander kruisen, van elkander uitgaan. — (fig.) Cette

question s'embranche avec beaucoup d'autres ,
deze vraag staat met vele andere in verband.
Ernbraquer, v. a. [Mar.] Met kracht naar
zich trekken, sterk aanhalen, te huis halen (een
touw). Het part. passé is ook adj.: Cordage embraqué, sterk aangehaald touw n.
Entbrasé, e, adj. ( en part. passé van embraser): Maison ernbr-e, in brand staand, brandend
huis n. -- Air embr-, heete lucht f. — Embr- de
colère, de jalo€;sie, in toorn, minnenijd ontstoken.
Ernbraserneut , m. Brand, inz. groote, geweldige brand in. — (ftg.) Opstand m., oproer n..
oproerige bewegingen, wanorden f. pl.; — zielsberoering , heftige werking f. der hartstogten. —
[Arch. ), beter EERASEMENT.
Enlbraser, v. a. Aansteken, in brand steken:
Embr- uric rnaition, une ville. -- (fig.) L'arnourde
Dieu embrace les coeurs, de liefde Gods ontpineit,
ontsteekt, vervult de harten. La guerre a embrasé
toute l'Europe, de oorlog heeft zich over geheel
Europa uitgebreid. — s'EM1ERASER, V. pr. Vuur,
vlam vatten, in band vliegen. — (fig.) Ontgloeijen,
een' hevigen hartstngt opvatten.
Ernbrassade , f. Omarming, omhelzing f.
Lrnbrassaut, e, adj. [Bot.] , z. v. a. AMPLEXICAULE.
Ernbrasse, f. [Tech.] Gordijnhouder, gordijn band m., strook stof of las, aan den gordijnknop,
oma rte gordijn in de plooien te houden.
Entbrassernent, in. Omarming, omhelzing f.
— Embr-s, bijslaap m., vleeschel ke gemeenschap f.
Erebrasser, v. a.. Omarmen, omvatten, ornhelzen; ---- kussen: Embrassez-moi, omhels, kus snij.
I1 embrassa les genoux de son bienfaiteur, h2
omvatte de knieën zijns edeldoeners. — Bi uitbreiding: Cet arbre eet si gros que trois personnes ne sauraient 1'embr-, deze boom is zoo dik,
dat drie personen hem niet kunnen omvatten, omvademen. — [Man ] Ce cavalier embrasse bien
le cheval, olie ruiter sluit zijne dien en knieën
goed aan. — [Mar.] Embr- le pavilion, de vlag
of wimpel op schoot halen, strijken. La mei' ernbrasse la terre , de zee omringt , omgeeft , omvat de aarde. Le liesre embrasse le chène, de
klimnop omstrengelt den eik. — (fig.) Bevatten,
inhouden, behelzen; — opvatten, aangrjpen, ondernemen ; — kiezen, zich verklaren voor. Son
grand genie embrassait tout, zijn groote geest onn28
,
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vatte alles. I1 embrasse tout ce qu'on lui propose,
hij onderneemt alles, wat men hein voorslaat. I1
embrasse trop d'atfaires, hij haalt zich te veel op
den hals —(Pion.) Qui trop embrasse, mal étreint,
wie te veel hooi op zijne vork neemt (te veel gelijk
onderneemt), slaagt kwalijk. — Embr- 1'occasion,
de gelegenheid aangrijpen. Ma soeur a embrassé
la ie réligieuse, mijne zuster heeft zich voor het
kloosterleven verklaard, is non geworden. Embrun État, une profession, een beroep kiezen. 11 a
embrassé le parti de son voisin, hij heeft de partij
van zijnen buurman gekozen. — [Man.] Cheval
qui embrasse lien la volte, bien du terrain, of
zonder voorwerp: Cheval qui embrasse, paard,
dat bij de volte sierlijk en ruim zwenkt. — S E^I BRASSER, v. pr. Elkander omarmen, omhelzen.
Enabrasseur, m., -ease, f. Hij of zij, die
veel van omhelzen houdt, die telkens omhelst. —
EMBRASSEUR , m. [Tech.] Band In. om de kanontap
bij 't boren. (tangle n.-pen
Enibrassoires, f. pl. [Orf.] Soort van nijpEnabrassure, f. IJzeren band m. om eenen
schoorsteen, smeltoven, balk, enz.
Embrasure, f. Schietslat n. in een' muur of
eene batterij. Embr-s à volets, geblindeerde schiet
Embr- oblique, schuinsch schietgat (beter-gaten.
braise). — Schuinsche verwijding eener deur- of
vensteropening, vensterindiepinq f., z. EBRASEMENT.
Enabrayage, In. [Chernin de ferj Het in
,gemeenschap brengen van twee machine-deelen. —
En,brayer, v. a. Twee gedeelten eener locomotief, die elkander de beweegkracht moeten mede
elkander in verband brengen.
-deln,mt
Enibr ela.ge, m. [Tech.] Het vastbinden van
den last op een r^,jtuirr. Chalne d'elnbr-, protsketting n. Antieau d 'embr-, protsring m. — EnabreIer, v. a. Den wagenlast vastbinden. — [Artill.]
Embr- l'alfut, het a fj'u-it op den voorwalsen met
den protskett•ing vastsnaken. — ^nibrelures, f.
pl. [Mar.] Embr- des taats et des pompes. kragen van de masten en pompen.
Enabrènesnent, m. Bevuiling f. — Einbrener, V. a. (pol). et bas) Bevuilen: Embr- sa cltemise. -- S 'Ea1BRENER , V. pr. Zich bevuilen: L'enfant s'est embrené. — (fig.) Zich in eene kwade,
misselijke zaak steken.
t Elnbrescher, v. n. dan handen en voeten
kluisteren.
Embrèvemuent, m. [Cliarp., Men.] Inkeping,
inspanning, invoerring f. — [Mar.] Stuk hout met
eene pen, die gesnoten is. -- Einbréver, v. a. In-

kepen, insponnen, invoegen.

t Enlbr ieonner, v. a. Bedriegen.
Enlbri adem,ent, m. [Mil.] Vereenigiug f. tot
brigaden. -- Embrigader, v. a. Twee regegnenten tot eene brigade vereenirien.
Embrocation of Enmbroehe, f. [Chic.] Behandeling van een lijdend deel door inwrjving van
een op edruppeld olie- of vetachtig middel.
Euabrocheneent, nl. [Cuffs.] Het aan 't spit
steken. — Elnbroclier, v. a. dan 't spit steken.
— (fig. et (am.) F.ml)r- qn., iemand aan glen degen
rijgen, met den degen dwars door 't lijf steken. —
.Het part. passé is ook aPj.: Volaille embrochée,
aan 't spit gestoken gevogelte. -- Un Domme embro,

ché, een door 't lijf gestoken man.
Euabronner, v. a., z. v. a . MVIERLINER .
Enabroreclier, Entbrnncher, v. n. [Tech.]

Met pannen of lei en dekken. (beter BROUILLANINI.

Eenbronillalnini, In. (woord va Voltaire),
'nabrouillé, e, adj. (en part. passé van enlhrouiller): Vitres embr-es, beslagen glasruiten f.
pl. — Procès embr-, Affaire embr-e, ingewikkeld
proces n., verwarde zaak f. Irlées embr-es, ver

denkbeelden n. pl.
-warde
Enibronilleonent, m. Verwarring, wanorde,
beslommering: Embr- d'esprit, verbijstering f.
Einbrouiller, V. a. Verwarren, in wonorde
brengen, verwikkelen, verbrodden: Embr- l'affaire,
de zaak in de war helpen, haar ingewikkeld maken.
— [Mat'.], z. v. a. CARGUER. — S'EMBROUILLER,

V. pr. Betrekken (van 't weder of de lucht). — In
de war raken, den draad van zine rede, van zijne
gedachten kwijt raken.
Ernbroaaillear, m., -ease, f. Verwarder m.,
verwarster f.. wie gaarne verwarring sticht.
Euabruiné, e, ado. [Agric. j : Blés amor -s, door

den kouden stofregen beschadigd graan n.

EMBTJSQTJER.

-f- Enabruir, Eeubruire, v. a. et n. filet de
ooges dreigen, toornig aanzien.
Elnbrulner, v. a. Benévelen. — (fig.) Les va
, de wijndampen-peursdvinmbtl'pr
benévelen den geest. — S'EMBRUMER, v. pr. Bendveld, mistig worden. — Het part. passé is ook adj.
Ciel embrumé, benévelde, mistige lucht f. Temps
embr -, deinsiy, mistig , mottig weder n. , dikke
mist m. — Esprit embr-, benévelde geest m.
Einbrun of Enibruni, m. [Mar.] Mistige
Zee stof f., soort van stofregen, door de
lucht f
botsing der golven te weeg Ijebragt.
Euibruneher, v. a. [Tech.], z. v. a. EMBRE
. —

-

VER ; — Z. ook EMBRONCHER.

Embrunir, v. a. [Peint.] Br uinen , bruin en
donker schilderen. — EMITBRUNIR, V. n. en S'EMBRUNIR, V. pr. Bruin worden, mettertijd zwart worden. — Het part. passé is ook adj.: Visage trop
emhruni, te donker geschilderd gelaat n.
Emnbryoetonie, f. [Chic.] Het dooden van den

foetus of de ligchaamsvrucht, om de verlossing te
bevorderen. — Elnbryogénaire, adj. [Anat.]
Wat tot de vorming van den foetus behoort. —
Enabryo ;éinie, f. Vorming en ontwikkeling van
den foetus. — Enibryographe, in. rDidact.1
Schrijver over den foetus. — Elnbryographie, f.
Beschrijving van den foetus. — Enibryo grapliique, adj. Daartoe behoorend. — Enabryologie, f. Leer van, verhandeling f. over den J'wtus.
— Enabryologi+que, adj. Die leer of verhandeling betreffend,. -- Eznbryologue, Enibryolo;iste, in. Schrijver eener verhandeling over den
foetus. — Entbryoenane, m. Voorstander m.
der embryotomie. — Eenbryouianie, f. Stelsel n.
der embryomanen.
Embr yos, m. [Anat.] Dier- of menschenkiem,
wordende vrucht ('t zij in den uterus der levendbarenden of in 't ei der eijerleggenden), onrjpe
ligchaamsvrucht f. (inz. gedurende de vier eerste
maanden der zwangerschap, terwijl men ze later
liever foetus heet), e nib r y o n. — [Bot.] Planlenkiem f. — (fig. et iron.) C' est un embr -, Ce
nest qu'un embr-, 't is een dreumes, dwerg, 't is
klein duimpje n. -- Embryoné, e, adj. (Bot.]
Met zaadkiemen voorzien. — Elnbryonifére,
adj. [H. n.] Een embryo bevattend
Embryoniforine, adj. Embryo-oorwig. -- Entbryoiinaire, adj. Als embryo: Elat emhr-, toestand van
embryo. — Eenbryophtlrorique, adj. Vrucht
E'nbryothiase, f. [Chir.] Verbrok--doen.—
keling der vrucht in den uterus - Enabryo. --

.

thlaste, m. Tang f., die daartoe dient. — Em-

IVerktuig n. om de vrucht in
den uterus stuk te snijden. — Elnbryotornie, f.
[Anal.] Ontleding f . van een embryo of fatus. —
Embryoton,ique, adj. Daartoe behoorend. —
L:nsbryotrophe, m. [Bot.] hulsel, n. van eene
zaadkiem — Elnbrynlee, m. [Chir.] Verloshaak m. — Enabrywalcie, f. Uitbrenging der
vrucht door haken of tangen.
Enabu, e, adj. (en part. passel van emboire)
[Peint.] Tableau embu, dof geworden, ineen gevloeide schilderij f. — EMBU, in. Doffe, donkere
toon m., door 't intrekken der verwen ontstaan.
Embûehe , f. Laag, hinderlaag, verradersj,
listige verschalking f., strik, valstrik m., lokaas n.,
verleiding f. (Doorgaans in 't meere.) : Tendre,
Dresser des emnb-s, hinderlanen leggen, st ikken
bryotoine, m.

spannen.

—

[Mil.] , z. V. a. EMBUSCADE. — [Chas.]

Leger n. van 't wild in kreupelhout. — [Fin.]
Emb- à la bourse. loopje, valsch beursgerucht n.
1- 5 Elnbi ehement, m. Het legren van hinderlagen. -- [Forest.] Het beginnen van 't houtvellen.
Enlbl e her, V. a. [Forest.] Den houthak aanvangen. -- (Chas ] Het wild in zijn leger, in 't
kreupelhout drijven. — Weleer ook z. V. a. mettre

en EMBUSCADE. -- S'EMBUCHER, V. pr . [Chas.]
Weder in 't hout, naar zijn leger gaan (van vervolgd wild). — Weleer z. V. a. S 'EMBUSQUER .
t Elnbuller, v. a. Bij den neus leiden, be-

(COQUER .
Esnbareloeoquer (s'), V. pr, Z EMBERL UEinbuseade, f [Mil.] Hinderlaag f.: Se mettre, Se tenir, Etre en emb-, in eene hinderlaag

driegen, beet hebben .

.

liggen: — op den loer liggen.
Einbusquer, v. a. [Miff.] In hinderlaag leggen
of stellen; ook: eene positie of stelling doen innemen. — S'EMBUSQUER, V. pr. Zich in hinderlaag
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leggen; ook: Bene positie of stelling innemen. — [Prat.] Ein- appel, zich op eene hoogere regtbank
Het part. passé is ook adj.: Soldats erhusqués, in beroepen, a p p e l l é r e n.
hinderlaag ,,eler„de soldaten m. pl.
'Einee, m. [H. n.] Oostindische of gehelmde
'Emendation, f. [Log.] Verbétering, eene re- kasuaris m. (casouar a casque), de grootste aller
defiguur, waarbij men zich zelven over een wat vogelen na den afrikaanschen struis. — [Fauc.]
stout gezegde schijnt te berispen of daarvoor aan Uitwerpselen n. pl., valkendrek of -mest m.
'Eaneaite, f. Opstand, oploop m., oproer n.,
de toehoorders verschoonin,q te vragen, emend at i e. -- [Prat.] Verandering, verbétering (van een muiterij, opschudding, dreigende volksbewéging f.
-[. 'Einetater, v. a. Tot opstand,, oproer aanzetvonnis).
'Entender, V. a. [Prat ] Verbéteren, verande- ten, opru jen. — Ook z. v. a. ÉMEUTIR. — Het part.
ren. — Het part. passé is ook adj.: Décision amen- passé is ook adj.: People émeut.é, opgeruid volk n.
— +'Emeatier, m. (een in 1830 gesmeed woord)
dée, verbéterde uitspraak f.
Oprujer, roervink m.
'Emerat, m. [Pharm.] Gekruide ether m.
'Eaneautir, v. n. [Faut.] Uitwerpen, drek lozen.
'Eineraude, f. [Minér.] Smaragd m., een groen
edelgesteente. — [H. n.] Smaragd-paradijsvogel m. — [ H ist.] Naar eene waardigheid staan (in de
Maltezer
orde). — ' Emetatition, f. Het dingen
(ook paradisée èmeraude).
'Erneraaudin, e, 'Eoneraudiné, e, adj. Sma- naar eene waardigheid in de Maltezer orde.
Emgato, in. [H n.] Ethiopisch wild zwijn n.
rardachtig, smaragdkleurig.
'Eaniaule, t. [U. n.] Grijze meeuw f.
'Eanerandine, f. [E1. n.] Goudkever ni. —
'Eauier,'Eanietter, v. a. Kruimelen, tot krui[Minér.] , z. DIOPTASE,.
'Enteraeadite, f. [Minér.] Srnaragdiet m., een mels maken, brokkelen: Em- du pain. — S'FMIIEtt
korrelige straalsteen uit Corsica. (sennestruik m. of S'EMIETTER, v. pr. Kruimelen, tot kruimels wor'Enaére, m. [Bot.] Tuin-kornielje f., bastaard- den, afbrokkelen: Ce pain s'émiet.te. — liet part.
'Emergence, f. [Phys.] (alleen in): Point d'ém-, passé is ook adj : Pain émié of émietté, ,gekruimeld
punt , waar een lichtstraal uit eene doorloolren brood n. — ' Einiettement , m. Kruimeling.
'Emigrant, e, adj. Uitwijkend, het land ver
middenstof treedt, uitgangspunt n. — ' Emerzich elders te vestigen), e m i g r é r e n d.-latend(ow
gent, e, adj. [Phys.] Rayon ém-, uitschietende
lichtstraal m. — [ Chron.] Annie ém-e, jaar, waar- — Ook als subst.: Landverhuizer m., -verhuistor f.,
emigrant
m. en f.
n.
—
van eerie tijdrekening uitgaat, aanvangsaar
'Eiobijration, f. Uitw king, landverhuizing f.,
[Jur.] Dommage em -, uit iets voortvloeiende scha.
-1- 'Enierger, v. n. (woord van Chateaubriand) het verlaten van zin vaderland, om zich elders te
Opduiken, oprijzen: Les Acores émergèrent du vestigen, om vervolging of onderdrukking te ontsein des flats. (smergel m. gaan, e in i g r a t i e. — Bp uitbreiding: L'ém- des
'Eaaaeri of 'Emeril , m. [Minér.] .rnaril , oiseaux, het trekken, weltrekken der vogels naar
'Enaérillon, at [Mar.] Wartel m.; — haak m. andere landen.
'Eanigré, e, adj. (en part. passé van émigrer)
voor 't haaijenvangen. — Croc b ém-, wartelhaak.
-- [Tech.] Haak voor 't spinnen der darmsnaren; Uitffeweken, naar een ander land verhuisd, g — touw+slarers haakblokje n. — [Ariill.] Sper- e m i g r e e r d. - EMIGRE, m., -E, f. Uitgewékeit. n.] Smerljn, dwerg- ne m. en f., inz. gebéz-i.<<d van de priesters en édewer m., zeker kanon. — [H
len, die bij de fransche omwenteling der vorige eeuw
of steenvalk, leeuweriken-valk m.
'Emérillonné, e, adj. Lustig, levendig, vro- de hun dreigende vervolgingen ontvlugtten, g e iflijk, wakker. — Ook als subst. m. en f. Wakker, migreerde, emigrant m. en f.
'Eniit-rette, f. Rolschijf f., jo u j o u m. (jou levendin, .schalkachtig kind n
'Enieritat, m. Ambtsrust, dienstrust f.. ontslag jou de Normandie) een kinderspeeltuig.
van ambtsarbeid met behoud der jaarwedde, c m e'Eniineé, m., 'E;aaineée, t. [Cuis.] In dunne
ni t aal n. -- 'Einérite, wij. Fan ambtsarbeid sneertjes gesneden vleesch. n. — 'Eanineer, v. a.
e
m
e
r
i
t
u
s
Tot
dunne sneedjes snijden (het vleesch). — Het
ontslagen, rustend, uitgediend,
part. posed is ook adj.: Viande émincée.
'Emersion, f. [Asti.] Wederverschijning, uit
'Emninenintent, ode. (pr. —na -man) Voortrefweder te voorschijn komen eener ver -tredf.,h
planeet, e rn e r s i e f. ; — het oogenhlik-duister felijk, op eene uitstekende wijze, bij uitnemendheid,
dier uittrede. — [Phvs ] Opduiking, opduikings- in den hoogsten graad.
hoogte t., hoogte van een linthaam boven het vlak
'En'ineitee, f. Il000te, verhevenheid f. boven
den grond. — [Anat.] Uitstek n. van een of ander
der vloeistof, waarin 't gedompeld is.
'Elfli ins, m., z. v. C1. EIERE.
ligchaarnsdeel. — (firn) Uitstekendheid, uitmuntend'Enterveillable , arlj. Veru)onderlijk. — luid, voortreffelij'heid, meerderheid t. (supériorilé).
'Eenerveiilenient, m. Verbaasdheid f.— 'Enier- — E rn i n e n t i e f., sedert de 7de eeuw een titel der
veiller, V. a. Verwondering baren, verbazen, bisschoppen, en sedert 1627 die der kardinalen; ook
doen verbaasd, doen verstomd staan. — S'EMER- die der oeesteljjke keurvorsten.
'Eminent, e, adj, [loog, verheven: Lieu ém-,
VEenvEr, V. pr. Verbaasd. verwonderd staan. —
1let part passé is ook adj.: Peuple émerveillé, verhévene plaals f. — ) firn) Aanzienlijk: voortref(kracht f. fel fjk, uitmuntend, uitstekend: Dignité ém-e, ver verwonderd volk n.
'Emmaétieité, f. [Mid.] Braking verwekkende hévene, aanzienlijke waardigheid f. Vertu ém-e,
'Ennétine, f. [Chien.] Plantaardig alkali n., uitstekende deurlil f. Homme ém- en doctrine, bij
door Pelletier in den braakwortel (ippecacuanha) uitstek geleerd mars. Dans on degré em-, in een'
zeer loogen grrrrcrl. (reven.
ontdekt.
'Eminentifier, v. a. Den titel van eminentie
'Enaétiaiue, adj. Rrakingverwekkend , e mé 'Emnirnentissime, adj. Zeer verhévene, zeer
t i s c h. Poudre, Tartre Pm-, braakpoeder n., braak
Ook als subst. rn. Braakmiddel,-wijnstem.— voortreffelijke, titel der kardinalen, inz. van den
kardinaal de Richelieu.
emeticurn n.
'Eeuir, m. Arabisch vorst, krjcrsbevelhebber en
'Enlétiser, V. a. ?[let een braakmiddel vermengen. -- Doen braken. — liet part. passé is ook adj.: stadhouder in eene provincie ; inz. de eeretitel,
dien in Turkije Muh.ameds afstammelingen voeren,
Boisson émdtisée, brao.kdrank in.
'Eméto-eathartique, adj. [Med.]: Médica- emir m.
'Ennis, e. wij. (en part. passé van émettre):
ments ém -s, of als subst. Des ém-s, naar boven en
beneden werkende geneesmiddelen , e in e t o k a- Papier émis, in omloop oebragt, uitgegéven papier n.
-- Opinion émise, geuit gevoelen n. Voeu emis,
thartika. n. pl.
afgele(►de gelofte f.
'Ennetog roptee, m. Schrijver over de braak
'Emnissaire, m Af-, uitgezondene, afzendeling,
'Eanetograpteie, f. Beschrijving f.-mideln.
der braakmiddelen. — ' Emétographigme, adj. kondschapper, geheime bode in. (meest in onounDaartoe behonrenel. e m e t o a r á p h, i s c h,. ----'Eané- stigen zin). — [H. bibl.] Bouc ém-, z. BOUC.. —
Hydr.] Em- of als adj Canal ém-, onderaardsch
tologie, f. Rraakiniddelleer f.. — ' Eanétotogi quae, adj. Daartoe behoorend, e no e t o I ó g is c h, ontlactinr,.s- kanaal n. — [Méd., Anat.] Afvoer-,
in
afleidingskanaal n.
Uitgeven,
waarden
omloop
'Ernettre, V. a.
'Eeaaissif, ive, adj. [Pays.] Pouvoir ém-,
brengen: Ein- du papier -monnaie, des assignats,
papieren geld, assignaten in omloop brengen. — kracht f., vermogen n. om de warmte- of de lichtUitspreken, uiten, te kennen geven; afkondigen. stof uit te zenden of te doen uitstroomen, uitstrooEm- son opinion, zijn gevoelen uiten, blootleggen, min-o.skracht f.
'Emission, Uitzending, uitdrijving, uitvloeiopenbaren. Em- on veen, eene gelofte afleggen. —
,
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jinq, uitstroorning f. — [Phys.] L :ém- des rayons nagologigne, adj. Tot die leer behoorend, e mdu soleil, de uitschieting, uitvloetjing der zonne- meniagológisch. -- Eniménalogie,f. Ver stralen. — Em de voix, stemuitlating, geluidgeving f. handeling over de verschijnselen, lidperken, sto— [Dr. can.] Em-, des voeux, plegtige aflegging rineen enz. der maandstonden, e as m e n i a to g ie f,
Linntener, v. a. (pr. an-ine-né) Wegbrengen,
der geloften. — [Fin.] Em- de papier -monnaie, het
wegleiden, wegvoeren, medenemen, medevoeren (van
uitgeven, in omloop brengen van papieren geld.
'Eutissole, f. [H. n.] Gladhaan m., een zeehond. personen en zaken). — Het part. passé is ook adj.:
El magasinage, Eminagasineinent, m. Malfaiteur emmené par la garde, door de wacht
(pr. an-ma—) Het bewaren, opslaan in 't magazijn weggeleid boosdoener m.
Eminenotter, v. a. (pr. an-me—) Handboeiof pakhuis; — pakhuishuur f., berggeld, bergloon D.
-- Eintnagasiner, V. a In een magazijn of jen of paternosters aandoen. — Het part. passé is
pakhuis opslaan, opzolderen, bergen. — Het part. ook adj.: ,Voleur emmenotté, gepaternosterde dief.
Eininesostonie, adj. (pr. an-mé—) [H. n.]
passé is ook adj.: Marchandises emmagasinées, opgeslagen goederen n. pl.
Oursins emm-s, of als subst. m. Des emm-s, zeeEmniailloteutent, m. (pr. an-ma-liote-man). egels m. pl., die den mond aan 't midden van 't
Inbakering, omzwachteling f. — Emmaiiloter, lijf hebben.
Emmétrage, ni. (pr. an-mé—) Het afméteren,
V. a. Inbakeren, bakeren, in zwachtels of luren
winden. — 1-Iet part. passé is ook adj.: Enfant het meten naar nederl. ellen of meters. — Emmétrer, v. a. Met den meter meten.
emmailloté, gebakerd kind n.
Eutmenbletnent, m , z. AMEUBLEMENT.
Ernrnanchement , ni. (pr. an-man—) Het
Einmeatbler , v. a. (fain.), z. v. a. MEUBLER.
aanzetten van den steel. — [Dess.] Het aanvoegen
der leden van den romp. — Emtnaneher, v. a. — Emm- qn., iemand in zijn huisraad zetten. —
Den steel zetten (aan een mes, bijl, enz.). — EMMAN- Huisraad verkoopen of huren.
Emmnenlage, m. [Agric.] Het opperen of te
CHER , V. n. Een kanaal, inz. het En,gelsche kanaal (Manche) invaren. — S'EMMANCHER, V. p'r. hoop zetten, van 't afgemaaide hooi. — EinmeuAangezet worden (van den steel). — (fig. eí pop.) ier, v. a. Opperen, Ie hoop zetten (z. AMIEULON NER,
Cela ne s'emmanche pas comme vows pensez, dat waar men voor te koop leze te hoop) .
f Einini, prép. (pr. an-nit) In 't midden van:
gaat zoo gemakkelijk niet, als gij denkt. — Het
part. pass is ook adj.: Couteau leien emmancbé, (pop.) Emmi la place, op 't midden der markt.
Emniieller, v. a. (pr. an -mi —) Met honig begoed in den steel gezet of gesteeld mes n. — Le
heron au long bee erom- dun long cou (bij La strijken; — met honig vermerrgen. -- [Mar.] EmmFontaine) de reiger met zin' langen snavel aan een' l'étai, de stag betren-sen, bewoelen.. — Het part. passé
langen hals. — [Dess.] Membre mal emm-, slecht is ook adj.: Liqueur emaiiellée,methonig verzoete
aangezet lid n. — [Bias.] Gesteeld, met een' steel drank m. — (jig.) Des paroles enlmiellées, honigvan andere kleur. — (tig. et (am.) Affaire bien zoete, vleiende woorden n. pl. -- Enaritiellure, f.
emm-e, goed aangevatte zaak f. Navire emm-, in [Vétér.] Honigpap, honigzalf f. — [Agric.] Honig't Kanaal gezeild schip n. — Enmmaneheutr, m. dauw in., eerie ziekte in 't graan.
Eutntinenr, m., z. AM[NEUR.
Hecht- of steelmaker m. — Etnmanehure, f.
Emrnitonner, v. a., z. AMITONNER.
[Tech.] armsgat n., mouwopening f.
Einmitoufler, v. a. (pr. an -mi —) ( fain.) Warm
Eninianuequiner,v. a. (pr. an-man--) [Hort.] :
Emm- des arbustes, jonge boompjes met de wortels inwikkelen (,net kleederen, bont, enz.). — S'EMMIen aanzittende aarde in manden of bakken zetten.
Emntanteler, v. a. (pr. an-man—) In een'
mantel wikkelen (in dien zin verouderd) — [Fort.]
Emirs- une ville, eene stad ommantelen, haar met
een versterkten ringmuur omsluiten. — Het part.
passé is ook adj.: Ville eimnantelée, ommantelde

[H . n.], z. CORNEILLE.
Emniarehetnent, nl. (pr. an-man—) [Char.]
Inképing f. in den trapspilvoor't inlaten der treden.
Enlnlariner, V. a. (pr. an-ma—) [Mar .] Be-

stad f. —

mannen; — aan de zee gewennen. — Het part.
passé is ook adj.: Vaisseau emm-, bemand schip n.
— Gens emm-s, bevaren volk n.
Entntargaiser, V. a. (pr. an-mar-lei-zé) (iron.)
Den titel van markies geven. — S'EMMARQUISER,
V. pr. Den markies uithangen.
-t- Emmasseinent, m. (pr. an-mas—) [Mie.]
Het ligt bijeenbrengen van 't voetvolk in massaas,
eene bewéging der nieuwere taktiek. — Elttulasser, v. a. Het voetvolk digt bijeen schuiven.
Einnirchcr, V. a. (pr. an-mê—) [Tech.] De
lont aan een kunstvuurwerk bevestigen.
Einniêler, V. a. (pr. an-mè-lé) Verwarren, in
de war brengen.
Entménagetnent, m. (pr. an-nlé--) Inngting
der huishouding, huisstofféring; aanschaffing, plaat
huisraad. — [Mar.] Verdee--singf.va'todre
ling van de scheepsruimte door verdekken, beschotbehoorlijke
berging der goederen in
ten , enz.;
een schip. — Ennwenager, v. a. Huisraad in
EMMENAGER,
eene nieuwe woning rangschikken
v. a.: Enim- qn., iemand helpen verhuizen en in
orde brengen. — [Mar.] De scheepsruimte behoorlijk verdeelen en inrigten. — s 'EMMENAGER , V. pr.
Zich allengs van huisraad voorzien, zoetjes aan in
zijn huishouden komen.
Emména gographe, m. (pr. an-mé—) [Didact.] Schrijver m. over de maandstonden. —
Iimménagographie, f. Verhandeling f. over
de maandstonden. — E:ninénagographique,
adj. Wat die beschrijvin betreft, e min eni a g og r a p h i se h. — L itiménagoguie, adj. [Méd.j
De rnaandeljksche reiniging bevorderend, e m ni en i a g ó g i s c h: Rernèdes emm-s of als subst. in.
. -

Des emm-s, stondenbevorderende middelen, e m ^man i agoga n. pl. — Emméuagologie, f.
Leer f. der maandel2jksche zuivering. — Enamé-

ToUFLER ,

v. pr. Zich digt ei . warmpjes inbakeren.
— .Het part. passé is ook adj.: Vieillard emmitnuflé, warmpjes ingebakerde grijsaard m. — (Prov.)
Jamais chat emmitouflé (ganté) ne prit souris,
wanneer men de handen niet vrij heeft, kan men
niets uitvoeren.
Emmitrer, v. a. (pr. an -mi —) Mijteren, den
bisschopsmijter opzetten. — Het part passé is ook
adj.: Evéque emmitré, gemijterde bisschop m.
Eiumorphose, f. (pr. an -mor —) [H. n.] Bij
sommige insecten.-zonderglatwisnv
Ernmortaiser, v. a. (pe. an -mor —) [Tech.]
Niet pin en gat opsluiten. — [Mar.] Een stuk hout
in een blok inlaten. — Het part. passé is ook
adj.: Piece uien emmortaisée, goed ingelaten, opgesloten stuk n.
Emntotter, v. a. (pr. an-mot—) [Hort.] Den
wortel van boomven of planten met kluiten of zoden
omringen, beaarden. — Hel part. passé is ook adj.:
,

Arbre emmlmotté, Plante emm-e.

Entmou#lement, m [Tech.] Het zetten van
het te bakken fijne aardewerk in wo//els of kokers.
-- Etnmonller, v. a. Het zetten van 't pottegoed
in moffels om het te branden.
Emtnoustacher, v. a. (pr. an-mous—) Knevels aanzetten, knevels maken — S'EIIMOUSTACHER,
.

v. pr. Zich knevels aanzetten. — Het part. passé
is ook adj.: Jeunes bens emmoustachés, jonge lieden met knevels.
Emntllr er, v. a. (pr. an-mu—) Met muren
omringen. -- Het part. passé is ook adj.: Ville
emmurée, ommuurde stad f.
Etntuitseler, v. a. (pr. an-mu—) Muilbanden,

eenes muilband aandoen. — Het part. passé is ook
adj.: Chien emmuselé, gemuilbande hond m.
Etnniusquer, v. n. (pr. an- mus -ké) Met mus
doortrekken, mu s k é r e nn. — Ook als adj.:-kus
Mouchoir emrnusqué, naar niseskus riekende zak
-doekm.
'Emoeller, v.a. Het merg uitnemen. — Ook als
adj.: Os émoellé, van merg ontdaan been m.
'Envoi, m. Kommer n., onrust, zorg, kwelling f.
— [El. n.] Visch ni. van 't geslacht der vingervisschen. — [Tech.] Zware plank I. op het bovenstuk
eerier ciderpers.
'Emollient, e, adj. (pr. é- vlo-li -an, te) [Méd.]
Verzachtend, weekmakend. Realèdes ém-s, of als
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subst. Des émollients, verzachtende, weekmakende gevoelig, minder levendig of sterk maken, verzwakken. Ém- le courage, le gout, les désirs. — s 'EIIOUS middelen, e m o l l i e n t i a n. pl.
'Einoleiment, m. Voordeel, gewin n., winst, SER, V. pr. Stomp of bot worden; — verstompt,
baat f. (In dien zin weinig gebézigd.) — ^4rrcbts- verzwakt, ongevoelig worden. — Het part. passé
voordeel n., bezoldiging f., traktement n. — Em-s, is ook adj.: Arbre emoussé, ontmoste, van mos
toevallige , bijkomende voordeelen , buitenkansjes, ontdane boom m. — Rasoir ém- , stomp of bot
bvalleljes ii. pl., verval n., e m o l u m e n t e n n. pl. scheermes. —Gout, Palais ém-, verstompte smaak m.,
'Emolaimentaire, adj. De emolumenten be- verstompt gehémelte n. Courage ém-, verstompte,
treffend.
ontzenuwde moed in. — 'Emoussoir, m. [Hort.]
'Ernolnrnenter, V. n. De emolumenten we- Moskrabber m. — [Tech.] Cilinder m. tot gladma ten te vermeerderen, eene goede beurs maken (in king van 't papier.
kwaden zin) .
'Ernoustiller, v. a. (fain.) Vervroljken, ver'Emonction, f. [Méd.] d(voering f. van over- levendigen, vlug maken.
tollige vochten; het neussnuiten.
t' Etnonvenr, m., z. v. a. AGITATEUR.
'Eunouvoir, v. a. Bewegen, in beweging bren'Emonetoire, m [Anat. Méd.] Afvoerend of
reinigend orgaan n., afvoerweg, ontlaster m.: Le gen, opwekken, aanzetten; — ontroeren, ontstellen,
nez est un em- du cerveau, de neus is een ont- aandoen, treffen. Le vent émeut la mer, de wind
laster der hersenen. — Em- artificiel, kunstmatige beweegt de zee, zet de zee op. Cet orateur sait
afvoerweg (eene fistel of fontanel , enz.)
ém- sas auditeurs, deze redenaar weet de harten

'EQnondage. in. [Hort.] Het snoeijen. Saison
de l'ém-, snoeitijd m.
'Emnonde, f. [H.ort.] d fgesnoeide takken m. pl.,
snoeihout n. — [Chas.] Roofvooelrest, -drek ni.
'Emonder, v. a. Snoeien, de overvloedige tak

wegnemen. — Ook z. v. a. MONDER . — Bet-ken
part. passé is ook adj. Allée ém-e, gesnoeide laan f.
'Eunoudear, m ., -ease, f. Boomsnoeijer m.
— Pelder en., pelster f. -- [Agric.] Snoeimes n.;
(CEL —.
-- korenzeef f
.

t 'Einorceler, 'Emoreellemecnt, z. 1ti10R-

'.E.nlor liler, v. a. [Tech.] Den draad, de scherpe kanten a fsl-ijpen. — Het part. passé is ook adj.:
Couteau émorfile, mes n., waarvan de draad is
afgeslepen.
'Emotion, f. Ontroering, ontsteltenis, buiten
aandoening , emotie ; — [Méd.]-gewonzils
Stoornis, huivering, rilling, trilling f. Il y a de
1'ém- dans ie pools, de pols is aangedaan. — On
vit l'ém - sur son visage, men zag de ontstelteni s,
ontroering op zijn gelaat. — Gisting, beweging f.,
gemor n. onder het volk. Ii y a de 1'ém- dans le
peuple, er is eene gisting, een begin van oproer
(zaken.
onder het volk n.
.]- 'Emotionner, v. a. Aandoeningen veroor+ 'Ernotivité, f., z. V. a. IMIPRESSIONABILITÉ.

'Enlotta ge, m. [Agric., Hort.] Het eggen, het
kluiten breken. -- 'Ecootter, v. a Eggen, kluiten
klein slaan. -- [Raft.] De ,groote suikerklompen
klein slaan. -- Het part. passé is ook adj.: Champ
émotté, rreegd land.
'Eniotteur, ni. [Agric., Hort.] Egger, kluitenbreker in. (een werkman) — [Raff.] .Suikerbreker ni. (een werktuig). —'Eanottoir, m. [Agric.,
Hort.] Kluitenbreker in., houweel n. om de kluiten
klein te slaan..
'Einon, in. [H. n.], z. v. a.. EMIEU .
'Emoncher, v. a. De vliegen verdrijven. -[Agric.], De uit redorschte zaden bijeenzamelen. —
[Escr. j Em - un fleuret, een' schermdegen, van zijnen
knop ontdoen en hem scherpen. — S 'EMIOUCHER ,
v. pr. Zich van vliegen bevrfjden.
'Emnouuchet, m. [H. n.] Mannetjes-sperwer m.;
ook z. v. a . TIERGELE T. — [Vétér.] Paardestaart -

haar n. --- [Tech.] Naam, dien de looijers geven
aan den staart van het dier, welks huid zij bereiden.
'Einoncheter, v. a. [Tech.] De punt van een
scherp werktuig afbreken. — Ook als adj.: C iseau
émoucheté. schaar f. met stompe punten. —'Enioiiehette, f. Vliegennet n. voor de paarden. -'Einoncheteur, 'Enio.iehear, in. Vliegenverdrijver m. (een persoon). — 'Entonchoir, m.
[Tech.] Vliegenverdrjver (een werktuig), vliegen
vliegennet n.
-waijerm.;
'Eniondre, v. a. [Tech.] Slijpen, wetten, op
een' ronddraaijenden slijpsteen scherp maken. —
'Einoulerie, C. [Tech.] Het glad slijpen of vijlen
op eene bewogen vil. — 'Etnoaleur, m. Sljper m. — 'E,nouulu, e, adj. (en part. passé van
emoudre): Hache ém-e, geslepen bijl f. — Conlbattre à fer ém-, met scherpe wapens, in vollen
ernst vechten. — (#g.) Jeune homme frais ém- du
collége, jong mensch, die pas 't kollegie verlaten
heeft. I1 en est frais ém-, hij heeft dat pas sedert

kort geleerd, hij is er nog kersversch in. (mos.
'En,oussage, m. [Agric.] Het zuiveren van
'Enaousser, v. a. (van mousse, mos) Van mos

zuiveren. -- EMOUSSER, v. a. (van mousse, stomp)
Bot, stomp maken; — (fig.) Verstompen, minder

zijner toehoorders te roeren, te treffen. — Phil.
L'objet émeut la puissance, de tegenwoordigheid
van 't voorwerp zet het verlangen daarnaar aan.
— (fig. et fain.) I1 ne faut pas ém- les frelons, men
moet zich niemand, hoe gering ook, tot vijand maken. Sa bile est aisée à ém-, hij is ligt geraakt. —
S' biouvoIR , C. pr. Zich bewegen, onrustig worden;
— getroffen, aangedaan worden, ontroeren, ontstellen; — zich driftig maken. — (fig ) 11 s'émeut
une grande teinpête, er verheft zich een zware
storm. Le peuple commence à s'ém-, het volk begint oproerig te worden. (bv el m.
Esnpacasse, m. [H. n.] .l frikaansche^herte[

]

L inpaillage, m., z. v. a. TAXIDERII1E.

Enmpaillenmeut, m. [Tech.] Het stoelenmatten. — Het opvullen van dierenhuiden. — [Econ.
rur.] Stroovoorraad m. eertier boerderij .
Eenpailler, v. a. [Tech.] Met stroo dekken,
omwinden, pakken, opvullen; stoelen matten. —
Emp- des animaux, dieren opzetten, dierenhuiden
met stroo en bederfwerende stoffen opvullen. —
[Hort.] Emp- un arbre, een' jongen boom met
stroo omwinden. — Het part. passé is ook adj.:
Chaise empaillée, stoel m met matten zitting. Diseau einpaillé, opgezette vogel m.
Einpailleur, m., -eiLse, f. Stoelenmatter m.,
-matster f. — Opzetter m., opzetster f. van doode
dieren. (groote geit-antilope f.
Ennpalan ge, m. [H. n.] Kaapsch elanddier n.,
Emnpalement , m. Het spietsen; spietsing f.
(eene in Turkije, in het Oosten gebruiker ke dood
tra f).---Einpaler, v. a. Spietsen, aan een' paal-s
rijgen, e in 1) a l é r e n. — Het part. passé is ook
add.: .domme empalé, gespietste, g e ë m p a l e e rde man.
Empaletogné, e, adj. (woord van Rabelais)
Gewikneld, gehuld in een' overjas, mantel, enz.
Ecopan, m. Span f. Long dun ecopan, eene
span lung. — [Brod. Passein.] Vadem f.
Empanacher, v. a. Met Benen vederbos of
ene pluim versieren. — Als adj. : Casque empanaché, gepluimde helm m.
Euipanner, v. a. [Mar.] Tegenbrassen, bijleg
Als adj.: Navire enipanné, bij--gen,bijdra.—
gedraaid schip n.
Empanon, m. [Charp.] Karbeel m., balk, die
den stijl- en bindbalk steunt en deze met pin en
gat : an elkander verbindt. — [Chair.] Achterstuk n . van 't lamoen. — [ A.nc. mil.] Vedereind n.
van den pil, de pijl zelf m
(PETRÉ .
.

Empapiné, e, adj., z. v. a. ENGLUÉ, EM-

Einpagiietage, m. Het inpakken; inpakking f.
Einpaqueter, V. a. Inpakken, zarnenpakken,

omwikkelen. — S'EMPAQUETER , v. pr. Ingepakt
worden; — (fig. et fain ) Zich inwikkelen (b. v. in
een' mantel); zich op een pakken zich dibt bijeen
plaatsen (b. v. in een rijtuig) . — Het part. passé is
ook ach?. Livres empaquetés , ingepakte boeken.
Nous étions six emp-s dans un carrosse, wij zaten niet ons zessen in eene koets gepakt.
-t Emparadiser, v. a. In een paradijs, ineen
lustoord plaatsen. — S'EMPARADISER, v. pr. ( fans.)
In den schouwburg eene plaats in den en;lelenbak
(paradis) nemen.
t Ernparagennent, i si. Goed gepaard huwelijk n -- t Emparager, v. a. Een meisje behoor/fik uithuweljken.
Eniparer (s'), v. pr. Zich meester maken, bemagtigen, vermeesteren, overweldigen. Les enne.
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mis, se sont emparés de cette ville, de vijanden
habben deze stad bemagtigd, ingenomen. — (fig.)
Quand l'amour s'est une furs emparé du coeur,
wanneer zich de liefde eens van 't hart heeft meester gemaakt. — I1 s'empare toujours de la conversation , hij voert in een gezelschap altijd het
hoogste woord.
t Emparfumer, v. a., z. PARFUMER.
tEiieparlier, m. Pleitend advokaat m.
t Evenpas, m., z. v. a. ENTRAVES.
Ernpasine, m. [Pharm.] Strooipoeder n.
Enipasser, V. a. [Clair.] Doen etteren.
Empasteler, v. a. [Teint.] filet weede of pas-

tel blaauw verwen.

Emp - tage, m. [Tecli.] Het vermengen der

zeepziedersloog met olie.
Einpáté, e, adj. (en part. passé van empáter)

Volailles amp-es, met deeg gemest gevogelte n. Mains
emp-es , kleverige handen f. pl. Langue emp-e,
kleverige, slijmerige tong f. — Voix emp-c, onzuivere stern f. Exécution emp-e, onachtzame, slordi-ge uitvoering f. (van een muzijkstuk). Tableau
emp-, vet of lijvig opgedragen, ge amp asteerde
schilderij f. — Des chairs bien ernp-es, malsche

vleeschpartfjen f. pl.; liefelijke ineensmelting f. der
strepen en punten (b(j graveurs). — Scie emp-e,
zaag f., welker tanden vol zaagsel zitten. — EïrTPaTE, E, adj.: Roue emp-e, ingekeept rad n. (voor
't inlaten der spaken). Pièces de bols Bien emp-es,
goed verscherf'de stukken hout.
Einpateliner, V. a. Liefkozen, vleijen, streelen
om te verleiden.
Elnpateeneut, m. [Arch.] Grondmuur, muurvoet nl. — Schuinte f. aan een' muur of aarddam,
tot meerdere stevigheid. — [Clrarp.] Grondbalk m.,
bedding f. van eene kraan. — [Bot.] Plaats van
vereeniging der takken met den stam of der twijgen met de takken. — [Mar.] Platte lasch f., splitsinq, zamenvoeging van twee einden touw of hout.
Entp`àïtenment, n1. Kleverigheid, deegachtigheid;
slijinirjheid — [1%1éd.] Verslijming f. — [Écon.dom.]
Vetmesting f. van gevogelte met propdeeg. — [Peint.]
Emp- des couleurs, het vette of lijvige opdragen
der verwen, impasté r i n gf.—[Gray.]Het aangenaam vermengen der strepen en punten.
t Empatenátrer, V. a. Van paternosters of
rozekraí^sen voorzien.
Enmpater, V. a. [Tech., Mar.] De spaken in
't rad zetten; — verscher°ven, twee stukken hout
plat aaneen voegen.
Empàter, V. a. Kleverig, deeg- of Aapachtig
maken, slgmig maken. — [Constr. J Den grondslag
van een' muur metselen; de grondbalken voor eene
kraan leggen. — [Econ. dom.] Gevogelte met deeg
mesten. — [Cuis.] In deeg wentelen of bakken. —
[Peint.] Vet of lijvig opdragen, im p a st é r e n. —
[Gray.] MIalsch, vleezig voorstellen door de zachte
ineensmelting van strepen en stippen.
Empateiir, nl. [icon. dom.] Vetmester m. van
gevogelte.

t Eenpatronner, v. a. Eerven patroon of meester geven. — [Mus.] Emp- les tons, de toonen liefelijk doen ineen vloeijen. — (fig.), z. v. a. PATRON1SER. — t S'EMPATRONNER, V. pr. Zich tot patroon
of meester maken z. v. a. S'EMMPATRONISER.
;

Eanpatteenent, z. EMPATEMEN'T.
Emp. tter, V. a. [Tech.] , z. EMPATER.

Empatare, Empattare, f. [Tech.] Ver

platte aaneenvoeging van twee stuk--schervingf.,
ken hout. — [Mar.] Lasch, scherf f. Vaigres d'emp-,
kimwerrers of kimwagers in. pl.
t Einpàturer, v. a. Doen grazen.
EIupauuIHer,, v. a. [Jeu] Den bal roet de vlakke
hand of met het raket opvangen en wegslaan. —
(fig.) Emp- une affaire, eene zaak bij 't repte einde
en wakker aanvallen. Emp- qn., iemand aan zijn'
leiband laten loopen. — Emp- la parole, zich van
't woord meester maken. -- [Chas ] Emp- la vole,
het repte spoor van 't wild ontdekken en volgen.
Einpammure, f. Binnenste gedeelte n. van
Benen handschoen, dat de vlakke hand bedekt. [Véner.] Kroon f. der horens van een hert of van j
(in de schors.
een' reebok.
Empeaa, m. [Hort.] Ent f., entrijs n., griffel f.
Emp4ché, e, a(1j. (en part. passé van empêcher): Manage emp-, belet, verhinderd huwelijk n.
Vue emp-e, belemmerd uitzigt n. — [Mar.] Ma- i
noeuvre emp-e, onklaar, verward touwwerk n. —

EMPÉTRUM.

[Méd.] Poitrine emp-e, bezette, verslijmde borst f.
— [Prat.] Etre légitirnement empèché, wettig verlet
zijn. (fig.) Avoir les mains emp-es, de handen gebonden hebben, niets kunnen uitvoeren. Un homme
emp- de sa personae, de sa contenance, een man,
die met zijne houding verlegen is. 11 est bien empa rendre ses comptes, liet doen van rékening brengt
hem geducht in 't naauw, valt hem zwaar. — Ook
als subst.: Faire Temp-, den bedrijvigen man spelen, doen of men. 't heel druk heeft.
Empéchenment, m. Verhindering, stremming,
stoornis, hindernis,stuitincq f., beletsel, struikelblok n.
EInpécher, v. a. Beletten, verhinderen, tegen
tekenwerken, keeren, tegengaan, afhouden,-houden,
storen: Je I'empècherai bien de Ie faire, ik zal
hem wel beletten dit te doen. Cette muraille empèche la vue, die muur belet het uitzigt. — (Loc.
prov.) 11 faut souffrir ce qu'on ne peut emp-, men
moet geduldig dragen wat men niet beletten kan. S' EMPECHER , V. pr. Zich onthouden, nalaten. Votre
frère ne saurait s'emp- de jouer, uw broeder kan
zich niet van 't spel onthouden. Je ne puts m'empde vous l'écrire, ik kan niet nalaten, het u te
schrijven. (nen.
Euipeigne, f. [Tech.] Bovenleér n. van schoeEmpellement, in. [Hydraul.]. z. v. a. BONDE.
Eznpeloter, v. a. [Tech.] Tot kluwen maken.
— S'EMPELOTER , V. pr. [Fauc.] Zich met onverteerbare spijs volstoppen (van den valk).
Eoiipelotonneinent, m. [Mil.] Bewegingf. tot
het for maren van een peloton voetvolk.
Empénage, m. [Serr.] Het voorzien zijn van
drie schoten. — Empéiner, V. a. Een slotwerk
op 3 schooten doen loopen.
Euiipeunage, in. (brr. an-pè-nage) [Tech.] Het
bevéderen van een' pijl. .- Empenne, 1' Pilveder f. — Empenne, e, adj. (en part. passé van
empenner): Flècbe emp-e, bevéderde p l rn.— [Bot.]
Feuilles emp-es, gevéderde blaadjes n. pl. — Emnpennelage, m. [Mar.] Katting f. — Einpen-

neller, V. a. [Mar.] Een zwaar anker katten, er
een katenkertje opzetten , om het daardoor te beles' te houden. — Ells adj.: Ancre empennellée,
gekat anker n. -- Einpenuelle, f. [Mar.; Kat f.,
klein anker m. Mouiller ernp-, de kat uitwerpen. -Empenner, v. a. Bevéderen, met vederen voorzien (een' pijl)
Empenoir, m. [Tech.] Kromme beitel m. (der
slotenrn,akers, schrjnwerkers).
Empereiir, m. Keizer m. — [H. n.] Zwaard
(espadon, épée) ; — koningsslang f., eene-viscla
schoone, zwartgevlekte mexicaansche slang; — ook
de naam van een' zilverkleurigen dagvlinder m. (ook
tabac d'Espagne geheeten); van een' wrnterkoningje:
van verscheidene schoone schelpen.
Eanpériere, f. Weleer gebruikt voor INPERATR10 E. -•- [Poés.] Rime emp-, drievuldig rijha n.
Emnperler, v. a. Met paarlen versieren.
Empesage, m. [Tech.] Het stijven van linnen.
— Einpesé, e, adj. (en part. 1passé van empeser):
Collerette emp-e, gesteven kraagje n. -- Hornme
emp-, stijf, gemaakt mensch. — Style emp-, ge
gen, al te veel gelikte stijl m —-makte,gdwo:
[Mar.]Voile emp-e, begoten zeil n. — Etupeser, v. a. [Tech.] Stijven. doorhalen. — [Mar.]
Emp- une voile, een zeil begieten, natten. - Empeser^r, m , -euuse, f. Stijver m., stij fster f., inz.

z. v. a. ENCOLLEUR.

Emnpester, v. a. De pest verspreiden, vergesten; besmetten, aansteken; — met stank vervullen.
— (fig.) Zedelijk bederf verspreiden. -- Het part.

passé is ook adj.: Pays empesté, door de pest be-

zocht land m. Air emp-, besmette lucht f.—Moeurs
emp-es, bedorven zeden f. pl.
Enmpêtrer, v. a De voeten vastbinden, irrz. van
een beest in de weide. — (fig.) Emp- qn. dans une
méchante affaire, iemand in eene slechte zaak wikkelen of betrekken. Vous m'avez empètré dun
homme fort incommode, gij hebt me een' zeer las
hals geschoven. — S 'E VtPETRER,-tigenmaopd
v. pr. Zich, verwarren, vast raken. S'emp- dans
une mauvaise affaire, zich. in eene slechte zaak
wikkelen. S'emp- dune femme, zich te ver met
Bene vrouw inlaten. — Ce cheval s'est empêtré,
dit paard heeft zich in de strengen verward. —
Het part. passé is ook adj.: Il a Fair tout empêtre,

hij ziet er geheel verlegen ucit.

Ennpétrunn, m. (pr.—trome),z.v.a. CAMARIGUE.

EMPHASE
ELnphase, f. [Rhét.] Nadruk,bi zondere klem in.
op woorden en zindeelen, é m p h a si s, e m p h á s e f.
— Winderi flheid in gebaren, gezwollenheid, hoog
hoog
ophef .— Empha--dravenhif.ogt,
sé, e, adj. (woord van J. J. Rousseau) Style
emph-, gezwollen, hoogdravende stijl m. — Eu^phatique, adj. Krachtig , nadrukkelijk , klernmend, emph,á tisch. — Emphatiquernent,
adv. Met nadruk. — Emphatiste, m., of als
adj. Ecrivain emph-, gezwollen schrijver m.

Erpliractique of Eniplastique , adj.
[Phai in. I Digtsluitend, toesrnerend, de poriën ver
i k a n. pl.— Emphragene,-stopend,mhrák
m. [Chir.] Door den foetus zelven bemoei elykte
verlossing f.— Eniphraxie, f. [Méd. j Verstopping

f. van de vaten der ingewanden, e mp h r á x i e f.
Emphyséinateux, ease, adj. [Méd.] WVindgezwelachtig. Tumeur emph-euse, of Emnphysè mne, in. Wind- of luchtgezwel,, e m p h y s é m a n.
Emphytheose, f. [Jur.]Erfleen n., erfpacht f.,
erfleensverdrag n., dat van 10 tot 99 jaren duren
kan. Droit emph-, erfpachtsregt n. — Euiphytéote, m. et I. Jij of zij, die zoodanige erf pacht
of erfleen heeft; erfpachter m. , -pachtster f. —
Empliytéotigac, adj. Er fpachtelijk.
Einpides, t. pl. [H. n. Dansvliegen, dansmuggen i. pl.
Empie ger, v. a. Verstrikken, in een' strik
vangen. — Einpiégé, e, adj. (en part. passé)
Verstrikt, in eenen strik gevangen.
Enipierrement, m. [Pants et Chauss.] Steenlaag f. ter bevestiging van een' weg; — het bedekken van een' sl kigen weg met kiezelsteenen. —
Empierrer, v. a. Eene steenlaag geven (aan een'
weg); met kiezelsteenen overdekken.
Empiétant, e,

adj. [Chas.] , z. v. a. EMPIÉTE.

— [Bias.] In de klaauwen houdend: Faucon d'argent emp- une perclrix dor, zilveren. of witte valk
met een' patrijs in de klaauwen. — Ernpiété, e,
adj. (en part. passé van enlpiéter) Champ emp-,
onregtinatig toegeëigende akker nl. — has.] Chien

bieg erop -, hond met goede, schoonti ^O(opers of pooten. — Enipiéteinent, m. Onregtmatige toeëigeni.ng, krenking van, inbreuk op, ingrijping f. in
eens anders regt — Bij uitbreiding: L'ennp- de la
mer sur la terre, de veroveringen der zee op het
land, het afnemen van 't land door afspoeling der
zee. — Enipiéter, v. a. Ingrijpen, onregtmatig
van 's buuïmans grond iets afnemen; -- inbreuk
maken op iemands regt; overweldigen, vermeesteren. II a empiété sur mol plus dun argent, hij
heeft allengs meer dan een morgen van mijnen grond
bij den zijne gevoegd. — La mer einpiète sur ces

cotes, de zee doet cie kusten ;git (nemen, slaat de kust

of, dringt steeds dieper landwaarts. — II empiète
sur moi, sur mes droits, hij maakt inbreuk op, hij
grijpt in mijne regten. -- [ Arch.] Emp- une colonne,
eenen voet onder eene zuil maken. — [Fauc.] L'oiseau empiète sa prole of enkel L'oiseau empiète,
de valk gapt zijne prooi met de klaauwen en
voert ze snede.

Empiffrer, v. a. (bas.) Volstoppen (riet eten),
vetmesten. — S 'EMPIFFRER v. pr. Zich volstoppen,
zich mesten, zich dik en vet maken. — Het part.
passé is ook adj.: Enfant empitfré de confltures,
een met lekkers opgepropt kind. — Empitfrerie, f. Volstopping f.
Empiger, v a. Bepekken, met pek bestrijken.
Empile, f. [Pèche] Hengelsnoer n.
Empiler, v. a. Opstapelen, op stapels of hoopen leggen. — [Pèclie] Aanslaan (eerren haak aan
een hengelsnoer). — Het part. passé is ook adj.:
Bois empilé, op stapels gelegd hout n. — Hamecon
emp-, aangeslagen haak m. — Empiieur , m.,
-ease, f. Stapelaar m., -ster f.
Enipiranee, f. [Mann.] Waardevermindering,
verslechtinl der munt. — [Corn.] Afneming, beschadiging der goederen bij 't vervoer, scheepschade f.
Empire, m. Keizerrijk n. — Bij uitbreiding:
Rik, magtig gebied n. (wat ook zijn recréringsvorm
zij); — gezag n., heerschappij, regéring, magt f.;
invloed m., overwigt n. L'emp- franeais, de Russie,
liet fransche, russische keizerrijk. Le Naut -emp-,
't romeinsche rijk vóór zijn verval (tot op .ugustus of v. a. tot op Konstantjn). Le Bas-emp-, 't romeinsche rijk in zijn verval, inz. het grieksche rik
(van Konstantjn of v. a. van .4readius, tot op zijn
ondergang in 1453) . Le Saint-emp-, het in 800 door
,
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Karel den Groote in 't Westen herstelde rom. rijk,
het heilige duitsche rijk. — Le céleste emp-, het
hemelsche rijk, China. — Les cereles de l'Emp-,
de kreitsen van het duitsche rijk. Alexandre le
Grand asphalt h l'empire de toute la terre. 41exander de Groote haakte naar de heerschappij der
gansche aarde. — I1 vivait sous l'empire d'Auguste, hij leefde onder de regéring van Augustus. —
L'emp- de la mode, de la coutume, de heerschappij,
't gezag der mode, der c ewoonte. I1 a an emp- ab solo sur vous, hij heeft een onbeperkt gezag, eene
onbepaalde magt over u. Avoir de l'emp- sur soimème, zich zelven weten te beheerschen. — (Loc.
prov.) I1 ne céderait pas pour an emp-, hij zou
voor reen nog zoo veel toegeven.
Empiré, e, adj. (en part. passé van empirer):
Mal emp-, verergerde kwaal f. Situation ernp-e,
verergerde toestand m. — Empirement, m. Ver
— Empirer , v. a.-ergin,vslm f.
Verergeren , erger maken, verslirioneren. — EMPIRER, v. n. Erger, slimmer worden. Ses affaires
empirent de jour en jour, zijne zaken gaan van
dag tot dag achteruit. Sa maladie empire, zijne
ziekte wordt erger. Ces marchandises empirent,
die waren verslechten.
Ernpirique, adj. Op ervaring gegrond, van de
ondervinding, van de waarneming afhangend, emp in s c h.. Sciences ernp-s, empirische wetenschap
(geschiedenis, nwtuurkunde, enz.). — Médecin-pen
emp-, of als subst. Un ernp-, een ervaringsarts
(die enkel naar zijne ondervinding, zonder studie
of theorie, de ziekten behandelt), kwakzalver, emp i r i c u s m. — Empirisme, m. [Phil.] Enkel
op ervaring gegronde kennis, het nemen van de
ervaring alleen tot rigtsnoer, met verwerping der
theorie; e nop i r is m u s. — [Méd. j Dangereux emp-,
gevaarlijke kwakzalvers -praktijk, kwakzalverij f.
Empis, m. [H. n.] Dansvlieg, dansmug f.

Emplacement, m. Bouwgrond m., plaats f.,
erf n., met betrekkirr g tot zijne geschiktheid om op
te bouwen, om een' tuin of park aan te leggen, enz.
— [Sal.] Berging, oplegging, opzoldering van 't zout.
Emplae.er, v. a. Bergen, opleggen, opzolderen
(alleen van zout gebruikt).
% Emplage, in. Vulling, opvulling f.
Emplaigner, Emplaigneur, z. v. a. LAINER, LAINEUR.

Ereplanter, v. a., z. v. a. PLANTER.

Esnplanture, f. [Mar.] Rond nat in het spoor,
waar het ondereind der masten in komt te staan,
spoorgat n.
Emplastique, adj. Pleisterachtig; tot pleisters
dienend; z. v. a. EIiPHRACTIQUE.
Emplastration, f. [Chic.] Het opleggen. van
Bene pleister. — {Hort.] , z. v. a. OCULATION.—Emplastrer, V. a., z. v. a. OCITLER.
Emplàtre, m. [Pharm. ] Pleister, wondpleister f. — (fig.) Mettre on empl- it one affaire, een
vrat zoeken te stoppen, eene slechte zaak oplappen,
zonder ze eigenlijk te verbéteren. C'est an empl-,
't is een sukkel. — (Prov ) Oh ii n'y a point de
mal, it ne faut point d'empl-, de gezonde heeft
geen' medicijnmeester van noode; goede wijn behoeft geenen krans. Mettre un empl- sur une
jambe de bols, boter aan de galg strijken.— [.Hort.]
Empl- dente, entwas n.
Empiàtrer, v. a. [Tech.] : Empl- le cuir, vernis op het leder brengen, om het de goudkleur te
doen aannemen. (kact of -lade f.
Eniplàtrier, m. [Pharm.] Zalf-, pleisterEmplette, f. Koop, aankoop, inkoop m. (van
min belangrijke voorwerpen, ter onderscheiding van
achat); — het ingekochte. J'ai fait une bonne empl-,
ik heb een' goeden koop gedaan.
Empièvre, m. [Bot.] Kaapsche wijnruitstruik
m., empleurum n.
Enipli, m. [Raf(.] Vulbekken n., waaruit de
a fgedarnpte suikeroplossing in de vormen wordt
gegoten; -- plaats f. , waar dit vullen geschiedt; —
vulsel n., aantal der te zelfder tijd gevulde vormen.
Emplir, v. a. Vullen, volmaken, aanvullen: I1
a ernpii ses pochel de fruits, hij heeft zijne zak
vruchten gevuld. — (fam ) I1 emplit Bien-kenmt
son pourpoint, hij doet zijn lijf te goed; hij wordt
dik en vet. -- [Raff.] De suikervormen vullen. —
[Trictr.] Zes achtereenvolgende velden bezetten, de
brug, of een jan, of een' band maken. — s'EMPLIR,
v. pr. Vol worden, vol loopen, zich aanvullen.
,
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Emploi, m. Gebruik n., besteding, aanwen
I1 fait un mauvais emploi de son argent,-dingf.
hij besteedt zijn geld kwalijk, , maakt er een slecht
gebruik van. Faire apparaitre de l'emploi des
deniers, rekenschap geven, waaraan men 't geld
besteed heeft. — [ Fin., Corn.] Empl- de deniers,
belegging f. van geld. — Un double, faux empl-,
een dubbele, valsche post in eene rékening. — Cela
fait double empl-, dat is eene noodelooze herhaling.
— [Prat.] La cote E de cel inventaire nest qu'un
double empl-, de bijlage E tot dezen inventaris staat
reeds op eene andere plaats daarvan aangehaald.
— Bézigheid f., werk n.: Donner de 1'empl- it qn.
— Ambt n., post m., bediening f. Il s'acquit Bien
de son empl-, hij neemt zijn ambt goed waar. —
[Théht.] Cet acteur a l'empl- des rois, die tooneelspeler vervult de koningsrollen. Chef d'empl-,
z. onder CHEF.
5 Employable, adj. Bruikbaar.
Employé, e, adj. (en part. passé van employer):
Argent Bien empl-, goed besteed geld n. Mot real
empl-, kwalijk gebruikt of aangebragt woord n.
Un des médecins les plus empl-s, een der meest
gezochte geneeshoeren. Tous les ouvriers empl-s t
eet ouvrage, al de tot dat werk gebézigde werk
Mon frère est empl- dans les finances, mijn-liedn.
broeder is bij 't rnantie-wezen aangesteld. — (Loc.
fam.) C'est been empl-, dat is goed thuis gebragt,
dat heeft hij juist verdiend, hij krijgt loon naar
werken. — EMPLOYE, m. Aangestelde, ambtenaar,
onderbeambte, klerk, schrijver, g e ë trap l o y e e r d e.
Empl- supérieur, hoofdambtenaar m. Empl- ver
-balisnt,
ainbtenaarsbekeurder.
Employer, Aanwenden, besteden, gebruiken,
bézigen. Ernpl- Bien son temps, son argent, zin'
tijd, zijn geld wel besteden. Empl- toute son éloquence, al zijne welsprekendheid aanwenden of te
werk stellen. Empl- la violence, geweld gebruiken.
Empl- ses amis, Ie Crédit de ses amis, zich van
zijne vrienden, van 't krediet, den invloed zijner
vrienden bedienen. Empl- un mot, une preuve,
zich van een woord, een bewijs bedienen. — Emplune padie dans un compte, eerren post in rékening
brengen. Empl- qn. sur l'état, iemand op de betaallijst, op de bezoldingslijst zetten. — Empl- qn.,
iemand werk geven, iemand aanstellen, zich. van
hem tot een of ander oogmerk bedienen. -- (Prov.)
Empi- le vert et le sec, geen middel onbeproefd
laten, alle middelen in 't werk stellen. — S'EMPLOYER, V. pr. Geb uikt, aangewend worden. Ce
mot ne s'emploie qu .au sens propre. — S'empl- à
cie., zich met iets bézig houden, zich op iets toeleggen. S.empl- à l'étude, S'empl- pour servir un
ami, zf n best doen om een' vriend dienst te doen.
Enmptunner, C. a. Met véderen voorzien (alleen
gébezigd in): Ecopi- un clavecin, een klavier bepennen. — S'EMPLUIIIER , F. pr. (fig. et fam.) II
s'est Bien emplumé dans cette maison, hij heeft
in dit huis eerre goede beurs gemaakt. — (pop.) Il
s'emplume à vue d'oeil, hij begint er met den dag
beter uit te zien. — Het part. passé is ook aclj.:
Clavecin emplumé, bepend klavier n. — [Chit.]
Suture empl-e, wondnaad f., waarbij de draden
over eerre penneschacht gevoerd worden.
Empinre, f. [Tech.] Vulblad, schutblad n.,
velijnblad (Ier goudslagers om de kracht der hamer
-slaijen
te dopven.
Empnenniatose, f. [Méd.], z.v.a. E:IIPHYSEME.
Einpoeher, V. a. Zakken, in een zak of zakken
doen, in den zak of bij zich. steken, gretig opsteken.
--- Het part. passé is ook adj.: Argent empoché,
in den zak gestoken geld n.
Enipoèse, f., z. EMPOISE.
Enmpoigneenent, nl. (pop.) Hetvatten, oppak
arre s t é're n. — Enipol gner, v. a. Met de-ken,
hand of vuist aangrijpen, aantasten, aanvatten. I1
l'empotgna- par 1e bras, hij pakte hem bij den arm.
— Bij uitbreiding: vatten, grijpen, in hechtenis ne
ook adj.:-men,arsté.—Hpais
Epée empoignée, in de vuist gegrepen (legen m. —
(pop.) Voleur ernpoigné, gevatte, opgepakte dief m.
— [Btas ] Flèches erop-es, pijlbundel nn., in 't midden zaamrebonden pijlen f. pl.
Empointa e, m. [Tech.] liet punten der
naalden en spelden. -- Eenpointer, v. a. [Manut.]
Rijgen, z. POINTER.--- [ Tech.] Punten, punten maken
(aan spelden en naalden). — Esnpointenr, m.
,4anpunter , m.; — vastrijger der gevouwen stoffen.

EMPORTER.
Empointiire, f. [Mar.] Nokleuver m.. van een
zeil. Raban d'emp-, nokbendsel n.
Einpois, m. Stijfselpap f., gekookt stijfsel n.
Passer On liege b l'eau d'emp-, linnen doorhalen,
Empoise, Eiiipoèse, f. [Mécan.] Kussen n.,
waarop de spil der draaiassen draagt.
Empoisonné, e, adj. (en part. passé van empoisonner): Homme emp-, vergiftigd mensch. Flèche
emp-e, vergiftigde pijl m. — Bij veegrooting: Vin
emp- , zeer schadelijke wijn m. — (fig.) Plaisir
emp-, vergiftigd, bedorven, verstoord vermaak n.
Louanges emp-es, verraderlijke loftuitingen f. pl.
Empoisonnentent, m. Vergiftiging f., het
ombrengen met vergift.
Empoisonner, V. a. Vergiftigen, vergeven,
mét vergt ft ombrengen, met vergift bestrijken of
vermengen; — vergiftigende werking doen. Empun chien, een' hond vergeven. Les sauvages empoisonnent leurs flèches, dewilden bestrijken hunne
pijlen met vergift. Emp- une Fontaine, eerre fontein vergiftigen. La noix de galle empoisonne les
chiens, de galnoot vergiftigt de honden. — Ook
zonder voorwerp: Certains champignons empoisonnent. —Bij uitbreiding: Une odeur qui empoisonna toute la salle, een reuk, die de gansche
zoal besmette. L'haleine de eet homme empoisonne, de adem van dien man is ondracelijk. — (fig.)
11 emp-e tout ce qu'il entend, hij legt alles, wat
hij hoort, ten kwade uit. — Cette doctrine a empoisonné Bien des gens, die leer heeft vele lieden
bedorven. — S'EMIP01SONNER, V. pr. Zich vergi ftigei . — (Jig.) Tout s'empoisonne dans la bouche
du calomniateur, alles wordt ver7i ftiyd, alles antaardt in tien mond des lasteraars.
Empoisonnear, m., -eiise, f. Giftmenger ni.,
gifttnengster f., vergiftiger m., vergiftigster f. —
Bg uitbreidinlj: slechte kok m., slechte keukenmeid I.
— (firi.) Enig- public, zedenbederver, volksverleider ni. — Ook als adj.: Le charme emp- de cette
doctrine, de verderfelijke aanlokkelijkheid dier leer.
Einpoisser, v. a., liever P0ISSER.
Euwpoissonneinent, in. Posing f. van visch
in eengin vijver, in eerre rivier, enz. — Empoissonner, V. a. Jonge visch in een of ander water
zetten of poten. met visch bevolken — Het part.
passé is ook adj.: Stang empoissonné, met vischkuit of jongen visch voorziene vijver m. — Rivière
emp-e, vischrilke rivier f. Table Bien emp-e, rijke
-lijkvansch
voorziene tafel f.
Einporétique, adj. [Pharin.] Tot doorzij ging
dienend: Papier emp., filtreerpapier n
Entporiquae, adj. Voor den handel dienstig:
Papier einp-. koopmans-papier n.
Ennporté, e, adj. (en part. passé van emporter): Chapeau erop- par le vent, door den wind
afgeslagen, weggerukte hoed m. Vaisseau emp- par
un courant, door een' stroom medeqevoerd schip.
— Voile emp-e, uit de lijken gewaaid zeil n. —
Une place gimp-e d'assaut, eerre stormenderhand
genomen vesting f. — Quelques milliers d'bommes
emp-s par la peste, eenige duizenden door de pest
weggerukle menschen in. pl. — Un homme emp-,
een haastig, driftig, oploopend, opvliegend mensch.
— Des passionsemp-es, onstuimige hartstogten m.
pl. — Ook als sunst.: C'est un emp- , 't is een
heethoofd, een drift- of dolkop; ook: een uitspat tend, liederlijk mensch.
Euiportement, in. Wegvoering f. (in dien cup.
zin niet in gebruik). -- ( fig ) Dri ftvervoerínq, haas
drift f. I1-tighed,opln"vierdh.,
lui donna un souitlet dans le premier erop-, hij
gaf hem in de eerste drift, in de opwelling zijner
,gramschap, een' klap. — Emp-s de jeunesse, jeugdige uitspattingen, afdwalingen f. pl. — Somtijds
ook in goeden zin: Noble, juste emp-, édele, bil
-lijke
verontwaardiging f.
E « tporte- pièce, f. [Tech.] Doorslag m.; krom
uilsnjtnes n. der schoenmakers, zadelmakers enz.;
elk werktuig, welks snijdend gedeelte in omvang
gelijk is aan hel uit te nemen stuk (la pièce á emporter). — (fig.) Reden f., bewijs, betoog n., stellinf . f. enz., waartegen niets valt in te brengen;
mart, kracht f., geweld n., waartegen alle verzet
ijdel is. — (fam.) Bij/end hekelaar m. (Plur. Des
emporte- pièce.)
Emporter, v. a. Wegdragen, wegbrengen, weg
halen, wegnemen, wegvoeren, medenemen, voortdragen, wegslepen, wegrukken. Emp- un malade,
,
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een' zieke wegvoeren. Emportez ce livre, neem dat est empreinte sur l'homme, de mensch draagt den
boek mede. Le boulet lui emporta In tête, de ka afdruk van Gods beeld. L'effroi était empreint sur
nam zijn hoofd weg. — Son cheval prit-noskgel son visage, de schrik was, stond op zijn gelaat te lezen.
Ie mors aux dents, et l'emporta, zijn paard ging
Empreinte, f. Af-, indruksel n., indruk, afmet hem op hol. -- Mede- 0/' wegnemen, verdrij- druk; stempel m. L'ernpr- d'un sceau, des pas sur
ven, doen verdwijnen, te niet doen: Le jus de ei la neige, de afdruk van een zegel, van de voetstap les taclles d'encre, het citroensap-tronemp pen op de sneeuw. — ( fig.) L'empr- du doigt de
neemt de inktvlakken weg. Remède qui emporte Dieu, du génie, Gods vingermerk n., de stempel
la fièvre, middel n., dat de koorts wegneemt. -- van 't genie. — [Anat.] Aanhechtingsplaats f. van
(#ig.) Wegnemen, wegrukken, dooden, in 't graf de spieren en pezen aan de beenderen. — [U. n.
slepen: Cette fièvre l'emporta, die koorts rukte hem Beeldsteen m. Empr-s de poissons, de plantes, de
weg. Le choléra emporta la moitié de la popula- fougères, etc., steepen met afdrukken van visschen,
tion. — (fig.) Une couleur que le temps emporte, planten, varenkruiden, enz.
eene droefheid, die de tijd doet sloten. — La coErnpressé, e, adj. (en part. passé van S'EMlère ma emporté, de toorn heeft mij weggesleept, PRESSER) Bedrijvig, druk in de weer, ijverig, vol
druk bézig, vol haast, vol drift; dienstvaar -ijverg,
vervoerd. La jeunesse se laisse emp- par les plaiun homme fort empr-, 't is een zeer-dig.C'est
sirs, de jeugd leent het oor aan de vermaken, laat
zich door de vermaken wegslepen. — (/îg.) Weg ijverig, bedrijvig man. Un zèle empr-, een dienst
ijver: in. I1 est toujours empr- a (de) me-vardige
innemen, veroveren, zich meester maken:-nem,
Emp- une ville d'assaut, d'einblée, eene stad stor- plaire, hij be ij vert zich altijd om mij te behagen.
menderhand innemen. — Emp- one affaire de haute — Ook als subst.: Il fait l'empr- aupres d'elle, hij
lutte, eene zaak snel doen slagen ondanks alle speelt den dienstwilligen, gedienstigen man b ij haar.
hinderpalen. — ( fig.) Veroorzaken , ten gevolge
Empressernent, m. Bedrijvigheid, werkzaamhebben, na zich slepen. La condamnation b mort heid f., ijver, dienstijver m., dienstvaardigheid, geemporte In confiscation des biens, de ter dood ver- dienstigheid, bereidwilligheid f., -jverige zorg f. Votre
oordeeling heeft de verbeurdverklaring der goede- disciple travaille avec empr-, uw leerling werkt
ren ten gevolge. — Le fond emporte la forme, het zeer ijverig. On vous y attend avec empr-, men
wezen der zaak gaat boven den vorm. Souvent la wacht er u met ongeduld. — 11 a beaucoup d'emprforme emporte le fond , dikwijls geldt de vorm à vous servir, hij is zeer volijverig om u te dienen.
Empresser (s'), v. pr. Zich bevlijtigen, zich
meer dan 't wezen; vaak wordt door 't verzuimen
van den vorm eene zaak verloren. — [Jeu de car- beijveren, zich haasten, zich spoeden, zijn best doen,
tes] Emp- une main, een' slag halen, een' trek streven, volijverig zijn. Il s'empresse fort, hij geeft
maken. — [Mar.] Emp- à la mer, overboord zei- zich veel moeite. I1 s'empresse de venir, hij haast
len. — L'emp- , de bovenhand behouden; — over- zich om te komen. Tout Ie monde s'empresse a
treffen, te boven gaan, uitmunten, de loef afsteken. (de) lui rendre service , iedereen beijvert zich ova
Cet avis l'emporta, dat gevoelen behield de over- hem dienst te doen. (drijfvat n.
Ernprirnerie, f. [Taan.] Groote looikuip f.,
hand. Votre frère l'ernporte sur tous les autres,
Ereprise, f. Onteigend stuk gronds n., gedeelte
uw broeder gaat alle anderen te boven. Le diamant
l'emporte sur les autres pierreries, de diamant gronds, dat ten gevolge der onteigeningswet voor
overtreft alle andere edelgesteenten. — Emp- la 's lands werken aan iemand ontnomen is. — Wel
-er,
ook z. v. a. ENTREPRISE.
balance. de schaal doen doorslaan; —(Tg.) de overEsnprisonné , e , adj. (en part. passé van
hand hebben of verkrijgen. — (Loc. prov. et fain.)
Autant en emporte le vent, dat is in den wind emprisonncr): Malfaiteur empr-, vastgezette, gegesproken, geschermd. II promet monts et merveil- kerkerde boosdoener m.
Einprisonnernent, m. Gevangennenzing, geles, autant en emporte le vent, hij belooft gouden
bergen, maar er is geen' staat op te maken. Je me vangenzetting, ankerkering, opsluiting; gevangen
gevangenisstraf f.
-sch.ap,
soucie peu de ses menaces, autant en emporte, ik
Ennprisonrrer. V. a. In de gevangenis zetten,
stoor mij niet aan zijne dreigementen, zij hebben op
inkerkeren,
opsluimij geen' vat. Vous ne l'emporterez pas en para- in hechtenis nemen, vastzetten,
dis, 'k zal u dat nog wel eenmaal betaald zetten. ten. — S'EMPRISON vER, C. pr. Zich opsluiten, zich
zelven als gevangen zetten.
z. DtABLE. — S'EMPOIITER , v. pr. MIedegenomen
Ernprosthocystose, f. [Méd.] Kromming,
worden: Cela s'ernporte facilement, dat laat zich
gemakkelijk medenerven. — Kwaad, toornig, driftig doorbuiging f. van de ruggegraat of van het borstworden, van boosheid opvliegen, opstuiven. Il s'em- been naar voren. — Einprosthotonie, f., of
porte pour peu qu'on le contredise, hij wordt aan - Entprosthotonos, m. (pr.--note) Krampachtige
stonds driftig, wanneer men hein in 't minste te- zamentrekking van 't ligchaam naar voren.
genspreekt. -- [Hort.] Cet arbre s'emporte, deze
Einprunt, m. Leening, ontleening, ter leen
boom groeit te welig op, schiet te veel in 't hout. neming, geldopneming f.; liet ontleende. Faire on
— [Man.] Le cheval s'emporte, het paard gaat empr-, geld opnemen, leenen. Argent d'empr-, ge•
leenel geld. I1 est toujours aux empr -s, it ne vit
door, op hol.
Ecopotage, vn. [Hort.] Het in potten zetten. que d'empr-s, hij gaat altijd op leenen uit, leeft
— [Coaf., Cuis.] I-Jet inleggen, inmaken in potten. enkel van leenera. Empr- public, staatsleening f.
Einpoter, V. a. [Iiort.] In potten zetten. — Empr- forcé, gedwongen leening. Empr- à la grosse,
[Conf., Cuis.J In potten inleggen, inmaken. — Het bodemerij, geldleening f. op bodemerij. — (fig.) Une
part. passé is ook adj.: Arbuste empoté, in een' beauté d'empr-, eene geleende, ontleende schoon pot gezette heester m. — Confitures emp-es, in heid f. Des vertus d'empr-, schijndeugden f. pl. —
[Jeu] Zeker kaartspel n.
een' pot ingelegde konfituren I. pl.
Esnprointé, e, adj. (en part. passé van emEinporiille, f. [Prat.] Nog te veld staande of
prunter)Geleend, ontleend, geborgd: Somme empr-e,
aan den boom hangende vruchten f. pl.
geleende som f. — Lumière empr-e, ontleend, niet
Empoalette, f., z. AMPOULETTE.
Ernpoeiper, v. a. [Mar.l Le vent empoupa le eigen licht n. (als dat der maan) . — (fig.) Beauté
vaisseau, het schip kreeg den wind vlak van achteren. empr-e, geleende schoonheid f. — Avoir un air
Empo»rprer, V. a. [Pods.] Bepurperen, pur- empr-, eene gedwongen houding hebben.
Ernprunter, V. C. Leenen, afleenen, ontleenen,
perrood kleuren. -- Het part. passé is ook adj.:
Des fleurs empourprées, purperroode, purperkleu- ter leen nemen, borgen, eene leening sluiten. II a
emprunté mille francs h son frère, hij heeft 1000
rige bloemen f. pl.
francs van zijn' broeder geleend. — Ook zonder
Eenpoaase, f., z. EMPUSE.
Empotutrerie, f. [Tech.] Balkgestel n., waarop voorwerp gebruikt: Ce nest pas le tout d'empr-,
it faut rendre, 't is niet genoeg te leenen, er moet
een klokkestel, een watermolen steunt.
Frnp reindre, V. a. (zelden dan in den infin. teruggegéven worden. — (fig.) La lone emprunte
gebruikt) Indrukken, afdrukken. Empr- une figure sa lumière du soleil, de maan ontleent, krijgt haar
sur de lea eire, eene figuur in was afdrukken, — licht van de zon. Empr- une pensée d'un auteur,
(fig.) Inprenten, inscherpen: C'est ce que je vous eene gedachte aan eenera schrijver ontleenen. Emprai si souvent empreint, dat heb ik u zoo dikwijls Ie nom de qn. , iemands naam leenen, zich van
zonen naam bedienen. Empr- le bras, la plume,
ingeprent.
Empreint, e. adj. (en part. passé van em- ie Crédit de qn., tot iemands arm, pen, crediet de
preindre): Caractères empr-s sur le papier, op het toevlucht nemen, zich daarvan bedienen. — [Arith. j
papier afgedrukte letters f. pl. — L'image de Dieu Een cijfer bij een ander leenen (b ij de aftrekking.)
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Emprunteur, m ., -ease, f. Ontleener m.,
ontleenster f„ borger m., borgster f. — Ook als

adj.gebézigd: Une personnetrès-empr-euse,

die veel van leenen of borgen houdt.

iemand,

Em p salmiste, Emsalmite, m. Arts, die

door 't uitspreken van zékere geheimzinnige woorden (zoo als psalmverzen) wil genezen, wonderdoctor, ziektebezweerder, e m p s a 1 en i s t in.
Ecopsychose , f. (pr. am-psi-koze) [Phys.]
Bezieling; vereeniging der ziel met het ligchaam,
empsychosis f.
t Etnption, f., z. v. a ACHAT.
Eniptoïque, adj [Méd.] Bloedspuwend.
E«iptotique, adj. (bidact.] Tot vallen geneigd;
uit een' val voorkomend.
Empuantir, v. a. Stinkend maken, roet stank
vervullen; besmetten , verpesten. — S ' EMPUANTIR ,
v. pr. Stinkend worden, beginnen te stinken.
Emp.iautissement, m. Ilet stinkend worden.
Empuse, f. [Myth.] Een door Hékate gezonden
nachtspook u. — [Méd. j Schrikbeeld van ontstelde
hersenen, hersenspook n. — [H. n.] Schoon regtvleugelig insect, soort van sprinkhaan ni.
Empyème, M. [Méd.] Ophooping van etter
in eene ligchaamsholte, inz. in de borstholte, inwendige ettering, borstverzwering f., etterzak m.,
em p y é m a n. — Emmpyese, f. Vorming van een
ettergezwel, e imp y é s i s f. -- Empyétique, adj.
Aan inwendige ettering, inz. aan longverettering
lijdend, e m 1 y t t is c h. — Etnpyocèle, f. Ver
ettering, etterbreuk f. in het scrotum. — Esnpyompt^ale, in. Navel- ettergezwel n., navel-etterbreuk f.
Einpyrée, 1. Vuurhemel m., verblijfplaats der
gelu :zaligen, e m p y r é u m n. -- Ook als adj.: Le
ciel emp-, de derde, hoogste hemel m.
Empyreuuiatique , adj. [Chico.] Brandig,
brandigriekend, brandigsmakend, e n2 p y r e u m at i s c h. — Empyreiune, in. Brandige reuk- of
smaak m.. empyreuma n.
Enis almite, in., Z. v. a. EMPS AL:MISTE.
:

'Ecosi, e, adj. (en part. passé van émouvoir)

Bewogen, ontroerd, ontsteld, geschokt, aangedaan.
Ii en a Ie coeur ému, hij is daarover zeer ontroerd, getroffen. Dieu calme la mer émue, God
stilt de verbolgen zee, de beroerde wateren.
'Euieilateur, m., -trice, f. (in deftigen stijl)
Naijveraar, nastrever m., nastreefster f.
'Emulation, f. Naijver m., nastreving f., wedijver in., loffelijke zucht om anderen in verdiensten
in talenten te evenaren, te overtreffen, ce in u la t ie f.
'Eiiiiile, in. en f. Mededinger, medestrever,
wedijveraar m. (in loffelijke zaken). Ces deux geintres sont ém-es, die beide schilders strijden met
elkander om den voorrang , streven malkaar op
zijde. --- Ook als vrouwelijk gebézigd: Londres est
l'émule de Paris, Londen is de mededingster van
Parijs.
'Emuler, v. n. Nastreven, naijveren.
Emulgeut, e, adj. [Anat.] Bloedvoerend (gebézigd van de slagaderen , die •t bloed naar de
nieren, en van de aderen, die 't weder naar 't hart
voeren): Vaisseaux ém-s, nierbloedvaten n. pl.
'Emniilsif, ive, adj. [Pharm.] Zaadmelkgevend,
geschikt tot het maken van emulsiën
'Emulsion, f. [Pbarm.] Plantenmelk, zaad
melkachtige verbinding van olie- en slijmach--melk,
tige stoffen (door uitpersing van plantenzaden ver
koeldrank m., em u l s i e f. -kregn)mtwa,
'Eululsine, f. [Chico.] , Z. v. a. AMTYGDALINE.

'Emunetoire, adj., z. EMONCTOIRE.
'Einyde, f. [H. n.] Zoetwaterschildpad, emys f.
-- 'Einyde- saurier, re, adj. Schildpad- en
hagedisachtig.
En, pron. rel. (dat de plaats bekleedt van de en
een reeds uitgedrukt woord, zindeel of zin) Daarvan,
er van; — ook: daarmede, daarom, daardoor, daarover, daaruit, er mede, er om, er uit, er door, desweze, wiens, wier, welker, enz. Cette affaire est
délicate, le succês en est douteux , dat is eene
nételige zaak, het gevolg daarvan (derzelve) is twijfelachtig. Je ne n1'en soucie pas , ik bekreun er
my niet over. Je vous en avertis, ik waarschuw
u er voor. I1 ne s'en rejouit pas, hij verheugt er
zich niet over. Qn'en dices-vous? wat zegt gil daar
II en est digne, hij verdient liet, hij is het-van?
waardig. Je bois du vin, q nand j'en ai, ik drink
wijn, wanneer ik dien heb. Combien en demandez-

EN.

vous? hoe veel vraagt gij daarvoor? Venez-vous
de l'école? oui j'en viens, komt gij uit de school?
ja ik kom er uit. Je n'en sais rien , ik weet er
niets van. Vous savez Bien ce qui en est, gij weet
wel, wat er van is. Cast un bon domestique, j'en
suis fort content, hij is een goede knecht, ik ben
zeer wel met hein tevreden. Je lui en parlerai. ik
zal er hem over spreken. Ayez Ia bonté de vous
en informer, wees zoo goed en vraag er naar. J'en
suis fhcllé, dat spijt mij. J'en suis bien aise, ik
ben er blijde ons. 11 faut que Jun des deux en souffre, een van beiden moet er door lijden. Vous en
ferez ce qui vous plaira, gij kunt daarmede doen
naar uw welbehagen. Mon affaire en ira mieux,
mijne zaak zal daardoor beter gaan. I1 n'en est pas
moms coupable, hij is deswege niet minder strafbaar. Tirez l'en, trek het er uit. II y en a encore
d'autres, qui disent, er zijn nog anderen, die zeg
Ook treft men het in een aantal gal--gen,z.—
ricismen aan: A qui en voulez-vous? wien zoekt gij?
op wien hebt gij het gemunt? A qui en avez-vous ?
met wien hebt gij te doen ? tegen wien hebt gij het?
I1 ne sait ou it en est, hij weet niet, hoe hi er aan
toe is. Il s'en donne, hij haalt zin hart op. Il s'en
faut beaucoup , daar scheelt veel aan. I1 en use
(agit) très-mal envers vous, hij handelt zeer slecht
omtrent U. Il en tient, hij is in de knip. En venir
aux mains, handgemeen worden.
En, prép. In; — somtijds ook wordt het overgezet doorr : binnen, naar , onder , op , bid , tot,
te, enz. — Het vormt niet het daarop volgende
naamwoord . waarmede het in den regel niet met
een lidwoord verbonden is, velerlei bepalingen, gelijk uit (Ie volgende voorbeelden mope blijken. .1'ai
été en Allemaglie, en Hollande, ik ben in Duitschland, in Holland geweest. Mon frère va en France,
mijn broeder gaat naar Frankrijk Les vaisseaux
sont en mer, de schepen zin op, in zee. Vivre en
sa maison, in zijn huis leven. On la mis en Iiberté, men heeft hem in vrijheid gezet. Elle est en
villa, zij is niet te huis. En plein midi, op, bij,
klaren middag. En tete de. ..., vooraan, aan 't hoofd
van ..... — En haver, En été, En automise, in (gedurende) den winter, zomer, herfst. En tout temps,
En tous temps, ten allen tijde, altijd. II a fait ce
voyage en trots jours, hij heeft die reis in drie
dagen gedaan. En temps de paix, in vredestijd. Je
suis en bonne santé, ik ben in goede gezondheid.
Vous ëtes en bonne humeur, gij zyt in eene goede
luim, zeer opgeruimd. Rentrer en sot-mème, tot
inkeer komen. Revenir en son bon sens, bij zijne
zinnen komen, zijn verstand herkrijgen. Un livre
relié en parchemin, een in parkement gebonden
boek. Etre en avance, in verschot zijn. Vivre en
crainte. en espérance , in vrees , in hoop leven.
Etre en prières, bidden. Une femme en couche,
eene kraamvrouw. Un enfant,en nourrice, een kind,
dat bij eerre minne is. — Etre en masteau, en
uniforme, en habit de cbasse, en rouge, en blanc,
en devil, een mantel, uniform, jagtkleed aan hebben,
in 't rood, in 't wit, in rouwgewaad gekleed zijn.
— Ecrire en francais, in 't fransch schrijven. Ecrire en grosses lettres, met dikke, groote letters
schrijven. — D'áge en age, van eeuw tot eeuw
Aller de mal en pis, van kwaad tot erger gaan.
II fit cela en consideration de sas services, hij deed
dit uit aanmerking van zijne gedane diensten. Prendre une chose en mauvaise part , iets ten kwade
opnemen. Je le Eerai en dépit de lui, ik zal het in
weerwil, ten spijt van hem doen. En mémoire de mol,
tot mijne gedachtenis. En conscience, in gemoede,
volgens geweten. En bonne justice, naar regt. En
bonne philosophic, volgens de grondstellingen eenei
goede wijsbegeerte. — S'armer en guerre, zich tot
den oorlog toerusten. En coon particulier, ik voor
mijn persoon, mij aangaande. En vertu áe mon
pouvoir, de sa charge, uit kracht van mijne magt,
van zijn ambt. En reconnaissance de vos bienfaits,
uit erkentenis van uwe weldaden. I1 na confiance
qu'en vous, hij vertrouwt alleen op u. -- [Prat.]
En tant que je puil, in zoo verre ik kan. En tant
que besoin sera, voor zoo verre het de nood zal
vereischen. — Het staat ook voor comme, b la
manière de, it In facon de: Vivre en bon cbrétien,
re habillé en matelot,
als een goed christei leven. Et
als een matroos gekleed zijn. Agir en rot, als een
koning te werk gaan, 11 s'est conduit en honnête
homme, hij heeft zich als een braaf, eerlijk man
:
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edragen. — Het helpt ook verscheiden bijwoorelzje uitdrukkingen vormen: En avant , En arSrière,
En deliors, En dedans, En haat, En bas,
.

En dessus, En

dessous , En travers, En long,

En large , En biais (z. AVANT , ARRIERE , DEHORS , enz.). — Ook wordt het dikwijls vóór het

tegenw. deelw. geplaatst, om eerre gelijktijdigheid
van handeling of ook de wijze hoe iets geschiedt
aan te duiden. — II le prit en passant, hij nam
het in 't voorbijgaan. I1 la déclaré en mourant,
hij heeft het verklaard, toen hij stierf. I1 dit en
tremblant, hij zeide al bevende. En lisant on app rend à lire of door het lezen, al lezende leert men
lezen. — In enkele gevallen wordt en door het
lidwoord gevolgd: En lair, z . AIR . En I'honneur,

En la presence de Dieu, ter eere van God, in de
tegenwoordigheid (in 't aangezigt) Gods. En l'absence de son aml, in de afwezigheid zijns vriends.
En la chambre du Conseil, En la grand' chambre du parlement, in de raadskamer, in de groote

parlementskarper. — Als voorlettergreep van vele
fransche woorden (entasser, encadrer, endormir,
etc.) verandert en in em voór de letters b, m en
p: embaumer, emmaillotter, empailler.
'Eivallage, f. [Gram.] Verwisseling van 't eene

woord met liet andere, inz. de verwisseling van
rededoelen derzel f de soort ten opzigte van hunne
afstamming of hunnen vorm, b. v. van het abstracte
substantif met het concrete , van den eigennaam
met den soortnaam, enz., ook wel de verandering
van 't eene rededeel in 't andere, b. v. van een
zelfstandig in een bijvoegelijk woord en omgekeerd.
Enanierer, v. a. Biller maken.
Enamourer, v. a. Verliefd maken. — -f- S'ENAIROURER , v. pr. Ver iiefd worden. — Enainonré, e,
adj. (en part. passé) Verliefd.
'Enancher, 'Enaueher, V. a. Tech.] De
speldesclra ften tot het ontvangen van den kop gereed maken. (en dalende vaten.
'Enantèse, f. [Anat.] Ontmoeting der opgaande
'Euantiopathie, f. [Méd.] Geneeswijze, vol
welke de ziekten behandeld worden met ge--gens
neesmiddelen, die verschijnselen opwekken, tegenovergesteld aan de verschijnselen der ziekten zelven.
[

— 'Enantiopathiyue, adj. Tot die geneeswijze

behoorend.

'Enantiose, f. [Phil.] Tegenspraak, tegenstel

-ling,
e n antiósis f.
Enarbrer, V. a. [Hon.] En- une roue, een
rad op zijne spil vast maken . — Als adj.: Roue
bfen enarbrée, goed ingezet rad n.
'Enarthrose. f. [Anat.] Inleding, geleding der
beenderen, e n a r t h, r o s i s f.
'Eraser, V. a. Den neus afsnijden.
' naneher, V. a., z. ÉNANCHER.

Erebont, m ., Z. EMIIOUT.

Eneabanage, m. Het plaatsen der zijdewor-

men op horden.

-f- Encaisse, m. [Fin.] Hetin-kas, de kasvoorrand m., het voorhanden gereede geld.
Encaissé, e, adj. (en part. passé van encais-

ser): Arbuste ene -, in een' bak gezette heester m.
Rivière enc-e, rivier f. reet hooge, steile oevers.
Route enc-e, we m. tusschen steile hoogten. Ville
enc-e, door hoogten omslotene stad f.
Encaissement, III. 1-let pakken in kisten. —

[Com.] Het innen of ontvangen van geld of geldswaarden, het inkasséren. — [Effort.] Faire un jardin par ene -, eenen tuin zoodanig met boomen beplanten, dat zip allen in kuilen met goede aarde
staan. — Ook z. v. a . ENCAISSAGE . — [Punts et

chauss.] Fonder nn pont par ene -, eene brug op
ingezonken steenkisten doen rusten. L'enc- dun
chemin, het uitgraven van den grond, voor een

weg, ten einde die ruimte met steenpuin, keijen of
stevige specie als grondslag voor den weg te vul -

len. L'enc - dune rivière, z. v. a. DIGUEMENT.
Encaisser, v. a. In kisten pakken, in eene kist
sluiten. — [Cum.] Geld of geldswaarden innen,
inkasséren. — [Hort.] Ene- un arbre, eerren boom

in een' houten bak, of in een' kuil met goede aarde
zetten. — [Punts et chauss.] Ene- une route; —
Ene- une civiére, z. EN CAISSEMEN T.
Encalypte, f. [Bot.] Soort van grondroos n.

Encan, m. Openbare verkooping van roerende
goederen bij opbod, veiling f. Vendre ses meubles
à ]'ene -, zijn huisraad openlijk bij opbod verkoopen,
erfhuis van zijn' inboedel houden. — (fig.) Mettre
son vote (suffrage) ia l'enc-, zijne stem veil hebben.
Femme qui met son honneur b l'enc-, veile vrouw.
Eneanailler, v. a. Met canaille of gemeen volk
in aanraking brengen. - S'ENCANAILLER, v. pr.
Iltet slechte lidden, gemeen volk, janha , ei verkeeren,
zich e n c a n a i l l é r e n. — Il s'est encanaillé, hij
heeft zich met gemeen volk ingelaten.
Eiieanthys, ni. [Mid.] Traankliergezwel n.
Encantrer, v. a. [Tus] De draden der zijdespoelen in de glazen oogen steken.
Encapé, e, adj. [Mar.] : Vaisseau ene -, schip,
dat tusschen twee kapen vaart; ook; dat eene kaap
omgezeild is.
touw) .
t Encapeler, v. a. [Mar.] Vastmaken (een
Encaper, v. a. [Mar. Tusechen twee kapen
varen; eene kaap omzeilen.
Eneapuehonner, v. a.: Ene- qn. , iemand
Bene kap, monnikskap opzetten; — (iron.) iemand
tot monnik maken. — S 'ENCAPUCHONN ER, v. pr.
Zich het hoofd met eene kap of iets s000rtgelijks
(lekken; — monnik worden. -- [Man .] Ce cheval
s'encapuebonne , dat paard trekt den kop in (om
de teugels krachteloos te maken), -- Het part. passé
is ook odj.; Cheval capuchonné, paard n.,, met
]

ingetrokken kop. — Ook z. v. a. CAPUCHONNE.
Eneaquentent, m. Het kaken en inpakken van
den haring. -- Eneaq^uer, v. a. Kaken en inpakken. — (fig. et fain.) Ene- des voyageurs dans une

Eneabanenient, in. [Mar.] Uitbouwing der voiture, reizigers in een' rijtuig; pakken, dint opeen
boorden; intrekking der inhouten; het invallen der plaatsen. — Het part. passé is ook adj.: Harengs
zijden van een schip. (zetten. encaqués, in tonnen gepakte haring m.— Nous étions
Eneabaner, v. a. De zijdewormen op horden eneaqués dans ce car rosse comme des harengs ,
Encàbluire, f. Kabellengte f., maat van 120 wij zaten in die koets als haringenineen gepakt. —
voeten of omtrent 200 meters.
Encaquenr , m., z. CAQUEUR.
Encadenasser, v. a.Boeijen, kétenen, knévelen.
Encardite, f. [H. n.] Versteende harteschelp f.
Encadr é, e, adj. (en part. passé van euca-

drer): Gravure ene -e, omlijste plaat f. — Maison
enc-e de prairies , met weiland omgeven huis. Une folie figure ens-e de cheveux blonds, een
lief gezigtje o:ngolfd door' blonde lokken. — Une
louange h abilement enc -e dans on discours, eene

lofspraak, die kunstig in eene redevoering is ingevlochten.
Eneadremnent, m., Invatting, lijst f., rand m.,
raam n. — [Mil.] Sergeant en korporaal, die de
linkerzijde van 't bataillon vormen.
Encadrer, v. a. In eerie lijst, in een raam zetten, invatten. — (fig.) Une longue barbs encadrait
sa mille figure, een lange baard omsloot zijn mannelijk gelaat). — Ook inlasschen, invoegen (b. v. eene
anekdote in een verhaal. — [Mil.] Ene- les conscrits, de rekruten bij de kaders indeelen.
Eneager, V. a. In eene kooi zetten, kooien,
opkooijen (vogels). — (fig.) Ene- qn., iemand gevangen zetten. — [Hort.] Ene- un arbre, eenen boom
omtuinen, hem door een koker, door doornen enz. beveiligen.
(van gewassen) .
Encassage, m. [Hort.] Het in bakken zetten

of kardiet m.

Erecarter, Eneartonner, v. a. [Rel.] Insteken, het afgesneden en gevouwen derde gedeelte
of 8 bladzijden van het in 12° gedrukte vel, tusschen
de 16 andere bladzijden steken. — [Tech.] Kartons
plaatsen tusschen het te persen laken. -- Het part.
passé is ook adj.: Pages incarteés, ingestoken bladzijden. Drap ene -, met persbladen voorzien laken.
Eneassure, f. [Char.] Inkeping f. aan den
schemel tot inlating van de as.
Encasteler (s) , v. pr. [Vétér.] Volvoetig
worden. — Eneastelé, e, adj. (en part. passé)
Volvoetig. — Eneastelure, 1. Volvoetigheid f.
Eneaster, v. a. [Fayene.] Het te bakken of
branden platteelwerk in kokers of kleiaarden ringen
zetten. — Eneastear, m., Werkman, die dat
verrigt .
Encastillage, nl. [Mar.] Scheepsbovenwerkn.,
gedeelte van 't schip, dat men boven water ziet,
vertuining f., z. ACCkSTILLAGE.

Eneastillenaent, Encastiller, z. V. a. ENCHhSSURE, ENCHhSSER.

Eneastrenlent,

nl. [Tech.] Het invatten in-
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ENCATALEPSIE

laten, in elkander voegen van twee stukken door
eene keep of sponning; die keep , spon ° ing zelve f.
Ene- des tourillons d'un affut, uitsnijding aan de
a fuitwangen voor de tappen van 't kanon. — Eneastrer, v. a. Invoegen, inlaten, inkepen, inspon
steen-neofispd,vatn.—[Chir]De
met den lith.otriptor of steenverbrjzelaar aangri pen. — S'ENCASTRER, v. pr. In elkander gevat, ingekeept zijn. — Encastré, e, adj. (en part. passé)
Ingeval, ingekeept.
Encatalepsie, f , z. v. a. !;ATALEPSIE.
Encaunne, nl. [Chit.] Brandblaar f.; likteeken n. eener brandwond. — Diepe brandende zweer f.
(der schapen.
van 't hoornvlies.
Eneaussement, m. [Vétér.] Waterzucht f.
adj.
Encaustique,
Ingebrand, e n k an s t i sc h.
— [Peir,t.] Tableau ene-, wasschilderij f. -- ENCAUST IQUE, f. [Print.] Ingebrand schilderwerk met
wasverwen ; het wasschil deren, e n k a u s t i, e k. —
Wrij f- of boenwas n.
Encavernent, ni. Het kelderen; keldering f.
— Encaver, v. a. Kelderen, dranken in den kelder laten en behoorlijk plaatsen. — Eneavé, e,
adj.: Vin ene-, Barriques ene-es, gekelderde win m.,
okshoofden n. pl. — Eneaveuir, m., Kelderaar;
wijn-, bierdrager m. — Eneavure, f., z. v. a.
ARGEIA.

Enceindre, V. a. Omgorden, insluiten, omgeven, omringen, omsingelen, ontvangen. Ene- une
ville de murailles, eene stad reet muren omringen.
Enceint, e, adj. (en part. passé van enceindre)
Omgord, omsloten, omringd: Ville ene- de murailles. — Femme enc-e, zwangere vrouw.
Enceinte, f. Omvang, omtrek, omgeving (van
mu: en, grachten), ringmum' m., ringgracht f.; —
Omslotene ruimte of plaats; binnenzaal, binnenkamer f. On a cherche dans toute 1'enc- de la maison, men heeft het gansche huis doorgezocht. — I1
vit heureux dans l'enc- de sa famille, hij leeft gelukkig in den schoot van zijn gezin. — (fig.) Se
renfermer dans l'enc- d'un petit nombre de devoirs pieux, zich tot de vervulling van een klein
getal vrome pligten bepalen. — [Fort.] Vestingwal m.;
gezamenlijke buitenwerken, vestingwerken n. pl.
F Eneeiriturer, v. a., z. v. a. ENGROSSER.
Encelade, in. [H. n.] Ro dvoetigeloopkever m.
Encélialgie, f. [Méd.] Ingewan.ds- of buikpijn,
en c ce l i a l g i e f. — Eneélial gique, adj. Daar
-- Eneelite, f. Ontsteking der-toebhnrd.
buiksingewanden, darmontsteking, e n c cv l i ï t i s.
Encellulement, m. Het opsluiten in afzonderlij ke cellen; cellulaire opsluiting f. — Eneellnler, v. a. In eene cel zetten of opsluiten; in
cellulaire gevangenschap zetten. — Enec11nlé, e,
adj. (en part. passé) Maine, Prisonnier enc-e, g ec e l l u l e e r d e monnik. -- Ook als subst. Un ene-,
Une enc-e, hij of zij, die eene cel bewoont, daarin
opgesloten is, g e c e t 1 u 1 e e r d e, cellulair gevangene m. en f.
Encens, m. Wierook m., arabische gomhars,
die reeds in de oudheid en nors heden bij de kath.
eeredienst als reukwerk gebézigd wordt. — (fig.)
Wierook in., reukwerk n., lof, loftuiting, toejuiching, vleijerij f. it aime ]'ene-, hij is ctaarne
geprezen. On lui a donne de l'enc-, men heeft hem
lof toegezwaaid, zeer geprezen. — (Prov.) Selon
les Bens l'ene-, zoo de man, zoo de lof. Ene- de
cour, z. V. a. eau bénite de cour, z. BÉNIT.
Encensé, e, adj.: Autel ene-, bewierookt altaar n. — Rol ene-. bewierookt, hoog geprezen,
gevleid koning m. Vices ene-s, bewierookte, als
deugden geprézene ondeugden f. pl.
Eneensenient, m. Bewierooking f.
Eneenser, v. a. Bewierooken. — (fig.) Loven,
prijzen, hoog verheffen, grootera lof toezwaaijen,
vleijen. — ENCENSER. V. n. (Man.] Den kop opwerpen (van 't paard sprekende). — SENCENSER,
v. pr. Zich zelven lof geven; elkander 't wierookvat toezwaaijen.
Encenseur, m. Bewierooker n. (in den eig.
zin nietin gebruik.) — ( fig.) Loftoezwaa jer, vleijer,
pluimstrijker m. (met wierookgeur.
Encensier, n. [Bot.] Soort van rosmarijn in.
Encensoir, m. Wierookvat n. — ( fig. et poét.)
Priesterschap, priesterlijk of kerkelijk gezag n., geesteljke magt f. Toucher a 1 'ene-, Mettre la main à
l'ene-, inbreuk op het geestelijk gezag maken, zich in
kerkelijke zaken mengen. — (fig.) Donner de l'ene- of
„
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ENCHANTÉ.

--

un coup d'ene-; Donner de l'ene- sur (of par) le
nez of au travers du visage, Casser le nez a coups
d'ene-, het wierookvat toezwaaijen, iemand bovenmate verheffen; iemand plompe, overdrévene lo fspraken geven. — [Astr.] Altaar n. (een zuidelijk gesternte.) — [Bot.] z. v. a. ENCENSIER.
Encéphalalgie , f. [Méd.] Hersenlijden n.,
ziekelijke aandoening der hersenen. — Encéphalalique, adj. Daartoe behoorend. — Encéphale, m. [Anat ] Hersenen f. pl., hoofdmerg n.
—ENCÉPHALE, ad.. [H. n.] Vers ene-s, hoofdwormen in. pl. -- Encéphalhelcose, f. [Méd.]
Verzwering f. in de hersenen. — Encéphalie, f.
Hersenziekte f. — Eneephalique, adj. Wat
tot de hersenen, tot het in 't hoofd aanwézige behoort. — Eneephalite, f. Hersenontsteking f.
— Eneéphalitigne, adj. [Méd.] De hersenontsteking betreffend. — Encéphalithe, m. [Minér.] Hersensteen m. — Eueèphaloeèle, f.
[Chir.] Hersenbreuk f. — Eneéphaloeétique,
adj.Daartoebehoorend.— Encéphalodialyse, f.
[Méd.] Hersenverweeking f. — E ui céphalodial yti g ee , adj. Daartoe behoorend. -- Lneépha.loïde, adj Hersenvormig.— ENCÉPHALOïDE, m. Hersenvorrnige, melkwitte, naar hersenmerg gelijkende
stof, die meestal de kankerachtige gezwellen vult. —
[Minér.] Soort van sterkoraal n. - Encéphalolithe, m. ffersensteen m., steenachtigemassa in de hersenen.— Encéphalolitique, adj. Hersensteenachtig. — Encéphalologie,f. Hersenleer f. — Eneephalologlque , adj. De hersenleer betreffend.
— Encéphalornalocose, f., z. v. a. ENCEPHA-

LODIALYSE. — Encéphalopathie, f. Hersenlijden n. -- Encéphalopathique, adj. Het hersenlijden betreffende.— neéphalophtharsie, f.
Organische beleediging f. der hersenen. — Eneéphalophthartiquie, adj. Diebetreffend. — Encephalophylne, tn. Hersenrgezwel, uitwas n.
— Encéphalorrha-,;ie, f. Hersenbloeding f. —
Encéphalorrha ique, adj. Die hersenbloeding
betreffend. — Encéphatoscopie, f. [Anat.]
Onderzoek n., studie f. der hersenen, ook z. v. a.
CRÉNIOSCOPIE. — Encéphalosisine, in. [Méd.]

Hersenschudding f. ---- Encéphalosisnnique
adj. Die betreffend. -- Eneéphalothlik)se, adj.
Hersendrukkeng , - kneuzing f. — Encephalothliptigeae, adj. Die drukking of kneuzing betreffend. — Eneéphalotoniie, f. [Anat) Hersensn.ede; ontleding f. der hersenen. — Encephalototnique,adj. Die snede, die ontleding betreffend.
Enchaine, e, adj. (en part. passé van enchafner) Geketend, geboeid, gekluisterd; met een' ketting vastgemaakt, aan den ketting gelegd; verbonden, aaneengeschakeld.
Enehainernent, in. Vastmaking, vastlegging
met eenen ketting; aaneenschakeling f. (In den eiq.
zin niet meer gebruikt.) — ( fig.) Aaneenschakeling f.,
zamenhang nl., reeks, volgrij f. Un ench- de mal
eene reeks van ongelukken. Un ench- d'idees,-heurs,
eene aaneenschakeling van denkbeelden.
Enehainer, v. a. Kétenen, kluisteren, boe jen,
aan eenen ketting sluiten. Ench- un Chien, eenen
hond aan een' ketting leggen. Each- un prisonnier,
eerren gevangene kluisteren. — ( fig.) Ench- une
nation, eene natie onder 't juk brengen. — EnchIa fureur, de woede betoomen, bedwingen. — Enchla victoire a son char, gedurig overwinnaar blij
Sa beauté enchaine tous les coeurs, hare-ven.—
schoonheid kluistert aller harten. — Le froid enchaine les rivières , de koude doet de rivieren
aaneen schakelen, geregeld verbinden
bevriezen.
en van elkander afhankelijk maken: Il a enchainé
toutes ces propositions, ces preuves, hij heeft al
deze voorstellen, die bewijzen aaneengeschakeld. -S'ENCHAINER, V. pr. Zich aaneen schakelen, aan elkander verbonden zijn, in onderlinge afhankelijkheid zin.
Enehainure, f. Schakeling, zamenkétening,
zamenschakeling , aaneenschakeling f. , (inz. van
kunstwerken).
Enchalage, m. [Sal.] Houtopstapeling f. —
Enchaler, v. a. Hout stapelen of stouwen. -Enchal vuur, m. Houtstouwer m.
Enchanté, e, adj. (en part. passé van enchanter) Belooverd : Homme ench- , Palais each-,
Armes ench-es. -- Betooverend, verrukkend, wonderschoon; aanlokkend, bevallig, bekoorlijk: Jardins
ench-s, séjour ench-. — Verheugd, opgetogen, zeer
verbljd: Je suis ench- de vous voir.
—

ENCHANTELER

ENCHEVILLÊ .

Enehaiiteler, v. a. Op stellingen of stellaadjes
leggen. Ench- du vin, wijn op stellingen leggen.
Ench- du boil, hout op stapels zetten.
Enchantetnent, m. Het betooveren; betooverde

dekken. — [Cbarr.] Ench- one roue, spaken in
een wiel zetten.
Enchanx, m. [Tech.] Kalkmelk f., vat n. met
kalkmelk. Mettre en ench-, z. v. a. ENCHAUSSENER .
Encheirère, f. [Chir.] Behandeling, handgreep f.
bij 't operéren.
Enehélydes, f. 7 1. [11. n .] Bolvormige infusie
pl. in stilstaand water. — Enchély--diertjsn.
oide, adj. Aalvormig. — Enehélyope, m.,
z. v. a. BLENNIE VIVIPARE .--- Enehélysoine, adj .
Met aalvormig ligchaam.
Enehenot, m. [Tech.] Houten waterleiding f.
tot afvoer van 't grondwater eener leigroeve.
Enehère, f. Opbod, overbod, hooger bod n.;
het hooger bieden b ij verkoopingen. Faire une ench-,
Mettre ench-, meer bieden, een hooger bod doen; —

toestand m.; betonvering, tooverij, hekserij f.. —
Guérir les maladies par des ench-s, de ziekten
door tooveriniddelen genezen. — Bij uitbreiding;
het verbazinrwekken-deo f verrassende, tooverachtige
werking: De superbes édifices sortent comme par
ench- du sein de la terre, prachtige gebouwen ver
als door tooverkracht, als door een' tooverstaf-rijzen
uit den schoot der aarde. --- Verrukking, opgetogenheid, groote blijdschap f.: Cette nouvelle la mis
dans l'ench-.
Enchanter, v. a. Betooveren, beheksen, beg oochelen; — (fig.) bekooren, verrukken; — ver
verleiden. Cetle musique ma enchanté,-loken,
die muzijk heeft mij verrukt. Cette femme est belle,
clle l'enchantera, deze vrouw is schoon, zij zal
hem bekooren. Un baume qui enchante tous les
maux , een balsem, die alle kwalen verzacht en doet
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z. ook CoUVRiR. Mettre, Vendre qc. a l'ench-, iets

openlijk aan den meestbiedende verkoopen. Ouvrir
les ench-s, de verkooping aanvangen. Mise aux
ench-s, openbare verkooping. Recevoir des ench-s,
opslag aannemen. L'adjudication sera faite à l'ench-,

de toewijzing zal aan den meestbiedende geregtelijk
S Enehanter ie, f., z. v. a. ENCHANTE:^IENT. geschieden. I1 a emporté l' ench-, lip heeft het hoogste
Enchanteur, m., -teresse, f. Toovenaar, bod gedaan. Ench- au rabais, Folie ench-, rouw
tooveraar , begoochelaar , duivelskunstenaar m.,
II a payé folie ench-, hij heeft rouwkoop-kopm.
tooveres, toovc rheks, tooverkol f. — (fig.) Verlei- betaald; — (Prov.) Payer Ia folie ench- de qc., voor
der m., verleidster f. — Ook in goeden zin: Les zijne onbezonnenheid boeten, nadeel lijden. — (fig.)
poètes sont des ench-s. Une femme belle, jeune Mettre les places, les dignités à l'ench-, ambten,
et spir ituelle est une enchanteresse. — Ook als waardigheden aan den meestbiedende schenken. Il
adj., Un style ench-, een betooverende, liefeljk est á l'ench-, sa conscience est à l'ench-, hij is veil,
boeijende stijl m. ; Une voix enchanteresse, eene zijne stern, zijne pen is voor geld te koop.
bekoorljke, verrukkelijke stem f.
Enehérir, v. a. Opbieden, hooger bieden, het
-j Eueh apeler, v. a. Een hoed of muts met bod verhoogen, opjagen: Ench- une maison, het bod
bloemen opzetten.
op een huis verhoogen. — In dien zin ook zonder
Enchaper, v. a. [Corn.] In een overvat of voorwerp gebézigd: Ench- sur qn., au dessus of
dubbelfust doen (inz. van wijn, maar ook van an- par dessus qn., iemand opbieden, meer dan een
dere waren gebézigd). On enchape la poudre des- ander bieden, iemands bod verhoogen. — (fig.) Il
tinée pour 1'armée, het voor 't leger bestemde bus- enchérit sur la magnificence du rol, hij leeft nog
kruid wordt in dubbele tonnetjes gedaan.
prachtiger, voert een' prachtiger' staat dan de
Enehaperonner, v. a. Eene kap opzetten. — koning. Neron a encore enchéri sur la cruauté
de Tibère, Nero heeft de wreedheid nog verder
[Fauc.] , z. CHAPERONNER. — Enehaperonné, e,
adj. (en part. passé) Een' rouw/toed dragend (bij gedreven dan Tiberius, heeft Tiberius nog in wreed
lijkstatiën) .
overtro ffen. Ce mot-ci enchérit surcelui-là, dit-heid
(gesp.
Encha-piire, f. [Mil.] Beugelleertje n. va.n. eene woord druk nog meer uit dan dat. Ench- sur la
Encharactiquie, adj. [Chic.] Tothet koppen- vérité, neer zeggen, dan waarheid is. — Duurder
zetten behoorend. — Encharaxie, f. Het koppen maken, in prijs verhoogen of doen stijgen, opslaan:
zetten, koppen (scarification).
La guerre a enchéri tout, de oorlog heeft alles
duurder gemaakt. Ce marchand a enchéri toutes
1 Eneharbotté, e, adj., z. v. a. EDIBARRASSE,
sas denrées , die koopman heeft al zijne waren opENTRAVÉ.
t Eneharger, v. a. (pop.) Gelasten, sterk geslagen. — ENCHERIR, v. n. (met avoir) Duurder
aanbevelen.
worden, opslaan, in prijs vermeerderen: Le blé a
Eneharner, v. a. Van scharnieren voorzien. enchéri ; Ces denrées enchérissent.
E nchar nier, v. a., z. V. a. ÉCHALASSER.
Enehérissentent, m. Opslag m . prijsverhoot Enehartrer , v. a., z. V. a. EIIPRISONNER.
ging, rijzing f. : L'ench- des denrées, het opslaan,
Euchàsser, V. a. [Tech.] In eene kas zetten de prjsverhooging der eetwaren.
(b. v. edelgesteenten, paarlen) invatten, inkassen,
Enche.risseur, m., -ease, f. Opbieder m.,
zetten; — ook (maar min gebruikelijk): in eene opbiedster f., hoogst- of meestbiedende m. en f. Cette
reliquiën- kas plaatsen. — Ook wel z.v.a. ENCASTRER. maison est vendue au plus offrant at dernier ench-,
— (fig.) Inlasschen, invoegen: I1 a bien enchasse dit huis is aan den meestbiedende verkocht.
ce passage dans son discours, hij heeft die plaats
Enchevaleinent, m. [Tech.] Ondervanging f.
in zone redevoering goed ingelascht. — Enehássé, (van een huis , een ' muur door stutten, schoorbale, adj. (en. part. passé): Diamant bies ench-, goed ken enz.). — Enehevaler, v. a. Ondervangen.
gezette diamant in. -- Les dents sont ench-es dans
Enehevaueher, v. a. [Tech. j Laten overl'alvéole, de tanden zijn in het tandvleesch, in de schieten, twee stukken zoodanig vereen4gen, dat het
tandkassen gevat.
eene het andere ten deele bedekt (zoo als b. v. de
Enchássure, f. Het zetten, inzetten, inkassen dakpannen). — Enehevauchui-e, T. Het overvan edelgesteenten; kas, inzetting f. I1 a fort bien schieten, overschieting f.
Enchevétrennent, m. Het omdoen van een'
réussi dans Tench- de ce diamant, het zetten van
dezen diamant is hem zeer goed gelukt. L'ench- halster. — (fig.) L'ench- des pensees, des périodes,
de cette pierre est fort riche, de kas van dezen de verwarring, verwikkeling der gedachten, der
steen is zeer kostbaar. -- (fig.) Het inlasschen, in- volzinnen. — Enchevétrer, v. a. Eenen halster
vlechten (in eene rede) .
omdoen. — (fig.) Verwarren, vermengen, verwik
(TONN — .
Enehatonnement, Encliàtonner, z. CHá[Arch.] Ench- les soliveaux, de ribben of-keln.
Enehaussé, e, adj. (en part. pa. sé van en- dunne balken smet den steekbalk of sleutel verbinden.
ch ausser) : Legumes ench-es, met stroo of mest — S'ENCHEVETRER, v. pr. Zich verstrikken, zich
gedekte groenten. — [Bias.) Ecu encli-, schild n., verwarren: Le cheval s'est enchevêtré, het paard
dat van ' t midden der eene zijde tot aan de punt is met eerren voet in het halstertouw verward. —
(fig. et fain.) II s'enchevêtra dans son raisonneder andere is ingesneden.
Enehaussenage, m. ( Tech.] Het kalken der ment, hij geraakte bij zijne redenéring in de war.
huiden; — het zweeden of woeden der witlooijers- — Het part. passé is ook adj.: Des idées, Des péhuiden. -- Enchaussener, Enehausstiuier, riodes enchevêtrées, verwarde, verwikkelde denk
volzinnen m. pl. Des phrases enchevrêtées,-beldn,
V. a. De huiden niet kalkmelk of met kalkbrij behandelen, om ze ter peling of ontharing geschikt verwarde geze' den n. pl.
te maken. — Het part. passe is ook adj.: Peaux
Enehevêtrnre, f. Balkverbinding f., rondom de
enchacrssenees of enchaussumées,gekalkle,gezeeeede opening eener schoorsteenpijp. — [Vétér.] Kwethuiden f. pl. -- Enehaussenoir, Enehaus- sing, bezering van een paard, door 't vastraken in
saituoir, M. Kalkkuip f.
het halstertouw. (ploknaad f.
Erich aaiisser, v. a. [Hort.] Met riet of mest
t- Enehevilié, e, adj. [Chico.] Suture each-e,

vergeten.
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Enchifrenenient, m. Verkoudheid, verstop
neus, in 't hoofd. — Enehifrener,-pingf.de

a. Verkouden maken. — S'ENCHIFRENER, V. pr.
Verkouden worden. — Het part. passé is ook adj.:
Je suis si enchifrené, ik ben zoo verkouden, ver
hoofd. (teekenboekje n.-stopin'
Enchiridion, m. (pr. cb=k) Handboekje, aan Euchorial, e, Enchorique, adj. (pr. ch=k)

V.

z. DEMOTIQUE.

(NITE.

Enchrine, Enchrinite, z. ENCRINE, ENCRIEnchynie, to. (pr. ch=k), z. v. a. RÉPLI TION.
Enchyntoine , m. , Enchymose , f. (pr.
ch=k) [iVléd.] Uitstorting f. van 't bloed in 't cel

plotseling blozen of schaamrood, wor--wefsl;ht
den; — volgens Hippokrates : het vloeijen en ver
-delnrigchamsvotedn
omloop.
Encirement, n. [ Tech.] Inwrijvinq, doortrekking f. met was. — Encirer, v. a. Met was
inwrijven, overdekken of doortrekken, wassen.
Encise, f, [Jur. and.] Moord m., aan eene
zwangere vrouw gepleegd.
Etac,iter, v. a., z. v. a. EXCITER, PROVOQUER.
nelassennent, Enelasser, liever CLASSE-

k

MENT, CLASSER.

Enclave, f. Omvang ni., gebied, regtsgebied ,
inz. een door vreemd gebied ingesloten land n., eene
in vreemd land gelegen bezitting f., ingesloten grond,
en c l a v e f. — [Arch.] Gedeelte n. van een gebouw, dat in een ander inschiet: Ce tuyau de cheminée fait ene]- dans ma chambre, die schoor
schiet in mijne kamer, neemt een gedeelte-stenpj
der ruimte in mijne kamer weg. — Ingeschoten of
ingelaten steen, balk m. of plank f., door spieën
zaamgehouden balkverbinding f. —. [Hydraul.] Indieping f. in den sluismuur om de geopende deur
op te nemen.
Enetavé, e, adj. (en part. passé van enclaver)
Deux terres enel-es l'une dans l'autre, twee in
elkander grijpende of schietende landgoederen. Province enel-e dans un royaume voisin, in een naburig rijk besloten provincie f. — [ Chir.] Enfant
endl-, in 't kleine bekken vastzittend kind n. —
[Blas.] Éeu ene] -, gedeeld schild n., waarvan een
der stukken vierkant in 't andere vat.
Enelaveinent, m. Omsluiting, insluiting f.,
het liggen in een vreemd gebied. — [ Arch.] Inschi.eting, inlating, inkeping f. — [ Chir.] Beklemming,
vastzifting f. (van 't kind) in 't kleine bekken.
Euelaver, v. a. Omsluiten , insluiten , met
vreemd gebied omgeven, e n c la v é r e n. — [ Tech.]
Inschieten, inlaten, invoegen, inkepen; met spieën,
bouten of lunsen opsluiten. — [ Mar.] In de spanning zetten of steken. — S'ENCLAVER, V. pr. Omsloten liggen, in elkander schieten.
+ Ene1a %ure, f., z. v. a. ENCLAVE, CLOTURE.
Enclichentent, m., z. v. a. ËCLECHE.
Enclin, e, adj. Genegen, geneir d, overhellend
(doorgaans in oncpunstigen zin) I1 est enel- a i'ivrognerie, *a la médisance, hij is tot dronkenschap,
tot kwaadspreken geneigd. La nature de l'homme
est encline au mal, de mensch is van natuur tot
het kwade genegen.
Eneliquetage, m. [Tech.] Het vatten van
den ,al in de radertanden; — zamenstel n. van een
sluit- of schakelrad en een' pal met zijne veêr.
Encliqueter, v. a. et n. [Tech.] Ingrijpen,
invallen (gezegd van den pal, die in de tanden van
't schakelrad grijpt).
Eiielitique,f. [Gram.] Aangehangen woordje n.,
woordje, dat met het hoofdwoord een geheel schijnt
uit te maken (zoo als ce in est -ce, je in aimais -je,
etc.). — Woord, dat zijn accent op 't voorgaande
woord terugwerpt, e n k l i t i. k a f.
Eneloitrer, v. a. In een klooster opsluiten of
steken, klooeteren. — Het part. passé is ook adj.:
Religieuse encioitrée, gekloosterde non f.
Enclore, Enelorre, v. a. et défect. Omringen (met muren, grachten of sloten, heggen) omsluiten, omringen, omtuinen, omheinen. — Bij uit
Endl- un pré dans un parc, eene weide-breidng:
bij een park trekken.
Enelos, m. Beslotene plaats of ruimte; de omsluiting zelve, ommuring, omheining, omtuining f.
— [Tech.] Zetelrug, houten boog m. der spelden makers. — ENCLOS, E, adj. (en part. passé van
enclore): Pré enel-, Cour encl-e, omsloten weide,
binnenplaats f.
Enelotir, v. n. [Venér.] In den grond. in een
-

ENCOLURE.

hol of kuil kruipen. Les chiens ont fait enel- le
renard, de honden hebben den vos in zijn hol gedreven. Le lapin est encloti, of als v. pr. Le lapin
s'est encloti, het konijn heeft zich in zijn hol

verborgen. (om een borduursel.
Enclóttire, f. [Tech.] Boordsel n., rand m.
Enclonage, m. [Mil.] Het vernagelen. —
Enclouer, v. a. [MiL] Vernagelen (een stuk geschut). — [ Maréch.] Vernagelen (een paard, bij
't beslaan). — S'ENCLOUER, v. pr. Zich vernagelen
vernageld zijn. (van een paard, dat zich een' spijker
of ander scherp voorwerp in den voet heeft getrapt) .
— (fig.) Zich zelven vastzetten (in 't redenéren).
-- Het part. passé is ook adj.: Canon, Coeval
encloué, vernageld kanon, paard n.
Enclounre, f. [Maréch.] Wond f., ongemak n.
door vernageling ontstaan. — ( fig. et fans.) Hindernis, zwarigheid f. : Voilà ou est fend]-, daar
steekt de zwarigheid, daar hapert het juist, daar
zit de knoop.
Enelun.e, f. [Tech.]Aanbeeldn. Couched'enci-,
aanbeeldsblok n. — T-vormig werktuig der leidekkers. — [ Anat.] Aanbeeld, beentje in de trom
oor. — (Loc. lig.) Remettre un-melhotvan'
ouvrage sur Pendl -, een werk weder overwerken,
het omwerken. Ii a le coeur dur comme une ene] -,
hij heeft een steepen hart. — (Pro.v.) Ii vaat mieux
être marteau qu'enclume, 't is beter te slaan dan
geslagen te worden. I1 faut être enclume on
marteau, er moet schade gedaan of schade geleden
worden. — (Loc. prov.) Etre entre le marteau et
lend!-, tusschen deur en dorpel, tusschen twee vuren
zijn, zeer in 't naauw of in de klem zijn, zich aan
alle kanten in gevaar bevinden.

Enclannean, m., Eneluiniette, f., Enelninot, m. (verklw. van enclume) [Tech.] Draag-

baar aanbeeldje n. bij verschillende bedrijven.
Encoche, f. [Tech.] Werkbank f. der klom
Kerf, keep, insnijding f.
-penmakrs,—
Encoehement, ni. [Tech.1 Het inkepen, inkerven. Ene- de la flèche, het le ;gen van den pijl
op de pees in de keep van een' boog.
Eneocher, v. a. [Tech.] Inkerven, inkerven,
kepen of insnijdingen maken, b. v. op den kerfstok,
op de schoot of tong van een slot; — de sluitpinnen
of wiggen in den bodem van kortwerk slaan. —
Ene- une flèche, eenen pijl in de keep op de pees
van eersen boog leggen. — Het part. passé is ook
adj.: Flèche encoché, aangelegde pijl m.
Encochure, f. [Mar.] Nok f., z. 0. ENCOQI"1RE.
Eueoffrer, v. a. In een koffer of kist sluiten;
— wegsluiten, wegbergen (inz, uit gierigheid, uit
hebzucht, uit wantrouwen); opsteken.— (fig. et fam.)
Opsluiten, in de kas of gevangenis zetten. --- Het
part. passé is ook adj.: Argent encofré, weggeborgen, weggesloten geld n.
Eneogner, v. a., z. ENCOQUER.
Encoignure of Encoguure, f. Hoek, inspringende hoek door de zamenkomsi van twee
muren.— [Mar.] Hals m. van een kromhout.— Pierre
d'enc-, hoeksteen m. — Bij uitbreiding: Hoekkast f.
Encollage, m. [Tech.] tiet lijmen, gommen,
pappen (van papier, stoffen, enz.); — lijmgrond m.,
oporebragte laag lijm of gom (bij vergulders, e. a.)
Encoller , v. a. [Tech. ] Lijmen, gonmmen,
pappen; eene laag lijm, gom, eiwit enz. opbrengen.
Ene- du papier, papier lijmen, het in lijmwater
dompelen. Ene- la clhaine, den keltingdraad slichten of pappen (bij wevers). -- [Mar.] Ene- une
anere, het kruis aan de ankerschacht wellen.
Eneollare, I. Lijmsel, soldeersel n.
Éneolleur, m. (Tech.] Slachter m., lijmer of
gapper van den kettingdraad.
Encolonneinent, m. [Mil.] Overgang m. van
de slagorde tot de orde in kolonnes.
Eneolpisnie. n). [Méd.] Het inbrengen, inspuiten van geneesmiddelen in de moederscheede,
enkolpismus n.
Encolure, f. Hals m. van een paard, z. onder
CHARGÉ. — (fig.) Gelaat, uitwendig aanzien, voorkomen n., houding f. (gemeenl jk in kwaden zin) .
C'est un fripon et it en a toute l'enc-, 't is een
guit en hij heeft er ook het aanzien van. — [ Tech.]
Enc- dun habit, halskraag m aan een kleed. —
[Mar.] Hoofite of dikte der vrangen boven de
onning van de kiel. Ene- de i'ancre, hals van
anker.
t Eneon'brance, f., Z. v. a. EMIIARRAS, DIAL-

T

ENCOMBRANCE

-^

HEUR . — [Mar.] Moeijelijk te laden goederen n. pl.
— Enconibrant, e, adj.: Marchandises ene -es,

lastige, naar gelang hunner grootte ligte, veel plaats
wegnemende waren f. pl.
- Encombre, m. (fam.) pli,dernis; verhinde
ring f., beletsel, letsel n. — ENCOMBRES, m. pl.
Puin n., puinhoop in.
Eneomnbré, e, adj. (en part. passé van encombrer): Passage ene -. belemmerde, verstopte,
versperde doorgang m. Chambre enc-e, opgepropt
volle kamer.
Eneombreznent, m. Het belemmeren, versperren, verstoppen van een' weg of doorgang. — [Mar.]
Mot jelijke stuwing; z. V. a. ENCOMBRANCE.
Eneownbrer, v. a. Belemmeren, verstoppen,
versperren (met puin, met rijtuigen, enz.) vullen.
— (fig.) Overstelpen, overladen. Ene- un vaisseau,
een schip laden met goederen, die geen zwaarte
genoeg hebben. — S'EN COMBRER , v. pr. Belemmerd,
versperd worden. L'ennemi a encombré le passage,
de vijand heeft den doortogt door puin belemmerd.

t Eneombreur, Encombreux, ease, adj.,

z. v. U. El1BRASSANT, FaCHEUX.

t Eneombrier, m. Nadeel n., schade f.
Eijeomédienner, v. a. (woord van Scarron)
(burl.) Tot looneelspeler aannemen. — S'ENCOnIÉ-

DIENNER, v.

pr. l ooneelspeler worden; — met tooneelspelers omgaan.
-j- 5 Encomiaste, in. Lofredenaar, e n k o mi ast nl. -- Eneomiographe, m. Lofrede-,
lo f dichtschrijver, en k o nz i o g rr a a p h m. — En eomiologiqUe, adj. Het lofdicht betreffend.
Encontre, f. Ontmoeting f., vo rval, geval n.
— t a L'ENCONTRE DE, loc. pr'ép., z. v. a. CONTRE.
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mensch. — Le commerce ene -, de aangemoedigde,
ondersteunde koophandel m.
Encouurageinent, m. Aanmoediging, bemoediging; aanwakkering, aanprikkeling, opwekking,
aansporing f., spoorslag m.
Encourager, v . a. Bemoedigen, aanmoedigen,
moed geven; aansporen, aanzetten, aanwakkeren,
aanprikkelen, opwekken, aanvuren; begunstigen,
beschermen. — S 'ENCOURAGER , F. pr. Bemoedigd
worden; — elkander bemoedigen.
Eneourir, v. a. Zich op den hals halen, op zich
laden, beloopen, vervallen, ondergaan: II a encouru
la bonte, hij heeft zich de schande op den hals gehaald. Ene- la disgrace, in ongenade vervallen.
Ene- une réprimande, une amende, eene berisping
beloopen, in eene boete vervallen.
1- Eneonrtinei-, v. a. Met gordijnen behangen.
— S'ENCOURTINER, F. V. De gordijnen rondom zich
toeschuiven.
Eneourui, e, adj. (en part. passé van encourir)
Peine, Amende ene -e, beloopen straf, boete f. —
Enconrne, f. [Prat.] Loopende interest in. of
rente f.
Encouetare, f. z. v. a. bardage 11 clip, z. CLIN.

— Encouturer, v. a., z. v. a. border à elfin, z.
CLIN. -- Het part. passé is ook adj.: :Bordages encouturés, opeengeklonken, gekarveelde bootden n.pl.
Encrage, m. [Impr.] Het inkinemen met de

drukrollen; het opdragen van den inkt op den vorm
met de rollen.
Enerasser, v. a. Bemorsen, besmetten, morsig
maken. — ENCRASSER, v. n. en S'ENCRASSER, v. Pr.
Morsig, vuil worden, zich bemorsen. — (fig. et fam.)
Zich verachtelijk maken, zijn fatsoen weggooien:
— (fig. et tam.) A.11_r 1'enc- de qc., iets tegen- I1 s'est bien enerassé par ce manage, hi- heeft
zich door dit huwelijk zeer vernederd, verachtelijk
werken, dwarsboomen, tegenspreken.
t Eneonvenaneer, v. a., z. V. a. CONVENIR. gemaakt.
Eitcratites, m. [H. rel.] Onthoudzamen, gnosEncopé m. [Chic. J Snij- of houwwond f.
Eneogner, V. a. [Mar.] Eenen ring of beugel tische secte der 2de eeuw, die zich van 't huwelijk,
aan de ra schuiven. Ene- Ie fer des boute -hors, ook van vleesch en wijn, onthoudt, e n k r a t i e t e n.
Lucre, f. Inkt m. Enere noire, blanche, rouge,
de lijzeils- beugels aan de ra schuiven. Encoque!
(als bevelwoord) sla de beugels om de ra ! — En- jaune, verte, bleue, zwarte, bleeke, roode, gele,
cogtire, f. Het omleggen der stroppen, der beugels groene, blaauwe inkt. Enere de (of de la) Chine,
Oostindische inkt. Enere h écrire, d'imprimerie,
om de ra; — nok f. der ra.
Encorbellement, in. [Arch.] Uitstek, voor lithographique , autographique , de sympathie,
(aan Benen muur).
-uitsekn. sch.rjfinkt, drukinkt, steendrukinkt, transporteerEncore, in dichtmaat ook Encor, adv. Nog. inkt, sympathétische, toover- of wonder -inkt. Enere
Ma rnère vit encore, mijne moeder leeft nog. Pas indélébile, onuitdelgbare inkt. — (fig. et fam ) Ecrire
ene -, nog niet. — Nog eens, wederom, nogmaals, de bonne enere 1 qn., aan iemand met eene scherpe
andermaal; — daarenboven, bovendien. Prêtez -lui pen schrijven, hem in verwijtende, bestraffende of
ene- votre livre, leen hem nog eens uw boek; Q uoi! dreigende uitdrukkingen schrijven. Etre dans la
vous le faiies ene- ! of enkel: Quoi ! ene- ! hoe! bouteille à l'encre, achter 't geheim zijn, op de
gij doet het weder, andermaal ! Non seulement it hoogte zijn (van eene verdachte zaak), z. ook Bouest libéral, mais ene.- it est prodigue, hij is niet TEILLE . -- Il n'yT a plus d'enere au cornet, de puntalleen milddadig, maar bovendien (maar ook) ver jes zijn van hem af, zijn geest is verstompt; hij
heeft ook een' beperkenden zin:-kwistend.—1J gaat sterven.
Encré, e, adj. (en part. passé van encrer)
Ce mot nest guère usité qu'en physique, ene ne l'emploie-t-on que rarement, dit woord wordt [Impr.] Forme entrée, van inkt voorziene vorm m.
Enerene, e, adj. [Tech.]: Fer ener- of als
schier niet dan in de natuurkunde, en dan nog
zelden gebruikt. Ene- s'il voulait se relacher sur subst. Enerenée, F. IJzer n. uit den smeltoven,
eet article, als hij nog maar op dat punt wilde dat voor de •2de maal uitgesmeed wordt.
Encréper (s'), v. pr. (plats.) Een rouw/loers
toegeven. — ENCORE QUE, loc. conj. Hoewel, niet
ofschoon, schoon: Ene- qu'il soit fort-tegnsad, aandoen, zich in rouw kleedera.
Enerer, v. a. [Impr.] Inkt net de drukrollen
jeune, ofschoon hij nog zeer jong is.
Eneornail, m . [Mar.] Tuingat, bomber- of nemen; de vormen met de rollen inkt geven, opdragen, rollen . — ENCRER, F. n. Cette lettre enere tien,
hornmergat n. van eene steng.
Eneornailler (s'), (burl.) Eene ligtekooi die letter vat goed inkt, neemt den inkt goed aan.
Enerier, m. Inktkoker, inktpot m. ; — inkttatrouwven: vrijwillig een horendrager worden.
Eneorné, e, adj. (en part. passé van eneorner) fel f. (der boekdrukkers). — [Bot.] Naam van
verscheiden
paddestoelen m. pl.
Gehorend. van horens voorzien: Un bout des plus
Enerine of g'rinoide, f. [H. n.] Zeelelie f.,
haut ene -s, een der hoogst gehorende bokken. —
Bene snort van straalpolypboom. — Encrinites, f.
[Vétér.] Javart ene -, hoefgezwel n.
pl. Leliesteenen. versteening eener voorwereldlijke
Erecorner, F. a. Horens geven; — met horen
doorboren; — ook wel: met hoorn beslaan,-sloten plantdierensoort, enkrinieten m. pl. (De afzonderlijke deelen van den steel heeten trochites en
in hoorn vatten.
Eneorneter, v. a. In een peperbuisje doen. — entrochites, radersteenen, Boni faciuspenningen m.).
Eneroisenient, m. [Tech.] Kruiswijze plaat
Ene- une l'emme, eene vrouw een kornetje opzetten.
draden zijde op het kruisraam. — En--singder
— S'ENCORNETER, V. pr. Eene kornetmutsopzetten.
eroiser, v. a. Kruiswijze of in 't kruis leggen, —
t Eneouardir, v. a. Lafhartig maken.
Het part. passé is ook adj.: Soies encroisées, op
E.neoubert, m. [.H. n.] z. v. a. CIRQUINCON.
En+-order, v. a. (Agile.]: Ene- un cep, eene 't kruisraam gespannen zijde. — Eneroix, m.
wi ng{aar(lrank ombuigen en aan den staak binden. Kruisraam n. , scheerpinnen f. pl.; — gekruiste
^.ncouloir, m. [Tech.] Borsthout n. (aan een draden m. pl. (bij katoenwevers).
Eneroua ge, m. [Forest.] Het vallen van een'
lintgetouw).
E:neoetrageant, e, adj. Bemoedif end, moed onigehouwen boom op den anderen. — Encroné, e,
adj : Arbre ener -, Boom, die bij 't omhouwen in
gevend: Paroles ene -es.
Eneouragé, e, adj. (en part. passé van en- een' anderen is blijven hangen.
Eneroûtennent, m. [Arch.], z. v. a. INCRUS
courager): Hornme ene -, bemoedigd, aangemoedigd
,
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TATION, MORTIER. — Encrouter, v. a. [Arch.],

z. V. a. 1 CRUSTER. -T- Met mortel bestrijken, ver -

binden. — S'ENCROuTER, V. C. Korst krijgen, zich
cm/cars/en. — (/ig. et fam.) Son coeur s'eneroute,
hij wordt hardvochtig. Cet homme s'encroute, die
man wordt dom, stomp. — ENCROuTÉ, E, adj. (en
part. passé) Omkorst. — (fig. et fam.) i tre encrouté
de prejugés, vol vooroordeelen zijn. Un pédant encr-, een eerste pedant, zeer waanwfjs mensch.
Enenirasser, V. a. Harnassen, bepantseren,
met een harnas of pantser bekleeden. — S'ENCUIRASSER, V. pr. Zijn harnas aantrekken. — (fig. et
(am.) Met eene korst (van vuil, vet, roest, enz.)
overdekt worden; stijff van 't vuil staan. -- Het
p art. passé is ook adj.: Chevalier encuirassé, geharnast, bepantserd ridder m. — Des mains ene -es
d'ordure, zeer vuile handen f. pl.
Encuisiner, v. a. (burl.): Ene- qn., iemand
met de keuken eigen maken. — S'E NCUISINER , V. pr.
Zich veel met de keuken, met de keukenbedienden

bemoeijen.

Eueulasser, V. a. [Arqueb.] De staartschroef
(aan een geweer) zetten. — Het part. passé is ook
adj.: Fusil mal enculassé, geweer n. met slecht aan
staartschroef.
-gebrat
Eneuvage of Encnveinent, m. Het in de
kuip leggen (van het te wasschen linnen, van de
te persen druiven, van de te looijen huiden, ens.)—
Getal huiden, die te gelijk in de kuip gaan.
Eneuver, V. a. In eene kuip of tobbe doen. —
Het part. passé is ook adj.: Liege encuvé, in de
kuil) of tobbe te wee/sen gezet linnen n.
Encyclie, f. [P1rys.] Kringen m. pl. op'twater (als men er een of ander voorwerp inwerpt). Eneyclique, adj. [H.

rel.]: Lettre ene- of als

subsi. f. Ene -, rondgaande, encyklische brief m.,
circulaire f. — Eneyclogra.phe, In. Encyklograaph m., schrijver eener Eneyelographie f.,
beschrijving van al de takken der menscheljke kennis of ook van al de deelen en onderdeelen eener
bepaalde wetenschap. — Eneyelopédie, f. Kring
of omvang m. der tot eene volledifje wetenschappelZ,lke vorming behoorende kundigheden , kort begrip n. der wetenschappen in 't algemeen (ook wel,
maar minder goed, der tot een bijzonder vak behoorende) , e n c y k 1 op aV d i e, inz. de groote of f ransche encyklopced ie, door d'Alembert en Diderot in
de 18de eeuw in 't licht gegeven. — Eneyelopédiqu^e, adj. Algemeen wetenschappelijk, een alge meen overzigt der wetenschappen behelzende of ge
Dietionnaire ene-,-vend,cyklopish.
woordenboek, dat de hoofdzaken van alle kunsten
en wetenschappen bevat, woordenboek der zamenteeing, encyklopcodisch woordenboek n. — (fig.)
Avoir une tête, une érudition ene -, eene veel omvattende, algemeene kennis hebben. — Ene 'clopédisme, m. Stelsel n. der encyklopcedisten; encyklopcedische leervorm m. , e n c y k l o p ce d i s m us n. — Encyclopédiste, m. Schrijver eener
encyklopwdie of deelhebber aan 't schrijven van
zulk een werk, inz. een van de bearbeiders der
r00 0te franse/te encyclopcedie (Diderot, d'Alembert,
uffn. Raynal, Condillac, Helvetius, Mably e. a.),
encyklopa dist m.—Eiicycloposie,f [Ant.
gr.] Het ronddrinken, rondgaan van den beker.
5 Encyprotype, adj. Op koper geteekend, ge-

I

graveerd.

Endaubage, m. [Cuis.] Het stoven, smoren;
— tot stovi,rg dienende kruiderij f. — Endauher, V. a. Stoven, smoren.
Endécader (s'), (woord uit den revolutie-tijd
der vorige eeuw), z. v. a S'END1MANCHER (vgl.
DECADE.) (DÉCA—.

Eudécagone, Endéeagyne, etc.. z. HENEndéminé, e, adj., z. v. a. ENDIABLÉ; ook
Z.

V. a . LASGIF.

Endemie, f. [Méd.] Heerschende landsziekte,
inheemse/te , plaatselijke, uit lucht en levenswijs
voorkomende ziekte, endemie f. — Endémique, adj. Inheemsch, inla.ndsch, plaatselijk, aan
land of volk eigen, endemisch.
Endente, f. [Tech.] lntanding, tandswijze verbinding van twee stukken hout. — Endentewent, m. Het intanden, het tanden maken of
invijlen; z. V. a. ENDEN TE. Endentement, plaatsing der schepen in het verband. (Bij de evoluties
eener vloot). — Endenter, v. a. intanden, tanden maken of invfjlen, tandsgewijs verbinden. Eene

ENDONARTÊRITE,

lasch met haken in elkander zetten. -- Het part.

passé is ook adj.: Roue endentée, getand rad n.
Ecart endenté, met haken in elkander gevoegde
lasch. Deux lignes end-s l'une dans l'autre, twee

liniën , waarvan de schepen in het verband geplaatst zijn. — (fam.) Elle a la bouche bien
end-, zij heeft een' schoonen mond met tanden,
een fraai gebit. — [Bias.] of Endenehé, e, ge-

tand, met verschillend gekleurde tanden. — [Diplom.] , z. EN DENTURE . — Endenture, f Geza-

menlzjke tanden in. pl., gebit n. ; — tandwerk n.
(aan een rad, zaag, machine, enz.); — het inzetten,
bezetten of voorzien van tanden. — [Diplom.] of
Chirographe endentée, dubbel uitgevaardigde en
tandse ewzjs doorgesnédene oorkonde f.
Endermnique, adj. [Méd.] In de huid liggend,
op de huid en inz. op de onderhuid aangewend,
endermatisch, endermisch.
Endetter, V. a.. Met schulden bezwaren of beladen, in schulden brengen of steken. — S 'ENDET TER , V. pr. Schulden maken, zich in schulden steken. — Het part. passé is ook adj : Des bient, endettés, met schulden bezwaarde goederen n. pl.
Endévé, e, adj. (fam.) Eigenzinnig, stijfhoofdig, wrevelig, spijtig, driftig, oploopend. — Ook
als subst.: C'est un end-, 't is een stijfkop —

Endêver, v. n. (fam.) Grooten spijt gevoelen,
hoogst geërgerd zijn, van spijt willen bersten: Il
endève de voir qu'on ne fait pas attention á lui,

hij ergert zich halfdood, dat men geen acht op hem
slaat. Faire end- qn., iemand half razend maken.
Endiablé, e, adj. (fam.) Duivelse/t, verduiveld,
dol, razend, bezeten. Un esprit end-, een dolkop.
Un chemin end-, een zeer slechte weg. — Ook als
subst.: C'est un end-, une end-e, 't is een duivel
een duivelsch wijf, hij of zij heeft den-schevnt,
duivel in 't lijf. — Findiabler, v. n. (fam.) Duivelsch of verduiveld boos worden, razend, dol worden, razen. en tieren. Faire end- qn., iemand van
gramscharn razend n-taken.
Endieter, v. a., z. V. a. DENONCER ; ENJOINDRE.

Eudigage, Endiguernent, Endiguer,
z. DIGUEMENT, DIGUER.

Endinmaneher (s'), v. pr. Zijne beste of zon
zijn zondagspak aandoen, zijne beste-dagsklern,
plunje aantrekken, zich opdirken. — Het part. passé
is ook adj.: Homme endimanché, man in 't zon
-dagspk.
Endiomètre, m. [Astr.] Meridiaanmeter m.
Endive, f. (als spijs meest in het meervoud gebruikt) [Bot.] Andijvie f.
Endivisionnement, m. [Mil.] Divisievorming f. door de vereeniging van twee pelotons.
5 Endizeler, Endizener, v. a. In tientallen
verdeelen.
Endobranches, m. pl., of als adj. Vers end-s.
[H n.] Roodbloedic=e wormen m. pl. met inwendige kieuwen. — Endocarde, m. [Anat.] Inwendige vlakte f., inwendig vlies n. van 't hart. —
Endocardite, f. [Méd. j Ontsteking f. van 't har
i t is f. — Endocarpe, m.-tevli.s,ndokar
[Bot.] Inwendig vruchlhulsel, e n d o k a r p i um n.
Endoctriner, v. a. (fam.) Leeren, onderwij
zen, — (fig.) End- qn., iemand voorzeggen wat by
spreken moet. voorpraten, voorkaauwen; — iemand
omtrent het een of ander inlichten. — Het part.
passé is ook adj., Personae mal endoctrinée, slecht
onderwezen, slecht ingelicht mensch. — -I- Eudoetrineur, m. (in minachtenden zin) Leermeester m.
— Ook als adj.: Zèle end-, ijver m., zucht f. om
anderen te leerera.
Endodontite, f. [Méd.] Ontsteking f. van het
vlies der tand/to/te. — Endoesthésie, f. [Philos.] Inwendig gevoel n. -- Endogastrite, f.
[Méd.] Ontsteking f. van 't clijinvlies der maag. —
Endogene, adj. [Bot.] Inwendig uitgroeijend —
ENDOGÈNES , f. pl. Plantenklasse f., welker vaten in
den stam of stet,-gel verdeeld zijn. (pijnlijk.
Endolori, e, adj. Pijn of smart gevoelend,
Endomnla gennent, m. Beschadiging, benadeeling f. — Endonnmager, v. a. Benadeelen,
beschadigen, nadeel doen, schade toebrengen. - - Het
part. passé is ook adj.: Tableau endommagé, beschadigde schilderij f.
Endonartérite, f. [Méd.] Ontsteking van 't
binnenvlies der slagaderen. -- Endonentérite, f.
Ontsteking van 't binnenvlies der darmen. — Endophlérite, f. Ontsteking van 't binnenvlies der
-

ENDORMANT
aderen. -- Endophore, m., Endo p lèvre, f.
[Bot.] Inwendig vlies n. der zaadkorrel.
Endormant, e, adj. Slaapwekkend: Lecture
end-e, sloapw.vekkende, vervélende lectuur f.
Endornmeur, m., -ease, f. Hij of zij, die in
slaap maakt. -- [Jur. anc.] Boosdoener m., die
zijn slagtoffer door slaapmiddelen van alle bewust held berooft. — ( li g:) Bedriepel jke vleijer, mislei
bedrieger m., vleister, misleidster, bedriegster f.-der,
— (lig. et prow.) C'est un end- de mulots, z. MULOT. — [H. n.] Volksnaam van den torenvalk
(crécérelle) . -- Ook als adj.: homme, Esprit end-,
traag, vadziq mensch, slaapkop m.

--

Endorini, e, adj. (en part. passé van endormir) In slaap gevallen, ingeslapen, ingesluimerd;
— (/y.) slaperig, lui, traag, vadzig, loom: Lecteur
end-, in slaap gevallen lezer m. — J'ai la jambe
end-e, mijn been slaapt. -- Un homme, esprit end-,
een slaperig, vadzig 7nensch , traaghoofd m. —
[ Vétér.] La rage end-e, de slaapzucht der honden.
— [Mar.] Vaisseau end-, schip, dat geene vaart
meer heeft. Ook als subst.: Faire lend-. fend-e,
den slaper, de slaapster spelen, zich houden of
men slaapt.
Endormie, f. [Bot.] Bilzenkruid, slaapkruid n.;
— doornappel m. — (Loc. prov.) Avoir mangé de
l'end-e, slapen als een os.
Endornir, V. a. Doen slapen, in slaap maken,
in slaap wiegen of sussen. End- on enfant. -- Bij
uitbreiding: verdooven, ongevoelig maken; stillen,
doen bedaren: Ces renredes endorment le mal de
dents, die middelen verdooven de tandpijn. Cela
ma endormi la jambe, dat heeft mijn been ver
ongevoelig gemaakt, doen slapen. — (fig.)-dof,
Verleiden, met zoete woorden bedriegen, paaien:
II 1'a endormi de belles paroles, par (avec) de valnes
promesses , hij heeft hem met schoone praatjes,
z^ dele beloften misleid, gepaaid, in slaap gewiegd.
— Ook zonder voorwerp: Ce livre, ce sermon endort, men valt bij dat boek, die preek in slaap,
't is een langwijlig boek, eene vervélende preek. —
S'ENDORMIR , V. pr. Inslapen, insluimeren, in slaap
vallen. -- (fig.) I1 ne s'endort pas sur ses intérèts,
hij verzuimt zijne belangen niet, hij is een waak zaam mensch. S'end- dans le vice, in de ondeugd
zorgeloo. blijven voortleven. --- S'end- du sommeil
de la tombe, du dernier sommeil , sterven, den
jongsten slaap slapen. Send- dans le Seigneur, in
den Heer ontslapen, vroom sterven. — (Loc. pray.)
II ne s'endort par sur le roti, hij is altijd bij de
hand, altijd wakker.
t Endor missement, m., z. ASSOUPISSEMENT.
Endos, m., z. v. a. ENDOSSEMENT.
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commission, men heeft hem die leelíjke kommissie
op den hals geschoven. — [Com.] Een' wissel door
een opschrift aan zone keerzijde aan een ander overdragen of a ftstaan, overschrijven, e n d o s s é r e n,
i n d o s s é r e n. — [Tech.] Den rug van een boek
maken; den rug rondzetten. — [Agric.] De aarde
bij 't ploegen aan beide zijden ophoogen.
Endosseer, m. Overdrager, overschrijver van
een' wissel, endossant, indossant m. (Het
vrouwelijk is endosseuse.)
(eens boeks.
Endossure, f. [Tech,] Het maken van den rug
Endostonne, m. [Bot.] Inwendige opening f.
van 't planteneitje of vruchtbeginsel.
Endotriché, e, adj. [Bot.] Inwendiq behaard.
Eibdonairer, Tc. a. Eene weduwrei ft toeleggen.
ndoeizainer, Endoeiziner, v. a. [Tech.]
Bij dozijnen zamenvoegen, zamenvatten of binden.
Eredroit, m. Plaats, gedeelte van eene ruimte,
ook van een of ander voorwerp, van eene redevoering enz., streek, plek f., oordn. Voilà l'endr- oh
it est tué, daar is de plaats, waar h ij is omcebragt.
Cette nouvelle me vieut de plusieurs endr-s, dat
nieuws heb ik van verscheiden oorden vernomen;
Voilà on bel endr- dans ce Miscours, dit is eene
schoone plaats in die redevoering. A quel endr- estil blessé? op welke plaats is hij gekwetst? -- (fig.)
IJ se fait voir, se montre par son bel endr-, hi
vertoont zich van zijne goede, voordeelige zijde. C'est
Je. plus bel endr- de sa vie, dat is het schoonste
tijdperk van zijn leven. Prendre qn. par son endrsensible, par son endr- faible, iemand in zijn zeer,
in zijn zwak tasten — (pop.) I1 est allé dans son
endr-, hij is naar zijn land, geboorteland gegaan.
Cet homme est de mon eiidr-, die man is b ij mij
(uit mijne stad, mijn dorp) van laan. - [Prat.] En
mon endr-. en son endr-, te mijnen, zgjnen opzigte,
omtrent mij, hem. Chacun endr- soi, ieder voor
zoo veel hem aangaat. — [Com., Manuf.] Lendrd'une étoffe, de repte zijde van doek of stof: On ne
peut distinguer l'envers de l'endr-, men kan de
verkeerde zijde niet van de repte onderscheiden.
Enduuire, v. a. Restrijken, besmeren, aanstrijken, bepleisteren, berapen. End- tine muraille de
platre, one planche de goudron, eenen muur met
pleister, eene plank -net teer bestrijken
ENDUIRE ,
v. n [Faut.) Verduwen, verteren. — Enduisson, f. [Tech.] Bepleistering, bestrijking f.
Endhit, e, adj (en part. passé van enduire):
Bepleisterd, bestreken: Mur end- de plâtre, bepleisterde muur m. — EN DUIT , m. Pleistering, bepleistering f., pleisterkalk m., laag of bedekking van kalk,
pleister, gips, teer, was enz f.
Endurant, e, adj. Geduldig, lijdzaam, ver
Peu end-, Pas end-, onverdraagzaam,-drazm
kitteloorig.
Endarei, e, adj. (en part. passé van endurcir):
Corps end-, gehard, verhard ligchaam n. End- b la
fatigue, au travail, aux atrronts, gehard, verstaald,
bestand tegen vermoei enis, arbeid, hoon. — Criminel end-, verstokte boosdoener. — Ook als subst.
[Relig.] Un end-, een verstokt zondaar.
Eiidureir, v. a. Harden, hard maken; — sterk,
,.gehard, verstaald, bestand teren ongemakken, arbeid enz. maken; — (fig.) Verharden, ongevoelig,
verstokt maken. End- le fer, het ijzer harden. Le
travail endurcit Ie corps, de arbeid verstaalt het
lzgchaam, maakt het gehard. Dieu avail endurci le
coeur de Pharaon, God had het hart van Pharao verhard, verstokt. — S'ENDURCIR, v. pr. Hard worden;
zich verharden, ongevoelig, onmeêdoogend worden.
Endureissement, m Hardwording f. — (fig.)
Verstokking, hardigheid des harten, ongevoeligheid f.
Endnrer, v. a. Dulden, lijden, uitstaan, ver
verduren; — toestaan, veroorloven, toela--dragen,
ten . End- de la douleur, smart, pijn lijden. — Endla faim et la soif, honger en dorst uitstaan. — Je
ne saurais end- les injures. ik kan de beleedigingen
niet dulden, verdragen. N'endurez pas qu'on fasse
tort a personne, duld niet, dat men iemand onregt
. —

Enclose , f. [Méd. ] Afneming , vermindering
eener ziekte, é n d o s i s f.
Endosmuonnètre, m. [Phys.] Werktuig n. om
de verschijnselen der endosmose merk- en meetbaar
te maken, endosmometer m. — Endosmométrique, adj. Dat werktuig of de waarnemingen daarmede betreffend. -- Endosmose, f. Naam,
door Dutrochet gegeven. aan 't merkwaardig ver
dubbele strooming van twee vochten-schijneldr
van verschillende digtheid, die door een' poreusen
f. (De
tusschenwand gescheiden zin, en ddosmose
osm
strooming van de dunnere vloeistof vaar de digtere
heet eigenlijk alleen e n d o s m o s e , die van de
digtere naar de dunnere e x o s mo s e). — Endos perme, m. [Bot.] Inwendig kiemhulsel n.
Endosse, f. (fans.) Al den last en de moeite van
iets, last, overlast m., moeite f. Vous en aurez
lend-, glij zult er den last van hebben, 't zal op
uw' nek neêrkomen.
Endosse, e, adj. (en part. passé van endossen):
Lettre de change end-e, overgeschreven, aan een
ander overgedragen, g e ë n d o s s e e r d e wissel m.
— ENDOSSE , m. Hij, op ween een wissel wordt overgedragen, indossaat, ,geëndosseerde m.
Endossement, m. Het op den rug nemen. —
Het op de keerzijde (van eene acte, een' schuldbrief
enz.) geschrévene, ruggeschrift n., inz. [Com.] over- aandoe
schrjving, overteekening, overdragt f. van een' wis'Enéas, m. [H. n.] Naar de buidelrat gelij kend
sel op een ander ('t welk men op den rug of de dier n. — 'Enee, f. Indische vlinder m.
keerzijde uildrukt) , e n d o s s e m e n t n. — Ook
'Enéide, f. [Philol. ] Virgilius' heldendicht van
z. v. a. ENDOSSURE.
den trojaanschen held .Eneas, de At n é Is f.
Endosser, v. a. Op den rug nemen: End- le har
'Enélénm, m. (pr. —ome) [Pharm.] Mengsel n.
het harnas of kuras aan -nais,lcurebo van wijn en rozenolie.
'Eneorème, m. [Mid.] Wolkje n., zwevende
(fig. et plais.) zijn ambtsgewaad aantrekken; —-doen;
z. ook CUIRASSE. — On 1'a endosse vette mauvaise zelfstandigheid in de pis.
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'Energie, f. Kracht, werkkracht, krachtdadig
werkend vermo jen: L'én- d'un remède, de-heidf.,
werkende kracht van een geneesmiddel. L'én- mus
de spierkracht, de span- of veerkracht der-culaire,
spieren. -- (fig.) Zedelijke kracht, zielskracht, geest kracht f. ; — nadruk m., klem f., vuur n., ene rg i e f. 11 montre de l'én- dans tout ce qu'il fait,
hij toont geestkr acht, veerkracht in al wat hij doet.
Un discours plein ci'én-, eene rede vol nadruk.
'Energiglnne,adj. f'erkzaam, krachtig werkend,
krachtdadig; nadrukkelijk, vol nadruk of klem,
e n er g i s c h: Médicament én -, krachtig rreneesmiddel n. Parole én -, krachtig woord n. Style én -,
krraehtir.e, nadrukkelijke stijl m.
'Energigneenent, adv. Op krachtdadige, na
wijze. (maken, nadruk bijzetten.-drukelij
4 ` 'Energiser, v. a. Krachtig, nadrukkelijk
'Lnerg«nmène, in. et f. [ Théol.] Bezétene,
van den duivel bezétene m. en f. — (ij.) Hoogst
hartstogtelijk mensch, vurige du^eeper m., dweep
hij of zij, die als een bezétene te werk gaat.-sterf.,
'Enervant, e, adj. Ontzenuwend: Climat én -.
5 'Enervation, f. [Méd.] Ontzenuwing, duur
verzwakking, uitputting, uitmergeling, e n e r--zame
v a t i e f. -- [Anal.], z. v. a. APONEVROSE. —
[Vétér.] .Doorsn ij ding f. van de beide spieren der
bovenlip (bij een paard).
'Eiserver, v. a. Ontzenuwen, de kracht van
ligchaam of geest verzwakken: Ses débauches lont
énervé , zijne losbandigheden hebben hem ontzenuwd,
verzwakt. — [Vété r'] De beide spieren der bovenlip (van een paard) doorsnijden. -- s 'ESERVER , v.pr.
Krachteloos worden, zich verzwakken. — Het part.
passé is ook adj. flomme én -, ontzenuwd, uitgeput
mensch. Style énervé, krachtelooze stijl nl. Chanvre
én -, slecht gehekelde en door de kam beschadigde
hennep m. — [Bot.] Feuilles én -es, ongeribde bladeren n. pl.

waaghalzen M. pl. — ENFANT, adj. m.: Un roi enf-,
een koning in kindschejaren. Un peuple enf-, een
volk in 't eerste tijdperk van zijn bestaan, dat zich
pas begint te ontwikkelen, pas op het politieke
tooneel treedt. Il est idea ent-, hij is heel kinderachtiq.
Enfanté, e, adj. (en part. passé van enfanter)
Gebaard, ter wereld gebragt; — voortgebragt, aan
't licht gebragt.

-1- Enfanteau, Eufantelet, m. (verklw. van
enfant) Kindje, klein kind n.
Enfanteinent., m. 1-let baren; kinderbaring,
bevalling, verlossing, geboorte f. [later leaf-, de
verlossing bespoedigen. Douleurs áe leaf-, barensweeen. — (fig. et fam.) Cet auteur est clans les
douleurs de 1'enf-, die schrijver is aan 't moeijelijk.cte van zijn werk; dien schrijver valt het stellen
moeieljk.

Enfanter, F. a.. (zelden dan in bijbelstijl en
bij dichters) Baren, ter wereld brengen. Uie vierge
concevra et enfantera un Ills. — Ook zonder voor
Enf- aver (of dans la) douleur. — (fig )-werp:
Voortbrengen, in 't licht brengen of geven; veroorzaken te weer; brenpen. Cet auteur enfante toes
les aas an volume, deze schrijver geeft jaarlijks
een boekdeel uit. Enf- une bonne pensee, eene goede
gedachte voortbrengen. Les guerres civiles enfan-

tent mille maux, ale burgeroorlogen veroorzaken
duizenderlei rampen.
EnfantiIIage, m. Kinderachtigheid f., kinderpraat, kinderklap m., kinderwerk n., kinderstreken m. pl.
t Enfantiller, v. n. Doen als een kind.
Enfantin, e, adj. Kinderlijk, als een kind,
kindsch. Voix enf-e, kinderstem I. Jeux enf-s, kinderspelen n. pl.
Enfariner, v. a. Net meel bestrooijen, bepoeijeren. Enf- le poison pour Ie frire, visch met
meel
bestrooien of in meel wentelen, om dien te
v.
a.,
z.
v.
a.
FAGOTER.
S Enfagoter,
bakken. -- (fig. et fam.) Enf- qn. d'une opinion,
Enfaiteau, m. [Tech.] Nokpan, vorstpan f.
Enfaitement, m. Het dekken der nok (met iemand voor een gevoelen innemen . — S'ENFARINER,
lood, zink of pannen). -- Enfaiter, v. a. De V. pr. Zich bepoeijeren, zich met meel wit naken.
— (fig. et fam.) S'enf- d'une science, zich, opper nok (lekken.
Enfanee, f. Kindschheid f., kinderjaren n. pl., vlakkig met eene wetenschap bekend maken. --- Het
eerste levenstijdperk van den mensch; — kinderen part. passé is ook adj.: Visage enfariné, (net meel
n. pl., jeugd f. Dès ma tendre enf-, van mijne bestreken, gepoederd gezigt n. I1 est enfariné de
teelere kindschheid af. — L'enf- folhtre, cfe dartele médecine, hi heeft eene oppervlakkige kennis van
jeugd.— (fam.) Sortir de leaf-, de kinderschoenen de geneeskunst. I1 est enfariné de cette opinion,
uittrekken. — Kinderachtigheid f., kinderachtig hij is met dit r evoelen ingenomen. — (po. .) Venir
gedrag n. ; kindschheid f. des ouderdons. Faire la gueule enf-, (net dwaas vertrouwen of ten onune eat-, des enf-s, iets kinderachtigs, kinderachtige pas komen (b. v. om iets te vertellen).
t Lnféer, v. a. Bet'ooveren (enchanter).
dingen doen. -- Toml.er, Revenu en enf-, kindsch
Enfer, m. Hel f. Peines, Flammes de l'enf-,
worden — (fig.) L'enf- du monde, het begin der
wereld. L'enf- de Rome, de eerste tijden van Rome. helsche stro en, vlammen f. pl. — [Myth.] Enf-s,
t Enfancon, m. (fan.) Kindje, klein kind n. onderwereld, benedenwereld f. — Bij uitbreiding:
Enfant, m. Kind D. Enf- b lac mamelle, zuige- helsche of booze geesten, dcemons, duivelen nl. pl.—
ling. Enf- mort né, dood geboren kind. — Enf- adop- (fig.) Plaats f., gezelschap, huishouden n. enz., waar
tif, posthume, naturel etc.; Z. de bijv. woorden. tweedragt, verwarring heerscht; plaats, waar men
— Avoir des enf-s, kinderen hebben. — Spreekt zich ergert, verveelt; — hevige sin;. rt, wroeging,
men van of tot een meisje, dan wordt enfant vrou- gewetensknaging f. Cost un enf- pour moi que
wel jk gebézigd: La belle enf-! dat lieve kind! Ma cette maison, dit huis is eene regte hel voor mi.
bonne enf-, mijn goed kind. — [Bihl.] Enf- prodigue, Porter son enf- aver soi, zijne hel, zijne straf met
verloren zoon. Enf-s de la lumière, des tenèbres, zich slepen. — Tison d'enf-, hellebrand, stokebrand,
kinderen des lichts,der duisternis. Les enf-s d'Israel, galgebrok, slecht mensch m. — (fan.) Jouer un
de kinderen Isradls, het volk van Israël. — [I-list.] jeu deaf-, zeer gref spel spelen. Aller an train
Enf-s de France, kinderen van Frankrijk, naam, deaf-, bij uitstek snel gaan, rilden.. -- (fig.) I1 y
dien men aan de kinderen, kleinki deren, broeders va dun train deaf- (van een' doorbrenger sprekende)
en zusters van den regérenden franschen koning hij zal er gaauw doorheen zijn. — Feu deaf-, zeer
gaf. — Enf-s de langue, jon! e lieden, die voor het vuur; [Mil ] snel en goed onderhouden vuurn.
rékening van 't fransche gouvernement de oostersche — [Chim.] Enf- de Boyle, hel van Boyle, destiltalen leeren, om later als tolken in de Levant te leerkol f, waarin de alchimisten het roode preci pitaat
dienen. — Enf- de Loyola, de saint Bruno, de (tweede of over- kwik -oxyde) bereidden. — [Impr.]
saint Dominique, jezuiet, trappist, dominikaner. — Hel f. , z. v. a. CASSETIN DU DIABLE.
Enferuué, e, adj. (en part. passé van enfermer)
(Poét.) Enf-s de Bellone of de Mars, krijgslieden.
Enf-s d'A p ollon, dichters. — (Loc.) Ne faifes pas Opgesloten, ingesloten, u?erlresloten. — Ook als
leaf-, stel u niet kinderachtig aan. C'est un dis subst.: Sentir l'enf-, beter Ie RENFERME.
Enfernier, v. a. Insluiten, opsluiten, weg
dat is kinderpraat. Vous étes un bon-coursdeaf,
zetten; — omsluiten, om--sluiten;—bwarg
enf-, gij zijt een goede jongen, goede vent. I1 est
bieis lion enf- de croire cola, hij is wel onnoozel, ringen. Il a enfermé ce livre dans son pupitre, hij
Enf- un
lessenaarweggesloten.
zijnen
in
heeft
dit
boek
père,
C'est.
idea
leafde
son
zoo iets te gelooven.
't is een aardje naar zijn vaartje. Elle est idea jardin de hales, Benen tuin met heggen insluiten. Enfde
correcmaison
une
leaf- de sa mère, zij lijkt sprekend op,is het evenbeeld qn. dans sa chambre, dans
van hare moeder. Ce West pas un jeu dent-, dat tion, iemand in zijne kamer, in een verbeterhuis
is geen kinderwerk, geen gekheid, dat is eene ern- opsluiten. — (fig.) Enf- sa bonte, sa douleur, zijne
stige, moeijelijke zaak. Enf- de la balie, z. BALLE. schaamte, zijre smart verbergen Ce passage enferme
— [Mil.] Enf-s perdus, krijgsvolk n., dat den eersten beaucoup de vérité, deze plaats bevat veel waaraanval op den vijand doet; uiterste voorposten; — heid . — [Prov.] Enf- le Loup dans la bergerie, de
vrijwilligers tot eene of andere stoute onderneming; kat in den kelder sluiten: eene wond enkel van
,
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ENFERRER
buiten heelen. — S 'ENFERMER , V. pr. Zich opsluiten.
— Serif- dans tin clolire, monnik of non worden.
Enferrer, V. a. Doorsteken, doorboren, doorrujgen: 11 a enferré son ennerni. hij heeft zijnen
vijand doorstoken. -- [Tech.] IJzeren wijgen in
de voegen der° leiblokken slaan. -- S'ENFERRER, v.pr.
In den deren zijner tegenpartij vallen of loopen. —
(/i(l et fare.) Zich zelven vangen, zelf in den strik
loo en, zich verpraten, zich teffen.spreken.
^rnferrnre, l•. [Tech.] Het'indrijven van ijzeren
wig(,en in de leiblokken.

Enfeuiller, V. a. Bebladeren.
t
FEUILLER , v. pr. Bladeren krijgen.

S'EN -

Entieeler, v. a. [Tech.] Omsnoeren, ombinden
(bij hoedenmakers en tabaksfabrikanten).
5 Enfieller, v. a. Met gal kleuren, bestrijken
of vermengen. — (fir.) Verbitteren. --- Enfieller
of Enfiellir, v. n. Bitter als (al worden. — Het
part. passé werd ook als adj. gebruikt: Plume enfiellée in qal gedoopte , scherp hékelende pen f.
t Entierir, v. P. Trotsch, opr;eblazen worden.
t Enfiévrer, v. a. et n. Ike koorts berokkenen,
kr jgen.
Enfilade, f. Rij, reeks, volei ij f. (b. v. van
kamers). — (/ii.) Longue enf- de discours, de raisonnements, de phrases, lane en vervélende redeairing f. — [Mil.] Cette traneliée est sujette à
l'enf-, die loopgraaf kan, door 't geschut geheel in
de lent te bestreken of beschoten worden Commandement d'enf-, hoogte, van waar men eengin u.veg enz.
in regie linie kan beschieten of bestrijken. — [Mar.]
Tiger d'enf-, overlangs beschieten, de volle laag
achter- of voorin geven. -- [Trictrac] Brug
bezette velden, die de partij beletten, voort te rukken.
Enfilé, e, adj. (en part. passé vare enfiler)
Aiguille enf-e, gevademde naald f. Perles enf-es,
aangeregen paarlen f. pl. — Chernin enf-, inr;eslagen
weg ni. — [Cliir.] Suture enf-e, hazelip-naad f.
-- (Trictrac] Etre enf-, de brug moeten openmaken,
En6leneent, ni. [Mar.] Het opwinden van liet
rgroole ankertouw op de spil. Eef- du cable, draaijing van het touw. Enf- du càhle autour du cabestan. kring m. van het kabeltouw' rondom (Ie spil.
Enfiter, v. a. Vademen, insteken, aanrijgen,
doorrijp en, zainenr ilgen: Enf- une aiguille, eenen
draad door het oog van eerie naald steken, eene
naald vademen. Enf- des penles, paarlen aanrijgen,
een' parelsnoer maken. — (Loc. prov.( Je ne suis
pas venu ici pour enf- des perles, ik ben niet hier
gekomen om mil -met beuzelingen op te houden. -[Tech.] Enf- les tètes d'épingle, de speldekoppen
op de schachten zetten. -- (lig.) Enf- une rue, un
chemin, eene str(rat, eenen weg inslaan. Enf- la
venelle, le dégré, het hazepad kiezen, zich de trappen af maken. Enf- un discours, een langwijlig
gesprek beginnen. -- [Mil.] Erif- une trancbée, eene
roopgraa f in regte lijn bestrijken of beschieten. —
Le vent enfile la rue, de wind waait of strijkt recu
door de straat. — [Mar.] Enf- un bâtinient, een
vaartuig achter- of vóórin de volle laag neven. Le
cabestan enfile la lournevire, de kabelaring slier t
om de spil. — (Esc'.] Enf- qn. dun coup d'épee, iemand net den degen doorsteken, aan glen
degen rij';en. -- [Trictrac] Enf- son adversaire,
zijne tegenpartij door eene brug of zes opeenvolgende bezette velden den voortspang beletten. -- S'ENFILER, V. pr. Aangeré!ien, ingestoken worden: Ces
perles s'enfilent aisémént, : ie paarlen laten zich
gemakkel jk aanrijgen. — (Loc. prov.) Cela ne s' en file pas comme des penles, (lat gaat zoo gemakkelijk niet, als 't wel schijnt. — I1 s'enfila lui-mime,
hij liep zelf in den delen van zijne tegenpartij. —
(fam.) S ent-, zich tot zijne schade niet iets inlaten.
-- [Jeu] Zich zelven er in werken; zone brugmoeten openen of opbreken (in liet triktrakspel).
Enrilelir, in. [Tech.] Koppenaanzetter (der
spelden); —aanrf ger in.
Enfin, adv. Eindelijk, ten laatste; — met één
woord, om kort te gaan, kortom.
Enfissures, f. pl. Mar.] Dwarstouwen n. pl.
e, adj. (en part. passé van enEnflani&ii
flammer): Maison enfl-e, in brand gestoken, brandend huis n. — Visage enfl-, ontvlamd, vuurrood
gezipt n. — Des yeux enfl-s de colère, van toorn
vonkelende oogen n. p1. Plaie enfl e , ontstoken
wond f. Gueule enfl-e , vuurroode , vlammende
muil m. — Boulet enfl-, gloeijende kogel m.
EnflanHJner, v. a. Doen ontvlammen, aan ste,

[

-

ken, ontsteken, in vuur en vlam zetten. Une seule
étincelle entlamrne la goudre à canon, eene enkele
vonk steekt het buskruid aan. -- (fig ) Verhitten,
aanzetten, ontsteken; — aanprikkelen, opwekken,
aanmoedigen, ontvonken, bezielen. Le vin enflamme
Je sang, de wijn verhit het bloed. Cet onguent a
enflammé vutre plaie, deze zalf heeft uwe wonde
ontstoken. Vos paroles omit enflarnmé sa colère,
uwe woorden hebben zijnen toorn doen ontbranden.
Enfl- le courage, den moed aanvuren, opwakkeren. — S 'ENFLAMMER , V. pr. Vuur vatten, in brand
geraken, ontbranden, ontgloeien, ontvlammen. Ce
bols s'enfl- facileinent, dit •hout vat schielijk vuur.
— (fg.) Dis du'il la vit, it s'enflamma d'amour,
zoodra hij haar zag, ontstak, ontbrandde hij in
liefde.
Enflé, e, adj. (en part. passé van enfler): Pied
enflé, opgezwollen voet m. Ballon enflé, gevulde
luchtbol m. Rivière enflée, gezwollen, hooggewas sen rivier f. Voiles enflées, gevulde zeilen n. pl. Mémoire, Compte eiaflé, te hoog opgevoerde rékening f. -- Etre entlé, opgezet, waterzuchtig zin;- ook hoovaardig, opgeblazen zijn. — Style enflé,
gezwollen, hoogdravende stijl m. — Espérance enflee, aangewakkerde hoop f.
Enfle-boeotf, ni., z. v. a. BUPRESTE.

Enfléeher, v. n. [Mar.] Oploopen, langs de
weefljnen opklimmen. — Enfléchures , f. pl.
Wevelingen, weeflijnen t' pl.
Enfiement, in. Het opzwellen; opzwelling f.

Eufler, v. a. Doen zwellen of uitzetten, opblazen: Entl- une vessie, eerie blaas opblazen. Le vent
a enflé les voiles, de wind heeft de zeilen gevuld
of doen zwellen. — [Orf.] Den buik vormen, buikvormig uitdrijven; hol zetten. --(fig.) Vermeerderen, aanmoedigen, vergrooten: Ce succès a enflé
le courage des troupes, die voorspoed heeft den
moed (Ier troepen aangewakkerd. — Enfl- la dépense, on compte, de uitgaven, eene rékening opvoeren, valscone posten in uitgaaf of in rékening brengen, om ze te vergrooten. -- Verhoovaardigen, optpeblazen maken: La pr ospérit.é 1'a extrèmement enflé,
de voorspoed heeft hein zeer verhoovaardigd.—Enflson style, hoogdravend schrijven — ENFLER , V. n.,
en S 'ENFLER , P. pr. Zwellen, opzwellen, aanzwel len, oploopen, dik worden; — (fg.) trotsch, hoogmoedig worden. Les jambes lui enflent, ses jamlies comrnencent ba s'enfl-, zijne beenen beginnen te
zwellen. La rivière enfle of s'enfle, de rivier zwelt,
rijst L'homme sage ne s'enfle pas, een wijs man
wordt niet hoogmoedig of opgeblazen.
Enfleonrer , v. a. [Parfum.] Bloemen in vet
zetten om dat geurig te maken.
Enflare, f. Zwelling, opzwelling f.; gezwel n.,
buil f. --- [Mid .] Enfl- aqueuse , koud gezwel,
zuchtgezwel. -- (fig.) Opgeblazenheid, winderigheid;
— gezwollenheid, hoogdravendheid f. Enfl- du coeur,
hoogmoed, m. Enfl- de mots, woordenpraal f. —
[Tech. ] Inslag in. van een weefsel.
Enfolie, f. [Agric.] Wijngaardloot f„ afzet
-selti.
voor een nieuw plantsoen.
Enfolier, v. a. Den smeltkroes kloppen, om de
metaalbladen van den kroes los te maken.
Enfoncage, ni. [Tech.] Het inzetten van boderns, het toekuipen van vaatwerk.
Enfoneé, e, adj. (en part. passévan enfoncer):
Chemin ent'-, holle weg m. Terrain enf-, diep
liggende grond m. — Lieu enf-, afoelégene, een
plaats f. —. Pieu enf-, ingeheide, ingeslagen-zame
paal ni. —. Porte enf-e, opengeslagen, opengeloopen deur f. -- Bataillon enf-, overhoop geworpen bataillon n. -- Avoir les yeux enf-s dans ia
téte, diepliggende, ingezonken, holle oogen hebben.
Avoir la tète enf-e dans les épaules, hoog in de
schouders zijn. — Etre enf- dans les affaires jus qu'aux sanbles, tot over de ooren toe in drukten
zitten. — (iron.) Avoir 1'esprit enf- dans la matière, traag, log van begrip of verstand zijn.
) nfoneesnent, m. Het inslaan, indr2,lven, inheijen (b. v. van een' paal), liet instooten, openslaan, openbreken (b. v. van eene deur); -- het
do(;rbreken, overhoop werpen (van krijgsbenden).
— L'enf- dun tableau, het verschiet, de achter
schilderij. L'enf- d'une vallée,-grondm.e
d'une bale, dun théàtre, de diepte f. achtergrond
van een dal, baai, tooneel. — [Arch.] Diepte f.
(der grondslagen van een gebouw); inspringing f.
van een' gevel. — Diepte van een' put beneden den
.
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laagsten waterstand. — [Peint.] Het mat-bruin
in de plooijen der draperie.
Enfoncer, V. a. Naar den grond of bodem doen
gaan, doen zinken (b. v. een schip); in- of onder
(een voorwerp in 't water); — inslaan, in--dompeln
drijven (b. v. spijker s in een' muur); inheijen (palen) .
— Inslaan, instnoten, induwen (eenera vloer, een
venster, een' vatbodem), op- of openloopen, opramnteijen (eene poort, (leur, enz.). Enf- le soc de la
charrue, diepploegen I1 lui enfonca son epée jus qua la garde, hij stiet hem zijnen degen tot aan
het gevest in 't lijf. — Enf- son chapeau, zijnen
hoed diep in de oogen trekken; (fig.) eene trotsche,
drieste houding aannemen; ook: een stout besluit
:

in een of ander gevaar nemen. — (fig. et fam.)

Eraf- urie porto ouverte, veel toestel maken om
eene ingebeelde zwarigheid te overwinnen. — Enl'les éperons b un cheval, een paard de sporen
in 't lijf drukken. — Les ennemis enfoncèrent
les rangs, de vijanden braken door de geléderen,
wierpen de gelederen overhoop. — [Tech.] Uit
uitdiepen; — den bodem zetten (in een vat);-holen,
— al de deelen van een of ander schrijnwerk zamenvoegen . — .(- (pop. et fam.), z. v. a. suRPASSER, DEJOUER, ATTRAPER. — ENFONCER ,

v. n.

Zinken, te grond gaan. La nacelle enfonca dans
1'eau, het schuitje zonk. Le cheval enfonca dans
la bone jusqu'au poitrail, het paard zonk °tot aan
de borst in 't slik. — S ' ENFONCER , C. pr. Inzak-

ken, inzinken, wegzinken; — doordringen, diep indringen. Le plancher s'enfonca, de vloer zakte in,
bezweek. S'enf- dans l'édredon, in liet d(;ns zin
-- S'enf- dans le buis. zich diep in 't bosch-ken.
begeven — (fg.) Il s'enfonce dans Ie jeu, dans
l'étude, hij verdiept zich in, geeft zich geheel over
aan het spel, aan de studie. Il ne faut pas trop
s'enf- dans cette matière, men moet die zaak niet
al te diep uitpluizen.
Enfonceur, m.(tam.) (alleen in:) Enf- de portes
ouvertes, pcgcher, snoever, grootspreker, bluffer
op nooit verrigte daden, op het tmotsérenvan ingebeelde gevaren.
Enfoncoir, m. [Tech.] Looijersstok m. om
de huiden te stampen.
Enfoncure, f. Indieping, diepte, holte, holligheid,, inzaklcin{; f., kuil in. (b. v. in een' vloer).—
[Tech.] Bodemstuk n. van een vat. Bois d'enf-,
bodemhout n. — Diepte, holte f. (b. v. van een ketel, pot, enz.). — L'enf- dun lit, de onderlagen f.
pl. van een bed. — [Chir..1 L'enf- du crane, de
nederdrukking f. der hersenpan. (door eenen val).

Eufondrer, v. n., z. v. a. EFFONDRER.
Enforcer, v. a., z. v. a. VIOLER, FORCER.
Eiiforcir, v. a. Sterker maken , versterken

dikker, steviger maken: Eraf- un mur, een' muur
versterken. La bonne nourriture a enforci ce cheval, het goede voedsel heeft dit paard versterkt. —
ENFORCIR, V. n. en S'ENFORCIR, V. pr. Sterker worden: Ce cheval enforcit, s'enforcit tous les jours,
dit Paard wordt dagelijks sterker. -- Het part.
passé is ook adj.: Viii enforci, sterker geworden wijn.
Enforester, v. a. Een' grond tot bosch maken.
-- [H. d'Angl.] Bij de koninklijke bosschen trekken
of inlijven. — S'ENFORESTER, v. pr. In een vond
dringen. verdwalen. — Het part. passé is ook adj.:
Bruyères enforestées, met hout beplante heidevel
pl. -- Voyageur enforesté, in een boschver--den.
dwaald reiziger m.
-^- Enforger, v. a. Ketenen, boeijen.
Enformer, v. a. [ Tech.] Vormen, den vorm
geven, op den vorm slaan of spannen: Enf- des
bas, un chapeau, kousen op het been, eenen hoed
op den vorm trekken. -- Euf- le marli, een' schotel van binnen met een rand voorzien.
Enfonir, v. a. Begraven, bedelven, inde aarde
verbergen: Enf- on trésor. eenen schat begraven.
Enf- des plantes, du fumier, planten, mest i,ngraven. — (fig.) II ne faut pas enf- ses talents, men
moet zijne talenten niet begraven. — S'ENFOUIR, v.
pr. Zich verbergen, zich verschuilen, wegkruipen; —
(fig.) zich in een afgelegen oord neerzetten. — Het
part passé is ook adj.: Trésor enfoui, begraven schat.
Enfouissement, m. Begraving, bedelving f.
Enfonisseur, ni. Begraven, inz. schatbegraver.
Enfonieheneent , m. [Arch.] Ontmoetingshoek m. van twee gewelfbogen. — Verbinding der
spanten met den nokbalk; — ineenvatting f. van
schrijnwerk. -- [Hort.] Zékere entingswijze f.

ENGAGE-.

5 Enfou.rcher, V. a (fam.): Enf- un cheval,
zich schrijlings te paard zetten; zich te paard werpen. — [Mar.] , z. v. a. AFFOURCHER. ,

Enfoi,rchie, adj. f. j Véner.] : Cerf a tête enf-,

hert n. met gaffed- of vorkvormig gewei.
Enfourchure, f. Tech.] Kruis n. van eene
broek. -- [Hort.] Plaats f., waar een boom of tak
zich ga/Jelvorrnig verdeelt. -- Man.] Het ligchaamsdeel des ruiters tusschen de dijen, kruis n. —[Véner.] Gaffelvormig gewei n.
Enfoui.iage , m. [Tech.] Ilet in den oven
[

[

schieten of zetten. — Enfournée , f., z. v. a.
FOURNEE. — Enfonruennent, in. Behandeling

der frette of voor bereide r; lasmassa in den smelt- of
-

werkoven; — Z. V. a. ENFOURNAGE. — Enfour-

nor, v. a. In den oven schieten of zetten (brood,
gebak smeltkroezen, enz.). Pelle a enf-, bakkersschietschop f. — (Prov.), z. coRNU. — Ook alsv. n.
(fig. et fam.) Bien, mal enf-, een goed, slecht begin
maken. Il n'y a qua been enf- d'abord, goed begonnen is half gewonnen, een coed begin is 't halve
werk.— (Mar.] Op- en nederheijen, induiken, springen, stootgin, stam rijden, stampstooten. — a L'ENFOURNER , toe. adv. Aanvankelijk, bij den aanvang,
in 't begin. — S'ENFOURNER, v. pr. In den oven
geschoten worden. — (fig.) 11 s'est mal enfourné,
hij heeft zich in eene netelige omstandigheid gebragt, zich in slecht gezelschap begeven , zich in
kwade zaken gestoken. -- Enfouurné,e, adj. (en
rt. passé): Pain enf-, ingeschoten brood n. —
,^ imfottriteur , m. Inschieter (van brood, van
smeltkroezen); — toesteller van den steenoven.
Enforirrer, v. a. [Tech.] In kokers of foedralen steken. — Het goudvlies in de omslagen doen

i

(bij goudslagers).

Enfranger, v. a. Met franje omzetten.
t Eufrasquer, v. a. ?Met gebladerte bedekken.

— (fig. tt fam.) Verward, verlegen. maken. — Enfrasqué, e, adj. (en part. passé) Verlegen, verbluft.
Enfrayer, v. a. [Tech.] Met nieuwe kaarden
gaan werken. -- Enfra.ynnre, f. Eerste kaardwol f.
Enfreindre, v. a. Overtreden, schenden, ver
verkrachten (wetten, voorregten, bevelen,-brekn,
voorwaarden , zedelijke verpligtingen). — Enfreint, e, adj. (en part. passé): Voeu enfr-, ge
verbroken gelofte f. Lot enfr-e , over--schonde,
t-r ed en wet f.
Enfréner, v. a. Optoomen. (een paard)
Enfroquer, v. a. (minachtend) In de monniksij, in een klooster steken, tot monnik maken. —
S'ENFROQUER, v. pr. Monnik worden.
Enfuir (s'), v. pr. Vlugten, ontvlugten, vlieden, ontvlieden, wecloopen: S'enf.• de prison, uit
de gevangenis ontvlugten, ontsnappen. Its se sont
enfuis, zij zijn weggeloopen, gevlugt. — Mon bonbeur s'est enfui, min geluk is vervlogen, verdwenen. — Overloopen, overkomen, uitloepen, lekken:
Le lait bouillanl monte et s'enfuit, de kokende
melk komt op en loo p t over. Le vin s'enfuit du
tonneau, de wijn lekt uit het vat. Cette futaille
s'enfuit, dat fust lekt. — (Proc.) Ce nest pas parIs que Ie pot s'enfuit, daar scheelt, daar hapert
het hem niet.
Eufumé, e, ad'. (en part. passé van enfumer)
Berookt; rook- of roetkleurig. Plafond, Tableau
enf-, berookte zoldering, schilderij f. -- ENFUME, m.
[H . n.] Strontvisch in. (zékere klipvisch); — bruine
of roetkleurige ringelslang f.
Enfarmer, V. a. Berooken, vol rook of rookerig naaken, met rook vullen; door rook hinderen;
door rook bruin of zwart maken. — [Chas.] Enfdes tableaux, schilderijen berooken (om ze een oud
aanzien te geven). Enf- des veeres, glazen zwart
doen aanloopen. Eraf- des renards, vossen door
rook uit hunne holen verdrijven. — [Tech.] Den
steenoven fïaauw stoken. — S'ENFUMER , v. pr.
Bookerig, berookt worden
Enfumoir, m. [Econ. rur.] Toestel m. tot berooking der bijer,korven.
-I Enfunester, V. a. Noodlottig maken.
Enfuutailler, v. a. [Com.] In fust of vaten
pakken. — Het part. passé is ook adj.: Des vins
enmutaillés avec soin, zorgvuldig verpakte wijn m.
Eugagé, e, adj. (en part. passé van engager):
Montre eng-e, verpand horlogie n. — Parole eng-e,
verpand , gegéven woord n. — Soldat , Matelot
eng-, in dienst getreden soldaat, matroos m. Etre
eng- à qc., zich tot iets verbonden hebben. Elie
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est eng-e, zij is verzegd, g e ë n g a g e e r d. — Com- La tete, La poitrine s'engage, het hoofd, de borst
bat eng-, aangevangen, aangenomen gevecht n. — raakt verstopt, bezet.
Engagiste, m. [Jur. any.] Pandhouder (inz.
Ses pieds se trouvèrent eng-s dans les ronces,
zijne voeten zaten in de struiken verward of vast. van koninhlijk domein); pandbeleener in.
Engainaut, e, adj. [Bot.] Scheedevormig.
— [Méd. j Poitrine eng-e, benaauwde, beklemde,
Engainer, v. a. In de scheede steken, opstebezette borst f. — [ Mara Cordage eng-, looper m.
of touw n., dat beknepen of onklaar is Le vais- ken (een' degen, een mes). — [Bot.] Scheedevorseau est eng- à la cote, het schip is op de kust big omgeven. — Het part. passé is ook adj.: Epée
bezet. L'arrimage est eng-, het schip is zoo ge engalnée, opgestoken degen rn. — ENGAINÉS, M. pl.
dat men niet bij de onderste artikelen kan-stuwd, Scheepte-snavels m. pl., een geslacht van strandlookomen. — [Arch.] Colonne eng-e, zuil, die ge- pers (z BEC EN FOURREAU). — ENGAINEES, f. pl.
rekend wordt ten deele in den muur verborgen te [Bot.] AIet bladscheeden voorziene planten f. pl.
En;alla e, m. ['feint.] 1-Iet gallen; verwing,
zijn, muraalzuil f. — ENGAGE, M. [Mil.] Nouvel
indompeling f. in een galnoten -bad. — Engaller,
eng-, pas in dienst getreden soldaat, rekruut m.
V. a. Gallen, stoffen in een aftreksel van galnoten
Engageaut, e, adj. Innemend, bekoorlijk, aan
Manières fort eng-es, zeer innemende ma--lokend. dompelen. — Engalfe, e, adj. (en part. passé):
nieren f. pl. Otfres eng-es. aannémelijke aanbie- Etoffes eng-es, gegalde stoffen f. pl.
-f- Enganner, v. a. Bedriegen.
dingen f. pl. -- ENGAGEANTES, f. pl. Naam van
Enganter, v. a., z. v. a. AGANTER. — ( Fig. et
voormalige borststrikken, ook van manchetten of
fam., als v. pr.) II s'est enganté de vette personne,
handmouwtjes der dames.
hij
is op dat meisje verzot geraakt.
Engagement , m. Het verpanden; verpanEregarant, m. [Mar.] Het omwoelen van masding f. Eng- de meubles, de bijoux, verpanding van
meubelen of huisraad,, van juweelen. --- Tentrune ten en sprieten.
Engarre, f. [Pèche] Sleep-, treknet n.
terre par eng-, een land als onderpand bezitten.
n
Earotté,
e, adj. [Maréch.] Aan de schoft
-Verbindts,vplg
belofte f. L'eng- de sa parole, de verpanding van zijn woord. Un eng- d'affec- gekwetst.
Eneastriloque, Engastrimandre, Ention, eerie verbindtenis uit genegenheid. Prendre des
eng-s, zich tot iets verpli {eten of verbinden. -- [Mil.] gastrimythe, Engastrotnante, m., z. v. a.
Dienstneming, in diensttreding f., handgeld n. L'eng- VENTRILOQUE. — Engastriinysme, rn., z. v. a.
de ce soldat, de ce matelot nest que pour trois ans, VENTRILOQUIE.
En;azonner, V. a. Met graszoden bedekken:
de diensttijd van dien soldaat, matroos duurt maar
drie jaren. — L'eng- dun domestique, het huren, End- one tombe.
Engaver, v. a. Uit den bek voéren (van voin dienst nemen, ook de huur, het loon van een'
bediende. II a recu r'natie ducats d'eng-, hij heeft gels). — (in 't nnorden van Frankrijk) Vetmesten
vier dukaten handgeld ontvangen. — Gevecht n., (gevogelte). -- S'ENGRAVER, V. pr. (fig. et pop.) Zich
strijd nl. tusschen afzonderlijke benden of oorlog - vol eten, volstoppen.
Engeance, f. Gebroed, gebroedsel n., soort f.
schepen. Nous avions ordre d'éviter on eng-, wij
hadden bevel om een gevecht te vermijden.— [Escr. j (inz. van zeker tam gevogelte). — (fig. et dénigr.)
eng-, verwenscht gebroed; Eng- de vipèMaudite
Eng- de l'épée, vasthouding f. van den degen der
tegenpartij.
res, addergebroedsel, schuim van volk n.
Engeaneer, v. a. (fam. et abus.): Qui vous
Engager, v. a. Verpanden, verzetten, tot pand,
onderpand geven. I1 a engage tout son bien, hij a engeancé (engé) de vet bomme-là, wie heeft u
heeft al zijn goed verpand. — (fig.) Eng- sa parole, dien kerel op den hals geschoven?
t Engeigner, v. a. Bedriegen, misleide „.
son honneur, zijn woord, zone eer verpanden. EngEngelenre, f. [Méd.] Winter- of koudegezwel n.
sa foi, son coeur, sa main, zijne trouw, zijn hart,
zijne hand verpanden, eene lietd.esverbindtenisaan- Des eng-s aux mains, aux pieds, winterhanden f.
gaan, zich e n ga g é r e n. — Verbinden, verpligten; pl., winlervoeten in. pl.
Engeneennent, Engencer, z. AGENC--.
— aansporen, overhalen, bewegen, uitnoodigen. II
Engendrer, v. a. Telen, gewinnen, zijns gem'engagea b le suivre, hij verpligtte mij hem te vol
tin serment nous engage tousdeux, een eed ver -gen. lijk e voortbrengen (inz. van den man en van manons beiden. I1 ma engagé d'aller voir vette-bindt nelijke dieren gebézigd). Abraham engendra Isaac,
pièce, hij heeft mij bewogen, aangespoord, overge- Abraham gewon Izadk. Chaque animal engendre
haald dit stuk te gaan zien. Le beau temps nous son semblable, ieder dier brengt zijns gelijke voort.
engage a la promenade, het schonne weder lokt — (fig.) Verwekken, veroorzaken: Le mauvais air
ons tot eene wandeling uit. — In dienst nemen, engendre des maladies, de kwade lucht verwekt
huren (een' bediende). Eng- des soldats, des mate- ziekten. L'oisiveté engendre Ie vice, de ledigheid
lots, soldaten, matrozen in diens-t nemen, aanne- verwekt de ondeugd. La familiarité engendre le
men. — Eng- Ie combat, den strijd aanvangen, doen mépris, al te groote gemeenzaamheid baart verbeginnen. — Eng- la conversation, la discussion, achting. — (Loc. prov.) Il n'engenrire point de méhet gesprek, den woordenstijd aanknoopen.— [Ener.] lancolie, hij is altoos lustig, heeft geenen aanleg
Eng- le fer, de kling der tegenpartij vatten, vast- tot zwaarmoedigheid. — S'ENGENDRER, v. pr. Voorthouden. -- [Méd.] Cela engage la poitrine, dat komen, ontstaan : Lor s'engendre dans les enbenaauwt, beklemt de borst. — S'ENGAGER, V. pr. trailles de la terre, het goud komt voort uit de
Zich verbinden, eene verbindtenis aangaan , zijn ingewanden der aarde.
t Engens, in. Jagttoerusting f.
woord geven, beloven; --- dienst nemen, zich laten
Engeolement, Enáeoler, Engeoleur, Z.
aannemen, zich verhuren. -- (fig.) Zich te ver wagen, zich verwikkelen, zich verstrikken, zich inla- ENJOL -ten; blijven hangen of vastzitten. Je m'engage à
Enger, v, a., z. ENGEANCER.
Engerber, V. a. In schoven of garven binden.
vous servir dans vette affaire, ik verbind mf) om
u in deze zaak te dienen. —Ils s'engagèren1 comme — BD uitbreiding: Opstapelen; — kruidvaten in
simples volontaires, zij namen als eenvoudige vrij een magazijn schikken.
Engin, m. List, handigheid f. (In dien zin no
dienst. Vous vous engagez dans de gran--wilgers
des difficultés, gij wikkelt u in groote moeijeljkhe- alleen norl gebruikt in:) (Loc. prov.) Mieux vaut
den. Ne vous engagez point avec lui, laat u met eng- que force, list gaat boven geweld.— As, krui hem niet in. S'eng- dans on bots, zich te ver in een as, molenwindas n. Eng-s de guerre, allerhande
bosch begeven. — Cette perdrix s'est engagée dans soort van oorlogstuig der Ouden. -- Eng-s, allerlei
les filets, deze patrijs is in de netten blijven han- visch- en jagtgereedschap n. -- Hout n., om het
gen. 11 s'engagea Ie pied dans un étrier en tom- ijzerdraad regt te buigen. — (fam.) Slecht. onbant de cheval, toen hij van 't paard viel, bleef bruikbaar werktuig of gereedschap n. — [Mar.]
hij met den voet in eereen stijgbeugel hangen. S'eng- Kraak f., slecht gebouwd en toegerust vaartuig n.,
les doigts dans une fente, zich de vingers in eene draaikraan f. (om goederen uit schepen te lossen) .
spleet klemmen. — [Corn.] II est déjh endetté, et
t Enginer, v. a. Bedriegen.
Enginier, f Engigneur, t Engingnier,
it s'engage encore de plus en plus, hij zit reeds in
schulden en steekt er zich, nog steeds dieper in. m. [Tech.] Windasinaker m.; — maker van jagtS'eng- pour qn., voor iemand borg blijven, goed en vischtuig.
spreken. — [Mil.] Le combat s'engagea, 't gevecht
S En ironner, v. a. Omringen, omgeven.
begon. — [Mar.] S'eng- sous voile, door Bene windEngits, m. [H. n.] Gladkever in.
vlaag gevat en overzij geworpen worden. --- [Méd.]
Engisome,Engizoine,m.,z.v.a. EMBARRURE.
.
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Englainé, e, adj., Z. v. a. BARBELÉ.

Euglanté, e, adj [Bias.] Met eikels van an-

dere kleur.

Englestre,

ENGRAISSÉ.

ENGLAINÉ

nl .

[Pêche] Gedeelte van de tar-

taan (zeker vi schnet) .
Euglober, v a. Vereenigen, zamentrekken, tot
één geheel maken (b. V. verschillende stukken grands,
ook verschillende rékeningcn enz.). — (fam.) II a
été englobé dans vette affaire, hij is in deze zaak
betr okken. — liet part. passé is ook adj.: Terres

englobéesdans un domaine, bij een domein getrokken landerijen f. pl.
EEC"loutir, v. a. Gretig of gulzig doorslikken,

inzwri en, doorzwelgen, inslokken, opslokken, inschrokken, verslinden: Eng]- les morceaux sans
les coacher, de stukken inzwelrren, verslinden zon der ze te knauwen. — Bij uitbreiding: La nier a
englouti uien des richesses, de zee heeft veel r'ijkdom verslonden — (fig.) Doorbrenrjen, verkwislen:
Son frère a englouti vette grande succession, zijn
broeder heef t deze groote erfenis d oorgebragt, ver
ook adj.: Morceaux-spild.—Hetarés
engloutis, door•geslokte brokken in. pl. Ville englou-

tie, bedolven, verzonken stad f. Fortune engloutie,
doorgebrart vermogen n.

— [Itléd.] Verstopt, overladen worden. — (fig.) I1
s'est engoué de vette femme, de ce livre, hij is

geheel verzot op die vrouw, op dat boek, hij loopt
er hoog mede wen.
Eugou rants, m. pl. [ii. n.] Vogels m. pl.,
die de insecten al vliegend doorzwelgen.
Engorlffrer, V. a. In een' afgrond verzwelgen
of doen vallen: La mer engoultra nos vaisseaux.
(In. deze beteekenis zelden dan in poëzij gebruikt).
— (fig. et fain.) Ce gourmand engouii're les mor ceaux, (lie vraat slokt de brokkeir gulzig door. —
S'ENGOUFFRER, v. pr . Zich in een ' afgrond storten
(van rivieren, bergstroomen), — zich, vangen, stuiten (van den wind, wanneer hij teen' vr ij en doortogt heeft) . — (fig.) Reddeloos verloren gaan, te
niet gaan: Que de fortunes s'engoutfrent dans les
jeux de bourse ! hoe veel fortuinen gaan met het
beursspel verloren!
Eu wou j rice, f., z. v. a. GOUJURE.

Eugoulaut, e, adj. [Bias.] Verslindend (van
een dier, dat een of ander stuk van 't wapenschild
in den muil heeft) . --- Engoulé, e, adj. (en part.
passé van engouler) [Bias.] In den nauil van een
dier stekend. --

Eugoenle-aoi t, ad.. (op oude

(stof bestrijken.

oorkonden) Het tijdstip van 't feest van St. Petrus
in de boeien, in 't begin van 4u(!ustus [in gula
augusti] . - Engotller v. a. (pop.) Inzwelgen,
opslokken, verslinden.

[Noel.] Boomalf f.
Engl.,er, V. a. Met nell jm bestrijken: Engl-

Engour dir, v. a. Verdooven, verkleumen, ver
verstrammen: Le fr•oid engourdit les plains,-stijven,
de koude verstijft de handen. La tor pille engour dit la main de celui qui la touche, de tril- of
kramprog verdooft, verstramt de hand desgenen,
die hem aanroert. — Ook zonder voorwerp: Le

Lnglontisseineut, in Doorzwelging f.
Engloutisseur, in. Doorzwelger, doorbren-

ger• ni.

Engldlaliter, v. a. Met eene kléverire of lijmige
Eighîé, e, adj. (en part. passé van engluer)
Net vogellijm bestreken. -- (zinc. prov.) La chevkche est eng -e, de dieven ziJn geknipt.
Engluement, ni. 1 let bestrijken niet vogellijm.
-

des verges, lijinroedjes, lijmstangen maken.— [1 -tort.]
Engl- on arbre, eenen boom met boomzalf besme -

ren. -- S'E?GLUER, v. pr. Aan de l jmstanq blijven
hangen, vastr riken; -- (fig .) zich zelven verstrikken,

zelf in de val loopen.

Engluinen, n1. [Hart..]. z. v. a. ENGLUE.MEvT.

Eugol,ase, m. [Pot.] Mel verf-aarde overdekken. — E nggober , V. a. Omgeven of over°dekken met verf-aarde.

Engonlener, v. a., doorgaans G 0i1I_IIER .-- [Pot.]
Met een sterf loodhoudend glazuur overdekken.
Engonase, in. [Ast.r•.] IIerkules (sterrebeeld).
Engouate, m. [Ant. rom.] Zonnewijzer m.
op eerie drieh,rekige oppervlakte.
Lngoueecnent,nm .Misvorming f. van 't lijf dool
de kleeding. — Eu gon eer, v. a. Het lijf misvormen, slecht of stijf zitten (van kleederen sprekende) .
Enl;orgé, e, wij. (en part. passé van engorger):
T uyau eng- , verstopte pijp f . — Canon eng-, kanon- n. met verstopt laar1gat. -- Moulin eng-, molen in., die door te hooiren waterstand niet malen
kan. — Port eng -, verslijkte haven f. -- [Maréch ]
Cheval eng -, paard n. met gezwollen of opgeloopen
beenera. — [Manuf.] Drap eng- , niet behoorlijk
ontvel laken n.
Engorgement, ni. Verstopping f. Eng- dun
tuvau, dun égout, verstopping van eene pip, van
een riool. — (i1^1éd:] Eng- des vaisseaux, verstopping, overvulling f. der bloedvaten. — (fig.) [Fin.]
Eng- des finances, stoornis f. in 't beheer der geldmiddelen. — [Corn ] Te groote warentoevoer m.
bij ontoereikend debiet.
Engorger, v. a. Verstoppen: Les irnmondices
out engorge l'égout, het vuil heeft het riool ver stopt. — Le sang peut eng- les vaisseaux, het

bloed kan de vaten verstroppen, overnullen.— [Tech.]
Eng- on coffre, een' koffer met linnen bekleeden. —
S-ENGOBGEB, v. pr. Verstopt, verslijkt worden.
En;joe1é, e, adj . (en part. pa ssé van engouer):
Personne eng -e, iemand, die zich verkropt, verslikt heeft. — (fig.) Une femme eng -e dun freluquet, eerie vrouw verzot op, blind ingenomen met
een saletjonker.
En; oueeuent, Engoûeueut, m. Verkropping, overkroppinq, overlading f. (b. v. der maag,
der keel door te veel of te gulzig eten. — (fig.)
Hardrvekkig vooroordeel n., blinde of dwaze voorinoenomen.heid, hoofdigheid f.
'Evigoeuer, v. a. De keel, den strot verstoppen,
verkroppen : Ce canard avala un morceau trop
gros qui l'engoua. — (fig.) Eene groote vooringgenomenheid inboezemen. — S 'ENGOUER , V. pr. Zich
verkroppen, zich verslikken, zich overschreeuwen.

,

Engoulevent, n1., z. CHASSE- CRAPAUDS.

froid engourdit. — (fig.) L'oisiveté enaaourdit l'esprit, de ledigheid verslapt , verstompt , verdooft
den geest. — S'ENGOURDIR, v. pr. Verdoofd, stram,
stijf woeden; -- (f g.) dof, stomp worden. — EngouI(ii, e, adj. (en port. passé): Membres eng-s,
verstijfde, verdoofde leden n. pl. Esprit eng-, verstompte , doffe, logge geest m. Cour age eng-, ver
moed m. --- Coeur eng -, ongevoelig hartn.-flauwde
— [Mar.] Navire eng- , schip), (lat bewerjingloos
schijnt te midden eenei onstuimige zee, gesmoord
(stijvend.
schip n.
Eugourdissaut , e, adj. Verdoovend, verEngourdisseinent, m. 6'erdooving, verkleumiral, verstijving , strammnigh,eid , verstramming f.
— (fig.) Eng- d'esprit, geestverdoovin g, traagheid,

slaperigheid f. van den geest.
Engrain,in. [Tech.] Schuiver m., schuin plankje
aan de binnenzijde van den draajenden molensteen.
Eiig aineulent, m. [Econ. dom.] Het vetmesten met graan.. — [Tech.] Hel storten van traan
in den treinel of molentrechter. — Engrainer,
v. a. [Tech.] Fan graan voor zien (den tr emel) . —
Engr- un cheval. een paard met koren voederen.
-- Engr- de in v olaille , gevogelte met graan vetmaken . - z. ook ENGRENER . — liet part. passé is
ook adj.:

Cheval engrainé, Volaille engr-e, met

graan gevoederd paard, gevonelte n.

En rais, m Viest ni., meststof f. -- Mestvoeder n.; -- mesting, vetweiderij f. Mettre des oies,
des boeufs (l l'engr-, ganzen vetmesten, ossen vet

weiden.

Engraissage, Engraissenlent, m. Mes

vetmesting f. (van vee, van gevogelte, . van-ting,
land). — Soms ook vetwording f., aanleg tot vetworden bij den weasels. — [Tech.] Engr- dune
ctsarpente, hechte ineenvoeging f. van een getimmerte niet pin en gat.

Engraisser, v. a. [Econ. cur.] Mesten, vetEngr- des cochons, la terre,

westen, vetweiden.

varkens, het land mesten. — (Prov.), z . CHEVAL.Met vet besmeren, bezoedelen (in dien zin liever
graisser) . - ENGRAISSER , v. n. (met avoir) Vet
worden. — (fig. et prov.) II engraisse de mal avoir,
de maledictions, de haine, hi,/ groeit tegen de ver
— S'ENG RAISSL R, v. pr. Dik en vet,-druking.
lijvig worden; --(fig.) zich verrijken, zich vetmesten. — Vettig of smerig worden: Le collet de 1'habit s'engraisse facilement, de kraag van den rok
wor dt ligt vettul , besmult ligt .— (Prov.) ï z. BEURRE.
— [Cam.] Lijvig worden, de lijvigheid van olie
krijgen (van dranken gebezigd). — Ce vin s'est
engraissé, die wijn is dik geworden.
Engraissé, adj. (en part. passé van engrais-
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ser): Cochons engr-s, gemeste varkens n. pl. Champ
engr-, cremeste akker in.
Erigraisseur, m. Vetmester, vetweider m.
Engrangemuent, m. Het in de schuur brengen,
het thuis brengen van den oogst. — Engranger,
V. a. In de schuur brengen, bin^en. brengen. — Het
part. passé is ook adj.: Blés engr-s, binnengebragt
graan n.

Engraulis, m. [H. n.]

Ansjovis f.

EDIgraveinent, m. (Navig.] Het vastraken,
vastzitten van een vaartuig in het zand.
En<-raver, V. a. Op het zand, op het drooge
zetten (een vaartuig;). — Ook als v. n.: La chaloupe engravva, de sloep raakte op het drooge. —
[Mar.] Engr- des futa=lies, de vaten in den ballast vastleggen. --s'ENGRAVEII, V. pr. Op het zand
vastraken. --- liet part. passé is ook adj.: Chaloupe, engs -e, op het droogje zittende sloep f. ---ENGRAVEE, f. [Vétér.] Kloof f., kwaal aan den hoef
der runderen.
t Engreger, V. a. Verzwaren, vermeerderen.
Engrtler, V. a. [Tech.] Een' kartelrand aan eene
kant zetten. — En gi' Ié, e, aP/. (en part. passé)
[Bias.] Met tandjes, kartels of puntjes aan den

rand versierd. -- Ln réliire, f. Zeer srrea.11e kar
aan eene kant. — [Blas.] Kartelrand in.-telrand
Engretiage , m . [Mécan.] tiet invatten, ingrijpen der radertanden in elkander. — Machine
it enge -, deelschijf f. (der horlo„iernakers) .-- [Mar.)
Stuwing f. der vaten. — En grenant, e, ach.
Invattend, ingrijpend (van raderwerk). -- [Philos.]:
Passion engr-e, zucht f. naar afwisseling (een der
drie, distributieve hartstogten in 't stelsel van Fourier). = Engrener, V. n. [Mécan.] Ineen vetten,
ing'rijpen (van ruder werk). — (fig. et fain.) uien

engr-. Mal engr-, eene zaak goed of kwalijk aan -

vattt:n of begfinnen. — ENGRENER, v. a. [Mar.] Engrune ponnpe, eerie pomp aan den gang maken (door
er water in te werpen). — Stuwen. — [Tech.]
Een te vergulden stuk met schaafgras of paardestaart pol jjsten. — Slijpzand of amaril tusschen
twee te sl'gpen spiegeltafels brengen. — s'ENGRENER, V. pr. Ineen vatten (van radertanden) . -- z.
Ook ENGRAI:NER. — Ener ennire, f. Intanding, het
ineengrijpen der raderen; ook van beenderen.
Eng_ri of Engroi, in. [H.. n.] Soort van luipaal (i in. in Congo.
Engi•ois, in. [Carr.] Kleine wig f.
Engrosser, V. a. (fain.) Bezwangeren, bevruehten. — Het l; art. passé is ook aclj.: Femme engroscée, bezwangerde vrouw f.
Engrosseur, in. (pop.) Bevruchier, bezwangeraar ni.
Engrossir, v. a.

et n., z. GROSSIR.

Engrontelei•, C. a. Doen kartelen, doen klonteren of streninien. — ENGRU1IELER, V. R. en S'1: N

GRUMELER , v. pr.:

melk is geklonterd.

Le Tait s'est engrumelé, de

Enguueniller, v. a. Met vodden of lompen bekleeden. — Eng uenillé, e, adj. (en part. passé)
Met vodden bedekt.
Eugiierraut, ni. [Féod ] Door eengin leenman
uilperuste en bezoldigde soldaat in.
En g heuser, v. a. (p., p.) Door 7nooije'woorden
verleiden. bedriegen.

Enguiehé, e, adj. [Bias.] Met een mondstuk

van andere kleur.

Enguichure, f. [Bias.] Mondstuk n. van den
jagthoren. — [Chas.] Koord f., waaraan de jagthoren hangt.

Enguirlander, V. a., z. GUIRLANDER.
Engyseope, nl. [Opt.] Nabijkijker in., ver

(landerijen.-grotlasn.,
t Entiaeher, V. a. In elkander schieten (van
loep m.

t E nhaillonner, v. a., z. v. a. ENGUENILLER.
Enhardir, v. a. Koen, moedig, stout, stoutmoedig snaken, aanmoedigen. -- S'ENHARDIR, V. pr.

Zich verstouten, stoutrnoed•ig, vrijpostig worden. —
Het part. passé is ook adj.: Homme enhardi, stoutmoedig man in.
Enharrnonie, f. [Mus.] Gebruik der grieksche
toonladder. — Opklirnming f. met minder dan halve
toonen. — Enharnnonique, adj. In de har7nonisehe toonreeks der Grieken geplaatst. Genre enk -,
harmonische toonreeks der Grieken, naar welke de

quarte of tetrachorde zóó verdeeld was, dat de

beide eerste intervallen kleiner dan halve toonen

waren.
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Enharnacheineiit , Enhariiacher, zie
HARNACH—.

Erehayeur, m. [Tech.] Werkman, die de
klinkers rn rijen te droogen legt.
-F Enhazé, e, adj. Metbézigheden bezet (atiairé).
Enhendée, Enhendree, adj. f. [Blas.]Croix
enh-, kruis n. met gespleten voet.
t Enherber, v. a. [Agric.] Met hooizaad bezaajjen, tot grasveld maken. — Vergiftigen.
Enheuder, v. a. Met voetkluisters bedwingen
(wilde runderen of paarden) .
Enhilarant, e , adj. Vrol'[ kraakend , lachwelkend.
Enhnché, e, arlj. [Mar.] : Vaisseau enh-, schip,
dat zeer hoog op 't water ligt.

Avoir l'arrière enh-,

zeer hoog van achteren zijn, het gat opsteken.
_
t Enhuiileinent, tn. [Cath.] Laatste oliesel n.

t Erehuiler, v. a. liet laatste oliesel toedienen.

Enhydre, m. Soort van chalcedoon m., die
soms waterdruppels inheeft, e 'a h y d r i e t in. —
[H. n.] Waterslang f.; -- noord-arnerikaansche
zeec;tte'r in.

(gewikkeld.

1 Euigniatigiie, adj. Raadselachtig, duister, in'Eni9?IDatiquetueut, tide. Op eene raadselach,

tic;e, duti'>tl're, ingewikkelde wijze.
-f'Enigneatiser, V. a. in raadsels spreken;.
raadselachtig maken.
Luiknie, f. (weleer m.) Raadsel. -- (fig.) Duistere zaak; ve,•bloemde rede f.

I.'hoinme est une

én- inexplicable , (Ie rnensch is een onoplosbaar
raadsel. .—Voilh Ie mot de i'én-, dat is de oplos-

snip van 't raadsel, daar ligt de knoop.
Enivrant, e, adj. (pi. an- ni -vran) Dronkenmakend, bedwo--lrrnend. Boisson en-e, dre.nkenmakende d. ank nl. — (fig.)

Louanges en -eb, bedwel-

mende lo fslrraken f. p1.
Enivré, e, adj. (en part. passé van enivrer)
Dronken, beschonken; bedwelmd.
Euivrement, m. (pr. an -ni --) Dronkenschap.
— (fig.) Bedwelming f.
Lnivl•er, v. a. (pr. an- ni -vi°é), Dronken, beschonken snaken: 11 esi. aisé b en-, h ij kan niet veel
verdragen, wordt ligt dronken. Certaines vapeurs,
odeurs enivrent, zélàc re dampen, geuren bedwelmen.
— (fib/.) Bedwc'lnien, -veeblinden, duizelig maken:
La fortune i'enivre. — s'ENIVRER , V. pr. Zicli
dronken lyrieken; bedwelmd, verblind worden. 11
s'enivre tous les jours, hij drinkt zich alle dagen
dronken. Il s'enie re d'espérance, hij laat zich door
de hoop bedwelmen, verblinclen. — (fain.) Ii s'enivre de son vin, hij drinkt zich in zijn eentje dronken; -- (fig. et fain.) hij loopt 'weg -griet zich zelven.
5 'Enixe, aril. Met inspanning voortgebragt;
krachtig,, vol nadruk. — 'Enixeniei►t, ode. Op
krachtige uvijze.
Enjahler, v. a. [Tech.] Bodemen, the bodems
der vaten in de gergels sluiten.
Enj aler, rr. a. [Mar.] Stokken: Enj- une ancre,
een anker stokken, met tienen ankerstok voorzien.
-[- : En j alouser, v. a. Jaloersch snaken.
Ln j a mbt, e, adj. (en part. passé van enjamIher) (lain.) Etre haut en]-, hoog op de beenen zijn,
,

lange beenere hebben.
Enj amhée, f'. Schrede f., stap in. Faire de
grandes enjanibées, groote schreden doen. li Ie
franchit dune seule enj-, hij zette er niet eene
schrede overheen.
Enj anDheruent, in. [Pods.] Liet over speingen;
oversprong in. , onafgebroken voortgang van den
zin des Benen versregels in den anderen, e nj a rn-

bemnent n.

En j amber, v. n. et v. a. Overstappen, overheen schrijden. Enj- un ruisseau, over een' plas
stappen. -- ENJ AMBER , v n. Gr-ote schreden of
Cette poutre enjarnlie sur
Ie mur du voisin , deze balk sprig' t in 's buur-

stappen doen. — (fig.)

mans 'muur. — Ook z. v. a. EMPIÉ TER. — [Poés.]
Ce vers enjarnlie sur le vers suivani, de zin van
dit vers loopt door in den volgenden regel.
j Eu j arreté, adj. [Man.] Met zarnengebonden
voeten.
En j aveler, v. a. [Agric.] Op hoorren leggen
(het a fgernaaide koren).
En j eii, m. [Jeu] Inleg, inzet m. Retiree son
enj-, zijn' inzet terugnemen; — (fig.) zich uit het
spel trekken, zich aan Bene gewaagde onderneming onttrekken.
En joiudre, v. a. Uitdrukkelijk gelasten, be-
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velen, gebieden, inscherpen (inz. van de wereld- en — [Bihl.] L'enl- d'Énoch, de wegneming, opneming
geestelijke magt gebézigd): Cela lui a été enjoint, van Henoch. — [Méd.] Enl- de la peau, afschaving I.
van de huid. — [Coin .] L'enl- des marchandises,
dat is hem uitdrukkelijk gelast, ingescherpt.
Enjointé, e, adj. (Faut.] Oiseau court enj-, het opkoopen der waren.
Eulever, v. a. Opheffen , opligtea, optillen;
een roofvogel met korte pooten, z . JOINTÉ .
En j Óler, Eno-eóler, v. a. (fam.) Beguiche- schielijk en met gewed voortrukken, wegrukken,
len, niet schoone, vleijen.de woorden bedriegen, mis afscheuren; rooven, schaken, wegvoeren. L'aigle
bedotten, paaijen, belezen. -- Het part.passé-leidn, enleva un agneau dans ses serres, de arend voerde
is ook adj.: Fille enjólée, misleid, bedot meisje n. een lam met zijne klaauwen weg. Le vent lui a
En j óteur, m., -euse, f., Vleijend bedrieger, enlevé son chapeau, de wind heeft hein zijnen hoed
van 't hoofd gerukt. On lui a enlevé sa fille, men
mooiprater ni., bedriegster, mooipraatster f.
En j oliveinent,m. Versiering, ver fraaiji.nq, op- heeft hem zijne dochter ontschaakt. Les voleurs lui
tooijing f., opschik ni., sieraad n.— Enjotiver, v.a. ont enlevé son argent, de dieven hebben zijn geld
Opschikken, opsmukken, optooilen, verfraaijen, sie- gestolen. La peste enleva bien des Bens, de pest
raden aanbrengen,, versieren: I1 a Uien enjolive son rukte veel lieden weg. -- (fam.) Enlevez-moi cela,
jardin, hij heeft zijnen tuin recht opgeschikt. — Het doe dat gezwind, snel. — [Mil.] La mine enleva
part. passé is ook adj.: Maison enjolivée, opgesierd le bastion, de mijn deed het bolwerk in de lucht
huis n. — Enjoliveur, m., -ease, f. Versier- springen. -- Enl- un régiment, een regiment overder, opschikkcr; versier ster, opschiksler f.; vervaar- roinpelen en opligten of wegvoeren. En]- une place,
dier van, kool man of koopvrouw in kleine siera- une province, eene vesting, eerie provincie wegneden. — Enjoliveire, f. Sieraad n., versiering f. men, snel veroveren. — Enl- des taches de l'écriture, vlekken uit een geschrift maken. — Enl- des
aan dingen van geringe waarde.
marchandises , koopwaren opkoopen (eer andere
Enjonelher , v. a., z. JONCHER.
En j onquer, v. a. [Mar.] Enj- une voile, een kooplieden daarvan voorzien zijn) . — Enl- la peau,
de huid bezeeren, afschaven. — (fig.) Bekoren, ver
zeil met vijgetouwen beslaan.
vervoeren, wegslepen. Cet orateur enlève-ruken,
En j oué, e, adj. (en part. passé van enjouer)
Leven.di o, lustig, vrolijk, opgeruimd, blijgeestig, ses audifeurs , die redenaar sleept zijne hoorders
blijmoedig, kortswijlig, geestig. Femme enj-e, vro- weg, verrukt zijne toehoorders. Ces vers enlèvent,
l jk:e, blijgeestige vrouw f. Style enj-, levendige, die verzen zijn verrukkend. Enl- les suffrages, algemeenen bijval inoogsten. — [Tech.] Enl- un chaulachti e stijl nl.
dron, den bodem van een' ketel met den ronden
End oueuient, En j oiiument, m. Opgeruimd
zachte vrolijkheid, levendigheid, luchtigheid,-heid, hamer uitkloppen. — En]- one pièce de cuivre, de
bulten uit een koperstuk kloppen. -- Enl- une clé,
lust'ighe-id, bl(jmoedigheid f.
t En j over, v. a. Vrolijk maken, verlustigen. van eene staaf ijzer een stuk afhakken, waarvan
t Enj eveneer (s'), V. pr. Den jongen heer men een' sleutel wil maken. — [Chas.] Enl- la
meute, de honden langs den kortsten weg op het
uit hangen.
spoor van 't wild brengen. — (Proc.) Cela enlève
Enkiridion, nl., z. ENCHIRIDION.
Eukysté, e, adj [Méd.] In een bijzonder vlies (of l ève) la paille, dat gaat boven alles. — z. ook
besloten: tine pierre enk -e, een blaassteen ni. in een Coops (blz. 432, kol. 2). — S 'ENLEVER , v. pr Zich
afzonderlijk vlies. Tumeur enk-e, zakgezwel, beurs verheffen, opstijgen; — zich driftig of toornig ma-gezwln. ken. -- Losgaan, loslaten (van de huid, van de
Enlaeennent , m. Ineenstrenrgeling f.; het in boomschors) .
Enleveur , m. Wegvoerder , wegbrenger ; —
elkander vlechten of strikken. -- JEnlaeer, v. a.
Vlechten, ineen strem, eten (linten, koorden, haar - schaker m. -- 1- [Mil.] Enl-s de quartiers, overng boomtakken, armen, enz.) rompelaars, opligters m. pl.
vlechten; — bij uitbreidi
Enlevure, f . [Chir.] , z. ELEVURE . — [Tech
— Eni- des papiers, papieren aan elkander rijgen.
— [Charp.] Pin en gat maken om te verbinden.-- Afgeslagen stuk n. (van eene ijzerstaaf, om daaruit
(fig.) I'erstrikken, bedriegen, verschalken. -- S'EN- iets te saveden) . --- LederaEvil m. (voor handschoeLACER , V. pr. Zich strengelen , ineen strengelen, nen). — [Stulp.] Verheven snijwerk n. — [Brod.]
zich oinstrengelen. — liet part. passé is ook adj.: Verheven borduursel n.
t Enliasser, v. a. Aan een lias rijgen.
Rubans erl-s, Bras enl-s, ineengevlochten linten n.
Enlier, V. a. [Arch.] Enl- des briques, steePl.. zaniengestrengelde armen m. pl. -- Enlacure
of Lnlassure, f [Cbarp.] Het snaken der nagel- nen verbinden, in ver band brengen.
Enligneinent, [Tech.], z. v. a. ALIGNEMENT.
ingoten; — nagellat, pingat n.
Enlign-er, V. a. (Tech.] Aflijnen, belijnen, met
aidir, v. a. Leeljk maken, missnaken., nos•
vormen. -- ENLAIDIR , v. n. (met avoir) Leelijk de lijn afslaan, naar de lijn metselen, opbouwen.
worden. -- Het part. passé is ook adj.: Visage en- — [lmpr.] Enl- des pages, de registers snaken. —
laidi par la petite verole, door de kinderpokken Het part. passé is ook adj.: Pierres, Poutres enlignees, in de lijn geplaatste steenen, balken m.
geschonden aanr;ezicrt n.
Enlaidisseenent, m. Het teelijk worden; lee- pl. — Pages bien enl-es, goed tegenover elkander
get laatste bladzijden f. pl.
lijkheid, anisvorming f.
Enlionber, V. a. [Mar.] Kluchten, met eene
Enlarme, m. [Chas.] Groote ringmazen f. pl.
aan een vogelnet. — [Pèebe Als hoefels gebogen klucht werken.
Enlisseronner, V. a. [Manuf.] De kettingen
en. — Lnlarnier,
boomtakjes H. pl. aan steeknett
op den scheerstok spannen.
V. a. Zulke mazen of zulke hoepeltjes maken.
Enlizer, v. a. Onder een zwaar ligchaam uit
Enlevage, m. [Teint.] Het wegnemen of knadat bedelven: Le sable enlize. — S'EN--wijken
gen der kleuren. (meestal door middel van chloor);
, V. pr Wegzinken in 't vlagzand.
LIZER
[Peint.]
,
z.
ENLEVEAIENT.
nemi.nesmiddel
n.
—
we.
Enlurniner, V. a. Met kleuren afzetten, dek
Enlevé, e, adj. (en part. passé van enlever):
Enl- des cartes, landkaarten afzetten. —(fig.)-ken.
Fariieau enl-, opgeligte last m. Poussière enl-, opgewaaid stof n. — Poste enl-, overrompelde pst in. Vuurrood maken: L'ardeur de la fièvre lui a enProvince enl-e, weggenomen provincie f. — Fille luminé ]e visage, de hitte der koorts heeft zijn
enl-e, geschaakt meisje n. Jeune homme enl- par gezigt vuurrood gemaakt. — Enl- sou style, zijn
la mort, door den dood weggerukt jongeling m. stijl een' gezochten tooi bijzetten. — s 'ENLUMLNER ,
Argent eni- au trésor public, uit de schatkist ge - V. pr. Zich blanketten. — (Loc. prov. et basse)
stolen geld n.—Suffrages enl-s, verworven bijval m. S'enl- la trogne of Enl- la trogne, zuipen, onma— [Beaux arts; Cela est enl-, dat is breed en tig veel drank gebruiken. — Het part. passé is ook
adj,: Cartes enluminées, gekleurde, afgezette kaar stout r;eteekend, geschilderd, gebeiteld.
Enlèvement, m. Opneming, wegruiming; -- ten f. pl. Visage enluminé, vuurrood gezipt n.
Enlumineur, m„ -euse, f. [Tech.] Afzetter,
ontvoering, opligtinq, schaking, wegvoering, ontroovi-ng f., roof m. L'enl- des décombres, de weg kleurder m. van prenten, kaarten, enz., kleurster f.
Enlucninure, f. Het kleuren, afzetten. — Ge
puin. — L'enl- des sabines, de sa--ruimngva't
plaat f. — Gezocht sieraad n. (in den stil).-kleurd
bijnsche maagdenroof. — [Jur.] En]- d'enfant, kinderdieverij f. En]- de pièces, wegmaking, verduis- -- Vuurrood gezigt n., koperkleurige neus m. (door
tering f van stukken. -- (M+1.] L'enl- dune garde, den drank) .
Enniereiment, m. [Hist.] Geldboete f., geëvende opligting eener wacht. L'enI- d'un bastion par
une mine, het springen van een bolwerk door eene redigd aan 't vergrijp.
Ennaétérïde, f. [Chron.] Tijdperk van 9 jaren.
mijn. L'enl- d'un pont, het wegbreken eener brug.
-
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Ennasser, v. a. [Pêche] In de fuik zetten. -% (/ij.) Bedriegen.
Ennéacanthe, m. [H. n. Lipvisch m. met 9
rugstekels. — Ennéacontaedre, adj CMinér.J
Negentigvlakkig (van kristallen). — Enneaeorde, m. [Mus. anc.] Negensnarig speeltuig n. —
Ennéadocaétéris, m. [Chron.] Metons negentienjarige periode (cycle lunaire). -- Ennéagone, m. ( Géotn.] Nevenhoek m. — [Fort. J Vesting f.
met 9 bolwerken. — Ennéagynie, f. [Bot. J Plantenklasse met 9 stijltjes. — Ennéagynique, adj.
Met 9 stijltjes. — Ennéandre, Ennéandrique, adj. Met 9 stampertjes. — Ennéandrie, f.
Plantenklasse f., welker tweeslachtie bloemen 9
vrije meeldraden hebben (de 9de klasse van Linneus).
-- E nneanthère, adj., z. v. a. ENNEANDRE. —
Ennéapétate, adj. Met 9 bloembladeren. -- Ennéa1hylle, adj. Met 9 blaadjes. -- Ennéaptéri ien, ne, adj. ([TI. n.] Met 9 vinnen.— En-

nearrhine, adj., z. v. a. ENNEANDRE. -- Ennéasépale, adj., z. v. a. ENNÉAPHYLLE. — En-

neasperene, adj. [Bot.] Met 9 zaden.
Ennemi, m., -e, f. Vijand m., vfjandin f. —
Le clou est l'enn- de la vigne, de wijnstok wil
niet bij kool groeijeu. — (Proc.) 11 n'y a point de
petit enn-, de kleinste, zwakste vijand kan gevaarlijk worden. C'est autant de pris sur l'ennemi, dat
is al weder zóó veel gewonnen. Plus de morts, moms
d'ennemis, één dooae meer, één vijand minder. Zie
ook A;FI1, CHARBON. — ENNEMI, E, adv . Vijandeljk ,
vijandig: Personnes enn-es, Nation enn-e. — Le

feu et ]'eau sont enn-s, vuur en water verdragen
elkander niet. — Les vents enn-s, de tegenwinden m. pl. — Couleurs enn-es, niet zamenpassende
kleuren f. pl. — Il est enn- de nature, hij misgunt
zich zelven en anderen ieder vermaak.
Ennillage, m. [Tech.) Verbinding van de spil
met den looper of draaijenden molensteen.
Ennoblir, V. a. (pr. an-no—) Veredelen, adelen,
edeler, aanzienlijker maken, opluisteren (inz. van
zaken gebézigd). La lecture de bons livres ennoblit
l'esprit, het lezen van goede boeken veredelt. ver

verstand. — S'EN NOBLIR , V. pr. Edeler-rijkthe
worden . -- Het part. passé is ook adj.: Coeur ennobli par la vertu, door de deugd veredeld, geadeld hart n.
Ennoématiquie, adj. (pr. an-no—) [Phil.] In
den geest zelven gevormd. — Ennoergie, I. Ver
-mogen.
om zich denkbeelden te vormen.
Ennoie, m. (pr. an-noi), z. v. a. AMPHISBENE.
Ennolier, v. a., z. V. a. ENHUILER.

Ennui, m. (pr. an-nut) Verveling f.; hartzeer,
on, egoenen, verdriet n., kommer m., kwelling f.
-

F Ennuiter (s'), v. pr., z. ANUITER.

Ennnyant, e, adj. (pr. an—) Vervelend, las
personen en zaken): Homme enn-, verve--tig(van
lend ni ensch. (die een' enkelen maal of voor't oogenblik verveelt of lastig is). Que vous ëtes enn- aujourdhui ! wat zijt ge van daag lastig! — Quel
temps enn- ! wat vervelend weder!
En n n s er, V. a. (pr. a n ----) Vervelen; verdrieten,
verdriet aandoen, laslid vallen, kwellen. Cet orateur
ennuie tous ses auditeurs, deze redenaar verveelt
al zijne toehoorders. -- S'ENNUVER, V. pr. Zich ver
verdriet krijten: C'est un homme inquiet-veln;
qui s'ennuie partout, hij is een onrustig man, die
zich overal verveelt. — Ook als v. imp.: Il mennuvait de t.'attendre, 't verdroot mij. de tijd viel
mij lang. door op u te wachten. -- (Prov.) 11 ennuie a qui attend, z. ATTENDRE — Het part. passé
is ook adj.: Personne ennuyée, met verveling geplaaad mensch. — Ook als subst.: Nul nest plus
ennuveux que l'ennuyé, niemand is vervelender
dan die zich zelven verveelt.
Enniiyeuseinent, adv. (pr. an—) Verdrietelijk, lastip, op vervelende wijze.
Ennayeux, euse, adj. (pr. an---) Lastin. ver
vervelend (van personen en zaken) : Homme-drietg,
enn-, vervelend. lastig nnensch (die uit zijn' aard
vervelend is, vgl. ENNUI ANT). Conversation enneuse , vervelend, verdrietig gesprek n. — Somtijds
ook als subst.: Un enn-. Une enn-euse, een vervelend man, eene vervelende vrouw.
'Enocyeligtie, adj.: Fête én -, eindfeest. slotfeest n. (op 't einde van een of ander tijdperk).
'Enodé, e of 'Enonné, e, adj. [Bot. )) Zonder
knobbels of knoesten, glad (van stengel, wortel).
'Enoiseler, v. a. (pr. an—) [Faut.] Den valk
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afrigten. — 'Enoiselé, e, adj. (en part. passé):
Faucon én -, afgerigte valk m.
Enombrer, v. a. (pr. an—) [Bibl.] : La vertu
du Souverain t'enombrera, de kracht des Aller
zal u overschaduwen.
-hofisten
'Enomphale, I. [Méd.] Navelverharding I.
'Eiioncé, e, adj. (en part. passé van énoncer):
Opinion én -e, uitgedrukte, verklaarde meening I.
— ÉNONCE , m. Uitdrukking, verklaring I. — [Prat.]
Un simple én -, een eenvoudig voorstel n. zonder uit
bewijzen. Un faux én -, eene valsche-enzti,of
uitspraak, verklaring f. Le notaire nous a lu l'énde l'acte, de notaris heeft ons den inhoud der acte
voorgelezen.
'Enoneer, v. a. Uitspreken, zijne gedachten uitdrukken, verklaren, voordragen, aanduiden, aantoonen: Ce nest pas tout que de lien eenser, it faut
savoir Bien én- ce que Ion ,eense. 't is niet genoeg
goed te denken, men moet zijne gedachten ook goed
weten uit Ie drukken. — [Prat.] En- faux, eene
valsche verklaring afleggen. — s'ENONCEIt, v. pr.
Zich uitdrukken, zich verklaren 11 s'énonce fort
bigin, hij drukt zich zeer wel uit.
'Enoueiatif, lye, adj. [Prat.] Verklarend,
uitdrukkend, uitend. Terme en-, woord, waarmede
men eene zaak vermeldt. —, [Gram.] Een oordeel
uitsprekend , oordeelend. — ENONCIATIF, m., z. v. a.
PREDICAT.

'Enonciation, f. Het vermelden, gewag maken;
vermelding, verklaring, gewagmaking, bekendmaking, verkondiging, e n o n c i a t i e f. — [Prat.] Le
proces verbal contient l'én- des faits, het proces
bevat de opgave der feiten. — [Log. anc.]-verbal
Bevestigend of ontkennend voorstel, oordeel n. —
Voordragt, uitspraak f.: I1 a I'én- belle, heureuse,
hij heeft eene schoone, gelukkige vo-rdragt.
'Enoplie, f. [H. n.] Wapenkever m.
'Enoptronnaneie , 'Enoptromantie , f.

Spiegelwaarzecyerj. --'Enoptromaneien, in.,
-ne, f. Spiegelwaarzegger m., zegster f., én o ptromant m. en f.
'Enorchis, 'Enorchite, f. [Minér.] Ronde
figuursteen, bevattende een' anderen steen van den
vorm der teelballen, adelaarsteen ni.
Enorgneillir, V. a. (p1'. an—) Verhoovaardigen, hoogmoedig, opgeblazen, trotsch maken. —
s'ENORGUEiLLIR, v. pr. Zich verhoovaardigen, hoog
opgeblazen, trotsch zijn of worden. I1 s'énor--moedig,
gueillit de son savoir, hij verhoovaardigt zich op
zijne kundigheden m.
'Enorme, adj. Onmatig, g root , gedrogtelijk,
uittermate, bovenmate, zeer groot of dik. L'élépliant,
la baleine sont des animaux én -s. — (fig.) Buiten
ontzettend, ongehoord, gruwelijk, geweldig,-spori,
ijselijk, enorm: I1 a fait une dépense én -, hij
heeft eene ontzaggelijke, onmatige vertering gemaakt.
Un cas én -, een on^'ehoord geval n. — [Prat ] Lésion én -, beschadiging boven de helft der waarde
van 't verkochte. Men zegt ook: Lésion énormissime.
'Enorenémeut, adv. Onmatig. uittermate, op
bovenmatige wijze, verschrikkelijk veel.
' Euormissime, adj. Zeer enor m. z. ENORME.
'Enoriuité , I. Buitengemeene , gedrogteljke
grootte. enormiteit f. — (fig.) L 'en -d'uncrime,
de afschuwelijkheid, ijselijkheid, snoodheid, verfoei
misdaad. Commettre one én -,-jelkhidf.nr
eene schandelijke, snoode daad begaan. — Je vous
feral voir 1'in- de votre tort, ik zal u al 't gewigt,
de zwaarte van uwe verkeerdheid, doen inzien.
'Enormon, in., z. v. a. ARCHEE.
5 'Enossé, e, adj.: Le loup en- de la fable,

de wolf in de fabel, wien een been in de keel was
blijven steken.
'Enostose, f. [Mid.] Inwendig beengezwel n.,
waardoor de mergbeenholte verloren gaat, en o stósi,s f.

'Enouié, e, adj. (en part. passé van
van énouer):
Drap én -, genopt laken D. — Z. ook , —
'Enoner, v. a. [Manut.) Noppen, het lakenweef-

sel met het nopijzer van ingeweven knoopen en andere oneffenheden zuiveren. — 'Enoneur, m.,
-ease, f. Nopper m., nopster f.
t Engnadrupéder, V. a. Onder de viervoetige dieren plaatsen; — in een viervoetig dier herscheppen.
Eiiquérant, e, ad?. (fam.) Benieuwd, nieuws
vraagachtig, uitvorschend: Vous êtes trop-gier,
enq-, gy zijt te nieuwsgierig.
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Engiiérir (s'), f. Nasporen, uitvorschen, onderzoek doen, onderzoeken, vernemen: Enquérez
vous en ceux qui Ie savent, onderzoek, verneem
er naar bij degenen, die het weten
t Enquerre, C. a., z v. a. ENQUERIR; — somtijds
nog gebézigd in: (Prov.) Trop eriq- nest pas bon,
men moet niet al te naauw uitpluizen of ziften. —
'S ENQUERRE , m. Onderzoek n., nasporing, navorsching f. — [Prat.] Faire l'enq-, onderzoek naar
den oorsprong doen. — [Bias.] Armes b enq-, wapen, waarin een of ander stuk ter en den repel geplaatst of aangebragt is (zoodat het stof tot navraag, tot onderzoek geeft), afwijkend, raadsel
;

wapen n.
-rchtig
t E nquestaut, e, ani., z. v. a. INTERROGATIF.
onderzoek,
ver
Euq«rte, f. [Jur .] Ger egtelijk

zaken) Enq- par témoins, het-iron.(bugeljk
topren van getuigen, het getuiepen-verhoor D. Enqgetuigen- verhoor in 't belang des eischers.
Enq- contraire of Contre enq-, getuigen-verhoor
in 't belang des verweerders. Enq- verbale, par
écrit, ozondeling. schriftelijk getuigen -verhoor. Enqd'ofiice, van ambtswege , op fast des regters ingesteld onderzoek. Enq- respective, wederzijdsch onderzoek. — Enq- cominerciale, handels- onderzoek,
een door den minister van koophandel bevolen onderzoek eener den handel betreffende zaak. — Enqparlementaire, openbaar onderzoek van een of ander feit, door eene wetgevende vergadering gelast en
in har en naam door eene bijzondere comrssie uit
parlementaire enquête f.
-gevord,
Endiiéter (s'), f. Onderzoek doen, vernemen,
navorschen, naspeuren; — ook (griet de ontkenning)
zich bekreunen, bekommeren, zich aangelegen laten
zijn. Je vous prie, enquètez -voos de sela, ik bid
u, doe daar eens onderzoek naar. I1 ne s'enquète
de rien, hij bekreunt, bekommert zich nergens om.
Enquêtear, m. Onderzoeker; — insteller van
eerre enquête of een onderzoek. — Enq-s of exarninateurs des comptes, nazieners der rékeninrgen. —
[H. eccl ] Les enq- de la foi, de inquisiteurs, geloofs-onderzoekers m. pl. — Ook als adj. rebézird:
Commissaire enq-, kommissaris van. onderzoek.
En(iuinander, V. a. (u oord van La Fontaine)
(fam.) Enq- qn., iemand als Quinault (een fransch
dichter der 17de eeuw) doen schrijven, handelen of
eken. -- (fg.) Verleiden, bedriemen (in dezen zin
r Voltaire gebruikt).
E:,quis, e, adj. (en part. passé van en(iuérir)
Ce témoin enquis a repondu que non, die getuige,
ondervraagd zijnde, heeft neen geantwoord. — ENQUis, m. [Jul. anc.] Onderzoek n. (enquète).
Erera €•iné, e, adj. (en part. passé van enraciner): Arbre lien eng-, welgeworteldeborm m.. boom,
die goed wortel heeft geschoten. — (fig.) Mal cur-,
ingewortelde, verouderde, in^'ekankerde kwaal f.
Enraeliiem ent, m. Het inwortelen, liet wortelschieten (de r bramen en planten). — Het vastworden, wortelvatten (van verplante gewassen). —
(fig.) L'eur- des vices, des habitudes, het inwortelen, verouderen der ondeugden, ,gewoonten.
Enraeiner, v. a. Doen inwortelen, doen wortel vatten: Enr- un arbre. — (fig.) Voilg comment
on enracine les préjugés, zóó doet men de voor oordeelen wortel schieten, zoo krijgen. de vooroorENRACINER , V. n. (met
dedenl neer en meer voel
avoir), en S'ENRACINER, v. pr. In:ur'ortelen, wortels
schieten: Cet attire a of s'est lien enraciné. —
(fig.) Un mal qui s'enracine, Bene, kwaal , die wortel schiet, veroudert.
Enraagi , e, adj. (en part. passé van enr ager )
Dol, onzinnig, uitzinnig, razend, verwoed, woedend.
Chien ear-, dolle hond m. (fig.) Faim ear-e,
woedende, zeer groote honger m. Être ear- contre
q n., razend, boos, verwoed. op iemand zijn. — C'est
de la niusique ear-e, 't is muzijk orn, dol te worden. --- (Prov.) Quant on vent noyer son chien on
dit qu'il est enr agé (of qu ail a la rage), z . LIEN .
Z. ook VACHE. — ENRAGE, m., -E , f. Dol gewor
den mensch, razende, woedende, bezétene m. en f.,
dolkop; stijfkop m. Crier, se battre comme un enr-,
schreeuwen, vechten als een, bezétene.
directe,

g

. ----

—

-

Enrat;•eant, e, adj. + fam.) Dol of woedend ma-

kend: Cela est enr-, dat is om dol te worden.
5 Euragém ent, adv. Met woede, op eene dolle,
razende wijze.
Engager, v. n. Dol worden, de watervrees of
hondsdolheid krijgen. -- (fig. et fain.) Ondrageljke

ENRICHISSEMENT.
pijn lijden; — een' onweêrstaanbaren drang tot iets
gevoelen; — razend, woedend, grimmig worden of
zin. Si ce chien ne buit pas, it enragera, als die
hond niet drU kt, zal hij dol worden. — II enrage
des dents, du mal de dents, hij is dol van tandof kiespijn. 11 enrage de faim, hij blaft van lionger. — I1 enrage de jouer, hij is dol op 't spel. —
Je n'y puffs tenir, j'enrage, ik kan 't niet uitstaan,
ik word razend, ik ben woedend. — (Loc. prov.)
I1 n'enrage pas pour mentir, hij is van zijne eerste
leugen niet gebarsten. 11 ferait cur- la bête et le
marchand, hij twist met God en al de wereld, niemand kan 't hem naar den zin maken. — Prendre
patience en enrageant, zijn ongeduld verbijten.
Eruaieinent, m. [Tech.] Het inzetten der
wraken (in ee' ' wiel) . -- Het remmen (van een wagenrad). — Enrayer, v. a. [Tech.] Shaken inzetten. — Remmen, een of meer raderen vast zetten, zodat zij enkel voortschuiven, niet omdraaijen
kunnen (in dien zin meestal zonder voorwerp gebézic;d): La descente est très-raide, it est prudent
deur-. — ENRAYER, v. n. (fig. et fam.) Ophouden,
inbinden, zich beteugelen, zachtjes aan doen. Vous
êtes trop vif, it faut enr-, gij zijt te driftig, gij
moet u inbinden, uwen ijver beteugelen. — ( Agric. J
De eerste vore ploegren. -- S'ENRAIER, v. pr Geremd worden, geremd kunnen worden. — Het part.
arassé is ook adj.: Roue enrayée, geremd rad; —
ook van spoken voorzien rad of wiel n.— Enrayeur, m. Bestuurder m. van 't heiblok, zanger.
— Enrayoir. in. [Tech.] Rongstok m. (waarte
gen de wagenladder steunt). -- E ur ayure, f.
[Tech.] Rem- of spanketting m (Ook ENRAY OiRgeheeten). -- [Agric.] Eerste vore f. bij 't vloeien. —
[Charp.] Daknetimrnr rte n., gezamenlijke bindten
en sparren in hun verband.
Euréginnenter, v. a. In een regiment inlijven.
— Een re giment vor men, tot een regiment maken.
— Het part. passé is ook adj.: Soldate enrégimentés, bij een regiment ingedeelde soldaten m. pl.
Euregistrable, adj. Wat in 't register kan
of moet gebrar;t worden, registreerbaar. — Enregistregnent, m Inschrijving, opschrjvimig, boe
openbare registers, registréring,-kingde
r e g i s t r a ti e f. van acten, oorkonden, enz.); —
het ingeschrévene of geregistreerde; — registratie
pl.; -- registratie-kantoor n. — Enre--kostenf.
gistrer, v. a. Inschrijven, opschrijven, op het register brengen, r e g i s t r é r e n. — ( fir;.) L'histoire
a enregistré les hauts faits de nos guerriers, de geschiedenis heeft de heldendaden onzer krijgslieden
opgeteekend. -- Vos ennemis enregistrent toutes
vos actions, uwe vijanden geven acht op (nemen
nota van) al uwe daden. -- S'ETREGISTRER, V. pr.
Geregistreerd worden. — Het part. passé is ook
e dj.: Acte enregistré, iragescrireven, geregistreerde
oorkonde f. — -1- Enregistreur, m. Inschrijver,
registreerder m.
t Enrener, v. a. [Voitur.] Enr- les chevaux,
den paarden de teugels aanleggen en die opknoopen. — Enrênoire, f. Hout n. aan 't gareel,
waardoor de teugels gaan.
Enrhunié, e, adj. (en part passé van enrhumer) Verkouden.
Enrl.ii mer, v. a. Verkouden niaken, verkoudheid aanbrengen: Le moindre changement de tem p s
l'enrnume, de minste verandering van weder maakt
hem- verkouden. -- (fig. et pop.) C'est ce qui vous
enrhume, dat -rnisleiclt, bedriegt u. I1 m'enrhume,
hij verveelt mij, ik ben, hem zat. — S 'ENRHUMER ,
v. pr. !Verkouden worden, eene verkoudheid krijgen, eerre koude vatten
% Enrhetuture, f. Verkoudheid f (rhume).
Eur hainer, v. v. [Épingl. j , z. v. a. ENTETER.
Enriehir, v. a. Verrijken, rijk maken; -- ver
opsieren, verfraaien. Le commerce enri--siern,
chit Ie é états, de handel verrijkt de staten. Enrune montre de pierreries, een horlogiie met edelre
versieren. — (fig.) Enr- sa mémoire, zijn-sten
geheugen verrijken Enr- une langue, eene taal ver
Enr- un poème, een dichtstuk opsieren,-rijken.—
met nieuwe schoonheden verrijken. — S'ENRICHIR,
V. pr. Rijk worden, zich, verrijken. — (Loc. Irrov.),
z. DETTE . — Het part. passé is ook adj.: Personne
enrichie, of als subst. Un ear-, een rijk geworden
mensch
Euriehissernent, m. Het verrijken, rijk maken; het opsieren (zelden anders dan fig. gebruikt):
-

.

-

ENRIMER
L'enr- dune langue. de verrijking f. eener taal.
Un sujet stérile qui Ise peut recevoir aucun enr-,
een dor onderwerp, dat voor Beene opsiering vatbaar is.

('t aanbeeld doorslaan.
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een schriftelijk getuigenis geven, (ligt een leen of
onroerend goed van den grr;ndheer aan een ander
overgedragen is, dat hij er bezit van genomen heeft.
Ensal, m., Z. EYSEL.

Enritner, V. a. [Tech.] Met den doorslag op
Eurinmeii r,, m., z. V. a. ENLtAYEUR.
Enrochenient, m. [Arch.] Steengrond nl., in
een' beweeljken bodem aan, ebragt; — beveiliging
van brur;pilers, dammen enz. door ingezonken steenen. — Enroeher, v. a. Door zulk steenwerk

Eusanglanter, v a. Bebloed maken, met bloed
bevlekken, Uernorsen, of bezoedelen, bebloeden: Sa
blessure ensanglanta ses habits. — (fig.) Ce prince
a ensanglanté son règne, deze vorst heeft zijne regering door bloedstorting (door wree(lheden) gekenmerkt. — II ne faut pas ens- la scène, men moet
geenen doodsla,1 op het tooneel brengen. --- En-

den jonrcel inr.en, geen roteerden.
Euróletnent, m. Het aanwerven, werven; het
dienstnerven; werving, aanwerving; dienstneming f.
Enr- vo1onta^re, vrijwillige dienstneining. Enr- forcé, gedwongen werving, ronselar j f. — liet inschrijven der aanreworvenen op de rol. — Werflijst f.,
bewijs van dienstnerning.
Enróler, V. a. Op rIe rol of lijst schrijven; inz.
voor de kr ijgsdienst inschrijven, aanwerven, in dienst
neooen: Enr- des soldats, des matelots. — S'Er'ROLER, V. pr. Dienst nemen, soldaat, matroos worden.
II s'est enrolé, hij is soldaat geworden, hij heeft
dienst genomen. — Bij uitbreiding: (fam ) I1 s'est
enrolé dans cette société, hij is lid van dit genoot
-scha/prgewodn.
Ena-óieur, m. Werver, ronselaar m.
Euroneé, e, adj. Vol distels en doornen. —
(li.) Vol zorg, onrust.
Enroné, e, arlj. (en part. passé van enrouer)

vlekken. — [Bias .] Pelican ens- de gueules, met

bevestigen.
Enrólé, e, adj. (en part. passé van enróler):
Jeuties gens enr-s, aangeworven, in dienst getre,

I1cesch, schor:

Homme enr-, Voix enr-e, heesch

man ni., heesche stem f. — Ook als adv. (fam.)
Parler our-, met schorre stem spreken. — Enrouaement, in. lleeschhei.d. schorheid f. — Enrodrer, V. a. Heesch, schor maken. — S'ENROUER,
V. pr. 11eecch, schar worden.
Enroetillenment, m. liet verroesten; verroestinc, f. — Enrouiller, v. a. Roestig maken, z. het
meer (<ebr.uikeljke ROUILLER.
Euronla ge, Euronmlentent, m. Het oprollen;
opr(;lling f. — [Arch., Sculp., Hort.] Spin aal- of
slakkenvormig sieraad n. L'enr- des feuilles dans
le bourgeon, de zamenrolling der bladeren in den
knop. — Enrouler, v. a. Zamenrollen, oprollen;
onnotn en, omslingeren. — S'E^.ROULEEL V. pr. Zich
zamenrollen; zich om een ander' voorwerp rollen of
slingeren. — Enrottlé, e, adj. (en part. passé):
Etoíïe eng'-e, opc,erolde stof f.
t Enrubarener, V. a. Met linten versieren:
Enr- on chapeau. — S'ENRUEANNER, V. pr. Zich

met linten sieren of omhang en. --- Eurnbanné, e,
adj. (en part. passé): Chapeau eng -, Canne enr-e,
heed, rotting n1. met lint. — (iron.) Met een of
meer ordelinten versierd.
Eni ne, f. [Agric.] Breede vore f., door verschei ! cie pleeggangen gevormd.
Ensableni ent , in. Verzanding, zandophooping f., door wind of stroom gevormd. — Ensabler, v. a. Op het zand zetten. — (PèclIe] Netten

— S'ENSAB1.ER. V. pr.
Op of in het zand vast raken. — EnSab1é, e,
adj. (en part. passé) Barque ens-e, op 't zand
in een' zandgrond vastzetten.

gezette schuit f.
Ensabote$nent, m. [Artill.] liet opklossen
der kí :c els. - [Tech.] Het remmen van een wagenrad met den remeehoen. — Ensaboter, v. a.
[Artill.] Ens- un poulet, een kogel (inz. een branden lichtkorrel) opklossen , in een' houten klos bevestigen, eer hij in 't kanon gaat. — [Tech.] Kernmen. -- (fam.) Ens- gn., iemand, klompen doen

aantrekken. --- Ensaboté, e, adj. (en part. passé):
Boulet ens-, op(ekloste kogel m. Roue ens-e, geremd wiel n. — Gens ens-s, klompenvolkje n.
Ensachement, M. [Cor., Econ. rur.] Het
opzakken, het in zakken doen. -- Ensacher, v. a.
Zakken, opzakken, inzakken doen. --- Lnsaelié, e,
adj. (en part. passé) : Grains ens-s, granen in
zakken. — Ensachenr, m. Vuiler der zakken,
(vijgeboom m.
zakker m.
Ensade of Enzade, m. [Bot.] Ethiopische
Ensafraner , V. a. [Tech.] Met sa/traan

verwen.

Ensaisinentent , m. [Prat. anc.] In bezit
slellinrf t. -- j Eéod.] Bewijsstuk n. der leensoverdragt.
— Ensaisiner, V. a. In bezit van een erf; oed,
een onroerend coed stellen. -- Ens- un contrat,

saii glanté, e, adj.

(en part. passé):

Bras en-s,

bebloede armen n. pl. — [U. n.] Met bloedroode

bloed bezoedelde pellikaan nl.
t Enseignable, adj. Wat zich laat onderwijzen: Le style, le gout ne sont point choses ens-s.
Enseiguant, e, adj. Onderwijzend. — [Thai.]
Eglise eng -e, onderwijzende kerk f., de gezantenlijke eerste kerkleeraars. -- Corps ens-, onde^rwijzend ligchaarn n., gezamenlijke volksonderwijzers
van een land. -- i%iembre du corps ens-, lid n. der
fransche Universiteit.
Enseigne, f. Kenteeken, 'rnerkteeken, kenmerk n.
(in uien zin nog in enkele zegswijzen): Donner de
loonnes, de fausses ens-s (indices), goede, verkeerde
kenmerken opgeven. Jai été chez vous b telles ens-s
que ...., ik ben aan uw huis geweest, en tot bewijs
daarvan dient, dat ..... Je ne le croirai qua bounes ens-s, ik zal 't niet dan op goede gronden geboven. Vous venez ici a fausses ens-s, gij komt
hier op de verkeerde plaats, gij vindt hier niet wat
gij zoekt. Il est ici li bonnen ens-s, hij is hier zeer
gezien, staat hier in een goed blaadje. Je 1'ai demandé à bonnes ens-s, ik heb het met gegrond
rebt verlangd. -- Uithangbord n. Je suis logé á

fens- du Lion d'or. ik logeer in den Gouden leeuw.
— (Loc. prov.) Être loge a l'ens-de lalune, onder
den blooten hemel slapen. C'est one ens- à bière,
't is eerie prulschilderij . Je suis logé b la meme
ens- que vous, ik deel met u in 't zelfde lot. —
z. ook BO (pag. 193. kol. 2). — [Any. mil.] Vaandel, vendel, v :ldteeken n. (drapeau); (in dien zin
nog gebézigd in:) Les soldats sortirent tambour

battant et enseignes déployées,

de soldaten trokken

uit titel slaande trom en vliegende vaandels. —
(fig.) Marcher, Cornbattre sous les ens-s de qn.,
iemands leer, gevoelen, stelsel aanhangen, verdedigen; van iemands pal tij zijn. — Weleer ook: Vaan drigsplaats f.; ook z. v.

a. CO.1PAGNIE: I1 a eu

lens- de la coloneile, hij is vaandrig bij (Ie lij fcompcc(Fnie geworden. On levva dix ens-s d'infanterie,

meen lig tte tien compagniën of vendels voetvolk. —
[Mar.] Ens- de poupe, vlag f. op den achtersteven.

Baton , Gaule dens- , vlaggestok, vlaggemast m.

— [Mod. anc.] Lee ens- de diawants, de pierreries,
een knoop van diamanten of edele gesteenten, in
rte gedaante van erne roos of andere figuur (aan
den hoed of in 't haar gedragen). — [Drap.] Voormalige leng temaot f. van,, drie ellen.
ENSEIG`E, in. [Bil .] Vaandrig, vendrig,

vaandel
in. — Ens- de vaisseau, luitenant der 2de-drage
klasse, scheepsvaandrig. Ens- en pied, oppervaandrip. Ens- en second, onder- of tweede vaandrig.
Ens- de tort, onder-havenmeester. — IPeleer ook:
zegel n-: Signé des ens-s impériaux. — Ook gebé-

zigd voor: FA,NFAaES.

Ensei—né, e, adj. (en part. passé van. enseígner): Enfants uien ens-s, wel onderwezen kinderen n. til. Doctrine ens-e, onderwezen leer f.
Enseigneeneut, m. .tiet onderwijzen; onder
onderwijs,-wijskunxtI.;oderzchapn—
onderrigt n., onderwijzing, inz. zedelijke leering,
les f. Se consacrer à fens-, zich aas 't onderwijs
wijden. — Lens- public, het openbaar of volksonderwijs. Lens- priunaire, secondaire, supérieur,
het lager, middelbaar, hooger onderwis n. L'ensmutuel , het wederkeerig onderwijs. — Donner
de bons ens-s, goed onderwijs geven. — Les mal
nous doivent servir dens-, de on--heursd'ai
gelukken van anderen moeten ons tot leering of lees
strekken. — [Any. prat.] Fournir des titres et
des ens-s. oorkonden en bewijsstukken léveren.
Euseigner, v. a. Onderric;ten, onderrigt of
onderwijs ( even, onderwijzen, leergin: Ens- les enfarits, den kinderen onderwijs geven. Ens- les principes de la langue a qn., iemand onderrigt geven
in de beginselen eeneg taal. -- Bij uitbreiding: Wij-

684

zen, beduiden, doen kennen. Avez la bonté de nous
ens- le chemin le plus droit, wees zoo goed en wijs
ons den kortsten weg. (vinger in
t Enseibneur, nl. Onderwijzer m.; ook wijsEnsei, nl. [Anc. chir.] o(als adj. Crutère ens-,
driekant schroei-ijzer voor de lippen.
Enselle, i., z. ENSOUPLE.
Euseller, v. a., z. V. a. SELLER. — Ensellé, e,
adj. (en part. passé) -- [Man.] Cheval ens-, paard
met een' hollen, ingebogen rug, met een' zadelrug.
— [Mar.] Vaisseau ens -, schip, dat in het midden
laa0. en voor en achter hoog is, geveegd schip n.
Ensemble, adv. Zamen, te zamen, gezamenIijk, met elkander, te ,ader; — te gelijk, te zelfder
tijd; — bijeen, in eens. Vivre, Manger, Voyager ens-,
te zamen leven, eten, reizen. Elle pleure et rit tout
ens-, zij weent en lacht te gelijk. — J'ai vendu tout
ens-, ik heb alles in eens of bijeen verkocht. Le
tout ens -, alles bijeen genomen, 't geheel. -- ENSEMBLE, M. Geheel n., inz. )net betrekking tot de
behoorlijke orde en schikking der deelen, iets ver
gezamenlijke , zamenhang m. der dee--enigds,ht
len, overeenstemming f. Tout cela forme un assez
bel ens-, dat alles vormt een vrij fraai geheel. Lensdune figure, 't geheel. de overeenstemming, de gezamenlijke werking van de deelen eener figuur. —
[ [lu il.] Ces soldats commencent à mettre de lensdans leurs mouvements, er begint eenheid, zamenhang, overeenstemming in de bewegingen dier sol
te komen. — 1 Mar.] Mouvement dens-, al--daten
gemeene en zamenhangende beweging van eene vloot
of een smaldeel.
Ensemage, m. [Tech.] Het insmeren of vetten der wol, om ze lot liet kaarden en spinnen
of tot het .scheren beter geschikt te maken.
Enseumeneenient, in. [Agric.] tiet bezaaijen;
bezoeijing f. — Ensemencer, v. a. Bezaaijen.
— Ensemeneé, e, adj. (en part. passé): Champ
ene -, bezaaide akker ni.
Ensépalturer, v. a., z. v. a. ENSEVELIR.
serrer, V. a. (van serrer) Insluiten, weg
dien zin niet meer gebezigd) . — Bij uit-sluiten(
Bevatten, inhoud. :n: Tout ce que-breidng(put.)
le monde, la tombe enserre, al wat de wereld, hel
graf bevat. — ENSERRER, v. a. (van serre) [Hort.]
Ens- des orangers, oranjeboomen in de trekkast
zetten.
Enseté, m. [Bot ] Abyssinische banaanboom m.
Enseauillement, m. [Arch.] Hoopte f. der
vensterborstwering.
Ensevelir, V. v. Een lijk in een doodkleed
winden; bec;7rraven. I1 est mort si pai vre, qu'il na
pas laissé un drap pour fens-, hij is zóó arm gestorven, dat hij niet eens een laken heeft nagelaten,
om er zin ligchaarn in te winden Ens- on mort,
een doode begraven. — Bij uitbreidt g: Un trem
terne a enseveli cette ville, eene aard -blemntd
heeft die stad bedolven, verzwolgen. — (/1g.)-béving
Ens- un secret, een geheim diep begraven, zorgvuldig bewaren. -- SENSEVELIR , v. pr. Begraven,
bedolven worden. Sens- sous les ruines dune ville,
zich onder de puinhoopen eener stad laten begraven , haar tot den dood verdedigen. Sens- dans la
solitude, zich geheel van de wereld afzonderen. —
Eimseveli, e, adj.: Corps ens-, begraven lijk n.
— Vaisseau ens- sous les ondes, in de golven ver
schip n Etre ens- dans one profonde rê--zwolgen
verie, darns Ie chagrin, dans la débauche, in diepe
mijmering, in verdriet, in ongebond nheid ('edompeld, verzonken zijn. Ens- dans- 1'oubli, geheel en
al versreten.
Ensevelissement, m. Het wikkelen van een
lijk in het doodkleed; het begraven, ter aarde bestellen.
Ensevelisseur, m., -euse, f. Hij of zij, die
dopden ontwaadt; begraver m.. begraafster f.
Ensieaude, adj. [ H . n.] Met zwaardvormigen
staart. - - Ensifère, adj. LBot.] Met zwaardvormire twijgen. -- Ensifolie, e, adj. [Bot.] Met
zwaardvormige bladeren. — Ensiforme , adj.
Zwaardvormig. —
Ensilage, m. [Agric.] Het bergen van 't graan
in kuilen, en onderaardsche bergplaatsen.
Ensimage, ni. [Tech.) Insmering f. — Ensimer, V. a. Insmeren, vetten, eene te scheren stof
met, olie of reuzel besmeren.
Ensipenne, adj. [H. n.] Met zwaardvormige
slagvederen. — Ensirostre, adj. Met zwaard
snavel.
-vormigen
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Ensoreeler, V. v. Betooveren, beheksen. -(frl.) Cette femme la ensorcelé, die vrouw heeft
hein geheel verstrikt, belezen. — Ensoreelé, e,
adj. (en part. passé): Bétail ens-, betooverd veen.
— Ensoreeleur, m.. -euse, f. Betooveraar,

heksenmeester m., tooverheks f. -- Ook als adj.:
Vos appas soot ens-s, uwe bekoorlijkheden zijn betooverend. — Ensoreelleinent, m. Betoovering,
tooverij f. I1 y a de lens- à cela, dat gaat niet regt
in zijn werk, daar steekt tooverij achter. — ( fig.
et jam.) I1 faut le guérir de eet ens-, men moet hem
van dat hardnekkig vooroordeel, die blinde voorin
-genomhid
zoeken af te brengen.
Ensouuaille, f. [ Riv. J Roer-, stuurtouw n.
Ensoufrage, Ensoufrer, Ensoufroir,,
z. SOUFR. —

Ensouple, Etistilble, Ensuple, Enselle,
[Tiss.] Weversboom m. — [Brod.] Ens-s, houten

rollen f. pl. van 't borduurraam.
t Ensourdir, V. a. Doof maken.

Ensoyeinent, Ensoiemerit, m. [Cordonn.

Het voorzien van den pikdraad met een' borste .
— Ensoyer, v. a.: Ens- Ie fil, een' borstel aan
den pikdraad slaan.
t Ensatairer, v. a. In het doodkleed wikkelen.
Eimsable, f., z. ENSOUPLE.
Ensucrer, v. a., liever SUCRER.
Ensuifer, V. a. [Tech.] Met ongel of vet be-

smeren of inwr2 ven.
Ensuite, ado. Daarna, daarop, vervolgens. —
ENSUITE DL, loc. prép. Ten gevolge van (zelden
voorkomend dan in): Ens- de cela, ten gevolge
daarvan, dien ten gevolge, diensvolgens. Ens- de
quoi, waarop, weshalve, in gevolge waarvan.
Ensnivaitt, e, adj. J Prat.] Volgende: Le dimanche ens-, de zondag daaraanvolgende, de eerstkomende zondarr ni.
Ensnivre (s'), v. pr. (alleen in den 3den persoon) t'olr en, daarop volgen, nakomen; — 't gevolg
zijn, voortvloeije», voortspruiten. Le premier chapitre et tout ce qui s'ensuit, het eerste hoofdstuk
en al wat er (daarop) volgt. Considérez les errears qui s'ensuivraient de cette proposition, bedenk wat dwalingen uit dit voorstel volgen, voort vloeijen zouden. — Ook als v. imp. : I1 ne s'ensuii pas que vous ayes tort, daaruit volgt niet,
dat gy onr eljk hebt.
-

.-

,

Ensuple, f., z. ENSOUPLE.
Ensupleau, rim. [Tiss.] Kleine weversboom m.
Entablemnent , m. [Arch.] Rollaag f., boven-

ste muurlaag , die het dakgeliynmert draagt. —
Ook : architraaf, kornis en fries zamengenomen ,
entablement n.
Entabler, v. a. [Coutel.] Twee stukken te
halver dikte in elkander zetten. — S'ENTABLER,
v. pr. [Man.]: Ce cheval s'entable. dat paard zet
de schoften eer Tian de borst vooruit.
Entacage, m. [Toch.] Raam n. van roedjes
aan den weversboom, ter beveiliging van 't fluweel.
Entaeher, v. a. Bevlekken, besmetten, bezoedelen. (Het wordt zelden anders dan fig. en als regtsterm gebruikt.) Cet arrêt n'entache point son bonneur,dat vonnis besmet zijne eer niet. — Entaché,e,
adj. (en part. passé): Homme ent- de lèpre, met
melaatschheid besmet rnensch, melaatsche m. — Entd'avarice, d'hérésie, door gierigheid, ketter# aan
besmet. — [Prat.] Ent- de nullite, vat--gestokn,
baar voor nietig-verklaring
Eretaille, f. [Tech.] Inkerving, insnede, insn ijding, keep, kerf, groef f. — [Chir J Gesneden of
gehouwen wond f. (in vleesch of been); — snede,
insnijding f. (als hulpmiddel der kunst). — [Man.]
Ent- perdue, b bouts perdus of à siffet, voege met
verloren lippen. Ent- carrée, voege met regie lippen.
Ent- d'atiut, steltnappen van een rolpaard. — Entailler, v. a. [Tech.] Inkerven, insnijden, inkepen. — Entaillé, e, adj. (en part. passé): Bois
ent-, ingekeept hout n -- Entailloir, in [Luth.]
Keepbeitel m., kerfvijl f. — 5 Entaillare , f.,
z. v. a. ENTAILLE.
Entalinguer, Entalingure, z. STAL —.
Eiitaine, f., z. v. a. ENTAMURE.
Entanié, e, adj. (en part. passé van entamer):
Peau ent-e, opgereten, geschramde, ligt gekwetste
huid f. — Pain ent-, aan- of opgesneden brood n.
Pièce de drap ent-e, aangesneden stuk laken. Tonneau de vin ent-, aangestoken vat n. wijn. Cierge
ent-, aangebrande kaars f. — Crédit ent-, aange-
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rand, benadeeld krediet n. — [Man.] Ce cheval nest
qu'ent-, dat paard heeft pas enkele lessen gehad.
Entamer, V. a. Ligt insnijden, oppervlakkig
kwetsen, bezeeren, oprijten, afschaven, schrammen:
Ent- la chair, la peau, het vleesch, het vel kwetsen, ophalen, opri,)ten. Ent- l'écorce dun arl}re, in
de schors van een' boom snijden (b. V. om de hars
of gom te doen afvloeijen). La lime la mieux trempée ne saurait ent- le diamant, de best geharde
vijl kan den diamant niet aantasten, niet in hem
dringen. — (fig.) Ent- la réputation, le Crédit de
qn., iemands goeden naam, krediet aanranden, te
na komen, benadeelen, aantasten. — Aansnijden,
opsnijden, in 't algemeen: van zeker geheel een gedeelte afnemen, dat men als het eerste beschouwt,
e n t a m é ren: Ent- no pain, un phté, un melon,
een brood, eene pastei, een' meloen aan- of opsnijden,
er de eerste snede afnemen. Ent- un sac d'argent,
het eerste geld uit een' zak nemen, aan een zak geld
beginnen. Ent- une bouteille de vin, uit eene volle
flesch schenken. -- (fig.) Ent- on discours , une
question, un proces, een gesprek beginnen of aan
vraag op het tapijt of op de baan-vanc^e,
brengen, een proces op het touw? zetten. — (lig. et
fam.) Ent- qn., iemand te na komen, in iemands
repten of in zijne bediening grijpen; — ook iemand
p olsen. Je ne puls lent-, it est impénétrable, ik
kan niets uit hem kijjgen, hij is digt als een pot.
— Se laisser ent. -, zich van zijn besluit, van zijn'
pligt laten afbrengen, zich tot iets laten wegslepen
of, vervoeren; zijn gezag niet doen gelden, zich in
zijn regt laten verkorten. [Mil.] Ent- un batailIon, in een bataljon breken, het aanvankelijk tot
wijken brengen. — [Man.] Ent- un cheval, de dressuur of afriglsng van een paard beginnen. Ent- le
chemin, een paard in den galop brengen. — Als
V. n : Ce cheval entame du pied droit, dat paard
be g int met den regtervoet (te draven, te galoppéren) .
Entannure , f. Ligte insnede , oppervlakkige
wond , schram , oprjting, ophaling f. — Eerste
snede f., eerst afgesneden stuk n. (van een brood,
een' kaas, eene ham, inz. van een stuk stof enz.); —
de aangesneden zijde f.; — het aansnijden, het oogenblik van 't aansnijden. — [Carr.] Eerste steenen nl.
pl. uit eene geopende groeve.
En tapt que, conj., z. onder TANT.
Entasis, f. [Arch. anc.] Welving of buikswijze
ronding f. eener zuil.
Entassé, e, adj. (en part. passé van entasser):
Fain ent-, te hoop gezet hooi n. Papiers ent-s, opeengestapelde papieren n. pl Corps morts ent-s,
opeengehoopte lijken n. pl. — Homme ent-, ineen
kort en dik mensch m. — Neus étions-gedron,
ent-s les tins un les autres, wij zaten op elkander
gepakt, digt aaneengesloten. — Fleur ent-e, gevulde
bloem f. Fleurs ent-es, di t bijeenstaande bloemen.
Entassement, m. Opeenstapeling, ongerégelde
zamenhooping, op/moping f., stapel , hoop m. -Ent- de livres, de marehandises, etc. — (fig.) Entde mots, idées, d'affaires, opeenstapeling, menigte f.,
overvloed m. van woorden, denkbeelden, zaken.
Eetasser, v. a. Tassen, op tassen of hoopen
zetten, ophoopen. opstapelen, zamenhoopen, op elkander leggen. Ent- le blé, Ie fain, het koren, het
hooi optassen, te hoop zetten. Ent- des papiers, des
marchandises, papieren, koopwaren opeen stapelen.
— (fig.) Ent- argument sur argument, het eene
bewijs na het andere bi/brengen. I1 ne fait qu'entparoles sur pa roles, hij zegt met veel woorden niets.
Ent- crime sur crime, misdaad op misdaad begaan.
Ent- sou sur sou, écu sur écu, potten, bijeen schra„

pen. - S' ENTASSER, V. pr. Zich ophoopen; opgegehoopt worden.
Eutasseur, m. (fam.) Potter, schraper, vrek m.
Lute, I [Agric.] Ent, ente, gril'el f., entrijs n.;
geënte boom m. — [Arch., Tech., Paint.], z.
ANTE . — [Chas.] Opgevulde, opgezette lokvogel m.
—

Enté, e, adj. (en. part. passé van enter): Pommier enté, geënte appelboom m. — (fig.) Famille,
Maison antic sur une autre , geslacht, huis n.,
welks naam en wapen op een ander geslacht of huis
is overgegaan. — Un Hollandais enté sur un Francais, een Hollander met de eigenschappen van een'
)rranschman, half-Hollander half Franschman. Un
journaliste enté sur un avocat, een advokaat, die
dagbladschrijver is geworden. Des vices entés sur
de bonnes qualités, ondeugden met goede eigenschappen gepaard. — [Blas. J Golfsgewijs ineen gevat (van
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twee wapenstukken) . Enté en pointe, van onderen
aan 't schild ingekerfd. — [Tech ] Ais entés, aan
planken f. pl. — Canne entée , rot--englascht
ting m. uit verscheidene in elkaar sluitende stukken.
Entées, I. pl. [Véner.] Zaamgehoopte, zamen hangende hertemest m.
5 Entéléclhie, f. [bidact.] Onafgebrokene, onvermoeide werkzaamheid, inz: van geest; werkelijk
bij Aristoteles, v rij e werkzaamheid, die-heid;—
haar doel in zich zelve heeft.
Entelle, f. [H. n,] Malabarsche meerkat f.
Entecnent, m. [Hort.] Het enten, griffelen.
Entendennent, m. Verstand; begrip en oor
Ent- large, étroit, groot, bekrompen verstand,-deln.
begrip. Lent- humain, 'smenschen rede f. II faut
avoir perdu lent- pour en user comme it a fait,
men moet zijn verstand verloren hebben, om zoo te
handelen, als hij gedaan heeft.
Entendeur, in. Hoorder, verstaander m. (alleen voorkomend in): (Loc. prov.) A bon entsalut, wien de schoen past , die trekke hem aan. A
bon ent, peu de paroles, een goed verstaander. heeft
maar een half woord noodig, voor geleerden is
't goed preken.
Entendre, v. a. Hooren, geluid opvangen: II
n'entend pas bieb, hij hoort niet wel, hid is niet
goed van gehoor. It entend dur of de corne, hij is
hardhoorend, wat doof. J'entends sa voix, ik hoor
zijne (hare) stem. Je 1'ai entendue chanter, ik heb
haar hooien zingen. Je l'ai entendu dire à son père,
ik heb het zijnen (haren) vader hooren zeggen. —
J'entends la cloche, Ie canon , ik hoor de klok,
't kanon. Ent- Ie sermon, la messe, de preek, de
mis hooren, bijwonen. -- (Loc. prov.) II n'entend
pas de vette Oreille-th, hij is doof aan dat oor, hij
wil ei- niets van hooren, weten. 11 nest pas de (of
11 West) Aire sourd que celui qui ne veut pas
ent-, er zijn geene erger dooven, dan die niet hooren
willen; met onwillige honden is 't slecht hazenvan
Qui n'entend qu'une cloche, n'ent.end qu'un-gen.
son, men -zoet over en weir, voor en tenen hooren;
z. ook CLOCHE Ent- les joies du paradis, de vrolijken hooren, zonder deel aan hunne pret te kunnen
hebben. — Hooren, aanhooren, toehooren, luisteren
naar, gehoor verleenen aan: Ent- une lecture, eene
voorlezing aanhooren, naar eene v. luisteren. Entdes témoins, getuigen hooren. Condamner qn. sans
lent-, iemand veroordeelen, zonder hem te hooren.
— a lent-, als men hem hoort, als men hem geboven wil, naar zijn zeggen: Rien nest plus facile,
à lent-. Verstaan, begrijpen, vatten, bevatten; kennen, weten, kennis hebben van, bedreven
zijn in: Ent- à d mi-mot, met een half woord ver
terstond begrijpen of vatten wat men meent.-stan,
(ellipt.) Entendez-vous ? (als eene soort van bedreiging) Verstaat ge ? Verstaan ? Begrepen ? Hebt
ge mij verstaan ? Je n'y entendais pas finesse , ik
zag er geen kwaad in, dacht er geen kwaad b ij ,
had er geen erg in. 11 - 'entend pas malice, hij
meent het zoo kwaad niet. Ent- raison, rede verstaan, naar rede luisteren. 11 -'entend ni rime ni
raison, hij wil volstrekt naar geen rede luisteren.
Ent- plaisanterie, raillerie, scherts verstaan (ze
verdragen kunnen, er niet boos om worden). Entla plaisanterie, la raillerie, de scherts verstaan
(weten te schertsen, goed gebruik vas scherts weten
te maken). II n'etntend point la raillerie, la plaisanterie, hij weet niet te schertsen; ook: er is geen
gekken met hem. hij wil gehoorzaamd worden. —
Ent- la guerre, le négoce, son métier, den krijg,
den handel, zijn beroep verstaan, kennen. Ent- Ie
grec, le Latin, grieksch, latijn verstaan. II entend
bien son monde, h ij kent , verstaat zijne wereld,
h j weet niet mensche>> oen te gaan, Ent- sas interets, son intérèt, zijn belang int oog weten te
houden. — (Loc. prov.) It entend Ie numéro, le
rubriq ue ï le t u a u t e in, hij is geheel t' huis in zijn
vak, hij is van zessen klaar. I1 -'entend rien aug
affaires, of it ne 1'entend point, hij verstaat er
niets van, hij is geheel onbedreven. Verstaan,
meenen, willen, verwachten , verlangen. vorderen,
eischen: J'entends que vous obéissiez. ik wil, ver
dat ge mij gehoorzaamt. J'entends que riep-lang,
ne se fasse sans mes ordres, ik v ersta, begeer, wil,
eisch, dat er niets zonder mijne bevelen geschiede.
Je J'entends ainsi, zoo versta, wil ik het. En disant
vela, j'entends parler de lui, non de vous, met dat
te zeggen, bedoel, meen ik hem, niet u. Faites comme
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vous l'entendrez, doe zoo als ge wilt. — (Loc.
prov.) Cbacun fait comme it Tentend, ieder handelt, leeft op zijne manier. — Donner a ent-, Lais-

ser ent-, Faire ent-, te kennen, te verstaan geven,
laten merken, zich laten verluiden. -- ENTEN
V. n.: Ent- a qc., iets toestemmen, inwilligen,-DRE
ergens naar luisteren: S'il \eut ent- au manage
qu'on lui a proposé, zoo hij wil hooren naar de
huwelijksvoorslagen, die men hein gedaan heeft. Il
n'y veut point ent-, hij wil er niets van hooren,
van weten, wil volstrekt zijne toestemming niet
geven. Ent- ii uu accommodement, tot een vergel ij k,
verdrag komen. — Its parlent taus <h la fois, je ne
sais auquel ent -, zij sprf ken allen te gelijk, ik weet
•• S'ENTENDRE,
niet naar wien ik luister en zal.
V. pr. Zich hooren, zich verstaan,; elkander hooren,
elkander verstaan; gehoord, verstaan worden. II
fait tant de kruit, qu'on ne s'entend pas, hij maakt
zoo veel geweld, dat men zich zelven, zijne eigene
woorden niet verslaat. I1 ne s'entend pas lui -meme,
hij verstaat, begrijpt zich zelven niet. Nous nous
entendons à demi mot, wi verstaan, begrijpen elkaa r niet een half woord. — (fam.) Je m'entends
bien, ik weet wel, wat ik zeg. -- Entendons -nous,
laat ons elkander verstaan; ook: laat ons gemeen
goede verstandhouding met elken--schapelijkn
der handelen. Cela s'entend de loin, dat wordt in
de verte gehoord. — Cela s'entend, dat spreekt van
zelf, dat is klaar. duidelijk. — (ellipt. et fain.) Sen tend, wel te verstaan: I1 nv a pas homme plus
éloquent, dans notre village s'entend. -- Sent- Ii
of en qc. ; ergens kennis, verstand van hebben: I1
-----

,

s'entend a 1'agriculture, en musique, en tableaux,

hij heeft kennis van den landbouw, van de muzijk
van schilderijen. Il s'enlend en bonne chère, hij
weet wat lekker smaakt. — (Prov.) Iis s'entendent comme larrons en foire, zij heulen met elkander, liggen onder eene deken. z. ook CHOtJ, COFFRE. —
S'ent- avec qu., het metiemand eens zijn, goed met
hem overeen komen; in geheime verstandhouding
met iemand staan. I1 s'entend aver nos ennemis,
hij heult met onze vijanden.
Entendu, e, adj. (en part. passé van enten
Gehoord, verstaan; — bedreven, bekwaam,-dre):
ervaren, verstandig, geschikt, vatbaar, vlug —; ge•
regeld, welingerigt. C'est une langue ent-e de tous
les hommes, 't is eene taal, die ieder verstaat. —
Vous ètes un homme fort ent- , bier ent- aux
affaires, rij zijt een verstandig man, een zeer bedreven man in de zaken. — Un habit Bien ent-,
een goed gemaakt kleed n. Une maison bier ent-e,
een welingerirgt, geregeld huis. Tout Plait mal ent-,
alles was verkeerd, zonder smaak ingerigt. — C'est
ent-, dat is bepaald, vast,rgesteld, dat blijft zoo, dat
is eene gedane zaak. — [Prat.] La cause, l'affaire
est ent. -e, de debatten zijn gesloten --- BIEN ENTENDU ,
adv. Gewis, zeker. volstrekt.— Viendrez-vous comme
vous l'avez promis? bien ent-, zult vlij kamen, zoo
als gij beloofd hebt ? wel zeker. -- BIEN ENTENDU
QUE, conj. Mits, olm of onder voorwaarde, wel te
verstaan dat. Je vous accorde cela , mais lien
ent- que nous ne Ie Bites à personne, ik sta het
u toe, mits gij het aan niemand zer-t. — Ook als
subst.: Il fait Tent-, hij speelt den kenner, den
man van ondervinding, den wijze, hij stelt zich
verwaand , waanwijs aan. Du mal -entendu , z.

:

.
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-^- Enténébrer, V. a. Verduisteren, verdonkeren; — (fig.) Ent- les peoples (woord van Chateaubriand) , de volkeren in onwetendheid , barbaarschheid doen zinken.
Entennes, f. pl. [Mar.] Drie masten m. pl.,
die op de zij van eenen onderlegger slaan.
Entente, f. Beduiding, beteekenis, meering f.,
zin in. Un root à double ent-, b deux ant-s, een
dubbelzinnia woord, een woord, dat twee beteekenissen heeft. ---• (Prov.) Lent- estau ciiseur, ieder
is de beste uitlegger van zijne woorden. — ( Beaux
arts] Beha< elijke schikking, inrigting, verdeeling f.,
Ce bàtiment est dune belle ent- , de schikking
van dit gebouw is zeer fraai. I1 n'y a point dentdans cescouleurs, deze kleuren voeren niet zamen,
staan nie t goed bij elkander. — Cet auteur h I'entde la scène. die schrijver weet volkomen wat op
het toemeel de beste werking doet.
Enter, v. a. [Hort.] Enten, inenten, griffelen.
Ent- franc sur sauvage, tam op wiH enten. Enten fence, inde spleet, kloof enten. Ent- en boeten,
-

,

ENTÉROC1LE.

--

en germe of en oeil, oculéren. — [Champ.] Las-

schen, verscherven, zamenvoegen, inslaan, invoegen, inborsten, inpennen. Ent- deux pièces de boil,
twee houten eindelings met lasschen, met kepen en
burghaken aaneen voegen. — ( Fauc. ] Ent- une
pence , eene beschadigde slagpen onderbinden. —
S'ENTER, v. pr. Geënt worden. --- (vgl ENTÉ.)
Entéradènes, I. pl. [Anat.] Darm- of ingewands-klieren f. pl. — Entérradénographe, m.
Schrijver over (Ie darmklieren. — Entmradénographie, f. Beschrijving der d- --- Entéradénologie, I. Leer I. der d-. — Entéradénologique, adj. Die leer betreffend. — Entéralgie, f.
11éd.] Kolik n., darmjicht f. --- Entéralgigrue,
.

adj. Koljkachtig, darmjichtig. -- Entérangiew-

phraxie , 1'. (pr. — ji-èm. —) Verstopping f. in
het darmkanaal , verharding f. der darmen. —
Entéraretie, f. Darmvernaauwing f. — Entère, rn. ['Anat.] Binnenhuid f., slijmvlies n. —
Entéréchèine, ni., z. v. a. BORT30RYGME. Entéreetasie, f. [Bid.] Uitzetting, verwijding f.
der darmen. --- Entérélésie, f. Ingewandswringing f. — Entérépiploeèle, f., z. ENTÉRO-ÉPIPLOCELE. — Entér etique, adj. De darmontsteking

betre ffrnnrrl, e n. t e r i t i s c h. — Entérexhè nie, m.
Bloeduitstorting in 't binnenst van een orgaan. -Entérheleose, I. Verettering, verzwering f. der
darmen. — Entérhémie, f Bloedophooping I. in
't ingewand.
t Entérin , adj. [Jun.] Geheel (entier —
Entérinal , e, adj. Geregt! lijk bekrachtigend,
goedkeurend. — Entérineinent, m. Geregteljke
bekrachtiging, bevestiging, goedkeuring, voldinging,
bestadic ing, vaarmaking f.; -- het fiat op een smeek
schrift. — Entériner, v. a. Geregtelijk aannemen;
bekrachtigen , bevestigen , bestadigen , waarmaken;
vergunnen, zijn beslag geven. Ent- one requete,
een snz,eekschrift geregtel?,fik aannemen of goedkeu
Ent- une rémission, eene vergeving geregtelijk-ren.
-

bekrachtigen.

Entérigne, adj. [Méd.] De ingewa. , den be-

treffend, of daarvan komend, e n t é r i s c h. — Entérite, f. of Entéritie, m. Darmontsteking f.
Enteroeéle, f .Darmbreuk f. — Entéroeélique, adj. De darmbreuk betreffend,. -- 41ssubst.:
darmbreukljder m. — Entéro-eystoeèle , f.
Darm- enpisblaasbreuk.- Entéro-épiplorèle, f.
Darrnnetbreuk f. — Entéro-épiplomuphale, f.
Darmnetnavelbreuk. — Entéro-gastroeèle, f.
Buikdarn tbreuk. — Ente'rographe, m. Inge2vandbeschr ijver m. -- Entérographie, C. Ingewandbeschrijving f. — Entérographiquue ,
adj.Diebeschrijvingbetreffend, en terographiseh.
— Entéro-hépatite, f. Darm- en lever-ontsteking f. — Entéro-hydroeèle, f. Darm- en waterbreuk f. — Entéro-hydroenphale, Navelwaterbreuk. — Entéro-iseliioeèle, f. Darm
Entérolithe, m. Darmsteen in. —-h.eupbrck
Entérolithidasie, f. Steen- of graveelvorminq f.
in de ingewanden; — daardoor veroorzaakte rijn f.
-

-- Entérologie, f Ingewandsleer f. — Entérologignre, adj. Die leer betreffend. — Enttro-

niéroeèle, f. Darmdijbreuk f. — Entéro-niésentériquue, adj. Wat de ingewanden en het

darensrheel betreft. — Entéroeuphale, f. Navel-

breuk I. — Entéroeuyiasie, f. Door insecten
te weeg gebral-te ziekte f. — Entéroparisagot e, f. Darminschuiving, intussusceptie f.

— Entéropatthie, f. Darmlijden f. -- Entéropathiquue, adj. liet darmtijden, betreffend. — Entéroperistole, f. Beklemde darmbreuk. — Entéf - ophloie, f., z. v. a. ENTERITE. — Entérophiogisluae, adj. z. V. a. ENTERITIQUE. — En-

téropyrie, f. Koorts f. met darmlijden. — Entérolpyrignne, adj. Tot die koorts behoorend. —
Entéroraphie, f. Bontwerkersnaadf., darmnaad

ter vereent; inc van gewonde darmen. (thans buiten
gebruik). — Entérorrhagie, f. Darm-, earsbloeding f. --- Entérorrhagigene, adj. Die bloeding betreffend. -- Entérorrhée, f. Darmvloed m.,
darmvloeijing f. — Entérorrhéique, art j. Den
darmvloed betreffend. — Ent ro-sarcocèle, f.
Vleeschdarmbreuk, met eene vleesclrbreuk vereenirde
darmbreuk f. -- Entéro-sehéocèle, f. Balzakbreuk. — Entérose, f. Darmziekte f. -- Entérosphygune, m. Besloten of beklemde darmbreuk.
Entero-sténose, f. Zamentrekking f. der ingewanden. — Entérotome, in. Darmmes n., darm-
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snijder m. — Entérotomie, f. Darmsnijding,
darmsnede F. — Entérotomique, adj. De darm
betreffend.
-sned
Euterrage, m. [Tech.] Leem- of aardbekleedsel n. van de gietvormen.
Enterré, e, adj. (en part. passé van enterrer):
Argent ent - , begraven geld n. Des oignons de tulipe ent -s, ingekuilde tulpenbollen m. pl. — Homme
ent -, begraven , ter aarde besteld mensch m. —
Secret ent -, begraven, zorgvuldig bewaard geheim n.
Talents ent -s , begraven, niet gebruikte, geheim
gehouden talenten n. pl. — Une maison trop ent -e,
een te diep, te laag liggend huis n.
Enterrernent, m. liet begraven ; begrafenis,
begraving f. -- Bij uitbreiding: lijkstoet m., lijkstaatsie f. — Begrafeniskosten f. pl.
Enterrer, v. a. In de aarde of den grond bedelven, ingraven, begr aven , kuilen: Ent- de 1'argent, des oignons de tulipe, geld begraven, tulpen
kuilen. --- (fig.) Ent- nn secret, ses talents,-bolen
een geheim, zijne talenten begraven. — Beaarden,
begraven, ter aarde bestellen (een' (boode). — (fig.)
Overleven: I1 nous enterrera tous, hij zal ons allen
overleven; — ook: hij zal ons allen in de schaduw
plaatsen, ons verre overtreffen. — Ent- le carnaval,
la kermesse ; het carneval of rle vastenvermaken,
de kermis begraven, aan de laatf'te pret daarvan
deelnemen. — (Prov z. SYNAGOGUE. — [Mar.]
Ent- les futailles, het fust ten halve in den ballast
zetten. — S'E1, TEI,RER, v. pr. Begraven, bedolven
worden. — S'ent - (se fair e ent -) sous les ruines
d'une place, zich onder het puin eener vesting begraven (laten begraven), haar tot het uiterste' ver
sneuvelen,. -- (flg et fam.) In vergetel--deign
heid en afzondering leven. Sent- dans la province,
zich van de groote werelden de hoofdstad afzonderen.
Sent- tout vif, zich levend begraven, een geheel
eenzaam leven leiden. — [Man.] Den kop naar
beneden buigen n.
Enterreur, ni. adj. [H. n.] Coléoptère ent -,
doodgraver in., zékere merkwaardige kever.
Entète, m. Hoofd, bovenschrift, opschrift n.
van eene rékening, eene tabél). — Bovenstuk, boveedeel n. (van een of ander voorwerp). — Lampendrarer m. (van een biljart).
Entété, e, adj. (en part. passé van. entèter ):
Eigenzinnig, hoofdig, stzlfhoofdira, stijfkoppig, kop pig. Enfant ent -. — Etre entèté de qc., met iets
ingenomen, op iets verzot zijn, er grooten dunk
van hebben. I1 est ent - du jeu , hij is op het spel
verzot. — Ook als subst.: C'est on ent - , une petite
ent -e, 't is een stijfkop in., een eigenzinnig ding n.
Entèteiuent, m. Eigenzinnigheid, hoofdigheid,
stij f f oe f digheid : koppigheid; — ook (maar min gebruikel2lk) vooringenomenheid f. (engouement).
Eittèter, V. a Het hoofd bedwelmen of bevangen, duizelig maken door opstijgende dampen; naar
't hoofd stij+en, slaan, vliegen of trekken: Le tabas
entète les fumeur s novices, de tabak bedwelmt de
pasbeeinnende rookers. Ce charbon m'entète , die
kolendamp ,loet mij hoofdt>ijn krijgen. -- Vaak zonder
voorwerp: Ce vin est fumneux, il entète, die wijn is
koppig, hij vliegt naar 't hoofd. — (fig.) Les louanges
entètent, de loftuiflingen maken opgeblazen, trotsch.
— Qui est -ce qui vous a entèté de cel homme-la?

s i a s m u s m. I1 parle avec entte-, hij spreekt met
verrukking, geestdrift. — Il lui prend des entli-s,
hij krijgt verrukkingen van zinnen. — Son enthpour eet ouvrage l'aveugle, zijne hooge ingenomenheid met dit werk verblindt h ein .
Enthousiastner, v. a. Verrukken, bekoren,
vervoeren, in geestdrift brengen, in vuur of gloed
zetten. La lecture de ce livre ma enthousiasmé,
het lezen van dit boek heeft mij verrukt. — S'ENTHUSIASMER , v. pr. Met iemand of iets wegloopen,
zeer ingenomen zin, voor iemand of iets groote
genegenheid opvatten. — Het part. passé is ook
adj.: II est enthousiasmé de ses propres vers, hij
is opgetogen over zijne eigen verzen.
Enthousiaste, ni. et f. Geestdrijver ni., -drijfsterf., dweeper m., dweepster f., opbruisend hoofd n.;
— hartstogtelijk bewonderaar of vereerder m. ,
vurige bewonderaarster , vereerster f. — Ook als
adj.: L'hoinme entte -. — ENT HOUSIASTES , m. pl.
[ H. rel.] Geestdrijvers, dweepers m, pl., aanhang
van menschen, die geloofden, dat zij buitengewone
ingéviniten hadden.
Enthonsiastigiie, adj. Vol geestdrift, ontvlamd van zinnen, dweepziek, enthusiastisch.
Enthynietuatique, adj. Wat het enthymema
betreft, wat op die sluitrede steunt, e n t h y me m á t i se h. — Enthymnènie, in. [Log.] Afgekorte, onvolkomene sluitrede, die slechts uit 2 deelen:
een voorzindeel (of één der beide prcvmissen) en
Bene gevolgtrekking bestaat, e n t h y at é in e n. —
Euthynlenlislne, m . Verrassende gevolgtrekking
uit kort verbondene prwmissen of voorzindeelen,
enthymemismus m.
T Enthyrser, v. a. Als een thyrsus of Bacchusstaf omwinden, met klimop omkransen.
Entielhé, e, adj. (en part. passé van enticher):
F ruit ent-, aangestoken vrucht f. —(fig) . Ent- d'avarice , d'hérésie , met gierigheid , ketteuj besmet.
— Ent- d'une opinion , geheel ingenomen met een
(verkeerd) gevoelen_
Entieher, v. a. Aanslek'n (zelden gebézigd dan
van vruchten, en dan nog enkel in 't part. passé,
als ar1j.). -- (fig. et fain.) Eene gevaarlijke leer,
enne verkeerde meening bijbrengen : Qui vous a
entiché de cette opinion? wie heeftu dat verkeerde
gevoelen in 't hoofd gebragt:? — S 'ENTICUER , v. pr.
Een' verkeerden smaak, een verkeerd gevoelen enz.

.),

opvatten.

Ender, ière, adj. Gansch, geheel, volkomen,
al zijne deelen of al zone uitgebreidheid hebbende.
Pain ent-, geheel, onopgesneden brood n. Seinaine
entière, gansche week f. Entière félicité, volkomen,
volgnaakt geluk n. -- [Arith.] Nornbre ent-, geheel,
rond of vol getal, zonder breuk ---- [ Vétér.] Cheval
ent-, hengst m. La question reste of demeure entière, de vraag blijft in haar eheel, onveranderd,
dezelfde . — Tout ent.-, geheel en al, van 't begin
tot aan 't einde. — (fig.) Cette affaire demande
Ut) homme tout ent -, deze zaak vereischt eenen
man, die er alle bekwaamheden toe heeft en er zich
geheel aan toewijdt. Se livrer tout ent- it qc., zich
met de borst op iets toeleggen. Mout it' tout ent -,
na zijnen dood in vergetelheid geraken. — (fig.)
Eigenzinnig, halsstarrig, hardnekkig, onverzettelijk:
C' est un homme ent 't is een halsstarrig, mnensch m.
wie h eeft u zoo ingenomenrenraaktniet dezen roan? Une [eiante entière, een eigenzinnig wijf n. —
— [Eping.] Den speldeknop aan de schacht zetten. EyTIEtI, nl. Geheel n. (in tegenstelling van deel,
— S ENTETEIt , 23. Pr.: S'enl.- de ge., de qn ., zich breuk) Quatre quarts font un ent-, vier vierde
doen een geheel. — Cette pièce est encore-deln
iets in 't hoofd halen, eene zotte inbeelding van iets
hebben, stijf op iets staan, te veel met iemand of en son ent -, dit stuk is nog in zijn geheel, ongeiets wegloopen, — C'est un juge dangereux, il est schonden. Remettre les choses en leur ent-, de
trop sujet b sent-, hij is een gev aar lijk renter, hij zaken weder tot hun' vorigen staat bren!;en. -laat zich te gemakkelijk vorrinnemen. — S'ent- de EN TIER , loc. adv. Geheel, ganscheljk, in zijn ge
Il a payé la somme en ent -, hij heeft de-hel:
son savoir, op zijne geleerdheid verwaand zijn.
Eutêteur, m. [Epingl.] Kopaanzetter, aankop- 501n geheel, de ggeheele, volle som betaald.
Entiercenient, m. [Cout : Faire on ent -, of
er, kapper m. -- Eitt^toir, m. Wip f., werk
waar mede de koppen op de scrlaften wor--tuig, Entiereer, v. a. Een roerend goed in handen van
den gezet. (wormen m. pl. een' derde ter bewaring geven.
Entièreimnt, adv. Ganschelijk, geheel/lik, ge
Euthelrninthes, m. pl. [H. n.] Ingewandsvolkomen, ten volle. 11 est ent - ruine,-helna,
Enthéonnaiuie, f. II d.] Vrome razernij f.,
hij is geheel te gronde gegaan, geruineerd. Sc livrer
kr(,nkzinnige geloofsijver m.
Enthlase , Enthlasis , f. [Chit'.] Schedel ent- au jeu, zich geheel en al aan 't spel overgeven.
Ertité, f. [Didact. Wezenlijk/meid f., werkelijk
breuk der hersenpan, waarbij de stukken-breukf.,
zijn.
bestaan n., het zijn of aan
binnenwaarts gedrukt zijn.
Ento-hyal, m. [Anat.] Staartbeen n.
Enthousiasme, m. Geestdrift, geestverrukEntoilage , m. Het aanzetten van kant of
king, (leest- of zinsvervoering, ontvlamde verbeelding,
dichterlijke vlugt opgetogenheid ; levendige inge- ander fijn weefsel aan eerre stof; — het plakken
nomenheid , dweepery , geestdrijverij f. , e n t h u- op doek, op linnen. — Stof f., waarvan men zich
,

-

-,

Egg

ÉNTOIR

--

daartoe bedient; bezetsel; opplaklinnen n.; — fijn
doek n., waaraan men kant naait; — effen kant f.
Entoiler, V. a. Kant of ander fijn weefsel aan
Bene stof of minder fijne kant naaijen. — Op doek
of linnen plakken (b. v. landkaai ten, platen).
Entoir. m. [Hort.) Entmesje n.
Entoisa ge, m. [Constr.] liet vamen, vademen,
plaatsing van bouwstoffen op meest+ t vierkante
hoop en, ten einde ze te kunnen vamen of meten.
— Entoiser, v. a. Vademen, vamen, materialen
te hoop zetten.
Entonie, m. [H. n.] Gekorven dier, kerfdier,

insect n. —

Entonnofuge, wij. [Méd., Pharm.]

Wormverdrijvend. - EN'TONIOFU(E , M. Worm,middel n. -- Entomogéne, adj. [H. n. J Op
doode insecten ontstaande of levende. — Entomographe, m. [Didact.] Kerfdier- of insecten -beschrz)ver m. -- Entoniographie, f. Insecten
Entomogra.pliique, adj. Wat-beschrijvngf.—
die beschrijving betreft, entomof raph.isrh.. —
Entonioide, ad.j. [H. n.] Naar een insect gelijkend. — Entoniolithe, m. Versteend insect n.
— [Miner.) Schil%ersteen m. met insecten-afdrukken. — Enton.ologie, f. [Didact.] Insecten-leer,
kennis of wetenschap I. der insecten; — natuurlijke
historie f. der insecten. — Entomologigae, adj
De insecten-leer betreffend, daarin bedreven, e nt o m o l ó g i s c h. — Entomologiste. m. Insecten-kenner, entomologist m. -- Entomophage , m. [ H. n. ] Insecten-eter. e n t o m oh. a a g m. — Ook als adj.: Scarabee ent -, roofkever,
ever, vleescheten.de kever m — Entomophile,
adj. at subst m. [ Didact. } Iu.seclen- minnaar,,
verzamelaar van insecten, en t om op h i lus m. —
Entornophore, adj. Insecten -dravend , ent om o p h ó r i s c h.. — Entoenorhize, adj. [Rot )
Op insecten wortelenl en wassend, e n t o m o r h iz isch. — Entonnostraees, n. pl [H n.] Kreeftac/iliac dieren n. pl. Entoniostracites. m. pl.
Versteende kreeftaci^tine dieren n. pl. -- Entomozootogie, f. Natuuroeschiedenis f. der in-

secten. -- Entomozoolo, ,ique, arij. Tot die

geschiedenisbehoorend, e ntomozoi lOc'iseh.Entomozoologiste, m. Kenner van. de natuur
insecten. en tomozo%ilogi.st m. -geschidnr
S Entonnage of Entonnement, m. Het
vullen der vaten.
Entonner, v. a. (van tonne) In tonnen of vaten
doen, gieten of storten. Ent- du vin, de la bière.
wijn, bier, in vaten doen. (fin. et fop.) (als v. n.) II
entonne bien, hij is een stevige drinker. -- s'ENTOvNER , v. pr. (van den wind sprekende), z. v. a.
S'ENGOUFFRER.

Eretonner, V. a. (van ton) [Mn.} Den toon
aangeven: aanheffen ; — bij uitbreidinn : zingen:
Ent- ure cantique, un air b boire, een. nezann, een
drinkliedje aanheffen , zinnen. - (fa.) Ent.- les
louanges de qn., iemands lof uitbazuinen, uitgalmen, openlijk vermelden.
l'.ntonnerie, f. [Tech.] Vulplaats f. der vaten
in rde brounver jen.
Entonnoir, m. Trechter m. — [Anat.1 Trechtervormige hersenholte f.. trechter m. Ree of Tuvau
de ]'ent -, trechterhals trechtersnavel m. — [Artill.]
Ent- b poudre kruidtrecl,ter m. — Ent- dune
mine, mijntrechter, trechtervormice kuil m. eereer
gesprongen mijn. — [Chir.] 'Trechter (om dampen
ofwel 't schroei-ijzer op een ziek deel te rieten). —
[Jeu] Dobbeltrechter. — (Hydraul.l Aftappinosbuis m. van een' stroom, van eene sluis in Z witserla.nd. — [Tech . J Trech tervormig havendeel n der
kalkovens. -- [Bot. i Arbre en ent -. z. V. a. arbre en

ENTRAILLES.

Entorse, f. [Chir.] Verdraaijing, verwrikkin y ,
verstuiking f. Je me suis donné une ent - au pied,
ik heb mijnen voet verstuikt. — (fig. et lam.) On lui
a donné une ent -, men heeft eene streep '(oor zijne
rékening gemaakt: zijn voornemen verijdeld. Dunner une ent- )i la foi conjugale, de huwelijkstrouw
schenden. Donner one ent- a un passage, een' zin
ver draaaijen. — [ Cir. ] Waskanen f. pl. , overschot van gesmolten was.
Entortillage, m. [Litth.] Verwikkeling, ver
duisterheid f. --- (bij Mirabeau) z. V. a.-waring,
SUBTERFUGE.
E ntortillenient , m. Omslineying, omwinding, ontwikkeling f. Lent- d'un serpent, du Iierre, de omslingering van eene slang,
van het klimop. — (fig ) I1 v a de lent- dans cette
phrase, er is iets gewrongens, duisters in dezen
zin. — Entortiller, v, a. Omslingeren, omwinden, omwikkelen, oorvlechten: Ent- dans du papier,
in papier rollen, wikkelen. Le lierre entort.ille les
arbres, het klimop slingert zich om de boomen. —
(fig.) Verwarren, duister maken: Cet auteur entortille ses pensées, die schrijver verwikkelt zijne
Eedachten. — (fans,) Ent- qn., iemand zijns ondanks tot iets bewegen. iemand misleiden, inrékenen; — ook iemand sterk vervelen of tot last zijn.
— S'ENTORTILLER, v. pr . Zich slingeren (om een
of ander voorwerp); zich inwikkelen; -- zich ver
zich vast redenéren. --- Het part. passé is-uwaren,
ook arij.: Période entorlillée, verwikkelde volzin m.
-

—

— [Bot.], z. v. a. VOLURILE.

Eretour, m.(alleen in jil. gebruikl)ENTOURS, m. pl.
Naaste omtrek , omliggende grond nl. L'ennemi
s'est assuré des ent - (le la place, de vijand heeft
zich van den omtrek der vesting meester gemaakt.
— (fill.) Les entours of alentours de qn., Z. ALEN TOUR . — (fain.) 11 salt bien prendre ses ent -s,
hij weet goed partij te trekken van den invloed
zijner vrienden en bekenden. — A L'ENTOUR, loc.
adv. In het rond, rondom.
Entourage, m. Het omrin( ende, omsluitende,
ornrjévende: Ent- de perles, omzetting, invatting f.
van paarlen. — (fig. et fans.) Lent- de qn., z. v. a.
,

ENTOURS.

Entollr er, v. a. Omgeven, omringen, omsingelen, oinvanren, omzetten. Ent- une ville de murallies, eene stad met muren omringen. — Ent- une
pierre, een' edelsteen in andere kleinere steenera of
paarlen vutten. — Lair qui er,toure la terre. de
lucht, die de aarde omgeeft. — (fig.) Ernt- qn., altijd
om en bij iemand zin. Ent qn. de soms, iemand
veel zorgen bewijzen. — S 'ENTOURER , v. pr. Rondom
zich vereenic°en. om zich heen verzamelen. — Entouré , e, adj. (en part. passé) Maison ent -e
d'arbres, van boomen omgeven huis n. — I1 est mal
ent -, hij is door slechte lieden omringd, hij heeft
eene slechte verheering.

t Entourner,

V. a., z. a. ENTOURER.

Entournisre, f. [Tech.] Ronde uitsnijding f.

van eene en.ouw bij den oksel.

Entozoaire, Entozoé, e, Entozoique,

adj. 1 H. n.• In ingewanden levend, entozoïsch.
— ENTOZOAIRES, m. pl . Inr.ewandswormen m. pl.
— Entozoo énèse, f. [H. n.] Wording f., antstaan n. der jar-, entozoogénesis f. — Entozoogé nétiq ae,adj. Tot die word inn behoorend, e ntozoiSgenéti sch. — Entozoologie, f. [Didact.]
Natuurgeschiedenis f. der ine.ewandsdieren. -- Entozoologigiie, adj Tot die geschiedenis behoo-

rend, entozoi 1ógiseh. -- Entozoologiste, in.
Kenner dier geschiedenis, en t o z o 61 o ei i e t m.
t Entre -aceoler (s'), v. pr. Elkander omhelzen. — (fig.) Elkander helpen. ondersteunen. —
t►uisson , z. BUISSON. Fleur en ent -, trechtervormige Entr'aceorder (s'), ii. pr. Elkander verstaan,
het onderling eens zijn -- Entre -accuser (s'),
bloem (infundit,uliforme).
Entophthalniie, f. [Mid.) Ontsteking f. van V. pr. Elkander aanklagen, beschuldigen.
Entr'acte, m. [Litt., Théat J Tusschenha.nde't inwendig oog. --- Entophthalmnorrhagie, f.
Inwendige oogbloeding I. - Erato p byte , adj. ling f.; tusschenbedrijf, tusschenspel n. (intermède).
Woekerend, in 't weefsel van planten groeiend. — Tusschentijd m., pause f. tussehen de bedrijven.
Entr'admirer (s'), v. pr. Elkander bewon-- EntopIa tes, m. pl. Inwendige woekerplanten f. p1., entoph y ten, m. pl. — Entoph,yto- deren.
Entrage. m. [ Féod.] Aanvaarding f. van een
génese, f. Wording f. van zulk eene woekerplant.
Entoptigae, adj. [Plies.) Tot inzien dienende; leen, van eene pacht. — Droit d'entr-, rodspendoor inzien ontstaan. en top t i s e h, b. v. phPno- nina m., hawlgeld n. bij 't aanvaarden.
Eiitr'aider (s'), Elkander bijstaan, helpen.
mènes ent -s, verschijnselen, die hij 't inzien (b. v.
Entrailles, f. pl. [Anat.) Ingewand n., ingein een spiegel, een prisma) waargenomen worden,
Couleurs ent -s , entoptische kleuren , de gewone wanden n. pl., darmen m. pl.; gewei (van wild);
grom
n (van visch) ; — in 't algemeen: de gezamenkleurverschijnselen (in onderscheiding van de dilijke inwendige ligchaamsdeelen n. pl. — (fig.) Les
optrische) .
,
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entr- de la terre, de ingewanden, de schoot, af- gemeen. Its résolurent entre eux, zij besloten ongronden der aarde. Penetrer dans les entr- d'un der elkander. Cela soit dit entre nous of Soit dit
sujet, tot in het diepst van een onderwerp door- entre nous, dat zij tusschen of onder ons gezegd,
drzngen. — Les entr- paternelles, de pere, het dat bljve onder ons. -- In: Cela est encore entre
vaderhart, de vaderlijke liefde, genegenheid f. S'ar- les mains de votre père, dat is nog in de handen
mer contre ses propres entr- , tegen zijn eigen van uwen vader. I1 le prit entre ses bras, hij nam
kroost optreden -- Cette femme a des entr- de hem in zijne armen. Je lui ai remis votre lettre
mère pour eet enfant, deze vrouw bezit eene echte entre les mains, ik heb hem uwen brief ter hand
moederliefde voor dit kind. — (fain.) Ce garcon a de gesteld. — D'ENTRE, loc. prép. Uit, onder, van:
bonnes entr-, die jongen heeft een goes hart. Cet L'un d'entre vous disait , een van u zeide. On
acteur a des entr. , deze tooveelspeler speelt zijne 1'arracha d'entre les bras de sa mère, men rukte
rol niet warm gevoel.
hem uit de armen zijner moeder. I1 ne ]'aura jamais
Entr'aituer (s'). v. pr. Elkander beminnen, d'entre mes mains, hij zal het nooit uit mijne
liefhebben. (vrolijkheid f. handen krijgen. Il est le p lus capable d'entre (de)
-I- Entrain, m. Natuurlijke, zich mededeelende mes écoliers , hij is de bekwaamste onder mijne
Entrainable, adj. Voor medesleping vatbaar. scholieren. -- ENTRE AUTRES, adv. Onder anderen.
Entrainant, e, adj. (alleen lig.) Wegslepend,
Entré , e , adj. (en part. passé van entrer):
vervoerend: Style entr-, Eloquence entr-e.
Personnes entrées, binnengetreden personen m. pl.
Entrainé, e, adj. (en part. passé van entrai- — Un coup entré bien avant dans les chairs, een
ner): Navire entr- par un courant, door een' stroom diep in 't vleesch gedrongen houw in. — Jeune
medegevoerd schip n. -- Cheval entr-, tot den wed- homme entré en condition, dans les gardes du
ren a fgerigt paard n.
corps, jongeling, die eene betrekking gekregen heeft,
Entraineanent, m. Afrigting f. van 't paard die bij de lijfwacht geplaatst is. Cela n'est (of imp.
tot den wedren. — ( fig.) Wegsleping, wegslepende Il n'est) jamais entré dans i'esprit d'un homme
kracht f.• L'entr- des passions, de l'exemple.
sensé, dal is nooit bij een' verstandig man opgeEntrainer, v. a. liledeslepen, met zich voeren, komen.
wegslepen, wegvoeren, naslepen: Le torrent enEntre -accorder (s'), v pr. Eensgezind zijn,
traina tout, de bergstroom voerde alles met zich. overeen komen.
(deren.
Entre- admirer (s'), v. pr. Elkander bewon— On l'entraina au su Alice, men sleepte hem naar
de geregtsplaats. --(fib.) I1 s'est laissé entr- par
Entre- ballier, v. a. Even openen, aanzetten,
le mauvais exemple, hij heeft zich door 't slechte op eene kier, her of reet zetten (eene deur, een
voorbeeld laten wegslepen, verleiden. -- Entr- les venster). — Entre -baillé, e, adj. (en part. passé):
coeurs, de harten tot zich trekken. — Cette chose Laisser la porte entr-e , de deur laten aanstaan.
entraine avec elle des suites fort facheuses, deze — Entre -bailluire, f. Het aanstaan, op eene
zaak heeft zeer verdrietige gevolgen.
Entrait, m. [Tech.] Bindbalk, hoofdbalk m.
Entrant, e, adj. (fam.) Innemend, indrinjend: 11 a je ne sais quoi d'entr-, hij heeft zoo iets
innemends. — Als subst. (fam.) Les entr-s et les
sortants, de binnenkomenden en uitgaanden.

Entrapeté , e , adj. [Arch.] Pignon entr-,
gevelmuurtop m. met trappen.
Entr'appeler (s'), v. pr. Elkander toeroepen.
Entravaillé, e, adj. [Bias.] Oiseau entr-,
vogel met uitgespreide vlerken en een stok tusschen
de vlerken en poolen.
Entraver, v. a. Voetkluisters aanleggen: Entrun cheval, een paard kluisteren. -- [Fauc.] Entrl'oiseau, den valk de pooten binden (om hem het
afwerpen der kap te beletten. -- (fig.) Belemmeren,
beletten, verhinderen , ophouden , stuiten: Entrune affaire par des intrigues, eene zaak door kuiperjen of slinksche kunstgrepen ophouden. Entrle commerce, den handel belemmeren, verhinderen.
— Entravé, e, wij. (en part. passé) Cheval
entr-, gekluisterd paard n. Affaire entr-e, opgehouden, belemmerde zaak f.
Entraverser (s), v. a. [Mar.] Dwars gaan
liggen (om te beschieten) , dwarshalen.
Entr'avertir (s'), v. pr. Elkander waar
-schuwen.
Entraves, f. pl. Voetkluister m., spanketen f.,
kluistertouw n. Donner, Mettre des entr- à un
cheval , een paard de voetkluisters aandoen. —
(fig.) Belemmering, verhindering, stremming f., hinderpaal m., beletsel n. Mettre des entr- a l'exécution d'un projet , de uitvoering van een plan belemmeren. -- Le génie ne peut point soufrir d'entr-,
het genie kan geen kluisters, geen belemmeringen
dulden. In dezen zin komt het ook in 't enkele.
voor: La jeunesse a besoin de quelque entrave, de
jeugd heeft een' teugel noodig. — Entravon, m.
Lederen riem m. aan den voetkluister.
Entre, prép. Tusschen: Il était assis entre nous
deux, hij zat tusschen ons beiden. Ce village est
(situé) entre Paris et Orléans, dat dorp ligt tusschen Parijs en Orleans. La difference entre nous
deux, het onderscheid tusschen ons beiden. Je vous
verrai entre trois et quatre heures, ik zal u tusschen drieën en vieren bezoeken. -- Entre ci et
demain, tusschen heden en morgen. Entre deux
soleils, tusschen avond en morgen. — Le gris est
entre le Blanc et le noir, het grijs of graauw li; t
(houdt het midden) tusschen 't wit en 't zwart. -Tusschen, onder: Vutre frère a été trouvé entre

les morts sur Ie champ de bataille, uw broeder

is op het slagveld onder de dooden gevonden. E& re
amis tout est commun, onder vrienden is alles

kier staan; reet, kier f.

1

(zoenen.

Entre -baiser (s'), v. pr. Elkander kussen of
Entrebandes, Entrebattes, f. pl. [Manut.]
Rekeinden n. pl. aan weêrszijden van een weefsel.
Entrebas, m. [Manut.] Ongelijke of te groote
afstand in. der kettingdraden.
(zadel.
Entre -bat, m. [Tech.] Midden n. van 't pakEntrebattes, f. pl., z. ENTREBANDES.
Entre -battre (s') , v. pr. Elkander slaan,
met elkander vechten.
Entre -bienfaire (s'), pr. Elkander weldoen.
Entre -Messer (s'), v. pr. Elkander kwetsen.
Entre -bouque, f. [Peche] Eerste afdeeling of
kamer f. eener vi.schweer.
Entre -brouiller (s'), v. pr. Onderling in
onmin geraken, oneenig worden.
Entre -ehan.ailler (s'), v. pr. z. CHAMAILLER.
Entrechat, m. [Danse] Kruissprong, lucht
Battre un entr-, een' kruissprong ma--sprongm.

ken, een' kuit flikker slaan.

Entre -chercher (s') , V. pr. Elkander zoeken.
Entre -ehoquenment, m. Wederzijdsche schok
m., wederkeerige botsing f.
Entre -choquer (s'), v. pr. Tegen elkander

stootgin of botsen. — (fig.) Elkander tegenspreken,
tegenwerken, elkanders nadeel zoeken.

Entre -clove, v. a , z. v. a. ENTRE -FERMER.
Entre -colonnenient, Entre - colonnes, m.
[Arch.] Zuilenafstand m., ruimte f. tusschen twee

zuilen.

(mededeelen.

Entre -communiquer (s'), v. pr. Elkander
Entre- eonnaitre (s'), v. pr. Elkander kennen, kennis aan elkander hebben.
Entre -cóte, nl. [Bouch., Cuis.] Tusschen-ribbestuk n.
Entre -coupe, f. [Arch.] Stompe hoek m. b#
den ingang eener kruisstraat (opdat de rijtuigen
daar te beter kunnen omdraaien) . Entr- de voute,
.

Ruimte tusschen twee boven elkander gemaakte
gewelven.
Entre - souper, V. a. Doorsnijden: Les canaux

qui entre -coupent la vine. — ( dig.) Les soupirs
ntre-coupaient sa voix, de snikken maakten hare
stem afgebroken, beletteden haar te spreken. —S'ENTRE-COUPER, V. pr. [Man.] , z. COUPER (SE). —(f g.)
S'entr- dans le discours, elkander in de rede vallen.
Entre - coupé, e, adj. (en part. passé): Pays
entr- de rivières, met rivieren doorsneden land n.—
Mots entr-s, afgebroken woorden n. pl. Voix entr-e,
afgebroken, gebroken stem f. — Style entr-, onzamen.hangende stijl m.

Entre -eonrs, m. [Cout.] Gemeenschappelijk

weideregt n. van de inwoners van verschillende

landgemeenten.
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Entr'éerire (s'), v. pr. Elkander schrijven.
Entre -eroisetHeut, m. Doorkruising kruising f. -- s'Entre-croiser, v.pr. Elkanderdoor-

kruisen, kruiswijze door elkander loopen.
Entre -déchirer (s'), v. pr. Elkander ver
fig.) Elkander lasteren, schelden.
-scheurn.—(
Entre -défaire (s'), v. pr. Elkander verslaan;
elkander afmaken.
Entre-dein ander (s'),v. pr. Elkander vragen.
Entre-dépécher (s'), v. pr. Jan elkander
zenden of afvaardigen.
Entre -détreaire (s') , V. pr. Elkander vernielen of te gronde doen gaan.
Entre -deux, In. Wijdte f., afstand ni. tusschen twee dingen, tusschenruimte f. — [Tech.]
Scheidsmuur m., middelschot , middelstuk n.; —
boekbin.dersplank f.; -- meubelstuk n. tusschen twee
vensters (soort van console). Ent r- dun drap, plaatsen f. pl in 't laken, waar 't niet kort genoeg !;eschoren is. — [Mar.] Entr- des lames, diepte, hol
golven. — [Cuis.] Entr- dune-tef.uschnw
morue, middelstuk van een' stokvisch. — 5 ENTREDEUX, adv. Tusschenbeiden, noch 't een noch 't ander. (zijn.
Entre -devoir (s'), v. pr. Elkander schuldig
Entre -dévorer (s'), v. pr'. Elkander verslinden of verscheuren. — (lig.) Elkander in den grond
boren of ruinéren.
Entre -dire (s'), v. pr. Elkander zeggen.
Entre -disputer (s') , V. pr. Met elkander
twisten.
Entre - doener (s') , v. pr. Elkander geven,
elkander over en weer geven.
Entrée, f. Ingang, toerang 111., inkomen n.,
plaai.s door welke men binnengaat: L'entr- de in
visie, de I'église, d'un jardin, de ingang (de toegang tot) de stad, de kerk, een' tuin. L'entr- du
port, de la rivière, de invaart f., mond m. der
haven, der rivier. -- L'entr- dune manche, dune
botte, d'un Bant, d'un chapeau, dune serrure,

de ingang, het inkomen van eene mouw, van eene
laars, van een' handschoen, de opening van een
hoed, van een slot (het sleutelgal) . — Ingang, toegang nl., intrede f., intogt m., het ingaan., binnen
binnenkomen: L'entrée du pars est défen--tredn,
due, de in- of toegang van 't park is verboden. A
son entrée chacun se leva, bij zijn binnei treden
stond ieder op. Le roi a fait son entr- dans la
capitale, de koning heeft zijnen intogt, zijne statelijke intrede in de hoofdstad gedaan. — Depuis son
entrée à l'Académie, au collège, sedert zijne opname, toelating als lid (Ier 4cadémie, sedert zijne
komst op 't kollegie. — L'entr- d'un acteur, het
eerste optreden van een' tooneelspeler. — ( fly.)
Faire son entr- dans le monde, voor 't eerst in de
wereld optreden. A son entr- en exercise, en fonetior), en charge, bij 't aanvaarden van zin ambt,
beroep, bij zijn in functie treden. — Lentr- en
possession, en jouissance, 't aanvaarden van 't bezit, van 't vruchtgebruik. — Toegang, m., vrijheid
of reet van ergens binnen te treden; refit n. van zitting. Son rang lui donne partout I'entr- , zijn
rang verschaft hein overal den vrijen toegang. —
Avoir 1'entr- au conseil, zitting in den raad heb
Théàt.] Intreêgeld n., toegangsprijs In.-ben.—[
intree , entrée f.; ook: vrije toegang ni. L'entrest de six francs , men betaalt zes francs intreé.
II a son entr- à 1'opéra, hij heeft vrijen toerrang in
de opera. On a suspendu ce soir les entr-s de
faveur, de vrjkaartjes gelden dezen avond niet. L'entr- a ce pensionnat, ui vette sociéié est de
cinquante francs, het intreégeld op die kostschool,
Intreêrleld,
in die societeit bedraagt 50 francs.
dat men bij 't aanvaarden eener bediening moest
het
intreamaal,
de
intreépart
f. —
betalen; ook:
(fig.) Aanleiding, inleiding f. Cet incident a donné
entr- a ma proposition, dat voorval gaf aanleiding
tot mijn voorstel. — ( fig.) Begin n., aanvang in.,
opening f. A 1'entr- de l'été, bij 't begin, den aan
zomer. A l'entr- du livre, de son-vangde
discours, in 't begin van 't boek, van zijne rede.
A l'entr- de la nuit, bij 't vallen van den avond.
Sermon d'entr- : intreêrede, openingsrede f.— [Cuts.]
Entr-s, voorspijzen f. pl., eerste schotels in. pl.,
intreé-geregten, voorgeregten n. pl. Tourte d'entr-,
taart f. als voorspijs. — [Corn.] Inkomende regten n. pl.: Payer l'entr-, les droits d'entr-, de inkomende regten betalen.— L'entr- du grand livre,
----

-
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het overdragen uit het oude in 't nieuwe boek. —
[Danse] Ent r- de ballet, z. BALLET. — [ Mus.] Het
invallen van een speeltuig, van Bene stern.— [Mar.]
Avoir l'entr-, vrije landing hebben, niet aan quarantaine onderworpen zijn. — D'ENTRÉE, loc. adv.
Terstond, dadelijk. D'entr- du jeu, reeds bij den
aanvang in 't begin van 't spel. — ( fig. et fain.)
D'entr- de jeu it se mit en colère, al dadelijk
werd hij boos. (Deze uitdrukkingen verouderen).
Entre -embarrasser (s') , S'entre-ent-

pèeher , v. pr. Elkander belemmeren, elkander
hinderen of beletten.
Entre- entendre (s'), v.pr. Elkander verstaan.
Entre -fàeher (s'), v. pr. Op elkander toornip, boos worden.
Entrefaites, f. pl. (alleen gebézigd in): (Loc.
adv.) Sur ces entr- (somtijds ook: Dans vette entrefaite), inmiddels, ondertusschen, middelerwijl.
On allait 1'appeler, mais sur ces entr- it mourut,

men ginrj hein roepen, maar middelerwijl stierf hij.
Entre -fernier, v. a. Ten halve, niet geheel en
al sluiten.
Entre -fessoii , m. [Vétér.] Ontvelling tusschen de billen (bij te vette paarden). -- Ontvelling door te veel gaan of paardrijden, (pol) ) blik
ni., blikgat n.
-ars
Entrefeuille, f. [Bot.] Tusschenblad, bijblad n.
Entre-fier (s'), v. pr. Elkander vertrouwen.
Entrefin, e, adj. [Conn.] Noch grof noch fijn,
hal/f-jn, van, middelmatige hoedanigheid.
Entre-fonetter (s'), v. pr. Elkander geeselea. zweepen.
(of kloppen.
Entre -frapper (s'), v. pr. Elkander slaan
Entre gent, ►n. (fan.) Kunst om zich goed i nor
te doen, gemanierdheid., beschaafdheid, wereldleen
nis f. 11 na point d'entr-, hij verstaat zijne wereld
niet, heeft geen gemanierdheid.
Entre -gloser (s'), v. pr. Elkander over den
hekel halen, glossen op elkander snaken.
Entr'é'oráer (s'), v. pr°. Elkander om hals
brengen, versnoorden.
Entregreffé, e, adj. [Bot.] Ineengegroeid, tot
ééne massa vergroeid.
Entre -;ronder (s'), v. pr. Elkander beloven.
Entre -haïr (s'), v. pr. Elkander haten.
Entre -hareeler (s'), v. pr. Elkander plagen,
(tegen elkander botsen.
verontrusten.
Entre -heurter (s'), v. pr. Elkander stooten,
Entre -liivernnge, m. [Agric.] Het ploegen
in den winter, na den dooi. — Entre -hiverner,
C. a. [Agric.] Gedurende den winter ploegen.
Entreillisé, e, adj. Tralievormig, als met tra
gemaakt.
-lien,
Entrejeu, in., Entrejouue, f. [Coot.] Ruimte, speelruimte f. tot vrijen afloop van 't water.
Entrelacelnent, m. Dooreen-, ineenvlechting,
zamnenvlechtivvg, dooreenstrengeling f. — Entre
v. a. Dooreen of ineen vlechten, zantenvlech--Iacer,
ten, strengelen: Entr- des branches, takken ineen
vlechten. Entr- les cheveux de rubans, het haar
met linten doorvlechten. — t (fig.) Entr- (entremêler) un discours de moralités, een gesprek met
zedespreuken doorvlechten. — S'ENTRELACER, V. pr.
Zich ineen strengelen; in elkander gevlochten of ge
zijn. -- Het part. passé is ook adj. -strengld
Branches entrelacées, ineengevlochten takken. Bras
entrelacés, ineengestrengelde armen m. pl.
Entrelacs, m. (pr. —lá) [Arch.] Doorvlochten werk, kruiselwerk n., dooreengestrengelde bladeren, bloemen, enz. — [ Paint.] Gekruist loofwerk,
strikwerk n. — [ Call.] Strikletters f. pl.
Entrelardemnent , m. [Cuffs.] Het spekken;
doorspekking f. — Eutrelarder, v. a. Doorspek
reepjes spek vullen (liever piquer). —-ken,mt
Entr- un pain d'épice de clous de girofle, eenen
koek niet kruidnagels besteken. — ( fig.) Entr- one
harangue de vers , eene aanspraak met verzen
doorspekken of doormengen.
Entrelaráe , adj. [Corn.] Noch breed noch
smal, van gemiddelde breedte.
Entre-ligre , m. Tiisschenreael m. , ruimte
tusschen twee regels schrift; — het in die tusschenruimte geschrévene, in te r tin ie f. — [Impr.], Z.
INTERLICNE.

Entre -lire, v. n. Na elkander lezen.
Entre -loner (s'), v. pr. Elkander prijzen.
Entre - luire , v. n. Even doorschijnen, schémeren. La lune entreluit a travers le feuillage, de
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maan schijnt, flikkert, schemert tusschen de bladeren der booroen door.
Entre - naander (s') , V. pr. Elkander bericiten.
Entre -manger (s'), V. pr. Elkander opeten,
verslinden.
Entr'emubarrasser (s'), V. pr. Elkander belemmeren of in ongelegenheid brengen.
Entr'eutbrasser (s') , V. pr. Elkander omhelzen.
Entre -Inéler, V. a. Ondereen mengen, dooreen
mengen, vei•rnengen, inmengen : Ener- des fleurs
rouges et blanches panmi les jaunes, roode en
witte bloemen onder de (iele mengen. — ( fig.) Il v
entte- mêlait souvent quelques mots pour eire, hi
mengde, wierp er dikwijls ^ eenige woorden onder
om te lag;chen. — S'ENTRE-AIELER, V. pr. Vermengd,
worden : Ces couleurs s'entre-mèlent bies , die
kleuren laten zich coed vermengen. — ( fig.) I1 s'en
tout, hij bemoeit zich overal mede,-trenlêd
steekt zich overal in.
Entre -niésurer (s') , V. pr. Zich met elkander meten.
Entremets, in. [Guls.] Tusschengeregt n., ,tusschen schotel m. -- -f- [Tlhékt.] , z. v. a. INTERMEDE.
Entrenietteur, m. Bemiddelaar m. — Entre
f. Bemiddelaarster (in kwaden zin),-inetus,
koppelaarster f.
Entre -IUettre (s'), V. pr. S'entr- de qc., zich
met iets bemoeien, zieli ergens insteken, inmengen,
zich ergens mede inlaten. voor iets inde bres springen, tusschentreden. I1 s'entrernet de tout, hij bemoeit zich overal mede.
Entrelnise, f. Bemiddeling, tusschenkomst, tusschenspraak I., toedoen n. Je me suis sere i de son
entr-, Ik heb mi,; van zijne bemiddeling ledienri.
Cela se fit par son entr-, dat gebeurde door zijne
bemiddeling , tusschenkomst. — [Mar.] Entr-,
karveelhoutcn, kalven n. pl. tussehen de balken en
op den balkweger. Entr-s emmortaisées dans les
éguillett.es , stuinderkalven. Entr- á'écoutille ,
scheerslok nn. van een luik.
Entre- IUoclillon, m. [Arch.] Ruimte f., afstand m. tusschen twee krollen.
Entre -iiioquer (s'), v. pr. Elkander bespotten.
Entre - grondre (s'), v. pr. Elkander bijten.
Entre - nerts, m. [Tech.] Ruimte f. tusschen
de ribben der boekenbanden.
Entre -noeuds , m. [Bot.] Ruimte tusschen
wee uelédinr,.en van een' steng/el.
Entre -noire (s'), v. p`r. Elkander benadeelen,
beschadigen of schade toebrengen.
Entre -pardonner (s'), v. pr. Elkander ver
-gevnofrjis
schenken.
Entre -parley (s'), v. pr. Vlet elkander spreken. — j Entre -parleur, m. Tusschenspreker
(interlocuteur).

Entrepas, m. [Man.] halve, afgebroken pasgang in. -- Voormalig foltertuig n.
Eetrep asser , v. a. Tusschen doorslaan. -[PharnL.] De kruiden wel dooreen mengen.
Entre -pereer (s'), V. pr. Elkander doorsteken of doorboren.
Entre -pilastre, in. [Arch ] Wijdte of ruim
te f. tusschen twee pilaren.
Entre -piller (s') , V. pr. Elkander plunderen of berooven.
Eutre-pigaer (s') , v. pr. Elkander steken.
— (fig.) Elkander steken onder water geven, elkender doorstrj ken.
Entreplant, m. [Agri(.] Jonge wijnstok in.,
tusschen oude geplant.
Entre- pointé, e, adj. [Chic.] : Couture entr-e,
,naad f. , u warbij elke steek door eersen knoop
wordt vastgemaakt.
Entre - pointillé , e , adf [Gray.] : Tailles
entr-es, ,gepunteerde sneden f. pl.
Entre-pont, m. [Mar.] Tusschendek n. Sur
l'entr -. tusschendeks.
Entre- poser, v. a. In 't entrepot of magazijn
opslaan. --- Entre -pose, e, adj. (en part. passé):
Marchandises entr-es, opgeslagen waren f. pl. Entre -poseur, ni Opzigter van een entrepot,
stapelkommies, magaz)jnhouder nl. — Entre -positaire, adj.: Marchand entr-, (f als subst. Un
entr-, koopvaan, die een entrepot heeft of zijne
goederen in een entrepot opslaat; warenverzender
expediteur m.
Entrepot, in. [Corn.] Plaats f., waar door-
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voer- en andere goederen worden gelost, opgeslagen
of overgeladen, magazijn, pakhuis, ent rep ó t n.
Ville d'entr -, stapelplaats, stapelstad f.
Entre -poiisser (s'), v. pr. Elkander stooten.
Entreprenant, e. adj. Ondernemend, onversaagd, stout, stoutmoedig, vermetel, driest. C'est
un homme fort entr-, 't is een ondernemend, stout
man. I1 est d'humeur entr-e, hij heeft erne vermétele -inborst. — Ook als subst.: Un entr -, iemand
die zich veel durft veroorloven, inz. ten opzigte
van vrouwen.
Entii-eprentire, V. a. Ondernemen, bij de hand
nemen, bestaan, onderwinden, beginnen, aanvantien. Entr- un voyage, eene reisondernemen. Entrune guerre. eengin oorlog beginnen. Tout ce gull
entreprend lui rdussit, al wat hij onderneemt, begint of aanvangt. gelukt hem. — Aannemen, op
zich nemen, overnemen. II a entrepris de fournir
les vivres a l'armée, hij heeft de bezorging der
levensmiddelen voor het leger aangenomen. — (fig.
et fain.) Entr- qn., iemand bespotten, kwellen, beschimpen, sarren, tergen. II ma entrepris, lorsque
je n'y pensais pas, hij heeft mij aangevallen, toen
ik er niet aan dacht. — Verlammen, stijf, pijnlijk
maken; Ma goutte m'entreprend tout le pied,
mijne jicht heeft mijn gansche been verlamd. —
Entr- sur qc., zich iets aanmatigen, zich aan iets
vergrijpen: II entreprend sur Ines ciroits, hij mnatiit zich 7n./n reeft aan, hij treedt in, maakt inbreuk op mijn rept. I1 s'est entrepris sur son volsin, hij heeft zich aan zijnen buurvaan vergrepen.
Entr- sur in vie de qn., iemand naar't leven staan.
Entrepreneur, rn., -erase, f. Aannemer, leveraar, leverancier, ondernemer m., ranneemster,
onderneemster f. Qui est l'entr- de te bailment,
wie is de aannemer van dit gebouw. L'entr- des
hhpitaux, de aannemer, verzorger van de hospitalen.
Entre -préter (s'), v. pr. Elkander leenen.
Entreeris, e, adj. (en part. passé van entre
-, ondernomen reis f. — Bk--prend):Voyagt
timent entr -, aangenomen gebouw n. — Il a Ie
bras entr -, hij heeft een' lammen, staven arm. J'ai
la thte foute entr-e, ik ben zeer zwak in 't hoofd.
Entreprise, f. Onderneming, poging, onder
bestaan n., toeleg, aanslag ni., inbreuk f.;-windgf.,
aanneming f. Entr- glorieuse, roemrijke onderneming. Entr- téméraire, stout bestaan, vermétele
toeleg. 11 est venu al bout de son entr -, zijne po
hein gelukt, hij is i!: zijne onderneming ge--gins
slaagd. — L'entr- d' un batiment, de aanneming
van een gebouw. — C'est une entr- contre le droit
des gans, dat is eene inbreuk, een aanslag op het
regt der volken. Former des entr-es contre Ia vie
de gn., aanslagen tegen iemands leven smeden.
EntI-e-produire (s'), v. pr. Elkander voort
(twisten, krakeelen.-breng.
Liftre- quereller (s') , v. r. Met elkander
Entrer, v. n. Inrraan, intreden, binnenkomen,
inloopen, intrekken, inklimmen, indringen, inrijden,
invaren, enz. Entrez, s'il voos plaït, komt (kom)
binnen. als 't u belieft. La porte était fermée, je
ne pouvais anti'-, de deur was gesloten, ik konde
niet binnenkomen. On a fait entr- des renforts,
du secours dans vette place, men heeft versterkingen, hulpbenden in die vesting doen trekken. Le
vaisseau entry hier dans le (au) port, het schip
liep gisteren de haven binnen. — Ce bols est si
áur, que la cognée n'y saurait entr -, dit hout is
zoo hard, dat de bijl er niet kan indringen. --Faire eritr- un clou dans la muraille, eersen spijker in den muur staan. Le tribunal n'entre que
dans quatre semaines , de regtbank houdt eerst
over l weken hare zitdagen, zitting. --Ce chapeau
ne peut entr- dans sa tète, hij kan het hoofd niet
in dien hoed krijgen, die hoed is hem te naauw.
Ces bottes entrant facilenlent, die laarzen gaan
gemakkelijk aan. —Entr- dans les intérèts de qn.,
in iemands belang treden. Entr- en condition, au
service de qn., in iemands dienst treden. — Entrons a fable. laat ons aan tafel ,laan. Entr- en
cbaire, den predikstoel beklimmen. Vous ne faites
qu'entrer dans Ie monde, gij komt pas in de wereld kijken. Entr- dans une famille par un mariage, door een huwelijk in een geslacht komen. —

(fig.) On ne peut lui faire entr- sela dans la tête,

men kan hem dit niet in 't hoofd prenten, aan 't ver
brengen, doen begrijpen. Faire entr- qc. dans-stand
un discours, dans un livre, iets in eene rede, in een
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boek opnemen, invlechten. — Entr- en of dans qc.,
eels aanvangen , beginnen , zich met iets inlaten.
Entrons en discours, laat ons een gesprek beginnen.
Entr- en guerre, en procès , eenen oorlog , een
regtsgeding aanvangen. Je ne veux entr- dans
cette affaire, ik wil mij met die zaak niet inlaten,
er mij niet mede bemoeijen. Je ne saurais entrdans Ie sens, dans la pensée de eet auteur, ik
kan den regten zin, de bedoeling van dezen (dien)
schrijver niet vatten, ik begrijp hem niet. Vous
n'entrez pas dans ma pensee, dans mon sentinment, gij verstaat, gij vat niet, wat ik meen, gij
zijt niet v n min gevoelen. I1 ne veut pas entrdans les expédients qu'on lui propose, hij wil de
voorgeslagene middelen niet aannemen. Il ne me
plait pas d'entr- dans le détail, het lust mij niet,
mij in de bijzonderheden uit te laten. — Entr- en
religion, au convent, in eene geestelijke orde treden , in 't klooster gaan. -- Entr- en prison, in de
gevangenis gezet worden. Entr- en matière, tot de
zaak komen. Entr- en explication, zich in eene
verklaring inlaten. Entr- en exercice, zenen post
aanvaarden. Entr- en majorité, meerderjarig worden. Entr- en colère, toornig worden. Entr- en
age, oud worden. Entr- dans les secrets de qn.,
iemands vertrouweling zijn. Entr- dans les plaisirs, dans la douleur de qn., aan iemands ver
deelnemen. Cela n'entre point en-mak,srt
comparaison, dat komt in geene vergelijking. Entren correspondence aver qn., met iemand eerre brie!wisseling beginnen. Entr- en gout, smaak in iets
krjjen. J'y entrerai pour un tiers, ik zal er voor
een derde deel aan nemen. - Entr- en amour, en
chaleur (van sommige dieren sprekende) ritsig,
loopsch worden. — [ Jeu] I1 mest entré beau jeu,
ik heb een goed spel, ik heb goede kaarten gekregen. Je ne puis entr- en jeu, sans quoi je jouerais atout, ik kan niet aan den slag komen, ander's zoude ik troef spelen. — [ Prat.] Entr- en
ordre parmi d'autres créanciers, mede onder de
schuldeischers gesteld worden. Entr- en possession,
in bezit treden, geraken. — [ Mar.] Entr- dans une
passe, binnengaats loopen. Entr- dans on port,
binnenvallen , binnenloopen , eene haven binnen
boeijen. — ENTRER, V. imp.: Il entre trois acnes
de drap dans eet habit, er gaan drie ellen laken
tot dit kleed. I1 entre de l'esprit de vitriol dans
ce remède , er komt geest van vitriool in dit
geneesmiddel. II n'entre pas dans mes vues, het
strookt niet met mijne inzirlíen. -- I1 entre (of
I1 y entre) de 1'ambition et de l'intérèt dans son
dessein, er heerscht eergierigheid en eigenbelan g in
zijn voornemen. — 11 entre bien de l'homme en
cela. daarin zijn groote menschel(jke zwakheden
zigtbaar , veel meeschel jks loopt daar onder. —
ENTRER, v. n. [Mar.] Entr- et sortir un vaisseau,
Een schip de haven in- en uitbrengen, met een
schip binnenloopen en uitloopen.
Entre -regiirder, v. a. Zien, gluren, kijken
(door eene of andere opening). - S'ENTRE-REGARDER, V. pr. Elkander aanzien of aankijken.
Entre -règne, m., z. INTERRÈGNE.
Entre- regretter (s'), v. pr. Elkander be(woorden.
treuren of beklagen.
Entre- répondre (s'), v. pr. Elkander antEntre-sabords, m. pl. [Mar.] Schutvullingen f. pl., ruimte tusschen de geschutpoorten.
Entre •saleier (s'), V. p7•. Elkander groeten.
Entre -secourir (s'), v. pr. Elkander bijstaan,
helpen.
t Entresen.er, v. a., z. v. a. PARSEMER.
Entre-sol, m. [Arch.] Opkamertje n., hangkamer, insteekkamer, ingestoken verdieping, halfI

of tusschenverdiepinq f., inz. tusschen 't beneden-

huis en de eerste verdieping.
% Entre -souurcils, m. Ruimte f. tusschen de
beide wenkbraauwen. (steunen.
Entre -souitenir (s'), v. pr. Elkander onder1 Entre -souvenir (s'), v. pr. Zich ilaauw
herinneren.
Entre -suite, f. Volgreeks f.
Entre- suivre (s'), v. pr. Op elkander volgen.
Les jours et les nuits s'entre-suivent, de daren en
nachten volgen op elkander, wisselen elkander af.
Entre- surprendre (s'), V. pr. Elkander ver
-

Entre - taille, f. [Dans.] Danspas m., waar

-rasen.

voet in de plaats van den anderen ge--bijden

zet en deze voorwaarts in de hoogte gehouden
wordt. — [ Gray.] Entr-s, fijnere tusschenstrepen f.
pl. (tailles ouvrées) .
Entre -tailler (s'), [Man.], z. v. a. SE COUPER.
— Entre -taillure, f. Kwetsuur f., die 't paard
zich door 't aanslaan toebrengt.
Entre -talonner (s'), V. pr. Elkander op de
hielen of dint volgen.
Entre -temps , m. Tusschentijd. Il profita de
l'entr-, hij maakte zich den tusschentijd ten nutte.
-- ENTRE-TEMPS, adv. Middelerwijl.
-I Entretènemeut, m. Onderhoud n. (entre-

tien).

Entretenenir, m. Bijzithouder m.
Entretenir, m. Zarnenhouden, bijeen houden,
verbinden, ondersteunen; -- onderhouden, in goeden stand houden, blijvend of duurzaam maken;
— het noodige onderhoud verschaffen. Cette pièce
de bois entretient toute la charpente, dit stuk
hout bindt het geheele timmerwerk zarnen. (Deze
eig. beteekenis karat zelden voor). Entr- un bàtiinent, one route, un jardin, een gebouw, eenen
weg, eenen tuin onderhouden. —Entr- une correspondance, Entr- commerce avec qn., met iemand
briefwisseling, omgang houden. I1 entretient la désunion dans sa familie, hij kweekt de oneenigheid
in zijne familie aan. I1 entretient quelques familles pauvres, hij verschaft aan eenzee arme huisgezinnen onderhoud. I1 entretient équipage, hij houdt
rijtuig (koets) en paarden. — Entr- qn. de belles
promesses, iemand met fraaije beloften ophouden
of paaijen. — Entr- one femme, eene vrouw als
bijzit onderhouden. — Onderhouden, met iemand
spreken: II faut cheret?er l'occasion de Pent,'- de
cette affaire, men moet gelegenheid zoeken, om hem
over die zaak te onderhouden , met hem daarover
te spreken. Elle entretient fort-agréablement toute
une compagnie, zij onderhoudt op eene zeer aangename wijze een geheel gezelschap. — S'ENTRETENIB, v. pr. Elkander vasthouden, steunen, dragen:
Ces deux pièces de bois s'entretiennent. — Zich
in goeden staat of stand houden; — zich onder
zijn levensonderhoud voorzien. Il y a-houden;i
des arbres qui s'entretiennent toujoum's verts, er
zijn boorven, die altijd groen blijven. Cette femme
s'entretient toujours fraiche, deze vrouw behoudt
steeds een frisch aanzien. L'union ne s'entretiendra pas longtemps entre vous, de eendragt zal
onder u niet lang stand houden. —I1 ne gagne pas
de quoi s'entr-, hij wint zoo veel niet, om er van
te leven. II s'entretient de ce que ses parents lui
donnent, hij leeft van 't rseen zijne ouders hem geven. I1 s'entretient du jeu, hij leeft van 't spel. —
Zich onderhouden, met elkander spreken, zaaienspreken, redewisselen: Nous nous entretenons de
la guerre, wij spreken zamen over den oorlog. —
S'entr- de Dieu, zich over God onderhouden, van
God spreken. S'entr- avec Dieu, zich met God onderhouden (in gebed of ernstige overdenkingen).
S'entr- soi-mème, avec soi-même, de ses propres,
pensées, zich met zich zelven bézig houden, met
zich zelven spreken, zich met zijne eigene gedachten onderhouden.
Entretenu, e, adj. (en part. passé van entre
goed onderhouden weg-tenir):Cbm -,
In. — Femme of Fille entr-e of als subst. Une
entr-e, eene bijzit, gehamerde, gemaintineerde f. —
[Mar.] Capitaine entr-, kapitein m. op wacht
ringen verbonden.
-geld.—[Bias]Dor
Entretien, m. Onderhoud m.: Ce bátiment est
de grand entr-, dit gebouw kost veel van onderhoud. I1 est chargé de l'entr- de sa soeur, hij is
belast reet het onderhoud zijner zuster, hij moet
voor zijne zuster zorgen. Fournir la l'entr- dune
armee , een leger van 't noodige tot onderhoud
voorzien.— Onderhoud, gesprek n., zamenspraak f.:
Nous euires un long entr- ensemble, wij hadden
zamen een lang gesprek. Les mauvais entretiens
corrompent les bosnes moeurs, kwade zamensprekin.gen bederven goede zeden.— Elle fait l'entr- de
toutes les sociétés, men spreekt in alle gezelschap
haar.
-penva
Entre -tisser, v. a. Doorweven, inweven. Entrde sole, met zijde doorweven of doorwerken. -Entre-tissure, f. Doorweven werk f.
Entre- toile, f. [Tech.] Binnenwerk, weefsel n.
van kant, tot sieraad tusschen twee strooken doek.
(Plur. Des entre- toile.)
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ENTRE -TOISE
Entre -tofse, f. [Charp.] Dwarshout n., kop

bindbout, dat twee balken in een tim--pelbak
merwerk verbindt, karvielblok; kalf n., dwarshout, dat de pilaren van eene koets zamen houdt.
— [Mar.] Entr- carrée of croisée, kruisschijf. En1rdans une chèvre, klampschijf f. — [Artill.] Entrd'affut, kalf van een alfuil. Entr- de couche, de
repos nu de support, liggend kalf. Entr- de mire,
staand kalf. Entr- de lunette, staartkalf. Entr- de
volée, frontkalf.
Entre -toucher (s'), V. pr. El/sander beroeren,
aanraken. (brengen.
Entre -trier (s') V. pr. Elkander dooden, omEntre-visiter (s'), v. pr. Elkander bezoeken.
Entre - voie, f . [Chemin de ter] Ruimte f ., afstand in. tusschen de beide rails of spoorschenen.
— Zandbedding f., op welke een spoorweg moet
gelegd worden.
Mistr evoir, v. a. Ten halve zien, even zien,
een weinig zien, gewaar worden, ontwaren, merken, bemerken, bespeuren. Je ne le vois pas dis
je ne fais qu'entr-, ik zie het niet-tincem,
duidelijk, ik zie het slechts ten halve. J'entrevois
qc. b travers ces arbres, ik zie iets tusschen deze
boomera. door. - (fig.) J'ai entrevu les desseinsde
eet homme, ik heb de oogmerken van dezen man
van verre gemerkt, bespeurd. -- S'ENTREVOIR, v.pr.
Elkander bezoeken, spreken, komen zien, eene zamenkomst niet elkander hebben: Its s'entrev inent
dans la maison de votre oncle, zij spraken elkander in het huis van uwen oom. (In dezen zin niet
veel gebézir;d.)
Entre -vous,m. [Tech.] Ruimte f. tusschen twee
leggers van een' vloer, tusschen twee staanders van
eene heining.
Entr evonter, V. a. [Tech.] De tusschenruimte der zolderleggers volwerpen.
Eetrevue, f Zamenkoenst. bijeenkomst f.; mondgesprek n. Convenir dune entr-, eene bijeenkomst
afspreken of bepalen. (of aansporen.
Entr'exeiter (s'), V. pr. Elkander opwekken
Entr'exhorter (s'), v.pr. Elkander vermanen.
Entr iehoine , m [Anat.] Haarrand m. der
oogleen, e n tr i c h ó m a n.
Lntr 'iruinoler (s'), v. pr. Elkander opofferen.
Entr'inj itrier (s'), v. pr. Elkander beleedigen.
Entripaillé, e, adj. Dikbuikig, met een' dik
buik. (doen of verpligten.-ken
Entr'obliger (s') , v. pr. Elkander dienst
ni.,

Entr'oeillader

(s') , V. pr. Elkander toe-

lonken. (CHRINITES.
Entrognes , Entrochites , m. pl., z. ENEntr'ouublier (a'), V. pr. Elkander vergeten.
Entr'oiiir, v. a. Ten halve hooren.
Entr'ouvert, e , adj. (en part. passé van
entr'ouvrir) Half open: La porte était entr-e, de
deur stond half open, op eene reet.
Eiitr'ouverture, f. [Vétér.] Schouderverrekking f. (van een paard).
Entr'ouvrir, V. a. Half of een weinig openen
(de deur , het venster, de oogen). — S'ENTR'OUVRIR,
V. pr. Half of een weinig open gaan: La terre
s'entr'ouvre, de aarde scheurt open. Les oeillets
cemnmencent it s'entr-, de anjelieren beginnen zich
te openen. A la fin ses yeux s'entr'ouvrirent, eindeljk, opende hij een weinig de oogen.
Entriure, f. [Agric.] Diepte f . der ploegvoor.
En t ure, f. [Hort.] Gemaakte spleet of voor
plaats f, tot de enting. — [Tech.] Aanhech--berid
ting f. van een' gebroken draad bij 't weven. —
Stop f. in, een' uitgesleten kousenhiel. — ENTURES, f.
pl. Dwarshouten n. pl. of sporten f. pl. (als aan
de ladders in de steengroeven) .
Entypose, f. [Anat.] Ondiepe holle f. van
't schouderbeen.
'En:acléation , f. Uitkerninq, uitpelling. -[Chir.] Uitpellino van een beursgezwel, e n u c leaLi e f. — (fig.) [Didact.] Opheldering, verklaring f.
eerier moeijelijkheid.—'Enncléer, v. a. Uitkernen.
-- [Chir.] Uitpellen; — een been blootleggen (bij eene
operatie). — 'Ensieléé, e, adj. (en part. passé):
Tumeur én -e, uitnepeld gezwel n

'Ensile, 'Ennle-canipane, f. [Bot.] , z. v. a.
AUNEE. , (vleesch.
'Ennlon, in. [Anat.] Binnenzijde f. van het tand'Ennnnnérateuir, m , -trice, f. Opteller. opsommer in., optelster, opsomster f. — 'Ennmératig, isle, adj. Opsommend, optellend. — 'Enu-

mération, f. Optelling, opsomming, en um e rat ie f.: L'én- des griefs, de opsomming der grieven.

— L'én- du peuple, de votkstellin{d f. — 'Enu-

mérer, v. a. Opsommen, o p tellen, opnoemen (inz.
van voorwerpen, welker telling moeijelzlk of onmogelijk is): Qui pourrait én- le nombre desétoiles?[Rhét,] , ot Faire énumer ation , de verstrooide en
onzamenhangende omstandigheden kort en klaar
bijeen vatten en voorstellen.
'Enurésie, f. [Méd.] Pisvloed m., onvermogen
om de pis bij zich te houden, e n u r é s is I.
Envahir, v. a. Bemagtigen, met geweld, onregt
of bedrog wegnemen, overweldigen, overmeesteren,
zich meester maken Il a envahi mes biens, hij
heeft zich met geweld van mijne goederen meester
gemaakt. — Bij uitbreiding: Riviere qui envahit
la plaine, rivier f., die zich over de vlakte uit-

breidt. — (fig.) Env- la puissance souveraine, zich
de opperste magt toeëigenen, aanmatigen. — Envahi, e, adj. (en part. passé): Pouvoir env-,

overweldifde magt f.

.1- Envahi^ssant, e, adj. Overweldigend, overmeesterend: Armée env-e, veroverend leger n. Politique env-e, veroverende staatkunde f.
Envahissement, m. Be magtiging , overwel
verovering, wegneming f., gewelddadige in--di^fng,
val m. -- -1- Envahisseur, m. Overweldiger,
roover m.

Envalement, m. [Pèche] Openhouding van
't steeknet. — Envaler, v. a. Het steeknet open-

houden.

Envaseinent, m. Sljkophooping. — Envaser (s'), V. pr. Versliken, zich met slijk of

modder vullen.

Envélioter of Enveilloter, v. a. [Agric.]
Opperen, aan oppers of loopjes zetten (het hooi).
Enveloppant, e, adj. Omgevend, omwikkelend: La partie env-e.
Enveloppe, f. Omslag m., omkleedsel, omwindsel n., bedefiking f., hulsel n., e n v e 1 op p e f. Une
env- de cuir, een' lederen omslag. Env- dune lettre, omslag van eenen brief. Ecrire sous l'enveloppe
(sous Ie pli, le couvert) de qn., onder 't adres van
iemand semi ven. -- (fig.) Het uitwendige, het voor
schijn m. Dire qc. sous de belles enve--komen,d
loppes , iets zeggen onder fraaije, verbloemde bewoordi.ngen. — (Bot.] Deksel, bekleedsel, zaad
buitenste schil f. der uien, planten. —-huisjen.,
[Fort.] Voortloopende wal, mantel m., die bij som
vestig; gen in plaats van de buitenwerken den-mige
hoofdwal omsluit. — [Anat.] Env- du coeur, hartezakje, hartebeursje n.
Enveloppe, e, adj. (en part. p assé van envelopper): Paquet env- , omwikkeld pakje n. —
Armée env-e, omsingeld, ingesloten leger n. — Vé-

rité env-e, bedekte, omkleede waarheid f. — Discours env-, duistere, verwarde rede f. Esprit env-,
verward hoofd n. 11 a ]'esprit env- dans la ma-

tière, 't is een plomp mensch, de ziel is hem in
't vleesch gegroeid.
Enveloppée, f. [Tech.] , z. v. a. ENVELOPPE.
Enveloppennent, m. Het omwinden of inwikkelen; windsel, omwindsel n., omwinding f.
Envelopper, v. a. Inwikkelen, omwikkelen,
in eenen ontslag doen , inrollen , in-, omwinden.
Env- des gants, le pied dun arbre, handschoenen

inwikkelen, den voet van eenen boom omwinden.

-- Bij uitbreiding: Une noire tempête enveloppe
le cie], een zwaar onweder omhulde den hemel. —
(/Ip.) Bewimpelen, verbergen, op eene verbloemde
weze voordragen of voorstellen: Les poètes ont
enveloppé Ia vérite sous des fables, de dichters
hebben de waarheid onder verdichtsels verborgen.
Ii enveloppe it dessein sa pensée, hij verbergt, bewimpelt zijne gedachte met opzet. Env- de ténèbres les choses les plus claires, de helderste, duideli leste zaken onverstaanbaar of verward voordragen. — [Mil.] Insluiten , omringen, omsingelen:
Env- un camp, une place, une armee, eene leger
Bene vesting, eene leger insluiten. Env- qn.-plats,
dans une affaire, iemand in eene zaak betrekken,
wikkelen. — S'ENVELOPPER, V. pr. Zich inwikkelen: I1 s'enveloppa de (dans) son manteau. Il s'est
enveloppé le doigt aver du Tinge. — (fig.) Le sage
s'enveloppe de sa vertu , de wijze hult zich in
zone dead.

Envelop p ear, m. Omwikkelaar m. -- (fig.)
Inkleeder, verbloemer m.
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ENVOI.

Enveninier, v. a. Met venijn, met vergif be- ven den nijd verheffen, zich aan de benijders niet
smetten, vergiftigen (in (lien zin weinig gebruikt); kreunen. — Lust, begeerte, neiging f.; trek, zin in.
— (fig.) verergeren, verbitteren. I1 a envenimé sa J'ai une grande env- de savoir si ... , ik verlang
plaie en la grattant, hij heeft zijne wond door ze zeer te weten of . . Les enfants ant env- de tout
te krabben verergerd. Env- un fall, les paroles de ce qu'ils voient, de kinderen hebben lust, trek tot
qn., een voorval, iemands woorden boosaardig ver alles, wat zij zien. I1 a env- de dormir, hij heeft
Hatelijk uitleggen. Env- l'esprit de qn.,-draijen, trek tol slapen. hij is slaperig. Je n'ai point d'enviemands gemoed, geest verbitteren. — Enveni- d'y aller, ik heb geenen lust om er heen te gaan.
iué, e, adj. (en part. passé): Langue env-e, kwaad Je meurs deny- de Ie voir, ik brand van verlanDiscours env-, boos--ardige,lstjkonf. gen om hem te zien. Si l'env- lui en prend (vient),
als hij er lust toe krijgt. Lens- Iui en est passée,
aardig gesprek n.
Enverger, v. a. [Tech.] Met teenen of wilgen de lust daartoe is bij hem geheel vergaan. — (Prov.)
doorvlechten. Env- les soufflets, de blaas--roedjs Il vaut mieux faire env- que pitie, het is beter
balen met houten staven voorzien (waarover het benijd dan beklaagd te worden. — Env- de femme
leder getrokken wordt). — Env- les fils de sole, grosse, belustheid eener zwangere vrouw.— [Méd.]
de zijden draden kruiswijze om de vingers slaan Nijdnagel , dwangnagel ni. J'ai des env-s aux
doigts, ik heb nijdnagels aan de vingers. — Vlek,
(bij wevers).
Envergiier, V. a. [Mar.] Aanslaan. Env- les pepervlek, moedervlek f. (waarmede de kinderen
voiles, de zeilen aanslaan. Env- un jet de voiles somtijds geboren worden).
Envié, e, adj. (en part. passé van envier):
neut, een nieuw stel zeilen aanslaan. Env- tout
proche de la vergue, (ligt aanslaan, dood aanslaan. Bonhenr envié, benijd gebrek ii. Place biera env-e,
— Envergné, e , adj. (en part. passé): Voile zeer gezochte, door velen verlangde post in.
t Envieillir, v. a. Oud maken, een oudachtig
env-e, aangeslagen zeil ni.
Envergaée, f. [Mar.] Evenmaat f. van de raas. voorkomen geven, oud doen schijnen, verouderen.
Enverguare, 1. [Mar.] Zeilwerk n. met de — Envieilli, e, adj. (en part. passé): Des hastengen; het vastbinden der zeilen en stengen aan bitudes env-es (nu liever invétérées), verouderde,
de masten; het aanslaan der zeilen aan de ra; ingewortelde gewoonten f. pl. Pécheur env- (nu
lengte, breedte f. van het nalijk ; breedte van het liever endurci), oude, verstokte zondaar en.
Envier, v. a. Benijden, misgunnen; — sterk of
tuig, breedte van de zeilen. Vaisseau qui a beaucoup deny-, breed getuigd schip. Vaisseau qui b heftig verlangen: Env- le succès de qn., iemands
voorspoed
benijden. — Voilà Ie poste que I'envieVlagt
f.,
peu deny-, smal getuigd schip n.-- [[i. n..]
wijdte der uitgebreide vlerken of vleugels der vo- rais le plus, dezen post wilde ik wel het liefst heb
[Jeu] , Z. RENVIER. — Weleer ook z. v. a.-ben,
gels. — Fret atvogel m. (frégate).
Enverjure, f. [Manut.] Stokjes n. pl., die de REvcHERIR, EMPASSER. - S'ENVIER, v. pr. Elkankruiswijs gelegde zijden draadjes in eene rigting der benijden.
Erevieux, iennse, adj. Nijdig, afgunstig, wanhouden. -- Het overkruis weven; ook het kruisegunstig : C'est une femme envieuse , 't is een
ling gewévene.
-[- Envermiilonner , v. a. Eene vermiljoen - nijdig, wangunstig wijf. - ENVIEUX, m.. -IEUSE, f.
Benijder, nijdigaard m., benijdster f.: Son mérite
kleur geven, blanketten.
Enverrer, V. a. [Tech.] In een' nieuwen pot lui fait des env -, zijne verdienste verwekt hem
een weinig gesmolten glas gieten, om het aanhech- benijders. (gaskar.
Envilasse, f. [Bot.] Ebbenboom m. van Madatend vuil weg te nemen; verglazen.
Enviné, e, adj. Naar wijn riekend: I1 a l'baEnvers, m. Verkeerde, averegtsche zijde (van
leine
env-e, zin adem riekt naar wijn. — z. ook
Cette
étofie
eene stof, van de bladeren der planten):
na ni endroit ni env-, deze stof heeft Beene regte AV1NÉ.
Environ, adv. Omtrent, ongeveer, omstreeks,
noch verkeerde zijde, kan aan beide kanten gedragen worden. Ce velours a deux env-, dit fluweel ten naasten bij, bijkans, een weinig meer of minder.
is op beide zijden even schoon. — it L'ENVERS, loc. Nous irons chez lui env- a cinq heures, wij zuladv. Verkeerd, averegts: Mettre une chemise, les len tegen vijf ure bij hem gaan. .Jai dans ma bourse
bas á I'env- , een hemd, zijne kousen verkeerd (met env- cinq florins, ik heb omtrent vijf gulden in
de binnenzijde naar buiten) aantrekken. Tourher mijne beurs.
Environnant, e, adj. Omliggend, omgevend,
et
a l'env-, beter: Tomber bi la renverse. — ( fig.
tam.) Ses affaires vont à l'env-, 't gaat met zijne nabijzijnd: Les maisons env-es sont bruiées, de
omliggende
huizen zijn verbrand. Les objets env-s,
zaken achteruit. II a ('esprit , la tête a l'env-,
zijn hoofd is in de war; 't is een dwarshoofd. Il de nabijzijnde voorwerpen n. pl.
Euvironner, t). a. Omgeven, omringen, omprend tout à ('env-, hij vat alles verkeerd op. —
(pop.) Mettre fame á l'env- à qn., iemand naar singelen, insluiten: Env- une ville deinurailles,
eene stad met muren omringen. L'ennetni a envide andere wereld zenden.
ENVERS, prép. Jegens, omtrent: I1 faut être cha- ronné la place, de vijand heeft de plaats arnsinritable env- les pauvres, men moet mild, weldadig geld , ingesloten. Lair environne la terre , de
omtrent de armen zijn. Votre frère s'est mal con- lucht omringt de aarde. — ( fig.) Les dangers 1'enduit env- son maitre, uw broeder heeft zich jegens vironnaient de toutes parts. de gevaren dreigden
zijnen meester slecht gedragen. Je vous défendrai hem van alle kanten. — Environné, e, adj. (en
env- et contre tous, ik zal u tegen de geheele we- part. passé) : Ville env-e de murailles, van muren
omgeven stad f. I1 est env- de dangers. de flatreld verdedigen.
Enversain of Enversin, m [Cour.], z. v. a. teurs , hij is door gevaren omringd of bedreigd,
door vleijers omgeven.
CORDILLAS, CORDELAT.
Environs, m. pl. Omliggende plaatsen, omEnverser, V. a. [Tech.] Eene stof in alle rigstreken f. pl., omtrek m. Les env- de cette ville
tingen uitrekken en opmaken.
Enversir, V. a. (Teen.] De pluizen en knoo- sont beaux, de omstreken dezer stad zijn schoon.
t Envis, adj. Ontevreden. --- t it ENVIS, loc.
pen op de verkeerde zijde van het doek met oude
ode. Ongaarne, tegen wil en dank.
kaardebollen wegnemen, kaarden, uitnoppen.
Envisager, v. a In 't aangeziet zien; aan
('),loc. adv. Om strijd, om liet best. Ces
Envi
aandachtig beschouwen; -- (fig.) in den-schouwen,
garcons eerivent à l'envi, dezejongens schrijven om
les
geest
beschouwen, overdénken, overwégen: Des que
de
1'autre,
Fun
travaillent
á
l'envi
het best. Its
uns des autres, zij werken om het best, de eene je leus envisage je Ie reconnus, zoodra ik hem
tracht den andere in het werken te overtreffen. aanschouwd had, herkende ik hem. — Env- les
Envie, f. Nijd m., afgunst, wangunst, a fcfun- suites dune affaire, de gevolgen eener zaak bestigheid, misgunstigheid f. Il s'est attiré l'env- de schouwen of overwegen. 11 envisage la mort comeet homme, hij heeft zich de wangunst, den nijd me la fin de ses maux, hij beschouwt den dood
van dezen man op den hals gehaald. Sa fortune als het einde zijner rampen. — s'ENVISAGER, v.pr.
est digne deny-, zijn geluk is benijdenswaardig. Elkander aanzien of onder de oogen zien. — Het
I1 le regarde avec des yeux pleins d'env-, hij ziet part. passé is ook adj.: La vie envisagée sous ce
hem met nijdige oogen aan. 11 crève deny-, hi point de vue, het leven uit dit oogpunt beschouwd.
Envoi, m. Zending, verzending, afzending, toebarst van nijd. On porte ordinairement env- it
ceux qui nous sont préférés, men benijdt gemeen- zending, overmaking, bezending; — de verzonden
lijk degenen, die ons worden voorgetrokken. 11 faut zaak f. Faire an env- de marchandises, eene ver
goederen doen. L'env- dun courrier,-zendigva
se rnettre au-dessus de l'env -, men moet zich bo-
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'Epanmastique , , adj. [11éd.] Toenemend,
de afzending van eenen postbode. — [Poés.] Opdrat f., laatste strophe van een dichtstuk, waarb ij e p a lima s t i s c h. — EPACMASTIQUE, f. Steeds ster
men het aan iemand opdraagt. — [ Prat.] Env- en ker wordende koorts, ep a k m a s i 1 ka f.
'Epaeride, 'Epacris, f. [Bot.] Windklokje n.
possession, toewijzing, in bezit stelling f. Env- en
possession provisoire, voorloopige in bezit stelling. — 'ïH paeridées, f. pl. Planten f. pl. van 't geslacht der windklokjes.
Env- des roles, het overzenden der kohieren.
'Epactal, e, adj. [Chron.] Wat de epakta
Envoiler ('s), v. pr. [Tech.] Bij 't harden
betreft. — ÉPAI.TAL, M. [Anat.] Een van de scheof verstalen krom trekken.
Envoisiner, v. a. (woord van J. J. Rousseau) delbeenderen n. pl.
'Epacte, f. [Chron.] Inlaschdagen m. pl., overMet buren omringen. — Envoisiné, e. adj.: Je
schietende dagen van de laatste nieuwe maan des
suis Bien. mal env-, ik heb goede, slechte huren.
Envoler (s'), v. pr. Wegvliegen, uitvliegen, jaars tot op den lsten Jan.uarij van 't volgende
ontvlurten: Les oiseaux se sopt envolés, de vogels jaar, maansouderdom m. bij 't begin van 't jaar,
zijn weggevlogen. — Bij uitbreiding: wegwaaijen, of onderscheid n. tusschen een gewoon zonnejaar
door den wind 7nedegevoerd worden: Des papiers, en een maar jaar, ep a k ta f.
'Epagneal, m. [H. n.] Patrijshond, spaansche
des feuilles desséchées qui s'envolent.— (fig.) Ver
snel voorbij gaan, ontsnappen:-vliegn,rop langharige jagthond m. — 'Epagneule, f. Teef f.
L'occasion s'envole, de gelegenheid verloopt, gaat van den patrjshond.
'Epagogigne, adj. Tot de epagoge ,behoorend;
voorb.j, snelt weg. Le temps s'envolait dans sa
compagnie, de tijd vervloog in haar (zijn) gezelschap. — van zelf genezend of heelend, ep agog isch. —
'Epagogite,
f. [ 1éd.J Ontsteking f. der voor
Avec 1'àge les plaisirs s'envolent, met het klimenen
-- 'Epagogite, m. [Ant. mi].] Zékere oud -hutd.
der jaren vervliegen de vermaken. — ( Loc. prov.)
evolutie of zwenking f. — [ Anat.] z.v.a.-grieksch
Il n'v a plus que le uid, les oiseaux se sopt envolés, 't nest is er nog, maar de vogels zijn weg.-- PREPUCE. — [ MV1éd.] Van zelf volgende heeling f.
Somtijds ook als v. n. gebézigd: Le plus léger bruit der wonden. -- [Log.] , z. v. a. INDUCTION. — 'E
pafait env- ces oiseaux. — Euuvolé, e, adj. (en part. gomène, adj. [Chron.] Jours ép-s, ep agomé
passé): Oiseaux env-s, weg- of uitgevlogen vogels. n s c h e of toegevoegde dagen, aanvullingsdagen m.
Envoutenient, m. Gewaande betoovering f. pl., de 6 dagen, die gevoegd werden bij het egypdoor ee e wassen figuur. — Envoiïter, v. a. tische jaar, slat uit 12 maanden, elk van 30 dagen,
Betooveren door het steken, breken of verbranden bestond.
'Epaillement, m. [Orf.] Reiniging f. van
van iemands wassen afbeeldsel (in de middeleeuwen
't goud. —'Epailler, V. a. Het vuil, het ruwe van
in gebruik).
Envoyé, e, adj. (en part. passé van envover) gegoten of gesmeed goud met de etsnaald afnemen.
'Epais, se, adj. Dik, digt, lomp, zwaar, grof,
Gezonden , afgezonden, verzonden : Marchandises
env-es par eau, te water verzonden goederen n. pl. lijvig, sterk: Un mur ép- de trois pieds, een muur nl.
Prisonniers env-s en exil, in ballingschap gezon- van drie voet dik. Du dra p ép -, dik, zwaar laken n.
den gevangenen m. pl. — ENVOYE, m. [Dipt.] Af- Bois ép -, digt bosch n. (waarin vele boomen staan).
gevaardigde, gezant in., inz. een gezant van den L'berbe est ép-se dans ce pré,, het gras staat vrij
tweeden rang, zaakgelastigde, e n v ey é m. — Les dik, ligt in deze weide. Encre ep-se, dikke inkt m.
env-s du ciel, de hemelsche boden, de engelen m. Airép- ,zware, dikke, betrokken lucht f. —Nuit ép-se,
Ténèbres ép-ses, stikdonkere nacht m., duisternis f.
Pl — ENVOYEE, f. Vrouw f. van een' envoyé.
Envoyer, v. a Zenden, afzenden, verzenden, — (fig.) Les ép-ses ténèbres de l'ignorance, de dikke
sturen, toesturen, toezenden: J'ai envoyé mon do- duisternis of nacht der onwetendheid. Ignorance
niestique a la ville, ik heb mijnen knecht naar de ep-se, groote ,of grove onwetendheid f. II a l'esprit
stad gezonden. Env.- des députés, afgevaardigden ep- of la macboire ép-se, hij heeft een bot, log
verstand, iseen drm mensch. Il a Ia langue ép-se,
zenden. Env- des marchandises, uric lettre, koop
toezenden. — Bij uitbreiding:-waren,bif hij is dik, zwaar van tong, heeft eene moei eljke
Les vapeurs que ]a ener nous envoie, de dampen, uitspraak. ---- Het wordt ook als adv. gebruikt:
die de zee ons toezendt, die ons van de zee komen. Sewer ép-, dik, digt opeen zaaijeu. La neige a
Env- des boulets sur les retranchements, de ver tomlbé fort épais, de sneeuw is zeer dik gevallen.
kanonskogels beschieten. — Les-schanigemt — EPAIS. m. Dikte f. Cette poutre a un pied
maux que le eiel nous envoie, de rampen, die de d'ép -, deze balk is een' voet dik.
'Epaissetir, f. Dikte; — digtheid f. L'èp- dune
hemel ons toezendt, beschikt. Il envoie des soupirs
vers le ciel, hij zendt verzuchtingen ten hemel. -- planche, dun mur, de dikte van eene plank, van
(fig. et fam.) Env- qn. dans l'autre monde, iemand een' muur. — L'ép- de 1 air, du broluillard, des
naar de andere wereld zenden. — z. Ook DIABLE. ténèbres, de digtheid, dikte van de lucht den mist,
— Het is dikwijls door een' mien. gevolgd: Env- de duisternis. -- L'ép- du bols, het diytste van
quérir of chercber qn , iemand laten halen, om 't bosch.
'Epaissir, v. a. Verdikken, dik of lijvig maiemand zenden. Env- demander qc. a qn., iemand
iets laten vragen, iemand om iets laten verzoeken. ken, binden. Ép- une sauce, eene saus verdikken,
Les ennemis envoyaient reconnaitre ]a place, de gebonden maken. Les vapeurs épaississent Fair,
vijanden lieten de plaats herkennen. (zonden troe- de dampen, verdikken de lucht. — ÉPAISSIR, C. n.
pen af om de plaats te herkennen). Env- faire com- en S'ÉPAISSIR, v. pr. Dik, lijvig worden. Le bouilpliment ui qn., iemand laten geluk wenschen, laten Ion épaissit of s'épaissit en cuisant, het vleeschnat
groeten. — z. ook PROMENER, PAiTRE. — [Mar.] wordt dik, lijvig door het koken. Sa taille s'épaisEnvoie! roer aan lij! (bevelwoord, om te wenden). sit, hij wordt dikker, léviger. Sa langue s'épaissit,
zijne spraak begint zwaar te worden, hij begint
— S'EN.VOYER, v. pr. Elkander zenden.
Envoyenr, m. [Cow.] , z. v. a. EXPEDITEUR. zwaar, moeijelijk te spreken. — ( fig. et fam.) Son
esprit s'épaissit, zijn geest wordt stomper.
Enveilter, v. a., z. ENVOUTER.
'Epaississant, e, adj. Verdikkend: Matière
Enydre, nl , z. ENHYDRE.
Euypnalisme, in. [Méd.] Dierlijk magnetis- ép-e.
'Epaississement , m. (zelden fig. gebézigd)
mus n.- Enypuiotismne,m. Magnétische slaap m.
Enzootie, f. [Vétér.] Inlandsche veeziekte f. Ilet dikker of lijviger maken; — verdikking f. L'ép— Enzootique , adj. Die veeziekte betreffend, d'une liqueur, het dikker maken, dikker worden
van een vocht. L'ép- de lair, de verdikking der
en - oiitiseh.
'Sole, m. [Myth.] jEolus m., de god der win- lucht. L'ép- de la langue, de zwaarte der tong,
den, konig der 1Eolische eilanden (tusschen Italië moeijelijkheid der uitspraak.
'Epalement, 'Epaler, z v. a. ETALONNAGE,
en Sicilië). — [ Phys.] Bouches d'Éole, berg- of
rotsspleten f. pl., door welke een luchtstroom dringt. ETALONNER.
'Epalpé, e,, adj. [H. n.] Zonder voelsprieten.
— 'Eolieit, ne, 'Eolique, adj. iEolisch, tot
.olie (in klein-Azië) of tot de i'olische eilanden —'Epalpebre, e, adj. Zonder oogleden.
'Epanmpremeiit, m. [Agric.. Hort.] Iet afbehoorende. Dialecte dol-, ceotische tongval m. —
'Eoli-harpe, m. [Mus.] 1Eolus-harp, windharp f. bladeren, afbreken van de overtollige bladeren aan
— 'Eoline, f., z. v. a. ACCORDEON. — ' Eoli- den wijngaard of wijnstok. -- 'Epamprer, V. a.
pyle, m. [Phys.] Windkogel, dampkogel m. — Eenen wijngaard afbladeren.
'Epai.aelise, f. [Ant., mil.] RugwaartsgaanWindklap f., rookvanger m. (middel tot rookverdrijving). — 'Eolo- dorigae, adj. (Eolisch en de zwenking f. naar de linkerzijde , ep a n a k l is i s f. — 'Epanadiplose, f. [Rhét.] Verdubdorisch te gelijk, v o l o d ó r i s c h.
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beling f., herhaling van 't begin, waardoor een volzin met hetzelfde woord sluit, waarmede hij is begonnen , e p a n a d i p l ó s i s (vgl. ANADIPLOSE) .[Méd.] Herhaalde terugkeer m. van koortsaanval
overgang m. van Bene enkelvoudige ziekte in-len;
Bene zamengestelde. —'Epanalepse, 'Epanastrophe , f. [Rhét.] Wederopneming off' herha
waardoor hetzelfde woord, dat eenen zin-ling1.,
of een vers sluit, den volgenden zin of versregel
weder begint, kettingrijm n., ep a n a 1 é p s i s, e p anástrophe f.
'Epatiché, e, adj. (en part. passé van épancher): Eau ép-e, uitgestort water n. Sang ép-, uit
vergoten bloed n. — Bile ép-e, overgeloo--gestor,
pen gal f.; —(fig. et fam.) luchtgegéven, uitgebroken
gramschap f. Coeur ep-, uitgeschud hart n.
'Epanchentent, m. [Mèd.] Uitstorting (van
een vocht uit zijn natuurljk vat), uittreding, overvloeijing,f., overloop m. Ép de sang, uitstorting van
bloed. Ep- de bile, overloop van gal. — (fig.) Epdu coeur, uitstorting des harten, mededeeling f. van
geheimen. Ep- de joie, uitgelatene vrolijkheid.
'Epancher, V. a. Uitgieten, zachtjes uitstorten, storten. Ep- du vin, de l'huile, wijn, olie uit
Ook zonder voorwerp : Ce pot est trop-gietn.—
plein, vous épancherez. — (fig.) Ep- son coeur,
son ame, ses sentiments , zijn hart uitstorten,
zijne geheimen, zijne gevoelens blootleggen of openbaren. Ep- sa bile, zijne gal uitwerpen, ,zijn' wrevel, zijne gramschap ucht geven. — S'EPANCHER,
V. p r. Zich uitstorten. — Zin hart ontlasten.
'Epanchoir, m. [Hydraul.] Stortgat n., uitof afwaterings-opening f.
'Epandre, v. a. Uitbreiden, uitspreiden, uit
Ep- du furrier dans un champ, mest op-stroijen:
eenen akker uitstrooijen. — (fig. etpoét.) Ce fleuve
épand ses eaux dans les prairies, deze stroom
breidt zijne wateren over de weiden uit. — S'ÉPAN-

v. pr. Zich uitstorten, verbreiden, verspreiden: Ce fleuve s'épand dans la plaine, die rivier
stroomt, verspreidt zich over de vlakte. — (fig.)
Les Vandales s'épandirent (liever se répandirent)
dans 1'Afrique , de Wandalen verspreidden zich
over Afrika. Un bruit s'épand (nu alleen se répand) er verbreidt zich een gerucht.
'Epandu, e, adj. (en part. passé van épandre):
Le loin ép-, het uitgespreide hooi.
'Epanimeler, V. a. [Sculp.] Uit den ruwe behouwen (van bloksteen of marmer). — 'Epannellesnent, m. Het behouwen uit den ruwe.
'Epanode, f. Terugkeer m. tot het hoofdvoor
na eene uitweiding of afwijking. — [Rhét.]-werp
Herhaling van woorden in eene omgekeerde orde,
ep d n o d o s f. —'Epanorthose, f. Herstelling.
— IKbet.] Zelfverbétering, verbetering van 't ge
meer zeggende of juister bepalende-zegdorn
uitdrukking, epanorthosis f.
'Epanouir (s'), V. pr. Opengaan, ontluiken,
zich ontsluiten (inz. van bloemen): Ces fleurs commencent à s'épÁ , deze bloemen ontluiken, gaan
open. — Les hultres s'épanouissent au soleil, de
oesters ontsluiten zich in den zonneschijn. — (fig.)
Son visage s'épanouit, zijn gezipt wordt helder,
klaart op. Son coeur s'epanouit, zijn hart ontluikt, hij wordt vrolijk . -- EPANOUIR, v. a. Doen
ontluiken: La chaleur épanouit les fleurs. -- Le
café épanouit le coeur. — (fig., et fam.) Je lui aifait un conte, qui lui a biers épanoui la rate, ik
heb hem een sprookje verteld, dat hemde lever heeft
doen schudden , hartelijk heeft doen lagehen. -'Epanotil, e, adj. (en part. passé): Rose ép-e,
opengaande, ontloken roos f. — Visage ép-, opgehelderd, vervrolijkt gelaat n.
'Epanoainsement, m. [Bot.] Het opengaan,
ontluiken; ontluiking f. — (fig.) Ep- de coeur,
verruiming, vervroljking f. van 't hart. Ep- du
visage, des traits, opheldering van 't gezipt, van
de gelaatstrekken. — (fam.) Ep- de rate, hartelijke
lach m., leverschudding f.
'Epaphérèse, f. [Méd.] Herhaalde wegneming,
inz. van 't bloed, herhaalde aderlating, ep op h eeresi,s f.
'Epaphrodite, adj. Door Venus geliefd.
'Epareet , m., 'Epareette , f., z. v. a. ESDRE ,

^

PABCETTE.

]PARS.

ÉPANCIHÉ

'Eparchie, f. [H. ant.] Regéring f. der eparchen ofbijvorsten, stadhouderschap n., ep archief.
-- Bisschopsgebied n. in de grieksche kerk.

'Eparer (s'), v. pr. [Man.] Achteruit slaan

(van 't paard) .

'Epargnant, e, adj. Spaarzaam, zuinig, uit

huishoudelijk.
-zuirjend,
'Epargne, f. Uitsparing, besparing, uitzuini•
ging; spaarzaamheid, zuinigheid f.; het gespaarde,
spaargeld n., spaarpenning , spaarpot m. I1 vit
avec ép -, hij leeft spaarzaam. I1 vit de ses ép-s,
hij leeft van zijn gespaard geld. — Cela sent l'ép-,
dat verraadt karigheid. — Weleer ook: koninklijke
schatkist (trésor royal) . Le trésorier de l'ép- ,
's konin g s schatmeester. -- (fig.) Ép- de temps,

t ij d,
peine, de mots, uitsparing, uitwinning van tijd,
van moeite, van woorden. — [Pb` s.] Loi d'ép-,
wet der spaarzaamheid. — [Gray.] Taille d'ép-,
zwarte kunst f. Tailler of Graver en ép-, op de
wijze der houtsneden uitsteken of gracéren.— [Fin.] ,
z. CAISSE. — [Dor.] Krijtgrond m., mengsel van
spaansch krijt, suiker en gom. — [Hort.] Soort van
peer f., die zich lang laat bewaren. -- [Éeon. rur.]
Stuk weiland n., achter de boerderijen.
'Epargné, e, adj. (enart. p assé van épargner):
Argent ép-, gespaard geld n. Peine ép-e, gespaar;

de, uitgewonnen moeite f. — Vaincus ep-s, ge-

spaarde overwonnenen m. pl.
'Epargner, v. a. Sparen, besparen, , bezuinigen, uitzuinigen, uitsparen, overgáren: Epargnez
votre argent, bespaar uw geld. — Sparen, ontzien, verschoonen: Ces parents n'ont rien épargné
pour l'éducation de leurs enfants, deze ouders

hebben niets gespard, ontzien, tot de opvoeding
hunner kinderen. N'épargnez pas ma bourse, vermijne beurs niet, tast vrij in mijne
schoon, ,
la peine d'y aller, bespaar
par
beurs. gnez-moi
mij de moeite van er heen te gaan. Il se moque
de tout Ie monde, it n'épargne personne, hij houdt
iedereen voor den gek, hij verschoont niemand.

Ep- la vieillesse, 1 infortune, la sensibilité de qn.,

den ouderdom, het ongeluk, iemands gevoeligheid
ontzien, met verschooning behandelen. — Tailleur,
Couturiere qui épargne l'étole, kleérmaker, naaister, die op 't voordeeligst weet te snijden of te
knippen. Le tailleur a epargné une culotte dans
le drap de ce manteau, de kleermaker heeft van
't laken voor dezen mantel eene broek door 't oog
van de schaar gehaald. — [Peint., Dess.] Ep- le
fond du papier, de l'ivoire, het wit van 't papier
of ivoor aanwenden tot voorstelling van de heldere
plaatsen, den grond uitsparen. — [Tech.] Iets voor
aanbrengen: On a épargné cette armure-delig
dans 1'épaisseur du mur, men heeft deze kast in
de muursdikte aangebragt. — s 'EPARGNER , V. pr.
Zich zelven ontzien : Quand it peut obliger qn.,
it ne s'y épargne pas, wanneer hij iemand dienst
kan doen, ontziet hij zich zelven niet, doet hij wat
hij kan. -- Zich zelven onthouden: Cet avare s'épargne jusqu'h la nourriture. — Zich sparen, zich
uitwinnen, zich, vrijmaken: S'ép- des soms, des
peines. -- Elkander sparen, ontzien: Its ne se sont
pas épargnés.
'Eparpillement, m. Verspreiding, verstrooi
L'ép- de la lumière, de verspreiding van-jing1:
het licht. L'ép- de ses troupes lui fit perdre ia
bataille, de verspreiding zijner benden deed hem
den slag verliezen. — 'Eparpiller, v. a. Ver
hier en daar stropijen (inz.-spreidn,vtoj
van ligte, dunne voorwerpen): Le vent a éparpillé
le foin, les papiers, de wind heeft het hooi, de papieren verstrooid. — (figs.) Il a bien éparpillé de
)'argent, hij heeft veel gelds verkwist. -- [Peint.]
Ce peintre a bien é p arpillé ses lumières, deze
schilder heeft zijn licht goed verspreid, verdeeld.- [Chas.] Ce fusil éparpille la dragée, dat geweer
spreidt den hagel . — S'ÉPARPILLER, V. pr. Zich
verspreiden, hier en daar gestrooid worden. —
'Eparpillé, e, adj. (en part. passé): Papiers
ép-s, verstrooide papieren n.1.
'Eparque , m. [H. anc.] Stadhouder, landvoogd, e p a r c h m.
'Epars, e, adj. Verstrooid, zonder orde ver
Les juifs sont ép- dans tons les pays, de-spreid:
joden zijn in alle landen verstrooid. I1 rassembla
ses bataillons ép-, hij verzamelde zijne verstrooide
strijdbenden.— Cheveux ép-, los, verwilderd haar n.
— [Bot..] Branches, Feuilles, Fleurs ép-es, onregelmatig verdeelde tokken m. pl., bladeren n. pl., bloemen f. pl. — EPARS, m. [Char ] , z. EPART. -- [Mar.]
Rondhout n. voor raas, stengen, enz., spieren f. pl.

--

ÉPART
'Epart, m. [Bot.] Soort van spaansch riet ti.
voor riwnderar?'lï. — [Carr.] De vier dunste dwarshouten n. pl. een(:r draagbaar ^in (le steengroeve n.—
[Cliar.] 1)wa shout aan de (1-isselboomen van een
rrltu"c<I. Ep-s de Ia ri^ielle of Ép-s nlont ^^n(s, stad -nde sporten f. 121. (Ier wajenlod der. — [Mat.] Via qgestok in. — [I'hvs.] 1Veêrticht n.-- [Teint.] Wring-

stok m., zvrinf(der n.

'Eparvin, 'EIpervin, ni. [\Tétér.] Slat f.,
hard, Jezrwel aan den kflir,boo(1(1er kaarden.. Ep- sec,
droo!le, u.'itt+rlir, ee i!jtbare spat. Lp- calleux,
eeltspat. l:1,- de !)(JOU F, r;.c.sebeen !n. (waardoor (le
1cnieschrj f vary 't paard naar die van den os (:)el jkt),
'L:1)4té, e, wij. (en part. passé van 1pater)
Plat: Le nez des négres est ép-, de neuscle;' n.erer's
is breed en plat. -- [ iNtar.] Ancre ép-e, a??kPr,^(lat
een blarl of klaauw ,reeft verloren, hawleloo-c anher n. -- Verre ép-, rflcas n. zonder voet.
'Epateme

, gil. [ r'iar.] Spatting f., hoek,

dien (le hoofiltouwen (het want) met hunnen mast
maken.
'Epater, V. c,. [ Teei!.1 Minder hoogte aan een
voor-werp gevecc, clan het moet opziOt tot zijne basis
hebben moest, o f platte)c". — Dec voet vorm een' r{ /as

breken.

'Epaauuf•rer (s'), v. pr. [Cons/c.] ?fschil feren.
'i paufrure, f. [Constr.] Afoespm onUUe'n stuk n.,
schiller F. van, (le12 neer (I van een"' gehomctoen steen.
'Epagularil, m. [1-I. n.] Buts- of bootskop,
noor cth'almer, stor?nvisch in., een dolfijn".
'Epa,ia1e, I. Schouder nl., vei - bindinq van den
hals ,rcet clan arm hij rlen mnensch. 1-lor se1- , Lever
les ép-s, de schouders opt,relïken, ophalen. I1 'R
l'ép- rlémnike, /aj; heef° (le>), schouder versvr-ilït. 11

est plus haat glue vous de toutes les ep-s, oly
komt hens mm/et verder elan tot aan de echoer, leis.
Avoirloo tote, e.mfoncée, Ie coil enloncé dins les ép-s,
hoorn in (lee schouders zijn. — (Loc. fain. et f Via. ) Je iill

prèteroi !'ép-, i/c zal herei een handje lie/pen. I1 na

pas les el)-S asses fortes, it a les ép-s trop foibles
pour eet en iploi, lij is voos' olie ; post niet oppeproeirl of berekend, hiá is te zwa/: Too)' dien post.
Celti rime fait hatmsser les P-s, (/aalivoor "moet i/
cle schouders ophalen , (10(1e zie ilk qecrz' kans toe.
pousSer ie Temps ('l (aavec) l'ép-, zich" in afwachting
-

van ,gun•ctir;P"t ' (IPIFtIP?)I)i,I behelpen. Je Ie lioT'te

sur nies naulo. ► j /1(1/ mij op den hals, is mrazj
zeer lastig; — ook: ik ben zeer over° heen becorgd
of Iii agef. '\lettm'e a pa. Ie niousquet stir l'ép-,
ïl':1?!li:;i1 .S'(;i(!!!!!t ??2al%en, ten 001/O(/ zenden. mat-

dier des ép-s, eeoe hoorje borst bij 't loopen zet
daarheen stappen. A cola it n'y a-ten,roscl
qu'a, plover les éli-s, et U prenIIIre patience, hier is

niets te!f erm" te (lou)?, dan" zich roet qerlmm/(i daarin te
sC%c'ik/ce-m . — lettre go. delmo 's par les op-s, iemand

bij eenen aren de deur uitzetten. Reg- arcter qnn. par
dessus l'ép - , te:l2aa?CL oVc? r!e:2- sclmoucle?', met ver achti?2f, trotselcbeid aanzien. — (pop.) I1 vous payera
par clessus l'ép- , /rip sal u betalen over scjcou-(lea' of over sclmoer: met betalen, rg7j zult niets van

hein opsteken. 11 est l^l,'ge, asais' pal- les pp-s, lijf
is mnil!l, maar over schouder: hij is een rcgte vrek.
Faire tine chose par dessus l'ép- , iets slordig
achteloos doen. — [Esc/'.] Avon• de l'ép-, goede
schouderhen eg -ingeim bij 't .erherrren2 (naken. -- .Schouder, schoft iii.. ^.cm/mini/i'i'; van, d:n, hals moet Glen

voorpoot bij viervoetige dieren, inz. rte grootere. —
[Man.] Meetre l'ép- en cledons U un choral, een
paard tie schouders of schoften binnenwaarts laten"
houden. -- [Citis.] Schouderstuk n., bo,t f. Ep- de

mouton, schapenschouder, voorbout in. -- (pop.)
Il sent 1'ép- de mouton, hij stinkt als een bok. Cet
aware ne jetle pas les ép-s cie /Mouton par les
fendttes, deze tiier•2r,aarC1 ztwerptnietseverl. — [Clmarp. j
Ep- cie mouton, bijl f. -rnet een breed Mad. — m Mar.]

Aap ni., driciioekiq zeil. --- L'ép- du =.- aisseau, (Ie

voorboer; m. -- [Fort.] aspi- dun bastion, zijde of
flank f. van een bolwerk. -- [1.4. draal.] p-d'étar,g;,

(lam ni. in eenera vijver.
'Epaiihi, e, adj. (en part. passé van épauler)
Ontschouderd, (net verstuikten schouder. Claeval
ép-, paard, (lat schouderlam, kreupel in de borst
is. — Arlhre ép-, aan rte Bene zijde van takken beroofde, geschonden boom m. -- Bète ép-e, z. BETE.

— (fig.) Ondersteund, gedekt. Un camp ép- dune

co,line, een leger, (lat door eenen heuvel gedekt is.
II réussira , it est Pion ép- , hij zal slagen, hij
wordt goed ondersteund.
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'Epannlée, f. .Schouderstool n1. — (g. et fain.)
Travailler par épaulde , met horten en stootera:
everken. — [Constr.] Eleven no >siur pal' ép-, Benen
muur op een' schuin-when tïrond trapsgewijze, met
uitstekke?c opbouwen. — [Bouch.] Ep- de mouton,
voorkwartier n. van een ic/map (zonder borgt)

'EpaIAIeiueetLt , 110. [Champ.] Borst f. — Epdes rais dune roue, borst rler racfs;icken. Ep- d'un
essieu, bom-st va-n gemme as. Ep- rInn tenon, lre;z f.
met eerie veeloren borst. — [Iiol'i.] ilorstweri)cg,

verst/mans?no f. vii m. op(eWOr pen aarde zand za/cken,

schanskory n, enz. —{(\I<ar.] Vaisseau qui a de l'ép-,
schil) n., dat zwaar van boeg -is. — Stcunnm umer in.
-

(tegen een,' aar(ldcccn enz.).

'Eparuler, v. a. I* mm schouder verstuiken, uit
het lid brengen, verwrikken (alleen van viervoetige
cl -ieren gezegd). -- (fig ) Helpen , bijstaan, ondersteunen: Voiis n'avez pas ascel de fonds, je vous

éliaulerai, gij hebt reen (geld, genoeg, -ik zal u helpen,
b j.ctaan, onc/er , slcu-nen. -- [lil.] Dekke?c, ecrsclaCansen: Les troupes soot exposies an canon, it fout
les ép-, de troepen zin aan 't kaimofn blootgesteld,
01(0 nioet.ze rlel►.kecc.--age- en fusil, een gcweerschouderen, op sciiouclem' r,ewn. --- [Teelt.] .De borst aan
ern. stuk hout r7cakeo — S'EPAULER, v. err. lick clen
scicrccr/cr verstuiken. — Elkander de helm mlpzacne
hand bieden. — [lloit.] Aan. de eend zijde ccf.,terven (vas b000ímn). — [; lil.] Zich, dekeken , zich

ver schansen.
'Epotnilettier , i.1. paulelien- naaker; epauletten-vei •koopei ni. — (/^c,3f,. et Clén-icrr.) paulette?)-nzan (van, officieren in 't alge)nee:z" ear 1?cz. van
he)c, die zich op cie epomuletten. ver°I?oovau !ligera),
'Ej)anlette, f. [(,out.] Schourler'stuk ti., schem-

rlerboncl m. (van een kerndl, ern /drief'je, enz.); sc/)ouderncad in. — [lofli.] Scheuderbclersel n.. schouder kwast m., golon n. oir de scicr;uclt: s van o,f icieceu2,
ep a u l e t f. Ga romer ses ép-s, zijn' oo/Jicie.usgroacl

(loog, een, lofjel jke (lacer/. ver•zvevca. -- [!hIati•.] Borst,

neut f. (Clan een stub limit).

'Epauulièi-e, f. Schozsde)astuk n. (aan de mapenrtc"stinrl eens ridders). — Soort van kinderbroekstlraog!i rncl in.
'Epmttmi'ts, f. [ltnv.p.] -Doft ve(,(er m., rib f.
'i,fpave, dirk. Verloo e?c, ccm'iIcoacrlil, onbeheerd
(van voo?'imerpen, wel/mc?' eif e72-are? omen niet Kent):
t-liensép-s, Bites tip-s, goederen, !lieren ri. pl. zon -

der eigenaar. --- EP>. YE, f. goed zoucrler eigenaar f.,

verloopen cl iep' n. — Ep-y, ofd p-s ma 'il /mes, strandvond m., strandgoed n. ((lat rle zee aC-.!nspoelt), driften f. pl. Broil d'élu-, strairrlre't n. Eli-s da -vet/es
of d'areilles , vervlogen bjenzcverin ni. Ep-s danPains of de persoune, vreerrarleiiui geum, wier gehoor -

teplaets rmn niet event.
'Ep.tvitsé, f., z. v. g,1. sly'o;t ;1'e a e, z. EPAVE,

- so))Ftfjrls Z. v. Cg,. droit d'anrl)aine, z. AUBAINE.

'EIpeantre. ni. [I/nt.) Spelt f.
' +'pèch[he, f., z. EPEICIIE.

' ais cller, v. a. [Snij tiet overgeblevene uit cie
zoutpon scheppen. — 'Ep)eeihiste, ni. De daar
belaste 2c'erk nov, uitsc/rep j)er in.
-rnepl
'Epéehhiste, dij.. z. v. a. SCEPTIQUE.

Epée , f. Der,erm ni. , zivrrrrrcl, ii. liver 1d-,
l Ietire l'é,?- a la main, Glen (/e ,'err trekben, van- leer
trekken. Meetre, Porter la main /i 1'ép-, de hang
aan Glen di' e?2 slaan, vaar den degen slaan, ;r jrlen.
Se bat/re à l'ép-, (net den degen vechten. On lui a
donné cinquanle coups cie plat lip-, memi heeft
hein vij ftirr klínrc.cla!le,>) gerieven. On pasla tout an
til de ^1'éh-, neen liet ales over (le Id/hg spri"cnrlen.
I1 lui donna de l'ép- dais le ventre, hij stiet hein
den degen in 't l-í/f. I1 lui fit toenier son ép- des
mains, hij sloeg hem den degen" uit de //dung. La
cavalerie cliam•g ea l'ép- ;U in mein, de ruiterij viel
met den degen in (le vuist aan. Jouer de l'ép- P
deux nnainns of (le l'espadon , niet den houuidlegen
vechten. I' lui lire °sa son ép- an travers du corps,
hij doorboorde heen, stiet hew den degen door 't
lijf. I1 le pour•suivit, le possum l'ép- dans les /'eins,
hij ver"volrele hem- op den voet, zette hem het mes
07) rte keel; — (fif.) hij drong sterk, allersterkst
bij hem aan. — (fiirj. et fain.) I1 vent lout avoir
at la pointe de lip-, hij evil alles niet geweld doorzetten, z. ook ATTEINDEE, BLAND:, CAPE, COURT,

C0TC, COUP, COUI'EAU, CFIEVET, DURANDAL. I1 est

né pour l'ép-, hij is voor (Ie krjjgsdienst gehoren.
Ii s'est laisoé dire vela l'ép- an cóié, hij heeft zich
dit in 't aannezibt laten zeggen, zonder te ant-
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woorden, C'est une bonne, rude ép -, hij is een
dapper krijgsman, een goed soldaat. Son ép- ne
tient pas an fourreau, zijn degen is niet in de scheede
verroest, hij kan niet veel verdragen, hij is kort van
stof. Son ép- est encore vierge, hij heeft zijnen
degen nog nooit getrokken. — (Prov.) L'ép- use
Ie fourreau, de al te groote levendigheid of inspanning van geest benadeelt de gezondheid. Mourir
d'une belle ép-, op eene roemrijke wijze sterven.
C'est l'ép- de Damoclès, 't is het zwaard van
Damokles: een altijd boven 't hoofd zwevend gevaar.
La gourmandise tue plus de gens que l'ép-, de
vraatzucht doodt meer menschen dan het zwaard.

Ii vaut mieux être percé d'une ép- luisante que
d'une ép- rouillée . van twee kwaden moet men

't minste kiezen; beter met eere te vallen, dan in
oneer te leven. Jouer de l'ép- a deux talons, het
hazepad kiezen. — ( fig. et absol.) De soldatenstand m.
I1 a quitté l'ép -, hij heeft de krijgsdienst verlaten.
Les gens d'ép-, de soldaten. Un homme d'ép-, een
krijgsman, officier. Quitter la robe pour l'ép-, den
tabbaard met den degen verwisselen.— (fig.) Moed m.,
dapperheid, kracht f.: I1 ne dolt sa fortune qu' à
son ép-, hi* heeft zijne fortuin enkel aan zijn' degen,
aan zijne dapperheid te danken. Le droit de l'ép-,
het rept van't zwaard, van den sterkste. — [Alch.]
L'ép- deshilosophes, het vuur. — [ Cord.] Slaghout n. — r]Eserj Le fort, Le mi -fort, Le faible de
l'ép-, de boven-, midden-, beneden-kling f. — [ Man.]
Main de l'ép- of de 1a lance, regter hand des ruiters.
-- [Mar.] Ep -s, spaken f. p1. van de draaispil
voor 't ankertouw. — [ti. n.] Ep- de mer, z. v. a.
ESPADON en SCIE.
'Epeiehe, f, [H. n.] Groote bonte specht m.
'Epeigné, e, adj. [Toen.] Douve ép-e, duig f.,
die in de gergel van eene ton gebroken is.
'Epeler, V. a. Spellen.
'Epetlation, f. Het spellen; spelling, spelkunst f.
'Epenthese, f. [Gram.] Inlassching, inschuiving van eene letter of lette? greep in een woord,
ep é n t h e s i s f. — ' Epeitthétiquie, adj. Ingelascht, ingeschoven, e p e n t h é t 1 s c h: Lettre, syl(ten doen.
labe ép-.
'Epépiner, v. a. De kernen of pitten uit vruch'Eperdu, e , ad. (en part. passé van 't oude
dperore) Ontsteld, ontzet, verbaasd, verstomd, ver
geheel buiten zich zelven: Elle arriva toute-schrikt,
ép-e, zij kwam geheel buiten zich zelve, ontsteld
aan. Il est tout ép- d'amour, hij is smoorlijk, razend. tot dol wordens toe verliefd. 11 demeure ép-,
hij blijft verbaasd, verstomd staan.
'Eperdument,adv. Hevig, hartstogtelijk, smoorlijk (vooral van de liefde cgebézigd): I1 est tout épamoureux. hij is smoorl(jk, ten uiterste verliefd.
'Eperlan, m. [H. n.] Spiering. Petit ép-, pin f.,
spieringje n.
'Eperlin, m. Soort van weiland n. inde koloniën.
'Epernauix , m. pl. [ Econ. rur.] Openingen f. pl. in de horden der schaapskooijen.
'Eperon, m. Spoor f. Ep -s d'argent, zilveren sporen. Donner de l'ép-, des ép-s a un cheval,
een paard de sporen geven. Ce cheval est tendre
(sensible), dur a 1'ép-, dat paard is gevoelig, ongevoelig voor de sporen. Gagner ses ép-s , zijne
sporen verdienen: zone eerste heldendaden doen;
— (fig.) de belooningen, die men krijgt, verdienen.
— Cheval qui na ni bouche ni ép- , paard, dat
hard in den bek en ongevoelig voor de sporen is;
— (fig.) ,z. BOUCHE. — ( fig.) Donnonsun coup d'épjusque-la, laat ons even daarheen rennen. I1 a beso in d'ép -, hij moet werden aangezet. — z. ook
BRIDE, CHAUSSER. [H. n.] Sint-Hubertsklaauw,
achterkloauw m., spoor f. (aan de pooten van som
viervoetige dieren en van eeniq gevogelte) . —-mige
[Physiol.] Zekere door den ouderdom ontstane
rimpels m. pl. in de hoeken der oogen. — [ Bot.]
Spoor, spits of punt f. van eenige bloemen; korte
regt opstaande boomtakken, m. pl., die er als sporen uitzien: La fleur de la linaire est terminée en
ép-, de bloem van 't wilde vlas eindigt als eene
spoor. — [Fort.] Klein bolwerk n. met een' uitspringenden hoek. — [ Mar.], Snuit m., scheg, sneb f.
van een schip. Flèehe de l'ep-, legger van het galjoen. Frise de l'ép- kam,m. Volute du revers de l'ép-,
knop van't galjoen. Herpes d'ép-, oorstutten, verkeerde stutten, m. pl. — [ Arch.] Steenen beer; steek
scherpe uithoek eenex brug; pijler tegen den-schor;
stroom en het ijs, ijsbreker m.
j
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'Eperonné, e, adj. (en part. passé van éperoner) Gespoord, van sporen voorzien; met de sporen
geprikkeld. Chien, Coq ép-, gespoorde hond, haan m.
Fleur ép-e, bloem f. met Bene spoor. — Cheval vigoureusement ép-, sterk aangespoord paard n. — Je
suis botté et ép -, ik ben gelaarsd en gespoord. — I1
a les yeux ép-s, hid, heeft diepe rimpels in de hoeken der oogen. — EPERONNÉ , m. [H. n.] Soort

van zeebrasem m.
(BARDANE.
'Eperonnelle, f. [Bot.] z. V. a. CROISETTE en
'Eperonner, v. a. De sporen aanbinden: vpon cavalier. — De sporen geven: Ep- un cheval.
— Ep- un coq, de sporen van een' haan met stalen
punten voorzien, om hem te doen vechten. — ( fig.)
Aansporen, aanprikkelen, aanzetten, aandraven.
'Eperonuerie, f. Handel m. in, vervaardiging f. van al wat tot de optuiging van rij- en
spanpaarden, ook tot zékere gedeelten van 't koetswerk noodig is.
'Eperonnier, m. Koopman in sporen, stijgbeugels, gebitten en dgl., makervan zulke voorwerpen. — (H. n.] Chinésche paauwfasant m.
'Epervier, in. [H. n.] Sperwer, vinkenvolk m.
— (Prov.) C'est un manage d'ép-, la femelle vaut
mieux que le male, in dat huis heeft de vrouw de
broek aan. —z. ook RUSE. — [Pèch.] Werpnet n. Nerfs
de l'ép-, koorden f. pl., waarmede men dat net bij
't uitwerpen vasthoudt en vervolgens toehaalt. -[Chir.] of Drapeau , m. Sperwer, haviksverband n., voormalig neusverband- n. — [H. n.] Sperwer m., zékere gonzende kapel f.
'Epervière, f. [Bot.] Havikskruid n.
'Epervin, m., z. EPARVIN.
'Epéter, V. a. [Coot.] , z. v. a. EMPIÉTER.
'Epéxegèse, f. [Gram.] Toelichtend

sel n., verklaring, opheldering,
b jvoeqepexegés i s, appositie f.
'Ephèbe, m. [Ant. gr.] Jongeling m. van 18
tot 20 jaren , te Athenen. — [Physiol.] Huwbaar
geworden jongeling m.
1- 'Ephecte, adj. [Philos.] : Chose éph-, zaak f.,
omtrent welke men zijn oordeel opschort. --'Epheetigne , adj. Zijn oordeel opschortend:
Philosophe éph-, zijn gevoelen terughoudend wijsgeer (een bijnaam der sceptici).
'Ephèdre, m. [Ant gr.] Overschietend kampvechter ni., als 't getal der strijders oneven was.
[Bot.] Zeedruif f., zeekruid n. (uvette) ; paarde
staart n.
'Ephédrisme, m. [Ant. gr.] Spel n., dat met
ons bokstavast (cheval fondu) veel overeenkomst had.
'Ephelce, f. [Méd.] Bloedfluim m. (bij 't hoesten uitgeworpen).
'Ephélides f. pl. [Méd.] Zomervlekken, zonnevlekken, sproeten; — levervlekken, in 't algemeen
huidvlekken f. pl.
'Ephémère, adj. Eéndaagsch, van éénen dag,
wat slechts éénen dag duurt. -- [H. n.] Mouches
éph-s, dagvliegen f. pl., haft, oeveraas n. — Bij uit
Kortdurend, kortstondig , voorbijgaand,-breidng:
vlugtig: Bonheur éph-, kortstondig, wuft geluk n.
'Ephémérides, f. pl. Astronomische jaarboeken n. pl. of tafels, e p h. em e rid en f. pl. — [Mar.]
Éph- maritimes, scheepsjournaal, door den gezag
dagboek n. — Dagbladen, nieuws--voerdghuckn
bladen n. pl., couranten f. pl. — ' Ephéméridiadj.
Ephemerídisch.
que,
Ephémérin, e, adj. [H. n.] Naar eene dag
gelijkend. —' Ephémérine, f. [Bot.] z. v. a.-vlieg
(koorts I. —
TRADESCANTE.
'F.phén.éropyre, f. [ Méd. ] Alledag gsche
'Ephésien, Vin., ne, f., Ephezer, Ephézier, nl.,
Éphézerin, f. — EPHÉsIEN, NE, of 'Ephéslaque,
adj. Ephesisch. — ' Ephésies, f. pl. [Ant. gr. J
Feesten n. pl. van Diana te Ephesus, ephesikn, f. pl.
' Ephialte, m [Méd.], z. v. a. CAUCHEMAR.
'Ephidrose, f. [Méd. j Sterk, ziekeljk zweet n.
'Ephippie, f. [ H. n.] Zadelvlieg f.
'Ephippion, m. [Anat.] Turksche zadel m. van
't wiggebeen.
'Ephippiurn, m. (pr.—pi-ome) [H. n.] Ajuinschil f., kleefoester m., zeker schelpdier.
'Ephod, m. [Ant. jud.] Lijfrok der joodsche
priesters e p h o d m.
'Ephode, f. (Rhét.] Voorinnemende inleiding f.
der rede, é p h o cru s (insinuation).
'Ephores, in. pl. [Ant r.] E p h o r e n, opzieners, volksbeschermers, vijftal uit den senaat ge.
--

-
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kozen regenten in Lacedxmon , die 't koninklijk
gezag in behoorlijke grenzen moesten houden. —
'Ephorique, add. De ephoren of hun ambt betreffend, ephorisch.
phydriades,f.pl. [MS th ] Stroomnimfen f. pl.
'Epi, m. [Bot.] , Aar f. Epi de bled, d'orge,
koren-, gerstenaar. Epi égrené, ledige aar. Le bled
morste déjà en épi, het koren schiet reeds in aren.
— (Prov.) Jamais avril ne se passe sans épi, in
April schiet altijd het koren in de aar. — [ Man.]
Kol of bles f. voor het hoofd der paarden. —
[Astr.] :pi de la Vierge, (le Aar der Maagd, ster
van de eerste grootte in 't sterrebeeld der Maagd.
— [Constr.] Zamenvoeging f. van de sparren om
de spits van een rod of pyramidaal dak. E pis,
ijzeren punten of spitsen op muren of heiningen
(om het overklimmen te beletten). — [ Chir.] Zeker
verband, z. SPICA. — [ Lapid.; Aarvormig tooisel n.
wandiamanten. — [ Hvdr.] Uiterst einden. van eenen
gemetselden dijk, ,bestemd om den loop van eene
rivier te bepalen. Epis de fascinage, waterkeering f.
van rijswerk en steenen. — [Bot.] Epi d'eau of
des étangs, fonteinkruid , zwamkruid n. Epi de
fait of de la vierge, veldajuin m. — [ Anc. mar.]
Epi du vent, windstreek f.
'Epiaire, f [Bot.] : Ép- des bols, bosch-andoorn m.; stinkende netel f.
'Epiale, adj. [Méd.] Fièvre ép -, of als subst.:
L'ép- , boosaardige koorts ; koortshuivering met
weinig of niet te bespeuren hitte, ep i a t a f.
-

;

'Epialte, m., z. EPHIALTE.
'Epian, m., z. PLAN.
'Epibleme, m. [Bot.] Orchis-achtige plant n.

van Nieuw- Holland.

'Epicaiser, v. n. Naar billijkheid vonnissen,
de strengheid der wet verzachten.
'Epicarpe, m. [Pharm., Chir.] Polspleister f.;
verband om den handwortel, e p i k a r p i u m n.
'Epicaule, adj. [Bot.] Op den stengel groeiend.
'Epicarime, m., z. V. a. ENCAUME.
'Epiee, f. Specerij f„ kruid n., naam van een
klein getal welriekende kruiden of droogerjen van
verhittende, prikkelende kracht, die tot kruiding
der spijzen en sausen worden gebruikt. Quatre
ép-s, mengsel van kruidnagelen, muskaat, zwarte
peper en kaneel of gemberpoeder. — Pain d'ép-, peperkoek m. — ( fig.) C'est une fine ép-, 't is een
slimme vos, een sluwe vogel. — (Loc. prov.) C'est
chère ép-, 't is peperduur, zeer duur Dans les
petits sacs sont les fines (les bonnes) ép-s, in de
kleinste doosjes is de beste zalf.: in een klein l.igchaam
huist vaak een groote geest. — EPICES, f. pl. (weleer)
Allerlei lekkers, kleingoed, suikergoed n. — ( fig.)
Bijkomende geregtskosten f. pl., leges, vacatie-gelden,
bijvalletjes, zékere geschenken n. pl., die men den
regters plagt te geven (omdat die geschenken oor
lekkers, kon/huren, enz. bestonden).-spronkeljuit
'Epieéa, 'Epieée, 'Epicia, m. [Bot.] De
noordsche den m.
'Epicé, e, adj. (en part. passé van épicer) Gekruid. — ( fig.) Cela est ép-, trop ép-, dat is te
duur, peperduur. — Un pamphlet, fortement ép-,
een zeer scherp, bijtend vlugschrift m. — EPICE
PRÉCOCE, z. onder DA M10ISELLE.
'Epieède of 'Epicédion, ni. [Ant.] Lijkge
n., treurzang m., graflied n., lijkrede f. —-dicht
'Epieédique, adj. Daartoe behoorend: Poème
ép-, l jkdicht n.
'Epieène, adj. [Gram.]: Nom ép-, of als subst.
Un é -, woord, dat de beide natuurgeslachten door
e grammatikaal geslacht moet uitdrukken ,
't zelfd
epiccenum n.
'Epicer, v. a. Kruiden, met specerijen of krui
toebereiden. — Ook zonder voorwerp: Cui--derijn
sinier qui epice trop; kok, die te sterk kruidt. —
(fig. Ce juge épice trop rudement , die regter
vordert te veel geregtskosten, geeft de kosten te
hoog aan.
'Epicérastique, adj. [Méd.]: Remèdes ép-s,
of als subst. Des ep -s, de scherpte, de zuurheid,
verzachtende middelen n. pl.
'Epicene, f. Kruiderijen t. pl., specerij-waar f.,
allerhande kruiden, ook suiker, kol j honig en
apothekers-kruiden.— Specerij -, kruiderj-handel m.
'Epichérème, m. [Log.] Opgehoopte sluitrede f.
(waarin bij ieder der pra missen te gelijk 't bewijs
daarvan is opgenomen, e p i c h e i r é m a n.
'Epiehole, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Galachtig
)
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(bileux), —'Epichorde, m. (pr. ch=k), z. v. a.

1ViESENTERE. — ' Epichorion, 'F.pichorique,
(pr. ch=k), z. v. a. ENDÉMIE, ENDEMIQUE.
'Epicia, m., z. EPICEA.

'Epicier, m., ière, f. Kruidenier m., kruide
Boutique d'ép-, kruidenierswinkel m.-nierstf.
Ép- droguiste, drooglist (drogist) m. —(fig. et fam.) Ce
livre est bon pour l'ép-, dat boek is goed voor den
komenijswinkel , voor scheurpapier. — C'est un
ép-, 't is een onnoozele hals m. — Ook als adj.:
Marchand ép-, kruidenier. Garcon ép-, kruideniers-

jongen, - knecht m.
'Epieolique, adj. [Anat.] Tot den karteldarm
behoorend; zich boven den blinden darm bevindend,
e p i kó l i sc h. — ' Epicondyle, m. [Anat.] Ver
ondereind van 't bovenarmbeen. ----lengivaht
'Epieràne, m. [Anat.] Peesachtige uitbreiding,
die den schedel bekleedt, pees-kalot, schedelhuid f.
'Epierànien, ne, adj. Daartoe behoorend. 'Epierase, f. [Méd.] Genezing door zachte ontlasting, waardoor de scherpte der vochten verbeterd
wordt. — 'Epierise, f. Wetenschappelijke beoordeeling, inz. van ziekten.
;Epieton, m. [H. n.] Indische veelvraat m.
'Epicaréisine, m. [Philos.] Leer f. van Epikurus (.ltheensch wijsgeer in de Ode eeuw vóór
Chr) , volgens welke het hoogste goed voor den
mensch gelegen is in het vrij zin der ziel van onrust en smart, ep i kas r e Ism u s n. Toen deze leer
later misbruikt was, kreeg het woord de beteekenis
van: Najaging van zinneljk genot als 't eenige en
hoogste goed , neiging tot zinnelijkheid en wellust,
en in dezen zin behoort men, volgens sommigen,
'Epicurisme, e p i k u r i s m u s, te schrijven. —
'Epicuréiste, m. Aanhanger m. der w jsbegeerte
van Epikurus. — 'Epicurien , iie, Wat tot
Epicurus en zijne leer betrekking heeft, ep i kur i s c h; — ook: weelderig, zinnelijk, wulpsch, wel
zwelgend, e p i k u r is t i s e h. — Ook als-lustig,
subst.: Ep-, een aanhanger van Epikurus, ep i k ureïst, epikuriër. — In bijzonderen zin: een
geheel zinnelijk mensch , wellusteling , zwelger,
epi kurivt m. — ' Epicurisme, z. boven.
'Epicycle, m. [Astr.] Bijcirkel, welks middel punt zich in den omtrek van een' grooten cirkel
beweert, e p i c y k l u s m. — 'Epicye.loïde , f
[Géom.] Kromme lijn, beschreven door een punt
in den omtrek eens cirkels, die op den omtrek eens
anderen cirkels omwentelt, e p i c y c l o ï d e f. —
'Epicyème, m., 'Epicyèse, f., z. v. a. sUPERFÉTATION.
'Epidéanie, f. [Méd.] De in een land heerschende

nekte, landsziekte, stadsziekte, volkskwaal f.; in
engeren zin: van buiten aangekómene, voor een'
zekeren tijd heerschende, doch anders aan 't land
niet eigene ziekte, epidemie f. (vgl. endemic).—
[Ant. gr.] Ep-s , welkomstfeesten n. pl. — 'Epidémique , adj. In een land heerschend , rond gaand; aanstekend, ep i d ém i sch. -- (fig.) Passions
ép-s, aanstekende, overslaande hartstogten m. pl.
—'Epidémiquetnent, adv. Op epidémischewpze.
'Epidence, f. [Mar.] Hangmattouw n.
'Epidendre, adj. ,[Bot.] Op booroen groeijend,
e p i d e n d r i s c h. — EPIDENDRE, m. Eene op boomen groeiende woekerplant f., e p i d e n d r o n n.
— 'Epidendré, e, adj. Naar zulk eene woekerplant gelijkend.
'Epiderine, m. [Anat.] Opper- o f bovenhuid f.
(vgl. DERME). — (Bot.] Dun, doorschijnend vlies n.,
dat de kruidaardige planten en jonge twijgen uitwendig omgeeft. — 'Epidermé, e, adj. [H. n.]
Met eene opperhuid bekleed. — 'Epidermique,
adj. [Anat.] Tot de opperhuid behoorend, ep i d e rm i s c h. — 'Epidermoïde, adj. [Anat.] waar
opperhuid gelijkend. —Tissu ép-,opperhuidsweefseln.
'Epidèse, f. [Chir.] Onderbinding van een door gesneden bloedvat; aanlegging van een' zwachtel,
epidesis of epidése f. — 'Epidesine, m.
Bindsel n. ter vasthouding van 't onderliggend verband n.

'Epididyrne, m. [Anat.] Bijbalm (door de ontleedkundigen in het hoofd [caput] en den staart
[cauda] verdeeld) .—'Epididymlte,f. Oat stekingf.
der bjjballen.
'Epidose, f. [Méd.] Ongewone vergrooting van
een lhgchaamsdeel, e p i d o s i s f.
'Epidote, m. [Minér.] Schoristeen, schorl m.
'Epidrome, f. [Méd.] .landrang m. der voelt-
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grammen maken. — 5 'E)igraninaatiste, m.
Ve'-vaardiger van epirlrannnen, puntdichter in. —
'Epigrammrne, f. Opschrift, bijschrift n.; -- korte
en zins ijke spreuk, zinrijke, dichterlijk ingekleede
gedachte f., inz. puntdicht; kort hekel- of schimpoeerster f.
'Epié, e, adj.: Blés épiés, in de aren staand dicht, epigram n. -- La pointe de l'élp-, de punt,
koren n. — [Bot. j Fleur épiee, aarvorinicte bloem, f. cle fijne, geestige, scherpe, butende zet, waarmede
— [V éner.] Chien épié, hond m., met eerre soort het p-unt^=icht sluit. — Bij uitbreiding: Scherpe
van bles voor den kop. Queue épiée. hondestaart m., zet m., bijtende scherts f., vinnig woord n. in een
gesprek of geschrift. -- [Curs.] Ep- d'agneau, met
die in eerre aarvormicle pluim eind2t.
'Epié, e, a111j. (en part. passé van, épier, V. a.) eerre blanke saus bereid lamsragout n. —'Epigraphe, f. Opschrift n. op een gebouw (vu inscription).
Bested, beloer(!, berilttu)d, beluisterd.
— [Litt..] Bovenschri ft n., zinspreuk, kernspreuk f.,
SS 'Epien1ent, m. Bespiedinfj, beloering f.
'Spier, V. n. [Agri(.] In aren schieten, aren motto n., aeenhaling f. boven een hoofdstuk of aan
't begin van een boek, ep i r raap h n. — 'Epikrijg rr .
'Spier, V. a. Bespieden, beloeren, begluren, a f graphie, f. Opschriftkunde, ep i grap h i e k f.
'oere,t, beluisteren: Ep- qn., Ep- les actions, les — ' E pigrapthiclaue, aclj. Die kunde betreffend;
dénnar'clbes de qn., iemand bespieden, iemands da- aan 't epigrewph eiren, ep i cl r á p h i s e h.; — ook:
den, qanen bespieden, nagaan of gadeslaan. On met letters of schrift voorzien: COOté tip- dune méépie toles nos discours, men beluistert al onze daille, schrift- of letterzijde, epibrat,hische zede f.
gesprekken. — Ep- Ie moment, 1'occasion, op het van een' gedenkpenning.
'Epigj•tne, 'Eliigygnigluue, arlj. [Bot.] fi let ongunstig oorenblik, de geschikte gelegenheid loeren
middEll jij 05) het vruchtberlinsel geplaatsten sterspel.
(ten einde (Iatcrvan s;ebruik te mwken).
'Epierrage, 'I pierrennennt, m. Ziet zuire- — 'Epigyiiie, f. Ieplcrnting f. van den stempel
ren, 1ve('r'ui?1tes van <5'tee?ten. — 'Epierrer, v. a. in 't vr uchtbetjinsel (bij bloemen., aan welke het stijltje
can steepen of puin zuiveren (b. v. een,' akker, een' ontbreelkt). (valken.
'Epilaiiee, f. [f"aluc.] Vallende ziekte f. der
tuin).
'Epilatoire, cu/i. llrtrtrrt'e nemend, ontharend.
'Lpiette, f. [Bot.] Verleg- of pluiingras n.
— Ot,•k als subst.: Un ép-, een ontharend 2niddel n.
'I 1 iep, in. [Chas.] Jctrt.srries f., zwá2jnsprietm.
ten, inz. von het bloed, vaar eenij deel (congestion)
— [Anc. mar.] Netsnoer n., zeker zeil.

1-' 'pie, m., z. v. a. EsPION. — 'Epie, f.
(woord van J. J. Rousseau) Luislervink, spion•-

'Epieuur,m., -ieuse,f,Bespiederm ,bespiedsterf.

'LIbiiaiteie, f. [Ant. gr.] ll'ederzijdsclt h'uwe-

lijlcsreqt n. ti<.s;'clicn tje burners van twee rlr ieksche
staten of steden; ook: het trouwen uit den eerren
,

staid in de-n. anderen.

'Epigzzstralgie, f. [Méd.] Pijn f. in de oprerUutl'<<treelï. — 'Epigs tralgique, adj. Tot

she pijn belmorend, e p i f; (IS t e a l!„ i s c h.. — 'Epigastre, n1. ( Anaal.] Opperbuik,4treek f., opper:,7rtcer buik m. (tussclten den hartkuil en (le navelrtreek), e Ii i a a str i u rei n. —• 'Epigasti-i (1 mie, adj.
Tot den opperbuik behoore-rtd, e 1) 21; rt s t r i s c P. —

'Epigastroeéle, f. [Chic.] Breuk f. van de op-

1)ertuikstreek.

'Epigée, z. EPIGIE.

'Lpigene, adj. [MM'finér.] Van chemische naluur,
niet van vorm vel anderd. — [Bot.] Op de boven ,

zijde der bladeren droef/end, e lr i rg é n i sc h-. —'Epigene se, f. [Pli siol.] Het allán ;sen achtereenvol-

'Epilé, e, ad j. (en port. passé van épiler) Ont-

haard: 1i'fentou élp-.

'Epiléne , f. [Ant.] Kelderlied , ewijntlaardenierstied n. — 'Epilénie, f. Pantomni'me, dans n1.

der oude Grieken, u^ctrtrbij zij het druivenpersen
nabootsen.

'Epilepsie, f. [Méd.] (pop. bral caduc, Fl atut
mal, Mal (te saint, Mal de St. Jean, Nlal sacré,

,Nlal divin) t7 allev(1e ziekte. Accès d'ép-, aanval
van vallende ziekte f. II egt sujet P l'ép-, hij is aan
rle vallende ziekte onderltevi;r. —'Epilepsifornie,
adz. Wat zich als vallende ziekte voordoet. —
'Epileptigeue, adj. De vallende ziekte betreffe-nd.
— Met de vallende ziekte behebd, daaraan lijdend,
epi1ept-iscll.— Ook als subst. Unép-, tineép-,
een lijder, eene lijderes aan vallende ziekte.

'Epiler, v. a. Ontharen,, het haar uittrekken
of doen uitvallen. — [Tech.] Ep- l'éiai.n, het over-

vloedig metaal aan de vormnaden van 't gegoten

<n vr - onwel jke teelkrachten (door Blumenl)ach tot

tinnen voorwerp wegnemen.
B'ÉEIESlr, 2). pr.
Zich ontharen , zien haar uittrekken. — 'Epileur, m., -ease, f. Ilaaruittrekker in.. -trekster f.
'Epillel, ni. [Cot..] Grasaartje, halinpje n.
'Epilobe , n.. [Bot.] l47aterer^eederik, ?veeg-

génésiquue, arlj. K7 at tot Blumenlhnclis stelsel
betrekking, !zeeft, epigené s'isc h. —'Epigéné-

bree f., Sint-^Intonie- kruid n. -- 'Epilobiaeées,
'Epilobiannées , 'Epilobiées, 'Epiloibiennes, f. pl. tl'eerlbree-planten f. pl
'Epilogage, in. (woord erin Mirahe au) Bed'illinb I. , het bedillen. — 'Epilogue, in. ]Va-

lei d ontstaan van bewerktuiede wezens door bij- of
nevenplaatsing, sloor (le vereenirlinrt der mannelijke
eerre bijzondere theorie ont2vorpen). — [Méd.] Ver
eenei ziekte plaats-schijnel.p!,dGo
hebben, zo?ader haren aard te veranderen. —'Epf-

siste, n11. _'lan.han fier van dat stelsel, ep i g e n eS i s t ni, -- 'Eli énie, f. [J%linér.] Verandering
cler chemische natuur vein een kuistal, net behoud
van glen vorm..
'Epigennénme, In., z. v. a. I PIGENESE.

'Epigeonner, V. a., z. v. a. PIGEONNEII.

'Epigie, 'Epigée, f. (Bot.] Kruipende heide

-plantf.

'Epigianonnénne, ad;. [Méd,] Toevallig in Bene
ziekte ontslaande. -- EPIGINOMMErES, f. pl. Toeval-

line versehijnselen n. pl. in, eerie ziekte; oorzaken
der toevailen, in glen looi) der ziekte ontstaande,
epirlincírrrena, epittinetama n. pl.

'Epiglotte , f. [Arat.] Strotklep f. , keellel -

letje n. !reel- of lue%tlrijpcleksel n., dat de stemspleet bij'tslikkensluit. —Epiglotticlaue, 'Epiglottien, ne, asij. [fat tot de strotklep behoort,
C p i ,1 l o t t i s c h. — 'Epi„lottite, f. [Méd.] Strot
ontsteking f.
-klep
'Epliglonte, f. [Anat.] Bovenstreek f. der billen.
:

— Epigonate, f. [Anat.] Knieschjjf f. (rotule).

— 'Epigone, m., z. v. a. SUPEEFETATION. —

'Epigones, nl. V1. Nakomelingen, inz. [H. anc.]

de overgebleven zonen der in den eersten oorlog
tegen Thebes gevallen grieksche heervoerders of koningen. — 'Epigonion , m. [Mus. anc ] Speel tuig m. met f o snaren (door Epigonus uitgevonden).
'Epi ranimatigne, adj. Tot het epigram behoorend, den aard daarvan hebbend, kort en zinrijk,
scherp, stékelig, e p i g r a m rn á t i s c h. — 'Epigrarnmatigwienient, adv. Naar de wijze van
't epigram. -- -^- 'Epigrait'niatiser, v. a. Ep-

—

rede. slotrede f. , nawoord n. , e i) i lo o g in. —

'Epilog'ner, V. a. (fain.) Bedillen, nl) alles iets

weten te zeggen. Ep- les actions ate qn., iemands
daden- beriepen. bedillen. I1 él}rogue sur tot;t, hij

heeft op alles iets te zeggen, hij smaakt overal aanmerkingen- opp. — ' +'pilognenr, ni. (fain.) Bedi//er, bedilal, albedil in.
'Epiluxre, f. [Tech.] liet afgenomen tin, der
vorrz-sad,en (vol. épilcr).
'Epiniachie, f. [Ant. qn,] Verdedicjincfsverbond n. toissclten twee of meer staten..
'Epírnane, m. [1ldd. soc.] Razende, 2,c'oedende

krankzinnige nl. — 'Epinianie , f. Woedende
krankzinnitrheid, razernij l'.
'Epimaque, m. [I-I. n.] I{zaaghoppe f., een
zeer scitoove indische voelel.

'Epiom ède, m. [Bot.] Bisschopshoed m., bis

-schopmutf.,en
alpenplant.
'Epiíaménnisnae, in. [Rhét.] Herhaling f.. terugblik m. midden in de rede, epi'nzenismus in.
'Epiemmètre, m. [Ant.] Deel der lading, dat
de stuurman tot zijn loon ontving. — [Bot.] Omklcedsel n. der eene zijde van 't vruchtbeginsel bij
vele zaniengestelde bloemen.
'Epimimétrigtue, adj. [Litt.] Niet geschikt om

gezongen te worden, e p 1 m é t r i s c li.
'Epinaie, f. [Agri(.] Doornbosch n., met doorn
bezette plaats f.
-struiken
'Epinard, in. , doorgaans 'Epinards, pl.
[Bot.] Spinazie f. — Ep- sauvage, ganzevoet m.

i PINAI{PE

}PIPLÉROSE.

(ansérine). ,— Éi- der juifs, joden-rnaluw f. (corchore). — Ep- des inurailles, muurkruid n. (pariétaire). Ep- du Maiahar, klirntnende nachtschade f.
(baselle). — (lig.) Frange, Epaulette à graine d'ép-,
franje, epaulet f. net dikke kwasten.

'Epina,-de ï f. [H. n.] z . v. a. ÉPINOCHE.
'Epinceler, ':pincer, 'Epiiie ter, z. v. a_

NOPER. --- 'I: pincele^^r, ease, 'L pindceteur,

erase, 'Epineeuur, ease, z. V. a. OPEUR, EUSE,
— 'Epineeter , V. a. [ f; auc. j Scher pen (de

klaauwen en den bek van den valk. — 'Epincette, f. (Tech.] Noptanrgje n.

'Epinsoir, m. [Tech.1 Straatnwkers -hamer in

'Epine, f. [Bot..] Doornstruik m., doornplant f.;
doorn, slekel, stekeldoorn in. 1 aio d'ép-s, doornheg f. Se piquer avec une éIn, zich aan een' doorn
prikken of steken. -- (fig.) iVlarcher sur des ép-s,
zich in nételige, rnoeijellke omstandigheden bevinden.
— (fig. et fain.) Etre sur les ép-s, op heele kolen
zitten, staan. — (Loc. prov.) C'est no vrai fagot
d'ép-s, 't is een lastig. onhandelbaar inensch. —
Cast une ép- au pied , dat is een doorn in den

Tirer a qn.
une épine du pied, hors du pied, iemand een'

voet: eene ergerlijke, veiduieliqe zaak.

doorn uit den voet trekken, ieina.nd uit eene ver
uit eene nételige omstandigheid redden.-legnhid,

— (Proc.) I1 n'y a pas de roses sans ép-s, geen
rozen zonder doornen. — (fig.) Ep-s, Moeijelikheden,

zwarigheden, verdrietel'(klaeden f. pl.: Les ép- de in
science, de la chicane. Le monde est plein d'ép-.

— Couronne d'ép - s, z. COURONNE. — [Anat.] Naam

van verscheiden doornvormige uitsteeksels, zoo als
van den neus, de kaak, het schouderblad, de heup,
enz. — gip- du dos, r' p- dorsale, ruggegraat, r^uggestreng, wervelkolom t. — [i3ot.] Volksnaarii van
verscheiden, planten; Ep- blanche, z. v. a. A.UBEPINE en HEFLIER. Ep- `(nette, Z. BERBERIS. Ep-

blanche sauvage, z. v. a. CHARDONcominun. Ep de
bout, z. v. a. RARPE DE RENARD. Ep- rnarante,
z. V. a. ARGOUSSIEPI . ép double , z. v. a. GADELIER.
ep- noire , Z. PRUNELLIER. Ep- jaune, gouddis-

-

tel, varkensdistel (scolyme). — [E1. n.] Volksnaam
van eenige ?net stekels gewapende dieren. Ép • dou

Pie, zeepaardje(sy nknathe); Ep- de Judas, zeedraak,
pieterman (vive), enz. — [1Llétall.] Punten, tanden

of doornen, waarmede het roset- of schj fkoper van
onderen bezet is, koperdoorn in. — [Lay.] Buis f.
onder aan den zeepziedersketel, tot afloop der gebruikte loog.
'Epinette, f. [Mus.] Spinet n., soort van kleine
klavecimbaal. — [Bot.] Canadasche mastboom m.,
waaruit balsem vloeit. — [Fauc.] Ruggegraat f. der
valken. -- [Eeon. dom.] Hok n. met naauwe r fdeelingen, om gevogelte vet te mesten. — [Pèche]
Dooi-nangel m., van een' doorn gemaakte vischhoek.
'Epi neuix, eanse, adj. Doornig, doornachtig,
stekelig, ?net doornen of stekels bezet: Tige épineuse,
doornige stengel m. Bois ép-. doornhout n. —
(fig.) Nételig, bedenkelijk, moej elfijk, zorgelijk, gevaarlíjk , bezwaarlijk. Affaire épineuse , netelige
bedenkelijke zaak f. Question épineuse , moeijelijk, ingewikkeld, netelig, vraagstuk n. — (f m.)
Homme, Esprit, ép-, zwarigheidmaker in. — [Anat. [
Le trou ep-, liet blinde gat n. van het voorhoo fdsbeen. Le muscle ép- du dos, de doornachtigespier t.

van den rug. L'artère épineuse, de stekelige slagader f. Les apophyses épineuses, de stekelige uit
wervelbeenderen der ruggegraat. —-wasenvd
[Mar.] Fonds ép-, gronden met klippen en rotsen,
gevaarlijke gronden in. pl. — [H. n.] , z. v. a. BALISTE.

'Epine-vinette, z. onder EPIIE.
t 'Epingare, m. [Artill.] Eénponder, klein

stuk geschut.

'Epin^le, f. Speld f; — doek-, das-, borst-,
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fooi f., die men aan dienstboden geeft, geschenk n,
voor de vrouw des mans, met wien razen een' koop
sluit, eene zaak afdoet. — Drinkgeld, speldegeld,
sleutelgeld n. — [Cur.] Naald f.. tot het hechten
van een' hazenrond. — [Tech.] Gespleten houtje,
houten vorkje n., ter bevestiging van op een touw
gehangen voorwerpen. — Soldeerdruppel m., die bij
't soldéren in de pijpen dringt.
'Epinglé, e, adj. [Manuf.] Velours ép-, zeer
Tun gestreept fluweel n.
'Epingler, v. a. [Tech.] Mets/relden, met houten vorkjes vaststeken. -- [Mil.] ép- 1e fusil , het
laadgat ruimen (met de rulinnrrctld schoonmaken).
'Epinglette, f. (verklw. van épingle) Speld/en.,
kleine srreld f. — [Mil.] Ruimnaald f. (tot doorsteking of zuivering van 't laadgat). — [Mar.] Kleine
splitshoorn of marlpriem m.
'Epinglier, m., -lure, f. Spelden.maker; spel
in., - verkoopster f. — [Tech.] Klavier''-denvrkop
of klaauwier n. (van 't spinneiviel).
'Epinicies, f. pl. [Ant.] Zegefeesten, zer,eliederen n. pl. — 'Epinicion , in Zegefeest is. —
[Liturg.] Het driemaal heilig [Sanctus] .

,Epinière, adj. f. [Anal,.] Tot de ruggegraat

behoorend: Moëlle ép-, ruggernerg n. Colonne ép-,

rusgegraat f.

'Epiniers, m. pl. [Véner.] Doornstruiken in. pl.,
waarin. 't wild zich verschuilt.

'Epinoehe, m. [Coin.] De beste kof ijsoort f.

— 'Epitioche , f. [H. n.] Stekelbaars m. (gastérostée) , eigenlik driecloornige stekelbaars. — Epde nier, zeestekelbaars. — Epinochette, f. Strandstekelbaars, zeestekelbaars.

'Epinocher, v. n. (fain.) Kieskaauwen, peu-

zelen, langzaam zonder honger eten. — ( iig.) Zich
met kleinigheden ophouden.

'Epinoehette, f., z. onder EPINOCHE. — 'Epiv. a. EPINOCHE.
'Epinyetides, f. pl. [i léd.] Nachtpuisten f. pl.,

noele, m., z.

in den nacht uitbrekende pijnlijke puisten; —

oogzweer f.

'Epiodonte, in. [H. n.] Siciliaanschedolfijn in.
'Epipaaaroxysnie, in. [Méd.] Versterkte koortsaanval nl. —'Epipéciologie of'Epipédoniétrie, f. Meetkunst der figuren., die op dezelfde
basis staan, vlaktemeeting f. -- 'Epipétale, adj.
[Bot.] Op de bloembladeren zittend

'Epiphane , 'Lpiphanès (pr.—nèce) , adj.

[IE. arre.] Doorluchtige, bijnaam van somniicje Oostersche vorsten, opvolgers van Alexander den Groote;
— ook van Jupiter. — 'Epiphniiie, f. [Relig.]
Feest der verschijning (der geboorte) van Jezus
Chr. (in de ,rrieksche kerk, sedert de !ede eeuw); -later: feest der aankomst van de drie zoogenaamde
koningen bij het Christus -kind (met zinspeling op
de verschijning van de ster) , drie-koningen feest n.,
het groote of hooge nieuwejaar (ook le jour des
Rois geheeten) .
'Epiphénoniène, in. [Méd.] Later zich opdoend ziekteverschijnsel n.
'Epiphléodle, adj. 4Bot.] Op de opperhuid der
planten ontstaande, ep i p h 1 ce o d i s c h.
'Epiphlogisiiie, m. [Méd.] Brandende hitte,
koortshitte f. —'Epiphlogose,

f. Tweede graad in.

van ontsteking, e pip h 1 o g ris is f. —'Epiphlose, f.
[Bot.] Opperhuid f. der planten. —
'Epiphornènie, m. Toeroep, uitroep m. — [Rélit.] Nadrukkel ke slotgedachte, eindspreuk, slotspreuk f.
eener rede. — 'Epiphore, m. [Réht._j Herhaling,
figuur, waardoor het laatste woord van een voor
nadruk wordt herhaald; — het eindigen-stelm
van verscheiden zinnen met dezelfde woorden. —
[IVléd.] Tranenvloed in , oogtraning f., het oogdruilpen. — 'Epiphylle, ad,/. [Bot.] Op de bladeren
zittend of groeijend.—'Epi 1phyllosperines, m. pl.
[Bot.] Planten f. pl., welker bloesems (eig. zaad)
zich op de bladeren bevinden. — 'Epiphysaire,
adj. [Anat.] Naar een beenaangroeisel gelijkend.
— 'Epiphyse, f. [Anat.] Aanwas, b(lwas n. ,
beenaangroeisel n., dat enkel door 't beenvlies en
door kraakbeen met het hoofdben vereenigd is,
e p i p h y s e f. ( Verbeent het kraakbeen dan wordt
het eene a p o p h y s e). — 'Epiphyte, f. [Bot.]
Woekerplant f., e p i p h y t o n n.

hemndspeld. — Attacher qc. avec une ép, iets met
Bene speld vaststeken. — ((am.) Cela ne vaut pas
une ép-, dat is geen speld, geen speldeknop waard.
— (fig.) Coups d'ép-, z. COUP (blz. l6, kol. 1). Tuer
qn. a coups d'ép-, iemand op den duur velerlei
kleine kwellingen, beleedigingen aandoen. --- (fig. et
(am.) Tirer son ép- du jeu, zich zachtjes, stilletjes
aan eene zaak onttrekken. — Cette fille est totsjours tirée a quatre ép-s, dat meisje is altoos zeer
netjes, als een popje gekleed, is altijd in deplooijen.
Ce discours est tiré b quatre épingies, deze rede is
'Epiplasnie, m., z. v. a. CATAPLASME.
fraai, keurig opgesierd. — (Loc. prov.) Mettre une
'Epiplérose, f. [111éd.] Ziekelijke volbloedigép- au bout de sa manche, een' knoop in zijn' zak- heid, overmatige opvulling der bloedvaten, e p i p l edoek leggen (om iets niet te vergeten). — (fig.) ép-s, rósis f.

7o2

RPIPLOCELE

--

'Lpiplocèle, f. [Chic.] Netbreuk f. —'Epiploenterocèle , f. Darm- en netbreuk. — 'Epiploïque , adj Tot het darmnet behoorend.
'Epiplo ischiocèle, f. Netbreuk door het heu p
Epiploïte, f. Ontsteking van 't net -ben.—
e p i p 1 o ï t i s f — 'Epiplo-miméroeèle, f. Netbreuk door den dijboor/ — 'Epiflotnphale, f.
Netbreuk door den navel. — 'Epiplornphraxis, f. Verharding f. van het netvlies. — 'Epiploou, m. [Anat.] .Darmnet n. — 'Epiplosarcotnphale, f. [Chir.] gezwel n. aan den navel n.
-- 'Epiploscheocele , f. Netbreuk met door-

zakk'in,q zn den balzak.

'Epipolase, f. [Phys,] Vochtgolving f. --'Epi-

pone, f. [U. n ] z. V. a. CARTONNIERE. — 'Epi-

ptérygieit, ne, adj. [Bot.] Op warenkruiden en
mossen proevend.
'Epique, adj. Tot het heldendicht behoorend of
dat betr effend, e i s e h: Poème ép-, heldendicht n.

- pnez^, epische poezy, in ruiPoésie Pt)-, helden
nieren zin: verhalende dichtsoort f. (in tegenstelling
met de lyrische en dramatische). Poète ép-, heldendichter m. -- Prendre le ton, Ie style trop ép-,

een' te hoogdravenden loon, stijl aannemen.
'Epirrhée, f. [Méd.] Toevloed m. van vochten,
e p i rrh o e f. — 'Epirrhéïgae, adj. Dien toevloed betreffend, ep i r r h e ï sc h. — 'Epirrhéologie, f. [Didact.] Leer f. van den invloed der
uitwendige agentiën op de bewerktuigde wezens.
'Epischèse, f. (pr. é-pl-skèze) [ Méd.] Onder
terughouding eener ontleding of uit--drukingof
scheiding. — 'Episehion, m. Schaambeen n.

'Episcopaal , e,, add. Bisschoppelijk, e p i s k op a al. Ornemenis Episropaux, bisschops-sieraden
ei eerteekenen (-iansignieii). Eglise ép-e, z. v. a.
EGLISE ANGLICANE, z. ANGLICAN. — EPISCOPAUX, m.
pl., z. V. a. AN GLICAN S. -- [Anat.] Valvules ép-es,

kleppen f. pl. der longbloedaderen van 't hart.

-

'Episcopalenncnt, adv. Bisschoppelijk, als bis
Episcopalité, f. [Rist.] Bisschops-in--schop.—
komsten f. pl. —'Episeopat, m. Bisschopswaar

ambt n. eens bisschops; — gezamenlijke-dighef.,
bisschoppen m. pl.; duur ni. eener bisschoppelijke
ambísbekleeding. — 'Episcopauax, n. pl , z. onder EPISCOPAL. — -1-'} pisco phobie, f. Bisschops-

vrees f., vrees voor , afkeer van de bisschoppen
(zoo als die zich bij• de Nederlandsche protestanten
in 1853 openbaarde). — 'Episeopiser , v. n.

(fam .) Naar de bisschopswaardigheid staan ; —
den bisschop spelen, zich voordoen, een' toon aanslaan als een bisschop. (n. pl. van eene ziekte.
'Episéinasie, f. [Méd.] Eerste kenteekenen
'EVisioeèle, f. [Chic.] Schaamlippenbreuk f.
— '1..pisiorrhagie, f. Sch.aamlippenbloeding f.
-- 'Episiom-rhagigae, adj. Daartoe behoorend.
'Episode, f. Iets ingeschovens, tusschengevoegds;
inwevinq, invlechting van een stuk, dat niet nood
hoofdonderwerp behoort; bijwerk,-wendigtoh
tusschenstuk n., tusschenhandeling f., tusschenlooneel, bijverdichtsel n., tusschenzang m., episode f.
— y 'Episodier, v. a. Door episoden opsieren,
uitbreiden. — 'Episodique, adj. Ingevlochten,
i ngelascht, ingeschoven, tot de episode, het bijwerk
behoorcnde. Comédie ép-, blijspel tusschen welks
tooneelen geen noodzakelijk verband bestaat, schuif
-stuk n. (comédie ui tiroir).
-lade
'Epispaste, m. [Anat.] Een met epispadie behebd persoon. — 'Epispadias, m. (pr.—di-ace)
Opeing van de pisbuis op den rug van 't mannelijk lid (als aangeboren misvorming) , e p i s p a d i e f.
'Epispastique, adj. [Pharm.] Trekkend, blaartrekkend, b. v. zulk eerie pleister. — Ook als subst.:
Des ép-s, trekmiddelen n. pl., trekpleisters f. pl.
'Episperme, m [Bot.], z. v. a. PÉRISPERME.
'Epispherie, f. [Anat.] Kronkelingen f. pl. van
de oppervlakte der hersenen.
'Episser, v. a. [Mar.] Splitsen, splissen, de
einden van twee touwen in elkander vastvlechten.
--- Het part. passé is ook adj.: Corde Bien épissée,
goed gesplitst touw n. — 'E p issoir, m. Splitshoren m., splitsjjzer n., werktuig om te splitsen.
(Corrie a ép-, Corrie d'épisse). — 'Epissure, f.
Splitsing f., het splitsen. Eg- courLe, korte of ronde
splitsing. Ep- longue, lange of spaansche splitsing.
'Epissiere, f. Vliegennet n. (voor de paarden).
'Epissoir, 'E p issure, z. onder EPISSER.
'Epistatninal, e, adj. [Bot.] Zich op de meel
ontwikkelend.
-draen

ÉPITHÉTE.
'Epistaphylin, adj. [Anat.] : Les deur muscles ep-s,

de twee strotklepspieren f. pl.

'Epistase, f. [Méd.] .41 wat op de oppervlakte

der geloosde pis drijft, e p í s t a s i s I. — 'Epistation , f. [Pharm ] Het kleinstooten en wrijven tot een deeg. — 'Epistaxis, f. [Méd.] Herhaalde, hevige neusbloeding f.
'Epistéln onarque, m. Kerkelijk censor of
geloofsopziener in de oude grieksche kerk; ook: een
eertitel der grieksche keizers, e p is t e m on a r c h m.
'Epister, V. a. [Pbarm.] Fijn stampen en tot
eerie pap of tot een deeg maken.
'Epistolaire, adj, Tot den brief behoorend,
epistolair, epistoliseh: Styleép-, briefstijl.

Forme ép-, briefvorm m. — Caractères ép-s, of
e pistolographiques . of démotiques, z. DEMOTIQUE,
'Epistolaire, 'Epistolographe , m. Schrjver in., wiens brieven men heeft verzameld, schrjver of schrijfster in den briefvorm. — 'Epistolette, f. (verklw. van 't oude épistolo, brief) (plais.)
Briefje n. — 'Epistolier , m. [Liturg.] Lager

geestelijke in de kath. kerk, die de epistels zingt,
epistelzanger m. — Boek n., waarin de bijbelsche
epistels staan opgeteekend, e p i s t o 1 á r i u m n. —
Door Ménage ook gebruikt voor épistolographe,
z. boven. — 5 'Epistoliser, V. a. (door Galiani
gewaagd woord) Brieven schrijven. — 'Epistolographe, m., z. boven. —'Epistolographique, adj. Wat lot de kunst van briefschrijven
behoort, épistolográphisch.
'Epistome,'Epistoi liuln,(pr. —mi-ome), m.
[Hydraul.] Klep, kraan, sponde f. — [Mus.] Ven
windklep f. aan een orgel. — [Anat.] Ep-s,-tieln.of
uiterste mondjes n. pl. der vaten, e p i s t ó m i a n.
Pt. — 'Epistrophe, f. [Rhét.] Slotherhaling f.,
figuur, die door eene krachtige herhaling van dezelfde woorden de meening des sprekers met meer
nadruk doet gevoelen, e p is t r ó p h e. — [Méd.] Instorting f. (rechute) . -- 'Epistrophee, f. [Anat.]

Tweede halswervelbeen n. — 'Epistrophique,
adj. Wat daartoe betrekking heeft, e p i s t r óp h i s c h. — 'Epistyle, in., z. v. a. ARCHITRAVE.
'Episyllogisuie, in. [Philos.] Nasluitrede f.
als gevolg eener andere sluitrede; reeks f van
sluitredenen, e p is y 1 lo g i s m u s m. — 'Episyi
n alèphe, f. [Gram.] , z. v. a. SYNÉRÉSE. --'
syi► aiigiiie of 'Episynannche, f, [Méd.] Zkdai n^i lira nip f. — 'Episyinthétique, adj. [Méd.]
Secte ép-, secte, die theorie en praktijk met elkander
in overeenstemming wil brengen , e p i s y n t h é t is e h e secte f.— EPISYNTHÉTIQUE, m. Aanhanger van
de leer dier secte, e p i s y n t h é t i c u s m. —'Episynthétisnie, m. Stelsel n., leer f. der episynthetici-, episynthetismus n.
'Epit, m. [Tech ] Lange houten steel m. van
eene vuurschop (in de zoutziederijen)
'Epitaphe, f. Grafschrift n. (fain.) I1 est menteur comme une ép-, hij is een overdreven, logen
lofredenaar. — (Lor. prov.) I1 fera l'ép- du-achtig
genre humain, hij kan 't geheele menschdom overleven (van iemand, die er gezond en sterk uitziet.)
— [Arch.] In een' muur of pijler geplaatste lijksteen m. — t ij'Epithaphiste, in. Grafschri ftmaker.
'.Epitase, f. Tweede deel van 't oud-grieksche
tooneelstuk, waarin de handeling van 't eerste
(de p r o t a s i s) wordt voortgezet, om ze in het
derde_ deel (de k a t a s t a s i s) te voleindigen, e p it a s i s f. — [Méd.] Aanvang m. der koortsverhe ng.
'Epite, f. [Mar.] Nagelprop, nagelplug m. ; ook
-

„

,

,

in plaat s van EPITOIR gebézigd.

'Epithalame, in. [Litt.] Bruiloftsrledicht brui

huwelijkszang m. — Zinnebeeldige-loftsi2edn.,
plaat f. ter begeleiding van een' huwelijkszang.
'Epithélium, m. (pr. —li-ome) Teeder opper
n . van 't slijmvlies (b. v. op de lippen, de-vlies

tepels enz.). — 'Epitheme, m. [Pharm.] Omslag m. met een laauwwarm vocht of weeke zelfstandigheid, maagpleister f. , e p í t h e m a n. —
[H n.] Hoornachtig uitwas n. op den snavel van
sommige vogels.
'Epithète, f. [Litt.] Een aan het zelfstandig
naamwoord toegevoegd woord, dat het hoo fddenkbeeld nader bepaalt of wijzigt, bijvoegelijk naamwoord n., bijnaam, toenaam m. , epitheton ,
e p i t h e e t n. — )- 'Epithétique, adj. Vol epitheten of bijvoegel ke woorden. — 'Epithétisme, m. Het wijzigen van 't hoofddenkbeeld door een

EPOUSAILLES.

EPITHYM
toegevoegd denkbeeld, e p i t h e t i s m u s n.— --'Epithétomanie, f. Misbruik n. der epitheten. overdreven zucht om bij elk naamwoord een niet nood
-zakelijbvog
naamwoord te voegen.

'Ep ithym, 'Epithyme, m., z. v. a. CUSCUTE.
-j-'Epitié, m. [Mar.] Kogelbak m. (nu pare en
gobelet qeheeten).
'Epitoge, 1. . [Ant rom.] Overmantel m. —

Voormali.oe presidents -kap of -muts f.
'Epitoir, m. [Mai.] Deutel nl., plugijzer, deuteljjzer n. (vgl. ÉPITE).
'Epitome, nl. Kort begrip, uittreksel n. -t S ii pitoóner, V. a. Een uittreksel uit een boek

maken.

'Epitre , f. Brief, zendbrief m. Les ép-s
d'Hoi - ace, de brieven van Horatius. Les ép-s de
St. Paul, de zendbrieven van den apostel Paulus.
Ep- en vers, brief in verzen. Ep- dédicatoire, opdragtsbrief. — [ Cath.] Epistel rn., gedeelte van de

mis, getrokken uit de H. Schrift, dat voor het
.Evangelie gezongen of gelezen wordt. La messe est
a l'ép-, de priester zingt of leest den epistel. —
Le cóté de l'ép-, de regter zijde van het altaar.
'Epitrite, m. [Poes. ant.] Versvoet van drie
lange en eene korte lettergreep, e p i t r i e t of e p i
i t u s m. — Ook eene oud -grieksche toonmaat,-tr
welker evenredigheid stond gelijk 3 tot 1. — 'Epitroehasme, m. (pr. ch=k) [Rhét.] Ophooping

van eenirae krachtige denkbeelden in een klein eretal
woorden (gelijk b. v. Ccesars beroemde uitdrukking :
veni, vidi, vici, ik kwam, zag, overwon). —'Epitrochlée, f. [Anat.] Uitstek m. van het okselbeen. — 'E pitrope, f. [Rhét.] Schij.»bewilliging,
voorwaardelijke toelemming van iets, dat men zou
kunnen ontkennen, e p i trope f. - EPITROPE, m.
[Ant. gr.] Voogd, boedelbeheerder; — scheidsregter,
e p i t r o p o s m. (stam groeiend.
'Epixyle, adj. [Bot.] Op hout of op den boom'Epizooitosologie, f. [Didact.] Leer f. der
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zangen van Horatius. — ' Epodiq pie, adj. Tot
de epode behoorend; met een nagezang voorzien,
nazingend, e p ó d i s c h.
'Epoin toer,
nn
V. a. Aansporen, prikkelen.
'Epointl re, V. a. Kwetsen, steken.
' pointage, 'Epoluteunent, m. [Tech.] Het

afbreken der punt; 't gemis der punt (aan eene
schaar, een mes, eene naald, enz.). — ' Epointer,
V. a. De punt afbreken, afstompen, afpunten. —
'Epoiuuté, e, adj. (en part. passé): Couteau ép-,

punteloos nies n. — [Mar.] Cheval ép-, ontheupt
paard n.
(PAGE, NOPER.
'Epoiiitillage, nl.'Epointiller. z. v. a. NO-

'Epollltli!-e, F. [ Vétér.] Verstuiking van de
heul), verrekking f. in 't kruis, bijzonder bij paarden.
'Epois, m. pl. [Véner.] Bovenste takjes n. pl.
van het hertengewei.
'Epornis, 'Epomide, f. [Anat. j Bovendeel n.
der schouders, nek m.
'Epomnphale , m. [Pharnl.] Navelpleister f.
'Epondaire, f. [Agric.] Verschil n. in lengte der
wine aardstaken.
'Eponge, f. Spons f.— (fig.) Passer lip- sur qc.,
iets in vergetelheid brengen, er niet meer aan denken. Its sopt devenus trop riches, it faut presser
lip-, z ij zijn te rijk geworden, men moet hun wat
ontnemen. — (Loc. prov.) II bolt comme une ép-,
hij zuipt als een tempelier. Vouloir sécher Ia mer
avec des ép-s, iets onmogeljks ondernemen. — [Bot.]
Ep- d'églantier, z. v. a. BEDEGAR. — [ Minér. j
Pierre dip -, sponssteen in. —[H. n.] Hiel m. van de
dieren met gespleten klaauwen. — [ Maréch.] Ép. s
dun ter à cheval, kalkoenen m. pl. van een hoefizer. — [Vétér.] Sponzig gezwel n. der paarden. --[Plomb.] Naam van de randen om den vor in, waarin
de louden platen gefloten worden.
'Epouger, v. a. Met eene spons afvegen, af
wisschen, afsponsen. — [Pat.] Met eene in eidojer
gedoopte stof overstrjkea (den koek).
'Epongier, m. Koopman in sponsen. — Bij La
Fontaine, de met sponsen beladenezel(carnarade ép-.)
.

veeziekten. — ' Epizoaire, adj. [H. n.] Op het
ligchaam van een ander dier levend. — Ook als
subst.: Un ép-, een woekerdier, dieninsect n. —
'Eponte, f., z. v. a. SALBANDE.
'Epizoigne, adj. [Minér.] Wat zich boven die
'Epontillage, nl. [Mar.] Het zetten van dek
?
aa dlagen bevindt, welke organische ligchamen bestutten of berkoenen. — 'Epoentilles, t.-stijlen,
vatten. — ' Epizootie, f. Veeziekte, veepest, sterf Berkoenen I. pl., stutten ni. pl. onder de scheepsverte f. onder 't vee. -- 'Epizootique, adj. Tot de schansing m. Les ép-s d'entre les ponts, de stutten
veeziekte behoorend, e p i. z o 0 ti s c h.
onder de dwarsbalken op het verdek. Et- b marches,
Eplaigner, v. a. [Tech.] De wol van laken á cochet. à taquet, stut roet klampen er aan. —
opkrassen, kaarden (lamer). —'Eplaigneur, iii. 'Epontiller, v. a. [Mar. [Stutten, berkoenen zetten.
Wolkaarder (laineur).
'l'popée, f. Heldendicht n., heldenzang in., een
'Eploré, e, adj. In tranen wegsmeltend, bit- verhalend, doorgaans historisch dichtstuk, epos H.
terlijk schreiend, weenend.
'Epopsides, m. pl. Vogels van 't geslacht dei'
'Eployé, e, adj. [Bias.]: Ailes dpi-es, uitge- hoppe (hoppe.)
spreide vlerken f. pl.
'Epopte, in. [Ant. gr.] Ingewijde in 't 'Epo'Epluchage, m. Het uitpluizen, zuiveren, rei
tisiue, m., het epoptismus of den hoogsten graad
stoffen, doek. —' Epluchentent, m.-nige,z.va der eleusinische mysteriën.
Het uitpluizen, uitzoeken, verlezen, zuiveren, rei
'Epoque, f. Tijdstip, merkwaardig tijdpunt n.,
groenten, rijst, enz.) L'ép- dun-nige(b.va waarvan men eene reeks van jaren begint te tellen,
arbre, het uitbreken van dor hout, het uitplukken tijdsnede f., ,gedenktijd m.; tijdperk, tijdvak n.; elk
van overvloedige vruchten van eengin boom. — tijddeel n. met betrekking tot hetgeen daarin is voor
'Epineher, V. a. Afplukken, reinigen, schoon
daar: Faire ép-, zich zelven of den-gevaln;
maken, verlezen, nalezen, zuiveren. Epl- des legu- tijd, waarin men leeft, merkwaardig maken, groot
mes, des pols, de la salade, groenten, erwten, sa
opzien verwekken, e p o q u e maken.
verlezen, schoonmaken. Épl- des arhres, boo--lade
'Epostracistue, m. [Ant. gr. j Het keilen, keil men zuiveren van het doode hout; de overvloedige deren (tact vlakke steentjes of scherven op 't water) .
vruchten afbreken. Épl- des cerneaux, de pitten
'Epotides, f. pl. [Ant. mar.] Dwarsbalken m. pl.
of kernen uit noten halen. Épl- un ruban, een lint aan de schepen der Ouden.
uitpluizen. Epl- la lame, de wol reinig rye, uitpluit 'Epon'drer, v. a., z. v. a. EPOUSSETER.
zen. — [ Van.] Afsteken, de onnutte, uitstekende
' potif%r (s') (pop.) Heimelijk ontvlugten, ontteersen van eene mand afsnijden. — ( fig.) Épl- un snappen, zich wegmaken.
ouvrage, les actions de qn., een werk, de daden
'Epouiller, v. a. (bas) Van ongedierte reinivan iemand naauwkeurig onderzoeken, of er ook gen, luizen. — S'ÉPOUILLER, v. pr. Zich van ongeiets berispelijks in te vinden zij. — (Loc. prov.), dierte reinigen.
z. ÉCREVISSE. - S'EPLUCHER, V. pr. Zich reinigen,
'Eponl ardage, m. Het uitschieten, afzonderen
zich vlooijen (van vogels, apen, enz.). — 'Eplu- van de beschimmelde bladeren van den tabak. —
eheur, m. -ease, f. Hi, zij, die iets zuivert, 'E olilarder, v. a.: Ep- le taalt, tabak uit elk uitpluist of verleest, uitpluizer m., uitpluissterf ander doen en dan zuiveren.
— ( fig.) Naauwkeuriq onderzoeker woordenzi E
'Epouille, f. [Tech.] Garen op de weversspoel.
ter m. — 'Eplaehoir, in. [Tech.] Mesje n. van Mettre le Ill en ép-, het garen op de weversspoel
sto/J'enbewerkers, kleedermakers, mandernakers, om doen. — 'Epoulleur, m. Werkman m., die het
uit te pluizen of uit te steken, enz. — 'E p luchu- garen op de weversspoel doet. (spoel f.
res, f. pl. De vuiligheid, het uitpluissel van iets,
'Epouillin, 'Espoulin, 'Epolet, Wevers dat verlezen, gezuiverd is, de afval m.
'Epoumoner, v. a. (fam.) Buiten adem bren'Epl«mer, v. a., z. v. a. DÉPLUMER. — ' Epla- gen. — s'ÉPOUMONER, f. Zich uit den adem loopen,
quet, m. z. V. a. EFFILOCHEUR.
zich heesch schreeuwen.
'Epode, f. [Poes. aria.] Nazang, toezang, slot'Epousailles, f. pl. (fam.) Trouwplegtigheid,
zang m , na de strophe en antistrophe in de oud echtvereenzging. voltrekking van een huwelijk; —
koorzangen; — ook eene soort van lier--grieksch ook gebezigd voor FIANCAILLES, verloving f.
-

-
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1PO USE

--

'Epouuse, f. Vrouw, huisvrouw, echtgenoot,

gernuutlin. f.

'Epoaasée, f. Br=uid, bijzonder op den trouw
trouwde vrouw f.

-da<r,psc

'EpODUsej-, V. a..I uwen, trouwen, ten huwelijk

nemen. — (Prov.) (dui évouse In 1'enitne épouse
les dettes, wie de vrouw trouwt, trouwt ook de
schulden. Tel fiance qui n'épouse pas, menigeen
begint, wat hij niet volvoert. — ( /ir;.) Iemands zijde
kiezen, zich met iemand.t belting -inlaten. 11 a épousé
sa quenelle, hij heeft zich. zijnen twist aangetrokken, hij heeft Gij den twist zijne zijde gekozen. Je
n'éi►OUSe persofne, ik eerbied ;ni anal 'niemand. Je
ne vieux di)- vette opilliopl, ik evil (Ill gevoelen niet

acccnemen.

'Epoursseiirr, ni . ((am.) Vrijer, minnaar, die met
een meisje velceer°t, trouwlustige in.

RPUISER.
ving f. Jeu ai fart l'ép-, ik heb er de proef van gevwnen. Mettre In fidélité de qua. a lep-, iemands
tt ouw op de proef stellen. Nous vi`-ons dans un
Icing s d'epi'-s, wij leven in een' tijd van beproevinfen, bezoekingen Ce drap est à l'ép- de la pluie,
dit laken is waterrei gt, laat het water niet dooi'. La
cuirasse est ('t l'ép- du rnousquet, het harnas is bestand tegen een snaphaansclsot. — [Artil ] Coup
(i'ép-, proefschot n. -- (fig.) 11 est à l'ép- de l'argent,
hij laat zich stiet osakoopen. Cent un liornrne dune
vertu aa l'ép-, 't is een mart van beproet'de deugd.
Sa patience nest pas si 1'ép- des itsjures, zijn gednld verdraacrt geese beleedigingen. A foute Ppr- beproefd, proefhoudend, wat Glen toets kan doorstaan.
II est ansr a foute ép-, men kan op zone vriendschap veilig staat ?naken . — [Gray.. Immmps.] Proefdruk in. eenei plaat, drukkers-proefblad r). La première sip- de vette eslanipe nest pas uien venue,
de eerste proef of afdruk van deze prent is niet
wel gelukt. L'ép- est revue, it li x- a qu'a tirer, het
proefblad is nagezien, het kunt afgedrukt worden.
Epreuve avant, apr ès la lettr e, z. LETTRE. — [Jun.
anc.j E,pr- du feu, du fen cliaud, de l'eau l)ouiliarsJe. de lean froide, etc., de vuurproef, de proef
ins t fret gloeijend ijzer, met het kokend water, met

'Epoussé, e, (uij. [Agric^]: Terre ép-e, te
welig land n.
'Epos issetage, ill. filet uitsta flea; uitsto[ng f.
— [Tech. j Laatste bewerking, die men aan 't buskruid vcr°r°igt. — 'Lpoi ssetei-, v. a. Uitstoffen,
uitvelen, rflOOrstelui, uitkloppen. Egoussetez Dien
vette s edii:gote, borstel dezen ovei r oh goed af. —
1ii%lan.] Ep- un cheval, een paard (tt'borstelen.
(tarn.) .zl vossen, a;'klopgen: On 1'a kien épousseté het koud water, enz.
pou3' azoir dérol)é, enen heeft hein goed afgerost,
'Epris, e, adj. (eis part. passé van S'EPIENDRE.)
omdat hij gestolen had. --- [Tech.] De laatste hand Inggenonzen , verzot verliefd, ontstoken. Elle est
aan de bereiding van 't buskruid leggen.
épr°ise de sa leauté, zij is niet hare schoonheid in'Epouusset ®ir, ni. Klein, zacht" penseel, n. der genornen. I1 est ép- de vette bile, hij is zeer verjuweliers, om rte diamanten schoon te naaken.
zot op dit meisje. 11 est ép- du plus violent amour
'Eppotassettes, f. pl. Borstel n1. (vergettes) -- pour eile, h2 heeft de hevigste liefde voor haar
[Msurl.] Lap iii., waarmede men de paarden afveegt. opgez^at. (of snuit.
'Ekyc^- ti, rn. [Tech.] 0" -luiverheid f. in het laken.
'Eprohoseide, e, adj. [il. n ] Zonde r° tromp
'Epo tier, '..:iport5 eur, -ieuse, 'Epoii'Eprouver, v. a Beproeven, onderzoeken, toet tis age Z. 1 0PEl, enz. •
sen, op de proef stellen, de proef nessen, p rob ei'Epoauvaiantable, adj. Verschrikkelijk, ijselijk, 5 e n; — ook: ondeu vinden, bevinden, ervaren. Je
ontzettend , afschuwelijk , vr eeselijk , vervaarlijk: l'ai éprouvé, ik heb het onderzocht. Epi ouvez, Si
.II a vu an spectre ép-, hij heeft een versch,r°ikke- celti nous fera du luien, beproef eens, of dit u wel
lijk spook gezien. I1 lui fit des ménages ép-s, hij beliornen, of dit u goed zal doen. -- I1 a éprouvé
(leed hein ijselijke dreigementen. Cela est ép- is voir, et Jun et 1 autre, hij heeft zoowel liet gene als het
(lest 15 fjselük ons te zien. J'ai mie douleur ép-, ik andere ondervonden , onderzocht. Eprouvez-vous
heb eerie ontzettende pijn. L'expyos;on ee fit mee quelque adoucissement á vatte douleur? ondertin bruit ép-, de uilbursting geschiedde reet een vindt vlg eenige verzachting in uwe snijart ? — liet
vervaarlájk, verschrikkelijk geraas. -- 'Epouuvaii- part. passé is ook adj.: Cour age éprouvé, Valeur
tableument, ode. Op gene afgrijselijke, v^eischrik- épr-e, beproefde moed, dapperheid. — Uite douleusr
kelijke, ontzettende wijze.
non encore épr-e, gene nog niet ondervonden snuaut.
'EpoHHvaHHtail, ml. Íitolik, vo„„elu e7'schrikker nl .,
'Eprouvette, l'. [Chic.] Tent- of tenteer --tern.,
tuinspook n., bietebaauw m. On a oils nn ép- sur sonde f., priem ors Bene wond te peilen. — [Artiil.]
eet arlire, uien heeft eenes molik in dezen boom Kr;!idswr-c er (werktuig om de hoedanigheid en de
gezet. -- (fig.) I1 est un ép- de (a) elmmnevière, hij i;rr.,rll r u i s het kruid te onderzoeken. — [Com.]
is een foci-lee” fk rnensch. — [U. i► .] Volksjaaarn Peilstok, peilketting nu . (der kornrniezen). [Phys.]
eerier soort van zeezwaluw f.
Proef,>laa,4je n. ; ook z. v. a. ÉLATEROMETRE. --'Epouvante, f. Plotselilce schrik, angst ni., [Tech.] Proeflepel, proefstang ni. (tij verschillende
ontsteltenis, vrees f. Donner de l'ép- i qn-, iemand bedr°jcen).
schrik, angst aanjagen, vervaard maken. Unie terEps, in. [Cuts.] Bij, honlrrbij f.
rible ép- la prise, een ijselijke schrik heeft haar
Eps®n), in. [Chun.], z. onder SEL.
bevangen. L'ép- se slit dans Ie camp, de schrik
Eptaeortie, etc., z. HEPTA--.
verspreidde zich in het leger.
'Epaueer, V. a. (fans.) Vlooijeui, afvlooijen, de
'Eporivarrnté, e, adj. (en part. passé van epou- vlooijenvangen. --'Epuaeé, e, adj. (en part. passé):
vanter) Verschrikt, vervaard, bevreesd.
Chien ép-, gevlooide hond m. (makers.
'Epos va,itteu, ent, in Verschrikking f., het
'Epuicihe, 'Epdieitette, f. Schop f. der' turf
bane; of vervaard maken.
'Epeiisable, adj. Uitputbaar, uitputtelijk.
'Epouuvaiiter, v. a. Verschrikken, schrik angst
'EpDoisé, e, odj. (en part. ;)assé van épuiser) :
of vrees aanjagen, vervaard, bevreesd maken. 11 Source cp -e, uitgeputte, droog geworden bron f.
pensait nn'ép-, hij dacht snij te verschrikken. Vos Hornune dl; - , -uitgeput, van ligchaams- of geestkracht
menaces ne saur aient nr'é -, uwe bedreigingen kun - beroofd man. Un sol ép-, een uilgeltutte, uitcemernen snij Greene vrees aanlagen. — S'EPOUVASTER, gelde grorsd ffi. -- [Lil.ir.] Edition Pp-c, uitgeputte,
V. pro Schrikken, bevreesd, verschrikt worden. 11 uitverkochte druk ni. of oplage f.
ne s'épouvante pas aisuinent, hij is voor geen klein
'Epiiisenieirt, in. Uitschepping, uitputting, legeruchtje vervaard.
diging (b. v. van een' waterput). — Bij uitbreiding:
'Epoux, in. Mans, echtgenoot, geniaal; bruide- i(p- de forces, verspilling f., verlies n. van krach
goun, beminde m. Elle se promène aver son ép-, zij
zwakheid, krachteloosheid f. Son ép- ne eient-ten,
wandelt met haren echtgenoot. Voila mos ép-, daar que de ses debauches, zive krachteloosheid komt
is uurjus bruidegom. Les ép-, de echtelieden , ge
alleen van zijne losbandigheid. — (fig.) ap- des tilieden m. pl.
(de selderij.-treuwd
nances, de uitputting der geldmiddelen.
'Epraauit, m. [Bot.] Een der volksnamen van
' +'puiser, v. a. Uitputten, ledigen, uitscheppen,
'Epreindre, V. a. Uitdrukken, uitpersen. Ep- droog rasaken Ep- une citer ne, een' regenbak ledig
des herbes, kruiden uitpersen. Épr- des citrons, scheppen. — Ep- qui. de sang, iemand te veel bloeds
citroenera uitdrukkenr.
aftappen. Unie trop grande application épuise les
'Lpi•eii.te, f. pl. Buikpin,, persing f. tot den stoel esprits, gene al te groote vlet put de levenskrachten
I1 sent des ép-s, hij voelt een' valschen aan -gan. wit. II s'est épuisé par ses débauehes, h.i) heeft zich
stoelrang. — [Chass.] Mest, drek m.-drangtoe door zone losbandigheid geheel verslapt, uitgeput.
der vischotters eis van eenige andere dieren.
— (fig.) Ep- in bourse de ijs , iemands beurs ledi'Lprendre (s'), V. pr. Zich laten innemen, gen, op iemands beurs leven. Vous épuisez ma pabetooveren. (zie ÉPRI
S
, dat schier alleen van dit tience, gij brengt mijn geduld ten einde. La médiwoord in gebruik is).
sance ne s 'épuise point, de laster houdt nooit op.
'Epreuive, f.Proef proeve , proefneming, beproe- La guerre a épuisé les finances, de oorlog heeft
-
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'S lands kas uitgeput. C'est un hornme qu'on ne
saurait ép-, deze man heeft eene onuilputbare kennis, hij is een zeer geleerd man. — I1 a épuisé cette
matière, hij heeft deze stof, dit onderwerp uitgeu t, volledig behandeld. — S 'EPUISER , V. pr. Uit
worden. — Zich uitputten. — [Libr.] Ge--geput
heel uitverkocht worden.
'Epeiisette, f. [Disel.] Net n. om vogeltjes in
eene vogelvl'ugt te vangen. — [Pêche] Schepnetje n.
'Epiiise- volante, f. [Hydraul.] Windwatermolen m. (tot droogmaking).
'Epulaire, nl. [Ant. rom.] Genoodigde m. b ij
de gew^ijde maaltijden.

'Epflulie of 'Eptilide, f. [Mid.] Zwamachtig

uitwas n. van het tandvleestb.
'.Epflilons, m. pl. j Ant. rom.] Offerpriesters, die
den g odenmaaltijd bereidden en b ij de openbare feesten de goede orde handhaafden, e p u l i n e n m. pl.
— (lam.) Gasten, smulbroers in. pl. sant).
'Epallotiquue, adj. Likteekenvorrnend (cicatri-L 'Eparatif, ive, adj. Zuiverend.
'Epur•ati oia , f. Zuivering , reiniging , lo2ctering t.: L'ép- du sang, des métaux, de zuivering
des bloeds, de loutering der metalen. -- (fig.): L'épdes moeui s, cle la langue, du gout, de zuivering,
veredeling der zeden, der taal, desstnaaks. — (fig.)
L'ép- dune société, de uitwerping, uitmonstering
van de onwaardige leden van een gezelschap.
'Epuratoire, adj. [Tech.] Tol zuivering dienend: Appareil ép-, zuiveringstoestel in.
'Epiire, f. [Arch.; In 't groot geleekende schets
van een gebouw of van een gedeelte daarvan, om
daarnaar de maat te nemen.
Epuré, e, adj. (en part. passé van. épurer).
Atmosphère ep-, gezuiverde dampkring m. — Gout
ep-, gezuiverde, veredelde smaak m.
1-'Epurein ent, in. Zuivering, loutering f.
'Epurrer, V. a. Reinigen, zuiveren, louteren,
klaar, helder maken: Ce sirup nest pas assez épuré, die stroop is niet genoeg gezuiverd. On épure
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enkel linie geheeten. — [Phys.] Eg- magnétique,
magnetische evenaar m., vereeniging van al de punten rondom den aardbol, op welke de hellingshoek
der magneetnaald gelijk nul is.
'Equation, f. (pr. é-koua-ci-on) ,[Math.] Pergeljking, ce q u a t ie f. Résoudre une éq-, eene ver
oplossen. — [Astr.] Eg- du temps, de-geljkin
1'horloge, vereffening f. des tijds, tidvere/'erring f.,
verschil n. tusschen den middelbaren en Glen waren.
tijd. Pendule 1a éq-, cequatie- uurwerk n., ter bepaling van den waren en middelbaren zonnetijd.
'Equatorial, e, adj. (pr. é-koua--) [Astr.]
Onder den evenaar gelegen; den evenaar betre f fend ,
ce q u a to r i a a l: Contrées éq-es, evennachts-landem
n. pl. Ligne eq-e , evennachts-ljn f., evenaar m.
(Plur. m. equatoriaux.) — EQUATORIAL, nl. [Astr.].

z. oud. SECTEUR.

'Equerrage, m. [Tech.] Tweevlakkige hoek,
welken twee vlakke zijden van een stuk hout moet
elkander vormen. — [Mar.] De wijdte van der{
hoek eener knie in een schip.
'Equerre, f. Winkelhaak, haak m. Dresser ii

Iéq-, haaks, winkelhaaks, regthoekig of regtstanig prigten. Ce bátiment nest pas d'éq-, dit gebouw staat uit den haak. — Fausse éq- of Ér^

pliante ,of Compas d'appareilleur, zwei f. (beauveau) . Eq- of Regie brisee, kluft I. -- [Tech.] uq-s,

naam der T- of L-vormige ijzeren banden, waar
mede groote stukken timmerwerk, de hoeken van
vei°gaárbakken, enz., worden bevestigd.
'Equerrer, V. a. [Tech.] plan een stuk hout
den vereischten vorm geven.
'Egfluerve, f. (leiar z. E11IPaTUItE.
'Equaestre, adj. (pr. é-ku-es-Ire) Ridderlijk,
ruiterlijk: Ordre éq-, ridderschap t., ridderstand m.
Statue eq-, ruiterstandbeeld n., standbeeld te paard.
-- Jeux éq-s, ridderspelen ti. pl. Ran gs éq-s of
'Egnestries, f. pl. Plaatsen voor de ridders in
de romeinsche schouwburgen, ridderplaatsen f. pl.
.],

'Iigeuevillon, in., z. EUOU`'1LLON.

'Eq®iangle, wij. (pr. é-kui— ; zoo ook in de
lor dans le creuset, men loutert het goud in den
smeltkroes. Ép une liqueur, een vocht klaar maken. volgende) [Geom.] Geljkhoehmig: Un triangle équi— (fig.) Fp- one langue, eene taal van slechte of lateral est aussi eq-, een gel-zlkzijdige driehoek is
gemeene uitdrukkingen zuiveren. — En- le théàtre, ook gelijkhoekig. Ces polygones soot éq-s entre
van 't schouwtooneel bannen al wat de zedigheid eux-, die veelhoeken zijn onderling gelijkhoekig. kwetst. — S 'EPURER , V. pr. Gezuiverd, verfijnd, 'Equuiaxe, adj. [Minér.] Met gelijke assen. -veredeld worden. Son gout s'est épuré, zijn smaak 'Egiiieosté, e, adj. [-H. n., Bot.] Geljieribbig.-'Equieriiral, e, adj. [Géom.] Geljkbeenig (beis verfijnd, veredeld.
'E urge, f. [Bot.] Spurgie, sporit f., spring- ter isoscèle). — 'Lgni€lifférent, e, acjj. [Arith.1
Met gel/ike verschillen. -- 'Egtai(lilate, e, adj.
kruid n., een sterk purgeerkruid.
t 'Eptir etsent, m. Voorwendsel n., veront- [Phys.] Van gelijke breedte, even breed. —'Eq®nf(de lucht te zuiveren. dique, adj. [Poés., lat.: Vers èq-, vers met twee
schuldiging i'.
'Epfluroir, in. [Mar.] Luchtkist f., toestel om gelijke leden, welker zin tegen elkander overstaat,
e q u i- d, i s c It vers n. — 'Equidistant, e, adj.
'Epyt-ele, in. [Chin.] Brandige olie f.
'Eg ialiflore, adj. (pr. é-koua--) [Bot.] Met [Géom.] Op gel jken afstand, even ver verwijderd.
'Equier, m. [Tech.], IJzeren zaagring m. even lange bloemen.
1- 'E(llaaitilmlite, f. (pr. é-koua—) Gelijktnoe- 'Egiiignette, f. p1., z. EQUILLES.--'Egaiignon,
m. l3oornscheen, f. (aan een-' houten asarm).
digheid , zielsrust; onpartijdigheid, billijkheid f.
'Eglfluilateral, e, adj. (pr. é-lcui—) [Géon1._I
t ,'Egnant, m., z. v. a. cercie déférent, zie
Triangle Eg -, gelijkzijdige driehoek m. (Plur. m.
DEFERENT.
'Lgiiarré, m. [Tech.] Vierkant n . op de door- equilatéraux.) -- 'Egnilatère , adj.: Triangle
éq-, driehoek, welks zijden gelik zijn aan die eens
snede van een' boomstam getrokken, om dien daar
anderen.
te behouwen.
-nar
'Egtiilboqiiet, m. [Tech.] Ritshout in. (der
'Egnarrier, v. a. [Tech.] De oneffenheden der
timmerlieden.
perkatnentsvellen wegsnijden.
'Egliilibre, in. Evenwigt n. Mettre la Balance
' iqfllaá rrir, V. a. (van quarré of carré) [Tech.]
Vierkant of hoeks bewerken., vierkanten, kanten, en éq-, de schaal in evenwigt brengen, gelijke schciregthoekig behouwen, beschaven, besnijden enz.; — len staken. -- (fig.) Ces deur puissances soot e€^
UAR- ^ éq-, deze twee mogendheden, zijn gelijk in magt.
een gat moet den slagbeitel grooter maken. — EQ
RiR, v. a. (van 't latijn equus, paard) Een paard Lig - de l'Lurope, het evenwigt van Europa. -of lastdier dooden en in stukken snijden, villen. — L'éq- de l'Eme, de zielsrust f. — [Peint.] Gelijke
'Egnari•i, e, adj. (en part. passé): Poutre bien verileeling f. cler figuren in eerre schilderij.
'Egfluilibrer, v. a. In evenwigt brengen of hou
éq-e, goed vierkant of in Glen haak bewerkte balk in.
streven. — 'Eq iiililmré, e,-den,ar'tvwig
'Egauarrissage, m. [Clharp.] Vierkant n. Cette poutre a quinze pouces d'éq-, die balk heeft 11i adj. (en part. passé): Pouvoirs eq-s, l orces iq -mu.
duiin in 't vierkant. Bois dig-, timmerhout, dat in evenwiet gehouden mag /en, krachten f. pl.
'Equuilib'risnnie, in. Kunstverrigting f. van een
ten minste zes (oude) duim dikte in het vierkant
heeft (zoo 't minder heeft, heet het chevron) — 'Eq,iilibriste, in. en f., hij of zij, die op kunEQUAERISSAGE, in. l iet villen (der paarden). Clos, stige wijze het evenwiet, 't z, van 't eiÉ. en ligchaam
(zoo als de koorddansers) of van zekere broze voor cliantier d'étt-, vilplaats f.
'Equarrissesnent, liet vierkantere-, vierkant werpen, weet te bewaren, ce q u i lib r i s t ;n. en f.
'Egliaille , f. [Sal.] Pan- of ketelsteen in. - of haaks staken, beslaan; reytkantinrl f.
Str(jkhout n. (nits die zoutkorst te breken en 1 ^+
'Ee1:, ai °risseaur, m. Paardenviller m.
'Ezleiar,•issoir, m. [Tech.] Slagbeitel m., vier- verwij leren). — 'Lgwiilles of 1„gimillettes, i'.
kant stalen werktuig, waarmede omen rle gaten in pl. [filar.] lVindwijzer-hek n., bekjes n. pl. va ?u
vlagen. — 'Eq.iii^leiir, in.(Sal.] Werkman, di,
't metaal grooter maakt.
'Egfluatcur, m. (pr. é- kous-leur) [Astr.] Eve- den /mansteen breekt en veru'(J lcrt.
'Equiinultiple , a(1). (pr. é-kui—) [Arith.;
naar ni., evennachtslijn f., av q u ci t o r, bij de zeelieden
,
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Gelijk veelvoudig: 13 et 6 sont éq-s relativement
à 6 et 2.

'Equip, adj. (pr. éku-in) Tot het paard behoorend. Het woord komt alleen voor in. [Chir.]
Pied éq-, paardevoet, horrelvoet m.
'Equinettes, f. pl. [Mar.] , z. v. a. ÉQUILLES

RRABLE,
'Equipollent, e , adj. Gelijkwaardig, gelijk geldend, van gelijke waarde: La perte est eq-e au
profit, het verlies is evenredig aan, is even zoo
groot als het voordeel. Cette raison est é q -e à l'autre,,deze reden is even zoo gewigtig als de andere.

Je Jul al rendo l'éq- de ce
qui! ma prèt.é, ik heh hem gelijke waarde, even
'Equinoxe, in. [Astron.] Nachtevening, dag zoo veel als hij mij geleend heeft, terug gegeven. —
L'éq- du printemps,-enachtvig,quznoxf. à L 'EQUIPOLLEIVT , loc. adv. Naar mate, naar evende l'automne , de lente-, de herfst-cequinox. — redigheid: Vous pouvez gagner à l'éq- de ce que
'Equinoxial, e, adj. Tot de dag- en nachteve- vous mettez, gij kunt winnen, naar mate gij inzet.
ning behoorend, a' q u i n o c t i a a 1. Ligne éq-e, z. (tiet woord veroudert.)
V. a. EQUATEUR. Points équinoctiaux, evennachts'Equipoller, v. a. Evenaren, in waarde gelijk
punten n. pl. Cerele éq-, wquinoctiaal-cirkel m. aan komen: Le gain équipolle la perte, de winst evesommige uurwerken, ter aanduiding van den wa- naart het verlies - EQUIPOLLER , V. n. Une rairen zonnetijd. — [Géogr.] Régions éq-es, z. v. a. son qui équipolle a une autre, een grond, eene
Contrées équatoriales, z. EQUATORIAL . La France reden, die even zoo veel gewigt heeft als een andere.
éq-e, de fransche kolonie te Cayenne. — [Bot.] (Het woord veroudert.)
Fleurs éq-es, zékere bloemen, die zich eiken dag
'Equipondéranee, f. (pr. é-bui —) [Didact.]
op een bepaald uur openen en weder sluiten. — Gelijke zwc. acte of druskingskracht f. Eq- de deux
Ook als subst. m.: L'équinoctial, de evenaar, ce corps. — (fig.) Éq- de raisons, gelijkgeldendheid
-quátorm. van redenen. — 'Equipondéraiit, e, 'Equi'Equinter, v. a. [Mil.] Spits toesnijden (het pondérable, adj. Van dezelfde zwaarte.
eind van den zadel- of buikriem).
'Equisèle, in. [H. tij, z. v. a. DORADON.
'Equipage, m. Uitrusting, toerusting f., reis
'E q uisétacées , f. pl. (pr. é-kui—) [Bot.]
daartoe benoodigde bedienden, paar--toeslm.,d Paardestaart- of hermoessoorten, schaafgrasplanden, rijtuigen, reisbehoeften, enz., reis^ oed n., ba ten f. pl.
je , equipage f. , inz. rijtuig of koets en-gad
'Equiisétate, m. (pr. é-kui---) [Chim.] Paar
paarden, al wat tot de pracht, den stoet, het gezout n. — 'Equisétique, adj.:-destarzu
mak eens grooten, ,00k tot de krijgsuitrusting eens Acide éq-, paardestaartzuur ri.
officiers behoort. Eq- de la guerre, krijgstuig n.,
'Equisonnanee, f. [Mus.] Gelijkluidendheid f.
al wat tot den krijg behoort. Éq- d'artillerie, ar van 't octaaf en het dubbele octaaf.
-trein m. — II a un éq-, hij houdt rijtuig of-tiler
'E q uitable, adj. Billik, betamelijk, voegzaam,
koets en paarden. I1 est venu avec son éq-, hij voegelf k, behoorlijk, regtmatig, regtvaardig : Un
is met zijn eigen rijtuig aangekomen. — [Mar.] juge éq-, een billgk, regivaardigregterm. Un jugeScheepsvolk n., scheepsbemanning f., gezamenlijke inent éq-, een bilpk, regtmatig oordeel. Cela nest
manschap f. van een schip ; vlotelingen m. pl. pas éq-, dat is onbetamelijk, onbill jk, ongepast.
Le vaisseau a péri, mais on a sauvé l'éq-, het
'Egiiitablement, adv. Op betameljke, billijke,
schip is vergaan, maar de manschap, het scheeps- gepaste wijze.
volk heeft men gered. — Gereedschap n. Eq- date'Equitation, f. (pr. é-kui—) Het rjden, paard
her, al wat bij het bouwen van schepen vereischt
rijkunst f. Un tabouret ou siége d'eq-, een-rijden;
wordt. Éq- de pompe, pompgereedschap n. — [Arch.] rijstoel m., z. ook ÉCOLE.
Bouwgereedschap. — (Jig.) I1 est en bon, en man'Egnité, f. Billijkheid, betamelijkheid, regtmavals, en pauvre éq-, hij is goed, slecht, arm toege- ti,heid, redelijkheid f.: I1 faut juger avec, selon
rust, gekleed. — (iron.) Eq- de Jean de Paris, prach- l'eq-, men moet met , naar billijkheid oordeelen.
tig rijtuig en schoone paarden. Un éq- de Bohème, C'est contre toute éq-, dat is tegen alle billijkheid.
een armoedig, slecht rijtuig en slechte paarden.
S'Equivalement,adv. Gelijk- of evenwaardig.
'Equipe, f. [Navig.] Verscheidene aan elkan'Equivalence, f. [Didact.] Gelijkwaardigheid,
der gebondene vaartuigen op rivieren.
evenwaardigheid, gelijke waarde f.
'Egaipé, e, adj. (en part. passé van équiper):
'Equivalent, e, adj. Gelijkwaardig, gelijk in
Soldat eq-, Vaisseau éq-, uitgerust soldaat m., waarde, even veel geldend. Ces deux termes sont
schip n. — (iron. et fain.) Il a été bien éq-, hij éq-s,deze beide uitdrukkingen zijn van gelijke kracht.
is mooi toegetakeld, duchtig afgerost. — [Bias.] - ÉQUIVALENT , m. Gelijke waarde, vergoeding,
I1 porte de gueules à la nef éq- d'argent, hij voert schadeloosstelling f., ce q u i v a 1 e n t n. Payer, Ren
in een rood veld en schip met wit zeil en treil.
gelijke waarde betalen, gelijke vergelding-drel'éq,
'Equipède, adj. (pr. é-kui—) [H. n.] Met even doen, met gelijke munt betalen. Je vous le cederai
lange boenen (van insecten).
Si vous me donnez un éq-, ik wil 't u afstaan,
'Equipée, f. (fam.) Dwaze, gekke, zotte onder zoo ge er mij iets van gelijke waarde voor geeft.onbezonnenheid f., gekke streek m. Cette-nemig, [Chim.] Getal n., dat de gewigtsverhouding van
éq- lui couta cber, deze onbezonnen streek, dwaze stoffen of ligehamen uitdrukt.
onderneming kwam hem duur te staan.
'Eq»ivaloir, V. n. Gelijke waarde hebben, ge'Equipement, m. Uitrusting, toerusting, wa- lijk gelden, evenveel waardig zijn. Cela équivaut
pening f., equipement n., inz. van eene vloot, a ce que j'ai avancé pour vous, dat is juist zoo
van een schip. — Montéring, uniform f. van een' veel, als ik voor u heb uitgeschoten. — Bij uitbreisoldaat. — Uitzet n.
ding: ongeveer gelijke waarde hebben, bijna evenveel
'Equiper , v. a. Uit- of toerusten, toereeden, beteekenen: Réponse qni equivaut á un refus, antwapenen , van al 't noodige tot zeker oogmerk woord n., dat men bijna voor eene weigering mag
voorzien. Eq- un bátiment, une Hotte, een vaar- houden. - (gelykschalig.
tuig, eene vloot uitrusten, toetakelen, bemannen,
'Equivalve, adj. [H. n.] Met gelijke schalen,
in zee brengen, een schip reeden. Eq- un soldat,
'Equivogae, adj. Dubbelzinnig, twijfelachtig,
een' soldaat uitrusten, hem kleeden en wapenen. onbepaald, voor meer dan ééne uitlegging vatbaar.
I1 a envoyé son fils à 1'université, et 1'a équipé Ce discours est éq-, dit gesprek is dubbelzinnig.
ale toutes choses, hij heeft zijnen zoon naar de Une expression éq-, eene dubbelzinnige uitdrukhoogeschool gezonden, en hem met al het noodige king f. — Bij uitbreiding: Un homme e q-, een vertoegerust, voorzien. — S 'ÉQUIPER, V. pr. Zich uit dacht mensch. — [Méd.] Signe éq-, kenteeken, dat
Zich vreemd kleeden, zich raar-rusten.—(fam) aan meer dan eene ziekte eigen is. — EQUIVOQUE, f.
toetakelen. (boord staat vastgespijkerd. Dubbelzinnigheid f.; woordenspel n.; bedekte wulp'Equipet, m. [Mar.] Scheepskistje n., dat tegen sche taal f. —.Parler par eq-s, dubbelzinnig spre'Equipétalé, e, adj. (pr. é-kui—) [Bot.] Met ken. — [Beaux arts] Onbepaaldheid in stand,
uitdrukking, kleur, perspectief, enz., onnaauwgelijke bl':embladeren.
Egtiipeur of Equipeiur-montenr , m. keurigheid f.
'Equivogtter , V. n. Dubbelzinnig spreken of
[Tech.] Monteerder m., werkman, die de stukken
schrijven, dubbelzinnige woordf,n gebruiken: Il équivan een geweer in elkander zet.
'Equipollé, e, adj. (en part. passé van équi- voque continuellement, hij spreekt gedurig dubbel
— S 'ÉQITIVOQUER , V. pr. (fam.) Zich ver -zing.
poller) : Verte éq-e au gain, verlies n., dat de
vergissen, mistasten. Je me suis équivo--sprekn,
winst nabij komt.
'Equipollence, f. [Didact.] Gel ij kheid, even- qué, ik heb my versproken, vergist.
'Erable, m. [Bot.] Mast- of ahornboom m.
redigheid van waarde, gelijkwaardigheid f.
- EQUIPOLLENT, m.

Of ÉQUILLETTES.

.
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ÉRADICATIF
ir- à sucre, kleine ahorn uit N. Amerika. Sucre

d'ér-, ahornsuiker f.

'Eradicatif, ive, adj. [Méd.] In den grond
of volkomen genezend : Remède ér-, een in den
grond genezend middel, een kwaal en oorzaak weg nemend ,geneesmiddel n.— 'Eradication, f. Ontworteling f., het uittrekken met den wortel. L'éqd'une plante, de ontworteling eener plant. L'éqd'un cor au pied, het uitsnijden van eenen likdoorn.
— [Méd.l L'ér- dun mal, de wegneming eener
kwaal met hare oorzaken.
'Eraflenieiit, m. [Actill.] Beschadiging f. van
de ziel des kanons door een' kopel. — ' Erafler,
V. a. De huid openscheuren, oprijten, ophalen, openkrabben: Une epine ma éraflé la peau, een doren
heeft mij de huid, het vel opengereten. -- Het part.
passé is ook adj.: Peau éraflée, opgereten huid f.
— 'Eraflure, f. Oprjting, opscheuring, ophaling
der huid, schram, schrap f.
'Eraillé, e, adj. (en part. passé van érailler):
Étoffe ér-e, uiteengetrokken, geschifte stof f. —
Cordage ér-, geschavield touwwerk n. — [Méd.
Avoir l'oeil ér-, een rood aangeloopen oog hebben.
'Eraillé-longue-tige, m. [Bot.] Langstelige
morielje f. met kennelijken zwavelgeur.
'Eraillement , m. [Méd.] Omkeering, ver
onderste ooglid.
-draijnqf.vhet
'Erailié-perroq..et, m. [Bot.] Groenkleurige
morielje 0/ bladzwam f.
'Erailler, V. a. [Tech. ] Eene stof zoodanig
met kracht trekken, dat daardoor het weefsel los-

laat, splijten, loshalen, schiften.

— S'ERAILLEP., V.

pr.: Ces etoffes sont sujettes a s'ér-, deze stoffen
schiften, spljten gemakkel ij k. — ' Eraillare, f.
Rifting, schi/ting, splijting f. I1 y a des éraillures
dans cette étoffe, er zijn rjtingen, schiftingen in
deze stof.
'Erase, f. [Ant. gr.] Gezelschap n., tot onderling genoegen of tot nuttige einden; — ook z. v. a.
PIQUE-NIQUE. — 'Eranique,

adj. Die gezelschap-

pen betreffend. — ' Eraniste, m. Lid n. van zoodanig gezelschap.
'Eranthè ene, m. [Bot.] Zekere heester m., soort
van ijzerkruid n.
'Erasmien, ne, 'Erasrniq uie , adj. Wat
Erasmus (den beroemden Rotterdammer) betreft,

Erasmisch. Erasmiaansch.— [Philol.jPrononciation Er-ne, Erasmiaanscheuitspraak f , e ta c i s in u s n . , de door Erasmus verdedigde uit
1 als eene lange e , in-sprakdegich
tegenstelling met het itacismus of de door
Reuchlin aangenomen uitspraak dier letter als i.
'Erastome, m. [Ant.] Liefdezang m.
'Erateiiient, m. [Mar.] Spatting, uitspatting f.
van het want.
'Erater, v. a. Van de milt snijden, de milt uitsnijden: Er- un chien. — ' Eraté, e, adj. (en
part. passé) Van de milt gesneden. --- (fig.) Vlug,
vrolijk, schalk, slipij: Cet enfant est ér-, dit kind
is zeer vrolijk. levendig. — (Loc. prov.) 11 est ércomme uric potée de souris, alles leeft aan hem.
-- Ook als subsi.: C'est un ér-, 't is een vlugge,
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terre en duché, de verheffing van een land tot
een hertogdom.
'Erectornètre, m. [Méd.] Zeker werktuig n.
ter verhoedsng van nachtbevlekking, kuischheid-

gordel, erectometer m.
'Ereinter, V. a. De lenden breken, lam in 't
kruis maken, ontheupen; - (fig.) afmatten, te veel
doen werken. — S'ÉREINTER, V. pr. Zich de lenden breken; — (fig.) zich a frnatlen, zich lam werken.
'Erémitigae, adj. Den eremiet of kluizenaar
betre/fend, als een kluizenaar. Vie ér-, kluizenaarsleven n.
'Erémodicie, f. Diepe eenzaamheid f. — [ Anc.
prat.] Veroordeeling bij verstek.
'Erémonts, m. pl. [Tech.] Scheerhouten n. pl.
(die den disselboom van een' rijtuig omvatten).
'Erémophile , m. [H. n ] Naam van een'
zuid -amerikuanschen riviervisch m.
'Erèsipéle, m., z. ÉRYSIPÈLE.
'Eréthisie , f. of 'Eréthisine, in. [Méd.]

Ziekelijk verhoogde prikkelbaarheid f. - 4 (fig.)
Hoogste graad m. eener hartstogt, e r e t h i s m u s n
Er gastuulaire, m. [Ant. rorn.] Slaven - cipier m.
— Ergastuile, f. Slavenkerker in. — ERGASTULE,
m. Gekerkerde slaaf m.
Ergo, conj. (latin) Derhalve, diensvolgens, bij
gevolg, gevolgeljk. — Ook als subst. m.: I1 nous
importune par ses ergo, hij valt ons lastig door
zijn onophoudelijk bewjzen en disputéren. —Ergoglu, adv. (fam.) Derhalve hebt gij (heeft hij) riet
al uwe (zijne) redenéringen nog niets bewezen.
Ergot, m. Spoor f. van gevogelte: Les ergots
dun coq, de sporen van eenen haan. — [ Agric.]
Brand m. , ziekte of zwart in 't koren: Les seigles
ont souffert de l'ergot, de rogge heeft van den
brand geleden. — [Vétér.] Ergot dun cheval, voetgal f., gezwel aan de achterpooten van een paard.
— [Méd.] Droog koud vuur n. — [Hort.] Tak m.,
die aan de punt dood, verdord is — (fig. et fam.)
Monter, Se lever sur ses ergots, op zin paardje
zijn, trotsch spreken. -- (pop.) I1 se fera donner
sur les ergots, hij zal maken, dat men hem op de
vingers klopt.
Ergoté, e, adj. (en part. passé van ergoter)
Van sporen voorzien: Ce coq est bies erg-, die
haan is goed gespoord. — Du seigle erg-, brandige,
bedorven rogge f. — (fig. et fam.) Domme erg-,
mensch, die goed zijne belangen kent, belangzuchtig mensch.
Ergoter, v. n. Altijd met een ergo (met een.
d us en bij g cv o l g) in de weer zijn ; haarkloven.
vitten, overal wat op te zeggen hebben. — [ Hort. J ,
z. v. a. ARGOTER. -Ergoterie, f. (fam.) Vitterij,
kibbelarijj over beuzelingen, haarkloverj f. — Ergotenr, m., -erase, f. (fam.) Hij of zij, die altijd
gelijk wil hebben, altijd redetwist, vitter, kibbelaar,
haarklover, twistgierig mensch m., haarkloofster,
uitster f., e r ,q o t i s t m. en f.
Ergotine, f. [Chico.] Werkzaam beginsel n.
van den roggebrand (ergot) , ergo tine f.
Ergotis, m. pl. Theologische haarkloverijen f.
pl. — 'Jrgotisme, m. Zucht f. tot redetwisten,
tot gelijkhebben, gebruik n. van drogredenen, e rgotismus n. — [ Méd.] Ziekteversch ij nselen n.
pl., door 't gebruik van brandige rogge veroorzaakt. — Er ;otiste, nl., z. v. a. ERGOTEUR.
'Erible, f., z. v. a. ARROCHE.
'Erieacées of 'Ericées, f. pl. [Bot.] Heideplanten f_ pl. — ' Erice of Erica, f. [Bot.] Heide f., heidekruid n. — 'Ericétin, e, adj. Op
heidevelden groeijend.
'Erichton , m. [Astr.] Wagenmenner, Voer

vrolijke klant. (Arabieren.
Erbabe, m. [Mus.] Eénsnarige viool f. der
Erbi n, m. [Bot.] Soort van biesprant f. (canche).
Erbue, f., z. v. a. CASTINE.,
Ercinite, f., z. v. a. ANDREOLITEIE.
Ere, f. [Citron.] Vast punt n. van 't welk men de
jaren begint te tellen; jaar- of t jdrekeninq, ce raf.
La naissance de J. C. est l'ère des Chrétiens, de
geboorte van J. C. is het aanvangspunt van de tijd
Christenen. — In verheven stijl ook-reknigd
voor: tijdperk n., tijd m.: Une Ore de gloire, de
-man
(Cocker).
bonheur, de prospérités, een tijdvak van roem,
'Ericinées, z. v. a. ÉRICACÉES. — 'Ericolgeluk, voorspoed.
de, adj. [Bot.] Naar heidekruid geljkend. -'Eri'Erecteur, adj. [Anat.] : Muscles ér-s, of als cophile, adj. Liefst op heidevelden groeiend.
subst. m. Les ér-s, de oprigtende spieren.
'Eridan, in. [Asti'.] Eridanus m., het derde der
'Erectile, adj. [Anat.] Met oprigtende kracht 15 zuidelijke sterrebeelden. — [ Myth.] De rivier
begaafd, oprigtend, spannend. — ' Erectilité, f de Po.
Oprigtend vermogen n. , oprigtbaarheid, erect i'Eridelle, f. [Tech.] Smalle en lange leisteen
liteit f.
met twee gelijke en twee ruwe zijden.
'Erection , f. Oprigtinq, opheffing, overeind 'Eniger, V. a. Oprigten, optrekken, opbouwen,
zetting: L'ér- d'une statue, dun monument, de overeind zetten; grondvesten, stichten; instellen,
oprigting van een standbeeld , gedenkteeken. — aanleggen; verheffen: Er- une statue a qn , een
[Anat.] Werking der oprigtende spieren, het stijf standbeeld tot eere van iemand oprigten. Er- un
of gespannen worden. — (fig.) Instelling, stichting, tribunal, eene regtbank instellen of aanleggen. Ergrondvesting; verheffing f.: L'ér- dun tribunal, de une terre en comié, een riddergoed tot een graafoprigting of instelling eener regtbank. L'ér- d'une schap verheffen. — (fig.) Chacun vent ér- sa folie
;
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en sagesse, ieder wil zijne dwaasheid voor wijsheid

doen doorgaan. — S'ERIGER, V. pr . Zich tot iets
opwerpen, zich voor iets uitgeven: Ii s'est érigé en
auteur de ce livre, hij heeft zich tot opsteller van
dit boek opgeworpen. S'ér- en savant, den geleer(kruid n.
de willen spelen, uithangen.
'Erigère of 'Erigéron, m. [Bot.] Vlooijen-

'Eril;ne of 'Erine, f. [Chir.] O dligter m.,

zeker werktuig in de gedaante van eenen haak.
'Erigone, f. [Astr.] De Maagd (Vierge).
'Erimoïdes, m. pl. [Méd.] Bezinksel n. in de pis.
'Erinace, f. [Bot.] Stekelige paddestoel m.
'Erinaeée, f. [Bot.] Stekelkruid, schorpioen kruid n., stekelige of valsche ossetong f.
'Erine, f. z. ERIGNE.

'Eriocaule , adj. [Bot.] Met behaarden sten -

gel. — 'Eriocaiilon, nn., z. v. a. JONCINELLE.

— 'Erioeèphale , adj. Met behaarden kap. —
'Erioclade, adj. [Bot.] Met ruige twijgen.

'Erioniètre, m. [Phys.] Een door Young uit
optisch werktuig om de fijnheid der wol-gevond
te meten, e r i o m e t e r m.
'Ei•iopétale, adj. [Bot.] Met behaarde bloembladeren. — 'Eriophore, adj. Met wollige haren
bezet. — 'Eriophylle, wij. Met behaarde blade-

ren. — 'Erïopile, adj. Met behaarde vruchten.

— 'Eriopode, adj. [H. n.] Met behaarde voeten.
— 'Erioptère , adj. Met behaarde vleugels. —
'Eriosperine, adj. [Bot.] Met behaarde zaden.
— 'Lriostonie, adj. [H. n.] Met behaarden

mond of opening. (vlekken.
'Erffox, m. [11. n.] Zalm m. met aschqraauwe
'Erisson, ni [Mar.] Vierarmig anker n.
'Eristie, f. [Bot.)Purperkleuripe en witte tulp f.

'Eristique, adj. [Didact.] Wat tot de kunst

van 't redetwisten behoort. — ERISTIQUE, f. Twist-

of strijdkunst ; e r i s t i e k f., Z. v. a. CONTROVERSE.
'Erithrée, f. [Bot.] Het gewone duizendgul denkru-id n.
'Erix, m. [H. n.] ..4schgraauwe slang f.
'Ernes, f. pl., z. HERMES.

Ern'in, m. [Coin.] Tol in., die in de Levantsche handelplaatsen van in- en uitgaande schepen
moet betaald worden.

Ernlinette, f. [Tech.] Dissel, kuipersdissel m.
Ermitage of Hermitage, m. Kluis, kluizenaa.rswoning f. — (fig.) Eenvoudig, eenzaam tuin
afgelegen landhuis n. — Edele fransche-huisje,
wijn in. aan de oevers van den Rhone.
Erniite of 14ernaite , m. Kluizenaar, kluis
woudbroeder , heremiet in. — (fig.)-bewonr,
Vivre comme un erm-, als een kluizenaar leven,
een geheel a fgezonder i, leven leiden. — (Prov.)

Quand Ie dyable fut vieux, it se fit erin -, z. D1A-

BLE. -- [iii n.] Kluizenaarskreeft , Bernh.ardskreeft f. (die in eene schelp afgezonderd leeft).
Er"otte, f. [Bot.] Volksnaam der aardnoot.
'Eroder, v. a. Afknagen, wegbijten, wegvreten.
— 'Erodè, e, adj. (en part. passé) [Méd.] Chair
ér-, weggeknaagd vleeseb n. — [Tech.] Met ongelijk
getan.den rand. —

[Bot.] Feuilles dr-es, ligt ge-

tande, ook: afgeknaagde bladeren n. pl.
'Erolie, f. [H. n.] Afrikaansche steltlooperm.
'Lronnancie, f., z. AEBOMANCIE.

'Erosion, f. [Méd.] Wegknaging, wegbijting,
doorvreting, e r o s i e f.
'Er otémnaZti gnle, adj. [Philos.] Vraagsgewijs
voorgedragen, e rote en at is c h.
'Erotieon'anie, f., z. V. a. dROTOMANJE. —
'Erotidies of 'Lroties, f. pl. [Ant.] Feesten
ter eere van amor (Eros), liefdefeesten n. pl. —
'Erotigiie, adj. De liefde betreffend, verliefd,
erotisch. -- [ Poés.] Poèmes, Vers ér-s, minnedichten n. pl., liefdezangen nl. pl. — [Méd.] Délire,
Fièvre ér-, minzieke jlhoofdigh.eid, minnerazernij,
liefdekoorts f. -- 'Erotiquteinent, adv. Op eratische wijze. —'Erotomane of 'Erotonmaniaque, nl. en f. Minnekranke, hij of zij, die door de
liefde als tot razern)j wordt vervoerd. — 'Erotomanie, f. Minnewoede, liefderazernij f.

Erpétographe, Erpetologie. etc., z. HERPÉTO—. (der orde marchéren.
^'Errandonner, v. n. hard loopen; — zon Errant, e, adj. Dwalend, dolend, zwervend:
Des peuples err-s , zwervende, nomadische vollien n. p1. Juif err-, joodsche wandelaar, wande

jood in. (die naar het volksgeloof veroordeeld-lend
is om tot aan 't einde der wereld rond te dolen).

ÉRUBESCENCE.
— (fig.) C'est un chevalier err-, un fuif err-, 't is
een mensch, die nergens rust heeft. — Yeux, Regards err-s, zwervende, dolende, op geen bepaald
voorwerp gerigte oogen n. pl. of blikken m. pl. —
Imagination err- of vagabonde, onbestendige en
ronddwalende verbeelding f. — [Astr.] Etoile err-e,
dwaalstar, planeet f . — ERRANTS , in. pl. Dwalende

menschen ten opzigte van de godsdienst, dwaalgeest en m. pl.
Errata, m. (van 't latijn erratum, plug. errata) Fout, feil, inz. druk- of zet fout; lijst f. van
druk- of zetfouten, achter of vóór een boek geplaatst. (Plug. Des erratas) .
Erratique, adj. [Méd.] Onregelmatig: Fièvre,

Pouts err-, onregelmatige, ongeregeld afwisselende
koorts f., pols m.

Erre, f. Gang, loop, weg m.; vaart f., spoor n.
Aller grand'erre, ras, schielijk loopen, een' sterken
gang hebben; — (fig.) al te groote vertéring maken.
— Reprendre les premières, les derrièr es erres,

eerie zaak, eene taak weder opvatten, waar men
die gelaten had. — [Mar.] Ce vaisseau a repris
son eire, dat schip heeft zijn' loop, zijne vaart
hervat. — [Chas.] Erres, spoor van 't wild, inz.
van 't hert. Les chasseurs suivent les erres du
cerf, de jagers volgen het spoor van het hert. Le
cerf est (va) de hautes erres, z, CERF . Démêler,
Redresser les ernes, het spoor ontdekken, een verseb
spoor maken. — (fig.) Suivre les erres,aller on

marcher sur les erres de qn., iemands voetstap -

pen volgen of drukken. — Ook: de voorbeenen met
de schouders van alle viervoetige dieren.
Erremnents, m. pl. [Prat.] Gang, loop m. van
een regtsgeding naar een nog onzeker doel. Donner
copie des derniers err-s dune affaire, een afschrift
van de laatste regtshandelingen eener zaak geven.
Err-s tie la cause, dingstukken n. pl., dingtalen f. pl.

Erréner, v. a., z. v. a.

EREINTER.

Errer, V. n. Dwalen, dolen, omzwerven, rond
11 a erré dans la forèt, hij heeft in 't Bosch-dolen:
omgedwaald. — (fig.) I1 n'y a personne qui ne
plisse err-, er is niemand, of hij kan dwalen,
dwalen is nienschel2jk. '%ous errez dans votre calcul, go dwaalt, gij vergist u in uwe rekening.
Laisser err- ses pensees sur qe., zijne gedachten
over iets laten gaan.
Erreur, f. Dwaling, doling, mistasting, mis-

vatting, vergissing f., misslag, misgreep m., fout f.
11 est revenu de son err-, hij is van zijne dwaling
terter„ ggekomen. L'ignorance est la mère de l'erreur,
de onwetendheid is de moeder der dwaling.— L'errest le partage de la condition humaine, dwalen is
menschel)jk. Err- de calcul, rekenfout f. I1 y a

une err- dans ce compte, er is eerie fout, vergis-

sing in die rékening. Commettre une err-, eenen
m-isgreep begaan. Les plus courtes err-s sont les
meilleures, de kortste dwalingen, a fdo ingen zijn de
beste . —ERREURS , f. pl. Uitspattingen f. pl., ongebondenheid, onzedelkheidj.

Les folles erreurs de la

jeunesse, de dwaze ongelbondenheden, misslagen
der jeugd. — Omdolinren, omzwervingen f. pl.,
togten ni. pl. Les err- d'Ulysse, de omzwervingen
van Ulysses. -- [Astr.] Erreur, verschil tusschen
de berékening en de waar neming. — PAR ERREUR,
toe. acte. Bij vergissing.
Errhin, e, adj. (Méd.] ff'at men in den neus

steekt: Remède errhin of als subst. Un errhin, een
neusmiddel, een snuif- of niesmiddel, nieskruid n.
Erronè, e, adj. Dwalend, valsch, verkeerd:
Une opinion, proposition err-e, een valsch gevoelen n , eerie valsche stelling f.
Erroné ment, adv. Te onregt, valscheljk, ver
bij vergissing.
-kerdlij,
Ers, m. [Bot.] Kleine wikken f. pl.
Erse, f. [Mar.] Pakstrop, garenstrop, strik m.
Erse d'aviron , roeistrop. Erse de gouvernail ,
borgstrop van 't roer. Erse 1t canon, geschutleng f.
— [Ling.] liet ersisch, een der drie dialecten van
het gaelisch of celtisch der oude leren. — Ook als
ad?.: La langue erse, de ersische taal.
Erseaia, m. [Ma .] .Leuver nl. op 't lijk van
een zeil.
Ersion, f. [Mar.] Roeistrop, roeiring in.
'Eriabeseence, f. [Didact.] 1-let blozen, het
rood of sclhaamrood worden; schaamachtigheid. —
[Méd.] Roodheid, vurigheid f. der huid. — 'Ertibeseent, C. adj. Rood wordend; blozend. schaamrood wordend.

ÉRT CAGO

ESCAMOTAGF.

'Eraicago, 'Eruicageie, m. [Bot.], z. v. a.
ROQUETTE.
'Erticiforme, adj. [H. n.] Rupsvormig.
'Ei ueir, V. C. [Véner.] man een ' tak zuigen

teren. — Es-mains, Es-droits, in handen, in regten.

(van 't hert sprekende.)
'Eructation, f. Oprisping der maag, e r u ct a t i e f. —'Erueter, V. a. et n. Oprispen, e r u ct e r e n. — (fig.) Scheldwoorden uitbraken.
'Ertidit, e, adj. (en part. passé van 't oude
érudir, uit den staat der ruwheid, der onwetend
trekken) Geleerd, letterkundig, letterwijs. —-hei(1
ÉRUDIT , m. Geleerde in. I1 passe pour un ér-, hij
wordt voor een' geleerde gehouden . — (fam.) Ce
nest qu'un pedant ér-, 't is slechts een halfgeleerde,
een schoolvos.
'Erudition, f. Geleerdheid, letterkunde, wetenschap f. — Weleer ook: geleerde aanmerking, nasporing f.

'Eriiginenx, ease, adj. Koperroestig, koper
[Mid.] Bile ér-euse, groenkleu--groenklui.—

rige gal f.

'Eruptif, ive, adj. [Méd.] Met uitslag gepaard.
Maladies er -fives, uitslagziekten I. pl.
'Eruption, f. Uitbarsting , uitwerping f. —
[Géolog.] L'ér- d 'un voleau , de uitbarsting van een'

vulkaan. — [Méd.] Ieder plotseling en overvloedig
te voorschijn treden van vlekken, puisten, etter,
enz., uitbreking f., uitslag, brand m.: L'ér- de la
gale, de Ia petite vérole, het uitslaan, uitbreken
van de schurft, van de kinderpokken. Er- à la peau,
huiduitslag. — L'ér- des dents, het uitbreken, doorkomen der tanden. ((Ourse).
'Eryniai.thide, f. [Asir.] Liet Beerr.,gesternte
'Erynge of 'Ei•yttgion, m. [Bot.] Kruisdistel m. (panicaut).
'Erysiene of 'Ei•ysinnon, m., z. VELAR.
'Erysipélatetix, erase, adj. [Méd.] Roosach-

lig; met roos behebd. — Ook als subst.: Un ér-, een
rooslijder in. — 'Erysipèle, nn. Roos, belroos f.,
eene oppervlakkige, bleekroode, ontsteking der huid,
'Erysiphe, f. [Bot.] Blad-, plantschimmel f.
'Erythème of 'Erythrènme, m. [MEd.] Zie-

kelijke roodheid der huid, roos f. zonder koorts.
'Erythrine, f. [dot.] Kleurloos beginsel n.
zonder stikstof, door Heeren in de orseille ontdekt,
cry t h r i n e f. — [Bot.] Koraalboom m. der Antilles.
'Erythrocarpe, adj. [Bot.] Met roode vruchten. — 'Erythroeéphale, adj. [H. n.] Met rood
hoofd. — ^Erythroeère, adj. Met roode voel
— 'Erythi-ocnègne, adj. Met roode-sprietn.

beerven. — 'Erythrodlactyle, adj. Met roode

teenen. — 'Lrythrodane, m. [Chim.] Roode
kleurstof f. der meekrap. — 'Erythrogastre,

adj. [H. n.] Roodbuikig. — 'Erythroi ramaime,

adz. Met roode strepen. — 'Erythroïde, adj.
[Didact.] Roodachtig. — ERYTxroïDE, f. [Anat.]

Roodachtig bekleedsel n. der teelballen. — 'Erythroleagiie, adj. [H. n .] Rood en wit. — ' Erythrolophe, adj. Roodgekuifd. — 'Erythromèle, adj. Met rood en zwart geteekend. —'Erythronote, adj. Met ronden rug. —'Erythrope,
adj. Roodvoetig. — 'Erythrophthaln'e, adj.
Roodoogfig. — 'Erythrophylle, adi. Met ronde
bladeren. — ERY'THROPHY LLE, m. [Chico.] Roode
kleurstof f. der bladeren. — 'Erythi•ops, adj.
[H. n.] Met ronden rand om de oogera. — 'Erythroptère, adj. Metroode vinnen. —,41s subst. m.
[H. n.] Roodrlevinde meirval m. -- 'Erythropyge, adj. Metrooden stuit. —'Erythrorharnphe, adj. Met ronden snavel. —'Erythrorhize,
adj. [But.] Met ronden wortel. — 'Erythrorhynque, adz. [H. n.] Metronden snavel. —
'Erythrosomne, adj. Met rood lijf. — 'Erythrosperme, adj. Met ronde zaadkorrels; — als
subst. in. [Bot.] de senegalsche berberisse-struik m.
— 'Erythrostonie, adj. [H. n.] Met ronden
mond of opening. — 'Erythrote, add. Met ronde
oorera. —'Erythrothorax, adj. Met ronde borst
of hals. —'Erythroxyle, adj. [Bot.] Met rood

kout. --'Erythroxyloan, m. (Bot Ronde kruisdoorn m. — 'Erythrnre, adj. [H. n.] Met ronden staart.
'Er yx, m. Soort van slang f., eryx m.
f Es, prép. (pr. èce) (zamentrekk ?neg van en les)
In de, in. — Men vindt het nog in enkele school- en
regtstermen., zoo als: Maitre Es-arts, meester in de
vrye kunsten. Docteur ès-lettres, doctor in de let.]
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-- [Cath.] St. Pierre Es-liens, Sint Petrus in de
banden of boeien, naam eener beroemde kerk te
Rome, en van een kerkfeest op 1 Augustus.
'Esaphe, m. [Chic.] Onderzoek n. der baar
middel van den vinger, e s a p h u s m.-moedr,
Esea, m. Mengsel tot zwambereiding, zwam f.
Eseabeaa., m., Escabelle, f. Schabél, houten zitbank zonder rug- of armleuning. — (fig. et
fam.) Déranger les escabelles à qn., iemands plannen verijdelen. Remuer les escabelles, verhuizen,
van woning veranderen; eene andere levenswijs aannemen. (of inmaken.
Escabé Cher, v. a. [Pêche] Sardf jnen inleggen
Escabelle, z. ESCABEAU.
Eseabelon, Escablon, in. Voetstuk n. van

een borstbeeld.

Eseache, f. Ovaal paardegebit n.
Eseadre, f. [Mar.] Smaldeel n., vlootafdeeling f.,
eskader n. Chef d'esc-, schout bij nacht m.
Escadrille,f. [Mar.] Klein eskader of smaldeel n.
Eseadron, m. Ruiterbende, compagnie ruiterij f., eskadron n. — Chef d'esc-, ridmeester, ruiterhoo fdman, e s k a d r o n s-c h e f m. —(fig.) Troep,
hoop m., schaar, menigte f.: Un esc- de plaideurs,
d'insectes, de belles paroles, eene schaar pleiters,
een zwerm insecten, een vloed van mooije woorden.
Eseadronner, v. n. [Mil.] De ruiter-excercitien en zwenkingen uitvoeren; — zich tot een eskadron vormen. — (fig. el fam.) Ces deur officiers
n'escadronnent pas Bien ensemble, die beide officieren kunnen niet wel met elkaar over weg.
Escafe, f. [Jeu] Schop m. met den voet, waarmede een bal teruggeworpen wordt; — in 't algemeen, bij schoolknapen: een schop. — Eseafer,
v. n. Schoppen.
t Escaffignon of Eseafignon, m. Soort
van ligt schoeisel n. — Onaangename reuk m. der
voeten van onzindelijke lieden. — (pop. et bas.) Cela
sent 1'esc-, dat stinkt.
Eseajolle, f. [Bot.] Levantsch kanariegras n.

Escalade, f. Beladdering f., beklimming met
stormladders. Aller, Monter a l'esc-, eenen wal,
eene vesting niet stormladders beklimmen. — Inklimming, binnenklimming f. van een' dief door
middel van eene ladder.
Escalader, v. a. Beladderen, met stormladders
beklimmen; door middel van eene ladder beklimmen.
Esc- un rempart, eenen wal met stormladders bestijgen. Esc- un arbre, met eene ladder in een' boom
klimmen. — (fig.) Esc- les superlatifs, allerlei soort
van overdrijving gebruiken. -- Het part. passé is
ook adj.: Rempart escaladé, beladderde wal ni.
Esealadon of Escaladou, m. [Tech.] Haspelwieltje n.
Eseale, f.

[Mar .] , z. ECHELLE en ECALE. -

[Mil. anc.] Zeker bestormings- werktuig n.
Escalen'ber g, m. [Coin.] Bergkatoen n., boom-

wol f. der bergen, die van Smyrna komt.
Escalette, f. [Tech.] Fouten kam in. der lintwerkers. — [Fauc.] Sprong m. des vogels van den
eenen vinger op den anderen. — [H. n.] Muurspecht,
muurkruiper m.
Esealer, v. n. (woord in de Levant gebruikeg
lijk) [Mar.] Binnenloopen, aandoen (faire escale,

relcher).
Escalier, m. Trap m. Les marches d'un esc-,
de treden van een' trap. Esc- a vis, en liniacon, à
novau, wenteltrap, trap met eene spil. Esc- déro
hé, heimelijke, verborgen trap. Esc- hors d'oeuvre,
trap, die buiten 't huis staat . — [Mar.] Esc- de
commande, valreepstrap. — [Hydraul. Trapvormig waterwerktuig n.— [H. n .] Wenteltrap, zeker

schelpdier van 't geslacht der trommelschroeven.
Esealin, iii. Schelling nl., voormalige nederl.
munt, = 30 cents.
Escalope, f. [Cuis.] Eiqenaardig toebereide
kalfsschijfjes n. pl.; ook eene toespj s van hazen of
konijnen.
Eseannette, f. Katoendoek n. uit de Levant.
Escamotage, m. Het wegmoffelen, wernfutselen; het ontfutselen, behendig ontstelen. — Eseamote, f. Kurken goochelballetje n. ; — b ij uit breiding: elk voorwerp, dat de goochelaars werynoffelen. — Escamoter, v. a. Goochelen; — ?.veemof=
felen; heimelijk wegnemen, ontfutselen , rollen: On
lui a escamoté sa bourse, men heeft zijne beurs gerold. — (fig.) Esc- une charge, zich door list een'
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post weten te verwerven. — [Mii.] Esc- l'arme, bij
't excercéren met het geweer eenige handgrepen weg-

laten. — Escamote, e, adj. (en part. passé):
Tabatière esc-e, ontfutselde, gerolde snuifdoos f.
— Eseamoteur, m. Goochelaar; — (Jam.) weg
behendige, listige dief, beurzesnijder, zak -mofTelar,
-keroldm.
Escampative, f. (woord van Molière) (Tam.)
Heimelijke vlugt; bedekte slechte daad f. — Escamper, V. n. (pop. et Tam.) Zijne biezen pakken,
zich uit de voeten of uit het stof maken, de plaat
poetsen. — Escatnpette, f. (pop. et Tam.): 11 a
p ris de la poudre dew-, hij heeft het hazepad gekozen, zijne hielen laten kijken.
Eseap, m [Fauc.] : Donner l'esc-, den valk de
prooi leeren kennen, die hij vervolgen moet. Faire
esc- á un oiseau, eenen valk zijne prooi toonen.
Escapade, f. Uitspatting f., kromme sprong,
moedwillige streek ni.: I1 est sujet it faire des esc-s.
hij begaat gaarne moedwillige streken of buitensporigheden. C'est une esc- d'ecolier, 't is een kwhjongens-streek. — [ Man.] Dwarse sprong van een
paard, koldersprong in
Escape, f. (Arob.] Schacht f. eener zuil, of
wel, het onderste gedeelte der schacht.
Escaper, v. a. [Fauc.] Laten uitvliegen (nl.
het wild, om er den valk op los te laten).

voeten of uit het stof maken; ook: bankroet spelen.
m. pl. Voetschroeven f. pl., folterof dwangschoenen m. pl., een voormalig foltertuig.
Escarpine, f. [Mil.] Soort van haakgeschut n.,
weleer op de galeien in gebruik.
S Escarpiner, V. n. Schieljk en luchtig voort
— S'ESCARPINER, V. pr., z. v. a. Lever l'es--lopen.
--ESCARPINS,

carpin, z. ESCARPIN.

Escarpolette, f. Schommel, schongel, schopstoel m. — (fig.) II a la tête á l'esc-, hij is zeer
onbesuisd, onbezonnen.
Escarre, Esearrotique, etc., z. ESCHAR--.

Escart, in. Met geweld gemaakte opening f.,
gat n.: Le canon a fait an grand esc- dans la muraille de Ia place. (Deze beteekenis veroudert.) —
ESCART, m. [Corn.] Ledersoort f. uit Alexandrië.
Escartable, (niet escortable), adj. [Faut.],

z. ÉCARTABLE.
Escasse, f. [Mar.] Spoor f. van den mast.
Escaude , f. [N avig.] Ligte rivierschuit t.,

bootje n

Escauton, m. [Econ. dom.] Pap f. van gierst
of maïs (in sommige gedeelten van Frankrijk).
Escaupilles, f. pl. Gestikte reisrok m.
Escave, f. [Pèche] Soort van sleepnet n. of zegen f. (in 't zuidera van Frankrijk).
EscaveSade, f. [Mara Ruk m. met den toom.
Escaville, f. [Bot.] Zékere eetbare paddestoel m.
Escarballe,'Escarbeille,'Escarbelle, f.
Eschare, (pr. esk—) Escare, Escarre, f.
Oli fantstand m. van tien kiloos en daar beneden.
Escarbillard, e , 'Escarbillat, e, adj. [Chir.] Brandroof f.; roof, korst eener zweerof wond.
(Tam.) Lustig, opgeruimd, vrolijk, dartel. — Ook — [H. n.] Straalpolijp m., korstkoraal n., koraal
Escharitication, f. [Chir.] Roof- of-korstf.—
als subst.: Un esc-, een lustige kwant, vrolijke gast m.
Escarbilles,f.pl. Steenkoolslakken, sindels f. pl. brandkorst-vorming f. — Escharifier, v. a.
[Chir.]
Eene
roof of brandkorst vormen of verwekEscarbit, m. [Tech.] Kalfaat-ijzertje n.
Escarbite, f. [Mar.] Waterbak m. der kal- ken. — S'ESCHARIFIER, v. pr. Zich lot eene wondfaterders, om daarin het werk en 't gereedschap roof vormen. — Escharites, f. pl. [H. n.] Ko
pl. met gaatjes, ook re t e p 0--ralvestnigf.
te doopen.
rieten geheeten. — Escharoide, adj. [H. n.]
Escarboncle, f., z. ESCARBOUCLE.
Naar
eene
koraalkorst(eschare)geljkend.—EschaEscarbot, m. [H n.] Drekkever m. (fouillemerde) . Esc- bicornu of bicorne, schalebjter (verf- rotique, adj. [Méd.] Scherp bijtend of etsend,
volant). Esc- bruyant, bromkever. Esc- vert et brandkorstvormend: Des remèdes esch-s, o als
doré, gouden tor f. Esc- horticule, Sint-Jans-kever. subst. Des esch-s, brandroofverwekkende ets- of
bijtmiddelen n. pl.
Esc- noir, eenkleurige kortwiekkever.
t Escient, m. (altijd met à gebézigd) Bewust
Escarbouele, f. [Minér.] Karbonkel m., blingeen men gedaan heeft, van 't geen-heidf.van't
kend roode robijn. — [H. n.] , ,z. GARBONCLE.
men doet. A bon esc-, voorbedachtelijk. A mon
Escarboiiiller, v. a., Z. ECARBOUILLER.
naar mijn, naar zijn weten. Faire
esc-,
A
son
esc-,
Eseareelle, f. Ouderwetsche geldtasch of
beurs f., buidel m. — (Tam.) Mettre la main à qe. á bon esc-, iets voorbedachtelijk, opzettelijk
l'esc-, Fouiller dans l'esc-, de hand in de beurs, in doen. Dites-vous sela a bon esc-? zegt gjj dit in
goeden ernst?
den zak steken, in de bus blazen.
Esclaire , Esclaane , m. [Faut.] Slanke,
Escare, f., z. ESCHARE.
vlugge
valk m. — ESCLAHE, adj.: Cerf esel-, rank
Escargot, m. Slak met haar huisje, schelpslak,
huisjesslak f. — (Loc. prov.) I1 est fait comme an en , fijn hert n. --- ESCLAIRE, n. [Bot.] , z. v. a.
esc-, hij lijkt wel een kurketrekker, 't is een leeljk, CHELIDOINE.
Esclandre, m. Schandaal n., onaanganaam
mismaakt ventje. — [ Tech.] Escalier en esc- of
enkel Esc-, slakketrap m. — [ Hydraul.] Schroef f. verdrietig geval, dat opspraak en ergernis geeft.
Faire escl-, iemand in 't openbaar, op de straat
van Archimedes.
Escar ;otière, Escargoterie, f. [ECOn.rur.] ten toon stellen (een standje maken). Causer de
1'escl-, schandaal, ergernis geven.
Put of kuil m., waarin men slakken vet maakt.
Eselavage, m. Slavern ij , knechtschap, dienst
Escargoule, f. [Bot. ] Volksnaam van eenige
slavenstand in.; ---- (fig ) afhankelik--barheid;—
eetbare paddestoelen m. pl.
heid, ondergeschiktheid f. ; allerlei belemmering f.
Escarlingue, f., z. CARLINGUE.
Escarinoache, f. [Mil.] Schermutseling f. — en dwang nl. Dieu fit la liberté, 1'homme l'escl-,
Attacher, Engager l'esc-, eene schermutseling aan- God schiep de vr2jhei'l, de mensch de slavernij. Cet
vangen. --- Escarmnoucher, v. n. Schermutse- emploi est un véritable escl-, dat ambt is eene ware
len. — ( fig. et ram.) Ces deux orateurs escarmou- slavendienst. L'escl- des passions, de slavernij der
chèrent (of als v. pr. s'escarmouchèrent) longtemps, hartstogten. — [Poés.] L'escl- de in rime, de sla-•
die beide redenaars voerden een' langen woorden- verni van 't rijm, de dwang m., de belemmering f.,
strijd..— Escartnoacheur, m. Schermutselaar m. die 't rijm den dichter veroorzaakt. — [ Tech.] HalfEsearner, V. a. [Tech.] Leder uitdunnen, inz. cirkelvormig halssnoer n. van diamanten.
Esclave, adj. Slaafsch, in slavernij levend:
om er een ander stuk aan te verbinden.
Homme, Femme escl-, slaaf in., slavin f. — ( fig.)
Escarole, f., z. SCARIOLE.
Afhankelijk:
Les besoins nous ont faits escl-s Ian
ESCHAR
—.
Eseare, Escarotique, etc., z.
Escarpe, f. [Fort.] Inwendige glooijing, bin- de l'autre, de behoeften hebben ons van elkander
elkanders slaven gemaakt. — Etre
afhankelijk,
tot
nenwaartsche beneden helling van de walgracht ,
escarp f. — [Arch.] Schuinte f. van een' muur sscl- (of als subst. I'escl -) de ses passions, zich
7eheel door zijne hartstogten laten beheerschen. de
tot aan den band.
Escarpé, e, adi. (en part. passé van escarper) slaaf zijner driften zijn. — Etre esel- de sa parole,
Steil, sterk gloojend of hellend. Cote esc-e, schorre, 'rouw zijn woord houden. — Avoir une ame esci-,
gene slaafsche ziel, een' lagen, kruipenden aard
steile kust f.
lebben. — ESCLAVE, m. et f. Slaaf m., slavin f. -Escarp eenent, m. [Fort ] Steilte, steile hel
g.) Métier d'escl-, slavenberoep, een zeer moeijeafdaling f. der hoog -ling.—[Geor]jf
beroep n. — La rime est une escl-, et ne doft
'#k
-vlakten.
iu'obéir, het rim is eene slavin en moet enkel ge% Escarper, V. a. Steil maken, te lood afhakken (inz. eene rots, een' berg). (liever: Couper b pie.) ioorzamen. — Naam eener indische vischsoort; ook
an een' amerikaanschen zangvogel.
— Iemand dooden om hem te bestelen.
% Esclaver, V. a. Tot slaaf maken.
Escarpin, m. Ligte schoen, dansschoen m. -sclavon, ite, adj. Slavisch, slavonisch, tot
([am.) Lever l'esc-, Jouer de l'esc -, zich -uit de
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Slavonië 0/' zijne inwoners behoorende. — ESCLAVON, m. De slavische of slavonische taal f.
Escli pot, m. [Pèche] Stokvischkist I.
Escobard, m. (fam.) Sluw, valsch, huichelachtig, dubbelzinnig mensch (naar den vermaarden
spaanschen jezuiet en schranderen casuist Escobar).
— Eseoharder, V. n. Door dubbelzinnige, fijn

t Eseravanter, v. a. Smoren, verstikken; —
verscheuren, verpletteren.
(luchten hangen.
Escréper, v. a. [Tech.] De geverwde zijde te
Escriuie, f. Het schermen; schermkunst f. Salle
d'escr-, schermzaal f. (liever salle d'armes). Maitre
d'escr-, schermmeester m. (liever maitre d'armes).
Tours d'escr-, kunstgrepen van 't schermen. —
(fig.) On la mis, I1 est. hors d'escr-, men heeft
hem ontwapend, men heeft hem zóó in 't naauw
gebragt, dat hij zich niet meer verdedigen of ver
kan.
-antworde
Escriiner, v. n. Schermen: Je l'ai vu escr-, ik
heb hem zien schermen. — (fig.) Redetwisten, inz.
over een of ander geleerd of wetenschappelijk onderwerp. I1 y a plaisir à voir escr- ces savants
1'un contre l'autre, 't is vermakelijk die geleerden
met elkander te zien schermen of redetwisten. —
S'ESCRIMER , v. pr. Zich moeite geven, zich ijverig
roeren: Il s'escrime à faire des vers, hij spant zich
in om verzen te maken, hij smeedt verzen. — S'escrde qc., met iets weten om te gaan, er iets van verstaan, zich met iets afgeven: Joue-t-il du violon?
Ii s'en escrime quelquefois. Bespeelt hij de viol?
hij houdt er zich nu en dan mede bézi q . — S'eserdes pieds et des mains, zich met handen en voeten
weren (om tegen iets op te klouteren); (fig.) zich
alle mogelijke moeite geven (om in iets te slagen).
— (Loc. prov.) S'escr- contre in mer avec une
epée de bois, op de galeijen roeijen. Sever- des
machoires, met de kakebeenen schermen, met graagte
eten. Avoir ou s'escr-, een voorwerp hebben, waarop men zijne gramschap kan vieren.
Escritneur, in. Schermer, schermmeester m.
Escroc, Bedrieger, gaauwdief, opligter, trog
-gelarm.
Escroquer, v. a. Op eene listige wijze bedriegen, aftroggelen, opligten. — (Prov.) I1 escroque
tous les jours son diner, hij gaat alle middagen
uit eten, tafelschuimen. — Ook zonder voorwerp

gesponnen redenéringen bedriegen, jezu'ietisch han
Escobarderie, f. Sluwe leugen, fijne-deln.
uitvlugt, dubbelzinnige rede f.
Eseobédie, f. [Bot.] Peruaansch klierkruid n.
Escoeher, V. a. [Boul.] Het deeg met de vlakke
hand slaan, om er eene enkele massa van te maken.
Escoffier, v. a. (pop. et fam.) Stelen; — verliezen; — doodslaan. — Het part. passé komt als
adj. voor: C'est autant d'escothé, dat is zoo goed
als gestolen, zoo goed als verloren. 11 a été escoffié,
hij zs dood geslagen.

t Eseoffion, m. (pop.) Kapsel n. eener geringe vrouw. — (fig ) I1 a recu son esc-, hij heeft
een duchtig pak slaag gekregen.
Eseogriffe, nl. (fam.) Grjpvogel. onbeschaamd
nemer zonder te vragen, kapschaar m. — (iron. et
fam.) C'est un grand esc-, 't is een groote lummel.
Eseome, m. [Mar.] Bolder, kikker (vgl. astroc).
Escompte, [Conn J Aftrekking, korting f. van
een' wissel, die vóór den vervaltijd betaald wordt,
disconto n. Faire l'esc- à 5 pour cent, tegen 5
p er cent disconteren. — Bureau d'esc-, disconto
kas f. — Eseompter, v. a. Het disconto-bankof
of de wisselkorting berékenen, afkorten, d i s cont e r e n. Esc- une lettre de change. een' wissel dis
Esc- sa vie, te sterk leven,-contére.—1(fig)
zijn leven door uitspattingen verkorten. — Escompteur, m. Hij, die een' wissel vóór den ver
betaalt, disconto-nemer, d is c o n t a n t m.-valtijd
t Esconeerie, f. [Prat.] Het verbergen, achterhouden der bewijsstukken van een regtsgeding.
Escope, f., z.

ECOPE . — Escoperche, f.,

z. ÉCOPERCHE.

Eseopette, f. [Mil.] Kort vuurroer, dat men

eertijds in den bandelier droeg, buks, karab ij n f. —
Eseopetterie, f. Klem-geweervuur, salvo n. uit
klein geweer; — het krakend ontbranden van vele
vuurwerken te gelijk. — (Door den kardinaal de
Retz gebruikt in den zin van INCARTADE.)
Escortabl e, z. ESCARTABLE.

Escorte, ,f. Bedekking, begeleiding f., geleide n.
— [Mar.] Een of meer oorlogschepen ter bescherming van koopvaardij- of transportschepen (vgl.

CONVOI). — Gevolg ti., stoet m. van een' aanzienlijk' persoon. --- (fig.) L'ambition et toute son esc-,

e eerzucht en haar gansch gevolg, al haren nasleep.

— Faire esc- a un ami, eenen vriend thuis brengen.
Eseorter, v. a. Geleiden. begeleiden, dekken,

bedekken, beschermen; vergezellen. — Het part. passé

is ook adj.: Prince magnifiquement escorté, vorst

met een prachtig geleide of gevolg.
Eseot, m. [Coco.] Zékere wollen stof. —[Tech.].

z. ÉCOT . — [Mar.] Sch,00thoorn m. van een drie
zeil.
-hoekig
Eseonade, f. [Mil.] Korporaalschap, rot n.,

kleine afdeeling eener com p agnie onder de bevelen
van een korporaal (sedert de invoering der regimenlen bij de ruiter] worden de e s c o u a d e s bij
dat wapen b r i g a d e s geheeten). — Esc- brisée, rot uit soldaten van verschillende regimenten
zannengesteld. -- Ploeg m., hoop werkvolk.
Esconailles, f . pl., z. BOURGEONS en ÉCOUAIL -

Escoeiane, f., z. ECOLIANE . — Escou fle, f., z. ÉCOUFLE. — Escou p , m. of Escou-

LES . —

pe, f. IJzeren schop t. der kalkbranders e. a. -z. ook ECOUPE. — t Escoupeler, v. a. [Hort.]

Toppen, de toppen der boomtakken afsnoeijen.

Eseonr;ée, f. Karbats, riemzwee p f. On époussète les tapisseries avec des esc-s, de vloerkleeden
worden met karbatsen uitgeklopt. — t (fam.) Ii
recut une bonne es-, hij kreeg eene dragt zweep
— Escourgeon, m. [Agric.] Vroege-slagen.

gerst, zomergerst f. — Vroeger ook (als verklw. van
escourgée): kleine 1°arbats f. - t Escour ger,
V. a. Zweepen, geeselen.
Escourre, m. [Mar.] : Scie esc- ! bevel aan de
galeislaven, om rugwaarts uit te roeijen.
% Eseousse, €. (fam.) Loop, aanloop in., om
goed te kunnen springen: II a franchi le fossé sans
prendre son esc-, hij is zonder eenen aanloop te
nemen over de sloot gesprongen.
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gebézigd: 11 escroque partout oil it peut, hij bedriegt

en steelt waar hij kan. — Escroqué, e, adj. (en
part. passé) Somme escr-e, afgetroggelde geldsom f.
Escroquerie, f. Li.^tige bedriegerij, schelmerj,
troggelarij, zwendelarij f., schurkestreek m.

Escroqueur, m., -ease,

f. (zelden zonder be-

paling gebézigd, 't geen met escroc niet het geval
is) Listig bedrieger, opligter m., bedriegster, opligtster f.
Esculape, m. (fam.) Geneesheer, arts, doctor,
e s k u l a a p m. (naar . Esculapius of Asklepios,
den god der geneeskunst in de Myth.) — L'art
d' Esc - , de geneeskunst f. — [Astr.] , z. SERPENTAIRE.
— [H. n.] Eskulaap-slang f.
Escalate, m. [Chico._] Kastanjezuur zout n.
Escule, f. [Bot.] Eik m. der Ouden, met zoete,

eetbare eikels.

Esculent, e, adj. [Didact.] Eetbaar, dienstig
tot spijs. — Esculence , f. Smakelijkheid f.,
smaak in. der eetbare dingen.
Esculine, f. [Chico.] Eene uit de wilde kas
afgezonderde stof, ee s c u 1 i n e f. (zuur n.-tanje

Esculigae, adj. [Chico.] : Acide esc-, kastanjet Esc'ipir, v. n. Metuitgestoken

lippen spuwen.

'Esexuel, le, adj. [Bot.] , z. v. a . AGAME .
Es,galiver, v. a. [Tech.] De geverwde zijde

dikwijls en zacht wringen, dr aaijen.
Esherboir, m. (pr. é-zer—) [Hort.] Groote
tang f. met breede, platte bladen.
E- si-mi, [Mus.] Oude benaming van den toon
mi of A.
Esmnards, z. ESNARDS.

Esmilier, v. a. [Tech.] Bloksteen met den hamer haaks houwen.
Esnards of Esinards, m. pl. [Pêcbe] Ophouders m. pl., lijnen met kurk boven aan het net.
'Esoee of 'Esox, m. [H. n.] Snoek m. (brochet). — 'Esoces, m. pl. [H. n.j Visschen m. pl.
van 't snoekengeslacht.
'Esoche, f. [Méd.] Ziekelijk gezwel n. of aan
knobbel m. in den mond des endeldarms. -beijn
'Esopha ;e, etc., z.

eESOPHAGE ,

enz.

'Elope, m.: C'est un Esope, 't is een mismaakt
ventje, een kleine bultenaar (naar den griekschen
fabeldichter ,Esopus). — 'Esopique, adj.: Fables
és-, fabelen van ,Esopus. ,Esopische fabelen f. pl.
'Esotérigne, adj. [Philos.] Inwendig, geheim,
enkel voor ingewijden bestemd, e s o t é r i s c h (in
tegenstelling met exotérique) . — 'Esoterisme, m.
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ÉSOX

-

SPÉRER.

Gezamenlijke stellingen eener geheime leer, die alleen den ingewijden worden medegedeeld, geheimleer f., esoterismus n.

palumer, v. a. [Mar.] Roggen, varkenen, breeuwen. — Espalmeur. m. Brecuwer, hogger.
Espaloiico, m. [H. n.] Siamésche aap m.
Espar, m. [Hort.] Soort van druif f.

onmetelijkheid f., ruim n. ; — beperkte uitgebreidheid f., omvang, afstand m., tusschenruimte, spat i e f. ; — tijd, tijdduur m., t jdruimte f., termijn m.
I1 y a un milieu résistant dans les esp -s célestes,
er is eene weêrstandbiedende middenstof in de ruimte
der hemelen, in 't onbegrensde ruim. Esp -s imaginaires, ingebeelde, denkbeeldige ruimten buiten de
wezenlijke wereld, het ijdel. — ( fig.) 11 se promène,
it voyage dans les esp -s imaginaires, hij doolt met
zone inbeelding in ledige ruimten rond. — Cela est
contenu dans l'esp- dune lieve, dat is in den omvang van eene mijl begrepen. Garden les esp -s, de
behoorlijke tusschenruimten, afstanden laten, op
den vereischten afstand, de noodige verwijdering
van elkander biven. — Dans l'esp- de six jours,
in den tijd, de tijdruimte van 6 dagen. — [Géom.]
Oppervlakte, vlakte-uitgebreidheid f. eener door
Méc.] .11egte of kromme
lijnen beslotene figuur.
lijn f., die een bewegeljk punt gedacht wordt te
beschrijven. — [Mus.] Elfstand m., tusschenruimte,
spatie f. tusschen de notenlijnen. — [Mil.] Regel
afstand tusschen de geléderen. — ESPACE, f.-matige
[Impr.] Schei- of aanvullingsstaafje n., spatie f.
Esp -s de Limoges, strookjes kaarteblad, waarmede
men verschillende lettersoorten in ééne regte lijn
stelt of in éénen regel zamenvoegt, of ook: de te
kort zijnde paginaas op maat maakt.
)spacement, m. Afstand m. tusschen twee
voorwerpen, tusschenruimte f. — [Impr.] Het s p atiéren; spatiéring f.
Espacer, V. a. Eerre behoorlijke ruimte overlaten, even wijd, even ver van elkander zetten. —
(b. v. tusschen boomen, zuilen, enz.) — [Irnpr.]
S p a t i é r e n, de woorden en regels op vereischten
afstand van elkander zetten. — Ook zonder voorwerp gebézigd: Ce compositeur espace mal, die
zetter spatieert slecht. — Espaeé, e, adj. Lignes Dien espacées, goed gespatiëerde regels m. pl.
Espade, f. [Tech.] Zwengelhout, slaghout n.,
waarmede de houtdeelen der gebraakte afgebroken
vlas- en hennepstengels van de vezels worden a fgezonderd. — Espader, v. a. Zwengelen, zwingelen. — Espadeuur, in. Zwengelaar, zwingelaar m.
Espadon, m. Groote degen, houwdegen, tweesnijdend slagzwaard n., dat met beide handen gezwaaid wordt. —[H. n.] Zwaardvisch m. — [Mar.]
4chterste roeibank f. eener galei. — Espadonner, v. a.1VIet den houwdegen vechten, esp a d o nn é r e n. — Espadonneur, m. I3ij, die den
houwdegen weet te hantéren
)spadot, m. [Pêche] Stok met een' ijzeren
haak, soort van harpoen m.
Espadrille, f. Soort van schoeisel n.
Espagnin, in. [Agric.] Soort van druif f.
Espagnol, e, adj. Spaansch. La langue esp -e,
of als subst. L'espagnol, de spaansche taal f., het
spaanse/t. — ESPAGNOL, m.. -E, f. Spanjaard m.,
spaansche vrouw f. — ESPAGNOL, m. [Corn.] Spaan
snuiftabak in. ; ook: zékere papiersoort f.
-sche
Espagnolette, f. [Coin.] Fijne wollen stof of
baai, spanjolet f. — [ Serr.] Draairoede tot
deur- of venstersluiting, spanjolet f.
Espagnoliser, v. a. Spaansc/t of tot Spanjaard
maken, een spaanse/ten vorm of houding geven; —
den Spanjaard spelen of uithangen, den toon, de
manieren van een' Spanjaard aannemen of nabootsen. (In dien zin ook als v. pr. gebruikt.)
Espale, f. [Mar.] Stuurplecht f., ruimte kusschen den achtersteven eener galei en de eerste roeibank.

Esparceil, m. [Bot.] Hanekam m., hanekammetjes n. pl., e s p a r s e t t e f., eenvoedergewas voor
de dieren (sainfoin). (bergbewoners.
Espardille, f. Touwschoen n1. der spaansche
Esparer, v. a. [Tech.] Met riet wreven (de
huiden) .

'Esox, m., z. ESOCE.
Espace, m. Ruimte, onbepaalde uitgebreidheid,

— [

Espalenment, in. [Brass.] , z. v. a. JAUGEAGE.
Espalet, m. [Arqueb.j Rust f. aan den haan
van een schietgeweer.
Espalier, m. [Hort.] Eén of meer vruchtboo-

men ru pl., die langs een muur of heining tegen
latwerk in den vorm van een' openge.clagen waaier
zijn vastgebonden; --- plat lalwerk zelf n.: Artres
en esp -, leiboomen, waaijerbooinen, tegen latwerk
geleide booroen. -- [Ancc.. mar.] Eerste roeier, voorroeijer, bnitenste man M. ESPALIER, v. a. [Hort.]
Booroen tegen latwerk of staketsel binden.
Espalnsie, m. [Tech.] ltlastik-vernis n. voor
harde voorwerpen. -- [Mar.] Smeersel n. — Es--

Espareette, 'Epareette, f., Espareet,

Espar Motile, f., z. SPERGULE.
Espargoute, Espergoate, f., [Bot.] Ster
koeoog n., stinkende kamille,-rekuidn.,olf
paddebloem f. Esc- de lier, zeesterrekruid, blaau-

we kamille, blaauwe madelieve f.
Esparre, f. Balkje n. tot eene schuit. Esp -s,
sparren f. pl.
Espars, m. pl. [Mar.] Sparren f. pl.
Espart, m. [Teint.] Wringstok nl. — [ Carr.]
Naare der dwarshouten van de berrie. (z. ook
ÉPART.)

Espat ard, m. [Tech.] Scherpe cilinder m. om
ijzeren staven overlangs door te snijden.
Espatule, f. [Bot.] Stinkende lischbloem f.,
wandluiskruid n. — , [Tech.], z. SPATULE.

Espaure, f., z. SPAURE.
Espece, f. Soort, geslach.tsafdeeling; aard m.,
slag n. I1 y a beaucoup d'esp-s de plantes, d'animaux, er zijn vele soorten van planten, van dieren. Des marchandises de toutes les esp -s. koop
allerlei soort. — In plaats van genre-warenv
gebruikt in: L'esp- humaine, het men.schelijk geslacht. — (fans.) Des gens de toute esp -, aller-

lei slag van volk. — (iron. et fans.) Un philosophe de nouvelle esp -, een nieuwbakken wijsgeer,
een wonderlijke philosooph. Une esp- de jardinier,
een stuk van een' tuinman, een onbevoegd of een
slecht tuinman. Une esp- d'avocat, d'auteur, een
onbeduidend, slecht advokaat, schrijver. — [Arith.j
Grandeurs de la méme esp -, de différentes esp -s,
gelijksoortige, ongelijksoortige grootheden f. pl. —
[Géom.] Triangle donné d'esp-. driehoek m., welks
hoeken gegeven zijn. — [ Jar.] Bepaald geval n.,
aanhangige zaak f. Dans l'esp-, in 't voorhanden,
onderhavige geval. Voice l'esp-, ziehier 't geval.
ESPECES, f. pl. Munt- of geldsoort, klinkende munt f.,
gereed geld n., s p e e i e, muntspecie, geldspecie f.
Pager en lionnes esp -, en esp- sonnantes, met
goede geldspeciën, in klinkende nmunt betalen. Esp étrangeres, vreemde geldsoorten. — Weleer gebézigd, in tegenstelling met geld, voor waren, eetwaren, levensmiddelen: Si je ne le pale pas en ar
je Ie paierai en esp -, zoo ik hem niet in geld-gent,
betaal, zal ik hem in levensmiddelen, in natura
betalen. — [Phil.] Beeldtenissen f. pl. in de ziel,
denkbeelden n pl., voorstellingen f. pl. Des esp•
claires, confuses, duidelijke, verwarde voorstellingen. — [ Theol.]: Les esp -s du pain et du vin, de
gedaanten van brood en wijn (in 'i heilig avondmaal). — [Pharin.] Zamengestelde poeders; grof
kleingemaakte plantendeelen n. pl.
Espens, m. pl. [Pèche] Stukken n. pl. van een
sardijn- of sprotnet.
-t- Espérable, adj. Te hopen, gebeurlijk.
Espéraiiee, f. hoop, verwachting f. — L'espest Ie pain des malheureux, de hoop is 't brood
der ongelukkigen. 11 y a encore peu d'esp-, er is
nog weinig hoop. I1 a trompé nos esp -s, hij heeft
onze verwachtingen bedrogen. Mettre son esp- en
Dieu, zijne hoop op God stellen, op God vertrouwen.
C'est un enfant de grande esp -, 't is een kind van
goede verwachting. Vivre d'esp-, en esp -, op hoop
leven. — Ook het voorwerp der hoop: Cet enfant
est l'esp- de sa famille. Cest lil ma saute esp -.
Esperant, e, adj. 1. dopend, vol hoop: Ante
esp-e, hopende ziel f.
-

,± Espère, f., z. V. 0. ESPÉRANCE. — j 11 L'ESPERE, loc. arde. Op goed geluk. — [Peelle, Chas.]

Tendre sea filets à l'eslp-, zijne netten o,p goed ge-

luk uitzetten, uitspannen.

Espérer, v a. Hopen, verwachten. I1 espère
une nleilleure fortune, Jij hoopt op een beter ge-

luk. Je n'espèi.e queu vous. al mijne hoop is op
u alleen gevestigd. I1 espé,rait (d') avoir vette charge, hij hoopte dil ambt te krijgen. — Ook zonder
voorwerp: Est)-, c'esi presque jouir. — Espéré, e,
adj. (en part. passé) Bonheuresp-, gehoopt geluk n.

--

ESPERLUCAT.
Esperlucat, m. (pop.) Sluwerd, doorslepen

gast in,
Espet, m. [l4. n.] Zeesnoek m.
Esphlase, C. [Chit.], z. v. a. ENTHLASE.

Espiegle, adj. (jam.) Olijk, snaaksch, aardig,
geesthl, moedwillig, schalk. — Ook als subst.: C'est
un petit esp -, 't is een kleine schalk, snaak, guit,
een deugnietje. Tour d'esp-, guitestukje n. — Espiè g lerie, f. ([om.) Guiterig, snakerij, poets,
moedwilligheid f., kattekwaad n.
Espi^ nette, f. [Bot.] , z. CLAVAIRE.
Espincoir, m. [ Tech .] , z. EPiNCOIR.
Espin ole, f. [Mar.] Kort scii'ieteeweer n.,

waarvan de loop een wijden mond heeft, donderbus f.
-h Espingner, v. a. Stampvoeten (trépigner).
Espion, in., -ne, f. Spion (spie),verspieder, bespieder, beloerder, uitvorscher, geheline kondschap
nl., verspiedster, beloerster, enz. f. -- ( fain.) Il-per
ne dépense guère, 11 ne se ruinera pas en esp -s, hij
is zelden goed onderriet van 't geen hij voorgeeft te

weten.

—

[Pèclie] Sardjjnennet n. der Cata.loniërs.

— [H. n.] Spion nu., eerie zeer sluwe meert.
Espionnage, in. Bes piedi,n(J, verspieding f.,

het spionéi'en-, het spionsbedrijf.
Espioiner , v.a. Verspieden, bespieden, beloeren,
uitvorschen, s p i o n, n é re n. — Espionne, e, adj.
(en part. passé): routes vos démar ches sort esp - es,
al uwe gangen worden, bespied, bes p i o n n e e r d.
Esplanade, I. Vrije , vlakke plaats; voor
voorplein vóór groote gebouwen en ves--platsf.,
tingen; wandelplein, exerceerplein n. — [Fort.]
Dossérende of schurnsche borstwering f. aan den
zoorjenaamden bedekten weg. —

[Faut.]

Streek-

vlugt f. van den li)? de lucht zwevenclen vallc nl.
Esplancliau, tig. [U. n.] Spinneweb n., eerie
zeer schoon tootvormige, eenschalige schelp
Espoir, in. (zonder rneerv.) Hoop, vurige, levend-ie verwachting f. — [Mar.] Veldstuk n.

Espole, f. [Tech.] Scheerdraad in. — Espoleur, m. Spoeler m. (die 't garen op de spoelen
doet). -- Espolin, m. (ook espolet, épolet, epoul11n, epolet in. era espolette f. geheelen) Spoel f.

Espontoa, m. [ 3iI.] halve piek, s p o n t o n m.
(in 1756 te gelijk met de hellebaarden in, Frankrijk
afgeschaft). --- [Mar.] Braadspit n., halve piek.
Espou le, f., z. ÉPOULLE.

Espoulette,f. [Artill.] Slag- of zundgatspijpje n.
Espotiliti, ni., z. ESPOLIN. (ESPOLEUR).

Espoialinande, f. [Tech.] Spoelster f. (vgl.
Esponaliner, v. a. [Tech.] Het de spoelen
werken, spoelen. (steenslinger in
Esprint-ale, Espringarcle, f. Voormalige
Esprit, in. Geest an, onsto/fel le wezen n.: Dieu
est an par espy-, God is een zuivere geest. Le
Saint-Espr-, de Iieil'ige Geest. Les espr-s celestes,
de hemelsche geesten, d e engelen m. pl. Les espr-s bienheureux, de gelukzaligen. — Geest in., spook n.:
Avoir peur des e pr-s, bang voor spoken zijn. -Geest, bovennatuurlijke kracht, die in de ziel werkt;

gave Gods, goddeljjke inblazing f. L'esprit de Dieu
descendit sur lui, de geest Gods daalde op hein ne-

der. L'esprit de science, de piété, de gave der wetensch.ap, der godsvrucht. L'espr- d'Elie se reposa
sur Elisie, de geest van Elia rustte op Eliza. —

Geest m., ziel f., leven n.: L'espr - est, plus noble
que le corps, de ziel is édeler dan 't ligchaam.
Rendre l'espr-, den geest geven, sterven. — Geest nl.,
verstand, vernuft, gemoed n., de gezamenlijke geest
oplettendheid, tegenwoordigheid f. van-vermogns;—
geest; — bevatting, vatbaarheid f., begrip n., verbeelding f.; — oordeel, inzigt n., schranderheid, scherp
Cultïver son espr-, zijn verstand oefe--zinghedf.
nen, al zijne verstandsvermogens aankweeken. Seinparer de l'espr- de qn., zich van iemands geest
meester maken, zijn vertrouwen zoo zeer winnen,
dat inca hein geheel leiden kan. — Oei avait-il
l'espr- quand it a fait cela ? waar was zijn geest,
zijne gedachte, zijne tegenwoordigheid van geest,
toen hij dit gedaan heeft? — Dieu lui a donne un
espr - vii et pénétr ant, God heeft hem een' levendigen, doordringenden geest gegeven. — I1 na pas
l'espr- de régler ses affaires, hg heeft geen verstand,
oordeel, vatbaarheid, om zijne zaken te régelen. —
Il n'y a point d'espr- dans ce livre, er is geen
geest, vernuft in dat boek. — Faire de l'espr--.
Courir après I'espr-, geestig willen zijn. — Bel
esprit enz., z. BEAU (blz. 157, kol. 2, midden). —
Geest, aard in., inborst f., karakter n. Un espr-
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turbulent, een woelgeest, een onrustige aard. On
vous donne un méchant espr-, m en schrijft u een
boosaardig karakter toe. Avoir l'espr- mal tourné,
een' verkeerden aard, ook een slecht verstand hebben. Tel est mon espr-, dus ben ik gesteld, geaard.
— Un esprit fort, een vrijgeest, vrijdenker in.,
hij die zich boven de aange nomen begrippen, enz.
in zake van godsdienst, wil verhe ffen. — Geest,
aanleg m., vatbaarheid, geschiktheid f. II a l'espr-,
du commerce , du jeu , hij heeft aanleg tot den
handel, tot het spel, hij begrijpt vaardig al wat
handelszaken, wat spel aangaat. — Geest ni., beginsel n., drijfveêr, beweegreden f., oogmerk, inzigt n., naar 't welk men zich rigt; — dezelfde gedachte, die velen bezielt. Un espr- de courage lui
fait tout entreprendre, een geest, beginsel van moed
doet hein alles ondernemen. L'esprit de panti abaisse
les plus grands hornmes, de partijgeest verlaagt de
grootste mannen. L'esprit du siècle, de eeuwgeest,
de algemeene denkwijze of rirlting der eeuw . L'esprdu temps, de tijdgeest. L'espr-, public, national,
de volksgeest, algemeene denkwijze. Espr-de corps,

uitsluitende gehechtheid f. van de leden eener ver
aan de beginselen, belangen, inzigten hun-enig
partij, gildegeest m. — Geest, zin m., meening,-ner
bedoeling f. van een ' schrijver, een' tekst: Its n'ont
pas saisi l'espr- de ce poète, zij hebben den zin,
de meen i.ng van dien dichter niet begrecien. Fausser
l'espr - de la loi, den geest, zin der wet vervalschen.
— Geest, voorname inhoud ni., gehalte, wezenlijkst
bestanddeel n., gedachtenkeur f. uit de schriften van
een' schrijver: L'espr- de Montesquieu. -- [Chico.]
Geest, het door overhaling verkregen fijnste vloei bare bestandrieel eener stof.' Espr- SIC vin', wijngeest, voorloop in. Espr- de nitre, salpetergeest,
verdund salpeterzuur n. Espr- de soufre, zwavelig
zuur enz. Espr- de cannelle, de cerises, kaneel -,
kersenwater n. -- [Grain. grec.] Espr- rude, doux,
scherpe, zachte aanblazing [spiritus asper en lenis]
(aangeduid de eerste door `, de tweede door ') -[TecIl.] Ileigervéderen f. pl. , als dameskapsel.
— ESPRITS, in. pl. Geesten m. pl. , gemoederen n.
pl. , de personen met betrekking tot de, hartstogten , die zij gemeen hebben: Echaufer, Egarer les
espy-, de gemoederen verhitten, op het duwaa.lspoor
brengen. — Geesten, ligte, fijne, onzigtbare lig
voor 't beginsel van 't leven en-champjes,din
cle gewaarwordingen hield: Les espr-s vitaux, de
levensgee sten . La peur glace les espr-s, de vrees doet
de levensgeesten verstijven. I1 fut longternps a reprendre sas espr-s, het duurde lang, eer hij weder
bijkwam. Laissez lui reprendre ses espy-s, laat hem
weder tot zich zelven komen.
S Esprite, e, adj. (en part. passé van 't ongebruikelijke espriter, verstand geven) Geestrijk,
vernuftig.
Esprot, m. [H. n.] Sprot f.
Esquain, Esquin , m. [Mar.] Vertuiningsplank f., vertuiningshout, wagenschot n. Premier
oordage de l'esq-, zetgang m. op het rahout.
Esqualin ver, v. a. [Mar.] Banden.
Esquante, e, adj. [H. n.] Zonder schubben,
(stoeltje n.
ongeschubd.
Esq eienis,f. [1VIar.] Kal facers-bankje, breeuwersEsquiavine, f. [Man.] Tuchtiging f. der paar
om ze te temmen.
-den
Equieher, v. n of S'esquicher, V. pr.
[Jeu] Duiken, eene lagere kaart spelen, om den
slag niet te halen. — (fig. et fam.) Eene verklaring
ontweken, ontduiken.
Esqugif, m. Schuitje, bootje , broos vaartuig,
roeivaartuig n.— (poét) Le noir esq-, Charons boot f.
Esquille, f. ]Cher.] Beensplinter m. — Esquilleux, ease, adj. [Minér.] Schilferig, splinterend.
Esgluiman, m. [Mar.] Schieman m.
Esgiiinaneie, f., z. CYNANCHIE.
Esquin, in., z. ESQUAIN.

Es(Ittine, f. [Man.] Lenden f. pl., kruis n.:
Cheval fort, faihle d'esp-. paard n., dat sterk, zwak
in 't kruis is. Ce cheval saute d'esq-, dat paard

kromt eenigzins zijn' rug bij 't springen. — [Bot.]
Kina-wortel in.
Esquipot, m. (fam.) Spaarpot m.

Esquisse , f. [Beaux-arts] Schets f. , eerst

ruw ontwerp n. eener teekening , eenei schilderij;
eerst model of ontwerp n. van was of vormklei.

— (fig.) L'esq- dun roman, dune tragédie, de
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schets, het ontwerp, de grond- of hoofdtrekken van
een' roman, van een treurspel. -- Esquisser,
V. a. Schetsen, ontwerpen, eene schets of een ontwerp maken.
Esquive, f. [Tech.] Soort van opgekrompen
koek m., die de dekaarde der suikervormen bij het
droogen vertoont.
Esquiver, v. a. Behendig ontduiken, vermijden,
ontwijken, ontgaan, ontvlieden: C'est un importum,
que j'esquive autant que je puis, 't is een lastig
mensch, dien ik ontwijk, zoo veel ik kan. J'esquivai adroitement, ik week behendig uit. — S'ESQUIVER, V. pr. Stilletjes ontsnappen, wegsluipen,
zich onbemerkt uit de voeten maken.
Essai, m. Proef, proefneming, beproeving f.,
onderzoek n., toets m. Faire less- de qc., de proef
van iets nemen. Faites en less-, beproef het eens,
neem er de proef eens van. Voulez -vous prendre cela i less-, wilt gij het op de proef nemen?
wilt nuj het eens beproeven? — L'art des ess-s, de
proefkunst, probeerkunst f. (d o e i m a s i e) . Voilal
mon ess- de plume, zie daar mijn proefschrift.
Faire less- dune mine, eenen erts onderzoeken,
van eenen erts de proef nemen. Fourneau d'ess-,
probeeroven m. — Ess -s de physique, natuurkundigeproeven. — Proefje, staal, monster n.: Voulezvous m'envoyer des ess-s de vin? wilt gij mij eens
proefjes wijn zenden. — [Litt.] Proeve f , eerste
voortbrengsel van den geest of van de kunst; naam
dien een schrijver vaak uit zedigheid aan zijn werk
geeft: Cet ess- fait vair qu'il était capable de réussir en qc. de plus grand, deze proef bewijst, dat
hij in staat was, iets grooters uit te voeren. Coup
d'ess- proefstuk, proefwerk n.
Essaie,, f. [Bot.] Wortel van eene Indische plant,
om scharlaken te verwen.
Essalerie, f. [Mon.] Probeerplaatsf. inde munt.
Essaim, m. [Econ. rur.] Bijenzwerm m., het
jong bijengebroed, dat ieder jaar den korf verlaat,
om zich elders te vestigen. — Bij uitbreiding: zwerm,
menigte insecten van allerlei aard: Un ess- de sauterelies , een zwerm sprinkhanen. --- (fig.) Des
ess-s de Barbares, zwermen, drommen m. pl., scharen, tallooze menigten f. pl. van Barbaren. Lessjoyeux des enfants du hameau, de dartele kinderzwerm van 'tgehuc/it. -- Essaimnage, m. Zwermtijd m., tijd des jaars, waarop het jonge gebroed
de bijenkorven verlaat. — Essaiinement , m.
Het zwermen. — Essaimer, V. n. Een' zwerm
uitlaten (van de bijenkorven gezegd) ; zwermen,
uitvliegen (van de jonge bijen).
Essaler, V. n. [Sal.] De pan met moerloog bestrijken, alvorens haar op 't, vuur te zetten.
Essandole, f., z. v. a. ECHANDOLE.
Essange, f. [Tech.] Weeking, uitspoeling f.
— Essanger, v. a. Wecken, in de week zetten,
uitspoelen, kloppen (het vuile linnengoed, alvorens
het in de loogkuip komt) . (Dit woord wordt bij 't volk
verbasterd in échanger.)
Essarder, v. a. [Mar.] Droogdweilen, opzwabberen, dweilen (liet verdek). --- Essardé, e, adj.
(en part. passé): Pont ess-, schoon dek n.
Essart, m. [Agric.] Van struiken en doornen
gezuiverd land n., ontgonnen grond m. — Essartage, Essarteinent , m. Het uitrukken van
't struikgewas, ter ontginning. — Essarter, V. a.
Doornen, distels en struiken uitrukken, om een'
bodem te ontginnen. — Ess- un bois, een bosch van
kreupelhout en struiken zuiveren.
Essaugue, f., z. AISSAUGUE.
Essayer, V. a. Beproeven, de proef nemen, op

de proef stellen, probéren; aanpassen, aantrekken
(kleederen, schoenen, enz.); toetsen, 't gehalte van
édele metalen onderzoeken, keuren, e s s a y é r e n.
— (fig.) Ess- ses forces, zijne krachten beproeven.
Ess- le gout du public, den smaak van 't publiek
toetsen, polsen. — ESSAYER, v. .n: Ess- dune chose,
dune personne, de proef van eene zaak, van een'
persoon nemen (om te zien of het oogmerk er mede
bereikt kan worden). Je veux ess- de tout, ik wil
alles beproeven. — Trachten, pogen: J'ai essayd
de le persuader, ik heb getracht, gepoogd hem te
overtuigen. (Men vindt ook hij goede schrijvers,
doch zeldzaam, Ess- á; het volk zegt, als bedreiging
of uitdaging: Essayez-y ! probeer 't eens! als je
durft!). — S'ESSAYER, V. pr. (altijd met à) Zich
zelven beproeven , zijne krachten , bekwaamheden
ergens aan beproeven , pogen , trachten : II s'est
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essayd inutilement á composer une lettre, hij heeft
vergeefs zijne krachten beproefd, om eenen brief
op te stellen.
Essayerie, f., z. ESSAIERIE.
Essayeur, m. [Admin.] Beproever, toetser, keur

dele metalen voor munten, essayeur m.-deré

Ess- de la garantie, essayeur van 't waarborgkan-

toor, keurder der goud- en zilverwerken.
Esse, f. [Tech.] Naam der letter S en bij overdragt, van vele S-vormige voorwerpen: Haakje n.,
waaraan de weegschaal aan 't einde van eiken arm
der balans hangt; — S-vormige haak m. om steepen
op te hpschen; — luns of spie f. aan de wagenas;
— draadr'igter of S der speldenmakers , enz. —
(Loc. prov.) Faire des ess, zweren, slingerend over
straat gaan (van een' beschonken mensch).
Esseaux, m. pl., z. V. a. BARDEAUX, AISSANTES. — ( Tech.] Kleine kromme bijl f., dissel m.
Essédaire of Essédain , m. pl. [ Ant.]
Wagenstrijder n., soldaat of kampvechter, die op
eene Essède, een strjdwagen, vocht.
Esseiglage, m. [Agric.] Uittrekking derrogge,
die op een tarweveld groeit. — Esseigler, V. a.
De rogge uittrekken, die iusschen de tarw groeit.
Esselier, Esseliere, z. AISSEL—.
Esséiner, V. a. [Pèch.] Het net ledigen.
Esse née, f. [Agric.] Bezaaijingswijze f. van
een land. Lieu de petite ess-, plaats, waar weinig

(behouwen.
land ter bezaaijing is.
Esseinillé, e, adj. Ten ruwste met de bil
ver
strooijen,
Esseniiner, V. a. Hier en daar
-spreidn.
Essence, f., Wezen n., eigen aard m., natuur f., datgene wat iels maakt tot hetgeen het is,
essentie f. Less- des choses , het wezen , de
natuur der dingen. L ess- divine , het goddelijk
wezen. --- [Cuis. ] Ess- de gilder, de volaille, kracht
voedzaamst aftreksel van wild,-aftreksln.,pi
gevogelte. — [ Part., Chim.] Geestigst, fijnst bestanddeel n., vlugtige aromatische olie f., door overhaling
verkregen uit kruiden enz. , geest , spiritus m.
de cannelle , etc., jas,
Ess- dee jasmin, de roses,
m ij n-, rozen-, kaneelolie, enz. Ess- de savon, zeep
welriekend gemaakte oplossing van zeep-spirtu,
in wijngeest. — [ Tech.] Ess- d'orient , oosterscla
reukwater, parel-olie (waarmede de valsche paarlen
gemaakt worden). — [Eaux et for.] Houtsoort f.:
Bois d'ess- de chène, hout n., dat hoofdzakeltjkvan
eikenboornen afkomstig is.
Essencé, e, Esseneié, e, adj. Met essen
fleurige oliën of reukwaters doortrokken, ge--tien,
par fumeerd; -- tot essentie, geest of spiritus gemaakt. — Esseneier, v. a. Met reukwater besprengen, besproe jen, welriekend maken. — Esseneifier, v. a. Tot essentie maken
Esséniens, m. pl. [Phil.] Oud joodsche wijsgeerige secte, die zich door strengheid van zeden,
stille godsvrucht, enz. onderscheidde, Essceers, Esseners, Therapeuten. (l i t e i t f.
Essentialité, f. Wezenl jkheid, essenti aE.ssentiel , Ie, mij. Wezenlijk, wat tot het
wezen behoort; volstrekt noodwendig, noodzakelijk,
onontbeerlijk; — belangrijk: II est ess- á i'homme
d'être raisonnable, 't is eene wezenlijke eigenschap
van den mensch, dat hij zedelijk is. N'oubliez pas
ce mot, it est ess-, vergeet dat woord niet, 't is
volstrekt noodzakelijk, het kan niet gemist worden.
11 ni'a rendu un service ess-, hij heeft mij eene
wezenlijke, bijzondere dienst gedaan. C'est un ami
ess-, 't is een waar, standvastig vriend. — [Chico.]
Huiles ess-les. Sels ess-s. planten-oliën f. pl , planten-zouten n. pl. — ESSENTIEL, m. Het wezenlijke,
de hoofdzaak f. Volib less- de l'aliaire, dat is het
wezenlijke van de zaak. Vous oubliez less-, gij
vergeet de hoofdzaak. — Essentiellemnent, adv.
Wezenlijk, volstrekt: Dieu est ess- bon. — Bijzon.der, zeer, in hooge mate: Vous m avez ess- oblige,
gij hebt mij bijzonder verpligt.
Esser, v. a. [Epingi.] plan 't koper- of ijzerdraad met den draadrigter of de S eene hal fcirkelvormige gedaante (;even.
Esséra, Essère, m. [Méd.] Netelzucht f.
Esseret, m. [Tech.] Zeer groote boor f. der kuipers en wagenmakers, avegaar m.
Esserné, adj. Onvolledig, verminkt.
Essette, f., z.

AISSETTE.

Essesilé, e, adj. (fam.) Alleen, eenzaam, van
zijne vrienden verlaten, zonder kennissen.

ESSIEU

ESTANT.

Essieu, m. ds, wagenas f. Less- crie et se
rompt, de as kraakt en breekt. — [ Mar.] Anker
Ess- de poulie, nagel m. van een blok. —-stokm.
[Anat.] Tweede halswervel m.
Essitner, V. a. [Faut.] Mager maken, doen
vermageren (den valk). — t [Agric.] Uitmergelen
(den grond). — Essinié, e, adj. (en part. passé):
Faucon ess-, vermagerde valk m. — [ Bias.] , z.
ECIFIE onder ECIMIABLE (alwaar het V. a. 'Ecimer,
aftoppen (étêter) is uitgevallen).
Essonier, m. [Chev.] Ruimte f., binnen welke
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oost-noord-oost, oost- ten-noorden, oost-ten-zuiden,
oost-zuid-oost. Le vent d'est, de oostewind. Le
vent est à lest, de wind is oost. — [ Mar.] Faire
lest, oost aan zeilen, oostelijk loopen.
Estacade, f. Paalwerk, staketsel n., palissadéring f., om eene haven, rivier, enz. af te sluiten, te versperren.
Estaches, f. pl. Brugpalen, brugpijlers m. pl.
Estadou, m. [Tech.] Dubbele zaag f., om de
tanden in eenen kam te maken.
-i- Estafe, f. Speelhuis-oppasser m.; regt of
de paarden der ridders vóór de opening van het loon n. der speelhuiswachters.
Estafette, f. Rijdende postbode, koerier, die
tournooi geplaatst werden. — [ Bias.] Dubbele zoom
de brieven slechts van het eene postkantoor naar
m. van een wapenschild.
Essor , m. Vlugt, opstjging (van een' vogel), 't andere brengt; — bijzondere renbode m. voor
inz. eerie snelle hooge opstyging f. L'oiseau prat eerie spoedvereischende zaak.
Estafier, m. Stafier m., gernantelde lijfwacht
less-, son ess-, de vogel (de valk) vloog op.—(fig.)
Ce jeune hom,ne a pres less-, son ess-, die jon- der middeleeuwsche ridders, die zijnen meester te
geling heeft zich van den dwang ontslagen, heeft paard hielp, zijn zwaard droeg, en zelf ook gewazich vrij, zin' eigen meester gemaakt. Donner l'ess- pend was (ook domestique d'épée geheeten).. In
à son esprit, à son imagination, l sa plume, de Italhe: gemanteld liverei-bediende der kardinalen
vrije vlugt aan zijn' geest, aan zijne verbeelding, e. a.; — groote lakkei m. — Hoerenwaard m.
Estafilade, f. Veeg nl., snede, schram f. (mv.
aan zijne pen geven. Donner less- it ses passions,
in 't gezipt): I1 lui a fait une vilaine est- au
zijner driften den teugel vieren.
Essorage, m. [Faut.] Het opstijgen vqn den visage, hig heeft hem eene leelijke sneé in 't aangevalk. — Essorant, e, adj. [Bias.] Oiseau ess-, zigt gegeven. -- (fans.) Il y a une est- à votre
vogel m., die de vleugels half uitgebreid heeft en manteau, er is eene scheur, een winkelhaak in
naar de zon ziet. — Essoré, e, adj. Onbandig, uw' mantel.
Estafilader, v. a. (pop.) Een' veeg, eene snede
vry (bij MONTAIGNE). — [ Bias.] Vliegend, ,in de
vlugt (van een' vogel); — van andere kleur (email) over 't gezipt geven, japen.
Estagenterie, f. Leemen hut f. der arme landdan 't huis (van een' dak of toren sprekende) . —
g ESSORE, E, adj. (en part passé van essorer) In bewoners in de omstreken van Toulouse.
Estaims, Estains, m. pl. [Mar.] Rantsoen
de lucht gedroogd: Linge ess-.
pl.
-houten.
% Essorer, v. a. In de lucht droogen. Mettre
t Estalier-pierrier of Estallier-pierdu liege sur des perches pour less-, de wasch op
stokken in de lucht ophangen, om ze te droogen.- rier, m., z. v. a. LAPIDAIRE.
Estanie, f. [Cons.] Breiwol, saaijet f.; — ge
S'ESSORER , v. pr. [Faut.] Hoog stijgen , te ver
U.
-breidwolg
wegvliegen.
Estaniène, f. [Corn.] , z. v. a. ÉTAlIIINE.
Essorille, f. [H. n.] Molrat f. (rat-taupe).
Estai nel, m. [Corn.] Zékere geringe wollen
Essoriller, v. cc. De oores afsnijden, kortooren. Ess- un chien. — ( fig.) Het haar zeer kort stof f., die te Chalons aan de Marne gemaakt wordt.
Estatninet, nl. Herberg f., bierhuis, koffijhuis,
afsnijden. — Essorillé, e, adj. (en part. passé):
waar gerookt wordt, es t am i n e t n. Depuis quel Chien ess-, gekortoorde hond m.
Essotacher, v. a. Stompen of wortels van boo- que temps on a formé a Paris de très-beaux est-s.
Estaininois, ni. [Tech.] Zékere plank f. der
men uitroeijen. Ess- on champ.
Essoufflé, e, adj. (en part. passé van essouf- glazenmakers, met eene ijzeren plaat, one er lood
te smelten.
op
Buiten
adem,
ademloos.
—
Essouffletnent,
lier)
Estainpe, f. Prent, plaat, kunstprent f., afm. [Meld.] Zware, moeijelijke ademhaling f. —Essouffler, v. a. Buiten adem brengen, ademloos druk van eerie houten of metalen plaat : II est
maken. - S'ESSOUFFLER, v. pr. Den adem verlie- curieux en est-s, hij is een liefhebber van platen.
zen, buiten adem raken. S'ess- á courir, zich bui- Un livre d'est-s, een prentenboek. — [ Tech.] Zeker
werktuig der hoefsmeden, sporenmakers, smeden,
ten adem loopen.
Essoarisser, v. a. [Man.] Ess- un cheval, een horlogiemakers , goudsmeden , slotenmakers, enz.
paard de muis (zeker kraakbeen) uit den neus snij- om gaten te slaan, stempel, doorslag m., ijzeren
stift f. — [Raff.] Stampsuiker f., kleefdeeg n. van
den (om het te beletten te brieschen).
Essacquer, v. a. [Vign.] Den most uit de suiker, waarmede men den bodem van een' vorm
voorziet.
wijnkuip tappen.
Estainper, v. a. Stempelen, afdrukken, aftrekEssui, m. Droogplaats, droogschuur f., droog
Dof email n.
-zolderm. ken, plaatdrukken. On estampe la monnaie aver
Essuie-inains, m Handdoek, droogdoek m. le balancier , men stempelt de munten met de
schroef. Est- du c uir, op leêr drukken.— [Maréch.]
(Plur. Des essuie-mains.)
Essuie-pierre, ni. Droogdoek tn., waarmede Est- un [er de cheval, gaten in een hoe f zer slafan;
ap.] Gemen de vuursteenen afveegt. (Plur. Des essuie- — [Ralf.] basterdvormen stampen. — [ Ch
lijk, glad strijken. — [ Orf.] Est- les cuillères, de
pierres.)
Essuyer, v. a. Afvegen, afdroogen, afwisschen: lepels uitronden. — [ Rel.] Est- un livre, een boek
Essuyez vos larmes, wisch uwe tranen af. Es- stempelen.
Estampeur, m. [Raff.] Houten stempel m.,
suyez cette table, veeg deze tafel af. — (fig.) Essles larmes de qn., iemands tranen afdroogen, ie- tot het stampen der suikervormen. -- Stamper; —
mand troosten. — ( fig. et fam.) Ess- le plátre, een stempelaar m.
Estannpillage, m. Stempeling f.; het gestempas gebouwd huis gaan bewonen. — Drcogen, opdroogen (inz. van den wind en de zon): Le soleil, pelde. — Estanipille, f. Stempel, stempelafdruk
le vent essuie la terre trempée, de zon, de wind m.; gestempeld merk n.; — stempel m.; stempel
Estainpiller, v. a. Stempelen, met-ijzern.—
droogt de bevochtigde aarde. — (/1g.) Uitstaan,
doorstaan, lijden, uithouden; blootgesteld zijn; ver- eenen stempel maken. — Estampillé, e, adj.
duwen, verdragen. Ess- des pertes, verliezen lijden. (en part. passé) Etof e est-e, gestempelde, gemerkEss- la mauvaise humeur de qn., iemands slechte te stof f. (tang f.
Estampoir, m. [Org.] Vlakke tang, buigluim verdragen. Its essuyèrent one rude tempête,
Estanipure, f. [Maréch.] Gaten n. pl. in een
zij stonden een' hevigen storm door. I1 a essuyé
un affront, hij heeft eene beleediging ondergaan, hoe lifter.
Estan,
m., z. ESTANT.
V.
pr.
Zich afverdragen, verduwd. -- S'ESSUYER,
Estanc, m. [Mar.] Digt, niet lek.
droogen: S'ess- les yeux, les mains, le visage. —
Estanees, f pl. [Mar.] Dekschoren, dekstutEssuyé, e, adj. (en part. passé): Des pleurs esten m. pl. Est- á taquets, schoren met klampen,
suyés, afgewischte tranen m. pl.
Essuyeur, in. [Tech.] Schrapper m. van den soort van ladder in het ruim. Est- de l'étrade,
strijker of doctor (z. DOCTEL'R). — Essnyeux, m. sloeischoren. (malige munttang f.
Estau gries, f. pl. [Tech.] Smidstang; —voor[Mar.] Brandzwabber, wisscher m.
Estant, e, adj.: Bois en est-, hout, dat rept
Est, m. (pr. este) Oosten n. — Est-nord-est,
Est-quart-nord-est, Est-quart-sud-est, Est-sud-est, op zijnen stam staat.
j
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Estaqaet, in. [Pèche] Snoer n., band m., ter

verbinding van de deden der netten.
Estase, f. [Tiss.] Dwarshout n., boom aan den
fluweelweversstoel in.; — elk der beide dwarshouten, die de voeten van een' zijdeweversstoel zamenhouden.
Estateur, nl. [Anc. jut.] 1fl, die zone goederen aan zijne schuldeischers overgeeft.
Estavillon, ni. [Tech.] Stule leder n., dat voor
eengin handschoen gesneden is.
Estelaire, f. [Véner .] Tam, coals. Cerf est-,
tam hert n., dat ^me)z in 't bosch drijft, om andere
te lokken. (Buikstukken n. pl.
Esténnléiiair es, Estéminaires, f. pl. [Mar.]
Ester, V. n. [Prat.] Voor 't rgeregt of den regter verschijnen (alleen nog gebézigd in): Est- en
jugement, Est- a droit, in rechten verschijnen. —
Je n'este jamais (devies van Karel VI.), ik aar-

ze l nooit.

Ester, Elstère of Esterre, f. [Mar.] Kreek,

sluiphaven tusschen twee heuvels op de amerik.
kusten. — Biezen mat f., als leger der oosterlingen.
Esterlet , m. [li. n.] ^I fr-ikciansche watervogel nl.; ook een vogel van -4cadië of Nieuw- Schotland. — Kleinste steursoort f., die den besten ka
geeft, sterlét in.
-viar
Esterlin, m. Esterliny, engels n., goud- of z-itvergewigt van acht-en-twintig en een half aas.
Esterote of Estoir, m. [Pèche] Soort van
schakelnet n., waarmede enen op de Gironde schol,
tarbot, enz. vangt.

Esthèrne, in. [Phil.] liet gevoelde, de indruk

door de gevoeligheid ontvangen. — Esthésie, f.

Gevoel , gevoelvevntogen n., levoeliglieid, cv s t Is ésis t. —Estheture, m. Zell m. of /ioofdorgaan n.
der gevoeligheid, gevoel-, gewaarwordingsvermogen,
cestheté'rium n. -- Esthéti(Itie. f. Leer van
't gevoel en den smaak, wetenschap van 't schoone
in de kunst, schoonheidsleer , ce s t h é t i c a f. —
ESTHÉ TIQUE, adj. Wat tot de leer van gevoel en
smaak behoort, smaakvol, schoon, ce s t h e t i s c h. —
Estliétiquenieut, adv.: I1 en parla esth-, hij
sprak er met gevoel en smaak over.
Esthioammène, adj. [Méd.] Invretend, om zich
vretend, wegvretend: Ulcère esth-, om zich vretende zweer f - ESTHIOMENE , m. Sint-flntoniesvuur n.; geheele wegvreting f. van een deel. — Esthiouléner, v. a. [Chit.] Een door 't Sint-^Intonies-vuur aangestoken lid afsnijden.
Estibade, f. [Agile.] Gedeelte n. van den oogst
voor de mede- inzamelaars.
.

Estibot, In., z. ETIBEAUX. ' Esticeux, m.

pl., z. ESTISSEUCES. — Estier, m., z. ETIER.
Estiflet, m. (pop.) Vod, nietig/wiel f. I1 s'en
soucie comme d' un est-, hi vraagt er geen zier
naar, hij bekreunt er zich zeer weinig om.
Estille , f. [Tech.] Zeker weefgetouw n. te
^lmiëns.
Estimable, adj. (van personen en zaken) .4chtingwaardig, achtenswaardig, prjselfjk, priswaardig, roem-, lofwaardig. Honirne est-, achtenswaar
Rien nest plus est- que Ie bon sens-digmensch.
et in vertu, niets is meer lofwaardig den gezond
verstand en deugd.

Estiniatedar, m. Schatter, waardeerder m.
Estinlatif, ive, adj. [Prat.] WWaardérend ,

schattend, den prijs bepalend.

Estimation, f. Schatting, begrooting, waardé-

ring, waarde- of prijsbepaling f.: Je men rapporte a lest- des experts, ik laat het aankomen op
de waardéring der deskundige scheidslieden.— Somtijds ook gebruikt voor estirne, achting f. -- [Phil.]
Voorloopige meening of schatting f.
Estimative , f. [Phil.] Beoordeelingsvermogen n. — Oogmaat, schatting f. op 't oog. — a L'ESTIMA TIVE, loc. adv. Volgens de oogmaat, naar schat
oog.
-tinqop'
Estiiinatoire, adj. [Didact. Schattend, waar]

dérend, wat de schatting betreft.
Estiwne, f. Achting, hoogachting f.: Il est en

grande est-, hij staat in groote achting. Je suis
avec 1)eaucoup d'est- votre serviteur, ik ben met
veel hoogachting uw dienaar (als onderschrift in
brieven). — Prijs m., waarde f., die men op iets
stelt: Les beaux-arts étaient en grande est- chez
les Grecs, de schoone kunsten werden bij de Grieken op hoogen prijs gesteld. — [Mar.] Bestek -berékening f.; gissing, gis f.

ESTOMAC.

Estinaié, e, adj. (en part. passé van estimer):
Auteur , Ouvrage est-, hoogrfeacht , hooggeschat
schrijver m., werk n. — Un cheval est- cent ducats, een op honderd dukaten geschat paard. —
[i\latr.] Route est-e, gegiste koers in.
Estiiiter, v. a. Waardéren, schatten, begrooten, ramen: Combien estimez-vous vette maison ?
hoeveel schat gij dit huis waardig? — Achten,
hoogacisten. J'estinme sa vertu, ik acht zijne deugd
hoor. On estirne beaucoup les vies de France, de
fransche wijnen zijn zeer geacht. — A7eenen, oordeden, gelooven, van gevoelen zijn, voor houden:
Oti estirne vette place itnprenable, men houdt deze
plaats voor onneembaar, onwi.nbaar. J'estime que
vette entreptrise puisse réussir, ik oordeel, meen,
dat deze onderneming kan gelukken. — [Mar.] De
vaart van een schil) berékenen, het bestek opmaken.
-- S'ESTIMER, v. pr. Zich zelven achten, een' goeden dunk van zich zelven hebben: Je m'estitnais
trop pen, ik had te ggeringen dank van snij zelven.
— Zich houden voor, zich rékenen: Its s'estimaient
lieu reux.
Estiorlièrne, Estiovaiéner, z. ESTHIOM—.
Estire, f., z. ÉTIRE.

Estisse :ases, f. pl., Esticeux, m. pl. [Tech.]

Terughouders m. pl., kleine ijzeren stangen f. pl.,
die de klossen en weversspoelen op de spijlen vasthouden.
Estival, e, adj. Zomerse/s, tot den zomer behoorend. — [Bot.] Plantes est-es, zomerplanten f.
pl. — [H. n.] Insectes estivaux, zomer- insecten n.
pl. — [Méd.] Maladies est-es, zomerziekten (die
enkel des zomers heerschen).
Estivatidier, in. [Agric.] Helper m. bij 't'.oren maaijen.

Estivatiorn, f. [Bot.] Ligging f. (les' bloembladeren vóór de ontluiking; knoppent d m., wstiCat i e f.
Estive, f. [Mar.] Ballast nl., tegenwigt n. —
Uitrekking f. van het nieuwe touwwerk in de magazijnen. — Charger en est-, de lading met dornnse
krachten us het ruim werken.
Estiver , V. a. [Agric.] In de zomerweiden
brengen (het vee). — [iiIar.] Zamendrukken, zamen/eersen (de lading), met domme krachten inwerken. — ESTIVER, C. n. Den zomer ergens doorbrengen.

Estop, m. [Mie.] (voormalige) Lange smalle

degen, stootdegen in. -- ook: degenspits f. — (fam.)

Donner, Frapper d'est- et de taille , steken, en
houwen. — (fig. et fam.) Parler d'est- et de taille,
van koetjes en kalfjes praten. — [Eaux et for.]
Boorstronk, stam tn. Couper un arbre á blanc est-,

eengin boom gelijk grands, kort aan den grond afhouwen. Faire une coupe a blanc est-, al het hout
van een' boom afhouwen. — (fig. et fam.) Êtrere duit à blanc est-, geheel bedorven, geruineerd zijn.
Dites-vous vela de votre est-? komt dat uit ca-wen
koker ? komt dat van u zelven ? Il n'a point d'est-,
hij heeft geen verstand. — Stamboom m., geslachtlijst f.: II est de bon est-, hij is van een goed ge
goede afkomst. — [Tech.] Houten kling-slacht,vn
m., werktuig der plateelbakkers, waarmede zij b2,á
het draaijen de aarde aan de vaten overal even
dik maken. — [Jeu] Faire lest-, de volte slaan, de
bovenste kaart ongemerkt onder brengen. — Brin
d'est-, springstok, polsstok m. Brin d'est- of Estvolant, zeer korte beslagen stok m., olien men onder zijne kleederen kon verbergen.
Estocade, f. Oude lange stootdegen m. —
Steek of stoot in. met den degen (botte). 11 lui allongea, it lui Aorta deur ou trois est-s, coup sur
coup, hij bragt hein twee of drie steken na elkander niet den degen toe. — (fig.) Dringend aan
om leening of voorschot, voorname béde--zoekn.
larij f., bedelbrief, brandbrief in. (Deze beteekenis
veroudert.)
Estoeader, V. n. ]liet een' stootdegen vechten;
— (fig. et fam.) hevig twisten, elkander scherpe
zetten geven. — ESTOCADER, v. a. Est- qn., iemand
met bédelbrieven lastig vallen, stout en onbeschaamd
verzoeken. (Deze beteekenis veroudert.)
Estocadetnr, m. Vechter m. met den stootdegen. — t Onbeschaamd verzoeker of bédelaar m.
Estocage, m. [Féod.] Heerenregt n. op den
,

verkoop van onroerend goed.

Estoir, m., Estonière, f., z. ESTEROTE.

Estomae, in. (pr. —ma) Maag f.; — hartkuil,

LTABLIR.

ESTOMAQ U ER.
maagkuil in.; borst f.. Avoir lest- faible, eene
zwakke maai hebben. pst - dér an é, bedorven maag.
Se remnplir, se surcharger lest-, zijne maarr vul -

len, overladen. 1%1i1 d`est-, zraaabpijfl f. L'orifice de
lest-, de mond der ma00. — (Prov.), z. AUTRUCHE.
—Le creux de lest-, de rnaagh,olte f., maai/cu—i! m,
Ii lui donna un coup de point dans lest-, tiff paf
hem een vuiststoot, een stomp voor de borst. —
[Cuis.] Borst van toebereid r;evollelte. — [Tech.]
Borst f., versterking (lei, voorzijde van 't aanbe eld..
L sto^iiaquer (s'), v. pr. (pop. et fain.) Zich

over iets er eerel, zich kwaadl maken,, zich vertoornen, zich bel f eni-, boos worden-, zich s t o ^rn a c h é

-

r e n. — Iet 12art. passé is ook adj. : Elie s'en
était tien estomaquée, zij was er zeer gebelgd,

zeer (jestomaclieer!1 over.
Esto«mpe, f. [De`s.] Doezelaar m., zamenroe-

rold en aff estompt stuk papier, zeem, katoen, enz.,
om door n,i jvinrl over de dil, opliebr•arite kleuren
daorïrrerle licht eo- schaduw voort te brennen.—Estof Dessin a lest-, ook Dessin estompé. gedoezelde
teelfeninq. -- Estoutper, v. a. Doezelen.
;

Estoinière, f., z. ESTOIR.

Estoquer, v. a. [Arqueb.] Den gew eerloop stuiken, one here de noorliee lengte te geven.
Lstoquiau, Estoi1, z. ETOQUTAU, ETOU.

Estouutfade , Estoupinn , z. ETOUFFADE, .
TOUPIN.
Eistrade , f. Verhevenheid, verhoogde plaats f.
van den vloer eener koener, optred m., hoogte f.

voor een racrlbed, een' troon, enz. -- Weleer z.v.a.

chemnin, soep; van slaar: [Mil.] Battre l'estr-, met

ruiters op kofdschap, op vel,lcerkenninr1 irit mein.--

(f e.) Landloopen, rondzwerven.--- Batteurs d'estr-,

veldootdeklrers (éclaireui;s); — (fig.) landloopers,
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ongelijkheden der aarden p-jpen weg te nemen, als
zij uit den vorm komen.
11Estrive, Estiiver, Estrivères, z. ETRIV—.
Estrolfe, f. Koppeltouw, staarttouw n., waar
staart van 't eene paard aan den-medn
kola van. 't hens vclrende verbindt.
Estrope, 'Etrope, f. [Mar.] Strop m., lis of
lus f. — ;stroper, v. a. Stroppen, eersen strop

om iets leggen.

t Estropiat, m. (fam. ) Bédelend invalide; —
bebrekkire bédelaar, geveinsde kreupele m.
Estropié, e, adj. (en part. passé van estropier)
Verminkt, gebr°ekkeljk, lam, kreupel: Soldat estr-,
verminkt soldaat. — (fig.) Pensée , Expression
estr-e, verminkte, misvormde bedachte, uitdruk king f. — (fig. et fans.) I1 est estr- de la cervelle,
hij is in zijne hersens rreprikt, gekrenkt (vlek). Elie
nest pas estr-e de la 1angue, z2,1 is niet op haar
mondje gevallen. — Estropie, m., -e, f. Ver minkte, gebrekkige m. en f.

Estropier , v. a. Verminken (één of meer leden , of wel van 't gebruik daarvan bergoven ),
verlammen, kreupel maken: Un coup de feu, one
l,aral^ ;pie 1'a estropié, een schot, eerie beroerte heeft
heeft hein verminkt, verlamd. — [Fiord.] Estr- on

arbre, een' boom verminken, zijne schoonste takken

wegsnijden. — (fig.) [Perot.] Este- une figure, de

behoorlijke evenredigheden in eerie 1/puur niet in
acht nemen. Estr- on auteur, een boek slecht ver
een' verkeerden zin geven,, verminken. Estr--talen,
une expression , one pensee, eene uitdrukking ,
een denkbeeld verminken (door er ie ts noodzakelijks of siert jks u-it weg te nemen). Estr- on nom
I►roi)i e , sa iangue , een' eigen naam, zijne taal
,

va!lebi raden, m. pl.

radbraken, slecht uitspreken.
Estnaire, m. [Géogr°.] Inham m., kreek f., die

zersolwie f.

'Etablage, n). Stalling f., stciljeld n. -- (prov.)
Cela ne 'nut lias l'ét-, clot is rte plaats wiet waardig, waar het staat. — [Char.] Ruimte f. tusschen

Estradiot, Stradiot, m. [Ans. niil.] Lipte
ruiter, sti oopru iter, Hirt rlbaneesch ruiter uit .Alorea en Alban.id, s t ia d I o o t in.
Estr:tgaie, f. [Tech.] Draagiers-werktu-ip r.;
z. ook ASTBAGGALE.
Estraggon, ni. [Bot.] Dragon f., bekend wel
moeskruid bij salade, keizerskruid n., kei --rieknd
Estrain , in. [Ties.] Inslag ni. van slaren of

zijde.

Estrainacon, m. [tic. mil .] Bouwer m.,
slarrzivacrr u' n.; (taus.) sabelhouw rn. — ^ I;stra-

ina. oi@ner, V. a et n. diet het sla(jzwaard hou -

wen, neet elan houwer slaan.
Estran of Estraiid, m. [uIar.] Vlak strand,
zandif, steundl m.

Estran , ei, adj. 111. [Philol.] Caractères estr-s,

oorsiiroril elike letters f. hl. van 't syrischealphabet.
Estran-uiile , f. [Ecora, sur.] Merktu ig n. oen
't vee te ïnei keur.

Estrapadde , f. Wip, wipgalg ; straf f. der
wik f]aiir, het wippen. — [iVIan.] liet pelijlctjd-iq
steigeren en uitslaan (Ier paarden. — [[VI<<r.] Kidba/eg, z. CALE. --- (fier.) Donner Penti-, zijn' beest
op de pijcibarik leggent. — Double, triple estr-, dub-

be/c, zli ievouïli re wipsprong of wipzwaai nn. (les
kunstspiingers of koordedansers, waarbij zij het
li«chaain twee- of driehaal tusechen hunne armen
koord doeii cloorrgaan. — [Hor1.] Sleutel ni.-encl
om cle pi?°oote veer eerier 1pewwwclule op te winden.
Estrapader, v. cc. lir'rlrpert, (Ie straf der wip -

galfi doen oirrle: gaan.

i strapasser, v. a. [iilan.] Te zeer afmat/en
(eert 110ar(1) sloor te lanïtïlurige dressuur. — Estrapasse., e, adj. (en part. passé): Cheval estr-,
door te lanfie oefening afgemat paard n.
Estraper, Estr apoir e, z. ETRAP—.
Estrapontion, ni. [ i^lai•.] Hangmat f.
Estraquelle , f. [Tech.] IJzeren schol) f.,
waarmede rte (ritte of voorbereide glasmassa in de
smeltkroezen wordt erestort.

Estrasse of Strasse, z. CARDASSE.

E stretage, m. [Féod.] Heerenrerit n. op den

doorvoer van zout.

Estrigiie, f. [Veer.] Strijkoven m., waarin
't geblazen en doorrpesneden plas aan eerie langzame
afkoeling wordt onderworpen. — Glastang f. — Estri giler , v.a. [Tech.] Strr;ken, bestrijken, de spleten
en scheuren , die op de ronden der suikervormen
bij het drooggin ontstaan, die tstrijlcen. — Estrigtfleur, in. Strijker rn., strijkhout n. voor de suiker
Estriquecux, m. Werktuig n. om de-vormen.

enkel bid vloed water hee ft. — Wijste riviermond m.
Esturgeon, in. [H. n.] Sleur m. Oeufs d'est-,
steurk-uit f., kaviaar m.
'Esule, f. [Bot ] Duivelsmelk, wolfsmelk f.
Et, conj. (pr é; de t is altijd stony) En.

de dissel- of limoenboonten.

'Etahle, f. Stal m., stalling f. Mettre les bes
het vee op stal zetten. Et <1 boeufs,-tiauxàled,

it Naspes, koestal. Et- a coclions, varkensstal m.,

varkenskot n. — (Prov.) Fermer 1'ét- quand les
cllevaux n'y sont plus, z. CHEVAL. — [Mai. ] Boeg ,

voorsteven, buitensteven m. S'aborder de franc ét-,
boen tegen boeg loopen, malkander aan boord loopen.
'E tabler, V. a. Stallen, op stal zetten. — Het
part. passé is ook adj.: Les vaches v sopt établées

toute 1'année, de koeijen staan ei , 't llansche jaar
op stal.
'Etablerie, f. Stallen m. pl., verscheiden stal
pl. in een en 't zetfile hotel of heerenhuis.-li.ncref
':tabli, m. [Tech.] Werktafel , werkbank,
schaafbank; — droogkast f. der kaarsenmakers. —
Toestel m. tot witstalling voor een winkel. Brochet
d'ét-, kleinhaak m.
'Etabli, e, adj. (en part. passé van s'établir):
Poncte inents ét-s , gelegde grondslagen m. pl. —
Tribunal ét-, opgeripte restbank f. Gouvernement
ét-, aangestelde, gevestigde rerrérin.g f. Loi ét-e,
vastgestelde, ingevoerde wet f. Réputation Bien ét -e,
wel gevestigde foam ni. Hom ►ne ét , gevestigd, gezeten -man in. Cette bile est tien ét-e, dat meisje
is goed getrouwd. Etre ét- .jape dune affaire, tot
renter in eene zaak gesteld zijn. — (fig.) Etre biers
et- dans one maison, in een huis goed gezien zijn,
er een' witten voet hebben. --- I1 est ét- que ...,
't staat vast dat ... -- [Mar.] Voile uien ét-e,
zeil, dat er goed bij staat. — Le vaisseau est éta baslord, het schip ligt over bakboord.
'Etablir, v. a. Vast maken, op een' hechten

grondslag zetten, leggen, vesten, vestigen, stichten,

grondleggen; — aanstellen, benoemen, instellen, vaststellen, oprigten, invoeren: — staven, bewijzen. Etles fondements dun édifice, de grondslagen van een
gebouw leggen. Et- sa demeure en on lieu,, zone
woning op eerie plaats vestigen , opslaan. Et one
colonie, eene volkplanting stichten. Et one imprimerie, eene boekdrukkerij, oprigten. Et- on camp,
eerre legerplaats opslaan. Et- one correspondance,
eene briefwisseling aanknoopen. Et- des juges, re.Iers aanstellen. Et- son crédit, sa fortune, sa re-
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ETABLISSEMENT

ETALER,

-

putation, zijn krediet, zone fortuin, zijn' goeden
naam vestigen. Et- son droit sur des pièces authentiques, zijn regt op echte stukken doen berusten,
met geloofwaardige bewijsstukken staven. Et- un
fait, een feit staven, overtuigend bewijzen, dat iets
g eschied is. — Vit- une felle, een meisje uithuwelijken. Ce père a bien établi ses enfants, die vader
heeft zijne kinderen goed inde wereld, in de maat
geplaatst. — [Mar.] Et- une voile, een zeil-schapij
bijzetten. Et un grelin n terre, een kabeltouw op den
wal uitbrengen. — [Constr.] Et- les boes, les pierres,
het hout, de steenen merken. --- S'ETABLIR, v. pr. Gevestigd, gelegd worden (van grondslagen). — Zich
vestigen, zich nederzetten, eene huishouding oprigten. — In gebruik komen, aangenomen of ingevoerd
worden. I1 est allé s'ét- en Angleterre, hij heeft
zich in Engeland gaan nederzetten. Il commence
à s'ét-, hij begint zijne zaken op een' goeden voet
te krijgen, komt goed vooruit. De nouvelles doctrines s'établissent , nieuwe leerstellingen vestigen
zich, kragen. voet. Ce mot aura de la peine h
s'ét-, dat woord zal moeijel jk in gebruik komen,

zal bezwaarlijk het burgerregt krijgen.
'Etablissement, m. Stichting, grondlegging,
vestiging, oprigti.ng, nederzetting, inrigting f., e t ab l is s e m e n t n. (Het woord wordt zoowel op het
g ebouw eerier inrigting of stichting, als op den ar
handel, de industrie, daarin uitgeoefend,-beid,n
ook op de gezamenlijke daartoe gebézigde personen toegepast). Les hópitaux sont des ét-s trèsutiles, de gasthuizen zin zeer nuttige gestichten of
inrigtingen. Depuis l'ét- de la monarchie , sedert
de stichting der alleenheersching. — L'ét- dune
loo, de invoering van eene wet. — Il a un bon ét-,
hij heeft eene goede verzorging; (fam.) een goed stuk
brood, Bene goede kostwinning. Procurer un et-, een
bestaan bezorgen. I1 travaille a l'ét- de ses enfants,
hij werkt voor de verzorging zijner kinderen. Il a eu
beaucoup de traverses dans l'ét- de sa maison, hij
heeft vele tegenspoeden gehad in de vestiging, oprifting van zijn huis, van zijne zaken. Il a été
tres-malheureux depuis son ét- à Paris, hij is
zeer ongelukkig geweest, sedert hij zich te Parijs
heeft neergezet. Cette action fut l'ét- de sa réputation, deze daad legde den grond tot zijnen roem.
— L'ét- dun fait, dun droit, de staving, duidelijke uiteenzetting f. van een regt. — [Mar.] Les
cartes marines donnent I'ét- des ports, de zeekaar-

ten toonen het uur aan , waarin de vloed , op
nieuwe en volle maan, in elke haven komt. L'ét- de
Brest est de trois heures quinze minutes, te Brest
komt de vloed, bij eene nieuwe en volle maan, te
drie uren vijftien minuten. — [Mil.] L'ét- des
quartiers, de verdeeling, bestemming f. der kwartieren voor krijgslieden.
'Etabinre, f., z. v. a. ETRAVE.

'Etacisme, m., z. V. a. Prononciation erasmienne , z. ÉRASMIEN.
'Etacle, m. [Mar.] Draaireep m.

plaatsen. -- Met trappen snijden (het haar). -'Etagé, e, adj. (en part. passé): Feuilles ét-s,
trapswijze boven elkander staande bladeren n. pl.
Cheveux ét-s, met trappen gesneden haren n. pl.
'Etagère , f. [ Ameubl. ] Trapstellaadje f.,
nieuwerwetsch meubelstuk n., bestaande uit boven
elkander geplaatste horizontale plankjes, om daarop
voorwerpen van dageli'ksch gebruik te maken; han
boekenrekje n., é t a g è 7- e f. — [Tech.] Trap--gend
stellaadje n., waarop de baksteenen gelegd worden.
'Etagne, f. [H. n.] Tij fje van den steenhok m.

(bouque€in).
'Etagere, f. [Mar.] Het ophijschen der raas.
' :tal, m. [Tech.] Stut, schoor m. — [Blas.],
z. v. a. CHEVRON. — [Mar.] Stag f., stagtouw n.
Faux ét-, boze stag, borgstag. Collier of Collet
d'ét- , stagkraag m. , kraag aan den boegspriet.
Voile d'ét-, stagzeil n. Moques du grand ét-, groote
stagblokken m. pl. Rides d'ét-, stagbaliereepen m. pl.
Et du perroquet de beaupré . blinde stengestag,
knikstag. Et- du perroquet de misaine, voorbramstengestag. Et- du grand perroquet, grootbramstengestag., É t- du perroquet d'artimon , kruisstengestag. Et- du mat de hune d'avant, voorstengestag.
Et- du grand mat de hune, grootstengestag. Et- du.
grand mát, grootstag.. Et- de voiles d'ét-, bras m.
van de l zeilsspieren. Et- du mat d'artimon. bezaansstag. Et- de misaine, fokkestag. Et- de tangage, stampstag. (Men vindt ook ETA1E , f.)
'Etaiement, m. [Tech.) Het stutten, schoren;

onder stutting, onderschraging f.

'Etaillissage, m. [Agric ] Hetuitsnijden, uit
uitdunnen (der jonge spruiten van boomera-brekn,
of wijngaarden). — 'Etailler, v. a. Uitsnijden,

uitdunnen.

'Etaim, m. [Com.] Fijnste kaardwol, kamwolf.
'Stain, m. Tin n. Le cri de l'ét-, het kraken
van het tin. Et- en blocs e f en saumons, bloktin.
Et- en chapeau of de Malac, hoedjestin, indisch
tin. Et- en feuilles, bladtin, job, foelie f. Et- de glace,
bismuth n. — Potier d'ét-, tinnegieter m. — ETAINS,

m. pl. [Mar.] , z. ESTAINS.

'Etairion , m. of Fruit étairionnaire ,
[Bot.] Vrucht f., die uit verscheiden cirkelvormige

vakken bestaat.

'Stal, m. [Bouch ] Vleeschbank, slagersbank f.,
waarop het vleesch te koop ligt; — slagerswinkel m.,
slagerij f. — (Plur. étaux.)
'Etalage, m. Het uitstallen, uitkramen, uit
uitzetten , uithangen der koopwaren; ---legn,
uitgestalde goederen n. pl. of winkelwaren f. pl.,
uithanggoed n. ; — uitstalregt , standgeld n. , —
kraampje, stalletje n.— (fig.) Vertoonmaking, praal
vrouwelijke opschik,-vertonig,paljdf.;
gezochte tooi m. Faire ét- de son esprit, de ses
richesses, zijn verstand uitkramen, met zijne rijkdommen pronken. Quel ét- que celui de cette femme!
welk een opschik spreidt die vrouw ten toon! -[Tech.] Kap f. van den beneden trechter in een'
hoogoven.

'Etadoei, m., z. ESTADOU.

'Etalagiste, m. et f.. of als adj. Marchand,
Marchande ét-. Uitstalder, uitkramer, straat- of
marktkramer m., uitkraamster, uitstalster f.
'Stale, adj. [Mar ]: Mer ét-, staande, stille
zee f., die wast noch valt (na vloed of^ebbe), stalwater.
'Staler, v. a. Uitstallen, uitkramen, ten toon
leggen, voorleg(,en, uithangen: Et- des marchandises, koopwaren uitstallen of uitkramen. — Ook
zonder voorwerp: Les marchands n'ont pas encore
étale, de kooplieden hebben nog niet uitgekraamd.
— Uitspreiden, openleggen, ten toon spreiden: Ethij heeft Bene onderkin, eeene dubbele onderkin. — Ook une carte de geographie, son jeu, eene landkaart
gebézigd van voorwerpen, die in rijen boven elkander openlegg en, zin spel bloot leggen. — Et- des couzijn geplaatst: Vous trouverez ce livre au dernier leurs, de ]'entre sur du papier, verwen, inkt over
ét-, gij zult dat boek op de bovenste rij of plank papier uitspreiden. — Le paon étale son magnivinden. — (/ii.) Trap, staat, stand m.: Ce sont fique plumage , de paauw spreidt zijn prachtig
des gens du bas ét-, 't zijn geringe lieden. Il y a gevederte ten toon. — (fig.) Et- sa marchandise,
bien des ét-s de fortune, de grandeur, er zijn ver zone waar uitkramen, pronken met hetgeen men
trappen van, fortuin, van grootheid. I1-scheidn doet of bezit. Cette femme étale tous ses charmes,
v a des gens de tout ét-, er zijn lieden van aller- deze vrouw pronkt met hare bekoorlijkheden. II
handen staat. -- [Féod.] Lige ét-, verpligting f. van aime beaucoup a et- son esprit dans la conversaden leenman om in oorlogstijd het slot van zijnen tion , hij kraamt gaarne zijn verstand in gezel
uit. Vous étalez votre folie, gij brengt-schapen
leenheer te bewonen en te bewaken . D'ETAGE EN
ETAGE , loc. adv. Al hooger en hooger. L'ét- devait uwe gekheid aan den dag. — [Mar.] Et la marée,
ijstoppen,
overtijen. — Et un bátiment, even snel
se faire en personne par le vassal, de leenman
moest in persoon het slot van zijnen leenheer be- zeilen als een ander vaartuig. — S 'ÉTALER , V. pr.
Uitgestald worden. — Zich pralend vertoonen. —
wonen.
'Etager , V. a. Verdiepings- of trapsgew#s ^ (jam.) Il s'étala tout de son long sur 1'herbe, h#

'Etage, m. Verdieping f., tusschen twee zolderingen of vloeren. Une maison à quatre ét-s, een
huis met vier verdiepingen. L'ét- souterrain, de
verdieping onder den grond, kelderverdieping. L'etau rez de chaussée, z . REZ DE CHAUSSEE . Le premier of Le bel ét-, de eerste verdiep ing. II loge
au premier, au second, au troisieme ét- (doorgaans
met verzwijging van ét-: Il loge au premier, au second etc.) — (fig. et fam.) C'est on fripon á triple ét-,
't is een schelm in folio. I1 est foil à triple ét-, hij is
volslagen gek. I1 a un menton á double,b triple ét-,

-
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Et- une vole d'eau, een lek stoppen. Et- un vaisseau, een schip lens pompen. — (fig.) E t- ses larmes,
zijne tranen stelpen, ophouden ie weenen. Et- les
larmes de qn., iemands tranen droogen, hem troosLa mer est ét-e, de zee staat (de vloed of ebbe ten. — Et- la soil, den dorst stillen. — (fig.) Etis uit).
Ja soil des richesses, den gouddorst stillen, bevreS' Etaleur, m., -ense, f., z. V. a. ETALAGISTE. digen. — 'Etanché, e, adj. (en part. passé):
'Etalier, m., of als adj.: Garcon ét-, vleesch- Sang ét-, gestelpt bloed n. Larrnes ét-es, gestelpte,
verkooper n. voor rékening van een' meester-slager. gedroogde tranen ni. pl. Soil ét-, geleschte dorst m.
— ÉTALIERS , m. p 1. Paalwerk n. aan den zeekant — Vaisseau ét- et franc d'eau, digt en watervrij
tot uitspreiding der netten , netstaken m. pl. — schip n. — [Org.] Soufilets bien ét-s, luchtdigte
f Agric.] Rijswerk n. aan den akkerzoom, om 't vee blaasbalgen m. pl.
den ingang te beletten. — 'Etalières, f. pl. Op
'Etanchoir, m. [Tech.] Breeuwmes, breeuwging zoo lang als hij was op 't gras liggen. -Etalé, e, adj. (en part. passé): Marchandises
ét-es , uitgestalde waren f. p1. — Savoir ét- , ten
toon gespreide , uitgekraamde kunde f. — [Mar.]

staken cirkelvormig uitgespreide netten n. pl.
'Etalinguer, V. a. [Mar.] Opsteken. een touw
in een anker of ankerring steken. — 'Etalingare
of 'Etalingue, f. Steek m., van het touw op het
anker, of van de boeireep op de boei.
'Etalon, m. Hengst, springhengst m.(cheval entier). Et- pur sang, volbloedhengst
ETALON , m.
IJkmaat, proefmaat ., proe fgewigt n., legger, standaard m., maat of gewipt, waarnaar de andere oe-

ijzer, stopmes n. (der kuipers).
'EtanSon, m. [Tech.] Zware stut, schoor m.
— 'Etanconner, V. a. Stutten, schoren, onderschragen.
t'Etancot, m. Boomstronk, stomp m.
'Etanfiehe, f. [Carr.] Hoogte f. van verscheidene zamenhangende steenlagen of banken in eene

een gewipt. eene maat ijken. -- [Charp. J , z. ETELON. — [Eaux et for.] Jonge boom van den von gen
hak. -- 'Etaloisnage, 'Etalonnetnent, m.

[Tech.] Kuil m. met water, waarin de aanbeelden,
nog gloei fend zijnde, geworpen worden.

. —

ijkt worden. Rectifier un poids, une mesure b l'ét-,

.Het ijken; ijking f.,

ijk

m.; — ijkloon; ijkregt n.

— 'Etalonner, V. a. Bespringen, dekken (van
een' hengst) (saillir). — ETALONNER, V. a. IJken,

het ijkmerk indrukken. — Het part. passé is in beide
beteekenissen ook adj.: Jument etalonné, besprongen, gedekte merrie f. — Mesures et poids étalonnés , geijkte maten f. pl. en gewigten n. pl. —

'Etalonnenr, m. IJker, ijkmeester m.

'Etamage, m. Het vertinnen; veelinning f.;

steengroeve.

'Etang, m. Vijver; poel m. — (Loc. prov.) Ne
vair qu'un et-, niet meer weten wat men doet. —
'Etangnes, f. pl., z. ESTANGUES.
'Stante, f., z. ÉTABLE.

'Etape, f. Stapel m., stapelplaats f. (waar de

goederen opgeslagen worden. — [Mie.] Magazijn n.
de troepen, marschvoor den lee
voorraad , marschproviand m. — Rust- of ver
-verschingplat,o sf.nachtkwrtier n. — (fig.), z. BRcLER . — [ Tech .], Of ETA-

BLE I. Aanbeeld n. der spijkermakers.
'Etapier, m. [Mil.] Schaft- of proviandmees-

ter, leeftogtbezorger. — Huisvesten m. van ingekwartierde soldaten voor rékening der burgers, die
zelven hun geen huisvesting kunnen of willen geven.
'Etapliati, M. [Tech. ] Soort van schraag, stelmast. — Mastband m. — Visser m., vissing f.
'Etamer, v. a. Vertinnen, met tin bekleeden of ling f. ot bok m., waarop de werklieden in de steenoverdekken; -- verfoeliën, met tinblad, foelie of job groeven zitten.
'Etarque, adj. of 'Etar q né, e, adj. (en part.
beleggen. — 'Etainé, e, adj. (en part. passé): Clou
ét- , vertinde spijker in. Miroir ét- , verfoeliede passé van étarquer). [Mar.] Strak of stijf aange(stamet n. haald, hoog opgeheschen (van een zeil). — ÉTARspiegel m.
'Etamet, m. [Corn.] Soort van wollen slof f., QUER, V. pr. [Mar.] Hoog ophijschen, strak aanhalen (een zeil). —'Etarqure, f. Diepte of leng'Etainenr, m. Vertinnen; verfoeliën.
'Etamine , f. Estemijn , ettemfjn , stamijn f., te f van een stijf geheschen zeil.
'Etst, m. Staat, stand, toestand m., gesteld
zeefdoek , vlaggedoek , haardoek n. , eene it geSes affaires sont en très-mauvais ét-, zijne-heidf.
weven stof ; — zeef, teems f. van paardeharen,
zijde of garen; filter m. — (fig. et fam.) Passer zaken zijn in een' zeer slechten toestand, staan
par l'ét- . gezift worden , een scherp onderzoek op een' zeer slechten voet.. 11 nest pas en ét-,
ondergaan ; streng beoordeeld , gehekeld worden; hors d'ét- , de vous rendre ce service , hij is
door rampen en wederwaardigheden beproefd, ge- niet in staat om u deze dienst te doen. Cette place
louterd worden. — [Bot.] Et-s, meeldraden, helm- est en ét- de défence, deze vesting is in staat
draden, stofdraden m. p l., s t a in i n a n. pl., het van verdediging. Il faut tenir cette chose en ét-,
mannelijk orgaan der bloemen. -- 'Etaminé, e, men moet deze zaak in stand houden, ook: in geadj. Met meeldraden voorzien. — 'Etamineux, reedheid houden. En quel ét- est votre santé ? hoe
is 't met uwe gezondheid? hoe vaart gij? II est
ense, adj. Niet dan meeldraden hebbend.
'Etaminier, m. [Tech.] Stamijn- of zeefdoek- dans un ét- pitoyable, hij is in een' droeve en toestand, in eene treurige gesteldheid. — [Astr.] Trouwever; — teemsmaker; teemsverkooper m.
'Etamoir, m. [Tech.] Met ijzer overtrokken ver l'ét- du eiel pour tons les jours du mois, den
plank f., waarop de ,glazenmakers lood en hars stand des hemels voor al de dagen der maand berékenen. Faites ét- de sela, maak staat daarep,
smelten, smeltplank, soldeerplaat f.
reken daarop. Je faas pen d'ét- de eet homme-la,
'Etampage, m., z. ESTAMPAGE.
'Etampe, f. [Tech.] Stempel m., waarmede de ik acht dien man weinig. II fait ét- de partir dekoppen op de spelden gezet worden; — z. voorts main, hij denk# morgen te vertrekken. — [Prat.]
vertinsel n.

(steven.

'Etainbot, 'Etainbord, m. [Mar.] 4chter'Etainbrai, m. [Mar.] Spoorgat n. voor den

ESTAMPE.
'Etamper, V. a., z. ESTAMPER. — 'Etamer, m., Z. ESTADMPEUR. — 'Etampenx, m.

Teeh.] Stopper m. ter uitholling van den kop
Tu
der tabakspip.

Et- de prétention, d'accusation,

staat of toestand

van geregteljke verdenking, staat van beschuldiging.

I1 a été interrogé en ét- d'ajournement personnel,

hij is in persoon voor 't gerept verschenen en verhoord geworden. Se mettre en ét-, zich zelven als
'Etampoir, m., z. ESTAMPO1R. —' Etampu- gevangene stellen. Le proces est en ét-, de zaak
is in staat van wijzen. Et- estimatif, staat van
re, f., z. ESTAMPURE.
'Etannnre, f. ITech.] Vertinsel n.;vertinning f. begrooting , geraamde opgave f. Et- des pièces,
lijst der stukken. — Staat m., lijst, naamrol f.,
'Etanee of 'Etanche, f., z. ESTANCE.
'Etaiiche, adj. ] Hydraul] : Mettre un batar- register, overzigt n., opgave f. Donner un ét- de
deau it ét- , eenen beer, eenen kistdam gesloten ses biens, eene opgave van zijne goederen, van zijn
houden, zoodat er geen water door kan dringen. vermogen geven. J'ai vu 1'ét- des officiers, ik heb
— [Mar.] Mettre un vaisseau b ét-, een schip op de naamrol der offi cieren gezien. Coucher qn. sur
het drooge brengen, om het te kalfateren. Le vais- l'ét-, iemand op de lijst stellen. — [Corn.] Et- de
recette et de dé p ense, staat, lijst van ontvang en
seau est b ét-, het schip is gestopt, digt.
'Etanchement,m. Stelping. stilling, lesschinq f. uitgaaf. Dresser 1'ét-, den staat opmaken; een overRemède pour l'ét- du sang, bloedstelpend middel n. slag maken. Et- des marchandises, opgave der
-- 'Stancher, V. a. Stoppen, stillen, stelpen, de voorhanden waren. at- de p lace, marktstaat m., beuitvloefjing eener vloeistof door eene openen y be- rigt n. van den toestand der markt. — [Mar.] Etletten: Et- un tonneau qui luit, een lekkend vat d armement, lijst van uitrusting, — [Mil.) L étstopp en. Cette p oudre étanche le sang, dit poeder d'un régiment, de staf van een regiment, regimentsstelpt het bloed, stilt de bloedvloeiing. — [Mar.] staf m., L'ét- de 1'armée, L'ét- major, de gene-

720ÉTAT-MAJOR-rale staf. — Staat, voet m., waarop iemand leeft;
stand in., beroep in. Tenir un grand ét-, op een'
grootera voet leven. Vivre selon son ét-, vol!;ens,

overeenkotnstiq zijnen staat leven. Porter un trop
naut ét-, een' te hoocjen staat voeren. On lui dis
inca betwist hem zijne afkomst. L'ét--putesoné,
ecclésiastique, militaire, de geesteljke stand, de
krijgs- of soldatenstand,. L'ét- d'avocat, de nnédecin, de stand, 't beroep van advokaat, van ^-eneesheer. L'ét- du manage, du célibat, de huwelijksstaat, het onrlehuwde leven. — Staat m., rijk n.,
regéringsvorm m.; de verschillende orden of rangen,
waaruit eerre natie, een gewest is zanzenctestel;l.
Et- monarchique, monarchale staat, eenhoofdige
rererinrrac.arm. Et- aristocratique, démocratique,
oligarciuique , etc. , z. die woorden. II ne tiert
Bien le gouvernail de l'ét-, htj bestuurt het

M (l, den staat, niet goed. Les loin fondamentales de 1'ét-, de (/rondwetten van den staat. Il
est hormme d'ét-, hij is een staatsman. Un hom me d'ét-, een staatsdienaar of minister. Un coup
d'ét-, een, staatsgreep in., z. COUP (blz. 4t7, kol. 1
van onderen). L'ennemi a perdu Ia moitié de ses

états, de vijand heeft de helft zijner staten verlo-

ren. L'Et- ccclésiastique of de 1'eglise, de Kerke
Pauselijke staat. --- Les ét-s de Hollande,-lijkeof
de staten van Holland. Les ét-s généraux (les Pro-

vinces- unies, de 4!f,,Fetneene staten der Vereenirde

Nederlanden. Les ét-s de ]'empire, de rijksstanden

of -standen. Le tiers ét-, de burgerstand, deciemeente.

Iaat- Innajor, in. [Mil.] Staf ni., qenzerale of
algerneene staf, de gezamenlijke ofcieren, ingenïeurs
enz., belast met de onderscheidene diensten. -- Ook:
(Ie plaats ï., waar de bureaus, van, den staf celiouden worden. — [Mar.] Gezamenlijke hoofdojjicieren, m. pl. van een o , r•logschip.
'Eta®u, in. [Tech. -I Schroef f., om een voorwerp
ter bewerking in vast te zetten. Et- a main, haanschroef. Ei- de résistance, schroef, die men opde
tafel vastschroeft. Et- a patte, bankschroef met
eerre, stelschroef. — Et- de Boucher, vleeschbank f.,

zie STAL.
'Ltauile, f., z. ÉTAPLE.

'Etaelipiner, v. a. [Agric.] De molshoopen ge
maken. —'Ltannpinier, m. iilollenvanger m.-lijk
(t.aupier). -- 'Ltaa,allpiHeière, f. Werktuig n. ter
effening van de molshoopen.
'Etavillon, m., z ESTAVILLON.
'Ittsyelflmeiit, in., z. ETAIEMENT.

'Etayer, iii. Onderstutten,, van stutten, of schoren voorzien, onderschragen, scharen: EE- une nïmaison, one muraille. —, (ftrl.) Et- qn., iemand, ondersteunen, helpen. Et- ses paroles, ses motifs,
zijne woorden, zijne beweegredenen kracht of kleur
bijzetten. — (Loc. prov.) Vouloir ét- Ie eiel, voorzorcgen teren o mogelijke voorvallen nemen. —
s'ET ,YER , v. pr. Elkander stutlen of ondersteunen.
'Ltayé, e, aclj.: Mur ét-, geschoorde muur in.
— Sa fortune a besoin d'être ét-e, zijn fortuin
moet rleschraa^'cl worden.
'Etè, m. Zomer ni., zomerrfetij, zomer-saizoen n.
Un habit d'été, een zomerkleed n. Fruits d'été,
zomervruchten f. pl. Senlestre d'été, zomerhal f
jaar n. Appartement d'été, zomerverblijf n. — L'élé
de St. Martin, cie nazomer, de tijd, tusschen .41lerheilicgen en St. Maarten, (poi.) oudewijvenzomer. -- (/lq.) Dans l'été de sa vie, in den bloei
zijner jaren, in zijn' besten leeftijd. — [Danse]
Tweede der vijf (buren van den contre-dans. -[B. ti.] Kleine papegaai m. van Brazilië.
'Eteigtiarie, f. [Sat.] Kolendoofster f., vrouw,
die met het uitdooven van 't vuur belast is.
'IEteigneiir, In., -eiise, f. Uitdoover m., uitdoofster I. -- (tip.),

Z.
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'Ittei ;asoir, in. Domper m., dompertje n., trechtervormiq werktuil om 't kaarslicht uit te dooven.
— (/iq.) La crainte de déplaire est l'ét- de la
raison, de vrees van te mishagen bluscht de rede
uit. — Vreugdeverstoorder, vreugdebederver; —
vijand van verlichting en vooruitgang, domperridder (chevalier de 1'ét-), obscurant m. — [Bot.]
Naam van verscheiden paddestoelen m. pl. (wegens
hunne gedaante).
'Eteindre, v. a. Blusschen, uitdoen, uitdooven,
uitblazen, uitdompen: Et- une chandelle, eene kaars
uitsnuiten, uitdoen. Et- Ie feu, het vuur uitdooven. EE- un incendie, un embrasement, le feu,
een brand blusschen. — [Artill.] Et- Ie feu dune

1TENDOIR.
.$atterie, eene batter(j tot zwijnen brengen.— [Peint] .
Et- les couleurs dun tableau, de kleuren van eerie

schilderij verzwakken, verdrijven. — Dempen, stil
smoren: Et- I'ardeui de la flèvre, de hitte van-len,
de koorts dempen. Et- la soit', den dorst stillen,
lesschen. — (r,q.) Verdooven, bedwingen, beteugelen: Et- la guerre, een einde aan den oorlog maken.
Et- une révolte, eenera opstand stillen, smoren.
L'Ege éteint Ie feu des passions, met de jaren ver
vuur der driften. 11 a éteint son amour,-doj'the

hij heeft zijne liefde beteugeld. — Verdelgen, ver
sterven. Et- Ia nlenloire de qc., het aan -vietgn,
aan eene zaak verdelgen. Son ressentiment-rlenk
ne s'éteinndra que dans Ie sang de son ennemi,
zijve wraak zal slechts in het bloed zijns viands
uitrleblu.ccht, vernietigd worden. Et- une race, een
geslacht uitroei/en, verdelgen. — [Fin;lnc.] Et- ure
rente, eeyae rente vernietigen, aflossen. Et- ure dette,

curie schuld afdoen. -- [Tech.] Et- les épingles,
de vertinde spelden in een ze melbad a fwassclien.
Et- la ctiaux, den kalk blusschen, den levendigen
kalk tot kalk—hydraat maken. — S'ETEINDRE, V. pr.
UJitgaan, uitríooVen,: Le feu s'éteint, het vuur gaat
uit. Ce volcap s'est éteint, die vulkaan is uitgedoofd, werkt niet eileer. — Gestild, gedoofd, gebluscht worden; ophouden, eindigen, sterven, uitsterven, te niet gaan: Son ressentiment ne s'éteindra qu'avec sa vie, zijn wrok zal eerst met zijn'
dood ophouden, eindigen, gestild of crebluscht worden. Cette maison v a s'ét-, dat huis, geslacht zal

weldra uitsterven. -- Cette personae, ce malade
s'éteint a tine d'oeil, die persoon, die zieke neemt
zigtbaar of.
'Eteint, e, adj. (en part. passé van, éteindre):
Feu ét-, Lumnière et-e, uitgedoofd, uitgrebluscht

vuur, licht n. — Amour ét-, Elaine ét-e, uitgedoofde, verdwenen liefde f., haat in. Vie ét-e, uit gebluscht, vernietigd leven n. M enloire ét-e, verzwakt.
vernietigd geheugen n. ; verdelgde herinnering f.,
verdwenen aandenken n. Famille, Race, Maison
ét-e, uitgestorven familie f., geslacht, huis n. — Voix
ét-e , zwakke<, verdoofde , naauweljks hoorbare
stem f. — [Arie. prat.] A chandelle ét-, of als subst.
A ét- de chalndelle (nu: bi l'estinction des bougies
of des feux) B ij uitgaand kaarslicht.
'Etèles of 'Etelles, f. pl. Spaanders m. pl.
(COPEAIJx).

'Eteion, in. [Constr.] Vlak n., waarop men in
't groot c?e schets of het plan van 't r etirnrnerte
maakt; die schets of teekeni nrl zelve f.
,

'Eten per, V. a., z. ESTAMPEII.

'Lten(E;age, in. [Tech.] Droogll'j'nen, drooglatten f. pl. (der papiermakers, boekdrukkers e. a.)
— Droogzolder° in. (voor wol). — [Verr.] [let uitspreiden van. den overlangs doorgesneden glascibinder tot eerie tafel of plaat, het platten, strijken.
'Etenciard, in. Standaard, stander m., ruiter
bij uitbreiding: iedere soort van veld--vanf.;—
teeken, vaan, banier f., vaandel, vendel n , vlag f.
On a peis trois ét-s It l'ennerni, men heeft op den
vijand drie standaarden veroverd.. — Arborer l'ét-,
den standaard planten, de vlag, het vaandel laten
evaa en. — (fig.) Arborer, Lever 1'ét- de la rebellion, de vaan des oproers uitsteken, planten. —
Suivre les élendards du rol, de partij des konings
volgen, toegedaan zijn. Lever 1'ét- contre qn., zich
openlijk tegeniemand verklaren. -- [Arie. inar.]
Vlag eener galei. — [Bot.] Bovenst bloemblacl, dat
bij zékere bloemen de andere bloembladeren vóór
den bloeil'jd omvat. — [Elist.] L'ét- céleste, de
groene vaan van Mohamed bij de Turken. — [Tapet.]
Zékere papiersoort, standaardpapier n.
'Etendelle, f. [Tech.] Haar n., geribde paar-

denharen zak of omslag in., ter omwikkeling van
de builen, waarin 't gekneusde oliezoad gedaan
wordt om uitgeperst te worden. — Plaats f. waar
de zeemvellen worden uitgespreid. — Ruimte f. in
den glasblazers koeloven, waar de geblazen glascilinders ter verkoeling worden nedergelergd (ook
ETENDER1E geheeten). — Verdeelin,q, splijting f.
van 't leiblok.
'Etendi.eiur, m. [Veer.] Werkman, die de doorgesneden glascilinders in den strijkoven tot tafels
of vlakken uitspreidt, platter, strijker m. —[Anat.] ,
z. v. a. EXTENSEUR.
'Etendoir, m. [Impr.] T-vormig werktuig der
boekdrukkers en papiermalers, waarmede de vochtige bedrukte vellen op de drooglatten gehangen en
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'Eternel, Ie, adj. Eeuwig, zonder begin of einde;
eindeloos, zonder einde; altijddurend, onophoudelijk. onvergankeljk.• I1 n'y a que Dieu qui est ét-,
God alleen is eeuwig. La vie, La damnation ét-le,
het eeuwige leven n., de 'euwige verdoemenis f. —
Une guerre ét-le, een gedurige, langdurige oor
in. Il vous dolt une ét-le réconnaissance, ii-log
vous en aura one reconnaissance ét-le, hij is ee
eeuwigen dank schuldig, hij zal u daarvoor altijd
dankbaar zijn. — (fam.) Cast un causeur ét-, hij
is een onophoudelijk, een vervelend snapper. —
Proposition d'ét-le verité, stelling van onveranderlijke, onomstootelijke waarheid. — ÉTERNEL, m.
Coucher qn. sur Ie carreau, z. CARREAU. — On Eeuwige, God, de Heer. Let- soit béni, (Tod
étend lor sous Ie marteau, men breidt het goud zij geprezen. Ce dit l Et -, dus spreekt de Heer. —
onder den hamer uit. Et- du beurre cur le ÉTERNELLE, f. [Bot.] Witte stroobloem, winterpain, boter op het brood smeren. -- (fig.) Et- bloem, wille papierbloem f. (immortelle blanche).
'Eter•nellernent, adv. Eeuwig; oneindig; geles limites de son empire, de grenzen van zin v//k
uitzetten, uitbreiden, zijn gebied vergrooten. Il a durig, zonder ophouden, altijd: Dieu a été at sera
étendu son jardin jusqu'au grand chemin, hij heeft ét-, God is van eeuwigheid geweest en zal in
zijnen tuin tot aan den grootgin weg vergroot. --- eeuwigheid zijn. — Le bonheur des élus durera
Ét- son commerce, zonen handel uitbreiden Et- ser ét.-, 't geluk der zaligen zal eeuwig, oneindig van
connaissances,, zijne kundigheden uitbreiden, ver - duur zijn. — I1 se plaint ét-, hij klaagt altijd. 11
meerderen. — Et- Ie sens. la signification dun mot, parle ét-, hij spreekt, praat, babbelt zonder ophouden.
'Eterniser, V. a. Vereeuwigen, onophoudelijk
den zin, de beleekenis van een woord uitbreiden,
ruimer nemen. — ( fig. et fam.) Et- la courroie, z. doen voortduren, onsterfelijk maken; — langdurig
COURROIE. Et- le parchemin, wijd uiteenschrijven of van langen duur maken, op de lange baan schuiom veel bladen te vullen. — [ Vern.] De doorgesne- ven. Et- son nom, la mémoire de qn -, zijn' naam,
den glascilinders plat strijken, platten. — [ Trictrac] iemands gedachtenis vereeuwigen, in aanzijn doen
Et- son jeu, de schijven over zoo veel velden als ma- blijven. — Et- un procès, een proces op de lange
S'ETERNISER, v. lor. Zich verbaan schuiven.
1'DRE, v. pr. Zich uit
lijk is uitbreiden. -- S'ETE
zich uitstrekken. S'ét- sur l'herbe, zich op-breidn, eeuwigen, zijn' naam onsterfelijk maken: Je veux
't gras uitstrekken, op 't gras gaan liggen. II s'éten- m'ét-. — Onophoudelijk voortduren: Cast ainsi
dalt en báillant, hij rekte zich al geeuwend uit. que les abus s'éternisent, zóó blijven de misbrui
voortdurend bestaan of in wezen. — ' Eter--ken
Ces peaux s'étendent facilenment, die huiden laten
zich gemakkelijk uitrekken. — (Loc. prov.) Le cuir nisé, e, adj. (en part. passé): Nom ét -, versera bon marcllé, les veaux s'étendent, 't leer eeuwi' de naam m. Abus ét-s, vereeuwigde mniszal goedkoop wezen, de kalveren rekken zich uit bruiken n. pl.
'Eternité, f. Eeuwigheid f.; oneindige duur in.;
(van iemand, die onbetameljk zich uitrekt en
geeuwt). — Les veines s'étendent par tout Ie corps, onsterfelijkheid f. Dieu est de toute ét-, God is
de aderen breiden zich door 't geheele licichaam van eeuwigheid. Une ét- de bonheur sera le paruit. — Le mal s'étend par toute In vitte, het kwaad tage du juste, eerre eeuwige zaligheid zal het erf
zijn. — (fam.) Sas ancetres-delsrgtvain
verbreidt zich door de geheele stad. Sa domination
s'étend sur tons ces peuples, zijne heerschappij out joui de ce droit de toute ét-, zijne voorouc 1 ers
strekt zich over al deze volkeren uit. Son pou- hebben dit regt sedert onheugeljjke tijden genoten.
voir ne s'étend pas si loin, zijne inagt raat zoo Cette maison durera une ét-, dat huis zal erne
ver niet, strekt zich zoo ver niet uit. Ma vue ne eeuwigheid, zeer laseg duren.
'Eternise, f. [Bot.] Struisgras ee. Et- éventée.
s'étend pas si loin, zoo ver reikt min gezigt niet,
ik kan zoo ver niet zien. — Tant que cette somma windhalm m.
'Eternuement, 'Eternfitnent, ni. liet viepout s'ét-, zoo ver deze som strekt, tot op het beloop van die som. It travaille tant que la journée zen, genies n.; niezing f. —' Eterniier, v. n. Niezen.
— ' Eternneur, m., - eense, f. Niezen m.,
peut s'ét-, hijwerkt zoo lang het dag is. — S'étsur une matiere, eene zaak w/jdloopig behandelen, niester f. (weel n.
'Eterpe, f. [Agric.] Soort van hak m. of homeover eene zaak uitweiden. S'ét- sur les louanges
'Etersillon, m., z. ÉTRESILLOz.
de qn., zich tot iemands lof uitlaten, iemands lof
'Etésie, f. Mortiersteen m.
breed ophalen.
'Etésien, adj. m. : Vents ét-s, koele winden,
'Etende, e, adj. (en part. passé van, étendre):
Linge ét-, uitgespreid, op de bleek gelegd linnen- die jaarlijks op de Middellaeedsche zee gedurende
goed n. I1 est ét- de son long sur Ie canapé, hij de hondsdagen eenigen tijd waaijen, e t e s i n i s c h r
ligt zoo lang als hij is op de kanapé. — Empire winden M. pl.
'Etétemnent, ni. [ Hort.] Het toppen (onttoppen) ,
ét-, uitgestrekt rijk n. Vue ét-e, uit jestrekt gezigt n. Commerce trés ét-, zeer uitgebreide han het afhouwen der toppen of kruinen del boomnen.
Connaissances pen ét.-es, beperkte kundig -deln. —'Etéter, v. a. Toppen (onttoppen), de kruin dec'
pl.
-hednf. boomen afhouwen. —(Tech.] Et- une épingle, un
'Etendtie, f. Uitgebreidheid, afmetingen eens clou, den kop van eerre speld, van eenen spijker'
ligchaams in lengte, breedte en dikte of diepte, ook afslaan, afbreken. —' Etété, e, adj. (en part. pasalleen in lengte, of in lengte en breedte, oppervlakte, sé): Arbre étêté, getopte (onttopte) boom m. —
uitgestrektheid, wijdte, grootte f., omvang m.; ruim- 'Etéteur, m. [Peche] Kopper m., hij, die de gete, tuchtruimte t.; duur, tijdduur, tijd m. L'ét- vangen stokvisschen den kop afhakt.
'Eteuble, 'Eteitte, Esteuble, f. [Agric.
d'un corps, de uitgebreidheid van een ligchaam.
Et- en longueur, uitgebreidheid in de lengte. Ce Stoppel m. ; — gedeelte van een' halm tusschen
jardin na pas asset d'ét-, deze tuin is niet groot twee gelédingen.
'Eteeif, m. Kleine kaatsbal, speelbal, vangbal m.:
genoeg. I1 ne connaït pas l'ét- de ses terres, hi
kent den omvang, de uitgestrektheid zijner land- Prendre l'ét- a la volde, den bal in de vlugt vangoederen niet. La vaste ét- des mens, de groote gen. Renvoyer l'ét-, den bal terugslaan; — (fig.)
uitgestrektheid, het wijd uitgestrekte oppervlak der iemand niets schuldig blijven, met gelijke munt bezeeën. — Dans l'ét- de plusieurs sierles, in een talen. — 5 (Prov.) Courir après son ét-, veel
tijdperk van verscheidene eeuwen. Dans toute l'ét- moeite doen om een verloren goed, een verzuimd
de son,règne, gedurende zijne gansche regéring. — voordeel weder magtig te worden — 'Eteuf(fig.) Et- du pouvoir, uitgestrektheid der raagt. fier, m. Kaatsbalmaker, -verkooper m.
'Ether, m. Zeer fijne, zuivere lucht der hoogere
I1 a une grande ét- de connaissances, hij bezit
een' grooten schat van kennis, hij heeft uitgebreide dampkringsstreken; onderstelde uiterst fijne vloeistof
in de ruimte , waarin zich de hemelbollen bekundigheden. Cela passe l'ét- de mon savoir, dat
gaat boven mijn begrip, boven mijne vatbaarheid. wegen; lichtstof f. — [Chim.] Zeer fijne, doorzign esprit dune grande ét-, een man van groot tige, vlugtige vloeistof van hoogst doordringenden
verstand. Grande et- de voix, stem f., die men ver reuk en smaak, nether, ether nl. Eth- sulfurique,
acétique, nitrique, lignique, etc., zwavel-, azijn-,
kan hoorgin, stem van grooten omvang.
'Etente,f. [Pêche] Met staken uitgezet vischnet n. salpeter, houtazgn-ether, enz. — [ 1Vlinér.] Éth- mi-

na het droogen afgenomen worden, kruk f., kruis,
Eerlet n. — [Blanch.] Droogtang voor 't linnengoed. — [ Tech.] Drooplaats f. (bij zeemtouwers,
papiermakers e. a.)
'Etendre, v. a. Uitbreiden, uitspreiden, uit
uitspannen, uitzetten, uittrekken. verwij--strekn,
den, vergrooten, verlengen; strekken, strijken. Etun tapir, een vloerkleed uitspreiden. Et- le tinge
sur la blancherie, het linnen op de bleek leggen.
Les oiseaux étendent leurs alles pour voler, de
vogels spreiden hunne vlerken uit, om te vliegen.
Et- Ie bras, den arm uitstrekken. Et- qn. par terne,
iemand op den grond werpen. — ( fam.) Et- oj'

—
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uéral of fossile , zuiverste soort van naphtha. - 'Ethérate, m. [Chim.] Etherzuur zout n. -`Ethéré, e, adj. Elherachtig; tot de bovenlucht

l o (1 i e f. ----'Ethographique,'Ethologignle,

adj. Zeden beschrijvend, zeden schilderend, e t h agraphisch, ethologisch. --'Ethologue,m.
Zedenbeschr-ijver, etholoog in. -- 'Ethopée, f.
[Rhét.] Levendige schildering of beschrijving der
zeden etahaltstogtten, et h op ai e, f. —'Ethos, in,

behoorend; hernelsch zuiver of rein, e t h é r i s c h.
'datiere éth-e, etherstof f., ether in. L' espace ètli - ,
de met ether opgevulde ruimte f. ---- [Poét.] La
voute étli-e, de blaauwe hemel. La demeure éth-e,
(te Olympus , heme l nl. La plaine éth-e, de lucht f.,
het luchtruim. — (Chun.] Liqueuréth-e, ethérische

z. 1THOS.

'Ethrioscope, in. [Phys.] Zeer gevoelige warmtemeter (thermoskoop), die den graad der warmte
helderen hemel o f der' koude straling-stralinged
van (lezen aanduidt, ce t h r ii o s k o 0]) ni.
'Ethuse, f. [Bot.] Hondspeterselie 1.
'Etiage, nl. [H.ydraul.] Laagste waterstand rn.
van eerie rivier of gracht, die zich in zee ontlast.
- Het aanleggen van een verbindingskanaal (étier).
"Etier, m. [Hyrdr.] Kanaal n., waardoor het
zeewater in de zoutplassen wordt gevoerd. — Kanaaltje n., (lat in zee uitloopt.

vloeistof. -- 'Ethéréen, ne. adj. [M)tli,] Bij-

naanr von ,Iu/rite'r en Juno. -- +, z. v. n. AERIEN,
C EL ESTE, -- 'Ethériiication, f. [ChinI.] Veronder'irtg f. ii, overgang in. tot ether'. — 'Ethérifier, v. a. 121 ether veranderen.— 'Ethérine, f.

Uit den ether getrokken bijzondere stof, e t h e ri n e f.
- 'Ethérioscope, in. [Phys] , z. ÉTHRIOSCOPE.

'Lthérigne, adj. [Chico.] Acide eth-, ether,uur n. -- 'Ethé.risation, 'Ethériser, z. v. a.

'Etiucelant, c, adj. Vonkelend, glinsterend,

ETHÉRIFICATIO , , THÉRIFIER.

schitterend, flikkerend.

'Ethérolat, in. [Pharm.] Overgehaalde etherra.rtsenij i'. --- 'Ethérolattire, f. Door opgieting
bereide ether-artsenjj. -- 'Ethérolé, in. Door oplossinfl bereide ether-artsenij. ;- 'Ethéroli que,
rrdj. Médicanlent éth-, artsenij, die ether tot bindrniddel heeft. --- 'Ethérolotif, ive, adj.: Méd.-

'Etineelé, adj. n1. [Bias] Met vonken bezaaid,
'Etinceler, V. n. Fonkelen, glinsteren, schitteren, flikkeren. Les étoiles étincellent, de sterren
vonkelen. -- (fig.) Les yeux lui étineellent de colére , zijne oogera schitteren van gramschap. Cet
ouvrage étincelle rl'esprit, dat werk vonkelt, vloeit
over van vernuft.
'Etineelette, f. (verklw. zaan étincelle) Vonkje ii.
'Etineelle, t. Vonk, sp,=ankel, sprank , spren^kel t.: Une étincelle peut enlbraser un palais, eene

éth-. of als subst. Lu éth-, een ethermiddel n. tot

uitwendig gebrullr. --- 'Ethéro-snnlfate , m.
[Chico.] Ether- zwavelzuur zout n. -- 'Ethéronlfouriquue, adj.: Acide éth-, ether- zwavelzuur n.
^. t?thi^ipisch , van jEth.ie.alq
'Ethiopien, n
opi.ë. -- Als subst.: een, l'thiopiër n1., eene 2thiopische vrouw f. -- 'Ethiopiquie, adj. Ethiopisch.
- [Chron.] Alïnée dus -, iEthiop isch jaar n. (van
12 maanden, m e t toegevoegde dagen aan 't einde).
'Ethiops, iii. [Ani. ellini.] Moor n., oude naam
1'an verschillende metaalbereidingen, die Bene zwarte
kleur aannemen. --- - Eth- martial, ijzermoor (zwart
ijzer-oxyde). Eth- antirnonial, spiesglansnioor (ver
zwavel, kwik- en zwavel-antimonium).-bind(1va
éth- terse, kw-ikzilverntoor (onvolkomen geoxydeerd

vonk kan- een paleis in vlam zetten. — (fig.) 11 nu
pas uni ét- de courage, hij heeft geen von/je moed.
Une ét- d'espérance, eerie Jlaauwe hoop f.
'Etincelletnent, m. Vonkeling, schittei i.nq.

glinstering, flonkering 1'.

Etiolé, e, adj. (en part. passé van étioler)

Plante ét-e, bleeke en schrale plant f. Branche ét-e,
schrale, zwakke tak m. —'Etiolement, in. [Bot.,
Hort.] Het bleek en spichtig opgr oe en der gewas-

sen (bi gebrek of vernis von zonnelicht). — [Méd.]

Ziekelijke bleekheid f. (bij huiszittende personen).
-- 'Etioler, V. a. Doen verbleeken, ontkleuren
(eerie plant, een dier). L'ot,scurité étiole les plantes, 0( luistennis ontkleurt de planten, doet de
planten, bleek en schraal opschieten. On et.iole les
oies blanches, men berooft de witte ganzen van
licht (ter wille van hare levers voor pasteijen). ---S' ÉTIOLER , v. pr. Bleek en spichtig opgroeven; zie
verwelken, kw(jnen uit gebrek eon-kelijvrbn,
licht en lucht.

kwik). Et.h- minéral, animal, vegélal, mineraal,

dierlijk, plantaardigq moor.

'Ethiostiche, m. [Poés. gres.] Vers ww., dat

glen datum( der n?aandl, aanduidde.
'Ethique, adj. [Didael.] Tot de zedeleer behoorend , zede lijk, e t h i s C h. - - ÉTHIQuE , f. Zede-

loer, deugdenleer, e t h i k a, e t h ie k f.

Ethmoïdal,e, Ethinoïdien, ne, adj. [Anal. [
Tot het zeefbeen behoorende. Sinus ethmóidaux,
zeefbeenliolter f. til. --- Ethntoide, m. Zeefbeen n.
Ethnarehie, f. [Rist. grec.] Gewest onder

'Etiologie, f. [Méd.] Leer van de oorzaken

{le?' ziekten, w, t i o 1 o g i e f. - 'Etiolo;ique
adj. Tot die leer behoorend, de ziekte-oorzaken be-

't bestuur van een' ethnarch, stadhouderschap n.,
ethna,rclii.e f. --- Ethnarehigne, adj. Den
ethnarch of de ethnarchie betreffend , e t h n a r-

treffend, w t i o 1 ó g i s e h.
Etique, adj. [Méd. [ Teringachtig, uittér eiid ,

rr li i s c h. --- Ethnarque, m. Volksregent, stad-

houder, bevelvoerder over eerie provincie; regeer en h e k t i s c h; -- mager. uitgemergeld, ontvleescht.
Mourir ét-, aan uittering sterven. Fièvre ét-, teoudste onder (Ie Joden, ethnarch in.
Ethuique, !odj. [t,1. eed.] Heidensch: Nations ringkoorts, hektische koorts (z. HECTIQUE, dat ver
is) . --- Visage, Corps, ét-, vermagerd Bezigt,-kieslj
eth-s, heidern.cche volkeren n. pl. -- [Grarn.] Van
Pen' volks- of stadsnaam afgeleid : F r a n c a i s, uitgemergeld l'igchaam n. -- Ook als subst. m.
Pan i s i e n son t des mots nth-s. F r a n c a i s, Pa- C'est an véritable ét-, 't is een echte magerma n., hij
is geheel ontvleeschd.
I' i s ie n. zijn volksnamen.
'Etiquueter, V. a. Een opschrift, briefje of teeEthnographe, ni. 11)idacl..l Volkenbeschrjth n o pr o a p h in. - Ethnographie, f.-ver, ken aan of op iets zetten , met opschri ftbrie fjes enz.
Les apothicaires étiquètent leurs Holes.
voorzien.
—
f.
der
volken.
Volkenbeschr jving, geschiedenis
Ethnographique , odj. De volkenbeschrijving et les mar chands leurs draps, de apothekers hangen
een
briefje
aan hunne /lesschen, en de kooplieden
betreffend; naai de volkenbeschrjvin q, (lat is zoo,
dat de geschiedenis van elk bijzonder volk afzon- aan hunne lakens. --- 'Etiquueté, e, adj. (en part.
derlijk behandeld wordt (in tegenstelling met syn- passé)Sac ét-, nit een briefje voorziene zak in.
'Etiquette , f. Aanhechtbrie fje , pr-jjsbrie fje .
chronistisch), e t h nz o g r a p h i s c h. --- Ethnoop schrift , aangehecht strookje papier n. waarop
logie , f. Volkenkunde f. - - Ethnologigae
adj. De volkenkunde betreffend , e t It n o l eI g is C h de prijs, soort enz. eener waar, den inhoud van
-- Ethnologiste, m. Volkenkenner, e t h n o 1 o. een lias papier enz. staat aars-geteekend , briefje
aan rcrteenijen. vermeldende glen naam des gebruirist M.
kers en de w?/ze van gebruik, e t ik é t t e t., e t i'Ethoerate, in. [bidact.] 1-Jij, die aan de coo
(lelijkheid der ethokratie gelooft, e t h o kr a a t. - k G t n. itl ettez one ét- a ce paquet, doe een brieje
aan dit pak. L'ét- de vette dole est décliirée, het
'Ethocratie, f. Zeden- of deugdenheerschappji
denkbeeldige staatsinrigting, waarin de zedeljkheic br iefje van dit fleschje is gescheurd. Les marchands meetent des ét-s a leurs draps, de koop (ie enkelijke ze'etrleefster en gebiedster is, ethokra,'
lieden hangen prijsbriefjes !ran, hunne lakens. —
t i e. --- 'Ethoeratiq ne, adj. Daartoe betrekkint
hebbende, e t h o k r é t i. s c h. --- 'Ethogénie, f (Pr ov.) ,lager de 1'ét- du sac , op het uiterlijk
kf'etenschap van cle oorzaken, die de karakters aanzien, oppervlakkig, zonder grondig onderzoek
zeden en hartstogten der menschen bepalen, e t h o oordeelen. — 13ofgebruik n., hofzeden t. pl., hoof
sche manier t., hof ceremonieel n. ; — gebruik, gegenie f. -- 'Ethognosie, f. Grondige keniu
van 's menschen karakter, zeden en hartstogten bod, voorschri ft n. der welvoecfelijkheid, der beleefdheld, beleefdheidsvorm aan.; -- gebruikelijke bewoore t, h o g 7n. o s i, e f. .- 'Ethographie, 'Etholo'
Bie, t. lleschrdv-in(I of voorstelling der zeden eg dingen f. pl. in de titels bij smeekschr iften, brieven
enz., e ti ft e t t e f. Cella est contre l'ét- de la cour,
r'jewwoont(n, zedencchalderin.g, ethogra,phie, etha
1

,

,

,

ÊTI AGE

dat is tegen 't hofrtebr°2rik. --- Cel bonne est fort
sur 1'ét-, die man is doorkneed in de wellevend -

heidsvormen. -- [Pêche] Mes n. der schelpd•ierviisschers. -- Vierkant net n. aan een' langen stok.

'Etirage, m. [Tech.] Het draadtrekken; het
uitrekken , pletten van metalen ; het uitstrijken
en afschaven der huiden op den schaafboom. -'Etire, f. Stootmes, schaa/'ilzcr n. (der leérrlooijers).
. - 'Etirer, V. a. Uittrekken, uitrekken, pletten;
draadtrekken; uitstrijken en afschaven (der huiden).
S'ÉTIRRR , V. pr. Gerekt, geplet worden. --- Zich
uitrekken (door uitstrekking der armmen.) .—' Etiré,e,
adj. (en part. passé) Fer, .kier et-, geplet, door de
trekplaat gehaald ijzer, staal n. — J tireur, nn.,
z. TIREUR . --- 'Etiroir, os. .cchaa f boom in. (eter
leérlooijers).
'Etisie, f. ;irop).) Tering, uittéring ( ( ij genees
pistil/sin, nlarasone).
-tiern
•Etite, f. [Minér.] .Adelaas .steen, ce t i e t ni.
Etnéen, ne, adl. Den berg Etna (op SicilM)
betreffend. Le lieu et.n-, Iulcanus.
Etnet, ni., Etnette, I. [Tech.) Breektang F.
(bij 't kopersmelten).

ETOINÏTER.

--`

Etoe, in. Doode boomtronk in.,z. ESTOC.--- ETOCS
r►j'.CSTOCS, m. pel. [Mar.] RiJ F. rotsen en klippen langs
sommige kusten (zoo als die van Penmarek, van
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fortuin t e rlankern. C'est Iron ét- , dat is mijn
noodlot. -- [Bot.] Et- jaune„ gele vogelmelk f. Et-ss
of Rosettes des mousses, mannelijke bloesems m. p1.

,

(lee mosplanten. -- [Fort.] Et- of Fort -,l ét-, sterreschans F. -- [Man.] Et- of Pelotte, witte vlek,

kol f. voor den kop van een paard. ---- [I-1. 2I.]

ht- de nier, zeester F. (astérie) . - - Sterrevo jfel in.
(van .4j'rika's Goudkust). --- [For., Boft.] Middel

punt n., waarop verscheiden wegen van. een, Bosch
vele lanen van een park uitloopen. ----- [Tech..] .S'te'r,
naarst van verschillende stervormige vooiwer pen
van een' boekbinders stempel as., --- veen eelt koperen orgrlplaatje n., - - van zeker rioer2rcrlf. n.
vau . een der stukken des z{/demolens, -- van een
-

berst in glas, enz. -- [Impr.] Sterretje n. (astérisque), inz. als het client om cle letters van een'
verkort woog +l aan te (luiden. (fig. et fain.) 1Ir.**
(p't'. 1lonsiet r l i'ois étoiles) .lijnheer fV. N.
[Chic.] Ster, stervormig riclderteeken n. Ordre de
I'ét-, sterreorde f., oudste wereldlijke ridderorde
,an Frankrijk. Ordre de l'ét- polaire, orde van de
poolstsr , eerie zweedsche ridderorde. Et- de la
légion d'honneur, ster' van 't legioen van cep- . Pei?e
door Napoleon 1. ingestelde decoratie.
'Etoilé, e, adj. Gesteend, vol sterren: Le viel
est fort ét- , de hemel staat vol sterren. Le eiel

ét-, (le sterrenhemel ni. -- [Bot.] Le charcion ét-.
'Etoeage, in. (Tech.] [Iet wolkaarden riet de sterredistel (ehausse-trrape). Feuille ét-e , gesternd
blad n. ---- tine bouteille ét-e, eens stervorverse lange kaarde.
'Etoffe, F. Stof f., weefsel n., sto ffaaclje F. Et- vormig gesprongen flesch. — ÉTOIL , m. [Chir.]
de lame, de sole, wollen, zijden stof. Cost one Verband of zwachtel ni. in. de gedaante van eerie
bonne ét- que le drop, laken is eerie goede stof. ster. --- 'EtoiIée, F. [Bot.] Ster•retulp f., ecne
Et- à fleurs, gebloemde stof. — Ook: stof, -in. rui- paarse-he en witte tulp. El-s, slerreplrcnten F. pl.
ner' zin: Un chapeau, one cuirasse de bonne ét-, (met stei'vormige bladeren). . [fit. n.] Reiger -in_
een hoed, een harnas van goede stof. ---- On na van Carolina. `- - Zonderling nl., eene rups.
'Etoiler, v. a. Eerie stervormige barst maken,
pas épargne, on na pas plaint l'ét-, men heeft de
stof niet rlespooid, men is niet zuinirl met rte stof stervormig doen barsten (een glas, eerie flesch). --'tot slit of (lat werk) geweest. — (-iron. et fain.) s'ETOiI,ER, V. pi'. Stervormig barsten, springen.
"Etole, f. Stool f., lange, breede, over de schouHoedanigheid , eigenschap, geboorte, verdienste f.,
stand m. (Jo homnle de petite, de mince, de Passe ders tot o r d e voeten afhangende bandm. der
ét-, een mensch van geringe, lage geboorte of of- dienstdoende kith. priesters, [Ant.] Lang sleepkomst, een onbeduidend, gering men.sch. On peut kleed n. der Ouden, stola f.
'Etolien, ne, 'Etolique, adj. Tot .I„toli j of
en faire (ij. de lion, it t a de lit-, er is iets goeds
van kent te maken, h-' heeft bekwaeonheid, een' zone inwoners behoorend , cetó 1 i sch. Dialecteg
goeden kop. II se croit dune autre ét- que le geste étolique, cetolische tongval inn., verscheidenheid van
des Domrites, hij gelooft van een ander slag te zijn 't cvtolisch dialect.
'Etonnamment, ode. (fain.) Verbazend, wondan de overige nienschen, hij houdt zich voor een
wezen van eenti hoogere soort. Des Bens de ritme derbaarlijk, op verbaz'nde, wonderbaarlijke 2tá e.
'Etonnant, e, adj. Verbazend, verwonderlijk,
et-, lieden van één slag. --- [feint.] Kleed•ing f.,
gewaad n. (in. 't historisch genre gebruikt men d.ra- wonderbaar. ongemeen. vreemd: 11 a fait eies proserie). - [Tech.] Mengsel n. van ijzer en staal grès ét-s, hij heeft verbazende, 2•erwonde;'like vorer soldéring (voor wapensmeden); — gemeen staal n., deringen gemaakt. II ne serait pas ét- qu'il vent
waarvan de rietsnijder ?de gedeelten der gereedschap ce soir, 't zou niet vreemd, niet te verwonderen
gemaakt worden; -- mengsel n. van tin en lood-pen zijn, dat hij dezen avond kwant.
(voor orgelpijpen); --- staaf f. uit afwisselende strooEtorné, e, adj. (eng. part. passé van étonner)
en ijzer en staal. Basse, Claire, Petite ét-, met Verwonderd, verbaasd, versteld, bevreemd: Jeu
lood gemengd tin (bij tinnegieters). — [Navilt.] Al suis ét-, ik ben (sta) er verwonderd, versteld over.
wat lot een houtvlot behoort. -- [Impr.] Gezanten - --- (Loc. 111°ov.) I1 est ét- comme on fondeur de
like gereedschappen tot het drukken.
cloches, comme s'il tombait des noes, comme si
'Stoffer, V. C. Stofféren, met stof o f toebehooren les comes lui venaient a, 1a tête, hij staat te kijken,
voorzien, uitrusten, bezetten, omzetten; versieren, als of hij het te Keulen had hooren donderen. -optooijen; de noodige stof gebruiken, -- [Pht.] I t- [Chir.] Cerveau ét- , geschudde hersenen f. -Pl.
la crème, den room dunner klop p en. w— ' +'toffé, e. door eenti val of slag). -- Maison ét-e, door cone
adj. (en part. passé): Gestoffeerd: Chapeau bien ét-, geweldige schudding beschadigd huis i1.
.goed gestoffeerde hoed in. ----- (fig.) Un homme Bien
'Etonnenient, in. Verbaasdheid, verwondering.
et-, een met kleederen, huisraad en andere zaken bevreemding f.: Causer, Donner de l'ét- à qn , bij
goed voorzien mensch in. Une maison bien ét-e, een iemand verwondering verwekken. Tout le monde
goed gestoffeerd, van alles wel voorzien huis n. — est dans l'ét- , iedereen is verwonderd. Ii a réussi
[Corr.] Cuir bien ét- de suif, eene op beide zijden an grand ét- de tout le monde, het -is hem tot verbazing tan iedereen (gelukt.
Soms ook: bewongoed met smeer bestreken huid f.
'Etofraire, f. [Tech.] Sterk soldeersel n. van tin. (lering (admiration): Une action qui sera I'ét- des
'Etoile, f. Ster, star f. L'ét- polaire, de noord- siècles futurs, eerie daad, die de bewondering der
of poolster., — Et- du .jour, du soir, de morgen -, de volgende eeuwen zal wegdragen. --- [Méd.] Schud avondster. Et- fire, vaste ster. Et- errante,duwalstar, ding, hersenschudding f. (commotion). — [Maréch. j
planeet F. Et- qui file, verschietende sleet. Et polaire, Et- de sabot, geweldige schok m. in den voet vare
.pootster. -- [Mar.] Le vent. range á 1'ét-, de wind 't paard. -- Weleer ook: dreuning, schudding f.
schiet noord. -- (Loc.prov.) Loser, coucher P ia belle (door zware 'rijtuigen, door losgebrand geschut enz.
ét-, z. LOUCHER. On lui a fait voir des ét-s It veroorzaakt).
plein misli, inca heeft hem in 't aangezigt geslagen,
'Etonner, V. a. Verbazen, verwonderen, hedat hein ' t vutar uit de oergen sprong; ook: enen vreemden, ontstellen: Cet accident inmprévii 1'a fort
heeft Item of wat men wilde op den mouw gespeld, étonné, dit onvoorzien voorval heeft hein zeer ver
Schudden, schokken: Le Prattle des-basd.(fig)
wijs gemaakt. --- (fig.) Lot n., fortuinsbestenzrning f.,
gewaande invloed in . der sterren o 's ntenschen cloches a etonné la tour. het luiden der klokken
fortuin en geaardheid, gesternte n. fl est né sous heeft den toren doen schudden. -- [Méd.] Ce coup
one bonne, sous one mauvaise ét-, hij is onder lui a étonné la tête, deze slag heeft hein era?e hereen gelukkig, een ongelukkig gesternte geboren. Ce senschuddinq veroorzaakt. -- [Tech.] Et- zin dia
West pas son nit/rite qui fait eels, eest son ét-, plant, een' diamant splijten. -- S'ÉTONNER^, V. prdat heeft hij niet aan z(jv} verstand, gnaw( aan :'4 rip Zich. verbaz en. Zich v ert€wanfleren. zich bevreemden
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verwonderd, verbaasd zijn. I1 s'étonne de tout,
hij staat over alles verwonderd. Je m'étonne qu'il
ou it est, 't verwondert, bevreemdt mij, dat hij't gevaar niet ziet, waarin hij is.
'Etoqtieresse, f. [Tech.] Lange wolkaarde f.
-- [Tech.] .IJzeren houvast m., pin, stift f. —
ETOQUERESSES, f. pl. [Mar.] Touwen n. pl. van
8 a 9 (oude) duim lang.

'Etoupille, f_ [Artill., Artif.] Gezwinde lont f.,
soort van schielijk brandende lont, werk n. in
brandewijn gedompeld en in kruid gerold. — Ut-,
of fusée d'amorce, gezwind pijpje n. —'EtoupilIer, v. a. Vuurwerken met gezwinde lont voorzien.
'Etoupillon, m. [Artill.] Zundgatprop in. (om
de lading tegen vocht te beschermen).
'Etoupin, m. [Mar.] Prop rn. van werk, die
'Etoquiau, 'Etogaetan, 'Etoteau, m. op het kruid in 't geschut gestampt wordt.
[Horl., Serr.] Pal ni.
'Etourdeau, m. (fam.) Jonge kapoen n. en ni.
'Eton, m. [Bouch.] , z. v. a. STAL.
'Etourderie , f. Onbezonnenheid, onbedacht 'Etotifiade, f. [Cuffs.], z. v. a. ETUVEE.
zaamheid, loshoofdigheid, ligtzinnigheid, onbesuisdrur.]
'Etoufage, m. [Econ.
Het dooden der heid f.; malle, domme streek m.
zijdewornapoppen in hare tonnetjes (opdat z-j niet
'Etourdi, e, adj. (en part. passé van étourdir)
door 't zfjdehulsei heen boren).
Onbezonnen, onbedacht, los, ligtzinnig, onbera'Etoulfaiit, e, adj. Smorend, verstikkend, be- den, wild, onoverlegd, onbesuisd; — verdoofd, benaauwend, zwoel, cl'rukkend, smoorheet.
dremmeld, onthutst. Jeune homme ét-, onbezon'Etoufé, e, adj. (en part. passé van étouffer): nen, loszinnig jongeling m. — (Loc. prov.) 11 ne
Personne ét-e, gestikt, gesmoord persoon m. — Feu fut ni fou ni ét -, hij was aanstonds bij de hand,
ét-, uitgedoofd, ingerekend vuur n. — Rire ét-, hij wist zich terstond te helpen. Ii est ét- comme
gesmoorde, bedwongen lach m. — Cris ét-s, ge- le premier coup de Matines, comme un hanneton,
doofde, gesmoorde kreten in. pl. — -f- [Cuts.] Vian- hij is een groote wildzang, losbol. Il est encore
des ét -es, vleesch n. van gesmoorde, zonder bloed ét du bateau, z. BATEAU. — Sa goutte est passée,
dieren. — [ Hort.] Arbre ét-, te-storinged mais it en a encore in main ét-e, zijne jicht is
digt staande , geen lucht hebbende boom m. — over, maar zijne hand is er nog verdoofd , gevoel[Chim.] Essai et- , mislukte, onzuivere proef f. loos van. 11 demeura ét- du spectacle, hij stond
(door het vuur niet op den vereischten hittegraad verzet, onthutst van 't schouwtooneel, van 't gete houden).
zigt. — Cette viande nest qu'ét-e, dat vleesch is
'Etonlfenment, m. Smoring, verstikking, be- maar even te vuur geweest, is maar half gaar.
naauwdheid, beklemdheid op de borst f.
Cette eau nest , qu'ét-e, dat water its niet meer
'Etouf er, V. a. Smoren, verstilIken, de adem dan laauw. — ETOURDI, m., -E, f. Onbezonnene,
beletten; — verdooven, uitdooven, dempen.-haling onbesuisde m. en f., wildzang, losbol m. Vous parCette femme en dormant a étoufté son enfant, lez en ét-, gij spreekt als een onbezonnene., Vous
deze vrouw heeft al slapende haar kind verstikt, ëtes un ét-, gij zijt een wildzang. — a L-ETOURdood gelegen. — Et- du charbon, de la braise dans DIE, loc. adv. Op onbesuisde, onbezonnen wijze:
un étoutr'oir, kolen, gloed in een doofpot uitdoo- Agir à 1'ét-, onbesuisd te werk gaan.
ven. Les mauvaises herbes étouffent le bon grain,
'Etoardianent , adv. Onbezonnen, los, onbeliet onkruid verstikt het goede graan. — (fam.) dachteljk, op onbezonnene wijze , onbesuisdelijk.
Que la peste t'étouffe! de duivel haal je! — (fig.) Agir ét-, onbezonnen te werk gaan. I1 a entrepris
Bedwingen, onderdrukken, verbergen, smoren, dem- cette affaire fort ét-, hij heeft die zaak zeer onbepen: Et- une sédition, la guerre, eenen opstand zonnen aangevangen. I1 entra ét-, hij kwam onbedempen, een einde aan den, oorlog maken. Je ne suisd, zonder overleg binnen.
saurais ét- ma douleur, ik kan mijne smart niet
'Etourdir, v. a. Verdooven, bedwelmen, duionderdrukken, verbergen. La crainte lui étouffa la zelig, baloo7 ig maken; -- bedremmelen, onthutst
voix, de vrees sin.00rde zijne stem. --- [Mus.] Et- maken, verbluffen, ontstellen, van zijn stuk brendes tons, bonen, geluiden dempen. — [ Tech.] Ét- ,qen. I1 lui donna un coup de baton qui 1'étourdit,
la colic, de lijn te dun maken. — [ Mar.] Et- les hij gaf hem eenen stokslag, die hem bedwelmde. Le
voiles, de zeilen smoren, digt aan den mast leggen. branie du bateau ma étourdi, het slingeren vats
- ÉTOUFFER, V. 'n. Bona stikken of smoren, niet 't vaartuig heeft mij duizelig gemaakt. — (fain.)
vrij adem kunnen halen. Nous penshmes ét- de Vous m'étourdissez avec votre caquet, gij maakt
chaud, wij meenden van hitte te stikken. Et- de mij doof door uw gebabbel. — Cette nouvelle ma
rire, of als v. pr. S'ét- de Tire, zich te barsten étourdi, die tiding heeft mij, ontsteld, verbluft, vara
mijn stuk gebra t. —,(Jig.) Et- Ia douleur, de pijn
lage/ten, zich half dood lagchen.
'Etoufeur, m., -euse, f., Smoorder, verwor- verdooven. — (fam.) Et- la grosse faim, den gr'ooper m., smoorster, verworgster f,; uitdoover m., ten, eersten honger stillen. — it ne faut qu'ét- un
uitdoofster f. - ETOUFFEUR, m. [H. n.] Volks peu vette viande, men moet dit vleesch maar een
slangen, inz. der boa.
-namdergot weinig opbraden. — S'ETOURDIR, V. pr. Verdoofd,
'Etouffoir , m. Doofpot m. -- [Mus.] Toon bedwelmd worden. S'ét- de qc., zich iets in 't hoofd
-dempr.('in ao) hangen. I1 s'étourdit de ces chimères, hij haalt
'Etotipade , f. [Chir.] Wiek f. van werk, zich deze hersenschimmen, grillen in 't hoofd. —
S'ét- sur qc., zich iets uit den zin, uit het hoofd
vlaswiek f.
'Etoupage, m. [Chap.] Het versterken van zetten, zijne zinnen van iets aftrekken: I1 s'est
een te dun viltstuk (capade) met den afval der an- étourdi sur cette perte, hij heeft zich dit verlies
uit hel hoofd gezet.
dere stukken; — die vulstukken zelven n. pl.
Etourdise, f., z. v. a. STUPEUR f.
'Etoupas, m. [Corn.] Zeker grof pakdoek n.
ourdissant, e, adj. Bedwelmend, verdoo'Etoupe, f. Werk n., afval m. van gehekeld
vend,'
— (fig.) wonderbaar, verbazingwekkend, gevlas of hennep, uitgepluisd oud touw, pluis, haar
Et- blanche, noire, werk van ongeteerd,-pluisn. heel onverwacht.
'Etonrdissement,m. Verdooving, bedwelming,
van geteerd touw. — ( fig. et fam.) Mettre le feu
aux ét-s, alles aanwenden om eene zaak door te bedwelmdheid; — ontroering, ontsteltenis, verbaasdzetten; olie in 't vuur gieten, de verbitterde gemoe- heid, onthutstheid. -- [Méd.] Ligte duizeling; duideren aanhilsen. Le feu est (prend) aux ét-s, de zeligheid f. — [ Vétér.] Kolder m. der paarden.
duivel is los. — [Tech.] Et- a étamer, wisse/ier of (vertige). -- Esprit d'ét-, zwijmelgeest m.
'Etourneau, m. [H. n.] Spreeuw m. (sanveger m. der koperslagers, om te vertinnen. —
sonnet). — ( fig. et fam.) C'est un ét-, 't is een
[Conn.] Soort van fransch hennepdoek n.
'Etouper, v. a. Met werk of iets dergelijks jong mensch, die hoog van zijne eigen bekwaamtoestoppen, digt maken. Le vin s'enfuit, it faut heid opgeeft, een ongebaard, verwaand ventje. -ét- les fentes du tonneau, de wijn loopt weg, men [Maréch.] Geelachtig grijs paard n. , spreeuwmoet de reten van het vat met werk toestoppen.-- schimmel m.
'Etouteau, 'Etoteau, m., z. ETOQUIAU.
Ét- ses oreilles, of als v. pr. Set- les oreilles, zijne
'Etramées, f. pl. Grof linnen, pakdoek n. van
oorera toestoppen, niet willen hoorera. — [Dor.]
Het verguldsel op de lijnt aandrukken. — [Chap.] Picardie.
'Etrampage, in., o 'Etrampure, f. [Agric.]
Opvullen, versterken (vgl. ETOUPAGE).
'Etouperie, f. [Corn.] Linnen van werk ge- Ploegwijze f., waarbij 't kouter nu eens meer, dan
maakt, paklinnen n. — [ Mar.] Bergplaats f. voor minder diep in den grond dringt.
'Etrange, adj. Zeldzaam, ongewoon, wonder't oud touw en het daarvan gepluisde werk.
'Etoupière, f. [Corn.] , z. v. a. ETOUPERIE. -- lijk, zonderling, vreemd. 11 y a des coutumes bier
étr-s en vette maison, er zijn -in dat huis zeer zonTouwuitpluisster f.
ne volt pas le danger
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--

derlinge, wonderlijke gebruiken. Il lui est arrivé
un étr- accident, hem is een zonderling geval gebeuid. C'est one étr- facon de parler, de s'habiller, dat is eene ongewone, wonderlijke wijs van
spreken, van zich te kleeden. Trouver qe. étr-,
iets vreemd vinden. — Weieer ook z, v. a. ETRANGER, LOINTAIN.

'Etrangé, e, adj. (en part. passé van étranger): Animal étr-, verjaagd, verdreven dier n.
'Etrangement, adv. Op eene vreemde, zeld-

zame, ongewone, zonderlinge, wonderlijke wijze;
zeer, sterk, buitengemeen. I1 la étr- maltraité, hi
heeft hem zeer, op eene buitengemeene wijze mis
J'ai été étr- surpris, ik was zeer verwon -handel.
-der,
ik stond vreemd te kijken.
'Etranger, ere, adj. Uitlandsch, vreemd, uit
Nations étr-ères, vreemde volkeren n. pl.-hemsc:
Plante étr-ère, vreemde plant f. Elle parait être
étr-ère ici, zij schijnt hier vreemd te zijn. Ministre
des affaires étr-ères, minister der buitenlandsche
zaken. Langues étr-ères, vreemde talen f. pl. —
(fig.) Il est étr- dans son pays, hij weet niet, wat
er in zijn land omgaat, hij kent de zeden en gebruiken van zijn vaderland niet, laat er zich niet aan
plegen liggen. I1 West étr- nulle part, hij is overal
'huis. — Vreemd, geen deel hebbend aan, zich niet
bemoeiend met eene zaak; — bijkomend, oneigen,
niet tot de zaak behoorend. II est étr- dans cette
science, hij is vreemd (een vreemdeling) in deze
wetenschap, hij weet er niets van. Ces intérêts lui
lontt étrangers, hij heeft geen deel aan, geen voor
bij die zaak. Ce raisonnement est étr- it la-del
cause, deze redevoering behoort niet tot de zaak.
Cette guerre nous eet étr-ère, die oorlog gaat ons
niet aan. Ii est tout It fait étr- à son caractère
de se mèler des affaires d'autrui, 't ligt geheel niet
in zijn' aard zich met eens anders zaken te bemoe2jen. — Les traits de eet homme ne me sont
point étr-s, de gelaatstrekken van dien man zijn
mij niet vreemd, onbekend. — [ Chim.] Des mét.aux purifiés de tout corps étr-, van alle vreemde
of vreemdsoortige bestanddeelen gezuiverde metalen.
'Etrauger ,m
m., -ère, f. Vreemdeling, uitheemsche m. en f., u?tlander, buitenlander m., hij of zij,
die tot een ander land of volk behoort; — vreemde m. en f., hij of zij, die niet tot de familie, tot
het genootschap of gezelschap, waarvan men spreekt,
behoort. Les etr-s sopt bien recus en France, de
vreemdelingen worden in Frankrijk goed opgenomen, zijn welkom in Frankrijk. — 11 repousse ses
parents et ne veut voir que des étr-s, hij wijst
tine bloedverwanten af en wil enkel vreemden
ontvangen. Ne laissez entrer aucun étr-, laat geen
vreemde binnen, laat niemand binnen, die niet tot
de onzen, tot ons gezelschap behoort. — L'étr-,
het buitenland: Faire passer des marchandises it
l'étr-, koopwaren buiten 's lands of naar 't buitenland verzenden. Passer it l'étr-, zijn vaderland
verlaten, zich in een vreemd land gaan nederzetten. Prendre du service chez l'étr-, in vreemde,
buitenlandsche dienst gaan.
'Etranger, v. a. Vervreemden, verdrijven, ver
ontwennen ergens te komen: Le chat a-jagen.
etrangé les pigeons du colombier, de kat heeft de
duiven uit het duivenhok vërjaagd. -- 5 (fam.) EtrIa mauvaise compagnie, les importuns de sa maison, slecht gezelschap, lastige lieden uit zijn huis
houden. - S ETRANGER, V. pr. Zich vervreemden,
van Bene plaats afwennen. Le gibier s'est étrangé
de vette plaine, het wild komt niet meer in deze
vlakte.
'Etrangeté , f. Vreemdheid , zonderlingheid,
wonderlijkheid (bizarrerie); vreemdsoortigheid f.,
vreemde aard m.: L'étr- de sa conduite, de ses

rnanières. de son style.
'Etraisgiant, e, adj. (woord van Mad. de Sévigné) Ter neder slaand, demoedigend: Ce serait
une raison étr-e.
'Etranglé, e, adj. (en part. passé van étrangler) Verworgd: On le trouve étr-, men vond hem

verworgd. — Te naauw, te eng, te smal, te beknopt, ineengedrongen : Habit étr-, knellend, te
naauw kleed n. Allée étr-e, te smalle laan f. —
[Chir.] Hernie étr-e, beklemde breuk f. — [ Litt.]
Discours étr-, te zeer ineengedrongen redevoering f.
'Etrangle-chien , m. [Bot.] , z. v. a. ASPERULE en CYNANQUE. - 'Etrangle -loep, m.
[Bot.] , z. TUE-LOUP.
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'Etranglement, m. Verworging, keeltoesnnoering f.: Des indices d'étr-, kenteekenen van verworging. — [ Méd.] Zamentrekhing , zamensnoering, beklemming f. Etr- d'un vaisseau, d'un boyau,
dune hervin, zamentrekking van een vat, van een'
darm, beklemming van eene breuk. — [H. n_ ] Het
dunne gedeelte , dat het voor- en achterlijf van
sommige insecten (spinnen, wespen, enz.) vereenigt.
— Engte, naauwte, naauwe plaats f. L'étr- du
canal est cause du débordement de ce ruisseau,
de naauwte van 't kanaal, de enge bedding is oorzaak van 't overloopen dezer beek. — [ Artif.] L'étrdes fusées, het toesnoeren der vuurpijlen aan 't einde,
'Etrangler, v. a. Worgen, verworgen, ver
toesnoeren: Les voleurs l'ont-stiken,dl
étranglé, de dieven hebben hem geworgd. Un os
la étranglé, een been heeft hem doen stikken. —
Te naauw maken, niet ruim genoeg laten, beklem
beknellen: Cet habit l'étrangle, die rok knelt-men,
hem, is hem te naauw. Vous étranglez trop cette
chambre, en voulant y mettre ce cabinet, gij laat
geene ruimte genoeg in deze kamer, door er dat
kabinet te willen in zetten. — (fig.) Étr- une affaire,
eene zaak maar oppervlakkig beslissen, haar den behoorlijken eisch olden vereischten tijd niet geven.
Etr- un sac, eersen zak vast toebinden. — [ Artif.,
Artill.] Etr- les fusées, les cartouches, de vuur
kardoezen scan 't einde digt toesnoeren-pijlen,d
of digtbinden. — [ Drap.] Étr- le drap, valsche
vouwen in 't laken bij 't vollen maken. — [ Mar.]
Etr- one voile, een zeil zeer digt om de ra beslaan.
•--STRANGLER, v. n. Stikken: Secourez-moi ! j'étr-e,
help mij! ik stik. — (pop. et fam.) Etr- de soif,
van dorst stikken, versmachten. — S'FTRANGLER,
v. pr. Zich verworgen; -- elkander verworgen. —
Zich doen stikken.
'Etranglure , f. [Drap.] Valsche vouw of
plooi f. in 't laken, door 't vollen veroorzaakt.
'Etranguillon, m. [Vétér.] Wurg, worg f.,
keelontsteking der paarden. — [Hort.] Poire d'etrof d'angoisse, zeer wrange peer f., z. ANGOISSE.
'Etrape, f. [Agric.] Kleine stoppelsikkel f. —
'Etraper, v. a. Met eene sikkel afsnijden (de
stoppels). — ' Etrapoire, f. Lange stoppelzeis f.
'Etraque , f. [Mar.] Breedte f. der boeiplanken of gangen, — de b, eiplank zelve f. — rstr- de
gabord of Première étr-, breedte van den kielgang
of de zandstrook.
'Etraquer, V. n. [Véner.] Het spoor van 't
wild op de sneeuw tot aan zijn leger volgen.
'Etrasse, f. [Corn.] Vlokzijde, floret f.
'Etrave, f. [Mar.] Stuk hout n., dat den voorsteven vormt, voorsteven, steven m • La longueur
d'un bátiment se mesure de l'étr- it l'étambot,

de lengte van een vaartuig wordt gemeten van
den voor- tot den achtersteven. Accords de l'étr-,
sloeischoren, stevenschoren m. pl. Safran de l'étr-,
slemphout n. Entre -étr-, voorslemphout. Fausse
étr-; binnensteven, slaper m. Canal de l'étr-, holte f.
van den voorsteven. Donner plus de rondeur a
une, étr-, een' steven steiler zetten.
Etre, v. subst. et auxil. Zijn, wezen, bestaan;
aanwezig , voorhanden zijn. Dieu est de toute
éternité, God is, bestaat van eeuwigheid. Tout ce
qui a été, qui est, et qui sera, alles wat was,. is
en zijn zal. Il West p lus, hij is niet meer, hij is
dood. — (Lov. prov.) On ne peut pas être et avoir
été, men kan niet altijd jong of dezelfde blijven. —
Het dient om het onderwerp met het prcedicaat of
gezegde te verbinden, om eene hoedanigheid, een'
toestand, eene of andere wijze van bestaan aan
't onderwerp toe te kennen (waarbij dan 't gezegde
soms verzwegen wordt). I1 est père, soldat, hi is
vader, soldaat. Il est médecin, anglais, hij is een
doctor, een engelschman. — Cela est, Cela nest
pas, dat is zoo, dat is niet zoo. Cela sera, Cela
ne sera pas, dat zal gebeuren, niet gebeuren. Elle
nest pas mal, zij is niet onaardig. Ce livre est franeais, dit boek is fransch, is in 't fransch geschreven. 11 est couché, debout, hij ligt, hij staat; hij
liegt te bed, hij is op. Nous sommes en hiver, wik
zijn (bevinden ons) in den winter, wij hebben winter. Cela est Pica, mal, mieux, dat is góed, slecht,
beter. II est mieux aujourd'hui, hij is (vaart, bevindt zich) van daag beter. I1 veut être plus riche
qu'il nest, hij wil rijker zijn (schijnen) dan hij is.
— (Prov.) 11 faut être tout un ou tout autre,
men moet niets ten halve zijn; men moet het Of
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friet de Gene of met de andci part ,j houden, men.
moet eene bepaalde gedragslijn volgen, niet op twee
gedachten hinken. --- Ainsi soit-il ! het zij zoo ! God

geve 't ! Dat geve God ! Soit! z. sorb . -- ((am.)

II ne mest rien, Je ne lui suis riep, hij gaat mij
geheel niet aan, hij is niet van mijne familie of
maagschap. — Door de, a, en, dans, pour, avec,
selon, etc. gevolgd; schijnt het werkwoord ètre, ten
p evolge eenei ellips of uitlating, nog veel andere
t)eti ekkircgen dan 't zijn. of bestaan aan te dui-

rlen, (Ietijk uit de volglende voorbeelden mode blij
Í1 est (origiiiaire) cle Paris, hij is van, rut-ken:
Parijs, uil Parijs vandaan. Ce livre est (hid) de
la hibliothèque du roi, dit boek is uit de koninkl jke bibliotheek. Ces vers sont de (la composition)
Virgile, die verzen zijn van Virgilius. I1 est (de
la condition, de la profession) de robe, d'épée,
d'église, hij is rrcgtsrjeleer'de, soldaat, geestel] jke.

Cette statue est (faite ale la jnatière) de marbre,
dat standbeeld is van marmer. Cet officier est (de
service en temps) de jour, de nuit, de seniaine,

die officier heeft de dag-, lacht-, weekdienst. Cela

est (conforme aux règles, aux Lois) de droit, d'usage, cie bon gout, dat is naai • of volgens regt, tiebr-uik, den goeden smaak. II est (cloud) dun bon
caractére, hij heeft een goed karakter. Cet homme
est (participant) cie tout, die man is overal bij,
neemt overal deel aan, doet alles mede, heeft alt(,d
zinc handen in 't spel. I1 nest jamnais ±Ie rien, hij
duet ,eiets snede, neeiizt nergens deel aan, laat zich
nergens mede -ire., blijft altijd bulten 't spel. ---- Il
est(réduit) a l'agonie, aa Particle de la snort, hij
ligt op sterven. Cet évèque était. (assistant) au
Eaneile. die bissc qi wondde 't connrnilie bij. Nous
jdifiies ipai' \ei ( ijs, aieiàijs) nu mois Cie janiier,

wij zjn in de m,t a d ,(muurij. Mon coeur esi (aI)-

partenant) it vous, inren hart behoort it. Je suis
tout. (devoué) èz' dus, 'ik ben geheel de uwe. Je serai t vous (prat P volt~; =ervàr, a vous enten(Ie°e)
dans an moment, ik zal binnen een oo,enblik tot
nine dienst zijn. II est tout (attentif) a ce quil
fait, hij is met al zijne aandacht bij 't geen h J
doel. --_ (fare.) ils sont toujourrs (occupés) ia Sc
quereller, zij zijn altijd bédig niet twisten. L'inl.érèt West riep (conlpar é) au prix du devoir, het
e'i,genbelang is niets in ve'i gel ]king riet rlen Ali rt.
1ous dtions (parv enus) en hiver, claus la belle
raison, wij waren in den zoinei , in 't schoone jaar
L piseau est (enfer mci en cage, dans in-f.letijd
cage, de vogel zit in de kooi. Je suis (inntéressé)
dans vette affaire p our on quart, pouf moitie, ik
,

ben voor een vierde, voor de helft in die zaak betrokken. I1 est (plongé) dans ia douleur, hij is in

droefheid gedompeld. --- Ce reinède est (bon) pour
Ja. ticl re, dat m iddel is goed voor de koorts (voor
't best (jden Ier koorts). Ces che^ - aux soil (desti-

nés) pour les écuries du rol, die paarden zijn voor
's konings stallen. Ii est (associé, influent) pour
beaucoup dans cet.te affaire, hij is voor een aan
deel in die zaak betrrokken, hij heeft veel-zienljk
invloed op die zaak. La voce est (fixé) pour aujourcl'liui, dc bruiloft is op heden bepaald. Être
lien, Etre mal (uni, associo. lid) avec qn., op een'
goeden, op eel' kwaders voet met iemand staan. Ce nest pas (exécuté) selon In toi, dat is niet
volgens cie wet. C'est selon, z. SELON. -- Sa mai-

sotl est (située) contre l'éblise, vis it vis de la
mniennc, ijn huis staat lepra de kerk, tegen over
het mijne. 'S'ous êtes (piacé, mis) hors de danger.
pij zijt buiten gevaar', enz. . tells etre het voor
ce tot onderwerp, en een naamwoord,-nuamword
of voornaamwoord van den 3 persoon in 't meer
gezegde heeft, neemt het doorgaans, in de-i'oud,t
enkelrvouil isle tijden, het snee ;-voud aan, terwijl het
in andere gevallen, ook als het door een voornaam
eersten of tweeden persoon meer -wordvane
wordt , altijd in 't enkelvoud staat:-voudgelri
Ce sont des enfants, 't zijn kinderen. Ce ne sent
pas des bagatelles, 't zijn geen beuzelingen. Ce furent les Pileniciens qui inventèrent i'écriture , de
Phwniciirs hebben de schrijfkunst uitgevonden. Ce
ne sont 1 pas là riles affaires, dat zijn, mijne zaken.
niet, dat slaat mij niet aan. (Welludidendheidshalve
schreef Chateaubriand: Est-ce les sons de 1'orgue
qui vous out ému à ce point? zijn het de orgel
zeer hebben getroffen ?) C'est nloi-toner?,diuz
qui l'ai dit; C'est toi qui las fait; C'est lui, C'est
Bile qui 1'a vu ; C'est nous qui 1'avons refuse,
-

C'est vous qui 1'as ez cru, ca été eux, eiles qui
lont prédit. Si c'avait été, Si c'eut été vos amis.
-- C'est à dire,° C'est tout dire, z . DIIIE — Etre
staat ook liefst in 't enkele. bij ce, als het door
verscheidene naamwoorden of voornaamwoorden
in 't enkele. gevolgd wordt; maar wordt het voorafcge,7aan door een meervoud, waarmede 't in onmiddelljk verband staat, dan moet het in 't meervoud staan: C'est la piuie et la chaleur qui fécandent in terre, renren en warmte maken de aarde
vruchtbaar'. C'est elie ei lui qui nous invitent, zij
en hij noodigen 005 'uit. (Soms vindt men, in dezelfde verhouding, in éénen zin eest en ce soul
gebezigd: Ce n'était pas de lor et de 1'argent qui
inc manquèrent, c'étaientdu café ei, de la cannelIe.) Les plus grands poètes doet la France se
glorifie, ce sent Corneille, Racine, Molière et La
Fontaine, de grootste dichters, op welke Frankrij k
'I'oem draagt. zijn Corneille, enz.—Is 'tgezegdeccii
meervoudig naamwoord of voornarcrnwoórd,gevn_lyrl
door' een' tusschenzin, dan zet men etre doorgaans
in 't cneervoud, als die tusschenzin met qui, en 'in
't enkelvoud, als hij met que aanvangt: Ce soit
des amis d'enfance qui parlent de la some 't zijn
kindervrienden, die dus spreken. Est-ce les Angiais
que vous airnez? zijn het de Engelsehen, die gij
bemint ? --- filet een voorzetsel en als er eene omzettinrl (inversie) plaats heeft, gebruikt mess altijd
eest : C'est d'eux que j'attends tout, vaan hen
verwacht ik alles. — oleic gebruikt quest-ce que,
en somwijlen ook quest-ce que eest que, al volgt
er ook een meervoud: Quest-ce que les richesses
publiques , wat zin de openbare rgkdorn7rren ?
Quest-ce clue eest que ces taches sur le saldi ?
wctt zijn die vlekken op cie zon :% --- Men gebruikt
voor' de welluidendheid pie fell -ce, ce set's, sera-ee.
in plaats van ne fussent-ce, ce seroilt, stront-ce:
N'épar uez ipersonne, flit-ce vos meilleurs amis.
spaar r iein(ilcd,al weire i. 't uwe beste vrienden. Ce se
ia nosdescendant.s qui nous.jugeront, onze afstarnmetinrlera vuilera ons bedos deeltri. -- Men zegt: C'est
quatre heures qui sonnenl , en ce sopt quatre
heures qui nm'ont paso longues, omdat -inde eerste
u- tdrukking niet, gelijk •in de tweede. een viertal
u ; cri-, maar het ciei'de Vul bedoeld wordt. -- Si ce
nest, Si ce n'est pas of point, volgen dezelfde
renels alp- eest ; maai- beleekent ii ce nest zoo
veecel al s sinon, tend , dan blijft het onveranderd
'in 't enkelivo'u,d; Si ce ne sont lias ses paroles expresses, cell est Ie sens. trui a coriornpu la répu.blique romaine, Si ee nest ( sir Qu les richesses
des peuples %aineu . (Weleer :eidei men n'était,
ll'et t Cie que je, suffis vette ami. voor Ai ce n'etlt
été que je suis votre aini, ware 't niet geweest,
ornclat ik uw vriend beis. Nu is deze zegsw jze zelfs
uit den gernecnzainen stijl gebannen.) -- Staan twee
.

,
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of 'mccr infinitieven als onderwerp, dan gebruikt
niece, dire in 't meervoud , zoo 't volgend gezegde
doorgaans in
inee'voudig 'is , inaor daacentegen, doorgaans

Vieil't enkelvoud-, als dat gezegde enkelvoudig
lir, Etre malade et mourir, ce sont la les plus
en
worden,
ziek
zijn
ourl
grands maux de la vie,
sterven zijn de grootste rampen des levens. Manger, boire et dormir, eest leur unique occupation,
eten, drinken en slapen zijn hunne recede bézigli elen ETRE wordt als hulpwoord gebruikt
in de zarnec,;estelrle tijden: i° van vele onzgditie<,
2 2' an alle reflexieve en wederkeerige werkwoorden: Ii est sorti d' Abraham, hij 'is uit Abraham
gesptroten.. Its soffit toes snorts pour voos veilger,
zij zijre. allen gestorven om u te wreken. -- Ii s'est
emparé de la wille, hij heeft zich van de stad mees
Its se soit nut an hede snider,-tergnak.
zij hebben elkander nadeel toegebragt, in plaats van
elkander te helpen. - - Het dient ook orn den ltjdenden vorm van 't beds' vend werkwoord uit te
drukken ('t geen in 't nederduitsch door w o r d e 7c
geschiedt): Il est, Ii était, I1 fut, I1 a été aimé, hij
wor dt, werd bemind, hij is bemind geworden. I1
sera bui. hij zal geprezen worden. — Etre is ook
onpersoonlijk werkwoord : Il est jour, nuit, 't is
dag , nacht. ,le woudais qu'il fut vendredi , ik
wenschte, (lat het vrijdag ware. II est juste, 11 est
utile que voos fassiez vela, 't is billijk, nuttig, dat
gij dit doet. Il est (du devoir) dun honnete hornme de défendre l'innocence, 't is de plint van een'
regtschapen man de onschuld te verdedigen. II
nest pas de son caractère cie tromper personne.
0
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't ligt niet in zijn karakter, iemand te bedriegen. dit doek is .iekr•oinpen. --- 'Etréci, e, adj. ten
I1 est de son intérêt de me détromper, zijn belang part. passé): Che
min étr-, versmalde weg m. Habit
vordert, mij de oogen te openen, mij uit den droom étr-, vernaauwd, 'ingelegd kleed n. -- 'Etréciste helpen, mij beter te ondei rigten. Il n'est pas en sement, m., 'Etrécissnre, f. Inlegging, inmoi de vous tires de ce mauvais pas, 't is niet in krimping, vernaauwing f., het enger of naauwer
mijne magt, u uit deze nételige omstandigheid te maken. -- [Ïtléd.i Etrécissement du coeur zaaien ,

redden. 11 nest pas que vous nave/. su, 't is niet,

alsof, gij -niet geweten haddet, zonder twijfel hebt
gij geweten. --- 11 est wordt ookin plaats van it v a gebrui/st. I1 est. des lionlunes que la résistance animeer
zijn menschen, Wien de tegenstand moed geeft, (lie de
tegenstand aanprikkelt. II nest pas de dépense plus

chère que Celle In temps, er is geen duurder uit gaaf, vertering dan die (les tijds. -- I1 nest que
d'aller son grand chemie. 't best is stil zijn' weg
te gaan. ii n'est que d'avoir courage, er gaat niets
boven moed.... - Vet en en v vorrnt etre eene

menigte gallicismen of eigenaardige zegswijzen: 11
c-ti est de vous comme de moi, 't is met u als met

ntij gelegen. II la traite, outrageusement , et ii

e'en a riem été, hij heeft hem opp eene beleedigende 'wis behandeld, en er is niets op gevolgd. Quand
II l'aurait maltraité, qu'en serait-il ? Il n'en serait
rien, al hadde hij hem. mishandeld , wat zou er
aan gelegen zijn.' wat zou 't dan nog zijn ? Er zou

niets uit volgen, er zou geen haan naar kraaljen.

11 en sera ce qu'ii plaira it Dieu, het ga. zoo God
vil. Je nous dirai ce qu'il en était, ik zal u zeg-

jen, wat er van (Ie zaak was, hoe 't met de zaak

ston(1. Ne cro 'ez pas vette nouvelle, it e'en est

rien, geloof die tijding niet, er is niets van aan,

zij 'is niet waar. Oft en soinmes-nous? hoe ver zijn

'wij thans? Waar zijn wij gebleven? (b. v. met
lezen, met spreken. enz.). Hoe staat het nu met
ons, met onze zakern . Voilti ou nous en so ► iimes,
zoo ver zijn wij thans; zoo staat het thans met ons.
Oil en ëtes-vous dans votre proces ? hoe staat gij

met uw proces ? hoe vel• zijt ge met uw proces ge-

vorderd ? En ètes-vous là ' Gelooft ge dat? Is dat

uwe meening, uw besluit? staat het zoo reet se?
Verkeert ge in die dwaling? Hé, oh en sommesnous? hoe. waar moet (lat heen? wat -i.e dat? wat

moet dat beduiden? hoe hebben, we 't nu % Cet

honime ne sail plus oir it en est, (lie man weet
niet meer waar hem 't hoofd staat , zijn hoofd
loopt om. 11 en est pour son argent, pour sa peine,
hij heeft er zijn geld, zijne moeite bij ingeschoten,
b j verloren. II en est, II en a été pour son ar
't kost hein zijn geld, zonder hem iets te ba --aent,
na, zijn geld is er mede 'naar (le maan. z. ook
QUITTE . Cola e'en est pas, dat behoort ii iet er le j.
Les coups e'en sopt pas, slaan komt niet te pas,
slaan behoort niet bij 't spel. — Vous y êtes, gij
hebt het geraden, getroffen, begrepen, gij slaat den
.spijker oir (len kop. Vous ii' êtes pas, gij hebt het
mis, gij begr.i)pt de zaak niet, dat is liet niet. J'v
suis, ilh begr ij p, versta het; ook: hier ben ik, daar
kom jig al aan. Je n' suis pas encore, ik heb 't nog
niet gevat, de zaak is 'mij nog niet duidelijk. Madame est-else? is Mevrouw thuis? Je n'y serai
que pour voos, ik zal alleen voor u thuis zijn.
In th n omgangsstijl staat être som tijds voor aller:
Je, fis voir mon ami, ik ging mijnen vriend bezoeken.
ETRE, M . Wezen n., iets dat bestaat. Dieu est
un être incréé, God is een ongeschapen wezen,. Un
etre matériel, een stoffelijk wezen. Etre idéal, de
raison, redewezen, hersenschim, iets, dat alleen in
de verbeelding bestaat. Le non-ètre (Ie néant), het
niet. Etre potentiel, en puissance , een mogelijk
wezen. — Ook minachtend of in toorn gebezigd:
Quel être vil et méprisable! welk een laag, ver achtel k schepsel! Vollil un être insupportable, dat
is een onverdrageljk, onuitstaanbaar mensch, wezen, schepsel. — Aanzijn, bestaan, leven n.: C'est
Dieu qui nous a donne 1'être. God is 't, die ons het
aanzi-jn gegeven heeft. — ;TRES, M. pl. Gelégenheden f. pi., deelen, vertrekken n. pl. van een huis.
I1 connait tous les êtres de la maison, h ij kent al
de gelegenheden van het huis.
'Etrécir, v. a. Eager, naauwer maken , ver
'uwen, inleggen: Etr- un habit, een kleed naau--na
r.ver maken. Ets- un chemin , eenen weg smaller
maken. -- [Man.] Etr- un cheval, een paard de volte
,

at kleiner en kleiner latenmaken .—S'ETRECIR, v. pr.
Krimpen, inkrimpen, naauwer, enger worden. Le
chemin ailait en s'étrécissant, de weg werd hoe
langer, hoe smaller. Le cuir s'étrécit au feu, het
Ieder krimpt bij het vuur in. Ce drap s'est étréci,

trekking f. van 't hart.
'Etreignoirs , m. lil. ['reek. j Kleinhaak ii.
(der schrijnwerkers) .
'Etrein, m. .Strooisel, stroo n. onder de paaiden, varkens, enz. in den stal (litière).
'Etreindre, v. a. Vast zarnendrukken, zanten trekken., zamensnoeren, aanhalen, toehalen, binden,
trekken, prangen: Etr- un lien, eersen band vast
zamentrekken. Il faut étr- ces noeuds, men moet
deze knoopen caster aanhalen. — [ Théol.) La
charité (Ie Jésus Christ nous étreint, de liefde van
Christus dringt ons. (fig.) Cette double alliance
a étreint l'amitie de ces deux families, deze dub-

bele hu'welijksverbindtenis• heeft de vriendschap van
deze twee familiera vaster toegeknoopt. — (Prov.)
Plus ii gèle, plus it étreint, hoe langer het ongeluk duurt, hoe meer het drukt. - In de armen
drukken, vast ornarrnen, omvatten-. Hercule tua
Antée en I'étreignant, Hercules doodde Anteus door
hem in zijne armen te knellen, drukte Anteus, dood.

-- Qui trop embrasse !nat étreint, z. EMBRASSER.
'Etreinte, f. lanhalinfl, zamensnoering, vastknooping. zaynendrukking f. Ce noeud-la s'est défait, 1' étr- n'en était pas asset forte, die knoop is
losgegaan, hij was niet vast genoeg aangehaald. Etrde ceinture, gordelgesp, gordelhaak; gesp ni. aan
eenen breukband. -- Omhelzing, ornioining f. EIramoureuse. verliefde omhelzing.
'Etrenne, t. Eerste gebruik ir., dat men vue
een ding maakt: Ce carrosse, vette chambre na
pas encore servi, vous en aurez l'étr-, die koets.
die kamer is nog niet gebruikt, gij zult er'tt nieuwtje
van hebben.. gil zult ze inwijden. --- Handgift f.,
handgeld n., eerste geld, dat een koopman of winkelier op den dag of in de 'u 'eek ontvangt: le nat
zien vendu aujourd'hui, eest neon étr-, ik heb
heden niets verkocht, dit is mijne handgift. --(Prov.) A bon jour, bonne étr-, een gewenscht begin tot een' vrolijken (lag. -- ETRENNES, f. pl.
Nieuwjaarsgescher41 n.: Je vous donne vela pour étr-.
'Etreitner, r;. a, : 'ieuwjaarsgeschenken geven.:
On 1'a élrenné dune montre dor, men heeft hem
een' gouden horlogie tot nieuwjaarsgeschenk gegeven. -- Handgeld of handgift geven: Ne voulezvous pas m'élr-? je n'ai encore zien vendu, will
gij mij geen handgeld geven? ik heb nog niets ver
-- C'est pour m'étr-, ik doe het, ore hand--kocht.
geld te ontvangen. ---- inw ij den, voor de eerste kee r
gebruiken: Cette voiture na pas encore could.
vous 1'étrennerez, dit rijtuig is nog niet gebruikt, gij
zult het inwijden, gij zult er 't nieuwtje van hebben.
- ÉTRENNER, V. n. Handgift, handgeld ontvangen:
Je n'ai pas étrenné aujourd'hui,e n'ai rienvendu, ik heb van daag geen h(lgeid ontvangen, ih

hebniets verkocht.

'Etrépa°'e , in. [Agric. ; ilel raegneinen van
-

een gedeelte vies gronds, om 't overige ire verbeteren.
-- 'Etrèpe, f., z. V. (1. JACHERE. --' Soort van

hak in. of houweel n. ont 't onkruid uit te 'roeien.

v. a., z. v. a.. EXTIRPER, ARRACHER.
'Etrésillon , ni. Stut, schoor, steunbalk m.
(étancon). —'Etrésilloeiner, v. a. Onderstutten,
onderschragen, van stutten voorzien. --- Het part.
passé is ook adj. : tin bátiment étrésilionné, een
- 'Etréper,

gestut, onderschraagd huis ►i.

'Etresse, f. '-Tech.') Kartonblad ii - - Gelijmd
graauw papier n.
'Etriea;e, m. [Tech.] liet afnerne'rn, versrnallen, het pas'rnaken van een stuk hout op een ander.
'Etricher, V. a. [Tecb.] De darmsnaren met
paardehaar afwrijven.
Etrier , ni. Stijgbeugel m. Ces étr-s sont h

mon point, deze stijgbeugels hangen goed voor mij.
11 est ferme sur ses étr-s, hij zit vast in de stijg.
beugels, in den zadel; -- (fij. et fans..) hij blijft bij
zijn voornemen, besluit volharden. II faut accourcir, allonger les étr-s de deux points, gij moet de
stijgbeugels twee gaten korter , langer toegespen,
Relever, retrousser les étr-s, de stijgbeugels achter den zadel opbinden. Pied de i'étr-, de linker
voorpoot van het aard. Courir à franc étr-, als
koerier rijden, postrijders.
Il a Ie pied iv l'étr-,
---
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hij heeft den voet in den stijgbeugel, hij is reisvaardig; (fig.) hij is op den weg om zijn fortuin te maken. -- Il a toujours le pied b l'étr-, hij houdt
zich weinig op eene plaats op, hij is altoos op reis.
Faire perdre les étriers a qn. , iemand van zijn
stuk helpen, verlegen maken, uit den zadel ligten.
Tenir l'étr- la qu., iemand een handje helpen, hem
in zijne onderneming ondersteunen. Encore le vin,
le coup de 1'étr-! nog een glaasje aan den wagen,
op de valreep, tot afscheid! — (Loc. prov.) I1 ne
faut point abandonner ses étr-s, men moet zijne
verworven voordeelen, zijne middelen om te slagen
niet loslaten. — Bas á étr-, slopkousen, rijkousen f.
p1. zonder voeten. — [Chir.] Band m., bij 't ader
voet. — [ Agric.] Les étr-s dune char--latenopd
rue, de beugel ni. van eenen ploeg. -- [Artill.] ÉtrcI'essieu en bois, asbeugel, as/clamp m. — Stijgbeugel nl., beentje in de trommelholte van 't oor. -[Couvr.] Beenleder n., lederen band der leidekkers
om zich voor vallen te behoeden (jambier).—[Naar.]
Platte schalm nl. — Étr-s, schakels der puttingen
of kettingen aan het want van eenen mast; — beu
stroppen m. pl. — Etr-s de marchepied ,-gels,
springpaard n., strop van het paard op de raas.
Etr-s de chaine de hauban, het onderste gedeelte
van de rustijzers, 't welk in het boord is geklonken.
Étr- de bout de vergue, nokpaard n. Étr- de gouvernail, knijper m. van 't roer.
'Etrière, f. [Man.] Stijgbeugelriem in.
'Etriué, e, 'Etriquë, e, adj. [Véner.] Slank
en hoog op de pooten (van een' jagthond) .
'Etrille, f. .loskam in. 11 na pas donné un
coup d'étr- a ce cheval, hij heeft dit paard niet
s'eroskav74. — ( Loc. pion.) Cela ne vaut pas un
marche d'étr-, ^ dat is aren ptjpesteel waardig. —
(pop. et. fig.) Etre logé á l'étr-, logéren waar de
schaar uithangt, waar men veel betalen moet. —
Engte, naauwte f., naauwe doortogt m.
'Etriller, v. a. Roskammen. — (fig. et lam.)
On la étrillé comme it faut, men heeft hem duchtig afgerost, bont en blaauw geslagen. -- II a été
Bien étrillé, men heeft hem duchtig meegenomen,
opgeligt; — ook: de ziekte heeft hem geducht beet
gehad. -- 'Etrillé, e, adj. (en part. passé): Cheval étr-, geroskamd paard n.
'Etriper, v. a. Ontweijen, ontweiden, het ingewond uit een dier halen; — (fig. et fare.) Aller
a étripe cheval, een paard overmate sterk voortjagen, spoorslags rijden. — [ Hort.] De boomen onhandig snoeien, hen verminken. Etr- une fleur, de
bladeren eener bloem uit elkander halen. — s'ÉTRIPER, v. pr. [Mar.] Cordage qui s'étripe, touw
dat uitrafelt. — ' Etripé, e, adj. (en-werkn.,
part. passé): Animal étr-, ontweid dier.
[Mars
Cordage étr-, gerafeld touw n.
'Etriqué, e, adj. (en part. passé van étriquer)
Naauw, eng; smal: Cet habit est bien étr-. dit
kleed is zeer naauw. Ces r•ideaux sont trop étr-s,
deze gordijnen zijn te smal. — Chien étr-, zie
ETRIGUE. — (fig.) Un plan bien étr-, een bekrompen, niet uitvoerig genoeg bewerkt ontwerp n.
'Etriquer, v. a. (fain.) Te naauw, te smal
snijden of maken. — Étr- une pièce de Doos, een
stuk hout zoodanig afnemen, dat het juist op een
ander stuk past. --- (fig.) Te bekrompen maken.,
niet uitvoerig genoeg bewerken. — [ Pêche] De
zamen opgehangen haringen van elkander scheiden.
'Etristé, e, adj. [Véner. j plet slanke, schoon gevormde beenen (van honden),
'Etrive, f. [Mar.] : Kruising f. van twee stijf
staande touwen. Amarrage en étr-, knijper op
de kruising vara twee stij fstaande touwen; het onderste bindsel op een hoofdtouw.
1- 'Etriver, v. a. Worstelen (lutter). — [Mar.]
Twee touwen kruisen. — Twee gekruiste touwen
met een derde zamenbinden.
'Etrivière, f. Stijgbeugelriem m. Allongez on
peu 1'étr-, maak den stijgbeugelriem een weinig
langer. — (Prov.) Allonger l'étr- d'un point, eene
nieuwe zwarigheid oj,werpen, eene nieuwe uitvlugt
zoeken, om eene zaak op de lange baan te schui.ven. — Etr-s, pl. Riem-, zweepslagen m. pl. Donner les étr-s b n., iemand zweepen, niet den riem
slaan; (fig. et fain
.) Iemand smadelijk bejégenen.
I1 s'est laissé donner les étr-s, II ne s'en est tiré
qu'avec les étr-s, hij heeft zich smadelijk laten
mishandelen, hij heeft eene onteerende behandeling
moeten verduren.
--

-

-

'Etroit, e, adj. Eng, naauw, snial, niet breed of
ruim: Chemin étr-, Rue étr-e, naauwe, smalle weg,
straat m. Souliers étr-s, naauwe schoenera in. pl.
Etotfe étr-e, smalle stof f. -- [Mal'.] Cheval étrof étr- de boyau, dunl vig, smalbuikig paard r.
— [Relig.] La voie étr-e, Le chemie étr-, het
smalle pad , de weg m. der zaligheid. — (fig.)
Un génie, un esprit étr-, een bekrompen geest ni.
Cerveau, Cráne étr-, beperkt, bekrompen, klein
verstand n. Idées, Vues étr-s, bekrompen, klein
denkbeelden, inzigten n. pl. Les bornes-gesti
étr-es d'un journal, de enge grenzen f. pl., kleine
omvang ni. van een dagblad. Le cercle étr- de ses
relations, de enge, kleine kring m. van zijne betrekkingen. — Avoir la conscience étr-e, naauw
van geweten zijn, een telg, naauwgezet geweten.
hebben. — (Loc. prov.) I1 a la conscience étr-e
comme la manche d'un cordelier, hij heeft een
geweten waarin eerie koets met vier paarden kan
oinkeeren, h ij is alles behalve naauwgezet van geweten. — (fig.) Naauw, innig, vertrouwd: Etr-e amitié, naauwe, innige vriendschap f. Étr-e correspondance, vertrouwde briefwisseling f. — Streng,
scherp, strikt, naar stipte orde, naar de gestrengheid der wet. Etr-e défense , discipline , streng,
scherp verbod n., strenge tucht f. Cela est de droit
étr-, dat is volgens het strengste regt. Prendre qc.
dans le sens étr-, iets in den naauwsten, striktsten
zin opvatten. — [H. rel.] Etr-e observance, strikte
observantie of naleving f. (van zékere klooster- of
orde-regels). a L'ÉTROIT, toe. ode. In beperkte
ruimte, eng, bekrompen: Vous logez fort à l'étr-,
gij woont te bekrompen, gij hebt geene plaats genoeg. -- (fig.) Cela Ie met ai l'étr-, dat brengt hem
in 't naauw. — Vivre à l'étr-, bekrompen leven,
zich sober behelpen. — Ells adv. gebézigd in: [Man : ]
Conduire un cheval étr-, een paard weinig terrein
laten. het ligt om 't midden der manegie laten loopen.
'Etroitewiwent, ode. Naauw, bekrompen, op
bekrompene w ijze: Etre logé étr-, naauw, klein
behuisd zin. Il est étr- enfermé, hij is naauw
opgesloten. — Il est étr- défendu, 't is uitdrukke1 jk, ten strengste verboden. — Observer. étr- le
carëme, streng of stipt de vasten houden. Etre étrobligé à qn., iemand ten hoogste verpligt zijn. -Ils sont étr- unis, zij zijn naauw, innig verbonden.
'Etroitesse, f. Naauwheid, engheid. — (fig.)
Bekrompenheid, kleingeestigheid f.
'Etron, m. (pop. et bas, zoo als in 't neder
overeenkomstige woord stront) Gebon--duitsche
den drek m. van menschen en sommige dieren. Etrhondedrek,
hondekeutel m.
de chien,
'Etronegonner, v. a. [Hort.] Geheel ontkruieen (een' boon), niets dan den tronk of stam overeaten. — Het part. passé is ook od j.: Arbre ét.ronconné, geheel ontkruinde, kaal gekapte boom m.
'Etrope, f. [Mar.] Strik, strop m., stroptouw n.
aan een katrol of blok (herse de poulie). Poulie
étr-, gestropt blok n. Étr-s de marche-pied, stropjes n. pl. tot de juffers van den hengst.
'Etrousse, f. [Aac. prat.] Geregtelijke toewy
(adjudication) van zékere goederen. —-zingf.
'Etrousser, V. a. Geregteljjk trrekennen.
'Etrufl'é, e, adj. [Véner.] : Chien étr-, lam geworden, ontheupte hond nn. — 'Etruf• ure, f. Ver
hinken, lans zijn (van een' hond). -laming;het
'Etuuilles, f. pl. [Sal.] Zoutmagazijn n.
'Etude, f. Leeroefening, letteroefening , s t ud i e f. ; — in 't algemeen: oefening f., ijver in.,
streven n., bem.oeijing f., inz. leerjver m., vlot,
wetenschappelijke inspanning, navorsching f., onderzoek ii. , — verkregen kundigheden f. pl. Letdes sciences, des belles-lettres, des beaux-arts, de
studie, beoefening der wetenschappen, fraaije letteren, schoone kunsten. S'appliquer á l ét-, zich op
de studie toeleggen. Se plaire h l'ét-, zijnen lust
in 't studeren vinden, vermaak scheppen in de
letteroefeningen. Il a fait une ét- particulière de
la géométrie, hij heeft zich bijzonder op de landmeetkunde toegelegd. — Et-s, eerste letteroefeningen der jeugd; de verschillende trappen van 't klas
onderwijs, studiën f. pl. Faire ses ét-s, de ver-siek
trappen van 't onderwijs doorloopen .-schilend
school gaan. II a fait de bonnen, de mauvaises et-s,
hij heeft (op de school) goed, slecht geleerd. Dans
quelle ville avez-vous fait vos ét-s? in welke stad
hebt gij gestudeerd ? I1 a fait ses ét-s, hij heeft met
studéren gedaan, hij heeft zijne studiën geëindigd.
—

-

ÉTUDIANT

— Avoir de l'ét-, wetenschappelijk gevormd zijn,
kundigheden bezitten. Homme d'ét-, man van studie, geleerde m. Salle d'ét-, schoolvertrek n.; studeerkamer f. Maitre d'ét-, opzigter m- der scholieren in de uren van studie en uitspanning. — (Prov.)
Et- de jeu, Et- de fenêtre, ne firent jamais un savant prêtre, bij het spel, aan het venster wordt
men geen geleerde. — Faire son ét- de qc., Mettre
son et- a qc., zijne studie van iets maken, zich op
iets toeleggen. I1 se fait one ét- de lui plaire, hij
doet zijn best, 't is al zijn streven om hem te be
hagen. II ne songe qua s'amuser, eest là son ét-,

hij denkt enkel aan zijne vermaken, daarop zijn

al zijne gedachten gerigt. — Gekunsteldheid, gemaaktheid f.: — [Peint.] Studie, studie -teekening,
kunstproef f., oefeningsstuk, voorbeeld n. tot nateekenen: Il y a de I'ét- dans ses manières, er ligt
iets gemaakts, gekunstelds in zijn gedrag. Cast
une et- de Raphael, 't is eene studie van Raphael.
11 a on recueil d'ét-s des plus grands maitres, hij
heeft eene verzameling van teekeningen van de,beste
meesters. — Et- d'académie, of enkel ACADEMIE,
z. ald. — [Mus.] Studie, muzikale oefening f.,
oefeningsstuk in de vingerzetting. — [Prat.] Praktiz2jns-, notariskantoor n. Le notaire est dans son
ét-, de notaris is op zijn kantoor. Les conditions
sopt déposées en let- Cu notaire précité, de voor
liggen ter lezing op het kantoor van den-warden

voornoemden notaris; — ook z. v. a. CLIENTELE.

'Etudiant, m. Leerling of kweekeling op eene
hoogeschool, akademie-burger, student m.
'Etudié, e, adj. (en part. passé van étudier)
Beoefend, geleerd, bestudeerd : Sujet ét-, bestudeerd onderwerp n. — Zorgvuldig bearbeid, wel
uitgewerkt, doorwrocht: Un tableau fort ét- eene
doorwrochte, zorgvuldig uitgewerkte schilderij f. —
Gemaakt, gedwongen, gekunsteld: Toutes ses manières sont ét-es, al zijne manieren zijn gedwongen,
hebben niets natuurlijks. Cette douleur est ét-e,
deze droefheid, smart is gemaakt, geveinsd.
,

:

'Etudier,

V. a. et n. Zich op eene zaak toeleg-

gen, haar zoeken te doorgronden , naauwkeurig
onderzoeken of nadenken, inz. zich op de weten
toeleggen, zich daaraan toewijden, leeren,-schapen
beoefenen, zich met geleerden arbeid bézig houden,
studéren, bestudéren: Mon frère étudie en
médecine, mijn broeder studeert in de geneeskunde.
11 a étudié la navigation, hij heeft de scheepvaart
geleerd. Et- 1'homme, la nature, den mensch, de
natuur bestudéren, leeren kennen. Jai étudié longtemps son caractère, ik heb lang zijn karakter bestudeerd, er naauwkeurig op gelet. Il a Bien étudié
Ie monde, hij heeft wereldkennis. — Van buiten
leeren: Etudiez votre lecon, leer uwe les. — S'ËTUDIER , v. pr. Bestudeerd worden. — Zich beweren,
zich bevl(jtigen, zijn best doen, zich toeleggen: Je
m'étudie a nous plaire, ik leg er mij op toe om u
te behagen. 11 ne s'étudie qu'à faire bonne ehère,
hij denkt slechts aan goed eten en drinken. — S'étsoi-même, zich, zelven leeren kennen, zich op zelf
toeleggen.
-kenis
% 'Etudiole, f. Kleine lessenaar m. met ver
schrijftafel, om er papieren-scheidnlaop
in te bewaren.
'Etui, m. Koker m., kokertje n., scheede f.,
foedraal n. Et- de cuir, lederen koker. Et- b luaettes, brillenhuisje D. Et- b aiguilles, naaldenkoker. Et- de chapeau, hoedendoos f. Et- de ciseaux,
scheede f. voor de schaar. Et- de mathémal iques,
passerdoos. — (Loc. prov.) C'est un visage b l'ét-,
't is een apentronie, een heel leelijk aangezigt. —
Mar.] Geteerd zeil n., geteerde presenning, broek f.
tot omwikkeling der wisselzeilen. — [Pèche] Bun,
vischkaar f. in eene schuit. — [Bot.] Scheede f. der
knoppen. Et- médullaire, mergkoker m. -- [H.. n.]
Et- des coléoptéres, vleugeldeksels n. pl. der schild
insecten.
-vleugi
'Eta.rgeon, z. ESTUBGEON.
[

'Etilve, f. Badstoof, zweetstoof f., zweetbad n.
Et- sèche, drooge badstoof, zweetkast f. Et- burntde, dampbad n. (bain de vapeur). — Et-s natureller,

natuurlijke badstoven, genraven holen of grotten
op vulkanische plaatsen. — (lig.) Votre chambre

est bonne pour l'lhiv er, eest une ét-, uitte kamer
,

is goed voor den winter, zij is dipt en warm. —
[Tech.] Bij velerlei bedrijven de oneigenlijke naam
van de besloten ruimte, waarin men voorwerpen
te drooges zet, droogplaats, droogkast, droogtrom-
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mel , stoof, droogkamer, droogschuur f. , droog
droogoven m.
-huisn.;
'Etuvée, f. [Cuffs.] Het stoven, smoren (van
vleesch, visch, groenten): Mettre du veau à l'ét-,
kalfsvleesch stoven. Cola sera bon á I'ét-, dat zal
goed zijn om te stoven. — Het gestoofde, stoofsel n.:
Une ét- de pigeonnaux, gestoofde jonge duiven f.
pl. — [Sucr.] Hoeveelheid suikerbrooden n. pl., die
te gelijk in de droogstoof gaan, ovenvol m.
'Etavement, m. Het stoven; stoving f. — Het
betten van eene wond, van een lijdend li.gchaamsdeel; betting f.
'Etuver, v. a. Betten, door zachte opdrukking
wasschen: Ét- une plate aver de l'eau tiede, eene
wond met laauw water belten. — [Cuis.] Staven,
smoren. — [Tech.] In de stoof, droogstoof zetten.
'Etuvé, e, adj. (en part. passé): Piaie ét-e, gebette wond f .

BAIGNEUR).

'Etaviste, m. Badstoofhouder m. (nu liever
'Etyrnologie, f. Woordafleiding, woordvor-

sching, afleiding of afstamming der woorden; leer
der woordafleiding, der woordenwortels, e t y m ot o g ie f. — 'Etyinolouique, udj. Woordafleidend, woordvorschend, dot de woordvorsching behoorend, daarmede overeenkomstig, e t y as o 16 g i s c h. — 'Etymologiquement, adv. Volgens
de regels der woordafleiding, op etymologische wijze.
—'Etymologises, v. a. Woordvorschen, woordafleiden. de afstamming der woorden onderzoeken,
in 't licht stellen, etymo1ogiséren. —'Etymologiste, m. Woordvorscher, woordkenner,
beoefenaar, kenner der woordgronding, e t y m oloog, etymologist m.
Eu, e, part. passé van AvOIR. Gehad.
Eu-, Grieksch voorvoegsel in vele zamenstelli-ngen, z. v. a. Wel, goed, behoorlijk, enz.
Eubages, m. pl. [H. rel.] Priesters m. pl. der
oude Galliers, die zich met de sterre- en natuur
bezig hielden.
-kundemtwighlarj
Eubiotique, f. [Didact.] Kunst om goed te
leven, e u b i o t i e k f.
Eucalyptes, m. pl. Soort van myrteplanten.
Eueères, m. pl. Zékere vliesvleugelige insecten.
Eucharistie, f. (pr. ch=k) [Cath.] Het hei
avondmaal of Nachtmaal; het ligchaam en bloed-lig
van Jezus Ciristus onder de gedaante van brood
en wijn. — Eueharistique, adj. (pr. ch=k).
Het heilig Avondmaal der Katholijken betreffend,
e u e h a r i s t i s c h. Les espèces euch-s, het brood
en de wijn bij 't Avondmaal.
Euchètes, Euchites, m. pl. [H. rel.] Bidders, bidbroeders, e u c het t e n m. pl., oude christen-secce, die 't gebed alleen genoegzaam ter zaligheid achtte.

(gas n.

Enchlorine, f. [Chico.] Eerste chloor- oxydeEnehologe, m. (pr. ch=k) , z. EUCOLOGE.

Eachroie, f. [Med.] Gezonde, bloeiende gelaatskleur f., gezond uitzigt n., eu c h r cv a f.
Enehroine, adj. [Didact.] Schoon gekleurd.
Enchyle, adj. [Méd.] Goedsappig. — Euchylie, f. Goede gesteldheid f. van de chijl (vgl. CHYLE).
— Enehyme, m. [Bot.] , z. v. a. CAM'IBIUDM. —

E.ne.hyniie, f. [Méd.] Gezonde hoedanigheid der

vochten van 't menscheljk ligchaarn, goede vochtmeeging f.

Erelade, Euelase, f [ diner.] Prismatische,
zeer brosse, wrijfbare smaragd m. uit Peru en
Brazilië, oar zijn' glans onder de gemmen geplaatst,
(de Kaap, e u c l e a f.
e u c l a s i s f.

Euclée, f. [Bot.] Altjjdroene heester m. van
Enelidien, ne, adj. Eukli<<isch, wat Euklides
(een beroemd griekseh meetkunstenaar betreft). Métllode eucl -ne, euklidische leerwijze f., de strenge,

synthetische betoogwjjze, zon als die in de schriften
van Euklides heerscht. -- Wills subst. m.: Aanhanger m. van Euklides.
Eueologe, m. [Cath.] Kerk-fjebelenboek voor
de zon- en feestdagen, e u c h o 1 ó c h i u m n.
Euerasie, f. [Méd.] Goede vochtmenging f.,
gezonde hoedanigheid der vaste en vloeibare deden,
goede ligchaamsqesteldheid f., gezond temparemenf
of gestel n., welstand m., e u k r a s i e f.
Eueryphie, f. [Bot. i Eik m. van Chili.
Eudéenonie, t. [Méd.] Welbehagen, welzijn,
volkomen welbevinden n. , e u d w m o n i e f. --Eudénmonique, adj. Welbehagelyk, eudwmén i s c h. -- Eudémonisane, m. [t1oraI.] Geluk
voortdurend streven n. naar de-zalighedsrf.,
-
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volhouiienheid van. 't rneiiscl€elfijk geslacht, e u d a'rionismus n., eudcernonologie f.

Eudestnie, f. [Bot.] Nieuw-Hollandsche myrtestruik m., e u d é s m i, a f.

Eudiapneustie, f. [Méd.] Goer;e gesteldheid f.

der uitwaseming; gemakkelijke ademhaling f.
Eudiobiotique, f. [Didact.] Kunst om wel
en vrolijk te leven, eudiobiotiek f.
Eudionietre, ni. [Phys.] Luchtgehaltemeter,
lucictzuiverlreidsnieter, een door Priestley uitgevonden werktuig om de hoeveelheid zuurstof in een gegecrn volumen lucht te bepalen, e u d i o m e t e r m.
--- Eudioinétrie , f. Luchtzuiverheidsmetinq ,
€e u c11() rn C t r i e f. -- Eudiométrique , adj.
1Jrat die Iii€nst betreft, eudiométriseh.
Eudynainie, f. [141éá.] Goede gesteldheid der
trachten, e u d y n a m i e f. ; ook z. v. a EUCRASIE .
.

E«dypte, in. [H. n.] Zeeduiker m., een uia-

Iers orel.

Euémie, f. [Méd.] Goede bloedsgesteldheid,

rtcce7nie, euhmmie f.

Euéréthis.ne, m. [Méd.] Gezonde prikkelbaar-

raeid f. der spieren, euerethisnius n.

Euesthésie, f. [Méd.] Goede gesteldheid des

gevoels, behoorlijke gevoeligheid f.
Euexie, f. [Med.] JVelbevinden., ,gezond uit
li., goede 1 igchaamsgesteldh.eid f.
-:it
Eufralse, I. [Bot.] Oogeníroost in. Eufr- offi-

cinmlle. z. V. a. CASSE-LUNETTE.

Eugénie , f. ]Bot.] Anjelier-nnyrte op de Antillen. — Euáénine , f. [Chill.] 1Vagelkam fer ,
rugeitinne f.
Eugraphe, in. [Opt.] Donkere kamer f. (eanlera-obScura), waarin enen de voorwerpen in hun.'
natuurlijken stand ziet, en g r a a p h m.
Eugubines of E,igubiennes, z. TABLE.
Eet ti 1 interj_ Hoe! wat ! 0 ! oei !
Enhédysarees,f.pl. [Bot.] Spurrie-planïen f.lrl.
Eulabe, in. [H. D.], z. v. a. MAINATE.
Eulalie, f. [H. n.] .roodbloedige worm ni.

Eulo;e, m. Lofprijzing f.,zerïenwensch.zegenin.;
gebed; testament, grafschrift n. - -- Eulogies, f. pl.
[Liturg.] Gewijde, ,cfeheiligde voorwerpen a. p1.,
C u l o rï i n n f. pi. -- iTvacktmaolsbrnod n- (in de gr€ek,

schc kerk) .

Eulophe, ni. [f1. n.] , z. V. a . CYc1PS .
Eunna ee, in. [Bot.] Snort va•n balserie iá:1.
Eurnédou, ni. [11. n.] Argus-vlinder in.
Euménides, f. pl. [Myth.] (eig. welgezinden),
(derseheiden voeten.
z. FURIES .
Eitumérode, (t(lj. [11. il.] Met duidelijk te onEumolpe, ijl. [A. n.] Goudkever m., die inz.
(tell wUngjaard Teistert. - - Eumorphe, m. Soort
t=n z w'antïi e eci

lil.

Eunuchis[ne, ill. , d. V.

0.

EURYPYGE.

--

E iJ I)ESMIE

CASTRATION.

[H. ii.] Invloed ill der eunuchen onder 't griejksche Iceizern k, e u n u C it i s m- u s n. --- Eunuque, m. Gesnedene, ontnufin€le, inz. als opziener
vlei, vrouwen in eer,' harem, e u n it e h m. -- [ Anc.
mus.] - R'ietfiuit f., z. v. a. MIRLITON.
Eupares , f. pl. [ Bot. LL, Ni^.?cW-1lollcrn.ds€he

-.- [Mus.] .Een door Dr. Chladni in 1790 uitgevonden speeltuig, uit een aantal horizontaal liggende
g lazen staven bestaande en naar de harmonika gelijkend, e up h o o n in. — Euphonie, f. Wel
f., sChoone klank m. e up h o n i e f. - -luidenhc
[Mus.] Aangenaam geluid n. van één speeltuig of
ééne stern (in tegenstelling niet s y ni p h o n ie). --- [Gram.] Welluidendheid, vloeiendheid f. Pareuph-.
wellieidendheidshalve, von ° de welluidendheid.
Euphonique , adj. TT'elklinkend , welluidend
e u p h ó n i s C h.: Lettres eut►h-s, euphónische, voor
de welluidendheid ingeschoven of bijgevoegde letters,
zoo als de t, 1 en s in: Viendra-t-on, Si ion viert,
vas-y, ; de e in nous mangeons).

Euphorbe, Euphorhier, ni. [Bot.] Plantengeslacht n., welks soorten alle een scherp, bijtend
melkvocht bevatten; gei^zeene wolfsmelk, hons- of
ezelsni:elk , e u p h o r b i a f. , euph.orbia- struik ni.
Résine d euph- , euphorbium-hars f. , e u p h o rb i it ni 11. ----- Euphorbiacées, f. pl. Wolfsmelkplanten f. pl.
Euphorie, C. [Méd.] Het gemakkelijk verdror)en of doorstaan eener ziekte, eerier klenst bewerking.
Euphotide, f. [Minér.] Serpentijn, niersteen m.
Euphronée, adj. f. Raadgevend, raadgeefster

(b' aara van den nacht).

tipbrosyne, f. [ft. n.] Soort van vlinder In.,
-- soort van roodbloedige worm m. •-- Euphrosynon, m. [Bot. anc. ] , z. v. a. BOUBACHE.
Euphuisrne, in. Hoogst gemaakte en overdrari-

telijke taal f., onder Elizabeth aan 't engelsche hof
in gebruik, e up h u ï s ni, u s n. -- 4- Groote zuiver
taal. --- Euphuiste, m. Gemaakt en-heidf.van
overdrapteljjk spreker, e u p h u ï s t in.
Eupion, in. [Chinn.] Olie f. uit de d rooge overhaling van organische stoffen. ---- Eupione , 1.
Vette zelfstandigheid, vetslof i., in de steenkool-

teer aangetroffen.

Eupiasie, f. j:Mé€1. j Voor u'ez'nljjke hewer ïetuiging vatbare dierlijke stof f.
Eupnée, f. [i Iéd.] Goede of lipte ademhaling,
eupncea f.

Euapode, adj. [H. n.] Mel groote,, lange off
zware voeten, e u p o d i s c h. -- Euptere, adj.
Met schoone vleugels, cup t é r i se P.

.

Euréos,

nl•,

z. V. c1. EU'ROÉS.

Eurhythmie, f. Juist een se/inane verhouding of
evenredigheid, inz. in de beweging P. v. in den 4 mk,
de inuz fik, de poëzjj , welluidende overeenkomst;
evenmaat, geljk;natigheid, schnane overeenstemming
van al de deden eens geheeïs (in bouw -, beeldhouw -,
schilderkunst), e u rh y t h m i e f. -- [Chic.] Handig -

;

heid f. in 't gebruik dei werktuigen. - -- Eurhyth-

inique, adj. [Didact.] Net regelrnotigen rhythrntr-s
(z . RHYTHME) , cur /t y t h wise/u.
Ennriandre, f. [Bot.] 4fr ikaansche magnolia f.
Euripe, f. [H.. ani°.] Kanaal n. of gracht f.

rondom den Circus. ---

[Hort.]

Springfontein f.

[Géogr.] Zeear nu. In., zeeëngte f., inz. die, welke

slee telbloemsoorten f. pl.

Eubcea of lVegropont va € ifr ika ern Bwootie sciueidde.
(witsteen m.
E'u r -i p u s 1i.
Eurite, f. [Minér.] Korrelig veldspat€th n.

tie€iulrt n. in lijden ; — toevol n. , niet weinig tjevane verbonden.
Fupatoire, f. [Bot.] Leverkruid, boelkenskruid,
koninginnekruid H. Eup- d'Avicenne of a feuilles
de clianvrea hennepblader ig leverkruid €1., water-

Européen, ne, adj. Europeesch , curopisch.
europeaansch, tot Europa, of zijne inwoners bel+ooren€l.. --- .els subst.: Europeër, Europeaan en.
Europésche, europeaansche vrouw f.
Europonie, in. [H. n.] Zékere dagvlinder in.

Eu p athie, f. [Méd.] Zaehlïieid, rïclateriheid f.,

,

Euroès, ni., Z. V. a. pier•rejudaïque, z. JUDAiQUE.

qtlr irrronie f., kattestaart in.
Eupepsie, f. [Méd.] Goede sp-jsvertér ing, sterkte

Europoronia, in. [Peilt.] Tafereel, waarop

b_loemendc w Jze. — Luphémisnie, m. Verzach-

verzen, waarvan de woorden in getal van letter-

grien riet een,' oogopslag geheel Europa over z iet ,
panorama ii. van Europa.
der maag; lipte verleerhaarheid, cup e p s i e f.
Lui-ns, 1i1. (latin) (pr. cu-ruse) Zuid-oostew-inmr,
Eupétale, f. [Minéi.] V'-ierkleuripe edelsteen,
opa€€1 in. -- - [Bot.] Grootbladei-irïe dwerglaurier m. oosteu,ind m.
Eulryale, in. [H. Ii.] .Soort van zeeëgel 111.;
Euphéinique, adj. ; Rhél.] I'erschoonend, verzuchtend , verbloeenend , e u p rc r in i s t i s c h. --- zékere vl€ruc'e;' ril.; --- zeester f. (astérte). — EuEuphéiniquenient, w1v. Op verzachtende, ver- ryalique, adj. [Didact.] Vers eur-s, latjjsche
lende, veei sehorrzende, verbloemende uitdrukking I.,
benoeming vail een onaanrgenaam , treurig of ontvelvoe.q lLiz denkbeeld op een.e verbloemende, fn1inder aanslooteljke wijze, e u 1) h e on i s ni u s all. ;b. v.
11 a tipi sa carrière. v009': it est. snort, Dissolu Lion.
ontbinding, voor: putréfactioll, verrott'iIi f1. ---- Lu
,

voor: Furiee. enz.).
-rnéides,
Euphiogie, f. [Mid.] Goedaardige ontslekinp,
adj.
—
Euphlogique,
f.
goedaard€±ie pokkenziekte
Goedaardig, cup h l tf g i.sc P.
Euplholne, f. J.H. n. ; .Soort 100 ïira€1€tiiiCec f.

grepeiï. toe'nelnen.

Eeiryeere, a€lj. [ H. n.] filet <vchoone , breed'

horens. -- Vogelsoort f. van AIadaljaskar.

Euryeopidoptèue, crd j. [11. n.] Net breeders

sabeleormigen snavel. - - Als substt.: watervogel
van 't geslacht der duikers.
Eurydice, f. [Bot.] Plantenafdeeling van de
klasse der rnonadelphia of eenbroederigen. --- [H.. n. ]
Soort van vlinder m.; -- zeker schaaldier n.
E.arypyge, adj. [fl. n.] Met breeders stuit.
-- Enrystonte, adj. Prisdinondig, roet broeden

EIJRYTHMIE

ËVANOUIR.

muil, met breeden snavel. — E,URY STOMES, 111. pl.
[H. n.] Breedgesnavelden m. pl., eene klasse van
musschen.

zich wegpakken: les prisonniers se sopt évadés
de g°vangenen zijn ontvlugt.
'Evagation, f. Verstrooijing van gedachten,
afgetrokkenheid, omzwerving, afwijking f., gebrek n.

Eurythmie, Eurythinigtte, z . EURHYTHM--.

)

Eusémie, f. [Méd.] Zamenloop m. van goede aan oplettendheid.
'Evaginer, v. a., :. v. (1. DEGAINER.
teekens of verschijnselen, die de genezing beloven.
'Evaginuulé, e, adj. [Hot.] Zonder scheede.
Euatache , m. [Tech.] Gemeen mes n. met
S 'Evaltonner (s'), i). pr. (fam.) Zich trotsch
houten hecht. -- EUSTACHE , m. 0/ Trompe D'EUvoordoen, zich te veel laten voorstaan.
STACHE . [Anat.] Eustachische buis f., verbindings'Evaluiable, adj. Waardeerbaar, begroot baai.
buis tusschen de trommelholte van 't oor en de keel
'Evaluation, f. Schatting, waai-di/'ring, pr2;jshe(zoo gekeeten naar den Italiaan E u s t a c h i) .
Eusthénie, f. [Méd.] Natuurlijke, regelmatige paling, begrootinq f., aanslag in. -- [Ai'ith.j Evd'une fraction , terugbrenging/, herleiding , f. van
toestand m. der levenskracht.
Eustyle , m. [Arch. anc. ] Gebouw n. met Bene breuk tot hare waarde. -- [Mon.] Ev- des
schoone zuilen , d. i. welks zuilen 2 3 14 zuilen dikte monnaies, gehalte-bepaling, waarde-bepalinfl, v a lv a t i e f. der muntspeciën.
van elkander afstaan.
'Evaluer, V. a. Schatten, waardéren, begron ►Eiitaxie,f. [Méd.] herielmatigeligcha€tínsbouw m.
Euterpe, f. [Bot. J Naam, van een' zeer schoo- ten, berékenen, aanslaan: Combien of A combien
nen palmboom m. -- [.11. n.] Sc/zoone ameri-kaan- a-t-on évalué cette terre? hoe hoog heeft men dit
land (le chat, arcngeslagen % --- [Arith.] Ev- une
sche vlinder ni
Euthanasie, f. [Méd.] Zachte, stille dood m., fraction, eend breuk tot hare wezenlijke waar•rle
rustig ontslapen n. ----- [Théol.] Dood in den staat herleiden. --- [Mon.] Év- les monnaies, de muntder genade. ---- [Pliilos.] Kunst f. om 't sterven ligt speciën waardéren, de voerde der rnu'vtcrr nou,•

te maken.

Euthémnie, f. [Méd. j Bloeijende gezondheid f.
Euthésie, f. [ Méd] Goed, sterk ligcha€amsgestel n. -- Euthetiquie, adj. [Didact.] Goed, evenredig geordend.
Euthy mie, f. [Méd.] Zie/s- 0/ €íenioed trust
kalmte, ,oIrgeruuimrlheid-, blijmoedigheid^^f
Euttonie, f. [,Méd.] Krachtigheid. vastheid f.

Oer organen.

lane getv•igt en gehalte bepalen , v a 1 v é r e n. S'ÉVALUER, V. pr. Gewaardeerd worden. ----'Evan
lué, e, au'j. (en part. passé): Pertes év-es, ge
-schate,
aangeslagen verliezen n. pl.
'Evalve. adj. [Bot.] Zonder klapelirs, z. 2,. ii.

INDÉHISCENT.

'Evanescent, e. idj. [Didact.] Slechts korfstondi,g verseb jnesd, f cc.c veïdw need, Vrcit kortstondig bestaan.
'Evaugéiiaire, of 'Evangélistaire, ni.
Evangeliënboek n. ---- 'Evangélies, I. pl. J Ant.;
Feesten n. pl. bij gelegenheid eerier goede ljding. —
'Evangélique, adj. Evanc/élisch, reet liet Evanlie of (le leer van Jezus Christus overee-rkomend.
-- _ Église év-, evangelische, protestantsche kerk f.
-- Cantons év-s, protestantsche kantons in Zwitser•land. -- 'Evangéliqueinent, ode. Op evangelische wijze: 11 preche év-, hij preekt volgens
't ccanríelie. - 'Evangélisation, f. Evangel-iepredikin<l f, - 'Evan éliser, v. €,. liet evangelu
prediken, verkondigen. kv- les gentils, les pauvres.
den heidenen., den armen het Evangelie verkondigers
— [Anc. prat.] Ijl '.- uit sac, un acte, z. V. a. vuRII'IER, AUTHENTHIQUER. - EVANGÉLISER, V. n.:

Eutrapélie , f. (Didact.] Gave der geestige
gezegden, der kwinkslagen, der gepaste antwoor^den; bevallige en fijne wijze f. van. schertsen.
Eutrophie, f..f Méd.1 Weldoorroedhcid•, lijvigheid; gezonde en rglcel jkee voeding f.
E1ix, /)ron. piers., m. pl. (van 't enkele. lui) Zij,
hen. ze: Eux seals ser°onf exempts de la commune
loi, zij alleen zullen van de algemeene wet vrijgesteld
zijn.. lls souffrent beaucoup, eux et leurs enfants,
zijn.
zij en hunne kinderen lijden veel. Agissez comme
eux, handel gelijk; zij. Je connais eux et leurs amis.
ik ken ken en hunne vrienden. J'ni besoin d'eux,
ik heb hen (ze) noodi.g. C'est h tux guy je veux
m'adresser. tot hen wil ik mi ;eenden. --- Ewixniémes, (ni . pl. van lui -menu, snï-nl1éjnc) z ij
zelven, hun zelven, zich- zelven. zelven. Ce sorl. ÉV- dans un pays, in een land het Evangelie ceíeux-mêmes qui me lont dii . zij zelven, hebben kondigen. — 'Evangelisiue. rij). Evangelische
't mJ gezegd. C'esl b eux-mëmes tine je eux parler, leer, zedeleunde I. ran 't Evangelie. -- `Evangétot h,en zelven evil ik spreken. lis se ruinent eux.- listaire, in., ? . ÉY:l lGELIA1RE. - Evan émèmes, zij boren zich zelven in glen• grond. Les liste, in. Evangelist m., .cchr ver van een Evattgelie. — Evangelie -pîerliker- m. (in de eerste chrisremédes sont eux-rnhmes rle vérilables maux, d
geneesmiddelen zijn zelven wezenlijke kwalen.
tenkerk). --- [Cath.] Priester rn., die 't Evangelie
Eiazoodynamie, f. f ^1éth] Volkomene gezon.d- leest of zi ngt. - -- Weleer ook: Stemopnemer, getuige m
bij 't stemopnemen. -- [[Any. prat,] Naziener der
heid f.
'Evaeuant, e, Evae,xatif, ive, adj. [Méd. j stukken, v€ v, €yen regtsrieding, z. r1. a.. VEIUFICATEUR.
Ontlasten^t, buikzuiveren<l, afvoerend: Des remwo_
Evan'ile, m (eig. goede of blijde tijding of
des év-s of alssubst m. Des év-s, afvoerende. buik- boodschap) Evangelic n.. liet nieuwe testament; een
der tier Evangeliërn. ltlinistre du saint év- , bezuiverende middelen, e v a c u a n t i a n. pl.
'Evacuateur, trice, ad;. [Méd.]: Organes dienaar can 't heilig Evangelie, proteslantsch ciods^dien.stleera€rí, pre(li/cant m.. --- [Cath ] Gedeelte dei
év-s. ontlasfinge- organen n. pl.
'Evacuation, f. [[Vlé(l.] Ontlasting, afzetting, Evangelien, dat de priester in de ?nis leest of zingt.
afdrijving, lozing, naam der dagelijksehe af ,of Le cété de L'Evangile, de linkerzijde van 't altaar-.
uitscheidingen des ligchaamc, e v a ets a ti e f. Ev- als inrit in 't koot treedt. --- (Loc. prov.) Celar
de Purine, ales exen ments, plu crachat, p islozing f.. esa vrai comme mot d'e% -, dat is zoo waar als
stoelrand m., speekseluitwerping f. -- Uitgeworpen.. 't Evangelie, boven allen, /.,7vfjfel verheven. 11 croit
ontlacte'xtof. -- [6'lil ] Ontruiming, ledijinq, eva - cola comme 1'á;v-, hij gelooft dat gals 't Evangelie.
e.0 a t ie f. : f.'év- de In garnison. (Ie la place. de Tout ce gull dit n'est pas mot €1'Ev-, 't is al geen
ontruiming t.. (le oftogt ni. ron de bezetting, de Evangelie wal , hij zegt: hij kan 't 'ml eens mi.
onlr=uiminr; der resting. Faire 1'év- d'rine place, hebben. Cyst 1'Ev- du jour, dot i,c 't nieuw , praatje
van glen (lag, ieder heeft eír derf mond vol van.
aerie vesting ontruimen.
'Evaniales, f. pl. [11. n.] Hon.gerive.cpen f. lil..
'Evacuer, V. a. [IViéd.s Ontlasten, afvoeren,
€2 fdr )ven , e v rt c U é r e n. Ce remède évacue court van vliesrleur/elih'e insecten. — 'Evasie, f.
les mauvaises humeers , dat middel ontlast de Honreru.wesp f. ( 'merkbare bladribben.
'Evaninervé, e, adj. Riot.] Met schier onkwade soppen. ---- Ook zonder vooruwerp: Le malady
' Evanouir (S'), i. pr. In onmrtgt, in flaauwvte
a Dien évacué, de zieke is veel kwijt geraakt. --[Mil.] Ontru inea: I,a garnison fut obligée d'év- of in zwijm(kafzwtjm:), van zich zelven vallen, bezwijla place, het fjm n•izoen was verpligt (Ie vesting te men: Apprenant la mortde son magi, else s'évanouit,
ontruimen. --- La foule évacua la place, (le menij;te s'est évanouie, toen zij den dood van, haren inas
verwijderde zich van het plein. Faire év- la Salle, vernam. viel zij in oninagt. -- (fir;.) Verdwijnen,
de zaal doen ontruimen. -- s ÉVACUER, v. pr. Ont- vervlieg€'n, te niet gaart, vergaar: La gloire du
last worden: 11 c a des humeurs qui s'évacuent monde s'évanouit en un moment, (Ie heerlijkheid
difficilement. •- - Evnrué, e. adj. (ren p€trt. passé): der wereld vergaat in een ooglenblik.. Tons ses liens
se sont évanouis, al zijne goederen zin verdwenen.
Place év-e, ontruimde vesting f.
'Evacuuité, f. [Méd.] Ledigheid f. der bloed Mon espoir s'est évanoui, mijne hoop is vervlogen.
-- Iet wordt ook niet faire zonder voornaamwoord
gevolge eenes lating).
-adern(t.
-

,

-

'Ei- ader (s'). v. pr. Ontv/agte•n, ontsnappen,

gebruikt: Cette nouvelle a fait év- tonrtcs mes es.,
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pérances. — [Alg.] Faire év- les fractions, de
breuken doen verdwijnen, door ze tot éénen noemer
te brengen. Faire év- une inconnue d'une équation,
Bene onbekende grootheid uit eene vergelijking doen
verdwijnen, e l i m i n é r e n. --- 'Evanoiii , e,
adj. (en part. passé van évanouir): Femme év-e,
in onmagt gevallen vrouw. -- Gloire év-e, vervlogen, verdwenen roem ni.
'Evanonissement, ni. Onmagt. flaauwte, bezwijming f. — [Alg ] Ev- de fractions, d'une
inconnue, het verdrijven van breuken, van eene
onbekende grootheid.
Evantiler, V. a. [Prat.] , z. VENTILER.
- 'Evaporable, wij. [Didact.] Verdampbaar.
Evaporabilité, f. [Didact.] y erdampbaarhei,d f. -- 'Evaporatif, ive, adj. De uitdamping of uitwaseming bevorderend, dampuitdrijvend.
'Evaporation, f. uitwaseming, uitdampinq,
verdamping, vervlieging f.: L'év- de l'eau, de uit
-dampingvhetwr.—(f)Ligvadhe,
ongestadigheid, ligtzinnic/heid f. — 'Evaporatoire, adj. Tot de verdamping behoorend: Appar•eil év- , of als subst. Un év- , een verdampingstoestel n. — ' Evaporé, e, adj. (en part. passé
van évaporer) Verdampt, uitgedampt , uitgewasemd: Liqueur év-e, uitgedampte vloeistof f. —, (fig.)
Ligtzinnig, onbestendig, wuft: Tête év-e, Esprit
év-, loshoofd, losbol, windbuil m. — Ook als subst.
Un év- , Une év-e, een, eene onbezonnene, ligtzinnige. Une jeune év-e , een wispelturig meis
— 'Evaporer, v. a. Verdampen, doen-jen.
verdampen, tot danep doen overgaan; uitdampen,
doen uitwasemen, de waterdeelen door hitte doen
vervliegen: EV- of Faire év- une liqueur à an feu
lent , een vocht op een zacht vuur laten verdampen, uitdampen. — ( fig. et (am.) EV- sa bile, son
chagrin , zijne gramschap , zijne droefheid lucht
geven, uitstorten. — s'ÉVAPORER, v. pr. Uitdam pen, vervliegen, uitwasemen: L'esprit de vin s'évapore facilement, de w jngeest vervliegt ligt. — (fig.)
S'év- en valnes idées, en chimères, zich ijdele, onnutte denkbeelden, hersenschimmen in 't hoofd halen. Ce jeune homme s'évapore , deze jongeling
wordt li,gtzinnig. —' Evaporomnétre, in., z. v. a.
ATM1D0METRE.

'Evasé, e, adj. (en part. passé van évaser):
Verre trop év-, glas n. met te wijde opening. Lumière év-e, uitgesleten, uitgeschoten zundgat n. —
(fa-in.) Un nez cv-, een breed openslaande neus ni.,
een neus met te wijd geopende neusgaten. — 'Eva-

senient, m. Iet verwijden; verwiding, wjdma
king; wide opening f. — [ Artill.] Ev- d'une lu

uitsljting , wijderwording van een zund--mière,
gat. — ' Evaser, V. a. Verwijden, eerre opening
wider maken, meer uitzetten. Év- un tuyau, 1'ouverture d'un tuyau, eene pijp of buis, de opening
of mond eener pijp wijder maken , uitzetten. —
[Hort.] Ev- tin arbre, eenen boom meer omvang
geven, zijne takken van elkander spreiden. — s'EVASER, V. pr.: Cet arbre sé'vase trop, die boom spreidt
zich te wijd uit. — 'Evasif, ive, adj. Ontwijkend, uitvlugten zoekend of makend, ontduikend:
Béponse év-eve, ontwijkend, ontduikend antwoord n.
MZoy en év-, uitvlugt f. -- 'Evasion, f. Ontsnap
ontkoming, geheime vlugt f.: Fa--ping,otvlu
voriser lee- d'un prisonnier, de ontvlugting van
een gevangene begunstigen. — § (#g.) Ev-5 , uit
pl., voorwendsels n. pl. — 'Evasive--vlugtenf.
inent, adv. Op ontwijkende wijze: Répondre év-.
— 'Evasui'e, f. Wijde opening f. (van eene vaas,
een glas, enz.) (hout n.
'Evate, in. [Bot.] Soort van abyssinisch ebben'Evates, m. p1., z. V. a. EUBAGES.
' Eve, f. Eva, een vrouwennaam, inz. die van
de eerste vrouw naar 't bijbelverhaal. C'est une
felle d'vve , 't is eene Eva's dochter, eene vrouw
als al de andere, een zeer nieuwsgierig, zinnel jk
-wezen; z. ook ADAM. — [ Bot.] Naam van een'
heester uit Guiana (ook évé gelreeren).
'Evéché,m.Bisdom,sticht, stift, e p is k o p a a tn.
— Bisschoppelijke waardigheid f., bisschopstitel m.
— Bisschopszetel in., stad, waar een bisschop zijn
vast verblijf houdt , mijterstad f. — Bisschopspa
bisschopswoning f. — ' Evéehesse, f. [H.-leisn.,
ee,cl.] Vrouw f., die in de eerste christenkerk met
zékere geestelijke verrigtingen was belast; — ook
gebézigd van de vrouw eens bisschops.
'Evection, f. Grootste der schijnbare onregel-

EVENTAILLER,
matigheden van den loop der maan om de aarde,
veroorzaakt door den storenden invloed der zon,
e v é c t i e f. — [ Ant. i om.] Vrijbrief m. tot het
kosteloos gebruik van postpaarden.
'Eveil, m. Waarschuwing f., wenk m., eerste
berigt n.: C'est lui qui m'en a donné l'év- , h'
heeft mij daarvoor 't eerst gewaarschuwd, hij hee/t
er mij een' wenk van gegeven.
'Eveillé, e, adj. (en part. passé van éveiller)
Ontwaakt, wakker geworden: Enfant év-, ontwaakt
kind n. -- Des yeux a peine év-s, nog te naauwernood geopende, nog half slaperige oogen n. pl. —
(fig.) Désirs év-s, ontwaakte, nieuw ontstane begeerten f. pl. Soupcons év-s, gaande gemaakte achterdocht f. -- Lustig, levendig, vrolijk, opgewekt,
wakker, opgeruimd: Jeune felle fort év-e, zeer levendig meiske n. Air év-, opgeruimd, vlug, leven
gelaat n. (Prov.) 11 est ev- co►nme une potée-dig
de Souris, 't is de levendigheid, de woeligheid zelve
(van een kind sprekende). — I1 est toujours évsur ses intérêts, hij waakt, zorgt altijd voor zijne
belangen. — Ook als subst. m. en f. Un év-, Une
év-e, een vrolijke kwant, snaak n1., een vrolijk,
levendig, dartel meisje n.
'Eveiller, V. a. Wekken, wakker maken, uit
den slaap doen ontwaken; — (fig.) opwekken, aan
aanprikkelen, aanwakkeren; verlevendigen,-zetn,
vervrolijken. Le moindre bruit l'éveille, 't minste
gedruisch maakt hem wakker, doet hem ontwaken.
— (Prov.), z. CHAT. --- tv- l'envie, den nijd opwekken, gaande maken. Év- le courage, den moed
aanwakkeren, opwekken. Le vin éveille les esprits,
de wijn vervroljkt de gemoederen. — s'ÉVEILLER,
V. pr. Ontwaken, wakker worden. — Opgewekt,
aangemoedigd worden. — Zich verveolijken.
'Eveillures, f. p ►. [Tech.] Scherpe oneffenheden I. pl. op den molensteen, door 't billen te weeg
gebragt.
'Evenement, m. Uitslag, afloop, keer nl., uit
voorval, geval, wedervaren n., gebeur-komstf.;—
gebeurtenis f.: Cette affaire a eu-tenis,z.gw
no év- heureux, deze zaak heeft een' goeden uitslag
gehad. Je ne réponds pas de l'év-, ik sta niet voor
de uitkomst in. Voilà on év- très- singulier, dat is
eene zonderlinge gebeurtenis, een zonderling geval.
Se préparer à tout év-, zich op elke gebeurtenis
voorbereiden. — Son apparition fit ev , zijne ver
wekte verbazing. -- ',l TOUT EVENEMENT,-schijng
loe. adv. Wat er ook gebeure, in allen gevalle,
't mag gaan zoo 't wil. -'Event, in. Verschaaldheid, muffigheid f., slechte
reuk of smaak m. van spijzen en dranken, als gevolg van den invloed der lucht: P.ouelle qui sent
l'év, kalfsschij f f., die een' kwaden reuk heeft, waar
een luchtje is. Ce vin sent l'év-, di:: wijn is-an
verslagen, verschaald. — Versche of frissche lucht,
luchttrekking f. , tort, togtwind in . Mettre des liardes, des marchandises à l'év-, kleederen, koopwaren te luchten leggen of hangen. Donner l'év- is
un tonneau, een val luchten, het zwikgat openmaken. — (fig. et fam.) Une tête is l'év-, een ligthoofd, ligtzinnig , winderig mensch. — [Arniur.]
Gal f. in 't metaal, scheurtje n. in een' geweerloop,
in een' stuk geschut. — [Artill.] Speelruimte f.
eens kogels in een stuk geschut. — [Tech.] Lucht
buis f., togtgat, luchtgat n. (in ovens,-pe,lucht
fornuizen, gietvormen, enz.). — [Corn.] Toegift,
overmaat f. op ellewaren: Mesurer bois sur bols et
sans év-, krap en zonder overmaat meten. — [H.. n.]
év-s, luchtgaten, spuitgaten n. pl. der cetaceën of
walvischachtige dieren.
'Eventage, m. [Tech.] Iet luchten, te luchten
hangen der zeemgare vellen. — [ Econ. mr.] Het
uitspreiden, uitstrooijen van'tweflgesneden onkruid.
'Eventail, m. Waa jer m. Les batons, brins,
flècbes, rayons de l'év-, de beerven n. pl. van den
waaijer. Un év- qui joue bien, een waaijer, die
goed open en toe gaat. — [Hort.] Tailler un arbre
en ev-, eenen boom als een waaijer snoeijen. -[Tech.] Koperen of blikken scherm n. (als beschut ting tegen de hitte, bij emailleurs); — teenen masker n. (der goudsmeden, om den staat van 't soldeersel te onderzoeken.); — raam, met cirkelvormig
bovenstuk, waaierraam n. — [H. n.], of Poissonév-, waaijervisch m., kompas-oester, M. Ev- de nier,
naam van verscheiden pol jpen.
'Eventailler,m. Waaijerkoopman m.—'Eveutailliste, in. Waaijermaker, - verkoopar m.
-
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'Eventaire, 'Eventère, m. Vlakke korf m.
of mand f., teenen bord n. der fruit-, groente-,
vischvrouwen. (met vakken.
'Evente, f. [Tech.] Kaarsenkistje n. of bak m.
'Eventé, e, adj. (en part. passé) Vin év-, ver
wijn m. — Lalne év-e, Hardes év-es,-schalde
geluchte wol f., geluchte kleedingstukken n. pl. —
(lig.) Secret év-, uitgelekt, ontdekt geheim n. La
mine, la mèche fut dye-e, me't rook lont, de zaak,
't geheim kwam aan den dag. — (fam.) Homme
év-, Tète év-e, of als subst. Un év-, une jeune
év-e, een ligtzinnig mensch, loshoofd, losbol m.,
een ligtzinnig, wuft meisje n.
'Eventeinent, m. Luchting; — verschaling f.
'Eventer, v. a. Met een' waaijer wind maken,
bewaafjen, toewaaijen, verkoelen: Les princes d'Asie
ont des gens qui les eventent, de aziatische vor
sten hebben lieden, die hen bewaaijen. — Laten
verschalen, van kracht berooven (door eene vloeistof
of zelfstandigheid te lang aan de lucht bloot te
stellen). — Luchten, te luchten hangen: tv- des
marchandises , koopwaren luchten : Év- Ie bid,
het koren verluchten, met de schop omzetten. —
[Mar.] Wind scheppen. Ev- les voiles, de zeilen vol
windvang stellen. Ev- la quille, de kiel-brasen,t
uitwinden, boven waterwinden. Év- on vaisseau, een
schip, dat tusschen twee anderen inligt, lucht maken, vrij maken, zoodat het afvaren kan. — [Hort.]
Év- la sève, aan 't sap der boomen lucht geven
door 't maken van insnijdingen. — [Charp Evune pièce de bols, een stuk hout, dat naar boven
getrokken wordt , van den muur afhouden. —
[Teint.] Év- les étoffes, de stoffen van tijd tot tijd
uit het verfbad ligten. — [ Véner.] EV- on plege ,
een' strik van zijn' kwaden reuk bevrijden. EYla voie, de lucht van 't spoor krijgen. L'animal
évente Ie piége, het dier riekt, bemerkt den strik,
de val. — [Mil.] Év- one mine, eene mijn ontdekken, op 't spoor komen en hare werking ver
haar uitblazen. — ( fig. et fam.) Év- un-ijdeln,
secret, Ie dessein de l'ennemi, een geheim, het
voornemen des vijands ontdekken. J'ai évente la
mine, la mêche, ik heb lont geroken, zk ben er
achter gekomen. — . VENTER, V. n. [Man.] Den kop
te veel in de hoogte houden, den neus te veel in
den wind steken (van't paard). -- s'EVENTER, v. pr.
Zich wind toewaaijen, zich verkoelen (met een'
doek of ander voorwerp). — Verschalen, verslaan,
bederven: Ce vin s'éventera si ion ne bouche la
bouteille, die wijn zal verschalen, zoo mende flesch
niet toemaalct. La lame, la sole s'éventent facilement, de wol, de zijde bederven ligt in de open lucht.
'Eventeer, m., -ease, f. Hij of z j, die wind,
verkoeling toewaait, verkoeler m., verkoelster f. —
% (fig.) Ontdekker (van iets geheims), verijdelaar m.,
ont ekster, verjdelaarster f.
'Eventif, ive, adj., z. v. a. ÉVENTUEL.
'Eventiter, v. a., z. VENTILER.
'Eventiller (s'), V. pr. [Faut.] Le faucon
s'éventille, de valk schudt zich onder 't vliegen.
'Eventoir, m. [Cuis.] Vuurwaaijer m. (om de
kolen in gloed te brengen). — [ Tech.] Luchtgat,
mijngat n., opening voor de lucht in de mijnen.
-- Opening f. van eene zweetkast, droogkast, badstoof.
'Eventouse, f. [Tech.] Oventrekgat n.—[Mar.]
Luchtgat H. in een schip.
'Eventration, f. [Chir.] Breuk, wond f., waar
naar buiten treden. —-bijcleuksngwad
'Eventrer, V. a. Ontwe(jen, het ingewand uit
as- un boeuf, eenen os ontweien. — Den-halen.
buik oprijten, openscheuren, opensnijden: Le sanglier éventra on de nos chiens, het zwijn reet een
onzer honden den buik op. Au Japon on éventre
les criminels, in Japan snijdt men den misdadigers
den buik open. --, fig. et fam.) EV- un paté, eene
pastei opsoiden. EV- un porte-manteau, een valies
met geweld (zonder sleutel) openen. — [ Mar.] Évune voile, een zeil doorboren, den buik van een
zeil opensnijden (bij dringend gevaar van de masten te verliezen). — s'EVENTRER, v. pr. Zich den
buik opsnijden; — zich eene breuk schreeuwen. —
(fig.) Al zijne krachten inspannen.
1-'Eventualiser, v. a. Gebeurlijk maken, aan
het toeval, de mogelijkheid overlaten. — ' Eventualité, f. Gebeurlijkheid f., mogelijk geval n.,
eventualiteit f.
'Eventuel, le, adj. Gebeurlijk, mogelijk, op
waarschijnlijke, onzékere gebeurtenissen berékend,
„
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naar 't mogelijk geval ingerigt, wisselvallig, e v e ntu e e 1. Traite dv-, eventueel verdrag n. (berustende
op een mogelijk voorval). Profits év-s, onzékere,
mogelijke, niet te bepalen profijten of voordeelen n.
pl. — Somtijds ook als subst.: L'év-, het gebeurlijke,
het mogelijke geval. — ' Eventuellenient , adv.
In een gebeurljk geval; bij wijze van voorzorg.
'Eventure, f. [Tech.] Berst, scheur f. in een'
geweerloop.
'Evégiie, m. Bisschop m. avêque in partibus infidelium, of enkel in partibus,
bisschop in 't land of gebied der ongeloovigen, bisschop, benoemd over een bisdom, dat nog in de
magt der ongeloovigen is. — (Pros.), z. DEVENIR,
CRAPE, CHIEN. Crosse de Bois, év- d'or; Crosse
d'or, év- de bois , houten kelken, gouden papen:

de roemrijkste dagen der Kerk waren die, waarin
de geesteljkheid arm was. Faire un év- des champs,
iemand aan een' boom opknoopen, ophangen. —
[H. n.] Naam van verschillende amerikaansche
prachtmezen f. pl. — [ Minér.] Pierre d'év-, soort
van violetkleurig kwarts n.
'Everdillonner, v. a. (pop.) Opvrolijken.
'Everdumer, v. a. [Econ. dom.] Het groene
vocht uitpersen (uit groenten, kruiden). — [Conf.]
Groen kleuren (de amandelen) .
'Evergète , m. Weldadige, weldoener m. (als
bijnaam van sommige vorsten der oudheid) .
i'Evergeter, v. a. Afborstelen (vergeter). —
(fig.) Afrossen (rosser) .
'Everrer, v. a: [Vetér.] Van den worm snijden (een' hond).
'Everriateur, m. [Ant. rom.] Eerste erfgenaam m. van een' overledene, die na de begrafenis
het huis moest vegen, opdat de lemuren of spoken
het niet verontrusten mogten.
'Eversif, ive, adj. Omwerpend, verwoestend,
omkeerend: Principes év-s de 1'ordre social, grond
burgerlijke orde omkeeren.
-steling,d
5 Eversion, f. Omkeering, verwoesting f. (van
eenen staat, van eene stad).
S'Evertuation, f. Krachtinspanning. —5'Evertnement, adv. Krachtig, op krachtige wijze.
'Evertuer (s'), v. pr. Alle krachten inspannen, zijn uiterste best doen, zich afslooven. Je me
suis évertué pour faire réussir vette affaire, ik
heb mijn best gedaan, alle moeite aangewend, om
deze zaak te doen gelukken.
S'Eveux, ease, adj. [Agric.] Sol év-, mergel
slijkerig wordt, als hij met water-grondm.,ie
doortrokken is. — [ Mar.] Vaisseau év -, schip, dat
lek in de naden is.
'Eviction , f. [Prat.] Geregteljke ontzetting
des koopers van eeneg goed uit het bezit daarvan,
ontzegging, uitstooting uit het bezit, uitwinning,
evictie f.
'Lvidage, in. [Tech.] Het uitsnijden, uitronden; het hol of open uitwerken.
'Evidé, e, adj. (en part. passé van évider)Toile év-e, opengewerkt lijnwaad n. Pièce de Bois
év-, uitgewerkt, gegroefd, opengewerkt, uitgesneden stuk hout n. — D rap év• , laken, dat bij 't vollen of walken onder den stamper verhit en daar
geworden, brandig laken n.
-dorslapi
'Evideminent, adv. Klaarblijkelijk, duidelijk,
oogenschijnlijk, klaar, blijkbaar , allerduidel jkst,
baarblijkeljk: La nouvelle est év- fausse, het nieuws
is duidelijk valse/s.
'Evidence, f. Klaarblijkelijkheid, oogenschijn1 jkheid, openbare, in 't oog loopende, volkomene
zekerheid , tastbaarheid , handtasteljkheid , e v id e n t i e f. I1 faut se rendre à l'év-, men moet zich
door tastbare bewijzen laten overreden. Le temps
mettra tout en év-, de tijd zal alles leeren, aan
den dag brengen. Venir en év-, openbaar worden.
Trouvé en év-, open en bloot staande gevonden.
'Evident, e, adj. Klaar, duidelijk, oogenschijnlijk, blijkbaar, openbaar, in 't oog vallend, zonneklaar, middagklaar, tastbaar, handtastel jk, ontegenzeggelijk, e v i d é n t. I1 s'expose b un danger
ev -, hij stelt zich aan een oogenschijnljk gevaar
bloot. La preuve nest pas év-e, 't bewijs is niet
duidelijk. Rendre év-, openbaar maken.
'Evider, v. a. [Tech.] Uithollen, uitwerken,
openwerken, uitsnijden (om een voorwerp ligter of
sierljker te maken), groeven maken (b. v. op een
degenlemmer, een' pistoolloop, een stuk ivoor, enz.).
Év- un peigne, de tanden van een' kam maken.
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Év- les dents, de tanden des kamros afronden. iv-

UI) ouvrage de chaudronnerie, een stuk kopersla gerswerk de vereischte ronding geven, de hoeken afwerken en er de laatste hand aan leggen. -- Evles aiguilles, de naalden inkerven, aan wederzijden
van- 't oog met de instrijkvijl het kerfje maken,
waarin zich de draad legt. — [Tail!., Cout.] , z.v.a.
ECHANCRER. -- [Blanc.] Év- un col, het stijfsel uit
een kraagje wrijven, het minder stijf maken. ---[Hort.] Ev- un arbre , de overtollige takken uit
het midden van een' boom snijden.
'Evideiir, in. [Chit .] Steenboor f. --- Werktuig n. tot wegneming der in zekere ligchaamsdeelen opgehoopte vochten. -- [Tech.] tf'erkmann, die
de naal "oogera kerft en rond klopt.
'Evidoir, nl . [Luth.] Rolboor} f., holbeitel in.,
waarmede de blaasspeelluigen van binnen worden.
,

uitgewerkt.

'Ev idore, L, z. v. a. ECHANCRLTRE.
'Evier, nn. Gootsteen, watersteen (ook pier re
(rév-, picr e a laver geheeten). --- Steenen goot f.
'Evilasse, f. [Corn.] Soort van ebbenhout n.
van Madagaskar.
'Evince,, V. a. [Prat.] Gerechtelijk uit het bezit
stootcm,, uitwinnen, onteigenen. On la évincé de cette
maison par jugement of juridiquennent, hij is geregtel jk uit dit huis gezet. -- (fam.) Ev- qn., iemand
den voet li„ten. -- Het part. passé is ook asli.: Propriefaire évincé, van 't bezit ontzette eigenaar m.
'Eviré, adj. [Bias Zonder kenteeken van geslacht, zonder geslachtsmerk (van een diergebézigd).
'Evirilation, f . [Didact.], z. v. a. CASTRATION.
'Eviscération, f. [Anal .] Het uitnemen der
ingewanden (bij de ontleding of de balseming) . -'Eviscérer, V. a. liet ingewand uitnemen.
j'Evitable, adj. Vermigdel jk , orníwijkbatar:
Ce malheur n 'était pas é`-, dit ongeluk was niet
.]

te ontgaan.

'Evitage, na. Zwaaiing f. van een rooi, anker
liggend scftxp (door den wind of door verandering
vac- get?j). - `Evitee, f. [Mar.] Noodige ruimte f.
voor een, schip, orrm, op z ijne ankers te zwaajen.
Le vaísseau fait son é -, tact schip zwaait. --Cett.e
rivière na pas assez d'év-, die rivier heeft de tot
zwarrïjing vr reiselite breedte niet. - E CITER, C. 0.
Mijden, Vei rnjdeui, ontwijken. ontgaan, ontvlugten:
Ev- les mauvaises compagnies, de lavade yezelschappen ni jden. Ev- le peril, het gevaar vermjden.

E - qn., iemand vermijden. En- écrivant ii fatal d\:_

les équivoques, hij 't schrijven moet men alle dubbelzinnigheden milden. Ev- une peine it fin ., iemand
eene moeite besparen. (Deze witdrukking is af te
keuren; men behoort épargner te gebruiken). -[Mus .] Een ' kadans vermijden, b ij 't slot-akkoord

een dissonant voegen. — EVITER , V. n. [Mar.] Ow-

duwen, omzwaaijen: Le vaisseau évite, évite au

vent , b in niarée, het schip zwaait, zwaait op
den wind, op het tij of op stroom. tv- an vent,
a la marée, door den wind, door het tij omgezwaaid worden. Ëv- entre vent et inarée, onder
den wind met den strooi onder lij zwaaien . Evpar Ie bontour , voor klare kluizen. zwaaien. -ER, V. Zr?'. Vermeden worden. - - Elkander
S'EVIT'
mijden, ontwijken of uit den weg gaan.
'Eviterne, adj. Eeuwig, onsterfelijk, bijnaam
van de 1H groote goden der mythologie. -- 'Eviternité, f, [Dogrn.] Ee-uwigheid, onsterfelijkheid f.
'.vocable, adj. [Prat.] Geschikt one voor eens
andere regtbank getrokken te iworden, beroepbaar
op hooger gerept. -- 'Evocation, f. Oproeping,
inroeping, bezwering , eene ceremonie der Ouden,
waardoor za de tegenwoordigheid der goden , dei•
darmons of (Ier geesten opriepen, cv o c a t i e f.
[Prat.] Het trekken eener zaak vóó,° eens hoogere
regtbank. -- 'Evocatoire, adj. Het beroep op
hooger rergtbank betreffend. -- [ Anc. prat.] Cédule
év-, schriftelijke bekendmaking f., dat men de zaak
voor eens hoogere regtbank trekken wil.
t'Evolé, e, adj. Loshoofdig, onberaden, onbezon.nen.-

'Evoluer , V. a. [Mil., Mar.] De cvol uticn,
legerzwerrk iItgen, scheepswendingen uitvoeren, man ce u v r é r e n. — ' Evolution, f. Beweging, zwenking, hetzij tot oefening, of tegenover den vijand,
ev o 1 u t i e f. --- [Mar.] Nv -s navales, bewegingen,
wendingen eener oorlogsvloot, zee-manwuvres f. pl.
-- [Mus.] Omkeering f. der stemmen in het dubbele contra-punt. -- [Diaact.] EV- organique, oat,

,

wikkeling f. der bewerktuigde ligchamen door den
groei. — 'Evolutioiinaire, adj. Tot de evolutien behoorend, evolution veroorzakend. — 'Evoltitif, ive, adj. [Phil.] Zich zelven voortbrengend
of ontwikkelend. (bloem f.
'Evolvule, f [Bot.] Soort van winde of klok'Evony nniiie, f. [Chim.] Bittere zel fstandigheid uit de vracht van 't papenhout of de kardinaalsmuts [evonynius] . -- 'Evonyrnoide, f.
[Bot.] klimmende celaster of booin moorder m., een

canadasche heester.

'Evogner, v. a. Oproepen, inroepen, bezweren,
de schimmen der dooden, de dwmo ns of geesten vóór
zich dagen of doen verschijnen. -- [Prat.] Voor
eene andere, hoogere rec,tbank trekken, e v o cd r e n.
'Evulsif, ive, adj. [Chir.] Tot uitrukken of
uittrekken dienstig. --- 'Evtilsion, f. Uitrukking
uittrekking, e v u l s i e f.
Ex-, uit het latijn overgenomen voorvoegsel in
vele zainenstellingen, overeenkomende met het nederduitsche : uit, ont, ver, op, enz.: exclure, uit
exproprier, onteigenen; expédier, verzen -sluiten;
exhumer, opgraven -- - in zamenstellingen van-den;
jongere vorming ook z. v. a.: gewezen, voormalig,
wijlen: ex-prêtre , ex - emper eu r, gewezen priester,
keizer.
Exacerbant, e, adj. [Méd.] Toenemend, verhe//end, verergerend: Fiévres ex-s. — Exacerbation, f. Toeneming, verheffing, versterking f,
van Bene periódische ziekte.
Exacorde, nn. [Mus.], z. HEXACORDE.

Exact, e, adj. (pr. ek -zakt ) .L' Vaauwkeurig, juist,
zorgvuldig, naauwgezet, stipt, ex ac t. II est fort
ex- en tout ce gull fait, hij is zeer stipt in alles
wat hij doet. Etre ex- à tenir sa parole, naauwgezet
in 't houden van zijn woord zin. Copiste ex-,
naauwkeuric afschrijver in. --- Sciences ex-s, wiskundige wetenschappen f. il., wiskunde f. -- Exacten, ent, adv. Naauwkeurirl. stipt, zorgvuldig, op
na(J uwkeurige wijze.
Exacteur, in. (weleer) Schuldinvorderaor, geldhe/Ter; ontvanger der repten, gaarder, gaarmeester; - -- ((10) u fzetter, knefveloar, uitziviffer, ver
in. --- ^ Exactif, ive, adj. Iïnevelendi,-druke
afpersend. f. (weleer) Invordering,
strenge gâi'ing van 's laude penningen ;_._ (nu) afpersing, Irnézelczr ij, a fzettei i j,verdrukking, e:x á ct i e f.
Exactitude , f. Naouwkcurzgheicl. stiptheid.
ja istheid, efJellnatigheicl, zoi'gv:uld igh,eirl , rtcdauw ,

.

gezetheid f.

Exeenie, adj. [Méd.] Van- bled beroofd, bloed-

ledig, exai7nos.

Exagérateuir, ram., -trice, f. Vergrooter, over-

drijver ni., vergrootster, overdrjfster f. ---- Ook als
adj.: Toutes les passions sont ex-trices, al de hartstogten hellen tot ovértlrijving over. - Exa eratif, ive, aclj. Overdr vend, vergrootend, overdi'even; (faal.) bluffend, g-s'ootsjrr eken!,. — Exagération, f. Overdrijving, vergrootinrg; grootspraak f.
-- Exagérer, v. a.. Overdrijven, vergrooten, overdreven voorstellen. -- Ook zonder voorwerp: I1 est
sujet 1, ex-, hij houdt veel van overdrijven. -S' EXAGERER, V. pr. Zich iets vergroot of overdrc
ven voorstellen. --- Exa ;éré, e, add. (en part.
passé) Sentiments ex-s, overdreven gevoelens n. pl.
Tableau ex-, overdreven tafereel n., schilderij f.
Exaltation, f. ['erhooging, verheffing; groot
verheerlijking; t;emoed s- of geestverheffing.-making,
geestdrift, geestvervoering, overspanning, e x a it at i e f. — Ce bhtiment, Ce plancher a trop pets
d'ex- (d'élévation), dat gebouw, die v ines' heet te
weinig vencr'ffing, hoogte. (In dezen eig. zin wei nig
gebruikt). — Le jour de son ex-, de dag zijner
verheffing (tot eens geestelijke, inz. tot de pause1 jke waardigheid). -- [Liturg.] Ex- de la saintecroix, kruisverhefng (een katte. kerkfeest op 1f
Sept.). — [Méd.] Ex- du pools, verheffing vanden
pols. Ex- les symptómes dune inaladie , hoogste
trap ni., dien de verschijnselen eerier ziekte beretken. Ex- des forces vitales, over spanninf;, ziekelijke verhooging der levenskrachten. -- [Chico.
Hoogste graad rit. van zuivering (der metalen, zou
[Astrol.]-ten,z.);vrlugiq,op/cfaI.Stand in. eener planeet, in welken zij geacht werd
den meesten invloed te oefenen. -- L'ex- des sens, de
verhoogde werking der zinnen of zintuigen. Parler
avec ex-, met geestrervoering, tieestd ra ft, opgewon-

den li, e cÍ .Sp?'eked?.

EXALTER
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Exalter, V. a. Ver/wogen, verheffen; --- verover-hïten,
verrukken, vervoeren, overspannen,
uitten,
verprikkelen, e x al t é r e n; — prijzen, roemen, ver
L'homme peut ex- la sensibilite dun-herljkn:
organe quelconque, de men.scli kan de gevoeligheid
van een of ander orgaan ver'hoogen, versterken,
vermeerderen. — (fig.) Ex- une passion, een' harts-

Exarchat, m. Gebied, ambt n., waardigheid f.
van een' exarch; .—griekscb- keizerlijk stadhouder schap in Italië (waarvan Ravenna de hoofdstad
was), exa rchaa t n.
Exarehiatre, m. [Méd.] Weidsche titel ni.,
weleer aan sommige eerste lijfartsen van koningen
en keizers gegeven. -- Ook: gewezen lijfarts m.

deren doers ontvlammen; de hoofden verhitten, in
Buur zetten, in geestdrift brengen. -- Ex- le saint
trom cle Dieu, Gods heiligen naam verheffen, ver
On ne peut trop ex- son merite, men-herlijkn.
kan zijne verdiensten niet te hoog , niet genoeg
roernon, verheffen. --- [Chico.] Den hoogsten graad
van zuiverheid, van kracht geven. — S'EXALTER,
V. pr. Zich verheffen, zich tot den hoogsten graad
van werkzaamheid-, van kracht verhe fJ en, zich overspannen (van (ie zinnen, de ha'rtstogíen, enz. speckende). -- Elkander heinelhoog 'verheffen. --- Exalté, e, adj. (en part. passé): imagination ex-e,
ontvlomde, verrukte, overspannen, g e e x a 1 t e e r-

Exargne, m. Stadhouder der voormalige grieksche keizers in Italië, e x a r e h nl. --- Bij de nieuwere Grieken: afgevaardigde m. van den patriarch, die in zijnen naam de bisschoppen en kerken

togt ten toi) voeren. -- Ex- les esprits, de gemoe-

d. e= verbeelding f. Cet homme cast ex-, a 1'espril

Exarrne, f. [Chir.] Ver uitstekend gezwel li.

bezoekt.

Exartérite, f. [Méd.] Mer'vliesontsteking f.
Exarthrènie, m., Exarthrose, Exarti-

culation, f., z. v. a. LUXATION.

Exaspératiou, f. Verbittering; f.; vergramd
verbitterdheid f. -- [Méd.] , z. v. a. EXACER--heid,
v. a. Verbitteren, vergrammen., vertoornen, tot toorn of gramschap prikkelen. - [Méd.] I'erer-g)ercn. — Exaspére, e,
adj. (en part. possct): Homme ex-, verbitterd, ver
BATION . -- Exasperer,

heeft een overspannen geest of hoofd, eerie ontelanr.de verbeelding.

-graindmesch.
Exaucement, ni. Het verhooren (eener bede);
verhooring, inwilliging f. -- Exaiicer, v. a. Ver
gunstig aanhooren, inwilligen: Dieu exauce-horen,

Ontijdige geboorte, miskraam f

der néderigen of ootinoedigen. — Exaueé, e, adj.
(en part. passé): Prière ex-e, verhoord gebed n.
Exaactoration, f. [H. rom.] Afdanking f.

ex-, la tète ex-e, die man neemt eene hooge 'vlugt,

Exaleimineuse, f. of als wij.: Perle exaluitnineuse, kleine schitterende parel uit het Oosten.
S Examblome, m., Examblose, f. ['%léd.]
Examen, m. (pr. ---^niène) Onderzoek, toets`ir2g, onde'rvraging, 72avo7'sch,i,rd,g, uitvorsching f.,
verhoor, inz. schoolonderzoek n.. groefneming f.
dei• rle mnaakte vorderingen, ex á in e a n. Faire laxdune chose, Mettre une chose à I'e\•,-, eene zak
onderzoeken, op den toets stellen. - - Après cour
ex-, na rijp onderzoek, na rijp beg owd, overleg, na
rope overweging overler^grng, avei'Eieznzing. Passer

un examen ,

een ondersoek, examen ondergaan,
doorstaan. Mettre qu. á l'exanlen, iemand in 't vel-

les prières des humbles, God verhoort de gebeden

(der troepen). --- [Chev.] Ontzetting, afzetting,

opheffing
ng f. (degradation). -- Exanctorer, v. a.
Afd anIc gin. - -- Ontzetten (vein de ridderlijke waai (ligheid) (dégrader).

Excalcéation, f. [Ant. jud.] De wet van 't uit
XXV.-trekndscho, efjing(Dutr.

vs.

9).

(brandend.

Excaléfactif, ive, adj. Verhittend, ver Excarnation, f. (Aunt.] Ontvleeschin l f., het

hooi nemen.
.nemen. --- Ex- (t futur, voorloopig verhoor H.
van getuigen.

ontdoen der beenderen van 't vleesch; -- afzonderirnq der' uitgespoten vaten, ex c a r n á t i e f.

navorscher, ondervrager, e x a m i n á t o r m., onderzoekster, ondervraagster f.

l:oin snijden. -- [Anat.] Van vleesch ontdoen.

Exaininatetur, rim., -trice, f. Onderzoeker,

S Examination, f., Het onderzoeken, het exa-

ini,néren; onderzoek, examen n.
Examiner, V. a. Onderzoeken, uitvorschen, uit
uitvragen, ondervragen, ondertaster, ver -horen,
beschouwen, nazien; over--horen;auwkig
denken, overpeinzen. beraadslagen, navorschen, nasporen , e x a rit i. ,i é r e ja. Ex- un compte , eerie
rékeni'nq onderzoeken. Ex- sa conscience, sol-inême,
zijn geweten beproeven, zich zelven onderzoeken.
On 1'a exatniné sur la grammaire, men heeft hem
in de spraakkunst onderzocht, geëxamineerd. Plus

je I'examine, plus je crois 1'avoir vu quelque part,

hoe nier ik heng beschouw, hoe meer ik geloof hein

ergens gezien te hebben. -- s 'EXAMINER , v. pr.

Zich zelven ontderrzoeken , zich gadeslaan, zich ondervragen.; --- zijn geweten onderzoeken. --- Elkander oplettend waarnemen, beschouwen. --- Exanmi né, e, adj. (en part. passé): Livre ex-, onder
nagezien boek n. Affaire inurement ex-e. rip-zocht,
onderzochte, doordachte zaak f. Ecolier ex-, onder

i n e e r d scholier m.
-zocht,geéxain
Exanastomose, f. [Méd.] Ziekelijke verwijbloed,
van
ding, inz. der bloedvaten, met ontlasting
e x a n a s t o vi o s i s f. ---- Exanasthrophe, f.
[Méd.J Herstelling, genezing, inz. van eene instor-(darm, exanie f.
ting. exanástrophe f.

Exanie, f. [Méd.] Uitzakkinj van den cndelExanirnation, f. [Méd.] Ontzieling f., dood m.;
— diepe onmagt, flaauwte, e x a n ins a t i e f.

Exanthémateux, euuse, Exanthéniatiqne, adj, [Méd.J Met huiduitslag gepaard, uit

vlekkig, blarig, e x a n t h e m á t i s c h.-slagrd'i,

-- Exanthentatotogie , f. Uitslagleer f. -Exanthéniatologiquae, adj. Tot die leer- behoore^l.d, exantheosatológisch. --- Exanthèine, m. Koortsige huiduitslag m., vlekken of

blaren I. pl. op de huid, vurigheid f.
Exantlation, f. [Phj-s.:J Het uitpompen; uit
lucht, of water).
-pominqf.(va

Exanthropie, f. [Méd.] Hoogste graad n. van

menschenvrees, van menschenschuwheid (als gevolg
van ziekte), e x a n t h r o p i e f.
Exaragme, nn. [Clair.] Been-. beenderbreuk f,

,riet uitscheuring.

Excarner, v. a. [Tech.] De tanden in een
Excavateur, m. [Chem. de ter} Toestel om

het wegruimen en aanvoeren van grond voor de
spoorwegen gemakkelijk te maken. --- Excavation, f. Het' uitgraven, uithollen; uilgraving, uit holling, opgronding, exe á v a t i e f. --- Excaver,
V. a. Uitgraven, diep uithollen., eerie holte maken.
Exeédant, e, adj. Overschietend, overblijvend:
Somme exc-e, overschietende som.. Exc- d'aunage,
z. AUNAGE. --- (fig.) Vermoei end, a fm,attend, las
Travail exc-, a finottende arbeid m. -- C'est-tig:
un homme exc-, 't is een lastig mersch. --- EXCE-

DANT , m. Overschot, overwigt n., overinaat f., teveel n. --- 5 Excédation, f. Het overschrijden;
overschrijding f. — Exeéder, v. a. Oversch riden,
te ver gaan, te buiten ofte boven gaan. Il a excédé
son pouvoir, hij heeft zine raagt overschreden, is

zjne mart te buiten gegaan. N'excédez pas cette

somme, ga deze som niet te boven. --- Ce peuplier
excède les antics en hauteur, die populier steekt

boven al de andere uit. ---- (fig.) Overladen, overstelpen, de zaken te ver drijven. ('t zij ten goede of
ten kwade): Il nous a excédés de compliments, hij
heeft ons met pligtppleg'ingen overladen. -- Exc- qn.
de coups, iemand de hunt vol slagen geven, hem
onbarmhartig afrossen. Exc- qn. de bonne chère,
iemand, met spijs en drank overladen, tot al te veel
eten en drinken aansporen. --- Vermoe-ijen, a finatten, lastig vallen, vervélen. Voila des travaux qui
excèdent les forces, dat zijn werkzaamheden, die de
krachten afinatten, uitputten. I1 m'excède par son
bavardage, hij valt mij la.s lig, verveelt mij geweldig met zijn gesnap. Tout m'excède aujourd'hui,
alles is mij van daag te veel. ---- s 'EXCÉDER , V. pr.
Zich, te buiten gaan, de gewone grenzen overschrijden, zich afinatten , zich uitputten., zich afslooven:
S'exe- de je :tines de veilles, d'austérités, zich door

vasten, nachtwaken, boetedoeninr,en uitputten, te
veel vasten, waken, boete doen. --- Excédé, e,
adj. (en part. passé): Pouvoir exe-, overschreden
magt f. Je suis exc-, de fatigue, ik ben afgemat, uitgeput, dood moede. --- Je suis exc- de sas compli-

ments , ik walg van zijne complimenten. — I.'11omme ainsi batte et exc-, sally présenter an juge,

de zoo geslagen en mishandelde man begaf zich naar
den regter. ---- Un jeune homme exc- de débau-

736 EXCELLEMMMENT

--

EXCLAMATIF.

ches, een door losbandigheid uitgeput, ontzenuwd ijver. I1 s'écria dans I'excès de sa douleur, in de
overmaat zijner smart riep hij uit. — Buitenspojongeling.
Excelleinment, adv. Voortreffelijk, op eene righeid, ongebondenheid, uitspatting , ongeregelduitmuntende wijze, uitnemend, bij uitnemendheid, held f., moedwil m., gewelddadigheid, mishandeling f., misbruik n. Faire des excès, uitspattingen,
bij uitstek.
Excellence, f. Uitmuntendheid, voortreffelijk- buitensporigheden begaan, moedwil bedrijven. Les
heid, uitstekendheid, uitnemendheid f. En quoi con- excès commis en (sur) sa personne, de geweldena
siste l'exc- de ce livre? waarin bestaat de voor rijen, gewelddadigheden, in zijn' persoon begaan.
dit boek? L'exc- dun fruit, de-treflkhidvan Excès de pouvoir, misbruik van inagt. — [l%lath.]
voortreffelijkheid, lekkerheid van eene vrucht. — Overschot, verschil n. (excédant) tusschen twee
E x c e 11 e n t i e, ambtstitel van ministers, van de grootheden. Excès sphérique, sphwrisch of klootsch
hoogste ambtsbekleeders bij 't hof, van afgezan- overschot n., wat de hoeken eens klootschen drieten; in de middeleeuwen ook van de frankische en hoeks meer dan twee regie hoeken bedragen. —
L'EXCÈS, JUSQU' à L'EXCÉS, loc. adv. Onmatig,
duitsche keizers, van pausen en bisschoppen. —
(fam.) Donner de l'exc-, zone excellentie spelen, overdadig, al te zeer, uittermate, in den hoogsten
iemand gedurig den titel van excellentie geven. — graad: Loner qn. à l'excès , iemand bovenmate
prijzen. Pousser la vengeance jusqu' it l'excès, de
PAR EXCELLENCE, loc. adv. Bij voorkeur, bij uit
bij uitnemendheid: Salomon est appelé-zonderig, wraak te ver drijven.
Exeessif, ive, adj. Overdadig, onmatig, overIe sage par exc-. Salomo wordt bij uitnemendheid
de wijze genoemd.
tollig, overgroot, overdreven, ondragelijk. II fait.
Excellent, e, adj. Voortreffelijk, uitmuntend, un froid exc-, 't is ondragel(k, buitengemeen koud.
uitnemend, uitstekend, buitengemeen, heerlijk, on- Taille exc-ive, overgroote, buitengewone gestalte f.
gemeen schoon, goed, enz., e x e e 1 l é n t. Coeur exc-. Travail exc-, al te zwarearbeidm. Dépensesexc-ves,
voortreffelijk hart n. Fruits exc- s, keurige, lekkere overtollige, buitensporige uitgaven f. pl. Cela est
vruchten f. pl. Exe- écrivain, voortreffelijk schrijver. exc-, dat is overdreven. — I1 est exc- en tout ce
Excellentissime, adj. (fam.) Zeer uitnemend, qu'il fait, hij overdrijft alles, hij gaat te ver in
zeer uitmuntend, allervoortreffeljkst. — [Hist.] alles, wat hij doet.
Excessivewnent , adv. Onmatig , overdadig,
Exc e l l e n t i s s i m u s, titel der voormalige senatoren van Venetië, als zij in tegenwoordigheid van bovenmate, uittermate (á l'excès).
Exeipant, m. [Prat.] F, x c i p i ë n t, hij, die
den doge in collegie vergaderd waren.
Exceller, v. n. Uitmunten, uitsteken, uitblin- eene tegenwerping maakt.
Exciper, V. a. (altijd met de) [Prat.] Eene
ken, te boven gaan, verheffen, exc e l l é r e n.
Excentrieité, f. Uitmiddelpuntigheid, verwij- tegenwerping, uitvlugt maken, tegenstellen, bij wijze
verantwoording inbrengen,
nbrengen, zich beroepen op,
dering of afwijking van het middelpunt, inz. de afstand des brandpunts van 't middelpunt bij krom- excipiér•en. Exc- d'uneprescription, zich op eene
me lijnen, excentriciteit f. — -}-( fig. el fam.) verjaring beroepen.
Excipient, m. of als adj. Substance exc-e,
YVonderli kheid, grilligheid, eigenzinnigheid, overspannenheid, dweepeij f. — Excentrique, adj. [Pharm.] Middel tot vermenging, bindmiddel (b. v.
honig, meel). —
Uitmiddelpuntig , geen gemeenschappelijk middel
Excise, f. Belasting, impost m. op bier, olie,
hebbende (van in of bij elkander liggende cir--punt
kels, cirkelbogen, spheren), exc é n t r i s c h, e x- cider, enz. in Engeland, e x c j s m. — Het kantoor,
c e n t r i e k. — ( fig. et fam.) Wat van de gewone waar die impost betaald wordt.
Exeiser, v. a. [Chir.] Uitsn ijden, wegsnijden,
baan afwijkt, buiten de gewone grenzen treedt,
ongemeen, overspannen: Un homme exc-, een won- e x c i d é r e n. — Excision, f. Uitsnjjding, weg
zekere kleine deelen(wratten, polijpen,-snijdgf.va
derlijk, grillig, overspannen mensch, een excentrische geest m. — EXCENTRIQUE, m. of als adj. bis- enz.) , e x c i s i e f. — BV sommigen z.v. a. CASTRATION.
Exeitabilité, f. Prikkelbaarheid, opwekbaarque exc-, kolderschijf, excentrieke of uitmiddelpuntige schijf f., die in de stoommachines op de heid, e x e i t a b i l i t e i 1 f. — Excitant, e, Exas van 't vliegwiel of op de as van den locomotief citatif, ive, adj. [Méd.] Opwekkend, prikkelend:
ligt en de stoomzuiger-stang heen en weder voert. Un remède exc- of als subst.: Un exc-, een opwekExcepté, e, adj. (en part. passé van excepter) kend, prikkelend middel n. — Exeitateur, m.,
Uitgezonderd, uitgenomen, uitgesloten, g e e x c i - -trice, f. Aanzetter, aandrijver, aanspoorder m.,
pieerd, geëxcepteerd. Tout Ie monde 'y aanzetster, aandrijfster, aanspoorster f., prikkel m.;
peut venir, les femmes exc-es. - EXCEPTÉ, prép. — % wekker in., wekster f. (in de kloosters). —
(eig. part., door ellips als prép. gebruikt) Behalve, Ook als adj. gebézigd : L'énergie exc-trice , de
uitgezonderd, uitgenomen, met uitzondering van: krachtontwikkelendeprikkelingf. - EXCITATEUR nl.
[Phys.] Ontlader m., werktuig om elektrische vonTout le monde y peut venir, exc- les femmes.
Excepter, v. a. Uitzonderen, uitnemen, voor- ken te verwekken. — Excitation, f. [Méd.] Opbehouden, uitsluiten, e x c i p i- é r e n, e x c e p t é- wekking, prikkeling; — (fig.) aansporing, aandrjren: Je vous donnerai tout sans riep exc-, ik zal ving, aanzetting f.; opgewekte of geprikkelde toeu alles geven zonder iets uit te zonderen.
stand in., e x c i tá ii e f, — Exeitatoire, adj.
Exception, f. Uitzondering, uitneming, uit Aanmanend, aansporend: Lettres exc-s , vermai e f. Il n'y a point de règle sans-sluitng,excép nings- of waarschuwingsbrieven m. pl. — Exeiexc-, er is geen regel zonder uitzondering. Cela ne tement, m. [Mid.] Uitwerking der prikkels;
souffre point d'exc-, dat duldt Beene uitsluiting. — herstelling, opwekking van de werking der hersenen
Uitvlugt, tegenwerping, tegenspraak, verantwoor- na slaap of verdooving. — Exciter, v. a. Ver
opwekken, gaande maken, prikkelen, aan -wekn,
ding f., verantwoordingsscha ft, verzet n. des beaanzetten, aanhitsen, aanstoken. aan -prikeln;
klaagden, e x cep t i e f. Exc- de dol, tegenwerping
aanporren, aandreven, opruijen; veroor--moedign,
berustende op gepleegd bedrog. Exc- négatoire,
verzet door het loochenen van eene daadzaak. zaken, doen ontstaan, verwekken: Cela excite la
Exc- péremptoire, peremtorische, te niet doende, soif, Cela excite à bolre , dat verwekt dorst,
vernietigende tegenwerping. Exc- déclinatoire, af- maakt den dorst gaande. Exc- la compassion, la
wijzende exceptie, berustende op onbevoegdheid der pitié de qn, iemands medelijden opwekken, gaande
regtbank. — a L'EXCEPTION DE, loc. prép. filet maken. — Le genéral excita ses soldats par sa
uitzondering van, behalve, uitgenomen: I1 a vendu valeer, de generaal moedigde, vuurde zijne soldatour ses biers, á l'exc- dune maison, hij heeft al ten door zijne dapperheid aan. Exe- les arts, 1'industrie, de kunsten , de nijverheid aanmoedigen.
zijne goederen verkocht, uitgezonderd een huis.
Exceptioneel, le, adj. Eene uitzondering be- On 1'y a excité, men heeft er hem toe aangehitst.
vattend of makend, uitzonderend. ex c ep t i o n e e 1: Exc- ene sédition, een oproer verwekken, te weeg
Lois exc-les, exceptionéle wetten f. pl — Un hom- brengen,. Exc- l'envie, la jalousie , den nijd , de
me exc-, een man bij uitzondering. — 5 Exeep- ijverzucht gaande maken. — S'EXCITER, v. pr. Zich
tionnellement, adv. Bij wijze van uitzondering. zelven aansporen of opwekken. — Opgewekt, aan
aangevuurd worden. — Elkander op--gespord,
Exeès, m. Overmaat, overdaad, overdrijving,
buitensporigheid, overtreding f. van de gewone gren- wekken of aanmoedigen. — Exeité, e, adj. (en
part.
passé)
zaak,
exces
L'excès
est
blamable
en
Compassion exc-, opgewektrnedelijden n.
zen eener
n.
toutes choses, de overdaad, buitensporigheid is bij Passions exc-es, gaande gemaakte hartstogten m. pl.
alle dingen laakbaar. 11 y a de l'excès dans son zèle, Curiosité exc-e, geprikkelde nieuwsgierigheid f.
Exclamatif, ive, adj. [Gram.] .Ben' uitroep
zijn ijver gaat te ver, er is overdrijving in zijn'

--
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aanduidend: Point exe- , uitroepingsteeken n. (!). verachtelijk wezen n. — ss Exerétnentation, f.
--- Exclamation, f. Uitroep m. , uitroeping, [Md.] Ontlasting f. der drekstoffen. — Exeréuitschreeuwing, e x c l am a t ie f. — [Gram.] Point menteux, ease, Exerérnentiel, le, Exeréd'excl-, uitroepingstceken n. - 5 Exelarnative- mentitiel, le, adj. Wat tot de natuurlijke uit- of
inent, adv. Bij wijze van uitroep. — Excla- afscheidingen behoort , uilwerpselachti^;. Les aliinatoire, adj. Deuitroeping uitdrukkend: [Gram.] ments out deur parties, June nutritive, l'autre
Particules excl-s, uitroepwoordjes n. pl. — Ex- exc-le, de spijzen hebben twee deden, het eene tot
clainer, V. n., of doorgaans S'exclainer, v. pr. voeding, het andere tot uitwerping, uitscheiding bestemd. — Exerénient-reerérnentitiel, le, adj.
Uitroepen, uitschreeuwen, een' uitroep doen.
Exelure, v. a. Uitsluiten, buitensluiten, uit- Deels tot uitwerping of uitscheidin :, deels tot opweren, buitenhouder, uitstooten, niet toelaten, geen slorping en opneming in de dierlijke huishouding
toegang geven. Excl- qn. dune sociétd, iemand uit bestemd (zoo als de melk, het speeksel, de tranen) .
een gezelschap of genootschap sluiten, hem nood — Exereter, V. a. Uit- of afscheiden, uitwerte verlaten, of hein den toegang ontzeg--zakenht pen, uitdrijven. --- Ecréteur, adj. m. Exerégen. La loi Fen exciut, de wet sluit hein daarvan toire, adj. nl. en f. Naar buiten drijvend, uit
afzonderend, afvoerend: Vaisseaux exc-s,-scheidn,
uit. -- S'EXCLURE, V. pr. Uitgesloten worden.
Elkander uitsluiten. -- Exelu, e, (vroeger ook [Anat., Bot.] uitscheidende, afzonderende vaten n. pl.
exclus, e), adj. (en part. passé): Les femmes sont — Exeretion, f. Uit- of afscheiding, uitwerping,
exclues de vette assemblée, de vrouwen worden in afvoering f., het uitwerpen der natuurlijke onrein
die vergadering niet toegelaten. — Exelusif, ive,
f. L' urine, les déjections alvines,-hedn,xc7réti
adj. Uitsluitend, geene deelneming toelatend; bij
les perspirations cutanées sont des excr-s, de pis,.
i e f. Droit, Privilege-zonder,hscx1u de drekstoffen, de huiduitwasemingen zijn uitschei
excl-, uitsluitend refit, voorregt n. Gout excl-, b ij
Exerétoire, adj., z. EXCRETEUR. -dinge.—
smaak m., uitsluitende genegenheid f. —-zonder
Exeroissanee, f. [Chir.] Uitwas n., bult in.,
L'esprit de panti nous rend excl-s, de parti,Jgeest vleeschgewas n., wen, wrat f. enz.
[Bot.] Uitmaakt, dat wij anderen buitensluiten, dat wij alles was n., knoest nn.
Exeru, e, adj. [Faux et for.] : Arbre excru,
verwerpen, wat met onze gevoelens of meeningen
in strijd is . — EXCLUSIVE , f. [H. mod.] Uitslui- boom, die buiten 't bosch, maar op een' daartoe betingsrergt n., het redt der monarchen van Frankrijk, hoorenden grond, groeit.
Exerucier, V. a. Martelen, folteren, pijnigen,
Spanje en Oostenrijk om bij de verkiezing van een'
paus tegen den persoon van dezen of genen kardi- kwellen ; — diep bedroeven.
Excubiteiir, [Ant. rong.] Soldaat of officier m.
naal te protestéren. -- Exclusion, f Uitsluiting.
buitensluiting, wering, exclusie f. — [Arith.] van de keizerlijke lijfwacht.
Excursion, f. Uitstapje, reisje, pleiziertogtje n.
Méthode des excl-, uitsluitings-methode, oplossing
van een vraagstuk door zékere getallen, (ls onge- -- [Mil.] Sti roptogt nl., strooperij t. op 's vfjands
schikt ter oplossing, uit te sluiten. — à L'EXCLU- bodem. — (fig.) Afwijking, uitweiding f. (digression).
Excusable, adj. (van personen en zaken) Ver
SION DE, loc. prép. Met uitsluiting van: Il s'applite verschoonen, te verontschuldigen,-schonbar,
que is vette science, à l'excl- de toutes les autres.
— Exclusivement, adv. Uitsluitend, uitslui- verschoonlijk, vergefelijk. Faute exc-, verschoon
fout f. Elle est axe- d'avoir fait vela, zij is ver-lijke
tenderwijs, met uitsluiting van, niet mede gerekend,
bij uitsluiting: Depuis le mois de mai jusqu'au
te verontschuldigen, dat zij dit ge--schonbar,'ti
mois d'aout excl-, van de maand Mei tot en zonder daan heeft, — Excusablement, adv. Op ver
de maand Augustus. — Exelusivisnie, m. Stelsel schoonbare wijze.
5 Excusateur, ni., -trice, f. Verontschulvan uitsluiting, cxclusivísmus n. (ging f.
Excogitation, f. Overdenking, overwe- diger m., verontschuldigster f.
-t- Exeusation, f. [Prat.] Verontschuldiging,
Excommunication, f. Ban, kerkban in., uit
uit de kerk of gemeente, e x c o m m u n i--sluitng afwijzing eener voogdijschap of bediening, excuc á t i e f. Exc- majeure, groote ban (die van alle satie f.
Excuse, f. Verontschuldiging, verschooning;
kerkgemeenschap afsnijdt). Exc- urineure, kleine
ban (die alleen 't gebruik der sacramenten verbiedt). -- uitvlugt f., voorwendsel, e k s k u u s n. Exc- vaFoudre d'exc-, banbliksem m. Fulminer 1'exc-, den lable, geldige, aannemelijke verontschuldiging. Excbanbliksem schieten, slingeren, in den ban doen. frivole, kale, nietige uitvlugt. — Beleefdheidsterm,
Lever l'exc-, den ban opheffen. —Excominunier, om toegevendheid omtrent een' kleinen misslag te
v. a. In den ban, den kerkban doen, uitbannen, vragen, of wel om iemand tegen te spreken: Je vous
van de kerkelijke gemeenschap uitsluiten, e x c o m- en fais mille exc-s (niet je vous demande, gelijk men
m u n i c é r e n. — S'EXCOMMUNIER, v. pr. Zich van vaak hoort, vooral in Nederland, waar 't; ekskuus
de kerkgenootschap afzonderen , verwijderen. — v r a g e n aan de orde van den dag is), ik vraag
Elkander in den ban doen. — Exeonlrnunié, e, u duizendreaal om verschooning. Je ne veux point
adj. (en part. passé): Roi exc-, in den. ban gedane vous faire exc- (vous demander pardon), ik wil u
koning m. — Exco.nimunié, m., -E, f. Hij of zij, niet om verschooning vragen. Je vous fail exc-,
die in den kerkban is gedaan, uitgebannene, geex- mais je ne puis être de votre avis, neen mij niet
contmuniceerde, m. en f. — (fig.) Il a un visage kwalijk (houd het mij ten goede), maar ik kan niet
d'exc-, I1 est fait comme un exc-, hij ziet er uit, van uw gevoelen zfln.—Demander, Exiger des exc-s,
alsof hij van de galg was gedropen, hij ziet er vorderen., eischen, dat riten verschooning vrage, dat
bleek en ontdaan uit; ook: hij ziet er uit als een men zijn ongelijk bekenne. — [Jur.] z . EXCUSATION .
schooier, bedelaar.
Excuser, v. a. Verontschuldigen, verschoonen.
Excoriateur, trice, adj Ontvellend, de op- Je l'ai excusé auprès de son maitre, ik heb hein
perhuid wegnemend (inz. als dit door werktuigen en bij zijnen meester verontschuldigd. I1 faut exc- les
geneesmiddelen geschiedt) . — Excoriation, f. fautes de la jeunesse, men moet de misslagen der
[Chir.] Afschaving, kwetsing der opperhuid, ont- jonge! door de vingers zien, vergeven. — Excusezvelling, ex e o r i á t i e f. -- Excorier, v. a. De mol, si je vous dis, neem mij niet kwalijk, dat ik u
huid wegnemen, afhalen; een vlies opscheuren of zeg. — Verschoonen, vrij laten, ontslaan: I1 ma
.kwetsen; — in beperkter' zin : de opperhuid weg invité á diner, mais je t'ai prié de men exc-,
afschaven. -- Excorié, e, adj. (en part.-nem, hij heeft mij ten eten gevraagd, maar Ik heb hem
passé) Joue exc-e, ontvelde wang f. Partie ex-, op- verzocht mij daarvan vrij te spreken. — s'EXCUsER, v. pr. Zich verontschuldigen. Comment pourgereten, gekwetst deel n
Excortication, f. Het wegnemen, aftrekken rait-il s'exc- dune telle tante? hoe konde hij zich
van de schors, den bast of het hulsel, ontschorsing, over (wegens) eene zoodanige fout verontschuldigen.
— S'exc- de faire une chose, verzoeken, dat men
onthulzing, e x c o r t i. c á t i. e f.
Excréation, f. [Méd.] Het uitspuwen, uit ontslagen, vrijgelaten worden van iets te doen. -slijm; rogscheli.ng, uitspuwing f.
-werpnva S'exe- sur qc., de schuld op een ander schuiven of
Exerément, m. Uitwerpsel n., uitscheiding f. werpen. I1 s'est excusé sur son frère, hij heeft de
van het dierlijk ligchaam, inz. drek m., drekstof f., schuld op zijnen broeder geworpen, hij heeft zijnen
afgang m., ontlasting f. stoelgang, dierenmest m., broeder de schuld gegeven. — (Prov.) trui s'excuse,
e x c r e m é n t n.' — Rij uitbreiding: dierlijke af- s'accuse , wie zich verontschuldigt , bekent juist
val m. (nagels, haar, horens, enz.). — (fig.) Excr- daardoor schuld. — Excusé, e, adj. (en part.
de la nature, de la terre, du genre humaan, uit passé) Faute exc-e , verschoonde fout f. Personne
natuur, van 't menschdom, diep-vagselnd ex-e, verontschuldigd persoon m.
-

—

—
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Excuseur , ni. Verontsckuldiger in. , hid, die
gaarne eens anders gebreken door de vingers ziet.
Excussion, m. [Méd.] Schudding f., schok in.
(door een' val, slag, enz.), excussie f.
Exéat, nl . (latin: eig. hij of zip ga uit) (pr.
ex-é-atte) Verlof aan een' geestelike, om van ker-

de théátre, dune cantate , de uitvoering valt een
tooneelstuk , van Bene cantate. Ce musicien a
beaucoup d'ex-, olie muzikant heeft veel vaardig
II est homme d'ex-, h#-heidnvoragt.—

sp el te veranderen, aan een' monnik, om in een ander klooster te gaan, aan een' scholier, om de school
te verlaten. -- Papier n., waarop dat verlof geschreven is. - -- (lam.) Donner son ex- a qn. ,
iemand zijn afscheid geven.
Execrable, adj. (can peí sosen en zaken) Afschuwelijk, afgrijselijk, gruwelfik, verfoeijelijk, ijselijk, vloekwaardig. C'est un crime ex-, 't is eene
afgrfgscljke misdaad. C'est un homme ex- , 't is
een verfoeidelf/k 7nensch. -- Bij vergrooting: zeer
slecht: Gout ex- , zeer slechte smaak m. Poème
,

ex-, zeer slecht, srnakeloo-c gedicht n.
Exécrableinent, adj. Op afschuwelijke wijze.
Exéeration, f. JfgrjJzen n. , diepe afschuw
of afkeer m. Avoir qn. of qc. en ex-, eenafgrijzen

van iemand of iets hebben. — Voorwerp van 't af
grijzen, uitvaagsel n., afschuwelijkheid €., gruwel,
vloek in. Cat homme est l'ex- du genre humain,
die magi is een ui tvaag sel, een vloek der menschheid Une pareille action est une ex-, zulk eene
daad is een gruwel. --- Ex-s, verwensehingen, ver vloekingen f. pl. — [Théol.] Ontwijding, ontheiliging f., inzz, datgene, waardoor een gewijd voorwerp
-

.

zijne w-fjding verliest. — Exécratoire , adj. De

vervloeking betre fJend, verwenschend, vervloekend:
Ser ment , Formule ex-, vervloekingseed m., ver
formulier n . — Ontwijdend, ontheiligend.-vloekings
Exécrer, v. a. Vervloeken, verwenschen. —
s'EXL CRER , v. PP. Zich zelven vervloeken, een afgrijzen van zich, zelven hebben. — Exécré, e,
adj. (en part pa ssé) domme ex-, vervloekt, diep

veracht mensch m.; Système ex-, gevloekt stelsel n.
Exécntable, adj. Uitvoerbaar, uitvoerlijk: La

chose nest pas ex - , de zaak is onuitvoerbaar, kan

niet uit gevoerd worden

(CONCERTANT .
Exéentant , m. [blus.] Uitvoerder , z. v. a.
.

v. a. Uitvoeren, volbrengen, ten uitvoer brengen, volvoeren, verrigten, voltrekken: Exun pr ojet, un dessein, een plan, armworp ten uit
brengen. Ex- un bátiment, une statue, een-voer
gebouw, een standbeeld maken, naar den voorgeschreven regel uitvoeren. Ook zonder voorwerp:
Exéea.ter,

On entreprend assez, mais aucun n'exécute. —
Rerjten-, snel den dood strci ffen, ex e c u t é r e n. On a
execute deux criminels, men heeft twee misdadigers
met den dood ijestra ft. -- [Prat. ] Panden, uitwinnen:
Ex - un déhiteur, de roerende goederen van een'
schuldenaar geregteljk panden of verkoopen. --3^!IJ Ex- militairement une ville, eenestad door
r gsrerwweld tot betaling van brandschatting dwingen. Ex- an soldat niilitairement, een' soldaat fusilléren, op vonnis van een' lkr gsraad doodschieten. — S 'EXECUTER , V. pr. Uitgevoerd worden. —

1

S'ex- soi-mème, of enkel Sex-, zich zelven panden,

zijn goed vrijwillig verkoopen, om zijne schulden
te betalen; (Jig.) zich zelven vrijwillig boete opleggen, uit eigen, beweging, hoewel tot zijne schade of
beschaming, datgene doen, wat de eer, de billijk
vordert; --- zin ongelijk vrijwillig erken--heidnz.

nen. — Exécnté, e, adj. (en part. passé) Dessein

ex-, uitgevoerd voornemen n . Traité ex-, ten uit -

voer gelegd verdrag n. •- - Criminel ex-, geregt,
ter dood gebragt, g e ax e c u t e e r d misdadiger m.

-- Débiteur ex-, uitgewonnen schuldenaar in.
Exéeuteur, m., -trice, f. Uitvoerder, verrigter m., uitvoerster, verrigtster f. Ex- testamen
boélredder , uitvoerder van een testament.-taire,
Elle en a agi en fidèle ex-trice des derrières vo
zij heeft als getrouwe uitvoer -lontésdemar,
laatsten wil haars mans gehandeld.-stervand
Ex- des arrêts criminels , des Mutes -oeuvres ,
weleer Ex- de la haute justice, scherpregter m.
Exéeatif, ive, adj. Voltrekkend, uitvoerend:
Pouvoir ex-, uitvoerende mart f., uitvoerend bewind n.
Exéeution, f. Volvoering, uitvoering, volbrenging, ten uitvoer legging, vervulling, verrigting, nakorning f.: L'ex- de la loi, de vi.tvoering van de
wet. L'ex- d' une entreprise , de uitvoering , vol
onderneming. Mettre en (a) ex-,-voeringa
ten uitvoer brengen. En ex- de vos ordres , ter
voldoening aan uwe bevelen. L'ex- dune piéce

is een ijverig, voortvarend mensch, een man, op

uien mei? zich in de uitvoerin g eenel' zaak kan
verlaten. — Uitvoering, voltrekking van een vonnis, teregtstelling, doodstraf, halsstraf, ex e c u ti e I.
L'ex- d'un criminel, het ter dood brengen van een'
misdadiger. -- [Mil.] Ex- militaire, militaire teregtstelling, het fusilleren of doodschieten van een' sol
Ook: gewelddadige invordering ee ier op--dat.—
gelegde brandschatti-nq. --

Ex- de biens,

de meubles, geregtelijk beslaq n. en verkoop m. der
roerende have, panding, uitwinning, executie f.
Fair e une saisie -ex- de nieubles, eene panding doen,

de roerende goederen in, beslag netsen en tot voor
Ex- testamentaire,-delrschuivkopen.
d'un testament, uitvoering van een testament. Exforcée geregtel jke ten uitvoer legging, uitwinning.
Ex- pare. dadelijke uitwinning. Prononcer l'exprovisoire, toewijzing bij voorraad doen, de uitvoerinel ba/ voorraad bevelen

Executoire, wij. [Prat.] Uitvoerbaar, wat
op regterl jk gezag kan ten uitvoer gelegd worden.
invorderbaar, e x e c u. t oir: Le contrat nest pas
ex-, het contract kan niet worden uitgevoerd, het
heeft geen kracht. Les roles sont rendus exs-, de kohieren zijn invorderbaar verklaard. Lol ex-, in werking zijnde wet . — EXÉCUTOIRE, m. Volmagt der
regters, ors te mogen panden, geregtel jke volm.agt f.
ter uitwinning of executie. Obtenir un ex-, geregtelike volmagt verkrijgen.
Exèdre, m. [Ant.? Vergaderplaats f. der ge
studeer vertrek. II., e x e de a f.
-lerdn;
Exégèse, f. Verklar ing , uitlegging, inz. schrift-

of bijbelverklaring, exegese f. -- lExégète, in.

Uitlegger, verklaarder' der heilige schrift, schei ftverklaarder, exegeet m. --- [Ant.] Ex-s, zij, die
te Al/tenen door de eegéring waren aangesteld ons
den vreemdelingen de merkwaardigheden der stad,
int. de tempels en heilige zaken, te toonen en te
verklaren, e x e geiten nl . pl. — Exégétigae, adj.
Verklarend, uitleggend, e x e g ci t i s c h: Notes ex-s,
verk larende aanmer kingen f. pl. -- EXEGETIQi1E, f.
[Alg. one. II Kunst om de wortels eener vergelijking

in getallen of lijnen te vinden, e x e g e t i e k f.
Exelcose, f., z. v. a. EXULCÉRATION.

F,xelcysme, nl. [Chic.] Het uittrekken, ophalen, b. v. van een beenstuk.
Ex-einpereur, in. Gewezen keizer, ex-keize r .
Exemplaire, adj. Voorbeeldig, ten- voorbeelde
strekkend: It mène une vie ex-, hij leidt een voor
leven. Chatiment, Punition ex-,-beldig,stchjk
afschrikkende, waarschuwende straf f., straf ten
voor'beelde van anderen. -- EXEMPLAIRE, m. Voor beeld, oorspronkelijk of eerste model n. Cette femme
est un ex- de chasteté, die vrouw is een model
van, kuischheid. (In dien zin oud en buiten gebruik.)
-- [Didact.] Les blies de Dieu sont l'ex- de toutes choses cries, de aanschouwingen van God zijn
't grondmodel van alle geschapen dingen. -- Afdruk in ., afdruksel n., aftrek m., elk kunstvoor
dat van een' algerneenen modelvorm voort-werp,
em p 1 a a r' II. Un bel ex - d' un livre,-komt,ex
d'une médaille, dune gravure, een schoon exemplaar van een, boek, van een' gedenkpenning, van
eene plaat. Combien a-t-on tire d'ex-s, hoe sterk
is de oplage ? — Exemplairement, adv. Voor
voorbeeldige, op afschrikwekkende wijze.-beldijk,op
Exemplarité, f. Voorbeeldigheid f. L'ex- d'une
lecon, d'un système.
Exeanple, m. Voorbeeld, model; voorschrift,
schrijf-, teekenmodel, e x é 7n p e l n. Un bel ex - áe
vertu, een schoon voorbeeld van deugd. Cela sert
d'ex-, dal strekt tot voorbeeld. Il se comporte bien,
suivez (imitez) son ex- , hij gedraagt zich wel,
volg zijn voorbeeld. Prendre ex- sur qn., een voorbeeld aan iemand nemen. Faire un ex- de qn.,
faire servir qn. hex-, iemand ten voorbeelde van,
anderen straffen. Ce que voos dues est sans ex-,
wat gij zegt, is zonder voorbeeld, voorbeeldeloos. —
Son maitre a écrire lui donne tous les jours de
nouveaux ex-s (in deze beteekenis werd liet woord
vroeger door velen als vrouwelij k beschouwd), zijn
schrijfmeester geeft hem dagelijks nieuwe voorbeelden --PAR EXEMPLE , lor. ade., of met weglating van
par: EXEMPLE, ode. Bij voorbeeld. ---- Somtijds ook
J

.

EX ENPT
Ruit. <jebézicgd (t)fl verwondering, becreeinding, ongeloof uit te drukken: Par ex-. voilà qui est fort!

ijk, dat is sterk! All, par ex- ! och, is 't mogel jkl
- - a L EXEMPLE DE, loc. prép.. A lox- de nos
ancètres, naar 't voorbeeld onzer voorvaderen.
Exempt, e, adj. (pr. eo-zan , --zante) Bevrijd,
oatslar/en , ontheven, vrij, vrijgesteld: Ex- de tutelle,
ra rr (t! voogdijschap ontslagen. Ex- d'impéts, vrij
vain belasting;. Nul état nest ex- de peines, de soueis, geen stand is van moeite, van zorgen bevr jd.
Personne nest ex- de défauts, elk heeft zijne gebreken. -_- EXEMPT, tO. [H. eed.] Wereldljk of
ordes- gee.^tr1- ke, die niet onder den bisschop van
z to kerspel stood. ---- [Mil.] Voormalige ojjiciersgraad by zékere ruiterbenden. tnsschen, den, briga;lier en den vaandrig.
Exernpter, v. a. (pr•. eg-zalf -té) Bevrijden,
vrijmaken, vrijstellen. Ex- de service, van de kr gs dienst vrijstellen. Ex- qn. d'impóts , de toutes ch ar ges, ie nzan.d vain alle lasten. ontheffen, vr°Sjstellen. - -

S'EXEMPTER, V. pr. Zich. v? maken, zich ontslaan:
I1 s'est exempts de toute responsabilité, hij heeft
zich. van alle vera.ntwoordeij,tkheid ontslagen. Vous
ne pouvez vous ex- de ce devoir, gij kunt 2e van
dezen pligt niet onttre kken..
EXEMIP TE, E, adj.
(en p (ut. passi) Jeune homme ex- du service militaire, van de krijgsdienst vr gestelde jongeling m.
Exemption, f. (pr. eg-zanp-ci-on) Vrijstelling,
onthe(ing f. van eerie alrrenteene verpligting, vrij
-,

--

tegenwoordig inz. . vrijstelling van de-dom.;
krijgstilenst, e x e ïn t e, e x e nz t i e f.
Exenterite, t'. [Mér1._j (Titivendige darinvliesontsteking f.
Exegaatur, n) . (latuir, rig. noen voltrenke, liet
woede voltrokken, (pr. qua= koua) [ Pr« .] Vollrekkingsbevel n. - [Diplorn.] : I(Igtif irarr, volmatrli f.,
door een. vorst aan een' buiterrlandsch (bijenei or con
sul gegeven oer, zijne furr.rtzëra uit te oefenen. e:i°eq u a t,rt r ei*.

Exeraine, m. [iMèd.] Uitbr aaksel u .
Exereer, v. a. Oefenen., a frigten, bektettarrt maken; door oefening versterken, op de proef stellen.

EXHALAISON. 7 j9
oe feni n j, opgave f. ter vertaling of ter verbétering.
- Oefening, uitoefening, beoefening, betrachting r.
L'ex- de la patience, de la vertu, de uitoefening,
betrachting des gedulds, der deugd. — Oefening,
beweging, ligchaaimsbeweging f. Se doener, Prendie, Faire de hex-, zijn ligch'aamn oefenen, zich beweging geven. I1 aime mieux les ex - s du corps
que ceux de ['esprit., hij houdt meer van ligchaams(1a91 van Verstandsoefeningen. I.'ex- est bon pour
in santé, de beweging is goed voor de gezondheid.
--- Bediening f., a.rnbt rt., ambtsbediening, waarneïning, b ekleed ing f. van een ' post, van een beroep.
Entrer en ex.-, eenerg post, eerre bediening aanvaarden . Annie d'ex-, riienstjnar n. - - [Fin.] Ex-,
finantie-jaar, rékeningsjctar, dienstjaar n., inning
van de belastingen en gebruik van 's lands inkonecien, volgens het jaarlijks aan de wetgevende
hamers voorgelegde budget. -- (fig.) Dormer Bien
de I'ex- à qn.. iemand veel te doen geven. Il donne bigin de hex- à ses domestiques , hij geeft
zijn.' dienstboden veel werks, veel te doen. 11 en
aura Pico de i'ex-, lijf zal er veel moeite mede
hebben. --- Ex-s, ridderlijke, akadéntische oefeningen (in 't paard tf oden, schermen, dansen, enz.). --[Dévot.j Ex-s spirituele, geestelijke, vrome oefeningen, f. pl. -- [Contrib. indir.] Peiling f., huisbezof'h der' kornmieze^n bij wijn- en d-rankverkoopers, om zich te verzékeren, dat de impost van
hunnen voorraad betaald is.
Exereitant , nl. [Catli.] Wie zich tot godsdienstoefeningen voor -ékeren tijd in een seminarie
of klooster begeeft, exere i td at m.
Exereitation, f. Vermoeijende oefening f.; geleerde disputatie f. of wedstrijd m.; °geleerd onder
zoek n. execitátie f

1- Fxereite, f. Leger n.
é Exereiter, •ti. a.. z. V. u. EXEPGER.
Exérèse, f. [Chic.] Wegneming, a fsnijdin:g,
uitsnijding van iets vreemds, schadelijks of overtolligs aan of in 't menscheljk ligchaa.m, e xa iresis, e:céresis f.

gen , gerstaard,, oordeel oefenen, scherpen. bezig

Exergeie, m. [:Nuniisin . -I (eig. bij- of buiten
Plaats f. op muntstukken of gedenkpennin--werk)
gen, celaar het jaartal, devies, opschrift of iets a"(iers staat. -- Het in die ruimte geplaatste.
Exerrhose, f. [Méd.] , z. v. a. DIA PHORESE .

penhandel oefenen, hen drillers, e .re t' c é r e n. Ex-

bloemkelk) .

Ex- ses bras, ses jambes, sa `-ue, son gout, zijne
armen, bef ïien, zijn gezigt, smaak oefenen. -- Exsa merimoire-, son esprit, son •juiemeirl, zin geh,eu-

houden . - - Ex- des soldats, soldaten in den ma-

un cheval, een paard a fr•igit it, dresséren. Ex- sa
philosophic, sa patience .' z Jne wijsbegeerte, zijn.
geduld oefenen, op de proef stellen. -----Ex- ia pa-

tience he qii.. can iemands geduld te veel vergen.
-- Uitoefenen, doen., begaan, plegen: Ex- des acte:
de sévérité, dc cruauté, of Ex- des rigueurs, des
cruautés, daden van gestrengheid, wreedheid- ple-

gen of begaan, zich streng, inreed betoonen. Ex- sa
clemence, sa libéralité, zijne lankmoedigheid, zijne
milddadigheid bonen, aan den dag leggen. Ex-1'hospitalité, ;.le gastvrijheid, uitoefenen, bewijzen. Ex-

a justice, redt doen, het r egt handhaven, gererlti.rg-

h.eid doen wedervaren. - Ui.t^?efenen , drijven
waarnemen, bekleeden, bedienen : Ex- un art. un

métier, la médecine, eeoc kunst, een ambacht, de
geneeskunst uitoefenen.. Ex - une charge, een ambt
Wvaal venten. eerre bediening bekleeden. Ex- Ie brigandage, la piraterie. straat-, zeerooveri drijven.
Ex- insure. woeker d iji en, woelser°r 'enten nemen.
.

--. Ex- son autorit.é. see boits, zijn e .ug, zijne
regten uitoefenen, doen gelden. Ex- une grande influence, een' genoten invloed uitoefenen, hebben. --

[Contrib. indir.] heilen, onderzoek- bid (ie wijn- en
drankverkooper°s doen. of lion voorraad door un post-biljetten gedekt is. --- S'EXERCER, v. pr. Geoefend, ongeoe fend worden. - Zich oe fenen: S'exereer h Ia danse, ír faire des armes, au secret, zich
in het dansen, liet schermen, de geheimhouding oefercerr. Sex- it chanter, h derive, zich in 't zingen,
in 't schrijver°.. oefenen.
Exercise, f. Oefening f. Cola ne s'apprend
que p ar un long ex -, (lat l eer t men enkel Eloor eerre
langdurige oefening. • Ex-s militaires
krijgsoe fenin.ren, e ï,- e r e i t i tin f. pl. Ex- du fusil,
exercitie met het geweer. Ex- à feu, oefening in
't schieten, in 't vuren. Faire hex- , exercéren ,
zich in den wapenhandel oefenen. -- [Mar.] Exde manoeuvr e , oefening in de scheepsdienst, in
't scheepsbestuur, in 't 7nanoeuvréren. — [Mus.] ,
z. V. a. ETUDE. — [ECOI.] Oefeningsstuk n., school-

Exert, e, aalij. [Bot.] t %itstekend (buiten de

Exfoli atif, ive. ttdj. [Cllir. , Phar nl .] Af

afschilferend, tot afbladering dien stig.
Exfoliation, f. [Chic.] Afblader'ing, afschilfering (b. v. van aangestoken beenderen, genezende
wonden, enz.). - [Bot.] 4 fblttder , ing f. — Exfolier, v. a. [Chair.] Afbladeren, afschilferen, bij
schilfers of dunne plaatjes afnemen. ---- [Bot.] Ontbladeren, van bladeren berooven; de schors, den
stengel afschilferen. ---- S 'EXFOLIER , V. pit'. Afschilfere n, scltrlfer achtig loslaten of splijten., in schilfers
afvallen. afbladeren. -- E xfolie, e, ad'. (en part.

passé) Ecorce, Tige exf-e, afgeschilferde schors f.,

stam m.

Exf u.ner , v. o. [Point.] Den glans of gloed
van sommige gedeelten temnperen; Z. v. a. EFFUNER.
Exgastrite . f. [Méd.] Uitwendige anaagontsteking f.

Exhalaison,f. Uitdamping, uitwaseming f.,inz.
van vaste ligchamen; damp, wasem n1.. uitvloeisel n.,

e evh a 1 á t i e f. —Exhalant, e, adj. [Anat.] Les

vaisseaux exh-s, of als subsi. ni. Les exh-s, de
uitwasemende haarvaten n. pl. --- Exhalation, f.
[Chico.] Verdamping, afdamping, verdrjving der
vlugtige deelera uit de zelfstandigheden door middel

van vuur. — [Phys.] , z. V. a. EMANATION. —[Bot.],,

z. v. a. EXPIRATION . --- ] - Exhalativité , f.
[Méd. et Claim .] Uitwasemende , uitdampende kracht
of eigenschap f. --- Exhalatoire, f. [Sal.] Uitdlampings - machine f. of -werktuig. --- EXHALATOIRE.
adj. Tot de verdamping behoorende, verdampend,
uitdampend, door verdamping voortgebragt. — Exhaler, v. a. Uitdampen., uitwasemen, van zich
geven: Ces fleurs exhalent une douce odeur, deze
bloemen wasemen een' liefeljken geur uit, geven
een' aangenamen geur van zich. -- (fig.) Uitspreken, uit- of ontboezemen, een' vrijen loop, lucht
geven aan : Ex- des reproches, des plaintes, verwijtingen toevoegen, klapten. doen hopren. Exh- sa
colère, sa douleur, zijne gramschap, zijne smart
uitboe.zemen. Exh- sa bile, zijne gal uitbraken, zijn'
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EXHAITSSEMENT

--

wrevel, zin' toorn lucht geven. —S'EXHALER, v.pr.
Uitdampen, in dampen opstegen, in damp vervliegen. L'esprit de vin s'exhale bientót, dewijngeest
vervliegt schieli,jk. Cette liqueur s'est toute exbalée, dit vocht is geheel zn damp vervlogen. —
(fig.) Sex- en injures, invectives, in scheldwoorden uitvaren. — Exhale, e, adj. (en part. passé):
Colère exh-e, lucht gereven gramschap f.
Exhaussenient, !n. [Arch.] Verhooging, ophooging f. Ex- dun mur, ophooging van Benen
muur. Les planchers de cette maison noot pas
asset d'exh-, de zolderingen van dit huis zijn niet
hoog genoeg. — Exhausser, V. a. Hooper maken, ophoogen, verhoogen, optrekken, doen rijzen.
— Exhaussé, e, adj. (en part. passé) : Mur
exh-, hooger opgetrokken muur m. Plafond trop
exh-, te hooge zoldering f. — Exhaustion, f.
(pr. ex- zo -sti-on) Uitputting f. — ( Math.] Méthode d'exh-, handelwijze om de gelijkheid van twee
grootheden te bewijzen, door te doen zien, dat haar
verschil kleiner is dan eenige andere grootheid, hoe
klein ook gedacht.
Exhérédation, f. [Jur.] Onterving, e i h e r ed á ti e f. — Toestand m. van een' onterfde. —
Ortervings-acte f. — Exhéréder, v. a. Onterven, van de erfenis uitsluiten. — Exhérédé, e,
adj. (en part. passé): Enfant exh-, onterfd kind n.
Exhiber, V. a. [Prat.] Vertoonen,, voor den
dag, te voorschijn 0/ te berde brengen , overleggen:

On a contraint ce marshand d'exh- son régistre,

men heeft dezen koopman genoodzaakt zijn klad
te vertoonen. — (fam.) Vertoonen, laten zien:-boek
Exh- ses papiers, son passe-port, zijne papieren,
zijn paspoort laten zien. — Exhibé, e, adj. (en
part. passé): Permission exil -e, vertoond verlof D.
— Exhibition, f. [Prat.] Vertooning, voorleg
te voorschijn brenging f. Faire l'exh- des-gin,
pièces, de stukken voorleggen, vertoonen, Overleggen. — (fam.) Exh- publique, openbare verlooning
van deze of gene zeldzame of vreemde zaak.
Exhilarant, e, adj. [Méd.] Vervrolijkend,
geestopbeurend.
Exhorrizes, nl. pl., z. EXORRHIZES.
Exhortatif, ive, adj. Vermanend, aanmoedigend, aansporend, opwekkend. —Exhortation,f.
Vermaning , aanmaning , aanzetting, opwekking,
aansporing f., vermaan n. Cette exh- vaut biera
un sermon, deze vermaning is zoo goed als eene
predikatie.— Exhortatoi'•e, asij. [Didact.] , z.v.a.
EXHORTATIF. — Exhorter, v. a. Vermanen, aan
aanraden, aansporen, opwekken: Ex- qn.-zetn,
à la paix, iemand tot den vrede aanzetten, vermanen. - S'EXHORTER, C. pr. Elkander vermanen.-Exhorté, e, adj (en part. passé) : Personae
exh-e, vermaand persoon m.
Exhumation, f. Opgraving, opdelving f. (van
een l(Ili). -- Exhumer, v. a. Opgraven, opdelven (een lijk). — ( fig.) plan de vergetelheid onttrekken, weder aan den dag, aan 't licht brengen.
— Exhunié, e, adj. (en part. passé): Corps exh-,
opgedolven lijk n.
Exhy drie, Exhydria, in. [Méteor.] Sterke
wind m. met stortregen.
Exigeaut, e, wij. Veelvorderend, te veel eischend, te hooge aanspraak makend. — Exigence, f. Behoefte f., vereisch n.; eisch in., vordering f.

EXOINE.

sober, van weinig belang, klein, nietig. La somme
est fort exiguë, de som is zeer gering. Un repas
ex-, een schrale, sobere maaltijd m. — Exigaé, f.
[Cout.1 Veeverdeeling f. bij opheffing der pacht
voor 't halve vruchtgenot. — Exigui;r, v. a. Het
vee verdeelen bij de opheffing van de pacht voor
't halve vruchtgenot. — Exignité, f. (pr. —gu-i—)
Geringheid, kleinheid, onbeduidendheid, bekrompen hied f.: L'ex- de son revenu, de onbeduidendheid,
geringheid van zijn inkomen.
Exil, nl. (pr. ex -ile) Ballingschap, verbanning f.

Le bannissement est infamant, l'exil ne lest pas.
-- Exil volontaire, vrijwillige ballingshap f. — Bj

uitbreiding: Onaangename verblijfplaats f., elk verblij f buiten 't oord, waar men wenschte te zijn:
Vivre loin de vous est an exil pour moe, verre
van u te leven is eene ballingschap voor mij.
Exile, adj. Mager, dun, schraal , rank opgeschoten.
Exilé, e, adj. (en part. passé van exiler) Gebannen, verbannen : Citoy en ex-, gebannen burger m. - EXILE, m. Balling, banneling, gebannene,
verbannene m.
Exiler, v. a. Bannen, in ballingschap zenden,
uit het land verwijzen, verbannen. — Bij uitbreiding: Verwijderen, uit zine tegenwoordigheid ver
— S'EXILER, v. pr. Zich vrijwillig van-bane.
eene plaats verwijderen, zich terugtrekken. Il s'est
exilé de la viile, de la cour, du monde, hij heeft
de stad, het hof, de wereld vaarwel gezegd.
5 Exilité, f. Dunheid, schraalheid, magerheid,
zwakheid f.
Exillon, m. [Tech.] Beweegbare molenkap f.
Exinanition, f. [Méd.] Ledigheid der vaten,
ten gevolge van groot vochtverlies; volslagen uit
-putingf.
Existant, e, adj. Bestaand, aanwezend, in
wezen, voorhanden. Toutes les créatures ex-es,
alle bestaande schepselen. — [ Prat.] On a saisi
tous les liens ex-s, men heeft alle voorhanden
zijnde goederen in beslag genomen.
Existée, f. [Bot.] Soort van pluis- of fluweel achtige klaproos f.
Existence, f. Bestaan, aanwezen, aanzijn; leven n. L'ex- de Dieu, de fame, 't bestaan van
God, van de ziel. Donner, Recevoir 1'ex-, het bestaan, het leven geven, ontvangen. — l'Vezenl kheid, werkelijkheid f.: L'ex- dun fait, dun complot, het bestaan, de wezenljlr.heid van een feit,
van eene zamenzwering. —Bestaan, bestaanmiddel n.
Cet homme na pas d'ex- assurée, die man heeft
geen vast bestaan
Existantialité , f. [Phil.] Gesteldheid f. of
werkelijke toestand m. van een bestaand wezen.
Exister, v. a. (met avoir) Bestaan, aanwezend
of in wezen zijn: Tout ce qui existe, al wat bestaat. Cette lol n'existe plus, die wet is niet meer
in wezen, bestaat niet meer. Cette dette n'existe
plus, deze schuld is afgedaan. — Bestaan, leven:
Quand j'aurai cessé d'ex-, als ik niet meer leven
zal. — Ook als v. imp.: I1 en existe encore des
traces, er bestaan nog sporen van.
't Existinnateur, z. v. a, ESTIMATEUR.
Exitial, e, adj. (pr. ti=ci) Doodelijk, ver
fel(; k, vergiftigend.
-der
Exiture , f. [Char.] Etterend gezwel; — be
dorven uitwerpsel n.

Scion l'ex- du temps, des affaires, des circonEx-jésuite, Ex-laquais, Ex-noble, ni.
stances, naar de gang des tijds, der zaken , der
omstandigheden vereischen zal, naar vereisch, naar Gewezen of voormaligjezuiet, lakkei, adellijke,
jezuiet, ex-lakkei, ex-adellgke m.
ereest
dune
exinenz.
—
II
i
e
van
tijd,
g
én
t
i
ex
Exocardite, f. [Méd.] Hartvliesontsteking f.
supportable , hij maakt onverdrageljk veel aan
Exocète,
Exocet, m. [H. n.] Vliegende visch.
— Exiger, v. a. Vorderen, eischee, ver -sprak.
Exoche, m. [Méd.] Zwelling f. aan den mond
invorderen, afvorderen, inmanen.-lange,br;
(blaas.
Les ouvriers exigeaient de plus forts salaires, de des endeldarms.
Exoeyste , f. [Méd.] Uitzakking f. der piswerklieden vorderden, eischten hooger loon. Ex- le
Exode, m. (eig uitgang, uittocht) Exo du s m.,
paiement dune dette, de betaling eener schuld invorderen. L'amitié exige ce sacrifice, de vriend naam van het tweede boek van Mozes. — [ Théát.]
gebiedt dat offer. Votre honneur exige-schapeit, Ontknooping , ontwikkeling t., slot, einde, e x óBela de vous, uwe eer schrijft u dat voor. maakt d i um n., laatst gedeelte van 't oude treurspel. —
u dat ten pligt, eischt dat van u. — Exigé, e, Klucht, naklucht f. (tusschen of na de romeinsche
adj. (en part. passé): Paiement ex-, afgevorderde tooneelstukkess). -- Slotlied n. aan den maaltijd.
Excesophagite, f. [Méd.] Ontsteking f. van
betaling f. — Exigibilité, f. Invorderbaarheid f.
(b. V. eene schuld), regt n. tot het doen eener vordering. -- Exigible, adj. Invorderbaar, wat met
regt kan gevorderd, geëischt worden: Cette dette
est ex- en tout temps, deze schuld kan altijd ingevorderd worden.
Exigu, é, adj. Gering, niet toereikend, karig,

't celweefsel des slokdarms. (king f.
Exogastrite, f. Uitwendige maagvliesontsteExogène, m. [Bot.] Uitwendig aangroe(jende
plant f.
Exoine , f. [Prat. ane.] Bewijs van wettige
niet.verschijni.ng f. in regten. -- Exoiner, v. a.

EXOMBILICATION

--

De niet - verschijning verschoonen. —Exoinenr, in.
4f gever m. van 't bewijs der wettige niet - verschijning.
Exonibilieation, f., z. v. a. EX0MPHALE.

Exornètre, m. [Méd.] Het uittreden, uitzak
baarmoeder. (boete f.-kendr
Exontologèse, f. [H. ecci.] Biecht en kerkExoniphale, f. [Med.] Navelbreuk f. (omphalocèle.)
Exondé, e, adj. Van water bevrijd: Terre ex-e.
Exonéirose, f. [IVIéd.] Onwillekeurige noch
zelfbevlekking.
-teljk
Exonération, f. Ontlasting, ontlédiging ( théjection). — Exonérer, v. a. Ontlasten. — (fig.)
Ex- 1'àme, de ziel ontlasten, 't gemoed verligten.
Exophlébite, f. [Méd.] Uitwendige adervliesontsteking f.

Exophthalniie, f. [Méd.] Uitzakking, uit

uittreden van den oogap--puilngf.,oatrjk
pel uit zijne holte, koeijenoo , oli fantsoog n.
Exorable, adj. Verbiddeljk, te verbidden.
Exorbitannment, adv. Bovenmate, uittermate, op buitensporige wijze.
Exorbitant, e, aP . Onmatig, uitsporig, bui
bovenmatig: I1 est dune grosseur ex-e,-tensporig,
hij is bovenmatig dik. Des sommes ex-es, boven
zeer grootti sommen.
-matige,
Exorbitisnle, in., z. V. a. EXOPHTHALMIE.

Exorciser,

V. a. Booze geesten bezweren o/' uit -

drijven, den duivel bannen. — ^ (fig.) Dringend
vermanen, sterk aandringen. — Exorcisme, m.
Duivelbezwering, duivelbanning f.; bezwerings-formulier n. der Eatholijken en Oud- Lutherschen bij
den doop, e x o r c °i s in u s n. — Exorciste, m.
Duivelbezweerder, geestenbanner, e x o r c i s t m. —
[Cath.] z. oSTIAIRE.

Exorde, ni. [Rhét.] Inleiding cener redevoering, voorafspraak f., e x o r d i u m n. — (fain.)
Entree en matière sans ex-, sans faire l'ex-, met
(MENT .
de deur in 't huis vallen
.

Exorescence, f [Méd.] , z. V. a. REDOUBLE-

Exorrhizes, f. p1. [Bot.] Planten f. pl., wel
wortels in 't zaad ontwikkeld zijn.
-ker
Exosmose, f. [Phy s.] , z. onder ENDOSMOSE .

— Exostème, in. [Bot.] Soort van kina f. van
buikzuiverende, opwekkende kracht. — Exostonie, f. [Bot.] Uitwendige opening f. der planten-

kiem. — Exostose, f. [Chic.] Beengezwel, tegen
ijk beenuitwas n., beenknobbel m. — [Bot.]-naturl
Knoest m. — Exostoser (s'), v.pr. [Chir.] Zich
een
beengezwel
zetten.
tot
Exotérigne, adj. Oningewijd; voor oningewijden bestemd-; openlijk, algemeen, onder de algemeene
bevatting vallend, volksmatig (vgl ESOTERIQUE).
Exoticodénie, f. [Méd.] Afkeer m. van uit
geneesmiddelen. — Exoticomanie, f.-hemsc
Overdreven zucht f.vooruitheemsch.e geneesmiddelen.
Exotigae, adj. Uitlandsch, builenlandsch, uit
vreemd. Plantes, Médicaments ex-s, uit -hemsc,
gewassen n. pl., artsenijen f. pl.
-hemsc
Expansibilité, f. [Phys., Chins.] Uitzetbaar
Expansible, adj. Uitzetbaar, tot uit--heidf.—
zetting geschikt. — Expausif, ive, adj. Uitzet tend , wat eene uitzettende, uitbreidende kracht
heeft. — (fig.) Uitboezemend, zich mededeelend,
openhartig, gul: Une áme exp-ive, een hart, dat
zijne geheimen of bezwaren gaarne uitboezemt. —
Expansion, f. Uitbreiding, uitzetting f.: Expde Fair par la chaleur, uitzetting der lucht door
de warmte. — [Anat., Bot.] Verlenging f. van
eenig deel. — (fig.) Avoir de I'exp-, gul, openhartig zijn, gaarne zijne gevoelens mededeelen.
Expatriation, f. Het verlaten des vaderlands,
het uittrekken; uitwijking, landverhuizing; verban
uit het vaderland, gedwongen verw ij dering f.-nig
uit het land, dat men bewoonde. — Expatrier,
V. a. Uit het vaderland verdrijven, in den vreemde
jagen — S'EXPATRIER, v. pr . Zijn vaderland ver laten en zich elders vestigen, uitlandig gaan, uitwijken.
Expectance, f. Verwachting f. — Ex p ectant, m. Wachtende, uitziende m., iemand, die
uitziet op een' post of verwachting heeft dien te
krijgen, e x s p e c t d n t m. — Expectatif, ive,
adj. Wat rept geeft iets te verwachten of te hopen.
Graces exp-ives, beloofde gunsten f. pl., op welker
vervulling men wacht. Pension exp -ave , wachtgeld n. — Expectation, f. Verwachting f.
(attente). — [Méd.] Het waarnemen of afzien van
.

.
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den loop eener ziekte. — Expectative, f. Voor
bevordering of verhooging, ge -uitzg,ln.op
verwachting of hoop f.: Vivre dans l'exp-, in-gronde
verwachting, op hoop leven. — [Jur.] liegt n. van
overleving, beloofde opvolging van iemand, in geval
men hem over leeft. — Pauselijke breve f., die zoodanige belofte bevatte.
Expectorant, e, adj. [Méd. ] Borstzuiverend,
de uitwerping der slijm bevorderend : Remèdes
exp-s of als subst. m. Des exp-s, borstzuiverende
middelen n. pl. — Expectoration, f. Het uit
uithoesten of fluimen lozen; uitwerping,-werpn,
Pluimlozing f., e .x p e c t o r á t i e f. — Expectorer, v. a. Uit de borst verwijderen, uitwerpen,
uithoesten, fluimen of slijm opgeven, expect or é r e n. — Ook zonder voorwerp: Cela fait exp-,
dat zuivert de borst. — Het part. passé is ook adj.:
1Vlatières exp-s, uitgeworpen, opgebragte stoffen f.pl.
Expédié, e, adj. (en part. passé van expédier):
Courrier exp-, afgezonden koerier m. Marchandise
exp-e, afgezonden koopwaar f. Affaire prompte ment exp-e, snel afgedane zaak f. — Expédiée, f.
Soort van loopend schrift n. — (fig. et (am.) Malade exp-, naar de andere wereld gezonden zieke.
I1 fut exp- en bref, men maakte korte wetten,
weinig omslag met hem.
Expedient, adj. Van pas, geschikt, noodig,
dienstig, raadzaam: II est exp- de faire cela. —
EXPEDIExT, m. Uitweg m., middel, om zich uit iets
te redden, hulpmiddel, redmiddel n., raad m. Trouver quelque exp-, een of ander hulp- of redmiddel,
een' uitweg vinden. — (fam.) C'est un homme
d'exp-, hi is een man, die overal middel, uitwegen
voor weet, die zich uit alles weet te redden. En
ètre aux exp-s, niet meer weten wat te doen, hoe
zich te redden. — [Prat.] Vider une matière par
exp-, eene zaak door minnel jke schikking of door
een' scheidsregter afdoen. -- Son avocat a refusé
de signer l'exp-, zijn advokaat heet g eweigerd de
uitspraak der scheidsregters te on erteekenen.
Expédier, V. a. Spoedig afdoen of verrigten,
de uitvoering verhaasten: Exp- une affaire, la besogne, eene zaak, het werk spoedig afdoen.. — (fam.)
11 a exp- son diner en quelques minutes, hij heeft
zijn maal in weinige minuten naar binnen geslagen.
— Exp- qn., iemand spoedig helpen, voorthelpen
of klaarmaken, spoedig de hem betreffende zaak
afdoen. — Il avait bientót exp- son argent, hij
had weldra zijn geld naar de maan gemaakt. —
Verzenden, afvaardigen, afzenden, toezenden, overzenden: Exp- un ballot par le chemin de fer, eene
baal goederen met den spoorweg verzenden. Expun courrier, on vaisseau, een' koerier afzenden,
een schip uitzenden. — ((am.) La maladie l'aura
bientót expédié, de ziekte zal hem spoedig in 't
graf helpen. L'exécuteur feut bientót expédie, de
scherpregter had hein spoedig van kant. — [Prat.]
Exp- on acte, eene acte uitvaardigen, er een a fschri ft van geven.
Expéditeur, in. Afzender, verzender, goederenverzender; bevrachter, vrachtondernemer, exp editeur m.
Expeditif, ive, adj. Vaardig in 't afdoen der
zaken of in 't verzenden, voortvarend, a fdoend,
volijverig, volvoerend, expediet, expeditief.
C est on homme exp-, ' t is een voortvarend man,
een snel afdoener der zaken, een flink werkman.
Expédition, f. Zaakafdoening, uitvoering, ver
snelheid, voortvarendheid f., spoed m. in-rigtnq;
de uitvoering, bespoediging f. La prompte exp- des
affaires, de vaardige afdoening der zaken. Homme
d'exp-, werkzaam, ondernemend, voortvarend, veel
uitvoerend mensch. — [Cons.] Afzending, verzending, toezending, overzending, afvaardiging, e xp e d i t i e f. Marchandises d'exp-, verzendingsgoederen n. pl. Commerce d'exp-, expeditie- of verzendingshandel m. Frais d'exp-, transport- of ver
p 1. — [Mil.] Krijgsverrigting f., kr2jgs--voerkstnf.
togt in., onderneming, expeditie f.: L'exp- a
is mislukt. — [Mar.] Exponderneming
de
manqué,
navale of maritime, zeetogt m., uitrusting, krjgsonderneming ter zee; ontdekkingsreis f. — (iron. et
fam.) Onbedachte stap m., mislukte onderneming
of reis f. (In dezen zin liever équipée). -- [Prat.]
Geregtelijke uitvaardiging f. of afschrift n. van eene
regtshandeling. — Exp-s, brieven m. pl., stukken
ter verzending, bescheiden, bevelen n. pl.
Expéditionnaire , adj. Uitvaardigend , af,
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zendend. --

[Admin.] Commis exp-,

-ambtenaar,

die met het afschrijven van allerlei stukken en het
in 't net brengen der briefwisseling is
• belast, uit
vaardiger, afschrjver m. -- Arnaée exp-, lever, dat
tot eene expeditie, bijzondere onderneming of kr^gsvere°i gtrng wordt gebruikt, af- of uitgezonden leger',
expeditie-leger n. — EXPEDITIONAIRE, m. Afzen der,
verzender, inz. hij die koopwaren op last van een
ander afzendt , die voor rekening van anderen
goederen-verzendingen doet. - --- L.'itvaardigec, af.schrijver van officiële stukken, z. v. (c. commis exp-.

Expéditive, f. Soort can verkort schrift n.
Expéditivement, adj. Op vtaardige, snelle,

voortvarende, afdoende wijze.
Expellant, e, adj. [Méd.; Uitdr-,jvenrl: Itemède exp-, uitdij/vend middel n.
-

t Expeller,

v. a.

[Méd.] (-itdi'wen.

Expérienee, f. Ondervinding, eervar.inu, bevinde,,, ervarrnrrswjjsheid, proef, proefneming, e xp et i. un é n t ri. I1 Ie sait par exp-, hij weet het bij orrdcrvi7adi7ig. Consulter l'exp-, de ondervind in,1 ruadplegen. II en a fait l'exp-, hij heeft er de proef
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Expilateur , Ili., z. v. (c. f_.ONCUSSIONNAIRE. --Expilation, f. [Jur.] Vervreemding van gedeel-

ten der nalatenschap, berooving eenei -nog ongedeelde erfenis, e x p -i t d t i e f.
Expirant, e, aclj. Stervend, zieltogend, dery
geest gevend: Je l'ai trouvé exp-. -- (fig.) Le
pouvoir exp-, de afnemende, haar , einde naderende
raapt f. La liberté exp-, de stervende, te niet gaande
vrijheid f. -- Flamme exp-e, uitgaande vlam c. Voi^.
exp-, zwakke, flaauwe, wegstervende stem f. (poét.) Les regards exp-s de l'astre du jour, de
laatste stralen ni. pl. der ondergaande zon.
Expirateur, adj. [Anat.] :Muscles exp-, uit ademingsspieren f. pl., spieren. die de bor•stwandeír
vernaauwen om (le lucht uit de longen
longen te drijven.
Expiration, f. Uitademing f.,
icitdr )/ven,r
van (len adem; L'inspiration el l'exp-, de in- erg
uitadeinirtg. [Bot.] ll ,itwasenzing f. -.- [Chun.'
Fijne uitdamping f. -- Afloop, vervaldag, vervaltijd ni., einde n. vane een bepaaldere termijn of tijd,

verloop, verstrijken 0. Je vous paierai a l'exp- du
terme, ik zal u op 't einde van den vervaltijd betalen. L'cxp- tle in trève, het einde van den wa-

van genomen. ----- [Plays., Cllinl.] Faire des exp-s,
proeven nemen, pr•oefneininsen doen. tine belle penstilsland. L'exp- dune lettre de change, de verexp- de physique, eerie schoonti phys-ische proef f. vallijd van tenen wissel.
Expirer, v. a. Uitadernen,: Exp- ['air, de in-- [Mid.] Faire l'exp- dun remèele, een geneesmiddel beproeven.
geademde lucht uitdelven, uitademen. --- EXPIRER.
Expérinnernt, a. [Mdd.] Pr•oe fnerning, proef f. v. ir. (met a\ oir als enen de handeling, met être als

(op 't menschelijk of dierlijk lighaam oin de kracht
van een geneesmiddel te leeren kennen), e;r p e r im é n t n. — Expériinental, e, Op ervaring
gegrond, proe fondervindel jk proe fnemend, door
proeven bevestigd, e x^ p e r Ii in e n t a a 1. Physique
exp-e, proefondervindelijke natuurkunde f. — Experimentalement, adv. Uit of door ervaring,
langs den proefondervindelijken weg. -- Expérimentaliste, m., z. V. (t. EXPERIMENTA.TEUR. -

-I- Expérintentateur, m. Proefnemer m., hij,
<lie proeven neemt. — Ook als adj.: L'intelligence
expérimentatrice, het proefnernend verstand. —
Experimentation, f. [Chico. et phys.] Het
proefnamen; proefneming f. — Expérimenté, e,
adj. (en part. passé van expérimenter) Beproefd,
ervaren , bedreven: I1 est fort exp- en eet art, hij
is in deze, kunst zeer bedreven, ervaren. L'expérience fait les gens exp-s, de ervaring, ondervin
maakt de menschen bedreven. --- Remèdes-ding
exp-s, beproefde geneesmiddelen n. pl. --- Expérirnenter, V. a. Ondervinden, er var en, door ondervinding leeren kennen; eerie proef met iets
nemen, beproeven. — Experimenteur, ni., z.
V. a. EXPÉRIDIENTEUR.

Expert, e, adj. Ervaren, bedreven, geoefend,
bekwaam, geschikt, zaakkundig: Son frère est fort
exp- en architecture, zijn broeder is zeer bedreven
in de bouwkunde . — EXPERT , m. Iemand, die door
de regtbank of de betrokkene partijen benoemd is
0 111 iets te onderzoeken en daarvan verslag te doen,
zaakkundige, deskundige, kenner, ervarene, gezworene, e xp e r t m. -- t Expertement , adz.,
z. V. C. HABILEMENT. — Expertise, I. [Jur.] Be,

zigtiging, opneming f., onderzoek n. door experts
of deskundigen, waardéring, schatting f. Procéder
par exp-, den weg van onderzoek door deskun.diqer- inslaan. -- Verslag
Verslag door deskundigen gegeven,
zaken. Les experts out
berigt n. naar bevind
remis leur exp-, de zaakverstandigen hebben heen
verslag, berigt overgegeven. — Expertiser, v. a.
Door deskundigen laten opnemen , onderzoeken. -Expertisme, m., z. V. a. EXPERTISE.
É Expiable, adj. Verzoenbaar, wat verzoend,
geboet kan worden. — Expiateur, trice, adj.
Boetend, verzoenend, genoegdoend: La mort exp-,
(doorgaans expiatoire) de Jésus Christ, de verzoeningsdood van J. C. ---- Ook als subst.: Boete
verzoener m., boetedoenster, verzoenster f. ---doenr,
Expiation, f. Boetedoening, verzoening, schuldof .zonde- uitdelging, genoegdoening, boete f., zoen m.
-- ['J'béol.] Lieu d'exp-, plaats der boetedoening;
vagevuur n. (bij de katholyken). — Fête des exp-s,
verzoeningsfeest n., verzoendag in. (bij de Joden).
-- Expiatoire, adj. Verzoenend, genoegdoend,
boetend: Sacrifice exp-, zoenoffer n. — Expier,
V. a. Boeten, afboeten, verzoenen, voldoen, straf
voor iets lijden. Le repentir expie les péchés, het
berouw verzoent, boet de zonden, wischt de zonden

uit. -- S'EXPIER, C. C. Geboet worden: I1 est
femps que le crime s'expie.

mcie den toestand op 't nog heeft) Den adem uit
sterven, ontslapen, den geest geven, overli --blazen,
den, (Jell laatsten snik geven: 11 a expiré dans mes
bras, hij is in mijne armen gestorven. I1 est exp- depuis deur heures, hij is sedert twee uren overleden,
dood. -- (fig.) Te niet gaan, ondergaan, verdw jnen: Ce fut alors qu'expira la liberté de la Grèce,
toen ging cle vrijheid van Griekenland onder of ten
grave. --- Verzwakken, allengs zachter worden,

wegsterven, uitgaan, ophouden, verdwijnen: Les
sons expirèrent lentemeet, de bonen stierven lang
weg. La lueur expira par degrés, het-zamerhnd
licht ging allengs uit. -- -: Een einde nemen, ten
einde loopgin, afloopen, vervallen, ex s p i r é r e n:
Son bail expire a la St. Jean, zijne huur of pacht
loopt met St. Jan ten einde, vervalt op St. Jan.
Sa peine expires dans Muit jours, zijne straf zal

binnen acht dagen aloopen. -- Expiré, e, adj.
(en part. passé): Air expiré, uitgeademde lucht f.

— Its contemplaient leurs , arnis exp-s , zij beschouwden hunne ontslapen vrienden. `rrève exp-e:.
afcieloopen, geëindigde wapenstilstand ni.
Explétif, ive, adj. Aanvullend. - [Gram.
Mot expl-, aanvullingswoord, stopwoord n. (b. v.
mof in: Chassez-woi tons ces gens de la maison.
jaag me al dat volk uit het huis).
Explicable , adj. Verklaarbaar, uitlegbaar.
Cela nest pas expl-, dat is onverklaarbaar, brat
zich niet verklaren.

. Explicateur, m. Verklaarder, uitlegger rit,

(van voorwerpen, ter openbare bezigtiging ten toon
gesteld) .
Explicatif, ive, adj. Ontvouwend, verklarend ophelderend, verklaring of uitlegging geveerd: Note;
ex 1-s, verklarende aanteekeninr en f. pl.
Explication, L Ontwikkeling , ontvouwing,
verklaring, uitlegging, opheldering, e xp l i cd t i, e I.

Je vous donner ai l'expl- de ce passage, ik wil is
deze plaats verklaren. L'expl- des songes, de uit
Les dictionnaires servent is-legindroc.
l'expl- des mots, de woordenboeken dienen tot ver
vertaling der woorden. — Demander-klaring,to
une expl- is qn., -iemand om eene verklaring, om
rekenschap, verantwoording van eene beleediginrl,
een dubbelzinnig woord, enz. vragen.
Explicite, adj. [Didact.] Ontwikkeld, klaar,
duidelijk: En termes expl-s, in klare, duidelijke
bewoordingen, uitdrukkingen. — Explicitement.
adv. Duidelijk, klaar, uitdrukkelijk, met duidelijke,
klare, uitdrukkelijke woorden.
Expliquer, v. a. Ontvouwen, ontwikkelen, uit
verklaren, ophelderen, uiteen zetten, duide--legn,
lijk maken: Comment expliquez-vous vette phrase,
hoe verklaart gij deze spreekwijze ? Expl- un phénomène, een natuurverschijnsel verklaren. -- Ver
voordragen , onderwijzen: Ce professeur-klaren,
explique l'histoire, deze hoogleeraar onderwijst.
houdt voorlezingen over de geschiedenis. -- Ver
mondeling overzetten, vertalen: Il com--klaren,
mence deja a expl- Cicéron, hij begint reeds Ci-

EXPLOIT
c:ero te vertalen. --- Verklaren, te kennen (teven,
openbaren: On ne sait pas sa pensée, car it ne
l'explique point, reen weet niet, hoe hij denkt,
geeft het niet te kennen. Expl- ses intenwant hij (deelt
tions, zijne ooginerken openbaren, te kennen geven.

Zich uitdrukken, uiten,
zeggen; -- zich verklaren, z ij ne gedachten of mee11
ving te kennen geven. s'explique bien, hij drukt
zich wel uit. Je ne sais si je In'explique assez,
ik -weet niet, of ik mij duidelijk genoeg uitdruk. Il
--- s'EXPLIQU'ER, V. V.

na pas voulu s'expl- sur (touchant) ce manage,

hij heeft zin gevoelen over dit huwelijk niet willen
zeggen. — S'expl- a\ CC qn., iemand opheldering,
genoegdoening, rekenschap geven of vingen van
een rlubbclzinnig woord, eene beleediging, een be
vreemde ul gedrag, enz. -- Je men expliquerai
a -vee lui, ik zal mi daarooitrent met Item verstaan.
-- (Loc. ellipt.) Il faut faire t xpl- (voor s'expl-)
eet homme lat, mrtcrt irtoet dien --nan tot eene verklaring breittte)t.

Expl®it, in. Daad, heldendaad f., heldenstuk n.,
wapendaad, schoone krijrfsverrigting f. Les expl-s
d' Alexandre, (Ie heldendaden van ,-le Bander. 11
s'est rendu fameux par ses expl-s, hij heeft zich
dooi' zijne krijgsvcrvigtingen beroemd gemaakt. —

(fig. et iron.) Vous ayes fait la un bel expl-, gij

hebt daar wat schoons uitgerigt, uitgevoerd. —
[Prat.] Dagvaarding, indaging f. door eenen geregts-

bode of deurwaarder, exploit n. Expl- de saisie,

panding, uitwinning, in beslag neming 1. Explintroductlf, voorloopige indaging f .._ (fr. et (am.)
Souther un expl-, de partij geen kenruis geven van
eene gedane reglerlijke dagvaarding.
Exploitabilité, f. Geschiktheid om ontgonnen,
beorbeid of ten voordeele aangewend te worden. —
[Pi at.] Lilwinbaarlteid, geschiktheid f. om geregtelijk in beslag genomen te worden.
Exploitable, adj. Tot voordeelige aanwending
geschikt, bruikbaar, oorbaar. --- [Agric.] Terre
expl-, oniginbaar, bebouwbaar, bruikbaar land n.
-- [Eaux at for.] Bois expl-s, hakbaar en bruikbaar hout n. -.- [Minér.=j Mine expl-, voor ontgin
uitdelving geschikte, ontginbare mijn f. —-nigof
,

[Pr°at.] Riens expl-s, pGrt.dbare, tot beslagneming

geschikte goederen n. pl.

Exploitant, adj. in. [Prat.] Huissier expl-,

deurwaarder, die een regterljk bevel voltrekt, eene
dagvaarding of witwinning doet, exploit- doende
,deurwaarder nr. -- EXPI.ult ANT, m. Ontginner, bebouwer, opdelver, bewei lier m. van een' akker, eene
mijn, een bosch. --- jij.) lvinstbejager in., hij, the
ongeoorloofde voorde ele,t can eene bediening trekt,
die iemands vertro•we,t , ligtgeloovigh.eid of onkunde tot zijn voordeel aanwendt, ex pll o it cur m.
Exploitation, f. Ten nutte inakinr;. ontgin
bebouwing (von- akkers of landerijen), del--nig,
Virt!l, opdelving (van ,mijnen of ertsen), behakkin,g,
velling. omhouwing (van iwutgewas), enz., e xp l o i. t a t i e I. -- Het voorwerp, (lat geëxploiteerd
of ten nutte gemaakt wordt.
Exploiter, e. a. Ten nutte (naken, ten voor
aanwenden, gebruiken; bewerken, bearbeiden,-del
ontginnen, bebouwen, e x p 1 o i t é r e Si. Expl- une
terne, arre mine, un bois, een land bebouwen, eene
mijn opdelven, een bosch behakken, alles verrigten
nat een land, eene mijn, een bosch winsten of voor
kant doen opléveren. Expl- une ferme, un-deln
ehemin de fer, eene boerderij, een' spoorweg be(

sturen. beheeren. --- (pop.) Expi- arre femme, z. v. a.
Jouir dune femme. — ( fig.) Ongeoorloofde voordeelen uit eene bediening, uit "iemands arbeid, of uit zijne
nieuwsgierigheid , ligtgeloovigheid , enz. trekken.
Expl- la cuniosité du public, partij trekken. van
s volks nieuwsgierigheid. — EXPLOITER, v. n. [Prat.]
Beteekeneri, dagvaarden, uitwinnen, aanslaan, een
exploit doen. — (Prov.) A mal expl-, Bien écrire,
eerie zaak slecht uitvoeren en ze toch zoo voorstel
alsof men ze goed verrigt had, slecht verri,gtee-len
en. goed berigten. — S'EXPLOITEB, v. pr. Ontgind,
Bearbeid, tent voordeele aangewend worden.
ploité, e, adj. (en part. passé): Ferme bier
expl-e, goed bebouwde, goed beheerde landhoeve f
Mine entierement expl-e, geheel uitgedolven mijn f
Exploiteer, m. Ootginner (in dezen zin liever
( pioiiant). - (fig.) Winstbejager nl. enz., Z. Ex-

PLOITANT.

Explorateur, in. Onderzoeker, uitvorscher
hij, (fie ter ontdekking en onderzoeking uitgaat of
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wordt uitgezonden. ----- [Dipl.] Kondschapper, gerteime uitvorscher der gevoelens, voornemens, enz.
can een vreemd hof. -- (fam.) Bespieder, spion m.
— Ook als adj.: Instrument expl-, Sonde exploratrice, werktuig om te peilen , peillood , dieplood
,tentijzer n., katheter m.

Exploration, f. Het onderzoeken,,het op ontJekking uitgaan. — [Chir.] Onderzoeking, peiling f.
van eerre wond, van een gezwel, enz. --- [Méd.]
Oplettende waarneming f. der ziekteverschijnselen ;
tiet v olsvoel en.
Explorer, v. n. Onderzoeken, navorschen, uitvorschen, nasporen, een land, zee, rivier enz. bezoeken en naauwkeurig opnemen, e x p lo r é re n.
— [ Méd., Chin.] Onderzoeken, naauwkeurig de ver schejnselen eener ziekte of kwaal gadeslaan; peilen.
— Exploré, e, adj. (en part. passé): Cóte expl-,
naauwkeurig opgenomen kust f.
Exploser, v. n. Uitbarsten, losbarsten. --Explosif, ive, adj. Uit- of losbarstend. —
Expiosion, f. Uitbarsting, losbarsting, plotselijke
ontploffing, geweldige uitdr jving of uitzetting der
zamengeperste lucht, e x p1 o s i e f. L'expl- dune
mine, dun baril de poudre, dune chaudière aa
napeur, het springen van Bene mijn, van een vat
kruid, van een' stoomketel. L'expl- dun volvan,
de uitbarsting van een' vuurspuwenden berg. -(fig.) L'expl- de la Mine, de la colère, de losbar sting, het uitbreken van den haat, van de gramschap.
— [Méd.] Plotselinge en onverwachte verschijning f.
van uitslag, van ontsteking, enz.
Expoliation, f. [Hort.] Wegsnijding, verw (l ering f. der doode deelen van een gewas. -- Expolier, v. a. De doode deelen wegnemen. -- Expolié, e, adj. (en part. passé): Arbre exp-, van
dood hout gezuiverde boom m.
Expoliti on, f. [Rhét.] Figuur, die door ver schillende sierlijke bewoordingen Bene zaak omschrijft, expolitie f.
Exponce, f. [Prat.] Vrijwillige afstand rn.
eener met schulden bezwaarde erfenis.
Exponentiel, Ie, adj. [Algèb.] Met een' exponent of magtsaanwijzer,, e x p o n e n t i a a l.
Quantités exp -les, grootheden, welker exponent Bene
veranderlijke grootheid is, ex onentie le grootheden f. pl. Calcul exp-, ontwikkeling der exponentiale grootlieden, het vinden der differentialen en
integralen der veranderlijke grootheden, exponentiaal-rékening f.
Exportateur, m. [Cim.] Uitvoerder, verzen
naar het buitenland. --- Exportation, f.-derin.
Het uitvoeren, vervoeren of verzenden van koop
buiten 's lands; uitvoering f.; uitvoer m.,-mansgoed
uitgevoerde goederen n. pl. — Exporter, v. a.
Uitvoeren, buiten 's lands vervoeren. — s'EXPORTER, V. pr. Uitgevoerd worden. — Exporté, e,
adj. (en part. passé): Marchandises exp-es, uitgevoerde waren f. pl.
Exposant, m. [Indust(.] Tentoonsteller, inzender van een of ander kunstvoortbrengsel op eene
tentoonstelling, exposant m. — [Jur., Admin.]
Aanzoeker, verzoeker, vertooner, s u pp l i á n t m.
--- [Algèb.] Magtsaanwijzer, e x p o n é n t m.
Exposé, e, adj. (en part. passé van exposer):
Marchandises exp-es, uitgestalde, ten toon gelegde
koopwaren f. pl. Tableau exp-, ten toon gestelde,
geëxposeerde schilderij f. — Criminal exp-, te
pronk gezet, aan de kaak gesteld misdadiger ni.
Du liege exp- au soled, in de zon gelegd linnen
n. Une chombre exp-e au oord, eene naar-goed
't noorden gerigte, tegen 't noorden liggende kamer f. — Fortune exp-e, in de waagschaal gesteld
vermogen of fortuin n. — Innocence exp-e, blootgestelde, in gevaar gebragte onschuld f. Système,
exposé, blootgelegd, ontwikkeld stelsel n. — Enfant
exp-, te vondeling gelegd kind n. — EXPOSÉ, m.

Uiteenzetting, openlegging, ontwikkeling, voorstel
verslag n. (b. v. van feiten, be-ling,vordatf.
weegred enen, strijdpunten, regtsgronden) .
Exposer, V. a. Ten toon stellen, vertoonen,
uitstallen, uitzetten; op Bene tentoonstelling inzen.-

den, e x p o s é r e n: Exp- des marchandises en
vente, waren te koop zetten. Exp- un corps mort
sur un lit de parade, een' doode op een praalbed
ten toon stellen. Exp- le saint sacrament, het heilig sacrament vertoonen, ten toon houden. — Expqc. au grand jour, iets openbaar, wereldkundig
maken, --- Ce peintre a exposé un magnifique
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tableau, die schilder heeft eene prachtige schilderij

op de tentoonstelling ingezonden, geëxposeerd. in
dezen bepaalden zin ook zonder voorwerp: Cet industciel a exposé. — Exp- un criminel, een' mis
te pronk, aan de kaak of den schandpaal-daiger
zetten. — (fig.) Votre rang vous expose it toes les
yeux, uw rpng stelt u voor ieders oogen ten toon,
doet aller oogen op u vestigen. — Eene bepaalde
rigting geven, plaatsen, wenden, heeren, zetten,
stellen: Exp- une maison an nord, an midi, een
gebouw tegen 't noorden, tegen 't zuiden bouwen.
— Blootstellen, aan deze of gene inwerking onder
des hardes à lair, kleederen te luch--werpn:Ex
ten hanigen. Exp- du linge au soleil, linnengoed in
de zon uilsp7-eiden. Exp- sa tete aux coups, zin
hoofd aan de slagen blootstellen, blootgeven. — ( fig.)
Blootstellen, in gevaar brengen, wagen, in de waag
stellen: Exp- sa vie, sa reputation, zijn leven-schal
wagen, zijn' goeden naam in de waagschaal stellen
of in gevaar brengen. — Exp- qn. a recevoir des
reproches, iemand aan 't ontvangen van verwijtingen
blootstellen. — Blootleggen, verklaren, te kennen
{,/even, uiteen zetten, ophelderen, uitleggen, ontwi.kkelen, verhalen: Exp- ses sentiments, ses intentions,
zijne gevoelens, oogmerken blootleggen. Exp- un
système, een stelsel uiteen zetten. Exp- les diiiicultés dune entreprise, de zwarigheden eener onder
te kennen geven, opgeven. Esp- cte la fausse-nemig
monnaie, valsch geld in omloop brengen. ---- Expun enfant, een kind te vondeling leggen. — SEXPOSER, V. C. Zich bloot stellen, zich in gevaar
stellen of begeven, zich zelven wagen: Ce général
s'expose trop, die generaal waagt zich zelven te
veel, stelt zich te veel in ! evaar. S'exp- à commettre un crime, zich bloot stellen eene misdaad te
begaan. Je ne veux pas mexp- á un refus, ik wil
mi aan geen weigerend antwoord blootstellen.
Expositeur, m., -trice, f. Uitgever un.,
uitgeefster f. van valsch geld.
Expositif, ive, adj. [Jur.] Verklarend, uiteen
réquisitoire exp-, eene geregtel jke vor--zetnr:U
dering f., waarin de gronden, hiervoor opgegeven,
verklaard zijn.
Exposition, f. liet ten toon stellen; tentoon
uitstalling; tentoonstelling van-steling,vro
kunstproducten : de gezamenlijke voortbrengselen
van kunst en nijverheid ter bezigtiging van 't publiek, e x p o s i t i e f.; ook: de plaats, 't gebouw der
tentoonstelling. Exp- de marchandises, de meubles,
uitstalling van koopwaren, van meubelen. Il en fit
l'exp- aux yeux de tout le monde, hij stelde het voor
ieder ter bezigtiging. — L'exp- des tableaux à Paris,
de tentoonstelling van schilderijen te Parijs. L'expdes produits de 1'industrie, de tentoonstelling van
de nijverheids-producten. Nous avons été à l'exp-,
wij zijn op de tentoonstelling geweest. — Ce criminel est condamné à l'exp-, die misdadiger is tot de
kaak, den schandpaal verwezen, is veroordeeld om
te pronk te staan. — Stelling of plaatsing tegen
lucht en zon, ligging, strekking f. van een gebouw,
een vertrek naar zékeren kant: Chambre dont l'expest au sad, kamer, die naar 't zuiden ziet. Ce tableau nest pas dans une bonne exp-, die schilderij
hangt in geen goed licht. — Uiteenzetting, ontwikkeling, ontvouwing, uitlegging van een begrip, opheldering, verklaring f., uitvoerig verhaal of betoog n.: Faire nettenlent l'exp- dune affaire, eene
zaak netjes uiteen zetten, haar geregeld in alle bij
voorstellen. Il a fait une bonne exp--zonderh
du texte, hij heeft eene goede uiteenzetting, ontvouwing, verklaring van den tekst gegeven. - [ Litt.]
Vermelding van 't geen er vóór de handeling van
een tooneelstuk voorvalt; ontvouwing van het te
behandelen onderwerp, expositie f. — L'expd'un enfant, het te vondeling leggen van een kind.
Exprès, se, adj. Uitdrukkelijk, duidelijk, klaar:
Cela est en termes expr-es dans le con teat, dit staat
met duidelijke woorden in 't contract. — EXPRES,
adv. Met voorbedachtenrade, met noordacht, opzettelijk, voorbedachteljk, met opzet, e xp r é s: Faire une
chose exp-, iets willens en wetens, met voordacht
doen. — ( fam.) Il semble fait exp- pour cela, 't is als
of hij er voor geboren is. C'est un fait expr-, dat
kan niet leelj ker komen. - EXPRES, m. Bijzondere
bode, eigen afgezonden boodschapper, e x p r é s s e m.
.— Expressément, adv Uitdrukkelijk, duidelijk:
Je lui avais défendu expr- de ie faire, ik had hem
uitdrukkelijk verboden het te doen.

--
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Expressif, ive, adj. Nadrukkelijk, krachtig,
vol witdrukking, expressief: Ce terme me semble
Bien expr-, dit woord, deze uitdrukking schijnt mij
zeer krachtig, nadrukkelijk te zijn.
Expression, f. Uitpersing, uitwringing, uitdrukking f. (van het sap der vruchten en kruiden);
ook: het uitgepei ste sap zelf. Huile tirée par expr-,
door' uitpersing verkregen olie f. E xpr- de citron
uitgeperst citroensap ti. — Uitdrukking, wijze van
spreken, uitspraak f.; — woord n. of woorden,
waarvan men zich dient, e x p r é s s i e f. 11 a l' exprbelle, hij heeft eene schoone wijze van spreken, hij
heeft eerre fraaie uitspraak, h j drukt zich schoon
uit. — Cette expr- nest pas i'rancaise , deze uit
geen fransch. — Expr- du geste, du-drukings
regard, de in physionomie, uitdrukking van 't gebaar, van den blik, van 't gelaat. — [ Beaux-arts]
Uitdrukking, levendige en natuurlijke voorstelling
der handelingen, hartstogten, enz. Elle danse, joue
avec beaucoup d'expr-, zij danst, speelt met veel
uitdrukking. Lette téte, statue a beaucoup d'expr-,
Tie kop, dat standbeeld is vol uitdrukking.
Expressiveriient, adv. Op veelzeggende, veel
wijze.
-betknd
Exprimable, adj. (zelden dan met cie ontken
Uit te drukken, uit te spreken, noem--nigebézcl)
baar, wat uitgedrukt, uitgesproken kan wordei.Cela
nest pas expr-, dat is niet uit te spreken.
Exprimer, v. a. Uitpersen, uitdrukken, uit
le sue dune plante, het sap eenei-knijpe:Exr
plant uitpersen. -- Uitdrukken, Zijne gedachten,
gevoelens, hartstogten door woorden, gebaren, hou
gelaatstrekken, enz. te kennen geven. Je ne-ding,

-

saurais trouver des termes assez forts pour exprma reconnaissance, ik kan geene woorden genoeg

vinden, ons mijne dankbaarheid uit te drukken.

Elle exprime sa douleur par ses larmes, zij geeft

hare smart door hare tranen te kennen. Le silence
exprime quelquefois plus que tous les discours,

het zwijgen zegt somtijds meer dan alle redenéring.
Ce poète, Ce peintre exprirne bien les passions, die
dichter, die schilder stelt de hartstogten goed voor.
— S'EXPRIMER, V. pr. Zich uitdrukken, zijne ge dachten te kennen geven. Ce garcon s'exprime bien,
die jongen drukt zich goed uit. °S'expr- par signes,
zich door teekens uitdrukken of verklaren. Le talent de s'expr- welbespraaktheid, welsprekendheid f.
11 a Ie, talent de s'expr-, h , is wel ter taal. — Exprime, e,; wij. (en part. passé) Jus expr-, uitgeperst sap n. — Pensées expr-es, uitgedrukte gedachten f. pl. (uitdrukt.
% Exprinnitif, ive, adj. Uitdrukkend, dat
Exprobration, f. Scherp verwijt f., doorhaling, wraking, berisping f.
Ex professo, loc. adv. (latin) Met zorgvuldigheid en vljt, met bijzondere zorg en naauwkeurigheid, als iemand, die zijne zaak grondig ver
Traiter une matière ex pr-, eene stof met-sta:
alle zorgvuldigheid en naauwkeurigheid, als zaak
behandelen.
-kenr
Expropriation, f. [Prat.] Onteigening, berooving f. van eigendom, regterljke uitwinning,
uiterving f., geregtel jke verkoop m.; — eigendomsontzetting f. tegen schadeloosstelling, uitkoop m.
Expr- pour cause d'utilité publique, onteigening
tot algemeen nut (b. v. van landerijen tot den
aanleg van kanalen , spoorwegen) , e x p r op r iá t ie f. — Exproprier, v. a. Onteigenen, geregtelijk van 't bezit of den eigendom berooven;
inz. op hoog gezag en tot algemeen nut iemand tegen schadeloosstelling van zijn eigendom, van landerijen, gebouwen enz. ontzetten, e x p r op r i é r e n.
— Exproprié, e, adj. (en part. passé): Propriétaire expr-, onteigend eigenaar m.
5 Expugnable, adj. (pr. —pug -na—; zoo ook
in cie twee volgende woorden.) Met geweld neembaar,
bestormbaar. — Expugnateur, m. Steden-bestormer m. — Exprugner, v. a. Bestormen, met
storm, met geweld veroveren.
Expiiition, f., z. EXSPUITION.
Expulsant, e , adj. [Méd. L'action exp-e
dun médicament, de uitdrijvende werking f. van
een geneesmiddel. — Expulser, V. a. Uitdrj-

ven, uitjagen, uitstooten, uit eene plaats, eene stad
of een land , oak uit een gezelschap verdrijven,
bannen. -- [Méd.] Exp- du corps les mauvaises
humeurs, de kwade vochten uit het ligchaam drjven, afvoeren. — [ Prat.] Exp- qn. de sa maison,
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--

iemand uit zijn huis zetten. ---_ Expalsé, e, adj.:
Homme exp-, uitgedreven man m. Matières exp-es,
uit- of afgedreven sto 'en f. pl. -- Expnlsif, ive,
adj. [Méd., Chir.] Uitdrijvend, afvoerend: Un remède exp-, een afzettend geneesmiddel n. Un bandage exp-, een verband, dat den etter uitdrijft. —Expulsion, f. Uitdrijvin j, uitstooting, uitzetting, ver
verjaging f. Après l'exp- de l'ennemi de ce-drjvinf,
pad s, na de verdrrlving van den vijand uit dit land.
- [Prat.] Uitdrijving uit eene plaats of uit het
bezit van een goed. — [Méd.] L'exp- des humeurs,
het uitdrijven, 0/drijven der kwade sappen. — Expaltrice, adj. f. [Mé(1.] Force exp-, uitdrijvende
kracht f.
Expurgade, f. [Faux et for.] Het uitdunnen
van een bosch, van hakhout (éclaircissement) .
Expurgation, f. Zuivering, regtvaardiging,
verontschuldiging (excuse). -- [Astr.] , z. v. a. EMERSION. — Expurgatoire, ad;. Noodige verbéteringen aanwijzend. — [ Chant. rom.) Index ex 1p- ,
lijst f. der boeken, die door't pauselijk hof verboden
zijn, zoolang zij niet van 't aanstootgévende .zijn
gezuiverd, index m.
Expurger, V. a. Reinigen, zuiveren, inz. aan
plaatsen of woorden uit een boek weg -stoelijk
-nem.
Ex-recteur, in. Gewezen rector (vgl. recteur)
Exqiaima of Quinia, m. [H. n.] Soort van
.Slin.g ermeerkat f.
Exq ais, e, adj U-i.tgelézen, uitmuntend, uit
uitstekend, uitgezocht, voortreffelijk, puik;-nemd,
keurig, net, fijn, ex q u i s. Paroles exquises, uit
woorden n. pl. Vins exquis, uitgezochte,-riekpt
voortreffelijke wijnen m. pl. Gout exp- , uitmuntende, keurige fijne smaak m. ---- 4v Exquise ineut, adv. Op uitnemende, voortreffelijke wijs.
Exsanguie, S Exsanguin , e, adj. Bloedeloos.
La couleur exs- de la peau, de kleurloosheid, bleek
huid.
-heidf.r
,

Exsareome, m., z. v. a. ECSARCOME.
Exsert, e, wij. [.H. n., Bot ] Uitstekend, voorExsiceation, f. [Chico.] Het uitdroogen; uit

uitstekend.

een-droginf.Exc'uétal,idrognv

gewas.

Exsolution, f. [Méd.] , z. v. a. DÉFAILLANCE.
Exspuition, f. [ IVléd.] Uitspuwing f. (crachemnent),
Exstipulace of Exstipulé, e, adj. [Bot.]
/,onder bijblaadjes.
Exstrophie, f. [ Iéd.] Uitwijking van zékere
organen, i,nz. van de blaas.
Exsuceation, f. [Méd.] , z. v. a. ECCHYMOSE.
Exsuecion, f. [Mèd., Phys.] Uitzuiging, zuiljing, uittrekking f.
Exsudation , f. (Ph)-s.] Het zweeten , het
uitslaan (van zékere steepen, houtsoorten, enz.). --[Méd.] L-'itzweeting f., kritisch zweet n. inde hol
— Exsuder, v. a. Uitzweeten,-tendsligcham.
uitslaan.
Extances, f. pl. [P1'at .] , z. REPRISES.
Extant, e, adj. [Prat.] Voorhanden, aanwezig, in natura.
Extase, f. Verrukking, vervoering, geestver-

voering , zielsverrukking , opgewondenheid , hooge
opgetogenheid van den geest (als 't gevolg van Bene
overspannen verbeeldingskracht), die soms tot zins
bewusteloosheid overgaat, é k s t a--verbijstng
s is, ext a se f. Etre en ext-, Etre ravi en ext-,
in .zielsvervoering, in verrukking van zinnen zijn;
ook: opgetogen van bewondering zijn. -- rMéd.] Soort
van zinvang n1. (catalepsie), waarbij de li der door
een denkbeeld zoodanig beheerscht wordt, dat hij
Taan al wat hem omgeeft vreemd en voor eiken
prikkel ongevoelig blijft.
Extasier, v. a. Verrukken-, in verrukking brengen. -.- V. n. In verrukking, bewondering
geraken. — S'EXTASIER, v. pr. Verrukt, vervoerd,
opgetogen zijn of worden, in verrukking geraken:

On ne peut entendre cette musiquesans s'ext(sans être extasié), men kan die muzijk niet hooïen zonder verrukt te worden. -- Extasié, e,
adj. (en part. passé): Artiste ext-, opgetogen, in
vervoering gebragt kunstenaar in.
Extatique, adj. Verrukkend, zinver°heend,
geestvervoerend , e k s t á tiis c h, ook: verrukt. Ook als subst. [Méd.] : Un ext-, een door ékstasis
of zinsverrukking

bevangene (z. EXTASE).
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Extemporané, e,

adj. [Mèd.,
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Pharm.] , z.

MAC.ISTRAL. -- t Extemporaner, v. n. Iets
voor (Ie vuist doen, onvoorbereid spreken. — Extemporanélté, f., z. v. a. SOUDAINETE. — Ex-

teinporanénient, adv. [Pharm.] : Les préparations qui contiennent des substances très-volatiles,

dolvent être faites ext-, de bereidingen, die zeer

vlugtige zelfstandigheden bevatten, moeten eerst bij
't gebruik (niet vooraf) klaar gemaakt worden.
Extendeur, m. Uitstrekker, uitbreider m.
xtenseur, adj. [Anat.]: Muscles ext-s of als
subst. Ext-s, strekspieren f. pl.
Extensibilité, f. Rekbaarheid f.
Extensible, adj. Rekbaar, uitrekbaar.
Extensif, ive, adj. Wat uitbreiding, uitstrekking te kennen geeft of voortbrengt: Ce mot eet
pris dans no sens ext-, dat woord is in uitgebreider', In ruimer' zin genomen.
Extension , f. Uitbreiding , uitgebreidheid ,
grootte; uitstrekking, uitrekking, uitbreiding, uit
rekking, spanning, uitzetting, e x t e n--spanig,
s i e f. L'ext- d'un corps en longueur, largeur et
profondeur, de uitbreiding, uitgestrektheid van een
ligchaam in lengte, breedte en dikte of diepte. —
L'ext- d'un métal, d'un fil de ter, de uitrekking
van een metaal, van een ijzerdraad. - -- L'ext- des
muscles, de uitstrekking, spanning, der spieren.
N'avoir pas l'ext- du bi as libre, zijnen arm niet
vrij kunnen uitstrekken. — (fig.) Uitbreiding, ver
vermeerdering f., aanwas m. Ext- de-grotin,
pouvoir, d'autorité, uitbreiding van magi, van gezag. Le commerce acquiert plus d'ext-, de handel
breidt zich uit. L'ext- dune lui, d'un privilége,
(Ie ruimere uitlegging, toepassing van eerre wet,
van een voorregt. --- [ Gram.] Uitbreiding f. der
beteekenis, ruimere zin m. van een woord. -- PAR
EXTENSION, loc. adv. In een' uitgebreider' zin.
Exténnation , f. Verdunning; krachtvermindering, uitmergeling, afneming, vermagering, ver
f.: La fièvre lui a-zwaking,jutér
causé une grande ext-, de koorts heeft hem zeer
verzwakt. -- L'ext- d'un crime, de ver
vermindering eener misdaad (atténua--zachting,
tion). — [Rhét.] Verkleining f., voorstelling eenera
zaak geringer dan zij is (tegendeel der hyperbole).
Exténuer, v. a. Vermageren, verzwakken, ver
krachteloos maken, uittéren: La fièvre-minder,
Ja fort ext.énué, de koorts heeft hem zeer verrnagerd, verzwakt. — [ Prat.] Verschoonen, verkleimien, gering voorstellen, Z. ATTENUER. — S'EXTENUER, v. pr., z. S'ATTÉNUER. -- Exténné, e, adj.
(en part. passé): Homme ext-, uitgemergeld, ver
uitgeput mensch m.
-zwakt,
Extérieur,e, adj. Uiterlijk, uitwendig, van buiten, buitenlandsch: Les parties ext-es du corps, de
uiterlijke, uitwendige deden des ligchaams. J'étais
distrait par un bruit ext-, ik werd door' een. geraas van buiten afgetrokken. Porte ext-e, Fossé
ext-, buitendeur, buitengracht f. — Le commerce
ext-, Les relations ext-es, de buitenlandsche han
betrekkingen f. pl. met het buitenland.-deln.,
-- L'homme ext -, de uitwendige, zinnelijke mensch.
--EX.TÉRIEUR,m. Uiterlijke of uitwendige gedaante,
buitenzijde f., aanzien, voorkomen n., schijn, aanschijn m., uiterlijk aanzien, uiterlijk n.: L'ext- de
cette maison est beau, de buitenzede van dit huis
is schoon. Cette fille a un bel ext-, (lit meisje heeft
een schoon voorkomen. I1 a l'ext- d'un honnête
homme, hij ziet er uit als een braaf rnan. Un extgrave, een deftig gelaat, voorkomen. -- Buitenland n.,
vreemde lanen n. pl. of staten m. pl. Ministre de
l'ext-, minister van buitenlandsche zaken. Les nou
de tijdingen uit het-velsd'xtonraues,
buitenland zijn geruststellend. — à L'EXTÉRIEUR.
loc. adv., Extérienrement, adv. Uitwendig,
van buiten; naar 't uiterlijk aanzien, naar den
schijn. — Extériorité, f. [Dogm.] Buitenzijde,
uiterlijkheid, oppervlakte f.
Exterminateur, trice, adj. Vernielend, ver
verwoestend, verdervend, uitroe fend: Con--delgn,
querant ext-, verwoestend veroveraar m..— La
peste ext-trice, de alvernielende pest f. -- (fig.)
Glaive ext-, moordzwaard n. -- Lange ext-, de
staande, wrekende engel m. -- EXTER1INATEUR, m.
Uitroejer , verdelger , verwoester , vernieler, ver
Exterminatif, ive, adj. Uitroei-dervm.
verdervend. — Extermination, f. Uit -jend,
verdelging, vernieling f. Guerre d'ext-,-roe?jing,
-
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verdelgingsoorlog n. - Exterininer, v. a. Ver delUen, uitroeijen, vernielen: Ext- une troupe de
voleurs, erne bende dieven uitroeijen. --- (fig.) Extt'hérésie, (le ketterij uitroeijen, doen ophouden.
S'EXTEIIMINER, C. pr. Elkander verderven, vernielen; -- (fain.) zich uitputten, zich dood werken. -Externiiné, e, adj. (en part. passé): Race ext -e,
uitgeroeid ras n.
Externat, ni. School, waarin enkel daggangers,
Beene kostleerlingen, worden opgenomen, burrlerschool f., e x t e i' n a a t n. — Externe, adj. "an
buiten komend , van buiten , Maar buiten rleriOt,
buitenwaarts , uiterlijk , uitwendig : Ce sont les
causes ext-s de la maladie, deze zijn de uiterlijke
oorzaken der ziekte. --- La face ext- du bras, de
buitenzijde van den. aim. ----- [Géom.] Angie ext-,
uitwendige hoek m. -- Elève ext- of als subst: EXTERNE, in. en i'. Dagscholier in., - ster f., dagganger m., - gangster f. (in tegenstelling niet kostleer li,ng). -- [Méd.] Ext-s, ziekten f. pl. van de opper
(les ligchaams.
-vlakte
Exterritorialité , f. Bevoegdheid van de gezanteryi of vertegenwoordigers dec vreemde rnogendheden om in de staten, waar zij werkzaam zijn,
naar de wetten van hun eigen land Ie leven, en
hunne vr''istelling van alle persoonlijke lasten en
opbrengsten, exterritorialiteit f.
Extineteur, in. Uitblusscher; — (lig.) vernieler, verwoester nl. -- Extinetif, ive, adj. Uit
—Extinction, f. Het blus--dove7„,uitblc.shnd
schen, uitdooven; blussching, uitblussch-ing, uitdooving f.; het te niet gaan, uitsterving, geheele verdwijicing, ophoud'ing; uitdelging, e s t i n ct i e f. L'extd'une chandelle. d'un feu, de uitblussching, het
uitblusschen van eenti kaars , van een vuur. —
Prat.] A l'ext- de la chandelle, bij 't uitgaan der
zaars (manier van verkooping of verhuring). -(fig.) L'ext- d'une race, de uitsterving van een
geslacht. -- L'ext- des abus, du crime. de verni.eti ing, uitdelging der misbruiken, der misdaad. —
[Fin.] Ext- d'une rente, d'une dette, uitdelging,
aflossing, afdoening eerier rente, eener schuld. —
[Méd.] Ext-• de In chaleur naturelle, verdooving
(Ier natuurlijke warmte. Ext- de la voix, a fneming, verflaauwing van de stem; heeschheid f. --[Chim.] Ext- du mercure, eerste graad van oxfdatie, die men liet kwik doet ondergaan. — JUSQU'a
EXTINCTION, toe. adv. lot inoewordens toe, tot op
het uiterste: IJs disputaient jusqu'kl ext-, zij twistten tot hun de adem verging. (Men zegt ook fam.

I

;jilsqu'à ext- cie chaleur naturelle).
Extirpateur , in. Uitroeier , verdelger. --[Agric. ] Zeker akkergereedschap n. tot het zuive-

EXTRAIT•

---

ren en losmaken van den grond, hakploeg, ex s t irp á t o r nl. -- Extirpation, f. Uitroeijing, uit
ontworteling; — verdelging, vernietiging,-roijng,
afschaffing. L'ext- des racines, des mauvaises herlies, de u'itroezjing van cie wortels, van 't onkruid.
--- (fig.) L'ext- des vices, des bérésies, de uitroei,jing, vernietiging der ondeugden, (Ier ketterijen. —
[Chir.] Uitsnijding, 'uitpelling, e i s t i. s p a t i e f.
--Extirper, V. a. Uitroeijen, uitrooyen, ontwortelen; -- verdelgen. vernielen, geheel doen ophou
afschaffen, te niet doen. Ext- des racines,-den,
wortels uitrooijen. -- (fig.) Ext- one race, een ras
verdelgen, uitroeijen. Ext- l'erreur, les alias, de
dwalingen, de misbruiken doen ophouden. -- [ Chir.]
Uitsnijden, uitpeller, e .x s t i rp é r e n. -- S'EXTIRPER, V. pr. Uitgeroeid worden, zich laten uitroeijen.
-- Extirpé, e, adj. (en part. passé): Ravines
ext-es, uitaerooide wortels m. pl. --- Abus ext-s,
afgeschafte misbruiken n. pl. -- Tumeur ext-e, uitge d gezwel n.
Qt1spleeg m. [Ant.] Wlgchelaar bij de Rorneinen, vide uit de ingewanden der of erdieren voor
i sp e x m. — Extispicine, f.-spelingd.éxt
.ingewandsschouw f., bezigtiging van de wigchelarij uit de ingewanden der offerdieren door de

acte is can onwaarde, omdat zij met geweld is a/gedwongen. — Extorsionner, v. a. Afpei,sinq,
knévelarzj bedrijven.
Extozoaires, m. pl. [H. n.] Uitwendige woekerdieren n. pl. (die op de huid van andere dieren leven).
Extra, m. (latin: buiten; buitengemeen, buiten
Faire de l'extra, un extra, meer dan ge--gewon):
woonljk doer.,inz. iets buitengemeens, iets e x t r a '.c
opdisschen, een sinulpartijtje houden. Plat d'extra.
Vin d'extra, extra-schotel, extra-wijn m. (die niet
tot de gewone tafelbediening behoort). — [Prat.]
Buitengewone regtsdag m., - zitting f. — In zamenstellingen: buiten.
Extra- axillaire, adj. [Bot.] Buiten of naast
de twijg- of bladoksels groeijend.
Extrac of Estrac , adj. in. [ 1an.] Dun,
(land.
smal van lijf.
-1. Extra-continental, e, adj. Buiten 't vasteExtracteur , in. Uittrekselmaker m. -- Als
adj. m.: Uittrekkend, geschikt om uit te trekken.
— Extractif, ive, udj. [Chim.] Uittrekkend.
e X t r a c t i e f : Matière extr-ive, extractief-stof f.,
de door water en wijngeest oplosbare en uit te
trekken plantvormingsdeelen. — [ Gram.] Afscheidend, afzonderend: DE est quelquefois une particule extr-ive. -- Extraction, f. Uittrekking,
uithaling,uitdelving. —Afkomst, geboorte, familie f.,
oorsprong. stand m., bloed n. —L'extr- d'un clou,
d'une balie, d'une dent, het uittrekken van een'
spijker, een' geweerkogel, een' land. — [ Arith..
Algèb.] Faire l'extr- de la racine carrée, cubique,

den vierkants- of quadraat-, den teerling- of kubiekwortel trekken. - [Chii71.] Uittrekking, aftrekking

f.

--

I1 est de noble extr -, hij is van

adellijke geboorte of afkomst, van adellij bloed,
van adel. C'est un homine rle basso extr-, 't is
een man van lage geboorte, reit een' neringen stand
gesproten.
Extracto-résiné, m., z. onder' EXTRAIT.
-I- Extrader, C. a. Uitléveren (een' misdadige r
of gevangene aan zijne eigen rerérinrg). —Extradition, f. Uitlevering, overlévering, overgéving t'.
Extrados, m. [Arch.] Buitenzijde, bolronde
zijde f. of rug m. van een gewelf. — Extradossé, e, adj.: Voute extr-, gewelf n. , welks bolronde
zijde glad of e/fen bewerkt is.
Extra-fohaire , Extra-foliacé, e, adj.
[Bot.] Niet aan de bladeren of bladstelen vastzit
aangegroeid.
-tendof
Extraire, C. a. Uittrekken, uithalen f.: Extrdes Pierres dune carrière, steengin uit eerie groeve
halen. -- Uittrekken, uittreksels maken, afschrijven, uitschrijven: Extr- un beau morceau d'un
poème, een schoon stuk uit een gedicht trekken.
Extr- un livre, on procès, uittreksels uit een boek,
een pleidooi maken, den hoofdinhoud daarvan beknopt zamenvatten. — [Corn.] Extr- le journal.
een uittreksel uit een dagboek maken. Extr- les
articles d'un compte, de posten eener rekening uit
[Arith., Algèb.] Extr- la racine car--trekn.—
rée, cubique d'un nombre, den vierkants-, den
kubiek-wortel uit een getal trekken. — [Chim.]
Extr- Ie stil dune plaste, het zout uit c ene plant
trekken. -- [(,his.] Extr- la pierre, Ie calcul, den
steen (uit dc blaas) uithalen. Extr- use épine du
pied, een' doorn uit den voet trekken. -- S'EXTRAIRE, V. pr. Uitgetrokken, getrokken worden.
Extrait, e, adj. (en part. passé van extraire):
Morceau extr- d'un auteur, uit een' schrijver getrokken stuk n. —Substance extr-e d'un corps composé, zelfstandigheid uit een zamengesteld ligchaani
getrokken of afgezonderd. - EXTRAIT, m. Uittreksel, het uitgetrokken sap of krachtig bestanddeel
uit plantenstoffen, u-it artsenijen, enz.; het uit een
geschrift, een boek, eerie rekening enz. getrokkene of uitge, schrévene, a jschri ft, ex t r a c t n. -,

[Chim. et Pharm.] Extr- par infusion, par décoc-

tion, extract door opgieting, door afkoking. Extrrésineux of Extracto-résiné, harsig extract. Extroptillen.
Extorquer, C. a. 4[ ersen, afdwingen, afkné- savonneux, zeepachtig extract. Extr- d'absinthe,
velen, knévelarjj, plegen. Ext- de l'argent, un aveu a aj'treksel of geest van alsem. — Ce volume congn.,iemand geld, eerie bekentenis afpersen.—Extor- tient des extr-s de plusieurs auteurs, dit boek bequé, e, adj. (en part. passé): Testament extorqué, vat uittreksels uit verscheidene schrijvers. Extraf edwongen testament n. -- Extorquetur, m., d'un régistre , d'un compte, uittreksel uit een re-ease, f. (fain.) Gelda fdwinger m., -dwingster f. gister, uit eerie rékening. — Extr- de naissance,
— Extorslou, f. Afpersing, afdwinging, knéve- geboorte-extract. Extr- baptistaire, z. BAPTISTAIRE.
lar j f. — Cet. acte est nul pour cause d'ext-, die Extr- mortuaire, dood-extract n., doodcedel f. --extisp ices, extispiciuns n.
Extoller, tv. a. Opheffen, opligten,

EXTRA-JUDICTAIRE

--

Voici l'extr- du proces, ziehier het kort begrip, de
beknopte .zamenvatting, het extract van 't regtsgeding. -- [Later.] Inzet nn. op een enkel of bepaald
nonaner; dat Hommer zelf r).

Extra-j udiciaire of Extra-j udiciel, le,
adj. [Prat.] Buitenueregtelijk, buiten den regtsvorm. — Extra-j udiciairemeut , adv. Op
buitenreregtelijke wijze.
Extra- misros, loc. adv. (latin) of extra-

niuros, acly (pr. -- rove) Buiten dc muren, bui ten de stad: Etre logé extr-.
Extranéiser, v. a. Naar een vreemd oord
verbannen. -- Extranéité, f. Verbanning naar

vreemde oorden; uitheemschheid f.
Extraordinaire, wij. Buiten de gewone orde,

niet volwens 't gebruik; bwitengemeen, buitengewoon,

ongemeen, ongewoon, zeldzaam, zonderling, vreemd;
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Extra-zodiacal, aulj. Buiten den dierenriein
gelegen : Les constellations extra-zodiacales.
Extrèine, adj. Uiterst, laatst: L'extr- frontière, de uiterste grens f. --- In den hoogsten graad,

overmatig, uitstekend, ongemeen, bovenmate, groot:

Douleur extr-, hevige, zeer groote pin f. Votre visite lui a causé un extr- plaisir, uw bezoek heeft

hem een uitstekend , ongemeen genoegen veroorzaal:t. 11 -vit dans one extr- misère, hij leeft in !le
uiterste, grootste ellende. -- 11 est extr- en tout, hij
gaat in alles te ver. Une extr- vieillesse, eeg? zeer

hooge ouderdom 111. - --EXTREME, m. Uiterste; tegen-

gesteld , tegenovergesteld ding n : L'extr- en tout
est on défaut, (le overdr-gv-ing is in alles schadelijk.
Parti , :l1oyeii extr- , uiterst , gewaagd besluit,
middel n. ---- (Prov.) Aux plans extr-s les extr-s
renlèdes, in den uitersters nood moet men de uiter-

wonderlijk, grillig, belaGchelijk, ergerlijk. Séance, ste middelen aanwenden. Le froid et le chaud lont.
Audience extr-, buitengewone zitting f., buitenge- deux extr-s, koude en hitte zijn twee uitersten,
tegenover elkander gestelde dingen. Leurs caractèwoon gehoor n. Dépenses extr-s, buitengewone uit
Ambassadeur extr-, buitengewoon afge--gavenf.pl res sont les deux extr-s, hunne karakters staan
zant m. Courrier extr-,oP alssubst. Un extr-,buiten- juist tegenover elkander. ---- [Arith.] Les extr-s
gewoon koerier nl. Un homme extr- en sa profes - dune proportion , de uiterste , buitenste tempen
Sion, een in zijn vak zeldzaam, bijzonder man. I1 eener evenredigheid. — (Proc.) Les extr-s se tow
a une mémoire extr-, hij heeft een buitengewoon chent, de uitersten raken elkander. — b L'EXTRÉgeheugen. — Coiffure extr-, zeldzaam, zonderling MIE, foe. acly. Tot liet uiterste, buiten alle maat of
kapsel n. Manières extr-es, zonderlinge, vreemde grens: Pousser, Porter les choses is l'extr-, de ze manieren f. pl. Lan g age extr-, Manières extr-s, bui ken tot in 't uiterste di' ven , de maat in alles
ergerlijke taal f., -manieren f. pl.— [Anc.-tensporig, overschrijden.
Extrëineinent, ode. Uittermate, ten uiterste,
jug.] Procedure extr-, lijfstraffelijk regtsgeding n.
Question extr-, hoogste graad m. der pijnbank. -- bovenmate, zeer, zeer veel: II est extr- riche, hij
is zeer, bovenmate rijk. I1 dépense exit'-, hij ver
EXTRAORDINAIRE, m. Bijzonder , buitengewoon gezeer veel. I1 s'est acquis extr- d'honneur-kwist
val n. C'est on extr - pour lui cie bolre du vin, 't is
iets bieitengewoons , een buitenkansje voor hem, dans vette affaire, h ij heeft zich bij deze zaak buiwanneer hij wijn drinkt. --- L'extr- monte à Cant, tengemeen veel eer verworven.
Extréme-onction, f. [Catli. ] Laatste oliesel rn.
de buitengewone uitgaaf bedraagt zoo veel.
L'ext.r- de la guerre, des guerres, de buitengewone het scekrament der sterzen ,en.
Extremis (in), (lat.) (pr'. ine-ek-stré-trice)
oorlogskosten f. pl. Trésorier de I'extr-, schatmeester der buitengewone krijgskosten. --- Extr-, z. [Jur.] In de laatste oogenblikken (les levens, op
boven: courrier extr-. —[Arc. jur.]Juger ii I'extr-. hel uiterste, op sterven liggende: II a fait son teslijfstraffelijk regten. Par extr-, tegen gewoonte. -- lament in extremis, hij heeft zijn testament in
Buitengewone of nacourant, bijlage f. tot een n ieuu's- zijne laatste oor,enblikken gemaakt. Mansage in extremis, huwelijk op 't sterfbed u.
pa ier, extra-blad n.
t Extrémiser, v. a. Het laatste oliesel toedienen.
Extraordinairenient, crdv. Buitengewoon,
Extrémité, f. Uiterste, uiteinde, einde n.: Les
zeldzaam, op eene zeldzame, zonderlinge, ongewone
weze. Il est nis extr-, hij is op eene zeldzame, deux extr-s d'un drip, de twee uiterste einden van
zonderlinge wijze gekleed. II a été extr- payé, hij een laken. I.'extr- dune province, de uiterste grens
-is buitengewoon betaald geworden. Elle est extr- van een landsgrap. II est logé it l'extr- de la
ville, hij woont cyan 't uiteinde der stad. -- Extr-s
riche et avare, zij is ongemeen rijk en ,gierig.
des doigts, toppen ni. pl. der' Zingers. -- Uiteinde,
Extrapassé, e, adj., z. STRAPASSE.
^ Extra-séeulaire, adj. Meer dan honderd- laatste oogenbiik n.: Attendre h l'extr-, tot op 't
laatste oogenbl ik wachten. -- Etre á l'extr-, o* )
jarig. --- Tot eene vorige eeuw behoorend.
Extravagarninent, adv. Buitensporig, on- het uiterste, op sterven liggen. — Uiterste, hoogste
gerijmd, op wonderlijke wijze: I1 s'habille extr-, verlegenheid f. , dringend gevaar n. of nood, hoo g ste
graad m. : Il n'a, pas de quoi vivre, it est réduit
h ij kleedt zich wonderlijk.
Extravagance , f. Buitensporigheid , onge- à l'extr-, hij heeft niets om van te leven, hij is in
ij radheid, dwaasheid, onzinni g heid f.: Il a fait den uitersten nood. -- Passer dune extr- a l'autre,
mille extr-s, hij heeft duizenderlei buitenspo • ig van het eerre uiterste tot het andere vervallen.
Vous allez toujours a l'extr-, gij overdrijft alles,
begaan.
-hedn
Extravagant, e, adj. Buitensporig, dwaas, gij neemt alles ten ergste. Je porterai la chose a
ongerijmd, uitgelaten: Des discours extr-s, zotte, l'extr-, ik wil het op 't uiterste laten aankorven.
on flerjmde gesprekken n. pl. -- Ook als subst. m. Il s'est porté contre lui à la dernière extr-, hij
en. f. Dwaas, grillig mensch, zot, zotskap m.,zottin f. heeft geweldig tegen hem uitgevaren. -- Extr-s,
,

Extravagation, f., z. v. a. ERUPTION.

Extravagiier, v. a. (met avoir) Uitspatten,
buiten de maat of het spoor gaan, onzin spreken,
dolzinnige dingen , dwaasheden, ongerijmdheden,
gekheden begaan, uitsporig zijn, raaskallen, e xt r a v a g é re n: La fievre le fait extr-, de koorts
doet hem raaskallen. Pour les amuser, it faut extr-,
om hen te vermaken, moet men zotternfj praten,
gekheden vertellen of doen.
Extravasation of Extravasion, f. [Méd.]

Uittreding, uitstorting van 't bloed of van andere
vochten uit hunne vaten, e x t r a v a s a t i e f. --[Bot.] Uitvloeijing f. (b. v. van hars, gom, manna).
-- Extravaser, v. a. Uitstorten, doen uitvloei jen (als v. a. weinig gebruikt). - S'EXTRAVASER,
V. pr. Uit de eigen vaten treden, uitvloeijen: Le

sang, la bile, la sève (des arbres) s'ext.ravasent

quelquefois, het bloed, de gal, het sap (der boongen)
vloeit dikwijls uit de natuurlijke vaten. -- Het part
passé komt ook als adj. voor: Bile extravasée, uit
-gestor,vlpnaf.
Extraversion , f. [Chim.] Uitscheiding, afzondering van het zoute, alkalische of zure bij geinengde zelfstandigheden, ex t r a v é r s i e f.
Extraxillaire, adj., z. EXTRA-.1XILLAIRE.

uiterste ligchaamsdeelen, einddeelen n. pl., armen
en beenen (in dezen zin liever meinbres). — [Peint.,
Sculp.] Voeten m., pl., , handen f. pl. eesrer figuur.
--a TOUTE EXTREMITE, loc. adv. In 't ergste geval, in den uitersten nood, als de nood dringt: A

toute extr-, it était résolu de périr, plutét que de

se rendre, als het op 't uiterste kwam, had hij besloten, liever te sterven, dan zich over te geven.
Extrérnonetionné, e, adj. [Cath.] : Per-

sonne extr-e , van 't laatste oliesel voorzien , bediend persoon m.
Extrinsègae, adj. Van buiten komend, niet
aan een ding eigen, uiterl ij k, uitwendig. Maladie
extr-, uitwendige, uiterlijke ziekte f. — Valeur
extr- des monnaies, door de wet bepaalde, toege(buiten.
kende 'waarde f. der munten.
Extroversion, f. [Méd.] Omkeering f. naar
Extuinescenee, f. [Méd.] Opzetting, opzwelling, zwelling, extumescén ie f.
Exabéranee, f. Onnoodige overvloed m., overmaat,overvolheia, overtolligheid, ex u b er á n t i e f.
Ex- de sève, overvloed van sappen (in de gewassen). — (fig.) Ex- de mots, d'images, kwistige
overvloed van woorden, van beelden. — Exubérant, e, adj. Overtollig, overvloedig.
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FABRIQUER.

brengt u door de gansche stad in opspraak. Servo°
de f- et de risée, tot spot en belagching dienen.
Exalcérant, e, adj. [Méd.] Ettering of zweFabler, v. a. Fabelen schrijven of maken; sprook1ring bevorderend. — Exnleération, f. Ligte, jes vertellen.
oppervlakkige verzwering en ontsteking; zweer,
Fabliau, m. (verklw. van fable) Geestig, nai f
exulcerdti,e f. --- Exulcérer, v. a. Tot zwe- vertelsel uit de kindschheid der fransche letterkunren brengen , zweren veroorzaken. -- Het part. de, fabelachtig verhaaltje n. in verzen.
Fablier, m. Fabelboek n., verzameling f. van
passé is ook adj.: Corps exulcéré, ligchaam n.
fabelen. — Fabeldichter, fabelschrijver m. (fabuliste).
vol zweren.
Fabreconlier, m. [Bot.] , z. ílmmCOCOULIER.
Exultation , f. [Myst.] Gejuich , vreugdgeFabrègue, f. [Bot.] Soort van wilde tijm ni.
hcuppel n., groote blijdschap f. -- Exalter, v. n.
Fabricant, in. Opzigter, bezitter, bestuurder
Opspringen van vreugde, juichen, jubelen.
5 Exustion, f. (pr. ex-u-sti-on) [Méd.] Brand- eener fabrjk, werkmeester; stoffenbewerker, f awond f. (Prulure). (loping f. b r i k a n t m. --- (fig.) F- de mensonges, leugen
leugenaar m. (in dien zin bézigt men liever-smedr,
Exathénisiue, m. [Rhét.] Verkleining, verExatoire, m. [Méd.] Kunstzweer f., iedere fabricateur).
Fabrieatenr, ni. (doorgaans in, slechten zin
zweer, die door spaansche vliegen, garou-bast, cegebézigd) Maker; smeder m.: F- de fausse montons, enz. verwekt wordt.
naie, valsche munter. F- de mensonges, leugen
Ex-voto, m. (lat.) Gelofte-geschenk n., gelofte
gevolge eener ,gelofte aan een tem--jift.(den
F- de calomnies, de nouvelles, laster-,-smedr.
enz.
gedaan
wordt),
votief=
nieuwtjes-verzinner in.
pel, eene kerk, kapel,
Fabrication, f. Bewerking, vervaardiging f.,
geschenk, v o t i. e f, e x v o t o n. — (iron. et (am.)
het maken of fabricéren, (a b r i k a t i e f.: La iC'est on ex-voto, 't is kladwerk, eene slechte schil
als onderwerpen compositie iets gemeen-dert1(inz. des cordages, des draps, de la monnaie, het touwhebben met hetgeen de wezenlijke exvotoos door- slaan, het lakenweven, het munten of muntslaan. —
Maaksel n., wijze van vervaardiging: Etoffe d'une
gaans voorstellen). (Plur. Des ex-voto.)
belle f -, stof van een schoon maaksel. -- (fig. en
Eylaïs, m., z. ÉLAïs.
in ongunstiger zin): F- dun faux acte, de fausse
Lyra, in. [f1. n.] Paraguaysche kat f.
Eystate, m. [Bot.] G7roote boom m. van Co- monnaie, de fausses nouvelles, het maken van eene
(tinne der moskee. valsche acte, van valsch geld, van valsche of leuchinchina.
Ezan, m. Oproeping C. tot het gebed, van de genachtige tijdingen. (GUILLER.
Fabricien of Fabricier, m., z. v. a. MAREztéri, ni [Miner.] Bloedjaspis, bloedsteen m.
Fabricies, f. pl. [Bot.] Mirtenplanten f. pl.
Fabrique, f. tiet make<<, vervaardigen, fa b r ie é r e n; kunst f. van 't vervaardigen; maaksel n.,
wijze f. van vervaardiging. La f- des étoffes de
sole, des draps, des chapeaux, het vervaardigen
van zijden stoffen, lakens, hoeden. — Ce drap est
de bonne t-, dat laken is van goed maaksel. Cet
édifce, ce pont est d'une belle f-, dat gebouw is
F, in. et f. (Un fe, Une effe) Zesde letter vaan van een' schoonen bouwtrant. Ce vaisseau est de
't alphabet en vierde der medeklinkers, de F f. f- hollandaise, dat schip is op de hollandsche wijze
L'f (eife,) o/ Le f (fe) est one consonne labiale, de f gebouwd. — De f-, van gering, middelmatig maakis eerre lapletter. (Op het einde der woorden wordt sel: Des bas, des couteaux de f-, geringe kousen f.
de f doorgaans scherp gehoord, zoowel in 't enkel pl., messen. C'est un chandelier de f -, die kaiideals in 't meervoud, zoowel voor woorden-voud, lam' is fabrjksgoed. Louis de f-, louis dor, die
Tie niet een' klinker, als die met een' medeklinker 't vereischte gehalte en gewipt niet heeft. — Fabeginnen; doch zij is stom in clef (clé), chef brijk f., fabrjkgebouw n. F- de draps, de chad'oeuvre, cerf, éteuf, nerf; ook in: boeuf gras, peaux, lakenfabriek of lakenweverij, hoeden fabr jk
oeuf frais, cerf volant, nei f de hoeuf [pr nèr de of hoedenmakers f. Monter une f-, eene fabrjk opbeuf] . In het telwoord neuf wordt zij, wanneer het zetten. Prix de f-, fabrjksprijs m . — Plaats, waar
volgende woord niet een' medeklinker aanvangt, niet een zeker fabrikaat gemaakt wordt: Cette étolfe
gehoord, terwijl zij als v gehoord wordt vóor een' est de la f- de Lyon, of enkel, est de Lyon. —
klinker. Staat neuf als subsi. dan wordt de f ge- Gezamenlijke werklieden eener fabrjk: La f- s'est
hoord: Le neuf du mais. --- De dubbele f (f) wordt révoltée contre les propriétaires, de fabrjk, al
als eene enkele gehoord.) -- if signifie par abré- het werkvolk is tegen cie eigenaars opgestaan. -viation les pandectes de Justinien, if beteekent bij (fig. et fam.) Cela sort de sa f-, dat komt uit zijn'
verkorting de pandekten van Justinianus. (Men. koker. --- [Arch.] Bouw, opbouw m., optrekking,
wil, dat die zonderlinge afkorting, door onkunde stichting f. van een, gebouw, van eene kerk; -- bij
van de afschrvers, uit de grieksche aanvangsletter uitbreiding: allerlei bouwwerk (bruggen, torentjes,
T ontstaan is.) — (Loc. prov.) Jurer (Ne parler ruinen, k'uizen., enz.), die tot versiering van parken of tuinen worden aangebragt; bij schilders:
clue) par B et par F, zie B.
Fa, m. [Mus.] Naam van de vierde der zang- elke voorstelling van gebouwen en inz. van ruinen
noten van de toonschaal uit ut. La clé de fa, de of bouwvallen. Un fonds destiné pour la f- d'une
église, een fonds, tot den opbouw eener kerk befa- of (-sleutel m.
Fabagelle , f. , Fabago of Faux ca- stemd. Faire entrer des f-s dans la composition
dun tableau, gebouwen of ruinen in de behandeWilde
of
valsche
kapperstruik
m.
prier, m. [Bot.]
— Fabalie, f. Boonenstengel m. — Fabalai- ling eener schilderij brengen. —> Fondsen n. pl..
re, m [Ant. rom.] Pot m., waarin men boongin inkomsten f. pl. eener parochie-kerk; al wat tot
kookte. --- [ Pêche] Zeker net n., tusschen. weiks zulk eene kerk-behoort, zilverwerk, sieraden, enz.
;nazen een harin pvormig stukje tin is gestoken, om Quêter pour la f-, giften tot onderhoud eener kerk
inzamelen. La f- de vette église était très-riche,
de visschen te misleiden (ook faille geheeten).
Faber, (pr fa-bère) of Forgeron, m. (H. n.] deze kerk had groote inkomsten, was zeer rijk. --De gezamenlijke bestuurders der kerkfondsen; der
Saud, zeehaan, zonnevisch m.
Fabiane,f. [Bot.] Zuid-amerikaansche struik m. kerkeigendommen: Le curé est le président de la f-.
Fabriquer, v. a. Maken, vervaardigen, bevaan 't geslacht der nachtschaden, met harsachtigen
fabricéren:
reiden, bearbeiden, voortbref: gen, fob
geur, fabiania f.
Fable, f. Fabel, fabelleer, mythologie t. Les F- de la porcelaine, des chapeaux, porselein, hoedieux de la f-. -- Fabel, verdichte vertelling, inz. den maken. F- des draps, lakens vervaardigen of
de .Esopische of dieren-fabel f. ; — bij uitbreiding: weven. F- de la monnaie, munt slaan, munten. —
verdichtsel , verhaal zonder waarschijnlijkheid; Eene Tabrijk hebben, aan 't hoofd eener fabi jk
sprookje, verzinsel n., leugen f. La f- du renard et staan, doen vervaardigen: I1 fabrique de la porcedes raisins, de fabel van den vos en de druiven. — La laine, hij heeft eene porselein-fabrjk. -- Ook zonf- de la toison dor, de fabel van het gouden vlies. der voorwerp: I1 ne fabrique plus, Il a cessé de
Vous nous dites là une f-, gij vertelt' ons daar een f-, zijne fabrjk staat stil, hij werkt niet meer. La
sprookje, gij speldt ons daar wat op de mouw. — France fabrique plus que 1'Espagne, Frankrijk
Voorwerp van opspraak, van ergernis, bespotting, levert meer fabr2 kwaren dan Spanje. -- (#, g.)
enz.: Vous vous render la f- de toute la ville, gij Maken, verzinnen, uitdenken, sneden: F- one fausExnbère, adj. [Illéd.] Enfant ex-, gespeend

kind n.

F.
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se pièce, een valsch stuk maken. F- un mensonge,
de fausses nouvelles, eene leugen, valsche tijdingen
verzinnen of smeden. -- SE FABRIQUER, V. pr. Gemaakt, vervaardigd worden: Ces tapisseries se
fabriquent à Paris, die behangsels worden te Parijs gemaakt. — FABRIQUE, E, adj. (en part. passé):
Etoffe bien f-e, slecht g e f a b r i c e e r d e of ver
stof f. Outils Bien f-s, goed gemaakte-vardige
gereedschappen n. pl. — Nouvelle f-e à plaisir,
verzonnene, uit den duim gezogene tiding f.

vertrouwen zijn. Avoir une f- de carême, z. CAREME . — (pop.) Couvrir la face te qn., iemand een'
slag in 't gezigt geven. -- (Prov.) Qui a belle fa belle dot, schoonheid is dikwijls zoo goed als
fortuin. — EN FACE DE, loc. prép. Tegenover, voor;

Fabuleii eicent, adv. Op beuzelachtige, ver(lichte, leugenachtige wfte : fabelachtig.
Fabuleux, euse, adj. Fabelachtig, verdicht,
eerzonnen , leugenachtig , beuzelachtig , naar een
.sprookje gel kend, onwaarsch2,jnljjk, fabuleus
IIistoire f-euse, fabelachtige geschiedenis f. —Temps
f-, fabeltjjd, fabelachtige voortild m., die, waarin
ale mythologie hare goden en helden plaatst.
Fabuliser, v. a. Fabelachtig maken, met fabelen of verdichtsels opsieren of doormengen.
Fabuliste, m. Fabeldichter, fabelschrijver in.
Fabulosité, f. Fabelacht-igheid t.
Facade, Gevel, inz. voorgevel m. La f- de

oogen zien. Oser dire une chose en f-, iets stout,
in 't gezigt durven zeggen . — DE FACE, loc. adv.
Van voren: Figure dessinée de f-, van voren geteekende figuur f. — te LA FACE DE, loc. prép. In
tegenwoordigheid van, in 't aangezigt of in 't oog
van: A la face de la justice, de toute la ville, in
tegenwoordigheid van de regters, van de gansche
stad. — FACE te FACE, loc. adv. Van aangezigt tot
aangezigt, tegenover elkander, in elkanders ter,enwaardigheid: Voir Dieu de f- en f-, God van aangezigt, tot aangezigt zien. Nous nous sommes ren contres f- en f-, wf) stonden plotseling tegen elkander over. — -^ DE PRIME FACE, loc. adv. Bij den
eersten aanblik, bij liet eerste inkomen.
Facé, e, adj. (fain.) Un homme leien f-, een
man, die er wel uitziet.
Facer, V. a. [Jeu] De kaart, waarop een spe ler gezet heeft, opslaan, om/weren (in 't basset-spel).

- Fabulateur , m., z. v. a. FABULISTE.

j

devant of antérieure, de derrière of postérieure,
latérale, de voor-, achter-, zijgevel,.
Face, f. Gelaat, aangezigt, aanschijn n.: Les
muscles, les os de la f-, de spieren, de beenderen
Lary 't gelaat. -- Dieu détourne sa f- du pécheur,

God wendt zijn aangezigt van den zondaar (if. —

(farn.) Ine f- réjouie, een vrolijk Bezigt. Se couvrir la f-, zich het gelaat, het aagigez1gt bedekken.
--- Buitenzede, L'( S )i Z de, oppervlakte f : La f- de
ma maison a la vue sur un pré, de vonr'zijde van
1

mijn huis heeft het uitzillt op eerre weide, ziet op
eerie weide uit. Is f- (superficie) de la mei-, 1€ la
terre, de oppervlakte der zee, der aarde. La fd'un corps, de oppervlakte eens ligchaams. — Staat,
toestand m., gedaante, gestalte f., aanzien, voor
Telle était alors la f- des affaires, zoo--komen.:
danig was toen de staat, stand van zaken. Depuis

lors les affaires ont Bien chargé de f-, ont pris
ure autre f-, sedert dien tijd zijn de zaken zeer

veranderd, hebben zjj Bene andere wending, een'
anderen keer ggenomen. — [Anal.] La f- supérieure
du coeur, de Ia versie, de bovenste oppervlakte van
het hart, van de blaas. -- [Arch.], z . BANDE . -1 Astrol.] Derde gedeelte ii. van een teeleen des
di,erenrzems of 10 graden. -- [Beaux-arts] Ge-

laats- of aan.gezigtslen, te f., waarmede de proportien van eerre figguur• iepaald worden: Tout 1'ensemble de la figure a dix f-s, de geheele mensckengestalte bevat tien gelaatslengten. -- [Coif.] Avoir
les f-s dégarnies, geen haar meer op de, slapen
hebben. — [Fort.] La f- d'un bastion, de voorzijde
of gezigtslijn f. van een bolwerk. — [Géom.] Les
f-s d'un prisme, d'un cube, de zijden f. pl. van
een prisma, van een' kubus. — [Rist .] F- interne
d'utie fleur, dune feuille, binnenzijde van eene
bloem, van een' blad. --- [Jeu] Opslag in., gekeerde
kaart f. in 't bas etspel. — (Man.], z. v. a. CHAN-

FREIN .

— La f- d'un ter a cheval, de beneden

of onder zijde van een hoefijzer. — [Mus.] Ver
verplaatsing f.: Un accord peut avoir-zeting,

autant de f-s qu'il y a des sons, een akkoord kan

zoo veel verzettingen hebben, als het toonen heeft.
— [Tech.] Schuin geslepen kant m. aan een' steek
F- de pignon, rondselschijf f., zijde der dikte-beitl.
van een rondsel in een uurwerk. — [Numism.]
Beeld n. op eene munt, beeldzijde f. Jouer pile ou
f-, munt of kruis spelen. -- Faire f- it qc., naar

iets gekeerd zijn. L'armée etait épaulée d'un bols,
et faisait f- à la plaine du cdté des ennemis, het

leger was door een bosch gedekt, en had naar de
zijde des vijands eene vlakte voor zich. Faire f- te
l'ennemi, den vijand het hoofd bieden, hein moedig afwachten. Un bataillon qui fait f- (front) de
tous cótés, een bataillon, dat naar alle zijde front
maakt (un bataillon carré) — (fig.) Faire f- te ses

affaires , in staat zijn om zijne zaken te verr igten,

er tegen opgewassen zijn. I1 a tant d'affaires te
soigner, qu'il n'y peut plus faire f-, hij heeft zoo
vele bezigheden, zoo vele zaken te bezorgen, dat hij
er niet tegen bestand is. Les entrepreneurs ne
peuvent p lus faire f- aux dépenses, de aannemers
kunnen de onkosten niet meer goed maken of bestrijken. — (Loc. fig- et prov.) Avoir deur f-s,
Etre te plusieurs f-s, dubbelhartig, valsch, niet te

in 't gezigt: Se placer en f- de qn., zich vlak tegen-

over iemand plaatsen. Cette maison a en f- un
beau jardin, dat huis heeft een' schoonen tuin
tegenover zich. É p ouser en f- de l'église, openlijk,
in de volle vergadering der gemeente trouwen. Re-

garder qn. en f-, iemand in 't gezigt, onder de

--- [Bias.] , z . FASCE.
Facétie, f. (pr. —cie) Iíorstw j,j1 m., boerterij,
grap, klucht, snakerij f. --- Facétieuseiiient,
,

adv. Op eene aardige of kluchtige wijze, grappig,
koddig, boertig. ---- Facétieux, iennse, adj. Boertig, koddig, kortsw lig, kluchtig, snaaksch, grap
aardig: Homme f-, kortsw2,jlig man m. His--pig,
toire f-ieuse, koddige geschiedenis f. - Ook als
subst.: Un f-, een grap p enmaker.
Facette, f. (verklw. van face) Kteine ruit,
hoekig of ruitsgewijs geslepen vlakte of zijde f. van
edelgesteenten en glaswaren, fa c e t f. Taillé te f-s,
veelzijdig, veelkantig, ruitsgewijs gesneden, gesle-

pen, ge facetteerd. -- [H. n.] Yeux te f-s,
veelzij dige ooggin, facetten-oogera n. pl. (als die der

insecten)

.

Facetter, V. a. [Tech.] Ruiten-, veelzijdig, veel kantig of ruitsgete ^s snijden of sljpen, f a e e t t é-

I. en. — Facetté, e, adj. (en part. passé): Pierre

bien f-e, goed g e f a c e t t e e r d e of ruitsw ij ze ge-

sneden steen m.
Fáché, e, adj. (en part. passé van father)
Boos, kwaad, gramstorig, verdrietig: Un air f-,
een boos gelaat n. II est f- contre moi, hij is boos

op . neb. J'ai été Bien f- d'apprendre cela, het deed

mi/ zeer leed, dat te vernemen. J'en suis f- pour
vous, 't spijt mij, het doet mij leed om uwentwil.
Fàcher, V. a. Kwaad, moe;eljk, boos, toornig,
gramstorig maken, vertoornen; ergeren, leed doen,
verdriet aandoen; spijten: I1 ne faut f- personne,
men moet niemand vertoornen, ergeren. Cela le
fhche extrêmement, dat valt hein zeer verdrietig.
-- (fam.) Soit dit sans vous f-, ik wil u daarmede
niet te na komen, niet beleedigen of boos maken
(als men iemand iets onaangenaams zegt) — FaCHER ,
V. imp.: I1 me, it lui fiche, het doet mij, hein leed
I1 nous fáche de vous quitter. het spijt ons, dat
wij u verlaten moeten. — SE FaCHER, V. pr. Boos,
kwaad, gramstorig, toornig, moeijelijk worden, zich
ergeren. II se fáche de tout, hi wordt over alles boos.
f Fáeherie, f. Verdriet, leedwezen n., kwel^, moeijelijklaeid, ongeneugte f.
àeheux, Buse, adj. Verdrietig spijtig, onaangenaam, ergerlijk, droevig , moeijeljk: 11 est
dans un f- état, hij is, bevindt zich in een dr oevigen toestand. Rien de plus f-, niets is verdrietier.. Cela est f-, dat is spijtig, --- Chemin f-, moei
weg in. — Wonderlijk, eigenzinnig (bizarre).-jelik
On ne salt comment vivre aver lui, eest un naturel f., men weet niet, hoe men met hem zal te
rept komen, hij heeft eerre wonderlijke inborst. —
(impers.) I1 est f- que nous ne soyez pas venu,
't is j ammer, dat gij niet gekomen zijt. — Ook als
i een verdrietig, lastig mensch:
: C'est un f-, 't is
.

lin

:

^

-

subsi

Facial, e, adj. [Anat.] Tot het gezigt of ge-

laat behoorende, dat betreffende, fa c i a a 1: Angle f-, gezigtshoek m. Artère f-e, slagader f. van
'tezigt. (Plug. m. faciaux.)

i

Faeié, e, adj., z. v. a. FACE.
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Faciendaire, nl. Zaakbezoi•r;er, orii It in. ron
,

een klooster•.

Facies, f. (lalin) (pi. fa-ci-ece) [Md. Ge-

laatsuitdrukking f., gelaat n.: F- hippocralitsue,

(loodkleurig gelaat, flippolrrátisch pezigt n. (in. 't
nop vallende verandering can 't gelaat eens ster
eerst beschreven). -end,orHipókatshe
Facile, adj. Ligt, gemakkelijk: Il n'y a rien

(le si f-, niets is zoo geinakkelj k. Cette ecriture
t st f- „ lire, dit schrift is ligt, gemakkelijk te lezen.
I1 est f- (ie vous contenter, gij zilt geinakkelijk te
voldoen. - - Un auteur f-, een schrjzer, olie geirrakkeldk te verst^r.an is. Un style f-, een ongedwongen.,
eloejende stijl m. ---- Un esprit f-, een i lugge, vaar' rlige kop in. Un pinceau, Un ciseau, 'Un burin f-,
een vlug penseel, een. ? lugrge beitel, eerre vlugge
grarecesti f t: een schilder, beeldhouwer, graveur,
die vaardig en als zondei° inspanning werkt. -Toeleefl jJk, toegévend, ljed'ienstig, inschikkelijk, ver
ekkel jk. Etre d'1n naturel dour et-d;•a,g:in
,

f-, zacht en verdraagzaann von aard zijn. •-- Door-

acrns iil oncrunstigei zin: zwak, onstandvastig,
kai°akterloos, îoonkelbaar: ll est trop f-, lij is al
te toegevend, hij laat zich te licit oi'ei °halen. Une
fem me f-, eerre lir,l te verleiden, te ewillil;e e'r-ouw.
-- Ook als subst. ai. gebézird: J'nli ne le f-, Ik 'goud
van 't gemakkelijke.
Facilemeut, ado. Liktel jk, aentakkel k. zon
;

moeite.
-dez'
Faeilité. f. Lirltheid. gemakkelijk/meid, becoedei•ing f. Cela se peut faire aver f-, drat kan zeergeiitahkelijh geschieden. Vous trou cerez de grandes f-s

dans cette all'aire, gi} cult deze zaak gemakkelijk vinclen.. !1 trayai' e aver ensile grande f-, lii werkt met
eerie ,i oote vlu!jheid, _cel gemakkelijk. On na touJours que trop de f- (1 mal face, mein kan steeds te
ligt tot liet kwade veï'lei(l woeden. Vlugheid, raar
vatbaarheid 1. I1 a one grande f- d'esprit,-dighe,
h É is zeer' vatbaar, heeft een zeer vlug verstand, hij
begrijpt alles zonder' n weite,aarn.sionds. - -- Toegérendheld, gedienstigheid, insclrikkeljjklrcid; te r,y'oote rek,
wankelbaarheid, eivukliteid f. Vous abu--kelhi,d
sez tie Ia f- cie vott°e père, gij jotisb%.uikt de toegevendheicl van uwen vader, Femme de p;i'ande f-,
vrouw, die met hare gunsten niet karig is.
Faciliter, v. a. Ligt, gemakkelijk maken, het
werk of den. arbeid r-errlirftein, bevorderen, zwarigheden opruimen. h'- Ja fuite de qn., (Ie vlugt van
iemand bevorderen, gemakkelijk maken. Le i'epos
facilite la digestion , de rust bevordert de sp-jjsvertérinr,. -- Het part. passé is ook adj.: Transport f-,
riurnakkelfjk gemaakt, bevorderd vervoer' n.
Faxon, ni. Manier, wijze, gedaante f., vorm ni.,
maaksel, fatsoen; voorkomen, aanzien n., schijn,ni.,
navolging f. Donner la f- á qc., liet fatsoen aan iets
!leven. Cela est de sa f-, dat is van zijn maaksel.
Ces chandeliers solt d'une belle f-, deze kandelaars
zijn van een schoon fatsoen. C'est one f- d'habit
toute particulière, dit kleed is op eene geheel bij
wi ze gesneden, gemaakt. Donner la pre--zonder
mière, la dernière f- is un ouvrage, een werk ontwerpen, er de laatste hand aanleggek-. -- Cette table
est f- d'ébène , deze tafel heeft liet aanzien als of
zij van ebbenhout was. -- [Mar.] La f- d'un vals
het beloop, de besnijding, broeking f. van een-seau,
schip. F- de ]'avant, broeking van den boeg, voor piek. F- de l'arrière , achterpiek f. F-s sous les
estains . zogstukken n. pl. onder de rantsoen
Arbeidsloon, maakloon, n.: La f- de ces-houten.—
boucles eet chère , deze gespen kosten veel van
mnaakloon. Laf- d'uii habit, het maakloon van een
kleed. -- [Prat.] La f- d'un décret, het schrijfloon
voor 't uitvaardigen van een besluit. -- [Agric.]
Bearbeiding: Donner aux plantes les f-s nécessaires,
de planten zoo veel noodij is bearbeiden. I1 faut
trois f-s b la vigne, de wijngaard moet drie keeren
gesnoeid. en gemest uworden. — Gedrag, voorkomen n ., manier, wijze, houding f.• 11 a toutes les
f-s d'un galant homme, hij heeft alle manieren van
een' vluggen, wakkeren man. A la f- des Anglatis,
op de engelsche wijze. F- de parley, spreekmanier,
-wijze f. C'est sa f- d'agir, de penser, dat is zijne
manier van handelen, van denken. — (fam.) 11 na
ni mine ni f-, h ij heeft geene goede houding en
-

,
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de ooien wassen, (le les lezen. Je i'ai liabillé de kt
bonne f-, ik heb hem duchtig de waarheid gezegd
En cette f-, op deze wijze. Sa f- d'éci'ire est bonne,
z tine schrijfwijze is goed. Changer de f- pie faire,
zijn gedrag veranderen. On en parle d'une éírange
f-, men spreekt daarvan op eene zonderbare wijze.
Je Wen veux entendre parlem' en aucune f-, ik wil
op geenerlci wijze daarvan hoorcn spreken. Chacuu
á sa f-, een ieder op zone wijre. -- (j'anz.) Un homme
de bonne f-, een zeer fatsoenlijk nian. Une rouelle
(lui a bonne f-, eerre kaljsschijj•, die er goed uitziet.
Une fille toute pleine de f-s (nlinauderies), een
ïneisje vol gemaaktheid. On nets use pas ainsi
aver des gees d'une certaine f-, niet lieden van
eery' zekeren rang gaat men. zoo niet onz. Je 1'excuse en quelque f-, ik verontschuldig hem eenigzins. -- Facons, aardigheden, bevalligh.ede i l; -- onistandigheden, beleefdlmeden, pligtplegingen f. pl.,
coniplime}4ten n. pl. Cet enfant a de petites f- qui
hlaisent, dit kind heeft bevalligheden , manieren
d-ie bv/mogen. I1 est inutile d'uset• aver moi de f-.
't is nutteloos, met wij omstandigheden te naken.
Vous faites toujours des f-, gij zijt steeds al te beleefd. A quoi bon tapt de f- : waartoe dienen al
die oinstand igheden Je vous prie, agissons sans
f-, ili bid u, laat ons zonder complimenten, pligtplegingen- te u;ei'k gaan. Il s'est slis sans f- au rang
des beaux esprits, hij heeft zich zonder schr•ooin
onder (Ii schi'andeie vernuu/'ten gesteld. ---- DE FACON
QUE, conj. Zondat , weshalve; op zoodanige wijze.
tri (iieei-voege drat. La ruit sint, ale f- que nous ne
pdnles, hel werd nacht, zoo dat wij niet konden.
Vivre de f- quail ne fase tort a l)ersonne. zoo,
in dier voege leren. dat omen niemand ongelijk doel.
.. AUCUNE FACON, ado.: Cela ne le regarde, ne
le touche erg aucune f-, dat gaat heni op geenerlei
wijze aan. dat raakt '.ern (niet. _— Ft, quelque fque ce soit, op w.velke wijze het ook zij. — De frni d'ar;tre it Wen peut résulter aucun désavantage , er kar, noch- op deze, noch op gene wijze
,

eeneg nadeel uit ontstaan.
Faconde, f. Welsprekendheid, bevallige i„ooi
ni.,

heid f. van tong.

,

mad--rlagtf,(ion.es)Jrdvl

FaSonner, v. a. Jan iets de gedaante, den

voren, liet fatsoen geven, opmaken, oipsniimkken, ver-

sieren. F- an chapeau, eenen hoed den behoor°l jjkeim

vorm, of gedaante geven. F- un vase, de nood-irle

sieraden aan rear vaas brengen. --- [Agric.] F- an

champ, eenen akker behoorlijk bewerken, wel bearbeiclen. --- (fig.) Iemand wellevendheid leeren
beleefd snaken. , beschaven , ontbolsteren , met de
unease/aim leereis- ontgaan: Je veux Ie f- ii ma mode,
ik wil hein op rune wijze wellevendheid leeren-.
Le commerce du monde faconne les jeunes gens,
de omgang met de wereld, met de menschen besclr,aa f t
de jongel•ierlen. Les belles lettres faconnent. l'esprit, de schoone kunsten, de letterkunde, vormen
den geest. --- [Man.] F- un cheval, een paard aan
eeii' gerégelden, bevalligen (fang gewennen. --- FA-

CON\ER, V. n Omstandigheden »maken, zwarigheid
maken iets aan te nemen: Ook als v. n.: Pourquoi
taut f-:' waartoe zoo veel omstandigheden gemaakt?
Ne faconnez pas aver uit aini, staak geen pligtple.

gingen, roet een' vriend. --- SE FACONN'ER, V. F.

Zich vormen; gevoriiz-rl worden; zich schikken, zich
gewennen: C'est it la cour qu'on se faconne, aan
t hof wordt iaen gevormd, leert men (nanieren.
I1 s'est faconné, hij 'is wellevend geworden. Il s'est

faconné à' l'obéissance, hijheeft • zich aan gehoorzacann-lieid gewend. -- Faconne, e, adj. (eut part.
passé): Habit bies f-, goed gemaakt, gefatsoeneerd
kleed n. Etoffes f-es, gebloemde, gefigureerde stoffe n f. pl. — FACONNE, in. Een der beide grondvormen van de Lyonsche stoffen: Le f- et ]'uni, het
bleu f-,
gewaterde of gebloemde en effene. -goed bearbeide grond m. — Ces gens ne sont pay
f-s, die lieden zijn onbeschaafd, ongemanierd.
- Faconnerie, f. Toerigting, vorming, wijze f.
van de stoffen op te maken, liet wateren der'sto /Jen.
Fagonnier, ière, adj. Te hoffelijk, overbeleefd,
te vol pligtplegingen, stijf. Que vous êtes f-, f-ière,
wat maakt mmij vele omnstandi,g heden ! wat zijt gij

beleefd! — FACONNIER , M. Fatsoeneerdei- , vormer,

voor komen, hij weet zich niet goed voor te doen. gebloemde stof- of lintwerker , modélteekenaar m.

C'est un tour, une histoire de sa f-, dat is een
trek, eene historie van zijn maaksel. — (fam. et pop.):
En (lonner de la bonne f- ii qn., iemand duchtig

in de fabrijken.

Fac-siniilaire, adj. l\'aauwkeurig nagemaakt.
---- Fae-simile, ni. (latin, eig, maak eveneens,

FACTAGE

-

( i'. ----Ié) Naauwkeurige namaak in steen- of plaat
rIVuk, inz. van handschriften en naamteekeningen,
handschrift-afdruk m. , .schrift-evenbeeld, f a c-s im- i t e n. (Plur. Des fac-simile.)--- Fac-siiniler,
V. a.. Naauwkeurig namaken, f a c si m i i é r en.

Factage, Factora ge, nl. [Corn.] Het bestellen, bezorgen der goederen. --- - Bestelloon n.
Facteur, m : Maker. inz. maker van. muzijkinstrumenten en vooral vanorgels , pianoos : -- [Com.]
Zaakuitvoerder , zaakgelastigde , geinagtigde , lasthebber, fa c t o o r ni. On charge les f-s d'acheter
oil de vendre Iles nlarchandises, iaen belast den
factoren waren te koopen of te verkoopen. — Besteller, bezorger van goederen, ^rnz. brievenbesteller ni.
Le f- eient d'apporter vette lettre, de brievenbesteller heeft zoo even dezen brief gebragt. -- [Arith.,
Algèb.] Elke der grootheden, uit welke een product
Elevormd is, vermenigvuldiger, f ac t o r m. - - [Econ.]
F-s couroirs, toestel rn ter kunst ?nati'ie uitbroeding
van e jeren, broedoven nl.
Factice, adj. Door kunst rgemaakt , nagemaakt ,
it:agebootst, kunstmatig , gekunsteld : Fruits f-s, kun.stilt nagemaakte vr uchten, kunstvrachten f, pl. Vin
-, kunstw jn m. -- (fig.) Un caractère f-, een gemaakt, gekunsteld , niet natuurlijk karakter. -[Gram ,] Un mot, an terme f-, een nieuw gemaakt
woord n., eene nieuw gevormde uitdrukking f. (die
't burgerregt in de taal niet heeft). -- Facticement, ode. Op kunstige, kunstmatige, gekunstelde
wijze.
Factieux, ieuise, adj. Oproeuig, muitziek,
tc'oelig, onrustig. --- FACTIEUX, M.Oproermaker,
op) u jee muiter, onrustzaaijer, pai t jqanger m.
Faction, f. Partij f., rot ti., carnhanq m.; gelteime verrbindtennis f. tegen 't bestaand pf: g, komplot n .. kuiper j of kabaal bij eene verkiezing, fa ct i e f. La f- de Cesar l'emporta sur veile de Pornpée, de partij van Ccesar overwon die van Pompejus. Chef de f-, hoofd n. van eene partij, belhasnel in. -- [ Zil.] Faire f-, Etre en f-, op schildwacht
staan, schilderen. Entver en f-, een' post als schildwacht betrekken. Sortie, Être relev é de f-, afgelost
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Factuurschrijver, houder van. 't faktuurboek, fa k t u r ier m. — Faktuurboek n.
Factile, f. Fakkeltje, brandspaantje a. -- [A tr.J
Zonnefakkel f., naara der lichtste plaatsen op de
zonneschijf.
BIER. -- [Coin.]

Facultatif, ive, adj. Van smaak, keus of
wil afhangend, aan den wil overgelaten, vrijwillig.
— Bevoegdinakend, magtigend, bevoegdheid gevend,
f a k u l t a t i e f.
Faculté, f. Natuurlijke kracht, rave, geschiktheid, raagt f., vermogen n. am iets te doen; bekwaamheld, geschiktheid. vaardigheid f., talent n. Les f-sdu
= corps, Les f-s physiques, de krachten, vermogens
des ligchaams. Lei f-s intellectuelles, de verstandlsvermogens, geestvermogens. La mémoire, l'entendement et la volonté sort des f-s de l 'hnle , het geheugen, het verstand en de wil zijn ver mogen s fi Ier ziel.
i F- attcactrice, aantrekkende kracht. I1 na pas la fde Bien parler, hi' heeft het talent , de gave niet van
i wel te spreken. Lette plante a la f- de purger, die
" plant heeft eene buikzuiverende kracht. L'aimant a
la f- d'attirer le far, de zeilsteen bezit de kracht, het
I vermogen, de eigenschap van 't ijzer aan te trekken.
— [Jur.] F- de rachat, regt n. van naasting, regt
tot wederinkoop. --- Bevoegdheid, volmagt f., rent n.
Vendre qc. avec f- de raclhat , iets ver koopen niet het
regt , om het weder te herkoopen.. I1 est mineur, ii
na pas la f- de disposer de ses ideas, hij is min; eierjarig, hij heeft de magt, de bevoegdheid niet om
. over zijne goederen te beschikken. ---- Elke der hoofdrc fdeelingen van de gezamenlijke wetenschappen, die
aan eeneuniversiteit onder wezen worden; gezamenBike hoogleeraars van een, bijzonder wetenschappelijk
'. vak, f a k u l t e i t f. Laf- de théologie. de droit, etc.,
1 (Ie godgeleei pie, vegtsgeleerde fakulte^f. On consulta
; la f-, men raadpleegde de fakulteit. -- F-s, verrno; gen n., bezitting f., goederen, middelen n. pl. Clhacun
a été taxé selon ses f-, ieder een is naar zijn vermogen geschat geworden.
Fadaise, f. Beuzelarij, zotternij, gekheid f.,
laffe, onnoozele praat m., nietigheid f., wisjewasje ti.
F-s que tout vela, (lat is altemail gekheid, beuzel-

worden. --- (fig.) etre, se mettre en f-, op den . praai. Co son t des f-s, dit zijn, beuzelar jen, rotterngen, nietigheden.
toe
beloeren, bespieden; staan wachten.
) Fadasse, mij. Laf, f aauw bleek.
Faetionnaire , adj. [ Mil. ] Tot wachtdoen .

r

eerpligt: Soldat f-, gemeen soldaat (die op schildwacht moet staan). -- FAC^TIONNAIRE , m. Schildwacht ni . (sentinelle). -- [EL rom.] ,4anvoerderm.
caner partij in de spelen van den circus.
Factorage, m. [Corn.] Loon voor de zaak it'aarnerning, faktoorsloon n.; provisie f.. commissield n. — z. ook FACTAGE. -- Factorat, m. Fakerschap II ., ambt, bézigheden van een' factoor.
Factorerie of Factorie, f. Handelskantooi° n., door een' staat, eene handelmaatschappij

g

,

Fade, adj. Laf, fiaauw, smakeloos, znuteloos,
onsmakelijk; onbevallig, geesteloos. zonder bevalligheid of leven. Sauce. Mets f-, laffe, flaauwesaus,
spijs 1. — Odeur f-, flaauwe geur f. -- Couleur f-.
; bleeke, doffe kleur f. — Discours f-, laffe, zoutelooze
' redendr ing f. Raillerie f- , geestelooze scherts T. —
; Se sentir le coeur f- , walging gevoelen, misselijk
zijn. — Ook als subst. m. Les saveurs très-douces
: tiennest ordinairement du f- , al wat zeer zoet
smaakt, heeft doorgaans iets lafs of /laauw .s. --

enz. in vreemde werelddeelen gevestigd, f a k to r j f.; C'est un f-, 't is een flaauwerd, een zoetsappig
magazijn of depot n. van koopwa r en (inz. in inensch. --t Fadement, ads'. Op laffe, snrake; boze, cleestelooze wijze. — Fadet, te, of/f. (verklw.
vreemde oorden) .
Factorielle, f. [Algèb.] Product n., welks van fade) Eenig zins lof of flau7.v.
Fadenr, f. Smakelooslfeid, lafheid, zrouueteloosfaktoren eene arithmétische reeks vormen.

Factotuann, m. (latin) (pst. --tome) Huisbezor- i heid, ongezoutenheid f.: La f- d'un niets, (Pane
^jer; albeschik, doe-al, bemoei-al, janhen, f cr c t G- ) sauce. ---- (fel.) 11
a de la f- dans tout ce qu'il
turn m.: Les valets détestent les f-s.
` dit, ei is iets lafs in alles, weit hij zegt . Dire des
Factain, m. (latin) (pr . --tome) [Ans. prat.] ( f-s, zoutelooze dingen. laffe vleijerijen zeggen.
Faffée, f. (woord van Voltaire) Uitgestrooide
}Ieniorie f. of geschrift n., waarin eene betwiste '
zaak wordt uiteen gezet; voorstelling f. der zakelijke handvol f.
Fagabelle. f., z. v. a. FABAGELLE.
toedragt. -- Elk geschrift, waarbij men zich zelven
Fagara of Fagarier, in. [Bot.] Zadelverdedigt of anderen- aanvalt. (Plus. des factums.)
Faetare, f. [Com.] Lijst der waren met de boom m., een uitheernsch plantengeslacht, waarvan
herékening der prijzen, waren-rekening, koop-, in- eene soort, oen haai , ij eibard hout, s ta a lb o o -in
koop, verkoop - rekening, fa c to u r f . Vende e use heet. — FAGARA, m. Vrucht des zadelbooms.
Fagieole, adj. [Bot., B. n.] Op den beuk
marchandise sur le pied de f-, eene waar tot foetuursprfjs, tot inkoopsprijs verkoopen. Faire suivre levend, groeijend.
Fagine, f. [Chico.] Eene u it de beukennoten
les frais dune f-, 't beloop eenerfactuur doorden.
bezorger der waren terstond doen innen. -- [Beaux getrokken bittere plantenstof, fa rl i n e f.
Fagne , f. [Géogr.] Moeras op een' berg,
arts] Wijze van bewerking, zamenstelling f. La fde ce tableau, de vette pièce de musique , de ce bergmoeras n.
Fagone of Fagoae, f. [Bouch.] Borstklier;
poème est bonne, die schilderij, (lat muzijkstuk,
dat dichtstuk is goed gemaakt, gesteld. Morceau , bij kalveren : zwézerik f.
Fagopyré, e, adj. [Bot.] Boekweitach.tig. naar
Couplet de f-, kunstig zamengesteld muzijkstuk n.,
kunstig gebouwd en berijmd couplet n. — [Org.] boekweit gelijkend. --- Fagopyrinees, f. pl. Boek Jeux de la petite, de la grande (grosse) f-, kleineen weitplanten f. pl. -- Fagopyrann, m. (pr. —rome)
dunne, groote en wijde orgelpijpen f. pl., klein,
groot register n.

Facturer, v. a., z. v. a. FABRIQUER, CONFECTIONNER. — [Corn.] (lam.) Eerie factuur m aken,
maken, fa k t u r é r e n.
Faetiirier , in. [Tech.] , z. v. a. MANUFACTU-

Soort van boekweit f.
Fagot, m. Takkebos, rjsbos, mutsaard ni. L'd-

me d'un f-, z. áMIE . Chátrer an f -, z. CHalTRER. -Bij uitbrei ding: bundel m. Mettez foutes ces hardes

en un f- , doe al deze kleederen in eenen bundel. -

(fig .) Faire , Conter des f-s, z. CONTER. ----- (fig. of

FAGOTAGE
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fuut.) Cet homme est un vrai f- d'é p roes, dat is telooze en arme Starst m. 11 a l 'estonlac f -, hij
een zeer grillig, twistziek, onhandelbaar mensch. heeft eene zwakke maag. Une f- lumière, een zwak
Etre tout en un f-, zich digt ineen houden, neder- licht n. A la f- lueur dune lampe, bij het flaauwe,
hurken (om weinig plaats te beslaan). Elle est ha- zwakke licht van eene lamp. Un ton f-, een zwakke,
billée, faite comme un f-, zij is misselijk opgeschikt, flaauwe toon m. -- Une f- consolation, een zwakke,
zonder smaak dekleed. — (Loc. prov.) II y a fa- geringe troost m. Cóté f-, z. COTÉ (biz. 439). gots et fagots, er is onderscheid tusschen menschen Cette mère est trap f- pour ses enfants, die moe
zaken en zaken. Cet hom- der is te zwak, te goed, te toegevend omtrent hare-enmschoftu
nle sent le f-, die mensch riekt haarden mutsaard, kinderen. 11 a le coeur f-, hij is zwak van hart,
wordt van ketterij verdacht. II y a bien de la dit- week van gemoed. Cette femme a été f-, die vrouw
fér ence entre one femme et un f-, die dingen ver- is zwak geweest, heeft zich laten verleiden. -- (#g.
schillen hemelsbreed. Un contour de f-s, z. CONTER. et fam.) Avoir les reins faibles, niet veel geld, niet
Bruter le f-, in (le kroeg zitten poofjen. Vous diriez veel krediet, niet veel in te brengen hebben. -qu'il ne s'agit que de f-s, 't is of hij 't geld maar FAIBLE, In. Zwakke, magtelooze m., zwak wezen ii .
voor 't opí°apen heeft (van een' verkwister spre- Protéger le f- contre le fort, den zwakke tegen den
kende) . - [Corn Bundel struisvéderen, zoo als sterke verdedigen. -- Zwakke zijde, zwakheid f.,
die uit het land, dat ze oplevert, konen. Pipes zwak, gebrek n. Le f- d'une poutre, d'une place
en f-, pephout n. in staven. --- [Mar.] Barque, de guerre, de zwakke of dunne zijde van een' balk,
Chaloupe en f-, of enkel F-, z. BARQUE.— [Tech.] de zwakke zijde eener vesting. Le f- de l'épée, .z.
Timmer -, schr jn- of kuipwerk, dat uiteengeno EPEE . --- Chacun a son f-, iedereen heeft zijn
rnen is en zich, als 't noodig is, weder ineen laat zwak. C'est son f- que le jeu, ie jeu est son f-, het
zetten.. Futailles en f-s, vaatwerk in schoven, ge- spel is zijn zwak. On l a p ris par son f-, enen heeft
s choofd vaatwerk n . — [Mus.] Fagot f. -- [Agric.] hem aan Zijne zwakke zijde aangetast. — Je conF- de harts, bos teen of bindhout. -- [Mil.] z. ; nais le f- de cette affaire, ik ken de zwakke zijde,
s het gebrek van deze zaak. Avoir du f-, son f- pour
PASSE- V OLAN T.
Fagotage, nl. Het binden of maken val? tak - qn., te veel toegevendheid met iemand hebben. --kebossen. Hout n. voor takkebossen, hout van wei - Le f- du coeur of de l'áme, de gevoelige zijde van
.]

-

nil] waarde.

--

(fig.) Slecht werk, broddelwerk n. 't hart, van de ziel. -- DU FORT AU FAIBLE, LE

Fagotaille , f.

Reiswerk n., bekleedin q van

FORT PORTANT LE FAIBLE, loc.

adv. Dooreengeno-

eene afdamming of een' waterkant met takkebossen men, gemiddeld, het eene door 't ander gerekend:
of r jshout. Les terres de cette ferme valent tant par hectare,
Fagoter, v. a. Takkebossen maken of binden. le fort portant le f-. -- Quatre chevaux porteront
--- ( .'-el fam.) Onordelijk onder elkander wer- tout sela du fort au f-, vier paarden, sterke en
pen^'igzanienbinden: Oui a fagoté sela ainsi? wie zwakke zamen genomen , kunnen dit alles dragen.
Faibleuieut , adv. Zwakkelk , /laauwelijk,
heeft dat zoo onder elkander gegooide — (leg. et
pop.) Its fagotèrent ensemble cette entreprise, zij met weinig kracht.
zamen
Faiblesse,
f. Zwakheid, zwakte; -- flaauwte,
die onderneming op het touw. —
zetteden
Peut-on f- (of enfagoter) no enfant de la sorte ! onmagt, magteloosheid, bezwijming , krachteloos hoe kan men een kind zoo smakeloos kleeden! — heid f.; onvermogen n., weerloosheid f. -- II na
SE FAGOTER, V. pr. Tot takkebossen gebonden wog- plus de fièvre, mais it lui veste une grande f-, hij
den. — (pop.) Se f- de qn., met iemand den draak heeft Beene koorts meer , maar hij voelt nog eene
steken. -- Comme cette femme se fagote ! hoe zot , groote zwakte. Il sent une certaine f- dans tour
kleedt zich die vrouw' — Fagoté, e, adj. (en ! les membres, hij gevoelt eene zekere inarlteloosheid
art. passé`' Bois f-, opgebost hout n. Voflb un in al zijne leden. —Il est encore dans la f- de l'áge,
omine Bien f-e, dat is een belagchelijk opgeschikt hij is nog eer zwak kind.---T omber en f-, in flaauwmensch. ; te, in onmagt vallen. Il lui a pris une f-, hf,j is van
Fagoteur, ni. Takkebosmaker. --- (fig.) Brod- ; eerie flaauwte overvallen. — La f- d' un etat, de
celaar, knoeier, slecht schrijver n1. ; magteloosheid van eenen Staat. La f- de 1 ennemi,
Fagotier, nl. Beuzelachtig prater, knapuilver- ; de zwakheid, magteloosheid des vijands. La f- de
ses mod ens, de sa for tune , de ,q eringheid, zwak koopeg, windbreker m.
Fa°'otin, Iii. (verklw. van fagot) Takkebosje D. I heid zijner middelen, zjner fortuin. F- de juge--- Gekleede aap ; hanswor st nl. Tours de f-, hans- ment, de mémoire, zwakheid, onvastheid van oor
ui. pl. -- (fig.) Potsenmaker m. ; deel, geheugen. -- Les f-s de notre nature , de-worstenk
Fagotiues, f. pl. [Tech.] Pakjes n. p1. zijde, zwakheden, onvolkomenheden, gebreken onzer nadoor verschillende handen buiten de Tabrijk ver- tuur. Il a la f- de croire tout ce qu'on lui dit,
vaardigd. i hij heeft het zwak van alles te cgelooven, wat men
Fagotto, in. (ital.) [Mus.] , z. v. a. BASSON. hem zegt. Avoir de la f- on du faible p our qn.,
^ voor iemand eene al te groote genegenheid, ingenoPlur. Des fagotti.)
; menheid hebben. Cette female a eu une f-, die
Fagoue, f., Z. FAGONE .
t Fag;genas, m. (pop.) Onaangename reuk m. ! vrouw heeft een zwak, onbewaakt oogenblik gehad.
van een vuil of ongezond ligchaam, zweetlucht f. --- [Tech.] La f- d'une poutre, dun ressort, d'une
Sentir Ie f-, een' leeljken reuk van zich geven. digue, de zwakte, te geringe dikte of stevigheid van
Faguette, f (verklw. van fagot) [Mil.] Tak- , een' balk, eene veer, een' dijk, enz. — [Med.] F- de
vue, de l'estomac, du pouls, zwakte van 't gekebo sje n .la
Fahlunite, f. [Minér.] Een bij Fahlun in. Zwe - zigt, van de maag, va.n den pols.
t Faiblet, te, adj. (verkíw. van faible) Zwakden gevonden mineraal, fa h lu n iet n. F- dure,

. V. a. GAHNITE.

jes, een weinig zwak.

Faiblir, v. n. Verzwakken, zwak worden, in
Faiblage, Ill. [Métrol.] _Het te -min in gewipt
CU gehalte, dat den muntmeesters bij de wet is toe- kracht afnemen; -- den moed verliezen, ver jlaaugestaan, reméd ie n.— [ Tech.] Te -kortof te -min n. even, verslappen . Je me sens f-, ik voel de krach -in waarde of hoeveelheid; zwakker,geringergedeelte ten mij ontzinken, ik bezw jlï. - [Tech.] La páte
dan 't overige (bij geweven stoffen). ; faiblit, het deeg zakt uiteen, is te slap gekneed. Le
Faible , adj. Zwak, onsterk; -- zwakkelijk, vin faiblit, de wijn verliest in kracht. -- Le v ent

teeder, broos, dun, tenger ; — (fig.) gering, onbe- j faiblit, de wind verflaauwt, gaat liggen.
duidend, flaauw, krachteloos, magteloos; — zwak ! Falde, m. [Anc. jur.] Veete, bloedwraak f.
Faience, f. [Tech.] Halfgoed, hal f of onecht por van karakter, wankelmoedig. Corps f-, zwak ligchaain n . Santé f-, zwakke gezondheid f. Tempe- selein, fijne soort van platted- of aardewerk, f akindschj
a
n
c e n.—Faience, e, adj. Naar platteelwerk
rament f-, zwakkelijk gestel n. — Age f-,
heid f., teedere leeftijd m. — Báton f-, dunne, j gelijkend. -- F- fine, pijpaarde f. — Faïencerie, f.
zwakke stok. Plancher f-, dunne, zwakke vloer m. Platteelbakkerj, fajance- fabriek f. -- Kunst f. des
-- [Arch.] F- d'échantillon, niet dik genoeg van platteelbakkers. — Faïencier, m., -Ière, f. Platmnuren (in verhouding tot het gebouw). --[Mar.] teelbakker, fajance- fabrikant m. , platteelverkooVaisseau f- de cóté, rank, ligt kenterend schip n. per m., -verkoo p ster f. -- Ook als adj.: L'.indus-- [Mon.] De la monnaie f-, te li g te munt f. -- tree f-ière, de platteel- industrie f.
Failine , f. [Corn.] Soort van sergie f. uit
[Corn.] Flaauw, weinig gezocht, zonder veel aftrek.
-- Poids f-, te ligt ewigt n. — [Peint.] Tableau 1 Bourgonje.
Faillaise, f., Z FAILLOISE .
ij, die flaauw van uitdrukf- d'expression, schilder
-t- Faillanee, f. Zwakheid, tekortkoming f.
king is. — (fig.) Etat f- et pauvre, zwakke, krach
.
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Faillant, e, adj. Te kort schietend (in 't na- doende. — [Hist.] Bois f-s, toenaam van eenige
komen zijner verbindtenissen). --- 5 Au jour f-, met fransche koningen uit het eerste huis, onder welke
het vallen van den dag, bij avondschémering. — eigenlijk de maires du palais regeerden, niets[Jeu] Jouer à coup f-, zoodaniq spelen, dat hij, doende koningen, schaduwkoningen m. pl. — Faidie zijn' slag of stoot mist, plaais maakt voor een' néant, in., -e, f. Lediglooper, ledigganger, lanterfanter, straatslaper, luiaard m., doenniet m.
ander' speler.
t Faille, f. Fout, feil f., misslag ni. (faute);- en f. -- Fainéanter, v. n. Lu-ii en ledig zijn,
toorts, fakkel (torche). -- [Péche] , z FABALAIRE. ledigloopen , loveren , lanterfanten, straatslijpen,
-- [Corn.] Vlaamsche zijden stof f. , vroeger inz. luilakken. — Fainéantise, f. Lediggang m., lui
-heidf.,tlgopnz
tot vrouwenkappen o f sluiers gebruikt. -- Soeurs
Faineau, m., z. V. a. FAINE.
de in f-, zékere kloosterzusters (in zulke hoo fdhult Faiiiement, adv. Valschelijk, geveinsdelijk.
sels gewikkeld). — [Minér. j Plotselinge afwijking f.
Fainocantrara , Fainocantration, m.
in den loop eener steenkoolader.
Failli, e, adj. (en part. passé van faillir): I1 est [H. n.] Boomhagedis f. op Madagaskar.
Faire, V. C. Maken, voortbrengen, scheppen,
arrivé à jour f-, hij kwam op 't einde van den
dag, bij 't vallen van den avond aan. Dans quel - verwekken; doen, laten, te weeg brengen, u-itvoecjues jours vous verrez cette affaire faite ou f-e, ren, verrigten, volbrengen, volvoeren., begaan, bei.n eenige dagen zult gij deze zaak voltooid of mis drijven, uitrigten, aanrigten, veroorzaken, enz., enz.
(Geen ander werkwoord der fransche taal, zoo
zien. ---- Jouer a coup f- o f faillant, z. FAIL--lukt
LANT. (Al deze beteekenissen zin verouderd.) — men avoir en etre uitzondert, is van zoo veelvul[Blas.] Chevrons faillis, in de hoogte gebroken ke- dig en uitgestrekt gebruik als dit, clear het in de
pers f. i1. -- Un commereant f-, of als subst. Un plaats van een overgroot aantal andere treedt en
f-, een koopman, die zijne betalingen moet staken, dien ten gevolge nog even zoo vele andere beteekenissen en overzettingen toelaat. Zoo zegt men b. v.
een falliet koopman, een bankbreukige.
5 Faillibilité, f. Feilbaarheid, mogelijkheid tot F- un projet, voor Concevoir un projet, ceo plan
dwalen, fallibiliteit f. (worpen. ontwerpen, beramen, vormen ; F- la paix, voor
Faillible, adj. Feilbaar, aan dwaling onder - Conclure la paix, den vrede sluiten; F- un mur,
Faillir, V. n. Feilen, dwalen, missen, mislas - un fosse, voor Elever un mur, Creuser on fossé,
ten, clolen, zich vergissen, eenen misslag begaan. eersen muur optrekken of opbouwen, eene gracht
C'est une chose humaine que de f-, dwalen is graven; F- du mal, voor Causer du mal, kwaad
menscheljk. Si j'ai failli eest contra ma volonté, aanrigten of veroorzaken; F- un crime, voor Coniwanneer ik eenen misslag begaan heb, dat is tegen mettre un crime, eene misdaad begaan, enz., enz.
mijnen wil. I1 na pas failli dun mot, hij heeft in Al de beteekenissen hier op te geven, is ondoenlijk:
geen woord gefeild. — Ten einde loopera, dalen, op- wij moeten ons tot de voornaamste bepalen, en
houden, bezwijken, zwak worden, te kort schieten: voor de hier niet vermelde zegswijzen en spreekLe jour commence a f-, de dag begint te dalen, woorden, in welke faire als bestanddeel optreedt,
ten einde te snellen. Cet ami ne lui faudra pas naar één van de andere daarin voorkomende
au besoin, deze vriend zal hem in den nood niet hoofdwoorden verwijzen.) — Dieu a fait touter
verlaten. La branche royale a failli en sa per- choses de rien, God heeft alles uit niets gemaakt,
sonne, het koninklijke geslacht is met zijnen per- gewrocht, voortgebragt, geschapen. La nature fait
.soon uitgestorven. Le coeur me faillit (me faut), quelquefois des monstres, de natuur brengt som mijn hart bezwijkt. Sa mémoire lui a failli, zijn tijds monsters voort. F- un enfant, een kind vergeheugen verliet hem, schoot te kort. — Ce cheval wekken, telen, voortbrengen; ook: een kind baren,
commence a f- par les jambes, .dat paard begint ter wereld brengen, krijgen. F-, l'enfant, Z. ENFANT.
zwak op de beerven te worden. — (Prov.), z. AUNE. L'anon ne fait qu'un anon a la fois, (Ie ezelin
— J'irai lá sans f-, ik zal er zonder fout gaan. -- werpt slechts één veulen te gelijk. Les oiseaux font
Op het putt staan, weinig schelen (in deze beteeke- des oeufs, de vogels leggen egeren. Les arbres font
nis soms met a, soms met de, maar meestal zonder des rejetons, de booneen schieten spruiten. Cet envoorzetsel vóór 't volcende werkwoord : I1 a failli farit fait ses dents, (lat kind krijgt tanden. -- Qui
az me tuer, hij had mij bijna gedood. J'ai failli (áe)

tomber, 't scheelde weinig of ik was gevallen. —
In dien zin ook als v. imp. I1 a failli arriver un
grand malheur, er ware bijna een groot ongeluk
gebeurd. — [Conn.] Niet in staat zijn om te betalen, zijne betalingen moeten staken. , bankbreukig
woorden, falliet zijn, f a l l é r e n of fa i. l l é r e n.
Faillite, f. [Corn.] Betalingsonmagt f., onvermogen n. om te betalen, stalring f. der betalingen,
niet -bedrietgelijk bankroet m. , eenvoudige bankbreuk f., fallissemen t, failliet n.
-j- Failloise, f. [Mar.] Plaats f., waal' de zon
ondergaat, zonsondergang in.
Faim, f. Ilonger, eetlust m. Avoir f-, grand' f-,
honger, grootera honger hebben. -- F- canine, z. CAivlN.
Les enfantscriaient a la f-, de kinderen schreeuwden
vaan honger. -- Mourir de f-, van honger sterven;
-- (fig. et fam.) grooten honger hebben. --- (fig.) La
f- insatiable des richesses, de onverzadelijke honger of begeerte naar rijkdonnnen. -- [Bibl.] Bienheureux soot ceux qui ant f- et soif de in justice,
welgelukzalig zijn degenen, die hongeren en dorsten
naar de geregtigheid. — (Proc.) La f- chasse le
loop hors du Bois, z. CHASSER , V. a—A q ui a faim
tout est bon , honger is de beste saus. C'est in fqui épouse la soif. het is de armoede, die met de
ellende in 't huwelijk treedt. Qui na pas f-, n'estime pas le pain, wie geen honger heeft, lust geen
roggebrood.

Fain'-valle, f. [ Vétér.] Vraatzucht, eetziekte f. der paarden. -- ^fam. cat pop.) Ii a In t-. hij
heeft een' honen <r als ce.,? wolf. (Men vindt dit
woord ook ie deze gedaanten: faim-vale, faim-cale , faire-calle , faim-galle , faingale, fraimgalle,
fringale.)

Faroe, f. (Bot.] Beukeikel nl., reuknoot, beuk f.
liuile de f-, beukolie f.

-f - F aainéanee . f.. z. v. a. FAINEA. TISE , PARESSE . -- F&einéaut. e, adj. Lui, ledig, niets

a fait ce bátiment, wie heeft dat gebouw gemaakt,
gezet, opgetrokken, gesticht ? F- un pont, eene bruq
maken, bouwen. F- du pain, brood bakken. F- du
drip, laken weven. L'oiseau fait son old, de vogel
maakt, bouwt zijn nest. L'araignée fait sa toile,
de spin maakt, weeft, spint haar webbe. F- un essal, une expérience, eene proef nemer!, in 't werk
stellen. F- one tentative, eene poging doen. F- on
repay, een' maaltijd houden. F- one fate, een feest
vieren. F- on lit, een bed opmaken. F- one chambra, eerie kamer opruimen, in orde brengen. F- la
cuisine, le ménage, voor de keuken, voor het huis
zorgen. F- la barbe, les cheveux, den-houden
baard, het haar opmaken, scheren, haarsnijden.
F- ses ongles (Se f- les angles), zijne nagels knip
afsnijden. F- du feu, vuur aanleggen. F--penof
du the, du café, thee, kof ij zetten. — F- on livre,
un discours, des vers, un opéra, een boek, eene

redevoering, verzen, Gene opera maken, schr jve;n,
opstellen, vervaardigen. —F- une bonne, one manvalse action, Bene goede, slechte daad doen, begaan,
bedrijven. F- on crime, une faute, eene n !isdaad,
Bene fout begaan. Faire l'aumóne, aalmoezen geven. F- des injustices, des bassesses, ongeregtirjheden, laagheden begaan, bedrijven. F- Iles honnètetés, beleefdheden bewijzen. Faire one trallison, rerraderij plegen, een verraad smeden. — Ce Ills fait
le bonheur et la gloire de son père , die zoon
maakt het geluk en den roem zijns vaders uit. Vos
lettres font mes délices, uwe brieven zijn, strek
mij tot rein genot. Ce spectacle fit one proton--ken
de impression, (lat schouwspel maakte, verwekte
een diepen indruk, bragt een' diepen indruk te
weeg. -- F- on voyage, un tour de promenade,
ce-ne reis, eerie wandeling doen. F- le tour de l'Eu-

rope, Europa door- of rondreizen. Ce mnessager fait
plus de chemin en one heure c;u'un autre en
deug, die bode lege meer wags af, great verder ie
één user, tlov eer note-re if lIfer. Le soie it f<ai
e.
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son tour en un an, de zon doet, volbrengt haren
omloop in een jaar. — F- le commerce, handel
drijven. F- in médecine, de geneeskunst uitoefenen.
F- un métier, une profession, een ambacht, een
beroep driven, uitoefenen. — F- les terres, les
vignes, de akkers, de wijngaarden omwe t rken en
bemesten. F- la moisson, oogsten, den oogs binnen
halen. F- les loins, hooien. F- les blés, het koren
i de leer
afmaaien. - F- son apprentissage, in
zijn, zijnen leertijd uitdienen. — F- des progrès,
vorderingen maken, vorderen. — F- la Saint-Jean,
't Sint -Jans feest vieren. — F- la volonté de Dieu,
Gods wil doen, volbrengen. F- son devoir, zijn' pligt
doen. — F- la guerre, oorlog voeren. F- le siege
dune viile,'t beleg voor eene stad slaan, eene stad
belégeren. F- le guet, op de wacht staan, de wacht
houden. F- les armes, schermen. — F- des plaintes, klapten inbrengen,. klagtig vallen. — F- la révérence, nijgen, eene nijging maken. — F- la prière,
het gebed doen, bidden. F- one prière, iets verzoeken. — F- 1'ordonnance du médecin, het voorschrift
van den geneesheer opvolgen. — Ces marchandises
font la somme de trois cents florins, deze koop
bedragen de som van drie honderd-warenblop,
gulden. — I1 tache de vous f- quelque argent, hij
tracht voor u eenig geld te verkrijgen. -- J'ai fait
teute la ville, tons les marchands, pour trouver
cette mousseline, ik heb de geheele stad, bij alle
kooplieden rondgeloopen, om dit neteldoek te vinden.
I1 a fait bien de l'argent á in foire , hij heeft
veel verkocht op de kermis, veel geld verdiend. —
F- bien sa charge, zijn ambt wel waarnemen. C'est
on bon acteur, it fall très-bien son personnage,
hij is een, goed tooneelspeler, hij speelt zijne rol
zeer goed.-- Ce professeur fait de bons élèves, die
professor maakt, vormt goede leerlingen. -- Sa
maison fait on carré parfait, zijn huis vormt (heeft
de gedaante van) een volkomen vierkant. — Ce
peintre ne fait que l'histoire, die schilder schildert
alleen, historische tafereelen, bepaalt zich tot het
historische vak. Faire wordt met eerie menigte
naamwoorden zonder lidwoord of andere bepaling
-

gebézigd: F- accueil, F- autorité, F- banqueroute,
F- droit, F- justice, F- défaut, F- époque, Fface, F- feu, F- fortune, etc., z. de bgevoegde
woorden. ---F- argent de tout, alles tot geld maken.
Somtijds ook met een b jvoegelijk naamwoord: FBON, F- FERME etc. --- (fig.) F- froid (a qn., iemand
koel bejégenen. --- Luuez-le, grondez .le, cela ne
lui fait ni froid ni chaud, prijs of bekijf hem, 't is
hein alles één, het raakt zijne koude kleedaren niet.
-- liet verbindt zich ook zonder eenig voorzetsel
met eene onbepaalde wijs en vormt daarmede een
enkel werkwoord , dat dan altijd bedrijvend is;
faire wordt in dit geval door d o e n, 1 a t e n vertaal d: F- bátir, doen of laten bouwen. F- entrer,
sortir, doen of laten binnenkomen, uitgaan; F- venir, doen of laten komen, ontbieden; F- imprimer,
doen of laten drukken; F- chercher, doen of laten
zoeken of halen; F- savoir, doen or laten weten,
berigten, enz. --- Men gebruikt het dikwijls, even
als 't nederd. doen., om de herhaling van een vorig werkwoord te vermijden: Cet homme n'aime
pas tapt Ie jeu qu'il faisait, die man houdt niet
zoo veel van ' t spel, als hij deed. — Somtijds wordt
het verzwegen werkwoord door le aangeduid: 11
voudrait partir, mais it ne peut Ie f-. — Is faire
in 't eerste lid van den zin uitgedrukt, dan wordt
bet in het tweede verzwegen: J'ai fait ce que j'ai
Iû (faire), ik heb gedaan, wat ik moest (doen).
Fags ce que does. advienne que pourra, z. DEVOIR.
----- Faire faire, laten maken: J'ai fait f- ses souIiers chez votre cordonnier. — (Loc. lam.) Va te
f- f-, loop naar de galg. -- Men lette nog op 't gebruik van faire in de volgende uitdrukkingen: Tout
fait nombre, alles telt mede, al ware het nog zoo
gering. F- le maitre, den baas, den meester spelen.
F- le bel esprit, met zijn verstand willen pronken.
F- le lou, zich zot. gek aanstellen. F- le grand
seigneur, den grooten heer spelen. F- un sot personnage, eene malle figuur maken. F- Ie généreux,
l'aimable , den edelmoedigen , beminnelijken man
uithangen. F- le mort, Ie malade, Ie sound of la
sourde oreille, zich dood, ziek, doof houden, zich
aanstellen of enen dood enz. ware. — On le fait
riche de .10,000 florins, men schat. hem 50,000 gul
rijk. On la fait belle, men houdt haar voor-den
.celoen. ot) 1,a fait mort, -amen meeent, dat hij dood

is, men houdt hein voor dood.— Les voyages i'ont
fait a la fatigue, het reizen heeft hem aan de ongemakken gewend gemaakt. Mon estomac nest pas
fait it ces sortes de mets, mijne maa g is aan deze
soort van spijzen niet gewend. — F- de l'eau, weteren. F- du sang, bloed lozen. Le malade fait tout
sous lui, de zieke laat alles onder zich loopen. Fses nécessités, son cas, zijnen stoelgang, zijne nood
dien zin ook wel zonder voor--druftveign.—I
werp: Cet enfant fait dans sa chemise. — C'est
un homme a tout f-, 't is een man, die tot alles
in staat is (in ongunstigen zin). [Jeu] F- les
cartes, kaart geven. A qui est -ce à f- ? wie moet
geven? Je viens de f-, ik heb gegeven. F- une levée, une main , eenen trek , slag halen. F- une
bille, een' bal maken. — [Mar.] F- pavilion, de
vlag in top voeren. F- voile, onder zeil gaan, zeekiezen, in zee loopen afzeilen. F- route, voortzei
un bord, une bordée, eenen gang loopen.-len.F
F- canal, diep in zee steken. F- vent large, ruim
zeilen. F- vent arrière, vóór den wind-schot
zeilen, den wind in het zeil hebben. F- du biscuit,
zich met scheepsbrood voorzien. F- du bois, hout
innemen. F- Ie quart, de wacht houden. F- son
quart, de wacht hebben. F- la parensane, alles
klaar maken om te zeilen. F- sur un vaisseau, op
een schip aanhouden. F- le nord, ten noorden zezlen, sturen, aanleggen. F- petite voile, plus de voiles, weinig zeil, meer zeilen bijzetten. F- eau, lek
zijn. F- de l'eau, F- aiguade, zich van water voorzien, versch water aan boord halen, innemen.
F- des signaux, wuiven. F- une campagne sur
mer, eenen zeetorn doen. F- servir les voiles, alle

zeilen bijhalen, bijbrengen, bijmaken, bijrukken, bij
losmaken en ter windvang stellen. F- toutes-zetn,
voiles blanches, alle zeilen blank spelen. — [Cam.]
Combien faites-vous l'aune de ce drap? voor
hoeveel verkoopt gij de el van dit laken ? Vous le
faites trop cher, g ij vraagt er te veel voor. F- un
acte de partage, eene acte van verdeeling opmaken. -- [Mii.] F- feu , vuur geven. F- assaut,
storm loopen. F- quartier , het leven schenken.
Ces troupes font l'aile droite, deze troepen makenden regtervleugel uit. (Lee. prov.) Qui a
fait l'un a fait l'autre, zij zijn volkomen gelik,
zij gelijken elkander als het eene ei op 't andere.
Maison faite et femme à f-, men moet een huis
kiezen, dat in goede orde is, en eene vrouw, die
men naar zijne hand kan zetten. F- bonne mine
à mauvais jeu, in den tegenspoed welgemoed blijven, zich in 't ongeluk schikken. L'oeeasion fait le
larron, de gelegenheid maakt den dief. F- tons les
cinq sens de la nature, zijn uiterste best doen.
On ne peut f- qu'en faisant, men kan niet meer
dan zijn best doen. Vous avez fait des vètres, dat
is weer een van uwe gewone streken. I1 en fait
coninle des choux de son jardin, hij leeft er mede
als de kat met de muis. F- un bon on mauvais
ménage ensemble, elkander wel of kwalijk aan
F- son paquet, zijne biezen pakken. F- gil --zien.
les, ijlings weggaan. F- litière de qc., ten beste
geven , niets ontzien. F- métier et marchandise
de qc., zijn meeste werk ergens van maken.
FAIRE QUE, maken, bewerken, veroorzaken te weeg
brengen, zorgen dat: Si je ne puis f- qu'il soit hureux, j e tacherai au morns de f-e qu'il soit sage.
zoo ik niet bewerken kan, dat hij gelukkig zij, zal
ik ten minste trachten te zorgen, dat hij verstandig
zij. Dieu fail que tout prospère aux times innocenles, God zorgt, dat het den onschuldigen in alles
voorspoedig gaat. Cet accident fit que j'abandonnai
mon projet, dat voorval maakte, bragt te weeg, was
oorzaak, dat ik mijn plan liet varen. -- Fasse le ciel
que celti n'arrive ! God geve dat dit niet gebeure 1
-- NE FAIRE QUE : I1 ne fait que boire et jouen, hij
doet niet dan drinken en spelen. ate f- qu'aller et
venir, niets doen dan heen en weir loopen, in- en
uitgaan. Attendez moi, je ne fail qu'aller et venir,
wacht mij, ik ben in een ooiienblik terug. I1 ne fit
qu'entrer at sortir, hij was naauwelijks binnen gekomen, of hij ging weder henen. II ne fait que d entrer, que de sortir, hij komt eerst zoo even binnen,
gaat eerst zoo even henen. — N'AVOIR QUE FAIRE
(fern. et pop.) , niet noodig of van noode hebben,
niet 'willen hebben, niet verlangen, kunnen missen:
Je n'ai qne t- de vous avant cinq heures, ik heb u

voor vijf ure niet noodig. Je n'ai que f- de 1 jai ni
(le ses visites, ih heb niet hem of met Zijne bezoeken
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niets te doen, te maken. Je n'ai que f- de vos discours, ik heb niets met uwe praatjes te maken, ik
wil er niets van weten. I1 na plus que f- d'étudier,
II en salt assez, hij behoeft niet meer te studéren,
hij weet er genoeg van. — Qu'y faire? wat er aan te

doen? FAIRE, komt zeer dikwijls zonder voorwerp, als v. n. voor: Vous faites bigin, mal de le dire,
gij doet wel, verkeerd het te zeggen. Comment f-?
wat nu gedaan? hoe zullen we 't aanleggen? Laissez-le done faire, laat hem maar begaan,. I1 a fait de
son mieux, hij heeft zijn best gedaan, hij heeft gedaan wat hij koude. 11 n'en veut f- qu'a sa tête,
11 n'en fait qu'à sa tête, hij volgt niet dan zijn
eigen zin. (Loc. prov.) Il ressemble au bonnetier
et n'en fait qu'h sa tête, hij is zoo koppig als een
muilezel. -- I1 fait du pis qu'il peut, hi maakt het
zoo slecht als mogelijk is. I1 a tapt fait, si bien fait
qu'il en est venu á bout, hij heeft niet gerust voor
't hem gelukt is. 11 a si bien fait par ses sottises
que ..., hij heeft het door zijne dwaasheden zoo ver
gebragt, dat ... -- L'argent fait plus auprès de
lui qu'aucune recommandation, het geld heeft meer
invloed bij hem, met geld rigt men meer bij hem uit,
dan met alle aanbeveling. — Cela ne fait rien à
son bonheur, dat doet niets tot zijn geluk, dat bevordert zijn geluk in geenen deele. Cela fait à ma
mijne zaak. Cette
cause, dat dient (is
diensteVeitvoijts
dat komt mij te stade.
preuve fait pour moe,
-- (Loc. prov.) Comme it a fait, fais-lui, vergeld
hem gelik met gelijk, betaal hem met dezelfde munt.
F- et dire sont deux, doen en zeggen, beloven en
doen zijn twee, tusschen doen en zeggen is een groot
onderscheid. — I1 y a fort à f- dans cette entreprise, 't zal veel moeite kosten die onderneming tot
stand te brengen. — (Prov.) Ce qui est fait, n'est
plus it f-, wat gedaan is, is gedaan, wat van daag
geschieden. kan , moet niet tot morgen uitgesteld
worden. Ce qui est fait, est fait, gedane dingen
nemen geen keer, zijn niet te veranderen, wat gebeurd is, is gebeurd. — (fam.) C'est à f- aa lui,
daartoe is hij juist geschikt, dat is juist een kolfje
naar zijne hand. — C'est h f- b perdre deux cents
francs, ik waag er niets anders bij dan (al wat ik
er bij waag is) twee honderd francs. (Deze uitdrukking is verouderd.) --- Avoir à f- à (avec) qn. (beter
Avoir affaire h (avec) qn,), z.

AFFAIRE. --

(fain.)

11 a fait b moe, avec moe, 't is tusschen ons gedaan,
uit, ik wil niets meer van hem weten, met hem te
doen hebben. - FAIRE werd oudtijds en wordt
weder in onzen tijd dikwijls in plaats van dire gebézigd, ter aanduiding van de woorden, die men
van zich zelven of anderen aanhaalt: lion cher ami,
fit-il, songez b vos intérêts, mijn waarde vriend,
zeide hij, denk^ aan uwe belangen. Je vous crois
fit-elle, ik, geloof u, zeide zij. Ma surprise est, fis-je,
sans seconde, mine verwondering, zei ik, gaat alles
te boven. ---- Het komt ook als V. n. voor in de beleekenis van: bijeen passen, bijeen behooren, staan:
Lor fait bico aver le vert , goud met groen staat
!toed. Ces deux chases font bien ensemble, olie
twee dingen voegen, passen goed bij elkander. -Ces lunettes font trop gros, die bril vergroot te
veel. SE FAIRE, V. pr. Gedaan, gemaakt worden; geschieden, gebeuren, voorvallen, zich toedragen. Cela ne se fait qu'avec de grandes dépenses,
dat kan niet dan met grootti kosten gedaan. gemaakt,
uitgevoerd worden. Rien ne se fait sansla permission de Dieu, ei' geschiedt, gebeurt niets zonder
Gods toelating. La paix se fera bientot, (le vrede
zal weldra gesloten worden, tot stand komen. Cela
se peut f-, dat kan geschieden. (Prov.) Paris ne
s'est pas fait en un jour, Keulen en Aken, zijn niet
op éénen dag Gebouwd, een goed werk wil zijn' tijd
hebben. -- Worden; béter worden, gloor den tijd
béteren. Se f- riche, rijk worden, zich verrijken.
ii se fait riche aux dépens d'autrui, hij verrijkt
zich tot eens anders nadeel. Ces arhres commencent hl se f- beaux, die boomgin worden schoon, beginnen goed uit te groeijen. Cet enfant, se fait grand
dat kind wordt groot. None nous falsons vieux, wij
worden oud. Ce vin, ce fromage se fera, die wijn,
die kaas zal mettertijd, met het leggen biter worden. — Worden, een' stand, een beroep, eene partij
kiezen, of omhelzen: Se f- prêtre, avocat, catholique. chef (ie panti; priester, advokaat. roomsch,
partijhoofd worden. -- Zich naaken, zich houden
of aanstellen , voorgeven.: 11 se fait plus pauvre
f u 11 nest, hij geeft zich voor ormer uit. don hij
:
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is. — Se f- fort, z. FORT. — Zich zelven aandoen,

zich maken zich verwerven, zich berokkenen: It
s'est fait tort à lui-même, hij heeft zich zelven.
schade aangedaan, toegebragt, veroorzaakt, berokkend. Se f- des amis, des ennemis, zich vrienden,
vijanden maken , zich vrienden verwerven , zich
vijanden verwekken. Je me fais scrupule, conscience d'y aller, ik vind er bezwaar in daarheen
te gaan. 11 s'en fait gloire, hij stelt er zijn' roem
in, hij beroemt zich er op. Je men fais honneur.
ik reken het mij tot eer. — Se f- jour. z. JOUR. —
Se f- beau, zich opschikken; — z. verder BEAU. —
Se f- à, zich gewennen aan, zich schikken naar:
Il faut se f- à tout , men moet zich aan alles gewennen. Se f- au bruit, zich aan 't gevaar gewennen. Se f- aux manières de qn., zich naar iemands
manieren schikken. Je ne saurais me f- à votre
absence, ik kan mij niet aan uw afzijn gewennen.
— Het wordt ook door eene onbepaalde wis gevolgd: Se f- entendre, zich doen hooren, zich laten
hooren, zich gehoor verschaffen. Se f- trotter, zich
laten wrijven. Se f- toer, zich laten dooden. Se fpeindre, zich laten uitschilderen. Se f- nommer député, zich tot afgevaardigde doen benoemen. Se fvoir, zich laten zien, zich vertoonen. Se f- voir
quelques échantillons de drap, zich Benige stalen
van laken laten zien, laten voorleggen. - SE FAIRE,
wordt ook als v. imp. gebézigd. I1 se fait à présent
beaucoup d'alfaires, er worden nu veel zaken gedaan. I1 se fit on moment de silence, er was,
er kwam een oogenblik stilte. Il se pourrait fqu'il ne vent point, 't zou kunnen gebeuren, dat
hij niet kwam. 11 se fait tard, het wordt laat. I1
s'est fait des fentes dans cette muraille, er zijn
spleten in dien muur gekomen. FAIRE, v. imp.:
II fait froid, chaud, het is koud, warm. I1 fait de
la pluie, de 1'orage, du vent, het regent, onweert,
waait. I1 fit déjà nuit, 't was reeds nacht, donker.
II ne fait pas encore jour, 't is nog geen dag. --II fait cher, bon vivre en ce pays -la, het is duur,
goed leven in dit land. Il fait bon étudier le matin,
des morgens kan men goed studéren. Ne prenez pas
cette route par ce Bois, it nv fait pas sur, neem
uwen weg niet door dit woud, t is er niet veilig.
Il fait beau voir sela, dat is mooi om te zien.
(iron.) I1 vous fait beau d'être vètu de la sorte,
die kleeding staat u al eens heel mooi, in dat pak
ziet ge er regt lief uit. — (Proc.) Selon Ie vent
qu'il fait, 1'homme doit naviguer, men moet zich
naar de omstandigheden schikken, men moet de
dingen nemen, zoo als ze zijn. — FAIRE, m. Het
doen, het verrigten, het uitvoeren. 11 y a loin do
vouloir au f-, er is een groot onderscheid tusschen
willen en doen. ---- [ Théol.] Dieu opère en nous Ie
vouloir et le f-, God werkt in ons het willen en
't volbrengen. -- [Beaux-arts] Wijze van behandeling, manier f.: Ce tableau, cette statue, cette gravure est dun beau f-, die schilderij, dat standbeeld,
die plaat is in eene goede manier bewerkt.
Faisable, adj. (pr. fe-za-ble) Doenlijk, uitvoerlek; -- geoorloofd. Cela n'est pas f-, dit is ondoenlijk.
—Je cross la chose f -, ik houd de zaak voor geoorloofd.
Faisan, m. [H. n.] Fazant in. Coq-f-, fazanthaan in. F- blanc of d'argent, zilverlakende fazant.
F- doré, goudlakende fazant. F- à collier, kraagfazant. -- F-d'eau, heilbot f. (flétan). -- F- de mei
of Canard h duvet, z. v. a.. PINTADE. ---- Faisane
of Faisande, ook Poule- faisane, f. Fazant-

hen f., wijfjes-fazant m.
Faisanees, f. pl. [Coot.] Bijzondere verpligtingen, heerendiensten f. p1., inz. datgene, waartoe
een pachter boven zijne te betalen pacht verpligt is.
Faisande, f., z. onder FAISAN. -- Faisandé, e, adj. (en part. passé van faisander): Perdrix f s. bestorven patrjzen ni. pl. -- Faisan.
dean, m. [ H. n.] Jonge fazant m. --- Faisan
der, v. n. [Cuis.] Laten besterven, wild, gevogelte,
vleesch eenigen lijd bewaren, opdat het malsch worde
en er een zoogenaamd adellik reukje aan kome:
On a trop laissé f- ce lapin, men heeft dit konijn
te lang laten hangen. --- Ook als v. pr.: Ce lièvre
commence aa se f-, die haas begint murw of malsch
te worden, krijgt een adellijk reukje. -- Faisanderie, f. Fazanten-tuin m.. plaats waar men fazanten houdt, fa z a ,i erie f. --- Faisandier, m..
-ière, f. Fazantenhouder m., -houdster f.; fazantenhoeder ni., -hoedster f. -- Faisane, z. onder
.
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FAISCEAU

--

Faiseeau, t1. Bundel, bondel, bos m . Un f- de
tlèches, de verges, een bundel pijlen, roeden. —
Arch.] Colonne en f-, geschakelde zuil f. — [Anat.]
F- de muscles, de nerfs, spier-, zenuwbundel. --[Bot.] F-x, netvormige sapbuizen, f. pl. in de boomen. Fleurs en f-. z. FASCICULE. — [Opt.] Fde rayons lumineux, bundel lichtstralen, straal
[Mil.] F- d 'armes, rot n, geweren,-bundelm.—
geweren -pyramide f. Former les f-x, de geweren in
rotten zetten. — Geweerrek n.; — piek f., rondom
welke men de gewer en plaatst. — [Tech.] Onregelmatige leijen f. pl. — [H. rom.] F-x , bundel roeden
of stokken, rondom eene uitstekende bijl gebonden,
het teeken des gezags, dat door de li.ctores voor de
hoogste overheidspersonen gedragen werd. — (fig.)
Prendre les f-x, dictator, consul, prcetor werden.
Faiseau, us. z. FAISCEAU.
Faiseleux, m. [Tech.] Opruimer m . (van den
afval in de leigroeven) .
Faiseur, m., -euse, I. (pr. fe-zeur, fe-zeuse)
(doorgaans van eene bepaling gevolgd) Maker, ver
maakster, vervaardigster f.: F- d'in--vardigem„
struments, instrumentmaker. F-euse de modes (liemodemaakster.
(Het woord wordt nog
modiste)
ver
enkel g ebruikt van werklieden, wier beroep geen
bijzonderenn.aam heeft). — (fani.) Cela est du bon
f-, de la bonne f-euse, dat is van eene meesterlijke
hand gemaakt. — (dénigr.) Un f- de livres, een boe
— Un f- de contes, een sprookjes- opdis--kenmar.
scher. F- de projets, plannenmaker, ontwerpsmeder.
F- de phrases, zinledig spreker. F- d'affaires, spe culant in geldzaken, geldschieter op hooge renten. —
Cet éditeur a ses f-s attitrés, die uitgever heeft zijne
vaste schrijvers. Une femme auteur est souvent
sou p connée d'avoir un f-, eene schrijfster wordt vaak
verdacht een' helper te hebben. — (Prov.) Les grands
diseurs ne sopt pas les grands f-s, honden, die
't hardst bla jen, bijten 't minst, — de hennen, die
't incest kakeen, leggen de minste eijeren, — veel geschreeuw en weinig wol, --- de harde schreeuwers
zijpa, het niet.
Faisse, f. [Tech.] Dikke teen f., tot versterking
van 't vlechtwerk.
Faisselle, Fesselle, f. [EcOn. rur.] .Kaas
nl., teenen of biezen korfje n., ons de kaas-vorm
te doen uitdruipen.
Faisser, v. a. [Tech.] liet mandewerk niet
teenen ter versterking doorvlechten.
Faisserie, Fesserie, f. [Tech. j Opengewerkt
of doorzigtig mande- of korfwerk n. — Faissier,
Fessier, m. Maker m. van zulk werk,
Fait, m. Daad f., feit n., (laadzaak f., het gedane, het verrigte; handeling, eerrigting f., bedrijf,
voorval, geval n., gebeurtenis f.: I1 nie le f-, h ij
ontkent het feit. Un f- singulier, miraculeux, een
zonderling. wonderbaarlijkval, voorval. Un faccompli, eene volbragte, voleindigde daad. Hauts
f-s, Beaux f-s d'armes, heldendaden f pl. Citer
un f-, eene daadzaak aanhalen. Joindre le f- h la
menace, van dreigen tot daden overgaan. Les f-s
ne répondent pas a ses promesses, zijne daden beantwoorden niet aan zijne beloften — (fam et ir on.)
Je connais les f-s et gestes de eet homme r ik ken
dien man door en door, ik ben met al zijn doen
en laten, met zijn gansche leven bekend. Cela est
(Ie mon f-, de votre f-, dat heb ik, dat hebt rij ge(laan. -- (Prov.) La bonne volonté est reputée
pour le f-, de wil geldt voor de (laad. Après le
f- ne naut. souhait, na de daad, is 't wenschen
te laat, na de daad, helpt geen raad. -- Un raisonnement ne détruit pas un f-, eene redenéring werpt
geese daadzaak, geen feit omver. — [Jur. ] DE FAIT ,
feitelijk, dadelijk, de fa c t o^ (in tegenstelling met
de droit, regtens, de jure): Etre en possession de
f-, in 't bezit eener zaak zijn, zonder er regt op
te hebben. Voles de f-, dadelijkheden, feitelijkheden,
gewelddadigheden. Il est défendu d'user de voies
de f-, 't is verboden, geweld te gebruiken. --- En
venir au f-, tot de zaak, de hoofdzaak, tot de uitvoering komen. --- [Jur.] Prendre qn. sur le f-,
-iemand o p teeter daad betrappen. -- Prendre le fde qn.. Prendre f- et cause pour qn_ , iemands
verdediging overnemen, iemands partij opvatten ,
iemands regtzaak als zijne eigene voeren. Pour fde vol, ter zake van diefstal. --- Il y a no peu
d'opiniatr eté dans son f-, er is een weinig eigen zinnipheid in zijne wijze van doen, in zijn gedrag.
Vous tiiénaturez !es f..s. gijl r ^rt'alscht de zaken.
[

.

,

FAIT.
de daadzaken. Nous nous écartons du f-, demeurons dans le f-, wij dwalen van de hoofdzaak
af, blijven we bij de zaak. --- Au f-, Venons au
f-, Revenons au f-, ter zake, laat ons ter zake

komen, keerera wij tot de zaak, de hoofdzaak te-

rug. II va droit au f-, hij gaat regt op de zaak
aan, hij komt zonder omwegen op de hoofdak.
za En.
point de f-, wat de zaak betreft. Moyens de f- et
de droit, bewijzen, die uit het feit zelf en uit het
regt zijn afgeleid. Voilk le f-, Le f- est tel, zoo
staat de zaak, `t geval is dit. — Le f- est qu'il
n'en sail rien, de waarheid is, dat hij er niets van
weet. — Pour la rareté du f-, om de zeldzaamheid
van 't geval, voor de aardigheid. --- C'est un f-,
II est de f- que..., 't is eene uitgemaakte zaak, 't is
onloochenbaar, 't staat vast, dat... Mettre, Poser
en f-, vaststellen, voor uitgemaakt houden. Je mets
cela en f-, ik neem dat voor uitgemaakt, voor eene
uitgemaakte waarheid aan. C'est tin autre f-, un
f- a part, dat is een ander geval, iets anders,

dat is eene zaak op zich zelve . — Etre sur de soit
f-, zeker van zijne zaak zijn. I1 entend bien son
f-: hij is zijne zaak meester, hij verstaat zijne zaak,
zijne kunst. -- Etre an f- de qc., op de hoogte van
eerre zaak zijn, naauwkeurig met iets bekend zijn,
iets grondig verstaan, in iets thuis zijn. Il nest
pas encore au f- de cette chose, hij is nog niet
achter die zaak, is nog niet op de hoogte. — Mettre
qn. au f-, iemand met iets grondig bekend maken,
hem iets naauwkeurig verklaren. Cette fille est
bien au f- du ménage, dat meisje is goed in 't huis
houden bedreven. — [Jur.] F-s et articles,
n. pl., die de eene partij aan de andere laat
voorwerpen
n.
pl.
voorleggen. — F-s dun acte.
van eene overeenkomst, van een verdrag. F- du
prince, vorstelijke verordening f. F- articulé, bijzonder punt n., als beslissend bewijs voorgedragen.
F- avéré, bewezen factum n. o f daadzaak. F-s
confessés et avérés, bekende en bewézene fa c t a
of daadzaken. F-s pertinents, impertinents, tot de
zaak, niet tot de zaak behoorende facta. F- de
charge, ambtsontrouw f., ongeoorloofde handeling
van een' beambte. — Zaak, gading f., datgene,
wat iemand past, voegt of lijkt: Cette maison-lb

serait bien mon f-, dat huis zou wist mijne gading
zijn. C'est justement volre f-, dat is juist uwe
gading, dat is een kolfje naar uwe hand. Ce maria g e nest pas votre f-, dat huwelijk lijkt, past u
niet, is uwe zaak niet , deugt voor u niet. — ( fans.)
Deel, aandeel n. (dat ieder van een geheel toekomt)
erfdeel; vermogen n. Il faut leur donner á chacun
leur f-, men moet ieder het zijne geven. Tenez,
voilà votre f-, daar is 't u toekomend deel. I1 a
mangé son f-, tout son pauvre f-, h ij heeft zijn
vermogen, al zijn goedje opgemaakt. (Deze beteekenis veroudert.) (iron.) Donner le f- à qn., Donner b qn son f-, iemand iets betaald zetten, iemand
zijne portie geven. Il voulait me raider, mais je lui
ai donné son f-, it a eu son f-, hij wilde mij voor den
gek houden, maar hij heeft op zijn dak gehad, 't is
hem opgebroken. Dire It qn. son f-, iemand raauu!
de waarheid zeggen, hem den tekst lezen, heng iets
onder den neus wijven. -- DE FAIT, loc. adv. (fam.)
Inderdaad, waarlijk, wezenlijk: On dit qu'il viendrait bientot, et de f- it ne tarda pas b arriver,
II est de f- que..., waar is het, dat... — [Jur.] ,
z. boven. -- EN FAIT DE, loc. prép. Ten opzigte van,
in 't stuk van, in zake van; wat... aangaat: En fde religion it ne faut pas juger légèrement. inzake van, in 't stuk van godsdienst, in godsdienst
moet men niet ligtvaardig oordeelen. En f--zaken
de fidélité, als 't op trouw aankomt, wat trouw
aangaat. Maitre en f- d'armes, schermmeester.
[Prat.] F- de meubles, possession vaut titre, bij
meubelen geldt het bezit voor bezitstitel. — A U FAIT ,
loc. adv. In allen gevalle, alles wel ingezien, irr
gronde: Au f-, que r isqué -je ? in allen gevalle. wat
waag ik er bij? Au ,,f-, cela mest égal, dat is mij
in gronde 't zelfde. Etr e, Mettre au f-, z. boven. --AU FAIT ET AU PRENDRE, 10c. adv. .4ls 't op stuuk
--

van zake aankomt, als er gehandeld moet worden.

— SI FAIT , loc. adv. Ja wel, o ja, wel zeker: Ne le
voyez-vous pas? si f-, je le vols. --- TOTTT P FAIT,
loc. adv., z. TOUT. — DANS LE FAIT, PAR LE FAIT,
loc. ad e. In e 'onde, eigenlijk, werkelijk, wezenlijk:
C'est, dans ie f-. un homme très-dangereux, hij
is in gronde (ondanks den schijn'; een rievor rlf/k

FAIT

FALLOIR,

Fait, e, adj. (enpail. passé van faire) Genaakt,
gedaan, vervaardigd; gebeurd, geschied, enz. ( zie
FAIRE). Acheter des habits tout f-s, gemaakte kleederen koopera. Trouver la besogne f-e, het werk
gedaan vinden. Portrait f- par Raphael, door Raphaël geschilderd portret n. Cela est f- de main
d'homme, dat is door menschenhanden gemaakt.
Ta volonte soit f-e, uw wil ,geschiede. Soit f-, Qu'il
soit f-, Ainsi soit f-, het zij zoo, 't geschiede. —
Fromage f-, bruikbare kaas f. (die lang genoeg gelegen heeft). Vin f-, drinkbare wijn m. — Un hom me f-, Une filie f-, een volwassen man m., een
huwbaar meisje n. Cheval f-, gedresseerd paard n.
— Esprit bies f-, Caractère bien f-, gezond ver
karakter n. -- Elle est f-e is-stand,regchp
ravir, au tour, zij ziet er allerliefst uit, zj is
beeldschoon. — (fam.) I1 est f- comme it plait b.
Dieu, hij ziet er erbarmelijk uit; ook: hij is bespottelijk mismaakt. Comme elle est f-e aujourd'hui !
wat ziet ze er van daag onhebbelijk uit! C'est fde lui, 't is niet hem uit, gedaan, hij is verloren.
Gen est f-, 't is uit, afgeloopen, hij is dood. Il est
f- is ce travail, hij is aan dit werk gewoon. — De
compte f-, bij overslag, volgens begrooting. — ( fig.)
Avoir la tête mal f-e, eigenzinnig, vol grillen zin,
het hoofd niet op de regte plaats hebben. — Cela
ne lui rendra pas la jambe bien f-e, daarop behoeft hij niets hoogmoedig te zijn, zich niets in te
beeldere,. Cela vaut f-, dat is zoo goed als klaar.
Tenez cela pour f-, C'est une affaire faite, 't is
eerie uitgemaakte zaak, gij kunt ze voor uitgevoerd
aanmerken. C'est le père tout f-, hij gelijkt volkomen naar zijn vader. — [ Gram.] Ce mot est f-,
dat woord is door 't gebruik gewettigd, heeft het
burgerregt gekregen. Phrase f-e, geijkte uitdruk king f. — [ Mar.] Vent f-, staande wind, doorgaande
wind m. Temps f-, vast weder n.
Faitage, ni. [Charp.] Dakstoel, nokbalk in. -[Couvr.] Looden vorstplaat f., deklood n.— [Charb.]
Kap of bedekking f. van den, meiler of de kolen
-brandes
houtmijt.

niet een strik, waarmede in Turkije de voeten woeden vastgesnoerd van zulke overtreders, die de
bastonnade of voetzoolstraf moeten ontvangen; —
die straf-zelve.
Falaise, f. [Mar.] Steile kust f., steile oever nl.,
rotssteilte f. aan de kust. — Falalser, v. n.
Branden: La ener falaise, de zee breekt tegen de
kust, er staat branding aan de kust.

Faitau, m. [H. n.] , z. v. a. FLÉTAN.
t Faitard, e, adj. Lui (paresseux) -- -i- Faitardise, f. Luiheid f. (paresse).
Faite, m. Nok m., vorst f., hoogste gedeelte
--

van een huis of gebouw; bij uitbreiding ook van
andere voorwerpen: top m., kruin, spits f., toppunt n. — (fig.) Le f- des honneurs, de la gloire,
het toppunt van, eer, de hoogste graad van roem. ---[Manuf., Corn.] Rug m. van een in tweeën gevouwen stuk stof, de zijde tegen over den zelfkant.
[Tech.] Nokbalk m. Sous- faite, z. dat woord. —
[Géogr.] Waterscheiding f., scheidingslijn van de
wateren der beide hellingen eener bergketen.
Faiteries, f. pl. [Tech.] Vormen in. pl. der
tegelbakkers.
Faitière, adj. Tot den nok behoorend: Tuile
I -, of als subsi. Faitière, f., nokpan, vorstpan f.
— Vue, Lucarne f-, of als subst. F-, ronde glas 3chijf in het dak, dakvenstertje n. — La f- d'une
lente, bovenste tentstaak. -- [Tech.] In den tegel
gedrukte leem n. ; die tegelvorm zelf m. ---vorm
[H. n.] Reuzenschelp f. (ook grand bénitier en
.

bénitier de St. Sulpice geheeten).
Faix, m. Last In., vracht f., pak, gewigt, zwaar
ligchaarn n., zwaarte f. Ce crocheteur (porte-fair.)
lelie, succombe sous le f-, die kruijer buigt, bezwijkt onder den last. — (fig.) Le f- des annees,
des maux, de last (les ouderdoms, der kwalen. 1I
porte seul le f- des affaires, alle zaken rusten op
hein. -- [Arch.] Ce bátiment a pril son f-, dit
gebouw heeft zich gezet, heeft zijne zeet genomen (zal niet meer zakken). --- (fig.) Le iache
a pris son f-, de laaghartige is voor geen vernedering of beleediging meer vatbaar. —, [Chir.] Het
kind in den moederschoot (vc1l. ARRIERE-FAIR) . .[Forest.] F- -z- col, vergrijp n. van iemand, die
het door hem in 't boseb gestolen hout op de schouders wegdraagt. -- [Mar.] F- de pont, paard n.
onder de dekbaln.en, schoolstuk n. F- de voile,
ralijk n. van een zeil. Ralingues de f-, Rabans de
f-, randen van het ralijk.
Fakir of Faquir, in. Mu't,amedaansche boe
indisch kluizenaar m., die-tendbliok:—

zich zelven martelt.
Falabregn ier rif Falahriquiier, iii., z. z>.

(I. IIICOCOULIER.

Falacque, Falaea, ni. Plank f. of hout ii.

Falanque, f. [H. n.] , z. v. a.
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Falarique, f. [Anc. mil.] Vuurpijl, brandpijl,
stormpijl m. — Een met vele ijzeren punten besla gen en niet brandstoffen beladen balk, die met de
balista of katapult werd weggeworpen.
Falbala, m. Ruim geplooid boordsel n., af
ende versierde zoom aan vrouwenkleederen,-hang
gordijnen, enz., fa l b a l a f. — [Tech.] Pipe en
f-, hal f- cirkelvormig omgebogen pijp f.
Falcade of Falquue, f. [Man.] Sterke buiging
der achterpooten, soort van c o u r b e t t e vóór het
stilhouden, waarbij het paard met snelle bewegingen
schijnt te gaan zitten, 1 a l c a d e f.
Falcadine, f. En ernische venérische ziekte te
F a 1 c a in Italië.
Falcaire, f. [Ant. rom.] Zeisvormig zwaard n.;
— de daarmede gewapende soldaat, f a 1 ca ii u s ni.
-- FALCAIRE, adj. [H. n.] Zeis- of cikkelvormig.
Falcatule, f, [-11. n.] Versteende sikkelvormige tand m.
Falchettuu, m. [H. n.] Ringvalk m, op Sicilië.

Falcidie of Falcidienne, adj. [Dr. anc.] :
Quarte f-, vierde gedeelte eener erfenis, dat de
erfgenaam van de door hem uittereiken, te ruins,
gestelde legaten des erfmakers vooraf kon inhouden,
falcidia quarta f.
Falcifère, Faleigère, adj. Zeisdragend. -[Myth.] Le dien f-, de zeisdrager, Saturnus. ---Faleifolié, e, adj. [Bot. ] Met zeisvormige bladeren. — Faleiformne, adj. (_H. n., Anat.] Zeis
Falcinelle, f. [H. n.] Afrikaanse/is'-vormig.—
steltlooper met gebogen snavel. — Falcirostre,
adj. [H. n.] Met zeisvormigen snavel. - FALCIROSTRES, m. pl. Zeisbekken nl. pl.
Falconin, e, adj. [H. n.] Valkachtig, naar
den valk gelijkend. -- FALCONIN, m. Vogel m. van
' t valkengeslacht. (zwarte meeuw f.
Falcorde, f. [H. n.] Waterhoen n. ; witte en
Faleulaire, adj. Zeisvormig.
Faleulates, Falculés, m. pl. [H. n.] Teenen voetzoolgangers m. pl. -- Faleulé, e, adj.
Met zeisvormige nagels.
Faldistoire, m. [Liturg.] Kussen n., waarop
de paus knielt, als hij bij zékere plegtigheden in.
processie wordt gedragen; -- bisschopsstoel of -zetel m. in de kerk, faldistóri.um n.
Fate of Falle, f. (fam.) Krop m. (jabot) der
vogels. — (pop. et fig.) Ce gourmand ne saurait
dormir s'il na la f- pleine, die vraat kan niet
slapen, of hij moet zich zat gegeten hebben (tot de
keel toe vol zijn).
Falère, f. [Vétér.] Soort van trommelzucht f.
der schapen (in Frankrijk).
Falerne of in de Falerne, m. Falerneewijn m., een b ij de oude Romeinen beroemde wijn uit het gebied van F a 1 e r n e in Campanië.
-; Falibonrde, f. Spreukje n., leugen f. (faribole).
(zelheid.
-[ Faligoterie, f. Gekheid, dwaasheid, onnooFalisque, adj. [Pods. lat.] Vers f-, viervoe-

tig vers n., waarvan de 3 eerste voeten daktylen
zijn, terwijl de laatste een spondéus is.
Fallaee, f. Bedriegerij f., bedrog n. — [Log.]
Bedriegeljke sluitrede f., schijnbewijs n. — (pop.
et fam.) Opvulsel n. (aan vrouwenkleederen), val
niet aanwezige schoonheid.-schevrtonigf.a
--- Fallacieasenient, adv. Op bedriegeljke wijze. — Fallacieux, iense, adj. Bcdriegel(ili,
valsch.

Fallin, m. [Mar.] Groote schuimende zee olf f.
Falloir, v. irnp. Moeten. noodig zijn, behooren,

betamen, voegen; noodig of van noodgin hebben,
moeten hebben, behoeven: I1 faut manger pour vivre.
men moet eten, om te leven. Il faut que je Ie false
avant de sortir, ik moet het doen, eer ik uitga. it
nous faudra tous mourir un jour, eens moeten wij
allen sterven. Il me faut aller. it faut que je men
aille, ik moet henen gaan. — I1 eat fallu sortir de
moa chemin, hij had snij uit den weg moeten (beh.00ren te) gaan. Vollis ce qu'il faut. eviter, ~iedaai
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wat gj behoort (wat u betaamt, u past) te vermijden. — Comme it faut, gelijk 't behoort of past,
naar behooren, in orde, netjes enz. Il ne volt
que des gens comme it faut, hij, verkeert slechts
met fatsoenlijke lieden. --- I I aura i t fallu s'y prendre ainsi, men moest aldus te werk gegaan zijn.
-- I1 lui faut des souliers , hij heeft schoenen

FAMILLE.

alleen gebruikt in [Prat.] Rétabli en sa bonne L
et renommee, in zijn goeden naam en faam her_
steld. Het woord leeft nog voort in infame, infamie, fameux, enz.)
Famé, e, adj. (altijd vergezeld van Bien of
mal): Homme Bien, mal f-, te goeder, te kwader

faam staande man.
Faméligae, adj. Hongerig, nooit verzadigd:
noodig. Que leur fallait-il de plus pour être lieureus ! wat behoefden zij meer, om gelukkig te zijn! Homme estomac f-, hongerig mensch m., hongerige
Jeu ai plus qu'il ne men faut, ik heb er meer maag f. 11 a la mine bigin f-, hij ziet er zeer uitgevan, dan ik van noode heb. II faut peu pour vivre, hongerd uit. Table f- , schrale tafel f . — FAMÉLImen heeft maar weinig noodig, om te leven. Com- QUE, m. et f. Hongerig mensch. hongerlader m.,
bien vous faut -il ? hoeveel moet gij hebben ? hoeveel - lijdster f.
Famenx, ease , adj. Vermaard, befaamd,
vraagt gij ? (voor deze of die waar, voor dit of
dat werk). — (fain.) Avant de me déclarer, it faut wereldkundig: F- conquerant, écrivain, orateur,
vermaard
veroveraar, schrijver, redenaar. Avenvoir, eer ik mij verklaar, moet ik eens zien, moet
ik de zaak eens overwegen. C'est ce qu'il faudra lure f-euse, wereldkundig voorval n. --- Ook in
voir! dat zullen we eens zien! (als antwoord op kwaden zin: Incendiaire f-, berucht brandstichter.
eene bedreiging) . — Het wordt ook gebruikt met -- Bij misbruik ook: al wat uitstekend, in 't oog
uitlating van een voorafgaand werkwoord. L'au- vallend is, fa m e u s: I1 a tiré le gros lot, eest f-.
Famil, adj. [Fauc.] Tam. mak: Oiseau f-,
teur dit ce qu'il faut (dire). --- S'EN FALLOIR,
Ontbreken, schelen: II s'en est peu fallu, Peu s'en tamme vogel m.
Familïariser, V. a. Gewennen, gewend of
est fallu qu'il n'ait été tué, het scheelde niet veel,
of hij was gedood. Peu s'en fallut que je ne le gewoon naken: I1 est difiicile de f- une nation a
lisse, 't scheelde weinig, of ik had het gedaan. Il de nouveaux usages, 't is moeijelijk eene natie aan
ne peut pas s'en f- tart, zoo veel kan er niet nieuwe gebruiken te gewennen. — SE FAMILIARISER,
aan ontbreken. I1 s'en faut de beaucoup que la v. pr. Zich gemeenzaam of vertrouwd maken, ver
worden, zich f a m i 1 i a r is é r e n: Il-trouwelijk
somma y soit, de som is er op verre na niet. I1
s'en faut beaucoup que I'un soit du mérite de se familiarise avec tout Ie monde, hij maakt zich
l'autre, de eene heeft op verre na de verdiensten met iedereen gemeenzaam. I1 se familiarise trop,
de s anderen niet. — (Prov.) I1 ne s'en faut pas de hij, wordt al te gemeenzaam, veroorlooft zich te veel
Ia queue dun i, er scheelt, ontbreekt geen haar, geen vrijheid. --- Zich eigen maken, grondig leerera: Se
tittel aan. --- SI FAUT -IL QUE (beter: encore faut -il f- une langue, zich eerre taal `gemeenzaam, eigen
que), loc. conj.: Je veux bien Ie croire innocent; maken, haar grondig leergin. I1 s'est familiarise le
Si faut -ii qu.il s'explique, ik wil wel qelooven, dat style de Cicéron, hij heeft zich den stijl van Cicero
hij onschuldig is; maar dat neemt niet weg, dat hij geheel eigen gemaakt. — Zich aan iets gewennen:
opheldering moet geven. --- TAST S'EN FAUT QUE, Í1 s'est familiarlsé avec l'adversite, aver la douloc. conj. 't Is er zoo ver van daan, dat..., wel leur, avec les dangers, hij heeft zich aan den tegenspoed, aan de smart, aait de gevaren gewend. -verre, dat...
Fallope, m. [Anat.] , zie onder TROMPE . — Tam, mak worden: Cat oiseau se familiarise.
Familïarité, f. Gemeenzaamheid, vertrouwe[H. n.] , z. V. a. FARLOUSE. -- [Snier.] , z v. a. TOURTE.
± Fallourdir of Fallorder, v. a. Bedrie- lijkheid f., vertrouwelijke, ongedwongen omgang m.
gen. -- Fallonrdeuir, in. (woord van Frois- J'ai beaucoup de f- aver lui, ik leef met hem op
een' zeer vertrouwelzjken, voet. I1 en use, it agit
sart) Bedrieger m.
Falot, m. Stoklantaarn. f. — Smeerpot m. avec trop de f-, hij is al te gemeenzaam. — FAMI(ter verlichting). - t Falot, e, adj. Koddig, be- LARITÉS, f. pl. Te gemeenzame, vrijpostige manie
vrijpostigheden, familiariteiten f. pl.-ren,
lagchel jk, bespottelijk, ongerjmd; — ook als subst.:
I1 fait Ie f-, h?7 speelt den hansworst. La vieille Avoir des f-s avec one femme, met eene vrouw
f-e! die oude gekkin ! -- j Faloteinent, adv. een' al te vertrouweljken omgang hebben.
Familier, -ière, adj. Wat tot het huisgezin,
Op bespottelijk koddige wijze. — Falotier, m.
Hij, die met het plaatsen en ontsteken der stoklan- het huis, de familie behoort: Les dieux f•s, de
huisgoden
is.
[lares] m. pl. Esprit, Démon, Génie f-,
tarens, der smeerpotten belast
FaIourde, f. Bos m. dik brandhout of knup- goede genius, die geacht werd over een huis of een'
peihout. — [II. n.] Zeezwaluw f. --- [Jeu] Grove bijzonder' persoon te waken, geleiveest, bescherm
Gemeenzaam, vertrouwelijk, vertrouwd,-englm.
misslag, bok ln. Quelle grosse f- ! wat bok schiet
ongedwongen, vrij. Etre f- aver qn., met iemand
ge daar!
Falque, f . [Mar.], Z. FALCADE. -FALQUES, f. vertrouwelijk leven, op een' vertrouwelz,^ken voet
pl. [Mar.] Zetboorden n. pl., zetgangen, m. pl. (ter omgaan. Il prend des airs f-s, hij maakt zich al te
vertrouwelk, hij is al te gemeenzaam. --- (Prov.)
verhooging van 't boord).
Il est f- comme les épïtres de Cicéron, hij is al t^
Falquié, e, adj. [Bot Zeisvormig.
Falquer, V. n. [Mar.] Eene falcade maken gemeenzaam, al te eigen. Discours f-, vertrouwelijk gesprek n. Terme f-, gemeenzame uitdrukking f.
(z . FALCADE) , falkére-n, falkadéren.
— Gemeenzaam, door gewoonte of oefening eigen:
Falgaet , 111 . [H. n.] , z. V. a. HABFREAU.
Falsifiable, adv . Vervalschbaar. — Falsi- La langue francaise lui est f-ière, de fransche taal
fleateur, m., -trice, f. Fervalscher m., ver is hem eigen, hij spreekt het fransch zeer gemak
mak: Oiseaux devenus f-s, mak-kelij.—Tam,
— Falsification, f. Het vervalschen;-valschterI.
vervalsching; vervalschte zaak, inz. schri ftverval- geworden vogels m. pl - FAMILIER , m. Goede besching, falsi fi.cátie, falsdtie f. — Falsi- kende , gemeenzaam , vertrouwd vriend, gunste
Un f- de la maison, een huisvriend. —-lingm.:
fier, v. a. Vervalschen, veranderen om te bedriegen, falsificeren, falséren: F- un contrat, Faire le f-, of, van eene vrouw: Faire la f-ière,
un texte, une date, een contract, een' tekst, eene zich wat al te veel vrijheden veroorloven. -- [Hijst.]
dagteekening vervalschen. F- du vin, des denrées. F-s, beambten, kondschappers, spionnen, handlanwijn, eetwaren vervalschen. (Van munten gebruikt gers der inquisitie in Spanje en Portugal, fa m imen liever ALTÉRER , ALTERATION.) — F alsi- i i a r e n m. pl. — Geheimraden m. pl. der fransche
flé, e, adj. (en part. passé): Écrit f-, vervalscht koningen in de middeleeuwen.
Familièrement, adv. Gemeenzaam, vertrougeschrift n. Vin f-, vervalschte wijn m.---- Falweljk, vrijelijk, op gemeenzame, vertrouwelijke wijze.
sinerve, adj. [Bot.] Met valsche bladribben.
schelp
Famille, f. Huiselijke maatschappij f., huisget.,
Schelpaarde
Cron,
m.
Falun of
(als bemestingsmiddel in sommige deden-mergl. zint n. ; gezamenlijke onder één' huisvader staande
van Frankrjk). — Falunage, m. Het uitgraven verwanten nl. pl., maagschap f. ; geslacht, huis,
van dien. schelpmergel; — bemesting f. daarmede. stamhuis n.; afkomst f., oorsprong m., fa m i l i e f.
-- Faluner, V. a. Schelpaarde over een land I1 sacrifierait tout á sa f-, hij zoude alles voor zijn
uitspreiden, met schelpmergel mesten. — Falu- huisgezin, voor zijne familie opofferen . Un bon
neur, m. Uitgraver der schelpaarde. — Faln- père de f-, een goed huisvader. On ne peut vivre
neuse, f. Vrouw of dochter van zulk een' werk- en repos qu ail sein de sa f-, alleen in den schoot
man. --- Falunière, f. Bank of groeve f. van van zin gezin kan men gerust leven. Des affaires
de f-, familiezaken f. pl. --- Ook van dieren gebéschelpmergel.
-t Fame, f. Faam f., goede naam m. (Het werd zzgd. zijne poule aver foute se f-.-- [Jura Fill
- -

.]

.

FA :ILLEUX
Fille de f-, zoon, dochter, die nog onder de vaderli^ ke magt staat. Prêter aux Ills de f-, aan onmondige jonge lieden geld leenen. — (Loc. prov.) Traiter qn. de bonne maison en enfant de f-, iemand
duchtig de les of de wetten lezen, streng bestraffen. —
Il a un air cie f-, hij heeft een' familietrek in zijn gelaat. -- I1 est dune ancienne f-, hij is van een oud
geslacht. La f- (maison) des Bourbons, het huis,
stamhuis der Bourbons. — [H. n.] Familie f., geslacht n., zamenvatting van verscheiden soorten
van dieren, planten, delfstoffen, die een zeker getal kenmerken gemeen hebben. F- d'animaux, de

--

FAWfAISIE,

759

^ commencent à se f-, de bloemen beginnen, te verwelken. — (fig.) Cette femme commence a se f-,
sa beauté se Pane, deze vrouw begint hare schoon

te verliezen, hare schoonheid ver fletst. — Het-heid

p art. passé is ook adj.: Fleurs fanees, verwelkte

bloemen I. pl.

Faneur, m., -euse, f. Hooijer m., hooister L
Fanfan, m. et f. (verdubbeling van den klank
der laatste lettergreep van enfant) Kindje, hartje,
liefje, ple, schatje n. (liefkozend woord tegen
kleine deren) .
Fanfare, f. [Muz.] Levendig muzijkstuk voor
végétaux, de minéraux -- Le lion est de la f- des koperen blaasinstrumenten, inz. voor trompetten
chats, de leeuw is van 't kattengeslacht. — [Gram.] en horens, trompetstuk, vrolijk jagtstuk. — [Mil.]
Woorden familie f., een grond- of stamwoord met Trompetgeschal n. bij 't in houwen der ruiter. -al zijne afgeleide woorden. — [Algèb .] F- de cour- [Chas.] Hoorngeschal n. bij 't opjagen van 't hert,
bes, gezamenlijke kromme lijnen, die allen door fa n fa r e I. -- (fig.) Ophef, snoever] f. (fanfaeene vergelijking van een' onbepaalden graad wor- ronnade). — -1- 5 Fanfarer, v. n. (woord van
den opgelost. (onverzadeljke valk m. Rabelais, nergens elders gevonden) Trompetten,
Familleux, euse, adj. [Faut.] : Faucon f-, uittrompetten. - Fanfarerie , f. , z. v. a.
Fainine, f. Hongersnood, honger m., gebrek n. FANFARONNADE . - Fanfaron, ne, adj. Snoeaan leeftogt: Prendre une ville par f-, eene stad vend, pogchend. zwetsend: Un dne f-, een snoe
ezel m. Des manières f-nes, winderige ma--vend
uithongeren, door honger tot overgave noodzaken.
--- Prendre qn. par la f-, iemand door gebrek of nieren f. pl. -- FAN FARON , m. Pogcher, zwetser,
hongerlijden tot iets dwingen . -- Crier f-, over snoever, windmaker, windbuil, opsnijder, praler,
gebrek- of honger klagen, zijn' nood klagen. — snoeshaan m. — Fanfaronnade, I. Snoever{j,
grootspraak , pogcherV , zwetserij , windmakeri,j ,
Crier f- sur un tas de blé, z . BLE .
Farris, m. [Conn Smirnasche zijdestof f., met snorkerij f.; gepoch, gezwets, gesnork, gestof n. —
Fanfaronnerie, f. Gewoonte van te pogchen,
goud doorwerkt.
Fainosité, f. Vermaardheid, befaamdheid f. zucht, neiging tot grootspraak, grootsprekerij f.
Fanfioles, m. pl. (woord van Diderot) Allerlei
anage, m. [Agric.] Het hooijen, inz. het keeren en wenden van 't afgemaaide hooi; hooibouw m.; kleine voorwerpen tot vrouwenopschik (colifichets).
Fanfreluache, f. ( fans. et iron.) Snuisterijen,
het hooiloon n.: On eut très-beau temps pour Ie
f-, men had zeer schoon, weer tot den hooibouw. — vodderijen I. pl., snorrepijperij f., versiersels, tooisels n. pl. van weinig waarde.
[Bot.] Al de bladeren eener plant (beter fane).
Fange, f. Slik n., modder, drek m.: 11 est
Fanaison, f., liever FENAISON.
Fanal, in. [Mar.] Scheepslantaarn, lantaarn f.; tombé dans la f-, hij is in 't slijk gevallen. -- (/1g.)
— bij uitbreiding: Vuurtoren m., kustvuur, sein Lage, geringe, gemeene afkomst f of stand m. II
kustlicht, vuurbaken n., baak f. (phare).-vur, s'est élevé de la f- au plus Naut dégré de fortune,
F- de poupe, buislantaarn. F- de hune, marslich- hij heeft zich uit den laagsten stand tot den hoogter. F- de soute of de sainte-barbe, kruidlantaarn. sten trap van geluk verheven. -- Slecht, ongebonF- de combat , geschutlantaarn, sla lantaarn. F- dlen leven n. ; gemeenheid f. van taal, stijl, gedachsourd, slonsje n. of dievenlantaarn. F- clair, lan- ten: I1 vit dans in f-, hij leidt een ongebonden leven,
taarn, die rondom licht geeft. F- de signal, sein- hij wentelt zich, hij wroet in 't slijk. - -- Une áme
vuur. — Faire f-, vuren voeren. - -- (fig.) Wegwi- plongée dans la f- dun monde corrompu, eene ziel
zer, gids m. (in kunst en wetenschap) (Plur. fanaux.) verzonken in 't slijk eener verdorven. wereld. —
Fanatique, adj. Dweepziek, dweepend, dweep- [Méd .] , z. v. a. BOURBILLON .
(slijkt .
Fangeux, ease, adj. Modderig, sljkerig, beachtig, geestdrijvend, uitzinnig, vol zotte inbeeldinFanin, ln., z. v. a. F ASIN .
gen, f a n a t i e k: Un prédicateur f-, een dweep
(standaard m.
Fanion, m. [Ant. mil.] Trosvaan f., bargaadjeprediker. — II est f- de republicanisme, hij-ziek
Fanisse, I. [Tech.] Gering vulhaar, vulsel n.
is een dweepziek republikein, hui is tot dweepens
Fanoir,
m. [Agric .] Kegelvormig droogrek n.
een
-Un
zèle
f-,
toe met de rupubliek ingenomen.
dweepzieke, uitzinnige ijver m. -- FAN ATIQUE , m. voor 't hooi in moerassig land.
Fanon, m. Vaantje boven aan eene lans of
et I. Dweeper, geestd rjver, overdreven ijveraar m.,
piek, legervaantje n. -- [Bias.] Breede armband rn.
d weepster , geesldrriij fstei I. , uitz innige m . et I.
4- Fanatiser, v. a. Dweepachtig, dweepziek aan den reglerarm. --- [Cath.] Kleine stool f., z.
(naken, tot dweepen doen ver vallen, dweepachtige v. a. MAN IPULE . F-s dune mitre, slippen I. pl aan
gevoelens inboezemen, f a n a t i s é r e n . -- FANA - een' bisschopsmijter. -- [H. n.] Kossem m., hals
rundvee. --- Walvischbaard m.,-kwabef.vnht
TISER , V. -n. Dweepen, den, dweeper spelen. — Fanatisé, e, adj. (en part. passé): Jeunesse f-e, — Vetlok m. aan de koot van een paard. — Lel f.
aan den hals van sommige vogels, inz. van den
opgewonden, tot dweeperp opgevoerde jeugd f.
-t- Fanatiseur, m. Dweeper m., hij, die dweep kalkoen. — [Chir. anc.] Soort van spalk f. van
zieke gevoelens verspreidt. --- Ook als adj.: Dis bijzondere gedaante. — [Mar.] Nederhangende bogt I.
tot dweeper ij leidende .redevoeringen f. pl.-coursf, van 't zeil, wanneer de gordings afgeschaakt en de
Fanatisine, m. Dweeperij : geestdrijverij f., Bijtouwen opgehaald zijn. .
Fantaisie, I. Verbeeldingskracht f., menscheoverdreven -fiver' voor de godsdienst , voor eene
lijk vermogen om zich beelden en gedachten te schep
partij, voor meeningen, fa n a t i s in u s n.
Fanchon, m. (eig. Fransje, verklw. van Franschep -pen,vrdichtlsofungkracht.,
dichterlijk vermogen n. ; inbeelding, verbeel--pend,
coise) Ligt vrouwenkapje n., ter vervanging van
I.
p1.
[Pát.]
deng,
verdichting,
fa n t a z i e; -- lichtgestalte f.,
hoed of muts. — Fanchonnettes,
Zeker lekker gebak, dat als tusschenspj s wordt droombeeld n., hersenschim f.; — gril, luim, kuur f.,
vreemde lust, inval m. Les images des choses se
npgedischt.
Fandango, nl. Spaansche zeer levendige volks peignent dans notre f- , de beelden der dingen
3 /4 maat (reeds bij Plinius vermeld), met
-dansi schilderen zich in onze verbeeldingskracht af. Un
kastanjetten, fandango m. ; wijs van ,lien dans. esprit qui aime à se nourrir de f-s (chimères), een
Fandrosse, m. [H. n.] Sperwer til. van Ma- geest, die zich gaarne met hersenschimmen, droom
voedt. Ceci ne me viendra jamais en f-,-beldn
dagaskar.
Fane, f. [A.`„rit. ] Bladeren n. pl. aart- den top dat zal mij nooit in den zin, komen. Otez cela de
van sommige moesplanten; -- al 't gebladerte of votre f-, zet u dit uit het hoofd. Vivre à sa f-,
loof n. eeuw' plant; --- afcjevallen bladeren n. pl., naar .zonen zin leven. Il ma pris une f- (en f-)
de le faire, ik heb lust gekregen, om het te doen.
verdord loof n.
Faner, V. a. Hooijen, het gemaaide gras uit II a fait cela par f-, et non pas par raison, hij
laten droogen. ---- Bij uitbreiding: doen-spreidn heeft dit uit grilligheid, en niet uit overtuiging
verwelken (van bloemen en bladeren). -- (T .) F- gedaan. Cette fille est pleine de f-s, dit meisje zit
une couleur, eene kleur doen verbleeken o/ ver- vol grillen. — F-s musquées, vreemde lusten, zotte
schieten. Le temps fane la beauté, de tijd doet de grillen. — Goeddunken, welbehagen, welgevallen. n.,
schoonheid ver welken. ---- SE FANER , V. pr. Verwel- smaak m. : Chacun en parle à sa f-, selon sa f-,
ken, z'er fl,etsen , verleppen, verdorren: Les fleurs ieder een spreekt daarvan volgens zijn. goeddunken.
.]

,
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Cela est executé á ma f-, dat is naar mijnen smaak
uitgevoerd. — [Beaux arts] Kunstvoortbrengsel n.,
waarb ij de kunstenaar zijne scheppende verbeelding,
geen model of bepaalde kunstregels, gevolgd heeft,
vrucht eener kunstenaars-luim, inval, f a n t az i e. - [Cam.] Ieder voorwerp, dat zich minder
door zijn nut, dan door zijne oudheid, nieuwheid,
vreemdheid onderscheidt. Objets de f- of F-s, voor
pl. van modesmaak, fantaziën. Habit-werpn.
de f-, kleed n. van nieuwen, vreemden smaak. —
[Man.] Kromme sprong m., nuk f. van een weér°spannig paard. — [Tech.] Vloszijde F.
-T- Fantaisiste , m. Schilder van fan.taziën
(z. 't vorige woord). — Schrijver van de dagblad
-artikels,dmn
variétés noemt.
Fantascope, m., z. v. a. FANTASMACOPE.

Fantasiastes, m. pl. Leden n. pl. eener christen-secte, die in 't lijden van Jezus Chr. niet dan
zinbedrog zagen, fantaziasten in. pl.
1- Fautasier, v. a. Verzinnen; peinzen, droo-

men. — -F SE FANTASIER, V. pr. Zich inbeelden,
zich ira 't hoofd halen.
Fantasmacope of Fantasmatoscope, m.
[Opt.] Soort van tooverlantoarn f. , fa n t a soop m.
Fantasmagorie, F. Schijntooverij f., kunst
om door brandspiegels, rook en drll. middelen gestalten te doen verschijnen, geestenbezwering, fa nt a s en a g o r i e F. — Vertooning, voorstelling f. van
zoodanig zinsbedrog. — Toestel m., waardoor dat
gezigtsbedrog wordt te weeg gebragt. --- (fig.) [Litt.]
Overdreven streven n. 71.aar effect of verrasschende
werking. — Fantasnia;ori q ue, adj. Tot die
vertooning, die kunst betrekkelijk, (a n t a s in ag o r is c h. — Fantasmagoriqueinent, adv.
Op fantasmagórisch.e wijze.
Fantasme, m. [Méd.] Toestand m., waarin
de lijder niet aanwezige voorwerpen, spookbeelden

ziet, fantásma n.

Fantasque, adj. Grillig, wonderlijk, eigen
hoofdig. Un esprit f-, of als subst. Un f-,-zing,
een wonderlik, grillig menscli, f a n t á s t m. — On
ne peut rien voir de plus f- que ceci, men kan
niets gekkers, wonderlijkers zien dan dit.
Fautasque:nent , adv. Grillig, wonderlijk,
vreemd , zonderling , avontuurlijk , zeldzaam. I1
s'habille f-, hij kleedt zich op eerre wonderlijke wijze.
-I- Fantasquerie, F. (woord van Sully) Wonderlijke geaardheid f. ; zonderlinge luimen f. pl.
Fantassin, in. Voetknecht, soldaat bij 't voet
-volk.

Fantastique, adj. Op inbeelding berustend,
ingebeeld, hersenschimmig, fa n t á s t i s c h: Projets
f-s, hersenschimmige, avontuurlijke plannen n. pl.
— Les fantómes sopt des corps f-s, de spoken zijn
ingebeelde voorwerpen. — [Lit.] Le genre f- of
als subst. m. Le f-, de phantastische schr j fsoort f.
(waarbij de schrijver zich aan de luimen zijner
levendige inbeelding overgeeft). — Fantastiquement, adv. Grillig, op eene grillige, ingebeelde,
hersenschimmige wijze.
4 Fantastiquer, v n. Zijne fantazie of luim
bij een opstel volgen, zich door zine verbeelding
laten leiden.
Fantine, F. [Tech.] Plank F. of bord n. aan

,

-

den z jdehaspel, haspelbordje n.
Fantoccini, m. pl. (ital.) (pr. fan-tot'-chi -ni)
Poppen, marionetten F. pl., waarmede op een toonedl,. voorstellingen gegeven worden ; poppenspel,
marionetten-spel n.
Fantóme, m. Spook , spooksel , schrikbeeld,
schijnbeeld n., schiin f., fantoom n.: I1 lui apparut un f-, er is hem een spook verschenen. — (fig.)
Cette personne, vette chose nest que le f- de ce
qu'elle était, de ce qu'elle devrait être, die persoon, die zaak is niet meer dan de schaduw,
de schim van 't gene zij was, wat zij behoorde te
zijn. .Hersenschim, gril f.: II se met mille f-s
dans Ia tête, hij haalt zich duizend grillen, dwaze
inbeeldingen door riet hoofd. — Courir après un
f- de piaisir, een ingebeeld vermaak najagen. Se
faire des fantómes de Tien, zich de gevaren, de
hinderpalen veel te grant voorstellen. — (pop. et
fain.) C'est un vrai f-, hij is zoo dor, zoo mager
als een rleraarnte. — [Chir.] Ledepop f. (ter oefening in 't verbandlegrjen. en de obstetricische hand-

repen.
Fanton. ril.. r. FENTON.

FARCIR.
Fanu, e, adj. [Agric.] Blé f-, koren, (lat te

veel blad schiet.

Fanum, ni. [Ant. rom.] Aan de godheid gewijde ruimte f., heiligdom, tempel n.
Faon, ni. (pr. fan) [H. n.] Jong n. van alle
rood wild, inz. van 't hertengeslacht, jong eenei°
hinde, eer het zes maanden oud is. — Jong van.
een' olifant. -- Faonner, v. a. Jongen werpen
(van rood wild, inz. hinden).
Fapifare, F. [Ant. mil.] , z. v. a. FANFARE.
Faquin, n. Nietswaardig mensch, wiens maat
geenszins 't gevolg van zijne-schapeljkvordn
bekwaamheden of deugd zin , hoogmoedige zot,

schurk, schelm, deugniet, schobbejak, lafaard, eerboze m. — (fam.) Vous faites bien le f-, of als
adj.: Comme vous êtes f- aujourd'hui, wat speelt
ge van daag den gebraden haan. -- Beeld n. von hout
o f stroo , waartegen een ridder zich eertijds in
't steekspel oefende: Courir of Courre Ie f-, naar

het houten beeld rennen. Brider le f-, het beeld
midden in 't Bezigt treffen. — 5 Faquiuerie, f.
(fam.) Schurkerj, schelmerij eerloosheid, laaghar tigheid F. — -. Fagainisme, m. Karakter, bestaan n. van een' hoogmoedigen zot.

Faquir, m., z. FAKIR.
Farafe, F. [ II. n.] Sjakal ns. van Madagaskar.
Faraillon, m. [Mar.] Kleine vuurbaak f..
havenvuur n. — Kleine zandplaat of -bank f., door
eene doorvaart van eene grootere gescheiden.
Farais, F. [Tech.] Net n. voor 't koraalvis schen; — het daartoe gebruikte garen.
Fa raison, f. [Vern.] Eerste vorm m. of gedaante f., die 't glas bij 't blazen krijgt, Farandole, F. [Danse] Provencaalsche dans iii.
Faras, m. [H. n.] Soort van buidelrat F.
Farasse, f., z. v. a. FARAFE.
(tonijnnet.
Farati, m. [Pêche] Ldoofingang m. van het
Faraud, m. (pop.)Gemeen modegokje n., ploert
in. — Ook als adj.: Que vous voilà f- aujourd'hui.
wat zijt ge van daag opgedirkt!
Farce, f. Vulsel, hakvleesch, met kruiderijen,
beschuitskruim enz. vermengd gehakt n., om daar
speenvarkens, kalkoenen, visch, eijeren, enz.-med
op ^te vullen; gehakt van moeskruiden. Faire une
f- a un oison , eeg-re jonge mans opvullen. Une
f- de poisson, gefarceerde visch m. — Klucht
naspel n., klucht f., grappig nastukje n.; sna--spel,
ker-j, pots, malle kuur f., gekke streek m. Cet acteur ne joue que dans les farces, deze tooneelspeler speelt enkel in de kluchtspelen. Ces jeunes gees font leurs f-s, die jongelieden halen hun
hart met grappen op. Joueur de f-s potsenmaleer m. — I1 nous a donné ia f-, hij heeft ons met
snakerijen vermaakt, heeft ons doen lar,ichen.
(fig. et
et prov.) Tirez le rideau, la f- est jouée, de
i uit, wij hebben de pret gehad, alles is o fklucht is
geloopen. — FARCE , adj. Kluchtig, grappig: Unie
parole f-, een grappig, snaaksch gezegde n.
Farcer, v. n. Kluchten of potsen maken,
kortswijlen.
Farcesque, adj., z. v. a. BIZARRE.

Farceer, m. Kluchtspeler, komiek m., tooneelspeler, die inz. in 't kluchtspel optreedt; -- in ongunstigen zin: die eene kómische rol overdrijft. (fam.) Grappenmaker, potsenmaker, koddige of
drollige vevt, hansworst m.
Farci , e , adj. (en part. passé van farci r) :
Cochon de lait f-, opgevuld, gefarceerd speenvarken n. --- (fig.) Son discours est f- de latin et de
grec, de citations, zijne redevoering is met lat- jn,
grieksch, met aanhalingen doorspekt. tine lettré
f-e d'injures, een brief vol beleedigingen.
Farein, ni. [Vétér.] Worm m., soort van
schurft bij paarden, muilezels, enz. F- volant, vliegende, verstrooide worm. F- cul-de- poule, zwerende worm. -- Farcineux, ease, adj. Met
worm behebd of gekweld, vaarachtig.
Fareinière, f, [Bot.] , z. v. a. POTENTILLE.
Farcir, V. a. [Cuis.] Vullen, opvullen, me!
farce of vulsel stoppen en toebereiden, f a r c e r e nn:
F- une poitrine de veau, eene kalfsborst vullen.
opvullen. --- (fig. et fa.) ..) F- un livre de grec et
de latin, een boek met grieh.sch en latijn doorspek ken. — SE FARCIR, V. pr. Gevuld, gestopt, gefarceerd worden. — Se f- l'estomac de viandes, zijne
maar; met spijzen overladen, ovwrdadig eten.. — (flit.)
Se f- 1'inlagii;ation, l'esprit de billevenées, zich
allerlei tiothecicnn 'in 't hoofd zetten.
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sels n. pl., ter verhooging van 't boord. Zetboorden n. pl. , masthalzen , zetgangen m. pl. , schil
pl.
-den.
Farcissure, f. Het opvullen, f a r c é r e n; het
Faribole, f. Zotternij, gekheid f., sprookje,
vulsel (farce).. — (y.) Aanhalingen f. pl., waarpraatje, wisjewasje n.
mede een schr-jver zijn werk opvult.
t Farigoule, f. [Bot.] , z. v. a. SERPOLET.
Fard, m Blanketsel n.: Les f-s gatent le teint
Farillon, in. [Pêche] Pikpan f., die men (les
a la longue, de blanketsels bederven mettertijd de
gelaatskleur. Elle roet du f-, zij blanket zich. — nachts aansteekt, om de visschen te lokken.
Farinaeé, e, adj. Meelachtig. --- FARINACËES f.
(fig.) Pronk, smuk in., opsmukking f.; valsche
schip, valsche tooi m.: I1 y a plus de f- que de pl. Meelsto'en, meelspijzen f. pl.
Farinal,
e, adj. [H. n.] In meel levend: Invraies beautés dans cette harangue, in deze rede
treft men meer pronk, meer opgesmukte-voering sectes farinaux.
Farine, f. Meel n. F- de seigle, d'orge, de frowoorden, dan ware schoonheden aan, -- Veinzerj,
onopregtheid, valschheid f.: Chez lui tout nest que inent, d'avoine, rogge -, gerste-, tarwe -, haver -meel.
f-, t is bij hem niets anders dan veinzerij. C'est Fleur de f-, bloem, blom f Grosse f-, f- bise, grof,
un homme sans f-, hij is een opregt mensch, een zwart meel, waarin vele zémelen zijn. Folie f-,
mensch zonder bedrog. Parlez-moi sans f-, spreek stuif- of stofmeel. F- en rame, ongebuild meel. Fde gruau, griesmeel. F- gruauteuse, korrelig, hard
met mij opregt, zonder veinzen.
1 Fardage, m. Last m., vracht f. (fardeau); meel--Bij uitbreiding: zetmeel (fécule). —F- fossile,
bagaadje f. — [Mara Opstopping, garnering f., be- minérale, bergmeel, , ipsmeel, soort van krijt. F- de
kleedi.ng van 't ruim met rotting of hout. -- Over- brique, baksteenpoeder n. — (Prov.) Dun sac a
charbon 1'on ne saurait tirer de blanche f-, men
tollige voorwerpen n. pl., overlast m.
plukt geene druiven van distelen, een kwade boom
Farde, f. [Coin.] Baal f. Moka -kol ij.
Fardé, e, adj. (en part. passé van farder): brengt geene goede vruchten voort. On ne peut juFemme f-e, geblankette vrouw f. — (Prov.), zie ger de la f- que quand le pain est cuit, op 't scheiden van de markt leert men de kooplui kennen.
POMMELÉ. -- (fig.) Discours f-, opgesmukte rede f.
Fareisseur, m. Opvuller, f a rc e e r d e r; pas-

tijbakker m.

— Amitié f-e, geveinsde vriendschap f. -- [Jur.]
Acte f-, krachteloos, nietig gemaakt stuk n.
Fardeau, m. Last m , pak n., vracht f. Mettre bas son f-, zijnen last, zijn pak afleggen. —
Cette femme est délivrée de son f-, die vrouw is
bevallen. — ( fig.) ill wat tot last strekt, wat hindert, bezwaart: Le f- des ans, de last der jaren,
de ongemakke des ouderdons. C'est an pesant fqu'une courollne, eene kroon is een drukkende last.
— [Brass.] Beslagbrj ni., mengsel van gebroken
mout en water in de beslagkuip, om daaruit het
wort of den hopport te bereiden. --- [ Minér.] Inzakkende, met instorting dreigende grond m.
Fardeler, v. a. [Tech.] Zamenpakken, tot een
pak binden.
(bundeltje, pakje n.
Fardelet, m. (verklw. van fardeau) Vrachtje;
t Fardelier, nl. Pakkedrager, 'astdrager m.
(porte-faix).
Fardement, nl. Het blankelten.
Larder, v. a. Blanketten: F- le visage, 't gezigt blanketten. — (fig.) Opsmukken, vernissen,
een goed voorkomen geven: F- un drap, une étoffe,
een laken, eene stof een' valschen glans (apprêtuur)
geven. F- one marchandise, eene waar opsmukken,
vernissen. -- F- un discours, une pensée, een
redevoering, eene gedachte opsmukken. — Vermom men, bemantelen: Je ne farderai point la vérité,
ik zal de waarheid niet bemantelen, ik zal rond
voor de waarheid uitkomen, er geen doekjes om
winden. -- [Tech.] Je ne farderai point 1'aveu
que je vous dois, ik zal rondborstig bij u voor de
maak uitkomen, zonder omwegen mijne bekentenis
afleggen. -- Door eigene zwaarte zakken, doorzet ten: Ce mur farde, die muur zakt, zet door. —
[Riv.] Ce bateau farde sur l'autre, deze schuit
vaart te digt naast de andere. -- [Mar.] La voile
farde Bien, 't zeil staat zeer goed bij, is goed gesneden , neemt eene regelmatige ronding aan. — SE
FARBER, v. pr. Zich blanketten.
Fardes, f. pl., z. FARGUES.
4-Fardeur, n. (fam.) Opsmukken, opknapper m.,
hij, die geringe, slechte of oude waar een fraai,
nieuw voorkomen geeft.
Fardier, m. [Tech.] Blokwagen m., om zware
steenen te vervoeren (ook gabrielle geheeten).
Fare, f. Voormalig visschersfeest n. in Mei; —
:. ook PHARE.
Farène, m. [H. n.] Zweedsche karpersoort f.
Farfadéen, ne, adj. Wat de kabouterman
betreft. -- Farfadet , m. Kabouterman -netjs
bergmannetje n., berggeest m., kwelduiveltje n.-neij,
— (fig.) Levendig, woelig, grillig mensch, springin-'t-veld, gek m.
Farfara, f. [Bot.] Hoefblad n. (tasselage).
Farfoiiiller, v. a. et n. Omhalen, omwoelen,
dooreen smijten, overhoop halen, ineen frommelen,
havenen: On a farfouille dans ce tiroir, men heeft
in deze lade alles dooreen gesmeten. On a farfouillé
mes papiers, men heeft mijne papieren dooreen geworpen. — Betasten, doorzoeken: II a farfouillé
mes habits, hij heeft mine kleedaren doorzocht.
Fargues of Fardes, f. pl. [Mar.] Opboei-

Quand Dieu envoie la f-, le liable enlève le sac,
als God ons meel geeft, sluit de duivel den zak toe.
— (Loc. prov.) Itéussir mieux en pain qu'en f-,
beter tot uitvoeren dan tot beramen geschikt zijn.
Reprocher la f-, aan iemand zijne geringe afkomst
verwijten. Elle a donné sa f-, elle vend ie son,
hare bloem gaf zij weg, hare zemelen verkoopt ze
(van eene in rijper jaren fijn geworden ligtekooi).
C'est un Jean-F-, 't is een laffe potsenmaker. Ce sont
des gens de mime f-, 't is één pot nat, zij deugen
geen van alien veel. — [Chum.] F-s, zaden n.
pl., welker olie met het water eene emulsie of
zaadmelk maakt. F-s résolutives, oplossende zémelea (van gerst, boonen, wikken en vijge- of boks
Peint.] Meelwit n. Donner dans Ia f-,-bone.—[
in 't mélige vervallen, met lichte, flaauwe kleuren
schilderen.
Fariné, e, adj. Melig, met meel bestrooid, in
meel gerold of gewenteld. — [ Peint.] Tableau f-,
mélige, matte, doffe schildMige
' f.
Farinelle, f. [Bot.]
paddestoel ni.
5 Farineller, v n. [Mus.] In den trant van
Farinelli, met allerlei versieringen spelen, fa ri-

nelléren.

Fariner, v. a. [Cuffs.] Mel meel bestrooijen, in
meel wentelen. — FARINER, V. n. Een meelachtig
stof voortbrengen. Feuille, Peau qui farine. — SE
FARINER, V. pr. In meel gewenteld worden.
Farinet, m. [Jeu] Dobbelsteen in., die slechts
aan ééne zijde oogera heeft.
Farineux, Buse, adj. Veel meel bevattend,
melig, meelachtig; met meel bedekt, bemeeld. Les
pommes de terre sont très f-euses, de aardappelen zijn zeer melig, bevatten veel meel. Poire f-euse,
mélige peer. Substances f-euses, meelachtige zelfstandigheden f. pl. —L'habit dun meunier est tout.
f-, de rok van eenen molenaar zit vol meel. -- [Bot.]
Feuille, Tige f-e, Fruit f-, blad n., stengel m.,
vrucht f., die met een meelachtig stof bedekt is. -[Méd.] Dartre, Pustule f-se, meelachtig uitslag m ,
puist f. — [Peint.] Tableau f- of farine, z. FARINE.
- FARINEUX, M. pl. Meelspijzen f. pl. Donner des
f- à un convalescent, eersen zieke, die aan de béterhand is, meelspijzen geven.
Farinier, in., -ière , f. Meelverkooper ni.,
(meelkamer f.
- verkoopster f.
Farinière, f. [Econ. dom.] Meelton, meelkist,
Fario, m. [H. n.] Beekforét f. (Louisiana.
Farlonsane , f. [H. n.] Leeuwerik m. van
Farlouse, f. [H. n.] Veldleeuwerik m. bijna
de helft kleiner dan de gewone.
Far-nieste, m. (latin) (pr. far-ni-èn-té) Het
ledig zijn, het zoete nietsdoen.
Faro, m. Krachtig Brusselsch bier, fa r o n.
Farols, ni. [H. n.] Rolslak f.
Faros, m. [Hort.] Soort van najaarsappel nl.
Farouche, adj. Schuw, ongetemd, niet tam,
wild, den mensch ontwijkend, menschenschuw (van
dieren); — b ij uitbreiding : ongezellig, menschen;

schuw, menschenhatend, terugstootend; ruw,barsch,
streng, onbuigzaam; — woest, wreed, barbaarsch:
Animal f-, wild, schuw, ongetemd dier n. -- Il ast
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d' un naturel f-, itij is ongezellig, rnenschensehuty mode. -- De groote wereld f., de voorname lieden in.
van aard. Vertu f-, strenrge, stugge deugd f. — pl.: Toute la f- était it cette fèle. --- Fashio.Air, Regard f-, woest, wild voorkomen n. — Con- nable, adj. (oogt.) Naar de eerste mode, naar
quérant f-, woest, wreed , onmenscheljk verove- de wereld, naar den laatsten smaak; hoogst fatraar m. --- Femme f-, onhandelbare, ongenaakbare soenlijk , ver fjnd , fashionable. Chapeau f-,
vrouw. — Ook als subst.: Le f- épouvante ceux hoed naar den laatsten smaak. Société f-, een fatsoenlijk, deftig gezelschap. — Ook als subst.: Un
qui i'approchent, le sauvage les tuit.
Farrage, m. Mengsel van niet b jeenbehoorende f-, een jongman van verfijnde manieren, een rrtari

dingen, bont allerlei n.

Farce, m. [H. n.] , z. V. a. LAVARET.
Farréage, ni. [Gout. j Fier of vijf maten ko-

r en, die van de pacht afgehouden werden om het
onderhoud der ploegen te betalen, ploegkoren n.
Farréation, f., z. v. a. CONFARREATION.

Farsange, f. Armen'i.sche mijl f., waarvan er

25 op een' graad gaan, fa r s a n g m.
Farsanne, Farsane, in. Arabisch 'ruiter in.
Fartear, m. [Ant. rom.] Vee -, vogelm-ester nl.;
worststopper, worstmaker ni., opvuller, fa i° ceerder m.

Fasce, f. [Blas.j Balk nl . in een schild of wapen ,
breede streep f., die midden tusschen 't bovenste en
onderste gedeelte can een wapen loeit. Porter d'azur á la f- dor, een' gouden balk op een blaauw
veld voeren. — Fascé, e, adj.: Écu f- dor et de

gueules, schild n. met evenveel gouden, en roode
strepen of balken van dezelfde breedte.
Faseeaax, m. pl. [Péche] Met steenen gevulde oude schoenen m. pl., om den zak van een,
vz.schnet te doen zinken.
Faseer , V. a. [Bias.] Een wapenschild van
balken of strepen voorzien.
Fasciation, f. [Bot.] Het onnatuurlijk ineen
takken, stenrrels, bladstelen, enz.
-gi°oejnra
Fascicule, f. [Phariii. ] Bundel, bos, armvol na.
kruiden. — Naam eter verschillende a fléveringen
van zekere werken, inz. over natuur lijke historie,
kruidkunde, enz.
Fasciculé, e, Faseiculaire, adj. [Bot.]
Bundelsgewijs, bundelvormig, bij bundels of bosjes
groe`jende of staande.
Faseié, e, adj. [Bot.] Toevallig afgeplat, in
stede van rond te zijn. — [EI. n Mel str epen, ban
den of cirkels geteekend (van schelpen). — Fasees, f. pl. [B.. n.] Strepen f. pl. (op schelpen).
Faseinage, ni. [Mil.] Beslagwerk, verdedigingswerk n. van rijshout, van takkebossen.
Faseinatear, trice, adj. Betooverend, ver
verleidend.-blinde;owêrstab,eijnd
La puissance f-trice du ser pent , het betooverend
vermogen der slang. L'oeil f- de Napoléon, de onweêrstaonbare blik van Napoleon.
Fascination, f. Betooveri.ng, verblinding; -tooverkracht f. L'entetement qu'elle a pour lui
tient de la f-, hare ingenoinenheid met hem, hare
voorliefde voor horn grenst aan betoovering. — Son
.]

éloquence exercait une véritable f- sur l'assemblée, zijne welsprekendheid oefende eene ware too-

verkracht op de vergadering uit, sleepte al de toehoorders onweêrstaanboar mede.
Fascine , f. [Mil., Hydraul.] Legertakkebos,
takkebos m., bundel rijshout, mutsaard m., dien men
bij den bouw van veldschansen, batterijen enz., tot
demping der vestinggrachten bij belégeringen, ook
tot wateruaerken, tot herstelling der wegen, enz.
gebruikt.
Fasciner, v. a. Betooveren , verblinden . begoochelen: I1 ooit qu'on la fasciné, hij gelooft,
dat men hem betooverd heeft. — (fig.) L'amour
fascine les ) eux, de liefde verblindt, misleidt de
pogen. --- Fasciné, e, adj. (en part. passé):
Homme f-, Yeux f-s, verblind mensch m., verblin(schelp, spilschelp f.
de oorsen n. pl.

Fasciolaire, f. [H. n.] Spilvormige eenschalige
Faseiole, f. [H. n.] Egelworm m.
Faseipenne, adj. [J.n.] Met gestreepte vleugels.
Faseolome, m. H. n.] Naar de marmot en
^

[

de buidelrat gelijkend dier op Nieuw -Holland, fa scoloma m.
Faséole, f. [Bot.] Plantengeslacht n. niet peul
welke vele soorten zeer-vruchtenofb,a
voedzaam en welsmakend zijn, turksche boon, gespikkelde boon, fa s e o 1 e, f i s o 1 e f. F- fétide, sper zieboon f.
Fashion, f. (angl.) (pr. fáss-chion) Verfijnde

smaak of toon, voorname, uitgezochte manieren,
taal, kleederdragt enz., edelste, laatste mode, f asli i on f. La f- est 1'essence, la quintessence de la

van fijne beschaving, man naar de wereld; een
modegek, pronker, fa s h i o n a b l e.—Fashionablemeut, adv . Op voorname, beschaafde wijze.
Fasier, v. n. [M an .] Killen, geen wind vatten,
fladderen. La voile fasie, het zeil kilt , wappert,

leutert, komt levendig.

Fasin, in. [Tech.] Met aarde of gruis ver

dekking van den smeltoven. -mengdaschf,to

Fasquier,m. [Pèche] Visscherij f. bij fakkellicht.
Fassure, f. [Tech.] Dat gedeelte der gewevene

zijdestof, hetwelk tusschen den boom en de kamvan
't weefgetouw begrepen is.
Faste , m. Praalvertoon n. , in 't oog loopende
weelde, pracht, praal, staatsie f., zwier, pronk m.;
--- hoovaardij, trotschheid, aanmatiging f. Haïr Ie
f-, het praalvertoon, den weidschen pronk haten. II
parut avec on f- de rol, hij verscheen met koninklijke praal. — 11 entrait du f- dans la vertu des
Stoïciens , er lag hoovaardij in de deugd der
Stoicijnen.

Fastes. m. pl. [Ant. rom.] Kalender of tijd

feestkalender m., fa s t i of fa s t e n m. pl.,-wijzer,
tafels , waar op de Romeinen hunne feestdagen,
openbare vergaderingen, volksspelen, hunne »dies
(astii et nefasti", jours Pastes et néfastes, geluk
ongelukkige. feest - en rouw - of rustdagen,-kige
aanteekenden. -- lij uitbreiding: jaarboeken, tijd boeken m. pl., geschiedboek n., geschiedenis f.: Les
f- de la monarchie francaise, de jaarboeken, de
geschiedenis derfransche monarchie. — (fig.) Inscrire son nom dans les f- de l'histoire, zijn' naam

onsterfelijk maken, vereeuwigen.

Fastidienseinent, adv. Op vervélende, vei

wijze, tot vervélens toe.

-

Fastidieux, Tease, f. adj. Langwij lig, ver

-drietg

lastig, walgelijk.
-drietg,véln
Fastigiaire, f. [H, n.] Soort van zeewier ,
zeegras n.
Fastigie, e, adj. [Bot.] Gelijk van toppen,
even hoog: Fleurs f-es, even hoog staande bloemen.
5 Fastique, adj. Pronkend, pralend, weidsch.
--,' Fastigaement, adv. Op pralende wijze.
Fastneusennent , adv. Met veel pracht en
zwier, op weidsche manier, op grooten voet: Vivre f-.
Fastiieux , euse, adj. Pralend, pronkend,
prachtlievend, zwierig, opziijtig; hoovaardig; hoog
dravend. — Ook als subst.: Le f- est presque né-

cessairement un sot, petit et ridicule.
Fat, adj. m. (pr. fatte) Gek, ingebeeld, vol
eigenwaan, fa t t i g (f a t t e r i g). — FAT, m. Gek,

kwast, ingebeelde zot, pronker. -iemand vol ingenomenheid niet zich zelven , die bij vrouwen veel
meent te gelden of wiens opschik uiterst gezocht
is, fat m. Le f- est un sot vain et maniéré.
Fatal, e, adf. Dooi 't noodlot beschikt, nood
onvermijdelijk, onheilbrengend, verderfel "k;-lotig,
beslissend; — noodlottig; ongelukkig, rampzalig,
rampspoedig, jammerlijk, schadelijk, nadeelig. —L
,

[Myth.] Le cheveu f- de Nisus, 't noodlottig, on-

heilbrengend haar van Nisus. La barque f-e, de
noodlottige boot, Charons boot f. Les deesses f-es,
de Schikgodinnen, Parcen f. pl. — Decret f-, onverrnijdelijk, noodlottig besluit n. Quand 1'heure f-c
est arrivée , wanneer het sterfuur gekomen i.s.
,

Dans la plupart des affaires it y a un moment f -

b ij de meeste zaken is een beslissend oogenblik. -Ambition f-e au repos, eene voor de rust rampzalige, zeer gevaarlijke eerzucht f. Un évènement
f-, eene ongelukkige gebeurtenis f. -- Coup f-. doodelijke slag, doodslag, nekslag; beslissende slag,
worp of stoot m. (in een spel).---(Het weinig voor
is fatals.)
-komend.rv
Fatalement, adv. Noodlottig, op noodlottige,
ongelukkige wijze, bij ongeluk.
Fataliser, v. a. et n. Alles aan 't noodlot, aan
't blind geval toeschrijven , fatalist zijn. .Aan
't blinde toeval overlaten, fata 1 i s é re n. — Fataliste, m. Voorstander, aanhanger van de noodlotsleer, fatalist m. — Fatalisme, m. Nood
geloof aan de leer vein een onverin jde--lot.cerf,
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,

noodlot , fatal i smus n. --- Fataiité, f.
Lermijdelijk lot,noodlot n.;— wederwaardigheid f.,
ramps p oed in. , ongelukkig voorval of toeval n.,

fataliteit f.

Fathiuiites, Fatitnites, Fathéinides,m.

pl. [Itist.] Afstammelingen van A 1i, en van Fatirne, Muhamecls dochter; naam der arabische dpnastie, die in h gypte heeft geheerscht, F a t i m i e-

ten m . pl. -- Ook als adj.: Les califes f-, de ka lifs uit liet geslacht der Fatimieten.
Fatidique, adj. Voorzeggend, voorspellend, het
toekomende verkondigend. Le vol f- des oiseaux,
de voorspellende vlagt der vogelen.
Fatigable, adj. (fain.) Vermoeibaai - .
Fatigant, e, adj. Ver moejend , afmattend :
Travail, Voyage f-, vermoeijende ar beid In ., reis f.,

-- [fig.) Vervélend, langw lig; lastig, moeijelijk.
Discours f-, vervelend gesprek n. Cyst an homme
bien f-, 't is een zeer lastig mensch. Lecture f-e,
verinoeijende, veel 'inspanning eischende lektuur f.
Fatigue, f. Ver moegenis f., vermoeiende arbeid
in. of bézigh.eid, zware taak, groote moéite f. Les fde la guerre, dun métier, de vermoeijenissen des

oorlogs, de afmattende arbeid van een beroep. —
Vermoeidheid, a fmatlinq, matheid f.: Je n'en pais
plus de f-, i.k kan van vermoeidheid, a. fmatling niet
meeroort. Son cheval est excédé de f-, zijn paard
is geheel afgereden, afgewerkt. Il nest pas honznie it
la f-, hij kan niet veel uitstaan, geen' zwaren arbeid doen. Cheval de f-, paard n., dat niet schielijk 'marde wordt, dat veel kan uitstaan. — Habit
de f-, reis/deed n., dat men niet behoeft te ontzien.
-- [Mar.] Havenarbeid m. der galeislaven-.
Fatiguer, 2► . a. Vermoeijen, afmatten, woede

snaken: La p romenade 1 'a fatigue, de wandeling
heeft hem vermoeid. -- Ook zonder voorwerp: Ce
travail fatigue, die arbeid verrno^ i.t. -- Lastig val
vervelen; kwellen, plagen. Vous ene fatiguez-len,
les oreilles aver vos contes, gij verveelt mij met
uwe sprookjes. II me fatigue par ses visites, hij
valt mijlastig, h ij kwelt mij door zijne bezoeken.
—F- l 'ennemi, den vijand geen rust laten. -- (fig.)
F- le eiel par ses prières, den hemel niet zijne gebeden bestormen, onophoudelijk bidden. — (poet.

et fig.) Votre infortune a entiin fatigué les dieux,
uw ongeluk heeft eindelijk de goden gunstiger voor
u gestemd. --- [Hort.] F- an arl)re, eenen boors te veel
vrucht, te veel hout laten. -- [Agric.] F- an champ,
eenen akker uitmergelen. — [Cuis. ] F- la salade,
de salade toebereiden en omroeren. -- [Peint.,
Scalp.] Met al te veel zorg en moeite bewerken en
overwerken. --FATIGUER, v. n. Zich afwerken, aftobben, afsloven. Elle n'endurera pas ce travail,
elle fatigue trop, zij zal dit werk niet uithouden, zij
vermoeil zich te zeer. -- [Mar.] Werken: Le vaisseau
fatigue, het schip wer kt sterk. -- SE FATIGUER, v.
Pt, . Zich verrrzoeijen , zich afinatten. -- Fatigué, e, adj. (en part. passé): Cheval f-, vermoeid,
afgemat paard n. Il est f- it force de courir, hij is

moede van 't loopen, hij is door 't veel of hard
loopen. uitgeput. --- [Peint.] Tableau f-, te gekunstelde ochilderj f Couleur s f-es, te moejel'jjk opgedragen en daardoor minder levendige, natuurlijke
kleuren f. pl.
.

-

Fatiniites, in. pl., z. FATHIMITES.
S Fatisme, m., z. FATUISME
1- Fatiste, m. Dichter; — potsenmaker - m» .
Fatras, m. Tuig n., onnutte dingen n. pl.,
nietigheden. beuzelingen f. pl. Uit f- de livres, een
hoop m. nuttelooze, onnutte boeken. F- de paroles,
groote omhaal in. van weinig zeggende woorden. .. Fatrasser, V. n. (pop.) Zich niet vodderjen,
met nietigheden ophouden. ------ Fatrasseur, m.
Beuzelaar, t ij dverkwister; prulschrijver m.
Fatrouitler, v. n., z. v. a. TRIPOTER, TRA
-CASER,FT .
Fatuaire, m. Voorspeller, waarzegger in. uit
ingebeelde of voorgewende ingéving, ziener m.
Fatuisme, m. Karakter van een' fat (z. FAT).
Fatuité, f. Lafheid, zotheid, ongerjmdheid (als
gevolg van verwaandheid) , kwasterigheid, f a t -u ï teit f.
Fatuosité, f., z. v. a. FATUISME.
Eau, m. [Bot.] , z. HETRE.
Fanbert, m. [Mar.] Zwabber m., scheepsdweil f.
--Fauberter, v. a. Met eenen zwabber schoonma

zwabberen, opzwabberen, afdweilen, dweilen.-ken,
fauberté, ge-

--- Het part. passé is ook adj.: Pont
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zwabberd dek , schoon. (lek n. --- Faubertenr , in.
Zwabbergast, zwabber m.
t Faubloyer, v. a. Vertellingen zonder slot
of zin doen, zotte sprookjes verhalen.
Faubourg, m. (pr. —hour) Voorstad, buiten
bij uitbreiding: de bewoners der voorstad.-stad;
Etre logé u f-, in de voorstad wonen. — (Loc.
prov.) On y volt la wille et les f-s, men ontmoet
daar allerlei slag van menschen. Assembler la wille
et les f-s, jan en alle man bijeen brengen.
Faubourieu, ne. adj. (fain.) Tot de voorsted en of hare inwoners behoorende. --- Ook als subst.:

Uit f-, iemand uit de voorstad, --- somtijds ook:
losbandig, gering mensch n.

Faucard, in. Werktu-ig n. oat de in kanalen
of rivieren groeijende planten weg te snijden. --^
Faucarder, v. a. Het onkruid in 't water net
dat werktuig wegsnijden.

Faucet, m. [Mus], z. FAUSSET Fauchage, m. [Agric.] Het inaaijen, a fmaaj jen.
-- Maaiwerk; — maailoon n . — Fauchaison, f.
MYlaaitjd, hooitijd m. --- Fauchard, m. Tweesnijdende sikkel f. met langen steel. -- [Ant. mil.]
Soort van hellebaard der 13de eeuw. - - Fanehe, f.
[Agric.] Maaitijd m. (fauchaison); — opbrengst f.
van 't maa'(/en. -- Fauchée, f. Datgene, wat een

maaijer in éénen (lag kan a fmaaijen; ook: wat hij
ne zeis te wetten. — Faucher,
afmaait zonder zijne
F. a. Maaijen-, a (maa jen. -- (fig.) La mort, Le
temps fauche tout, de dood, de tijd, maait, rukt
alles-weg. — (Loc. prow.) F- Ie grand pré, op de
rjaleí en roejen. — FAUCHER, v. n.. [Mar.] Maaz,jen,
maaivoeten, met een- der voorpooten onder 't loopes
een' boog beschrijven. -- [Tiss.] Den inslapdraad
niet vast genoeg aanslaan, te los weven. — Fandid, e, adj. (en part. passé): Pré f-, Avoine f-e,

gemaaide weide f., afgemaaide haver f.
Fauchère , f. [Tech.] Staarthout u. (Ier
muilezels.
Fanehet, In. [Agríc.] Hooihark, hooirijf f. —
llalvemaanvorrnig snoeimes; z. v. a. FAUCILLON .[H. n.] , z. v. a. DEC EN OISEAUN.— Fauchette, f.
[Hort.] Tuinmes, snoeimes r). --- Fauehear, nl.
ltlaager, grasmaaijer. -- [Hist.] Met eene zeis gewapend soldaat, zeisvoerder, zeilsoldaat in. —
[ [i. r► . ] Soort van klipvisch in.; — hooiwagen, langpoot m , kreeftspin, herderspin f., ook FAUCHEUX
geheeten. — Fauehon, m. Kleine zeissen, stopp€lzeis.cen f. — [Anc. mil.] Sikkelvormig zwaard n.
Fauchot, nl. [H. n.], z. BUSE.
Faacille, f. [Agric.] Sikkel f., werktuig, waar

koren wordt afgesneden. -- (Loc.-medinz.ht
prow.) II ne faut pas mettre la f- dans la moisson
d'autrui, men moet geen inbreuk maken op iemands
regten, men woet nierpand onderkruipen. — (iron.)
Ii est droit comme une f-, hij is zoo refit als eene
zeis, als een' hoepel. -- [Bot.] Kroonkruid n. Fd'Espagne, bijlkruid n. — [H. n.] Volksnaam van.
verschillende v-isschen, zoo als den brasem, zalm,
(tinet noir).
karper, enz.
Faucillette, f. [H. n.] Muurzwaluw f. (marhakmes n.,
Kapof
Faucillon, m. [Agric.]
om dun hout te kappen. — [Serr.] Kleine kromme
vijl f., om den sleutelbaard, uit te snijden.
Faucon, in. (H. n.] Valk m. -- [Artill.] Veldslang f., dubbel falkonet n., soort van veldgeschut uit
vroeger' t jd.--Faueonneau,m. (verklw. van faucon) [H. n. Jonge valk m. — [Artill.] Kleine veldslang f., falkonet n., kleinste soort van voormalig
veldgeschut.— [Tech.] Dwarshout n. boven aan eene
kraan, met een katrol of blok aan beide uiteinden.
— Fauconner, v. a. [Man.] plan de regter zijde
teaard stagen (als de valkeniers, dewijl deze den
valk op de linker hand dragen). -- Fauconnerie, f. [Véner.) Valkerij, valkenierskunst f., kunst
om volken en andere roofvogels tot de jagt af te
rigten. — Valkenjagt f., jagt met den roofvogel. --valkenhof, valkenhuis n., plaats waar-Valkerjf.,
de roofvogels opgekweekt, gevoed worden. -- -Al
behoort (valkeniers, paarden,
tot
de
valkenjagt
wat
honden) , valkenjagt f. — Faneonnet, m. [Artil.] ,
z. v. a. FAUCONNEAU . — Fauconnier, m. Valkenier in., hij, die de roofvogels tot de jagt opbrengt,
]

er mede jaagt. Monter it cheval en f-. z. V. a. FAU-

CONNER. --- Grand f-, grootvalkenier, vroeger een
eerste kroonofficieren van Frankrijk. — Fau--der
eonnière, f. Va ikenierstasch; zijtasch, zadeltasch.
Faudage, m. [Tech.] Het vouwen der uit de
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verfkuip komende stoffen;—zijdera draad iii., waar
-med
plaats dier vouwen wordt gemerkt.
Farde, f., z. FAULDE.

Fauder, V. a. [Tech.] De uit het verfbad komende stoffen vouwen; haar neet zijde merken.
Faudet, m. [Tech.] Houten rooster m. onder
de droogscheerders-tafel f.
Faudeur, m. Zamenvouwer en merker m. der
uit de kuip komende stofyen.
Faufel, ni. [Bot.] 4reka-noot (arec) .
l'aul filer, v. a. Rijgen, met wijde steken een'
draad doorhalen. On na fait que f- eet habit pour
l'essayer, men heeft dit kleed slechts geregen om het
te passen. -- SE FAUFILER, V. pr. Geregen worden.
— (/1g.) .Insluipen, doorkruipen; zich indringen. —
Naauwe kennis met iemand maken, een' vertrouwelijken omgang met iemand aanknoopen. -- II se
faufilait à travers la foule , hij sloop door de menigte heen. II s'est faufilé avec ces ens, hij heeft
zich aan die lieden naauw aangesloten
. C'est un
homnie qui sail se f- partout, 't is een man, die
zich overal weet in te dringen. — Faufilé, e, adj.
(en part. passé): Habit f-, geregen kleed n. -- (fig.)
Etre faufilé avec qn., in naauwe vriendschap met
iemand staan. I1 est mal faufilé, hij heeft slechte
kennissen.
Faufilnre, f. Rijgsel n., doorgeregen draden,
rygdraden m. pl. — Het ragen, doorrjgen, het
vaststeken met een' rijgdraad.,
Faulde of Faude, f. [dean. forest.] Cirkel
plek f. grands, waarop de kolenbranders-vormige
den meiler ot de houtmfjt ter verkoling oprigten.
t Faulsee, f. Schok, aanval m.
Faune, m. [Myth. rom.] Faunus, de veldgod,.
F'-s, veld- of boschgoden, f a u n e n, m. pl. — [H. n.]
F- des bois of Singe-faune, walbroek, boschmensch,
een groote aap. — FAUNE, f. Veld- of boschnimf,
fa u na f. — [Litt.] Dierenbeschr2 ving, beschrijving
van al de dieren, die in een bijzonder land of oord inheemsch zin, f a u n a f. — [H. n.] Dagvlinder m.
met 4 pooten, fa u n a f. — Fauniaque, Faunien , ne , adj. Wat Faunus of de faunen betreft, daarnaar gelijkt.
t Faaperdrieux of Fauperdier, ni. [H. n.],

z. V. a. BUSARD des warais.

Fauque, f. Schuifplank f., die de droogkast
der zeepzieders in vakken verdeelt.
-j- Fauquette, f. [H. n.] , z. v. a. HOBEREAU.
Faurrade, f. Vischweer o f omzetting van netten.
Faussaire, m. et f. Vervalscher m., inz. van
handteekeningen, oorkonden, enz.), vervalschster f.,
falsaris nl. en f.
Faussé, e, adj. (en part. passé van fausser)
Clé, Serrure f-e, verdraaide sleutel m., verdraaid
slot n. Règle f-e, verbogen, krom gebogen liniaal n.
Ressort f-, lam geworden veér f. Cuirasse f-e, gedeukt harnas of kuras n. — (fig.) Foi, Promesse
f-e, verbroken, geschonden trouw. belofte f.
Fausse, adj, f. van 't ni. FAUX, Z. ald. Het
komt in vele zamenstellingen voor, als: F- -aiguemarine,f. [Minér.] Valsche berylm. —F- -aire, f.
[Mac] Pleisterlaag onder den vloer. --- F- -alarme,
F- - alerte, f. [Mil.] Loos alarm n.-• F- -alette, f.
[Arch.] Looze zijpilaar, blinde bijpilaar in. — F-améthyste, f. [Miner.] Valsche amethist m. —
F- - amure, I. [Mar.] Looze hals m. — F- -an-

glue, f. [Méd.] , z. v. a. CYNANCHIE. - F- -arcade, f. [Arch.] Looze gewelfboog m. — F- -attaque , f. [Mil.] Looze aanval, schijnaanval m.
F- -balancine, f. [Mar.] Looze toppenant m.
-- F- - batterie, f. [Mar.] Looze batterij f. —
F- -brace, f. [Fort.] Onderwal, benedenwal; —

voorgrond m. of terras n. van een slot. — F- branche, f. [Hort.] Waterloot f.; oud hout n.
— F- - branche -ursine, f. [Bot.] Valsche beerenklaauw m. — F- -cargue, f. [Mar.] Nood
carlingue, f. [Mar.] Boven--gordinf.F
zaadhout n. — F- -carte, f. [Jeu] Kaart f.,
die geen troef is, valsch blad n.; ook lage kaart f.
(waarmee men geen' slag kan maken). — F--chélidoine, f. [Bot.], z. v. a. CHELINOTTE. - F-chenille, f. [H. n.] Pop f. der bladwesp. —
F- -cheminée, f. [Arch.] Looze schoorsteen m.
— F- -chrysolithe, f. [Minér.] Valsche goudsteen m. — F- -clef, f. Valsche , nagemaakte
sleutel, dievesleutel, looper, keizer m. — F- -coloquinte, f. [Bot.] Valsche kolokwint m. — F-corde, f. [Mus.] Valsche, ontstemde snaar f.

FAT SSE-RÉQLISSE,

— F- -cote, f. [Anat.] , z. COTE. -- F- - couche, f.
[Méd.] , z. COUCHE. — F- -coupe, f. [Arch.]

Valsche, verkeerde steensnede f.; verstek van eenei
achthoek; in- of oploo nd verstek — [Mar.] Scheeve
f. . ] Valsche inslagdraad m.,
las f. — F- -dote, fliss
verkeerde inschieting f. --- F- -ébène, f. [Bot.],
z. v. a. CYTHISE des Alpes. — F- -écoute, I.
[Mar.] Borgschoot, ljzeilschoot m. ---F- - équerre, f. [Tech.] , z. EQUERRE. - F- -étrave, f.
[Mar.] Slaper m., z.ETRAVE. -- F- -fenétre, f.

Loos, blind venster n. — F- -fleur, f. [Bot.]
Doove bloesem m. (die geen vrucht geeft). — Fgalène , n1. Valsche looderts m. , delfstof die
naar looderts gelikt. — F- - galerie, f. [Mar.]
Looze galerij f. — F- -g alle, f. [Bot.] Witte,
onechte of valsche galnoot (die na het doorbreken
van, 't insect geplukt is). — F- -gourme, i'.
Vétér.] Valsche, kwaadaardige droes m. (der paard --- F- - gourmette, f. [Man.] Kinriem, boze
den).
kinketti
ng m. — F- - grossesse, f. [Méd.] Valsche, vermeende zwangerschap f.—F- -gulivauve,
f. [Bot.], z. v. a. ABUTILON. — F- - hotte, f.
[Arch.] Looze of blinde schoorsteenmantel m. F- itaque, m. Borg m. van den draaireep. F- -ivette, f. [Bot.] Wilde salie f. — F- -laine,f.
[Mar.] Valsche zee f. — F- -lance, f. [Mar.]
Loos o/'houten gebronsd kanon n. — F- -linotte, f.
[H. n.] , z. v. a. BIMBELLÉ. - F- -lisse, f. [Mar.]

Vlak sent n. — F- - luire, f. [Mar.] Voorste of
tweede woeling f. — F- -lysimachie, f. [Bot.]
Valsche bastaard-wederik m. — F--malachite, f.
[Minér.] Valsche malachiet , ligtgroene jaspis m.
uit Siberië. — F- - marche, f. [Coot.] Looze
mouw, halve mouw, losse mouw, ondermouw f.
— F- - marche, i'. [Mil.] Looze, valsche, nsarsch,
schsjnmarsch m.
Faussement, adv. Valschelik, valsch, te onregt, tegen de waarheid.
Fausse-nonnaie, f. Valsche munt f., valsch
geld n. — F- -page, f. [Impr.] Bladzijde f.,
waarop de zoogenaarrcde fransche-titel (fauxtitre
staat. — F- -pièce, f. [Tech.] Voér- of verhoogingsstuk n. (voor verschillende vormen).—F- -plagete, f. [Horl.] Wijzerplaat f. — F- -pleurésie, f. [Mud.] Vaisch of bastaard-zijdewee f. -F- -poire, f. [Bot.] Soort van peervormige kalebas in. — F- - porte, f. [Arch.] Looze, blinde
deur f. -- [Fort.] keimeljke deur, sluippoort f. (poterne). — F- -position , f. [Arith.] Valsche
stelling f., regel-fal/i m. of van valsche positien. -F- -quarte, f. [Mus.] Valsche quarte f., interval n. van 2 toonen of van 4 halve toonen. (Nu
liever quarte diminuée .) — F- -queue, f. [Bill.]
Scharrp eistool ('waarbij de queue of biljartstok op
den bal afglijdt), onzuivere stoot ra. -- F- quille, f.
[Mar.] Looze kiel f. — F- -quinte, f. [Mus.] Valsche quint f., interval van slechts 3 geheele toonen.
(Nu liever quinte diminuée). — [ Jeu ] Valsche
vijfde of vijftiende in . —
Fausser, v. a. Verdraaijen, krombuigen, ver
wrikken; indeuken, met bulten retaken. F- une ser
een' slot, een' sleutel verdraa(jen.-rue,nclé
F- une aiguille, eene naald krona buigen. F- une
cuirasse, een harnas of kuras indeuken. — ( fig.)
Schenden, breken, verbreken ; vervalschen: F- sa
foi, sa parole, trouweloos handelen, zijn woord niet
houden, verbreken. F- le sens de la loi, den zin
der wet vervalschen. — (fam. et prov.) F- compagnie, een gezelschap heimelijk verlaten, wegsluipen;
ook: uit een gezelschap wegblijven, hoewel men beloofd had te komen. — t [Jur.] F- la cour of le
j ugeme.nt, staande houden, dat er een onregtvaardig vonnis uitgesproken is. — FAUSSER, v. n. Valsch
zingen, valsch spelen. — SE FAUSSER, V. pr. Krom
trekken; -- valsch worden (van stemmen of speel
worden. — [Mil.] Uit de-tuigen).—Vrvalsch
rigting raken: Les rangy se faussent. -=- Een' valschen eed doen, meineedig worden.
-

Fausse- -réglisse, f. [Pharm. j Wild zoet-

hout n. — F- -relation , f. [Mus.] Valsche,
niet-harmonische verhouding f.— F- -rhubarbe, f.
[Bot.] Valsche rhabarber m. — F- -route, f. [Chic.]
I(unstweg, bjjweg m. (om tot eene of andere lig
te komen). — [ Mar.] Wankoers; ver-chamsolte
koers m. -- F- -sainte-barbe, f.-anderigv
[Mar.] Konstabels-kamer f. — F- -sauge-desbols, f. [Bot.] Wilde salie f. — F- -sauve-garde de gouvernall, f. [Mar.] Looze borgstrop m.

FAUSSETFAUX.
van 't roer. --- F- -sous-barbe, f. [Mar,] Loos
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Fanve, adj. Vaal, vaalrood, rosachtig. Bêtes
f-s , z. BETE. -- FAUVE , m. Vaalrood n. , vale,
vaalroode kleur f. — [Chas.] Rood wild n. -- [H. n.]
Fausset, in. [Mus.] Discant- of altstem, die Visch m. van 't geslacht der lipvisschen.
door de persing der luchtpijp wordt voortgebragt
Fauveau, m. Vaalroode os m.
en de vrouwestent nabootst, gedwongen hooge stem,
Fauvet, m. [H. n.] Mannetjes-bastaard -nachfausset -stem f.,f a 1 z é t n. Chanter Ie f-, en f-, tegaal m.
gedwongen hoog zingen, f i s t u l é r e n. — (fam.)
Fauvette, f. [H. n.] Bastaard - nachtegaal m.,
parle dun ton de f-, dune voix de f-, hij spreekt grasmusch f. F- des Alpes, klip- of rots leeuweop een' piependen, schellen toon. — [Calligr.] Te rik m. F- à tête noire, zwart-kapje n.
spitse bek ni. eener pen. — [ Tech.], z. FOSSET.
Fauvrade, f [Pêche] Vischweerf. aan 'tstrand,
Fausseté, f. Valschheid, onwaarheid, onjuist- inz. voor de gevangen tonijnen.
d
,
verkeerdheid
he i
f.: La f- de cette nouvelle est
Faux, (weleer faulx) [Agile.] Zeis, zeilsen f.
connue, de onwaarheid van dit nieuws is bekend. Affiler, Rabattre une f-, eene zeis scherpen. —
-- Valschheid, onopregtheid, veinzerij, huichelarij, (Loc. pros.) I1 ne faut pas mettre la f- (faucille)
dubbelhartigheid, f.: Son caractère nest que f-, zijn dans Ie blé d'autrui, z. FAUCILLE. — [ Anat.] Sik
karakter is louter valschheid.
verlengsel n. der hersenen. — [Pèche]-kelvoring
Fausse-tire, f. [Tech.] Plaat f. met gaatjes Tinnen haring m. (die als lokaas wordt gestoken
in een' pottebakkersoven.
in de netten, welke men fabulaires of failles heet);
Faut, m. [Féod.] Weigering van den leenpligt, -- soort van zaknet n. — [H. n ] Reiger nl., met
ongehoorzaamheid f.
zeisvormigen snavel.
Faute, f* Misslag m., feil, fout f., overtreding
Faux, m., Fausse, f., adj. Valsch, leugenvan plint, van wet of gebruik, berispelijke daad, achtig, onwaar, verdicht; -- vervalscht, nagemaakt,
schuld f., misstap m., vergrijp n., zonde f.; — over- onecht, gewaand, schijnbaar, loos; — onopregt, dubtreding, verwaarloozing f., verzuim n. van de regels belhartig, geveinsd, trouweloos, verraderljk. Cola
tiener kunst of wetenschap; gebrek n., onvolkomen est f-, dat is onwaar, valch. Cette histoire, cette
Dieu m'a pardonné mes fautes, God heeft mij-heidf. nouvelle est fausse, deze geschiedenis, die tijding
mijne misslagen, overtredingen vergeven. C'est votre is verdicht. -- Fausse dévotion, gewaande godsf-, dat is uwe schuld. On ne lui en faut pas attri- vrucht f. Fausse doctrine, valsche leer f. Les fbuer, imputer la f-, men moet er hem de schuld dévots, de schijnvromen, fijnen m. en f. pl. Un fniet van geven. Retomber dans la mème f-, in ami, een valsche, dubbelzinnige vriend. Ces protesdezelfde feil vervallen. Faire f- sur f-, feil op feil, tations d'amitié sont fausses, die vriendschapsbemisslag op misslag begaan. Mettre la f- sur qn., tuigingen• zijn valsch. (Loc. prov.) C'est une fausse
de schuld op iemand schuiven — 11 y a bien des laine, tine fausse pièce, 't is een valsch, verraderlijk
f-s a ce bátimelit, er zijn veel gebreken aan dit ge- mensch. Il est f- comme un jeton, h is de valschbouw. -- (Prov.) Qui a fait la f-, la bait, z. BOIRE. heid zelf. Fausse bonte, verkeerde, valsche schaamte f.
-- Gebrek, mangel, te kort n., behoefte f. On cut Fausse espérance, crainte, ongegronde hoop, vrees f.
I - de hid, d'argent, er was gebrek, behoefte aan Fausse route, verkeerde weg m. — Cette pièce
koren, aan geld. (fam.) Ne vous mites pas f- de a été déclarée fausse, dit stuk is voor valsch ver
Ce florin est f-, die gulden is valsch, na--klard.
vela, ontzie het niet, laat het u daaraan niet ontbreken. — ( fam.) Si! arrivait s'il venait f- de lui, gemaakt. Fausses dents, valsche, nagemaakte tanals hij soms kwam te sterven. — Faire f-, missen, den m. pl. F- cheveux, valsch haar n. Or f-, valsch
te kort komen, te kort schieten, afwezig zijn of goud n. — Voix, Corde fausse, valsche stem, snaar f.
blijven. Ses conseils nous font f-, wi missen, der- — Colons f-, valsch, onnatuurlijk koloriet n. —
ven zijn' raad. I1 nest pas venu, it nous a fait f-, [Prat.] Fausse demande, ongegronde wederregtehij is niet gekomen, hij heeft ons laten zitten, is l2jke klagt f. — (Loc. prov.) Faire f- bond, z. BOND.
weggeb'even. L'argent qu'on m'a void, tn'a Bien -- Avoir un air f-, een gelaat hebben, (lat niet
fait f-, iie heb rroote behoefte gehad aan 't geld, overeenkomt met het gevoel of den hartstogt, dien
dat men mij ontstolen heeft. -- FAUTE DE, loc. adv. men wil uitdrukken. — ((am.) Avoir un f- air de qn.,
Bij gebrek aan, bij mangel van: I1 est mort f- de eenige gelijkenis op iemand hebben, op iemand min
secours, hij is bij gebrek aan hulp gestorven. F- de of meer lijken. — (Men zie verder de zamenstell•inpad er on perd son crédit, door wanbetaling verliest gen met FAUSSE en FAUX.)
men zijn krediet. F- d'avoir satisfait It vette obliFAUX, M. Het valsche, het onware, onechte; de
gation, omdat hij aan deze verpligting niet voldaan valschheid f.- Discerner le vrai d'avec Ie f- , het
heeft. --- [Prat.] F- par lui de fournir des titres, ware van 't valsche, de waarheid van de valschit perdra ses droits, indien hij de noodige bewijzen heid onderscheiden. — [Jur.] Vervalsching f.; beniet bijbrengt, zal hij zijn r• egt verliezen.
SANS drog n. Le crime de f- se commet par paroles,
FAUTE, loc. adv. Onfeilbaar, zonder fout, buiten
par écritures ou par actions, de misdaad van
twijfel, ontwijfelbaar: I1 arrivera sans f- la semaine vervalsching wordt door woorden, schrift of daden
prochaine, hij zal zonder fout in de aanstaande gepleegd. 11 s'est rendu coupable de f- , he heeft
week aankomen.
zich aan opzettelijk bedrog, aan schei ftvervaisching,
Fanteau, ni. [Anc. mil.] Soort van rain (oorlogs- muntvervalsching, enz. schuldig gemaakt. S'inscrire
werktuig), muurbreker, muurbeuker, stormram m. en faux, z. INSCRIBE. — Arguer de f-, z. ARGUER.
Fauteuil, m. Leuningstoel, armstoel n., stoel Moyens de f-, middelen ter zake van valschheid.
net rug- en armleuning. : - Voorzittersstoel in eene Poursuite en f-, vordering tot valschverklaring.
groote vergadering f.; -- b ij uitbreiding: voorzitter - Peine du f-, straf des misdrijfs van valschheid.
.schap n. Avoir les honneurs du f-, Occuper Ie f-,
FAUX, wordt ook door ellips als adv. gebruikt.
den voorzittersstoel innemen of bekleeden; het pre- Chanter f- (dun ton faux), valschzingen. Raisonsi(1entschap vervullen, voorzitter zin, voorzitten. ner f- (dans un sens f-), verkeerd, niet juist rede
-- F- acadelnicien, of enkel F-, plaats als lid der
Jouer f- (en faisant un coup f-) , valsch,-nére.
fransche Académie, lidmaatschap n. Demander, Sol- bedriegelijic spelen. — a FAUX, loc. adv. Valscheljk,
liciter Ie f-, naar eene opengevallen plaats als lid te onregt. Accuser qn. à f-, iemand valschelijk, te
der ,4cadémie dingen.
onregt beschuldigen. — Venir à f-, Faire une course
Fauteur, m., -trice, f. (in ongunstigen zin à f-, vergeefs komen, een' vergeefschen gang doen.
q)ebézigd) Bevorderaar , begunstiger m. , bevorde- Cette poutre porte t f-, of est en porte a f-, deze
raarster, begunstigster f.
balk draagt niet, heeft geen steun genoeg. -- Cette
t Fautier, ière, adj. Aan fouten onderhevig, comparaison porte é. f-, elle cloche, die vergeljligt reisslagen begaande.
king gaat mank.
Fautif, ive , adj. Feilend , onnaauwkeurig,
Faux, adj. m., vormt vele zamenstellin.gen in
oan, fouten of misslrlgen blootgesteld: La mémoi re de verschillende boven opgegeven beteekenissen : F(les vieillards est souvent f-ive, 't geheugen der -acacia, ni. [Bot.] Valsche pruimboom ni. — Fgrijsaards feilt dikwijls. — Met fouten, vol fouten, -accord, m. [Mus. [ Val.sch akkoord n. (vgl. ACCORD.)
gebrekkig, fa u t i e f (van zaken sprekende): Un — F- -acore , m. [Bot.] Witte waterlelie f, --thème f-, een opstel n. met fouten. Urge impression, F- -albátre, m., z. V. a. ALABASTRITE. -- Ft-ive, een onnaauwkeurige druk m. Bols f-, hout -alan de plume of F- -asbeste, m. [Minér.]
-rn-et een wanstukje.
Valsche pluimaluin, onechte asbest m. — F- -ar Fautre, m. [Papet.] Vilt n., waarop de legger bousier, in., z. v. a. CUNONIE. — F- -argent
het met den vorm geschepte vel papier nederlegt.
de chat, m. [Minér.] Zilverkleurige mika f.,

waterstag n. F- - suspente, f.. [Mar.] Looze

borgstrop M.

.

,

----

--
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ualscli h:attezilveï ni. ---- F- -attique , in., z.
ATTIQUE. -- F- -baux , n1. pl., z. BAU. -- F-

-baunie du Pérou, in. [Bot.] Geurige honig of stee nklaver f. -- F- -ben j of n, m. , z. V. a.
RAVAM!ER . ---- F- -bols , in. [Hort.] ,

FA[ VIEUX.

--

z. v. a.

FAUSSES-BRANCHES. --- F- -bols de carnphre,
m., z. V. (1. SELAGE . -- F- -bond, nl . t'alwhe of

verkeerde afstuiting, z. BOND. — F- - bourdon, in.
[H. in.] Hommel in. -- [Mus.] , z. BOURDON. --F- -bourgeon, in. [Bot.] Uit de schors schietende loot f. --- F- -bras, m. pl. [l1ar.] Borgbrassen, waar°looze biassen f. pl. — F- -brave, in.

11'indwtulker, srno(,)ve •, blafkaak, opsnijder m. -----

F- -brésillet , in. [Bot.] Onecht braziliehout In.
--F- -brillant, in., Z. BRILLANT. —F- -brion, m.
[Mar.] Voorslemp/tout In. — F- -buis, in. [Bot.]
Onechte bulgy boons m. -- F- -café , m. [Bot.]

Won(ICrrboornz ail ii.; vrucht f. van den wilden
ko/fijboom . ---- F - - calament, in., z. v. a. FAUX-:fit , ORE. --- F - - canoe, in., z. a. a. FAUSSE-

LANUE. -- F- -charnarras, m. [Bot.] If//dc

salie, woudsalie f. — F- -caprier, in., z. FA-

BAGO. --- F- -chervi , m. [Bot.] O-nec/rte suiker°wortel in. - F- -chotlan, ni. [Bot.] Onechte
kar ins jnzaden it. pl. - F- -coin, In. [Mon.] Valsche
munt f., valse/te muntslag m. ---- F- -collier, in .
[Mar.j Looze stafrlraag in. -- F- -cornble, m.
Arch.] Schuins opst jgend bovendeel n. van een
gebroken dak. --- F- -eóte, in. [Mar.] Zwakke,
ranke zijde van een schip. slagzijde f. - -- F- -coup,
Coup f-, misslag, rrri,s<<toot, mis worp . - F- -cui, in.
l Tech.] Valsche bodem m., massa, die zich aan
rye stajnpers cler• kruidmolens set. ---- F- -cumin, m.
[Bot..] Zwarte Itoinj/n in. — t- -cythise, in.
[Bot.] Drieblad- vorncige wolblocrn f. - F- -dia
In . [Lap.) Valsche diamant in. -- F- -die--mant,
tante of F- - ébenier, ni . [Bot.] , z. v. a. CYTHISE
DES ALPES. -- F- -emploi, m. [Corn.] , z. EMMPLOI.--

F- -énoncé, ni. `Jur.] Valse/te verklaring f. -- F-essieu, ni. Nood -as f.—F- -étai, m. [Mar.] Looze
stag, borgstag f., draaireep in., van het stagzeil. —
F- -étambord of F- -étambot, in. [Mar.]
.Looze achtersteven m. -- étui, ni. Overtrek,
overfoedraal — F- -feu, m. Het afbranden van
't kruid op de pan van schietgeweer. -- F- - FEUX , pl.
[Mar.] Blikvuren, seinvuren n. pl. -- F- -fond, m.
[Tech.] Looze bodem m. -- F- -fourreau, m.
Overtrek n. dee p/stolen-holsters. -- F- -frais , in.

pl. Kleine b] komende kosten of uitgaven, bjuitgaven f. pl. — F- -frere , in. Valsche broeder,
valschaard, verrader m. — F- -fret, in. [Coin.]
Schadeloosstelling f. van een' sch,-ipper wegens te laat
aan boord geleverde vrachtgoederen. — F- -f rownent, m , z. itAY- GRASS . -- F- -fuyant, in. Bijpad, toepad n., bijweg, sluipweg m. -- (fig.) Uit
ieg t f., valsch voorwendsel n. --- F- -Berme, m.,-vl
z. GEROTE . — F- -haubans, in. pl. [Mar.] Borgwant n. — F- -incident, ni. [Jur.] Op geworpen
exceptie of uitzondering f. van valschheid. — F-indigo , m. [ Bot. ] Verwer5-geitebaard m. -F- -itague, in. [Mar.] Borgschinkel, borgdraaireep m. — F- j slap, m. [Bot.] , z. v. a. BELLEDE-NUIT. -- F- joint, m. [Mar.] Valsche naad,
te wijdgeopende naad in. — F- -jour, In. Valsch

licht n., verkeerde lichtgeving f. in schilderijen; —

vall•icht n — F- -lapis, m. [Minér.] Brandverw f.
van kcbaltblaauw. -- F- -tinion, in. [Charp.]
Looze trapspil t. — F- -d' Athènes, m. [Bot.]
Europésche lotusboom m. — F- -lupin, nl. [Bot.]
Valsche vijgeboon f. — F- -manteau, m. [Arch.]
Looze schoorsteenmantel m. — F- -mantelet, m.,
z. v. a. FAUX-SABORD; — blind , luik D. vóór de

kajuitramen. — F- -marcher, m. [Véner.] Wankelende gang in. (van 't hert). -- F- - marqué, m.
[Véner. ] Her tenhoofd n. waarvan de horens ongelijk zijn. — F- -inélèze, m. [loot.] Valsche lurkenboont m. ---- F- monnayeur , in. Valsche
munter in. -- F- -nareiisse , m. [Bot.] Gele
narcis f. -- F- nard, in. [Bot.] Onechte nar
F- -or, F- -or de chat, f. Katte --dusm.
goud n., goudgele mika f. -- F- -ourlet, in [Gout.]
Looze zoom of omslag in. — F- -palan de
retenue, m. pl. [Mar.] Looze keert jn. -- F-panneau , m. Koetspaneel n. in de plaats
van glas. — F- -pas, m. Misstap, mistred. —
(fig. ) Misslag nm. — F- -perdrieux of F-perdrier , m. Patrijzen-valk m. -- F- -piment, in. [Bot..] Peruaanse/te peperboorn m.; val-

sche ind ixche peper; koraalkers f. -- F- -pistachier , nl. [ Bot. ] Klapperriootboorn m. — Fp laf and , m. [Charp.] Looze zoldering f. --F- -plancher, in. [Charp.] Looze vloer m. —
F- -pil, m. Valsche plooi, vouw f. — (fig.) Kwade
gewoonte f. -- F- -poids, in. [Coin.] Valsch gewigt n. -- F- -poivre, m., z. v. a. PIMENT . --- F-pont , F- -tilleie, m. [Mar.] Koebrug f., Z. POi' T.
- F- -prase, in. [Miner. Valsche praser of looksteen in. -- F- -prétre, m. Vewaandepriester m.
-- F- -quartier, m. [Cordonn.] Loos hielstukn.
— F- -quingaine, m. [Pllarnl.] Onechte kina bast in. F- -racage, in. [Mar-] Borg in van
het rak. -. F- -radier, m. [Arch.] Loo.zesluisbedding f. -- F- -raifort, in. [ Bot.] . z. V. a,.cR. nsOti
RUSTIQUE. --- F - - ras, ni., Z. PAS. -- F - - repaï tre, m., z. REPAITRE . ---- F- -rubis, in. [Minér.] Onechte roby.n in., soort van kwarts . -- F- -sabord,
m. [Mar. ] Looze poor t, blinde geschutpoort f. --F- -safran, ni. [Bot.]. z. v. a. t,ARTHAME. —
F- -santal, in. [Bot.] , somtijds z. v. a. BR_Sii.LET. -- F- - aantal de f'andie, in ., Z.V. a. ALATERNE. -- F- -napin , m., z. v. a. PESSE. ---

F-- -saunage, ni. Sluikhandel in zout, verboden
zouthandel ni. --- F- - saurier, m. Verkoopei

van gesmok keld zout, zoutsluiker, smokkelaar nl.
F- -sel, m. Gesmokkeld zout n. — F- -semblant, in. Valsche schijn nI. ---- F- -seigle, m.,
Á. RAY-GRASS. ---- F- -séné, nl., z. v. a. BA1GUE
NAUDIER. — F- -sonehet, ni. [Bot.] , z. v. a.
CARET. --• F- - sycomore, ni., z. e. a. Az_DA-

RAUH. -- F- -tabae, in. [Bot.] Turkschetabak ni.
--- F- - teint, In. [Teint.] T'alsche, onechte kienren f. pl. — F- -temoin, m. Valsche getuige in.
--- F- - thuya, in. [Bot.] Dwergcipresboorn m.
---- F-tillac, in., :~. FAUX- PONT . — F- -tirant, m.
[Cliarp.] Looze hanebalk ni — F- titre, ni.
[Iinpr.] Voortitel in., verkorte titel vóór den eigen like n titel, bij verbastering franse/te titel geheeten.. -- [ Prat. ] Valsche r'egtso;rond in. -- F_
-ton, [Mar.] Valsche toon ui. -- F- -tréfle, in.
[Bot.] Valsche, onechte klaver f. -- F- -trelingage, In. [star. Zwichtlijnen f. pl. — F- -trembe,
in. [Bot.] Onecht e populier m. -- F- -trous, m. pl.
[Fort.] Mintakken nit. pl. (iii, Coehoorns stelsel) ;
a-- boze gaten ti. pl. --- F- -turbith, in. [Bot.] .

z. v. a,. DENTELAIRE.

Favagite of Favenite, f. [H. ii. , z. v. a.

ASTROiTE.

Faval, in. [11. n.] Gevlekte schroefslak f.
Favelle, f. Praatje, sprookje voor den cook.

avelotte, f., z. v. a. F/eVE DES DIARATS.
Favelon, in. [Bot.] Thijmlaurier in.
Favéole, e, adj. [ii. n.] Met kleine, tegen

^

elkander liggende cellen.
Faveur, f. Gunst, begunstiging, genade, goed
gunstbetoon, gunst/te--gunstihed,bvorlgf.
wijs n., goedwilligheid, , genegenheid, beleefdheid,
dienst, toegeeflijkheid f.;-- aanzien, gezag, krediet n.
invloed in. La f- du prince, de gunst , genade van
den vor'.ct. Faire une f- a qn., iemand Bene gunst
bewijzen. Je suis Bien sensible h cette f-, ik ben

zeer gevoelig voor die beleefdheid. C'est une f- que
je n'oublierai jamais, dat is eene gunst : die ik nooit
vergeten zal. La f- des grands eat fort inconstante,
de gunst der grooten is zeer onbestendig. F- populaire, volksgunst, populariteit f. -- Par f-, uit
gunst, uit be/eefd/teid. — Entrée de f-, vrije- intreé

of toegang (voor een anders niet daartoe geregtigde).

Je ne Bemande point de f-, mais justice, ik vraat,

of verlang geene genade of gunst, maar regt. --

Il se soutenait morns par sa f- que par sa vertu,

hij handhaafde zich minder door zijn' invloed daar
door zijne deugd. — Lettres de f-, brieven m. pf.
van aanbeveling. Ce livre, Cette marchandise a
repris f-, dit boek, deze waar is weder williger geworden, wordt nicer gezocht. Jours de f-, f aveur^dagen, nazi,gtdagen, respijtdagen m. pl., wisseluilstel na den vervaldag. --- F-s, gunstbewygzen,
inz . van een vrouw, 1-zefdeblijken n. pl. Les dernières
f-s, de laatste of hoogste gunst f . ---- [Tech.] Soort

van smal lint n . -- EN FAVEUR DE, loc. prép . Ter

wille van, uit aanmerking van, ter gunste van;
ten voordeele, ten beste. --- it LA FAVEUR DE, loc.
Prép. Onder begunstiging van, niet hulpe van, begunstigd door.
Fauvetix, etise, adj- [Econ. rui.] Honigraat
Teigne f-, soort van dauwurrrri -achtig.[Méd].

FAVIOLE

FEF1 .

-

f a i us ni. --- Favifornme, Wij. Honiljraatvormig, c elvoriii q.
Faviole, f. [Bot.] Snijboon f. (haricot)
Favisse, f. [Ant. rotra.] Vat n. met reinigingswater aan, den ingang eens tempels. --- Onderaardsch
gewelf n. , waarin men schatten bewaarde. --- Die
schat zelf n.
Favonette, f., z. v. a. FAVOUETTE.
Favonille, f., z. V. a. FÉVEROLLE.
Favonite, f., z. FAVAGITE.

Favorable, adj. (van personen en zaken) Gunstiq, genegen,, toegedaan; voordeelig, goed. L'occasioti etait f- a son projet, de gelegenheid was gunstig, voordeelig voor zijn ontwerp. Tout le monde
lui est 1•- . iedereen is heng genegen. — Blessure
f-, wond f., olie niet gevaarlijk is. — [ Prat.] Circoest ante f-, verschoonende omstandigheid f. —
Favorableinent, adv. Op gunstige, voordeelige

wijze, gunstig.

Favori, te, adj. (part. passé van 't oude favorir. nu favoriser), Meest geliefd, geliefdst, boven
alles lief en aangenaam. C'est ma couleur favorite,
dat is mijne lievelingskleur. Horace est mon auteur
f-, lioratrus is mijn lievelingsschrwer. Le jeu est
SR passion f-, liet spel rs z jne hoofdneiging. --- [ Jeu]
Couleur t -te, of als subst. La f-te, kleur of soort
der kaart, die gekeerd is en den voorrang boven de
andere heeft, de beste, de kleur, de favoriet f.
--- FAVORI, ni., TE -, f. Lieveling, qunstelinq, begunsti j,de, favoriet m. en f. Ce prince est gouverné
par ces f-s, deze vorst wordt door zijne gunstelingen genregeer d. Cette demoiselle est la f -te de ma

is de gunstelinge van mijne moeder. --- FAVORIS, n1. pl. Bakkebaarden, fa v o r Ieten ni. pl.
Favoriser, V. a. Begunstigen, gunst bewijzen
of hetoonen, gunstig zijn, bevoordeelen,. Tout sein
{Ales scheen voor onze-blaitfnoreps,
onderneming gunstig te zijn. Si Ie cie] nous favorise, als de hemel ons gunstig is. — La lettre dont
vous m'avez favorisé, de brief, waarmede gij mi
vereerd hebt. — Favorisé, e, adj. (en part.
passé): Un homine f- de la fortune, een, door de
fortuin begunstigd man.
Favorite, f. [Tech.] Soort van omnibus ui.
(H. n j Geels'navelirl waterhoen n. van Cayenne. rook FAVORI.
4 Favoritisme, in. Stelsel of na-isbruik li. van
't bevorderen der gunstelingen; -zwakheid f. van
zich door gunslelin,f;en le i,ilenc bcheerschen. (a v o-

mere, vleze juffer

ritismus n.

Favoiiette, f. [Bot.] Wikke f. der ,Ilpen.
Favouille, f., z. v. a. FEVEROLE.
Fax of Fay, in. [Mind;.] Spl tingf, a.frleelirïcl t.

van een leiblok. --- FAY, m. [Con.] Bos aim. hoepels
(te Bordeaux).

Fayence, f., z. FAÏENCE.
Fayals, in. pl. [Mar.] Gedroogde snijboonen f. p1.
t Fé, f., z. v. a. F01.
5 Fayard , in. [Bot.] Beukenboord m. (hètre)
t Féable, adj., z. V. a. FÉAL, FETTDATOIRE.
Féal, e, adj. Getrouw (fidèle): z. Ati1É. -- Ook

als subst.: Cast son f-, hij its zijn boezemvriend.
Féalté, Féauté, f. Getrouwheid f.: Serment
(le f-, eed m. van getrouwheid.
Fébrieitant, e, adj. [Méd.] Koortsig, met de
koorts gekweld.
Fébrieule, f. (verkiw. van fièvre) Koortsje n.
Fébrifuge, adj. [Méd.] Koortsverdrijvend. Un
reinède f-, of als subst. m. Un f-, een koortsverdrijvend, koortsgenezend middel n.
Fébrile, aclj. Koortsachtig, koortsaardig; koorts
aanduidend, de koorts verzellend of volgend. Froid,
Chaleur f-, koortskoude, koorts/elite f. Pouls t-,
koortsige pols m.
Fécal, e, adj. [Méd.]: Matière f-e, dreksto f f. ,
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voortbrenging; -- vruchtbaar, vi uchtc,evend; overvloedig, rijk; -- vruchtbaarmakend. Les poissons
sent fort f-s , de visschen zijn zeer vruchtbaar.
Femme f-e, vruchtbare vrouw f. -- Ce siècle est
f- en grands évèneilments, deze eeuw is vruchtbaar,
rijk in groote gebeurtenissen. -- Terres f-es, Champs
f-s, vruchtbare akkers m. pl., landerven f. pl. —
Source, i%line f -, rake , milde bron, mijn f. Une
matière f-e, eerie rijke stof (waarvan veel te zeggen
valt). Une langue f-e , eene woordenrijke taal;
eene welbespraakte tong f. -- Un esprit f-, een
vruchtbaar verstand n. , vruchtbare geest ni. —
,

Une pluie, rosée f-e (fécondante), een vruchtbare

regen.. dauw in.
t Fecondance, f. Vruchtbaar makende krocht;
bevruchtende eigenschap f.
Fécondant, e, (tdlj. Bevruchtend, vruchtbaar
makend. Chaleur, Pluie f-e, vruchtbaarmakende
warmte f., regen in.
Fécondateur, trice, adj. Bevruchtigend, (le

vruchtbaarheid ontwikkelend.
Fécondation, f. Het bevruchten; vruchtbaarrnaking, bevruchting t. Les oeufs qui n'ont pas
recu la f- ne produisent riep, niet bevruchte e(jeren
brengen niets voort.
Fécouder, v. a. Vruchtbaar maken, bevruchten: F- un gerine, eerie kiem bevruchten. La pluie
féconde la lerre, de renen maakt cle aarde vrucht

(fig.) La méditation féconde ]'esprit, het-bar.

nadenken maakt den geest vruchtbaar. —Het part.
passé is ook adj.: Un oeuffécondé, een bevrucht ei.
Fécondité, f. Vruchtbaarheid f.: La t- des
animaux, des plantes, de vruchtbaarheid der dieren,
der planten. ---- (fig.) F- d'un sujet, dune matière,

rijkdom m. van een onderwerp, eene stof. F- de
paroles, rijkdom, overvloed m. van woorden. F- de
1'imagination, vruchtbaar'/leid der verbeelding.
Fécule, t. [Chico.] Zetmeel n., een van de
nadere bestanddeelen der planten. -- Bezinksel n.
Féculence, f. Dik, drabbig bezinksel n. (eerier
vloeistof), f cv c u l e n ti e f. --- [Méd.] Bezinksel n.
der pis. - - Féculent, e, adj. [Chico.] Zetmeel
bevattend. --- [Méd.] Drabbig, troebel, moêrig, bezet, f cri c u 1 e n t. - - Féculerie, f. Zetmeel - fabrjk. f. ---- Fèculeux, euse, adj. [Chico.] Rijk
aan zetmeel. -- Féculiste, m. [ [ Tech.] Zetmeelbereider in. --- Féculoïde, adj. Naar zetmeel

gelijkend.

Fèdéral, e, adj. [Popt.] Bondgenootschappe1 k, wat eercc; f ce d e r a, t i. e of een verbond betreft.
Gouvernement f-, bondsreréring. --- Fédéraliser, v. a. Ene feederatie of een bondgenootschap
vormen, in een verbond vereenigen; eene bondsgrondwet aannemen , f ce d e r a l is é r e n. -- SE

FEDÉRALISER, v. pr. Een bondgenootschap sluiten.
--- liet part. passé is ook a.clj.: Etats léderalisés,

bore/staten, gefcederaliseei,de, feederatíeve

staten. -- Fédéralisme, m. Verbondsstelsel n.;
— zucht f. tot het sluiten van verbonden, f cv d er' a l í s mu s n. --- Fédéraliste, m. Aanhanger
van 't verbondsstelsel ; lid van eene fwderatie,

fee deralist.—Fédératif, ive, adj. Tot de feederatie behoorend ; ver°dreigsluitend , verbondmakend. Etat f-, bondstaat, fee d e r a t 'i e v e staat m.
--- Fedération, f. Bondgenootschap van ver scheidene staten, inz. tot onderlinge bescherming,
bond m., f ce d e r é t i e; - - bondsvergadering f. —
Fédéré,m. Deelnemer in. aan, lid n. van eene feerleratie, g e f ce d e r e e r d e n1. -- Fédéré, e, adj.
(en part. passé van fédérer): États f-s, Villes f-es,
verbondene, g e (ce d e r e c «d e staten ni. pl., steden f. pl -- Fedérer, v. a. Eene fwderatie of
een bondgenootschap maken, fee d e r é r e n.
Fée, f. Toovergodin, toovernim f, fe e. -- (fig.)
Schrandere , vernuftige , kunstrijke , betooverend
schoone vrouw f. — Ook weleer als adj.: La elé de
Barbe -bleue était fée, de sleutel van Blaauwbaard
'was betooverd. — -j- Féer , v. a. Betooveren

drek in., uitwerpselen n. pl.
Fécer, v. a. [Chico.] Een bezinksel, grondsop,
droesem of drab vormen, bezinken. — Fèees, f. pl. (enchanter) . Un enchanteur avait fée ses armes,
H. effe, moér, drabf., bezinksel, grondsop, droesem m. een toovenaar had zijne wapens betooverd. --- Het
part. passé is ook adj.: Un palais féé, een betoo- [Méd.] Dekstof f., fee c e s f. pl.
Féeial, nl. [Ant. rom.] Veldpriester, heraut verd paleis n. — Féerle , f. Betoovering f.
van vrede en oorlog , romeinsch priester , wiens Het land, het rijk der feeën. -- (fig.) Toover9,00rnaainste bezigheid was, den oorlog te verklaren achtiq, zeer schoon tooneel, met betrekking tot de
of vrede te maken, Ie t i a a t m. Les feclaux étaient decoratiën. — Féerique, adj. Op de wijze der
au hombre de vingt. — Fécial, e, adj.: Tot de feeën, tooverachtig.
Féfé, m. [H. n.] Chinésche gibbon of langar°
wapenherauten behoorend.
aap m.
-mige
Féeond, e, adj. Geschikt tot voortteling, tot
--
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Fi

GARITE

Fégarite, f. [Méd.]

mond.

FEMME.

-

Koud vuur n. aan den

Fégoule, f. [M. n.] Soort van aardmuis f.
Feindre, V. a. Veinzen, voorwenden, voorgeiren; — verdichten, verzinnen. F- des sentiments
qu 'On na pas, gevoelens veinzen, die men niet heeft.
-- F- des nouvelles, nieuws verzinnen. II a feint
de prendre de 1'intérêt a mon sort. hij gaf voor,
dat hij belang in mijn lot stelde. — Ook zonder
voorwerp: L'art de f-, de kunst van veinzen. Je
ne puis ni t- ni mentir, ik kan noch veinzen, noch
liegen. — FEINDRE, V. 7z. Aarzelen, zwarigheid maken (in dien zin altijd met de ontkenning): Il ne
feint point de dire tout ce qu'il eense, hij maakt
ijeene zwarigheid, om te zeggen alles, wat hij denkt.
— Een weinig hinken of kreupel gaan: Il feint du
pied gauche, hij hinkt een weinig met den linker

Félir, v. a. Blazen, sissen (als de katte)?).
Fellin, ni., z. FERLIN.
Félon, ne , adj. Trouweloos , meineedig; --

wreed, grimmig. — Ook als subst.: Un €-, een
trouwelooze, inz. een trouweloos vassaal ten opzigte van zijn' leenheer. (DOINE.

Félongène of Félongue, f., z. v. a. CHELI -

Féloiiie, f. Eedbreuk, ontrouw f., enz. van
eenen leenman jegens zijnen leenheer.
Félonnement, adv. Op trouwelooze, eedbreuki g e wijze.
Felonque, f. [Mar.] Bark, klein sloepvormig
vaartuig n. zonder verdek, met zeilen en riemen,
voor de kustvaart i.nz. in de Middellandsche zee,
f e lo e k f. --- Felotique-ovine, f. [Bot.] , z. orde"
COQUIOLE.

Felsite, f. [Minér.] Blaauw veldspaath u.
Felouve, f. [Bot.] Berggras n., grasplant sort
gele aren. (porselein, enz.
Félure, f. Scheur, reet, barst f., in glaswerk,
Femelle, f. Wijfje , vrouwelijk dier n. La
vache est la f- du taureau, de koe is 't w( je van
te justifier.
Feint, e, adj. (en part. passé van feindre) Ge- den stier. — friet wordt uit scherts en ook in 't
veinsd, voorgewend; valsch, verdicht, verzonnen: successie-regt van vrouwen. gebezigd: Cette femme
Amitié f-e, valsche, voorgewende vriendschap f. -- est une adroi te f-, die vrouw is een handig wijfje,
.— Dans quelques coutumes les males excluent
Nouvelle f-e, verzonnen tiding f. Histoire f-e, ver
geschiedenis f. — [Arch.] Colonne, Fenêtre,-dichte les f-s, in sommige kostumen sluit het mannelijke
Porte f-e, looze, geschilderde zuil f., loos venster n., geslacht het vrouwelijke uit. — [Mar.] F-s, vingerhagen, duimelingen m. pl., ringen, waarin de roerblinde, looze deur f.
Feinte, f. Veinzing, veinzerij f., geveins n., ge- haken hangen. — [Tecb. j IJzeren moer f. in een'
muur
bevestigd. F- claire, struisvederen f. pl., waarvos
It
fait
semblant
d'être
de
veinsdheid; list f.
anlis, mais ce nest que f-, hij houdt zich, als í f aan meer wit dan zwart is. F- obscure, struishij een uwer vrienden ware, maar 't is slechts vederen, waaraan meer zwart dan wit is. — FEveinzerj. User de f-, met list te werk gaan, vein- MELLE , adj. Vrouwelijk: Une perdrix f-, het wijfje
zen. — [Escr.] Faire une f-, een' loozen steek toe- van een' patrijs. Un serin, canarie f-, een wijfjes
brengen, door eene geveinsde beweging treffen. — kanarievogel m. Du chanvre f- , zachte hennep,
fjeshennep ni. Plante f-, vrouwelijke
[Impr.] Plaats, waar de inkt op den vorm niet gelling of wijfjeshennep
gevat heeft. -- [Mus.] Met een' halven toon ver- plant f. Fleurs f-s, vrouwelijke bloesems m. pl. [Tech.] La feuille ou branche; f- des forces, het
hoogde of verlaagde noot f. — [Vétér.] Ligte kreupelheid f. — [Rhet.] Redekunstige figuur f., waar liggende blad aan de schaar der doekscheerders.
Femelots, in. pl. [Mar .], z. v. a. FEMELLES.
redenaar veinst eene zaak te willen verzwij--bijde
Fémier, m. Slechte, morsige weg m. -- V. r•. r.
rlen en ze nogtans zegt. -- [H. n.] Kleine, gevlekte
FUMIER.
elftsoort f. (ook finte en pucelle geheeten) .
t Fémineau, ni. Vrouwengek m.
Feintier, m. [Pêche] Elftnet n. met naauwe
Féminiflore, adj. [Bot.] Met vrouwelijke bloemazen, voor de kleinere elftsoort (feinte).
-[ Feintise, f. Veinzerj. — Feintiser, v. a. sems. — S Féminifornie, adj. Van vrouwelijke
Peinzen. --t Feinture,Feiture,z.v. a. FANTURE. gedaante. — [Gram.] Met vrouwelijken uitgang.
Féminin, e, adj. Vrouwelijk, tot de vrouw
Félat, m. [H. n.] , z. v. a. CONGRE.
Félatier of Fératier, m. [Tech.] Glasbla- behoorend: Le sex e f-, het vrouwelijke geslacht.
zer m., werkman, die de blaaspijp in den glasvloed Visage f-, vrouwelijk gezigt n. — [Gram.] Nom f-,
dompelt en de aanhangende glasstof tot een' bol of Mot f-, Genre f-, vrouwelijk naamwoord, woord,
cilinder of tot eene schijf blaast. — Fële, Felle, t. geslacht n. -- [Poés.] Vers f-, Rime f-, vrouwelijk
of slepend vers, rjm n. — Féminin, m. [Gram.]
blaaspijp f. der glasblazers.
Feld-spath, m. [Minér., Chim.] Veldspaath n. Vrouwelijk geslacht, vrouwelijk n.
Féminiser, v. a. [Gram.] Een mannelijk woord
---- Feidspathiforme, adj. Naar veldspaath geljkend, velds aathachtig. -- Feldspathique, als vrouwelijk gebruiken. — Vervrouwelziken, als
vrouwelijk voordoen : I1 mieste de f- sa voix, hij
adj. Veldspaath bevattend.
Féler, v. a. Doen barsten, splijten, scheuren wil de vrouwenstem nabootsen. — liet part. passé
(van glas, aardewerk, enz.) . -- SE FeLER, v. pr. is ook adj.: Mot féminisé , vrouwelijk ge naakt
Barsten. --- Félé, e, adj. (en part. passé): Verre woord n.
Femme, f. Vrouw f. (zoowel in tegenstelling
f-, gebarsten, gespleten glas. — (Prov.) Les pots f-s
soot ceux qui durent Ie plus, de krakende wagens met homme, man, als met inari, gehuwd man, en
duren 't langst. — (fig.) Il a le timbre f-, la tête met felle, jonge dochter); wijf, vrouwspersoon n. II
f-e, hij is niet wijs, niet wel b# 't hoofd, het scheelt y a plus de femmes que d'hommes, er zijn meer
vrouwen dan mannen. J'ai 1'honneur de vous
hem in den bol. — Poitrine f-e, zwakke borst f.
présenter ma femme, ik heb de eer u mijne vrouw,
Félieitation , f. Gelukwensching f . ; gluk
wensch, zegenwensch, heilwensch m., f e l i c i tie echtgenoot, gade, huisvrouw voor te stellen. Ella
f. Je vous adresse de bien sincères f-s, ik wensch nest pas f-, elle est encore fitte, zij is geen vrouw,
zij is nog jonge dochter. — F- du monde, vrouw
u van heeler harte geluk.
naar de wereld; — ook veile vrouw. Bonne f-,
Félicité, f. Gelukzaligheid, zaligheid f.; — wel
geluk n., voorsp oed ni. La f- éternelle,-vartf., goede, goedaardige vrouw; —bejaarde vrouw f., moede eeuwige gelukzaligheid. — Rien ne saurait a- dertje, besje n.; — vro ^ve,. tje (tot of van eene ge
burgervrouw sprekende). Une f- en couche,-ringe
jouter à ma f-, niets ontbreekt meer aan min geluk. La f- du monde nest pas durable, de voor eene kraamvrouw. F- de chambre, kamenier.—Fgeluk der wereld is niet bestendig.
-spoed,ht sage, wijze, verstandige vrouw. Sage f-, vroed
grosse, zwangere vrouw. Grosse f-,-vrouw.—F
Félieiter, F. a. Gelukwenschen, heilwenschen,
f e l i c i, t é r e n: Je vous félicite du nouvel an, ik dikke, gezette vrouw. F- de charge, huishoudster f.,
wensch u geluk met het nieuwe jaar. — SE F E L ! - die voor 't linnen, tafelzilver, enz. zorgt. F- de ménage, uitwonende huishoudster f., die voor iemands
CITER , V. pr. Zich zelven gelukwenschen, zich ver
Elkander gelukwenschen.—Félicité, e,-blijden.— huishouden komt zorgen; ook: huishoudelijke vrouw.
adj. (en part. passé): Homme f-, gelukgewenscht, F- de journée, werkster, dagloonster in huisel ken arbeid. — Maîtresse f-, verstandige, standvascl e f e l i c i t e e r d mensch m.
tige, wakkere vrouw. F- publique, openbare vrouw,
Félide, adj., z. v. a. FELIN.
Félin, e, adj. [H. n.] Katachtig, naar de kat hoer f. F- effrontée, impudique, laide, onbesch.aanmd,
gelijkend; tot het kattengeslacht behoorend: La race ontuchti g , leel(jk wij( of vrouwspersoon. — F-s, ge%e, het kattengeslacht — FÉLIN S, m. pl. Geslacht n. zamenljke vrouwelijke bedienden inz. van eene
der katten en civetdieren. — Félin, m. [Métrot.] vorstin. — [IL n.] F- marine of Poisson f-, z. v. a.
LAMANTIN. — (Prov.) Ce que femme veut, Dieu
Het '/moo gedeelte van een mark goudgewigt.
voet. Ce cheval feint, (lat paard gaat min of

meer kreupel -- SE FEINDRE , V. pr. Nagebootst,
nagemaakt worden: La veritable vertu ne peut se
f-. — Zich voordoen als: Tu te feins ci'iminel pour
.

-

.

---.°FIER.

FEM MELETTE
le vent, z. DIED. -- (triv.) Le ciiarle hat sa f-,
't is kermis in de hel, hct rereni bij zcnnese1 'n.
Maison faite et f- à faire, z. 31A1soN. Foi de f- est
plume sur l'eau, vrouwentrouw is kaf. -- Trois
f-s font un marché, drie vrouwen en eene q. ns
maken efne markt. — F- qui gagne et Poule qui
Fond , ce nest que buit dans la mar: on , een
spinnend wijf, een legtiend keen. weinig nier dan
kaakten doen. — Jeune f-, pain tendre et Pais
vert, roettent la maison en désert, groen hout,
versch brood en nieuwe wijn, dat kan voor 't huis
niet di €astig zijn. -- I1 nest atte ntion que ale
vieille f-, voor de zaken gaat eene oud € vrouw
,

boven alles.

Femmnnelette, f. (verklw. van femme) (faro. et

iron.) Vrouwtje, wijfje, moerleitje n. --- (Fg et
iron.) Verwijfde man m., oud wijf n.
Femoral, e, adj, [Anat.] Tot de dij of het

djibeen behoorend: Artère f-e, dijsla ader f. Muscles
fémoraux, dijspieren f. »1.
Fésuur, m. Dij f., dijbeen n..
Fenaison, f. [Agric.] Hooitijd in.; het h^o'jjen.
Fenasse , f. [Agr ic.] , z. v. a. stuisFoiv. ---Paardenviceder n. --- Fenassier. ni. Hij, die

den voedervoorraad bezon, t.
Fendage, m. Het kloven, houtkloven.
5 Fendaut, m. Sabelhouw m. — (fain.) Un f-,
een zwetser, snoever, grootspreker in. Faire Ie f-,
pogchen, zwetsen, grootspreken.
Fenderie, f. Tech.l Het kloven van 't Ozer
tot staven en stukken van allerlei gedaante; — werk
waarmede dit geschiedt, hamerwerk n. -tuig,
Werktuig om 't hout tot staven te kloven.
Werkplaats f. voor "t kloven.
Fendeur, in., -ei^se, f. Klover van hout, ijzer,
leisteen , enz., kloofster f. — (fan1.) Uil f- de na-

seaux, een zwetser. snoeshaan.
Fendillé, e, adj. Vol kleine bersten, scheuren
of spleten, gebarsten, ,gespleten: Verre f-, glas n. vol
barstjes. Terre f-e, Ecoree f-e, grond m., schors f.;

die veel kleine scheuren of spleten heeft.
Fendillenient, m. filet scheurenkr álgen (van
't bout).
Fendiller (se), V. pr. Kleine scheuren krijgen.
Fendis, ix,. [Tech.] Laatste splijting f. der

leiblokken.

Fendoir, m. [Tech.] Kloofbeitel nn., kloofijzer,
kloofmes n. ---- [Hort.] Entmes n.
Fendre, V. a. Splijten, kloven, klieven, splitsen,
doen splijten of . scheuren: F- du buis, de l'ardoise,
du fer, hout, lei. ijzer kloven. I1 lui fendit la tête
d'un coup de sabre, hij kloofde hein den kop met
eenen sabelbouw. F- lair, les eaux, de lucht, het
water klieven -. -- La trop grande sécheresse fend
la terre, de al te groote droogte scheurt de aarde
open. Il gèle b pierre f-, het vriest, dat het kraakt.
--- (fig.) C'est un bruit qui fend la tête, 't is een

geraas , dat iemand het hoofd dol maakt. --- Crier
a tête f-, schreeuwen als een razende. — (fig.) F-

ïa presse , la foute, door eene schaar volks of een
gedrang heen dringen. -- F- un cheveu en quatre,
z. CHEVEU. --- FEIDRE, v. n. Splijten, barsten: La
tête, Le coeur me fend . het hoofd , het hart
dreigt mij te bersten, te breken. -- SE FENDRE. V.

jrr. Gekloofd, gespleten worden; spleten of scheuren krijgen: Ce bols ee fend aisément, dit hout

laat zich gemakkelijk kloven. Le Bois se fend au
soleil, het hout scheurt in de zon.
Fendit, e, adj. (en part. passé van fendre) Gespleten, gekloofd: Bois f-, gekloofd hout n. --- Des
yeux, Des naseaux Bien f-s, schoon gespleten. lanrf-

werpire oogen n. pl., goed geopende neusraten n.
pl — (fam.) 11 a la bouche f-e jusqu'aux orei!les,
zijn mond raat tot aan zijne ooren open. Cet homme est }uien f-, die man heeft lange beenen, zou een
goed ruiter zijn. -- [Bias.] Croix f-e. en pat. poolvormirr gespleten kruis n.
:

}'toe. f., liever FALSE.
Féner, V. a., z. v. a. FAIER.
Th Fénérateuur, m. Woekeraar m. -- - Fénératiou, f. Woeker in, --- - Fenératoire, odj.

fVoekerachtiq.

Fénérotet, ni. [Bot.], Z. v. a. POULIOT.
- - Fernest r al, e. adj. Het venster bete E 1f'end.-(H. n.] Op de vensterruiten levend (von insecten).

-- Fenestré, e, adj. Gevenslerd, met openinr,en,
doorboord. — [Bot.! Feuille f-e, revensteid blad n.

(Chir.) Bandage f-, vr n,sterner la€rnrl D. --- f f'e-
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nestrelle, f. [Arch.] Venstertje n. — [Bot.] Soort
vron nagelbloem f. -- -(- Fenestrer , v. a. 'lan
't venster vrijen. •— t Feitestrier, iere, adj.

De vensters belre/fend. -- -j- (Prov ) Fille f-ière
rarement bonne niénngère, een meisje, dat veeluit

het venster kijkt, is zelden eene goede huishoudster.
Fenrtrage, in. Vensterwerk n., gezc.menlilke
vensters n. V;1. van een gebouw. — [Cout.] Venster
belasting f. op de vensters.
-reldn.,
Fenétre, f. Venster n. Se mettre, Se tenir It
Ja f-, mettre la tête ir la f-, zich aan 't venster
zetten, voor 't venster staan, het hoofd uit het ven
steken. F- d'aspect, venster, waardoor men op-ster
eens anders erf ziet. -- (Lee. prov.) Jeter tout son
Bien par la f-, al zijn goed verkwisten, verspillen.
11 jettera la maison par les fenêtres, hij zal het huis
't onderst boven koeren, alles overhoop werpen. I1
faut en passer par lb ou par la f-, er is geen ander middel op. Eutrer par les fenètres, door 't ven
binnen komen, door omwegen zijn doel berei,--ster
ken. -- [Tech.] Doorgeboord < gat n. --- [Anat.]
F-s. twee openingen in den binnenwand der trom
oor: La f- ronde et I'ovale, het-nielhotva'
ronde en het eironde venster.
5 Fenttrer, v. a. Met vensters voorzien. -_
Feuétré, e, adj. (en part. passé) Gevensterd, z.
FENESTRER, FE1\ESTRÉ.

Feud, m. (pr. (fe-ni) [Agric.] Hooiberg, hooi
hooischuur 1'.
-zolderm.,
Fennee, m. [Hort.] Grootoorig slinkdier n.,
viervoetig dier van het geslacht der honden in Sa-

hara.

Fénouuil, m. [Bot.] Venkel f.; venkelzaad n.
F- marin, z. v. a aACILE . — F- pnant, z. v. a.
.

ANETII. ---- F- de pore, z. v. a. PEUCÉDANE.
F- tortci, z. V. a. SESELI.

Fenouuillet, m., of Fenouillette, f. [Bot.]

Venkel- of anijs - appel; boons m., olie hem voort
[Corn.] Venkelwater n., venkelbrande--brengt.
wijn m.

lente, (..Spleet, scheur, reet, barst, kloof f. I1
Sc fail beaucoup de f-s. It cette table, deze tafel
wordt vol reten, scheuren. F- d'une chemise, d'un
Naut pie chaueses, de hemdspleet, de broekspleet of
gulp f. -- Bois de f-, kloofhout n. — [Hort.] Enter
en f-, z. ENTER. -- [Miner.] F-s, kloven, spl jtingen in cie rotsen, metaaladers f. p1. -- [Anat.]
Beenspleet, lancwerplige, diepe beenholte f. F- capillaire, haarspleet, zeer fijne haarspleet. F-, Grande f-, F- du vagin, schaamspleet. F- du laryn,

spleetje n. van 't strottenhoofd.
Fenté, e, adj. Gespleten, opgespleten, opge•
barsten: Fruit f-.
Fentoir, m. [Bouch.] Hakmes n.
Fenton, m. Lang stuk ijzer of hout n. om het
lustwerk van p leister vast te houden; — hout voor
pinnen;—stuk ijzer n. om sleutels van te maken;- ijzeren stang f., anker n. in de schoorsteenen.
Fella-gree, m. (Bot.] Fenegriek f., gr-ieksch
hooi n., sterk riekend medicinaal kruid.
Féodal, e, adj. Leenroerig, leenheerlijk, het
leenstelsel of het leenregt betreffend , feudaal.
Droit f-, leenregt n. Systeme f-, leenstelsel n. Seigneur f-, leenheer m. Temps féodaux, tijden m. pl.,
in welke het leenstelsel van kracht was. --- Féoda.leneeut, adv. Leenreptelijk, uit kracht of uit
hoofde van 't leenregt. Tenir one terre f-, een goed
leenrerteljk, als leen bezitten. —Féodalisnne,m.
Het leenstelsel en de verkleefdheid daaraan, het
voorstaan van 't leenstelsel, fe u d a 1 i s m u s n. --Féodaliste , ni. Aanhanger, voorstander van
't leenstelsel; leeraar of kenner m. van 't leenregt,
feudalist, feudist m.—Féodalite,f.Leenbaarheid, leenroerigheid; — leenverhouding f., des
leenheers zegt n. en des leenmans plipt m., feu€i a Ii t e I t f, ----- Féodataire , Féodiste, z.
FETID AT---.

Fer, m. IJzer n. -- Overd.rartelijk gebézigd van
velerlei ijzeren gereedschappen en van ijzer gemaakte
voorwerpen: Fer It repasser, strijkijzer. Fer a friser, haar- of krulijzer. Petits fers, Fers ir doren,
sterrepels m. ill. en rollen f. pl. tot vergulden. Fer It
pour, poljlslstacll n. Fer ir louder, soldeerijzer.
Per it r-roe, visch,haak, angel rn. Le fer d'une picue. dune aiguillette, het ijzer of de punt van
eene piek, vein eenen veter of nestel. Ferde lance,
lons:sl its. lanspont f.; ook: [H. n.] gele leinssla,ig f..
een' van !ie gevaarlijkste slaaperg der Antillen.
r
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Fer de Inoulin , z. v. a. ANILLE. — [Mar.] Fer,
dreg, dregge f. Fers a calfat, kalfaatijzers, breeuw zers n. pl. F- de girouette, spil f. van een' windwlzer. Fer de gaffe, sloepshaak, bootshaak m. Fers
de chandelier, de pierrier, armen of standers m.
pl. van eene draaibas. Fer d'art-houtant, zwanenhals, ijzeren haak m. van genen zeilboom,gieker n. Le vaisseau est sur le fer, het schip ligt
ezit anker. — [Maréch.] Fer, Fer de cheval, Fer
d cheval, hoefijzer. — 11 er-a-clieval, [Arch.] Dubbele trap n. in den vorm van een hoe/ijzer. — [Hort.]
Zacht afhellend terras ii. in den vorm van een' hal
cirkel of hoefijzer. — [Fort.] Halve maan f.-ven
van een vestingwerk. — [[-1. n.] Hoefjzerneus in.,
eene groote vleermuis; — naam eener amerikaan
Table en fer-b-cheval, tafel in den-scheadrf.—
voren van een hoe/ijzer of halve maan.—Degen m.,
zwaard n., dolk, sabel nl., ieder soortgelijk wapen
of moordtuig, staal n.; — schermdegen m., fleuret,
Tappier n. Enfoncer le fer dans Ie sein de son
adversaire, den dolk, den degen, het staal in de
borst zijne tegenpartij stootent. Vaincre ses enne mis par le fer, zijne vijanden door 't staal overwinnen. I1 tomua sous Ie fer meurtrier, hij viel
onder 't moordstaal Combattre it fer émoulu, z.
EMOULU . Porter le fer et la ƒlamme dans un pays,
een land te vuur en te zwaard verwoesten. -Battre le ter, schermen. Croiser le fer, de scherm
kruisen. — FERS, m. pl. Boegyen, ketenen f.-degns
pl., kluisters m. pl., ijzers n. pl. Avoir les fees
aux pieds et aux mains, aan handen en voeten gekluisterd zijn. — (fig.) Slavernij, gevangenschap;
galeistraf f.; dwangarbeid m.; juk n., onderdrukking f . Gémir dans les fers, in den kerker zuchten. 11 fut condamné à cinq ans de fees, hij werd
tot 5 jaren galeistraf of dwangarbeid veroordeeld.

Y

Rome fit sentir aux peoples tout le poids de ses

Pers, home deed den volkeren al 't gewigt van haar
jukgevoelen.-- (fig.) Etre dans les Pers dune belle,
de boef en eener schoonti dragen, haar beminnen. Briser ses fers, zijne kluisters verbreken, zijne liefde
afbreken, zijne overheerschende neigin--verbindts
gen of hartstogten vaarwel zeggen. (fig.) Un coeur
een
ongevoelig,
wreed hart. Une terne de
de fee,
ier , een harde , onvruchtbare , stugge bodem in.
Un ciel de fer, een guur, streng k)imaat n. Un
corps de fee, een sterk, gehard ligchaarn, een ijzeren gestel n. Une tête de Ier, een onvermoeibaar
hoofd n.; een onbuigzame wil; een stijfkop m. Un
bras de fer, een ijzeren, zeer sterke arm ni. Gouverner avec (d') on bras de fer, met groote gestrengheid regéren. Sceptre de Ier, ijzeren scepter ni.,
harde, willekeurige regéring f. Cet homme est une
barre de fer, die man is ijzersterk; die man is onverzettelijk, onhandelbaar. — (Loc. prov.) Ii tomba les quatre fees en fair, hij viel achterover met
de beengin in de lucht. 11 est temps de mettre les
fers au feu, het is tad handen aan het werk te
slaan, de zaak met allen ernst aan te vatten. Les
fers sont au feu, de zaak is aan den gang, de kogel is door de kerk. 11 a employé le f- et le feu,
hij heeft alle mogelijke middelen aangewend. Avec
lui ii y a toujours quelque f- qui loche, er schort
bij hem altijd wat aan. C'est un estomac d'autruche, etc., z. AUTRUCHE. Cela ne tient ni h fer
ni à clou, z. CLOU. Cela ne vaat pas les quatre
fers dun chien, z . CHIEN . Il y a longtemps qu'il
bat Ie fier, hij oefent zich daar sedert lang in, hij
heeft dal reeds lang bij de hand gehad. On

nest

pas de Ier, een mensch is niet van ijzer en staal
gemaakt (is niet tegen alle vermoeienissen bestand).
— (Prov.) Battre Ie f- pendant qu'il est chaud,
het ijzer smeden terwijl het heet is, eene gelegen
niet laten voorbijgaan. Quand on quitte les-heid
marécliaux on pale les vieux fers,men moet de oude
schulden afdoen, eer men bij anderen nieuwe maakt.
Féral, e, adj. Het lijk betreffend: Pompe f-e,
l jkstaatsie f. Odeur f-, lijkreuk m. — Féralies, f.
P1. [Ant..] Lijkfeesten n. pl. (kies f.
Feramine, f. [Minér.] IJzerachtige zwavel-

Férandine, Ferrandine, f. [Corn.]

Half-

zijden stof, met inslag van katoen of wol (naar
den uitvinder Ferrandin), fe r r a n d i n e f.
}'éraiidinier, m. [Mil.] Soort van legerkist f.,
die van onder zadelvormig gewelfd is en door een'
muilezel gedragen wordt. [Corn.] Fabrikant m.
van (errandine.
Feratier, m., z. FÉLATIER.

FERME.
Ferblane, Fer-blane, in. [Tech.] Blik n.
Cafétière de f-, blikken koffijkan f. -- Ferbl antel-je, f. Blikslagerij; kunst f., handel m. des blik
pl. -- Ferblantier, m.-slager;bikwnf.
Blikslager in.
(in de maag.
Fer-chaud, m. [Mid.] Zode f., scherp zuur n.
Férentaire, m. [Ant. rom.] Slingeraar in.,

ligt gewapende homeinsche soldaat ni.
Féréol, m., z. FERRÉOLE.
1 - Férer, V. a., z. FLRIR.

Férès of Férez, in. [H. n.] Soort van dolfijn m.
Féret, in. [Tech.] , z. FERRET . — F- d'Espagne,
spaansche bloedsteen, vézelige roodijzersteen in.
S Fériable, adj ., z. v. a. CH011ABLE.
t Fériaae, in. Leenverdrag n., leenbrief in.
Férial, e, adj. [Liturg.] J'Vat de werkdagenbetreft: Office f-, kerkdienst f. op een werkdag. —
Jour f- of Jour férié, vierdag, dag, waarop de
godsdienst het staken van den arbeid voorschrijft,
rustdag m. — Férie, f. Werkdag, die niet aan
de dienst van een' heilige is gewijd (zondag en zaturdag uitgezonderd). Seconde, troisième f-, etc.,

Au lieu de première f-,
septième f-, on dit dimanche , sanledi. — Faire
l'oflice de la f- of 1'offlce férial, de werkdaagsche
dienst doen. F-s majeuren, de 3 laatste dagen van de
goede week. — Féries , f. pl. [H. rom.] Door
de godsdienst voorgeschreven rustdagen, feestdagen m. pl., f e r i e n f. pl. — [Jur.] t'acantie f.,
rusttod in., dien jaarlijks de regtbanken nemen.
f- Férin, e, adj. Woest, dierlijk, beestachtig.
— (fig.) Air f-, Manières f-es, woest, wreed voor
wilde manieren f. pl. — [Mid.] Boos--komen.,
aardig: Toux f-e , drooge, pijnlijke, hardnekkige
hoest in. — [Boul.] Pain f-, soort van wittebrood n.
t Férir, v. a Slaan, treffen, raken. — Tegen
komt het alleen voor in: Sans coup f-,-wordig
zonder slag of stoot, zonder eenige moeite.
Ferlage, in. [Mar.] Het inhalen, het vastmaken, enz. (der zeilen). Rabans de f-, beslagbanden m. pl. — Feeler, v. a. [Mar.] Inhalen, inbreken , inbinden , innemen , vastmaken , reven.
(Men zegt nu serrer.) -- Ferlé, e, adj. (en part.
passé) Voile f-e, ingehaald, gereefd zeil n.
Ferlet, m. [Impr.] , z. v. a. ÉTENDOIB.
Ferlin, Fellin, in. [Corn.] Zékcre .Engelsche
stof f.-- [Métréol.] Zekere oude munt f., het vierde gemaandag, dingsdag, enz.

-

deelte van een denier.
Ferme ge, in. [Agric.] Pacht f., Pachtgeld n.,
pachtpenningen in. pl.
t Ferinail, in. Haak, gesp m., spang f. (agraffe).
— [Bias.] Ronde spang of gesp. (Plur Des ferinaux.)
— Ferrnaillé, e, wij. [Bias.] Met spangen voor-

zien of bezet.

Fermant e, adj. Toesluitend, besluitend. A
jour f-, à nuit f-e, op 't einde van den dag, van
den nacht, tegen den nacht. Nous sortimes de la
ville à portes f-s, wij gingen niet poortsluiter uit
de stad. — Meuble f-, sluitbaar meubel, stuk huis
een slot.

% Fermation, f.,

z. v. a. CLOTURE.

-radn.met

Ferme, f. adj. Vast, stevig, hecht, onbewegel^i k,
onverzetteljk, stijf, sterk; — (fig.) Standvastig,
onwankelbaar, bestendig; onverschrokken , stout,
onbevreesd , vr-(jmoed ig , bondig , onbeschroomd,
fe r Tri. Bois f-, vast hout n. Sol f-, vaste, ineen
grond of bodem m. Chair f-, vast of stevig-gedron
vleesch n. Plancher f-, vaste, onbewegelijke vloer m.
Cette cloison est f-, deze schutting is vast, sterk.
-- [Géogr.] Terre f-, vasteland n. (continent). -Tenez Ie corps f-, houd het ligchaaín onbewégelgjk.
Etre f- à cheval, goed, vast te paard zitten. — 11
a la voix f-, hi* heeft eene vaste, zware stern.
Avoir la main f-, eerie vaste hand hebben. Avoir
Ie coup f-, een' vasten stoot hebben (in 't biljartspel) ,
een' vasten, zékeren slag hebben (in 't liaatsen). —
[Beaux arts] Pinceau, Ciseau, Burin f-, vast,
stout penseel n., Tksche beitel in., graveerstift f. Jeu
f-, vast krachtig spel n. (van een toonkunstenaar).
— Une foi, une amitié f-, een vast geloof n., eerie
bestendige vriendschap f Style f-, krachtige schrijfstijl m. Avoir le jugement f-, een juist oordeel
hebben. — (Loc. prov.) I1 se tient f- sur ses étriers,
hij zit vast in den zadel, staat vast in zijne schoenen. — Conibattre de pied f-, vechten zonder eengin,
voet breed te wijken. — (fain.) Un coup f-, een
lksche, duchtige klap in. of oorveeg f. (fain. et
J fig.) Un hofrime qui a les reins f-s, een ira ndie
j

1

FERME

FEROCE.

er -warmapjes in zit, die rijk is. -- C'est un hoinme
f-, 't is een standvastig man. Ce peuple est f- à
conserver ses anciennes 1ois. dit volk blijft standvastig bij zijne oude wetten. Etre f- à sa resolution,
onwankelbaar in zijn besluit volharden.
FERME, ode. Vast, hard, sterk, onverschrokken,
enz. Cela tient f- dans la muraille, dat houdt vast
in den muur. Frapper, lieurter, parler f-, sterk,
hard kloppen, spreken. I1 tient f- pour son opinion,
hij blijft vast bij zijne rneening. Nier une chose
fort et f-, eerre zaak stijf en, sterk ontkennen. Faire
f-, pal staan, niet waken, zich dopper weren. —
FERME! interj. houd moed! ferm! Allons f-, komaan,
moed gehouden! pal gestaan!
Ferme, f. Pachthoeve, landhoeve, bouwerij,
boerderij f. 11 c a quelques f-s qui dépendent de
ce chhteau, tot dit slot behooren eerige landhoeven. F- modèle, modelhoeve f. — Pacht, landpacht;
landhuur, verpachting f. Donner ses terres à f-, zijne
goederen in pacht geven, ve7pachten. Prendre à f-,
pachten, huren. F- a moisson, pacht, te betalen in natura (in granen of andere vruchten). F- blanche,
ijacht,in gereed geld te betalen. Sous-f-, onderpacht. Fa moitié fruits, pacht voor de halve vruchtoprenst.
— [Théát .j Slu-itscherrn n., gedeelte der c
waarmedehet tooneel van achteren sluit. — [Cliarp.]
Dakstoel ni. Chevron de f-, dakspar f. -- [Jeu]
Pachtspel , pachterspel n. -- [Man.] Ce cheval
manie de f- a f-, dut paard maakt zijne sprongen
zonder van de plaats te gaan.
Feriné, e, adj. Gesloten, digt: Porte, Chambre f-e, gesloten deur, kamer f. Rideaux f-s, toegeschoven gordijnen f. pl. --- Bouche f-e, gesloten,
zwijgende moa m. Oeil f-, gesloten, geloken oog n.
— [Tech.] Drap f-, vast, stevig laken n. Carde
f-e, kaarde f. met Bigt bijeen sta('ude tanden. —
[Gram.] E f-, geslotene e (é). — [ Blas.1 Couronne
f-, koningskroon f. (in tegenstelling niet de andere
kroonera, die open zijn). -- (fig.) I1 v va les yeux f-s,
hij gaat er blindelings, niet hetvolst vertrouwen heen.
Fern'e-bourse, ni. Geldbeurssluiting f., beursslot n. (Plur. Des ferme-bourses.)
Ferniement, adv. Vast, standvastig, besten
kloekmoedig, op vaste, standvastige wijze,-dig;stou,
enz. (z. FERME ad!j.) Pensister f- dans son opinion,
standvastig bij zijne meering blijven. I1 Ie nie f-,
hid ontkent het stoutweg, stout en stijf, hardnekkig.
Fern.ent, m. Giststof f., gistingsmiddel, gistmiddel n., alles wat gisting veroorzaakt: Le levain,
la présure, la levure, etc. sont des f-s, het zuur
lebbe, de jest. enz. zin peststoffen. -- (fig.)-deg,
F.- de discorde , de haine, stof, gistingstof van tweedragt, van haat.— Fermentable, adj. Voor gisting
vatbaar. — Fermnentant, adj. Gistend: Matière
f-e, gistende stof — Fernieutatif, ive, adj. Gis
verwekkend of bevorderend, tot gisting brengend.-ting
— Ook als subst. Un f-, een rRistrrziddeln.—Ferinentation, f. Het gisten; gisting, rïjzing, fe r rat e n t cít i e f. F- vineuse, spiritueuse of alcoolique, wijngisting, geestige of alkoholische gisting. F- acide,
zure gisting. F- putride, rottende gisting. — ( fig.)
Gisting der gemoederen, groote gemoedsbeweging,
volkswoeling f., smeulend oproer n. — Fermenter, V. a. In gisting brengen. (In dien zin ver
zegt nu faire f-.) — FERMENTER, V. n.-ouder:mn
In gisting komen of geraken, disten, rijzen, f e r m enUren. — ( fig.) Les esprits cominencent à f-, de ge
raken aan. 't gisten. — Ferniente, e,-moedrn
adj. (en part. passé) Pain f-, gegist, gerezen brood n.
— % Fermenteseibilité, f. Vatbaarheid f. voor
fisting — S Fe. tuernteseible, adj., z. v. a. FER1IENTATIF. - e Fernienteur, ease, adj., z. v. a.

marche, het leger sluiten, de achterhoede uitsnaken.
— F- les rideaux, de gordijnen toehalen, toeschuiven. F- les ports dun pays, de havens van een land
sluiten, stoppen. F- un chemin, eenen weg toesluiten,
toestoppen. F- la bouche, den mond stoppen, doen
stilzwijgen. Je n'ai pas fermi l'oeil de tante In
nuit, ik heb den geh.eelen nacht geen oog toegedaan.
— (jig.).F , les yeux à la lumière, aux vanités du
monde, zijne ooggin voor de waarheid , voor de
ijdelheden der wereld sluiten. F- la bouche h la
médisance, den achterklap beschamen. -- [Mar.]
F- I'angle de relèvement de deux objets, twee voor
welke uien op verschillende koinpassteeken-werpn,
heeft gepeild, in elkander zeilen. F- deux marques
de reconnaissance, twee verkenningsteekens of merken inelkander zeilen o f brengen. F- des voies dean,
lekken stoppen. -- [Corn.] ([ant.) F- boutique of F- la
boutique, ba.nkeroet spelen. — F- un compte, eerre rékening sluiten (solder). -- [Arch.] F- une, voute, den
sluitsteen aan eengewelf aanbrengen. — FERMER,v. n.
Sluiten, gesloten worden toerlaan: Ces fenètre`
ne ferment pas bien, die vensters sluiten niet goed.
La bouche ne lui feriae jamais, zier, mond gaat
onophoudelijk, staat peen oogenblik stil. — SE FEEMEE, v. pr. Sluiten, toegaan; gesloten worden; zlch
sluiten. Les portes de la ville se ferment déjà a
six heures, de poorten der stad gaan reeds om zes
ure toe, worden reeds om zes ure gesloten. La plaie
se fermera bientót, de wond zal welhaast toegaan.
— (fig.) Un coeur qui se ferme Is la pitié , een
hart, dat alle medeleden verbant.
Fermeté, f. Vastheid, onbe2.végelijkheid; (ligtheld, vastigheid, stevigheid, sterkte, kracht f. Ces
tpilotis n'ont pas asset de f-, die palen staan niet
vast genoeg. — La f- d'une toile, t e stevigheid van
lijnwaad. II na pas de f- dans Ie going, hij heeft
!reeve kracht of sterkte in (le hand of cle vuist. —
F- de la main, vastheid, zekerheid van hand (alit
iets uit te voeren). -- (fy.) Standvastigheid, onveranderl kheid, onbewégelgkheid, onverzettelijkheid,
wakkerheid, f ermeteit f.: Ii a une grande f- de,
courage, hij bezit een' zeer standvastigen moed. Ii
est d'une f- inébranlable, hij bezit eene onverzettelijke standvastigheid. Il na point de f-, hij heeft
geene vastheid van karakter. — [Beaux arts] Fde pinceau, de burin, de ciseau, vastheid, krachtige uitvoering van 't penseel. de graveerstift, den
beitel: F- de stile, vastheid, gedégenheid van stijl.
Fermette, f. [Arch.] Kleine dakstoel m.
Fermeture, f. Sluitwerk n., sluiting f.; het
sluiten. La f- d'une porte, de sluiting, het sluit
deur. — La f- d'tine boutique,-werkofsltvan
het sluiten van een' winkel. — [Mil.] La garde
prit les armes à la f- des portes, bij 't sluiten van
de poorten nam de wacht de wapenen op. — [Tech.]
Serrure b une f-, it deux f-s, een slot niet een,
met twee schoten. Bate de f-, sluitrand m. aan het
deksel eeneg doos. — [Mar.] F-s of Fermures du
bondage, stopstukken n. pl., vullingsplanken, vul
pl. tusschen de berghouten.-linge,spatvu f.
Fermeur, adj, m. [Anat.] Muscle f-, of als
subsi. Le f-, sluitspier f. (der oogleden).
Ferinier, nl., -ière, f. Pachter m., hoevenaar,
landhuurder, bruiker m.; pachtster;pachtersvrouwf.
— F- des chaises d'une église, des jeux publics,
pachter van de stoelen eener kerk, van de volks
-vermakljhdn.

FERMENTAT1F.

Fermer, Sluiten, toesluiten, toedoen, toemaken;
— een' ingang, toegang of doorgang afsluiten, den
in- of uitgang beletten. F- une chambre, eene ka7ner toesluiten. F- la fenetre, het venster toedoen.
F- la)orte ft (la) clef, de deur met den sleutel
toesluiten
, op het slot doen. F- une porte it double
tour, eene deur op het nachtslot doen. F- la porte
sur qn., de deur achter iemand toedoen. F- la porte
it qn., iemand de deur voor den neus toedoen. -(fig.) F- la porte, les oreilles aux inauvais conseils,
slechten raad geen gehoor geven. — F- one lettre,
Un paquet, eenen brief, een pakje toemaken, digtmaken. F- one ville de murailles, de murs, eene
stad rnet muren omringen. F- on jardin de haies ,
eenera tuin met heggen omgeven. -- [Mil.] F- la
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+ Femur, v. a., z v. a. AFFERIMIR.

Fermoir, m. Sluithaak n.. sluitstift f., haak,
klamp m. of slot n. van een boek, boekhaak m.,
slot n. — [Tech.] Steekbeitel; fermoorbeitel m.,
fermoor n.; — schuif f., eener stoof, eener krui.ddoos , eener kagchelpijp ; -- sluithaan; aan eene
schaaf ban k. — Open dekstuk van, een' schoorsteen;
— ovendeksel D.
Ferinu re, f. [Mar.), z. FERMETUI,E. F- de sabord, geschutvulling, geschutgang, breigang m.
Fernamboue, m. [Com._] Fernainbuk-hout u.,

soort van Brazilie- hout. -- Soort van tabak, Perna7n,buk-tabak m.
Fernel, m. [Bot.] Jfrikaaiische palmboom nl.
— FERNEL1ES, f. pl. Stervormige planten f. pl.
Ferneuse, f. [Hort.] Pootraap f. uitlVorrnandtë.
Féroce, adj. Wild, woest, wreed, grimmig,

ongetemd: Une bête f-, een wild dier. -- Peuple
f-, woest, wild, volk n. Despote f-, wreed, bloeddorstig dwingeland ni. -- 11 a Ie regard f-, hij ziet

er wreed uit, heeft een woest uitzigt.
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ROCIFIER

5 Férocifier, v. a. Woest, wreed maken.
Férocité, f. Wildheid, woeslheid, grimmigheid,
wreedheid, onmtnschel• kheid f. La f- du tinre, de
woestheid des lij ers — La f- de son caractère,

de wreedheid van zijnen aard, inborst.
Férocosse, in. [Bot.] Palmboom op Madagas
-kar,
koolboom ni.

Férole, f. [Bot.] Satijnboom m.
Féronie, f. [Bot.] Schoone chinésche woud
[ [i.. n.] Soort van schildvleugelig in--bom.
sect n. - [Myth. lat.] Fer•onia , rjodin der vrij-

gelaten slaven; -- volgens anderen: godin der boomvruchten, boorrrkweekerjen en lustwaranden.
Ferra , in. [H. n.] Mdelvisch m., soort van
forel (in de Zwilzersche meeren), /'era I.
Ferrade, f. Brandteeken. n. , merk, dat den
stier in de zuidelijke landen wordt opgedrukt.
Ferral;e, ni. [Tech.] Het beslaan (der paar
liet boegyen der misdadigers (liever ferre--den).—
ment) . -- [Douan.] Het plr mbëren der stoffen;
plombeerloon n. ---- 1Mon.] Loon n. der muntstempelsnijders.

% Ferraillage, Getwist, geharrewar ti. , het
gedurig vechten, twist zoeken.
Ferraille, f. Oud ijzerwerk n. Pendeur de f-,
oud-ijzerverkooper m.
Ferrailler, V. n. [Escrinm.] Slecht of tegen de
regels schermen; -- ook z. v. a. BRETAILLER.
(1ty. et fans.) Sterk twisten, krakeelen: Il a fer ---

raille aver son père, hij heeft woorden gehad met
zijnen vader.

Ferrailleur, in. Voorvechter, z. v. a. .aRET AILLEUR . — (fig.) Twister, kibbelaar m. — [Tech.]

Oud-ijzer-, oud-roestverkooper, tagrijn; -- roos
(liën f. pl.-lermak°
ni.
Ferraires, f. pl. [Bot.] Soort van water leFerrandine, f., Ferrandinier, m., z. FE-

RAND—.

Ferrant, adj. in. [Tech,]: Marécha1-t'-, hoef-

smid m.

Ferrares, z. V. a. FERRAIRES.

Ferrasse, f. [Tech.] Kist f. van ereslagen ijzen,
waarin de glazen voorwerpen in den koeloven ge zet worden. — Deur f. fles koelovens.

Feri-at, ni. [H. ii.]. z. v. a. EERRA. ---- S Ferrrat, adj. nl.: On repous`a les voleurs avec baton
f- et 1011f-, men verdreef de dieven- met alle more-

ljke wapenen.
Ferre, f. [Veer.] '.rang of kolf f., orn den hals
en de opening van eene llesch te maken. — Fd'émouleur, afslijpsel n„ van ijzer en staal, dat ge
wordt.
-slepn
Ferré, e, adj. (en part. passé van Ferrer) Beslagen , met beslag voorzien: Roue f-e , beslagen
wiel n. Souliers f-s, beslagen schoenen m. pl., schoenen
griet spijkers of hieljzers. Baton f-, beslagen stok ni.
Pieu f-, beslagen,, l eschoende paal m. Cheval f-, beslagen paard n. Cheval f- à glace, scherp gezet, ten
ijs beslagen paard. --- Chemin f-, harde, ijzerharde
weg m. — [Phar ni Méd.] Eau f-e, ijzerwater n.,
water, waarin gloeijend ijzer afgekoeld is. — ( fig.)
Style f-, harde, stroeve stijl in. — (fig. et fain.)
C'est un bomroe f-, f- á glace, 't is een man van
grondige kennis, een man, die beslagen ten -ijs komt.
(fig. et pop.) Avoir la gueule f-e , heete spijzen
kunnen eten; ook: een vuilbek zijn, gemeene taal
-uitslaan. Avoir Ie gosier f-, veel sterken drank
kunnen verzwelrien, een zuiper zijn. 11 est f- des
quatre pattes, hij is van zessen klaar, 't is geen
kat om zonder handschoenen aan te vatten. C'est
UR.
on avaleur de charrettes f-es, z. AVAL EUR.

Ferrenient , m . IJzerwerk, beslag n., 't gezarnenlijk, metaal aan een gebouw, aan een werktuig,
aan een schip (van dit laatste ook feri emente f.
^leheeten). ----- F-s, volksnaam der verloskundi!e gereedschappen, ijzers n. pl., tangen f. pl. (forceps).
-

--. Het boeijen der misdadigers, olie naar 't bagno

vertrekken.

FERTILE.

-

t Ferre-mule, adj. Ontrouw, schurkachtig.
Ferréoie, ni. [Bot.] IJzerharde ehretia f. .
indische boort met ijzerhard hout.
Ferrer, v. a. Beslaan, van beslag voorzien: Fdes roues, wielen bestaan.. F- une pique, eerre piek
niet eene ijzeren spits bestaan. F- d'or, d'argent,
met goud, zilver beslaan. F- des aiguillettes, des
lasets, veters, rjgsnoeren beslaan. F- un cheval,
een paard beslaan. F- on olieval aa glace, een paard
ten fis beslaan, een paard scherp zetten. -- [Corn.]

F- des étoffes, stoffen plombéren. — [Tech.] Fla filasse , het gehekelde vlas teren 't wrj fijzer
wrijven (opdat het zich rremakkeljker zou laten
spinnen)
[Jai- ], z. F ERLER . -- (fig et faut.)
I1 West pas aisé ii f-, hij is niet lit te voldoen,
't is een enremakkcl(jk mensch. --- (Loc. prov.) Fla mule. iemand iets duurder aanrékenen, dan
men 't voor' hem gekocht heeft. F- les cigales, onnut werk, vergee fsche moeite doen.
. --

.

Ferret, m. Beslag rn., stift f. : F- d'aiguillette,

beslag aan een' veter of nestel. -- (Loc. prov.) Je
non donnerais pas un f- d'aiguillette. -ik zoude
er geen penning, geen speldeknop, reen halven cent
voor geven. -- [Minér..] harde kern f. in eenen
steen. -- [\'err.] IJzeren staaf f., om de glasstof op
te ligten en versiersels aan glaswerk te maken.
Ferrefier, in. [Tech.] I-]oefsmidshamer. —

Oud- ijzerkopper in. (ferrailleur).
Ferreur,, in. [Tech.] Beslacmaker. beslagomlegger: F- d'aiguille tes, veter- of nestel-besla per.
— (Coin.] Plombeerder m. (plombeur ), z. PLOMBEUR.

Ferreux, ease, aa!j. IJzerachtig (ferr - agineux).
-- [Chim.] Prutoxyde f-, eerste ijzer- oa , yde n.
Sels f-, eerste ijzer -oxyde- zouten, ijzer - -oxydule-zouten n. p1.
Ferriealcite, f. [Minér.) Koolzure kalk m.
met eene aanzienlijke hoeveelheid ijzer.
Ferrico-amnionigtte, F- - ai geittigleie,
F- -barytique, F- -bismtithigtte, etc., adj.
[Chico.] Toenamen, door Berzelius geqeven aan

dubbelzouten, die geboren worden uit de verbinding
van een ijzerzout met een zout van ammoniak,
zilver, barium, bismuth, enz.
Ferrides, m. pl. [Chhini.] IJzersoorten, f. pl.
Ferrière, f. [Tech.] Hoefsmidszak, léderen

zak m., met alles, wat tot liet beslaan der paarden
op reis noodig is. — Gereedschap- of werktuigzak,
om buitenshuis te werken.
(bevattend.
Ferrilère, aw/j. IMinér.] IJzerhoudend, ijzer Ferrification, f. [Phys.] IJzervorming f.,
overgang nl. tot ijzererts.
(van bazalt.

Ferrilitlie, m. [Minér.] IJzersteen m., soort
Ferriyue, adj. [Chum.] Oxyde f-, tweede ijzer
-oxyden.
Sels f-s, ijzer- oayde- zouten n. pl.
Ferro-arsénifère, F- -tuati aitésifère
of F- -mangauésien, itte, adj. [Chim.] .IJzer
en arsenik, ijzer en mangaan bevattend. — Ferro-cyanate, m.lJzer-blaauwstofzuur zout n. - _
Ferro-cyaniyt:e, adj.: Aside f-, ijzer- blaauw-

sto f zuur n.
Ferron, in. [Coin.] Koopman in staafijzer,
ijzerkopper m. -- Ferronnerie, f. IJzer^smederij f.. ijzerwinkel m. ; — allerlei kleine ijzerwaeen f. pl. — FerroiinIer, m., -ière, ! IJzer
ijzerkoopster f. — Ferronniere, f.-koperm.,
[Bijput.] Metalen voorhoofdband m., dames-hoofdsieraad van paarlen, edelgesteenten, goud, enz. (zoo
geheeten naar de vrouw eens ijzerkoopers [la belle
Ferronnière] die in 1538 de minnares van Frans I.

was).

Ferroso-altintinique, F- -ammonigltue,
F- - ar;entique, F- -caiciryue, etc., wij.
[Chico.] Toenamen, in de nomenclatuur van Berzelius gegeven aan dubbelzouten, die ontstaan uit

de vereenir.ging van een ijzer-oxydule-zout met een
zout van aluin, ammoniak, zilver, kalk, enz.
Ferrotier, m. [Tech.] Glasblazers-gezel in.
Ferrtuginenx, et:se, odj. IJzerachtig, ijzer-

bevattend, ijzerhoudend: Eaux f-s, ijzerhoudende
wateren n. pl.

S Ferrago, in. (latin) IJzerroest m.
Feint nt i n ation, f. Het aanwell en van 't ijzer.
Ferrare, f. Beslag, ijzerwerk n. aan eene deur,
een raam , een gebouw, enz. F- d'argent, dot', zilveren, gouden beslag. La f- d'un cheval, het beslag

van een paard, de 4 hoefijzers; het daartoe gebézigde ijzer. -- Het beslaan; wijze f. van beslaan.
Ferse, z. FERZE.

1- Ferté, f. (voor ferrneté) Sterkte, vesting f.
(nog overig in vele namen van fransehe ste(len, die
vroeger sterkten. wíwaren-: F- -Aleps, F- -Bernard,
F- -Milon, etc.)
Fertile, wij. Vruchtbaar, vruchtrevend, vrucht
veel opbrengend, overvloedig: Pays f-,-dragen,
vruchtbaar land n. — Une année très-f-, een zeer
f- en naufriges, klip f.,
Ecue
vruchtbaar jaar n. — il
waarop velen schipbreuk lijden. --(fig.. ) 11 eet fen inventions. hij is vruchtbaar in vilvinmlingen.

FERTILEMENT
Esprit, Imagination f-, vruchtbare geest m., ver

gemakkelijk en veel voortbrengt).-beldingf.(
Une matière f-, eene stof, een onderwerp, waar
veel kan gezeg(1 worden, rijke stof f.
-over
Fertilernent, adv. Op vruchtbare, vruchtrevende nijze, overvloedig.
(f-es.
Fertilisant, e, adj. Vruchtbaar makend: Eaux
Fertitisation, f. V ruchtbaarrnaking, f ertills a. t ie f.
Fertiliser, v. a. Vruchtbaar maken, vruchten
doen dragen of voortbrengen: Le fumier fertilise
la terre, de mest maakt de aarde vruchtbaar.
Fertilitè, f. Vruchtbaarheid, weligheid, fe rt i 1 i t e i t f. — (fig.) F- d'esprit, vruchtbaarheid
van geest, scheppend geestvermogen n.
Fèru, e, add. (en part. passé van férirr):,Il est
f- d'arnour, hij is smoorljk verliefd. -- Etre fcontre qn., zeer boos op iemand zijn. -- [Vétér.]
Clleval qui a la tendon f-, paard n. met gekwetste
pees.
Fèralacé, e, arlj. [Bot.] Naar 't priemkruid
gelijkend.
Férule, f. Plak f.. een voormalig straftuig in
de scholen; de daarmede toegebrugte slag in de hand,
plak f. — (fig.) i tre sous la f- de qn., onder de plak
van iemand ligren, onder iemands tucht staan.
Tenir la f-, gezag over iemand hebben. —[Heed.]

Geesteljjke herderstaf m. -- [Bot.] Priemkruiri n.,
berkwortel ni.
Ferveminent, adv. Vurig, met ijver, innig:
Prier f-, vurig bidden. I1 s'acquitte f- des devoirs
de la religion. hij vervult de pligten van de godsdienst riet ijver.
Fervent, e. adj. IJverig, vurig, blokend: Une
priere f-e, eert vurig gebed n. Zèle f-, blakende
ijver m.
Ferveur, IJver m., drift f., vuur, ijvervmer n.
Servir Dieu aver f-, God met ijver dienen. It est
encore dans sa première f-, hij is nog in zijn eerste
ijvervuur. tine f- pasla ère, een voorbijgaande
ijver. --- (Proc.) F- de novice ne dure pas longtemps, nieuwe bezems vegen schoon.
Ferzaie, Fresaie, f. [Fl. n.],

z. v. a ORFRAIE.

Ferze, f. [Mar.] Breedte f. (van zeildoek),
baan f., kleed n. Voile de six f-s, zeil van zes
breedten.
Fescelle, f., z. FISCELLE.
Feseeunins, e, adj. ] Pods anc.]: Vers f-s,

fescennijnsche gedichten n. pl. of fescenniinen f. pl.,
soort van oud-romeinsche vpotverzen, vol plompe en
onzedelijke aardigheden. —.- Wulpschc bruiloftslaedichten n. pl.

Fesour, m. [Tech.] Zoutzieders-schop f.
Fesse, f. Bil f. Les f-s d'un homnme, d'un chien,
d'un singe (alleen van deze wordt dit woord gebruikt). — [Bouch., Cuis.] La f- du boeuf se
nornme eimier, Celle du mouton gigot, cello du
pore j a m bo n. — Donner à qn. sur les f-s. iemand
wat op de billen geven. — (pop et fig.) Vous n'y
allez clue dune f-, , ;ij vat het werkpiet met ernst
aan. Lette affaire ne va que dune f-, deze zaak
g aat slaperig voort. II en a en dans les f-s, hij

heeft er nadeel bij geleden. is er slecht bij gevaren.
I1 s'en bat les f-s, hij geeft er den brui van, hij
lacht er wat mee. II a chaud aux f-s, hij bevuilt
zich van benaauwdheid -- [Mar.] F-s, billen, ach
schip. — [Vann.], z. FAISSES. -terondigva'
Fessé, e, adj. (en part. passé van lesser): Enkind
n.,
fant f-,
dat voor de billen of voorde broek
gehad heeft.
Fesse-breviaire, ni. [dlénigr.] }Ionnih m.,
die zijne, getjjden snel en gedachteloos afrabbelt.
(Plug. Des fesse-bréviaires). —Fesse•cahier, m.
Broodschrijver, naschrjver, koj.:iïst. (Plur. Des
fesse- cahiers). — Fesse-ehautbrière, m..„leisjesgek,, nalooper van dienstmeisjes en kameniers.
(Plur. Des fesse-chambrières).
Fessèe, f. (ram.) Dragt f. slagen op de billen.
Fesse-inaiile, Fesse-iiatthieii, m. (pop.)
Aartsgierigaard, schrok, vrek, woekeraar m. (Plur.
Des fesse- mailles, Des fesse-Matthieux.) — Fesse-piute, m. (pop.) .Dronkaard, zuiplap m.
Fesser, V. a. Op de billen slaan, voor de billen
of voor de broek geven. — (fig. et fam.) F- le vin,
veel wijn kunnen drinken, goed kunnen pootjen
zonder dronken te worden. F- le cahier, schielijk
en wijd uiteen schrijven.
Fesseur, m., -euise, f. (fam.) Hij of zij, die

---
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gaarne op de billen geeft: Une mère f-euse. --[Tech.] Koppendraajjer m. (der spelden).
Fessier, ière, adj. [Anat.] De billen betreffend,
daartoe behoorend: Muscles f-s, of als subst. ni.
Les f-s, de bilspieren f. pl. — FESSIER m. (pop. et
très- fam.) Achterdeel, achterste n., billen f. pl., gat n.
Fessoir, m. [Agric.'J Hak m., houweel n. —
Fesson, m. Groot houweel n. ter bewerking van
den wijngaard. — Fessour, m., z. FESOUR.
Fessn, e, adj. (fain.) filet dikke billen, dikbillig, dikeebild. (hoorend, feestelijk.
Festal, e, adj. [H. eccl.] Tot de feesten beFestin, In. Gastmaal, feest, eereinaal n., vr•eurs-

dedisch m., feestpartjj, gasterjj f., banket, fe st i n n. F- de noce, bruiloftsfeest. -- 11 n'y avait,
que cola pour tout f-, daarin (in dat weinige)
bestond het geheele onthaal. -- (Proc.) Ii n'est fque de ;ens cliches, karige lieden onthalen het
best, als 't er' op aan komt.
Festiner, v. a. Wel onthalen, een feest geven,
vergasten. — FESTINER, v. n.: Pendant buit jours
on ne fit que f- et se réjouir, acht dagen lang deed
men niets dan gasteréren en zich vermaken. — Het
part. passé is soms adj.: Personne festinée, feestelijk onthaald persoon m.
Festival, e, adj. [II. n.] Tot een feest betrekking hebbende, feestelijk. --- t FESTIVAL, m.
Feestdag m., feest n. -- Groot muzjjkfeest door de
virtuozen uit vele landen. On a donné plusieurs
festivals Tors de In dernière exposition de 1'industrio. -- Festivite, F. Feestelijkheid, plegtigheid f.,
vreugdefeest n., festiviteit f.
Feston, m. Loofwerk van bloemen en vruch.ten, opgehangen slingersnoer n. vat? loof, vruchten
en blo.'rnen, loofsieraad n., bloernki ans m., f estoen n. —[Ant.] O//'er-bloemkrans m.— [Beauxarts] Loofwerk n. , slingerkrans m. — [Modes]
Des manchettes on f-, a f-s, gefestonneerde
lubben f. pl.
Festonher, v. a. Met bloem- en loofwerk ver
behangen, loofwerk, bloem --siern,omz f
kransen teekenen of borduren; sierlijk en boogsgewis uitsnjj^len, fe s t o n n é r e n. -- Ook zonder
voorwerp: Elle festonne avec art. -- (fig. et fam.)
Loopen slingeren (van een beschonken mensch). -SE FESTONHER, F. pr . Gefestonneerd worden, sier
omzoomd worden. — Het part. passé is ook-lijk
adi.: Manchettes festonnées, gefestonneerde handlubben f. pl.
t Festoyer, V . a., nu FETOYER.
Festeseaia'e, m. [H. n.) Eenrnondige in.gewand sworm m. (heid f.
t Fètardise, f. Luiheid, traagheid, la fhartigFête, f. Feest n., feestdag, vierdag m., vreugdebedrjving, verlustiging f. Célebrer, chómer une
f-, eenen feestdag vieren. Gander les jours de f-,
de feest- of heilige dagen houden. Payer sa f-, zijnon geboortedag vieren. F-s solennelles, hoogtijden m. pl. F-s égales, gewettigde feestdagen m. pl.
Faire la f- d'un saint, den naamdart vfIf een'
heilige vieren. F- des marts, allerzielen-dag. F-s
fètées, feestdagen, waarop het werken verboden
is. .—(fig. et (ang.) Faire f-, liefkozen. Faire f11 qn., iemand feestelijk onthalen. Troubler la f-,
de vreugde storen. Faire f- de qc a qn., iemand
iets vereeren. Je lui en ferai f-, ik wil het hem
ten geschenkti geven. Se faire f- de qc. zich op
iets verheugen, zich vermaak van iets beloven. Je
me ferai f- de le sercir, 't zal mij genoegen geven
hem dienst te kunnen doen. Se faire de f-, zich
ergens indringen, insteken, zonder er toe geroepen
te' zin. Je n'aime pas b me faire de f-, ik dring
mij niet gaarne ergens in. — (Loc. prov.) 11 devine
les f-s quand elles sont venues, z. DEVINER. 11
est a la f-, dat is water op zijnen molen, dat ziet
hij gaarne. I1 ne faut pas fèter le saint avant la
f-, Il sera asset b temps de chómer la f- quand
elle sera venue, men moet zich niet vóór den tijd
verheugen. Aux hannes f-s les bons coups, hoe
heilifter de dag is, hoe meer de duivel los is. Nous
ne fumes jamais a telle f-, of a pareille noce, nooit
zijn wij op zulk eene boerekermis geweest 11 n'est
pas tous les jours f-, 't is alle dagen geen kermis,
men kan niet alle dagen vrolijk zijn. Tant dure le
vin. tant dure la f-, als 't geld, op is, is ook de
pret uit; ook: geen ellende voor den tijd. Aux
vè p res on colinait la f-, aai de voorrede kent men
't boek, aan de toebereidsels kan men over 't feest
,
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oordoelen. -- [Théàt.] Verlustiging f. van zang of
Clans als tusschenhandeling in eene opera.
F( te- Dieu, m. [Cath.] Heilige sacramentsdag m. (Plus. Des fètes-Dieu.)
Féter, V. a. Vieren, eenen vierdag of heiligen
(lag houden: On fête aujourd'hui l'Assoinption, men
viert heden Maria- hemelvaart. — F- qn., iemand
geluk 2vensc1en; iemand eer betoonen; iemand wel
onthalen. — (Prov.) C'est un saint qu'on ne fête
point, hij staat in (leen aanzien. — Fété, e, adj.
(en part. passé):^ Saint fèté, gevierde heilige. Fèles
f-es, z. onder FETE. I1 n'aime pas h être fcté, hij
is geen vriend van eer'bewjzingen (te ontvangen).
-{- Féteiir, f. Lijfreuk. onaangename r euk ni.,
dien iemand van zich; reeft.

Fetiehe, f. 4f(jod, beschermgod, een of ander
zinnelijk voorwerp der afgódische veneering hij de
Negers in, Guinea, enz., f é t i s c h m.; toove7 mid,Naam van de koninrslang, van gieren,
(let n
visschee, insecten, die de inboorlingen van sommige
onbeschaafde landen in den rang hunner goden
plaatsen. -- Fétichisn ie, in. Fetischdienst f.,
de vereerinfi van. zoodani!Ie voorwerpen, fe t i s e itmus n. — Fétiehiste, n1. 'etisch- vereerder,
. ----

- aanbidder m.
Féticle, adj. Stinkend, kwalijk riekend, een'

slechten reuk van zich gévend.
Fétidier, jij. [Bot.] Stinkboom in., een slecht
riekende boom van 't eiland Bourbon.
Fétidité, f. Slechte reuk, stank m.
Fétoyer, V. C. (fam.) Feestelijk onthalen, zeer
vriendelijk ontvangen.
Fét.ti, m. Stroohalm. — (fare.) Je e'en donnerats ryas un f-, ik wil er geen speldeknop voor
geve,(. 'firer au court f-, ergens om loten of uit
om 't kortste of om het-steknmrohal,
langste strootje trekken. — [Bot.] Wilde haver,
hernik, dolik f.

-
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trouva entre deux f-x, de kolonne stond tusschen
twee vuren. Les f-x de l'armée, du camp, de leger
Essuyer, soutenir le f- de (a place, het-vuren.
vuren van de vesting uithouden, uitstaan. Accoutumer un cheval au f-, een paard aan liet schieten
gcwennen. Les ennemis faisaient grand f-, de vijanden vuurden sterk. — Le f- du eiel est tombe
sur la maison, een bliksemstraal heeft het huis
getroffen. Lair était tout, en f-, de lucht was
één vuur al vuur, het weirlichíte sterk. F- électrique , elektriek vuur . F- boréal , noorderlicht.
F- St . Flaw , z. CASTOR ET POLLUX. — F fol let, dwaal-, hiplicht. — (Poél.) Les f-x de la
nuit, du firmament, de sterren f. pl. (Fg.)
Vuur n., glans m., schittering; — levendigheid,
vlugheid, vurigheid, drift f. Il a les yeux vifs et
pleins de f-, hij heeft levendige oogen, vol vuur of
glans. -- Le f- lui sort par les vieux, zijne oogen
vonkelen, van toorn. Ce diamant jette beaucoup de
f-, die diamant heeft veel vuur of gloed, schittert
sterk. — Le f- des passions, de gloed der hartstogten.
Le f- de l'amour, de minnedrift, de liefdegloed,
-

het minnevuur. Répondre aux f-x d'un amant, de

liefde van een' minnaar beantwoorden. Le f- de la
jeunesse, Cle jeugdige (Ili ft, levendigheid. Etre tout
de f-, geheel vuur, zeer levendig zijn. Cette femme
est agr éable en conversation, alle a beaucoup de
f-, deze vrouw is zeer aangenaam in gezelschap,
zij heeft veel vuur, is zeer levendig. Cheval plein
de f-, zeer levendig paard n. Ce peintre a un grand
f- d'iinagination, vleze schilder heeft eene groote,

vurige verbeeldingskracht. — (Loc. Jig.) Prendre
f-, vuur vatten, toornig, dr i flirt worden. I1 prend
f- aisément, hij vat spoedig vuur, hij wordt
schielijk boos. I1 a jeté tout son f-, hij heeft al
zijne gal uitgebr aakt , hij heeft geheel uitgeraasd.
etre tout de f- pour qc., geheel met iets ingenomen zin. Etre dans son coup de f-, in geestdrift, vervoering zijn. C'est un f- de paille, 't is
Fétu-eit -(gul, m., Z. PAILLE-EN-CUL.
een stroovuurtje, dat zal haast gedaan zijn, het is
Fétuque, f. [Bot.] Soort van dolik f.
slechts Bene voorbijgaande drift. Mettre le f- sous
Fétus, m., z. FETUS .
Ie ventre de qn., iemand liet vuur va aan de
Feta, m. Vuur, licht n., warmte, war mtestof f .;
scheersen leggen. Faire du f- violet ((lans l'eau),
hoop m. , brandende voorwerpen , haardvuur
ovenvuur, kagchelvuur n ., brand m., vlam f. ; fak- schoon beginnen, maar slecht eindigen. Jeter de
kel- of toortslicht n., bakenvuur, lantaarnlicht; — 1'huile dans le f-, iets erger maken, olie in het
hemelvu-ur, weêrlicht n., bliksem nl. Le f- est ré- vuur (lieten. F- de pail)e, stroovuur n., hevige,
pandu dans toute la nature, het vuur is in de ge- maar kortdurende hartslogt m. La sédition n'était
heele natuur verspreid. Les f-x d'un soled sans qu'un i'- de padie, het oproer wa s maar een stroonuage, cie hitte eener onbewolkte zon. Les f-x de vuurtje. Il n'y a ni pot au f-, ni écuelles lavées,
1'été, de zomerhitte. F- de cliarbon, de tourbe, in dit huis gaat het zeer onordeljk, ruw toe. Le
kolenvuur, turfvuur. Fair e du f-, vuur aanleggen. f- est dans ses affaires, zijne zaken staan slecht,
Allumer le f-, het vuur aansteken. Attiser le f-, zijn in eenen verwarden toestand. Faire f- des
het vuur opstoken. — Mettre Ie f- It one maison, quatre pieds, alles in. 't werk stellen om zijn oogmerk
een huis in den brand steken. Prendre f-, vuur te bereiken. Employer le fer at le f-, geen middelen
vatten. Le f- a pril it la cheminée, er is brand ontzien om tot zijn doel te geraken, z. ook FER. Le
in den schoorsteen ontstaan. La ville est consumée f- est, se met dans ses affaires, zijne zaken zijn,
par le f-, de stad is door 't vuur verteerd. Crier geraken in wanorde. Faire grande chère et beau
au f-, brand roepen. — Et.re assis au coin du f-, f-, op, een' grootgin voet leven, veel verteren. Le
in het hoekje van den haard zitten. Mettre on pot f- es t a vette marchandise, razen vecht om die waar,
an f-, oenen pot te vuur zetten. Acheter nu f-, ieder wil die waar hebben. On y court comme au
het gezamenlijk vuurgereedschap (tang, schop, pook, f-, ieder loopt er° om't hardst om. Faire f- qui dure,
enz.) koorsen — I1 a ordinairement dix f-x dans z. DURER. Mettre le feu aux étoupes , z. ETOUPE.
sa maison, hij heeft doorgaans tien stookplaat- C'est le feu et lean. z. EAU. It n'y a point de
sen, stookt meestal tien vuren in zijn huis. — fumée sans feu, point de f- sans fumée, men,
On compte deux cents f-x dans ce village. men noemt geene koe bont of er is een vlekje aan. Se
telt 900 buisgezinnen in dat dorp. — I1 est défen- jeter dans Ie f- pour éviter la fuinée, van den wal
du de chasser, de p êcher au f-, 't is verboden met in cie sloot geraken, uit den regen in den drop
licht, fakkellicht, lantaarnlicht, enz. te jagen, te loopera. I1 se jet.terait dans le f- pour lui, hij zou
visschen. — [Mar.] L'amiral fait fanal de quatre voor hein door' 't vuur loodaren. Mettre les fern
f-x, he t admiraal schip hangt 4 lantaarns uit. Ca- au f-, eene zaak met ernst aanvallen, de hancher, Montrer, Eteindre ses f-x, zijne vuren ver- den aan 't werk slaan. Its mirent toute la ville
bergen, toongin, uitblusschen. Les f-x de la cote, en f-, zij bragten de gansche stad in opstand, in
de kustvuren, vuurbakens n. pl. — Donner le f- rep en roer. — I1 nest f- que de buis vert, que de
ie un bátiinent, een, schip van buiten afbranden gros Bois, versch hout, grof hout geeft het heetste
(om 't op nieuw te harpuizen of te teeren). Don- vuur. — Faire mourir un homme a petit f-, (eig.
ner le f- a une planche, eene plank gaar maken iemand lovend verbranden), iemand het leven zuur
om ze te kunnen buigen. — Faire f-, vuur geven. maken. Je n'en mettrais pas la main an f-, ik
— F- d'artifice, kunstvuur, vuurwerk n. Faux f-, kan er geesten eed op doen, geene vaste verzekering
blikvuur; — ook afbranding van 't pankruid. — van geven. N'avoir ni f- ni lieu, geen blijvende
[Mil.] Fusil qui fait faux f-, geweer dat weigert. plaats hebben. - -- [Agric.] Ce bie a perdu son
zijneovertollige vochtigheid
Son pistolet fait long f-, zijn pistool brandt lang- f-, dit graan heeft zijne
ardent, kwartelbeziën f.
zaam af. Mettr e tout it f- et it sang, alles te vuur uitgedampt. — [Bot.]
wijngaardplant
f. (bryone). --en te zv'aard verwoesten. Armes a f-, schietge- pl., witte wilde
vin
a
beaucoup
de f-, die wijn is
1Com.]
vuur,
Ce
grieksch
pl.,
m.
waterballen
grégeois,
weer. Fvuurwerk, dat in het water brandt. F- vif, bien zeer vurig. Ftofie couleur de f-, vuurkleurige
servi, d'enfer, levendig, goedhediend, helsch (ge- stof f. — [Exploit.] F- terrou of grisou, z . GRI weldig) Tuur. F- de file of de rang, F- de pelo- soi1. — [Méd., Chir.] Brandmiddel n. I1 faut
ton, geléderenvuur, pelotonsvuur. La colonne se appliquer le f- h vette plaie, men moet deze wonde
„
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uitbranden. F- actuel, gloeijend ijzer n., om te visé la f-, de president heeft de lijst met zone handbranden. F- polentiel, een brandend en invretend teekening nog niet bekrachtigd. F- de présence, premiddel. F- de la fièvre, gloed, hitte der koorts. sentie- lijst. F- d'un maitre d'hôtel, lijst van een'
Le f- St. Antoine, z. ANTOINE ; - zie ook ARDER. hofmeester. — [ Tech.] F- dor, d'argent, goud-,
— F- dune plate, ontsteking eener wonde. F- vo- zilverblad. F- de scie, zaagblad. Les f-s ou branlage, roosachtige uitslag m. in 't gelaat der kin- ches de ciseaux, de bladen eener schaar. Les f-s
deren. II a Ie visage tout en f-, zijn Bezigt is ge- d'un paravent, de bladen van een windscherm. Fheel ontstoken, vuurrood. — [Prat.] A 1'extinction d'étain, bladtin n., foelie f., verfoeliesel, job n. —
des f-x, bij het uitgaan van waslic/it.—[Vtérj Mal Naam van velerlei blad- of plaatvormige voorwerde f-, vuur n., h.eete tdringkoorts f. (van 't paard). pen. — [ Mar.] F-s de panneaux, digte luiken n. pl_
Le feu est dans ce troupeau, het vuur (eene roode F-s bretonnes, zetwegers nl. pl. — [ Chir.] Schilfer m.
uitslagziekte) is onder de kudde. F- of Taches de van een gekwetst been. — V in de trois f-s, driejarige
f-, vuurvlekken f. pl., roode vlekken (op 't lijf van wijn m. — (Prov.) Qui a peur des f-s n'aille pas au
honden, paarden, enz.) — [ Tech.] F- d'atteinte, bols, z. BOLS. — Trembler comme la f -, rillen, beven
sterk, hevig ovenvuur n. (bij den aanvang van als een blad, zeer benaauwd zijn. Il s'en ira avec
't glasbranden). Coup de f-, brandvlek, vuurvlek f. les f-s, hij zal den winter niet beleven (met het af(in 't porselein). Donner le premier f- it one étoffe vallen der bladeren sterven).
en teinture, eene te verwen stof voor 't eerst door
Fenillé, e, adj. (en part passé van faultier):
een kokend verfbad halen. F- nu, open vuur. Pas- Arbre f-, bebladerde boom m. — [Bias.] Met blaser une étoffe au f-, eene stof over de vlam halen deren van eene andere kleur.
(om ze af te schroeijen). — [Théol.] F- de l'enfer,
Fetiillé, m. [Paint.] Gedeelte van een landschap,
vuur der hel, de kwellingen der verdoemden. F- dat de bladeren der boorven voorstelt, bladerwerk n.
du purgatoire, het lijden van 't vagevuur. -- DE — Wijze f. van de bladeren te schilderen. — [Bias.]
FEU, loc. adz. Hartstogtel jk, vurig, vol vuur: Des Gebladerte n. van andere kleur dan de plant.
paroles de f -, vurige, hartslogtel(jke woorden n. pl.
Feuillée, f. Loof n. van Benen boom; loofhut f.,
Une áme de f -, een vurige geest m., een ligt out- soort van prieel n.
vlammend hart n.
Feuille-enorte, adj. Donkergeel. - FEUILLEFEU ! interj. Vuur! (bevelwoord aan 't krjgsvollc MORTE, m. Donkergele kleur f. — [H. n.] Naam van
om de geweren of kanonnen te lossen). F- bábord eene kapti f.
et stribord ! vuur aan bakboords- en stuurboordszij!
Feuiiller, V. a. Bladeren kragen. — [ Peint.]
Fea, e, adj. Wijlen, zaliger, overleden: Feu Gebladerte of loofwerk schilderen.
mon père, Feu ma mère, Feu mes oncles, wijlen
Feuillère, f. [Minér.] .laadader f in eerie mijn.
mijn vader, mijne moeder, mijne oomns, — mijn vader,
Feuilleret, m. [Tech.] Breede boorschaaf f.
moeder, ooms zaliger (gedachtenis) Mon feu père,
Feuillet, in. Blad n. van een boek, van een
La feue reine, `.es feux cousins, les Trues prin- schrijfboek kbevattende twee paginaas of bladzijden).
cesses, wijlen m jn vader, de koningin, zijne neven, I1 a dechiré quelques f-s de ce livre , hij heeft
de princessen. (Gelijk men uit de voorbeelden ziet, eenige bladeren uit dit boek gescheurd. Tournez le
wil het gebruik, dat feu vóór het lidwoord of be- f-, keer het blad om; (fig.) bezie de zaak ook van
palend bijv. naamor. onveranderlijk blijve.)
de andere zijde. Tournez la f-, s'il voos plait (onFeudataire , m, et f. Vassaal, leenman m., der aan de eerste zijde van een' brief, bid verkorleenvrouw f.
ting F. S. V. pl., geschreven), sla om, als 't u beFeudiste, m. Leeraar of kenner m., van 't leen lieft. — [ H. n.] De derde maag f. der herkaauSomtijds ook-regt,fudalis n.- wende dieren (pseautier). — [Tonn.] F- a tourner,
als wij.: Un auteur f-, een schrijver over 't leenregt. draaizaag f. — [Impr. J Houten r e g l é t n., zolder
Feuillade, f. [Bot.] Platte, bladige uitspreiMen.] Zeer dun en fijn lijstje n. —-veêrf.—[
ding, van sommige planten, als van mos, zwam, enz. [Pèche] , z. v. a. ALEVIN. - [ Minér.] Lei- of
Feuill age, m. [Bot.] Boomloof, gebladerte n., steenschilfer m. — [Mar.] F- de nabord, onderde takken eens booms met de bladeren, loofwerk n.; poortdrempel m
bladeren n. pl. Le f- de eet arbre est i)eau, het loof
Feefilleta ;e, t Feuilletement. Het blade
van dezen boom is schoon. Un lit de f-, een bed ren, doorbladeren. -- [Phtiss. ] Het bladvormig uit
van bladeren. — Loofwerk. n, in borduursels, tadeeg, het bladerdeeg maken; bladvor--rolenvaht
pjten, op beeldhouwwerk enz.
wig gebak n. — Feuilleter, V. a. Bladeren, doorFeuillaison, f. [Bot.] Bladschieting, uitbot bladeren; doorzoeken, naslaan: J'ai déja feuilleté
bladeren; --- tijd m., waarop de bladeren-tingf.der quelques grammaires pour trouver ce terme, ik
te voorschijn komen.
heb reeds eenige spraakkunsten doorbladerd, doorFeuillants, m. pl. [H. rel.] Voormalige fran- gezocht, om deze uitdrukking te vinden. — [Pátiss.]
sche monniken-orde, naar den strengel regel van F- la pate, het deeg bladeren, zoodat het zich als
Sint-Bernard, feuillanten m. pl. — [Polit.] bladeren of schilfers laat opligten, boterdeeg maKlub f. van gernaligde mannen in, de fransche re- ken. — [ Cuis.] F- du lard, spek in breede dunne
volutie der vorige eeuw, die hare vergadering in sneedjes snijden. — Feuilleté, e, adj. (en part.
't klooster dier monniken hield, feuillanten. passé): Livre f-, doorbladerd boek n. Gateau f-,
— Feuillantin, subst et adj. m. Lid n. van .le gebladerde koek m. L'écoree des arbres est f-e, de
klub der feuillanten. — Feuillantine, 1. Bene schors der booroen is bladerig, schilferig.
Soort van bladerig ge--dictjnerof.—[Cus]
1 Feuilletier, m., z. v. a. CARTIER.
bak, bolerkoekje n. — Feuillantisme, m. [Pout.]
Feuilletis, m. [Tech.] Hoek m., dien het boLeerstelsel n., geest m., gezindheid f. der feuillanten. venste gedeelte eens Biamants van het onderste
Feuillard, m. [Econ. rur.] Boomtakken m. pl. scheidt; — gemeenschappelijk grondvlak n. van de
met hunne bladeren, die men op sommige plaatsen beide kegels eens steeps. — Dunbladerige, geaderde
tot veevoeder laat droogen. — Groot blad n. — leisteen m., afschilfering f. van eene lei.
[Bias.], z. v. a. LAMBREQUINS. — [ Tech.] HoepFeuilleton, m. Dat gedeelte van zékere dag
hout n. (der kuipers). — Ook als adj : Fer f-,
welk de kritiek der letterkundige wer--bladen,'t
platte en breede strooken ijzer (voor kuipwerk , ken, der tooneelt tukken, enz., of wel romantische
voor zaaglemmers, enz.).
verhalen, novellen en dgl. bevat, mengelwerk, fe u i 1Feuille, f. [Bot.] Blad; — bloemblad n. (pé- 1 e t o n n. — F- des pétitions , korte opgave f.
tale). Les f-s d'arbre, de boombladeren. Une f- de van den inhoud der ingekomen verzoekschriften,
rose, een' rozeblad. — Bij uitbreiding: Blad pa- welke aan de leden der wetgevende vergadering wordt
pier, vel n. Une f- de papier, een blad of vel rondgedeeld. -- [Impr.] , z. v. a. FEUILLET. papier. — [ Impr.] Imprimer une f-, een vel, blad [Rel.] Insteekblaadje n., toegevouwen derde gedeelte
drukken. F- en train, een geheel verbeterd vel. F- van een in 12° gedrukt blad. — Fenilletoniste, m.
de dedans, schoondruk. F- de dehors, weérdruk. Feuilleton-schrijver m.
F- imprimée, d'impression, afgedrukt vel. Livre
Feuillette, f. (verklw. van feuille) Blaadje n.
en f-s (en blanc), een ongebonden boek. F- volante, [Tech.] Fransch wijnvat, half Parijzer mud n.,
los blad. F- périodique, tijdschrift, weekblad, dat houdende 134,40 liters. — [ Mar.] Knuppelband m.
van tijd tot tijd wordt uitgegeven. Cette gazette
4. Feuilliste, m. (woord van Beaumarchais),
est une des meilleuresf-sque nous ayons, deze cou- z. V. a. FOLLICULAIRE..
rant, dit dagblad is een van de beste tijdschriften,
t Feuillir , v. n. Bladeren of loof hebben,
die wij hebben. — F- de route, reispas, soldatenpas krijgen.
reiswijzer m. --- Lijst f. Le président n'a pas encore
Feuillu, e, Bladerig, bladrijk, vol bladeren.
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FeuYillare, f. [Tech.] Groeve, sponning f. aart
vensterramen of deuren.
Feagluière, f. houten beugel m. aan den
zadel der muilezels.
l- Fetirr. ot' Foarre, nl. Allerhande soort
van stroo, rrtiststroo, voederstro n.; stroohalm, m.

-- (Prov.) Seigneur de f- mange uu vassal d'acier,
de tnagtigste vassaal schiet te kort bij den zwak
heer.
-sten
Fears, m. pl. [Abe. jur.] Onkosten m. pl. voor
liet niesten, voor het bouwen van een stuk land.
Fear-terroii, in., z. UPiSOU.
Feistier, m. Stookmeester, kamerverwarmer n.

(in groote irarigt2rrl;en. inz. in paleizen).
Fetitrable, adj. [Chap.] Viltbaar, wat zich
laat vilten. -- Fentrage, nl liet vilten, vilt
maken; het beleggen met vilt.
Fentraite, f. [Coot.] Regt n., dat men voor
't bearbeiden eerier azijn betaalde.

Feutre, in. [Tech.] Vilt n.; scheerwol, slop•wol f ., vulsel n. Chapeau de f-, vilten hoed m. Dresser le f-, de kegelvormige viltmuts over den hoeden -

vor fn spannen --- I1 était couvert dun f-, dun
vieux f-, hij had een' ouden, leelijken hoed op. -[Papet.] , beter FAUTBE. -- [Drap.] Gevilte lair ni.
wol. als proefmonster voor de gemende lakens.
- V- Featrentent, in. Villbeuwerk-ing f., z. FET TRAGE . — Feantrer, v. a. Villen, tot vilt maken:
.F- Ie toil, la laine, het haar, de wol vilten. --.

[Sell.] F- une Belle, een' zadel opvullen. -- Fentré, e, adj. (en part. passé): Etoffe, f-e , gevilte
slof f. — (fig.) La terre était f-e d'herlie menue

et délicate, de aarde was dint bekleed niet dun en
fijn rjr , as. --- eatrier, ni. Viltbereider, viii maker,
vilten in. -- Feiltii èree, f. Zijplap rn,, waarin
de hoedenmakers liet vilt maken.
Fève, f. [Bot.] Boonplant; boon f.; bij uit-

breiding vele boonvorniire voorwerpen. Ecosser des
f-s, boonen basten of doppen. F-s de Rome , de
haricot, rootnsche boonen, snijboonen. F-s de ma-

mis, tuinboonen. Des f-s (grains of baies) de café,
ko/fijboonen. F- de ver la sole, pop f. van den, zíjdewo, ara. ---- (Loc. prov.) Il croit avoir trouvé la f- au
áleau , hij meent het geraden, den spijker op den
ap cleslagen te hebben S'it me donne des pois,
j e lui donnerai des f-s, ik zal hem met gelijke vaunt
betalen, gelijk met ,gelijk vergelden. Cast le roi de
la f-, ' t is een koning zonder gezag. Dormer un
pots pour avoir une f-, een' spierunit uitwerpen
om een' kabeljaauw te vangen. --- [Maréch.] , z.

ï

V. (I. LA31PAS.

Féverole, f. (verkies. van fèv e) Kleine boon-,
veldboon f. verscheidenheid van de tuinboon.
Févier, m. [Bot.] Boonenboom in. -- [H. n.]
Kleine tweeschalirce schelp f.
Fèvre, m. [Sal.] Ketelmeester, werkman, die
toet het onderhoud der ketels belast is. ---- Weleer
z. V. a. FORGERON.
Février, in. Februarij of sprokkelmaand f.
Fi I interj. Foci. F- done! cela nest pas décen.t,
foei! dat is niet welvoegelijk. F- le vilain! foei, de
schurk, dat slechte mensch! F- de l'avarice, eest
un vilain vice, er is r,eene hatelijker ondeugd dan
de gierigheid. Faire f- de qn. of de qe., iemand
of iets verfoe j/en , verac hten. — Ft , m. [Vétér.]
Soort van uitslag m. of schurft f. bij rundvee.
t Fi a bie, adj. Vertrouwbaar. — Fiablenient,
adv. Met vertrouwen.
Fi acre, m. Huurkoets f', tiveespan,, dat op
pleinen en straten van groote steden in menigte
gereed staat. -- (Loc. prov.) Jouer. Parler, Chanter , Danser comme un f-, erbarmelijk slecht spelen,
spreken, zinren, dansen. it est fait comme un cocher de f-, hij zit erbarmelijk in de kleêren. -Bij uitbreiding: huurkoet.cier in. — z. ook ON(^UENT.
Fiarnette of Fiantète, f. Vuurkleur f.
Fiansage, nl. Trouwbelofte f.
Fiancailles, f. pl. Ondertrouw, verloving f.,
het aanteekenen: Assister aux f-, de ondertrouw
bijwonen. (SÉCURIT^.
t Fiance, f., z. v. a. CONFIANCE; ESPERANCE,
Fiancé , ni„ -e, f Bruidegom m,, bruid f.,
ondertrouwde, verloofde m. en f.
Fianeer , v. a. Verloven, ondertrouwen, in
ondertrouw opnemen, aonteekenen. — (Prov.) Tel
fiance qui n'épouse pas, z. EPOUSER. -- Fiancé, c,
adj. (en part passe) Jeunes gees f-s, ondertrouwde

,jongelieden m. pl.

-
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Fianfiro, m. [ -H. n.] Japotnsche walvischsoor•t i.
Fiareyre, f. [ Vdtér.] Ontstekingsziekte f. bit

schapen.

F iarde, f „ z. V. a. TOUPIE.

Fiarnatad, in. [Rist.] Nie uweling van de Malthezer orde. --- Kruisvaarder in., uit Palestina terumekomea .
Fiasco of Fiasquoe, m. Fleck, raatteflesch f.
[Métrot. ( Vochtinaat f. in Italië. — (f/rl.) Faire
f- , eene onderneming geheel zien mislukken ; —
ook: Uiteelloten, worden (van een tooneelspeler of
tooneelstuk),
Fiat ! interj. (pr. fi-atte) Het zij zoo! toegestaan! goed! — FIAT, ni. (verbastering van 't latijnsche tidat) (alleen in 't volkszeggen.): I1 n'v a point
de fiat, daarop kan men niet vertrouwen. 11 n'y a
point de fiat dans son pater, met dien man moet
men voorzigtiq wezen, hij is de repte broeder niet.
Fiatole. f. [ H. n.] Breede, platte en bijna ronde
cisch der Middellandsche zee (ook lisette geheelen).
Fiber, nl. [11. n.] Muskusrat f. van Canada.
Fibre, f. [Anat.] Vezel f.: F- musculair e, nerveuse, spiervezel, zenuwvezel. --- ( Bot.] Les f-s
dune plante, dune nacine, de vezeltjes van eene
plant, van eenen wortel. -- (fig.) Prikkelbaarheid,
gevoeligheid f. Cet bornme a la f- délicate, sen sible, die man is fjn gevoelig, ligt geraakt. — Avoir
la f- poétique, een fijn poëtisch gevoel hebben. ---Fihre, e, Fibretax, ease, adj. Vezelachtig,
uit een' vezelbundel bestaande.

Fibrillaire, adj. (pr. fi-bri-faire) De vezeltjes betre/J'end. Coni ractilité f-, zamentrekbaarheid
der vezeltjes. -- Eibrille, f. (verkies. van fibre;
pr. fi-brile) [Anat. J Dun, /1/n vezeltje n. -- Fibrillé, e, Lit fijne vezeltjes bestaande. ---- FibriHsfère, adj. (pr. fi-bri-li --) Vol vezeltjes.
Fi bil uue, f. [Chico.] Vezelstof, f i bri n e f. --Fibrineux, ease, odj. Tot de vezelstof behoorende; vezelstofachtig. -- Fibroine, f . [Chim .]

x'ezelachlige stof f. van de zijde.

Fibs€la of Fibiale, f. [Ant. rom.] Gesp, haak m.,
krant f. - Fil)eiilation, f., z. INFInULATION.
Fic, In. [Méd.] V g ezwel, vijquitivas n. —
[Vétér.] Rolstroal m., uitwas aan den paardepoot.
Ficaire, f. [Bot.] Groot v-^gkruid n.; --- vVgrar^onkel in.; klein schelkruid n. (lijkencri.
Flee, e, adj. [Bot.) Naar den vijgebooin ge-

Fleeler-, v. a. Met bindgaren binden of omwinden: F- tin piquet . een pak vast toebinden..
--- Ficelé, e, adj. (en part. passé) Paquet bien
f-, goed toegebonden pakje n. -- (fel. et Inc.) Homme
Bien f-, Femme lien f-e, sierlijk en met snaak

gqekleede roan, vrouw. — Ficeleur, m., -ease, f.
1-Jij o f zij, die wel bindmaren toebindt, inpakker n1.,
inpalester f. --- Ficelier, in. Rol f. of haspel m.,
waarop in de winkels enz. het bindgaren gewon
is f. --- Ficelle, f. Bind- of pakgaren, bind--den
touw n. -- [Mar.] 17 ischlijn f.; garen, bende/garen n.
voor nellen.
Fichant, e, adj. [Fort.] : Feu f-, strjkvuur,
indringend, fichérend vuur. — (fani. et pop.)
La fête est contremandée, c'estf-, het feest is af-

gezegd. dat is spijtig, verdrietig.
Fiehaise, f. (pop.) Nietigheid f., vod, prul n.
Fiche, f. [Seri.] Krant, knier f. (van Bene deur of
een venster); pinnetje, houvast n.— [Jur.]Speelmerk,
beentje, fiche n. F- de consolation, z. CONSOLATIO'N. --- [Tech.] Voegijzer n., voegspijker m. (der
metselaars). — .Stift, waarop de instrumentmakers
de snaren winden; snarenslift f. in een klavier of
piano. -- Gedeelte van een' paal, dat in den grond
zit: Ce pieu a on mètre de f-, die paal zit een

een meter of nederlandsche el in den grond. —

[Mii.], z. v. a.. PIQUET. -- [i^7ar.] Clous h f-, takbouten nl. pl. Anneaux a f-, getakte ringbouten.

Ciseau a f-,„ fermoortje n. - [.Agric., Bot.] , z. v. a.
BARRE, ARETE.

Fiché, e, adj.: ingeslagen, geheid: Pieu f- en
terre. in den grond ,geslagen paal in. — (fig.) Avoir
les vieux f-s en terre, sur qc., de oorsen ter aarde

neergeslagen , op iets sterk gevestigd hebben. —
[Blas . Cr oix f-e, beneden toegespitst kruis n.
Fieher, B. a. Inslaan, inheien, indrukken. Fun pieu en terre, eenen paal in den gro d slaan,
inheijen. — [Mac.] F- le mortier, den kolk tusschen
de voegen, strijken, voegen. — [Hort. F- la vigne,
Z. V. a. ECHALASSER . -- (pop. et triv.) Fiche.
fichez le camp d'ici, pak u weg van hier. 11 na
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pas fiché un point de tout le jour, hij heeft den.
ganschen dag nog niets uitgevoerd. — SE FICH Ett,
V. pr. ((am. et pop.) Zich iets in 't hoofd zetten,
sttjt op iets staan blijven. — Je me hale de vous,
ik tacit wat niet u. Je men fiche, ik vraag er
niet naar, ik bekreun mij daarom niet, ik geef er
den brui van.
Ficiieron, m. [Tech.] Luns, lens f. (aan de
wielen der (1/fallen, enz.), kaphout m.
Fieliet, in horen pennetje ti., om de winst in
het lriklrakspel aan te teekenen. — Papiernippertje,
eerlijds tot het verzégelen van brieven gebruikelijk.
-- Kromme punt f. der kaarden.
Ficheer, nm. [Ma(.] Voeger, striker. -- [Serr.]
Kraai- of knierrnaker, bout ►naker ni.
Fiet.oir, m. [Tech.] Gespleten houtje, om platen, linnen, enz. op koorden vast te steken, hou
-vastje,
knijpertje n.
Fiehon, m. Kleine dolk (stvlet).
Fie hu, nl. Driehoekig vrnuwen;► alsdoekje n.
Fielh 8, e, adj. (pap. et bas.) Jamrnerhartig,
bespottelijk, belay, (-helijk, misrnaakt. misselijk; —
verloren, weg. Voil,1 on f- complinment, dat is een
bespoltelilk kornpliment. I1 a en f- visage, hij heeft
een missel k r,ezir;t. — Notre urgent est f-, ons
geld is naar de maan. — ^ F'iehul Reut, adv.
Armzalig, op eerie to larchelij ke wijze.
Fiehure, f. (Pèchej Aalmeer nl., aalspeer f.,
aal.eteker. elver, steekelcter, pal)ngsteker m.
Fieiforine, adj. 1 Bot.], z. V. a. FIUOIDE. —
Fieofil=a.1, e, adj. [Bot.] Tot de soort der 1J'ri-

kaan.cche v jren behoorende. — Fl coïde, ad.). [ Bot .j
Vijclvorniirl. — Fieo•de, f. ; Bol.] Afr•ikaansche
vijg, kaapsche vijg; of bloemn, nriddcrlrsbloein F. ; -jjskruid n. -- [U. n.] V jclsteen nn. -- Ficoïte, f.

Versteende vijg f. of peer/worn nn.

Fie•teur. ni. [;int. rom.] Boetseerder m. in was.
% Fictive, adj. Bedacht, verzonnen; kunstig
(liietif).
Fietif, ive, asij. Verzonnen, uitcfedacl► t, ver
stres f-s, ingebeelde wezens n. pl.-dieft,nrbl:
(die slechts in de verbeelding beslaan). --- Poids f-,

proefgewif/l n.
Fieti1, e. adj. [Ant.] Van kleii of leem gemaakt,
leerhen, aarden.
Fiction, f. G'errllclrtino.

FIER.

-

vinding f.; verdichtsel,

verzinsel n., fictie f. F- poéticlue, dichterlijke

vinding. Je vous parle sans f-, ik spreek oprekt,
de zuivere waarheid. — [,lui'.] F- de droit, onderste//me f. van een geval, aangenomen en •ewettigd
door de wet.
Fin-tionnaire, adj. (Jar.] Droit. f-, een refit,

dat op eetje cgererltelijke vinding gegrond is, dat een
geval miderslelt.
S Fietivenient, adv. Bij verdichting, verdich-
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La f- dune histoire, de echtheid eener geschiedeeis. — Je me défie de la f- de ma mémoire, ik
vertrouw mijn geheugen niet veel, ik kan mi op
mijn geheugen niet verlaten. — La lumière dans
ce tableau eet rendue avec beaucoup de f-, het
licht rn die schilderij is met veel, juistr► eid uitgedrukt.
Fidibus, in. (pr. —buce). Gevouwen strookje
papier n. orn de tabakspijp aan te steken, lid ibus m.
Fidicule, f. [Asir.] Eene der sterren van de
Lier. — [Ant.] Zeker folterwerktuig n. — [Mus.
anc.] Soos t vary lier f.
Fidueiaire, m. [Jur.] Tijdelijk erfgnedhouder (die het toeven trouwde goed 'weder heeft uit te
léveren), bezitter van een /ideïcornrnis. Ii d u c i ár i u s m. — Fidtacia.irenmeiot, adv. Bij lijdelijke erfgoed houding.
Fiducie, f. [Dr. rom.] Schijnverkoop m
Fiduciel, le, adj. j Horl. j Point f-, laagste

punt n. van eengin .clinger; punt eens cirkels, waar
mathematische werktuigen in granen verdeeld-nar
worden. Ligne f-e, lijn f., die door het middelpunt
en rust/.:unt spaat.
Fief, m. Leen, leengoed n. Posséder un f-, une
terre en f- , een leengoed bezitten. F- dominant,
hoofd -, opper-, grondleen. Arrière f-, achterleen.
F- servant, onderleen. F- noble, adellik leen. Fpairie, leen, waaraan het pairschap was verbonden.
F- franc, vrijleen, onadellijk leen F- en ]'air, len,goed zonder woonhuis. F- lige, leen, dat den leenman tot persoonlijke dienst, en zelfs tot bijstand
met al zijne bezittingen, aan den leenheer ver pligtte.
-- Fielfal, e, adj [Féod.] Tol een leen behoorend, leenroerig, I(vi?pli Eitig. — Fielf5int, in. Leen
Fie eLtaire, ni. 1-lij, die ecnip land-herin
in leen neemt, leenman, leef►lll'irtic,e n1. — Fieffe, f.
In Norrnandië zoo veel als bail it eens, á rente,
grondcijnspacht f. -- Fielfé, e, adj. (en part.
passé van fietTer) Beleend, als leen gegeven; van
een leen afhankelijk, leenrofrig. Serpents f-s, ceregtsdienaars, wier ambt van een leen afhankelijk
was. — (fig. el fam.) Doorkneed, doortrapt, volslagen, in den hoo, sten turnnel: Coquin, Fripon f-,
aartsschelm. Fou f-, volslagen vlek, gek m. ir► folio.
— Fietfer, v. a. In leen geven, beleenen: F- uni
donlaine, een domein in leen eleven.
Fiel, in. Gal f.: La vésicule du f-, de galblaasf.
Amer comme f-, bitter als gal. -- (Jig.) Haat,
loom ni., bitterheid f., wrok m.; verdr•?et, hartzeer n.: Un homme plein de f-, een man vol gal
in alsem, een zeer haatdragend mensch. I1 y a bier
du f- dans vette lettre, deze brief is met eer►e in gal

gedoopte pen, vol bitterheid geschreven. C'est un
liomme sans f-, 't is een inensch zonder toorn, een
botje zonder gal. --II se nourrit de f- et ^t'amer-

tender na'ijze.

tunic, hij brengt zijn leven in bitterheid, droefheid
en smart door. — [Tech.] F- tie boeuf, ossegal.
F- de verre, glasgal f. — [Bot.) F- de eerre, aardgal f., aardrook m., (luizend guldenkruid; glaszout n.

omstandi^d„eden weder aan eenes derde af te staan,
onvervreemdbaar stam- of familie-r.r fr oerl n., f id e 1 c o in mYb i s n.. -- Fidéieontiniss til'e , m.

Fieiite, m. luist of mest, drek in. van dieren,
inz. van vogels. F- de cheval, paardevijgen I. pl.
paardenveest. F- de pigeon, de vaclie, duiven-, koe-

FidIieo;uniis, m. [Jur.] Eifineikirq f., waar
ij den, er•frenaam de verprli(!linq rnordt olpeelerd-b
om het erfhoed, of een aandeel daarvan, na verloop
van zékeren tijg of bij he t plaatsgrijpen van zékere

.blij, asden zulk ee;,e erfinakin.o ten deel velt, f i

m. — Fiiié,jiisseiir, ni.-deïcnt?isr
Born, horrlortsteller ni. (caution), ft d ejussor m.
— Fkt(jussiotl, f Rorclnrt f. (cautionneinent,

garantie). — Fidc;jeussoire, adj. T)en,to(telijk.

Fid 1e, ad). Getrouw, oprent, trouwhartig,
trouw; naauwkeuriq, or: bedrierelijk, juist, met de
waarheid overeenkomstig : Serviteur f- , trouwe
dienaar. Ami f-. getrouwe vriend. F- 5 ses promesses, h ses devoirs, trouw in de volbrenging zijner
beloften, zijner pliqten — Un récit f-, een eetrouw,
naaur.rkeuriq; begirt n. Traduction f-, getrouwe,
woordelijke vertaling, f. Mémoi re f-. goed, vast geheugen n. — Portrait f-, een n elgeljjkend portret n.

-- FID LE, m. et f. Getrouwe n. — Gelnov? •r,e, regt-

elonl'iee. Les f-s, de gelooci.t en, de Christenen in
't aloemeen, (Ie kudde van Christus.
Fidêlentent , adv. Getrouw , getrouwelijk
naaun'keurin: Servir f- sa patste, zijn vaderland
peliounr► dienen. Raronter f- une affaire, eene zaak
naauwwkeurig verhalen. — F- traduit, getrouwelijk
vertaald.
Fidé Ii* h, f. Trouw, getrouwheid. trouwheid,
trouwhartioheirl; — opregtheid, echtheid f.: II est
dune f- éprouvée, hij is van eene beproefde trouw.

Fielleiix, eeise, adj. Galachtig, bitter als gal.

mest.

Fienté, e, adj. [Agric.] bemest: Terre bieu
f-e. goed bemeste aarde f.

Fierier, V. n. Drek lozen (van dieren).
Fienteux, euuse, adj. Vol ?nest of drek.
5 Fienterou, ni. Stalknecht, die de dierenniest wegr-uir►ít; straatveger in.
Fier, v. a. Aanbe12 , ou•r.ven. toebetrouwen: Fson Bien ui qn., zijn goed aan iemand toe- of aanbetrouwen. (glen zegt liever confier) . - SE FIER ,

V. pr. Zich vertrouwen of betrouwen, zich verla-

ten, zijn vertrouwen stellen: it ne flut pas se f- à
tout le monde, men moet niet in iedereen vertrouwin stellen. Je ne me fie ctu'en Dieu, ik vertrouw
alleen op God. Vous pouvez vous y f-, vlij kunt ei
daarop verlaten. — (fain.) Bien fou qui s'y tie,
een gek, die er zich op verlaat. — (Prov.) Nage
toejours et ne t'y fie pas, help u zelven en ver
niet op anderen. — (iron ) Fiez-vous y,-trouw
Fiez-vous b sela. reken daar eens op.
Fier, (pr. fiér), Fiere, wij. Trotsch, hoog

opgeblazen, /ter, hooghartiaa; — moedig,-moedig,
edel, groot, gewin tink stout, deftig, vermetel: 11 est
f- de son mérite, de ses richessc's, hij is trotsch
op zijne verdiensten, op zijne rijkdommen. Une
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felle frère, een hoogmoedig meisje n. — Un cheval
f-, een moedig paard. — Dessin f-, deftige, stoute
teekening f. — (pop.) C'était un f- orage, 't was
een geducht onweder. — (iron. et fam.) Un fsot, een groote gek.
Tech.} Bois, Marbre f-,
hout, marmer, dat hard is en zich moeijeljk laat
bewerken. — [Bias.] Lion f-, leeuw m. met opstaande manen. -- (Prov.) Être f- comme Artaban,
comme on Ecossais, trotsch als een paauw zijn. —
Ook als subst. ((am.) Faire le f-, den trotsche
spelen. Se tonic of Etre sur son f-, eene hooge
— {

borst zetten.
Fier -i -bras, nl. (pop. et fam.) Opsnijder,
zwetser, windmaker, enz., z. FANFARON.
Fierasfer, nl. [H. n.] Baardlooze slangen

(ophidie iinberbe).

-vischn.

Fièreinent, adv. Met fierheid, stoutelijk, op
stoute, trotsche wijze: F- dessiné, stout, krachtvol
geteekend. (der zoutvaten n.
Fieriiage, m. [Sal.] Het naauwkeurig vullen
Fierté, f. Beenderbus f. van den H. Bomanus.

Fierté, e, adj. [Bias.] Trotschheid, opgeblazenheid f., overmoed m., vermetelheid;
fierheid,
hooghartigheid ; verhevenheid , kracht, stoutheid
van uitdrukking (in de schoone kunsten) , moedigheld f. C'est un homme plein de f-, 't is een man
vol trotschheid, een zeer hoogmoedig man. — Marcher avec f- à l'ennemi, moedig, met fierheid op
den vijand losgaan. — Ce cheval a de la f-, dit is
een moedig paard. -- La f- de dessin, het krachtvolle
van eene teekening. — liet komt somtijds in 't meere.
voor: Je ne veux plus etre exposé a vos f-s, ik
wil niet langer aan uwe trotsche en smadelijke behandelingen blootgesteld zijn.
Fierter, Fiertir, v ; a; Slaan (trapper).
Fierton, m., z. v. a. DENERAL. — Fiertonneur, ni. Mlunttoeziener m., voormalig opzigter
eenei munt, die de gemunte stukken nazag.
t Fie.i, in. (pop.) Kind n., zoon m.
Fièvre, f. [Méd.] Koorts f. Un accès de f-,
een aanval van koorts. F- chaude of ardente, heete
koorts. F- contagieuse, aanstekende koorts. F- quotidienne, tierce, quarte, alledaagsche , anderen
koorts. F- continue, in--dagsche,rn
—

termittente, aanhoudende, afgaande koorts. Fdouble tierce, dubbele anderdaagsche koorts. Fbilieuse, galkoorts. F- scarlatine, scharlakenkoorts.
F- putride, rotkoorts. F- réglée, petite, froide,
regelmatige, zachte, koude koorts. F- éphémère,

koorts, die maar eens komt en een etmaal duurt.
F- de lait, zogkoorts. F- éthique, uitterende, uit droogende koorts. F- pétéchiale. blutskoorts. Le
jour de la f-, de koortsdag in. Le déclin, le fort de
in f-, de afneming f., de hoogste trap n1. der koorts.
La f- a cessé, la quitté, de koorts heeft opgehouden, is uitgebleven, heeft hem verlaten. La f- la
repris, de koorts is teruggekomen, heeft hem op
nieuw aangetast. Je me sens de f-. ik voelde koorts
aankorsten. — (fain.) Une f- de cheval, eene paardekoorts, eene zeer harde koorts. — (Prov.) Tom.her de f- en chaud mal, z. CHAtID. Avoir la f- de
veau, de dronkaards -béving hebben. I1 a la 1'- de
St. Vallier, hij heeft de koorts van benaauwdheid,
de kanonnenkoorts.
Fiévreux , ease , adj. Koortsverwekken.d ;
koorts -ig: L'automne est la saison de l'année la plus
t-euse, de herfst is 't jaargetijde, waarin de meeste
koortsen heerschen. -- Ook als subst.: I1 v a beaucoup de i'- b 1'hcpital, er liggen veel koorlsljders
in 't hospitaal.
Fiévrotte, f. (verklw. van fièvre) (fam.) Koorts
koorts, vermaning f. van koorts.
-jen.,ligt
._ Fife, m. Naam van een karnavals- kostuum;
ook van hem, die zulk een kostuum draagt.
Fifre , rn. [Mus.] Klein dwarsfluitje n. —
(pop.) Et toi to joueras du f-, en gij zult op uw'
duim fluiten, gij zult er niets van kogen. — Pij
Les f-s et les tambours, de pijpers en de-perm.:
trommelslagers.

Fi gale, f. [Mar.] Indisch éénmast-vaartuig n.,
dat zeilen en riemen heeft.
Figaro, m. Naam van den doorslepen barbier
in Beaumarchais' blijspel »le Barbier de Seville"
en in de daarnaar bewerkte operaas; — van daar:
sluw onderhandelaar en koppelaar enz. in lief-

,

deszaken.
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Figé, e, adj. (en part. passé van figer) Gestold,
gestremd: Huile f-e. -- (fig.) Sa lettre est f-e, zijn

brief is gekunsteld en stroef (door 't veinzen van
gevoelens, die de schrijver niet heeft) . -- Figeinent, m. Stremming, stolling f. — Figer, v. a.
Doen stremmen, doen stollen: — SE FIGER, V. pr.
Stremmen, stollen, dik worden.
Fignoler of Finioler, v. n. (fain.) Figuur
willen maken , door opschik of manieren boven

anderen willen uitsteken.

Fignolette, f. [Hort.] Soort van witte druif f.
Figo, m. [Bot.] Soort van tulpenboom in. --Figoeaque, m. Vrucht f. van den chinéschen lo-

tusboom.

F igae, f. [Bot.] ["jig f.: Un calms de f-s, eene
mand vijgen. — (/ig.) Faire la f- a qn., met iemand
den gek scheren, spotten. Il nest ni f- ni raisin,
hij is noch koud noch warm, men weet niet wat men
aan hem heeft. —(fans.) Par ma f-, bij mijne trouw,
op mijn woord van eer. — (Pron.) Moitié f- moitié raisin, half willens, half onwillens. —H. n.]
Vijg, peer of luit f., zékere schelp. — [ Méd.j
V
jg-

wrat f. — Figaerie, f. Vfjgeboomgaard m.; —
vijgendroogerj I. — Figuier, m. Vijgeboom m.
F- d'Inde, z. v. a. NOPAL. F- d'Adam, z. BANANIER.
— [H. n.] Vijgeneter in., zékere vogel.
Figuile, f. [H. n.] Soort van wesp f., rupsen
-doerm.
Figulin, e, adj. ] Tech.] Wat zich laat kneeden en vormen: Terre f-e, pottebakkersaarde f. —
t Figaline, f. Kunstig aardewerk n.
Figurabilité, f. [Phys.] Eigenschap der lig
om eene zékere gedaante aan te nemen,-chamen
vormvatbaarheid, f i g u r a b i l i t e i t f.
Figurant, m., -e, f. [Tbéat.] Hij of zij, die
op het tooneel slechts figuur maakt, eene stomme
rol vervult, bijspeler, figurant
m., f i gu r a nt e f. ; balletdanser m., - danseres f.
F iguratif, ive, adj. De figuur van iets voor stellend, afbeeldend, f i g u r a t i e f;— zinnebeeldig, beeldsprak-ig, oneigenlijk, figuurlijk. Plan f-,
grondteekening f. van een gebouw, bosch, plaats,
enz. — Figurative, f. [Gram.] , z. v. a. cARACTERISTIQUE. - Figurativenlent, adv. Op
eene afbeeldende, figuurlijke wijze.
Figure, f. Gedaante, gestalte f., vorm m., maakse l , fatsoen n., figuur f. La f- de la terre, du
corps humain, de gedaante van de aarde, van 't
menschelijk ligchaam. C'est une plaisante f- d'homme, 't is een koddig fatsoen of maaksel van een
mensch. — Gezigt, aangezigt, gelaat n. Elle a la
bonté peinte sur la f-, de goedheid ligt op haar
gelaat. — Beeld, afbeeldsel n., beeldtenis, a fbeelding, afteekening f. (van 't rnenscheljk ligchaam):

F- de bronze, de tire, de marbre, bronzen, wassen,
marineren beeld of figuur. Demi -f-, beeld te hal ver lijf. — Arch.] Vlugtige, uit de losse hand
gemaakte schets f. van een gebouw. — [ Arith.]
cijferletter f., cijfer n.: Pour écrire 100
ii faut trois f-s. — [ Astrol.] F- d'astrologie, de la
nativité of F- céleste, beschrijving of afbeelding f.
van den sterrestand op een gegeven uur, b. v. dat
van iemands geboorte, astrologische figuur f. (ook
horoscope en thèrne geheeten). — [ Danse] Naam
der verschillende lijnen, die men al dansende beschrijft, toer m., dans/figuur f. — [Escr.] Naam
van de verschillende houdingen van 't ligchaam,
den arm of den degen, schermfiguur f. — [Géom.]
De uitgebreidheid, zoo als zij door de onderlinge
ligging van hare grenzen bepaald is; afbeelding van
een te bewijzen voorstel, figuur, wiskunstige figuur.
— [Jeu] Kaart, die met een' heer, eene vrouw of
een' boer geteekend is, prent f., prentje n., figuur f.
— [Mar.] Beeld n. op 't galjoen van een schip,
hoekman m. — [Mus.] Rij f. van snel op elkaar
volgende en met elkaar verbondene noten. — [Gram.,
Rhét.] Woordenbeeld, redebeeld n., zinnebeeldige
of verbloemde zegswijze tot verfraaijing der rede,
leenspreuk f.: On page par f- quand on dit Ia p 1 u[

rne, le pinceau, la e harrue, l'épée, les
voiles, etc., pour l'écriture, la peinture,
Ie labourage, la guerre, les vaisseaux,
etc. — [Théol.] Zinnebeeld, voorbeeld n., zinnebeeldige voorstelling. L'Ancien Testament était la
f- du Nouveau. — (fig.) Faire f-, figuur maken,

zich goed of slecht voordoen; — uitblinken, in 't
oog vallen, zich onderscheiden, opzien baren, eerre
rol spelen, een' grooten staat voeren; -- wel of
kwalijk b ij elkander komen of passen: II a fait
peu de f- dans cette société, hij was in. dat gezel-
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schap in geen aanzien. Queue f- y ferez-vous ? hoe
zult gij u daar houden? wat figuur zult gij daar
maken?
Fi uré, e, adj. (en part. passé van figurer)
Afgebeeld, aanschouwelijk voorgesteld ; zinnebeeld'ig, figuurlijk, verbloemd, overdragtelzjk, g e f ii g ure erd. Objet f-. afgebeeld voorwerp n. L'amour fpar deux colombes qui se balsent, de liefde,zinnebeeldig voorgesteld door twee trekkebekkende duiven.
— Ce mot s'emploie au sens f-, dit woord wordt in
een' /iguurlijken zin gebruikt. Copie f-e, z. COPIE.
— Danse f-e, dans m. met kunstige wendingen. —
Taffetas f-, gebloemd taf n. — Nombres f-s, gefigureerde of figuurlijke getallen n. pl. — (Bias.]
Soleil f-, zon f. met een menschengelaat. — [ Minér.]
Pierres f-es, figuursleenen m. pl., steengin niet a fdrukken van dieren, planten, enz.
Figurérnent, adv. Overdragtel k, oneigenlijk,
figuurlijk.
Figurer, v. a. vormen, de gedaante of den
vorm geven: Dieu a figuré la matière de mille
manières différentes, God heeft de stof op duizenderlei verschillende wijze gevormd. — Afbeelden,
verbeelden, voorstellen, aanschouwelijk maken, door
een zinnebeeld voorstellen. Les Egyptiens figuraient
I'année par un serpent qui inord sa queue, de
E typtenaren stelden 't jaar voor onder 't zinnebeeld van eene slang, die zich in den staart bijt. —
FIGURER, V. n. Overeenkomst hebben, wel bij elkander voegen, overeen stemmen; — figuur maken,
veel vertooning maken: Ces deux tableaux figurent
bigin, deze twee schilderijen voegen wel bij elkander.
-- C'est lui qui a figuré autrefois le plus it la
cour, hij maakte eertijds de meeste figuur aan het
hof. — SE FIGURER, v. pr. Zich verbeelden, zich
voorstellen: On se figure ordinairement les choses
autrement qu'elles ne sont, men stelt zich gemeen
zaken anders voor dan zij Zijn. Je me f1--lijkde
gure sa joie, ik kan mij hare vreugde voorstellen.
Figauriue, f. (verklw. vary figure) [Sculpt.,
Peint.] Beeldje, bij- of nevenbeeldje n., inz. bij
landschappen in 't verschiet_ — [ Ant.] F-s, zeer
kleine antieke beeldjes van gebakken leem, brons,
zilver, die meestal godheden voorstellen en bij menigten in de kabinetten der oudheidrninnaars gevonden worden.
Fi;nrisme, m. [Théol.J Stelsel n. of meening f.
van hen, die de in 't Oude Testament geboekte ge
als figuren van die des Nieuwen Tes--beurtnis
taments beschouwen, f i g u r i s m u s n. — Figuriste, m. Aanhanger van dat stelsel, van die leer,
f i g u ei s t m. — [Tech.] Beeldjesinaker, vervaar
allerlei pleisterbeeldjes. — [ Danse] Dan--digervan
ser m., die f cureert of sierlijke dansen uitvoert.
Fil, in. Vezel f., draad n.: Les f-s de ce 1in
sont très-déliés, de vezels of draden van dat vlas
zijn zeer fijn. Les f-s que font les cheniiles, de
draden, die de rupsen spinnen. F-s d'araignée,
spinnewebdraden. F-s cie la vierge, z. v. a. FILANORES. — Ineengedraaide vezel f., garen n.. draad m.
Echeveau, Peloton of Pelote de f-, streng f., kluwen n. garen. F- h coudre, naaigaren. F- retors,
getwijnd garen, twij) garen. Retordre du f-, garen
twijnen. F- his, F- en trois, tweedraadsch, drie
garen. F- à revauder, stopgaren. F- de-drasch
sayette, saaijetgaren. F- de religieuses, kloosteraren. F- de paquet, pak-, bindgaren. F- b gants,
handschoengaren. F- de plain, garen van den sterksten hennep. F- d'étoupes, garen van werk of afzal. F- sans pains, zeer fijn garen (voor batist.)
F- de Turquie, tursch garen, kemelqaren. F- de
trame, inslagoaren, dromgaren. F- de cliaine, de
chainette, kettinggaren. — [ Mar.] F- de caret,
de cá ble , schiemansgaren , kabelgaren , stootgaren. F- Blanc, goudronné, geteerd, ongeleerd garen of touw n. F- a gargousses, kardoesgaren.
F- de haul)an, middelgaren. F- de marlin of de
lusin. F- de voiles of à voiles, F- de tré of de
trévier, zeilmakersgaren, zeilgaren. F- h marque,
garenmerk n., dat men op een touw zet. Mettre
les voiles ii f- de caret, de zeilen op stootgarens
zetten. Bilord de trois f-s, loerding f. — Cooper la
toile de droit f-, Aller de droit f-, het linnen regt
op den draad doorsnijden. — ( fig.) Il ne faut pas
aller de droit f- contre le sentiment des personnes
puissantes. men moet niet lijnreet indruischen tegen
(niet reptstreeks tegenspreken) 't gevoelen der mag
lieden. 11 va de droit. f-, hij gaat redt stoor-tige
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zee, hij (laat zonder omwegen te werk. — ( fig.) La
vie de 1'homme ne tient qu'à un f-, 's menschen
leven hangt aan een' draad. Cet homme ne tient
qua un f-, die man hangt aan een' draad, staat
op 't vallen, loopt gevaar zijn' post te verliezen,.
De f- en aiguille, Fournir de f- et d'aiguilles,
z. AIGUILLE. Des finesses, Des malices cousues
de f- Blanc, z. CoLSU. Donner du f- a retordre à
qn., iemand veel te doen geven, hem veel moeite, beslommering berokkenen. — (fig. et pop.) Il a le f-,
hij is doorslepen, doorkneed, doortrapt. — (poét.)
Le f- de la vie, de nos jours, de levensdraad. La
]barque a tranché le f- de ses jours, de Parce of
Schikgodin heeft zijn' levensdraad afgesneden, hij
is dood. Le f- d'Ariane, de draad, het kluwen,
van Ariadne (het middel om uit eene nételige omstandigheid te geraken, om een ingewikkeld `vraag stuk op te lossen). Je cherchais un f- qui me dirigeat dans ce dédale, ik zocht een' draad om uit
dien doolhof te geraken. — [ Tech.] F- à plomb,
schietlood n., schietlijn f. ; fijne draad, die aan
kwadranten, sextanten, mikrometers enz. is aan
de métal, F- trait, metaaldraad, ge--gebra.tF
trokken draad, draad n. F- d'archal of de fen,
ijzerdraad. F- de laiton it carcasse, karkasdraad.
F- d'argent, d'or, de cuivre, de laiton, goud-, zilver-, koperdraad. F- d'instrurnents, snarendraad.
F- a moule, h tête, schaft-, kopdraad (bij speldenmakers). — F- de penles, parelsnoer n. — Ii y a
un f- à ce marbre, dans cette pierce, er loopt
eene ader door dien steen. — [Bot.] F- d'araignée,
z. v. a. JOUBARBE. F- de men, zeedraad, soort van
wier. — [1-1. n.] F- de serpent, z. v. a. DRAGONNEAU. — [ Jeu] Oude benaming van den raadsheer
in 't schaakspel (fou). — [Bias.], z. v. a. LAMBEL.
Snede van een snijdend werktuig, scherp te f.: Le f- dun couteau, dune épée, dun rasoir.
Donner le f- a un rasoir, ii une épée, een scheermes, een' degen op den slipsteen aftrekken, scherp
slijpen. Oter, Enlever Ie f- (inorfil), de draad, den
braam wegnemen. — ( fig.) Passer an (par le) fde l'épée, over de kling jagen of laten springen,
nedersahelen. — Fil wordt ook gebézigd van de rigting des strooms, van de rigtin.q der vézelen van
hout, vleesch, enz.: Suivre le f- de l'eau, den
stroom, den stroomdraad• volgen. — ( fig.) I1 ne
faut pas aller contre le f- de l'eau, men moet niet
tegen den stroom op zwemmen, geene zaak onder
alles tegen zich heeft. — [ Fond.] Quand-nem,di
la fonte commence b couler, le f- du liquide doit
être continu, als 't metaalbad begint te vloeijen,
moet de strooen onafgebroken voortgaan. — Prendre, Suivre le f- du bois, het hout naar den draad,
naar de rigtinq der houtvezels kloven, zagen. Bois
de f-, hout op zijn eind, op zijn langst , hout
dat meer lang dan dik is. Coupez cette viande
contre Ie f-, snijd dat vleesch tegen den draad
in, snijd de vleeschvezels dwars door. — (fig.)
Interrompre le f- de discours, den draad, den
loop van 't gesprek afbreken. Perdre, Reprenfire le f- de l'histoire, den draad (Ier geschiedenis
kwijt raken, weder opvatten of aanknoopen.
Filadière, f. [Navig.] Platte schuit, praam f.
op de Garonne.
Filace, m. Het spinnen; spinwijze f.; spinsel;
spinloon n. — [Gray.] Fijne etsmanier f.
Filagore, m. [Artif.] Sterk garen n., worgdraad m., waarmede de vuurpijlen worden toegebonden.
Filaarraunme, m. [Paget.] Koperen draadletters of quren, op den papiervorm aangebragt era
waarvan de afdruk op 't papier zigtbaar is; —
afdruk m. daarvan, watermerk n.
Filaire, f. [H. n.] Draadachtig wormpje n. in,
't liochaam der dieren.
Filament, m. Vezel f. [Bot., Anat., Minér.]
Draadje, vezeltje n.: Les f-s des plantes, des racines,
de vezeltjes der planten, der wortelen. — Les nerfs
sont pleins de f-s, de zenuwen zijn vol vezeltjes.—
Les f-s de I'asheste, de vezels, draden van den asbest of het steenvlas. — (fig.) II n'en reste pas un
f-, er blijft neen snippertje, niet het gerinaste vara
overig. — Filamentaire, adj. [Bot.] Uit zoomgegroeide vezels bestaande. — Filamenteux
ease, adz. Vezelachtig, vezelig, dradig;.
Fila,ndier, ière, adj. Spinnend, wie spint.
gaarne spint: Artisan f-, spinner. — (poét. et
burl.) Les trois soeurs f-ières, de drie spinzusters,

___.
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de drie Schikodinnen of Parcen. -- Ook als subst.:
Un f-, Une f-ière, een spinner, eene spinster (fi-

leur, fileuse).
Filauds-e4, f. 7,1. [U. n.] Zonnerdraden, herfctdraden in. pl. (ook Ills de la Vierge. Maria- draden
f;eheeten). — [Cuis.] Lange taaie vezels f. pl. in
't vleesdi. -- [Vétér•. ) :teervezels in paardewonden, witte striemen F. pl. — [Fauc.] Vezelachtige
wormpjes bij de volken; dradi;e huidwormpjes n.
1. -- [ Verr.] Draden in 't sprref/elglas (zeker gehrek). -- [Mar.] Zeegras n., zeeplanten, die zich
aan t schip hechten en zijn' loop vertragen.
Fitandreatx, ease, adj. Dradig vezelachtig.
— (fig.) Style f-, langdradige stijl in. (beter Billus,
láche).
Filant, e, adj. Dir.vloejjend (zoo als olie, siroop
enz.) — [ Asti•.] Eloile f-e, vallende ster f.
Fitoo, in. Plant met kegelvormige vruchten.

Filartleau, nl. [H. n.] Kleine baksnoek m.,
krulsnoelkje n. — [Hort.] Regtstammige jonge
boon ni.
Filardeax, esse, adj. [Tech.] Aleachtig.
Pierres f-euses , aderac I,tige steenzen m. 1;1. gelijk
mariner.
Filaarets, in. P. [Mar - .] Leuningen f. pl, of
leijers in. 1:1. van de verschansing.
Filaa•ia:, f. [Bot ] Keelkruid n., soort van jas
laat f.
-mijn;
Fit`a.sse, f. Gehekeld vlas n., gehekelde hennep m. — [Bot.] F- de nrontagiue, asbest, ui/ant m.,
steen- of bergvlos n. — ( form.) Tinai en dor vleesclr n.
Filassier, nl., -ière, 1. ijlas- of hennepbereider, hekelaar m., -bercidster, - hekelaarster f.; —
vlas- of hennepverkool,er in. , - verkoopster f. —
[H . n. j Hei kleine s Telhoen.
Filesteur, in., ti-lee, i. Oprigter°, bestuurder in.
van eene .clrinncri , ojrrirtsler, bestuurster f.
Filatier, in. Garenhancrelaar nl.
Filatrriee, f. Zidehaspeloarster f. — [Coni.]
Zékere half zijden stof, so0r t van floretz Jde f. --z. role FILATEUR. (neuj f.
Filattire, f. Spinkunst f.; het spinnen. — SpinFile, f. 1Rij, reeks f. Aller it la f -, achter elkander, in eerre rij gaan. Longs e f- tie clarnhres,
de resinous, lance tij. volgt jj van kaaiers, huizen.
Preimez garde cie perdre la f-, pins o1), dat r; ij niet
uit de rij of uit den trein rceraakt. — [ Vii1.j Gelul n.,
linie f., rot n. Serrer les f-s, t-le geléderen sluiten.
Chef de f-, vfcurefirian. Serre f-, laatste in de tij,
gelidsluiter. Défiler f- ir f-, of f- apses f-, gelid na
renel aftrekken Feu de f-, relédei'en -vuur n. —
[Mar.] 1iut achterste schip in de slaglinie. Serres
la f-, de schepen dit bijeen houden.
Filip, r►n. [Tech j Gourlclraarl, zilverdraad n.—
Fit , e, wij. (en part. passé van filer) Gesponven: Cocon f-. r;eslwnnen koeoen n. — ( lig.) Inh•igue, Scène lien f-e, •r;oed1 ontwikkelde knoop m.,
moed ontwikkeld tooncel n. Des jours f-s Bron et
d'argent, een aangenaam, gelukkig leven n.
Filer, v. a. Spinnen. F- dit fin, (lu chanvre,
de ta sole, du colon, de lat lame, vlas, hennep,
zijde, katoen, wol spinnen. — [Tech.j F- de lui,
de Pangent., du fur, du laiton, c;esid, zilver, ijzer,
koper tot draden trektien, c,ourlrlracrd, zilverdraad
enz. trekken. F- de 1'or, de Pangent, goud, zilver
sitinren, het goud- of zilverdraad me t zode of iets
anders overspinnen. F- de` Cordes b hoyau, darnzsnaren spinnen. F- la tote eies épingles, de spelde koppen spinnen. F- de In eire, de la boogre, waslicht trekken. F- le tabac, tabak spinnen. -- F- du
vin, wijnvaten met touwen in den kelder vederlaten. — Ook zonder voorwerp rgebézirfd: F- gros,
tin. prof, lijn spinnen. Les vers it sole filent, de
zijdewormen spinnen. — ( Peon.). z. EEIiTH E. -(poét. et Jill.) Les Parques lui filent de l,eaux jours,
de Schikgodinnen spinnen, hem schoone levensdagen,
hij leeft gelukkig. -- (/1g. el fam.) F- le parfait
amour. toeden, maar vreesachtig in de liefde zijn,
den sncachtenden minnaar spelen. — F- une periode, Benen rolzin uitrekken. -- F- un peu d'at-ent,
lang met greinig odd toekomen, zich net weinig
geld weten te behelpen — (Loc prov.) Je ne sau-

rais f- si je ne nmouille, wanneer ik eet, moet ik

ook drinken. Allee -vows en f- votre quenouille, ga
en bemoei u net uwe eipene zaken, schoenmaker,
houd u bij uwe leest. Filer sa corde. zich een'
strop spinnen, dingen doen, die naar de galg voeren. F- son noeud, zin naadje naaien, naar zijn'
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wensch slagen. — [Jeu] F- ta carte, eene kaart
wegmo/felen, ondersteken. F- ses cartes, zjne kaar
één voor - één en langzaam openleggen. -- [Mar.]-ten
F- les écoutes, de schooien vieren. F- toute l'éroute, den schoot laten loopen, springen of vlieten.

F- une manoeuvre en douceur of en garant, een
touw zachtjes aan of gestadig aan bijvieren. F- a
Ja bande, in eens losgooien. File boel ine ! laat gaan
de boel(jn! File du cable! Viert! File it bon compte!
Viert goedkoop! File de l'écoute de revers! Los de
l(jschootl F- in ligne de sonde, boden. F- de loch,
loggen. Le vaisseau file six noeuds par heure, het
schip loopt zes mijlen in 't uur. Uit vaisseau qui
file sur ses ancres, een schil), dat van zijne ankers drjj't of spoelt. -- z. CABLE, BOUT, DE-

MANDE. — [\/lus.] F- un son, een toorn lang uitha len. — FILER, V. n. ( van vloeisto/fen sprekende)
Zacht en draudsl;eav js af- of uitloopen (gelijk olie,
siroop, enz.); --- lang of draderig, taai worden,
spinnen: Ce vin file. -- (fart.) F- doux, goede,
zachte woorden geven, zoete broodjes bakken, gedwee zijn. Cost un homnle aver qui it faut f-doux,
't is een moan, toet ooien men voorzirlig moet omgaan. — In eene rij en (lint achter elkander gaan.
Faire f- les troupes sur un pont, het krijr,svolk in
eene rij, achter elkander over eerre brug laten trekken. Le bagage file derrière, de ba!!agie trekt achter na. — (,o».) klunen gaan, zich wegpakken, afzakkc-gin: Allons, tiles, kom, pak u weg. II faut f-,
wij moeten opkrarrten. —. [Chas. j Le gilder file. 't
wild vliegt in regie lijn voort. Le faucon file soy
sa proie, de valk schiet oir zijne Irrooi toe.— [Phi's.]
Une etoile qui tile, eene vallende ster f. — [II. n.]
Le chat tile; de kat spint (waakt een spinnend,
snorrend geluid). — [Jeu] I1 faut f-, quand on est
en mailseur, wanneer enen ongelukkig is, moet reen
niet honger opzetten, dan noodig is.
Filerie, f. Spinner j. garen febrjjk; — l jnbaan.
— 'I'r eicplaot f. (beter tilière).
Filet, m. (ver °klw. van til) Draadje n., dunne
draad in. -- (fig. et fain.) La vie de i'hointre ne
tient qu'á on f-, Cot hornme ne tient qua un f(of lil), z. FIL. — [Pectin, Chase, Jeu, etc.] Net,
vischnet, ,lar,.trret, kaatsnel, netwerk n.; — (fig.)
verleiding t.. strik m., hinderlaag f. Coup de f-,
enz., z. coup (blz. 2iu, kol. 2).-- (lig. en in onrunstifjen zin) Faire tomben qn. dans ses f-s, iemand
in zijn net weten te krijgen. — Scheutje, weinigje n.:
Un f- de vinaigre, een scheutje azijn. — F- d'eau,
beekje, vlietje, stroompje n.; waterstraal m. — (lig.)
Un f- de voix, eene zwakke, fijne stem f., piepe
sterrennetje m. — [Chand.] i%lettre Ie f- dans le-rig
suit fondu, een scheutje water in den gesmolten
talk werpen, om dien te klaren. — [ Anat.] F- de
Ia langue, toompje n., tongrierr2 in., spanader f.F- de
Ia verge, toompje n. dervoorhuid.—(fam.) Avoir le f-,
nioejel-gk ter taal zijn, niet van den tongriem gesneden zijn. Il na pas le f-, On lui a lien coupé
le f-, I1 a en le f- bren coupé, hij is goed van den
tongriem gesneden, hij heeft zijne tong maar al te
goed lot zone r'ienst, heeft eene r ladle tong. —
[ Arch.] , z. V. a. I,tSTEL. — [Bras.) Smalle rand m.,
olie slechts het derde der breedte van een,' gewonen
rand heeft. --- [Bot.] Vezeltje n., vezel f. F- ligneux,
houtvezel. Oter les f-s des haricots, de draden of
vezels van de sreibrronen aftrekken. F-s of Filaments
des éhaniinen, helmdraden. -- [Cuts.] F-s, reopen m.
jrl. J' i l e t.s, lan(fwerpige stukken, die zich zonder
snijden cgemakkc 1-ák van zékere bereide visschen laten a/ligtcn. Des f-s de soles, d aiglefins, flets van
tongen, van schelviseb.— F- de boeuf, ruggestuk n.
van een os.— [H. n.] , z. v. a. FILARDEv.U. — [Man.]
Trens f., soort van. kleine toom. — ( fig. Cl fam.) Etre
au f-, te vergeefs wachten, hopen. Tenir qn. an f-,
iemand belrtteht te eten, van eten betonnen, of in
ruimer' zin : iemand roet Belo ften paaien, aan de
sleur houden. - [Mar.] F-s de merlin, rnarlingdraacd,
dun touw n. voor beslar;l jnen. F-s d'abor+lage. enternetten it. $')l. F-s de bast inguage. vinkenetten. F-de
foe. net vare 't voorstagzeil en den kluiver. F- de trelingage, net onder de zwirgting, blokkenet.— [Tech.]
Schroefdraad; — gewerkte rand m. om een munt
(cordon); -- plat en effen lijstje n. tot schei--sluk
din' van de andere lijsten, (aan scbrjnwerk enz.);
--- lijnvormig sieraad n. op horlogie -werk, slotwerk,
enz.: — 7 andljst m. van liet boven- en onderstuk
der viool; — brug f. of kant op den hals netter
viool; smalle strook f. kalk of gips, waarmede de
ï
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laatste rij pannen van een afdak met den muur
verbonden is; — op zijde gesponnen goud- of zilverdraad n.; ---- figuur•1jn f., filet, fileetje n. (bij
boekbinders); lijn tot scheiding der kolommen van
eene tabel, tier afdeelingen van een boek enz. (bij
letterzetters) .
Filetawe, m. Het spinnen; spinsel u.
Fi leter, V. n. (c f Pousser des filets) [Rel.] Ver
/i;;uurlijnen op den rug van een boek Wraken;-gulde
ook: [Tech.] Door de gaten der trekplaat (filière)
halen.
Filear, m., -euse, I. Spinner in., spinster f.;
F-eu3e cie soie, de laine, de coton, zijde -, wol-,
katoen -spinster f. F- de ceinture, garenspinner,
vlas- of hersnep.spinner,baander,lijndraaijer. F- d'ot ,
ou(l sJ)inner F- de métaux, draadtrekker. F- de
oyaux, darinsnaarmaker in. -- Ook als wij.: Araignée f-euse, spin, die een web maakt -FILEUSE ,f.
(H. n.] Soort van loot of rolslak f — FILEUSES,
-

IJ

.

;

f, p1., z. V. U. ARM HMDES of An.ANEIDES.
Fileex, tn. [!Vlar.] , z. v. a. TAQUET.
FiliLzl, e, adj. Kinderlijk, het kind jegens zijne

ouders betaiitende Oiieissance , Tert^iresse f-e, kinderljke gehoorzaamheid, liefde f. Respect f-, Crainte f-e, kinderlijke eerbied, kinderlijk ontzaq n. (De
Acarlé,nie weigert een in. pl. aan dit woord; noglans vindt enen bij vele spraakkunstsch.rijvers Iihals en, bij Napoléon Landais filiaux). --- Filialenuent, adv. Op kinderlijke wijze, kinderlijk.
Filialité, I. .fiine1sthtair n., hoedanigheid van
kind, van zoon.
:

Filiation, f. Onafgebroken reeks van geslach-

ten in dezelfde familie, regie linie f. van ajstamwing, van verwantschap; kinder/tap n. 11 a Bien
prouvé sa f- del uis trom cents ins, hij heeft zijne
m sedert drie honderd jaar behoorlijk beweafkost
zen. Les enfants adoptifs n'ont qu'une f- purement légale. cie aangenomen kinderen bezitten een
louter wettelijk kindschap. — (fig.) Afleiding f.,
zainenhang van verbinding, aaneenschakeling (der
denkbeelden); afleiding, afstamining f. (der woorden, der talen). Les vices out one f- inn ►nense, de
ondeugdenn hebben eene ver uitgebreide familie.
Afh,onkel jke betrekking f. van eenti kerkgemeente,
,

eene kolonie enz. tot eene moederberk, een woeder•-

land; -- adoptie of aanneining van een genootschap

door een ander, fi l i a t i e f

t Filiàtre, in. Schoonzoon in. (gendre, beaufils.)
(of stengel.
Filicasule, adj. [Bot.] Met dr'aadvorinicjen steel
Filieifère, adj. [Mi ►► ér.] Met indrukken van
varerrkruiilen. — Filieiforune, 1~ ilieiu, e, Filicoide, adj. [Bot. j N(.~rcr varenkruid gelijkend,
varenkruidachtig. — Filieite, I. [Miner.] Paren
►n., steen, waarop de bladeren van va--kruidsten
renkruid ingedrukt zin.
Filieorne, adj. [H. n.] islet draadvormige
voel.epr ih°ten. --- Filieule, f. [Bot._) Bronvaren n.
Filière, f. [Teelt.] Trekplaat f., trekijzer n.,
waardoor goud -, zilver-, koperdraad, enz. wordt
getrokken; — trekijzer van eenent waskaarsmaker.
— [Cart.] Loodrente spleet f. in de steenrr•oeven;
mu taalader f. in erne mijn. — [Serr. j F- 3 vis,
snij-ijzer; plat stuk staal n. met verscheidene gaatjes,
om schroeven te naaken. — [Champ.] Plaat t., balk m.,
waarop de sparren van een dak rusten.— [Penn.]
Snij-ijzel n. der kainmenutakers, ow de tanden in
te sneden-. — [Anat j Bekkenopening, bekkenengte f. --- [Bias.] , z. V. (t. FILET. — [Faut.) Snoer n.,
waaraan de valk is vastgebonden.— [Mar.] Dwars
dat men van 't eene boord tot liet andere-touwn.,
spant. — (Jig. et fain.) Passer par la f-, eene
moejelijke proef doorstaan.
Filit'ère, adj. Draad- of vezeldraflend draadgeleidend; — [Bot.] riet vezels bezel. -- FILIFERE, m.
Werktuig H. om in het donker een' draad in eene
naald, te steken.
Filifolié, e, adj. [Bot.] Met draadvormige
bladeren; roet vézelire bladeren.
Filiforme, adj. Draad- of vezelvorraig, dun
als een draad.
Filigrane, m. [Orf.] Fijn tralievorinig draad
doorluchtig werk van goud- en zilverdraad,-uwerk,
fit i g r a a n n. — Filigraner, v. a. Zulk draad
-werk
maken.
Filip, m. [Corn.] Soort van serrie f., olie men
te Pith/viers maakte. — [Mara Tros, wantslag rim.
Filipede, adj. [H. n.j Met lange, zeer dunne
„
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voeten.. -- Filipendule, actj. Aan draden of vezels hangende. Araignée f-, spin, die, buiten haar
web hangende, hare prool beloert. — FILIPENDULE, f.
[Bot.] Roode steenbreke, wilde gerwe, moederplant,
eene plant met voedzamen wortel, weleer ook tegen
den witte-vloed gebruikt , f i t i pen d e l f. — Filirostre, ar/j. [H. n.] Met langen, dunnen snavel.
Filisse, f. [H. n. j Kleine spin f.
L'ititarise, adj. [H. n.] Met lange, dunne voetwortels. -- Filitèle, adj. [H. n.]' Wijde webben
spinnende. (delijke staat nl.
Fit 1 isee, m. Vrjsterschap n., rneisjesstaat, maag1 F iltastr e of Fillàtre, m. Stiefzoon, voorzooii mu.
Fi11e, f. Meisje n.; ongehuwde, jonge dochter, vrij
maagd; dochter f. Une petite f-, een klein meisje.-ster,
Ma soeur es t encor e f-, mijne zuster is nogongehuwd.
F- ainée, cadette, oudste, jongste dochter. Petite-f-,
kleindochter. Belle-f-, schoondochter. — (poét.) Af
starnineling, spruit; inboorling f. La f- des rois, des
Césat's, de o fstarnineling, dochter (ier koningen, (ier
Ccesars. -- Les f-s de Sion, de dochters van Sion.
La f- du désert, de dochter der woestijn. — Flu chant, de la lyre, zangsier, dichteres. F- de la
douleur, de l'exil, dochter der smarte, der ballingschap, in droefheid, in ballingschap levende vrouw.
— Les f-s de iblémoire, de l'Enfer, de l'Achéron,
du jour, de Muzen of zanggodinnen n (dochters van
[tlnernósgn.e), de Furiën of wraakgodinnen, de Parcan of schikgnd'irtnen , de 1fir•en of tijdgodinnen.
— Les f-s du printe ►nps , de bloemen , de lentevruchten f. pl. Les f-s du cie!, de bijen, zwaluwen,
enz. La Pauvreté est f- du Péché, de Armoede is
de dochter (/em' Zonde, zonde baart armoede. — [11.
de France] F-s de France, dochters (lei, fransche korvingen, koninklijke pr•incessen.— F- ainée des ruis ie
Fr ance , titel der universiteit vans Parijs. — FILLE
wordt sooit(rts ook in den zin van: dienstmaagd,
meid, vrouwelijke bediende f. gebézigd. Appelez :a f-.
roep tie meid. Ceci eet pour la f-, dit (deze fooi)
is voor de meid. F- de boutique, winkelmeisje,
-

winkeldochter. F- (gebruikelijker femme) de chaintire, kamenier. F- de t►asse- cour, z. LASSE- COUR.

— F-s d'honneur, eeredames, hofdames. — Ma f-,

mijne dochter, mijn kind (door personen van zékeren ouderdom of stand vaak gebézigd tot personen,
die hunne dochters niet zijn). — Naam der nonnen
van vele klooi tenorden,: F-s de Ia Miséricorde, barmha'r tige zusters. 1-s de I' Annonciat.ion, nonnen van
de orde van de Annuncialie of van Maria- boodschap.
Couvent de f-s, nonne,4looster n. — Ook gebruikt
van kerken, kloosters. enz., die van andere afhangen: Ces at► bay'es sont f-s de Citeaux, die abdijen
slaan onder 't klooster van Cisterne. Église-f-, /iliaal-kerk, dochter-kerk , b j -kerk (in tegenstelling
titel de moeder- of hoofdkerk). — Door misbruik
van 't woord bézi! t men tilie ook voor: hoer, lirgtekooi f., veil meisje n. F- de joie of F- soumise,
openbare hoer, meisje van pleiz'ier. 11 fréquente
les t-s, hij loopt bij (le lirtekooijen. Elie a fair uit
peu f-, zij ziel er wat hoerachtig uit. — (Prov.)
1)e la vigue et de la f- Ia garde est ditficile, rijpe
duiven en huwbare meisjes zijn inoeijelijk te bewaken. F- oisive h mal pensive, lerl'igheirl is ,
meisjes gevaarlijk. F- fenestrière etc. , Z. FEN
ESTRIER. F - qui prend se vend. F- qui donne, s'aban-

dt► r,ne, het ,nisje, dat geschenken aanneemt of geeft,

schenkt hare eer, hare deugd weg. — C'est la fau vilain , qui en donnera le plus l'aura , wie
't meeste biedt, heeft liet. — [Tech.] F-s, geelkoperen 1?.laaíjes n. pl. (waarvan 't grootste mère, rnoeder, heel) -- [ Hort.] F-s d'artichauts, afzetsels,
onderste bladeren n. p1. van artisjokjilanten.
Fillette, t. (verklw. vantille) (fain.) Jong misje;
dochtertje n. -- (Prov.) Bonjour lunettes, adieu f-s,
met grijze haren moet enen niet meer' vrijen. -[Coot..) Couttime des f-s, boete van eene franse/me
kroon (ecu), die zwangere weduwen en jonge dochters, indien zij haren toestand niet bij 't geregt
hadden aangegeven, betalen moesten.
Filleul, m., -e, f. Doopzoon m., doopdochter f.,
doop- of petekind n.
(gewandsworm m.
Fiio-eatpsitlaire, m. [H. n.] Soort van inFiloe he, f. [ Mar► uf.] Soort van netvormig
zijden of garenmr'eefsel n., f i loc he f. — [Meun.)
Mnlensleentouw n. — [Pèchej Nethouder m.
Filon , in. [Minim.] Ertsader, mnijnader f.
mijngang m.
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Fin, m. Einde, slot, besluit rn., uitgang in., uit
afloop in. La f- de l'année, het einde des-eind.,
jaars. Je n'ai pas entendu la f- de son sermon, ik
heb het slot van zijne preek niet gehoord. Mettre f- it
une chose, eene zaak ten einde brengen. — (fam.)
Faire une f-, een beroep kiezen, een' stand, eene
bepaalde levenswijze aannemen. — [Corn.] Cette
lettre de change est échue f- raai, die wissel vervalt ultimo mei. F- courant , F- prochain, den
laatste der loopende, der volgende maand. — (Prov.)
En toute chose it faut considérer la fin, bij alle
dingen, let op 't einde. La f- couronne 1'oeuvre,
het einde goed, al goed, — het einde kroont het
werk. — Einde, uiteinde n., dood m. Il tire it la
V. a. FILOUTERIE.
f-, à sa f-, 't zal haast met hem gedaan zijn, hij
Filouter, V. a. Listig bedriegen, stelen, beur
ontfutselen; — valsch spelen. — (fam.)-zesnijd, ligt op sterven. Pensez ii votre f- dernière, denk
aan uwen dood. — [Chas.] Le cerf est sur ses f-s.
F- qn., iemand bedriegen, beet hebben.
Filouterie,f. Listige bedriegerij, beurzesnijderj, het hert is moede en zal 't haast opgeven . — (Prov.)
oni futseling; — afzetterij, felter j f. , gaauwdie- Telle vie, telle f-, De inauvaise vie, mauvaise f-,
zoo het leven , zoo de dood. — Oogmerk , doel,
venstreek m.
Fils, ni . (pr. Vice, vóór een klinker of stomme doelwit, oogwit n. Il a sa f- dans cette démarche,
h lize; op 't einde van een versregel fi of flee, naar met dezen stap heeft hij zijn oogmerk. A quelle
gelang het rijm vordert). Zoon; jongen m. Petit f- a-t-il fait cela? met welk oogmerk heeft hij dit
f-, kleinzoon. Beau-f-, schoonzoon; (fig. et fam.) gedaan? 11 parviendra b sa f-, hij zal zijn doel
wel jemaakt, fraai gekleed heer n. ; gemaakt mode- bereiken. -- (Prov.) `ui veut la f-, veut les movens,
wie het doel wil, moet ook de middelen willen.. —
gekje n.: F- ainé, cadet, unique, oudste, jongste,
Benige zoon. — Elle est accouchée dun fels, zij is [Prat.] F- de non recevoir, grond m.. van niet-ontvan een' jongen bevallen. — (poét.) Ajstammeling; vankeljkheid. F- de non-procéder, verz-t n. van
inboorling in. Les f- de Saint-Louis, de afstamme- onbevoegdheid. — à LA FIN, loc. adv. Eindelijk, ten
lingen, telgen, sp ruiten van Sint- Lodewijk. Les f- laatste. — (pop.) A la f- des t-s, A la f- finale,
de l' Helvétie, de zonen van Helvétië, de inboor eindelijk en ten laatste. — A ces fins, tot dat
bewoners van Zwitserland, , de Zwitsers.-linge, einde; dien ten gevolge.
Fin, e, adj. Fijn, dun: Dentelle f-e, fijne kant F.
Les f- d'Albion, de Engelschen. — Les f- d'ApolIon, de Mars, de PI utus, etc., de dichters, de krijgs- Papier f-, fijn, dun papier n. Pluie f-e, fijne relieden, de rijken, enz. Les t- de i'harrnonie, de toon gen, stof-, motregen. Pinceau f-, fijn penseel n.; —
Les f- de la douleur, de zonen der-kunstear. (overdragtelijk), keurig, net, fijn schilderwerk n. —
smarte, de lijdenden en bedroefden. Les f- de la Elle a la jambe f-e, zij heeft nette, welgevormde
joie, de zonen der vreugde, de najagers van 't ver beengin. Les traits de la femme soot plus f-s que
, de wer eldlingen. -- Le luxe est f-de l'abon--mak ceux de l'homme, de gelaatstrekken der vrouw
dance, de weelde is de dochter des overvloeds, uit zijn fijner, bevalliger dan die des mans. Linge f-,
den overvloed ontstaat de weelde. — (dévot.) Les fijn linnen n. -- (Lee. fain.) Aimer le Tinge f-, veel
f- des homines, de zonen of kinderen der menschen, van de vrouwen houden. — Fijn, zuiver, onverde menschen. ; ['1'héol.] F- de 1'homme, F- de mengd, voortreffelijk in zijne soort, uitmuntend,
Dieu, F- de 1'Eternel, Zoon des menschen, Gods best, echt: Or f-, fijn goud n. Perles f-es, fijne
Zoon, Jezus Christus. F- de Bélial, Belials zoon, paarlen f. pl. F-e fleur de farine, fijne, beste bloem f.
goddelooze. — [H. de France] F- de France, zonen van meel. — (fig.) F-e fleur de la chevalerie, de
der fransche koningen , koninklijke prinsen. F- bloem, de keur der ridderschap. Balance f-e, z.
ainé de 1'Eglise, oudste zoon der kerk, bijnaam TRÉBUCHET . II na que des chevaux f-s, du vin f-,
der fransche koningen. — Le f- de la maison, de hij heeft enkel voortreffelijke paarden, fijne of uit
wijn. — Fijn , scherp (van de zintuigen-gelzn
zoon des huizes (van den meester des huizes). —
Mon f-, mijn zoon (uitdrukking van welwillend sprekende): Avoir 1'oreille (1'ouie) f-e, le tact, Ie
vaak door lieden van zékeren stand en ouder--heid, gout f-, een fijn, scherp gehoor, een fijn gevoel,
dom gebézigd tot dezulken, die hunne zonen niet een' fijnen smaak hebben. Un f- gourmet, een fijne
zijn). — Etre f- de maitre, even bekwaam in't vak ~proever. — (fig. et pop.) Au f- fond de la nier,
als de vader zijn. — Ii est f- de ses oeuvres, wat de l'enfer, op den diepsten bodem der zee, in het
hij is, is hij door eigen verdienste geworden. -- diepst der hel. II vient du f- fond de la Russie,
(Loc. prov.) 11 est f- et Bien f- de son père, hij hij komt uit het diepst van Rusland. — (fig. et
Lef- motdeqc., het beslissende, ware woord,
aardt geheel naar zijn vader, 't is een aardje naar
zijn vaartje, 't is zijn vader op een haar. II nest ^aei%»lossing van 't raadsel; de verborgen zin, die
f- de bonne mere qui ne voulut avoir fait cette achter iets steekt. — Partie f-e., geheimzinnig pleiaction, ieder braaf mensch zou wenschen zóó gehan- z-ierpartijtje n. — Fijn (van 't geen het verstand
deld te hebben. Ii nest f- qui Wait couru à ce betreft, of van personen sprekende), scherpzinnig,
spectacle, jan en alle man liep naar dat schouw- geestig, schrander, snedig, bevallig; — sluw, doortrapt, leep, slim, geslepen , loos, listig. Avoir le
spel heen.
Filtrage, nl. Het doorzijgen, het f i l t r é r e n. jugement f-, een fijn, scherpzinnig oordeel hebben.
— Filtraat e, adj. Doorzijgend, tot doorzijging Raillerie f-e, fijne, geestige scherts f. Louange f-e,
dienend: Papier f-, doorzijgpapier, filtreerpapier n. fijne, bevallige lofspraak f. Observation f-e, fl/sic,
Pierre f-e, zijgsteen, filtreersteen m. — Filtra- schrandere opmerking f. — Il est f-, hij is sluw,
tion, f. Doorzijging, klenzing of kleinzing,, f i l- geslepen, enz. — (Loc. fam.) Avoir Ie nez f-, een'
t r é r i n g f. — [ Méd. anc.] z. v. a. SECRETION. fijnen, goeden neus hebben: listig, sluw, zijn. Bien
-- Filtre, m. Elk voorwerp (papier , doek, spans, f- qui l'at.trapera. Plus f- que lui nest pas bête,
steen, enz.), geschikt ter doorzijgang, zijger, door- wie hein verschalken wil, moet vroeg opstacn, z.
zijger, klenzer, zijgdoek m., z j papier n., z gtrech- ook DAGUE, LAME . — [Mar.] Vaisseau, Batiment f-,
ter m., zjjgvat n., klensdoek m., leksteen m., fijne scherp gebouwd schip n. F- voilier of Vaisseau fparen of haren zeef f., filtrum n., filter in. de voiles, snelzeiler, goede zeiler m.
FIN , m. Sluw, listig, doorslepen mensch, sluwerd m.
F- -charbon, kool-filtreerton f., kool-filter m. —
F- -presse, filtreertoestel m. met drukking. — [Méd. -- (Pion.) Le f- trouve toujours on plus f- qui
anc.) Uitscheidend orgaan of vat n. , klier f. , z. l'attrape, er is altijd meester boven meester, z. ook
GLANDE. — z. ook PHILTRE. — Filtrer, v. a. DOUBLURE. — Faire Ie f-, zich op zijne sluwheid,
Doorzijgen, klenzen of kleinzen, f i 1 t r é r e n. Pierre scherpzinnigheid veel laten voorstaan. — (fam.)Faire
à,f-, ,zjgsteen, leksteen m. -- [Méd. aric.] , z. v. a. Je f- d'une chose. niet met eene zaak voor den dag
of voor den draad willen komen, niet willen zeggen
SECRETER. — FILTRER, v. n., en SE FILTRER. v. pr.
.Doorzijpelen, doorlekken, doorgezegen of gefiltreerd wat men weet of denkt. Jouer au f-, au plus f-,
worden: Ueau filt.re, se filtre a travers Ie sable, elkander om 't zeerst zoeken te bedriegen, beet te
het water zijpelt door het zand. — Filtre, e, hebben. --- (iron.) Un gros f-, een plomperd die
adj. (en part. passé): Eau f-e, doorgezegen, g e- den schrandere wil spelen. — Je Ie donne au plus
f-, dat zet ik den beste, den knapste. den slimste.
filtreerd water n.
-- Het fijne, het hoofdpunt, het gewigtigste van iets,
Filtire, f. Spinsel n., gespenven draad m.
Filoselle, f. [Corn.] Floretzijde, Ii 10 ze l; —
fCoretl•int n.
Filotier, m., -!ere, f. Garenkoopman m., ga
koopvrouw f. (in't klein). — FILOTIERES, f. pl.-ren
[Tech.] Smalle sierlijk uitgewerkte glasrand m. om
de ruiten heen.
Filou, ui.(oorspronkelijk zooveel als COCHON NET)
Listig bedrieger, spitsboef, gaauwdief, fielt, schurk,
beurzesnijder; — valsch speler in. — [H. n.] Soort
van lipvisch der indische zeeën, roode bedrieger in.
[sparus insidiator] .
Filouse, f , z. v. a. QUENOUILLE.
Filouutage, m. Spitsboeven-handwerk n_ ; Z.
-
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't geheimzinnige van eene zaak. — (fig.) Savoir le
fort et le f- d'une affaire, d'un art, eene zaak, eene
kunst in den grond verstaan. Tirer le f- d'une
affaire, alle mogelijk voordeel uit eene zaak trekken. -- [Bill.] Prendre le f- dune bille, een' bal
fijn raken, een' bal snijden. (Men zegt ook. Prendre une bille fin.) — [Tech.] F- d'autruche, fijnste
struisvéderen. F- à pointes, fijne zwarte struisvéderen. — [Com.] F- d'once, F- de rame, F- de
bédelin, naam van verschillende Levanische katoenen. — [Tech.] Goud en zilver (in tegenstelling
met koper, tin, lood, ijzer). Faire le commerce de
f-, in goud en zilver handelen. Bouton de f-, Grain
de f-, z. BOTJTON, GRAIN . Deniers de f-, de deelen
fijn goud of zilver, die in een allieersel vervat zijn.
Finage, m. [Arre. prat.] Uitgestrektheid van
een regts- of grondgebied, tot aan de grenzen van
een ander. — Ook z. v. a. AFFINAGE.
Final, e, wij. Wat zich aan '1 eind bevindt,
wat om te eindigen. te sluiten dient, eindigend,
laatst, fi na a l: [Gram.] Lettre, Voyelle, Consonne,

Syllabe f-e, eind- of slotletter f., slotklinker, slotmedeklinker m. , laatste lettergreep f. — [Phil.]
Cause f-e, eindoorzaak f. — [Théol.] Impenitence,
Persévérance f-e, tot aan den dood durende onboetvaardigheid; volharding f. (in 't goede). Jugement
f-, laatste oordeel, jongste gerigt n.; [Jur.] eind•
oordeel, eindvonnis n. — [Prat.] En fin f-e, ten
slotte, eindelijk. — [Corn. et Fin.] Compte f-, slotrekening f. Quittance f-e, kwitantie f. tot geheele
vere f/'ening. -- FINALE, f. [Gram.] Eind - of slot-

letter f. — [Mus.] Hoofdnoot f. van den toon,
waaruit een muzijlcstuk is gezet en op welke het
eindigen moet; — slotnoot f. in 't gregoriaansche
gezang. — FINALE, FINAL, M. [Mus.] Slotstuk,
eindstuk van een muzijkstuk, opera, ballet, enz.,
finale n. (steljk.
Finalernent, adv. Ten laatste, eindelijk, laatFinaliste, fin. [Phil.] Aanhanger, voorstander rn. der eindoorzaken.
Finance, f. Gereed of baar geld n., klinkende
munt f., geldvoorraad nl., financiën f. pl.: Il est
on peu court de f-, hij is wat schraal bij kas. — [Anc.
admin.] Opbrengst f. aan den koning voor een
gekocht ambt; ook in 't algemeen: opbrengst, belasting f. Cette charge paie tapt de f-, voor deze
bediening wordt zoo en zoo veel opgebragt. Payer
la f-, de belasting, den impost betalen. — FINANCES f. pl. Staatsinkomsten f. pl., openbare geldmid
pl., staatsvermogen n., staatshuishouding,-deln.
schatkist f., f i n a n c i e n; — Fnancie- wezen, schat
La guerre a épuisé les f- de l'Etat,-istbehrn.:
de oorlog heeft 's lands schatkist uitgeput. Le
ministère des f- , de gezamenlijke ambtenaren,
die onder den Ministre des f-s , den minister
van financiën of rijksrentmeester, 's lands geldmiddelen beheeren. I1 sait bien les f-, hij heeft
goede kennis van 't financie-wezen. — Toestand m.
van iemands vermogen: Ii est mal dans ses f-,
zijne fondsen staan laag, zijne zaken staan slecht.
Les f- sopt basses, zijn vermogen is uitgeput.
— Finance in verzamelenden zin beteekent: zij,
die 's lands geldmiddelen beheeren, die geldzaleen in 't groot drijven, bankiers, financiers; ook:
't beroep of 't vak van financier. Cela est du ressort de la f-, dat behoort bij 't financie-vak te
huis. Un homme de f-, een financier. La haute f-,
de rijkste bankiers, de geldadel m. II veut entrer
dans la f-, hij wil zich aan 't financie-wezen wij
Style de f-, financie-stijl m. Ecriture de f-,-den.
soort van rond schrift n. Chiffre de f-, romeinsch
cijfer n. — [Impr.] Caractères de finance, druk
schuine schrijfetter nabootst, schrijf--letr,di
letter f.
Financer, v. n. (fam.) Afschuiven, in de bos
blazen: On la fait f-. - FINANCER , v. a. [Anc.
admin.] De opbrengst voor eene bediening aan den
koning betalen.
-I- Financiel, le, adj. De financiën of geldmiddelen betreffend, f i n a n c i ë e 1.
Financier, m. Ambtenaar bij de staatshuis
bestuurder van-houding;.ctas kdie—
geld middelen, rentmeester, ban kier, f in a n c i e r m.
(fam.) C'est un f-. I1 est riche comme un f-, hij
is schatrijk. hij heeft geld als water. — [Théát.]
Tooneelspeler, die de f anciers- rollen speelt. —
FINANCIER, IÈRE, adj.

Wat de financiën of geld-

middelen betreft. Système f-, /inancie-stelsel n.

--

FINI.

783

Question f-ière, geldvraag f., vraagstuk n., dat de
geldzaken betreft. — Eeriture f-ière, soort van
rond schrift n. Lettre f-ière, groote, ronde fransche letter f. -- [ Pdtiss.] Vol-au-vent à la f-ière,
zeker gebak. -- Finaneièrernent, adv. Op de
wijze der financiers; in geldzaken, in zake van
financiën. F- parlant, om de taal van 't financiewezen te spreken.
Finasser, v. n. (fam.) Kleine listige streken
begaan, slinksche streken aanwenden. — Finasserie, f. Slinksche, listige streek m. — Finasseuir, m., -ease, f., (meer gebruikelijk) Finassier, m., -lore, f. Draa jer, konkelaar m.,
konkelaarster, draaister f., hij of zij, die met lis
-tige
streken omgaat.
Finàtre, f. [Cim.] Finaster m., soort van
slechte zijde, waarmede de ardassine dikwijls ver
-valscht
wordt.
Finand, ni., -e, f. (fam.) Fijn, slim, sluw,
listig in kleinigheden, in beuzelinr,en. -- Ook als
subst.: C'est un f-, un gros f-, 't is een sluwerd,
die niet te vertrouwen is, een foppersbaas.
Fincelle, f. [Pèche] Zoomtoom n. van een net.
Finchelle, f. [Navilt.] Treklijn f.
Fineenent, adv. Fijn, netjes, op fijne, nette
wijze; listig, olijk, snedig, behendig. Ce collier est
f- travaillé, dat halssnoer is fijn, keurig bewerkt.
I1 raille f- (avec finesse), hij schertst op fijne geestige wijze: I1 s'en est tire f-, hij heeft zich listig,
behendig uit deze zaak getrokken.
Fine-niétal, m. (angl.) [Tech.] Fijnmetaal n.
ruwijzer, dat door herhaalde zuivering zeer blank
is geworden, wit ruw ij zer.
Finerie, f. [Tech.] Puddel-oven, roeroven m.,
in welken het ruwijzer gefrischt of gezuiverd en tot
smeedijzer wordt herleid; — oven tot zuivering der
steenkolen.
Finesse, f. Fijnheid, dunheid, teerheid; netheid en bevalligheid f. van vorm; — fijne, lekkere
smaak m. van spijzen en dranken: La f- dun tissu,
de fijnheid van een weefsel. La f- des contours,
des traits, de fijnheid, bevalligheid der omtrekken,
der gelaatstrekken. La f- des vips, des mets, de
fijne smaak der wijnen, der spijzen. — F nheid,
scherpheid der zintuigen; — fijnheid van verstand,
oordeel, smaak, enz., scherpzinnigheid, schrander held, geestigheid, snedigheid; — in ongunstigen zin:
sluwheid, slimheid, listigheid, geslepenheid, arglistigheid; list, kunstgreep, kneep f., streek, vond m.,
loopje n. La f- du gout, du toucher, de 1'odorat,
de la vue, de Joule of de l'oreille, de fijnheid,
scherpheid van den smaak, van 't gevoel, van den
reuk, van 't gezigt, van 't gehoor. Sa physionomie
exprime la f-, zijn gelaat drukt scherpzinnigheid
uit. Pensen, Juger aver f-, scherpzinnig , juist
denken, oordeelen. — La f- de ses railleries, de
fijnheid, geesligheid zijner scherts. La f- dune
distinction, de fijnheid eener onderscheiding. — Les
f-s dune langue, de fijnheden eener taal, hare
eigenaardige wendingen, uitlatingen, de fijnste onderscheidingen harer synoniemen, enz. — Je connais sa f-, ik ken zijne streken, zijne arglistigheid.
User de f-, met list te werk gaan. — (fam.) En-

tendre f- (I one chose, Bene zaak ten ergste
ergste uitleggen. Il n'y entend pas f-, hij meent
niet
kwaad, denkt er geen kwaad bij. II est au bout
al
de ses f-s, hij heeft
zijne kunstgrepen uitgeput,
hij weet volstrekt geen' raad meer. II fait f- des
moindres choses, de tout., hij maakt uit de geringste
zaken, uit alles een geheim. — Zie ook cousu.
S' Finet, te, adj. (verklw. van fin) Fijn, loos,
olijk, min of meer doorslepen. — Ook als subst.:
C'est on f-, 't is een slim^ure vogel.
Finette, f. [Corn.] Ligte stof f. van wol of katoen.
Fingah, m. [ H . n.) Bengaalsche bonte ekster m.

Fin ard, e, adj. [Man.] Weêrspannig, koppig.
Fini, e, adj. (en part. passé van finir) Geëindigd, a fgeloopen; afgemaakt, voltooid: Ma lettre
est f-e, mijn brief is geëindigd, is af, uit. Travail,
ouvrage f-, Geëindigde arbeid m., voltooid werk n.
Un tableau f-, bien f-, eene goed afgewerkte, voortre ffelijk uitgevoerde schilderij f. --(fam.) Un acteur f-. een volleerd tooneelspeler. Un voleur f-,
een volleerde dief. — [Math.) Grandeur f-e, eindige, begrensde grootheid f. Nombre f-, eindig getal n. Progression f-e, eindige reeks f. (van een
bepaald getal termen). — [Gram.] Modes f-s, bepaalde wijzen f. pl. van 't werkwoord (die persoon,
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egrl,nsd wezen. L'esprit de l'homnie est f-, 's 'mengschen
verstand is begrensd, beperkt. — (Loc. lig.)
— [Phil.] Un être

C'est un homme f-, 't is een bedorven man (zijne
zaken zijn ,geheel le gronde); ook: hij is dood-op
(is uiige»ul van ouderdom, ziekten, rampen, enz..
FINI, m. Volkoineniteid , volledigheid , bfj zondere
zorg f. in de afwerking van een kunst, ewrocht:
Ce tableau est dun f- précieuz, die schilderij is
met de uiterste naauwkeurirgheid afgewerkt. —
[Phil.] liet eindige, ber;rensde: Entre Ie f- et I'infini it y a un abiine immense.

FISTULIDES.

f e r m a n of f i r rn a n. --- 1 n Oost- Indië: schriftelijke vergunning f. aan vreemde kooplieden om
handel te drijven, handelspas m.
Firoles, m. [H. n.] Soort van naakte weekdieren n. pl.
Firoiue, ni. [Bot.] Japansch zeewier n.
File, nl. (pr. fisk) [Admin.] Vorstelijke schat
openbare schat ni., staatsvermno en n.,-kamerf.;
staatskas f., fis c u s m. -- liet beheer der schat
staatskas, de gezamenlijke ambtenaren der-kist,der
schatkist, f.ckaalbearnbten, fiskalen m. pl. — Fis•
cal, e, adj. Den fiscus of de staatskas betreffende,
f'iskaal, fiskalisch: Droits fiscaux, fi.ckale
rei ten, schatkistrellen n. pl. Procureur f- of bij
ellips: Le f-, landregteischer, openbaar aanklager,
die inz. voor de rec.ten van den fiscus waakt en
h^ schending daarvan als eischor optreedt, f i sIi: a a 1 in. -- (iron.) C'est un homme très f-, die
man is rnagliq voor de regten der schatkist bezorgd.
— Fise',u. in. [ H. ri. J Kaupsche clraauw.ve ekster m.
— Fisealat, in. Ambt des fl.ckaa s, f i s k a-

Finnir, V. a. Eindigen, besluiten, voleinden, vol
afmaken, ten einde brengen, volmaken. F--tofjen,
la guerre, den oorlog eindi en. I1 a tini sa lettre,
hij heeft zijnen brief geëindigd. F- ses jours, zijn
leven einduien, sterven.. F- an tableau, eene schil
ij afwerken, er de laatste hand aan leggen, —-dev
Ook zonder voorwerp: Fiuissez done, maak er toch
een eind aan, scheid toch uit. — [Peint.] Ce peintre finit trop, die schilder is al te zorgvul(liq,
angstvallig in 't afwerken. — F- d'écrire, de par- 1 a a t n. — 4. I'isealereteut, adv. Op f.ckale
wijze. -- Fiseailirr, e, adj. De schatk'i.ct rakende.
Ier, ophouden te schrijven, te spreken, afschrijven.
uitspreken. I1 a fini par pleurer, ten slotte is lijf --- Als subsi. m. (teeleer) Naam van de Genen des
!laan weenen. — (fam.) Cette dispute a trop duré, franse/ten konings, in den eersten tijd er monarchie;
iI est temps den f-, deze twist heeft te lang ge- --- Vassaal; pachter; -- ontvanger ni. van den ,isduurd, 't is lijd er een einde aan te maken. — cus. — Fisealité, f. Stelsel n., ook kennis f. der
FINIn, v. n. Ten einde gaan. een einde nemen, ein- wetten betreffende den fiscus. (Deze beteekenis is
digen, uitgaan, afloopen, sterven: Tout finit en verouderd.) -- ;- Neiging f. om de inkomsten, de
ce monde, op deze wereld neemt alles een einde.. renten van de schatkist le vermeerderen, te r,ronte
Le sermon finissait lorsque je suis entré, de preek Over am. voor de schatkist, fis k a 1 it ei t f. -- Fis nam een einde, toen ik inkwam. 11 finira mal, ea,arx, n r. pl. [Ant. row.] .Karnpvechlers nl. Bt.
't zal een slecht einde met hein nemen, 't zal slecht voor rékeninrq van den. slaat.
Fiseelle, f. Korfje n. -- Koasvornt m.
met hein afloopen. Ainsi finit ce prince, zoodaniq
Fisefaiosorrue, in. [H. n.] Blaasworm in., soort
was het einde, de dood van dien vorst. Ce mot
van in(jewands,worin.
finit en S. dit woord eindigt, coot uit op eene s.
Fisoière, i. Zeer ligt venetiaan.cch bootje n.
Fi[tissage , Finisseinent , m. [Tech.]
Fissieralation, f. [Chic.] Insnijding, opening f.
Volloojjing (aiclhèvement).
Finisseu, , m. [Tech.] .flfuwerker (der horlo- giet het scalpel /1e/haakt. — Fissidlaetyle, rrdj.
glen); afelijper (der speldepunten). voltoeijer in. — [ H. n. l Met gespleten. gescheiden tienen. --- Fis
Bot.] tikere rno.csoort f. — Fissi--sidvrt,n.[1
Pletcilinder• m., door welken liet ijzer gaat, nadat
het door den dégrossisseur (z. aid.) is bewerkt. — tlore, ar/f. [Bot.] Met qespltten bloemkrans. —
(iron.) Drinkersbaas, die al de gasten of drinke- Fissifolih, e, adj. [Bot.) hIet re.ceh ten bladeren. — Fissilislbre, adj. [H. n.] Met gespleten
brr t's dronken maakt.
Finiteur, nl. [Asir'.] Gezigteinder m. op zee. lip. -- Fissile, ar/f. [Blair.] Slrl(tbaar, ui s — Ook als arlj.: tot den horizon of gezi(teinder s'i e 1. -- Fissilier, m. [Bot.] Pupegaaihnrct n.,
behoorend: Cerele f- of borneur, gezi jte'inder, ho- eene oliegee'ende plant van Bourbon. — Fissiner•s•e, adj. [Bot. Met gespleten. bladribben. —
rizon m.
Finito, m. (latin) [Prat.] Het sluiten der reke- Fissipare, adj. [H n.] D'/or splijtinq barende.
— Fissipède, ar/i. (H. n. j Meti,espleten klaaunina, (le finale staat eener rekening.
wen of hoeven. — Fis ipédes, in. pl. )ieren n.
FiulaIod ais, e, adj. Wat tot Finland behoort,
f nlandsch. f nsc.h. — Als subst. m. en f. Een Fin- pl. met gespleten hoeren; vogels m. qpl. niet (esplelander, Fin, eerie Finlandsehe, Firnsche.
ten (niet door zwemvliezen ver=eend {tde) Genen. -Fintme, f. (Tech.] Schuine ader t. van vreemde Fissiperrne, ad.j. [H. n.] Mel ovec-lanr{s g„eslleten vleugels. -- Fis irostre, adj. [ti. n.] Met
st/fm n in ern leiblok.
Finnois, e, adj. Wat de Finnen betreft, finsch. ge.cphten snavel. — Fissirostres, m. pl. Vo Les
Fingels m. pl. met korten, breeden, ligt (ebogen, sterk
Langue f-e, finsche taal f. -- Als subst.:
nois. de -kinnen. (mige peer f. gespleten enamel zonder tied, zwaluwen F. pl.
Fissrile, t.( H. n.] Soort van ingewandsworm in.
Fin-or, m. [Hort.1 Soort van kleine tolvorFiirot, te. adj. elsubst. (verklw. van fin; woord
}'issuration. f. [Hiriacrt.] Gespletenheid f.
Fissure. f. Spleetje, scheurtje n.. ltleiaeba'rsl m.
van den kardinaal rte Retz) (font.), z. v. a. FINET.
— Fittoterie, f. Kleine streek in., eenigzins sluwe (scissure), inz. beenderspleet, spleethreuk, overlavesehe op.cpljtinq van een been. ran rte hersenpan.
of Inoze daad f.
Fissuurel Ie, f. [H. n.] Spleet,cehelp f., eerieFenFitste, f. [H. n.], z. v. a. FEINTE.
Fiocehi, m pl (pr. fi-ok -ki) Kwasten ni. pl. schalige schelp n. — Fissurellier, m. Het dier,
van een' kardinaalshoed. -- (fib.) Être in f-, in dat die schelp bewoont, Sint- Pieters-oor n. — Fis
Verstiende spleetschelia f.
-suarelit,f.
groot kostuum, in feestgewaad, in 't beste pakzijn.
Fist, m. [H. n.) Soort van r rasrnu.cch f. in
Fiolalit, nl., z. v a. BRET,ULLEUR.
F iole, f. Kleine glazen flesch f., llesc je n. — Languedoc. -- Fist- de-Provence, rij' ene/er m.
[Chim.) Glazen vat n. met wijden buik en langen (ook pipi ('cheeten). -- Fist-j riri, in. /Bot.] Jahals, kocelflesch, f i o o 1 f. — [Hvdrost.] F- des pansche lelie f.
Fista'ltaire, ar/f. [Minér. j Pijp- of buisvormiq,
quatre éléments, elementen-glas n. — (pop. c/ fain.)
griet buisvorntiee gaten. — FISTUI.AIIIE, nl. [H. n.j
Vider one f-, eerie flesch wijn uitdrinken.
Fioler, v. n. (fact.) Onmatig drinken, zuipen. Pijp- of hn.i.cvisch ni. ; --- snort vaan, .ctekelr+uid f.
(échinoclerrne). — [Rcpt.) Soort van zeewier; --— Fioleur, m. Drinkersbaac, zuiper m.
Fiore, in. (pop.) Zie/er, houding, roede houding f. fstelkruid, wandluizenkruid n.
Fistule, f. Pijp. spuit. - [(:hir. j Pijpzireer,
Donner le f- ii une chose, de laatste hand aan iets
legeen. A oir le f- de qc., den slag van iets hebben. lance. naaurve en diepe etterwonde. f.cfil `I'. F- laFiorite, f. [Minér.] Soort van kwarts, f i o- ervmale. geitenoog n., traanfistel. — ( Tech.) Ver
(Versieringen f. pl.
houw, hak stoot m. enz. niet hanger,-kerdcla,
r i e t ti.
Fioritnres, f. pl. (van 't ital. fioritura). [Fl/Ins.] bijl. beitel, enz. -- [Mus. anc.1 Fluitje n.
- [ F idne of Fiquette f., z. v. a. F01. (pop.)
Fistulaue , f. [H. n.] Houtworm, scheeps
worm, in.
Par ma f-, op mijne eer.
Firi nanneut, m. Sterrenhemel m., uitspansel,
Fistonie, e, adj. Bait- of pijpvormiq. — Fis f i r m a in e v t n. -- [Moties] Naam van een voor- tuileux, ease. ar/f. [Chir.] Fit/el- of pijpzn'eer-

-

-

-

malle; diamanten haartooisel n.

Firman, m. [H. oriental Schriftelijk bevel n.
des sultans, keizerlijkerlofbrief (patent), pas m.,

achtirr.— [Rot.) Tige f-ease. buisvormige stenr'el m.

Fistiilides, m. pl. [H. n.] Buis- of pijpvormige straaldieren n. pl.

—

FISTULINE

Figteiline, f. [Bot.] Soort van paddestoel rn.,
(feudataire.)
Fivatier, in. [Gout.] Bezitter van. een leen
Fixatif, ive, adj. Bepalend, vaststellend.
Fixation, f. [Chim ] Vastlegging, vastrnakinq

kampernoelie f.

van een vlu gtig of ligt vervliegend ligchaarn, f i x át i e f. --- Bepaling, vaststelling, vastzetting (b. V.
van Glen prijs der waren, der regten, enz.). -- Het
stilstaan van een bewégel k ligchaarn (b. V. de
mac)neetnaald, slinger, windwijzer, enz.).-- [Gran.]
F- des ternes, du lapgage, vaststelling der termen
of bewoordingen, der taal.
Fixe, adj. Vast, onbewéqe[jjk, blijvend; vastgesteld, bepaald, onveranderlijk, standvastig, zeker,
gewis. Ftoile f-, vaste ster f. Point f-, vast punt n.
Avoir In vue, le regard f-, les yeux t-s, de oorgen,
den blik strak, stijf op iets gevestigd houden. Ce
nalade a le regard t-, die zieke heeft een strakken,
onbewégel jken blik. Etre a poste f- dans un lieu,
op Bene plaats Bevestigd zijn. -- [Chim.] Corps,
Sels f-s, vuurbestendige ligcharnen, zouten n. pl.
(die zich niet laten. vervlurltigen). Air f-, vaste
lucht f., koolzuur of koolzuur (las n. -- [Mil.] Fixe!
sta' (bevelwoord om onbewégelgk in de positie
van 't oogenblik te blijv en) . --- Idee f-, vaststaand,
overheerschend denkbeeld n.. voorstelling, die 't ge•

-

moed en den wil belseerscht. --- Douleur f-e , staande.
blijvende pijn f. in 't zelfde ligcltaarnsdeel.--- [Com.1
Payable at jour f-, op een' bepaalden dag betaa--

baar. Prix f-, vaste, bepaalde. vastge stelde pr ijs m.
--- Reventt f-e, bepaald 'inkomen n. -- FIXE, 111.
Vast inkomen n. -- Le Iharonlètre est au f-, au
beau f-, de barometer staat op bestendig schoon
weder. --- Les f-s, [Chin.] De vu trbestendige
lichamen n. ijl. - [Astr.] De vaste •sterren f. pl.
Fixe, e, adj. (en part. passé van fixer) Vastgesteld, bepaald: L 'heur e f-e pour le départ, het
uur, voor de afreis bepaald. Avoir les yeux f-s
sur qn. of sur qc., de ooggin op iemand of iets geve^tigd hebben. Je suis f- maintenani., ik heb nu
mijn besluit renomen, ik weet nu, wat mij te doen
staat -- F!XE , in. [Feint.] Schilderijtje n. in olieverw, doorgaans op tuf, en op een glas geplakt.
.

Fixe-fruit, m., z. v. a. FIXE-POINT.

Fixe-linge, m. [Sell.] Nieuw uitgevonden
werktuig n., om liet rekken of inkorten der leireep voor te komen.
Fixen'enot, adi'. vast, strak (zelden voorkomend dan in): Retarder f-, strak, stijf aanzien.-FIXEMENT, in. [Chico.] Het vuurbestendig maken.
Fixe-point, m. [Tech.1 Houten keg of wig f.
eens werknnans in pisé of starnpaarde.
Fixer, V. a. Vastmaken, vastleggen, vasthech-

ten, bevestigen; bepal -n, vastzetten, vaststellen. F-

au inoy en dune vis. vastscltroeven. F- une planche
sur uit m u r, eene plank op een.' muur bevestigen.
— F- le sens d'un mot, den zin of de beteekenis
van een woord bepalen of vaststellen. F- le prix
des denrées, den prjs der eetwaren vaststellen. Fune heure. een uur vaststellen of bepalen. F- son
domicile quelque part, zijne woning ergens vestigen. — F - ses yeux, ses regards sue qn of sur
;

qc., of enkel F- qn., F- qc., zijne oor,en, zijne blik

onafgewend op iets vestigen, iemand of iets-ken
strak aanzien, beschouwen. — F- une coquette,
eene kokette , Bene behaagzieke vrouw aan zich
boe jen. F- ses itlées, zijne denkbeelden eene bepaalde rir,ting geven. — F- qe. sur le papier, sur
J a toile, iets neérschr jven, iets uitschilderen (opdat liet niet uit het geheugen ga). F - one chose
dans la nlémoire, d ans 1'esprit de qn., iets in
iemands geheugen of geest prenten. --- [Chico.]
Vastleggen, den vlugtigen of gasvormiren toestand
doen ophouden. F- l'oxygène en le combinant aver
Je mer cure, de zuurstof vastleggen, door haar met
het te kwik te verbinden. F- le mercure, het vloeibare kwik vast maken. --- SE FIXER , v. pr. Zich
vasthechten; zich vastleggen, zich vastzetten; zich
vestigen, zich nederzetten; zich bepalen, tot iets
besluiten..
Fixité, f. Vastheid, bepaaldheid, onveranderlijk
[Chim.] V uurbesten--heid,onbwéljkf.digheid f., het bestandzjn tegen vuur, ft xi te i t f.
Fla, m. [Mus. mil.] Dubbele slag m. met den
trommelstok
Flabellaire, f. [Bot.] Waaijer-conferve f. --[H. n.] Waaijer-poljp m. — Flabellation, f.
Het toewuiven van lucht ter verfrisschinq.--- [Char.]
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Het ververschen der lucht onder een gebroken lid
of onder 't verband. —Flabelle, e, adj Waaijervormig. — Flabeller, v. n. Lucht toewuiven.--Flabellicorne , adj. [H. n.1 Met waa jervor-

mige voelsprieten. -- Flabellifere,adj. Waaijerdragend. -- Ells subst. in. 6Vaa jerdrager (bij de
Romeinen). -- Flabellifolié, e, adj. [Bot.j Met
waajervorrnige bladeren. — Flabelliforme, adj.
IVaniervorinig. -- Flabellipède, wij. [H. n.]
He t waaiervormig uitgespbxide voeten (gelijk vele
vogels). (plomp!
Flac, inter j. (klanknabootsend woord) Klets!
Phys.,
Fiaceidité, f.
Méd.] Slapheid, weekheid, ver/lenstheid, 1 a c c i d i t e i t f.
Flaclie, f. Kuil m., holte f., gat n. in eenets.
straatweg. -- (Charp.] Wankant m. aan een stuk
hout. Dosse tl-, z. ROSSE. --- Ook z. v. a. FLAQUE.
— Flaeheax, euse, adj. [Charp.] Wf'ankantig;
kwasterig.
Flacon, in. Flesch met eene stop van dezelfde
stof, stop/lesch, schroe/Jiesch, (1 a c o n f. — Bij uit
[Bot.] Fl- of Courge-breidng:/lsct,w(jfh.^

de pèlerin, Z. COURGE. •-- Flaconner, v. n.

9'eel drinken, vele flesschen ledic,en, ztciperz.— )'Iuggevangen ('t plukken
der stervenden aan de
dekens?.
ll
Flageaire,
adj. Naar Bene zweep of geese -

roede gelijkende. -- Als subst f. [Bot.] Plant van
't geslacht der aspersie, geeselstr•uik m. — Fla-

gellauts, m. pl. [H. Beel. j Geeselbroeders, gee-

selacrrs, eene broederschap van dweepers, die zich
voor verpligt hielden hun ligchaam op zékere tijden
openlijk door vinnige geeselslagen te teisteren, ft ag el Z a n t e n rn. pl. --Flagellateetr, m., -trice,
f. Geeselaar m., geeselaarster f. — Flag-ellation,f.

Geeseling f.; het geese/en. --- [Peiïit.j Schilderij f.,
die de geeseling van Jezus Christus voorstelt, /1 ag e l l á t i e f. -- Flagel lée , f. [Hort.] floods
bindsalade f. (ook sanguine geheeten). — FlagelIer, V. a. Geeselen. --- SE FLAGELLER, v. pr. Zich
geese/en; elkander f-eeselen. — Het part. passé is
ook wij.: Crirninel flagetlé, gegeeseld misdadiger m.
- Flagelliforviie, adj . Zweepvor mig.
Flaaeoler, v. n. Op de beesten trillen (van
paar den en ook van menschen gebézigd). --- Weleer
ook: liegen, bedriegen; sprookjes vertellen; oor•blazen. --- [Mus._] Op de flageolot blazen. -- Flageo-

lerie, f. lit flageolet-blazen. -- Flageolet, m.
(verklw. van 't oude flageol) Kleine fluit met

/telde•r•en, schellen toon, fijn- of hoogfluit, flageo1 e t f. Fl- d'oiseau, vogel fluitje n. Fl- organisé,
fluitorgeltje, vogelorgeltje n. --- [Org.] Flageoletregister n. --- (-Loc. (arn.) I1 est monté sur des fl-s,
hij heeft beenen als fluiten, spsillebeenen. — [Hort.]
Soort van snij/toon f. -- t Fla eoleur, in. Flageo-

let - blazer in. — (lig. et fain.), z. v. a. FLAGORNEUR.
Flaget, in. [Agric.] Soort van dorschvlegel nl.
Flagoruer, v. a. Laag en aanhoudend vleijen,

flik/looien, oorblazen, oogdieren. -- Ook als v. n.:

1I va tl- aux oreilles de son maitre. — Flagornerie, f. Oorblazer)). /likffooijerj , oogendienerj f.
— Flagorneur , m., -eili e, f. Lage vleijer,
Ilikjlooijer, oogendienaar , overgedienstige en valschc

aanbrenger, oorblazer m., lage vleister, oorblaas-

ster, flik(looister f.

-- Flagrance, f. Pas gebeurde daad, verschheld van een vergrijp, flags-antic f. — Flagrant, e, adj. (eig. brandend) Pas gebeurd, verse/t,
duidelijk in 't oog vallend, openbaar, onmiskenbaar. — [Jur.] En fl- délit, op hee/er daad.
Flaine, f. [Coco.] Soort van lijk of trielje n.
uit Vlaanderen en Normandië.
Flair, in. [Vénér.j Scherpe, fijne reuk m. (der
japthonden). — Flairer, v. a. Ruiken, rieken,
den reuk waarnemen: F!- une rose , eene roos
ruiken. Les chiens ant flairé le verf, de honden
hebben 't hert geroken, hebben de lucht van 't hert
gekregen. -- (fig. et fam.) Een voorgevoel van iets
hebben, iets vooruitzien, de lucht van iets krijgen.
J'avais flairé vela, ik had dut in den neus, ik had
er erg in, ik kreeg er de lucht van weg.
Flaireur, in. (fam.) Ruiker, snu/]Velaar. Fl-de
cuisine, tafelschuimer, klaplooper (parasite).
Flansand, e, asij. Vlaamsch, wat Vlaanderen
of de Vlamingen betreft: Langue fl-e, vlaamsche
taal f. L'école fl-e, de vlaamsche school (schilder
— [Tech.) Pentures fl-es, vlaamsche schar--schol).
nieren n. p1. Forte fl-e, vlaamsche deur f.—[Mar.]
Vlaamsche lasch, kiellasch f. --- Als subst. m. en f.
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Vlaming m. , Vlaamsche f . — FLAMAND , m. De

vlaamsche taal , liet vlaamsch. — FLA.MANDE, f.
Vlaamsche dans m. — [Tech.] Lasch, scherf f.

Flawnant, Flainmant, m . [1-In.] ,z.BÉCHARU.

--

FLA NDRE.

teren, fonkelen, blinken. On voyoit fl- les épées,
men zag de zwaarden flikkeren. Les diawants semblent fl-, de diamanten sch/jnen te vlammen.
Flatnbures, f. pl. [Tech.] Vlekken I. pl op
eene ongel()k geverwde stof.

Flarnard, Flambart, m. Vlammend zwaard
n., vlamvormige degen- m.
Flamèque, f., z. v. a. FLAMMEGUE.
Flambant, e, adj. Vlammend, brandend: Tison
Flaniet, m. [H. n.] , z. v. a. BÉCHARU.
fl-, vlammend brandhout n. Feu fl-, vlarnvuur n.
Flamiche, f. [Pàtiss.] Kaastaartje n.
— [Bias,] 11 porte dargent à trois paux (pals)
Flainière, adj. f. (alleen in): Meule fl-, looper,
fl-s de gueules, hij voert drie ronde vlammende bovenste holle molensteen, loopende steen m.
(vlamsgewjjs golvende of vlamvormig toegespitste)
Flaminales, m. pl. [H. rom.] Uitgediende
palen in een wit veld.
/famines. —Flauuine, ni. Flamen m., oud-roFla[nbart,m. Half gedoofde, nog vlammende meinsch priester van eene bijzondere godheid, aan
kool, vlamkool f. — [Charc., Corn.] Ketelvet n. —
slechts 3 in getal : Flamen Dialis, Mar--vankelj
[[liar. et Phti-s.], z. V. a. CASTOR ET POLLUX. — tialis en Quirinalis (priester van Jupiter, Mars en
Visscherssloep
f.
op
de
fransche
kusten.
—
ar.]
Romulus), later tot in vermeerderd.--Flaminie,
[Modes] , of Flambard , m. Nieuw-modische f. Woning van den Flamen Dialis. — Flamizomerhoed in. — (fam.) Vroljke snaak (inz. van niens, m. pl., Flaniiniennes, f. pl. Knapen m.
de karnaval-maskers gebézigd). — z. ook FLAMART. pl. en jonge meisjes n. pl., die den flamen hielpen.
Flambe, t. Weleer z. v. a. FLAMARD . — [Bot.] — F laiiainique, f. Vrouw van een flamen.
Lisch, lischbloem f.
Flammant, z. FLAMANT.
Flarnbè, e, adj. (en part. passé van flamber):
Flanime, f. Vlam f.; — gloed m., vuur, leofï'e fl-e, door of over de vlam gehaalde, g e- ven n., levendigheid I. La maison fut dévorée par les
Ét
f 1 a m b e e r d e stof f. Canard fl-, gezengde, ook fl-s, het huis werd door de vlammen verteerd.
bedropen, geflambeerde eend vogel m. — (/1g. Des yeux plein de fl-s, oogera vol gloed, vol vuur
et fain.) Affaire fl-e, mislukte zaak f. Homme fl-, La fl- du génie, de vlam, de vonk van 't genie,
geruïneerd, bedorven man. Mon argent est fl-, van 't vernuft. — (fig. et poét.) Liefdevlam : 11
min geld is naar de maan. — F LAMBE , in. [II. n.] cache sa fl-, hij verbergt zijne liefde. — Jeter feu
Zékere dagvlinder nn. — zekere zeescheep f.
et fl-, vuur en vlam spuwen, uiterst toornig, dri fFlambeau, m. Flambouw, toorts, fakkel; — tig worden, z. ook FEU. — Les ti-s éternelles, het
groote was- of smeerkaars f.; — hooge luchter of eeuwige vuur, de hel f. — [Artif.] FI-s du Benkandelaar m. — (jig.) Le fl- de la critique, de gale, bengaalsch vuur. — [Arch., Brod.] Vlamvorfakkel der kritiek. Le tl- de la raison , de la wig sieraad n. -- [Chir.], z. FLAMMETTE.- -[Bot.]
science, de l'expérience, de toorts der rede, der Hoogroode anjelier f. Fl- blanche of fétide, soort
wetenschap, der ervari' U. — (Jig. et poét.) Le ii- van llschbloem f. Fl- de Jupiter, roodsiengelig
du jour, du monde, de dag- of wereldtoorts, de meelkruid n. F]- de bois, vuurkleurige malabarzon f. Le tl- des nuits, de maan f. Les célestes sche plant f. -- [H. n.] Soort van lintvisch nl. -[Mar.] Wimpel m. Pomme de fl-, wimpelhoofdje n.
fl-x, de sterren f. pl. Le fl- de l'amour, de liefde
Allumer le fl-, les fl-x de 1'llymen, in 't-fakel. Fl- d'ordre, seinwimpel. — [Maréch.] Laatijzer n.
huwelijk treden, trouwen. Allumer le fl- de la (voor de paarden). — [Tech.] Beitel m. (tot. spli,^guerre, de In discorde, de fakkel des oorlogs, der ting der leiblokken) .
tweespalt ontsteken, oorzaak van den oorlog, van
Flam<né, e, adj. Vlamvormig, vlamachtig.
de tweedragt zijn. — (Loc. prov.) I1 a porté le fl-,
Flamrnèche, I. (verkliv. van flamme)Vonkje,
hij is bediende, lakkei geweest. Montrer le soleil vlammetje n.
avec un 11-, iets willen bewijzen, dat zonneklaar
Flamrnègne, f. [Pèche] Haringnet n.
Flatnnier°ole, f. Dwaallichtje, hiplichtje n.;
is; willen prijzen, wat allen lof te boven gaat. —
[Bot.] Fl- du Pérou, z. v. a. Cierge épineux, z. z. v. a. CASTOR ET POLLUX.
Flamniette, I. (verklw. van flamme) Vlam
CIERGE . — [H. n.] Soort van band- of lintvisch
[Chir.] Laatvlijm f., landt n.—[H.n.]-metjn.—
(ook ruban de mer geheeten). — [Suer.] Rajfiseerketel m.
Peperschelp I. , soort van kammossel. — [Bot.]
S Fla,nbelet, m. (verkiw. van flambeau)Flam- Klein speenkruid n.
Flanimigère. adj. [Myth.] Vlamdrager, blik
bouwtje, fakkeltje n.
Flainber, v. a. Over de vlam, door de vlam
toenaam van Jupiters adelaar. —Flam--semdrag,
halen; zengen, afzengen; bedruipen, f l a m b é r e n. mivole, adj. Pijlsnel vliegend. — FlammivoOn flambe les hardes qui viennent des lieux sus- me, adj. Vlammenspuwend,.
Flamdnale, I. [Bot.] Bedelaarskruid n., brandpects, men haalt de kleedaren, die van verdachte
plaatsen komen, door de vlam. — [Cuis.] Fl- un wortel m.; regte klématis f.
Flan, m. [Métrol.] Muntplaatje n., dat den
chapon, een kapoen afzengen; ook : met gesmolten
spek bedruipen. — [Artill.] Fl- une pièce, een stempel ontvangen moet. — [Pátiss.] Vlade, roomkanon uitbranden. — [Tech.] Fl- un chapeau, vlade I.
Flane, m. (pr. flan, in deftigen stijl vóór een'
een' hoed afzengen. F!- le cuir, het leder vlammen,
het over de vlam van een helder vuur halen. — klinker flank) [Anat.] Zijde f., het ligchaamsdeel
[Écon.] F!- une ruche, een' bijenkorf uitbranden. tusschen de ribben en heupen. — B/ uitbreiding:
— [Mar.] Fl- un vaisseau, een schip flambéren, buik, schoot m.; moederlijf n. — Zijde f., zijkant m.
het met den wimpel een afkeurend sein geven. -- van velerlei voorwerpen. Fl-s d'une montagne,
FLAMBER , F. n-. Vlammen, vlam geven: Ce bois ne d'une colline, de zijden, hellingen van een' berg,
flambe point, dat hout vlamt niet. — FLAMBER, in. heuvel. — [Call.] Les fl-s d' un O, de zijhalen van.
Het vlammen, opvlammen: Au fi- du feu.—[Phys.] Bene O. - [Mil.] Le fl- dun bataillon, d'une arVlamslof f., wat de vlam vormt; — ontbrandbare mée, de zijde, f l a n k f. van een bataljon, van een,
oppervlakte f.; — uitzettend vermogen n. der vlam. leger. Par le fl- droit, gauche ! (bevelwoord) regts,
Flaitiberge, f. Degen m., blinkend zwaard n. links in de flank. — [Fort.] Zijvlakte, strijklinie f.,
(alleen nog gebézigd in): (Loc. fam.) Mettre fi- an flank van een vestingwerk. — [Mar.] Zijde van een
vent, van leer trekken. — Mist.] Zwaard van schip. — (fig. et fam.) Prêter le fl-, vat op zich
den paladijn Koeland, en van Reinier van Mon- geven., zich blootstellen (aan kritiek, berispin gq , bespotting, enz.). Se battre les fl-s pour qc., alles is
tauban (een der vier .4ymons-zonen).
Flambergeant, in. [H n.], z. v. a. COURLIS . 't werk stellen om in iets te slagen. — (pop.) II se
bat le fl-, hij staat met de armen in de zijde, hIa
Flatnbillon, m. Vlammetje n.
Flamboyant, e, adj. Vlammend, flikkerend, weet uit verveling niet wat hij doen zal.
Flanchet, m. [Cuffs.] Zijstuk van een' stok
glinsterend, vonkelend, blinkend: Epée fl-e, vlamMiddelstuk n. van een-vischofkabeljuw.—
mend zwaard n. — Comête fl-e, flikkerende komeet of staartster f. — [Artif.] Fusée fl-e, of als os. — (pop.) Étre sur le fl-, gevaarlijk gewond zijn.
Flanehis , nl. [Bias.] Uitgewerkt .Andriessubst. f. Fl-e, staart- of komeetraket f. — [Bias.]
kruisje n.
Pals fl-s of flamliants, z. FLAMBANTS. — [Peint.]
Flancoir, Flancois, m. Zijstuk n. van de
Contours fl-s, zacht golvende, vlamsgew/jze omtrekken in. pl. -- FLAMBOYANTE, I. [R. n.] Ge- voormalige wapenrusting van een paard.
Flanconade, f. [Escr.] Zijstoot, zj houw m.
vlamde admiraal m., gevlamde lintschelp f.— [Bot.]
Flandre, f. [Géogr.] Vlaanderen. — (Prov.)
Naam van verschillende tulpen I. pl.
Faire
Fl-, nu doorgaans: Faire un tour en BelgischitV.
P.
Vlammen,
flikkeren,
Flamhoyer,
.

FLANDRELET
que, bankroet slaan en zich uit de voeten maken.
II est de Fl-, hij is naar de maan, hij is verloren.
Flandrelet, m. [Pat.iss. ] Eijertaart f., eijerkoek m.
Flandrin, m. (pop.) Scharminkel, lang en mager mensch, lange slungel m.

Flanelle, f. [Coma Ligte geweven wollen stof f., flanel n.
Flaner , V. n. (fam.) Rondslenderen, rond ,

zwerven , ronddwalen, straatsljp en, /la n é r en.

— Flanerie, f. liet rondslenderen, rondzwerven. — Flaneer, m., -ease, f. Zwerver. slenderaar m., zweefster, slenderaarster f. -- Ook als
adj. Les artistes en général lont fl-s, de kunstenaars zijn in 't algemeen f1 a n e u r s, houden van
rond slenderen. — [H . n.] , z. v a. CRABIER.

Flanquant, e, adj. [Fort.] : Batterie fl-e, van

ter zijde bestrijkende, f 1 a n k é r e n d e batterij f.

Flangné, e, adj. (en part. passé van flanquer):
Bastion fl-, met zijwerken voorzien, geflankeerd
bolwerk n. Des murailles fl-es de tours carrées,

door vierkante torens verdedigde muren m. pl.
Cet ouvrage • come est fl- par la courtine, dat
horenwerk wordt door de courtine of den tusschenwal bestreken. L'infanterie était fl-e de cavalerie.
het voetvolk was door ruiterij op de flanken of
zijden gedekt.

— [Arch.] Facade fl-e d'avant-corps,

gevel m. met vooruitspringende zijvleugels. — (fam.)

On servit une perdrix fl-e de deux cailles róties,

men dischte eene _7atri s tusschen twee gebraden
kwartels op.
Flanquement, m. [Mil.] Het bestrijken van ter
zijde, het ftankéren; fianlréring f., dekkend zijwerk n.
Flaugner V. a. [Fort.] Van ter ? de bestrziken of dekken, f1 a n k é r e n; op zijde versterken;
met zijwerken voorzien. Fl- de tours, de bastions.
met torens, met bolwerken flankéren of dekken.
Ce bastion flanque l'autre, dit bolwerk bestrijkt
het andere. -- [Arch.] Op zijde bouwen, stellen
of plaatsen. Des pilastres flanquent les encoignures, pilasters, staan op de inspringende hoeken. —
(fam.) Trois a quatre plats flanquaient eet érorme paté, drie of vier schotels werden te welijk
met deze reuzenpastij oppedraren. — (pop. et tam.)
I1 lui a flanqué un soufet, hij gaf hem een' klap,
eene oorveeg. Je lui ai flanqué cola par le (au)
nez, ik heb hem dat onder den neus gewreven,
ronduit gezegd . — SE FLANQUER, V. pr. Geflankeerd zijn; elkander wederkeerig dekken-. — (pop.)
I1 est venu se fl- au milieu d'eux, hij kwam zich
(onbesc ►^,room.d, ongeroepen) midden onder hen plaatsen. Se fl- dans la boue, in den modder vallen.
Flangnneulr, m. [Mil.] Ligtgewapend ruiter
ter herkenning of verontrusting van. den vijand,
f1 a n k e u r m. (éclaireur, tirailleur).
Flaque, f. Kleine plas, poel m., moeras n. van
stilstaand water. -- Flagaée, f. (fan.) Zékere
hoeveelheid water, wijn, enz., ;lie men iemand in
't aangezigt werpt of naar eenkg voorwerp smijt.
-- Flaquier, v. a. (fam.) Vocht toesmijten, in
't clezigt kletsen. — [Savon.] In den ketel zakken.
Flagaière, f. Gedeelte van het tuig van eenen
muilezel, ter bedekking van den kop.
Flaseopsare, m. [H. n.] Soort van stekelbuik, zékere visch m.
Flasque , adj. Slap, krachteloos , mat. Le
A

grand chaud nous rend fl-s, de groote hitte maakt
ons slap, mat. Mamelles fl-s, slappe borsten. —
(fig.) Style fl- , matte , krachtelooze , kleurlooze
stijl in. — Ook als subsi. m.: Le fl- des chairs,
de slapheid van 't vleesch.

Flasque, f. [Mii.] Léderen kruidzak m. —
Fl-s d'affut, zijwangen f. pl. van een' af/uit of rol
[Mar.] Fl-s de beaupré, slanders m. pl.-pard.—
van het spoor van den boegspriet. Fl-s de mats,

klampen m. pl. of judasooren n. pl. van den mast.
Fl-s de cabestan , klampen op (le spil. FI-s de
carlingue, zijstukken n. pl. van het spoor van den
mast. Fl-s de guindeau, stijlen m. pl. van een

braadspit. (wijze.

Flasquement, adv. Op slappe, krachtelooze
Flate, f. [H. n. Soort van krekelachtiq insect n.
Flaterie, f. [Bot.] Japansche lelie der dalen t.
Flatin, m. Klein zakmes, knipmesje n. met

hoornen hecht.

Flatir, V. a. [Mon.] Pletten, plat slaan (voormalige bewerkinq der muntplaatjes, eer zij onder
de muntschroef kwamen).

--
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Flatoir, m. [Mus.) Plethamer nl.
Flàtrer, v. a. [ Vetér.1 Met een gloe(jend ijzer

(den Hubertus-sleutel) branden (een dier, dat door
een' dollen hond gebeten is) .
Flatrure, f. [Vénér.] Schuilplaats f. van ver
(waar het op den buik gaat liggen,-volgdwi
wanneer het door de honden vervolgd wordt).
Flatter, V. a. Vleijen, liefkozen, streelen f.:
Quiconque flatte ses maltres, les trahit, wie zijne
meesters vleit, verraadt hen. — Fl- un enfant, un
chien, een kind, een hond streelen, liefkozen. Cela
doit Dien Ie fl-, dat moet hem zeer streelen, zeer
veel genoegen doen,. — Fl- le chagrin de qn., iemands
verdriet verzachten , verzetten. Fl- qn. de qc.,
iemand met iets vleijen, hem hoop o p iets geven.
Fl- sa chair, son corps zijn ligchaam te vloed doen.
Ce vin flatte le palais, die wijn streelt het gehémelte. La musique flatte l'oreille, de muzijk streelt
het oor. — [Chir.] Fl- une plaie, eene wond te
zacht behandelen. — [Jeu] F1- le dé, z. DE. —
,

[Man.] Fl- un cheval fougueux, een vurig paard
wat toegeven, om, 't alleng s tot bedar en te brengen.
— [Mus.] Fl- la aarde dun instrument, de snaar
van een speeltuig zacht aanraken. — [Peint.] Flan portrait, een portret fraaijer schilderen, dan
de persoon is, een portret of geportretteerd persoon
vlesfen. — Bij uitbreiding: Votre miroir vous flatte,
uw spiegel vleit u, stelt u schooner voor dan gij

[Pants et chauss.] Fl- les vaguer de la
mer, le. courant dune rivière, de golven der zee,
den stroom eerier rivier tegen eene zacht glooijende
helling, laten aanslaan. — (Loc. prov.) Fl- le chien
jusqu'h ce qu 'on soit aux pierces, iemand zoo lang
goede woorden neven, totdat me.n hem het hoofd
kan bieden. Parlez franchement, ne flatfez point
le dé, spreek vrij uit, wind er Beene doekjes om,
verbloem de zaak niet. --- Flatter wordt ook zonder
voorwerp gebruikt: Celui qui flatte, fait une bassesse, wie vleit , begaat eene laagheid. — SE FLAT TER , V. pr. Zich vleijen, zékere hoop of verwachting koesteren: Il se flatte de réussir, hij vleit
zijt. —

zich te zullen slagen. — Een hoog denkbeeld van
zich zelven hebben of dat aan anderen willen in-

boezemen: Il est ridicule de se fl-. — Il se flatte
dans ses vices, hij bewimpelt zijne ondeugden voor
zich zelven. — Elkander vleijen.
Flatterie, f. Pleijer. , pluimstrijkerij; liefkozing f.: Parler sans fl-, zonder vleyeri,j spreken.
Dire, qc. par fl-, iets uit vle'j/erj zeggen. 11 fut
gagne par les fl-s des enfants, hij werd door de
liefkozingen der kinderen ingenomen, gewonnen.
Les fl-s dun chien , het gestreel van. een' hond.
Flatteuir, ease , adj. tleiaend , liefkozend,
streelend. Je ne veux point d'amis fl-s, ik wil
geene vleiende vrienden,. Ii a parlé de vous dune
maniere fort fl-euse, hij heeft op eene zeer streelende, vereerende wijze van- u gesproken. Un espoir
fl-, eene streelende, moedgevende hoop. — (firs.)
Un minoir fl-, een vleiende, s choonermakende spiegel m. Le son fl- de sa voix, de aangename. liefelijke , streelende toon harer stem. — FLATTEUR. m.,
-ELISE, I. Vief/er; pluimstrijker, flikf ooijer, fleemer,
liefkozer m., vleister, fleemster, enz. I.
Flatteasenient, adv. Op vleijende, streelende wijze.
Flataeux, ease, adj. [Méd.] Winderig, opgezet, winden verwekkend of veroorzakend. Ces
légumes sort fl-eases, die groenten zijn winderig.
— Flatulence, I. Winderigheid, opzetting van
winden, f in t u l e n t i e f. -- Flatulent, adj.

Met winden, met opgezetheid. behebd; — z. v. a.
— F1 atuosité, f. (doorgaans in 't

FLAT EUX.

meerv.) Winden m. pl., oprgezetheid f.: Ces fruits

causent des fl-s, deze vruchten veroorzaken winden.
t Flaeiber, v. a., z. v. a. ROSSER.
Flavéole, f. [H. n ] Grijze !deelgors of geel -

,aeerst f. (van 't geslacht der geelvinken); --- leeuwerik m. — Flavert, m. [H. n.] Canadasche kruis
dikbek m.
-snavel,
-(- Flaveseent, e, adj. In. 't gele overgaande,
geelwordend, geelachtig.
Flavet, m. [Corn ] Soort van wollen sergie f.
Flavleaude, adj. [H. n.] Geel staartiq . —
Flavicolle, adj. Geelhalziq. -- Flavieorne,
adj. Met gele voelsprieten. — Flavifémore, adj.
Met gele schenkels of dijen. — Flavigastre,
adj. Geelbuikiq. — Flavilabre, adj. Met gele
lippen. — Flavipalpe, adj., z. 21. a. FLAVICORNE.
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--- FLavlpède, adj. Geelvoetig. -- Flavi
Flaviptere, adj. Met gele vleugels. --- Veii'invel."
rostre adj. Met gelen snavel -- Flavisquanr
ime, adj. Met gele schubben. — Flavitarse,
adj. Geelbeeniq, geelvoetig. — Flaviventre, adj.,

Fléchissement, ni. Buiging f. Fl- du genou,
kniebuiginui. Fl- dune poutre, bu ?ging van een' balk.
Fléchisseur, adj. m. [Anat. J Le muscle fl-,

of als subsl.: Le fl-, de buigspier f.

Flégart of Flél;ard, m. [Anc. cout.] Ge-

z. V. a. FLAVIGASTBE.

meene plaats f., openbare weg m.

(fig.) Plaag, roede, tuchtroede, bezoeking f., geesel nl.

sljmverdunnend. — Ook als subst. m.: Employer
des it-s, sl jmafvoerende middelen gebruiken. -Flegniasie of Phleg!nnasie, f. [Méd.) Ont-

Fléaa, m. Vlegel, dorschvleael m.: Battre le
blé avec Ie fl-, koren met den vlegel dorschen. —
La peste, la guerre et la famine sont trots fl-x
terribles, pest, oorlog en hongersnood zijn drie ge duchte bezoekingen. — Attila se nommait lui -nième
le fl- de Dieu, 9ttila noemde zich zelfven de reesel
of tuchtroede Gods. --- Un mauvais voisin est un
fl-, een slechte buur is eerie bezoeking, een plaag.

--- [Tech.] Hefboom m. der balans (aan welks

beide armen de schalen hangen). Fl- de la romaine,
lange staaf f. of arm van den unster. -- Fl- dune
porte-cochère, ijzeren sluitboom m. eener koetsof stalpoort. --- Fl-x, draaghaken nl. _pl. (der gla-

zenmaleers.

Flèche, f. Pijl, schicht, /bits in. Lancer, Dé-

cocher une fl-, eenen pijl afschieten. — (/irl.) Les
fl-s de Cupidon, de l'Amour, de pijlen van de
Liefde. Les fl-s de la foudre, de bliksemflitsen.
Les fl-s de 1'envie, de la calomnie, de pijlen des

nijds, des lastors. — Rij uitbreiding: wat den vorm
van eenen pijl heeft: Des rideaux soutenus par
une fl-, dooreen' pill gedragene gordijnen I. pl. Elle
avait one fl- (lor dans ses clieveux , zij droeg een'
gouden pijl (pi Ivormige haarnaald) in 't haar. —
(Loc. prov.) Faire fl- de tout bots; — Tout bols
nest pas bon l faire fl-; — I1 ne salt plus de
quel bols faire fl-, z. ROls (blz. 189, hol. 1.) -Agric.] Ploegboom, ploegbalk m. — [Arch.] 11d'un clocher, spits van een' kerktoren, torenspits f.
FI-s dun point-levis, wip f . eener ophaalbrug. FIde grue, kraanboom, kraanstander m. — [Artif.]
Fl- b dents of ardente, Fl- ui feu, brandpjl, vuur

ij l, lichtpijl. — [Astr.] Pijl, een noordelijk ster -p
[Bias.] Fl- empennée, pijl met véderen-rebld.—
van eerie andere kleur. — [Bouch.] Fl- de lard,
zijde f. spek. — [Bot.] Naam van rente en stevige
stengels en takken. -- Fl- d'eau, pijlkruid n. --[Charr.] Langwagen m., stuk hout, dat de voormet de achteras verbindt. -- [Fort.] Pijlschans f.,
soort van klein pijlvormig buitenwerk. — [Géogr. j
.Pijl (op kaarten, ter aanduiding van 't noorden
en van de rigling der stroomera). --- [Géom.? Fldun arc, pijl, straal m. van eenen boog, de straal
des cirkels verminderd met de apothema (wat bij
de driehoeksmeting de sinus versus is). Fl-s, sta ken , stokken m. pl. der landmeters. -- [H. n.1

Fl - de mer , zeepijl. naam, dien bij de zeelieden de
gewone dolfijn draagt. — Fl-s de pierre, pijlsteenen in. pl., soort van belemnieten. — [[liar.] Fl-

d'éperon, uitlegger m., middelstick van 't galjoen

of van den snuit, boveneinde n. van de scheg. Fien cul, vlieger of driehoek ni. boven de bezaan.
Fl-s de mat, toppen der bramstengen f. — [Trictrac] Veld n., pijl, elke der langwerpige driehoeken op het triktrakbord.
Flrcher, V. n. Pijlvormige loten schieten (van
't suikerriet gebézir^d). --FLECHER, V. a.: Le héher a fléché

gedekt.

les brebis, de ram heeft de oo jen

Fléchi, e, adj. (en part. passé van fléchir)Gebogen: Genou fl-, gebogen knie f. -- (fig.) Coeur

fl-, vermurwd hart n.
Fléehier, m. Pijlmaker, pijlverkooper m.
Fléchière, f. [Bot.] P jlkruid n.
Fléchir, V. a. [Didact.j Buigen, kr ommen ,
krom buigen: Fl- le doigt, den vinger buigen. Flle genou, de knie buigen; — aanbidden, vereeren; zich
vernéderen. Fl- le genou devant le veau dor, het
gouden kalf aanbidden, cie groolen of magtigen ver
Vermurwen, bewe--ern,bwiok.(fg)
gen, verzachten, verbidden: Rien n 'est capable de
le fl-, niets is in staat om hem te bewegen, te ver
--- FLÉCHIR, v. n. Buigen, zich buigen:-murwen.

Cette poutre commence h fl-, deze balk begint te
buigen, door te zakken. Cola ne fléchit point, dat

laat zich niet buisren. — (fig.) Toegeven, bewogen

worden; — dalen. II commence a fl-. hij begint toe te

geven. II fléchit aisément, hij reeft gemakkelijk toe,
hij wordt tigtelijk bewogen. Les fonds out tléchi,
de fondsen zijn gedaald.
Fléchissable, adj Buigzaam, buigbaar, taai.
.

Flegenaáogue, adj. [ Méd.] Slijma fvoerend,

steking f. (inflammation). -- Fle spatie, f. (pr.

flèg-ma -cie) [ tlléd_ ] Kater- of slijrngezwel n., ophooping f. van sljrnvocht onder de huid. — Fle,-in tique, wij. [ 1V1éci.] Slijmïg, sl jinerig, sljrn-

bloedig, vol taai slijm. — (fig.) Koudbloedig, koudvochtig, onverschillig, gevoelloos, onopgewekt, enaandoenlijk, p h 1 e g m a t i s e h. — 03k als subst.:
Un fl-, een sl jmhloedige. koudbloedige; koudvochtige, een onverschillig mensch, p ti l e g in 4 t á.e u s m.
--Fle„niatiqueinent,adv. Op phlegirnatische wijze. --Fleginatorrhagie, f. Slijmvloed m., af eiding of a/voering f. van vochten bij verkoudheid
door den neus. -- Flegtnatorrhagique, adj.
Dien slijmvloed betre fj'end. --- F legure of Phiegine, ni. (Méd. j Slem, sl jmig of taai vocht in het
bloed; sl jrnig uitwerpsel n. --- [Anc. chim.] Het
waterige, smakelooze, dat na overhaling van de
geestige deden overblijft. — ( fig.) Koud bloed igheici,
aauwheid, natuurlijke ongevoeligheid en traagheid,
onverschilligheid, onopgewektheid f., p la l e g in a n.
--- Flegmon, m. [Med.] Bloedgezwel n., (liep ontstoken flezwel n., diepgaande ontsteking f.—Flegnnonenx, ease, Fleginonoïcle, adj. [Méd.]

Bloedzweerachtig, naar het bloedgezwel npljkend-.
FUnu, in. [Mii1ér.] Steenkool f. uit Bergen of
Mons.
Fléole, f. [Bot..] Rietgras n. (hamer m.
Flertoïr ot Flestoir, m. [Tech.] Dr2jvers-

Flet , Fletelet , Flétan , Flaiteait of
Flez, m. [H. n.] Soort van bot f. -- Flétan of
Fléton, nl. Heilbot f.
Flétri, e, adj. (en part. passé van fletrir) Ver
verlept, ver /lenst: Fleur fl-, verwelkte bloem.-welkt,
— Couleur 1l-e, verbleelite, dol' geworden kleur f.
Beaute fl-e, verwelkte schoonheid f. lionneur 11-,
geschandvlekte eer f. Avoir la peau flét rie, eene

jletsche huid hebben. Criminel fl-, gebrandmerkt
misdadiger.

Flétrir, V. a. Doen verwelken, verflensen of
verleppen; doen verbleeken of verschieten, van glans
berooven. L'ardeur du soleil flétrit les fleurs, de
zonnehitte doet de bloemen verwelken of ver/tenSen. Le grand air flétrit les couleurs, de open
lucht doe, de kleuren verbleeken of verschieten. —
(fig.) Onteeren, schenden , bezwalken, belasteren,
bezoedelen; brandmerken. Fl- la réputation de qn.,
iemands goeden naam schenden, bezwalken, schandvlekken. L'histoire flétrit la mémoire des mauvais
princes, de geschiedenis onteert, brandmerkt het
aandenken van slechte vorsten. —En France, Ia lot
s'est adoucie, on ne Héirit plus, in Frankrijk is
de wet verzacht, men brandmerkt niet meer. — SE
FLETBI R, V. pr. Verwelken, ver jtensen. verleppen:
Les tïeurs se flétrissent bientot, de bloemen ver
spoedig. -- Sa beauté commence h se fl-,-welkn
hare schoonheid begint te verminderen, te vergaan.
-- Onteerd, geschandvlekt worden; — zich, onteeren.
Flétrissant, e, adj. Onteerend, schandvlekkend, schendend, schendig.
Flétrissirre, f. l'erwelking, ver/leasing, ver
La fl- des fleurs, des couleurs. de la-lepingf.
beauté, de verwelking der bloemen, het verschieten
r verwen, de vermindering der schoonheid. — (fig.)
Schandvlek, bezwalking, bezoedeling, smet f.; —
brandmnerk n. Voilà une grande fl- son honneur,
dal is eene groote schandvlek voor zijne eer. — On
lui a trouvé deux fl-s sur les épaules, men heeft
twee brandmerken op zijne schouders gevonden.
Flette, f. Vlet f., soort van schuit.
Fleur, f. Bloem f., bloesem m., bloeisel n. La
rose est une des plus belles fleurs. de roos is Bene
der schoonste bloemen. Fl- printanière. lentebloem f.
Boulon h fl-, de fl-, bloernknop m. Fl- artificielle,
nagemaakte bloem, kunstbloem. Cultiver des fl-s,
bloemen kweekera. -- Les arbres sopt en fleurs, de
boomen bloe ijen, staan in den bloesem. Fl- de pornmier, a p potbloesem. — (fig.) Bloem, kern, keur f.,
het puit(, het beste van iets; bloei, bloeitijd. m.; ---
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zoet van 't leven, genoegen n., vreugde f.; sieraad n., bloeijende boom m. Pré fl-, bebloemde weide f. —
tooi m.; — lof m., lor'spraak f., eerbewijs n. Etre (fig.) Visage fl -, bloeijend gelaat n. Couleur fl-e,
dans la fl-, a la fl- de ses jours, in den bloei zijner frissche, blozende. levendige kleur f. -- Style fl -,
jaren zijn. La plus grande fi- de la beauté, de bloemrijke, sierlijke stijl nl. --- Páques fl -es, palmhoogste bloei, glans der schoonheid. La fl- des trou- zondag in. -- [Mus.] Contre point fl- of fi uré,
pes, de kern der troepen, de uitgelezenste troepen. gefigurcerd of veelvoudig contrapunt n. -- (poét.)
La saloon fl -e, de lente f., het bloemsaisoen. --- Semer de fl-s le cliemin de la vie, den levens
bloemen (genoegens) bestrooijen. -- Les-wegmt FLEURI, m. [Tech.] Zékere wijze van zagen.
Flei'rilardé, m., Fleurilarde, f. [H. n.]
fl-s de l'éloquence, de bloemen (sieraden) der wel
Couronner qn. de fl-s, iemand-sprekndhi.— Soort van holothurie of tripang, een wormvormig
met bloemen kroongin, hem veel lof toezwaaijen, straaldier. — Fleuri-noël, in. [Bot.] Alpkruid n.
groote eer bewijzen. -- La fl- du teint, de glans ni., met breede bladeren.
Fleurig, v. n. Bloeijen, in bloei of in bloesem
de frischheid f. der gelaatskleur. -- La fl- de la
virginité of enkel: In fl-, de maagdelijke bloem, de staan: Les arbres fleurissent, de booroen bloefjen.
maagd m, maaf,d'eli ke starst m. E11e a perdu sa fl-, — Bij uitbreiding: Sa barbe va bientót fl-, zijn
z is haren rnaardom kwijt. -- Fleur de farine, baard staat op het uitbotten. -- In eer, in aanzien
m van meel, het fijnste, beste gedeelte van 't meel. of in trek zijn, bloeijen, voorspoedig zijn (in dien
bloe
•-- [Chun. ane.] Bloem, zékere vaste of vlugtige zin zegt men in den irrzpar fait ook florissait, en in
zelfstandigheden, die door subliméring of door ont- 't part. pits. altijd florissant) Le commerce lieubinding verkregen worden : Fl- de socfre, bloem rit de nouveau, de koophandel bloeit weêr op nieuw.
van zwavel. Fl -s d'antinioine, antimonie- of spies- Partin ceux- qui ileurlssaient (florissalent) en vertu,
glansbloeinen. Fl -i d'étain, de zinc, etc., tin-, zink onder degenen, die door deugd beroemd waren. —
EI- du vin, de la bière, du vinaigre,-bloemn,z. FLEURIR, v. a. Met bloemen versieren, bestrooijen.
kaam f. op wijn, bier, azijn. -- diet eerste gebruik, — (fig.) Fl- son discours, zone rede opsieren, bloem het eerste gezigt van iets nieuws: Vous aurez la íl- rijk maken. -----L SE FLEURUR, V. pr. Zich met bloede ce drap, q, zult hel eerste van dit stuk laken men sieren.
Fleurisrne, in. (fain.) Smaak in., liefhebberij f.
hebben. — [ Méd.] Fl -s, stonden, maandstonden in. pl.
(règles). Fl-s blanches, witte vloed m. (leucorrhée). voor bloemen, overdreven bloemenzucht f. (fleu--- [Tech.] F1- dune peau, haarzijde, nerfz jde f.,-- romanie) Aucune nation ne donne plus dans le
ook z. v. a. FLEUREE. --- (Loc- prov.) Avoir lame fi- que les Hollandais, bij geese natie is de liefa fl- de peau, eene ziel van boter hebben, zeer hebberij voor bloemen grooter dan bi' de Hollanders.
Flet► rissant, e, adj. Bloeijend, in bloei of
gevoelig zijn. - FLEUR, f. (verwant met het nederd. vlo e r) Waterpas n., grond nl., oppervlakte f. bloesem staande: Arbre fl-.
Flens lste, ni. Bloemenvriend, bloemenkenner,
in):
adv.
A
fleur
voorkomend
lor.
dezen
zin
nog
(in
d'eau, met het water gelijk, ter hoogte van 't wa- bloemist, liefhebber van bloemen; bloemkweeker. -ter; [Mar.] lusschen wind en water. Tirer à fl- Fl- artificiel, maker van of handelaar in kunst
--- Ook als adj.: Jardinier fl-, bloem --bloemn.
d'eau, waterlas schieten. Batterie ii fl- d'eau, batteri , die waterpas schiet. --- Fl- de terre, gelijk kweeker. --- Peintre fl-, bloemschilder, f l e u r i s t,
florist
In.
eux
Avoir
berapen
grond.
les
3
met den grond, den
Flearoinane, in. Bloemengek, overdreven liefit fi- de tête, groote uitpuilende oogen hebben.
[Mar.] Fl- d'un vaisseau, kim of kimming f. Rondeur hebber in. van bloemen. -- Fleuromanie , f.
ales fl-s, ronding der kimmen. Bordage des fl-s, Overdreven bloemenliefhebberij f.
Fles r on, in. [ Bot.] Buis- of pijpvormig bloempje,
kimgangen m. pl. Vaigres des f1 -s, kimwegers m.
dat de zamengestelde bloemen helpt vormen, bloem pl. — z. ook CORDE, COIN.
kroontje U. Fleurs a fl -s, buisvormige bloemen.
Fleurage, nl. Gruíten-zémelen f. pl.
Fleuiraison, f. Bloeitijd ni. (te onderscheiden Demi -fl-, lint- of straalvormig bloemkroontje. Fleurs
á demi-tl-s, lintvormige bloemen f. pl. -- [Tech.]
van floraisoln).
Fleur (Ie ijs, in. [Bot. j Leliebloem, lelie f.; Bloemwerk, bloernsieraad, loofwerk n. Une étoffe
ou it y a de grands fl -s, eene stof met groote bloez. LIS. — Fleurdeliser, V. a. Met leliën opsieren, beschilderen of borduren. -- Met de fransche men. Cette (rise est ornée de fl -s, deze fries is
leliën brandmerken. En France on ne fleurdelise mét bloemsieraden versierd. --- [Impr.] Bloemvorplus, in Frankrijk brandmerkt men niet naeer. --- wig vignet n. -- [Rel.] Bloemvormige stempel m.
-- (fig.) C'est un des plus beaux fl -s de sa couFleurdelisé, e, adj. (en part. passé) Met wapen
versierd, bezet of voorzien. -- [Bot.] Les-teln ronne, dit is een der schoonste voorregten, eene
fleurs de la carotte et du cerfeuil sont it-es, de der beste provinciën van zijne kroon; — dat is zijn
bloesems van wortelen en kervel gelijken naar de grootste voorzegt, zijn schoonste sieraad.
Fleuronné, e, adj. [Bot.] Met bloemkroonwapenleliën.
Fleuré, e, Fleureté, e, Fleiironité, e, adj. tjes, z. v. a. FLOSCULEUX. ---- [Bias.] z. FLEURÉ.
1 Fleuronner, V. fa., z. v. a. FLEURIR.
[Bias.] In bloemen uitloopend, door bloemen. omFleurtis, ui., z. FLEURETIS.
sloten.
Fleuve, f. Stroom m., hoofdrivier f. -- Bij
Fleurée, f. [Tech.] Bloem f., ligt schuim n.
uitbreiding: Un fl- de feu, de cendres, een stroom,
op de blaauwkuip der verwers.
vloed m. van vuur, van asch. Le fl- de la vie,
Fieurer, V. n. Een' bloemengeur van zich ge
wel ruiken of rieken: Cela Heure comme-ven, de 1'oubli, de stroom des levens, , der vergetelheid.
baunie, (lat ruikt als balsent; (fig. el ram.) daar is --- [Astr.] Le Fl- d'Orion of LEridan, z. ERIDAN.
Flexibilité, f. Buigzaamheid, gedweeheid, lewat bij te verdienen, (lat belooft voordeel. Sa réputation ne fleure pas comme baume, hij staat nigheid f. La fl- du jont, de buigzaamheid der
in kwaden reuk, hij staal niet te goeder naam biezen. — (fig.) La fl- du caractère, de gedweeheid
van 't karakter. Fl- de la voix, buigzaamheid der
en faam.
Fleuret, nl. [:Tech., Corn.] Vlokzijde, floret- stem. La fl- de rosier, de buigzaamheid van de
zijde f. (filoseile) , jiorelzijde- garen ii. . - Floretlint n. teen of twijg.
Flexible, wij. Buigzaam, buigbaar, gedwee,
-- Fl- de coton, de lame, beste, uitgelezen boomwol, wol f. --- [t':scr.] Schermderlen in., rappier, lenig. Rameaux it-s, buigzame twijgen f. pl. — (fig.)
f 1 e u r é t n. -- [Danse] Zékere danspits in. _--- 11 a la voix fl -, hij heeft eene buigzame stern. — Cet
enfant est très fl-, dit kind is zeer buigzaam, han fExploit.] Mijnboor f.
delbaar, gedwee.
Fles reté, e, z. F LEURI.
Flexicaule, adj. [Bot.] Met gebogen stengel.
Fleureter, v. n. Pan bloem tot bloedra fladderen.
Fleur etis of Fleurtis, in. [Mus.] (woord -- Flexifolié, e, wij. [Bot.] Met gebogen blavan J. J. Rousseau) hangversiering f. ----. Dubbel, deren. --• Flexipède, adj. [H.. n.] filet gebogen
voeten.
ge/rqureerd of veelvoudig co; trapuiil n.
Flexion, f. [Tech.] Buiging, kromming f., geFleturette, f. (verklw. van fleur, zelden gebézird dan in 't herderdicht en den Marotischen stijl) bogen toestand in. La tl- d'un ressort, de buiging
Bloempje H. — (fig.) Verliefde vleijerj f. , minne- eeneg veer. — [Anat.] La fl- est opérée par les
muscles iléchisseurs, de buiging wordt bewerkt
prapt n.; z. Ook CON'TER, CONTEUR.
Fleureur, nl., z. V. a. Flaireur de cuisine, door de buurspieren.
Flexneax, ease, adj. Met vele buigingen of
z. FLAIREUR.
Fleuii, e, uirlj. (en part. passé vara Fleurig) krommingen; knievormig gebogen. - FLEXUOSITE, f.
Bloeijend _ in bloei Staand. bebloemd. Arbre fl-, Knievormige buiging of rebogenheid f.
j

,

- -

790

FLEE

Flez, in. [H. n.] , z. FLET.
Flibot, ni. [Mar.] Vlieboot; hout/luit, Groen-

landsvaarders fluit f. -- Flibust, I. Beroep, bedrij f n. van flibustier of vrijbuiter, vrijbuiter,
kaapvaart, zeerooverij f. — S Flibuster, v. a.
Vr jbuiten, kapen, zeerooven. — Flibasterie, f.,
z. v. a. F LIBIJSTE . — Flibustier, m. Vrijbuiter,
kaper, zeeroover, deelgenoot eener vereeniriing van
engelsche en fransche zeelieden , die zich tegen
't einde der 16de eeuw op 't eiland St. Christoffel
vestigden en den Spanjaarden in de westindische
wateren veel te doen gaven , f1 i b u s t i e r; —
gezagvoerder nl. eener vlieboot.
Flic-flac, m. Klanknabootsend woord om 't geluid eener zweep of ook van eenige toegedeelde
klappen na te bootsen, klik-klak n. — [Danse]
Soort van danspas m. (Plur. Des flit-flac.)
Flirnouse of Frimousse, f. (fam. et iron.)
Bolleblazer m., iemand met bolle wangen.
Flin, m. [Tech.] Poeder D. van dondersteen,
polij ststeen ni . (ten gebruike der' zwaardvegers.)
Flinquer, v. a. [Tech.] Op metaal krassen,
het metaal ruw maken, om het emailleersel te doen
hechten. (,mossel f.
Flion, n1. [H. n.] Soort van kammossel, zeeFlipot, m. [Tech.] Houten lasch f., om een
gebrek te dekken, dekstuk n.
Floe, m. Wollen of zijden kwast in.
Flocage, m. Het naaijen der zijden kwasten
aan de Grieksche mutsen. — [Méd.] Vlokken f. pl.,
die zieken sivntijds voor, hunne oogen niceness te
zien en waarnaar zij grijpen.
Floche, adj. [Coin.) Ruig, wollig. — FLOCHES , f. pl. Kwasten aan een' steek- of punthoed;
— laarzekwasten m. pl. — ]- Flocher, v. n. In
groote vlokken vallen; -- zich tot vlokken vormen.
Floeon, m. Vlok f Fl- de sole, zijden vlokje n.
Les brebis laissent des fl-s aux buissons, de

schapen laten vlokjes aan de struiken hangen. —
Un fi- de neige, eene sneeuwvlok. — [H. n.]
Pluim f. aan 't einde van den staart bij sommige
dieren. -- Chim.] F1-s, wolkjes n. pl., vlokken f. pl.
(die zich bij sommig e prcecipitaten vormen). —
[

[Méd.] Fl-s, z. v. a. FLOCAGE . Ramasser des fl-s,
muggenvangen (vgl. CARIPHOLOGIE). — Floconner, v. a. In v lokken neêrvallen (van de sneeuw
gebézigd). Le temps floconne, het vloksneeuwt. —

— Floconneux, ease, adj. Vlokkig.
5 Flotlottennent, m. Kabbeling, klotsing f.
van 't water. — ^ Flofliotter, v. n. Kabbelen,
klotsen (als de golven); — druischen, bruisen (als
't water, de wind).
Flon -flor , m. Voormalig klanknabootsend
woord, eertijds als referein in liedjes enz. gebruikt.
Floraison, f. [Bot.] Bloei zn der boomen,
struiken, planten.
Floral, e, adj. [Bot.] Wat tot de bloem behoort. Feuilles fl-es, bladeren n. pl . aan de basis
der bloem. -- [H. n.] Doorgaans op bloemen levend

(van insecten). — Jeux floraux, Fêtes florales of

als subst. Florales, f. pl. [H. ram .] Feesten n. pl.,
die te Rome ter eere van Flora gevierd werden; —
H. de France] Bloem.spelen n. pl. te Toulouse. Académie des jeux floraux, akadémie der bloemspelen
te Toulouse, die jaarlijks prijzen aan de dichters
der best gekeurde verzen uitdeelt.
Flore, f. [Myth. rom.] Flora, de godin der
bloemen. — ] Bot.] De gezamenlijke in een land of
oord inheemsche planten; de lijst of beschrijving
daarvan, flora f.— [Mar.] Vet, smeer n., waarmede
het schip, voor zoo ver 't in 't water gaat, wordt
[

bestreken.

Floréal, nn. Tweede lentemaand van 't voor

FLOTTE.

--

jaar, loopende van-maligefrnschpubke
20 april tot 9.0 mei achtste maand van dat jaar.
Florée, f. [Coin.] Middelsoort van indigo m.
Florence, f. [Coin.] Florent nsch taf n., ligte
zijdestof f., die te Lyon, Zurich, Avignon gemaakt
wordt. — Florencé, e, adj. [Bias.] Met leliën
aan 't einde.
Florentine, f. [Coin.] Florent')jnsch atlas, gebloemd satijn n. van Florence.
Florer, v. a. [Mar.] Fl- on vaisseau, een schip
van onderen smeren.
Florès, (pr. flo-rêce) (alleen voorkomende ira):
Faire fl-, grootes zwier maken, boven anderen uit
zich een' grooten naam maken.
-blinke;
Florescence, f., z. v. a. FLORAISON.

Florétones, f. pl. [Conn.] Soort van spaansche

wol f.

(hangsets.

Floreur, m. Patroonschilder m voor de beFlorican, in. [H. n.] Ceylonsche kraanvogel m.
Floriceps, m. [H. n.] Soort van ingewandswormn ni. der v'isschen, bloemenkop m. — Floricoine, adj. Met bloemen in de haren. — Florictulture, f. Bloementeelt f. — -)- Floride, adj.

Bloemig, bloemrijk; — (fig.) sierlijk, uitgelezen,
bevalli^j geschreven . — Floridée, f. [Bot.] Soort
van zeegras n. — Floridité, f. Staat m. van
bloei. — Florifère , adj. Bloemdragend. —
Floriforme, Bloemvormig. — Florilege, m.
Bloemlezing f. (anthologie) — [Théol.] Grieksch
reis-brevier r,. — [H.. n.] Soort van vliesvleugelig
insect D. — Floritnane, in., Florimanie, f.,
z. FLEUROMANE, FLEUROMAME.

Florin, m. [Métrol.] Florijn, floreen, bloemof lede-gulden; gulden m.
Floripare, adj. [Bot ] Bourgeons fl-s, knoppen m. pl., die enkel bloemen opléveren. — Floripondio, in. [Bot.] Peruaansche doorn- of steek
-apelm.
— f Florir, v. n., z. FLEURIR.
Florissant, e, adj. Bloe()end, voorspoedig,
gelukkig ; aongroeijend , aanwassend, toenemend:
Commerce fl-, bloeijende handel m — Santé t1-e ,
bloeijende gezondheid f.
Floriste, m. Bloem-, plantbeschrijver, schrijver
eener flora , florist in. — Bloemenkenner, z.
--

.

FLEURISTE.

Flosculaire, m. [H. n.] Soort van pijpvorvormig planldier n. ---- ^ Floscule, f. [Bot.]
Bloempje n. — Floscaleux, ease, adj. Bloemschijfvormig, enkel uit bloemkroontjes zamengesteld.
— Flosculeuses, f. pl. Familie f. der schijf-

vormige bloemen. (langen bek.

Flossade, f. [H. n.] Soort van rog m. met
Flossolis , m. [Bot.] .dlant , groote alant,
alantwortel m.
Flot, m. Golf, baar f.; vloed nl., wassend water n. Les tl-s de la mer, de zeegolven f. pl. Les fl-s
blanchissants d'écume, de schuinende baren. Le
fl- viert jusque là, de vloed komt tot daar. Le flest montant, de vloed is aan 't opkomen. — Etre
á Hot, vlotten, vlot liggen, driftig zijn. Ce vaisseau
est a fl-, dit schip ligt op het diepe, in 't ruime
sop, ligt vlot. Mettre on vaisseau a fl-, een schip
weder vlot maken. — (fain . et fig.) Mettre qn. a
fl- , iemand weder te paard helpen , er bovenop
brengen. Sa barque est a fl-, zijn scheepje loopt van
stapel, hij doet goede zaken. — Lloutvlot, vlot n.; het
vlotten, houtvlotten. Jeter du Bois a fi- perdu, z.
Sols (kol. 1): Le fl- a commencé, het vlotten is
begonnen. -- (fig.) Des fl-s de sang, golven, stroomen bloeds. Le vin coulait à grands fl-s, de wijn
vloeide niet stroomen. — (fig.) Fl-s, Menigte f.,
hoop nl ., volksgedrang n.: 11 fend les fl-s (la foule),
hij dringt door de menigte, door den hoop. Au
travers des fl-s da people assemblé, midden door
't gedrang van 't vergaderde volk. — [Tech.) Fl-s,
wollen kwasten m. pl. aan den kop der muilezels.
Flotolle, f. Soort van gondeliersliedje n.
Flotres, Flautres, m. pl. [Paget], z. v. a.
FAUTRE.

Flottable, adj. Vlotbaar, waar 't hout vlotten.
kan: Ruisseau fl-, eene beek, waarop een houtvlot
kan drijven.
Flottage, m. Het vlotten, het afvlotten, het
afdrijven van hout, 't zij in losse stammen of tot
een vlot vereenigd. — Ook het vlot zelf.
Flottaison, f. [Mar. ] Waterspiegel m., gedeelte van 't schip,dat gelijk met het water is.
Ligne de fl-, waterlijn, lastlijn f.
Flottant, e, adj. Drijvend, vlot, dobberend;
-- zwevend, golvend. Des arbres fl-s, drijvende
boomen. — Cheveux fl-s, zwevende, losse, golvende
haren n. pl. Robe fl-e, ruim, golvend kleed n. -- (fig.)
Onzeker, ongestadig, wankelmoedig, wankelbaar,
besluiteloos, weifelend: Courage fl-, wankelende
moed ni. Esprit fl-, ongestadige geest m. Fl- entre
l' espér ance et la crainte, tusschen hoop en vrees
zwevend of dobbc--rend, zonder zekerheid. — [Fin.
Dette fl-e, vlottende, zwevende schuld f. — [Mar.
Ancre fl-, drijfanker n. Voile fl-e, wapperend zeil n.
Flotte, f. [Mar.] Floot f. Armer, Équiper une
fl-, cane vloot uitrusten, bemannen. Fl- marcbande,
koopvaardijvloot. — (Pèche] Kurk f., vlotter m.
aan een vischnet; dobber m. aan een hengelsnoer..

FLOTTÉ

--

— [Artill.] F1- à crochet, haakschj f, , asschijf f.
— [Mar.] , z. v. a. BOUÉE. --- (fam. et pop.) Ses
lmis Ie sont venus trouver en fl- (en foule, en
grand nombre), al zijne vrienden kwamen hem
in menigte bezoeken.
Flotté, e, adj. (en part. passé van flutter):
Bois fl-, vlothout n. — I1 a un visage de bois fl-,
hij heeft een misselijk gezigt. — [ Man.] Panneaux
fl -s, op elkander gelegen paneelgin n. pl. — [Pèche j ,
z. FOLLE.
Flotteitieut, m. [Mil.] Golvende beweging f.
met een' haak. - [ Tech.], z. v. a. ECHEVEAU.

FLUVIAL,
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zwakkelijk van gestel. Corps fl-, teeder, zwak
ligchaam. (z. FLEUR.
Flueurs, m. pl. [Méd.], z. v. a. fleurs blanches,
Fluggée, f. [Bot.] Japansche lelie f. der dalen.
Fluide adj. [Phys.] Vloeibaar, vloeiend: Le
feu rend les inétaux fl -s, het vuur maakt de metalen vloeibaar. — ( fig.) Lapgage fl -, vloeijende
taal f. - FLUIDE, m Vloeistof f.— Fluidentent,
ode. Vloeijend, vlietender wijs. — Fluidifea-.
Lion, f. [Mèd.] Vloeibaarmaking f. — Fluiditier, V. a. Vloeibaar maken, verdunnen. — SE
FLUIDIFIER, V. pr. Vloeibaar worden, in vloeistof
veranderen. — Fluidiste, m. [Phys.] tanhanger van het dierlijkmagnetismus (als voorlvlreijende
uit het ondersteld bestaan eener bijzondere vloeistof),
f l u i dis t m. — Fluidité, f. Vloeibaarheid f.
Fluo-borate, m. [Chico.] Fluor- of vloei
-zout n. — Flteo- borique, adj.-spathborium
[Chico.] : Acide fl -, vloeispaathborium-zuur.
Fluor, III. [Chtm.] Vloeispaath n. (fluor-kalkmetaal), de tot dus verre niet afgezonderde basis
van het vloeispaathzuur. — Fluorhydrate, m.
Fluor-waterstofzuur zout n. — Fluorhydrique, adj.: Acide fl-, /luor- waterstofzuur. —Fluoride, m. Verbinding van 't vloeispaath met zékere
ligchamen. — Fluorique, adj.: Acide fl-, vloeispaathzuur n. — Florique-silicié, e , adj.
Vloeispaath- kiezelzuur D. — Fluorure, f. Vloeispaath-verbinding f. -- Flno-silicate, m. Vloeispaath- kiezelzuur zout D. —Fluo-silicique, adj.:
Gaz fl-, vloeispaaih-kiezelzuur gas n.
Flustre, nl. [H. n.] Korstkoraal n., zeekorst f.,
zeebast m., zeeschors f.
Flute, f. Fluit f. Fl- allemande, traversière,
dwarsfluit. Fl- à 1'oignon, z. v. a MIRLITON. —
Jouer de Ia fl-, op de fluit spelen. — Fluitregister n. in een orgel. — Somtijds ook gebézigd voor
fiutiste, fluitspeler. — ( fig. et fain.) Ajuster ses
fl-s, zijne maatregelen nemen, opdat iets wel gelukke. Accordez vos fl-s, verdraagt elkander, tracht
het met elkander eens te worden.—(Prov.) Ce qui
eient par (of de) la fl- s'en va par Ie tambour
(sen retourne au tambour), onregtvaardig goed gedijt niet, zoo gewonnen, zoo geronnen. — (Loc.
prov.) I1 souvient toujours h Robin de ses fl-s,
hij brengt altijd het gesprek weder op iets, dat hem
aangaat of dat hem lijkt, 't is met hem koekoek één
zang. 11 y a de I'ordure dans sa fl-, 't is met hem
niet, zoo als het zijn moest, er is een steek aan hem
los. I1 est monté sur deux grandes fl-s, hij heeft
beenen als een ooijevaar. I1 est du bols dont on
fait les fl -s, z. Bois (kol. 1). — [Bot.] Fl- du berger, z. DAMASONIE. — [Bout.] Langwerpig broodje,
fransch broodje n. — [H. n.] IJIoeraal ni., een zeer
welsmakende zeeaal (murène); ook z. v. a. CEIEVALIER DE SIER, — F!- du soleil, soort van nacht
(bihoreau), zonnereiger m. — [ Hort.] Grefle-reig
en fl- of en flateau, enting f., waarbij de te enten
boomtak en de daarmede te vereenigen griffel beide
fluitbehvormig toegesneden zin. — [ Mar.] Fluit f.,
fluitschip, transportschip n. — [Tech.] Soort van
schietspoel f. — Weleer ook de naam van een smal
en lang drinkglas n., fluit f.
Flnté, e, adj. Zacht, aangenaam, liefelijk (van
't geluid sprekende): Sons fl -s, liefelijke toonen m.
pl. Voix fl -e, aangename, zachte stem f.
Flateau, nl. [Bot.] Waterweegbree f.; — z. ook
onder FLUTE. — Kinderfluitje n. (mirliton).
j Flutencul, in. (pop. et bas.) Apotheker m.
Fluter, v. D. Op de fluit spelen of blazen, fluiten; den fluittoon nabootsen. — FLUTER, v. a. et n.
(van flute, in de laatste der boven opgegeven beteekenissen) (pop.) Pooijen, smakelijk en veel drinken.
Often zegt liever sillier). — Fl- Ie beurre, een
stukje boter uit een vat steken (om ze te proeven).
Flutet, n1. Tamboerijn-fluit f. met 3 gaten (ga-

van het front onder 't krijgsvolk bij 't marchéren.
— aarzeling, besluitelon.cheid f.
Flotter, V. n. Op het water drijven, vlotten,
driftig zijn, vlotten, vlot zijn, dobberen; — zweven,
golven, flodderen, wapperen. On voyait fl- les débris du navire, men zag het wrak van 't schip drijven. Faire fl- du buis (ook als v. a. fl- du buis),
hout voor den stroom laten afzakken. — Les cheveux lui flottent sur les épaules, de haren golven
over hare (zijne) schouders. On voyoit fl- les etendards pies ennemis, men zag de standaarden der
vijanden wapperen. — ( fig.) Weifelen , onzeker
zijn, in twijfel staan, dobberen: II flutte entre la
crainte et l'espérance, hij zweeft, dobbert tusschen
vrees en hoop. - FLOTTER, v. a. [Mar.] Fl- un
cáble, een touw aan ledige vaten opvangen.
Flotteroris, in. pl. [Pêcbe] Dobbers m. pl.
Flotteur, in. Houtvlotter, vlotter; vlottenmaker m. — [ Tech.] Steenen drijver in den ketel der
stoommachines, orn't water steeds op dezelfde hoogte
te houden, voedingvlotter n1. — Fl-, of Fl- compteur, ligt voorwerp n., orn de snelheid van een'
stroom te meten.
Flottille , f. [Mar.] Vloot van ligte oorlogsvaartuigen, f1 o t i e 1 j e f.
Flottiste, nl. [Conn.] Spaansch handelaar, die
door middel van de regelmatig naar Amerika uit
vloten handel dreef, f1 o t t i s t m. (in on--gerust
derscheiding van galioniste, galjoenist, hij, die voor
dezen handel zich van galjoenen bediende).
Flou, m. [Peint.] Ligtherd en bevalligheid der
toetsen of penseelstreken, zachtheid, molligheid f.
— FLOU, adj. ni.: Pinceau fl-, mollig, zacht penseel, het mollige, malsche der penseelbehandeling.
— Ook als adv.: Peindre fl-, mollig, zacht, ineen
schilderen.
-smeltnd
Flouet, te, adj., z. v. a-. FLUET.
Flower, V. a. (pop.) Stelen, zakkerollen. —
Het part. passé is ook adj. Ma inontre ma été
flouée, mijn horologie is gerold. -- (fig.) Elle a
été joliment flouée, zij is leeljk in hare verwachting bedrogen. — Flouerie, f. (pop.) Bedriegerij,
dieverj f.
Flotiette, f. [Mar.] , z. v. a. GIROUETTE.
Flow-flow, in. Klanknabootsend woord voor
't eigenaardig ruischen eener zi,jdestof, , als zij bewogen of behandeld wordt. — (fam.) Faire fl-,
met gemaakte kleine schreden loopes; — (fig.) de
preutsche spelen.
Flotuin, m. [Mar.] Zeker zeer ligt vaartuig n.
Flouve, i. [Bot.] Reukgras n.
Flouvet, m. [Corn.] Bloem f. can meel.
Fluant, e, adj. Vervlocjend, niet duurzaam.
— [Tech.] Papier fl -, ongelijmd, ook slecht gelijmd
papier, vloeipapier n.
Fluate, nl. [Cllir.] Vloeispaathzuur zout n. --Fluaté, e, adj. Met vloeispaathzuur verbonden.
Fluetuar,t, e, adj. Golvend; z.v.a. FLOTTANT.
Fluctuation, f. [Phys., Méd.] Golving, kabbeling van ingesloten vloeistoffen, vochtgolving f. —
(fig.) Het weifelen bij 't nemen van een besluit;
wankelmoedigheid, besluiteloosheid, ongestadigheid;
— gedurige rjzing en daling, veranderlijkheid f.
der fondsen, dei prijzen, f 1 u c t u á t i e f.
Fluetueux, ease, adj. Golfvormig; golvend, loubet).
Flt teug, ni., -ease, f. Fluitspeler, fluiter in.,
woelig, in hevige beweging; — ( fig.) wankelmoe(stroom medegesleept. fluitspeelster, fluitster f. (In dezen zin verouderd,
di , dobberend.
Fltietuosé, e, (ldj. Door de golven, door den of allen, minachtend gebézigd, tenzij enen spreke
Flue , f. [Pèchce] Fijn netwerk n. van een van den Fldteur de Vaucanson, Vaucansons fluit
een beroemd automaat, z. AUTOMATE.) —-spelr,
van den tijd).
schakelnet
-- Fluence, f. Verloop n., vervloeijing f. (inz. .Drinkebroér, pooijer m., pooister f. — [ H.n. j Naam
van verscheidene vogels, wegens hun' fluittoon. —
Fluente, f. [Géom.] , z. v. a. INTEGRALE.
Fluer, V. n. Vlieten, vloeijen, afloopen. La nier Fluitende kikvorsch n1. (ook raine tluteuse geheeten).
Flutiste, m. et f. Fluitspeler m., fluitspeelster f.
flue et refine, de zee loopt op en af. -- Sa plain
Fluvial, e, adj. /oat de rivieren aangaat, tot
flue toujours, zone wond draagt, loopt altijd.
Fluet, te, adj. Zwak, fijn, tenger, teeder, de rivieren behoort: Navigation fl -, scheepvaart op
- -
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FLUYIATILE

de rivieren, riviervaart f. (Plur. m. fluviaux).---FLUVIALES, f. pl. [Bot.] lVaterniinftn f. pl., zékere waterplanten.

Flnviatile, adj. In zoet water levend of groeijend (inz. van planten en schelpen). Plances, Coquillages fl-s, rivier- of zoetwater-planten, schel
pl. -- Ook van sommige zoetwate'rdiec en-penf.
gebezigd.

Fliivio niac in, e, [Géol.] luit rivier- cpn, zeeaanspoelingen zamengesteld of gevormd.
-

Planre, f. [Chita.] , z. v. a. FLUORURE.

F lux, in. [Mal.] Vloed m. Le fl- at reflux de
la mer, de vloed en ebbe der zee, wassend en val
Les chases de ce monde sont-lendwatr.(fig)
sujettes á un fl- et a un reflux perpétuel, de werelcische diingen, zijn aan gestadige verandering,
wisseling onderworpen. La fortune a son fl- et
son reflux, de fortuin heeft haren vloed en hare
ebbe, rijst en daalt --- [Méd.] Fl- de sang, bloedvloed, bloedgang, roode loop in. Fl- de ventre (diarrhée), bcaikloop m. Fl- dunne, pisvloed. Fl- hé
aanbcijenvloed. Flux menstruel, z.v.a.-morhdal,

FLUEURS, MEN'STItUES .

Fl- de salive, Fl- salivaire

of Fl- de bouche, kwijting f., speekselvloed. ---- (fig.
et fain.) II a on fl- de bouche, zijn mond staat

geen oogenblik stil: hi; kan goed praten. hij is zeer

wel bespraakt. Fl- de paroles , woordenvloed. --(pop.) 11 a un fl- de bourse, hij heeft eelt gat in
zijne beurs, hij loopt altijd met de hand in den
zak, hij geeft alles uit. --- [Chico.] Smelt- of
vloeimiddel n. — [Jeu] Volgreelcs f. kaarten van
ééne kleter, roem ni. Faire fl-, roem krijgen. Etre
a fl-, niets dan troeven in de hand hebben (zoodat men den slag moet halen).
Fluxio-différentielle, adj. f. [Math.] : Mé-

thode fl-, handelwijze, waarbij men in zékere ge-

vallen de dijferentiaal eenerveran.derlijke grootheid
uit twee verschillende oogpunten beschouwt.
Fluxion, f. [Méd.] Zinking f. Ce mal de dents
nest qu'une fl-, deze tandpijn is slechts eene zinking. I1 a une fl- des (of surles) yeux, hij heeft eene
zinking op de oolten. Fl- périodique of lunatique,
maandvloed m., zinking der paarden.--- [Math.) La
méthode des fi-s of Le calcul dif érentiel, rte Jluclie- of differentiaal-ïekening I.

Fluxionnaire, adj. [Méd. j Met zinkin,gen gekweld of behebd.
Foarre of Foerre, in. [Agrie.] Haverstroo n.
(in Picardid en lie de France); z. v. a. FEURRE.
(Prov.) Faire à Dieu barbe de f-, de slechtsle garven tot tienden geven; godsdienstige zaken oneerb•iedig behandelen.

Foe of Foeque. ni. [Mar.] Zeil n.. aan den
fokkemast of voormast, fok f., kluiver ni. Grand

11-, buitenkluiver. Second of Faux f-, middelkluiver. Troisième of Contre f-, stormkluiver: Petit
f- of Trinquette. kleine kluiver of voorstagzeil n.,
Baton de f-, kluifhout n.
Focal, e, adj. [Opt.] Het brandpunt betre/end,
(Plug. ni. focaux).
Focale, f. [Antiq. j Soort van halsdoek in.;
soort van kap f. — [Géoimj Zékere kromme lijn f.
-T- Foelie, nl. [Anat Arm-, beenpijp f.
ker (feutier); kok in.
Focarieur, nl. Sto
Foeillateur, in. Krachthersteller m.

Foène, Foesne , Foaanne, Fonine, f.

(Pêchej Elger, aalgeer in. , vischspeer f., har poen m. — [H. n.] Halswesp f., een vliesvleugelig
insect. — F- niarisque, [Bot.], z. V. a. CH10IN
F^rta1, e , adj. [CUr.] Tot den foetus of de
ligchaamsvrucht behoorend, f ce t a a 1. -- Fo ta t.ion, f. [Pllysiol.) l7ruchtvorminq f da t a t i e f.
-

— Foeticide, adj. [Jug. méd.1 Vr-uchtdoodend,

vruchto/drijvend,
F netas , m. [(.lair.) Ligchaainsv'rucht f. f wt'Its m. (vgl. E»BRYON).
Fofia, ni. [Danse] Geer wulpsche portur;éschre
dans ni.
Fogue. f. [feel.] Opening in, den ketting voor
de spoel, doorschieting f.
Foi,J. Oeloo f 'in zake van godsdienst; godsdienstleer, kerkleer. leer U; — bij uitbreiding: Geloof, ver
zaken. La f- chrétienne, het-trouwen.ildsch
christelijk geloof. Confession, Profession tie f-, (ie loofsbelijdenis I.

Les articles de la f-, cle gelooffe-

artikelen n. pl. (z. ook ARTICLE). 11 e'e`t fait jou,

it a renié la f-, hij is een jood geworden, hij heeft
.fijne godsdienst, zijn geloof verzaakt . 'verloochend,

F0IRIE.
-.- Ajouter f- à cic., geloof aan iets slaan. Un
auteur digne de f-, een geloofwaardig. te vertrou-

wen schrijver.

F- publigt^e, openbare gelcofwaar-

dicfheid.— Trouw, getrouwheid f.; woord n., belofte f.
La f- conjugale , de echteljke trouw. C'est on
homme sans f-, hij is een man zonder trouw, op
wiens woord men zich niet kan verlaten. Il na
ni f- ni loi, hij weet van God noch zijn gebod. Fd'honnête lionlme, op mijne eer, zoo waar ik leef.
Ma f- of par ma f-, op ni//ne eer, waarlijk. Jurer
sa f-, bij zfjne trouw. eer zweren. Gander sa f-,
zijn woord houden. I)égager sa f- , zone belofte
vervullen. Etre prisonrier sur sa f-, gevangene
zijn op zijn woord van eer. F- de Bohème of
bohémienne , trouw , die schurken omtrent elkander houden. — (Prat.] Prendre qn. ii f- et
:a sertnent , iemand in eed en lvlic't nemen. Faire
pleine f-, volledig bewijs opléveren. — Bonne
f- , goede trouw , oprettheid , rer„tschapenhe•id ;
goedhartigheid, eenvoudigheid , lirtreloovigheid f.
Maui aise f-, kwade trouw, onoprectheid, dubbel
I1 est dans la bonne f-,-hartiged,vlscf.
it 1'a fait dans la bonne f-, hij heeft hct met een
goed oogmerk, met erne goede meening, te goeder
trouw gedaan. 11 est d'une bonne f- qui l'eNposera
souvent , hij bezit eene goedhartigheid, liglgeloovirheid, die hem dikwils aan bedriegerj of nadeel zal blootstellen. --- Ce jeune bomme est sur sa
(bor,ne) t-, deze jonge mensch is aan zich zelven
overgelaten, staat niet meer onder opzigt, is zijn eigen
meester. — Getuigenis, bevestiging f.: Faire f- de qc.,
getuigenis van iets geven, iets bevestigen, betuigen.
En f- de quoi nous aeons signé, ter bevestiging,
ter verzékering, in oorkonde der waarheid hebben
u.vij deze onderteekend. Cet acte fera f- contre vows,
deze akte, dit stuk zal tegen u getuigen. Voilà qui
en fait f-, dat bewijst de zaak. — Eik EONNE F01,
a LA BONNE F01, DE BONNE FOI,

loc. adv. Te goe-

der trouw, voorwaar, waarlijk, opregtelijk. It agit
de bonne f-, h;j handelt te goeder trouw, in alle
oprec;theid. 11 vous traite b la bonne f-, hij behandeld u opregtelijk. I1 'T va it la bonne f-, de bonne
f-, hij gaat te goeder trouw, oprent daarbij te werk.

Foiblage, Foible, etc., z. FAJBL—.
Foie, nl. [Anat._] Lever f. ---- [Cuis.] Bereide
dierenlever F-s gras, vette levers, inz. van ganzen,.
— [Méd.] Chaleur de f-, levervlekken F. pl., vliegende hitte f. in 't gezigt. -- [Chim. anc.] Naam van
sommige leverkleurige zel fstandiljheden: F- de soufre, zwavellever. — (Loc. prov.) Le coeur leur
devient f-, het hart zinkt hun in de schoenen. Vous

avez bon f-, Dieu vous sauve la rate, wat zijtt ge
toch ligtgeloovig! -- [Pêche] Klein vischje n., dat de

visschors als lokaas gebruiken.

Foi-mentenr, in. [Féod.}, z. v. a. FELON.

Foi-mentie, f. Woordbreuk, leen-eedbreuk, ontrouw f. van eersen vassaaljegens zonen leenheer. --^Foi-inentir, v. a. Den leeneed breken., zin woord
niet houden.
Foin, in. [Agric.] Hooi n. U ne botte de f-, een
bos hooi. Botteler du f-, hooi in bossen binden. --Het wordt ook van_ het oncgemaaide gras , het hooigras, gebézi, d (en dan, doorgaans in 't meerv.)
Les f-s sopt beaux cette anode, 't gras staat dit
jaar mooi. Faucher les t-s, het gras maaijeu. Fd'a,rrière-saicon, nagras n. Une pièce de f-, een
stuk hooiland. --- (Bot.] Haar n. eens artisjoks,
-

,

-

tusschen het achterste en de bladeren. — (Loc.

pray.), z. AIGUILLE, BOTTE. -- [.H. n.] F- de mer,
z. v. a. FUCUS. — [Agric.] F- de Bourgogne of
Gros f-, z. v. a. SAINFOIN. --- FO1v, inter. (am te

verwenschen., om verachting, afschuw nuit te druk
F- de lui, weg, naar den duivel met hom!-ken)
Foine, f. Soort van drietand ni. om visch te
harpoenéren. — Spotnaam van, dei, (leden. m.
F oinette, f. Hooivork f.
Foinler, m. Hooikooper nl.
Folie. f. .Jaarmarkt, kermis f. Allows (t la f-, laat
ons naar de kermis gaan. i_.a f- de Francfort, de
Frankforter mis of jaarmarkt. -- (Loc.prov.) Keriltisgeschenk n. Que me donnerez-vows pour la f-?
wat zult ge mij voer eene kennis reven Y La f- nest
as sur Íe pont, uw j moeten n/et gaan hoof/en,
haast it zoo niet, gij behoeft u zoo wiet te haasten,. I_,a f- sera banne, les nmarchands s'assemblent., de verzameling wordt talrijk, err is reeds
veel volks. I1 a lien couru, lien hanté les f-s. hij
is van alle rn,arkten thuis. hij is doorkneed. I1 ne

FOIRE
sait pas toutes les f-s de Champagne, hij weet op
verre na alles nog niet, z. ook ENTENDRE.
Foire, f. (pop.), z. V. a. DEVOIEMENT. — F0IRER, V. 'n. (bas) Dun afgaan.— Foireuux, ease.
adj. (bas) Losljvig. — (lip.) Bleek, ontdaan (als
iemand, die aan buikloop lijdt). —.41ssubst.: Loslijvige m. en f. — (jig.) Lafaard m.
Foirolle, Foirole, f. [Bot.], z. MERCURIALE.
Fois, f. Maal f. en in., keer m., in zamenstellingen ook: werf, Une f-, deux f-, trois f-, mille f-,
eenmaal, tweemaal, driemaal, duizendmaal, duizendwerf. C'est la première f- que je le vois, dit
is de eerste keer, dat ik heal zie. Une f- autant,
eens of eenmaal zoo veel. Je le disais tant de f-,
ik zeide het zoo dikwijls, zoo menigmaal. Aucune
f-, niet eens. Combien de f- vous l'ai -je dit? hoe
dikwijls heb ik het u gezegd? — Je vous le dis
pour une bonne f-, nun f- pour toutes, ik zeg het
u eens voor, altijd. Toutes les f- qu'on lui en parle,
it se tait , iederen keer , wanneer men ?net hem
daarvan spreekt, zw(rt hij stil. — line f-, eens,
op zékeren tijd: 11 était une f- un rol at une reine,
er was eens een koning en en eene koningin. Une
f- entr'autres it arriva , onder anderen gebeurde
het eens. Lorsqu'une f-, Dès qu'une f- on s'est
adonné à ce vice, wanneer men zich eens aan deze
ondeugd heeft overgegeven. — (fain.) Y regarder
deux f-, wel acht 'geven, niet onberaden te werk
gaan. Nan pas faire it deux f-, z. DEUX. — PAR FOIS,
DE FOIS a AUTRE, loc. adv. Sornt-jds, altemet, nu
en dan. A LA FOIS, TOUT it LA FOIS, loc. adv. Op
eenmaal, te gelijk.
Fois, m. Middel f., het middengedeelte des lig
Prendre qn. par Ie f- of a f- de corps,-chams:
iemand om de middel, midden om 't lijf vatten.
Foïsme, m. [H. rel.] Geloof aan Fo (eene
godheid der Chinézen, Japannézen enz.), Fodienst f.,
foïsmus n.
Foison, f. (zonder ?Heervoud en altijd zonder
espère
lidwoord) Overvloed m. , menigte f.
qu'il y aura f- de blé vette année, men hoopt, dat
dit aar
jaarovervloed van koren zijn zal. -- A F01SON, loc. adv. Overvloedig, in overvloed: Tout ce
que vous nommez-lh s'y trouwe à f-, al wat gij
daar opnoemt, vindt men er in overvloed.
Foisonnement, m. [Tech.] Opzwelling, rij
kalk bij 't blusschen.
-zingf.vade
Foisoniier, v. n. Overvloed hebben; overvloedig zijn. La province foisonne en blés, het landschap heeft overvloed aan koren. — Voorttélen,
zich vermenigvuldigen (inz. van 't wild gebézigd).
— Opzwellen, in volumen of omvang vermeerderen (van kalk, dien men bluscht, van spijzen, die
men bereidt).
Foissière, f. [Pêche] Stokvischvat n.
Foiste , Foétiste , ni. Vereerder van F0,
foist (vgl. FO1SME).
-I- Foitable, adj. Geloofwaardig.
Fol, _adj., z. FOU. — Folàtre , adj. Dartel,
vrolijk , stoeiziek , uitgelaten. — Ook van zaken
gebézigd: Manières f-s, dartele manieren f. pl. —
Folàtrement, adv. Op dartele wijze. — Folàtrer, v. n. Dartelen, boerten, kortswjjlen, mallen, potsen maken, stoeijen, ravotten. — S Folàtrerie, Snakerij, klucht, stoeierij f.
Fole , m. [H. n.] Groote aap in China. —
Fole, f., of Foles, f. pl., [Pèchej , z. v. a. FOLLE.
Foliacé, e, adj. [Bot.] Bladerig, bladvormig,
bladaardig.
Foliaire, adj. [Bot.] Tot het blad behoorend,
uit het blad ontspruitend. (der Ouden.
Foliate, m. [Archéol.] Soort van reukwerk n.
Foliation, f. [Bot.] Ligging f. der kleine bladeren in den knop; bladontwikkeling, f o ha t i e f.,
verzameling van de bladen des bloemkelks.
Folichon, ne, adj. (fam.) Koddig, lustig,
vrolijk, dartel. — Ook als subst m. en f.: C'est
un petit f-, Une petite f -ne, 't is een kleine snaak,
een dartel ding. — Folichonner, V. n. (fa?n.)
Boerten, vrolijk, dartel zijn.
Folie, f. Krankzinnigheid, zinneloosheid, waan
waanzin m. Un accès de f -, een aanval-zinghedf.,
m. van krankzinni,rheid.— Buitensporigheid, dwaas
gekheid, zotheid, dolheid, onzinnigheid, malli,g--ite.d,
heid, gekke daad f. I1 a fait une grande f-, hij heeft
eene groote dwaasheid begaan. I1 lui a dit mille f-s,
hij heeft hem duizend snakerijen, gekheden verteld.
I1 est toujours honteux de faire des f-s, 't is altoos
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schandeik zotheden, buitensporigheden te begaan.
Les f-s de la jeunesse, de dwaasheden der jeugd.
— (Prov.) II nest personne si sage qui ne fasse
quelque f-, een paard met vier poolen kan wel
eens struikelen, niemand is te allen tijde wijs, de ver
kan wel eens een' zotten streek doen. Les-standige
plus courtes f-s sopt les meilleures, z. COURT. (fam.) Elle a fait f- de son corps, zij heeft haai ,
ligchaam ten beste gegeven.— [Mus.] F -s d'Espagne,
spaensehe dans in 3 1-1 maat; wijs f. van dien dans.
— [Arch.] Zonderling, in vreemden trant of niet
veel kosten gebouwd lusthuis n. (doorgaans gevolgd
door den naam des stichters of der ligplaats): La
f- Beaujon. - a LA FOLIE, loc. adv. Tot gek wordens toe, smoorlijk: 11 l'aime it la f-, hij is smoorlijk op haar verliefd.
Folié, e, adj. [Bot.] Vol blaadjes. — [Chim.,
Pharm.] Bladvormig, bladerig: Terre f-e de tartre,
bla,'erig wijnsteenzout n., azinzure potasch f. Terre
f -e mercurielle, bladerige kwikaarde f., azijnzuur
kwik n.
Foliette, f. Fleschje n.
Foliicole, adj. [H. n.] Op bladeren levend of
groeijend. — Foliifère , adj. [Bot.] Bladeren
dragend. — Foliiféro- florifère, adj. Te gelijk bladeren en bloemen voortbrengend. — Foliiforme , adj. Bladvormig. -- Foliipare, adj.
Niets dan bladeren voortbrengend. (hert.
Folilet, m.[ Véner.] Schouderstuk n. van een
Folio, m. (latin) [lmpr.] Cijfer n. boven aan
elke bladzijde of pagina. — Blad n. (van koopmansboeken, registers, handschriften enz., die bij bladen en niet bij bladzijden zijn genommerd), [oh i o:
Voyez au f- six, zie folio of blad zes. F- recto, of
enkel F-, de voor- of eerste zijde van een blad. Fverso, of enkel Verso, de tweede of keerzijde f. —
IN-FOLIO, z. ald.
Foliol, m., z. V. a. FOLIOT.
Foliolaire, adj. [Bot.] Tot de bladeren behoorend, de bladeren betre/fend.
Foliole, f. [Bot.] Blaadje n., gedeeltelijk blaadje
van 't zamengestelde blad, ieder blaadje van een'
veelbladerigen kelk, kelkblaadje n. (sépale). - Foliolé , e, adj. Met zulke blaadjes voorzien. -Fotiole.ix, ease, adj. Rijk aan blaadjes. —
Foliolifère, adj. Blaadjes dragend.
Foliot, m. [Tern.] Veêr van de dagschoot in
een slot. — [Horl.] Onrust f. in een horlogie (ba

-lancier).

Folioter, V. a. De bladeren (van een koopmansboek, register, handschrift) met volgcijfers teekenen, f o l i é r e n. — Folioté, e, adj. (en part.
passé): Registre f-, gefolieerd register n.
Folium, m. (latin) (pr. fo-li -ome) (Géom.] :
F- de Descartes, kromme lijn f. van de tweede
soort, waarvan een gedeelte naar een blad gelijkt.
Folie, f. [Pêche] Korre f., kórnet n., net met
wijde mazen. F- tlottée, kornet met kurken of
dobbers. F- tramaillée, op staken uitgezet kórnet.
— [Vign.] F- blanche, soort van witte druif f.
(rochelle verte). — FOLLES, f. pl. [Exploit.] Steenklompen m. pl. in de steenkoolir.ijnen. — [Artill.]
Schee geboorde ziel f. van een kanon. — Folie, f.
adj. (van fol, fou), z. FOU.
Folléeule, f. [Anat.] , z. FOLLICULE.
Follée, f. [Pèche] Soort van beurs f. of za/em.
in 't op staken uitgezet kornet.
Folle-femelle, f. [Bot.] Harlekijns-standelkruid n. [orchis morio] (Plur. Des folles-femelles).
— S Folie- femme, f. Openbare vrouw, hoef' f.
(Plur. Des folies- femmes). — Folie-jaune, f.
[Bot.] Soort van witte druif f. (Plus'. Des folles-

jaunes).

Follen' ent, adv. Dwaselijk, op eene dwaze,
zotte, huitensporige wijze.
-[ Foller, v. n. Voor zot spelen, mallen.
Folies, f. pl., z. onder FOLLE.
Follet, te, adj. (verklu). van fol) (fam.) Dartel, mal, kinderachtig, vol grappen. — Poil f-,
vlashaar n., het dunne, vlassig haar, dat den baard
voorafgaat, vlasbaard, ?melkbaard m. ; — nestvéderen f. pl. der jrnge vogels. — Esprit f-, of enkel
F-, plaaggeest, kwelgeest m., naar het volksbijgeloof eene soort van gemeenzaam kaboutermannetje.
— [Météor.] Feu f-, of enkel F-, dwaallichtje,
hiplichtje n. — (#,g.) Cette passion n'e`t qu'un f-,
die hartstogt is niets dan een stroovuurtje: zij zal
spoedig voorba gaan.. -- [Véner.], z. v. a. FOLILET.
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Follette, f. ?Faam van een voormalig vrou0/ kraagje n. — [ Bot.j Melde f.
(arroche). — [Méd.] , z. v. a. GRIPPE.
Follienlaire, adj. [Bot.] Tot het vrucht of
zaadhulsel behoorend. — FOLLICULAIRE, m Veil,

wen-halsdoekje

slecht d.agbladschrjver; papierbekladder m.
Follicule, m. [Bot.] Vlies, hulsel, waarin het
zaad besloten is, vruchthulsel, zaadhulsel n. —
[Anat.] , of Follécule, Klierblaasje n, met eene
uitlozingsbuis (in de huid en in de slijmvliezen).
F- du fiel, galblaas f. (vésicule). — Folliculeux,
euse, adj. [Anat.] Wat de klierblaasjes betreft,
hunne geaardheid heeft. — Follicaline, f. [H. n.]
Soort van raderdiertje n. — Folliculite , f.
[Méd.] Ontsteking der klierblaasjes; galblaasontsteking f. (met het hórnet.
Follier, in. [Pêche] Schuit f. voor 't visschen
t Folliner, Folloyer, V. n., z. v. a. FOLhTRER.
Folyoca, m. [Bot.] Wilde boekweit f.
Fosnentateur, m., -trice , f. Onruststoher m., -stookster f., stokebrand m. en f. -- Foinentatif, lye, adj. [Méd.] Stovend, verwarmend. — Als subst. m. Un f-, een warme omslag m ,
eene uitwendig gebruikte vloeibare of drooge artsenij,
waarmede lijdende deelen gestoofd of gepapt worden, f o m e n t n. ---- Fomentation, f. Storing,
verwarming, popping door warme omslagen, betting,
f o me n t a t i e f. — ( fig.) La f- des troubles, de
gisting der onlusten. — Fomenter, V. a. Stoven,
pappen, met warme omslagen behandelen. — (fig.)
Aanstoken, doen voortduren (twist , tweedragt ,
opstand, haat en dgl.), in gisting brengen.
Foncage, nl. [Toon.] Het inzetten van den
bodem der vaten.
Foncailles, f. pl. Onderlagen f. pl. (van een
bed). — [ Tonn.] Bodemhout n., bodemstukken n. pl.
Foncé, e, adj. (en part. passé van foncer)
[Peint.] Don ker: Bleu, Vert f-, clonkerblaauw,
-groen. — (fig.) Homme f-, schatrijk man. -- II
est f- dans la géographie, hij verstaat de aard
grond.
-rsjkundei.
Fonceau, m. Klein dal n. (vallos) (In dien
zin weinig gebruikt.) — [ Man.] Bodemstuk n. van
't holle mondstuk (aan een' franschen stangtoom).
-- [Tech.] Glasblazersta fel f.
Foncée, f. [Tech.] Holte f. in eene leigroeve.
-- Losgemaakt lei- of steenblok n. Faire one f-,
des f-s, eerie leigroeve openen. (boren.
Fondement, m., z. V. a. FO\CAGE. — Het putFoneer, V. a. [Peint.] I)onl;er maken (eene
kleur). — [ Tech.] Den bodem inzetten (in een
vat, kuip, enz.), bodemen. — Leiblokken uit de
groeve werken. — Den bodem van eerie pastei, van
een suikerbrood maken. — Den ketting nedertreden (bij wevers). - FONCER, V. n. De fondsen
(tot eene onderneming, tot iemands onderhoud, enz.)
verschaffen, het noo€lige geld schieten. — [Mi1.],
beter FONDRE.
Foneet, ni. [Navig.] Grootste soort der fransche rivierschuiten. — [Serr.] Voorplaat f. van
het slot (waarin het sleutelgat is aangebragt).
Fonder, ière, adj. Tot den grond of eigendom van een landgoed behoorende. Seigneur f-,
grondeigenaar, landheer m. Rente foncière, grond
Banque f-ière, hypotheek-bank f.— Grondig,-rentf.
door en door bekwaam: Un homme f-. — Weleer
ook: zeker, goed bevestigd: Notre arnitié est f-ière.
Foncière, f. [Anc.] Leigang in., leisteenbedding f.
Foncièrement, adv. Grondig, in den grond,
in gronde: 11 est f- honnète homme.
Fonsoir, m. [Tech.] Warmbeitel, kapbeitel m.,
hamer met scherp toeloopend achtereinde.
Fonetion, f. Verrigting, elke natuurlijke werk
organen der dieren en planten,-zarnheidv
funktie, levensfunktie f. Les f- s sécrétoires,
exerétoires, digestives, de afscheidings-, uitscheidings-, vertérings-funktien of verrigtingen. L'estomac fait bies ses f-s, de maag doet haar werk,
hare dienst naar behooren. -- (fam.) Faire been
toutes ses f-s. goed eten, drinken, slapen, gerégelde
ontlasting hebben, enz. — Ambtsverrigting f., beroepspligt m., werkzaamheid, bezigheid f., ambt,
beroep n., bediening f., post m., f u n k t i e f. Faire
les f-s de sa charge, zijn ambt wel waarnemen.
La f- en est pénible, de daaraan verbonden werk
lastig, moe eljk. F -s honorifiques, eer -zainheds
publiques, openbare ambten. 3e 1'ai vu-ambten.Fs
:

en f-, ik heb hem in bézigheid, in bediening, in funktie
gezien. II fera ma f- en mon absence, hij zal mijn
ambt in mijn afzijn waarnemen Cela fait f- de...,
dat dient als..., dat doet de dienst van... Ce couverele fait f- de soupape, dat deksel doet de dienst
van, werkt als eene luchtklep. — [ Math.] Veranderlijke grootheid, die van eene andere afhangt, fu n. kt i e f. — [Typogr.] Elke verrigting, behalve zetten
en drukken.
Fonctionnaire, m Beambte, ambtenaar: Fpublic, openlijk ambtenaar, zaakverzorger m. Fjudicaire, regtsbeainbte.
Fonctionnant, e, adj. herkend, dienstdoend:
Machine f-c. (betreffend.
Fonctionnel, le, adj. De levensverrigtingen
Fonctionnement, m. [Tech. ] Werking van
Bene machine, werkingswijze f.
Fonctionner, V. n. Dienst doen, werken, fu nc/ é r e n, inz. van machines en hare zamenstellende
deelen gebézigd): Cette machine, Cette soupape
fonctionne bigin, die machine, die luchtklep werkt
goed. — L'estomac fonctionne Bien, de maag is
naai behooren werkzaam, verteert de spijzen goed.
Fonetiononiie, f. [MMéd.] Leer van de dierlijke funktiën of verrigtingen, f o n c t i o Ci o in i e F.
Fond, m. Grond, bodem m., het laagste, diepste
van een hol voorwerp; — achtergrond m., het
verafgelegenst gedeelte van den ingang of de opefling, diepste, binnenste n.: Le f- d'un puits, d'un
tonneau, d'un coifre, de bodem van een' put, van
een vat, van een' koffer. Bofte a double f-, doos f.
met dubbelen bodem. — F- de cuve, holronde hodem m., al wat holrond uitgewerkt is. — Un abime
sans f-, een bodemlooze afgrond in. Le f- de la
mer , de bodem der zee. — Le f- dune boutique,
d'un port, d'un jardin, de achtergrond, het diepst
gedeelte van een' winkel, van eene haven, van een'
tuin. Le f- d'un tableau, de achtergrond, het ver
schilderij. F- de la scène, achtergrond-schietnr
van het tooneel. Toile de f-, achterdoek n., gordijn f. van den achtergrond. — Ii vivait solitaire
au f- de son palais, au f- de la forèt, hij leefde
eenzaam in 't binnenst van zijn paleis, in het diepst
van 't woud,. — ( fig.) Du f- de sa tristesse, de sa
misère, uit het diepst zijner droefheid, zijner ellende. — Le fin f-, au Fin f- des enters, z. FIN. —
Soms dient het enkel tot versterking van zijn complement: I1 se retira au f- d'un clortre, hij begaf
zich in een klooster. Un fantome qui sort du fdes tombeaux, een spooksel, dat uit de graven opstijgt. — In bijzonderen zin: het onderste, het op
den bodem staande vocht: Le f- de ce tonneau,
de cette bouteille est trouble, ne le buvez pas,
het onderste van dit vat, van die flesch is troebel,
drink het niet. — (fig.) Grond, grondslag, hoofd
wezen n., het wezenlijke,-inhoudm.,kerf
hoofdzakelijke van iets; — het binnenste, verborgenste, geheimste: Connaitre Ie f- des choses, den
grond der zaken kennen. Le f- de ce roman est historique, de grondslag, de kern van dien roman is historisch. — [ Prat.] Le f- d' un proces, de hoofdzaak, het
wezen van een regtsgeding. Plaider au f -, over de
hoofdzaak pleiten. Conclure au f-, in de hoofdzaak
uitspraak doen. Connaitre du f-, van den inhoud
kennis nemen. — V enez au f- de la question, kom
tot de hoofdzaak, z. ook EMPORTER. -- Dieu connait Ie f- des coeurs, de nos pensées, God kent
den bodem, het diepst of binnenst onzer harten,
onze geheimste gedachten. II vous bait du f- de
lame, hij haat u uit het diepst der ziel. — (Loc.
prov.) Vair Ie f- du sac, eene zaak geheel doorzien,
al wat zij verborgens, geheims of ingewikkelds heeft
begrijpen of kennen; — ook: eene ledige beurs
krijgen. Grond, bodem m. (met betrekking
tot zijne hoedanigheid), oppervlakte, vlak F. (waarop
men bouwt, oprigt, zamenstelt, zaait, schildert.
borduurt, enz.) F- d'argile, de sable, de corail,
de coquilles, klei-, zand-, koraal-, schelpgrond.
Bàtir sur on f- peu solide, sur un f- pierreux,
op een' onvasten of lossen, op een' steenachtiger
grond bouwen. line figure que se déta°-,he en brun
sur un f- clair, eene figuur, die van een' helderen
grond bruin of donker vooruit komt. Velours à
f- dor, fluweel niet gouden grond. Broder sur un
f- de satin, sur un f- \ ert, op een' satijnen, groeven grond borduren. — [ Tech ] Tourelle moutante
de f-. uit een fondament opgetrokken torentje n.
Pièce de Bois qui morste de f-, stuk hout n., dat
,
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zich over de gansche hoogte van 't gebouw uit van den apostel niet, zóó was 't niet gemeend, dat
Le f- dune armoire, het achterschot van-strek. is tegen den regel, tegen 't voorschrift.
eene kast. — Le f- d'un carrosse, het achterste,
Fondation, f. Het leggen van 't fondament of
de bak van eene koets. Le f- dune chaise, de zit- den grondslag van een gebouw; -- de daartoe te
ting van een' stoel. — Cartes du premier, du se- graven diepte of groeve f. (fondement). — In 't
coud f-, kaarten van de eerste of beste, van de meerv. ook z. V. a. fondements, grondslagen, fantweede soort. — Mettre un f-, des f-s it un panta- dement n., fundérin c/ f. Commencer la flon, een kruis in eene broek zetten. Ce pantalon d'un édifce, de fondamenten van een huis gaan
na pas assez de f-, die broek is te naauw in 't leggen. Creuser la f-, den grond voor de fondakruis. — F- de violon, bodemstuk n. eener viool. menten weggraven. Les f-s ne sont pas tonnes, de
F- d'un lit, onderlagen f. pl. van een bed.— [Mar.] fondamenten deugen niet. --- Stichting, gronding,
Cheval qui a du f-, paard, dat niet ligt moede grondvesting , grondlegging f., eerste aanleg m.,
wordt, stevig paard n. — [Mar.] F- de tale, fundatie f. La f- d'un bàtiment, dune ville,
ruim n. van een schip. F- de voile, buik m. van de stichting van een gebouw, van eene stad. La feen zeil. F- de la lhune, haard m. op de mars. F- d'un empire, de grondlegging van een rijk. — Fonds
d'affut, bomstuk n. Bátiment b f- plat, platboómd of kapitaal n., dat tot eene of andere vrome stichvaartuig n. F-s d'un Isitiment, buikstukken n. pl. ting wordt vermaakt, of tot een liefdadig, weten
der spanten. — Perdre f-, van zijne ankers drj ander oogmerk wordt vastgesteld,-sclapeijkof
ven, driftig worden. Donner of Prendre f-, het fundatie f. Ce prince fit Cilusieurs f-s, die vorst
anker laten vallen, voor anker korten. F- de bonne maakte vele fundatiën. F- d'un prix dans une
tenue, goede ankergrond, steekgrond. F- de mau- académie, , vaststelling van een' akad émischen prijs.
Fonde, f. [fl^Iar.] Gronden m. pl., ondiep wavalse tenue , derriegrond, kwade of losse grond. 11
n'y a point de f-, ei' is geen grond (wanneer het ter n. Vaisseau á Ia f-, schip n., dat niet in volle
dieplood op 150 tot 200 vademen geen grond vindt). zee is, dad nog ankeren kan. — z. v. a. FONDIC.
I1 y a grand f- partout, er is overal diep water.
Fondé, e, adj. (en part. passé van fonder)
I1 v a vingt brasses de f-, er staat 20 vadert Gesticht, gebouwd: Chateau f- sur use hauteur,
water. Aller a f-, au f-, den grond, de diepte on- op eene hoogte gebouwd kasteel n. — (fig.) Crainte
derzoeken; ook: zinken, te gronde gaan, z. ook mal f-e, ongegronde vrees f. L'espoir le mieux f-,
COULER, BAS-FOND . — [Jeu] Coulee les cartes à de gegrondste hoop f. — (fig.) Gegrond, billijk, réf-, al de slagen halen. Aller à f-, zooveel kaarten delzjk. Sa dernande me parait ,f-c, zijne vraag
als mogelijk koopen, doorkool. en. — (fig.) Faire f- schijnt inij bill jk, reglmatig. — Etre f- en raison,
sur qn. of sur qc., op iemand of op iets staat 'maken. en droit, gegronde reden, gegrond regt voor zich
Je fais f- sur vous, sur votre amitié, ik reken op hebben. Je suis f- h croire cela, ik heb grond om
u, op uwe vriendschap. C'est un homme sur lequel dit te gelooven. II est f- it demander des dédomit n'y a aucun f- a faire, 't is een man, op wien magements, hij heeft gegronde aanspraak op scha
volstrekt geen staat te maken is. (In dezen zin
— Personne f-e de pouvoir, de pro--delosting.
gebruikt men liever FONDS). — (fig. et pop.) Diner curation, of als subst.: Un f- de pouvoir, de procuration,
een
gevolmagtigde,
gemagtigde, lasthebber,
f- of h f- de cuve, een ruim middagreaal houden,
zich zat eten. -- Cost use mer sans f- et sans procuratie-houder m.
Fondenient, m. (doorgaans in 't meerv. gerives, dat is een bodemlooze afgrond, eene ondoorgrondelijke zaak. Question qui n's ni f- ni rive, bruikt) Gegravene diepte f. voor den grondslag van
eindelooze, zeer verwarde zaak. Faire on f- sur een gebouw (vgl. fondation). — Grondslag in.,
l'aloyau, een appeltje voor den dorst sparen, geld grondveste f., fondament n. Creuser les f-s d'un
opgaren of overleggen; zich geld aanschaffen, zich édifice, de fondamenten van een gebouw graven.
van geld voorzien . — DE FOND EN COMBLE, toe. Poser, Jeter les f-s d'un chateau, de grondslagen
adv., z. COMBLE. — i] FOND, 10C. adv. Grondig, in van een kasteel leggen. — (fig.) Jeter les f-s d'un
den grond, geheel en al, volkomen: Il possède cette empire, den grond tot een rijk leggen, een rijk
science b f-, hij verstaat die wetenschap in den grondvesten. La foi est Ie f- des vertus chrétiennes,
grond, volkomen. Refaire use chose a f-, iets ge- het geloof is de grond, de grondslag der christelijke
heel en al overwerken. — AU FOND, DANS LE FOND, deugden. —Reden,00rzaakf., grond m. ,gegrondheid f.
toe. adv. In gronde, in 't wezen der zaak, alles Ce nest pas sans f- qu'il en use de la sorte, hij
wel ingezien, op den keper beschouwd: On Ie bla- handelt niet zonder grond, zonder oorzaak aldus.
me de cela, mais au f- it na pas tort, men laakt I1 se plaint avec f-, hij beklaagt zich met grond,
hem deswegen, maar alles wel ingezien heeft hij met regt. — [Anat.] gars m., uiteinde van den
gelijk. ertsen). endeldarm, f o n d a m e n t n. Avoir mal au f-, pijn
Fondage, m. [Métall.] Het uitsmelten (der aan 't fondament hebben.
Fonder, v. a. Gronden, stichten, grondvesten,
Fondalité, f. [Prat. et Cout..] Grond in. La
f- de la cause. — [Féod.] Grondheerlijkheidsregt n., fundéren: F- une maison, uric ville, een huis,
eene stad stichten, bouwen. — (fig.) F- un empire,
fundaliteit f.
Fondamental, e, adj. Tot den grondslag be- une école, een rijk, eene school stichten. — Fondhoorend of dienstig; wezenlik, oorspronkelijk, sen en kapitalen vastzetten, om voortdurend tot
voornaamst, gewvigtigst. La pierre f-e, de grond zeker oogmerk des schenkers gebruikt te worden:
Lui f-e, grondwet f. — Les points-stenm.—(fig) F- use académie, des messes, des prix, eene akadefondamentaux de la religion, de hoofdpunten van mie stichten, zielmissen, prijzen fundéren of vastde godsdienst. — [Mus.] Rasse f-e, grondbas m. stellen. — (fam.) F- la cuisine, z . CUISINE . — Sur
Son f-, grondtoon in. — [Peint., Dess.] Ligne f-e, quoi fonde-t-il ses prétentions? waarop grondt hij
grondljjn, basis f. — Fondamentalennent, adv. zijne eischen ? — [Jug.] F- qn. de procuration,
Op goede, hechte grondslagen; — op goede grond iemand procuratie of volmaat geven . — SE FON beginselen, cg gronden berustende, on--slagenof DER , V. pr. Gegrond, gevestigd zijn: Toute mon
espérance Sc fond en vous, al mijne hoop is op u
wedersprekelijk.
Fondant, e, adj. Smeltend: Neige f-e, Glace gevestigd. -- Sc f- en exemples, en raisons, zich
op voorbeelden, op goede redenen gronden.
f-e, smeltende sneeuw f., smeltend ijs n. — Sappig,
Fonderie, f. Smeltkunst, kunst der metaal
saprijk, als smeltend in den mod (van vruchten):
zuivering, gietkunst f. — Het smelten-smelting
La pèche est on fruit très-f-, de perzik is eene
zeer saprijke vrucht. — [Chun.] Oplossend, ont- en zuiveren, het gieten der metalen. — Gieterij,
bindend: Des renièdes f-s, of als subst.: m. Des ijzersmelterij, smeltery; —in 't bijzonder: kanongiefondants, oplossende, verdunnende geneesmiddelen n. terij, stukgieterj; lettergieterij; — wassmelterij f.
Fondenr, m. Gieter, smelter. F- de caractères,
pl. — FONDANT, m. [Chico., Minér.] Smeltmiddel n.,
z. v. a. FLUX. — [Verr.] Smeltglas n. — FONDAN- de cloches, de canons, lettergieter, klokkegieter,
TE , f. [Hort.]: F- de Brest, F- musquée, naam kanongieter. F- en cuivre, en bronze, geelgieter,
brons- of ertsgieter m. — (Loc. prov.), z. ETONNE.
van twee perensoorten.
t Fondle, Fondiclue, m. [Coco.] Gemeen
Fondateur, m., -trice, f. Grondlegger, stich.grondlegster,
stichtster
falgemeen koopmanshuis,-schapelijkwrnmgz,
fut
Ie
f.
Cyrus
ter m.,
de l'empire des Perses, Cyrus was de grondleg- pakhuis n. voor waren tot eerre maatschappij beper des Perzischen rijks. Sainte Thérèse fut la hoorende.
Fondis, m. Instorting, inzakkin!l, verzakking f.
f-trice des Carmélites, de heilige Theresia was de
stichtster van de orde der Karmelieten. — (fig.) Ce van den grond(onder een gebouw,in eenesteengroeve).
Fondoir, m. [Routh.] Smeltplaats f., plaats,
n'était pas la 1'intention du f-, dat was de m.eenin.g

796

FONDRE

--

waar de slagers het vet der beesten smelten. —
Smeltketel m.
Fontlr e , v. a. Smelten , door vuur of hitte
vloe en(t maken: F- de 1'étain, du suif, tin, talk
smelten. -- Gieten (in een' vorm): F- des canons,
des cloches, des caractères, kanonnen, klokken,
drukletters gieten; (fig.) z. CLOCHE . — [Méd.! Fles humeurs, de (verstikte) vochten oplossen, vloei
maken. F- les calculs de la vessie, de blaas--jend
steenen oplossen. F- une obstruction, eene verstopping doen verdwijnen. — [Peint.] F- une couleur
(lans (avec) une autre, eerie kleur of verve met
Pene andere doen ineen smelten (zoodat de overgang
niet merkbaar is). — [Corn.] F- une action, z.
ACTION. — (Jig.) F- on ouvrage dans on autre,
fen werk in een antler versmelten, uit twee werken één- maken. F- des notes dans le texte d'un
ouvrage, noten of aanteekeningen in den tekst opnemen. — -FONDRE, v. n. Smelten, vloeijend worden, vervloeijen. La glace et la neige fondent (of
se fondent) au soleil, ijs en sneeuw smelten, ontdooi^en in de zon, door de zonnewarmte. Faire fdu deurre, boter smelten. — (fig.) Verminderen,
verdwijnen, te niet gaan; afnemen, vermageren, afvallen. L'argent fond entre ses mains, het geld
verdwijnt uit zijne handen, druipt hem door de
vingers. F- it vue d'oeil, (of als loc. prov.) Fcomme Ie beurre dans la poéle, als was voor
de zon wegsmelten , zigtbaar afnemen, vermageren. F- en pleurs, en larmes , in tranen weg
veeenen. Le eiel fond (se fond) en-smeltn,bir
pluie, en eau, het regent, dat het giet. F- en
sueur, sterk zweeten, uitwasemen. — Wegzinken,
inzinken, inzakken,instorten. La terre a fondu
sous ses pieds, de aarde zakte onder zijne voeten
in, onder zijne voeten weg. La maison fondit touth-coup, het huis stortte eensklaps in. — Met geweld aanvallen, uitbarsten, losbreken. F- sur qn.,
met geweld op iemand aanvallen, op iemand los
Le faucon fondit tout d'un coup sur un oi--gan.
seau, de valk viel eensklaps op eenen vogel aan.
F- sur l'ennemi, op den vijand aanvallen. I1 fondit
sur lui l'épée it la main, hij viel op hem aan met
den degen in de vuist. — Les maux qui fondirent
sur nous, de rampen, die ons overvielen. Lorage
est pret a f-, het onweder zal zoo losbreken, uit
sten. — SE FON DRE , V. pr. Smelten; zich oplos -bar
allengs verminderen of afnemen.
-sen,
t Fondrer, v.n. Instorten (crouler, s'effondrer).
Fondrier, in. [Man.] Zinkhout n. (soortelijk
zwaarder dan water). -- [Navig.] Houtvlot n.,
dat te lang in 't water is gebleven en door aangezet mos en vuil niet meer vlotten kan. — [Tech.]
Uitspringende brandmuur m. achter den haard
eener zoutkeet. — Ook als adj. Bois f-, zinkhout.
Fondrière, f. Kuil m., kloof f., gat n. in den
grond; — modderpoel m., slfjkgreb f., moeras n.;
-- sneeuwkuil m.
Fondrilles, f. pl. [Tech.] Bezinksel, grond
bodem van watervaten en onzuiver-sopn.de
water (bij 't volk elfondrilles geheeten); gist, moer f.,
droesem m.
Fonds, m. (pr. fon) Grond, bodem m. (met
betrekking tot de vruchten, dien hij oplevert); —
vast goed, grondbezit n., landeigendom m. (in tegenstelling met vruchtgebruik). Cultiver on bon,
un mauvais f-, een' goeden, slechten grond behouwen. Je n'ai que l'usufruit de cette terre, un autre en a le f-, ik heb enkel 't vruchtgebruik van
dat land, een ander is er eigenaar van. F- de terre,
landerijen f. pl., vaste goederen n. pl. Biens f-, z.
BI EN FONDS. -- M in o f meer aanzienlijke som gelds,
tot een of ander gebruik bestemd, gelden n. pl., de
ter beschikking staande gelden of f0 n d s e a. Piaeer, Metire son argent à f- perdu, zijn geld op
1 frenten beleggen of geven. Les f- destinés pour
in guerre, de voor den oorlog bestemde sommen gelds.
Etre Bien en f-, goed bij kas zijn. Je ne suis pas
assez en f- pour acheter tout sela, ik heb geen
geld genoeg om dat alles te koopera. H na pas les
f- nécessaires pour cette entreprise, het ontbreekt
hem aan geld tot ride onderneming. Faire on f-, te
gelde maken. Faire fructifies des f-, fondsen belegen. Faire passer des f-, gelden overmaken.— [Fin.]
F- publics, of enkel F-, fondsen, publieke fondsen,
staatsschuldbrieven m. pl.; waarde f. van de actiën der papieren. Spéculer sur les f- of sur les
f- publics, in effecten of staatspapieren speculeren.
-

FONGUEUX.
Les f- ont haussé, baissé, de fondsen, effecten
zijn gerezen, gedaald. — Kapitaal of hoofdgoed,
fo ad s; — waren of goederen -voorraad n.; — winkel m. of handelshuis n. met al zijn toebehooren. —
11 ne mange pas seulement Ie revenu, mais aussi le
f-, hij verteert n iet alleen het inkomen of de rente,
maar ook het kapitaal. — Ce marchand a vendu
son f- et s'est retiré du négoce , die koopman heeft
zijne zaak, zijn' stand (a jfais e) verkocht, en den
handel vaarwel gezegd. 11 a un excellent f- de
magasin, un f- bier assorti, hij heeft een' voor
magazijn- of pakhuisvoorraad, een'-trelfijkn
goed r eassorteerden of van al het noodige voorzie
winkel. — (fig.) Vendre le f- et le-très-f ,-ne
den grond en bodem met ral wat daartoe behoort
verkoopen. -- (lig.) I1 salt le f- et le très-f- de
vette affaire, hij weet het fijne van de mis, hij
weet die zaak zeer naauwkeurig, hij is van alle
omstandigheden wel onderrigt. (In dezen fig. zin
schijnt fond beter dan fonds te zijn.) — I1. a un
grand f- d'esprit, beaucoup de f- d'esprit, hij
heeft of bezit veel verstand, een groot verstand.
Cela marque un grand f- d'érudition, dat toont
een,' grootgin schat van geleerdheid aan. Avoir un
grand f- de paresse, in den hoogsten graad traag,
lui. zijn. Il parle de tout, mais it n . point de f-,
hij prat, t over alles, maar 't ontbreekt hem aan
grondigheid. I1 na pas tiré sela de son propre f-,
dat komt niet uit zijn' eigen koker. — C'est on ftrès-riche qu'on na pas encore expioité, dat is
een zeer rijk onderwerp, eene zeer rijke stof, die
men nog niet bearbeid heeft. — Faire f- de qn. of
de qc., z. FOND.
Fondu, e, adj. (en part. passé van fondre) Gesmolten ; gegoten. Neige , Glace f-e , gesmolten
sneeuw f., Vs n. Plowb f-, Cire f-e, gesmolten
lood, was n. -- Statue f-e, Canons f-s, Lettres
f-es, gegoten standbeeld n., kanonnen n. pl., letters f. pl. — Couleurs Bien f-es, goed ineengesmolten kleuren of verwen f. pl. — (fig.) Ouvrage fdans on autre, Maison f-e dans une autre, werk,
huis n., dat met een ander tot één gemaakt, bijeen
getrokken is. — (fans.) 11 est f-, hi is eensklaps
verdwenen, onzigtbaar geworden; ook: hij is te
niet gegaan, verarmd. — [Jeu] Cheval f-, bokstavast n. (bekend kinderspel).
Fondue, f. [Tech.] Met te veel siroop beladen
suiker f. -- [Cuis.] Zekere tusschenspijs f. van
kaas en geroerde eijeren.
Fonduule, f. [H. n.] Zékere visch n. van 't geslacht der buikvinnigen.
Fongate, m. [CIIim.] Zwamzuur zout n
Fonge, m. [Bot.] , z. V. a. CHAMPIGNON.

Fonger, V. n. (alleen in den 3en persoon) Vloeijen (van papier). Le papier fonge (bait), het papier vloeit, slaat door.
t Fonges, nl. pl. [Bot.] , z. v. a POTIRONS .
Fougible, adj. [Jura Wat bij gewipt, getal
of maat verteerd of verbruikt wordt , wat zich
door andere voorwerpen van dezelfde soort laat
vervangen of vergoeden. Choses f-s, Choses non f-s,
zaken die door het gebruik verteerd of niet ver
worden, vervangbare, niet vervangbare za--terd
ken f. pl.
Fongieole, adj. [H. n.] Op of in paddestoelen levend. -- FONGICOLES, m. pl. Zwamkevers m.
pl. — Fon gie, f. [H . n.] Stervormig polijphuisje n.
— Fongit'orine, adj. [Bot.] Zwamachtig. pad.

destoelvot mig. -- Fongine, f. [Chem.] Overschot n.

der zwaininen, als men deze uitperst en achtereen
verdunde alkalische en-volgensmtwar,kh
zure oplossingen behandelt, fu ng i n e f. — FonTerrain
f-, met paddestoeadj.:
gineuNx, ease,
len bezette grond m. — Fongipore, adj. [EI. n.]
Zwamkoraal, steenkoraal n. -- Fongique, adj.
[Chim.] : Acide f-, zwamzuur n. — F'ongite, f.
[ H.. n.] Koraalspons, sponsvormige vei steening f.;
zwamsteen, kampernoeljesteen ./ u n g i e t m. -Fongivore, adj. [H. n.] Zwametend; in zwammen levend. — Fongivores, m. pl. Kevers m.
pl., wier larven in paddestoelen leven.
Fongoïde , adj. (H. n.] Paddestoelvormig,
zwamachtig, als zwam groeijend. — [Méd.] Spons
— Fongologiste , m. [bidact.]-gezwlach,ti.
Kenner, beschrijver der paddestoelen of zwammen.
-- Fongosité, f [Chir.] Sponsachtig uitwas n.,
fungosileit f.
Fongnneux, iaeense, adj. (pr. —glieu) [Bot.]

FONSOIR

--

Zwammig, sponzig. — [Chir.] Chairs, Excroissances f-ueuses, zwammig vleesch, zwammige, spon
uitwassen n. pl. — Fongus, ni. (In. — guce)-zige
[Chic.] Sponsgezwel, zwammig of sponzig uitwas;
vij,ygezwel n. (fic). — [Bot.] Zee- kampernoelje f.
Fon&uir, m., z. FONCOIR.

Fontaine, f. Bron, Zeel, fontein f., water, dat
uit den grond opspringt en in een bekken wordt
opgevangen. Puiser dans la f-, uit de bron putten.
F- claire , heldere , klare wel. F- jaillissante
springbron f. Lejet d'une f-, de straal eener fontein.
La f- ne va plus, (le fontein springt niet meer. Funifornie, eenparige fontein (die steeds dezelfde
hoeveelheid water uitwerpt). F- intercalaire, afwisselende, beurthoudende bron (die nu eens sneller en overvloediger, dun weder trager en spaar
vloeit). F- périodique of intermittente, tus--zamer
schenpoozende bron (die op gezette tijden stilstaat
en vloeit). F- maïalle, bron, die tegen 't einde van mei
begint te vloeijen, en dan in den herfst ophoudt,
zomerwel. — F- artificielle, kunstfontein, kunstbron. F- de Héron, Herons- fontein. — ( fig. et fans.)
Elle a été à in f- de Jouvence, z is naar de fantein van Luilekkerland geweest, z^ is dong geworden, geheel verjongd. — (Loc.) Il ne faut pas dire,
F-, je ne boirai pas de ton eau, men snoet niets
verzeggen, reen kan niet weten waar men nog toe
komen kan. — [Vaterkunst f., waterwerk n. —
Les f-s de Versailles, de waterkunst, de waterwer.ken te Versailles. — Watervat van koper, marmer, enz., waarin men in de huizen water heeft
.,

om glazen te spoelen, de handen te wasschee, enz.

Allez is la f- et lavez-vous les mains, ga naar
't fonteintje en v asch uwe handen. F- dc v uuratoire,
F- a filtre, filtreerfontein f. — Kraait f.^robinet).
Tourner la f-, de kraan onzdraaijen. Mettce la fà un tonneau, de kraan in eerie ton of een vat
steken. — [Anat.] F- de la tëte, z. v. a. FONTANELLE . -- [H. n.] F- de mer, grijze zee-anemoon f ; —
spuitvisch m. — [Tech.] Holte f. in een suiker
Kuil m. of holte in eega hoek van den-brod.—
trog, waarin de bakker het meel en de gist met
water aanmengt.
Fontainier, Fontenier, m. Bron- of fonteinrneester, opzigter der fonteinwerken. — Fonteinmaker m. (voor huiselijk gebruik).
Fontanelle, f. (eig. fonteintje). [Anat.] Font a n e l f,, naam der met vliezen gevulde tusschenruimten van de hoeken der schedelbeenderen hij het
pasgeboren kind, die eerst later met kraakbeenstof
worden gevuld en gesloten. — [Chir.] Kleine kunst
verwekt en onderhoudt ons schade--zwer,dimn
lijke vochten af te leiden of eerre ziekte te voor
fistel, dra^;t, f o n t a n e 1 f. (cautère).
-komen,
Fontande, f. [[lodes] Lintstrik m. op den
hoofdtooi der dames, soort van voormalig hoog kap
-seln„fotag.
Foute, f. Het smelten; smelting f. La f- dun
métal, het smelten van een metaal. La f- des neiges, de smelting der sneeuw. — liet gieten (in
een vorm); gieting f.; gietsel n. I.a f- des canons,
des cloches, des caractères, des statues, het gieten
der kasvennen, klokken, drukletters, standbeelden.
— Gietijzer, ruwijzer n. (liet onmiddellijk product der hoogovens), F- blanche, grise, wit of witbreukig, graauw of graauwbreukig ruwijzer. Fer
de f-, ouvrages de f-, gegoten waren of gietwagen f.
pl. Le Ier de f- ne se lime pas, gegoten ijzer laat
zich niet vijlen. — [Fond., Artilt.] F- of F- verte,
klokspijs f., klokmetaal n. — [Impr.] Volledig stel
eener zelfde soort van gegoten letters, lettergietset n. F- de six feuilles, de douze formes, gietsel,
letterstel , waarmede 6 bladen , 12 vormen gezet
hunnen worden (zonder dat men behoeft te distri
F- haute, gietsel n., dat de gewone hoogte-buéren).
der drukletters te boven gaat. -- [ivied.] F- des
humeurs, oplossing, vloeibaarmaking, verdunning f.
der verdikte vochten. — [Peint.] Tableau d'une
belle f-, schilderij f., waarin de kleuren fraai ineengesmolten zijn of onmerkbare overgangen maken.
— [Sell.] F-s, pistoolholsters m. pl. — [Manuf.] Wol
[Métrol.1 Omsmelting f. der in-vermngif.—
koers zijnde munten tot nieuw geld. — (fig.) Remettre on ouvrage á la f-, een werk nog eens geheel over- of omwerken, er de verbétercnde of beschavende hand aan leggen. tère).
Fontieule, m [Chir.1 Kleine kunstzweer (eauFontinal, e, adj. Watde fonteinen, de bron-

797

FORCE.

nen betreft. — Fontinale, f. [Bot.] Bronmos,
halfmos n. — Fontinalis, m. [Bot.] Soort van
vlooijenkruid n.
Fontis, m., z. v. a. FONDIS.
Fonton, m. [H. n.] Honigkoekoek ni.
Fonts, F- baptisrnaux, F- de baptérne,
Doopvont f., doopvat n., doopsteen in. Tenir un
enfant sur les f- de baptême, een kind ten doop
houden of heffen. — (fig.) T enir qn. sur les f-,
iemands doopceêl ligten, iemand over de tong laten
gaan, van iemand spreken ('t zij ten goede of tess
kwade); ook: iemand uitvragen, uithooren.
Foutare, f. [Mar.] Afneming, vermindering,
verdwijning f. eenei zandbank.
Foque m., z. FOG.
For, m. Regtsgebied n., regtbank f., regter-

stoel m., geregt is. F- extérieur, wereldlijke regtbank. F- intérieur of de in conscience, inwendige
regtbank, vierschaar, stem f. van 't geweten. -[Droit can.] F- ecclésiastique, extérieur of externe,
geestelijke regtsmagt f., door de overheid aan de
bisschoppen verleend in kerkelijke zaken. F- intérieur, geestelijke raagt, die de kerk beweert van
God te ontleenen in zuiver geestelijke zaken. Fde la pénitence of F- pénitentiel, regterstoel der
boetvaardigheid , biechtstoel m. — [.Hist.] Regt,
voorregt, privilegie n. (weleer aan sommige steden
verleend.
Forage, m. [Tech.] Het boren, uitboren; boring f.: Le f- des pièces d'artillerie, des puits artésiens, het boren der stukken geschut, der artésische putten..— [Tech.] Opening eerier mijnschacht,
om er den leisteen uit te halen. -- [Cout.], z. v. a.
AFFOISAGE.

Forain, e, adj. Uitlandsch, vreemd, uitheemsch.
.Marghandises f-es, uillandsche koopwaren f. pl. Marchand f-, rondtrekkend koopman (die met zijnewaren
de kermissen en jaarmarkten afreist). — [Cout.] La
traite f-e, tol m. op den -in- en uitvoer der goederen.
Commis aux traites f-es, tolschrijver m. — [Mar.]
Rade f-e, onbeschutte, opene reede f. — FORAIN, m.
[Mar.] Kier, ruimte, leegte f., ledige plaats, tusschen
de vaten overblij vende, wanneer zij gestuwd zijn. -z. v. a. AUBAIN.
Foranminé, e, adj. [H. n.] Doorboord, met
openingen of gaatjes, for a m •i, n e us. — Foraininulé, e, adj, Vlet zeer kleine gaatjes.
Forants, in. pl. [Mar.] Bramstengspieren f. pl.
Forban,m. [Mar.] Strooper, zeeroover, zeeschuimer m. (die geene kaperbrieven heeft). —(f g.) F- littéraire, letterdief m., z. v. a. PLAGIAIRE .— [Cout.] Banning, verbanning f. — [Pèche] Kleine visschersboot f.
uit de baai van Vannes.
t Forbaunir, v. a. [Coot.], z. V. a. BANNIR.

-

t Forbanuissenaeiit,

SEMENT.

ni.,

z. v. a. BANNIS

-

Forbasine, f. [Bot.] Waterhennep m.
Forhieine, f. [H. n.] Zilvermot, suikermot f.,
suikergast m., een gevleugeld insect (ook poisson
argenté geheeten).
ForSage, m. [Métrol.] Overwigt n. eenei munt.
ForS,at, m. Tuchteling, tot dwangarbeid ver
galeislaaf, galeiboef, galeiroeijjer m. ---ordel;
(Loc. prov.) Travailler comme un f-, zich a fwerken , zich a fslooven , werken als een paard. —
Jeu] Jurer au f-, kaartspelen naar andere dan
de gewone regels.
Force , f. Kracht f. , vermogen n. , sterkte,
inapt f. F- accélératrice, retardatrice, centrifuge.
centripète, expansive, versnellende, vertragende,
middelpuntschuwende, middelpuntzoekende, uitzettende kracht. F- rnouvante 01 motrice, F- d'attraction, de cohésion, beweegkracht, aantrekkingskracht,
kracht van zamenhang. F- vive of descorps en mouvement, F- morte, levendige, doodekracht. F- constante, uniforme, gestadige, gelijkvormige kracht.
La f- de la poudre a canon, dune machine à vapeur, du vent, des eaux, de kracht. het vermogen
van het buskruid, van een sioomwerktuig, van den
wind, van 't water. — La f- du poison, du vin,
dun remède, de kracht, werking f. van 't vergift,
van den wijn, van een geneesmiddel. — La t- d'une
digue, d'une poutre, dun drag, de kracht, sterkte,
stevigheid, weêrstandbieding f. van een' dijk, balk,
laken. — La f- du bras, du poignet, du coeur,
du pouls, de kracht, sterkte van den arm, de vuist,
het hart, den pols. Les f-s du corps, de ligchaamskrachten. Connaïtre ses f-s, zijne krachten kennen.
[
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Réparer, Perdre ses f-s, zijne kr achten her stellen, of Jambes de force, dakstoelstutten, noodbalken m.
verliezen. — User de f-, geweld, dwang gebruiken. pl. (die den bind- of hoofdbalk steunen).
Repousser la f- par la f-, geweld met gewedd te
Forcé, e, adj. (en part. passé van forcer) Gekeer gaan. Maison de f-, tuchthuis, rasphuis n. dwongen, afgedwongen, genoodzaakt, onvrijwillig;
— La f- d'un Etat, de magt, sterkte van eersen staat. -- onnatuurljjk, gemaakt , g e f o ree e rd. Consen— F- majeure, overmagt, hoogere, onweêrstaanbare tement f-, Respect f-, afgedwonge n toestemming f.,
raagt. — F- armee, gewapende raagt. La f- d'une eerbied m. Je suis f- de vous obéir, ik ben genoodarmee, d'une place, de kracht van een leger, de zaakt u te gehoorzamen. — Porte, Fenètre f-e,
sterkte eener vesting. — F-s, krijgstroepen m. pl., opengebroken , -ingestooten deur f., venster n. Clef,
legers n. pl. Les f-s de terre, de nier of navales, Serrure f-e, verdr aaide sleutel m., verdraaid of
de landmagt, zeemagt. íMettre des f-s sur pied, opengebroken slot n. Passage f-, overweldigde doortroepen, legers op de been brengen. — (/ig.) Se fier gang in .; — ook: verdraaide, verwrongen plaats,
a ses f-s, zich op zijne krachtera (op zone h.ulpmid- schrittuurplaats f. Ville f-e, met storm veroverde
delen, zijn' invloed, zijn gezag, enz.) verlaten. La stad f. Travaux f-s, z. TRAVAUX. Il est f- dans
f- des femmes est dans leur faiblesse, 't vermogen, toutes ses actions, hij is gedwongen, gemaakt in
de invloed der vrouwen berust in hare zwakheid. al zijn doen. Voix, Contenance f-e, gemaakte stem,
-- Elle assiste les pauvres selon ses f-s, zij onder houding f. Comparaison f-e, te ver gezochte verge(te armen naar hare krachten, naar haar-steun l'jking f. -- [Mil.] Marche f-e, versnelde, geforvermogen, hare geldmiddelen. — Cette jeune per- ceer de 7nars ch in. — [Jeu] Mat f-, gedwongen mat
sonne eet d'une grande f- sur Ie piano, dat meisje (als de koning gespeeld moet worden en zich niet
is sterk, bezit veel bedrevenheid, talent op de piano. verplaatsen kan zonder zich schaak te zetten) ,
-- F- d'esprit, geestkracht f., doorzigt n., scherp pat n. Spadille f- , spel n., waarbij men genoodschranderheid f. F- de l'^ me, de la-zinr;hed, zaakt is te spelen, zoo dikwijls men spadille heeft.
volonté, zielskracht, wilskracht f. , moed in . in te- Codille f-, gedwongen codille (als men genoodzaakt
genspoed of in lijden, zelfbeheer n. — La f- d 'un is op codille te spelen , zonder 't welk de osnbre
raisonnement, de kracht, het overredend vermogen zou winnen). — [Mar.] Màt f-, gebogen, overgeeener redenéring. — La f- de la vérité, de la vertu, zette mast m. Temps, Vent f-, stormachtig wedu vice, de kracht, het vermogen der waarheid, de der n. Le vent est f-, het waait een storm. Faire
deugd, de ondeugd. — La f- du style, d'un mot, vent arrière f- , voor top en takel lenzen , b"
de kracht f., nadruk nl., gespierdheid f. van den harden storm voor den wind loopgin. -- [Peint.^
stijl, de kracht, beteekenis f. van een woord. — Colons f-, gedwongen , onnatuurlijk kolor iet n.
[Jur.] Cas de f- majeure, niet voorzien en niet te Figure f-e, gedwongen, stijve figuur f. — (fig.)
beletten geval; toeval n., waarvoor neen niet verant- Avoir la main f-e, iets zijns ondanks, tegen wil
woerdelijk i^ . Passe r en f- de chose jugée, in kracht en dank doen. (jagtnet.
van gewijsde zaak gaan. Acquérir f- de toi, wettelijk
Foreeau , in. [Vénér.] Staak m. voor een
kracht verkrijgen. — [Mar . j Fair e f- de voiles, alle
Foreemmment, in. liet afdwingen, overweldigen.
zeilen bijzetten. Faire f- de names, uit alle magt -- [Fin.] Dwangmaatregel m., dwangmiddel n. tot
roeijeu; — (fig.) alle middelen in 't werk stellen. — inning van achterstallige gelden.
[Peint., Sculp_] Kracht van voorstelling, waar
Forcémzient, adv. Uit dwang; met geweld, op
uitdrukking: I1 y a lbeaucoup de ( -heidf.van eene gewelddadige wijze; tegen wil en dank; -tableau, dans cette statue, er ligt veel-dansce
(firr.) Noodwendig, noodzakelijk.
kracht in die schilderij, in dat standbeeld. F- outrée,
Forcendé, e, adj. Razend, dol, uitzinnig, ontoverdreven uitdrukking f. -- Tour de f-, z. TOUR. zinti, buiten zich zelven. Il est f- de colère, hij
— (fam.) N'avoir ni f- ni vertu, nergens toe deu- is razend, woedend van toorn. — [Blas. ] Cheval
gen, tot niets in staat zijn. — (Prov.) C'est la f- f- , paard n. , dat woedend schijnt. — Ook als
du bols, dat is enkel dierlijke kracht. F- nest pas subst.: Un f-, een razende, een (tolkop, dolleman.
droit, geweld is geen regt. Oft f- règne, droit na C'est un f-, hij is razend, een dol rrmen.sch.
lieu, waar 't geweld heerscht, zwijgt het regt. —
t Foreenentent, m. Woede f. (fureui)
(Loc. fam.) F- est, F- mest, F- lui est de etc.,
t Forceiter, v. n. Toornig, woedend zijn. -'t is noodig, volstrekt noodig, onvermijdelijk daD ik, FORCENER, v, a. Woedend, razend maken. — SE
dat hij, enz. F- lui fut de se taire, hij was ged2von- FORCENER, v. pr. Woede nd worden
gen te zwijgen. Je voudrais bien partir, mais ft Forcennerie, z. v. a. FORCÈNEMENT.
m'était de rester, ik wilde wel vertrekken, maar was
Forceps, m . [Chir.] Tang, inz. verlostang f.
genoodzaakt te blijven. -- DE FORCE, PAR FORCE, — [H. n.] Orgaan n., dat het achterdeel van somDE VIVE FORCE, loc. ode . Gedwongen, met geweld: mirre insecten beschut.
On ]e fit entrer par f- dans la prison, men deed
Forcer, v. a. Dwinge n, noodzaken, verpligten,
hem niet geweld de gevangenis binnentreden. Prendre geweld aandoen; — over weldigen, overmannen, met
une ville de f-, de vive f-, eene stad met geweld, geweld nemen, openbreken, openloopen, met geweld
stormenderhand innemen. Prendre une file de f-, openen, den toegang bemagtigen; bestormen, door
een meisje schenden, verkrachten. — DE GR£ OU storm veroveren, f o re é r e n. F- qn. de of à faire
DE FORCE, loc adv . Willens of onwillens, tegen wil qc., iemand noodzaken, om iets te doen. II my a
en dank. — à FORCE, loc adv. (fam.) Veel, bui forcé, hij heeft mij daartoe gedwongen. Les ennemis
niet allen ijver: Nous etudions eet au--tengm, nous forcèrent au combat, de vijanden noodzaak teur it f- . — a TOUTE FORCE, à FORCE OUVERTE, ten ons tot het gevecht. — (fig. eí fain.) F- la main
iemand zijns ondanksiets
ets laten doen. -loc. ode. Met alle kracht of geweld, met openbaar à
geweld. On pourrait à toute f- lui accorder ce F- une porte, une prison, eene deur, een gevanqu'il Bemande, men zou herra des hoods kunnen genhuis openbreken. F- un coffre, une seinure,
toestaan, wat hijvraagt . -- it FORCE DE , loc. prép. een' koffer, een slot openbreken. F- un passage,
Door veel ...., door inspanning van ... Je veux eersen doortogt met geweld bemagtigen, zich met
le fléchir à f- de prières, ik wil hem door veel, geweld een' doortogt banen. F- une ville, un camp,
door aanhoudend bidden vermurwen. A f- de pleuren, eerie stad, eene legerplaats stormenderhand verovedoor veel, door gedurig weenen. A f- de bras, door ren. F- une felle, een meisje verkrachten. — F- la
menschenhanden, door ligchaamskrachten (niet door porte de qn., toegang tot iemand weten te krijgen,
werktuigen). — [Mar.] A f- de voiles, de rames, in weerwil dat men wordt afgewezen. F- la condoor snel zeilen, roeijen. — FORCE wordt ook, ten signe , het gegeven bevél overtreden, zich er niet
gevolge eener ellips, in den zin van grand sombre, naar gedragen. -- F- une clef, une serrure, een'
quantité, veel, zeer veel gebézirld: Avoir f- argent, sleutel, een slot verdraaijen. — F- Ie sens d'un
f- arnis, zeer veel geld, vrienden hebben. I1 me fit mot, d'un passage, den zin van een woord, van
f- questions, hij deed mij eene menigte vragen. — Bene plaats verdraaijen, geweld aandoen. -- F- son
FORCES , f. pl. [Tech.] Groote schaar f., waarvan talent, son inclination, zijn' geest, zijn talent, zijne
het eene blad aan een bank of blok is bevestigd, neiging, zijn' smaak geweld aandoen. F- In nature,
terwijl het andere beweegbaar is, metaalschaar, Ie naturel, de natuur, den aard geweld aandoen,
blikschaar; — droog.scheerdersschaar(met eene veêr); meer doen dan men kan. F- sa voix, zijne stem te
F- de pantier, de gazier, de chandelier, handschoen veel uitzetten, te hoog zingen, te hard schreeuwen.
-makers,gwv nmakersch.F-dé — F- le pas, sa mar che, zijnen gang verhaasten,
sertes of enkel désertes, z. aid. — [Man.] Cheval zijne schreden verdubbelen. -- F- le respect, 1'admi qua fait les f-, paard, dat gedurig de onderkaak ration, eerbied, bewondering afdwingen,i nboezewijd opent, als men den teugel laat voelen. — F-s men. — [Man.] Ce cheval force la main, dat paard
-

.

FORCES
verzet zich tegen den teugel. F- un clieval, een

p aard te sterk voortjagen, het overrijden. — [Agric.]

F- la terne, den grond te diep omploegen. — [Escr.]
F- le fen, de kling der tegenpartij met kracht vasthouden. --- [Fin.] F- la recette, meer in ontvang
brengen, dan er ingekomen is. — [Jeu] F- une
bile, een bal doen springen (op 't biljart). F-, eerie
hoogere kaart spelen; bij 't om.berspel: noodzaken
om solo of sans prendre te spelen; ook: eene kleur
aanspelen , die partij niet heeft , zoodat hij met
troef moet bannen. Sous-f-, duiken, eene kaart,
lager dan de gespeelde en die men in de hand
heeft, inleggen. — [Mar.] F- of Faire force de

--
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Foreur, nl. [Tech.] Boorder m.
Forfaire, V. n. (alleen in den infin. en in 't pert.

passé) Misdoen, zijn' plagt te buiten gaan, zich tergrijpen. Cette fille a forfait à son honneur, dit
meisje heeft hare eer verspeeld, heeft zich laten

verleiden. -- FORFAIRE, v a. [Dr. cout.] F - une
amende, eene boete beloopen. F- un fief, een leen
verbeuren. F- corps et avoir, leven en goed ver
-beurn.
Forfait, in. Misdaad, euveldaad f., misdrijf,
schelinstuk n. Commettre un horrible f-, eene ver
schrikkelijke misdaad begaan. II a été puni pour-^
ses f-s, hij is voor zijne misdrijven gestraft. —
voiles, de rames, z. FORCE. — [Clias ] F- un cerf, FORFAIT, m. Aanbesteding f. van Benig werk: I1
een hert tot het uiterste brengen, het te paard na- a entrepris ce bdtiment a f-, hij heeft dit gebouw
zetten en met honden vangen -- SE FORCER , V. pr. bij aanbesteding aangenomen. — Vendre, Acheter
Zich dwingen, zich dwang aandoen: Je me force des marchandises à f-, waren door elkander, in
á lire eet auteur. — Zich te sterk inspannen, zich eens, bij den hoop, bij de roest verkoopes of koopen.
f o r c é r e n: Ne vows f- pas rant, werk u niet te
I Forfaiteur, n1. Misdadiger, overtreder m.
veel af, overspan u zelven niet.
Forfeiture, f. [Jur.] Pligtschending, ambtsForces, f. pl., z. onder FORCE.
misdaad f., pligtverzuim n.: Destituer un magiForeet, m. Slag m., dun koordje of touwtje strat pour f-, een' overheidspersoon wegens pligtaan 't eind eerier zweep; bindgaren n.
verzuim afzetten. --- F- dans les forêts, boschForcettes, f. pl. (verklw. van forces) [Tech.] schenderj 1.
Kleine blikschaar enz., z. FORCES .
t Forfante, in. (lam.) Zwetser, pogcher. snoe
Forcibleni ent, m. [Pèche] Gespierd matroos, ver m. — Forfanterie, f. Opsnijderij, snoeverij,
die de netten binnen boord haalt, netophaalder m. zwetser, windbrekerij, snorkerij f.
— t FORCIBLEMENT , adv., z. v. a. FORCENIENT.
Forfex, m. [Chic.] Soort van schaar; tang f.
Forcière, f. Kleine vijver m. tot het aanfokken -- [H.. n.] , z. V. a. FORCEPS.
.

- -

-

van vise/i.

Forcine, f. Dikte f. aan een' tak, ter plaatse
waar hij met den boom vereenigd is.
Forelore, v. a. (alleen in den in/in. en 't part.
passé) [Prat.] t'itsluiten, buitensluiter, niet ontvankelik verklaren, afwijzen, niet meer toelaten
voor het geregt te verschijnen: I1 s'est laissé f-, hij
heeft zich laten afwijzen — SE FORCLORE , v. pr.
Zich onontvankeljk naaken, door den tijd te laten
.

Forelos, e, adj. (en part. passé):
Elle fut déclarée forclose, zij werd voor buitengesloten, voor niet- ontvankelijk verklaard. — Forelusion, f. Uitsluiting f., verstek n., verklaring
voorbij gaan. —

van niet-ontvan.kelfgkheid, omdat men zijn' tijd heeft
laten voorbij gaan. Sus peine de f-, op straffe
van verstek.
1- Forconseiller, v. a. Slechten raad geven.
t Forcultiver, V. a. [Agric ] Den grond uit
rivieren.-puten.(d
Fordrain, in. Peilschaal f., waterpeil n. aan
Foré, e, ad.j. (en part. passé van forer) Geboord: Cué f-, pi,jpsleutel in.

Foreiise,

adj.

[Dr. cout.] Wat de balie be-

treft: Eloquence f-, balie-welsprekendheid f.
Forer, v. a. Boren: F- un canon, une cié, un
puits artésien, een kanon, een' sleutel, een' artésischen put bor en.
(FORAGE.
Forerie, f. [Artill.] Geschutboorderij f.; z. v. a.
Forestage, m. Boschregt n., boschtol m.
Forestier, ière, adj. De wouden of bosschen
betreffend, daartoe behoorend: La richesse f-ière
de In France, Frankr(jks rijkdom m. aan bosschen,
aan houtgewas. Lois f-ières, wetten f. pl. betref
fende de bosschen. Garde f-. boschwachter m. Agents
f-s, ambtenaars m. pl. bij 't boschwezen. École
f-ière, school f. voor 't boschwezen. Arbres f-s. woud
pl.— [Géogr.] Villes f-ières, woudsteden f.-bomen
pl., de 4 steden Laufenburg, Rhein fell, Waldshut en Beckingen, bij 't Zic'arte -woud. Cantons
f-s, woudkantons m. pl , de 3 zwitsersche kantons
Schwytz, Uri en Unterwald — FORESTIER , m.
Boschbewoner ; boschwachter ; houtvester m. —
Grand f-, opperhoutvester. — [H. n.] Woud
[Hist.] Titel der stad -vogelm.inParuy—
Vlaanderen, eer zij tot graven ver--houdersvan
.

heven

werden.

Foret, m. Drilboor; geschutboor; vatbaar f. La
mèche du f-, de spits der boor. -- [Impr.] Kas f.

Forficule, f., z. v. a. PERCE-OREILLE.

Forgage, Forgageinent, m. [Dr. coot.]

Regt m., om een verkocht pand in te lossen. —
Forgager, v. a. Een pand inlossen.
For$e a r. [Tech.] IJzerhut, sriielthut; smidse,
smederj, ijzersmederij f. ; — smidswinkel m. ; —
oven, vuurhaard m. (van een smid, koperslager,
goudsmid, enz.); — aanbeeld n. — F- volante,
scheepssmederij. F- de campagne, veldsmederij. —
(fig. et fain.)

Ouvrage encore chaud de la f-,

werk, dat heet van den rooster komt (pas afgemaakt is).

Forgé, e, adj. (en part. passé van forger)
Gesmeed: Fer f-, gesmeed ijzer n. Vase d'étain f-,
vat n. van geslagen tin. -- (fig.) Mot f-, nieuw
gevormd, gesmeed woord n. Une nouvelle f-e à
plaisir, eene moedwillig verzonnen, uit den duim
gezogen t ijd in r1 f.

Forgeable, adj. Smeedbaar: La fonte nest
pas f-, gegoten ijzer is niet smeedbaar, laat zich
niet smeden.
Forgeage, m. Het smeden; smidshandwerk n.
Forger, v. a. [Tech.] Smeden; uitkloppen,
uitslaan: F- le fer, het ijzer smeden. F- des cuillères, des assiettes d'argent, zilveren lepels, borden uitklo1pen. Marteau h f-, smidshamer om te

smeden. — (fig.) Verzinnen, verdichten, uitvinden:
F- un mensonge, eene leugen verzinnen. F- des
mots , des expressions, woorden , uitdrukkingen
verzinnen, smeden. — FORGER, v. n. Aanslaan,

strijken: Un cheval qui forge, een paard, dat aanslaat, strijkt, met de achterste pooten tegen de
voorste slaat. — (Prov.) A f- (en forgeant of k
force de f-) on deviant forgeron, oefening maakt

den meester, al doende leert men. — SE FORGER,

v. pr. Gesmeed worden. -- Zich ongegronde dingen verbeelden: Se f- des chimères, zich grillen in
't hoofd halen, Se f- des monstres pour les combattre, zich onnoodige zwarigheden maken, om in
't overwinnen daarvan zijn verstand te bonen
Forg erie, f. Smederij smidskunst f.
Forgeron, in. Smid, grofsmid m. — (Prov.),
z. onder FORGE . —• [H. n.] Smid m., zekere kli.p visch, in wiens platten kop men figuren van smidsgereedschap vindt.

Forget, Forgeter, Forgeture, z. FORJ
-For,
eur, m. [Tech.] Smeder, smid m.: Fde couteaux, d'épees, messen-, klingensmeder m.
-- (fig. et fain.) Verzinner, verdichter m.: C'est
un f- de nouvelles, 't is een verzinner van nieuwstjdingen, een nieuwtjessmid. — Ook als adj.: Des
cilindres f-s, smeed-cilinders m. pl. (ijzerstaaf f.
For;is, m. [Tech.] Voorde trekplaat bestemde
Forhu, Forhus, m. [Vénér.] Horenroep rn.

met vakken, ter berging van 't formaat- en kooi hout.
Forèt, f. Bosch, woud n. — (fig.) F- de mats,
m.astbosch n., menigte bijeenliggende schepen n. pl.
F- de lances, woud van lansen, groot getal met
lansen gewapende soldaten m. pl. — (fig. et fain.)
C'est une f-, 't is een roofnest, een onveilig oord n. om de honden te doen terugkeeren. — HondenVous étiez lb dans use f-, naij waart daar in slecht roep :n., het terugroepen der honden op de jagt;
gezelschap, in een roovershol. — (Poet. et fig.) — kleine hertsdarmen m. pl., die men den honden
Les hótes des f-s, de wouddieren n. pl. Les chan- geeft. — Forhuir, v. a. De honden met den
, agthoorn, waldhoorn terugroepen.
tres des f-s, de woudzangers, de vogelen m. pl.
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Forj et, nl. [Arch.] Buik f., uitspringing bui
Forjeter, v. n. Uitsprin--tenhrigso.—
gen, uitsteken: Ce mur forjette, die muur springt
uit, heeft eenen buik. -- Forj etu re, f., z. V. a.
FORJET.

t Forjiigeiuent, m. Onregtvaardig vonnis n.
t For j:uresuefit, m. Verlating f. van 't land.
j urer, V. a. Een land verlaten, vaar-- ± For,

wel zeilgen.

Forlael. nre, f. [Tech.] Slecht aangehaald
snoer n., verkeerd gevatte lus f. in tapijtwerk.
Forlaucer, V. a. [Vénei'.] Het wild opjagen,
uit het leger opstooten. — Het part. passé is ook
adj.: Cerf f-. opgestooten hert n.
Forlancure, f. [Tech.] Weefgebrek n., zie
FORLáCHURE. — [ Véner.] tiet opstooten van 't wild.
Forlane, f. Lustige dans ni., bijzonder in Venetië onder de gondeliers gebruikelijk.
% Forli •neinent, m. Ontaarding f. van zin
voorgeslachg — S Forligner, v. n. Ontaarden,
verbasteren, afwijken (van de deugden- zijner va
zijne afkomst verloochenen. -- (iron.) Cette-dern);
felle a forligné, dit meisje heeft zich laten onteeren
Forlonger, v. a. Een proces op de lange baan
schuiven. — FORLO GER, V. n. Verhuizen (van
't wild, dat door 't vele jagen zijn gewoon verblijf
verlaat); -- ook: de honden ver vooruit komen:
Le cerf forlonge of als v. pr. Le cerf se forlonge,
het hert loopt de honden ver vooruit.
Forn.abilité, f. [Econ. polit.] Vorrnba.arhe?d f.
— Formable, adj. Vormbaar.
Forniaire, m. Papiervorrnmaker nl.
Fornialiser (se), v. pr. Iets kwalijk nemen,
euvel. verkeert. opvoi `ren; zich ergeren, zich belgen,
zich door iets beleedicjd achten, zich f o r ma 1 i s eren. Il ne peut ee f- de cola, h kan dat niet
kwalijk nemen, hij kan zich daardoor niet beleedigd vinden. I1 se formalise cle tout, hij vat alles
kwalijk, euvel op.
Fornialisnie, ni. [Phil.] liet metaphysisch
stelsel, waarb j 't bestaan der stof geloochend en
haar enkel de vorm toerïeliend wordt, f o r m a1 i s m u s n. -- Het stipt inachtnemen der uiterlijke vormen (b. v. eener wetenschap), zonder tot
inhoud en (leest door te dringen. -- Fornmaliste,
adj. Angstvallig, aan vormen gehecht; -- vol pligtplegin.gen, naauwkeurig in. 't opvolgen der uiterlijke vormen. — [Phil.] Tot het fornacdismus behoorende. --- Ook als subst.: Un f-, iemand, die
zich angstvallig en uitsluitend aan den vorm, het
uiterlijke houdt; — complimenten-maker, pligtpleger,
geformaliseerd mensch. — Aanhanger m. van 't formalismus. -- Fornmalité, f. Rejjtsvorm m., wijze
van regtspleging, f o r m a l i t e i t f. Les artes pardevant notaires etc. lont sujets h certaines f-s,
de acten voor notarissen enz. zijn aan zékere formaliteiten onderhevig. --- Vorm m., gebruik n.,
gewoonte f., al wat door de regels van welvoege
beleefdheid gevorderd wordt, forma--lfjkheid,van
liteit f. I1 entra et s'assit sans f-, hij kwam
binnen en giin, zonder complimenten zitten.
Foreaariage, m. [Dr. rout.] Ongeoorloofd
huwelijk, huwelijk, gesloten zonder toestemming
van den vorst des lands of van den leenheer, van
wier men afhangt: — ongelijk huwelijk n. — Formarier, v. a. Een ongelijk huwelijk doen aangaan.
SE FORMARIER, v. pr. Buiten zijnen stand
trouwen.
Format, m. [Impr., Libr.] Vorm in., grootte,
lengte en breedte f. van een boek, f o r m a a t n.
F- atlantique of in-plano, F- in-folio, in-quarto,
in-octavo, in-douze, enz., z. die bepalende woorden.
Grand in-folio, Grand in-octavo, etc., in groot,

—

folio, in groot- octavo, enz.

Formateur, trice, adj. Vormend, scheppend:
L'être éternel et f-, het eeuwig, scheppend wezen.
La philosophie f-trice des moeurs, de zedenvormende wijsbegeerte f. Puissance, Vertu f-ice, vormende, scheppende kracht f. — Als subst.: vormer m., vormster f.
Formatif, ive, adj. [Phil.] Vormend, tot vorming dienend of dienstig. — FORMATIVE f. [Gram.]
Buiqingsletter f., letter, die den naamval aanwijst.
Formation, f_ Vorming. gedaantegeving, f o rm d t i e, f o r m é r i n q f. La f- des métaux dans
Ie sein de la terre, de vorming der metalen in den
schoot der aarde. — La f- dune armée, d'un régiment, de vorming, oprigting, zamenstelling f.

FORME.
van een leger, van een regiment. La f- en bataille,
het scharen, stellen, schikken in slagorde. —[Adm.]
F- des róles, het opmaken der kohieren — [Jur.]
F- d'une cour, inrirgtinq f. van een hof. — [Méd.,
Chir.] La f- d'un abcès, de vormring, het ontstaan
van een gezwel. — [ Maui.] La f- des sections
coniques dans Ie eóne, de vorming der kegelsneden bij den kegel. La f- d'une équation, het vormen, opstellen eener vergelijking. -- [Gram.] La
f- du pluriel, d'un temps, d'un mode, de vorming
van 't meervoud, van een' tad, eene wijs. — [Géol.]
Gezamenlijke lagen, schichten, beddingen f. pl., die te
zelfder tijd schijnen ontstaan te zin.: F- calcaire,
gypseuse, kalk-formatie, gips -formatie f.
Fornlatrice, z. FORMATEUR.
Forme, f. Gedaante, gestalte f., vorm inl. ; voor
La matière est susceptible de toutes les-komen.
f-s, de stof kan allerlei gedaanten aannemen. La
f- solide, liquide, ga euse, de vaste, vloeijende,
lucht- of gasvormige gedaante of vorm. La f- d' un
homme, d'un animal, d'une tête, d'un vase, de gedaante, vorm van een mensch, van een dier, van
een hoofd, van eene vaas. Donner une f- convenable is un objet, een' behoorljken vorm, maaksel,
fatsoen aan een voorwerp geven. Lange lui apparut sous In f- humaine, de engel verscheen hem
onder de gedaante van een' mensch. — ( fig.) Jai
vu la mort, la misère sous les f-s les plus hideuses, ik heb den dood, de ellende onder de a fzi,gtelykste gestalten gezien-. -- Bij uitbreiding: La fdu gouvernement, de regéringsvorm. - La f- d'un
discours, d'un sermon, de vorm ni., inrigting, behandeling f. eener redevoering, eener preek. Les f-s
oratoires, poetiques, de vormen, stijl- en spraakwendingen des redenaars, dichters, de oratorische,
poëtische vormen. — [Tech.] Vorm in., om aan
zékere voorwerpen, b. v. hoeden, kousen, schoenen,
enz. de vereischte gedaante te geven), leest f. ,
mal, model n.: Mettre les has sur la f-, de kousen
over den vorm of het been spannen. Oter un soulier de la f-, een' schoen van de leest nemen. Mettre
un chapeau en f- of sur la f-, een' hoed op den
vorm zetten. — La f- d'un chapeau, de bol van
een' hoed. La f- d'un soulier, het bovenstuk van
een' schoen. --- F- du papetier, papiervorm in., vierleant raam n. met een vlechtwerk van koperdraad,
waarmede de vellen papier geschept worden. bof Moule à sucre, suikervorm, aarden holle kegel,
waarin de suikerbrooden gevormd worden. — bd'i►nprimeur, drukvorm m., ijzeren raam n., waar
paginaas voor ééne der zijden van het te be--inde
drukken vel worden vereenigd. Imposer, Serrer
une f•-, eerren vorm opmaken, opkooijen. I1 faut
deux f-s pour faire une feuille, er zijn twee vormen voor één vel druks noodig. — F- de fromage, kaasvorm. — F- It gargousses, kardoesmal n., kardoesstok m. F- d' on canon, bedding f.
aan den krans van een stuk geschut. -- [Arch.]
Zandlaag f., waarop de vloer gelegd wordt. Fde vitres, ineengezet vensterraam n. (voor kerken, enz.). F- d'église, koorstoel ni. (stalle). —
[Men.] Kussenbank, opgevulde en bekleede bank f.
— [Oisel.] Ruimte f., over welke een vogelnet zich
uitbreidt. — [Fauc.] Wijfjes-roofvogel m. —
[Mar.] Klein dok, droog dok n. F- en ta1tis, helling f.
voor schepen. — [Maréch.] Eeltig of beenig gezwel n. aan den paardehiel. — [Véner.] Un lievre
en f-, een haas in zijn leper. -- Vorm m.,
wijze van zijn of bestaan, wijze van doen, spreken,
enz. volgens zékere vastgestelde gebruiken. Garder
one menie f- de vivre, eerre en dezelfde levenswijs
houden. Prescrire une f- de conduite, eene gedrags
lijn, gedragsrigting voorschrijven. Rechercher une
title dans les f-s, op de gebruikelijke wijze aanzoek
om een meisje doen. Traiter une maladie dans les
f-s, eene ziekte kunstmatig, naar de kunstregels
behandelen. — (fans.) 11 est mort dans les f-s,
hij is volgens de kunst gestorven. Prendre one
ville dans les f-s, eene stad na een geregeld beleg
innemen. Il faut Barder, observer les f-s, men
moet de vormen, gebruiken, formaliteiten in acht
nemen. Etre attaché aux f-s, aan de vormen gehecht, verkleefd zijn. Manquer, Pêcher en la f-,
tegen den vorm zondigen. Des Zettres en bonne f-,
en due f-, brieven in den behoorl)jken vorm. Dire
qc. par f- d'avis, iets bij wijze van raadgeving
zeggen. — 11 a des f-s un pen rudes, hij heeft
eenigzins ruwe manieren. Avoir des f-s, Mettre
-

FORM1
des f-s, welgemanierd zijn. — [Prat.] Contrat,
Arrêt en f-, verdrag n., uitspraak f. in den behoorlijken regtsvorm. Cette affaire est bonne dans le fond,
mais la f- tien naut rien, die zaak is in gronde
goed, maar de vorm deugt niets. La f- emporte le
fond, etc., z. EMPORTER. — [ Liturg.] La f- dun
sacrernent, de vorm van een sacrament, de woorden, die de priester bij de toediening van een sa
uitspreekt. — POUR LA FORME, loc. ede.-crament
Voor den vorm, welstaanshalve, voor den schijn,
pro forma. Je 1'ai été voir seulement pour la
f-. — EN FORME, loc. adv. In behoorlijke orde,
in forma. — EN FORME DE, loc. prép. In de gedaante, in den vorm van -- PAR FORME DE, loc.
prép. Bij wijze van, bij manier van.
Found, e, adj. (en part. passé van former)
Gevormd: Avoir le gout f-, in taille f-e, een gevormden, wel ontwikkelden smaak, ligchaarrnsvvorm
hebben. — [ Hort.] Poires, Pornmes f-es, gevormde,
gezette peren f. pl., appelen m. pl. — [ Blas.]Croix
f- of' pattée, pootvormzg kruis (dat in 't midden
smal en aan de einden breed is). — [ Véner.]
Fumées f-es, uitwerpselen r,. pl. van rood wild,
in den vorm van geitekeutels. — [H. eccl.] Lettres
f-es of de communion, geloofs- en aanbevélingsbrieven m. pl. der vroegere christenleeraars. —
[Jur.] Office f-, altijddurend ambt n., blijvende
bediening f.
Foramée, f. [Dr. cout.] Dienst voor de deaden,
lijkdienst f. -- FORMEES, f. pl. [Véner.], z. v. a.
FUMEES.

Forn'el, le, acl1. Nadrukkelijk, eigenlijk, wezenlijk, werkelijk, duidelijk, stellig, vormelijk, formeel. Un aveu f-, eene stellige, duidelijke toestemming, bekentenis f. En paroles f-les, in duidelijke woorden. Ecrit f-, nadrukkelijk schrift n. La
lof est f-le, de wet is met duidelijke woorden uitgedrukt. Cause f-ie, eigenlijke oorzaak f.
Formellen, ent, ode. Uitdrukkelijk, duidelijk,
eigenlijk, in duidelijke, nadrukkel ijke woorden; —
voor zoo veel als den vorm betreft. La loi Ie défend
f-, de wet verbiedt het uitdrukkelijk. — Ces deux
corps sort f- les mèmes, mais la matière en est
différente, die beide ligchamen zijn in den vorm
dezelfde, maar hunne stof verschilt.
t Fornzener, v. a. Mishandelen.
Former, v. a. Scheppen, het aanzijn en den
vorm fevers; vormen, eene gestalte of gedaante geven,
f o r m é r e n; — voortbrengen, verwekken, telen;
— maken, vervaardigen, in orde brengen, inrigten,
oprigten, stellen: Dieu a formé l'homme a son
image, God heeft den mensch naar zijn beeld geschapen. Les exhalaisons forment Ie tonnerre, de
uitwasemingen veroorzaken den donder, brengen
den donder voort. Le poeier forme les vases et
leur donne telle figure gull veut, de pottebakker
maakt de vaten, en geeft hun zoodanige gedaante
als hij wil. — F- de grands desseins, groote ontwerpen maken, smeden. I1 ne salt pas bies f- des
lettres, hij kan geene go„ de letters maken, hij kan
niet goed schrijven. F- les temps dun verbe (conjuguer), de tijden van een werkwoord maken, ver
on jeune homme, ee-nen jongeling-voegn.—F
vormen, onderwijzen, eene goede opvoeding geven,
bekwaam maken. F- son fits à la vertu, zijnen
zoon de deugd inprenten, inscherpen. F- des souhalts, wenschen doen. II a formé Bien des difficultés, hij heeft vele zwarigheden ingebragt. F- une
plaints, Bene klagt inbrengen. F- une accusation
centre qn„ eene beschuldiging tegen iemand inbrengen. F- des prétention sur qc., aanspraak op iets
maken. --- F- un bataillon, one arme, een bataljon, een leger zamenstellen , aanwerven, op de been
brengen. F- un siége, een beleg slaan. Ce général
a formé une conspiration, deze bevelhebber heeft
eene zamenzwering gesmeed, gevormd. Les bons
examples forment les hooves moeurs, goede
voorbeelden -maken goede zeden. F- son style sur
un auteur, zijnen schrijfstijl naar dien van Benen
schrijver vormen. — SE FORMER, V. pr. Beschaafd,
gevormd worden; zich, beschaven; zich schikken.
Les traits de son visage commencent 5 se f-,
zijne gelaatstrekken berinnen zich te vormen, gevormd te worden. Le poulet se forme dans 1'oeuf,
het kieken wordt in het ei gevormd. 11 se formera
avec le temps, hij zal zich mettertijd wel vormen., beschaven.. Les anciens sont les meilleurs
meddles sur lesquels un auteur puisse se f-, de
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Ouden zin de beste voorbeelden, naar welke een
schrijver zich beschaven kan. — Ces temps des
verbes se ferment du présent de l'indicatif, deze
tijden der werkwoorden worden gemaakt of a fgeleid van den tegenwoordigen tijd der aantoonende
wijze. Les métaux se fotment dans Ies entrailles
de la terre, de metalen worden voortgebragt in de
ingewanden der aarde.
(kruisgewelf.
Formeret, m. [Arch.] Rib f. van een gothisch
-t- Forn'eur, m. Vormer, schepper in.
Foruiez, f. [Faut.] , z. v. a. FORME.
Fornii, m. [Véner.] Soort van ziekte f. aan
den bek der roofvogels.
Formniate, m. [Chrm.] Mierenzuur zout n.
Formicaire, adj. [H. n.] Naar eene mier
gelijkend. -- Van mieren levend. — FORMICAIRES, M.
pl. Mierensoorten f. pl.
For;uicant, adj. m. [Méd.] Pouls f-, zwakke,
ongelijke, -naar rassche pols m.
Fordnication, f. [Méd.] Het mterenkruipen,
een gevoel (lee huid als liepen er mieren over, kri.ewaling, jeuking der huid, f o r m i c a t i e f.
Foriuieivore, adj. [H. n.] A ierenetend.
Formidable, adj. (van personen en zaken)
Vreeselijk , geducht , verschrikkelijk , ontzettend,
ontzaggeljk. Puissance f- , Arrnée f- , geduchte
magt f., geducht leger n. Guerrier f-, schrikverwekkend krijgsman m. (verkooper m.
Forsider, m. [Tech.] Leestenmaker; leestenFornmiqure, adj. [Chim.]: Acide f-, mierenzuur n. — Foi-LinQUE, f. [Mar.] Blinde of verbor
gen klip, rots f. onder water (in de Middelland
-schez).
Forniort, in. [Dr. cout.] Successie-regt n. dei'
schatkist bij den dood van bastaards, of van personen, die geene erven nalieten.
Forrnuer, v. a. [Véner.] Het ruijen (der val
doen ophouden.
-ken)
Forinnlaire, m. Formulierboek n., verzameling van formulieren voor geestelijke en wereldljke
verrigtingen. — [H. n.] Formulier n., dat de 5
stellingen, die op den naam, van Jansenius doorgaan,, veroordeelt.
Forniuóe, f. Voor bijzondere gevallen voorgeschrévene of door 't gebruik ingevoerde bewoordingen f. pl., zegswijze, vaststaande uitdrukking f., vastgestelde woordenvorm m., voorschrift, model, formulier n. F- de politesse, belee fdheids- formulier,
aangenomen wijze van zich beleefd uit te drukken.
F- qui terinine une lettre, gebruikelijk slot n.,
eind formulier van een' brie f. — [ Méd., Pharmn.]
Voorschrift, recept n. — [Math.] f41gemeene letteruitdrukking f., door berékening gevonden algemeens
regel m., rekenvoorschrift n., f o r m u l e f. —
[Anc. prat.] Zegel n. op openbare acten; — grootte f. van het schrijfperkament.
Foruuuuler, v. a. [Méd. , Pharm.] Recepten
schrijven, receptéren. — [Jur.] F- on acte, un jugement, Bene acte, eerie uitspraak in den vereischten
regtsvorm opstellen, f o r mu 1 é re U. — [ Algèb.]
Tot Bene formule of algemeen rekenvoorschrift voor
gelijksoortige gevallen uitwerken , eene formule
vinden. — (fig.) In woorden brengen, klaar en
duidelijk uitdrukken, geregeld uiteenzetten, f o rmu 1 é r e n. — Iet part. passé is ook adj.: Acte
bies f-, in den behoor/ijken vorm gestelde acte f.
— Diclaration flea f-e, goed in woorden gebragte
verklaring f.
-1- Formniliste, m. Vriend van formulieren,
stijf aanhanger der vormen, f o r m u l is t m.
Fornage, m. [Dr. cout.] Ovenhuur f., aan den
heer te betalen voor 't gebruik van zijn' dwangoven.
Fornelage, m.. z. v. a. ECOBUAGE.
Fornicatetar, m., -trice, f. [Dogen.] Hoereer
— Fornication, f. Hoe--derm.,hostf
(trend; een gewelf vormend.
rerij f.
Fornieifère, adj. [Didact.] Een gewelf dra(maken.
5 Foriiiquer. v. n. Hoeréren.
Fornoeter, v. a. [Tech.] Eenen weversknoop
Veraf
weiden,
Forpaitre , v. n. [Véner.]
(grenzen gaan.
grazen.
Forpasser, v. n. Overschrijden, buiten de
Forpayser, V. a. Uit het land drijven,
bannen. — FORPAYSER, v. n. [Véner.J Van verblijf of oponthoud veranderen (van wild sprekende,
dat de vervolging van jagers elders zoekt te ontgaan). — SE FORPAYSER, v. pr. Zich uit het land
verwijderen.
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Forquine, f. [Mii.] Bukshaak in.
t Fors, prép. Behalve, uitgezonderd, uitgeno-

men (hormnis, except).
Forsenant, adj. [Véner.1: Chien f-, hond,
die zeer verhit op het wild is.
Forstère, Forstérie, f. [Bot.] Soort van
kamperfoelieplant f. uit Nieuw -Holland.
Fort, e, adj. Sterk; zwaar; dicgt; dik; stevig,
vast; hevig, geweldig; magtig, krachtig; groot;
kloek; kloekmoedig, standvastig. Un homme grand
et f-, een groot en sterk man. Avoir la main f-e,
sterk in de handen zijn. Main f-e, dwangmiddel n.,
geregtsdwang n. 11 est f- de corps, hij is sterk van
ligchaam. Un ressort très-f-, eene sterk spannende
veir f. — Un coffre f-, eene geldkist f. — Un esprit f-,
z. ESPRIT. — Eau forte, sterkwater n. — Avoir la
bathe f-e, een' zwaren baard hebben. --- Un pilier
bien f-, een zeer sterke, dikke pilaar m. I1 faut prendre
une planche plus f-e, men moet eene dikkere plank
nemen. De la vaisselle d'argent extrèmement f-e,
zeer zwaar, dik zilveren vaatwerk n. Cette pièce dor
nest pas assez f-e, dit goudstuk heeft zijn gewipt
niet. Cette étoffe est f-e, elle durera longtemps,
deze stof is sterk, stevig, zij zal lang duren. Du
ruban f-, sterk lint n. — L'aune, Ia mesure est
p lus f-e ici que dans son pays, de el, de maat is
hier grooter dan in zijn land. — Une ville f-e, eene
sterke, versterkte stad f. Cette puissance est plus f-e
sur terre que sur mer, deze mogendheid is magtiper te land dan ter zee. Une place forte d'assiette,
eene door hare ligging sterke plaats. Les ennemis
étaient plus f-s en nombre, de vijanden waren
sterker in getal. Etre f- en amis, veel vrienden
hebben. — Prêter son argent au denier f-, zin geld
op hoo Eten interest uitleengin. — Les blés sont bien
forts cette année, het koren, de tarwe staat dit
jaar zeer dipt, dik. Un bols extrêmement f-, een
zeer digt woud, bosch n. La haie est trop f -e pour
qu'on y puisse passer, de )negge is te dik, te digt,
om er door te komen, door te kruipen. Un arbre
f-, een sterke, rgezonde, welige boom m. — (fig.) I1
tient un ordinaire f-, hij heeft altijd eenewel voor
tafel. Vous lui avez donné une f-e tache,-zien
,gij hebt hem eene zware, moeielijke taak opgegeven.
Le plus f- en gist fait, het zwaarste, moeielgkste
is gedaan. Une m. ontagne f-e à monter, een steile
berg, die moeijelijk te beklimmen is. Terre f-e, zware
grond in. — Bcurre f-e, sterke boter f. (die eersen
kwaden smaak heeft). — F-e haleine, stinkende
adem m. — Une f -e pluie, een heviire, zware repen in. F-e fièvre, hevige, sterke koorts f. Une f-e
douleur, eene hevige smart f. Donner Ie feu plus
f-, een sterker, grouter vuur maken. Une voix f-e,
eene sterke, doordringende stem f. Aimer les li queurs f-es, veel van sterke dranken houden. —
Avoir une f-e inclination, une f -e passion pour
Ie jeu, eerie sterke neiging, begeerte, genegenheid
tot het spel hebben. Une f -e récommandation, eene

krachtige aanbeveling f. Une f-e reprimande, een
gestreng, hevig verwijt n. Cela fit une f -e impression sur lui, dat maakte een' diepen, sterken indruk
op zijn gemoed. — Ce coeval gist f- en bouche, dit
paard is hard in den bek. — Ce sont lb de f-s raisons, dit zijn sterke gronden, redenen. — [ Mar.] Ce
vaisseau a Ie solo f-, dat schip is stijf. F- de
virer! hou op met winden ! — A plus f-e raison, zoo veel te meer, met des te meer reden. —
Celte lettre est f -e de closes, deze brief is zaakrijk, zijn inhoud is van belang. Vou3 faites là une
expression un peu f-e, gij doet daar eene wat te
sterke uitdrukking. Son père et sa mère sopt marts
Ie même .jour, eest been f-, zijn vader en zijne
moeder zijn op Benen dag gestorven, dat is zeer
hard. --- II est f- sur l'histoire, hij is zeer bedreven
in de geschiedenis, de geschiedenis is zijn vak. I1
gist f- aux échecs, plus f- que vous, hij is sterk,
bedreven in het schaakspel, sterker dan gij. — Une
femme f-e, eene kloekmoedige vrouw, eene heldin.
— Sc faire f-, zich sterk maken, vertrouwen, rekenen; borg blijven, zich verbinden. I1 se fait f- de
son Ami, hi maakt staat op zijnen vriend. hij blijft
borg voor zijnen vriend. Je me fais f- den vena•
à Izout, ik vertrouw, ik maak staat, dat ik daarm ed e klaar wonde II se fait f- de sela. hij maakt
zich daar sterk voor, hij i.e er goed voor, hij ver
daarin te zullen slagen. Faire f- de son-trouw
crédit, op zijn krediet vertrouwen. Sc porter f- de
of pour qn., voor iemands toestemming instaan, borg
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blijven. — (Loc. prov. et pop.) Il est f- en gueule,
h2,1 heeft een goed mondwerk, hij is niet op zijnen
mond gevallen. 11 est f- comme un turc, hij heeft
reuzenkrachten. La jeunesse est f-e à passer, in de
jeugd loopt men het meeste gevaar van struikelen,
van kwade stappen te doen. — Il est f- à parler,
à pérorer, als 't op praten (niet op handelen) aan
hij een baas.
-komt,is
FORT, adv. Krachtig, niet kracht, met nadruk,
hard, sterk: Frapper f-, hard slaan. Ne criez pas
Si f-, schreeuw zoo hard niet. Ces fleurs sentent
trop f-, die bloemen ruiken te sterk. Il pleut f-,
het regent hard, sterk. II vente de plus f- en plus
f-, het waait at sterker en sterker. Nier une chose
f- et ferme, z FERME. — Zeer, buitengemeen,
bijzonder, uitmuntend. C'est f- beau, dat is zeer
schoon. Elle lui plait f-, zij behaagt hem zeer. Vous
m'avez f- diverti, gij hebt mij zeer vermaakt. C'est
f- bien, dat is zeer goed-.
FORT, m. Sterke, magtige, hij, die veel kracht of
raagt bezit: Céder au plus f-, voor den sterkste,
magtigste zwichten, wijken. La raison, La lol du
plus f-, het regt van den sterkste. — Het stevigste,
sterkste gedeelte, de sterkste zijde va* iets; hoogste, sterkste graad m. Je connais Ie f- et Ie faible
de eet homme, ik ken de sterkte en de zwakte van
dezen man.— (fam.)Savoir le f- et Ie fin dune ail'aire,
z. FIN, m. -- Le f- de l'áge, de kracht der jaren.
— Son f- eest 1'histoire, in de geschiedenis is hii
thuis, het meest bedreven, de geschiedenis is zijne
hoofdzaak, die verstaat hij grondig. Son f- est la
mémoire, zijne geheele bekwaamheid bestaat in een
goed geheugen. — Mettre une poutre sur son f-,
eenera balkop zijne sterkste zijde leggen. Le f- de
l'épée, z. EPEE. — Le f- dun bols, het digtste van
een bosch. — Dans Ie f- de la maladie. in 't hevig
ziekte. Au f-, dans le f- de l'été, de 1'hiver,-stedr
midden in den zomer, in den winter. Le f- de ia
guerre était en Allemagne, het hoofdtooneel des
oorlogs was in Duitschland. Dans le f- des traitbles , toen de onlusten op het hoogst waren. II
était dans Ie f- de la mêlée, hij was in het digtst
van 't gedrang. Un homme dans Ie f- de sa colère
n'écoute guère in raison, in den hoogsten graad
des toorns geeft de mensch zelden aan de rede ge
[Mar.] Le f- dun vaisseau, de grootste-hor.—
breedte, de dragt van een schip. — Du f- au faible,
le f- portant Ie faible, z. FAIBLE. — Fort des
balles , fort des marchés , naam, dien men te
Parijs aan de beurs- en marktkruijers geeft, lastdrager, kruier, sjouwerrnan. Ook zonder bepaling:
Les f-s, de lastdragers. -- FORT, m. [Mil.] Kleine vesting, schans, sterkte, kleine versterkte plaats f.
fort n., f ort e r e s I. Bdtir, Attaquer, un f-, eene

schans aanleggen, aanvallen. Un f- de campagne,
eene veldschans. Un f- à étoile, Bene sterreschans
(die vier, vijf of zes uitstekende punten of bolwerken heeft.
Fortage, m. [Dr. cout.] Rept n., dat men
den heeren voor het delven der straatketjen moest
betalen.
Forte, adv. (ital.) [Mus.] Sterk, krachtig (te
spelen). -- Ook als subst. m. De met forte geteekende plaats. — FORTE, ode. [Mar.] Stop! genoeg!
Forte, f. [Cora., Manuf.] Eerste kwaliteit van
sluijerdoek n. (schans f.
Fortelet, in. (verklw. van fort) Fortje n., kleine
Fort.enment, adv. Sterk, krachtig, nadrukkelijk, met nadruk, op krachtige nadrukkelijke wijze.
11 parle f-, hij spreekt nadrukkelijk, op eene krach tige wijze. Il a f- soutenu son opinion, hij heeft
zijne meeninq stijf en sterk staande gehouden.

Forte-piano, rr., z. PIANO- FORTE.

Forteresse, f. [Mil.] Vesting, sterkte, forter é f. Prend 'c ure f-, eerie vesting innemen. -Versterkt kasteel n. in eene stad, dat tot staatsgevangenie of tot tuighuis dient.
Forteret, adj., z. FOITRAIT.
f Fort:;over, V. a. Een pand inlossen.
Fortif ant, e, adj. Versterkend: Un remède
f-, of als subst.: Un f-, een versterkend genees middel n.
5 Fortifleatetir, m. Vestingbouwer, krijgsbouwkundige m. (beter ingenieur).
Fortification , f. Vestingwerk n. , vestingbouw in. ; bevestiging of versterking eener plaats;
krijgsbouwkunst, verschansinoakunst, f o r t i fi c at i e f. Les f-s de cette vide sont excellentes, de
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vestingwerken, verdedigingswerken van deze stad te moeten voor lief nemen. Restez it la f- du pot,
zijn voortre/felijk. Il entend bien la f-, hij verstaat, blijf en neem hel met ons voor lief, eet wat op de
tafel komt. Bonne f-, gelukkig voorval, buitenkansje;
hij kent de vestingbouwkunde goed.
Fortifieationiste, m. Ingenieur, die aan de ook: ontvangen gunstbewijs eener vrouw, liefdes
I1 a eu beaucoup de bonnes fortunes,-avontur.
vestingwerken arbeidt.
Fortifier, v. a. Sterken, versterken, sterk of hij heeft vele gunstbewijzen van ju 'ers genoten.
sterker maken, kracht bfgzetten: F- un tour, une C'est un homme à hannes fortunes, hij is bij de
charpente, eenen muur, een timmerwerk verster- ju jfers zeer in gunst. — Fortuin , vermogen n.,
ken, steviger maken. Le vin fortifie l'estomac, of bezittingen f. pl. , rijkdom, stand m. , lot vi.,
zonder voorwerp: Le vin fortifie, de wijn versterkt lotsbedoeling f. Faire f-, fortuin maken, tot rijk
eer of aanzien geraken. I1 a épousé une fille-dom,
de maag, de wijn versterkt. — F- la mémoire, het
geheugen versterken. Cela fortifie Ie soupcon, dat sans f-, hij heeft een meisje zonder vermogen geversterkt, vermeerdert den argwaan. — L Peint ] huwd. Elle na point de f-, zij heeft geen vermogen,
F- une figure, eene figuur krachtiger van verw geen geld. Il a perdu sa f- par sa mauvaise conmaken. F- les teintes, les ombres, les touches, duite, hij heeft zijn vermogen door zijn slecht gede schaduwen, toetsen, sterker doen uitkomen. — drag verloren. Tenir sa f- à qn., lui devoir sa
[Mil.] Versterken, bevestigen, verschansen, bebol- f-, zijn geluk aan iemand te danken hebben. Les
werken, f o r t i c é r e n. F- une place, un camp, f-s subites sent souvent peu durables, schielijk geeene plaats versterken, eene lee erplaats verschan- maakt fortuin duurt zelden lang. — I1 se contente de
sen. — SE FORTIFIER, v. pr. Sterker worden, kracht sa f-, hij is met zijnen toestand, niet zijn lot tevreden.
krijgen; zich versterken, toenemen. Sa voix se for- I1 na point changé sa f-, hij heeft zijnen stand
tifie, zijne stem wordt sterker, dieper, doord'rin- niet veranderd. — [ Myth.] Fortuna, de Fortuin,
ender. (;e malade se fortifie, die zieke neemt in geluksgodin f., Le temple, La statue de la F-, de
rachten toe, wordt sterker, herkrijgt zijne krach - tempel, het standbeeld der fortuin. — La f- est
ten. — Le mal se fortifie, het kwaad neemt toe, aveugle, inconstante, de fortuin is blind, wispelwordt erger. -- [Mil.] Se f- dans un poste, zich turi.g. Les présents de la f-, de geschenken der'
in een' post verschansen. — Fortifié, e, adj. fortuin (rijkdommen, eereposten, voorspoed) . Ado(en hart. passé) Place f-e, versterkte, bevestigde rer , Encenser la f- , Sacrifier a la f- , bij de
plaats I. -- Amitié f-e, versterkte, naauwer aan rijken, aanzienlijken zijn hof maken. Brusquer la
-gehald f-, op de fortuin storm loofren, zijn fortuin door'
vriendschap f.
Fortin, in. [Mil.] Kleine schans, sterreschans, gewaagde middelen beproeven. La roue de la f-,
hulpschans f. -- Graanmaat f. in vele Levantsche het rad der fortuin, de verschillende lotwisselingen
des levens. La roue de la f- a tourné, de fortuin
havens.
Fortiori (a) , loe. adv. (latin) (pr. ti=ci) heeft, zich gekeerd: de voorspoedige is ongelukkig,
(lam.) Met des te meer regt, met nog meer grond, of de ongelukkige voorspoedig geworden. Ii est sur,
zoo veel te meer, des te eerder: Conclure h f-, von sous la roue de la F-, hij is in gelukkige, ongeluk
omstandigheden. Attacher un clou a la roue-kige
't mindere tot het meerdere besluiten. Si je Bois
obliger mon cousin, b f- dofs-je secourir mon frère. de la f-, de fortuin bestendig weten te maken. —
Fortirostre, adj. [H. n.] Sterk-of diksnavelig. (Prov.) La f- rit aux sots, de gekken krijgen de
Fortis, nl. [Poets et chauss.] Terras n. op kaart, Hans komt dooi' zijne domheid voort. Assez
va qui f- passe, wie zijn ongeluk overleeft, mag
eene berghelling.
Fortissimo, adv. (ital.) [Mus.] Zeer sterk, op beter fortuin hopen. La f- ne fait pas de bonheur, Grande f-, grande servitude, veel koetjen,
allersterkst, zoo sterk mogelijk.
Fortitrer, v. n. [Véner.] Vermijden, ontwijken veel moeen. Faire contre f-, bon coeur, z. COEUR.
(van het wild, dat de plaatsen verrnidt, waar het Bien danse it qui la f- chaste, wie de fortuin in
pacht heeft, kan onbezorgd leven. Qui a vogue
opgewacht wordt).
-f- Fortraire, v. a.: F- le bien d'autrui, het a f-, z. VOGUE. --- Chaeun est artisan de sa f-,
ieder
heeft zelf zijn fortuin in handen. -- [Mar.]
goed van een ander naar zich trekken, ontrooven,
Mat de f-, noodmast n. Voile de f-, breefok, stagbestelen.
Fortraït, e, adj [Man.] Overjaagd. afgemat, fok f.; -- emnmerzeil, stormzeil n., zeil, dat geene
uitgeput. Un cheval f- a les flancs enfoncés, een vaste plaats heeft en overal kan gebruikt worden.
te veel afgemat paard heeft ingevallen, wee/ce zijden. Haubans de f- , waarlooze hoofdtouwen n. pl.,
— Fortraiture, f. [Vétér.] Te slerke afmatting, bokstagen f. pl. F- de vent, z. FORTUNAL. F- de
uitmergeling f. der paarden. — [Méd.] , z. v. a. mes, haverij, zeeschade f. -- DE FORTUNE, loe. acte.
Bij toeval.
HYSTERALGIE.
Fortuné, e, adj. (en part. passé van 't oude
Em-tuit, e, adj. Toevallig, gevallig, onverwacht, onvoorzien, avontuurlijk. C'est un cas f-, fortunes, gelukkig, voorspoedig maken; welvaren)
ToeGelukkig,
voorspoedig, fortuinlijk. Homnme f-, for—
Fortaiité,
f.
't is een bijzonder toeval.
valligheid f., het toevallige. -- Fortuitenient, tuinljk -man. Amant f-. gelukkig, begunstigd minnaar in. Entreprise f-e, gelukkige, welgeslaagde
adv. Bij geval, bij toeval, gevallig.
Fortunal, Fortunat, m., of Fortune de onderneming f. [ Géogr.] Les lies f-es, de Gevent, f. [ Mar.] Onstuimig weder n., rukwind m. lukkirfe of Kanarische eilanden n. pl.
% Fortaneusenment, adv. , Fortuuneux,
Fortune, f. .han.c f., geval, toeval; lot, lotgeval, wedervaren n., ontmoeting f.; gelukkig voor- ease, adj. Van 't fortuin of 't geval af h.ankelijk.
Fort-vétu, in. (fain.) Een boven zijnen staat
val, geluk, buitenkansje n. ; — al wat iemand
kwaads of goeds overkomt of kan overkomen, for- gekleed man, een burertje in 't heerenpak.
Forman, in, (pr. 'fo- rome): (latin) [H.. rom.]
tuin n. La f- des armes, de kans der wapenen.
I1 donne tout a la f-, hij laat alles op het toeval Mark/plaats f., marktplein n.; ook regtbank. f. (omaankomen. Il court f- d'être un jour riche, pauvre, dat bij de Romeinen de regtszaken op (le markt
beslecht w erden). — (fig.) Elke plaats, waar-plats
hij heeft kans eenmaal rijk, arre te worden. Vous
courez f- de pe"dre votre Bien, q j loopt gevaar 's lands zaken behandeld worden. — [Mar.] Ledig
van uw vermogen te verliezen. Tenter f- , zijn vak n. in (le stuivaadje.
Torture f. [Tech.] Boorgat. inz. sleutelgat n.
fortuin of geluk beproeven, eene kans wagen.. Vous
Fossaire, in. [H. eccl.] Doodgraver nl., eene
avez fait f-, ri* hebt uw geluk ,<.cemaakt. Je n'ai
pas de f-, ik heb geen geluk. La f- Iui est favora- geestelijke hediening in de eerste christenkerk.
Fossane, f. [H. n.] Soort van bussing m. op
ble, de fortuin, de geluksgodin is hem gunstig.
II ponssera loin sa f-, hij sal het ver brengen. Nous Madagaskar.
Fosse, f. Kuil in., groeve f. ; hol ; graf n.
courons toes deux mime f-, nous Bommes compagnons (Ie f-, wij zijn beide in 't zelfde geval, Toml,er dans one f-, in eerren kuil vallen. F- a
w2,1 zijn eelukbroeders. Elle court une belle f-, zij fumier, aux, cendres, t chaux, m,ischput, aschis op weg, cm haar celuk te maken. I1 a eprouve put kalkkuil m. --- F- d'aisance of de privé, put
lane at l'aulre f-, hij heeftgeluk en ongeluk, goed van 't heimelijk gemak. Faire, creuser one f- pour
en kwaad ondervonden. II a éfé frappé dun terri- un arbre, eenen kuil, een gat graven, om er' eenen
ble coup. terrible revers de f-, hein heeft een ver boom in te planten. II y a une dangereuse f- dans
ongeluk getroffen. II vous racontera-schrikel2p la rivière, er is eene gevaarlijke diepte in• de rivier.
ses f-s, hij zal u zijne ontmoetingen, zijn wederva- -- ;Meitre un cadavre dans la f-, een lijk in 't graf
ren verhalen. — (fain.) Vous courez la f- du pot, leggen. Pleuren sur la f- de qn., op het graf van
gij loopt gevaar van 't met eenen slechten maaltijd iemand veeenen. -- (fig.) E tie sur Ie bord de sa f-,
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Avoir un pied dans la f-, op den rand des grafs loovig, onnoozel met te getooven wat hij zegt. —
staan, met het eene been in 't eraf staan. Creuser Cette pièce a eu un succès fou, dat stuk heeft
sa f-, zijne gezondheid bederven, zijnen dood ver- een' buitensporigen bijval gevonden. — ( fig.) Être
haasten. — ,( Loc. prov.) Mettre, Jeter les clés sur fou de qn., de qc., verzot, gek op iemand of iets
la f-, z. CLE. — [ Anat.] F- of Fossette du coeur, zijn, dol veel van iemand of iets houden. — (Loc.
hartkuiltje n. F- pituitaire, slijmholte. F -s orbi- fam.) Un fou rire, een lagchen, waarvan men zich
taires, nasales, temporales, oog -, neus-, slaaphol- niet onthouden kan, waarvan men geen meester is.
ten of groeven. F- naviculaire of Grande f-, schaam- tin rire fou, een onnoozel, zot lagchen, een lagholte f. (hij vrouwen). F-, nekkuiltje. F-scérébrales, chen zonder reden. Il est fou à lier, hij is te gek
hersenholten. — [ Tech.] Looijerskuip, r .cnkuip f. om los te loopen. 11 est fou comme un braque of
Coucher en f-, de huiden in de runkuip stapelen. comme un étourneau , 't is een regte wildzang.
— Groote steengin of aarden ketel ni. der loodgie- Avoir on mal de tète fou, eene razende, geweldige
ters; — smeltkuil, smeltgroef der tinnegieters. — hoofdpijn hebben. I1 est fait comme un chien fou,
Mijnschacht f — [Mar.] F- marine, veilige anker hij ziet er uit, als of hij van de galg gedropen
bij de kust. F- aux cables, kabelgat n. F--platsf. was; hij heeft eene zotte figuur. Vendre à prix
a lions, hel f. (hok voor touwen en blokken). F- aux fou, tot bovenmatig hoogen prijs verkoopgin. Bien
mats, mastenhok in eene haven, ter bewaring der fou qui s'oublie, gek is hij (een gek), die niet van
masten. F- de mer of dans la mer, grondelooze kuil de gelegenheid gebruik maakt. Bien fou qui s'y tie,
in zee; kiell i.gter ni. — tHort.] Poire de f-, zékere dat moge een gek gelooven. Fou vows mème, gek,
dat zijt ge zelf — Folie avoine, farina, z. AVOINE.
wrange peersoort f.
Fosse, m. Gracht, sloot f. Les f-s dune for- FARINE. — [ Artill.] Pièce folie, stuk geschut n.,
teresse, de grachten eener vesting. (.e chateau est waarvan de ziel niet zegt geboord is. — [Jeu]
entouré de f-s, dit kasteel is met grachten omringd. Dame folie, troef-vrouw met twee lagere troeven
Entourer un pré de f-s, eene weide met slooten (in 't bète- of beestspel) . — [Mar.] Vol le brise,
omringen. — Un f- a fond de euve, eene steil uit ongestadige koelte f. Vent fou, ongestadige wind m.
sloot — (/1g. et lam.) [Chir.] F- d'Amy n--geravn -- [Prat.] Fol appel, dwaas, ongegrond beroep n.
tas, zeker neusverband n. — Sauter le f-, na lang Fol enchérisseur, gebrekkige, onbevoegde kooper.
aarzelen een kloek besluit nemen. — (Prov.) Faire Par voie de folie enchère, bij wege van herde la terre le f-, het eene gat maken om 't andere veiling. Vendre à la folie enchère (le qn.,, ter
schade van iemand herveiler; z. verder ENCHERE.
te stoppen. z. Ook CULBUTE.
Fosserage, ni. [Vigo.] Eerste omwerking f.
FOU, m., FOLLE f. Gek m., krankzinnige, onvan den w jngaard. (wijnstokken beplant. wijze, zinnelooze, waanzinnige m. en. f. ; — zot,
gronds
n.
net
Stuk
zotskap,
nar, dwaas m., zottin, gekkin f. L'hópital
Fosserée, f. [Anc. tout.]
Fosset, m. [Tech.] Zwikje n., houten pennetje des fous, het krankzinnigenhuis, dolhuis, gekkenhuis. — C'est on jeune fou, one jeune folie, *t is
voor 't luchtgat in de vaten.
Fossette, f. Kuiltje n : Jouer à la f-, met een jonge gek, zat, eene joncre zottin, gekkin. -knikkers enz. in een kuiltje of potje spelen. — Fou de cour, hofnar. I1 fait Ie fou, hij speelt voor
La f- du inenton, het kuiltje in de kin. Les f-s gek. C'est on fou achevé, on fou à lier, is courir
des joues, de wangkuiltjes. — [ Anat.] La f- du les rues, à tourre les champs, hij is te gek om
coeur of Le creux de l'estomac, de hartkuil m. los te loopen, hij is stapelgek. — (Loc. prov. et
--- [Chas.] Jagt f, op de vogels met knipkuiltjes. — fig.) A chaque fou sa marotte, elk heeft zijn stok
[Chir.] Zweertje n. op het hoornvlies.
les fous ne portent pas des marot -pardje.Tous
ne sont pas aux petites- maisons, alle gekken-tes,
Fossile, adj. [[TI. n.] Uit de aarde gegraven,
opgedolven, inz. als voorwereldlijke overblijfsels, zitten niet in het dolhuis. Un fou avise Bien un
versteend , fossiel : Coquilles f-s, opgedolven, sage, z. AVISER. Si tous les fous portaient le bonversteende schelpen f. pl. Sel f-, bergzout n. — (fig.) net, nous ressemblerions (i un troupeau, aan ieder
Oudvaderlijk. ouderwetsch, verouderd, naar ouden s nensch is een steekje los, Fou va à Rome, fou
trant (in letterkunde , staatkunde): Écrivain f-, en revient, een ezel blijft altijd een ezel, al ging
schrijver met verouderde begrippen. — Ook als hij ook naar Rome. Plus on est de fous, plus on
subst. in.: Les f-s, de berg- of el f sto f'en f. pl., rit, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, — aan 't lagmineralen n. pl. Il y a des f-s natifs et des f-s chen kent men den gek. Les fous et les enfants
étrangers, er zijn eigenlijke, ware (in de aarde prophétisent, gekken en kinderen zeggen de waar
de fou ne blanchit jamais, gekken grij--heid.Tèt
zelve ontstane) en toevallige (niet daarin voortgebragte) f o s s i l i ë n. --F ossilisalion , f. Fos- zen niet, een gek bekreunt zich om niets. I1 faut
sielwording f. ; toestand, hoedanigheid der jossiliën. un fou et on sage pour Bien couper un fromage,
— Fossilisé, e, adj. Fossiel geworden, versteend. men moet gekken en wizen in de wereld hebben,
als alles goed zal gaan. Les fous font les fétes et
— Se fossiliser, v. pr. Fossiel worden,, ver
Een c re t i n worden (z. CRETIN).-sten.—(fig) les sages les mangent (en ont le plaisir), met de
Fossipède, adj. [H.. n.] Met tot graven ge- dwaasheden van sommigen doen anderen hun voordeel. — FOU, m. Jeu] Raadsheer in 't schaakspel,
schikte voeten.
Fossoir, m. [Agric.] Houweel n. ter omwer- looper m. — [1:1. n.] De domme zeezwaluw, amerikaansche stern f., zot m. [ sterna stolida] (ook
king van den wijngaard.
Fossoyage, Fossoyeinent, m. Het graf- diable geheete); raaf f. der Antillen. Fou de
maken, doodgraven. — Fossoyer, v. a. Met bassan, z. BOUBIE bij de zeelieden onder den naam
grachten, met slooten omringen, afgraven; kuilen van Jan-van-Gent bekend).
Fouace, f. [Pàtiss.] Aschbrood n., brood, dat
graven. — tiet part. passé is ook adj.: Maison f-e,
door grachten omgeven huis. — Fossoyeiir, in. gemeenlijk onder de asch gebakken wordt, aschDoodgraver, grafmaker m. —[ H.n.] Doodgraver m., koek in. — Foeiacier, m. Hij, die zulk brood
soort van kever. — Fossure, f. [Vigo.], z. v. a. bakt en verkoopt.
(disch katoen n.
Fouige, m. [Anc. tout.] Schoorsteengeld n.,
BINAGE.
Fossys, m. [Corn.] Verschillend gekleurd in- landsbelasting f. op de schoorsteenen.
Fonaille, f. [Véner.] Wat men aan de honFotenis, in. [H. n.] Japansche uil m.
Fottalonge, Fottalongée, f. [Corn.] Ge- den geeft, bij 't vangen van een wild zwijn (hetstreepte indische stof f. uit zijde en boombast. — zelfde wat bij de herten curée heet).
Fouailler, v. a. Zweepen, met de zweep afLotte, f. [Corn.] Geruit indisch katoen n.
t Foterue, f. [Bot.] , z. v. a. ARISTOLOCHE. rossen. — (fain.) F- des écoliers, schooljongens een
Foei, (vóór een klinker of stomme h fo1), fol- pak slaag geven. — Als v. n. (pop. et fam.) I1
Ie, adj. Gek, dwaas, onverstandig, zot; — (van fouailie, hij is bang; — weleer ook: hij loopt by
personen) zinneloos, onwijs, krankzinnig; -- dar- publieke vrouwen. — [Mil.] Plat schieten.
Fouanne, f., z. FOENE.
tel, uitgelaten; — onnoozel, ligtgelor;vig; — bui
Foaare, m., z. FOARRE.
overmatig: Action folie, dwaze daad f.-tensporig,
Foiiber, m., z. FAUBERT.
Entetement fou, Fol entètement, dwaze stijfhoofFoac, m. [Hort.] Ciderappel m. uit Cotentin.
digheid f. Fol espoir, dwaze hoop f. — Un homme
Fo«cault, m. [H. n.] Volksnaam der rietsnip
fou, Une femme folie, een gek, zinneloos man, eene
krankzinnige vrouw. Chien fou, dolle hond m. — (bécassine) .
Foadi, m. [H. n.] Dikbek m. van Madagaskar.
Que vous etes fou aujourd'hui, wat zijt ge van
daag mal, dartel, uitgelaten. — Vous etes bien — Foudi j ala of j asai, ni. Oostindische nachligtgetegaal.
wel
gek,
fou de croire ce qu"il dit, gij zijt
-
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FOUGTJE.

FOUDRE
Fondre, f. Bliksein, bliksemstraal in., bliksemvuur, weerlicht n.: Etre frappé de la f- (in poet. stijl
ook du f-), door den bliksem getroffen zijn of worden.
Un coup de f-, Le bruit de la f-, een donderslag in.,
het gerommel des donders. La f- tourba sur une
maison, de bliksem sloeg in een huis, Les paratonnerres préservent de la f-, de afleiders beschutten
tegen 't inslaan van den bliksem. — La f- de Jupiter, de bliksemschichten m. pl. van Jupiter; —
Gods gramschap; — verontwaardiging f van vorsten. — ( fig.) Cette nouvelle fur pour lui un coup
de f-, deze tjdinq was voor hem een donderslag,
hij was door dat berigt als van den donder getroffen. On ne salt oil tombera la f-, men weet
niet, wien 't ongeluk treffen, waar 't onweer los
zal. Prompt, rapide comine la f-, snel als-barsten
de bliksem, als de wind. On le craint comme la
f-, men is ten uiterste bang voor hem, hij is zeer
gevreesd. — FOUDRE, m. Afbeelding f. des bliksemstraals, de bliksem in den vorm eens straalbundels
in Jupiters hand of in den klaauw des adelaars:
Une aigle tenant un f- dans ses serres, een arend
met een' bliksemschicht in de klaauwen. — (fig.)
C'est on f- de guerre, hij is een geducht, dapper
krijgsheld. C'est un f- tl'éloquence, hij is een krachtig, wegslepend redenaar. — Les f-s impuissants
de 1'Eglise, du Vatican, de magtelooze banbliksems,
banvloeken van de Kerk, van 't Vatikaan. — In
poëzij en verheven stijl wordt foudre ook van 't alvernielend, snelwerkend oorlogstuig, van 't geschut gebezigd, en is dan in. of f. F-s de bronze,
par l'enfer inventés; F-s guerrières. — FOUDRE, m.
,Voeder, voer, wanvoeder. voedervat n., groot vat
waarin de Rijn- en Moezelw jn verzonden wordt.
— FOUDRES, m. pl. [Hort.] Digte bosjes of bundeltjes n. pl aan den voet van vele bloemgewassen.
Foudré, e, adj. [Agric.l Neergeslagen (van
't graan). (fen door den bliksem.
Foadroiement, Het nederbliksemen, het trefFoudroyant, e, adj. Bliksemend, btiksem lingerenrl: Les f-es armes de Jupiter, de bliksemende
wapenen n. pl. van Jupiter. — ( poet. et fig.) Ontzettend, schrikbarend, schrikverwekkend, geducht,
vervaarlijk, ijselijk: Bras f-, verpleltende, geduchte
arm m. Regards f-s, schrikbarende, doorborende
blikken m. pl. Nouvelle f-e, ijselijke tiding f. —
[Méd. Apoplexie f-e , plotselinge beroerte f. —
[Phys.] Coup f-, elektrieke schok m. — FOUDttOYANTE, f. [Tech.] Soort van vuurpijl m.
Foudroyer, v. a. 'Met den bliksem treffen,
verpletteren, ter neder bliksemen; — (fig.) hevig
beschieten, platschieten; — vellen, ter neder slaan,
krachtig bestrijden, beschamen. Jupiter foudroya
les Titans, Jupiter trof de Titans met zijn' bliksem. — F- on bastion, een bolwerk platschieten. —
F- les vices, tegen de misdaden hevig uitvaren, ze
scherp bestraffen. Cette réponse Ie foudroya, dit
antwoord verplette hem.
FOUDROYER, v. n. Donderen, hevig uitvaren: F- de la chaire, een groot
geweld van den predikstoel maken, met Gods oordeden bedreigen. — [Chim.] Ontploffen. — Het
part. passé is ook adj.: Arbre foudroyé, door den
bliksem getroffen boom m.
1- Fotie, f. Kudde f. schapen. — [ Pêche] Zak m.
van sommige vischnetten.
Fouièe, f. [Chas.] Vogeljagt f. bij fakkellicht.
-- Weleer ook: vracht f. hout; — haardstee f.;
haardgeld n.; — ovenvuur n.
Foiienne, Fouène, f. [Peebe], z. FOENE. —
[Bot ] , z. FAINE.
Foaet, m. [Tech.] Zweep f. F- de chasse, de
poste, de cocher, de postillon, jagt-, post-, koetsiers-, postillonszweep. Ce cheval est dur an f-, dit
paard vreest de zweep niet. Coup de f-, zweepslag m. — [Artill.] horizontaal schot n. — (fig.)
Donner on coup de f- a qn., met de zweep achter
iemand zitten, hem sterk aandriven. — Dun, sterk
koordje aan 't einde eener zweep, slagtouw n.,
slag m. Ce f- claque been, die zweep klapt goed. —
(fig. et fam.) Faire claquer son f-, veel Beruchts
in de wereld maken, zich goed laten gelden. —
Roede, garde f., geesel m. On a donné Ie f- h eet
enfant, men heeft dit kind met de roede gekostjjd,
geslagen. Avoir, Recevoir le f-, met de roede gekastijd worden. I1 a eu le f- sous la custode, hij
heeft eene geeseling binnenskamers, in de gevannenis gekregen, z. ook CUSTODE. — fig.) Le f- de la
satire, du ridicule, de geesel der satire of hékeling,
,
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der bespotting. — [Mar.] Eind touw n., dat men
losdraait om het te vlechten. F- de mát, zwieping f. van een' hoogen, ronden mast bij hooggaande
zee. Un grand f- de mat, een hooge, zwakke mast.
Poulie à f-, staartblok n. Palan á f-, derde hand f.
F- de carène, stopper m. op de kielligters. F- de
bosse, stopper in., zwieping f. — [ Véner.] Le f- du
chien, de staart van den hond. — [ Verr.] Werk
geblazen flesschen in den koeloven-man,die
plaatst. — [Rel.] Bindtouw n., om de rugribben te
vormen. —. [1.3. n.] F- de l'aile, vleugelspits f.
Foitette, e, adj (en part. passé van fouetter)
Gezweept, gegeeseld: Chien, Esclave f-, met de
zweep gestrafte , gegeeselde hond, slaaf m. -Crème f-e, geklopte, geklutste room m. ; (fig. et
fam.) opgesmukte, maar weinig om 't lijf heb
redevoering f. — [Hort.] Tulipe, Pomme-bend
f-e, gestreepte tulp f., gestreepte appel m. — Ce
pays a été f- du mauvais vent, een kwade wind
heeft de vruchten van dat land bedorven. — Vagues
f-es, gezweepte, geweldig klotsende baren f. pl.
Fooiette-queue, f. [ 11. n.] , z. v. a. CORDYLE.
Fotietter, v. a. Zweepen, geeselen, met de
zweep of de roede slaan. F- les chevaux, les chiens,
de paarden, de honden zweepen. Les enfants fouettent le sabot, de kinderen zweepen den drijftol.
F- un enfant, een kind kastijden F- un criminel,
een' misdadiger geeselen. — (fig.) Scherp hékelen
of doorhalen, eene zedelijke straf opleggen. — (fig.
et fam.) I1 n'y a pas la, de quoi f- un chat, z. CHAT.
Il y a bien d'autres chiens ii f-, er is wel wat
anders, wat gewigtigers aan de hand. F- les poules, veel drinken zonder dronken te worden. Nous
montames en voiture, et puis fouette cocker,
wij stapten in het rijtuig en daar ging 't in vollen
draf heen. — [C uis.] F- des oeufs, de la crème,
ejeren, room tot schuim slaan, klutsen. — [Mac.]
F- le plátre, pleister tegen den muur of de latten
van een plafond werpen. — [Rel.) F- on livre,
een boek met touwtjes binden, om de rugribben te
maken, een boek kordéren. — [ Soier.] F- les cocons,
z. v. a. Faire la battue, z. BATTUE. — [ Vétér.]
F- un beller, een' ram door onderbinding de voortteling beletten. — [Mar.] Den staart of de zwieping
van een blok enz. ergens op slaan. Le vent fouette
les vaguer, de wind zweept de baren. Les voiles
fouettent le mat (of als v. n. fouettent contre le
maf.) , de zeilen slaan, klapperen tegen den mast. —
FOUETTER, v.n. Met hevigheid ergens tegen aanslaan.
Le vent fouette (of als v. a. fouette le visage) de
wind snijdt in 't gezigt. La pluie, la grèle fouette
contre les vitres, de regen, hagel klettert tegen de
ruiten. — [ Artill.] Le canon fouette tout le long
de la tranchée, het kanon bestrijkt de geheele lengte
der loopgraaf. — SE FOUETTER, v. pr. Zich geeselen; gegeeseld worden. — (fig. et prov.) Donner des
verges pour se faire f-, wapenen tegen zich zelven
verschalfen.
Fouetteoir, m., -etise, f. Geeselaar m., -ster f.
(zelden gebézigd dan van schoolmeesters of ouders,
die misbruik van 't kastijden der kinderen maken).
— Ook als adj: Frère f-, geeselbroeder m., lid
eener zékere monnikenorde.
Foi.etteux, m. [U. n ] (pop.), Z. v. a. ÉMÉRILLON.
5 Fou gade, f. Krachtige inspanning f.; — ook
z. v. a. FOUGASSE; BOUTADE.

Fougasse, f. [Mil.] Floddermijn f.
Foote, f. [Véner.] Het door een wild zwijn
gewroete hol; opgewroete woetel m. of plant f. —
Fou er, F. a. Met den snuit omwroeten (zoo als
de wilde zwanen doen).
Foueeraie, f. Met varenkruid bezet veld n.
Fou fiere, f. [Bot.] Varenkruid. varen n. Petite f-, z. v. a. FILICITLE. F- fossile of pétrifiée,
z. v. a. FILICITE. F- aquatique, watervaren. Cendre de f-, varenasch. Verre de f-, drinkglas n., bij
welks vervaardiging men varenasch gebruikt heeft;
van daar (poet.) F-, drinkglas n., beker in. —
[Com.] Zeker fransch pakdoek n.
Foiigerole, f. [Bot.] Mannelijk varenkruid n.
Foaon, m. [Mar.] Haard m., scheep skombuis f. (op sommige kleine vaartuigen in de Middellandsche zee).
Foiigae, f. Oploopendheid, graalschap, drift,
hitsigheid, woede; — geestdrift f. der dichters; —
vuur n., groote levendigheid f. van natuur. II
entre en f-, hij geraakt in woede, toorn. Apaiser
la f- de qn., iemands gramschap bedaren. --- La
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f- de la jeunesse (of Les f-s) de hitte, vurige drift
der jeugd. Quand sa f- lui prend, it ne respecte
personae, wanneer hij in woede geraakt, ontziet
hij niemand. — [Man.] Un cheval qui a trop de
f-, een al te vurig, te wild paard n. — [Mar.] Le
mat de f-, de bezaansmast m., -steng f. La vergue
de f-, de bagijnra, k:uisra f. Brosse de la vergue
de f-, lorretje n. Le perroquet de f-, de kruissteng.
Etai du perroquet de f-, kruisstengestang n. Hauban du perroquet de f-, kruisstengewand m. Itaque de la vergue du perroquet de f-, kruiszeilsreep m. — ( Hort.] La f- dun arbre, het te veel
in 't hout schieten van een' boom, zonder vruchten te dragen. — [Artill.] F-s, zwermrakétten f. pl.
Fou nette, f. [Artill.] Kleine zwermrakél f.
Fougueox, ueuse, adj. (pr. -- gheu) Oploopend, driftig, onstuimig, toornig; — vurig, hitsig;
wild. Ce garcon est extrémement f-, die jongen
is zeer oploopend. La jeunesse fougueuse, de dril
tige, vurige lijd m. der jeugd. — Un cheval f-, een
vurig paard n. Le f- aquilon, de onstuimige noordewind m.
Foruie, in. [Tech.] Sumak, verwersstruik m.
Foutílle, f. Het uitgraven, opdelven; opgraving, opdelving f. Faire une f- pour jeter les tondements dun edifce, de aarde uitgraven, om den
grondslag tot een gebouw te leggen. F- couverte,
graving van een' onderaardschen gang (b. v. voor
eene waterleiding).
Foriille-au-pot, m. (pop. et fam.) Kleine
koksjongen m. (Plug. Des fouille-au-pot.)
Fonillé, e, adj. (en part. passé van fouiller):
Terre f-e , opgegraven , doorzochte aarde f. —
Effets f-s, doorzochte. doorsnuffelde goederen n. pl.
— [Sculp., Peint.] Plis bien f-s, goed verdiepte,
goed vooruitgebragte plooijen f. pl.
Foaillemnent, m. liet opgraven, uitgraven;
het doorzoeken, doorsnuf/'eten.
Foerille-riierde, f. [H. n.], z. ESCAIIBOT.
(Plur. Des fouille-merde).
Fotiiller, v. a. Opgraven, opdelven, uitgraven
(om iets te zoeken) F- la terne, de aarde, den grond
opdelven. — Bij uitbreiding: doorzoeken, doorsnufrelen, betasten, bevoelen: F- qn., iemands zakken,
kleedaren enz. bevoelen, doorzoeken. En le fouillant on lui trouva un poignard, toen men hem
doorzocht, vond men eenen dolk bij hem. — [Mil.]
F- un hois, een bosch zorgvuldig doorzoeken. —
[Sculp., Peint.] Verdiepen, krachtige schaduwen
te voorschijn brengen en zoo de figuren beter doen
uitkomen. — FOUILLER, v. n. Graven, wroeten,
omwroeten; -- doorzoeken: F- dans les entrailles
de la terre, diep in d n grond graven. Les sangliers fouillent, de wilde zwjjnen wroeten in de
aarde. La taupe a fouillé lil, de mol heeft daar
gewroet. [1 fouilla dans sa poche, hij zocht in
zijnen zak. On a fouillé partout, sans reen trouver, men heeft overal, alles doorzocht, zonder iets
te vinden. F- dans les livres, de boeken doorsnuffelen. — (fig.) F- dans les secrets de la nature,
de geheimen der natuur doorzoeken, naspeuren. —
SE FOUILLER, V. pr. Zich doorzoeken, in zijne
zakken voelen. — Elkander doorzoeken,
Fouilles- vides, f. pl. [Tech.] Tinslak f.,
achtergebleven tin in de ziel van een schietgeweer.
Foruilleur, m. [Mil.] Schansgraver m.
Fourillis, m. (fam ) Wanorde, verwarring f.
Fouillot, m. [Tech.], z. v. a. FOLIOT.
t Fouilloiise, Foirillense, f. Beurs f., zak,
knapzak m. (nu een dieventerm). — Plus d'aubert
n'était. en f-, er was geen geld meer in de beurs.
Fonillnre, f. [Vener.] Het opwroeten der
wilde zwijnen. -- FOUILLURES, f. pl., z. v. a. BOUTIS.
Fonine, f. [Ii. n.] Steen- of huismarter m.
— Martervel n. -- [Agric.] Hooivork, ga /fel f. —
[Pèche ( Elger, aalgeer m. (foène). -- (fig.) McGezvous de vette felle, eest one véritable f-, wantrouw dat meisje, 't is eerre regte snu/Telaarster.
Fotriner, V. a. (pop.) Zich stilletjes wegpakken, de vluet nemen.
Foiiinelier, m. Jager op huismarters m.
Foouir, v. a. Graven, uit-, opgraven, delven.
On na pas foul la terre (of zonder voorwerp: On
na pas foul) asset avant, men heeft niet diep genoeg gegraven. F- de la tou rbe, turf steken.
Fonissenierit, m. Het graven, uitgraven; uit
opgraving. opdelving f.
-gravin,
Fonisseur, adj. m. [H. n.] : Les animaux f-s,
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of als subst. m. Les f-s, de graafdieren n. pl.,
gravers m. pl., dieren, die in den grond graven. -F-s, graafkevers m. pl., bastaardwespen f. pl.
Foalage, m* Het ineenpakken, zamendrukken.
— [Pèche] Het haringpakken, het inslaan der
haringen in de vaten. — [ Tech.] Het walken, het
vollen (der hoeden, der wollen stoffen) . — [ Agric.]
Het treden der druiven in de kuip. — [ Impr.] Het
toestellen, rigten van den vorm.
Foulaut, e, adj. Drukkend, persend (zelden
voorkomend dan in): Pompe f-e, perspomp f. (gelijk de aanjager der' brandspuit, de glazenspuit, enz.)
F'onlard, m. [Corn.] Bontgedrukte zijden or
halfzijden stof f. voor zakdoeken, halsdoeken, enz.,
inz. zulk een zijden zakdoek m. -- (pop. et fam.)
Faire le f-, zakdoeken stelen,
Fotile, f. Groote menigte, schaar f., hoop, volks
toevloed m. van menschen, gedrang n. I1 y-hop,
a one f- de gees a sa porte, er is eene groote
menigte menschen aan zijne deur. II se jeta dans
la f-, hij wierp zich onder den volkshoop. La fignorante, de onwetende volkshoop. Une f- de curieux, een hoop van nieuwsgierige lieden. I1 y
avast f-, 't was er vol, opgepropt vol, eivol. Se
tirer de la f-, uit het gedrang gaan; (fig.) zich
boven het gemeen, boven 't gros der menschen verheffen, boven anderen uitmunten. — Bij uitbreiding: Une f- d'affaires, de paroles, eene menigte
van bézigheden, een vloed, een stroom van woorden. — ( fig.) Cela va ii la f- du peuple, dat strekt
tot onderdrukking van het volk. (Deze laatste zin
is verouderd.) — [Tech.] La f- des draps, des
chapeaux, des has, etc., het vollen, walken van
laken, hoeden, kousen, enz. — ook Z. V. a. FOULOIRE. — [ Pèche] Pècher à la f-, z. V. a. PIETINER.
-- (Equit.] Jeu de la f-, soort van paardenballet n.
(van italiaansche vinding). — EN FOULE, soms
Ook ii LA FOULE, loc. adv. In menigte, met hoopen:
Le peuple se porta en f- à sa rencontre, het volk
ging in menigte (stroomde) hem te geinoet. Its sortirent ll la f-, zij gingen met hoopen uit.
Fo!rlé, e, adj. (en part. passé van fouler)
Zamenged'rukt, ineengeperst, neêrgetreden; vertreden, vertrapt; gevold, gewalkt. L'herbe f-e avec
pieds, het platgetreden gras. Du drap bien f-, goed
gevold laken n. — Les loin etaient f-es aux pieds,
de wetten werden met voeten getreden, moedwillig
overtreden. — Avoir le pied f-, een' verstuikten
voet hebben. Coeval f- par la selle, door den zadel gedrukt, bezeerd paard n. Cette hete a les
jambes f-es, dat dier heeft (door 't veel loopen of
werken) stijve beerven gekregen. — FOULE, m. [Tech.]
Bij het droogen in de stoof ineengezakt suikerbrood n.
Foalée, f. [Man.] Oogenblik, waarin de voet
van 't paard bij 't loopen op den grond rust. -[Tech.] Hoeveelheid huiden f. pl., die te gelijk in
de kuip gewalkt worden. — [Constr.] Traptrede f.,
het gedeelte, waarop de voet treedt. — FOULEES, f.
pl. [Vener.] Ligt spoor n., dat het wild op den
grond achterlaat (van herten foulures, van wilde
zwijnen- trace, van vossen en wolven piste geheeten).
Fouler, v. a. Zamendrn.kken, ineen persen, plattreden, vertreden, niet de voeten treden. F- la
terre, l'argile, de aarde, de klei met de voeten
trappen, ineen treden (om er aardewerk van te
maken). F- des raisins, de wijnd'r'uiven in eene
kuip treden. F- 1'herbe, het gras neder- of plattreden. F- qc. aux pieds, iets niet de voeten ver
iets trappen. Les chevaux le foulèrent-tredn,op
aux pieds, de paarden vertrapten hem. -- (fig.)
F- aux pieds les loin, de wetten niet voeten trappen, ze verachten, niet gehoorzamen. — (poét.) Je
foulais avec respect ce sol sacré, ik betrad met
eerbied dien gewaden grond. — (ii on.) Faire fIa paille lc un prisonnier, eenen gevangene op stroo
leggen. — [ Tech ] F- on chapeau, eenen hoed
walken. La table i f-, de volbank, walkbank f.
F- les cuirs, de huiden touwen. F- les drags, de
lakens vollen. — (Com.) F- le vin, liet bij 't ver
verloren gegane gedeelte (les mijns in de vaten-voer
met water aanvullen. — (fig.) F- le peuple, het
volk drukken, met belastingen bezwaren. - Drukken, knellen, bezeeren, verstuiken: Les selles neuves foulent ordinairement les chevaux. de nieuwe
zadels drukken doorgaans de paarden. Cette chute
lui a foulé un nerf, deze val heeft hem eene zenuw
gekwetst. — [ Véner.] Met de spoorstonden een
veld, een bosch afloopen om 't wild op te drijven.
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-- Les chiens foulent le cerf, de honden hebben

't hert ter aarde geworpen en bijten het. — FOU-

LER, V. n. [Impr.] Ce caractère foute bien, die
letter drukt zuiver af. - SE FOULER, V. pr. Getreden, gewalkt enz. worden. — II s'est foute le
pied, hij heeft zijnen voet verstuikt.
Fotilerie, f. [Tech.] Werkplaats f., waar gevold, gewalkt wordt; volmolen m.
Fouleur, m. [Vign.] Druiventreder in. —
[Tech.] Lakenvoller, hoedenwalker m. (foulon).
Fouloir, m. [Tech.] Stamper m. der witlooijers, zeemtouwers, enz.; volstok, w,rlkstok rn.
der hoedenmakers; — werkplaats f., waar 't wal
vollen verrigt wordt. — [ Artill.J Wisscher,-kenof
kanonwisscher, aanzetter m. — [ Chir.] Werktuid n. tot het plombéren der tanden.
Fouloire, f. [Tech.] Talktafel f. (der hoedenmakers). — Walktrog ni. der kousenwevers.
Foulon, ni. [Tech.] Voller, walker m. (ook
foulonnier geheeten). — F-, Moulin it f-, Machine
à f-, volmolen m., vol-machine f. — Terre à f-,
vollersaarde f. Chardon ui f-, vollerskaarde f. —
Volkuip f. der kousenwevers. — [H. n.] Bonte duin
aan de wortels der booroen vreet. -kevrm.,di
Foulonraier, nl. [Tech.] Bereider der stoffen
voor 't vollen; voller. — Eigenaar van een' volmolen.
Foulq;ie, f. [.H. n. J Waterhoen n., koet f.
(poule d'eau).
Foul;ire, f. [Méd.] Kneuzing, kwetsing, druk
verstuiking f. (z. V. a. ENTORSE). --- [Tech.]-king;
Het vollen, walken; wijze van vollen of walken. —

[Véner.], z. FOULEE.
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nue que chez le f-, hij heeft nog geene proef van
zijnen moed afgelegd, hij heeft nog geen kruid geroken. Its se battent de l'épée qui est cheg le f-,
z ij twisten On! des keizers baard, om iets, dat hun
geen van beiden behoort.
Fourbissieue, adj. (fam.) Zeer schelmachtig,
allerschurkachtigst.
Fourbissure, f. Poljsting f., z. V. a. FOURBISSAGE; het zwaardvegen; — zwaardvegerswinkel m. - [Vétér.] , z. v. a. FOURBURE.
Fourbu, e, adj. [Vétér.] Bevangen, verstijfd,
— (fig.) uitgeput, afgewerkt.
Foui huissou, m. [H. n.] , z. v. a. TROGLODYTE.
Fourbure, f. [Vétér.] Bevangenheid, verstjvisa f. (bij paarden, bij runderen).
Fourcadel, m. [Agric.] Gaffelvormige wijn
(dien men slechts twee opgaande ranken-stokm.
heeft gelaten) .
Fourcat, n. [Agric.] Soort van ploeg met één
paard, voor ligíe gronden. — Fourcats of Fourcals, Fours of Fourques , m. pl. [Mar.]

Zoghouten, gaffelstukken, voor- en achlerstukken n.
pl. aan de kie . van een schip, wrangen f. pl., stekers m. pl. Fourcat d'ouverture, onderste spiegel
f. Fourcat de parque, wrang van 't ach--wrang
terste kattespoor.
Fourche, f. Gaffel, groote vork, hooivork f., in
't algemeen een vorkvormig werktuig n. F- d'écurie, F- de fumier, F- fière, stalvork, mestvork f.
F- it faner, á foin, hooivork; — [ Art.] F- de
sappe, gaffel voor de sappeurs. — Le chemin fait
une f- pres de la viile, de weg verdeelt zich bij de
stad in tweeën, in drieën, maakt een' tweesprong,
driesprong.,— F -s patibulaires, Z. PATIBULAIRE. —
[Mar.] F- a mater, bok m., om eenen mast uit en
in te zetten. F-s de carène, brandvorken: F-s de
beaupré, apostelen m. pl. of judasooren n. pl.
F-s d'artimon, dempgordings f. pl. van de bezaan.
F- de potence de pompe, mik f. van de pomp. —
[Chir.] Werktuig n., tot zamendrukking van de
tongslagader of kikvorschader. — [ [HI. rom.] Four-

Foupir, V. a Fommelen, kreukelen. — [ Tech.]
Door wrjving of behandeling ontglanzen.
Fouquet, m. Soort van zeezwaluw f.
Four, m. Bakoven. stookoven m. F- de hou langer, bakkersoven. F- de champagne, F- por
veldbakkerij f. Faire sécher des pommes au-taif,
i-, appelen in den bakoven droogen. Ce pain n'a
as asset de f-, dit brood is niet genoeg gebak
Charger le f-, Mettre une charge au f-,-ken.
den oven stoken. Donner Ie f- trop chaud is du ches caudines, z. CAUDINES. — ( fig.) Passer sous
pain, den oven voor 't brood te heet stoken. Ce les f-s, eerie smadelijke capitulatie, een vernéderend
nest pas pour voos que le f- chauffe, dat gaat vredesverdrag moeten aangaan. — On lui a donné
uwen neus voorbij, gij zult er uwen mond niet un coup de f-, men heeft hem tot een' horendrager
aan branden. Porter la pate au f-, voor de m is- gemaakt. - it LA FOURCHE, loc. adv. (faro.) Lomp,
daad van een ander gestraft worden. Vous plomp, ruw, grof: Fait à la f-, à la serpe, lomp,
viendrez cuire l mon f-, z. LUIRE. Its ne cui- ruw gemaakt. — Traiter qn. à la f-, iemand grof,
sent pas au mème f-, zij zitten niet op één' laag, slecht behandelen. Panser les chevaux a la
stoel, zij slapen niet onder ééne deken, zi, hun- f-, den paarden meer slagen dan voeder geven.
Fourché, adj. (en part. passé van fourcher)
nen met elkander niet overweg. F- à briques,
steenoven. F- b chaux, kalkoven. F- coulant of Gevorkt, gespleten: Il a les cheveux f-s, hij heeft
inFgespleten
haar. I1 y a des animaux qui ant les
voortdurend
brandende
kalkoven;
continu,
termittent, periodieke of bij afwisseling brandende pieds f-s , er zijn dieren , die gespleten hoeven
n.,
hebben. — [ Blas.J Croix f-e, gaffelkruis n.
oven. — F- banal, z. BANAL. — Bakkershuis
Fourchéenerut, adv. Ells eene ga/fel.
bakkerij f. — (Loc. pop. et fam.) II y fait chaud
Fouurcher, v. n. en SE FOURCHER, V. pr. Zich
comme dans on f-, 't is er zoo warm als in eene
un
f-,
't
is
eene vork van elkander splijten, zich klieven,
als
comme
dans
broeikas. 11 v fait flair
daar stikdonker. — [Tllédt.] Faire f-, de menschen eenen tweesprong maken, zich verdeelgin. Un chetoemin qui fourche, een weg, die zich in tweeën o
weder terug zenden, wanneer er te weinig
schouwers zin. — (pop.) Bot vangen. — [Mar.] drieën verdeelt, die eenen twee- of driesprong maakt.
(weleer) Kardoeskamer in de kruidkamer, kar — (fig.) Cette famille n'a pas fourché, deze faFOURCATS.
-doeskitf.F,zva milie heeft geene zijlinie, heeft zich in geene takFourbandrée, f. ;Tech.] Wol f., die uit een verdeeld. — (faro.) La langue lui a fourché,
verscheidene 'wolsoorten bestaat. -- Ook als adj. f.: hij heeft zich versproken. — Ses cheveux se fourclient, tine haren splijten zich.
Laine f-.
Fourcheret, m. [Fauc.] Middelmatige havik m.
Fonu-be, adj. Bedriegeljk, valsch, schelmsch,
Bedrieger,
m.
Four Chet, m. [Chir.] Zweer f. tusschen de
FOURBE,
schelm- of schurkachtig. —
schelm, schurk m. — FOURIIE f. Lace, gemeene be- vin7ers. — [ Vétér.] Beengezwel n. der schapen. —
driegerij, spitsboeverij, schelmerij, schurkerij f., be- [Hort..] Gaffeltje n., vorksgewijze verdeeling van
drog n.; — bedriegelaike aard m., zucht f. tot eersen tak.
Fourcheté, e, adj. [Didact.] Gevorkt, vorksschelmerij. — Fouurher, v. a. Schandelijk bedriegen, verschalken: II fourbe tout le monde, hij be- gewijs. -- [Blas.] Croix f-, z. FOURCHE.
Fourchetée, f. Vorkvol f. (wat men in eens
driegt iedereen. — Het part. passé is ook adj.:
II se tient pour fourbé, hij houdt zich voor schan- niet eene vork kan opnemen).
Fourchette, f. [Econ. dom.] Vork f. : Des f-s
delijk bedrogen. — Fourherie, f. Schurkenstreek,
schelmstreek m., schurrkenstuk, schandelijk bedrog n. d'argent, zilveren vorken. Manger avec la f-, met
Fourbir, v. a. Polijsten, gladmaken, schoon de vork eten. Déjeuner h in f-, z. DEJEUNER. Fpoetsen (metalen gereedschappen, inz. blanke-maken, de cuisine, groote vork, vleeschvork. — [ Anat.]
wapens). F- des armes, une lame d'épée, wape- La f- du sternon, de ga /Tel van het borstbeen
nen. eene degenkling polijsten, gladmaken, schuren. (brechet). — [Luis.] Het kleine beentje of gajfel— Four bi, e, adj. (en part. passé) Sabre f-, ge tje n. van eene gans, van een,' kapoen, tusschen de
sabel m. — Fouurbissage, m. [Tech.]-polijse vlerken. — [Tech.] Gaffel, vork f., naam van
Het polij:,ten, poetsen; het zwaardveren. — Four- verscheidene min of meer vork- of gaffelvormige
bisserie, f. Al wat tot de kunst des zwaard voorwerpen of gereedschappen; — remvork (aan
betrekking heeft, zwaardvegerskunst f. —-vegrs den landwagen van een rijtuig om het terugloopen
Fourhisseur, m. Zwaardveger; verkooper van te beletten); — belegstuk aan de mouw van een
blanke wapens. — (Loc. prov.) II n'a vu d'épée manshemd; -- vingerstuk n. aan een' handschoen.
j
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-- [Maréch.] Holte f. van het achterste gedeelte aai
den poot van een paard, straal m. — [Mus.] F
tonique, stemsleutel m., stemvork (diapason). —
[Mil.] Musketga ffel, vork, waarop men voorhee2
de snaphanen legde. -- [Chir.] Tonghoudcr m.
werktuig om de tong vast te houden, wanneer d,
tongriem gesneden wordt.
Foarehon, m. Tand m. eener vork of gaffel
Fourchette ui trois [-s, vork met drie tanden. -[Hort.] Plaats f., waar de vorksgewijze takken
aan eengin boon uitkomen, kun f. — [Mar.] F-;
de In fourehe de la potence, oorgaten van der
gek of de knie van de pomp.
Fourehu, e, adj. Gevorkt, gaffelvormig, gesp leten of gekloofd, als eene vork of gaffel. —
CbPmin f-, tweesprona, driesprong m. Attire f-,
gaffelvormig gegroeide boom m. Quadrupède lm pied
f-, viervoetig dier met gespleten klaauwen. Menton
f-, kin f. met een kloofje of kuiltje. — (fig. et fam.)
Faire l'arbre f-, op het hoofd gaan staan met de
beenen uiteengespreid in de hoogte. — [Bot.] , z.

v. a. BIFURQUÉ.

Fourehure, f. Vorking f., plaats, waar een
voorwerp zich vorkvormig verdeelt: La f- des
doigts, des cheveux. des branches dun arbre etc.
Fo.Dr daine, f., of Fourdinier, nl. (pop.),

z. v. a. PRUNELLIER.

(FOURCHE.

Foiirfière, of Fouirehe fiere, f., z. and.
Fourgon, in. [Mil.] Overdekte legerwagen voor

de bagaadje, pakwagen, bagaadjewagen m. ; — zeker rijtuig n. met een' ga /Teldissel, fo u r g o n m.

— [Tech.] Ovenijzer, gloei-ijzer, vorkvormig ra -

keljzer n. der bakkers; vuurpook, roerstok m. —
(Prov.) La pelle se moque du f-, de pot verwijt
den ketel, dat hij zwart is.
Fouráonner, v. n. [Tech.] Het vuur in den
oven met het rakelijzer opstoken, omroeren. — 11
ne fait que f-, hij doet niets dan in 't vuur poken.
— (lig. et fam.) Door elkander werpen: Ne fourgonnez point dans 1e cottre, woel zoo niet in den
koffer, gooi niet alles door elkander.
Fourgaes, m. pl . [Mar.] , z. v. a. FOURCATS.

Fouriérisine, m. [Phil.] Nieuw stelsel van
w sbegeerte en van inrigting der burgermaatschappij , fourieri smus n. (naar den ontwerper
daarvan , den Franschman Fourier). -- Foa^riériste, m. Aanhanger van dat stelsel, four Terist m. (ook sociétaire en phalanstérien geheeten). — Ook als adj.: Tot het fourierismus behoorende. (weven doek.
Fourlanguire, f. [Manuf.] Gebrek n. in 't geFoureneiron, m. [H. n.] , Roodstaartje n.,
dat van mieren leeft.
Fournsenté, m. [Vign.] Soort van druif f.
Fouifrnii, m. [H_. n.] Mier f. Fourmi blanche,
houtluis f., witte mier. — (fig. et poll.) Avoir
des f-s dans les membres , eene krieweling,
prikkelende jeuking in de leden gevoelen. Avoir
des oeufs de f- sous les pieds, geen oogenblik
kunnen stilstaan of op zijne plaats blijven. — (Loc.
prov.) Se faire plus petit qu'une f- devant qn.,
voor iemand als een worm kruipen, den alleronderdanigsten dienaar spelen. — (pop.) I1 a mangé des oeufs de f-, hij heeft ujlen gegeten (van
iemand, die veel winden laat vliegen). — [.Hort.]
Soort van middelmatige ciderpeer f.
Fourmilier, m [H. n.j Miereneter, mierenbeer m., inz. de kleine of tweevingerige miereneter
(in onderscheiding van den tamanoir en tamandua,
z. aid.), pen viervoetig dier van Zuid- Amerika. —
Mierenvogel m (van 't geslacht der musschen).
Fourmilière, f. Mierenhoop m., mierennest n.;
gezamenlijke bewoners daarvan. — (fig.) Groote
menigte f. , hoop, zwerm m. (zoenvel van zaken als

van menschen en dieren). — [Chin.], z. v. a. MYR-

— [Vétér.] Zékere kwaal aan den paar
waarbij deze van het been afwijkt.
-dehof,
Fournmi-lion, m. [H. n.] Mierenleeuw m.,
een vraatziek insect.
Fouriuillant, e, adj. Krioelend (van volk,
van bewoners), digt bevolkt. — [Mid.] , z. v. a.
FOURMICANT.
Fostrinhllement, m. Jeukte f., gekriewel n.
OP de hucid, als of er mieren over liepen.
Fotirnhiller, v. n. Krielen, krioelen, wemelen,
talrijk zijn als de mieren in een' mierenhoop: Les
rues fourmillent de peupie, de stralen krielen van
volk. Ce livre fourmille de fautes, dit boek wemelt
MÉCIE .

van fouten. L'étang fourmille de poissons, de
vijver krielt, krioelt van visch. — Kriewelen, jeu
Les jambes me fourmillent, ik voel eene-ken:
krieweling aan mijne beenen, mijne beenen jeuken.
Fouriiiillet, m., z. v. a. TORCOL. (PEREAU.
Fourmuillon, m. (pop.) [H. n.] z. v. a. GRiMFournage, m. Bakgeld, bakloon n. — [Cout.J
Oud regt n. op de eigen ovens; — cans m. voor
den dwangoven. — Ook z. v. a. F OUAGE .
Foiirnaise, f. Groote vuuroven, smelt-, stookoven m., fornuis n. — (weleer) Werkplaats f. der
muntwerkers. — (fig.) Smeltkroes m.: L'áme
s'épure dans l'adver`ité comme lor dans la f-.
Fouirnaliste, in. [Tech.] Werkman m., die
de smneltovens en smeltkroezen maakt.
Fourneau, m. [Tech.] Oven, kleine smeltoven m. der chemisten, apothekers enz., fornuis n.;
kook-, brand-, keukenkagchel f.; — kalk-, glas-,
tigcheloven m. Haut f-, hoogoven (tot smelting der
ijzerertsen). — Le f- dune pipe, de kop oef ketel
aan eene tabakspijp. — [Artill.] F- de mine, mijnkamer f. Faire jouer un f-, eene mijn laten springen f. — [Astr.] Zeker zuidelijk gesternte n.
Fournée, f. Ovenvol m., baksel n. La première
f-, het eerste baksel. — [Fond.] Laag erts en kolen, ('ie men in den hoogoven werpt, beschikking f.
— (fig. et fam.) Zeker getal personen, die te gelijk
tot dezelfde waardigheid geroepen worden, gelijktijdige benoeming f. — Onder 't f ransche schrikbewind: hoop veroordeelden, 40- of 50 -tal slagt0/Iers, die men te gelijk ter dood zond. — (Prov.
pop.) II a pril un pain sur la f-, hij heeft vooraf
gesnoept, te laat bruiloft gehouden
Fosdrnette, f [Tech.] Kleine reverbereeroven m. tot smelting van 't glazuur.
Fotirni, e, adj. (en part. passé van fournir)
Voorzien, verzorgd, verschaft, enz., z. FOUR`IR. —
Une boutique uien f-e, een wel voorziene winkel m.
Un bois bien f-, een digt begroeid bosch n. Des
'ants f-s, gevoerde handschoenen m. pl. Chevelure
bien f-e, digit, dik hoofdhaar n. Un homme bies
f-. een man, die wel in 't vleesch is. Cinq dou7,aines d'oeufs f-s dun b la douzaine, vijf dozijn
^ijeren, en bij ieder dozijn één over. — [Féod.]
Lance f-e, ridder m. met zijne bijhebbende onder
-^orige
manschappen. - ,
Fournier, m. , -fiere , f. Ovenhouder m..
-houdster f., hij of zij, die voor de burgers het
foor hen-zelven opgemaakte brood bakt. — Eigewaar m., eigenares f. van een' bakoven. — Weleer
)ok gebézigd voor boulanger, bakker. — [Jeu] Hij,
lie zijn' bal van de verkeerde zijde door den beulel of 't poortje werpt (bij 't beugelspel). — ( H. n.]
f;'oodbruine honigvogel m. (wiens nest op een' oven
gel(jkt).

(bakkerij

f.

Fotirnil, m. (pr. —ni) Bakhuis, ovenhuis n.,
Fourninsent, m. [Mil.] Ledergoed, lederwerk,
'ourniment n.—[Chas.] Kruidhoornm.(vroeier ook bij de musketiers te voet in gebruik).
Fournir, v. a. Voorzien, verzorgen; verschaf'en, aanschaffen, bezorgen; léveren, opléveren; vol
maken, het ontbrekende aanvullen. F- qn. de-alig
out ce dont it a besoin, iemand van alles voorzien,
vat hij noo.lig heeft. F- une maison, een huis
medienen, aan een huis léveren. F- une maison de
neubles, een huis stofféren, meubléren, van huisaad voorzien. F- du blé ii l'armée, koren aan
t leger léveren. 1l faut encore trois florins pour
- la Somme entière, er is nog drie gulden noodeg,
)m de geheele soon voltallig te maken. — (fig.) I1 a
mien fourni sa carrière, hij heeft zijne loopbaan met
!er voleindigd. — F- des idées a qn., iemand denk
verschaffen, bijbrengen. F- un aliment h-veldn
a curiosité publique , de volksnieuwsgierigheid
gaande houden. — [Escr.] F- a qn. un coup
l'épée, iemand een' degenstoot toebrengen. — [Prat.]
z des griefs, des defenses, bezwaren, verdediii,ngsmiddelen inbrengen. F- et faire valoir une
lette qu'on n transportée ii qn., voor eerre, schuld.
he aan een ander is overgedragen, borg blijven.
nstaan. — [Com.i F- une traite sur qn., een'
vissel op iemand afgeven,, trekken. — (Loc. prov.),
,. AIGUILLE. -- Goedmaken, uithouden: Je ne puls
dus f- ii ces dépenses, ik kan deze uitgaven niet
anger goed maken, bestrijden. Ce cheval fournit
fien au travail, dit paard houdt het werken goed
cit. On ne saurait f- b tout, men kan niet voor
clies zorgen, niet overal te gelijk zijn.
,

FOURNISSEMENT

-

Fournissement, m. [Corn.] Inleg in., inlage f. van ieder deelhebber in eene vennootschap,
aandeel n. , storting f. f ournisseme n t n.
Compte de f-, rékeninq f. van 't geen elk deelhebber moet storten. — ] Jur.] — Weleer ooh z. v. a.
PROVISION, FOURNITURE

Fou rnisseur, m. Léveraar, leverancier (van
goederen, levensmiddelen). F- de 1'armée, aannemer, leverancier m. der leger-, der vestingbehoeften.
Foturniture, f. Lévering, aflevering, leverdntie, verstrekking; het afléveren; — behoefte f., benoodigde voorraad m. Il a la f- de blé, hij heeft de
leverantie van koren. Entreprendre une f-, eene
leverantie aannemen. Faire une f-, a. fléveren. — 1]
y a encore assez de vin pour sa f-, er is nog wijn
oeg voor zijne behoefte, voor zijnen voorraad.
nde I'armée, onderhoud ii. van 't leger, proviandéring der vestingen , enz. F-s de bureau
kantoor- of schrijfbehoeften — [Mil.] F- complète, soldatenbed niet toebehooren, f o u r n i t u u r f.
(slaapban/, stroozak, matras, twee lakens, eene
wollen deken en eene hoofdpeuluw). — [Org.] Ver
orgel in het spelen,-dubelingrstva'
mixtuur f. — [ Tech.] Verschot, toebehooren n.
(bij kleêrmakers, naaisters, enz.) Le tailleur demande vingt francs pour facon et f• , de kleérmaker vraagt 2® francs voor maakloon en verschot.
— [Cuis.] Toekruiden n. pl. der salade. —[Fond.]
Buik m., uitzetting f. der klok
Fourquel le, f. [Ant.] Gaffelvormig wapen n.
FOUrques, f. pl., z. FOURCATS.
Fourquet, m. [Tech.] Ovale of langwcrpigronde schop f. der bierbrouwers.
Fourquett n,f. [Pêche] Gaffel f.,met ten kruis n.
giet vischangels.
Fourra'e, m. Voeder, voer, beestenvoeder,
voeraadje, 7o u r a g e f. (inz. haver, hooi, stroo,
enz.). Donner du f- au bétail, voeder aan het vee
geven. Du beurre qui sent le f-, boter, die naar
het voeder ruikt. L'avoiue est Ie meifleur f- des
chevaux, haver is 't beste paardenvoer. — Legervoeder n., alle kruiden, die 't leger te velde voor
de paarden afsnijdt en inzamelt; — het afsnijden,
inzamelen daarvan, het f o u r a g r e n; — het
krijgsvolk tot bedekking der fouragei renden: L'armée manquait de f-, het leger had aan fourage
gebrek. La cavalerie est ailée au f-, en f-, de ruiterij is op 't fouragéren uit. Quartier de f-, landstreek, waarin overvloed van voeder is. Les ennemis troublèrent les f-s, de vijanden verontrustten
de fouragie- troepen. — [Artili.] Prop m. van hooi
0/ gras in 't kanon. -- [Mar.] , z. v. a. FOURRURE.
Fourrager, v. n. Voeder opsporen en halen,
f o u r a g é r e n. F- au of en vert groen, versch
voeder afsnijden. F- au of en sec, droog voeder
halen. L'ennemi était contraint d'aller f- bien
loin, de vijand was genoodzaakt zeer verre het
voeder te halen. — ( fig. et fam.) F- dans tous les
livres, uit velerlei boeken overnemen. — FoURAGER, V. a. Verwoesten, vernielen; opvreten, a fvreten: La cavalerie a fourragé tous ces champs
de blé, de ruiterij heeft al deze korenvelden verwoest. Les lièvres ont fourragé les choux, de
hazen hebben de kool afgevreten. — (Tam.) F- des
papiers (ook als v. n.: F- dans des papiers), papieren doorsnuffelen en ondereen werpen.
Fourragère, f. mij. [Agric.] : Plantes f-s,
voederplanten f. p l., voederkruiden n. pl. — FouRRAGÈRE, f. Digst h ij de boerderij gelegen stuk land n.
(zoo geheeten omdat dit vaak het versche veevoeder
oplevert). — [Mil.] Draagbare ruif f.
Fourrageur, m. [Mil.] Voederhaler, f o u rag e u r m., hij, die voeder gaat zoeken en in beslag
nemen.
Fourré, e, adj. (en part. passé van fourrer):
Habit f-, Manteau f- d'hermine, met bont gevoêrd
kleed n., met hermelijn gevoerde mantel m. — Pays
f-, boschachtig, houtrjk land n. Bois f-, digt begroeid bosch n. — (fam.) Ces bottes de foin sont
f-es, in deze bossen hooi is slechts hooi in' estoken.
-- [Escr.] Coup f-, stoot tegen stoot, steek, dien
men elkander te gelijk toebrengt; (fig.) nadeelen n. pl., welke twee twistende personen elkander
toebrenge:i-. — [ Métrol. J Médaille d'argent f-e, koperen gedenkpenning m., die met zilver overblazen
is. — [Orf.] Bijoux f-s, valsche, onechte juweelen n. pl. — [Cuis.] Langue f-e, tong f., die men
met een ander vel overtrokken heeft, om daarin
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gekookt te worden. — Ook: de bij 't kussen in den
mond gestoken tong f. -- (fig. et fam.) 11 est f- de
malice, hij steekt vol boosheid. Paix f-e, schijn
te kwader trouw gesloten vrede m. — FOUR--vred,
RE, m. Digt bewassen plaats f. in een bosch.
F'onrreau, m. Scheede, schee f., overtrek, overtreksel n., koker in., foedraal n. F- d'épée, de pistolet, degenscheede f., pistoolholster m. F- de chaise,
de parapluie, stoel-, paraplui- overtrek. Faux-f-,
z. dat woord. — F- de manche, morsmouw,
overmouw f. F- d'enfant, morsjurk, smul, kiel f.,
hansop m. — [Agric.] Scheede f., beursje of hulsel n., dat de korenaar omsloten houdt, eer zij tot
rjpheid is gekomen. — [ Tech.] Groote kardoes in.,
die verscheiden zwermpotten bevat. -- Strengleder n., strengkoker m., lederbekleeding aan de streng,
waar zij tegen den buik van 't paard wrijft. —
[Vétér.] Scheede van het teellid des paards. —
[Véiler.] Ingewand n. van 't wild. — [H. n.] Vleugeldeksel n., vleugelscheede f. (der insecten). Bec
en f-, z. CHIONIS. F- de pistolet, pistoolholster m.
(zékere schelp). — (Loc. fig. et prov.) Son épée ne
eient pas au f-, z. EPEE. Couches dans son f-, geheel gekleed te bed liggen, in zijne kleêren slapen;
— ook: op zijne luimen of op den loer leggen. —
(Prov.) L'épée (La lame) use le f-, z. EPEE.
Fourre- buissop, m. [H. n.] , z. v. a. TROGLODYTE.

Fotirrelier, in. [Tech.] , z. v. a. GALNIER.
Fourrer, v. a. Met bont voeren: F- un habit
de martre, een kleed met sabelbont voeren. — [ Mar.]
Bekleeden (met zeildoek), omwoelen (met touw), om
tegen de wrijving te beschutten. — (fam.) Induwen,
insteken; — ( fig.) vermengen; toevoegen, inlasschen.
On ne peut rien f- de plus dans cette malle, men
kan niets meer in dit valies steken. Its ont fourré
de mauvaise marchandise avec la bonne, zij hebben slechte waar onder de goede gestoken. J'avais
fourré-la lettre dans mes papiers, ik had den brief
onder mijne papieren gestoken. F- la main darts sa
poche, de hand in zijnen zak steken. — I1 lui a
fourré l'épée dans le ventre, hij heeft hem den
degen in den buik gestoken. I1 y a des trous à y
f- la main, er zijn gaten in, waardoor enen de hand
kan steken. — (fam.) La mère fourre toujours de
Pasgent à sa fille, de mneder stopt altoos hare
dochter ge.d toe, geeft haar altoos heimelijk geld.
F- du Latin dans ses discours, zijne gesprekken
met latijn doorspekken. On ne salt qui lui a fourré
cette opinion dans la tête, men weet niet, wie hem
deze gedachte in het hoofd gebragt heeft. F- son
nez partout, zijnen neus overal insteken, zich overal
mede bemnoeien. I1 Tourre tout dans son ventre, hij
slokt alles maar op, hij eet overal doorheen. — Fla volle, de lijm vervalschen. -- F- une pièce de
monnaic, een koperen muntplaatje met goud of zilver overtrekken. — SE FOURRER, v. pr. Zich warm
kleeden, goed inbakeren. I1 faut se Bien f- en hiver,
men moet zich 'swinters rent warm kleeden. -- Zich
verbergen, wegkruipen: Ou te fourres-tu ? waar
steekt rij ? waar verbergt gij u ? Le lièvre se fourre
dans un trou, de haas verschuilt zich in een gat,
— (fig. et Tam.) Ne savoir oil se f-, niet weten in
welk gat men kruipen zal (uit schaamte). It cherehe
quelque trou a se f-, hij zoekt een plaatsje (een
post, ambt), om onder te komen. — Zich indringen,
zich insteken, zich inlaten, zich inmengen, zich bemoe/jen. I1 se fourre dans toutes les compagnies,
hij dringt zich in alle gezelschappen. II s'est fourré
dans cette querelle, hij heeft zich in dezen twist
ingelaten, zich er mede bemoeitd. — I1 se fourre
mille choses dans la tëte, hij haalt zich duizend
dingen in het hoofd.
Fotirreur, m. [Tech.] , z. v. a. PELLETIER.
Fourrier,m. [Mill.] Onderofficier, belast met het
houden van de monsterrol eener compagnie, met de
inlégering der soldaten enz., veld- of krijgsschrijver,
f o u r i e r m. -- Ook als adj. gebézigd: Sergent-f-.
-- [Any. mil.] F-s généraux, F- marqueurs, Fde la cour, kwartiermakers, hof-Touriers.
Fourriere, f. Bergplaats f. voor houten kolen
in aanzienlijke huizen en paleizen, houtzolder m.,
houtschuur f., kolenhok n. — [Jur.] Schuthok n.,
schutkooi f. (waarin rijtuigen, paarden, enz., die
in beslag genomen worden, of ook het vee, dat op
verboden grond graast, worden opgesloten).
Fourrare, f Bereide ruige dierenhuid, pelterij f., pelswerk n., pels, pelsrok, pelsmantel m. In
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poezij en verheven stijl: dierenhuid f. Une f- de martre, een pels van sabelbont. I1 est couvert d'une bonne

f-, hij is in eenen goeden pels gewikkeld, hij heeft
een' goeden pelsrok aan. — La f- d'un tigre, d'un
chat, de pels of huid van een' tijger, van eene kat;—
(fig.) ingelaschle plaats van eene vreemde hand in
een werk. — [ Mar.] Bekleeding, ornwoeling van touw,
beslagkleed n., slabbing, smarting f.; houten beleg
pl. , houten stut m. F- de gouttière,-stuken,.
klos m. van den watergang. F- de bittes, kussen n.
van de beting. F- d'écubiers, kussen onder de kluis,
rj bed n. Lever la f- du cable , den kabel ontkleeden. Rafraichir la f-, de kleeding vervaren. —
Blas.] Grond m., veld n. van bont in een wapen. —
Chaudr.] Stapel n. van potten of ketels, de een
in den anderen staande.
Fours, m. pl., z. ond. FOURC&T.
% Foarvoiement, m. Afdwaling, doling f. van
den regten weg. — Forvoyer,
v. a. Doen dwau
len. dolen, van (len regten weg brengen; Ce guide
nous a fourvoyés. die gids heeft ons doen dolen, van
den regten weg afgebragt.— (fig.) Les mauvais exempies 1'ont fourvove, de slechte voorbeelden hebben
(hem) haar verleid.— SE FOURVOYER, v. pr. Afdwalen, verdwalen, dolen. — [ Véner.] Het spoor van
't gejaagde wild verlaten om een ander te volgen.
Foussoei, m. [Agric.] Breed houweel n.
Foastauelle, f. Kort onderkleed n. der Palikaren.
Fouteau, m. (pop.) Beuk nl. (hêtre) — Foutetaie, f. Beukenbosch n. (snip f.
FoLiton, m. [H. n ] (provinc.) Kleine waterFovéolaire, adj. [H. n.] , Fovéolé, e, ad].
[Bot.] Met ongelijk diepe kuiltjes of groc1jes
voorzien.
Foy«-trd, in. (pop.) Beuk m. (hêtre).
Foyer, m. Haard, vuurhaard in., haardstede,
vuurstede; stookplaats f.: Nettoyer lef-, den haard
schoonmaken. Carreaux de f-, haardtegels m. pl.
Impót sur les f-s, haardsteden-geld n., belasting f.
op de stookplaatsen. — Le f- d'un fourneau, de
haard, rooster m. van een fornuis. — Un f- de
marbre, de pierre, eerie rnarrneren, steenen haard
haard geplaatst-platf.(dieznjkshvór
wordt). — Le f- dune pipe, de kop of ketel eener
pijp (fourneau) — Bij uitbreiding, en dan vooral
in 't meervoud: huis n., woning, woonplaats, woonstede, geboorteplaats, vaderstad f., vaderland, huis
Aimer son f-, zijn' haard, zijn' eigen huis-gezin.:
beminnen. — (fast.) Aimer ui garder son f-, gaarne
stilletjes thuis blijven, het hoekje van den haard liefhebben , niet gaarne uitgaan. — Combattre pour
ses f-s, voor zijn vaderland, voor haardstede en
altaren strijden. Revoir ses f-s. zijne geboorteplaats,
zijn geboorteland wederzien. Retourner, Rentrer
dans ses f-s, naar zijne woonstede terugkeeren;
(van soldaten sprekende) , de krijgsdienst verlaten
en naar huis gaan. — [Phys., Opt.] Brandpunt n.,
vereenig-ingspunt der lichtslralen. — [Géom.] Brandpunt eener kromme lijn: L'ellipse a deux f-s, de
ellips heeft twee brand- of middelpunten — [ Méd.,
Chir.] , Zetel m., zitplaats f. eener kwaal, middelpunt n. F- purulent, etterhaard m., plaats, waar
de etter zich vormt in zweren. — (fg.) Cette ville
est le f- deslumières, de la rebellion, deze stad is
't middelpunt, brandpunt, de hoofdzetel der verlichting of der wetenschappen, des opstands. — [Mar.]
Vuur n. op een' vuurtoren, op eene vuurbaak. —
[Théát.] Verwarmingskamer, verzamelzaaltusschen
en na de vertooning, koffijkamer f.
Frae, m. Korte, digtsluitende mansrok, die
van voren enkel de borst bedekt en van achteren
twee lange panden heeft, fr a k in.
Fracas, m. Gekraak, geraas, geklater, gekletter n., vermorseling, verplettering, verwoesting f.,
geweld n. Le vaisseau se brisa aver un horrible
f-, het schil) verbrijzelde met een verschrikkelijk gekraak. Le vent a fait un grand f- dans cette forét,
de wind heeft eene groote verwoesting in dit woud
veroorzaakt, vele boomen geknakt, omver geworpen.
Le tonnerre est tombé sur l'église et y a fait un
fr-, de bliksem is in de kerk geslagen en heeft daar
eene groote verwoesting aaneerigt. Le fr- des armes, des lances, het gekletter der wapenen, der
lansen. — Le fr- de la rue, 't geraas, de drukte
op straat. I1 y a bien du fr- dans cette maison, er
is veel geweld, leven, geraas in dit huis. — ( fig.)
Un livre qui fait fr -, een boek, dat opzien baart.

FRAGMENT.

Les bommes vains aiment le fr -, de ijdele menschen
baren gaarne opzien.
Fracasser, V. a. Verbrijzelen, vermorselen,
in vele stukken breken , in stukken slaan. Il a
fracassé les giaces, hij heeft de spiegels in stukken
geslagen. — SE FRACASSER, v. pr. Breken, verbr jzeld worden. — Het part. passé is ook adj.: Jambe
fracassée, verbrijzeld been n. Un boulet lui fracassa la jambe,een kanonskogel verbrijzelde zijn been.
Fraction, f. Het breken; breking f.: Les pèlerins
d'Emmatis connurent notre Seigneur á la fr- du
pain, de Ernmausgangers herkenden onzen Heer aan
de breking des broods. La fr- de 1'hostie, het breken der hostie of des nachtmaalsouwels. -- Deel,
gedeelte n. van een geheel. — [Pout.) een zich afzonderend gedeelte eener politieke partij, f ra c t ie f.
— [Arith., Algèb.] Breuk f., gebroken n. F- décimale, continue, mixte, tiendeelige, voortloopende,
gemengde breuk. Fr- pure, Fr- par l'expression,
zuivere of eigenlijke, oneigenlijke breuk. Fr- littérale of aigébrique, letterbreuk of algebraïsche breuk.
-- Fractionnaire. adj. Een gedeelte uitmakende
of bevattende. [Arith.] Nornbre fr-, gebroken getal n.; geheele breuk met een getal. — Fractioniiernent, m. [Didact.] Splitsing in onderdeelen,
verdeeling in fractiën of partijen. — Fractionner, C. a. Tot kleine deelgin herleiden, in deelerg
splitsen. — SE FRACTiONNER, v. pr. Zich verdeelen,
in onderdeelen verdeeld worden. Les partis perdent de leur force quand ils se fractionnent. -Fracticorne, adj. [H. n.] Met schijnbaar gebroken voelsprieten. — Fractipède, adj. [H. n.]
Met schijnbaar gebroken voeten.
Fracturant, e , adj. [Chir.] Breltend. -Fracture, f. Gewelddadige breking, openbreking,
braak, breuk f. met geweld: On ordonna d'entrer chez
lui par bris et fr- de portes, men beval bij hem in
te dringen door 't openbreken der' deuren. — [Chir.]
Breuk. Fr- d'un os, du crane, des cotes, beenbreuk,
breuk van de hersenpan, ribbenbreuk. — [ Hort.]
Fr- du tronc de l'arbre, d'une branche, breuk van
den stam eens booms, van eenen tak (door onweder, wind, enz. veroorzaakt). — Fracturer, v. a.
Met geweld openbreken: Fr- une porie, une ser rure. — [Chin] Breken, eene breuk veroorzaken;
in vele stukken breken (van beenderen). — SE FRACTURER, V. pr. Breken, gebroken worden: Los se
fractura, het been brak. — Het part. passé is ook
adj. Os fracturé, gebroken, verbrijzeld been n.
Fragaariacé, e, Fragarié, e, adj. [Bot.]
Naar de aardbezieplant gelijkend. — FP,AGARIEES, f.
pl. 4ardbezieplanten f. pl. — Fragifère, adj.
Aardbeziedragend. — Fragiforine, adj. Aard
-beziachtg.
Fragile, adj. Ligt breekbaar, broos, bros. La
porcelaine estt f-, het porselein is broos, breekt ligt.
— (fig.) Zwak, teer, vergankelijk , gebrekkelijk,
zondig: L'homme. la chair est fr -, de mensch, het
vleesch is zwak. Les grandeurs de ce monde soot
fr -s, de grootheden dezer wereld zijn vergankeljk.
-- Fragilité, f. Broosheid, breekbaarheid f.: La
fr- du verre, de la porcelaine, de breekbaarheid
van 't glas, van 't porselein. — ( fig.) Vergankel jkheid, onbestendigheid, bouwvalligheid; zwakheid f.
La fr- des chases humaines, de vergankelijkheid
der menscheli ke dingen. Les
hés de fr -, de zon
uit zwakheid. — [ Méd.]
V-edes os, breekbaar -den
brosheid der beenderen (in sommige ziekten).-heid,
Fragment, m. ,-afgebroken stuk, afzonderlijk
stuk van een geheel, brok, stuk (brokstuk); — ge
ge--deltvan
een geschrift; van een gedicht, inz. gedeeltelijk overblijfsel van oude schriften, fr a gm e n t n.: Un fr- d'une colonne, een stuk eener zuil.
On n'en a trouvé qu'un petit fr -, men heeft er
slechts een klein stukje van gevonden. — Les fr -s
d'un poème, de overbljfsels van een gedicht. —
Fr-s précieux, splinters m. pl. van edelgesteenten.
— [Chir.] Les fr -s d'un os, de stukken splinters
van een gebroken been. — Fragmentable, adj.
Wat zich in fragmenten of stukken laat verdeelen.
— Fragmentaire, ad]. Uit fragmenten of stuk
bestaande, stuksgewj s, fr a g m e n t a r i s c h.-ken
— Fragmentation, f. Verdeeling f. in fragmenlen. — Fraainenté, e, adj. Niet geheel, met
stukjes er af. Os fr-, afgesplinterd been n. —
Fragreenter, v. a In fragmenten verdeelen of
scheiden. — Frabrnenteux , enise , adj. Uit
fragmenten of stukken zamengesteld.

FRAGON

F.RAMBÉSIE .

Fragon, nl., z. v. a. petit hou, z. Houx.
-I- Fragranee, f. Welriekendheid, geurigheid f.
— -I-. Fragrant, e, adj. Welrie1^end, geurig,

Vent fr -, stijve wind m. Petit fr -, labberkoelte I.
Joli fr-, bramzeilskoelte. Bon fr -, marszeilskoelte,
stevige koelte. Grand fr -, gereefde marszeilskoelte.
Gros fr -, onderzeilskoelte. Beau fr -, bakstagskoelte.
Frais, m. Koelte, frissche lucht I. Cherchons le
fr -, laat ons de koelte, eene koele plaats zoeken,
Mettre du vin au fr -, wijn in de koelte zetten. —
Respirer Ie fr-, de frisse/te, versche lucht inademen.
Frais, ni. pl. Kosten, onkosten in. pl. Les fr de la guerre, de oorlogskosten. Payer les fr- dun
voyage, de reiskosten betalen. Cela est ii ses fr -,
dat is op zijne kosten. Tous fr- faits, les fr- rabat
na bestriding van alle onkosten,-tusedi,
na, aftrek der onkosten. Recommencer sur nou
fr-, op nieuws , op eene nieuwe rekening-veaux
beginnen. Tout s'en va en fr -, de kosten nemen
alles weg, alles gaat met de onkosten henen. Etre condamné á tous fr -, tot alle kosten veroordeeld zijn.
— (fain.) Ne vous lnettez pas en fr -, maak Beene
onkosten. Cat homme est de grands fr -, deze man

liefelijk van reuk.
Frai, in. [Fl. n.] Kuit f., eitjes van visschen
en vorschen, kikvorschschot n. — ilet kuitschieten.
— Le temps du fr-, de rijtijd m. der visschen. —
Broed, broedsel n., jonge visch m. Mettez ce fr dans l'étang, doe die jonge visschen in den vijver.
—Kleine vischjes n. p1. (ars lokaas). — [Mon.] Af
-sljingI.der
munten.
Fraiche, adj. f., z. FRAIS.
Fraiehe, I. [Mar.] Zachte land- of zeewind m.
Fraichenient, in. Versch, frisch, koel; — onlangs, nieuwelings. Dinons sous ce berceau, nous
y serons plus fr -, laat ons in ditpriëel het middagmaal houden, wij zullen er koeler zitten. J'ai recu
fr- de ses nouvelles, ik heb kortelings tijding van
hem ontvangen. — Des fruits fr- cueillis, versch
geplukte, pas geplukte vruchten. — (fig. et fam.)
Accueillir qn. fr- (froidernent), iemand koel, zon
-der
hartelijkheid, terugstootend ontvangen.
Fraichenr, I. Koelte; verschheid, frischheid;
—levendige kleur I. La fr- de l'eau, de frischheid
van het water. La fr- des Bois, de is nuit, de
koelte der bosschen, van den nacht. Marcher ia la
fr -, in de koelte voorttrekken. La fr- des fleurs,
de frischheid, levendige kleur der bloemen.— (fig.)
La fr- de la jeunesse, de frischheid, 't gezond uit
jeugd. — La fr- des pensées, du style,-zigtder
de frischheid, bevalligheid van de denkbeelden, den
stijl. — [Peint.] Fr- de colons, helderheid, levendigheid, zuiverheid f. der kleuren. — [Méd.] Ligte
verkoudheid f., panlijk gevoel n., door natte koude
veroorzaakt. -- [Mar.] Labberkoelte f., briesje n.
—Ook voor froidure, froid, koude, nachtkoude f.,
gebézic d : I1 fait quelquefois des fr-s qui gátent
la vigne.
Fraichie, I. [Mar.] Koelte f., frissche wind m.
Fraichir, v. n. Koelen, verkoelen. -- [Mar.]
Aanwakkeren, sterker worden, opsteken: Le vent
fraichit, of als v. imp. I1 fraichit, de wind steekt
op, wordt sterker.
Fraie, f., z. v. a. temps du frai , z. FRAI .

Frairie, Frérie, I. (fam.) Vrolijke partij,

smul-, drinkpartij I.

Frais, Fraiehe, adj. Frisch, versch; — koel,
meer koud dan warm; koud; — bij uitbreiding:
frisch, gezond, jeugdig van voorkomen; — versch,
ssitgerust, nog niet vermoeid, ververscht, verfrischt;
—nieuw, pas gebeurd of gedaan. De l'eau fraiche,
frisch water n. Des oeufs fr -, versche eieren n.pl. Du
Poisson fr -, versche, ongezouten visch ni. De la bière
fralche, verseb bier n. —La nuit est bigin fraiche,
de nacht is zeer koel, is koud. Avoir les mains
fraiches, koele handen hebben. -- Une plaie fraiche,
eene versche wond. — (fig.) La plaie est encore
fraiche, de wond, de droefheid, het ondergaan ver
verseb. — Une lecture, une histoire-lies,nog
fraiche, iets nieuws om te lezen, eene nieuwe geschiedenis. Cette lettre est de fraiche date, die
brief is nog onlangs geschreven, nog niet oud, van
eene jonge dagteekening. Gentilhomme de fraiche
date, nieuwbakken edelman. Jen ai encore la mémoire toute fraiche, of (fam.) J'en suis encore fr -,
't ligt mij nog verseb in 't geheugen. I1 est encore
tout fr- du collége, hij komt zoo kersversch van de
school. Des troupes fraiches, versche, nieuwe troepen m. pl. —Un homme qui est fr -, een man, die er
goed uitziet. 11 est encore fr- pour son age, hij
ziet er nog frisch, jeugdig uit voor zijne jaren. —
(pop. et fam.) Vous avez fait la une belle affaire,
vous voilà fr- ! daar hebt gij wat moois gedaan,
daar staat ge nu! nu zit ge er mooi in! II y est
encore tout fr -, hij is er nog geheel groen in. —
— (Loc. prov. et fam.) II aura autant de fr- que
de salé, hij zal geen sikkepitje hebben. — [Mar.]
Vent fr -, koelte, frissche wind m. — [Peint.] Colons fr-, frisch, helder, niet verbleekt of dof geworden koloriet n.— FRATS, FRAICHE wordt ook als adv.
voor fraicliement, récemment gebruikt: Une maison toute fraiche faite, een geheel nieuw gebouwd
huis n. Un étranger tout frais arrivé, een onlangs,
kortelings aangekomen vreemdeling. De la bière
fraiche percée, versch getapt bier n. Du beurre
frais battu. versch gekarnde boter I. Des couteaux
frais émoulus, pas geslepen messen n. pl. Boire fr -,
van een' frisschen, koelen wijn drinken.— [Mar.]
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maakt groote kosten, heeft veel noodig tot zijn onderhoud. -- Mettre, Constituer qn. en fr -, iemand
op onkosten jagen. — (fig.) 11 a acquis beaucoup
de réputation It peu de fr -, h heeft met weinig
moeite een' grootera naam verkregen , veel roem
verworven. — (fig. et iron.) 11 se met en fr -, en
grands fr -, hij durft al heel wat bieden (van iemand,
die veel te weinig biedt), hij doet al eens goed zijn
best (van iemand, die veel te weinig doet). — (fig.
et fam.) I1 se met, se consume en fr -, hij doet al
het mogelijke om te slagen, one te bevallen. Recommeneer sur nouveaux fr -, weder van voren af aan
beginnen. I1 en sera pour les fr -, hij zal om zin
geld kun;yen fluiten. Faire les fr- de qc., voor iets
geheel opdraaien, al de moeite van iets hebben. —
Faire tons les fr- de la conversation, het gesprek
alleen aan den gang houden. — [Jeu] Jouer les
fr -, om 't partijgeld, 't kaartengeld, om de kosten
van 't spel spelen. — [Mar.] F- de sauvage, berggeld n. van gestrande goederen.
Fraise, I. [Bot.] Aardbézie, aardbei I. Cueillir
des fr -s, oardbeziën, aardbeijen plukken. -- Fren grappe , vrucht van den genieenen haagappelboom (ARBOUSIER) . — [Bouch.] Omloop m.,
ingewand n. (long, levee enz. van een kalf, een
lam). — [Arch.] , z. v. a. FRAISEMENT . -- [Tech.]
Zinkboor, spitsboor; — ronde vijl I. (der horologiemaker°s); doorslag m. — [Fort.] Paalwerk n.,
rij f, storm- of schanspalen. — [Modes] Geplooide
halskraag m. — [H. n.] Soort van luis f., die op
den p erenboom leeft. — Chinéhsche kwartel m. —
Aardbei-doublet m., handelsnaam van twee schelpen.
— Knobbel m. op den kop van een hert. — [Bot.]
Krans m. van blaadjes rondom de bloemen.
Fraisé, e, adj. (en part. passé van fraiser):
Bastion fr-, met stormpalen omzet bolwerk n. —
Manchettes fr -es, geplooide lubben I. pl. — Bataillon fr -, bataljon n. met gevelde bajonnetten.
Fraiseaiient, m. [Mil.] Ompaling, omschansing van stormpalen, fr a i s é ei n g.
Frailer, V. a. In gekrulde ploojen leggen. -[Cuis.] Pellen, doppen, uit de basten doen: Frdes fèves, boonen pellen. — [Fort.] Fr- un bastion,
een bolwerk met stormpalen voorzien. --- [Mil.] Frun bataillon par tête et par queue, een bataljon
van voren en van achteren de bajonet laten vellen.
— [Serr.] Fr- un trou dans une plaque de Ier,
een gat in eene ijzeren plaat boren (om er eene
schroef of eersen nagel in te draaijen). Fr- on trou,
een gat uitboren, wijder boren. — [Patiss.] Fr- la
pate, het deeg kneden. (ziestruik m.
Fraiserat, m. [flort.] Onvruchtbare aardbéFraisette, I. [Modes] Kraagje n.
Fraisieir, m. (Bot.] Aardbézieplant I. Fr- en
arbre, z. ARBOUSIER; ook z. v. a. MELASTOME.

Fraisil, m. (pr. —zi) [Tech.] Steenkoolasch f.;
uitgebrande smidskolen I. pl.; tot stof geworden
(esschenhouten schacht.
hamerslag n.
Fraisine , I. [Anc. mil.] Strijdlans I. met
Fraisoir, m. [Tech.] Fijne drilboor I.
Fraisse, f. [Bot.] (pop.) Esschenboom m. (frêne).
Fraissine, I. [Agric.] Fsschenbosch n.
Fraisure, f. [Tech.] Panbekken n. (van 't
geweer) .
Frambésie, Framboisie, Fraumbnsie,
Fratnbaesia, I. [Méd.] Huidziekte I. der heete

landen, frambozen-uitslag m., uitwassen n. pl.,
wratten of pokken" pl. op de huid in de gedaante
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FRAMBOISE

van aardbezidn of frambozen, indiaansche pokken,
yaws n., frambcesiae f. pl.
Framboise, f. [Bot.] Framboos f. — Gelde
de fr-s, /rambozen-gelei f. — Frainboiser, v. a.
Met frambozensap toebereiden.— Fratnhoisé, e,
adj. (en part. passé) Ilypocras fr-, niet frambozensap vermengde hypokras m. — Framboisie, f.,
Z. FRAMBESIE. — Franiboisier, m. [Bot.] Frambozenstruik m.
Frainée, f. Wapen n. der oude Franken en
Germanen, waarschijnlijk een spiesvormig stootgeweer, f r a m e e f.
Franc (pr. frran, vóór eene klinkletter en stomme
h frank) Franche, adj. Vrij, ontslagen, ontheven, bevrijd, los, onbelemmerd, f r a n k: Personne
de condition franche, iemand van vrijen stand Il
a fait cette action de pure et franche volonté, hij
heeft dat geheel uit vrijen wil, vrijwillig gedaan.
Fr- et libre, frank en vrij. Fr- arbitre, z. ARBITRE. — Effe fr- de toutes charges, vrij, ontheven
van alle lasten zijn. Lettres franches de port,
vrachtvrije, portvrje, fr a n c o- brieven. I1 vend
sa terre franche et quitte de toutes dettes, hij
verkoopt zijn land, vrij van alle lasten en schulden Villes, Foires franches, vrije steden of vrijsteden, vrije jaarmarkten f. pl. Port fr-, vrjhaven f.
Avoir part franche, zijn aandeel vrij hebben, deel
hebben zonder bij te dragen.Jouer part franche,
zóó spelen, dat de winner vri van inzet is. — (fig.)
Etre fr- d'ambition, de foute passion, vrij van alle
eerzucht, van alle hartstogt zin. — (fam.) Franche
lippée, vrije maaltijd m. Chercheur, Coureur de
franches lippées, panlikker, tafelschuimer, schuim1 =roper m. Avoir les co.ufióes franches, z. COUDE7 .
Avoir son fr- parler, son fr- écrire, vrij spreken,
vr schrijven hebben. -- Fr- de collier, z. COLLIER.

Aller, Courir à fr- ét.rier, z. ETRIER. — Laisser
une ligne franche, in het schrijven eenen regel
open laten. -- [Mar.] Rendre le navire fr- d'eau,
het schip ledig, lens pompen. La pompe est franche,
de pomp is lens. Vent fr-, gezeilde, staande wind m.
Fr- bord, de buitenhuid f. van een schip. Frfunin, zware ongeteerde tros m. , gijntouw, alle
niet geteerd touwwerk n. Franche bouline
près et plein! stuur vol en bi! --- [Mil.] Corps
fr-, Compagnie franche, vrij-korps n., vrij-compagnie f. Opregt, openhartig, rond, rondborslig, gul, gulhartig, ongeveinsd, vrijmoedig: I1 a le
coeur fr-, há,1 heeft een opregt hart. Cette fille est
bien franche, a l'ame franche,dit meisje is zeer open-

hartig, heeft een ongeveinsd gemoed. — Echt, waar,
regt: Ce qu'il vous a dit, est une franche défaite,
wat hij u gezegd heeft, is eene ware uitvlugt. C'est
un fr- pécheur, fr- fou, hij is een aartszondaar,
een regte, volslagen gek m. Une franche coquette,
eene saletju/fer, eene regte pronkster. C'est un frarcher que cette femme, 't is een wijf als een'huzaar. Il page fr- patois, hij spreekt eene regte boerentaal. Un fr- mensonge, eene regte, openbare
leugen f. — Echt, zuiver, onvervalscht, onvermengd.
Vin, Beurre fr-, onvervalschte,onvermengde wijn m.,
boter f. Terre franche, zuivere teelaarde f. (niet
vermengd met zand of keitjes). — Geheel, gansch,
vol. Its y ont passé deux jours fr-s, zij hebben er
twee gansche, volle dagen doorgebsagt. Nous avons
encore Nuit jours fr-s, wij hebben nog acht volle
dagen voor de borst. z. ook SEIIELLE. — [ Hort.]
Arbre fr-, tamme boom m. Enter fr- sur fr-, een'
tammen tak op een' tammen stam enten. Enter frsur sauvageon, een' tammen tak op een' wilden
stam eaten. — [ Beaux arts) Pinceau, Ciseau,
Berin fr-, losse, vrije, ongedwongen, /ksche beh.andeling van penseel, beitel, graveerstift. — FRANC
wordt ook als adv. gebruikt, in den zin van: Onbewimpeld, regtuit, ronduit; --- geheel, geheel en
al: II lui panla fr-, hij sprak regtuit, rondborstig
met hem. II me 1'a dit tout fr-, hij zeide het mij
onbewimpeld. — Sauter on fossé fr- tout fr-, ge
eerre sloot springen. — [ Peint.] Peirdre-helovr
fr-, los en /iksch schilderen.
FRANC, FRANQUE, adj. Frankisch, tot de Franken behoorend: Langue franque, frankische taal f.,
taal der oude Franken; ook: gemengde taal (uit
arabisch, turksch, spaansch, italiaansch., fransch),
die in 't Oosten en in Afrika in handelsbetrekkingen tusschen de volkeren dier landen en de Europeanen gesproken wordt. — Ook als subst. Un F-,
Une Franque, een Frank, eene Frankische vrouw.

--

FRA NCHIR.

— FRANC, m. Bij oude geschiedschrijvers z. v. a.
noble, adellijke. — Naam, dien de Europeanen

in 't Oosten dragen, Frank.
FRANC, m. Eenheid van 't metrieke muntstelsel
in Frankrijk en België, fr a n c, fr a n k in. (ongeveer 47 1 "2 cent van de nederl. munt). — Au marc
le fr-, pondspondsgewijs.
Frang,ais, e, adj. Fransch, tot Frankrijk of
de Franschen behoorend: Le peuple fr-, het fransche volk. La langue fr-e, de fransche taal f. Tabac fr-, fransche tabak m. Moeurs fr-es, fransche
zeden f. pl. — Ecole fr-e, fransche school, fransche
schilderschool f.— FRANCAIS,m., E, f. Franschman m.,
Fransche, fransche vrouw f., fransch meisje n. Les
Fr-, de Franschen. — FRANCAIS. nl. Fransch m.,
de fransche taal f. Parler fr-, bon fr-, fransch,
zuiver fransch spreken; (fig.) rondweg, duidelijk
zeggen wat men denkt. Parler fr- à qn., fransch
tot iemand spreken; (fig.) iemand op den toon des
gezags, der bedreiging toespreken. Entendre Ie
fr-, fransch verstaan; (fig.) eene waarschuwing,
vermaning, bedreiging verstaan, begrijpen. Si cela
vous arrive encore, vous vous en souviendrez,
entendez-vous le fr-? zoo ge dat ooit weir doet,
zal 't u heugen, verstaat ge? Ne pas entendre le
fr-. geen fransch verstaan; (fig.) niets van eene

zaak willen hooren, er' niets van willen weten, er
geene ooren naar hebben. — à LA FRANCAISE, loc.
adv. Op zijn fransch, op franschen trant, naar
fransch gebruik, naar fransche mode.
Franc- allen, m., z. ALLEU. — Franc -archer, vrijschutter m. (soort van militie, die van

belasting vrij was, door Karel VII. ingesteld. (Plur.
Des francs-archers) — Franc-argent, rei. Vrij
geld n., geld n. zonder aftrek.
Francata, m. [ Hort.] Soort van winterappel ui.
Franc -bord, m. [Mar.], z. onder FRANC.
— [Ponts et Chaos.] Opengelaten, onbeplante, onbebouwd gelaten grond m. langs een kanaal of eene
rivier, vrije oeverrand m. (Plur. Des francs-bords.)
Francs-bordlages, m. pl. [Mar.] Buiten
pl. -- Franc-bourgeois, ni. [Féod.]-ganem.
Vrjburger ni. --- In dieventaal: iemand, die, onder
schijn van eene inzameling voor ongelukkigen te
doen, geld weet af te zetten (ook drogueur de la
haute geheeten). — Franc-canton, m. [Bias.)
Ifegtsch stuk m. in een vierkant. (Plur. Des francscantons.) — Franc-devoir, m. [Féod.] Jaarlijksche leencijns m. — Franc-éerire, m. Volle
vrijheid tot schrijven. -- Franc-étable, z. onder STABLE. — Franc-et- quitte, m. [Prat.]
Onbezwaard onroerend goed n. — Franc-fief of
Fief-franc, Z. FIEF. — Franc-fnliii, m. [Mar.]

Zeer sterk touwwerk n. -- Franc-funin,
[Mar.] , z. onder FRANC.
Franche, adj. f., z. FRANC, adj.

M.

Franehe-barbotte , Franche-lotte , f.

[H. n.] Smeerling m., berentje n. (vischje, van 't
geslacht der grondels, ook loche franche geheeten) .
(Plur. Des franches-barbottes.)

Franehernent, adv. Vrijuit, ronduit, regtuit,
rondborstig, onbewimpeld, openhartig, vrijmoedig,
zonder omwegen: Je vous Ie dirai fr-, ik zal het u
ronduit zeggen. Parlons fr-, laat ons openhartig,
onbewimpeld spreken. — [ Prat.] Vrij (van lasten
en schulden). Iis lui out vendu la maison fr- et
quittement, zij hebben hem het huis frank en vrij,
zonder lasten bezwaard, verkocht.
Franehe-uiitlle, f. [H. n.] Vierde maag f.
(GIP —.
der herkaauwende dieren.
Franchipane, Franchipanier, z. FRAN-

Franchir, V. a. Overspringen, overheen springen; -- overstijgen, overklimmen, overkruisen; —
te buiten gaan. Fr- un fossé, over eene gracht of
sloot springen. I1 a franchi le premier la muraille,
hij is 't eerst over den muur geklommen. Le brigand franchit les montagnes, de struikroover overkruiste de berren. — ( fig.) Fr- les bomes de la
pudeur, de la modestie, de palen der eerbaarheid,
der zedigheid te buiten gaan.. Nous avons franchi tontes sortes de d ifficultés, wij zin allerlei soort van
zwarigheden te boven gekomen, wij hebben ze overwonnen. — (fig. et (am.) Il a franchi le pas, le
saut, hij heeft het gewaagd. Elle a franchi le mot,
et Ia appelé fripon, zij bragt het woord er uit. en
noemde hem eenen schurk f. — [Mar.] Fr- la lame,
de baren snoden, dwars door de baren zeilen. Frdeux lames à la fois, twee zeeën te gelijk snijden,
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Frangibilité, f. Breekbaarheid f. -- Franbeslaan, doorzeilen. Fr- une roche, un baut fond,
over eene rots, oudiepte zeilen, heenraken. Fr- l'eau gible, adj. Breekbaar.
Frangier, ière, z. FRANGER.
de
pomp,
een
schip
droog
lens
of
pomde la pompe,
Frangipane, f. [Pátiss.] Soort van room tot
pen, het ingedrongen water uit een schip pompen.
-- Ook als v. n. [Mar.] Le vaisseau franchit, liet garnéring van sommig gebak, roomgebak. welrieschip raakt vrij ( wanneer het, in eene haven aan kend amandelgebak n. — [ Parf.] Zeker reukwerk n.
den grond zittende, door 't wassende water weder van de bloesems les jasmijnbooms bereid.— [Chico.]
vlot wordt). Fr- de quelques plods, op eenige voe- Melk-extract, melkpoeder n., de van hare waterten na vlot zijn geworden. Le vent franchit, de deelen beroofde en toebereide melk f. — [Hort.]
wind ruimt. — Het part. passé is ook asij.: Fossé Schoone sappige herfstpeer f. met dikke schil.
franchi, overgesprongen sloot f. — Difficulté fran- Frang,ipanier, m. Jasmijnboom m., een heester
van. tropisch A . ereka met jasmijnvormige bloemen.
chie, te boven gekomen zwarigheid f.
Frangalacées, f. pl. [Bot.], z. v. a. RIIAMFranchise, f. Vrijstelling f., vr2jdom m., vrijheid , bevrijding f.; - vrjplaats f. Fr- des impóts, NOIDES. — Fratigesle, f., z. v. a. BOURDAI`TE.vrijdom, vrijstelling van belastingen. Gagner sa fr-, Franguline, f. Bittere stof f. uit de schors van
den sporken boom.
vrij verklaard worden, zijn' leertijd uitgediend heb
Franque, adj. f., z. FRANC.
demeure dans un lieu de fr-, à la fr-,-ben.—Il
Franquette, f. (alleen voorkomend in:) (pop.)
hij woont in eene vrijplaats. Les fr-s dune dglise,
de vr-jplaatsregten n. pl. van eene kerk.— (fig.) Vrij- Agir, Parler à in fr -, li la bonne fr-, zonder draai
voor de vuist, ronduit te werk gaan, spreken.-jeri,
moedigheid, openhartigheid, ongedwongenheid, rond
rondborstigheid, gulhartigheid f.: Parler avec-heid,
Franquise, f. [H. n ] Soort van bot f.
Fransquillon, m. Beleedigende naam, dien
fr-, met vrijmoedigheid spreken. Une trop grande fr-,
eene al te groote openhartigheid. C'est on homme men in België aan vreemde gelukzoekers geeft, landplein de fr-, 't is een zeer openhartig man.— [Beaux looper, avonturier m.
Frappage, m. Het slaan, kloppen.
arts] Fr- de pinceau, de ciseau, de burin, losheid,
Frappant, e, adj. Treffend, in 't oog vallend
ongedwongenheid , zwierigheid f. van 't penseel,
van den beitel, van 't graveerijzer.
of loopend, indrukmakend; sprekend, volkomen geFranciade, f. [Lilt.] lvaam van een fransch lijkend. Voilà an example fr-, dat is een treffend
heldendicht n. van Ronsard. — [ Chron.] Tijdperk n. voorbeeld. -- Portrait fr- (de ressemblance) sprevan 4 jaren (in de tijdrekening der eerste fransche kend, sprekend gelijkend portret n.
Frappart, m., of als adj. Frère fr-, losbanrepubliek), na verloop van welke één dag aan
die. lied< rlijke monnik ni.
't gewone jaar moest toegevoegd worden.
Frappe, f. [Tech.] Indruk m. van den munt
Francin , ni. [Coco.] Beste soort van perkamuntplaatjes. — [Tsp.] Volledig-stemplod
ment n.
Verfransching,
het
stel
n., matrijzen voor drukletters.— [Fond.] Dikke
Franeisation, f. [Litt.]
geven van een' franschen vorm aan een woord uit rand m. der klokken, tegen welken de klepel raakt.
F ra ppé,
adj. Geslagen, getroffen, enz. (z.
eene andere taal. — [Coco.] Franschverklaring f.,
acte, waarbij een schip voor fransch verklaard wordt. FRAPPEEI). Medaille bien fr-e, goed geslagen gedenkFranciscain, m. Franciskaan, franciskaner penning m. I1 fut fr- à la tête, hij werd aan 't hoofd
monnik, minderbroeder o f minoriet m., monnik der getroffen. — Fr- par la tempète, par an malheur,
door den stored, door een ongeluk getroffen. — Le
orde van Sint- Franciscus van Assisi.
Franciser, V. a. Verfranschen, een woord aan roe panut fr-, de koning scheen getroffen, aangeeene vreemde taal or tleenen en het een' franschen daan. Je fus fr- de cette nouvelle, ik werd door
uitgang geven. — SE FRANCISER, V. pr. Den fran- die tijding getroffen, verslagen. — Etre fr- d'aposchen vorm aannemen (van een woord) . — Fransch plexie, de la lèpre, door eene beroerte getroffen,
worden, zich naar (le fransche zeden schikken, de met melaatschheid geslagen worden. Etre fr- à
mort, doodelijk ziek zijn, op sterven liggen. —
Franschen nadpen.
[Tech.] Drap been fr-, digt en stevig laken n. —
Franeisque, f. Oud - frankische strijdbijl f.
,)jregter, veem
Vin fr- de glace, wijn m., dien men in ijs heeft
Franc-j itge, nl. [H . d'Allem.] Vr
koel
gemaakt. — (fig.) Vers bien fr-, krachtig
Des francs-juges.)
-regtm.(Plu
Franc-mason , m. Vrjmetselaar m. (Plur vers n. Ouvrage, Homme fr- au bon coin, werk,
Des francs-inacons.) — Franc-n,aSoniierie, f mensch van goeden stempel, goed werk n., goed
Vrijmetselari j f. (teloos, fr a n c o. mensch m. Avoir l'esprit fr- dune opinion, met
Franco, adv. [Coco.] Postvrij, vrachtvrij, kos- een gevoelen geheel ingenomen, vervuld zijn. —
Francolin, m. [H. n.] Berghazelhoen. hazel- (fam.) I1 est fr- là, daar blijft hij b ij , daar is hij
korhoen n., frankolijn m. (ook bis-ergot qeheeten). niet af te brengen. — FRAPPE, M. [Mus.] ?vederslag m., een der tempoos bij 't maatslaan: Le levé
t Franeolnate, m. Vrijgelaten slaaf ni.
Franc-parler, m. Volle vrijheid tot spreken. et Ie fr -, de opslag en de nederslag.
Frappe-main, m. [Jeu], z. v. a. MAIN-CHAUDE.
—Franc-pensear, m. [H. rel.] Vrijdenker m.
Frappenient, m. .Het slaan, het kloppen;
(Plur. Des francs-penseurs.) — Franc-picard,
m. [Bot.] Soort van witte populier m. (Plur. Des slag m. ; inz. liet slaan van Mozes op de rots om
francs-picards.) — Franc-pineau, m. Uitmun- er water te doen uit vloeijeu; — schilderij f., die
tende druivensoort f. van Bourgogne. (Plur. Des dat tooneel voorstelt.
Frappe-plaque, m. [Tech.] Slagplaat f. der
francs-piney ux.) — Franc-quartier, m. [Bias.]
Eerste kwartier n. van 't wapenschild. — Franc- goudsmeden. (Plur. Des frappe-plaques).
Frapper, v. a. et n. Slaan, kloppen, stooréal, m. [Bot.] Soort van middelmatige winterpeer f. (Plur. Des francs-réals.) — Franc-salé, ten , stampen , schoppen , aanzetten , beuken. I1
m. [Coot.] Vrijdom m. van den impost op het ma frappe avec on baton hij heeft mij met
zout. -- Franc-taire, m. Volle vrijheid f. van eenen stok geslagen. Qui frappe là à la porte?
te zwijgen.. — Franc-tappin, M. [H. mil.] Sol- wie klopt daar aan de deur? Fr- la terre du
daat m., die, in geval van nood, uit een dorp ge- pied, Fr- du pied en terre, met den voet op
ligt werd om te graven. (Plur. Des francs-tau- den grond, op de aarde stampen. Fr- qn. du (of
emand schoppen. — Fr- des mains
le) pied,iemand
pins.) — Franc-tillac, m. [Mar.] Dek, onder
verdek n. van een schip, oi'e;•loop m.— Franc--ste pour applauder, in de handen klappen om iets toe
qn. dun poignard, iemand met
m.
(Plur.
te
juichen.
—
FrDes
Vrijschutter
tireuir, m. [Mil.]
een' dolk treffen. — La foudre a frappé le chène,
francs-tireurs.)
Frange, f. Franje f., afhangend draderig boord- de bliksem heeft den eik getroffen. — Fr-n.
el n. — [ Anat.1 Fr- membraneuse of ornement folia- d'anathème, d'excommunication, iemand met den
cé, loofwerk, franjeachtiq uiteinde n. van de eilei- banvloek, den banbliksem treffen. — (fig.) Treffen,
ders of trompetten van Fallopius. — Frangé, e, in 't oog loopera, indruk maken; aandoen, on/roeadj. (en part. passé van franger) Met franje bezet; ren. Fr- les yeux, in de oogen vallen. Une grande
als franje uitgetand. — Frangeon, m. Kleine lumière frappe la vue, een sterk licht doet de
franje f. —Fran ger,m., -ère, f. of Frangier, oogen zeer. Fr- les oreilles. het gehoor aandoen,
treffen. Ces objets frappent les sens, deze voor
vu., -ière, f. Franjemakerm., -maakstuf.; franje
raken, treffen de zinnen, doen de zintuigen-werpn
verkoopster f. — Frager , V. a.-verkopm.,
aan. — Fr- le coeur de qn., iemands hart treffen,
Met franje omzetten.
Frangi, in. Naam der westelijke Europeanen hem gevoelig aandoen. — ( fig. et fan.) Fr- son
coup, zijn' slag slaan, de gelegenheid waarnemen,
in 't Oosten, Franken m. pl.
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zjjn doel bereiken; zijne behoorlijke werking doen.
Fr- les grands coups, zékere en beslissende middelen aanwenden, een' beslissenden stap doen.— [Mar.]
F- une manoeuvre, loopend wand sjorren. Fr- une
poulie, een blok hechten, naaigen, aanslaan. Fr- un
croupiat, een' spring op het touw zetten. — [Mon.]
Fr- de In monnaie, geld slaan. Fr- de la monnaie
au coin du rol, Haunt met des konings stempel
slaan. — [Peint.] Fr- des lumières vives dans
un tableau, sterke lichten in eerie schilderij aan
[Tech.] De inslagdraden op 't weef-breng.—
Fr- des épingles, de speldeknop--getouwansl.
pen vormen en opzetten. — FRAPPER, C . n. Slaan,
kloppen: Fr- sur l'épaule, op den schouder klop
tikken. — Fr- dans la main pour conclure-pen,
un marché, in de handen slaan, om een' koop te
sluiten. Le taureau est sujet à fr- de la come,
de stier stoot gaarne met de horens. Fr- a la porte,
aan de deur kloppen. — (fam.) Il frappe comme
un sourd, hj slaat er duchtig op los. — [Limon.]
Fr- de glace, Faire fr- du champagne, in ijs ver
-wijn in ijs te koelen zetten. —-koeln,champg
[Char.] Fr- it route, met den spoorhond het spoor
opzoeken. Fr- a la brisée, de honden binnen de
afgeperkte plaats laten, om het wild op te jagen.

FREDON

--

bedrog. II est pris en fr-, hij is op bedrog gevat.
Fr- pieuse, vroom bed,'og n. Passer des marchandises en f-, koopwaren door smokkelarij inbrengen,
sluikhandelen. En fr- de la loi, tot verijdeling der wet.
Faire un contrat en fr- de ses créanciers, ten nadeele van zijne, schuldeischers een verdrag maken.
— Frauder, v. a. Bedriegen, bedotten; sluiken,
smokkelen. Fr- qn., iemand bedriegen, benadeelen.
— Fr- la douane, les droits, den tol ontduiken,
smokkelen, sluikhandelen. — Fraudeur, m.,
-ease, f. Bedrieger m., bedriegster f., inz. smok
sluikhandelaar m., -ster f. — Fraudtt--kelar,
leuse^nent, adv. Op bedriegeljke wijze, arglistig. — Fraudule,ix, ease, wij. Bedriegetfjk:
C'est un esprit fr -, 't is een bedriegelijk mensch,
hij bedriegt gaarne. Banqueroute fr-euse, bedriegelijk, schelmachtig bankeroet n.

Franler , v. a., z. FROLÉR.
Fraux of Frèehes, m. pl. [Cout.] , z . FRICHES .
Fraxiné, e, adj. [Bot.] Naar den esschenboom gelijkend. — Fraxinelle, f. Esschenkruid n.
— Fraxinellé, e, adj. Esschenkruidachtig. —
Fraxinicole, adj. [F!. n.] Op den esch levende.
— Fraxinine, f. [Chim.] Een uit de esschen-

schors getrokken alkali.
S Frayaut, e, adj. Kostbaar, duur.
Fraye, f. [H. n.] Soort van lijster f. (grive).
zich stooten. — Malkander slaan enz. — (fig. et
Frayer, v. a. Banen, elfen maken, begaanbaar
C'est
un
homme
qui
se
frappe
aisément,
fam.)
't is een man die ligt aangedaan. getroffen wordt. maken, openen. Fr- un chemin, een' weg banen.
Frappeer, m., -ease, f. (tam.) Klopper ni., -- (fig.) Fr- Ie chemin, la route á qu., iemand
klopster f. — Kopaanzetter m. (der spelden). — den weg banen, hem de middelen aan de hand
Smid m., die bij 't voorslaan den slag der anderen geven om tot iets te geraken. — Eventjes raken,
wrijven, schuren, schaven. La balie na fait que
bepaalt en regelt.
lui fr- le bras, de kogel heeft eventjes zijnen area
Fraque, m., z. FRAC.
Deeling
f.
geschaafd. Le cerf fraie sa tête aux arbres, of
Frarage, Frérage, m. [Féod.]
van een leen, waarbij de jongere broeders en zus- enkel Le cerf fraie. het hert wrijft zich den kop
ters hun aandeel van den oudsten broeder als een tegen de booroen. — [Hort.] Fr- les semences, de
leen kregen. — Frarager, Frérager, Zoo- zaden uitwrijven -- FRAYER , v. n. [Tech.] Frdanige reeling doen. — Fraréehem•, m. Deel une lame, een lemmer inkerven, groeven. — Kuit
deelgenoot m. en f. bij zoodanige ver -hebrm., of hom schieten, rijden (van visschen): On nose
deeg.-deling.(vaht pas pêcher dans la raison ou les poissons fraient,
Frasage, m. [Tech.] Tweede doorkneeding f. in den tijd, wanneer de visschen kuit schieten,
Frase, f. I_ Tech.] Spitsboor, zinkboor f. (fraise). mag men niet visschen. — [Mon.] Door wrijving
-- Stalen werktuig n. ter bieensch.raping van het slijten: I1 faut que cette pièce d'argent alt beaucoup fraye, dit stuk geld meet veel door de handen
deeg.
araser, v. a. [Tech.] Het deeg voor de tweede gegaan zin. — (fig.) Elkander verdragen, overeen
stemmen: Ces deux frères ne fraient pas ensemble,
maal kneden. — z. ook FRAISER.
deze twee broeders verdragen elkander niet. —
Frasil, Frasin, m., z. FRAISIL.
Frasgiie, f. Looze streek, trek m., grap, pots, (fam.) I1 ne faut point fr- aver les méchants, men
est
Bien
sujeite
à
faire
des
moet
niet met de boozen omgaan. SE FRAY ER,
frats f. La jeunesse
fr -s, de jeugd is zeer genegen om boze streken te v. pr. Zich banen: Se fr- Ie chemin it une dignité,
begaan. Voila de ses fr -s ordinairen, dat zijn zoo au trdne, zich den weg tot eene waardigheid, tot
den troon banen. -- Frayé, e, adj. (en part.
zijne gewone grappen.
Frater, in. (pr. fra-tère) (latin) Barbiers- of passé): Route fr -e, gebaande weg m. — [Veter. ]
dien
zin
verouderd.)
—
fr- aux ars , paard n., dat aan de schoften
Cheval
wondheelersknecht. (In
(iron. et fam.) Een lapzalver, slecht chirurgijn. — geschaafd is.
Frayer, m. Groef, kerf f. langs den rug van
Leekebroeder, dienstdoende kloosterbroeder rn.
Fraternel, le, adj. Broederlijk: Amour f-, een lemmer. (schieten.
Fra.yère, f. Plaats f., waar de visschen kuit
broederlijke liefde, broederliefde f. -- FraternelFrayeur, f. Vrees f., angst m., ontsteltenis f.,
lenient, adv. Broederlijk, als broeders, op broederlijke, vriendschappelijke , hartelijke wijze. Its schrik nl. Causer de la fr- a qn., iemand schrik
ont toujours vécu fr -, zij hebben altijd broederlijk aanjagen. I1 fut saisi de fr -, de angst beving hem.
geleefd. — Fraternisant, e, adj. Overeenstem - Trembler de fr -, van benaauwdheid, van schrik
mend, verbroederd. — Fraternisation, f. (Tij beven. I1 ent dans des frayeurs continuelles, by
staatsomwenteling der vorige eeuw-densfrach is in gedurigen angst.
Frayeuse, f. [H. n.]. z. v. a. ROUGE-GORGE.
g ezegd voor union fraternelle. association) Ver Fraylej on, m. [Bot.] 4merikaansche harsbroedering f., broederlijkeomgang m. — Frater niser, v. n. tells broeders met elkander omgaan, plant f.
Frayoir, m. [Véner.] Teeken n. op de boobroederlijk leven: Ces deux garcons fraternisent
ensemble, deze tweejongens leven als broeders met men, waaraan het hert zich den kop geschuurd
elkander. — % SE FRATERNISER, V. C. Zich ver - heeft, wrijfplek f.
Frayon, m. [Tech ] Kap f., houten dekstuk n.
broederen. -- Het part. passé is ook adj.: [Poés.]
(FREUX.
Rime fraternisée of fratrisée, rjmwoord n., dat in op het groote ijzer van een' molen
Frayonne, f. [H. n.] Soort van raaf f., z.
het begin van 't volgend vers herhaald wordt. —
f.
schuring
Wrijving
of
Broederschap,
broederlijke
liefde;
Fraynnre,
f.
[Véner.]
Fraternité, f.
eendragt, eensgezindheid, vriendschap; verbroede- van een hert met (le horens aan eenen boom.
der
Een
Fréche, m., z. FRICHE . -- [Bot.]
ring, naauwe verbindtenis f. Its ne vivent point
dans une grande fr -, zij leven geenszins in broe- namen van den esch (frène) .
Fredaine, f. Guitenstreek in., guiterij, malle,
derljke liefde. Il v a fr- entre ces deux families,
er heerscht eene verbroedering tusschen deze twee dartele kuur f. Ce sont-là de vos fr-s, dat zijn
geslachten. lis se jurèrent amour et fr- zij zwoe- zoo uwe gewone kuren. Je sais de vos fr-s, ik
ren elkander liefde en broederlijke trouw. — Fra- weet van, ik ken uwe guitenstreken.
Fredon, m. [Mus.] Triller in., rolling of sletricide, m. Broeder- of zuster'rnoorder, -moordenaar m. ; — broedermoord, zustermoord m. — ping f. der stem. — (fel.) Slechte poëzij, slechte
Fratricider, V. n. Een' broeder- of zustermoord redevoering f. — [Jeu] Vier gelijke kaarten (b. V.
i heerera, 4 tienen, enz.). — Fredonnetnent, m.
begaan.
Fraude, f. Bedrog n., bedriegerij; smokkelarij f., [Mus.] liet trillen, slepen der stem; trilling, sle
sluikhandel m., sluikerij f. Fr- manifeste, openbaar ping I. ; — het neuriën; geneurie n. — Fredon— SE FRAPPER , V. pr. Zich slaan,, zich treffen,

.
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ner, V. n. Slepen, trillen in het zingen of spelen.
— Neuriën, binnensmonds zingen. — Ook als v. a.
Fr- un air, een liedje neuriën; — en als v. pr.:
Cet air se fredonne partout, dat liedje wordt
overal gezongen — Fredonué, e, adj. (en part.
passé) Chanson fr -e, geneuiied lied n. — Fredonneoir, m., -euse, f. (fam.) Neuriër m., neuriester f. — Ook als adj. Voix fr -euse, neuriënde
stern; trillende stem f.
Fredure, f. Middelmatigheid I. in de kunsten.
— Onbeduidend letterwerk n., prul f., vod n. —
Zoutelooze, laffe scherts f.
Frégataire, ni. [Corn.] Lastdrager, kruijer
in de koloniën, inz. bij de voormalige fransche Cornpagnie aan de barbarijsche kust.
Frégate, f. [Mar.J Fregat, fregatschip n. (in
rang op 't linieschip volgende). Fr- d'avis, advies
n. Mats en fr-, vooroverhellende masten m. pl.-jagt
— [11. n.], of als adj.: Oiseau fr-, fregatvogel m.
— Fregat, schuitvormig zee-insect n. — Frégater, v. a. [Mar.] Den fregatvorm geven, als
fregat bouwen. — Het part. passé is ook adj.;
Vaisseau frégaté, fregatvormig schip, langschip,
sntuikschip, smoegschip. n. — Frébaton, m. Klein
venetiaansch fregat n. -- [Pèche] Kleine visschersroeischuit f.
Frein, m. Gebit, mondstuk n. van een paard
(mors). Un cheval qui se joue de son fr -, een
paard, dat met zijn gebit speelt. — (Prov.) A
vieille mule fr- doré, wat oud is, moet men wat
opschikken. — (fig. et fam.) Ronger son fr -. zijn
verdriet, leed, spit verbergen, opkroppen. -- [Anat.j
Band m. Le fr- of le filet de la langue, de la
verge, z. FILET. — [ Mécan.] Vang, praam m. van
eersen windrnc,len (arrèt); iedere toestel n., waarmede de gang van een werktuig wordt vertraagd
of gestuit. — [ Mar.] , z. REFREIN. — ( fig.) Toom,
teugel, breidel m.. al wat binnen de palen van den
ptigt, van de rede houdt: Mettre no fr- it la li
de losbandigheid beteugelen, bedwingen. Une-cen,
citadelle serf de fr- a une ville, een citadel of
sterk kasteel houdt eerie stad in toom. Vivre sans
fr-, toomeloos leven. Mettre un fr- a sa langue, a
ses désirs, zijne tong breidelen, zijne hegeerten
temmen, beteugelen.
t Freindre, v. a., z. V. a. ROMMPRE.
Frelampier, m. (verbastering van frère-lampier, lampen-, lantaarnopsteker) (pop.) Nietswaardig mensch, deugniet, landlooper nl. -- Weleer ook
.kwakzalver m.
Frelatage, m. Het vervalschen, vermengen.
-- Frelater, v. a. Vervalschen, vermengen (dranken, droogerijen, enz.); — versnijden (wijn). —
[Pêche] Den gekaakten haring overpakken. — SE
FRELATER, V. pr. Vervalscht worden. — Frelaté, e, adj. (en part passé): Des liqueurs, des
drogues fr -es, vervalschte dranken m. pl., droogerijen f. pl. Du vin fr -, versneden wijn m. — (fig.
ei fam.) Cela nest point fr -, dat is natuurlijk,
ongekunsteld, onvervalscht. Beauté fr -e, gemaakte,
gekunstelde schoonheid f. — Frelaaterie, f. Vervalsching; vervalschte waar f., vervalscht goed n.
--- Frelateur, m., -euse, f. Vervalscher m.,
vervalschster f.
Frêle, adj. Zwak, ligt breekbaar; — (lig.)
Zwak, leider, tenger, vergankelijk, broos, ijdel,
nietig. Un fr- chalumeau, een zwakke halm m.
Se mettre clans un fr- esquif, zich in een zwak,
broos schuitje zetten. — (fig.) C'est un fr- appui
que Ie sien, men heeft aan hem slechts eene zwakke
ondersteuning. Une santé fr -, un corps fr-, eerie
zwakke gezondheid, een zwak linthaam. — 5 FRELE
of FRELE, f. Freule, jonge adellijke jufvrouw f.
Frêlement, m. Zaad of wit n. der bijen,
bijenkiem f.
Frêler, V. a., z. v. a. FERLER. — FRELER, V. n.
Snel branden, zengen (van haren, véderen, wol) .
Frétet, m., z. V. a. FERLET. (vangen.
Freloehe, f. Netje n. om insecten, vischjes te
Frelon, in. Hornaar f., soort van wesp of horzet. — (Jig et fam.) Schrijver, die een' anderen
uitschrijft, letterdief; ook boosaardig recensent of
beoordeelaar m. — (Proc.) I1 ne faut pas irriter,
émouvoir les fr -s, aten moet niet in een wespen
wroeten, men moet met toornige menschen be--nest
hoedzaam te werk gaan. — [ Faut.] Haren, die uit
de neusgaten van den valk steken. — [ Bot.] of
H..oux fr -, z. HOUR.

-
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Freliiehe, f. (oudtijds freluque) Zijden kwastje n. Bouton, ganse a fr-. knoop m., lus f. met
een zijden kwastje. — Fr-s, herfst-, zomerdraden m. pl. — (fig.) Nietigheden f. pl.
Frel«quet, m. (fam.) Saletjonker, spring-in't-veld, lafbek m. — [Tech.] Klein stukje lood,
boden gewigtje n. (bij de lintwerkers).
Frénmir, v. n. Sidderen, beven, trillen, ijzen,
rillen: Je frémis encore quand j'y pense, ik sidder
nog, wanneer ik er aan denk. Le none seul me
fait fr -, de naam alleen doet mij beven, rillen. I1
frémit de crainte, hij beeft van vrees. — Faire frles cordes d'un instrument, de snaren van een
speeltuig doen trillen. — La cloche frémit encore,
de klok bromt nog. — Ruischen, razen (van water
over 't vuur). L'eau commence à fr-, het water
begint te ruischen, te razen, te zingen. — [ Conf.]
Faire fr- des abricots, des pèches, abrikozen,
perziken even opkoken. — Bij uitbreiding: La mer
frémit, de zee wordt onrustig.
Fréenissant, e, adj. (poet.) Trillend, sidderend, bévend: Homme fr- de tourroux, mensch,
die van gramschap beeft. Un toursier fr -, een tril
ros n. Les vagues fr -es, de ruischende ba=-lend
ren f. pl. L'airain fr -, tiet trillend metaal (de brom
klok) .
-mend
Fréniissemnent, m. Béving, ontroering, siddering, ijzing, rilling, trilling f. Je ne puls men
souvenir sans fr -, ik kan er niet zonder siddering
aan denken. — [ Méd.] Son mal a commencé par
un léger fr -, zijne ziekte is begonnen met eene ligte
rilling. Fr- du coeur, trilling, béving van 't hart.
— [Phy s.] Le fr- des cloches, des cordes, de trillende beweging f. der klokken, der snaren. Le frde l'eau, het razen, ruischen van 't water (als
't zal gaan koken). — Le fr- des feuilles, des ar
het ruischen der bladeren, der boortien. Le-fres,
fr- de la mer, het bruisen der zee. (peer I.
Frénnont, m. [Hort.] Groote soort van kookt Frenaye, f. Esschenbosch. n.
Frender, v n. Knorren, brommen (als het
wilde zwijn).
Fréue, m. [Bot.] Esch, esscltenboom in., esschenhout n. Fr- épineux, z. v. a. CLAVALIER. Frsauvage , ltaver-esch , kwalster, li sterbèzieboom,
kwartelbezieboom, kwaalboom m.
F rénésie, f. Krankzinnigheid, razernij, ver
niet woede gepaard , dolheid,-standverbij.g
woede f. 11 est tombé en fr-, h.2,á is krankzinnig
geworden. — (#g.) Son amour va jusqu'h la fr-,
hij is razend, dol verliefd. Sa passion pour le jeu
est une fr -, zijne speelzucht gaat alle palen te
buiten.
Frénétiquie, adj. Krankzinnig, uitzinnig, ra
Un nalade fr- est beaucoup plus fort dans-zend:
les accès de son mal qu'en santé, een razende
zieke is bij de aanvallen van zijne kwaal veel sterker, dan in zijn' gezonden toestand. — FRÉnTÉTIQUE, m en f. Razende, krankzinnige m. en f.;
dolleman m. Agir en f-, als een dolleman te werk
gaan. Ce sont des fr -s que vous voyez-là, 't zijn
krankzinnigen, die gij daar ziet.
t Frénollir, v n. .41 bévend bezwijmen.
Fréouer, m., z. v. a. FRAYOIR.
Fréquen.nnent, adv. Dikwils, menigmaal,
menigwerf, dikwerf, veelvuldig, veeltijds: Cela arrive fr -, dat gebeurt dikwijls. Je l'ai vu fr -, ik heb
het menigmaal gezien.
F réqueuee, f. Menigvuldige herhaling, herhaalde wed°erkeering, menigvuldigheid, f r e q u e ntie f. La fr- de ses visites importune, de menigvuldigheid zijner bezoeken wordt lastig. — [ Méd.]
La fr- d'un accès, het menigvuldig weder komen
van een toeval. La fr- du pools, het jagen van
den pols. — Fr- d'auditeurs, d'évènements, groote
menigte f. van toehoorders, van voorvallen. (In
dien zin weinig gebruikt.)
Frégaent, e, adj. Herhaaldelijk, wat dikwijls
plaats heeft, menigvuldig, algemeen. Les tremblements de terne y sont fr -s, de aardbevingen zijn
daar menigvuldig. Rendre de fr -s visites, herhaalde,
drukke bezoeken afleggen. — [ Méd.] Pools fr -,
sterk jagende pols m. Respiration fr -e, korte en
snelle ademhaling f.
-I- Fréqueutable, adj. Wat zich laat bezoeken, wat men bezoeken kan, met wie men kan omgaan.
Fréquentatif, ive, adj. [Gram.] : Verbe fr-,
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als subst. Un fr-, herhaling aanduidend werk

werkwoord van herhaling en during, i t e--word,
ratief of frequentatief werkwoord n.
Clignot.er est le fr -deeligner.
Frégi.entation, f. Omgang m., gemeenschap,
verkeering f. ; menigvuldig of gedurig gebruik n.
La fr- des gens de bigin est fort utile, de verkeering met brave lieden is zeer nuttig. -- La fr- des
sacrements, het menigvuldig gebruik der sacramenten.
Fréquenter, V. a. Dikwijls bezoeken, mede
omgaan gemeenschap, omgang houden, mede ver
Fr- une société, een-kern,féqut:
genootschap, gezelschap dikwijls bezoeken. Ne fréquenlez que d'bonnetes gens, houd slechts met
brave lieden gemeenschap, omgang. I1 ne fréquente
plus la bourse, hij komt niet meer op de beurs. —
I1 fréquente les sacrements, hij gaat dikwijls ter
biecht en ter communie. — (Prov.) Dis-moi qui to
fréquentes (hartes), et je te dirai qui to ès, daar
men mede verkeert, daar wordt men mede geëerd.
— [Mar.] Fr- one cote, eene kust naderen, om ze
langs te varen. — FREQUENTER, V. n.: Fr- aver
of chez qn., iemand dikwijls bezoeken. Les lieux
oft it fréquente, ,de plaatsen, die hij vaak bezoekt.
Fr- avec les mécbants, met slechte menschen omgaan. — SE FREQUENTER, V. pr.: Ces gens ne se
fréquentent plus, die menschen houden geen' omgang meer met elkander. — Frégiienté, e, adj.
(en part. passé) Promenade fort fr -e, druk bezochte wandeldreef f.
Frequin, m. [Coin.] Vat n., ton f. (voor
suiker, siroop en dgl.). — Botervlootje n. — [Hort.]
Soort van appel m.

FRIABILIT1.

--

Het huren of verhuren van een schip; — het ver
waren van de eene haven naar de an--voernd
dere; — vrachtloon n., scheepsvracht, scheepshuur f.,
huurgeld n. van een schip. Prendre un vaisseau
à fr-, een schip huren. Payer le fr -, de scheepsvracht betalen. — Lading, bevrachting f. — FRET,
m. Of FRETTE, f. [Anc. mil.] , z. FRETTE.
t Fretage, m. [Mar.] Bevrachting f. (fret).
Freté, e, adj. (en part. passé van freter): Bktiment Pion fr -, goed bevracht schip n.
t Freteani, Fretel, Fretetel, Fretiaa, m.
Fretèle, Fretetle, f. [Mus.] Pansfluit f. --

die in vele volksspreekwoorden voorkwam: I1 a plus d'affaires que Fr-, 11 est
embarrassé comme Fr-, qui avait sa femme en
couche et la lessive, hij heeft het magtig volhandig (iron. van iemand, die weinig te doen heeft,
die zich ongeroepen in eene zaak steekt).
Frètement, m. [Mar.] Verhuring; vervrachting f. (van een schip).
Fréter, V. a. [Mar.] Verhuren, in huur geven
(een schip of gedeelte daarvan) (vgl. AFFRETER);
vervrachten, uitrusten. Ce navire est frété pour
Londres, dit schip is bevracht, verhuurd naar
Londen. Fr- cap et queue, ook Fr- en grand of
en travers, een schip in zijn geheel verhuren. —
[Agric.] Het onkruid tusschen 't koren wegnemen.
— SE FRETER, V. pr. [Mar.] Afgehuurd, bevracht
worden.
FRÉTEAU, eigennaam,

Fretetel, m., z. FRETEAU.
Freteur, in. [Mar.] Scheepsverhuurder, -ree -

der m.

Fretiaui, m., z. FRETEAU.

Frétillant, e, adj. Spartelend; springend,
huppelend; dartel, woelig, onrustig: Poisson fr-,
Frérage, m., z. FRARAGE.
spartelende visch m. — Enfant très -fr -, altijd hupf Fréràtre, m., z. v. a. BEAU-FRERE.
Frère, m. Broeder m.: Fr- ainé, puiné, cadet, pelend, zeer onrustig kind n. — Frétillard, e,
oudste, jongere, jongste broeder. Fr- de père of adj., z. v. a. FRÉTILLANT. — [ Man. Langue fr-e,
Fr- consanguin, Fr- de mère of Fr- utérin, broe- altijd bewegende tong f. (van 't paard) . -- Fréder van vaders, van moeders kant alleen, halve tillarciennent, arly. Onrustig, woelig, op darbroeder. Fr-s de père et de mère of frères ger- tele wijze. —t Frétille, f. Stroo, kaf n.; — ( fig.)
mains, volle broeders. Fr -s jumeaux, tweelingbroe- beuzeling f., wisjewasje n. — Frétillement, m.
ders. Demi -fr-, stiefbroeder, halve broeder (óf van Sparteling; huppeling, gedurige beweging f.-- Fréeenen vader Of van eene moeder) Fr- adoptif, aan tiller, V. n. Spartelen, korte en hevige beweginbroeder. Beau -fr -, schoonbroeder. Fr- de-genom gen maken; -- huppelen, springen, dartelen, altijd
lait, zoogbroeder. — Faux fr-, valsche broeder, in beweging zijn, woelen, onrustig zijn. Ce poisson
verrader van zin gezelschap, van zijne partij. — frétille encore, die visch spartelt nog. Le chien
(fam.) Bon fr -, fr- de jubilation, lustige, vrolijke frétille de la queue, de hond kwispelt met den
broeder. — Vivre en of comme fr -s, als broeders, staart. Cet enfant ne fait que fr -, dat kind doet
als trouwe vrienden leven. Nous sommes tous fr-s niets dan springen en huppelen, is nooit in rust.
en Adam, wij zijn allen broeders in Adam. Les — (Loc. prov.) Les pieds lui frétillent, hij staat
pauvres sont nos fr-s, de armen zijn onze broeders. op heete kolen; hij wil gaarne henen. La langue
-- Ook van zaken gebezigd: Les a rt.s sopt fr-s, de lui frétille, hij heeft grooten lust tot spreken, h#
kunsten zijn zusters. — Titel, dien men bij den kan niet wachten, totdat de beurt aan hem komt
naam van vele kloosterorden voegt, en dien tevens om te spreken.
Frétillet, m. [Bot.] (pop.), z. v. a. POULIOT.
de monniken dragen: Fr-s mineurs, Fr-s cordeliers,
Fretin, m. [Pèche] Katvisch m.; broedsel n.
Fr-s de la charité, Fr-s dominicains. minderbroeders, franciskaner monniken, barmhartige broeders, van visch. — [Corn.] Wrak goed, uitschot n. (van
dominikaner nmonniken, enz. Fr- lal, leekebroeder, kabeljaauw). — (fig.) Uitschot n., voorwerp van
kloosterbroeder. — (pop.) Fr- coupe-chou, niets weinig of geen waarde: Le meilleur en est vendu,
beteekenende monnik. — Titel, dien de christen- 11 n'y a plus que du f-, het beste is daarvan ver
er is niets meer dan uitschot. — [Horï.J-kocht,
vorsten elkander in hunne brieven geven. — Lid n.
van een genootschap, inz. van dat der vrijmetse- Dun, nutteloos hout n., aan de boomer. —(Prov.)
laars. — [Alch.] Fr-s estropiés, onvolkomen me- Pour courir après les carpes, on laisse aller le fr-,
talen n. pl. — [Hort.] Fr- André, Fr- Claude, Fr- men laat vaak het zékere voor 't onzekere varen.
Frette, f. [Tech.] IJzeren of koperen ring of
Jean, namen van drie tulpsoorten f. pl. — [Pêche]
band m. om de naaf van een wiel of rad, om een'
Fr-s, staken n. pl. der afsluitingsnetten.
paal, om eene fluit, enz. — [ Bias.] Tralie f., getraFrérie, f., z. FRAIRIE.
liede staven f. pl., gouden latwerk n. — [Anc.
Frérot, m. (lam.), z. v. a. FRERE.
Fresaie, f. [H. n.], z. V. U. EFFRAIE; — Ook mil.] , of Fret, m. Ring m., dien men ons de lans
als men elkander geene wonden wilde-puntde,
z. V. U. ENGOULEVENT in sommige fransche departoebrengen.
tementen.
Fretter, V. a. Met een' metalen ring of band
Fresanche, Fresange, m. [Anc. tout.]
Regt n. op 't inzamelen der eikels als varkens- beslaan. Fr- le moy eu dune roue, des tuyaux de
Bois, de naaf van een wiel, houten buizen met een'
voeder.
metalen band bestaan. — Het part. passé is ook
Fresillon, m. [Bot.] ,, z. v. a. TROENE.
adj.: Moyeu fretté , beslagen naaf f. — [Blas.
Fresniau, m., z. MENOLE.
Fresgiie, f. [Peint.] Het schilderen op natten Croix frettée, getralied kruis D. Ecu fretté, getra
kalk; kunst om met waterverwen op natten kalk lied schild n. Dor frette d'azur, een gouden veld
te schilderen, fr e s c o-schilderkunst f., fr e s c o n. met blaauw getralied. — [Arc. mil.] Lance frettee,
gevinrade lans f.
— Bij uitbreiding: fresco- schilderij f.
t Freeile, f. Jonge adellijke dame, f r e u l e f'
Fressan, m. [Bot.] Soort van aardbezie.
Freuix, m. [H. n.] Zaadkraai, roek- of rok
t Fressurade, f. Overdreven compliment n.
(ook grolle. grate).
-raf.
Fres tare, f. [Cuffs.] Afval, omloop m. (zoo als
Fréyoir, m. [Vléner.], z. FRAYOIR.
het hart, de milt, de lever, de long van eenig dier).
Frèze, f. [Econ. rur.] Fraai zucht f. der zijde—(iron.) Vous avez bonne fr -, gij hebt een goed hart.
wormen, nadat zij van huid veranderd hebben.
Frestel, m., z. FRETEAU.
Friabilité, f. [Didact.] Wrjfbaarheid, brosFret, m. (pr. frète, volgens de 4cadémie) [Mar.]
--

-

-

FRIG] D

FRIPÉ.

--

beid f. — Friable, adj. Ligt fijn te wrijven,
wrf(baar, bros.
Friand, e, adj. Lekker, op lekkernijen gesteld,
snoepachlig; — lekker, welsmakend: I1 nest pas
gourmand, mais ii est friand, hij is niet gulzig,
maar lekker. — MMlorceau fr-, lekker stuk, lekkerbeetje n. — Avoir le bout fr-, een' lijnen smaak

hebben, een fijne proever zijn. — Etre fr- de qc.,
op iets belust zijn. — (fig.) Etre fr- de nouti eautes,

de louanges, een groot liefhebber van wat nieuws,
van loftu-itin2.gen zijn. —FRIAND, m., -E, f. Lekkerbek al. en f., smuller, snoeper m., snoepster, smulster f. — % Frian(1cnlent, adv. Op snoepachtirle
wijze. — t Friander, V. n. Gaarne lekker eten,
gaarne snoepren. — Friandise, f. Keurigheid op
spijs en drank , lekkerbekkigheid, smulgraagheid,
snoepachtigheid f. — Fr-s, lekkernijen, snoeperij
pl., lekkerbeetjes n. p1., snoepgoed, lekkers n.-enI.
— (fig. et fam.) Zinneljk vermaak n. Elle a le
nez tourné a la fr-, zij ziet er snoeperig uit. —
t (Loc. prov.) 11 est comme saint Jacques, ii a le

nez tourné ( la fr-, hij is een eerste smulbroer.
Fribourg, fn. [Heil.] Soort van winterpeerf.
1 rieadetle, Fricaiudelle, f. [Cuis.] Boter

spek, enz., balletjes n. p1.,-gebakn.vlfsch,

frzkkadél f.
Fricandeau, m. [Cuffs.] Gespekt en gesmoord

stuk kal f vleesch n., fricandeau in. — Fr- de

boeuf, de bipin , de 1)rochet, etc., ossenvleesch,

haas, snoek, als fricanclec^u klaar gemaakt. —Fri-

candelle, f ., z. FRICADELLE.
Fricassé, e, adj. (en part. passé van fricasser) [Cuis] Gefruit en opgestoofd, g e f r i. ca ss e e r cl: Poulet fr- — (fig. et pop.) Cet argent est
fr-, C'est autant de fr-, dat geld is naar de maan,
is zoo goed als weg. — Fricassée, f. Gefruit en

gestoofd gerept n. van vleeseb, visch, moeskruiden,
eijeren; klein gesneden vleesch n. met eene saus,

/r i c a ss e e f. Une fr- ae poolets, een gefruit op-
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ment-). — Frictionner, V. a. [Chit.] 1-v -(jven.
— SE FRICTIONINER, F. pr. Zich wrijven. — Fric -

tionné, e, adj. (en part. passé): Jambe, Malath

fr -, gewreven been n., zieke m.
t Frigaler, v. a. Met de nagels krabben.
Frigane, f. [El. a.] Watermot, lentevlieg f.,
wateruiltje n., schieter m. — Friganides, f. pl.
Geslacht n. der watermotten.
Fri gard, in. [Corn.] Half gekookte en in azijn,
peper en zout ingelegde haring, l;enarineerde haring in.
t F rigélier, v. a., z. v. a. REFROIDIR_

Frigi(tité, f. Koudheid f. -- [Jtir.] Mannelijk

onverrraogen n., f r i g i d i t e i t f. -- [idled.] . iandoe-

ning f. ot gevoel D. van koude; — koude natuur,
onopgezvektheid, gevoelloosheid f. voor de geslachts-

verr•igtinrjen.

Frigorifère, adj. Koe/houdend (van stoffen.
kleedingstukken). — Frigorifique, adj. [Phs.
Kouclrnakend, verkoelend, koude verwekkend. -Fri orique, m. [Phis.] Koudeslof f., eerie ingebeelde vloeistof, door sommigen als de oorzaak
der koude beschouwd.
- j- Frig'oter, v. n., z. V. 0. FRINGOTER.

Fri otnle, f. [Bot.) (pop.) Thijm, tijm ni.
Frirenx, erase, adj. Huiverig, kouwelijk, zeer
aandoenlijk voor de koude. — Ook als subst.: tja

fr-, Une fr-eu^e, een, eene kouwelijke.
Friller, V. a. [Tech.] Ruischen, borrelen (der

b'(/gezette verwkuip, eer zij tot rust is gekomen).
Frilleuase, f. [[ 1. n.] Volksnaam van 't roodborstje (rouge-gorge).
-t- Frilosité, 1. Kouwelijkheid f.
-

Friltia.c, m. [Man.], z. v. a. EMBRUN.
Friueaire, m. [Cliron.] Derde maand van dery

fransch-republikeinschen almanak (van 1 not'. tot

ZO dec.), vorstrnaand f.
Vrimas, m. [Phti- s.] Rijp, rijtri, wittenevel nl.
Les asbres sont couvers de fr-, de borme zijn be-

stoofsel n. van kuikens of jonge hoenders. — (Loc.
prov.) Il ee connait en f-, II est savant en fr-, hij
weet zeer wel wat" goed smaakt. Sentir de loin la
fr-, 't gebraad ('t gevaar) van verre ruiken. I1 est

dekt met rijp. — (poét.) De winterluchtverschijnsets, inz. js, sneeuw. — (Loc fain.) C 'est on avaleur de fr-, hij bekommert zich niets one wind of

hem, 't wil hein niet gelukken, hij is niet gelukkig

of r. fin bedekken.

malheureux en fr-, de goede beetjes komen meet tot
in zijne ondernemingen. -- (pop.) Ce nest pas là

one grande fr-, 't wil niet veel zeggen, 't heeft niet
veel om 't lijf. — [Ane. mil.] Roffel f. — [Danse]
Soort van voormalige volksdans ni. -- Frieasser,
V. n. [Cuis.] Klein snijden, fruiten en opstoven,
f ri c a s s é r e n: Fr- un poulet, des tanches, des
pommes de terne, des oeu.fs. — (fig. et pop.) Doorbrengen, verkwisten, vertéren, door de billen lappen: I1 a fricassé tout son bien en moms de tien,
hij he, ft al zijn goed in zeer korten tijd doorgebragt.
-- SF FRICASSEE , v. pr. Cette viande se fricasse

toujours, dat vleesch wordt altijd gefricasseerd. —
}'ric&ksseur , m., -ease, t. Fricasseerder m.,
fricasseerster f.; — inz.: slecht kok m., slechte
keukenmeid f., spijsbederver m., -bederfster f.
Fric-frae, inte'rj. on adv. Klanknabootsend
woord om aan te duiden, dat iets gescheurd, gebroken, geslagen wordt: rits ! krik-krak ! paf-pal!
— (Loc. prov.) 11 n'y a ni fric ni frae, dat moet
gebeuren, 't kost wat het wil; -- ook: hier valt
niets te bikken (te eten).
Friehe, f. [Agric.] Onbebouwd land, braak
n. En fr -, loc. ede. Braak, onbebouwd. Lais--land
ser one terne en fr -, een land braak laten liggen.
— (fig.) Esprit en fr-, onaangekweekt verstand n.
-- (jig. et baden) Cet 1lomme laisse sa femme en
fr-, (lie man verzuimt zijne vrouw.
Frieot, m. (pop.) Gefricasseerd vleeschgeregtn.;
—allerlei soort van spijs f.: Vous payerez le vin et
je paierai rnoi Ia fr-, gij zult den wijn en ik zal
het eten betalen. — Goede maaltijd m., smulpartij f.:
11 y aura du fr -, er zal wat te smullen vallen. -Fricoter, v. n. (pop.) Een fricassé bereiden. —
Goed eten en drinken, eene goede keuken houden.
[Fin.] , z. v. a. AGIOTER. — FRICOTER, V. a. (pop.)

Spgs klaar maken; — (lig.) doorbrengen, verspillen.
Friction, f. [Chit.] JVr jving f. Les fr -s dissi pent les humeurs et ouvrent les pores, de wrijvingen verdrijven de kwade sappen en openen de
zweetgaten. — [Pharm.] Smeersel n., zalf f. tot
inwrjving. — Koking f. van eene artsenij onder
toevoeging van eene vetstof. — [Phys.] Wrijving
van twee ligchamen tegen elkander (liever frotte-

.

weer. — [Mar.] , z. v. a. EMBRUN.
t Frietasser, Friitter, V. n. Zich roet rijp
Frime , f. (pop.) 1-lauding f. , voorkomen n.,

schijn m. 11 a fait la fr- de s'en aller, hij deed als

of hij wilde henen gaan. — (bas) Faire la fr- it
tin., ienand slecht ontvangen. -- Teeleer ook z.v.a.
FRIMAS, NEIGE . (Quelle fr-

FrimIZou'sse, f. (pop.) Leel jk gezigt, gelaat n.
t Frináade, f., z. V. a . GAMBADE.
Fringalande, f. [H. n.] Boschleeuwerik Ili.
Fringale, f., Z. v. a. FAIM-VALLE, BOUL1M1E.
Fringant, e, adj. (fans.) Levendig, lustig,
vrolijk, Cartel, wakker. I1 a épousé one fine lien

fr-e, hr,f heeft een zegt levendig meisje gehuwd. --Ce eheval est fr-, dit paard is moedig, vurig. —

(pop.) Zwierig, netjes gekleed. — Ook als subst.:
Faire Ie fr-, zich veel vrijheid veroorloven.
Fringillaire, adj. (pr. — bi-lai—) [H. n.] Zich
met kleine vogeltjes, met vinken- voedend.— Fringille, m. (pr. —gile) [H. n.] Vink m. — Fringillide, adj. (pr. —gi-lide) Naar een vink gelzjkend, vinkachtig.

t Fringoter, v. cc. Zinseen, kwelen, kwru lceleren, tjilpen. — Het vogelgetjilp nabootsen
Fringuer, v. n . (facn .) Dansen, springen, hup
dartelen. — Weleer ook: zich ongepaste vrij--peln,
heden veroorloven; — zich zwierig kleeden. —
FRINGUER, v. a . Spoelen, omspoelen: Fr- an verre.
— Weleer ook: opwekken, verlevendigen.—tFringuerie, f. Sprong, dans Iii.; — gezochte opschik
m.; — vr jpostigheid f. jegens vrouwen.
Fringnler, Frinl;illoter, v. n. Het vinken -

gekweet nabootsen.

Frillson, M. [H. n.], z. v. a. VERDIER.

-1 Friolerie, I. Lekkernij f. (friandise).
t Friolet, te, adj. Lekkerbekkig, verlekkerd.
— FRIOLET , M. [Hort.] Soort van weinig gezochte

peer f. — Weleer ook: verlekkerde hond ni. -Friolette, f. [Pàtiss.] Zeker ligt gebakje n.
Frion, m. [Agile.] Tong f. van eenera ploeg.
Friotn, m. [Mar.] Zeegat n., doorvaart f. tus-

schen twee eilanden, kanaal n. ( (re de Levant).
Fripe, f. Weleer z. v. a. CHIFFON. -- (pop.)
,

Eetwaar f., al wat eetbaar is.
Fripe, e, adj.: Un livre fr-, een afgesleten,
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--

bedorven boek U. Des meubles fr -s, bedorven, ver
huisraad n .
mand) -sletn .
-[ Fripe-lippe, m. Gulzigaard, vraat (gourFriper, v. a. Kreukelen, verfommelen, kneuteren. Vous avez fripé votre collet, gij hebt uwen
kraag gekreukeld. — Bederven, afslijten, verslijten.
Ce garcon fripe touter ses hardes en peu de
temps, die jongen verslijt al zijne kleedingstukken

in weinig tijds. — (fig. et (am.) Doorbrengen, ver
billen lappen, verdoen. I1 a fripé-kwisten,dor
tout son Bien en peu de jours, hij heeft al zin
goed in weinige (lagen door gebragt. — Afstelen,
iets voor het zijne uitgeven. I1 a fripé ces vers,
hij heeft deze verzen gestolen, van een ander afgeschreven. — Verzuimen: Votre frère a fripé ses
classes, uw broeder heeft de school verzuimd. —
(triv.) F- le pouce, zich lustig maken, lustig teren.
-- 11 aime a Ir-, hi' is een groote slokop, een gul
— SE F RIPEIR, v. pr.: Cette étoffe se fripe-zigard.
en moms de riep, die stof is in een oogenblik ver
-sletn.
Friperie, f. Oude, afgesleten kleederen en meubelen, vodden n. pl. Mai chand de fr-, oude-kleêrenkooper, voddekooper. — Handel m. in oude kleéren en meubelen ; — oude-kleerenkraam; voddemarkt f. — Bij uitbreiding: kleederen n. pl., die
iemand aan 't lijf heeft. -- (Loc. prov. et Tg.) Se
j eter, Se ruer, Se mettre sur la fr- de qn., Tomber, Sauter sur sa fr -, iemand lustig afrossen,
hem te lijf gaan. Dans la conversation on tomba
sur sa fr -, in 't gesprek werd hij rept doorgehaald,
j

gehekeld.

— Fr- littéraire, afgezaagde gedachten t.

pl. of onderwerpen n. pl,., gemeenplaatsen f. pl. —
[Tech.] Soort van afdak n. in de suikerpinntaadjes, waar het riet wordt neérgezet, eer 't naar
den molen gaat.
Fripe-sauee, in. (pop.) Likkebroer, smullebroer, slokop m. — Slechte kok m. (Plur. Des

fripe-sauce.)
t Fripeur, m ., ease, f. l'ersljter, verslon-

ser° in., versljtster, a f donsster f., slokop m. en f.
Fripier, m., -ière, f. Uitdrager, oude- kleprenkooper m., uitdraagster, oude -kleérenkoopster f.
— (fig.) Fr- d'écrits, letterdief, uitschrijver m. uit
andere schriften (plagiaire). -- Ook gebruikt voor:
lasleraar, kwaadspreker m. — Het komt ook als
adj. voor: Marchand fr -, uitdrager, enz. — Fripière, f. [H. n.] Laphoorn, voddenhoorn m.,
soort van slakkenhuis n. — Pol) f. der watermot.
Fripon, in., -ne, f. Gaauwdie f m.; guit, schelm,
schurk, schobbejak m., deugniet m. en f., bedriegster f. Un tour de f„ een schurkestreek m., schelmstuk n. Une fr anc he friponne, een zeer slecht of
ondeugend vrouwpersoon n. — (Prov.) Rien ne

FRISON.

staat uitgedost is. — Weleer ook: Kleine worst f.
Friquet, m. [H. n.] Boom- of veldmusch f. —
[Cuis.] Blikken of koperen schuimspaan m. —
t (pop.) Meisjesgek m. — t Frigaette, f. Behaagziek meisje n., kokette f.

Frire, v. a. et defect. In de pan bakken, braden, fruiten: Fr- des soles, tongen in de pan bak
(Loc. prov.) I1 n'y a riep à fr- dans cette-ken.—
affaire, bij deze zaak is niets te winnen, er valt
niets aan te verdienen. Voilà de quoi fr-, 't is hier
volop. I1 n'y a Tien à fr-, it n'y a pas de quoi frdans cette maison, in dit huis is niets te eten. I1
a de quoi fr-, hij kan goed leven — FRIRE , v. n.
Braden, bakken. Le keurre frit dans la poêle, de
boter braadt in de pan. Faire fr- une carpe, een'
karper bakken. — SE FRIRE, V. pr. Gebakken, gebraden worden.
Frisage, m. [Tech.] Traliewerk van latten,
latwerk, houten traliewerk n. — liet eesten van
.

den tabak.

Frise, f. [Arch.] Fries, platte lijst f. (tusschen
de kroonlijst en de architraaf): — in 't algemeen:
ieder bas-relief en sieraad, dat als fries is aangebragt. [Mil .] Cheval de fr -, z. CHEVAL.— [Corn.]
Baai, fries; friesch linnen n. — [Hort Fr- de
parterre, smal bed n. van loofwerkachtire sieraden
van palen of gras. -- [Mar.] Hakkebord ^n., fries f.,
beeldhouwwerk , op verschillende plaatsen van 't
schip aangebragt; F- de l'éperon, kam m.—r r-s, zu-igers m. pl., poortlakens n. pl., strooken doek om het
indringen van 't water door de poortluiken te beletten. — [Tech.] Werktuig om de wol van laken te krassen of op te halen. — Breed veld n. van
't beneden gedeelte eens muurs, dat geverwd wordt,
—

.]

;

zoo men 't niet beschiet.

— [Théát.] Strooken doek,

die op een tooneel den hemel of de zoldering moe-

ten verbeelden.
Frisé, e, adj. (en part. passé van friser) Gelkruld, g e fr i s e e r d: Cheveux fr -s, gekruld haar n.
Drap fr -, genopt laken n. — [Hort.] Choux fr-s

sinière qui friponne, snoepachtige keukenmeid I.

of erepus, krulkool, spruitkool, boerenkool f.
Frisée, I. [Agri(. J Omkrulling I. van 't aardappelloof (eene ziekte der plant) .
Friser, v. a. Krullen, in krullen zetten; kap
fr i s e r e n. Fr- ses cheveux au (avee le) Ier,-pen,
aver des papillottes, zijn haar met het kruljzer,
met papierrolletjes krullen. Fr- qn., iemands haar
opmaken, iemand fr is é r en. — [Manuf.] Fr- le
drap, het laken noppen, opkrassen. — (fig.) Even
aanraken, langs strijken, langs schampen. Le vent
frise l'eau, de wind krult, rimpelt het water. La
balie na fait que lui fr- le bras, de kogel heeft
hem slechts even den arm geraakt. Fr- la corde, z.
onder CORDS . — Fr- la quarantaine, la cinquantaine, digt bij de veertig, de vijftig jaar zijn. Frl'impertinent, le fat, dingen doen, die naar onbeschaamdheid, ingebeeldheid gelijken. Ce discours
frise le galimatias, die rede heeft veel van wartaal.
— [Danse] Fr- la cabriole, een' kuit flikker slaan.
— [Hort.] Het puntje van de radertanden afnemen.
— [Mar.] Fr- les sabords, de geschutpaorten toestoppen, de poorten met poortlaken voeren, opdat
het water er niet doordringe. Les voiles frisent le
mat, de zeilen vallen op den mast, killen (barbeyer).
— FRISER, v. n. Krullen: Ses cheveux frisent naturellement. zijn haar krult van zelf. — Fr- une
serviette, een servet kunstig vouwen. — [Impr.]
Dubbel afdrukken, dubbeléren. Cette presse frise
considérablement, deze pers dubbeleert sterk, doet
de letters dubbel te voorschijn komen. Les lettres
frisent, de letters slaan niet vast. — [Rail.] 4anschieten, tot kristallen schieten (bij 't ralfinéren der
suiker)
SE FR1SER , v. pr. Zich het haar in krullen zetten. — Gekruld, gefriseerd worden. — (pop.
et bas) Je men (rise, ik lach er wat meé.
Frisette, f., Frisettes, f. pl. Half wollen, half
katoenen stof I.
Friseur, m., -enise, f. Haarkruller, kapper m.,
haarkrulster I. (liever coiffeur, coiffeuse).— [Cuis.i ,

— SE FRIPONNER,

z. FRITURIER.

ressemble plush un honnête homme qu'un fr-,

een spitsboef ziet er vaak als een eerlijk man uit.
-- Ook in min ongunstiger zin van kinderen gebézigd: Vous êtes un petit fr-, gij zijt een kleine
guit. — (fam.) C'est un fr-, 't is een slimme vogel;
een snoeper, iemand, die geheime 7riinnarjtjes heeft.
-- FRIPON , `'E, adj. Diefachtig; schelmachtig, schurkachtig: Valet fr -, diefachtige knecht m. 11 a lair
fr-, hij ziet er schelmachtig uit. Elle at lair , l'oeil
fr-, la mine fr-ne, zij ziet er schalkachtig uit.
% Friponnalble, adj. Steelbaar, dat gestolen

kan worden.

Friponné, e, adj. (en part. passé van friponner): Personae fr-e, bestolen, afgezet, opgeligt persoon m . Diamants fr -s, weggekaapte diamanten m. pl.

Friponneau, m. (verklw. van fripon) (fam.)
Kleine schelm m., geitje, schurkje n.
Friponner, v. a. Heimelijk wegnemen, ontstelen, ontfutselen, kapen, wegkapen. Ii ma friponné
trois florins, hi' heeft snij drie gulden ontfutseld,
heimelijk ontstolen. — FRIPONNER, v. n..Schelmerj
plegen, schelmachtig bedriegen: I1 ne fait que fr -,
hij doet niets dan schelmerij plegen. Fr- an jeu,
in 't spel bedriegen, valsch spelen. — (fain.) Cuij

v. pr. Elkander bestelen.
Friponnerie, f. Schelrnerij, guiterij f., schurkestreek, schelmstreek m. C'est ure fr- slgnalée,
't is een in 't oog loopend schelmnstuk. Les écoliers
font mille fr-s, de schooljongens doen duizend gultest reken.
f Fr iponnier, m., z. v. a. FILOU.
-^- Frique, adj. hieuw (neuf). — Frigiienelte, I. Jong ligtvaardig meisje n., dat boven haren
--

. —

Frisoir, m. [Tech.] Beiteltje der zwaardvegers; — krasjzer, nopijzer n. voor laken of doek;
krastafel; — krulijzer n., krultang I. der kappers.
Frison, m. [Corn.] Grove wollenstof f., fries n.
(uit Poitou); kleed n. van die stof. — Slechtste
lompen I. pl. (in de papierfabrijken). — Afval m
der cocons of zijdetonnetjes. — [Tech.] Gekrulde
kantielje (z CANNETIL LE); gebruld goud- of zilver.

FRISOTTER

-

FROISSABLE.
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draad n. Fr-s, krinren m, pl. en golvingen f. pl. beuzelachtigheid van een' jongeling. — [Coin.] Zéop 't gemarmerd papier. — [ Mar.] Flap, pul, kan f., kere goedkoope katoenen kant f.
f Froberge, f. Sabel, degen m.
aarden of metalen drinkvat n. — [Iinnpr.] DubbeFroe, in. Monnikskap . — Bij uitbreiding: monling f. van den druk. — [Con.] Elke krul, gekrulde
lok f. van een gekruld hoofd. — FRISOY, m., -NE, f. niksgewaad, monnikskleed n., monnikspij f. PrenFries m., Friesin f., inboorling van Friesland. — dre le fr -, monnik worden, in het klooster gaan.
Le fr-, de friesche taal f. — FRISON, NE, adj. Quitter le fr -, Jeter le fr- aux orties, het klooster,
het monniksleven verlaten, uit het klooster loopen;
Friesch n. La langue fr-ne.
Frisotter, v. a. Gedurig krullen; fijne, kleine den mantel op den tuin hangen.
Froeard, ni. (dénibr.) Monnik m.
krullen maken. — SE FRISOTTER, V. pr. Veel tijd
Froid, e, adj. Koud. II fait un temps fr -, 't is
met zich te krullen verbeuzelen.
t Frisque, adj. (burl.) Frisch, aardig, sierlijk, koud weer. Eau froide, koud water n. J'ai les pieds
bevallig, wakker. Cheval fr -, wakker, Frisch paard. fr-s, ik heb koude voeten, mijne voeten zijn houd.
Fille fr -, bevallig, aardig meisje. — t Frisquet, Pas fr -, koud land n. — La fr -e saison, de winm. Kleine keffer m. (hondje). — FRISQUET, m.: terlijd. Saison fr -e, koude tijd m. van 't jaar. —
Avoir fr -, koud , huiverig zijn. Il fait fr-, 't is Un habit fr -, een koud, al te dun, te ligt kleed. —
(fig.) Koel, koelzinnig, onverschillig; kalm, bedaard;
fijntjes koud.
Frisgaette, f. [Impr.] F i s k e t , raam n., zonder vuur, zonder levendigheid, flaauw, geestedat op lit t witte blad wordt gelegd, opdat hetgeen loos, laf: I1 lui fit un accueil fort fr -, hij ontving
wil moet blijven niet bezoedeld worde. Abattre la hem zeer koel. Je l'ai trouvé Dien fr- lil -dessus, i.k
heb hertz daaromtrent vrij onverschillig gevonden.
Ir-, 't frisket toeslaan.
t Frissement, m. Het snorren eener pijl n.
Sang-froid, koelbloedigheid, koelzinnigheid, bedaardheid
rilling,
schudding,
f. De sang -fr -, in koelen bloede, zonder drift.
Frisson , m. Huivering ,
béving, koude f. Le froid cause des fr -s, de kou- I1 lui dit de sang-fr- les choses les plus désoblide veroorzaakt rillingen. — Cette nouvelle lui geantes, hij zeide hem, in koelen bloede, de onbea causé des fr -s , dit nieuws heeft herra doen leefdste dingen. Faire fr -e mine à qn., iemand
rillen. — Le fr- de la fièvre, koortshuivering f. koel bejégenen. -- I1 a on style fr-, hij heeft een'
— Frissonnant , e , adj. Huiverend, rillend. kouden, flaauwen stijl. Un orateur fr -, een rede
zonder vuur, zonder geestdrift. Un discours-nar
— Frissonnenient, m. Ligte huivering, voor
rilling f. Quand je eense à sela it-bijgande fr-, eene la /Je, geestelooze rede. — Un tableau fr -,
me erend un fr -, wanneer ik er aan denk, over- eene schilderij, waarin geene uitdrukking, geene
valt mij eene ligte rilling. — Frissonner, V. n. kracht genoeg is. — [Jur.] Un Domme fr -, een on
Rillen., trillen, beven, bibberen, huiveren: La fièvre magtig (tot voortteling ongeschikt) man. — (Loc.;
Ie prend, it commence à fr -, de koorts overvalt lam.) 11 est fr- comme un landier, comme une
hem, hij begint te beven, rillen. — (fig.) Fr- de chaine de puits, hij is zoo koud (ongevoelig) als
ijs. z. ook CHAUD. -- FROID wordt ook als adv. gepeur, van vrees rillen, sidderen.
Frist -frast, ni. [Faut.] Duivenvleugel m., bruikt: Manger fr -, spijzen (die men anders warm
dien men gebruikt, om de valken bij 't afrigten te gebruikt) koud eten. Faire fr -, Battre fr- a qn.,
iemand koel, terugstootend ontvangen, aanhooren.
wrijven.
Frisure, f. Krulwijze, krulling, krul f.; krul
— it FROID, loc. adv. Koud, zonder vuur te gebruigekruld hoofd n. Le vent a dérangé sa fr -, de-sel, leen: Forger, battre un fer a fr -, een ijzer koud
wind heeft hare krullen, haar kapsel bedorven, in smeden, hameren. De l'argent battu ia fr -, koud
wanorde gebragt. — [ Tech.] Nopjes op doek, op stof. geslagen, gehamerd zilver n. — Composer it fr-,
— [Litt.] Onbeduidende sieraden n. pl. van den stijl. zonder gloed of leven opstellen.
Frit, e, adj. (en part. passé van frire) GebakFroid, m. Koude; vorst f. Avoirfr-, koud zijn.
ken, in de pan gebraden: Poisson fr- , Carpe fr -e, Fr- naturel, artificiel, natuurlijke koude, kunst
f. Un fr- pénétrant, eene doordringende,-koude
gebraden visch, karper in. — (pop. et fig.) Cet
homme est fr -, die man is geruineerd, te gronde. scherpe koude. Fr- noir, vorst bij donker weêr.
Tout est fr -, alles is op, doorgebragt, naar de maan. Fr- gai, vorst bij helder weer. Il est mort de fr -,
hij is van koude gestorven. Vous êtes bien sensij Frit, m. [Arch.]. z. v. a. FRUIT.
t Friteau, m., z. v. a. BEIGNET, GkTEAU. — ble an fr -, gij zijt zeer gevoelig voor de koude. Je
[Cuis.] Het bakken van zékere spijzen in een om- tremble de fr -, ik bleef van koude. I1 est tout rol
kleedsel van deeg. — [ Pêche] Zekere platvisch m.
fr -, hij is geheel verstijfd van koude. — Le-de
fr- de la fièvre, de koude der koorts.— (fig.) Koel
(Ook FRITON geheeten)verkoeling, verflaauwing, koelzinnigheid, on--heid,
Fritillaire, f. (pr. —ti-laire) [Bot.] Kievitseiverschilligheid f. 11 y a du fr- entre cox, er is ver
bloem, keizerskroon f.
vriendschap, liefde) tusschen hen. 11-koeling(dr
Friton, m., z. onder FRITEAU.
Frittage, m. [Tech.] Het toebereiden der fritte lui répondit avec son fr- ordinaire, hij antwoordof glasstof. — Fritte, f. L'aa'm der voorbereide de hem met zijne gewone koelheid f. — (Prov.)
glasmassa, die tot op aanvankelijke smelting is ge- Souther le chaud et Ie fr-, z. CHAUD. — Faire Ie
brand en gegl eid en dan in de ovenkroezen ge- fr-, den koele, onverschillige spelen.
Froidement, adv. Koud, koeltjes, koel (zelden
schept wordt, fr i t t e f. — Fritter, v. a. De tot
glas bestemde stoffen aan eene sterke calcinéri,ng of dan fig. gebruikt). Vous èíes vêtu Bien fr -, gij zijt
gloeijing blootstellen, f r i t t é rr e n.. — Frittier,m. zeer luchtig gekleed. -- (fig.) I1 m'a répondu bien
fr -, hij heeft mij zeer koeltjes geantwoord.
Werkman, die de g'assto/Jen fritteert.
Froideur, f. Koudheid, koude f. La fr- de
Frittole, f. [Cuis.] Tarwekoek met krenten,
1'eau, du temps, de koudheid des waters, des wein notenolie gebakken.
in
de
ders.
— (fig.) Koelheid, onverschilligheid f. Il m'a
Friture, f. [Cuffs.] Het bakken, fruiten
pan; — gesmolten boter , olie f. of reuzel m., recu aver beaucoup de fr -, hij heeft mij zeer koel
zeer veel koelheid ontvangen. I1 y a de Ia-tjes,m
waarin de oliekoeken gebakken worden; — het gebakkene, gebradene; — gebakken visch m. — Fri- fr- entr'eux, zij gaan koel met elkander om. —
[Méd.] , z. v. a. FRIGIDITÉ.
turfer, m. Braadkok m.
Froidir, v. n., Se froidir, v. pr. Verkoelen,
Frivole, adj. .IJdel, nietig, gering, beuzelachtig, onbeduidend, armzalig, kleingeestig, zonder koud worden. Ne laissez pas fr- (liever refroidir)
waarde, slecht; li.gtzinnig, winderig. Un discours Ie diner, laat het eten niet koud worden. — Les
fr-, een beuzelachtig, ijdel gesprek n. Cet argument viandes se froidissent (liever se refroidissent) , de
est fr-, dit bewijs is nietig, zonder kracht. Une spijzen worden koud.
Froidure, f. Koude f. der lucht. La f- de la
excuse fr -, eene nietige, kale verontschuldiging f.
11 a des principes Dien fr -s, hij heeft zeer geringe, saison, du climat, de koude van 't jaargetijde, van
ligte, zwakke grondbeginselen. — Ook als subst.: Il 't klimaat of de luchtsreek. — (poét.) De winter m.
Froidureux, ease , adj. Kouwelik (liever
donne dans le fr -, hij vervalt in 't beuzelachtige.
— Frivolennent, adv. Op ligtvaardige, ligtz-in- FRILEUX) .
Froissable, adj. Kreukbaar, wat door' ver
v.
a.
IJdel,
onnut,
Frivoliser,
genige wijs. —.]bederven kun. — Froissage, m. Het-kreuing
ring maken. — Frivolité, f. IJdelheid, beuzel
nietigheid, kleinigheid, kleingeestigheid,-achtiged, kneuzen, kreuken. — [Com.1 Buile de f-, olie f.
fr i v o l i t e i t f. Ses discours ne sopt que des fr -s, van de eerste uitpersing. — Froissement, m.
zone gesprekken zijn niets dan ijdel geklap, zijn Wrijving, kneuzing, verbrijzeling f. Le fr- des
van geene waarde. La fr- dun jeune homme, de cailloux excite du feu, de wrijving dei' keisteenen
,

-
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verwekt vuur. — (fig.) Le fr- des intérèts particuliers, de wrijving, (1e strijd der bijzondere belangen. — Froisser, V. a. Kneuzen, door drukking
benadeelen, verinorselen, sterk wrijven; breuken,
kronkelen, verfrommelen (chiffonrier);— (fig.) kwetsen., kreuken, deren. La chute lui a froissé toute
la jambe, de val heeft zijn gansche been gekneusd.
— Fr- des cailloux l'un contre 1'autre, twee keijen
sterk tegen elkander wrijven. Fr- du papier, du
drap, papier, laken verkreuken. --- I1 ne faut pas
fr- les opinions de ceux qu'on vent persuader,
men moet de c evoelens van hen, die men overreden
wil, niet kwetsen, beleediren.— SE FROISSER, V. pr.
Zich kneuzen. — Het part. passé is ook adj.: iViemlire fr -, gekneusd lid n. Robe fr -e, gekreukt kleedje n.
— Froisiseur, m. tiwelser, beleed'iger m. —
Ook als adj.: Cylindres fr -s, verbr zelende cilinders m. p1.— , Froissis, m. Gewrijf, gekneus; —
gedruisch n., door' wrijving voortgebra,nt.— Froissu re, f. Iinruzing; kreuk f., indruk, die door
kneuzing, krenking achterblijft. Ii a une fr- au
bras, hij heeft eens kneuzing aan den arm. La frtl'un fruit, de blutsing van cone vrucht. La frdune étoii'e, de kreuken in eens stof.
Fi'óle, f. [Bot.] Kamperfoelie f. der Alpen.
Frólement, in. Liggte wrijving, aanraking,
schaving f. van iels, als in 't voorbijgar n. Le frde la liable lui a fait une legère contusion, de
wrijving (les kogels heeft hem Bene ligte kneuzing
veroorz+. okt. Ce nest qu'un simple fr -, 't is slechts
een lii t schampschot. — Fr ®Ier, v. a. In 't voorb jgaan ligt aanraken, schampen, uwrijven: La balie
lui a frólé ;a jambe, de kogel heeft even, zijn been
aangeraakt, heeft hemt een schampschot toegebras t.
Fromage, m. Kaas f. Fr- dur, mou, rafpiné,
harde, weeke, fijne kaas. Fr- écrémé, kaas van afgeroomde melk. Fr- non écrénlé , a in crème,
roomkaas. Fr- de lait de brebis, schapekaas. Frpersillé, groene kaas, ook groen beschimmelde kaas.
Fr- au cumin, komijnkaas. Fr- de cochon, zult-,
kaas f., kaasvornriig hco(dvleesch n.—(pop.) Manger
du fr-, ontevreden zijn, zuur zien. — (Prov.) Entre la poire et le fr -, z. C011IE. Jamais homme
sage ne inangea fr -, een wijs nun voedt zich niet
met ijdele hoop. Fr- est bigin sain qui viest de
chiche main, wie zijne gezondheid lief heeft, etc
niet veel kaas. — (Loc pop. et prov.) Elle a laissé
aller le chat au fr-, zij heeft (Ie kat aan de kaas
laten komen, zich laten verleiden. — [Bot.] Fr
des asbres, boomkaas f., boompaddestoel m. — [Jeu]
Faire des fr -s, spel, waarb de meisjes, na zich
snel rondgedraaid te hebben, op eens vederhurken,
waardoor hare rokken of kleedjes bol- of kaasvormi.ri blijven uitstaan.
Fronaageon, m. [Bot.] (pop.), z. v. a. MAUVE.
Froumager, m., -ère, f. Kaasboer, kaaskooper in., kaasboerin, kaaskoopster f.— FROMAGER, m.
Kaasvorm m., om de kaas te doen uitdruipen.
— [Bot.] Kaasboom- m. op de f4ntillische eilanden.
— Het komt ook als adj. voor: Maitre fr -, meesterkaasmaker m.
Froenagerie , f. Kaashuis n.; kaasmakerij;
kaaskamer, plaats waar de kaas gemaakt of bewaard wordt; — kaasmarkt f.
Frontageux, ease, adj. Kaasachtig.
Froinent, nm. [Bot.] larve, tarwe, weit f. Frd'Espagne, d'Inde, of de Turquie, turksche tarw,
mais f. Fr- locar, Fr- rouge, spelt (épeautre). —
[ Alch.] Grain de fr- des philosophes, kwik, kwik
-zilvern.
Froinentaeé, e, wrdj. Tarwachtig, naar tarty
gelijkend. Plantes fr -es of als subst. Fr-es, f. pl.
Planten, die aren als die der tarwe schieten, tarwaardige planten f. pl. — Fromentage, m. [Arst.
coat.] Refit n., cues m. op de tarwevelden. —
Fromentaire of Franientalite, f. [Minér.]
Naam, door sommige geleerden gegeven aan zékere
steepen, die zij vo r versteende graankorrels houden. — Fronnental of Fanx-froment, zie
BAY-GRASS. — FROMENTAL, E, adj. [Bot.] Naar
tarwe gelijkend. — [A grit.] Terres fr -es, voor den
tarwbouw geschikte gronden m. pl. Pays fr -, tarwland, voor den tarwbouw bijzonder geschikt land n.
— Fromnenté, m. [Bot.] Soort van druif f. —
Fronienteau, m. [Bot.] Braambézie f. -- Voortreffeljke druif f. van Champar, -rie. -- Frornentée, f. [Cuis.] Pap f. van tarwemeel, melk en
suiker. — Tarwemeel n. — Fron'entel, m. [Bot.] ,
,

,
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z. V. a. FROMENTAL. - Froanenteiix, ease,
adj. Rijk in tarwe, in graan.
Fronce, f. [Tech.] Plooi, vouw f. in papier,
in speelkararten. — beleer z. V. a. ride, rimpel.
— Froneeeneut, m. Het fronsen (der wenkbraauwer:), rimpeling f. des voorhoofds; — gerimpeldheid f. — [1Iéd.] Rimpel ni., vouw, plooi f.
in de huid. — Froncer, v. a. Fronsen, rimnpelen,
plooijen. Fr- les sou rcils, de wenkbraauwen, het
voorhoofd fronsen. — Fr- une jape, eenen vrouwenrok poloogen (plisser). -- SE FRONCER, V. pr.
Zich, in vouwen of plooien zetten; rimpelig, vol
vouwen of plooijen worden. — Geplooid worden.
— Het part. passé is ook adj.: Peau froncée, gerimpelde huid f. Chemise froncée, geplooid hemd n.
Fronehe, f. [Bot.] Vijgeboom m. met doorboorde bladeren.
Froneiis, m. [Tech.] Kleine plooijen f. p1. (aan
een kleedje, kraagje, enz.)
Fronele, m., liever FURONCLE.
Frong,nre, f. Het rimpelen, fronsen, plooijeu;
gerinspeldheid, geplooidheid f.
Frondaison, f. [Bot.] Loof, gebladerte n. -Tijd m., waa op het loof uitkomt.
Fronde, f. Slinger m. (als voormalig wapen
als kinderspeelgoed) Goliath fut tué d'un-tuig,
coup de fr -, Goliath werd door Benen slingerworp
gedood. — Jeter une pierce avec la fr -, eenen
steen net den slinger werpen. — [Chir.] Sli-nper verband, vierhoofdig windsel n. — [H. de
France] Naam ecner panlij, die zich gedurende de
minderjarigheid van Lodewijk X I V. tegen 't hof
en tegen 't ministerie van den, kasdi;aal Mazarin
verzette. — FRONDE, f. Loof n., gezamenlijke bladeren van een' boom; — gebladerte n. der palmen
en varenkruiden; — bladervormige uitspreiding f.
der vierplanten e. a.
Fronder, v. a. Met eersen slinger werpen, slingeren; — met kracht werpen. Fr- des pierres,
steepen slingeren. — Ook zonder voorwerp: S'amuser b fr-. - Elle lui fronda une assiette à la tête,
zij wierp hem een bord naar 't hoofd. — ( fig.)
Laken, berispen, beschimpen, bespotten, hékelen,
bedillen. Fr- le gouvernement, le mini .tère, de
regering, het ministérie hékelen. On a frondé sa
harangue, men, heeft zijne redevoering beschimpt,
bedild. — FRONDER, v. n. Op de regéring schimpen; steeds hékelen, altijd norren. I1 ne fait que
fr- tout le jour, hij doet den geheelen dag niets
dan op de' regéring uitvaren; hij heeft altijd wat
te bedillen. — Het part. passé is ook adj.: Pierre
frondée, geslingerde steen m. — Ministère fr -, ge
ministerie n.
-hekld
Fronderie, f. [H. de France] Bewegingen,
woelingen f. pl. der fr o n d e (z. dat woord); 't ver
-bondel'fr.
Frondeseenee, f. Het uitloopen, loofkrijger
der boomen.. — Bladvormigheid f. — Frondescent, e, adj. Loof krijgend. — Bladvormig.
Frondeur, m. Slingeraar, met een' slinger gewapend sold€iat ni. — Lid n., aanhanger m. der
fronde, fro n d en r m. (z. FRONDE). — (ftn.) Fitter, bediller, berisper, inz. van de regéring en
hare daden. Vous êtes an fr-, gij zijt een vitter.
(In deze betcekenis zou men een vrouwelijk frondeuce kunnen aannemen). — Ook als adj. gebézigd:
Esprit fr-, bedilzieke geest m. (pult f.
Frondibale, f. [Anc. mil.] Soort van kataFrondieote, adj. (Bot.] Op loof groeijend of
levend. — Frondifère, Frondipare, adj.
Loofdragend. — Frondipore, in. [H. n.] Gebladerd ppuntkoraal, takkoraal H.
Fronduule, f. [Ant.] Kleine slinger m. — .Mosbladertjes n pl.
Fronron, in. [Tech.], z. v. a. FROTTON.
Front, m. Voorhoofd n. ; bij uitbreiding: het
geheele gelaat, Bezigt; hoofd n., top m., kruin f. ;
— voorste gedeelte n., voorzijde f., voorgevel m.,
fr o n t n. Fr- élévé, sévère, hoog, ernstig voor
On lit sur son fr -, men leest op zijn-hofdn.—
gelaat. — Courtier Ie fr -, Humilier son fr -, het
hoofd buigen; (firs.) zich vernéderen. Lever, Relever le fr-, het hoofd weder opbeuren; — zijne
fierheid hernemen; zich wederspanning betoonen. —
(poét.) Ces rockers caclient leurs fr-s dans les
nues, die rotsen verbergen hare kruinen in de
wolken. — Fr- de poisson, snuit m. van eersen.
visch. — Fr- d'un cheval, d'un boeuf, etc., het

FRONTAIL
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voorhoofd van een paard, van eenen os, enz. Ce
cheval a une étoile au fr -, dit paard heeft eene
kol of witte plek voor Glen kop. La maison fait frsur Ie canal, het huis staat met het voorste gedeelte, niet den voorgevel naar de gracht. On
trouve de fr- une Masse -cour. men- vindt van voren
eene voorplaats. — [Mil.] F- dune arme, d'un
bataillon, voorste gelid n., spits f., front n. van
een leger, van een bataljon. Fr- d'un bastion,
voorste gedeelte van een bolwerk. Faire fr- ba i'ennemi, den vijand het hoofd bieden. Ce régiment
fit fr- b Ia cavallerie ennemie, dit regiment was
tegen over de vijandelijke ruiterij geplaatst. z. ook
BANDIERE.— [Mar.] L'armée of la slotte était rangée sur la libre de i'r-, de vloot lag in het breede
geschaard. — (fig.) Faire fr- it Forage, den storin
het hoofd bieden, pal staan in den terlenspoed. —
Le fr- d'un lire, z. v. a. FRONTISPICE. — Le Irdune monnaie, de beeldzijde I. eener munt. —
(Tg.) Onbeschaamdheid, verrnételheid, stoutheid f.
Auriez -voos le fr- d'assurer un pareil mensonge?
zoudt gif de onbeschaamdheid hebben, zulk eene
leugen te bekrachtigen ? 11 cut le fr- de rile dire,
hij had (Ie onbeschaamdheid m ij te zeggen. Ii a on
fr- d'airain, hij heeft een stalen, voorhoofd, hij is
van alle schaamte ontbloot. I1 na point de fr -, hij
its voor Beene schaamte vatbaar, hij heeft geen gevoel van schaamte.
DE FRONT, loc. ad v. Naast
elkander', van voren. Its marchèrent dix hommel
de fr-, zij marcheerden tien man naast elkander. Attaquer l'ennemi de fr -, den vijand van
voren aantasten, aangrijpen. C'est un chemin ou
it ne peut passer que deux liomnles de fr -, 't is
een weg, waar slechts twee nienschen naast elkander kunnen gaan. Deux cbevaux attelés (ie fr-,
twee naast elkander gespannen paarden. — ( fly.)
Heurter de fr- l'opinion de qn., iemands meening,
gevoelen regelregt, regtstreeks tegenspreken. Faire
marcher deux choses de fr -, twee zaken te gelik
behandelen.
FRONT iI FRONT, loc. adv. Refit
tegenover elkander.
Frontail, nï., z. FRONTEAU.
Frontal, e, adj. [Aslat.] Tot het voorhoofd
behoorend, daartoe betrekkelijk, f r o n t a a 1: Région fr -e, voorhoofdstreek I. Os tr-, voorhoofdsbeen n. Muscles frontaux, voorhoofdspieren I. pl.
-- [Méd.] Médicaments frontaux, middelen, n. pl.,
die op 't voorhoofd worden aangewend. — FRONTAL, M. [Anat.] Voorhoofdsbeen n. (coronal) —
[Chir.] Voorhoofdsomslag m. (teren hoofdpijn);
voorhoofdsband m. ; — het daarmede opgelegd middel. — [ Anc. jur.] Hoofdpranger m., touw n. met
knoopen (als voormalig marteltuig); -- die marteling I. zelve. — [ Luth.] Beiteltje n. tot het aanbrengen van sieraden op de toetsen. -- z. ook

Frontirginac (stad in de voormalige prov. Languedoe) , doorgaans f r o n t i g n a c geheeten.
Frontirostre, adj. [H. ii.] , z. v. a. RHINOST011E.
Frontispice, m. Voorgevel in. van een aebouiv
(men zegt in de taal der kunst facade); — titel m.
van een boek, titelblad n., (men' zegt doorgaans
titre); titelplaat f. Le nom de l'auteur, le lieu de
I'impression est annoncé an fr -, de naam des
schrijvers, de plaats, waai' het boek gedrukt is,
staat op de titelplaat aangeduid.
Fronto-eonchien , indj. m. (pi. —ki-ain)
[Anat.] Muscle fr -, voorhoofds- en oorschelpspier f.
— Fronto-ettimnoldal, e, adj. [Anal.] 'lot het
voorhoofdsbeen en het zeefbeen behoorende. — -41s
subst. m., z. V. a. 'I'rou borgne of épineux, zie

—
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1- Frontaliers, m. pl. Grensbewoners m. pl.
(van Frankrijk, bij de Pyreneen). — Rondreizende
kooplieden, marskramers m. pl.
Fronté, e, adj. Niet een groot voorhoofd.
Fronteaa, Frontail, ni. lloofdspansel, hoof'bindsel n., inz. hoofdband m. der Joden (waarop zij
den naam van God of eene schei ftuurplaats schrijven),
tephillin of thephillin. — Hoofdcieraad n.
der paarden, kopriem m. van 't hoofdstel; — hoofd
rouwpaarden (ook FRONTAL geheeten). —-bander
[Arch.) , z. FRONTON. — [ Ant. artill.j Fr- de mire,
verzigitop m. aan een stuk geschut. — [Mar.]
.Schild, halckebord n., gebeeldhouwde lijst I. van.
den voorsten balk van de campagne of het halfdek,
of van den sand van den bak; boog m. van het
halfdek. Fr • de volée, uitstek m. aan de balkwagering tusschendeks, waar de trompen der stukken
tegen leunen, wanneer zij gesjord staan. Fr- du
gaillard, schot n. van de stuurplecht. — [Chir.] ,
z. v. a. FRONTAL.
Fronteval, m. [Hort.] bode, met rozekleur
en wit vermengde tulp
(voorhoofd.
I.
Fronticorne, adj. [H. n.] Met horens op 't
Frontière, I. Grens, frontier f., grens-,
eindpaal m. L'armée était sur la fr-, het leger
stond op de grens. Les fr-s d'un état, de grenzen,
eindpalen, frontieren van eenen staat. — (Géogr.]
Fr-s militaires, militaire grenzen. FRONTIERES, I.
pl. Gemeene wol I. uit Picardië.
FRONTIÈRE,
adj. Aan de grenzen liggend, tot de grenzen beboorend: Villes fr -s, grenssteden f. pl.
Frontignan, m. Franse/te muskaatwen m. uit
—

—
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Fronton, m. [Arch.] Geveldak n., driehoekig
of half-cirkelvorinig sieraad n. boven aan gebouwen, vensters. deuren, enz. — [ Mar.] Hakkebord,
wapenvlak, schild of bovenste en middelste beeld
aan den spiegel.
-houwn.verk
Fronto-nasal, e, aclj. [Aunt.] Tot voorhoofd
behoorende.
en neus
Muscle fr- of als subst. m.:
Le fr -, de voorhoofdsspier I. -- Frouto-pariétal, e, adj. [Anat.] Tot het voorhoofdsbeen en.
de wandbeenderen behooi'end (nikspij gekleed.
Froqué, e, aclj. In eerie monnikskap, 7nonFrocrueuur, in. [Anc. coot.] Verbéteraar der
wenen.
Frot, ook Frou, m. [Arc. coot.] Onbebouwd
liggende grond. — Bedorven weg m.
t Frottade, I. Pak n. slaag, mishandeling f.
Frottag'e, m. liet wrijven, boenen (van een
vloer, meubelstuk, enz.) — Frotté, e, adj. (en
part. passé v'? trotter): Menlbre fr -, gewreven
lid n. — Chaise fr -e, gewreven, geboende stoel m.
-- Frottée, f. (pop.) Boterham f., geboterd stuk
brood n. -- (pop.) II a eu one bonne fr -, hij heeft
een. goed pak slaag gehad.
Frotteiueut, m. Wr(jving, schuring van twee
ligchamen te jen elkander, afschuring I. Le fr- du
trait a dépilé Ie cheval, de schuring van cie streng
of het trekleir heeft liet paard onthaard. — (fig.)
Le fr- des idées, des intérèts, de wrijving dei
denkbeelden, de botsing f der belangen.
Frotter, v. a. Wrgven, schuren, boenen. Frles jambes avec de la flanelle, de boenen met
flanel wrijven. Fr- des chaises, stoelen boenen. —
Inwrijven, bestrijken. On lui a frotté le bras aver
de 1'huile, men heeft hem den arm met olie ingewreven, bestreken, gesmeerd. — (fig. et fam.) Af rossen, kloppen, ranselen: On 1'a frotté comme it
faut., On lui a frotté les oreilles, men heeft hein
ter dege, braaf afgerost. — [Tech.] Pierre ui fr-.
slijpsteen ni. der lettergieters. Fr- des caractères,
gegoten letters op den sl jpsteen aftrekken. — Frle rasoir, het scheerroes aanzetten; ook: het scheer
afvegen (bij 't scheren). — (Prov.) Une main-mes
frotte l'autre, als de eerie hand de andere wascht,
worden zij beide schoon. Un mulct frotte l'autre, de
eene muilezel noemt den anderen langoor, de pot ver
ketel, dat hij zwart is. — FROTTER, V. n.-wijtden
Wriven: Une des roues frottait contre la caisse de
la voiture, een der raderen wreef tegen den bak
van 't rijtuig. — SE FROTTER, v. pr. Zich, wrjv-n:
Se fr- les yeux. — Elkander wrijven: Les tines
se frottent. — Gewreven worden; Le verre se
(rotte avec de la peau. — (fig. et fam.) Se fr- it
qn., met iemand te doen hebben of aanleggen, omgang, gemeenschap met iemand hebben. II fait bon
se fr- aux savants, 't is goed, niet geleerden omgang
te hebben. Ne vous y frottez pas, laat es- u niet
mede in, bemoei er u niet mede. IJs se sont bigin
frott.és Jun l'autre, zij hebben. elkaar braaf afgeranseld. -- (Prov ) Qui s'y frotte, s'y pique, wie
heen aanraakt, brandt zijne vingers, 't is geen kat
om zonder handschoenen aan te tasten (van iemand,
die zich niets ongestraft laat zeggen of doen);
ook: wie rozen wil plukken, moet op de doornen
rekenen; wie zich moedwillig in 't gevaar begeeft,
komt er in om.
Frotterie, I. [Tech.] Het afslijpen of aftrek ken der gegoten letterstaafjes op een' sljpsteen.
Frotteair, mn., -ease, f. Wrj ver. boender m..
wr2j fster, boenster, schuurster I. — FROTTEUSE, I.
Werkvrouw f., die de letterstaafjes a fsl(jpt.
Frottoir, m. Wrijiap, wrj fdoek, boenlap
schuurlap m. ; — schou . erdoekje, schouderpapier'
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tje n. der barbiers (om er 't scheermes aan af te
vegen) . -- [ Tech.] Schuurton f. (der speldenmakers);
— gladland nl. (der boekbinders); — lustreerzak m.
(der hoedenmakers) . -- [Plies.] FVríj fkussen n.
aan de elektriseer- machine.
Frotton, m. [Tech.] Strijkbal m. van doek
der kaartenmakers, om het papier of de kaarten
daarmede glad te strijken.

Froai, nl. [Anc. coot.], z. FROT.
Frouemieut, m. [Chas.] liet nabootsen van
zékere geluiden, om daarmede vogels te lokken. —
Froner, v. n. Geluiden nabootsen, als lokmiddel
om vogels te vangen, vogels met het lokfluitje lok
Klanknabootsend woord-ken.—Froufz,i
om 't geruisch van kleederen, van bladeren na te
bootsen. -- (Loc. prow. et pop.) Faire frou-frou,
den gebraden haan spelen, eene groote staatsie voeren. — [H. n.] Volksnaam van 't kolibrietje.
5 Frueteseence, f Tijd in. des jaars, waarop
de meeste zaden rijp worden; rjpwording f. —
Fracteseeut, e, adj. [Didact.] Met vruchten

zich bedekkend.

Friietidor, in. [Chron.] Twaalfde maand van
't fransche republikeinsche jaar (van 18 aug.
tot 16 sept.), vruchtmaand f. — Fructifère,
Fraictifiant, e, adj. [Bot.] Vruchtdragend. —
Fructificateiir, trice , adj. Vruchtbaarmakend. — Fructification, f. Bevruchting, ontwikkeling van den bloesem en van de vrucht.
— Fraetifier, v. n. Vrucht dragen. vrucht
opléveren of voortbrengen. Cet arbre fructifie
draagt
p oul. Ia p remière
f ( (fig.) Voordeel geven,
—
het eerst
somme a fructifie, deze som heeft winst opf;cleverd, rente gegeven. Dieu a béni leur travail
et 1'a fait. fr -, God heeft hun werk gezegend en het
goede vruchten laten voortbrengen. -- Fruetifornie, adj. Vruchtvormig. — Fructigèite, adj.
Op vruchten wassend. — Fruetuaire, m. [Ant.
rom.] Vruchtbruiker in. — Frueteiewisement,
adv. Met vrucht, met zegen, met voordeel: Its y
oat travaillé fr -, zij hebben daaraan met vrucht
gearbeid. — Frueteieux, ease, adj. (poét.)
Vruchtbaar: Verger fr -, vruchtbare boongaard m.
— (fig.) Voordeelig, winstgevend: I1 a zen emploi
fr -, hij heeft een voordeelig ambt. ï Friieteile, m.
Ieder der bijzondere vruchten, die tot de vorming
eener zamengestelde bloem medewerken. — -f -Fructuosité, f., z. v. a. FECONDITE.
Frugal, e, adj Sober, matig, spaarzaam, zuinig; genoegzaam. Metier une vie fr -e, zuinig,
spaarzaam, matig leven. I1 est extrêmement fr -,
hij is zeer sober, matig. Un repas fr -, een sobere
maaltijd. (Volgens de Académie heeft dit woord
geen en. pl.; terwijl men toch b ij de ;ch.ri vers zoowel frugals als frugaux vindt.) — Frugale ment, adv. Matig, op eene matige, spaarzame

wijze, zuinig, spaarzaam. — Frugalite, f. Spaar
matigheid, zuinigheid, soberheid, een -zamheid,
onthouding f.
-voudigelnswjz,

Frugardite, f., z. v. (t. IDOCRASE.
Frugifère, adj., z. v. a. FRUCTIFÈRE. — Frugivore, adj. [H. n.] Vruchtenetend, van gewas
vruchten levend. — Frugivores, rn. pl.-sen,va
[H. n.] Vruchteters, ooftpikkers m. pl., vogels,

die van vruchten leven.

Fruit, m. Vrucht f., ooft, fruit n Des fr -s
noués, mors, hátifs, tardifs, gezette, rijpe, vroeg
vruchten. Des fr -s b noyau, a pe--rijpe,lat
pin, steenvruchten, vruchten met pitten of kernen.
Fr-s d'été, d'automne, d'hiver, zomer -. herfst -,
wintervruchten. Fr-s pendants, hangende, nog aan
den boom zittende vruchten. Fr- pendants par racines, te veld staande gewassen n. pl. Fr-s de terne,
aardvruchten (als meloenen, komkommers, enz.) Fr-s
de la terre, vruchten der aarde, alles, wat de
aarde tot voedsel voortbrengt. Fr-s de la saison,

vruchten, die men eet in 't saizoen, waarin men
ze plukt. h'r -s de garde, vruchten, die men bewaren kan, die goed blijven. — Nageregt n (in dezen
zin alleen in 't enkelv. gebruikelijk): On a déjb
servi Ie fr -, men heeft het nageregt reeds opgedragen, opgezet. On est au fr -, men is aan 't nageregt. Du fr- monté, versierd dessert-ooft. — (Loc.
prov.) C'est du fr- nouveau de vous voir, het is
iets zeldzaams, raars, wanneer men u te zien krijgt.
— Fr- defendu, verboden vrucht (door Eva in
1 paradijs gegeten); (fig. et fain.) On a du

gout,

du penchant pour le fr- défendu, verboden vrucht
smaakt het lekkerst: wat ons verboden is, trekt
ons juist daarom te sterker aan. — Bij uitbreiding:

ligchaamsvrucht: Une femme est obligée d'avoir
soin de son fr -, eene vrouw is verpligt voor hare
ligchaamsvrucht te zorgen. Ce fels est le seul frde leur union, die zoon is de eenige vrucht van
hunnen echt. Les fr-s de 1'há- men, de in 't huwelijk verwekte kinderen. -- (fig.) Voordeel, gewin n.,
winst f., nut n., vrucht f. Je n'ai tiré aucun fr de cette affaire, ik heb geen voordeel uit deze zaak
getrokken. J'ai eu beaucoup de peine at pea de
fr -, ik heb veel moeite en weinig nut of voordeel
gehad. Le fr- de ses travaux, de vrucht van zijnen
arbeid. Voila les tristes fruits de la guerre, dit
zijn de droevige vruchten, gevolgen des oorlogs.
Cela ne fait aucun fr -, dat geeft geen nut. Ce
prédicateur fait du fr -, deze predikant sticht nut.
— Fr-s, inkomsten f. pl., voordeelen n _ pl., opbrengst f. (van eerie bediening, van een of ander
goed). — [ Arch.] Vermindering f. der dikte van
Benen muur naar boven toe. Dunner du fr- (of du
frit) à une muraille, venen muur intrekken.
5 Fruitage, ni. 1 ruit n., allerhande boom-

vruchten f. pl., ooft n.
(andere kleur.
Frnité, e, adj. [Bias.] Met vruchten van eene
Fruiterie, f. Fruitkamer f., ooftkelder m. (gebruikelijker is fruitier). — Fruithandel m.
t'ruiitier, ière, adj. Ooft -, vruchtdragend:
Arbre fr -, vruchtdragende boom, vruchtboom m.
Jardin fr-, oofttuin m. — FRUITIER m. Boomgaard m. (liever verger). — Fruitkamer f., ooftkelde r in. — FRUITIER, in.. -ZERE, f. Fruit- Of
ooftverkooper m., - verkoopster, fruitvrouw f. —
In dien zin ook als adj,: Marchand fr -, Marchande
fr -ière. -- Verhandeling f. over het ooft, ooftboek n.
-[ Fruition, f., z. V. a. JOUISSA\TCE.
Frunientacé, e, adj., z. FPOIIENTACd.
Frnntentaire, m. [Ant. rom.] Voorraadhezorger, proviandmeester; — schatmeester. -- Weleer
ook z. v. a. marchand de blé, graanhandelaar m.
— [H. n.] Fr-s, mikroskopische schelpjes n. pl.,
die naar tarwekorrels gelijken.
Frunientalite, f., z. FROMENTAIRE.

Frasquin, m. (pop.) Goedje, boêltje, al wat
iemand aan kleederen en geld bezit.
Fruste, adj. [Numism.] Afgesleten, onkenbaar
geworden (van munten en gedenkpenningen). —
Verweérd (van oude steepen) . — Poésie fr -, poëzij,
die de kenmerken van hooge oudheid draagt, over-

oude poëzij f.

F r ustratif, ive, Frustratoire, adj. [Prat.]

Nutteloos, doelloos; ijdel, enkel om tijd te winnen.

Frats fr -s, doellooze onkosten m. pl. — Exception
fr -, nietige tegenwerping f. — Acte fr -, bedriegelijke acte f. — FRUSTRATOIRE, m. Kruiderwijn, suikerw jn m. met notemuskaat. -- Frustratoiremeut, ade. Op vergeefsche, vruchtelooze wijze.
Frustrer, v. a. Verijdelen, te leur stellen. mis
bedriegen, bedotten. On la frustré de ses-leidn,
droits, men heeft hem in zijne regten verkort, van
zijne regten beroofd. Fr- ses créanciers, zijne schuld
te leur stellen. Fr- l'attente de qn., iemands-eischr
verwachting verijdelen. — SE FRUSTRER, F. pr.
Zich berooven: Nier une autre vie, eest se fr
dune consoiante esperance. — Elkander te leur
stellen. — Frustré, e, adj. (en part. passé) Personne, Espérance fr -e, teleurgestelde persoon m.,
hoop f.
Fruteseence, f. [Bot.] Tijd m., wanneer de
vruchten afvallen, om door hare zaden de soort te
doen voortduren. — FruYteseent, e, adj. Zich
als boom of struik verheffend; boom-, struikvormig.
Frutex, m. (latin.) (als toegevoegd woord b#
de namen van een aantal planten). Struik, heester m.
Fruticole, adj. [H. n.] Tusschen de struiken

levend.

Freitic,ileux, euse, Frutiqueux, ease,
adj. [Bot.], z. V. a. FRUTESCENT.
Frutille, f. [Bot.] Reuzenaardbézie f., vrucht
van den Frntiller of Freitillier, m., de reu -

zen-aardbézieplant f. van Chili.

Fuca, m. [H. n.] Een naar den baars gel-

kende zeevisch in.

Fncacé, e, Fneé, e, adj. [Bot.] Naar 't zeewier gelijkend. — FUCACEES, f. pl.Afdeeling van
de familie der zeewierplanten. — FUCEES, f. pl.
Zeewierplanten f. pl. in 't algemeen.

FUCHSIE

FULMZINAIRE.

--

Fuehsie, f. [Bot.] Soort van pronkgewas n .
met donkerroode, afhangende bloemen, lu c h s i a f.
— Fuehsié, e, adj. -Vaar de fuchsia gelijkend.
Faeicole, adj. [H. n.] Tusschen 't zeewier
levend. — Fneiforme, adj. [Bot.] Zeewiervormig. — Fucoï€le, adj. [Bot.] Naar eerre zeewierplant gelijkend.
Faacus, m. [Bot.] Wier, zeewier, zeegras n.
zeerui f. (waarvan de soda bereid wordt) .
File, f. [Bot.] Soort von harsachtige boom ni.
Faent, m. [Bot.] Soort van zeeras n.
Feigace, adj. [Méd.] Voorbijgaand, vlugtig
(passager) . — [Bot.] Kortdurend, van korten duur,
spoedig vergaand of verdwijnend.
S Fu;acité, f. Vlugheid, vergankelijkheid f.,
korte duur Ill .
Fugato, In . [Mus.] In den tr ant der fuge ge
stuk, f u g a t o m.
-zet
—

Fugie, m. [Méd.] Oorsmeer n. (cérumen). —

Wolkje n. in de pis. — Verzwéring f.
Fugitif, ive, adj. Vlugtig, vlugtend: Esclave
f-, voortvlugtige, ontloopen slaaf. — (fig. et poét.):
Oude fugitive, vlietend, voorb2jloopend water m.
— Voorbijgaand, vlugtig, vergankel^,^k, kortstondig, onbestendig: Bonheur f-, vlugtig, onzeker geluk n. Plaisirs f-s, kortstondige vermaken n. p1.
— Pensée f-ive , vlugtige , ligt vervliegende gedachte f. — Fugitif, In., -ive, f. Vlugteling,
voortvlugtige m. en f. Pieces f-ives, kleine of ver
schriften n. pl.
-stroide
Fugue, f. [Mus.] Veelstenonig stuk n., waarin
een melodisch thema, eerre keurige, welluidende gedachte heerscht, die afwisselend door de eene stem
na de andere op velerlei wijze herhaald wordt,
fu g e, fu g a f. — (fig. et lam.) Faire une f-, de

vlugt nemen. — Fugné, e, adj. [Mus.] In den
stijl of vorm der fuge
Forti, e, adj. (en part. passé van fuir): Ennemi
f-, Danger f-, ontvlugte viand In., ontvlugt, vermeden gevaar n.

Faie, f. Kleine duivenslag n., duiventil f. —
Weleer ook: vlugt, ontsnapping f.
Fair, V. n. (met avoir) Vlugten, de vlagt nemen,
ontvlugten, vlieden, ontvlieden, weg loopen, zich
snel verwijderen: F- de son pays, hors de son pays,
uit zijn land vlugten, zijn land ontvlugten. L'ennemi Puit, de vijand vlugt, vliedt, slaat op de vlugt.
On lui reproche d'avoir fui, men verwijt hem, dat
hij de vlugt genomen heeft. — Ook van zaken gebézigd, die zich met min of meer snelheid bewegen
of schijnen zich te verwijderen: Le temps fuit, ele
tijd snelt henen. Nos beaux jours fuient rapidement,
onze schoone dagen gaan snel voorbij. L'hiver a fui,
de winter is voorbij, is verdwenen. Les nuages
fuient, de wolken drijven over, drijven voorbij. Au
seul son de sa voix, la mer Puit, op 't geluid zijner

stem alleen wijkt de zee terug. Le rivage semblait
f- loin de nous, de oever scheen verre van ons te
vlugten. — (fam.) Cela ne peut, ne saurait lui f-,
dat kan hem niet ontgaan , niet misloopen. - [Peint.]
Terugwijken, zich als in de verte, in 't verschiet
vertoonen: Cet objet luit bien, (lat voorwerp wijkt
goed terug, doet zich op behoorljken afstand voor.

— [Tech.] Un outil qui luit, een gereedschap, dat
uitglijdt, afschampt. — Ce tonneau, ce vase, ce
pot fuit, dat vat, die vaas, die pot lekt. Le vin fuit
du tonneau, de wijn lekt uit het vat. — [Mar.] F- b
corde et a mats, voor top en takel loopen. F- it sec
de toile, zich van den wind laten drijven. — F- devant le temps à la lame, voor de zee wegloopen, ter
lens loopen.— F- vent arrière, vóór den wind loopen.
-- (fig.) Ontwijken, ontduiken, uitvlugten zoeken: Je
ne puls terminer avee eet homme, it luit toujours, it
ne fait que f-, ik kan met dien man niet ten einde
komen, hij zoekt altijd uitvlugten. FULR, v. a.
Ontvlugten, ontloopen, ontvlieden; — mijden, ver
schuwen, ontwijken. F- un pestiferé, een'-mijden,
pestzieke ontvlugten. F- son pays, zijn land ontvlugten. F- le danger, 't gevaar ontvlugten, ontwijken. F- le monde, den omgang der menschen
ontwijken , zich afzonderen. F- le combat, het gevecht ontwijken, vermijden. Le sommeil me fuit, de
slaap ontvliegt mij: ik kan niet slapen. Les méchants
luient la lumière, de boozen schuwen 't licht. —
(Prov.) On ne pent f- sa destinée, men kan zijn
noodlot niet ontgaan. — [Man.] Ce cheval luit les
talons, dat paard wijkt voor de sporen uit, loopt
zijwaarts. — SE F UIR , v. pr. Zich ontvlugten, zijne
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vervéling, zijne wroeging enz. zoeken te ontgaan:
Le criminel cherche vainement a se f- lui -Inême,
de misdadiger poort vruchteloos zich zelven (zijne
onrust, zijn' zelfverwijt, zijne wroegingen) te ontvlugten. — Elkander ontvlugten, vermijden, ontwijken: Autrefois ils se recherchaient, aujourd'hui
ils se luient, weleer zochten zij elkanders gezelschap,
thans vermijden zij elkander. — Vermeden worden:
Tout excès dolt se f-, alle buitensporigheden moeten
vermeden worden. — Uiteen loopera: Tantót ces
routes se rapprochent et se croisent, tantót eiles se
luient, nu eens komen die wegen bijeen en kruisen
elkander, dan weder loopen zij uiteen.
Faite, f. Vlugt f.; het ontvlugten, ontvlieden,
ontloopen, wegsnellen; ontloopi.ng, ontwijking, ontsnapping I. Se sauver par la f-, zich door de vlugt
redden. Mettre les ennenlis en f-, de vjjanden op
de vlugt slaan, drijven. — La f- d'un gaz, d'un li
lente, het ontsnappen van een gas,-quideparn
van een vocht door eerre reet. -- [Paint.] La f- des
objets, het terugwijken, der voorwerpen (waardoor
zij zich als in ale verte geplaatst voordoen). — (fig.)

La f- du vice, de 1 'occasion, het schuwen, vermijden der ondeugd , der gelegenheid. — (fig. et poét.)
La f- des années, het snelle henenvlieden der jaren. — Uitvlugt f., ontwakend antwoord n., vertraging I. Vous ne répondez point précisément,

eest une f-, gij antwoordt niet bepaald, het is eene
— FUITES , I. pl. [Véner.] Spoor n., dat
een hert in 't vlugten volgt.
Fujet, in. [H. n.] Kor aaltol m ., tolvormige
schelp I. van den Senegal.
Fulgore, m. [II. n.] Glimkever, lantaarndrager m , lichttor f. — Feilgorelles, I. pl. Glim
l.
-kevrsotnI._)
Fulgaral, e, adj. [Didact.] Den bliksem betreffend. Science f c , wetenschap van de wigchelari/

uitvlugt

.

-

door het bliksemvuur. — -E- Falgurant, e, adj.
Bliksemend, weerlichtend, schitterend als de blik sem. — Fulgurateur, Ill . [Myth.] Bliksemvoerder In. (bijnaam van Jupiter). — [Ant. r olij .] Wigchelaar door middel van 't bliksemvuur of den
donder, fu 1 g u r á t o r in. — Fulguration, f.
[Phys.] Weêrlicht n.; het weérlichten (éclair). —
[Chim.] , z. v. a. ÉCLAIR, CORUSCAT10v . — Ful gn riser, v. a. (woord van Scarron), z. v. a. FOU-

DROS ER .

— Fnlgurite, ni. Dondersteen, f u 1 g ur i e t ni. Falguroniètre, ni. [Phy`.] Bliksem
n1 ., werktuig om de elektriciteit der luchtte-metr
meten of te bepalen.
S Fnligine, f. [Didact.] Roet n. — Fuligineax, ease, adj. Roetig, roetachtig; roetkleurig.
Vapeur f-ease, roetachtige damp m. — [Méd.]
Lèvres f-euses, roetkleurige, zwartachtige lippen f.
pl. Langue f-euse, donkere, roetkleurige tong I. —
Faliginosité, I. Roetigheid, roetachtigheid f.
Feillomanie, Fullotomie, f. [Bot.] Soort
van ziekte der planten, die te veel bladeren doet
uitspruiten, te welige bladergroei in. (Men zegt ook
phyllomanie.)
Fulmar of Fétrel-fulmar, in. [ H. n.]
Graauwe stormvogel , ijssiormvogel nl ., Ijsmeeuw f.,

zeepaard n., door de hollandsche walvischvangers
mallemuk geheeten.
Fulminaire, adj. [Phy s.] Den bliksem of den
donder belie/fend. — [Minér.] Pierre f-, donder
(fulgurite). — Fulniinal, e, Den-stenm.
bliksem of donder betreffend. (Plur m. fuhninaux.)
— Fulminant, e, adj. [Myth.] Bliksemslingerend, met den bliksem gewapend: Le dien f-,
de bliksemgod, .Jupiter. — [Chico.] Knallend, ontplofjend: Or, Argent f-, knalgoud, knalzilver n.
Poudre f-e, knal- of donderpoeder n. — (fig. et
fam.) Hevig uitvarend of dreigend, vreeselijk razend en tierend, bulderend, donderend: Cet hom me est toujours f-, die man vaart altijd geweldig uit. Jeter des regards f-s, toornige, dreigende
blikken om zich werpen. Un orateur f-, een donderend, heftig uitvar end redenaar m. — Fulminate, in. [Chim ] Knalzuur zout n. -- Fulmination, f. [Chim.] Het knallen en blik semen van
't knalgoud, knalzilver, donderpoeder, enz. (détonnation). — [Dr. can.] Afkondiging I. van den pauselijken kerkban, banbliksem In., fu lm i n a ti e f.
Fuilminatoire, adj. [Théol.] Den banbliksem
slingerend, den banvloek uitsprekend. — Falminer, v. n. Den banbliksem slingeren of uitschieten.
— [Chim.] Knallen, donderend ontploffen, kraken,
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FUMIVORE.

--

bersten. -- (fig. et far.) Geweldirl uitvaren, dreigen, razen, tieren, bulderen, schelden: Il fulrnine
fort contre vous, hij vaart zeer tegen u uit. Ne
vous metten pas en colère, et ne fulminez pas,
word niet toornig en raas zoo niet. — FULMMI1ER,
v. a. [Di'. can.] Den banvloek uitspreken, f u t m i n é f• e ra. ---- liet part. passé is ook adj. Excommunication f-e, uitgesproken banvloek m. -- Fmilnilnifèr e, adj. b'liksernvoerend.. — Fu, lnninigtie,
rodj . [Chun.] Acide f-, knalzuur n.
Fulverin. nn. [Feint.] Sapverw f. tot bruinen.
Fulvibarbe, adj. [ H. n.] Met fIcelr•ooden baard.
— Fulvieolle, adj. met Cieelrooden hals. — Fcilvieorne, (i(/j . Ilfet geelroode voelsprieten. -- Fd^lvierure, adj. Mei geelroode schenkels. --- Fuulvipède, adj. Met geelroode voeten. --- Fulvipenile, ad j. Met geelroode vleugelen. -- Fulvirostre, adj. Met fleelroo(len snavel. — h ulviventre, adj. Mel geelroo(len buik.

it fume, dit paard heeft geloopen, het rookt, dampt.
.— (fig. et fain.) F- de colère, van toorn schu•imbekken. Cette nouvelle Ja fait f-, deze tijding
heeft hem doen razen, tieren. La fête lui fume,
h j is vol gramschap. -- Ook als v . irnp.: Il fume

dans cette chambre, het rookt in deze kamer. --FJi%IER, v. a. Rooken,, berooken, in den rook han
F - des jambons , des harengs, hamrnen, ha--gen:
ringen- rooken.. — Rooken, als rook gebruiken: Fdu tabac, tin cigare, tabak, Bene tinaar rooken. Fune pipe, eene pip rookgin. In dezen zin ook zon
voorwerp gebruikt: I1 fume toujours, hij rookt-der
altijd. Il ainme á f-, hij rookt gaarne, is een l-iefhebber van rooken. -- [Chas.] F- les renards, de vossen
door rook u-it hunne holen verdrijven. — [Tech.]
F- l'argent flé, het gesponnen zilverdraad berookcn
(orn het cone goudtint te geven). — Meste-n, bemesten: F- no chmimp , eenes akker bemesten. — SE
FUMER, V. li i'. Gerookt, in den rook gehangen, worden. — teeleer ook: zich vertoornen..
-

Funaiade, f. [Agile.] Gedeelte (frond in , bemest
IR verbeterd door 't vee, dat er des nachts in opgesloten werd. -- [Cuffs.] Gestoofde , gesmoorde

spijs f. - [Tecli.,1 Zeker the nisch vuurtuig i;. (naar
den naons des uitvinders dus geheeten).
Feima e, m. [Tech.] Het rooken, berooken,
liet blootstellen der voorwensen aan de werking

van den rook. Le f- de la viande, du poisson, het
roolkeni van vlee,.:lr, visch. Le f- de Paraent filé,
het berooken van 't gesponnen zilver (waardoor
aan 't zilver eeoe valeche grondkleur gegeven wordt);
de (tsar( oor voortgebragtc kleur f. -- [Anc. coot.]
Rookveld, haardstelgeld n. _--- [Bot.] ,Soort van
paddestoel m.
Faineant, e, adj. iirrokerid; dampend: 'I ison
;'-, í polo ,: d. brartiout n. Cen(lres f es, rookende
-

rrsch f. Viandes f-es, dampende slazen f. 2)1. — Les
naseaux f-s d'un cheval, de dampende neusgaten n.

pl. v an een paar d. -- (Jig. et [am ) II est tout fde colère, hij schuimbekt van toom. -- [Aich.]
beige f-e, levend irje kalk in.

Feunaarate, m. [Chem .] If'uniar°inezuur zout n,
— Fun,aarine, f. [Claim.] Een alkali of loogzout,
dat men beweert in den aardrook of duivekervel te
hebben aangetrof%n. -- Funiarique, aclj.: Acide
r-, fuinarine- of aardrook-zuur n.

Fuinarolles, Furnerolles , f. ill. [Geol.]
Meer of minder zigtbare dampen ni. dal,, voort^ebragt door ' water en verdeelde zwavel, die beide
geboren worden uit (le ontbinding van het zwavel
zuurstof wit (Ic dampkrings--watersofgd'
lucht, welk gas dool' kleine, di kwo is naauw mer k
spleten of gaten in den grond ontsnapt, f u--bare
•rn a r' o 1 e r?- f. p1. --- Die spleten, buizen f. pl. of
(laten n. pl. zelven. (bek.
Fuannat, ni. [U. n.] Soort care ros, m. met langen
Furie, in. [Tech.] Afdruk van een' stempel of
houctgravuure, vooraf in de vlam eencc kaars gehouden, Pook- of roetafdruk in.

Funné , e , ad j. (en part possé vara fanner)
.Tampon f- , gerookte harn f. — Champ Bien f - , goed
bemest land n. -- Verses f-s, berookte, in desa rook
gehouden glazen- n . lil. (om daardoor (Ie elclipscn gade
te slaan).

Funiée, f. Rook, damp m. Noir de f-, zwart .eel n . Le Bois vert fait beaucoup de f-, het groene

hout veroorzaakt veel rook of damp. Ceei sent la
f-, dat stinkt naar den rook. S'exhaler en f-, in
rook, in damp vervliegen. -- (jig.) Cela s'en va en
f-, (lat verdwijnt in rook, dat loopt op nietsuit.
-- Se repaitre de vent et de f-, zich met ijdele
hoor) voeden. Manger son pain a la f- du rét, ooggetuige zijn van ver maken , waaraan men geen deel
kan negen. C'est un homnle (lui vend de la f-,
't is een rookverkooper, een -windbacil. — Toutes
les chases du monde ne sort que f-, alle wereld
-lagen zijn niet dan rook, zijn ijdel, beuzel -scheit
verga nkelij k .— (Prow.), z. FELT. -- FUIIEES, f.-ochlig,
pl. gaar de hersenen of het hoofd opstijgende (lompen. Les f- du vin, de wijn dampen. I1 eet encore
rempli des f- du vin, lijf heeft zijnen roes nog
niet uiitgesla-sen. --- (fig.) Les f- de l'orgueil, de
l'ambition, (Íe ojewellingen van den hoogmoed, van
de eerzucht. -- [Chas.] Drek m. van herten en
ander rood wild.
Fiinmer, V. U. Rookei-, dampen, rook of damp
afgeven of verspreiden. Le Bois vert fume beaucoup,
het groene hout rookt ster k. — Cette cheminee
fungi. die schoorsteen rookt. --- Ce cheval a couru,

Funlerolles, z. FU1IAROLLES.
Fainierou, in. Rookende kool f.

Furnet, in. A ang emi,aerrc geur in. von vleeschsp jzen, inz . van wildbraad, ook van w fine?r-, vlagtig
streelende kitteling f. op smaak- en reukzenuwen-.
-- Uitwaseming van de dieren, van de door hen
bezochte plaatsen. — [Cuis. J Soort van ragout n.
Fuineteron of Funietereau,

ni. [Agric.]

Mesthoop ni. o]p een land, dat inca voornemens is
te bemesten. (kervel f.
Funieterre, f. [Bot.] Hardrook Ill. , (luive-

Funoeterreauflx, Fui netreau, in., z. FUMETERON.
Funleur, in., - eense, f. hooker' n)., rookster f.,

Irj of zij die tabak rookt.
- Funiensenient, ar1v. filet veel rook. — (fig.)

Met verdriet.

Fu;ueux , ease , adj.. Xii(ir' 't hoofd of (le

hersenen stijgen(l, bedwelmend, 1?oofdig, (tronken
makend: Du vin f-, hoofdige wijn (die ligt dronken
maakt). Foyer f-, rooken(jc haard in. C11en1ioée
f-euse, rookende schoorsteen in. (die den rook in
't vertrek verspreidt).
Fusniaire,adj.Opin- eet, op rnesthoopenflroeijend.
Fu^s^fier, ni. [Econ. l'ul'.] .flest, mist in., rottendl stroo n. vermengd reet den drek der beesten;
— ieder e me tstof f. Fosse à f-, -nestkuil m. Tas
de f-, of enkel F-, mesthoop in. NIettz'e du f- dans
un champ, eersen akker mesten. --- (Loc. prov.)
etre sur son f-, 01) zijn eigen erf, in zijn eigen huis
zijn. LJn coq est Dien Nardi sur son f-, nergens is
reen onverscirokkener, dan o1) z[jn eigen erf. Mourir
sur tin f-, op eenes roesthoop, in din ellendigsten
toestand sterven. Etre comme Job sur son f- , zoo
arm als Job, in den ellendigsten toestand zijn. L'oeil
du maitre vaut f-, 't oog van, den meester maakt
het paard vet. Relever (In. du f-, iemand uit den

grootsten nood redden. Begarder le

monde comme

du f-, de wereld als drek, als niets achten.
Fumuifiige, adj. [Didact.] Pookverdrijvend.
--- Fumigateaur, m. Berooker in., hij, die berookingen doet. — Fumigation, F. [Chico., Méd.]
óerooking f.. het berooken niet kruiden, met reuk
La f- est souvent fort salutaire dans une-werk.
ch ambre Oh it v a des nalades, de berooking is

dikwijls zeer heilzaam, in een vertrek, waarin

zieken zijn. F- sèche , humide, di'ooge berooking f.
of droog bad n., bedarnp•ing f. of dampbad n. ----

[Chim.] Het doordringen van een metallisch lig
dampen van het cementpoeder ----chametd
[Tech.] F-de la viande, du poisson, z. v. a. FUMAGE.
a-- Funoigatoire , adj . Tot berookingen geschikt:
Appareil f- of als subst. m. Un f-, een berookingstoestel in. Bofte f-, rookdoos f. (waarin. middelen
zijn om verdronkenen te hulp te komen) .
Fnmiger, v. a. [Chum..Méd.] Berooken: Fla par tie nalade, un noy'é, het kranke deel, eersen

drenkeling berooken . — SE FIJMIGER, v. pr. Berookt
worden. -- Zich zelven berooken. --1 let part. passé
is ook adj.: Corps fumigé, berookt li gchaam n .
Funaipenne, adj. [H. n.] Met roodkleurige
-

véderen-.
Fnmis te, n1. Rookverdrijver . — Furnisterie, f. Kunst f., beroep n. des rookverdrijvers.
Fninivore, adz. Rookvertérend: [Tech] : Appareil f-, of als subst. m. Un f-, een rookvang m.,
toestel boven eene lamp of vlam, waar in de damp

verdwijnt.
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Fanioir, m. [Tech.] Rookhuis, rookvertrek n.
(waarin vleesch of visch gerookt wordt).
Futnosité, f. Bedwelmende eigenschap, koppigheid f. (van wijnen). — Naar rookgelilkendedamp m.
Fumeu•e, f. [Agric.] Het bemesten. — Mest m.,
inz. van schapen, die in eene beslotene plaats zijn.
Feinambale, m. et f. Iïoordedanser m., —
danseres f. — Soms ook als adj. gebruikt. Eléphant
f-, olifant m.; die op de koord danst. — Funanibulie, f. Koordedanserskunst f.
F«ndibale, f. [Anc. mil.] Werktuig n., waar
steengin. wierp.
-medngrot
Fune, I. [Pèche] Trektouw n. van eene zegen.
Fciné, e, adj. [Mar.] : Mat f-, opgetuigde mast in.
Funèbre, adj. Tot eene lijkstaatsie of begrafenis behoorend: Une oraison f-, eene lijkrede f.
Pompe, convoi f-, !ijkstaatsie f. — [H. anc.] Jeux
f-s, feestelijke optogten m. pl. en gevechten n. pl.
der zwaardvechters rondom de houtstapels. Colonne f-, lijkzuil f., waarin de asch der verbrande
lijken geplaatst werd. — (fig.) Treurig, somber,
droevig, onheilspellend, akelig. Cri f-, treurig geschreeuw n. De f-s accents, treurige looneis m. pl.
Lieu f-, somber oord n. — Oiseaux f-s, zékere
nachtvogels , inz. uilen., wier geluid iets sombers heeft, ongeluksvogels in. pl. — S' Funèbreinent, ode. Op sombere, treurige wijze.
Funer, V. a. [Mar.j Betakelen, optakelen, optuigen (een schip, een' mast).
Funérailles , f. pl. Lijkstaatsie, begrafenis,
uitvaart f. F- magnifiques, pompeuses, prachtige,
statige begrafenis. Faire les f- de qn., iemands uit
houden, iemands lijk ter aarde bestellen. Au-vart
jour des f-, op den dag der begrafenis.
Funéraire, adj. De lijkstaatsie of begrafenis
betre/fend: Frais f-s begrafenis-kosten m. pl. Ser vice f-, likdienst f. — ( poét.), z. V. a. FUNEB
RE.
Fnnéral, e, adj. Tot (le begrafenis behoorend.
(Plur. m. funéraux.)
Fnnère, f. [Ant. rom ] Naaste bloedverwant f.
eens overlédenen, die de bij eersen doode gebruikelijke
rouwklagten deed, z. v. a. PLEUREUSE.
Funeste, adj. Rampzalig, noodlottig, verderfelijk, ongelukkig, heilloos, jammerl jk, treurig, droevi g: Guerre f-, rampspoedige oorlog m. La victoire
nous a été f-, de overwinning is voor ons ongeluk
geweest. Accident f-, treurig toeval n. Mort-kig
f-, droevige dood m. Jours f-s, ongelukkige dagen m. pl. — Funestement, adv. Jammerlijk,
heilloos, op eene ellendige, rampzalige, ongelukkige
wijze. — -- Funester, v. a. Verderfelijk maken.
— -)- FUNESTER, V. n. Verderfelijk zijn.
Fnneur, m. [Mar.] Optuiger, takelmeester -n.
(die het want, t.nuwwerk tot een schip levert.)
Fungible, Funbieole, Fun -ie, F.ingite,
Ftingiivores, Fungus, etc., z. FONG—.
Funiculaire, adj. [Mecan.] Uit touwen zamengesteld: Machine f-, touwtoestel n. om te hij schen. — [Géom.] Problème, Hy pothèse f-, ket-

tingvoorstel n. (ter bepaling van de gedaante eener
kromme lijn, ,revormd door eene koord of keten,
die aan de beide einden is oprieh.anren).
Funieule, m. [Bot.] Navelstreng f., navelsnoer n.
Funin, m. [éíar.] Touwwerk, takelwerk, staand
en loopend avant n. Le f- du grand mat, het touw
Franc f-, gintouw,-werkvandgotms.
sterk, ongeteerd touw, grof vijfdraadsch
ra. adsch touw n.
Mettre un vaisseau en f-, een schip betonwen.
Fur, ni. (alleen voorkomend in:) Au f- et „i
mesure, of A f- et it mesure, of A f- et mesure,
naar gelang, naar mate: Je vous en fournirai i fet it menure que vous en aurez besoin, ik zal u
daarvan voorzien, naar mate gij zult noodig hebben.
Fureellaire, f. Bot.] Soort van zeewier n.
Foreifère, adj. [H. n.] Vorkdragend.—Furcilabre, adj. Het gevorkte lippen. — Fureipile, adj. Met vorksgew s gespleten haren. — Furenlaire, adj. [Anat.J Vorkvormig. — FURCULAIinfusie- diertje.
vIE. f. [H. n.] Kaderdiertje n. .
Furet, in. [H. n.] Fret n. Prendre des lapins
au f-, feonijnen met het fret vangen. — (fig.) Snuffelaar; scherpzinnig mensch m. -- [Méd. 1 Geneesmiddel n., dat op de kwade ,sappen in 't li!lchaam
werkt. — [ Pèche], z. v. a. EPERVIER. — Furetage. m. [Chas.] honijeenjagt f. met het fret. -Fudreter, V. n. Met een fret jagen: Aller f-, met
liet fret op (le ja It gaar. — ( fig.) Doorsnu jfelen,
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doorzoeken. Il va f- partout, hij gaat alles doorzoeken, hij snuffelt overal rond. -- FURETER, v. a.
Met het fret doorzoeken. F- un terrier, een konijnen
doorzoeken. — ( fig.) Qu'allez-vous-holmetfr
f- dans cette bibliothèque, wat gaat gij in die bibliotheek opsporen? --- Fureteur, m. Jager m.
met het fret. — (fig.) Snufj°elaar, doorzoeker m.
Cachez-vous de lui, eest un f-, verberg u voor
hem, laat u niet tegen hem uit, hij is een snufjelaat', speurhond m. — F- de nouvelles, jaqtmaker
m. op nieuwtjes. — ( Waar 't vrouwelijk mogf
noodig wezen, gebruike men FURETEUSE).
Fureur, f. Woede, verwoedheid, voorbijgaande
driftvervoering; — razernij, wilde krankzinnigheid,
dolheid f. Etre transporté de f-, van woede buiten
zich zelven zijn. Apaiser la f-, de woede doen bedaren. Mettre un lion en f-, eenen leeuw woedend
maken. —F- utérine, manziekte, ontembare drift der
vrouw naar den man.— (fig.) La f- de la tempète,
de woede van den stormwind. — Sterke, hevige zucht
of begeerte f.: II a la f- du jeu, hij heeft eene sterke
gehechtheid aan het spel. 11 aime les fleurs it la f-.
hij is een zeer groot liefhebber van bloemen. —
Kwade gewoonte of hebbelijkheid, zucht f.: Avoir
la f- de se mèler des affaires d'autrui, het niet
kunnen laten zich in eens anders zaken te steken.
— (fam.) Faire f-, zeer in trek, in zwang zijn,
druk gezocht zijn. Cette pièce, Cette actrice fait
f-, (lat stuk, die tooneelspeelster maakt veel opgang,
heeft veel toeloop. — F- prophétique, poétique.
martiale, factice, profétische, dichterlijke, krzjgsha ftige, gemaakte vervoering of verrukking. — F-s.
vervoeringen, buitensporigheden. uitspattingen der
hartstogt, dolzinnigheden f. pl. Les f-s de l'amour,

du désespoir, de la guerre.
Furfa,racé, e, adj. [Mid.] Naar zémelen gel2jkend: Dartre f , zemelachtige huiduitslag m. —
Furfure, f. [Mid.] Schilferachtige uitslag m. (bij

hoofdzeer, darcwworm. enz.).
Furibond, e, adj. Woedend, razend: II vine
a nous tout f-, hij kwam geheel woedend op ons
af. Des v eux f-s, van gramschap vonkelende ooges
D. pl. --- Ook als subst.: Un f-, een razende, dolle
— Furibonder, V. n. (woord van Klad.-man.
de Sévigné) Ells een dolleman tewerk gaan.
Furie, f. Woede, verwoedheid, dolheid, razernij; — hevigheid, heftigheid f., geweld n.; onstuimigheid f. Je lui parlerai quand sa f- sera passie.
ik zal hem spreken, wanneer zijne woede zal over
zijn. Dans la f- du combat, in het hevigste, heetste
van 't gevecht. La f- de la tempète, 't geweld van
den storm. Les troupes donnèrent aver f- sur 1'ennemi, (Ie troepen vielen met onstuimigen moed op
den vijand aan. — [ Myth.] Wraakgodin, plaag - of
kwelgodin, fu r e f., naam der drie halfgodinnen.
die de boozen in de onderwereld tuchtigen (in 't
grieksch Erinnyen en Eumeniden genoemd , ni.
Tiséphone, Megmra en Alékto);—(/ig.)boos, kwaad
wijf n., helleveeg f. — [Corn.] Zékere ou--ardig
derwetsche indische zijde f. -- [Med.] F- of F- infernale, naam van een' waarschijnlijk fabelachtiger
worm in Noord-Zweden en Laplam!, die door de
huid in 't ligchaam van menschen en dieren dringt
en hun on.ljdelijke pin, ja den dood veroorzaalft.
-- ; DE FURIE, loc. ode. Met woede (avec furie.
,

en furie) .
(oven.
Furière, f. [Tech.] Opening f. in eenen steen Fnrieutsemnent, ode. Met woede, woedend (in

dien zin zelden gebruikt). — (fig. et fam.) Uiltermate, zeer veel, geweldig, vreeselijk. II est f- riche.
hij is uittermate rik. Il a été battu f-, hij is geweldig, vreeseljjk geslagen geworden.
Furieux, ease, adj. Razend, dol, woedend,
verwoed; ijselijk, geweldig, hevig, geducht. I1 est
devenu f-, hij is (lol , woedend geworden. Une
lionne f-euse , eene woedende leeuwin f. — Une
tempète f-ease, een geweldige storm m. I1 y eat
an f- combat entre ces soldats, er ontstond een
heuig gevecht tusschen deze soldaten. -- C'est un
f- menteur, mangeur, 't is een eerste baas in 'i
liegen. in 't eten. Voila un f- poisson, ziedaar een
ontzettend groote visch. — Ook at subst. gebézird:
Donner des armes it un f-, wapens aan een.' uit
-zinge,
razende, dolleman neven.
Furie, m. [Mar.] Volle, open zee f.: Mener
an vaisseau en f-, eet schip uit de haven in volle.
open zee brengen.
Furnarinées. f. pl. [H. n.] Roodbruine honig-
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vogels m. pl., eerste afdeeling van de familie der
boomloopers.
Furolles, f. pl. [Phys.J Ontvlamde uitdampingen f. pl., die zich somtijds op het land en op
de zee vertoonen, dwaallichtjes, vreêvuren n. pl.,
Sint- Elmusvuur n. (vgl. CASTOR ET POLLUX).
Furoncle, m. [Med.] Bloedvin, bloedzweer f.
.—Furonculaire, adj. Tot de bloedvin behoorend. — Furonculeux, euse, adj. Met bloed
aan bloedvinnen onderhevig; bloed-vinebhd;
-vinachtg.
-f- Furt,m.(woord van Rabelais) Diefstal m. (vol).
Furtif, ive, adj Heimelijk, steelswijze, in 't
verborgen geschied: Une oeillade f-ive, een hei
blik, wenk m. Entrer d'un pas f-, heimelijk-melijk
insluipen. Des amours f-ives, heimelijke minnarijen f. pl. — Furtivement, adv. Steelswijze,
in 't geheim, in 't verborgen, ter sluik: S'en aller
f-, zich heimelijk wegmaken, wegsluipen.
Fusain, m. [Bot.] Papenhout n., kardinaalsmuts f. (oo' bonnet de prêtre en Bois lardoire geheeten) . (worm M.
Fusaire, m. [H. n.] Soort van ingewandsFusarolle, f. [Arch.] Eijerljst f., versierde
kraag of band m. onder 't kapiteel der ionische zuil.
Fuscicolle, adj. [H. n.] Met bruinen hals. —
Fuscicorne, adj. [H. n.] Met bruine horens of
voelsprieten. - Fascine, f. [Chim.] Bruine stof f.
uit de dierlijke olie van Dippel. — Fuseipède,
adj. [H. n.] Met bruine voeten. — Fuscipenne,
adj. [H. n.] Met bruine vleugels. — Fuscirostre, adj. [H. n.] Met bruinen snavel. — Fusciventre, adj. [H. n.] Met bruinen buik.
Fuséaln, in. [Mil.] Aansteker der raketten.
Fuseau, m. Klos m., spil f. On fait de la
dentelle avec djs f-x, kant wordt met klossen
gemaakt. — [ Mar.] F-x de cabestan, klampen m.
pl. om de spil. — [ Tech.] Naam van velerlei min
of meer spilvormige voorwerpen. Tuyaux b f-, spil
orgelpijpen f. pl. — Linsvormige strook f.,-vormige
waarmede eene aard- of hemelglobe beplakt, waar
een luchtbol zamengesteld wordt. — [ Myth.]-uit
Le f- des Parces, de klos der Schikgodinnen,
's menschen levensdraad m.—(Loc. prov.) Avoir des
jambes de f-, spillebeenen hebben. — (Proc.) Le fdoit suivre le hoyau , wanneer de man werkt,
moet de vrouw niet ledig zitten.
Fusée, f. Hoeveelheid f. garen van eenen klos,
klosvol m., spilvol f. Dévider one f-, een' klos afhaspelen. Démêler une f-, het garen op eene spil
ontwarren; (fig.) eene verwarde zaak uit elkander
zetten, haar ophelderen. — (fig. et fam.) Actiever
sa f-, zijn leven eindigen, sterven. I1 s'était vanté
qu'il en savait toute la f-, hij had zich beroeind,
dat hij alles haarfijn wist. II est au bout de la f-,
hij is op het einde zijns levens. Nous aurons mardi
f-, wij komen in onze zaak niet verder. Commencement nest pas f- , 't is niet genoeg begonnen te
hebben, men moet ook eindigen. — [ Artill. ] Raket,
vuurpijl f. F- de bombe, kruidloop m., lont, buis f.
eener bom. F- d'amorce, gezwind pijpje n. — [Mar.]
Koning m. of as f. van de spil. F- d'aviron, roederbank, muis f., beslag n., kleeding f. of stropje n. op
eenen riem. F- dans un brulot,pip in een' brander. Fde tournevire, spil, muis f. (om den kabelring). —
[Maréch.] Overbeen n. aan den poot van een paard.
— [Chir.] Pijpzweer f., ettergang m. — [Hail.]
Kettingspil f. in een horlogie. — [Mus.] Snelle
loop m. ter verbinding van twee intervallen. —
[Chas.] Loop, gang m. van 't vossenhol. — [Hort.]
Zékere winterbraadpeer f. — [ Bias.] Spitsruit,
langwerpige ruit f.
Fuselé, e, adj. Klos- of spilvormig. — [ Blas.]
Met spitsruiten voorzien. — [ Arch.] Colonne f-e,
dunne spilvormige zuil f. — Doigts f-s, dun uit
vingers m. pl. — Fuselée, f. [Bot.]-lopend
Spinrokdistel m. — Fuseler, v. a. [Arch.] Den
spilvorm geven, spilvormig bewerken. — Fuselier, m. Klos- of spilmaker. — Weleer: fluitspeler m.
t Fuseinent, nl. [Chim.] Smelting f., gepaard
met overgang vein zuurstof onder ligte ontvlamming.
Fuser, v. n. [Chin., Phys., Méd.] Zich uitbreiden, zich uiteen spreiden, uiteen vloeijeu, ver
Le salpètre fuse lorsqu'il est sur les-vloeijn.
charbons, het salpeter vloeit uiteen, wanneer het
op gloeijende kolen staat. — Le pus de eet abcés
a fuse sous la peau, de etter van deze zweer heeft
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zich onder de huid verspreid. — Het part. passé
komt ook als adj. voor: De in chaux fusie, ver
kalk nl. (die door de lucht, zonder water,-weêrd
gelescht en tot poeder vervallen is) . — FUSER, V. a.
Ineen smelten, vermengen, vereenigen. — (fig.) Fles partis, de partijen zamensmelten.
Fuserolle, f. [Tech.] Ziel f., ijzeren spil door
de weversspoel.
Fusibilité, f. Smeltbaarheid f., inz. der metalen. — Fusible, adj. Smeltbaar.
Fusieome, adj. [H. n.] Met spilvormige voel
— Fusiforme, adj. [H. n., Bot.] Spil -sprietn.
-vormig.
Fusil, m. (pr. fu-zi) Vuurslag, vuurstaal, staal;
vuurtuig n., tonteldoos f. Pierre a f-, vuursteen m.
Battre le f-, vuur slaan. — Pandeksel n. (nu beter
BATTERIE). — Bij uitbreiding: Geweer, roer n.,
snaphaan m. Le canon, Le Bois of Le fut, La
crosse, Le Chien du f-, de loop m., de lade, de
kolf f., de haan m. van 't geweer. I1 fut tué d'un
coup de f-, hij werd door een geweerschot gedood.
F- á vent, windroer. F- à piston of liever a percussion, percussie-geweer. — [Phys.] F- électrique,
of Pistolet de Volta, z. PISTOLET. — ( Loc. prov.)
Se coucher en Chien de f-, zich als een bal in 't
bed leggen. — [ Tech.] Wetstaal. F- de Boucher,
slagers.-wetstaal n., priem m. Aiguiser on couteau
sur le f-, een mes op 't wetstaal aanzetten. —
[Exploit.] Laag of schicht f. van gipsaarde.—Ook
z. v. a. BESACE.
Fusile, adj., z. v. a. FUSIBLE.
Fusilier, m. [Mil.] Met een geweer gewapend
voetsoldaat, snaphaandrager, geweervoerder, fuzelier m.
Fusillade, f. Losbranding f. van vele geweren
te gelijk, snapkaanvuur, klein-geweervuur n. —
Het doodschieten met het geweer (als krjgsstraf).
Fusiller, v. a. Met het geweer doodschieten,
inz. als krjgsstra f, fu s ill é r en. — [ Tech.] Fun couteau, een mes op 't wetstaal aanzetten. —
SE FUSILLER, v. pr. Elkander met klein geweer
beschieten. — Fusillé, e, adj. (en part. passé):
Soldat f-, doodgeschoten. gefusilleerd soldaat m.
Fusillette, f. [Artif.] Kleine vuurpijl m.
Fusin, m., z. FUSAIN.
Fusiole, f. [Bot.] Soort van paddestoel m.
Fusion, f. [Chico.] Smelting f.; het smelten,
vloeibaar maken van vaste ligchamen. Point de f-,
smeltpunt n., smeltgraad m., smelthitte f. — (fig.)
Vermenging, zamensmelting van partijen, van stelsels, van verschillende klassen der maatschappij.
f u s ie f. --J- F usionnaire, adj. Wat de ineensmelting, vermenging te weeg brengt, bevordert. —
Fusionniste, adj. Het stelsel can ineensmelting
aanklevend: Les politiques f-s, of als subst. Les
f-s, de voorstanders der ineensmelting , fu s i onisten m. pl.
Fusipède, adj. [H. n.] Met spilvormige voeten. — [ Bot.] Met spilvormigen stronk.
Fusipore, m. [Bot.] Schimmelvormig stofmos n.
Fusot, m. [Bot.] Soort van ligt geelhout n.
t Fustal, e, adj. Met stokslagen: Une petite
correction f-e, eene kleine bestrating met den stok,
eene kleine dragt stokslagen. (Plur. m. fustaux.)
Fuste, f. [Mar.] Voormalig klein roeischip n.
met zeilen. — [Coco.], z. v. a. FUSTET.
Fustel, m. [Conn.] , z.v.a FUSTET. — [ Arqueb.]
Stok m. met gelijke einden.
Fustèque, m. [Bot.] Soort van netel f.
Foster, v. n. [Chas.] Uit het net ontsnappen;
den strik vermijden. — t FUSTER, V. a. Met stokken slaan, stokslagen geven.
Fustereau, nl. [Mar.] Ligte boot tot overvaren, of tot het uitleggen der boeijen.
Fustet, Fustel, Fuste, m. [Corn.] Geel
-hout, fustet, fustel, hongaarsch geel--hout,fse
hout n., een struik van 't geslacht der sumaks
[rhus cotinus], op Jamaica, Tabago en andere Antillen, ook in Zuid-Europa.
Fustibalaire, m. [Mil. anc.] Met eene Fustibale f. of een' slingerstok m. gewapend soldaat.
Fustigation, f. Geeseling f., kastijding met
roeden. -- Fustiger, v. a. Geeselen. — SE PUSTIGER, V. pr. Zich zelven geeselen. — Het part.
passé is ook adj.: Voleur f-, gegeeselde dief m.
Fustine, f. [Chico.] Kleurend bestanddeel n.
van 't fustet-, fustiek- of geelhout.
Fustique, m. [Corn.] Geelhout n. der 4ntil-
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terugwijkend, zich als in perspectief of in de verte
vertoonend: La partie f-e dun objet, hetwijkende
gedeelte van een voorwerp. Une couleur f-e, eene
in de verte of in het verschiet verflaauwende veem
dier straf.
of kleur. Schelle f-e, wijkende maatstaf m., perFut, m. [Arch.] Schacht of schaft f., gedeelte eener spectief-schaal f., eene vertikale regte l ijn in eene
zuil tusschen den sokkel of 't voetstuk en 't kapiteel. perspectief-teekening, verdeeld in ongelijke deelen,
— [Tonn., Com.] Fust, vaatwerk, vat n. Du vin qui welke voeten, ellen, enz. voorstellen — Ook als
sent le f-, naar het fust smakende wijn m. Vendre f- subst.: Les f-s dun tableau, de wijkende of in
et jus, het vat met het vocht daarin verkoopen. — 't verschiet staande voorwerpen n. pl. in eene
[Tech.] In 't algemeen het hout, waarin vele ge- schilderij. — Faux -f-, z. FAUX-FUYANT.
reedschappen, ook g eweren, pistolen, enz. gemonFuyard, e, adj. Vtugtend, tot vlugten geneigd,
teerd of gevat Zijn: F- de fusil, de pistolet, geweer- schuw: Animaux f-s, schuwe dieren n. pl. Troupes
lade, pistoollade f. F- de rabat, de vilebrequin, f-es, vlugtende, lafhartige troepen m. pl. (die gehout n. eener schaaf, eener boor. F- de scie, stel woonlijk als 't gevaar dreigt de vlugt nemen). Pigeon
houten raam n. eener zaag. F- de couteau,-lingf., f-, z . PIGEON . — [Fauc.] Oiseau f- of pillard, of
hout van een' boekbindersploeg. F- dun métier à als subst. tin f-, valk, die met zijn' genaakten
bas, raam n. van een kousenweversstoel. F- d'orgue, buit zich verwijdert. — FUYARD , m. [Mil.] Vlugorgelkast f. F- de tambour. trommelkast, het hout- teling m.; — weleer ook z. V. a. REFRACTAIRE.
werk van een' trommel. F- dune malle, het hout- Poursuivre les f-s, de vlugtenden, de vlugtelingen
werk van een' koffer.— [Mar.] F- de girouette, vlag- nazetten. Rallier les f-s, de viugtenden herzamelen,
he n., hout van den topstaander op de schepen, enz. weder bijeen brengen en ten strijde voeren.
1- Fuyasser, v. a. Te kwader trouw handelen.
-- [Vén er.] Hoo fdtak van een hertengewei, uit wel
kleinere takken voortkomen.
-kend — Uitvlugten zeken.
Futaie,f.Hoogstammig, volwassen hout n. LaisFy of Fi, m. [Vétér.] Vinnigheid f., soort van
ser monter du bois en f-, hout tot zijn' vollen was- melaatschheid, inz. der varkens. Ce cocoon a le fy,
dom laten opschieten. Jeune f-, houtgewas n., dat dat varken is vinnig; z. ook FI. — FY, f. (verbasmen tot zijn floste jaI r heeft laten opschieten. De- tering van foi) (pop.): Par ma fy, op mijn woord,
mi-f-, houtgewas van 40 tot 60 jaar. Haute f-, op mijne eer. (leden.
Fycosis, m. [Mid.] Haarworm m. der oog houtgewas van 60 tot 100 jaar. Vieille f-e, houtgeFyeux, reuse, adj. [Vétér.] Met vinnigheid
was van 100 tot 150 en 200 jaar. F- sur le retour,
afgaand houtgewas (dat meer dan .00 jaren telt). behebd, vinnig.
ten, verwers-moerbézieboom in. [morus tinctoria]
-- Fuistoc, m. [Com.] Geelhout n. van Cuba.
Fastuai re, m. [Anc. mil .], z. v. a. BASTON NADE ; — het spitsroedenloopen. — Voltrekking f.

z. ook BOLS, ARBRE.

Futaille, f. Wijnvat, biervat n., bierton f.; —
vaatwerk, fust n. -- Double f-, vat over een ander vat heen, voervat n. F- en botte„ ongeknipt
vat (waarvan de stukken nog niet in elkander gezet zijn). F- montée, gekuipt vat (dat geheel oipgemaakt is). -- (fig. et pop.) Vieille f-, oud wj f n.
-- Futaillerie, f. Alle tot vaatwerk geschikt
hout n.
Futaine, f. [Cove.] Bombazijn n., geképerde
stof met garen ketting en katoenen inslag. — Futainier, m. Bombaz2jnwever m.
Futé, e, adj. (fam.) Listig, doorslepen, sluw,
fijn. — [Bias.] Arbre f-, z. ARBRE . Arme f-e, wapentuig n., waarvan het ijzer en houtwerk van
verschillende kleuren zijn.
Futée, f. [Tech.] Soort van stopverw uit zaagsel en lijm, om de gaten en reten van het hout te
fa of f.
F- ut -fa, m. [Mus.] Voormalige naam van de
Futier, m. [Tech.] Koffermaker m.
Futile, adj. Beuzelachtig, nietsbeduidend, on-

stoppen. (noot

beduidend, nietsbeteekenend, gering, van geene waar

Raisons f-s, weinig afdoende redenen f. pl.-de:
— Homme f-, beuzelachtig, nietig mensch n. -Biens f-s, ingebeelde, gewaande goederen n. pl. —
Futilité, f. Beuzelachtigheid, geringheid, geringe

beduidenis, armzaligheid, erbarmelijkheii, geringe

waarde f. La f- de ce raisonnement ne plait a
personne, de beuzelachtigheid, lafheid van dit ge-

sprek behaagt aan niemand.
Fatur, e, adj. Toekomend, toekomstig, navolgend, nakomend, later: Les Neus de la vie f-e,
de goederen van het toekomende leven. Les races
f-s, de latere, volgende geslachten. — Le f- époux,
La f-e épouse, ofials subst. Le f-, La f-e, de aan
echtgenoot, de bruidegom, de bruid. C'est-stande
sa f-e, dat is zijne bruid, zijne aanstaande, zijne
verloofde. — v^ pouser par paroles de f-, zich ver
trouwbelofte doen, aanleekenen. — FUTUR, M.-loven,
Toekomst f., toekomende n.: L'homme se trompe
presque toujours sur le f-, de mensch vergist zich
bijna altijd omtrent de toekomst. — [Gram.] Toekomende tijd m. F- simple, enkelvoudige of eerste
toekomende tijd m. F- composé of antérieur (vroeger
ook F-

passé geheeten), zamengestelde of tweede

toekomende tijd. — [Log.] F- contingent, mogelijke,
toevallige toekomst f.
5 Futuriser, v. a. [Gram.] Een werkwoord
in den toekomenden tijd gebruiken of plaatsen.
S Futurition , f. [Didact.] Toekomstigheid,
toekomst f., liet toekomstige, toekomend aanzijn n.,
wording, f u t u r i t i e f
t Fuyable, adj. Ontvlugtbaar; vermijdbaar.
Fuyant, e, adj. Vlugtend, ontvlietend, wakend:

La fortune f-e, cle vliedende fortuin. -- [Peint.]

G

e

G, m- Zevende letter van 't alphabet en vijfde
der medeklinkers, de G f. La queue dun g, de
staart of neerhaal van eene g. (í'óór a, o, en u,
vóór h, 1 en r heeft de g den harden of keel- klank;
voor e, i en y klinkt zij als de franschej. — Gn wordt
uitgesproken als of de n door eene i gevolgd ware
(gagner, signer, incognito, etc.), behalve aan 't begin der woorden (gnome, gnomon, gnostique, etc.)
en in 't midden van eenige andere (agnat, agnation, agnus, oognat, cognation, diagnostique, géognosie, géognose, igné, ignicole, imprégnation,
inexpugnable, magnat, magnificat, Progné, récognition, récognitif, stagnant, stagnation, stegnotique) , in welke zij den keelklank behoudt. Op
't einde van een woord is de g in den regel stom
(rang, sang, long, cuing, going, hareng, seing,
orang-outang, Aureng-Zeb); doch begint het vol
woord net een klinker of stomme h , dan-gend
wordt zij, vooral in deftigen stjl, als k gehoord
(sang illustre, pr. san-killustre; — étang duldt die
verbinding niet: étang em p. oissonné , pr. étan empoissonné). In een klein getal woorden, meest eigennamen, wordt de g op 't einde met haren harden
klank gehoord: joug, bourg, berg, Fulling, Hasting,
Kiang, etc.; — terwijl z ij inde zamenstellingen met
berg en bourg weder stom blijft: calembourg, faubourg, Hambourg, Neurenberg etc. — In 't midden der woorden wordt eene stomme g aangetroffen
in sangsue, vingt, vingtième, vingtaine, quatrevingts, doigt, doigté , doigtier, legs, Regnaud ,
Regnard, Clugny, Compiègne.)
Gaban, m. Vilten regenmantel m. (in 't oosten).
Gabar, m. [H. ii.] Afrikaansche sperwer m.
Gaharage, m. [Mar., Com.] Ligtersloon n.
Gabare, f. [Mar.] Wachtschip n., uitlegger m.,
tot het visitéren der in- en uitgaande schepen en
tot het ontvangen der regten. — Ballastschuit, lig ter m., tot in- en uitlading van groote schepen. —
Staatstransportschip n. van drie- totzes- honderd ton.
— [Navig.] Klein, breed en plat schip n. om de ei
te varen, g a b a a r f. G- à vase, modder--viernop
schuit, modderpraam, modderschouw f. .— [Pèche]
Vischschuil f.; — groote zegen f.
Gahareer of Gabarier, v. a. [Cbarp.,
[Mar.] Naar een mal of model werken, hout mallen of er den mal op a fteekenen.
(abarer, v. n., gebruikelijkerG ODILLER , z. aid.
Gabari of Gabarit, m. [Mar.] Mal, model n.
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naa i 't welk een schip moet gebouwd worden; -mallen- zolder m. Premier g-, eerste rib , middel
rib f. G- de l'arrière, de l'avant, achterspant, voor
des trois allonges, stutspant. G-s, om--spantf.G
spanten , uitspanten , spanvullingen , scheerstrooken f. pl., scheerstokken m. pl. (couples). G- du

gouvernail, stuurmal. Un navire de tel g- est du
port de cent tonneaux , een schip van zoodanig
model houdt honderd ton. Ce vaisseau est d'un
bon g-, dat schip is naar een goed model gebouwd.
Faire les g-s d'un vaisseau, webscheren. Lisses de g-,
zetgangen m. pl., zetplanken f. pl. — Gabariage, m. [Mar.] Het mallen. — Gabarier, v. a., z.
GABAREEIt. — Gabarier , nl. Ligterschipper;
— sjouwer nl. -- C abarot, nl., of G abarote, f.

GAGE.
oude mannetjes -pats- s m. --- [Minér.] Gabbro, ser

-pentijsm.

G abrian, nl. [H. fl], z. v. a. PLONGEON.
Gabrielle, f., z. FARUIER.
Gaburon , m. [Mar.] Slee f. van een rak,

welke tusschen de klootjes wordt ingevoegd; mastwang f., uitgeholde klamp m.
Nabat, m., z.

V.

a.

GABOT.

Gàche, f. [Tech.] Schootplaat f. (in welke de
schoot van een slot schiet). — Haak, houvast, ijzeren ring in. voor eene goot; — kalkschop f. (ons den
kalk te beslaan); — roerstok m. der pasteibakkers.
Gather, v. a. [Tech.] Beslaan (kalk, mortel,
gips.) G- tache of Clair, G- serré, dun, dik beslaan.
— (fig. et fam.) Knoeijen, broddelen: Ce peintre
Kleine ligter m. ; — platboomde schouw , kleine ne fait que g-, die schilder levert niets dan klad, praam f.; — visschersschuitje n. op de Gironde. — werk. — [Mar.] Roeijen. den roeiriem gebruiken,
Gabbare, m. [Antiq.] Naam van eene mumie f. wrikken. — [Corn.] Beneden den prijs of de markt
0/' een gebalsemd lijk n. bij de oude schrijvers, inz. bij verkoopgin, kladden, knoeijen. — [Econ. dom.] In
Augustinus.
ruim water te weeken zetten, spoelen (het linnen).
Gabasse, f. [Mar.] Log handelsvaartuig n. in — [Agric.] G- le blé, het graan eene tweede bewerking geven, om de wortels met aarde te bedekken.
de Oost- en Noordzee.
G abatine, f. (fam. en zelden voorkomend dan
Gàehet, m. (pop.) Zeezwvluw f. met zwarten kop.
in): Donner de In g- à qn., iemand om den tuin
G àehette. f. (verklw. van gáche) [Tech.] Kram
leiden of bedriegen, iemand door schoonti woorden
metalen veêr f.; — kleine sluithaak m.;-metjn.;—
misleiden.
— stang f. van het slot van een geweer f.; — kleine
G abbare, m., z. GABARE.
hefboom m. aan den kousenweversstoel.
Gabegie, f. (pop.) List, kneep f., bedrog n.:
G àcheur, ni. Werkman, die den kalk beslaat.
Il y a là-dessous de la g-, daar schuilt (steekt)' wat — (fig. et fam.) GâCHEUR, m., -EUSE, f. Knoeijer,
achter, die zaak is niet pluis.
kladder m., knoeister, kladster f.
Gabelage, ni. Ligtjd m. voor 't zout, eer
Gáeheux, elise, adj. Sljkerig, modderig, be't in den handel komt. — Merk n., dat Gloor de sljkt, smerig, morsig: Les rues sont bien g-euses,
impostgaarders aan de gezolderde zouthoopen ge- de straten zijn zeer morsig. — GáCHEUX, m. Spotmaakt wordt. --- Voormalige zout -imprst m.
naam, welkende schoolknapen den ondermeester geLabeler, V. a. G- du set, zout op zolders te ven, die hen gedurende den speeltijd moet bewaken.
droogen leggen. — Het part. passé is ook adj.: Sel
G àchière, f., z. v. a. JACHÈRE.
non gabelé, heimelijk ingevoerd zout, smokkelzout.
Gàehis, m. Soort van pleisterkalk, mortel m.
— t SE GABELER, V. pr. Spotten, schertsen, den van gips, kalk, zand en cement. — Vuil, nat n.,
en.
spot drev
plas ni. (door 't storten van water of ander vocht
Gabeleur,m. Kommies in. der zoutbelasting n.- veroorzaakt) - _ (fig. et fam.) Nous voilà dans un
Zouldrager m.
beau g-, daar zitten we nu mooi in den drek.
Gabelle, f. Weleer: elke indirecte belasting f.
Gade, f. [H. n.] Visschensoort, waartoe de
-- In Frankrijk, de zoutbelasting (sedert Philips F. kabeljaauw, de schelvisch, de dorsch, e. a. behooren.
in 1518), zoutpacht f.: Pays de g-, land, waar de
Gadelle, f. [H. n.], z. v. a. GROSEILLE ROUGE
zoutpacht is ingevoerd. Frauder la g-, zout smok - in sommige westelijke fransche kantons. — Gadekelen. — ( fig.) Zich op eene slimme, listige wijze er- lier of Gadellier, m. Kruisbeziestrui.k ni.
gens aan ontrekken.— Zoutmagazijn, zoutpakhuis n.
G adi l le, f. (pop.). z. V. a. ROUGE-GORGE.
C abelluni of (Alabellunm , m. (latin) , z.

GLABELLE.

G abelou, m. (verbastering van gabeleur) Kom -

mies m. bij de zoutpacht; — in 't zuiden van Frankrij k minachtend of als spotnaam gebruikt voor:
Kommies der belasting, tolgaarder, verklikker, kelderrot. -- Spotvogel, spotter in.
t Gaber, V. a. Voor den gek houden, bespotten.
-- SE GABER, V. pr.: Se g- de qn., met iemand
spotten, iemand voor den gek houden.
Gabet, m., z, V. a. GIROUETTE. - [ Phys.] Vizier n. van een' hoogtemeter. — GABETS, m. pl.
[Véner.] Groote wormen in. pl., die zich bij 't hert
iusschen vel en vleestb zetten.
l- G abeor, m. Spotter ni.
Gabian, m. [Corn.] Gabian -olie f. -- [H. n.],
z. v. a. GoëLAND.
Gable, f. [Mar.] Mars f., zitplaats voor eenen
uitkik aan den top van eenen galerrnast.
Gabier, m. Marsgast; marswachter, 'jn-an op
den uitkijk. Les g-s,, de zware matrozen. G- du
mat de misaine, nakijker m. — [H. n.] Kleine vo
zich steeds op de boom--gelm.vanPruy,di

toppen zet.

Gabien, m. [Tech.], z. v. a. TOUPIN.
Gabina, m. [H. n.] Burgemeester m., grijs -

bruine mantelmeeuw f.

C al► ion, m. [Fort.] Schanskorf m. G- farci,
dekschanskorf, gevulde schanskorf m. -- liabion.n ade, f. Bedekking. verschansing f. met schans- 1
korven. ---- Gabionner, v. a. Met scha'askorven
dekken. — Gabionnedur, m. Schanskorfwerker m.
Gabioiirne, f. [H. n.] . z. v. a. PIE-GRIECHE.
G abira, f. [H. n.] Zwarte langstaartige aap m.
van Afrika.
Gabon, in. [H. n.] Groote afrikaansche vogel ni.
(;nabord, m. [Mar.] Zandstrook f. tegen de
kiel, kieloanq ni., vaarboord n.
Gabot of .Jabot, m. [H. n.] Adonis-visch m.,
soort van grondel.
Gabre, m. [H. n.] Kalkoensche haan m.; --.

Gadolinite, m. [Minér.] Zwarte, ondoorzigtige en glinsterende steen m. (te Ytterby in Zweden), gadoliniet, ytteriet of ytterhiet m.
Gadouard, m., z. v. a. VIDANGEUR.
Ga
doue of Gadote, f., z. v. a. \IDANGES.
Gaéligtue, adj. Gaelisch. La lanque g- of als
subst. m. Le g-, de gaelische taal f., het qaelisch,
gaelsch, eene taal, welke door de overblijfsels van
een' weleer wijdverbreiden volksstam (de Kelten),
in 't fransche Klein-Bretagne, in Hoog-Schotland,
in Wallis, op 't eiland Man en in Ierland gesproken wordt.
Gaffe, f. [Mar.] f. Boots- of sloephaak m.
-- (Loc. fam.) Se battre b longueur de g-, elkander van nabij bevechten. 1Maigre et long comme un
manche de g-, lang en mager als een boonenstaak.
I1 a avalé sa g-, hij is dood. -- [Pëchej Visschershaak m. — [Sal.] Vaatwerk n. van verschillende
grootte, om in de zoutkeeten het zout te vervoeren.
— G a%au, m. (verklw. van gaffe) Kleine bootshaak m. --- Gaffer, v. a. [Mar.] Met den bootshaak grijpen of aanhaken, aanhechten. G- l'ancre,
ankeren. — Weleer ook: óverzweminen (eene rivier, een water) .
G agate, f. [Mine,r.] Zwarte barnsteen m., slakki,q aardpek n., pekkool f., gagaat of gagaath m.,
ganaathkool f.
Gage, m. Pand, onderpand n. Prêter sur g-,
op onderrand leenen. Elle a mis ses pierreries en
g-, zij heeft hare edelgesteenten verpand, tot onderpand gegeven. 11 a emprunté cinquante florins
et laissé sa montre en g-, hij heeft vijftig gulden
geleend en zijn horlooie daarvoor verpand. II a
retiré son g-, hij heeft zijn pand gelost. -- Jouer
au g- touche, het pandspel, het pandverbeuren spe len. Qu'ordonnez-vous au g- touche ? wat zal die
doen, wien dit pand toebehoort? — Wedde f., wedde pand n., inleg m. bij eene weddingschap. Emporter
les g. s, de weddingschap winnen. -- Pand, blijk,
bewijs n., verzdkering f.: Oitels plus grands g-s
puls-Je desirer de votre amitié? welke grootere be—

-

--

GAGE
wijzen, blijken uwer vr iendschap kan ik verlangen?
G.- d'amour, d'amitié, minne-, vriendschapspand,
geschenk n. der liefde, der vriendschap. Les g-s de
l'amour conjugal, de l'hvmen, de panden der huweljksmin, des huwelijks, de uit een huwelijk ge-

boren kinderen.

—

[Prat.] , z. MORT - GAGE, VIF - GAGE.

— G- du combat, G- de bataille, veetepand n.,
een handschoen of iets dergelijks, dat men bij wijze
van uitdaging zijne tegenpartij voor de voeten wierp.
— GAGES, m. pl. Loon, dienstloon n., bezoldiging f.;
g a g i e, soldij f. (der soldaten); maandgeld n., wedde,
gagie f. (der zeelieden). Les g- dune servante, het
huurloon, de huur eener meid. Que gagne-t-il de
g-? wat verdient hij? hoe groot is zijne bezoldiging?
G- a vie, levenslange bezoldiging f. — Témoin a g-s,
een voor geld aangeworven getuige. ECrivain, Flatteur it g-, laag kruipend, veil schrijver, vleijer m.
— (Loc. fam.) Demeurer pour les g-, z. DEMEURER.
Casser qn. aux g-, z. GASSER. — (Prov.) Les conseillers h'ont point de g-, raadgevers kan men voor
niets krijgen.
Gage, e, adj. (en part. passé van gager) Verpand: Objet g-, verpand voorwerp n, — Personne
g-e, gehuurd, in loondienst genomen persoon m. Etre
g- pour faire one chose, tot het verrigten van
iets gehuurd of in dienst genomen zin.
Gagée, f. [Bot.] Gele vogelmelk f.
Gage - mort, m., z. MORT - G^GE.
Gage-pleige, m. [Féod Vergadering van al
de tot een leen behoorende vassalen om een' provoost te verkiezen en hunnen verschuldigden cijns
te erkennen.
Gager, v. a. Wedden, verwedden: Que voulezvous g-? wat wilt gij wedden? Je gage trois flarins
que cola nest pas, ik verwed drie gulden, dat het
niet zoo is. II gage le double contre le simple, hij
wedt twee tegen een. Je gage que Si, que non, ik
wed van ja, van neen. -- (Loc . fam.) Je gage ma
vie, je gagerais ma tête it couper, ik zet mijn leventot pand, ik zoude er mijn hoofd wel onder durven
verwedden. De g- sa tête a couper eest Ia gageure
d'un lou, een gek zet zijn hoofd tot onderpand. —
Ook zonder voorwerp : Je n'aime point i g-, ik
houd niet van wedden. — Loon of huur geven, in
loondienst nemen: G- qn., iemand bezol linen, loon
geven. Je l'ai gage pour ce travail, ik heb hem
voor dit werk bezoldigd, loon gegeven.
Gagerie, f. [Prat.] : Saisie-g-, geregtelijke ver
beslag n. op eenig goed voor schuld,-pandigf.,
inz. voor huur en pacht.
Gagevir, m., -ease, f. Wedder m., wedster f.
Gageure, f. (pr. ga-jure) Weddingschap f.:
11 a perdu la g-, hij heeft de weddingschap verloren. — (fig. et fans.) Soutenir la g-, bij iets blijven,
bij een gevoelen, bij eerie meening, bil een voornemen volharden, eene begonnen zaak uitvoeren. Cela
ressemble ;i ene g-, dat is eene vreemde, onbegrijpelijke zaak. — [Prov.j , z. onder GAGER.
t G agi er, m. Dorpskoster m.
Gagiste, m. Bezoldigde, in eens anders soldij
staande persoon, zonder eigenlijk zijn dienaar te
zijn, gaslist m.
G agnable, adj. Winbaar, dat men winnen
kan: Cette partie n'était pas g-, dit spel was niet
te winnen. — GAG- ABLE, m. [Agric.] Aangewonnen
grond m , hetzij door drooglegging van moerassen,
door inpoldering, door ontginning var, heideveld,
enz. — Ook in dien zin als adj.: Terre g-.
Gagnage, m. Weide f., weiland n. Les bêtes
reviennent du g-, het vee komt van de weide terug.
— [Vénér.] G-s, korenland n. (waar het wild gaat
,grazen): Le serf a fait sa nuit aux g-s, het hert
is in den nacht op de korenlanden gebleven. — [Prat.]
Veldvruchten f. pl., veldgewas n .
Gagnant, e, adj. Winnend: Joueur g-, winnend speler m. Carte g-e. Billet g-, winnende
kaart f., winnend lot, prijslot n. — G AGNANT , m.,
-E, f. Winner m., winster f.
Gagne, e. adj. (en part. passé van gagner)
Gewonnen; verkregen, verworven; behaald; bezet,
ingenomen. Argent g-, gewonnen, verdiend geld n.
Bataille g-e, gewonnen veldslag m. Victoire g-e
sur les ennemis, op de vijanden behaalde overwin ning f. Lestime des hommel g-é par des moyens
convenables, de achting der menschen, door gepaste
middelen verworven. Un homme g- par les présents,
een door geschenken gewonnen, overgehaald man.
Le terrain g- par l'ennemi, het door den vijand be.]
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zette terrein. -- (fig. et (am.) Crier ville g-e, victorie kraaijen, op een behaald voordeel roemen, met
een bereikt oogmerk pralen. Avoir ville g-e, cause
g-e, den prijs, het voordeel behaald hebben, gewon nen spel hebben — G AGNE , m. Gewonnen zaak f.:
Je vous donne g-, ik geef 't ic gewonnen.
Gagne-denier, m. Daglooner, die zijn brood
moet winnen zonder een handwerk te kennen, lastdrager, zakkedrager, kruijer, waterdrager, enz.
(ster f.
(Plur. Des gagne-denier.)
t Gagneur, m., -ease, f. Winner m., winGagne-petit, m. Scharenslijper m. (Des gagnepetit.)
Gagner, v. a. Winnen, verdienen. it a beaucoup gagné a cette eetreprise, dans le commerce,
hij heeft veel gewonnen bi deze onderneming, in
den handel. Elle gagne sa vie à filer, zij verdient
haar brood met spinnen. G- son pain à la sueur
de son corps, de son front, in het zweet zijns aan
zijn brood verdienen, winnen. — Winnen,-gezits
winst of voordeel b iets hebben: Il a gagne sur
cette maison trois mille florins, tous frais faits,
hij heeft, na aftrek van alle onkosten, drie duizend
gulden aan dit huis gewonnen. — Dikwijls wordt
het voorwerp bij gagner verzwegen: G- sur (à) un
marché, bij een' koop winnen. Lette carte gagne,
deze kaart wint. Elle gagne beaucoup à être connu
hoe meer men haar leert kennen, hoe hooger men
haar leert waardéren. — (Prov.) Nest pas marchand qui toujours gagne, wagen kan doen winnen,
maar ook verliezen, niet alle ondernemingen vallen
gelukkig uit. -- [Jeu] Jouer à qui peril gagne,
zoodanzg spelen, dat de verliezer (volgens de gewone spelregels) wint. — Winnen, behalen, verwerven, verkrijgen: G- 1e premier prix , den eersten prijs behalen. G- la gageure, de weddingschap
winnen. L'ennemi a gagné la bataille, de vijand
heeft den slag gewonnen. Vous ne gagnerez zien fi.
lui parler de cela, gij zult niets winnen, verwerven, uitwerken , wanneer gij met hem daarvan
spreekt. Je n'ai jamais pu g- sela sur lui, ik heb
dat nooit op hem kunnen verwinnen, verkrijgen.
Je ne saurais g- cola sur moi, ik kan dat niet
over mij krijgen, ik kan er niet toekomen. -- Krijgen, bekomen (iets kwaads): Elle a gagné ene maladie, zij heeft eene ziekte gekregen, zij is ziek
geworden. G- quelque mal, zich eenig onheil op
den hals halen. — Bereiken: Nous ne gagnerons
plus aujourd'hui notie Bite, wij zullen heden ons
nachtverblijf niet meer bereiken. Le feu a déjà
gagné le toit, de brand heeft reeds het dak bereikt . is reeds tot het dak overgeslagen. G- un
vaisseau á la nage, een schip al zwemmend bereiken, met zwemmen inhalen. — La peur gagne tous
les coeurs, de vrees bevangt (maakt zich meester
van) aller hart. — La nuit nous gagne, de nacht
overvalt ons. La faim nous g-, wIl krijgen honger
— G- qn., iemand geld afwinnen : I1 me gagne
toujours, hij wint het mij altijd af. — (fig.) G- qn.
de la main, de vitesse, iemand voor komen. Je voulais avoir vette charge, mais ii ma gagné i la
s mij
main, ik wilde dit ambt hebben, maar hij s
voorgekomen. — G- qn. par qc., iemand door iets
overhalen, op zijne zijde brengen, omkoopen, winnen. Il faut g- eet homme-là, à quelque prix que
ce soit, men moet dezen man overhalen, het koste
wat het wil. 11 await gagné la garde b force d'argent., hij had de wacht met geld omgekocht, bestoken. G- les coeurs de l'assemblée, de harten der
vergadering innemen, winnen. — G- Ie devant,
les devants, voorbij komen, vooruit raken (door
meerder spoed): Gagnons les devants pour arriver
plus t't qu'eux, laat ons haast maken, opdat wik
vroeger komen dan zij. G- Ie dessus, z. DESSUS.
— G- les champs, wegloopen. G- chemin, pays, in
korten tijd een goed eind welts afleggen. — [Mar.
G- Ie vent bi une escadre, een srnaldeel den wind,
de tref afwinnen., het doodloopen. loodzeilen, voorbij zeilen. G- Ie vent, Ie dessus du vent, of als v. n.
G- au vent , dans Ie vent , de loef winnen,
den wind te boven raken, oplazeren, oploeven.
— [Man.] G- l'épaule d'un cheval, een paard de
schoften goed Zeeren houden. G- la voloni.é d'un
cheval, een paard door zachte behandeling allengs
gedwee maken. Votre cheval vous gagne, gij zijt
uw paard niet meester. — (Loc. fig. et prov.) GJa guérite, Ie haut, les champs, Ie taillis, Ie large,
of ook. als v. n-. G- au pied. wegloopen, zijne biezen
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pakken. G- la porte, wegsluipen., zich stil de deur
uitmaken. — G- 1'avoine, z. AVOINE. — SE GAGNER,
v, pr. Gewonnen, verdiend, verworven worden:
Le pain ne se gagne pas a ne rien faire, het brood
wordt niet met ledigloopen gewonnen. L'estime se
gagne par de bons offices, de achting wordt door
goede diensten verworven. — Une maladie qui se
gagne par la contagion, eene ziekte, die men overerft, die men door besmetting krijgt. — Voor zich
zelven winnen of verwerven: Se g- une petite fortune.
Gagon of Gagoa, m. [Bot.] Soort van cederboom nl. in Guiana.
-j- Gagni, e, adj. Dik en vet, lijvig. — Het
wordt nog als subst f. gebruikt in: (fam.) Grosse
g-e, dikke vrolijke zus f.
Gahuite, f. [Minér.J Een als octoëder of acht
gekristalliseerd mineraal, kiezel -vlakigchm
zinkhoudend spinel n., a u t o m o l i t h, g a h--schirl,
niet m.
Gai, e, adj. Vrolijk, lustig, levendig, blijgeestig, blijmoedig, opgeruimd, luchthartig; vrolijkmakend. Un garcon g-, een vrolijke jongen. Quoiqu'il
soit vieux, it est encore g-, ofschoon hij oud is,
is hij nog vrolijk. Un air g-, een opgeruimd, blij
gelaat n.; ook: een vrolijk, vroljkmakend liedje,
eene vrolijke wijs f. — Un appartement g-, Une
ehambre g-e, een vrolijk, een licht en luchtig ver
aangename kamer f. Une couleur g-e,-trekn.,
Bene levendige kleur f. Vert g-, licht, helder groen n.
— Un temps g-, helder weer n. — (Loc. fam.)
Cet homme a le vin g-, deze man wordt vrolijk,
wanneer hij wijn gedronken heeft. Il est un peu
g-, hij heeft een glaasje te veel gedronken. I1 est
fou comme branle g-, z. BRANLE. — Des propos
g-s, dartele, wulpsche, al te vrije gesprekken n. pl.
— [Man., Bias.] Cheval g-, ongezadeld, vrij springend paard n. — [Mar.] Mat g-, mast m., die te
los staat. — [ Pêche] Hareng g-, haring, die noch
hom, noch kuit heeft, ijle, leêge haring m. — [Mus.] ,
z. v. a. ALLEGRO. — [ Litt.] La g-e science, (wel
minnedicht der trouba--er)dpoëzijf.,nht
dours. — Het wordt ook als adv. gebézigd in: Allons
g-! laat ons lustig te werk gaan ! lustig op ! —
t GAI, in. [H. n.] , z. v. a. GEAI. — [ Bot.] Japansche bijvoet m.
Gaïae, m. [Bot.] Pokhout n. (ook bols saint
geheeten). -- Galacine, f. Pokhouthars f.
Gaieinent of Gaiment, adv. Op vrolijke,
lustige wijze, luchthartig, enz. (z. GAI) . — Faire
une chose g-, iets gewillig, volgaarne doen.
Gaieté of Gaité, f. Vrolijkheid, dartelheid,
luchtigheid, blijdschap, bljmoedigheid, luchthartigheid, lustigheid, levendigheid f.- Il a perdu toute
sa g-, hij heeft al zijne vrolijkheid verloren. —
[Man.] Cheval qui a de la g-, levendig paard n.
-- Ce n'est qu'une g-, 't is niet dan eene grap,
een moedwillige, dartele streek. — De g- de coeur,
loc. adv. Met opzet: Ii 1'a offensé de g-, hij heeft
hem opzettelijk, moedwillig beleedigd.
C aïette, f., z. v. a. GAILLETTE.
G aigaumadon,m. [Bot.] Wasboom van Guiana.
Gaignieres, f. pl. Soort van bijen f. pl
Gaillard, m. [Mar.] : Le g- d'avant, de bak,
het voorverdek, voorkasteel en de voorplecht f. Le
g- d'arrière, het halfdek, de schans f., het achter
achterkasteel n., achterplecht, stuurplecht f.-verdk,
— z. ook 't volgende.
Gaillard, e, adj. Lustig, vrolijk, dartel, opgeruimd: I1 est tolijours g-, hij is altijd lustig. Un
jeune homme g-, een vrolijk, jong mensch. — Vrijposii,g, stout, te vrij, los, wulpsch: Conte g-, Chanson g-e, wulpsch, dartel vertelsel, lied n. Ella a
in mine un peu g-e, zij ziet er wat los, wulpsch
uit. I1 sortit de ce festin on peu g-, hij kwam
half dronken van dit gastmaal. — [ Mgr.] Vent g-,
frische koelte f. — Ook als subst. m. en f.: C'est
an g-, 't is een vrolijke broér, een snaak, korstwijlige vent. — C'est une g-e, une fière g-e, 't is
eene wulpsche, alles behalve ingetogen vrouw.
Gaillarde, f. [Danse] Voormalige vrolijke
itali.aansche dans, ook romaneske geheelen (wegens
zijn' oorsprong uit Rome); — wijs f. van dien dans.
— [ Impr. ] Drukletter f. , die 't midden houdt
tusschen garmond en brevier, g a l,j a n d f.
Gaillardelette, f. [Mar.] Vlag f. van den
fokke- en bezaansmast.
Gaillardemeut, adv. Vrolijk, op luchtige,
dartele, losse wijze. Vivre g-, vrolijk leven-. — (fam.)
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Stout, vermetel, ligtzinnig: 11 a fait cela un peu
g-, hij heeft dat wat onbezonnen, ligtvaardig gedaan.
Gaillardet , m. [Mar.] Spitsvleugel , vleugel m. op den fokkemast.
Gaillardise, f. Dartelheid, luchthartigheid,
snakerijj f., kortswijl, moedwil m. — Dire des g-s,
1 wulpsche, onkuische taal uitslaan.
(SETTE.
Gaillet, m. [Bot.], z. v. a. CAILLE-LAIT, CROIG aillette, f. [Corn.] Steenkoolstukken n. pl.
van middelmatige grootte, g a Ij e t-kolen f. pl.
Gaiment, adv., z. GAIEMENT.
Gain, m. Winst f., voordeel n. I1 a eu an
petit g-, hij heeft eene kleine winst gehad. — C'est
un g- tout clair, 't is zuivere winst. Jouer sur
son g-, met zijne winst, zijn gewonnen geld spelen.
11 s'est retiré sur sun g-, hij heeft onder 't winnen
opgehouden met spelen, hij is met zijne winst henengegaan. Amour du g-, gewinzucht f. — [ Prat.] Avoir
g- de cause, een regtsgeding gewonnen hebben, bij
uitbreiding: gewonnen spel hebben, de overhand
behouden. Je vous donne g- de cause, ik geef
't u gewonnen. — [ Prat.] Testament aver g- de
survie, uiterste wil m., waarbij de langstlevende
tot erfgenaam verklaard wordt. G- nuptial of de
notes, huweljkswinst f., huwelijksregt n., al het
voordeel, dat den langstlevenden echtgenoot uit de
goederen van den gestorvene toekomt. — Le gde la bataille, het winnen van den veldslag.
Gaine, f. Scheede, schee f., koker m., foedraal n.
Tirer un couteau de la g-, hors de la g-, een mes
uit de scheede trekken. — (Loc. prov.) Ce n'est
pas un couteau aisé à tirer de sa g-, dat gaat zoo
gemakkelijk niet. — (Proc.) Qui frappera du couteau, mourra de in g-, wie het zwaard neemt, zal
door 't zwaard omkomen. — [ Mar. ] G- de la
flamme, de pavillon de girouette, band in., broeking f. van eenen wimpel, van eene vlag, van eenen
vleugel of topstander. G- de voile, breede zoom m.
aan een zeil. — [ Anat.] Omvattend, omsluitend deel,
bekleedsel n. La g- des tendons fléchisseurs des
doigts, het vlies (Ier buigspieren van de vingers. —
[Arch.] G- de terme, onderst gedeelte, voetstuk n.
van een borstbeeld, van eene grenszuil of beeldzuil.
G- de scabellon , benedenwaarts spits toeloopend
gedeelte van een voetstuk. — [Bot.] Scheede, bladerscheede f. -- EN GAINE, loc. adv. Scheedevormig.
Gainer , v. a. [Mar.] Zoomen (de zeilen) ,
zoomen naaijen. (kokerwerk n.
Gainerie, f. Scheede-, foedraalwerk n., lederen.
(maainier, m. Scheedemaker, foedraalmaker, holstermaker, -handelaar m. — [Bot.] GALNIER of
of Arbre de Judée, judasboom m., wild johannesbrood n. (je n. (der mosplanten).
Gainnle, f. (verklw. van gaine) [Bot.] ScheedGajan, m. [Bot.] Moluksche boom m. van
middelmatige grootte.
Gal, m. (pop., alleen voorkomend in): Avoir le
gal, de overhand hebben, de baas zijn. — GAL, m.
[H. n.] Zeehaan, maanvisch, zilvervisch m.
Gala, m. (espagn.) Hofeest n., hofstaatsie f.,
g a l a n. Habit de g-, hofkleed, pronkkleed, staat
-kleed n. Jour de g-, gala-dag ni. —-siekld,ga
(fam.) Prachtige maaltijd m., groot feest met zang
en dans, groot gala n.
Galaciné, e, adj. [Bot.] Naar de melkbloem
(galax) gelijkende. -- Galacinées, f. pl. Mélkbloemplanten f. pl.
Galactate, Galactique, z. v. a. LACTATE,
LACTIQUE. — Galacte, m. [Chim.] Melkzout n.,
een uit de melk getrokken zout. — Galactie, f.
[Bot.] Melkplant f. — Galactirrheé, Galactie, f. [Méd.] Zogvloeijing f., overvloed m. van
zog. — Galactirrhéique, adj. Tot de zogvloeijing behoorend. — Galactite, z. v. a. LACTITE.
---Galactode,adj. Melkachtig, naar melk gelijkend
of smakend. — GALACTODE, m. Warme melk f.—Galactodendron, m. [Bot.] Koeboom m. --- G alactographe, m. [Didact.] Melkvocht-, zogbeschrijver
m.—G alactographie, f. Zogbeschr jving. —Galactologie, f. Leer f. van het zog. — G alactologique, adj. De zogleerbetre/fend. — Galactolouse, m. Geneesheer m., die de ziekten behandelt,
waarin men de melkvochten gebruikt; leeraar van
de toepassing der mclkvochten. — Galactomètre,
m. Melkmeter n., een door Cadet de Vaux uitgevonden werktuig om, 't gehalte of de vervalsching
der melk naar graden te bepalen (vgl. LACTOSCOPE).
— Galactométrique, adj. Den melkmeter be:
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treffend. — Galactopée, f. [Méd.] Zogverwekkend middel n. — Galactophage, adj. Zich met
melk of melkspijzen voedend. GALACTOPHAGE, ni.
Melketer, pap- of melkspijseter m. — Galactophagie, f. Het melkdrinken, melkspijseten; melkvoeding f. ; ook : melkzucht f. , groot verlangen
naar melk. — Galactophagique , adj. Tot
de melkvoeding behoorend. — Galactophore,
adj. [Anat.] Zogvoerend, zoggeleidend: Vaisseaux
g-s, zogvoerende vaten n. pl. — [Méd.] De zoga fscheiding bevorderend: Médicaments g-s, zogverwekkende middelen n. pl. — GALACTOPHORE, m.
Tepeldopje n., klein werktuig ter verligling van
't zogen, gala ktophoor m. — Galactoplanie, f. Zogverplanting f., uitstorting van de melk
in 't celweefsel of in eene of andere holte. — Galactopoièse, f. (pr. — po -ièse) Zogbereiding, zo afscheiding f. — Galacto oiétique, adj. [Méd.
z. v. a. GALACTOPHORE. -- 6 alactoposie, f. Melkkuur f., het melkdrinken tot herstelling. — Galactopote, adj. plan de melkkuur onderworpen. —
Ook als subst.: Un , Une g-, hij of zij, die de
melkkuur aanwendt, melkdrinker m., -drinkster f.
— Galactopyre, f. Zogkoorts f. — Galactose, f. Overgang m. tot, verandering f. in melk of
zog. — Galactotrophie, f. Voeding f, met melk.
—Galaeturie, f. Het melk- of melkvocht-wateren.
Galago, m. [H. n.] Soort van aap aan den
Senegal , die groote hazenooren en een' langen,
ruigen staart heeft, oorenaap, g al a g o m.
Galamment, adv. Aardig, hoffelijk, hupsch,
sierlijk, net. op smaakvolle wijze, met smaak.
Galandage , m., Galandise , f. Scheidsmuur n. van baksteenen, die op hunne kanten op
elkander gezet zijn.
Galande, f. [Bot.] Soort van amandelboom m.
— Weleer ook voor galante gebruikt, z. GALANT.
Galan, n1., z. GALAUBAN.
Galane, f. [Bot.] Schildbloem f.
Galanga, f. [H. II.], z. v. a. BAUDROIE. —
[Bot.] Galgant m., eene oostindische plant; de aro-

mátische wortel m. dier plant, een voortreffelijk
middel tot sp jsvertéring.
Galans, m. pl. Vlaggen van den bezaansmast.
Galant, e, add. Hoffeljk, beleefd, welgemanierd, bevallig, wellevend; regtschapen, braaf, eer
eer (in dezen zin doorgaans vóór het-lijk,van
subst.): Vous seriez un g- homme, si vous me
faisiez ce plaisir-là, gij zoudt een wellevend, allerliefst man zijn , zoo ge mij dat genoegen deedt.
Confiez lui votre affaire, eest un g- homme, vertrouw hem uwe zaak, hij is een man van eer, een
regtschapen man.— Aardig, voorkomend, gedienstig
(inz. jegens het vrouwelijk geslacht), q al a n t; —
verliefd, minziek; — sierlijk, smaakvol, met smaak
(in dezen zin doorgaans achter het subst.): C'est
can homme g-, 't is een vrouwenbehager, hij maakt
gaarne zijn hof bij de vrouwen. Une femme g-e.
Bene minzieke vrouw, eene vrouw vol minnarjen.
I1 a I'humeur g-e, hij heeft een' grooten aanleg om
de juffers te behagen, de hoffelijkheid is hem eigen.
— Un discours g-, een verliefd gesprek n. Une
lettre g-e, een verliefde brief, minnebrief m. —Un
style, un discours g-, eensierlijke stijl m., eene fraaije
verhandeling f. Un habit g-, een kleed n. naar den
smaak. — Bij groot misbruik van 't woord : Malade g-e , venuskwaal , venérische ziekte f. —
GALANT, m. Verliefde, minnaar, gal an t m. Un
vert g-, een jonge vrijer. Il fait toujours le gauprès des dames, hij speelt altijd den verliefde
bij de ju jfers , hij maakt bij alle ju ffes's zijn
hof. — ( fam.) C'est un g-, 't is een listige vogel, die niet te vertrouwen is. (Sommige schrijvers
hebben dit woord galanel gespeld, en bij La Fontaine vindt men meer dan eens het vrouwelijk
galaode.)
Galanterie, f. Ho/feljkheid, beleefdheid, kie

dienstvaardigheid, voorko--schevrouwnig,
mendheid f., inz. jegens vrouwen. II niet de la gdans tout ce qu'il fait, hij doet alles met wellevendheid, voorkomendheid. Un homme plein de g-, een
man vol hoffelijkheid. — Vleijend woord n., vleijerV,
aardigheid f., dienstbetoon; — klein geschenk n.:
Ii lui fait tous les jours quelque nouvelle g-, hij
geeft haar alle dagen een nieuw geschenk. Ce nest
qu'une g-, het is slechts eene kleine gift, eene aardigheid. — Minnehandel, boeléring, g a l a n t e r i e:
I1 s'adonne la g-, hij geeft zich aan den minne-
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handel, aan allerlei minnarjen over. Cette fille a
déjà eu plusieurs g-s avec lui, dit meisje heeft

reeds verscheidene ongeoorloofde minnarjen met
hem gehad. — Ook, bij verregaand misbruik van
't woord: venuskwaal, venérische ziekte, galante
ziekte, galanterie-kwaal f.: Attraper une g-, eene
galante kwaal opdoen.
Galanth, in. [Bot.] Soort van narcis f.
Galantin, m. (verklw. van galant) Vrouwen
-gek,
bespottelijk saletjonker m.
Galantine, f. [Bot.] , z. v. a. PERCE-NEIGE.[Cuis.] Zékere zamengestelde koude vleeschspijs f.
met gelei opgemaakt, tusschengeregt n. van gespekt
hoendervleesch; ook: een met hoendervleesch ge farceerde kalfskop m., g a l a n t i n e f.
Galantiser, v. n. Den galant of verliefde spe
- GALANTISER, v. a.: G- les dames, zijn hof-len.
bij de juffers maken. - 5 SE GALANTISER, v. pr.
Veel van zich zelven houden, verliefd op zich zelven zijn.
Galardie of Galardienne, f. [Bot.] Bloem
-trosdagenplf.vLouisa
Galaricide, f., z. v. a. LACTITE.
Galarips , m. [Bot.] Amerikaansche klimplant f. (ook liane à lait geheeten).
Galathée, f. [H. n.] Zeekreeft m. met korte
sprieten en lange scharen.
Galacaban, Galhauban, m. [Mar.] Pardoen,
perdoen n., zeker touwwerk. Chaque mat de hune
a deur g-s, Fun is bas-bord, l'autre is stribord,

iedere marssteng heeft twee perdoens, het eene aan

bakboord en het andere aan stuurboord. G -s de
hune, stenge-pardoens. G -s de perroquet, bram
volants of de roulis, zijpardoens. -pardoens.G
Galaverne, f. [Mar.] Kalf, kussen n., platte

klamp m. op een' galeiriem, ter plaatse waar die
op het boord komt te leggen.
Galax, m. [Bot.] Melkbloem f.
G alaxie, f. [Astr.] Melkweg m. (voie lactée).
— [Minér.], z. v. a. LACTITE. — [ H. n.] Soort van
snoek m. — Galaxies, f. pl. [Antiq.j Melkfeesten n. pl. (ter eere van Apollo).
Galbanifère,adj. [Bot.] Galbanum voortbrengend. — Ells subst. m. Galbankruid n ., moeder
gom-eppe f., eene kaapsche plant. —-harsplnt,
Galbanoner, v. n. (te Parijs) De ruiten slecht
afwasschen. — Galbanum, m. (pr. —nome) of
Galban, m. [Bot.] Moederhars, g á l b a n u m n.,
eene harsachtige, genees- en heelkrachtige gom, door
insnijding uit hei galbankruid verkregen. — (fig.
et fam.) Donner, Vendre du g- of de la gabatine,
griet mooje beloften paaijen.
Galbe, f. [Arch.] Sierlijke ronding f.: Vase
dun beau g-, vaas f. van eene schoone ronding. —
[Anat.] Gezigtshoek n. (angle facial). — Weleer
ook: wambuis n.
Galbule, f. [Bot.] Cypresnoot f.
Gale, f. [Méd.] Schurft f. en n. bij menschen
en dieren. — [ Hort.] Kanker m. aan booroen. —
[Tech.] Wormgaatjes n. pl. in 't hout. — Ongelijkheid f. op de stoffen. — (Prov.) La g- ni 1'amour ne peuvent se cacher, de liefde en de hoest
laten zich niet verbergen. Qui a la gale se gratte,
Qui se sent galeux se gratte, Qui se sent mor

mouche, wien 't jeukt, die moet zich krab--veuxs
ben, wien de schoen past, die trekke hem aan. —
(Loc. fam.) I1 na pas la g- aux dents, hij kan goed
eten, hij kan zijne kaken goed roeren. 11 est méchant comme la g-, hij is de ondeugd zelf.
Galé, m. [Bot.] Gagel m., zeker struikgewas
(ook mirthe de Brabant, mirthe batard genoemd).
Galéace, Galéasse, f. [Mar.] Galas of
groote galei f., eertijds bij de Venetianen veel in
gebruik.
Galéanthrolpe, m. [Méd.] Lijder m aan kattenzucht. — Galeanthropie, f. (Méd.) Kattenzucht f., waan van een' mensch, dat hij in eene
kat veranderd is. — Galéantbropique, adj.
Tot die kwaal behoorend.
Galéasse, f., z. GALEACE.
Galeban, m., z. v. a. GALAUBAN.
Galée, f. [Impr.] Galti f., plankje, waarop de

letterzetter de regels uit den zethaak overbrengt. —
[Mar.] Galei f., roeischip met laag boord en twee
masten, de eenige soort van oorlogschepen in de
middeleeuwen.
Galefretier, m. (pop.) Schooijer, landlooper.
— [Mar.] Kaifaterer m.
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Galega,m. [Bot.] z.v.a. BARBE-DE-CHEVRE, RUE.
Galène, f. [Minér.] Zwavellood n., loodglans,
;

glazuurerts m., g a 1 é n a f.
Galenie, f. (Bot.] Soort van melde f.
Galéniquie, adl. [Méd.] Tot het galenismus
behoorende, g a l é n z s Ch. Médicaments g-s, galénische, eenvoudige of eenvoudig bere ide geneesmiddelen n. pl. Saignée g-, galénische aderlating, eene
tot flaauwwordens toe gedreven, aderlating f. —
Galéniswe, m. Grondstellingen f. pl. en geneeswee f. van den oud-griekschen arts Galénus, g a1 e n i s m u s n.—Galéniste, m.Aanhanger, volgeling van Galenus, g a l e ni s t m. --- Ook als adj.:

Médecin g-.
Galéobdolon, m. [Bot.] Gele hennepnetel f.
(ortie motte jaune).
Galéode, m. [H. n.] Schorpioen-spin f.
Galéole, f. [Bot.] Kloulerstruik ni. uit Co-

chinchina met helmvormigen honigkelk.

Galéope , Galéopsis. in. [Bot.] Hennep

-netlf.

Galéopithéeiens, m. p1. [H. n.] Geslacht n.
der vliegende makis.— Gaieopithèque, m. Vliegende maki, vliegende kat f., soort van vlederrnuis.

— Galéopithéoide, adj. .,.Naar de vliegende
maki gelijkend.

Galéopsis, m., z. GALEOPE.
G aléorrhée, f., z. v. a. GALACTIRRHEE.
Galéorrhin, m. [H. n.] Soort van haai m.
Galéote, f. [H. n.] Soort van kleine hagedis f.
S G aler, v. a., z. v. a. GABELER. — pop.) Krabben. — (lig. et iron.) G- qn., iemand afrossen. —
(

n. Huppelen, vrolijk zijn. - SE GALEB,
v. pr. (pop.) Zich krabben.
Galera, m., z. v. a. TAIRA.
Galère, f. Galei f., roeischip n. Forcat d'une g-,
galeiboef, 'roeislaaf m. --G- capitaine, hoofdgalei. Gbatarde, galei wet een' breeden spiegel. G- rente, koninklijke galei. — Tenir g- (weleer in de Maaltézer
orde), eene galei uitrusten en onderhouden. — (Loc.
fig. et prov.) Vogue la g-, laat het waaien, 't ga zoo
't wil, op goed geluk. C'est une véritable g-, 't is
een ellendige boél, daar is 't niet uit te houden.
Mais que diable allait-il faire dans cette g-? (ontleend aan Molière's Fourberies de Scapin), wat
behoefde hij zijn' neus daarin te steken ? wat ging
hem die zaak aan —G-s, galeistraf f.: Condamner
qn. aux g-s , iemand tot de galeistraf veroordeelen. Racheter qn. des g-s, iemand van de galeistraf loskoppen. — [ Tech.] Destilleerfornuis n.,
soort van reverbeer-oven m. — Lijst- of rjschaaf f.
— Groete hark of tuinmans -egge f. — Soort van
reiswagen m. in Spanje. -- [H. n.] Haft, oevera as n. (éphémère); — papier-nautilus, z. ARGOGALER, v.

NAUTE.

Galerie, f. [Arch.] Galerij f., lange, smalle kamer f. (die zich daardoor van de zaal onderscheidt,
dat zij ten minste driemaal langer dan breed is);—
overdekte gang in een gebouw; — gang ni., door
welken de verschillende vertrekken gemeenschap
hebben (corridor): Cette chambre se dégage par
une petite g-, deze kamer heeft haren uitgang op
eene kleine galerij. Une g- de pourtour, galerij,
die rondom een gebouw loopt. -- Bij uitbreiding:
iemands gewone wandelplaats f., dagelijksche gang
m.: Ce lont là ses g-s, dat is zoo zijn jewone. zijn
rlagelijksche gang, weg, wandelweg m.— Schilderijzaal. kunstzaal, kunstgalerij f., lokaal, waarin zich
schilderijen, standbeelden of andere voorwerpen van
kunst bevinden; — de verzameling dier kunstvoorwerpen zelve: Catalogue d'une g-, katálogus eenei
kunstgalerj. — In bijzonderen zin: Verzameling
van portretten der beroemde personen van 't zelfde
tijdvak, van 't zelfde land, van 't zelfde vak. Gdes hommel iilustres de l'antiquité, G- des Iranmis illustres, G- des peintres etc. — G- de Rutens, galerij van Rubens, schilderijen, waarin Ru-

bens de geschiedenis van Maria van 1tMedicis heeft
Voorgesteld. — ( fig.) Geschiedenis f., verhaal n. enz.,
waarin veel portretten voorkomen, beeldengalerij.
— [Fort.] Lange, smalle gang naar de buitenwerken (traverse). — [Minér.] Onderaardsche gang m.
der bergwerkers. — [ Fond.] Ruimte f. tusschen
de vormen. -- [Mar.] Uitstek of open balkon n.
taan 't achterschip; — walegang, westergang m. Gde faux pont, walegang op de koebrug. — [Théát.]
Galerij, soort can balkon hoven de loges; — bij
uitbreiding: (Ie daar geplaatste toeschouwers. ---

[Paume] Soort van lange, overdekte laan voor dc
toeschouwers bij 't kaatsspel, galerij f.; — de toeschouwers aldaar; — in 't algemeen: de omstanders, toeschouwers bij ieder spel, bij elke vertooning:
Demander sous of a la g-, het oordeel der toeschouwers inroepen (over een' twijfelachtigen slag,
stoot, worp, enz.). — (fig.) Je suis sur la g-, de
zaak gaat mij niet aan, ik ben er buiten. -- In
ruimer' zin: de wereld f., de menschen, voor zoo
verre zij de daden hunner medemenschen beoordeelen: Ne point se soucier de la g-, zich om 't oordeel der menschen niet bekreunen. Je ne me soucie point d'amuser la g-, ik zou niet gaarne 't publiek ten spot verstrekken.
Galérien, m. Galeiboef, roeislaaf m. (forcat).
— (Loc. prov.) 11 soufire comme un g-, hf lijdt
als een stoof, hij wordt zeer hard behandeld. Meoer une vie de g- . een ellendig of slaafachtig
leven leiden.
G alérite, m. [H. n.] Zeeegel ni. — GALERI
TE,
adj. [MS- th.] Met eene dierenhuid over 't hoofd.
Galerve, f. [Mar.] (alleen in): Vent de g-,
koude noordwestewind m.
Galérncite, Galéruque, f. [H. n.] Schrik
— GALERUQUE, f. Gekuifde leeuwerik m.-kevrm.
Galet, m. [Minér.] Strandkeitjes n. pl., kittelsteenen m. pl.; — het daarmede bedekte strand,
keistrand n. — [Tech.] Ivoren, houten, metalen
schijfje n., van verschillende afmetingen, dikwijls
gebruikt oen de wrijving te verminderen. — [ Jeu]
Schuiftafel f. — [Hort.] Soort van witte druif 1.
- GALETS, M. pl. [Corn.] Glaspaarlen, glaskoralen f. p1.
G aletas, ni. 17liering f., kamertje n. onder het
dak van een huis. — (fig.) Zeer armoedige, slechte
woning f.
Galète, f. [H. n.], z. onder GALETTE.
Galette, f. [Piitiss.] t'lade f., ronde of schijfvormige platte koek m. — [Mar.] Scheepsbeschuit f.
-- [H. n.] Helm m., gedeelte van den mond der
regtvleugelige insecten.. — [ Peint.] , z. v. a. CROtITE.
Galettier, nl. [Pátiss. ] Vladebakker m.
Galéus, m. (pr. —nee) [H. n.] Hondshaai In.
(milandre).
Galeiix, ease, adj. Schurft, schurftig, schurft

bezocht of behebd. — (fig. et fam.)-achtig,mesurf

Braids galeuse, z. BREBIS.
Proc.) (dui se sent
g- ee gratte, wien 't jeukt, die moet zich krabben.
— (

wien cie schoen past, die trekke hem aan.—[ Hort.]
Arbre g-, boom m., die den kanker heeft. — Ook
als subst.: Un g-, Une g-euse, een schurftlijder m..
-lijderes. — ( fig. et pop.) C'est un g-, 't is een
schobbejak, een galgebrok. (en teer.
Galgale, I. [Mar.] Smeersel n. van kalk, olie
Gal gele, m. [H. n._j 147aterweeggluis f.
Galhhauuban, m., z. GALAUBA\.

Galfa, f. [Pharm.] Mengsel n. van galnoten,
groene dadels, enz., ook van reukwerk.
Galibi , m. [t-€. n.] Naam der menschengeraamten f. pl., die men in alen kalktufsteen op
Guadeloupe vindt.
Galice, f. [H. n.], z. v. a. SARDINE.
G alf des Indiens, m. [Bot.] , z.v.a. INDIGOTIER.
Galiet, m. [Bot.], z. v. a. CAILLE-LAIT.

t Galifre, m. Vraat m. — t Galifrer, V. V.
Vreten.
Galinnafré , M. Potsenmaker, kwakzalver m.
Galimnafrée, f. [Cuis.] Opstoofsel n. van allerlei overgeschoten vleeseb; — (fig.), z. v. a. GALIMATIAS.

C alimatias, n1. (woord, ontstaan uit een int latijn gevoerd pleidooi over een' haan, waarbij
een der advokaten in plaats van gallus Matthiae.
de haan van Matthias, telkens zeude: galli Matthias.
de I)Iatthias van den haan) Wartaal f., verward,
onverstaanbaar gesnap n.. onzin m., brabbeltaal f..
kramerlatijn n. G- simple, wartaal, die no tans
de schrijver of spreker verstaat. G- double, wartaal.
die niemand, zelfs niet de schrijver of spreker,
verstaat.
G aline, I. [H. n.] Trilrog m. (raie torpille).

Galion, m. [Mar.] (eig. groots galei) Galjoen,
spaansch zilverschip, groot koopvaardij- en oorlog
waarmede de Spanjaarden weleer de rijke-schipn.,
mijnproducten uit hunne amerikaansche kolonien
haalden.
G alioniste, m, Galjoenhandelaar, galjoenist m.
(vgl. FLOTTISTE).

GALIOTE

-

Galiote, f. [lMar. j Galjoot, kleine of halve ga

roeivaartuig met éénen eiast; — ook: vracht -leif.,
50 tot 300 ton. — G- h bombes, bom -schipn.va
galjoot. — G-s d'écoutilles, merkels f. pl.-barde
der luiken. — [H. n.] Ratten - hagedis, huishagedis f.
van Arabië — [Bot.] , z. GALLIOTE.
Galipot, in. [Corn.] Onzuivere, vaste terpen l ij n in. uit liet hout der naaldboomen of kegeldragencle n,rijnboorn.hars, pijnhars f.; — wit bourgondisch pek H. — [Mar.] Harpuis n. — Galipoter,
v. a. [,1ar.] kiarpuizen, met harpuis besmeren.
Gallate , In. [Chin] .] Galnotenzuur zout n.
G alle, f. [Bot.] (ook noix-galle, pomnle of
raisin de chéne geheeten) Gal, galnoot f., galappel m.,
naam der knobbels of uitwassen, die o)r de takken
en bladeren- der eiken, inz. van den Levantschen
eik [quercus infectoria] door den steek van zeker
klein insect, de galwesp [cyInips] , veroorzaakt.
.

G-s vraies, echte, zwarte of groene galnoten (die

vóór de ontwikkeling van 't insect geplukt zijn);
G-s fausses, onechte, valsche of witte galnoten (die
na het doorbreken, van 't insect geplukt zijn). -G- de Bédég^^r, , de rose of In rolsier, egelantier-appel, z. BEJEGAR.—G- des Indes, peul f. van
den bablah of barn-bolah van Indië en Egypte (welke
de arabische Ilona en 't acacia-sap der apothekers

oplevert). --- [H. n.] Galwesp f. , aalinsect n. -[Minér.] Gal f., vreemde stof, die zékere minera
omgeeft.
-len
Gallerie, f. [EI. n.] Bijeneter n. eerie wesp,

die de geduuthtsle vijand- der bijen is (ook fausse
teigne geheeten).
Gallianibe, m. [Pods. gr.] Lied n., dat de

Galli of priesters van Cybéle bij hunne offers zon
vers)?„(,' Ét, die uit een arrapcesl? .e en tri -geni
bestond, gallid embus m. — Galliani--brachys
bique, adj. Tot den gallianzbus behoorende, g a l1 i d rn b i s c h: Vers g-, galliarnbisch vers in.
Gallica, f. Iíapucyner-schoei.cel n. — Soort van
oud-gallisch schoeisel.
Gallivan, e, adj. Gallikaansch, fransch (alleen
van de fransche ath. kerk en hare gebruiken gebézigd). -- -[. Gallieaniser, v. a. In de galli
kerk leerstellingen invoeren , die haar-kansche
vreemd waren. — SE GALLIL; AN1sEII, v. pr. Gallikaansch worden.
Gallicisme, ►n. Fransche taaleigenheid, eigen
taal, door 't gebruik ge--ardighef.nsc
wettigde wo ordsclr.iliking, die niet de gewone taal
stad is. — Gebrekkige navolging f. van-reglsin
w^,
in eerre andere taal, ' g a 11 i c i szulke zegsjzen
mus M.
G al licoles, nl. pl. [H. n.] Galwespen f. pl.

Gallieouuae,Gallicotnanie,z . GALLOM—.

Gallifère, adj. [Bot.] Galappels of galnoten.

dragend.

Gallifornie, aclj. [[I. n .] Haanvor mig.
G alligastre, f. [H. n.] Waterhoen n. (poule

d'eau).

(LIQUE.

C allin, m., z. v. a. Acide gallique, z. GAL-

Gallinace, f. [Minér .] Llslandsche agaat m.,
lavaglas n., obsidiaan m. (naar den romein Obsidius, die deze steensoort het eerst uit Ethiopië
naar Rome bragt). — G allinacé, e, adj. Iloenderachtig, tot het hoendergeslacht behoorend. —
G allinaeée,f. [Bot.] ,nu CHANTERELLE gehe eten.
— Gallinacées, m. pl. Vogels van 't hoender geslacht, hoenderachtige vogels m. pl.
Gallinapane, Gallinaparte, m. [H. n.]
Naar den kalkoen gelijkende amerikaansche vogel.

Gallinasse, f. [El. n.] Mexicaansche raaf f.

Galilee, Gallinette, f. [H. n.] Knorhaan m.
(trigle).
Gallinivore, adj. [H. n.] Hoenderetend. —

Gallinigralles , m. pl. Steltloopers m. pl.
((cllassiers).
Gatlinole, f. [Bot.] Geitebaard m. (bathe de

chèvre) .

C allinnie, f. [H. n.] , z. V. a. FOULQUE,
POULE D'EAU).

C alliote,f. [Bot .] Benedicten- kruid (z. BÉNOITE).

Galligne, adj. Jan de galnoot eigen, uit de
galnoot bereid. Acide g-, galnotenzuur n. — Gallisch, oud -frankisch (in dien zin door Voltaire
gebruikt) .
C allisnme, m. Schedelleer f. van Dr. Gall,
g a l l i s m, u s n. — G alliste, m. Aanhanger van
de leer of 't stelsel van Dr. Gall, g a 11 i s t m.
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Gallite, f. [H. n.] Mierenlijster f., ook kleine
patrijs en palicour geheeten.
1Gallitlioinas, m. (woord van Voltaire) Gezwollen, winderige stijl :n. (a/cc die van den dichter
en redenaar Thomas).
1 allitriehe, m. [Bot,.] Naam van verscheid en e salie- en scharlei - soorten.

Gallitzinite, f. [Minér.] Geoxydeerd ijzerhoudend titanium n. (door prins Gallitzin op den
Spessart ontdekt), gallitziniet m.
5 Gallois, m., -e, f. Vrolijke broêr m., wak
-ker
vrouw f.
Gallonmane, m. Overdrijvend bewonderaar
van al wat fransch is, g a 11 o in a a n m. — G allonaanie, f. Overdreven zucht of liefde voor al
het fransche, dwaze franschgezindheid, , rl a l 10movie f.
Gallon, m. Engelsche -inhoudsmaat f., gal1 o n rn. (— 4,51316 liter). — [Bot.], Z. V. a. AvELANÈDE.

G allophile, m. !T iend der Franschen, Franschenvriend nl. -- G allopholbe, adj. De Galliers
of de Franschen vreezend. — Gallophobie, f.
Vrees f. voor de Galliërs, voor de Franschen.
Gallot, ni. [H. n.] (pop.) Zeezeelt f. (tanclle
de mei,).

G aloche, f. Overschoen in. ; — schoen met
houten zool. — (fig . et fans.) Menton de g-, lange,
spitse, omgebogen kin. -- [Mar.] Gat n. in een
luik, om den kabel door te schieten; — kinnebaksblok n.; schildpad f. in en op liet boord, voor de
schoten; — groote ijzeren. of houten sjorkram f.;
— klamp in. van het kruishout. — [Dor.] Hoekstempel in. aan de pers der vergulders.
Gaioehie-r, m. Ocerschoenrnaker, -r•erkooper m.
Galon, in. Lintvormig weefsel n. vaar goudof zilverboordsel, tres f., r a 1 o it n. — (Prov.)

Quand on prend du g- on e'en saurait trop pren-

Ire, men moet het ijzer smeden, terwijl het heet is,
van eerie voordeelige omstandigheid moet men zooveel mogelijk partij trekken. — Zijdelint n. voor
vrouwenschoenen. -- [Confit.] Ronde konfituur-

— G alonné, e, adj. (en part. passé):
Hal.iit g-, gegaloneerd, met galons belegd of om -

doos f.
:

zoomd, bleed ti. -- Homme g-, man in gegaloneerd

gewaad. — GALONNÉ, m. [H. n .] Naam van eenre e

dieren met galonvormige strepen: soort van zeehond m.; — quinésche hagedis f. — G alonner, V. a. Met galon beleggen of oenzoornen, g a1 o n é r e n. -- Galonnier, m . Galorrrnaker, -ver
-koper
in.
Galop, m. Springloop, snelrid, snelste loop
m.
volle
ren
van een paard, tq a 1 op in. Grand g-,
Ce cheval va au g-, dit paard galoppeert, rent.

G- raccourci of G- a In main, korte galop. Enlever un cheval dij pas au g-, het paard van den

stap in den galop brengen. — (fig . et fam.) Faire

(Ic. au g-, Courir Ie g-, le grand g-, iets te schie
lijk doen: te snel loopen, lezen, schrijven, enz. —
(fig. et prow.) I1 s'en va Ie grand g-, het loopt niet
-

hein schielijk naar 't einde, 't zal spoedig met hem
gedaan zijn, hij zal spoedig sterven. I1 s'en va le
grand g- a l'hopital, hid zal welhaast zijn geheel
vermogen verteerd hebben. -- (pop.) Donner un g1a qn., iemand de huid vol schelden, een standje
naaken. .-- [Danse] Sprinrgdans, zeer snelle dans, galop m., g a 1 07) ci d e I. ; -- wijs f. van dien dans.
G alopade, f. [Flan .] Galop m., het galoppéren. Ce cheval a la g- fort belle, dit paard galop peert zeer schoon,. — Weg m., dien men in éénen
galop aflegt: D'iei lb it n'y a qu'une g-, van hier
tot daar is slechts één galop — [Danse] , z. GALOP .
Galoper, v. n. Met sprongen rijden, rennen:
Its out galopé plus dune heure, zij hebben meer
dan een uur gegaloppeerd. — (fig. et fam.) Veel
verrleefsche gangen doen; — te snel loopen, lezen,
schrijven enz. — Le temps galope, de tijd vliegt
schielijkoorbij. — GAL OPER , V. a. G- un chevaI,
een paard doen galoppér en. -- (fig. et fam.) G- qn.,
iemand vervolgen, overal opzoeken. Les gendarmes
font galopé toute la nuit, de gendarmes hebben•
hem den ganschen nacht vervolgd. — (fin. et pop.)
La fièvre le galope, hij heeft eene harde koorts.
La peur le galope, hij wordt door vrees gejaagd.
— [Danse] Een galop of eerie galopade dansen.
Galopin, ni. (ram.) Loopjongen.. bijlooper;
koksmaat, keukenjongen. — (fig.) Guit, schalk,
deugniet, losbol m. (In dezen zin heeft het soms
.
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een vrouwelijk: galopine). — t [Mil. j Ordonnansofficier van een generaal; — aó udant-surnurnerair m. — Het wordt soms als adj. gebézigd: Des
airs g-s, loszinnige manieren f. pl. — à LA GALOPINE, loc. adv. Op guitachtige, schalkachtige wijze.
- GALOPINE, f. [Bot.] Kaapsche krapplant f.
Galonbe, Galonbet, m. [Mus.J, z. FLUTET.
Galoubie, f. [Navilt.] Zeer sma schuitje n.
Galtabe, m. [H. n.] Moerashagedis f. (monitor).
Galschat, In. Toebereide zeehondenhuid f. tot
be/deeding van kokers, koffertjes, enz.
Galeipse, f. [Mar.] Vaartuig n. of schuit f.
aan de kusten van Bretagne in gebruik.
Galvadouesnue, m. [Chir.] Werktuig of
toestel n. om verstikte of verdronken personen weder in 't leven te roepen.
Galvauie, f. [Bot.] Braziliaansche krapplant f.
G alvanique, adj. [Phys.] Het galvanismus
of den metaalprikkel betreffend, g a 1 v a n i s c h. —
Galvaniqueuient, adv. Op galvanische wijze,
door 't galvanismus. — Galvaniser, v. a. Elektriséren door middel van de Galvanische of Voltasche batterij of kolom, den galvanischen prikkel
op een voorwerp aanwenden, g a 1 v a n i s é r e n. -(fig.) Een voorbijgaand kunstmatig leven bijbrengen: G- une société morse. — Galvanisme, m.
De door Galvani in 1792 te Bologna ontdekte (door
hem verkeerdelijk zoo geheeten) dierlijke of aan
elektriciteit f., die zich zonder wrijving-raki.ngs
vertoont, als men een aantal platen van twee verschillende metalen (b. v. zink en koper) beurt om
beurt, met bevochtigde bladen bordpapier, lappen
laken enz. daar tusschen, over elkander legt; galvanische prikkel, spierprikkel, metaalprikkel m. op
spieren en zenuwen (die zich enkel door de wijze
harer opwekking van de gewone elektriciteit onderscheidt), g a 1 v a n í s m u s. — Galvano ra hie, f. Aanwending van den galvanischen stroom
t het etsen van platen; — ook de handelwijze van
Kobell om op metaalplaten met eene eenigzins
lijvige en verheven staande verw te schilderen en
dan de plaat galvanoplastisch te kopiëren, waar
plaat verkr jgt, die de teekening-dormen
verdiept vertoont. galvanographíe f. — Galvano-nnagnétique, adj. Wat betrekking heeft
tol het galvano-magnetismus, galvano-magnetisch. — Galvano -mnaguétisme, m. Ver
galvanische en magnetische uitwerkse--bindger
len, z. v. a. ELECTRO-.)IAGNÉTISME. - Galvanometre, m. Werktuig n. om de kracht van de
werking der galvanische of voltasche batterij te
meten, galvanométer, galvanoskoop in.
— G alvanornétrique, adj. Dat werktuig in
zijn gebruik betreffend, galvano 7n é t r i s c h. —
Galvanoscope, m., z. v. a. GALVANO.NIETRE. —
Galvanoplastie, f. De door Jacobi te Petersburg omstreeks 1836 uitgevonden handelwijs om op
den galvanischen weg oplossingen van metaalzouten zoodanig te ontbinden, dat zich 't metaal van
den negatieven pool of een daarmede verbonden
geleidend vlak vast en zamenhangend afzet, ten
einde op die wijze afdrukken of vormen van een
of ander voorwerp te verkrijgen, of wel voorwerpen te vergulden, te verzilveren, enz., g a l v a n op t a s t i e k f. (kleed n., regenmantel m.
G alvardine, f. Waterdigt kleed, regenGalvauder, v. a. (fain.) Kwalijk bejégenen,
uitschelden. — Verbroddelen, bederven.
Galvette, f. [Mar.] Klein roofschip n., ka
aan de kust van Malabar.
-perm.
G alvise, f., z. v. a. GAGUI.
G anmache, f. Slopkous, knoopkous, rijkous,
r jlaars f. zonder zool. — [Hort.] Soort van appel ni. — [H. n.] Bastaard-nachtegaal m. met
zwarten kop, zwartkopje n.
Gamahé, Gaanahen, nl., z. V. a. CA1%ZAiEU.
Gamnande, f. [Bot.] Soort van kastanje f. —
Gamandier, m. Soort van kastanjeboom m.
Gannat of Grauzel, m. [Econ. rur.] Graan
zuiden van Frankrijk).
-ziektf.(n'
Gasman, m. [Hort.] Soort van druif f.
Gambade , f. Luchtsprong , bokkesprong,
kromme sprong, kindersprong m. ; — (fig.) malle
streek m., gekheid; uitvlugt f. Faire des-s,
kromme sprongen maken, rondspringen; — (leg.)
allerlei grappen uitvoeren. — (Jig.) J'ai eerst ce
livre à sauts et à g-s, ik heb dit boek bij horten
en stooten geschreven. — ( fam. et prov.) Payer qn.

f

GAMME.
en g-s, en monnaie de singe, iemand met gekker-

nijen, met allerlei uitvlugten afzetten of henenzenden. — (iron.) Faire des g-s d'oreillers, gedurig geeuwen. — G ambadelette, f. (verklw. van
gambade) Kleine luchtsprong m. — Gambader,
v. n. Kromme, luchtige sprongen maken, huppelen.
— (fig.) Malle streken, gekheden, kuren begaan. —
Gambadeur, m., -ease, f. Hij of zij, die bok
maakt, rondspringer m., -springster f. —-kesprong
Ook als adj. Enfant g-, Fille g-euse.
t Gambage, m., z. V. a. CAMBAGE.
G aenbaron, in. (van 't oude gambe, voor
jambe, been) [[list.] Iemand, die dikke, geheel
ronde beenen heeft (bijnaam van Robert, hertog
van Norrnandië).
G ainbe, f. of Viole de g-, [Mus.] Knieviool,
basviool, violoncel f. — GAMBES, f. pl. [Mar.] Puttings f. pl., puttingtouwen n. il., puttingwant n.
G- de hune, spreetouwen, sprietouwen n. pl.
Gambeson, Gainbesson, m. [Anc. mil.]
Lijfrok m. onder 't harnas. (Men vindt nog de
spellingen gambison, gambisson, gamboison, gaubisson, gombisson.)
t Gambeter, v. n., z. v. a. GAMBADER.
G aanbette, f. [H. n.] Roodbeentje n., een

kleine strandlooper n.
Gambier, in. [Tech.] Lange ijzeren stang f.
der spiegelgieters, om de (ritte of gesmolten glas
te nemen. — [Anc. mil.] Beenbedekking f.-masop
Gambier of Ganibiller, v. a. [Mara Doorkaaijen. — Als v. n. Langs enteren.
Gambillard, e, adj. (fam. et dénigr.) Kreupel, hinkend.
Gambiller, v. n. (lam.) Met de beenen slingeren. — z. ook GAMBIER.
Gambit, m. [Jeu] Misleidende zet nl. in 't
schaakspel, door middel van den vóór een' der
raadsheeren staanden pion (gambit-pion), dien men
twee ruiten te gelijk opschuift, nadat ook de pion
des konings of der koningin twee ruiten is voortgerukt, gambiet m.
Game, f. [Vétér.] , z. GAMME.

Gamelle, f. Houten of blikken etensbak nl. der
soldaten en matrozen; baksvolk n. Etre, Manger te
la g-, aan den bak schaften, tot het baksvolk behooren; op soldaten- of matrozenkost gezet zijn.
Distribuer i'équipage en g-s, het scheepsvolk in
bakken verdeelgin. Chef, Garcon de g-, baksmeester,
baksjongen, - zeuntje m. — [ Sal.] Nap m. ter beproeving van 't zoutwater in de pannen.
Gasnet, m. [ [Jort.] Soort van druif f.
Gamétrie, f., Z. GEMATRIE.
Gamin, m. Loopjongen, keukenjongen; straat
Naam van eiken knaap of aan -jongem.(p)

jongeling uit de volksklasse. — Tour de-komend
g-, kwajongensstreek m. — Gamine, f. ((am.)
Ondeugend, guitachtig meisje n. — Gaminer,
v. a. (pop.) _Den straatjongen spelen, straatslijpen,
jongensstreken langs straat uitvoeren. — Gaminerie, f. Jongensstreek ni., guiterj f.
Gamma, of G- doré, tn. [H. n.] Nachtvlinder met de goudkleurige figuur eener grzeksche G
(gamma) op eiken bovenvleugel,.
Gatnmarographe, in. [Didact.] Kreeft- of
schaaldierbeschrjver m. — Gainmarographie, f. Kreeft-, schaaldi-erbeschrijving f. — Gainmarographigne, adj. Daartoe behoorend. —
Gantinarolithe, in. [H. n.] Kreeftsteen, ver
kreeft ni. — Gainmarologie, f. [Di--stend
dact.] Kreeftkunde, leer f. van de kreeften en in
't algemeen van de schaaldieren. — Gammarologigne, adj. Tot de kreeftkunde behoorende. —
Gannmarologeie,m.Kree ft-,schaaldierkenner m.
G a m rn e, f. [Bus.] Toonschaal, toonladder f.
tafel der muzijknoten in hare natuurlijke volgorde.
— (fig.) Eerste beginselen n. pl.: I1 parle d' une
science dont it ignore méme la g-, hi spreekt van
eene uwetenschap, welker eerste beginselen hij zelfs
niet verstaat. — (fig. et prov.) Chanter la g- te qn.,
iemand duchtig doorhalen, de metten lezen, kapittelen, de waarheid zeggen. Cela ne passe pas votre
g-, dat is u niet te hoog. Changer de g-, uit een'
anderen toon zingen, anders beginnen, andere
maatregelen nemen. Etre hors de g-. verlegen, van
zijn stuk zijn. Mettre qn. hors de g-, iemands
maatrergelen verijdelen, hem het spoor bijster maken, van zijn stuk brengen. Mettez cela dans vos
g-s, merk dat wel op. -- En même g-, Sur la

nlême g-, op denzelfden toon. — [Vétér.] Krop m.
der schapen (ook game).
Gaenogastre, adj. [H. n.] Met vele zamen hangende efjerstokken, gamogástrisch. —
Gamologie, f. Verhandeling over 't huwelijk. —
Gannopétale, adj. [Bot.i Met zamenhangende
bloembladeren, g a m o p e t a l i s c h. — G arnostyle, adj. [Bot.] Met onderling verbonden stijltjes.
Gamete, Ganiuto of Garnoaity, m. [Bot,]

Vezels ni. pl. der palmbladeren, waarvan men op
de Philippinen touw maakt, palmhennep m.
G anache, f. Onderst kakebeen n. van een
paard. — (fig. et pop.) Domkop in., stompzinnig
mensch n. — Oude, smerige pruik f.
t Gance, f., z. GANSE. — Ganeette, f. [Pêche]

Maas f. van 5 tot 6 centimeters in 't vierkant.
Ganche, f. Soort van wipgalg f. in Turkije.
-- [Bar.] Dubbele galeihaak, om de hut refit op
le houden, tenthaak m.
f Gandine, f. Bosch, woud n. (forêt).
Gandola, Gandole, f. [Bot.] Soort van
basella of klimmende nachtschade f.
G andolin, m. (pop.) Plomperd m., onhandig
't omberen.)
mensch n.
Ganer, v. a. [Jeu] Den slag laten loopera (in
Ganerbinat, Ganerbiat, m. [lijst.] Yereenigi.ng f. van adell(jke duitsche familiën, om
zich tegen de struikroovers te verdedigen.
Ganga, ni. [H. n.] 4frikaansch of pyreneesch
veld- of hazelhoen n., arabische patrijs m., ganga f.
(ook g r a n d u 1 e geheeten) .
C anglifornle, of Ganglioforme, ook, en
beter, ^ Gan-pliomnorphe, adj. [Anat.] Peesknoop vormig. — [Ghir.] Naar een overbeen gebakende. —
Ganglion, m. [Aa .]Zenuwknoop, peesiakiw+pop m.
— [Chic.] Hard pijnloos gezwel n. van de grootte
eenei hazelnoot; overbeen, kraakbeenig uitwas n.
-- [Vétér.] Verharding f. der beenpeezen bij de
paarden, die hen kreupel maakt. — Ganglionite, f. [Méd.] Ontsteking f. der watervaatklieren of watervaatknoopen. — Ganglionique,
Ganglionnaire, adj. [Anat.] Tot cle peesknoopen behoorend: Sysième g-, stelsel n. der peesknoopen. — Ganglite, f. [IVIéd.] Peesknoopontsteking f.

Gangrène, f. [Méd.] Versterving f., koudvuur n.
G- humide, sèehe, vochtige, drooge versterving. Gde I'os, beenversterving f., beeneter m.(nécrose). —
[Bot., Agile.] , z. v. a. LARIE, POURRITURE.

-

(fig.)

Verderfelijke dwaling, dwaalleer f., ieder kwaad,
dat zich mededeelt en snel verbreidt. — Gangréner (se), v. pr. [Méd.] Versterven, door koudvuur aangetast worden: Cette plaie se gangrene,
't koudvuur komt in die wond. — Het part. passé
is ook adj.: Bras gangréné, door koudvuur aangetaste ai'nz m. — (fig.) Conscience gangrénée,
knagend, bevlekt geweten n. — Gangréneux,

adj. [Méd.] Koudvuurachtig. — (fig.) Doop
wroeging gefolterd. — Gangrénopine, f. [Mid.]
Koudvuurachtige invreting f.
Gangue, f. [Minér.] Gangsteen m., bergsoort f.,
de stof, waarmede een erts van nature verbonden
is. Une mine avec sa g-, een erts niet zijn' gangense,

steen. G- stérile, doove gangsteen (zonder metaal -

stof).
Gangui of Gangly, m. [Pêche] Naauw-

mazig zaknet n. — Ganguiel, nn. Klein naauwnzazig net n. voor de palingvangst.
G anil, in. [Minér.] Korrelige kalk ni. in de
omstreken van den St. Gothard en den Vezuvius.
Ganivet, m. [Chic.] Snijmesje n. der wondheelers.
Gannet, M. [H. n.], z. BOUBIE.

GARANT.

--

GAMOGASTRE

Gano, ni. [Jeu] Term van 't omberspel, z. v. a.:
Laat loopen, laat mi den slag. Demander g-, ver
dat men de uitgespeelde kaart late loopen,-zoekn,
haar niet aftroeve.
Ganse, f. Liskoord n. ; lis, lus f. — [Mar.]
Strop, touwstrop, halsband m. — Gansette, f.
(verklw. van ganse) Lusje; stropje n.
Gant, nl. Handschoen m. G-s fourrés, van
binnen met bont of andere stof gevoërde handschoenen. G-s sur poil, handschoenen met het haar of
de wol van het dier naar buiten. G-s sur chair,
G-s fournis of retournis, handschoenen met het
dierenhaar naar binnen. G-s de canepin, vrouwen-handschoenen van lamsvel. G-s bourrés, scherm
G-s d'oiseau of de fauconnier, val--handscoe.
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keniers-handschoenen. — (fig. et prov.) II est souple comme un g-, hij is zoo gedwee als een hand-

schoen, men kan hem om den vinger winden. On
le rendra souple comme un g-, men zal hem wel
klein krijgen. I1 nee a pas les g-s, hij is niet de
eerste, welke die tijding brengt, die dit heeft uit
ook: hij heeft er de eerste vruchten, de-gevond;
eerstelingen, het eerste genot niet van gehad. Elle
a perdu ses g-s, zij is geen maagd meer. Se donner
les g-s de qc., zich zelven de eer, de verdienste
van iets toekennen. L'amitié passe le g -, z. AMITIE.
11 faut prendre des g-s pour lui parler, men moet
hoogst omzigtig, zeer beleefd met hem te werk
roan. Cela vous va comme un g-, dat lijkt, staat,
past u volkomen. Jeter le g- it qn., iemand den
handschoen toewerpen, tot een gevecht uitdagen.
Kamasser, Relever le g-, den handschoen opnemen,
de uitdaging aannemen. --- Gant-jaune, saletjonker,
modepop m — [Bot ] G-s de Notre Dame, z. v. a.
ANCOLIE en DIGITALE.

Gapte, f. [Brass.] Los opgezette rand m. op
een brouwketel . — Weleer z. v. a. CIGOGNE.

Ganté, e, adj. (en part. passé van ganter)
Met handschoenen aan, gehandschoend: Il a une
main flue et l'autre g-e, hi heeft zijne eene hand
bloot en aan de andere een' handschoen. — (Prov.)
Chat g- na jamais pris de souris, een vies var
-ken
wordt nooit vet.
G autelée, f. [Bot.] , z. CAMPANULE.

Gantelet, m. Strijdhandschoen m. (gedeelte
eerier voormalige volledige wapenrusting). —(Prov.)

Ce que Ie g- gagne, le gorgerin le mange, zoo

gewonnen, zoo geronnen. Prêter ]e g-, eene uitdaging aannemen. — [Chir.] Hand- of handschoenverband n., pntserhandschoen. — [Tech.] Handleder n. (van sommige werklieden).
G anter, v. a. Handschoenen aantrekken 0/'
aandoen. — GANTER, V. n. Passen, goed staan (van
handschoenen): Ces gants vous gantent Bien, die
handschoenen passen u goed. — (fam.) Cela me
gapte, dat lijkt mij, dat is mijne gading. — SE
GANTER , v. pr. Zijne handschoenen aantrekken.
Ganterias, m. pl. [Mar.] Marssalingen f. pl.
(barres de hune)

G anterie, f. Handschoen - fabrijk f.; handschoenwinkel m., handschoenkraam f. ; — het handschoenmaken, kunst f. des hand schoenmakers.
Gantier, m , -ière, f. Handschoenmaker m.,
-maakster f. ; handschoenverkooper m., -verkoopster f.
Garage, Garaie, m. [Mus.] Het binnen
liet liggen in eene schuilhaven, het daar--lopen,

voor te betalen geld.

Garagiau, Garajiau, m. [H. n.] Pelikaan m. van 't Ka/ferland.
Garaguay, m. 4merikaansche roofvogel m.,
zoo groot als een wouw.
Garaie, m., z. GARAGE. (FUSAIN.
Garais of Garas, in. [Bot.] (pop.), z. v. a.
G aramantite, f. [Minér.] Garamantiet m.,

zeker edelgesteente; oude naam van den agaat.
Garainond, m. [Impr.] Soort van drukletter f., tusschen dessendiaan en galjard, garmond,
garmondletter f.
Garan, in. [H. n.], z. v. a . GRUE.
Garant,age, m. [Teint.] Het verwen met mee
krappen. — Garanee, f. [Bot.] Krap,-krap,het
?veekrap f. Etoffe teinte en g-, met krap geverwde

stof f. Racine de g-, krapwortel in. (alizari).
Rouge de g-, kraprood n. G- grappe, meekrap poeder n., meekrap f. G- robée, non robée, geschilde, ongeschilde meekrap. — Ook als adj. gebruikt: Drap g-, kraprood laken. — G arancer,
v. a. Met krap of meekrap verwen, krappen. —
Het part. passé is ook adj.: Coton garancé, krap rood geverwd katoen n. — Garaneeur, m.
Krapverwer m. — G araneière, f. Krapakker m.,
meekrapveld n. ; krapverwery f., plaats waar met
krap geverwd wordt. — Garancine, f. Een uit
den krapwortel getrokken prwparaat, dat de verfstof in zuiveren toestand bevat, g a r a n c i n e f.
(aanvankelijk zwavelkool f. van meekrap geheeten).
Garant, m., -e, f. Borg m. en f., hij of zip,
die borg voor iets of iemand is, die ergens voor
instaat, die zich verantwoordelijk stelt, goedspreker m., goedspreekster f. ; zekerheid f., pand n.,
waarborg m Jeu suis g-, ik ben er borg voor, ik
sta er voor in. Je vous prends pour g-, ik neem u
:
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tot waarborg. -- Quel meisleur g- voulez-vous
de sa fidélité? wat beter pand, wat meerdere ze-

kerheid wilt (Jij voor zijne getrouwheid hebben? —
[Jur.] z. V. a. CAUTION. — Gezag n., waarborg,
getuige m., schrijver, aan wier men iets ontleend,
persoon van wren men eenig nieuws vernomen
heeft, zegsman iii.: Cette nouvelle parait étrange,
mais j'ai on bon g-, die tijclinrj schijnt vreemd,
maar zij steunt op goed gezag, mijn zerfsman is goed.
— [Mar. j Looper van een' takel of j jn, onderhou
nl. G- (lu palan, het einde van een' takel of-der
h,ijschtouw. Tenir en g-, (len loo!)er van den takel
in de hand houden. 1Iollir, Filer en g-, langzaam
aan en zonder schokken vieren.
(A aratiti, e, crcl j. (en pa-r•t. passé van garantir)
Verwaarborgd, cgedekt, gevrijwaard.: MMarcliandises
g-es, verwaarborgde poel/eren n. 1pl. Etre g- contre
toute avarie, tegen alle haver j of schade gedekt
zijn. — GARANT!, in., -E, f. [Prat.] Gewaarborgde nn. en f., hij of zij, rlie een borg of borgen
heeft: Le g- exerce soil recours contre Ie garant,
de gewaarborgde houdt zich aan zijnen borg.
Garantie, f. (lei'.—tliie) P ercvaarborging, vrijwaring, borgstelling f., borgtogt ni., goedsp'reking,
borclschap, ii a r cï n t i e f. Il ma vendu eet héritage sans g-, hij heeft mij deze erfenis zonder waar
verkocht. --- S'obliger al g -, Etce tenu it in g-,-borg
Etre garant de g-, zich tot vr- jwaring, schadeloos
verbinden, dau toe verbonden zijn.
-steling
Garaiitir, V. a. Verwaarborgen, vrijwaren,
schadeloosstellen, goedspreken, instaan, borg blijven,
borgtogt stellen; zeker maken, verzékeren, g a r• a ntéren, garandéren. Jevoosgaiantiscecheval
lain et giet, je nous le garantis de tout défaut, •ik sta
er vor in, (lat dit paard getij A, en zonder gebrek is.
G- une marchandie, voor eerre koopwaar instaan.—
3e ne %ons gacantis pas que cela soit, 'ik sta er niet
voor in, kan het u niet verzekeren, dat dit zoo zij. —
Bevrijjdeni, behoeden, besehutten, beveiligen, bewaren.
G- one vide ctrl pillage, eerie stad voor plundering
beschutten. -- Ook zonder voorwerp: 1%lanteau qui
garantit du froid, mantel, die tegen de goude beschermt, beveiligt. On ne garantit pas de la peur,
tegen de vrees kan- niemand zich behoeden. — SE
GARANTIR, v. Pr. Zich behoeden. zich beveiligen,
enz.: Se g- Elu froid, de la pluie, zich tegen de
koude, den regen beschutten, (lekken. — Elkander
waarborgen, elkander beloven: Se g- lidélité, elkander trouw beloven.
-

t 5 Garantisseiir, m., z. v. a. GARANT.

Garas, nn. [Com. j Indisch grof wit katoen n.
(erwt f.
---- z. ook GARAIS.
Garbaneee, ni. [Bot.] Soort van spaansche
G arbelage, u1. [Cori.] Belasting op koopwa-

ren, op goederen uit Marseille naar de Levant.
Garbin, als. [Mal'.] Naam van den zuidwestewind op de Aliddellandsche zee en in 't zuiden
van F-rrrankrijk.

Gasbon, m. [H. n.] Patr js- haag, m.
-t- 6 arbouille, f. Twist nn., oneenigheid f.: Etre
en g-, avec qn., met iemand overhoop liggen.
Garbeare, f. Gerept n. van roggebrood, kool

en spek, hutspot M.

(; arr,.ailler, V. n. (pop. et bas) lIet lirltekooijen
omgaan, bij de hoeren, loopen. — Garee, f. ( eig.
het vrouwelijk van gars, nu garcon, dus m e i sj e,
in welken zin het nog in sommige streken, b. v. in
Maine en Normandië gebruikt wordt) , ligtekooi,
hoer f.

G areette, f. [Mar.] Seising, beslaglijn f., raband

m., touwtje n. G-s de ris, rifseisings. G-s de tournevire, touwscisings. Maitresse-g-, broekseising. G-s
de fourrure de cables, servings voor de kabels. Ser_

re la g-! seis wel op! — [dianuf.] Tangje n. met
eene veer. -- [biodes] Voormalig dameskapsel n.,
waarbij het haar op 't voorhoofd werd neêrgestreken.— t Garcette, f ( verklw. van garen) Meisje n.,
maagd f. --- In Anjou en Maine: meisje beneden
1 i= jaar.

GARDE.

--

Garcier, m. (pop. et bas) Bor-deellooper m.
Garcon, m. Jongen, knaap m. Ma femme est
accouchée dun g-, mijne vrouw is van Benen jon gen, eenera zoon bevallen. Ce g- a de beaux yeux
die jongen heeft schoone ooggin. — Jongman, jon geling; vrjgezel, ongehuwd man. II vent mourir
g-, hij wil als jongrnan, ongehuwd sterven. C'est
un vieux g-, 't is een oude vrijer , een oud vrijgezel. — Handwerksgezel, knecht, bediende, oppas-

ser ni. G- de boutique, winkelknecht. G- tailleur.
cordonnier, kleermakers -, se fioenmakersgezel, knecht.
Le maitre-g-, de meesterknecht. Ii ma envoyé son
g-, hij heeft mis zijnen oppasser gezonden. G-! une
tasse ie café! Jan! een' kop koffij! — [Mar.] G-s de
bord, halfwassen brasems, scheepsjongens, hooploopers nl. pl. --- (Loc. fain.) Vous ètes un bon g-, g),j zijt
een goede jongen, een brave kerel. IC aire Ie mauvais
g-, den baas spelen-, zich boos aanstellen. Mener
nne vie de g-, Faire vie de g-, een vrij, ona fhankeljk leven leiden. (iron.) Se faire beau, jolt g-, zich
door ongebondenheid, door 't spel, enz. in verlegen
oneer brengen. — Déjeitner, Diner de g-s,-heid,n
ontbijt n., middagreaal van enkel mannen. — (Prov.)
rille nest pas g-, wat een' jongen past, betaamt
daarom het meisje nog niet. — (Loc. fans.) I1 étaif.
hier peau g-, hij was gisteren deerlijk beschonken.
t Gargonuaille, f. Hoop m. jongens, knechts,
gemeen volk n.
-t- Garconner, v. n. (pop.) Als vr gezel leven;
een onfjererreld leven leiden. — SE GARCONNER, V. pr.
Zich als een jongen of man kleedgin, gedragen. ----t Gai onnnnerie, f. Ongeregeld, liederf jk leven ii.
— -j- Garconnet, ni. (veirklty. van garcon) Kleine
joia!;en m. — Garconnier, ière, cll. Den jon gens eigen; gaarne greet jongens verkeerend. — OARCON ERE, i. (lam.) Meiske, slat gaarne met jongens
speelt en omgaat.
Garde, f. Bewaking, bewaring; bescherming,
hoede , wacht f., opzigt , toezigt , toevoorzigt n.,
zorg f. La g- dun trésor, de bewaking van een'
schat. On lui a doend cela en g-, men heeft hem
dat ter bewaring gegeven. Frais de g-, bewaarkosten f. pl. (fart.) Cet honlme est de bonne g-, die
dean weet het zone G bewaren, houdt zijn ,oed
bijeen. — Ces denrées, ces fruits sont de g-, de
Gonna g-, die eetwaren, die vruchten laten zich
goed of lang bewaren. Etre sous la g- dune personne sage, onder dc hoede, het toezigt van een
wijs persoon staan. — (fig.) La vertu est la g- de
la pudeur, (le deugd is de wacht der eerbaarheid.
-- Dien vous tiet)ne en sa g-! God houde u in
zijne bescherming! Etre de g-, sur ses g-s, Se mettre
en g-, opp zijne hoede zijn, zich in acht nemen. Les
filles sont de mauvaise, (Ie diíi'icile g-, de meisjes
zin moeijelijk te bewaken. — Prendre g-, acht
geven, zorgen, wel toezien, letten-, opletten,, oppassen.
Prenez g- qu'on ne vous trompe, pas op, dat men
U niet bedriegt. Prenez g- de tonlber, pas op, zie
toe, (lat ge a.•iet valt. Prenez g- a ne pas mal faire,
zorg, dat ge geen kwaad doet. Prenez g- à vous,
li eet enfant, neem u in acht, pas op dat kind.
G- 5l voos! (als elliptisch militair bevelwoord), geeft
acht! Prendre g- a un sou, á un denier, op een'
stuiver, op een' penning zien of letten; ook: zeer
gierig zijn, op een' stuiver dood blijven. -- Se donner g- of Se (tonner de g- de qn., de faire qc..
voor iemand, voor iets op zijne hoede zijn, zich
wachten iets te doen. — lN'avoir g- de faire une
chose, den, wil, de raagt niet hebben om iets te
doen; verre van iets zijn: 11 n'a g- de tromper qn.,
hij is er verre van iemand te bedriegen. I1 n'a gde faire cela, hij is te wijs, te braaf, enz., ore dat
te doen. I1 n'a g- d'acheter vette maison, ii n'a
pas un sou , hij is buiten staat om dit huis te
koopen, hij heeft geen' cent. -- Wacht, beurtelingsche dienst f. (van soldaten, ambtenaren, lakkeijen.
edelknapen, enz.); — tijd ni., dien de wacht duurt;
----- de militairen zelven, d-ie de wacht hebben. Faire
la g-, de wacht houden. i%lonter la g-, Entrer en
g-, de wacht betrekken, op de wacht trekken. Sortir de g,, Descendre la g-, van de wacht trekken.
komen. Etre de g-, de wacht hebben, op de wacht
zijn. Un page qui est de g-, een edelknaap, die
de dienst, de dienstbeurt heeft. Ce soldat est de
bonne g-, die soldaat neemt goed zijne wacht waar.
-- In gelijken zin zegt men: Cet llomme, Ce chien
gist de bonne g-, die man, die hond is waakzaam.
— La g- des portes a été renforcée, doublée, de
wacht aan de poorten is versterkt, verdubbeld geworden. Asseoir. Poser la g-, de wacht uitstellen,
uitzetten. Relever, Changer la g-, de wacht aflossen, veranderen. L'officier de g-, de officier van
de wacht, de wachthebbende officier. La grand' g-,
de hoofdwacht. Le corps de g-, het wachthuis, z.
CORPS. La g- avancée, de buitenste wacht, voorpost in. -- Lijfwacht; uitgelezen manschap van
allerlei wapens als afzonderlijke legera fdeelzng ,
-
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koddebeijer n1 . (Plur. Des ;arde- cbasse. Des garde
eliarse - et - pëche .) — Ga.rde-chiournie, m. Opzigter ni. der galei-slaven. (Plur. Des garde-chi-

ii a r d e f.: La g- d'un roi, de lijfwacht, de garde
van eenen konin g . La g- imperiale . ro y ale of
enkel : La g- , de keizerlijke , koninklijke garde.
La g- nationale, bourgeoise, civique, communale,
de nationale of gewapende, burg„ermagt, de schut-terij f., stedelijke schutter ij f. La g- en activité,
de dienstdoende matt. La g- d'honneur, de errsOn. dons.] Baker; -- oppasster i'. bij
wacht. -- [EC
zieken. Nous avons en une bonne g-, wij hebbea
eene goede baker gehad. Ella est malade, it lui
faut une g-, zij is ziek, zij moet eene oppasster hebben. — [Escr.] Se mett re en g-, zich in postuur
stellen, zich schrap zetten. Etre hors de g-, uit
zijne stelling zijn, niet gedekt zijn; (fig.) niet weten,
hoe men er aan toe is. En g- ! oprrepasl! wees op
uwe hoede! — Beugel, slagbeugel in. aan het degengevest. Monter, Démonter une g-, een' beugel

-

ourme) . — Garde - corde, m., z. v. a. GARDECHAtNE . — Garde-corps, ni. Leuning f. —

[Mar.] Boevenetten n. pt. or matten f. pl . van touw,
langs de boorden van een oorlogschip ge spannen,
om in een gevecht de bootsgezellen te dekken; ook:
houten leuningen op de boorden der koopvaardijschepen. G-' de beaupré, le(jers ni. pl. waar
reen op Glen boegspriet uitloopt. G- de ca--med
bestan, het boomtouw van de windboornen in het
spil. (Plur. Des garde-corpe.) — Garde-cote
of

Garde-cotes, in. Kustbewaarder, kustwach-

ter; — uitlegger m. (een schip) (Plug. Des garde-

céte of cotes.) — Garde- cotillon, in. Vrouwen-

of meisjesbewaker m. (Plur. Des garde- cotillons.)
— Garde-crotte, m. Spatleder n. (boven de
raderen der rijtuigen aangebragt om zich voor
't slijk te beveiligen). (Plug. Des garde-crotte.) —
Garde-étalon of Garde-étalons, m. Heng
oppasser m. bij de stoeterijen., (Plus. Des garde--sten
.Eene of meer lage kaar ten van deze lfde kleur als
f.
étalons.) — Garde -feut, m. [Econ. dom.] Vuurde hoofdkaart, die men bewarenwil, bijkaart
Un bon joueur porte toujours des g-s, een goed haardhekje; vuurscherm n . hoestel m . ter 'inrékespeler houdt altijd de hoofdkaarten bezet, bewaart ning van 't haardvuur gedurende den nacht. —
de kleine bijkaarten. J'ai écarré la double g-, ik [Mil.] Kardoeskoker m. — Pandeksel n. (Plus. Des
heb de tweede bijkaart weggeworpen. -- ((zg.) Avail' garde-feu.) — G arde -filet, m. Koperen kar d oes toujours g- a carreau, altijd zijn antwoord klaar koker in. , ter beschutting van den vizierdraad.
hebben, nooit verlegen slaan. — [Serr.] G-s, Werk n. (Plur. Des garde filet.) -- G arde -fou of Gardevan een slot (waardoor men 't met andere sleutels fonns, in. Leuning f. aan bruggen, kaden, terras niet kan openen); -- ringen in. pl. van eenen unster !^ sen, e'rz. — [Mar.] , z. v. a. GARDE-CORPS . (Plur .
of weeghaak. — [Rel.] Perkarnentstrookjes m. pl., Des garde-foes.) -- Garde-inagasin, m. Madie op den rug van een boek gelijrrcd worden. — gazijn- of pakhuisbewaarder, opposer m. — [Mar.]
[Riss.] De regtop staande houtjes n. pl. aan beide Kampanje-meester. — [Admin. j Magazijnmeester,
zijden van eenen weverskam, om de houten nagels munitie-meester — [Corn.], z. v. a. GARDE-BOUniet uit elkander te doen gaan. — [Ven.] Glas TiQUE. ( Plus. Des garde - magasins.) — Gar pl., die bij de gloeijing van de fritte of glas -stukjen. de - main , ni . Handbeschutting f. (bij menigen
glasoven gezet worden . — [Chass.]-masInde handenarbeid); — blad papier n. onder de hand bij
G-s du sanglier, sporen f. pl.. klaauwen in. _pl. van het teekenen, schrijven. borduren, enz., ter bevelliging van 'twerk, handlegger m., dekblad n. (Plus.
het wilde zwjjn.

une ga qn., iemand een bitter of scherp verwijt geven,
de wacht aanzeggen. 11 s'en est donné jusqu'aux
g-s, hij heeft zich bovenmate vol gedronken. — [Jeu]
opzetten, afnemen. --(fig. et fans.) Monter

.

Des garde-main.) — Garde-naalade, nl. et f.

GARDE , 111 . Wachter, bewaarder, hoeder, opzie -

ner m. G- de unit., nachtwaker. G- champêtre, veld- j (maar doorgaans f.) Ziekenoppasser m., -oppasster f.
wachter, koddebeijer nl. G- forestier, boschwach- (Plug. Des garde-malades.)— G arde -nian che,m.
ter. G- des archives, bewaarder der archieven. G- Overmouw, morsmouw f. (Plus. Des garde-mandu sceau, zegelbewaarder. G- des sceaux, zegelbe- clie.) — Garde-manger, in. Spijskamer f., prowaarder van de kroon. G- du sceau privé, geheim visie- kamertje n., spijs/cast. etenskast, spinde; vliezegelbewaarder (in Engeland). G- de port, haven- genkast f. (Plur. Des garde-manger.) — Gardemeester. — G- du commerce, deurwaarder tot inarteaa, m. [Eaux et for.] Opzigterover eene
gijzeling (voor Parijs en het departement der Seine). strook boschgrond, die den hamer bewaart, waar
te vellen boomen gemerkt worden, hamer -med
— Wachter, oppasser, bewaker: Tr omper ses g-s,
Des garde-marteau.) — Gar--bewardm.(Plus
zijne wachters misleiden, weten te ontsnappen. —
[Mhiar.] G - s , kwar tier, kwartiervolk n. G-s avan- de-niénagerie, m. [Mar.] Pluimgraaf m., open ander gedierte aan boord.
[Astr.]
gevogelte
passer
van
't
uitkijker.
—
ces, buitenwacht f. G- au mat,
Les g-s de Jupiter, de wachters, de manen , omn- (Plur. Des garde-menagerie.) —Garde-meuuble,
loopers van Jupiter. — Man van de garde, van in. Bergplaats van huisraad, inz. van de kroon
meubelkamer f.; opzigter in. daarover;-meubln,
de lijfwacht, gardist m. G- impérial, royal,
soldaat van de keizerlijke, koninklijke garde. G- — opzigter over 't stalgereedschap. (Plur . Des gar de meubies.)
— Garde-minute, n., Z. V. a GREF Gnational,
munidu corps, lijfwachter te paard.
cipal, gewapend burger, schutter. G- de la marine, FIER. — Garde-nappe, m. Stroobord n., schotelring, ta felrin,q m. (ter- beveiliging van het tafelG- - mar ine, zeekadee, vlag ejonker m.
G ardé, e, adj. (en part. passé van garder) Be- laken) . (Plus. Des garde-nappe.)
G ardène of Gardénie, f. [Bot.] Plant van
waard, bewaakt, in acht genomen, enz., z . GARDER .
Prisonnier étroitement g-, mauw bewaakt gevan- de familie der kraps eu'assen, g a r d e ni a f.
- Garde-note, adj. m.: Notaire g-, notaris m.,
g ene. Des troupeaux g-s par des bergers, door
herders gehoede kudden f. pl. La 1'oi g-e it un aai, die de contracten, minuten onder zich heeft. (Plur.
de jegens een' vriend nagekomen trouw f. — Pro- garde-notes.) — Garde-péche, m. Opzigter m.
portion g-e, Toute proportion g-e, niet inachtne- der visscherij. (Plur. Des garde-pèche.) — Gardeplage, m. Strandvonder m. (Plus. Des gardeneming van de verhouding, van 't onderling ver
personen of zaken), naar ver -schil(tuenw plage.) — Garde-platine, ni. [Mil ] Bedek
overtrek n. van 't geweerslot. (Plur. Des-kingf.,
naar evenredigheid, alles wel in acht ge--houding,
nomen. — [Jeu] Roi g-, Dame g-e, bezette heer, garde-platine.) — G arde-porie, m. Deurwachvrouw, een heer of vrouw met kleine bijkaart. — ter m., inz. aan Bene gevangenis. (Plus. Des garde(Prov.) Quand cbacun fait son métier (se mile porte.) — G arde -pomissius, m. Hoenderkorf m.
de son métier), les vaches sont bien g-es, als (Plus. Des garde-pousins.)
Gardes, V. a. Bewaken, hoeden, behoeden, beieder op zijne zaken let, gaat alles goed.
Garde-boeufs, m. [H. n.] Egyptische reiger m. waren, oppassen.; beveiligen, beschermen, beschutten.
(Plur. Des garde-boeufs). — Garde-bois, m. Quatre soldats et deux officiers le gardent, vier
Boschwachterm. (Plus. Des garde-Bois).—Garde- soldaten en twee officiers bewaken hem. Dieu nous
bonnet, in. Overtrek n. van eerre muts, over- garde, God beware, behoede u. Dieu men garde,
muts. (Plur. Des garde-bonnets). -- Garde-boei- God beware mij daarvoor. II est très-malade, et
tiquue, m. Verlegen. niet verkoopbare winkelwaar f. vette femme Ie garde, hij is zeer ziek, en deze
vrouw past hem op. G- les moutons, les vaches,
- [H. n .j Volksnaam v oor I1ARTIN-I SCHEUR . (Plug
Des garde-boutique). -- Garde-chaine, m. les cochons, de schapen, de koeien, de varkens hoe[Hort.] Pal, drukker m. (Plus. Des garde-chaine). den, weiden. G- (i vue, niet uit het oog laten gaan,
Garde- charme, f. [H . n.] Volksnaam van den niet uit het oog verliezen. — ( fig.) G- la maison,
witstaarten. (Cul-Blanc. motteux).(Plur. Des garde- het huis houden , niet uitgaan. G - la ciiambre, Ie
charrue.) — Garde-Chasse, Garde-chasse- lit, de kamer, het bed houden, niet uitkomen. Get-péche, m. Opzigter over de jagt en visscherij, prison, G- les arrëts, de gevangenisstraf, het arrest
.
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doorstaan. — [Mil.] G- les Tangs, in de geléderen
blijven. -- [Mar.] G- un vaisseau, een schip bezet
houden, gadeslaan. G- une hotte, op eene vloot
kruisen. — (lig. et prov.) Bon bomroe, garde ta
vaclle, goede man, laat u niet misleiden, bedriegen.
Elle va g- les poulets d'Inde, zij gaat de ganzen
hoeden (van een burgermeisje, dat een' boer trouwt) .
Faire g- le mulct à qn., iemand vergeefs aan de
deur laten wachten. G- les manteaux, staan kijken,
terwijl anderen zich vrolijk maken. 11 garde les
manteaux, hij mag het aankijken. — Bewaren, goed
houden: Dans les chaleurs on ne peut g- la viande, bij heet weder kan men 't vleesch niet bewaren, niet goed houden.— Bewaren, behouden, niet van
zich geven, niet kwijt raken; — besparen, wegleggen.
C'est on homme qui ne peut rien g-, 't is een man,
die niets bewaren kan, die alles wegnee ft. G- ses
habitudes, zijne gewoonten behouden, niet afleggen.
G- son sérieux, sa gravité, ernstig blijven. — Il a
gardé la fièvre six mois, hij heeft de koorts een
halfjaar behouden. G- une médecine, un lavement,
Bene artsenij, een klisteer inhouden, bij zich houden. G- un habit, une chemise, een kleed, een hemd
aanhouden, het niet uittrekken.— [Chas.] , z. CHANGE.
— Ii faut g- cela pour domain, gij moet dat tot
morgen bewaren. Vous ne savez pas ce que la fortune voos garde, gij weet niet, wat de fortuin
voor u heeft weggelegd, bestemd. — (Loc. prov.)
G- une poire pour la soit, een peertje voor den
dorst bewaren, eenen noodpenning besparen. En
donner a g- a qn., iemand iets wijs maken, wat
op den mouw spelden. Il y a longtemps qu'il me
la gardait, hij wachtte reeds lang op eene gelegen
om mij nadeel toe te brengen. Je la lui garde-heid,
bonne, ik zal 't hem wel betaald zetten. — Bewaren,
in acht nemen, betrachten, houden, nakomen: Gle silence, stil zwijgen. G- un secret, een geheim
bewaren. G- les commandements de Dieu, Gods
geboden, onderhouden, nakomen. G- sa parole, zijn
woord houden, zijne belofte nakomen. II faut gdes mesures avec lui, men moet zich wel voor hem in
acht nemen. Ii ne garde aucune bienséance, hij betracht geene welvoegelijkheid. -- SE GARDER, v. pr.
Zich wachten, hoeden, in acht nemen; oppassen;
goed blijven; bewaard worden, enz. Gardez-vous
bien den manger, wacht 2c wel daarvan te eten.
Gardez-vous du serein, hoed u voor, blijf uit, kom
niet in de avondlucht. — (poét.) Gardons d'être sur
(in plaats van gardons -nous) laat ons op onze-pris
hoede zijn, dat wij niet worden overvallen. — Ces
oormes se gardent jusqu'h la foire, deze appelen
lijven tot kermis goed. Gardez -voos , voilà une
voiture, wacht u, ga uit den weg, daar komt
een rijtuig aan.
G arde -robe, f. Kleêrkamer, kleerkast f. G- de
bain, de théátre, kleedkamertje n. b ij een bad, bij
een tooneel (tot uit- en aankleeden). Gezamenlijke
kleedingstukken n. pl. eenex kleêrkamer of -kast,
kleuren en linnengoed. — Plaats f., vertrekje n.
voor den nachtstoel of 't heimelijk gemak; — die
nachtstoel zelf. — [Bot.] , z. v. a. ABROTONE en
SANTOLINE. — GARDE-ROBE, m. Voorschoot n., boezelaar m. (Plur. Des garde-robe.) .- Garde-robier, m. Opzigter m. der vorstelijke kleêrkamer.
(Plur. Des garde- rooiers.) — Garde-role, m.
Rolbewaarder m., voormalig kanselier der ambten
in Frankrijk. (Plur. Des garde-role.) — Gardesaes, m. [Prat.] Griffier, notaris, actenbewaarder In. (Plur. Des garde-sacs.) — Garde -stel, m.
[Prat.] Zegelbewaarder m. (Plur. Des garde-see!.)
— Garde-temps, m., z. v. a. CHRONOMÈTRE.
(Plur. Des garde-temps.)
Gardetir, m., -euse, f. Bewaarder m., bewaarster f. G- de toebons, de pourceaux, varkens- of
zwijnenhoeder. G -euse de vaches, koeijenhoedster f.
— (Prov.) z. AMASSEUR.
Garde-vaisselle, m. Bewaarder m. van 'tgouden en zilveren vaatwerk aan 't hof van eenen vorst.
(Plur. Des garde-vaisselle.) — Garde- verte, m.
Opzigter m. over 't gehakte hout, dat verkocht zal
worden. (Plur Des garde- rente.) — Garde -vue,
m. Oogscherm, lichtscherm n., oogklep f. (Plur. Des
garde -vue.)
Gardieu, in., ne, f. Bewaarder nl., bewaarster f. G- d' un trésor, dun monument public,
bewaarder van een' schat, van een openbaar gedenk
Dieu est potre meilleur g-, God is onze-tekn.
beste hoeder, schutsheer. Les Chambres doivent être
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les g -nes de nos droits, de Kamers moeten de beschermsters onzer repten zijn. — [ Prat.] On 1'a
établi g- des meubles, men heeft hem tot bewaarder van 't in beslag genomen huisraad aangesteld,
— [Bist.] Voormalige titel van den pastoor eener
parochie; — opperste van een klooster, g a r d ia a n.
G- du palais, aartskapellaan van 't hof. G- de
la régale, koninklijk ontvanger van de inkomsten
der vacante abdijen en bisdommen. — [ Mar.] Wachter, oppasser op een schip. G- de la fosse à lion,
kabelgast, kapitein van 't kot. G- de la sainte barbe,
opperste bosschieter, kabelgast van den konstabelmajoor. — Ook als adj. gebézigd: An ge g-, beschermengel m. On a cru qu'il y avait des démons g-s
des trésors, men heeft geloofd, dat er geesten waren, die de schatten bewaakten. — (Proc.) De père
g-, fils garde-rien, wat de vader spaart, brengt de
zoon door. — Gardiennage, in. [Mar.] Toezigt n. Le g- des tonnes, des balises, het toezigt
over de tonnen, boeijen, bakens. — Post m. van
een scheepsoppasser. — Gardiennat, m. Gardiaanschap n., bediening f. van een' gardiaan; —
duur m. dier bediening. — Gardiennerie ,
Gardiennesse, f. [Mar.] Konstabelskamer f.
5 Gardoir, Gardoire, m. (door Montaigne
gebruikt) Bewaarplaats f., inz. voor vi,sch.
G ardon,m. [H. n.] Voorn, voren m., zékere vistb.
— (Prov.) I1 est frais comme un g-, hij is zoo
gezond, als een vischje in 't water, zoo Frisch als
een hoen. ('t geslacht der lapplanten.
Gardogae, f. [Bot.] Peruaansche struik m. van
G ardy, m. [Pèche] Derde kamer f. van 't groote
tonijnennet.
Gare ! interj. Maak plaats! uit den weg! pas
op! op zijde! ruim baan! voor je (gezien)! berg je!
brand je niet! G- dessous, G- l'eau, van onderen!
(bij 't nederwerpen van iets, bij 't uitwerpen van
water) — Ook als bedreiging gebézigd: G- le baton!
Ie fouet! pas op dat ge geen slaag krijgt! — II frappe
sans dire o-! hij slaat, zonder vooraf te waarschuwen, hij komt terstond tot dadeljkheden. G- les
consequences! wacht u voor de gevolgen! — [Chas.]
Seinwoord, dat het hert uit zijn leger is gesprongen, opgepast !
Gare, f. Wijkplaats, bogt, baai f. op sommige
rivieren. — Naam der stations op spoorwegen. Gd'évitement, wisselplaats f., uitwijk n. op spoorwegen met enkel spoor.
Garé, e, adj. (en part. passé van gayer): Báteau g-, geborgene, in de wijkplaats gelegde schuit f.
Garenient, m. Sieraad n., versiering f.
Garenne, f. Plaats f., op welke men konijnen
houdt, konijnenberg m., konijnen fokkerij f.; — de gezamenl jke daarin voorhanden konijnen n. pl. — Weleer ieder bosch of heideveld met veel konijnen. Gforcée, omheinde of met sloten omringde plaats,
waar men konijnen fokt. — 1Pech.] G- b poisson,
vischvijver in. — Garennier, m. Opzigter ni.
over eene konijnen fokkerij.
Garer, v. a. [Riv.] In eene bogt, baai of wijk
veiligheid brengen, bergen (een vaartuig,-platsin
een vlot). — SE GARER, v. pr. Uitwijken (om een
ander vaartuig te laten passéren) . — Il faut se gdun fou, men moet voor een' gek plaats maken,
uit den weg gaan. Garez-vous de cette voiture!
ga uit den weg voor dit rijtuig.
Garfnana,m. [Bot.] Verwers-moerbézieboomin.
van Brazilië.
Garfnlh, in. [H. n.] Alk of penguin n. vara
Denemarken, soort van vetgans f. (MENT.
Gargalisnie, in. [Méd.], z. v. a. CHATOUILLEGargamelle, f. (pop.) Keel f., gorgel m.: Se
rafraicbir la g-, zijne keel smeren, verfrisschen,.
Gargariser (se), v. pr. Gorgelen, zich de
keel of enkel den mond spoelen.—G argarisme, m.
[Pharm.] Gorgelwater n., gorgeldrank m. -- Het
gorgelen; gorgeling f.
G argotage, m. Onzindelike pot, slecht toebereide maaltijd; poespas in. — Het loopen in gemeene
gaarkeukens en kroegen. — G argote, f. Geringe
gaarkeuken f., gemeen spijshuis m., — elke onzin
gaarkeuken f., slecht kosthuis n. — Gargo--delijk
ter, v. a. In geringe gaarkeukens eten, in gemeene
kroegen en eethuizen loopen. — Onzindelijk eten en
drinken. -- Gargotier, m., -ière, f. Gaarkeukenhouder, gaarkok m., gaarkeukenhoudster f. —
Slechte kok m., onbekwame keukenmeid f.
Gargouche, m. [Papet.] Kardoespapier n.

GARGOUTILLADE
t Gargouillade, f. [Danse] Halve pirouette
of omdraaiing f. op beide hielen. -- Slecht uitgevoerde dans m.; smakeloozetoonrolling f. in 't zingen.
Gargouille, f. Bek, spuijer m. eener goot of fonteinbuis, afvoerpijp f.; —waterspuwer m., een karikatuur-kop, die bij fonteinen liet water uitwerpt;
leeuwen- of drakenkop m. aan dakgoten.— [Eperon.]
Ring m. van 't paardengebit. — [Bias.] Slangen of drakenfiguur f. — Gargouillée, f. Waterstrrrting f. uit eerre goot, uit een waterspuwer. —
Gargouilleinent, m. Gorgelend geluid n., borreling f. (in de keel, de Knaag, de ingewanden); —
buikr ommeling f. — Gargouiller, V. n. In 't
water slobberen, ploeteren, plassen, morsen; — borrelen (in de keel, in 't lj f). — (pop.) Les boyaux
lui gargouillent, zijne ingewanden rommelen. —
[Tech.] Een stuk marmer in een' vorm rondslijpen en poljsten. — Gar ;oaillis, m. Borrelend
geluid n. van 't water, dat uit eene goot, uit een'
waterspuwer dringt. — (pop.) Gerommel n. der
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ren, niet de noodige toekruiden, specerijen enz.
voorzien. G- on service, de schotels met bladeren,
bloemen versieren bij eenen maaltijd. — [Drap.]
G- un drap, une étoffe de lame, een laken, eene
wollen stof met de kaarde opwerken. — [Meun.]
G- les ailes d'un moulin à vent, de zeilen aan de
molenwieken slaan. — [Mil.] G- une bréche de
frises, eene bres met spaansche ruiters bezetten.
G- les ailes de cavalerie, de vleugels met ruiterij
bezetten. G- de pieux, met paalwerk versterken.
— [Mar.] G- un navire, een schip takelen. G- un
mat, une vergue, eenen mast, eene ra toetuigen.
G- le cabestan, het spil toetuigen, het klaarmaken om te winden. G- la tournevire of un grelin au cabestan, de kabelaring of een kabeltouw
om het spil leggen. G- une manoeuvre, un cordage, een touw kleeden. G- une jarre, eenen waterpot matten of kleeden. G- les pommes de la
tournevire, de muizen van de kabelaring kleeden.
G- I'oeillet et la pomme d'un étai, de muis en het
ingewanden.
oog van de stag kleeden. — [Prat.] G- la main de
Gargonlette, f. Indisch koelvat n., z. v. a. justice, verzékering, borgstelling bij 't geregt doen,
eer men een regtsgeding begint. — [Teint.] G- la
HYDROCERAME.
Gargousse, f. [Artill.] Kardoes m., stukpa- cuve, dc kuip bijzetten, al de noodige bestanddeelen
troon f., omwikkelde lading buskruid voor een ka- in de verwkuip doen. — SE GARNIR, V. pr. Zich
nonschot. Porte g-s, Colfre à g-s, Lanterne it g-s, voorzien, zich toerusten, enz. Se g- contre le froid,
kardoeskoker.. m. Forme à g-, kardoesstok m. — zich tegen de koude behoeden, beschermen 11 s'est
Gargoussier,m. Kardoeskoker, patroonkoker m. garni de fourrures, h( heeft zich in pelswerk ge— Gargoiissière , f. Kardoeszak m., patroon- kleed. — La salle commence a se g-, de zaal begint vol te loopgin (met menschen).
tasch f.
Garnisaire, m. (vroeger Garnisonnaire,
Garidelle, f. [Bot.] Soort van ranonkel, honigdauw m.; venkelbloem f. — [H. n.], z. v. a. nou - Garnissonnaire) Man, soldaat als dwanginlégering
bij achterstallige belastingschuldigen, g a rGEGORGE.
1- Garieonent, Garinient, m., z. V. a. CON- nisair m.
Garnison , m. [Mil.] Bezetting f., garniDUITE ; GARANTIE. — t Gar ieur , m., z. v. a. cAUzoen n. — Garnizoensplaats f., stad o( vesting,
TION, GARANT.
Garigtie, f. [Agric.] Heideveld; woest, onbe- waarin bezetting ligt. '-- Dwanginlégering f., één
of meer manschappen, bij achterstallige belasting
bouwd land n. --' [Bot.] , z . GARIQUE.
-schuldigenér.
Gariment, n1., z. GARIEMENT.
Garn.issage, m. Het toerusten, stofféren, ver
Garin, m., z. V. a. PLICATULE. — Gariot, m.,
. GARNIR) . Le g- dune ètolle de lame,-siern,z.(
. v. a. BÉNOITE. — Garipot, m., z. v. a. 'PESSE.
Garique, nl. [Bot.] Paddestoel m. op den wit- het opwerken, opkaarden, uit de haren of uit het
eerste water werken eener gevilte wollen stof.
ten pijnboom in Acadie (1Vieuw- Schotland),
G ariaisseur, m., -ease, f. Hij o( zij, die voor
Garite , f. [Mar.] Schampelioen , marsrand,
met het noodige toerust, bekleedt, belegt,-werpn
marsband nl.
Garnement, ni. (weleer: kleelingstuk, meu- opmaakt, opsiert, opvult enz., stoffeerder, g a rbelstuk, wapen, nu enkel /1g. en meest altijd met n e e r d e r m., stoffeerster, garneerster f. Geene bepaling gebruikt) Deugniet, slechte knaap m. de chapeaux, hoedenstoffeerder, hoedenopmaker. —
Garni, e, adj. (en part. passé van garnir) Van G arnisseuse, f. Werktuig n. om gevilte wollen
't noodige voorzien: Boutique bien g-e, wel voor- sta/Ten en lakens uit de haren te werken, een met
ziene winkel m. Chai(i1r„ g-e à louer, gestoffeer- kaardedistels bezette cilinder, waardoor de vezels
de kanter f. te huur. — Peau d'aminal g-e, digt van het vilt gelijkmatig worden losgeplukt.
(met haren, met veéren) bezette dierenhuid f. Tète
Th Garnissonnaire, m., z. GARNISAIRE.
arniture,f. Sto/féring, bezetting f., belegsel n.,
bien g-e, g oed hoofd n. met haai'. Poils, Cheveux
bien g-s, digt en dik haar n. — Robe g-e de den- versiering -f., beslag, toebehooren n., al wat dient
telles, met kant omzet, versierd kleedje n. — Avoir om iets volledig te maken, op te sieren, ga r n i
La g- dune cha^nbre, de stoféring van-turn.
la bourse g-e, le gousset bien g-, eene goed gevulde, wel gespekte beurs hebben. — Les bles sont eene kamer (zoo als hare meubelen, kleeden, gord jbeen g-s, het koren staat schoon, is vol geladen. — nen, enz.). La g- d'un lit, het garnituur van een bed
Plaider in main g-e, les mains g-es, i-n 't bezit (matras, peuluw, dekens, gordijnen, enz.). La gen vruchtgebruik blijven van eeneg goed, waar- d'une chaise, het opvulsel en overtrek van een'
over men di proces gewikkeld is. — [Bias.] Epée stoel. — Volledig stel n. van onderscheidene bijeen
dingen (b. v. van kanten, porselein, dia -behornd
g-e, degen m. met een gevest van andere kleur.
wat eene dame tot sieraad aan-mante,z.);l
— [Teint.] Cuve g-e, bijgezette, van al hare be't hoofd of aan't kleed draagt, stel, g a rn i to urn.
standdeelen voorziene kuip f. ,
Il a sur sa cheminée une belle g- de porselaine,
G arnière, f.., z. v. a. GARRIERE.
hij heeft op zijn' schoorsteen een fraai stel porseGarnitnent, in., z. V. a. GARNITURE.
Garnir, V. a. Voorzien, van al 't noodige ver- lein. G- de dentelles, kant-garnituur. — [Arch-]
zorgen, stofféren; optooijen, versieren; omzoomen, G- de comble, al het toebehooren van een (lak (latomzetten, bezetten, overtrekken, beslaan; uitrusten, ten, pannen, lood, enz.). — [Bijout.] Invatting f.,
toerusten. G- une maison des meubles nécessai- sluitwerk D. eener snuifdoos enz.; in goud gevatte
res, een huis van 't noodige huisraad voorzien. G- doos f. -- [Cuis.] Toebehooren eener spes (hare
un apartement, een vertrek stofféren. G- one place toekruiden, specerijen, de bladeren, bloemen enz.,
de guerre, eene vesting met de noodige krijgstoe- waarmede zij opgemaakt wordt). — [Impr.] Forrustingen voorzien, haar in staat van verdediging maatwit n. (tot scheiding, aanvulling der bladzij
a jour, bolwit. — G- dune canne,-den,z.)G
stellen. G- un habit de galons, een kleed met
boordsels bezetten. G- une canne d'argent, eenen beslag van een' rotting. Une belle g- de rubans,
bezetting
Bene
van linten. I1 a sur son cazilver
beslaan.
Gune
table
de
toile
schoone
rotting met
cirée, eene tafel niet wasdoek overtrekken. G- un binet une belle g- de porcelaine. hij heeft op zijn
chapeau, eenen hoed sto/Jéren, met lint opsieren. kabinet een schoon stel porselein. — [Mar.] Al
G- on vaisseau, een schip optakelen, uitrusten. wat tot het tuig behoort, met uitzondering van
G- des chaises, stoelen opvullen. Une foute de cu- de rondhouten; al wat bij een kanon, wat bij eene
rieux garnissaient les deux cótés de la route, pomp of brandspuit behoort. G- d'un vaisseau,
eene groote menigte nieuwsgierigen bezetteden de d'un mht, betakeling f., takelwerk n., takelaadje f.
beide zijden van den weg. G- un comble, een dak Attelierde g-, bootsmanszolder m., waar het tuig
dekken en betimmeren. — [Boul.] G- le four, hout der schepen wordt gereed gemaakt.— Vulstukken n.
voor 't volgend baksel om te droogen in den oven pl. in de lédige ruimten van het timmerwerk. Gleggen-. -- [Cuis.] G- un mets, eene spijs gar né- d'arganeau d'ancre, roerring f. van een anker. —
Z
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[Dist.] Sterke brandewijn, alkohol m., waarmede
men den slappen brandewijn aanmaakt.
Garo, m. [Bot.] ,lrlelaarh.out n. (bols d'aigle).
Garochoir, m. [Cord., Mar.] Verkeerd gedraaid touw n (niet meer in gebruik).
Garonne, f. (Grooterivier van .EmankrVk, fig.
voor Gascogne gebézigd, van daar): tin enfant de
la G-, een Gascogner, grootsp ekes. Venir des bords
de la G-, tot grootspraak, lot Herren Geneigd zijn.
(als de Gascogners). Jurer par In G-, een' eed doen,
die tot ni is hoerenaamrl verplipt.
Garoe, til. [Bot.] Kellerhals m., vij fvingerkruid,
peperboompje n. [daphne mezereum] (ook bols g-,
hols gentil, mèzéréon geheeten). — (pop.) Courir
le g- of le guilledou, z. GLTILLEDOU. — Loup-garou, z. LOUP. — Garotiage, ni. Het liederlijk
leven Aller, Etr
e en g -, in slechte huizen, in kitten
en kroegen of bordeelen loopen.
Garoaienne, f. Steunhout n. eener katrol.
Garoup, in. [Bot.] . z. v. a. C:UIELEE.
Ga.•outée of Garoutte, f. [Bot.], z. V. a.
LAUREOLE.

Garras, tn. [Corn.] Wit katoen n. van Sum - ate.
Garrière, f. [Chas.] Sleuf of groeve f., ter

GASTRO -.
Gasfot, nl. [Pêclie] Haak m., waarmede reen
de krabben enz. tusschen de rotsen haalt.
G asparot, m. [H. n.] Slechte haring, soort
van winterharing m.
Gaspillage, m. Verspilling, verkwisting, verwaar•loozirmg; slecht beheer n. Tout est au g- dans
cette maison, in dit huis wordt alles verwaarloosd.
— Gaspiller, v. a. Bederven, in wanorde brengen, verknoeijen; verkwisten, verspillen, verwaarloozen, verdoen, nutteloos vertéren. G- des papiers,
du liege, papieren, linnengoed bederven. Votre
frère a gaspille son bien en pen de temps, uw
broeder heeft zijn goed in weinig tijds verspild,
doorgebragt. — (fig.) G- son temps, la vie, zijnen
tijd, het leven verspillen, nutteloos doorbrengen. —
Het part. passé is ook adj.: Fortune g-e, verspild
vermogen n. — G aspilleur, m., - esse, f. Ver kwister, verspiller, opmaker, doorbrenger ni., ver
doorbrengster, opmaakster f.-kwistcr,vepl
Gasquet, ni. Rood mutsje n. der Oosterlingen.
Gassefat, m. [Mar.] Perzisch schip n. in de
Indische zee.

Gassendisnme, m. I=lea w sgeerig stelsel van
Gassendi, g a s s e n d í s in u s n. — li assendiste,
verbercjing van de veer of het koord van 't uitrje- m. Aanhanger van dat stelsel, g a s s e nn d i s t m.—
spannen net.
Ook als adj.: Tot het gassendismus behoorend.
Garrot, m. [H.n.] Schoft f., inz. van het paard.
Gasta, m. [H. n.] Soort van sardijn of sprot f.
-- (fig. et farm.) I1 est blesse sur le g -, zijn goede
Gastadour, m. [Mii.] Schansgraver m., die
naam is geschonden, hij heeft eene vlek aan zijne de wegen e font of verbetert.
eer gekregen. -- [Tech.] Spanstok, pakstok ni.,
Caster, m. (pr. gas-Ière) [Méd.] Buik m.,
om de touwen rondom pakken, balen, enz. sterk aan onderlijf n. inz. maag f. -- G astéralgie, G aste halen, knevel, knuppel in.; — houtje n. om eene téralgiquie, Gastéranax, z. GASTHALGIE enz.
spanzaag op te draagyen; — ook z. v. a. COURBET. Casterangieniphraxis, m. (pr. gals-tère-an— [H. n.] of Morillon, m ., Klapperend,
r
kwa- gi-ain- frak -cite) Verstopping f. in den 1ro7tier. -kereend, ook: schal- of scheleend f. en bakelman m. Gastérontyces, m. pl. [Bot.] Geslacht van padgeheeten. — [Arm.] Pijl m. van een' handboog.
destoelen m. pl. — Gastéroplèque, m [H. n.]
Garrotil.le, f. [Méd.] Soort keelontsteking f. Bijlvisch m., eene amerikaan.5che zolmsoort (ook
Garrottage, m. Het knévelen, binden niet tou- serpe, snoeimes, geheeten). — Gastéropodes,m.
wen; knéveling f. — Garrotte, f. Verworgi.ngs- pl., of als adj.: Mollusques g-s [ft n.] Op den
w ze f. (in Spanje, Portugal gebruikelijk), door 't buik kruipende weekdieren ii. pl., buikkruipers,
omdraaien van een' knevel. — Garrotter, v. a. buikvoeters, g a s t e r o p ó d en in. pl. — G astéTouw met een knevel aanhalen; knévelen, sterk roptérygiens, m. pl. [H. n ] Buikvinnir en m.
binden, boegyen: G- on fardeau sur ene voiture, pl., visscicen, wier buikvinnen achter de borstvinnen
een last op een' rijtuig vastsjorren. — G- on pri- liggen. — G astérostée, f., of G astré, m. [H.n.]
sonnier, een' gevangene knévelen. — ( fig. et fam.) Stekelbaars in.— Ook als adj.: Epinoclfe g-, z. EPtG- qn., iemand de handen vinden, hem belemmeren NOd E. (woesten] f.
in 't geen hij doen wil. -- Het part. passé is ook
G astine, f. [Agric.] TV oest, onbebouwd land n.,
adj.: Prisonnier garrotté, gekneveld, gebonden ge
Gastralgie, f. [Méd.] Maag - en buikpijn f. —
Garrotte,ir, m. Knévelaar m.,-vangem.—
Gastralgigtie, adj. Tot die pijn betioorend. —
roover, die de menschen knevelt.
Gastranax, nl. Vertérings-werkzaamheid f. der
Garroan, m. [H. n.] Oude patrijshaan m.
maag.
c arralité, f. Snapachtiriheid, babbelzucht f.
G astré, m., z. GASTEROSTEE.
Gars, m. (fam.) Jongen, knaap m. (z. GARCON).
tuastricisn'e, ni. Geneeskundige stelling f., dat
— t Garse, z. GARCE.
alle ziekten uit de macmg voortkomen; g a s t r i c i sGarunille, f. [Tech.] Zékere verwstof.f. om m u s n ; — z. ook GASTROSE. — G astrieité, f.
vaalrood te verwen.
Verslijmde toestand m. der eerste wegen; kenteeGal—us, m. (ga-ruce) [P11arm.] : Elixir de g-, kenen n. pl. der maagontsteking. — Gastrieole,
vraagelixir n. (naar den uitvinder dus genoemd).
adj. ( H. n.] In de maag der dieren levend.— GasGarvance of C arvanche , z. V. a. POis triloqeIe, m., z.v.a. VENTRILOQLE. — Gastri CHICLE.
que, adj. [Anat.] Tot de maag behoorend, het
Garzette, f. [H. n.] Kleine europésche zilver
onderli f betreffend,, g a s t r is c h: Sue, Liqueur g-,
-reigm. maagsap n. Artère g-, of als subst. Lag-, de maag C arzotte, f. [H. n.] (pop.); z. V. a. CERCELLE. slagader f. -- G astrite, f., G astritis, m. [Méd.]
Gaseon, ne, ccdj. Van Gascogne (oude pro- Maagontsteking, g a s t r i t i s f.
vincie van Frankrijk, in 't zuidwesten); gasco
G astro-araeliiioïdal, e, adj. [Méd.] Tot
askonsch. — ( fig.) Groot--gnischofakj,r de maag en 't spinnewebsvlies behoorend. — Gassprekend, zwetsend, windbuilachtig. — Als subst.; tro-ai•aehnoïdite, f. (in 't stelsel van BrousGascogner, Gaskonjer m., gaskonjische vrouw f. sais) Maag- en hersenvliesontsteking f.-- G astro— (fig.) Zwetser , grootspreker, snoever, opsn(j- arthrite, f. Uit maagontsteking ontstaande jicht f.
der m. — ( pop.) Faire la lessive du g-, een gas- — Gastro- bronshes, m. pl. [11. n.] Buikkieukanjische verse/mooning nemen: zijn hemd, das, enz. wers m. pl., visschen, die in plaats van kieuwen
omkeerera, als de eene zijde vuil is geworden. — twee openingen onder den buik hebben.— GastroGASCON, m. Het gaskonjisch, de tongval der Gasbronchique, adj. [Méd.] De ontsteking der maag
konjers. — GASCOLA of GASCONET, n1. [H. fl], z.v.a. en luchtpijptakken betreffend. — G astro-bronSAUREL. — G asconiser, v. a. Een' gaskonschen
chite, 1. Ontsteking f. der maag en luclitp »takvorm, toonval, enz. g. ven (aan een woord, eene ken. — Gastro- bi osie, f. Doorbori. g f. der
uitdrukking). —.Ells v. n.: Op de wijze der Gaskon- maag. — Gastro-cardique, adj. Tot maag en
jers spreken , g a s k o n i s e r e n.— SE GASCONISER, hart behoorend. — Gastro-eardite, f. MaagV. pr. Gaskonsche manieren, spreekwijzen aanneen hartontsteking f. — G astrocèle, f. Maag
menr. — C asconis®e, m. Eigene woordvoeging,
f. — Gastro-céphaligne, adj. Tot de-breuk
uitspraak F. der Gaskonjers , g a s k o n i s m u s m. maag- en hoofdontsteking behoorend. — (.astro— G asconn ade, f. Snorkerig, snoeverij, opsnij
eéphalite , f. Maag- en hoofdontsteking f. —
zwetserij, grootspraak, windbrekerij f., ge--derij, Gastroehène, m. [H. n.] Soort van zeedadel f.
zwets, gepoch n., g a s k o n n d d e f. I1 dit bigin des of boorschelpdier n. (pholade).— Gastro-eholég-s, hij houdt veel van snoeven, van opsnjden. -- cystique, adj. (pr. ch—k) [Méd.( Tot de maag en
Gaseonner, v. a. Den gaskonschen tongval spre- galblaas behoorend.— Gastco- choléeystite, f.
ken. -- (fig.) Zwetsen, snoeven, grootspreken, op- Maag- en galblaas-ontsteking f. — C astroenésnijden. — Weleer ook: behendig stelen.
miens, m., of als adj.: Muscles g-s, ook J umeaux
„

-

QASTROm. pl [Anat.] Tweelingspieren. (yroote kuitspieren 1. p1. - Gastro-colique, adj. Tot de maag
en den karteldarm behoorend, tuscclien maag en
karteldarm liggend. Epiploön g-, gedeelte n. van
het darmnet, dat zich van de groote buiging der
maag tot den kronkeldarm uitsteekt. - Gastrocolite, t. Maag- en karteldarm-ontsteleing f. Gastro-cystique, adj. Tot maag en pisblaas
behoorend. - Gastro-cystite, t. Maag- en pisblaas-ontsteking f. - Gastro-ierniique, aj.
Tot maag en huid behoorend; - de maag- en huidontsteking betreffend. - Gastro-derrnite , t.
Plaag- en Iiuidontsteking f.--Gastro-duodénal,
C, adj. Tussclien de maag en den twaalfeingerigen
darm gelegen, die beiden betre/fend. - Gastro
d3'nie, f. Maagkramp f. , maag/caljk n. - Gastro-dyniqiie, adj. Tot de maagkramp behoorend.
- Gastro-encéphaliqite, adj. Tot de maagen hersenontsteking behoorend; aan maag en hersenen eigen. - Gastro-eiitériqne, adj. Tot (le
maag en den dunnen darm behaoend.--- Gastroentérite, 1. Maag- en darn'iontsleleing t.— Gastro-entéro-colique, adj. Wat tot de maag,
den dunnen darm en den dikken darin behoort.
G« stro-entéro-colite , t. Ontsteking von de
maag, den dunnen en den dikken darm.—Gastroépiploïque, adj. Tot de maag em het darmnet
behoorend. - Gastro-épiploïte, t. Maag- en
,netontsteking f. - Gastro-hépatiqoe, adj. Tot
maag en lever behoorend.—Gastro-Iipatite, t.
Maag- en leverontsteking t. - Gastro-hysté
rotomie., f. [ Cily.] Keizersnede t. (opération
césarienne) . - G astro-hystérotoiiiique, adj.
Tot de keizersnede behoorend. - Gastro-inIlanunatoire, adj. [Méd.] : Fièvre g-, vereeni
der maagontsteking en der ontstehinIcoorts.-gin
- Gastro- intestinal, e, adj. Maag en ingewand betreffend. - Gastro-laryngique, «dj.
Tot maag en strottenhoofd behoorend. - Gastro
laryngite, 1. Maag- en strottenhoofdsortstehing t.
- Gastrolâtre of Gastroniane, 1fl. Buikdienaar, lekkerbek m., groat vriend van lekker
eten en drinken. - Gastroiàtrie of Gastronianie, t. Buikdienst, overdreven zorg voor den
buik of de iigchoamsverpleging , verlekkerd/ieid
zwelgerij t. - Gastrologie , t Verhandeling
over de kookkunst, kookboek, keukenboek ii. Gastrologiqiie, adj. Tot de kookkunst behoorend. - Gastro-inalacie, t. [Méd.] Verweeking t. van 't sljmvlies der maag. -- Gastrom ncie, t. Buikwaarzeggerij f., het waarzeggen
nit de figuren van wijdbuikige, met water gevulde
en door lichten omgeven glazen, g a s t r o in a n t i e t.
- Ook:waarzeggerj door buiksprekers. — Gastro
mancien, iie, adj. Tot die waarzeggerij behoorend. - Als subst.: Hij of zij, die zich met buikwaarzeggerj afgeeft.-- G astromane, -(- Gas-

a

troiiiaiiie,

Z. GASTROLhTBE, GASTROLkTRIE. -

Gastro-niéninginique, adj. [Méd.] Wat tot
de maag en het dunne heïsenvlies betrekking heeft.
- Gastro-inéniiigique, adj. De maag en het
harde hersenvlies betrej/end. - Gastro-niétrique, adj. Tot maag en baarmoeder behoorend. Gastro-métrite, t. Maag- en b aarm oederont
t. - Gastro-inuqneux, neuse, adj.:-steking
Fièvre g-ueuse, maagsljmkoorts t. - Gastro
iiéphrite, t. Maag- en leiiden-ontsteking t. Gastro-néphritiqiie, adj. Tot maag en lenden
behoorend. - Gastronome, ni. en t. Fijnproever, smulbroêr in., fijnproefter t., lekkerbek m.
en t.; kunstkok, kok voor lekkerbekken; - schrijver rn. of schrijfster t. over de verfijnde kookkunst, gastronoom. - Gastronorne , t.
Kennis van lekker eten en drinken, lekkerbekkerij,
verfijnde kookkunst; verhandeling over die kunst,
gastronomie t. - Gastronoinique , adj.
Tot die kunst behoorend, gastrondmisch. Gasti-o-oesophagique , adj. [Méd.] Wat
maag en slokdarm betreft.-- Gastro-pacha, m.
[H. n.] Eikenblad ti., een sto/cleugelige nachtvlinder. - Gastropathie, t. [Méd.] Maaglijden n . - Gastro-pérleardiaque, adj. [Méd.]
Tot de maag en 't hartzakje behoorend. - Gastro-péricardite, t. Ontsteking van de maag
en het hartzakje. - Gastro-péritonique adj.
Tot de maag en 't buikvlies behoorend.—Gastropéritonite, t. Maag- en buikvliesontsteking t. Gastro-pharyngiqiie, adj. Tot de maag en
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het slokdarmshoofd behoorend. - Gastro-jharyHgite, t. Ontsteking t. van maag en slokdarins
- Gastrophore, m. Dikbuik, vetbuik m.-hofd.
- Gastophorie , t. Dik, -vetbuikigheid t.
- Gastro-phrémiqne, adj. Tot de maag en 't
'iniddelrif behoorend. - G astro-phrérnite, t.
Maag- en middelrifsontsteking t.—G astro-pleurésie, t. Maaqontsteking t. met steken in de zijde
verbonden. - Gastro-pletirétique, adj. Daartoe behoorend. — G astro-piienmoniqite , adj
Tot maag en long behoorend. - Gastro-pnenmonite, t. Maag- en longontsteking t. - Gastro-pylorique, (u/i. Tot maag en portier behoorend. . Gastroraphie, t. [Chir.] Buiknaad,
buikshechting 1. - Gostroraphiqnc, adj. Tot
de buiknaad behoorend. - Gestrori1iagi e, t.
aag.
[Méd.] lIiaogbloeding, bloedbraking t. uit de m
- Gastrorrhagique, adj. Daartoe behoorend.
- Gastrose, t. Maagziekte t. -- Gastro-splé
nique, adj. Maag en niilt betreffend. - Gastrosplénite, t. Maag- en miltontsteking t. - Gastrotomie , t. [Cldr.] Buiksnede, buikopening,
buiksnjjdirg f., het opensnijden von 't onderlijf. Gastrotomique, mij. De buiksnede betreffend.
—Gastro-Lirétrite, t. [Méd.] Maag- en pisbuis
ontsteking t. - Gastro-urétritique , adj. Die
ontsteking betre/fend.
Gat, m. [Mar.] Groote trap aan steile oevers,
oevertrap In. - t GhT M., Z. V. a. DEGâT.
Gâté, e, adj. (en part. passé van ghtei) Bedorven, verbrod, enz. (z. GhTER): Viande g-e , bedorven vleesch n. - Enfant g-, bedorven, verwend,
vertroeteld kind ii. Enfant g- de Ia fortune, du
beau-sexe, gunsteling m., troetelkind ii der fortuin, der vrouwen. - L'n ffaire est g-e, de zaak is
verbrod, de bot is vergald. - Femme, Film g-e,
aangestoken vrouw, meisje.
Gâteau, in. [Cuis., Phtiss.] Koek m. Gd'amandes, amandelgebak n. G- feuilleté, koek van
boterdeeg. - (Lor. prov.) Ii a trouvé Ia tève au
g-, hij heeft gevonden wat hij zocht; hij heeft regt
den spijker op den kop geslagen. Ii eroit avoir
trouvé Ia féve au g- , hij gelooft eeve goede vangst,
een koopje gedaan te hebben. AvOir part an g-,
aandeel aan den pot, aan de winst hebben. Partager le g-, de winst, den buit deden (meest in kwaden zin gebézigd) . II no mange pas son g- dans
sa poem, hij behoudt niets voor zich alleen, hij
deelt rijkelijk mede. - (pop.) I1ère g-, kinderbeder/ster, al te toegévende moeder, grootmoeder,
tante, enz. - [Chir.] Breede wiek t. op groote
wonden. - [Ecoli .] G- de min] , honigraat t. Gde caillé, kaaskoek, stremselkoek rn. - [ Méd.],
Z. V. 0. ARRIÈIIE-FAIX. G- tébrile, verharde opzetting t. van den onderbuik, als gevolg van koortsen.
- [Phys.] Hnrskoek ni. (ter isoléring of ofzondering van ligchainen, die men elektriséren wil). [Tech.] Metaalschijf f. (uit de smelting (Ier metalen verkregen). - Metaalkoek m., gedeelte metaal,
dat somtijds onder 't smelten weder zarnenloopt. [Peint.] G-x (t I'tiuile, [t lean, koekjes of blokjes n. p1. olie-, waterverw.
Gâte-bois, m. [U. n.] Houtinsect ii. (cossus),
een vernielend insect, dat vooral de olmboomen
aantast. - ( fam.) Houtbederver m., slecht timmerman of schrijnwerker. (Pine. Des gate-Pals.) Gâte-enir, fl1. Lederbederver en., slecht schoenmaker of zadelmaker. (Plus. Des gilte-cuir.) Gâte-eiifant, rn en t. Kinderbederver m., -bederfster 1. (Pine. Des géte-entanls.) - Gateinénage, m. en f. Rustverstoorder m., -verstoorster t. in een huisgezin; slecht huishouder m.,
-houdster t. (Plur. Des gate-ménage.) - Gâte
iiétîer, in. Loonbederver, prijsbederver, beunhaas, knoe(jer in. (Plur. Des géte-métier.) Gate -papier, in. Papierbkladder, pruischrj
m. (Plur. Des géte -papier.) - Gâte-pâte, ni.-ver
Slecht bakker, slecht vastei- of koekebakker m. (fig.) ieder knoejer in zijn vak. (Plur. Des gâtepâte.) - Gâte-plâtre, in. Kalkbederver m.,
slecht metselaar, stukadoor. (Plur. Des gâte-plâtre).
Gàter, v. a. Bederven, schenden, beschadigen,
verbrodden, bekladden, bezoedelen, bevlakken, verknoejen, vermorsen, vernielen. La plule gâte les
clsernins, de regen bederft, beschadigt de wegen.
La gréle a gâté les llés, de hagel heeft het koren
vernield. Le tailleur a gâté votre habit, de kleêrmaker heeft uw kleed versneden. - 11 géte son
-
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métier, hij bederft zijn handwerk (door zijn werk
te goedkoop te geven), hij is een knoeier. -- (fig.)
G- la main, de hand bederven, haar minder ligt,
vast of vaardig maken. G- le plaisir de qn.,
iemands genoegen storen. G- qn. dans l'esprit d'un
autre, iemand bij een ander zwart maken, belas teren. Sa dernière action 1'a gaté dans le monde,

zijne laatste daad heeft hem voor de wereld zeer
vernederd, zijn' goeden naam doen verliezen. —
Une mere qui gate son enfant, eene moeder, die
haar kind bederft, vertroetelt. — SE GaTER, V. pr.
Bederven, slecht worden: La viande se gate dans
la chaleur, het vleesch bederft in de hitte. — (fig.)
Ii s'est Bien gaté dans le commerce de eet hom me, hij is zeer bedorven door den omgang met
dien man. Le gout se gate par la lecture des
romans, de smaak bederft door't lezen der romans.
S Gáterie, f. Kleine oplettendheden, zorgen f. pl.
Gate-sauce, m. en f. Sausbederver m., -beder fster f., slecht kok m., slechte keukenmeid f.
(Plug. Des gate-sauce.) - Gate-tout, in, Plomp,
onhandig mensch, knoe2,jer, broddelaar m. (Plur.
^

Des gate-tout.)
G ateuar, m., -ease, f. Bederver m., beder fster f. G -euse d'enfants, kinderbederfster f.
G áteux, m., -ease, f. Zieke, zwakke m. en f.,
die zich. bevuilt.

Gátine, f., z. GASTINE. (oorzaakt.
G atis, m. [Jur.] 1Vadecl n., door beesten verG aton, m. [Tech.] Draaistok m., stok met

twee zwiepings er aan (bij touwslagers) .
Gattair, m. [H. n.] Afrikaansche taling of

teling m.

GAUZOIS.

peu gauchi, hij zoude gekwetst zijn, indien hij
zich niet een weinig ter zijde gewend had. — (fig.)
Niet voor de vuist, niet opregt te werk gaan of
handelen: Je n'aime point ceux qui gauchissent,
ik houd niet van degenen, die niet opregt handelea. — [Tech.], of SE G.AUCHIR, v. pr. Uitwijken,
krom trekken. Ces planches ont gauchi of se sopt
gauchis au soleil, die planken zijn in de zon krom
getrokken. — Het part. is ook adj.: Bois g-, krom
getrokken hout; wanhout n., dat niet haaks is.
Gaiichissage, m. [Tech.] Het scheef of krom
trekken van 'tpottegoed. — Ganehissement, m.
Het uitwijken, het zijwaartswenden van 't lig
Tech.] Het uitwijken, krom trekken-cham.—[
van hout, van planken.
't laken).
Gauchoir, m. [Tech.] Volmolen m. (voor
t G aueodirte, f. Soort van korte rok m.
Gaudage, m. [Tech.] Het verwen met wouw;
indompeling f. eener stof in de wouwkuip.
G aside, f. Wouw f., soort van réseda, die eene
schoone gele verfstof oplevert. — Gaudes, f. pl.
[Cuis.] Soort van maïspap of -soep f. — [Com.]
Soort van Provence-w (jn m.
Gandé, e, adj. (en part. passé van gauder)
Met wouw geverwd: Lathe g-e, met wouw geverwde wol f.
(korte voordragt f.
G andé, m. (woord van Gresset) Kleine rede,
Gaudéanzus, m. (latin) (pr. —mute) (burl.)
Tafelvermaak n. ; drinkpartj f.
Gandebill anx, in. pl. (woord van Rabelais),
z. v. a. TRIPES.
Gander, V. a. [Tech.] Met wouw verwen.
t G aaderon, Gauderonner, nu GOUDRON,

G atte of Jatte, f. [Mar.] Waterbak, pis- GOUDRONNER.
G aiidir (se), V. pr. Zich verheugen, zich lus
bak m., uitwatering, goot f., waterbord n., afmaken. Se g- de qn., met iemand den spot-tig
schutting van planken om 't water van den golfdrijven, iemand uitlagchen. - j- Gaudisserie, f.
slag te keerera.
Gattilier, m. [Bot.] , z. v. a. AGNUS CASTUS. Lustig, vrolijk leven n., spotternij, boerterij f. —
Gattorugine, f. [H. n.] Aalmoeder f., moe 1- G andisseur, m. Lustige broeder, vrolijke
roestige kat f., een levendbarende slijm--deralm., snaak; spotter, grappenmaker m.
Gandivis, m. [Com.] Soort van indische taf n.
of snotvisch (blennie.)
G audriole, f. ((am.) Losse scherts, grap, aar
Gait, m. [Pèche] Kabeljaauw-maag f.
G audrioliste, m. Verteller van-dighef.
Ganehe, adj. Linker, linksch: Le pied g-, de
linker voet ni. Donnez -rooi la main g-, geef mij snakerjen en losse grappen, schertser m.
Gaudron, Gandronner, etc., z. GODR—.
de linker hand. -- L'aile g- d'un bátiment, dune
Ganfrage, m. [Tech.] Het opdrukken van
armée, de linker vleugel van een gebouw, van een
leger. — [ Pout.] Cóté g-, linker zijde f. (aan de figuren met een warm ijzer of warmen vorm; het
linker zijde des voorzitters). Centtre g-, linker wateren van stoffen, het g a u fr é r e n; — gewaterde
centrum n., plaats der gematigde oppositie-partij stof f. — Het wa felbakken. — Gaufre, f. Honigin de Kamer der afgevaardigden. — Lomp, plomp, raat f. — Wafel f. — ( fig. et faxra.) Etre la gverkeerd, averegts, onhandig, ongeschikt. I1 a les dans une affaire, tusschen twee vuren in de klem
manières g-s, hij heeft linksche, ongeschikte ma- zitten; — de dupe of bedrogene in eene zaak zijn.
nieren. Vous avez ]'esprit g-, gij hebt een won- — [Tech.] Watering f. — Gaufrer, V. a. [Tech.]
derlijk humeur. Sa taille est g•, hi heeft eene ge- Net zékere warme ijzers of vormen op de stoffen
dwongen, onbevallige houding. II est g- „i tout ce figuren drukken, wateren, g a u fr e r e n. — Het
qu'il fait, hij is averegtsch, lomp in alles wat hij part. passé is ook adj.: Étof e bien g-e, goed ge
waterde stof f. -- Gaufrenr, m. G a u fr e e rdoet, 't gaat hein alles onhandig af.
GAUCHE, f. Linker hand, linker zijde f., linker d e r m., werkman, die de stoffen watert. —
kant m. Vous trouverez une maison sur la g-, h G aufrier, m. Wa feljzer n. — G atifroir, m.
votre g-, gij zult een huis aan uwe linker hand Gaufreerijzer n., werktuig om stoffen te wateren.
vinden. La g- d'un bataillon, de linker vleugel van — Gaufrnre, f. Watering, g a u fr é r i n g f.,
een bataljon. La g- d'un tableau, de linker zijde de door 't gau freerijzer ontstane figuren.
Gaugalin, m. [11. n.] Een als de haan kraai
eener schilderij. Que votre g- ne sache point ce
(roede.-jend
hoen n.
que fait votre droste, laat uwe linker hand niet
-t- Gaslade, f. Gardslag m., slag met eene
weten, wat uwe regter hand doet: praal niet met
Gaulage, in. Het afslaan der boomvruchten
uwe goede werken. Extrême g-, uiterste linker
zijde, plaats der hevigste oppositie-partij in de met een' langen stok.
Gale, f. Staak, lange stok m. Abattre des
Kamer der afgevaardigden. — GAUCHE, m. Onhandigheid, lompheid: Its sont d'un g- a t'efirayer, noix avec une g-, met een' langen stok noten afzij zijn verschrikkelijk onhandig. — a GAUCHE, slaan. — [Man.] Roede, garde, karwats f. (boosloc. adv. Links, aan de linker hand of zijde. Quand sine). Main de la g-, regter hand des ruiters.
vous serez h cette maison, prenez a g-, wanneer Aider de la g-, een' ligten karwatsslag geven. —
gij aan dit huis zult zijn, sla dan links om. — [Mar.] G- d'enseigne, vlaggestok. G- de pompe,
z. ook DROITE. ' Vous prenez cette chose à g-, pompstok m., pompgik f. — [Pêche] Hengelroede f.
Ganler, V. a. Met een' langen stok boomvruchgij vat die zaak verkeerd op.
G aache-fer, m. [Bot.] , z. V. a. soUCi de vignes. - ten afslaan: G- sin noyer, of (met de vrucht tot
régime) G- des noix, noten afslaan. — Het part.
G aachennent, adv. Onhandig, lomp, enz.
Gatieher, ére, adj. Linksch, die zich door- passé is ook adj.: Noyer gaulé, Noix g-s, a fgegaans van de linker in plaats van de regter hand slagen notenboom m., noten f. pl.
G anlette, f. (verklw. van gaule) Gardje,
bedient. Mon fels cadet est g-, mi n jongste zoon is
linksch, doet , alles met de linker hand. — GAU- roedje n., kleine karwats f. — Gaulettes, f. pl.
[Tech.] Drooglatten, droogroeden f. pl. (in verCHER, m., -ERE, f. Iemand, die linksch is, die
schillende fabrjken).
alles met de linker hand doet, linksche in. en f.
Gaulis, m. [Forest.] Takken m. pl. van acht
Gaucherie, f. (fam.) Lompheid, ongeschikt
twintigjarig hout n. — [Hort.] Stamboo--tieno
domme streek m.
-heidf.,
G auichi, m. H. n.] Braziliaansche zeeotter m. men m. pl. van middelmatige grootte in een lustGauehir, V. n. Uitwijken, zich een weinig ter bosch.
Ganlois, e, adj. Gallisch, van Ga/lit, tot
zijde wenden: I1 aurait été blessé, s'il n'eut un
-
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Gallië of zijne inwoners behoorende: Guerrier g-,
gallisch krijgsman m. Moeurs g-es, gallische zeden f. pl. — ( fig.) Ruw, onbeschaafd, van den
ouden tijd: Usages g-, oudvaderlijke, onbeschaafde
gebruiken n. pl. — (Loc. prov.) Probité g -e, Franchise g-e, overgroote regtschapenheid, openhartigheid f. — GAULOIS, nl., -E, f. Galliër m., gallische
vrouw f. — (Loc. prov.) C'est an bon G-, un
franc G-, 't is een regtschapen, opregt, rond man.
— GAULOIS, m. Het gallisch, de gallische, oud
-fransche
taal f.
Gaspe, f. (pop.) Morsig, vuil, slordig wijf n.
— Gaoiperie, f. Morsigheid, slordigheid f.
Gasre, m., liever GULBRE.
Gausape, m. [Anc. rom.] Dikke ruige wolle
f. ; mantel nl. of kleed n. van die stof, dat de-stof
romeinsche vrouwen in den winter droegen; —
stroomat f. der soldaten in de legerplaatsen, g a u-

sapum n.
G ansse, f. (triv.) Knapuil n., leugen f. ; spotternij f. — G auasser, V. a. Voor 't lapje of voor
den gek houden, bespotten. — SE GAUSSER, v. pr.
Den draak steken. den spot drijven. — Het part.
passé is ook adj.: Personne gaussee, voor den gek
gehouden persoon m. — Gadisserie, f. Spotternij,
fopperij f. — Gansseur, nl., -ease, f. Popper,
spotter m., fopster, spotster f.
t Gautier, m. (pr.—thié) Boschbewoner, woud
bij uitbreiding: roover; partijganger m.-bezokr;—
— C'est un bon g-, 't is een vrolijke broeder. —
[Riv.] Soort van verlaat n. op de kleine rivieren,
op welke 't gevelde hout afdrijft. — (Loc. prov.)
Se moquer de Gautier at Garguille, met dan en
alleman den spot drijven. — Cost un Gautier-Garguitle, 't is een eerste schalk, een spotboef. — z.
Ook SPARADRAP.

Gauvera, f. [H. n.] Soort van mol f.
Gaux, m. [Agrie.] In de lucht geroote hennep m.
G anzape, m., z. GAUSAPE.
Gavache, m. Deugniet, eerlooze m.
G avassine, f. [Tiss.] Snoer n. aan 't wee/getouw, ter lengte van een' meter, in 't midden van
eene lus voorzien, door welke het koord loopt, dat
men GAVASSINIÈRE heet.
Gavauche, f. [Mar.] Wanorde f. in 't stuwen, in 't optuigen van een schip. Vaisseau en g-,
of als adj. Vaisseau g-, onbehoorlijk gestuwd schip n.
— Boelijn f. over de nok.
Gave, m. Waterstroom m., naam van eiken
stroom in de fransche departementen der Pyreneën:
G- d'Oléron, G- de Pau, etc.
Gavean, m. Lid n. van een veem werklieden.
Gavel, Gavet, m. [Tech.] Kalfaatlat f. om
't werk in de naden te houden.
Gavette, f. [Tech.] Voorbereide goudstaaf f.
tot draadtrekken, ligt zilverwerk n.
Gavial, m. [H. n.] Snavel - krokodil van den
Ganges, gavial m.

Gavion, m. (bas) Keel f., gorgel m. Il en a,
it s'en est donné jusqu'au g-, hij heeft zich vol en
zat gegeten, ,gedronken Se rincer le g-, zich de keel
(vence z. v. a. BOUÉE.
spoelen, drinken.
Gaviteaa, m. [Mar.] Op de kusten van ProGavon, m. [Mar.] Hut f. op 't achterdek.
Gavotte, f. [Danse] Zékere vrolijke dans m.,
g a v o t t e f.; — de daarbij behoorende muzijk f.
Gavon, m. [H. n.] Geelvink m. van Provence.
Gayac, Gayacine, z. GAÏAC, GAïACINE.
Gayette, r. Naam der steenkolen bij de steen
Stukje n. zeep.
-bakers.—
Gay - i.ussite, f. [Miner.] Een naar Gay-Lussac
benoemd mineraal van Columbia.
Gayves, f. pl., z. v. a. ÉPAVES.
G az, m. Luchtvormige, blijvend veêrkrachtige
vloeistof f., gas n. Gaz atmosphérique, gewone
lucht, dampkringslucht f. Gaz méphitique, stiklucht, m e p h í t i s c h gas. Gaz phiogistique, bedorven, onzuivere lucht, stiksto flucht, p hi o g i sti s c h gas. Gaz déphlogistiqué, z. Air d-, onder
DÉPHLOGISTIQUER. Gaz acide acéteux, azijnzuurgas. Gaz acide carbonique, koolzuurgas. Gaz acide
sulfureux , zwavelzuurgas. Gaz hydrogène, gas,
ontvlambare lucht f. — Gaz hydrogène carboné,
Gaz de l'éclairage, of enkel Gaz, koolwaterstof
gas, verlichtingsgas, lichtgas, gas. Gaz portatif,
draagbaar gas n. Bec de gaz, z. BEG.
Gazaille, f. [Anc. coat.] Huring f. vanploegvee.
Gaze, f. [Manuf.] Gaas n. Voille de g-, gazen
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slue er m. G- unie, rayée, a fl eurs, effen, gestreept,
gebloemd gaas. — (fig.) Bemanteling, bewirnpeling f.
(van 't geen te scherp, te vrij, te onbetamelijk zou
zijn), sluijer m. Jetez de la g- sur votre discours,
spreek toch met bedekte woorden.
C azé, e, adj. (en part. passé van gazer) Omsluijerd, bewimpeld, verzacht: Expression g-e.
Gazé, in. [H. n.] Zékere dagvlinder m.
Gazéïfiable, adj. [Chim.] Wat in gas kan
veranderd worden, wat gas kan voortbrengen. —
Gaze fication, f. Verandering f. in., overgang in.
tot ryas, luchtvorming, luchtontwikkeling f. — Ga
v. a. Tot gas maken, in gas veranderen,-zéifer,
lucht- of gasvormig maken. SE GAZEIFIER, v. pr.
Tot gas overgaan, in gas veranderen. — Het part.
passé komt ook als adj. voor: Substance gazéifiée,
tot gas of lucht gebragte zelfstandigheid f. — Gazeiforme, adj. Gas- of luchtvorsnig. — Gazéité, f.
Eigenschap van zékere zelfstandigheden om in den
staat van gas te verkeeren.
Gazelle, f. Hertegeit, gazelle f., een zeer slank,
vlug, naar 't ree gelijkend dier van 't geslacht der
antilopen; — bij de Oosterlingen een beeld van vrouwelijke schoonheid.
Gazer, v. a. Met gaas overtrekken of bedekken.
— (fig.) Bewimpelen, bemantelen, omsluijeren.
Gazetier, in. Dagblad - of nieuwsbladschrijver;
dagbladuitgever, courantier m. ( Tegenwoordig in
dien zin niet dan minachtend gebézigd); krantenlo o er, - besteller, -ombrenger m. — Gazetin, nl.
Krantje n. — Gazette, f. Nieuwsblad, dagblad n..
courant, krant f. — ( fig.) Wandelende krant, nieuw
kraamster f. Elle est la g- de la-tjeskram.,
visie, zij -is de stadskrant f. — [ Tech.] Vuurbestendirie koker m., waarin het fijne aardewerk en
porselein in den oven wordt gezet.
5 Gazenr, m. Bemantelaar, bewimpelaar, hij,
die 't onwelvoegelijke omkleedt, verzacht.
Gazeaix, ease, adj. Gasachtig, gasvormig.
Gazier, m., -ière, f. [Tech.] Gaaswever m.,
- weefster f.
Gazifère, adj. [Chim.] Gaasvoerend; gasma kend: Machine g-, of als subst m. Un g-, gaszuiveraar m., toestel om het zuivere ontvlambare gas
voort te brengen; -- gasvoerder, gasleider m. —
Gazifiable, Gazification , Gazifier, z.
GAZEIF—.
Gazillon, m. [Manuf.] Geringe gaassoort f.
Gazochimie, f. [Didact.] Gedeelte der schei
dat over de gassen handelt, chemische ver -kunde,
gassen, g a z o c h e m i e f. —-handeligovr
Gazochimique, adj. Daartoe behoorend, ga z oc h é m i s c h. — Gazofacteur, m. Werkplaats f.
voor draagbaar gas. — Gazogène, adj.: Appareil g-, verlichtingstoestel met oliegas. — Gazolitre, in. Toestel m. tot onderzoek der geaardheid
van het in een voorwerp vervatte gas, gd z oh i te r m.
— Gazomètre, m. Luchtsoortmeter m. — Groote
ontvangbak m. of ijzeren kist f. voor het brandbare
gas in de gasstokerij; — ook inz. het kastje, waar
verbruik van gas, ter verlichting van ieder-dor't
huis of gebouw sn 't bijzonder wordt gecontroleerd
of aangegeven, g a z o in e t e r, gasmeter, meter m.
— Gazoinétrie, f. Kunst der gasmeting, gasmetingskunst, g a z o m e t r í e f. — G azoniétrique,adj. Tot die kunst behoorend, gazométriseh.
Gazon, m. Grasgrond m., grasperk n., met
kort en fijn gras bedekte grond; gras n.; graszode,
zode, plagge f. Se coucher sur Ie g-, op het grasperk, op het gras gaan liggen. G- fleuri, émaiilé,
bebloemd grasveld n. Banc, Siége de g-, zoden bank f. Cowper, Tailler, Lever des g-s, zoden steken
of snijden. — [ Bot.] G- d'Angleterre, mossige steenbreke f. G- d'argent, wollig vogelkruid n. G- de
chat, water- gamander m. G- d'or, scherp huislook n.,
muurpeper t. G- d'Olympe , de M7ontagne, d'Espagne, zee- anjelier, zand - anjelier m., zeegras n.
G- du Parnasse, tweebladerige lelie der dalen f. —
Gazonnage, m., liever GAZONNESIENT. — Ga
e, adj., z. v. a. GAZONNEUX. — Gazon -zonat,
adj. (en part. passé van gazonner): Terrasse-né,e
g-e, met zoden belegd terras n. — Gazonnement,
nm.1let beleggen metzoden; zodenbekleeding f.—Gazonner, v. a. Met zoden beleggen, bekleeden. —
SE GAZONNER,v. pr. Met gras of zóden bedekt worden.
— G azonnenx, ease, adj. Zodevormend (van
planten, die door hare menigvuldige, korte en bladerige stengels naar zoden gelijken).
—
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Gazoseope, m. Werktuig n. om op 't gezigt
de aanwezigheid van gas te onderkennen.
Gazouillant, e, adj. Kwelend, kwinkelérend:
Oieeaux g-s. — Gazouillard, e, adj. Als een
vogel kwelend, kwinkelérend 0/ zingend. — G azonnillarde, f., z. v. a. FAUVETTE. — G azouilleinent, m. Gekweel , gekwinkeleer (der vageten); — geruisch (van bladeren); — gemurmel n.
(eenei beek). .— Le - d'un petit enfant, het getater van een jong hind. — Gazouiiller, v. n.
Kwelen, kwinkeléren (van vogels, •inz. zwaluwen).
— Zacht ruischen, murmelen (van vlietend water,
soms ook van gebladerte). — ( fig. et (am.) Les
mères ne se sentent pas de joie quand leurs petits
commencen t - g-, de moeders zijn buiten zich zelve
van vreugde, wanneer hare kinderen beginnen te
tateren. — Vous ne faites que g-, gij doet niets
dan mompelen, onverstaanbaar spreken. — In poëzij
wordt het ook als v. a. gebruikt: Un oiseau qui
gazouille son chant d'amour, een vogel, die zijn
liefdelied- kweelt. Un enfant qui gazouille sa prière,
een kind, dat zijn gebed stamelt. — Gazouillis, m.
(poét.) , z. v. a. GAZOUILLEMENT.
G eai, m. [H. n.] Meerkol, meerkolf f., een
vogel van 't ekstergeslacht.
Géant, ni., -e, f. Reus m., reuzin f. Taille,
Stature de g-, reuzengestalle f. Race de g-s, reu
Myth.] Les G-s, de Giganten,-zengslacht.—[
reuzen, zonen van de Aarde (Gcea) en van Uranus,
welke aan Zeus of Jupiter den troon betwistten,
welke strijd. La guerre of Le combat des G-s, de
reuzenoorlog, reuzenstrjd, wordt ge/weten.— [H. n.]
G-s, geslacht van groote loopvogels. — ( fig.) La

baleine est le g- des mers, L'éléphant est le gdes quadrupèdes, de walvisch is de reus der zeeën,

het grootste waterdier; de olifant is de reus der
viervoetige dieren. — a PAS DE GÉANT, loc. adv.
Met reuzenschreden, zeer snel: Aller it pas de g-,
reuzenschreden doen, snel loopen; — ( fig.) snelle en
oote vorderingen in iets maken. — Géant, e,
j. (fig. et poét.) Reusachtig, groot als een reus,
kolossaal, g i g cl n t i s c h: Peuple, Arbre g-, reus
volk i., kolossale boom m. Monts g-s, Reu -achtig
— 5 Géantin, e, adj. Reusachtig.-zengbrt.
— -I- Géantiser, V. a. Reusachtig maken, kolossale afmetingen geven. — GE Acv TISER, v. n. In 't reus
vervallen; zien reus spelen. — Géantis--achtige
me, m. Reusachtigheid f.; z. v. a. GIGANTISME.
Géastre, ni. [Bot.] , z. v. a. VESSE DE LOUP.
Géate, ni., z. v. a. ULMATE.
t Gébeeier, V. n. Jagen. — t Gébecier, v. a.
Ten onpas wagen.
Gébie, f. [H. n.] Soort van kreeft f.
Gecko, m. [H. n.] Gekko in., een dier van
't hagedissen-geslacht. G- des murailles, muur
of gerneene gekko m., tarantola f. — G ee--geko
koïdes, Geckotides, Geckotiens, m. pl.
Gecko-soorten f. pl.
Géhenne, f. [ héol.] Hel f.; hellepoel m., g eh e n n a n. — (fig.) Kwelling f.; verdriet n., zorg f.;
— pijnbank f. (in dezen zin nu gêne).
Géhléuite , f. [Minér.] Soort van grijs- of
groenachtig veldspaath, g e h l e n i e t n.
Géliydrophile, adj. [H. n.] Zoowel op 't land
als in 't water levend.
% G eindre, v. n. Grijnen, janken, pruilen; jammeren, zuchten. — 5 GEINDRE, m. Pruiler, kermer.
— Eerste bakkersknecht, meesterknecht, broodkneder m. (gen in 't algemeen.
Géiolo gie, f. Wetenschap f. der aardsche din-

%

Géique,

adj., z. v. a.

ULMIQUE.

t Gel, m. ( van daar nog dégel), z. v. a. GELEE.

— [Bot.] Door de vorst veroorzaakte boomziekte f.
Gélable, adj. Bevriesbaar.
Gélasin, e, adj. Het lagchen betreffend: Dents
g-es, lachtanden nl. pl., voorste snijtanden, die bij
't laathen vooral zigtbaar worden. Fossettes g-es,
lachkuiltjes n. pl., kuiltjes in de wang, die zich bij
't lagchen vertoon.en. — Gelasnme, m. [Méd.j
Kramp- of stuipachtig lagchen, ziekelijk, sardónisch
gelach n.
Gélatiiie, f. [Chico.] Geleistof (zjeleistof) f.,
slijinig vocht n., door koking uit celweefsels, hui
pezen enz. getrokken en dat bij verkoeling eene-den,
lillende massa of gelei wordt, g e l a t i n e. — Gélatineuux, euse, adj. Geleistofachtrg; geleistof
bevattend, g e 1 a t i n e u s. — Gélatiniiiable, adj.
Veranderbaar in geleistof. — Gélatinitier, v. a.
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Tot geleistof brengen. — SE GÉLATINIFIER, v. pr.
Tot geleistof worden, als geleistof stollen. — Gé-

latiniforine, adj. Naar geleistof gelijkent'.
Gella«ni of Gelftuen, in. ( pr. --borne, —tome)
[Minér.] Pyriet m. uit Hongarije, soort van mar-

kassiet of bismuth. — Steen n1. der wijzen.
Gelé, e, adj. (en part. passé van geler) Bevroren, bevrozen; van koude verstijfd, verkleumd.
Eau g-e, bevroren water n. Membre g-, bevroren
lid n. (van 't ligchaam). Je suis tout gelé, ik ben
door en door koud, stijf van koude, ijskoud. —
(fig.) Le public reste immobile, g-, het publiek
blijft onbewégelijk, koud (ongevoelig, onverschillig).
— (Loc. prov.) I1 a Ie bee g-, hij doet geen mond
open, hij zit met den mond vol tanden. 11 na pas
le bee g-, hij kan goed zijn mondstuk roeren, hij
is niet op zijn' mond gevallen.
Gelée, f. Vorst f., vriezend weder n. I1 v a eu
de fortes g-s eet hives, wij hebben dezen winter
harde vorst gehad. — G- blanche, rijm, rijp m.—
(Loc. prov.) Nous aurons demain un plat de g-,
't zal morgen vriezen. La g- nest bonne que pour
les thous, z. GZiOU. — [Cuis., Chin.] : Lil, gelei f.
(zjelei). G- végétale, animale, planten-, dierengelei.
G- de corn e de cerf, gelei van hertshoorn. G- de
pommes, de groseilles, appelen-, kruisbessengelei.
— En g-, als gelei, in den vorm van gelei. —
[Minér.] G- minérale, minerale gelei, oude naam
van sommige prcecipitaten, wegens hun geleiachtig
of trillend voorkomen. - [H. n.j G- de roer, soort
van medusa aan Frankrijks zuidkusten (nu céphée
rhizostome ge/weten).
Geler, v. a. Doen bevriezen, in ijs veranderen.
— Le froid a gelé Ie vin dans la cave, de koude
heeft den wijn in den kelder doen bevriezen. — Le
froid a gelé les fleurs des pèchers, de koude heeft
de bloesems der perzikboomen doen bevriezen. —
Bij vergrooting: Koude aanbrengen, ijskoud maken: Vous avez les mains si froides que voos me
gelez, uwe handen zijn zoo koud, dat ge mij als
ijs maakt. Cette porte nous gèle, die deur brengt
ons eene ijskoude lucht aan. — (fig.) Cet homme
gèle tous ceux qui 1'abordent , die man schrikt
iedereen af door zijne ijskoude ontvangst. — SE
GELER, v. pr. Bevriezen, door de koude verstijven:
L'eau se gèle, het water bevriest, wordt ijs. Les
fruits se sont gelés sur les asbres, de vruchten
zijn op de boomzen bevroren. - GELER, v. n. Bevriezen, toevriezen: La rivière a gelé, de rivier is
toerevroren. Les doigts lui ant gelé, zijne vingers
zijn bevroren. — Bij vergrooting: On gèle dans
vette chambre, men wordt in die kamer als is. —
GELER, v. imp. Vriezen: Il gèle, het vriest. I1 a
gelé à glace, t heeft ijs gevroren. II gèle is pierre
fendre, het vriest, dat het kraakt. — (Prov.) Plus
il gèle, plus il étreint, hoe langer een onheil duurt,
hoe drukkender het is.
5 Géleur , m. Vorstaanbrenger m. — (Prov.)
Saint-Marc, Saint-George et Saint- Ui bain sort des
g-s de raisins, Sint-Markus, Sint -Joris en SintUrbanus plegen den wijnstok te doen bevriezen
(hunne feesten vallen in 't najaar).
.i- G elide, adj. Ligt bevriezend, verstijfd; bevroren: B uile g-.
G élif, ive, adj. Door koude gebarsten, gespleten. Pierre g-ve, of gélisse, zachte blok- of hardsteen m., die de vorst niet weêrstaan kan, opgespleten steen, schil fersteen. Bois g-, door koude
gebarsten, gespleten hout n.
(fiers.
Gélinage, m. [Anc. coot.] Cyns In. op de hoenGéline, f. Bestanddeel n. in zékere weefsels der
beenderen, waaruit door koking de gelatine of geleisto f voorkomt. -- Weleer ook: Hoentje, hennetje n. — (Pro v.) G- pond par Ie bee, hoe beter
de hen gevoerd wordt, hoe beter zij legt. — G- affranchie, hoen, dat niet meer legt, vet te mesten
hoen n. — Gélinette, f. ( verklsv. van géline)
Klein hoentje; — ook z. v. a. GELINOTTE en POULE
'
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Gélinotte, f. [H. n.] Hazelhoen n. — Vet
hoentje, gemest hoentje n. — G- blanche, sneeuwhoen n.
Gélis, Se, adj. , z. v. a. GÉLIF.
Gélivure, soms ook GÉLISSURE en GÉLIVITE, f.
Overlangsche spleten f. pl., als gevolg van groote
koude bij boonzen en steenen.
Géloseopie, f. Waarzeggerij uit iemands lagchen. — Geaeelte der gelaatkunde, dat uit de bij-
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zondere wijze van lagchen gevolgtrekkingen tot
iemands karakter maakt, gel os k o p í e. — Géloscopigne, odj. Tot die waarzegger, tot dien tak
der phpsiognomre behoorend.
Géwnra of Géniare, f. [Philol.] Tweede ge
talmud, bevattende de tekstverkla- -deltvan
ring, de opheldering van de verschillende gevoelens
en de beslissing van deze, g c m á r a f., ook bij uitsluiting talmud in. geheeten (vgl. TALMUD). —Génnarique, adj. Tot de gemara behoorend.
Géonart, ni., z. JULIART.
Géiiiatrie of Ganiétrie, f. [Philol.] Kabbalistische, mathematische verklaring van de woorden der heilige Schrift, waarbij de letters als cijfers worden aangenomen, g e nt a t r i e of g am et 7°í e f. — Gémati•ique of G aiiiétrique, adj.
Wat tot cl-ie gewaande wetenschap betrekking heeft.
Getnbin, m., z. v. a. GOMBIN.
Gènne, f. [Bot.] Maagdehars f.
Géwneaux, m. pl. [Astr.] Tweelingen m. pl.
derde teeken van den dierenriem.

Génionien, ite, adj. [Ant. rom.] Tot de regtplaats behoorend.—Gémonies, f. pl.Begtplaats f.,
soort van kuil met steile trappen, waarin de ntisdadigers een' ijsel ken dood vonden.
Génnirsa, m. [Méd.] Pijnlijke likdoorn m.
tusschen de teenen.
Génal, e, adj. [Anat.] Tot de wangen behoorend: La glande g-e, de wangklier f.
Génant, e, adj. Lastig, hinderlik, ongemak
belemmerend, bezwarend. Homme g-, lastig-kelij,
mensch. Sa conversation est fort g-e, zijn omgang
is zeer hinderlijk, vervélend, lastig.
Gencival, e, adj. [Anat.] Het tandvleesch betre ffend, daartoe behoorend. — Geneive, f. Tand
Avoir les g-s enflées, gezwollen tand -vleschn.
hebben. — Geneivite of Gen givite, f.-vlesch
[Méd.] Tandvteeschontsteking f.
G endarme, ni. Gewapend landruiter ter handhaving van de openbare veiligheid, politie-soldaat,
g e n d a r m e m. — In de tijden der ridderschap:
zwaar gewapend ruiter, wapenman (homme daymes). — ( fig. et fam.) C'est un vrai g-, zij is een
regte dragonder , haneveêr ( eerre kloeke , nooit
verlégen vrouw). — [ Agric.] Le g- d'une charrue,
het ijzer kort bij de punt van den ploeg, waarin
zich het onkruid bij 't ploegen vastzet. — [Ocul.
Oogvlek f., vlek op 't oog. --[Lap.] G-s, donkere
punten of vlekken f. pl. in den, diamant.— IEcon.]
G-s, vonken of sprankels f. pl., die uit het vuur
springen. — Gendarnner (se), v. pr. (fam.) Opstuiven, kwaad worden, in 't harnas vliegen, enz.
over eene beuzeling : Pourquoi se gendarme-t-il
tant pour une bagatelle eiui ne le touche point?
waarom wordt hij zoo moe2leliik over eene kleinigheid, die hem niet aangaat? — Gendai': merie, f.
Veiligheids- ruiterij, politie-wacht, bende der gen
d'élite, keur -darmes,gnif.-G
zwaargewapende ruiters. — Gendar--bendva
meuux, ease, adj. [Lap.] Met donkere punten
of vlekken, onzuiver..
Gendre, m. Schoonzoon m. — (Prov.) Quand.
la fille est mariée, it y a assez de g-s, als de bruid
is aan den -maan, wil er graag een ieder an (aan).
Faire dune iille deux g-s, een en 't zelfde aan
twee te gelijk beloven, aan twee beloven wat slechts
één krijgen kan.
G éne, f. G'erer/telijke pijniging; pijnbank f.: La
g- est abolie, de pijnbank is afgeschaft. — Pijniging,
foltering, marteling f., dwang m. : Les brigands
Ie mirent a la g-, pour lui faire avower oh était
son argent, de struikroovers pijnigden hem, om
hem te doen bekennen waar zijn geld was. — Knel
drukking, persing, belemmering in de vrije-ling,
beweging, knel f., druk, hinder m. Ces souliers
me mettent à la g-, deze schoenen knellen, drukken, wringen mij. I1 y a un gnu de g- dans sa
respiration, zijne ademhaling is min of naeer belemmerd. — ( fig.) C'est quelquefois une terrible gde n'oser dire ce qu'on pense, 't is dikwijls eene
verschrikkelijke kwelling, niet te durven zeggen
wat men denkt. Donner la g- is son esprit, zijnen
geest vermoeijen, pijnigen, afmatten. — Être sans
g-, zich zelven geenerlei dwang aandoen, alle stijve
vormen laten varen, doen of men thuis was, zich
niet genéren. — (Prov.) Oil it y a de la g-, it ny
i geen
a pas de plaisir, waar dwang is, daar is
vermaak, bij stijve plichtplegingen kan men geen
vermaak hebben. — Geldsgebrek n. , bekrompen
omstandigheden F. pl. Je crois qu'il est dans la g-,
ik geloo f, dat hij 't niet te breed heeft. — GENES, f.
pl. Trommelkoorden f. pl.
Gèné, e, adj. (en part. passé van gêner) Gedrukt , bekneld ; belemmerd , gedwongen , g e g eneerd. Nous étions bien g-s dans cette voeture,
wij zaten in dat rijtuig als opeengepakt. — Air g-,
gedwongen houding f. Démarche g-e, gedwongen,
belemmerde gang m. — Je suis fort g- dans ce
moment, ik ben thans in groote geldverlegenheid.
— [Mar.] Cordage g-, loopend touw n., dat ergens
beklemd raakt.
Généalogie , f. Leer of wetenschap der geslachten of der geslachtsopvolging, geslachtkunde,
geslachtrekenkunde f.; — geslachtregister n. , ge slachtlijst f., stamboom m. (arbre de g-), g e n e a t orz i e f. — Vroeger z. v. a. NOBLESSE, adel, adeldom m.: Cet homme se pique de g-, die man
bluft op zijn' adel. — Généalogique, adj.
Geslachtrekenkundig , naar den stamboom , tot

Gentelle, f., z.
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- Gé-

melliflore, adj. [Rot.] Met paarswijze staande
bloemen. — Gentellip are, adj. [H. n.] Tweelingen barend. — Ook als subst.: Un g-, een tweelíngbarende.
Gén'ination, f. [Bot.] Dubbelheid, paarswijze
gesteldheid, g e ni i n á t i e f. — Gérniné, e, adj.
Verdubbeld, herhaald. — [Bot.] Gepaard, paarsgewijs geplaatst, tweevoudig, dubbel. Fruits g -s, Feuilles g-es, tweelingvruchten f. pl., tweelingbladeren n.
pl. — [Arch.] .Bij paren geplaatst of aangebragt,
maar met aanmerkelijke tusschenruimten.— [Prat.]
Herhaald, tweevoudig : Cominandement g-, herhaald gebod n. — t,' énliniflore , adj., z. v. a.

GbIELLIFLORE.
Géntir, V. n. Zuchten, kermen, stenen, jammeren, klagen, treuren. G- de douleur, van smart
zuchten, kermen. — ( fig.) G- sous le joug, onder
't juk zuchten, verdrukt worden. G- de ses pechés,
,

over zone zonden treuren, diep bedroefd zijn. —
La tourterelle gémit, de tortelduif kirt. — Het
wordt ook van levenlooze dingen gebézigd: L'enclume gémit saus le mai'teau, het aanbeeld steent,
kraakt onder den hamer. Le vent gémit dans les
forêts, de wind suist door de wouden. — Faire gIa presse, de pers doen kraken of zweeten, veel
werken i-n 't licht geven.
Gémnissant, e, adj. Zuchtend, kermend, stenend: 11 dit cela d'une voix g-e, hij zeide dit met
eene zuchtende stein. — La tourterelle g-e, de kir rende tortelduif f.
Gémissenment, m. Gezucht, geklag, gesteen,
gekerm, geja'in?ner n., jammerklagt f., het zuchten,
kermen. G- des blessés, des mourants, gekerm der
gekwetsten, der stervenden. — G- de coeur, hartezucht f., oprent berouw n. over zijne zonden. —
Les g-s du peuple, de klapten f. pl. des volks. Le
g- de la tourterelle, het gekir der tortelduif. Le
sound g- des forêls, het dof geruisch der bosschen.
4. Gémisseudr, m. Zachter, klager m , hij, die
gedurig klaagt en zucht.
Gernina, m., Gemene, f. (pr. jèmma, jèmme)
[Bot.] Op 't uitbotten, staande knop m. — Geninmal, e, adj. Wat den knop beveiligt, beschermt.
— Gennniation, f. [Bot.] liet uitloepen, ontwikkelen der knoppen, het knoppenkrijgen, het knoppen- of bollenzetten der gewassen; - tijd m. der
uitbotting, g e m in á Ii e f. La g- de la vigne, de
uitbolling des 2ainstoks — Gemme, f. [Bot.] , z.
GEMMA. — [ Minei'.] Weleer in 't algemeen: Edel
edelsteen in.; — nu in 't bijzonder:-gestn.,
oostersch edelgesteente n. (safer, robijn, topaas,
snnaragd), gesneden steen, ringsteen m. — GEMME,
adj.: Set o -, steenzout, bergzout, klipzout, rotszout n. Cristaux g-s, doorzigtige en gekleurde kristallen n. pl. — ± Gemmné, e, adj. Met gemmen
of edelgesteenten versierd. — Geiniger , v. n.
[Bot.] Knoppen of botten krijgen, uitbotten, knop
einnnifère, adj. [Miner.] Edelsteenen-pen.—G
bevattend. — Geniniifieation, f. [Bot.] Ontwikkeling f. der knoppen en botten. — Geniniflore, adj. [Bot.] Met in knoppen besloten bloemen.
--• G eni.nifornae, adj. [Bot.] Knopvor-ruig. —
Geeninipare, adj. Knoppen voortbrenrfend, bot
schietend. — Gennnaiparie, f.Voortbrenginq f.-ten
door knoppen of botten. — Gemrniile, f. [Bot.]
Knopje van kiemend zaad, kiemknopje n.
-
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een geslachtregister behoorend, g e n e a ló g i s c h:
Arbre g- , stamboom m. Table g- historique ,
historische geslachttafel f. — Généalogiqueitient, adv. Op genealógische of geslachtrekenkundige wijze. -- C é«éalogiste, m. Geslacht
stam -kun-dige,slachtvor besijvr,
boommaker, genealoog, genealogist ni. —
Généantlhropie, f. Verhandeling f. over de
afstamming der menschen.
Géne p i of Génipi, m. [Bot.] Bijvoet of alsem al. (er Alpen.
Génequin, adj. nl. [Corn.] Van geringe kwaliteit of hoedanigheid: Coton g-, genieene boomwol f.
G éner, V. a. Druk/sea, knellen, prangen, wijpen; — belemmeren, de vrije beweging verhinderen.
Ces souliers me gênent , die schoenen drukken,

gebreide toepassing van deze formule heeft Beene
zwarigheid.
Généraliser, V. a. Algemeen maken, in een'
ruirneren zin of omvang nemen , g e n e r al I s ér e n: G- une idee, une methode, eene voorstelling,
eerie leerwijze algemeen maken. — Ook zonder voorwerp. Notre esprit est naturellement porté à g-.

— [Math., Phys.] G- une lrypothèse, urge formule
d'algèbre, eene grondstelling, eene algebraische for-

mule algemeen aanwenden, op 't geheel toepassen.
— SE GENERALISER, V. pr. Algemeen worden. —
HIet part. passé is ook adj.: Idées trop généralisées, te algemeen geworden begrippen n. pl.
•1- Généralisnie, m. Overweldiging f. van alle
burgerlijk gezag door één of meer hoofden der' gewapende raagt, militair dictatorschap, g e n e r a-

knellen mij. Le corset gêne la circulation du lísmus m.
sang, het keurslijf belemmert den bloedsomloop. —
Geiaéralissicne, in. [Mil.] Eerste bevelhebber,
(fig.) G- Ie commerce, i'industrie, la navigation, opperveldheer, opper - generaal, g e n e r a 1 i s s i in u s.
den handel, de eolksnijverh.eid, de zeevaart belemGénéralité,f.Algemeenrheid, ge n er a l i t e i t I.
meren. — (fig.) Hinderen , verhinderen- , last of Cette proposition dans sa g- est fausse, in hare
overlast aandoen, lastig vallen, beperken, belem- algemeenheid, in hare uit gebreide opvatting is deze
meren, g e n é r e n. Je ne vieux point oils gèner, stelling valse/t. — [[-list.] (eertijds in Frankrijk)
ik wil u geenszins lastig vallen. Sa présence me Uitgebreidheid van een regtsgeb ied voor de inning
gênait, zijne tegenwoordigheid hinderde, belemmer - der belastingen. — G ener aliteits- landen n. pl., dis
de mij. La rime gêne souvent les poètes, het rijm friet n. van de generaliteit, naam der landstreken,
beperkt, belemmert dikwijls de dichters. -- Cette die, tijdens de republiek der Vereenigde Nederlandepense isme gênera on peu, die uitgaaf zal m ij den, aan de zeven vereenigde gewesten gezamenlijk
min of meer in 't naauw brengen. — [Mar.] G- les toebehoorden en alleen 't gezag der Staten- generaal
préceintes, de berghouten beklemmen. G- on ton- erkenden (Staats -Brabant, Staats -Landenvan Overneau, een vat met stuwhout goed vastleggen. -- SE maas, Staats - Vlaanderen en Staats - Opper- Gelder).
GENER, v.7 r. Zich dwang aandoen, zich een klein — G-s, algemeene bewoordingen f. p1. onbepaalde,
ongemak opleggen of getroosten, zich behelpen; — onvoldoende antwoorden n. pl.
zich aan den dwang der beleefdheidsvormen onderGénérateur, trice, adj. Télend, voortbrenwerpen. Si vous „, ous gc nncz un peu, als gif u een gend, tot de vaortlél'ing behoorend of bijdragend.
klein ongemak getroost, als gij u een weinig behel- Puissance g-trice, telend vermogen, voortlelingspen wilt. Entre amis it ne faut pas se goner, on- vermogen n. Force g-trice, teelkracht f. — (fig.)
der vrienden moet men ongedwongen zijn , zich Principe g-, hoofdbeginsel n., uit hetwelk vele waar
niet generen. Ne vous genez pas, geneer je niet, heden en gevolgtrekkingen afvloeijen. — Chaudière
doe of ge thuis waart (ook iron. tot iemand, die g-trice de la vapeur, stoomvoortbrengende ketel,
wat al te vrijpostig is) .
stoomketel. — [Géom.] Point g- d'une ligre, Ligne
Général, e, adj. Algemeen, het geslacht be- g-trice d'une surface, Surface g-trice dun solide,
treffend of bevattend (in tegenstelling met special), punt, lijn, vlak, door welker beweging eene lijst,
algemeen geldig, alles bevattend, zich over allen een vlak, een ligchaam ontstaat . —GÉNERATEUR 111.
of zeer velen uitstrekkend ; in zamenstellingen: [Tech.] Stoo^nmaker, stoomketel ni.
hoofd -, opper -, generaal. Concile g-, algemeene
Génératif, ive, adj., z. V. Cl. GÉN
ERATEUR.
kerkvergadering f. Approbation, Règle g-e, alge G énération, f. [Pllysiol.] Tiling, voorttéling;
meene goedkeuring f., regel m. Lieutenant g- des voortplanting, voortbrenging f., ontstaan n.; — b ij
ar!nées , luitenant-generaal der legers. Officiers uitbreiding: teelt, nakomelingschap, afstamming f.,
généraux, hoofd-, opper-officieren. Receveur g-, stam n1., geslacht, menschengeslach.t n.; — de gealgemeene ontvanger. Assaut g-, algemeene aanval, lijktijdig levende rnenschen nl. pl.; menschenleefstorm- nl. Les Etats généraux, de Staten-generaal,de tijd ni., de dooreengenomen ouderdom, dien de
algemeene Staten in pl. — Algemeen, onbepaald: menschen bereiken en die op 30 tot 33 jaar geschat
Répondre en termes génér aux , in algemeene, on- wordt. Propre, Inliabile a la g-, geschikt, onbebepaalde uitdrukkingen antwoorden. — Ook als kwaam tot de voortteling. Les organes de la g-,
subst in .: Le g- at le particulier, het algemeene en de voorttelingswerktuigen, teeldeelen n. pl. — La
het bijzondere. Le g- n'y est point interessé, het g- des végétaux, des lnétaux , des minéraux, de
algemeen heeft er geen belang bij.
voortplanting der gewassen, 't ontstaan der metaGÉNERAL,n1.Veldheer m.,legerhoofd,opperhoofdn., len, der mineralen. — La g- de Nod, de nakomeveldoverste, heirvoerder, g en era a l m.; — ook: lingschap van Noach. La g- future, het toekomende
hoofd n., supérior m. eener geestelijke orde. Le g- geslacht. — Du père au petit -fels it y a deux g-s,
de la cavalerie, de generaal der ruiterij. — Le g- van den vader tot den kleinzoon zijn twee geslachde tel ordre, de generaal, overste van deze of gene ten. Les biers mal acquis ne passent guère jus orde. — EN GENERAL , loc. adv. In 't algemeen, in qua la troisième g-, onregtvaardig verkregen goed
't gemeen, over 't geheel. Je parle en g-, ik spreek komt zelden tot het derde geslacht. Cet homme a
in 't algemeen. Vous ignorez en g- les règles de vécu trois g-s, deze man heeft drie menschenvolr e devoir, gij kent over 't geheel de regels van leeftijden beleefd, heeft het derde geslacht gezien.
uwen pligt niet.
Il y a trois g-s en cent ars, er zijn drie menschenGénéralat, nl. Waardigheid van eerren gene- geslachten in eene eeuw. — (fig.) La g- des tons,
root, veldheerswaardigheid f. , opper-bevelhebber- des idées, het ontstaan, de vorming der toonen,
schap, opperbevel, g e it e r a 1 a a t n. — Algemeen der denkbeelden. — [Géom.] Vorming f. van eene
bestuur of opzigt n. over eerie geestelijke orde
lijn, een vlak, een ligchaam door de beweging van
Générale, f. Gemalin van eenen generaal. — een punt, eene lijn, een vlak.
[H. relig.] Titel van 't vrouwelijk opperhoofd van
Generationnel, le, adj. [Physiol.] Tot wesommige geestelijke vereenigingen. — [Mil. Gene- dervoortbrenging en instandhouding van 't geslacht,
raal- marsah, m ., alarm -sein n. der trommels. Bat- van 't menschelijk geslacht dienstig. — Passion
tre la g-, den generaal - marsah slaan.
g-le (in de taal der Fourieristen) , familie - liefde f.
Géneralenient , adv. Algemeen, in 't alge
Généretiseinent, adv. Op eene edelmoedige
geheel: Opinion g- recue, algemeen-men,ovr't wijze, edelmoedig, grootmoedig, mildeljjk; — moe
aangenomen , geldend gevoelen n. , G- parlant,
Traiter qn. g-, iemand edelmoedig behandelen.-dig.
in 't algemeen gesproken.
(making. — I1 1'a récornpensé g-, hij heeft hem mild be.1- Généralisable, artj. Geschikt tot algemeen- loond. — I1 s'est défendu g-, hij heeft zich moe
Généralisateur, trice, adj. 4lgerneenmaverdedigd.
-dig
kend: Principes g-s.
Généreux, ease, adj. Edelmoedig, edel, groot
milddadig, gulhartig, g e n e r e u s.-moedig;—l,
Généralisation, f. d1gerneenmaking, uitbreiding, toepassing van een gedeelte op 't geheel, g e- Homme g-, edelmoedig man. Action g-euse, edele
n e r a l i s d t i. e f. — [Algèb.] La g- de cette for- daad f. Mort g-euse, edelaardige dood m. — Les
mule n'offre point de difiiculte, de algemeene, uit- bienfaits de sa main g-euse, de weldaden zijner
,

,
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milde hand. Don g-, milde (lift f. — Un vin g-, een
edele, krachtige win. — (poét.) Un chien, lion,
aigle g-, een moedige hond, leeuw, arend m. Un gcoursier, een moed4ge harddraver in. --- Une terre
g-ease, een vruchtbare grond m. — Ook als subst.
gebézigd. Faire le g-, den edelmoedige spelen.

Génerigae, adj. Tot het geslacht of de soort

behoorend , aan een geslacht eigen, g e n é r i s c h,
generiek :

Différence g-, Caraetères gs , ge-

slachtsonderscheid n., geslachtskenmerken n. pl. —
[Gram.] Mot g-, soortnaam m. (appellatif). — Génériquennent, adv.: L'homme considéré g-, de
mensch naar zijn geslacht of soort beschouwd.
Générosité, f. Edelmoedigheid, grootmoedigheid, groothartigheid; — mildheid, gulheid, milddadigheid, onbaatzuchtigheid , gulhartigheid , g en e r o s i t e i t f.

Rare exemple de g-, zeldzaam

voorbeeld n. van edelmoedigheid. —Répandre ses g-s,
zijne weldaden met volle handen om zich strooigen.
Genese, f. (eig. wording, voortbrenging) Génesis f., naam van 't eerste boek van Mozes.— [Phil.]
Kosmnogónisch stelsel n. — Genésiaque, adj. De
wereldwording betreffend, verklarend. --- Géne-

sie, f. [Physiol .] , z. v. a. GENERATION. - Gé-

nésiologie, f. Voortbrengings-, voorttelingsleer f.
— Genésiologique, adj. , Die leer betreffend,
daartoe behoorend. — Genésiphylle, f. [Bot.]
Soort van houtblad n. (xylophyile). — Genésique, adj. De voorttéling betreffend. Sens g-, of
als subst. Le g-, de teelzin ni., teelzucht f. (die de

seksen tot elkander voert) .

Genestade, f. [Vétér.] Veeziekte f. in 't zuiden der Cevennes , die men aan 't gebruik der
spaansche brem toeschrijft.
Genestrole, f., Genét des teinturrlers,

Genèt aux teintures, in. [Bot.] Verwersbrem,
kleine duitsche brem f., verfkruid, verwerskruid n.,
soort van brem tot geelverwen.
Genét, m. [Bot.] Brem f , pricmkruid n.,
ginst f. G- d'Espagne, spaansche brem. G- des
teinturiers, z GENESTROLE. G- sauvage , helm m.,
helmplant f. G- des dunes, duinhelm. G- -a balais,
G- commun of vulgaire, gemeene brem, bezemkruid.
G- piquant, stekende brem (ajonc). — GENET, m.
[Man.] Kleine, fraai g eëvenredigde hengst, klep
-perm.,sanch
paardje, ge n eb n.
Genéter, V. a. [Tech ] De kalkoenen van een
hoefijzer opwaarts omslaan.
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Génie, ni. [Ant.] Dwmon of geest, die den
mensch gedurende zijn leven bijblijft, of die eene
stad, eenen staat, eerie kunst, enz. beschermt, beschermgeest, beschermengel, schutsengel, goede geleigeest, gd ii ins m. Bon , mauvais g-, goede,
kwade genius. Le g- du peuple romain, de beschermgod van 't romeinsche volk. Le g- de la
peinture, de la sculpture, de schutsgeest der schil
beeldhouwkunst. --G-s, beschermgees--derkunst,
ten, vleugelgeesten in. pl., gestalten van gevleugelde
kinderen ter voorstelling van deugden en hartstogten in de kunsten , géniën, géniussen m. pl. —
GENIE, m. Geschiktheid, naluurlji^e begaafdheid f.,
natuurl ij ke aanleg m. of vatbaarheid, natuurgave f.,
natuurlijk verstand n., schranderheid f., vernuft n.,
vindingrijke geest m., genie n.; —hij, die iets oor
tevens voorbeeldigs levert, die denkt-spronkelj
en handelt gelijk nog schaars iemand vóóí' hem gedacht en gehandeld heeft , inz. in 't gebied der
schoone kunsten, vindingrijk, scheppend vernuft n.,
genie. I1 a beaucoup de g- pour la musique,
pour la poésie, hij heeft veel natuurlijken aanleg
tot (le muzijk, tot de dichtkunst. Suivez vutre g-,
volg uwe geneigdheid, uw' natuurlijken aanleg,
uw' zin. C'est un grand g-, 't is een groot vernuft,
genie, een schrandere kop. — Travailler de g-,
volgens eigen uitvinding werken. — (Prov.) Il n'y
a point de g- sans un grain de folie, groote talen
gaan vaak met gebreken gepaard, geen groote-ten
geest of er loopt eerie streep door, ieder heeft zijn
stokpaardje. — Somtijds heeft het een bijv. naamw.
van ongunstige beteekenis bij zich: Avoir un g-,
étroit, borné, médiocre, maagre, een bekrompen,
beperkt, middelmatig, schraal verstand hebben. —
Het eigenaardi,;c of de natuur van een persoon of
zaak, geest, aard in., karakter, ge n i e n.: Voilà
Ie g- des barbares, dat is de aard, de geest der
barbaren. Le g- de la,langue francaise, de geest
der fransche taal. — GEN
IE, M. [Mil.] Ingenieurs-

of krjgsbouwkunst, g e n i e f.; — de gezamenlijke
krjgsbouwkundigen,ingennieurs-korps,genie-korps n.
Vauban a excellé dans le g-, Vauban heeft in de
kr(j,gsbouwkunst uitgemunt. Son faire est dans le
g- depuis deux ans, zijn broeder is sedert twee
jaren bij 't genie-korps. — G- militaire, maritime, civil of des poets et chaussées, korps-ingenieurs voor krijgsbouw, voor scheepsbouw , voor
bruggen- en wegenbouw (civiele ingenieurs).
Génien , ne, adj. [Anat.] Tot de kin behooGénéthliaque, m. [Astrol.] Waarzegger uit
het geboorteuur, planeetlezer, horoskooptrekker m. rend: Apophyse g-ne of géni, kin-uitstek n.
— Als adj.: Tot de geboorte behoorend: Poésies
Génieux, m. Groote ko/fjkom f.
g-s, gedichten n. pl. op den geboortedag f., wiegeG enièvre, in. Volksnaam van den gemeenen
zangen m. pl. — Généthliographe, m. Schr2,^- jeneverboom (genévrier). — Jeneverbessen f. pl.,
ver over 't horoskooptrekken. — Généthliogra- bessen of béziën van den jeneverboom (hales du
phie, f. Verhandeling f. over de horoskopen. — genévrier, haies de g-) Eau-de-vie de genièvre,
Généthliographique, adj. Die verhandeling Z. V. a. GENEVRETTE. -- Jenever , korenbrande betreffend. — Généthliolo gie, f. Voorspelling, wijn in. (eau-de-vie de grain): Fabrique de g- of
waarzeggerij uit het geboorteuur, het planeetlezen, G enièvrerie, f. Fabr(jk van jeneverwessenwijn;
horoskooptrekken. — G énéthliologique, adj. jeneverstokerij, branderij f.
Het planeetlezen betreffend.
Génio-glosse, adj. m. [Anat.]: Muscle g- of
Genètiere, f. [Agric.] Bremveld, met brem als subst. Le g-, de kaakbeens-tongspierf. — Gébezet stuk gronds n.
nio-hyodien, adj. m.: Muscle g- of als subst.
Genetin, in. [Hort.] Soort van witte druif f. Le g-, de kaak-tongbeensspier f. — Génio-pha-- [Corn.] Een van die druivensoort bereide wijn m. ryngien, adj. m.: Muscle g-, of als subst. Le g-,
Genette, f. [ H. n.] Genétkat f. (iets kleiner kaakbeens-strotspier f.
(gekalfd heeft.
dan de wezel, waarop zij veel gelijkt), spaan
Génisse, f. Vaars f., jonge koe, die nog niet
kat f. — [Man.] (zoo--sche,ontaiplsche
Génistade, f., z. v. a. GENETIERE.
genaamd) Turksch gebit n., met een' ring in plaats
Génistelle, f. [Bot.] Pijlvormige brem f. (ook
van kinketting. — Aller à cheval It la g-, met zeer spargelle geheeten).
korte stijgbeugels, op zijn spaansch rijden.—[Bot.]
Génital, e, adj. Tot de voorttéling behoorend:
(pop.), z. V. a. NARCISSE.

G énétylle , f. [Myth.] Bijnaam van Venus,
als beschermgodin der barenden. — Génétyllides, f. pl. Gezellinnen van Venus, als zoodanig.
Genévrette , f. [Econ. dom.] Jeneverbessenwijn m. — Genévrier, m. [Bot.] Jeneverboom,
jeneverstruik m. — Genévrière, f. Niet jenever
-bomen
beplante grond m.
Géni, adj. (onveranderlijk), z. v. a. GENIEN.
Gengivite, f., z. GENCIVITE.

Génial, e, adj. [Ant.] Tot de géniën behoorend. — -I- Vernuftig, vindingrijk, oorspronkelijk,
vol genie, geniaal.
Génienlation, f. [Didact.] Knievormige buiging f. — Géniculé, e, adj. [Anat., Bot.] Knie
—[Minér.] Cristal g-, kristal n., gevormd-vormig.
uit twee knievormig vereende prismaas. — Géniculère, f. Salomons-zegel n., zékere plant.

Les parties g-es, Les organes génitaux, de teeldeelen, geslachtsdeelen, geslachtswerktuigen n. pl. Vertu, Faculté g-e, teelkracht f., teelvermogen n. -[H. rom.] Dieux génitaux, beschermgoden m. pl.

der aanzienlijke huizen.
t Géniteur, m. Teler, voortbrenger, vader m.
(nu alleen in burl. stijl). — Ook het vrouwelijk
génitrice was eenmaal in gebruik.
Génitif,m. [Gram.] Tweede naamval, teler, bezitter of eigenaar, genitivus, genitief m.
G énito-criiral, adj. [Anat.] Tot de teeldeelen
en de dij behoorend. (Plur. génito-cruraux).

t Génitoires, m. [Anal.]

, z. v. a. TESTICULES.
Génito-nrinaire, adj. [Anat.] Tot de verrig-

tinq der ,geslachtsdeelen en watervaten behoorend.
Géniture, f. [Physiol.] Het bevruchte zaad in
den moederschoot; allereerste toestand m. der lig
Kroost n., teelt f., kind n. of-chamsvrut.
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kinderen n. pl., nakomelingschap f. (In dezen zin
verouderd en burlesk) .
G ennequiu, m., z. JANNEQUIN.
Genope, f. [Mar.] Ankertouw n. van schiemans
garen. — Naming, kruising, knijping f. van een
touw tusschen een blok.
Gènoper, v. a. [Mar.] 4nkertouw maken van
schiemansgaren; beknijpen, besnijden. — Het part.
passé komt ook als adj. voor: Cordage genopé dans
la poulie, een in het blok of tusschen het blok en
de schijf beknepen touw.
Génoplastie of Génoplastique, f. [Chir.]
Wangvorming f., kunst om het verlies, dat de wangen soms lijden, te herstellen.
G enoti, m. [Anat. I Knie f. La flexion du g-,
de buiging der knie. Elle prit l'enfant sur ses g-x,
zij nam het kind op haren schoot. Efl e a g-x, ne
zijn. Se rnetire b (sur les) g-x, knie -dergknil
Plies les g-x, de knieën buigen.-len,drki.
Prier b g-x, geknield bidden. Se icier a g-x devant
qn., aux g-x de qn., Fléchir le g- devant qn.,
voor iemand nederknielen, de knie buigen; (fig.)
ootmoedig srneeken; zich onderworpen, onderdanig
betoonen. Demander qc. is g-x, it deux g-x, iets
zeer ootmoedig, allerdringendstverzoeken.—(Prov.),
z. ANGUILLE. — Avoir le mal saint g- , de jicht
hebben. — [reels.] Naam van verschillende knie
gebogen of zamengevoegde voorwerpen. —-vormig
[Mar.l Knie f., kniehout, buikstuk n. G-x de fond,
zitters m. pl. in het ruim. G- de gargle, gedeelte
van een' sloepriem tusschen de kleeding en 't handvat. — [Bot.] Lid n., geldding f. (van stroohalmen,
-

riet, enz., doorgaans

noeud geheeten). — [Méc.

Noot f., in eenti holte beweegbare bol; soort van
sc arnieï n1., aan sommige werktuigen. -- [Manuf.] :
Ce fil fait Ie g-, die draad hangt door, hangt met
eene bogt, is niet sterk genoeg gespannen.
Genoriillade, f. Kniebuiging, Wederknieling f.
G enouille, e, adj. [Bot.] Geleed, met geld-

(liegen: Tige g-e, geléde stengel m. -- Ook z. v. a.
GENICULE.

Genouiller, m. [Liturg.] Zeker misgewaad n.
met een kruis, van den gordel tot op de knieën
hangende (in 't Oosten gebruikelijk).
Genouillère, f. Kniestuk n. van een harnas,
van eene laars; — knieleder n., knieriem m. (van
sommige ambachtslieden); — kap f. eener laars;
G- en bonnet, en chaudron, par demi-chasse, ronde, halfronde, van achteren uitgesneden laarzekap.
— [Fort.] Beneden deel n. eener batterij tot aan de
schietgaten, kniehoogte f .— [Ar tif.] , z.v.a.PLONGEON.
Genouilleux, ease, adj. [Bot.] Met veel gelédi,ngen , z. v. a. GENOUILLE.

Genovéfain, m. Kanunnik m. van de corgregratie der heilige Genoveva.
Genre, m. Geslacht n., soort f. Dans le système de Linné, les classes se divisent en ordres,
les ordres en g-s, et les g-s en espèces, in 't stelsel van Linnéus worden cie klassen in orden, de
orden in geslachten, de geslachten in soorten ver
Le g- humain, het rraenschelijk geslacht, het-del.
menschdom. — I1 y a divers g-s d'animaux, de
plantes, er zijn verschillende soorten, klassen van
dieren. •— [Anat.] Le g- (système) nero eux, het
zenuwstelsel. — [Géom., Algèb.] Courbe du premier g-, kromme lijn van de eerste orde. Equation
du second g- (clégré), vergelijking van den tweeden graad. — [Gram.] Le g- mascul ïn , féminin,
neutre, het mannelijk, vrouwelijk, onzijdig geslacht.
— [Rhét.] Argumenter par Ie g-, uit de algemeene
grondstelling betoogen of bewijzen. — Soort (in
algemeenen zin), aard m. ; manier, wijze f.; stijl,
bijzondere werk- of schrijftrant, bijzondere smaak
of trant m., waarin een kunstenaar werkt: onder
kunsten, genre n -afdeling.v rschoe
Cela est excellent dans (en) son g , dat is voortreffelijk in, zijne soort. Embrasser un g- de vie,
eene levenswis aannemen, kiezen. Ce peintre est
habile en son g-, die schilder is bekwaam in zijn
vak, in zijn genre. Votre frère excelle dans ce
g- d'eerire, uw broeder munt in dezen schrijfstijl
uit. Le g- historique, descriptif, comique, etc.,
de historische, beschrijvende, komische stijl, schrijfof dichtsoort. — Peintre de g-, schilder van tafereelen uit het dagelijksch leven, van binnenvertrekken, genre-schilder. — (Loc. fam.) Ii se donne an
g-, it prend le g-, hij wil met de grootera med doen,
irij neemt hoofsche manieren, de nieuwste modes
-

GENTIANE.
aan. Vous ne connaissez pas Ie bon g-, gij kent
den toon der wereld, den fijnen smaak niet. —(iron.)
Le grand g-, de manieren eter groote wereld. —
(Loc. prov.) On ne salt pas de quel g- it est, men
weet niet of hij visch of vleesch is, hoe men 't met
hem heeft.
Gens, nl. pl. (van den ouden sing. gent) (Het
op gons volgende adj. staat altijd in 't mannelijk;
het onmiddellijk voorafgaande daarentegen in 't
vrouwelijk. Als de woorden tout, tel, quel, eertam, niet onmiddellijk vóór gens staan, zet men
ze in 't mannelijk, ten ware er een ander adj.
vóór stond, dat twee verschillende uitgangen voor
't mannelijk en vrouwelijk heeft. — Heeft gons een
bepalend subst, met de bij zich, waarmede het ééne
enkele uitdrukking maakt, zoo als gens de lettres,
d'affaires, enz., dan wordt het adj. vóór gens in
't mannelijk geplaatst.) Lieden, personen, menschen m. pl. Ces paysans sont de bonnes g-, deze
boeren zin goede lieden. Ce sopt des g- fort dan
het zijn zeer gevaarlijke lieden. Tous ces-gerux,
g- là sont contents de leur sort, al deze lieden zijn
met hun lot tevreden. Toutes les vieilles g- sont
soupeonneux, alle oude lieden zijn achterdochtig.
Tous les honnêtes, les habiles gens, alle brave,
bekwame menschen. Queues bonnes at dignes g-!
welke goede en waardige lieden! Certaines g-s,
Certains pauvres g-s, zékere lieden, zékere arme
lieden. Quels braves g-s! welke brave lieden!
Certains g- de lettres, zékere geletterden. — (Loc.
fam.) I1 y a g- et g-, er zijn allerhande menschen,
er is een groot onderscheid tusschen menschen en
menschen. Se connaltre en g-, kennis van mensc^en, menschenkennis hebben. — (Loc. prov.) Il
n'y a ni bêtes ni g-, men ziet daar hond noch
kat, er is Beene levende ziel. A g- de village, trom
buis, men moet ieder naar zijn staat be--petd
handelen. G- d'affaires, zaakgelastigden. G- de
robe, raadsheeren, regtscgeleerden. G- d'épée, krijgslieden. G- de lettres, geleerde, geletterde mannen.
G- d'église, geestelijke, kerkelijke personen. G- de
guerre, krjgslieden, oorlogshelden. G- de mei of
de marine, zeelieden, zeevolk n. G- de qualité,
voorname lieden. G- de facon, fatsoenlijke lieden.
G- de distinction, lieden' van aanzien. G- de
coeur, dappere lieden. G- de rien, de peu, du
common, de journée, geringe, gemeene lieden,
daglooners. G- de pied, voetgangers. G- de cheval, ridders. G- d'armes, z. GEND ARMES. Les
g- du roi, de prokureurs en advokaten des konings. — [Mar.] G- de canot ou de chaloupe,
sloep- of barkasroejjers. G- de la cale, ruimgasten.
G- du quart, kwartiersvolk. G- de l'équipage,
scheepsvolk, schepelingen. — Bedienden m. en f.,
gevolg n. Deux de ses g- sont arrivés, twee van
zijne bedienden zijn aangekomen. — Volk n., manschap f., mannen m. pl.: Nos Sens ant battu l'ennemi, ons volk heeft den vijand geslagen. Dix de
nos gons y périrent, tien van onze mannen kwamen daarbij om. — .liet wordt ook soms voor nations, natiën f. p1. volkeren n. pl. gebruikt: Le
droit des g-, het regt der volkeren.
—

G enseng, m., z. GINSENG.

-f- Gent, f. (nu alleen in burl. stijl gebézigd)
Volk n., natie f., geslacht, ras n. La g- qui porte
le turban, het tulbanddragende volk, de Turken m.
pl. La g- moutonnière, het schapenras, de schapen f. pl. La g- marécageuse, de poelbewoners,
kikvorschen n. pl. La g- qui porte echte, de hanen m. pl. La g- trotte-menu, de ratten f. pt.
t Gent, e, adj. (burl.) Aardig, lief, fraai,
mooi, hupsch. (gentil): La g- pucelle, de lieve,
hupsche maagd-, de aardige juffer.
Gente, f., z. JANTE.

Gentiane, f. [Bot.] Maldergeer, gentiaan f.,
een blijvend geneeskrachtig gewas; gentiaanwortel m. G- grande, jaune, de groote, gele gen haan, de klokjes- gentiaan. G- croisette, kruisbladerige gentiaan , kruiswortel. — G entiane,
e , adj. Naar de gentiaan gelijkend. — Gentianees, f. pl. Gentiaanachtige gewassen n. pl.
of planten f. pl. — Gentianéine, Gentianine, f., G entianin, m. [Chico.] Eigen alkalo'ide in den gentiaanwortel, g e n t i a n i n e f. —
Gentianelle, f. [Bot.] Kleine gentiaan, veldgentiaan, eene amerikaansche genliaansoort met
blaauwe bloemen. — Gentianoïde, adj. Gentiaanvormig, naar gentiaan gelijkend.

GLNTIL

--

Gentil, le, (pr. jan -ti, doch vóór een' klinker
wordt de 1, gelijk in 't vrouwelijk, mouillé gehoord)
adj. Aardig, bevallig, mooi, hupsch, fraai, geestig,
aanvallig, lief. Cette fille est bien g-e, dit is een
zeer aardig, lief meisje. — Une chanson g-le, een
aardig, geestig liedje n. — (iron.) Vous faites la un
p ersonnage g-, gij speelt daar eene zonderlinge rol.
Je vows trouve bien g-, ik vind u regt zonderling.
— Soms ook als subst.: Cela passe Ie g-, dat is
meer dan aardig of lief. Faire le g-, den aardigen
man spelen of uithangen. — [Fauc.] Faucon g-,
édele valk, edelvalk in. — [Bot.] Bois g-, z. v. a.
LAUREOLE.

Gentil, m. (pr. jan -ti) Heiden, ongeloovige:
La vocation des g-s, de roeping der heidenen.
L'apótre des g-s, de apostel der heidenen (Paulus).
— Als adj.: heidensch: I1 éiait fils dun père g-,

hij was de zoon eens heidense/ten vaders.
Gentile, f. [Minér.] Soort van wit marmer n.
Gentilé, m. Naam der inwoners met betrekking tot hun land, tot hunne stad, volksnaam,
landsnaam m. Mon g- est allemand, ik ben een Duit-

scher. Son dictionnaire donne le g- des habitants

des villes, zijn woordenboek bevat de volksnamen,

de benamingen van de inwoners der steden.
Gentilhomme, m. (pr. gen -ti-liome; pl. GENTILSHOMMES, pr. jan -ti-zome) Edelman m. fi est gde sang of de ligne, hij is een edelman van geboorte,
een geboren edelman. G- de nom et d'armes, edel
echten en ouden adel. G- a simple se--manv
melle, edelman, wiens adel niet hoog opklimt. I1
est g- de nouvelle création, hij is een nieuwbak
edelman. — (burl.) G- a lièvre, gering, arm-ken
landedelman; — z . ook BEAUCE . C'est un g- basbreton, fils de meucier, 't is een mensch van geringe afkomst, die zich veel inbeeldt. — -f- (fig. el
fam.) Faire un troc de g-, gelijk op ruilen (zonder
van wederzijde iets toe te geven). — Gentilhoinmeau, m. (verklw. van gentilhomme). Gering landedelman m., jonkertje n. — Gentilhoininer, V. n. Voor edelman spelen, den edelman uithangen . - GENTILHOMMER , v. a. Tot edelman maken. — Gentilhomniesque, adj. Als
een edelman . - a LA GENTILHOIIMESQUE , loc. adv.
Op de wijze van een edelman, als een edelman.
— Gentilhonamerie, f. (fam.) Adelstand, adel dom, adel m. — Gentilhomtnière, f. Klein

adellijk landgoed n.

Gentilisme, m. Heidendom n. (paganisme). —
Gentilité, f. Ileidensche volkeren n. pl., heidendom n. ; afgodendienst f.
Genntillàtre, adj. (pr. 1 mouillé) Man van
twij felachtigen adeldom; kale donker m.
Gentille-donne, f. [[list.] Venetiaansche adel
Des gentilles-donnes.) —-lijkedamf.(Pur
t Gentillefeneme, Gentilfennme, Gentifemnie, I. .Adellijke vrouw, echtgenoot I. van
een' edelman (Plur. Gentillesfemmes, gentilsfemmes, gentisfeinmes.)
Geutillesse, f. Aardigheid, aanvalligheid,

hupschheid, geestigheid, hoffelijkheid, bevalligheid;

geestige inval m., aardig woord n., grap f. La gdun enfant, de geestigheid, aanminnigheid van een
kind. Il a dressé son Chien a mille g-s, hij heeft

zijnen hond op duizenderlei aardige grappen a fger2gt. — I1 a mille petites g-s dans son cabinet,
hij heeft duizenderlei kleine aardigheden in zijn
kabinet. — (iron. et fam.) Voilli le fruit de vos
g-s, dat komt van uwe streken, van uwe malle
kuren. (jes, net, aardig.
Geutillet, te, adj. (verklw. van gentil) LiefGentiment, adv. Aardig, fraai, lief, hupsch,
sierlijk, aanvallig. Cela est g- arrangé, clot is aar
gerangschikt. — (iron.) Le voilui g- accommo--dig
dé, hij is fraai opgeschikt, mooi toegetakeld.
Génuflecteur, subst. et adj. m. [1-1. rel.] Knie
naam eerier klasse van geloofsleerlingen-buiperm.,
in de oude kerk, die den doop geknield ontvingen.
— (fig.) Vleijend, kruipend: Sénat g-, kruipende
senaat m. — Génuflexion, f. Kniebuiging, ver
voelval; — (fig.) Slaafsche onder -erinoI.d
-werpingf.
Genuine, adj. Oprecht, echt, onvervalscht.
Géoblaste, adj. [Bot.] In de aarde kiemend.
-- GÉOBLASTES , f. pl..f4ardkiemers m. pl., planten
die hare zaadbollen bij 't kiemen ander den grond
laten. -- Géoeentrique, adj. [Astr.] Wat tot
het middelpunt der aarde betrekking heeft; uit het
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middelpunt der aarde beschouwd, aardmi.ddelpuntig, g e o c é n Ir is c h. — Géochélidones, f. pl.
[H. n.] Aardzwaluwen f. pl. — Géocorises, f.
Pl [H. n.] Aardweegluizen f. pl. — Géocyelique, adj. [Astr.] De omwenteling der aarde voorstellend. Machine g-, werktuig, dat de afwisseling
der jaargetijden, het lengen en korten der dagen,
enz. aanschouwelijk maakt, g e o c y k l o n n., g e ocyklische machine f.
Géode, f. [Minér.] Adelaarsteen, arendsteen,
klappersteen m., ijzernier f., ce t i e t m.
Géodésie, f. Kunst der land- of veldverdeelin j; landmeting, aardmeting, g e o d w s í e f. —
Geodésigraphe, m. Zeker landmeters -werktuig n., geodcesigraaph m. — Géodésimétrie, f. Gemakkelijke en naauwkeurige w ij ze van
landmeten. — Géodésiqiie, adj. Landmeetkundig, (le landmeetkunde betreffend, g e o d w s i s c h.
— Géodesigaement, adv. Op landmeetkundige
wijze.
Géodique, adj. Van den aard des adelaarsteens.
Géotfrée, f. [Bot.] Zeker amerikaansch plantengewas n., g e o f f r e a f. — Géoffroy, m.
[H. n.] Soort van harder m. (zékere visch). —Vogel
van den Senegal, van de gedaante der lijster.
Géogène, adj. [Bot.] Onmiddellijk op den bodem groeijend (van zékere paddestoelen). — Géo,

génie, Géo génigne, z. v. a. GÉOGONIE, GEO-

GONIQUE. - Géoalosse, f. [Bot.] , Z. V. a. CLAVAIRE . — G éognosie, f. [Didact.] Kennis der

aardlagen of aardschichten, bergkunde, leer van de
zamenstelling of den bouw der vaste aardkorst,
geognosie, geognostiek f. — Géognoste , m. Aardlagenkenner, ge o g n ó s t m. — Géognostique, adj. Aard- en bergkundig, g e o g n ó stisch.
Géogonie, I. Aardrijkswording f., leer van
't ontstaan en de vorming des aardbols, g e o g on i e f. — Géogoniste, m. Onderzoeker of kenner der aardwording, der aardvorming, gen g oníst.
Géographe, m. Aardrijksbeschrijver, aard
-rijksundge,oaph.—Lndkrtemaker m. — G éographie, f.Aardrijksbeschrijving,
aardrijkskunde, g e o'r r a p h i e f. — G- mathématique, physique, politique, wiskundige, natuur
staatkundige aardrijksbeschrjving. G- an--kundige,
cienne, du moyen lege, moderne, oude, middel
nieuwere aardrijksbeschrijving. -- G--euwsch,
universelle , particulière , algemeene, bijzondere
aardrijksbeschrijving. — G- historique,sacrée,
ecclésiastique, historische, gewijde of b ^belsche,
kerkelijke aardrijksbeschrijving. — [H. n. j Landkaart f., agaten kroonbak in., soort van tootschelpp . — Zékere vlinder m., welks gedaante eene
landkaart nabootst. — Géographique, adj.
Aardrijkskundiq, wat de aardrilksbeschr2,iving aan
Dictionnaire g-, aard -gat,eor.iphsc
woordenboek n. Carte g-, landkaart I.-rjksundi.g
Géohydrogra p he, m. Land- en waterbeschrijver, geohyd i ograaph m. — Géohydrographie, f. Land- en waterbeschrijving,
g e o h y d r o g r a p h í e f. — Géohydroraphiquie, adj. Daartoe behoorend, g e o h y d r ográphisch.
Geólage, m. (pr. jolage) [Jur.] Sluitgeld n.,
dat een gevangene aan eenen cipier betaalt, voor
't open- en toesluiten van de gevangenes. — G eóle, f. (pr. jole) [J ur.] Gevangenhuis n., kerker m.
— Geólier, m., -ière, I. Cipier, gevangenbewaarder, stokbewaarder m., cipiersvrouw f. (In de
rechtstaal gebruikt men thans liet woord c o n c i erge).
Géologie, f. Aardvormingsleer, aardkunde,
geologie f. — G éologigiie, adj. Aardkundig,
,

-

g e o l ó g i s c h. — G éolol;iste, Géologne, m.

.Aardkenner, aardonderzoeker, inz. kenner van de
aardvorming, geoloog m.
Géon'ancie, f. .flard- of zandwaarzeggerij,
punteerkunst f. (die verborgen zaken door middel
van punten in de aarde of in 't zand poogt uit te
vorschen) , g e o rit a n t i e f. -- Géomaneien, m.,
ne, I. Hij of zij, die zich met die zoogenaamde
kunst afgeeft, punteer-wacerzegger m., -waarzeqster f., geomant m. en f. -- Géomaiatique,adj.
Tot de punteerkunst betrekkelijk, g e o m a n t i sc h.
Géoinétral, e, adj. Naar meetkundige ver
(zonder inachtneming van perspectief)-houdinge
afgebeeld, g e o m e tr a a 1. Plan g-, geometrale
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platte-grond m. (Plur. géométraux .) — GÉOMÉTRA
f. pl. [H. n.] Spanrupsen (arpenteuses) . —-LES,
Géométralement, adv. Op geometrale wijze.
— Géomètre, m. Aardmeter; meetkundige, meetkunstenaar,é o m e t e r, mathematicus m. Arpenter. — [H. n.] , Z. ARPENTEUSE. —
teur g-, landme
Géotnetrie, f. Aardmeting, meetkunde, ge om e t r i e f. G- élémentaire, eerste beginselen n. pl.
of gronden m. pl. der meetkunde. G- transcendante, hoogere meetkunde. G- descriptive, bescizrjvende meetkunde. G- pratique, praktische of toegepaste meetkunde. G- souterraine, mijnmeet kunst,
toepassing der meetkunde op vraagstukken, die
den mijnbouw betreffen. — Geométrifornres, f.
pl. [H. n.] Rupsen f. pl., die zich ongeveer als de
anrupsen (arpenteuses) bewegen. — Géoméf ique, adj.. Tot de meetkunde behoorend, meetkundig, meetkunstig, q e o m é t r i s c h. — (fig.)
Juist, naauwkeurig, methodisch: Esprit g-, mathematisch, met juistheid redenérend verstand n. —
[H. n. ] Tortue g-, of als subst. f. La g-, de zon
Bene kaapsche schildpad van zeer-neschildpaf.,
sierlijke, regelmatige gedaante. — Géométriquement, adv. Op meetkunstige wijze. — [ G éométriser (se), V. pr. Onder meetkunstige ver
worden; meetkunstige verhou--houdingebrat
dingen aannemen. (ders in. pl.
G éomolges , m. pl. [H. n.] ^lardsalamanGéonouze, m. Kenner der aardsoorten en hare
aanwending, g e o n o o m. — Géonomie, f. Kennis der wetten, waaraan de veranderingen aan
's aardbols oppervlakte onderworpen zijn; kennis
der aardsoorten en hare aanwending, g e o n o mi e f.
— Géonotuique, adj. Die kennis betreffend,
geonómiscle.
Géophage, adj. Aardetend. — tells subst.:
aardeter in. — Géophagie, f. Het aardeten. —
Géophile, adj . Liefst op de aarde levend of

GÉRILLE.
Géraine, f. [Bot.] , z. v. a. GERANIUM.
Geranee, f.

Beheer, bestuur n., zaakvoering f.

— GERANCE, f. [Méc .] Kraan f .,

de schepen te hjschen.

om goederen uit

Géraniaeées, Géraniées, f. pl. [Bot.) Geranium-soorten f. pl. — Géranier, Geranion, m., z. V. a. GERANIUM.

Géranis, m. [Chir.] Verband n., bij de ver-

rekking van het schouderblad.

Géranite, f. [Minér.] Zeker edelgesteente n.;
eene naar kraanoogen gelijkende versteening, g era nie t m.
Geranium, m. ( p r. —ome) [Bot.] Talrijk
plantengeslacht n., welks zaad bij sommige soorten
naar een kraanvogel of ooijevaarssnavel gelijkt,
ooijevaarsbek, geranium m.
Géraneïdes, f. pl., z. v. a. GÉRANIACÉES.

Gérant, e, adj. Besturend, beheerend, zaakvoerend: Associé g-, beheerend deelgenoot of vennoot m. — GERANT, m., - E, f. Bestuurder, beheer der, zaakvoerder, zaakwaarnemer m., bestuurster,
beheerster, zaakvoerster f., gerant m., g e ra nt e f. ; — verantwoordelijk redacteur of bestuurder
der redactie van een tijdschrift.,
Gérardmer, m., z . GÉROME .
(bloemen.
Gérascauthe, adj. [Bot.] Met langdurende

1- Gerbage, m., z. v. a. CHAMPART.

Gertie, f. [Agric.] Korengarve, garf, schoof f.
Mettre, lier le bled en g-, het koren in schoven
leggen, binden. -- (Prov.) Faire á Dieu g- of barbe
de barre, z . FOARRE . Mieux vaut le lien que la

de band is beter dan de schoof (van iemand,
Si, 't gewaad, dat hij draagt, onteert). — [Artif.]
de
G- de feu, vuurwerk, gelijk verscheidene schoven
zamengebonden, eene pylkast. G- d'écartement,
verspreidingskegel m. — [Hydraul.] G- d'eau, Watersprong m., welks stralen schoofvormig opstijgen.
— [Vann.] G- d'osier, bos m. teen. — [Astr.],
z. v. a. Chevelure de Bérmnice, z . CHEVELURE . -Gerbée, f. Stroo met nog wat koren, voeder stroo n. — Gerber, v. a. Tot schoven binden. —
[Tonn.] Vaten op elkander leggen. — [Mil.] Bom
kogels bij wijze van pyramide opstapelen.-menof
— t Gerberie, f. Schovenbergplants f. — Ger bier, m. Sc/coven/coop, voederstapel m. — Plaats f.,
waar de garven opgestapeld zijn. — Gerbière, f.
Kar f., wagen m. tot vervoer der garven. — Garvenhoop m. — G erbiforrne, adj. [Minér.] Schoof
-vormig:
Cristal g-.
Gerbille, f. [H. n.] Langbeenige rat f.
Gerbillon, m. (verklw. van gerbe) Schoofje n.,
kleine garf f.

groeijend. — Géophiles, m. pl. [H. n.] Afdeehag der buikvoeters (gastropodes), bevattende die,
welke op de aarde leven. — Géophylle, adj.
[Bot.] Met aardkleurige bladeren. — Geophyte, m. [Bot.] Aardplant f. — Géopithèquue, m.
[H n.] 4merikaansche staartaap m., die niet op
boomen, maar op den grond leeft, g e op i t h e e k m.
Géoponie, I. [Didact.] Aardbearbeiding f.,
land- of veldbouw m., g cop o ní e f. — G éoponique, adj. Den landbouw betreffend, g e op ón i s c h. Auteurs g-s of ruraux, schrijvers over
den landbouw. Terres g-s, voor den graanbouw
geschikte gronden, graanakkers m. pl . -- GFOPO NIQUE , f. Gezamenlijke kundigheden, die den landen tuinbouw aangaan, g e o p o n i e k f.
Gerbo, Gerboa, m., Gerboise, f. [H. n.]
G éoramna, m. l4ardla fereel, een naar alle zij- Springhaas, aardhaas m. met zeer korte voorpooden overzigt gevend tafereel van de aarde, g é o- ten, indiaansch konijntje n., egyptische springmuis f.,
ráma n. -- Géoranmique, adj. Georámisch. je r b o a m. — Gerooide, adj Naar de jerboa
Géorge, m. (mansnaam) (Prov.) Être monté gelijkend. — GERBOïDES , m. pl. Dieren n. pl. van
comme un saint -George , goed gezadeld zijn, een 't geslacht der jerhoaas.
voortreffelijk paard berijden.
fierce, f. [H. n.] Boekworm, papierworm m.,
Géorgine, f. [Bot.] Schoone buitenlandsche root f. — (pop.) Kloof f. (crevasse). — [Mar. ]
Berst m., spleet f. (in 't hout, ten gevolge der zon
eenjariwe tuinbloem, georgine, dahlia I.
Géorgigtre, adj. Den akkerbouw betreffend,
— Gereenient, m. Het openbarsten,-nehit).
over den landbouw handelend: Poème g-, , veld- opsplijten. — Gercer, V. a. Doen barsten, kloven
dicht n., gedicht over den landbouw . — GEORGI - maken, splijten: Le froid gerce les mains, de koude
QUES, f. p1. Leerdicht n. over den landbouw. Les doet de handen openspringen, maakt kloven in de
g- de Virgile, de Delille, de velddichten van Vir- handen. La hale of la grande sécheresse gerce la
giliuis, van Delille, g e o r g i k a n. pl.
terre, de zonnehitte of de groote droogte doet de
Geoseope, m. Aardonderzoeker, aardbeschouaarde bersten. — GERCER, v. n., SE GERCER v. pr.:
wee', g e o s k o o p m. — Géoscopie, f. 4ardbe- Les lévres gercent of se gercent au grand froid,
schouwing; waarneming van 't geen op aarde voor- de lippen springen, bersten door de groote koude.
valt, om daaruit gevolgen voor de toekomst te — Het part. passé is ook adj.: Il a les mains
trekken, g eo s k opi e f. — Géoscopien, ne, gercées, hij heeft kloven in de handen. — Ger adj. Daartoe behoorend, g e o s k ó p i s c h. — Géo- Sure, f. Kloof, spleet, scheur f., berst m. Ses
mains sopt pleines de g-s, zijne handen zijn vol
sophie, f. Aardkennis f. uit een v s.ceerig oog
-- Géospliérique, add.-punt,geoshíf. kloven. I1 y a Bien des ;-s dans ce mur, er zijn vele
Den aardkloot betrefend, dien voorstellend, g e o- scheuren in dezen muur. Tableau plein de g-s,
s p h ce r is c h. Machine g-, werktuig ii., waarmede schilderij vol kleine bersten.
Gei-er, V. a. Beheeren, besturen, waarnemen:
men door enkele omdraaying den betrekkeljken
tijd voor ieder punt des aardbols vindt. — Géo- G- les affaires de FEiat, de zaken van den staat
statique, f. Leer van 't evenwi jt der aarde, der besturen of te roer staan. — Het part. passé is
vaste ligch.amen. g e o s t a t i e k. — G éostraté- ook adj.: Affaires gérées, beheerde zaken f. pl.
Gerfafnt, m. [H. n.] I.Islandsche valk, gier
gie, f. Landstrjdkunst, krijgskunst met betrek-valkm
Tiercelet de g-, mannetjes-giervalk.
Icing tot de landlegers, g e o s t r' a t e o i e f.
Gergelin, m. [Cam.] Sesam-olie f.
Géothernie, adj.: Ligne g-., lijn, die 't kliGér•igonza, m. [Ling.] De taal der Heidens
maat met betrekking tot den evenaar aanwijst,
geothermis f. — Géotruupe, m. [H.n.] Mist- of Bohemers in Italië en Spanje (ook ziriguenza
kever m. G- des bois, aardzwamkever. — G éo- geheeten) .
Gér ille, f. [Bot.] , z. v. a. CHANTERELLE.
trupins, m. pl. Mistkeversoorten f. pl.
-

GÉRIT
G érit, m. [Chas.] Werpspies f. van twee voet
lang, voor de beerenjagt.
G erlan, Gerlon, Genot, m. [Papet.] Lom
-penkuif.
Germaln, e, adj. [Parent.] Vol, lij felijk, echt:

Cousin g-, Cousine g-, volle neef m., volle nicht f.
— Ook als subsi.: Its lont issus de g-s, zij zijn uit
volle neven of nichten gesproten. I1 a Ie g- sur moi,
hij is een volle neef van min vader of moeder. —
[Jur.] Frère g-, Soeur g-e, lij felijke, volle broeder n.,
zuster f. (in onderscheiding van consanguin en utérin, z. die woorden). — GERMAIN, E , adj. Ger

wat het oude Germanië o f zone bewo--mansch,
ners betreft; — (poét.) duitsch, hoogduitsch. — Als
subst.: Les G-s, de Germanen; -- de Duitschers m. pl.
Germandree, f. [Bot.] Gamander n., manderkruid n., bathengel m. G- d'eau, waterlook n.
Germanie, f. [Géogr.] Germanië, het oude
Duitschland. — Germanique, adj. Germaansch,
germanisch, oud-duitsch; duitsch. Confédération g-,
duitsche bond m. Diète g-, duitsche bonds- of rijksdag ni. Langues g-s, germaansche talen f. pl. —
Germaitiser, V. a. Verduitschen, duitsch maken.
— GERMAMISER, V. n. Germanismen maken of gebruiken. — Het part. passé is ook adj.: Mot germanisé, verduitscht woord n. — Germanisme, m.
Duitsch taaleigen n., eigenaardigheid f. in uitdrukking of in de woordvoeging der hoogduitsche taal;
gebrekkige navolging daarvan in eene andere taal,
germanismus m.
Germant, e, adj. Kiemend, ontkiemend, bottend, uitbottend: Plante g-e. — Germe, f. [Bot.,
H. n.] Kiem f , eerste beginsel van een bewerktuigd
wezen, dierenkiem, plantenkiem, zaadkiem; bot,
spruit f., uitspruitsel n. — Le g- dun oeuf, de
hanetred m. — G- de fève, zwart teeleen aan de
tanden der paarden m. van 't vijfde tot het zevende jaar (waarna men zegt, dat het paard niet meer
teekent). — Faux g-, wanvrucht, misdragt, misgeboorte f. — (fig.) Beginsel n. , oorzaak f. , oor
kiem. bron f.: Le g- dune maladie, de-sprongm.,
kiem eener ziekte. G- de division, oorsprong, oor
bron van oneenigheid. — Geriner, v. a.-zak,
Kiemen, ontkiemen; botten, uitbotten, uitspruiten,
uitschieten, uitloopes; — (fig.) wortel schieten,
zich ontwikkelen, toenemen, vrucht dragen. Ces
semences germent déjb, deze zaden kiemen reeds.
Le blé a germé dans la grange het koren is in
de schuur uitgesproten, uilgeloopen. — La parole
de Dieu a germé dans son coeur, het woord van
God heeft in zijn hart wortels geschoten. L'esprit
de révolte germait en secret, de geest van opstand
ontwikkelde zich in 't geheim. — Het part. passé
is ook adj. Du Mé germé, gekiemd graan n. -[. Germicide, m. et f. Hij of zij, die de menschenkiem vernielt of belet zich te ontwikkelen,
vruchtkiemdooder m.. -loodster f. — -[_ GermiScation, f. Overgang m. tot, verandering f. in
vruchtkiem. — Germinal, e, adj. [Bot.] Wat
zich in plaats van het zaad ontwikkelt: Feuilles
g-es, zaadbladeren n. pl — GERMIN AL, to. [Chron.]
Zevende maand of eerste lentcmaa^ïd in den fran.schrepublikeinschen kalender (van 21 maart tot 19
April), kiem-, spruitwaand f. — Germinateur,
tr.iee, Germinatif, ive, adj. [Bot.] Tot ontkieming geschikt, kiemend, ontkiemend: La faculté
g-trice of g-ive des graines, het kiemvermogen der
zaden. — Germination, f. Het kiemen, ontkiemen; kieming. ontwikkeling van't pluimpje of witte
puntje in 't midden der zaadlobben, ge r m i n á t i e f.
.

— t Germuiner, V. a., z. V. a. GERMER. — Ger minipare, adj. Door kiemen zich voortplantend.
— Gerniiniparie, f. Voortplanting f. door kiemen of spruiten. — Geronoir, m. [Hort.] Kuil,
bak m., kist f. enz., voor de afgevallen zaden, die
men eerst in de lente zaaijen wil. — [Brass.] Mou-

terij f., plaats, waar men de gerst laat kiemen.
Germon, m. [H. n.] Soort van boniet of bonetvisch m., rondom Spanje, Sardinië en Sicilië,
langvin f. — Ook een der namen van den dolfijn.

% Gernmare, f ., z. v. a. GERMINATION, VÉGÉTATION. (Senegal.

-
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Géromé, m. (eig. Gérardmer) Kaassoort f., die
te Gérardmer (depart. der Vogesen) gemaakt wordt.
Gérondif, m. [Gram. lat.] Verrigtingswoord,
doelwoord, g e r u n d i um n., een vorm van't werkwoord, als verbaal subst. gebruikt, die aantoont,
dat iets moet gedaan worden. — Naam, dien men
weleer, bij misbruik, ook aan 't fransche part.
prés., voorafgegaan van 't voorzetsel en , plagt
te geven.
Géronte, m. [Ant. gr.] Oudste; raadsheer m.,
raadslid n. (te Sparta, op Kreta), g e r ó n t m.; —
regter m. bij de grieksche christenen. — (fig.) Onnoozel, belagcheljk grijsaard, oude sul m. — Gérontisme, m. Zwakheid f. van den geest in den
ouderdom. — -I- [Polit.] Staatkunde f. of politieke
inzigten n. pl. der Grijsaards, g e r o n t í s m u r n.
— Gérontocratie, f. Regéring van eersen raad
der oudsten, grijsaardsregéring, ge r o n t o k r a ti e f.
— Géropogon , In. [Bot.] Beemd-boksbaard ,
witbaard m. (punaise aquatique).
Gerris, Gerres, m. [H. n.] Waterwandluis f.
Gerseau, m. [Mar.] Strop, strik m. touw. om
't kluifhout van eene katrol.

Gersée, f. Gedroogd sap n. van aronswortel,
als blanketsel aangewend.

G erzeau, m. [Bot.] , z. v. a . NIELLE.
G erzérie , f. [Bot.] Naam van 't onkruid
(ivraie) in sommige oorden.
Gésate, m. [H. anc.] Werpspiesdrager m.,
gallisch soldaat met eene gèse of werpspies gewapend.
Gésier, nl. [H. n.] Derde maag f. der zaadetende vogelen.

t Gésine, f. Kraambed n.; kraam f., kraam
(alleen nog gebruikt in): [Prat.] Payer les-tijdm.
frais de g-, de kraamkosten betalen.
Gésir, V. n. et défect. (oudtijds gir) Liggen;

rusten. — Van dit werkwoord wordt nog gebruikt:
gisant, liggend; it git, nous gisons, vous gisez,
ils Bisent, hij ligt, wij liggen, gij ligt, zij liggen;

je gisais, to gisais,it gisait , nous gisions, vous

gisiez,
i i k lag, gij laagt, enz. — Ci- í;
us gisaient,
(op grafschriften), hier ligt, hier rust, hier ligt
begraven. — [,Mar.] La cote de Portugal git au
oord et sud, de kust van Portugal ligt (strekt zich)
noord en zuid. Vaisseau gisant, vastzittend schip.
— (fig.) C'est la que git le lievre, daar zit de
knoop, de zwarigheid. Toute la dispute ne git qu'en
ce point, de geheele twist berust op (bepaalt zich
tot) dit punt.
Gesole, f., z. HABITACLE.

Gesse, f. [Bot.] Wik, wikke, platte erwt f.,
soort van peulerwt. — Gessette, f. (verklw. van
Besse) Kleine wikke f.
Gestation, I. [Ant. rom.] Het laten ronddragen, rondrijden of -varen, om het ligchaam eene
weldadige beweging te geven, g es t á t i e f. — Dragt,
zwangerschap f., td, dien de vrucht der levendbarenden in den moederschoot vertoeft. — Gestatoire, adj. [ Ant. rom. ] 'Tot de g e s t a t i e, rondvoering dienend: Appareil g-, rondvoeringstoestel m.
— [1-list.] Chaise g-, pauselijke draagstoel m.
Geste, m. Gebaar n., beweging van 't ligchaam,
inz. van armen, handen en gelaat bij mondlinge voor
gebarenspel n.; wenk m. Langage des g-s, ge--dragt,
barentaal f. Cet orateur a le g- beau, deze redenaar
maakt fraaije gebaren, g es t e n. Menacer qn. du
g-, iemand net gebaren dreigen. — t GESTE , m.
Daad, heldendaad, schoone daad f., wapenfeit n.
Les g-s d'Alexandre, de heldendaden van Alexander. — Tegenwoordig nog iron. gebruikt van iemands
laakbare, geruchtmakende daden: Je connais les
faits et g-s de eet homme, z . FAIT M . — Gesté, e,
adj. Edel, deftig van gebaren. — Gestieulateur, m., -trice, f. Gebarenmaker m., -maak
hij of zij, die te veel gebaren maakt. —-sterf.
Gesticulalion, f. Gebarenspel n., B e s t i-cu l át i e f., inz. het overdreven gebaarmaken. — Ges tieuler, V. a. Veelgebaarmaken, gesticuléren.
Gestion, f. (pr. gèce-thi-on) Beheer, bestuur n.,
bijzondere zaakvoering, beheering, verrigting, g é s t i e f. Rendre conipte de la g- des affaires d'autrui, rekenschap geven van 't bestuur over eens
anders zaken.
Géthyllis, m., of Géthyllide, f [Bot.] Geurige nareisplant van de Kaap, q e t h y 11 i s f. —

Gernotte, f. [Bot.] Wilde gierst f. van den
Géroeomie, f. [ Méd.] Kunst f. om den ouderdom le verplegen; doelmatige leefregel m. der oude
Gétif, ive, adj., z. v. a. GELIF.
lieden, oerokomïe f.
Genie, f. [Vign.] Overmatige, maar ziekelijke
Géroflés, m. pl. [H. n.] Soort van ingewandsontwikkeling f. van de wjngaardknoppen,
wormen m. pl. der zoetwatervisschen.

GÉUM

GIGOTTÉ.

Géum, m. (pr. jé-ome) [Bot.] Nagelkruid n.;
nagelwortel., maartwortel m.
Gèze, m. [Arch.] Inspringende hoek m. tusschen twee daken. -- [Briq.] Holle dakpan f., als
goot dienende.

eene zaak, die u niet aangaat of raakt, waar ge
u niet mede be?noeijen moet. Cela n'est pas de son
g-, dat deugt niet in zone kraam, dat is hem te
hoog. C'est un g- a prevot, un g- de potence, de
grève, de galère, dat is een galgenaas, die komt
nog onder beulshanden. G- a commissaire, liederljke vrouwspersonen m. pl.
Gibles, f. pl. [Tech.] Lagen f. pl. baksteen
in den steenoven.
Giboudot, m. [Hort.] Blaauwe druif f. van
de Loire-oevers.
Giboulée, f. Bui, regenbui, f., plas- of slagregen m. G- de mars, maartsche bui. G- de grele,
hagelbui.
Giboya, m. [H. n.] Braziliaansche koningsslang
of reuzenslang f., boa constrictor m. (ook souffleur
geheeten).
Giboyer, V. Si. ((am.) Jagen. — Te voet met
een vuurroerjagen.; stroopen. Arquebuse à g-, lang
vuurroer, ganzeroer n. — (iron.) Epée á g-, zeer
lange degen m., braadspit n. --- Poudre at g -, zeer
fijn kruid n. — Giboyeur, in. ((am.) Groot
liefhebber van jagen; strooper. -- [Corn.] Opkooper m. van wild voor de poeliers. — Giboyeux,
euse, adj. Overvloedig of rijk in wild, vol wild.
Glelet, m. [Bot.] Wilde ezelskomkommer m. (élatère, momordique vesceuse, concombre sauvage of
des ánes of d'attrape). ('t weefraam.
Giette, f. [Tech.] Dubbele schei flyst f. aan
Gifle, f. (pop.) Klap, vuistslag, opstopper m.
-- Giller, V. V. Een' klap of slag geven. — Gifleur, m., -ease, f. Klappenuitdeeler in., -uitdeelster f.
Gifole, f. [Bot.] , z. v. a. COTONNIERE.
Gigante, f. [Mar.] Groot beeld n. aan de n
achtersteven van eene galei.— Gigantéa, m. [Bot.]
Reuzenaardappel m. van Brazilië. — Gigantée, f.
[Bot.] Soort van zeegras n. — Giganterie, Gigantosité, f. (woorden van Scarron) Reuzengeslacht n. — Gigantes€Yue, adj. Reusachtig,
buitengemeen groot, kolossaal: Taille g-, reusachtige gestalte f. Arbre , Animal g- , reusachtige
boom m., reusachtig dier n. — ( fig.) Style g-, hoog
stijl m. Projets g-s, reusachtige plannen n.-draven
pl. — Ook als subst. m.: Ii donne dans Ie g-, hij
is een lief hebber van 't reusachtig groote, hij vervalt
ligt in 't overdrévene. — Gigantin, e, adj.,
z. v. a. GIGANTESQUE. — Gigantine, f. [Bot.]
Soort van zeer hoog zeewier n., reuzebloem f. -Gigantisuie, m. (woord van Buffon) Het reus
reusachtigheid f. — Gigantographe, m.-achtige;
[Didact.] Reuzenbesch,rjver m. — Gigantographie, 1. Reuzenbeschrjving, geschiedenis f. der
reuzen. — Gigantographique, adj. Daartoe
behoorend, gigantográph,isch. -- Gigantolète, adj. [Myth. gr.] Reuzendooder m., -dood
ster f. (bijnaam van Jupiter, Bacchus, Apollo en
Minerva. (In 't vrouwelijk zegt men somtijds gigantolétide.) — Gi gantologie, f. [Didact.] Ver
reuzen. — G igantologique,-handeligfovr
adj. Daartoe betrekkelijk, g i g a n t o 1 ó g i sch. —
Gigantornachie, f. [Ant.] De reuzenstrijd m.
tegen de Goden, in de mythologie; beschrijving f. van
dien strijd. — Gigantoniachique, adj. Dien
strijd betreffende, g i g a n t o m á c h i s c h. — Gigantosité, f., z. bij GIGANTERIE. — GigantOstéographie, f. [Didact.] Beschrijving van de
reuzengebeenten. -- Gigantostéologie, f. Leer
van, verhandeling f. over de reuzenbeenderen.
tvormig.
Gigartin, e, adj. [Bot.] Druivenp
Gigogne, f. [Bot.] Soort van sleutelbloem f.
(primevère). — (lig. et (am.) Mère G-, moeder f.
met veel kinderen (naam eener personaadje van
't kindertooneel).
Gigot, m. [Bouch., Cuis.] Schapenbout, lams! bout m. (inz. het beneden deel van den schenkel,
in onderscheiding van éclanche, dat het boven deel
is). — [Marécb.] G-s, achterschenkels van het paard.
— [Modes] Bolstaande, wijde bovenmouw f. aan
de voormalige vrouwenkleederen — ( pop.) Beenen n.
pl.:'Etendre ses g-s, zijne beerven onmanierljk uit
-strekn.
Gigotté, e, adj. [Man.] Un cheval Bien g-,
een paard met sterke, vleezige schenkels, een sterk
geleed paard n. — [Véner.] Un lévrier g-, een
windhond niet ronde dijen en breede heupen. —
G igotter, v. n. Met de beenen spartelen (gelijk
het wild doet, wanneer het aangeschoten is). —
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G hèbre, m., z. GUEBRE.
Ghazal, Ghazel, in. Soort van arabisch

lyrisch dichtstukje n., meest van erotischen inhoud.
Ghet, ni. [H. dud.] Scheidbrief m., acte f. van
echtscheiding.
Ghetto, m. Jodenwijk f., jodenhoek nl., joden
(te Rome en elders).
-straf.
Ghiaour, in. Ongeloovige , christenhond m.,
scheldnaam, dien de muzelmannen den christenen
geven, giaur, ghiaur m. (fen f. pl.
Ghilanis, m. pl. [Coin.] Chinésche zijden stof
Giacotin, m. [H. n.] Soort van fazant m.
Gialder , m. (pr. —dère) Latten drooghut
of -schuur 1. voor visch in 't noorden.
Giambo, in. [Bot.] Jambo-boom m. in 't Oosten, die te gelijk bloesem, onrijpe en rijpe vruchten draagt.
-

Giaoar, ni., Z. GHIAOUR.
Glare, ni., z. GIORE.
Glarende, Giarente, Girende of Gorende, f [H. n.] Zeer schoone slang f. in Afrika,

waarvan drie soorten zijn en die min of meer als
afgoden vereerd worden.
Giarole, Glaréole, f. [H. n.] Zandhoen n.,
zeepatrijs m. (perdrix de mer).
Gibbar, m. [H. n.] Vinvisch m. (baleinoptère
juliarte), een dier van 't walvischgeslacht.
t Gibbasse, f. Beurs, geldbeurs f (bourse)
Gibbe, f. [H. n.] Kleine landschelp f. van Guiana.
Gibbeux, euse, adj. [Méd., Bot.] Bultig,
gebult; met knobbels bezet.
Gibbie, f. [.ii. n.] Bultkever in.
Gibbifere, adj. [H. n.] Een' bult dragend, gebult. — Gibbiliore, adj. [Bot.] Met gebulte bloem
Glbbipenne, adj. [H. n.] Met hob--bladern.—
belige vleugeldeksels. — Gibbirostre, adj. [H. n.]
Met gebulten snavel.
Gibbon, m. [H. n.] Langarm, langarmige aap,
soort van oerang-oetang in O. Indië, gibbon, golok
of Bibeo m.
Gibbosité, f. [Bot.] Bultigheid f., uitwas n.,
knobbel m. — [ Méd.] Bult, bogchel in
Gibeeier, in. [Tech.] Weitaschmaker in. —
Gibecière, f. [Chas.] Weitasch, jagerstasch f.
Sa g- était remplie de gibier, zijne weitasch was vol
wild. — Goocheltasch: Jouer de Ia g-, uit de goochel
spelen. Un tour de g-, een goochelkunstje n.-tasch
-- Weleer ook groote geldbeurs, gordelbeurs 1.;
van daar (fam.): II na plus rien dans sa g-, zijne
beurs is ledig. -- [H. n.] Kamdoublet; zekere schelp f.
Gibel, m., Gibèle, Gibelle, f. [II. n.] Pisch
van 't karpergeslacht, inz. in de staande wateren
van Noord-Duitschland, waarh j steinkarausch heet.
Gibelet, m. [Tech.] Zwikboor f. — (pop.) I1
a on coup de g-, er loopt bij hem eene streep doorheen.
Gibelins, m. pl. [Hilt.] Gibellijnen m. pl.,
partijnaam van de aanhangers der Hohenstauffens
in hun' langdurigen strijd tegen de Guel fen of Welfen, de magtige pauselijke partij. — GIBELIN, E. adj.
Gibellijnsch: Le parti g-, de gibell jnsche partij f.
Gibelle, f., z. GIBEL.
Gibelot, m. [Mar.] Zwaanshals, kropband m.;

knietje n. aan 't galjoen.

Gibelotte, f. [Cuis.] Stoofsel n. van jonge
hoenders, kon(jnen, enz., r/ i b l o t t e, g i b e l o t t e f.
G iberne , f. [Mil ] Patroontasch f. — (fig.)
Enfant de g-, soldatenkind n. — Gibernerie, f. Patroontasch- f abrjk f., handel nl. in patroontasschen.
Gibet, m. Galg f. (bekend straftuig) Mener au
g- , naar de galg leiden, brengen. Attacker, penthe au g-, aan de galg hangen, ophangen-. -- (Prov.)
Le g- nest que pour les malheureux, de kleine
dieven hangt men op, en de groote laat men loopen

Le g- ne perd point ses droits, of Ce qui est
destiné au g- ne se noie pas, wie aan de galg zal

komen, ontloopt het niet, wie hangen moet, zal niet
verdrinken.
Gibier, m. [Chas.] Wild, jagtwild, inz. dat,
hetwelk gegeten wordt, wildbraad n. Gros g-, groot,
grof wild (wilde zwijnen, herten, reeën en dpi.).
Menu g-, klein, fijn wild (hazen, konijnen, patrjsen, snippen, enz.). — (Loc. prov.) Ce n'est pas de
volre g-, dat is niet op uw erf gewassen, dat is
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Ginseng of Gin -sen, m. (pr, —sein) [Bot.
Krachtwortel , wortel van kruidigen smaak o
prikkelende kracht, die door de Chinézen tegen
goud wordt opgewogen, g i n s e n g m.
Giol, In., z. v. a. IVRAIE.
G iolet, m. [Pharm.], z. v. a. ELATHERE.
Giore, m. [Ant. jud.] Halfjood m. (geboren
uit ouders, van welke de een israëliet, de andere
proseliet is.
Giorre, f. Kruik, steenen waterkan f.
t Gipe, f. Kiel, boerenkiel m.
Gip-gip, m. [H. n.] 14mnerikaansche ijsvogel of
duikerkoning, gip-gip m.
Gipon, m. [Tech.] Smeerborstel, wischlap m.
der leirtouwers.
Girafe, f.H. n.] Kameelpardel m. (caméléopard), giraffe f. — [Astra Naam van een
noordelijk sterrebeeld, giraffe f. — (fig. et prov.)
Une grande g-, eene hoog opgeschoten, onbevallig
gevormde vrouw.
Giraldieu, m. [H. n.] , z. v. a. DIAROUETTE.
Girande, f. [Hydraul.] Springfontein f., die
met gedruisch uit vele buizen hare waterstralen
schoofvormig opwerpt. — [ Artif.] Vuurschoof f.,
vuurrad n., een vuurwerk, dat eene menigte ra
ketten op eens naar alle rigtingen uitwerpt. —
Girandole, f. [Hydraul. et Artif.] , z. v. aGIRkNDE ; inz. het beroemde vuurwerk op den Engelenberg te Rome, waarbij 1000 raketten te gelijk
opstijgen. — Veelarmige staande armblaker m.,
g i r a n d o le f. — [ Lap., Modes] Zamenvatting
van diamanten of andere edelgesteenten als vrouwentooi; oorhanger m. — [ Bart.] Plant f., wel
bloemen eene soort van bouquet of ruiker-ker
vormen. - [Bot.], z. CHARAGNE. — GirandoIer, v. n. Zijn vernuft in gezelschap laten schitteren.
Girard, m. (pop.), z. v. a. GEAI.
Girardine, f. (pop.), z. v. a. MAROUETTE.
Girard-roussin, m. [Bot.] .Hazelwortel m.
G irasol, m. (pr. —col) [Bot.] Zonnebloem f.
(hélianthe). — Naam eerier variëteit van de indische broodboomvrucht; — ook van de meest gezochte indische r jstsoort f. G- feuilleté, een italiaansche paddestoel m.— [Minér.] , z. v. a. ASTERIE.
Giratoire, adj. [Didact.] : Mouvement g-, omdraaijing om een middelpunt, radarbeweging f.,
radarloop m.
Giraumont, G iraunion, M. [Bot.] Eetbare
pompoen, kalebas of kauwoerde f. (ook gombaut,
Gindre, m., z. GEINDRE.
geheeten).
potiron
Gingam, m., z. GUINGAN.
Birat, m. [Mar.] , z. v. a. CABESTAN. — [ Anc.
Gingas, m. [Corn.] Blaauw en wit geruite
mil.] Voorste gedeelte n. van de wapenrusting des
stof f. voor matrassen, g i n g a s n.
Ginge, f. [Bot.] Vrucht f. eener reusachtige paards, dat de borst en schoften bedekte. — [H. n.,
Pot.] , z. GIRELLE.
hennepplant van Japan.
Girelle. f. [H. n.] Jonkervisch m., z. DEMOIGitigembre, in. [Bot.] Gember f. — Gin•
SELLE. — [Pot.] Bovenste ronde gedeelte n. van
genibrine, f. Gemberpoeder n.
Gingeole, f. [Bot.] , z. V. a. JUJUBE. - GIN- 't wiel aan eene platteelbakkers draaibank, vormGEOLE, f. [Mar.] Plaats f. op eene galei, waar het schijf f.
Girende, m., z. GIARENDE. (remiade f.
kompas staat. — (Loc. pop.) Cadet la G-, groot,
Girie, f. Huichelachtige klapt, bespottelijke jespichtig opgeschoten jongeling. — Gingeolier, m.
Gir Bies, f. pl. [Minér.] Wit kwarts n.
[Bot.] , z. v. a. JUJUBIER. fleur).
Giroflade de ener, f. [H. n.] Oude naam van
Gingeon, m. [H. n.] Fluiteend f. (canard sifeen' rooden touphyt (dierplant).
Gingibrine, f., z. GINGEMBRINE.
Girofle, m. [Bot.] Kruidig-geurige bloem f.
Gingiras, m. [Corn.] Indische zijdestof f.
van den kruidnagelboom. — [ Corn.] Clou de
Gingko, m., z. GINGO.
Ginglyforrue, adj. [Anat.] , z. v. a. GINGLY- girofle, m. Kruidnagel m., de bloem, eer zij ontloken is. Huile de g-, nagelolie f. Essence de clous
NOIDAL. — G inglytue, Scharniergewricht n.,
waarbij de beenderen zoodanig vereenigd zijn, dat de g-, geest rn. van nagelolie, vlugtige nagelolie f.
zij alleen buiging en uitstrekking toelaten. — Grand g-. Mère de g- of Clou matrice, Antofle
Ginglyinoïdal, e, adj. Scharniervormig, we- de g-, moêrnagel, antolfel (nagel, die na den oogst
derzijds ingewricht: Articulation g-e, scharnier aan den boom gebleven en voortgegroeid is) . —
-gewrichtn. Giroflé, e, adj. Kruidnagelachtig. — GiroGingo, Gingko, m. [Bot.] Schoone en groote flée, f., of als adj. Canelle g-, [Corn.] bast van
boom m. in China en Japan, van de familie der den kruidnagelboom, als hij in den handel komt.
nagelbastkaneel n. = [Bot.] Nagelbloem, violierkegeldragers.
bloem f. G- jaune, muurbloem, muurviolet f. —
Gin goule, f. [H. n.] , z. V. a. GIROLE.
Giroflier, m. [Bot.] Kruidnagelboorn m. —
Zeer
Gingrie of Gingrine, f. [Anc. mus.]
Violierplant f.
korte pheenicische fluit f. — Ook als adj. Flute gGirole, f. [H. n.] I.taliaansche leeuwerik m.
- Gingrosine, m. Het op die fluit bij de Ado[Bot.] , of Girolle, f. (pop.) Suikerwortel m.
—
gebézigd).
rund
lied
n.
gespeelde
nis-feesten
Ginguer, v a. Achteruit slaan (inz. van het (chervis). — Girolette, Girolle, f. [Bot.] Namen
van twee paddestoelsoorten.
Zonder
kracht
of
Ginguet, te, adj. ((am.)
waarde, zwak, middelmatig. bekrompen. Du vin'
Giron, m. Schoot m., ruimte van de middel
g-, of als subst. Du g-, gemeene, flaauwe wijn m. tot aan de knieën bij iemand, die zit). L'enfant
Un habit g-, een bekrompen, slecht gemaakt kleed n. dort dans le g- de sa mère, het kind slaapt in den
— (fig.) Un esprit g-, een bekrompen verstand n. schoot zijner moeder. Revenir au g- de l'église,
tot den schoot, tot de gemeenschap der kerk terug
Ginous, m. [H. n.] , z. v. a. MAGOT.
Ce qui ne va pas au manche-kern.—(Pov)
Ginousèle, f. (pop.), z. v. a. ÉPURGE.

( (am.) Cet enfant ne fait que g-, dit kind spartelt gedurig met de beenera.
Gigue, f. [Mus.J Klein vrolijk muzijkstuk n.,
ter begeleiding van zekeren dans; — die dans zelf,
g i g a f. — [Cuis.] Borst m. van een reebok. —
[Arqueb.] Aanslag m., wangstuk n. van 't jagtgeweer n. — ( pop.) Groote langbeenige meid f.
(vooral in Normandië). — (pop.) G-s, beenen n. pl.
Avec ses grandes g- it empêche tout le monde de
se chauffer, door zijne lange beenen kan niemand
bij het vuur komen. — Gigoer, v. n. (pop.) Zijne
beerven naar zich halen, hard loopen; -- dansen.
G ilbe, f. [Bot.] Volksnaam van de verwersbrem (genêt des teinturiers).
Gilbertie of Gilibertie, f. [Bot.] Besdragende engelwortel m . van Peru. (Egypte.
Gilead, m. [Bot.] Echte balsemboom m. van
Gilet, m. Vest, buis zonder mouwen; kamizool n.,
mans- borstrok, hemdrokn. G- hydrostatique, zwembuis n., scaphander m. — G ileter, v. a. In een
vest kleeden. — Giletier, m., -ière, f. Vest- of
hemdrokmaker m., - maakster f.
Gilie, f. [Bot.] , z. v. a. IP014i0PSIS.
Gille, m. Potsenmaker, hansworst m., eene
personaadje van 't kermistooneel. I1 joue les róles
de G-, of ellipt.: I1 joue les G-s, hij speelt de hans
fig. et fam.) Onnoozele bloed,-worstenl.—(
hals, sul m. — (pop.) Faire G-, zijne biezen pakken;
ook: met de noorderzon verhuizen, bankeroet gaan.
— [Pêche] Groot werpnet n. — Giller, v. n.
(pop.), z. V. a. Faire Gille. — G illerie, f. (pop.)
Onnoozele, domme streek m.
Gillette, f. (Loc. prov.) Une reine G-, eene
g r i s e t t e, die zich als eene voorname dame kleedt.
— Historien de la reine G-, slecht schrijver m.
(auteur). — Cuisinier de la reine G-, slecht kok m.
Gillït, m. [H. n.] Tweekleurige vliegenvanger m. van Cayenne.
Gillon, m. [Bot.], z. v. a. GUI.
Gillonière, f. [H. n.] , z. v. a. DRAINE.
Gilogile, f. [ %lort.] Soort van peer f.
Gilotin, m. (weleer) Leerling m. van 't collegig
Sainte-Barbe te Parijs. — ((am), z. v. a. GILLE.
Gilvieéphale, adj. [H. n.] Met geelachtig of
grijs hoofd. — Gilvicolle, adj. [Eí. n.] Vaalhalzig. — Giivipède, adj. [H. n.] Vaal- of grijsvoetig. (gebakje, knapkoekje n.
Gimblette, f. [Patiss.] Rond of ringvormig
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va au g-, wat voor 't een niet deugt, is soms goed
voor 't ander. — [Anc. prat.] Ii a tendu Ie g-, hid
heeft het verkochte huis of goed vrijwillig afgestaan aan dengene, die er 't naderregt op had. —
[Arch.] Breedte f. der treden van eenen trap. Ces
marches ont quarante centimètres de g-, deze
treden zijn vier palm breed.— [Bias.] Geer f., een met
de punt tot in 't midden van 't schild loopende
driehoek, gelijk aan de trede van een' wenteltrap.
GironIIe, f. [H. de France] Gematigde republikeinsche partij f. tijdens de fransche revolutie
der vorige eeuw (zoo geheeten omdat hare hoofden
uit het depart. der Gironde waren) . — C irondin, C irondiste, m. Aanhanger dier partij,
g i r o n d i s t m. — Ook als adj.: Le party girondin, de partij f. der Girondisten.
Girondelle d'eau, f. [Bot.] Stinkende paar
(charagne) .
-destarm.
C ironné, e, adj. (en part. passé van gironner)
Afgerond, rond bijgewerkt. -- [Bias.] Ecu g-, gegeerd schild. — [ Arch.] Marches g-s, wenteltraptreden f. p1. — Tuiles g-s, geerende dakpannen f.
pl. (aan de eene zijde smaller dan aan de andere).
— Gironnée, f. Schootvol m. — Gironner,
v. a. [Orf. ] Afronden, rond bijwerken. — G ironomique, adj., z. v. a. CIRCULAIRE.

Giroselle, f., z.

GYROSELLE.

Gironette, Weerhaan, windwijzer m. — ( fig.
et fans.) C'est une g-, Il tourne à tous vents comme
une g-, of als adj.: C'est 1'homme g-, hij is een
weêrhaan, hij draait met alle winden, hij hangt de
huik naar den wind. — [Mar.] Waker, windwijzer, topstander, vleugel m. G- écliancrée, gesplitste vleugel. Baton de g-, Z. BaTON. — Girouetté, e, adj. [Bias.] Met een' weêrhaan van ander
email (kleur). — Girotietterie, f., .4- C irouettisnie, m. Veranderlijkheid, onstandvasti q held f.,
het draaijen met alle winden, inz. in 't staatkundige. — % Girouetteux, ease, adj. Ongestadig,
onstandvastig, besluiteloos, wispelturig.
Girouille, f. [Bot.] , z. v. a. CAUCALIDE. Volkswoord voor GAROTTE.
% Giroyer, V. n., Z. v. a. PIROUETTER, TOURNER.
C isant, e, adj. (vgl. GESIR) Liggend. Etre gdans son lit, ziek te bed liggen. — Bois g-, geveld,
neergehouwen hout n. — $ aisseau g-, den grond
rakend, vastzittend schip n. — GISANTS, in. pl.
[Charr.] Booroen, draagboomen m. pl. (aan een
rijtuig).
Gisemerit of Gisseinent, m. [Mar.] Ligging,
strekking rigting f., loop m. eener kust, met betrekking tot de kompasstreken. — Prendre le g-, zich
in volle zee verkennen, hoogte nemen. — [ Minér.,
Géol.] Ligging, rioting f. der ertslagen of beddingen, der aardschichten.
Gisole, f. [Mar.] , z. v. a. GINGEOLE.
Gistes, m. pl., z. CITES ond. CITE.
Git, 3e pers. du prés. de gésir, z. GESIR.
Gitage, m. [Charp.] Zamenvoeging der ribben
of leggers. — [ Manuf.] Laatste bewerking f. van
't laken met de kaarden.
Gitanes, in. pl. G i t á n o s m.. pl., naam der
Heidens in Spanje (in Duitschland, Z i g e u n e r s,
in Frankrijk Bohémiens of Egyptiens_ in
Engeland G(psies, in Rusland Tr e n g a n i, in
Hongarije T z i n g a r i s geheeten) .
Gite, m. Verblijf n., verblijfplaats f.; nachtverblijf n., slaapplaats f. I1 na pas un g- assuré,
hij heeft geen vast verblijf. I1 y a en ce lieu-lei un
bon g-, er is op die plaats een goed nachtverblijf,
eene goede herberg. Il na pas de quoi payer son
g-, hi' kan zijn slaapgeld, zijn nachtverbl2,jf niet
betalen. — [ Chas.] Leger n. van een haas: Le
lièvre est retourne an g-, de haas in zijn leger
teruggekeerd. — (Prov.) Un lièvre va toujours
mourir all g-, men wil gaarne op zijn' geboortegrond sterven. 11 faut attendre le Havre au g-,
wil men zeker zijn iemand aan te treffen, dan
moet men hem aan zijn huis opwachten. -- [Tech.]
Liggende molensteen, ligger m.: La meule tournante et le g-, de looper en de ligger. — Het onbewegeli'k blad van den blaasbalg. —[ Bouch., Cuis.]
Onderste gedeelte n. van 't achtervierendeel van
eenen os. — [ Miiiér.] Ertslaag ertsbedding r., met
betrekking tot hare liggingen rioting. G- d'origine,
vindplaats f. (waar een erts wordt aangetroffen). —
CIITES, m. pl. [Charp., A rtill.] Liggers m. pl , ribben F. pl., ribhouten, strekhouten n. pl.
g

j

:

:

Giter, v. n. (pop.) Verblijven, nachtverblijf
houden, overnachten: Nous avons Lien gité, w ij
hebben een goed nachtverblijf, goede ligging gehad.
— SE CITER, v. pr. Zich ergens heen begeven, de
wijk nemen; overnachtcn
Gitli► age, m. [Bot.] , z. V. a. CARYOPHYLLÉE.
G iton, m. Lage kruiper, flik flooijer m.; — ook
z. v. a. PEDERASTE. — [ H. n.] Zeer kleine eenscha.lige purperschelp f.
Givaudane, f., z. v. a. BARTAvELLE.
Givre, m. [Météor.] Rijm, rijp m. — [Bot.]
Soort van meeldauw m. — [ Bias.] Slang f. —
Givré, e, adj. [Bias.] Met een' slangenkop eindigend: Croix g-e, slangenkopkruis, kruis n. met
een' slangenkop. — Givrée, f. Laag f. fijn ge(spleten: Diamant g-.
stampt wit glas.
Givreux, ease, adj. [Corn.] Met spleten, gez.
Givrogne, f. [ Vétér.] , v. a. BARBOUQUET.
C Labelle, f. Ruimte f., afstand m. tusschen de
wenkbraauwen.
Glabre, adj. [H. n., Bot.] Zonder haar, vezels
of oneffenheden, kaal, onbehaard, glad: La face du
singe, La feuille du laurier est gl-. — Glabréité, f. Kaalheid, onbehaardheid f. — Glabrier, m.
[Bot.] Gladhout n. ; een oostindische boom. —
Glabriuscute, adj. Bijna kaal of onbehaard,
half glad.
Glacant, e, adj. IJskoud, verstijvend: Froid
gl-, verstijvende koude f. Bise gl-e, ijskoude noord
abord gl-, een ijskoud,-ostewindm.—(fg)U
koel. terugstootend onthaal n,
Glace, f. IJs n. Gl- épaisse de deux pieds,
ijs van twee voet dik. Banes de gij -, ijsbanken f. pl.
La g- Porte déjà, het ijs draagt, houdt reeds, men
kan reeds over het ijs loopen. Un cheval ferré it
gl-, een paard, dat gescherpt is om op het ijs te
kunnen loopen. —. (fig.) Homme ferré a gl-, man,
die beslagen ten ijs komt, die klaar voor zijne
zaak, bekwaam in zijn vak is. — Rompre in gpour qn., het ijs voor iemand breken, hem den weg
tot iets banen, de zwarigheden voor hem opruimen.
. (fig.) Ongevoeligheid, koelheid, onverschilligheid f.
Etre de gij -, Avoir un coeur de gl-, een ijskoud
hart hebben, geen gevoel voor iets hebben, ongevoelig zijn. — (fig. et poét.) Les gl-s de lage, de la
vieillesse, de grijsheid f., ouderdom m., ajgeleefdheld f. — IJs, kunstmatig tot bevriezing gebragte
vruchtensappen, fruitlikeuren, enz.: G1- au citron,
a la crème, it la vanille, citroen-, room-, vanilleijs. On servit des gl-s, er werd ijs voorgediend.
— Spiegelglas n. Gl- de Venice, spiegelgas van
Venetië. Uni comme une gl-, zoo glad als een
spiegel. Gi -s soufées, coulees, geblazen, gegoten
spiegelglas. — Arbalète it gl-, Spiegelboog m. —
Koetsglas, glasraam n. van een rijtuig: Lever, baisser la gl- dun carrosse, tiet glas van eene koets ophalen, sederlaten. — [ Joail.] Kleine vlek f. in diamanten. — [ Pitt.] Suiker met eiwit gemengd, suiker
zijne waterdeelen-glazurn.—[Cis]Vl
beroofd vleeschnat n., gelei f. — [ Peint.] Peinture
sur gl-, teekening f. op tin, die vervolgens achter
glas geplaatst wordt.
Glacé, e, adj. (en part. passé van glacer) Bevroren, bevrozen, verstijfd; ijskoud, koud: La rivière est gl-e, de rivier is digt gevroren. Climat
gl -, ijskoud klimaat n., beisrozen luchtstreek f.
Avoir les mains gl-es, ijskoude, van koude ver
handen hebben. — ( fig.) Coeur gl-, onge--kleumd
voelig, koel hart n. Amant gl-, ongevoelig. overschillig minnaar m. Style gl-, koude stijl m. —
[Manuf.] Taffielas gl-, geglansd taf, glanstaf n.
Cants gl-s, geglansde, ,geglaceerde, glacéhandschoenen m. pl. — [Coot.] Fruits gl-s, oversuikerde. metsuikerglazuur overdekte vruchten f. pl.
Crème gl-e, roomijs n. -- [Brui.] Or gl-, of als
subst. Du glacé, met blinkend goud basponnen
zijde f., z. ook 't volg. woord.
G laeée, f. [Hort.] Soort van appel in., meer lang
dan plat. Gl- noire, andere appel: soort van de
grootte der reinet. — [ Bot.] , of als adj. Plante
l-e of glaciale, ook Ficoïde crystallin, ijskruid n.,
ijsplant f.
Glaser, V. a. Doen bevriezen, tot ijs doen worden: ijskoud maken, verstijven. Le grand froid
glace les rivières, de groote koude doet de rivieren
bevriezen. Faire g!- du vin, wijn (door kunstkoude)
tot ijs maken. — Le vent glace le visage, cle wind
is snijdend koud, maakt het aangezigt ijskoud. —

GLACERIE
(fig.) La peur glace Ie sang dans les veines, de
vrees doet het bloed in de aderen stollen, verstijven. Cette pensée me glace . d'effroi, dit denkbeeld
doet mij van a fgr ^zen verstijven. — Cel orateur a
un débit qui glace, die redenaar heeft eene een
La vieillesse-tonige,vréld at.—
glace ie sang, de ouderdom stremt het bloed,
maakt het bloed koud. — [Conf.] Gl- des conti
konfituren, ingemaakte vruch--tures,dcéi
ten, kersen oversuikeren, met suikerglazuur overdekken. — [Manuf.] Glanzen, glanzig of blinkend
maken, g l a c d r e n. — [C ordonn.] GI- le cuir, het
leder glanzen, met was glanzig maken. — [Chaud.]
G- le suif, de talk matig verwarmen. — GLACER ,
V. n., en SE GLACER, V. pr. Bevriezen. Gl - des
étoffes, stoffen glimmend of glanzig maken. -.

[Tail!.] Gl- une doublure sur une etof e, de voering op eene stof gelijk en glad aannaaijen. L'étang
commence a gl-, of à se gl-, de vijver begint te

bevriezen.

Glacerie, f. Spiegelgieterij, kunst des spiegel

spiegel fabrjk f. ; spiegelhandel m.
-makers;
Glacear, m. [Tech.] Glanzer, g 1 a c e e r d e r m.
(van weefsels, van papier).
G laceux, euse, adj. [Joail.] Onzuiver, onklaar, wolkig: Diamant gl-. onzuivere, onklare
diamant m.
Glacial, e, adj. IJskoud, zeer koud: Vent gl-,
ijskoude, verstijvende wind m. La mer gl-e, de
IJszee. Le zone gl-, de bevrozene of koude lucht
Air gl-, Mine gI-e, koud, koel,-strek.—(fig)
terugstootend voorkomen n. Réception gl-e, zeer
koele ontvangst f. — [Bot.] In koude landen en
op ijzige bergtoppengroeiend: La renoncule gl-e,
de jjsranonkel m. (die in Zwitserland en Lapland
g evonden wordt). — [Méd.] Humeur glaciale,
kristalvocht n. van het oog, kristallens f. — (Volgens de .4cadémie heeft dit woord geen m. pl., ofschoon men bij geachte schr ijvers zoowel glacials
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Glace of Glalse, f. [Vern.] Deel n. van 't ver

eens glasovens.

-welf

G laieul, m., Gladiole, f., Glais, m. [Bot.]
Lischbloem, zwaardlelie f., zwaardkruid n. (iris)

G1- puant, z. v. a ESPATULE . Gl- jaune of de
marais, gele lischbloem f., bastaardkalmus m. Glcommun, rond allemansharnas. zigmaartskruid n.
Glasre, f. [Méd.] Slijmachtig vocht n., dat de
slijmvliezen somtijds afscheiden: Cette médecine
lui a fait vider les gl-s, dit geneesmiddel heeft hem
de slijmachtige vochten doen lozen. Gl- d'oeuf,
wit n. van een ongekookt ei. — [Joail.] Wolkig
vlekje n. in sommige diamanten.
Glairer, V. a.' [Rel.] Met eiwit bestrijken of
.

inwrijven (den band van een boek).
G laireux, ease, adj. Slijmig, slijmachtig,
slijmerig, taai, vol sljmerige stof: Les pieds de
veau sont gl-, de kalfspooten zijn sl merig. —
GLAIREUX , m. [Bot.] Kleefzwam f., sljmige paddestoel m.
Glairine, f. [Chim.] Organische, naar eiwit
gel kende stof, die uit warme gezondheidsbronnen
nederslaat (ook barégine geheeten, naar de bronnen van Barège) .
Glais, m. Losbranding van 't geschut, inz. bij
de uitvaart van een' vorst (ook glas geheeten); —
militaire f. l jkstaatsie van een' vorst. — [Bot.] , z.
GLAÏ EUL.

Glaise, f., of als adj.: Terre gl-, Terre Li
potier, f. Klei, potaarde f., leem n. — [Vei r.],
z. GLAIE . — Glasser, v. a. Met klei beleggen,
-

vertrek n.

bekleeden of bestrjken. — [Agile.] G1- des terres,
landerijen met klei bemesten. — G laiseux, ease,
adj. Kleiachtig, leemachtig. -- Glaisière, f. Leem kuil m., leemput, klei- of leemgroeve f. — Glaisine, f. Kleibezinksel n. (dat sommige wateren
met zich voeren.
Glaiteron, of Petit Glouteron, m. [Bot.]
Klein klaskruid n.
G laivane, f. [Bot.] Soort van biesplant f.
Glaive, m. Zwaard n., scherpe degen m. ; — bij
uitbreiding: wapen n. Tomber sous le gl-, onder
't zwaard vallen. — (fig.) Le gl- de Thémis, de
la justice, het zwaard der straffende, wrekende
geregtigheid. Le souverain a la puissance du gl-,
de vorst heeft magt over leven en dood. Le gl-

z. v. a. EPAULARD . — t G ladiatoire, adj. Wat de

daire, adj., z. v. a. GLANDIVORE.

als glaciaux vindt).

Glacier, m. Groot ijsveld n., ijsbedding f.,
g 1 e t s e h e r m. in de hooge dalen der Al pen en
elders. — IJsbereider, ijsverkooper. — Spiegelgieter,
spiegel-fabrikant m.
Glacière, f. IJskelder m. — (fig.) Zeer koud

Glacis, m. Zachte en effen helling, g loo ing of spirituel, het geestelijke zwaard, de geestelijke
schuinte f. Le gl- dun étang, de afhellende rand magt. Le gl- seul peut décider entre nous, het
van eenen vijver. — [Arch.] Gl-. de corniche, zwaard, de strijd, de oorlog kan alleen tusschen
schuinte van eene kroonlijst, om 't afloopen van ons beslissen. Le gl- de la parole, 't vermogen, de
't regenwater te bevorderen. — [Fort.] Gl- de la kracht der welsprekendheid. — [H. n.], z. v. a.
contrescarp e, of enkel Gl-, veldborstwering, zachte ESPADON . — t [ [l ist.] Lansruiter; — met een
glooiing, die aan de kruin des bedekten wegs be- zwaard gewapend soldaat m.
Glama, nl., z. LAMA.
gint en in 't veld uitloopt, g l a c i s n. — [Feint.]
GI n me, m. [Méd.] Oogsmeer n.
Glazuur n., ligte, doorschijnende kleur, die de
G lammet, m. [H. n.] Drieteenige meeuw, winschilders somtijds op de reeds gedroogde verflagen
termeeuw
f. (in 't hooge noorden). (aren.
Rij
steken,
eener schilderij aanbrengen. -- [Tech.]
Glanage, in. [Agric.] Het nalezen der koren naad f., waarmede de voering van een kleed op de
Gland, m. [Bot.] A1gemeene naam van ver
stof wordt vastgemaakt. Le gl- dune chaudière,
vruchten, die eene vaste, meelige zelf-schilend
de verwijding f. of uitgebogene rand in. van een'
een taai omkleedsel bevatten , zoo-standighe
grooten ketel. — Gemetseld droogplat n. voor de
die
van
den beuk, den kastanjeboom, enz.; —
als
of
zilversuikerbrooden. — Doorloopend goudinz. die van den eik: Eikel, aker m. Engraisser des
draad n., rij loovertjes op borduurwerk.
GlaSon, m. IJsschots, fjsschol f., stuk ijs n. cochons avec du gl-, varkens met eikels mesten. —
La rivière charrie des gl-s, de rivier kruit schot- [Bot.] Gl- de terre, aardaker. — [H. n.] Gl- de
sen. Amas de gl-s, ijsdam m. — (poét.) Le temps, mer of Glandite, zeeëi.kelsteen, versteende zeeeikel
La saison des gl-s, de winter m. — (fig. et fam.) (balanite). — [Tech.] Eikelvormig sieraad n. van
Koud, ongevoelig, onverschillig mensch. — [Arch.] wol, zijde, katoen, of wel van staal, zilver of goud
Sieraad n. aan den rand van waterkommen, fon- aan kleederen, gordijnen, draperiën, enz.. — houten
teinen, enz., in den vorm van ijsschollen of ijskegels. klem f. (der kammenmakers, perkamentbereiders).
[Anat.] Eikel m., hoofd der roede, des kittelaars.
G lachre, f. Het overdekken met glazuur.
Gladiateur, m. Zwaardvechter, kampvechte r — G laisdage, m. Regt n., om de varkens in de
bij de openl ij ke schouwspelen der oude Romeinen. bosschen of op de plaatsen, waar eikels zijn, te
— (fig.), Voorvechter, twistzoeker m. — [H. n.], laten weiden. — Eikeloogst m. (glandée) — Glan-

zwaardvechters betreft.

G ladié, e, adj., z. v. a. ENSIFORME. - Gladifère, adj. [H. n.] Met eene zwaardvormsge
verlenging. — Gladiole, f. [Bot.], z . GLAIEUL .
— Gladiolé, e, adj. [Bot ] Lischbloernachtig.
Glagolitique, adj. [Philol.] La langue gl-,
de oude heilige Slavonische of slavische taal f. Alphabet gl-, oud-slavonisch alphabet n.
Glai, m. [Bot.] Menigte bijeenstaande lisch-

bloemen in een' vij ver, als 't ware een eilandje
vormende.
Glaladine, f. [Chim.] Eene in de lischbloem
ontdekte zelfstandigheid f.

Glande, f. [Anat., Bot.] Klier f. — [Méd.,
Vétér.] Klier, toevallig kliergezwel n. aan Benig
ligchaamsdeel. — Glandé, e, adj. [Vétér.] Met
gezwollen klieren (avives). — [Blas.] Geëikeld, met
eikels van andere kleur dan de eik.
Glandée, f Eikeloogst m. — De tot varkensmes
geschikte woudvruchten Envoyer des cochons-ting
à la gl-, varkens in 't woud ter bemesting zenden.
Glandifornie , adj. [Didact.] Kliervormig;
eikelvormig. — Glandite, f., z. gland de mer
onder gland. — Glandivore, adj. Van eikels
levend, eikeletend. -- Ook als subst m. Les gl-s,
de eikeleters m. pl.
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GLANDULAIRE

-

GLOBE.

Glandulaire,Glanduleux,ense,adj.Klier- en bodem behooren. — (poét.) Bouwland n., aardachtiq, klierig. — GLANDULAIRE, f. [Bot.] Soort kluit m. Arroser in gl- de ses sueurs, in 't zweet
van ijzerkruid n. — Glandalation, f. [Didact.] zijns aanschijns den grond bebouwen. — [Chim.]
aarde f. — [ H. n. ] Soort van
Vorming, ontwikkeling f., toestand m. der klieren.
— Glandule, f. Kliertje n. — Glanduleux, straalworm m. (de hondsdraf m.
C léchome, Glecome, m. [Bot.] Kruipenease, adj., z. GLANDULAIRE. — Glandulifère,
Gléchon, m. (pr. ch=k) [Bot. anc.] , z. v. a.
adj. [Bot.] Kleine klieren dragend. — Glanduliforme, adj. [Bot.] Kliertjesvormig. — Glane, f. POULIOT; MENTHE. — Gléchonite, Gleehoni[Agric.] Handvol f. nagelézene korenaren f. pl.—(Loc. tè s, m. (pr. ch=k) [Ant. gr.] Met polei gekruide
/1g.) Il y a encore champ (of beau champ) pour faire wijn m.
Gléd i tsie, f. [Bot.] , z. v. a. FÉVIER.
1-, hier valt nog wat na te lezen, nog watprofijt
Glène, f. [Anat.] Vlakke gewrichtsholte of pan,
e maken; daarover laat zich nog veel zeggen of
gewrichtsvlakte f., waarin 't gewrichtsf.
der
tiende.
ondiepe
schrijven. — [ H. eccl.] Inzameling
[Féod.] Relt n. van arenlezing in een veld. — hoofd van een ander been draait (ook cavité gléTros m., rij peertjes om eenen tak. Gl- d'oignons, noïdale geheeten). — [ Mar.] Opgeschoten, in cirrist f. ujjen. — Glanée, f. [Chas.] Strik m. om een kelbogten gelegde tros m. of touw n. — [Pêche]
andere watervogels te vangen, waarbij graan -den z. GLINE.
Glérier, v. a. [Mar.] Opschieten, in cirkelboglokaas dienen. — Eendenvangst f. op-korelst
die wijze. — Glanernent, m. [Agric.] Het na- ten leggen (een touw, een' tros). — Het part. passé
lezen der korenaren. — Glaner, v. a. Korenaren is ook adj.: Cordage gléné, opgeschoten tros m.
C lénoldal, e, C lénoïde, G lénoïdien, ne,
nalezen. — ( fig.) Il a laissé du champ à gl- après lui,
hij heeft nog een klein gewin voor anderen over- adj. [Anat.] Vlak uitgehold. Cavité gl- , of als
gelaten; men kan over 't onderwerp, dat hij behan- subst. La gl-, Z. GLENE.
(;lette, f. [Chinn.] Glit n. (litharge).
deld heeft, nog veel meer zeggen. — Ook als v. a.:
Gletteron, m. [Bot.] Klissen, kladden f. pl.,
Gi- un champ, 'een akker nalezen. Gl- du froment,
tarw nalezen. — Het part. passé is ook adj.: Champ dokkebladeren n. pl.
C lericounétre, of Gleucoaenomètre , m.
gland, nagelezen veld n. — Glaneur, in., ease, f.
[Tech.] Zoetigheids- of mostmeter; eenwerktuig
Nalezer m., naleesster f. van korenaren.
Glanis , f. , of als adj. Sileire glanis, f. tot toetsing van 't suikergehalte der wijnen, enz.
[H. n.] Gemeene wentelaar m., de grootste zoetwa- (in 1840 door Chevalier te Parijs uitgevonden),
g l e u k o m é ter m. — Gleucornétrie, f. Kunst f.
tervisch in Europa.
Glanure, f. [Agric.] Opbrengst van de ge- om dat werktuig te gebruiken, g l e u k o m e t r í e f.
— Gleu'.cométrigne, adj. Tot den mostmeter of
dane nalezing der korenaren; nalezing f.
Glaphiqie, adj. Geschikt tot beeldwerk, g la- zijn gebruik behoorend, g l e u k o m é t r i s c h.
Gliadine, f. [Chim.] Eigen bestanddeel n. van
van
talk
f.,
soort
waarvan
de
p h i s c h. Talc gl-,
de kleefstof.
Chinézen apen figuren maken.
Cline, f. [Pêche] Bedekte vischkorf m.
Glapir, v n. Keffen (gelijk vossen en jonge
Glinole , f. [ Bot. ] Soort van vijgplant t.,
honden doen). — ( fig.) Met eene schetterende, krilschende stem schreeuwen , zingen. — G lapis- g l i n u s m. — Glinos, Gleinos, Glinus, m.
Scherp
schreeuwend,
krijschend:
[Bot.
anc.] Soort van ahornboom m.; — nu z. v. a.
e,
adj.
sant,
Voix gl-e, Son gl-. — Glapissenient, m. Ge- GLINOLE.
Glirien, ne, adj. [H. n.] Naar den zeven
kef; — (fig.) Scherp, doordringend geschreeuw n.
(glis, loir) gelijkend. — GLIRINS, m. pl. Ge--slaper
Glareole, f., z. GIAROLE.
Glas, m. Gelui n. der doodklok. — Somtijds de slacht van knaagdieren, waartoe de zevenslapers,
doodklok zelve f.: Sonner Ie gl-, de doodklok lui- jerboaas e. a. behooren.
Glissade, f. Het glijden, uitglijden; uitglijding,
den. — z. ook GLAIS en CLAS. arend).
G latir , v. n. Schreeuwen , krijschen (als de uitglipping f. (van den voet). — [ Danse] Sleep- of
Glauber (Sen de), m. [Pharm.] Glauber- gljpas m., glissade f., glissé m. — [Escr.j
zout n., zwavelzure soda f. (veelvuldig als purgeer tiet afglijden van de degenkling. — ( fig.) Cette
aangewend). — Glauberite, f. [Minér.]-midel fille a fait une gl-, dat meisje is gevallen. -Een uit zwavelzure soda en kalk bestaand wit Glissant, e, adj. Glad, glibberig. Le chemin
est fort gl-, de weg is zeer glibberig. — ( fig.) Mis
zout, glauberiet n.
bedenkelijk, nételig. C'est un pas gl-, 't is-selijk,
Glaueescenee, f. [Bot.] Zeegroene kleur f.
van eene oppervlakte; het zeegroen-zin. — C lan- eene bedenkelijke zaak, een nételig geval. — Glissé,
cescent, e, adj. Naar 't zeegroen zweemend, m., of als adj. Pas gl-, m. [Danse] , z. GLISSADE.
— S G lissement, m. Het glijden, overheen glijden.
grif sgroenachtig.
C lisser, v. n. Uitglijden, uitschieten, ontglippen;
G lancienne, f. [Bot.] , z. v. a. CHELIDOINE.
Glaucion, Glaueiuin, (pr. —ome) [H.. n.] , glijden, sullen. Le pied lui glissa, zijn voet gleed
uit. L'échelle glissa, de ladder gleed uit. La bouz. v. a. GARROT. — [ Bot.] , z. PAVOT cornu.
Glaueique, adj. [Chins.] Groenkleurig. Acide teille, L'anguille lui a glissé des mains, de flesch,
de paling is uit zine handen geglipt. On glisse sur
gl-, groenzuur n.
Glaueoïde, [Bot ] Porselein f. (pourpier). — un chemin couvert de eerglas, men sult of glijdt
Melkkruid n. (glaux maritime). (kóma n. op een beijzelden weg. — (fig. et fain.) Gl- des
Glauconie, m. [Mid.] Groene staar f., g l au- mains a qn., iemand uit de handen glippen, hem
Glanneome of G lauconeite, f. [Miner.] Soort geen woord houden of ontrouw zijn. — Mes remontrances flout fait que gl- sur lui, mijne ver
van krijtaarde f.
hebben geen' indruk op hem gemaakt. —-manige
Glatucope, Glaneope cendré, m. [H. n.]
Le pied lui a glissé, ,hij, zij heeft eenen misstap
Lappenvogel m. (op Nieuw-Holland).
Glaucophylle, adj. [Bot.] Met grijsgroene gedaan. C'est a vous a gl-, nu moet gij er aan, nu
bladeren. — Glaueopode, adj. [H. n.] Met grijs- is 't uwe beurt. C'est une matière délicate, it
groene voelen. — Glaueoptere, adj. [H. n.] faut gl- légèrenhent dessus, 't is eene kiesche zaak,
Met grijsgroene vleugelen. — Glaucure , adj. men moet ze slechts even aanroeren. I1 glissa sur
eet article, hij stapte over dit punt heen. — GLISSER,
[H. n.] Met gríjsgroenen staart.
Glaneus, m. (pr. —knee) [H. n.] Ongeschubde v. a. Heimelijk of behendig insteken, inschuiven: I1
visch, met bijna cilindervormig lij f en breeden staart, lui a glissé une lettre dans la poche, hij stak
blaauwling in. — Blaauwe haai m. — Soort van hem heimelijk eenen brief in den zak. — SE GLISSER, v. pr. Heimelijk, insluipen: Ii se glissa douceweekdier n., g 1 a u e u s m.
ment dans la chambre, hij sloop heimelijk in de
Glane, m. Hakblok n.
kamer. Il s'est glissé une grande faute dans eet
Glautnet, m. (pop.), z. V. a. PINSON.
Glauque , adj. [Bot.] Grijsgroen , zeegroen, ouvrage, er is Bene groote fout in dit werk geslowit- of blaauwachtig groen. — G lauuque, m. pen. — Se gl- Ie long dune corde, zich langs een
Grijsgroene kleur f., zeegroen n. — [U. n.] Zee- touw laten afglijden. — Cette opinion s'est glissée
insensiblement, deze meening is onmerkbaar ingehond, rob m.
slopen, vastgeworteld.
Glaux maritime, m., z. GLAUCOiDE.
Glissepir, m., -ease, f. Glijder m., glijdster f.
Gaye , f. , z. GLAIE. — r layena l , m., z.
Glissoire, f. Glijbaan, sullebaan f.
GLAÏEUL.
Globbée, f. [Bot.] Soort van indisch bloernriet n.
Glèbe, f. Grond, bodem m. Esclaves, Serfs de
Globe, m. Bol m , bolrond ligchaam n., kloot m.
la gl-, slaven, lijfeigenen m. pl., die tot den grond

i

GLOBETJX
GI- terrestre, Gl- de la terre, of enkel Gl-, aardbol. — [Astr., Géogr .] Gl- céleste, hemelbol m.,
hemelsIpheer, hemel-g 1 o b e. Rectifier Ie gl-, de hemelglobe voor eene gerieven plaats rigten of stellen.
Gl- terrestre, aardbol, aard-globe: Porter un lieu
du gl- sous le méridien, eene plaats op de aardglobe onder de middaglijn brengen. — [Phys.] Glde feu, vuurbol m., vurig luchtverschijnsel n. Glélectrique, glazen bol tot het elektriséren. Gl- de
feu of d' artifice , vuurbol , luchtkogel m. , ieder
bolrond vuurwerk n. — [Mil.] Gl- de compression,
drukkogel (om de nabijgeléqene galerijen eener vesting te doen instorten). — [Numism.] Gi- impérial,
of 'enkel Gl-, rijksappel in., gouden bol met een
kruis er op, als waardzgheidsteeken in de hand van
een' vorst. — [Anat.] Gl- de l'oeil, oogbol. —
[H. n.] , z. v. a. BATRACHITE. (mig, bolrond.
Globeux, ease, adj. [Bot.] Bol- of kogelvorGlobieeps, adj. [EI. n.] Met bolronden kop.
— Globicere, adj. [Fl. n.] Met een bolvormig
uitwas op den snavel. — Globieorne, adj. [H. n.]
Net bolletjes aan de voelsprieten. — Globifère,
adj. Met bolronde verhevenheden. — GLOBIFERE, f.
[Bot.] Plant f. van Carolina, mikranthemum n. —
Globiflore, adj. [Bot.] Met bolvormige bloemen.
— G lobifornme, adj. [Didact.] Bolvormig. —
Globipore, adj. [H. n.] Met ronde zweetgaatjes.
Globo (in), loc. adv. (latin) Over 't geheel,
in 't groot, g 1 o b a a 1: Il faut considérer les choses
in globo
Globosite, f. [H. n. n.] Ronde, als gedraaide

schelpv ersteening f., g 1 o b o s i e t m. -- t G lobosité, f. [Didact.] Bolrondheid f. (sphéricité).
G lobuulaire, f. [Bot.] Het gewone kogelkruid n.,
kogel- of klootbloennz f. — GLOBULAIRE, Wlj. Bol
-vormig,blndacht.
Globule , f. (verklw. van globe) Bolletje n.
Gl-s d'eau, de sang, water-, bloedbolletjes n. pl. —
Globnletar , m. [Tech.] Werkman, die de oneffenheden op het oog der gegoten letters wegneemt. —
Globr►leux, eiise, adj. Bolrand, bolvormig. —
[Phy s.] Uit bolletjes zamengesteld, g 1 o b u l e u s.
— Globulicorne, adj. [H. n.] Met bolvormige
voelsprieten. — Als subst. m : Insect n. met zulke
voelsprieten. — Globulifère , adj. [Bot.] Met
enkele bolronde deelgin. — Globuliforme, adj.
[Minér.] Bolvormig, bolrondachtig. — Glob;iline , f. [Chirp.] Roode kleurstof f. in 't bloed —
[Bot.] Elk der afzonderlijke blaasjes van het plantenweefsel. — Globnalipède, adj. [H. n.] Met
bolvormige voeten. — Globulite, in. [H. n.] Kever m. niet bol- of- knodsvormiqe voelsprieten.
Gloehide , f. [ Bot. ] Soort van weêrhaakje
aan 't eind der vezels van sommige planten. — Gloehidion, m. [Bot.] Plant f. van 't geslacht der
wolfsmelk.
G-loire, f. Roem, lof m.. eer, glorie f. Chercher la gi-, Aspirer à la gi-, roem zoeken, naar
roem haken, staan. I1 est comblé de gl-, hij is met
roem bedekt. 11 a toute la gl- de cette action, hij
heeft alle eer van deze daad. Avide de gl-, Apre

à la gl-, Désireux de gl-, Passionné pour la gl-,

roemzuchtig, roemgierig. Ii est la gl- de sa patrie,
hij is de roem, kroon, eer, het sieraad van zijn
vaderland. t I1 est une des gl-s de son pays, hij
is een der beroemdste mannen van zijn land. —
Mettre sa gl- à of dans qc., à faire qc., zijnen
roem, zijne eer in iets stellen, zich iets tot eene
eer rekenen. Faire gl- de ge., eene eer uit iets
maken, op iets hoogmoedig zin. 11 fait gl- of 11 se
fait une gl- d'être libertin, hij stelt er eene eer in
een zwierbol te zijn. Rendons toute gl- à Dieu,
laat ons God alle eer geven. Vaine gl-, ijdele roem m.,
laatdunkendheid, opgeblazenheid f. Fausse gl-, val
roem m., ijdelheid I. — Somtijds heeft gloire-sche
op zich zelven eene ongunstige beteekenis: La glle perdra, de roemzucht, hoogmoed, ijdelheid zal
hem in 't verderf storten. La vaine gl- corrompt
le mérite des meilleures actions, de ijdele roem,
de hoogmoed bederft de verdienste der beste daden.
— (Loc. prov.) Etre dans la gl- de Bacchus, dronken zijn. — Hulde aan God, verheerlijking, eer;
heerlijkheid f. , hemelluister m. Que toutes vos
actions tendent h la gl. de Dieu, laat al uwe daden tot Gods verheerljking strekken. Le fils de
Dieu viendra dans sa gi-, dans la majesté de sa
gl-, de zoon Gods zal in zijne heerlijkheid, in de
majesteit zijner glorie komen. La gl- du monde
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passe vite, de heerlijkheid der wereld gaat schielijk
voorbij. Avant-gout de la gl-, voorsmaak ni. van de
eeuwige zaligheid of heerlijkheid. — [ Peint., Theát.]
Voorstelling f. van den open hemel met zijne bewoners, hemelstuk n., glorie f. — [Artif.] Groote
staande zon; glorie. — Somtijds z. v. a. AUREOLE.
G lonlérer, v. a., liever AGGLOMERER.
Glontéride, Gloniéris, m. [H. n.] Kogeldier n., duizendpoot m., die zich als een bal oprolt.
— Glomériflore, adj. [Bot.] Met zamengehoopte
bloemen. — G loméricarpe, adj. [Bot.] Met
zamengehoopte vruchten.
Gloria, f., Gloria patri, m. (latin) [Liturg.]
Eindvers n. der psalmen. — [Mus.] Koorzang m.,
op dat eindvers gecomponeerd: Tous les Gloria,
Tous les Gloria patri de ce musicien sont fort
beaux. — (fig. et fam.) Il est comme Gloria patri,
it se fourre partout, hij is overal te vinden, dringt
zich overal in. -- Gloria in exeelsis, (pr.
—inc ek- cel -sice) lofzang m. , die doorgaans in de
mis wordt gezongen en einet die woorden begint.
— GLORIA, m. (fig. et fam ) Donnez-moi un gl(in kofjhuisstijl): geef me een g l o r i a (een kop
heete kof j met suiker en brandewijn of rum).
Gloriette, f. Lusthuisje, klein tuinhuis, prieel n.
— [Boul.] Afgeschoten ruimte f. achter den oven.
Glorieuise, f. [H. n.] Zeearend, adelaarsrog m.
(raio aigle). — [Bot.] Pracht- of pronklelie f. —
Glorieusement , adv. Roemruchtig , roem
roem, met eer; heerlijk. I1 s'est tiré-wardig,met
gl- de cette affaire, hij heeft zich met roem, eer
uit deze zaak gered. Il est mort gl-, hij is met
roem, roemwaardig gestorven.
G lorieoiset, adj. et subst. m. (verklw. van
glorieux) Min of meer hoovaardig of verwaand.
Een ingebeeld gekje U.
Glorieuseté, f. Verwaandheid f.
Glorieux, euise, adj. Roemruchtig, roemvol,
eervol, lofwaardig; — vermaard, doorluchtig, beroemd. 11 revint gl- , hij kwam roemvol terug.
Préférer une mort gl-euse a une longue vie, een'
roemvollen dood boven een lang leven verkiezen.
C'st une entreprise , action gl-euse, 't is eene
roemruchtige onderneming, doorluchtige daad. —
Les gl- martyrs, de glorierijke martelaren. — Hoovaardig, verwaand, lo fgierig, praalziek, laatdunkend: 11 a du mérite, mais it est un peu g1-, hij
heeft verdienste, maar hij is een weinig hoovaardig.
— In dien zin ook als subst.: Les gl- se font haïr,
de laatdunkenden maken zich gehaat. — Corps gl-,
z. CORPS. blz. 432, kol. 2.
Glorifiable, adj. Verheerlijkenswaardig.
Glorilication, f. [Théol.] Verheerljkina, verheffing van 't schepsel tot de eeuwige heerlijkheid,
glorificatie f.
Glorifier, v. a. Verheerlijken, loven en prijzen
(God), de hoogste eere geven: Gl- Dieu de toutes
chases, aan God de eer van alles geven, God in
alles verheerlijken. — Dien glorifie les saints, God
verheerlijkt de heiligen, maakt hen eeuwig zalig.
— Het part. passé komt ook als adj. voor: Dieu
soit loud et glorifié, God zij geloofd en geprezen.
— SE GLORIFIER , v. pr. Zich beroemen , zich
laten voorstaan, praten, stoffen. Il se glorifie de
ses ricbesses, hij beroemt zich op zijne rijkdommen.
— Se gl- dans la Croix de Jésus Christ, zijnen
roem in 't kruis van Jezus Christus stellen.
G loriole, f. IJdele, verkeerde, geringe roem nl.,
armhartige praal f. — Gloriolette, f. (verklw.
van gloriole) (fam.) Nietige, nietsbeduidende roem
Close, f. Uitlegging, verklaring, opheldering f.
van een woord of tekst; ophelderende, verklarende
aanmerking of noot , g l o s s e f. Gl- marginale ,
randglosse , randverklaring , kantteekening f. La
gl- est aussi
que le te xte,
c cprov.) e st
even luister bals de ekst
la gl- d'Orléans, plus obscure of pire que Ie texte,
na die verklaring is men nog even wijs als te
voren. — (/1g. et fam.) Aanmerking, inz. berispende, min of meer boosaardige aanmerking, verzonnen bijzaak, g l o s s e f. Dites le fait simplement,
sans gl-, vertel eenvoudig het feit, zonder glossen.
— [Poes.] .Poëtische kunstgreep f., inz. der spaansche
dichters,waarbij eenegedachte,in een zoogenaamd thema aangegeven, zoodanig in vier decimen of tienrégeli.ge stroppen ontwikkeld wordt, dat op 't einde van
elke strophe een vers van het thema staat, soort
van parodie, glosse f.
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Gloser, V. a. Uitleggen, verklaren, ophelderen,
g 1 o s s é r e n, glossen maken: Les auteurs qui ont
glosé la bible, de schrijvers. die den bijbel verklaard
hebben. — ( li g. et fam.) Bedillen, berispen, ten
kwade uitlengen. Que trouvez-vous á gl- là-dessus?
wat vindt gij daarop aan te merken, te berispen?
— In dien zin ook als V. n. Vous glosez sur tout,
gij bedilt alles, gij hebt op alles wat te zeggen, maakt
glossen op alles. Il n'3- a point à gi- sur ma conduite, er valt niets op mijn gedrag te zeggen.
Glosseer, in., -ease, f. Berisper, vitter, bediller, glossenmaker m., bedilster, glossenmaakster f.
Glossaire, in. Verklaringswoordenboek, woordenboek, waarin duistere, vreemde of oude woorden worden verklaard, g l o s s á r iu ni n.
Glossalgie, f. [Méd.] Tongpijn f. — Glos salgigaie, adj. Tot de tongp jn behoorend, gloss d 1 g is c h. — Glossanthrax, m. [Méd., Vétér.]
Pestkool f. aan de tong. boosaardige tongblaren f. pl.
Glossate, adj. [H. n.] Met lange, sterk ontwikkelde tong. — GLOSSATES, ni. pl. Sto fvleugelige
insecten n. pl. met lange tong.
Glossateur, m. Uitlegger, verklaarder, kant
GI- de la bible, tekstverklaarder des-teknarm.
bijbels.
f.
[H. n.] Tong f. der vliesvleugelige
Glosse,
en dubbelvleugelige insecten. — _Naam van 't weekdier, dat de ossenhartschelp (isocarde, coeur de
boeuf) bewoont.
Glossèane, m. [Philol. anc.] Duister, verklaring behoevend woord, g l o s s é ne a n.
Glossien, ne, Glossigaie, adj. [Méd.] Tot
de tong behoorend.
Glossitation, f. [l%léd.] Klokkend geluid n.
in de ingewanden. (brand in.
Glossite, f. [Méd.] Tongontsteking f., tongGlossocatoche,dn.[Chir.] Werktuig ter nederdrukking van de tong bij 't onderzoekvan den achter
terughouder ni. — Glossocèle, m. [Chir.]-mond,
Het krampachtig uitsteken der tong; tonggezwel n.
-- Glossoconie, in. [Chir.] Winde, leêschroef.f.
(vroeger bij beenbreuk in gebruikt). — [ Mclean.]
Windas n. — [Ant.] Fluitdoos f. — Glossodie, f.
[Bot.] Soort van standelkruid n. van Nieuw-Holland. — Glossodonte, adj. [H. n.] Met tanden
op de tong. — Glosso-épiglottique, adj. [Anat.]
Tong en strotklep betreffend. —Glossographe,m.
Anat.] Tongbeschrjver. — [Philol.] Schrijver over
taal, taalbeschrjver m. — Glossographie, f.
[Anat.] Tongbeschrjving f. — [Philol.] Taalbeschrijving f., het beoefenen eenei taal ten opzigte
van 't glossarium, oft afleidend en verklarend woordenboek dier taal; het schrijven van kantteekenin
— Glossographique, adj. Wat tot de-gen.
glossographie behoort. — Glosso-hyal, adj. en
subst. ras. [Anat.] Achterste horentje n. van het
tongbeen. — G lossoïde, adj. Naar de menschentong gelijkend. - GLOSSOtDE, f. [Miner.] Tongsteen m. — Glossologie, f. [Didact.] Ton gleer,
verhandeling f. over de tong. — Glossologique,
adj. De tongleer betreffend. — Glossoniane,
Glossomanie, z. v. a. BAVARD, BAVARDAGE. Glossomancie, f. Tongwaarzeggerij f.
Glossonie, in. [Bot.] , z. v. a. VOTOMITE.
Glosso-palatin, adj. [Anat.] Tong en verhemelte betreffend. — Glossopetres, in. pl. Tongsteenen in. pl., slangentongen f. pl. , versteende
haaijetanden m. pl. — Glosso- pharyngieii,
ne, adj. [Anat.] Tong en keel betrefend.—Glossostaphylin, e, adj. [Anat.] Tong en huig betreffend. — Glossotoenie, f. [Anat., Chir.] Tongontleding; tongsn jding f. — Glossotornique,
adj. Daartoe behoorend, g l o s sot ó ira i s c h.
Glotte, f. [Anat.1 Stemspleet, luchtpijpspleet f.
— [H. n.] Wachtelkoning m., een riethoen (roi
des tailles, rále de genets). — Glottial, e, adj.
[Anat.] Stemspleetachtig. Os glottéaux, stemspleetbeentjes n. pl. — Glottide, adj. [H. n.] Met zeer
lange tong (van vogels). — Glottite, f. [Méd.]
Ontsteking der stemspleet.
Glottorant, e, adj. [H. n.] Klepperend: Voix
gl-e. — Glottorer, V. n. Klepperen (van ooijevaars) .
G loaet, m., z. GLOUSSETTE.
Glouglou, m. Klanknabootsend woord van
't geluid, dat het uit eene volle flesch stroomend
vocht maakt; ook van 't geluid van kalkoenen en
tortels, klokklok, kloekloek, het klokken, gekiok n.
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11 aime à entendre le gt- de la bouteille, hij hoort
gaarne het klokklok der jlesch; hij is een liefhebber
van een glaasje. — Glom °louter of Glongotter, v. n. Klokken, kokkeen, kloekloek doen.
G loiinie, f., z. GLUME.

G loussenient, m. Het klokken, ge/slok (der
hen, die hare kuikens roept); het kakelen, gekakel
(der hen, die leggen wil). — Glotisser, V. n.
Klokken, kakelen.
Gloussette, f., Glouet of Glout, m. [H. n.]
Bruin waterhoen n., een steltvogel.
Glouteron, m., z. BARDANE. Petit gl-, z. v. a.
GLAITERON.

G loston, ne, adj. Gulzig, schrokkig, vratig.
— Ook als subst.: Un gi-, Une gl-ne, een vraat,
slokop m. en f. — GLOUTON , m. [H. n.] Veelvraat m. — G loutonnernent , adv. Gulzig,
schrokkig. — Gloutonnerie (oudtijds Glontonnie), f. Gulzigheid, vraatzucht f.
C louze, f. [Mar.] Indieping, gleuf f. in eene
zandbank.
G In , f. Vogellijin f. — Glu de l'oreille, oor
oorzeep f. — Glaant, e, adj. Naar-smoutn.,
vogellijm gelijkend; lijmachtig , lijmig . kléverig.
Avoir les mains gl-es, kleverige handen hebben;—
(pop.) kromme, diefachtige vingers hebben. — Gluau, m. Lijmstang, ljmroede f. Tendre des gluaux,
ljrnroeden, lijmstangen leggen.
Glascine, Glycine, f. [Minér., Chim.] Zoet
-aarde f., een metaal -arde,bilgucn
Vauquelin in den beril en-oxyde,in1798r
smaragd ontdekt. Sels it base de gl- of Sels gluciques, glutine-zouten n. pl. — Acide glucique,
glutine-zuur n., een bijzonder zuur uit de glucose.
- Gllieiniuin, :leiti yniuuin, Glueynm, in.,
z. BERYLLIUM. — Glncique, Glneyque, adj.,
z. ond. GLUCINE. — Glucose, f. [Chim.] Drui-

vensuiker, tepelsuiker, knobbelvormige suiker (in
de druiven, vijgen en vele andere suikerachtige
vruchten, ook in honig, in den wortel van hondsgras, in de urine van lijders aan pisvloed), g I ucose f.
Glue, f., z. V. a. GLU.
Gluer, v. a. Met vogellijm besti°ijken; kléverig
maken. — Het part. passé is ook adj.: Biton glué,
met vogellijm bestreken stokje n.
Gl.ii, m. Dakstroo, grof roggestrop D. Maison
couverte de gl-, met stroo bedekt huis.
Gluinaeé, e, adj. [Bot.] Van hard en droog
bas gehuld. — Ginweefsel; — in een beursje oft
mal, e, adj. [Bot.] Naar zulk een hulsel gelijkend. — Glunxe, f. [Bot.] Bloem- of bloesemhulsel n. der grasgewassen; uitwendig bekleedsel van
ieder grasaartje, z. v. a. BALLE.
Gluten, m. (pr. glu-tène) [Chim.] Lijmstof,
kleefstof, plantenlijm f., een stikstofhoudend, viiezig, zeer veerkrachtig, kleverig bestanddeel, inz. in
't zetmeel der graangewassen en peulvruchten vervat. — [Bot.] Kiéverige stof t., die sommige planten uitscheiden. — [H. n.] Bindstof, lijmstof f.,
die de deden der vaste ligchamen zamenhoudt. —
Gleiténoïde, adj. [Didact.] Kleefstofachtig, naar
gluten of lijmstof gelijkend. — Glei tier, m. [Bot.]
Soort van wolfsmelk f. — Glutinaiit, e, Glatinatif, ive, G lutinatoire, adj. Klevend, zamenklevend, z. V. a. AGGLUTINANT, AGGLUTINATFI.
— Glutin aire, f. [Bot.] Saliesoort f., die eene
naar benzol gelijkende hars uitzweet. — Glutinateur, m., -trice, f. [Ant. rom.] Lamer m., lijm
bladen. — Glatinatif,-sterf.vandpyu
ive, Glntinatoire, adj., z. GLUTINANT. —Gintination, f. Zamenl jminq, aaneenkleving f., b. V.
van de randen eener wond. — Glntine, f. Planten-eiwitstof f. , planten-albumine f. — Glutineux, ease, adj. Kléverig en lijmig. — Glntinosité, f. Kleverigheid f.
Glycération, f. [Ant. pharm.] ,4fIreksel n.
van zoethout, zoethoutdrank m., dropwater n.
G lycérie, f. [Bot.] Het groots vlotgras n.
Glyeérine, f. [Chim.] Oliezoet n., oliesuiker,
eene doorschijnende, kleur- en reukelooze vloeistof,
uit de verzeeping der vetten geboren , g l y c e(dier n.
rin
e
f.
Giyeintère, f. [H. n.] Zeker hoofdeloos weekGlycine, f. [Bot.] Soort van zoethoutstruik rn .
met knoestigen wortel. Gl- tubéreuse, amerikaan
aardnoot f. Gl- frutescente, carolinische boo--sche
nenboom m. — [Chim.] , z. v. a. GLUCINE.

GLYCISIDE
G lyciside, f. [Bot. anc.] , nu PIVOINE.
Glyconien of Glyconique, adj. m. [Poés,
anc.] : Vers gl-, oud-grieksche lyrische verssoort,

bestaande uit een' trochwus of spondeus, een' dak
een' amphimacer of daktylus, glijkonisch-tylusen
vers n. (name vruchten.
Glycycarpe, adj. [Bot.] Met zoete en aangeGlycyrrhizine, f. [Chico.] Zoethoutsuiker f.,
het suikerachtig beginsel van den zoethoutwortel
[glycyrrhiza glabra] . — Glycyrrhizite,f. [Bot.]

Amerikaansch zoethout n. — [ Minér.] Versteend
zoethout.
Glyphe, in. [Arch.] Insnede, kerf, groefstreep f.
(als sieraad aangebragt). — Glyphique , adj.
[Didact.] Met beeldhouwwerk versierd of zich zoo
voordoend, g l y p h Is c h. (visch.
Glyphisodon, m. [H. n.] Zaagtand m., een
Glyphite, f. [11inér.] Chinésche speksteen m.
Glyphogène, f. [Gray.] B tmiddel n. voor de
staalgravure, onlangs door Deleschamps te Parijs
uitgevonden. — Glyphographie, f. Nieuw uit
manier om koperplaten tot de beteekening-gevond
en den galvanischen druk voor te bereiden.
Glyptique, f. [Gray.] Snij-, kerf- of graveer
fijne steenen, steensngkunst, g l y p tick-kunsti
of t/l'yph iek f.
Glyptognosie, f. [Didact.] Kennis der glypten
of gesneden steenen. — Glyptognotique, add.
Die kennis betreffend, glyptognótiscii. —
Glyptographe, in. Beschrijver, kenner m. (lier
steenen. — Glyptographie, f. Beschrijving, kennis f. der gesneden steenen. — Glyptographique, adj. Tot die beschrijving of kennis behoorend,
glyptográphisch. — Glyptologie, f. Ver
glypten of gesneden stfnen.---handeligovr
Glyptologique, adj. Die verhandeling betref
— Glyptospermes, f.-fend,g1yptolóisch.
pl. [Bot.] Planten f. pl. met dwars gekerfde zaden.
-- Gly ptothèque, f. Kabinet n. of verzameling van gesneden steenen, ook in 't algemeen van
beeldhouwwerk, g l y p t o th e e k f. (Men zegt meestal DACTYLIOTHÈQUE.)
Gnaoe, f. (fain.) Ongeluksworp m. (bij liet
dobbelspel; in tegenstelling Met rafle). — (Prov.)
Après rafle, gn-, op mooi weer volgt regen, een
geluk wordt vaak door een ongeluk gevolgd.
Gnaphale, m. [Bot.] Roerkruid n., stroobloem,
papierbloem, winterbloem f. (immortelle). Go- des
sables, zandroerkruid n. —Gnaphalié, e, Gnaphaloïde, adj. lioerkruidachtig.
Gnathaptères, in. pl. Ongevleugelde insecten n. pl. met kaken.
Gnathite, f. [Bid.] Wangontsteking f.
Gnathocéphale, m. [Anat.] Wanschepsel n.,
dat in plaats van een hoofd enkel zware kaken
heeft. — Gnathoplégie, f. [Mid.] Verlamming f.
der wangen. — Gnathoplégique, add. Tot die
kwaal behoorend. — G itathorra gie, f. [Méd.]
Sterke bloeding f. uit de inwendige oppervlakte der
wangen. — Gnathorragique , adj. Wat the
bloeding betreft. — Gnatospastne, m. [Med.]
Kinnebakskramp f. (daphné f.
Gnidie, Gnidienne, f. [Bot.] Italiaansche
Gniole, f. (pop) Stoot in. van een' draaijenden
tol tegen een' anderen; — bij uitbreiding: stoot, dien
iemand zich toebrengt. — GNIOLE, adj. (pop.) Onhandig, linksch, onbeholpen. — In dien zin ook als
subst.' in. en f. Gest un, one ga-, 't is een onhandig schepsel.
Gnome , m. [Myth.] Flard- of berggeest, kabouter in., aardmannetje n., eene soort van elementair-geesten (vgl. élémentaire), die men zich ver
aarde te wonen en daar schatten te-beldin
bewaken, g name m. — Ook als adj. gebruikt: Le
peuple go-, het kaboutervolkje. — GNOME, m. Gedenkspreuk , leerspreuk f. — [H. n.] Soort van
schildvleugelige insecten n. pl. — Gnomide, f.
[Myth.] Vrouwelijke aard- of berggeest m., aardwijfje n. — G nomique, adj. In spreuken vervat , spreukvormig , kernspreukig , g n ó m is c h:
Poème go-, spreukdicht n., gedicht vol kernspreuken. — Poète gn-, of als subst. Gn-, spreukdichter m.
Gnomologie, f. Wijsbegeerte f. in spreuken;
spreukenboek n., verzameling f. van gedenkspreuken. — 5 Gnonmologique, adj. Wat de gnomologic betreft, gnomo1ogiscii. — 5Gnoniologee, m. Spreukrijk schrijver; verzamelaar van
kernspreuken, g n o m o t o o g m.
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Gnomon, in. Astronomische wijzer, zonnewijzer; — stijl, wijzer m. des zonnewijzers.— [Arith.]
Elk getal, dat, bij een vierkant getal gevoegd, op
nieuw een vierkant getal geeft. G-s, getallenreeksen f. pl., uit welke men de veelhoekige getallen
zarnenstelt. — Gnonionien, m., Z. v. a. GNOMONOGRAPnE. — Gnonmonique, f. Kunst om astronomische wijzers, inz. zonnewijzers te maken,
zonnewj)zerkunst of - kunde, g n o m o n i e k f. —
GNO:VIONIQUE, adj. Die wetenschap of kunst betref
een' zonnewijzer voorzien. Colonne gn-,-fend;mt
uurzuil f. of -obelisk nl. der Ouden. — Gnomonographe, m. Zedeleeraar m. — Gnomonographie, Gnonionologie, f. Zedeleer° f., leerboek of stelsel n. der zeden. — Gnomonographique, Gnoumonologique, adj. Daartoe behoorend, gnornonographisch, gnomonológisch.
Gnoristes, in. pl. [ii. n.] Soort van dubbel
-vleugi
insecten n. pl.
Gnose, f. [Phil.] Hooger inzigt n. of diepere,
geheime kennis der christelijke godsdienstleer, godsdienst-philosophie der eerste christenen, g n o s i s f.
— Gnosirnaques, m. pl. [H. eccl.] Christensecte f. der 7de eeuw, die alle leerstelsels verwierp
en alleen de goede werken bij God liet gelden, g n os i m á c h e i m. pl. -- Gnosticisme, m. Leert. der
gnostieken, g n o s t i c i s rn u s n. —Gnostiques,m.
pl. Geheimkenners, zoogenaamde godswijzen, door
gewaande goddelijke openbaringen hoog verlichte
christen-wijsgeeren in de eerste christenkerk, g n 0sti e k e n in. pl. — GNOSTIQUE, adj. Geheimkundig,
gnóstiscii.
Gnou, in. [11. n.] Gnoe In., een (lier in A frika's
binnenland ten noorden van de Kaap, om zijn zon
maaksel ook hertestier m. en hertepaard n.-derling
geheeten.
Go ('roet de), loc. adv. (pop.) Zonder complimenten of omstandigheden, geheel vrij: Entrez
tout de go, treed vrij binnen. Il y va tout de go,
hij gaat ronduit te werk. (trigs in.
t Goache, Gouache, m. [H. n.] Grijze paGoaconaz, in. [Bot.] Groote amerikaansche
boom m., die den tofu- balsem oplevert.
Goailler, Goaillerie, Goailleur, z. GOU-

AiLL—.

G obbe, f. Vergiftigde bete f. of spijsbrok in. om
honden en andere dieren mede te vergiftigen. —
[Vétér.] Haarbal in. in de maag der woldragende
dieren. — Gobbé, e, adj.: Bête a lame g -e, wol
dier n., in welks maag men een' haarbal-dragen
aantreft.
Gobé, e, adj. (en part. passé van gober): Mets
g-, gulzig ingezwolgen spijs f. — Nouvelle g -e, geslikt, voor goede munt aangenomen nieuws n. —
Personne g-e.geknipt, onverwachts gevat persoon m.
Gobe-affront, m. (woord van Scarron) Voor
beleediging ongevoelig mensch, affronten-slikker m.
(Plus. Des gobe- affronts.)
t Gobeaa, m., z. v. a. GOBELET.
Gobelet, in. Beker, kroes m. Boire dans un
g-, uit een' beker drinken. — Goochelbeker m.:
Jouen des g-s, met de bekers spelen , goochelen.
Joueur de g-s, goochelaar m.; — ( fig.) bedrieger,
schurk m. — Tour de g-, goochelkunstje n. met
den beker; (fig.) slimme bedriegerj, opligterj f. —
[Pharm.] G- émétique, braakwijnbeker m. (beker uit
tin en antimonium of spiesglans, waarin men weleer wijn liet staan, die dan eene braking- en purgéringwekkende kracht verkreeg). — [Bot.] Gd'eau, z. v. a. ÉCUELLE D'EAU. — [Hort.] Beker
vruchtboom m. — Weleer beteekende go--vormige
belet ook: de koninklijke wijn- en fruitbediening f.;
de daarmede belaste beambten m. pl. — Gobeleterie, f. Beker fabrijk f., bekerhandel m. — Bekerwerk n. — Gobeletier, m. Bekermaker; bekerverkooper m. — Gobelette, f. [Man.] Klein
mastvaartuig n. met een vierhoekig zeil.
Gobelin, Goblin, m. [Myth. gaul.] Kwel- of
plaagduiveltje n., soort van booze huis-dcemon, bul
Gobelins, m. pl. of Tapisseries de-lebakm.—
Gobelin, fransche behangseltapijten n. pl., met inge.werkte figuren (naar haren uitvinder Gobelin, die
in 1667 te Parijs eene tapijtfabrijk oprigtte,welke nog
eene van de merkwaardigheden dier hoofdstad is).
Gobelotter, v. n. (pop. et fam.) Pimpelen,
dikwijls en met kleine teugen drinken; — zich een'
roes drinken.
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G obe-nlouellerons, m. [H. n.] Soort van
vliegenvanger m. (Plur. Des gobe-moucherons).Gobe-moaches, m. [H. n.] Vliegenvanger m.,
een vogeltje , dat de vliegen en muggen tot zijn
hoofdvoedsel maakt. — Kleine hagedis f. der Antillen. — [Bot.] Vliegenvanger in., naam van sommige planten, die de vliegen als 't ware vangen
(z. APOCYN). — ( lig. et fam.) Jahroêr, oogendienaar, panlikker; — ledigganger, rondslenderaar,
straatslijper; —. ligtgeloovige, onnoozele in. (die
alles voor goede munt aanneemt, alles slikt) (Plur.
Des gol)e- mouches.)— Gobe-monton,m. [Vét ir.]
Doodelijke pillen f. pl. voor schapen en ander vee.
Gober, V. a. (fans.) Gulzig inzwelgen, inslok ken, , inslurpen , binnenslaan. G- une couple
d'oeufs, een paar e2jeren naar binnen slaan. —
(Loc. prov.) I1 a gobé le morceau, hij heeft de
pil geslikt, heeft zich laten beet hebben. — Il gobe
tout ce qu'on lui dit, hij neemt alles voor goede
munt aan, wat men hem zegt. I1 ne fait que fides mouches, du vent, hij loopt vliegenvangen,
verbeuzelt zijnen tijrl. — (pop.) G- qn., iemand
onvoorziens vatten, knippen. On 1'a gobé au sortir de chez lui pour le mener en prison, men
heeft hem toen hij zijn huis uitkwam gevat, om
hem naar de gevangenis te voeren. — [Fauc.]
Patrjzen met haviken en sperwers jagen. — GOBER, V. C. (Loc. prov.) G- a l'hameeon, aan den
angel bijten, in den strik vallen, zich laten beet
hebben.
Goberge, m. [H. n.] Grootste soort van ka
Tech.] Klemboon, klemhaak in.-beljauwm.—[
(voor pas gelijmd houtwerk) . — GOBERGES, m. pl.
Dwarsplanken f. pl. op de onderlagen van 't bed.
oberger (se), V. pr. (lam.) Zijn gemak nemen, zich op zijn gemak nederzetten of nedervlijen. — Zich vrolijk maken. -- (pop.) Je men
goberge, ik lach er mee, geef er niet om.
G obet, m. (Jain.) Brok m., bete f., die men
doorslikt. — ( fig. et fans.) Prendre un homme au
g-, iemand knippen, zich onverhoeds van hem meester maken. — ( pop.) C'est un bon g-, 't is een
ligtgeloovige ziel, hij slikt alles. — [ Fauc.] Chasser au g-, z. v. a. GOBER. — ( pop.) Soort van
groote kers f. — Weleer ook z. v. a. GOSIER.
Gobeter, v. a. [Mac.] Berapen, volrapen, een'
opgemetselden muur met pleisterkalk bewerpen en
bestrijken. — [Agric.] De teel- of mestaarde over
den grond verdeelen. — Gobetis, in. [Mac.] Pleisterkalk m. tot beraping; volgeraapt muurwerk n.
G oberir, m., -ease, f., (fam.) Doorzwelger in.,
-zwelgster f., slokop m. en f. — (fig.) Ligtgeloovige m. en f. — [ Navig.] Kaaiwerker, scheepslosser en -lader m. (inz. aan de Loire). — [H. . n.] Gde mouches, z. v. a. GOBE-!!TOUCHES, BOUVIER.
Gobie, f. [H. n.] Govie f., zeegrondel in. tinoir (ook boulereau noir), zwarte govie f., goveke n.
Gobillard, m. Vathout, duighout n.
Gobille, f. Knikker, stuiter m. Jouer aux g-s,
knikkeren: — [ Tech.] Zeker mutsenmakerswerktuig n.
S G obín, m. (fam.) Bultenaar , gebogchelde,
bult in. — ( pop.) C'est un plaisant g-, 't is een
koddige snaak.
Gobiolde , m. [H. n.] Zeegrondel niet twee
vinnen m. — Gobionnore, in. Grondel m. met
vrije vinnen,
G obisson, m. [Mil.] Borststuk aan een harnas,
opgevuld borststuk n.
Goblet, m. [Bot.] , z. v. a. ÉCUELLE d'eau.
Goblin, m. [Myth. gaul.] , z. GOBELIN.
Gobriole, f. [Tech.] Stuk hout n., dienende

tot vorm, om eerre vaas van traliewerk te maken.
Godage, m., Godée, f. [Tech.] Gebrekkige
papiervorm m. — Valsche plooi f. in een kleed.
Godaille, f. (pop.) Slechte wijn m., bogt f.;wele r' ook: dronkenschap, brasserij f. — GodailIer, v. n. (pop.) Zuipen, zwelgen. -- GODAILLER, M.
[Bot.] Najaars-moszwam f. (ook mousseron d'automne en agaric faux mousseron geheeten). —
Godaillenr, m. (pop.) Zuiper, zwelger m.
Godan, m. (fam.) Fopper j f., strik m. Donner dans le g -, in den strik vallen, zich laten beet
hebben.
S Godard, m. Lekkerbek, smulbroer m. —
(pop.) Man, wiens vrouw in 't kraambed ligt. —
Woord, waarmede men de zwanen tot zich roept.
Goddon, m., z. GODON.

--

GOGAILLE.
Gode, m. [H. n.] Verbastering van GADE. —

GODE, f.

Zwarte en witte zeemeeuw f.

G odée, f., z. GODAGE.
G odelureaii, m. (fam.) Saletjonker, pronker m.
Godenot , m. Goochelaars popje. — (fam.)

Mismaakt ventje, dwergje n.
Goder, V. n. Valsche plooijen hebben, in ver
hangen (ook bouteiller).
-kerdploijn
t G oderamé, e, G oderonné, e, adj. (Opgetooid (paré).
Godet, in. Drinkschaaltje n. zonder voet noch
oor. — Kop of ketel m. (eener tabakspijp). —
[Bot.] Kelk, bloemkelk m. Calice à g-, bekervormirie kelk. G- crottinier, z. v. a. PEZIZE PONCTUEE. — [ Hydraul.] Putemmer, tuimelaar m.,
z. v. a. AUGET. — [ Tech.] Trechteropening f., door
welke 't gesmolten metaal in den vorm vloeit. —
Schilders aarden potje n. — Glazen druipbakje n.
onder de hanglampen. — Bakje n. met doorboorden bodem aan een' locomotief voor het vet of de
olie ter smering van verschillende machine- deden.
Godiehe, adj. (pop.) Onhandig, linksch, onbeholpen. — Ook als subst.: C'est un g-, 't is een onhandig schepsel. — Godiehon, ne, adj. (pop.)
Zeer onhandig, lomp.
Codille, Gondille, f. [Navip;.] Wrikriem,
stuurriem m. — Godiller, Goudiller, Gabarer, V. n. Wrikken. — Godilleur, Goudilleuir, in. Wrikker m.
1- Godin, m. Groot kalf n., jonge stier m.
(nog in het depart. der Ardennen in gebruik).'—
t Godine, f. Traag wijf n., slet f. — t Godinette, f. (verklw. van godine) Liefje n., beminde,
vrijster f. (pop.) Baiser en g-, verliefd kussen,
omhelzen. — Ook z. v. a. GODINE.
Godiv eau, of Paté de g-, m. [Cuffs.] Pastei
van kalfsgehakt, zwézerik, lever, tru/Tels, enz.,
vleeschpastei, worstpastei f.
t Godon, Goddon, m. Rijke lekkerbek m.
— Ook als verklw. van Claude gebézigd: Zotje n.,
onnoozele hals m.
Godron, m. [Modes] Ronde, bolle plooi f.
(aan lubben, vrouwenkapsels, enz.) — Plooijzer n.
— [Orf., Sculp. ] Langwerpig eivormig sieraad,
g od r o n n. — [Arch.] Efjerljst f. — Godronnage, m. Het maken van bolle plooijen, van
eivormige sieraden. — Godronner, v. a. In ronde of bolle plooijen leggen; — eivormige randversieringen aan goud- en zilverwerk, aan sch.r2jnen beeldhouwwerk aanbrengen, g o d r o n n é r e n.
— [E pin gl.] De speldeknoppen op den vorm draaijen. — liet part. passé is ook adj.: Coiffure godronnée, bol geplooid kapsel n. — [Bot.] Feuille
g-e, blad n. met natuurlijke randplooijen. — Wel
ook: opgetooid (pare, ajusté). — Godron--er
neur, m., Maker m. van eivormige randwrongen
aan vaatwerk. — Godronneuse, f. Plooister f.
— Godronnoir, in. [Tech.] Rolbeiteltje n. voor
drijfwerk.
C ochre, f. [Tech.] Valsche, verkeerde plooi f.,
valse/me vouw in.
Goëland, m. [H. n.] Zeemeeuw f. G- à monteau noir, mantelmeeuw. G- ii rnanteau gris, burgemneester in. G- argenté, zilvermeeuw.
Goélette, f. [Mar.] Tweemastvaartuig n. van
50

tot 100 ton, soort van schooner in., go e l e t f.

— [H. n.] Soort van snelvliegende zeezwaluw f.
Goéiiion, Gouenion, m. [Bot.] , z. v. a.
vA FIECI-I.

(

den Senegal.

Goert`zan, m. [H. n.] Groene specht in. van
Goet of Gouet, m. [Hort.] Soort van groote

witte druif f.

Goétie, f. (pr. —cie) Vermeende tooverij, door
oproeping van booze geesten, ten einde de menschen
te schaden, geestenbezwéring f. — Goétien, m.,
ne, f. Geestenbezweerder m., -bezweerster f.,
g o ë e t m. en f. -- Goétiquue, adj. Wat die
geestenbezwering betreft, g o e t i s c h.
Goétre, etc., m., z. GOITRE, enz.
Goézie, f. [H. n.] Ingewandsworm m. van
den wentelaar (silure) .
Golfe, adj. (fain.) Mismaakt, wanstaltig, lomp,
onbeschoft.
GOFFE, ni. Platte volkstaal f. —
t Got ment, adv. Lomp; ellendig. — -[- Gofferie, f. Lompheid, onhandigheid, plompheid f.
Gogaille, f. (pop.) Vrolijke, luidruchtige maal
m. Faire g-, goede sier maken, slampampen.-tijd
— Weleer ook: grap, gekheid f.
—

GOGO

(a),

-

loc. adv. (très-fam.) In overvloed,
Gogo
volop: Vivre aa g-, volop en vrolijk leven, een lek
vrolijk leventje leiden.
-kern
Gogoli, m. [1-1. n.] Eend f. van Kamtsjatka.
t G ogee, G ognette, f. [Cuis.] Vulsel n.
(farce) , gehakt reet peper, uien, fijne kruiden, enz.
- t GOGUES, f. pl., z. v a. GOGUETTES.
Goguelin, m. [Mar.], z. v. a. GOBELIN.
-j- Goguelur, e, adj. (pop.) Hoogmoedig, trotsch
op zijne rijkdommen. — GOGUELU, M. Trotsche
rikaard. — Vrolijke broeder m.
G oguenard, e, adj. Spotachtig, spotziek (doorgaans in kwaden zin) Avoir l'esprit g-, spotziek
zijn. - GOGUEINARD m., -E, f. spotboef m., spotster f. — Gogrienarder, v. n. (fam.) Den draak
steken, gemeene grappen maken, gekscheren. —
Gogueirarderie, f. (faro.) Platte scherts, gemeene boert f., lage grappen f. pl.
Goguenettes, f. Beuzelingen f. pl., wisjewasjes nI. pl. ; z. v. a. GOGUETTES.
t Gogarer (se), v. pr. (fam.) Zich vervrolijken, zeer lustig maken.
Goeuette, f. [Cuffs.], z. GOGUE. — GOGUETTES, 1. pl. Grappen f. pl., kwinkslagen m. pl.,
kortswijl m., boert, vrolalke kout f. Canter des g-,
grappen verhalen. re
Et en g-, en ses g-s, in eene
goede luim, op zijn dreef zijn. Faire ses g-, zich
lustig maken. Chanter g- a qn., iemand doorhalen,
doorstrjken, uitmaken, bits bejégenen, de huid vol
schelden.
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sap f. uit de boomen. G- arabique of thébaïque
of du Sénégal, arabische, senegalsche gom. Ggutte, gittegom, geelhars, blinkende gomhars f. Gresine, govt/ars. G- élastique, elastieke, veerkrach
gom, vederhars (caoutchouc). G- copal, ko--tige
palgom, lakhars. G- adragant, dragant-gom (tra gacante). G- anime of anilnée, vloedhars, an.iinégorn. — [Hort.] Ziekte f., soort van brand m.
der steenvruchtdragende booroen. — Gomené, e,
adj. (en part. passé van gommer) Gegomd: Taf
gegomd taf n. Eau g-e, gomwater n. —-fetasg,
Goninréline, f. [Tech.] Soort van zuiverder
gom, meer geschikt tot de katoendrukkerij dan de
arabische. — Gonrrnernent, m. Het gommen
(gommage). — Gonurner, v. a. Gommen,, met
opgeloste gom bestrijken of doortrekken, door Bomwater halen, met gom vermengen. — G oninmeux,
ease, adj. Gomgevend: Arbre g-, gomboom m. —
Gomachtig; gommrg. — Gonirneux, m. [Pliarm.]
Gommiddel , gomhoudend middel n. — G oniniier, of als adj. Arl;re g-, m. [Bot.] Gomboom m. - Gonlniifère, adj. [Bot.] Gomgevend
(gommeux). — Gornnrite, f. [Chico.] Gomstof,
de eigenlijke gom f. — Gonr'noir, in. [Tech.]
Gombak m. der fabrikanten. — Goninlo-résineux, erase, adj. [Chico.] Gomharsig.
G onto, m. [Bot.] Ternataansche broodvrucht,
rima f.
5 Goniorrhéen, m., z. v. a. PdDÉRASTE.
Gornphiasis, f. [Méd.] Het voelbaar- of stompworden der tanden; kiespijn f. — Gofnphose, f.
Goiland, m., z. GOëLAND.
Goinfrade, f. (burl.) Brasserij f., maaltijd m. [Anat.] Onbewégelijke gewrichtsvereeniging door in
van eenen vraat. — Goinfre, in. (pop.) Vraat, elkander sluitende, min of meer getande naden;
slokop, slemper, smuller, zwelger, brasser in. — inkassing, inz. der tanden in de tandkassen, g o rnGoinfrer, v. n. (pop.) Inzwelgen, brassen, vre- phósis f.
Gonrphréne, f. [Bot.] , z. v. a. AMARANTINE.
ten, slempen. — Goinf rerie, f. (pop.) Zwelgerij,
Gon, m. [H. n.] , z. v. a. CHARANSON, CALANDRE.
brasserij, slemperij I.
Gonagre, f. [Méd.] Kniejicht f., g o n a g r a n.
Goiran, nl., z. v. a. BONDRÉE.
— Gonalgie, f. Kniepijn, gonalgíe of goGois, m., z. v. a. GOET.
n a t a 1 g i e f. — Gonalgique, adj. Tot de knie
Goitre, Goêtre, m. [Méd.] Krop nl., krop
montagnards sont sujets aux g-s,-gezwlu.Ls
-pijnbehord,gálscnatih.
Gonanmbonch, m. [H. n.] Surinaamsche geel de bergbewoners zijn aan kropgezwellen onderhevink m.
vig. -- Goitrenx, ease, adj. Kropgezwelachtig;
Gonargue, Gonarque, f. [Astr.] Soort van
met kropgezwellen behebd. — [H. n.] Le lizard
g-, of als subst. Le g-, de mexicaansche krophage- zonnewijzer m. der Ouden op de verschillende
dis f., kropsalamander m. — GOiTREUX, m., -FUSE, f. vlakten van een' veelhoekig li jchaarn.
Gonarthroeace, f. [Med.] Ontsteking f. der
Lijder m., lijderes f. aan kropgezwel; kropmensch m.
Goitreux, m. of Goitreuse, f. is ook de kni egewrich tsvla kten.
Goud, m. Duim m., her f. (van een hengsel).
volksnaam van den pelikaan, ook de toenaam van
vele andere vogels, die een' grooten krop hebben of — (Jig.) Sortir des g-s, boos worden, van zijn stel
raken. Faire sortir of mettre qn. hors des g-s,
schijnen te hebben. — G oitrie, f. Keelziekte f.
Golfe, f. [Géogr.] Golf f., zeeboezem! m. — iemand van gramschap buiten zich zelven brengen,
iemand in 't harnas jagen. — [Anat.] Eerste hals
Courant du g-, gol fstroorn m., eene hoogst merk
oceaan.-wardigestomn Alaiche
in. — [Mar.] , z. v. a. FICHE.-wervl,daijts
-- [Anat.] G- de la veine jugulaire, holte f., die — Gouder, v. a. [Tech.] Van duimen voorzien
(eene deur, enz.) .
de keelader opneemt.
Gondezel, m. [Coro.] Gesponnen boomwol f.
G olf ehe, f. (verbastering van g o u d v is c h)
van middelmatige soort.
Paarlernoêrglanzige schelp f.
Gondolage, m. [Tech.] flout n., dat door
± G olial•d, m. Spotvogel grappenmaker m.
Goliath, m. [H. n.] Reuzenkever, goliath m. 't vocht kromtrekt, uitzet, zwelt.
Gondole, f. [Mar.] Gondel f., plat overdekt
— (fain.) Zeer groot en zwaar mensch (met zin
reus Goliath).
-spelingodbj/t vaartuig, inz. in de grachten van Venetië; —
fransche boot f. in de Middellandsche zee. — LuchtGolile of Golille, f. [Anc. cost.] Stijve spaan
halskraag m.
-sche balschuitje n. — [Chir., Ocul.] Oogschaaltje n.
Golis, m. [Faux et for.] Achttien- tot twintig- (voor 't wasschen of betten der oogen). — [Econ.
dom.] Langwerpig drinkschaaltje n. zonder voet
jarig hout n. ; boom nl. van dien ouderdom.
of oor. — [Volt.] Gondelvormig rijtuig n. ; —
G olithes, M. pl. , z. CENCHBITES.
soort van groote omnibus m. te Parijs. — [Ponts
Golisson, m., z. v. a. GAMBESON.
et chauss.] Geplaveide waterloop m. — GondoGollette, f. [Chev.] Maliekolder m., pantser
-hemda. lé, e, adj. [Mar.] Gondelvormig, als eene gondel
Gorrrarien, Ine, Golnariste, adj. [H. rel.] gebouwd. — Gondoler, v. n. [Mar.] Van voren
Gomaristisch. — GOMARISTES, in. pl. Partijnaam en achteren hoogop gebouwd zijn of springen. —
van de aanhangers der leer van Gomarus (hoog- [Tech.] Uitzetten, kromtrekken (van hout). —
leeraar te Leyden in 't begin der 17de eeuw), Gondolette, f. [Mar.] Kleine gondel f. — Gondolier, m. Gondelschipper, gondelroeijer, gondeGomaristen, Contra- Remonstranten m. pl.
(beste soort.
G oniaxt, m. [Bot.] Balsem- of gomboom m. lier m.
G ondouli, m. [Coro.] Indische rijst f. van de
van Amerika, inz. van de -Inlillen.
Gondozoletti, f. pl. [Coro.] Zeer fijn katoen
Gonibaut, m., z. v. a. GIRAU31OET.
(infusiediertje n.-garen.vAlpo
Gorrrbette, adj. [Rist.]: Loi g- of Loi de
Gone of Gonelie, f. [H. n.] Plat, veelhoekig
Gondebaud, oud-bourtrondische wet f. (naar koning
-j- Goeèle, C oiielle of Gonnelle, f. MonsGombaud of Gonderald geheeten).
of vrouwenkleed; — jagtbuis n ; — soort van waGonzbin of Gembin, ni. [Pèche] Cilinder
fuik f. met twee ingangen.
-vormige penrok; — priestermantel m.
Gonfalon, Gonfanon, m. [Bias.] KerkbaGonrène, Gourrrène, f. [Mar.] .zin-kertouw
eener galei; — meertouw n. — Goinrnage, m. nier, kerkvaan f. — Lansvaantje n. — Gonfalo[Tech.] Het gommen; rromming f. — Het onbehoor- nier of Gonfanonier, In. Vaan- of banierdralijk aaneenkleven der- z(jdedraden. — Gornrne, f. ger; kerkvaandrager m. — Voormalige titel der
regénten van sommige italiaansche steden en repu[Bot.] Gom f., droog plantenlor, verdikt slijmi
.

;
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blieken, rl o n /'a 1 o n i é r e m. — Policie- beambte
in de provinciën van den Kerkelijken staat.
Gonfle, f. [Tech.] Holte, luchtblaas f., gebrek
in 't metaaldraad, dat men door de trekplaat haalt.
G onflé, e, adj. (en part. passé van gonfler)
Gezwollen, opgeblazen, opgezet: Ventre g-, opgezette buik m. Yeux g-s, gezwollen togen n. pl. —
G- d'orgueil, de sari mérite, opgeblazen door hoogmoed, trotsch op eigen verdienste. — Gonflement, m. [Méd.] Opzetting, uitzetting, zwelling,
opzwelling f. Le g- du ventre, het opzwellen des
biriks. — Gonfler, v. a. Doen zwellen. doen opzwellen, opblazen: La plupart des légumes gonflent
I'estomac, de meeste groenten doen de maag opzwellen. Un pigeon qui gonfle sa gorge, eene duif,
die haren krop opblaast. — (fig ) Sa fortune la
gonllé d'orgueil, zijn geluk heeft hem hoogmoedig
gemaakt, opgeblazen doen worden. - GONFLER,
V. n., en SE GONFLER, V. pr., Opzwellen, zwellen,
zich uitzetten: Des qu'il a mangé, l'estomac lui
gonfle, zoodra hij gegeten heeft, zwelt hem de
maag op. — Les eaux se gonflent, de wateren
zwellen, de rivieren worden hooger. — ( fig.) Se gd'orgueil, hoogmoedig, trotsch worden, eene hooge
borst zetten.
Gong of Gong-gong, m. Soort van handtrommel t. of tam-tam m. der Indiërs en Chinézen,
bekkenvormig speeltuig n.
Gongore, f. [Bot.] Peruaansch standelkruid n.
Gongorisme, m. [Litt.] De gemaakte schrijfwijze van den spaanschen dichter Gongora en zijne
navolgers, gongorismus n. — Gongoriste,
adj. Tot het gongorismus behoorend, g o n g o r í st i s c h. — .41s subst. m. Navolger van Gongora,
gongoríst m.
Gongron, m. of Gongrone, f. [Méd.] Hard
halsgezwel n., naam door Hippókrates aan 't kropgezwel (goitre) gegéven. — [Bot.] Bond uitwas n.
aan den stam der boomen.
Gongyle, f. [Bot.] .Kiemkorrel f., het ronde
ligchaampje in de bast van vrouwelijke planten
vervat, g o n g y l u s m (ook spore geheeten). —
G ongylophyce, adj. [Bot.] Door kiemkorrels
zich voortplantend.
G oniehon, m. [Tech.] Papieren kap f. der
suikerbrooden.
Gonin, m. (pop.) Doortrapte guit m. (alleen
voorkomend! in): C'est un maatre G-, 't is een
geslepen kerel. Voila un tour de maitre G-, dat is
een schelmstuk. — (Prov.) Maitre G- est mort, le
monde nest plus grue, list is dood, men zal mij
niet meer bedriegen.
Gonioeéphale, m. adj. [H. n.] Met hoe/eigen
kop. — Als subst. m. Gaffelkop m., soort van kroon
-hagedisofblcu.
Goniontètre, m. [Math.] Hoekmeter, een
werktuig om de hoeken der natuurlijke kristallen
en in 't algemeen om hoeken te maken, g o n i cm é t e r m. — Goniométrie, f. Hoekmeting f.,
hoekmeetkunst, leer der hoekmeting, goniometrie f. — G oniométrigae, adj. Tot de hoekmeetkunst of den hoekmeter behoorend, g o n i om é t r i- s c h. — G oniomyce, adj. [Bot.] Van
hoekige gedaante.
G onion, m., z. v. a. GOUJON.
Gonioptère, adj. [H. n.] Met hoekige vleugels.
Gonne, f. [Mar.] Fust n. (voor wijn, bier,
sterken drank, gezouten visch); teerton f. — [Blas.] ,
z. v. a. GONNELLE. - Weleer z. v. a. ROBE.
Gonnelle, Gonnette, f. [Bias.] Met wapens
versierd pantserhemd n.
Gonocèle, f. [Méd.] Kniegezwel; — teelbalgezwel n. ; zaadbreuk f., zaaduitstorting in 't celweefsel van 't middelvleesch.
Gonoïde, adj. [Méd.] Naar zaadvocht gelijkend.
G onolek, m. [H. n.] Bonte ekster m. van den
Senegal.
Gonomphe, m. [Bot.] Soort van hout n.
G onondauli, m [Com.] Soort van rijst f.
Gonoophyte, m. [Bot.] Met hoekige vrucht_
Gonophore, m. [Bot.] Steeltje n. der bevruchtingswerktuigen,
Gonorrhée, f. [Méd.] (bij de Ouden verward
met blennorrhée) Zaadloop, onwillekeurige zaad
druiper m. (spermatorrhée). — Gonor--vloed,
rhéigne of Gonorrhoïque, adj. Wat dien
zaadvloed betreft, druiperachtig.
Gonosperme, adj. [Bot.] Met hoekige zaden.

GORGE.
Gonyalgie, f., z. GONAGRE.
Gonyoptérides, f. pl. [Bot.] Geslacht van

paardestaartplanten f. pl.
Gor, in. [Bot.] Vrucht eener indische soort
van kastanjeboom m.
(stof f.
Gorao, in. [Com.] Soort van chinésche zijdeGord, m. [Pèche] Uit staken gevormde hoek
met een net of fuik aan zijn top, hoekige vrschweer f., steekpaal m. met een steeknet. — z. v. a.
BA WIN.

Gordien, adj. m. Wat de,i phrygischen koning
Gordius betreft, gordiaansch. — [1-1. anc.] Noeud
g-, gordiaansche knoop m., de kunstig ineengengelde knoop aan den wagendissel van koning
stre
Gordius, dien niemand vermogt los te maken,
maar die door Alexander den Groote met het
zwaard werd doorgehouwen. — (fig. et fam.)Hoogst
moeijelijk te ontwarren of te beslissen zaak, omstandigheid f., waarin goede raad duur is, nételig
geval n. Trancber le noeud g-, den gordiaanschen
knoop doorhakken, door een' beslissenden stap,
eene stoute daad enz. eene zwarigheid uit den weg
ruimen.
Gordius, m. (pr. —uce) [H. n.] Draadworm n.;
z. v. a. DRAGONNEAU. - Soort van vlinder m.
Gore, f., z. v. a. TRUIE. —Robes a la grand'
gore, vrouwenkleed n. met groote mouwen.
Gorende, f., z. GIARENDE.
Goret, m. Bigge f., speenvarken D. (in dien zin
zelden dan schertsend gebézigd). Sale comme un
g-, morsig als een zwijn. — [ Mar.] Hog m., var
scheepsschrobber. — [ Tech.] Mees -ken.,zér
ij schoenmakers, hoedenmakers. —-terknchi.b

Goreter, v. a. [Mar.] lloggen, varkenen, met

den hog het schip onder water afschrobben.
Gorfon, m. [Eí. n.] Zwemmende phaeton m.,
een watervogel.
Gorge, f. Keel f., strot, gorgel; — hals en
boezem m. (van vrouwen); krop in. (van vogels).
Il a la g- enflée, hij heeft een gezwollen keel of
hals. Avoir mal á la g-, pijn in de keel hebben.
Couper la g- à qn., iemand de keel, den hals afsnijden, van kant helpen. Ces poires sont bien
ápres, eiles prennent a la g-, deze peren zijn zeer
wrang, zij trekken de keel zamen. -- Un pigeon à
grosse g-, eene duif met een' dikken krop, kropduif f., kropperd m. C'est on bon mále, it a la gnoire, dat is eene echte mannetjes- muscly, hij heeft
een' zwarten krop; — (fig.) dat is een krachtige
jongman, men ziet het aan zijn' vollen zwarten
baard. Cette fille a la g- belle, dit meisje heeft
een' schoonen boezem. Elle a trop de g-, zij heeft
een te vollen, grooten boezem — G- of Tour de g-,
hals m. of boordsel n. van een vrouwenhemd. [Chas.]
Ce chien a bonne g-, die hond slaat goed aan,
blaft helder. — [Faut.] G- chaude, raauw, en
nog warm vleesch n. voor de jagtvogels. G- froide,
vleesch van doodjagtwild. Enduire la g-, het vleesch
te snel verzwelgen. Voler sur sa g-, terstond na
verzadigd te zijn wegvliegen; (fig.) dadelijk na den
maaltijd aan 't dansen gaan. — (Loc.prov.) Faire
une g- chaude de qc., zich met iets verheugen en
te goed doen. (In dien zin verouderd.) Faire des
g-s chaudes , den spot met iemand of iets drijven, zich vrolijk maken. — (farn.) Arroser sa g-,
zijne keel besproeien , doorspoelen: drinken. —
(rg.) S'il ne neut pas me payer, je le prendrai a la g- , zoo hij mij niet wil betalen, zal
ik hem daartoe noodzaken. Tenir qn. is la g-,
iemand met geweld dwingen om iets te doen. I1
lui tint le pied sur la g-, hij dwong hem met geweld. Faire grosse g-, zich hoogmoedig aanstellen.
Cela nous coupe la g-, dat breekt ons den hals,
helpt ons in den grond. La raison que vous alléguez lui coupe la g-, het bewijs, dat gij aanvoert,
doet alles af. — (pop.) Rendre g-, braken, overgeven. — (fig. et fam.) I1 avait vole, mais on lui
a fait rendre g-, hij had gestolen, maar hij heeft
het gestolene moeten terug geven. Crier à pleine
g-, uit al zijne raagt schreeuwen. Je lui ferai bien
rentrer ses injures dans la g-, ik zal hem zijne
beleedigingen wel weder doen inslikken, hem nood
ze te loochenen of in te trekken. Le noeud-zaken
de la g-, keelknoop, keelknobbel, adamsappel. —
(fam.) C'est un rire qui ne passe pas la g-, hij
lacht gedwongen, dat is een gemaakt lagchen. Cela
ne passe pas le noeud de la g-, dat zal uit mijn'
mond niet (laan, ik zal er niet van spreken. Rare

GORGÉ

sous g- of (beter) sous cape, z. CAPE, z. ook DÉ[Mus.] Voix de la g-, keelstem f. Chanter de la g-, met de keel of de keelstem zingen. —
(fam.) Avoir un noeud à la g-, een' brok in de keel
hebben, van droefheid of aandoening niet kunnen
spreken. I1 a un chat dans la g-, hij heeft een' roggestaart in de keel (wanneer iemand spreken wil, maar
een of ander beletsel in de keel heeft). — IJ estchatouilleux P la g-, hij zal de galg niet ontloopen.—Gorge
wordt gebézigd van vele dingen, die min of meer
gelijkenis met den strot of hals hebben: G- de
montagnes, engte f., naauwe doorgang m. tusschen twee bergen. La g- of le con dun vase, dune
bouteille, de hals van eene vaas, van eene flesch m.
La g- dun bassin de barbe, z. ECHANCRURE. —
[Arch.] Hals eener zuil. — [Artif.] La g- dune
fusée, de hals, mond van den kruidloop eener born m.
— [Artill.] La g- de la liouche , holle band aan
den mond van liet geschut in. La g- de la volée,
de holle band der voorbroek. La g- du second
ressort, de holle band der achterbroek. La g- de
PLOV E. —

la culasse, de druifhals. — [Fond.] G- d' une cloche,
hals eener klok. — [Fort.] La g- du bastion, de
keel van t bolwerk. Demi g-, halve keellijn f. —
[Tech.] Rondte f. van de schoot eens slots ; —

stok m. of rol f., waaraan men eene landkaart enz.
ophangt en weêr oprolt; — ingang ni, eens schoorsteens; — juk n. der waterdragers; — voorste gedeelte van een' schrijf- of inktkoker voor pennen,
potlood, vouwbeen, enz. — [.H. n.] Weduwaal, geel
-gorsm.
Gorgé, e, adj. (en part. passé van gorger)
Overladen, opgepropt; overvloedig voorzien; — opgezwollen, opgeblazen. Personne g-e, met spijzen
overladen persoon m. Langue g-e d'humidité ,
overvochtige tong f. Etre g- dor et d'argent, volop
goud en zilver hebben. -- [Fauc.] Oiseau g-, ge voerde valk in. -- [Bias.] Lion g- dune couronne,
leeuw met eene kroon om den hals van andere
kleur dan het dier. — [Vétér.] Jambes g-es, ge-

zwollen, opgeloopen beenen n. pl.

Gorge-blanche , f. [H. n.] Witkeeltje n.,
zekere vogel. (Plur. Des gorges-blanches.)—Gorge- bleue, f. [H. n.] Soort van kwikstaart m.,
met een' blaauwen krop en rooden buik, blaauwkeeltje n. (Plur. Des gorges-bleues.) — Gorgede-pigeon, adj. Duivenhalskleurig, weêrschynkleurig, weêrsch2,/nend. — Als subst. m. Duivenhalskleur f. — Als subst. f. Duivenhalsmondstuk n.
(voor het paard). (Plur. Des gorges-de-pigeon.)Gorgee, f. Mondvol, slok m. — [Fauc.] Donner bonne g- à 1'oiseau, den valk een rijkelijk deel
van 't wild geven. — Gorge-fouille, f. [Tech.]
Kraalschaaf f. (Plur. Des gorges-fouiile.) — Gorge-jaune, f. [H. n.] Geelkeeltje n., soort van
vigeneter, een vogeltje. (Plur. Des gorges-jaunes.)
— Gorge-noir, f. [H. n.] Tuinroodstaartje n.
(ook Rossignol de muraille geheeten). (Plur. Des
gorges-noires.) —Gorge-nine, f. [H. n.] Patrjs m.
met kalen krop, naaktkeeltje n. (Plur. Des gorgesnuns.)
Gorger, v. a. Met spijs of drank opvullen,

volstoppen, zat maken, opproppen; -- overladen.
On les a gorgés de viandes, de vins, men heeft ze
met spijzen, met wijn opgevuld. — (fig.) G- qn.
de biens, iemand met goederen overladen. [Fauc.]
G- 1'oiseau, den valk spijzen, voêren. --- [ Vétér.]
Les mauvaises eaux gorgent les jambes du cheval.
het slecht drinkwater doet de beenen der paarden
zwellen . — SE GORGER , v. pr. Zich volproppen, zich
zat maken: Se g- de boire et de manger. — Les
soldats se gorgèrent de butin, de soldaten maak—

ten veel buit.

Gorgère, f. [Mar.] Knie aan het galjoen, onderknie, schegge f. Taquet de g-, loefhouder m.
— [Arre. cost.] Vrouwen-halskraag m.
Gorgeret, m. [Chir.] Wegwijzer m., een werk
dat de wondheelers bij 't steensvijden gebruiken.-tuig,
G orgerette, f. Soort van voormalig vrouwen halskraagje n. — Mutsen-keelband m. — [H. ii.],
z. v. a. FAUVETTE á tête noire. — Weleer ook
z. v. a. GORGEIIIN.

Gorgerin, m. [Anc. mii.] Halsstuk n. van de
wapenrusting eens ruiters. — [Arch.] Hals m.
van 't ionisch en toskaansch kapiteel. — Met punten bezette honden-halsband m.
Gorge-rouge, f., z. ROUGE-GORGE.

G orget, m. [Tech.] Kraalschaaf f.

GOVALETTE.
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-- Gorgette, f. (verklw. van gorge) Halsje n.,
kleine hals, kleine boezem m. — Keelband m.
t Gorgias, e, adj. IJdel, pronkziek. — --Als
subst. m. Minnaar m. -- Soort van vrouwen-halskraag m. ter bedekking van den boezem. — f- G orgiaser (se), v. pr. Den pronker spelen; grootsch
zin; — den alanten man uithangen. — -j Gorgiasse, adj. f.: Femme g-, zeer dikke, vettevrouw.
Gorgone, f. [H. n.] Soort van polijpenhuisn.
— G - ceratophyte , z. v. a. CERATOPHYTE.
Gorgonelle , f. [Corn.] Zeker Hollandsch en
Hamburfjsch lijnwaad n.
Gorgones, f. pl. [Myth.] Gorgdnen f. pl., drie
zusters en vrouwelijke monsters: Sthéno, Eury'ala
en Medusa, wier aanblik (le menschen doodde en
zelfs versteende.
-I- Gorière, f., of als adj. Dame g-, vrouw f.
in wijde, groote mouwen gekleed.
Gorra, Goura, f. [Cost.] Gebreide zwart
zijden muts f. (weleer te Venetië in gebruik).
t Gorrier, adj. Trotse/s, prachtig
Gortère, Gortérie, f. [Bot.] Bloemtuildragende plant f. van de Kaap, g o r t e r i a f.
Gosier, m. Strot, gorgel, slokdarm m., spijs
kanaal n. I1 Jul est demeuré une arête dans leg-,
er is hem eerre, graat in den gorgel (de keel) blijven
-

-

-

zitten. -- (fig. et (am.) I1 a le g- sec, hij heeft

Bene drooge keel, hij heeft altijd dorst. I1 a le gpavé of ferré, hij heeft eene verstaalde keel, hij
kan kokend heet eten. — (Loc. prov.) Si potre gavait des yeux nous mourrlons de farm, wij zouden meni g ding niet eten, als we 't van nabij bekeken. — Un grand g-, een groote eter m. — Lucht
bi uitbreiding: stem f. Le g- dun oiseau,-pij,kel;
de keel, gorgel van een' vogel. Rire a plein g-,
luidkeels lagchen. Elle a un beau g-, zij heeft eene
schoone stem. Un g- de rossignol, eene nachtegaalsstem. — [Mus.] Coup de g-, stemgalm m.— [H. n.]
Grand g-, pelikaan m. op de Antillen. — [Tech.]
Windpijp f., windgat n. van den blaasbalg.
Gosiller, v. n. [Distill.] : La liqueur trop
cbauftée, est sujette h g-, wanneer er te sterk gestookt wordt, dan gaat met den brandewijn te gelijk ook wijn over. — (pop.) Braken.
Gosreal, m. [H. n.] Groote afrikaansche vo
(gabon).
-gelm.

Gossainpin,

n1.

[Bot.] , Z. v. a. FROMAGER.

Gosse, f. (pop.) Grap, snakerij, spotternij f.;
— knapuil m., uit de grap vertelde leugen f. (gnusse). — [Mar.], z. v. a . COSSE en DELOT . — Gos ser, v. n. (pop.) Schertsen; ook z. v. a. GAUSSER.
-- G osseuur , m. (pop.) Spotter, leugenaar m.
(gausseur).

Gossypin, e, adj. [Bot.] Met katoenachtige
oppervlakte. — Gossypine, f. [Chim.] Zel fstandigheid, die men tuit de gewone boomwol afzondert, ci o s s y p i n e f.—G ossypiphore,adj. [Bot.]
Boomwoldragend of - voortbrengend.
Goth, e, adj. Gothisch : 'Peuple g-, gothisch
volk n. — (lig.) Barbearsch. — Als subst. Les
Goths, de Gothen.
G othicité, f. Hoedanigheid f., aard m. van 't
gene gothisch is, g o t h i c i t e i t f. — Gothique,

adj. Gothisch, den Gothen eigen, tot de Gothen
behoorend. — Architecture g-, gothische bouworde,
bouwkunst f. Peinture, Sculpture g-, gothische,
middeleeuwsche schilder-, beeldhouwkunst f. Langue g-, gothische taal f. Fcriture g- , gothisch

schrift n. — Bij uitbreiding en minachtend: Ouder^wetsch, oudvaderljk, lang uit de mode: Habillement g-, oudvaderlijke kleeding f. — GOTHIQUE, M. Het gothische in den bouwtrant; de gothische taal f. — Onbeschaafdheid f . — GOTHIQUE , f.
Gothisch schrift n.
Goton, m. [Mar.] Helmstokring in. — (pop.)

Gemeene lichtekooi f.

Gouache, Gouasse, f. [Peint.] Het schil
waarin een weinig gom is-dernmtwav,
opgelost (ook: Peinture à g-). — Schilderstukje n.
in waterverw. — [H. n.] Oude naam van den
patrijs n.
G ouailler, v. a. (pop.) Bespotten, voorden gek
houden. — Gouaillerie, f. (pop.) Bespotting f.
— G ouailleur, m., -euse, f. (pop.) Spotterm.,
spotster f.
G ouais, m., z. v. a. GOET.
Goualette, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. MOUETTE.
— [Mar.] Amerikaansche goelet f. (goëlette).
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Gotiane, Gonanie, f. [Bot.] Soort van indische sleedoorn m.
Gouariba of Guariba, m. [11. n.] .4merikaansche zwarte brulaap of huiler m. — G ouarouha.,, in. 4merikaansche papegaai m. lflet rooden krop. — Gouazouète, m. Hert n. van Paraguay. — Gouazoupara, Gouazoupita, m.
Namen van hertensoorten, kleiner dan de vorige.
— Gouazoupotieou, m. .4m,erikaansche ree
hert n.-bokm.—Guazy,Mexicnsh
Goiidille , Goudiller , Goudilletir , zie
GOD—.
(viool f.
Goiidok , m. [Mus.] Driesnarige russische
Goudram, m. [Mil.] Pekkrans, pektakkebos m.
(tot brandstichting).
Goudion, m. Teer, houtteer, plantenteer; —
scheepsha7 puffs n. G- mir é, al, bergteer, mineraal
teer of pek, pissasphalt; steenkoolteer (brai minéral). — [Pharisi.] Eau de g-, teerwater n.— Goudroiinage, m. Het teren, bestrijken met teer. —
Goudronner, v. a Teren, betéren. — Het part.
passé is ook wij : Toile goudronnée, reteerdepresenning f.— Goudronnerie, t'. Teerstoof, teerkokerif,
teerkokerij, teerkeet f.— G oudrouneur, in. Teerder en kalfaterer m. — Goudronneux, ease,
adj. Teerachtig.
Goué of Gouet, m. [.Hort.] Groot snoeimes n.
Gouémon, m., z. v. a. GUEMON.
Gouet, m. [Bot.] , z. v. a. ARUM. — [ Agric.] ,
z. v. a. GOET. - [ Hort.] , z. GOUE.
Gonètre, m., z. v. a. GOITRE.
Gouire, m. Kolk, draaikolk, maalstroom m.,
wieling f.; afgrond m., peillooze diepte f. Le plus
grand g- que 1'on connaisse est celui de la mer
de Norwwége, de grootste draaikolk, maalstroom,
dien men ként, i's die der Noorweegsche zee. —
Ce íleuve se jette dans on g-, die stroom stort
zich in een' afgrond.— (fig. at fam.) Le g- des mars,
de 1'onde, het peilloos diep der zeeën. Le g- de
l'enfer, de hellepoel, m.— (ecg.) Tomber dans ungde malheurs, de misères, in een' afgrond van ongelukken, ellende geraken. La guerre est un gd'argent, de oorlog verslindt veel geld. On ne
saurait lui fournir assez d'argent, eest on g-,
men kan hem geen geld genoeg geven, 't is een
groot verkwister
Gouge, f. [Tech.] Guds f. of holle beitel m.—
Weleer ook: Slecht vrouwpersoon n., ligtekooi f.
- Gouger, v. a. [Tech.] Met de guds bewerken, uitsteken, uithollen. — liet part. passé is ook
adj.: Raque gougée, rak n. met eene inkeep.
Gougère, f. [Curs.] Koek m. van broodkruim,
eijeren en kaas.
Gougette, f. (verklw. van gouge) Kleine guds f.
Goii oulane, f. [Bot.] Soort van pisangvrucht.
GotIin, m. [11-lar.] Slecht gekleed matroos, smeerlap m. — Gouiue, f. Straatloopster, slet, ligtekooi f. — (Oorspronkelijk: een eerbaar meisje n.)
t G ou j ard, in. Blikslagersknecht m.
t Goujat, in. [Mil.] Trosdrager, pakknecht.
— [Mac.] Opperman. — (pop.) Gemeene kerel,
schoft. Avoir lair dun g-, er als een smeerlap
uitzien.
Gou j on, m. [H. n.] Grondel, grondeling m.
(zékere visch). — ( fig. et fam.) Faire avaler le gá qn., iemand in den strik doen vallen, ook: iemand iets op den mouw spelden of wijs maken. —
[Tech.] Dikke ijzeren bout m. zonder kop; hou
drevel m ; scharnierpin f.; —-tenpiof.;
as f., om welke het blok of katrol draait (boulon);
— beeldhouwersbeitel in. — [ Mar.] Naaibout m. Ga grille, hakkelbout. G -s de poulie, bloksbouten m.
pl., spilletjes n. pl. — Goujonner, v. a. Opbouten, vastbouten, niet bouten of pinnen aaneen
hechten.
G ou j oianier, m. [Pêche] Naauwmazig werpnet n.
Goiijonnière, f. [H. n.] Soort van baars m.
Goi'j ure, f. [Mar.] Sleuf, groef, keep f. in een
scheepsblok (waarin de strop komt te liggen). G- de
ebouquet, goot, klep f. van 't ezelshoofd.
Gouldran, Goaltrau, m. Helder en kléverig vocht n., dat uit oude pijnboomen vloeit. G-

zopissa, z.

ZOPISSA.

Gonje, f. [Myth. orient.] Soort van vrouwe
lijken opent, vrouwelijke vans--lijkednmo,
ppr m. — t (pop.) Muil m. (mond); — gulzigheid f.
— Goulée, f. (pop.) Groote mondvol in., groote

GOURER.

beet f. I1 n'en a fait qu'une goulée, hij heeft het
in eens opgeslokt. — (Prov.), z. BRESIS.
t Goulet, in., z. v. a. GOULOT.— [Mar.] Naauwe
of borltige invaart f. van Bene haven of reede. —
[Artill.] Lontgat n. eener bom (oeil de la bombe).
— [Pêche] Hals m., soort van trechter aan den
fuikmond, die den visch het terugkeeren belet.
G otilette, f., z. GOULOTTE. - GOULETTES, f.
pl. Platte steenen m. pl. als vloer van kalkovens,
waarin men houtskool stookt.
Gouuliafre, m. (pop.) Gulzigaard, vraat, slokop m. — Somtijds ook als adj.: Enfant g-, gul
-zigknd.
G oulin, m. [H. n.] Meerle f. der Philippijnen.
Goulot, m. Hals ni. (van eene flesch, kruik,
vaas). — [Artill., Pêche], z. v. a. GOULOT.
Goulotte, f. [Arch.] Sleuf, groeve in de keellijst (tot afloop van 't water). --- Kleine zachthellende goot van steen of marmer aan fonteinwerken
(ook goulette)
Goulu, e, adj. Gulzig, vratig. Le loop est un
animal g- (glouton), de wolf is een verslindend,
vratig dier. — Pols g- of gourmand , z. GOURMAND. — GOULU, m., E, f. Gulzigaard, slokop n1.
en f. — [H. n.] Veelvraat in. (glouton). — Le gde mer, kaapsche meeuw f., soort van zeeraat;
— ook: haai m. (met hollen bek.
Goiilues, f. pl. [Serr.] Soort van nijptang f.
Goulniiient, adv. Gulzig, ,gretig, schrokkig.
Gounnène, f., z. v. a. GOMENE.
Goupi, m. [Bot.] Soort van sleedoorn m.
t Goupil, m. Pos m. (renard). — t Goupillage, m. Sluwheid f. (subtilité.)
Gotupille, f. [Tech.] Stiftje, pinnetje n. (der
horlogiemakers); — spil, spijl, spie f. ; — touw
waarmede men balken of andere lasten-werkn.,
tusschen twee wagens ophangt; — leêrije n. aan
't einde eener spie of luns. — Goupiller, v. a.
[Tech.] Een stiftje, eene spie ergens voorsteken,
met pinnetjes of spieen opsluiten.
Goupillon, m. (oudtijds: vossestaart) Wijkwast,
;kwispel m. -- [Tech.,] St j fselborstel m. (der kaartenmakers e. a.). — [ Econ. dom.] Kannewasscher m.
(om naauwhalzige kannen, lampenglazen, flesschen
enz. schoon te maken). — Goupillonner, v. a.
Met een' kannewasscher schoonmaken. — Goupilbonnie of Goupilluire, f. [Agric.] Ziekelijke,
zwakke toestand m. van den wijnstok.
Gour, m. Holte f. door 't nederstorten van water veroorzaakt. -- Goura , f. , z. GORRA. —
GOURRA, m. [H. n.] Duivensoort f. der Indische zeeën.
Gourabe of G ourable, f. [Mar.] Oostindisch
handelsvaartuig n.
Gourami, m., [H. n.] Chinésche go-udvisch m.,
een zeer smakelijke zoetwatervisch, die ook op Java
menigvuldig wordt aangetroffen, g ore mi m.
Gourbillage, m. [Mar., Charp.] Kegelvormige
uitronding van een geboord gat, voor 't opnemen
van den spijker-, nagel- of bootkop. — Gourbilier, v. a. Kegel- of trechtervormig uitwerken.
Gourd, e, adj. Verstijfd, verkleumd, stijf van
koude (engourdi). Il avait les mains g-es, zijne
handen waren verstijfd van koude. — ( fig.) 11 na
pas les mains g-es. hij durft de handen goed uit
den mouw steken; — ook: hij is gaauw met de
vingers (van een diefachtig mensch sprekende). —
[Agric.] Blé g-, door vocht rezw,,lien graan n.
Gourde, f. Uitgeholde kalebas of pompoen f.
(als flesch dienende). — [ Chir.] Dubbele waterbreuk f. — (pop.), z. v. a. BOURDE.
Gourdiin, in. (pop.) Knuppel, dikke stok m.
— [Mar.] Dagge f., eindje n. dag (touw). — Zeil
[Métrol.] Vierde gedeelte van een'-klamp.—
piaster. — Gourdiner, v. a. (pop.) Met eenen
knuppel afrossen, stokslagen geven. — SE GOURDINER , v. pr. Elkander stokslagen toedeelen. —
Gourdiniére, f. [Mar.] Voorzatakel n. Mere
de g-, touw n.. dat het voorzijtakel met den fokkemast verbindt. (pop.) z. v. a. ATTRAPE.
G oiire, f. [Pharm.] Vervalschte droogerij f. —
G oureau, m. [Hort.] Soort van langwerpige
paarsche vijg f.
Gourer , v. a. Vervalschen (droogerijen) . —
(fig. et pop.) Bedriegen, beet hebben. — SE GOURER,
v. pr. Zich bedriegen; — elkander bedriegen. —
Goureur, m., -euse, f. Vervalscher m., ver
-valschterf.ndogij—(.atp)Bedrieger, afzetter m., bedriegster, afzetster f.

GOURGANDINE

--

Goy}rgandine, f. (très-fam.) Straatloopster,
slet, ligtekooi. — [.H. n.] Soort an kammossel f.
Gourgaiie, f. [Bot.] Kleine, zoete tuin- of
veldboon f. — [Mar.] Naam, dien 't scheepsvalk
aan de gedroogde witte boonen geeft.
Gourgourau, m. [Com.] Oostindische zijde
als gros de Tours bewerkt. — [H. n.] Soort-stof,

van kegelschelp f.
Goilr lu, m. Soort van reiniging f. bij de Turken.
Goarmade, f. Vuistslag, stomp in.: Une gdans le nez, een vuistslag op den neus. — Gourmader, v. a. Vuistslagen toedienen -- SE GOUR
DIADER , V. pr. Elkander vuistslagen geven.
Gourmand, e, adj. Gulzig, slok/dg, vratig;
.

-

lekkerbekkig. — [Hort.] Branches g-s, waterloten f. pl. Pols g-s, peultjes n. pl. — [Pharm.] Pilnles g-es, maagversterkende, eetlustwekkende pillen f. pl. -- Gourmand, m., -e, f. Gulzigaard,
slokop, vraat; lekkerbek m. en f. — [Hort.] Waterloot f.

Gotirniaudé , e , adj. (en part. passé van
gourmander). Enfant g-, beknord, bekeven, doorgehaakt kind n. — Passions g-es, beteugelde driften f. pl. — [Cuis.] Morceau de mouton g- de
persil, een met peterselie gegarneerd stuk schapen
-vlesch.
1- Gourmandetnent, in., z. v. a. GOURMAN-

adv. Op gulzige wijze.
Gourmander , v. a. Beknorren , doorhalen;
uitschelden, uitmaken, toesnaauwen. Je ne suis
pas d'humeur à me laisser g-, ik heb geen' lust
om mij te laten uitschelden. II est fort impérieux,
II vent g- tout Ie monde, hij is zeer heerschzuchtig, hij wil iedereen doorhalen. — Ten onder brengen, beteugelen, in bedwang houden. G- ses passions, zijne driften intoomen, beteugelen, bedwingen. — [Man.] G- un cheval, lui g- ]a bouche,
een paard sterk in den teugel houden. — [Hort.]
De waterloten wegsnijden. — [Cuis.] Bespekken,
garnéren (een stuk schapenvleesch) . — Als een
SE GOURMANgulzigaard, als een lekkerbek eten
DER , v. pr. [Hort.] Elkander hinderen, in den groei
belemmeren (inz. van takken). — Elkander harde
verwijtingen toevoegen, elkander toesnaauwen.
Gourmandiller, v. a. Een weinig berispen
of doorhalen.
Gourmaudine, f. [Hort.] Groote peersoort f.
Gourmandise, f. Gulzigheid; lekkerbekkerij f.
-- (Pray.) z. EPÉE. — [Hort.] Groei- m., voeding f.
van een' boom of tak ten koste van een' anderen.
DISE. — S GOURMANDEIIENT ,

. --

Gourmas , ni. (pr. --mace) [Sa].] Houten

goot f. in de zoutziederijen, die met eersen prep gesloten wordt.
G ournie, f. [ Vétér.] Droes m., uitvloeijing
van slijmige, kléverige vochten door den neus bij
jonge paarden. Ce poulain na pas encore jeté sa
g-, dat veulen heeft zijnen droes nog niet a fgeworpen. Fausse g-, kwade droes (bij paarden van
eiken leeftijd) . —

[Md.] , z. v. a. ACHORES . —

(fam.) Jeter sa g-, huiduitslag krijgen (van kinderen sprekende). — (fig. et fam.) .Jeugdigeuitspattingen begaan, uitrazen. — Deftigheid, sufheid f.
in houding en gebaren (In dezen zin weinig meer
gebruikt.)
Gourmé, e, adj. (en part. passé van gourmer)
Cheval g-, paard n. met den kinketting aan. —
Ecolier g-, gekastijde schooljongen m. — (fig. et
fam.) I1 est g-, hij neemt eene deftige, stijve houding aan.
Gournmer, v. a. Den kinketting aandoen (een
paard). — (ram.) Vuistslagen geven; mishandelen.
— Weleer ook z. v. a. gouter, proeven: G- Ie vin.
— SE GOURMER , v. pr. Llkandervuistslagen geven.
— Eene deftige, statige houding aannemen.
Gourmet, m. Wijnproever, wijnkenner. -Lekkerbek, fijnproever m. — [Mar.] Lijntrekker,
lijnlooper m. (op de afrikaansche kust).
Gourmette, f. [Man.] Kinketting m. Fausse
g-, kinriem in. — (lig. et fam.) Il a rompu ,sa g-,
hij is losbandig geworden. Lacher ia g- a qn.,
iemand meer vrijheid geven, dan hij voorheen had.
— [Any. mar.] Scheepswaker, scheepssjouwer m.
Goarnable, m. [Mar.] Eikenhouten nagel, keer
aan de buitenhuid van een schip.-nagelm.,pif
G-^ pour les écarts de la quille, scheinagels.—Gournabler, v. a. Houten nagels in de buitenhuid
van een schip slaan, nagelen. — Gournablier, m.
Nageldraaijer, nagelsnijder m.
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Gonrnal, Gournard, Golirneau,m. [[in.]

Graauwe zeehaan, knorhaan (grondin).
Gourot, in., z. v. a. GOYERE .
(de Indiërs.
Gouron, m. Naam der christen-zendelingen bij
Gousli, m. Goesli, russische harp f.
G ouspin, m. (bas et injur.), z. V. a. POLISSOK.
Goussant of Goussaut, in. [Man.], of als
adj. Cheval g-, Kort ineengedrongen paard n. spekhals m. — [Fauc.] Te logge valk in. — Bij uitbreiding: Lon, stompzinnig mensch n.
Gousse, f. [Bot.] Bast m., schil f. van peul
G- de fève, de pols, de haricot, boonen-,-vruchten.
erwten-, snijboonen-schil. Cliaque g- a deux vals es
et deux sutures, elke peulschil heeft twee schalen
en twee naden. G- uniloculaire, biloculaire, multiloculaire, een-, twee-, veelvakkige schil. G- d'ail,
knoflookbolletje, -klaauwtje n. — [Mar.] Genuésche
sloep f. met één zeil en vier riemen. — GOUSSES, f.
pl. [Pèehe] G- de plomb, boden ringen m. pl. aan
een vischnet. — [Arch.] Sieraad n. aan 't kapiteel
eener ionische zuil, in de gedaante eener boonenschil.
Gousset, m. [Anat.] Okselholte f. — Okselreuk m. Sentir le g-, eene oksellucht van zich geven.
— Bij uitbreiding: okselschrooi f., okselstuk n.
aan eene hemdsmouw. -- [Anc. mil.] Driehoekig
stuk n der wapenrusting, dat den onderarm beschutte. -- [ Bias. ] Ga fTelvormig wapenstuk n.
(dat hoogst zeldzaam voorkomt). — [Taill.] Broek
dijzak m.; horlogie- zakje n. —(fam.) A.voir tou--zak,
jours le g- garni, Bien garni, z. GARNI. —Carr.]
Bankje n., somtijds bij 't portier eener koets aan
[Charp.] Kardoes f. , draagklamp m.-gebrat.—
voor planken. — [Mar.] Helmstok m.; ijzeren ring m.
om het eind van den helmstok. — IHennegat n.
(Jaumière). G-s dun minot, dragers m. pl. van
eene bodeloef.
G oussette, f. (verklw. van gousse) [Bot.] Kleine
bast m. of peulschil f. (der toten.
Goussol, m. [H. n.] Schelp f. van 't geslacht
Goustose, adj. [Beaux arts] Smaakvol, bevallig.
Gout, m. Smaak m., een der vijf zinnen: Cela
plait au g-, cratouille, flatte Ie g-, dat behaagt,
kittelt, streelt den smaak. Vous avez le g- déprave,
gij hebt een' bedorven smaak. — Smaak in., smakelijkheid f., wat de gewaarwording van het smaken
opwekt; somtijds, bij misbruik, ook: geur, reuk m.
Cela est dun g- fin, exquis, relevé, dat heeft een'
fijnen, kosteljken, krachtigen smaak. Cette sauce
est de haut g-, na point de g-, die saus is sterk
gekruid, is laf of smakeloos. -- Ccla a un g-, daar
is een smaakje aan (iets onaangenaams, dat zich
niet laat bepalen). —• Ce tabas a un g- de pourri,
deze tabak ruikt muffig. — (Prov.) Morceau avalé
na plus de g-, gedane dingen hebben geen keer. —
Smaak, eetlust, trek m.: Ce malady ne trouve (of
ne prend) g- à Tien, die zieke heeft allen smaak,
eetlust verloren. I1 commence ii entrer en g-, hij
krijgt weder trek. -- (Prov.) z. COuT. -- (fig.)
Smaakra., schoonheidsgevoel n.; goedesmaak, lust m.,
liefhebberij, genegenheid f. Le g- particulier dune
nation, de bijzondere smaak, het eigen schoonheidsgevoel eener natie. Former son g-, zijn' smaak vormen. Les règles du g-, de regels van den goeden
smaak. Ce peintre na pas de g-, die schilder heeft
geen goeden smaak. — J'ai du g- pour les bons
ouvrages, ik vind smaak in goede werken, schrif
ten. Avez-vous du g- pour la musique? hebt gij
smaak, lust in de muziik! Cela nest pas de mon
g-, dat is niet naar mijnen smaak, dat bevalt mij
niet. II ne faut point disputer des g-s, over den
smaak valt niet te . twisten. — Smaak m., wijze,
manier f., trant, aard m., bijzonder karakter n.
Ce tableau est de grand g-, deze schilderij is in
een' grootschen stijl. Ces auteurs ont éerit dans
le g- de leur siècle, deze schrijvers hebben in den
smaak, den trant hunner eeuw geschreven. Le gflamand, de vlaamsche smaak, de gewone manier
der vlaamsche schilderschool. — Entrer en g-, in
den smaak komen, in de mode raken. — [Mus.]
G- du chant, smaakvolle voordragt in ' t zingen.
— [Fauc.] Olseau de bon g-, valk, die te regter
tijd op zijne prooi, neerschiet.
Goáté, e, adj. (en part. passé van gotuter):
Vin g-, geproefde win m. — Avis g-, goedgekeurde
raad m. — Marchandise g-e, gezochte, gevraagde
waar f. Les sueres wont g-s, er is veel vraag naar

suiker. — GOUTE, m., z. GOuTER nl.

Goiiter, v. a. Smaken, proeven. I1 godin bien
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ce qu'il mange, hij proeft wel, wat hij eet. Goutez
un peu ce vin, proef dezen wijn eens. G- un mets,
Bene spits proeven (om te weten of zij goed of slecht
is) . — Ook van dingen gebézigd , over welke alleen
de reuk oordeelt: Goutez de ce tabac, proef dien
tabak eens. — (fig.) Beproeven; goedkeuren; — er
smaak, behagen in vinden of scheppen. I1 veut-gens
g- de tout, hij wil alles beproeven, hij wil van alles
iets weten. -- Je goute Bien ce que vous dites, ik
keur goed, wat gij zegt. — I1 goute la musique,
hij vindt smaak in de muzijk. — Je ne puts g- ce
genre de vie, ik kan in deze leefwijze geen behagen
scheppen. — GOuT EI{, V. n. De s namiddags , tegen
den avond iets eten, een avondstukje of vesperbrood
eten. — Een weinig van iets eten of drinken; van
iets proeven; G- d'un niets, een weinig van eene
spijs eten. G- ii un mets, eerre spijs proeven (om te
weten, of er aan de bereiding nog iets ontbreekt).
GOuTER , m. Vóóravondeten , vesperbrood n. ,
kleine koude maaltijd m. tusschen 't middag- en 't
avondmaal.
Gotittant , e, adj. Druipend, uitdruipend: Linge
g-, uitdruipend linnen n. — Bij druppels vallend,
druppelend: Eau g-e, dr uppelend water n.
Goutte, f. Droppel, druppel m. Une g- d'eau,
een druppel water. — Les larmes lui tombaient
ti grosses g-s, de tranen liepen hen, in groote droppels langs het aangezigt. — Prenez une g- de vin,
gebruik eene teug wijn. — (Loc. prov.) C'est une
g- d'eau dans In mei', 't is een droppel water in
de zee: zoo veel als niets. Ils.se ressemblent comme
deux g-s d'eau , zij gelijken elkander als twee
droppels water. La g- d'eau (L'eau qui tombe
g- a g-) cave (of crease) la pierre, z . CAVER . —
Bi vergrooting: Je répandrai jusqu'b la dernière
g de mon sang pour vous, ik zal mijn' laat sten droppel bloed voor u storten, u tot het uiterste verdedigen. — (fig.) I1 na pas une g- de sang';
dans les veines, hij is doodsbleek, stijf van schrik,
van vrees. — [Pharm.] G-s d'Angleterre, d' Hoti'man,
G-s anodyties, engelsche droppels. Hoffmans -droppels, pijnstillende droppels. — Mère-g-, z. MERE . —
(Pop.) Glaasje, borreltje n. Prenons une g-, laat
ons een glaasje, een teugje drinken. Aimer la g-,
veel van een borreltje, slokje houden. — [Arch.]
Druiper ni., versiers el in het ta Heient der donische orde onder cie triglgphen en balkhoofden. —
[H. n.] G- bleue , schelp f. van 't geslacht der
toten. G- d'eau, schelp van 't geslacht der blaas
[Midi.] G- d'eau, zékere bleeke of kleur--horens.
boze topaas m. — [Bot.] G- de lin, z. v. a. CUSCUTE. G- de sang, jaarljksch.e adonisbloern f. —
[Tech.] Korrel, proefkorrel f. (der essayeurs). -GOUTT E, ode. (bij voir en entendre, om eene ontkenning meer kracht bij te zetten) (fam.) Je ne vols,
Je n'entends g-, ik zie, hoor volstrekt niets. Cette
langue mest étrangère, je n'ti- entends g-, deze
taal is mij vreemd, ik versta er niets van. — (Loc.
rov .) Le diable n 'v verrait g-, z. DIAELE. — GOUTTE
a GOUTTE , toe. adv. Bij droppels, droppelsgew ijs;
— (fig) langzamerhand, allengs.
GOUTTE , f. [Méd.] Jicht f. G- aux pieds, voet
voeteuvel, p ó d a g r a, pootje n. G- aux-jichtf.,
mains, handjicht f., c h i r a g r a n. G- aux genou x,
kniejicht f., g ó n a g r a n. G- sciatique, z. SCIATIQUE.
G- vague of volante, loopende of vliegende jicht.
G- crampe, krampjicht. G- nouée, knobbeljicht.
G- rose, rrode vlakjes of Puistjes op de huid. t Gcaduque, z. v. a. EPILEPSIE . G- sereine of amaurose, z. V. a. ADIAUROSE. — L a g- lui ast remontée,
de jicht is bij hem naar binnen geslagen. — (Proc.)
G- tracassée est it demi pansée, door dageljksche
ligchaamsoe fening wordt de jicht genezen . La Best comme les enfants des grands seigneurs, on
ne la baptise que tard, men lijdt doorgaans reeds
lang aan de jicht, eer men 't weten wil. Aux fièvres
et a la g-, les médecins ne voient g-, van koorts
en jicht weten de artsen niets. La g- viert de la
i'euillette ou de la fillette, de jicht komt van den
wijn of van de vrouw.
Goutté, e, add. [Bias.] Met druppels bezet:
G- de sable, de gueules, met zwarte, roode druppels.
Gouttelette, f. (verklwl. van goutte) Druppeltje, droppeltje n. — Zeer fijne waterstraal m.
Goutteuix, ease, adj. Jichtig, met jicht geplaagd of behebd: Les femmes g-euses sont rares,
jichtige vrouwen zijn zeldzaam. Matière g-euse,
,lichtstof f. — GOUTTEUX, Mn., EUSE , f. Jichtlijder m.,
-

-

jichtlijderes f., jichtige m. en f. — (Prov.) Les gsont longtemps martyrs avant d'être confesseurs,
men lijdt doorgaans reeds lang aan de jicht, eer
men 't weten wil.
Goattière, f. Dakgoot f., dak n. G- de plumb,
boden dakgoot. — Bij uitbreiding, en dan doorgaans
meervoud: dak n. Les chats se battent dans les
g-s, de katten vechten op het dak. — [Sell.] Les
-sd'un carrosse, de rabatten, lederen randen aan
^e kap eener koets, om den regen af te keeren. —
Wat min of meer den dakgootvorm heeft, groeve f.,
vore, sleuf f. — [Rel.] holle snede f. van een boek
(tegenover den rug) . — [Mar.] Watergang m.,
spiegat n. G- renversée, klos m., lijfhout n. onder
de balken in de kajuit, of onder de kampanje, in
plaats van knieën.
-t. Goiavernable, adj. Bestuurbaar, regeerbaar,
wat zich laat leiden of besturen.
Gonvernail, m. [Mar.] Roer, stuurroer n.
Timon of barre du g-, helmstok m. van 't roer,
roerpen f., inspit n. Ce vaisseau est sensible ia son
g-, dit schip luistert naar 't roer, laat zich goed
sturen. Donner un coup de g-, het roer aan boord
steken of leggen. Monter le g- , het roer aan
G- de fortune, noodroer, hulproer. —-hange.
(fig.) Tenir le g- d'un état, het roer (het oppergezag) van eenen staat in handen houden. — [Tech.]
Middelste en langste staaf f. in een' bundel staven
smeedijzer. — Staart m. van een' windmolen, die
op een onderstel draait. — G- de pont volant
riem m., strijkroer van eerre Bierburg. — [Anat.]
Driehoekig snoer n. in den fetus.
G ouvernanee, f. Stadsregtsgebied n. (van som
oud-nederlandsche steden): La g- d'Arras, de-mige
Lille, 't stadsregtsgebied van altrecht, van Bijssel.
Gouvernant, e, adj. Begérend, heerschand:
Parti g-, heer schende partij f . — Doorgaans als
subst. in. gebezigd: Les g-s et les gouvernés, de
bestuurders en de bestuurden.
G ouivernante, f. Gouverneurs-vrouw , gemalin
van een' landvoogd. — Landvoogdes: Plusieurs princesses d'Autriche ont été g-s des Pays-Bas. —
Opvoedster en onderwijzeres van de kinderen in
een huishouden, huisopvoedster, g o u v e r n a n t e.
— Huishoudster f. (van een' weduwehaar of ongehuwde) .
Gouverne, f. [Corn.] Rigtsnoer n., leidraad m.,
aanwijzing f . (waarnaar iemand zich gedragen kan
of te handelen heeft): Cot avis est pour votre g-,
dit berigt diene u tot rigtsnoer, tot g o v e r n o.
Gouverné, e, adj. Bestuurd, beheerscht, geregeerd: Un Elat Bien g-, een goed geregeerde staat.
— Ook als subst. m., z. GOUVERNANT .
Gouverneau, m. [Tech.], z. GOUVERNEUR.
G ouverneinent, m. Regering f ., bestuur, beheer ; staatsbeheer, bewind n., regéringsvorm m.,
staatsrégeling f.; gezamenlijke regenten in. pl., overheid f., gouvernement n. G- paternel, arbitaire, vaderlijke, willekeurige regéring. — La science
du g-, de wetenschap van 't staatsbeheer. — Le gde Vénise était aristocratique, de regeringsvorm
van Venetië was aristokratisch. — Homme suspect
au g-, bij de regéring of de overheid verdacht persoon in. -- Stad- of landvoogdij f., stadhouderschap,
plaatsbevelhebberschap n.; duur van zulk een bewind.
regér ingstijd in,; land n. of stad f. onder 't gezag
eens gouverneurs of bevelhebbers; — gouvernementshuis n. Le g- d'une province, d'une ville, d'une
place forte, het stadhouderschap van een gewest,
het bevelhebberschap eener stad, eener vesting. —
Pendant son g-, ten tijde van zijne regéring. —
G- d'une grande étendue, wijd uitgestrekt gouvernenient o f gebied.— Diner au g-, op 't gouvernementshuis eten. — Bij uitbreiding: Avoir qc. en son g-,
iets onder zijn opzegt, toezegt, beheer hebben. Une
femme qui n'entend tien au g- d'une maison, eene
vrouw, die niets van 't huisbeheer, van 't huishouden verstaat. — [Mar.] Le g- d'un vaisseau, het
sturen van een schip.
4. Goiivernemental, e, adj Tot de regéring,
tot den regént behoorend. Journal g-, regéringsblad,
regérings- orgaan n. Forme g-e, regéringsvorm m.
Art g-, regéringskunst f. Parti g-. regéringspartij f. (die de regéring ondersteunt). (Plur m. gouvernementaux.)
-I- Gouverneinentalisnie, in. Stelsel n., dat
alles aan de regéring dienstbaar maakt. — Overdreven zucht f. tot regéren.
^

GOUVERNER

Gouverner, V. n. [Mar.] Sturen, het schip
door het roer in de vereischte kompasstreek houden: G- un vaisseau, un navire, een schip sturen.
— (Tg. et lam.) C'est lui qui gouverne la barque,
hij heeft het beleid der zaak in handen, hij staat
de zaak te roer. G- Bien sa barque, zin schuitje
goed sturen; zijne zaken naar eisch besturend zich
wijs gedragen. — Regéren, besturen, beheerschen,
het bewind voeren, het opz-i.gt hebben, g o u v e r n éren. Dieu gouverne I'univers, God regeert het
heelal. Ce roi gouverne sagement ses etats, die
koning regeert zijne staten met wijsheid. — Les
préjugés gouvernent la plupart des hommes, de
vooroordeelen beheerschen de meeste menschen. —
Cette femme gouverne son mari, die vrouw regeert
haren man. G- 1'opinion publique, de volksmeening
beheerschen, leiden, besturen. — G- ses passions,
zijne driften beheerschen, in toom houden. —
an jeune homme, un prince, de gouverneur of
opvoeder van een' jongeling, van een' prins zijn.
— (lam.) Comment gouvernez-vous un tel ? hoe
staat ge met dezen of dien? op welken voet leeft
ge met hem ? Comment gouvernez -nous Ie jeu, les
plaisirs? hoe staat het met uw spel, met uwe ver
la cave, les chevaux, voor den kel--maken.G
der, voor de paarden zorgen, de zorg voor den
kelder, voor de paarden hebben. -- (Prot.) Selon
ta bourse, gouverne ta touche, zet uwe tering naar
uwe nering. — [ Gram. , z. v. a. RaGIR. GOUVERNER, v. n. [Mar.] Sturen: G- bien, mal, goed,
slecht sturen. Faire g-, den roerganger zijn' koers
aangeven. G- à roue, met een rad sturen. G- à
barre franche, met een inspit, met de roerpen sturen. G- dans les eaux dun vaisseau, in 't kielwater, zog van een schip sturen, het van nabij volgen.
G- sur une terre, sur one étoile, den boeg naar
een land, naar eene ster rigten. G- sur son ancre,
sur sa bouée, op zijn anker sturen. G- á la lame,
op het zeetje sturen, met den kop op de zee sturen.
Gouverne ! (bevelwoord), stuur! houd koers! :Gouverne au fiord ! Gouverne ou to as Ie cap, houd
noord aan! houd aan! of: blijff in den koers! G- á
tel air du vent, op deze of die kompasstreek sturen.
G- au plus près, scherp bij den wind sturen. G- oft
on a le cap, koers houden, in den koers sturen. Ce
i âtinvent gouverne tien, dat schip stuurt goed, gehoorzaamt aan 't roer. — Regelren, besturen: L'art de
g-, de kunst van regéren, besturen. Dans cette maison, eest la femme qui gouverne, in dat huis is de
vrouw baas, regeert de vrouw. — SE GOUVERNER,
v. pr. Zich zelven regéren, besturen; — bestuurd
of geregeerd worden, zich laten regéren of besturen.
Ces peuples résolurent de se g- eux-mêmes, die
volken besloten zich zelven te regéren (den republikeinschen regéringsvorm aan te nemen). Les nations
éclairées ne se gouvernent pas aisément, de verlichte volken laten zich niet gemakkelijk regéren.
— Zich gedragen, zich aanstellen: I1 se gouverne
sagement, h ij gedraagt zich wijselijk. Cette felle
se gouverne mal, dat meisje leidt een slecht leven.
Gonvernenr, m. Regeerder, bestuurder, stad
landvoogd, stadvoogd m., hoofd n. van eene-houder,
provincie, stad, vesting, kasteel, enz., q on v e rn e u r m. -- Huisopvoeder en leermeester, opvoeder van een' jong heer, van een' prins, g o u v e rn e u r. — (Loc. prov.) C'est an g- de lions, hij
heeft altijd hetzelfde pak aan. — [Mar.] Roerganger, man aan 't roer. — [Tech.] Werkman, die
voor de behandeling der lompen zorgt , meester
(ook gouverneau-knechtm.rpaifbjk
geheelen).
G ouvion, m. [Tech.] Lange , sterke ijzeren
bout m.
G oiiyave, Gonyavier, z. GOYAVE, GOYAVIER.
Goyard, m. [Hort.] Soort van sikkelvormig

snoeimes D.
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Goyave, Gonyave, f. [Bot.] Vrucht van
den guajave-boom, indiaansche peer, granaat peer,
g u a j a v e f. — Goyavier, m. Indiaansche perenboom, guajave-boom m., een groote boom van
Amerika en Oost-Indië.
G oyère, f. [Cuffs. J Kaaskoekje, kaastaartje n.
Gra, m., z. v. a. GRAT.
G rabat, m. Slecht, ellendig bed n., armzalige
legerstede f. — (Loc. fain.) Etre sur Ie gr-, in
diepe armoede leven; — gevaarlijk ziek liggen. —
Grabataire, adj. Voortdurend bedlegerig. — Ook
als subst. Bedlegerige m. en f. — GRABATAIRES, m.
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pl. [H. rel.] Zij, die den doop tot op hun sterf-

bed uitstelden.

Grabeau, in. [Pharm.] Afval m., uitschot n.,
het gruizige van droogerjen. -- Te Geneve z. v. a.
SCRUTIN. — f (fig.) ivaauwkeurig onderzoek n. —
t Grabelage, m. [Com.] Het ziften, uitzoeken,
reinigen. — ( fig.) Het naauwkeurig onderzoeken.
— t Grabeler, V. a. [Com.] Ziften, zuiveren,
uitzoeken. — ( fig.) Naauwkeurig onderzoeken, uitpluizen. —t Grabouille, f. Mengsel, poespas n.
— 1- Grabiige, m. (fans.) Kibbelarg f., gekijf,
krakeel n.
Grace, f. (anderen schrijven, .op grond der afleiding, grace.) Gunst f., gunstbewj s, gunstbetoon d.,
goedgunstigheid, welwillendheid , begunstiging f.,
genadebewijs n., genade, g r a t i e f. Accorder une
gr- a qn., iemand eene gunst toestaan. Je vousdemande cela en g r-, ik vraag u dat als eene
nst. Ii tient cela de votre gr-, de votre pure gr-,
- -

dat enkel aan uwe goedgunstigheid, ge
U heeft
te danken. — ( fans.) Cela lui est vena de-nade

(of par) la gr- de Dieu, dat heeft hij bij de gratie
Gods gekregen, clot is hem al slapende toegewaaid.
— [Com.] Jours de gr-, Délai de gr-, nadagen,
toegiftdagen, resp('t- of respectdagen in. p1., wissel
dat na den vervaldag nog wordt toegestaan.-uitsel,
(Loc.) Faire gr- à qn. de qc., iemand uit gunst
iets toestaan, schenken, kwijtschelden; iets niet van
iemand vorderen. Je vous fais gr- de l'argent que
vous me devez encore, ik schenk u 't geld, dat ge
mij nog schuldig zijt. Faites-moi gr- de vos censures, de votre chant, verschoon mij van uwe berispingen, van uw gezang, — houd uwe berispingen,
uw gezang maar voor u. (iron.) La belle gr-, en
vérité, een schoone gunst, waarl ij k! heel grootmoe
dat moet ik zeggen ! — Trouver gr- levant-dig,
les yeux de qn., genade voor iemands oogen vinden, cle gunst of genegenheid (inz. van een' hoog
persoon) verwerven. Etre en gr- aupres-geplatsn
de qn., Etre dans les tonnes gr-sde qn., bij iemana,
in gunst (of goed aangeschreven) staan. Recevoir
(In. en gr-, iemand in genade aannemen. Rentrer,
Etre renris en gr-, weder in gunst komen, weder
in genade aangenomen worden. I1 nest plus dans
see gr-s, hij staat niet meer bij hem in gunst. Corninent suis-je dans ses gr-s? hoe sta ik bij hem
aangeschreven (in gratie)? Conservez-moil'honneur
de vos gr-s, vereer mij verder niet uwe genegen
gunst, vriendschap. Etre dans les gr -s dune-heid,
dame, bij eene dame wel gezien zijn, in hare gratie
staan. — Genade, kwijtschelding van straf, ver
begenadiging, schuldvergeving, g r ci ti e f.-gifens,
Ce criminel a obtenu sa gr-, on a fait gr- a ce criminel, die misdadiger heeft genade gekregen. Se
pourvoir en gr-, een verzoek om genade, stro fontheffi ng, gratie indienen. — ( fig.) Trouverais-je grauprês de mes lecteurs, si ...., zouden mijne lezers
het mij vergeven, indien .... Coup de gr-, genade
z. COUP (blz. 446, kol. 1.). — (ellipt.) Gr -!-slag,
genade! — [Théol.] Genade, goddelijke hulp f. in
't bewerken onzer zaligheid. On ne peut se sauver
sans la gr-, zonder genade kan men niet zalig worden. Gr- actuelle, concomitante, congrue, efficace,
babituelle, prévenante, sanctifiante, dadelijke, medewerkende, toereikende, krachtdadige, inwonende,
voorkomende, heiligende genade. Etre en état de gr-,
in den staat van genade zijn. — An de gr-, ieder
jaar van de christen-jaartelling, jaar na Christus
geboorte, jaar onzes Heeren. — Dank m., dankzegging, dankbetuiging f.: Je vous rends gr- of gr-s,
mille gr-s, ik zeg u dank, duizendmaal dank. Rendre
des actions de gr-s, dankzeggen. Gr- h Dieu! God
zij dank! Goddank! Godlof! — Gr -s, dankgebed n.
Dire gr-s, Dire ses gr-s, na het eten danken. —
(Prov.) Après gr-s, Dieu luit, eerst de pligt, dan
't vermaak. — [ fist.] Nous, par la gr- de Dieu,
rol etc., Wij, bij de gratie Gods of doer Gods
genade, koning, enz. (een vorsten - formulier, het
eerst door Pep fin den Korte gebruikt). — DE GRhCE,
loc. ode. Eilieve, ik bid u. De, gr -, faites moi
ce plaisir, eilieve, doe mij dit genoegen.
—

Bevalligheid, aanvalligheid, minzaamheid, minne

aangenaamheid, aardigheid f., zwier m.,-lijkhed,
g r d c i e, g r a t i e f. Elle fait tout aver gr-, zij
doet alles met bevalligheid. Cela est dit avec gr-,
dit is aardig, niet geest gezegd. Vous êtes habillé
de gr-, de bonne gr-, gij zijt met zwier, netjes,
met smaak gekleed. Cet habit na point de gr-,
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dit kleed zit niet goed. Cette expression a de la
gr-, die uitdrukking is sierlik, goed aangebragt.
Cette fille a fait un conte de bonne gr-, dit meisje
heeft eene geschiedenis aardig verhaald. Cette demoiselle est bien belle, mais elle a mauvaise gr-,
deze juffer is zeer schoon, maar zij is onbevallig,
stijf. — Avoir bonne gr- à faire qc., iets met bevalligheid, handigheid doen. — (fig.) I1 a mauvaise
gr- de se plaindre de cela, het staat hem leelijk
zich daarover te beklagen. Un fils n'a pas bonne
gr- de plaider contre son père, het betaamt een'
zoon niet, het staat een' zoon niet fraai, tegen
zijnen vader te pleiten. — Faire une chose de bonne,
de mauvaise gr-, iets vrijwillig, goedwillig, zonder
tegenzin, iets ongaarne, zijns ondanks, roet tegenzin doen. — [ Beaux arts] Ce tableau est peint,
Cette statue est exécutée avec gr-, die schilderij
ís bevallig, liefelijk geschilderd, dat standbeeld is
bevallig uitgevoerd. — [ Myth.] Les Gr-s, Les trois
Gr-s, de drie Gratiën of Bevalligheden, de drie
bekoorlijke gezellinnen van Venus: Aglaia, Thalia
en Euphrosyne. — (fig.) Sacrifier aux gr-s, bevalligheid aan zijne manieren, zijn' stijl bijzetten. Cet
homme-]br n'a pas sacrifié aux gr-s, the man heeft
niets bevalligs , innemends. -- [ Bot. ] Gr- de
Dieu, blaauwe ooievaarsbek m.; genadekruid n. —
[Ameubl.] Les boones gr-s d'un lit, kleine bij-gor(ljnen f. aan 't hoofden- of voeteneinde van 't bed.
S Graciable, adj. Vergeefljk, te verschoonen.
Gracier, v. a. [Jur.] Genade schenken, begenodigen: Le roi l'a gracie, de koning heeft hem
r;enade, gratie geschonken. — .Het part. passé is
ook adj.: 11 espère d'être gracié, hij hoopt gratie
of genade te krijgen.
Gracieuseinent, adv. Vriendelijk, beleefdelijk, aanvallig. Vous devriez lui parler plus gr-,
gij moest hem op eene beleefder wijze aanspreken.
Gracienser, v. a. (faam..) Vriendelijk, beleefd bejégenen. Cette femme l'a fort gracleusé,
deze vrouw heeft hem zeer vriendelijk bejegend.
5 Gracienseté, f. Vriendelijkheid, beleefdheid.
II ma fait une gr- à laquelle je ne m'attendais
pas, hij heeft mij eene beleefdheid betoond, (lie ik
niet verwachtte. — Erkentenis, kleine gift f. of geschenk n. Si! me sect bien dans cette affaire, je
lui ferai quelque gr-, indien hij mij in deze zaak
wel dient, zal ik hem een klein geschenk geven.
Gracieux, ease, adj. Bevallig, aanvallig, liefelijk, lieftallig, minzaam, bekoort jk; beleefd, voor
innemend; liefderijk , genadig , gunstig,-komend,
jratieus of gracieus. Des manièresgr-euses,
aanvallige, minzame manieren f. pl. Un visage gr-,
een bekoorlijk, innemend aangezigt, gelaat. II nous
lit un accueil gr-, hij nam ons liefderijk, vriendelijk op. II y a qc. de gr- dans ce tableau, er is
iets bevalligs, bekoorlijks in deze schilderij. — (Loc.
prov.) Il est gr- comme la Porte dune prison,
hij is zoo vriendelijk als de deur van 't rasphuis.
— Juridiction gr-euse, gunstig, genadig regtsgebied n., hetwelk de bisschoppen in persoon uitoefenen (in tegenstelling met juridiction contentieuse,
dat zij door hunne officialen doen uitoefenen). —
Notre gr- prince (een bij de noordsche hoven gebruikelijke betiteling), onze allergenadigste vorst.
- GRACIEUX, m. Het bevallige, innemende.
Gracilicoste , adj. [ H. n. ] Dunribbig. —
Graciliflore , adj. [Bot.] Met teere , zwakke
bloemen. — Graeilifolié, e, adj. [Bot.] Met
dunne, zwakke bladeren. — Gracilipède, adj.
[H. n.] Dunbeenig. — [ Bot.] Met dunnen, draad
stengel. — G racilirostre, adj. [Ft. n.]-vormilen
,Plet langen, dunnen snavel.
Graciosité, f., z. v. a. GRACIEUSETÉ.
Gracilité, f. Rankheid, tengerheid, spichtig
Gr- de la voix fijnheid, helderheid,-heidf.—
schelheid f. der stem.
Gradaire, adj. [H. n.] Tot aan den klaauw
bevederd (van vogelpooten).
Gradation, f. Trapswijze opklimming, verheffing, vermeerdering, g r a d a t i e f. [Log.] Opklimming, versterking f., overgang van eene zwakkere tot eene sterkere uitdrukking of gedachte,
k li m a i m. — [Peint.] Onmerkbare kleurverandering, ineensmelling f. der kleuren, zachte overgang m. van licht en schaduw.
Grade, in. Graad, eeregraad, rang, eerrang,
eeretrap m., waardigheid f.: Elever qn. au plus
hout gr-, iemand tot den hoogsten eerrang ver,
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heffen. — Prendre le gr- de docteur, den doctorsgraad krijgen. — Gr-s, oorkonde f., schriftelijk
bewijs eener verworven waardigheid, diploma n.
Faire signifier (insinuer) ses gr-s au collateur d'un
bénéfice, zijn diploma aan den begever van een
kerkelijk ambt toonen. Il a jeté ses gr-s sur ce benéflice, hij heeft zich tot dit kerkelijk ambt aangemeld. — [Mil.] Gr- de caporal, de capitaine, de
colonel, de korporaals-, kapiteins, kolonels-graad m.
— [Métrol.] Honderdste gedeelte van 't vierde des
meridiaans, waarvan de lengte tot grondslag voor
de nieuwe maten en gewigten is gelegd: Le grvaut cent mille mètres, de centesimale graad doet
100,000 meters.
Gradé, e, adj. (en part. passé van grader)
Een' graad of rang hebbende: Militaire gr-, ranghebbend, gegradueerd militair m.
Gradean, in. [H. n.] Soort van spiering, koningsvisch in.
t Grader, v. a. Eenen graad of rang geven,
tot een' rang verheffen. Gr-' un militaire, eenen
rang aan een' soldaat geven.
Gradille, f. [Arch.] Tandsnede f,
Gradin, m. Trapje n. (op eene altaartafel, op
een buffet enz., om er verschillende voorwerpen op
te zetten). — Les gr-s d'un amphithéátre, de opgaande , trapswijze oploopende banken van een
amphitheater. Gr-s de gazons, trappen m. pl. van
zoden. Les gr-s dune cascade, de trappen van
eenen waterval.
Gradine , f. [Tech.] Gradeerijzer n. , zeer
scherpe tandbeitel m. der beeldhouwers. — Gradiner, v. a. Met loet gradeerijzer bewerken.
Gradipède, m. [H. n.] , z. v. a. BUSARD.
Gradomètre, m. [Chir.] Werktuig n. om de
dikte der sonden en katheters te bepalen, g r a d oniét er m.
G radon, m. [Pêche j Vijfde kamer of afdeeling f. van hef tonijnennet.
Grados of Gras-dos, m. [Pêche] Priester in.,
eene soort van arenvischje of melet, vooral aan
Europa's Westkust (ook prêtre en roseret geheeten).
Graduation, f. [Didact.] A fdeeling in graden, graadverdeeling f. La gr- dun thermomètre,
d'un baromètre, de graadverdeeling, schaal van
een' thermometer, barometer.— [Sal.] Verdamping f.
van 't zoutwater door het op rijshout, latten,
touwen, te laten druipen, ten einde den graad der
zoutheid te verhoogen. Bátiment de g- of Chambre
graduée, verdampingshuis, lekwerk, gradeer- of
gradueer/tuis, gradeerwerk n., gradeerkamer f.
Gradué, e, adj. (en part. passé van graduer):
Instrument gr-, in graden afgedeeld werktuig n.—
Transition gr-e, trapsgewijze overgang m.— [Chim.]
Feu gr-, allengs versterkt vuur n. — [Sal.] , z.
onder GRADUATION. - [ Orf.] Eau gr-e, gradeerwater n., water met onderscheiden zouten gemengd.
— Jeune homme gr-, met eene akadémiscke waar
bekleed jongeling , g e p r o m o v e e r d, g e•-dighe
g r a d u P e r d jongeling. — In dezen zin ook als
subst.: Un gr-, een gegradueerde of gepromoveerde m.
G radiiel, le, adj. Trapswijze, bij opklimming
allengs, gradueel : Augmentation gr-le, trapswijze vermeerdering f. — [H. rel.] Pseaumes gr-s,
trapgezangen, trappsalmen in. pl., de vijftien psalmen, die de Joden op de trappen des tempels zon
- GRADUEL, m. [Cato.] Trapzang m., korte-gen.
tusschenzang, die bij de mis na 't voorlezen van
den epistel gezongen wordt, terwijl de priester zich
op de trappen [graflus] van 't altaar bevindt, g r ad u cl 1 e n. — Koorboek n. — Gradaelleinent,
adv. Trapswfjs, allengs, ongemerkt.
Gradeer, v. a. [Tech.] In graden afdeelen;
G- on thermomètre, un cercle. — Trapswijs,
allengs doen toenemen: Gr- le feu, het vuurallengs
aanstoken, heeter maken. — Met eene akadémische waardigheid bekleeden, p r o in o v é ren, g r aduéren.
Grades (pr. —duce), of Gr- ad Parnassnnl, m. (pr. —some) (eig. schrede, weg naar den
Parnassus) Woordenboek n. der latijnsche dicht
poëtisch-kunstofverbw.—C-fancis,
woordenboek der fransche taal.
Grafl'age, m. [Tech.] Het bedrukken eener
stof met figuren door middel van heete platen.
Grafi ner, v. a. (pop.)_, z. v. a. EGRATIGNER.
Grafion, m. [Rist.] Graaf m., die in de middeleeuwen eerie provincie bestuurde. — [Cout.]

GRAGE

--

Regter m. over schatkistzaken. — [ Hort.] Soort
van kers f.
Grage, f. Koperen maniok-rasp f. — [Peche]
Oesterbeugel, z. v. a. PRAGUE. — Grager , V. a.
Maniok raspen.
Gragne of Grague, f. [Pêche] Visschershark f., krabbelaar m.
Graie, f., z. FREUX. — Graille, f., z. v. a.
CORNEILLE. — Graillement, m. Schor geluid n.,

schorheid, heeschheid, heesche of schorre stem f.,
gekras n. — Grailler, v. n. Krassen, met eene
schorre, heesche stem spreken of roepen. — [Chas.]
Honden met den jagthoorn bijeen roepen.
Graillon, m. (pop.) Overgeschoten brokken m.
pl. van een' maaltijd, tafelafval m. — Stuk wal
Gout, Odeur de gr-, smaak, reuk van-geljkvtn.
aangebrand vet of vleesch. — Bij 't hoesten opgebragte fluim m. — Afval m. van een marmerblok
bij 't bebeitelen. — Marie gr-, morsig wijf n., totebel f. — Graillonuer , v. n. (pop. et bas)
Rogchelen, telkens uit de keel spuwen. — G railloiineur , m., -ease, F. (pop. et bas) IRogchelaar m., -ster f. — Graillonneuse, f. Verkoopster f. van tafelafval.
Grain, m. Vrucht f. en tevens zaad n., inz. van
graangewassen, zoo als tarw, rogge, haver, gerst,
enz., korrel, zaadkorrel f. Un gr- d'orge, d'avoine,
de seigle, de froment, eene gerste-, haver-, rogge-,
tarwe-korrel. Il ne lui reste pas un gr- de bile,
hij heeft geen korrel graan meer. — In collectieven
zin, en dan vaak smeervoud: Graan, koren, zaad n.
La culture des gr-s, de graanbouw m. Le commerce des gr-s, de graan- of korenhandel m. Faire
le commerce du gr-, den graanhandel drijven.
Gr-s blancs, zaad der graangewassen. Gros gr-s,
winterkoren, wintergraan (tarw, rogge, mastelein).
Menus gr-s, zomergraan (gerst, haver, boekweit).
Fosse It gr-s, graankuil m. — (Loc. prov.) Il est
dans le gr-, hij zit in 't riet en snijdt fluitjes: hij
zit in Bene goede , winstgevende zaak. C'est un
grain de millet à la bouche dun áne, 't is een
hope in een' brouwketel. — (Prov.) Chaque grà sa paille, geen koren zonder kaf. — De mauvais
gr-, jamais bon pain, van distels plukt men geen
rozen. Qui sème bon gr- recueille bon pain, Tel
grain, tel pain, zoo men zaait, zoo men maait. II
faut séparer l'ivraie d'avec le bon gr-, men moet
de schapen van de bokken scheiden. — Bij uitbreiding: Pit, kern, bézie, bes; — korrel, kraal f., balletje, klein ligchaampje n.: Gr- de geoièvre, de
laurier, genéver-, laurier-bes f. Gr- de raisin, de
grenade, druivenpit, granaatkern. Gr- de poivre,
de moutarde, peperkorrel, mosterdkorrel f., mos
Gr- de sable, de sel, de poudre,-terdzajn.—
zaad-, zout-, kruidkorrel. — Gr- de chapelet, paternosterkraal, balletje van den rozekrans. Un collier de gr-s dor et d'argent, een halssnoer van
goud- en zilverkralen of balletjes. Gr- dor, goudkorrel (in `t rivierzand). — [Méd.] Gr -s de petite
vérole, pokpuisten, pokzweren f. pl. — [Veter.]
Gr-s d'orge, vinnen f. pl., vinnigheid f. (eene var
Grein, aas n. (kleinst ge--kenszit).—[Mérol]
wigt voor goud, zilver, edelgesteenten) . — (fig.) II
ne pese pas un gr-, hij is zoo ligt als eene veêr.(fg. et fam.) Eenweinigje, beetje, greintje, aasje n.
I1 na pas un gr- de bon sens, hij heeft geen aasje
gezond verstand. N'a-t-elle pas un gr- de coquetterie ? Is zij niet een beetje behaagziek, kokét % II
n'y a pas un gr- de sel dans eet ouvrage, er is
geen korrel zout, geen greintje geest in dat werk.
Il a un gr- de folie dans la tête, of enkel I1 a un
gr-, hij is half gek, heeft een' klap van den molen
weg. — (Prov.) Il nv a point de grands esprits
(of génies) sans on gr- de folie, z. GENIE. — Loc.
prov.) I1 Ie inangerait avec un gr- de sel, hij kan
hem gemakkelijk aan, hij zou maar een peulschil letje voor hem wezen. — Nerf, keper f., draad m.,
korrel f. (van 't uiterlijk voorkomen van stoffen,
papier, leder, steen, enz., ook van de kruissneden
der gravuren gebézigd). Cette étoffe est dun beau
gr-, die stof is schoon van draad, is fraai gekeperd. Le gr- du cuir, du papier, de nerf van 't
leder, van 't papier. Futaine à gr- d'orge, genopt
bombazijn n. Cette pierre est dun gr- plus gros
que l'autre, die steen is grover van korrel dan de
andere. Le gr- de lacier, de korrelige breuk f. van
't staal. Porcelaine de bon gr-, porselein, dat fijn
op de breuk is. — (Loc. prov.) Un catholique à
-
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gros gr-, z. CATHOLIQUE. — [ Artif.] Gr-s dor,
gouden regen m., kleine vuurballetjes n. pl.
[Artill.] Gr- de lumière, zundgatbus f., zundgats
tap m., stuk metaal, waarin een gat geboord is
en dat in de geschutbuis wordt vastgeschroefd.
Mettre un nouveau gr-, een stuk geschut verbussen. — [Bot.] Gr- de Zélim, lange indische peper f.
Gr- de mure, gestippeld koraalzwam f. — [H. n.]
Gr- d'avoine, d'orge, de millet, haver-, gerste-,
gierstkorrel, namen van zeer kleine schelpen. —
[Chim., Métall.] Proefkorrel der essayeurs. —
[Joail.] Gr-s, korrelvormige diamantjes n. pl. -[Manuf.] Gros gr-, sterke Lyrnsche zijdestof f. -[Mar.] Gr- de vent, bui, vlaag, zeng f., valwind m
Gr- pesant, zware bui, kaak f. Gr- d'orage, donderbui, onweersbui. Gr- sec, mouillé, bui zonder,
met regen, drooge bui, regenbui. Amener pour le
gr-, voor de bui strijken. Gr- d'orge, kalf, klamp m.,
klessing f., z. ook lager. Assemblage b gr- d'orge,
hoeklasch, driehoekige lasch f. -- [Pharm.] Gr-s
médicinaux, pil- of korrelvormige artsenijen f. pl.,
geneeskrachtige zaden m. pl. Gr-s de santé, gezond
pl. Gr-s de tilli, purgeerkorrels. ---heidsplnf.
[Tech.] Draai-ijzer n., steenbeitel m. Gr- d'orge,
kraalschaaf.f. — Gr-s d'orge, stukjes hout in den
vorm van prismaas ter aanvulling, vulstukjes n.
pl., sluitstukjes m. pl.
Grainsge, m. [Tech.] Korrelachtige kristal
suiker. -- Het korrelen van 't bus--schietngf.dr
kruid.
Grainaille, f. [Bot.] Klein zaad; slecht zaad n.
— [Tech.] Tot korrels gebragt metaal n. — Grainailletnent , Grenaillennent , m. [Tech.]
Klemstooting; korreling f. — Grainailler, v. a.
[Tech.] Tot korrels brengen, korrelen (ren metaal).
— Grainailleur, m. Korrelaar m.
Grainaison, f. Vorming f. tot graankorrels. La
gr- du blé, de zaadontwikkeling van 't graan.
Grainasse of Grenasse, f. [Mar.] Zeng,
kleine windvlaag, uitschieting f. van den wind.
Grainchu, e, adj. [Minér.] Onregelmatig brekend of splijtend.
Graine, I. Zaad n., dat de planten ter onder
voortzetting harer soort opléveren,-houdinge
zaad van tuingewassen; pit, kern I. — Le chenevis est la gr- du chanvre, uit het hennepzaad
komt cle hennep voort. Gr- d'épinards, de choux,
de lin, à fleurs, spinazie-, kool-, vlas-, bloemen
Gr- de mélon, de concombre, meloen-pit,-zad.
-kern, komkommerzaad. — L'orme, le tilleul, Ie
frêne, l'érable sont des arbres à gr-s, de olm-,
linde-, esschen-, masthoutboom zijn zaaddragende
boomen. Monteren gr-,in 't zaad schieten.— (Loefy.
et fam.) Cette 1111e monte en gr-, dit meisje wordt
overrijp, komt in 't oude vrjsterboek. C'est une
mauvaise gr-, dat is slecht volkje, ondeugend ,qebroed, gespuis. Gr- d'andouilles, hoop k'eine kinderen bijeen. C'est de la gr- de niais, daar vangt
men alleen onnoozelen mede, dat is kost voor botte
gr- est tót venue, on--riken.—(Pov)Nlaus
kruid schiet gaauw op. — [Corn.] Gr-s, zaad, zaden n. pl., zaadsoorten f. pl., zaadartikelen n. pl.
— [Bot.] Volksnaam van een groot aantal vruchten. Gr- d'amour, z. v. a. GREMIL. Gr-s d'Avignon, Gr-s jaunes, Grainette of Grenette, avignonsche bessen, gele bessen f. pl., verwerskruisdoorn m.
(tot geelverwen). Gr- de Canarie, z.v.a. ALPISTE. Grd'écarlate, de kermès, kermes of scharlakenbézie f.
G- de perroquet of de carthame , z. CARTHAME.
on. dom.]
Gr- de gérofie, Z. CABDAM1031E, enz.— [Ec
Gr-s des vers à soie, zijdeworm-zaad n. of -eijeren n. pl. — [Hort., Sculp.] Kleine ronde sieraden n. pl. aan bloembedden, aan lofwerk.— [Brol.]
Korrelsteek m. , naar eene zaadkorrel gelijkende
steek. — [Salp.] Zoutvlies n. op de salpeterloog.
Grainé, e, G rené, e, adj. (en part. passé
van grainer) : [ Tech.] Poudre gr-e , gekorreld
kruid n. — Peau gr -e, generfd, gekorreld, g eg r e i n e e r d leder n. — Dessin gr-, of als subst. m.
Un gr-, gekerfde, gestippelde (met lijnen en punten korrelachtig afgezette) teekening f. — Des épis
bien gr-s, zeer volle aren f. pl.
Graineler, Greneler, v. a. [Tech.] Een
gekorreld voorkomen geven , nerven , korrelen,
granuléren of greinéren (pap ier, zijde,
leder, enz.), z. v. a. GRAINER. — Het part. passé
komt als adj. voor: Cuir bien grainelé of grenelé,
goed generfd leder n.
--
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Grainer of Greaser, v. a. [Tech.] Tot kor- maken; gaan sterven. — Pettig maken, bezoedelen,
rels brengen; een gekorreld voorkomen geven, kor- besmeren: Gr- son tinge, ses habits. — Het part.
relen, nerven, kerven, g ie i n é 'ren. Gr- de la passé is ook adj.: Bottes graissées, gesmeerde, ge
laarzen f. pl. Avoir les doigts graissées,-poets
pouth e à canon, buskruid korrelen. — Gr- une
étoffe, une peau, eene stof, eene huid grei.néren of smerige vingers hebben. — GRAISSER, V. n.: Cette
korrelen. — GRAINER, GRENER, V. n. In 't zaad Voormade ne graisse pas, die pommade smeert of
schieten, veel zaad, veel ,r,^raan korrels voortbren- vet niet. Le vin graisse, de wijn wordt olieachtig,
gen: Les blés ant bies grainé of grené cette an- lang . — SE GRAISSER , V. pr.: Se gr- les doigts, les
nee, het graan heeft dit jaar veel zaad, een goed vètements, zijne vingers, kleedenen smerig, vettig
beschot gegeven. -- [Doss., Gray.] Stippelen, kor- maken. Se gr- le peau, zich de huid niet vet inrelen . — SE GRAINER, SE GRENER, V. pr. Zich kor - smeren. — (Prov.) On ne saurait toucher au beurre
qu'on ne s'en graisse les doigts, die met boter omrelen (inz. van het zout).
Graineter, v. a. [Tech.] Met korrelvormige gaat, maakt ligt zijne vingers vet; er blijft altijd
wat aan den strijkstok hangen.
sieraden bewerken; z.v.a. GRAINELER, GRAINER.
G raisserie, f. Handel in vette waren, vetwinGraineterfe of Greneterie , f. Zaadhan delaar m. in 't klein; zaadwinkel m. — Graine- kel, vettewarierswinkel m., komenij f.
tier, nn,, -ière, f. Zaadverkooper m., -verkoop-

ster I. -- Grutter m. — Zoutfaktoor m., ambte
naar, die de geschillen omtrent den impost van
't gezolderd zout beoordeelt.
Grainetis of Grenetis, m. [Tech.] Kartelrand ni. (van munten, gedenkpenningen). — Kar
n. — Grainetoir, ni. [Tech.] Kor -telwrkuig
-relijz,nf.
(voor leder enz.).
Grainette, f. (verklw. van grain, graine) [Bot.]
Vrucht van den wolfs- of boksdoorn. — z. v. a.
Graine d'Avignon, Z. GRAINE. — [Tech.] Kruidkorrel f. pl., die b) 't ziften op de zeef blijft.
Grainier, m., -ière, f. Zaadverkooper, zaad kramer m., -verkoopster, -kraamster f. — [Bot.]

Verzameling f., kabinet n. van zaden.

Grainoir , (renoir , in. [Teelt.] Zeef oat

buskruid te korrelen, korrelzeef f. —Zeefvertrek n.,
-werkplaats, waar 't buskruid gekorreld wordt.
i rat n t , e, . GREN L .

Grainure, Grenure, f. [Dess., Gray.] Stip
kerving f. (grainé). — [Tech.] Korreling,-peling,
kerving; het opbrengen van de nerf: Cuir (Pane
helle gr-, schoon generfd lede -r n.
Grainzavd, ni. (pop.), z. V. a. SARCELLE.
G rah-ie, f. [Eaux et for.] Gemeen bosch n.,
boseb of gedeelte daarvan, dat in gemeenschap bezeten wor dt (ook ségrairie reheeten). — [A rie. jur.]
Koninklijk rept in. op hoog opgaand houtgewas;

koninklijk justitie -regt m. in iemands bosschen (ook

GRUERIE genoemd).

Graissage, m. Het smeren, insmeren; sinering f., smeersel, wagensmeer n. — [Raff.] Boter
suiker bij het te spoedig-achtigekrslénf.d
verkoelen der siroop.
Graissane , f. [Hort.] Soort van smakelooze
vijg f. van Provence.
Graisse , f. Vet, smeer, smout n., ongel in.
La gr- des animaux, het vet der beesten. Gr
menschenvet. Gr- de pore , reuzel m.-humaine,
Gr- fondue de porc,varkenssrnout. G- figée, gestold vet. Vous avez une tache de gr- sur votre
habit, gij hebt eerie vetvlek op uw kleed. — (Loc.
fain. et prov.) C'est un peloton de gr-, 't is één
klomp vet (van een zeer vetten vogel, vel kind).
Faire de in gr-, vet verzamelen: te lang slapen,
luilakken. La gr- pie l.étoufi'e pas, ne l'empëche
pas de marcher, lij stikt niet in zin vet, 't vet
zit hein niet in den weg. Se plaindre de trop de
gr-, van weelde of overvloed klagen. II a emporté
toute la gr- de cette affaire, hij heeft al het vet
van den ketel, hij heeft al 't voordeel van deze
zaak getrokken. — [Agric.] Vettigheid f. Les grandes ravines emportent toute In gr- de la terre, de
groote plasregens nemen alle vettigheid der aarde
weg. — [Vitr.] Gebrek aan doorzigtigheid, benéveldheid van 't glas. — Ce vin tourne is la gr-,
deze wijn begint taai te worden. — [Mar.] Ge- de
coq, koksvet, smeer n.
Graisser, V. a. Smeren, besmeren, insmeren,
niet smeer, niet vet bestrjken. Gr- les essieux
d'une voiture, de assen van een rijtuig met wagen
bestrijken, besmeren. Gr- des soulIers, schoe--smer
nen smeren, poetsen. — (fig.) Gr- les épaules it qn.,
iemand den rug smeren, afkloppen. Gr- les pattes
a qn., iemand duimkruid geven, omkoopen. —(Loc.
fig. et prov.) Graissez les bottes dun vilain, it
dira qu'on les lui brute, doe een' deugniet goed,
ge krjgt stank voor dank. Gr- Ie dos is qn., iemand
rottingolie (slaag) toedienen. Gr- le masteau d'une
porte, den portier een' drinkpenning geven (opdat
ingelaten
ngelaten worde). Gr- le couteau, bij 't ontbit vleesch. eten. Gr- ses bottes, zich reisvaardig

(ster 1.
Graisseur, in., -ease, f. Smeerder m., smeerG raissenx, ease, adj. Smerig, vettig.
Graissier, in., -ière, f. Vettewarier, kome nijsman (épicier gr-), vettewarierster, komen/ijsGraisset, in. [H. n.] , z. CALA.lMITE.

vrouw f.
Graissin , In. Soort van schuim n., op die
plaatsen, waar de visschen zich vergaderen omn kuit
te schieten, vischschuirn. (lakenscheerders.
Graissoir, in. [Tech.] Smeer -, vetbak m. der
Graisson, m.

(pop.) Haring in.

Grallaire, adj. [H. n.) Met lange beengin:
Oiseaux gr-s, of G rallatores,m. pl.,G ralles,f.
pl. Steltloopers m. pl. (échassiers). -- Gralli,pède, adj. [H. n.] Langvoetig: Oiseaux gr-s of als

subst. m. Des ge -s, langveters m. pl.

Grasalen, m. (latin) (pr. —mèn) [Bot.] Gras,

hondsgras n. (chiendent); — z. V. a. GRAMINE .
Grainier, m. [ Vign.] Soort van druif f. in
't zuiden van Frankrijk.
G raniine , e, adj. [Bot.] Grasachtig, naar
gras gelijkend: Plantes gr-es, grasplanten f. pl. —
-

GRAMINE, n1., GRAMINÉE, f., doorgaans GRAMINEES, f.

pl. Grasplant f., grasplanten, grassoorten f. pl.,
grassen, grasgewassen n. pl. Le baml'ou est une
gr-, het bainboesriet is een grasgewas. Le froment.
forge, l'avoine, le seigle, le riz, le maïs sont des
gr-s. — Grantinicole, adj. [11. n.] In 't gras
levend. — G rauiinif olié , e, adj. [Bot.] Met
grasachtitge bladeren. — (raminiforine , adj.
Grasachtig, grasvormig, naar eerie grasplant gelijkend.
Granianaaire, f. Spraakleer, spraakkunst; verzameling van de regels eener taal, g r a na m á t
lea f. — Grannnairien , ni. Taalkundige ,
spraakkunstenaar; taalleeraar,g r a as m á t i c u s m.
— GRAMMAIRIEN, NE, adj. De spraakkunst betre ffend: Subtilités gr-nes, spraakkunstige spitsvin digheden f. pl . — GRAMMAIRIEN NE, f. Taalkundige;
spraakkunstschril fster f. — Gram iiiatoire, m.
[Phil.] Alphabet n. in philosóph,ische orde gerangschikt. — G raninlatias, in. (pr. —ci-ace), z.v.a.
GRAM MIT E. — Grammatical, e, adj. De spraak
daartoe behoorend, spraakkunstig,-lerb/fnd,
taalkundig, g r° a an m a t i k a a l; naar de regels der
spraakleer, taalkundig juist, goed gespeld of uitgesproken, gr a mm á t i sch. — Grarnniaticalem ent, adv. Op spraakkunstige wijze, volgens de
taalregels. — Grannniatiser , v. a. Aan de
spraakkunstrégelen onderwerpen , gramnzatikaal
maken. — G ramin atiste, in. [Anc. gr.] Leermeester in de eerste beginselen der taal, g r a mm a t í s t m., onderwijzer der G raininatistique f., de kunst oin juist te spreken, te lezen en

te schrijven. — GRAMMATISTE wordt soms ook gebézigd voor GRAMMAIRIEN , en voor PURISTE. —
Graniniatite, f. [Minér.] Witte, straalachticge

hoornblende f., sterschorl , g r am m a t i e t, t r emoliet m. — Grannuiatologie, f. Aanwijzing
ter vervaardiging eener spraakleer; verhandeling f.
over de spraakkunst. — Graniinatologique,
adj. Daartoe behoorend, g r a m m a t o l ó g i s c h.-Grana^natoncule, m. (dénigr.) Spraakkunstschriijvertje n., slecht spraakkunstschrijver ni.
Gramme, f. [Métrol.] Wigtje n.. g r a 7nm e,
éénheil van 't metrieke getuigt in Frankrij k, 1 /i000
van de k i 10 g r a m in e of het nederl. pond.
Granimite, f. [l^linér.] Lettersteen, roode jas
agaat met witte lettervorinige strepen, g r a m--pisof
m i e t m . — GRAMMITE , in. [Bot.] Soort van varenkruid n.
Grarnmo;raplie, in. [Tech.] Werktuig n.

GRAMOCHES
ter afsnijding van 't papier, papiersnoejer, g r a mm o g r a a p h m. — G rawniographique, adj.
Tot dat werktuig behoorend , g r a at m o g r aph i s ch. — Gramnionietre, m. Werktuig ter
regeling van de letters of het schrift, schriftrégelaar, g r a ni m o m e t e r m. — G ramnioniétriqile, adj. Tot dat werktuig behoorend, g r a min o m é t r i s c h. (slopkousen f. pl.
Graitioehes, f. pl. Zwartlakensche schotsche
Grauionie, f. [Corn.] Aftrek m. of korting
op de zijdebalen in de Levant, boven de gebruikel jke tarra.

Granadille, f., z. GRENADILLE.
Granaire, adj. [H. n.] In 't koren levend,
korenetend: Insecte gr -, koren -insect n.
Granatigtie, adj. ] Minér.] Verstrooide granaten bevattend.
Granaatite, f. [Minér.] Kruissteen, kruisvor-

enige schorl m., eene aan den granaat verwante
steensoort f., granatiet, staurolith In.
Grand, e, adj. Groot, hoog, lang, wijd, de
gewone afmeting of maat overtre/fend: Un homme
gr -, een groote, lange man. Une gr- femme, eene
lange vrouw. Un gr- arbre, een hooge boom in.
Une gr -e perche, een lange staak m. Uric gr -e,
ouverture, eene groote, wijde, breede opening f.
Un gr- précipice, een groote, wijde, diepe afgrond.
— Le gr- chemin, de groote weg, land- of heerenweg. — Cet enfant se fait gr -, dat kind wordt
groot. Les bids sopt déjà br -s, het koren staat
reeds hoog. — Nous attendimes deux gr -es heures, wij wachtten twee groote, goede uren, meer
dan twee uren. — Un gr- nombre, een groot getal n. De gr -s Cris, luide kreten in. pl., hard ge
n. Un gr- vent, een sterke wind ni. -schreuw

(Prov.) Petite pluie abat gr- vent, z. ABA [[RE.
Une gr -e pluie, een zware regen m. Un gr- fardeau, een zware, drukkende last ni. De gr-s mots,
groote, pralende, overdreven woorden n. pl. Une
gr -e armée, een groot, talrijk leger n. Une gr -e
fortune, een groot, aanzienlijk vermogen n. Un gramour, eene groote, vurige liefde f. Un gr- crime,
eene groote reisdaad f. — Se lever de gr- matin,

's morgens vroeg opstaan. A gr- marché, zeer
goedkoop. Marcher a gr -s pas, hard, sterk gaan.
Faire de gr -es journées, groote dagreizen maken.
Iis sont gr -s amis, zij zijn vertrouwde (pop. dikke)
vrienden. — I1 y a gr- monde a 1'église, er is veel
volk in de kerk. I1 na pas gr- argent, hij is niet
bijzonder rijk. — (Prov.) Qui gr- a, gr- lui faut,
geld zoekt geld: rijke lieden huwen doorgaans }net
rijke. — Groot, voornaam, aanzienlijk, deftig, uit
roemruchtig, uitstekend, vermaard, door--munted,
luchtig, edel, verheven, gewigtig. Un gr- homme,
een groot, beroemd, hoog verdienstelijk man. Un
gr- poète, een groot, voortreffelijk dichter. Voile
le gr- point, ziedaar 't voorname punt, het hoofd
Une gr -e dame, eene voorname dame. Une-punt.
gr -e naissance, eene aanzienlijke geboorte f. Un
gr- caractère, een groot, edel, grootmoedig karakter n. — Met grand worden vele eigenaardige uit
gevormd, z. AIR, GOUT, MONDE, OEUVRE,-drukinge
JOUR, TRANCHER,

etc. — In zamenstelling, met

enkele vrouwelijke woorden wordt de e van grande
door een apostroph vervangen: Grand'chambre,

Grand'chose, Grand'mére, Grand'messe, Grand'
rue, Grand'tante (z. die woorden in hunne alpha-

betische volgorde).
GRAND, m. Het groote, grootsche, verhézvene (inz.
van de gedachten, den still). Peindre dans le gr -,
in grootschee stijl schilderen. 11 y a du gr- dans
cette action, er is iets groots, verhevens in deze
daad. Le gr- appartient de bien près au sublime,
het groote grenst na aan het verhevene. — Groot,
aanzienlijk persoon, groote, aanzienlijke ni. Faire
le gr -, trancher du gr -, den grooten heer uithan
spelen. Les gr -s dun royaunle. de grooten,-gen,
de aanzienlijke heeren eens koningrj ks. — Les
gr -s d'Espagne, de grandes of grooten van Spanje.
— (Prov.) Promesse des gr -s n'est pas hérit.age,
op de beloften (Ier grooten valt niet veel staat te
maken. Service des gr -s n'est pas héritage, in de
dienst van groote heeren maakt men niet altijd
zijn fortuin. Donner qn. aux gr -s et aux petits,
iemand alle duivels op den hals wenschen. — DU
PETIT AU GRAND, loc. adv. Als 't geoorloofd is het
kleine of geringe bij 't groote of aanzienlijke te
vergelijken. -- EN GRAND. loc. adv. In 't groot,

--
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levensgroot, in natuurlijke grootte: Ii s'est fait
peindre en gr -, hij heeft zich in levensgrootte laten
afschilderen. Vendre qc. en gr- et en détail, iets
in 't groot en in 't klein verkoopes. (fig.) Penser en gr -, grootsch, edel denken. — á LA GRANDE,
loc. adv. Op de wijze der groote heeren: Vivre à
la gr -e, op een' grooten, voornamen voet leven.
(Deze uitdrukking veroudert.)
Grand-anthropokaie, m. (woord, door Voltaire gesmeed) Groot- inquisiteur m. — Grandauniónier, m. •root- aalmoezenier m. (Plug.

Des grands -aumóniers.)
Grandat, m., z. v. a. GRANDESSE.
Grand-barrage, m. [Coin.] Soort van damast- linnen n. uit Normandië.
Grand-bean, nl. [Lapid.] Uit gekleurd kristal geblazene, opaalkleurige parel, girasol -parel f.
(Plur. Des grands- beaux.) -- Grand-brie,
Grand- coeur, m. [Com.$ Namen van twee linnensoorten uit Bretagne. — ( rand' chaanhre, f.

Eerste kamer van een parlement, van een tribunaal. (Plur. Des grand' chambres.) — Grandehanibrier, in. [Anc. adm.] Voorzitter van de
eerste kamer, van 't hoogerhuis. (Plur. Des grands
m. Eerste-chambries.)—Gndut,
zanger m. eener kathedraal. (Plur Des grands
Goede sier f.,-chantres.)—Gd'è,f
z. CHERE. — Grand' chose, f. (fain.) Iets aan
bijzonders (meestal voorkomend niet de-merklijs,
ontkenning in den zin van: niet veel). 11 ne sait
pas gr -, hij weet niet veel. — (iron) Voilh gr -! zie
iemand, die niet veel beteekent, een onbeduidend-dar

mensch. (Plur. Des grand' choses.) — Grandcompte, m. [Pipet.] Groot rékening- of registerpapier van Anroulêrne. — Grand-con sell, ni.
Opperraad, hooi, e of groote raad m. -- Grandcord, m. Groot- koord; titel van zékere officieren
in Benige ridderorden. (Plur. Des grands -cords.) —
Grand-cornet, m. [Mus.] Groot kornet- register n. -- [Papet.] Groot- kornet, eene papiersoort.
— Grand' croix, in. Groot- kruis, titel der voor
orde van-namstewrdighbklsne
Malt/ma, van St. Lodewijk, van 't Leqioen van
eer, van den Nederlandschen leeuw. (.Peur. Des
grand' croix.) — Grand-deux, n7. [Coin.] Suikerbrood n. van twee kiloos. (Plur. Des grands
in. Grootwaar -deux.)—Granigtï,
grootdignitaris m. (Plur. Des-dighebklr,
grands -dignitaires.) — Grand-dune, m. Groothertog m. — [11. n.] Schuifuit m. (zékere uil).
(Plur. Des grands- dues.) — Grand-decal, e,
adj. Groot- hertogelijk. (Plug. In. grands -ducaux.)
-- razed-duche, m. Groothertogdom n. (Plur.
Des grands -duchés.)
Grande, f. Vrouw, (lie met de waardigheid
van grande of hoogadellijke in Spanje is bekleed.
— Grande-duchesse, f. Groothertogin f. (Plug.
Des grandes -duchesses.) — Grande-écaille, f.

1111. n.] , z. ËCAILLE. — Grande-fine, f. [Corn.]

Soort van zeer fijne deken f. met 11 tot 17 strepen.

(Plur. Des grandes- fines.)
Grandelet, te, adj. (verklw. van grand) (fain.)
Tamelijk groot, opgeschoten.

Grande-nnaree, f. [Mar.] Springtij n., springvloed in. (Plur. Des grandes-Inarées.)
Grandesnent, adv. Groot, op édele of grootsche
w ij ze: Il pense, it agit gr -, hij denkt, handelt edel,
groot. — (fain,) Zeer veel, grootelijks: II se troinpe
gr -, hij bedriegt zich grootelijks.
Grande-rose, f. [illaiiuf.] Soort van normandisch dampast-linnen n.
Grandesse, f. Waardigheid van grande of
hoogadellijke in Spanje, g r a n d e z z a f.

Grandeur, f. Grootte, grootheid, uitgebreidheid,
uitgestrektheid in lengte, breedte en hoogte: Ces
deux garcons sont de même gr -, deze twee jongens
zijn van dezelfde grootte, zin even groot. La grd'un pays, de grootheid, uitgestrektheid van een
land. — [ Matth.] Grootheid f., al wat voor ver
vermindering vatbaar is- Gr -s nu--merdingof
mériques, abstraites, getallen - grootheden, abstracte
of algemeene grootheden. — ( fig.) Grootheid, be-

langrijkheid f., gewigt n., moeieljkheid, zwarigheid; — heerlijkheid , hoogheid , uitstekend/meid ,
magt f., glans, luister m.; — edelmeid, edelaardigheid, grootmoedigheid, verhevenheid f. La gr- dune
eetreprise, de grootheid, belangrijkheid, inoeijel jkheld eener onderneming. La gr- de Dieu, de groot-
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held, heerlijkheid van God. Parvenir au plus haut
point de gr -, den hoogsten graad, trap van luister, hoogheid bereiken. Les g-s de ce monde,
de heerlijkheden dezer wereld. Gr- dame, zielegrootheid, grootmoedigheid, edelrmoedigheid. 11 est
de la gr- dun Etat de soutenir ses allies, het betaamt de waardigheid van een' Staat, zijne bondgenooten te ondersteunen. -- Hoogheid, heerlijkheld f. (als eeretitel van bisschoppen, van groote
heeren): J'ai suivi les ordres de votre gr -, ik heb
de bevelen van uwe hoogheid opgevolgd. — (fig.
et ram.) Regarder qn. du Naut de sa gr -. op iemand
uit de hoogte of smadelijk nederzien. (ROSE.
Grande - venise, f.

[Manut.] , z. V. a. GRANDE-

Grand-fin, m. [Com.] Zeer fijne deken f. met
4 strepen. (Plur. Des grands- fins.) — Grandforestier, in. Opperhoutvester in. (Plur. Des
grands -forestiers.) — Grand-frais, m. [Mar.]
Stijve koelte, gereefde marszeilskoelte f. — Grand'
garde, f. [Mil.] Hoofdwacht f, — Grandgosier, m. [H. lij.] Groote scholver m., een
indische watervogel. (Plug. Des grands -gosiers.)
— Grand -haat, ni. [Charb.] Derde laag f. hout
van een' kolenmeiler of houtbrandersstapel. —
Grand-izospitalier, m. [[list.) Groot-hospitaliet of hospitaalridder rn., derde dignitaris in
de Maltézer orde. (Plug. Des grands -hospitaliers.)
Grandi, e, adj. Grooter geworden, gegroeid:
Tous les objets me semblent gr -s, alle voorwerpen komen mij grooter voor. I1 est gr- de cinq
centimètres, hij is vijf centimeters of duimen grooter geworden.
Graudidenté , e , adj. [H. n.] Met groote
tanden. — Grandiflore, adj. [Bot.] Met groote
bloemen. — Grandifoiié, e, adj. [Bot.] Met
groote bladeren.
Grandiose, adj. [Beaux arts] Grootsch, ver-

heven, ind rukmakend, majestueus, g r a n d i o o s.
Style gr -, grootsche stijl in. — Ook als subst m.
11 yr a du gr- dans cette statue, dans cette actrice,
er ligt iets grootsch verhevens in dat standbeeld,
iets statigs, edels in die tooneelspeelster. — 5 Grandiosité, f. Grootsche manier f., edele stijl m.,
verhevenheid, breedheid van uitvoering, g r a n d i(horens.
f.
ositeit
Grandipalpe, adj. [H. n.] Met groote voelGrandir, V. n. (met avoir als men de voort
ontwikkeling, met Etre als men 't gevolg-gande
daarvan op 't oog heeft) Grooter worden, groeigen:
Cet enfant grandit a vue d'oeil, dat kind groeit
bij den dag. Cet enfant a biera grandi en peu de
temps, dat kind is in korten tijd veel gegroeid. —
(fi g.) Gr- en sagesse, en pouvoir, in wijsheid, raagt
toenemen, wassen. — SE GRANDIR, v. pr. Zich
grooter, hooger maken; grooter willen schijnen.
Grandirostre, adj. [H. n.] Met nrooten snavel. — G RANDIROSTRES , m. pl. Grootsnavels in. pl.,
langbekkige kloutervogels m. pl.
Grandissant, e, adj. Grooter wordend, ver
L'ile semblait sortir gr -e du sein de la mer.-grot:
Ï

G randissiute, adj. (ram.) Zeer groot, aan -

zienlijk.

.I- Grandiusenle, adj. Min of meer groot.
Grand jésus, m. [Papet.] Papiersoort f. van
groot formaat, groot-jezuspapier n. - Grandj uge, m. Opperregter, grootregter, minister m.

van justitie (onder 't eerste fransche keizerrijk).
(Plur. Des grands -juges.) — Grand-livre, m.
[Cora., Admin.] Grootboek n. (bij kooplieden
ook Livre d'extraits en Livre de raison geheeten). Le gr- de la dette publique, het grootboek
der nationale schuld. (Plur. Des grands -livres.)
— Grand-maitre, M. Grootmeester ni., titel
van 't opperhoofd der Maltézerridders, der Tem
Vrijmetselaren, enz. (Plur. Des grands--pelirs,d
maîtres.) — Grand-inarchand, m. [Cora.]
Deken f. met vier en een halve streep geteekend.
— Grand- merci, loc. adv. (ellipt.) Hartelijk
dank, ik dank u zeer. — Grand' mère, f.
Grootmoeder f. — [Vern] IJzeren haakstang voor
't ovenwerk, grootmoeder f. (Plur. Des grand'
mères.) — Grand' messe, f. [Cath.] Hoogmis,
groote mis f. (Plur. Des grand' messes.) — Grandmogol, m., z . MOGOL . — Grand-monde, m.
[Papet.] Groote papiersoort f. — Grand-montain, m. [H. n.[ Groote bergvink m. (Plur. Des

grands -montains.) (grêle.)
Grando, nl. [Méd.] Hagelkorrel f. in 't oog

GRAN,ULAGE.
Grand-oeuvre,m., z. V. a. pierre philosophale,
— Grand-officier, in. Groot-

z. PHILOSOPHALE .

officier m., dignitaris van den tweeden graad in
't legioen van eer. — GRANDS-OFFICIERS, M. pl.
Groot-offcieren , hooge rijksbeambten m. pl. —

Grand-oncle, in. Oudoom m. (Plur. Des grands

-oncles).
5 Grandoli , in., z. v. a. IMPERTINENT, FADE.
Grandoule, Grandule, €. (provmnc.), z. v. a.
GANGA.

Grand -père, in. Grootvader in. (Plur. Des
grands-pères). — Grand' place, f. Hoofd
hoofdmarkt f. (Plur. Des grand' pla--plein.,
ces.) -- Grand-pouls , m. [Méd.] Harde,
sterke pols in. — Grand- pretre, m. Hoogepriester, opperpriester m, (Plur. Des grands
M.-prêtes.)—Gandiu,mzPRIEU

— Graiid-prieuré, m., z. PRIEURE. — Grandraisin, in. ]Papet.], z . RAISIN . — Grand-rechereheur, m. (woord van Voltaire) (iron.)
Groot-inquisiteur m. (Plur. Des grands -rechercheurs.) — Grand' repasse, f. [Com.] Deken f. niet 10 strepen. (Plur. Des grand' repasses.) — Grand' rue, f. Hoofdstraat, hoogstraat,

voorstraat f., voornaamste straat in eene landstad. (Plur. Des grand' rues.) — Grand-seigneur, nl. Titel van den keizer van Turkije,
groote-heer in. (Ptur. Des grands- seigneurs.) —
Grands jours, in. pl. [Prat. and.] Buitengewone geregtsdagen m. pl. — I^uitengewoon en
souverein geregtshof n. — Grand' tante, f.
Oud-tante, oud-moei f. (Plur. Des grand' tantes)
— Grand- teint, m. [Tech.] Echte of blijvende
kleuren (op stoffen), schoone, heldere kleuren f. pl.
— [Bist.] Titel van een verwersgilde, dat enkel
verfstoffen van de eerste hoedanigheid mogt gebruiken. — Grand-Tore, in., z v. a . GRAND SEIGNEUR.

Grandule, f., z. GAiSGA.
Graad- veneur, ni. [Véner.] Opperjager
Des grands- veneurs.) — Grand--mestr.(Plug
visir, m., z. vISIR. — Grand-voilier, n1.
Breedvleugelige
platvoeter m.; algemeene
] H. n.]

naam der breedgevleugelde zeevogels, die lange
reizen kunnen ondernemen. (Plur. Des grands

-voilers.)
Granette, f. ] Bot.] Sibérische boekweit f.
Grange, f. [Econ . rue.] Schuur, graanschuur,
dorschschuur f. Battre en gr -, dorschen. — (Prov.)
Les batteurs soot bien pres de la gr -, de kat is
digt bij 't spek. - Grangeage, m. [And. tout.]
Verpachting f. voor de halve vruchten. — Grangee, f. [Agric. Schuurvol f. — Grangelle, f.
Soort van koedille f. (cotule). — Grangier,
Granger, m. [A gric.] Hij, die 't graan naar

de schuur rijdt, die 't graan inzamelt.
Grranifère, adj. [Bot.] Zaaddragend; - z. v.
a. 1%IONOCOTYLEDONE. — Graniforme, adj . Graan vormig.
Granit, m. (pr. granite) [Minér.] Korrelsteen m.,
graniet n., een gemengde steen van korrelige, kristalljne nerf, voornametjk uit kwarts, veldspaath

en glimmer bestaande. — Granitelle, f. Half-

graniet, soort van grijs, kleirnkorrelig graniet n. —
Graniter, v, a. [Tech.] Het graniet met verwen nabootsen, granietkleurig schilderen. — Granitin, m. Met vreemde bestanddeelen gemengd
graniet, peginatiet n. — G ranitique, adj. Van
graniet. Montagnes gr -s, granietbergen m. pl. —
Granitoïde, granietvormig, naar graniet gelgkend.
Granivore, adj. [H. n.] Zaadetend. — GRA-

NIVORES ,

M. pi. Graanetende vogelen m. p1.

Granulage, ni. Het korrelen; korreling f. —
Granulaire, adj; [Minér.] Korrelig. — Granulation, f. Korreling van 't metaal, verwer-

king van 't metaal tot korrels, granulatie f.

— [Méd.] Vorming f. van kleine ronde blaasjes,
inz. in de longen. — Granulatoire, m. [Tech.]

Werktuig tot het korrelen der metalen, granuleerwerktuig n. — Granule, in. [Bot.] Korreltje,
zaadje n. — Granuler, v. a, [Tech.] Korrelen,

een metaal tot korrels maken. — Granulé, e,
adj. (en part. passé): Étain gr-, gekorreld tin n.
— Corpuscule gr-, korrelvormig ligehaamnpje n. —
Granuleux, ease, adj. Korrelig, uit korrels
bestaande; korrelachtig. — Grannlifère, adj.
[H. n.] Met korrels bezet. — Granuliforme,

GRAON
adj. [H. n.] Korrelvormig. — Granalosité, f.

Korreligheid f.

Graon, m. [Agric.] Soort van vierkante erwt f.
t Grap, Grape, m., z. GRAPPIN DE LANCE.
Grapelle, f. [Bot.] Klis, klit f.
Graphéphore, m. [Bot..] Soort van bierplant f.
Graphie, f. Beschrijving; afteekening. La grdune eclipse, de beschrijving eener verduistering.
Graphioïde, adj. Stilet- of sti ftvorming.
Graphiptères, m. pl. Insecten n. pl. met let-

tervormige vlekken op de vleugels.
Graphique, adj. Door schrij fteekens voorgeelijk, door figuren opgesteld of uitgedrukt,
helderd, beschrivend
schrïelékenend,
, g r á p h is c h.
Signe gr-, schrj fteeken n. -- Pierre gr -, figuursteen, lettersteen, beschreven of beteekende steen m.
— Graphiq pencent, adv. Op afbeeldende, beschrijvende wijze.
Graphite, m. [Minér.] Potlooderts m., zwart
teekenkrjt n., eene verscheidenheid der koolstof,
verontreinigd door toevallige inmengselen van ijzer
aarde, g r a p h i e t n. (ook plombagine-houden
en mine de plomb geheeten). — Graphiteux,
ease, adj. Potlooderts bevattend.
-[- Graphodrome, m. Schrijver van loopend
schrift, snelschrijver m. — -^- Graphodromie, f.
Loopend schrift n. ; snelschrijfkunst f.

Graphoïde, adj., z. GRAPHIOiDE.
Grapholithe, m. [Minér.] Schrijfsteen, lei-

steen in.; schrijflei f.
G rapliounètre, m. [Math.] Hoekmeter, g r ap h o m é t e r m. — Graphométrique, adj. Tot
den hoekmeter behoorend, g r a p h o in é t r i s c h. —
Graphonaetiomètre, m. ]Mil.] Werktuig n.,
tot het nachtelijk tracéren of afbakenen der loopgraven voorgeslagen.
Grapignan, in. (dénigr.) Prokureur m.
Grapin, m. (alleen voorkomend in): Se noyer
dans la mare à gr-, den draad van zijne rede
kwijt raken.

Grappe, f. Tros m., ris f. Gr- de raisin of

enkel Gr-, druiventros. Gr- de groseille, rist aalbessen of aalbeziën. — (fig. et fam.) Mordre a la
gr -, zich iets op den mouw laten spelden, zich
iets laten wijs maken; eerren voorslag gretig aan
[Manuf.] Wolvlok f. — [Artill.] Gr -nem-.—
de raisin, druiventros m. — [Corn.] Gr- de Hollande, hollandsche of zeeuwsche meekrap f. als
poeder. — [Expl.] Zand r). en steentjes n. pl. in
den ijzererts. — [H. n.] Gr- de mer of Gr- marine, zeedruif f., soort van plantdier. — [ Vétér.]
Trosvormige uitslag m. of schurft f. om de pooten
der paarden en ezels.
Grappé, e, adj. (en part. passé van grapper):
Garance gr -e, tot poeder gebragte meekrap f.
Grappeler, v. a. Tot trossen vormen, piet
vruchttrossen voorzien.
Grappelette, f. (verklw. van grappe) Trosje n.
Grappelle, f., z. v. a. GRATERON.
Grapper, v. a. [Tech.] De meekrap tot poe-

der maken.

% Grappeter, V. a., z. v. a. GRAPPILLER.

G rappeux, eoise, adj. Trosr k, vol trossen;

vruchtbaar.

Grappilla ge, in. Het nalezen van den wijn
-gard.—(fietm)Klnvord,wistjes n. pl.; schraperíj f. — [Expl.] Delving f. der
oppervlakte
liggende
ertsen.
de
aan
— Grappillard, m. Schageheraar; schraper m. — G rappiller, V. a. Nalezing houden na den w inoogst.
La loi de Moïse défendait an propriétaire de grdans In vigne, de wet van Mozes verbood aan den

eigenaar den wijngaard na te lezen. — (fig. et fam.)
Kleine voordeelen of winstjes behalen: — schagcheren; schrapen. — G rappilleur, m., ease, f.
Nalezer m., naleesster f. (van den wijnoogst). —
Schraper ni., schraapster f. — GrappillOn, m.
Trosje ii. druiven van een,' grooten tros genomen.
Grappin, m. [Mar.] Dreg of dregre, ankerdreg; Gr- d'abordage, Gr- llérisson, Gr- de brulot, enterdreg f., enterhaak m. Gr- à (of de) main,
enterdreg, die in 't want geworpen wordt. G- de
bout de vergue, 'ra-dreg, ijzeren punt op de onderra.
t Gr- de lance, lanshaak. — [Tech.] Schuimlepel m.
(der glasblazers) .Gr- de ramoneur, schoorsteenvegers
schrabizer n. — [Hurt.] Klouterjzer n. (om in
de boomer te klimmen); — (fig. et fam.) Jeter,
Mettre, Attacher le gr- sur qn., zich van iemands
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hart meester maken. — Grappiner, v. a. [Mar.i
Enteren, enterdreggen aan boord leggen.— [Tech.
Den gesmolten glasvloed afschuimen. — Grap
Werkman, die den glasvloed af--pineur,m.
schuimt, schuimer m.
Grappui, e, adj. [Bot.], z. v. a. GRAPPEUX.
Grapse, m. [H. n.] Wend- of zandkrab f.
Gras, se, adj. Vet, vettig: J'ai acheté un
boeuf gr -, ik heb een' vetten os gekocht. Viande
gr -se, vet vleesch n. Terre grasse, vette aarde, klei f.
— (fig.) Jours gr-, slempdagen, dagen,• waarop de
Roomschen vleesch eten mogen: Mardi gr -, vasten
Il en est sorti fort gr -, hij is-avondm.—(f)
rijk daarbij geworden. En seriez-vous plus gr-?
zoudt gij daarom rijker, vergenoegder, gelukkiger
zijn ? Cette affaire est gr-se, er is bi deze zaak
veel te winnen. Dormir la gr -se matinee, z. DOR
gr -se, brouwen, lispen. Tuer-MIR.Avoirlangue
le veau gr -, het gemeste kalf stapten: lustig teren.
— II a bien travaillé, et it n'en est pas plus grpour cela, hij heeft veel gewerkt, en is toch daardoor niet vet, niet rik ' geworden. I1 a fait ses
choux gr-, hij vaart er wel bij. — (iron.) Vous en
êtes bien plus gr- d'avoir fait cela, wat voordeel
hebt gij er van door zoo te doen. — (Prov.) Tel
semble gras et gros qui na que la peau et les
os, schijn bedriegt. Plus la cuisine est gr -se, plus
le testament est maigre, hoe vetter keuken, hoe
magerder testament. — Dik, taai; smerig, vuil.; De
Thuile grasse, taaije olie f. De l'encre gr -se, dikke,
drabbige inkt m. Trait gr -, dikke trek m. Mortier
trop gr -, al te dikke kalk m. Du son gr -, fijne
zémelen f. pl. Ce pain est gr- tuit, dit brood is niet
uitgebakken. Des tigues gr-es, smerige vijgen f. pl.
Essuyez-vous, vous avez le meeton gr -, veeg u
af, gij hebt eene smerige kin. Du linge gr -, smerig.
vuil linnengoed n. — Dire des paroles gr -ses,
vuile, onbetameljke woorden zeggen. — [Mar.]
Temps gr -, dikke, vochtige lucht f., mistig weir n.
— [Beaux arts] Contours gr -, mollige, zachte
omtrekken m. pl. — Ook in ongunstigen zin: Dessin gr-, zwakke, toonlooze teekening f. — [Constr.]
Angle gr -, stompe hoek, buitenwinkel mn. Joints gr-,
stomphoekige voegen f. pl. — [Vétér.] Cheval qui a
la vue gr-se, paard, welks gezipt zwak wordt, —
GRAS wordt ook als adv. gebruikt. Manger of Faire
gr -, vleesch eten, als 't niet geoorloofd is. — Peindre gr -, de kleuren dik opdragen. = -- Parler gr -,
brouwen, lispen.
GRAS. m. Vet n. Le gr- de la cuisse, de la jambe, het dik van de d'ij, van 't been. Gr- -de-jambe,
kuit f. — [Chim.] Gr- des cadavres, lijkenvet n.
(adipocire). — Servir en gr- eten maigre, vleeschen vastenspijzen opdragen. — Le vin tourne au
gr -, de win wordt taai. — Gras wordt somtijds
van de monden der fransche 'rivier de Rhone gebéz'igd: Les gr- du Rhone. (pens n.
Gras-double, in. [Cuffs.] Vetdarm m., osseGr as-fonds, in., Gras-fondure, f. [Vétér.
Smelting f. van het vet in ee» al te rerhit paar
— (fam.) Votre frère mourra de gr -, uw broeder zal nog in zijn vet smoren, verstikken, ster
II ne mourra pas de gr -. hij stikt niet in-ven.
zijn vet, is vrij mager.
Grasos, n1. [Minér.] Soort van krijt n,
Grassari, in. [H. n.] Zeer kon!weljke trekvogel ïn.
Grasse-bonline, f. [itlar.] Losse, niet aan
boelijn f. Aller à gr- of (`i bouline grasse,-gehald
ruim, vol en bijzeilen ; z. ook BOULINE (waar men
grasse in plaats van grosse leze).
G rassencent, m. ode. (fig. et fam.) Vivre gr -,
gemakkelijk, weelderig leven. Payer gr -, ruim, rij
-kelij,
ruimschoots betalen.
Grasserie, f. [H. n.] Ziekte f. der zijdewormen.
Grasset, te, adj. (verklw. van gras) Vetachtig, vettig, een weinig vet. — GRASSET, M. [Vétér.]
Het weeke gedeelte, (lat het been der knieschijf
van de paarden bedekt.
G cassette, f [Anat.] Lies f. — [Bot.] Beerenoor n., .smeerwortel, hemelsleutel nl. (ook pinguiculée qeheeten).
Grasseyement, in. Het brouwen of lispen.
— Grasseyer, V. n. Brouwen, lispen, brijen in
't spreken. — G rasseyeur, m., ease, f. Brouwer, brijer, lisper m., brouwster, br(/ster, lispster f.
Grassonillet, te, adj. (verklw. van grasset)
Mollig, poezelig.
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GRAT

--

Grat, m. ( pop.) Door de hoenders opgekrabde
plek f. gronds i — (Loc. prov.) Envoyer qn. au gr-,
iemand liet vierkante gat of de deur wijzen.
Grateau, Gratteau, m. [Tech.] Bruineer
polijststaal n.
-stal,
Gratel, m. [Manut.] Soort van half-tjk f. —

Gratelle, f., z GRATTELLE.
Gratellier, m. [Bot.] Soort van balsemboom m.
Grateron, m., of Riélble, f. [Bot.] Klis f.,
kliskruid, kleefkruid n.
Gratgal, m. [Bot.] Soort van krapplant f.
Graticulaire, Graticulation, Graticule, Graticuler, z. CRATIC—.
Gratienee, f. [Corn.] Lijnwaad n. uit Bretarine.
G ratification,f. Gunstbewis,gunstgeschenk n.,
veneering, genadegift, toelage, vrijwillige vergoeding,
g r a t i f i c a t i e f. — 6 ratifier, v. a. Eene gunst
of weldaad bewijzen , begunstigen , vereeren, een
geschenk geven. vergoeden, g r a t i f i c é r e n. Le

gouvernement l'a gratifié d'une pension, de regéring heeft hem met eene jaarwedde begunstigd. --

I1 neut irae gr- de ses lnevues, hij wil zijne ver

mijne rékening brengen. -- Het part.-gisnop
passé is ook adj.: Persoone grafthee d'une pension, met Gene jaarwedde begunstigd persoon nl.
Gratin, n1. [Cuis.] Afschrapsel, aanzetsel n.
aan den bodem van eersen pot, ketel, enz. — Zékere
bereidingswijze met afgeschrapte broodkorst : Des
soles au gr -, tongen f. pl. in geraspt brood bereid.
- GRATINER, v. n. Zich aan den bodem zetten,
aanbranden.

Gratiole, f. [Bot.] Klein- vingerhoedskruid, genadekruid n. Gods- genade, g r a t i ó l a f. (ook petite
Gratioline, f. [C%im.] Har
beginsel n. uit de gratiola.
-szg,biter
Gratis, adv. (pr. —tice) Voor niet, om niet,
zonder onkosten, kosteloos, gratis: Je vous enseignerai gr -, ik zal u voor niet onderwijzen. —
(fig.) 11 dit sela gr -, hijj zegt dat, zonder het te
bewijzen, zonder grond. — Het wordt somt ij ds als
subst. in. gebézigd: I1 a obtenu le gr- de son patent, hij heeft zijn patent om niet verkregen. —
[Thédt.] Les gr-, zij, die vrijkaartjes hebben.
Gratiter of Gratitonner, v. n. Gaggelen
(van ganzen). (kentelijkheid f., dank m.
digitale geheeten). --

Gratitude, f. Dankbaarheid, erkentenis, erGraton, m. [Tech.] Kleine ovenkrabber m. des

spiegelgieters.

G rattage, m. [Tech.] Het afkrabben, afschaven.
— Gratte, f. [Mar., Artill.] Krabber, schrapper m.
Gratteau, nl., z. GRATEAU. -- Gratte-boesse, f. [Tech.] Krasborstel, draadborstel m., een

borstel van koperdraad (voor vergulders, graveurs,
munters) . — G ratte - losser, v. a. Met den kras borstel schoonmaken of polijsten. -- G rattecnl, m.
(pr. —cu)Egelant'ierbézie, haagbezie, bondsroos, bottel, rozebottel f. — (Prov.) Il n'y a point de si belle
rose qui ne devienne gr -, er is geene schoonheid,
of zij vergaat met den ouderdom. (Plur. Des gratie-

GRAVER.

it lui démange, iemand in zijn zwak vatten,
aan zijne zwakste zijde aantasten, hem naar den
mond praten. Gr- l'épaule a qn., iemand honig om
den mond smeren. S'il na pas de quoi mordre,
qu'il en gratte, zoo hij niet te bijten heeft, dan
moge hij de nagels knaauwen. — (Prov.) Trop groft

cuit, trop parler nuit, z. CUIRE. Qui se sent galeux
se gratte, z. GALEUX. - SE GRATTER, v. pr. Zich
krabben; zich schurken. — (Loc. prov.) Ce sont
deux fines qui se grattent, of Un hue gratte l'autre,
de eene ezel krabt (prijst) den anderen.
Gratterie, f. Het krabben, krabbelen, kraauwen.
Gratteron, m., z. GRATERON.
Gratteur, ease, adj. Kraauwend, krabbend.
— Ook als subst. (iron.) C'est un terrible gr- de
guitare, 't is een eerste krabbelaar op de guitar.
Grattoir, m. [Tech.] Krabber m., krabijzer,
-

krasijzer n., krasser, schrapper ,schraper m., schrap mesje, schrapijzer, radeermesje n. — Grattoire, f. Tandenschrapper in. — Grattures, f. pl.
[Tech.] Afschrapsel, a. fschaa fsel n.
Gratuit, e, adj. Vrijwillig, onverpligt, onverschuldigd; kosteloos; zonder reden of aanleiding.
Don gr-, vrijwillige gift f. — Travail gr-, werk n.,
arbeid m. om niet.— Supposition gr-e, ongegronde onderstelling f. — Gratuité, f. [Theol.] Vrjwilli.gheid; onverdiende gunst, genade f. — Gratuitement, adv. Om niet, voor niet, kosteloos; uit
gunst of genade; vrijwillig; zonder grond, ongegrond. II ma loge gr -, hij heeft mij om niet geherbergd. Vous supposez cela gr-, gij onderstelt

dat zonder grond.

Gratuse, f. [Tech.] Schaafmes n. der leérlooijers. — Doode wol f. van lammeren. — G ra tuser, v. a. [Tech.] .4(schaven (de huiden).
Gran, m. Klein kanaal n. tusschen een kustmeer
en de zee, kil, geul, uitwatering f. — Ondiepe,
waadbare plaats f. -- Naam van den hoofdmond
van den .Rhone.
Gravat, m., z.

GRAVOiS. — Gravatier, ni.
Gravatif, ive, adj. [Méd.] : Douleur gr-ive,

Puinopruimer, karreman m., die 't puin wegvoert.

eene met gevoel van zwaarte verbondene pijn f.
Grave, adj. Zwaar. La chute des corps gr -s,
de val der zware hgchamen. Deftig, ernstig, statig,
stemmig: Un homme gr -, een ernstig, statig man.
Un style gr-, een ernstige, deftige stijl m. — Affaire
gr-, ernstige, gewigtige. belangrijke, zaak f.— Maladie
gr -, ernstige, gevaardreigende ziekte f. — [Mus.] Son
gr-, zwaar geluid n., diepe toon m. -- [Gram.]
Un accent gr-, een zwaar klankteeken n. — [Bot.]
Odeur gr -, hevige, sterke reuk m. — GRAVE, m. Het

ernstige,, deftige: Passer du gr- au doux. — z.
v. a.

GREVE.

Grave, e, adj. (en part. passé van graver):
Planche gr-e
a l'eau forte, geëtste plaat f. Gr- en Bois, in hout
gesneden. — (jig.) Ces paroles sont gr -es dans mon
coeur, die woorden zijn diep in mijn hart geprent.
en!.) — Gratte-lanbue, m. [Dent.] Tongschra- — z. ook AIRAIN. — Gr- de petite vérole, van de
per m. (Plur. Des gratte-langue).) — G ratteler, pokken geschonden, mottig.
Gravelage, m. [Tech.] Werk n. van kiezel
V. a. [Tech.] Zachtjes met den krasborstel wrijven.
-zand,.v
DIAVIER.
Gratteleux, euse, adj. Met drooge schurft
G ravelade, f. [Vétér.] , z. v. a. CLAVEAU.
behebd, schurftig. — Ook als subst. Gr -, Gr -euse,
Gravelée, adj. (alleen voorkomend in:) Cendre
schurftlj der m., - lijderes f. — Grattelle, f. [Méd.]
Drooge schurft. kraauwaadje f. Gr- blanche, kwaad - gr-, z. onder CENDRE. — Chandelle gr -, ongelijk
getrokken kaars f.
zeer n., witte schurft f. Gr- rongeante, wolf m.
Gravelet, nl. [H. ii.], z. v. a. GRIMPEREAU.
Gratte-paille, f. [H. n.] Winter-bastaardGraveleaux , e use , adj. Met gruis, kiezelnachtegaal m. (fauvette d'hiver) (Plur. Des grattepaille.) — G ratte-papier, m. (dénigr.) Penne- steentjes, kiezelzand gemengd, steenachtig: Sol gr -,
likker, kantoorlalerk, bladschrijver ni. (die met af- kiezelachtige , steenachtige bodem m. Fruit grschrijven zijn brood wint). (Plur. Des gratte -papier.) steenachtige vrucht f. — ( fig. ct fam.) Onzedelijk,
li ratter, v. a. Krabben, afkrabben, schrappen, onbetamelijk, vuil: Conte gr -, onzedelijk, wulpsch
schrapen , afschrabben ; opkrabben , opwroeten ; vertelsel n. — [Méd.] Alet graveel behebd, graveelig.
kraauwen, krabbelen. Gr- un mur, on vaisseau, een' — In dezen zin ook als subst. Les goutteux et les
muur, een schip afschrabben. Gr- la tête aver les gr- sont à plaindre, de jicht- en de graveelljders
ongles, het hoofd met de nagels krabben. —Les poules zijn te beklagen.
G ravelle, f. [Méd.] Graveel, steengruis, megraftent la terre pour chercher la páture, de hoen
wroeten in de aarde, krabben de aarde op,-ders renwee n.; — ook z. v. a. GRANDO. — [ Tech.] Geoen voedsel te zoeken. — Gr- one tache d'encre, droogde wijn -, azijnmoe'r f.
Gravelot, m., z. v. a. JAVELOT.
eene inktvlak uit het papier schrappen..— (fig.)
Gravelare, f. Ontuchtige, onbetamelijke taal
Gr- le papier, Ie parchemin, met afschrijven den
kost verdienen. — [Mus.] Gr- de la guitare, slecht of scherts f., bordeelpraat m.
Graveinent, adv. Deftig, statig, met ernst.
op de guitar spelen. — [ Tech.] Afkrabben, afschaven, met den krabber, het krabijzer, den kras - I1 parle toujours gr-. -- [Mus.] Een weinig langzaam.
-J- Gravéolence, f. Stank, leeljjke reuk m.
borstel bewerken. — (Loc. fans.) J'aimerais mieux
Graver, v. a. Snijden, plaatsnoden, chrijfelen,
gr- la terre avec les dents que de Ie faire, ik weet
niet, wat ik liever wilde doen, dan dat. Gr- qn. insnijden-, uitsteken, g r a v é r e n. Gr- un dessin su
Dessin gr -, gegraveerde teekening f.

GRAVES
bols, sur acier, sur cuivre, eene teekening in hout,
in staal, in koper snijden. — Ook zonder voorwerp:
Gr- à l'eau forte, etsen. — ( fig.) Gr- qe. dans son
esprit, dans son coeur, iets in zijn' geest, in zijn
hart prenten. — GRAVER, V. n. Of SE GRAVER,
V. pr. [Artif.]: Cette fusée a gravé of s'est gravée,
die vuurpijlis gesprongen, doorgebrand. —SE GRAVER,

GRECQUE.
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schoon geweest. On ne peut pas être au gré de
tout le monde, nun kan het niet ieder naar den
zin doen. — Voguer au gré des Hots et du vent,
op de genade van golven en wind zeilen. — (fig.)
Se laisser aller au gré de ses désirs, zijne begeerten den vrijen teugel vieren. Je vous supplie d'avoir

en gré (de prendre of de recevoir en gre) la prière
qu'il vous fait, ik smeek u, de bede, die hij u doet,
Gegraveerd worden.
Graves (Vin (te), m. [Corn.] Graves -wijn m., wel op te nemen. Prendre en gré les afflictions que
Dieu nous envoye, zich de droefenissen, welke God
een witte en ook een roode Bordeaux -wijn.
ons toezendt, laten welgevallen, geduldig verdragen.
Gravette, f. [Pêche] Aasworm m.
Graveur, m. Plaatsnijder, graveerder, g r a- — 11 ma pris fort en gré, hij marl m ij wel lijden.
v eu r. Gr- au burin of en taille douce, koper -, — I1 se fait bon gre (beaueoup cie gre) d'avoir
staalgraveur in. Gr- is l'eau forte, etser. Gr- de fait sela, hij is blijde, dat hij het gedaan heeft. -pincons, de cachets, stempel -, signetsnijder m. — Savoir bon gré, mauvais gré a qn., iemand iets
Ook als adj.: Peintre gr-, schilder, die tevens gm a- dank weten, iemand iets kwalijk nemen. Je lui en.
veur is. — Het vrouwelijk is ook graveur: Une sais bon gré, ik weet het hem dank, ik neem het
hem in dank af. 11 lui en salt mauvais gré, hij
femme gr-, eene graveerster.
Gravi, e, adj. (en part. passé van gravin): weet het hem geen' dank, hij neemt het hem kwalijk. — DE GIBE, loc. adv. Gaarne, goedwillig. —
Montagne gr-e, beklommen, beklauterde berg m.
Gravier, m. [Minér.] Keizand, kiezelzand, DE GRE a GRE, loc. adv. Met onderling genoegen,
grof zand, grondzaad n., singelgrond in. Sabier in der minne. — DE PLEIN GRE. loc. adv. Met vol
toestemming. — BON GRE M AL GRE, toe. ode.-komen
one allee avec du gr-, eene laan niet keizand zanden. — [ Méd.] Gruis en zand n. in de blaas n. Willens of onwillens, goed- of kwaadschiks, gaarne
Cette urine est chargée de gr-, deze pis is vol of ongaarne.
Gréage, m. [Cout.] , z. v. a. DROIT, IMP8T.
gruis en zand.
Grebe, m. [H. n.] Watervogel in. van 't ge5 Gravifique, adj. [Phys.] Zwaarmakend. —
Gravigrade, adj. [H. n.] Zwaar, log van gang. slacht der duikers, zilverduiker (wegens zijne zit— GRAVIGRADES , in. pl. Zoogdieren met loggen verwitte véderen). Gr- huppé, kuifduiker m. Grtred (zoo als de olifanten en dgl.). — Gravimè- oreillard of à oreilles, oorduiker. Gr- foulque, su
-rinamsche
zonnevogel m.
tre, ni. [Phys.] Zwaartemeter, de vochtmeter van
Gree, Grecque, adj. Grieksch, wat tot GrieGuyton (ook dienstig voor 't wegen van vaste lig
i n2 é t e r m. — Gravinletrigaie,-chamen),grv kenland of de Grieken behoort: La langue grecque,
adj. Tot den zwaartemeter behoorend , g r a v i de grieksche taal f. Un mot grec, een grieksch
-astrieh woord n. Grammaire grecque, grieksche spraak
Architecture grecque , grieksche bouw -kunstf.
Gravir, v. n. Klauteren, met moeite langs eene
— Empire grec, grieksch keizerrijk n. (bas--ordef.
steilte klimmen: Gr- contre une roche, tegen eene
rots opklauteren. — GRAVIR, v. a. Beklimmen, be-- empire). Église grecque, grieksche kerk f. — Vent
klauteren: Gr- one montagne, eenen berg beklim grec of grégal, noordoostewind op de AliddellandLes soldats ont gravi les retranchements,-men. sche zee. -- Pose grecque, grieksche (édele) hou
— Profil gres, grieksch profil n. (waarbij-dingf.
de soldaten hebben de verschansingen beklommen.
voorhoofd en neus in eene rente of zeer flaauw
Gravissante, f. [H. n.] Klauterrups f.
Gravisset of Gravisson, in. [Bot.] , z. v. a. golvende lijn liggen) . — ( fig. et fam.) Etre grec en
qc., zeer bedreven, al te ervaren of doorkneed in
GRIMPEREAU.
Gravitation, f. [Phys.] Zwaartekracht, mid- iets zijn. — (pop.) 11 est un pea grec, hij is wat
gierig; ook - hij is wat trotse/s. Ne traitez pont aver
kracht,
aantrekkingskracht,
een
delpuntzoekende
kracht, g r a v i t á t i e f.
-tral les gens dun caractère gres, heb niets uitstaande
Gravité, f. [Phys Zwaarte f. La force de met menschen van een' doortrapten, argl istigen aard.
la gr- pousse, fait descendre les corps vers la — t't LA GRECQUE, loc. adv. Op zin grieksch, op
terre, de zwaartekracht drijft de ligchamen naar griekschen trant.
GREC, nl., GRECQUE f. Griek m., Griekin f. Les
de aarde. Centre de gr-, zwaartepunt n. — ( fig.)
Deftigheid, ernsthaftigheid, statigheid f. 11 mar- grecs modernes, de hedendaagsche, nieuwere Gneche avec gr- , hij heeft een' statigen tred , hij ken. — Les latins et les grecs, de latjjnen en de
gaat met deftigheid. Garder sa gr-, zijne ernst grieken, cle aanhangers der lalijnsche en grieksche
bewaren, ernstig blijven. — (Loc. prov.)-haftiged kerk. — GREC, m. Grieksch n., de grieksche taal f.
Avoir une gr- es;.pagnole, eene spaansche (gemaakte, Le grec vulgaire of moderne, het nieuw -grieksch.
overdrévene, belagcheljke) deftigheid hebben. Ge- — (fig. et fans.) C'est da grec pour moi, (lat ss
wigt n., gewigtigheid f. La gr- de la matière, de grieksch voor mij, daarvan versta. begrip ik geen
gewigtigheid, het gewigt der stof, der zaak. — La woord. 11 nest pas grand gres. hij is geen hel serigr- du mal, de bedenkel(jkheid der ziekte, der kwaal. meester. C'est un rude grec, 't is een doorslepen,
— [Mus.] La gr- du son, de diepte, zwaarte f. sluw mensch; — ook 't is een gortetelder, een
vrek. Vous avez affaire is on fameux grec, qp
van 't geluid, van den toon.
hebt met een doortrapt mensch, of met een aartsG raviter, V. n. [Phys.] Zwaar zijn, zwaarte
uiten, door zijne zwaarte naar een' ander-kracht vrek te doen.
Grécaliser, v. n. [Mar.] Noordoost stévenen
ligchaam neigen, g r a v i t é r e n: Les planètes gravitent vers Ie soleil, de planeten zoeken steeds de (in de Middellandse/se Zee).
5 Grécaniser, v. a. Zijne reele niet grieksche
zon te naderen.
Gravivole, adj. [H. n.] Zwaar, logvanvlugt. woorden doorspekken.
Grécie, f. Misbruik n., overdrijving f. van 't geGravoir, m. [Tech.] Gri/felizer, steekbeiteltje n.
Gravois, m. [Tech.} Kalkpuin n. (De metse- bruik der grielcsche vormen in de rede.
Gréciser, v. a. Een' griekse/un vorm geven
laars zeggen gravat, gravas.)
Gravure, f. Plaatsnijkunst, graveerkunst r.; (aan een woord, eene uitdrukking), vergriekschen.
het plaatsnijden, gravelmen; --- graveerwijze f.; — af- — Grieksche nanieren aannemen of volgen. — Het
druk m. van 't gegraveerde voorwerp, plaat, prent f. part. passé is ook adj.: Mot grécise, vergriekscht
— Gr- à l'eau forte, etskunst f.; het etsen; geëtste woord n. — G récisrue, m. Eigenheid der griekplaat f. Gr- pointillée, punteerkunst f.; het pun- sche taal , z. HELLÉNISME. — GRÉCISTE , In., z_
téren. Gr- en Bois, houtsnijkunst f.; het houtsnijden; HELLÉ\ISTE. — )( Grécité, f. liet grieksehe, de
houtsnede f. — [ Tech.] Kleine groef langs den gezamenlijke vormen, gebruiken- der grieksche taal.
G reco-Latin, e, adj. Grieksch-lat2,jnsch: Les
rand eener schoenzool, waarin de steken komen.
Gré, m. flit, vrije wil, zin m.; goedvinden, -wel langues gr-es, de grieksch-latjnsche talen f. p1. —
G
réco -rong a.in , e , adj. Grieksch-romeinsch :
I1
y
est
allé
de
son
believen n.; meening f.
-gevaln,
gré, contre son gré, hij is uit vegen wil, vrijwil L'empire gr-, het grieksche rijk van Con.stantinopel.
Greeque, f. [Arch.] Versiering f. met regte
tegen zijnen wil, ongaarne daarheen gegaan. La-lig,
chose na pas réussi à mon gré , de zaak is niet lijnen, die regie hoeken vormen. -- [Tech.] t-landnaar mijnen zin uitgevallen. Le contract a été fait zaagje n. der boekbinders, om groeven in den rug
van een boek te zagen; die groeve zelve f. — [ H. n.]
selon votre gré, het verdrag is naar uw goedvin
gemaakt. A mon gré, son discours a été très-den Kleine sprinkhaan m.; — grieksche landschildbeau, naar mijne meening is zijne redevoering zeer pad, kleine .4 friikaansche schildpad f. — z. ook GREC.
V. P.
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Greequer, V. a. [Tech.] kepen (in den rug
van een boek) zagen. — 5 Grécure, f. Het kepenzagen.
t Gredin, e, adj. Arnihartig, gering, slecht,
bédelachtig. — GREDIN, m., E, f. Bedelaar, schooijer,
landlooper m., bedelaarster, schooister, landloopster f. — GREDIN, m. [H. n.] Engelsche kwartelhond, kortharige Bolonees m. — Gredinerie, f.
(triv.) Armoedigheid, bedelarij f.: I1 vit dans une
gr- étrange, hij leeft in een' zeer armoedigen staat.
— Fieltersj f., schurkestreek in.
Gréé, e, adj. [Mar.] : Navire gr -, opgetuigd
schip n. Gr- en quarré, vierkant of met razeilen
getuigd. Gr- en aurique, met roei- of emmerzeilen
getuigd. Gr- en senau (brick), en goëlette, met
snaauwstuig of brikstuig, schoenerstuig. — Gréement , Grément , m. [Mar.] Tuig , staand
en loopend want n., al wat tot de takelaadje, het
tuig en de zeilen van een schip behoort, uitgenomen
de roodhouten; — tuig n. van eenen mast of eene
ra. — Het optuigen, uitrusten. — Gréer, v. a.
[Mar.] Tuigen, optuigen. Gr- un petit hunier, een
}dein marszeil aanslaan. Gr- un mitt, een' mast optuigen. — Grées, f. pl. [Mar.] Takelaadje f.,
tuig, want n. — Gréeur, m. Optuiger, takelaar m.
G retie, m. Geregtsschrij f kamer f., bureau n.,
waar de regtsacten opgemaakt of bewaard worden,
kanselarij, g i i f f i e f. — Bij uitbreiding: griffierschap n., ambt van griffier; — gezamenlijke ambtenaren der griffie; — inkomsten f. pl. van eenen
griffier. — (fam.) Tout sela passe dans son gr -,
dat gaat alles in zin' zak, dat houdt hij voor zich.
Ii a pris cela dans son gr -, dat zuigt hij uit zijn'
duim, dat verzint hij. — GREFFE, f. [Hort.] Ente,
griffel f. Het enten of grilèlen; enting, gri ffeling f.
Gref er, v. a. [Hort.] Enten, gri jfelen. — SE
GREFFER, v. pr. Geënt worden. — Grei%ar, m.
Enter nl
G reffier, ni. Geregtsschriver, g r i f f i e r m.
— (Loc. prov.) C'est le gr- de Vaugirard qui ne
peut écrire quand on le regarde, hij verontschuldigt zijn slecht werk daarmede, dat men hem op de
handen keek. — [ Chas.] Windhond m.
Gref%ir, m. [Hort.] Entrnesje n.
Grégaire, adj. [H. n.] Troepsgewijs, in gezelschap levend.
5 Grégal, adj. m. [Mar.] , z. onder GREC, adj.
G rég_aris, in [H. n.] Gezellige vogel m., die
gaarne zich bij de kudden ophoudt (geljk de spreeuw) .
Grège, wij. f. [Tech.] (alleen voorkomend in:)
Sole gr -, of als subst. f. Grège of Grèze, ruwe
zijde f. , zoo als zij van de tonnetjes komt. —
GREGE, m. [Teed.] Vlashekel m.; z. ook DREGE.
G régeols, adj. m. (alleen voorkomend in:) Feu
gr -, grieksch vuur n. (een vernielend krijgsvuur
dat zelfs in 't water brandt).
-werk,
Grégorien, ne, adj. Gregoriaansch, door paus
Gregorius XIII. ingevoerd: Chant gr -, Gregoriaansche zang m. Calendrier gr -, Gregoriaansche almanak of kalender m. Année gr-ne, gregoriaansch
jaar n., het juliaansche jaar, volgens den gregoriaanschen kalender verbeterd.
Grègue, f. Broek f. (Nu alleen in 't meerv.
in sommige pop. zegswijzen voorkomende): II a mis
bien de ]'argent dans ses gr -s, hij heeft zine zakken
goed gevuld, hij heeft zich zee) verrijkt. Tirer ses
gr -s, zijne biezen pakken, zich wegmaken. II en a
dans ses gr -s, hij zit deerlijk in 't naauw. I1 y a
laisse ses gr-s, hij heeft er 't hachje bij ingeschoten.
Greille, f. [Mus.] Ouderwetsche klaroen of
scheltrompet f.
Grélage of Grélouage, nl. [Tech.] Het vormen van 't was tot strooken of linten en korrels.
Gréle, aój. Spichtig, langen dun, schraal, smal,
fijn, slank: Tige gr -, spichtige, schrale stengel of
stam m. Cou gr-, dunne hals m. — (fig.) Voix gr -,
fijne, zachte stem f. Ton gr-, schelle, doordringende
toon m. — Ook als adv.: Sooner gr -, den hoogsten
en schetsten toon blazen of aangeven_
Grële, f. [Météor.] Hagel m., hagelbui f., hagel
Bien tombé de in gr-, het heeft sterk-slaginIet
gehac.eld. Grains de gr-, hagelkorrels C. pl., hagelsteenen m. pl. -- [Mid.] , z. v a. GRANDO. Gr -de paupières
weegscheelje n.— (fiq.)Une gr- de pierres, de flècbes,
eene hagelbui van steenera, pijlen.— (fam.)I1 est pire
quela gr -, on l'appréhende comme la gr -, men vermijdt. schuwt hem als de pest. — GRELE f. ] Tech.]
Werktuig n. tot afronding der kamtanden, kamvijl f.
,

GRENADILLE.
G rêlé, e, adj. (en part. passé van grêler): Les
blés ont été gr-s, het graan is door hagelslag geteisterd, vernield. — Overdragtelijk: Ce fermier a
été gr-, die pachter heeft veel door hagelslag geleden. -- (fig. et fam.) Cat homme a été gr -, die
man heeft zware verliezen ondergaan. — I1 a bien
lair gr-, hij ziet er armzalig, als een hondsvot uit.
Il a le visage gr-, II est fort gr-, hij is sterk van
de kinderpokken geschonden. Ce prédicateur a été
gr -, die predikant heeft weinig toehoorders gehad. —
[Blas.] Couronne gr-e, met paarlen omzette kroon f.
Gréler, V. imp. Hagelen: I1 grêle souvent cette
année, het hagelt dit jaar veel. — GRELER, V. a.

Verhagelen, door den hagel teisteren, bederven of
vernielen. L'orage a grèlé nos vignes, onze wijngaarden zijn door den hagel bedorven. — (Loc.
prov.) Gr- sur le Persil, den zwakke, onkundige
zijne meerderheid doen gevoelen; zijne geleerdheid
over een onbeduidend onderwerp uitkramen. —
[Tech.] De tanden eener kam overlangs afronden.
— GRELER, v. a. [Tech.] Het was tot reepen of
linten maken (om het te bleeken). (Men noemt dit
ook grélouer.)
Grelet, Gurlet, Tétue, nl. [Tech.] Metselaarshamer, moker, breekhamer m. — [H. n.] ,
z. v. a. GRILLON.
Grelette, f. [Mon.] Muntvijltje n.
S Gréleté, f., z. v. a. GRACILITE.
Grelin, m. [Mar.] Greling m., dunst kabel
Gr- en queue de rat, geslurpt-touwn.;pardelijf
kabeltouw n., dat tweemaal dikker is aan 't eene,
dan aan 't andere einde. Gr- de l'étale, stoptouw n.
Gr- de ier, zware tuigketting m. — [H. n.] , of
Colin gr -, z. COLIN.
Gréloire, t., Gréloir of Grélou, m. [Tech.]
Korrelaar m., soort van blikken zeef om 't was
te korrelen.
Grélon, m. [Météor.] Groote hagelsteen m.
Grélonnage, m. [Tech.] Het korrelen van
't was. — GY elonner, v. a., z. v. a. GRÉLOUER.
Grelot, m. Belletje n. (gelik men den huisdieren om den hals, ook den paarden voor de narrenslede om 't lijf hangt) . — (fig. et fam.) Attacher
le gr -, de kat de bel aanbinden: de eerste zijn om
iets gevaarlijks of nételigs te ondernemen. — (pop.)
Trembler le gr -, z. v. a. GRELOTTER. — [ Broil.
Zeer fijne draad ni., om te borduren.
Grelottant, e, adj. Bibberend, trillend, klap
Grelotter, v. n. Van koude be--pertand.—
ven, trillen, bibberen, klappertanden.

Grélou, m., z. GRÉLOIRE. — Grélouage, m.,
z. GRÉLAGE. — Grélouer, v. a. [Tech.] , z. GRELER.
Grel.i, e, adj. (pop.) Armzalig : ellendig.
Greluchon, n1. (triv.) Heimelijk begunstigde

minnaar van eene vrouw, die door een ander onderhouden wordt.
Grém ent, ni., z. GRÉEMENT.
Gréntial, ni. [Liturg.] Schootdoek m. eens bis
als hij zittend de mis leest, gr e m i d l e n. -schop,
G rénail, m. [Boe.] Parelkruid, steenkruid n.,
soort van bernagie-plant.
Greinillet, m. [Bot.] Muizenoor, inz. watermuizenoor, vergeet-mij-nietje n.
Grei.ache , m. [Hort.] Soort van blaauwe
druif f. -- Wijn van die druivensoort, donker
dikke Roussillon-wijn m.
-rode,
Grenade, f. [Bot.] Granaatappel m. Les grains
de gr- sont stomachiques, de pitten van granaat
zijn maagsterkend. — [Mil.] Granaatkogel,-apels
brand- of springkogel m. Gr- b main, handgranaat.
Gr- de rempart, spiegelgranaat. Gr- b perdreaux,
patrijsgranaat. -,- Gr- è cuiller, lepelgranaat. —(fig.)
Porter le gr -, bij de grenadiers ingelijfd zijn. — Granaa.lvormig militair sie; aad n. — [H. n.] Garnaal f.
Grenadier, in. [Bot.] Granaatappelboom, granaatboom. — [Mil.] Grenadier, keursoldaat bij de
in. fanterie (weleer granaatwerper). — (fam.) Jurer
comme un gr -, vloeken als een ketter, als een
ketellapper, — Cast un gr -, on franc gr -, 't is een
regte dragonder (van een wijf) . — [ Pêche] Garnaalschepnet n.; groote schuit f. bij de garnalenvangst.
— [ H. n.] Grenadier, kaapsche kardinaal m., een
scharlakenrood vogeltje.
Grenadière, f. [Mil.] (voormalige) Granaat
middelband m. van 't geweer.-taschf.—Bierubgl,
— [Pèche] Kleine zegen, garnaalzegen f.
Grenadille, f. [Bot.] Passiebloem f. fleur de
Ja passion).

GRENADIN

--

Grenadin, m. [H. n.] Granaatvink m., een
braziliaansch vogeltje. — [Cuffs.] Gevulde en ge
pl., klein fricandeau n. -stofdevlchapjn.
Grenadine, f. [Corn.] Fransche zijdestof f.
tot het maken van zwarte kant

Grenage, Grenaille, Grenailler, Grenailleur, Grenaison, Grenane, Grenas-

GRIBLETTE.
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werk n. —[Chas.] Les grès dun san glier, de beide
boventanden van 't wilde zwijn, b ij de slagtanden.
— Gréser ie, f ., z. v. a GRÉSIERE . — Greseux,

ease, adj. [Minér.] Zandsteenachtiq. — Grésière, f. Zandsteengroeve f. — Grésiforme, adj.

Zandsteenvormig.

G réser, v. a. [Tech .] , z. GRÉSILLER.
Grésil, m. [Metéor.] Stofhagel, fijne hagel m.
Grenat, m. [Minér.] Bloedsteen, granaatsteen, — [ Verr.] Glasgruis, fijngestooten glas n. —(Prov.)
granaat m., een gering edelgesteente, inz. in Bo- Il nest si gentil mois d'avril, qui n'ait son chahemen. — [H. n.] Granaat -kolibri m. — [Coln.] peau de gr-, geen april zoo goed, of 't sneeuwt op
Stof f. van garen en katoen. — [Bot.] Granaat, zé- den hoed. Casser du gr- a qn., juist datgene
here vrucht f., waaruit siroop voor ziekepapegaaijen doen, wat een ander wenscht.
gemaakt wordt. — [Confit. j Citroenschil f.
Grésillement, m. Het stofnagelen. — Het inGrenatifère, adj. [Minér.] Verstrooide gra- eenkrimpen, verschrompelen; kronkeling, verschromnaten bevattend. — Grenatique, adj. Granaat- peling, rimpeling f. — Grésiller, v. imp. Stof
hagelen. — GRESILLER, V. n. (fam.) Van geduld
achtig: Couleur gr -, granaatkle-ur, f.
vergaan: Elle grésille (grille) d'être mariée. —
Grenatite, f ., z. v. a. AMPHIGENE.
Grenaut, m. [H. n.] Dikkop m., soort van GRÉSILLER , v. a. Doen verschrompelen, in elkander doen krimpen, doen kronkelen, rimpelen: Le
knorhaan m.
Greneler, Grener, Greneterie, Grene- feu a grésillé le parchemin, het vuur heeft het
tier, Grenetis, z. GRAIN—. —Gr enette, f., z, perkament doen opkrimpen, geschroeid. — [Tech.]
Gr- (gréser of groiser) du verre, glas afbreken
GRAINE d' Avignon.
Grenier, nl. Graanzolder, korenzolder; — bij (met het gruisijzertje). — SE GRESILLER, v. pr. Veruitbreiding: zolder m., verdieping f. onmiddellijk schrompelen: Ces feuilles se grésillent á la chaonder het dak. Gr- á foin, Gr- au foin, hooizol- leur. — Het part. passé is ook adj.: Parchemins
der m. Gr- á sel, zoutzolder m.; zoutpakhuis of grésillés, verschromnpelde perkamenten n. pl.
Grésiillon, m. Griesmeel n. — [H. n.] , z. v. a.
-maga zijn n .; ook: zoutgeregt n., regtbank f. over
de zoutzaken. -- Gr -s d'ationdance, Gr -s publics, GRILLON. — Grésillonner, v. n . Piepen als de
Se, Z. GRAIN — .

-

openbare voorraadschuren f pl., pakhuizen n. pl.
— (fig.) La Sicile était le gr- de 1'Italie, Sicilië
was de voorraadschuur van Italië. — [Mar.] Garniering, laag f. ballast. —(Loc. fig. et fam ) C'est un
gr- á coups de poing, die knaap jeukt den rug,
moet dagelijks de huid vol slagen hebben; -- ook:
het is eene onderneming, die duur kan te staan
komen. C'est du blé en gr-, dat is zoo goed als
geld. Aller de la cave au gr -, du gr- á In cave,
z. CAVE . Chercher qn. of qc. depuis in cave jus qu'au gr -, iemand of iets overal, in alle hoeken
van 't huis zoeken.
Grenoble, f. [Bot.] Soort van tuin-anjelier m.

met witte picot-strepen op een' donkerrooden grond.
-- (Prov.) Faire la conduite of in reconduite de

Grenoble, iemand borsch of beleedigend afwijzen.
G renoir, m., z. GRAINOIR.

t Grenon,

krekel. (troos, baar m.
Grésis, m. [Mar.] Onkundig, onbevaren maGrésoir of Grugeoir,tn. [Tech.] Gruisijzertje n. (der glazenmakers, juweliers).
t G-re -sol, m. [Mus.] De sol of G-toon.
Gresserie, f., z. v. a. GRÉSIÈRE. — Zand- of
biksteenwerk, metselwerk n. van biksteen. — Steengoed, keulsch aardewerk n. Gr- d'Angleterre, engelsch aardewerk n.
Gresset, m., z. v. a. RAINE verte.
Greube, f. [Écon. don.] Kalkpoeder n., waar

te Geneve de vloeren wrijft.

-medn

Greul, m. [H. n.] , z. v. a L011 .
(ling f.
t Grevance, f. Verdriet, hartzeer n., kwel Grève , f. Vlak zandstrand m. langs de zeekust of langs een' rivieroever. — Gr- of Place de
Gr -, Grève -plein n., een te Pars bij de Seine ge.

legen plein, waarop vóór 1830 de teregtstellingen
plaats hadden. — (fig.) I1 prend ie chemin de la
G-, hij is op weg naar de galg. Le chemin d'être
riche est celui de la Gr -, wie rijk wil worden,
komt ligt in verzoeking. Un saint de la Gr -, een
van muizevalk m.
Grenouille, f. [H. n.] Vorsch, kikvorsch, kik galgebrok. — Anges de Gr-, sjouwers, kruijers,
r m. Gr- verte, aquatique, de manais, groene,-ke pakkedragers m. pl., die op het Grève -plein naar
water-, moeraskikvorsch. Gr- mousse, roodbruine of werk wachten. — Faire gr -, zamenrotten, om niet
gras -kikvorsch. Gr- d'arbre (raine), loofkikvorsch. te werken dan op zekere voorwaarden, om hooger
-- Manger des cuisses de gr-s, kikvorschenbilletjes loon af te dwingen. - f- GREVE , f. Scheen f., scheen
n. — [Anc. mil.] Beenharnas n., scheenplaat f.-ben
eten. — (Loc. prov.) Manger la gr -, het fonds of
kapitaal van een' genootschap, het tafelgeld van (eenei voormalige wapenrusting). — [Econ. doei.]
eene escouade of rot doorbrengen. Ii nest pas Bordpapieren beenscherm n. voor een' schoorsteen cause que les gr -s n'ont point (of manquent) de haard.
Greve, e, adj. (en part . passé van grever): Maiqueue, 't is zijne schuld niet, dat de oorlog zoo
lang duurt, hij heeft het kruid niet uitgevonden. - son gr -e d'hy pothèques, met hypotheken bezwaard
huis
n. Héritier gr -, bezwaard erfgenaam m. —
v.
a
GRE
E.
—
[Méd.],
z.
[Impr .] , z . CRAPAUDIN
m., z. v a. MOUSTACHE.

t G renotiillard, In. (burl.) Kroeglooper, zuiper m. — t Kikker, kikvorsch m. — Ook als adj.:
Le peuple gr -, het kikkervolkje. — [H. n.] Soort

-

,

.
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Grenouiller, v. rn. In 't water plassen of dartelen, ploeteren. -- t (fig. et triv.) Zuipen, altijd
in de kroeg zitten. — [H. n.] Soort van zeeleeuwerik m. (een visch); ook eene soort van wentelaar ni.
G renouillère , f. Kikvorschpoel m., sloot f.,
waarin veel kikkers zijn. — (fig.) Vochtige, ongezonde plaats of woning f. — [Artif.] Kikker m.,
zeker vuurwerk.
G renouillet, m. (verklw. van grenouille) Kik
kikkertje n. — [Bot.] Salomons-zegel n.-vorschje,
G renouillette, f. [Bot.] Wilde ranonkel In.,
wolkruin, n. — [Méd.] Kikvorschgezwel n. onder
de tong.
Grenu, e, adj. Vol zaadkorrels. Epi biera gr -,
goed gevulde, zadie aar f. — Huile gr -e, tot korreltjes gestalde (en dan ook de beste) olie f. —
[Tech.] Generfd, gekorreld, gekerfd : Maroquin
Bien gr -, goed generfd, schoon gekorreld marokk n -leder n. -r [H. n.] Uit korrels of bolletjes
bestaande of zich zoo voordoende: Les antennes de
eet insecte Bont, gr -es.
Gr enur e, f., z. GRAINURE.

Grès, m. [Minér.j Graauu'akke f., zandsteen,
biksteen nl.; — biksteenpoeder n.; — keulsch aarde-

Ville gr -e, de logement de gens de guerre, met
Le grevé, de bezwaarde.
Grever, v. a. Drukken, bezwaren, onregt aan
te na komen; En quoi sous a-t-on grevé?-doen,
waarin heeft men u onregt aangedaan ? -- [Jur.]
Bezwaren, belasten, eene bezwarende voorwaarde
opleggen: Gr- un héritier de fidéicommis, eenen
erfgenaam met erfbetrouwing bezwaren. Gr- un
immeuble d'hypothèques, een onroerend pand met

inkwartiering gedrukte stad t. — Ook als subst.:

hypotheken bezwaren.

G revette, t. [Anc. mil.] Scheenplaatje n.
t Grevière, f. Kwetsuur f. aan 't scheenbeen.
Grevillée, f. [Bot.] Nieuw -Ltollandsche pro-

tea f. of zilverboom m.

(haan ni.

Grianneau, Grianot, m. [H. n.] Jonge kor Grias, m. Gomboom m. der Antillen, welks
vrucht poire d'anchois heel.
(^ribanne, Gribane, f. [Mar.] Vaartuig n.

van b ij zonder maaksel en tuig op de Seine en
Somme en op de kusten, van 30 tot 60 ton groot,
gribane f.
Griblette, f. [Cuts.] In spekreepen gewikkeld
en op den rooster gebraden varkens- of kal fsvleesch
of gevogelte, g r i b t e t t e f.
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Griboa , m. [Mar.] (alleen voorkomend in:)
Faire gr-, op eene afrikaansclhe zandbank stranden,

in de branding omslaan.

Gribonillage , in. ((am.) Kladwerk, knoei
broddelwerk n., kladderij f., slecht schrift,-werk,
geklad, gekrabbel n., bemorste teekening f.
Gribonille, f. (weleer) Sprookjesverteller, ver
zotteklap; — (nu) domoor, onnoozele-kopervan
hals m. — (Loc. prov. et fam.) I1 est fin comme
Gr-, qui se cache dans l'eau crainte de pluie, hij
loopt uit den regen in den drop, van den wal in
de sloot.
G riboniller, V. a. (fam.) Kladden, papier,
doek, enz. bemorsen. — Het part. passé is ook adj.:
Papier gribouillé, bemorst, beklad papier n.
Gribouillette, I. [Jur.] Grabbelspel n. -- it LA
GRIBOUILLETTE, loc. adv Jeter qc. a la gr -, iets te
.

grabbelen gooien. — (fig.)

Jeter son coeur it la

gr-, op de eerste de beste verlieven. — Faire qc. à
Ja gr-, iets onachtzaam, slordig doen.

Gribouri, m. [H. n.] Goudhaantje n.; bladkever m.
Grièche, adj. Ruw en stekeli-rg, p(nlijk; lastig.
— Het woord komt enkel voor in: Ortie-gr-, en
Pie-gr-, z. die woorden.
Grief, Griéve, adj. Zwaar, erg, zeer groot;
hard, verdrietig. Une griève maladie, eene zware
ziekte f. I1 est dPfendu sous de grieves peines, 't
is onder zware straffen verboden. Faute griève,

zeer groote fout f.
Grief, m. Grief, grieve, verongelijkincl f., ongelijk, ontvangen nadeel n., beleediging, bezwaarnis f.
II se plaint de plusieurs gr-s qu'il a recus, hip beklaagt zich over verscheidene beleedigingen, verongelijkingen, die h ij ontvangen heeft. C'est-la mon
gr-, dat is mijne grieve, mijn bezwaarnis.— [Prat.]
Gr-s, schriftelijk uiteengezette gronden m. pl., op
welke men van eene nadeelirle uitspraak appelleert.
Griel, m. [Bot.] Kroonranonkel m., kransbloem f.

Griéveinent, ode. Op eene zware, gestrenge

harde wijze, strengeljk: Offenser, Punir qn. gr-,
iemand zwaar beleedigen, hard, strengelijk straffen.

I1 est gr- malade, hij is gevaarlijk ziek.
S Grièver, V. a. Verdriet aandoen, kwellen,

grieven.

Grièveté, f. Grootheid, zwaarwigtigheid,
afschuwelijkheid. La gr- du fait, de son crime,
de grootheid der daad, de a fschuwel'ijkheid zijner
misdaad. (den klaauw.
Griffade, f. Krab, kraauw f. , slag ni. met
Grifl'ard, m. [H. n.] Grijparend, groote a)rikaansche arend m.
Griffe, f. Klaauw in. Les gr-s d' un chat, d' un
lion, dun ours, dun tigre. etc., de klaauwen van
een' kat, leeuw, beer, tijger, enz. — (fig.) Je suis
sous sa gr-, ik ben onder zijne klaauwen, in zijne
magt. Prèter les griffes contre qn., iemand behulpzaam zijn om een' ander te benadeelen. Jouer de
la gr-, stelen. — I1 lui a donné de la gr-, un
coup de gr-, hij heeft hem eene leelijke poets ge- 1
speeld, hei heeft hem zwart, verdacht gemaakt. —
(pop.) 11 s'est fait dunner sur les gr-s, hij heeft
wat op de vingers gekregen, hij heeft zijnen mees
gevonden. — Fac-simile van eene handteekening,-ter
gedrukte naamteekening f., stempel in. om zijnen
naam te teekenen. I1 y a appliqué sa gr-, hij heeft
er zijnen naam op gedrukt. — [Arqueb.] Gr- du
ressort de la bacterie du fusil, klaauw ni. van den
stang.— [Artill.] Klaauw m., opzetstuk van een kanon. — [Bot.] Gr- de ranoncule, ranonkelbol m.Gr-s,bolletjes n.pl.van zékere planten .die door hunne
verdeelingen naar Benen klaauw geleken.— [Com.]
Teeken n., als een ganzepoot, dat de keurders op
het engelsch tin maken, om daardoor de hoedanigheid

GM-Gill.
welijk ook (iRIFFONNE) Afstammeling m. en f. van
een' neger en eerie mulattin, of van een' mulat en
eene negerin.
Griffer, v. a. [Fauc.] filet de klaauwen vatten.
— (fam.) Krabben: Le chat la grif%.
Griffet, m. [H. n ] , z. v. a. MARTINET.

Griffon,ni. [H. n.] Lammergier, grijpgier, baard
grootte nabijkomt en in-giern.(dco
gevaarljkhccid overtreft). — [Antiq.] Griffioen, ver(lichte vogel, half arend en half leeuw. — [Bias.] :
D'argent au gr- de gueules, een roode griffioen op
een' zilveren veld. — [H. n.] Soort van zeer vlugge,
van voren ruig behaarde hond m. — [Bil.] Wis
Griffoen m. (oud geschut). — [Tech.] Platte-scherm.—
vijl I. der gouddraadtrekkers. -- Soort van papier n.
— [Bot.] Pied de gr- , zwarte , stinkende nieswortel m.
Griffon, in., -ne, f. Krabbelaar m., -sterf.,
GRIFFONN EUR. (Door Marot gebruikt voor

z. v. a.

griffier.)

Gritfoiiis, m., z. GRIFFONNIS.

Grilfonnage,m. (fam.) Gekrabbel, slecht schrift,

krabbelschrift n., hanepooten m. pl., kladwerk n.

Gr iffonne, f ., z. onder GRIFFE.
Grifl'onné, e, adj. (en part. passé van grif
gr-e, slecht geschreven, gekrabbelde-foner):Lt
brief m. — Dessin gr-, ruw ontworpen teekening f.
Grif onnemnent, in. Het gekrabbel, geknoei. —
[Beaux arts] Vlugtige schets, ruw ontworpen tee-

kening f. van een gebouw, van eene schilderij; klein
wassen of leenren. model n. van eenig beeldhouwwerk.
Griffonner, v. a. Krabbelen, slecht, onleesbaar
schrijven, hanepooten rnaken, 1cnaoeijen: Gr- quelques vlots, eenige woorden neerkrabbelen. — Ook
zonder voorwerp: Cet homme n'écrit pas, it grif
(fig . et fain .) In der haast opstellen, vlug--fone.—
tig ontwerpen, ruw schetsen: J'ai griffonné deux

ou trois lettres, ik heb in der haast twee of drie
brieven gesteld. Gr- un dessin, eene teekening in
den ruwe schetsen. -- Slecht teekenen: Ce peintre
ne sait que gr-, deze schilder kan niet dan slecht

teekenen.
Griflfonneur, m. Krabbelaar, knoeier, slecht
schrijver; — (fig.) middelmatig of slecht veelschrjver, papierbekladder; slecht schilder, slecht plaat
-snijder
in.
GriWonnie, f., z. V. a. GRIFFONNAGE.
Griffonnier, m. Slecht schrijver m., z. V. a.
GRIFFONNEUR.

Gr il oiniis, nl. [Doss.] Penneschets f., schets

met de pen. -- In plaat gebragt pennewerk n.
1- Grifl'u, e, adj. Met klaauwen voorzien, geklaauwd.
Gr igallus, n1 . (pr. —lure), z. V. a. TETRAS.

Grignard, n1. [íMInér.] Gekristalliseerd gips n.
uit de omstreken van Parijs. -- Soort van zeer
harden zandsteen m. tot bouwwerk.
Grigne, 1'. [Bout.] Spleet, kloof f. Du pain aI
gr-, gespleten brood n. — [Tech.] Oneffenheid f.
van 't vilt.
Grignoli, ni. [ [T ort.] Soort van druif f.
Grignon, in. Stuk br ood n . van den best doorbakken en smakeli,^ksten kant, broodkorst f. -[Mar.] Gebroken beschuit n. of brokken beschuit.
— [Tech.] Uitgeperst olijven-moes n. — [Hort.]
Soort van peer t. — [Bot.] Fenegriek, bokshoorn
(z . FENUGREC , en come de boeuf, onder CORNE ,
waar abusivelijk cerf de boeuf staat).
Grignoter, V. a. et n. (fain.) Knabbelen, knagen: I1 ne mange pas, it ne fait que gr -, hij eet

niet, hij knabbelt maar. Les souris ont grignoté
le fromage, de muizen hebben von de kaas geknabbeld. — (fig. et pop.) I1 n'aura pas grand profit
dans cette affaire, mais it v a de quoi gr-, veel
zal hij bij deze zaak niet winnen, maar er zal toch
aan te toonen: Les étains muins fins se marquent aa nog wel iets overschieten. -- [Gray.] .Korte trilstreun, deux, trois gr-s, het minder fijne tin wordt niet pen en punten snijden. — [11. n.] Schreeuwen als
een, twee, drie klaauwen geteekend.— Gr- d'ours, de clap.
Grignotis, nl. [Gray.] Korte trilstrepen met
weedasch f. uit Koningsbergen. —[Dent.] Engelsche
haak m. (om kiezen te trekken) — [Gray., Mus.] punten vermengd.
Werk
Gr igou, in. (pop.) Gierigaard, vrek; — schooiNotenrigter in., Inpen f. (patte).— [Tech.]
vastzetting of vasllegfling bij verschillende-tuiger jer m. ( Weleer ook: jood, in den zin van woekerambachten, klem f., klemhaak m.; — S-vormig slo- aar; — oorspronkelijk : me/anise/ic.) (Plur. Des
temakerswerkluig n., om den sleutelbaard af te
teekenen; — klimijzer n. (dat tuinlieden zich bij

't klimmen in de booroen aan de beenen binden);--

klaauw m„ werktuig om ijzeren staven op te lieffen en te wegen. -- GRIFFE , m. et f. (voor 't vrou-

grigous.)

Gil -gil, m. [Bot.] Palmboom m. der Caribische eilanden. — [U. n.] Groene arakari, soort van
toucan of pepervreter m., — dwergvalk of krem in.
der Antillen.; — ook z. v. a. PROVER.

Gril, m. (pr. gri) [Cuffs.] Rooster, braadroosster ni. — (fib.) Etre sur Ie gr -, op heete kolen
staan, in 't naauw zitten, in netelige omstandigheden zijn. — [ Tech.] Rooster ter verwarming der
koperplaat bij plaatdrukkers; — tralieraampje n.
der vergulders. — [Mar.] Roosterwerk n., bedding
tot het nazien van schepen , kielsbedding f —
[H. n.] Soort van zalmforel f. in vele rivieren
van Schotland.
:

Grilagine, f., z. GRISLAGINE.
Grillade, f. [Cuffs.] Het braden op den roos-

t6r; het roosteren; — het geroosterde, geroost
vleesch n.
Grillage, m. liet roosten; roosting f. — [Ma-

nuf.] Het zengen, roosten of glad maken der stoffen. — [ Metail.] , z. v. a. TORR E FACTION. — [ Conf.]

Het roosten of bruinen van vruchten, pitten, enz.
in suiker; het dus toebereide: Un r- d'amandes,
een partijtje geroosterde amandelen. — [ Tech.]
Tralieraampje n. voor vensters, keldergaten, enz.
tralie- of roosterwerk n. ; — elkander kruisende
balken als fondament, rooster m., roosterwerk n.
Grille, f. Tralie f., rooster m. (bij velerlei bedrijven gebézigd); — traliewerk, roosterwerk n.,
elkander kruisende ijzeren of houten staven tot
afsluiting eener opening; traliewerk n. van een
tuin, van een kerkkoor, enz., traliehek, tralieraam n., traliedeur f. vóór 't spreekvertrek in
nonnenkloosters, spreektralie f.; — bij uitbreiding:
het kloosterspreekvertrek zelf. — (Loc. prov.)
j pouser une gr-, in 't klooster gaan, non worden.
-- [Bias.] Gr- dun heaume, helmtralie f. (tot
beschutting der oogen). --- [Man.] Rooster in.,
voetstuk van den stijgbeugel. — [Coni ] Beste
spaansche wolsoort f. (mère-laine). — Tabaksrasp,
spui (rasp f.
Griller, v. a. (van gril) [Cuis.] Op den rooster braden, roosteren. — [ Manuf.] Zengen, afzengen (het ruige van geweven stoffen). — [Metall.] Gr- les minérais, de ertsen roosten. — Ver
branden: Lardeur du feu-zeng,vrschoij
lui a grille les jambes, de hitte van 't vuur heeft
zijne beenen verzengd. L'ardeur du soleil grille
les plantes, de zonnehitte verschroeit de planten.
--- GRILLER,- V. a. Roosteren: Faire gr- des cotelettes, du poisson, ribbetjes, visch roosteren. —
(fig. et fain,.) Griller d' impatience, Cr- dans sa
peau, branden, vergaan van ongeduld. — SE GRILLER, V. V. Geroosterd worden. — Zich zengen,
schroeijen of branden: I1 s'est grillé les jambes
auprès du feu! — liet part. passé is ook adj.:
C6telettes grillées, geroosterde ribbetjes n. pl. —
Etolfes gr -es, afgezengde stoffen f. pl. — Minérais
gr -s, gerooste ertsen m. pl.
GRILLER, v. a. (van rille) Met traliewerk afsluiten of ciigt maken, traliën, van tralien voor
faut gr- vette fenêtre, (lat venster moet-zien:I1
getralied worden. — (fain.) Gr- une fille, een
meisje in 't klooster doen. — Het part. passé is
ook adj.: Fenêtre grillée, getralied venster, tra
Ces religieuses ne sort pas gr-es,-lievnstr.—
die nonnen zijn niet getrolied, zijn niet opgesloten,
kunnen op zékere tijden uitgaan.
Grilles, f. pl. Negers m. pl— Compagnie des
gr-, weleer te Genua gevestigde vereeniging tot den
slavenhandel.
Grillet, Grillot, In., Grillette, f. [Bias.]
Rond belletje of klokje n. aan den hals der honden of aan de pooten der roofvogels. — G rillet
blanc, m. [Bot.] Soort van narcis f. — Gril leté, e, adj. [Bias.] Gebeld, met belletjes of klok
aan hels of pooten.
-jes
Grilletier, G rillenr, in. Tralie- of roosterwerk-maker, traliewerker m.
Grilloide, adj. Krekelvormig, naar den krekel
gelijkend. — Grilloïdes, Grilliformes, m. pl.
[Ho.] Krekelsoorten f. pl., krekelachtigedieren n. pl.
Grilloir, m. [Tech.] Zengoven m (voor ruige
stoffen, die glad moeten zijn); zengvertrek n.
Grillon, nl. [EI. n.] Krekel m. Gr- domestique,
huiskrekel m., kriek f., kriekje n. Gr- sauvage of
des champs, veldkrekel. — Gr- -taupe of Taupegr- z. COURTILIERE. — [ Coin.] Einde n. van een
houtstapel bij de houtkoopers. — GRILLONS, m. pl
Duimsnoeren n. pl., duimschroeven f. pl., waarmede men misdadigers pijnigt. -- [Pêche] Kanen f. pl. van 't walvischspek.
Grillonnes, f. pl., z. v. a. t;RILLOIDES.
„

GRIMPANT.

-

GRIL

Grillot, m. [Bias-], z.
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GRILLET. — [ H.

n. ,

z. v. a GRILLON. --[Tech.] Steunhout n., steunkrekels)l .
ba k (bij spiegelgieters) .
Grilloter, v. n. Sjirpen, krieken, piepen (van
Grills, m. pl. [H. n.] Jonge zalmen m. pl.
Griinagant, e, adj. Valsche of verkeerde plooijen of vouwen makend: Robe gr -e, in valsche
plooigen hangend kleedje n. — [Bot.] Fleur, Plante
gr -e, of (beter) personnée, w. PERSONNÉE. — [ Litt.]
Style gr -, bonte, grijnzende stijl m. (die 't platte
met het verhévene, het deftige met het koddige wil
paren) .
Grimace, f. Vreemd, teel jjk gebaar n., gezigtsvertrekking, grijns, rlrjnzing; — kuur, gril, frats,
g r i m a s f.: Faire des gr -s, leel jke, scheeve gezigten trekken. — (fig. et fam.) Faire la gr- It qn.,
iemand onvriendelijk, stuursch behandelen. -- Cet
habit, Ce collier fait la gr-, die rok, die kraag
naakt eene valsche plooi. — (fig.) Veinzerij, geveinsdheid, gemaaktheid, mom f., schijn m. Ses
politesses ne sort souvent que des gr-s, zijne beleefdheden zijn dikwijls niets dan mommerj, dan
geveinsdheid. — Toilet-doosje n. met een speldenkussen daarop. — Nies n. met een schuifheft. —
[H. n.] Mu'ilschelp; oorschelp f.
Grimacer, v. n. Gezigten trekken, leelijke gebaren maken, grijnzen, grimassen maken: 11 ne
saurait s'empêcher de gr -, hij kan 't niet laten
scheeve gezigten te trekken. — Bij uitbreiding:
Les figures de ce tableau grimacent, de figuren
dezer schilderij zijn overdreven in de uitdrukking
der gelaatstrekken. — (fig.) Cet habit, Ce collet
grimace, die rok, die kraag maakt eene valsche
plooi. — GRIMACER, v. a. Iemands gelaat of hou
bespottelijk nabootsen.
-ding
Griniacerie, f. Gezigtsverdraaijing f., gegrijns n. — (fig.) Mommerij, geveinsdheid f.
Griniacier, ière, adj. Grijnzend, gezigten
trekkend, fratsen makend; — ( fig.) gemaakt, geveinsd. — GRIMACIER, nl., IERE, 1. Gezigtentrekker m., -trekster f., grijnzer m., grijnsster f. —
(fig.) Huichelaar rn., -ster f., geveinsde m. en f.
Griniand, m. Abé-knaap (voormalige spotnaam
dooi de grootere scholieren aan de kleine gegeven); weetniet, slecht schrijver m.
Griu,a«d, e, adj. Gémelijk, knorrig, slecht
kinderen). — Ook als subst.:-gehumrd(inz.va
tin gr- Une gr-e, een knorrepot m. en f. —
Grimander,-v. et. Gémelijk, knorrig zijn. —
Weleer ook: abé- kinderen leeren.
Grime, ni. [Théát.] Tooneel-personaadje f.
der belagchelijke oude vaders: Cet acteur joue les
gr-s, of als adj. Les pères gr-s, die tooneelspeler
stelt de oude gekken voor. — Weleer ook: Abéknaap, kleine schooljongen; — vrek, schrok m.
Grime, e, adj, (en part. passé van se grittier):
Acteur bien gr -, tooneelspeler m., die in zijn uiterlijk goed den ouderdom nabootst.
-1- Grinnelin, m. (dénigr.) Jongske, kleine jon
ni. — Bekrompen, knijzerig, inhalig speler ni.-gen
— t Grinielinage, m. (fa'm.) Gering, bekrompen spel n. — Winstje, klein voordeel, profijtje n.
— 1- Grin'eliner, V. n. (fain.) Bekrompen en
inhalig spelen, kruimelen. — Kleine winstjes, profijtjes zoeken, op de kleintjes passen.
Griner (se), V. pr. [Théat.] Zich door kunst
gelaat het voorkomen van een oud.-mideln't
man of oude vrouw geven, zich rimpels maken. -GRIMER, V. n., z. V. a. GRINCHER.
Grinnme, f. [H. n.] Grimsche antilope f., eene
afrikaanse/te dwerggems.
Grimmie, f. [Bot.] Soort van mosplant f.
Grinzoire, m. Tooverboek, formulierboek n.
der duivelbezweerders. — (fig.) Brabbeltaal f.;
onverstaanbaar geschrift n. — (fain.) Expliquezvous, je n'entends point ce gr -, verklaar u duidelijk, ik versta dat geklap, dat duister gezegde niet.
Cette lettre est un gr- que je n'ai pu déchiffrer,
deze brief is duistere wartaal, ik heb hem niet
kunnen ontcijferen. — (f g. et pop.) I1 entend, it
Bait le gr-, hij weet het fijne van de zaak, hij
kent de knepen. I1 a mis vela sur son gr -, hi
heeft dat achter zijne oorgin geschreven.
Grim Ipant, e, Klimmend, klauterend, tot klim uien of klauteren geschikt of geneigd: Le singe est
un animal gr -, de aap is een klauterdier. — Le
lierre est une plante gr-e, de klimop is eene klauterplant, slingerplant.
,
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Grimper, V. n. Klauteren, klimmen, zich met
handen en voeten opwerken: Gr- sur un arbre, in
een' boom klimmen. Les perroquets aiment a gr -,
de papegaaien klimmen gaarne. — Ook van slingerplanlen gebézigd: Cette vigne a grimpé jusqu'
au premier etage, die wijnstok heeft zich tot de
eerste verdieping opgewerkt. — (fig. et fam.) Il y
a Bien b gr- pour arriver chez vous. men heeft
heel wat trappen te klimmen, eer men bij u is
Gritnperean , Griniperon , m. [H. n.]

Boomkruipertje n., pimpelmees f. Gr- de muraille,
muurspecht m.
Griinpeuur. in., -ease, f. Klimmer m., klimster f. — GRli1IPEURS, nl. pl. [H. n.] Boomloopers m.
pl., eene orde van vogels niet 2 voor- en 2 achter
ook een geslacht van de orde der knaag -ten;—
waartoe o. a. het eekhorentje behoort, —-diern,
Grimpeurs d'arbres, soort van vliegende visschen m.
Grineement, m. Knarsing (der tanden); het
tandenknarsen.
Grineer, V. a. Knarsen, knersen (alleen voor
Gr- les dents, tandeknersen, op de-komendi):
tanden knarsen. -=- Ook als v. n.: Gr- des dents,
(RIaTRE.
tandeknarsen.
Grinehe, adj. (pop.), z. v. a. REVECHE, ACAGrineher, v. n. [Boul.] Holkorstig zijn, eene
opgezette korst hebben (van te heet gebakken brood).
Grinette, f. [H. n.] Gevlekte sultanshen f.
Gringette, f. [H. n.] Volksnaam van den
grijzen patrijs. (slangenkopkruis n.
Gringolé, e, adj. [Bias.] : Croix gr -e, dubbelGringotter, V. n. Kwinkeléren, kwelen, tjilpen (van vogdltjes, inz. van den nachtegaal).
Bij uitbreiding en fam.: I1 nous a gringoté un
air, hij heeft ons een liedje voorgeneuried.
% Gringuenande, f. Vuil, onreinheid aan de
afvoerende organen.
C 4iringaenotter, v. n., z. v. a. GRINGOTTER.
Grinion, ni. [H. n.] (pop.) Vink m. (pinson).
Griot, m. [Boul.], z. v. a. RECOUPE. — [ Bot.]
Brem f. van purgérende kracht.
Griotte, f. [Bot.] Morel f. — [ Minér.] Rood
en bruin gevlekt marmer n. — [Cuis.] Pap f. van
gerstemeel.
Griottier, m. [Bot.] Morellenboom m.
Grip, m. [Faut.] liet kapen, wegkapen: Les
faucons ne vivent que de grip, de vol et de rapine, de valken leven alleen van kapen, stelen en
rooven. — [ Mar.] Soort van roofschip n., naar
een' brigantijn gelijkend. — (Loc. prov.) Aller au
cap de grip, op roof uitvaren.
Griphe, m. [Ant..] Raadsel n., z. LOGOGRIPHE.
Grippe, f. Gril, vreemde kuur of neiging f.
(In dien zin verouderd) (fam.)— Prendre qn. en gr -,
een' onverklaarbaren afkeer tegen iemand opvatten. — [ Méd.] Soort van aanstekende verkoudheid,
epidémische zinkingkoorts, g r iep f.
Grippé, e, adj. (en part. passé van gripper):
Montre gr -e, weggekaapt, behendig gestolen horlopie n. — [ Méd.] Face gr-e, verschrompeld gelaat n.
— GRIPPÉE, f. Verschrompeling, zamentrekking f.,
der gelaatsspieren. (SE GRIPPER.
Grippeler (se), [Manuf.] v. pr., z. v. a.
Grippeininaud, m. Een der namen van de
kat bij La Fontaine.
Gripper, V. a. (fam.) Kapen, behendig wegnemen of stelen: Ce chat a grippe un morceau de
viande, die kat heeft een stuk vleesch weggekaapt.
— On lui a grippé sa bourse, men heeft hem zijne
beurs gekaapt, gerold. -- (pop.) Gr- qn., iemand
vatten, grijpen, pakken. — SE GRIPPER, v. pr.
[Manuf.] Rimpelen, krimpen, fronsen. Ces étoffes se ;riffent aisément, die stoffen zijn zeer aan
fronsing, aan rimpeling onderhevig. — (fam.) Een
ongegrond, vooroordeel tegen iemand opvatten, zich
grillen in 't hoofd halen: Un homme sujet a se
gr-, een man, die zich lint grillen in 't hoofd zet,
ligt vooroordeelen opvat.
Grippe-sots, ni. (fans.) (weleer) Rente-inza
die voor eene
emand,melaar, interest-inner m., iemand,
kleine belooning de renten inzamelde; — (nu)
schagcheraar, woekeraar, schraper in. (Plus. Des
A

grippe-sou.)
1- Grippeur. ni. (bas) Dief m.

Gris, e, add. Grijs, graauw. Du drap gr -,
pros laken n. Des clieveux gr -, grijze haren n. pl.
Barbe gr-e, grijze baard m. Cheval gr -, schimmel in. — Un temps gr- (obscu r) , eerie graauwe,

GRISON.

betrokkene lucht f. -- Papier gr -, graauw papier n.
— Du vin gr -, bleekert, roode wijn m. — ( fam.)
Faire mine grise à qn., iemand zuur aanzien, een
zuur gezipt tegen iemand zetten. I1 est un peu gr-,
a demi gr -, hi is half dronken, hij heeft eenen
roes weg. — (Prov.) La nuit tous les chats sont
gr -, z. CHAT. — [ Impr.] Lettre gr -e, groote, in
hout of koper gesneden /iguurletter f. — Patrouille
gr -e, stille, geheime nachtwacht f.
GRIS, m. Graze, graauwe kleur f., grijs, graauw n.
Cela tire sur le gr-, dat zweemt naar, valt in
't grijze. Gr- blanc, argent, wit-, zilvergraauw.
Gr- cendré of de cendre, aschgraauw. Gr- de lin,
appelbloesem m. Gr- de plomb, loodkleur. Grpommelé, appelgraauw (van paarden). Gr- de
perle, parelkleur f. Gr- d'ardoise, leikleur. Grbrun, donkergraauw. Gr- noir, zwart grijs. Grsale, vuilgrijs. Gris bai, vaalgrs. Gr- de ter,
d'acier, ijzer-, staalgraauw. Gr- de souris, muis
Vert de gr-, z. VERDET. — Petit -gr -, z.-val.—
PETIT-GRIS. — [ H.. n. Gr- albin, dikbek m. van
gr
tangara of pracht
Virginia. Gr- olive, oly aauwe
Gr- pendart, grijze, roodkoppige negen -mesf.
-doerm.—
[Bot.] Gr- perlé, parelzwam f.
Grisaille, f. [Peint.] Graauwtje, graauw-ingraauw n., schilderwijze met twee kleuren, de
eene licht, de andere donker. — [Tech.] Permenging f. van grijs of graauw en wit haar voor
pruiken. — [Bot.] Volksnaam van den witten populier m. — [H. n.] Graauwtje n., soort van
nachtvlinder. — Grisailles, v. a. Grijs of graauw
aanstrijken of verwen. — Graauw in graauw
schilderen. — Het part. passé is ook adj.: Plafond
grisaillé, grijs aangestreken zoldering f.
Grisard, m. [Bot.] Soort van populier m. —
[H. n.], z. v. a. COLIN-GRISART. — ( pop.), z. v. a.
BLAIREAU. — [ Minér.] Graauwe, harde zandsteen m.
Grisátre, adj. Graauw- of gri,jsachtig.
Grisboek, m. [H. n.] Grijsbok m., eene aziatische dwerggems.
Grise-bonne, f. [Hort.] 4schgraauwe kalebaspeer f. (Plur. Des prises- bonnen.)
Griséieolle, adj. ] H. n.] Grijshalzig.
Griselette, f. [H. n.] Volksnaam der groote
zeezwaluw f.
Griser, v. n. Half dronken maken: Si vous le
faites bolre davantage, vous le griserez, wanneer
gij hem nog sneer te drinken geeft, zult pij hem een'
roes aanzetten, half dronken maken. — GRISER,
V. n. [Teint.] Verbleeken, verschieten (inz. van
blaauwe verwen): Ce bleu grisera. — SE GRISER,
v. pr Half dronken worden. Pour peu quail boive
ii se grise, al drinkt hij maar weinig, hij drinkt
zich een' roes.
Griset, m. [H. n.] Jonge distelvink m. —
Grijze haai m. -- [Bot.] , z. v. a. ARGOUSSIER.
Grisette, f. [IVlanuf.] Soort van graauwe, met
linnen, zijde enz. vermengde wollenstof f., g r iz é t n. — Meisje van geringe afkomst en betwifelbare zeden; inz. een net gekleed, kokét naaistertj of dienstmeisje ii. (zoo geheeten, omdat die weleer grijze kleed enen droegen) , g r i z é t te f. —
[H. n.j Polksnaam van verschillende grijze vogeltjes , zoo als de leeuwerik, bastaard-nachtegaal,
het grijze riethoen, het graauwkeellje, de gestreepte
vliegenvanger; ook van verscheiden vlinders, van
een kalander of korenworm, enz.; — halstervisch nn. (in flest-Indië).
Grisin, m. [H. n.] Aschgraauwe kwikstaart, m.
van Guiana.
G risini, m. [Páliss.] Theekoekje n.
Grislagine, f. [H. n.] Parelvisch, witvin f.
Grisoir, in. [Tech.] Gruisijzertje n., werktuig
rikken.)
om 't alas af te brokkelen.
Grisoller, v. n. Slaan, zingen (van leeuweGrison, ne, wIj. Graauw, grijsachtig, grijs
wordend (van haar): Barbe gr-ne, grijzende baard m.
Il devient gr -, hij wordt grijs. Cheval gr -, of als
subst. grison, schimmel m. — GRISON, in. Grijs
C'est un vieux gr -, 't is een oude gris--ardm.:
kop. — (pop.) Graauwtje n. (ezel). — Weleer ook:
in 't grijs gekleede lakkei m., die op geheime ver
uitgezonden werd. — [ H. n.] Grijze-ri,gtne
veelvraat, in Amerika ook kleine iltis m. geheeten.
— Oeverzwaluw f. (te Geneve). — [Météor.] , z.
GRISOU. — GRISON, NE, adj. Wat Graauwbunderland en zijne bewoners betreft. — Als subst.:
Graau2.twbunderlander m., Graauwbunderlandsche f.
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GRISONNANT
Grisonnant, e, adj. Grijzend, grijs wordend:
Cheveux gr-s.
G risonner, v. n. (met avoir) Grijzen, grijs
worden, graauwe haren krijgen.
Grisonnette, f. Soort van nachtvlinder m.
Grisou, of als adj. Feu °risou, (ook terrou,
brisou) , m. [Météor ] Ontviambaar gas n. in de
:

gangen der kolenmijnen, uit koolwaterstof met
eeneg stikstof en koolzuur bestaande, dat dikwils
verschrikkeljke uitbarstingen veroorzaakt.
Gris - pendart, Gris -perlé, z. onder GRIS.
Grisse, f. Soort van hard brood in Piemont.
Grive, f. [H, n.] Lijster f. — (pop. et fam. )
Etre soul comme une gr -, smoordronken zijn. —
[H. n. j Gr- d'eau, gevlekte amerikaansche strandlooper m. Gr- de mei, zeepaauw m., zékere visch.
Grivelé, e, adj. Grijs en wit gespikkeld, Ijs
-terkluig.
Griveíée, f. (fam.) Knevelarij, kleine ongeoorloofde winst f., woeker m. — G riveler, v. a.
Knévelen, afpersen, ongeoorloofde voordeeltjes trekken, schagcheren, woekeren. — Grivelerie, f. Het
nemen van heimelijke ongeoorloofde winst, scha.gcherjj f., woekerhandel m.
Grivelette, f. [H. n.] Kleine lijster f. van
St. Domingo.
Griveleur, m. (fam.) Schagch.eraar, knevelaar,
bejager van ongeoorloofde voordeelen, woekeraar m.
Grivelin, m. [H. n.] Braziliaansche dikbek m.,
paradijsmusch f.
Grivert, m. [H. n.] Raaf f. van Cayenne.
Grivet, m. [H. n.] Soort van meerkat f.
Grivetin, m. [H. n.] Afrikaansche bastaard
-nachteglm.
Grivette, f. [ 11. n.] Soort van lijster f.
Grivois, e, adj. Lustig, luchtig, vrolijk, dartel, opgewekt. — GRIVOIS, m., -E, f. Flink, wakker
soldaat; vrolijke snaak, luchtige gast, wakkere
broeder m. ; marketenster; listige vrouw, flinke
meid f.
G rivoise, I. [Tech.] Tabaksrasp f. — Grivoiser, v. a. Tabak kerven of raspen. — (fam.)
Met vrouwen van verdachte zeden omgaan.
Grivron, m. [H. n.] Kaapsche lijster f.
Groffe,f. [Anc. mil.] Werpschicht m., gr o f f e f.
Grog, in. Grog m., een bekende drank uit rum,
suiker en water; ook elke andere met water en
suiker aangelengde drank m. (De eng. admiraal
Vernon, die, om zijn' rok van g r o g r a m, door
zijn volk de oude Grog werd geheeten, liet eten
vroeger onvermengden rum met water aanlengen,
en nu r. zng alras zijn toenaam op den dus ver
-slapten_drkov.),
Grognant, e, adj. Knorrend: Cochon gr-.
--- [H. n.] Toenaam van den knorhaan.
Grognard, e, adj. Knorrig, gedurig knor
of pruttelend. — GROGNARD, m., -E, f. Knor--rend
repot, brompot m. en f., pruttelaar m., -ster f. —
(fam.) C'est un vieux gr -, 't is een oude snorrebaard (een oud soldaat van Napoleon I, inz. die
den veldtogt in Egypte medegemaakt heeft. —
Grognement, m. Het knorren, geknor (der var
fig. et fam.) Het knorren, pruttelen,-kens).—(
morren. -- Grogner, v. n. Knorren (als de var
fig. et fain.) Knorren, morren, brommen,-kens).—(
pruttelen. — t Grognerie, f. (fig. et fam.) Geknor, gebrom, gemor, gepruttel n. — Grogneur,
Grogneux, ease, adj. (fam.) Knorrig, géntélijk. — Als subst.: Knorrepot, z. GROGNARD. —
Grognon, adj. m. et f.: Homme. Femme gro
gnon, of als subst. Un, Une grognon. een knorrepot, gemeljk, ontevreden mensch. — t GROGNON, m.
Harde klap of slag m. — Grognonner, v. n.
(fam.) Gedurig knorren. — (wro gnonnerie, f.
(fam.) Gedurig neknor, gebrom, gekijf n.
Grogram, Gorgrain, m. Fijne chinésche
zijdestof f.
Groin, m. Varkenssnuit m. Les cochons foul!lent aver leur gr-, de varkens wroeten met hunnen snuit. — In burl. stijl: mond m. van ieder
dier, en verachtenderwijze ook de mond, het gelaat
van den mensch. —[Bot.] Gr- de cochon, zegenrijk.
Groiser, v. a. [Vitr.], z. v. a. GRÉSILLER.
Groisil, m. [Tech.] , z. v. a. GRÉSIL.
Groison , Groizou , m. [Tech.] Fijn wit
krijt, krijtmeel n. der perkamentbereiders.
Grólement, ni. Onwillekeurige hoofdschudding f. der oude lieden.
.

-

GROS.

881

Grolle, m. [H. n.], z. v. a. CHOUCAS, FREUX.
— Slof f., neêrgetrapte schoen m. — Uitschot n.
van vuursteenen.
Gromátieien, inl. [Ant. rom.] Veldmeter, afperker m. der leger plaats (van groma, de daartoe
gebruikte meetroede). — Groniatique, f. Veldlegerkunst, kunst om een veldleger neder te slaan
en te versterken, g r o m a t i e k f. — GROMATIQUE,
adj. Wat de land- of veldmeting betreft, g r om at i s c h: Instruments gr -s, landmeterswerktuigen n.pl.
t Groinette, f., z. GOURMETTE.
Groniier, in. [Hort.] Soort van druif f.
Grommelant, e, adj. Grommend, knorrend,
pruttelend: Elle est tOujours gr-e. — GroinmeIer, V. n. (fam.) Grommen, brommen, knorren,
pruttelen, morren, mompelen. — 5 Gronimeleux, ease, adj. Knorrig, mompelend.
t Grotumer, V. a. Verdrietig maken; — ver
ook z. v. a. DÉNIAISER.
-schalken;—
Grondable, adj. Bekijvenswaard, laakbaar.
Grondant, e, adj. Knorrend , brommend:
Voyageur gr -, brommend, morrend reiziger. —
(Jig.) Les vents, les flats gr -s, de dof loei ende
winden m. pl., baren f. pl. — Tonnerre gr -, rollende donder m.
Gronde, f. [Mus.] , z. v. a. TROMPE.
Grondeau, m. [H. n.] Knorhaan; zeebarbeel in.
Grondé, e, adj.: Enfant gr -, beknord, beke(men.
ven kind.
Grondeler, v. n. Een dof geluid maken, bromS Grondenieut, m. Dof geluid, gerommel,
gebrom n.: Le gr- du tonnerre se fit entendre,
het gerommel des donders deed zich hoorera. Le
gr- dun ours, het gebrom eens beers.
Gronden-. v. n. Knorren, brommen, morren: I1
nest pas content, it gronde contre vous, hij is
niet tevreden, hij knort op u. Un ours qui gronde,
een brommende beer m. — ( fig.) Le tonnerre
gronde, de donder rommelt. — GRONDER, v. a. Bekijven, beknorren: I1 aime a gr- son domestique,
hij houdt veel van zijnen knecht te bekijven. --% Gr- une chanson, un air, een liedje binnensmonds neuriën.
Gronderie, f. Geknor, gekijf n., kijver, knorpartij f. : Ce sopt des gr -s perpétuelles, dat is eene
eeuwigdurende kijvaadje.
Grondeur, -ease, adj. Knorrig, gemelijk,
gaarne knorrend of bekijvend, grommig, ijzegrimmig. — Ook als subst.; C'est un vieux gr -, une
vieille gm-else, 't is een oude knorrepot. -- GRONDEUR, GRONDIN, m. [11. n.] , z. v. a. GRONDEAU.
Groneau, m. [H. n.] Knorhaan m. (grondeau).
Groom, m. (angl.) (pr. groume) Stalknecht,
rj knecht, palfrenier m. ; nu meestal: jonge lakkei,
kleine kamerdienaar m.
Gros, se, adj. Groot, inz. groot in omvang en
ligchamelijken inhoud of volumen; dik , lijvig,
zwaar; grof, lqmp; — talrijk; aanzienlijk, gewigtig; rijk, enz. Un gr- arbre, een dikke boom m.
Une grosse tète, een dik hoofd n. Une gr- se femme, eene dikke, zwaarlijvige vrouw. Une femme
gr -se, eene zwangere vrouw. Un gr- volume, een
dik boekdeel n. Une grosse anode, een groot
talrijk leger n. Ine grosse somme d'argent, eene
groote, aanzienlijke som gelds. -- Un gr- péché,
eene zware zonde f. Grosse voix, grove of zware
stem f. Une grosse t èvre, eene zware, hevige
koorts f. Gr- hois, grof hout n. Gr- fil, grove
draad m., grof garen n. Gr- drap, grof laken n.
Gr- pain, zwart, grof brood n. Grosse monnaie,
grof, groot, hard geld n. Grosse viande, vleesch
uit de hal, slagtvleesch n. Jouer gr- jeu, grof (om
veel geld) spelen. Gr- lourdaut, lompe vlegel m.
Faire de grosses dépenses, aanzienlijke, groote ver
maken. Un gr- marchand, een aanzienlijk-téringe
koopman. — (fam.) C'est on de nos gr- bonnets,
't is een van onze rijkste, aanzienlijkste mannen.
— I1 a gagné le gr- lot, hij heeft het hoogste lot
gewonnen. Un temps gr- d'évènements, een tijdsgewricht, dat van groote gebeurtenissen zwanger
gaat. — (fam.) Gr- fin, slimme vos m. Il na qu'un
gr- bon , sens, hij heeft niets dan een gewoon mensch.enverstand. — Un gr- lourdaud, gr- butor, granimal, Une gr -se bête, een groote lomperd, eerste vlegel. Gr- mots, gr -ses paroles, grofheden,
beleedigingen, bedreigingen f. pl., vloeken m. pl.
Gr- juron, zware vloek m. Gr -ses vérités, tast
waarheden; ook harde, verdiende waarheden-bare
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of verwijtingen f. pl. — La grosse faim, de geeuw
coeur gr -, veel verdriet heb -hongerm.—Avil
coeur gr- de 1'injustiee qu'on lui a-ben.Ila
faite, de onregtvaardi,gheid, die men hem/teelt aan
drukt hein zeer op het hart, treft hem-gedan,
zeer. Avoir Ie coeur gr- de soupirs, zeer bedrukt
zijn. Avoir les yeux gr- of de gros yeux, dikke
oogen hebben. Avoir les yeux gr- de larmes, de
Dogen vol tranen hebben. -- Prêter à gr -se usure,
a gr- deniers, op grooten woeker leersen. — (fam.
et lig.) Je suis gr- de savoir Ie succès de cette
affaire, ik ben zeer begeerig, ik verlang zeer den
uitslag dezer zaak te weten. Parler des gr-ses
dents, uit de hoogte, met bedreigingen spreken,
bits bejégenen. Le gr- mot, het Oroote, beslissende
woord. — I1 a plus dépensé d'or et d'argent qu'il
nest gr -, hij heeft meer goud en zilver doorgebragt, dan hij zwaar is. — z. ook AVENTURE,
BAGAGE, CATHOLIQUE, CORDE, DIME, DOS, POISSON,
[Mar.] Un gr- temps, zwaar, onstuimig
Te,TE, etc. — [Mar.]

weder n. La mei est grosse, de zee gaat hol. Un
gr- vent, een hevige, sterke wind n. — [Man.]
Cheval gr- d'haleine, of als subst. Un gros d'haleine, een zwaarademig paard n.
Gatos, adv. Veel: Gagner gr -, veel, grof winnen.
- 5 Coucher gr -, z. COUCHER. - z. ook PARIER.

— EN GROS, loc. ode. In 't groot, in 't gros: I1
est marshand de drap en r-, hij is lakenkoopér
in 't groot of gros (die niet bij de el verkoopt).
Je sais 1'alfaire en gr -, ik weet de zaak in 't alTOUT EN GROS,
gemeen, het ruwe van de zaak.
loc. adv. (fam.) I1 n'y avait que six personnes
tout en gr-, er waren, alles zamen genomen, slechts
--

zes personen.
GROS, ni. Grootst, dikst, sterkst gedeelte n. van
iets. Le gr- d'un arbre, het dikst, de stam van
eenes boom. Ce bols a vingt ponces de gr -, dit
hout is twintig duim dik, heeft twintig duim in
de breedte en dikte. — Se tenir au gr- de l'arbre,
z. AIRBRE. — Voornaamst gedeelte n., menigte f.,
groote hoop m., gros n. Le gr- de l'armée, het
gros, het grootste gedeelte des legers. Un gr- de
cavaliers, een sterke bende ruiters. Le gr- du
monde est de cette opinion, het grootste gedeelte
des menschdonis, de meeste menschen zijn van deze
meening. — liet hoofdzakelijkste, voornaamste, de
hoofdzaak f., het hoofdpunt: Il est chargé du grde l'affaire, hij is met het hoofdpunt, het hoofd zakelijkste van de zaak belast. Le gr- de eet
ouvrage est bon, de hoofdzaak, 't voornaamste van
dit werk is goed. — Le gros dune chanoinie,
d'un canonicat, de hoofdinkomsten van een dom

Gr- de Naples, Gr- de Tours,-herscap.—[Com]
zékere zijdestof, die te Napels, te Tours gemaakt wordt. — [Mar.] Le gr- de l'eau, hoog
water bij springvloeden. Le gr- du vaisseau, de
buik van 't schip. Le gr- d'un bas mkt, de nul
van een' ondermast. — [Métrol.] (oud) Vierendeel
loods n. of l/8 ons. -- Groot n., eene voormalige
nederl. munt (- 112 cent); — groschen n., eene
duitsche munt. Un livre de gr -, een pond vlaaumsch
of zes gulden.
Gros-bee, m. [EI. n.] Dikbek, diksnavel m.,
naam eener vogel - familie met een' zeer dikken
kegelsnavel , etende meestal oliezaden en kernvruchten. Gr -bee commun, kernvink, appelvink,
kernbijter. Gr -bee d'Ardennes, bergvink m. (Plur.
Des gros-bees.) — Gros-blase, m. Soort van
wastik n. of stopverve f. — Gros-bogs, m.,
z. v. a. ACCOST. -- Oudtijds ook: pieklans f. —
Gros-bon, Gros-bon de trace, m. [Papet.]

Naam van papiersoorten, die weleer in 4ngoumois en f4uvergne gemaakt werden. — Grosbn.11e, m. [Paget.] Hollandsche papiersoort f. -Gros-canon, m. (nu corps 4O geheeten) [Typog.]
Missaal, soort van groote drukletter tusschen dubbele kanon en groote kanon of sabon. — Grosd'autrnehe, m. [Cow.] Grof struisvogeldons n.

(tot zelfkant van. zwarte lakens gebézigd) . — Gros

des nontbles, m. (bij verbastering Gros dénome
of Gros d'énome, geheeten). [Véner.] Herte-len-

destuk n.
Groseille, f. [Hort.] 4albézie, aalbes, wijn bezie, sint - Jans-bezie f. Gr- rouge, blanche, noire,
roode, witte, zwarte aalbes. Gr- verte, doornbes,
kruisbezie, stekelbezie f., kruisdoorn m. —Groseillier, m. dalbezieboont of - struik D. Gr- noir,
z. V. a. CACi. Gr- blanc of épineux, z. v. a. GADE-
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(verklw. van groseille)
Kleine aalbezie.
Gros-fa, m. Zékere schrijfwijze van 't oude
kerkmuzijk. — G ros- faros, m. [Hart.] Keizerappel m.
Grosil, m., z. v. a. GRESIL.
Gros- mondain, m. [H. n.] Groote maandduif f. (Plur. Des gros -mondains.) — Grosmuse, m. [Hort.] Muskuspeer f., eene zeer geurige winterpeer. (.Plur. Des gros -muses.) — Grosnoir, m. [Tech.] Soort van leisteen m. — Grosoeil, m. [Typogr.] Drukletter f., waarvan het
oog op een bepaald corpus meer grootte heeft dan
anders aan zoodanig corpus eigen is. — G ros
ni. (nu corps 121 geheeten) [Typog.]-parngo,
Dubbele dessendiaan in., eene drukletter, die 't
midden houdt tusschen dubbele mediaan en para
razine, f. [Bot.] Wit huislook n.,-gon.Grs
witte smeerwortel m. — Gros-roinain, m (nu
corps 16 geheeten) [Typogr.] Tekst in., drukletter
tusschen paragon en august(n.
Grosseigne, m. [Agric.] Tarwesoort f. in 't
zuiden van Frankrijk.
Grosse, f. Gros n., twaalf dozijn van zékere
koopwaren. Une gr- de boutons, twaalf dozijn knoopen. Une gr- de soie, 12 dozijn strengen zijde. —
[Call.] Groot schrift n.: Cet enfant en est encore
à la gr -, dat kind schrijft nog groot schrift. -[Prat.] Uitvaardiging f. eener oorkonde, afschrift n.
eener acte, g r os s e f. Le notaire garde la minute,
et men a délivré une gr -, de notaris behoudt het
oorspronkelijk stuk, en heeft er mij een afschrift
van ter hand gesteld. Seconde gr -, tweede uitgift f.
- z. ook GROSSE -DE-FONTE. (druif f.
Grosseau, in. [Ego! t ] Soort van groote blaau?ve
Grosse-de-fonte of enkel Grosse,f. [Typog.]
Groote lettersoort f. voor aanplakbiljetten.
Grosse-gorge, f. [H. n.] Dikkeeltje n. (een
vogeltje). (Plur. Des grosses-gorges.).— Grossej anne, f. [Hort.] Groote gele vijg f. (Plur. Des
grosses-jaunes.) (over 't geheel.
t Grosseinent, adv. Overvloedig; — in 't gros,
Grosse- nonpareille, f. (nu corps 8e geheeten) [Typog.] Groot-nonpareil, grootste soort van
drukietter voor aanplakbiljetten. — Grossequeue, f. [H. n. ] , z. v. a. HOCHE-QUEUE.- [Hort.]
Soort van peer f. (Plug. Des grosses-queues.)
Grosserie, f. [Corn.] Grove ijzerwaren f. p'.
— Groshandel, handel in 't groot, groothandel m.
Grossesse , f. Zwangerschap, zwangerheid f.
Grosset, te, adj. (verklw. van gros) Eenwei
dik of groot, niet zeer klein.
-nig
Grosse-tête, f. [H. n.] , z. v. a. BOUVREUIL en
GROS-BEU. (Plug. Des grosses-têtes.)
Grosseer, f. Dikte, grootte f., omvang in. La
gr- d'un homme, de dikte, omvang, zwaarljvigheid
van een' mensch. La gr- d'un arbre , de dikte,
zwaarte van een' boom. Colonne qui nest pas assez haute pour sa gr -, zuil, die niet hoog genoeg
is voor hare dikte. — [ Hort.] Etre en gr-, de behoorlijke grootte of dikte hebben (van vruchten
sprekende): Ces pêches sont en gr -, deze perziken
hebben hare behoorlijke grootte. — [ Med.] Gezwel ti. 11 lui est vena use gr- à la gorge, hij
heeft een gezwel aan de keel gekregen.
Grossi, e, adj. (en part. passé van grossir):
Objet gr -, vergroot voorwerp n. Rivière gr -e par
les pluies , door de regens gezwollene rivier f.
Armée gr-e, aangegroeid, vermeerderd, versterkt
leger n.
Grossier, iere, adj. Grof, ruw; lomp, plomp;
— onbeschaafd, boersch: Ce drap est bien gr-, , dit
laken is zeer grof. Cette ménuiserie est bien gr -sere,
dit schrijnwerk is zeer plomp. 11 a Fair bien gr-,
h ij heeft een plomp, boersch gelaat. Un peuple gr -,
een ruw, onbeschaafd volk n. Des moeurs, Des
eouturnes gr -ières, ruwe, onbeschaafde zeden, gewoonten f. pl. Un homme gr -, een lomp, onwellevend mensch. — Discours, Propos gr -s, aanstootelijke, onkuische, vuile gesprekken n. pl. Mensonge gr -, grove, lompe leugen f. saute gr-tere, lompe,
domme fout f. Donner une idèe gr -ière dune
chose, een algemeen denkbeeld, eene ruwe schets,
beschrijving van iets geven. -- [Cow.] Marchand gr -,
koopman in 't groot. (Men zegt nu Marchand en
gros.) — [Tech.] Ouvrier gr -, grofwerker m.
Grossièreinent, adv. Grof, ruw, lomp, plomp,
onbeschaafd, op lompe. plompe, onbeschaafde, boerLIER. — Groseilion, m.

GROSSIERETÊ

GROGER.

--

sche wijze: Cela est gr- travaillé, dat is plomp
bewerkt. 11 pane gr -, hij spreekt onbeschaafd. —
Somtijds ook: in 't ruwe, in 't kort, in 't alge
weinig woorden: Voilà gr- le sujet de-men,t
leur guerre, dat is kortel' k, hoofdzakelijk, in 't
kort het onderwerp van hunnen twist.
Grossièreté, f. Grofheid, ruwheid; —plompheid, lompheid, boerschheid, onbeschaafdheid. La
gr- du drap, cle grofheid van 't laken. La gr- de
l'architecture, de plompheid der bouworde. — Imaginez -nous Ia gr- de cette femme, verbeeld u de
onbeschaamdheid dezer vrouw. — Elle lui disait
mille gr -s , zij zeide hem duizenderlei lompheden, grofheden. 11 y a de la gr- à parler de la
sorte, 't is lornp, grof, boersch, aldus te spreken.
Grossiltcation, f. [Bot.] Ontwikkeling f. der
vrucht na den bloeitijd.
Grossiniane, adj. [H. n.] Dilehandig.—Grossipède, adj. [H. ii.] Dikvoetig.
Grossir, v. a. Dik, dikker, grooter, zwaarder,
lijviger maken, vergrooten, vermeerderen, doen
aangroeijen, doen zwellen. Cet habit Ie grossit, lui
grossit la taille, dit kleed maakt hem dik, grooter.
Cela ne grossira pas le mémoire, dat zal de rékefling niet ,rooter maken. Les arréa es ont grossi
la somma de la moitié, de achterstallige renten
hebben hel kapitaal met de helft vergroot. Les
pluies out bien grossi la rivière, de regens hebben
de rivier zeis' doen zwellen. — J'ai des lunettes
qui ne grossissent pas les objets, ik heb een' bril,
die de voorwerpen niet vergroot. -- Gr- sa voix,
zijne stem verheffen, verzwaren, eene zware, grove
stem doen hooren. — (lig.) La renommée grossit
tout, de faam overdrijft alles. — (Prov.) La peur
grossit les objets, azen vergroot, men overel, .j j ft wat
enen vreest. -- GROSSIR, v. n., en SE GROSSIR, v. pr.
Dikker, ,rooter worden, vermeerderen, aangroeijen,
wassen, zwellen: Cet arbre a bien grossi depuis
on an, deze boom is sedert een ,jaar veel dikker
geworden. Les cbaleurs ont fait gr- les raisins,
door de hitte zijn de druiven gezwollen, dikker
geworden. La Poule grossissait, de menigte werd
grooter, groeide of wies aan. Aller en grossissant,
gedurig toenemen , gaandeweg vermeerderen. La
pelote de neige se grossit en la roulant dans la
neige, de sneeuwbal wordt grouter door 't rollen
in de sneeuw, — (Loc. prov.) La pelote grossit of
se grossit, het oproer, het gevaar wordt grooter,
dreigender. — [ Mar.] La mer grossit, de zee wordt
onstuimig, schiet aan. — Ce I)àtiment grossissait
à vue d'oeil, dat schip kwam merkbaar op.
Grossissaut, e, adj. Aangroeijend, vermeerderend; vergrootend, schijnbaar grouter wakend:
Dette toujours gr -e, gedurig aangroeiende schuld f.
— Verre gr -, vergrootend glas n.
Grossissement , m. Vergrooíing f., inz. in
optischen zin: Cette lunette produit un gr- prodigieux, die bril vergroot verbazend sterk.
Grossoyer, v. a. [Prat.] In 't net schrijven-;
uitvaardigen (een contract, een vonnis, enz.), de
grosse of 't afschrift (van eene minute) maken,
g r o ss ér en.
Grossulaire, ni. [Minér.] Granaatachtige deli'stof, die de groenachtige en geelachtige of ronde
granaten bevat.
Grossularine, Grossuline, f. [Chim.] Planten-gelei , eene bijzondere zelfstandigheid uit zure
vruchten (volgens Guibourt).
Gros-texte, m. (nu corps i4 geheeten) [Typog.]
Groot-tekst m., drukletter, die 't midden houdt
tusschen tekst en augustijn. — Gros-vestre, tn.
[H. n.] Dikbuik m., een visch. van Cayenne. —
Gros-yeux, m. [H. n.] Grootoog m., een visch
van Suriname.
Grotesque, adj. Grillig, zonderling, wonderlijk, vreemd, onnatuurlik, g ro t e s k (van figuren, waarin de natuur opzettelijk overdreven en
verminkt is): Figures gr -s, onnatuurlijke, groteske
figuren f. pl. — (fig.) Belagchelijk, wonderlijk, bui
zeer bijzonder, avontuurlijk. — Ha--tensporig,
bit gr-, vreemd, belagcheljk, oudvaderlijk kleed n.
— GROTESQUES, m. pl. [Beaux arts] Onnatuurlijke,
vreemdsoortige figuren f. pl. , wonderlijk beeld
waarin menschen- en dierengestalten met-werkn.,
loof- en bloemwerk, enz. schijnbaar zonder regel
verbonden zijn (in navolging van de zonderlinge
voorwerpen, te Rome in de pro t t e n van 't paleis
van Titus gevonden), g r o t e s k e n f. pl. — GRO-
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TESQUE, m.

[Théát.] , z. v. a. CLOWN. — Grotes
adv. Op groteske, belagchelijke, vreemd-queint,
wijze. Il est vêtu gr -, hij is belagcheljk-sortige
gekleed. Les sauvages dansent gr -, de wilden dan
-senop
koddige wijze.
Grotte, f. 1lol n. (hetzij natuurlijk of door
kunst gemaakt), grot, spelonk f., inz. eene kunst
een vertrekje in lusthoven, opgesierd met-grot,
schelpen, koralen, enz. — Gr- du chien, Hondsgrot
(bij Nr.:pels).
(iron, nl., of Grouette, f. [GéoI.] Steenige
kleigrond m. —G rouetteux, ease, adj. [Agric.]
Steenig, gruizig. (doornpalm m.
Grou-Grow, ni. [Bot.] Kleine amerikaansche
Grouillaut, e, adj. (pop.) Wémelend, krielend. Gr- de vers, de vermine, wemelend van wormen, van ongedierte. I1 a quince enfants tout gr-s,
hij heeft 15 ondereen krielende kinderen.
Grouilletuent,m. (pop.) Gerommel,geruischn.,
rommeling f. Le gr- des intestins, liet gerommel in
de ingewanden, in den buik.
Grouiii, m., z. GROIN. — t Grouiner, V. n.
Knorren (van 't varken) (grogner).
G rottlard, m. [H. n.] (pop.), z. v. a. BoUVREUIL en TRAQUET.
Group, m. [Corn.] Rolletje specie, met geld bezwaard pakje n. of brief m.
troupe, m. [Beaux arts] Groep f., bijeengeplaatste, bij elkander behoorende beelden, zuilen,
figuren, boomgin, enz. Le gr- de Laocoon, de groep
van Laokóon (een uitstekend gewrocht der oude
beeldhouwkunst). — Volksmenigte, verzameling f.,
hoop m.: Un gr- de danseurs, de eurieux, eerre
groep dansers, nieuwsgierigen. — [ [thus.] De door
eene dwarsstre.'p vereenigde staartnoten.— [Géogr.]
Bijeenliggende eilanden n. pl., eilanden-groep f.
Groupé, e, adj. (en part. passé van grouper):
Figures gr -es, gegroepeerde , zamengevatte figuren f. pl. Colonnes gr -es, gekoppelde zuilen f. pl.,
twee zuilen op één sokkel of voetstuk. — Ook als
subst.: Le groupé , de groepéring , plaatsing bij
groepen.
Groupenient, m. Het groepéren, groepéring f.
Grouper, v. a. [Beaux arts] Groepéren, ver
beelden, figuren, enz. als in éénen hoop-scheidn
of tot één geheel verzamelen, zoodat het oog ze te
gelijk omvat, zamenstellen, koppelen — Gr- les
mots par famille, de woorden naar familiera of gelijke afkomst zamenstellen, vereenigen. — GROUPER, V. n. Eene groep uitmaken: Ces figures groupent Pion ensemble. — SE GROUPER, v. pr. Zich
groepsgewijs vereenigen, zich groepéren: Les oisifs
se groupent autour de lui, de lediggangers verzamelen zich om hem heen.
C rua4e, in. [Anc. coot.] Boschtoezigt n.; bepaalde wijze van 't hout te vellen en te verkoopen;
z. GRUERIE.
Gruau, m. Grutten f. pl., gort f., gepeld en
gekreusd graan n.; geparelde gerst f.; — grutte-,
gortepap f. Gr- d'avoine, havergort. Gr- de blé
sarrasin, boekweitgort. — Pain de gruau, beter
pain de grint, z RECOUPE. —[H. n.] , z. v. a. GRUON.
— [Mécan. ] Kleine kraan, draaikraan f., bok, mastbok, ligter, mastligter m. — [Sal.] Zoutbak m.,
waarmede 't zout uit de keeten in de magazijnen
wordt overgebragt.
Grue, f. [H. mm.] Kraanvogel m. Gr- couronnée
of Oiseau royal, kroonreiger m. — (fig. et fam.)
C'est une gr -, 't is een uilskuiken, zot, domkop.
I1 faut être bien gr pour cruere de pareils conies,
men moet wel zot zijn, om dergelijke sprookjes te
gelooven; z. Ook GONIN. — [ Astr.] Kraanvogel , een
zuidelijk sterrebeeld. — [ Mécan.] Kraan f. (om
zware lasten te tillen, schepen te laden en te lossen).
— [Antiq.] Belegeringstuig, uit eerre soort van brug
bestaande. — Halsijzer n., kaak f.—(fain.) Cou de
gr -, lange, dunne hals, oofjevaarshals m. — (Loc.
prov.) Faire Ie pied de gr -, lang staan wachten.
Graerie, Grurie of Gruirie, f. [Arre. jur.]
Boschgeregt n. (over de aan 't hout toegebragte
schaden); plaats f., waar dat geregt gehouden werd.
— z. ook GRAIRIE en GRUAGE.
-

:

Grugeoir, m., z. GREGEOIR.
Grugeon, m. (pop.), z. V. a. GRUGEUR.
Griner, v. a. filet de tanden klein maken (iets
hards o7 droogs), knabbelen, opknabbelen, opknap
Opeten. Gr- des croutes, korsten-pen;—(iro.)
knabbelen, in kleine stukjes bijten. — (fig. et fam.)
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DRUGEER

GUENON.

--

Guacco, m. [H. n.] Gekuifde roerdomp m.
Guaffinum, m. (pr. —nome) [R. n.] Brazizijn klein vermogen doorgebragt hebben. I1-hast
kreeft ni.
laansche
na pas de quoi gr-, hij heeft niet meer te bikken,
Guaheux of Guahex, in. [H. n.] Barbarij
hij is arm. Gr- qn., iemand uiteten, iemands ver
zeboe of wilde koe f.
-sche
Les procureurs l'ont grugé, de-mogenvrté.
Guaj acana, m. Bot.] , z. v. a. PLAQUEDIINIER.
pleitbezorgers hebben hem beet gehad, arm gemaakt.
G uairo l interj. [Faut.] Kreet, die 't sein is
— [Tech.] Gr- Ie marbre, het marmer bikken, afbikken. — [H. eccl.] Gr- la maison dun chanoine, om den valk op zijne prooi los te laten.
Gaafs, m. [Pêche] , z. GAI.
de opbrengst van den verkoop der goederen eens
Gaan , m. [H. n.] Gekuifde kalkoen m. in
dompeers, als hij sterft vóór hij daarover beschikt
heeft, onder de andere domnheeren verdeeles. — Brazilië, Mexico, Guiana.
Guangue, m. [H. n.] Mol, veldmuis f. van Chili.
Grugerie, f. Opligting, knévelarj, verspilling f.
Guano, m. Guano of huano m. (van 't peruvan eens anders goed n. — [ H. eccl.] Verdeeling
van het vermogen eens overlédenen dompeers onder aansch buanu, mest). Vogelmest m., mestaarde f., die
de andere domheeren. Tomber en gr-, aan zooda- door tallooze vogelzwermen op de kleine Zuidzeeni.,ge verdeeling onderhevig worden. (laar m. eilanden van de kust van Peru, en ook elders, tot
Grugeur, m. (pop.) Opeter, uiteter, knéve- ontzettende massaas is opgehoopt en waarvan in de
Gruide, adj. [H. n.] Kraanvogelachtig. — GRUi- laatste jaren geheele scheepsladingen naar Europa
zin overgebragt.
DES, f. pl. .Kraanvogelsoorten f. pl.-- Gruinal, e,
Guaperve, m. [H. n.] Lansvormige klipvisch,
adj. [Bot.] Met kraanbekvormige zaadhuisjes. —
Gr.iinalis of G rnina, f. [Bot.] Soort van ge- lansvisch; — maanvisch m. (roode pluvier m.
Guara, Guare, m. [H. n.] Braziliaansche
ranium.
Guaral, m. [H. n.] Lybische tarantula of verG ruirie, f., z. GRUERIE.
Grurne, f. [Faux et for.] Geveld hout in de giftige spin f.
Guarana, m. [Bot.] Gomharsig sap n., dat,
schors, ruw, onbeslagen hout n.
G rumeau, m. Klont f., klonter, brok, melk-, zoo men meent, uit eene soort van mangium vloeit.
bloedklonter - m. I1 a vomi de gros gr-x de sang, — Guaranine, f. [Chim.] Organisch alkali uit
(buffel m.
hij heeft groote klonters bloed gespuwd. — Le Tait dat sap.
Guarcho, m. (pr. —ko) [H. n.] Kaapsche
s'est mis tout en gr-x, de melk is geheel ineen geplein
Guare,
m.
[H.
n.]
Visch
m.
van
het
tonijnloopen, gestremd, geklonterd. Colle, Bouillie
de gr-x, stijfselpap , pap vol klonters. — [ Med.] geslacht. — z. ook GUARA.
Guariba, m., z. GOUARIBA.
Melkklont in de borsten der jonge kraamvrouwen.
Gaatte, f. [H. n.] Jonge elft m.
Grumel, m. [Tech.] Bloem f. van havermeel,
Guatucupa, Guaze, m. [H. n.] Twee ver
tot volling van sommige stoffen.
zwijwilde
soorten van i i pvisschen m. pl.
(van
-schilend
G rumeler, v. n. Schreeuwen
Gue, m. Waadbare plaats, ondiepte f. in eene
nen). — SE GRUMELER, v. pr. Klonteren, tot klonters ineen loopen. — Het part. passi is ook adj.: rivier. — (fig.) Sonder le g-, iemand polsen of uit
terrein verkennen of opnemen. — GUE,-horen,t
Sang, Lait grumelé, geklonterd bloed n., gekloninterj. Uitroep van vreugde, als referein van som
terde melk f.
klonKlonterig,
vol
liedjes.
-- G uéable, adj. Waadbaar, ondiep.-mige
Grarneleux, ease, adj.
ters: Du sang gr-, Klonterig bloed n. Mamelles lures La rivière est g- en plusieurs endroits , de rivier
et gr-euses, harde en klonterige borsten f. pl. — is op verscheidene plaatsen doorwaadbaar.
Guèbres, Ghèbres, Gaures, m. (eig. eer
Bij uitbreiding: knobbelig, hobbelig, korrelig, ruw,
Smadelijke naam, door de Muzelmannen-lozen)
ongelijk. Du bois gr-, ruw , ongelijk , knoestig
steenachkorrelige,
't overschot der oude volgelingen van Zoroasaan
hout n. — Une poire gr-euse,
ters leer in 't eigenlijke Perzië, aan de vuuraantige peer f.
G rumèleiiient of Grumellement,m. [Mid.] bidders, of Parzen gegeven, dwaalleerbelijders, onGeklonterde toestand 01. der vrouwenborsten: Ce re- geloovigen, G é b eren.
Guède of Guesde, f. [Bot.] Volksnaam der
mède résout le gr-, dit middel lost de klonters op.
Grumelure, f. [Tech.] Kleine holte, niet-door- weede (pastel). — [Teint.] Weede- of pastel-kuip f.
loopend gaatje n., als gebrek in gesmolten gegoten (in de blaauwverwerj). Bain des g-s, weede-verfbad n. Monter les g-s, de weede-kuip bijzetten, het
metaal.
Grunter, V. n. [Anc. tout.] Verteerde druiven weede-verfbad toebereiden. -- [Chas.] Staak m.
uitwerpen (van vee, dat enen, in strijd met het van 't vogelnet.
G uéder, v. a. Met weede verwen. -- t (pop.)
verbod, in den wijnberg druiven had laten eten en
Iemand met eten en drinken overladen, volstoppen.
dat dan vaak verbeurd verklaard werd) .
Le voilà Bien guédé, nu heeft hij zich dik gegeten
Gruon, in. [H. n.] Jonge kraanvogel m.
Gruppetto, m. (ital.) (pr. grow—) [Mus.] Zang- en gedronken.
G utédon, G aéderon, m. Weede-verwer m.
verfraaijing f., bestaande uit 3 of 5 gezwind dalenG uédoufle, f. Dubbele flesch f. met twee tuiten,
de of klimmende noten vóór eene andere noot (som
teeleen c aangeduid) .
-tijdsorhe om olie en azijn uit te schenken.
(pap f.
G uéer, v. a. Doorwaden (eene rivier, beek). —
Grurie, f., z. GRUERIE.
Gras, in. [Econ. rur.] Zwitsersche melkspijs of In 't wed brengen (een paard) . — Spoelen (de wasch) .
— Het part. passé komt ook als adj. voor: Linge
Gruselle, f. [Hilt.] Soort van druif f.
Grayer, ère, adj. [Faut.]: Faucon gr-, of als guee, gespoeld linnengoed n.
Gueldre, f. [Pêche] Gekookt aas n.
subst. m. Gr-, tot de kraanvogeljagt afgerigte valk,
G uelfes, m. pl., z. GIBELLINS.
kraanvalk m. -- Faisan gr-, fazant m. met kraan
Gvaén.nl, m. [H. n.] Vlug en moedig dier in
-veêrn.
Grayer, m. [Anc. tout.] , of als adj. Seigneur Zuid-Amerika, naar 't paard en den ezel gelijkende.
zijner
G uenies, f. pl.. z. V. a. GRILLS.
regt
op
de
bosschen
gr-, heer, die een zeker
Guenille, f. Lap in., lomp, vodde, prul, lor f.;
vassalen had, boschleenheer. — Opperboschregter in.
oud kleedingstuk n. Que voulez-vous faire de ces
Gruyère, m. of Fromage de Gr-, groene zwit
sersche kaas f. (naar 't gelijknamig dorp in 't kan- g-s ? wat wilt gij met die vodden doen ? Porter
ton Freyburg). (van zeeduif f. des g-s à la fripperie, oude vodden, versleten kleeGryllé, m. [H. n.] Klein duikerhoen n., soort deren naar de voddenmarkt brengen. — (Loc. prov.)
Gryllide, Grylliforme,Grylloïde, Gryl- Trousser ses g-s, zijne biezen pakken, de vlugt
nemen.— (fig. et fam.) Ding n. van weinig waarde,
ion, z. GRILLOïDE, enz.
Grypanie, e, adj. [H. n.] Gebogen als een beuzeling f. — [ Man.] Stroowisch m. om 't paard
af te wrjven. — Guenilleux, euse, adj. In
arendssnavel (van den vogelbek).
Gryphite, f. [H. n.] Versteend schelpdier n. lompen gekleed. — Guenillon, m. (verklw. van
guenille) Vodje n., lor f. -- (iron.) Brie fje, papiertje n.
van schuitvormige gedaante, gri/oenschelp f.
Gryporhynque, f. [H. n.] Soort van inge- — (fain.) Morsig, onzindelijk meisje, sletje n.
Guenipe, f. (fain.) Slet, totebel f., morsig wijf n.
wandsworm m.
Guenon, f. [H. n.] Langstaartige aap m. met
Grypose, f. [Mid.] Pijnlijke misvorming van
den nagel, die zich als een klaauw kromt, g r y- wangzakken, van 't geslacht der oorapen. G- à
camail, mantelaap. G- nègre, negeraap. — In de
pósis f.
Guaban, m., z. v. a. GABION. (een visch.) gewone taal: wijfjes-aap n., meerkat f. — ( fig. et
Guae,ari, m. [H. n.] Gepantserde wentelaar m. fam.) Zeer leelzjke , ook: oneerbare vrouw f. —
I1 aura bientót grugé son petit fait, hij zal wel
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GUÉPARD
(Prov.) Pour épouser un singe, it faut être g-,
soort zoekt soort. — G aenuche, f. (verklw. van
guenon) Jonge langstaartige aap m. — ( fig. et fam.)
Opgeschikte leelijke vrouw.
Guépard, m. [H. n.] Soort van luipaard met
korten staart en erne soort van manen; jagtluipaard, jagttfjger, g u e p a r d m.
Gnépe, f. Wesp f. — (Prov.) OX la g- a passé,
le moucheron demeure, waar de wesp doorvliegt,
blijft de mug zitten: geringe lieden moeten de grooten niet willen nadoen. — (fig.) Scherp, bijtend,
spotter. — Vrouw met zeer dun geregen middel.
-- G aépiaires, m. pl. [H. n.] Wespensoorten t. pl.
— Guèpier, in. Wespennest n. — (Loc. fam. et
prov.) C'est un vrai g-, dat is een regt wespennest:
eene verwarde, nételige zaak. Tomber, Donner, Se
fourrer dans un g-, in eenwespennest vervallen, zich
in misselijkee zaken steken. — Gaépière, f. Wespennest n. — [H. n.] Bijenwolf, bijeneter m., een
fraai vogeltje, dat inz. op bijen, wespenjagt maakt.
— [Bot.] Wespenzwam f., paddestoel m. op doode
boomen. — Guépin, e, adj. De wespen betreffend.
— (fig.) Scherp, geestig, bijtend, stékelig (van woorden, gezegden). — Ook als subst.: C'est un g-,
't is een bijtend spotter; een sluwerd.
Gueragnon, m. [Pêcbe] Bodem m. van het
naauwmazig zaknet (gangui).
-[ G oerdon, m. Loon m. en n., huur, belooning, vergelding f. — Guerdonner, v. a. liebonen, huren.
G- uère, in dichtmaat oak G uères, adv. (altijd
niet de ontkenning ne gepaard) Niet veel, weinig,
niet zeer; bijna niet, zelden. Elle n'est g- plus
grande que sa soeur, zij is niet veel grooter dun
hare zuster. Il ne sort g-, hij gaat weinig uit. I1
na plus g- à vivre, hij heeft niet lang meer te
leven. Il ne demeurera g- a venir, hij zal niet lang
uitblijven, hij zal welhaast hier zin. Je ne le vois
g- plus dune fois par semaine, ik zie hem zelden
meer dan eens in de week. I1 ne s'en est g- fallu,
het scheelde weinig. I1 n'y a g- que lui qui le sacbe,
buiten hem weet het niemand. I1 ne se porte g- Pion,
hij vaart gansch niet wel. Ii ne s'en faut g-, liet
scheelt niet veel.
Guéret, m. [Agric.] Braakland, n.; omgeploegd
braakveld. -- (poet.) Korenland, graanveld n. —
In sommige streken z. v. a. BINAGE.
Guéri, e, add.: Maladie g-e, genezen ziekte f.
Malade g- of g-e, genezen zieke m. en f.
Gueridon, m. [Econ. dom.] Knaap, lastdrager, stomme knecht, g e r i cl, ó n m. — [Manuf.] Spoeltafeltje n. — [Mar.] , z.
Guerilla , m. pl. (verklw. van 't spaansche
guerra, oorlog) Kleine oorlog m. — Ligte, ongerégelde
krijgsbende f. of troep m. in Spanje. — G uérillas, Guerilleras, m. pl. Spaansche, ligtgewapende soldaten der ongerégelde troepen (als 't were
de Kozakken der spaansche legers), guerillaas m. pl.
Guérir, v. a. Genezen, heden, herstellen, de
gezondheid hergeven. Cet emplátre guérit les eontusions, deze pleister geneest, heelt de kneuzingen.
Ce médecin ma guéri, die arts heeft mij genezen.
(fig.) G- qn. dune passion , iemand van renen
hartstogt genezen, bevrijden. Le temps guérit tout,
de tijd heelt alles. De quoi me guérira cela ? cela
Be me guérira de rien, wat zal mij dat helpen ?
dat kan mij tot niets helpen. -- GUERIR, v. n. Genezen, heelen, de gezondheid herkrijgen: J'espère
g- bientót. ik hoop weldra hersteld, genezen te zijn.
Sa jambe ne guérit pas, zijn been geneest, heelt
niet. — (Loc. prov.) C'est un saint qui ne guérit
de reen, die door hem moet geholpen worden, wacht
vergeefs; hij is, een man, die aanzien noch inapt
heeft. - SE GUERIR, v. pr. Genezen worden, genezen, heelen: Son bras se guérit, commence á se
g-, zijn arm geneest, begint te heelen. — Zich zelven genezen of heelen: I1 s'est guéri lui -même la
jambe, hij heeft zelf zijn been genezen. — (Loc.
prov.) Médecin, guéris -toi toi -mème, doctor, genees u zelven; pas dien raad maar op u zelven toe.
— Elkander genezen.
Guérison, f. Genezing, heeling, herstelling f.
Le médecin travaille à sa g-, de geneesheer werkt
aan zijne herstelling, genezing. Il doit sa g- à vows,
hij heeft zijne genezing aan u te danken. La g,- de
la phtbisie est difficile, de genezing der leringziekte is moeijelijk.
Guérissable, adj. Geneesbaar, geneeslijk. Ce
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mal n'est pas g-, deze kwaal is niet geneesbaar,

is ongeneeslijk.

Gaérissant, e, adj.: La médecine g-e, de genezende, heelende geneeskunst f.
Guérisseur, m., -euse, f. (fam.) Genezer,
heeler in., geneesster, heelster f.; — kwakzalver m.
— G- de bestiaux, veearts m. (vétérinaire) .
Guérite, f. ]Mil.] Schilderhuis, schildwachthuisje n. — Wachttorentje n. (van steen gebouwd op
vestingmuren). — [ Arch.] Torentje, paviljoentje n.
(op een huis) (ook donjon geheeten. — [ Mar.] Rand m.
op zijde van de mars, waar de puttingijzers door
komen. G- du fanal, hok n. voor de lantaarn van de
kruidkamer. G-s, z. ARCEAUX. —( Loc.prov.)Gagner
la g-, wegloopen, het hazepad kiezen. On lui a
pris mesure sur une g-, men heeft hem de maat
naar een schilderhuis genomen (van iemand, wiens
kleêren veel te wijd en slecht gemaakt zijn).
Giierlande, f. [Mar] Band m., kropwang f.
in den boeg van een schip.
Guerlin, m., z. GRELIN. (Guiana.
Guerlinguet, m. [H. n.] Eekhoorntje n. in
t Guernienter, V. a. Plagen, verontrusten.
- SE GUERMENTER, V. pr. Zich beklagen, jammeren.

1 Guernon, m., z. v. a. MOUSTACHE.
-

Guerpi, e, adj.: Femme g-e, door den dood van
haren man verlatene vrouw f. — Guerpison, m.
[Anc. rout.] Verlating, afstanddoening f.; de afgestane zaak f. — Guerpissement, m., Guerpie, f., z. v. a. DEGUERPISSEMENT. — Guerpisseur, in., z. v. a. DÉGUERPISSEUR.
Guerre, f. Oorlog , krijg; strijd , twist m. ,
verdeeldheid, tweespalt f. G- étrangère, civile of
intestine, buitenlandsche, burger- of binnenland
oorlog. Vaisseaux armés en g-, ten oorlog uit--sche
geruste scheven. Les lois de la g-, de krijgswet
pl. Voila la place de g-, hier is de wapenplaats.-tenf.
En temps de g -, in oorlogstijd. Aller à la g-, in
den oorlog gaan , ten oorlog trekken. Ces deux
princes sent en g-, se font la g-, deze twee vorsten zin in oorlog, voeren krijg met elkander, beoorlogen elkander. I1 entend fort Bien l'art de la
g-, ,hi verstaat de krijgskunde zeer goed. Faire la
g- a feu et ii sang, alles te vuur en te zwaard
verwoesten. -- (fig.) Geveinsde twist of oneenigheid f.
Petite g-, spiegelgevecht n. — Guerre, wordt ook gebruikt in den zin van: departement n. van oorlog: 11
travaille a la g-, hij werkt bij oorlog. — Aller a Ia
petite g-, stroopen, op vrijbuiterij uitgaan. Faire bonne g-, den oorlog met alle menschelikheid voeren. —
Obtenir les honneurs de la g-, met wapens en
bagaadje uittrekken (van een garnizoen, dat zich
heeft moeten overgeven) . — (fig.) Met eere van eene
zaak afkomen. — ( fig.) Faire bonne g- a qn., in
twistzaken, die men met iemand heeft, braaf, eerlijk,
regtmatig te werk gaan. Cela n'est pas de bonne
g-, dat is niet eerlijk, dat is tegen de regels van
'i spel, dat strijdt tegen de billijkheid. Le loup fait
la g- aux brebis, de wolf vervolgt de schapen. Il
y a g- perpétuelle entre l'esprit et la chair, er is
een gedurige strijd of twist tusschen den geest en
het vleesch. Il faut faire la g- a ses passions, men
moet zijne driften bestrijden. Faire la g- au vice,
de ondeugd b,-strijden, bestra fen, trachten te beteugelen. Les éléments se fout la g-, de elementen
zijn met elkander in strijd. --- (fig. et fam.) Faire
la g- aux mots, woordenziften. Faire la g- b l'oeil,
op zijne hoede zijn, een oog in 't zeil houden. I1
a fait cela à g- lasse, hij heeft er zich eindelijk
toe laten overhalen, hij heeft het met weérzi.n, zijns
ondanks gedaan. — (Loc. prov.) Qui veut la pair,
se prépare á la g-, wie den vrede wil, bereide zich
ten oorlog: men moet altijd op zijne hoede zijn. La
g- nourrit la g-, de oorlog voedt den oorlog: wat
men den vijand in den oorlog ontneernt, dient tot
het voeren des oorlogs. A la g- comme à la g-, in
den oorlog gaat het niet anders, liet moet er nu
maar mede door, men moet zich naar tijd en omstandigheden schikken. Qui terre a g- a, goed baart
zorg, veel koeien veel m-oeijen. G- et pitie ne s'accordent point ensemble, oorlog en medelijden gaan
niet wel zamen. — [Bill.] Jeu de la guerre, bij zondere soort van biljartspel, oorlogsspel n.
t Guerredon, ± Giierredonner, z. GUER-

DON, GUERDONNER.

Giierrier, ière, adj. Wat den oorlog betreft
of eigen is, krijgshaftig, oorlogsgezind, oorlogzuchtig, strjdbaar, heldhaftig. Peuple g-, strijdbaar,
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krijgshafti volk. Cet homme a, lair g-, deze man
ftig uit. Courage g-, oorlogsmoed,
ziet er heldha
krygsmansmoed m. Actions g-ières, oorlogsdaden f.
pl. — La déesse g-ière, de oorlogsgodin f. — Guerrier, m. Krijgsman, krijgsheld m. Un grand g-,
een groot krijgsheld. — (Pron.) Un g- doit avoir

assaut de lévrier, fuite de loup et défense de sanglier, een goed soldaat moet koen aangrijpen, langzaam vlugten en zich dapper verdedigen. — [H. n.]
Naam van eene der schoonste kapellen f. pl. —
Somtijds wordt ook het vrouwelijk aangetroffen:
fjdvoerster,
La vaillante guerrière, de dappere str,
de wakkere amazone. — [Bot.] G-ière, koekoeksbloem f.
Guerroyant, e, adj. Str dlievend, twistziek:
Humeur g-e, twistzieke aard m. — Guerroyer,
V. n. Oorlogen, oorlog voeren. Il aime a g-, hg
voert gaarne oorlog. — GUERROYER, V. a. Beoorlogen: Le vassal guerroyait son seigneur, de leenman beoorloogde zijnen leenheer. — G uerroye ur,
m. (fam.) Liefhebber van den oorlog; stri,jdzuchlige, twistzieke m.
(kuesde, f., z. GUEDE.
Guet, m. Het bewaken, bespieden, gadeslaan;

— wacht, nachtwacht; ronde, rondgaande wacht f.;
schildwacht f., uitgezette post in. Etre au g-, op
de wacht, op den loer, op den uitkijk staan; op
schildwacht staan. — ( fig.) Avoir 1'oeil, 1'oreille
au g-, een wakend oog houden, een oog in 't zeil
houden, alles bespieden, beluisteren wat er voorvalt. — Ce Chien est de bon g-, die hond is zeer
waaksch of waakzaam. Le chat est au g- d'une
souris, de kat beloert eene muis. — G à pied, á
cheval, wacht te voet, te paard. Asseoir, Poser Ie
g-, de schildwacht uitzetten. Lever Ie g-, de schildwacht intrekken. G- de nuit, nachtwacht, nachtronde f.; nachtwaker, klapperman m., ratelwacht f.
G- de clocker, torenwachter. — [Mar.] G- de
mer, strandwacht, zeewacht. Mot du g-, wachtwoord, herkenningswoord, parool n. (nu mot d'ordre). — ( fig. et fam.) Its se lont donné le mot du
g- (nu Ie mot d'ordre of enkel Ie mot) zij zijn
't met elkander eens, zij hebben 't met elkander af
gesproken. Connaitre le mot du g-, het fijne van
eene zaak weten. — [Féod. ] Droit de g- et de
garde, wachtpligtigheid f., waak- en wachtregt n.
-

G uétable, adj. [Féod.] Wachtplititig.
Greet-ap ens, Gnet-appens , m. Hinder-

laag f., arglistige, verraderlijke overval in.; -- ver
overlegd of voorbedacht schelmstuk n.-rade2jf.,

Ce nest point un duel, eest un g-, on la tué de
g-, 't is geen tweegevecht, 't is eene hinderlaag, een
sluikmoord, men heeft hem met geleider lage vermoord.
Guétre, m. Slopkous, overkous, reiskous f. —
(fig. et pop.) Tirer ses g-s, wegloopen. Tirez vos
g-s, pak u schietijk weg. -- 11 y a laissO ses g-s,
hij heeft er 't hachje bi ingeschoten., zijn leven
daarbij gelaten. II est venu en g-s à Paris, hij is
op een' stroowisch komen aandrijven (van een gering man, die fortuin gemaakt heeft) . — 5 Guétrer,
V. ,a.: G- qn., iemand slopkousen aandoen. — SE
GUETRER, v. pr. Zijne slopkousen aantrekken. —
Het part. passé is ook adj.: Un homme guêtré,
een, die slopkousen aan heeft. — (iron.) Voilà on
homme Bien guêtré, de kousen hangen hem op
de hielen. — Guétrier, in. Slopkousenmaker m.
— G nétron , m. Kleine, korte slopkous f. —
[Charp.] , z. V. a. GUETTON.
G nettarde, f. [Bot.] Uitheemnsche krapplant f.
Guette, f. [Charp.] Halfsint -.lndries -kruis m.;
schoorbalk, stut in.
G netter, V. a. Bespieden, beloeren, opwachten,
oppassen (met oogmerk om te overvallen, te benadeelen) . Le chat guette la souris, de kat beloert de
muis. — (fig. et fam.) G- 1'occasion, le moment
favorable, op de gelegenheid, het gunstig oogenblik
passen. II guettait son débiteur pour lui demander
de l'argent, hij wachtte, paste op zijn' schuldenaar,
om hem geld te vragen. — Het part. passé is ook
adj.: Souris g-e, beloerde muis f. — Guetteur, m.,
-ease, f. Beloerder, bespieder m., beloerster, bespiedster f. — Torenwachter, uitkijk m. (op een
toren, heuvel, enz.). — [Mar.] Seinwachter, kustwachter, uitkok m.
Guetton, m. (verklw. van guette) Klein sint
kruis; schoorbalkje n.
-<Andries
Gueulard, m., -e, f. (très-fam.) Schreeuwer ni.,
schreeuwster f., bla f kaak, blaaskaak ni. en f. --

Soms ook, z. V. a. GLOUTON, GOURMAaD. — [ Fond.]
Bovendeel n., mond in. van een' hoogoven. — [Man.]
Hardbekkig paard n. , dat vaak den bek opent. In
dezen zin ook als adj.: Clieval g-. — Ook z. v. a.
ESPINGOLE.

Gueule, f. Mond der meeste, inz. der verscheurende dieren, muil, bek m. La g- d'un chien, d'un
loup, d'un lion, d'un serpent, d'un crocodille,
d'un requin. — [Chas.] Le chien a fait sa g-, de
hond heeft reeds zijne behoorlijke grootte en sterkte.
Un ellen chaud de g-, een hond, die terstond aan
Ce chien est fort en g-, die hond is sterk in-slat.
den bek. — 11 dévora sa proie en on tour de g-,
hij slokte zone prooi in eens door. Laisser qu. à la gdu loup, iemand aan een oogenschijnlijk gevaar bloot
bek,-steln.—(poba)Mdvnemsch,
smo., r1?. I1 a une vilaine g-, hij heeft een' leeljken
mond. — (Loc. pop. et fig.) Donner sur in g- qn.,
Paumer in g- qn., iemand op den mond, op den
smoel slaan. Des mats de g-, onwelvoegelijke, vuile,
woorden. I1 a toujours Ia g- ouverte, hij is een
schreeuwer. 11 na que de la g-, hij is een babbelaar, een schreeuwer, meer niet. C'est one g- ferree, zijn mond is met blik beslagen (hij kon zeer heete
spijzen eten); ook: hid is een vuilbek. 11 est sujet
sa g-, hij is op zin' mond gezet, een lekkerbek.
G- fraiche, slokop, die altijd goeden eetlust heeft.
I1 a la g- morte, de mond is hem gesnoerd, de
kwaadspreker, schreeuwer is tot zwijgen gebragt.
Venir la g- enfarinée, z. onder ENFARINER. Etre
fort en g-, veel praats hebben; niet op zijn' mond
gevallen zijn. -- (Loc. prov.) Un ménage a la gbien grande, een huishouden kost veel. La g- du
juge en pètera, dat moet maar voor den regler
uitgemaakt worden (van eerie twistzaak, die inca
niet wil bijleggen). La g- (gourmandise) tue plus
de gans que l'épée, z. EPÉE. t La science de la
g-, de kookkunst f. — Gueule wordt ook, wegens
de overeenkomst, van de opening van verschillende
voorwerpen gebézigd: La g- d'un canon, d'un puits,
de mond, opening van een kanon, van een' put.
La g- d'un four, d'un sac, d'une cruche, de opefling van een oven, een' zak, eene kruik. — Gbée, z. BEE. — Bot.] Fleur en g-, bekvormige
bloem f. — [ Arch. ] G- droite , G- renversée,
holle en bolle kornis f., die zamen den vorm der S
hebben. — Ifookverdrijver m op een' schoorsteen.
Gueule-de-loup, f. [Bot.] Wolfsmuil m..
eene bekende tuinplant. — [Tech., Mar.] Hoekige
keep f., vischbek, haaksteek m. — Guieule-deraie, f. [Mar.] Haaksteek m. —
de-souris, i'. [H. n.] Handelsnaam eener mossel
Guenle-de-veau, f. [H.n.] Orant m.,-sort.—
kalfssnuit, kalfsbek , kalfsmuil, kalfsneus m., gaperken n.
Gueullee, f. Muilvol, bekvol; (fam.) mondvol m.
— ( pop.) Vuile, gemeene taal f.
Gueule-noire, f. [Hort.] Blaauwe myrtenbézie (die de lippen bij 't gebruik zwart kleurt).
G,ieuler, V. n. (bas) Schreeuwen, balken; uit
Pakken: Le lévrier gueula Ie-varen.—[Chs]
lièvre, de windhond pakte den haas.
Gueules, m. pl. [Bias.] Keel, rood n., een der
wapenkleuren: Ii pofte de g- à la bande dor, hij
voert een gouden schuinbalk in een veld van keel,
in een rood veld. (gala n.
Gueuleton, m. (iron.) Groot gastmaal, groot
Gueulette, f. (verklw. van gueule) [Vern.]
Opening van den koeloven. — [ Meun.] Builopening I.
Gueiisaille, f. (pop.) Graauw, janhagel, gespuis, bédelvolk, bedelpak n. — Gueusailler, V. nw
(pop.) Bédelen, schooien. — Guuenisant, e, adj.
Bédelend, schooijend: C'est un gueux g-, 't is een
rondgaande, van huis tot huis gaande bedelaar. —
Gueusard, m. (fam.) Bedelaar, schooijer; deug
-nietm.
Guuenise, f. [Métall.] Geus, gieteling m., naam
van 't stag f jzer, zoo als het uit den smeltkroes
der hoogovens vloeit in de driehoekige voren of
groeven, die men in 't zand op den bodem der
smelterij heeft aangebragt. — [Mar.] Ballastschuitje n. , schuitje ballast. — [ Anc. jeu de bill.]
Être en g-, Avoir de la g-, gemaskeerd liggen. —
[Com.] Soort van vlaamsch kamelot n. (picote); —
smalle garenkant f. — z. ook GUEUX.
Guesser, V. n. (fain.) Bédelen: I1 masse sa vie
à g-, hij brengt zijn leven met bédelen door. --

a
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Gueule-

GUEUtsER, V. a.: G- son pain,

zijn brood bedelen,

GUEUSERIE
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bédelbrood eten. — ( jig.) G- des louanges, om lof reisw ij zer in Frankrijk. -- [Navig.] G-s, baken,
bédelen. — Het part. passé komt ook als adj. voor: boeijen, tonnen f. pl. , enz. , op de rivieren. —
GUIDES, f. pl. Lijreepen, lijsten f.1. (van den toom
Louan ges g-es, afgebédelde lof m.
Gueuserie, f. (fam.) Bédelarij , schoo jerij f. van een paard). — [ Mar.] Uithouder van den sloepsI1 y a bien de la g- dans cette ville, de bedelarij, iakel. G-s de conduit de drisse, ringen m. pl.,
de naakte armoede is in deze stad zeer groot. — waarmede de marsevalblokken langs de perdoens
de bassin , dokle jers in. pl. , dok
(fig.) Iets van weinig waarde, uitschot n., vodderj f. loopen. G -s
pl.
-merkn.
Gueuset,Gneuisilion, m.(verklw. van gueuse)
Geide-àne, m. (fam.) Ezelsbrug f., verzame[Metall.] Kleine gieteling of geus m.
Guensette, f. [Tech.] Smeerpotje, verfbakje, ling van voorschriften, regels, aanwijzingen, voor
waarmede men een of ander werk-beldn,z.
aarden potje n., waarin de schoenmakers hun zwartzonder inspanning of nadenken kan uitvoeren; —
se t hebben.
sommige werktuigen of gedeelten
de
naam
van
ook
Gueusillon, m., z. GUEUSET.
Gueux, se, adj. Bédelarm, hongst behoeftig; daarvan, die de te geven rigting bepalen; boorleikaal, armzalig, ellendig: Ces gees-lh soot si g- der nl. der vuurwerkmakers; tandsn jder m. der
qu'ils n'ont pas de pain, die lieden zijn zoo arm, kaminenmakers; — transparant of lijnenblad n. om
stat zij geen brood hebben. Voilà un gentilhomme regt te schrijven. — [Cath.] Formulierboek, brebien g-, ziedaar een zeer kaal edelmaan. Mener une vier n., kerkelijke dagw ij zer m., die de orde der
vie fort gueuse, een zeer armoedig leven leiden. — feesten en der diensten bevat. (Plur. Des guide-ánes.)
Gaidé, e, adj. (en part. passé van guider)
(Loc. prov.) Etre g- comme un rat d'église (of
comme un peintre), z. EGLISE. Un avare est tou- Aveugle g-, geleide, gevoerde blinde. G- par I'injours g-, een bédelaar is altijd arm. — (fig.) [Arch.] stinct, door 't instinkt geleid.
Guidean, m. [Pêche] Soort van zaknet n., dat
Cette corniche est gueuse, die kornis is te een
te kaal, mist alle sieraad. — GUaux, m.,-voudig, men aan de riviermonden uitspant. -- [ Mar.]
Stroomleider m.
GUEUSE, f. Bédelaar m. , -ster f. , schooijer in.,
Guide-baleine, f. [H. n.] Vischje n., dat vaak
schooister f.; arme, behoeftige m. en f.; — bij uit
deugniet, schurk m., gemeen mensch, slecht-breidng: boven den kop vein den walvisch zwemt en hem
gids scheint te dienen, piloot m. (Plur. Des
tot
een
bédeone
vie
de
g-,
vrouwspersoon n. Menen
laarsleven leiden. Un g- de profession, een bédelaar guide-baleines.) -- Guide-ehaine, m., z. v. a.
van beroep. Un g- fieilé, een aartsbédelaar; weleer GARDE-CHAINE. — Guide-du-lion, m. [H. n.]
ook: een bédelaar, die eene vaste standplaats heeft. Toenaam van den karakal of steppen -lynx (caracal).
Ne vous fiez pas a cette femme, eest une gueuse, — (w aide-forêt, m. [Hon.], z. v. a. GUIDE-hNE.
vertrouw die vrouw niet, zij is een slecht voorwerp. — Guidehors, m. [Fond.] Ovenmond m.
G cider, v. a. Den weg wijzen, leiden, tot gids
— (fa7ic.) C'est on g- revêtu, 't is iemand, die van
niets iets is geworden. — [list.] Schimpnaam, die verstrekken: Prenez-le avec vous, afin qu'il vous
in 1166, onder de landvoogdij der hertogin van guide, neem hem met u, opdat hij u den weg wijze.
Parma, aan de verbondene nederlandsche édelen G- un cheval, een paard leiden, mennen. -- (fig.)
werd gegeven, maar dien zij zelven tot eeoc eere- Geleiden, besturen, onderrigten: C'est lui qui me
leus maakten, geus in., geuzen in. pl. La ligue guide danseette affaire. hij onderrigt mij in die zaak.
des g-, 't verbond der geuzen, geuzenverbond n. G- Son intérêt seul le guidait, hij ging enkel met zijn
de mer, watergeuzen. G- de boil, bosch- ot woud- eigenbelang te rade. - SE GUIDER, V. pr'. Zich rigg euz e n, wilde geuzen. — [B. n.] Zékere zeevogel m. ten, zich gedragen: II faut se g- d'après (sur) les
beaux modeles, men moet zich naar de schoone
in Florida. — [ Econ. dom.] Vuurpot, lollepot m.
Gui, m. [Bot.] Mistelboompjen., mistel, maren - voorbeelden rieten. — Elkander leiden of besturen.
Guidon, m. [Mil.] (weleer) Ruiterstandaardm.,
ta k in., eenti woekerplant, die op de takken van
den appelboom, den eik, enz. groeit, en van welke klein vaandel n. eener compagnie; — standdaarddra(Ie eikenmistel oudtjds door de Druïden hoog ver- ger, vaarjonker, kornet m. — _Rigtvaantje n. bij de
eerd en met veel plegtigheid gesneden werd. — zwenkingen van 't voetvolk, guide -vlag f. — Banier f.
[Mar. ] Gz p, gij k o f giek f. , boom ni. van 't bezaan - eener broederschap.— [Mar.] Standaard, breede wimof brikzeil G- de palan, uithouder m. van den ta- pel m. (corvette).— [Arqueb.] Korrel, vizierkorrel f.,
kel. — Halfgekarnde boter f., die de Indianen in mikpunt n. op den geweerloop. — [Mus.] Teeken n. op
léderen zakken bewaren. (ONAGE. 't einde van een' regel, dat de eerste noot des vo
G uiige, G eidage, G uion age, m., z. GUI- gen.den regels aanwijst. — G- de renvoi, teeken,
G uib, m. [H. n.j Soort van gems of gazelle f. dat de plaats aanwijst, waar in een geschrift eene
van den Senegal. Louviers (depart. Eure) . inlassching moet geschieden, renvooi -teeken n. —
Guihert, m, [Corn.] Wit lijnwaad n. van [Jeu] Teeken, dat valsche spelers op eene kaart maken, merkteeken n. — [H. n.] , z. V. a. DOBULE.
Guibre, f. [Mar.] Schep f; z. v. a. EPERON.
Guidonnage, m. Post m. van standaarddraGuiehet, n1. Poortje, deurtje of venstertje n.
in eene andere groote poort , deur of venster; g er . — [ Jeu] Het merken der speelkaarten door
schuifdeurtje , klcnkdeurtje, traliedeurt je, spreek - valsche spelers. — G eidoener, v. a. [Jeu] Hei
merken (eene kaart). conduire).-melijk
deurtj e n.; — brievenkas, brievenbus f. La Por-1- G uier, V. a. et n. Leiden, aanvoeren, (guider,
te de ville est fermée , mais le g- est ouvert,
Guiffette,
G utifette, f. [H. n.] Gevlekte zeede
is
kleine
poort
of
gesloten,
maar
stadspoort
de
deur is open. Le g- d'une prison, het traliedeurtje zwaluw f. (lonk m.
% Guignade, f. (woord van Brantome) Wenk,
van Bene gevanGenis. — Les g-s d'une armoire, de
Guignard, in. [H. n.] Kleine pluvier m. ,
deuren van eene kas. — (Jig. et fam.) Etre gris
(kers f.
au g-, op den drempel (op 't oogenblik, dat men citroenvogeltje n.
G ui gee, f. [Hort.] Zoete kers, bonte spaansche
ontsnappen zou) gevat worden.
Guigneux, m. pl. [Arch.] Steekbalken m. pl.
Gniehetier, m. Portier van eerre gevangenis,
tusschen de dakpannen, waardoor de schoorsteen
cipïersknecht m.
Guide, m. Gids m. en f., geleider, leidsman, het dak uitgaat.
G uiguer, V. n. Mikoogen (zoo als bij 't schieten
wegwijzer; wegwijsster, leidster, leidsvrouw f. Votre
frère, votre soeur nous servia de g-, uw broeder, naar een wit). — GUIGNER, V. a. Beloeren, heimelijk
uwe zuster zal ons tot gids dienen. — ( fig.) I1 bespieden: G- le jeu de son voisin, het spel van
faut un bon g- à la jeunesse, de jeugd moet een' zijn' buurman beloeren. — (fig et fam.) Il a longgoeden gids of leidsman hebben. Prendre la sagesse temps guigné cette charge, hij heeft lang op dien
pour g-, de wisheid tot leidsvrouw nemen. — [Mil.] post geloerd. (ouies, branchies.)
Gui;nes, f. pl. (b ij de visschers) Kieuwen f. pl.
Bij ee;, en troep soldaten: de man, naar welken de
Guignette, I. [H. n.] Kleine zeeleeuwerik m.,
anderen hunne bewegingen moeten rigten, rigtman,
guide. — [ Tech. j Rigthout n., rigtmaat f., Idz- strandloopertje n., haarsnip f. -- [Mar.] Naad der, boorleider, wijzer in., naam van verschillende haak in. (kalfaat-gereedschap). -- [Corn.] Soort
voorwerpen, die aan de gereedschappen bij 't ge- van wollen kamelot n.
G uignier, m. [Bot.] Spaansche- kersenboom m.
bruik de vereischte rigting geven. — Leioog, geGuignolant, e, adj., beter GUIGNONANT.
leideoog m. (van eene zuigerstang aan eene stoom
G uifnole, f. [Tech.] Balans of weegschaal [Mus.] Eerste gedeelte n. of aan -machine).—
Litt.] Gids, naam van-lopm.enrfug—[ drager m.
Giiigiiolet, m. Likeur f. van spaansche kersen.
verschillende werken, die voorschriften, aanwijzinG uignon, m. Ongeluk n., tegenspoed m., inz
gen bevatten: Le g- du voyageur en France, de
:
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n 't spel. Je suis en g-, je joue de °-, ik speel ongelukkig. — Porter g- a qn., iemand ongeluk aan
Guignonnant, e, adj. [Jeu] On--breng.—
heilbrengend, ergerlijk, ongeduldig makend. Coup
g-, ergerlijke slag m. Guignon g-, wrévelig makende
tegenspoed m., ongeluk n. op ongeluk.

t i n é r e n. — Guillotineer, m. [Bist.] Guillotine-man, bewerker o f voorstander der veelvuldi g e
teregtstellingen door de guillotine tijdens de fransche
staatsomwenteling der vorige eeuw.
Guiunauve, f. [Bot.] Witte maluwe, heemst f.,
kaasjeskruid n.

ligte engelsche boot van ijzerblik voor de kanaalvaart.

die tweemaal 'skaars gemaaid worden.
Guimbarde , f. Lange overdekte wagen tot
goederen-vervoer, goederenwagen, vrachtwagen m.
— [Mus.] Mond-harmonika f., mond-trompje n.
(trompe). -- [Danse] Zékere verouderde dans m.
[Tech.] Zékere schaaf f. om de groeven ot sponningen glad te maken, wanneer de boor- noch ploeg
er bij kunnen komen. — [Jeu] Zeker kaart--schaf
spel (ook mariée en mairage geheeten).

i

Guigue, f. Jagtwagen m. — [Mar.] Gig f.,

Guiguette, f . [Mar.] , z. v. a. GUIGNETTE.
Guilboquet, ni. [Géom.] Parallel- liniaal n.,
werktuig om evenwijdige lijnen te trekken. -- [Tech.]

Soort van zwikboor f.
Guildive, f. Suikerbrandewijn, rum m., ta
rumstokerij f. — [Pêche] ,-fia1.—Rumbrjk,

of Guildré, m., Guildille, Guilidère, f. Lokaas n, van kleine visch m. — G uildivier, m.

Stoker van, handelaar m. in suikerbrandewijn, tara- of rumstoker ni.
G uilée, f. Onverwachte regenbui f.
Guillage, m. [Bras.] Gisting f. van het versche
bier in de vaten.
G uillandous, m. [Hort.] Soort van druif f.
G uillante, adj. [Bras.] : Biere g-, gistend,

zijne gist uitwerpend bier n.

G uillanume, m. [Tech.] Boor- of spomiingschaa f f. G- cintré, boogvormige boorschaa f . G- debout. steile trapschaaf, steilboorschaaf. G- á recaler,
zoetboorschaa f. G- á ébaucher, ruigboorschaaf. Ga plates- handes, rabatschaaf. — Korrelzift, schrootzeef, buskruidzee f f. r Métrol. j Gouden Wil-

Guimaux of Génaaux, m. pl. Weiden I. pl.,

Guintberge, I. [Acrh.] Het sluitsteensieraad

aan gothische gewelven.

Guimées, f. pl. [Papet.] Stokken in. pl., aan
het kruishout, stglhouten n. pl.
Guimpe , f. Nonnen-borstsluijer of boezemdoek m ; — een doorgaans geborduurd hij/je n. zonder mouwen, dat de dames onder haar kleed dra
Robe en g-, vrouwenkleedje n. met plat en-gen.
zeer hoog lijf. — [Hist.] De sluijer van SinteAgatha, die te Catana op Sicilië bewaard en hoog
vereerd wordt. — GuiuuvE, in. [H. n.] Naam eenei
braziliaansche slang f. — Guituper, v. a. ((am.)
Den nonnensluijer aannemen, non worden — GU1M PER , v. a. Den sluijer doen aannemen, in een
klooster steken. — Het part. passé is ook adj.:
Fille guimpée, in 't klooster gestoken meisje n. —
.

tent m., een voormalig nederlandsch muntstuk ter
waarde van 10 gulden.
[Tech.] Doucine g-e, of als subst. Guirnpée, f.
1 Gaille, List, sluwheid, doortraptheid, schurkerij f. (den telgang gaat. Soort van ojief- of ljstschaa f f.
t Guinaud, e, adj., z. v. a. NIGAUD, SOT.
Guilledin, ni. [Man.] Pasganger, rump m., die
Guinche, f. [Tech.] Likhout, glad- of polistG uilledou, m. (alleen in deze uitdrukking:)
Courir le g-, 's nachts in kroegen en krotten loopgin. hout n. (waarmede de schoenmakers de hielen der
Guillemets, m. pl. [Gram., Impr.] ^lanhalings- schoenen glad maken). — (pop.) Liederlk vrouwsteekens n. pl. (" „). — G uillenieter, v. a. Aan- persoon n.; — gemeene kroeg, kit f.
GuinSonneau, ni. [Mar.] Windas n.
halingsteekens zetten. — Het part. passé is ook
Guinda, m., G uinde, f. [Tech.] Kleine pers f.
adj.: Page g-, met aanhalingsteekens voorziene blad(onbesuisde f. om wollen stoffen koud te persen en te glanzen.
zijde
f.
G uillemette, f. (fam.) Zottin, onbezonnene,
Guindage, m. Het opwinden of ophijschen van
Guillentins, m. pl., z BLANC-MANTEAU.
lasten. — [Mar.] Het opzetten, opbrengen, in top
Guillemot, m. [H. n.] Duikerhoen n., lom m., zetten; het in- en uithijschen. I1 n'y a pas assez
soort van pluvier f. , op Spitsbergen duifduiker de g-, daar is geen hijsch genoeg. — Het tot hijgeheeten.
schen gebézigde touwwerk, takels m. pl. — Hijsch5 Guiller of G oiler, v. a. Bedriegen. — (Prov.) loon, kraangeld n.
Tel eroit g- Guillot que Guillot le guilie, dikwijls
Guindal, Guindas, m. [Mécan.] Windas n.
wordt de bedrieger bedrogen. — GUILLER, V. n. — [Mar.] Schijf of katrol f. om op te hijschen.
Guindant, m. [Mar.] Hoogte f. eenerscheeps[Bras.] Gisten, de gist uitwerpen.
Guilleret , te , acfj. ((am.) Lustig , vrolijk, vlag. G- de pavillon, broeking f. van eene vlag.
luchtig, opgeruimd: II a lair g-, hij ziet er regt G- de la voile d'étai, voorpk, staande lijk n. van den
vrolijk, lustig uit. — (fig. et fam.) Cet habit est kluiver of van 't stagzeil, waaraan ringen vast zijn.
un peu g-, dit kleed is wat te luchtig. UI ouvrage
Guinde, f., z. GUINDA.
g-, een werk, waarin niets grondig s is. — GullGuindard, m. [Anc. mil.] Spil m., lierf. (om
stige wijze.
leretternent, adv. Op vrolijke, lu
een' boog te spannen) .
Guilleri, m. Getjilp n. der musschen. — G uil
Guindas, m., z. GUINDAL.
[Hort.] Soort van blaauwe druif f. -limont,.
Guindé, e, adj. (en part. passé van guinder):
Guilloehage, m. [Tech.] Het versieren door Fardeau g-, opgeheschen, opgewonden last m. Tous
middel van regelmatig dooreengevlochten lijnen of les mats g-s, al de stengen in top. — Esprit g-,
trekken (naar den uitvinder Guillot zoo geheeten); opgewonden geest m. Style g-, hoogdravende stijl m.
guiliochéring. — Guilloeher, v. a. Dooreen
Guindeau , m. [Mar.] Windas , braadspil,
vlechten, sieraden van gevlochten lijnen aanbrengen, handspil n., lier f. G- à engrenages, braadspil
g u i 11 o c h t r e n: Machine a g-, guillocheer-machi- met raderwerk.
Guinder, v a. Opwinden. ophijschen. G- des
ne f., werktuig ter insnijding van zoodanig lijnen-netwerk. G- ene tabatière, eene snuifdoos guillochéren. pierres avec une poulie, steenen met • eene katrol
G- une plate- bande, een tuinbed met kunstig door- ophijschen. — (fig.) I1 ne faut point g- l'esprit,
eengeslingerde sieraden van palm invatten. —• Het men moet den geest niet opwinden, niet overspanpart. passe is ook adj.: Moutre guillochée, g e g u i l- nen, niet te hoog willen vliegen. — SE GUINDER,
1 o c h e e r d horlogie n.. ook subst.: [Arch.] Du guil- v. pr. Zich opwinden, met zékere geestvervoering,
locbé, lijnen- netwerk n.— Guillochis,m., Gull- opgewondenheid, hoogdravendheid spreken: Cet oralochure, f. Sieraad n. van veelvormig zamenge- teur se guinde si fort qu'on Ie perd de vue, deze
vlochten lijnen of trekken , kettingtrek m. , net- redenaar klimt zoo hoog, dat men hem uit het
werk n. -oog verliest. — [Fauc.] Onzigtbaar hoog vliegen.
Guilloire, f. [Bras.] Gistkuip f. (waarin 't geGuïnderesse, f. [Mar.] Hischtouw ti.; stengehopte en afgekoelde wort de eerste gisting ondergaat windreep f. G- du biton de foe, uithaalder m. van
en in bier verandert) .
den kluiverboom.
Guillot, m ., z. v. a. GUILLEMOT en PINGOUIN.
Guinderie, f. (woord vanMad.de Sévigné) Stijve,
Guillotine, f. Valbil f., een strafwerktuig om gedwongen, gemaakte houding f.; — gezwollenheid,
't hoofd af te kappen (in 1792 op voorstel van den hoogdravendheid f. (boom m.
franschen geneesheer Gui llotin ingevoerd) , g u i l 10C uiudoule, f. [Mar.] Scheepskraan f., laadtin e f. — G ui llotiné, e, adj. (en part. passé)
Guindoulier, m. [Bot.] (pop.) z. v. a. JU.IUBIER.
Door de valbijl onthoofd, g e g u i l 1 o t 2 n e e r d. —
G uindre, m. [Tech.] Haspel tot dubbeling der
Ook als subst. m. en f. Geguillotineerde m. gesponnen zijde, tweernhaspel m.
en f. Guillotluennent, m. Het ter dood brengen
Guindrelle, f. [Anc.mil.] Lange, dunne degen m.
door de valbijl, gui1lotinéring f. — GuilloGuinee, f. [Metrol.] Guinie, gienje f., engel
tiner, v. a. Met de valbijl onthoofden, g u it togoudmunt van 21 (— 12,60 gl.). — [Coin.]-sche
--

GLTINEEN

--

Soort van indisch neteldoek n., inz. van Pondichery. — Bu Telleder n.
Guinéen, ne, adj. Tot Guinea of zijne inwoners behoorend, guineesch. — Als subst.: Guinees m.,
Guinésche f., bewoner en bewoneres van Guinea.
Guingan, m. [Com.] Gingang n., oostindische
stof van katoen, met schors gemengd, mnz. het fijne
engelsche namaaksel daarvan. — Lijnwaad n., dat
te Guingamp (in 't fransche depart. Cotes du Nord)
gemaakt wordt.
Guingar, ni. Goudhoudende kleiaarde f. in
iYigriti , waarvan de negers pijpen maken.
Guingois, m. Scheefheid, verdraaidheid, ongelijkheid f. On a caché le g- de vette chambre par
ene cloison, men heeft de scheefheid, het geeren,
van deze kamer door een schot verborgen. — ( fig.
et fam.) 11 v a dans eet esprit un g- qui choque
etsscheefs, ver
Ie monde. er is in dat hoofdietsscheefs,
dat ieder hindert. — DE GUINGOIS, loe. adv.-kerds,
Scheef, verdraaid , geerend , scheefhoekig: Cette
chambre est de g-, die kamer geert, is scheef. —
S'habiller tout de g-, zijne kleederen geheel scheef
aantrekken. Marcher de g-, scheef loopen. — ( fig.
et fam.) 11 a 1'esprit de g-, het is een dwarshoofd;
hij is niet regt bij zijn verstand.
Guinguet, m. [Com.] Ginget n., ligt kamelot
van Amiens. — [ Mar.], z. v a. ELINGUET. — GUINGUET, adj. nl. Naauw, smal, eng.
Guinguette, f. Buitenherberg f., danstuin m.
— (fig. et fam.) Lusthuisje, optrekje n. — Open
rijtuig n. met twee wielen , g i n g e t t e f. , nu
p h á ë t o n m. — Tabakspi,jp f. met kleinen kop.
— [Econ. rur.] Derde hennepvezel m. — Slechte
wijn m. , bogt f. — [ Jeu] Zeker kaartspel n.;
ruitenvrouw f. in dat spel. — GUINGUETTES, f. pl.
Grof doek n. van vlasafval.
Guinguin, m. [Tech.] Panneeltje n.
Guiniard, m. [H. n.] Braziliaansche zalm m.
G uionage, m. [Anc. cout.] Regt n., dat de
kooplieden weleer aan de heeren opbragten voor de
veiligheid van 't goederen vervoer door hun gebied.
Guiorant, e, adj. Piepend (als de muis): Voix
g-e, piepende stem f. — G uiorer, V. n. Piepen
(van muizen) .
Guipé, m. [Tech.] Borduursteek m. op perkament. — Guiper, v. a. Eene teekening met goudof zilverdraad bestikken. — Met zode overspinnen.
— Ilet part. passé is ook adj.: Frange trop g-e,
te stijf oversponnen franje f. — G wipoir, M.
Werktuig n. tot overspanning met zijde, doorhaalhaakje n.
Guipon , m. [Mar.] Smeerkwast, teer-, pikkwast, sloepsdweil m. — [Tech.] Kalkkwast (voor
't inkalken van 't zeemleder).
Guipure, f. [Brod.] Soort van zijden of garen
kant f. meet goud- of zilverdraad doorvlochten,
doorvlochten kantwerk n. — Bestikking f. eener
teekening met goud- of zilverdraad. — Overspinninq f. met zijde.
Guira-béraba , m. [H. n.] Braziliaansche
bastaard-nachtegaal m. — Guira-eantara, m.
[H. n.] Braziliaansche madenvreter in. (ani). —
Guirantinga, Guirantingua , M. [H. n.]

Braziliaansche zilverreiger m. — Guira-pangu,
m. [H. n.] Braziliaansche kotinga of zijdestaart m.
— Guira-queréa, M. [H. n.] Braziliaansche
geitenmelker m. (tette-chèvre). — Guirarou, m.
[H. n.] Braziliaansche negendooder of graauwe
(Negerdichter ín.
ekster m.
Guiriot, m. Negertrommel of tamboerijn f. —
Goirlande, f. Bloemkrans, bloemslinger m.;
snoer n. van gevlochten bloemen en vruchten, g air1 a n d e f. — Kransvormig sieraad n. (van paarlen of edelgesteenten, als vrouwenhoofdtooi); ook
zoodanig sieraad aan bouw -, beeldhouw - of schilder
boegbanden m. pl., banden tegen-werk.—[Ma]Gs,
den voorsteven in den boeg van een schip. G- de cordage, takeling, kleeding f. op eene trensing. G- de pont,
dekband. G- des écubiers, band onder de kluizen. —
Guirlander, v. a. Met guirlanden of bloemkransen versieren. — SE GUIRLANDER, v. pr. Zich met
een' bloemkrans of kransvormig hoofdtooisel sieren.
— Het part. passé is ook adj.: Tête guirlandée,
omkranst hoofd n.
Guirnég at, Braziliaansche geelvink m.
Guisard, m. [Hilt.] Aanhanger van de partij
der Guises in Frankrijk, li.guist m.
Guisarnme, f. [Mia. anc.] Tweesnijdende bijl f.
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of hellebaard m. — Guisarntier, ni. Met zulk
eerie bijl gewapend soldaat.
Guise, f. Wijze, manier f., trant nl., handel
Chaque pays a sa g-, ieder land heeft-wijzef.:
zjne manier of wijze, 's lands wijs, ,'s lands eer.
Chacun vit a sa g- , se gouverne a sa g- , of
se fouette a sa g-, ieder leeft op zijne wijze. — EN
GUISE DE, loc. prép. Bij wijze van, in plaats van,
als: I1 Arend de la sauge en g- de thé, hij gebruikt
salie bij wijze van thee.
Guiseau, m. [H. n.] Soort van aal m.
Geiser, V. n. Tjilpen, kwelen(als de distelvinken).
Geiispon, m., z. v. a. GUIPON.
Guisse, f. [Bot.] (pop.), z. v. a. GESSE.
Guitana, f. Spaansche danseres f.
Guitare, f. [Mus.] Speeltuig met 6 tot 10 snaren, die niet de vingers getokkeld worden, spaan
citer, g u i t a r f. — 5 Guitarerie, f. Gui--sche
tar-spel n. — Guitariser, v. n. (burl.) Op deguitar spelen. — Guitariste, m. et f. Guitarspelerm„
-speelster f.
(een' mastblok.
Guiterne, f. [Mar.] Schoor, spier f., stut m. van
Guit-guit, m. [H. n.] Amerikaansche suikerof honigvogel, guitguit in. (sucrier) .
Guiton, m. [Mar.] Scheepswacht f.; -- duur m.
daarvan, wacht f.
Guitran, m. [Mar.] Scheepsteer ii., z. v. a. BRAT.
Guivré, e, adj. [Bias.], z. v. a. GIVRE.
Gulaire, adj. [H. n.] Met anders gekleurde keel.
G ulard, m. [Hort.] Soort van druif f.
Gulpe, m. [Bias.] Purperkleurige platrondf
Ankertouw, kabeltouw n.
schijf f. of koek m.
Game, Gumène of Guinnie, f. [Mar., Bias.]
Gummifère, adj. [Bot.] Gom voortbrengend.
Gundi , m. [H. n.] Soort van afrikaansche

marmot f.

(van Ethiopië.

Gundon, Gunden, m. [H.n.] Groote trekmier f.
Gunnel, f. [H. n.] Botervisch m., soort van

sl jmvisch.

Gunnere, f. [Bot.] Soort van netel, gu n n é ria f.
Gur, m. [Com.] Soort van wit oostindisch ka-

toen, g u r n. (gaalsch chits n.
Guracs, Guraès, m. [Com.] Gekleurd benGurlet, m., z. GRELET. (knorhaan m.
Gurnaud of Gurneau, m. [H. n.] Grijze
Guron, m. [H. n.] Lazarus/clap f., eeneschelp.
Gusbabul, m. [Minér.] Kattenoog n., ooster
agaat m.
-sche
Gustatif, ice, adj. [Anat.] : Nerf g-, smaak
Gustation, f. [bidact.] liet proe--zenuwf.—
ven of smaken; smaak m. — Gustuel, le, adj.
Wat tot het proeven of den smaak betrekking heeft:
Appareil g-, smaaktoestel m., smaak-organen n. pl.
Jouissance g-le, genot n. van den smaak.
Gutte (Gomme-), z. onder GOMME.
Guttète (Poudre de), f. [Pharm.] Mistel
poeder (tegen kramp aangewend, nu buiten gebruik).
Guttier , Guttifère , m. [Bot.] Gomboom,
gomharsgevende boom. — Guttier-gommier, m.
Gittegomboom m.
Gutta-pereha, f. [Bot.] Het in de lucht tot
eene lederachtige stof verharde melksap van den
percha- of tuban-boom [isonandra gutta], op Malakka, Borneo e. a. indische eilanden (sedert 1822
bekend geworden en wegens zijne lucht- en waterdigte geaardheid tot veelvuldige einden aangewend),
gutta-percha f.
Guttiforme, adj. Druppelvormig.
Guttural, e, adj. [Anat., Méd.] Tot de keelof den strot behoorend. Artère g-e, keelpolsader f.
— [Gram.] Lettre g-e, keelletter, letter, die uit de
keel wordt uitgesproken. — In dezen zin ook als
subst. gebruikt: Les g-es g, k et q, de keelletters
g, k en q. (hemelte betreft.
Gutturo-palatin, adj. m. Wat keel en verGuytoniennes, f. pl., of als adj.: Funnigations guytoniennes, [Chem.] Guytoniaansche
berookingen f. pl., berookingen met chloor tot zuivering der lucht (zoo geheeten naar den scheikundi,ge Guyton de Morveau).
Guzénis, m, [Com.] Indisch doek n. uit Patna.
Gygès, m. (fabelachtig koning der oude Lydiërs):
(Loc. prov.) Avoir 1'anneau de G-, den ring van
Gyges bezitten, zich onzigtbaar kunnen maken, gelukkig zijn, al zijne wenschen vervuld zien.
Gygomato-nnaxillaire, adj. [Anat.] : Muscle g-, kaauwspier f.
Gyinnandre,ad.. [Bot.] Met naakte helmdraden.
58
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GYMNANTHE

Gymnanthe, adj. [Bot.] Met naakte bloemen.
Gymnase, m. Open plaats f. of gebouw n.,

waar de oud-grieksche jeugd zich naakt of bijna
naakt met allerlei ligchaamsoe feningen bézig hield,
gymnel sion, gymnasium n.; — ook: heden
kunstmatige ligchaamsoefe--dagscheinrto

ning , school voor de gymnastiek , gymnastische

school f. — Hoogere leerschool f. in Duitschland,
in Nederland, op welke het voorbereidend akademisch onderwijs met het onderwijs in de nieuwere
talen, in de wis- en natuurkunde, enz. gepaard
gaat, gymna sium n .
Gymnasiarque, m. Hoofd n., opziener van
't gymnasium of van de gymnastische school, g y mn a s i a r c h m. — Gynlnaste, ni. Leermeester

der gymnastiek; bij de oude Grieken: opvoeder der
kampvechters (die tevens de geneeskunst uitoefende),
gymnast m. — Gymnnastérion, m. [Ant.]
Kleedkamer f., kleedvertrek n. van een gymnasion.
—Gynlilastique, adj.Ligchaamsoefenend,krachtoefenend, tot de strjdschool of de ligchaamsoefening
behoorend, g y m n a s t i s c h: Exercises, Jeux g-s,
gymnastische oefeningen f. pl., spelen n. pl. —
GYMNASTIQUE , f. Kunst of leer der ligchaamsoe fe
i e k f. G- militaire, médicinale,-nige,ymast
athlétique , krjgs- , gezondheids- , kampvechters gymnastiek. — -^ Gynlnastiser, v. n. Ligchaamsoefeningen houden, zich met de gymnastiek bezig

houden.

Gyllinènle, m. [Bot .]

(kruid

n.

Nieuw -Hollandsch honds-

Gymnètre of Gymnetère, m. [H. n.] Lintof bandvisch nn. (poisson en ruhan), zonder vinnen

aan 't achterdeel.

Gymnique, adj. [Ant.] Wat de naakt uitgevoerde oefeningen bij de oude Grieken betreft,
g y m n i s c h. — [H. n.] Naaktlijvig, onbehaard.
— GYMNIQUE, f . Kunst der naakte ligchaamsoe fe ningen, der kampvechters of worstelaars; z. v. a.
GYMNASTIQUE.

Gymnoblaste, adj. [Bot.] Met blootliggende
kiem, g y m n o b l á s t i s c h. — Gymnobranche,
adj. [H. n.] Met naakte kieuwen, g y m n o b r á nc h i s c h. — G ymnocarpe, Gymnocarpien,
ne, adj. [Bot.] Met naakte vruchten, g y m n o k á r-

p i s c h. — Gymnoeaule, adj. [Bot.] Met naak-

ten of bladerloozen stengel. — Gymnoeéphale,
adj. [H. n.] Naakthoofdig. — tells subst. m. kaal
vogelen met ongevéderden kop, van-kopm.(van
visschen met ongeschubden kop). — ,G ymnoelade
of Chicot, m. [Bot.], z. v. a. BEHEN . — Gynlnocologie , f. Leer der krachten , die op den
toestel tot voortbeweging (locomotie) werken, g y mn o k o 1 o g i e f.: — ook z. v. a. GYMNASTIQUE. —

Gymnodère, adj. [H. n.] Naakthalzig, gymn o d é r i s c h. — Gymnodermate of G ylnnodernle , adj. [H. n.] Met naakte , kale huid,
gymnodé ren i seii. —Gytnnodisperme, adj.
[Bot.] Twee naakte zaadkorrels dragend, g y m n odispérmisch. — Gymnodonte, adj. [H. n.]
Met ontbloote tanden (van visschen), g y m s a d o nt i s c h. — G ynlnogastre, adj. [H. n.] Naakt buikig (van visschen), gymnogástrisch. —
Gymnogene, adj. H. n.] Naakt te voorschijn
—
,
komende of ontstaande
H. n.] Met blootliggende
Gymnogotnphe, add., [ H.
—
Gymnos
c
h.
kinnebakken, g y mn o ,g o m p i
gramme, m. [Bot.] Soort van varenkruid n.
— Gyinnogyne, adj. [Bot.] Niet blootstaand,
niet door eene bloemkroon omgeven stijltje, g y mn o g y'n i s c h. -- Gynlnonlosperme, adj. [Bot.]
Met eene bloem, die slechts ééne blootliggende zaad
voortbrengt, gymnomospérmi,sch. —-korel
Gynlnomurène, f. [H. n.] Geslacht D. van vis schen zonder buikvinnen, gelijk de lampreijen. —
Gymnomyze, f. [H. n.] Soort van tweevleugelig
insect. — Gyinilonectes, M. pl. Naaktzwem users in. pl., naakthuidige schaaldieren n. pl. —
Gynlnonote , adj. [H. n.] Met naakten rug,
g y m n o n ó t i s c h. — G yinnopédie, f. [Ant.]
Dans m. van naakte jongelingen int oude Sparta,
ter eere van Apollo en Bacchus. -- G ymnopéristoinate, adj. [Bot.] Met naakten en tandeloozen mondrand, g y m n o p e r i s t o m á t i s c h.Gyinnopllides, tn. pl. [H. n.] Slangen niet naakte,
gladde en slijmige huid. — Gylnnopleure, m.
[H. n.] Soort van schildvleugelig insect. — Gym[

nopode, adj. 1 II. n.] Naaktvoeting, gym nop ód i s c h.. — UY n1NOl► ODES , m. pl. [H.. rel.] Barre-

GYMNOBLASTE.

voeter-monniken m. pl. — Gynlnopogon, m.
[Bot.] Ongebaard hondsgras n. — Gynlnopolysperine, adj. [Bot.] Met vele naakte zaden,
gymnopolyspérmisch. .— Gymnopome,
adj. [H. n.] Met naakte , gladde kieuwdeksels,
gymnopomisch. — Gymnoptère, adj.[H.n.]
Naaktvleugelig (van insecten), g y m n o p t é r i s c h.
— GY MNOPTERES , M. pl. Naaktvleugeligen m. pl.,
insecten met naakte of niet met stof bedekte vleugelen, g y m n ó p t e r a n. pl. — Gymnorhise,
adj. [Bot.] Met blootliggende wortels, g y ni n or h i z i s c h. — C ymnorhynque, adj. [H. n.]
Niet naakten snuit of bek (van visschen), g y mno r h y'n chi s c P. — Gymnosome, adj. [H. n.]
Met naakt lijf, g y m n o s o m i s c h. — G ymnosophistes, m. pl. [H. rel.] Naaktgaande wijzen,
oust-indische philosophenen godsdienst-leeraars,
die bijna naakt gingen, zich het gebruik van vleesch
en allerlei ligchameljk genot ontzeiden en zich enkel met de beschouwing der natuur bezig hielden,
g y m n o s o p h i s t e n m. pl. — Gylnnosperme,
add. [ Bot. ] Met naakte of blootliggende zaden,
g y m n o s p é r m i s c h. - GYMNOSPERMES, M. pl.
Naaktzadigen f. pl., g y m n o s p e r m s a, planten,
welker zaden, ten getale van vier, bloot of zonder
Benig bekleedsel onder op den bodem van den kelk
liggen, vormende de GYMNOSPERMIE f. of de eerste
orde der 14e klasse van Linneus. — Gymnospore, adj. [Bot.] Met blootliggende zaadkorrels.
gym n o s p o r i s c h. — Gymnostachyde , f.
[Bot.] Nieuw-Hollandsche aron of kalfsvoet m. —
Gymnostome, Gymnostomé, e, adj. [H. n.]
Met naakten, geene aanhangsels hebbenden mond
(van insecten), g y m n o s t ó mi s c h. — Gynlnostyle, adj. [Bot.] Met naakt stijltje, g y m n o s t y'1 i s c P. — G ymnote, adj. Met naakt lijf, met
naakten, ongevinden rug, g y m n ó t i s c h . - GYM N OTES , m. pl. Naaktruggen m. pl., visschen zon
rugvinnen, onder welke de gymnote électrique,-der
de sidderaal of elektrische aal, de merkwaardigste
is. — Gyinnotetrasperme, adj. [Bot.] Met
eene bloem, die vier blootliggende zaadkorrels voort
-brengt,ymoaspéich.-^Gn
thorax, m. [H. n.] Kaal- of naaktbuik m., visch
Gymnotri—
zonder buikvinnen (aal, moeraal).
sperme, adj. [Bot.] Met drie blootliggende zaad
-korels,gymntipéch.—Gure,
adj. [H. n.] Met naakten staart, gymneirisch.
Gynandre , Gynandrique , adj. [Bot.]
Vrouwmannelijk, dubbelslachtig,met aan de stampertjes vastzittende meeldraden, g y n á n d r i s c h. —
GYNANDRES, f. pl. Ilelmstijligen f. pl. , planten,
welker meeldraden en helmknopjes met de stampertjes zamengegroeid zijn, vormende de GYNAN DRIE f . of de 2 Oe klasse van Linneus, g y n a n d ri a.
— Gynanthrope, rn. [H. n.] Vrouwman, hermaphrodiet of dubbelslachtige, die, meer van den
man dan van de vrouw heeft, gynantropos m.
Gynécée, f. [Ant.] Vrouwenvertrek, vrouwen
afgezonderd vertrek voor de vrouwen bij-huisn.,
de Grieken, g y n ce c é u m n.— Keizerlijke kleeder- en
meubelhamer f. (der byzantijnsche keizers). — Gynécaire, m. et f. Hij of zij, die, in de keizerlijke
kleederkamerin zijde of wolwerkte.—Gynecocosnle, m ., z. v. a. GYNÉCONOME. — Gynécocrate, m.
[Polst.] Aanhanger, voorstander der vrouwenregé-

ring, g y n w k o k r a a t m. — Gynécocratie, f.
Vrouwenregering f., staat m., waarin de vrouwen
het bewind kunnen voeren, g y n .e k o k r a ti e f.:
L'Angleterre et l'Espagne sont des g-s. — Gynécocratique, adj. Tot de vrouwenregéring behoorend, g y n ce k o k r á t i s c h. — Gynécographe, in. [Didact.] Schrijver over de vrouwen,
gyncekograaph rn. — Gynécographie, f.

Vrouwenbeschrijving, verhandeling over de vrouw,
leer of kennis der vrouwen en der vrouwenziekten,
g y n ce k o g r a p h í e f. — Gynécograpllique,
Tot de vrouwenbeschrjving behoorend, g y n ce k og r á p h i s c h. — Gynéeolátre, m. Vrouwen
vereerder m. -- Gynécolàtrie, f.-anbider,
Vrouwen-aanbidding, -vereering Y. — Gynécolatrique, adj. De vrouwenvereering betreffend, g yn ce kolatriseh. — Gynécologie,f. Vrouwenkunde, beschouwing der vrouw in haren gezonden
en zieken toestand; g y n ce k o l o g í e. — G ynécologique, adj. Tot de vrouwenkunde behoorend,
gyncekológisch —Gynécologne,m.,z.v.a.
GYNFCOGRAPHE. — Gynéconiane, m. Vrouwen-

--

GYMDE
gek vrouwziek man, g y nakom aan m. — G ynécoinanie, f. Verzotheid op vrouwen, ontembare drift naar 't vrouwelijk geslacht, g y n ce k om a n i e f. — Gynécomaste, m. Man met borsten zoo groot als die der vrouw, g y n ce k o m á s t m.
— G ynéconoine, m. [Ant.] Vrouwenopzigter,
vrouwenbewaker, gynwkonoom m. — Gynécophysiologie, f. [Didact.] Physiologie f. der
vrouw. -- Gynécophysiologique, adj. Tot
die physiologie der vrouw behoorend. — Gynécosme, m. [Ant.] Regéringspersoon, belast met de
handhaving van de wetten tegen de weelde der
vrouwen. — Gynéeotoniie, f. [Anat.] Ontleding f. van de vrouw. -- Gynéeotomique, adj.
Tot die ontleding behoorend, g y n co le o t o m i s c h.
Gynide, m. Tweeslachtige m. (androgyne, her;

maphrodite).
Gynodyname, adj. [Bot.] Plante g-, plant,

bij welke het vrouwelijk orgaan de overhand heeft,
g y n o d y n á m i s c h e plant f. — Gynologie, f.,
z. v. a. GYN\TECOLOGIE . — Gynopogon, f [Bot.]
Eenbladerige bloem f.
(Elzas.
Gyntel, m. [H. n.] Soort van vink m. in den
Gypaète, m. [H. n•] Lammergier, brandgier m.
Gypogérane, m. [H. n.] Slangenarend, slangenvreter, sekretaris m., een afrikaanse/te langbeeni.ge roofvogel.
Gypse, m. [Minér.] Gips, pleister n., waterhoudende zwavelzure kalk m. — Gypsé, e, adj.
Vol gips, gipshoudend; met gips bedekt. — Gypseiix, ease, adj. Gipsachtig, naar gips gelijkend.
— [Méd.] Goutte g-euse, kalkjicht, knobbeljicht f.
— Gypsifère, add. [Minér.] Gipshoudend, gipsbevattend. — Gypsophile, adj. [Bot.] Gaarne
op Uipsgrond groef/end - GYPSOPHILE , f. Gipskruid n., gipsplant f. G- fastigié, zeepbloem f. —
Gypsophyton, m. [Bot.] Kruipend gipskruid n.
Gyrie, f. Goochelarij f.; — Z ook GIRIE.
Gyrin, m. [H. n.] Draaikever m.; watervloo f.
.

.

.

(tourniquet, puce aquatique). — G- of Grenouille
gyrène, f. Jonge kikvorsch f.., kikkervischje n.
Gyrocarpe, m. [Bot.] Zeer hooge, schoone

Amerikaansche boom, welks vruchten, den kinderen
tot pluimballen dienen , g y r o k á r p 2 s c h m. —
Gyrodactyle, m. [H. n.] Soort van draaiende
ingewandsworm, gyrodáktylus m.

Gyrole, Gyrolle, Gyroule, f. [Bot.], z. v. a.

BOLET en CHERvt.

Gyromancie , f. Kringwaarzeggerij f. , het

waarzeggen door 't rondgaan in een' kring, g
romantic f. — G yromaneien, m., -ne, f.
Kringwaarzegger m., -waarzegster f. g y r o m á n t m.
en f. — Als adj,.: Wat de kringwaarzegger] betreft, gyromántssch.
Gyrome, m. [Bot.] Schotelvormige vruchtbodem m. bij sommige korstmossen.
Gyromie, f. [Bot.] Indiaansche komkommer m.,
eene tweelobbige plant van Noord-Carolina.
Gyroselle, f. [Bot.] Godenbloem f., z. v. a. DO-

DECATHÉON.
Gyrovague, m. Landloopend bedelmonnik m.
Gyrrenera, m. [H. n.] Nieuw-Hollandsche

zeearend m.

H.
NB. De woorden, die met eene geaspireerde of aan
beginnen, zijn met een * geteekend.-geadm1,

H, m. en f. (Un he, Une ache) Achtste letter
van 't alphabet en zesde der medeklinkers, de H f.
Un h muet, aspiré, eene stomme, aangeademde h.
*Ha ! interj. (om verwondering, verrassing uit
te drukken, ook als klanknabootsing van 't gelach) .
Ei! zoo! ha! Ha! vous voilb ! ha! zijt ge daar!
II pousse des ha! ba ! continuels, hij laat gedurig
zijn ha ! ha ! hooren.
Habara, flabarala, m. [Bot.] Soort van
kalfsvoet of aronswortel m.
Habascon, m. [Bot.] Zékere afdrijvendewortel m. van Virginiè.
(waad n.
Habassis, m. [Corn.] Zeker indiaansch l2jn-

IABILLEMENT .
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Ilabe, f. Lange lijfrok m. der Arabieren.
Habeas-corpus, m. (pr. a-be,-ace cor-puce)
[H. d'Angl.] Engelsche grondwet f., die met de
latijnsche woorden habeas corpus, enz. (heb uw

ligchaam, nl. vrij) aanvangt, wet der gevangen
(sedert 1679, toen zij onder Karel 1I. werd-nemig
vastgesteld), volgens welke ieder in hechtenis genomene binnen 24 uren voor zijn' bevoegden regter
moet staan, en na dit tijdsverloop, in geval hij van
schuld niet overtuigd kan worden, zijne loslating
tegen borgtogt kan vorderen, habeas-c o r p usf.
acte
(vlasvink m.
Ilabesch, nl. (pr. a-bèche) [H. n.] Syrisehe
Habile, adj. Knap, bekwaam, geschikt, bedreven, ervaren, welgeoefend; vaardig, gaauw, vlug,
behendig: C'est un homme h-, 't is een bekwaam
man . Il est très-h- dans son métier, hij is zeer
knap, bedreven in zijn handwerk. Un h- musicien,
een bekwaam muzikant. Un h- copiste, een vlug,
vaardig afschr^ ver. — Ook in ongunstige beteekenis: Un h- flatteur, een bedreven vleijer. Un hfripon, een doortrapte schelm, deugniet. — [Jur.]
Bevoegd, geregtigd, bekwaam door de wet: I1 est
h- a succeder, hij is bevoegd om op te volgen;
(fig. et fam.) hij past op de kleintjes, houdt in alles
zijn voordeel in 't oog. — Ook als subst.: Les h-s,
de knappe, bedrévene mensehen, of die zich voor
zoodanig houden. — Habilenient, adv. Knap,
bekwaam, enz., op bekwame, of behendige wijze:
I1 joue h-, hij speelt goed, vaardig. I1 a fait cela
fort h-, h ij heeft dit zeer behendig gedaan. Il s'est
tiré h- d'aftaire, hij heeft zich met verstand en
oordeel uit de zaak gered, getrokken.
Habileté, f. Bekwaamheid, geschiktheid, bedrevenheid, behendigheid, vaardigheid f. I1 a fait
voir son h- en vette affaire-Th, hij heeft in deze
zaak zijne bekwaamheid aan den dag gelegd. On
acquiert de 1'h- par lapratique, door oefening
verkrijgt men vaardigheid, geschiktheid.
Habilissime, adj. (fam.) Zeer knap, bekwaam,
geschikt, bedreven, ervaren.
Habilitant, e, adj. [Prat.] Bevoegd makend,
geregtigen^l. —

Habilitation,

f. Bevoegdma-

king, regtiging, wettiging, h a b i l i t á t i e f. Le

consentement du père de famille est nécessaire it
leur h-, de bevoegdmaking kan hun zonder de

toestemming van den huisvader niet worden verleend. — fabilité, f. Wettelijk erkende bevoegdheid, geregtigdheid, h a b i l i t e i t f. , Un fris ac-

quiert 1'h- de contracter par le consentetnent de

son père, een zoon verkrijgt de bevoegdheid om een
verdrag te maken door de toestemming zijns vaders. — Habiliter, v. a. Bevoegd of geregtigd
maken, wettigen, h a b t ii t é r e n: H- un mineur
à contracter, een' minderjarige bevoegd maken om
te contractéren. — S'HABILITER, v. pr. Zich bevoegd of geregtigd maken. — Het part. passé is

ook adj.: Un bátard est habilité par la légitimation it recueillir une succession, een onecht kind

wordt door de echtverklaring tot het ontvangen
van eene erfenis gewettigd, bevoegd.
Habillale, m. [Cuis .] Toebereiding, toerigting, toemaking, gereedmaking f. van vleesch, wild,
gevogelte of visch om gebraden, gestoofd enz. te
worden. — [Bouch.] Het opmaken van geslagt
vee. — [Tech.] Zamenstelling, opmaking, ineen zetting, toebereiding f.: H- dune montre, ineenzetting van een horlogie. H- dune pièce de poterie, opmaking van een stuk aardewerk (het aanzetten van ooren, voeten, stelen, enz.) H. du
chanvre, hékeling van den hennep. — H- d'un arbre, besnoeijing, inkorting der takken en wortels,
alvorens men een' boom plant. H- d'un train de
Bois, zamenstelling van een houtvlot. — .H- des
cartes it jouen, kleuring f. der speelkaarten.
Habillant, e, adj. (fam ): Une étoffe Bien

h-e, eene stof, die goed kleedt, goed staat.
Iiabillé, e, adj. (en part. passé van habiller):
Homme h- de noir, in 't zwart gekleed man. I1
est h- it la francaise, hij is op zijn fransch gekleed.
I1 était h- en roi, hij was als een kor.;r,g gekleed,
droeg een koningskleed. -- Habit h-, zondagskleed,
balkleed, gala-kleed n. — [Bias.] Vaisseau h-,
schip n. met zeilen van andere kleur dan de romp.
— Cartes h-es, gekleurde, afgezette speelkaarten f.
pl. - z. verder HABILLER.
Ilabillenment, m. Kleeding, kleedij, kleederdragt f.; het kleeden, het voorzien van kleedaren
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HABILLER

L'h- desÉgyptiens était fort simple, de kleedij der
Egyptenaren was zeer eenvoudig. — L'h- des trovp es, het kleeden der troepen. Capitaine d'h-, kapitein van kleeding. Masse d'h-s, kleedingfonds n.
Dépenses d'h-, uitgaven f. pl. voor de kleeding.
Habiller, V. a. Kleeden, aankleeden, kleederen
aantrekken. H- un enfant, een kind aankleeden. —
Kleeden, kleederen maken, kleederen verschaffen:
Ce tailleur m'lla;^ille depuis longt.emps, die kleêrmaker kleedt mij sedert lang. H- des pauvres, armen kleeden, van kleederen voorzien. II a habillé
un p auvre garcon, h ij heeft een' armen jongen in de
kleëren, in 't pak g estoken.—Kleeden, staan, passen:
Cet habit, Cette étoffe vous habille Bien, dit kleed,
die stof kleedt u goed. — Ook zonder voorwerp:
Cette étoffe habille bien, Ce tailleur habille mal.
— [Beaux arts] Ce peintre, ce sculpteur habille
bien ses f gures, deze schilder, deze beeldhouwer
kleedt, drapeert zine figuren goed. — Bij uitbreiding: H- d'épines un jeune arbre, een' jongen
); ook:
boom met doornen omkleeden (ter
beveiligmsnoeijen
een' jongen boom aan takken en wortels
(om hem te verplanten) . — (leg.) .H- en vers une
maligne prose, slecht proza in verzen steken. Molière a habillé a la francaise 1'Avare de Plaute,
Molière heeft den vrek van Plautus in een fransch
pak gestoken-. — H- son visage, zich blanketten,
zich maskeren. H- un conte, een verhaal goed inkleeden, het wulpsche, aanstootelijke daarvan bedekken. H- une faute, eene fout, een' misslag bewimpelen. -- H- qn. de toutes pièces, iemand
duchtig doorhalen, de waarheid zeggen; ook: veel
kwaad van iemand spreken. — [Tech.] Opmaken,
toebereiden, afwerken, ineenzetten, zamenstellen:
H- des pièces de poterie, stukken aardewerk opmaken, er de noodige ooren, pootera, stelen aanzetten. H- une peau, eene huid toebereiden, gaar
maken. H- du chanvre, hennep hékelen. H- un
train de Bois, een houtvlot zamenstellen. H- une
montre, een horlogie ineen zetten. H- des cartes th
jailer, speelkaarten afzetten of kleuren. — [Bouch.]
B - uIl veau, een geslapt kalf opmaken, het villen,
uithalen, enz. — [Cuis.] H- un lièvre, une vo
een' haas, een' vogel, een' zalm-laie,unsmo
toebereiden of toemaken (om over 't vuur gebragt
te worden). — [Pêche] H- le Poisson, den visch
toebereiden (ter inzouting). -- [Meun.] H- les ailes
d'un moulin, de zeilen aan de molenwieken slaan.
— S'HABILLER , v. pr. Zich kleeden, kleederen aan
Cet homme s'habille bien, die man kleedt-trekn:
zich goed. Elle s'babille pour aller au bal, zij
kleedi zich om naar het bal te gaan. — I1 s'habille
a la friperie, hij koopt zijne kleêren op de vodde markt. — Je veux m'habiller de neuf, ik wil mij
in 't nieuw steken, nieuwe kleederen aanschaffen
— (fig. et fam.) Its se sont joliment habillés, zij
hebben elkander geducht de ooren gewassen over
den hekel gehaald.
Habilleur, m., -euse, f. Kleeder m., kleedster f. (bij een' schouwburg). — Leertouwer, leêrbereider m. — Toebereider ni. (van den visch ter
inzouting). houtvlot).
Habillot, in. [Tech.] Koppelhout n. (voor een
Habillure, f. [Charp.] Fluitvormige mislating
van latwerk.
Habit, m. Kleed n., kleeding, inz. bovenkleeding f., gewaad n.; — mansrok in. H- d'homme,
de femme, mans-, vrouwen/deed. H- d'été, d'hiver,
zomer -, winterkleed. H.- de chasse, jagtkleed. —
H- à l'antique, ouderweisch kleed. H- de nóces,
bruiloftskleed. H. de dimanclle, zondagskleed. Hde deuil, rouwkleed. H:-s sacerdotaux, pontificaux,
priester -, bisschopskleeding. H- long, geestelijke
ambtskleeding, in tegenstelling met H.- court, de
gewone zwarte kleeding. Prendre l'h-, het geesteljke kleed aannemen. — H-, pantalon et gilet de
meme étoffe, rok, broek en vest van dezelfde stof.
H- -veste, rok met korte panden. —1 [Mar. j H- de
bord, scheepsplunje f. — [Mil.] H- d'ordonnance,
voorgeschreven uniform of montéring, montéring f.
volgens model. — (Prov.) L'h- ne fait pas le moine,
het kleed maakt den man niet, men moet de menschen niet naar 't uiterlijke beoordeelen. L'h- fait
(of eest) l'homme, het leed maakt den man: men
kan de menschen naar hun uiterlijk beoordeelen.
Les beaux habits servent fort a la mine, de kleiren maken den man, de fraaije kleederen bedekken
vaak 't gebrek aan schoonheid. L'h- volé ne va
:

HABITUDE.

pas au voleur, onregtvaardig verkregen goed gedijt niet. -- (Loc. fam.) Cet h- vous est fait comme de eire, die rok staat u als aan 't lijf geschil
Mettre h-• bas, sterven.
-der.—(fig)
Habitable, adj. Bewoonbaar: Ce bátiment
nest pas h-, dit gebouw is niet bewoonbaar.
5 Habitacle, m. Woning, woonplaats f. L'hdu Très-Haut, de woning des allerhoogsten. —
fMar.] Nachthuis, kompashuisje n. Lampe d'h-,
nachthuislamp f.
Habitant, e, adj, [Prat.] Woonachtig, wonend: Elle a choisi sa demeure a H., oh elle est
encore h-e, zij heeft H. tot hare woonplaats ver
waar z ij nog woonachtig is.
-koren,
Habitant, m., -e, f., Inwoner, bewoner m.,
inwoonster, bewoonster f., ingezétene in. en f. H-s
de la ville, stadbewoners, stedelingen, burgers. Hde la campagne, landbewoners, veldelingen, •andlieden, boeren in. pl. — (poét.) Les h-s des forêts,
de Fair, des eaux, de bewoners der bosschen, der
lucht, der wateren: de wilde dieren H. pl., de vogels, de visschen m. pl. Les h-s, de 1'Olympe, du
eiel, de goden. Les 11-s des tombeaux, des rives
sonibres, de dooden. — In bijzonderen zin: planter m., bezitter eerier plantaadje (habitation) in
eene kolonie.
5 Habitat, m. [Bot.] , z. HABITATION.
Habitation, f. Het bewonen; bewoning f.;
woning, woonplaats, woonstede, verblijfplaats f.,
verblijf n. L'11- de la campagne est peu agréable
en Liver, het buitenwonen, het landverblijf is niet
zeer aangenaam in den winter. Cette h- me plait,
die woning, die woonplaats behaagt mij. L'h- d'un
animal, het gewone oponthoud van een dier, de
plaatsen, die het vaak bezoekt. L'h- (la station) de
Ia loutre est près des rivières, de otter huist liefst
bij de rivieren. -- [Bot. Gewone groeiplaats f.,
vaderland n. (weleer ook habitat geheeten): L'hdu riz est dans 1'Inde, et sa station dans les endroits marécageux, het vaderland der rijst is Indië,
en hare gewone standplaats zijn de moerassige oor
— [Jur.] Droit d'h-, inwonings-, bewonings--den.
regt n — [Prat.] Avoir h- avec une femme, met eene
vrouw huizen, vleeschelijken omgang met haar
hebben. — In bijzonderen zin: stuk bouwgrond in.
i.f eerie kolonie, plantaadje f. ; — ook; nederzetting,
kolonie f.; Ii a deux h-s à la Martinique, hi heeft
op M. twee plantaadjes. Les Francais établirent
une h- en Canada, de Franschen zetteden zich in
]
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Habiter, v. U. Bewonen, wonen in, zijn ver
houden. H- un pays, une maison, een land,-blijf
een huis bewonen. Le renne habite les pays glacés, het rendier bewoont de koude landen. Les
roseaux babitent les marécages, het riet wast in
moerassen of drasland. -- (fig.) La paix habite
ce séjour de vrede woont, huist, zetelt in dit verblijf. — HABITER, v. n. Wonen, huizen: H- a
Paris (liever als v. a.: H- Paris,), te Parijs wonen. J'habite chez mon père, ik woon bij mijn
vader in. Il habite avec son frère, h ij huist met
zijnen broeder. H- dans un lieu solitaire, en rase
campagne, in een eenzaam oord, in 't open veld
zijn verblijf houden. H- sous des tentes, sous le
chauine, onder tenten, onder 't rieten dak wonen.

— (fig.) La vérité semble h- sur leurs lèvres, de

waarheid schijnt op hunne lippen, in hun' mond
te wonen . — [Prat.] H- avec une femme, met
eene vrouw huizen . — S'HABITER, v. pr. Bewoond
worden: Cette maison ne s'habite plus depuis six
muis. — Het part. passé is ook adj.: Maison habitée, bewoond huis n, Lieux habités, bewoonde
plaat(en f. pl.
S Habituable, adj. Wat zich laat aanwennen.
Habituaire, m. et f [Jur.] Bezitter m., be-

zitster f. van 't inwoningsregt.
Habituation, f. Hoedanigheid f. van hulp
(habitué).
-priest
Habitude, f. Gewoonte, hebbeljkheid f., aan
Bonne, mauvaise, vieille h-, goede,-wensl.:
slechte, oude gewoonte. Ses h-s sont ridicules, hp
heeft belagcheljke gewoonten, aanwensels. Passer,
Tourner en h-, tot Bene gewoonte worden. Pécher
par h-, uit gewoonte zondigen. C'est un péché,
une faute d'h-, 't is eene hebbelijke, aangewende
zonde, fout. Un homme d'h-, iemand, die zijne
vaststaande gewoonten heeft, een slaaf van zpne
gewoonten. — (Prov.) L'h- est une seconde (of
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autre) nature, de gewoonte is eene tweede natuur.
— [Physiol., Méd.] H- du corps, ligchaamsgesteldheid, natuur f., gestel, temperament n. ; lig
Son mal est répandu dans toute-chamsoudingf.
1'h- du corps, zine kwaal zit door zijn gansch gestel. Je l'ai reconnu de loin á la seule h- du corps
(of h- extérieure), ik herkende hem van verre
enkel aan zijne houding. — H-s, kennissen, beken
Cet homme a de bonnes h- á la cour. (In-den:
dien zin verouderd.) — Avoir h- auprès dune
personne, Avoir h- avec qn., omgang, gemeenzaam
verkeer met iemand hebben. (In dien zin weinig
gebruikt.) — (fam.) Il a une h-, hij houdt er een
liefje op na.
Habitué, e, adj. (en part. passé van habituer)
Gewoon, gewend: Un jeune homme h- au travail,
een aan den arbeid gewend jongeling. — Prêtre h-,
z. HABITUE, m. — HABITUÉ, m., -E f. Gewoon
bezoeker m., bezoekster f., gewone gast, vaste
klant m. en f. Les h-s de la maison, de huis
Les h- dun théátre, de vaste bezoekers,-vriend.
abonnenten van een' schouwburg. Les h-s dun
café, de vaste klanten van een kofjhuis. — HABITUE, m. .Hulppriester m. (die in eene parochie
helpt mislezen, maar geen vast inkomen trekt,
noch bepaalde plaats in 't koor heeft).
fabituel, le, adj. Aangewend, tot eene gewoonte geworden, hebbelijk, ingeworteld: Un mal
h-, een ingeworteld kwaad n. Péche h-, tot gewoonte geworden, aanklevende zonde I. — [ Théof.]
Grace li-e, inwonende, bijblijvende genade f. —
[Bot.] Le caractère h- dune plante, de kenteekenen eener plant.
Habitnelle, f. [l1éd.], z. v. a. MTENSTRUES.
Habituellewent, adv. Gewoonlijk, lat gewoonte: I1 jura h-, hij zweert uit gewoonte.
Habitnier, v. a. Gewennen, gewoon of gewend
maken, aanwennen: H- qn. á qc., iemand aan iets gewennen. Il faut h- de bonne heure les enfants á
1'obéissance, men moet de kinderen vroeg aan de
gehoorzaamheid gewennen. — S'HABITUER, V. pr.
Zich aanwennen, zich gewennen; gewoon raken,
zich aan iets gewennen. L'on peut s'h-, au froid,
men kan zich aan de koude gewennen. Je commence
á m'h- dans cette viile, ik begin in deze stad te
wennen. — Zich nederzetten: I1 est venu s'h- dans
cette ville, hij heeft zich in deze stad neergezet. -(Deze zin is verouderd) .
Habit-uni, m. [H. n.] Soort van bastaard
Des habits-mis.)-nachteglm.opJi(Pur
Habitus, m. (latin) (pr. —tuce) Uitwendige
n.,
houding
gedaante f., voorkomen
f. (van een
bewerktuigd wezen).
t *liable, m. [Mar.], z. V. a. HI VRE.
* Habler, v. n. Zwetsen, opsnijden, grootspreken, snoeven, pogchen: I1 ne fait que h-, ne croyez
pas ce qu'i1 dit, hij doet niets dan zwetsen, geloof
hem niet. — * I-Iablerie, f. Zwetserij, opsnijderij,
snoeverij, windbrekers f., gezwets, gesnork, gepoch n. — *Hableur, m., -ease, f. Zwetser,
opsnijder, snoever, grootspreker, windbreker, windbuil, snorker m., opsnydster, snoefster.
*Hachard, m. [Forg. j Groote kapbeitel m.
* Hache, f. [Tech.] Bijl , hakbijl , houwbijl,
kloo f bijl f., H- á main, handbijl, bijt met korten
steel. H- a chanfrein, bijl met eene fout, met een'
aangescherpten kant. — Grande h- (cognée), aks f.,
groote bijl. — [Mil.] H- d'armes, voormalige heerbil, strijdbijl La h- dun sapeur, de sapeursbijl.
— [Mar.] H- d'abordage, enterbf,jl. — [ Ardois.]
H- d'ouvrage, kloofhamer m. voor de leiblokken.
— [Impr.] Ce livre est imprimé en h-, dit boek
is in ongelijke kolommen gedrukt, met noten naast
en onder den tekst. — [ Arpent.] Cet héritage fait
h- sur le sien, dit erfgoed loopt, springt in 't zijne.
(Deze uitdrukking is verouderd.) — [Bot.] H- royale, goudwortel m. — [ Man.] Coup de h-, uit
hals. z. ook coup. — (fig. et fam.) Cet.-gebrokn
homme a un coup de h-, deze man heeft eenen
slag van den molen weg, is wat simpel, half gek.
Cela est fait á coups de h-, dat is ruw, slecht, in
der haast bewerkt. Rendre la justice á coups de
h-, in der haast en oppervlakkig oordeelen. —
Périr sous la h-, onder de bijl, op 't schavot sterven. -- (Loc. prov.) Aller au bois sans h-, zonder
bijl in 't bosch gaan, onbeslagen ten ijs komen,
't noodzakelijkste vergeten.
*Haché, e, adj. (en part. passé van hacher):

---
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Viande h-e, gehak vleesch n. Paille h-e, gekapt
stroo n. — Cavalerie h-e en pièces, in de pan
gehakte ruiterij I. — Style h-, afgebroken, ver
stijl m. Terrain h-, afgebroken terrein n.-brokeld
— Estampe Bien h-e, goed gearceerde, gekruisslreepte of geschaduwde plaat f. Métal h- dor,
gekrast of ruim gemaakt metaal n., om 't verguldsel te doen ophechten. — 11 a la figure h-e, toute
h-e, zijn Bezigt is vol kerven en sneden.
*Hache-baché, e, adj. [Brad.] : Brodure h-e,
borduurwerk n., op 't welk de plooijen en schaduwen door lange zijdedraden worden nagebootst.
Hachée, f. [Anc. mii.] Het zadeldragen,
honddragen (als voormalige soldatenstraf). — [H. n.]
Bladwormen m. pl., voedsel voor de pluviers.
* Haehement, m., of Hachernei.ts, m. pl.
[Bot,] Helmdek n., golvende banden m pl.
*Hache-paille, f. [Agric.], z. COUPE-PAILLE.

(Plur. Des hache-paille.)
*Ilacher, v. a. Hakken, met de bijl klieven.
(In dien zin verouderd) . — Klein hakken, kappen.
H- de la paille, de la viande, stroo, vleesch hakken. — Onhandig of slecht snijden, hakken, kerven: Ce nest pas découper, eest h- la viande. —
Bij vergrooting en uitbreiding: Les scélérats le
hachèrent en pièces, de schelmen hieuwen hem neder of in stukken. Ce bataillon s'est fait h -, of
s'est fait h- en pièces, dat bataljon heeft zich laten nedersabelen, heeft zich tot het uiterste ver
se ferait h- pour cette femme,-deig.—(fam)I
hij zou voor die vrouw door 't vuur loopen, zijn
leven wagen. — (Loc. prov.) Z. CHAIR. — Les grêIons ont haché tous les jeunes arbres, de hagel
hebben al de jonge boomen zwaar geleis--sten
terd. — (fig.) i i- son style, zijnen stijl verbrokkelen, niet dan korte, onverbonden zinnen maken. —
[Tech.] Ruw maken, kerven, krassen, om eene
stof beter op eene andere te doen hechten; groeven,
met kerven of groeven voorzien. — [ Gray., Dess.]
.4rcéren, kruisstrepen of arcéringen maken, schaduwen. — SE HACHER, V. pr. Klein gehakt worden,
gekerfd, gekrast, gegroefd worden. — Zich snijden,
zich eene snede toebrengen. — Elkander nedersabelen of in stukken houwen.
*Hachereati, m. (verklw. van hache) Kleine
ligte, korte bijl, bijltje, houwmes n.
*Hachette , f. (verklw. van hache) Bijltje,
handbijl; dissel, bijlhamer, metselaars -bikhamer m.
*Ilachie, f. [Anc mil.] , z. v. a. HACHEE.
*flachis, m. [Cuffs.] Gehakt n., zeer fijn gehakt vleesch, gevogelte of visch. — (fig. et fam.)
C'est un vrai, franc h-. 't is een echt, waar mengelmoes (van een geschrift, een boek).
*Uachoir, m. [Cuis.] Hakblok, hakbord; groot
hakmes n. — [Chand.] Plaats f., waar men 't vet
aan stukken snijdt , eer 't gesmolten wordt. —
z. v. a. COUPE-PAILLE.
*Hachotte, f. [Tech.] Kloofmes, snijmes n. der
leidekkers e. a.).
*Hach..re, f. [Gray., Dess.] .4rcéring, scha
maken van strepen, kruisstrepen,-duwingf.,het
voor schaduwen en halve tinten. H-s, arcéringen,
strepen, kruisstrepen f. pl., schaduw f. H-s simpies, enkele arcéringen (uit dipt bijeenstaande, niet
gekruiste parallelen bestaande); h -s doubles, dubbele of gekruiste arcéringen (die zeer kleine ruitjes
vormen); H-s empátées, ineengeloopen, zamengevloeide arcéringen. — [ Tech.] Kerven, kepen, krassen f. pl. op koper, ijzer, enz. (om 't optebrengen
verguldsel beter te doen aanhechten); kepen, groeven
f. pl. op hetdiamantslijpers-rad.— [Bias.] H-,punten
of stippen f. pl., die 't goud voorstellen, lijnen I. pl.
in verschillende rigting, die de kleuren (émaux)
aanduiden, als de wapens gegraveerd worden. L'écu
qui na point de h- est d'argent, een wapen zon
stippen of strepen is van zilver. La h- en pal-der
dèsigne les gueules, celui en fasce, l'azur, lood
strepen beteekenen rood , waterpas-strepen-regt
blaauw. La h- en pal contre-hachée en fasce marque le sable, verticale en horizontale strepen over
elkander heen beteekenen de zwarte kleur.
Hamang iotite, enz., z. HEM —.
*Nagard, e, adj. Wild, woest, verwilderd
(inz. van 't gelaat, de oogen); norsch, stuursch,
barsch, terugstootend. Un air h-, een wild, woest
aanzien n. — Un esprit h-, een stuursch gemoed,
een ongezellig mensch n. — (Loc. prov.) I1 la
regarde entre doux et h-, hij heeft hem half norsch,
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half vriendelijk aangezien. — [ Faut.] Faucon h-,
verwilderde, moeijeljk af te rigten valk (omdat hid
te laat gevangen is) .
Hagiographe, adj.: Livres h-s, de schriften
or boeken des ouden Testaments, behalve die van
Mozes en de profeten, h a g i ó g r a p h a, h a g i oHAGIOGRAPHE, m.
g r á p h is c h e boeken n. pl.
Schrijver over de heiligen , levensbeschrijver der
heiligen, hagiograaph,hagio1oogm.—Hagiographie, Hagiologie, f. Beschrijving der

de zonde haten, verfoeijen. -- H- les compliments,
eengin weerzin tegen alle pligtplegingen hebben. Il
bait les livres, hij is een vijand van boeken. —
Ook zonder voorwerp gebézigd: Ne pouvez-vous
h- sans que la haine éclate?
SE HAIR, V. pr.
Zich zelven haten, ontevreden met zich zelven zin:
—

Je me pais d'avoir commis cette ímpolitesse. —
Gehaat worden: Le mensonge, l'impudeur ne sauraient trop se h-. — Elkander haten: Ces deux
femmes se sont toujours hales.
*Haire, f. Haren kleed, haren hemd, boetkleed,
heiligen,heiligenleer, hagiographie, hagio10f.—Hagiograpliigtie, Hagiologique,f. boethemd n. — [Com.] Grof haardoek n. (voor
fat de levensbeschrijving, de leer der heiligen, of brouwers e. a.) . Du drag en h-, laken, zoo als
den heiligen- kalender(hagiologium) betreft, h a g i o- 't van den weefstoel komt, ongeschoren en ongevold
laken n. — ' HAIRE, m. [Chas.] Eénjarig hert n.
,gi•áphisch, hagiológisch.
*Haireux, adj. m. Koud en vochtig (van 't
Hagiosidère, Hagiosimandre, in. Klingeljzer n., dat bij de Grieken onder de turksche weder). (Crime h-.
*Haïssable,adj.Hatelijk, verfoeijelijk: Homme,
overheersching de plaats van klok moest bekleeden.
% *HaïsseiIr, m., ease, f. Hater m., haatster f.
I3aglures, f. pl., z. V. a. AIGLURES.
t *Haft, m. Gezond en vrol ij k gestel n. —t DE
*Haha, m. Opening f. in een' tuinmuur, door
—

W

eene buitengracht beveiligd, om een vrij uitzigt te HALT, DE BON HALT, loe. adv. Lustig, vrolijk. -geven. — Elke hinderpaal m., die een weg op eens t*1EIaité, e, adj. Gezonden vrolijk, wakker, lustig.
*Haj e, *LIajé, f. [ H. n.] , z. v. a. HAZE.
afbreekt. — [ Mar.] Schuifblende f., een bijzonder
*Halage, m. [Navig.] Het verhalen (van een
zeil onder 't kluifhout. — t (pop.) Vieille h -, oud
verhaling f.; hetjagen,
wijf n., oude heks f.
agen, het voorttrekken
*Hahé ! inteï j. Jagerskreet m. om de honden van vaartuigen door paarden of menschen. Chemin de h-, jaagpad, trekpad n. Chevaux de h-,
tot hun' hligt te brengen.
jaag -, of trekpaarden n. pl. Frais de h-, of enkel
*Hai! interj. hei! lid! 0!
*Ilaï, e, adj. (en part. passé van háir): Un H-, haaggeld, trekgeld n. — [Tech.] Cheville de
tyran hal de ses sujets, een door zijne onderdanen h-, as, spil f. van eene garenrol.
Ilalala ! interj. [Ant.] Aanvalskreet der Griegehaat dwingeland. Un vice genéralement hal,
Bene algeméen verfoeide ondeugd. — (Prov.) Qui ken, overeenkomende met het hoera ! der noordsche
van onzen tijd. (dagaskar.
volken
de ses sujets est hal, nest pas seigneur de son
Halalavie, f. [H. n.] Papegaai m. van Mapays, wiep, men heat, gehoorzaamt men slecht.

Haïdo uuk, n. Haicl L k, heiduk, ligtgewapend
voetsoldaat in Hongarije. — Lange, forschgebouwde knecht m. in h,ongaarsche dragt.
*Hale, f. Heg, hegge, haag f. H- vive, levende,
groene heg. H- morte,sèche, doode heg(van dor hout).
Plus la h- est Passe, plus on y passe, de gelegenheid maakt den dief. Trouver qn. entre la h- et
le blé, iemand op eerre afgelegen plaats verrassen.
— (fig.) [Mil.] Une h- de soldats, een gelid, of
twee over elkander staande geléderen of rijen sol daten (om den weg vrij te houden of om iemand
eer te bewijzen). Border la h-, in eene dubbele rij,
in dubbele geléderen scharen. Nous bordámes la hsur un rang, sur deux Tangs, wi schaarden ons

in eene dubbele rij van één gelid, van twee geléderen. — [ Mar.] H- de pierres, de caches, steenri f n.,
steenen rug m. — [ Agric.] , z. v. a. FLÈCHE. —
[H. n.] , of Haj a, Haj e, Haïe, f. Egyptische
hoedslang, adder f. van Cleopatra.
EN HALE,
loc. adv. Op eerre, rij, in een gelid.
*Hale ! interj. .Hi! hu ! voort ! (tot paarden);
ook voor HAI ! AïE ! — t (fam.) Et h- au bout, en
nog wat, en meer: I1 a trois mille livres de revenu at h- au bout, hij heeft 3000 livres inkomen en
nog meer. — [H. n.], z. HAIE.
*Hail, ni. [Faut.] Zin of tegenzin m., dien de
valk tot de jagt aan den dag legt: Ce faucon vole
de bon, de mauvais h-, die valk vliegt willig, onwillig op.
*Haillon, ni. Oud, versleten kleed u., oude
lap m., lomp, lor, vod f. Sa robe nest qu'un h-,
haar kleedje is niets dan eene lor. Que voulez-vous
faire de ces h-s, wat wilt gij met die vodden, lompen doen? — [Ardois.] Kleine hut f. der werklie,den in eene leigroeve. — * Haillonné, e, adj. In
vodden, lompen gekleed: Un homme tout h-.
*Hain, m. [Pêche] Vischangel, vischhoek m.
*Hain.e, f. Haat, tegenzin, afkeer; nijd m., afgunst F. La religion défend la h-, de godsdienst
verbiedt den haat. 11 a la h- de tout le monde,
hij wordt van iedereen gehaat. Prendre, Avoir qn.
—

Halali, z. HALLALI.
Halbi, m. [Econ. dom.] Geringe peren- en ap-

peldrank m. in Normandie.

Halbourg, m. [H. n.] Groote, vette haring m.
van bijzondere soort.
*Halbran, m. Jonge wilde eend f.
*Halbreda , m. (fam.) Lomp, onbeschaafd
mensch, plomperd in.
*Halbrené, e, adj. [Faut.] Met gebroken of
beschadigde pennen. — ; ( fig. et fam.) I1 est tout
Ja-, hij is geheel haveloos, verhavend.
*Halbrener, v. a. [Chas.] Op jonge wilde een
jagen. — [ Faut.] Den valk een.ige pennen breken.-den

*Halcret, m., z. HALECRET.
Halcyon, ni., z. ALCYON.
*Hale, m. Bruinwording f. (van 't vel door de
zon). Les femmes craignent le h-, cle vrouwen
zijn bang voor 't bruïnworden. — Zonnegloed m.,
zonnehitte f. Le h- dessèche les plantes, de zonnegloed doet de planten verdroogen.
*Halé, e, adj. (en part. passé van háler) Door
de zon verbrand of bruin geworden: Visage h-,
verbrand, gebruind gelaat n. Plante h-e, door de

zon verschroeide plant f. — ' HALE, E, adj. (en
part. passé van haler) : Bateau h-, voortgetrokken,
gejaagde schuit f. — Cordage h-, stijf, sterk gesponnen touw n.
'Hale-à-bord, m. [Mar.] Wipper, inhaler,
inhaalder m., touw om een voorwerp mede aan
boord te halen. (Plur. Des hale-à-bord).—*Halearrière, m. Achteruithaalder m. (Plur. Des halearriere.) -- Hale-avant, m. Vooruithaalder f.
(Plur. Des hale-avant.)— *Hale-bas of Calebas, in. [Mar.] Neêrhaalder m., z. V. a. CALBAS.
H- du hale-lireu, nedrhaalder van de kraallijn.

*Hale-bowline, m. [Mar.] Baar, onbevaren
matroos m. (Plur. Des hale-boulines.) — *Ilalebreit, m. [Mar.] Ophaalder m. van de bezaansgeitouwen en gordings, kraalljn f.

*Ilalec, m., z. HALEX.
*Ilalecret, m., I-Iallecrète, f. [Ant. mil.]
en h-, een' haat tegen iemand opvatten, iemand Ligt borstharnas, ruiterharnas n.
'Hale-trot, m. [Pêche] Haak m. om groote
haten. H-s rationales , vijandige gezindheid der
volken onderling, nationale haat. — La h- des for- visschen aan boord te halen. (Plur. Des hale-trots.)
*Hale-dedans en *Hale-dehors, m. [Mar.]
faits, de afschuw van de euveldaden. — EN HAINE
Inhaalder en uithaalder m. (van de fok).
DE, loc. prép. Uit haat tegen, uit nijd over.
Haleine, f. Adem m , ademhaling f., adem
*Haineusement, adv. Op haatdragende, vijSon h- sent le vin, zijn adem ruikt naar wijn.-togm.
andige wijze, met haat.
*Ilaineux, .ense, adj. Haatdragend, tot haat — Prendre h-, adem halen. Reprendre son h•-,
weder tot zijn' adem komen. Perdre h -, buiten
geneigd, wrokkig, vijandig.
*Hair, v. a. Haten, haat toedragen; verfoeijen; adem raken. Donner h- á un cheval, een paard
afkeer, tegenzin of weerzin hebben, niet kunnen weder tot adem laten komen. Cast un cheval d'h-,
dulden of lijden. 11 se fait h- de tout Ie monde, dat paard heeft een' langen adem. Un plongeur
hij maakt zich bij iedereen gehaat. H- le péché, dolt avoir beaucoup d'h -, een duiker moet een'

*HALEMENT

--

goeden adem hebben. I1 est hors d'h-, hij is buiten
adem, hij hijgt. Courir á perte d'h-, uit alle magt,
zich buiten adem loopen. Prononcez ces mots tout
d'une h-, spreek die woorden in éénen adem uit. Des
phrases , a perte d'h-, ellenlange zinnen (die men
niet in Benen adem kan uitspreken). — H- oppressée, régulière, belemmerde, gerégelde ademhaling f.
— (fig.) Tenir qn. en h-, iemand aan 't werk, aan
den gang houden, hem gedurig wat te doen geven;
ook: iemand in onzekerheid, tusschen vrees en hoop
laten. J'ai écrit quatre pages tout d'une h-, ik
heb vier zijden in eens door geschreven. Une affaire
de longue h-, eene langwijlige zaak. — (poét.) L'hdes vents of des zéphyrs, de adem der winden, de
liefelijke koelte. Les vents retiennent leur h-, de
winden weêrhouden hun' adem, zwijgen, bedaren.
*HalenIeIlt, m. [Tech.] Steek, halve steek m.
(in een hijschtouw).
*Halenée, f. Sterke, onaangenaam riekende
adem: La h- d'eau de vie qu'il me jetait me fit
mal au coeur, de brandewijnlucht, die hij mij toeblies, maakte mij kwalijk.
*Nalener, V. a. Iemands adem ruiken. (In dezen zin verouderd en plat.) — [ Chas.] De lucht
krijgen (van 't wild), ruiken: Mes chiens halenèrent bientót le cerf, mijne honden kregen spoedig
de lucht van 't hert, kwamen het hert ras op 't
spoor. — In dien zin ook van menschen : Les Inpons n'avaient pas halené les limiers de la police,
de dieven hadden de speurhonden der policie niet
in den neus. — ( fig. et fam.) Uithooren, uitvragen:
On a halené ce garcon, men heeft dien jongen uit
-gehord.(In
dezen zin liever FLAIRER).
Haler, V. a. [Mar.] Aanhalen, intrekken, inhalen; halen, trekken. H- un cordage, une manoeuvre courante, een touw, een' looper inhalen.
H- la bouline, les cargue -fonds et cargue-boulines, de boelijns-, buik- en rokgordingen aanhalen.
H- un palan, op eene talie halen, aan eene talie
trekken. H- un bout-dehors en dedans, eene lij;
zeilspier innemen, inhalen. — H- la chaloupe a
bord , de sloep inzetten. — H- on bátimen t à
la cordelle, een schip treilen, het aan de jaag-lijn voorttrekken. — H- le vent , zoo scherp
mogelijk bij den wind opwerken. _— Ook zonder
voorwerp; H- sur une manoeuvre, aan een touw
trekken. Hale ensemble ! hale main ! haalt geluk!
vat aan gelijk! -- Praaijen (héler, arraisonner).
-- (fig. et Pop.) Je lui ai hale sa bonne amie, ik
heb hem zijn lief ontvrijd. Je lui ai halé un coup
de grog, ik heb ten laatste een glas grog van hem
gekregen. — [ Chas.] H- les chiens, de honden aan
(achter 't wild), — H- les chiens sur un-hitsen
vagabond, de honden op een' landlooper loslaten. —
HALER, V. n. [Mar.] Trekken, krimpen (van den
wind): Le vent hale au nord, de wind trekt naar
't noorden. Le vent hala de l'avant, de wind
kromp. - SE HALER, V. pr. [Mar.] Zich verhalen,
zich omhalen, zich ophalen: Se h- de l'avant, de
l'arrière, en travers, zich voorom, achterom, dwars
verhalen. — Se h- dans le vent, bij den wind opsteken (z. v. a. haler au vent).
*Haler, V. a. Verbranden, bruin of zwartachtij maken (van de zonnehitte sprekende): Le soleil
hale en été ceux qui voyagent beauconp, de zon
verbrandt degenen, die des zomers veel reizen. —
[Agric.] H- le chanvre,den hennepin de zon drongen.
—(provinc.) H- un champ, een' akker oppervlakkig,
niet diep omwerken. — SE H/LER, V. pr. Zijn aan
zon verbranden: Elle porte un voile,-gezitnd
de peur de se h-, zij draagt een' sluier, om niet
zwart of van de zon verbrand te worden.
"1Ialésie , f. [Bot.] Halesia f., plant van 't
geslacht der ebbenboomen.
*Haletant, e, adj. Naar den adem hijgend,
aamech tig, snuivend: 11 arriva tout h-, hij kwam
geheel hijgend, buiten adem aan.
*Haleter, V. n. Hijgen, buiten adem zijn, snuiven. I1 baleta it force d'avoir couru , hij hijgde
(in 't lijntje loopt.
van 't hard loopen.
*IIalear, m. [Navilt.] Lijnlooper m., man, die
Halex, Halee m. [Cuis. anc.] Saus f., uit
het ingewand van zekeren visch , waarschijnlijk
haring of ansjovis, bereid; — die visch zelf.
Haliehélidones, f. pl. [[:1. n.] Zeezwaluwen f.
pl. en albatros of stormvogels m. pl. — Halichélones, I. pl. Zeeschildpadden I. pl. — Halieolyw lses, m. pl. Zeeduikers m. pl. —Halicora,
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ces, m. pl. Zeeraven f. pl. — Halieorides, m.
pl. Zeeltoeijen I. pl.
Halidryde, f. [Bot.] Soort van zeewier n.
t *Nalier, m., z. v. a. HALEUR.
Halieutigae, adj. De visscherij of de vischkunst betreffend, ha hi e u ti se h.— HALIEUTIQUE, I.
Vischkunst, visscherskunst, h a l i e u t i e k I. ; —
gedicht n. over de vischkunst.
(meel.
Haligoiirde, f. [Boul.] Brood n. van grutteHaligraphie, f., z. V. a. HALOGRAPHIE.
Halinie, Iialiniuis, m. [Bot.], z. v. a. POURPIER de men.
*Halin, m. [Pêche] Treklijn I. (van 't vischnet).
Halsnatron, m. [Chim.] Onzuivere kon/zure
soda, die op vochtige gewelven en muren ontstaat.
Haliotide, ni. [H. n.] Zeeoor n., eene oorvormige eenschalige schelp. — Haliotidier, m.
Het dier, dat die schelp bewoont. —IIaliotis, m.,
z. HALIOTIDE. —Haliotite,m.Versteend zeeoor n.
Haliptène, adj. [H. n.] Langs het vlak der
zee scherend of vliegend.
Haliséride , I. [Bot.] Soort van zeewier n.
Halitueux, ease, adj. Met vochtige dampen
bezwangerd, zich als vochtdamp verheffend (gelijk
de adem.) — [Méd.] Peau h-euse, klamme huid I.
Chaleur h-euse, vochtige, klamme warmte I.
Halive, I. [H. n.] Eend I. van Madagaskar.
*Hallage, m. Marktgeld, staan- of standgeld,
kraamgeld n.
*I-I allah i ! Halals ! [Chas.] Jagerskreet m.,
als 't hert tot het uiterste is gebragt.
*Halle, I. Hal, overdekte marktplaats I. H- aux
draps , aux cuirs, à la viande , laken- , leder-,
vleeschhal. H- au blé , korenhal , korenbeurs f.
Langage des h-s, genmeene volkstaal, tal I. van
de vischmarkt. — Dames de la h-, z. DAME. Fort
des h-s, z. FORT M. — ( fig.) Druk bezocht, 'woelig
huis n. — [Tech.] Spiegelgieterij f.; — wagenhuis,
koetshuis n. — [Corn.] Soort van lijnwaad n. uit
Bretagne.
*H a lleb arde , I. [Anc. mil.] Ilellebaard m.,
spies met eene barde of bijl, waarmede zoowel gehouwen als gestoken kon worden. — (Prov.) Cela
rime comme h- et miséricorde, dat rijmt niet, die
dingen passen niet bij elkander. Cela est vrai comme les Suisses portent la h-, dat is zoo waar als
tweemaal twee vijf is. — *Hallebardier, m.
Hellebaardier m. Ook als adj.: Soldat h-.
Iiallebreda, in., z. HALBREDA. — Hallecrète, m., z. HALECRET.
(tafelgoed n.
Hallecourts, in. pl. [Manuf.] Soort van grof
*Halles-crises, I. pl. [Corn.] Bretonsch lijn

-wadn.
*Hallier, m. Halbewaarder; ha/kramer m. (In
deze beteekenissen weinig gebruikt). — [Chas.]
Vogelnet n. H- à perdrix, tailles, patrijzen-, kwartelnet. — HALLIERS, m. pl. Digt struikgewas of
kreupelhout n.
HIallIicination, f. Feil f., misslag m., verzien n.; — droomerij, verblinding f., zinsbedrog n.,
zinsbegoocheling, speling der verbeelding: geestverschijning f., visioen n., h a 1 lu c i n d t i e f.—Hallliciné, e, adj. Verward van geest, feilend; beuzelend, droomend, aan zinsbegoocheling lijdend. -Ook als subst. Un h-, een droomer, geestenziener.
Halluin, m. [Coin.] Grove sergie I.
Halmatnre, adj. [H. n.] Met behulp van den
staart springend. h a ha a tû r i s c h.
*Halo, m. [Météor.] Kring m. om de zon, om
de maan. — [Med.] Kring om de tepels, ooh rondom pokken.
*Halochilnie, I. [Chico.] Scheikunde der zouten; geschiedenis f. der zouten, h a 1 o c h e m i e f.-Halochiinique, adj. Tot de halochimie behoorend, halochémisch. -- *Halogène, adj.
Zoutvormend. — HALOGENE, M. Zoutstof, zoutvormende stof f. (door sommigen voorgeslagen ter
vervanging van 't woord chlore, chloor) .—*Halographe, m. Zoutbeschrijver m. — * Halographie, f. Zoutbeschrijving f.; beschrijving der zoutwerken. — * I-Ialo.raphigIie, adj. Tot die beschrjving behooren7, h a l o g r d p h i s c h. — * 1FIaloïde, adj. Uit de verbinding der zoutstof met
een positief-elektrisch metaal ontstaan , h a l o íd i s c h. (hennep-eest m.
*Háloir, m. Droogplaats f. voor den hennep,
*Halologie, I. [Chico.] Zoutleer, zoutkundef.
— "Halologigtie, adj. De zoutleer betreffend,
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N a l o l óg i s c h.. — *Halomancie , f. [Ant.] — Tech .] , z. V. a. ARCHET. - HAMECONS of HaZoutwaarzegjery , voorspelling uit hoopjes zout, meconniers, m. pl. [Hist.] Hoekschen nl. pl.,
h a l o m a n t l e f. —*Halomaneien, nl., -ne, f. naam eener partijschap in de Nederlanden in de
Zoutwaarzegger m., -waarzegster f. --*H a l o _ 14e en 15e eeuw. — Haniesonné, e, adj. (en
phile, adj. [Bot.] Liefst op zilte gronden was- part. passé van hameconner): Carpe h-e, met den
send. — *HALOPHILE, f. [Chico.] Pisstof f. — *Ha- angel gevangen karper m. — [Bot.] 4ngelvormig.
losachne, f. [Chim.] Schuimzout n., zout, dat — Haiiiesonner, V. a. [Pêche] Met den angel
de golfslag als een verhard schuim afzet. —*Halo- visschep of vangen, hengelen.
santhos, m. Zoutbloem f. (op sommige bronnen).
Hamède, Haniedis, f. [Cone.] Bengaalsche
(eenera wisscher.
*IIalot, m. Hol n. in een' konijnenberg. — witte .katoenen stof f.
«

[Météor.] Z. HALO.

*Halotechnie, f. [Chico.] Leer der zoutbereiding, kennis f. der zoutwerken. — *Halotechnique, adj. De zoutbereiding betreffend. —

Halotessera, f., z, V. a. MURIACITE. — *Halothrieum (pr. —kome) of *H a lot r i e , m.
[Chim.] Vdzelige aluin m., haarzout n.
Ilalourgide, f. [Ant.] Purperverwig kleed n.
*Halque, m. [Bot.] Phcenicische jeneverboom m.
Halte, f. Rusttod m. (van soldaten op hunnen

Hainée, f. [Artill.] Schacht of schaft f. van
Haméide, f., z. HAMADE.

Hamel, m., Haniélie, f. [Bot.] 4merikaansche krapaardige plant f., rattenvergif n.
Hamigère, adj. [Bot.] Met hoekige vezels. —
Hamiplante , adj. [Bot.] : Plante h- , of als
subst f. Une h-, kleef- of klaskruid n.
llaunippe, m. [Ant.] Bceolisch ruiter nl., die
te voet en te paard streed en twee paarden leidde.
Hanlnlon, Hainon, m. [H. n.] , z. AMMON.

marsch, ook van reizigers, van jagers, enz.) ; —
* Hampe, f. Stang, schacht of schaft f., steel
rustplaats, halte f.; — maaltod in., dien men ge- van een' wisscher, van een' piek, wisscherstok,
durende de halte houdt. — Op spoorwegen: eene piekstok m. -- (Mar.] H-s de corde, touwwisplaats zonder stationsgebouw, waar de trein een schers m. pl. H- a douane of H- garnie, blikvuuroogenblik stil houdt om reizigers op te nemen en stang f. — La h- dun pinceau , het stokje of
af te laten, h a l t e f . — HALTE ! interj . Halt! (be- steeltje van een penseel. — [Bot.] Bloemsteel m.-velwoord om een' voortrekkenden troep te doen [Chas.] Borststuk n. van een hert, kossem m. —
stilstaan, arbeiders hun werk te doen staken, enz.). [Bouch.] De deden van eene ossenlong, die op
Halte -là ! halt daar ! sta ! niet verder ! houd stil! beide zijden de lever en de milt bedekken, de wam
— (fam.) Halte -1àà, Monsieur, sela passe le badipl. (zien.-ment.
cage, zacht wat, bedaar, Mijnheer, dat is de scherts
*Hainpé, e. adj. Gesteeld, niet een' steel voorte ver gedreven. ---S *Halter, v. n. Halte maHamster, m. [H. n.] Hamster f., zeer scha
ken . - ^ SE HALTER , v. pr. Stil houden, rusten.
veldrat.
-delknorsch
Haltère, m. [Ant.] balanceerstok m. (ter beHamulaire , f. [1 I. n.] Zékere ingewandswaring cri 't enwigi t. -- Haltériste, m. worm M. (vezeltjes bezet.
[Ant.] Balanceerder, danser of springer m. met
Harnuleux , ease, adj. [Bot.] Met hakige
een' balanceerstok.
*Han, m. Oostersche openbare herberg f., meestal
*Iiaiurgie, f. [Chin.] Zoutbereidingskunst f., tot opneming der karavanen bestemd, karavansez. v. a. HALOTECHNIE. - *Halurgique, adj. Die rai f., k h a n m. — HAN, M. .Klanknabootsend
kunst betreffend, h a l si r g i s c h.
woord voor 't steunend, kugchend geluid van
Ilalysis, m. (pr. —zice) [H. n.] Soort van iemand, die krachtige slagen met bijl of hamer
ingewandsworm m.
geeft. — (Loc. prov.) I1 est là à pousser le h- de
*Ramat, in. (verbastering van 't nederd. saint Joseph, hij is daar om zwaar werk te doen,
h a n g m a t) [Mar.] Hangmat, kooi f. H- a cadre, om te zwoegen en te zweetera.
h l'anglaise, H- carré, raamkooi f., kot n.
-1- *Hanap, m. Groote drinkkom, nap f. --

LIamade, Haméide, Hamaide, f. [Bias.]

Hamei f., dwarsbalk van drie ingekorte stukken.
Hawadryade, f. [Myth.] Boomnimf f. —
Hamadryas, m. [H. n.] Langbeeniçe of era-

bische baviaan m.

Haniagogue, m. [Méd.] liever EMMENAGOGUE .
— [Bot.] Bloedtrekkende plant f. der Pyreneën,
h a m d n t h u s m. — Hamaide, z. HAMADE.
Hawaii, m., z. HAMAUX.

*Hamamélide, f., IIainamélis, in. [Bot.]

Tooverstruik, tooverhazelstruik r.—H- d'Athenee,

z. v. a. AATELANCHIEP-..

Hawans, m. [Corn.] Fijne, digte, witte katoenen stof f. uit Oost-Indië.
Hainapolya gramniatique , adj. [lmpr.]
Caractères h-s, letterstaafjes n. pl., op welke ver
vaak bijeenkomende letters vereenigd staan.-scheidn
*I-Iatnaux, m. pl. [Pêche] Wijdmazig vischwant n., schakelrakken m. pl.
Hamaxa, f. [Asir.] Wagen. — Hamaxagogues of Hamaxagoges, ni. pl. [Ant.] Wagenmenners, voerlieden m. pl. van den oogst. —
Hamaxiciens, m. pl. [Ant.] Wagenstrijders m.
pl. — Hamaxobiens of Hainaxobites, m.
pl. [Ant.] Volkeren n.1., die op wagens of karren leven en rondtrekken, wagenbewoners m. pl.
*Hambourg of Ratnbourg , m. [Pêche]

Fust n. voor den gezouten visch.
* Hati.boiivreax,

bloedvink m.

m. [H. n.] Hamburgsche

(op Japan.

Hambre,in. [Bot.] Groote, altijd groene boom m.
Hambrège, m. [Ant. mil.] Voering f. van den

pantserhandschoen.

*Hamburge, nl.. z. CARASSIN.
*Hameau , m. Gehucht n. Ce n'est pas on
village, ce n'est qu'un h-, 't is geen dorp, 't is

maar een gehucht.

Haniecon, m. [Pêche] Ongel, vischhaak, vischangel m, — (fig. et fam.) Lokaas n. — (Loc. prow.)
laten verschalken of bedriegen. — [Bot.] Puntig
haakje n. aan een doorn of plantenvezel. — [H. n.]
Smalkop, morris m., een lintwormvormig vischje.
Mordre a 1'h-, aan den angel bijten, toebijten, zich

*Hanapier, m. Menschenschedel m., door som-

mige wilde volken tot drinkschaal gebruikt. —
[Anc. mil.] Borstharnas, borstwapen n.
*Manche, f. [Anat., Man.] Heup f. — (fan.)
Etre, Se mettre sur la h-, sur les h-s, de handen

in zijne zijden zetten, zich in uitdagende houding
plaatsen. Parer sur ses h,s, met de spraak niet
regt uitkomen, zijsprongen maken. — [Man.] Ce
cheval a de belles h-s, a les h-s hautes, barrées,

dat paard heeft fraaije, hooge, uitstekende heupen.
Rabaisser les h-s, he achterstel onder zich brengen, de heupen buigen. Fuir des h-s, met de ach
voortijlen. Trainer les h-s, de heupen ach-terhand
slepen. - [Mar.] Windvéring f., billen f. pl.,-teran
achterwerk n. (in 't Kanaal carnier ge/weten). La
h- du vent, de loefwindvering. Le vent vient de
la h-, de wind komt schuin achterin. Aborder un
vaisseau par la h-, een schip bij de windvering
enteren, het van achteren aan boord leggen. —
[Vétér.] Effort des h-s, heupverrekking f. -[Tech.] Bodemrand in. (van een pot, vaas, enz.)
— [Mus.]H- dun bassop, staart m. van eenen bas.
Hanehoan, m. (pr. an-ko-an) [H. n.] Braziliaansche buizerd of muizevalk m.
Hanebane of Hennebane, f., z. JUSQUiA-

ME noir e.

Nanet, in. [Mar.] Riftouwtje n., riflijn f.
*Hangar, ni. Loots, timmerloots f., afdak n.
H- à mature, à chaloupes, masten-, sloepenloots.
H- b chaux, kalkloots.
*JIanneton, m. [H. n.] Meikever, meitor,
molenaar m. H- vernal, voorjaarstor. H- horticole, St.-Janskevertje n. H- solstitial, junfjkever.
H- doré, gouden tor. — (fam.) 11 est étourdi comme
un h-, hij is de onbezonnenheid zelf. — [Passem.]
Soucis de h- of d'h- franje f. met kwastjes. —
*Hannetonner, V. a. De boomen schudden, op-

dat de kevers of molenaars er af vallen.

5 Hannicheur, m., z. v. a. BOURRELIER.

*Hannon, m. [.H. n.] Volksnaam van verscheiden hertschelpen.
t Hannouart of Hannouard, m. Gezworen zoutdrager m. te Parijs.

HANOCHE

-

Hanoehe, f. Bosje n. brandhout.
*Hanovrien , adj. Hannoversch , hannoveraansch. — HANOVRIEN, m., NE, f. Hannoveraan m.,
hannoveraansche vrouw f.
*Hansard of *Hansart, m. [Agric.] Tuin nies n., sikkel f. (in Normand(je).
t *Hanscrit, m., nu SANSCRIT.

,

*Ranse, f. Verbond, inz. handelsverbond n.
der steden, die zich sedert 1241 aan Hamburg en
Lubeck aansloten, om zich zelven en hunnen bandel tegen rooverij te beschutten, enz., hanse,
h a n z e, h a n s a f. — *Hanséatique, adj. Verbonden, tot de hanse behoorend, h a n s e á t is c h.
Villes h-s, hanse-steden f. pl. (inz. Hamburg, Lubeck en Bremen.) — *Hansgrave, m. Hansgraaf m., hoofd van eene voormalige duitsche han
-- * Hansgraviat, m. Hans--delsvrnig.
graafschap n. ; woning f. van den hansgraa f.,

*Hansière, f . [Mar.] Tros m., z. AUSSIERE.
-j- *Hapte, 111. Piek f. met eene kerkbanier;
steel m. (nu liever IIAMPE) .
*Ranter, v. a. Dikwijls bezoeken, verkeeren of
omgaan (met): H- les bonnes compagnies, de goede
gezelschappen dikwijls bezoeken. — (Prov.) Dismo i qui tu kantes, je te dirai qui tu ès, waar

men mede verkeert, wordt men mede geëerd. —
H- les mauvais lieux, les cafés. in slechte plaatsen, in koffijhuizen loopen. — (Loc. prov.) I1 a
bien kante les foires, hij is van alle markten
weêrgekorn.en; hij is van zessen klaar. — Ook als
v. n. gebézigd: Les Bens qui bantent dans ce lieu,
de menschen, die daar verkeeren. — SE HANTER,
V. pr. Bezocht worden. — Elkander veel bezoeken,
met elkander omgaan. — Het part. passé is ook
adj. Cabaret hanté par les juifs, door de joden
bezochte kroeg f. — Chateau h-, kasteel n., waarin
't spookt.

Gemeenzame omgang m., veel
(meest in kwaden zin).
-vuldigerknf.
*flaphé, f. [Ant.] Poeder n., waarmede de
worstelaars hunne ingesmeerde leden bestrooiden.
* EIaphtanes, f. pl. A fdeelingen f. pl. der profétische boeken, die bij de joden op sabbath worden voorgelezen.
*Hapl aii,e, f. [Bot.] Soort van schimmelplant f.
*Haplogéiiéen, iie, adj. [Bot.] Uit enkel
celweefsel gevormd. — *Haplopéristo--voudig
nmate, adj. [Bot.] Met een' enkelvoudigen mondingsra.nd. — *Ilaplopetale, adj. [Bot.] Met
enkelvoudige of uit één blad bestaande bloemkroon f.
— *Haplostémonopetale, adj. Met even veel
stofdraden als afdeelingen der bloemkroon. —
*Haplotoinie, f. [Chir.] Enkelvoudige of een
snede f.
-voudige
*flappant, e, adj. [Minér.] plan de tong
klevend. Argile h-e.
*Rappe, f. [Tech.] Asscheen f., ijzeren halve
ring m. aan het einde van eene wagenas; — voorsteekpen f. aan eene ploeg, enz.; verbindingskram f.,
klaauw m. ; — soort van handpers f.
*Iiappé, e, adj. (en part. passé van kapper):
Morcea u h-, opgehapte brok ni. — Voleur h-, ge pakte, gevatte dief m.
*Rappe -chair, m. (pop. et bas.) _Dievenleider, deurwaarder, jan -pak-an m. — (fig. et fam.)
Schraper nl. (Plur. Des llappe-chair.)
-f- * IIa epée, f. [Cout.] , z. v. a. S AISIE.
*Rappe -foie, m. [H. n.] Zee-roofvogel m.,
die zeer belust is op de kabeljaauwlever. (Plur.
t *Hantise, f.

Des bappe-foies.) — t *Rappe- iopin, m. [Chas.]

Gulzige hond. slokop m. -- (fig. et triv.) Vraat,
vreetzak m. (Plur. Des happe-lopins.)
*Happelollyde, f. Volsche steen m. (dien men
ligt voor echt aanziet.) — -^- (fig. et fam.) Mensch
van fraai, sierlijk voorkomen, maar met weinig
verstand en middelen. — [Man.] Fraai, 'maar niet
vurig, krachteloos paard m. — In 't algemeen: een
uiterlijk, fraai voorwerp van weinig of geen innerlijke waarde.
*Happelnent, m. Het ophappen, opsnappen; -het onverwacht grijpen of vatten. — [Minér.] Het
kleven of hechten aan de tong van zekere mineralen.
*Mapper, v. a. Opsnappen, toehappen, snappen. Le mien happe tout ce qu'on lui jette, de
hond snapt alles gretig op, wat men hem toewerpt.
— (fig. et (am.) Vatten, grijpen, vanr,en, onverwachts in hechtenis nemen: Il s'est laissé h- par
les sergents, hij heeft zich door de eereg
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laten vatten. -- *HAPPER, v. n. [Chim.] Kleven
zich aanhechten: Le nitrate de potasse est un se
qui happe (of qui happe It la bouche), de salpeterzure potasch hecht zich aan de tong.
% *Rappe- soupe, f. (woord van Rabelais)
Soeplepel, lepel m. (Plur. Des happe-soupe).
*Hapsus, m. [Chir.] Wiek, dot f. (van pluk
vlas of wol).
-sel,
*Haptopode, adj. [H. n.] Het voedsel met de
pooten aanvattend. — * HAPTOPODES , m. pl. Grpvoeters m. pl., klasse van vogels, die 't voedsel met

de pooten aangripen.
t *Haque, f. Paard n. — [Pêche] Harengs
It la h-, haringen m. pi. tot vischaas bereid, aas
-haring,
lokharing m.
t * Haquebute, *Hagnnebntier, z. ARQUEBUSE, ARQUEBUSIER.

*Hagfenee, f. (verklw. van 't oude haque)
[Man.] : Pasganger, telganger m., telpaard n., hak
1 Cheval qui va la h-, paard, dat den tel-keni
gaat,. telganger. — (Prov.), z . CORDELIER . — (fig.

et. pop.).. Groote, lomp gevormde vrouw.
*lfaquet, m. Paardje n. (in dien zin weinig
gebruikt). — Lange kar f. zonder wagenladders
(voor tonnen, balen, enz.), bierwagen, rolwagen m.
— [Art.] H- it ponton, een pontonwagen of -kar.
— *flagnetier, m. Voerman m. van zulk een
voertuig. (geslacht.
*Ilarache, f. [H. n.] Visch m. van 't haringHarame, m. [Bot.] Balsemharsboom, balsem
-gom voortbrengt). -poulierm.(dtak
Haranes, m. pl. Hongaarsche militie f., h ar á n e n m. pl.
*Haranguie, f. Plegtige aanspraak, redevoering, rede t. Il a prononcé une belle h- au rot,
hij heeft eene schoone aanspraak aan den koning
gedaan. — (fam_) Vervelend gebabbel n. I1 leur a
fait une longue h- là-dessus, hij heeft hun daarover
lang en breed wat voorgebabbeld.
*Haranguer, v. a. Plegtig aanspreken, eene
openbare redevoering of aanspraak , houden: Le
bourguemaltre harangua le prince a la porte de

la wille, de burgemeester sprak den vorst aan de
stadspoort plegtig aan. — (fig.) Quand je Ie verrai.
je le haranguerai d'importance, als ik hem zie,
zal ik hem niet weinig doorhalen. — Ook als v. n.:
11 harangue bien, mal, hij heeft eene goede, slechte
voordragt als spreker. — (fig.) Il harangue toujours, it ne fait que h-, hij heeft altijd het grootste
woord, voert altlid een' hooclen, deftig en toon. —
SE HARANGUER, V. pr . Plegtig aangesproken worden. — Tot elkander aanspraken houden. —
Het part. passé is ook adj.: Les soldats harangués
ui cette occasion, de bij die gelegenheid toegespro-

ken soldaten.
*Harai, iietir, m. Openbaar redenaar, spre-

ker, woordvoert er m. — Meestal in ongunstigen

zin gebézigd:

Un mauvais, Un pauvre b-, een

slecht, armzalig rédenaar. Un h- éternel, een
vervelende, langwijlige spreker, babbelaar m. —
Men vindt ook het vrouwelijk HAPANGUEUSE ,
woordvoerster f.
*Naras m. [Man.] Stoeterij, paardenfokkerij f.
— Verzameling F. van stalmerriën met hare springhengsten. — Somtijds ook van een' enkelen springhengst gebézigd.' Un h- anglais. — [I- de motels,
muildier-stoeterij. — [H. n.] Ora f., schoone amerikaansche langstaartige papegaai m.
*Harasse, f. Glaskorf in., glaskist f. — [Anc.
mil. ) Zwaar schild n., h a r a s s e t.
* I-I arassé, e, adj. (en part. passé van harasser): Troupes h-es, afgematte troepen m. pl. J'ai
l'esprit h-, mijn geest is (door het denken, studéren) uitgeput, afgemat. -- (pléon.) H- de fatigue,
doodmoede.

4 *Harassenlent, m. Afmatting, uitputting f.
*Harasser, v. a. Vermoeijen, afmatten, uit

dieren) afrijden, af/apen, afdrijven.-puten;(va
— SE HARASSER, v. pr. Zich afmatten. — Moede,
uitgeput worden: C'est on cheval qui se harasse
Bien 'site. (terij.
*Harassier, in. Opzigter m. over eene stoe*Harati, *llaranix, in. [Anc. mil.) Donner

le h-, het h, a r o roepen (als krijr!slist om de („razesde paarden der vijandelijke ruiterza magtig te
worden) ,
t *Harander, v. a. Najouwen, beschimpend
en scheldend vervoli en.
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*Haraux, m., Z. HARAU.
*farbai, ni. [H. n.] Egyptische doornstaart m.,

eene hagedis.

*Harceler, V. a. Tangen, kwellen, sarren;

plagen, verontrusten, lastig vallen; aandrijven;
telkens aanvallen of aangripen, door aanvallen
vermoeijen, bestoken. I1 le harcèle toujours, hij
tergt hem gedurig. Its n'ont point cessé de h- 1'ennemi dans sa marche, zij hebben niet opgehouden
den vijand op zijnen marsch telkens te bestoken,
door aanvallen te vermoeijen. — SE HARCELER, V.
ar. Zich kwellen, zich verontrusten. — Elkander
tergen, kwellen. — Het part. passé is ook adj.:
Troupes harcelées, gedurig verontruste, bestookte
troepen nl. pl. — % *Harceleur, m. Plaaggeest,
(erger, kwelduivel m. -- *Ilareellement, m.,
t Hareellerie, f. Gedurige terging or kwelling;
— bestohing, verontrusting f. (des viands).
Harcourt, m. Bezitter, eigenaar m. an stoeterijen.
*Hard, m. [Tech.] Stolts f., stompscher p e ijzeren schijf f. of halve ring m., waarop witlooiers
en handschoenmakers het leder glad en lenig maken.
*Harde, f. [Chas.] Troep wild, inz. rood
wild n. — Koppelband m., waarmede de honden
vier aan vier or zes aan zes zamengehouden worden - z. HARDES.
*Harde, e, adj. (en part. passé van barder):
Chiens h-s, gekoppelde honden m. pl. — Peaux h-s,
gestofte huiden f. pl. — Oeuf h-, ei zonder schaal,
windei n.
*Hardeau, m. [Tech.] Touw n. aan den
molenvang. — [Bot.] Soort van sporkenboom m.
(viorne, bourdaine). — -j- (pop.) Gulzigaard m.
*Hardée, f. [Chas.] Plaats f., waar 't wild
door 't hout is heen gebroken. (touw.
*Hardelée, f. Pak n. aan een' draagstok of
-}- *Hardelle, f. (verklw. van harde) Menigte f.,
troep m.; — (pop.) jonge meid f.
*Harder, v. a. (van harde) [Chas.] Koppelen
(de honden). — *HARDER, V. n. (van hard) [Tech .]
Stoltsen, stolten (vgl . hard). -- SE HARDER, v. p r.
[Chas.] Zich in de koppelbanden verwarren: Ces
.

.

chiens se Hardent.

*Harderie, f., z. FÉRET d'E spagne .

HARMONICA.
*Hardiment, adv. Stout, op stoute, veymoedige, ook op onbeschaamde wijze, enz. (vgl HARD!) ;
zonder aarzelen of bedenken, vrijuit. Marcher ha l'ennemi, stout, onbeschroomd op den vijand los
Parler, mentir h-, stout, onbeschaamd spre--gan.
ken, liegen. — Dites -lui h-, que j'en suis instruct,
conflez-le lui h-, zeg hem vrij uit, dat ik het ver
heb, vertrouw het hem zonder bedenken toe.-nome
Hardois, m. pl. [Tech.] Door de horens van
een hert afgeschuurde takken m. pl.
*Hare ! 2nterj. (aanvurende kreet voor de honden) halo! haho! — Teenen band m., bindteen f.
*Harem, m. (men spreekt doorgaans uit ha-rèm,
hoewel anderen, wegens de afleiding van 't arab.
h a r a m, ha-ram uitspreken) Vrouwenhuis n. bij de
Muhamedanen, vrouwenwoning f. , vr^ouwenverblijf n., vrouwentimmer, h á rem m. — De gezamenlyke in den harem besloten vrouwen. — Bij uit
bordeel n.: Il y a une foule de h-s dans-breidng:
.

Paris.
*Hareng, m. [H. n., Pêche] Haring m. Hfrais, groene, versche haring. H- salé, H- pee, Hen caque, pekelharing, gezouten, gekaakte haring.
H- blanc-, blanke haring. H- à la bourse, z. v. a.
BOUSSARD. H- plein, volle haring. H- vide of gai,
ledge, ijle haring. H. en vrac, wrakke haring,
wrakharing. H-s peignés, geschonden haring. Hsaur of sauret, bokking. Caque de h-s, harington f.,
haringvaatje n. La pêche du h-, de haringvisscherj,
groote visscherzj f. -- (Prov.), z . CAQUE . On vend
au marché plus - de h-s que de soles, geringe, mid-

delmatige waren vinden meer aftrek dan de goede,
— mosselen hebben meer aftrek dan oesters. —
Vivre dun h-, hoogst matig leven. I1 est sec comme
un h- saur, hij is zoo droog als een stokvisch, aan
hem is niets dan been en huid.
*Haremgade

of *Harenguière, f. [Pêche]

Haringnet, haringwant n. — HARENGADE, HAREN GAGE f., z. CELERIN.

*Harengaisoii, f. Haringtod m., saizoen n.
voor de haringvangst. — Haringvisscherj, haringnéring f.
*Harengère, f. Haringvrouw; vischvrouw f.
— (fig. et fam.) Ruw, onbeschaafd vrouwspersoon,
vichwijf n.
*Harengerie, f. Haringmarkt f.

*Hardes, f. pl. Kleeding f., kleederen, klee*Harenguière, f., z. HARENGADE.
dingstukken n. pl., goed n., plunje f.
t *Harer, V. a. Aanhibsen, ophitsen.
*Herdi, e, adj. Moedig, stout, stoutmoedig,
Haret, adj. m. [H. n.] Chat h- of sauvage,
koen, vermetel, onversaagd, onbeschroomd, ondernemend, onverschrokken; onbeschaamd, driest, vrij- vistb van 't geslacht der wentelaars, zeebijter m.
Haretae, m. [H. n.] Roodgekuifde afrikaanpostig, boud. Un soldat h-, een moedig soldaat. I1
(steenuil, sneeuwuil m.
a fait on tour h-, hij heeft een' stouten, koenen sche vogel m.
*Harfang, m. [H. n.] Groote sneeuwwitte
trek gedaan. — C'est une réponse h-e, 't is een
-- *Hargne, f. Gémeljkheid, verdrietigheid f.
vrijpostig antwoord. Un h - menteur, een onbeschaamde, vermétele leugenaar. Cette fille a Fair — f *SE HARGNER, V. pr. Onder elkander twisten,
h- dit meisje heeft een vrijmoedig uitzigt, ziet er elkander kwellen , verdriet aandoen. — *Har
Twist n., kijvaadje, plagerij f.
-gneri,f.
me. h-e,
vrijmoedig uit. — Cet auteur a la
*Hargneux, ease, adj. Kijfachtig, twistziek,
^ItueVr ij over
deze schrijver schrijft stout; drukt zic
kiesche zaken uit. — Ce maitre d'écriture à la twistgierig, kribbig, krakeelziek. — (Prov.) z. CHIEN .
main, la plume h-e, die schrijfmeester heeft eene C'est une femme h-euse, 't is een kijfachtig wijf.
stoute, /iksche hand. Le pinceau h-, le jeu h-, Chien h- a toujours I'oreille déchirée, z. DECHIRE.
*Hargnière, f. [Pêche] Wijdmazige zegenl'exécution h-e, het stoute, f ksche penseel, spel n.
— [Arch.] Voute h-e, stout aangebragt, fiksch boord m.
-I- *Hargouler, V. a.: H- qn., iemand bij de
uitgevoerd gewelf n. — [Bias.] Coq h-, stappende
keel pakken en schudden.
haan m.
*Haricot, m. [Bot.] Snijboon, klimboon f. Les
*Hardieort, m. [Anc. mil.] Voorvechter, sol
ie de schermutseling aanvangt, h a r d i c or t m.-dat, h-s grimpent sur des échálas, de snijboonen klim
aan staken in de hoogte. Des h-s nains of á-men
*Hardiesse, f. Stoutheid, koenheid, onversaagdheid, onbeschroomdheid, stoutmoedigheid, on- in touffe, kruipertjes n. pl. — Het zaad zelf dier
plant:
H-s blancs, witte boonera f. pl. — [Cuis.]
onbedeesdheid;
verschrokkenheid; vrijmoedigheid,
vrijpostigheid, onbeschaamdheid, driestheid, laat H- de mouton, schapenvleesch n. met knollen.
5 *Haricoter, V. n. In kleinigheden speculéren
overmoed in Grande, noble h-,-dunkehif.,
groote, édele stoutheid, onversaagdheid. Cette fille of handelen; — zich kleingeestig, bekrompen gedraest d'une h- qui révolte, dat meisje is ergerl jk gen. — 5_ Haricoteur, m. Koopman investeri,!en.
*Haridelle, f. Knol m. slecht, afgeredenpaard n.
vrijpostig, onbeschaamd. La h- d' une action, de
Harle of Herle, m. [H. n.] Duikeend, duikervermetelheid, stoutheid eener daad. La h- des
manières, de vrjpostigheid der manieren. — On gans f., duiker, zaagbek, mannetjes - duiker m.
Haruiale, f. [Bot.] Soort van zeer welriekende,
trouve une foule de h-s dans eet auteur, men
vindt bij dien schrijver eene menigte stoute, ge- wilde wijnruit in Egypte, h á r m a l a f.
Harman
, m. [Manuf.] Ongeschoren laken n.
La
hd'une
—
waagde uitdrukkingen, vrijheden.
Harmatan, m. [MIétéor.] Stikwind, zeer ver
voute, d'un escalier, de stoute, fsksche, vlugge
aan de afrikaansche-derflijk,htwnz.
uitvoering van een gewelf, van een trap. - (fam.)
Prendre, Avoir des h-s, zich vrijheden, vrjpostig- kust, harmattan m.
Harmonica, m. [Mus Speeltui/ n ., zamenheden veroorloven, al te vrij zijn. Excusez, si je
prends la h- de vous faire vette demande, vergeef gesteld uit een zeker getal glazen klokes, die men
doet klinken door hunnen rand met den vochtiger
mij, dat ik zoo vrij ben u dat te vragen.
Hardilliers, m. pl. [Tech.] Schaftschragen f. vinger te bestrijken; ieder speeltuig met toetsen,
waarin de metalen snaren door glas vervangen
pl. der tapijtwevers.
:

.]

HARMONIE

--

worden, h a r m on i k a f. — Harmonieorde, m.
Opstaande staart piano, door Kaufmann in 1808
uitgevonden, harmonichorde f.
Harmonie, f. [Mus.] Gelijktijdige verbinding
der toonen tot één geheel volgens de wetten van
't geluid, klankineensmelting, zamenstemming van
verschillende akkoorden; — wetenschap, theorie f.
van de akkoordverbindingen; — gezamenlijke blaas
pl. van een orkest; — welluidend--instrume.
heid, liefelijkheid, harmonie f. L'h- des instruments, de overeenstemming der speeltuigen. Musique
d'h-, muzijk van blaasinstrumenten, harmonie -muzijk f. — L'h- a été soumise a des règles invariables, de harmonie-leer is aan onveranderlijke régelen onderworpen geworden. — L'h- est trop considérable dans eet orchestre, de harmonie is te
sterk, de blaasinstrumenten zijn te talrijk in dat
orkest. — L'h- de la voix, de welluidendheid,
liefelijkheid der stem. — Table d'h-, klankbodem m.
(van een snarenspeeltuig). — Bij uitbreiding: Evenredigheid, schoone verhouding der deelen van een
geheel, inz. inde schoone kunsten; overeenstemming
(van neigingen, van wil) , overeenstemmigheid, een
harmonie f. Ce qui fait la beauté d'un-dragt,
bátiment, eest la parfaite h- de toutes les parties,
dat, wat de schoonheid van een gebouw uitmaakt,
is de volkomene overeen- of zamenstemming van
alle deelen. — I1 rêgne une belle h- dans ce dessin,
in deze teekening heerscht eene schoone overeenstem
alle deelen stemmen. goed zamen. Il règne-ming,
dans vette famille la plus parfaite h-, de volmaaktste eenstemmigheid heerscht in deze familie.
— [Litt.] .11- évangélique, overeenstemming der
evangelisten, een boek, waarin men die overeenstemming poogt aan te toonen. — [Anal.] Articulation par h-, harmonische beendervereeniging
o f inwrichting, onbewégelijke beenderverbinding door
in elkander sluitende, min of meer getande naden.
— [Phil.] H- préétablie, voorafbepaalde overeenkomst of overeenstemming (naar Leibnitz); de van
God oorspronkelijk uitgaande zamenstemming van
alle dingen en van hare veranderingen tot één doel.
H- sociale, of enkel H-, maatschappelijke harmonie,
tijdperk van voorspoed, dat, naar 't stelsel der
Fourieristen, op de kindschheid van 't menschdom
volgen moet.
Harmonié, e, adj. (en part passé van harmonier): Couleurs h-es, in harmonie of overeenstemming gebragte kleuren.
Harmonien, ne, adj. [Mus.] De harmonie
betreffend. — [ Phil.] Tot de maatschappelijke har
stelsel van Fourier). —-moniebhrd('t
HARMONIENS, m. pl., -NES, f. pl. De mannen en
vrouwen, die in dat Fourieristisch tijdperk zullen
leven. — HARMONIEN, m., -NE, I. [Mus.] Leerineester m., leermeesteres f. in de harmonie.
-t- Harmonier, v. a. In harmonie, in overeen
of eensgezindheid brengen, doen h a rm o--steming
n i é r e n. H- les diverses parties d'un tout, les
couleurs d'un tableau, de verschillende deelen van
een geheel, de kleuren eener schilderij met elkander
doen harmoniéren. L' intéret harmonie souven t les
bommes, het eigenbelang maakt dikwijls de menschen eenstemmig. — S'HARMONIER, v. pr. Overeen
stemmen, eene harmonie of eenstemmigheid vormen.
S'h- avec qn., met iemand h a r m o n i é r e n, h a rm o n i s é r e n, vriendschappelijk en eensgezind leven. — La verdure s'harmonie gracieusement aver
i'eau, het loof is in liefelijke harmonie of overeen
-steminghwar.
Harmonienseiuent, adv. KK'elluidend, overeenstemmend, op liefelijke, zoetluidende wijze.
Iiarnnonieux, ease, adj. Welluidend, overeen- of zamenslemmsnd, h a r in ó n -i. s c h. Une voix
h-euse, eene welluidende stem. Couleurs h-euses,
,liefelijk zamenpassende kleuren f. pl. — Style h-,
welluidende stijl m.
Harinoniphile, adj. De harmonie, de muzijk
beminnend: Nation h-, muzijklievende natie f.
Harmonigae, adj. Harmonie of overeenstem
voortbrengend, h a r m ó n is c h. Sons, Cordes-ming
h-s, overeensteinmende tonnen m. pl., snaren f. pl.
Schelle h-, harmonische toonschaal f. — [Géom.]
Proportion h-, harmonische evenredigheid f. (waarin
de 1e tot den 3en term staat, als 't verschil van
den lei' en Zen tot dat van den 2en en 3en terra).
Nombres en proportion contra-h-, getallen in tegenharmonische verhouding (waarin 't verschil van
:
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den Jen en 2en term tot het verschil van den Zen
en 3en staat, als de 3e term tot den len). — HARMONIQUE, f. [Mus.] Wetenschap van de verhouding
der termen, welluidendheidsleer, h a r m o n i e k f.
— Harmonigeiement, adv. Op harmónische
wijze, naar de regels. der welluidendheidsleer, har
-monisch.
Harinoniser, v. a., z. v. a. HARMONIER. -- Barmonisme, m. Het streven naar overeenstemming in schrijfwijze en spelling, harm onismus n.
Harmoniste, m. Meester der harmonie, bekwaam componist of toonzetter, h a r m o n í s t m.
— larmonistique, f. Overeenstemming (concordance) der evangeliën.
Harmonomètre , m. [Mus.] Harmonie- of
welluidendheidsmeter, werktuig om de harmónische
verhoudingen te meten, h a r m o n o m é t e r m. —
Harmonométrie, f..Uarmonie-meetkunst f. —
Harmonométrigiie, adj. Die kunst betre/J'end.
Harinophane , adj. [Minér.] Met zigtbare
voegen (van kristallen).
Harmotoine, m. [Minér.] , z. ANDREOLITHE.
Harnaché, e, adj. (en part. passé van har
opgetuigd paard n. — Femme-nacher):Cvl,
h-e, belagcheljk opgetooide vrouw. — * Harna
chement , m. Het optuigen van paarden, muilezels); — gezamenlijk tuig n. — ( fig. et fam.)
Zotte belagchelijke opschik m. — *Harnaeher,
v. a. Optuigen, tuigen, het tuig aanleggen, optoomen. — ( fig. et fam.) Smakeloos, bont aankleeden. - SE HARNACHER, V. pr. Opgetuigd worden, zich laten tuigen. -- Zich belagcheljk opschikken, zich smakeloos kleeden. — * Harnaehear, m
[Tech.] Tuigmaker, zadelmaker m.
*Harnais. *Harnois, m. Paardentuig,tuig n.;
— bij uitbreiding; voertuig n. , de paarden! en
verdere toestel van een' voerman of sleper. Cheval
de h-, voermans-, sleperspaard, trekpaard n. —
Vischtuig, vogeltuig n. (In dien zin verouderd.)
— [Anc. mil.] HARNOIS, m. Harnas n., wapenrus
fig.) Endossen le h-, het harnas aan--tingf.—(
schieten, soldaat worden; zijn ambtsgewaad aantrek
Blanchir, Vieíllir sous le h-, onder de wa--ken.
penen, ook, in een of ander beroep grijs worden.
Suer, S'échauffer dans son h-, zich in vuur, in
drift zetten, met drift en opgewondenheid spreken;
— ook (iron.) onder den last van zijne kleederen
zweeten.
*Haro, m. [Ant. prat.] Haro, haro-geroep n.
(om iemand te vatten of beslag op een voorwerp
leggen en de zaak oogenblikkeljk voor den regter
te brengen). Crier, Faire h- sur qn., iemand onder
haro-geroep arrestéren; — (lig. et fam.) een afkeurend geschreeuw over iemand aanheffen, luid
afkeuren.
t Harondelle, f., z. v. a. HIRONDELLE. —
Haroeielle, f. [PêChe], z. v. a. ARONDELLE.
*I-Iarpace, adj. [H. n.] Van roof levend: Oiseaux h-s, of als subst. HARPACES, m. pl. Roofvogels in. pl. (eener ziekte, eener kwaal.
t Harpade, f., z. v. a. SAISIE. — Aanval m.
*Harpa.e , m. [ Anc. mar. j Beukblok a.,
ijzerklomp n., dien men uit den mast op de vijandelijke /aleijen deed vallen.
*Flarpagon, m. (fam.) Gierigaard, vrekm. —
[Ant. rom.] Soort van enterhaak m.
*I-iarpaie, m. [H. n.] Brandgier m. (busard
du Marais).
*Harpail, m. [Chas.], z. v. a. HARDE.
*Harpaille, f. Gemeen volk n. (canaille).
*IIarpailler, v. n. [Chass.] Zich verstrooijen,
uiteen loopgin, het spoor verlaten (van de jagthonden). — t SE HARPAILLER, v. pr. (f(an.) Harre
plukharen. — t *Harpailleur, m.,-waren,
-ease, f. Schoof/er, bedelaar, spitsboef m.
Iiarpale, m. [H. n.] Snelkever m.; — ook
z. V. a. SAGOUIN.
* U arpe, f. tlarp f. Jouerde lab-, Pincer, Toucher la h-, op delharp spelen. —(Prov.) II est parent
du rot David et joue de la lI -, 't is een spitsboef,
een gaauwdief. — [ Arch.] Bind- of kantsteen m.
(om een' muur met eenera anderen te verbinden). —
[Ane. fort.] Soort van ophaalbrug f. — [H. n.]
Zeelier, harp f. (soort van knorhaan). — Harpschelp f. — [Véner.] Klaauw m. (van een' hond).
*Harpé , m. [Any. mil.] Kromme sabel m.,
Krom zwaard n. — *Ilarpé, e, adj. m. Harp-

.
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vormmg (alleen in:) Lev nier bien h-, Levrette Bien
h-e, windhond m. niet eene breede sterke borst en
dunnen buik. — * HARPÉ, E, adj. (en part. passé
van harper): Homme h-, gevat, aangegrepen man.
*Harpeaa,m. [Mar. ] Dreg,enterdreg f. (grappin).
Harpége, Harpégement, Harpeger, z.
ARPEG —.
*Harpens, m. [H. n.] Berguil in. in Dauphiné.
*Harper, v. a. ((am.) Met de handen stevig
aangrijpen, vatten, pakken: On vous harpe mon
homme et on 1'entraine en prison, onze man wordt
gegrepen en naar de g evangenis gevoerd. — [ Man.]
De achterbeenen ongelijk opligten. — SE HARPER,
v. pr. ((am.) Elkander aanpakken, handgemeen
worden.
*Harpeste, m. [Ant.] Balspel n.
t *Harpeur, in. Harpspeler m. (harpiste).
*Harpie, f. [Myth.] Roofzuchtig vrouwelijk wezen n. van afschuwelijk voorkomen (zinnebeeld der
onverzodelijkste , gemeenste roof- en hebzucht) ,
h a r pij f. — (fig.) Ilebzuch tig, roofziek mensch n.;
— Helleveeg f., ondeugend wijf n. — [H. n.] 4merikaansche arend, gier m., harpij f. — t *Har pier, V. a., Z. v. a. PILLER, EETLEVER.
*Harpigner, V. n., en Se harpigner, v. pr.
((am.) Plukharen.
*H arpin, m. [Navig.] Schippersboom, bootshaak m. — [Vétér.] Pestbui,lachtig gezwel n.
Harpion, m. [EI. n.] Zekere zijdeworm - ziekte f.
*Harpiste, m. et f. Harpspeler, harpenaar m.,
harpspeelster f.
* Harpoire, f. [Pêche] IHarpoenweêrhaak m.
*Harpo-lyre, f. [Mus.] Harplier, citerharp f.
*Harpon, in. [Péche] Harpoen m., werpspies f.
met weerhaken voor de walvischvangst. — [ Mar.]
S-vormige enterzaag f. — [ Tech.] IJzeren hou
schulpzaag f. — *Harponner, v. a.-vastm.;
[Pêche] Harpoenéren, den harpoen werpen, met
den harpoen aanvallen. — * Harponneur, in.
Harpoenier m. — *Harponnier, m. [H. n.]
Harpoenreiger ni.
*Harre, f. [Tech.], z. v. a. HARD.
*Hart, f. Teenen band of strop, waarmede een
takkebos gebonden is, wiepband, worstband m. —
(Prov.) La h- sent toujours le fagot, een kwade
gewoonte laat zich moeijelijk afwennen. — Strop m.,
koord, worgkoord f.; galg f., schavot n. Sous peine
(a peine) de la h-, op straffe van den strop. I1 a
la h- au con, hij heeft den strop om den hals;
(fig. et fam.) hij zal den dans niet ontsp ringen; hij
-is rijp voor de galg, voor 't schavot. Sentir la h-,
de galg, den strop waard zijn.
Haruspice, m., z. ARUSPICE.
*Harviau, in. [Pêche] Netleuver, netstrop m.
*Hasard, m. Geval, toeval, geluk, luk, lukje n., buitenkans; — kans f., waagstuk, gevaar n.
S'abandonner au h-, zich aan het toeval overlaten.
Un coup de h-, een gelukkig toeval. C'est un grand
h- s'iI en échappe, 't is een groot geluk, indien hij
er door komt. Cette découverte est due au h-,
deze ontdekking heeft men aan het toeval te dan
faut donner qc. an h-, men moet-ken.—(Prov)I1
iets aan het toeval overlaten: men kan niet alles
vooruitzien of berékener.. — Mettre sa vie au h-,
zijn leven in gevaar (in de waagschaal) stellen. I1
s'expose an h- de se ruiner, hij stelt zich aan het
gevaar bloot, van zich te grond te rieten. Il a couru
h- de son honneur, hij is in gevaar geweest van
zijne eer te verliezen. C'est un livre, un tableau
etc. de h- (of d'occasion) 't is een toevalliger wijze
goedkoop gekocht boek, schilderij ,enz. J'ai trouvé
un bon h-, ik heb bij toeval een' goeden koop gedaan. — [ Paume] La balie fait h-, de bal maakt
toevallig een' valschen sprong. — Jeux de h-, kans
spelen n. pl. Les h-s de la guerre,-speln,hazrd
de oorlogskansen f. pl. — AU HASARD, loc. adv. Onbedachtzaam, zonder overleg, blindelings, op goed
geluk af: Parler, Répondre an h-, op goed geluk
spreken, antwoorden. — a TOUT HASARD, loc. adv.
Wat er ook gebeure, in elk geval; op goed geluk.
A tout h-, tenez vous sur vos gardes, blijf in elk
geval op uwe hoede. Parler, Répondre à tout h(of an h-), z. boven. — PAR NABARD, loc. adv. Bij
toeval, b2 geval, toevallig: Ce mot mest échappé
par h-, dit woord is mij toevallig ontsnapt of ontvallen. — [ Math.] Doctrine des h-s, leer der kans -

of waarschijnlijkheids-berékeninr;en.
*Hasardé, e, adj. (en part. passé van hasar-
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der) : Expression h-e, gewaagde, g e h a z a r d e e r de
uitdrukking f. — De la viande h-e, te lang bewaard vleesch n. Cette perdrix est h-e, deze patrijs
heeft een reukje gekregen. — Somtijds ook van personen gebézigd: De nuit, dans un bols, on est h-,
in een bosch loopt men des nachts gevaar.
*Nasarder, v. a. Wagen, aan het toeval of
de kans overlaten; in gevaar stellen, op het spel
zetten, in de waagschaal stellen, h a s a r d dr en.
H- son argent au jeu, zijn geld in 't spel wagen.
H- sa vie pour qn., zijn even voor iemand wagen.
H- une plaisanterie, eene spotternij of scherts wagen (om te zien hoe zij zal opgenomen worden). —
(Loc. prov.) H- le paquet, het op goed geluk wagen, laten aankomen. — Ook zonder voorwerp gebézigd: H- beaucoup, veel wagen. I1 n'y a qua
h- pour ètré heureux, qui ne hasarde rien, ?i'a
Tien, Frisch gewaagd, is half gewonnen, die waagt
die wint. — SE HASARDER, v. pr. Zich wagen.
t *Hasardeur, adj., z. V. a. HASARDEUX.
*Hasardetiselnent, adv. Op eerre heigchelijke
of gevaarlijke wijze.
*Hasardeux, eiise, adj. Stout, ondernemend,
vermetel; — hagchelijk, gewaagd, gevaarlijk. Ce
dote est trop li -, deze stuurman is te stout, waagt
e veel, is een waaghals. — Cela est bien h-, dat
is zeer gevaarlij k, de zaak is gewaagd.
*Rase, f. [H. n.] Wijfjes-konijn n., wijfjes haas m. — 5 ( fig. et fain.) Vrouw met veel kinderen.
Ilassegnaye, f. [Mar.] Halve enterpiek f.
I-Iast, ni. (pr. aste) [Mil.]: Arme d'h-, ieder
wapen aan een' langen steel, stoot-, steekwapen n.
(piek, hellebaard).
*Hastaire, m. [H. anc.] Spiesdrager, piekenier,
lansier, la a s t d r iu s m. — * Haste, f. [Ans. mil.]
Lange lans , spies ; werpspies f. — [Numism.]
Werpspies f. zonder ijzer, soort van lange schepter m. der Ouden. — 5 [Cuffs.] Mettre Ii la h-,
aan 't spit steken. — *Hasté, e, adj. [Bot.
Spies- of speervormig. — * Iíastelle, f. [Ans. miff.]
Schacht f. van eene lans, spiesstok m.
*Hasteor, ni., z. v. a. (RASSE-AVANT.
*Hastifolié, e, adj. [Bot.] Met lansvorinige
bladeren. —" Hastiforme, adj. Lans -,speervormig.
'Hate, f. Haast, spoed m., overijling, overhaas ting, drift f. Avoir h-, grande h-, haast, veel haast
hebben. Faire h-, haast, spoed maken. La h- nuit
convent, de overhaasting schaadt dikwijls. — (Loc.
prov.) Cet homme est de Lagny, it na pas h -, die
man is een luiaard. — a LA HATE, loc. adv. In der
haast, met overijling: Ecrire, S'habilier a Ja A h-.

i

— AVEC HATE, EN GRANDE HdTE, EN TOUTE HáTE,

loc. odv. Met haast, met spoed, met grooten spoed,
in aller ijl.
*IIàté, e, adj. (en part. passé van hater): Pas
h-, versnelde, verhaaste stap m. Diner h-, bespoedigd, vervroegd middagmaal n. — Saison h-e, te
vroep invallend seizoen n. of weêrsgesteldheid f.
'Hàtelet, m., z. ATTELET en HaTELETTES. —
[Manuf.] Kleine ijzeren pin of spil f. aan een
spinnewiel. (bradene spijzen f. pl.
*Hàtelettes, f. pl. [Cuffs.] Aan speetjes ge"Hàter, v. a. Haasten, verhaasten, bespoedigen,
sneller doen voortgaan; — aanzetten, aandrijven,
aansporen, tot spoed nopen. — H- Ron départ, zijn
vertrek bespoedigen. H- sa mort, zijnen dood ver
Hatez un pen ces Bens-lb , zet die-hasten.—
menschen wat aan, maak dat zij zich wat haasten.
— Hatez le diner, bespoedig het middagmaal, maak
dat wij wat vroeg eten. — H- les fruits, de vruchten spoediger tot rijpheid doen komen. — [ Véner]
Le serf hate son erre, het hert vlagt in aller ijl.
— (Loc. prov.) On le hátera bien d'aller, men zal
hem wel beenen maken, zonen pli jt wel leeren doen.
— SE HhTER, v. pr. Zich haasten, spoeden: Hatezvous un pea, haast u wat. Quest-il besom de se
h-? wat heeft men noodig zich te haasten? waarom
zal men zich zoo haasten? — (Prov.) Qui se hate
trop, se fourvoie, haastige spoed is zelden goed,
hoe meer haast, hoe minder spoed.
*Hàtereauu, in. [Cuffs.] Geroosterde snede lever f.
* Hàtear, Gebraadmeester m , voormalig opzigter in de koninklijke keuken. — [Arch.], z. v. a.
CHASSE-AVANT.

*Hàtier, m. [Cuffs.] Brandijzer n. voor het spit.
*Hàtif, ive, adj. [Hort..] Vroegrijp, vroeitZjdig, vroeg: Pêches h-ives. Raisins h-s, vroegrijpe,
vroege perziken, druiven f. pl. — ( fig.) Vieillesee
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h-ive, te vroeg invallende ouderdom m. — Développement h-, vroege, vervroegde ontwikkeling f.
Esprit h-, vroegrijp verstand
verstand boven

de jaren.

n.,

*Hàtille,f. [Cuis.] Stuk versch varkensvleesch n.,

gelijk men (vooral in Duitschland) in den slagttijd
gewoon is met eene worst aan goede vrienden te
zenden. — (Jig. et prov.) Donner de la h- a qn.,
iemand op stokslagen traktéren.
*Hátiveaii, m. Vroegrijpe of vroege peer f.,
in 't algemeen vroegrijp ooft n.
*Hativeinent, adv. Vroeg, vroegtijdig.
* Hátiveté, f. Vervroegde rijpheid, vroegtijdigheid f. van bloemen en vruchten.
Ratte, f. Stoeterij f. in de franse/te koloniën
van Amerika. (grendel m.
*flature , f. [ Serr. ] Soort van stilstaande
*Hamban, m. [Tech.] Hijschtouw n., sterk touw,
tot ophjjschen of opwinden (bij metselaars e. a.) —
HAUBANS, m. pl. [Mar.] Hoofdtouwen n. pl.,
want n. H- de misaine, d'artimon, de hunes, de
perroquets, de perroquets de fougue, fokke-, bezaans-, stenge-, bramstenge-, kruisstengewant. Hdes bas mats, onderwant. H- de la perruche,
kruisbramwant, bovenkruisstengewant. Fl- de la
civadière, spaansche toppenants der blinde ra.
Faux h-, borgwant, borghoofdtouwen, noodwant,
bakstaggen f. pl. Une paire de h-, een spanwant. f-í- de revers, z. v. a. (SAMBES. H- de beaupré, bakstaggen van den boegspriet. H- des minots of des porte-lof, bakstaqgen van de botteloef.
— H-s de bout-dehors, spiertouwen, keertouwen
der bijzeilspieren. H-s a colonne, mantelbakstaggen.
H- impairs of simples, knoopspan n. H- de bigue,
tuitouwen, hoorntouwen. H- de la cheminée dune
frégate a napeur, schoorsteenwant, schoorsteen
pl. van een stoomfregat. — 5 *Haa--ketingm.
baner, v. a. [Mar.] Want aanzetten of omleggen, van hoofdtouwen voorzien. -- [Tech.] Het
hijschtouw vastmaken (bij 't opwinden of ophijschen van eenen last).
*Haubannier, m. Pels-, bontwerker m.
*Haubart, m.] R. n.] Zekere soort van visch m.
*Haubelonne, f. Roodkorst, Edamsche kaas f.
Haubère, adj., z. AUBERE.
*Hanbereau, m. [Anc. mil.] Klein pantser
of pantserhemd n. ; - z. ook HOBEREAU. - * Hanbergenier, m. Pantsermaker m. — * Hanbergeon, m. [Anc. mil.1 Wapenrok, maliënkolder ni.,
maliënhemd n. — (Prov.) Maille a maille se fait
le li-, onvermoeide arbeid komt alles te boven;
vele kleintjes maken een groote. — * Hauibergerie, f. Malidnkleed n. — * Hanbergiè, m., of als
adj. Guerrier h-, wapenrokdrager, pantserdrager m.
— *Hanberjonner, v. n. et n. Den wapenrok,
het pantser aanschieten of aandoen. — * Haubert, m. Pantser, pantsier, pantserhemd n.
t *Haubite, m. [Artill.], z. OBUSIER.
*Hauilée, f. [Pêche] Makreelnet n.
*Hausse, f. Al wat dient tot ophooging, ver-

hoogingsstuk, onderlegsel n. Mettre des h-s aux
colonnes d'un lit, stukjes hout onder de stijlen

van een ledekant leggen. — [Artill.] Opzet m.,
h a u s s e f. (om naar welgevallen den rigthoek te
vermeerderen). — [Typogr.] Onderlegsel n., stukje
papier op het timpaan geplakt ter plaatse waar de
druk minder duidelijk is. — [ Teint., Brass.] Koperen ring of hoepel m. aan den bodem van een'
verve- of brouwketel. — [ Luth.] Sleuf f. in den
strijkstok eener viool. — [Manut.] H-s de carette,
wigjes n. pl. tot verf ooging van 't weefraam. —
[Fond.] Tweede laag f. in den reverbereer-oven.
— [Com.. Banq.] Het rijzen van de waarde der
fondsen; rijzing f., van den pres der waren. Les
fonds sont en h-, a la h-, de fondsen rijzen. Les
banquiers spéculent sur la h- et Ia baisse, de
bankiers speculeren op de rijzing en daling. Ces
denrées ont éprouvé une grande h-, die eetwaren
zijn aanzienlijk gerezen, hooger in prijs geworden.
*I laaissp, e, adj. (en part. passé van hausser):
Mur h-, hooger opgetrokken muur m. — Epaules
h-es, opgetrokken, opgehaalde schouders m. pl. —
Rivière b-e, gerezen, gewassen rivier f. —Prix h-,
gerezen. gestegen prijs m. Ton h-, verhoogde toon m.
*Hausse-eol, m. [Nlil.] Ringkraag m. (der infanterie-officieren). (Plur. Des hausse-col.) —
Hausse-col vert, groene kraagkolibri m.
*Haeissement, m. liet verhoogen; verhooging f.
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Le h- d'un mur, hoogeroptrekking f. van eenen
muur. H- de la voix, verhooging der stem. Hd'épaules, ophaling f. der schouders. H- des denrées, prijsverhooging f., opslaan n. der eetwaren.
*Hausse -pied of Hoche-pied, n. [Faut.]
Soort van reigervalk m. — Eerste vogel m., die
den reiger in zijne vlugt aanvalt. — [Chas.]
Strik m. om wolven te vangen. (Plur. Des hausse-

pie.)

*Hausse-queue , m. [H. n.] Soort van
schelp f. — Kwikstaart (hoche-queue). (Plur. Des

hausse-queue.)
*Hausser, v. a. Verizoogen, hooger maken,
optrekken, ophalen; vermeerderen. H- une muraille, eenen muur verhoogen, ophalen. H- une
maison d'un étage, een huis eene verdieping hooger maken. — H- le bras, den arm hooger listen.
H- les épaules, z. ÉPAULE. — (fig.) H- le coude,

druk het glaasje ligten, te diep in 't glaasje kijken.
H- le nez, den neus optrekken (als teeken van
schimp, minachting, trotschheid). — ( fig.) H- Ie
prix des denrées, den prijs der levensmiddelen
vermeerderen, doen rijzen. Fí- les gages d'un domestique, het loon eens bedienden verhoogen. —
H- le coeur, le courage, moed geven, hart in 't
lijf spreken. — H- in voix, de stem verheffen. Hune corde de violon d'un demi ton, eene viool
een' halven toon hooger stellen; — ( fig. et-snar
fam.) H- le ton, een' hoogen, trotschen, gebieden den toon aannemen. -- Son crédit na pas hausse
d'un crap, zijn krediet is geen aasje vermeerderd.
— [Mar.] H- un vaisseau, een schip opzeilen (het
naderbij komen). - HAUSSER, V. n. Hooger worden, rijzen, opzwellen, wassen. La rivière a bien
haussé cette nuit, de rivier is dezen nacht zeer
gerezen, gewassen. Ce garcon a une épaule qui
hausse, deze jongen heeft een' hoogera schouder.
— (fig.) Les vips haussent, de wijnen rijzen, worden hooger. Le change hausse, de wisselkoers
rijst, stijgt. — SE HAUSSER, v. pr. Zich opheffen,
zich hooger maken (door op zijne teenen te gaan
staan). — (fig.), z. SE BAISSER. — Elkander in de
hoogte heffen, in aanzien doen stijgen. — Zich
hooger laten optrekken: Une maison ne se hausse
pas sans precaution, — Opklaren, ophelderen (van
't weder): Le temps se hausse.
'Haussier, m. Geldhandelaar, die op 't rijzen
der fondsen zijne plannen maakt, speculant m.
op rijzing.
Haussière, f., z. AUSSIERE.
*Hanssoir, m., *Haussoire, f. Schutbord n.

(aan eene molensluis).
Hanstellé, e, adj. Met zuigsprieten, met een
zuigsnavel voorzien (van insecten). — Haustelles, f. pl. Insecten n. pl. met zuigsprieten, met een'
zuigsnavel.
*Haat, e, adj. Hoog; lang, groot: Une h-e
maison, een hoog huis n. Un arbre h-, een hooge
boom m. Muraille h-e de cinquante pieds, muur m.
van vijftig voet hoog. Le plus h- dégré d'un escal ier, de hoogste trede f. van een' trap. — H-e
taille, stature, hooge, lange gestalte f. — Vol h-,
H- vol, hooge vlugt f. — ( fig.) Prendre un vol
trop h-, eene te hooge vlugt nemen, zich boven
zijn staat verheffen; meer ondernemen dan men
kan uitvoeren. — hoog, regtop, opgerirlt, opgeheven: Marcher la tête h-e, Porter Ie front h-, la
tête h-e, met opgerigt hoofd gaan, het hoofd regtop, omhoog dragen; (fig.) een open gelaat, eene
onbevreesde houding hebben. — Courir sur 1'ennemi l'épée b-e, met opgeheven zwaard op den
vijand aanloopgin. — Hoog, diep: En eet tindroit,
I'eau est très-h-e, op die plaats is 't water zeer
diep. Les manes sont h-es aux equinoxes, de
vloeden zijn bij de dag- en nachtéveningen hoog.
We marée, Marée h-e, vloed m., hoog water n.
H- mer, hooge zee f. (na afgeloopen vloed); ook:
volle zee, ruime zee, ruimte f., het ruime sop n.
— (fig.) Hoog, verheven, aanzienlijk, uitstekend,
uitmuntend, schitterend: Une h-e sagesse, eene hooge, uitstekende wijsheid f. De hautes qualités,
voortreffelijke eigenschappen f. pl. Ouvrage éerit
dans le h- style, werk, in den deftigen, verheven
stijl geschreven. De h-s faits darmes, schitterende
wapendaden f. pl. Et
re dune h-e naissance, van
hooge, édele geboorte zjn. Rouler de h-es pensees,
groote dingen, plannen in 't hoofd halen. — Somtijds ook in ongunstigen zin: Une h-e injustice,
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eene schreeuwende onregtvaardigheid. I1 a le coeur z. CARÉME. — [ Mar.] Hisser tout h-, in top
bien h-, hij draagt het hart zeer hoog, hij is zeer hijschen. Mettre les mats de hune h-, de stengen
trotsch; ook: hij heeft een grootmoedig hart. H-e opbrengen of hijschen. — HAUT LA MAIN, loc. adv.
trahison, hoogverraad n. — Hoog 2n prijs, duur: Eigenmagtig, eigendunkeljk; zonder moeite, met
Les sueres sont très-h-s, de suikers staan zeer gemak; verreweg: Faire qc. h- la main, iels eigen
hoog. Le change est h-, les fonds sont h-s, de
zijn eigen houtje) doen. Cet éco--magti(f.op
wissel staat hoog, de fondsen staan hoog. Le h- lier la emporté h- la main sur tous ses camaraprix des denrées, de hooge prijs, de duurte der des, die leerling heeft al zijne makkers verreweg,
eetwaren. — Hoog in rang, in stand, in ligging, met glans overtroffen. J'ai triomphé h- la main
enz., opper -, boven -: Les h-s officiers, de opper - de toutes les difficultés, ik ben zonder moeite alle
officieren. Les h -s fonctionnaires de l'état, de zwarigheden te boven gekomen. — [Man.] Mener
hooge, opperste staatsbeambten. Les h-s magistrats, un cheval h- la main, de teugels van een paard
la h-e inagistrature, de hooge overheidspersonen. hoog houden. - HAUT LE PIED, loc. adv. (fain.):
H-s-puissances, hoogmogenden (voormalige titel der Faire h- Ie pied, zich uit de voeten maken, zijne
nederlandsche staten - generaal). H- et puissant sei- biezen pakken, de vlugt nemen, op eens verdwigneur, hoogmogende, grootmagtige, doorluchtige nen. — [Man.] Renvo yer les chevaux h- le pied,
heer. Les h-es sciences, de hoogere wetenschappen. de paarden ongezadeld en ongetuigd terugzenden.
— Le h- bout d'une table, het boven -, oppereind — Ook als interj.: Vous me gênez beaucoup ici,
eener tafel. La H-e-Saxe, La H-e-Égypte, Opper - voyons, h- Ie pied! gij hindert me hier geweldig,
Saksen, Opper - Egypte. Le H- -Rhin, La H-e -Loire, kom, pak u weg ! Les limiers de la police sont it
de Boven -Rijn, de Boven -Loire. — H- antiquité, nos trousses, h- le pied !, de speurhonden der
hooge, grijze oudheid f., langst verloopen tijden m. politie zijn ons op de hielen, maken we ons voort!
pl. — Carême h-, z. CAREME. — Hoog. luid, hel- pakken we ons weg! — HAUT LE BRAS! interj.
der (van de stem, van muzijktoonen): Lire à h-e [Artill.] Vuur! brandt los! - HAUT LE BOIS!
voix, luid, hardop, met luider stem lezen. Jeter interj. [Mil.] Omhoog de piek! omhoog 't geweer!
les h-s cris, luide kreten aanhef/'en, hard schreeu- — EN HAUT, loc. adv. Omhoog, boven, naar boven:
wen; ook: met drift, met geweld tegen iets opko- J'habite en h-, ik woon boven. Allez, Montez en
men, zijne verontwaardiging luide aan den dag h-, ga naar boven. -- [Mar.] Etre en h-, omhoog,
leggen. Les sons h-s dun instrument, de hooge boven, in 't want zijn. Tout le monde en h-!
toonen van een speeltuig. (fam.) Le prendre sur Overal! overal! Alles op van omlaag! alles aan dek!
un h- ton, sur un ton Bien h-, Avoir le verbe - DEN HAUT, loc. adv. Van boven: La sagesse
h-, Etre h- en parole, een' hoogen, trotschen, ge- qui vient den h-, de wijsheid, die van boven komt.
biedenden, bedreigenden toon voeren. Cet homme — La -HAUT, loc. adv. Daar boven, boven: I1 est
est h- en paroles, h- á la main, die man spreekt là-h-, montez-y, hij is boven, loop maar op. Dieu,
op een' heerschzuchtigen, bevélenden toon. H- la qui est là-h-, vous voit, God, die daar boven,
main, H- le pied, H- le bras, H- le bols, z. ond. ginds is, ziet u. - PAR EN HAUT, PAR LE HAUT,
HAUT, adv. Je n'ai jamais eu avec lui une parole loc. adv.: Donner du jour a une chambre par en
plus h-e que l'autre, ik heb altijd met hem in de li-, eene kamer uit de hoogte, van boven licht gebeste eenstemmigheid geleefd, ik heb nooit een ven. Passer par en h-, langs de bovenzijde, den
woord met hem gehad. — Un fou de h-e gamme bovenkant gaan. - HAUT ET BAS, loc. adv. Omhoog
of volée, een gek in folio. — [ Blas.] Epé
e h-e, en omlaag. [Mar.] Travailler h- et bas, boven en
regte degen m. H-s armes, kortgeweer n. — [Cuis.] onder, in 't want en op het dek bézig zijn. —
Chapon de h-e graisse, zeer vette kapoen m. H- Geheel en al, zonder voorbehoud: Se soumettre hcóté de mouton, lamsbout m. met de ribbestukken. et has it l'arbitrage de qn., zich onbepaald aan
— [Véner.] Chiens de h- nez, goede speurhon- iemands uitspraak onderwerpen. - PAR HAUT ET
den m. pl., honden met lijnen reuk. — z. ook PAR BAS, loc. adv. Van boven en onderen, z. BAS.
ALLEMAND, APPAREIL, APPETIT, BAS, BASSE-LISSE
- DE HAUT EN BAS, loc. adv. Van boven naar
BOUT, BRIDE, CADET, CASSE, COULEUR, DRAGEE,
beneden: Regarder, Trailer qn. de h- en bas,
EXECUTEUR, FUTAIE, GOUT, JUSTICE, JUSTICIER, z. BAS, adv. - EN HAUT DE, loc. adv. Boven aan:
LUTTE, MAIN, OEUVRE, PIED, PRESSION, VOL, e. a.,
Mettez la date du jour en h- de la page, zet de
ook de zamenstellingen met haut en haute, hier dagteekening (den datum) boven aan de bladzijde.
onder.
*HAUT, m. Hoogte f. ; top ni., spits, kruin f., het
*HAUT, adv. Hoog: L'aigle vole h-, très-h-, de bovenste, opperste of verhevenste deel n. Cette
arend vliegt hoog, zeer hoog. Montez plus h-, klim tour a trois cents pieds de h- (hauteur), deze toren
hooger, ga hooger op. — (fans.) I1 fut pendu h- is drie honderd voet hoog. — II est au h- de l'aret court, hij werd zonder omstandigheden opge- bra, hij is op den top van den boom. Il est tombé
hangen. — ( fig. et fam.) Il Ie porte h-, I1orte du h- de la maison, hij is van den top van het
son Bois, la tête bien h-, hij vliegt hoog, voert een' huis gevallen. Le h- (Ie sommet) d'une montagne,
hoogen, voornamen staat, draagt zijn' neus in de de kruin van Benen berg. Bàtir un chateau sur
lucht. — (fig.) Il s'est élevé bien h-, hij heeft un h-, een kasteel op eene hoogte bouwen. Nous
veel fortuin, veel bevordering gemaakt, heeft zich avons gagné Ie h-, wij hebben het toppunt, het
op een hoog standpunt geplaatst. — Monter h-, opperste deel bereikt. II est tombé de son h-, hij
hoog loopera, veel bedragen, aanmerkelijk in prijs viel in zijne gansche lengte naar beneden; (Jig. et
stijgen. Ma dépense monte bien h-, mijne uitgaven fam.) hij stond zeer verbaasd, hij viel als uit de
bedragen zeer veel. Voilà un mémoire qui monte wolken. — Le h- d'une rue, d'une ville, de bopar trop h-, ziedaar eene rekening, die veel te hoog venzijde van eene straat, stad, de bovenstraat,
loopt. Les fonds publics montent h-, de effecten bovenstad f. Le h- du pavé, de hooge zijde, huis
rijzen sterk. — Cheval h- monté of monté h-,
voetpad der straat. Donner Ie h -zijdef.van't
hoog paard n. (met te lange beenen). — (fam.) du pavé a qn., iemand op de regter hand laten
Homme 11- monté, langbeenig mensch n. — Plus gaan, den voorrang geven. — Bij uitbreiding: Le
h-, hooger, hier boven: Voyez plus h-, zie hooger, h- du jour, het volle van den dag, middag. — ( fig.
hier boven, hier voren (in boeken of geschriften). et fam.) Crier du h- de sa tête, uit al zijne raagt
— Reprendre une chose, une histoire do plus h-, schreeuwen. — Gagner Ie b-, het hazepad kiezen,
eene zaak, eene geschiedenis hooger opvatten, van vlugten. — [Mus.] Le h- de la voix, de hooge,
vroeger beginnen. — Luid, overluid, hardop, met fijne toon der stem. — I1 nous regarde du h- de
luider stem: Parler h-, Crier très-h-, luid spreken, son esprit, de sa grandeur, hij ziet van zijne
zeer hard schreeuwen. Lisez plus h-, of enkel Plus hoogte verachtelijk, smadelijk op ons neder. — Il
h- ! lees luider, harder! Ce soot de ces choses y a du h- et du has dans la vie, dans son humeur,
qui ne se disent jamais tout h-, dat zijn van die z. PAS, subst. — Très-h-, de Allerhoogste, God.
zaken, welke men nooit overluid zegt. — ( fig.) — *HAUTS, m. pl. [Mar.] Bovenschip, boven water
Parley h-, Le prendre h-, een' hooggin toon aan
uitstekend gedeelte, bovenwerk n., bovenbetimmePeneer tout h-, overluid denken, rondweg-slan. ring f., doode gedeelte n.
zijne gedachten zeggen, niets bewimpelen. Parler
t *JIatit-à-bas, m., z. V. a. PORTE-BALLE.
h- et clair, z. CLAIR, adv. — [Mus.] Cet instru- (Plur. Des haut-h-bas.)
ment est monté trop h-, dat instrument is te hoog
*flaut-aecastillé, e, adj. [Mai'.] Hoog opgegestemd. La voix de ce chanteur monte h-, de bouwd, hooggeboord, niet hooge verschansing.
stem van dien zanger loopt hoog. — [ Jeu] CEouper
*fart-a-halt, m. [Chas.] Het spoor gezocht!
h•-, een' hoogen troef inleggen, hoog couperen. — in 't hout! (een jagtkreet).

*HAUTAIN
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*Hautain, e, add. Hoogmoediq,lcoovaardi.g, tier, stond zes man hoog of diep achter elkander. —
trotsch. — [Fauc.] Hoogvliegend.. — HAUTAIN, m. Hoogte, verhevenheid, hooge plaats f., heuvel m.:
[Hort.] Wijnrank f., die zich om een' boom slin- Les ennemis gagnèrent une h-, de vijanden bereikgert. — * Ha.ltainement, adv. Op hoogmoedige ten eene hoogte, eenera heuvel. I1 prit son chemin
wijze, trotschelijk. —t *Hantaineté, f. Trotsch- par les h-s, hij nam zijnen weg over de heuvels.
heid f. (orgueil, tierté).
( fig.) Etre it la h- de qn., op iemands hoogte zijn;
in staat zijn om iemand te begrijpen. Etre It la h*Haait- appareil, m. [Chir.] Wijze van steen
waarbij eene insnede boven 't schaam--snijdgf., de son siècle, op de hoogte zijner eeuw zijn: de
been wordt gemaakt.
vorderingen van zijnen tijd in wetenschap en kunst
*Hautbois, m. [Mus.] Hoogfluit f., helder- en bijhouden. -- (fig.) Hooghartigheid, fierheid, vastscherpklinkend houten blaas-instrument n., it o b o f. heid, standvastigheid; — trotschheid f., hoogmoed m.,
Jouer du h-, op de hobo spelen; ook (als woord aanmatiging f. Son áme a toute la h- de la vertu,
hout, de hoogstammige boomen-speling):hto zijne ziel bezit al de hooghartigheid, edelaardigheici
voor den tijd omhouwen. — Hobo-speler, hoboïst m. der deugd. — I1 parle aver une h- révoltante, hij
— *Hautboïste, m. Leermeester m. op de hobo, spreekt met eene ergerlijke trotschheid, aanmatihobo-speler, h o b o Is t m.
ging, verwaandheid. Faire qc. de h-, iets eigenmaq*Haat-bord, ;m. [Mar.] Vaisseau de h-, hoog- tig, met geweld doen of doorzetten. — Ook in
't meerv.: Ses h-s Ie font haïr de tout le monde,
geboord schip, linieschip, zwaar fregat n.
*Haut-de-casse, m., z. CASSE.
zijn hoogmoedig gedrag , zijn smadelijk neérzien
Broek
t *Haut-de-chausses, m.
f. (culotte). op anderen maakt hem bij iedereen gehaat.
-- (fig. et fam.) Sa femme porte le h-, zijne
*Haut-fond, m. [Mar.] Ondiepte f., z. BASvrouw heeft de broek aan, heeft het meest te zeggen. FOND. (Plur. Des hauts-fonds.)
*Haut-dessus, m. [Mus.] De eerste discant
*Haut-fourneaa, m., z. FOURNEAU. —Haat of bovenstem f. — Hij, die deze stem zingt, eerste gout, m. Hooge smaak, fijne adellijke smaak m.
discant m.
Mets de h-, sterk gekruide, pipuante spijs f.
*Haute-bonté, f. [Hort.] Zékere groote na*Hautin, m. [H. n.] Spitsneus, spitssnuit m.,
een zilverkleurige visch van 't omber- of harderjaarsappel m. (Plur. Des haute-bonté.)
*Haute-contre, f. [Mus.] Alt, altstem f. — geslacht.
*Haut-j uré, m. [A ne. législ.) Gezworene m. bij
.Altzanger m., altzangster f., altist m. en f. H- de
violon, altviool f. H- de flute it bec, altfluit f. 't hooge geregtshof. (Plur. Des hauts-jurés.) —
(Plur. Des hautes-contre.)
*Haut-j usticier, m., z. JUSTICIER.
*Haat -le-corps, m. [Man.] Sprong m. (van
*Haute -cour, m. Oppergeregtshof n. (Plur.
een paard). — (fig. et fam.) I1 fit un h- en me
Des hautes- cours.)
voyant, hij stond verbaasd, sprong achteruit, toen
*Hautée, f. [Pêche], z. v. a. HAULEE.
hij mij zag. — [ Méd.] Geweldigemaagkramp. (Plur.
*Hante-futaie, f., z. FUTAIE.
*Haatte- grive, f. [H. n.] , z. v. a. DRAINE. Des haut-le-corps.] — *Haat -le-pied, m. of
(Plur. Des hautes-grives.)
als adj. Commis h-, m. [Anc. mil.j Overtallige;
proviand-officier of voorraadsbewaarder; conduc*Haute-justice, f., z. JUSTICE.
*Haute-lice of ( liever) *Haute-lisse, z. teur der kr jgs- transporten. — Landlooper, deug
BASSE-LISSE. - * Haute-lissier, m. VervaardiDes Naut -le-pied.)
lepsie.)-nietm.(Plur
*Haut-inaI, m. [Méd.] Vallende ziekte f. (épiger van hautes-lisses.
*Haiit- pendo, m. [Mar. Donkere, alleendrj*Halite- latte, f., z. LUTTE. (MER.
*Haute-marée, Haute-mer, f., z. MARËE, vende wolk f., die eene wind of regenvlaag voor
*Hautement, adv. Luide, met luider stem (in
windvlaag, regenvlaag f. (Plur. Des haut--spelt,
dien zin zelden gebézigd). — (fig.) Vrij uit, stout; pendus.)
*Han.t-soinine, f. [Méd.] Beroerte f.(apoplexie).
krachtig, nadrukkelijk; trotsch. I1 Ie dit h-, hij
t *Iiauturier, ière, adj. [Mar.] De opene,
zeide het vri uit. I1 se déclare h- pour lui, hij
verklaart zich luid, openlijk, nadrukkelijk voor ruime zee bevarend: Pilote h-, of als subst. Un
hem. Je vous protégerai h-, ik zal u met nadruk h-, een zeeloods, buitenloods m. Navigation h-ière
beschermen. Il répondit un peu h-, zijn antwoord (of de long cours), groote vaart, zeevaart f.
*Haiiyne, f. [Minér.] Glazige, blaauwe minewas eenigzins fier, aanmatigend.
rale stof; h a it y n e f. naar den franschen mineHaute-messe, f., z. v. a. GRAND' MESSE.
'Haute-pale, f. [Mil.] Verhoogde soldij, toe- ralogist Hauy) .
Havane, m. Havana-cigaar f. Fumer un h-,
laag f. — [Mar.] Hoogste maandgeld n. — Trekkerm. van dit hooger loon. (Plur. Des hautes-paies.) eene havana-cigaar rooken
*Háve, adj. Bleek, mager, ontdaan, afgevallen.
*Hautes-oeuvres, f. pl., z. OEUVRE.
*f ante-somume, f. [Mar.] Buitengewone uit- Avoir le visage h-, een bleek, ontdaan aangezigt
hebben.
gaaf f. (van een' reeder).
*Haveau of *Havenet,m. [Pêche] Strjknet n.
*Hautes- puissances, f. pl., z. ond. NAUT, adj.
voor platvisch. — [ Sal.] , z. HAVENAU.
*Hautesse, f. Hoogheid f. (als eertitel).
*Havénau of *Haverset, m. [Sal.] Klopper,
*Haute- taille, f. [Mus.] Hoogere tenor in.,
stem f. tusschen alt en discant. — Hij, die deze stamper m. tot efi'ening van den vloer. — * Havestem zingt, hoogere-tenor-zanger m. (Plur. Des lée, f. [Sal.] Groeve f. in den vloer.
*Haveron,m. [Agric.] Windhaver,wildehaverf.
bautes- tailles.) (langs de kust).
*Havet, m. [Tech.] IJzeren haak m. der geel
*Hautes-ferres, t. pl. [Mar.] Hoog land n.
[Mar.] Koksvork, vleeschvork f. -kopergits.
*Hautes-voiles, f. pl. [Mar.] Bovenzeilen m. pl.
*Havir, V. a. [Cuffs.] Door te sterk vuur aan
*Hacateur, f. Hoogte f.: La h- d'un arbre,
verbranden, zengen: Le trop grand feu-brande,
d'une montgane, de hoogte vaneen' boom, van een'
berg. — Cet homme tomba de sa h-, die man viel havit la viande, bij een te sterk vuur verbrandt
zoo lang hij was neder. — [Arch.] H- d'appui, z. het vleesch van buiten en blijft van binnen raauw.
APPUI. H- de marche, trede-hoogte f. (zes oude - *HAVIR, v n., en SE HAVIR, V. pr. Zengen, ver
duimen). Le bdtiment est arrivé á h-, het gebouw
ook adj.: La viande-brande.—Htpséi
is tot onder het dak opgetrokken. — [Géom.] La est h-e, het vleesch is verbrand.
*Havre, m. Haven, zeehaven f. H- d'entrée of
h- d'une figure , d'un triangle, d'un corps, de
hoogte eener figuur, eens driehoeks, eens ligchaams. de toute marde, opene haven (waar de schepen
— [Astr., Mar.] H- (of élévation) du póle, H- de altijd kunnen binnen loopen). H- de barre, vloed
tijhaven (waar de schepen niet dan met den-haven,
l'équateur, H- méridienne, pools-hoogte, middagshoogte, meridiaans- hoogte. La vraie h- d'un astre, vloed in- of uitvaren kunnen). H- brut, haven,
de ware hoogte van een hemelligchaam. H- appa- zonder hulp of kunst ontstaan.
*flavresae, m. Reiszak, knapzak m. — [Mil.]
rente, schijnbare hoogte. H- estimée, gegiste hoogte.
H- observée, waargenomen hoogte. Prendre h- en Ransel, soldatenransel m.
*Hayer, v. a. etn. Eenehegmaken.- f HAYER, m.
mer, hoogte nemen, schieten. Prendre la h- de la
mer, boden, de diepte der zee peilen. Etrea la Sprokkelregt n.
*Rayon, m. Kaarsenmakers rak n.; — tenth- d'une ale, d'une terre, op d hoogte (gelijke
breedte) van een eiland,, van eerie kust zijn. Nous aeons vormipe kraam f., stalletje n. — [Artil.] Hekken
une bonne h- wij hebben een' klaren horizon — [Mil.] of bord n. van een' legerwagen. (sleutelbaard.
*Hayve, f. [Seer.] Verhevenheid F. van den
La h- dun bataillon, de diepte, dikte eens batal*Hé, inter. (om te roepen , te waarschuwen,
ions. Ce bataillon était a six de h-, dit bataljon
--

--

;
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*HEATJME

te beklagen, verwondering uit te drukken, enz.)
He! hei! ach! ei! — HE BIEN! Nu! welnu! welaan!
*Heanme, m. [Ane. mil.. Bias.] Helm m. —
[Mar.] Helmstok m., roerpen f. — *Heanmer,
V. n. Helmen maken. — *HEAUíMMER, V. a. Met een'
helm wapenen. — *Heaumerie, f. Helmsmederij f.
— *Heai.mier, m. Helmsmeder; — wapensmid m.
— [Bot.] Soort van spaansche kersenboom m.
Hebdomadaire, adj. Wékelijksch, wat wekelijks verschijnt: Feuille h-, weekblad n. — [NIéd.]
Fièvre h-, wekelzjksche koorts f. — Hebdomadairement, adv. Wekelijks. — Hebdomade, f.
[Didact.] Week f. H- d'années, tijdvak n. van
zeven jaren. — Post m. van weekdienstverrigter.
— Hebdomadier, m., -ière, f. Weekdienstdoener m., -doenster f., hij of zij, die de week of
de weekdienst heeft (in kloosters).
Hébé, f. [Anat.] Schaamstreek f., venusheuvel m. (pubis). — [Bot.J Soort van jasmijnplant f.
— [11. n.] Zékere fraaije nachtvlinder m. — Soort
van adder f.
% Héberge, I. [Prat.] Grenslijn f van den
gemeenen muur tusschen twee ongelijk hooge gebouwen. — Hébergement, m. Het herbergen
of huisvesten; huisvesting f. — I1éberger, v. a.
et n. Herbergen, huisvesten. — [Sal.] H- la muire,
de zoutpan met water vullen. — s'HEBERGER, v. pr.
[Arch.] Tegen een' gemeenschappeljjken middelmuur
staan of leunen.
Hébétant, e, adj. Verstompend, dom makend.
— Hébétation, f. Stompzinnigheid, geestverstomping f. -- Hébéter, V. a. Stomp, stompzinnig of dom maken, verstompen. — S'HEBETER, V. pr.
Stompzinnig worden. — Het part. passé is ook
adj.: Homme hél)été par 1'ivrognerie, door dronkenschap verstompt, verdierlijkt mensch n. — Ook
subst.: C'est un hébété, 't is een stompzinnige,
een domkop. — Hébétude, f. [Didact.] Stompzinnigheid f.
Hébiehet, m. Soort van rieten zeef f. in de
suikerziederjen o p de Antillen.
Hébine, f. [Bot.] Soort van snijboon f.
Hébraïque, adj. Hebreeuwsch m., wat de Hebréen betreft: Langue h-, hebreeuwsche taal f., hebreeuwsch n
HÉBR A QUE, m. Soort van lipvisch,
jodenvisch m. — Hébraïquement, adv. Op de
wijze der Hebreën. — Hébraïsant, m. Kenner
of leeraar 'der hebreeuwsche taal, h e b r- á ï c u s. —
Hébraïser, V. n. Hebreeuwsche taaleigenheden
gebruiken. — Hebreeuwsch l eergin, h e b r ais é r e n.
— Hebraïsme, m. Hebreeuwsch taaleigen n.,
hebreeuwsche woordvoeging f., h e br a Is m u s m.
.

. -

- Hébraïste, m., z. v. a. HÉBRAïSANT.

Hébren , m. Hebreeuwsch n. , hebreeuwsche

taal f. — (fig. et fam.) Ce que vous dites, est de

1'h- pour moi, wat gij mij daar zegt, is grieksch

voor mij, is voor mij te hoog, versta ik niet. —
Ook als adj. Le texte ii-, de hebreeuwsche tekst m.
Hébrieu, m. [Mar.] Waterschout (in Bretagne).
Hee, m. [Vign.j Persplank f. van eene perskui p .
Hécate, f. Drekkegel m., kegelvormige drekhoop m. in een sekreet (ook heurte geheeten). —
[H. n. J Soort van amerikaansche schildpad, hékate f.
— Ook eerre soort van vlinder m.
Héeatolithe, f. [Miner.] Maansteen m.
Hecatombe, [Antiq.] Offer n. van honderd
dieren, h e k a t ó m b e f.; — by uitbreiding: groot,
enlj k 0/Ter n., plegticle offerande f. — [Pharm.]
ekere voormalige oogzalf f. — Iléeatoinphonie, f. 0/ier n. wegens honderd gedoode vijanden.
— Hécatompole, a(j. Met honderd steden (bij
Kreta en Lakonië). — Héeatompyle,-namv
adj. Met honderd poorten (bijnaam van Theben in
Egypte). — 11écatongraphie, Verzameling f.
van honderd figuren roetspreuken, gedachten, enz.
— Hécatonstyle, m. [Arch.] Zaal, gallerij f.
met honderd zuilen. — Héeatontarchie, f.
Onderverdeeling der grieksche phalanx (uit 128 man
ligt voetvalk bestaande). — IF catontarque, m.
Aanvoerder van zulk eene afdeeling, h e k a t o ntárch m.
*Hèche, f. [Tech.] Plank, die de 2vrl)v-inq der
wanenwwwielen verhindert, soort van wagenladder f.
Hectare, n1 . [Métrol.] Bunder m., 100 vierkante roeden of 10,000 vierkante meters of ellen.
— Heetarer, V. a. Per bunder meten.
hieetleopyre, f. [Méd.] Ui,ttéringkoorts f. —
Heetiq e, adj. Uitterend, teringachtig , h é k-
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t i s c h. Fièvre h-, teringkoorts f. — Pouls h-,
zwakke en menigvuldige pols m. —Hectisie, f. Het
lijden aan teringkoorts.
Heeto (grieksch hekaton, zaamgetrokken hek
voorvoegsel, dat bij de grieksch-fransche namen-ton),
der nieuwe maten en gewigten het honderdvoud der
daarop volgende eenheid aanduidt: honderd; honderdmaal. — Heetogramme, m. Gewipt van
100 grammes of wigtjes, ons n. — Hectolitre, m.
Inhoudsmaat van 100 litres of koppen of kannen,
vat, mud n. — Hectomètre, m. Lengtemaat
van 100 meters of ellen, 10 roeden. — Heetostère, m. Ligchaamsmaat van 100 stères, 100 kubieke meters of wissen.
t Hédard, adj. ni. Cheval h-, vlug, levendig
paard n.
Hédérace, e, Hedéré, e. adj. [Bot.] Klim
naar klimop gelijkend. — Hédérée, f.,-opvrmig,
of als adj. Comme hédérée, f. [Corn.] Klim
Hédérifolié, e, adj. [Bot.] Met-opharsf.—
klimopvormije bladeren. — Hédériformne, adj.,
z. v. a. HÉDERACÉ. - H edre, f ., z. v. a. HÉDÉREE.
Hédyebre, m. [H. n.] Soort van goudwesp f.
— Hédychroiim, m (pr. —kro-ome) [Ant.]
Geelkleurig reukwerk n. — Hédy ote, I-Iédyotide, f. [Bot.] Soort van kropplant der beide Indien, oorplant f. — Ilédys artim, m. (pr. --rome)

Zoete klaver, wolfsboon f.

Hégémonie , f. [Ant.] Heervoering , opper
ij f. (die de steden Athenen, Sparta en-herscap
Theben beurtelings over de andere voerden); —
oppermagt f. van een' staat over zwakkere bondstaten). -- Hégémonies, f. pl. [Ant.] . lrkadische feesten n. pl. ter eere van Diana.
Hégésiagne, m. [Ant.] Zelfmoordverdediger m.
Hégine, t. [Chronol.] (eig. uittogt, weggang)

Tijdrekening der Muhamedanen, beginnende in het
jaar 6^2 na Christus), hédsjra, hédzjira f.
Hégumène, m. [H. eccl.] Opperste van een
grieksch klooster.
Heidnque, z. H.A DOUK. (Moezel.
Heim, m. [Hist.] Soort van druif f. van den
*Hein! interj. (om te vragen, te doen herhalen,
verwondering uitte drukken) (fam.) He! wat belieft?
Hel, m. [Anc. mar.] Roer m. (gouvernail).
Hélas, (pr. éíace, in verzen ook hélace en
hela), hij verkorting ook las, interj. Helaas! ach!
— Ook als subst. m. Profonds soupirs et de fréquents hélas, een diep gezucht en herhaald helaas.
Helcologie, f. [Méd.] Leer der zweren, h e lk o 1 o gí e f. — Helcome, in. Zweer f., inz. van
't hoornvlies, h e 1 kóm a n. — 5 Heletique, adj.
Blaartrekkend, trekkend, h el k t i s c h.
Heleydrion, m. [Chir.] Oppervlakkige ver
hoornvlies. — Heleyster, m.-etringf.va'
(pr. —tere) Haak m., ter uitvoering van de levenboze vrucht.
Helene, f. [Mar.] Naam van 't St. Elmus-vuur
(vgl CASTOR ET POLLUX) , als men maar één vlammetje ziet, Hélena-vuur n. — [H. n.] Zékere vlinder m., hélena f.; — soort van adder f.; — moeraal m.
— [Hort.] Soort van tulp, hélena f.
Hélénie, f., Hélenion, m. [Bot.] Bittere
alantswortel m. — Helénine, f. [Chum.] Vluglige
olie uit den alantswortel, h e 1 e n i n e f.
Héléophage, adj. [Méd.] Tot de pestbuilen
behoorend Ver h-, pestbuilworm m.
Hélépole, f. [Anc. mil.] Stormtoren, muur
-brek,
wandelende toren m.
*Heler, V. a. [Mar.] Praaijen (arraisonner).
Héleux, m. [F!. n.] Reiger m. van St. Domingo.
Héliades, f. pl. [Myth.] Zonnedochteren, h eIi á d en f. pl. — [Astr.] Gedeelte van 't sterrebeeld de Stier, in de gedaante eener V. — Ilélianthe, m. (Bot.] Zonnebloem f. — HIélianthées, f. pl. Zonnebloemsoorten f. pl. — Héliantherne, m. [Bot.] Zonnekruid n., goudroos f.,
eene pronkbloem. H- t.ubéreux, z. V. a. TOPINAMBOUR. — Hélianthoïde, adj. Zonnebloemachtig.
.

Héliagiie, adj. [Astr.] Met de zon te celijk

op- of ondergaand, h é 1 i s e h, h e l i ó t i s c h. Lever
h-, helische opgang m., het tijdstip, waarop eene
ster, na een' tijd lang door den gelilkt2ldigen opgang met de zon onzietbaar geweest te zijn, weder
vóór zonsopgang zicttbaar wordt. Coucher h-, helische ondergang/ m., het verdwijnen eener ster
in de zonnestralen. -- [Ant.] HELIAQUES , f. pl.
Zonnefeesten n. pl. — Ook als adj.: Sacrifices h-s,

HELICE
zonneoffers D. pl. — Héliaquement, adv. Op
helische wijze.
hlélice, f. [Gom., Arch.] Schroefljn, slakke lijn, slingerlijn, spiraal f. om eene zuil of rol.
Escalier en h-, slakketrap m. — [ Anat.] Slakken-

huis n., buitenste zoom m. van het oor. — [Mécan.]
Archimédische schroef f. — [Astr.] Groote beer m.

— [H. n.] Huisjesslak, schélpslak f. — Hélicé, e,
adj. [H. n.] Slak- of schroefvormig (van schelp en).
— Hélichryse, m. Plant f. met goudgele bloem.
Hélieien, ne, adj. [Anat.] Tot het slakkenhuis behoorend: Muscle h-, of als subst. Le h-,
de slakkenhuisspier f. — I-Iélicite, f. [H. n.]
Versteende aard- en tuinslak f. — fIélicoïde,
adj. [Arch., Géom.] Schroefvormig, spiraalvormig.
— HÉLICOïDE, m.

Schroe fljn f.

Hélicon, m. Hélikon m., bergrij in 't griek-

sche gouvernement Bceotië , oudtijds aan Apollo
en de Muzen gew ij d; — muzenberg, muzenzetel,
zangberg m. (Parnasse). — (fig.) Etre au sommet
(of au haut), an bas de 1'H-, een groot dichter
of gunsteling der muzen, een slecht, armzalig dichter zijn. — [Mus.] Werktuig n. tot het meten der
klankverhoudingen ; — negensnarige lier f. der
Ouden. — Heliconiades, Heliconides, f. pl.
[Myth.] Bewoneressen van den Helikon, de negen
zanggodinnen , muzen f. pl. — Héliconie, f.
[Bot.] Soorl van amerikaansche banaanboom m.
— Hélieonien, m. Soort van uitheemsche nacht
-vlinderm.
Hélicosophe, m. [Didact.] Beoefenaar, kenner m. van de leer der schroeflanen. — Hélicosophie, f. Kunst van schroef- of spiraallijnen

te trekken.

Hélietère, f. [Bot.] Schroefboom m.
Ilélingue, f. [Cord., Mar.] Leng f.
Héliocarpe, m. [Bot.] Zonnevrucht f., mex2caansche plant van 't lindengeslacht. — Héliocentrique, adj. [Astr.] Zonnemiddelpuntiq/ , ge

zon, uit het middelpunt-lijkmdepuntg
der zon gezien, hei i, o c é n t r i s c h: Longitude,
h- dune planète, plaats, die eerie planeet onder de
vaste sterren zoude innemen, indien zij uit het
middelpunt der zon kon gezien worden, heliocentrische lengte, breedte f. Force h-, kracht, die de
planeten naar de zon trekt. — Iiéliocomètre, f.
Komeetvormige lichtzuil na zonsondergang, zon
i o k o m e e t f. — Héliodore, m.-nekomt,hl
[Méd.]: Bandage d'H-, Heliodórisch verband, vrouwenborstverband n. — [Bot.] Soort van tulp f. —
Héliognostique, m. pl. [Ant.] (eig. zonrzekundigen) Zonaanbidders, eene Ioodsche secte. — Hé
Zonbeschrejver f. -- Héliogra--liographe,m.
phie, Zonbeschrijving f. ; ook z. V. a. PHOTOTYPIE. — Héliographique, adj. Daartoe behoorend, h e l i o g r d p h i s c h. -- Héliolithe , m.
[H. n.] Zonnesteen m., eene getakte polypversteening met ronde sterren, h e 1`i o 1 i t h m. — Hé lioinagnetometre, m. [Phys.] Werktuig n.,
dat de miswijzing der magneetnaald en tevens bij
't zonnelicht het uur van den dag aangeeft, h e1 i-o m a g n e t o m é t e r ni. — Héliotnètre, m.
[Astr.] Zonnemeter m., toestel aan een' verrekijker om den schijnbaren diameter van zon en maan
te bepalen, h e l i o m é t e r m. — Héliophile, m.
[Bot.] Kruisplant f.
Héliorne, m. [H. n.] Zonnevogel m. (grèbe-

foulque).
Hélioscope, ni. [Asir.] Zonnekaker m., zonneglas n. — [Bot.] Kroontjeskruid n., wolfsmelk f. -- HÉLIOSCOPE , adj. [Bot.] Naar de zon
gerigt of gekeerd. -- Hélioseopique, adj. [Astr.]

Den zonnekijker betreffend , h é l i o s k o p i s c h.
— Héliose, f. [Méd .] , z. v. a. INSOLATION. —
Héliostat, m. [Phys.] Lichtdrager, lichtwerper,

werktuig, waardoor de zonnestralen op een beworden, h e l i o s t a a t m. —
Héliostatique, adj. Dat werktuig betre fend,

p aald punt gerigt

h e lio s t á t i s c h. — HÉLIOSTATIQUE, f. [Astr.]

Sterrekundige verklaring van al de verschijnselen
des hemels, als men zich de zon als onbewégeljk
in 't middel p unt van 't planeetstelsel denkt, h el i o s t a t i e k f. — Héliothermoinètre, m.
[Phys.] Zonnewarmtemeler, h e Ii o t h e r m o m ét e r m. — Héliothermométrique, adj. Tot
dat werktuig behoorend, h e l i o t h e r m o m é t r i s c h.
-- Héliotrope, m. [Bot.] Wrattenkruid n. (herbe
aux verrues), een gewas met welriekende bloemen;

-
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zonnewende, zonnebloem, f. ; — volksnaam van 't geurig hoefblad. — [Miner.] Jaspis m. van blaauwachtig groene kleur niet roode stippen. — [Phys.]
Werktuig n., dat het zonnelicht naar een verw
derá punt overdraagt, h e 1 i o tr o op M — HELIO TROPE, adj. [Bot.] De bloem steeds naar de zon
wendend. — Héliotrop isme, m. [Bot.] Eigen
planten om met hare bloemen-schapvnzéker
steeds den dageljkschen zonneloop, te volgen.
.

Hélix, m. [Anat. ] , z. v. a. HELICE.
Helléboracé, é, Hellebore, enz., z. ELLÉB

m. pl. Hellénen, naam van een oud
-Heèns,
grieksch volk van Thessalia, later van al de
Grieken; somtijds ook van de nieuwere Grieken
gebruikt. — Hellénique, adj. Hellénisch, grieksch.
La langue h- of als subst. L'h-, de oud -grieksche
taal f., het oud -grieksch. — Hellénisant, m.,
liever HELLÉNISTE. — -^- Helléniser, v. n.
Grieksch leeren. — -- Helléniseur, m. Beoefen aa r van 't grieksch. — Helléiiisme, m.
Grieksch taaleigen n., grieksche woordvoeging,
eigenaardige grieksche zegswijze f., hel 1 e n i smus m. — Helléniste, m. [Anat. ] Hellenist,
alexandrijnsche jood; — jood, die de taal der
zeventig overzetters sprak; vergriekschte jood; —
ieder der zeventig bijbelvertalers; — griek, die tot
het jodendom was overgegaan. — Kenner der oud g rieksche taal; — voorstander, vriend der Grieken,
h e 1l e n i s t in. — Hellénisticisme, in. Taaleigen n., eigenaardige spraakwending van 't helle
taal der Zeventigen, h e 11 e --nistchofvade
nisticismus m. — Hellénistique, adj. Hebreeuwsch-grieksch, naar den griekschen tongval
der onder rle Grieken geboren Joden, h e 11 e n i st i s c h. Grec h-, hellenistisch griekseli n., alexandri"nsch grieksch, inz. dat der Zeventigen (waarin
het Oude Testament is overgezet en de boeken van
't Nieuwe Testament geschreven zijn).
t Hellequin, m. , z. v. a. ESPRIT toilet,
;

LUTIN. ';- 1 Helluation, f., z. v. a. GOURMANDISE; DÉBAUCHE.

Helininthogène, adj. [Méd.] Door ingewandswormen veroorzaakt: Maladie h-, wormziekte f.
— Helminthogogue, adj. [Méd.] Wormverdrijvend: Un remade h-, of als subsi. Un h-, een
wormmiddel n — Helminthe, m. [H. n.] Ingewandsworm m. — IIELMINTHE , adj. Naar een'

ingewandsworm gelijkend. — Helininthiase, f.
[Méd.] Wormziekte, h e 1 m i n t h i a s i s f. —
Helminthides, f. [H. n.] Orde f. der water-

wormen. — Helminthique, adj. Naar den aard-

worm gelijkend . — HELMINTHIQUES, M. pl. Or de f.
der aardwormen. — [Méd.] , z. v a. HELMINTHAGOGUE . — Helminthocorton, m. [Pharm.1

Wormmos n. — Helminthoïde, adj. [H. n.
Wormvormig. — Helmintholithe, m. [Minér.^j
Wormsteen, versteende worm m. — Helmintho-

logie, f. [Didact.] Wormenleer; wormenbeschrijving t. — Helminthologique, adj. ,Die leer of
beschrijving betreffend, h e 1 m i n t h o 1 o g i s c h. —
Helminthologiste , Helminthologue , m.

Wormkenner, helmintholoog, helmintholo g Is t m. — Helminthopyre, f. [Méd.] Wormkoorts f. I- Ielininthotique, adj. [Bot.] Met
wormvormige, cilindrische scheeden.
Hélobié, e, adj. [Bot.] In moerassen groeijend.
— Héloeères, m. pl. [H. n.] Met sp^kervormige voelsprieten.
Hélode, adj ., z. ELOPE, SUETTE. — Hélodi-

te , adj. [H. n.] In moerassen levend. — Helonome, adj. [H. n.] Zich doorgaans in moerassen
of op drasgronden ophoudend, moerasbewonend. —
Hélopes, Hélo p lens, Hélops, m. pl. [H. n.]
Sluipkevers m. p 1. — Hélopithèques, m. pl.
[H. n.] Open met grijpstaarten, sapajoes m. pl. —
Hélopyre, f. [Méd.] Moeraskoorts f.
Héloragees, f. pl. [Bot.] Staartvormige planten f. pl.
Hélose, f. [Méd. ] Omwaartskeering f. der oogleden, ooglidomwending, h e l ó s is f.
Hélotes, M. pl., z. ILOTES.
% Hélotis, m. [Méd.] Poolsche vlecht f.
flelvelle, f. [Bot.] Trechtervormige padde-

stoel m.

Helvétien, ne, adj. ( van Helvétie, de oude
naam voor Suisse, Zwitserland) Helvétisch, zwitsersch. — HELVETIEN, m., - NE, f. Helvetiër, Zwitser m., helvetische, zwitsersche vrouw f. — Hel-
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vétique, adj. Helvétisch, zwitsersch. — Cantons
h-s, zwitsersche kantons n. pl. R.épublique h-,
helvetische republiek f. (van 1198). — Helvétisme, m. Zwitsersch taaleigen, h e 1 v e t i s m u s m.
Helvin, m. [Minér.] Eene aan den granaat
verwante steensoort, h e 1 v ij n m.
*Hein ! interj. (om te roepen) Hem! hm! hei!
heilaar!
5 LIéinacélinose, f. [Méd.], z. V. a. POURPRE.
Héniachate, in. [Minér.] Bloedagaatsteen m.
— [H. n.] Zékere indische adder f. — Hémaehyrnes, m. pl. [H. n.] Koudbloedige dieren n.
pl. — Hémagogue, adj. et subst., liever EIIDIENAGOGUE. -- Hémalopie, f. [Méd.] Bloedoog n.,
bloeduitstorting f. in de voorste en achterste oogkamer. -- Hémangiotite, f. [Méd.] Ontsteking f. der bloedvaten. — Hémanthe, m. [Bot.]
Bloedbloem f., een pronkgewas van de Kaap. —
Hémaphobe, Hémaphobie, z. HEMD —. —
Hémastagogie, Héuiastatique, f. [Méd.]

Leer f. van de kracht der bloedvaten. — Hémnastagogue, ni. Kenner, leeraar van de kracht en
't evenwigt des bloeds, h ce m a s t a g o o g in. —
Héniastoine, adj. [H. n.] Met rooden, bloedrooden mond of opening. — Hémataporie, f.
[Méd.] Bloedgebrek n. — Ilematémese, Heinatéinésie, f. [Méd.] Bloedbraking, bloedopwerping uit het spijskanaal, zwarte ziekte, h cem a t é m e s i s f. — Héinathermes, in. pl.
[H. n.] Warmbloedige dieren n. pl. — Héinathrose, f. [Méd.] Uitstorting des bloeds uit zijne
vaten, bloedontvating f. = Héinatine, f. [Chinn.]
Bloedstof, de roode kleurstof uit het campêche-,
indisch- of blaauwhout, h cem a t i n e f. — Héinatisalion, f. [Méd.] Bloedsop'rooping in een der organen. — Hématite, f. [Minér.] Bloedsteen-, rooden bruinijzersteen m., rood ijzer-oxyde a., h ce m at i e t m. -- Héniatoearpe, adj. [Bot.] Met roodgevlekte vruchten.— Hématocele,f. [Chir.] Bloedbreuk, tegennatuurlijke afscheiding van bloed in den
balzak. — Hématochésie, f. [Méd.] Bloedige
stoelgang m. — Ilématode, adj. Méd.] Door
't bloed, door de ontwikkeling der blo
edvaten teweeggebragt. -- [Bot.] Met roode vlekken, als
bloeddruppels, geteekend. — Hématographe, in.
[Didact.] Bloedbeschrijver m. — Hématographie, f. Bloedbeschrjvingf. — Héniato gra
phigne, adj. Bloedbeschrjvend, h ce m a t o g r dp h i s c h. —: Héniatoïde, adj. Bloedachtig,
naar bloed gelijkend, bloedvormig. — Hématologie, f. [Didact.] Bloedleer, verhandeling f. over
't bloed. — Hématologique, f. Die leer, die
verhandeling betreffend, h ce 'm a t o 1 ó g i s c h. —
Héniatologae, m. Bloedbeschrijver m. — Hé matomane, adj.: Médecin h -, of als subst. Un
h-, geneesheer m., die te veel van aderlaten houdt.
-- Héinatomanie, f. Overdreven toepassing f.
van 't aderlaten. — Hématomphale, Hé
f. [Chir.] Navelbloedbreuk f.-matophlcèe,
-

-- Héinatomyzides, Héuiatop haltes, m.
pl. [H. n.] Bloedzuigende, van bloed levende insecten n. pl. — Héniatomie, f. [Méd.] Bloedig
sponsgezwel n. — Ilénnatophylle, adj. [Bot.]
Met bloedroode bladeren. — Heinatopisie, f.
[Med.] Op/moping van stondenbloed in den uterus. — Hématose, Ilématosie, f. [Méd.]

Bloedbereiding f., overgang m. van 't maagsap tot
aderlijk en slagaderlijkk bloed, h ce m a t ó s i s f. —
Hématoser (s'), v. pr. Zich ophoopen, zich ver
bloed). — Hématosine, f. [Chico.]-diken(va't
Roode kleurstof : f. der bloedbolletjes. — Hé matosperine, add. [Bot.] Met bloedkleurige zaden.
- Héinatoxine, f., z. V. a. HbIATINE. Héinatoxyle, m. [Bot.] Bloedhout, blaauwhout, campêche-hout n. — Hématoxyline, f.,
z. v. a. HÉMATINE. -- Héinatarie, f. [Méd.]
Het bloedwateren.
Héme, m. [Méd.] Bloed n., bloed-ge vloeistof f.
Héniendère, m. [Anat.] Toestel m., zamenstel n. der bloedvaten.
Héméralope, adj. [Méd,] Dagzigtig, nacht
-- HEMERALOPE, m. en f.-blind,hémeraópsc.
Dagzigtige, nachtblinde, h e in e r a 1 o p s m. en f. —
Hémnéralop ie, f. Nachtblindheid f., de eigenschap van alleen bij helder licht en niet of weinig
bij schémering of half licht te kunnen zien. —
Héinéralopique, adj., z. v. a. HEMERALOPE.
Heniérobaptistes, in. pl. [H. rel.] Joodsche

secte f., wier aanhangers dagelijks eene vrome a f
wassching verrigtten; — christensecte f., die het
dagelijksch herhalen van den doop noodiq achtte (ook
chrétiens de Saint-Jean geheeten). —Heniérobes,
Héniérobiens, Hémérobins, m. pl. [H. n.]
Floersvliegen, gaasvliegen, stinkvliegen f. p1. —Hé
f. [Bot.] Dagbloem, daglelie, afJ'o--mérocale,
dillelie f. H- jaune of fauve, Lis jaune, goudlelie,
gele dagbloem f. — Hémérodrome, in. [Ant.]
Dagwacht f., dagwachter, daglooper, brievenbode m.
— Hémérographe, Hémérologne, m. [Di-

dad.] Dagwijzer- of kalender-schrijver of -maker m.
Hémérographie , Hémérologie , f.
Kunst f. om kalenders te schrijven. — Hemérographique, Hétnérologique, adj. Die kunst
betre/fend, h em e r al ó g i s c h— Heméropathie, f. [Méd.] Daglijden n., dagkwaal f., eene
enkel bij dag verschonende of toenemende kwaal.
— I-Iéineroseope, m. [Ant.] Dagwacht f., dag
dagwachthuis n., dagwachtplaats f.-wachterm,;—
— Héméroseopie, f. Het wachthouden bij dag.
Héméroseopique, adj. Dagwachthoudend. —
j Hémérysoptènes, m. pl. [H. n.] Dagroof
-vogelsm.
pl.
Hémi, (grieksc/h voorvoegsel bij vele fransche
termen uit wetenschap en kunst.) Half.
Hénniacéphale, m. [Anat,] Misgeboorte f.
met een half hoofd. — Héniicarde, f. [H. n.]
Halve-hartschelp f. — Héiniehlore, adj. [H. n.]
Halfgroen (van insecten). — Hén'ichryse, adj.
[Bot.] Half-goudkleurig. -- fié niierànie, f.
[Méd.] , z. v. a. MMIGRAINE. — Henaie 'cle, M.
Halve cirkel rn., half-cirkelvormig gewelf n., halfcirkelvormige schouwplaats f. — Hémicycligaie, ádj. half-cirkelvoï° nig. — Hénileylindrr.i.que, adj. Half-cilinder- of rolvormig. -- Héinidactyles, m. pl. [H. n.] Soort van gekkoos, in
tropisch Amerika. — Hémily sien, ne, adj.
[Géol.] Terrain h-, grond, die ten deele door
nederzetting of bezinking, ten deele door chemische
ontbinding is ontstaan. — Heiniméroptères, m.
pl. Insecten n. pl. met halve vleugeldeksels. —
Héiniolie, f., Hémiole, in. [Math.] Verhouding van 1 tot 1 1 12 (sesqui-altère) . — Hémiologamie, f. [Bot.] Vereeniging eener mannelijke,
vrouwelijke en tweeslachtige bloem in éénen kelk. —
Iléntione, m. [H. n.] Halfezel m., soort van
paard n. — Hémionite, f. [Bot.] Melkkruid n.,
melkdistel f., vrouwenhaar n. — Hémiopie,
Hémiopsie, f. [Méd.] Halfzigtigheid f. (wanneer een zieke de voorwerpen slechts ten halve
ziet). -- 1EIémipagie, f., z. v. a. HEMICRáNIE.
Hémipalmés, in. pl. Vogels m. pl. met halve
zwemvliezen, onderafdeeling der steltloopers. —
Hémiplégie of Hé:iiiplexie, f. [Mid.] Eenzijdige beroerte, verlamming f. van ééne zijde of
enkel van de ledematen. — Hénniplégié, e,
Héiniplégique, adj. Door eene halve verlam
aangetast. — Hénniptère, adj. [H. n _]-ming
Insectes h -s, of als subst. Des h-s, hal fschildigen in. pl., insecten met halve schilden of vleugel
— Hennipterolo gie, f. Leer, beschrj--deksl.
ving f. van de halfvleugelige insecten n. pl. —
Hétnirachialgie, f. [Mid.] Pijn f. in een gedeelte van de ruggegraat. — flémiramphe, ni.
[H. n.] Halfsnavel m., een visch van 't snoeken
geslacht. — Hémisalantandre, f. [H. n.]Halfsalamander, proteus, m. — Hémisphéral, e,
adj., z. v. a. HEIIIISPHERIQUE. - Ilemisphère, m.
[Astr., Géogr.] Halve bol of kloot, halve hemel- of
aardbol m., halfrond n., h e m i s p h e e r f. —
L'h- boréal, austral, oriental, occidental, het noordelijk, zuidelijk, oostelijk, westelijk halfrond. —
Anat.] Les h-s du cerveau, de beide halfronden
der hersenen. — [Phys.] H-s de Magdebourg,
Maagdenburgsche halve bollen m. pl., een door
Otto von Guericke uitgevonden werktuig om de
dampkringsdrukking aanschouwelijk te maken. —
Ilémisphérique, adj. Half- bolrond, halfklootsch,
hemisphcerisch. — Hémisphéroïde, adj.
Halfrondachtig, naar een hatfrond gelijkend, h em i sph ce ro i d i sch.: — Als subst. m. Onvolkomen halfrond n. — Hémistewine, Hémisteme, m. [Bot.] Flesschenboom m. van NieuwHolland en Madagaskar. -- Hémistiche, in.
[Poés.] Hal/vers n., helft van een' herolschen of
alexandrijnschen versregel.
Héinite, f. [Méd.] Bloedsontsteking f.
-
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HP,MITHÉE
Hémithée, Ilémithéen, m. Half-god m. -Hémitome, m. [Bot.] Soort van peruaansche
nachtschade f. — [Chir.] Zeker verband n. -Hémi-triglyphe, m. [Arch.] Halve triglyph m.

o/ driekloof f. (als sieraad aan de dorische fries) .

Hémitrité, e, adj. [Méd.] : La fièvre h-e, of

bloed in de borst. — 5 Héirovore, adj. Bloed-

drinkend. — Als subst. m. en f. Bloeddrinker m.,
-dankster f. — Hemtirésie, f. Het bloedwateren. -- Hémuresique, adj. Bloedwaterend,
henmurésiscii.
Hen, interj. (pr. hein), z. v. a. HEIN.
Hendécagone, adj. Elf hoekig: Une figure h-,
of als subst. m. Un h-, een elfhoek m. — Hendécagyne, adj. [Bot.] El fstilig, met elf stijltjes, hendekagy'nisch. — Ilendécandre,
adj. [Bot.] El fhelmig, met elf meeldraden, h e nd e k d n d r i s c h. — Hendécandrie, f. [Bot.]
Plantenklasse, welker bloemen elf meeldraden heb
pl., h e n d e k á n d r i a n. pl.-ben,lfhmig.
— Hendécaphylle, adj. [Bot.] Met elf bloemblaadjes, h e n d e k a p h y l l i, s c h. — Hendécasyllabe, adv. [Poes.] El fïettergrepig: Un vers
h-, of als subst. m. Un h-, een el flettergrepig vers n.
Hénioche, m. [H. n.] Breedschubbigehalstervisch, in Oost-Indië ta felvisch, vlaggeman, vaan
H- cornu, a f odsvisch m.— t Hénio--drigehtn.

als subst.: L'h-e, de hal f-anderdaagsche koorts f.,
alledaagsche koorts, die om den anderen dag een'
tweeden aanval doet. — Héiiiitrope, adj. [Minér. J
Half- gekeerd , half-- omgewend (van kristallen,
welker eene helft eene halve omwenteling op de
andere schijnt gemaakt te hebben) , h e m i t r o p i s ch.
— IIémitropie, f. Zaamgewassen kristal, tweeli.ngskristal n.
Hémocerchne, m. [Méd.] Uitstorting f. van
bloed door de keel. — Hémocharide, f. [H. n.]
Roodbloedifje worm m. der zoete wateren. — Hé inochroïne, f., z. v. a. HEMATOSINE. — Hé niodie, f. [Méd.] Gevoel n. van 't stompworden
der tanden (waarvan de Ouden de oorzaak in 't
bloed zochten). — Héuio-dynamomètre, m.
[ Méd.] Werktuig n. om de zamentrekkende kracht ehus, in. (pr. —truce) [Astr.] , z. v. a. COCHER.
tleunant, m. [Hort.] Soort van druif f.
der hartholten te meten. — Hémomètre, m.
*Ilenné (pr. hein -né) of *Hinné, m., z. v. a.
[Méd.] Bloedmeter, een werktuig ter bepaling van
(vermoeijen.
de digtheid des bloeds, h ce in o m é t e r m. — He- ALCANNA.
t Henner, v, a. Verontrusten, lastig vallen,
inophobe, adj. [Didact.] Bloedschuw, van bloed
*Hennéhémimère , Hennéhémimètre ,
afkeerig. — Hémophobie, f. Bloedvrees f., afkeer m. van 't aderlaten, h w in a t o p h o b i e f. — adj. [Litt.] Negendeelig (van de vers-censuur).
*Hennin, ni. (pr. ha-nin) Zeer hoog kapsel n.
Hémophthalniie, f. [Méd] , z. v. a IHEDIALO der 15e eeuw.
PIE . — flémopide, f. [H. n.] Soort van rood*Hennir, v. n. (pr. ha-nir) Brieschen, hinnibloedige worm m. — Hémoplanie, f. [Méd.]
Verdohnq van 't bloed, uitvating van 't bloed in ken, runniken, grinniken (van hetpaard). — *Hen't celweefsel of in eene of andere ligchaamsholte, nissant, e, adj. Brieschend, hinnikend: Cheval
h co m a t o p l a n é s i s f. — Hénmoproetie, f. h-. — *Hennissement, m. Gebriesch, gehin[Méd.] Bloedvloeijinfj f. uit den endeldarm. -- Hé - nik n., het br*schen, hinniken.
*Hennnnyer, ere, adj. Henegouwsch, van Hernoptère, adj. [H. n.] Met bloedkleurige vleugels (van insecten). — Hénuo p toïque, féinop- negouwen. — Abs subst. m. en f. Henegouwer in.,
tyque, adj. [1VIéd.] Met bloedspuwing behebd, Henegouwsche f.
Hénotique of Hénoticon, M. [H. anc.]
door bloedspuwing aangetast. — IlémnoVtoïsme,
Vereenigings- of verzoeningsgeschrift n , edict van
Heinoptose, Hémoptysie, f. [Med.] Bloed
bloedvliet ni. uit de wegen der adem -spuwingf., Zeno in 482 om de scheurmakers te vereenigen.
*Henri, in. (in gemeenzamen stijl an-ri) Henuit de longen, h cv m o p t y s i e, h en--halingez.
m ó p t o e. — Héinoptysique, adj. Bloedspu- drik. H- dor, gouden Hendrik m., goudmunt f.,
wend, met bloedspuwing behebd. — Als subst. m. onder Hendrik II. van Frankrijk geslagen. —
en f. Lijder nl., l jderes f. aan bloedspuwing. — [Bot.] Le bon h-, de algoede ganzevoet m. -Hémorrhachis, m. [Méd.] Bloeduitstorting in *Heiiriade, f. Heldendicht n. van Voltaire op
't wervelkanaal. — Hemorrhagie, f. [Méd.] Hendrik IV. , H e n r i a d e f. — t *HenriBloeduitstorting, bloeduitvating, bloeduitvloeiling f., gainqiiisme , nl. Verkleefdheid aan den perbloedvliet ('t zij met of zonder breuk der vaatwan- soon of aan de zaak van den hertog van Bordeaux,
den). H- interne, externe, inwendige, uitwendige nu graaf van Chambord , door zijne aanhangers
bloeduitstorting. H- cérébrale, bloeduitvating in (de legitimisten) Hendrik V geheeten; gevoelens n.
de hersenen. H- nasale, neusbloeding f. — Hé - pl. dier partij, henriquintísmus n. — -{- Henmorrhagique, adj. [Méd.] Tot de bloeduitstor- riquinquiste, m. Aanhanger van Hendrik V.,
ting behoorend, henmorrhá gis ct. —Hémor- henriquintist m.
Héorotaire, m. [H. n.] Soort van boomkruirhée, f. [Méd.] Lijdelijke (passieve) bloedvloei jing, h co m o r rit ce a f. — Hémorrhéique, adj. per m. o f pimpelmees f.
t Hépar, m. [Chin.] Zwavellever f. — Hé
Daartoe behoorend, hcemorncenisch. — IléLeverpijn , leverziekte t.,-patlgie,f.[Méd]
inorrhinie, f. [Méd.] Neusbloeding f. — Hé leverkoljk n. — Hé p atalgique, adj. plan lemorrhoïdaire, adj. [Méd.] Aan aanbeijen lij
, h. — Hépate, m.
h
e
p
a
t
á
l g i sc
lidend,
verpijn
Als subst m. en f.-den,mtabijhd.—
Lijder m., lijderes f. aan aanbeijen.. — Hénior- [H. n.] Levervisch m. (van 't geslacht Gier lipvis
rhoïdal, e, adj. [Méd.] De aanbeijen betreffend, schen). — Hépatemphractique, adj. [Méd.]
h ce m o r r h o ï d a a: Sang h-, aanbeijen-, speen Aan leververstopping lijdend. — Hépatem-bloed n. Flux h-, guldenadervloed, speenader--ader phraxie, f. [Méd.] Leververstopping, h e p a t e mvloed in. — [Anat.] Veine, Artère h-e, speenader. p h r á x i s f. — Hépatico-gastrique ,, adj.
speenslagacter f. Vaisseaux hémorrhoïdaux, speen- [Anat.] Tot lever en maag behoorend. — Hépaadervaten n. pl.— HEMORRHOïDALE, f . [Anat.] Speen - ticoïde, adj. [Anat.] Tot de lever behoorend,
ader f . — [Bot.], z. v .a. petite CHÉLIDOINE Hé - h e p á t is ch. Canal of Conduit h-, leverbuis f.
morrhoïdes, f. pl. ^lanbei^en, spenen f. pl., speen- — [Méd.] Colique, Maladie h-, z. v. a. HÉPATAL ader, guldene ader f., aderspattige gezwellen n. pl. GIE. Flux h-, z. v. a. HÉPATIRRHEE . — [Chico
des endeldarms, h ce m o r r h o i d e n. — Hémor- Air, Gaz h-, gezwaveld waterstofgas, zwavelwarhoïs, Hémorrhoiis, m. [H. n.] Slang f., tersto f-gas n. Eaux B-s, zwavelige wateren n. pl.
wier beet eega doodslijk bloeden ten gevolge heeft. — [Bot.] Plantes h-s, leverplanten f. pl. (die de
— Hémorhoïsse, f. [H. sacr.] Vrouw, die de leverkwalen bestrijden). -- Aloès h-, lever -aloë f.
bloedvloeijing heeft. — Hémorrhoscope, m. — HÉPATIQUÉ, f. [Bot.] Leverplant f. (tegen lever[Méd.] Bloedbeschouwer m. — Hémorrhoseo- kwalen dienstig). L'h- commune of des fontaines,
p ie, f. Bloedbeschouwing f., onderzoek n. van het levermos, gemeen leverkruid n. H- noble, leverbloed der aderlating. — Héinorrhoseopique, b l oempje n. (parnassie des marais). H- des bols of
adj. Bloedbeschouwend, h ce m o r r h o s kop i s c h. H- étoilée, z . AIUGUET . — H- dorée, z. v. a GÉU111.
— Iíemoscopie, f. [Méd.] Bloedbeschouwing f., — Hépathirrhée, f. [Méd.] Levervloed m., buikonderzoek n. van 't bloed. — Hémnoscopique, loop door aandoeningen van de lever veroorzaakt.
adj. Bloedbeschouwend , h en m o s k Op i s c P. — — Hépatirrhéique, adj. Den levervloed betreffend, hepatirrhéïsch. — Hépatisation, f.
Héinostase , Ilémostasie , f. [Méd.] Alge
[Méd.] Ontaarding der longbestanddeelen in eene
stilstand van 't bloed, bloedstilstand m. —-men
lever gelijkende massa, h ep a t i s d t i e f. —
naar
f.
—
Hémobloedstelping
Bloedstilling,
[Chir.]
statique, adj. [Méd.] : Des renredes h-s, of als Hé p atisie , f. [Méd.] Levertering , h ep a t ósubst. m. Des h-s, bloedstelpende middelen n. pl. p h t li i s i s f. — Hépatite, f. [Méd.] Leveront-- fémothorax, m. [Méd.] Uitstorting I. van steking , hepatitis f. — [Minér.] Leversteen,
.

.

.]

.
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h e p a t i e t m. — Hépatocèle, f. [Méd.] Leverbreuk f. — IHépato-cystique , adj. [Anat.]
Lever en galblaas betreffend, Jeep a t o c y's tie c h.
— Hépato -gastrique, adj., z. v. a. HÉPATICOGASTRIQUE . —- Hépatographe, f. [Didact.]

Leverbeschrijver m. — Hépatographie, f. Leverbeschrijving f. — Hépato graphique, adj.
Leverbeschrjvend. — Hépatologie, f. Leer van
de lever, leverkunde f. — Hépatologique, adj.
Leverkundig, tot de leverleer behoorend, It e p a t o1 ó q i Sc h. — Hépatologae, m. Schrijver over
de lever, h e p a t o l o o g m. — Hépatomphale, f.
[Chic.] Lever- navelbreuk f. -- Hepato^p areetame, m. [Méd.] Buitengewone grootte der lever,
leveruitzetting f. — Hépatoscope, m. [Ant.]
Leverwaarzegger, voorspeller uit de lever der offerdieren, h ep a t o s k o o p m. — Hépatoscopie, f.
Wigchelarg, waarzegger] uit de lever; leverbeschouwing, he p a t o s k op i e f. — Hépatoscopique,
adj. Leverbeschouwend; tot de leverwigchelary behoorend, hepatos kop isch. —Hépatotoine, m.
[Anat. ] Levermes n., werktuig tot ontleding der
lever. — Hépatotosnie, f. [Anat.] Leverontl edin ,q f. — llepatotouuiique,, adj. Tot de leverontleding behoorend, h ep a t o t óis
m c h. — Hé
patomiste, m. Leverontleder, h e p a t o m i s t m.
— Hépatoxyle, f. [ H. n.] Soort van i ngewands worm, leverworm m.
-

Oude Testament, Ft e p t a t e u c h os m. — He p

adj. [H. n.] Zevendeelig, in 7 deelen-taome,

gedeeld, h e p t a t Om i s c h (van insecten) . — Heptoinagène, m. Zevende zoon m.

Héracleé, f. [Bot.] Duitsche beerenklaauw;
— roode doove-netel m., — muurkruid; — parel
Héraclides, m. pl. [H. any.] Af-kruidn.—
-stamelingvHrcusofeakl,klíden m. pl.
Héraldique, adj. [Bias.] Wapenkundig, tot
de wapenkunde behoorend; den heraut betreffend,
heráldisch: Science h-, wapenkunde, herald i e k f. —

[Arch.] Colonne h-, zuil, met de ma-

pens eener familie behangen, wapenzuil f. — t Hé rauderie, f. Wapenkunde f. — A mbt n., waar
heraut.
-dighef.van
*Heraut, m. Plegtig af kondiger of uitroeper;
krijgs- of wapenbode, krijgsgezant, h e r a u t In.
H erbacé, e, adj. [Bot.] Grasachtig, grasaar dig, kruidachtig. Couleur h-e, graskleur f. Consistance h-e, week bestanddeel n. eener niet- kruidaardige plant.—Herbacée, f. Soort van zeewier n.
Herbage, m. Kruiden, moeskruiden n. pl.,
groenten f. pl. Vivre d'h-, van moeskruiden leven.
— Gras, voedergras; weiland n., weide f., inz.
om het vee vet te maken — HERBAGES• m. pl. [Pêche]
Oude netten n. pl., oud vischwant n. (der koraal
.

Herbager, m., -ère, f. Groen--vischer).—

boer m., groenboerin f.; — vetweider m., vetweid ster f. — Herbageur, m. Warmoezier m. —
Herbageux, euse, adj. Grasrijk, grazig. —
Herbaille, f. (woord van J. J. Rousseau) (iron.)
verssnede f., die in den hexameter na vierd'halven Plant f. uit een herbarium of kruidenboek.
Herbasque, m. (dort.] Soort van druif f.
voet of in den vierden voet valt.
Herbaut, m. [Veer.] Jagthond, inz. vurige
Hépiale, adj. [Mid.], z. ÉPIALE. --- [H. n.
Soort van stofvleu,yelige nachtvlinder, wortel jagtltond m.
spinner m.
Herbe, f. [Bot.] Gras, kruid n.: H- nouvelle,
Hepta, (grieksch telwoord, als voorvoegsel bij fraiche, menue, nieuw, versch, fijn gras. Se coucher
eenige fransche kunsttermen) Zeven. — Hepta- sur 1'h-, zich op het gras leggen. Arracher les maucanthe, adj. [H. n.] Met 7 stekels of prikkels. vaises herbes, het onkruid uittrekken. H-s vul
wondkruiden. H-s fortes, sterke kruiden.-néraies,
(van visschen). — Heptaeorde, m. [Mus.] Zevensnarige lier f. der Ouden. — Toonladder f. H-s potagères, moeskruiden. H-s médicinales, gevan 7 toonen. — Heptadactyle, adj. [H. n.] neeskruiden. Potage aux h-s, groentesoep f. H-s
Zevenvingerig. — Heptade, f. [Phil.] Zamen - fines, geurige toekruiden (zoo als thtjm, marjolein).
vatting f. van 7 dingen of personen — De 7 griek- Fines h-s, fijne groenten (dragon, peterselie, enz.,
sche wijzen. — Heptaèdre, in. [Géom.] Zeven die men fijn hakt). Blé en h-, z. BLÉ. — (Loc.
zevenvlak n., h e p t a é d e r In.-vlakigchm, prov.) Manger son blé en h-, z. BLË . C'est un
— Heptaédrique, adj. Zevenvlakkig, is e p t a- avocat, un docteur en h-, 't is een advokaat, een
é d ris c h. — Heptagonal, e, feptagone, m. doctor op hoop, in 't verschiet, een aankomend
[Géom.] adj. Zevenhoekig: Figure h-, o f als subst. m. advokaat of doctor . Un ministr e en h-, een minisUn h-, zevenhoekige figuur f. — [Arith.] Nombres ter op zigt, in 't verschiet. Employer toules les
heptagonaux, zevenhoekige, h e p t ago n a a 1-getal- h-s de St. Jean, alle zeilen bijzetten, alle mogelijke
len n. pl. (1, 7, 18, 31, 53, 81, enz(. — HEPTAGONE, m. middelen in 't werk stellen. Sur quelle h- avez[Géom.] Zevenhoek, h e p ta goo n m.— [Fort.] Ves- vous marché ? wat deert, schort u ?^ II a marehé
tingwerk n., vesting f. met 7 bastions of bolwerken, sur mauvaise h-, hij is knorrig. Etre réduit à
zevenhoek m. — Heptagyne, Hepta gynique, 1'herbe, groote nooddruft lijden. z. ook COUPER ,
adj. [Bot.] Zevenstijtig, h e p t a g y'n z s c h. --- Hep- BROUTER. — (Prov.) Méchante, Mauvaise h- croft
tagyii ie, f_ Zevensljligen, planten met 7 stijltjes, toujours, onkruid vergaat niet. En h- et en gerbe,
h e p t a g y ni a. — leptan.eride, f. [Didact.] Ze- in hoop en in genot. z. ook CHEMIN . — Herbe staat
vendedeel n., verdeeling in 7 deden. — Heptamé- ook bij de volksnamen eener groote menigte planten
ron, m. [Litt.] Zevendaagsch werk n., een werk, van algemeen gebruik, zoo als: H- aux abeilles,
welks gedeelten over 7 dagen verdeeld zijn. h e p t a- z. v. a. ULMAIRE. H- is l 'ail , z. ALLIARIE. H - amère ,
é m e r o n n. — Heptainètre, adj. [Poés. anc.] : z. BALSAMITE. H- à l'áne, z. v. a. ARRETE-BOEUF.
Vers h-, of als sufst. m. Un h-, een zevenvoetig H- d'antal, z. v. a . CYNOGLOSSE . H- bénédicte of
vers n., h e p t á m e t e r m. — Heptandre, Hep- bénite , z. V. a. BENOITE. H - barbue , z. v. a. 310LENE.
tandrique, adj. [Bot.] Zevenhelmig, h e p t d n- H- aux boucs, z. CHÉLIDOINE. H- aux boeufs ,
d ri.s c h. -- Heptandrie, f. Planten met 7 vrje z. v. a. BUTOIVIE. U- de boeuf , z. V. a. OSEILLE,
meeldraden in eene tweeslachtige bloem, zevenhel - SURELLE. H - à houtons , Z. V. a. GRATTERON. Hmigen, is e p t a n d r i a (de 7e klasse in 't stelsel aux charpentiers, z. v. a . BRUNELLE . H- au li
LUZERNE . H- aux mites, z. V. a.-macon,z.V
van Linneus). — Heptanème, adj. [H. n.] Met
7 voelsprieten, h e p t a n é m i s c h — Heptaugn- BLATTAIRE. H- aux perles, z. V. a. GRÉíMIL. Haux
poumons,
z.
MUGUET. H- aux verrues, z.
--Zevenhoekig.
laire, adj. (liever heptagone)
Heptapétale, Heptapétalé, e, adj. [Bot.] HELIOTROPE. H- dor, z. v. a. HÉLIANTHÈME. HUit 7 bloemblaadjes bestaande, h e p tap e t a l i s c h. de tire , z. V. a. CÉRINTHE. — H - de la Reine, z.
— Heptaphylle , adj. [Bot.] Zevenbladerig, NICOTIANE. H - de mastic , z. BASILIC sauvage. Hheptaphyllisch. — fieptapole, f. Land- de St. Jean, z. v. a . ARMOISE . H- du coq, z. COQ.
streek f. met zeven steden. —Heptarchie,f. [Pokt.] H- jaune, z. v U. GAUDE. H- à coton , roerkruid.
Zevenhoofdige regéring f. — [H. angh] Naam der H- a foulon, zeepkruid. H- à pauvre homme,
7 angelsaksische koningrjken in Engeland, h e p- godsgenade f. H- an chat, kattekruid, hippe f. Ht a r c h i e f. — Heptarchique, adj. Tot de ze- aux cuilliers, lepelblad n. H- au lalt, witte klavenhoofdige regéring, tot de heptarchie behoorend, ver f. H- aux poux, luiskruid. H- aux puces
h e p t á r c h i s c h. — Heptarque, m. Elk der vlookruid. H- aux teigneux, dokkebladeren, peszeven vorsten eener heptarchie, zevenheerscher, tilentie- kruid. H- aux viperes, slangenhoofd. H- de
h e p t á r c h m. — Heptarrène, Heptasté- l'épervier, havikskruid. H- Robert, Robbregtskruid.
mone, adj. [Bot.] , z. v. a. HEPTANDRE . -- Hep - H- de queue de renard, vossenstaart. H- sans
tasyllabe, adj. [Poés.] : Vers h-, of als subst. m. couture, z. Langue de serpent, enz., enz. — [H. n.]
Un h-, een zevenlettergrepig vers n. — Hepta- Oiseau des h-s, blaauwe tangara of prachtmees f.
teuque, m. [Philol.] De 7 eerste boeken van het — [Tech.] Taffetas d'h-, indisch taf n. van eene
Hépiale, f. [Méd.] , z. ÉPIALE. — [H. n.] , z.

V. a. PHALÈNE .

Hepthénnimère, adj. [Poés. alla.]: Vers h-,
vers van vierd'halven voet. Césure h-, cwsuur of
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HERBS
zijdeachtige plantenvezel. H-s de soie, ligte zijdestof
van eene wilde hennepsoort in Virginia. — H-s
laches, li,,q te oostindische stof f., half katoen en
half plantvezel.
Herbé, e, adj. (en part. passé van herben):
Toile h-e, op het gras te bleeken gelegd lijnwaad n.
Cheveux h-s, op 't gras gebleekte of blond gemaakte
haren n. pl.
Herbeiller, v. n. [Chas.] Gaan grazen, grazen
(inz. van 't wilde zwijn).
Herbeilleux, eetse, adj. Gras inzamelend.
Herbeline, f. Ziekelijk schaapje n., dat men
in de weide zet.
Herber, V. a. Op het gras laten bleeken, op
het grasveld uitspreiden (linnen, haar). — [Vétér.]
H- un cheval, een paard een stukje nieswortel
onder de borsthuid steken.
Herberger, v. a., Z. V. a. HÉBERGER. —
erbergier, m., z. v. a. AUBERGISTE.
Herberie, f. Groenmarkt, groentemarkt f.
[Tech.:] Wasbleek, bleekplaats f., voor 't was. —
Weleer ook : kennis der kruiden , inz. der ge(jong gras n.
neeskruiden.
Herbette, f. (verklw. van herbe) (poét.) Gras,
Herbeux, euse, adj. Met gras bewassen; grazig; — somtijds ook grasaardig, grasachtig.
Herbieole, adj. [H. n.] In 't gras levend. —
HERBICOLES, m. pl. Grasbewoners m. pl. (insecten).
Herbier, m. Kruiden- of plantenboek n., ver
gedroogde en tusschen bladen papier-zamelingv
gelegde planten , h er ha r i u m n. H- artificiel,
kunst-kruidenboek, boek met afbeeldingen van planten. — H- vivant, levend of natuurlijk kruiden
Plantenbeschrijving f. met afbeeldingen. —-boek.—
[H. n.] Eerste maag f. der herkaauwende dieren
(nu liever panse geheeten). — [ Fauc.] Luchtpijp f.
(van den valk) . - HERBIERS, m. pl. [P êche] Grasplekken f. pl. in 't water, waarin de viscis zich
schuil houdt.
Herbière, f. Groenvrouw, groenteverkoopster f.
— [Eton. rur.] Meisje, dat gras voor 't vee haalt.
Herbifère, adj. [Didact.] Grasdragend, kruidenvoortbrengend. — [ Myth.] Bijnaam van Ceres.
— Herbiforine, adj. [H. n.] Grasvormig (van
sommig dierenhaar). — Herbigrade, adj. [H. n.]
In 't gras zich ophoudend. — Als subst. m. Grasslak f. — Herbivore, adj. Grasetend, kruidenetend. - HERBIVORES, H. pl. Graseters n. pl., grasetende cetacéën of walvischsoorten, zeekoeijen f.
pl. — Graskevers m. pl.
Herbon, m. [Tech.] Stootmes, schaafijzer (tot
ontharing der huiden) .
Herborisant, e, adj. Kruidenlezend, krui
Uerborisateur, m., -trice f.-denzaml.—
Kruidenlezer, kruidenzoeker m., -zoekster f. —
Herborisation , f. Het kruiden- of plantenlezen, het kruidenzamelen, h e r b o r i s á t i e f.
Faire de fréquentes h-s, dikwijls uitgaan om
kruiden te lezen, vele botanische wandelingen
doen. — [ Minér.], z. v. a. ARBORISATION. -Herborisé, e, adj. [Minér.] Met boom- of
struikvormige indrukken (van steenen). — Herboriser, v. n. Kruiden zoeken en verzamelen,
botaniséren, herboriséren. — Herboriseur, m. (fam.] Kruidenzoeker, kruidenzamelaar m. — Herboriste, m. et f. Kruid- of
plantenkenner m., - kenster f., kruidkundige m. en
f. ; — kruidenverkooper m„ - verkoopster f., h e rb orí s t m. en f. — Herboristerie, f. Kruiden
kruidenwinkel m. (begraasd.-handel;—
Herbij, e, adj. Met gras bedekt of begroeid,
Herbue, f. [Agric.] Plantenaarde f. (tot bemesting der wijnbergen). — Ligte, ondiepe, alleen
tot weiland geschikte grond m. — [Tech.] Klei
-achtig
smeltmiddel H. der ijzerertssmelters.
Herean, m. Bot.] Soort van tulp f.
Herclan, in. (pop.), z. v. a. TADORNE.
Hercotectonique, f. [Mil.] Bevestigings- of
versterkingskunst f.
Hercule, m. Zeer sterk, forsch gebouwd
man (naar Hercules of Herakles, volgens de
Myth. de zoon van Jupiter en ,4lkmene, de
beroemdste onder alle grieksche heroen of ver
helden. — [ Astr.] Hercules, een noordelijk-gode
sterrebeeld. — [Géogr. anc.] Détroit d'Hercule,
straat van Gibraltar, Colonnes d'Hercule, zie
COLONNE. — 1- [Méd.] , z. v. a. EPILEPSIE. [ITI. n.] Hercules-kever m., viegende eenhoorntor f.

t-
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grootste der torren in Zuid-Amerika (13 centimeters lang). — Herculée, f. [Bot.] Soort van
tulp f. — Hereeiléen, ne, (somtijds ook herculique) add. Tot Hercules behoorende, herculisch,
bij uitstek sterk en forsch, reusachtig, kolossaal;
groote kracht en moed vereischend, uiterst moei
h -ne, herculische kracht f. Taille h-ne,-jelik.Forc
herculische, forsche gestalte f. Travail h-, herculische arbeid m. — -j- [Méd.] Mal h-, z. v. a.
EPILEPSIE.

t Herdeau, m. Taaije, dunne boomtak m.
(01n .te binden) . — (fig.) Jong mensch n. onder vaderljk opzigt.
"Hère, ni. (fam. et m,épris.) Pauvre h -, bloed,
slokker m., onbeduidend mensch, armzalig schepsel n. — [Jeu] , of As qui court, bédelaarsspel,
loopend aas n. (zeker kaartspel). — [ Véner.] Jong
hert n., als 't zijn eerste hout (gewei) krijgt.
Hérécherche, m. ] H. n.] Glim- of lichtkever m. van Madagaskar.
5 I,*érédijète, m. Jagtmaker m. op erfenis
Héreditaire, adj. Erfelijk: Charge,-sen.—
Dignité h-, erfelijke ambt n., erfelijke waardigheld f. Biens, Possessions b-s, erfgoederen n. pl.
Prince, Princesse h-, erfprins m., erfprinses f.
Pays h-s, erflanden n. pl. — (fig.) Maladie h-,
over- of aangeerfde ziekte of kwaal I. Vice, Vertu
h-, aangeërfde deugd, ondeugd f. — Héréditairement, adv. Bij erfregt, erfelijk, uit hoofde vein
erfregt. — Hérédité, f. [Prat.] Erfregt n.; nalatenschap f., erfgoed n.; erfelijkheid f. Accepter,
Répudier 1'h-, de erfenis aanvaarden, weigeren.
Action d'h-, verklaring f., dat men eene erfenis aanvaardt. Son h- fut partagé entre les collatéraux,
zijne nalatenschap werd onder de z(jdelingsche erfgenamen verdeeld. — Attaquer, Défendre le principe d'h-, het beginsel van erfelijkheid der kroon
(het kroonerfregt) aanvallen, verdedigen. — [ Mud.]
Erfelijkheid (eener ziekte of kwaal).
Hérémitique, adj., z. ERÉMITIQUE.
Hérésiarque, m. Stichter m. eener kettersche
gezindheid of ketterij, ketterhoofd n., aartsketter,
h ce r e s i ei r c h m. — Hérésie, f. (eig. het a fgezonderde, uitgekozene, de school, de secte) Dwaalgeloof n., dwaalleer, kettert f., afwijking van de
heerschande kerkleer, h ce rev i e t. — (fam.) Hlittéraire of en littérature, politique of en poli
afwijking van, strijdigheid f. met de alge--tique,
meen aangenomen regels of beginselen in letterkunde, in staatkunde, letterkundige, staatkundige
ketterij. — (Loc. prov.) I1 ne fera point d.h-, hi
zal geen ketterij in de wereld brengen, hij heelt
het kruid niet uitgevonden. — Hérésiographe,
Hérésiologne, m. Schrijver over de ketterijen
en de ketters. — Hérésiographie, Hérésiologie, f. Beschrijving van, verhandeling f. over
de ketterien. — Hérésiographique, Hérésiologigne, adv. Die beschrijving of verhandeiing betreffend. -- Héréticité, f. Ketterachtigheid f., het kettersche (van een boek, van een'
schrijver). — Hérétique, adj. Kettersch, dwaalgeloovend, dwaalleerig, h cie r é t i s c h. — HERETIQUE, m. et f. Ketter m., ketterin f.
t Hergne, f. Gebrek n. ; — gémelijkheid f. ; —
breuk f. (hernee).
Hergoine, f. [Com.] Iersch doek n. (van de
draden eenar soort van spin gemaakt).
Héridelle, f. [Com.] Lei f. die langer dan
breed is.
Hérigoté, adj. m. [Chas.] :Chien h- o f herpé,
jagthond, die sterke achterklaauwen heeft, die een
merk of achterklaauw heeft. — Hérigoture, f.
Merk n. of achterklaauw m. van een jagthond
*Hérissé, M. [H. n.] Stékelbuik (zékere vistb.)
*Hérissé, e, adj. (en part. passé van hérisser)
Met repte, scherpe, uitstekende punten, digt bezet,
borstelig, stékehq, steil opstaand: Cóte h-e d'écueils, met klippen digt bezette kust f. Pays h- de
montagnes, land n. vol bergen. Plante, Feuille
h-e, ruigharige plant f., borstelig, stekelig blad n.
—(fig.) Bataillon h-, bataljon n. met gevelde bajonnetten of pieken. Mer h- de mats de navire, zee f..
met scheepsmasten, met schepen bedekt. — Une
science h-e, de difficultés, eene wetenschap vol
zwarigheden. Un pedant h- de grec, de latin, een
van grieksch, van laten óverloopende schoolvos.
C'est un homme h-, dat is een onhandelbaar,
stuursch, terugstootend mensch.
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Hérisséal, adj. [Anat.]: Los h- of als subst.
L'h-, een der schedelbeenderen.
*Hérissée, f. [H. n.] Beerrups f. (op de ar-

tisjokken). — [ Hort.] Soort van anemoon f.
*Hérissement, m. Het oprijzen, omhoog staan
der haren, der véderen.
*Hérisser, v. a. Opzetten, overeind zetten, doen
omhoog staan (het haar, de véderen); — met punten, stekels, oneffenheden, hindernissen voorzien;
stékelig, ruig maken. Le lion hérisse sa crinière,
de leeuw zet zijne manen op. Les coq hérisse les
plumes de son cou, de haan zet zijne halsvederen
overeind. H- le poil d'une étoffe, het haar eener
stof opstrjken, doen opstaan. – Les piquants qui
bérissent la tige du rosier, de stekels, die den
stengel des rozestruiks omzetten of omgeven. Les
rockers qui hérissent les flancs d'une montagne,

--
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lijke erfgenaam der kroon. — (Loc. prov.) Faire
son áme son h-ière, al zijn vermogen aan de kerk
vermaken. Avoir affaire a la veuve et aux h-s,
veel en velerlei omhanden hebben; ook: met eene
moeijeljke zaak, eene geduchte partij te doen hebben. — ( fig.) Avoir un h- de son nom, een' er fge
zijnen naam hebben. — Ook gebezigd in-namv
den *zin van: kroost n., kinderen n. pl. (als zijnde
deze de natuurlijke erven); inz.: eenige dochter,
erfdochter f., die een groot vermogen te wachten
heeft. Sa femme ne lui a point encore donné d'h-,
zijne vrouw heeft hem nog Beene kinderen, erfgenamen geschonken. Cast une h-ière, , une riche
h-ière, zij is eene rijke erfdochter. — HE,RiTIER, m.
[Couvr.] Puntig of spits toeloopend werk n.
Héritinandel, m. [H. n.] Zeer vergiftige
slang f. op Madagaskar.

Herle, m., z. HARLE.
de rotsen, die de berghellingen bezetten, ontoegan
Hermandad, f. [.Rist.] • La Sainte-H- (eig.
kelijk maken. H- de pieux un bastion, een bolwerk
met schanspalen omzetten. — (fig.) H- son style de de heilige broederschap), rijdende politie-wacht f.
néologismes, zijn stijl met nieuwe woordvormen tot veiligheid der openbare wegen in Spanje,
doorspekken. — [ Mac.] Berapen, met pleisterkalk handlangers der inquisitie, s a n t a-h er n2 a n d a d f.
Hermannie, f. [Bot.] Hermanskruid n.
volwerpen (een' muur). — * HÉRISSER, V. Si. en SE
Hermaphrodisme, m. Vereeniging der beide
HERISSER, v. pr. Opr2,jzen, te berge rijzen: Les
cheveux lui hérissèrent á la tête, Ses cheveux se geslachten in een enkel wezen (zoo als bij vele
hérissèrent, de haren rezen hem te berge. Ce récit planten en dieren), tweeslachtigheid, dubbelslachfait h- les cheveux, dit verhaal doet de haren te tigheid f., h e r m ap h r o d í s in u s m. — Herberge rijzen. — Le sanglier se hérisse, het wilde maphrodite, adj. Dubbel- of tweeslachtig,- herzwzln zet zijne borstels overeind. — Les champs m ap h r o d i t i s c h. Fleurs h-s, tweeslachtige bloeincultes se hérissent d'épines, de onbebouwde men. Les vers de terre sont h-s, de aardwormen
zijn dubbelslachtig. - HERMAPHRODITE, m. Iemand,
velden overdekken zich met doornen.
*Hérisson, m. H. n.] Egel, zwijnegel m., die de beide geslachten schijnt te hebben (doch
eigenlijk
slechts eene uiterlijke misvorming der gevan
den
ijzervarken n. — H- de mer, volksnaam
zeeegel (deux-dents, diodon, oursin). H- blanc slachtsdeelen heeft), manvrouw f. , h e r m a p h r o(ook Barbet blanc geheeten), witte egel, soort van d i e t m. en f. — Ilermaphroditisme, m.,
rups, die de boomluizen verslindt. — [ Mar.] Vier- z. V. a. HERMAPHRODISME. MINE.)
Hermeline, f. [Corn.] Hermelijn n. (z. HERarmige dreg f. — [Mil.] Stormbalk, spaansche of
Hermelie, f. [H. n.] Soort van roodbloedige
friesche ruiter m. H- foudroyant, stormvat n. —
[Tech.] Kamrad, kroonrad n. ; — bepinde rol f. worm M.
Herménentique, adj. [Philol.] Uitleggend,
ter verbrijzeling der aardkluiten; — druiprek n.
verklarend, naar uitlegkundige beginselen, h ervoor de afgewasschen tafelborden.
*Hérisson, ne, adj. Kregel, onhandelbaar, m e n e u ti s c h (inz. van de heilige Schrift gebéeigenzinnig, grillig (van humeur). — HERISSONNE, f. zigd). - HERMÉNEUTIQUE : f. Uitlegkunde, kunst
Kregel, twistziek w j f B. — [ H. n.] (pop.) Ruige van verklaring, inz. der bijbelsche schriften, h e rrups f. — *Hérissonné, e, adj. [H. n.] Digt meneutiek f.
t Hermes of Hernes f. pl. Onbebouwde,
bezet met stekels, prikkels of borstels, stékelig,
doornig. — [ Blas.] Chat, Lion h-, ineengedoken, woeste, verlaten gronden m. pl. of landerijen f. pl.
Hermès, m. [Ant.] Hermeszuil f., beeldzuil
neérgehurkte kat f., leeuw m. — Hérissonnement, m., z. v. a. HERISSEMENT. - *Uéris- van Hermes of Mercurius, eene naar beneden smaller
toeloopende zuil met een beeld zonder armen of
sonner, z. v. a. HERISSER.
t Héritable, adj. Door erfenis verkrijgbaar, beerven. L'art, La science d'H-, of La science hererfbaar. — t Héritablement, adv. Als erf- métique, de kunst, de wetenschap om den steen der
wijzen te vinden; (poét.) de scheikunde.
deel, bij wijze van erfenis.
Herméticité, f. (woord van Al. Dumas) Lucht
Héritage, m. Ee fgoed, erfdeel, erve n. , erfegeslotenheid f. (van een voor--digte,nauwkr
nis f.: Avoir peu, de chose pour h-, weinig tot
erfdeel hebben. — [ Ecrit.] L'h- celeste du Seigneur, werp) . — Herinétique, adj. It e r m é t i s c h, al
het eeuwige erfdeel; de zaligheid; Avoir part a 1'h- wat het vinden van den steen der wijzen (de oudmacéleste, den hemel beërven, in den hemel komen. kerj) en het universeel geneesmiddel betreft, tot de
— (fig.) I1 na recu de ses ancêtres qu'un grand alchymie of de hermétische wijsbegeerte behoorend
nom pour h-, hij' heeft van zijne vaderen niets (van welke wetenschap men den egyptischen wijze
dan een' grooten naam geërfd. — (Prov.), z. Hermes Trismegistus als den vader beschouwde):
La science h-, z. onder HERMES. Livres h-s, herGRAND nl. — (Loc. prov.) Mettre la main it 1'h-,
de hand op den grond slaan, om niet geheel te métische schriften n. pl., heilige schriften der Egypvallen. — Erf, onroerend goed n., landerijen f. pl., tenaars, aan Hermes Trismegistus toegeschreven.
huizen n. l.: C'est 1'h- de ses pères, 't is het erf — La Chimie h-, of als subst. L'h-, de hoogere
zijner vader
en. Acheter, Vendre, Améliorer un scheikunst. Fermeture, Sceau h-, hermétisch zeh., een erf, een grondstuk koopgin, verkoopen, gel n., toesmelting van een vat (b. v. eene barome
-buis) met zijne eigene stof, luchtdigte sluiting f.-ter
verbéteren.
— [Ant.] Colonne h-, z. v. a. HERMES. — [ Arch.]
t I Iéritance, f., z. v. a. HEREDITÉ.
Hériter, v. n. Erven, ten erfdeel krijgen: I1 Zuil f. met een menschenhoo fd in plaats van kapihérita de son oncle, hij erfde van zijnen oom. H- teel. — Hermétiquement, adv. [Chim.] Luchtd'une grande succession, eene groote erfenis krij- digt, h e r m é t i s ch: Vaisseau scellé h-, luchtdigt,
gen. — (Jig.) II a hérité des vertus de ses ancêtres, met zijne eigen stof toegesmolten vat n. — Bij uit
veilig gesloten.
-breidng:t,vas
hij heeft de deugden zijner voorouders geër fed. —
Hei-min, m. [Bot.] Tweeblad n.
Ook als v. a. (meestal om een herhaald de voor
Hermine, f. [H. n.] Noordsche witte wezel, herte komen): 11 a hérité une fortune considérable
de son oncle, hij heeft een aanzienlijk vermogen melijnwezel f., hermelijn n.; ook: het kostbare pelswerk, dat de huid van dat dier oplevert: Manteau douvan zijnen oom geërfd.
Héritier, m., ière, f. Erfgenaam m. en f., blé d'h-, met hermelijn gevoerde mantel m. — [Blas.1
erver m., erve f. H- du sang, ab intestat, natuur- Hermelijn, een der beide pelswerken van 't wapen
— Herininé, e,adj. [Blas.] Met hermelijn be--schild.
lrke erfgenaam, erfgenaam zonder testament of
volgens wettelijke opvolging, erfgenaam a b i n t e s- zet: Champ h-, hermek nveld n., zilveren veld bekruisvormige stukjes zwart bont (die heruni
zet
met
wettige
erfgenaam.
Ht á t o. H- légitime,
versel, eenige o u n i ver s é 1 e erfgenaam. H- tes- melijnetaartjes heeten) . Croix h-, hermelijn-kruis n.,
tamentaire, erfgenaam bij uitersten wil. H- colla- vier kruiselings geplaatste en met de koppen naar
téral, zijdelingsche erfgenaam. Se porter h- of elkander gekeerde hermelijnstaartjes.
Herminer, v. a. Met hermelijn voeren.
pour h-, zich als erfgenaam aangeven, optreden.
Herminette, f., Z. ERM1 ETTE.
— L'h- présomptif de la couronne, de vermoede-
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Herminite, f. [Bias.] Klein-hermelijn n.
hermitage, Hermite, z. ERMITAGE, ERMITE.
Hermodacte, of Hermodatte, f. [Pharm.]
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Den reiger betreffend: [Faut.] Faucon h-, reigervalk m., op de reigerjagt a fgerigte valk. Oiseau
h-, magere, beenige, vlugge vogel, voor de reiger
geschikte valk. — t (fig. et fam.) Femme h--jagt
ière, hooggeheupte magere vrouw f., hopstaak m.
— *Héronniére, f. Reigernest n.; reigerhut f.
*Héros, m. [Myth.] Halfgod, h é r o s; vergode
held der oudheid;— held, krijgsheld, ooglogsheld, zeeheld; — uitstekend persoon door vastheid van karakter, zielegrootheid, onbaatzuchtigheid, schitterende
geestvermogens, enz. — Hoofdpersoon van een dicht
-stuk,romanel z.,hd—(Prov)I1

Hermo-dadel f. , hartwortel in. , eene oostersche
ant, weleer als purgeer-middel gebruikt. — [Bot.]
ausse h-, hondskruid n., hondswortel m. (dent de
chien); vij(vingerkruid n. (quintefeuille).
Hermoglyphe, m . [ Ant.] Maker van Hermeszuilen (vgl. HERMÉS); — beeldsnijder. beeldhouwer m.
— Iiermographie, f. [Didact.] Beschrijving f.
der planeet Mercurius. -- Hermographique,
adj. Tot die beschrijving behoorend, h e r m o g r án'y a point de h- pour son valet de chambre ,
phisch.
Hermules, f. pl. [Ant. rom.] Twee door eene beroemde mannen moet men niet van al te nabij
keten verbonden Hermes- of Mercurius-beeldjes n. p1. beschouwen of leeren kennen. — [H. n.] Zékere
dargvlinder m.
aan den slagboom van den circus.
Héronet, m. [Hort.] Soort van appel m.
Hernandie, f., Hernandier, m. [Bot.] Ever*Herpaille, f. [Chas.] Troep m. jonge herten.
boom m., soort van amerikaansche laurierplant.
*Herpe , f. [Ant. mil.], z. v. a. HERSE. —
*Herniaire, adj. [Chir.] Tot breuken behoorend,
breuken betreffend. Bandage h-, breukverband n. HERPE, f. [Chas.] Hondenklaauw m. — [acon.
Chirurgien ii- , breukmeester. -- *HERNIAIRE, f. rur.] Molentrémel. — [ Méd.], of Herpès, m.
(pr. er-pèce) Vlecht f., ringworm, dauwworm,
[Bot.] , z. HERNIOLE.
*Hernie, f. [Chir.] Breuk f. (descente). — haarworm m. — [ Mar.] H-s, régelingen f. pl. H-s
Hernié, e, adj. Door eene breuk verplaatst, ge- d'éperon, verkeerde stutten, oorstutten m. pl. H-s de
(hout voor het spinnekopblok. plathord, gillinghouten n. pl. H-s marines, strandbroken.
Hernier, m. [Mar.] Spinnekop f., scheerhout n., goederen n. pl., zeedriften f. p. (épaves); -- zékere
t *Hernieux, ieuse, adj. [Méd.] Gebroken, stoffen, die .de zee op sommige harer oevers achterlaat: amber of barnsteen m., koralen f. pl.
met eene breuk behebd; — breukachtig.
f erpé, e, adj. [Chas.] , z. HERIGOTÉ. — HER*Herniole, *Herniaire, *Herniotère, f.
[Bot.] Breukkruid, duizendkoorn, duizendgrein n. PE, m. [Mil. anc.] Perzische sabel m.
t *Herper (se), v. pr. [Man.] Steigeren.
(ook turquette en herbe du Ture of Herbe turHerpeste, m. [H. n.] , z. v. a. ICHNEUMON.
que geheeten).
*Hernutes, m. pl. [H. rel.] Hernhutters, mo- — Herpeste, Herpète, f. [Bot.] ]Nieuw-Holravische of boheem.sche broeders in. pl., christelijke landsch genadekruid n. met (e meeldraden.
Herpétique, adj. [Méd.] Vlechtachtig, haarbroedergemeente(. — * Hernutisme, m. Leer der
wormachtig; om zich vretend. — Herpétograhernhutters.
Hérode, m.: (Loc prov. et fam.) Vieux com- phe, m. Vlecht- of dauwworm-beschrijver m. —
me H- (naar den eersten zoogenoemden koning der Schrijver over de reptiliën of kruipende dieren. —
Herpétographie, f. Beschrijving f. der vlechJoden van dien naam, die vaak de oude Herodes
werd geheeten), zoo oud als Methusalem, als de ten; — natuurbeschrpving der kruipende dieren of
in 't algemeen der kraakbeendieren. — Herpétoweg van Kralingen. z. ook RENVOYER.
ferodias, m. [H. n.] Groote amerikaansche graphique, adj. Daartoe behoorend, herpet oreiger m. — Hérodiens, Hérodions, m. pl. gr á p h i s c h. -- Herpétologie, f. Verhandelin j f. over de reptilian. — Herpétologique,
[H. n.] Reigersoorten, steltloopers m. pl.
-f- Héroïcité , f. Heldenmoed m. (héroïsme) add. Daartoe behoorend, h e r p e t o l ó g is c h. —
(zelden gebézigd dan van de heiligen in de acte Herpétologiste, in. Kenner, beschrjver der
reptiliën,,herpetoloog.
hunner cánonisatie).
Herpeton, m. [H. n.] Geschubde landslang,
I-Iéroï-comique, adj. Boertig verheven, h er ó Is c h-komisch: Poème h-, boertig heldendicht n. neusvoeler m. [rhinopirus] . — [Chir.] Soort van
Héroïde , f. [Litt.] Heldenbrief m. , gedicht herpes of vlecht, die zich slingerend voortzet.
Herpétothères , m. pl. [H. n.] Reptiliënin den briefvorm, aan een held of heldin der oud
Benig voornaam personaadje toegeschreven:-heidof eters m. pl., dieren, die zich met reptiliën of krui
dieren voeden.
(lesbranders.-pend
Les h-s d'Ovide, de h e r o i d e n of heldenbrieven
Herque, f. [Tech.] IJzeren hark f. b# de kovan Ovidius. (plaatsen.
Herrérie, f. [Bot.] Peruaansche aspergie-plant f.
Héroïfier, v. a. (burl.) In de rij der helden
Herrnhutes, m. pl., z. HERNUTES.
Héroïne, f. Heldin, moedige vrouw f.; — vrou*Hersage, m. [Agric.] Het eggen.
welijk hoofdpersoon in een roman, verhaal, tooneel*Herse, f. [Agric.] Eg, egge f. — [ Pêche]
of dichtstuk.
Héroïque. adj. Heldhaftig, hooghartig, dapper, Visschersegge. — Driehoekige kerkkandelaar m. —
grootsch, verheven, h e r ó ï s c h, heroïek. Cou- [ Tech. ] Spanraam n. der perkamentbereiders
rage, Action h-, heldenmoed m. , heldendaad f. (waarin de huiden met kalkpoeder bestrooid en
Homme, Femme h-, heldhaftige man, vrouw. — met puimsteen afgewreven worden)'. H-s de la troupe, kruisbalken m. pl. aan het dakwerk van een
[Litt.] Poésie h-, helden poëzi f. Poème h-, hel
vierhoekig paviljoen. — [ Fort.] (of sarracine) ValVers li -, versmaat f. van 't helden -denicht.
-dicht,akylsexmr.,andijsch poort f., valhek n. — [ Mar.], HERSE, Z. ERSE.
*Hersé, e, adj.: [Agric.] Champ h-, geëgde
vers n., versmaat, waarin de meeste heldendichten
geschreven zijn. — [ Chron.] Age h-, Siècles, Temps akker m. [Fort] Porte h-e, poort f. met eene valdeur.
— [ Bias.] Chateau h-, kasteel n. met neêrh-s, heldeneeuw f., heldentijd m., inz. dien der
Grieken tijdens den trojaanschen oorlog en vroeger. gelaten valpoort. — Hersé, m. [H. n.] Murmel— [Remèdes 11-s, heroische of gewaagde midde- visch m. van den Nil.
Herseau, m. of Erseau, [Mar.] Leuver m.,
len n. pl., met gevaar verbondene of zeer krachtig
werkende artsenigen f. pl. — Somtijds als subst. boeljnsspruit f., roeistrop m.
*Hersement, m., z. v. a. HERSAGE.
flebézigd: I1 y a de 1'h- dans cette action, er is
*Herser , V. a. [Agric.] Eggen. — * Her
iets lieldha ftigs, iets grootsch in deze daad. —
Héroïquement, adv. Heldhaftig, op heldhaf- seur, m. Egger.
fersillières, f. pl. [Mar.] Gillingen f. pl.,
tige wijze.
fIéroïsme, in. Heldenmoed, heldengeest m., kromhouten n. pl. aan de afgebroken gangen van
heldhaftigheid; zeldzame zielegrootheid f., hoogste t' voor- en achterschip.
*Hersillon, m. (verklw. van perse) [Mil.]
graad of trap m. van deugd; heldendaad f., helStormplank, kleine stormegge f.
denfeit n.
Ilesche, f., z. HÈCHE
*Héron, m. [H. n.] Reiger nl. H- aigrette,
Hésitant, e, adj. Stamelend; aarzelend. —
sneeuwwitte zilverreiger. H- garzette, z. GARZETTE.
Hésitation,
f. Hapering, stameling, stottering f.
H; pourpré, purperreiger. H- de mer, z. v. a.
(uit verwarring, vrees, verlegenheid ontstaan). —
HENIOCHE cornu, en ESPADON. — Plumes de h-,
reigervéderen. Masse de h-, reigerpluimbos m. — Aarzeling, draling, besluiteloosheid, onzekerheid,
*Hé ronner , m. (vcrklw.,van heron) Jonge rei - weifeling, h e s i t d, t i e f. — Hes ter, v. n. Stager m., reigertje n. — *Heronner, v. n. [Chas.] melen, stooten, stotteren. — Aarzelen, weifelen,
Op den reiger jagen. — * Héronnier, ière, adj. dobberen, wankelen, besluiteloos, in onzekerheid of
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in twijfel zijn. dralen, marren. H- à répondre, Hd'entrer, aarzelen te antwoorden, binnen te gaan.
H- sur un choix a faire, aarzelen in eene keus.
(Vroeger werd de h in deze woorden geaspireerd.)
Hesper, m. (pr. es -pèr) [Astra De planeet
Venus als avondster. — Hespéridées, f. pl.
Mirteplanten f. pl., die inz. s'avonds geurig zijn,
oranje- en citroenboomen n. pl. (met welke men
zich den tuin der Hesperíden beplant voorstelt).
— Hespérides, f. pl. [Meth.] Goddelijke nimfen, dochters van den nacht, die aan 's aardbols
westelijken rand een' tuin met gouden appelen (Ie
jardin Iles H-) bewoonden, Hesperíden f. pl. —
Hespéridine, f. [Chim.] Reuk- en smakelooze
stof uit het vleezige deel der oranje-appelen en eitroenen. — Hespérie, f. [Géogr. alle.] Naam
van Italië bij de Grieken, van Spanje by de Romeinen, westelijk land, Hespérië n. — [Myth.]
Eene der Hesp ereden. — [H. n.] Zékere sto fvleulige nachtvlinder m. — Hespéris, f. [H. n.] Vlinder ni. met horizontale vleugels. — [Bot.], z. v. a.
JULIENNE.

Hestiolátrie, f. [Didact.] Haarddienst f.,
eeredienst aan den huiselijken haard.
Hestoudean, m [Econ. cur.] Jonge, ter ka
geschikte haan m.
-poenig
Hésyehastes, m. pl. (pr. ch=k) [H. eccl.]
Peinzenden, rustenden, eene dweepende secte onder
de monniken op den berg Athos, in de 14e eeuw,
hesychásten, quietisten m. pl.
Hétaire, f. [Ant. gr.] Boeleerster, h e t ce r a f.
— Hétairie, f. [Rist.] Verbindtenis der nieuwere
Grieken tegen het turksche juk, h e t v r i e f. —
Hétairiste, m. Lid van zulk eene verbindtenis,
hetcerist.
Hétéraeaiithe, adj. [Bot.] Met verschillend
gevormde doornen of stekels. — fétérandre,
adj. [Bot.] Met verschillend gevormde stofkolfjes
of ook meeldraden. — Hétéranthe, adj. [Bot.]
Met verschillend gevormde bloemen.
Hétérobaphie, f. [Didact.] Bontkleurigheid f.
eener oppervlakte. — Hétérobranche, adj.
[H. n.] Met verschillend gevormde of geplaatste
kieuwen. - HÉTEE0BR ANCHES, M. pl. Soort van
wentelaars m. pl.; — geslacht van hoofdelooze en
naakte weekdieren n, pl. — Hétérocarpe,,adj.
[Bot.] Met ongelijke vruchten of zaden. — Hete roeère, m. [H. n.] Molkever m. — Hétéroelite, adj. [Gram.] Onregelmatig, van den regel
afwijkend, h e t e r Ok 1 i t is c h. — ( fig.) Zonderling,
vreemd, grillig, wonderlijk; --, [Beaux arts] van
de kunstregels afwijkend. — HETEROCLITE, m. [H. n.]
Pallásisch vuisthoen n. , een zonderling gevormd
hoen in de aziatische steppen. — Hétéroeome, m.
[Bot.] Braziliaansche artisjokplant f. — Hétéroeranie, f. [Méd.] Scheele hoofdpin f. (migraine).
— Hétérocrocien, ne, add. [H. n.] Met ver
gevormde ringen (van insecten). — Hété--schilend
rocrinie, f. [Méd.] Onregelmatige afscheiding f.
— Hétérodactyle, adj. [H. n.] Ongelijk gevingerd, met ongelijke. teenen. — Hétéroderme, adj.
[H. n.] Met verschillend gevormde huid. - Hé térodon, Hétérodonte, m. [H. n.j Soort van
dolfijn m.; soort van slang f., waarbij de tanden
ongelijk zijn. --- Hétérodoxe, adj. [Théol.]
Vreemd- of dwaalleerig, van 't heerschend leerbegrip in de kerk afwijkend, onregtzinnig, andersgeloovend, vrijdenkend. h e t e r o d ó x. — Ook als
subst.: Un h-, een onregtzinnige. — Hétérodoxie, f. [Théol.] Onregtzinnigheid f., dwaalge100f n., heterodoxie f. — Hétérodoxité, f.
(woord van Fénelon), z. v. a. HÉTÉRODOXIE. Hétérodronie, m. [Mécan.] Drukhefboom nl.,
hefboom van de eerste soort (waarbij het steunpunt
tusschen den last en de magt ligt, zoo als bij de
schaar, de balans, de njjptang) , h e t e r o d r o o m m.
— Hétérogame, adj. [Bot.] Met tweeslachtige
bloemen in den Benen. en enkel mannelijke of vrou.
welijke in den anderen bloemkelk, h e t e r o g ám i s c h. — flétérogène, adj. [Didact.] Ongelijksoortig, vreemdaardig, niet bij elkander passend,
heterogeen. — [ Arith.] Nombre h-, gemengd
getal n. (uit geheelen en eene breuk bestaande.
(Nombres sourds h-s, getallen met verschillende wortelteekens aangedaan. — [Phys.] Lumière h-, uit
verschillend gekleurde stralen zamengesteld licht.
Corps h- , llgchaam , welks deden niet dezelfde
digtheid hebben. — [ Gram.] Noms h-s, ongelijk-
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slachtige naamwoorden n. pl. (die in 't meervoud
van een ander geslacht dan in 't enkelvoud zijn) .
— Hétérogénéité, f. [Didact.] Vreemd- of ongelijksoortigheid, afwijkende gesteldheid of geaardheid, heterogeniteit f.--Hétérogone, add.
[Didact.] Met verschillend gevormde hoeken, heter o g o o n. — Hétérogynes, m. pl. Insecten D. pl.,
wier soort uit mannelijke, vrouwelijke en geslachtboze wezens bestaat. — Hétérolobe, adj. [Bot.]
Met ongelijke zaadlobben. — Hétérolytre, add.
[H. n.] Met verschillende vleugeldeksels (van insecten). — Hétéronialle, adj. [Bot.] Naar ver
zijden gerigt (van de bladen, de vezels).-schilend
Hétéronnères, m. p1. [H. n.] Kevers m. pl.
met ongelijktallige voetleden. — Hétéromorphe,
adj. Van verschillende, afwijkende gedaante, h et e r o m ó r h i s c h. — Hétéropétale, adj. Met
verschillende
of
ongelijke
bloembladeren, heter opetál i sch. — Hétérophonie,f.[Méd.
] Verandering f. der stem. — Hétérophyl e, adj. [Bot.]
Ongeljk- bladerig, h e t e r op h y'll is c h. — Hétéropode, adj. [H. n.] Met verschillende voeten,
h e te r op ó disc/s. — Hétéroptère, adj. [H. n.]
Met ongelijke of vreemdgevormde vleugels of vinnen.
— Ilétérorexie, f. [Méd.] Vreemdsoortige, onnatuurlijke eetlust m. — Hétérorhynque, Hé térorostre, adj. [H. n.] Met afwijkenden, vreemd
snavel. — Hétérorhythine, adj. [Méd.]-sortigen
Ongelijk afgemeten, van onregelnsatigen gang: Pouls
h-, gedurig afwisselende, h e t e r o r h y't h as is c he
polsslag m. — Hétérosciens, m. pl. [Géogr.]
Eenschaduwigen, raam van de bewoners der beide
gematigde aardgordels, die des middags op de beide
halfronden hunne schaduwen naar tegenovergestelde
zijden werpen, h e t e r ó s c i ï m. pl. — Hétérosome, adj. [H. n.] Uit verschillende helften bestaande (van zékere visschee). — Ilétérosperme,
adj. [Bot.] Met verschillende zaden. — Hétérostémone, adj. [Bot.] Met ongelijke meeldraden. —
Héterostique, adj. [Didact.] Met twee ongelijke
zijden. — Hétérostome, adj. Met vreemdsoortigen mond of opening. — Hétérostrophe, adj.
Zich naar de verkeerde zijde draaiend. — Hétérothétique, adj. [Phil. 1 Bovenzinneljk. — Hé térotome, adj. [Bot.] Ongelijk gekerfd of ingesdeden. — Héterotrique, adj. [Bot.] Met ongelijke haren, h e t e r o t r i c h i- s c h. — Hétérovalve, adj. [Bot ]Met ongelijke schalen of doppen. — Héterozétèse, f. [Log.] Strikvraag f. —
Iléterozoaire, m. pl. [H. n.] , z. v. a. REPTILES.
— Hétéryle, adj. [H. n.] Eene vreemde zelfstandigheid bevattend (van eigeren).
fétich, m. [Bot.] Braziliaansche raap f.
*Hétre, m. Beuk, beukenboom m. Bois de h-,
beukenhout, booghout n.
Hen! interj. (fam.), z. v. a. HÉ.
t Heu, m. [Mar.] Kustvaartuig n. van weinig
diepgang, poon, huide f., huideschip n.
Heuchère, f. [Bot.] Soort van steenbreke f.
t *Heudrir, v. n. Bederven, verrotten.
Heuguenon, m. [Hort.] Soort van ciderappel m.
t fleur, m. Geluk, luk n., goede kans f. —
(Prov.) I1 n'y a qu'h- et malheur dans ce monde,
het toeval beslist de meeste dingen.
Heure, t. Uur n.; stond, tijd m., stonde f.,
oogenblik n. Une h- et demi, anderhalf uur. Une
demi h-, een half uur. Un quart d'h-, een kwartier uur. L'h- est divisée en soixante minutes,
het uur is in zestig minuten verdeeld. Les h-s du
matin, de morgenuren. — Les jours n'ont point
d'h-s en hiver, 's winters zijn de dagen zeer kort.
Prendre une voiture à h-, een rijtuig per uur
huren. Êtr
e à l'h-, bij 't uur werken, per uur
voor zijn werk betaald worden. — ((am.) 11 nest
pas sujet à1'h-, hij is aan den tad, het uur niet
gebonden, hij is meester van zijnen tijd. Queue
h- est-il ? it est une h-, trois h-s, midi, hoe laat
is het? 't is een, drie, twaalf uur. A deux h-s
de jour, de nuit, twee uren na zonsopgang, na
zonsondergang. — [ Prat.] A deux b-s de relevee,
twee uren na den middag. — H- indue, ongeschikt,
ongelégen uur, besloten tijd, laat uur van den
avond of nacht. — ( fig.) L'h- du berger, het herdersuurtje, 't gelukkig tijdstip voor den minnaar;
ook: de regte tijd om iets te doen, om in iets te
slagen. — Bonne h-, H- favorable, propice, regte
tijd, geschikt tijdstip, gunstig, gelegen oogenbllk.
--
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Mauvaise h-, ongelegen uur, tijdstip. Donner de
mauvaises h-s a qn., iemand veel verdriet aandoen.
-- (f►;. et (am.) Avoir de bonnes et de mauvaises
Ii-s, tie bons et de mauvais quarts d'h-, ongestadig van humeur zijn. Quart d'b- de grace, d'honnête homme, toegift- o( gratie-kwartier, prinsen
kwartier-ours, dat na 't bepaalde uur-kwartiej,
van bijeenkomst wordt toegestaan. Le quart d'hde Rabelais, het oogenblik van betalen; -- elk onaangenaam, lastig oogenblik. Deux wortelles li -s,
twee eindelooze, onoverkómelijke uren. L'h- du
diner, du repay, het etensuur. H-s d'étude, de
bureau, de recréation of de plaisir, leer-, kantoor-,
speel- of uitspanningsuren, -tijd. Il est h- de se
eoucher, 't is tijd, om naar bed te gaan. Vous
venez à la bonne h-, gij komt te regter 2d. Se
lever de meilleure h-, vroeger opstaan. I1 sentait
que sa dernière h- approchait, hij gevoelde, dat
zin laatste uur of oor^enbilk naderde. H-s de bi sir, li -s perdues, ledige, vrije, niet bezette uren.
H-s dérobées, snipperuren. -- Etre a sa dernière
h-, a son h- derniere of suprème, op sterven lig
Vous eies un arni de toutes les-gen.(am)
h-s, gij zijt een vriend, die ieder uur welkom is.
-- I1 ma donné b- It six heures, hid heeft mij om
zes uur besteld. Demander à qn. son h-, iemand
vragen, hoe laat men hein zal kunnen spreken, afhalen, enz. Toutes ses h-s sont marquees, prises,
al zijne uren zijn bezet. N'avoir pas une h- a soi,
g een uur voor zich zelven of ter vrije beschikking
hebben. Prendre une h-, Prendre h-, Prendre jour
et h- pour quelque affaire, een uur bepalen, dag
en uur bepalen om iets te doen. Se rendre à 1h-,
à 1'h- marquée, zich naar 't uur, naar 't bepaalde
uur régelen. -- Mettre une montre à l'h-, Prendre
Ui -, een horlogie gelijk zetten, naar de klok zetten.
Avancer 1'h-, Retarder 1'h-, het horlogie vooruit,
achteruit zetten. -- (Proc.) I1 est comme la mule
du Pape, it ne vent manger qua ses h-s, ii ne
fait riep qu'h ses h-s, hij is een man van de klok,
^egelt al zijn doen naar den klokslag, z. ook :MIDI.
-- Une h- de chemin, een uur gaans. Deux gros
twee groote uren, meer dan twee-sehd'orlg,
uren. -- Les h-s de ce cadran sont effacées, de
uren (uurteekens) van the wijzerplaat zijn uitgegaan.
----- [Mar.] H- du vaisseau, ware tijd m. Trois h-s
apres minuit of du matin, noordoosterzon. Neuf h-s
du soir, noordwesterzon. Six h-s du matin, oosterzon. - DE BONNE HEURE, loc. adv. Vroeg , bij tfjds,
tijdig: Se lever de bonne h-, vroeg opstaan. — a LA
BONNE HEURE loc. adv. et interj. (om goedkeuring,
ook om onverschilligheid uit te drukken) Goed! het
zij zoo, mijnentwege gebeure het, ik stoor er mij
niet aan. --- [Mar.] Wel! wel zoo! goed zoo! (als
antwoord, dat men den toeroep begrepen heeft).
-- à CETTE HEURE, á L'HEURE QU'IL EST, 10e. adv.
Thans, nu, op dit oogenblik, tegenwoordi g. — TOUT
à L'HEURE, loc. adv. Zoo dadelijk, terstond, aan
een oogenblik-stond,geblikj;-zovn,
geleden. — SUR L'HEURE , loc. adv. Op staanden
voet, onmiddellijk, onverwijld . — POUR L'HEURE,
loc. ode. (fam.) Voor 't oogenblik, ,voor het tegenwoordige, nu. -- b TOUTE HEURE, a CHAQUE HEURE, It QUELQUE HEURE, loc. adv. Te ieder uur,
elk oogenblik, ten allen tijde — D'HEURE à AUTRE,
loc. adv. Van uur tot uur, van het eene uur tot
het andere, van tijd tot tijd
turg.] Zing- en biduren, uurHEURES, f. pl. [Li
gezangen of uurgebeden n. pl., h o r cv f. pl. H-s
canoniales, voorgeschrévene uurgebeden. Petites
h-, kleine of korte uurgebeden. --- Livre d' h- of
enkel H-, ook (pop .) Paire d'h-, gebédenboek n.
FI- de la Vierge, boek met gebeden tot de Maagd.
-- (Loc. prov.) 11 sait inieux ses h-s que matines,
h# weet de gelegenheid bij 't haar te grijpen. -[Myth.] Tijdgodinnen, uurgeleidsters, 3 godinnen
(dochters van Zeus en Themis) der jaar- en dag
tijdwisselingen, ook van orde en-getijdnofr
regelmaat, van. 't schoonti en beminnenswaardige,
Horen f.1.
t Heuré, e, adj., z. v. a. HEUREUX. -- -f- Heurer, v. a. Gelukkig maken; doen slagen.
feureusement, adv. Gelukkig, op gelukkige,
voorspoedige, voordeelige wijze; bij geluk, gelukkigerwijze.
Heureux, eiise, f. adj. Gelukkig, voorspoe(lig; gelukzalig: Un jour h-, een gelukkige, voor
dag m. Tous les homines veulent être-(poedig
,
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h-, alle menschen willen gelukkig zijn. I%lener une
vie h-euse, een gelukkig leven leiden. I1 est h- au
jeu, hij is gelukkig in 't spel. Vous ètes né h-,
(Jij zijt tot het g eluk geboren. I1 a été plus h- que
sage, hij heeft meer geluk dan wijsheid gehad. II
a la mémoire h-euse, hij heeft een gelukkig, sterk,
voortreffelijk geheugen. — D'h-euse mémoire, gezégender, loffelijker, heugelijker gedachtenis. — J'ai.
eu une h-euse rencontre, ik heb eene gelukkige,
voordeelige, aangename ontmoeting gehad. — Climat h-, gelukkig, gunstig, voordeelig klimaat n.
-- (fig.) I1 est ne sous une heureuse (of bonne)
étolle, z . ETOILE . — Avoir la main h-euse, geluk
zijn, gelukkig spelen; — eene vlugge, vaardige-kig
hand hebben. — (Prov.) Est h- qui croit l'ètre,
om gelukkig te wezen, behoeft men slechts te gelooven, dat men 't is. --- Ook als subst.: Un petit
hombre d'h-, een klein getal gelukkigen. Les hdu monde, de la terre, du siècle, de rijken, mag
Les h- du jour, de mannen., die in-tigen,ro.
eer en aanzien staan. — (Prov.) A 1'h- 1'h-, den
gelukkige loopt alles mede, geld zoekt geld.
Heuristique, f. [Didact.] Uitvindingskunst,
heur is tiek f. — Ook als adj.: MZéthode h-,
ontwikkelende leerwijs, die den leerling de waar
leerstellingen zelf leert vinden, h e u r i s--hednof
tische methode f.
*fleurt, ni. (liever cuoc) Stoot, schok m. Le
h- de deux vaisseaux qui se choquent, (le schok
van twee schepen, die elkander aanvaren. --- Ver
gedeelte n. (van eene brug, straat).
-hevnst
.- *Heurtant, e, adj. Kwetsend, aanstootelifk.
*Hearte, f., z. H1 CATE. [Bias.] Blaauwe koek m.
— [H. n.] Zékere amerikaansche schildpad f.
*feurté, e, adj.: Personne h-e, gestooten persoon m. — Amour propre h-, gekwetste eigenlie fde f. - [Peint.] Tableau h-, nette, krachtige,
maar niet b( gewerkte schilderij, die men uit de
verte moet beschouwen), getokeerde schilderij f. -[Litt.] Style h-, harde, stootende stijl m.
*Heurtement, m. (woord van Voltaire)
[Gram.] Het op elkander- stooten van klinkers
(plaat f. (aan dc as).
(hiatus)
*Heurtequin, in. [Artill.] Stootplaat, aanstoot*Heurter, v. a. Stooten, aanstooten: Its se
heurtèrent Jun l'autre en passant, zij stieten
elkander in 't voorbjggan. Ce vaisseau a heurté
l'autre, dit schip heeft het andere aangevaren, aan
(lanstoot geven, kwetsen, beleedi--gezild.(f)
gen, tegenspreken: H- les préjugés, de vooroordeelen kwetsen. H- de front l'opinion de qn.,
iemands gevoelen lijnregt tegenspreken. H- qn.,
iemand voor 't hoofd stooten. Cela heurte la
raison, le sens commun, dat strijdt tegen de
rede, 't gezond verstand. -- [Peint.] De kleuren
vet en krachtig opdragen, zonder de tinten ineen
te smelten of de omtrekken af te ronden (gelijk
bij schilderwerk, dat men uit de verte moet zien,
t o k é r e n . - HEURTER , v. n. Stooten; kloppen,
aankloppen: H- contre une Pierre, tegen eenen steen
stooten. I1 heurta de la tête contre le mur, hij
stiet met het hoofd tegen den muur. Heurtez un
eu b la porte, klop eens aan de deur. — (fig. et
fam.) H- a toutes les portes, aan alle deuren
i edereen
edereen te hulp, alle middelen te baat
nemen. I1 a heurté à la porte du paradis, hij is
een groot gevaar ontsnapt, van eene zware ziekte
opgekomen. — SE HEURTER, V. pr. Zich stooten;
— tegen elkander botsen, op elkander stooten; elkander aanvaren of aanzeilen. --- (lig.) Te zeer afsteken , een contrast maken (van kleuren, van
woorden of uitdrukkingen) .
*Heurtis, m. [Bias], z. v. a. HEURTE.
feurtoir, m. Klopper m. aan eene deur (liever
marteau).---[Artill.] Tapbout m. ; -- stootbalk m.
(op de geschutbeddingen). — [Hydr.] Slagbalk m.
(der sluisdeuren) . — [Tech.] Zadel m. (aan eene
gietbank); -- aanslag m., ijzer in den poortdrempel, waartegen de deuren slaan. — Klopper m.,
een bij vele bedrijven beweegbaar stuk, dat op een
ander valt.
*Heuse, f. [Mécan., Mar.] Zuiger. H- de
pompe, pompzuiger, pompschoe m., pomphart n.
(sabot). — HEUSES , f. pl. IJzeren schoeisel n.
(als deel der oude wapenrusting).
Hévé, m., Hévée, f. Gom-elastiek-boom van
Guiana.
Hexa, (grieksch voorvoegsel, dat vele fransche
.
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woorden voor - aprJaal) Zes. — ilexacantlie, adj.
[Bot.] jtiet 6 doornen of stekels, h e rc a k an-

t It i se/i. — Ilexacliue, m. [Ant. g r .] Zaal f. of

rliscit m. met 6 aanlegbedelen. — Ilexacorde,

n:i. [Mus.] Zessnarig srreeltu'ig n. der Ouden,
h e o a c h o r (I e f. ; zestoonige schaal f. (van Gui

d'Arezzo); -- ,s e x t e, .z. v a . SIXI )IE. --- flexacte, adj. [FL. JL] Met 6 overlangsche strepen.

--- tiexacycle, ((dj. [Tech.] Zesraderiq, met
6 raderen of wielen. hexaey'c1isch. --- Hexa-

da,etyle, adj. [i1. Ta.] Net 6 leenen, niet 6 borst
i s c h. -- Hex aèdre, adj.-vine,txadkyl

Zesvlakkig , teerlir?gvoi'mirq , kubisch , h. e x a ë cl Ii s e h . -- IIEXAEDRE , 111 . [Gdom._I Zesvlak n.,
teerling, 1 ubus , h e x a d d e r in. — I-Iexaédri-

que, mij. , z. V. (1. 11EXA;EDR ,. --- Hexagonal,
e, adj. Zeshoekfrj, h e a r! g n n a a I. -- j Arith.]
iombrres i, -, hexagonaal- of zeshoekige getallen
(1, f,, 1i, gag, 5 3, 66, enz.). --- liexagone, m.
Zeshoekig, met Co hoeken en. 6 zijden. Figure h-,
of als subst. n1. 1IEXA(^)NE. zesNtlrairle figuur f.,
zeshork n1. - J_Fort.] Cette eitadelle est an li-,
die citadel is een zeshoek. -- Ilexagranimne, n1.

Zesljjnige figuur 1 ; verzameling van 6 letters,
it é x a g r a m, nn. ---- IIexagyne, Hexagyieique, asij. [Bot.] Zesstijlig, h ex a ri y'n i. s e li. —
Hexagyiiie, f. Zesstijligen, planten met 6 sta,npertjes, h e rr a g y'n i a. — Hexahydrii uu.e, adj.
[Chem.] Zes leden waterstof bevattend, h. e x ah yd r i s e lh. -- Ilexannéron, 1n. [Philol.] Boek
in 6 (lee/en, die dagen heeten, zesrlaagsche schepplag, titel der coinmentariën over rle eerste hoofd
stuk/een can (genesis en cie 6 scheppingsdagen,
-

h,exaémernn n. -- Hexaniètre, adj. [Poes.
gr. et Iat..] Vers fi-, of Cals subst. HEXAMETRE, nl.

Zesvoetig vers n., •inz. het daklylisch vers van de

epische dichtsoort, Ir ex (i m eter nl. — fexanchus, m. (/;i'. eg-zan-Busse) [-H. n.] G rijze haai nl.
(;eiset). — 1-Iexandre, Hexandrique, adj.
[Bot. ] Met 6 mseld'raden voorzien, zeshelnmig,
It e x rc n rl, r i s e h. --- Hexandk°ie, f. [Bot.] Zeshel
lel., planten, wier bloemen 6 meeldraden heb -ezign,f.
klasse vain Linrneus), Ir e a, d n d r 'i a n. pl.-ben(dO

- I-Iexanènie, adj. [11. In.] liet 6 voelrliwien.
Ilexangitlaire,

trdj.

[Didaet.]

Zeshoekig,

h, ex a n g u 1 a, i r. --. llexantliéré, e, adj. [Bot.]

Met 6 stofkolfjes o j' lielrnkn.opjes, it ex a nt h e r i s c h.

-- Hexapètale, Hexal,étalé, e. a.dj. [Bot..]

Met 6 bloennbladeren , ii e x a ,lr e t á 1 i s c li,. --

Hexaphore, n1 . [Aal iq.] Draagstoel in. voor 6
dragers. — I-Iexaphylle, adf. [Bot.] Zesbladerig. hexaphy'l1-isch. — Hexaples, !n. pl.
[Philol.] Rubel nl. in 6 talen, zes grieksche over-

zettingen van ewer .hebt eeuwschen, bijbeltekst, door
Origenes. --- Hexapode, adj. [H. n.] Zesvoetig,
h, e W a p ó d i s c h. -- HEX.t0>ODES, in. pl. [ 1-1. n.]
Zesvoeters m. pl., ze svoetige dieren, it ex a jr o d a n.
pl. — HexapoIe, f. [H. anc.] Zesstedenbond in.,
eerbond- n. vair 6 dorische steden; landstreeft met
6 steden, h e ,r° ri ip o 1 i s f. — Hexaptere, adj.

[ H. n.] Z esvleugelig, met 6 vleugels, it e x a p t ér• i s e h: Insectes h-s, of ais subst. HEXAPTÊBES , in .

pl. Zesvleugeligen in, pl., insecten met 6 vleugels,
h ex. r P t e r• a in . pl. --- I Iexaptote, eerij. [Gram.] :
Mot h-, of als subst. IIEXAPTOTE, n1. 1i oord, dat
al de 6 naamvallen heeft, h e x up t ó t o n n. --Hexarcliie, f. [Anat. Zesman schap, regéring
van 6 hoofdeni. -- Ilexarchiquue. wij. 1)ie rerléring betreffend, eshoofdi,ii, it exri rrehisch. —
-

]

Hexargne, ni. Zesman in., een der 6 regenten

eenei iterate/tie, h e x a r e It in. — Hexarrhène,
tidj. [Bot.] Met 6 meeldraden, h e .v a r r h é ni s e h.
- - .1lexasèpale, adj. [Bot.] Het 6 kelkspleten,
It e a a s e p o l i s c h. — flexaspernne, adj. [Bot.]
/eszad ig, met 6 zaadkorrels, It e n a s p é r in i s e h.
I-Iexasteunone, adj. [Bot.] Met 6 meeldra,

den, hexastemóniseh. -- Hexastique,adj.

[Litt.1: Lpigramme li -, of als subst. HEXASTIQUE, in. Zesregel ig punt dish t, h e x o s t i c h o n D. -Hexastrnne, adj. [Fl. a.] Zesmondig, met 6
monden ot 'o•Ireni'ngeit, h e x a s t o at i s e h. -Hexastyle, adj. [Arch.] : Porticlue h-, of als subst.
UIEXASTYI,E, in. Zeszuilig portaal u., h e x a s t y'I o n n. — Hexasyllabe, adj. [Gram.] : Mot 11-,
of als subst. 1-IEXASYL.LABE, m. Zesletlergrepig
woord n. — Iiexatétraèdre, adj. [Miner.]:
kristal h-, tee'rling- kristal n., welks zijden ieder
pent'

riervlakirt.ige pyraniide hebben,

Hexère, Ilexéride, m. [Anc .

mal '.] 4Galei t.

van 6 roeibanken.
Hi, hi, hi ! interj. (klanknabootsing van 't ge -

lach) Iii, hi, hi! ha, ha, ha!
(lipvisch.
Hiatnle, f. [H. n.] Tandvisch. in., soort van
Hiatus , in. Gaping f. (pr. i -a-tuce) Wanklank m. door (le ontmoeting van twee klinkers
veroorzaakt (b. v. Je vals it Amsterdam). — (fig.)
gaping t , ledig vak n. (b. v. in Bene geslachtslist):
afbreking f. (van de handeling of de voordrar;t in een
tooneelstuk, Bene -rede enz.), sprong, gebrekkige zamenhang m. -- [Anat.] Spleet, kloof, open-ing f.,
gat n. — -- (poét.) Opening van een afgr ond. grot

of spelonk.

I-Iibbertie, f. (pr. t- —c), z. v. a. SIALITE..
Hiberline, f. [Corn.] Voormalige tapijtstof f.
4. fibernacle , m. Winterwoning f., verblijf n. waar me n overwintert. — [Bot.] Winterbedekking, -om hulling f. der planten. — Hibernal, e, adj. [H. n.] Wintersch, winterachtig:
Torpeur h-e, winterz'erdooving f., winterslaap m.
(van sonnnige dieren). — [Bot.] Plante h-e, plant.

die in de-ti winter bloeit, winterplant f. (Plug. ni.

llil ernaux.) --- Hibernant, e, adj. [H. n.]
's Winters slapend (van sommige dieren). — Hibernation, f. [I3. n.] H7interslaalr m., overwintering f. — Hiberner, v. n. [H. ii.] Dien

winter slapend of in een' staat van verdoov-ing

doorbrengen.

Hibernien, ne, adj [Géogr . ane .] Wat tot
Hibernië (Ierland) en zijne inwoners behoort, ii
é r n i s c h, i e r s c h. Mee h -ne, Iersche zee f. -Als subst. m. en f. Ier in., Iersche f. — ^ Hibernols, nl., -e, f. Ier m., Iersche f. -- (Loc. fam.)
Ergoter comme an ii-, redetwisten als een Ier,
altijd gelijk of 't laatste woord willen hebben.
.Sonttgds ook als arlj.: Peuple h-, iersch volk n.
.

hibiscus, nl. (vr. --knee), [Bot.] , z. v. «,

GUIMAUVE.

*Hibo:i, in. [H. n.] (iii, nachtuil m. 14- coinmuit
of Moyen-due, hoornuil, ooruil, boomooruil.H-cllouette, z. CHOUETTE . H- de elocher . z. v. a. EFFRAIE.
1-i- sans cornes, z. v. a. HULOTTE. Gr and 11 - cornu, c.
GRAND-DUO. — (Loc. font.) C'est une retraite de h-x,

't is een uilennest (van oude, onbewoonde gebouwen) .

Cast an vrai h-, hij is refit ntenschenschuw. 11 fait
le 11., hij zit daar als een uil (van iemand, die zicit

in gezelschap afzondert en geen woord spreekt). —
(Prov.) On ne saurait faire clan h- (of rlane

base) an épervier, z. BUSE.

Hibride, adj., z. HYBRIDE.
*Hie, nl . (fain .) Hoofdzwarigheid f., knoop in.
'\roilà le h-, daar komt het op aan, daar ligt de
knoop.
(boom m.
Hickory, nn. [Bot.] Imerikaansche notenHidalgo, ni. Spaansch edelman van oud, on-

vermengd chr istenras , h id a l g o (in Portugal f Id a1go).

't 1 klideur, f. Afschuwelijkheid f. — *Hideusenieiit, adv. Afschuwelijk: Ella est h- ;aide,
zij is afschuwelijk leelijk. — }Hideux, ease, f.
Afzigtel2jk, zeer leelijk of mistnaakt, afschuwelijk,
afgrijselijk. Cela est h- it voir, dat is afgrijselijk
om te zien.

Ilidroeéranne, m., z. 'v. a. ALCARAZAS. Hidron, in. [Méd.] Zweet- of hittepui stje ii.
Hidronose, f. [Méd.] Zweetziekle f. — Hidroplanie, f. [Méct.] Ontlasting van 't zweet door
onregelmatige wegen. — Hidropyrete, m. [Méd.]
Zweetkoorts f. — Hidrotique, adj. [Méd .] Zweet-

drijvend , hid'rótiscit: itemèdes h-s, of als
subst. HIDROTIQUES , nl. pl. Zweetmiddelen , h icirót -i ka n. pl.
*Hie, f. [íMéc.] Straatstamper ni. (demoiselle).
--- hei, heistelling f. , heiblok n. (mouton). —
[Bias.] Heipaal m. (hoogst zeldzaam voorkomend).

*Hié, e, rtdj. (en part. passé van hier): Pave h-,
aangestampte straatvloer in. Pilotis h-, ingeheid

paalwerk n.

Hièble, f. [Bot.] Wilde vlier f.
'IIiement, m. Net aanstampen (der straatstee

palen). — Gekraak n. (van ecv-ne);htij(va
h. schwerktu-ig). — Doorzetting, doorbuiging f. (van
een waterpas-getimmerte bij zware drukkcng) . -«Hier, V. a. Stampen, aanstampen (met den straat
heijeu, inhefjen, inslaan (met het hei--stamper);—
blok).
HIER, V. n. Kraken, schre euwen (v(an1
nieuwe hijsch.werkt're-igen.).
—

--

HIER
klier, adv. (pr. iére, poét. i -iére) Gisteren
F1- au matin, If- au soit, of (ellipt.) H - matin ,
4-f- soit, gisteren ochtend, gisteren avond. D'hier
en buit, en quinze, gisteren over S, over 1!c dagen.
Avant -hier , z. aid. — (fam.) Un homme d'11- ,

een man van gisteren, fortu.inskind n., iemand die
van niet tot iet is gekomen, p a r v e n u m.

Hiéracie, f., Hiéracium, m. (pi. —ome)
[. Bot.] Havikskruid n. (epervière). --- éliéraeion, m. [Pharm.] Zékere oogzalf f. -- fliéracite, m. [Minér.] Haviksteen, sperwersteen in .
Hiér anose, f. [;%léd.] Feitsdans, . St. Vitusdans (danse de St. Gus'). - z. v. a. EPILEPSIÉ.
*Iiiérarchie, f. Bangopvolginrl der 9 enrjelen-

koren; — rangorde f. der elkander ondergeschikte
kerkelijkernagten, kerkelijke regéringsvo cri in., kerk
hiërarchie 1. -- Bij uithreiding: .1.--reglin,
1)olitique , militaire rangorde in het staats- , en
't krjgswezen. — tiiérarchique, arp. 'Jot de
hiërarchie of de priesterlijke mart behoorende,
kerkelijk, h -i e r a r c h i s c li. Ordres Il-k, geestelijke
orden f. pl . of standen m. pl. --- Ordre ii-, rang-

rncle, die ieder bekleeden moet. --- *Hiérarchiquenient, ode. Naar de grondstellingen (lel' hië-

rarchie, bij geréqelde opvolging. — -^- Hiérarchiser, V. a. Eene gerégelde rangsopvolging instellen:
H- une administration. -- Hiérarque, m. dartspriester, geestelijk opper hoofd in de gr iekse/te kerk,
h i ë r d r e h; -- prelaat, opperpriester m. -- Hié-

ratique, adj. [Antiq.] De heilige zaken- betre ffeml; priesterpk, h- I ë r at i ,cc h.. Ecriture h-, priesterschrift n. in manuscripten (vgl. DEMOTIQTJE).

- Egyptische papiersoort f., hieratisch papier ti.
Hiéré, ni. [B. n.] Soort van vlinder nl.
Hière-picre, f. [Pharm.] Bittere slikartsen j f.,
waarvan aloë de basis was.

fliérobotane, f. [Bot. alle.] , Z. V. a. VERVEIYE.
-^- Hiérodranae, m. [Litt.] Drama of tooneel-

spel n. aan (le bijbelgeschiedenis ontleend, o r a t orr i u m n. -- fiérodules, m. et f. [Ant. gr.]
Mannelijke en vrouwelijke slaven of bedienden, aan
de dienst eener godheid gewijd, tempeldienaars en
dienaressen; — kerkbemnbten van lagen rang in de
grieksche kerk. --Hiérogénie, f. Oorsprong m. der
verschillende godsdiensten. -- Hiéroglyphe, in
Geheunzinnire figuur f., zinnebeeldig teeleen n. H-s,
beeldschrift, priesterschrift n. olr monumenten n.,
de heilige , zinnebeeldige letter/iquren, waarvan
zich de oude Egyptenaren in zake van godsdienst,
wetenschap en kunst bedienden, hi ë r o fl l y'p h e n f.
pl. — Iliéroglyphique, adj. Zinnebeeldig in
geheimschrift vervat; -- geheimvol, raadselachtig
en verborgen , duister , onverstaanbaar, hie r o171 y'p h i s c h. — Iliéroglyphiquein ent, adv.
op hiëroglyphische, zinnebeeldige, ook: op duistere,
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gebied n. van een' tempel; ---- oorspronkelijk: een
altaar li. in de open lucht.
Hiéronique , adj. [Ant. ] Jeux li -s , heilige

spelen n. pl. ter eere van de goden. — Als subst. m.
Overwinnaar m. in die spelen.
Hiérophante, in. [Ant.] Uitlegger of leeraar
der godsdienstgebruiken bij (le Grieken en Egypte
opperpriester van Ceres en bestuurder-nare;iz.
der eleusinische nnystériën, h i ë r op h á it t m. ---

Hiérophante of Hiérophantide, f. Pries-

teres f. van Ceres te .dienen. -- Hiérophore, n,.
Priester, die de gewijde zaken bij de godsdienst -

plegti,gheden droeg, hi ë rop hoor in. — Hiéro-

phylax , m. [H. rel.] Bewaarder (lei' gewijde
zaken, sacrist'jn ill . in de grieksche kerk. -- Hiéropyre, f. [ Méd.] Gordelroos f., Antonius-vuur ra.
(feu St. Antoine). -- Hiéroscope, m. [Ant.]

Glas n., waarvan men zich bij de hiëroskopie be-

diende. — Hiéroscopie, f. Beschouwing (Ier
offerdieren en daaruit getrokken voorspelling, heilige
waarzeggerij, h i p r' o s k op i e f. -- Hiéroscopique, adj. Daartoe behoorend h i e r o s k v p i s c h.
Hilaire, adj. [Bot.] Tot den zaadnavel behoorend. Cicatrice h-, navelmerk,, navelteeken n.
1- Hilarant, e, adj. [Diaact.] Vervrolijkend,
vreugdewekkenrl, bl jrnakend. — [Chun.] Gay h-,
vrolijkmakenrl gas n., toenaam van 't sliksto(jig
oxyde of eerste stikstof-oxyde, omdat het aanvankelijk aangename gewaarwor dingen en gelach ver
bij hei ?, die 't inademen. — t Hilarieux,-wekt
ieuse, adj., z. v. ct. JOYEIJX, GAI. ---- Hilarité, f.

Zachte vrolijkheid, opgeruimdheid; — onverwachte
vrolijkheid f., gelach n., hilariteit f. -- Hilarode, m. [Ant. gr.] Dichter, zanger van vrolijke
liederen. -- Hilarodie, f. Vrolijk lied n. van
zulk een' dichter. = Hilaro-tragédie, f. [Litt.
ade.] Blij- en treurspel te gelijk, blijeindend Irenespel n., z. v. a . tegenwoordig tragi-conlédie .

*1111 e , in. [Bot.] Navel' m., tee/ecu n. van de

zaadstreng, waarmede de zaadkorrel aan 't vrucht bekleedsel g ehecht is . — [Chit.] , z. HILON.

Uilière, f. [Hort.] Gewone berggamotpeer f.
Hilifère, liilofère, adj. [Bot.] Naveldra-

gend (vgl. HILE). - HILOEÈRE,

`

in.

[Bot. Inwendig
]

vlies der zaadkorrel (ENDOPLEVRE, ENDOSPERMIE).

Hiloires, f. pl. [Mar.] Luikhoofden n. pl.
(liever surbaux). — Schaarstokken m. pl., schaar houten n. pl. H- des gaillards, schaarstokken van
den bak en 't halfdek. H-s de passe-avant., rand m.
van den loopgang. H - renversée, paard n. onder

de balken, verbindingsklos, bovenste balkweger 111 .
van de hut. Boucles dh-, oogbouten in. pl. voer
de inhaal- of achterstoottalie.
Hilon, file, m. [Chit.] Breuk f. van de
iris of den regenboog door het doorschijnend hoorn
onverstaanbare wijze - tliérogrammate of
-vlies,pjkromg
ooggezwel n.
liiérogratmmatiste, m. - Egyptisch schrijver,
Hilosperme, Hilospermé, e, adj. [Bot.]
belast met het vervaardigen der hiieroglyphen; kenIet grootgin zaadnavel, genaveld, h i lo s p di'ne-r van 't beeldschrift; schrijver der heilige boeken, 'mis ch.
hi.erogrammatíst m. — HiérograanwaHilote, m., z ILOTE. (í1105 H. (by-ssus).
Himantie, f. (pr. t=e) [Bot.] Soort van haar tique, adj. liet gewijde priesterschrift betre/jénd
of daartoe behoorend; in zulk schrift vervat, h i ëHimantocère, adj. [El. n.] Met zijdeachtige
rorlra7nntatisch. --- Hiérograinnie, nl. Hei - voelsprieten.
lig schrift, pricsterschr^i ft n. (bij cle oude EgyptenaHiinntope, in. [H.. n.] , z. v. a. ECHASSE. —
ren), hiërogr°amnia ii . -- tliérographe, m. Soort van in fusie - diertje n. --- Himantopode,
[Ant.] Beschrijver van gewijde zaken, schrijver adj. Met zeer lange beerven. - A ls subst m. Soort
over de verschillende godsdiensten; — bewa ardei van snip f.
der geheiligde voorwensen, h i ë r o g r a op h m. —
Hinlantose, f., Hinlas, in. [Méd.] Veilen.Uiérographie . t. Beschrijving eer verklaring ging en ontsteking f. van 't keellelletje.
taan heilige gebruiken, geschriften en dgl. — fIiéHingich, in. (Pr in -gilt) [Bot.] Stinkende
rographigae, adj. Die beschrijving belre/fend., alant m.
,

.

.

h i C; r o g'r d p h i s c h. — Hiérologie, f. [ D iciact.]

Verhandeling f. over de heilige of gewijde zaken. -Kennis t. der verschillende godsdiensten. -- [L,itur .]
inzégening f., -inz. van 't huwelijk, bij de grieksche
christenen en bij de joden.. — Hiérologique,
adj. Tot die verhandeling, die kennis, die inzegeni.ng behoorend , h i e r o to g .i s c h. ---- I- iéro-

nmaneie, f. [Ant.] Waarzeggerij uit de offers,
o//'erwi,rchelarij, h, i ë r o fl1 a v,.i'i e f. -.-- Uiéroinancien, ne, adj. Tot die wigchelarij behoorend,

h i ë r o m á n t i sc h. --- HIEROMANCIEN, 111., -NE, f.
Offerwigchelaar, waarzegger m., waarzegster f. uit
de offers. -- Hiéromnétnon, in. [Ant.] Steen in.,
waarvan men zich bij de wigch.elarjen der Ouden
bediende . — Bewaarder en. van ale heilige ccrehieeen der 1lmphyktions.
Hiéron, m. [Ant.] omvang nn. ent. (nnIe"l1onr'ig 1

Hinguet, in. [Mai.] , z. v. a. ELINGUE.
Hinna of Hinné, in., z. v. a. HENNE.
f *finse ! inte-r j. [Mar.] Hjsch! haal op!(hisse!)
Hipaule, in. [f]. n.] Grijze of gele boa of

reuzenslang f., hoornsnavel in.
Ilippace, f [lint.] Kaas E. van paa;'dernelk.
-- Hippa,goge, m. [Ant..] Vervoerschip n. voor
paarden. -- Hippagrètes, in. pl. Uitgelezen
hoplieden, 3 aanvoerders der' spartaansche koninklijke lijfwacht van 300 man. -- Hippauthrope, m. [1Iyth.] Paardmensch (centaure) . -- HIP PANTHROPE , adj . [1Iéd.] : Persome h-, of als
subst. m. et f. H-, 1/idee in.. l jderes f., aan hip-

panthropíe. — Hippanthropie, f. [ éd.] Zie k
waarbij de l jder waant in een paard veran--tef.,

rlerd te zin. ---- Hippanthropique, w j. Die
~iektre. dien it'nrr. rij be/i'e tfend. h i p p r' n f h. r 6

--
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p is c h. ---- Hipparchie, f. [Ant. mil.] Ruitera fdeeling; rang in. van ruiteraanvoerder. — [ H. n. J
Soort van dagvlinders m. pl. -- Hipparque, m.
Bevelhebber der ruiterij, h i p p a r e h in.
Hippe, f. Kreeftaardi.q (lier n., naar een' paOrrlekop gelijkend.
Hippée, f. [Asir.] Haarkomeet f.
Hippélaphe, ni. [H. n.] Paardhert n. (Dit
dier, waarvan. Aristoteles spreekt, steende Buffon
in 't hert der Ardennen te hervinden.) -- ilippélikiologie, f. [Vétér .] _tiennis van, verhande ling f. over den ouderdom des paards.
Hippiade, f. [Ant.] Ruiterstandbeeld ii. van
erne vrouw. --- I-Iippiatre, in. [Didact. Paar]

denarts ni. ---- Hippiatrie, Ilippiatrigae, f.

Paardenartsenijkunde f. -- HIPPIATRIQUE, adj. Die
kunst betr effend, h i p p i ci t r i se h. -- Hi pies,

iie, Hippique, adi. Het paard betref/'end. tot
criains h-s, schrijvers

liet paard behoorend.
over de paarden:

I-Iippobosque, ni. [H.n.] Paardevlieg, luisvlieg,
horzel t. -- Iiippobote, ni. Paar den fokker nl . ----

Stoeter ij f. -- (fi7.) Rijk ma-n. --- Hippobus,
Hippotaii reis, in'. [H. ii. [ Stierpaard n., denk

vrucht der koppeling van een stier en eene-beldig

merrie. ---- Iiippocainpe, In. [H. n. j Zee-

paardje n. • -• [Myth.] : H-s, zeepaarden, Neptunus-paarden n. pl. — Hippoeastane, m. [Bot.]
Paardkastanjeboom m. (marronnier d'lnde). -----

Hippocentaure, in. [Myth.] , liever CENTAUIIE.
. - Hippocras, m., z. HYPOCRAS.
Hippoerate, m. (plots): Cost anon H.-, 't is

»lijn tl2ppókrates, mijn doctor (naar den beroem

oud-griekschen geneesheer Hippokrates). - ---den
Hippoeratienne, adj.: (.iron.) La gent h-,
de doctors of geneesheeren. — I Iippoeratl<-

adj. [Mid.] Hippokrátisch, , door HippoIi ace ii-, Hipkrates geleerd of aangewezen. --F
pokratisch geziftt n., het eigenaardig veranderd
gelaat van een' stervende. --- Ilippoeratiser, v. a. (faro.) Den graad van doctor in de
medicijnen lieven. -- II1PP0CRATISER, V. n. De geneeskunst uitoefenen, den doctor spelen. --- Ilipocratisme, in. Geneeskunst f. volgens Hippokrates, h i p p o k r a t i s m u s n. ---- Hippocratiste, m. Volgeling var Hippokrates, h i p p okratíst m.
Hippoerène, f. [Myth.] Hengstebron, muzen bron, ctichterbron, beroemde bron op den Helikon
'ju Bnoiië, door een' hoefslag van Pégasus ontstaan, H i- p p o k r é n e f. — (fig.) Avoir hu les
eaux de 1'H-, dichter-talent bezitten. — Hippo-CRENE S, f. pl. [Myth.] De muzen of zanggodinque,

lien. — Hippoerenéen, ne, adj. Wat tot de

rene betrekking heeft, li i. p p o k r é n i s c h.

!^ipPHO"ippoerepe, Ilippocrépide, f. [Bot.]
Paardehoefklaver f. (met eene paardehoefvormig
Hippodr ome, m.
eléde, gebogen peul)
Ant.] Renbaan f. -- klippodromie, f. [Didact.]
.Het wedrennen; paardenwedren m.; rjkunst f.
-- Hippoglosse, m. [H. n.] Heilbot f. (fiétan).
[Bot Muizedoorn m., tongblad, tongkruid n.
.

--

^
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lis, nl . [Bot.] Soort van lotusboom in. (alisier). ---Hippoinolgues, m. pl., z. HIPPOMALGUES. °--Hipponacte, adj. [Litt. aim.] : Vers h-, z. v. a.
CHOLIAMBE . — Hippopathologie, f . [Didact.]
Leer f. der paardenziekten. — Ilipp opathologiquae, adj. Tot die leer behoorend, h ipp op at h o 1 ó g is c h. -- Hippopathologiste, m.

Kenner, beschrijver der paardenziekten, li i p p op a t h o l o o g in. -- Hippope, adj. [II. n.] Met
een' paardevoet; naar een' paardevoet gelijkend. —
HIPPOPE, ni. Paardeschelp f. — IIippopere, m.
Ruiter-mantelzak m. -T- Iiippophaès, m. [Bot.],
z. v. a. ARGOUSSIER . -- Ilippophieste, f . [Bot.],

z. v. a. CHABDON ETOILÉ. -- Hippophages, :n.

pl. [ii. anc.] Paardevleescheters, bijnaam door de
Grieken aan de Scythen gegeven. — Ook als adj.:
Homme, Temmehlppophage, paardevleesch-eter m.,
- eetster I. — Hippophagie, f. [Didact.] Het

paardevleesch- eten. -- Hippophagique, adj.
Daartoe behoorend, h i p p o p h á g i s c h.. — Hippopodes, rn. pl. [Ant.] Paardevoeters m. pl.,
fabelachtige menschen der oudheid; --=- bijnaam der
Scythen, omdat zij uitmuntende ruiters waren. —
Hippopodifor ine, adj. [.H. n.] Paardehoe fvormig. — fippopotame, m. [i-I. n .] Rivierpaar d,
nijlpaard n. (in eenige groote rivier en van.4frika),
h 2 p p op o tam u s m. — Hipporehis, m. [Bot.] ,
z. V. a. SATYRION . — Hipporite, Ilippurite, f.
[MZinér. J Paardestaartsteen, versteende cilindervormige schelp, h i p p o r i e t m. — hippos, m.,
z. HIPPUS . — Hippostéographie, h ippostéologie, f. [Didact.] Beenderbeschrijving, beenderleer f. van het paard. — Hipposétolo3ique, adj. Die leer of beschrijving betreffend, h i pP o s t e o 10 g i s c h. — Hippostéologiste, in.

Beschrijver der paardenbeenderen, h ip p o s t e o l oll i s t in. --- Hippotaurus, m., z . HIPPOBUS . —
Hippotis, Hippotide, f. [Bot.] Peruaansche
krapplant f. — Hippotoine, Hippotoiniste, m. [Vétér .] Paardenontleder, hippo toom,
h i.,p p o t o 1n i s t in. -- Hippotornie, f. Paardenontledinq f. --- Hippotomique, adj. Die
ontleding betreffend,
h i p p o t ó m is c h.
Hippro, Hippreau, m. [Bot.] Soort van
populier m.
Hippurate , in. [Chico.] Hippuricumzuur
zout n. — Hippurique, adj. Acide h-, hippuricum-zuur n., een bijzonder zuur, in de
der
grasetende dieren ontdekt. is
(RAGNE.
Hippuris, m. [Bot.] , z. v. a. PRELE, CHAHippurite, f., z. HIPPORITE. visch).

Hippurus, m. [H. n.] Goud-dorade f. (een
Hippos, m. [Méd.] Trilling f. van. 't regen

oog, gedurig ooggeblikker n.

-bogviesan't

co.] Hircinezuur zout n. -Ihircate, m. [Chi
.: Odeur h-e, bokkenreuk m. ---Hircin, e, adj .:
Hircine, f. [Chun.] Bestanddeel n. van 't bok kenvet of (Ie bokkentalk, it i r ci n e. — Hireipède, adj. [Myth.] Met bokkevoeten. -- Hircipèle,
adj. Harig, ruig als een bok. — Hircique, adj.

]Chico.]: Acide it-, hircine-zuur, bokkevet-zuur n.,
vlugtige kleurlooze vloeistof, die een bestanddeel
van 't bokkevet en de oorzaak van den eigenaar
reuk der bokken is. — Hircisnie, m.-digen
Gevleugeld paard n. met een grifjioenskop. -Hi ppolaïs, in. [H. n.] Naam van verschillende Bokkereuk, okselreuk m, — Hircosité, f. ]Di Bastaard-nachtegalen. — Hippolapathe , f. dact.] Bokachtigheid f. ; bokkereuk m. — Hircu[Bot.] Wild patientie-kruid n. — Hippolithe, m. lation, f. [Vign.] Overgeilheid van den wijnstok
[Vétér.] Paardesteen m. (in de ingewanden en de (als hij enkel zijne ranken voedt.)
Hironde, I. [H. n.], z. v. a. HIRONDELLE. —
blaas van 't paard). — Hippologie, f. [Didact.]
Paardenkunde, paardenleer, verhandeling f. over [Charp.], z. V. a . ARONDE (queue d').
Hiroudelle, f. [H. n.] Zwaluw f. H- de rille,
't paard. --- Hippologique, adj. Wat de paardenleer betreft, h i p p o l d g i s c h. — Hippolo- de fenêtre, de cheminée, huis- of stad-, venster-,
gue, m. Paardenkenner m. --- Hippoinalg ues, rookzwaluw,. H- de montagne, bergzwaluw. —
Hippontolgues, in. pl. Géogr.j Paardemelk- H- des rivages, rijn-, strand- of oeverzwaluw. Hsch scytisch volk. -- de muraille, muurzwaluw, boerenzwaluw, gedrinkers m. pl., een nomaci
HipPoinancie, I. [Ant.] WYigchelarij uit het meene zwaluw. H- de mer, zeezwaluw (een vogel
paardengehinnik, h i p p o m a n t i e f. — Hippo- en een visch, de laatste ook vliegende visch ge/teenmancien, ne, adj. Tot die waarzeggerij behoo- ten). — (Prov.) Une h- ne fait pas le printemps,
rend, h i p p o m á n t i s e h. -- 141s subst. m. en f. ééne zwaluw maakt nog geen zomer: één voor
[Tech.] Rond beweeg -beldisnogBwt.Waarzegger m., waarzegster f. uit het paardenijzer op de as, asplaat f. — Pierre d'h-,-bar
q ebriesch. — Hipponnane, m. et f. Hartstogtelijk liefhebber in., liefhebster f. van paarden. — zwaluwsteen m. (vroeger tegen oogkwalen aange[Bot.J Oude naam van verschillende vergiftige wend).
Ilirpe, f. [Anc. mil.] Voetangel m., klein f.
planten; manschenillenboom m. (mancenillier). -Hir suté, e, Hirsuteux, erise, adj. [Bot.]
Hippomani .f. (woord Ivan Voltaire) Overdreven liefhebberij of zucht f. voor paarden. — .Harig, ruig, borstelig, met lange en ruwe haren
[Vétér.] Paardendolheid f — Hippornara- bewassen of bezet. —' Hirsutie, f. (pr. —the)
.]

- Hippogriffe, Hippogryphe, in [Myth.]

thre, tn. [Bot.] Wilde venkel f. -- Ilipponie-

[Mid.] Dikharigheid f.

-

HIRTi+a ,,
Hirtée, f. [Bot.]. z. v. a. R1:Bior .
Hirticaude, adj. [H. n.] Ruigstaartig. —
Hirticolle, adj. Ru'i,ghalzig. — Hirticorne,
adj. Met ruige voelsprieten. -- Hirtiflore, adj.
[Bot.] Met ruige of behaarde bloemen. — Hirtimane, adj. [H. n.] Ruighandig. — Hirtipède,
adj. Ruigvoetzg.

Hirndiforine , Ilirudiné, e, Hirudiniforme, adj. [FL n.] Bloedzuigervormig. — Hirudination, f. [Chir.] .[.Iet aanzetten van bloed
-zuigers.

Hiruundinacé, e, flirundinide, adj. [H. n.]

Zwaluwachtig zwaluwvormig.

IIispanique, adj. (van Hispanie, Hispania,
oude naam van Spanje) [ Géogr. ] Hispanisch ,
spaansch, wat Spanje of zijne bewoners betreft.
Péninsule h-, Hispanisch of spaansch schiereiland,
Spanje en Portugal. --- Hispanisme, ni. [Gram.]
Spaansch taaleigen n., spaansche spraakwending f.,

(TAIGNE.
h i s p a n í s n2 u s ni.
Hispe, f. [H. n.] Stekelkever nl., z. onder cHàHispide, adj. [Bot.] Ruig, borstelig, stékelig,
ruwharig. --- -J- (jig.) Met langen, achieloozen baard;

teelijk oor onzindel4jlcheid. -- Uémeijk, stuff, on-

handelbaar.—Hispidité, f. [Bot.] Ruigharigheid,
borsteligheid f. --- [1VIéd.] Te rijkelijk haargewas n.;

ook z. v. a. DISTICHIASE . — Hispl tule, f. [Bot.] ,
z. V. a. GNAPHALE. - Hispidrllé, e, Hispiduleux, ease, adj. [Bot.] Met eenige st jve,
wijd uiteenstaande haren bezet.
* Pisser, V. a. Rijsthen, ol)h schelt, Ophalen.
[Mar.] H- le pavilion, H- les lluniers, cie vlacl hijsclien
of ophalen, de marszeilen bijzetten. Ii- en douceur,
langzaam, gestadig aan h(jschen. H- de force, halen.
wat kan, uit alle lacht hijschen. H- ma j ; t sur
main of main avant, hand over hand hiij^chen.
Hisse ! hijseh op! haal op' ilissa, ho, ha, ilis`e!
(geroep of gezang aan boord bij 't hijschen) hij schen, ho, ha, halen! -- SE HISSER, V. pr. Zich op hijschen. -- Het part. passé is ook adj.: Perroquets
h-s, geheschen of bijgezette bramszeilen f. pl.
*Hisson, nl. [Mar., in de Levant] Fokkedi aa.is eep f.
Mister,

wiek in.

ni. (pr. is-tèr°) [Ti. n.] M istkever, ko r t-

Histéranthé, e, adj. [Bot.] Vroeger bloemen
dan bladeren dragend.
Histiodroine, ni. [Ant. mar j Kruisschip n.
met zeilen. -- Ilistiodromie, f. [Didact.] Kunst
om met zeilen te varen, zeilkunst f. — Histiodromnique, adj. Die kunst betreffend, h i s t i odrómisch.

Ilistogène, adj. [Plysiol.] Wee fselvoortbren-

gend, weefselvormend. -- Ilistogénie, f. Ontwiklleling der organische weefsels; — kennis f. der
weefselvorrninj. -- Mistol rappe, m. [Didact.
Weefselbeschrsjverm. -- Histograpliie. f. Wee selbeschr ving f. —Histographignne, adj. !teefselbeschrjvend, his tographisch.
Histoire, f. Geschiedenis, li i s t o r i e f. H- ancienne, du mogen age, moderne, oude, middel eeuws che, nieuweregeschiederris. Fl-sacrée, profane,

`-1- générale of uni verselle, algerneene geschiedenis f. -- L'h- d'Alexandre , de Charles douze , de levensgeschiedenis,
lotgevallen n. Pl. van Alexander, van Karel den
Groote. -- L'h- de Salluste, de Polybe, de ceschiedenis van (geschreven door) Sallustius, Polybius.
— Etudier 1'h-, de geschiedenis, , eschiedkunde beoefenen. Interroger 1'h-, cie geschiedenis, 't geschiedboek raadplegen. --- Peintre d'h-, historie - schilder.
--- H- naturelle, natuurgeschiedenis, natuurlijke
historie, beschrijving der natuurpro
atuurpro ducten. H- des insectes, des plantel, natuurlijke
historie der insecten, der planten: — ((am.) Gebeurtenis f., geval, voorval, verhaal, vertelsel n.
Je veux nous conter une plaisante h-, ik wil u
een kluchtig geval, eene aardige historie vertellen.
--- Je sail biera son h-, ik kern zijne or7istandi,gheden, zijn leven. — (jig. et fain.) Le plus beau de
1'h-, het fraaiste van de historie, het vreemdste,
zonderlingste van de zaak. C'est one autre h-, dat
is wat anders, daarover spreken we thans niet.
H- que tout Bela! alles verzonnen, verdicht, gelogen! allemaal praatjes! -- Une femme á h-s, eene
vrouw , die veel liefdes-avonturen gehad heeft. —
C'est lb 1'h- de tous les joueurs, dat is 't lot van
alle spelers, zoo gaat het met alle spelers. -- L'hgewijde, ongewijde geschiedenis.
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le dit, 't gerucht zegt het, 't is het algemeen ge-

rucht. A ce que dit 1'h-, naar men algemeen vertelt.
Histologie, f. [Didact.] Leer f. der weefsels
van het dierljjk ligchaam. — Ilistologique, adj.
Daartoe behoorend, h i s t o l ei g i s c h. -- Histoio°iste of Histologie, m. Schrijvereener uweefse-leer, histologist m. — Histonomie, f.
Leer f. van de wetten en oorzaken der weefselontwikkeling. --• Histonomigae, adj. -Die leer betreffend, histondrnisch.

I-Iistorial, e, adj. (zelden voorkomend dan in

de titels van sommige oude werken): Miroir li-,
Historie - spiegel, Spiegel-historiaal nl. Almanach.

Calendrier h-, historische almanak, kalender ni.
— -I- Historicien, ne, adj. Der geschiedenis
passend of betamend: Locution h -ne. -- Historié, e, adj. Opgesierd, versierd, met kleine sieraden, gestoffeerd: Cabinet trop h-, te zeer versierd
kabinet n. ---- [ [list.] Colonne h-e, naam der zuil
van Tlieodosiu.s den Jongere te Constantinopel. ---[Impr.] Lettres, Vignettes h-es, zinsebeeld-ige aanvangletters f. pl., vignetten n. pl., welkersieraden.
in betrekking staan tot den tekst van 't boek. -[Peint.] Portrait h-, portret n. in historische of
mythologische vormen, in eerie den persoon kenmerkende handeling. — Historien, m. Oesch•iedschr•{jver, historicus; — verhaler der feiten zonder
bijgevoegde opmerkingen. (Eene enkele maal komt het
vrouwelijk HISTORIENNE, geschiedschrijfster, voor).
-- Historier, V. n. Opsieren, met kleine sieraden
stojj'éren (z HISTORIE). --- TJ'e leer: wjjdloopig ver halen of beschrijven. --^-- Historiette, f. (verklw.
van histoire) Kleine geschiedenis f., verhaaltje, vertelseltje, sprookje H. --- Historiograpte, nl.
Aangesteld , ge ^ 'rredsehr jver, landsrles iiedschrfjver, li istoriograaph in. — Historiographer, V. a. (woord door Voltaire gesmeed) Zich
met geschiedschrijverij bezig houden. — Historiographerie, f. (dénigr.) Geschiedschrijverij f. -Historiographic, f. Kunst der gesch-iedschrJvers, verhandeling f. over de geschiedenis. --- Historiographique, adj. Die kunst. die verhandeling of wel den geschiedschrjf ver betre fj^end, h is
t o r i o g r d p h i s c h. --- t Historiologsie, m.
Slecht 'geschiedschrijver. I:Iistorique , a(lj.
Volgens de geschiedenis, tot, de geschiedenis behoorend, gesch ied kundig, historisch: Style Ii-, geschiedstijl, historie-stijl in. Dict.ionnaire h- , ge schiedkundig, historisch woordenboek n. íNom. Personnage li-, historische, in de geschiedenis bekende
naam, persoon m. Peinture, Tableau h-, historisch
tafereel n., historische schilderij f. (waarvan 't onderwerp aan de geschiedenis of de overlevering is
onlleend). Roman h-, historische, op de geschiedenis
berustende roman ni. Temps h-s, historische l d m.
p 1. (in tegenstelling met den mythologischen of fabelachtigen). Colonne li -, historische zuil f. (met afbeeldingen uit het leven van een' beroemd' persoon
of van eerre groote gebeurtenis versierd). Terrains
h-s, historische aardlagen f. pl. (die reeds bestaan
.

,

,

schijnei, te hebben, toen de ons bekende gebeurte-

nissen der wereldgeschiedenis plaats grepen. — Cela
est h-, dat is historisch, waar, echt, niet verdicht.
-- Ook als subst. ni. L'h- de eet ouvrage est intéressant, 't historisch gedeelte van dit werk is belangrijk. - - Historiqu v'nment, adv. Op h,istorische , geschied kund iele , enkel verhalende wijze:
volgens de echte geschiedenis.
Histrion, m. [Théát.] Kluchtspeler, grappen
rondtrekkend tooneelspeler; ---maker,odiánt;
goochelaar in. — B( de oude Romeinen: Tooneelspeler, inz. Pantomimist m. -- [H. n.] Padvisch in.
(chironecte). — Kraageend f. van Newfoundland.
.-- - Histrionie, .Histrioi.isgiie, f. (dénigr.)
Beroep n. van kluchtspelen. — Histrionigne,
adj. Dat beroep betreffend. --- Histrionner, v. n.
(dénigr. of iron.) Koméd-ie- speler.
Hiver, m. (pr. i -vèr) Winter, wintertod nl.;
winterkoude f. Dans le fort, Au milieu de 1'h-, in
't hartje, in 't midden van den winter. - En ii-, in
den winter, des winters. — L'h- est avancé, tardif,
de winter, de vorst komt vroeg, laat. — Que ferez-

vous (pendant) eet liver? wat zult gij (gedurende)

dezen winter doen? --- Fruits d'h-, wiintervr ech ten f. pl. Senlestre d'h-, winter- halfjaar n. — [Mil.
wartier d'h-, winterkwartier n. — (Loc. prov.j
II na pas besoin dun fort h-, hij steekt in geen
goed vel, hij kan geen' harden stoot velen. II a
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Inécharit) mai teau pour soil Uiver

daar is hij voor den winter mooi rnee (van iemand,
die in den herfst door eene langdurige kwaal wordt

aangetast). -- (poét.) L'h- de 1'Iige, de nos aas,
de ouderdom ni. Il compte déjà soixante Ii-s, hij

telt reeels 60 -winters, is reeds 60 jaren oud.
Ilivernache, ni. [Agric.] Wintervoeder n.
voor 't vee. -- Winterbewerking f. des akkers. —

Hivernacle, m., Z. HIBERNACLE . --- I-Iivernade, f. Overwintering f. -- Hiveruage, In.
[Mar.] Winter, wintertijd Ill.; winterlaag f., goede
haven voor 't winter - saizoen; --- overwintering f.,
,

-- ook Z. V. (1. HIVERNACHE. --Hivernal, e, adj. Tot den winter behoorend,
wintersch: Fleur li -e, winterbloem f. (Plur. m.
hi`'ernaux.) -- Hivernant, e, adj., z. V. a.

het overwinteren;

HIBERN.1.N'ï'. -- iliverikatioia, f., z. V. (1. HIDERNATION.
Iiiverner, V. 0. [Mar., i\'Iil.] Overwinteren, in

winter laai liggen. -- [H. 11.] Den winter in zachter klimaat gaan doorbrengen (gelijk de trekvogels).

Vóór den winter nog
eens bewerken. — [Hort.l H- des choux , kool
laten. doorwinteren, aan (le koude blootstellen. —
S' HIVER NTEB, V. pr. Zich tegen de koude harden. -Het part.' passé is ook adj. Clloux hivernés, doorwinterde kool f. --- Terres h-es. vóór het winter— HIVERNER, V. a. [Agric. [

saizoen doorwerkte akkers in. p1.

*I10! inter j. (om te roepen, (1rn verwondering,

roer ontwaardiging aan te duiden) Ho! ha! he! ei!

bazin, nl. [H. n.] Kui/ `azont nl. van Cayenne.
*Hobbiszue. nl. [.Pil.] Wijsbegeerte van den
h: ngelschman Thomas Hobbe, h. o bb i s m u s n. -Itobbls t e, ni. s t i11aanrti van die leer, h o b bi .c t m,
-

t. *HG. er, zc. o. Va-i, »laats veranderen.

*Hobereau, 10. [t1. H.] Boom- of leeuwe r ikenvalk nl. — (Jig.) Landjonkertje n., stroojonker,
kale jonker; -- l(Istige buurman; — schuiinlooper in.
*Hiobin, nl. [II. n.]
paard.)

Schotsche pasganger m.

*Hobreau, 111., z. v. a. IIOBEREAU.

hobo, Hobos, (pr'. --blwe) [Bot. j .Soort 'it!'??
indische 7nyrobd lanus of pruimboom nl.

*foe, m. [Jeu] Hofspel nn., het hokken, zeker

kaartspel; -- de hokkactrten f. p1., hokbladen n. pl.

-- t (fall?.) Cela lui est h-, dat heeft hij zoo goed

----

`..IOLLANi.)ISER•
`IIoehet, nl. kinderbel f., rammelaar m., een

kleinkinderspeeltuig; --- bij uitbreiding: allerlei kinderspeelgoed ii. --- (Jig.) Nietig voorwerp, waaraan
men gehecht is, stokpaardje n., speelpop f. — (Loc.
prov.) Il ' a des li -s pour cliaque age, elke leeftijd
heeft zijn stokpaardje. -- [Agiic.] Spade f. voor
ligte gronden. — [Tech.1 Vorm in. voor de steenkool
kluiten. -- Vlekbal m.
-balenof
*Ilocheur, in. [H. n.] Witneuzige meerkat f.
Hochieat, in. [H. n.] Groene -rnexicaansche
toekan of pepervreter m.
IIocisane, in. [H. n.] Mexicaansche vogel 111.
'net blaauwe véderen en langen staart.
IIocus-pocus, in. (misschien eene verbastering
van cle door goochelaars misbruikte latijnsche woorden hoc est. corpus) Goochelstreek, (goocheltoer 1'.,

goochelspel n., oogmisleiding f., hocus-pocus n.
4. Hodierne, adj. Van heden, huidig.

flodé, e, adj. (nog in Picard ië en Champagne
in gebruik) Vermoeid (van 't flaw??).

Hodometre, m. [Meeau.] Wegmeter m., weg-

maat f., pasteller In -- Bladteller m. aan (le snel
boekdrukkers, h o d o m é t e r m. — Ho--pers(li'

donmétrie, f. Kunst van de doorloopen afstan.-

den te meten, wegmeetkunst. --- Hodométrique,
adj. De wegmeetkunst betreffend, hodom étrisch.
t *Hogner , V. n. ( pop.) K jven , knorren,

grommen.

t Hogue, f. Hai^er, reede f. -- ]- Hoguette, f. (verlclw. vara hogue) Kleine haven of reele f.
llioguines, f. pl. [Ane. its/i.] Scheenen f. pl.,

stukken der wapenrusting.

Holio! iriter°j. (orn-verwon(leri)i(1 uitte drukken)
Hoho! -- HoHO, in. [[-f. n.] Soort van boomkruiper in. der Zuidzee - eilanden, hobo in.
flohoa, in. [El. n.] Mexicaansche reiner ' , ho/toe nl.
Hoie. f. [Corn.] Soort van steenkolen f. pl.
Hoir, m. [Prat.] (meest in 't meere. van kinderen , van erfgenamen in repte linie gebézigd)
J

Erfgenaam in., oor, oar n. Ses h-s et ayants cause,

zijne erven en recrthebbenden. H.-s du cuté du maxi,

rrcansoii' n.

--- Hoirie, f'. Erfdeel n., erfenis,

nalatenschap f.; erfregt n.

Hoirin, in. [Ane . mar.], z. v. a. BOUEE.
Hoiriri, in. [Bot.] Soort van ananas f.
Hola! interj` (om te roepen, te waarschuwen.

als zeker, dat kan hem niet ontgaan. -- HOC, pront.
latin, z. AD 1100, AB HOC ET AC 1100.
*IIoea, m. floka -spel n., zeker kaartspel met

te doen ophou (l en) Hola! houd op! stil! •-- Ook als

[:H. n.] Hokko, paauwies 1n., een

bezet (van visschen). . HOLACANTHES, m. p1. Stekelvissch,en X11. pl.
Holement, m. Geschreeuw n. van den wo2udui1. -- Holen, V. n. Schreeuwen, krassen (vara
den wouduil).
*follandais, e, wij. Hollandsch; nederlandsch:
La langue h-e, of als subst. nl. Le hollandai`, de
hollandsche , nederlandsche taal , het hollandse/t,
nederlandse/t. — ii LA HOLLANDAISE , loc. adv. OP

,

balletjes.
*Hoeco,
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ainer°ikaansche gekui file vogel va>? de grootte des kal koens; — gekroonde reuzenduif f., op Nieuw -Guinea ere In Oost - Indië. f1- du i%Iexique, mexicaan.scire hokko, .steenvogel in. (oiseau ! pierre), steen
-boinhe.
Hoehe, f. Kerf, keep, 'inkeping f. Les li-s
dune taille, de kenvent op een kerfstok. — Ce
couteau a des li-s, er zijn schaarden in dit mes.
-- Les h- dune gradine, de tanden van een' beeld -

subst. m. (fain.) Mettre le of les h-, tw'istenden of

vechtenden scheiden.

Ilolaeanthe, adj. [fl.. ii.] Geheel met stekels

zijn hollandsch; -- (fig.) ruw, norsch. — *HOLLAN
DAIS, nl., E, f. Hollander nl., hollandsche vrouw;
e l n. in den herfst voor wintervoeder. --- -Bewer- Nederlander m., nederlandsche vrouw f. — Le li king f. des akkers vóó! den winter.
of le voltigeur h-, een spookachtig schil) n., dal
*Hoelié, e, adj. (en part. ,p(Issé de pocher): zich nabij de Kaap bij storinweder in volle, zeilen
Prunier 11-, geschudde prulmboomm in. -- Mesure vertoont, de hollander m. -- ['Pech.] Hollander,
roerbak, roertrog m. der hollandsche papierfabrih-e, geschudde moat f.
*Hoehe -bols, nl. [Anc. mil.] Piekenier in. ; kanten tot fijnmaking der' lompen. -- *HOLLAn. piek f. --- t *Hoehebride, m. Vurig, weer- DAISE, f. [Tech.] Waterschepper in. — *Hollanspannig paard. -- (fig.) , z. V. a. BOUTE - FEU. — de, f. [Géogr.] Holland n. -- (Loc. prov.) Je
*Ilochen►ent, in. (zelden voorkomend dan in): n'ai que faire d'aller en H-, ma fortune est falte r
H- de tète, hoofclsclruclding f. -- "Hoche-pied, nl. 'k heb maar naar Holland (naar de milli.onna'irs)
[Fauc.] Eerste valk in., die den reiger aanvalt. te gaan, en mijn fortuin is gemaakt (gebézigd door
---. [Tech.] Voet jzer D. (aan sommige spaden, om iemand, die op fraaye beloften, hem gedaan, weize in den grond te drukken). --- *IIoehe p ot, m. Nip staat maakt). — [Com.] Toile de H-, hollandsch
[Cuffs.] Hutspot in., kleingehakt gestoofd vleesch linnen t1. Demi -H- , gering hollandsch linnen D.
rme! rapen, kastanjes, enz. — Hochegaeuue of -- Hollandsch porselein n. — [.Hort. Soort van
(volens de Acadérnie) Hoche-gaeue, m. [H. n.] aalbezië. Passe- H-, andere soort van aalbes. -- Kwikstaart in. (ook lavatldière geheeten). (Plur. HOLLAirvE, ln. (voor fromage de H-. Holland sche
kaas f.
Des hocllequeues of Des hoche-queue.)
*Hollander, v. a. [Tech.] Op hollandsche
*Hocher, V. a. Schudden, sterk heen en weer bewegeis: H- un prunier, een' pruimboom schudden. wijs bereiden. H- des plumes, schrijfpennen beretH- la mansure, de n1001 schudden (om haar des te den. — Het part. passé is ook adj.: Plumes h-es,
beter te vullen) . ---- (fain.) H- la tète sur qe. , het bereide pennen f. pl — Batiste h-e, batist n., sterker
hoofd ergens over schudden (als af keuring). — en dieper dan 't gewone.
*Hollandille, f. [Coin.] Silézisch linnen, naar
[il7an.] H- le mors a un clieval, een paard in den
teugel rukken. -- (fig.) H- le mors, la bride a 't hollandsche gelijkend.
*Hollandiser, V. a. Hollcndsche (nederland
qn., iemand tot iets opwekken, aanmoedigen. ---zeden geven, verhollandschen, h of--sche)vo'rm.n
SE IIOCHER, V. pr. Geschud worden.
houwers gradeerbeitel.

,

-- [Anne.] Gemengd zaai-

-
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andisëren: On na pu ii- Ia Belgique. -- SE dichttrant, naai' zijne helden gelijkend. - Sorts
Hollandsche zeden en gewoon- h-s, waarzegcjingen uit homerus (dooi' een zijner
ten aannemen. - Het part. passe is ook adj.: Pays dichtwerken op te slaan en 't eerste vers het beste
als eens qodspraak te beschouwen). - 1Ioméris
hollanclisP , verhollandscht land n.
*H o ll ans , m. p1. [Corn.] Vlaarnsch batist ti.
te, in. [Ant.] Opzinger der hoindrische gedichten,
Met
geheele
kienrhapsodist
m. - IToorstandei' van IlOmeius of der
fl.
]
Ilolobranehe, adj. [H.
teen. •- HOLOBRANCHES, M. p1. Vissclien niet vol- oude pol/zij.
Ilomielde, til. Mensciseisdooder, (loodslaqei',
komen kieuwen. - flolocanthe, Z. HOLACANmoordenaar m. —Doodslag, moord m. H- volontaire,
THE. - flolocaipe, wij. Bot.] Met jelieele ,
ongespleten vrucht t. - flolocauste, in. [Ant..] opzettelijke doodslag, moord. U- involontaire, onBrando/Tei' ii., bij (Ie joden, waarbij het offer ge- willekeurige doodslag, manslag in. - (lig.) ntre isheel verbrand werd; - liet dus geofferde voor- de soi-mème, zich ze/ven vermoorden, Zijne gewerp. - In 't algemeen: oiler n., offerande t. - zondheid, zijne krachten niet ontzien. -- HOMICIDE,
(fig.) Jésus Christ sest offert en li- pour nos adj. Moorddadig: (pol/t.) Son bras, son for is-,
péehés, J. C. heeft zich voor onze zonden ten offer zijn moorddadige aria in., zijn moo rd dadig zwaard..
qebraqt. - Holocauster, V. a (burl.) Offeren. staal n. Des regards is-s, bloeddorstige blikken in.
pi. - Homicidé, e, adj. (C n part. passé van
- floloeenti-e, ni. [[I. n.] Slékelvisch in.
Uolodonte, wij. [H. n.] Overal met tanden 't oude houiicider, een doodslag begaan): Un hornvoorzien. - flotoédrique, adj. [Minér.] Met me is-, liiie femme li-c, of als subst. Un hornicidé,
alle mogelijke oin eene as vereeniqbare vlakken tJne h-e, een vermoord man, vermoorde vrouw,
(van kristalien) . it 0 1 0 d d r I s c P. - flologas- een of eens vermoorde, oinqebragte.
Homilétique, adj. IVat tot predikkunde en
tre, adj. [H. n.] Met gelieele, onverdeelde maag.
- flolographe, adj. [Prat.] Geheel eigenhan - den kansel lietcelclsinq heeft; ook: wat de maatschappelijke belangen sass den rnensch betreft, Is
dig geschreven, is 0 10 p rap hi s ch. - flologra
igenhandig geschrévene oorkonde f. fl's i I L/ t 5 S C Is. Style is-, kanselstijl in. Vertus
phie, 1.
is-s, deugden 1. p1. van den qezelligen kring, van
(Ii. V. een testament), h a lo p r a p h U rn II.
flolographier, v. a. Eigenhandig schrijven. - 't maatschappelijk leven. - HOMILÉTIQUE, t. KenHet part. passé is ook adj.: Testament holographié, Dis des gewijde schrijvers. - Kanseiredekunet.
geheel eigenhandig geschreven testament n. - Ho- predikkunde, Is a in i 1 e t i e k F, - Iioiiiiliaire,
Jogymtiose, m. [.H. i.] Zeepanuw ni., soort van. liotnhliaste, Z. HOMEL—.
Ilorninide, a(lj. [ii. n.] Naar dcii in.ensch geispvisc/s. - Ilololéphiote, adj. [H. n.] Geheel
met schubben bedekt. -- flololeuiqite, adj. [Bot.] 1(1/send, nienschvormig.
Uuiniose, I'. [ M id.] Vereenzelviging (assimilaGeheel wit n. - Holornètre, rn [Astr.] Almeter, pantometer (z. PANTOMÈTRE). - Hoorné- tie) van 't voed.'sgssap 'suet het lichaain
IIoinniage in. [Fëod.] Leenpl[qt in., hulditrique, adj. Den pantometer betreffend, I olom t t r t S C h. - Ho!opetale, Oj. [Bot.] Met g.inui 1. Etre rec.0 is tol et is-, tot het afleggen van
geheele, aolle bloemb l aderen. - Holopore, adj. den leenseed toegelaten. worden. Tenii Is is-, als
[F!. n.] Geheel met poriën bedekt. - floloptère, leen bezitten. - ( fi g.) Eerbiedige onderdanigheid,
adj. [H. n. ] Met eeoc yin over 't passe/se lsgchaans onderwerping, vereering, hulde t., eerbewijs r,.; heen. (weegbree f. eergeschenk n., eerbiedige gift t. Toutes les créatuHolosté, in., HoIostée F. [Bot.] Witte res doivent li- au Crdateui', alle schepselen zijn den
Holotlinries, t. p1. [H. n.] Naar worrxsen ge- Schepper hulde, eerbiedige onderwerping versehul
lijkende straaldieren ii. pl., die 1fl. China en Japan digd. Rendie is- is Ia vt(i'ité, de waarheid hulde dosis.,
als lekkernij gegeten worden, en gedroogd, onder de waarheid zeggen. Faire is- d'uis livre Is qn., iemand
den naam van ! i i p an, p or 12 e p an p, een aan- eels boek opdragen, als teeken van hulde, van eerzienlijk handelsartikel uitmaken, h a I o t Is ul i 1 ii n f. bied, Van erkentenis aanbieden. -- HOMMAGES, In;
p1. -- UoIothirion, in. [Bot.] Zeeblaas 1. - Pl. .Plifjtplegin,qen, betuigingen f. p1. van eerbied,
øolotoiiie, t. [Méd.] .Kramp t., die al de lip- van on d erdanigheid, eerbiedige groet t. Veuillez
chaomsdeelen aantast. - Holotonique, (Id]. Met présenter sues h-s Is Mr. votre père, gelief Mr.
uw codes' mijne eerbsedie groete te doen.
die kramp behebd, ho !otO nisc Is.
floin ! interj. (om twij fel, nsictrouwen,, inisnoc- Hommagé, e, adj. [Fdod.] Leenpligtig, als leen
Cette terre itait h-a, dat landgoed werd
bezeten:
Hiss!
gen uit te drukken)
Hoinalocépliale, a(ij. [H. ii.] Met platten als leen bezeten, was een leen. - Homuiager, in.
kop. - Ilomalocératite, f. [H. ]i.] Soort van of als adj. Vassal is-, leenman, m. - Jiona
scheipversteening t., baniliet ni. - flomalo- inagial, e, adj.: Serment ls. leenseed m., eed
van trouw.
phylle, adj. iTla/cbladeriq.
*1I o 1 ard, m. [H. n.] Ilunimer, proote zeeHoiainaasse, (1.(lj. lIaisiielijk; forech (van eens
kreeft m. - LlolHardiens in. p1. Geslacht (Ier vrouw in ongunsligen zin gebilzigd) : Femme II-,
mannelijke, grove, sterke 5i'OiIw t., manwijf ii.
groote zeekreeften.
Hombre, rn. Osnberspel ti., een bekend kaart- 'ÇOiX rude et is-, i'iise,e en mannelijke stem f. JIoin!nasser (s'), V. pr. De manieren yo n .
spel. Jouer it 1'Ii-, Faire une partie dli- , om-beren,
een partjtje omberen. - Oinber, oinbrist ni., de den mass nacoiqen , cs/s uncuus (Joel?. Les hommes
s'elîëininent et les famines s'honsrnassent, demonspeler, die tegen de beide anderen speelt.
Hon,éliaiie, rn .Prekenverzamelinq f. - Ho- nen worden verwijfd, (le v r ouwen worden manniéliaste, m Schrijver van homilikn; kansclre- achti g .
Homme, fl1. Men..cch in. ; .. menschelijk gedenaar rn. - Homélie, f. Bjjbelverklarende preek,
slacht n., meuischheid t. Cast Dieu pui a créi ie
kanselvoordragt , evanqdlische onderwfjzing, ho as
ii e f. - ( fi g. et ddnigr.) Vermaning, teref/twijzing, premier is-, Goal heeft (leus eersten mensch gescha
zedepreek, boetpredikatie 1.: Quaiid au ra-Ml fini son pen. Un bon is- , een goed. uusensch (z. ook BONennuyeuse ii- ? wanneer zal zijne vervdlende zede- HOMME). - L'h- est sujet Is iseaucoup d'infir
preek een einde nemen? - Lloniélitique, adj. mités, de mensch, hel mensclsdom, de ns.enschlseid
is aan vele gebreken onderworpen. Etudier, ConZ. HOMILETIQIJE.
flornéornère, adj. [Didact.] Uit gelijksoortige na'itre 1h-, den uusen.cch bestuderen, kennen. Tons
dee/en bestaande, h o in w om t r i s c Is. - ilorné- les h-s sont mortels, alle nienschen. zijn sterfelijk.
omérie, t. Gelijksoortigheid f. der (lee/en. - Les h-s (le notre siècle, de unease/sea, zonen, kinHornéopathe, enz. , Z. HOThEOPATLIE. - Ho- deren onzer eeuw. - [Thioi.] La Ills de Dien
rnéose, f. [Rhét.] Gelijkenis f.; het onderwijs dooi s'est fait is-, Gods Zoon is mensch geworden. La
geljkenissen , hoinceOsis f. - [MPh.], z. V. a. Fits de 1 1 -, de Zoon des unenschen.. L'h- Dien.
ASSIMiLON.
- floméotéleutes, f. p1. Itijm- de Godmensch. - [Bust., Dévot.] Les enfants des
ATI
is-s, de kinderen der menschen, (Ie wereldlingen,
woorden, gelijkklinkende eindwoorden n. pi.
Hornère, m. (Proc.): Le bon H- sommeille zondaars. Le vieil is-, (Ie oude nsensch (in den
quelquefois, somwijlen dat ook de goede Homérus zonlestaat). L'h- nouveau of Le nouvel is-, de
(de oudste en beroemdste zanger der oudheid) : het nieuws nsensch (in (leus staat van genade). Ddpouiibeste paard struikelt wei eens, dwalen is mensche - lei' le vieil is-, z. DEI'OUILLER. Mi- intdrieur, dc
lijk. - Aclieter un H-. een Homerus (werk van inwendige, geestelijke, ook: de in zich zelven geHomerus) koopen. - Hoinéride, ni. Navoiqer, keerde mensch. - (fain.) Ii ny a tête dis- (isvivant, is- pui vive) qui overall entreprendre
overdreven bewonderaar van Homerus. - Itowé
rique, adj. Homérisch. naar Homerus, naar zijn' cda , geen mensch ter ie'creld, geen levende ziel zou
HOLLANDISE1I, V. flV.
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dat durven ondernemen. U entre 1)len de 1h clans
ce quil fait, clans ce quit dit, bij al wat 1z) doet,
wat hij zegt, komt telkens de rnensc i (de gebreken,
zwakheden van den mensch) boven. - (Proc.) Ii
V a (11 sy mOle) toujours Ie 1h- partout, er loopt
altfjd wat mensckeljks onder, de mensch bij/it
altijd menseb. Tout li- est menteul, alle inensc/ten
zijn leugenaars. Lii- propose et Dieu dispose,
Z. IMEU. - Nan (Pi tegenstelling van vrouw, ook
von kind en jongeling) , manspersoon, volwassene.
Dieu a cié 1 1 - at Ia femme, God heeft den nina
en de vrouw geschapen. Ella a ëpousé 1h- de son
choix, zij heeft den man iiarei keuze gehuwd. habits
pour h-s, maaskieederen a. p1. Tailleur p0th 11-s,
nwnskieêrrnaker Ia. Jeune 11-, jongman, jongehag in. Liiie arne forte de cent mille 11-s, een
leger van 100,000 rnan.— tJa Ii- sans facon, een rond
en eenvoudig man, een man zonder jiiigtpiegiiqeii;
ook: een won, die te weinig pligtplegingen nionkt,
te veel vrijheden aerial, een onbeschaafde. - II so
fait 11- , hij groeit op tot een' man. Cost an isfaR, 't is een volwassen nina. - N'èti e pas li,
liet mannelijk vel'nzogei (der voortleling) derven.
. Se iriontier is-. ziel, ccii nina, een kloek, wakker
man betoonen. Cest un 11- quo cot li- -lb ! dcii
mag eerst een inaii iieeten! Cast le clerniei' des
is-s, 't is liet uitvaagsel (lei menschliei(l. - [loin100 wordt dooi 't voorzelsel de niet vele subsi.
verbonden, om beroep, stand, hoedanigheid, van
ccii' ninie (1011 te duiden. H- de guerre, d'ëpée,
krijgsman, soldaat. W . de mei, zeeman. BI- de
clieval, ruiter, paaidvijder. H- de 1)ied, voet knee/it,
voetsoldaat. H- d'dglise, geestelijke. 11- de robe,
reqérinqsiersoon :eqtsUelPeI de. Ii- de lettres, geleerde, "v1 eckus /e. I:1 de métier, de journée,
de peine, handweiksaian, daglooner, sjouweinian.
.

-
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H- de 1)iefl, d'honneur, Z. uiEN, HONNEI'R. H- de
courage (de coeur) desprit, ewedig, verstandig
rnaii. 1 I- de savoir, de ualitë, de grande nais-

sance, iiian van kunde, 'van rang, van geboorte.

H- de peu de rico, de iuiaiit, iuiense/i vein ge ringe,
lage, geineene a//toinst. H- lordre. de piobiîé,

d'acconirnodeiiient, ordelievend, regiseliapen, toege/el/ik nina. H- de main, d'exécution, de résolu-

lion, vastberaden, voortvarend, onverschrokken,
man 11. d'expddient. Z. EXPEDIENT. H- de Dieu,
tout de Dien, toutr en Dien, vroom, godvieezend
maîì, nine Gods. H- de chair et de sang, vieesc/ielijk gezind rnense/i. H- du jour, man van eten t d,
man naar de mode. iEl- dv vieux temps, du temps
passé, oudeiwetseh man, man van den ouden stempel. ii- du monde, man naar de wereld, die in de
groote wereld lee/t; somt//ds ook: ongeletterde Hde sac et de coide, galgenaas, schurk ni. -- H-s de
couleur, kleurlingen. mulatten. -- Honinie, dooi
't voorzetsel 11 verbonden niet een 'ia/ui. of met
een am/er subst.. drukt doorgaans eelt, waaitoe
ccii man in staat is, wat hij 'waard is: II est li á lout entrepi endie, ii lout basarder, hij is ei de
man naar, lijf is in staal om alle, te ondernemen,
te wagen. C'est liii ii- im tout, 't is leimand, die tot
alles te gebruiken is. C'est nu 11- P niénager, t is
iemand, dien met ontzien moet. C'est un 11- ii
imoyer, 11 pendre 't is een maan, die verdient veidronken, gehangen te worden. - Door een adj.
possessif voorafgegaan beteekent homme vaak: de
persoon, niet u'ien men te doen heeft, dien amen
noodig heeft, ei'iemm men verlangt of van mien men
spreekt; ook: ondergeschikte, inz. soldaat, dagloo1mev: C'est mon li- dat is mijn man, de repte man,
de roan, die mij lijkt. Je suis votie 11-, ik ben uw
man. -- (iron.) 11 a trou'vd son 11-, hij heeft zijn
man (die lmemii staan durft) gevonden. - Noire 11ne so Ie fit pas répétei, onze muon (van wien
sprake is) liet het zich geen tweemaal zeggen. Une fiôvi e maligne eniporte bientôt son Ii-, cciie
kwaadaardige koorts maakt liet kort met den gene,
dien zij aantast. - Rasserobler ses 11-s, zijne manschap, zijn volk verzamelen. Payer ses is-s, zijn
volk, zijne dagloommems betalen. Ii tie manqueaucun
-

,

-

-

de nos lm-s, er wordt niet een van onze manse/map

gemist. - Etre 111- cie qn., iemands zaakgelastigde,
gevolmnagtigde zijn. - (pop.) Man, echtgenoot rn
Elle est venue avec son 11-, zij is met komen man
gekomen. - (Loc. fam. ei prov.) Le petit bon 11le prencl. Jij krijgt vaak, liet zanelimmannetje komt.
Bon 11-, gaide ta vaclie, z. CARDER. C'est un bon
coeur dli-, une bonne tête dli-, une bonne pâte

#

d'h-, 1,/i is dooi en door goed (een goede zien, een
viugge kop, een eerlijke kerel. C'est le rol des
is s, 't is ccii koning van een' man, een hoogst
weldadig, zeer verpligtend man. On ne salt quel
is- vous bles, men weet niet wat men aan a heeft,
hoe gij gehumeurd zijt. Uit li- tout dune pièce,
een man uit één stuk, een rond en eerlijk man. C'est
na homme nouveau, 't is een nieuwbakken »cci', een
iuian die fortuin heeft gemaakt, een parvend. C'est
1111 nialtre 11-, 't is een eerste baas, een wakkere,
dooi en door bekwame man; (lion) 't is een eerste
si'uwert, fielt. Z. ook noe, JIOUT, BRAVE, GRAND,
-

-

, PAILLE, PAUVRE, VILAIN. - (Prov.)
RONNETE

Face dis- fait vertu, liet oog van den meester

maakt het paard vet. Z. AMENDER. 11 y a grande
diffcireimce dim- 11 11-, er is een groot omiderselmeid

tusschen macmisc/men en mcnsclien. - Cost un hornme iiiai'qué ii IA, 't is een man van smommer d en,
een uitstekend man, (in de volkstaal) een bovenste

-- [Féod] .11- de foi, leenman, leenpligtige, vos-

saalH-lige of Ie main nsorte, ifjfeigemme.—[Fl.n. ]
H- albinos, Z, . ALBINOS. -- 11- des buis, H- sanvage, boselimenseh., orang-oetang ni. H- -mann,

zeemensc/i, naam, die uit onkunde aan de robben
zeekoeijen e. a. gegeven is. -- Somtijds vindt mcii
hoinnie als adj. gebrailci: Frédthic II dtait de bus

es i'ois le mains rol at Ie plus 11-.

IJoninieau, rn (acm/elm. van, hoiimnw) (iron.)
lIaimnetje, nicmnimelme, ventje, kereltje a
Jlommée, f. Mans dagwerk a, inz hoeveelheid gionds, die een man op eemmen dag bewerken
kan. [HOlt) Soort van appel ID. (HOMMEAU.
tloniiiielet, as. (verklw. van homme), z. V. 0.
± tlonirneiie, f. Hoedanigheid, waardigheid
van mnensch; - meimschetj'jke zwak/meid t. (in (lezen
zin deur Catharina H. gebruikt).
ilommesse, f [Bibi] [tIanmmin, vionmo t.
IJolIloI)vanehe, adj. [11, li] .[ti(:t ge/ijlevom
mi/e kieuwen. - tiomocarpe, adj. [Bot.] Met
geljJlcc'oim'iqe vruchten -- Iloiuoceutve , rn
[Ast'., Géoni.] Genieen middelpunt (van twee of
nicer cirkels), concentrisch punt a. - homocentricité, f. Eénmiddeipuntiglmeid t. - Homoeentilque, adj., Z. v ei. CONCENTIUQUE.
Homoeeaitriquemeiit, adv., Z. V. a. CONGENTRIQUEMENT. -- Homoehèle, ac/f [H. n.] Met
qel(jkcoi'îniqe lelaauwen of schamen. -- 1101110ericien, ne , [H. a] fit qelj/kvormiqe ringen
zamne'imqesteld.
tiomoenle, ni., veibasteming can ROMONCULE.
iloinoderme, adj. [FL. n] Met gelijke huid.
- tiomodrome, ni. , of als adj. levier 11-, rn
[Méc.] L.lef boom rn. van de tweede soort, waarbij
het lastpunt tusse/memi 't steunpunt en de maqt ligt
(b v.
e handspaak
d k, roeiriem,kruiwaqen), draaghefboom, Ii om 0 d i' a o rn in.
h1oniaoiiiève, Honiceoiiiérie, z. llOMEO.
-- ihomomopathe, in., of als ac/j. lluilecin 11-, rn
[âisid.] Ann/manges dci' honmceopathie , li a am cc op a a t Ii rn - Hotiioeopathie, t. Geneeswijze
c'amm Dr. Ha/mnemnann, bestaande in 't aanwenden van
zulke middelen tegen, cciie kwaal, welke bij eenen
gezonde juist die kwaal zouden te weep brengen.
hoineeopat/mie f. - Homceopa thique , 1.
Geneesstelsel ii. van ilalmnemann, li 0 1fl w a p at li t e k f. .- miOMtEOPATHIQUE, (mdi Die geneeswijze,
dat stelsel betreffend, h a am w op a t Ii i s c h. 110inomopathique&neiit, adv. Op homnevpat/mmsclme
wijze. -- hlomomopathiser, V. fl Die geneeswijze aanwenden, homnwopathisémen. -- Homomopathiste, rn, Z. V. a. HOMEOPATHE. -- Hoiuceop1astie F. [Mèd.] Vorming t. of ontstaan n.
van toevallige weefsels, gelijk de natuurlgke.
hlomomoplastique, acij Eveneens gevommnd cii
aangegroeid, h o rn cmi o p 1 a s t i s e li. -- hloxnomoprophère, rn. [Litt.] Het aanvangen met dezelfde
letter van verscheidene achtereenvolgende waaideom,
homamopmôpheiofi ti. - flomomoptote,rn.
[Hliét.] Overeenstemming f. van naamvalsbiciging,
lmomimwoptOton a. -- Ho,nuose, t., Z. HOMEOSE. -- Homomoteleutes, t. pl. , z. HOMEOTILEUTES.
Homoganie , adj. [Bot.] Met bloemen van
't zelfde geslacht, h o m o p d in i s c h. - Homoganile, f. [Bot.] Gelijktijdige ontwikkeling van
/1e organen der beide geslachten. - hlomogéne,
adj. tDiclact.] Gelijkaardig, vein eeneriei natuur,

in ieder deel van dezelfde gesteldheid of vem-men-

HOMOGÉ NiiT i.
yg, h. o in o rg e e n. --- [ Algéb. ] Quantités li-s,
grootheden van dezelfde maat of rc frneting. Quan-

tités sourdes Ii-, grootlieden met hetwt fd.e wortel-

teeken aangelaan. Equations h-s, vergelijking/en,
waarin (Ie veranderlijke grootheden en hare di fferen.tialeii in alle termen tot den4el frlen graad be[Méé(1,] , Z. V. a. 1I0110TONE — Homnokooien.
, énéite, f. Gelijkaardigheid, h. o rn o g e n i tei t f. —
--

9A-
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HorlHUncIIe, Ill., d. íí0:110 CULE.

*Hon ! inter j. (out. verontwaardiging. bedreiging.

corns ook verwoncterin, uit te drukk(tn).
Honchets, m. pl., z. v. er. JONUFIETS.
Hongnette, f. [Tech.] Puntige vierkante beelrihourvers- beitel in.
`Hoiigre, Honeré, e, actj. (alleen van 't paard
gebézibd ): Che%- al h-, of als subst. iii. HONGPE.

flonlogè nenlent, adv. Op !iornogene of gelijkaardige wijze. -- Hovoogeziéoearpe, adj. [Bot.]

f/er•uind. gesneden paard n., huif ni.
"Hongre1ine, f. Soort van voormalige speitcer in. met rlroote panden. paard' .
%Hongrer, v. a. Ruinen, snijden, lubben (nu

nioerainnie, add.: Athlètes h-s, kampvechters,

honrjaarsc/te huiden f. ái1. op honl/oarrsche wijze gelooid leder n. Point de H-, honriaar sch rr,aialdtapijtwerk ii. --- [1 1. n.] P'eï'spectief-schelp, alpha f. - [[EIéci.] Ij ié-' i'e de 1--, hongaarsche koorts, z. v. a. TVi)iius.—*Hongrois, e, acij. Honrraarsch, wat lion-

Gelijkaard-ige vruchten voortbrengend. --- Homogéniser, V. a. (woord van Thiers) Homogeen of
geljkaardit/ maken, h o in oei e n i s é r e n. — 1Hodie, gloor bij 't lot dezelfde letter te trekken, als
elkanders tegenpartij waren aangewezen. -- Honio ra-plee, Wij. [Grain.] Un mot h-, of als

subst. Un h-, een woord, (lat eveneens als een ander geschreven wordt, maar niet dezelfde beteekenis, somtijds ook niet dezelfde uitspraak heeft,
h o ni o g r cí p hi s c h o f eveneens geschreven woord n.
— IIO)IOGYNE, f. [Bot.] , z. V. a. TGSSILAGE des Alpes.
Hon,oïde, adj. [Bot.] Eveneens gevormd als
't hulsel of omkleedsel. — Honioioinere, enz., z.
HOMÉOMERE enz. -- lonioïoprophhére, enz., z.
HUIM(EOPROPHÉI;E enz.

•1- Homotogable, adj. [Prat.] Wat voor Ito

rnologatie of r/er •egtelájke bekrachtiging vatbaar is.
-

— Honmologatif, ive, wij. Regtskracht verleenend, h o in o 1 o r/ a t i e f. -- Honmologation, f.

Gereftelijke bekrachtiging f staving, van een stuk;
geregteljke toesteininfl of volrnarjt tot voltrekking
eeneg handeling, regtskraclatverleening, homo to-

f1 á. tie f. --- -f- Hoinolo ite, nl., z. 21. a. CONSESSEUR. -- Hlonmologiae, adj. Gelijkvormig, ge -

1 kluidenrl, over•eenstenrnend, overeenkomstig, h omo 1 o o fl: [Géoni.] Dans les triangles semlilables,
les cctés h-s sopt proportionnels, in de gel jkvorrn.irse driehoeken zijn de overeenkomst/ge zijden
evenredig/. --- Honmolognier, V. (t. [Prat.] Geregteljk bekrachtigen of goedkeuren, regtskracht vet-Genen. It o in o 1 o g é r e n. — Het part. passé is ook
adj.: Acte honiologué, rrerer/telijk bekracittigde,
gehomologeerde acte f.
Hoi nomnalle, adj. [K. ni., Bot.] Narr3 ééne

zijde r er-igt, eenzijdig/, /t a in a in fé l l i s c h. Honmoniéré, e, adj. [H. ;c.] [liet op elkander gelijkende (leden, I. o in o ris é ris c h. -- H nuonior-

plie, adj. [Didaet.] Yarn eenerlei gedaante, geljkvormir/.
Honmoncule, ni. (fans.) lierschje n.(holtiineau.
Homnonia, f. [Bot.] , z v. a. ARGEMorE.
Honmonopagie,f. [1léc.1.] ,z.v.a C MIALALGIE.
Hoaamonyme, adj. [Gram.] Gel j/knanriq, ge-

ljkluirlend., Jr o in o n i e in: Vlots h-s, r/cljkluidenrle
(waar in beteekenis verschillende) noorden n. pl.
Risee h-, rijm van twee geljjkluidende. maar in
beteekenis en afkomst verschillende woorden. -H0M0N'Y1IE, 01., z. V. a. Mat h-. --- iVaaîn genoot,

iemand, olie denzel fclen naaa71 als een angler draalt.
-- Ilonaonymie, f. [Gram.] Gelijknamigheid. geljkluidendheid van woorden van verschillende beteekenis, homonymie f.
Homoousiens, m. pl. [ .. eed.] Dalhol ijken,
zij, die rjelooven dat J. C. geheel van dezelfde 'na
-turis
als z jn vader.

I-Ioutopétale, adj. [Bot.] filet eenerlei bloernbladeren.--Holnoplhage, IIom»opl,ai ie, beter
OMt01.MAGE, OMMOOPUUAGIE. — I[c^2iioplhone , aWij .

[Gi•ani. Gel kluidend, van denzel frien klank (bij
verschillende spelling en beteekenis: Comte at
C a topte soot des mots li-s , des hynionv rnes
h-s. -- Honaoplionie, f. [Mus.] G'el'ijkluidend
gelijke klank m., overeenstemming f. ----he/fl.,
Honiophylle, adj. [Bot. J Met eenerlei bladeren.
-- Ilommeopode, ani j. [tH. ti.] Met evenveel teenen
aan, de coat-- en achterponten. — Hon'optere,
- 1100PTErt eenerlei vleugels. --adj. [11. Et. Mrt
31
BES 111. pl. Geljjl,.vleur/elirie 'insecten n. pl., eerie
soort vaan Iral fvlrcrrielirren of herir iptera. --- Honnotele , in. [Ant.1 Een te -it/tenen erevesting
vreemdeling in. — iiomotène, adj. [H. n.] De
aanrreboren rjedaante behoudend (van gelede dieren.).
— foutotone, adj. [Méd.]: Fièvi'e In of hoi no-ène, eerie zich in. kracht gelijkblijvende koorts,
gestadige koorts f. — Hornousiens, m pl., z.
HOMi000?SIENS. -- Honmov atve, ndj. [Bot.] Met
,
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eenerle'i, schalen of doppen.

{Hougrie f. Hongarije: [Corn.] Cuirs de H-,
5

-

gaijjeofzijneinwoit.ei:sbetreft. —`Fion;nois,m.,-E, f.

Ilongaa'r in., leonrraorsche vrouw f. -- *liONGa01s, In'
Honrlaarsc/a n., honllaarsc/ie trial f. — *HoNe.0OISE, [.

[Dans.] Hongaarsche duits m. -- *IIongroyeur-

of Hongrieiir, in. llo.)g;aarsc/r-lederbereider in
fIoiinéte, arlj. Eerlijk, eerbaa r, braaf, te/ 1

schapen, deugdzaam; — betantel(ik, fatsoenlijk, ge-

past, redelijk, te elvoege/ijk, voer/zaarn; -- welyctnaniercl, beschaafd, 2nanieriz,/k, wellevend, hoffeljh•
(in deze laatste beleekenissen staat het steeds ach
andere nu cent voor, dan eens achter het-ter,ind
subst.) Ce procédé eat h-, (lit gedrag is eerlijk.
Un h- lionlme, een braaf, rei Iscjiapen man; ook:
een fatsoenlijk, ivelrlekleed 7nan. H-s geus, eerlijke.
reglsclaapene, ook: fatsoenlijke lieden. Uue h- fille,
een eerbaar, braaf meisje. Une amitié h-, eene deugd
vriendschap. -- 11 ne t.ient que Iles discours-zanie
Ii-s, itij houdt niet dan eerbare f/espr°elrken, al writ
%h(j zengt is welr>oerrelijle. — 11 n'e`t pas h- de so
loner sal-mime, 't is niet welvoegelijk zich zelven
te prijzen. C'est une excuse h-, 't is eerie betareende, geschikte verontschnldiqing. J'ai recu on
pit/sentit- , ik heb een aarding geschenk ontva7-gen. --- Prix h-, rédel ke, niet le hoor/e pres ni.
.Longueur h-, belarnelijke, toereikende lengte f. --

Cet habit est encore h-, dit kleed laat zich nog
'teel dragen. 11 a uit Bien h-, hij heeft een aardig

vermogen. — \Totr'e fore a Iles maiiieei•es li-s, 'nu'

broeder heeft hoffelijke, beleefde manieren. Uri hhoniiéte, - een welgeman'ier=d, Ito/Tel//k , beschaafd
manse/i. Tout liomine h- nest psis li - lionime, ieder

rveleemanier'd 'menschi is geen re,/tschapen rnensclr.
---- íl lui a fait one réception li -, /tij heeft kern.
zeer liiepsch, ontvanggen, opgenomen. [ti h- garcon,

een aardige, welopgevoede onocie ni. ( ' iron.) ° IUii

h- trilpon, usuriet', een eenste schurk een acutewoekeraar ni. — LIONNETE, m. Het u'elr
'oerlelijke.
eerbare, betccrnelijke, welgernrrnierde, en.z.
I-Ionnetennent, ac/v. Op fals^renl'/jke, eerlike,
eerbare, beleefde, welvoegelijke te ije e. (11'a toujours
ainiée li-, hid heeft haar altijd op Bene eerbare,

'welvoer/alijl e wijze bewind. Ii 1'a recu fort h-, hij
heeft berig zeem beleefd ontvangen. °-- ii s'en esi

tiré, iléfait h-, hij heeft er zich met eere van losof afgemaakt. ---- 7arnr•lij/e, redelik, genoer/zaarn,

vrij -wel: C est li -, veneiu. payé, dat is tegen brllijkera, vr/f goeden, prijs rgckoc.ht, betaald.. — (iron.;~
I!ne femme h- laiciei, eens vrij led /fl e vrouw. i It
habit h- crotté, ecrr duchtig best jkt kleed fn.
Honnéteté,f. Eerlijkheid, deu-r/;lzitwn%?eid, regtschapenheid, braafheid, welvoegelijkheid, eer•baar•heiri;ivellever?dheici,holfelijkheid, beleefd/teid,heuschheiel. L'ii- cie sa co ►itluite le gelul aimalile, de
braafheid van• zijn get/tag maakt hein beminnelijk.
Ce soot des paroles contra l'ti-, het zijn redlenert
tegen de eerbaarheid, uielvoegelijkheid. I1 na pas
eu 1'h- de Faller i-oii', lijf heeft de hojfel jkheid,
,

beleefdheid niet gehad-, van hem te !gaart bezoeken.

Faire ii els. mille 11 s, iemand allerlei beleefdhe-

den, kleine dienster. bet //zen. — Erkentelijkheid f.,

geschen. n. uit erkentenis: (:eija ni/rile leien uni

Ii-. dat verdient wel een bewijs van erkentelijkheid
Honneur, In. ier f., aanzien n , roem, lof m.,

achting/, hoorlachtinrl f.: Avoir tout 1'h- cie la vie-

toire, al de eer, rijen roeire tler overwinningeg
Ft- aux loaves. eere, lof zij den. tiapper-en.-dragen.
Etre en h-, geëerd, geacht worden, in eere of in
aanzien staan. Mettre les sciences en h-, de weten -

schappen in eere brengen, baar beschermen, begunstifen. Champ d li -, meld 2 - an err, slagveld n.

9
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Mou+. li au lit «li-, op 't bed an c ei, in (!era /r ft/,
in de dienst :an (ten Staat sterven. Le chetnin

de 1'h-, de wej tot eer, rom, vermaardheid. Faire
Ii a son siècle, a son pays, a sa familie, b sa
iiaissanee, zijne eeuw, zijn land, zijne familie,
zijne qeboorte eer aandoen tot eer verstrekken.

Faire ti- ii ses engagement s, zijne verbindtenissen
na/ omen. Faire h- ia une lettre rle change, t sa
signature, een' wisselbrief, een schrciclbrief olp den
vervaltijd betalen; h o n o r é ren. On lui fait lld'une vertu qu'il ne coiinut jamais, men sckr-jj ft
hens eerie deugd toe, die hij niet kende. Se faire
h- de qc., Tenir qc. a h-, zich iets tot eere reke-

nen, zich door iets vereerd achten. -- Eer f., sie-

raad n., kroon f., roem m : Ii est t'h- de sots siècle,
hij is liet sieraad, de roenz zijner eeuw. Ce his est

1'h- de ma vieillesse, die zoon is de kroon 'mijns

ouderdoms. -- Eer, achting f., aanzien n., goede
naam m. dien iemand bi` de wereld heeft; eergevoel n., regtsclrapenheid, deugd f.,: Attaquer, Défen-

tlre l'h- de qn., iemands eer of goeden naam aanronden, ver dedigen. Sauver 111- de qn., iemands
eer redden. Mett.re son h- en compromis, zijn'
rgoeden naam in de weegschaal stellen: 11 y va de
son li-, zijne eer, zijn aanzien is er mede gemoeid.
emands eergevoel wakker maken.
Piquer (iii. d iemands
11 s'est piqué dh-, het eergevoel, de eerzucht
heeft hem aangeprikkeld. Le point d'h-, het punt
-

van eer, at wat de eer', den goeden naaira raakt.
Prendre tout an point d'h-, van alles een punt
van een maken. al te kiesch op 't punt van eer
-

zijn. Affaire d'h-, z. AFF AIRE . -- [Jeu] Partie
X1'11-, eerepartij f. (die men nog speelt als elk der
spelers evenveel partijen gewonnen heeft). Jouer

pour 1'h-. uit liefhebberij, uit tijdverdrijf, niet om

geld spelen. — [Bias.] Point d'h-, plaats van 't schild
tusschen 't scheldhoofd en den dwarsbalk. — [Mar.]
Ranger a 1'h- (Faire h- a) un ecueil, zoo digt moge
lan gs eene rots varen-, haar zoo digt mogelijk nc--lijk

HONORER.

eereteekenen, eerestukken u. pl. Les h- militait-es,

de krijgseer. de militaire eerbewijzen. Obtenir les

h- de la guerre, krijgemanseer verwerven , met
kr jgsmanseei ' mogen. aftr ekken (bij (Ie overgave
eener plaats. H- divins, goddel ke eer (z. DtviN).

P.endre les li-s funèbres is qn., iemand cle laatste

eer bewijzen, hein ten grave leiden. - (Prov.) A

tons seigneurs, tons h-, eere wiep eere toekomt.
— Les b- furent portés par Ie héraut, de eere-

stukken (b. v. de sclrepter, kroon, enz. bij de inhuldigin g, de lijkstaatsie vein een vorst) werden
sloor den, heraut gedragen. — Faire les h- dune

maison, (Ie behoorlijke eer aan zijne vlasten bewij-

zen, lien verwelkomen, onthalen, voordienen, onderhouden, begeleiden, enz., de eer des heizes op-

houden, de ho n n e u r s waarnemen. --- Faire les
h- de ses enfants, zijnen kinderen regt doen wedervaren, den overdreven lof, dien men hun geeft.
zich niet laten aanleunen. z. ook SEANCE. — [Jeu )
Op elkander volgende hoogste troeven in sommige
kaartspelen, matadors m. p1.; troefbeelden n. P1.
(heerr, vrouw en boer).
-j- *Hoiinir, V. a. Ionen, beschimpen, schandvlekken, smaden, onteeren. -- *Honni, e, ad, .
(en ,parrt. passé): II est h- partout, hij wordt overal
beschimpt. — H.- soit qui mal y pease (devies der
orde van den Kouseband, in Engeland), smaad
over hem, die er kwaad van denkt, (prov.) die erg
denkt, vaart erg in het hart. — -[ *Honnisseinent, m. Hoon m., beschimping, onteering f. ---YHonnissenr, m. Eereschender, schandvlek-

ker, eerroover, lasteraar m.
-j- Honorabilité, f. zichtbaarheid, deftigheid;
lo 'el (jkheid. - C'est uric de nos h-s (tin de nos
llonoral)ies), 't is een onzer kamerleden, z. HoZORABLE 111.

Honorable, adj. Vcreerenswaardi,g,,.eer^waardig, eervol, loffelijk: achtbaar, aanzienlijk, deftig,
achtenswaas - drel , h on o vii b e 1. etre dans un

poste h-, in een' eervollen post zijn, een ' achtbaren
plein d'h-, 't is een man van eer, vol eergevoel, post bekleeden. I1 a recu des Blessures h-s, hij
een braaf, regtschapen man. L'h- lui est plus Cher heeft eervolle wonden Ontvangen. — On lui a

men zonder te stooten, -- C'est un honsine d'h-,

q ue la vie, de eer, de deugd- is hein dierbaarder

clan 't leven. Manquer à I'll-, de eer, de eerlijkheid
sclienclen of te kort doen. Sur mon h-, sur iii-,

op mijne eer, op mijn woord van eer. Foi d'homme
d'h- of enkel d'homrne d'li-, of (fans.) Dil-, je le
feral, zoo waar ik een eerlijk man ben, op mijn
woord, op mijn eer, ik zal het doen. Parole d'h-,
woord van eer. — Voir une fide en tout Bien
tout li-, een meisje in alle eer ' en deugd bezoeken.
— Eer, eerbaarheid , kuischheid (der vrouw): C'est

une femme d'li-, sans h-, 't is eerie eerbare of
deugdzame, eerie oneerbare of slechte vrouw. Elle
a fait faux llond is son 11-, Elie è forfait a son h-,

zij heeft hare eer bevlekt, de kuischheid geschonden.
Fille perdue d'h-, gevallen meisje n. ---- Eer f ,
eerbewijs, eerbetoon is., hulde f. II faut rendre haa qui it appartient (of is qui it est dil) men moet

eere geven, ween sere toekomt. On lui a fait de
grands h-s, men heeft hem groote eer bewezen,

groote eerbewijzen gedaan. Acconipaguer qn. par
h-, iemand eershalve uitgeleide doch. Porter h- et
respect is gil., iemand ee r en 1woguchting bewijzen.

Faire qc. en l'h-, pour 1'h- de Dieu, iets ter eere
Gods doen. Dresser une statue en l'h- de qn.,
een standbeeld tot iemands eer oprigten. -- Filles,
Densoiselles dh-, eereju ffers (als begeleiding eener
bruid). Chevalier, Dame d'h-, eereridder, eereda7rce (bij eene vorstin). --- Croix d'h-, kruis van
't legioen van eer. -- Place d'ii-, eer°eplaats f.,
eerepost m. -- (fig.) Faire h- it an repas, een
maal eer aandoen, zich het eten goed laten smaken.
(pop.) Sauf votre h-, behoudens u we eer , behoudens den eerbied, dien ik u schuldig ben. —
Honneur wordt ook dikwijls als term van beleefdheid, als compliment gebézigd; Faites moi 1'h- de
m'écrire, doe m ij de eer, 't genoegen mij te schrijven. J'ai 1'h- d'être votre tres -bumble serviteur,
ik heb de eer uw zeer néderige dienaar te zijn.
HONNEURS, m. pl. Eer ambten n. pl., eereposten n1. pl., waardigheid, eer f., r ang m. Aspi
h-, naar eerambten staan. Les h- de la-reaux
république, de eereposten der republiek. Parvenir
an comble des h-, ten tol) van eere stijgen, tot den

hoogsten rang, de eerste waardigheid geraken. —
(Prov.) Les h- changent les moeurs, de voorspoed

verandert de menscttien. --- Eer f., eerbewz,jzen,

dressé nun colonne h -, men heeft hem eerie eerzuil

opger.iir t. — Faire mention h- de qn., de qc.,
loffelijke melding van iemand, van iets maken. --C'est un homilie très-h-, 't is een zeer deftig,
aanzienlijk man. Faire une dépense li-, deftig,
naar, zijnen staat leven. -- Amende li -, z. AMENDE.

m. Jchtbare, titel von cie leden der
Kamer van afgevaardigden in Fr ankrijk, ook van

-- HONORABLE ,

de leden van 't Lagerhuis in Engeland. — Honorablenient, adv . Met eer, op eerlijke, eervolle,
deftige wijze. 11 a été recu h-, hij is op eene eer
deftige wijze ontvangen. I1 a toujours parlé-vole,
très-h- de votre frère, hij heeft alt jd loffelijk van.
UWWWcn broeder gesproken. I1 a été enterre tres-li -.
zeer deftig, statig begraven.

hij

^-ii onoraire, adj. Den titel of de eereteekenen
`

van een ambt of een' rang dragende (na dat ambt
of dien rang langen tijd bekleed te hebben); een
eerelitel zonder ambspligten hebbende, h o n o ra i 9°
t .i t u 1 a i 'r. Conseiller h-. eereraad m., titulair,
raadslid n. Colonel h-, honorair kolonel m. -Acadén sicien h-, eeremedelid. der Acadérnie. Mem Ure h-, eerrelict n., lid van verdienste. — Tuteur
h-, toeziende voord M. - HONORAIRE of HONTORAIRIAT, m., doorgaans HONORAIRES, Ili. pl. Eere-

loon tn., eeregift, vereering of vergoeding f.; auteurs- of schrijversloon n., betaling der geneesheeren, advokaten en dgl. voor hunne gedane diensten.
honorarium n.
Honorariat, n1. Tijd m., gedur ende welken
men eene honoraire waardigheid bekleed heeft.
Honorer, v. a. Eeren, vereeren, eer betoonen

of bewijzen, eerbiedigen, hoogachten; eer aandoen.
tot eer strekken. Il faut li - ses parents, men moet
zijne ouder s eeren. C'est un homme que ]'honore

extr êmement , het is een man, dien ik zeer hoog
H- son pays, sa profession, sa place, zijn-acht.
land, beroep, post tot eer strekken. — H- qn. dune
réponse, iemand niet een antwoord vereeren. Votre
confiance m'honore, uw vertrouwen vereert mij.
— [Corn.] H- une lettre de change, eenen wissel
aannemen en op den ver--briefhon ,m
valdag betalen. — S'IIONORER, V. pr. Zich eer aan
Zich tot Bene eer r ekenen; roem dragen-doen.—
(b. v. op een titel). -- Vereerd worden. — Elkan-

der achting bewijzen. --- fonoré, C. adj. (eis

-:HOiNORIFIQI E

--

HORLOGE.

923

Honlme li-, geëerd man. Profession band n. — Hoplophore, adj. [H. ti.] Wapen voerend, met een wapen ter verdediging (van som
visschee). — H[oplopode, adj. [Ft. n.] Ge--mige
uw geëerde brief m. of letteren f. pl. Mon h- conhoefd, met hoeven aan de voeten.
frère, min geëerde confrater of ambtsbroeder.
Roque, f. [Ant. mil.] Overrok m. der wapen
Honoriiique, adj. Eeraanbrengend, eergevend,
eervol; onbezoldigd, zonder loon: Titre li -, eertiHoquebus, in. [Anc. mii.] Soort-rusting.—
tel m. Distinction h-, eervolle onderscheiding f. van piek f. ; — piekenier m.
t 11 aqueleaix of Haqueleur, m. TwistCharge li -, eerepost m., onbezoldigde bediening f.
zoeker; bedrieger m.
--- Droits h-s, eereregten n. pl.
*Hogaet, in. flik m. Avoir le is-, den hik
-[ *Hostage, in. Beschaarndmaking; - schanhebben. H- de la mort, doodshik, het hikken of
delke daad f.
" PIonte, f. Schaarste, schaarnacht-ighe'id, be- snikken der stervenden. Etre au h-, an dernier
schaamdheid, verwar'r'ing, verlégenheid f. Rougir, h-, op sterven liggen. — (fig. et pop.) Donner le
Pleurer de h-, van schaamte blozen, veeenen. I1 a is h qn., iemand zoo verlegen of verward maken,
h- d'avoir fait cette faute, hij schaarst zich dezen dat hij begint te stotteren. — Weleer ook: stoot,
misslag begaan te hebben. N'avez-vous point h- b schok; steen (les aanstoots; herdersstaf m. — *Homanquer de parole ? schaamt gij niet uw woord qneter, V. a. Hikken, den hik hebben.
*noqueton, m. Gestikte politic- of geregtsdiete breken? II a h- d'avoir menti, hij schaamt zich
gelogen te hebben. — (Loc. prov.) Que li- ne vous naarsrok m. (van vroeger tijd). — .Policie- of gefasse point domma, e, schaamti u naaar niet, laat u regtsruiter. -- Boeren-overrok m.
Hoquette, f. [Tech.] , z. v. a. HONGNETTE.
niet door ontijdige schaarnachtigheid afhouden.
Horaire, a(/j. Hel uur of de uren betreffend;
Mettre Lias toute h-, Avoir toute is- hue, alle
part. passé):

h-e, vereerd, geacht beroep n. — Votre h-e lettre,

-

schaamte verloren, ter zijde gesteld, afgelegd heb
een voorhoofd van ijzer en staal hebben, van-ben,
blikken noch blozen weten. Revenir avec sa
courte ll-, er beschaamd af komen, onverrigter
zake, met een' langen neus terugkomen. — Schande, oneer, schandvlek f., schimp m. La h- suit les
mauvaises actions, op slechte daden volgt schande,
oneer. Ce jeune homme est la h- de sa famille,
slit jonge rnensch is de schandvlek zijner familie.

*Hontensemcnt,

adv. S'chandelsik, smadelijk,

op onteerende, beschamende wijze: Fuir h-, schandelijk vlugten..

*Hontenx, ease, adj. Beschaamnd, schaamrood;

schaamachtig, verlegen: Vous l'avez rendu h- par
vos reproches, gij hebt hem door uwe verswijtingen
beschaamd. Ne soyez donc pas si li-, wees toch
zoo verlegen, zoo bloode islet.

— Pauvres Is-,

schaamachtige armen (die niet durven béddelen) . —
Schandeljjk, onbetarnet jk, onzédelijk.: Une chose,
conduite h-euse, eene schandelijke zaak f., een
schandelijk gedrag m. — Les parties h-euses, de
schaarndeelen n. pl. — Mal h-, Maladie h-euse,
venuskwaai, venusziekte f. — [Anat.] Nerf li -,
schaamzenuw f. — (fans..) Le mor seau h-, de
laatste brok in den schotel. — (fig. et fam.) C'est
la partie h-euse de la compagnie, hij is de schandvlek van 't gezelschap. — Oak als subst.: Les h-,
de beschaamdenr, sehaamachtigen. — (Prov.) II n'y
a que les h- qui perdent, de blooden, beschroomden komen altijd- te kort. — Jamais li- n'eut helle
arme, z. AMI.
Hopée, 1. [Bot.] , z. V. f1. GLOBIFERE.
Hôpital, tri. Gasthuis, ziekenhuis, lazaret,
hospitaal n. H- maritime, hospitaal voor zeelieden,
maritiem hospitaal, ziekenschip n. _H- militaire, nmilitair hospitaal. H. ambulant, vliegend hospitaal,
z. v. a. AMBULANCE. H- de bord, bijzondere plaats
aan boord der oorlogsschepen ter verpleging van de
zieken, ziekenboeg m., ziekengrens f. Vaisseau-h-,
hospitaal- sch,ip, ziekenschip n. — [Méd.] Fièvre
d'h-, hospitaalkoorts f., z. v. a. TYPHUS. — (flq ;)
Prentlre le chemie de 1'h- of Cour ir en poste a

uuraanwijzend: Les lignes h-s dun ca/scan, de
uurlijnen f. pl. van een' zonnewijzer. — [Astr.]
Cercles is-s, uurcirkels m. pl. Angle Is-, uurhoek m. illouvement h- , uu rbeweging f. (van een
hemelligchaarn) .
Horatien, ne, adj. [Litt..] Horatiaansch:
Sttile h-, horatiaansche .stil m. (naar den romei n schen dichter Horatius).
*Horde, f. Horde f., rondtrekkende volksstam In.,
menigte f. nomadische families. --- TVToeste bende f.,
ongerégelde troep m.
Hordéaeé, e, ash. [Bot.] Gerstachtig. —
HORDÉACEES , f. pl. Gerstachtige gewassen n. pl.
— Hordéifornse, adj. Gerstvormig. — Hor
Gerststof, h o r--déile,Horn.f[Chc]
d. e i n e f. -- fordéique, adj. Gerststof'achtig.
h o r d é ï s c h. — ^ lIordéole, m. [Chir.] Geestekorrel f. aan 't oog. -- [H. n.] Gerstvink m.
Horidictique, adj. [Asir.] Uuraanwijzenrl.
h o r I. d i c t ^iis c h. Quart de eerde h-, uurkwodrant is.
Horie, f. [H. n.] Soort van zweefwesp f. —
] Pèche] hustvisschersboot f. — Horiole, f. (ver
porie) Visschersbootje n„ dat geen zee-klw.van
kan bouwen.
-f- *Horion, m. Harde slag m. op hoofd of
schouders. — Oudtijds z. v. a. CASQI'E.
Horipal, m. [Cori..] indische zakdoek os.
(Plur. horipaux).
Horizon, m. [Astr.] Gezigtei►nder nl., kirn f.,
h o r i zon in. H- rationnel, vrai of astronomique,
wezenlijke, ware, onzigtbare, astronomische horizon. H- sensible of apparent, zigtbare, schijnbare,
waarneembare horizon. H- oriental, occidental,
ooster-, westerkim. — ( Mar.] H- fin, gras, scherpe
of duidelijke, dikke of on.n-aass..w eu ige kim. -[Peint.j Ii'aterpaslijn. f., waarin de schilder 't gezirltsl;unt taan eertic schilderij heeft geplaatst. -- (fig.)
L'h- commence à s'éclaircir, het verschiet, het
uitzigt, de toekomst begint op te klaren. — L'hdes connaissances humaines, de grens, begrenzing
van de nienscheljke kennis. — Horizontal, e.
adj. Evenwijdig aan 't vlak des gezigteinders,
waterpas , h o r ii z o n t a a 1. (Plus-. m. horizon-

1h-, Aller le grand galop is 1'h- , z. CHEM EN, GALOP. Mettre qn. li 1'h-, ie^!rand tot den bédelsta f
brengen. C'est no h-, 't is een, gasthuis (van erne tau x. ) — Hor izontalemnent, adv. Waterpas,
op horizontale wijze. — Horizontalité, f. [Diwoning, waarin vele zieken zijn).
Hoplie, f. [H. n.]Amerikaansche schutkever in. daet.] Het waterpas, eigenschap van 't geen horiHoplisniatique, f. [Didact.] Wapen- of wa- zontaal is, ho 2,i zont a ii t e i t f. — Stand m. van
peningsleer, leer van 't krjgswezen, P. o p 1 i s ni a- den horizon. — -^ Horizonté, m. [Bias.] Soleil
t e k f. — Hoplite. m. [Ant. mil.] Zwaan ge- h- is dextre, it senestre, zon, die van den regter-,
wapend voetknecht bij de Grieken. — Gewapend
looper bij de oud-grieksche spelen, Ii. op l I e t m.
-- [Ntinér.] Harnassteen m., steen in cone metaalkorst. — [H. n.] Soort van kever ni. — Hopli todrome, tn. [Ant. gr.] Gewapend wedlooyer in.
in de olympische spelen,. — Hoplitodroniie, f.
Wedloop m. in volle wapenrusting. — Hoplochrisnie, m. Wapenzalf f. (waarmede 't bijgeloof de wapens bestreek om de daarmede toegebragte wonden te heelen); wapenzalving f.—[Chir.]
Toebereidi ng van een wondheelers-werktuig met
geneesmiddelen, ten einde eene wond te heden. -Hoplonsachie, f. [Ant. rom.] Wedstrijd m.
in volle wapenrusting. — IIoplomachiste,
Hoploniaque, m. Geharnast zwaardvechter m.
— Hoplonioeblion, in. [Chir.] Pantserver-

van den linker- benedenboek van 't schild uitgaat.
Horloge, f. Uurwerk n., klok, huis-, stads-,
dorps-, torenklok f. L'h- hi sonné, de klok is geslagen. I.'h- na pas encore sonné dix heures, de
klok heeft nog geen tien geslagen. Monter, Déinonter one h-, eene klok ophalen of opwinden, uit
elkander nemen. Régler 1'h-, de klok gelijk zetten.
H- solaire, zonnew2lzer m. 11- de sable, zandlooper m., glas, uurglas n. (sal►lier). — H- d'eau,
wateruurwerk (clepsydre). — [Mar.: H- marine
of longitudinale, zee-horlogie n. (cllronomètre).
H- de quatre heures, vieruursglas, wach.tsglas.
H- de demi -minute, de, quart de minute, halve-ininuutsr/las kwart-minuutsglas (bij 't loggen in gebruik). H- dormante, slatrend, stil
ijlas. L'h- mond, dort, het glas loopt,-stand

----
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-straat lil. Le vaisseacu i count SIX h-s, het
schip leeft G glazen (halve uren) geloopeii. -- (_Loc.

C'est l'li- du Aalais, elte va comme
ii lui plait, 't is eeir mok, (lie naar haar eigen zin
(nooit cjel(jk) gaat. Il detnande quelle lieure it est,
cluand 1'li- tia Bonner, hij kctn zfjn' t jd niet afwaclrtcn, hij staat oir heete kolen. 11 nest jani ins
lard n son h-. op zwie klok is 't nooit laat, hid
heeft galtij( 1 t(/(1S genoe(l. — Altendre une heure
il'la.-, een zool z(ur, zeer loco wachten. — (1 t. i1.]

l,roc.)

-

I)oli,) EI- de la ziort, houtkloppertje n. (vrillette).
Horlo;er, ni. l:rurwerk-, 1io7lcf;rem(rher rn.

1 -t - giossier , torenuurwverknïaker. 11- peiuduliei•,
.vliír^ie 1 Uurwerlf- of lien(lule-niaker. ii- ei,. petit.
zokcr(rwerk- of hor°lorjie-niohei in. — Horloge -

re, f. Kiokrrnaker,s-. Ir,nrlopie-ma ersï roiew; uur -

wu±ei Iwerkoopstei f. ---- -j- ilortoger, V. a. 't Gebi , uik can Zijne 'ir,rclr r°é^ e1cn. Horlogerie, f.

t.'ur,u'er l ïnakei skuiist f. ; - ollerlei uurieerk ;i..
uuíwcrh.-fabr7jk f. --- t(urzc;Frlch(lit(!el HI

Ilorlogiographie, f... IIOROL---.
:Iorsllini of Orntiin , nl. [Bot.] , char let f.

(saliesooï t). (kruis ii.
Hornaine, Hortnliuelie, f. [Bot.] Rid(IerIlortttitttH:tf, ni., z. V. e,1. n011.uIN.

Hornaiis, 1)rctj). Behalve, 'iiit!lczoízdei ci, uit (Jerrornen.
Horn'oH n, e, w j, i t1. i1. i Vast dit /aal: Oiseau
,

h-, vogel, die irr den loo)p van.'tjaaris uilf/ebroeid.

glorodietigtle, (%i1j., z. IIORIDICTIQUE. — 110rorraplte, iii. Zonrrewfjzerrrcaker nl. -- Hororaplhie, f.. z. V. a. (,NctMONIQ E. ---- Horor` 1 1ii ue, adj., Tot (le zonnewijzerslcunst belauor'eni, Ii o r o cl r• r( jr h 't s c h.. -- 11oroloaio ra phe, in. ,Sch.i°(jaren over de uurwerken. --Horolo iogra phhie, f., z. v. a. GNOMO? IQUE. --- Vei' -

ha7rdel'i'nr ore,' , bescicíjjcin(/ van de u'tsi'we7'ken
(ook JIOEIOL0í ;It)t,oGtE oeheeteii). -- Kunst f. vara

HOSANNA.

site/it, tjaeipk, ví ceselijlti. 11 fait un fioid h-, t ui
vreeselfjl koud. line li- faute, eeïue zeer groot.
'zjselijke fout.

Les chenmins sotit li-s, (le wwegern, zyv

afschuwelijk slecht. -- Horriblentent, adv. Afqrfjseljle. enz., oh ajsclru2vel ke wijze,; — bovenmate,
bij uitstek. Homme li- détiguré, ijselijk rnisvorrn(l
ríreizsch. -- (fcuuuuj

Je suis h- pressé , iie heb het

razenrd, '^selijk druk. 11 est li- facllé, lu-ji is vreeselijk, (ie(luclrt boos.— l- Ilorrihleté, f. IJsel-(kheid f.
1- llorride, au/f. _Ruw, ruig, borstelijl: Barla}
lu- of iuculte, borstel-ice en niorsibe baard in.
t Horrifigt^e, cie,/j. (burl.) ,Cclr.ri/cverwekkericl,
o fprflselijk.— [1éd.) F'ièvreh-, koout.s ïnet huivering.

Horripilation, f. [^iléd.] .tïooi , tsachtige h'uivel iizci of rilling f., die 't haar doet opri ze'n.

x hors, /3rd/u. Buiitenr,: :11- de in ville, buiten (Ire
stad. H- diet ! soep va-ui hier! Etre li- de sa place,

Etre li- cle péril, de dan gei', (ni--ten netaar zjuu. Etre li- de elhez sot, -niet
te huis _zijn. Nous voil(t li- de I'liiver, nu is de
winter voorbij. 11 est h- de tiè-ere, hij is buiten
koorts. t-J- de toute maison, buiten alle billijkheid.
— I1 dlait ll- de lui, hij was buiten zich zelven,
/u (J was zich ze/vest niet meester. 11 est li- de charge
hij is buiten, bediening. Le nsalade est is- d'espestiet 01) zijne plaats zijn.

i• anc e, de zieke is buiten hoop. Ft- de doute, butte'rr

tw-ij fel. Tout est h- de raison, alles is buiten tijds.
Cette inonnaie est h- de cours, deze muntspecie

objets sopt li- de cornmerce. die voorwerpen Pain-en niet in deur ivandel.
.EI- de node, buiten, uit de mode,. 1-1:- de In loi,
buiten die wet, vogelvr?j. H.- de propos, buiterï pas,

-is niet weer ganclbaar. Ces

te orrlias, kwaak aarui,ebr'ooglt, 'niet tot cle zaak be-

[t- d'haleine, buiten adem. H- de proportion, buiten evenréd'iflheid, o'neven.rédig. Je suis hde vos atteintes, -ik beíu buiten uw bereik, eiij kunt

hoorend.

snij )hels (loei?. -- z. ook PAGE, SERVICE, CONDITIOIv,

de uien te berekenen. — Horolo iographicluue,
wij. Daartoe belrooi , e nil. — Horomtietre, ni. tJni rneter in., soort vciír zonnewijzer iii 1liiidostan.,
h o r o'rr é t e i' in. -- Iiorotnzétrie , f. Lur me-

1PAIIR, lAI SE, COUR. --- (P-rov.) La faim Chasse Ie
loop íh- du l)ois, z. CHASSER. -- [Arch.:{ [gin hatiment 1k- d'oeuvre, een gebouw, dat vein 't hoofdggebouw its a fgezo'nderd, vooruitspri-nut. ïbin maison
a trente Pieds 1i- d'oeuvre, of hors-oeuvre , n1.ijvr

Iror , o'rr5iit9,iseh. -- i-lo;°ol,tére, in. (Opt. j

icier/es (z. voorts (AIRS-D'OEtíVRE). --- [Joail.] Ce
diamant- est li- d'oeuvre, li- de 1'oeuvre, cl ie ditam-ant

tinit f., kunst om (le uren af te ineteir en te vei•
Horognnétriq ie, iidj. lJui meetend -(len.
Uollcloel fl. gezic,t-cljjn f., h c u p t e'r in.

Horoscope, in. [Asti'. i `«r , 00iiwjjzee ill., tafel

dier- (leid- en nachtle'ne ten tooi° c„!te plaatsen ene (alle
'tijden. --- [Asir.) Pla7(eetlezinrj, eoorspetl'i'nei f. tarn
iemands lot tuit desa stand (les stcr-enlieunels tijdens
zij-uur geboorte, ho r o s k o o p ii. Faiseur th-s,
planeetlezer. Dresser, Faire, 'eireu' 1'L- (of 11 nativité) de qn., iE'77ta'7lds horosskoop ta'a'l: ziet[•. — (fLC/.)
Faire 1'1z- d' une affaire, (jen 0/1007) van ceiie zaak
voorslíelle72. — `, Iioroseopc'i'. V. 'il. lir, (Ie.stei'rrc7r lezen. horoskoolr trekkenz. --- ->, Horoscoperie, f. liet luau oskoOh- trekken, Vlaízeetlez n ---Iloroseopique, adj. Die kunst betrefje;ui, lr orosk Uptsch.
llorreaor, f. Afgrijzen ii., afschuw, schrik, a/schrik. afkeer nl.; cif q' jsel klreici, cc fsclturvel jjkheid,
ijsel khe-id, verfoeisel jtklieid f., !sï icu'el m.; -- f z-irz f,
onttettinrj, rill/sup, huivering f. Patin d'h-, vaui
acfsclnese, vair sciui ik verbleekeiu. Celti fait h- «i lienser, drieui ijst als inca daas °cca7r. denkt. A\oir ii- (lu

-

huis (reeft dertig voet lengte of breedte buitenis ,zog niet ejezet, of: is uil z ,(jIne kas genomen.
[ 7au.) Cl;ev al li- d'école, ontleerd paard n. H-

la main, uit de han(1, den teutiel niet fl lioor°zantend.
,

— [11il.] Etre nliS lh- de combat, buiten gevecht
gesteld worden. — Be/ia/ ce, uuitgezorrderd, uitrlenoïnen'. Ii la cheiché Fartout, li- cliez nous, hij heeft
-

berk overal gezocht, behalve bij it. H- de Ie tuattre.

it ne pouvait Ie traiter plus mal, behalve dat hij
hein 'niet geslagen heeft, kon- hij heat niet slechter
behandelen. - noits. in. [11an.j Le in du niontoir,
de stijqz' jcic, rregter•z-(jde f. vaua't paard. — -(- [Prat.]
Un l)- de cour, eerre a f vijzende uitspraak. — -)-- Le
li- de pace, de betooniíre der aftredende edelknaperf.
*Hors-d'oeuvre, iii. [Arch. j Uitstekend, uit
(niet tot dear olrieineenen, aanleg beh,00--spr2u!end

,

'rend) gedeelte n. vans een rgebouw. --

[Litt..) Bij -

wer/e n., bijzaak f., uitweiding f., iets outbeerlijks,
overtolligs n. -- [Cuis.j B-jffjeregt 11., zekere spijzen, die bij of-ra (le soep worden, opgedragen. (P/ui'.

l)éché, Avoiu Ie I?éché en h-, een' afschuw rant, (Ie

Des hors-d'oeuvre.) — HORS-D OEUVRE, x HOIiS-OELT
VRE, ac/f. , z. onder' HORS.
Hortense, adj. [Bol.] Tot den tuin behoove-itd,

liet a.kelipe van eert' kerke r , van de eenazaamlreid.

Hortensia, Horteitsie, Hortense of Rose
de Japon, f. [Bot.] tlo7'ten.sia of Ja-pairsche?°oos f.

a,u'ij afschuwelijke, sc/í.aar.del'ijke (livacren varz dien m-ci rtverhaald (in vlezen laatsten zin altijd -in, 't tneeu roud).
-- Eis entrant dans cette foiêt on sent une cert.aiine
1I, bij het 7nliomerr 'in dit woud gevoelt meen ccne
zekere huiveri7z!i, ï illi7t.. - [lYléd._1 Kcortshuiverin,lí, koortsrilllnrl. -- 1h- de !'eau, z. v. a. Ii^-

turnbouw of (Ie tuinen beininnenul. La science li-,
de tuin-iers/eunst f., tuin-bouw n7. -- Association h-.
rlenootschctp U. voor den tuinbouw. --- Je suis h-, ik

zonde (rebben, -.-L'ii- du crime, de afschuwelijklie-id der unis load. I.'h- dun cachot,, de la solitude,

- Les h-s de la guerre, (le l;ruwelerr des oorlolls.
- On in'a dit des ii-s de eet lhornrcne-Ili, been heeft

DROPHOLIu. - [Phi si Il- du vide, afkeer gait

't ledige (weleer na-ui- de aíataur toegeschreven ome
vele, vei schijnsele',2 ie verklaren). — (gam.) Cela fait
1a-, Celti est ii faire lx-, Flat is afschuwelijk leel(jk.
-- C'est une h-, 't is een lee/ijle mensclz, een leel-ijk
eli.izc. Vous

ètes eoitlé it faire h-, jij zijt afschuc-

wel'jk gekapt. Fl ! 1h-! foei! hoe leeljk!
Horrible , aci. 4fyr (jseljk , versch,r ihke/j)k ,
ijselijk, afschuweifjk, rlruwzaa77a. Action 1h-, af.seluuwel jike daad f. Ii- nuécl,anceté, ontzettenrde,
cr fschum ell/ke booslueicl f. --- ( fun7.) Zeer llrnot, zeer
,

,

iii- den, tuin: gekweekt: Planfes 1h-s, tui-iiplarrte ui f. pl.

Horticole, adj. Den tuinbouw bette/fend; den

be-ut eet trc'rjrvr send. — Ilortieulteiir,

ni . Tuin-

bouwlcundir!e, wetenschappelijk tuinbouwer m. ---

Hortienitural, e,

(i(/j. Tot (/cut tuinbouw be-

hoorend. (Plug. llorticulturaux.) --- Hortieultéralement, (it/v. Met betrekking tot den t-uinbouw .
- fortieaaltr're, f. Tuinbouw nn., tuinie'rkunst f.
t Ilortelage, n. Gedeelte in. van een' tuin.
waar (le uutoeskruiden wasser., woest-uin m.; — moes
pl. van ee'rr.' tuin. schroefschelp f.-kruiden.
lyortole , ni. [H . ii.] Soort van versteende
t Hortalage, in. [Hort.) . z. V. a. HORTOLAGE.

Hosanna, in (aanrr, 't heb'reeuwschu orutleen4

woord,, ei(;enlljk: .aleer, help herel) [Guth.) Lof
zang! in., (fie (op pal'mzonclog fiezormrleiu wordt en

-

HOSPI(1E
met liet 'woord /wsciiina begint, het hosanna; - bij
uitbreidig: pÛlIflZOfl(la(j fl1. - [ tI. jud.] Grand
Ii-, tabeinalieleiifeesl n . bij (Ia joden, inz., de 7e dag
van dat feed, het groot hosanna: gebed n. 0fl
dat feect. --- Ook als ereuqdekreet: hij leve? vivat!
hoezee!
flospiec, in. 11eberg f., 'ins. klein klooslei of
oideslutis a. tot herberging van doorreizenden;
toevluqtIai voor landkloosters in oorlogstijd.
Verpleqinq.chu is, gods/ads, o,iiilads, gesticht n. eüil
'weldadighed. H- des viei!lar(Is, des yleiltes fernmes, de a vieillesse, oude-mannenhuis, oude-vrouWeflhlUis. H- (les eafatits trouyés, voode1infJsha.
ii- des alidias, 1ion1zoiiqe;Iiuis, aringestic/it ii.
Somtijds ook Z V. (I. IÔPITAL
Hospitalier, ière, wIj. Iieibeigzaam, gastvijl. (",',(St (111 1101010e fort li, 't is een Zeel gastVrij inav.. (poet.) Deiueiire li-ière , gastvrije
woning f. Ombre li-ière. 1ierbeïgwite, bescln'ttende
schaduw f. --- 11. eccl.] Les clievaliers (le ijalte sotit
religleux 1-s, (te JValté -er ridders zijn /?Ospit at t eten
of barinhartige bl'Oe(!elS. Religieuses li-idres, bairnhartige zusteis, ieIsen-veip1é(jende nonnen. - iiosPITALIERS, 111. J)1. Hospitaal-i'iddeis, liospitalieten,
baiinhartige broeders, 510001 van verschillende geestelijke eisten, die zich de verpleging van zieken, de
lieeberging eau ve1oiins tee taak stelden. - Hos
pitalier of Grand-h-, (lioot-/iospitaliet. 3e dignitaris
in. de Maltezer orde. - HOSPITALIERES, t. p1.
. V. (i• Religieuses 1-i-, z. boven. Les hospitalières
de Ja haritd, (le ba;'nila'rtige zusters, klopjcs, nonsen. (lie de qelofte van /ierbeiqzaarnlieid deden. -flospîtalièreIueHt. (Id('. Op gastviije, herbergzaine wijze.
Hospitalité, f. Gastvrijheid, herbergzaamheid f.
.

,

L'h- élait grande chez 105 anciens germalils, eis

herbergzaarniiaid was groot bij de oude Dtiitschiers.
Ces 'voyageurs (lernalldent 1i1, deze reizigers viagen, om bei'beigzaanihieid, om nachitveibiijf, om buisvesting. \1 ioler les traits da th-, (le re g ten (ie?
gastvrijheid schenden.
flospotlar. in. ((ifj beer) Titel van sommige
rassaai-vorsten van het Tuiksehe rijk, inz. van
die, welke tot duster Moldavië en Waiiachfje hect1(U1flen, hospoddi ni. —Hospodarat, in. 147 aaidigheid f. vail hospo(iar. - paleis ii . (les hospodars.
DII??? 10. ((t?? Zij?? bewind.
Hostie, f. [Ant.] Siagto/fer, o/Terdier; 0/fee ti.
in t algemeen. -- Weleer in al (ie beteekenissen
VCiI VICTIME gebézigd. - [Cath.j Misbrood ii.,
gewijde ouwel al., 1, 6 s H e t.
Hostile, adj. lijandiq, vijandelijk: Action ii-,
vijandelijke (laad t. - Ilostilemeut, ode. Op
ccve vijandige, vijandelijke wijze.
Elostilité, f. kijandeijjkheid t.; eerste aanval rn.
of aanranding: -- vijandige gezindheid, hosti--

liteit t.

tIôte, in., flôtesse, f. Waard in. , waardin t.,
herbelfite? ni.. -ster f., logement-houder rn., -hoodste t, -- 'fable d'hôte, herhergierstafel, open Iafel t. in logementen, en spijshuizen. - (Prov.) z.
C()MP'lER.
( Loc. prov.) II est h- et l'hôtellerie,
hifi is kok en bottelier te gelijk, lijf neemt alle zake??
van 't hUis ((lice?? ll'(l(l?. -- Weleer ook vooi huur--

der

(locataire) en voor verhuurder (proptiëlaire)

gehiuikt. - Gastheer rn., gastvrouw t., hij of zij,
(tie uit vriendschap, se'elu'iiiendheid, weldadigheid
enz. personen bij zich ontvangt en out/walt; -- gast,
hij of zij, die dus ontvangen en onthaald wordt.
Nous rernercidmes noire Mte, noire hôlesse de son

bon accueil, wij danklen onzen, gastheer, onze gast(100w, COOl Zijn of haar goed onthaal.

J'ai cliez

rnoi des liôtes fort airnaliles , ik heb zeei lieve gas-

ten te buis. -- (Loc. 1310V.) bon visage d li -, enendei(jke ontvangst Van den gastheer. --- (fain.) Les
rats soot des li-s biet) incommodes, de ratten zijn
zeer lastige gasten. -- (fi g. ei poli.) Les li- des
bols, des fonts, (ie boschbewoners rn ph. , wouddieren n. ph. Les h- des airs. des Pots, fles l)oca ges, Les li -s rnulO(Iienx , de vogels. Les li-s des
mei's, de loride, de vieschen.
Hotel, rn Groot heerenhwis, zeer aanzienlijk
ivoonhuis , paleis , groot openbaar gebouw. h aUi n. Acheter, Loner on ii- , een hotel koopen,
huren. Maître dli- , /iofmeeste , huishofmeester.
Le premier maître de 1li, de eerste hofmeester
des konings. H- (le viiie, stadhuis, raadhuis. Hdes rnonnaies, munt .1 , muntgebouw ii. 1 i- (les
-
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Invalides, 11- (1e Mars, invaliden-hzais. -- Groots,
voorname herberg t., aanzienlijk logement, h o t di a.
11 loge it 1h- do rai dAngleterre, hij heeft zijn'

muck in 't hotel (hof) van (len koning t'(lfl Enge-

land genomen. --- IIOTEL-DIEC, 11 1. Voornaancst bospitaai of ziekenhuis in vele groote steden, fizz. dat
te Parijs. (Pini. Des liôtels -Dieu.)
Ilôtetage, in. [Cout. ] Woonregt a., opbrengst
(ier vassalen aan de lieereii voor hunne woning.
Stand g eld a. (le?' reizende kooplieden. - )Veleei
ook z. V. a. HO T ELLER I E.
t hotelier, til., ière, t. K'aard M., waarclin t.
flôtelle, t. [Aas. Mi l .] Lanspunt f., lansijzer n.
flótellerie, t. Herberg 1., logement a. - Gasten- of vreenuieiingen-verblfjf ii. (in abdijen).
'Ilotte, t. Eugmand t., rugkorf, draagkorf m.
H.- pleine, a jour, digtgevloqten, open gewerkte rugkorf. - El- poissée of liattue, bepikte draagkorf,
0111 den wfjn Uit de perskuip lii de vaten over te
(Ilaqen. -- 1 1- de eherninie , schoorsteenmantel
rookvang in. - ' Hottée, t., niandvol 1., korfcot in. - Uottereaii of ilotteret, rn Draagkorfje a.; grove innndf. - ' Ilotteni-, rn. , -euse. t.
Korfdrager fl1 , -draagster t. - Ilottier, rn
Z. V. a. n )TTEI.
Hon! int7j. [Man.j 1 Jail! sta!
Nloiiaehe, O.iacbe, Ouaiche, f. [{Vlar.j
-

-

/0g , kielwater, vaarwater a., seting t.; opborre-

hog t. van t roer, --- i'ooriooper ni. van de loglijn. I'irer on vaisetu en h- een schip op sleep -

touw hebben.
` ilonage, rn [Agric.] , z. V. a. BINAGE. [Exploit.] Uitgestrektheid I. der steenkoolader. [Tech.] Afspoe l ing t. der gevolde lakens. - Ook

z. v. a. HOUACHE.

flo;iari, nl. [[Hal.] Open tweernast -vaartuig II.

met sjniet- of latijnzeilen voor de kustvaart, whairy,

werri, h o u a ii t.

Uoiibaia, 10. ) H. II.] Kraagtiapgans f. in
Noord-.4frika en ArabiC (ook outarde htippée ge-

heetess).

*UOILblOfl, Ill. [Bot.] i-lop; hOI)1)lant f. Cette bière sent Ie li-, (lat bier smaakt naar de

hop (de bittere vrouwelijke bloembegeis (ier plant).

Manger do li- en salade, hopsalade (de scheuten
dei hopplant) eten. - En Suède on tail sIIie toile
forte des sairnen Is du h-, in Zweden maakt men
eCis stevig doek Uit (le ranken, der hopplant. 'lioitbloiiiier, v. a. kloppen. It- de in l)ière, het
bie, hoppen, de noodige hop bij 't brouwsel doen.
- Het part. passi is ook adj.: Bièie trop houhlonnée, te sterk gehupt bier Ii. - Houblonnière, t. Hopakker ni., hopland II.
*JI OIl e re Uougie, *Houlrque, t. [Mar.]
Hoeker, vischhoeker, koopvaardijhoeker ni., tweemast-vaartuig met vlakke vrangen . - Schirnpnaarn
voor ie(ier groot vaartuig, dat slee/sle eigenschappen heeft.

Hoiïe, t. Agile.] hak t., soort van houweel.
- [Tech.] Kalkkloet ni. (dci metselaars; ook sa-

bot ijeheeten); - roerhaak in., roecjjzer a. (der pottebakkers; ook liosi iiie geheeten) . - *tI o , ie1 , v. a.
[Agric. 1 .Met de hak omwerken . bakken. -- [Tech.]
Afspoelen (t gevolde haken). - floné, e, adj.
(en part. passé). Champ h- , omgehakte akker in.
Drap h- afgespoeld laken ii. -- 'Ilonerie, f.
[&gric.] liet omhakken von den p100(1. - tloiiette, f. (venkiw. van lioue) Hakje n _ kleine hak t.
.* [Bot.] Soort van kaasboom ni. - t [i I. IL]
-

'

-

z. V. a. CIIOUETTE.
Uoiigie, t., z. IIOIJCI(E.
*iio ii g aer de, t. Hougaerds-biei, zoet witbier is.

(naar 't belgisch vlek van (liegt naam).

Hotiguette, t., Z. V. a. HONGNETTE.
*U ougui i ues , t. pl. z. v. a. HOGUINES.

-[ flouhoit, t. (burl.) (altijd door vieille vergezeld): Vieille h- (ned knorrig wijf a., oude heks t.
- ( 11. it.] Egyptische spoorkoekoek ni
IlotaiJiage, rn [I'ecli.i inwerking t. (Ier
steenkolen op liet ijzer.
IIouiIIe, t. Steenkolen t. p1., minerale of delf
sto/Jel(jke kool, aardkool t. (charlson de terre) H-

collaiite, grasse of rnardchale, vette, aan elkander
bakkende kolen, sinids- of smeedkolen. H- sèclse,

maigre of non -collante, drooge, magere, niet aan
elkander bakkende kolen. H- compacte, vaste,
digte kolen. H- fibreuse, vdzelige kool. H- glai
seuse, kleffige of lesten kooi. Fl- picitorme, pc/c-

926fi011ILLEA.TJ

kool, hars/cool. I-i- scapiforme, stang- of siûn jel
kool. It- sehisteuse, fetii11ete of feuiIlie, bladerige,
Ieivo'raiqe kolen, schaalkolen. Mine de ii- , steenkoolmijn, f. - [Tech.] , z. HOIJE.
*II o ,i i ll eau ! inteij. Jagerskreet in. om (le
honden tot drinken (10fl te sporen.
*Ilo LI iIler, ere, mU. [GéoLj Steenkoolbevattend: Terrain li-, steenkoolleqer ii., steenkool
qrond in. - Ilouiflère, f. Steenkoolmijn f. S *UE ou ill e r e sse, f. adj.: Sociét Ii-, genootScha]) n. of maatschappij f. tot ontginning en bewer
m.
king van steenkoolmijnen.
Steenkool g raver m. - IIoiii1Ieuix , ease,
adj. [GéoI.] Steenkooihoudend. -- Utoitillite, f.
{Miiiéi.] , Z. V. a. ANTHRACITE.
-

-

--

floia1an, In., Z. V. a. HIJLAN.
*Houle, f. [1%lar.] Deining f., liet hol gaan der
zee na harden wind. U y a de Ia li-, er staat

deining. - HOULES, f. pi. Baren, zeebaren, schoffels f. p1. [Econ. dom.] Groote kookpot M.
*fl ol 1 e tt e , f. Herdersstaf m. — ( fig.) Depuis
Ie sceptre jusquh Ja h-, van den aanzienlijkste
tot den geringste, van den koning tot den boer.
Porter Ia h-, herder of herderin zijn, tot den herdersstand behooren of vervallen zijn. - [Hart.]
Tuinschop f. (als een herdersstaf gevormd) . [Tech.] Talkmes, ongelmes n. (der kaarsenmakers);
- iJZeîen schop I. (der muntsmelters, der spiegelgieters); - spadel in. (bij 't ijsbereiden). - Weleer ook: huis U. der ontucht.
flouleiix, ease, adj. [Mar. I Deinend: La mer
est h -euse, de zee heeft veel deining, er staat deining.

floaleviehe, t. [Pèdhe], z.

V.

1TOUSS1E
X,

-

a. B1SETEE.LE.

'liourailler, v. 0. [Chas.] Net slechte 11011den sagen. - Houraillerie, 1. Het jagen met
slechte honden. - Houraillis, ui. Koppel slechte
honden.
*H ource of Ource, t. [Mar.] Bezaansbras m.,
pispotje, lorretje i. H-s (l'artilnon, pispotten rn.
l. (Ier bezaan.
H ou t- dage, in. [Mac.] RUW metselwerk 11.
beraping, volwerping I. niet ramen kalk. — *flo u r_
der, v. a. [Mac.] Ruw metselen.; ruw berapen of
volwerpen (een' iitaur, een plafond). - (fig.) Hqn. de présents, iemand met geschenken overladen.
- Hleeî ook: verschansen. versterken ([ hourdéier). - Hourdé, e, ad.). (en pot. passé):
Mar li-, gemetselde uiiteter n i. Plafond 11-, volgeworpen zolderinj f. — (fam.) Crotté et li-, tot
over de ooren beklad en bemodderd.
ilourdi, in. [Mai.] Hekbalk in. -- * Hourdis, m., z. v. a. HOURDAGE.
*Iloure, t. [Tech.] Leidekkers steiger rn.
*flouret, 111. [Chis.] Slechte jaglhond in.
flouii•i, in. [Pêche] Kanaaivisscher rn., vise/ischuit t. in 't Kanaal.
Hotiri , f. Verrukkelijk schoone, altijd jeugdige
en maagdeifjke vrouw, gezellin, der zaligen in Muhameds paradijs, hou ei. - Uitstekend schoone
en aanvallige vrouw f.
Hourite, f. [H. n.] ..4fuikaansche spiering in.
-

Uourque, f. [Mar.], z. HOUCRE.

flourra 1 inter.). Hoera! (kreet van aanval
der Russen en inz. der Kozakken; ook van vreugde.
van toejuiching of verwel/foming bij de nederlandsche of engelsche matrozen). - Ook als subst. in.
Lamiral fut salué par UH li- uttiversel, de admiraal werd door een algemeen hoera begroet. Nous
eûmes a essuver trois h-s des Cosaques, wij moetten drie aanvallen der Kozakken uithouden.
flourre, f. [Agric.] hak f. of houweel ii. tot
de tweede omwerking van den wijnberg.
Ilourronne, t. [H. n.] Soort van mccii t. op
Madaqasl:ar.
Hours, in . p1. [Tech.] Hooge schragen in. p1.

-t *Ho a lier, ni. Werker in de steenkoolmijnen. - Dief. - Hoerenlooper. j *flo u llè re , f.
Hoer t.
flou1que, t. z. HOUQUE.
flOUp of 'flop! interj. (om een paard aan te
drijvml , om eenparige beweging bi,] tillen of /ijjschen
te geven, om te roepen). 1loep! hop! hei duur! tHOUP, fl1. [FL. Ii.], z. v. a. HUPPE.
floupée of *Ilotlppée, t. [Mar.] Kuif 1.,
schuim ti., top in. der golven, zeetje n., golfslag m. der boomstamzager.c.
*flonrvari, iTO. [Chas.] Jaqersh'reet ni. ons di'
Prendre In li-, het zeetje waarnemen.
*LIO tIPeI. of 'floupper, v. (t. [Chas.] Toe- honden weder op 't eerste spoor te brengen. -- La
roepen (den jagtgezel). H- Un root long en deux, cerf a hilt un li-, het heet heeft de honden valt
een lang woord als twee woorden (afgebroken) 't spool getrapt. - (fauii.) Groot getier. geraas 11.;
toeroepen. - SE HOUPER, V. pi. Elkandei aan- - hinderpaal in., streep t. door de rekening.
[Mar.] Hevige windvlaag t. 'met donder en regen in
roepen. (vraat rn
floiiperon, M. [H ii.] zimerikaansche zeeveel- de .rintillen.
flousard, iii., Z. HUSS.&IW. - *flousar_
floupette of *fl ou pp e tt e t. [LI. n.] Gedai ll e, f. [Mi l .] Nuttelooze schermutseling 1. -kuifde tangara of prachtmees t.
*flo usarder , v. a. Op de wijze der huzaren
*fl ou pi er , m., Z. HOUIPIEJI.
'Houppe, t. Kwast (van zijde, katoen, enz.), vechten. - HOUSARDER. V. a. (fain.) Plunderen,
kwispel ill. H- dun bonuet, mutskwac't. H- it rooyen. (boerenhuis.
*flousche, 1. Kleine moestuin in. achter een
poudrer, poederkwast. Mettre des h-s a des clieHouse. e, ad.). Bemodderd, bespat. beslijkt.
vaux de carrosse, den koetspaarden kwasten opzett
*ll
oti s eali , *il otlsé e , z. HOUSS--.
ten. Les 11-s des tôtières, de kwasten aan 't hoofd*Iloaspifl e r, v. a. (fain. et plai.) Heen en
stel. B- d'aiguillette, pluisje II. van eeen veter of
nestel. - [Anat.] H- du menton, Icinspier f. - u'eui schudden, rukken en plukken, knuf/elen.
Dooi/talen, de huid vol schelden. - SE HOUSH-s nerveuses of marnelons, zenuwbundeltjes of
ILLER, v. pi'. Met elkander twisten, worstelen,
huidwratjes n. p1. - [Bot.] Bosje, bundeltje vezels (van planten of bloemen). H- des arlires, boom- elkander doorhalen, ten toon stellen. -- tIouis
kim t. --- Naam van een' smakelijken, naar een pi ll on, in. Boetedronk, strafdronk in . , glaasje
poederkwast gelijkenden eik-paddestoel. - [H. n.] paJnitet n.
*tlolissage, ill. .ifstoffing, afveginij 1.
Kwast, haarbunlel rn.(aan den staart van sommige
dieren); vogelkuif f.(huppe). - [Tech.] Kamwol t. [Charp ] Planken-bekleedin,q f. van eenen wind*flOflppé e, ad,).: Lame h-e, gekamde wol t. molen. -- Salpètre de h-, 'salpeter, dat men in
Clsevaux Is-s, met kwasten. versierde paarden n. p1. Oost- Indië van vochtige mieren en steen en inzamelt.
- [Bot.[ Graine li-c, gep lu imd zaad n. - [H. n.]
* Hoiissaie, f. itul.ctbosch ti.
*Uoaassa,d, in ., Z. HUSSARI).
Kteif- of bundelvorntig. - ' flouppée f., z.
'ilousse, f. Schabrak in ., dek/deed ti. (lei i'jj
HOUPEE.
*flo I ppetaILde, t. IVintermantel, manteljas, paarden. H- en 1)ot te, over 't kruin afhangend
dekkleed. 1-1- de pieds, en souliers, lange, tot onder
schanslooper HI., reiskleed ii.
*Holl pper, v. a. Kwasten maken. - H- de Ia de stijgbeugels afhangende schabrak. H- trainante,
rouw-, staatsie-schabrak. - Gored- of haambe lame, wol hammen, z. ook HOUPEII. - 'iloup
pette, t. (verklw. van liouppe) Kwastje, bogje kleedinq t. -- Bekleedinj van, den koetsbok, van
/cuifje, pluinipje Ii. - Pluim ni op den krijgs- den koetsheinel. - Overtrek ii. (van eelt' stoel,
canapé, enz.)
mans/toed. - [H. W], Z. 'HOUPETTE. - *Uoup
flotissé, e, ad.). (en part. passéan
v liousser):
ier, m. Wolkammer rn. - Boom iii., dien men
nkel zijne kiln heeft gelaten. - Ziekte f., die de Meuliles bi-s, af.qesloft huisraad n. - [Bias.] Gekruin der boomen aantast. - *H ou ppifè re , ad.). schabrakt, met eelt dekkleed.
*Iiousseaux, m. p1. Soort van voormalig
] H. n.] Een' haarbundel of kwast dragend; kuifdragend; - HOUPP1FERE, 10. Kuifdroger ni., haan schoeisel, slopkousen f. p1. - (Loc. pray.) Laisser
ses ii- quelque part, het haclije, het leven ergen.c
van Sumatra.
*nollq,le, flou1que, f. [Bot.] lioniggras 11. b)) inschieten. - [Bias.] Laarsjes ii. p1. (ook hous
Hour.-t, fl1. [Mii.] Barst, scheur f. (ill Cene settes ge/teeten). - Grootste soort van spelden t. p1.
floussée. t. [Tech. I Bereide sc/tapenhuiel t.
mijnkamer): z. (lok HOURRA.
---

-
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*HOUSSEP AJLLER
HUISSIER,
tot ga.►°eelbekleeding. — Weleer ook: slagregen in.,
onwe0,r°sbui f.

*foussepailler . 111 . (woord van Piabelais)

Keukenjongen m.

*Housser, v. a. Afstof/en, afvegen. — SE

HOUSSER, V. pr. afgestoft worden: Ces meubles
se houssent tons les jours.
*Hollsserie, f. [Ane. Anil.] Uitmonstering f.

van een paard, schabrakken n1. pl. en toebehooren.
*Housset, m., uioussette, f. f. [Seri.] Valslot, ko/%rslot n. (dat van zelf toevalt, door de
zwaarte van het deksel) . -- HOUSSET, m. Perzische
zijde f. uit 14leppo. — [Bot.] , z. v. a. HOUR-FEE-

LON. — z. ook HOUSSEAUX. (stofster f.
*Houssellr, m., -ease, f. 4 fsto ffer° n1., a f-

Houssière, f., z. v. a. IIOUSSAIE. -- Met

.st)uiken en slecht hout bewassen cjrond m.

*Houssine, f. Gardje. roedje n. (baguette);
buir1zacm stokje of teentje n. om kleedgin uit te
kloppen. — * Houssiner, V. a. Uitkloppen. Faire
ti- se habits, zijne kleedaren laten uitkloppen. —
(jig. el fans.) .4frossen, afr=anselen. — SE HoUSSINER , V. P. Uitgeklopt worden. — Elkander afrossen. -- *Houssiné, e, adj. (en part. passé):
Habit b-, uitgeklopte r ok ni . — Personne h-e, afgerost persoon m. — *Houssoir, m. Stoffer,
stofbezem m., stofvarken n. — [Bot.] H- de pin-

flies, soort van paardebloem f. (pissenlit).
*Housson, ln. (pop.), z. v. a. petit HOUY .
t- *Houssare, f. Schabrak m. (hausse).
Houton, m. [Ei. n.] Toekan of pepervreter n1.
van Guiana (ook momot geheeten).
Routs, m. pl. [Tech.], z. v. a. HOURS.
* I-Iolzvari, n1. [Mar.]. z. HOURVARI.

*Roux, ni. [Bot.] Hulst, steekpalm ni. H- frê-

lon, Petit h-, of Housson, Bols piquant, Fragon,
muizedoorn m., keerbeziën f. p1. H- panaché,
bonte hulst.

*Ilouzeaux, m., z. I-I0USSEAUX.
EHouzure, f. [Chas.] Wrijfspoor vuile wrijf-

plek f. van 't wilde zwijn aan 't hout (waaruit
de jager de hoogte van het dier leer t kennen) .
*Hoyall, nl. [Agr ic.] Houw eel n . -- (Prov.),
á. FUSEAU.

Hoyé, e, adj. Geschud, beschadigd (van, visch).
*Hue! interj., z. DIA.
`Huage, m. [Chas., Pêche] Geschreeuw n.,
om 't wild, of de visch op te jagen (z. chantage).
* Hllaille , f. (woord van Voltaire), z. v. a.
(epee f.
CANAILLE .
Huanacane, I. [Bot. 4rner -ikaansche steen * Unarei, n1. [H. n.] Zee-, vischarend m. (orfraie) .
Huau, n1., Huaux , n1 . pl. [Faut.] Vogel* H11,

]

verschrikker m. (van roofvogelvéderen met bellen).

Hubert, m. [H. ii.] (pop.), z. V. 0. ATTELABE.
Hubertie, f. [Bot.] Soort van kruiskruid n.,

hubertia f.

- t- Hubir (se), V. pr_ De haren of veêren opzetten (gel(gk sommige dieren doen, wanneer zij

kwaad worden). — (fig.) Zich vergenoegen met
hetgeen. men heeft.

*Hublot, n1. [Mar.] Patrijspoort f.. poortje n ,
open poortgat n. tusschendeks. H- de vage , roer
:

-portf.
Hucaré, ni. [Corn.] Soort van citroenkleurige
porn f., die in den handel als langwerpige, doorschijnende tranen voorkomt.
*fueh, m. [H. n.] Vise/tm. van't zalmgeslacht.

*Ruche, f. Trog. baktrog m.; — broodkist f. H-

a In farina, meelkist. — (Loc. prov.) Etre bouffi
tin vent de la h-, dikke, bolle wangen hebben, een
vollemaans- Bezigt hebben. -- [Pêche] Vischkaar,
bun f. •— [Mara Valsseau en h- , of Vaisseau
huellé, Schip n. met hoogera achtersteven.
*Mather, v. a. [Chas.] Toeroepen, toefluiten.
-- SE IIUCHER,

v. pr'. Elkander toeroepen of toe-

fluiten. — Huché, e, adj.: Personne h-e, aan
aangefloten persoon. — [Mar.] Viasseau-geropn,

h-, Z. onder HUCHE. — -[ * HUCHER. Of H- menui-

sier in. Baktrogmaker m. — Yl-Iuehet, in. Kleine
jagthoorn in. — [Bias .] Posthoorn m.
*Hne ! interj., z. DIA.
*Huh, e, adj. (en part. passé van huer): Loup
h-, al schreeuwend vervolgde wolf m. — Poisson
h-, met geschreeuw op gejaagde visch ni. -- Personne h-e, uitgejouwd, uitgefloten persoon m. —

'Huée , f. [Chas.] Jagtgeschreeuw n. — (fig.)
Uitjouse'ing, uitfïuiting f. Des qu'ii barut on fit de
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grandes ii-s, zoodra hij vers cheen , jouwde men hem
luide uit.
Huèque, in. [H. n.] Soort van larva n.
Huer, v. a. Schreeuwend vervolgen: H- le loup,
den wolf niet luid geschreeuw nazetten. — [Pêche]
H- le poisson, den visch met geschreeuw in de netten jagen. -- (fig.) Uitjouwen, uitfluiten. — [Fauc.]
Het uilenge schreeuw nabootsen. -- SE IIUER, v. pr.
E lkander uitjouwe n. — t *Hrlerie, f., z. v. a. HUÉE.
Huernie, f. [Bot.] Kaapsche zwaluwwortel m.

Huéron, m. [li• n.[ (pop.), z. v. a. HUPPE.
Huet, In., Hemette, f., z. v. a. HULOTTE.

*Flueur, m. (burl.) Uitjouw.ver, uitfluiter m.
*Huguenot, in., -e, f. 1Iugenoot m. en f.,
voormalige spotraaain der Calvinisten of Gere formeerden in Frankrijk. — Ook als adj.: Le parti
h-, La faction h-e, de partij der hugenoten. -*HUGtJENOTE, f. [Cuis.] Kookoventje n.; — aarden
kookpan f . — a LA HUGUENOTE, 10e. adv. Op de
wijze der hugenoten. Des oeufs it la h-, in scha -

pen.vetgebakken ezjeren n.pl.—*Hugaenoterie, f.
(fans. et déni.qr.), Huguenotisine, m. Leer,
godsdienst f. der hugenoten. — H u guenotique,
adj. Hurienotisch, calvinsch, de hugenoten betreffend.
* Hllhaut, 111 ., z. *HU RHAUT .
(kerkuil nl.

*Huhul, m., *Iluhulle, f. [El. n.] Steenuil,
Hui, adv. [Prat.] Eieden, huidig: Ce jour d'hui,
de dag van heden, de huidige dag. D'hui en un
mais, heden over eene maand. --a Hui, m. [Nay._^

Gaffel m. van kleine vaartuigen.
Haile, f. Olie f. H- animale, végétale, minérale,
dierlijke olie, plantenolie, clel fstoffelijke olie. :Hsiccative, opdroorjende olie. H- grasre, fixe, vette,
vaste olie. H- volatile, essentielle, vlugtige, etherische olie. H- ranse, ransige olie. H- de lin, d'olive
of de Provence, d'anlande, de noix, de ehènev!s,

de navette, de tolza, de fame, de roses, H- de
pétrole, steenolie. H- de terre, aardolie. lijn -, olijf-,

sla - of boom-, amandel -, okkernoten -, hennep -, raap -,
koolzaad -, beuk -, rozen-olie. H-deafer, slechtste olie,
helle-olie (van ol ( ven). H- vierge, maagdenolie (de
beste olijfolie). H- de poisson, R- de baleine, traan,
walvischtraan f. — H- de morue, levertraan. Hue riem , ricinus- of wonderboomolie. H- de bols,
teer n. H- de bouleau, berkenteer n. -- Peindre
It 1'll-, met olieverwen schilderen. Peinture, Tableau
à 1'h-, schilderij
schilderij f. in olieverw. — (Loc. fig. et
prov.) De 1'hcotret , rottingolie f., stoksla
n1. pl. Jeter de 1'h- dans (of sur) le feu, z. FEU.-gen
L'ouvrage de eet auteur sent 1'h-, liet werk van
dezen schrijver ruikt naar de lamp, toont aan, dat
het met veel vl jt, diep nadenken gemaakt of bewerkt is. I1 n'y a plus d'h- dans sa lampe, zijne
krachten zijn weg, hij is afgeleefd. C'est une tache
d'h-, 't is Gene onuitwischbare schandvlek. On tirerait plutot de 1'h- dun mur que de l'argent de
eet homme-fbi, het geld zit bij dezen man verbazend
vast. — [ Cath. ] Recevoir les saintes h-s, het

laatste oliesel ontvangen.

Ruiter, v. a. Oliën, met olie bestrijken, in-

wrijven of besmer en. H- une serrure, een slot met
olie smeren. H - (lu papier, papier oliën, met olie
laten doortrekken. -- Zalven: On a huilé les roil
juifs, men heeft de joodsche koningen gezalfd. —
Huilé, e, adj. (en part. passé) Papier it-, ge ólied papier n. — Huilerie, f. Oliefabr jk f., olie
Olie -pakhuis n. — Iluileux, ease,-molen.—
adi. Olieachtig; smerig, vettig. — [Cuis.] Sauce
h-euse, slecht gebondene, olieachtige saus f. — Ook
als subst. Les hu.ileux, de olierijke vruchten f.. pl.
— Les sucrées, les huileuses, les vineuses , de
zoete, olieachtig, wijnachtig smakende dingen. -Huilier, m. Olie- en azijn-stel n.; oliefleschje,
oliekannetje n. -- Olie - fabrikant, olieslager; olie
:11. — Huilière, f. [Mar.] Oliekan f.,-verkop
olievat n. — Huilure, f. [Hort.] Zékere ziekte f.
der perenboomen. wouw of kiekendief).
uur, n. [Faue.] Schreeuwen, krass en (van den
t Huis, m. Deur f. — [Prat.] A h - clos, ouvert,
bij gesloten, bij open deuren. Demander Ie h- cloy.
verzoeken, dat eene zaak bij gesloten deuren behandeld woede. — (Loc. prov.) Cast 1'h- (t belle
femme, 't is het huis de zoete inval (ieder is daag
welkom). — (Prov.) Le vent nest pas toujours
à 1'h- dun pauvre homme, na regen komt zonneschijn. — Huisserie, f. Deurwerk n., deurlijst.
deurversiering f. Poteau d'h-, deurpost n1. — Huis sier, m. Deurwachter, pedel; — deurwaarder,
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ger'eglsbode n1. H- audiencier , deurwaarder ter
(transportschip n.
ge'regtszitting.
Haissier, thuisier, in. [11ar. j Huideschip,
f utit, adj. nurn. (vóór een' medeklinker is de
stom) leht. Tous les h- jours, alle acht dagen.
Etre h- it tahie, met zijn achten aan tafel zitten.
D'aujourd'llui en puit, van daag over acht dagen.
--- Somtijds staat het voor huitième, achtste: Page
h-, bladzijde acht, de achtste bladzijde f. Henri Ii-,
Hendrik de achtste. — HULT, M. Acht f. Un h- de
chillie, of als adj. Le chiffre h -, eerie aclrt, het
cijfer acht. `uatre-vingt-lluit s'écrit par (ieux li-,
acht en tachtig wordt roet twee actilen geschreven.
--- [Jeu] H- (ie coeur, de pictue, harterf-, schoppen
Il avait leselan cie lI -, hij had 3 achten. ---acht.
[Chir.) H- de chilfre, -vor'irtirl verband n. —[Tec11.1
H- de cliifre, S-vormige passer ni. - Ook voor'
huitième, achtste: Le h- (lu bols, of enkel Lts li -,
de achtste der' maand, (Ie achtste. — IIUIT, ni. (pop.)
Vink M. (idnson).
*Iluitain, nl. [Poés.l flclttrégelir{ vers ti.
'li«itaine, f. Achttal, iitz. achttal of acht dagen,
een tijd van acht dagen m. Nous resterons lei
une h- of uneli- de jours, wij zulle ► hier acht
dagen bliven. -- (fain.) Travailler toute in li-, file
gansche Creek door werken. ---- [Prat.] Etre assigné
a (of à la) h-, over acht dagen gedagvaard zijn.
L'afl'aire est remise it la h-, de zaak is tot over
ac/it dagen uitgesteld. ----- 'Huuitièmne, adj. ord.
Achtste: i.e li- siècle, (le achtste eeuw f. La 11pai° lie, het achtste gedeelte. En h- lieu, in de acht
plaats, ten achtste, -- ' Huitième, m. Acht -ste
li- (liever Le buit) du. mais, de achtste-ste:L
(dag) der maand. — Avoir part <t utie affaire
pour no Ii-, cool' een achtste in eerie zaak aan
hebben. — Droit de li -, (voormalig) zegt ii.-del
o, 't wijnslijter. -- *HUrr1EMME, f. [Jeu.] Acht op
etkander' volgai de kaarten van dezelfde leien,', een
achttiende. -- Achtste of laagste klasse van een
kolléflie. --- Schoolvertrek n. (lie)' klasse. -- uilnitièmeinent, adv. 'eer, achtste, in de achtste plaals.
— buit -pied, m. [I lus.1 Achtvoets-orrgel II. ,
orgel, welks langste pijpen acht voet lang zijn.
H«itre, f. [H. n._j Oester f. I taille Ph-, ocsterschelp f. _-- (Loc. pr•oc.) C'est une b- ii l'écaille,
't is een regte stommerik. II cliante, raisonne, joue
comme une h-, hij zingt, redeneert, speelt zeer slecht,
als een kruk. — H- épineuse, kamdoublet, laza rusklep f. (eeii,e schele)). — -j- Hn;trier, ni., -ière. f.
Oesterverkooper m., - verkoopster f. — HUITRIER. n1.
[H. n.] Oestervisscher, oestervanger [haeniatopus],
een moerasvogel. -- Huitrière, f. [Pèchel Oesterbank f.; --- oestei'beumarplaats f.
-

4

,

-

"f!IIeé, f., z. HUGE.
Helot , ill. [ Mar. ] Hoos, touw- of ketting -

hoos f., brilgat, toerlat, gat in het luik van het
kabelqat; hennegat, koldergat n.

*HhItotte, *IIuette, f., YHuaet, M. [H. n.]

Gemeene graauuwe uil, -wouduil m. (chat-livant) .

*Hulaler, V. n. 1.[uilen of krassen (als lee
nachtvogels, als (Ie wouduil).
Hninain, e, adj. I'Ienschel k, den niensch eigen,

den mensch betreffend: Le genre li-, het rnenscltel( k
geslacht, menschdomn n. Le corps, L'esprit ii-, het
inenschelijk ligchaam , de nienscheljke geest n1.
Inf rniités li-es, menschelike zwakheden f. pl. Tenter tonics les voles li-es , alle mogelijke middelen beproeven. -- [;Neus. j Voix li-n, nienschenstem f.
(een orgelregister). — [Litt.1 Zettres li-s, z. v. a.
HUMANITES. --- (fig. et fam.) N'avoir pas figure h-e,
zeer mismaakt, lee/Uk, misvormdijn. — 1llensc;,elijk, inenschlievend,hulpvaardig, vriesdel fik, beleefd,
rninzaann , zachtmoedig , goedwillig , humaan :
Vainqueii' h-, rnenscheljk, barinha-rtig overwin -

naar' nl. Moeurs li -es. zachte, aanminnige zeden f.
pl. Cet lionhnne na rien d' fi-, die man heeft niets
nienschelijks,'is onmeedoogend, wreed. --IiuMAiNs, m.

p1. (jioctt.) ?tlenschen, stervelingen in. Ijl., mensch-

cloiii- n. Cela nest pas an pocivoir des h-, dat is
boven 't tnenscheljjk vermogen. Le maitre des h-,

Ile rriecester, heer der stervelingen. — Somtijdsok
in 't enkele. (fam. of burl.) Cent ui) bon h-, le

me/lieu!' h- du monde, 't is een goed mnensch, de

beste vent van de wereld.

Hu i nainernent, adv. íllenschelijk: op inca .cchelijke , vriendelijke , beleefde, niinzame iv tie.
,

Celti est Is- impossible, dat is menschelijkerwj ze
rrnmoqelpk. I1- barlarie , inenscheli;keru'(js , naar

HUi1CTAiNT.

nienscheri begrip of inzigt gesproken. --- 11 le recul
U-, hij ontving hein vriendelijk, minzaam.
Huivanisant, e, ac!). Beschavend, veredelend:
Etudes h-es. — Haimaeoisé , e , adj, (en part.
passé van liumaniser) Beschaafd: People li-.
Iluinaniser, V. a. Beschaven, ven/delen, niensch.el jjker', minzame-, gezelliger mn' lïen, zich- naar
inenschel(ke zeden eta gebruiken schikken, hii, in a-it i s é r e n. I.'E vangfile a ]1unlanisé les peoples les
plus farouches, het Evangelie 1tc ft de wildste volkeren bescltaafcl.—Humanisez

votre discow's, spreek

zoo als andere menschen.— (f am.) On trouvera neoyen

de 1'h-, inca zal hem wel handelbaarder weten te
maken. -- S'IiDiI ISEII, V. 1)ï'. Gezelliger, men schelijker', handelbactr'iler• zvvrcaen. II colliz7lencc ii s'h-,
hg begint gezelliger, handelbaarder te worden.
(iron.)

Cette helle s'liuinanise, die schoonti wordt

minder' stug, meer genacikbaar. --- II s'liurnanise

avec ceux Glui ne soot pas de sa portée, hij daalt

af tot (sc;tilït zich, naai) de vatbaarlieid van dezulken, wiep /tij te hoog -is. --- [Ttléol.] Mensch

worden, in 't vleeseb ve':schijnen.
Hiiinaniste, in. Beoefenaar van dc humaniorir
of schoolwetenschappen; -- (met een adj.) leeraar,
kenner der, humnanior'ct; -- (in .Duitschland) h-ij,

die de studie der klassisclae talen als (le (lr°onilslarl
van 't onderwis beschouwt. h u ni a n i s t' m.
-t- Humanitaire, a,lj. Tooi de gansche menschheid vast belaag, wat cle gansche maatschappij a.angaat. La science est 11-, de wetenschap gaal het
,gansche rnenschdom scan, is voor de ge-)teele mccirtschapp j van. belang.
Hummanitè, f. lenscldteid, edele rrtesrschert7tcctuur en daarop berustende inenschenwaarde f. Les
faiblesses de 1'h-, de zwakheden flea inenscheljke
natuur. Celcc est au dessus de 1'Ii-, dat gaat de
menschelijke krachten, begrippen te b.?ven,. — Jesus
Christ a psis (s'est revètu de notie h-, J. C. heeft
onze inenschel jfke natuur aangenomen. -- (fig.) Pay ei'
le trihut a ]'h-, der' inenschel'gke natuur clen tol
betalen, iets 7nenschelijks, eerie zwakheid begaan;
ook: den tol aan de natuur betalen, steirven. —
!lenscltheid f., menschilom n., de irtensclten in 't algemeen. Les bienfaiteurs (le 1'1:- , de weldoeners
der nicnschh.etd. -- Iilenscltelijitheid, nten.schlievenrlheid , ininzaamheid , vriertdelijklteid , hoeclheirl f.,
menschel jfk gevoel neigen aard in. dc's rnenschent,mededoogen u. Traites (iii. aver li-, iemand met inenschlievendheid, goedheid behandelen. I1 est plein d'h-,
h ij . is vol menschenliefde, is zeer nien-schlievend.
— tl'eleer° ook gebruikt in den, zin vara parties
sexuelles, rgeslachtsdeelen il. pl. — iIU_I[AiNITdS, €.
p1. [ C.itt.] De schoonti kunsten en de wetenschappen,
die dent nrensch vormen en veredelen, inz. de klas
talen en file oud grieksche en latijjnsche lit--siche
tercttuni' era oudheidkctnde, schoolgeleerdheid f. ,
schoolwetenschcippen f. pl., it u in a n i ci r a n. dil.,
human•iteits- of humanistische studiën . p1:; in bepaalder" ziet in Frankrijk: al wat op de kollegiën
geleerd wordt, niet uitsluiting van (le vi sbegeerte;
— in 't bijzonder: ree studien valt 't cessie jaar.

11(181 aiyti UU, M. [H- n. j z. CENT u E.
Hnruate, m. [Cllim.j humus- of humii;te-ztcnrr
zout n. — [Bot.] Soort van varenki uid n.
Huntation, f. [Aich.] Overgang n1. van 't
-

element water- in 't element aarde, h u in rí t i e f.
Humble, adj. Ootrnoed.'ig, dénioedig, néder-ig,
onderdanig, onderworpen; eerbiedig; zedig. Avoir
d'liurnbles sentiments iie soi-inème, nederige gedachten van zich zelven hebben. Les li-s linies, de
ootmoedige zielen f. dil. Faire uime li- prière, een
oolnioeclig gebed doen. Je sous genres {1e trbs-hurnIdes gncces, ik dank u- ootmoedlig, onderdanig. ---Votre tres-li- serviteur, itmcv zeer: onderdanige dienacri' (als beleefdlheids-J'orrnulier). — les h-s calmnes, file nerlerirre, lage/int/en f.pl. LJ ne li- fortune, een
gering, zee,: niiddeli natig vermogen n. --- LU - verlu, de zedige, besc/icidenc cleirgd f. -- Oo ►ï als
subsi., vooral in 't meerv.: Dieu donne sa grace
aux h-s, God schenkt den nederigen z ,4jiie genade.
— HUMBLE, ni. [Aunt.] IVederlrekkende spier' f.
(abaisselur). — Ilumblen' ent, adv. LVederig, op
nederige, ootmoedige, onderdanige, eerbied/ge wijze.

— t Iluliihlesse, f., z. v. a. HUMILITÉ, MODESTIE.
Ilunié, e, adj. (en part. pa.c.cé ran lintnes) :
Oeut li-, ingeslurpt ei n.
Ilumeetant, e, adj. Isccochtigeiul, cerfri.cccherld: In aliment li-, nun potion li -e, een vei -
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-

-.-ssc/wi?d voedsel n ., veifrisschende qeneesdrank ni
Humeur heeft in den jongsten tijd 'nog eene
^ `onner des choses h - es a un malade, ver/'risschen- beteekenis herkregen, die het vroeger had, maar die
de dingen (Lfl een' zieke geven. - Ook als subsi. verouderd was (den humor dec Engelschen):
Un h-, een. verfiisschend middel ii.
schertsende, vrolijke luim, luimige, zonderlinje
fluiHeetation, f. Bevochtigend; ver[risschend f. wijze van beschouwing en voorstelling , waarin
L'h- de Ia terre, de bevochtiging der aarde. - ernst en scherts, weemoed en vrolijkheid niet elkL'h- lu sang, de verfrisscli'ing (les bloeds. - ander zijn gemengd, h ie m o r in.
1 . Pharm.] Weekinj, doorweekinq f.
Humeuses, adj. f. p1. [Géol.]: Pierres li - , of
Ituinecter, V. U. Bevochtigen, nat maken, als subst. HUMELTSES, f. p1. Zékere in de vochtige
veq)'(sscl(en: La rosée hurnecte Ia terre, (ie dana, aarde gevormde steenen fl1. p1.
bevocht i gt de aarde. [Chit.] H une plale, eene
t flumeux, in. (woord van Rabelais) Drankwond nat maken, bellen. ---U- le li nge, het linnen aard rn
vochten, of nat maken, .- S'HUMECTEII, v. pí'. Zich
Huine -vent, ill. Zwerveling, rondzwerver 111.
verfi'ssclien, verfrisschende n(iddelen gebruiken; (Plur. Des hurne- vent.)
bevochtigd worden: S'h - les entrailles par ties reHunilde, ad). Vochtig, nat, met vocht doorrnèdes rafra'ichissants, zijne ingewanden door ver- trokken: Lieu li, vochtige plaats f. La terre est
fiisschende middelen verfrisechen.. -- J'ai vu ses encore toute h- de aarde is nog geheel vochtig.
yeux s'h-, ik heb zijne (hare) 00gev zien vochtig Avoir des mains h - s, vochtiqe, natte handen hebworden. - (pop.) S'h- Ie gosier, S'h- le pee- ben. Yeux h - s, natte oogen n. pl. , oogen vol teafocal, les poumoiis, zich de keel smeren, pooijen, flea. - Temps h - , regenachtig weder n. -- Ternovermatig drinken. - Humeeté, e, adj. (en pérament h-, sljmig geste! n.
(Poet.) Lii - éldait. passé): Terre li - e, bevochtigde aarde f. Pa- mciii, het natte element, het water. - HUMIDE, M.
ais Ii - , bevochtigd, verfr'ischt gehemelte a.
Een ([er 4 eerste eigenschappen in (le wijsbegeerte
fluHneeteur, ni. [Tech.] Vochtei iii, (gci'eed- van Jristótelles, liet nat, vocht. - [Physiol.) H .cchap der popiermakers).
radical. oorspronkelijk vocht, ingebeelde vloeistof.
Utirner . V. a. Inslurpen, inzwelgen, inzuigen. voor 't levensbeginsel in 't menscheljk iigchaain
H - an oeuf frais, een versch ei inslurpen. EI - lair, gehouden..
Ie vent, de lucht, den win(i inzuigen. BU uit4. 11titifidé, e, adj. (en part. passé van. hu breiding: H- lodeur ties mets, den geur der spij- rnider): Objet h - , bevochtigd, iiot gemaakt voorzen opsnuiven. - (fig.) 11 a un pea liurné lair de (vel)) n.
Ja cow, hij keert een weinig van de hoflucht inqeUutiildenieiit, adv. Vochtig, op cciie vochtige
zagen, hij is wat hoogmoedig. Ii - Ie vent, Ia parole plaats: Etre logé Ii-, oi) eene vochtige plaats wonen.
a qii., iemand in de ',; , ede vallen.
-I- lliaiuider (s'), V. pr. Zich nat maken, bee adj. vochtigd worden.
ti
. fl uniéraire, (liever) fl.iiéval,
LAnat.] Den scho.rlei betreffend of dna. oe beHauiidier . V. a. [Tech.] De velij.i- or perkahoorend: Muscle h - , schouderspier t. --- [Ane. mentbladen niet eene dunne laag witten wijn bemil.] .l3ufj ni. van 't kuros. . fluniéralifère, vochtigea (hij goudslagers). -- Huiden laten dooradj. [1- I. n. ] Eene soort - van schoudermanlel dragend. weeken (bij zeeintouwcrs).
H uiiérie, 1. (woord van Rabelais) SchenktaHumidifier, v. a. Vochtig maken, bevochtitel t., buffet n.
gen. - HUMIDIFIER, P. a. (burl.) Vochtig, nat
fliiinéro-cuibital, e, adj. [Anat.] Tot den worden.
schouder en den elleboog belioorend. - Als subst. in.
4. iluiiuidifuc, ad). [Didact. ] Woterdigi.
Vooraimspier f. -- Ilnméro-métaeai'pien, m. alle vocht afwerend (van sommie stoffen).
fluiiiidité, t. Vochtigheid,' natheid, nattiqEerste buitenste elleboogspijpspier 1.
ro-susradial, in. Lange rujwaartsdraofjende held f. L'h- de In terre, de lair, du temps, de
a rmspier t. -- humerus, ni. (pi. --ince) (latin) vochtiqiteid (1cr aarde, der lucht, des wederg.
[Anal.] I-Jet opperarmbeen n.
H - s waterachtigheid t. , sijmige sappen Ii. p1.
Ilatmesceiit, e, adj. [Didact.] Vochtig woedend.
t Uuinier, rn. , Z. V. a. USUFRWTIER.
Uumeiir, f. [Ph y siol.i Vocht, sap n., iedere
t Iluniière, t., Z. V. (t. USUFRUIT.
Usiniifuge, (U(f. Vochtafwerend, z. v. a. HU vloeistof in, een bewei]ctuiqd wezen: Laltération
des h - s, het vochtbederf, 't bederf der sappen.. H- MIIMFUGE.
flt.tiiifiise, aaj. [Bot.] Plante li - , vlak op de
suPtile, épaisse, visqueuse, lijn of dun, dik of
grof, sljmiq of kléveri.q tocht. Il dstille de eet aarde liggende plant f.
arl)re 1111e h- visqueuse et gluante; er zweet of
.t- HIHflie, mij., Z. V. 0. HUMBLE.
fltimilittnt, ii, (Id). Verncidcrend, beschamend,
druipt uit (lien boom een kleverig en taai vocht.
- L'h - aqueuse, vitreuse, eristalline, het waterige,
grievend, smartelijk.
Iliatniliation , t. Vernédering, beichaming ,
glasachtige, kristallijne vocht (vail. 't oog).Cda
nourrit les Is-s, les manvaises humeurs, dal voedt krenking, grieve; --verootmoediging, demoedigin.q t.
de kuadc sappen , vermeerdert de kwaodsappig- Plus loigueil est excessif, plus 1h- est amè re,

f

held.

-

[Mégis. ] Faire prendre des li - s aux peaux,

de huilen laten doorwecken.

--

(fig.) Gemoedsgc-

sleldheid, doorgaande gemoecissteinining, iflbo(Sl f.,
aard, gemoedsaceïd in. , h urn e a i n. Etre dlidouce, enjoude, clagriiie, eeoc zachtzinn i ge, moljke, gémeljke inborst hebben Ce soot deux li s
Pien différentes, t zijn tu'ee zeer verschillende
humeuren. Ii nest pas dli h se laisser gouvernel.
-

.

-

hij heeft ei geen aard naar om zich te laten regden.
Voorb^O onde gemoedsgesteldheid, luim f.,
r
humeur n. eatte nouvelle la mis en bonne hdie tijding heeft hem in eene goede luim gebraqt.
-

De quelle li Otes vous aujourd'hni? hoc zfit ge
Vals daag gemutst? In welke luim, in welk humeur
zul ge heden? 11 est en Ii - de faire tout ce qu'oii
veut, hij is gestemd 0111 alles te doen, wat men wil. Zonder eenige bepaling gebezigd beteekent het: knorrigheid, gdneljkheid. kwade lulin; grit f. Cet
homme a toujours de 1h-, die man is altijd. 2fl.
kwade 1dm, uit Zijn humeur. Avoir de 1h - , gelmeljk, knorrig zijn. Chaeun is ses h - s ieder heeft
Zijne luimen, grillen. kuren. - (fam.) C'est un
homme dli-, 't is een grillig, onqestadig mensch.
C'est an homme qui na point dli-, qui est sans

ii - , 't is iemand, die altijd in 't zelfde humeur is,
die geene luimen heeft, zich altijd gelijk blijft.
Navoir ni h - ni honneur, geen eergevoel meer

-

hebben, geen cci meer in 't lijf hebben.

-

Humeur

(Id. hihou, wonderlijk, qri ll ig , eigenzinnig mensch.

hoe buitensporiger de hoogmoed is, des te bitterder
is de vernédering. Essuyer une grande h-, des
li s, e ene qroote vernédering, besehainingen onder .
gaan.Les in fi rmités hurnaines sont an sujet
dli - , de menscheljke zwaklieden zijn eene rede
-

tot verootmoediging.
fluiinhlier, a. a. Vernelderen, beschaamd maken, beschamen; verootmoedigen: Dieu humilie les
superhes, God vernedert de hoogmoed i gen. H- son
coeur devant Dieu, zijn hart voor God verootmoedigen. - SHUMILiER, V. pr. Zich vernéderen,
zich verlagen; zich verootmoedigen. Dois-je mli- a
ce point ? moet ik mij zoo vernelderen, verlagen?

Quieonque s'huniilie sera exalté, wie zich ver-

neldert, ZOl verhoogd worden. - S'h - devant Dieu,
zich voor God verootmnoedijen. - Huniitié, e,
adj. (en part. passé): Vanité h - e, vernederde, beschaamde ijdelheid. Coeur h - verootmoedigd hart.
iltitnilité, f. Ootmoed, démoed m., oomoediqheld, demoedigheid, néderiqheid f. L'h - est le fandement de toutes les vertus elirétiennes, de ootmoed is de grond van alle christelijke deugden..
C'est un homme dune grande li - , 't is een zeer
nederig bescheiden man. - (fam.) Je len ai prid
en tante Ii-, ik heb hem in alle onderdanigheid
daarom verzocht, gebéden.
Huinine, f. [Cum.] Grondstof dec pootaarde,
eene zwarte, met ulmine overeenkomende zelfstandigheid, hunvin e f. - øumiq ne, adj. [Chim.]:
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Acide h -, humus-zuur n., een bestanddeel der pootof tuinaarde.
Humite, f. [Minér.] Donkerbruine, doorschijnende, blinkende steensoort F. (naar den engelschen
mineralogist Hume). (levend.
Humivague, adj. [H. n.] Steeds op den grond
Ilumoral, e, adj. [Méd.] De vochten of sappen betreffend, daaruit voortkomend: Fièvre h-e,
zinkingkoorts I. Système h-•, Pathologie h-, of Humnorisnme, nl. Stelsel n., ziektekunde f., waarbij
men de ziekte-oorzaken uitsluitend in de vochten
zoekt, h u m o r a a 1- s y st e em ii. — 1Iunlorique, adj. [Méd.] Son li-, geluid als dat van eene
met vocht gevulde holte, welker wanden men aan
geluid n. -- Hunnorisme, m.-slat,humóric
[Méd.] , z. onder HLJMORAL.
Hu.moriste, adj. (fam.) Grillig, vol luimen of
kuren, wonderlijk. Homme, Femme h-, of als
subst. HUMORISTE, nl. en f. Grillige, wonderlijke
man, vrouw. — [ Méd.j Médecin h-, of als subst.
HUMORISTE, in. Aanhanger van 't humoraal-systeem, z. onder HUMORAL.— Luiinig, geestig, schertsend, vol humor (vgl. HUMEUR in de laatste beteekenis), h u m o r i s t i s c h: Auteur h of als subst.
HUMORISTE, m. Luirnig, lijn schertsend schrjjver
(die 't midden houdt tusschen den komicus en den
sat yricus) , h urn o r i s t m. In dezen laatsten zin
vindt men tegenwoordig ook HUMORISTIQUE.
H:iniour, m. (pr. iou -mor) (angl.) Hu in o r in.
(z. HUMEUR, laatste beteekenis).
Heimus, m. (pr. u-muce) Poot-, tuin-, ?nest-,
teel-, damaarde f., h u raus m.
*Rune, f. (Mar.] Mars f. La grande h-, de
groots mars. Mat de h-, marssteng f., topmast m.
Grand mat de h-, groote Meng, steng van den
grooten mast. Petit mii t de h-, voorsteng, fokkesteng. 111át de li- d'artimon of de perroquet de
Tongue, kruissteng. -- [Charp.) Klokkebalk nl.
Huisier, m. [Mar.] Marszeil ii. Grand h-, groot
marszeil. Petit h-, H.- d'avant, de misaine, voor
gestreken marszeil. H- Naut of-marszeil.Hné
en coche, marszeil in top, in top staand marszeil.:Ha mi-mat, halversteng gestreken marszeil. H- sur le
ton, marszeil op 't ezelshoofd, op den rand geloopen.
H- serré of cargué, digt beslagen marszeil. H- en
bannière, los, vliegend marszeil. 11- risé, gereefd
marszeil. H- an bas ris, digtqereefd marszeil. Hen ralingue, killend marszeil. H- coif d, tegengebrast marszeil. .1 lisser un h-, Mettre un h- dehors, Guinder un h-, een marszeil bijzetten,. Décharge le petit h- ! bras af het voormarszeil. -[Peche] Soort van vischnet n.
Huon, m. [H. n.] (pop.), z. v. a. CHAT-HUANT.
Huppard, m. [H. n.] Soort veen afrikaansche
arend ni.
*Hup e, f. [H. n.] Hop m. (een gekuifde vo
grootte der meer ) . Kuif, vogelkuif f.-gelvand
-- [Charp.] IJzeren tang f.
*Hoppe, e, adj. Gekuifd, met eene kuif.
Alouette h-e, gekuifde leeuwerik in. — (lig. et Taai.)
Voornaam, van aanzien; — listig, slim. Ii y avait
quantité de femmes et des plus h-es, er waren
vele van de aanzienlijkste vrouwen tegenwoordig.
— Les p lus h-s y sont pril, de snedigsten worden
daarbij bedrogen. (bPi m.
*Huppe-col, m. [El. n.] Gekuifde kraag -koli-*Huque, f. [H. eccl.] Ivonnen-sluijerkleed n.
huik f.
Hura of Sablier, m. [Bot.] Westindische
notenboom m., welks rijpe vrucht met een' slag
openberst en hare zaden verre om zich heen strooit.
Hurasse, f. [Tech.] Hanterring in., ring aan
den steel van een' smidshamer.
Huraulithe, m. [Minér.) Soort van augiet
-,

-
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*Hare, f. [H. n.] Kop m. van sommige dieren,
inz. als hij afgehouwen is: La h- d'un sanglier,
d'un ours, d'un lion, d'un saumon, d'un brochet,

d'un thou. — ( fig.) 11 a une vilaine h-, hij heeft
een' leelijke ragebol m., een verwilderd, ongekamd
hoofd n. — [Verg.] Ronde, aan alle zijden met
haar bezette borstel m.
*Hurhaui, *Hurhaut 1 interj. Hot! (z. DIA).
Hurl, m. [H. n.] Naam der gevlekte porselein
-scheipf.
Hurio, Iiusio, m. [H.n.] Grootste steursoort f.
*Hurlant, e, adj. Huilend: Loup h-. -- *Hurlé, e, adj. (en part. passé van hurler) (fam.): -

Chant it -, uitgebalkt gezang n. --- 'Hurlebneut, in.

Gehuil, gejank, aanhoudend geschreeuw n. van
eengin wolf, hond. ---(fig.) Luid gekerm, gejamnier n.: I1 poussa des h-s de rage, de colere, hu
brulde 't uit van woede, van gramschap. — *Harler, v. a.. .Huilen, janken (van wolven, honden).
— (Prov.) II faut h- avec les loups, men moet
met de wolven in 't Bosch huilen: men moet zich
schikken naar de menschen, met wie men leeft; ook:
men moet de boozen zijne tanden doen zien. — ( fig.)
Luid klagen, jammeren. huilen, brullen; — zeer
luid en raauw zingen of spreken, balken. — * HL'RLER, v. a.: H- un chant, een gezang uitbalken. --*Hurlerie, f. (burl.) Gehuil; gebalk n. — *Hurleur, m. Janker, schreeuwer m. — [H. n.], z.
v. a. ALOUATE.
Uurluberlu of !-Iurlubrelu, adj. et adv.
(fain.) Onbedacht, over hol en bol, plomp verloren,
onbesuisd: Homme h -, of als subst. HURLUBERLU, M.
Onbesuisde, wildzang, loshoofd m. Entrer h-, onbesuisd binnentreden. --- HUR.LUBRELU, m. Zeker
kapsel n. der 17de eeuw.
Huron, ne, adj. [Géogr.] : Peuple h-, Nation
h-ne, huronsche volk n., een weleer magtig en talrijk volk ten oosten van 't Huron-meer' in N.Amerika. — (fig. et faire.) Woest, wreed. — [H. de
France] H-s, naam van de deelnemers aan de
jacquerie of den boerenopstand in 1358. — [Anc.
mil.] Mjnschansgraver° Ill. (havengeld n.
Hurtage, m. [Mar.] 4nkerregt, ankergeld;
Hurtebiller, v. a. Bespringen (van schapen).
Th Hurtibilis, m., z. v. a. TINTAMIARRE.
Hussard, m. Hongaarsch ruiter, ligt gewapend ruiter, huzaar m, — (fig. et fam.) C'est nn
véritable h-, 't is een t c! te huzaar, een dragvfz ='er
van een wijt . — [H. n.] H- de Ceylan, groote
blinkend zwarte Oostindische kever m. — it LA
HUSSARDE, loc. adv. Op huzaren wijze. Habit à la
h-, huzarenkleed n, — (fig. et fam.) Vivre a la
h-, van 't plunderen leven. — [Mar.] Couper les
crins des chevaux it la h-, de manen van 't paard
op zijn h.uzaarsch knippen, ze van den kop tot

halverwege den hals afsnijden. -- IIUSSARDE, f.

Hongaarsche dans iii.
*Hussites, ni. pl. [H. eed.] Hussieten in. pl.,
aanhangers en wrekers van den boheemschen godsd-ienstleeraar Jan Huss. — Hussitisme, nm.
Leer f. der hussieten, he s s i t i sm u s n.
Husso, m. [H. n.] , z. v. a. HURIO.
Hutagne, f. [Anc. mar.] Draaireep t., kar -

deel n.

t Hutin, e, adj. Oploopend, twistziek; stijf-

hoofdig. -- [H- de France] Louis le h-, Lodewijk

de woelige, de onrustige. --- -[- HUTIN, m. Twist m.,

gramschap f. - HUTINS, in. p1. Wijnloofkransen ni.

pl., wijngaard-festoenen n. pl.
Hutinet, m. [Tech.] -Kleine kuipershamer in.
*H utte, f. Hut; soldaten - veldhut f. -- H- ambulante, draagbare hut (der jagers). — *Rutter,
v. a. [Mar] : H- les basses-vergues, de onderraas
in 't hol strijken, optoppen. -- su HUTTER, V. Pr.
Zich eene but of,hutten bouwen. — [Mil.], z. v. a.
SE IAR AQUEII. -- Hutteur, M. Jager m., die eene
draagbare hut niet zich voert.
Hove, f. Huif f., voormalig vrouwenkapsel.
Huyau, m. [It. n.] Koekoek m. — (fig.) z.

v. a. COCU.

t *Roze, f. Zwijnskop m. (hure). — HUZE á
HUZE, loc. adv. Met de hoofden naar elkander getipt.

Huzza ! interj., z. V. a. HOURRAH.

Hyacinthe, f. [Bot.], z. JACINTHE. -[Minér.J

Hyacinth nl., een meestal oranjegeel of goudkleurig
edelgesteente n., olijftopaas, goudsteen m. — HYACINTHE, adj. Paarsachtig blaauw. — Hyacinthin, e, adj. Hiacinthkleuri,g; tot den hiacinth
behoorend. - HYACINTHINE, f. [Minér.], z. IDOCRASE.
Hyades, f. pl. [Myth.] Beek- of vyvernimfen f. p1. — [Asti.] Zevengesternte n. (PLEIADES).
Hyale, f. [H. n.] Hoofdeloos weekdier n. --Soort van vlinder m.

Hyaléon, m. [Méd.] Glasachtig vocht ii., dat

zich uit oog en oor afscheidt. — Hyalin, e, adj.
[Didact.] Glasachtig, naar glas gelijkend, doorzigtig. -- Hyalinorizhe, adj. [Bot.] Met witte,
doorzigtige wortelen. — Hyali pen n e, adj. H. n.
Met doorzigtige vleugelen. — Hyalite, f. [Méd.
Ontsteking van het glasvochtvlies in 't oog. —
Hyalithe, m. [Minér.] Glassteen. m., bazaltglas.

---

HYALOI)E

lavagleis. Mullersch glas tn., een witachtig, doorschanend mineraal uit het kiezelgeslacht, h yaii e t rn. — Hy celode, adj. Glaskleurig. — Hyalographe, m. [Didact.] Werktuig n. tot het
perspectief- toekenen, h y a lo g r a a h ill . — Hyalographie, f. Ilet schilderen of teeke;,en door
middel van den hyalograaplr: ook z. v. a HYALO TY PIE . — Een uit barnsteen, doorzigtig hars, glas
en kristal bestaand mozaïek n. -- Hyalo graphique, f. Tot de hyalographie of den hyalograaph behooren,d, hya1ographi s eh. —Hyaloïde, asij. Glasachtig, glasvormig. --- [Anat. [
Humeur h -, Membrane h-, of als subsi. HYAWiGlasvocht, glasaclit-ig vocht n. in 't oog;
DE
--- doorschijnend vlies van, dat vocht, glasvocht-vlies n. -- Ilyaloïdien, ne, adj. [Anat.] Tot
het glctsvochtvlies behoorend, h y a 1 o ï d i s c h. —
.

,

Iiyaloïdite, f., z. v. a. HYALITE . -- Hyalo ptère, adj. [IL. nl Met doorzi g tige vleugels. _Hyalotere, ni. [Phys.] Vonkenleidcr, eléktr--r-

sche glasleider nl. (om eene elektrische vonk door
eene glasplaat te laten gaan). -- Hyalosonie, adj.
[H. n.] Met doorzigtij lijf. -- Hyalospernie,
adj. [Bot.] Met doorzigtige zaadhorrels. — Hyalotypie, f. [Didacl,. ] Nieuw evon den kunst om
teekeningen op glasplaten te etsen en af te druk
fl alurgie, f. [Didact.] Glasbereiding,-ken.
glasrnakerskunst; glas - chemie f. ---Hyaluergiquue,
adj. Die kunst betreffend, h y a 1 ti r g i s e h.
Ilyanehe, in. [Méd.] Ontsteking der amandelen.
Ryans, ni. pl. [H. n.] G-actlpbeícken, messnavels
,

11f1. d. (CULTIROSTRES).

Hybome, f. [Méd.] Oorkwaal f., die somtijds

met doofheid eindigt: -- uitwijking f. van (le ruggegraat, bult, bo<<:.ïzel nn. ---- Ily boniètie, m.
^Bultnteter, h y b oat é t err m. — Hybonlétr ie, f.
Bultmeting f. --- Hyboniétrique, f. Die kunst
of dat werktuig betreffend, it y b o to ë t r i s c h. -Hybos, ni. (hr. i-hoce) [H . n.] Bultvlieg f .

Hybridation, f. [H. n.] Voortbrenging f. van
hybridische voorwerpen , van bastaardplanten, bast-

aarddieren. --- Hybride, ad j, [H. n.] Uit twee
verschillende soorten geteeld of gewonnen. h y br idisch: Les Inulets lont des ariimaux li-c, de muil
zijn hibr.id-ische dieren, basterddieren. Plante-ezls
h-, bastaardplant f. -- [Gram.] Mot h •, men gelwoord n., uit twee talen geronnen en zamen gesteld
woord D. (b. v. bureaucratie, van'1 fransch bureau,
en 't grieksch, krátos). -- Ilibridisme, ni., Hybridité, f. Hoedaniglieid f. van 't geen hybridisch
is, h. y b r i d i s rya u s n. -- [Gram.] Zamengesteldheld van een woon! uit verschillende talen, h ybriditeit f.
Hydaride, f. [Méd.] haar water gelijkend
vocht n. — Hydarthre , Hydarth rose of
Hydarthrosie, f. ] Méd.] Ledewater n.; -- ledewaterzucht f. — Ilydatide, f. [H. n.] Blaas
nl., tegennatuurlijk gewrocht in 't vleeseb,-worm
de hersenen, enz. van velezoogdieren, hy'd at is f.
.--- [Chir._{ Waterblaasje n. op 't ligchaam. -- Somtijds ook : overvloedig smeer n. rondom de oog
ifydatideux, ease, adj. [Méd.] Af--ledn.
fection 11 -euse , door blaaswormen veroorzaakte
kwaal f. — Hydatidique, aclj. De blaaswormen
betreffend; blaasworrnen bevattend, h y (la t i dis c h.
— Hydatidoeèle, f. Breuk f. van waterblaas je.s (onder den balzak of aan de zaadstreng). —
Hydatiforme, adj. Blaas- of beursvormig. —
Hydatigene, adj. [Méd.] Maladies h-s, door
blaasworrnerz tezt!eeggebragte ziekten f. p1. --- Hydatigère, f. [ H. n. ] Soort v irr. ingewandsworm m. van 't geslacht der blaaswormen. -- HySoort van infusie - diertje s n . pl.,
datines, f. pl. Soort
waartoe de raderdiert7es behooren. -- Hydatin, f.
[Chir .], z. V. a. HYDATIDE. --- Hydatisme, in.

HYPRIOIMJRE.

9 h1

Hydrae, f., z. v. a . ÉRINACE . -- Hydnocar-

pe, m. [Bot .] Boom m . op Ceylon, welks brakingwekkende bladen den visch bedwelmen.
Hydrachne, f. [H. n.] Waterspin f. — Hy-

drachnette, f. [H.. n.] Watermotf. — Hydraeide, adj. [Chico.] Acide h-, water stofzuur n.
-- IIydragogue, adj. [Méd.] Waterafdrijvend:
llemède h-, of als subst . HYDRAGOGUE , m Middel
tegen de waterzucht. — Hydralcooi,m. [Pharm.]

Brandewijn , alkohol in . beneden 13 2 braden. --

tlydran ge, Hydrangée, Ilydrangelle, f.
[Bot.] Soort van steenbreke f. H- cultivée, hor -

tensia f. —

Hydrargure, ni. [Chico.] Kwik -a-inalgcima ❑ .,
mengsel van kwik en een ander metaal. — I-lydrargire, ni. [Chun.] Kwik, kwikzilver n. -[H. n.] Zoetwatervisch m. van Carolina, die ook
buiten 't water kan leven. — Hydrar gyrentérophthisie, f. [1léd.] Dooi kwik teweeg gebragte
ingewandsziekte f. --- Hydrargyride, adj. [Di(lact. ] Naar kwik gelijkend. — Iiydrargyrie, f.
[Méd.] Door kwik ver oorzaakte huidziekte f., kwik_
uitslag m.—Hydrargyro-cyanate, m. [Chico.]
Kwikzilverblaauwzu.tlr zout n. -- Hydrargyrocyaniquue, adj. [Chim. [: Acide h-, kw'rkzilverblaauwzuur n. --- Hydrargyro-fulminate, m.
[ Chim. ] Kwikzilver -h nalzu,ur zout n. — f y
adj. [Chico.] Acide h-,-dragyofulminte,
kwikzilver-kualzuuí' n . — Hydrargyro-pnenmatique , adj. [ Chum. [: Appareil h-, kwik
Hydrargyrose, t. [Méd.] Uitwen -bakin.

aanwending van 't kwik, kwikinwrjving f.-dtge

-- Hydr argyrure, f ., z. v. a. HYDRARGURE. —

Hydrathre. m. [Méd.] Gewrichtswaterzucht f.
hydraat.
fydratisa,f. [Chien.] Overgang n
— Hydrate, m. [Cllim.] t=lrat'erverbinding f., ver-

binding van een metaal-osyde met water, h ydr a a t n. -- Hydraté, e, adj. Met water verbonden: Fer h-, ijzer-hydraat n. -- s' Ilydr ater,
V. pr. Den aard van, een hydraat aannemen.

Hydraule , m. [Ant.] I'Vaterorgelspeler m.
-- HYDRAULES, m. p1. [H. 11.] Yleesch etende ceta ceen of walvischrl ieren n. pl. - -- - Hydraulieien, m. waterbouwkundige in., ingenieus• van
den waterstaat.— Hydraulico-pneumatique,
adj. Door' luchtdrukking het water opvoerend: Machine it-, lucht - waterwerktuig n. --- Hydraulique, adj. Tot de waterlei.dingsk-unst of de waterwerken behoorende, h y d r a ai ii s c h: Science
h-, of als subst HYDRAULIQUE , f. Leer van de
beweging en den druk der vloeistoffen, waterkunst,
leer der waterwerken, waterleidingskunst, kg d r a uIi e k f. Architecture h-, waterbouwkunst f. Machine li-, waterwerkluig n. --- Orgue h-, waterorgel n. --- Mortier ll-, watermortel m. (die in
't water hard wordt) . — Hydrauliste , m.
Wvaterbouwkund'ige. waterwerkmaker, h y dra u1 i s t m.
Hydre, f. [M)t.] Zevenhoofdig monster n . in
't moeras Lerna, Lernasche slang (door Herkules
gedood) , hydra f. -- (fig. et poét.) Kwaad n.,
dat toeneemt, hoe sneer men. 't zoekt te weren: Cette
faction est une h- a cent fêtes, die partijschap
is eene honderdhoofdige hydra. -- [Astr.] Waterslang f., een zuidelijk sterrebeeld. — [H. n.] Waterslang, zeer venijnige indische slang in rivieren
en vijvers. H- d'eau, waterhydra f., een visch der
.

keerkringswateren, de schrik der zwemmers. t'eelarm, armpolfjp m. — [Bot..] H- cornue, z. v. a.

(en water , waterolie f.
CERATOPHYLLE .
Hydréléon, ni. [Pharm.] Mengsel n. van olie
Hydrencéphale, f. [Méd.) Hersenwaterzucht f.
der kinderen. — fydrenteroeèle, f. [Chic.]
Waterdarmbreuk f. — Hydrentéromphale, f.
[Chir.] Darm-waternavelbreuk f. — Hydréon, m.,

[Méd.] Geruisch, veroorzaakt door de golvende beweging van 't vecht in een qezwei, het borrelen of
klokken, h y d a ti s m u s n. --- Hydatocèle, f.,

z. V. a. IIYALÉON . ---- Hydrépiploeèle, f. [Chic.]

[H. it Met blaasvormig lijf, it y d a t is o m i s c h. —
Hydatode, in. [Méd.] Waterachtig vocht n. van

bloedstoestand m.

z. V. a. HYDATIDOCÉLE. — Hydatisome, adj.

`t oog tusschen 't hoornvlies en het druifvlies. —
Hydatoïde, adj. Waterachtig, naar water geljkend. Membrane h-, of als subst . HYDATOIDE , f.
Waterig oogvocht n . (humeur aqueuse). — Hydatologie. f., Z. V. a. HYDROLOGIE. — Hydatoscope, Hydatoscopie, z. V. a. HYDROMANCIEN,
HYDROMANCIE.

Waternetbreuk f. — Hydrépiplomphale, f.

Navelwatergezwel n., gepaard, met eene netnavelbreuk. — Hydrhémie , f. [ Méd. ] Waterige
Hydriade, f. [Myth.] Waternimf f.
Hydride, adj. [H. n.] Doorgaans in 't water

levend (van reptilidn).

(likbus, aschkruik f.

Iliydrie, f. [Arst.] Waterkruik; — lotbus; —
Hydriodate, m. [Chico.] Iodium-waterstofzuur zout n. — Hydriodite, m. Iodium-waterstofzurig zout n. -- Hydriodure, f. lodiuni-

u'aterstofverbinding.
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- HYDRO -MËNINGITE.

Hydroa, 1. [M;(I.j , Z. V. U. HYI)AT!1)E, ÉCHAUBOULIJRE.

Hydro -aéré,adj.[Bot ] In 't wateren inde lucht
levend. - Hydro-aéropyrlqtae, adj. [Didact]
Tot water, lucht en vuur behoorend. - flydroainnite, m. [Chim.] Waterhoudend oluinzurg
zout n. - flydrobascule, f. Toestel n. orn'twaterverlies hij het doorlaten van schepen door sluizen
voor tekornen.— Hydrobate. rn. [H. n. ] Watertreder,waterlooper m., cciie watermeerle. - Naam
van een nieuwelinqs (door Liefland) uitgevonden toestel n. tot zelfredding op zee, h y dv o b a a t m.
Hydrobèle, m. [Chir.] Watergezwel n. aan

't scrotum. - flydrobicarbure, f. [Chi n.]

Dubbele koolwaterstofverbindjn(/. - Hydiobisulfate, m. [Chim.] Dubbel qezwaveld zwavelwater-

stofzuurzout a. -- flydroblépharon, m. [Thld.]
Zuchtaardiüe zwell ing f. der oogleden. - flydroboriquie, adj. Waterstof en borium bevattend.
Ilydrobraiiehe, adj. [H. n.j Met kieuwen tot
wateradwninq geschikt. - Hydrobroiisate, ni.
Chim.] I'Vaterhoudendbromiumzuur zout n— fl yroehalcédoine, f. [Mi n ui.] Watercalcedoon m.
- Ilydrocanthares of -eantharides,rn.piIn
't water levende schildvleugelige insecten n. p1., zwemkevers ni. p1. - llydroearhoziate, ni. [ChUm]
Kool'waterstofzuur zout. - Hydroeai-boné ,
adj. [Chim.] Uitwater en koolstof bestaande. - flydrocarbonique, adj. [Chini.] Gaz U-, koolwaterstofgas ii. - Hydroearbure, t. [Chirn.]Koolwaterstofeerbindinq t. - Hydrocardie, f. [1d.]
Hartwaterzucht f., waterzucht van 't hartezakje.
--- flydroeanle, adj . [ Bot.] Met in 't water
drjjvenden stengel. - flydroeète , f. [Méd.]
JYaI ibreuk F. aan 't scrotum - flydrocélique,
adj. Die waterbreuk betre/ftnd, daaraan lijdend,
It y ci r o cdli S C h. - flydi-oeéphale, Hydro
-océphalie, f. [Méd.] iloofdevaterzucht t., waterhoofd n. - flydrocéphalique, adj. Tot het
waterhoofd behoorend, h y d r o c e p h a I i s C h.
flydrocéphalite, t. ileete hersenwaterzucht t.,
hersenontsteking met uitstorting van vocht. flydrocérarne, m. [Corn.] Koelkruik f., aarden
vat, dat de vochten snel laat doortrekken en daardoor tot bevriezens toe afkoelt (alcarazas). drocératnique, adj. Die koelvaten betreffend:
Poterie U-, afkoelend aardewerk n. - Hydroeératophylliim, in., z. v. a. CEIIATOPHYLLE.
- Hydrocharide, flydrocharis, f. [Bot.]
Kikvorschenbeet m., eene europésche waterplant.
- Ilydrochirnie, t. Waterscheikunde, hydrachemie f. - Ilydroehiniique, adj. Daartoe
behoorend, h y d r a c h é in i s c h. - flydroehiorate, in. [Chin.] Chloorwaterstofzuur zout n. Hydro-chloriqtie, adj.: Acide U-, chloorwaterstofzuur n. - flydroehoér.is , rn. [H, n.],
Z. V. a. CABIAI. - flydroeirsoeèle, t. [Cliii.]
Dc met aderspatten ;epaarde waterbreuk t. ilydrocoulon , In. [Med.] Waterstuifbad n.
- Uydroeoi-ax, in., Z. V. a. CALAO. - Ilydrocorées, Hydiocorides of Ilydrocorizes, f.
p1. Geslacht der waterweegluizen t. p1. - flydrocotyle, f. [Bot.] , Z. V. a. ECtJELLE d'eau. - flydroeyanate , in. [Chirn.] Blaauwstof- water stofzuur zout, blaauwzaur zout Ii. - flydrocyanique, adj. [Chirn.] Acide h-, blaauwstof-wa
blaauwzuur n. (een der sterkste en ge--stofzur,
-o
vaarljksie vergiften). - Ilydrocyon, Hydro
cyn, rn. [H. n. ] Nijlvisch van 't zalmgeslacht,
raschal, door de Egyptenaren Kelb-el-bahr. rivierhond rn. geheeten ( waarschijnlijk de vraatzieke
phager der Ouden). - Hydrocyste, Hydro
cystie, f. [Béd.] Besloten'waterzacht, waterblaas f.
- Uydroderme, 'Th [Méd.] Huidwaterzucht t.
- Hydi-odolope, adj. [H. ii.] Vergiftig en in
't water levend (von reptilian). - flydrodyna
mique, f. [Phys.J Leer derwaterkracht, leervan
't evenwigt en de beweging der vloeistoffen, wetenschap van de wetten der vloeistoffen in 't algemeen,
h y d r ody a a mi e k t. -- HYDRODYNAMIQUE, a dj .
Die leer of wetenschap betreffend, h y P r a P y n amisch. - Hydro-encephalocèle, t., z. V. a.
HYDROCI[PHALE.- Hydro-enterocèle,t., za. a.
HYDRENTE1IOCLE. - Hydro-entérornphale, t
z. V. a. HYDRENTEROMPHALE.= Hydro-épiplocèle, f. , z. v. a. IIYDRÉPIPLOCELE. - Hydrolomphale, t. , z. v. a. HYDREPIPLOMPHALE.
-épWydrofèreg adj. [Chirn.] Waterhoudend. -

flydrofiuiate, rn. [Chirn.] Fluor- of vloeispaath
n. - Jlydrofluorique, adj.-watersofzu
[Chirn.] Acide h-, vloeispaath- wat e rstofzuur n. fiydrofue, adj. Waterverdijjvend , vochtwerend. - flydrogale, rn. [Didact.] Melkwater n.,
water en melk. - Hydrogasti-e , m.[Bot.J
Soort van zoetwater-wier n. - flydroué,
e, adj.
[Didact.] Uit aarde en water zamengesle?d. - flydrogynation, t. [Chi n.] Verbinding f., 't verbondenzijn met waterstof. - Hydrogene, m.
[Chirn.] Waterstof t., h (1 50 ytni um n. H- nUlturd, carburé, zwavel-, koolwaterstof. - Ook als
adj.: Gaz h-, waterstofgas n. Gaz h- carboné,
koolwaterstofgas, lichtgas n. - flydrogéné, e,
adj. ( en part. passé) [Chirn.] Met waterstof verbonden, gehydrogyneerd. - Hydrogéner,
V. a. [Chirn.] Met waterstof verbinden. - flydrogénèse, t. [Méd.] Ziekte t., toegeschreven
aan gebrek of aan overvloed van waterstof. - flydrogénifère, adj. [Chi rn .] Waterstofhoudend.
- Ilydiogénure, f. , z. a. a. HYDRURE. - flydrogéologie, t. [Didact.] Leer t. van de vorming
der aardoppervlakte door water; verhandeling t.
over den invloed des waters op de aarde. - flydi-ogéologiqne, adj. Die teer, die verhandeling
betre/fend, h y d r 0 (1 e o i ó g is ch. - tfydrogéologiste of flydrogéologne, ni. Verklaarder
van den invloed des waters op de aarde, waterkundige, hydrogeoloog ni. - flydrogène,
adj. ;,[Tater.. of vochtvoerend (van plantenvaten).
- flydiogitou, e, adj. [Bot.] In de 'nabaurschap van water levend of groeijend. - Hydroglosse, t. [Méd.] Kikvorschgewel n. onder de
tong (grenoullette, ranule) . - Hydrognomo
uiie, f. [Didact.] Iunt f. om bronnen door ni!i
del van de toover- of wiqchelroede te ontdekken;
.- soifltfj(ls ook: kunst (les putboorders. - flydrognonioiiiqiie, adj. Die gewaande of die wezenlake kunst betreffend, h y d r a g n o in P a is C h.
- flydrognoinoniste, rn. Opspoorder van bronnen door middel van de wif/chelroede; - putboorder, kennerderputborinq, hydrognomonist in.
.- flydrognosie, t. tDidact.] Geschiedenis van
'saardbols wateren. - Hydrographe, in. Waterbeschrijecr , zeekaarten-vervaardiger, hydrog r a a j h in. -- fiydi-ou-aphie, t. Waterbe
schrjving; zamenstellin(J der zeekaarten; -scheepvaartinenst t. Cartes Ph-, zeevaartkaarten, zeekaarten 1. p1. - flydi-ographique, adj. Tot de
waterbeschrijving behoorend, hydi, o.q áphisch:
Cartes h-s , zeekaarten f. p1. - flydrogure. t.,
z. V. a. HYDRIJISE. - flydrohénile, 1'. [Méd.]
Waterigheid van 't bloed. - Hydrolobole, adj.,
z. v. a. HYDEI000LOPE. - flyth-okéloinèlre, m.
[Didact.] Vateisnelheidsnzetei rn.— Hydrolat,rn.
[Pharrn.] Gedestilleerd of overgehaald water n. flydrolature, t. [Pharm.] Opgieting t. of afkooksel ii. eenei artsen]jstof. - Hydrolé, m. [Pliarm.]
In water opgeloste artsenij f. - llydroticopneumatique, adj.: Machine Ii-, werktuig n.. dat het
water door middel van de lucht opheft. - Hydi-oliqiie, adj. [Pharin.] Met water bereid of verbonden, hydrOlisc /i. - Ilydi-olithe, in. [Minér.]
watersteen in., soort van (nel/cwit kristal. - Hydrologie, t. Waterleer f., beschrijving der verschillende wateren op aarde, inz. ten opzigte van
de velerlei vreemde stoffen, waarmede zij vermengd
zijn. - Ilydi-ologique, adj. De waterleer betreffend, hydrolôgisch. - flydrologue, m.
Kenner , leeraar tier water/eer, h y P r o I a o g m.
- Uydroniancie, t. Waarzegger[/, h y d r om an/ic t. - llydroinanciei., -tie, t. Waterwaarzegger m., -zegster t. - Hydromanie, 1.
Waterwoe
ed t.. zucht om zich in 't water te storten. - Hydromanique, adj. De waterwoede
betreffend, hy P rom dnisch. -- llydroniautique, adj. De waterwaarzeggerij betreffend, h yP io in P at i 5 ch. - flydromécaniqiie , adj.
[Tech.] Waterwerktuirieljk, door waterkracht gedreven, hydromechanisch. - Ilydrorné
diastine, t. [Méd.] Waterafzondering in 't middelvlies, middelvlies-waterzucht f.—flydrornel,m.
Waterhonig, mede f. - flydroméloii, Hydro
inéléon, m. [Pharm.] Kweendrank m., mengsel
van water en honig met kweënsap. - llydrornellé, in. [Pharm.] Irtsenij t. met mede tot basis,
me&lrank ni. - Hydroméningite, f. [Méd.]
Hersenvliesontsteking t. niet waterzucht. - fly-
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droniétéore, m. [Pllys.] Waterig luchtverschijn- planten, h y d r o p h y t o l o o g nl. --- Hydropisel n. (nevel, mist, regen, enz.).— ilydrometre, m. per , in. (pr. - -pèr) [Bot.] Waterpeper f. --[Phys.] Watermeter, hydrometer m., z. v. a. fydropique, adj. [Méd.] Waterzuchtig, h yARÉODIÈTRE. — [ H. n.] Waterlooper m., insect d r á p i s c h. — Hydropisie, 1. [Méd.] Watervan 't geslacht der bloedzuigenden. — Hydroiné- zucht, inz. die (les onderbuiks (assite), hydratrie, f. Watermeetkunst f., gebruik van den hy- P i s i-e f. -- Hydropledurie, f. [Méd.] Boi stwaterdro- of areometer. — [ Méd.] Waterzucht f. der zucht f. --- Hydropleurite, f. [Méd.] Ontstebaarmoeder. — IIydromPtrique, adj. De water- Icing f. van 't borst- of ribbenvlies met waterzucht.
imeetkunst of den watermeter betreffend; — de baar -- Hydroplèvre, f. [Méd.] Waterzucht f. van
i s c h.--moedrwatzuchb/Tn,ydromét 't ribbenvlies. — Hydropneumatigac, adj.
Hydrométrographe, in. Werktuig n. ter bepa- [Chico.]; Appareil, Cuve h-, toestel m., kuip f. om
ling van de hoeveelheid water, die in een' gegeven tijd gas onderwater op te vangen, h y d r op n e u m a t iverdampt, hydrometrograaph m. — Hy- s c h e toestel of kuip.— HHydropneinnatocèle, f.
dromphale, f. [Chic.] Waternavel, navelwaterge- [Méd.] Luchtwaterbreuk f. — Iiydropneumozwel., h y (1 r á in p h a Lu s m.—Hydromuriate, nie , f. [Méd. [ Longwaterzucht f. — f ydroHydromturiatique, z. v. a. HYDROCHLORATE, pneumonique, adj. Longwat-rzuchtig. — Hydropneuinopéricarde, f. [Méd.] Ophooping f.
HYDROCHLORIQUE. •— Hydroniyes, f. p1. Dubbel
insecten 11. pl., welker larven of poppen in-vleugi vac vocht en lucht in 't hartezakje.— H,ydropnenWaIlydroniys,
m.
[H.
n.]
inosarque, f. [Chic.] Water-, wind- en vleeschleven.
-water
't
termuis f., soort van, knaagslier, dat even als de gezwel n. — Hydropneumotorax, ni. [Méd.]
Hydronose,
f.
leeft.
-Uitstorting van vocht en lucht in de borst. —
bevers en waterratten
[Méd.], z. v. a. SUETTE. -- fydroolat, fydro- Hydropoïde, asij. [Méd. [ Waterzuchtachtig. —
olature, enz., z. HYDIIOL-- --.— Hydropathe, m. Hydropote, adj. [Didact.] Niet dan water drinGeneesheer, die inz.. het water als geneesmiddel kend. — Als subst. m. en f.: Waterdrinker m.,
aanwendt, waterdoctor, b y drop a a t h m. -- Hy- -drinkster f. — Ilydroptéride, f. [Bot.] Wadropathie,f. Watergeneeskunde; by d r op at/i i e tervaren, waterkruid ii. — Hydropy rète, m.
of h'ydropathiek f.—Hydropathique,adj. [iNléd.] Kwaadaardige zweetkoorts f. — HydroDe waterheelkunde betreffend, by a r op a t h isch. pyrétique, adj. Met koorts en zweet verbonden.
-- Hydropédèse, f. [Méd.] Overmatig zweet n. — Hydropyrique, adj. [Phys.] Water- en
-. Hydropeltide, f., Hydropeltes, m. [Bot.] vuurspuwend (van vulkanen), h y dr op y'r i s c h. —
.Plant met schildvormige bladeren. — H.ydropé- Hydrorachis, t-lydrorachitis,f. (pr. —chice,
ricarde of Hydropéricardie, f. LMéd.] Wa- --tice) [Méd.] Waterzucht f. van de ruggegraat.
terzucht f. van 't hartezakje.— Hydroperitonie,f. — Hydrorehite, f. [Méd.] Teelbalwaterzucht f.
[Méd.] Borstwaterzucht f.— Hydropéritonite, f. -- Hydrorrhodon of Hydrorrhodin , m.
8uikvlieswaterzucht en ontsteking r. — H,ydro- [Pharm.] Drank m. van water en rozenolie (een
persulfate, m. [Chim.] Overzwavelwaterstofzuur uitmuntend tegengif). --- Hydrosaceharum, m.
zout n. — Hydrophane, adj.: [Minér.] In 't wa- (pr. ---- sak-ka-rome). [Pharm.] Suikerwater n.,
ter doorschijnend wordend. — HYDROPHANE, in. siroop f. uit water en suiker. — Hydrosaee, f.
[Bot.], z. v. a. ANDROSACE. -- HydrosarcoeèWereldoog ii. [oculus mundi], eene verscheiden
opaal, die water inzuigt en zoo door--heidvan le, f. [Chir.] Vleeschwaterbreuk f. — Hydroschijnend en kleurspelend •wordt, h y d r o ph a a n m. sarque , f. [ Med. ] Watervleeschgezwel n. —
-- Hydrophante, m., Z. V. a. HYDROGNOMIO- Hydrosat, m. [Pharm.] Rozen-afkooksel n. met
MISTE. — Hydrophides, in. pl. [H. n.] Water- mede gemengd. — Hydroscope, m., z. v. a.
HYDROGNOMISTE en SOURCIER. — Soort van waterslangen f. pl. -- H ydrophile, adj. [ Didact.
uurwerk n., weleer in gebruik, h y d r o s k o o p m.
Waterminnend, gaarne in 't water zich ophouden
levend of groeiend. — moils subst. m. Waterkever m. — Hydroseopie, f. Waterontdekkingskunst f.;
— Hydrophiliens, m. [H. n.] Waterkevers m. pl. z. V. a. HYDRO MANCIE. — Hydroscopien, ne,
Hydrophilites, in. pl. [H. n.] Versteende Hydroscopique, adj. Wat de hydroskopie bewaterkevers in. pl. — Hydrophlogose, f. [Méd.] treft, h y d r o s k Op i s c h.-- Hydroséléniate,m.
Ontstekingmet waterige afscheiding. — HYDROPHLO- [Chim.] Selénium-waterstofzuur zout n. — HyGOSE, M. [Tech.] Soort van kagchel f., voorzien dronsélénique, adj. [Chim.] , Acide h-, seléniumvan een' cilinder met dubbelen bodem, om het water waterstofzuur n. — Hydrosidérum, m. ( pr.
te bevatten-. — HHydrophobe, m. et f. [Med.] —rome) [Chim.] Phosphorhoudend ijzer (beter
Lijder m., lijderes f. aan watervrees. -- Hydro- phosphure de Ier). — Hydrosilicate, m. Kiezelphobic, f. Watervrees, hondswoede f. — fly- waterstofzuur zout n. -- Hydrostatique, f.
drophobique, adj. Waterschuw, h y d r o p k o- [Phy s.] Waterstandsleer, waterweegkunde f., leer
b i s e h. -- Hydropholidophides, m. pl. [H. n.] van het evenwigt der druipbare vloeistoffen, ii yGeschubde waterslangen I. pl. — Hydrophore, drostatiek, h ydrostática f. — Ookalsadj.:
adj. [Anat.] Water- ofvochtvoerend. -- Sutostances Balance h-, z. V. a. HYDROMETRE. — Hydrostali -s, stofhen f. p1., die de vochten der lucht gretig tiquement, adv. Volgens de regels der waterinzuigen. -- [Bot.] Gemakkelijk in 't water op- weegkunde, h y d r o s t á t i s c h. -- Hydrosudolossend. -- HYDROPHORE, M. [Ant.] Waterschen- pathie, f., z. v. a. HYDROTHÉRAPIE. — Hydroker m. --- [Tech.] Waterbuis of -slang f, — Hy- sulfate, m. [Chim.] Zwavelwaterstofzuur zout n.
drophosphate, m. [Chim.] Phosphorwaterstof- — Hydrosulfure, m. [Chim.] Zwavelwaterzuur zout n. — f ydrophosphure, f. Phosphor- stofverbinding. waterzwavel I. — Hydrosulfu=waterstofverbindingf.— Hydrophraetique, adj. rique, adj. [Chico.]: Acide h-, zwavelwaterstofTech.] : Chapeaux h-s, waterproef-hoeden m. pl. — zuur. -- Hydrosulfureux, euse, adj. [Chim.:
ydrophthalmie, f. [Méd.] Wateroog n., water- Acide h-, zwavelig waterstofzuur n., — Hydro- zucht f. van 't oog. - Hydrophthalmion, m. tachymètre, m., z. V. a. HYDROIcELOMÈTRE. -[Méd.] Halvemaanswyze kring ni. onder 't beneden- Hydrotechnique, f. Waterbouwkunst f.: z. v. a.
ooglid.—B1ydrophthalinique,adi. 'lot de oogwa- HYDRAULIQUE. — Hydrotellurate, m. [Chim.]
terzuch.t behoorend, h y.d r o p le t h á l mis c h. —Hy- sellurium-waterstofzuur zout n. — Hy rotel
adj. [Chim,]: Acide h-, tellurium-wa--luriqe,
drophthorate, Hydrophthorique, z. V. a.
terstofzuur n. — Hydrothalastique, f. Kunst
HYDROFLUATE, HYDROFLUORIQUE. -- Hydrophypl.
--f.
water
te varen, h y d rotha las t ie k f.
om
onder
ces, f. pl. [Bot.] Watcr-weerplanten
Hydrophylle, f. [Bot.] Waterblad D. — Hy- — Hydrothérapie, f. Geneeskundige behandedrophysocèle , f.[Cur.] Waterwindbreuk f. ling f. door 't water. — Hydrothionate, Hy
— Hydrophysoinètre, f. [Med.] Ophooping drothionigtie, z. v. a. HYDROSULFURATE, HYtaan vochten en gas in de baarmoeder. --- f ydro- DROSULFURIQUE. — Hydrothorax, m. [Méd.
phyte, f. [Bot.[ Waterplant f. — Hydrophy- Borstwaterzuaht f. — Hydrotiie, f. [Minér.`1J
tographe, m. [Didact.] Schrijver m. over de Waterbevattende klappersteen m. (géode), z. v. a.
waterplanten. — Hydrophyto graphie, f. Wa- ENHYDRE. — Hydrotique, adj. [Méd.], z. v. a.
terplantbeschrilvrng f. --- Hydrophytographi- HYDRAGOGUE en HIDROTIQUE. -- Hydrotite, f.
que, adj. Waterplantbeschryvend. — Hydro- [Med.] Oorwaterzucht f. -- Minér.] Kleine waph.ytologie, f. Leer, geschiedenis der waterplan- terhoudende adelaarsteen (géod e). — Hydroxyten. — fydrophytologique, adj. Die leer of de, m., z. v. a. HYDRATE.
Hydrure, in. [Chem.] Verbinding f. van zwavel
geschiedenis beta o ffend, h y d r op h, y t o 1 ó g i s c h.
metalen.
-watersofgmd
-- fydrophytologue, m. Kenner (Ier water-
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Hyémal, e, adj. lot den winter behooiend,
winterse/t: Plaiites h-es, winterplanten f. p! et
nim mer
Montagnes h-es, sneeuwbergen rn p1. (m
smeltende sneeuw en 'ijs op hunne kruinen) . (Pim.
rn hyémaiix).
Hyène, f. [H n.] Bydna f., een eenzaam ie-

vend, vraatziek moldier der heete gewesten van
,4z.ié en Afrika. - llyéniu, e flyéiioïde,
iidj. Naar de h'jjéna qeijikend.
Uyétoniètre, Ilyétoscope, rn [Phs.] Reqenmeter, reqenw(jzer in. of reqenmaat, eenwerktuig om de hoeveelheid gevallen 'icqen te bepalen,
hyetoniéter, hyetoskoop in. - flyéto
inétrie, IIétosc pie, f. Regenmelinq f. -Wyétoseopique,
Uyétométrique,
wij. Den
regenmeter betreffend, Ii y ei a m ii ti i s C fl Ii y et oskOpisch.
flygiastique, f. [Didact.] Gezonilhcidskiiiit,
geneeskunst t (naar Hygiéa, godin. (Ier gezondheid).
-- Ilygiène, f. Gezondheidsleer 1. (dhitétique).
- flygiéiiique, Hygiététiqne, adj. De gezondheid of de gezondheidsleer betreffend, h y g é
t S C h: Rernèdes is-s, gewndlieicismiddelcn ti. pl
- IIYGIEMQUE, 1. Leer der behoedmiddelen, behoete de geneeskunst f. -- tlygiéiiiqtieinent, adv.
Volgens de gczondheidslee'r. - Hygiéiiiste, rn
Beoefenaar dci gezondheidsleer, ii y g i a ii i s t rn
Uygieniie, 1. [H. fl] K1O(lkbeeflvisCh.
Hygiététique, adj., Z. H(xIENIQUE.
tIyioeéranie, rn [Tech.] Gezondheids-aai
(lewerk fl (waartoe gee'nerlei (le') gezondheid schadelijke stof gebruikt 'wordt). -- Hygiocéraniique, a(Ij.: Poteiîe Is-, Z. V. a. HYGIOCÉIIAME.
flygiononie, rn [Didact.] Kenner der gezondheidsleer. - Hygionomie, f., Z. V. a. HYG I ENE.
- Hygionomique, (t(ij. , Z. V. a. IIYGIENIQUE.
Hygroharoscope, in., [Pliys.] I7ochtzwaartemeter M., Z. V. a. ARÉOMLTIIE, PESE- LIQUEUR. Hygrobaroscopique, adj., z. V. a. AREOMETR1QUE. - Hygrobate, adj. [II. ii.] In t water loopend (van vogelen). -- flygrobie, adj.
[H. ii.] In 't water levend. --- HYGROBIES, f. p1.,
z. v. a. IIYDROCANTHARES. - flygrobié, e, wij.
[Bot.] In t water levend of groeijend. -- flygioblépharique, wij. [Anat.]: Conduits li-s , haankiierwegen rn 1)1., uitmondingen 1. pi. der trcan k ier. - Hygrocéraine, Hygiocét-arnique,
V. a. IIYDROCÉRAME, HYDROCÉRAMIQUE. - Hygiocirsocèle, t., z. v. a. HYDROCIIISOCELE.
Hyguoclirnax, ni. [Aim. phys.] Vochtzwaa'rtemeter rn. - flygrocollyre, ill. [Pharrn.]
Vloeibaar oogndddei, oogwater ,n. - Hygro-eudiomètre, rn, Z. V. a. EUDIOMETRE. - Hygrologle, 1. [Didact.] Leer, geschiedenis t. van 't water, van de vloei stoffen. - [ Mhd.] Leer f. der
vochten van 't menscheljjk ligchaain. - flygrologique, wij. Die leer betre/fend, hy g 'r a 16gis c Ii. - flygrologue, rn Beschrijver din'
vloeisto/fen, dier vochten, ii y g r 0 1 a o g ni. ,

-
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flygromancie, t., z. 'V. 0. iLYDROMANCiE. Hygiome, rn [Méd J IVate'ibeu'r.cgezwel ii.
Hygroniètre , Hygroscope, in. [Phys.]

Vochtigheidsmeter, luchtvochtnieler rn, werktuig
ter waarneming van den graad der vocht'iglieid van
de lucht, hygrometer, /iygroskoop ni. -flygrornétricité, 1. Gevoeligheid voor de veranderingen in den vochtigheidsgraad der lucht Hygrométrie, Hygroscople, f. Vochtig/ieids
mëhing, kunst f. om den graad van vochtig/ieid der
lucht met den hygrometer te bepalen. - flygrornétriquie, (tdj. Tot den luchtvochtmeter en zijn
gebruik behoorend; - zeer gevoelig voor de veranderingen in den graad van vochtiglieid der lucht,
by g r a m nit ri s c h. - Ilygrométriquewent,
adv. Naar de regels der luchtvachtmeting, ii y g r ométnisc/i. -- flygrophobie, f., z. v. a. iiiDROPIIOBiE. -- Hygrophthalmique, adj., z.
V. a. IIYGROBLÉPI1ARiQUE. - Hygroscope, Hy-

groscopie, Z. HYGROMETRE, HYGROMETRIE. Ilygroseopicité, t. Eigenschap van alle be-

werktuigde en van zeer vele onbewe'rktuigde lig.
eha'men, om vacht tot zich te nemen of uit te
drijven, en alzoo te dezen opzigte met de lien omgevende 'midde!sbof in evenwigt te blijven, h y gr o'C k opic i t e I t . t. - Hygrotologie, f. [Méd.],
z. v a. HYGROLOGIE.
Ilygrusine, I. Het bij koude vloeibaar blijvend
gedeelte der pl()ntefl-OliiW.

Hylarchique, wij. {I)idacL] Stofbuheerschend:
Esprit h-, stofbeheersc/ier, wereldgeest, universdle

geest ni., wereldziel t., ii q I 4 i c ii in.
flyJé, f., of Hylec, in. FAith.] Eerste of oorspronkelijke stof t. - Hytébate, adj. [Fl. ii,.]
In 't kreupelhout gaande (van vogelen). - HYLE BATES, rn j)l. Trompetvogels In. pl (agarnis).
Hyléeète, in. , Z. V. (1. LIME -ROtS.
flylées, t. pl., Z. V. a. IIYMÉNOPTERES.
Ilyléïfornie, adj., z. V. a. i!YLIN. --- Hylésine, 1. [ii. ii] Soort van houtkever rn
H1in, e, adj. [H. n. ] Naar een' booinkil-

verse/i (i'aiiiette) gelijken(i.
Ilytobates, ni. p1. [H. n.i Langarmiffe apen,
gibbons in. p1. -- HIobatraciens, in. ph.
[H. n.] Vorsc/ien rn pl., die zich in 't kreupelhout
ophouden. - Hylobiens, rn. »1. [lijst.] Woudbewoners in. p1. - Ilylochosmoptères, rn pl
[ii . n.j lVoudvoqels, die hunne prooi in de vlugt
met wej(i fjeopeliden snavel vatten. --- tlyloelasn.optènes, in. 111. [i i. m] Woudvogels in. p1.
die hun voedsel met den snavel verbrijzelen.
flylogénie, t. [Pliyl.] Stofvorming f. --- fly.
-

logone, adj. [Gëogi.] : Peuple li- of nile subst

HYLOGONES, nl. p1. Boonibewoners, 0/) bomnen hui
zende wilden ni. pl. - Hylophage, adj. [Géogr.]:
Peuple Ii-, of als subst. HYLOPHAGES, iii. pl.
Houleters fl1. p1. - Ilyloplatyrhytiques, in.
pl [II. n. ] Breedsnaveiige woudvogels in. p1.
Hyloptènes, rn. P1 [H. DJ ['Voudvogels in. pl
- Hylorthorhyiiqiies, in. p1. [H. n.] liegtsnaveliqe woudvogels rn p1. -- Hylotorne, rn.
[H. ii.] Zaagkever in., houtzaagwecp t. - flylotrypanoptènes, ni. p1. [H. II.] Wowivogels,
die de boomschors 'niet den snavel openhakken. flyIozoïque, adj. [Phil.] Tot liet /iylozoïsmuc
behoorend, h y 1 0 z 6 1 5 c ii. - HYLOZOÏQUE, rn Aanhanger van liet /iylozoïsmus, h q 1 a z a j s t rn.
Hylozoisiiie, ni. [ P'hil.]Bez'ieling (le?' eerste stof,
lee,' t. von liet sto/leven, welke aan de stof een

-

--

oorspronkelijk aanzfjn en eigei leven toeschrijft,
/iylozoísmus ii.
Hylurge, Hi [ii. n.j , Z. v o. XYLOPHAGE.
tlylypsoptèiies, ni. p1. [H. a.] Op de boom-

toppen nestelende woudvogels in. p1.
Hymen, (pr. i -rnêne), Hyménée, [Myth.]
De huwelijksgod, hymen in. (zoon van Pace/ms en
Venus, of van Ap011O CH eeoc zanggodin). - (fig
et i)odt) Huwelijk n. cc/it ni. Les liens Les
noeuds de l'hivrnen, de huwelijksbanden rn pl
Les fruits de lhyrneii, de vruchten t. p1. (les huwe ijlcs, (le kinderen B. p1. Allurner le flamheau
le 1h- of 1hivnsénée, de huwelijkstoorts ontsteken, trouwen. Le hit d'lsyrnen of d'hyrnéne, het
huwelijksbed -- HYMEN, rn [Anal.] Maagdevlies ,
hymen ii. -- [Bot.] Bloemknopvliesje Ii. -t Ilyniénéal, e, adj. Bet huwelijk betreffend,
echteijk.(Plnr. rn. hsyrndndaux.) -- Hyménëe, rn,
Z. IIYMEN. - [Ant.] Bruiloftslied n. - HYMÉNEES, t.
Pl. ilyniensfeesten n. pl. - flyniénélytre, wij.
[H. n.] Met vliezige vleuqeldeksels (van insecten).
--- HYMENELYTBES, ti. Pl. Bladluizen 1. p1.
Hyménocarpe, wij. [Bot.] Met vliezige vrucht.
-. Hyménode, adj. [Bot.] Vliezig. - flymé
nogastrique, wij. [II. I).] Met vlieziqe maag
(van vogelen). -- fiyniénographe, rn [Didact.(
Vliesbeschrj'ver rn - Hyinénographie, t.
Vliesbeschrsjvinj 1. (een gedeelte der ontleedkunde).
- Hyménographique, adj. I7liesbeschrfjvend.
- flyniénolépidoptèies, rn pl. [H. ii.]
Vliesvleugeiiqe insecten n. pl., wier vleugels met
schubbig stof zijn bedekt. - flyinétiologie, t.
[Anat.] Leer van, verhandeling 1. over de Vliezen.
- Hyménologique, adj. Die leer of verhandeling beten//end, hymenolOgisch. --- Hymél

-

nologue of Hyinénologiste, rn., z. v. a. HyMÉNOGRAPH1E. - flyinénophylles, f. p1. [Bot.]

Soort van varenkruiden is. Pl., nicest uilheemsche.

- Hyniénopode, a(lj. [H. n.] Met ten halve

door een elms verbondene teenen (van vogelen). Hyménoptère, adj. [H. H.]: Insectes h-s , of
als subst. HYMENOPTERES, HI. p1. Vliesvleugelige
insecten (met i vliezige, doorzigtiqe en geaderde
vleugelen, zoo als (le wespen, bijen, enz.), ii y m en op tera n. p1. - Ilyménoptérologie, t. Leer,
beschrijving t. van de vliesvleugelige 'insecten ii. pl.
- Hyinénorbize, adj. [Bot.] Met vliezigewor fels. - Ilynlénospore ! Hyménosporé, C,

-H YPERSPIAÉNALQIE.

HYMÉNOTOME

adj. [Bol..] Met in een vlies gehulde zaadkorrels.
Uyménotorne, rn [Chii.] Mes ii. tot liet antleden der vliezen. -- Urnénotouiie, f. [Anat.]
Vliesontieding f. -- Hyrnéiiotomiste, rn Vlies-

ontleder rn

fl yninaire, rn Gezangboek n. verZ(flneling 1.
(1il 1ofzanjen.
flynine, rn Lofzangni feestlied ii, , inz. tee
ccce van de goden en helden der oudheid, h. y rnaus M. - HYMNE. f. [Liturg.] Geestelijk lied,
christelijk kerklied fl -- flyninique, wij. Den
hymnus of lofzang belie/fend, ii y in a i s c h. flymniste of Uymiiogcaphe, rn Lofzang
schrijver, loflieddicliter rn - Hyninode, ni. et
1. [Ant] llymnenzanger in.,-zanqster 1. (op de
grieksclie feesten). -- flyuiiiographe, ni., z.
1[VMNESTE. - Ilyintiographie, t. [P111101.1
Kunst f. 0111 lofzangen te maken. - Ilyinnogra
.,

-

phique, adj. Die kunst betreffend, h y ni n 0 g P
p Ii i S C h. - Hymnologie. f. [P111101.] Veiliandeling f. over den lofzang; - liet afzingen van
fofliederen; - ook: kennis t. (lee christen -kerkgezongen en kerklieddiclilers. - Hyinnologique,
(/dj. Die verhandeling, clot c,/zingcn, die kennis betreffend, by rn no 1 6 g i s c ic - flyninologiste
of flyninologue, rn Schrijver eener hymnoloijle; - beoefenaar, kennel' van de geschiedenis en
litteratuur van t kerkgezang, h y 1fl fl 0 1 0 0 g rn
llyoehontlro-gtosse,(pr.ch=k),Uyoglosse, adj. [Anat.]: Muscle Ii, of als subst. UYOCHONDIIO-GLOSSE, IIYOGLOSSE En. Namen van twee
tonybeenspieren. - flyo-épigiottique, adj. 'Jot
longbeen en st;otklep behoorend. - ilyolde, adj.:
Os 11-, of als suhst. JIVOIDE, rn Tonybeen i.
øyoidien, ne, cidJ. Tot het tonybeen be/toorend.
-.- Hyoglosse , z. Jlyodlloisr)no-GJOSSE $Jyo-Iaryngien, ne, adj. 'Jot bet tonybeen
I?)? 't strottenhoofd, belworend. - Uyo-pharyn°îen, He, adj. Tot liet tonjbeen en bet slok-

armshoofd behoorend.

Ilyophorbier, III. Bof.j Soort Van Palfli
boom rn op Bourbon.
Uyoscyame, rn [Bot.] Zwart bilzenkruid ii.
IJyoscyaniine, t. [Cluirn.j Een uit liet bilzen-

kruid verkregen zwart alkaloïde.

Uyosère, flyoséride, tyosiris, f. [BOL.]

Varkenssalade t., eene plant met walgelijk ciekenden wortel.

flyo -sternal, e. culj. [Anal.] Tot het longbeen en bet borstbeen behoorcud. - LIyo-thyroïdien, ne, adj. Tol het tonybeen en het schildkraakbeen behoorend. - flyovertébrotomie, f.
[Vtr.] Luchtzaksnede 1.
flypaflage, 1. [Gram.] Woo r dverplaatsing.
woordverwisseling f., waarbij nog tans de zin dui
delijk blijft (1). v. II enfonca son chapeau clans sa
lète, voor: II enfonca Ia'tète dans son chapeau).
flypante of Hypapante, t. [Liturg. gr.]
Zuiveringsfeest f. der lliaagd. (bloemkelk.
Hypanthe, f. [Bot.] Binnenst gedeelte tanden
flypargyré, e, a dj. [Bot.] Van onderen zilverkleurig (van bladeren).
Ilypate, f. [Mus. anc.] Laagste snaar f. der
letrachord of viersnarige fier. - ilypafoide, 1.
Diepe, doffe toon, treurtoon in.
Hypécoon, ni. [Bot.] Karwei t.
tlypélate, f. [Bot.] Zeepboom rn van Jamaica.
Hyper (grieksch voorvoegsel in vele uit hei
tirieksch genomen fransche woorden). Over, boven,
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ven, hyperboliséren. - +
perbolis me, rn Misbruik, gedurig gebruikJerhyperbool
of der overdrijving, hyperbolisnsus n. -

flyperbololde, adj. [Gom.], z. V. 0. HYPERBOL1FOHME. — Hypeiboré, e, flyperboréeii,
tie, adj. [H. IL] Noordelijk, in 't lwoge noorden
levend of groeijend, h y p e r b o 1 I s c h : Plante
h-e. Animal h-, noordelijke plant f., noordelijk
(tier II. Race Ii-e, Nations h-es, hoog -noordsche
volken H. p1. (Lappen, Groenlanders, enz.) . 111ev
h-e, noordelijke IJszee f.-- Hypercardiotrophie, t. [Méd.] Vergrooting t. van 't hart. —
Hypereardiotropliique, adj. Daartoe behoo1-end. - Hypereatalectiqne, adj. {Litt. anc.]
Overtollig: Vers li-, of als subsi. HYPERCATALEGT1QUE, 1fl. Vers n., met ééne of twee lettergrepen
te veel in dcii laatsten voet. — Hypercatharse
of Hypes-catharsie, f. [Méd. 1 Bovenmatige
buiksontlasling f. — Hypercératose, f. [Méd. ]
Kegelvormige uitzetting f. van het hoornvlies. Hyperchiorate, in. [Chi;.-n.1 Overchloorzuur
zout ii. - Hypereinésie, t. [Méd.] Overmatige
bewegel ij kheid van eenig deel, ziekelijke prikkelbaarheid 1. - flypererinie, f. [Méd.] Buitengewone vermeerdering der afscheidingen. — flypererise, flypererisie, t. [Méd.] Al te hevige

krisis of wisseling eener ziekte, bovenmatige ziektescheidende (kritische) ontlasting, h y p er k r sis 1.

-- flypereritique, adj. [Méd. ] Tot die overkrisis behoorend. - HYPERCR1TIQUE, in. Overstreng

kunstregter; aartsberisper, aartsvitter, albediller,

h yp e r k i j t i c U 5 fl1. - Hypei-diacrisie, t.
[Méd.], z. v. V. HYPERCRINIE. — Hyperdrainatique, adj. [Crit.] Al te dramatisch of boned?nat ig , overdreven, Ii yper dramdtisc It. - flyperdraine, rn. Overdreven tooneelstuk n. Hyperdidie, f., z. 011(1CC CULTE. — Hyperdy
z. v. a. HYPERESTHENJE. - flyper--namie,f.
énièse, Hyperérnésie, f. [Md.] Overinatige
braking -t. Hyperemie., t. , z. v. V. PLETHORE
- flyperentérite, t. [Méd.] Heftige inqewandsontsteki ng f. .- Hyperentérotropbie, t. Vergloating f. der ingewanden. — flyperéphidrose, f. [iVldd.] Bovenmatig zweet n. — Hyper-épidose, f. Bovenmatige grootte of toeneming
f. van een of een ander lid. — flyperéréthisme, rn [Méd.] Overmatige prikkelbaarheid 1. —
Hyperesthénie, 1. [Méd.] Bovenmatige sterkte
van alle levensverrigtingen, ziekelijk verhoogde levenskracht, h p p c r's t h e n j e t. — flyperesthé

nique, a d j. Overkrachti.q, uit te groote sterkte
of kracht voortspruitend, ltypersthéni sch. —

flyperesthésie, f. Bovenmatige gevoeligheid f.
- Hyperesthésique, adj. Overgevoelig. —
Ilyperguenstie , flypergeustie . f. (pr.
—gheus-thie) [Méd.] Ziekeljk verhoogd smaakvermogen a. - Hyperhérnie, t. Groote overvloed rn. van bloed. — flyperhéinite, t. [Méd.]
Scherpe bloedsontsteking 1. - flyperhexape of
flyperhexapode, adj. [H. n.j Met meer dan
6 pooten. - flyperhidrose, flyperhidro
sic, f. [Méd ] Overv l oedig zweet n., liet overmatig

zweden.

flypéricées, flypérieinées, Hypericodes, t. pt. [Bot.] Geslacht der Johannis-planten t.
p1. (millepertuis). — Ilypéricum, m. (pr. —come)
]Bot.] Ilcrtshooi, St -Janskruid n.,
Ilyperinésie, t., z. V. 0. HYPEREMESIE. Hypern.ètre, adj. et subst. ilL, z. v. a. flYPERC,TALECTIQUE . — Hypernéphéliste, m.
overmatig, bovenmate, overdreven. - Uyperba
(plais.) Hemelbeschouwer, bewonderaar van de
Se, t. [Rhét.] , Z. V. a. METAPHO1IE. -- Hyperbate, 1. [Gram.] Woordve'rzelting, omzetting f. hemelsche voorwerpen. — (fig.) Hoogvlieger ni
—
flypernornial. e, adj. Den gewonen eeder
woorden,
h
p
p
d
natuurlijke
volgorde
van de
h (t t 0 n ii. - Ilyperbibasine, rn [Gram 1 Ver- gel overschrijdend, hypernormaal. - flykeerde woordvoeging f. - Hyperbole, f. [Rhét.] pérolde, adj. [Bot.], z. V. ci. SAXIFRAGE. —
Overdrijving. ve1-qrOotinfJ, overdreven voorstelling flyperoodon, Di. [11. in.], z. V. 0. EPAULARD.
van eene zaak cjrootsproak f. - [ Géorn.] Dwarse of — Hyperostose, f. [Chir.] Groot beenuitwas n.
- Hyperoxyde, adj. [Minér.] Zeer scherpkanschuine kegelsnede, h y p e r b 0 0 1 t. - fly perbo
Uforme, adj. [Géom.] Naar cie hyperbool gelijkend. tig. — ilyperoxyde, rn [Chim.] Overoxyde n.,
-HyperboIique, adj. Overdreven, overdrijvend, oxy(le met overmaat van zuurstof (sur -oxyde). eerqrootend door woorden. P p p e r t O ii s c h: Ex- flyperoxygéné, e, adj. [Chini.] Met zuurstof
pression 11-, overdreven uildru!cking t. Cel homme oververzadigd, gehyperoxydeerd. - fly.
i'st fort h-, die man houdt veel van overdrijven. peroxyinuriate, m. [Chîrn. ] , nu CHLORATE ge- [Géorn.] Van den vorm der hyperbool. - Ily- heeten. — Hyperphiogose, t. [Méd.] Hoogste
perbolique rn ent, adv. Vergrootenderwijs. - graad in. van ontsteking. — flypersarcose, f.
[Géorn.] Cooper on CODe h-, cme hyperbolische [Chir.] Overmatige vicezigheid f.; wild vleesclt n.
kegelsnede maken. - [ Hyperboliser, V. 11. in wonden en zweren, hypersarkosis t. tet m'erdrjjving of vergrootinq spreken. overdrj- Uypersplénalgie, t. [Méd.] Hevig zenuwlij'-
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TIYPERSPIJÊNOTROPHTE --

(ier milt. - Hypersplénotrophie, 1.
[Méd.] Groote uitzetting f. der mitt. -- flyperstanneux, adj. [Chi n.] Naam, door Ber
zelius aan het zwavelzuur tin -oxydule gegeven.
- Hyperstène, m. [Minér.] Hoornblende .f.
van Labrador. -- flypersthénie, f., z. v. a.
(left IL

HYPERESTHENIE. - Hypersulfide,

m. [Chin.

IIYPOPHOSPIIOREEJX.
driaque ,: m. Miltzuchtige ; zwaarmoedig al
droefgeestig mensch ; ingebeelde zieke, h p p oC h o n d r i 5 t in. - Als adj. : nziltzucliti.q , aan
onderbuiks-aandoeningen lijdende; - droefgeestig,
zwaarmoedig; grilziek, vol luimen en kuren, wonderl ij k; ingebeeld ziek, hypochonder. - flypocondrial, e. adj. Aan miltzuchtigen eigen.

Zwavelverbinding t. met overmaat van zwavel. -- [H. n.] Plumes h-es, onderljfsvéderen 1. p1. flypocondriaque, adj. of subst., z. onder nDi. [Chim.] Zwavelverbinding f. met de grootst mogelijke hoeveelheid POCONDRE. - flypocoisdrie, I. [Méd.] Onderzwavel. - Hyperthyron, m. [Arch.] Files m. lijfsziekte, miltzucht f., buikzenuwljden a.; - blijboven de deurstjlen. - Hypertonie, I. [Méd.] vende zwaarmoedigheid, droefgeestigheid, grilligOverspanning, hevige spanning f. - Hyper heid, grilziekte, qémelijke ge?noedsstemming of luim,
adj. Overspannen. -- Hypertro- -tonique, hypochondrie 1. - flypocophose of flyphie, f. [Méd.] Overvoeding f.; het dik-worden. pocophosie, f. [Méd.] i iardhoorendheid t. in
- Uyperlrophié, e, adj. (en part. passé van matigen graad. -- flypocrâne, t. [Méd.] Vers'hypertrophier) . (lit overvoeding geboren of daar- zwering f. onder de hersenpan. - flypocrã
nien, ne, adj. [Anat.] Onder dehersenpan gelegen.
mede zamenhangend, Ii y p er t rOp h I S c h.
Hypertrophier (s'), v.pr.. Overmatig dik wor- - flypocras, m. (pi. i-po -krace) (ook yin hypoden door overvoeding. - Hypertrophique, cratique geheeten)Met suikerkaneel e. a. kruiderijen
gemengde wijn, kruidenwijn, specerijwijn, h p oadj., z. v. a. HYPERTROPHIE. - Hyperzoody
namie, f. [Méd.) Overgroote vermeerdering der kras m. - Hypocratéi-ifornie, adj. Denvorm
van een schoteitfehebbende.— Hypocratique,adj.,
;evenswerkzaamheid.
Hyphaltes, In. Pl. [H. n. Huppelaars, sprin- z. onder HYPOCRAS. - j- flypocriser, v. a. Hulgers in. Pl. (vogels van 't rnusschengeslacht). - chelen, den huichelaar spelen. - t HYPOCifiSER, v. a.
yphantes, rn. p1. [H. n.j Vogels, die kunstig Ontveinzen (dissimuler) , met den mantel der hui
chelarj bedekken. - flypocrisie, t. iluiclielarj ,
zamengesteide nesten bouwen.
Hyphénèse, f. [Gram.] Vereeniging van twee schijnheiligheid, schijndeugd, fémelarj, veinzerj t.
.- flypoerite, adj. Huichelachtig, schijnheilig,
lettergrepen tot ééne.
Hyphydres, m. pi. [H. n.] Fkaterkevers m.pl. geveinsd , gehuicheld, schijnvroom , kwezelachtig,
Hypual, flypuale, m. [H. a.] Adder t., hy p o k 1' it i 5 c h - HYPOCRITE, In. en f. iluicheiaar, pilaarbijter ni.., schijnheilige, schijnvrome m.
wier beet doodelk is.
Hypnalisme, m. [Magnët.] Toestand des mag- en t., kuichelaarster, kwézel f. - t HYPOCIUTIQUE, M.
Gebaarmaking t. - -I- flypocritisine, ni. Stelnëtischen slaaps, h y p n, aijsmus n.
sel n. van veinzerij, overdachte, berékende, stelselHypue, m. [Bot.] Bladmos n.
Hypniatre, m. [Magnët.] Wie in den mag- matige huichelarj t. - flypoderme, in. [Anat.]
nétischen slaap geneesmiddelen voorschrijft. - Voorhuid t. des kittelaars, door de binnenste schaamflypulonirexie of Hypnionirie, 1. Magnéti- lippen gevormd. - Hypodèse, Hypodesine, t.
[Chir.] Onderbinding t. van een bloedvat; onder.cJje slaap m. met droomen gepaard.
- flypersuiftire

,

-

-

]

-

Hypuobatase, Hypnobate, z. v. a. SOMNABULISME, SOMNABULE. - Hypuoblepsie, f.

slaapwandelen der gemag[Magnét. elderziend
[ li
netiseerden. - Hypuographe, m. [Didact.]

Schrijver m. over den slaap, slaapbeschrijver,
h y p n 0 g r aap h m. - [Magnét.] Hij, die slapend
schrijft. - Hypnographie, adj. Slaapbeschrjvend, hypnogrépliisch.
Hypuolde, t. [Bot.], z. v. a. SAXIFR&GE.

Hypno1oie, t. [Didact.] Leer f. van den
slaap. - Hypuologique, adj. Die leer betreffend, h y p n 0 1 O g i s h. - HYPNOLOGIQIJE, f.[Mëd.]
Slaaprégeting t. (een gedeelte der gezondsheidsleer).

- flypnologue, in., Z. v. a. HYPSOGRAPHE. -

[Méd.] Geneesheer m., die zich met de régeling
van den slaap bézig houdt. - flypuoloque, m.
[Magnét.] Spreker m. in den magnétischen slaap.
* Hypnophobie, f. Het schrikken in den slaap.
- Hypnophobique, adj. In den slaap schrikkend, hypnophöbisch. - Hypnophoie,m.

[Magnél.] Wie in den magnétischen slaap zingt of
spreekt. - Hypnorexie, t., z. V. a. HYPNALISME. - Hypnotique, adj. [Méd.] Slaapverwekkend, verdoovend (narcotique). - Als subst. m.
slaapmiddelen n. p1. - Hypnotisme, m., z , v. a.
HYPNALISME.

Hypo (grieksch voorvoegsel in vele aan 't grieksch
ontleende fransche wonrden). Onder, beneden, van
anderen, onderaan, van geringer' graad, ondergeschikt. - Hypohole, f. [RIiét.] Voorloopig antwoord op eene te doene vraag (doorgaans subjection of anticipation). - flypobranche , adj.
[H. H.] Met de kieuwen onder 't lijf (van weekheren). - Hypocarpe, m. [Bot.] Vruchtbod,em iii - flypoeatharsie , t. [Méd.] (eig.
buikzuivering doorden endeldarm). Zachte, ontoe reikende ontlasting f. - Hypocathartique,
adj. Eene zachte ontlasting veroorzakend, h yp ok athártisch. - flypocauste, m. [Anti Gewelfde plaats met vuurhaard en buizen ter verwarming van de daarboven liggende vertrekken;
zweetkamer, badkamer t., zweetbad n. - flypoehéride, flypochéris, J. [Bot.] Varkenskruid n.
--- Hypochyme, m., flypochyse, f. [Anc.
méd.] , z. V. a. CATARACTE. - Hypociste , t.
Woekerplant op de wortels van de hondsroos.
Hypocondre, m. [Anat.] Bovenbuik m., de streek
aan beide zijden onder de korte ribben; onderkraokbeesr9treek t. - HYPOCONJThE of Ilypocon

verband n. - flypoastre, m. [Anat.] On-

derbuiksstreekf., onderljfn. - flypogastrique,
adj. Tot liet onderlijf behoorend: Région ii-, onderbuiksstreek t. - Hypogastrocèle , t. [Chir.]
Darm- of netbreuk t. aan 't onderlijf, - Hypogastronervie, 1. [Mid.] Verminderde zenuwwerking 1. der maag. - flypogastrorexie, f.
[Chir.] Buikbreuk f. met scheuring van het buikvlies. - flypogé, e, adj. [Bot.] Onder den grond
blijvend, zich onder den grond ontwikkelend. Hypogée, t. [Ant.] Onderaardsche ruimte, groe
ve I., grafkelder m., keldergewelf, h yp ogceu m n.
- Somtijds als adj.: Temple Ii-, onderaardsche
tempel m. - flypogèse, f. [Bot.] Soort van
gras ii., dat op de daken groeit. - flypoglosse, t.
[Anat.] Onder de tong: Nerfs h-s, of als subst.
bypoglosses rn p1. Tongzenuwen 1. p1. - Hypoglosside, f. [Méd.] Kikvorschgezwel n. (greiiouillette). - Hypoglossis, t. [Anat.] Onder gedeelte ii. der tong. - flypoglottide, t. Klier t.
onder de tong. - [Pharm.] Tongpil, hoestpil t.
(die men onder de tong zich liet oplossen). [Numism.] Krans m. of kroon 1. van alexandrijnschen laurier. -- Hypoglottite, 1. [Mèd.] Tongkderontsteking t. - flypogyne, adj. [Bot.] Onder het vruchtbeginsel ofhet stampertje vastgehecht.
- flypogynie, t. [Bot.], of Insertion hypogénique, aanhechting onder het vruchtbeqinsel.
- flypoleuqiie, adj. [H. n.j Met wit onderljf.
- flypolithe, adj. [H.. n.j Zich onder desteenen
ophoudend. -- flyponinèrne, m. [Litt. anc.]
Toevoegsel, naschrift; gedenkschrift n. - flypoinoehlion, m. [Phys. anc.] Rust- of steunpunt ii.
van een' hefboom. - flypomuquenx, ueuse,
adj. [Anat.] Onder de sijmvliezen aanwezig. flypoultreux, adj. ni. [Chim.] : Acide h-, ondersalpeterig zuur n. (protoxyde dazote). - Hyponitrique, adj. m. [Chim.] ; Acide h-, ondersalpeterzuur n. - Hyponitrite, in. [Chim.] Ondersalpeterigzuur zout n. - flypopétalé, e, adj.
[Bot ] Met onder 't vruchtbeginsel aangehechte
bloembladeren. - Hypophase of Hypophasie, f. [Mëd.] , z. a. a. LAGOPHTALMIE. -- Hypophiegmasle, t. [Méd.] Zachte of sluipende antsteking t. - Dypophore, t. IRhet.] Tegenwerping f. (objection.) - [Chir. Pijpzweer t. flypophosphate, m. Onder -phosphoi-zuur zout
n. - Hypophosphite, m. [Chim.] Onder -phospkorigzuur zout n. -- Hypophosphoreuz, adj.

llYT() Pi1OSPHOI{I (t1J F
rn [Chin.]: Acide h - , onder -pItospIwri1zuui n. Uypophosphorlque, adj. rn. [Chirn.] : AcMe
b- , onder -phospliorzuuï n- flypoph thaimie, 1. [MétI.] IJitstortinq f. van bloed in 't binddies van 't oog; ontsteking f. van 't hoornvlies.
- flypophthainiique, adj.
Thi die uit storting
of ontstels?ng behooienel. 1 yp o p h t ii 4 1 us i s c ii.
- HrpophyIIe, adj. Onder liet blad
oeijend
of aanwez i g. - ilypophyflocarpe, JJ^ .[Bot.]
Met onder het blad wassende vrucht.HypophyiIo-spermatense, a([j. Bot.] Plante h - ,
plant f., van welke bet zaad op den rug der bladeren gevonden wordt. -- Hypopiiyse f. [Méd.j
Z. V. a. CATARACTE. - Hypopyon. ni. [Méd.]
Etteroog ii., verzameling 1. van elter in de oogkamers. - Hypopyrrhe , ori'j. [H. ti. ] Bos-

kleurig of roodachtig van onderen. Hypor
chéniatique, adj [liti. one ]: Poésie h-, rcaIlyporyctique, adj. [Mii.]:
ijle dansliei( Ii.
Opérations 1)-s, oocleraavdsclie oorlouisverrigtingen f.
-

-

Pl. (het graven von nifjnea. enz.).

-- flyposarque, al. [Méd.]. z. V. 0. ANASAItQUE. - Hyposcène or flyposeénion Di. [Atit.] Baitengedeelten. van het voortooneel. - Hyposclérei.x,

euse, adj. [AnaL], z V. 0. FLDREEJX, TENI)INEUX.
- Hyposorne, in. [Anat.] Scheidvlles n. lus-

flypospadias rn. [Anat.]
schen twee holten.
A angeboren misvorndng t., waarbij de opening der
mannelijke pisbuis zich aan baar ondervlak bevindt.
flypospasme, fl1. [Méd.] Geringe graad a.
-

-

van kramp, mv, der oogleden. . Ilypospatliisme, m. [Ciiii. ] Voorlioo/dsnede f. . insnijding op
m. [MéeLj
het voorhoofd.
Uitstorting f , van bloed in of onder het bindviie.c.
P..- Ilypostaphyle, f. [Méd.] Verlenging, doorzakking f. van de huig. - Hypostase , t.
[Théol.] IVezen ii. , persoon in. , voorwerpelijkbeid t. (substantie). ..... [Méd.] Bezinksel, zetsel a.
adj.
(Ier pis, /iypdstasis t. -- Hypostatiqcie,
a.
[Théol.] Wezenlijk , voorwerpeljk , persoonlijk,
lypostdtisch: Union Ii-, vereeniging der goddelijke natuur nat de menschelijke (in (len persoon
van Christus) . Forme h - , persoonlijkheid 1.
flypostatiquenient, adv. in persoon , wezenlijk. - Hyposterual, a(ij. al. [Anat.] Os h-,
of als snbst. HYPOSTERNAL, nl. liet zwaardwijze
uitsteeksel a, van het borstbeen. (Plur. hyposter
naux.) - flyposthénle, t. Vermindering, al neming t. clvi krachten. - Uyposthéuique, adv.
Krachtverminderend. — Jlypostratège, rn. [Anc.
mi l .] Luitenant - generaalrn. - Ilypostrophe, in.
[Méd.] Het wederinstorten (b4j zieken) . - Feranderde ligging 1. van een' zieke in zijn bed.
Hyposulfate , m. [Chirn.] Onder-zwavelzuur
zout n. - Hyposulfite, ni. [Chim.] Onderzwaveligzuur ,rout a. - flyposulfureiix, adj. in.
[Chim.]: Acide h - . onder - zwaveligzuur n. - flyposnif'nrique, adj. [Chirn.] : AcMe li-, onderzwavelzuur a. Hypotenuse , t. [Géoni.]
Schuinsche of grootste zijde eens regtlioekigen drieahoeks, zijde tegenover den regten hoek, hypothenissa t. -- " t Hypothaiatlique, t. Kunst
van onder water te zwemmen en inz,. te varen,
onderzeesclie schsepvaartkunst t. (navigation sousmarine). - flypothécabie, adj. [Pint.] Geschikt om als hypotheek of kusting gesteld of lageschreven le worden, verhypotheekbaar. -- flypo.
thécaire, adj. Pandregteljk, iegt van hypotheek
hebbend of gevend; de hypotheek betreffend, ii. ypolhekdrisch: Créditcur h - , schuldeischeï' in. op
vast panel. Dette h-, pandschuhi , met pandregt
voorziene schuld f. inscription li, inschrijving t. op
het /iypotheele- register of pandboek. - HypothéI. adt. Bij wijze van hypotheek of
kustinq, pandregteljk, volgens pandregt. --- flypothèque, t. Geregteljk beschreven onderpand;
pandregt IL , hel regt van een schukicischer op de
onroerende goederen, die zijn schuldenaar hem tot

zekerheid dec schuld heeft verpand, pand af grondbrief m.. kusling , pligt , hypotheek f. Donner
une terre en (of pour) h-, een liggend goed verpanden, als hypotheek of onderpand geven. Ses ter
res sont chargées d'h s, zijne landerijen zijn met
hypotheeken of kustingen bezwaard. Éteindre une
Ii-, eeoc hypotheek of pandschuld aflossen.
..t (pop.) Drank m. uit brandewijn, suiker, fruit,
enz. bereid, dien men nee den maaltijd drinkt.
øypotbéquer, v. a. .41e hypotheek of onderpand
-

-

-

-

.

11 YSTTROC YS'J1OULE. 97

—

stellen, (II.': ki'ctiiu (I(S' ll in.s('fu'iJc('n: II- tuit-. -c
1)ielIs al zijne,(.fiL'I'tii verpanden hy)H)tba'k of
kuslonq op (II zjjioe ojoedirio flo'olOeil. --Lpot Iiéqiié (bij.
unit. passé): Maison h- , al
5

,

-

'PjI

.

o)iiliO'i'/)(I1Ol (/fct('/(l en ingeschreven h a is, v o' p lo y P ot /0 ( I, O'( ' (I /10015 II. - ' (fig. ('t fiosoo. ) Ii est H-, hij
ii ijou' laatste scli oenen ,
.luoil iio'l loo' oiioi

loopt

t

hij

loro'n i n 't gr af. -- H ypothese, t. Onderstelling.
bio ii(oii(l.Sl(Iq qo'lo'jdo' stelling, o'oo'u'aaih'li,l' .l"lliooq t.. 10(1 sooile,' i,',o'gç als waarheid (1(011f/ 1 '1'011U'11 1 '.

00(1(1/lOIn 1/00/0 1'?' vei'klai ing('loo.,' zaal; u itgaat
hypool lots', ho /1 julIo (5i I.
Stelsel n.: L1le Pioioii4, het stelsel raoo l°lo,loo,uo'us.In oIi::o'n
Rjjooioolr,o' of ondergesc hikte
Zij? lo'V("
tèIfl()
iiie
stilling, 'Ii" ö,od"i' de ool;o',n'ioo.' stelling bego'(')eo0
ie: I(oiuiin, 'li)i)ii(iijlI in llase it iii-, olo' hifl()fil.ot('lliij (0/) (Ii' bi/xleili,oq terug voeren„. hvw/)(1..eIO
,

-

. -..

. --

polIiéfi(Iue, mij 01 ? ('P,jf onderstelling berustend,
0010(l";"slelol, aangenomen , VO(fl'Sl1I,od5 alt peotat' I(Lit

(;ts li-,
!Jo',lOIIU'lO of (oe.so'/000u'd. 1, Ii I' (0 t bi ë t i s e
(oio(lo'lXleld f/C1'(ll II.
I1 i)olhétiiçuieiiient
adv. Bij 000ulo'i.clClhiIti, (Jil(IC1'.l('llO'1OolCl'iL'1jX.
)Oti'aelié1iOIl 111
\ nat
Onderhals ni bene('('00 deel taco dooi halo.
[ :ti'ch . ()iulo',buils in.,
(/1(111(1e strook (0,0(11', (It'll /o(ll.s erner zuil.
..

--

.

.

.,

.]

(

-. .

Io'ro'ni!iqo' root'.lolIioifj in
1)0tYI)05e. f. F Rhél .
beelden , ,ti!oc'boOoi u'o'like roai.slt'lli,'og en verzinne-

lijking, 1' ii /) (1 1 !/ /) d s I x t.

II y)OXaiIt1ie, ('(IJ.

-

ypoxyde. in.
I I . a . j 1 '(loo onliro's (ftc!. - -(ii'iuI ('(lii Bei'zei HO) [Cluitii. Onder -o/il" ousOX\(Le) : H -- SulfUIi(LUe. (,1((!eI-z(/'ao'('!z('o(r (oi:ith
-e. adj. Cloitu
11) loosuifIlri(I1() . -ypoxydé.

ot de
den g"oiouslen ii'ti(itl gen.o'ydeo'i'd. 11 YI O
xyIéeo. t. »1. Ilypoxyloiis in. /d. [tiot.
Houtzwammen IoOUlz((t1111n)O,'tei( t. l. Hypoxys, f. Bot i Soort va n 1001'( i.c f. , iit,'t s1'i't'ûi
UozeugiIie. ni . [L og ] let
on igo' bloemen
bii((ii(l(! 1(1)0 It'd" r li('! do' i't(1o' titel ('( i( tt'crlt'a'iiïl,
z()O(1((t ut' i'oo1" uit afzonderlijke kleine zinnen, lorII: pozoiiie. ni.
sl(Uht, I! y it oz e u ,i' I 5 t.
..

)

-

,

,

.. .

,

.

{

-

.

:

.

,

--

,

,

II}OSOME.

i IJypei., ne, calf. Waleipa.c hori zontaal.

--.

A('reIIt Ii-. kOqn'lta'l't'n It.

.\ tal i '/01 10(1 tog
en de tong be/ o or en d. II %)SiLOïde esdj.
en subs!. in.. V. (1. 11\ïkDE.
11% psipile. (((If.I I a.uit bui',o. borstels
of stekels 0/) th's louj (10,0 insecten).
IJypsographie. 1. 1 E)idarl .J Ik sCho'fjVin!/ (ISo
II_VpSofliérie, 1.
hoof/c of (CI'h('V('O((' p10(115cm
:iat1i. I litili'ij'(ioj de, breuken uit seize o''rieljiIIypsomé1rie t. !°11 s.] Iloogteoneking.

LIyJ)sifoglosse. a dj.

lot en

.

-

--

:.

.

'.-.

iiioi , bojoijto'ineelku toni 1.

--

II y)so!flé1riqne

III. )l. fit. n.j
iwioqe vloeken levende eÛ!("bs no

adj. II(o(ogtemeten(l.---Iypsoptènes
ih)Of/l'liC(l('Hf!e. .ilI

ulypsorlhorrhynques, at. p1 LI. ti
-..
!IO(,(/L'Ii(f/O'i((h' iegtsiwrlig e vogels in . p1.
Ilyroiia. on. [H . U.) I!,'aziliaaooso'hoe hyena I.
11 ,'sgI ne, t. [Chin.] Cochenille I.: - kh'ui'eoul
beginsel n. iliii Pl((10l (ott!' IIV'OGINIQL'E (jeboPeton).
Ilysope, t. [I)l . I !Ifjzoop iii. I I ; (I(' (;Iu,

Pl.

Z. r.

(1. lIEU tNTIlÈlE. -- (fig.) , Z. t:EliflC. - Ilysopifolia , t. [Bot . ] .'coiaon 0(0(0 twee soorten van
bloedkruid of !'°° tjjke a .. ioi"t hijjZ(iji('Oi'iflig(' bla-

deren.

--

11ysopine 1 . ) Cliiin. j lllwli

0/

looi-

zout ii. '1(11 men ono'eoit in ((tOO hoijzoj) aaiou'eziq I,.
zijn. Ilysopite, t. Cloiuo. nit:'. hljzojnli'aook no.
,

-

llypsiirite, t. [Minér. ] Va,'h''oo.c.cto'eoi rn
flystéralgie, I. ) Mé(1. Baarmo ederpijn t.
Ilystéralg'iqne . adj. 'l'()l (Ie boao-inoedeo'pijn

--

beiwoiende, to ,s I e t' d I q itch. -- ilysléraiithe ,
adj. Met bloesems, our o'doo (Ie bladeren verschijnen.
.--. flystérieic, 1. , Z. V. a. H YSTE RI E. lérieisine . no. [Médj Geringe gre(a d no. van
Vrijster ri'ijsteo'ziekio'. .. . Hysterie, f. I M(1i
é
ziekte, OflOo'(l(ij)lO(lg. opstijging 1. ooit (le boai'onoe(b'). --- [Bol ] .Ü(Oi't 0(1(0 houtzwam t. - II'stérique , adj..%hid. j 1)o' moederplaag loo'ii'e/fenth',
ooit de ,'i ijsh'i:io'lde ontstaan, h y ,c I o° 1' i 5 C h. Vapeur Jo - s , opslfjgingen (Ier baarmoeder. Reinèoie
Ii-. lit iddo'len tegen de o,00eol'o'kooaal, anti -boy.cleci.ceho'
noiddilen a. ph. .. . Ilystérisiiic t rn, Z. o'. a.
HYSTERIE. -- Ilystérite, f. Méd.) Onlsiekingl.
(1(1 baarmoeder. .-- Hyslérobnhonocèle. I
[Chir.j Moederliesbreuk t. - Ilystérocèle. 1.
hlam-monl"oh;euk, (l001zoiking t. der baarmoeder
-HystéroevsHque adj. De baarmoeder coo
P'

blaas betre ffend

-

I1y41roc'stoeè1c. I

4()

9:$

-

1IYSTiROO1{APHE

J1I(U!.cbPeak f met dooizakicinü der baarmoeder. Hystéi'ographe, m. Beschrijver (Ier moederkwalen, schrijver orci de byctéui.scbe zie k ten. It y c teioqraaph in Hystérovaphie, f. MoedelkWUUlbesC/irijLifl( VePl,(1o(Ie/in o! f. over de ziekten der lJflollllOedeI. -- H ystéiojiaphiqne,
adj. Tot iJle bscI, )V1 OfVeïh(ifldeli??f! behoorend,
hysteroqrdphi.cch. Ilystérolilhe, iii.
[I\/Iifldr. 1 11oedereiec'n, venussteen , h y s t e r o Ii t ii n.
- II3sté1oIoîe, f. fLilt.J O m zettin g , oinleeerinfj I. . v(in etc flUt?JO1Ijh( vo1(!or(le (Ier voorntellinn.
fier. Mé(Lj ie(? 1. (Ie) baarmoederkwalen.
odh 11'ot (liP omkeerin. Of
die leer betreft, hysterolo ij isch. ystéroloxie, L [M(t1j ()inbui7i 7? f7. scheeve pl(wtsnfJ
d(p baarmoeder. iiystroiiiauie, 1.. z. v. o.
FUBEUJI lItdlifl('. - H&téioplise, 1.
fJCZV'e( 0. de'?' boo,nuede. hysiero7)byséna U.
i-- Dystévopliytes, I. j)f. (noord ?)(1fl Fries)
Bot.] Pa(!drstoelen in. p1. • •- JIsteioptose, f.
Mdd.j t!twkkin veIn ilp baarmoeder. h y s t e•1' Op t U S is 1•. -- Hystéiorihëe f. J3l()e(1lOeiJinfl I. U?t de l)OU?1floe(fCP ; ook . v. o. Ilenis
lila ìrhes,:. on(!er FLEUR. iI'stérorhéique, olf. 'Jot die v1oeijini teltoorend, hysteroV h t I s c h. flystéioscope, rn [Chir.j Werk-

tuig ii. om tot 00fl den hals (Ier baarmoeder le
zipn, li, ysteroskoop in --flystérostomatome, Dystérotome, ni t'Verktuiy n tol insnijding van der fiats (le)' baarmoeder, Ii y s t e r 1 0 om
01. - Hystérotomie, f. [Anat.,! Ontleding der
boormoeder; -- 1Cliir.1 boarmoedersnede, keizersnede f. - Uystérotomique, adj. Tot die ont
lediîq. dir mmcde bebooremi, li y sterotômisch.
-. iiystérotomotoeie, t. [Cliii.] Verlossing t.
otomocique,
door (le keizersnede. - Jlystér
(Uij. Die verlossing hetre/Jend.
Hystricides . Uystiieieiis, in. pl 11 n.j
Çleke/dieren fl pl. fjeslacht fl der stekelvarkens.
Dystiicite, 1. [H. a] i3ezoarsleen, stekelvarkenssteen n'l. (dien men in t iiqchaani. van. 'I
slekelvorken wil (1an(lelrOflen hebben
-

t, ni. Lvegende letter vo-ii t alphabet en derde
der klinkers, de 1, 1'. Un grand I, un petit i, cciie
groole I. ccve kleine i Prononcer mal les i, dci's
slecht uitspreken. (In de woorden. oignon, poinée,
poignant, poignet en in dcii naam des schrijvers
Montaigne wordt de i niet gehoord.) - (Loc. fig.

cl prov.) Mettre les points sue les 1,

g

een puntje

Op de i vergeten: tot in kleinigheden zeer noauw-

keurig zijn; ook: zich niet nietig/iePen ophouden.
II nest liOn (IU/i meltre les points sur les t. hij
is niet meer dait een muggenzifter. ii faut avec eet.
homme rneltre les points sue les 1, men enact bij
dien mciii op zijn tellen passen. Droit comma an
I, zoo regt als cccie kaars.

lac, lacht, en., z. YAChT.
laehus, in. (pr i-a-knee) (ii. nl Gestreepte
act in. of meerkat f. , ouslili ni.
anibe, hiS. [PoPs ] Versvoet in., die uit cciie
korte en ecne lange lettergreep bestaat, ja m b u s en.
- Ook als adj. gebdzigd: Vers iarnbe of jambique, jambisch veis D. - lanibograptie, en.

.tombend'ichter, schrijverrn. indejonibisclie versmaot.
lamiqne adj [Pliarm.] Artsenjj betreffend,
lanioloje, t. Artsenijleer t. Jaiiiologjque, iinj. Die leer betreffend, i a en alO p i S c/i. - Jamotechnje, f. Kunst f. der ortseiiijbereiding. - Jainotechnique, adj. Die kunst
betreffend, iamotéchnisch.
latralepte, in. [Méd.j Zalvena'rts, geneesheer,
'ingen peppen e. a. uitwendige
die inz. door inwr'ijv
middelengeneest, i atra lip t ivi.—ltraleptiqiie,
adj. Zal/geneeskunst, wetenschap ore ziekten doos'
zalven, wrijvinpen, enz. te gDnezen, i a t r a 1 1
tick t. -- Jatrjne, t., z , V. ci. SACEFEMME.
latrjque, aclj. Geneeskundig, i á t r i S cli. - Ook
a49,sub.ct. L'iatrique f., de genees- ofartsenfikunst t.
— latrochjmje, t. Geneeskundige scheikundige,
i ei t 1' 0 C Ii. ent ie t.; ook: geneeskunst naar chemische
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grode'i door chemische 'middelen, e Ii e in ja t ri e t
- atrochimique , adj. Daartoe behoorende,
a t r 0 C ii t iuii s C ii. - latrochirniste, in. Ge-

neesku'ndjq seheikundiqe i a li , o c ii e in j s t; scheihardly arts. c Ii e in I d te " in. - latioto g ic, t.

Geneeskunde f. latromathématieien , Jatroméeanieîen. fl1. Aanhaner rener dooi Borelli te Pisa in dc 16e eeuw gesticlile iiutdische school,
welke de verriqtinqen von 'I menschelfjh' lipchaam
n(1Oî werkiii(elfjlîe netten wilde verklaren , i a t r out atliemciticne, iot'oinechdn lens rn latromat bématique, Iationiéeaniqiie, 1.
Toepassing van.i wis- en weihtuiokundiue ieee/ic den op de geneeskuivie. Jatrophysieieu, in.
Voorstende,', beoefcnaar der yeneeskundiqe natuurleer, i a t 1' 0/) ii y's 1 c us in. Jati-ophysiqtie, 1.
(eneeskundwe nOtiiUîlPer, I ci t i a /) Ii y's I c (1 f.

Ibère, lbérieii e, odj , ei subst. (podt.)
1)(IanScli, i b P i j ,c e h van iberik, een der oude
iionien ran 't spcansche schiereiland, naoi' de rivier
iberus of Ebio) . Spanjaard ni., spoonsehe vrouw 1.
Tot Spanje behooren.d spaasch.
Compagnie II)- spaansc/ie mciatsehapjiij t. (ter oni(jinninhl enn bewerkinq tan de spaansche niijnen).
Ibéfide e Ibéiis , t. [Bol.] Boerenmosterd,
basterdinosteid ill.; wilde hers t.
Ihéjite. t. I.Minéi , j z. ii. a. ZE 0L1TRE.
JbeiIiiie of Imberline , t. [Coin] .1 Ii e i
1 i ii. e t., zékere slof; Ook IBot.IJ zekere plant.
Mare of lbiaire , in. [II. til Voelslang
qeineene blindslang t.
Jbîdeiti, 0(1v. (latin) (prIètn)
.
Terzelfder
plotse. 0/) dezelfde bladzijde.
ibijati , rn [11, tij Reuzen-eilennieiker n).
(engoulevent) in. Zuid-Amerika.
Ibis . in. (pr . i-ldce) [F!. nl P'(j1reiyci, ibism

een naar den oojjevciar qelijkende, in Erypie inheeinsche moerorvoqel , die bij de oude Egyptenaren
goddelijke eer genoot. z. ook COURL1S.
ibitjit, rn [Fl. nl Soort van boa-slang T. der
PliiIippijnen.
leadiste. til. 1 AiII.j . Z. V. a. ÉP1CUItIENS (we
yeas de ICADES Of inacindelijksclie feesten tee eerei
von Ejnkurus 1 .
(der Antillen
Icaque of Icaquier, m. 1 Bot.] Pruimebooni in.
Jeastique, adj. [Didact.] Natuurlijk, onOJ)gesierd.
I- icelni, ladle, p ron. cl adj. PPm. LPrat.J
Voornoemd, bovengenoemd: 1)ans Ja maison dicelui, in 't huis van bovengenoemde. Nous avons trouvé
dans icelle chanThre flois chaises, ito lit etc., soy

vonden in qezepde kamer drie stoelen, een bed enz.
Ichneutnon, ii). ir. ik—) [H. n. ] Spoorwe
zei, spoorrot. pharaonsrat (rat de Pharaon), Ook
inonguste (niangotisle), in Egypte sews geheeten,
een nam, den bunsing cjeljkend diei, inz. menigvuldig in Egypte, i e a cum a n in. - Sluipwesp t,
spinnendooder in. (ook ichneute en mouche 1dbiteurnone gebeden). - ichneurnonides, in. p!
[I-I. n. ] Sluipwespen t. vi. - ichneumigénose, 1.
fPatliol.] Ziekte t., veroorzaakt door de oniwikkeimp vast 't ei. (lot (Ie sluip- en galwespen in de
levende weefsels vciii dieren en planten leggen.
, Jebiiiographe, ni I 1)idact.] Uitgever van
botanische plaatwerken. - Ichnograplie, rn
Grond-, planteekenaar ni. -• Ichnographie, t'.
Gi-ondleekening f., plan ri van een gebouw. —
Ichiiographiq.ie, adj. Daartoe behoorend, i c/ia 0 g r (1 p ii i s c/i.
ichor, rn (pi . 1 -k0r) [Chir.] Wondwater, bloedwater, lidwater ii.: dunne, wankleurige, invretende
etter rn - Ichoreux, eiise, adj. Bloedwaterig,
elterig, scherp bijtend. Ichoroïde, adj., z. V. ci.
ICIIOREUX; -- Als .sul)si. t. Naar bloedwater gelykend zweet n.
Iclithyocolle, t. (pr. ik—') [Cotii.j tTisclil(jinî.
---' Overdragteljk ook: de rooie steuriii. (hurio),
cciii wiens luchtbiaa.c inz, de visehl(jm bereid wordt.
- iehthyode of iehthyoide, odj. Vischvormig.
.« Jehttiyodonte, rn I1 n.j Versteende vise/itand to. - Iehthyographe, rn Visschenbeschrijver, I C Ii t ii y a g i' a a p P ni.—Ichtliyograpisie, t. Vissc/ienbeschrijvisi,q t. - lchthyographique , m i. Tol die beschrijving behoorvnd
sc/i thyogrdpliisch. - Iclithyolithe, en.
Veisteendeviscli, visc/isteen. afdruk en. van een' vice/i
in leisteen. - lehthyolithotogie, t. Ge.cchiedenis f. (Ier versteende vissc/ien. - Jchthyologie, 1.
-

-

-

-
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Li' vuin (t( ViSSCIUi, vscfik'ude f. - chthv. I veil le beeldPtiteiist, Cciii (lt' VeiCCi'iilf/ e,iiq i jdologiqiie, wij. De v?ssc/le1ilee bt,e/friid, c Ii- (liii!) i:lei heiligen-beelden. .-.- Icotiophile, till.
t /1 y 0 1 0 7 1 S C F,: Ouviage ChI li - , 'werk over tie
Ditilact.J Beeldenvriend; liefhebber van sC/tit(ierijen ,
viccehen. - Iehthyoogistc m. Vtschhenner, i i)l(itei, enz. ---leonosti-ophe, oh. iPitys, Gt'av.I
l)'isCkliufl((i(/e, i C it t It 1] 0 1 (t t) fJ 1). lelithy- Beeleleenlceerdet in. , een lozen ,l't'ismci, (l(it liet
i beeld dci' 1ooi'werpei? ürnqekeerd voorstelt.
oinaiieie, I'. 1 J)t.j J'V(L(tt'Ze(J(/Cï1 uit de
van VteCli, § c It I ft y t) 1/til it t t C 1. ichthy.
leosaèdre, rn Gdom.i Tte'iniije'lal; ij..
den va
onianeien, ne, wIJ. lot ilic UtwtiZCg(Jer be- (111111 ) O ee l-ijkzijdlue driehoeken bel I ens(l 1 1 Fl111 iii
tvek/el'jjk, '1 e ii t Ii j o in (in t i s cli. Als cubit. m. ikosoe'dei', i/'osdetli'oii it. - Ook als odj.:
en t. I1'i:ia1ctiijei' In., UtO(tiZt(/Stti f. uit vich inqeu)(1nfleil. •i C I t /() in ei a t ni. ('it t. lehthyoiiiéthye, L [Bot.j V1SC/ibedteelmei in.. struik op
lanutlea. welks O t u'atc !CW(ii!itil blndeieit ('Cit
ih. [ i)jvist/t bedweimeit. - lehthyomorphe, n
CE1TIIY0MOItPI!E, 1., Z. V.(ƒ
flac!.} J 7 isehvornti.
(((If.
t7 i8eliIehthyophage,
ICUTHYOLITIIE.
etend: I'etIl)IeS iel lh -s of (tIC subct. JCRTI-IYOLHAGES, 11 ) . p1. t7 Uii cinch leveilfie , vitCiteteitcie volken n.
p1. C'esl un ichuli-, 't is een viceheter. hij eet veel

en gaarne visek. - Iclithyophagle, t. liet
rischeten ; ilOOlo(i(in(Ie voeding t. met vice/t.
ehthyophagique, adj. 1)aa;'toe iietj'C!ckelVC,
icfttliyopliágisch. -- Ichthyophi1e adj.

Vischiievend, de VSSChÇ1i beminnend; gaarne visschend. • Als cubs!.: 7 ic1tmiutnaar. visselteitvelend;
Hefhebber in. von 't viste/ten. --- ehthyophthaI!

mite, ichtityophthalitie, m.. z. V. 0. APO ehthyosaure, M. / - issc1ilttqeeiisf.,
PHYLLITE.
eeoc dietentonit (lee voorwereld. iehthyose, 1, .
{Méd.] Scitubbenuits1ci in,, echulibenvielite, ic/it /t y O .e I S. • Ieh thyspoiidyle of Iehthyo
spoiidyHthe. in. 41. n. 1'isc/igraeitveisteening t.
-. Iehthyothéologie, t. Leer, geschiedenis f. van

de in den bijbel vonikometide viSsCilen, tehthyothéologiste, in. Wie zich met die leer. die

qesc/iiedenis hefzi.q 1ioudt.- lehtbyotypolithe,rn.
fH. ti.] Steen rn niet visc/iarciru/(Icen. .- lehthy.
érie, t. Beenachtig veiliemelte li. der vissclien. -ehthyquae, (J(Ij. 'Wat VISSCIICIt betreft, wal bij
vissc/ten j)l(iatS /tee/'t: Poison iclitli-, vischve'rji/t n.
venijnii bejinseI n bij zdkere ti.csclten eteinwezig.
Jehthyte, ni., Z. V. a, iC1I'!HYOLlTHE.
ici, ode. flier, alhier, kier tee plaatse. Venez
id, kom hier!' Je suis arrivé ici (0 niatin, ik lien
eleven morgen hier qekomen. Soifex (lId, f/Cl van
hier! Pat ici, liie;' done. U a passé jar ici , hij is
hierdoor gereisd. Venez jusqu ici, kom tot hiertoe.
lei ii parcionne lá ii I)Utiit, hier vergeeft hij, dooi
straft hij. Oct est vatte fièie? ii est près lid,
waar is uw broeder ? hij is hierbij, niet verre van
kier. Id-has \OUS lie serez pas Iieureux, hier beneden, op deze aarde zult gij iiiet gelukkig zijn.
Idea , leicariba, liui, in. [ Bot. j
lileini-harsbooni rn
icoglan, to. Page of cde/knacip rn V(lv t binnenpoleis hij den Grooten-ileer, i t sj o q 1 a ii rn
lconantidiptyq zie, t Z. V. a. fflI'LANTlDlENNE.
leone, Di. [Phulol.J Beeld, evenbeeld, afbeeldsel li. - iconiqite, adj. [Didact.i Gelijkend nagemaakt of afgebeeld, i k ô a i s c Ii Statue ie-,
.ctandbeejd II in levensgrootte. - Iconisine, rn
[P111101.] Zinnebeeld4ie voorstelling t. V(lfl liet
denkbeeld, i k a a' j S 1fl U S 11. - Iconoelasme, rn
Leer t. , stelsel li. 'Ier hecidsioriners, i k o a a k I 4 sin us ii. -. leonoelaste, rn fH. ecdl.j Beelddormer, beeldverbreker. I le 0 0 0 Ie! d .e t in. - leonographe, rn [Didadt.I Beeldbeschrijver, kenncr der beeldteni.csen . borstbeelden, standbeelden,
;nozaïken. inz. ilet oudheid, i le o a o q i a a p Ii in.
leonographie, 1. Beeldbeschrijving L: beel
denkennis f. ; - kunst f. van het vogel-perspektief.
Iconographique, adj. Beeldbeschrjvend,
i k o ii o q r dp hi 5 C h. - leonolàtre, in. Beeldaanbidder, beeldendienaar rn (iioam, dooi' de protestanten ten onregte aan de katholfjken gegeven).
-- Ieoiiologie, f. Beeldenleennis , verklaring of
beschrijving der beelden, schilderstukken, gedenkteekens, zinnebeelden, enz. van vroeger' en later'
tijd; - kunst om dooi' zinnebeelden te spreken,
beeldspraak, i le on 010 f/i C 1. - lcoiiologiquie,
wij. Die beeldenkennis of die beeldspraak liet reijend,
I k o no 1 Og is c/i. - leonologiste, leonologile, rn Beeldenkenner, beeldenbeschrijver, i k 0noloog to. - leonomane, in. Groot liefhebtier van beelden, van schilderijen, i Ie o it o ni ci 0. V ui
. , leoiiomanie f. Overdreven zucht voor beettien, mozalken . schilderijen, enz., i koon om ei ii I e t.
-- leonornaqite, to. [H. eccl.i Bestrijder in. 1
-.
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Ct'tsla) ie-, twinti'elakkiq kristal 11. -- leosan
dre, ailj , Z. v. a. ICOSANDRIQUE. - leosan-

drie, t. [BaLi Twintiolielio peti t. pl_ ilaiileii
welker bloemen 20 en mcci' iìieeldi'adeii hebben, die
(lip der, LiiOCIICiI Ieeiki'aíid zijn vastgehecht (de 1
klei.cee in 't stelsel can Linnelis) , i k o s a n dr i c li.
Pl. ---leosandrique, adj. Twintij/ielri iig, i Ii o
.t: (in ei ri 5 c/i. - Icosigone, ad,j. Jidaci.j Twintiglioekip.

lctère, ilL, lctéi - ieie, I. 1 Med.,i Geelzucht t.
(jaunisse). - lctéiln, e, ad]. Gee l of jeelaehtiq
Van tint. --- letétiqite, adj. [Méd.I Geelzuehtip ,
niet de /eelzv.cht beliebd. - IC'fEIUQUE, til. 01, f.
Geelzuchtige at. en I. - letéroeéphale. wij.
[ l-i. IL] Geel of geelachtig van hoofd. ICTEROCEPH.LE, rn [H. n.] Geelhoofdi j e bfjenetei' in. letérode of letéioïde, wIj. Mdd.j: Fihvie
let-, koorts I. niet geelzucht.- lctéiomèIe adj.
u. tij Geel niet zwart doormengd. -- letérope
of letéropode, adj. [H. fl.1 Gve1voeti/. -- letérophrys, adj. 111. en 1. [R. II.] Met gele wenkbraouwen. niet eene gele streep boven iie oogen. .
letérops, (liii. 10. en. 1. [U. n. ] Geeloojig.
letéroptère, adj. [H. n.j Geelvleueliq. - Ie-

térote, adj. ,liet gele ooi'en. (Guiana.
letinie, t, [El. n. ] Soort van roofvogel to. in
letis, tin. jFI. it.] Sai'dinisc/ie inarter nit.
Idatide, al. H tij Vleescliworm rn, vlcenlimade t.

Ide, t. El. n.j Visch to. V(tîl 't karpei',qeslacht.
.- [Jeu - 1 Beslissende slap
n i
. (in 't pikeltten).
ldéal, e, adj. Onwezenij/le. ingebeeld, denk-

beeldig, enkel gedacht of in de verbeelding bestaande,
hersenschimmiq; -- voorbeeldig, vooi'beel(leljilc, i d e
aal,1, i d e ei i i .c d Ii. Persorinage id- deiikheeleli, ,
niet werkelijk bestaand pei'sOOil 110. %lonnaie id-e ,
fiiebeelde, niet werkelijk geslagen (uje/iiieeede)
munt t. Valeui id-c, iiqebeelde waarde t. -- Le
beau id-, het voorbeeldig schoon, hel dichterlijke
schoone, de hoogste schoonheid, die zich loot denken, het iclealisch schoon. (De Académie weigert
aan dit woord een mannel. ineerv. ; noptans heeft
Bu//on, gezegd: des hires idéaux , i?l( is hierin dare
velen gevolgd). - IDEAL, flit. liet enkel voorgestelde
of gedachte, het denkbeeldige. het droombeeld; lit, eager' zit?: een als wezeiil(jk gedacht voorwerp,
dat volkomen aan eene idee of voorstellin , aan een
moddibeeld beantwoordt. eerste voorbeeld of niodell,
i d e a a 1 n. --ldéalenient, adv. Op denkbeeldige.
ideale wijze. -- Idéallsation, 1. liet scheppen
of voriîten nou idealen of gedaclitenbeelden;
denkbeeldig voorwerp, gedachtenbeell li. -- ldéalisei-, V. a. Ideaal maken, tot liet ideale verheffeit, hoven de wezenlijkheid verheffen., veredelen of
veifraaijen; iets ie'erkel(jks vaar een' regel der volkoinenheid behandelen, i de dii s ei i'en. -- ldéalisme, nit. [Phil.] Stelsel rn vo n hen , die in God
de idee of aanschouwing van alles zien; - stelsel n. i'on, hen, die met Kant denken, dat ioij de
voorwerpen alleen dooi onze eigene ideen of verstandsbegrippen, en niet dooi de zinnen kennen;
.. stelsel, dat aan de uitwendige voorwerpen geenerlei zelfstcindiglîeid toekent, i d ea li's mus a.
ldéaliste, nit. Aanhangei' van dat stelsel, idealist rn. -- ldéallstlqiie adj. Tot liet idealisntiis beltoorend, i d e a 1 ï s t i s c ii. -- ldéalité, t. Denkbeeldigheid; hoogste volkomenheid, i dealiteit 1.
Idee., 1. Aaiischotewing f. , begi'ip, verstanelsbe grip it. , voorstelling, gedachte 1., clenkbeeld li.; -plait, OiltWei'j) li. , schets f.; -- - nieeniiîg t., gevoelen, begrip n., -- geest nit. , gedachte, verbeelding t.,
hoofd a., idee t. 1tI obseute, contuse, donker,
verward denkbeeld. Sv former ittie ir! de ge., zich.
een begrip, denkbeeld von iets vormen. Yen avais
coucu tine tonic autre hi-. ik had ei m ij eene gehei.>„'> andere gedachte of voorstelling vein gemaakt
Id- fixe, Z. FIXE. -- Lid- de ce tal)leau est origiunie. cie gedachte, de vinding dezer
, schilderiji.e
-
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940IDËEN
)fliSJ)1Oflkeljk. - Yen al jeté I'i1• ;ji' te papier, ik
heb er het ontwerp van OJ) t papier gebraqt.
Queue est votre kt-? wat is uw gevoelen, uwe
meeiiinj? On ne peut lui Mei cela de lid- , men
kan Item dat niet uit liet hoofd, uit (le gedachte
brengen. 3'aî dans lid- (tile mon frère viendra
demain, ik 'verbeeld mij, (1(11 mijn broeder morgen
komen zal. - ( fig.) Ides, inbeeldingen, droorne) jje'n, hersenschimmen I , . p1. Tin gouvernement parfait nexiste quo dans Ie pays des id-s , ccve volmaakte regër'ing bestaat niet dan in t land der
veibeelding, der hersenschimmen.
ldéeii, ne, od.j. [Myth.j Iddliseh, bijnaam Van,
.Iupiter en Cybéle; lot den berg ida beliooreiul:
t)actjJe ic!-, dative/i priester in. La rnère id -ne,
tie idalisclie moeder of godin (Cybele). Les monis
u1-s, '1 gebergte Ida, de i(lcIlisChc bergen ni. p1.
-1- S Idéer, V. ei. Een verstandsbegrip VOO eIii
afgetrokken voorwerp hebben.
Idem, pron. (pi. i-dem) (l(jtin) I)eelfde, hetel[de, dito. .- Idémiste, in. Jatn'oêr III.
+ Identification, f. [Didact.] Vereenzelviging, uclijkinaking, ineen- of zainensnwlting,
identificatie f. - Identifier, V. a. Tot én
en hetzelfde maken, vereenzelvigen, twee dingen
onder éév. begrip vereenigen of brengen, I d e ii t 1fl é r e a. -- S'IDENTIFIER, V. pr. Tot één en
hetzelfde worden, zich vereenzelvigen. -- liet port.
/)OSSd is ook adj. Des clioses identitides, vereenzelvigde dingen n. P 1 - identique, adj. Een,
cenerlel, eenzelvig, édn en hetzelfde, gelijkheteeke
oen!, geiijkgelilend, identisch, i entiek:
Propositions id-s, eenzelvige voorstellen n. p1. Ces
deux objets sont id-s, die beide voorwerpen zijn
AIgèb.] Equation Id-, vergevolkomen gelijk.
ljking, die voor olie waarden der daarin voorlomende letters doorgoal, welker beide leden vol/eomen dezelfde zijn of tot denzeifden vorm herleid
kunnen worden, identieke vergelijking f. - identiquement, adv. Op ic/dat/sc/ic of eenzelvige
wijze, geijkbeteekenerd. -. Identité, f. [Didact. ]
Eenzelvigheid, eenheid van wezen, volkomene overeenstemming, identiteit f. -- Jur.J ntablir
lid- dun condamné, de identiteit eens reroordeelden vaststellen, bewijzen dat hij en de schutdiiie én en dezelfde persoon is.
Idéogénie, f. [Phil.] Wetenschap 1., die over
den oorsprong der idden of denkbeelden handelt.
ldéographie, f Uitdrukking van de gedachte
door beelden; begripschri(t n. (dat niet enkele kienken, maar /ehee1e begrippen door teekens voorstelt). - Ideographique, adj. Een begrip. cciie
.gedachte uitdruielentl door middel ran een teeken,
ideogrdphisch. - Idéologie, f. Begripsleer f., wetenschap van de vorming der begrippen
-
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of van de gronden der kennis. Jdéologiquo,

adj. Tot de begripsleer behoorend, i de a I 6,q i sc h.

- Ide ologue, $déologiste, m. Beoefenen,
leeraar van de begripsleer; --- ook: dreamer, zieeer, dweeper in.
ides, f. Pl. [Ant.] De vijftiende dog der maan-

den maart, mei, julj en october, en de dertiende
der andere maanden. Les Id- de mars fureni fata
les it Jules-Ciisav, de vijftiende meert was een
ongeluksdag voor Julius Ciivai'.
Idiocrase of Idloerasie , f., Z. V. a. IDIO-

-- Idioélectriqute, adj. Op zich
ze/ven elektrisch, niet-geleidend, geschikt een door
wrijving dek/nek te worden (zoo als glas, barnsteen, liars, zwavel. enz.), idio-elëktrisch. Udiogyne, adf. [Bot.] Dc meeldraden in eene
andere bloem dein de stampertjes hebbende, eigenhuizig, idiogy'nisch. - Idiogynie, I. [Bot.]
Geslachtsafscheiding , gescheidenheid vein de bevruchtingsdeelen der planten in afzonderlijke blocmen. --.1. % ldiolãtre, in. Zeifvereerder, zelfverqoder, e p 0 i S t in. --- 4 ldlolâtrle, f.
zet, vergoding, zelfaanbidding t., e g os sm u s n.
- diornatique, adj. Tot het idieima, de volkstaal of den terugval behoorend, i d 1 o m a t i s c h. idiome, m. Eigenaardigheid, inz. met betrekking
tot de taal eens lands. vol/staal, landsspraak t.,
1 di O m a n. Lid- francais, de franse/te volkstaal f.
SYNCRASIE.

.-- BijzondereTetongval
raak f van een gewest, tongval,
der Gaskonjers. - IdioLid- gascon,

mèle, m. [Liturg.] Eigen zangwijs t. (in de

qrieksche kerk de naam van zékere zanqverzen,
die niet aan de schrift ontleend zijn). - Idiomé-

IDOIJOTITYTE.

tal1iqiie a dj. [Phys. ] : Electricité id- door de
onderlinge aanraking van twee metalen ontstaande

elektriciteit f. .- Idiornographe, 01. [PhiIoI. ]

Schrijver over de verschillende tonjvollen eenci
taal, idi omogr a up/i ni. - Idlomogi-aphie, t.
Tongrolbeschrijving f. -- idiomographique,
adj. Daartoe behoorend, i d i om o p r á p h is c It.
Idioiiiorphes. ni. 7)!. [1-!. fl. ] FossiliCn t. Pl. Uit
(Ie dieren- en plantenuereld. - Idlopathie, 1.
[Méd.] Eigenlijdigheid f., plaatselijke ziekte van
een liqchaarnsdeel zonder inedelijdigheid der andere
dee/en. - idiopatique, Eigen/jdig, i d i a p eit Ii is e h. -- 1dlosncrase of Idiosnera

sic, i. [Md.] Eigenaardige menqing der bestand(lee/en van het organismic; (ii liet ei gene van
ne wijze van gewaariemand ten opzigte van zij
worden, ci.qenaoreiigheid; eigenaardige vatbaarheid
voor ze/kere indrukken, natuurlijke neiging of
ofkeerighe'id f. - Idiosynerasique, a dj. Daartoe beliooiend. idiosynkreitisch.
Idiot„ in. Dom, onnoozel, stoinpzinnïg; niezenloos, zwak van verstand. - IDIOT, ni., E, 1. Dein001, botterik, onnoozele bloed, stompzinnige; kiankzinnige, i di 0 0 t 01. en t. -- Idiotic, f. (pp. --thie)

[Méd.] Stontpzinnighcul, wezenloosheid, verstane/s-

zwakte t. - idiotique, adj. Eigen: Langue id-,
eigen taal, moedertaal f. --Tournure hi-, spraakV) ending of uitdrukking f., die een' idiotismus bevat. - [Meid.] Ssmptômes id-s , verschijnselen n.
p1. van vcrstasutszwakte of krankzinnigheid. -Idiotisme, in. [Die/act.] Eigenaardigheid, eigenheid I., eigene uitdrulking of woordschikking eener
taal; gewestelijke uitdrukking, ei g enaardigheid van
een' ton//val, idiotisinus in. - [Méd. ] , z. v. a.
IDIOTIE. - Idiotrophe, adj. [FL. n.] Zich snel

wezens van zijne eigen soort voedend, zijns gelijke
etend, idiotrôp/iisch. -- Jdlofrophie, f.

[Meid.] , Z. ii. a. IDIOSYNCRASIE.
idocrase, f. (ook hyacinthine en vésuvienne)
[Minér.] 1Vaas den hyacinth gelijkend olijfgroen of
bruin eeelgesteente, j d o k r a s ni
idoine, adj. [Prat.] Bekwaam, geschikt tot iets.
Jdolàtre, adj. A/godi.cch, afgoden dienend of
aanbiddend: People id- , afgodisch volk n. Culte
Id-, afgodische eerdienst 1. - (fig.) Verzot, buitenspor ig of has-tstogtelijk beminnend, smoorlijk verCette indre est it!- de ses enfants, die moelle) vergoedt hare kinderen, (pop.) is gek niet hare
kinderen. L'avare est hi- de son or, de gierigaard
is verzet op zijn goud, maakt het goud tot zijn'
afgod. Elle est Id- de sa beauté, zij is hoogst ingenomen met hare schoonheid, beeldt zich te veel
op hare schoonheid in. - IDOLâTItE, M. en t. Afodendienaar m. , -dienares f. : Couvertir les id-s
e afqodendienaarsbekeeren. -- Idolâtrément,
ce/v. Op a fgodische wijze. -- Idolâtrer, is. n.
Afijoden dienen, afgoderj plegen. (in dezen zin
weinig gebruikt). - '(fig.) IDOLhTRER, V. a. Vergoden, /iartstogtetijk beminnen: It idolâtre sa flue,
hij inca/el een' afgod van zijne dochter. - sii>oLaThER, v. pr. Zich ze/ven vergoden , met zich zeiven hoogst ingenomen zijn. - Elkander vergoden.
s m oorl ij k op elkander verliefd zijn. - liet part.
paved is ook adj.: Enfant ei-, vusig benzine!, vertroeteid kind n. -. Idolátrie, f. Afgoder ij , afgodendienst, heeldendienst, beelelenvereering; -- (fig.)
overdreven liefde, vergoding t. Ces peuples étaient
ne/minds ii lid-, deze volkeren waren der afqoderj
toegedaan. - Ii aime les fleurs jusqu'h lid-, hij
is op bloemen verzot, hij duseept met bloemen.
Idolàtrique, adj. Afqoderj betrefl'end , naar afgoderij gelijkend, afgodisch.
t. Afgod m., afgodsbeeld is. Adorer une
id-, eesien afjod aanbidden. - (fig.) Cet enfant
est lid- de sa nsère, dit kind is de afgod zijner
moeder. L'avare fait son Id- de son argent, dc
gierigaard maakt zijn geld tot zijnen afgod. (fain.) II se tient 111 comme une Id-, hij staat daar
als een beeld (werkeloos, ledig). C'est une id-,
't is een botterik; ook: 't is eene schoone maar gees
vrouw. - [H. n.] Id- des nègres, z. v. a.-teloz
BOA devin. Id- dec Maures, afgodsvisch m., een
dooi' de Mooren vereerde viseh. - Idoléon , m.
[Ant.] Afgods tempel m. - Idoloinane, ido
lonianie, f.. z. v. a. IDOLiITRE. IDOLATRIE.. ldolopée, f., z. v. a. PROSOPOPEE. - idolothyte. M. Offerspijs f., spijzen, die men den afgoden o fferde.
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TIJON ÉET1
ldouéeté, f. Geschiktheid t. (aptitude).
Idilalinc, 1. [Chim.] Naariz. door Duinas aan
eene vaste koolwaterstof-verbinding gegeven, die
een mineraal uit de kwikmijn van Idria hein heeft
opneleveid, i d e i a I i a e f.
Idylle, f. [Lilt.] Kleine schildering f. , tafereel
nit het leven van eenvoudige natwurmensehen, mv.
kindelfjlc gedicht, velddicht, herdersdicht n., bekoorlijk tafereel van het land- en herdersleven,
I d y 11 e f. -- Idyllique, wij. Landelijk, herderlijk, eenvoudig en onschuldig,i d y'l 11 s c h.
lèWe, rn, Z. HIEBLE. -- leuse, f., Z. YEUSE.
If, m. lul iep, ijpenbooin, iepenbooni,
boom in. Hou; dif, iepenhout, taxis/tout n. -- Driehoekig getiminerle II. voor illumineer-glazen.
lgasurate, Igasiiriquie, z. V. ei. STRYCHNATE, STRYCHMQUE.

Igi.awe, f. (pi.. ig-narne) Bot.] Broodvrucht,
jams 1. , eeoc plant uit warme aardstreken, met
gxoote, voedzame 'wortels.
Ignare, adj. (alleen van pet s onen in so'in11ii(e
gemeenzame zegswjjze'n Onwetend, ongeletterd.
Ignatie, t. (pi . t=e)lgnatius-bomn of -struik m.
(die peervormige vruchten draagt, welker bittere, bedwelmende ritten onder den naam van ig'natius-boonen (fèves de saint Ignace) bekend zijn.
Igné, e, Wij. (in. ig-né ) [Didact.'J Vurig. uit
Vuur: Matièie ignée, vuurstof f. -- Go1.] Door
de werking des vuurs vourtçjeln'ayt: Couctie de
formation igiiée, door 't 'vuur gevormde aardlaag f.
'-- Ignéologie, f. Z. !YROLOGIE. - Ig nescence, f. (pr. ig -nes---) [Didact.'j Ontbranding f.,
toestand van een ontbrandend t'illchaain. - igisescent, Ia. (pr ig -nes--) Ontbrandend, ontvl(inunend,
vuur gevend. - Iaire, adj. (pr. ig-ne ) Tot
vuur- of tOfl(lelZWaIn dienstig. - Ignicole, adj.
(pr. ig-ni---) Vuu'rannbiddend. -- Als subst. in. en 1.
Vuuraanbidder ni., -bidster f. -- lgsiieolle, adj.
(pr. ig-ni—) [11. ii.] Met vuurkleurigen hals. Ignifère, adj. (pr. ig-ni-- ) i!)idact.'l Vuurlraqend, vuurqelei(len.d. --- IGNIFERE, ill., Z. V. 0.
lampe astrale, Z. ASTRAL.
lisigène, wij. (Pr.
ig- iii---) Door t vuur verwekt, uit het vuur geboren. .- 1gssispicie 1. (pr. ic -ni--) Waarzeggerij f. uit het vane, --- Ignispicieu, m., -tie, t.
(pi'. ig-ni--i Vuurwaarzegster in , -zegster f. Ignition, t. (pr. i-ni -ci -on) Verbranding tot
kalk en oscli, chemische verkalking, qloeihilte,
gloeijing t., gloed vi., i 9n í t i e t. - Ignivonse,
atij. (pr. !g-ni--) Vuurspuwend (van vulkanen).
-. Ignivore, adj. (pr. ig- iii -) Vuuretend. -41s subst. m.: Vuureter in, (vuieretend joochelaar).
Jgnobiiité, f, [Didact.] Gemeenheid, laagheid,
slechtheid f. -- Ignoble, wij. Onadell(jk. (In
dien zin weinig of niet gebruikt). - Onedel, slecht,
gemeen, plat, laag, schandelfjk: Janet' uit personnage ign-. eeoc gelneene rol spelen. Expression
ign-, platte, qemeene uitdrukking t. Frequenter
des ilesix ign -s, slechte plaatsen bezoeken. Minér. ] Filons ign -s, arme metaalade r s t. p1.
(die de kosten der bewerking niet goed maken). Ignobiement, ode. Op geineene, onédele, lage
wijze. II pane ign-, hij spreekt op eene gemeene
,

--

,

wijze.
Ignominie, t. Seliaiuie, oneci', beschimping 1.,
smaad vs. II vau t inieux mourir avec honneur
que de 'vivre avec ign-, 't is beter met eei' te
sterven, dan niet oneer te leven. -- tgnorninieu..
sesnent, adv. Smadelijk, op cciie sinadel(jke,
schandelijke wijze. - Ignosnissieux, iesise, adj.
Schandelijk, smadelijk, onteerend, eerloos: Une
mart ign-euse, een schandelijke dood in. Cela est
ign- ii toute SR race, dat i.e onteerend voor zijn
qeheet geslacht.
-Ë 1uorabIe, adj. Waai-van men onkundig
rang zijn. .-. Ignol-amment, adv. Onwetend,
onkundig, op eene onkundige wijze. Vous en parlez fort ign-, gil spreekt er op eene zeer onkundige
wejze van. -- Ignorance, t. Onwetendheid, onkundigheid, onkunde, doinheid; onbedrevenheid,
onervarenheid f. : Vivre clans one extréme ign-,
in eene zeer gloote onkunde leven. J'avoue mon
ign- la -dessus, ik beken dataanqaande';nfjne onkunde. - Livre plein d'ign -s. boek vol fouten,
die van onkunde des schrijvers getuigen. - [Prat.]
A fi n que nul Wen prétende cause d'ign-, opdat
'niemand zich wegens onwetendheid verontsclmuldige.
' Ignorant, e, adj Onwetend, onkundig, døm.
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uneicalen. II est si ign- quil iie sait pas lire, hij
is zoo onkundig, dat hij 'niet kan lezen. 11 s'avoue
Ign-, hij bekent Zijne onwetendheid. -- II est ign
en géographie, hij weet van de aardrijkskunde
niets. II est ign- sur cette matière, in die zaak is

hij geheel onbedreven, daarvan 'verstaat hij niets.
--' Usia ign -e décision, cciie domme beslissing.
.- (Loc. prov.) Jeu suis aussi ign- quun enfant
q ui vient is naitre, ik weet ei zoo weinig van als
een pas geboren kind. - IGNORANT. M., -E, f. Onwetende, ongeletterde. onk'unilqc, 'weetniet ni. Faire
lign-, den onwetende spelen, zich onkundig houden. - Igisoi-antifiant, e, a dJ. (woord van
Molière) (burl.) Onwetend makend. - Ignorantillé, e, adj. ('woord van Molière) (burl.)
Onwetend gemaakt. - ( Iguoraistin, e, adj.
(iron ), Z. v. a. IGNAIcË. --- Fières ign -s, ignorantynen , z. onder DOCTRINE. -- (/1g.) Doinperuidders,
vijanden der verlichting. -- Ignos-antisase, in.
Stelsel n. van de, vijanden der verlichting, i norantisinus n. -- Igisorantissinie, adj. (fain.
et coin.) Hoogst onwetend, allerdomst. - Ignorantiste. m. Voorstander van 't ignorantjsinïes ,
domperuidder, verlichtingsvijand in.
Ignorer, v. a. Niet weten, niet verstaan, onkundig zijn; onbewust zijn, geene kennis dragen:
Ii ignore les clioses les plus nécessaires a savoir,
hij weet de noodigste dingen niet. - Vous ignores
siotre changement, (jij weet niets van onze vernnctering. II est si savant, qui l nignore rico, hij is
zoo geleerd, dat hij alles weet. - in deftigen stijl:
niet kennen: On ignore ce grand homme, men
kent dien grooten man niet. Ign- les bumains,
de menschen, het menschelijk hart niet kennen.
S'IGNORER, V. j;f'. Zic zelven niet ken . --- liet
part. passé wordt als mij. gebruikt, vooral in den
zin van: onbekend, verborgen: Uit homme ignoré ,
een onbekend nina. Mener one vie ignorée, een
onbekend, verborgen, 'vergeten leven leiden.
Iguane, in. [f-I. ci.] Legua an ni., kamhagedis t.
- Iguassleiss, Ignasildes, m. p1. Legun
in. p1., 3e geslacht tier hagedicehnchtiqe dieren,-sen
H, peon. pers. in... 3e pers. ff(/. (zij), het.
ILlS, ill. Pl. Zij. Ii se porte Eden, hij vaart wel.
Quand P eet honneur, ii ne inétait pas réservé ,
wat die eer betreft, zij was voor mij niet weggelegd. Que fait eet enfant? II pleure, wat doet dal
kind? het weent. lis parlent, zij spreken. -- Pourhooi eet eefant rougit-il ? waarom bloost dat kind?
- (Bij onpersoonl')jke werkwoorden): liet, er: II
leut, het 'regent. 11 est donimage, 't is jammer,
II fait niauvais temps, 't is slecht weder. U se
trouva là par hasard mi jeune homme, ei was
doom' toevallig een jong mnensch. II nest rien qui
puisse me consoler, ei' is niets dat mij troosten
kan. 11 y a beaucoup tie monde, er is veel volk.
II faut que cela soit ainsi, dat moet zoo zijn. 11 faut partir, 11 faut pie nous partions, wij
»moeten vertrekken.
He ( l ie), (weleer Isle) t. Eiland n.: lie fertile, peuplée, déserte, vruchtbaar, bevolkt, woest
eiland. fie flottante, drijvend eiland. - Ii fera Un
voyage aux lies, hij zal eene reis naar de .lntillen of de westindische eilanden doen. - lies du
vent, eilanden onder den wind. - z. ook ]LES.
IIée, t. [Méd.], z. v. (1. ILEUS. - Iléite, t.
[Méd.J Kromdarmontsteking 1. - IIéo-cmecal,
e, adj. [Anat.] Tot den kromda'mra en den blinden
darm behoorend. - Jléocoliq.ie, adj. [Anat.]
Tot den krom- en karteldarom behoorend. - Héographe, ifs. [Didact. ] Darmbeschrijver, ileaqua aph m. - Iléographie, f. Darmbeschrj
ving t. -- lléographique, adj. Daartoe behoo
rend, iteogrcIphisch. - lléologie, t. Darmteem', verhandeling f. over de darmen. - Héologiqile, wij. De darmleer betreffend, ileolóisc Ii. -- Itéologiste ofHéologue, in. Darm7kenn er, darnibeschrjver, I leolo a p m. - Iiéo
,

-

-

-

Iombaire, adj. [Anat.] Tot den kromndaren en
de leaden behoorend. - Jiéon, m., of als adj.
Intestin ILEON. Anat.] Kromdarm m. (loopende
van den blinden tot den nuchteren, darm ) . --lléose, liéosie, t. [Méd.') Darmjicht f. , z v, a.
l
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lies (lIes). in. pl. [Anat.] Zijden f. p1. van
den onderbuik. Os des lIes, darmbeen n . (os iliaque).
Iléns, m. (pr. —nee) [Méd.] Darm,jicht t..
dam k ronkel vi., drekstofbraking 1 (ook chordap-
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e, passion illaijtie en colique de iuiéie jesche strwsvurel in.
heeten)
libel;, ni. {1•I. IL] Soort tan zuid -aineikaaniliac,in. [U. n.J Soort van amevikaosc/te
v•ink iii.
11iaeo-nun4eu1aie, ac/f. Anat.j , Z. v. a.
lliaco-t.'ochaiitiu, e of
ILIO-LOMBAi1tE.
tioeIinntiiieo iie, adj. :. V. a. muscle

tine, Z. 1LIAQUE.
Iliade, f. I Lift, J Heldendicht n. van Iiöineius op
de btkqcitoq voo Tioje, I 1 i a s f. - (/4/. et lam.)
line 1- lirijuies. de 1)laiîes, eenzondvloed of
,

2ÏC van che1duooI(!en, van klarjten.
thai, e, 1(1j. IAn{tI. Tot liet daiinbeen be/tooteed. Iliaque, at/f. [ Aunt.] Tot de zijden veto
den ondtibtti/e be/tootetul; ook: tot tle'it kromdarm
he/tooicod. Os U-, Z. 011110 ILLS. Muscle
daltttbeLospiei f. Arteies 11-s, dataeeitss/ajadeen I. 1) 1. IMecI.i P asion ii-. ILLUS. ---Alt.]
Table II-, itetetat vati een in 1683 bij ilbano gevonliet, ttt!c van een oud bas-relief, waarop de heldendaden cc)) liet 10e jaar van liojes beleg l2efiitel(i
COG

t(i(iii lI1AQIE, rn BOL] Z. V. (t. B,U)1jN.
II. tij, Z. V. Li. I LIAC.

Jlio-abdoiiii,utl, e, adj.: i%1uce II-, onderste
of binnenste sc/to/tie buikspier I. - IHO-aI)Onévrotiquc, of Hio.aponévrosi-féiiioral,
e, au. [Aunt.]: ïllusele ii-, spiei t. (let bIee(ie
iiijsclieeds. -- ilio-costaj, e .
M nscle, ii-,
metleante d(isjnei t.
Illo-eréti-tibial, e,
0(1j.: duscIe ii-, 2. V. et. iIIns(Ie couturier,
C()UTU1S1ER.
lIio-fé;iiøral, e, wij.: Muscle
ii-, dasnibeetis- en (ijjbeeetSs/)ieI i.
gasfriqe, ti 1-', lol It»! darmbee n Cii C/Cit oat/ceUC/tooi ;d ilio-ingniilaI, e, adj.
Vol liet darmbeen en de lies be/ o ore n d. - IlioiSChiO-tIOChflhitéJlttil, iie, a (ij.: Muscle ii-,
kleine lillSjiii t. (petit fessier). Jib-loinbalie, Z. !LEO -i.WiBAiIiE.
Ilbo-lonibo -costal, Z. V. a. 11,10-COSTAL. Ilio-bombo-eostoab(bOnhinal, e, Z. v. a. 1Lio-liDOMINAL.
hou, in. [Anat.] Darmbeen ii.; z. ook ILEON.
-- Géogr. one. , Of 11jul11, de citadel van Troje;
bij etitbiek/ina: de Sta(l J)oje; lit tiOj(i(titS(/l
jelned.
Ilbo-peetiné, e. adj. Aunt.] : dinnecnce il -c,
/t0olte F. door liet dat iie- en .cctiaennheen VerGatzackt. - Jibo-prétihial, e, etc/i.: Muscle fl-,
Z. V. (t. muscle couttuter, Z. COUTURIER. -- Jibpubi-coslo -abdominal, e adj.: Muscle ii-,
;:rOOic sc/caine buikspier t. libo-rotulien , ne,
Muscle fl-, voorste, re / te clteenbeeiespier t.
.-. libo-saero-fénioral, e, ac/f.: Muscle ii-,
iioote li//epic t. (ianci fessier). Ilio-troehantéi-ien , iie, odi.: %luscles ii -, bilsjiietrn t. p1.
Iiiacéi-able, adj. [Dklact.j Onversclieuibaar.
-.. Iliacéré, e, etdj. ilDidact.] ()iijjescleeucd. oníiese/tonden.
; JbîI4tif, ive, adj. Didact.j IJCS1Uiteii(l. eeoc
/et,ol(Ji'iekinlj ciaitu.'ije'nd, ) t 1 (t tie).lilation, f. IDidaci, Inb,eniiiiq I.;
jevolGt eelsking t., bes/uit a.
t 111cc, ede. Daar, ale/oar, op die pl(i(It.S.
Jiièeèbre, 111. Boe.] Start van duieied.ec/toon
ii/ ainarant t.
lllégstl, e, atij. Onwetti g , onwetlelUk, wederiejteliji:, oiiiegtmatij, i I t e g a a 1. Illegalewent, ode. Op onwetti(ie, ivedeireytelj/lsc wijze.
lilégaiité, t. OnwettiOheid. wederrete1ijke ,
oitreçtiitatieie daad, i 1 1 e çj a I I t e'i t f.
lilégitbrne, adj. Oitwettij, in Sti/(1, met de
iltet; once/it , buiten i/C n cc/it verwekt; - ongeoorloofd, onbillijk, zondig. Macliege ill-, onwettig,
bij de wet verboden liuweljjk ii. Enfant ill-, onecht kin,l a. Pi'/teniion ill-, onref;ttnatige, onbillijke cisc! in. Déeii's 111-s, oïtbctame1jke, zondige
begeerieci t. »1. -liiégitl luculent, ac/v. Onwettig,
op onwettige, ongeoorloofde wijze: Posséiler ill- uit
hévitage, een erfgoed onwettig bezitten. - Iliégitinibté, t. Onwettigheid, oiiregtmatlqlteid, ongeldigheid; once/i/held, i t Ie g i t i in t t e i t f. LUlduit manage, dun enfant, dc onwettighei d van
een huwelijk, de once/i/held von een kind.
lilésé, e, ac/f. [Didact.] Ongekwetst, ongedeerd, onbeschadigd.
lbiesté, e, adj. Ongeballast. zonder ballast.
lllettré, e, adj. Ongeletterd, on geleerd.
JilibéraL e, ac/f. (Tinede!moediq, onecirl; eng-
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hartig, bekiompeet, laag, karig. . { Pout.] OnvrsjZitini)!, 1 1 1 1 b P t a a 1. .-. Illibéraleinent, adv
Op ()fld(lel(', bekrompen, oiiVrijZiflnqe u,ijze.
lilibéralisnie, Iii. [ Polit.j Onerijzinnig/telel t.,
ii ii be ret Ii s titus a. liiihéraiité, t. Onq iootmoediqheid. eitgltaiti(Jlieid, lime, bekrompen
(leli/C'(t)j/ZC, i 11 i b e / i t ei t t,
lifleite. ad]. Oitgeooi'ioofd, verboden, strijdig
niet de wetten, de goede zee/eet of maatschappelijke
ore/c: Plaisli' ill-, ongeoorloofd vermaak ii. iilicitement, at/v. (1)itqeoat'laofde wijze.
.t lllieo, edt'. (latin) [Prat.] Terstond, dadelijk. iLliCit, Hi. [Plinten.] [ia(lelijlc te gebruiken
ink/del ii.
11H niP , a, adj. Onbevjjld, onbeschaafil.
illimitable, odj. [Didact.1 Onhegrensbaar ,
niet binnen !]ienzeii te besluiten. Iliiinité, e
(I(Ij. Onbeperkt, oiilieqi'ensil, ocibepaald: II a an
iiou ,voii , ill-, hij heeft Ge n e onbepaalde tna,qi.
illipé, iii. [Bot.1 lJotei'hooiet i n. (die (le ga/amito/es' oplevert).
illisibie, ctvl,J. ()n!eesbaai' (dooi onduide!jlclivid). (fig.) Onleesbaar (le veieelend, te onbeiluieleiul, ie eiazedel;k Gilt gelezen te was'cleit).
(h/en heeft, le, onderscheiding van den eiy. dit /1g.
Ziet, inlisilile coor (ieslageii, welk tvoöil. eels strijdig met liet (jebtitik en cle analogie der taal, geen'
(ipgao(j schijnt le site/sea)
lilision, t. [Mthl.] Kneuzing, i ndrukking
tuition, 1. [Méd.j, z. V. a. uNCTION.
libogieité, i. iP tiil,1 Gebrek aan redenee,'kitnt:le, Cdlii gezond: I'edenéîietfJ. - Jiiogiquie,
(id/f. Strijdig toet di i'edeeieer/uii(le, niet lOgisch.
lilogiquetnent, at/v. Oji tiniceleicerkundige

wijze.

tHose, f. [PlOd.] liet s ch eelzien (sti'aluisme).
libneide, (sej. [Didact.] Viet lichtend of stralend.
libniiiinaiit, e, iidj. [Thëol.] : Grace ill-c,
verlichtende f/CiietdC I, .j lllnniinateur, Hi.

Feesilichtbiardci; feestlichtbeoiue;; ke'ntiLr, beoe/esitiiti t/ei /'eeste/j'lC i'ei'lichiingen. Illuniinatif, ive, aelj i.'liiol.j Veilie1teitd, hoogere
i,ezinteii teem0: La 'ij ill -n e , liet verlichtend
leven. -- liiuiriination, 1. Verlichting. bestralilt!] 1., tic/it ei.
/iet i,eulec/tten, verlichting t'.
/'eestveiIic/iiiig, 1 1 U CO i it e t i e t. La lune
i'eçoit son ill tin sold!, cle iii(t(t)( oittvaîegt haar
1icftt, lime vei'lh'/itiiiçj can de zen. Li!!- de
1ai'is coûte di: s soinnies coiisicléi'aIIes, het vee'lichten, de verlichting Galt Parijs koel iOote geldsotiemen. ii y av ail, i Ia linie tinv holle ill- dans
tonics les rues, ei was in Eei fiaaj cciie cchoone
ve r li ch ting, ilitintinatie in ill (le straten. (fig.)
Hooei. geestelijk, /ieineIsci tic/it n. , daar God
.it)IiitijtlS aan de ziel qe.eeliwil'en: La tai est an don
et nice ill- de I'Espi'it sti'uii.. liet g eloof is cciie
gave e nv ei!ir/itiiig van deit M. Geest. - -- Somtijds
ook z. V. a. INSPIRATION. lHuminé, e, adj.
(en hail. V(i'Gdi v(iit illunsinei') verlicht, g e til Ulit i 0 e er- ei: Nos rules catch bieti ill-es , onze steden zijn oed verlicht. lout Pails ëtait ill-, geheel
Parjjs Wat' geï ll u m ineerd. (fig,) Un esprit1 ill-,
ccii verlichte, /ieliiei'e geest nu. iLLUMINE, ill.
['Fhtlol.j Ziener, Iweepee' in. --ILLUMINES, en. ps.
Verlichten, i 1 1 is in 1 ii (t t e a ni. p1., naam can onderscheiden genootschappen (zoo als: (Ie aloinbeados in Spanje 0/1 't eind der 16 13 eeuw; de Guyetnkrjjls; de titystieken in
i-inc/s omtseitt 1631 in Frankrijk;
België, en inz. de leden de,' illuiniitaten- orde, dooi
/t7 eisshaupt in 1776 te Ingoistadt gesticht, maat' in
1 7 8 1 op hoog herd opgeheven).- IIiu;uiner, v. a.
Verlichten, hesti'alen; feestelijk verlichten, i 11 uin intl t' e a. Le saldI illumine„ a terre, de zon
verlicht de etai'tle. •-- On avait illuminO boules les
places, uien hcui al dc pleinen verlicht, geilluminee r d. ()a/' zonder voo r we rp: On oi'ilonna dill(fig.) Den geest, de ziel verlichten: Seigneur ,
illtiniiese z mon âme, ileer, verlicht mijne ziel. -t [i-I, ecn.] Doopen. -' S'iLLIJSiiNEII, V. pr Véc'tic/it worden. - liinniineux, ense, adj. fPhys.J
Niet -liciitgevesed, duister. - Pensde ill-ease,
duisteregedachte 1. - - lilnininisme,,rn. [H. eed.]
Leer dec' illuininaten (vgl. ILLUSIINES), in. liet
stelsel van ]dam lVei.cshaupt. Ilinministe, in.
(liever ILL U M I NE) Iliitniinaat in.
Illusion, t. Miele/ding, dwaling der zintuigen
of des verstands , verblinding, begoocheling f , zinsbedrog a., verkeerde inbeelding 1., bedrüegeike
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.s chijn in., schijnbeelul ij., 111 ik .c i e f. Uit baton
nous paratt rompo dans lean, eest uiie ill-, een
stok schijnt ons in 't waici gebroken le zijo, dal
is eene oogmisleiding, een zinsbedrog. Laissez le
dans cette ill- agiëable, laat hem in die Ganqeiwme dwaling of begoocheling. - Se tepaltie d'iIl -s,
zich met /ersenschimmen , roet schijnbeelden ve imaken. ie na ne lais 1 1S ill- sul les lcfauts tie
mes enfants. Ik mislei d mij zelven niet omtrent
,

(verberg niet voor irtij eIven) (fie qttieIieit injjnei
kinderen. - -1- IHasiontier, V. (1. Verblinden,
be g oochelen, iniSleI(]en. • SILLEJSIONNER, V. pt.
Zich misleiden, :1e/t schijnbeelden sc/Ie/)iJcn. --liisoire, U(!j. Bedi'ieijelk, inisleirleort, beqooClielefl(t. Lii cotitiat ill-, em berlrieqeljjk eemliaq,
SCI1I/jitVCi(lr(1fj a.Krachteloos, vruchteloos, zonder qevo&q, irietiq: Iroinesa11-s, nietirje, titelsbeduidende beloften 1. p1. - lilusoli-enient, ode.
[- Prat.] Op berlrieqelfjlce wijze.
4- Iliuistrateur, M. (woo ; , (] van Iercier) Beroemilmakec, loemversclla/Jei in. -- Ilitistra-

tioii, 1. Beioemdmaleinj, vtrlieril'jjIcin.q 1.
tui.stei• In. ; 11(109e Ofl(iCtsChe'i(tiflfJ 1. (eener familie).
Les g r ands étnivains COfltFjljll1Cflt Iiealicouhi i
iili_ titi cègne do Louis XI V., de qiootc scitiUcers

bragten veel toe tot de vmIieeiljkinq dec reqérinq
van Lodewijk XIV. C'est one familie noble
et ancienne, coals sans ill-, 't is een adellijk en
oud geslacht, inaar zonder qians. Op/te/detiny,
verklaring t. (In dien Zin wetnij qclnuikt) .
Beroemde imaaiii, brioeni(11 persoon to. (célébiifd).
4 T tog.] Ills, tussclien den tekst geplaatste /iqieren, doorga a ns lwntsneden, ii I a s t c a t iP a t. p1.
[

y

111118t1 e, wij. i)oorluc/itiq, beroemd, uitstekend,
ve l moaid. scltittere. voortreffelijk, heeclifi' tan-

Zienlijk:

tn honinu ill-, een be'ioeincl man. Une

familie iii-, een doorluchtig geslacht. II a donné
dill-s ulliul(iUeS tie son courage, hij heeft uil stekende, bewijen Van zijncit moed qeqecen.

Somtijds ook in kwaden zin: (Ja stsiitcat ill- (fa-

nieux), een berucht booswicht as. Ook als
rn. Ce i)eitltIe es t on ties ill-s de son terops,

subst.

deze schilder is een dci beroemde mannen van
zijnen tijd. - Les quatanie ill-c, Ie 4 0 leden cle:

fransehe Acadthnie.

Illusti-er, v. a. Beroemd, vermaard molten,
luister of glans bfjzett:i: iii- son pays, sa famille.
. [Typogj Il ] - on ouvrage, eenwerk tact platen,
vi g netten, met tUSSiifl tie:: tekst eplaatste houtsneê - fiquren velsielen, opluisteren, t I t.' sted t en.
SILLUSTREI',, V. j)l'. Ziel: betoentit m aken.
Het part. passé is ook wij.: Maison ill-c, beroemd
geworden buis of geslacht l i.ailitii:ii 111-t:, nelltustreerde uitqave

t.

illustrissilHe, ( nij Zeer tlow'Iuehttitje (olc titel
inz. van itooqe k erkvoogden).
1 1 Ititatioi , t. [i1ëd.] Bestrijking, besinerinq
met kleef'detq, pap 0/ slijk (inZ. Van Jichtige iiqchiaamsdeelen) , M utatie t. Hinter, v. (I.
Bestrejken ins. toet etc slib der inineraic bronen.
-- Ihuté, e nicij. (en part. passé') Metnine ' Al-,
toet .djjk bestreken lid ij.
illyrien, ne, Etlyriqtie, wij. Illytisclt, eon
hllyriti. Langue iil' rienne, erou ,to t.
Hot (ulot), in. Eilandje ij.
Hotes . HiLotes of Hélotes, at. p1. 11e1óten a. pl. , spartcianschie. ,ttaatssbaveii (oorspronketjk van de stad Ilelos). (/irj.) Onderd r ukten, vuttrapten. --- Ilotisiiie, in. Soartaanschie slovenstand rn, hielotisirtue fl - (fig.) Vetwoîpeii, vet(1 e-tikte toestand in.

Ihiana, 1. (Mindi•. ( IVitte woinivcrehrijvende
bolus in.
(1 e t ni.
llvaite, t. 1Thinti'. 1 Soort van jjzererts, t t V a Ina , fransehi. voorvoegsel , htctzehfde (i/s in (z.

IN) . -- Pdt)i' cciie klinkletter e n vôdr eene andere in behoudt de i haren natuurtijken klank (image, immense, pr. i -triage, i -manse); vOO:' andere medeklinkers heeft im denzelfden neusklank als in.
image, f. Beeld li., beeldtenis t., evenbeeld it.,
afbeelding, gelijkenis f. Volt' son im- dans lean,
dans on mii'oii', zijn beeld in t tooter, in een'
spiegel zien. Im- en peinlui'e, en sculpture, en
gravure, en dessin, geschilderde , gebeeldhouwde,
gegraveerde, geteekende beeldtenis. Le culte des im -s,
de beeldendienst t. Uric uit- bien ressemblante,
eerie zeer gelijkende beeldtenis. - Un li%re dim-,
plein dim-s , een prentenboekn., boek vol prenten.

.- Dien a fait ihomme ii son im-, God heeft den
StOeit' ZijO beeld, sinai' zijne gelijkenis geschapen. CeL enfant est l'ins- de son père, dit kind
tiinSChi

is 't evenbeeld zijns vaders. II aait lint- de Ia
moet présenie b i'esprit, het beelddes (loods zweefde
hein voor den geest. - Je mc livre queiquefois hi
des int -s ti ls-agréahles, ik geef tnfj somlijds aan
zeer aangename beelden . gedachten , denkbeelden
ace:'. [Litt,.] Beeld it. , levendije aansctouwelijke voorstelling t.: Ce (tiSCOtiiS Cst re m pil de belles
im -s, die reder'ominq is vol scbwone beelden. Cette
eXt)ieSiOfl fait int-, iie -uitdrukking stelt de zaak
el(tnSChOltW(lj/k, als in een beeld voor. (fig. ei
(am.) Cest one belie iii-, zij is eene sehoone pop ,
eeoc ziehlooze schoonheid. •- (Loc. j)iOC. ei 1)0V.)
Il est sage conime one u11-, hij is zoo crüoiti. zoet
als een loin. On amuse, les enfants avec ties tm -s ,
kinderen laat men /)tenties kijken (tot iemand, die
onze aandachtdeur allerlei froajjiqheden zoekt al
te trekken). . inater, t'. a. LitL( In beelden
voorstellen, niet beelden versieren. 1rnagé e,
a dj. (en petit. passé) Style tin-, beeldrijke stijl in.
.- t S rnaer, in., -ere, t., Ook: magier, in.,
Ière, t., o[lmagiste, a. en t. Koopman , handelaar nt. in prenten, in beelden, prentvPrkooper itt..
-verkoopster t. Kin sigerie, f. Beelden- of Pleitin , pre'nteiifab:jJk, beelrienfabrijk t.
Iiiiainable, ad. Denkbaar, bedenkelijk, vet-

tenhiandel

trot tutu zicht kon voorstellen u! inbeelden.
On a fait totis les efforts int -s i our le mauvei, tacit
heeft all: betleal:elijlee inoeiti g e d aan, om bient V
redden. iniaginaire , (Irif. Ingebeeld, rssineetid, den/cbeeldiq, wat slechts in de inbeelding
bestaat, ticisenscitimmig. Ui -) Itonheui tin-, een ingeteeld geluk in 1 1 ne naladie liti-, een geteelde
ziekte 1. [Aige.j Quantitës tin-s, onbestannbat'e
Of denkbeeldige grootheden t. ph. (/1g. cl fate.)
So proinerier dans les espaces int -s, in het rijk
der verbeelding ioiuldoien, zicht mel biersenschiiinmen
Ook als subst. in. Faire Pvanouir
bëzig houden.
Z'iibüOi,

lila-, Iitt denkbeeldige doen verdwijnen. 1iiia
ginatif, ive, act). Vlug, tijk eon verbeelding,

vindinqijk , vernuftig. Esprit tin-, vindinpijke
geest m. - Ook als subst. ni. -. Le tin-s, de iiieiisc h en van rijke verbeeldingskracht. La faculte
ini-ive. ofciis sutist. E;ini-ive, cle verbeeldiigjslciadit,
liet vernioqr:t ten beelden te scheppen.

Eveituons 1111 teu notie ini-ive , loten tee (10(11

t'e•ns rijìi over 'nadenke,i.
1tiaaiiiatioii ,f. lnbeeldinq, iitbeeldingskracbìt r. ,
voorstehlingsvcïmoqen it., vcibceldiaq, veibeeldings

t., inval in. Avoirlim -vie , torte.-kracht;ged
. ste r ke inbeelbings- , verbeeldingskracht hebben. Voyez ce que l)eut litti-, zie eens'

cciie leveii(1i.qe

ivitt tie inbeel(iinq eeuinag. • Cola mest veuu t
l'iitt-, dat is tiiij in tie qeilaebiie gekomen. Ce nest
quiltie int-, 't is marie ren tiiet:l. Cos t une
int- quo one vous des mice dans t'espiii., 't is

eeoc ltersenseiiini, die i(j it hit t bioob'd gezet hebt.
Se i'epailre dim-u, zicht ttiCt biet'senscbiimtncn, schadu w beelden ojihoudeti. - [Méd.] im -s, moedervlakken t. iiI. '. ; Jmgiationiste, nt. Mild. t
die aan dc uitwcibung ilCI' inbeelding op de
iiqchawnserncht gelooft. Imaginative , t. ,

z. onder IM.&GiNSTIF.
knagin er, t:. t. l7erziiinen, bedenken , uitvinden: Cest on liornitìe qui imagine de belies clioses,
' t is een watt, die schoone iitigeii verzint. On ij( ,
leut eten tin- de plus eurprenant, uien kan niets
wonderbaarlijkeis bedenken. lui - un divei'tissement.

une machine, een vermaak uitdenken, eene titochine uitvinden. Gelooven, nieenen: Je nimaginerai jamais que de telles choses se passent dans
Ie mantle, ik zal 'nooit gelooven, that er zulke dingen in de wereld voorvallen. - S'IiAGlNEii, V. ffl'.
Zich laten denken of verbeelden : Ruin de plus
extravagant ne saurait sint-, er laat zich niets

buitensporigers denken. Zich inbeelden , zich
verbeelden, zicht voorstellen: II sirnagine quit en
'ieitdra it bout, hij verbeeldt zich, clot hij daarin
slagen zal. 11 sint- d'btre savant, hij beeldt zich
i tt geleerd te zijn. Vous vous imanittez peut -Ptre
que je veux voustromper, (jij verbeeldt te, gij denkt.
meent misschien, dat ik te wil bedriegen. - lina-

glité, C, ad]. (en part. passé) Des chases li eu-

reusemeitt imes, gelukkig verzonnene, wel uitgedachte dingen n. p1.
lrnarn, m. (arab., eig. hoofd, eei'ste, opperste)
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Inw in, Cuiksek pvitei in. , lwo/d ii. eene, iitosIcee; -- titel van den vorst van Maskate aan de

Perziseiw golf. - Iinaiøat, fl1. Ambt n. van eerste moskee-priester en geestelijk regter: irnamnat o.;
duur ni. van dat ambt; — wo) inq t. des imams.
irnainle, t. Naam der secte eau All, wiens
leer de nieuwere Perzen volgen. - Imarnieii
ne, adj. Overeenkomstig die lee,. - 11AM1EN,
imamites, ni. p1. Volgelingen in .pl. van 1li's leer.
Iiiiantopède, in. pl. ' [11-. JIJ Vogels ni. p1.
niet lange, halfnaakte beenen.
iinaret luL Tfltrksch veijdiqinys/iui.e n. voor
(11 111e studenten, reizigers enz., int ar ci t m.
lmbécile, a dj. Zwakhoofdig, 1indsch. Viel] laid
ivd in. Vielliesse iinb-, kind1111h-, kindsche (jiijsoc
(fain.) ()nnoOZel, dom, bot,
cclie oudedoni ni.
ctoniizian'iq: U faut dire bien 1mb- pour croire
cIa, men moet wel Zeel onnoozel z ijn, om dat te
ielooven. in (Ieîti(jefl stijl: zwak -vati lijc/uiain,
krachteloos: loll)- de corps et desprit, zwak van
%Tétér.] Stram, stijl van
Ii(j(liaaflh en beest.
Wen. 1M8ECILI, In. et 1. Onnoozele, zwakiwofdige. stompzinnige 111. Cfl f. i -itoh- tiC raisoiuiie
quo peti oil point do tout , de onnoozele redeneert
weini(j of niet. [lor.] Prononcer l'interdiction
tl'uii iinb-, cenen onnoozele onbevoegd, tot e'iüenverniogen-belieei verklaren. - (fain.) C'es t on gram!
lull)-, t is een broote ezel, stommerik. -- Imbéeilement adv. Op onnoozele, eenvoudige wijze.
-- Imbécilité e f. Verstandszw a kheid, onnoozel
lieid, xtompzinn'i.qheid, kindsc1heid f. 11 est rare de
Volt des aveugles alteitits d'imb-, zelden ziet uuien
stouuipzinnieje blinden. Elle, TamPer clans limb-.
kindech, onnoou'l zijn of worden.(fanu.) DooiI Lid, b: :eid , . ate Ct coudiglueid of onnoozellucid I. Cet homme esI5 dune iinb- Dien rare dieman Is zoo dooi, als er weinig zijn.
S.--
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Imbéiii, C. adj. [Tlllhol.j Niet jezeqend:

(fl0.) Ongezegend, niet elukkiy.

.*inberbe, adj. Baardeloos, zonder baard.. g een'

of 'nog geen' board hebbende, o'nqebaard: Mentoii
inTh-, bciardelooze kin 1. Plosieurs nations de lAmériqile soot imb-s, verscheidene natito van Amerika
hebben Geen' baard. - (déniçr.) Jeune honmnme
inib-, v la sbaard in. [Bot.i Plante imb-, plant 1.
zonder baard, zonder kaartjes of vezels. --- [H. n. ]
Poisson bil:-, 'cisc/i ni. zonder baarden. Opfl idie
mb-, ongebaarde slanenvisch om.
Imberline, f., Z. IBERL1NE.
1mbiber , v. a. Doornat maken, bevochtigen,

iloorweeken, van cciie vloeistof laten doortrekken:
1mb- one éponge, eeoc spons nat maken. Laissez
imb- cda, laat dat wei doorwerken. La pluie a
imbibé la terre stiflisammenl, de regen, heeft dc
aarde genoeg doorweekt. --- [ Tech. ] 1mb- les
g
mèches, aan de kaarsenpillen, eerste wasiaa
geven.
SIMBIBER, V. pr. Van vocht doortrokken

worden; intrekken. La terre sinthibe dean, de
(JOide trekt water 'in. L'huile simbibe dans le drap,
de olie trekt in 't laken.Irnbibé, e, adj. (cum
part. passé): Etoffe imP-c d'buile, met olie doortrokken stof 1'. -- ( fi g.) Esprit lomb- (liever imbu) de

préjugés, een moet vooïoordeelen doortiokken ofgevuld verstand n. -- Imbi b itio n , 1. inzuiqing,
intrekking, doorweekinq moet cone vloeistof: Limbdune éponge, de inzuiging comm cciie spons.
S iinblâmable , wij. ]Viet laakbaar onberispelijk.
irnbloeation, l•. Beguavinpswijze f. de, onder
i/en kerk/man gestorven personen (die niet in gewijde
aarde rnoqten rusten).
linboire, V. (1. Bevochtigen, roet eeoc vloeistof
(fig.) ImPlaten doortrekken, z. t'. a. IMBIBER.

i'esprit de In jeunesse de principes de morale, in
het jeugdig gemoed zédelijke beginselen prenten.
S'JMImOIRE, V. Pr. , Z. V. a. S'IMBIBEIi.
S Irnbriaque, adj. Dronken, beschonken (lvie).
imbricaires, t. p1. [Bot.] Bedektbloeijende gewassen n . p1. moet dakpanvormniqe bloemen of blocseams. - inibricata, in. [H. n.], z. v. a. FAÎTIEE. - Iiiibrieatif, ive, adj., z. v. a.. iinni QUE - inibs-ication, f. Dakpansgewijze op eenligging van bladeren, schubben, véderen, enz.; het
op elkander rusten der voorwerpen op de wijze
van dakpannen. Jmbrieée, adj. f.: Tuile Imi)-,
.

holle dakpan f.

Jmbrifuige, adj. Voor regen ondoorciringhaai, regendigt, waterproef.

Ell MATiR1AL1STE.
Iinbrini, in. [H. n.j (J,00tc mJs(lumkei in. mo(i1c2-vogel van de Fëroer-eîlanden).
Iuiibriquaiit, e, lmbriqué, e, adj. 1 Bot.,
H. n.] Dakpansge wijs op elkander liggend of gelegen.
Imbroglio, nu. ('lInt.) (pr. ime-bro-lio) Verwarring, verwikkeling t. - [Tliéât.] Tooneelstuk ti., met zeer ingewikkelden, knoop.
-is. imbrûlable , cit/f. Onbrandbaar , slecht
brandend.
laibti, e, (hIJ. (cmi pout. passé von imboii'e); Papier imbu dhnile, met olie doortrokken papier mm.
(in dezen eig. zin gebruikt men liever IMBIBE).
(fill.) El est imni)u de cette affaire, hij is in die zaak
dooi'kneeti. -- II est imbti (Ie SOIl na/rite, hij is
vol vein, liuqenornen uumet zjjne eigene verdienste.
Irnbmiceaiiou, wij. [i%léd. ] liet in den mond
bi'en gen.
Inbmivable, adj. 0-ndrinkbaas.
Iimtitable, mij. Navolgbaar; 'navolgenswaard.
1iiiitateur , in., -tm-ice, f. Ivavolgem', nabootser,
nanmaker, n(uiper ni., navolgster, naboots'ter, namaakster, naüapstem t. 11 n'invente pas, 11 im'esl
(IUiflm - , hj/ is een uitvinder, lijf is alec/its navo! -

gem. Ook als adj.: Cette /111e est im-trice des
vei'tus tie so mdie, dat uuicisje volgt dc deugden
hamer moeder na. Imitatif, ive, adj. Nabootsend , navolfJend : Mat im- , klanknabootsend
woord a. Phrase, Harmonie !m -ive, klanknabootscoPe uitdrukking I. .- Imitation, f. Na/mootsing, navolging, namaking; nadperjj, iou i t ci t i e I.
I'iin- des verlits, des vices, de navolgimq der deugden, ondeugden. Les beaux nuts nu soul que des
iiflitB!iOImS de Ia nature, dc sc/wane kunsten zijn
slechts nabootsingen de, natuur. Cette chose es t
au -dessus de foute im-, deze zaak is boven alle

nabootsing, niemand is in staal om (lit na te doen.
S-. LIMiTATION, lor. wit'. ln navolging, naar het
voorbeeld: Faire ge. ii limo- Ie qo., naam' iemands
voorbeeld iels Poen. ii aim agit aitisi ii votre im-, hij
gedraagt zich dus naar uw voorbeeld. - Jiniter ,
v. a. i\'avolgen. nabootsen, namaken, nadoen, naapen, i om i t é ) , ( 0. Imitez les vertus de votie père,
volg de (leuf/cien vms 'vaders na. Ce sont des choses
plus aisdes u( admirer puP im-, dit zijn zaken, die
qemakkelgkem' zijn te bewonderen, dan na te vol-

gun. Les singes irnitent les actions des bommes,

cle apcu( bootsen de handeli2j.:
en dci' mensc/ien na.
Het ail
p. posse, ook
Vertu imitde, min gevolgde deugd t. Cda est Pico imité, (lat is goed
nagemaakt.
lnumma, in. /looc/e, (jzem'/wadende oker am
IiIHIiadulé, e, culj. (inz. cciii le maagd iIlau'w
gcbëzipd) Onbevlekt: L'immaculée conception de
la vierge, (le onbevlekte ontvangenis der Maagd.
'-.5 [I ] . a.] Onijeclekt , zonclem' vlekken. Oiseau
Poisson inimïi- , F'/eui' bun-c , ooqevlekte vogel,
cisc/i in., bloem t.
Jimmniaitrisable,acij. (i)nïcgeeibaom', cotheetnurbaar, niet te bemneesteren.
linaiiafléable, wij. [Phys.] Oo/maiimem'baar.
imiimmia ll éabilité, t. Onhcicnembaarheicl (vgl. MALJÉA
BLE, enz.)
S
blijv
Jmnmiianen
t,e , ioU. Phil.] B ijend,mnwo-end, aanklevend. Les actions Pam-es sout oppo
secs aux tramisitoires, (Ie bijblijvende daden of werkingen, staan tegenover de voorbijgaande.
( Inmnmangeable, adj. Oneetbaar.
Jnmuiianiable, aclj. Onhandelbaar, mmwt te behandelen.
Jmniatmquaiile, adj. Onfeilbaar, gemis, zeker,
ootwijfelbcmam. Ses promesses sont imm -s, zijne beloften zijn onfeilbaar. --Inirnamiqmiablement,
acte. Op onfeillmare , ontwijfelbare wijze.
-t- Imwarcessible, adj. Onverwelkeljk, oncerdem'felijk, onverweikbaac. Couronne imm- (incorruptible) , ommvem'welkelijke kroon 1.
Imniarginé , e, adj. [H. ij.] Onqem'and, zonder rand, of ook: ummet een' mand, die in niets van
J overige verschilt. S
Irninartyrologiser, v. a. Onder de martelaars plaatsen, in 't martelaarsboek, 01) cie lijst Or
martelaars zetten.S
Imnrnatérialiser, V. a. [Métaph.] A//es onstoffelijk of geestelijk maken, als oniigchametgk beschouwen. — lrn.iiatéi'ialisme, in. Leer der
onstoffelijkheid; leer f. van de geestelijke natuur
der ziel, inimaterialismus a. — immatérialiste, Voorstander, belijder, verdediger van de
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oi'to/e1jjkheidsleer, t nt in ti te riali s t in.
Iinrniseei, V. 0. Inmengen: Je ii'aime pas a
1 n
materialité, f. Onstoffelijkheid f., geestelijk aan- 1mm- tout le monde dans mes affaires. ikwil niet
zijn, bestaan of wezen n., immaterialiteit f. gaarne iedereen IR iflijne zaken mengen.
S'IM
Iniwatériel, Ie, adj. Onstoffelijk, onligcha- MISCER, v. pr. Zich. inniengen, zich bemoeijen (in
meljk.
Immatériellement, adv. Op onstof- oi&qunstigen zin): II sest immiscé dans une affaire
lelijke wijze.
qui no Ie regardait pas, hij heeft zich in cciie zaak
linmatriculation. 1. inschrijving 1. in 't se- qemen.gd, die hem niet aanging.
[Prat.] Celui
gister of de rol (Is. V. VOO CC'lI gilde, een gezelschap), qui s'est iiflflIiscé dans one succession, ne pent
Insniatricule, 1. Be- plus y renoneer, degene, die eens eene erfenis heeft
immat'i'icuidtie f.
wijs n. von inschrijving. 1mm- dun huissier, op- aangenomen, kon daarvan niet racer afstand doen
Het part. passé is ook ad j .: iJne personne irnsc/zrjving op dedeurwaa'rdersrol.
Imniatri.
euler, v. o. In 't register, op dc rol inschrijven. misede mal ii propos dans one affaire, een ten ont-let part. passé 'is ook adj.: fluissier immatri- pas in eene zaak betrokken persoon.
Immiseibilité 1. [Didact. Onves'mengbaarcold, ingeschreven deurwaarder ni. 1mm- nu triheid f. (b. V. COR de olie niet water).
bunal, ingeschreven Isij de regtbank.
Imwiscible, adj. Onverniengbnar.
Inimaturité, f. Onrijpheid.
Imrniséricor(Iieuse rnent, al/i) Op onbarniJnimé ( iat , e, adj. Onmidclelljjk, regtstreeksch.,
zonder tusschcnkomst eens derden. Poiivoir iinrn-, hortiqe wijze.
limniséricordleux leuse,
onmiddellijke nicigt f. Successeur ham-, regtstceeksch anti. Onbarmhartig, onmeidooqend.
Ii»uiédiatement, ode. OnmiddelIrniuixtiou, t. Vermenging f. it. v. van. lieve
opvolger.
lijk, op onmiddellijke wijze, regtstreeksch; dodelijk. of meerstoffen niet elkander).
[Pi - at.] Inmenonverwijld, terstond, oogenblikkeljjk. lmrnédia- ging, intating I'. L'imin- dans tine succession, hel
floi, of (gebruikeljker) Liumédiatité, f. (Inmid- aanvaarden tan cviie erfenis.
Imrnohile, adj. (}nbewëçjeljk , onbeweeghaar,
dellf.jkheid, registrcek.cche o[hankeljkheid f. , regt
bewegingloos, roerloos,. vast;.
(fig.) standvastig,
streeksch verbond n
onwrikbaar, onverzettelijk, On a cru Iongtemps
Iinnaéniorable adj. Ongecicnkwacsrdi.
que la terre était 1mm-, men heeft laag geloofd,
Vroeger z. V. 0. IMMEMORIAL.
Itnrnéniøi'ant. e. ï Iiiiniénioratif, ive, dat de aarde onbwegeljk was . Ii est resté calme
et 1mm , hij bleef bedaard en onwrikbaar. f Inbwij. On.qedciclitiq: 1mm- de ses devoirs.
adv. Op onverzettelijke, standvasImmérnorial, e, adj. Onheujeljk, buiten, geheugenis: Cda esi dull usage mm-. dat is sedert tige wijze.
Jrnniobiliaire, (liever) luinioh il ier, lère,
onheugelijke tijden lO gebruik.
Immense, (I(if. Oninételjk. onmeetbaar, onaf wij. Uit onroerend of vast goed bestaande. Suc
ineteljk onbegrensd, oneindig; zeer groot, on- cession imin-iène. erfenis van onroerende of vaste
noemeljjk, ontelbaar. L'espace eet immense, de goederen. Ook ale .cubst. m. : Cet homme a hé
luimte is oninetelijk, onbegrensd.
La bontd le nité de tout 11mm- de cette succession, deze man
Dien es! 1mm-, Gods goedheid is onineteljk , niacin- heeft alle onroerende goederen van deze nalatenschap
dig groot. Ricliesses irntn-s, onnoemelijke rjjkdorngenrfd. Iflitliobi Iièrement, ode. .41v onroe
lmmobilisatiou, t. Verandering
inca RI. »1.
Imniensément, adv. Bovenmate, react goed.
Immobili
uittei-inote, onnoemelijk: 1mm- niche , onnoemelijk, von roerend goed in onroerend
ontzettend rijk.
lrnrnensité, f. Onafmeetbacir- ser, v. a Roerend goed tot onr o erend maken.
heid onmetelijkheid onbegrensdheid oneindige Onbewéqeljk maken. (In dien zinweinig ebruikt.
lniniobilité, t. Onbeu'iqeijjkheld. onbeweeggrootheid, oneindigheid 1. L'irnrn- de I'Urlivers, de
onmetelijkheid VOl? 't heelal. L'imm- est un attrthut baas'heid, vastheid, i in n o h I I 'i t n' i t f.
de Dieu. de oneindiglieid is eene eigenschop van standvastigheid , Oii'wi'ikbani'lieid onverzettelijkGod. /iq.; L'irnnì- de sa puissance,de ses riches- livid f. i.e système de 11mm- de la terre, de leer
'n
der aarde.
ses,de sa Iiaine, degroote uitgestrektheid z ij ner magt. VOO de o.heweqeljjkhcid
L'imm
de verbazende grootte zijner rijkdommen. z)n on- sloicienne. de .ctoïcynsche on wrikbaarheid.
begrenscie hout.
rnmensurabIe. adj. Dii- I \Tètér.j St ijfheid, stramheid t. der ledematen
meteljk (incoaiiiiensuratile).
S IUlflJOtIëratiOfl, f. Onqematigdheid t.
rnniodére, e. atij. Ongematigd, oninauig. boIiniiaei-ger. V. i t . Indmapelen. s' IIIIMEIIGER,
liet past. passi is ook viiriiauiq. It es t iri'iisi- shins sos dépenses, hij is
V. pr. Zich indompelen.
adj.: Corps iflhlil (lans un liquide, in eeoc vloeistof oninatiq iii, zijne uitgaven. Chaleni' imrnodinie,
gedompeld liCIiOniifl• II.IrIHnergibe, ni/i. Voor bovnamatiqe kitEr t.Imnaorlérément, ads'.
Op onqcinati.qdc wijze, bovenmatig. onmatig. Manindompnlino eeschikt.
gei' 1mm-, oninalig eten
IlilIflérité, e cdi. O,ni;icliend.
Iuuodeste, cuij. ()nzedi,q, )nzi(lelijle, onbetoinunelseni. III. [H. ecel.1 lnclOInj)elcla/ , doopei' ni., hij, clii bij de pleqtiqhei nIce nioops water rnelijk on velroeqelijk onrocqzaam oneerbaar.
op hel hoofd (les nieuwbekeerc1e, goof.
Posture hum , onbetamelijke houding f. Personne
M1f, ive odj. [Phys. Chins. 1n 4ompelend, unit h'niTl-, on:edel(jk, oneerinwr persoon in. - Imrnodoorindomj linq iecIieuIt.
niuiersîon. 1. destemeut. adv. Op onzediqe, onbetamelijke
Incloinpelino ^1 I)anis Jos premiers siècles 1ii chris- ic'ijze o'nman'ierl'jjk: Elk sIiatdlte ham , zij kleedt
Immodestie. t. Onhe.cchaaind
tianisme on hapi isait Par him . in (le eerste eeuwen zich onzedig.
des (]liristenclonis doopte 51111 doos indompeling.
lick! onzedigheid, oneerbaarheid f. enz. Ja! liieïi
[&str.i Intrede renci iil(incet in de schaduns eencr remarquë
11mm- dans sos discours, ik heb dc on`
andere: liet o'nziylhaor u'ordn eener ster dooi' de bescheidenheid in zijne gesprekken wei opgemerkt.
zonnestralen, immds iie F. [Opl.1 Inireipunt ii., L'initii- dans Ja manidre (le s'hahiller, de onzedigpunt, waardoor cpu lirlt,cirual in rene of ander e heid, oneerbaarheid in (te wijze van zich te kleeden.
middenstof treedt.
Iuuioditlabli', adj. Oaw'jjzigbaar, niet voor
I1jIésfIJ'ab1e. nidj. Onmeetbaar. onmetelijk.
wijziging vatbaar.
van prijs).
hflII*CihlC, adj. iPrat. 1 Onroerend, vast.' Bloos
Iiiiiiiodique, sic/i. Xif ifl(ltig. niet billijk (b. V.
mIni -s, 01015 solist. ISIMEUDLES, 01. Pl. Onroerende
luiiuodulé, t'. (mij. Mus. 1 Zonder stembuiging.
Iiuiuolateur, 111. lAnt.] 0/femur os.
luiof vaste (soederen D pt. Iiqyende hove f. i ni nn o
bi I i t? fl f. VI. 101111- ameeffl, ul.c roerend beschouwd nio!ation, 1. Het offeren: opoffering t.
onroerend y)e(I. D.
moler, v. (1. Offeren, opo/jren, slacjlen, ten offer
JIHDigrant, e adj.: Eli'anrer iIIiisI . of als brengen: rnm- on agneau , een lam offeren. hamcubit. IM%IIiR\NI'. vreemcle!isiq Iii., die zich in een sun l'antel, op het altaar o/feren.
(in, i sa liaine, ieniciîint O(ln zijnen haat opofferen.
I(llld nerzet, iirndrcï/iîsizci' In. met betrekkin g (nit
liet 100(1 , naar hij zich nederzel (len opzite iwn.
S 111 M 0 i.E1l, C. 1 1'. Zich 0110/leien: S'inurn pour
1 land, dol lij V(1'lci(li, heet hij ESIIGIIAcT). i rn- ii patrie. zich voor 'I vci(lerland opofferen.
nil i II r ci n t m Iininlgi-afloii I. I'iedei'zcltinq 1..
Jdsus Christ s'est inmiold pour Ie salut des homvan vreemdelingen in een land, im rn I q r a t i e I.
mes, .1. C. heeft zich voor 't heil der nienschen
1nnuirer, v. a. Zich in een onderlondneêrzetten. opgeofferd.
(fig. ei )laiS.) Je in'irnmote, ik doe
S I nindnexusnent, ode'. O dreisencle si'j/ze; het met wetizin. liet port. paced 'i.e ad/c adj.:
kort aanstaande.
4mninenee. I. Dreiqende 'Victoire iiiirnohte, qeslaqt ni/fe,' n.
nabijheid f., nakend onheil in. Imminent, e,
Imrnolesté, e, 0(1)1. Onqekuielcl, niet lostip
adj. Dreigend. bi-men t hoofd hanpend. nokende gevallen.
Un pdnil *„mm-, een dodelijk dreigend grvoosluinioude, adj. inz. in de toed ilex bijbels':
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(Ihti,È: Atiuiflal itnn-, oï1eiit dier n. (dat niet tot
.spijs gebruikt ma/ worden). L'espiit 1mm-, (ie 0fl-

reine ycesi, de duivel in. -- liniaiondiee, t.
(doorüoaos ii 't ineelu. gebruikt) Onreinheid, VUl-

iiqlieid, vuilnis

1., vuil n. Les rues sont pleitjes

d'imin -s, tIe staten zijn vol vnl, ZipS zeer niorsiq.
- [Jc 11.1 i; irnïn- égaIe, de onr e inheid naaï
wet (bij (fe joden). -- 1tixiiondicité, t., z. V. a.
LMM()NJI)ICE. - [ Écrit. ] tmiii- (Ill fflcIlé, onreinheid
(Ie? Zt)i(!C.

immoral, e, wij. O,rëde!jjk, zedeloos, tegen
Ie :edcwct: 1-lomnie imm-, onzedelijk inensch.
CondulEe 1mm-, onzedelijk gedrag n. •-• Irninoralité, t. Onzedelijkheid. vdeloonheîd; zedelooze
load 1.
Ininoi-ta1isation , t. (inster/eljjkmnakinp, ve,
I Juiniortaliser, V. 0. Ouster/cIji1i 5iiOlfC5 vereeuwpei: horn- son noni, 5fl mé-

fl0110. ZjjOCfl fl(lOfli,

zijne 1la(]edOChtefliS ve'reeuwiproces op de

ge i ? . • (/;.) lenin- no IWOCèS, ees

l)0(ii SC;IUive. S'DIMOIITAL!SEi{, V. j.fl.

Zich onsterfelijk naaken, zich vereeuwigen. Het

part. passé is ook odj.: Poète itninortalisé, ve,
eeuwid dichti en. - 1nviiortaIité, t. Onsterfel ijkheid f.; OUvefjOnkel'j]kC roem rn Croire a

11mm- le l'aine aan de onsterfelijkheid de, ziel
lelooLen. - Ii aspire i 11mm-, hij streeft naar
de onsterfelijkheid, naar een eiltjjddurenden roem
hij t naqeslacht. -- [Bias.] B r andstapel rn met
eelt' andersgel;teurdeit phmnix daarop: Ii I)Orte
largerit au J)hét)iX de sable, sur son inim- de
gueffle, hij voert ceo' zwal ten phanix op zijn ,00-

i/en brandstapel in een zilver of wit veld.
Inirnortel, le, (lj Onsteifri/jic, e euwigdurend,
eindeloos; (fiL'. lanpduiip, blijvend, onverga n kel ijk . Lâme est 1mm -Ic, de ziel is ouster/elf/k.
Exploite ininis ousteî/elpke, onvergankelffke
heldendode, t. p! :Als sielist ni (podt.) Les
ibm -s, de onsterfelijken, de goden. Les irnm -!es,
de g odin n en. LImin-, de Onsterfelfjke, God.
Les quarante juno -s de •O leden der franse/te
l:iimorte ll e, t. ]Bot.L -.
4ce'dtme
PHALE.
immortifleation, j. Dévot.] OnboetvoardiqIteid, weleidn(ezindheid, onlnkeerlfjkl,eid t.
inov*i fi é, e, adj. Onboetvaardig, oithekeerd.

Inunotif, ive, (1(1/. [Pot.] ]Viet verplaatsend.
1nniu, e. oilj. Otigeroerd, onaangedaan, kalm.
nimuabiIité, t., Z. IJMEJTABIL1TE. - Imnivabte, odj. Onveranderlijk, onwrikbaar, vastt (j, and: Les décrets imin -s de Ja Volonté de Dieu,
Gods ouveranderif/ke raadsbesluiten n. p1. In,
inuablenient, ode. Ouueronderifjk, op onvetorderifjite wijze. Its suit t hum- attachés Jun ii
l'autie, zij zijn onveranderlijk niet elkadr vet/tanden.
ln,,ii;,nité, t. Ve/idont rn. , erf/steliinp t. (valt
eliriistplo;lrn , belasiinf;en enz.) Cette viiie jonit
4e piusieuis mini-s. (!ee stal geniet verscheidene
erf/lieden, vijdomriien . 1 11. cccl.] f1511115 eceléI t tiquc ne st hj/ rom t cijl ii ii pl of ci ij heden
t. jl. - -- Vrij*pl(101ò, i:
I,nnuisule, fl1. H n. , Z . v. (1 OBFRAlE.
lnn,,,tabiIit/t, t Onieanderlfjklieid, onbe.ClCildi(jhCl(i I. : L1111111 es[ on des attriI)uts de
Dien, (le onver an derlijkheid is e , ne 1(111 Gods
iyensc/wppCfl. lninititabe. (1(1/., . IMMUABLE.
liiipaet, al. [PIis. J Beweepunt n. ;lesslingers.
Jnipnetîon, t. i\léd.I Sjlinterbreuk f. breuk
'net bc 2i sju1iItvllfl5
Inpsiir, C, w(j. Arith.j ()neven, one/fen, niet
zondrI overschot door ileelbw'r: fout oornine
,.st bui. (JO i1ilI), ieder petal is ccvii of oneven.
Bot.] Foible iii p -e, of als suhst. nipiE, t. Onqcjuaid blaadje IL Iiipaiienient, 0(1v , Onveii; Oli fl e/JocIld.

lnig,aisibe, (111/. Onrustig, iet vreedzaam.
Inpaisîheinent, ode. Op On, ustiíje wjjze.

laipal 1)abî li te , 1. Dtdact.I Onvoelbaa,/ieid,
Ini ) alpable, adj. ()rivoel onlastboai!ieid J.
baat, (/001 t evoel niet iterkhoai. onteis/bacir:
onvoelboar.
olleifijust weder 0
Powlre hup-,
Iu,iJanateiir, rn [Théol.( Ann/tourer der
liep (i n a t (e. ImpatiaHon, t [Théoi.] Verbind/np Van het ligc/aa'n vo; Christus met het
brood in liet Ii. avondmaal (naar de leer (Ier lieheisehe elris1enen, die noch de tepeuwcorelighei (1
van liet lipehcam van Christus looc/lenen, noch de
transcubstaritialie aannemen), I ial)a tint i e 1,

Z. V. a. CONSUBSTANTIATION. - lmpané, e, Mi.
'l héol.] 'Vet, ii en onder liet ncie/ttrnaalsbrood
aanv,ézluJ.

t Imparager, V. (t. Een we/gepaard huwelijk
doen aangaan, behoorlijk uithuwen. - t SIMPAHAGER, V. P' Een welgepuard huwelijk sluiten.
Iinpardaety1e, adj. [ [1> .n.] Met onevene teenen.
liiapardoiinable, adj. Onvergeeflijk: Faute
imp-. -V linpaidonné, e 0(//. Niet verfleven,
zondet vergi//enis.

Impaifait, e, (hij. Onvolmaakt, onvolkomen,
inp er fe c t.
Ouviage imp-, onvolmaakt welk it. Sa maison
est dememée iIfll) -e, 241fl hui s is onvoltooid gebleven. Livie hop-, onno/houten, defect boek (waar(gun veilige bladeren ontbiekeii) . (iérisoii itnp -e,
gebrekkige genezing. V VVV [Musj Accord imp-, onvolledig akkoord II. VVV [Aiitli.] NOfltl)le ilfl[Jz. t. a. NOMBRE IDÉFECTIF. - IMPARF.UT, rn Het
onafgemaakte, onvoIIeld.ifje: Voilui tin mélange du
par f ait et tie limp-. V [Giam.] Onvolmaakt verleden tijd, betrekkelijk tegenwo,vdipe tijd ni . , I inperfect , iraperfectuin ti. - Impavfaite
nieiit, adv. Onvolkomenljjk, op onvoIi,laa/de wijze.
Impai1sHabe, Iinparisy ll abique, wij.
Grain.] Met meer letteigrcpen 11? den qenitief dan
111 den nominatief (iii dc fJrieksche en latfjnschc
verb le igin g) .
(r i t e I t 1.
linparité, t. O neven/leid, onjeIjkheid, imp aItnpai-Iementaire, adj. [P0111.] Strijdig niet
de gebruiken in t parlement of in (le wetgevende
home's, on_p a ti e in C 'ii I ii ir. . V Insparlesiientairement, adv. Op on-parlemen t aire wijze.
Impartable, lmpartageable, adj. [Pi- at.]
Onverdeelbaar (van cru oniOeIeiid poe (1 ) . V
partagé, e, wij. Onverdeeld.
1iiipartia, e, (L(/j. OIipurtfjilig, ()IiliJ(iifj, Onbevaiicn, reIvaarcIig. Un exaiiien imm-, een onpaiIjiilig qijicleizeick ii. Des jues iiïipaitiaux, On])a i Ifjdi g e, replvaai diffe reqters rn p1. - Imp artiaien,eiit, ac/v. Onpartijdig, Op Onzij(Iifje ivijze
--- Impartiatité , f. Oijiatijdiglieici, onzijdigh e i t. i it ne i uoe opinion avec imp-. een gevoelen
onvollooPl. onvolledig, gebrekkig, J,

met OiipOitj(lijIiCid beoordeelen.

IIllpaltibilité, t. [Pint.] Ondeelbaarheid t.
.-. liipartibIe, a(lj. W rat. Onverdeelbaar.
Doos hete imps. twee ott/lee/hare leenen it. pl
Impasse, t. (woord eau Voltaire) Zak rn
straal 1. zonder Uitgaii(j (z. V. (1 . CUL-DE-SAC). V_V
( 1(1.) 11 scsi jeté duits uur imp-, lifi hee/ 1 zich in
relic nélelifle ziiik gestoken (u'aareit lifi met moeite
zul los/coniesi).
IinpassbIIité, t. onva t baarhei d root lijden,
ijjdeiijssi,cic , i iii p a S 5 t b I 1 i te I 1. Limp- de

Dien. V Oafjeioclif//teid, koudbloedi!lleid, hardV()C/lli!/f!eill t. LVjflVuI).. StOï(Itle, cie stoïeyiisc/ie onijevoelif/li e icl, sltiiulvastiplield in t lijden. V Intpassible, mij. Viel eat/tsar voor If/den, boven
ciiie /J(iit veï/ieVeVit ; V (uuifjetoeliff, peV" 11 OO5, hardvochtig: Le carps glolicux est ituijt- t veriteerbijkt
lifcblclririi is oitV(ftb('cti COOS hf/ti. Vn, V V 105 iitaitYlS

n fliOili!tiiCtlf imp-s 1111 milieu iles tournients, de
alit iUiiiIlnfIen be-

ii(fi/eh,;(Vs t()Oiidih zich teficli

51(01(1. - V (fl) Uit june bi t idte intp-, een renter
moet kool, oiiauiil!Oe? ,tfjh: ziji. - Impassible-

nment, (ViiIV• ()p OBf/PVOehiiJt. V)()()V bfjdeit i)flvatbtitC
wijze.
im,iVpassioflflé e, cirij, 0 n/ia!V, j 5 Ioqteljjk, hartsiopteboos :oitdiit lartsbcpt, V lmnpassioniménietmi, (1(1e . Op o,iiittelstoqbeiijke wijze.
lmnpastalion, t.Mac.] ,}ktccht,os n. pIecelet-, ;ijV.5hV,il/: to . , dcevoîiii i; :VoV iiieflstcl 0. Uit
1 Phaim.j
/(jipjemaiikte sty//en, i m ti s t a h 1 i' t, VVV
i)eepmokin ;

I

Imni ) aternel , le, iidj. OnvutbeiI(jh'.
Iampaliemniuent, n/v. Onqeduldi,q, titel inejeVt entoil.. titel i:, , iel V
c/id; Oi(V11V,
patienee, i:. Onq:lulcl it . , stfiebll(1ifh/iei(l, Oilhijlz:wIcid t. ; dliii, vurigheid f. ; sterk vet/ (" nit. .1 il 1 l ends vo4e t'dpoiIe tCC iiitp-, i/c velVii ) (iC/t iii) 1i;ttiiOOi,l liii )fl f;CtbUldV 11 soulire se
revers avec ijl„)-, hij heeft peel bfjdzoomfe?d bij
yli)Vli tefeltspO( ' fI. I,'iifl[)- tie coinliattie, (ie drift,
hit vol/f; verlopen om te stif/de )2 . I 1 a une grande
iifll) - (Ie so u s VV(Jj hi/f verlai;1 V117'ig U ie zien. Ii a tiueliiuefois des h u p_ s. hij heeft' ,coinifjds via;en Van di'ift, lair oploop fl(lliCid. - imupatient,
C, aPi Onpeduldig , cnbffdzoai;; driftig, vulig Vet-
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langend. Un malade imp-, een ongeduldige, onlfjdInipératrine, t. [Chim.j Bijzondere zelfstanzame zieke.U esi , imp- de paLtir. h ln'czndt digheid in den meesterw ortel, i in » e r a 17 I ii e f.
courImperceptibilité , t. [D
a4 ongeduki om le vertrekken. (poët )gn
idact.] Onmerkbaarsier imp- do fiein, een 'tos, dat den teugel niet heid, oiibespeui'baoeheid f. - Imperceptible,
verdragen wil. - [ Bot.] Plantes imp-es, of als adj. Oniner/cbaae, onmerkelijk, onbespeurlijk, niet
ubst. DIPATIENTES, f. j)l. Sprin g kruiden a. p1. waar te nemen: Cda est imp- i loch nu, dat is
(welke) , rijpe vrucht zich 14/ de minste aanraking VOOi , 't bloote oog onmerkbaar, onzigtba (i i.
Fautes imp-s oninerkhare fouten t. p1. - lui.
'Yj)eflt, inz. balsemijaplanten) - Irnpatieiitant.
e, wij. ((am.) Ongeduldig makend, lirt geduld uit- percel)tibleulent, adv. Op onmerkbare, ongeputtend: Bavard imp-. - lpatieiiter, V. a. voelige wijze, allenyskens, ongemer k t: Cda SC fait
Ongeduldig maken: Itidn nimpaliente I)IUS quo hop-, dat geschiedt ongemerkt.
lmperdable, adj. Ouiverliesbaar: Procés imp-,
(Iattendl'e, niets maakt ongeduldiger dun liet wucli
ten. - SI 31IATIE1NTER, V. Pl. Ongeduldig worden, onveiliesbaci i'egtsqedin,q ij.
lmperfectibi lité, 1. Onvolmaalibaarheid, onhet geduld verliezen. No vous irupatieiitez pas, ii
va revenir, word niet o7qedu1diq. hij zal aanstonds vatbauir/ieid t. vooi' volmaking. -- Impei-fecti1-let part. pass é komt als wij. bie, adj. Onvolnioakbaai. Imperfection, t.
terugkanten.
Oneolotaaktheid, onvolkomenheid,; qebi'e/kigVoor: La (IalnO irnpatientée, f le ongeduldig qewor
,

--

den dame.

; Impatriote, fl1. Koude, oncerscliilliqe vaderlandei ni., menscit zonder vaderlandsliefde. In.patriotiqiie, adj. Niet vaderlandslievend.
on-pat 1iô 11 iscli.
lmpatrotiiser (s'), V. pi. Zich tot besc/ier'ozo,, lot heer OpWel/)efl, zich indringen cit den
meester spelen. (altijd onbevreesd.
-I- Iiiipavide, ado. Voor vrees ongenaakbaar,
Inipay able, wij. Onbetaalbaar: Chef-d'oeuvre
imp-, Oid)ttO(tlbOO?' meesterstuk a. - (lig.) La
trait est imp-, de trek, de inval is onbetaalbaar,
niet geen (loud Ie betalen, alleraardigst, hoogst
verrassend, ea: . - iipayé e, adj. Onbetaald:
Le resle esi, encore imp-, le rest is nog onbetaald.
-- Je suis encore hiTij)-, ik heb nog qeene betaling
ontvangen.
linpeeeabilité, f. 1 fho1.1 Onzondigheid,
zon(Ie1o(niEeid f., toestand van niet ie kunnen zoneliqen. Les saints dans Ie ciel soot dans létat
d'imp-. impeccable, wij. ['l'héol.] Onzondig, niet in staat ie zondigen, zonder zonde;
([am.) onfeilbaar. Iiiipeceanee, f. [Didact.]
Onzondiqe stoot, toestand in. van iemand, die
geene zonde begaat. L'impeccahilité einporte limp-,
wie 'viel Zofl(li,qëfl kun, is noodwendig zonder zouden.
; Irnpécaiex, ieiise, adj. Geldeloos, aria.
'-- impécuniosité, f. Geldeloosheid f., geldqebeek n.
impeigné, e, adj. Ongekamd.
ii*peLn , e, adj. On geschild, ongepeld.
tnpéiiétrabHité, f. [ Plis.j Ondoordringbaarheid, t. - (fliT) Ondoorpi'ondeljjk'ieid f.
Jrnpénétralle, adj. Ondooi'di'in,qbaar; -- onije'aa1thtta'i', onloeqoiikelijk. -- (fig.) Oiidoorgronde1&k , onnasprui'lqh', onbegrijpelijk. La matière est
11111)-, ilc stof is ondoordringbaar. - - Des boltes
imp-s. wateidigle laarzen t. p1.Cetle brat est
imp-, dal woud is onioegan/ieljjk, ic niet geschikt
01,?, ü' 1fl ihui' Ir diinf/eli 't'énebres 101)-S, ondoor:

dringbare.e (iuisteiiii t. %lysfère hop-, ondoorgr on d elijk (J(/C1iul U. Les v&ijes mi1)- dc Dmu , le
unnasprui'ljjk€', duistere weqe Gods. Cot homme
0sf hup-, die 100fl 1S nit le doorgronden, is zeer
geheiiiizinniq. - lmpénétratleiiient, adj. Op
(Ifl(1001'()i'OiiIIt'ljJke Wj1Z .
Iiipéiiiteiee, 1. I Fhéol. Onbortraai'diglieid t.,
gebrek ij. ii(1i b5î'oaw. I»péntent, e, e di.
Onboet v aa r dig, verslokt: Ii es moet IlOj)-, hij is
in zijne :071/eli gestorven. Ook als snbst.: Lu I
imp-, een O!ib(IC1VOOiill(je, cen veïs'tolfl zondaar.
linpenné, e, (111/. [F1. ij.] Zoiulsi' cédeirn aan
de c/s'u;cis, iuiet tot vliegen on,e;scliikte vederen.
jij. p1.
IMPENN1S, ilL /1. 1'iuVleu/eli(/e
li1)nuse, 1. p1. Prat. OssL1'r/vuf!s- of verbëtciin;1ssh a in. p1.
Iinpératif, ive, at/f. (febiedeud, bevdlend,
melelas; Vous preuez 15 up, toii Pion
gij n'emt 1(1(11 CCIS' zeer jebiedenden , meestejacht'iren 1(101? (1(1)5. - Forine imp-, qs'bieilesele coi'iïi in.
(viii. oEPaIn.1iF') . - Giani. 1 Mode up- , of als
suhet. IM!ERA'fIF. III. (JeOielcisde c'j)s I., iii fl Ciatief, iipeialivus in Phil.] bigmoral of CItdgOiirbtie, ()IsvOÜI'tI'(lal'delj)ir ZCsICfIc'bod a., le a t !s e / P r is C Ii e (on/s. jio'lis'cle, picki'c1ie) i in ji e i (1 1 1 e 1. - Inipi-i'alivenient,
«dv. Op gebiedende, inec'sterachtsy, be v elende c'ijze.
IiiIIbeI'kt l;oh'e, t [Bot.], C V U. BENJO1N
SAUVÂGE,

t. Keiwein t. [11ort. (ing-

vlolette, kciss'spriitea t

heid f., gebrek n. zwakheid t. Limp- de notre
nature, (le onvolkomenheid onzes natuur. Tous les
homnies soul pleins Wimp -s, alle inenschen zijn
vol gebreken, onvolmaaktheden. - t [Lilii ]
Z. V. Ci. DEFETS. t Imperfectioiiiiable, wij.
Viet te vo/inak'en.4 linperfectioiiué, e,
a dj. Niet volmaakt.
Imperforation, t. [Méd.j Geslotenheid, vei' paejjiis, ili(,tfji'oc/Jing (van ziikeie eau nature

OCflc ligchaanccdeeien), i nip c i /0 rd t i e t.
lmperforé, C, a dj. ]\'tétl.J Tegennotnurl'/jk gesloten, niet geopend.
Impérial, e, adj. Keizerlijk: Coiiroiine imp-a,
keizerskroon f. ; [Bot.], z. v. a. FRITILLAIRE. Sa
majeste imp-c, z1ne keizerljjke niajesteit. Les
villes imp-s de (voormalige) keizeil/jlns vr/Je rijkssteden t. »1. Charnbre imp-c, rjjks/camecqeregl n.
Globe imp-c, rjksappel jij. . [Blas.} Aigle imp-c,
'rijks-adelaar fl1. (met 2 koppen en ontplooide riaqt.)
[Uort.] Prune imp-c, keizersprui m I.
[Numism. ] tIëdailles big-s, gedeiil-'penn'ingen in,
J)l., onder (IC COilt. keizer's geslagen. [Manut'.]
Serge imp-c, keizer -sei -gie t. (van zeer fijne wol).
- Eau imp-c, zeke, gedestilleerd waite a., als
schoonheidsmiddel.!MPLR1tLE, 1. Bovendeel a.
eener koets, ee n ei dilqeice, nix.;
bed ver/iemclte n.Haarbosje a. onder de onderlij) (in dci'
lijd royale gebeden).[A 'cli.] Spits koepeldak a.
. [Mar.j Imp-c de Ia cuisine, dak van de ko in buis,
.- [Jur.j Zeker kaartspel IL, ilat veel van 't piketten mel 2 personen heeft; zdkeie volgreeks van
kaarten, in dat spel. • [BO[. j , Z. v. a. FRITILLAIRE.
[Uorl.], z. V. o. PRUNE IMPERIALE, :. boem.
',- Matiufi, C. ii. a. SERGE 1MPERIALE, Z. boven.
-, [\ulnIsm.j , SI. V. 0'. MEDAILIES DIP-SS, C. boven.
IMPEIUNUX, in. i,1. [U. siAll. J TI(1e))CiI dec cl nitSClïcfl keizers, keiei'/jJken; ook: duitse/te rjjks'iniïtistsis of gezanten in. »1.lIIpériaJe!uent,
cdv, .41e keizer; (flçj.) heer/Uk, statclljli'. - lea,.
pëaiaUsme, ill. [Polil. Stelsel ii., 1mei f. dir
iflJ)e1'!Oli5tei! Inipérialiste, in. k'eizcrsge-

ii(/, rooi'staiidei', arolianqe; voo het keizerschaji.
cliii de /eeizerljjkc i'ef'ëriflf/, i us p m r i a I is t in.
hiipéa'ieaaseiiaent, cdv. Op iiucstei'ac/ilige.
hen sc!izuc/ilie wze. Iinpéi-ieaix, icuse.
ai(j Gebi'ieiis/ , iiiecsteioc/iti; , hee.s'c/izuciiiig
!imnniue hap-, iiee,'scltzuclitig own in. 'Vol) ing-,
gc&ieli'isIlm, beeticiuG taos n. (/i.) Bosom
hup-, (iri1i/eiulc, (JL'Cii SitsIel (iiClJCii(lC behoefte t.
4. laupbilosité, f Jts' 1 scii:ucliioe aard 111
1[Didamt.

keIiIlc/sci t,luapérissable, rdj
lijk;
VOVI' la/,, 1 s Inn. ' hstcuid.
Voor
miérissal,eu,e,at, adv. op ane'treaiikelijke
laflpPIit, e, (iej. ()nel'co 5: 0, S'Oi?PCI osider415' abet.: er;s OrWi'VOIOfls II. ei t.
ViC,liiis.
luapérilie, t. (j)l'. t=c) Onerv a renheid, (ubedreCs'!!IIei( 1 , Oiies'Cli'iIitheid i,i,isienIe t.
anperiaa itneuee, t. ()nbssteiidiq/ieid, onqisia-

.

Iasapei-niaaaent,

e, idj. 0/I t. t/I(hq, oriqestadig, r s/u s':aani.
laiperaiéabilité, t [Pl s.j Os iioordiing,1 I
bao!e'!
lnipeainéable, (scIj. Phvs. On(lOO'(iiisIClEIeLl'; wat'I'digt, oaleiproef. - Iniperanéab eiueiit, cis1V. O orlooi'drissqbai'r, esterdi,itc sc//zr.
lanperinutabi!itP, I. Dislact. I Onverw'isselbesarheri t liiapei'siautal,le, ocij. Osweewis,celfianr.
mpersoiiaalité, m. [Grarn.j ()npersoo'nlijkhe-id t*npei-sounel, le, wij. Gi'ain J ()i
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IMPERSO1'NELLEM ENT

IMPOLITESSE

9PSOO'i?ijk ceii ersooiitijk: Verbe imp-, Onptl'SOOiI 'ijk werkwooîd^ n. linpersonuelleinent, adv.
dis onpersoonlijk (werkwoor(1) gebruikt.
--

IiiipersuasibLe, adj. Ono,ertuibaar, onover

fhoofdig.

-'edbai,stj

lmpeitineaiiinent, adv, Onbe ho orlijk, oninaaier!jjk, onhebbelijk, onbeschoftelijk, op onbesc/ieiimpertinence, 1.
dene, onvoegeijike wijze.
Onbehoorlijkheid, oninanieilIj/ulieid, onvoegzaam--

held; onbeschaamdheid. onbeschoftheid, I rap e r iinéntic f.
Je connais son imp-, limp- (le ses
(IISCOUIS , i k ken zijne onmanierljhheid , de onvoegIi ma écrit
Zaainheid van zijne gesprekken.
des imp-s, hij heeft mij grofheden, lompheden. ongemanierde dingen, ÜnIvertinentkn, geschreven..
lrnpertinencei, V. U. Onbehoorlijke, din g en,
Iiiipertinent, e, adj. Ongrofheden. zeggen.
behoorlijk, onvoeqelijk, onvoegzaam, ongerjmd, ongepast; onbescheiden, onbeschaamd, onbeschoft, vie--

--

--

qeiacktiq, impeitinént [Prat.] Ce fait est

imp (liever non pertinent) et inadmissible, dit
-

feit behoort niet tot de zaak en is onontvankelijk.
Ook als subst.: C'est Un imp-, iine irni)-e, 't is
een, cene onbeschaamde, onbescheidene.
Iwpertuibabilité, f. Onverstoorbaarheid, onv erstoorb a re gemoedskalmte, hartsiogtelooskeid f.—
liiiperturbable, adj. On v erstoorbaar, niet le
verontrusten; jeijkmoedig, harlstoqleloos. I an
perturbahiement, ode. Op onvei-stowbare wijze-.
impétigines, f. p1. [M&1.] Huiduitslag ii.
iinpétiiuenx, eiise, adj. Met slepend huiduitslag behebd, rnidftj. impétigo, m. Jluidiyheid f., slepend huiduitsiaq n.
linpétrabilité, f. [Didact.] Verkrijgbaa rheid t.
impétrable, adj. [Prat.] Verkrijgbaar, dooi
aanzoek Ie verwerven: Ce iiéiiéfice est vacant et
iinp- (lie prove is opengevallen en men kan ei
--

-

-

-

--

---

naar staan.
impétrant, tn., -e, t. Vcrle'rjqei ni. veckrijqsiei' f., /!ij of zij, die zijn aanzoek
inaziet ingewillig d , i ni v e t i' (Î a t in. en f.
pétratioia t. Vi -krijginq, hekoininq 1. eenei - gunst,
impétrer, v. a.
crjheid, e n ., ao'nzoei n.
Verkï-ijqen, bekomen, erlangen, veiweiven (dooi
-..

,

--

,

-

verzoek of smeekschrift)

.

zeego l v e n zijn on s tuimig. Des passions imp-euses,
onstuimige, hevige haitsto!jier in. pl
(fig.) C'est
tin homme imp, 't is een (li iftig, vurig
ILitt.] Style imp-, snelle, veiiae stijl rn.Als
impétuosité, f.
subst.: Limp-, (le onstuimige
Onsiuiinighei'I, hevigheid, woestheid, snelheid f.
vuur ii., çpoote levendigheid, drift, opioopendheid f:
Limp- d'uiI torrent, de onstuimigheid van eeiien
vloed. Le sang sortait avec Imp- , het bloed stroomde er niet hevigheid uit. Limp- tie In course dun
che%al, de snelle, vurige loop rn Von een paard.
Parler avec iiiuii-, met drift, vuui- spreken. Limp-

-

-

-

est coimnunnent de couPe dur€ie. de drift, de
()pioopcedhe'i(i is qenieentijk von korten (juni.
laaipeuplé, e. aPi. Onbevolkt; slecht be v olk t .
inipie, (iij Goddeloes, godeei-geten, jodoi.treread: heilloos snood. Un gaicon imp-, een
qoddelooze jo sgen . Ce sont. des larôles iinpies, dat
zijn godonteeiende woorden. Des pensdes impies,
Ook als subst.: Cest
snoode gedachten t. »t.
on imp, t 'is een goddelooze. iwpiété. t. Godileloosheid , godvcigetenheid; snoodheil t. Limpde ce discours ne me f)hlit point do tout, (ie
goddeloosheid van dit gesprek be/inapt mij (Jcenszi1lS.
Commeltre nile imp-, eeoc snoodheid begaan.
ianpigtaoratioii, f. [Pia!.! !e1J)a)U 1 iIlq 1.
J iaaaplteux, euse , mij., Z. V. a IMI'JTOV&BLE
t inapitih, t. Onbaim/im-tiqlieirl t.
inapitoyab1e adj. Onineidoogeiul, onbarm hartig, onverbiddelijk, lie/demos, /wrdi'oehli.q. Cest
an homme imp , 't is een onnieldooflend man. Ii
trouvera en lui no juge nil)-, 1ij zo! in he-ni ccci:
La iner,
onvei biddeijjk strengen 'ieqtei vinden.
L'enfer est imp-, de zee, de hel kent geen mede(100g01.
1MPITOVABLE, f. [ H. is.] Insecten - pop f.
inapidie de rozen afvreet, sozeiii'eter ni
toyableaaaent, adv. Op onmeêdoojjende wijze,
onbarmhaitig , rneêdooqenloos, zonder medelijden.
-

-

--

-

- -

-

-

-

zoenlijke haal in.
Implacablement, adv. Op onverzoenlijke wijze.
liaaplantation, t. inpianting f., het ingegroeid
zijn, hei vastzitten (t. v. der haren in de huid).
lanpianter, v. (1. Inplanten.
Doorgaans -in
-

--

't part. »((Snel CO als adj. gebruikt: Les iioils soot
implantés lans In peau, de haren zijn in de huid

ingep lant, zitten niet hunne wortels in de huid. Les
bladeren zijn op de takken ingeplant, ingegroeid.
S'iMiLANTEiI, V. w. ingeplant zijn, op een of aftder voorwerp in- of vustgegi oeid staan zonder
daarvan een noodzakelijk deel uit te maken. Le
gul simplante sur le cliène, de mistel wast op de
feuilles soot implantées silt les branches, de
-

,

eikenboom. Lesdents s'iinplantentdansles alveoles,

de tanden staan vastgegroeid in de landkassen.
implausible, adj. Onwaarschijnlijk; Ofl(lCfl-

nernelijk, geen bijval waar(Iig ,

inapleuré, e, adj. Onbeweend.
implexe, mij. [Litt.] Verwikkeld, i -nip I ex:
tin ouvrageest 1111)1 - , Si la fortune du héros pre-

sente quelqne renversernent, een werk is iinplex
als de fouluin van den helt]. of het iwofdonderWerJ) ccve of andere omkeeuing ondergaat.
inapliable, odj. Onbuigzaam.
(fig.) Cai'actère impl- onhuigzaamn, stug karakter n.
inapliant, e, adj. Onbuigbaar, -niet buigend: Bois
imp! - , niet buigend hout n.
implication, f. [Jur.) Betrokkenheid t. , het
betrokken of ingewikkeld zijn in cciie misdaad.
[Phill Strjjdi ( heid, tegenspraak t.: I 1 y a de limp!--

,

-

dans yes deux pi'opoeitions, dIes emportent imp!-,

er ligt C(flC strijdigheid in deze twee voorstellen
zij bevatten cciie tegenspraak.
inaplicite, adj. [Didact.] Mede in betrokken,
bij ingesloten, stilzwijgend daaronder begrepen (zon dci' bepaald te zijn uitgedrukt, het tegendeel van
C ;rp I i c i t e), I ni p 1 i C -1C I: Condition imp!-, stilzwijgende, van zelfsprekende voorwaarde f. Vo1ont
imp!-, uit omstandigheden en daden bij/kende wil m.
Ft imp! . geloof, zonder duidelijk inzigt of
kennis van iedei' geloofartikei in 't bijzonder, blind
inaplicitement. ode. Stilzwijgengeloof n.
des wijs, ingewikkeld.
iinpliqaier, V. 0. Betiekken, snede in t spel
brengen, inwikkelen, mede intrekken, i -in v lic dien.'
On la impliqud dans vette accusation, men heeft
hein in die beschuldiging betrokken. Stilzwijgend
bevatten, onderstellen, van zelf medeb r engen of in
zich sluiten: L'idée disomme inlplkjne le. iddes
(l'intelligence et de volonlé, het begrip mensch bevat stilzwijgend (sluit van zelf in, onderstelt) de bejrippen vein verstand en ie'il. z. ook CONTRADICTION.
Het part. passe is ook adj. Se trouverimpliqud
dans one affaire, in eee zaak betrokken zijn.
flq)lOrftb1e wij. .Janroepeljk, wie zich laat
aanroepen of sinecken.
iaaaploi -ant, e, adj.
Smeekend: Cris impl -s, smeekgeschrei n.
ina
plorateaar, ni., ta-lee, f. Ssneeke em., smeekster f.
iaaap!eration
t.
Smeekinq,
aanroeping,
S
Limp! du bra sdculier, de insmeekbede t.
Jaaiplore,-,
1 oeiii iiil Cliii dcii wei cldljluci aim.
v (1. lanioepen, sifleeken, (lfsmeeke -n bidden, aan.zoeken. impi- Vassistance de Dien, God on zijnen
bijstand cianroepen Ils inip!orèi'cnt Ia clémence
tlu 'cainqueur, zij smeekten den overwinnaar om
q/e1i(1(le.
iniploa-eaar ni. (e'oord van J. J.
Rousseau), z. V. a. 1)1I'lOIIATEUR.
't $anployahle, adj. ()nhuigbaai-, (fig.) Ame
forte ei imp! , sterke en onbui g bare ziel.
iaispluaub, a. adj. H. wl Oiigevddei'd vederloos.
iaatIaIaa%ieaa ieaase adj. V-jet uiOliP iepen
staande; -niet aan leech onderhevig.
impoétiqaie, (((if. Ondichterlijk, o ii o it t is c ii
---iaiipoétiqueanent,adv. Op ondichterlijke wijze.
impoli, e, (/dj. Onbeleefd, lomp, onbeschaafd,
ongemanierd o -nfat,coeniijk onbehouwen run,.
Homum imp- onbeleefd lüiiiji 'inaii. Manières
imp-es, onhescliaa/de, onlìelwii ccii manieren f. p1.
Als subst.: VOUS Otes nu imp-, gij zfjt een on(leln(lnield 'inenecli, een lOinpei(l.
(; iaiapoliee, f. Gebrek' n. nou lucht. aan orde,
(1(111 eerbied VO(l( 't welvoegelijke.(vin
inajioHeé e. adj. Onbeschaafd. zonder tiescl,aiaaa1)otin%ent, ode. Op Oflfllalli(i'lfjk(, onbeleefde,
ruwe wijze
-

-

-

-

impétnensenient, ode. Op onstuimige wüe
irnpétaieaix, neatse, adj. Onstuilnifj, hevig,
driftig, woest: Les tints de Ja wei sont imp-, de
--

-. -

,

--

-

InapIaeabi1itt, f. Onverzoenlijkheid f. -napla cable, adj. Unverzoenljk, onveezoenhaar:
Enncnii Iinp - , onverzoenboor- vijand M. Haine

-

---

--

-

--

-

-

.---

----

-

-

,

-

--

.

.

--

,

--

-

.

,

lt

,

,

,

,

,

,

,

itnpoiitesie,

I

Onhelee/dileid. ongernanie -id-
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8eid, onlio//'eijkheid, onbescheidenheid, onfasoen
1jjkkei, OnWei1eVefl(2hed, onbeschaa fdheid, ruwheid
in taal en rn(tflierefl: L'écoie thi monde corrige
l'irnp-, in de school der wereld legt men de onjemanierdkeid al'. Limp- dune itponse, de onbe
leefdheid, onordénteljkheid van een antwoord.
liupolitiqiie , adj. Onstaatkundig : Mesure,
Guerre imp-, onstaatkndige maatregel, oorlog m.
t IMPOL1TIQUE, f. Onsiaatkundigheid f.: Limpde ce ministre, het onelaatkundifj gedrag van dezen
minister. - Iiiipofltiqueuient, adv. Op onstaat-

is van belang coen de openbare veiligheid. Cela vie
lul importe en rien, dat raakt hem in geenen deele.
Que m'importent ses menaces? wat laken. mij,
wat geef ik 0fl zijne bedreigingen ? wat kunnen zijne
dreigementen mij schelen ? - Ook als v. imp.: ii
importe qu'on vous crole sage et prudent, 't is
van belang, dat me n u voor wijs en voorzigtig
houdt. Peu imporle , het doet er weinig toe.
Ii De mimporte, 't raakt mij niet, 't gaat mij niet
aan. - -- (ellipt.) J'y périrai, n'importe, ik zal er
bij omkomen, Oifl 'teven, 't zijzoo. 11 refuse, qu'im
porte? hij weigert, wat is daaraan gelegen?
kundige wijze.
Iu)J)OItUII, C, ad]. -Lastig, ongelegen, hinderluipollu, e, adj. Onbevlekt, zuiver, rein; kuisch,
maa g delijk. - 1iupo1Iié, e, adj. Onbezoedeld, lijk, vervelend, moeijeljk, bezwaarlijk. II craintde
vous hire imp-, hij vreest u lastig te vallen, u
impollunient, ode. Onbeongeschonden.
ongelegen te komen.. Cela devient imp- ii Ja longue,
etekteljk.
lmpoudérabillté , f. [Phys. ] Oizweeqbaar- op den duur wordt dat vervelend , bezwaarlijk.
keid 1 . - Iwpoudérable , adj. [Phys. On- Chaud , Froid imp-, drukkende hitte , nijpende
weegbaa r : F l uide hap-s, onweegbare vloeistoffen f. koude t. - Demandes imp-es, lastige vragen f. p1.
Pl. (licht, warmte, magnetische en elektrische vloei Vent imp-, hevige, onstuioiige wind m. -- Ook als
stol). lrnpondéié, e, adj. {Plivs.] Ongewo- subst.: Cest un ifl1l)-, iiiie hope. 't is een lastig,
jen. (Vele natuurkundigen zeggen liever tluides vervelend inenoch. --- Irnportunérnent, adv. Op
eene lastige, bezwaarlijke wijze: 11 revient imp- a
impoiulërds, (10fl impOflthira1)1eS.
Jrnpopiilaire , adj. Niet in den volksgeeet Ia charge, lijf herhaalt zijn verzoek op eene lastige
vallend, onvolksmotig, bij 't volle niet bemind of wijze. - importuner, V. 0. Moeijeljjk, lastig
gewild; - ( fig.) boven de algemeene bevatting; te vallen, lastig zijn; ongelegen komen , overloopen;
hoog voor 't volk (geschreven of gesproken) t in p o- opdringend zijn, vervelen. Ii ne faut pas imp- ses
p U la Ir: Lois imp-s, onvolksniatige wetten L p1. ai nis, men moet zijne vrienden niet lastig vallen.,
Prince imp-, bij 't volk niet bnnin d vorst in. - niet ov'erloopen. Vous mimportunez par vos fréDiscours imp-, voor 't volk te hooge, le geleerde quentes visites, awe menigvuldige bezoeken ververedevoering f. -.- luipopularité , f. Volkon- len. mij. Je 5Ui5 honteux tie vous imp- de cela.
gunst 1., gebrek a. aan votksbetieving, strijdigheid ik ben beschaanid, u daaruwde lastig te vallen. -met den volksgeest, 1 in p op tt t a r i t ei. t f. - ( fig.) (/1g.) Imp- le ciel de ses prières, den hemel dageOnverstaanbaarheid, tv/wage vluqt, of te duistere, tij/es en zonder oorzaak aanroepen.. Het part.
passe; komt ook als adj. voor: 11 fut importuné par
voor 't volk te geleerde voordragt f.
Iwporeux, ease, adj. [Phys.] Zonder porien, leur curiosité indiscrète , hunne onbescheidene
On.poreusheid
1.
nieuwsgierigheid was hem tot last. --inipoiosité.
t.
niet poreus.
iilté , f. Onqelegenheid 1., overlast in., kwelling, in(viii. POROS1TE)
Importable wij. [Cam.] Invoeibaar , wat dringendheid f.; het lastig vallen, overloopen. Causer
aen invoeren kou, mag. Marchandises imp-s, in- de limp- 11 (JO. , iemand overlast aandoen, iemand
voerbare waren 1. p1. -..- iVeleer ook z , v. a. IN- ongelegen komen. II a ol)tenu cela a force dimp-s,
-

-

--

.

-

---

-

--

SUPPORTABLE.

.

ngryke wgze.
S importainnient, ads. Op bela
belangrijkheid,

Irnportanee, 1. Gewigtig/ieiii,
(Langelefienheid f geivqt , belong, oanbelang 0.;
d 111., scoorde, 'impo r t á tie f.
aanzien n., invloe
Limp- (tune affaire, dune question, de belangrjkheid van eene zaak. VOO eenvraagstuk. La chose
West d'aucwie imp-, de zaak is van geenerlet betang, aanbelang, gewigt. 11 met (attache) de limpaux plus petites cI.ioses, hg hecht waarde aan de
geringste iinfJen. Homme dimp-, man van aanzien,
rang, gezag. .. Ook in on.qunstigen zin: II fall
l'homrne (lilT!!)-, hij geeft bïeeil van zich, op, hij
hangt deit man van gewigi, van aanzien nil. Prendre on ton d'ïmp-, on air limp-, een' hoofjen toon.
aanslaan , cene trotsehe houding (UlitflelflCIi. O'1MP()RTAN(E, lor. aft. (alleen i v kwaden zin)
Van belang, geducht: On la étiilk( d'imp-, men
heeft hein gedacht afgerost.
Important, e. (Uij. Geui.gti, belongrjik, van
aangelegenheid, van gewipt, (l'nlZiCfllj]li. Allaire,
Service imp-, belangrijke wak, dienst f. 11 est
imp- ti'y aller. 't is van belang, van aangelegenheid daarheen le gaan. Homme imp-, aanzienlijk,
invloed- ofgezaghehben(i man. Als subst.: Hoofd-

zaak t. En toute affaire, limp- est de savoir ce
qu'on veilt. --- Ook in onqunstijen zin: 11 fait
limp-, hij laat zich veel voorstaan, beeldt zie/t veel in.
linpoitateur, in. iCom.i Invoerder in. (van
kOOpWarCliI}. - Ook als «dj.: Peuple imp-, volk II.,
(lat invoer/landel drijft.--- 1uportation , f. ( Com.j
Invoer in., invoering 1. Fa'voriser limp-, den invoer begunstigen. .Droits d'iflhl)- , in.vOeulefjten. Ii.
j)1. Commerce Wimp-, invoerhandel, P(LSS(CCC handel m. - Invoer III. , ingevoerde waren t. I. Les
tap-s (lEt (I(paS5ê 10 1)eilU ( OUl) les eNportalions,
de invoer is veel jiOofrr, belangrijker dan de uit,

toer geweest.

1nipøjter, 'a. a. Cow.] lnE.oelen: knp- les
niarchandise lans Oil ias . koopwaren in een
land invoeren. - (fiq.) imp- (les mats francais
dans Ia langue hollandaise. franse/ir, woorden in
de hotlandscl.e taal invoeren, binnen smokkelen.
IMPORTER, V. n. (alleen in den. 3en persoon en in
den infin.) Aanbelangen, roken, scheen, va n belang zijn: CeI;i importe pour Ia sûretë puhhique,
daas-aan is de openbare veiligheid veel gelegen, dot

hij heeft dat door lastige aanzoeken, dooi- indringendheid verkregen. Essuyer des inip-s, overloopen
worden., veel overlast lijden (derh.evig.
Iii.posable, adj. Belastbaar, aan belasting onImposant, e. adj. Gewigtiq schijnend, achting of eerbied inboezemend , ontzagverwekkend
indrukmakend, nadrukkelijk, gebiedend, veel beteekenend, imponerend, i inp d.c a ut. Ilomme
imp-, eerbiedwekkend, ontzaginboezemend man. Air
imp-, indrukinakenel, ontzagverwekkend voorkomen.
Ton imp-, nadrukkelijke. gebiedende toon in. Forces imp-, aanzienlijke, ontzagvei - wekkende strijdkrachten t. pl. of krjgs)nagt 1.
lmposé, C, adj. (en part. j)aS.sé van imposer):
Jong imp-, opgelegd juk Ii. Tâche imp-c, opgelegde
took t. Taille imp-c, opgelegd hoofdgeld n. - Les
citoycris hing-s, de belaste, 'niet belasting bezwaarde
burgers. - Ook hij ellips als subst.: Les plus fort
im p -S, (Ie zwaarst t)ek(Sten., (Longeslagen.en. 1fl; P 1
Impose r. ji'. (5 Opleggen, opplaatsen (in den
clii. zsn, zelden dan van 't opleggen der handen
bij inzéqening gebruikt). Les apôtres donnaient le
Saint-Esprit en imposant les mains, de apostelen
gaven den. II. Geest door het opleggen dec honden.
.:. [1)0gm.1 Imp- mi nom, eenen iwom geven. Adam
iniposa Ie nom it taus les aniniaux. Adorn. gaf aan
alle dieren /i((.'((i(ei( '((001fl. Imp- vim oom (i on enfant
an baptême. Ccii kind bij den (loop eenen noem
geven. - [liapr.] Opmaken. (le gezette bladzijden
behoorlijk in den vorin veleeniqen: Ces pages sent
composées , ii faut les imp-, die bladejjden zijn cezet, -.,ij 'moeten oyeinaakt weiden. - (lig.) Opleggen, voorschrijven (erne taak . een plipt, een
last, ccnebelasting, en.): Je lui al irnpos one lathe,
ik heb hem eeoc taak opgeleg(1. Imp- de dures con
tlilioiis, harde voorwaarden opleggen of voorschrijven. En nE(' conl'iant ce, 1)051e. on ffl't impOsii 1111
fardeau 1)ieiE loui'h . iloor .yç (j (licO poet toe ie
Velh(OîL.Wefl, heeft mcii mij een zwaren last opgelegd.
Le vainqueur inll)OSe In lol aus vaincus, de overwin ,naar schrijft den overwonnenen de wet voor.
Le sacrifice (lOo lui impose ha raison, liet offer, dat
de rede hem oplegt, eebiedt of voorschrijft. hop- des
peines, straffen opleggen. Imp- silence. stilte gebieden, het stilzwijgen opleggen. Imp- silence h sos
passions, zijne /iartstoqten tot zwijgen bi -en gen,
onderdrukken. hop- silence aix inédisants. de
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kwaadspiekers tot zwijgen bren g en, hun den mond
snoeren. --- Imp- de nouvelles charges , nieuwe belastinqen opleggen. Imp- tine commune, eene yemeente belasten. On a imposé des diolts sur tout
ce qui untie dans le royaurne, men heeft op alles,
wat binnen 't koning'rjk komt, belastingen gelegd.
On a imposé les eeclésiastiques mmes, men heeft
zelfs de eeestelijken belast, (lea geestelijken belashagen opgelegd. Opdringen, dwang gebruiken
om iemand of iets te doen aannemen: II voulait
foils 11I1- ses créatures, hij wilde ons zijne gunstelingen opdringen. - [lui.] On mi a irnposé
(nu zegt men liever irnputé) un crime, dont ii est
innocent, men heeft hem erne misdaad te laste gelegd (met eeoc misdaad beligt, waaraan hij onschuldig is). _inboezemen: Imp- de in etainte, da
respect, de tadmiration. des dgards, vrees, eerbied,
bewondering, ac/ding inboezemen. - In den laatstgenoe'mden zin wordt iMPOSER ook absoluut of
zonder voorwerp gebruikt, om den invloed, het
overwigt, de ineerdeilteid, die iemand dooi houding,
woord of daad op anderen heeft, aan Ie duiden;
te r wijl men. als (lie invloed wordt 'uitgeoefend met
oogmerk ons le bedriegen, zich van EN DIPOSER bedient: Sa I)FéSeIICe m'irnpose. zijne tegenwoordigheld boezentt mij ontzag in, houdt OLij in bedwang.
Noire libre contenance imposa aux ennernis, onze
fiere houding schei/de den vijand af, deed den vijand een' /iooqen dunk van ons opvatten. Vous
voulez en irflj)- a vos juges, a Vos auditeurs, gij
will uwe rcgters, awe hoorders misleiden, ons den
tuin leiden, wal wijs naken. Le théatre doit en
imp- sux yeux, liet schouwlooneel moet (le oogen
begoochelen, misleiden. II nous accuse de lui en
imp-, hij beschuldigt ons, dat wij hem bedriegen.

Lair simple et noble de l'iiinocence impose; Fair
composé tl'uii hypocrite en impose, het eenvoudige
en edele gelaat der onschuld boezemt eerbied in;
het gemaakte gelaat van een huichelaar bedriegt.

])'i*. Zich zelven opleggen: S'irnp
une peine, uiie thclie, des privations, zich zelven
eeoc stiaf, ee,ir taak, ontbdrinyen opleggen ofvoorschrijven. -- Cetle viiie a (lû Sun!)- extraordiiiaicement, clie stad lice/I zich buitengewone belastin-

-« S'IMPOSER, V.

gen moeten opleggen. • SEN IMPOSER , V pr. Zich
zelven misleiden: L'liotniue sen impose, cle measch
misleidt zich zelven.
Inaposeur, in. [1mm.] Opmaker. VoriflopmakCi m., de werkman, die de gezette bladzijden naar
behooren in den vorm plaatst. • [11- cccl.] Imp-s
de mains, handopleggers tij. pl., cene secte der
lutheranen . (schattingen.
Imposteur, til. Oplegger van belastingen of
niposition, f Oplegging t. (in den eig. zin

allet fl getnu?i:t in) : Imp- des mai ns. /iandoplcg-

Bij uitbreiding: [Dogin.]
ging 1., als inzégening.
Imp- da nom, n a amgeving f. [Impr.] Opnus/sing,
VOrrilO)iflnkiflfJ t. (rij!. injoser) . (i'ig. ) Lui-

dune tàche, dune j)CIIIC tliiie corittibution, op
!egginq, vooischrjjv?ng 1. eciur taak. straf, bele'stiny. Lever les hïip -s, de belcistsszgei of schatlin;

gen innen. Imp- (of impôt) sul' Ins deui'des, belasting op de eetweuca I IHj)- communale, gemeentelfjke, plaatselijke belasting f.
linpossibilité, t. Oamnoqeljjkluid, onuitcoerbae'rtmeid, )muloesIgIcheîd , i nt p 0 s s i bi 1 i te i t t. li
y a de limp- b cda, hierin ligt eeoc ommmnogelfjls heid. Cclii esi dc oute imp-, 'dat is volstrekt on(hOf/Vlok. J'dlais dans 'imp- de Je lane, ik was
in de oninoqelijkiniel ('t a,as imejj omien („ elijk) (met
te (bell. ;, inipossib il iter, V. a. Oiunogel((k
maken. Ce(a imnpossiisi!ita umntie dëfcnse, clot
mnaulcims onz 'vs ,dcdsio onumo lyle. aalal)OSsible, u1j. ()iiiiwgelijk, oloenljh', ()OUitCOC ((7(L).
C'tLm,t une clnsse l)YIj)- . 't i crime ØnïImOhel()loJ s oak.
lui enE iffij)- darrivei' au)oui'dlui , t is lies!)
U
Bij smilbesiding:
o'niiioie!ijk, heden ansi le (ooien
seei ii i Oej)elj)IL, S e er bezwaarlijk: 11 luI es) imp- de
demsieui'et' longicuips en sin lieu, 't is ie,n Olimithge/ijle, lwciI tijd (UI CCRC plaats ie bIijcen - Jls
fal ee l'iii)j)-, /uLt onmogelijke,
subsi. )li.:' .1e flm
onnioqeijike Llii L (ei) Ida)) ik niet doen. 6)) OD erJe ferais I 11(j)- POOl' vous, ik ZOU het
onuogelijke , alles in de wereld ceo:" a dorms, ii! ZOi(
coen, u door 't ememsi loopen. Rdduire (I o. k L map-.
osimnoel(jkedimigen
?'(mm iemand eisebesm: rok: iemand
Z
oo zeer in t naauw brengen, dat hij niet mrei
ban antwoorden ZO)md5'! sic/s in rene tegenspraak
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te verwikkelen,. -- (prov.) A limp- nul nest tenu,
personne nest tenu it limp-, tot liet onmogelijke
is niemand verbonden, niemand is gehouden tot
iets, dat boven zijn vermogen, zijne krachten gaat.
.- PA!) IMPOSSIBLE, toe. adv. liet onmogelijke als
mogelijk onderstellende.' Si par imp- on ledevenait
jeune, wanneer men, wat onmogelijk is, weder
Jong meid. - -lmpossibleinent, adv. Op onmogelijke wijze, onmnoget jjk.
linposte, I. [Arch.] Uitstekende rand in. of
lijst L. waarop de boog van een gewelf rust; dat
gedeelte (li' penant, waarop etc archivolte komt te
rusten , kamper , impostm. , impostl(jst I.
[Menuis ] Looze bovenlijst t. Vami een deur of raam.
liiiposteur, in. Bedrieger (door valse/men schijn,
door leugens, dooi' misbruik van iemands veitrouweit of ligtgelooviglmeid) , huichelaar; dwaalleeraar,
volksverleider; betigtem, valse/me aanklager, lasteraam' m. Cest an leli e imp-, 't is een lage bedrieger, huichelaar, lasteraar. Maliomet n'était qu'un
hap- adroit, Muhamned was niet dan een behendig
bedrieger, zolksvcileider. - DIPOSTEUR, adj. m.
Beth ïegeljk, leugenachtig, valsch: Un bruit imp-,
Den bedriegelijk, leugenachtig gerucht n. Un air
imp-, ren valse/t, huichelend gelaat ii. - impos.
hire, f Bedrog ij., beetrieging, misleiding 1. Abuset' de Ia conilance paldes imp-s , het veel rouwen
(1001' bedrog, bedhiegemijen misbruiken. - Va/sche
beschuldiging, betigting, lastering t.: II est aisé de
diitiuim'e cette imp-, het is gemakkelijk, deze valsc/me beschuldiging te weerleggen'. Huichelarij f.;
Toute sa vie na did qu'une imp- coritinuelle, zijn
geheele levess was cciie aanhoudende Imuichelanij,
« (fig) Begoocheling, misleiding f. der zinnen:
Les arts sslduisent tai mie imp- agcéable, de kunsten )nielei(Ien dooi' eene aangename begooclicling.
Iiiipôt, ui. Belasting, schatting, impost in.
1m0- fancier, g r ondbelasting. Imp- sum' les fenetres,
belasting üjm de vensters, Z. ook ASSEOIR. - (lig.)
Le luxe est tin inip- que Ia vaniUi pale a l'industi - ie, (le wee/de is ('ene belasting, die de ijdelheid
aal) de Voiksnjjvei'heid betaalt.
Jmpottbte, oil). [Didact.] Ondrinkbaar.
Impotation, t. liet drinken, liet brengen van
nuL/st in ((dim gorge!
Impotenee 9 1. [Vlëd.j Gebi'ekketijkheid t.;
IimOn(LC1(]l! JmiL'CimiiOgCI! fl
lmI) tmtent, e, adj. Gebrtkkelijk, verminkt, 't gebruik van een lii! mnissende, lamn La goitte la rendu
imp-, cle jicht heeft hemii geb r ekkel ij k gemaakt, heeft
hein vrloomd. Bias hap-, verlamde arm in.
Ook als subct.: ti II hij)- , Les imnp.s, sii verm'inkte ,
de gebi'ekkeljjken.
Iinpouivii, e, adj . Onvoorzien. im LIMi'OURVI: , acte., miU lever um L IMPP.O VISIE.
± IiiiLiOiiVOjl', ijl. Oimmnagt t.

impratieahiLité, 1 [Dklact.j Onuitvoerbaar-

hem!, onslie.iijjk1icisi t. Iiiipraliceible, adj.
()nuiieoe,bao,, ondoenlijk: P - i-) jet lmI)i- , onuilOnbegoanbooi', onbm'uikbaam;
coembaoi jm!oii n.
OnbeWOOiibs(1). Les Che)flulms soul imflpr -s, (IC u'e5erm
2(f)) Omlbe(ae1m)bO(H'. LliuniuiiEd rendeetteelianibre
impr-, de m'ocilifjheid maakt die ka u ?t d r onbewoonbaar.(fi(/.) Onhonelelbaai', nagezellig, wonderlijk
in (Ie)) O))i(,(iil(, onmeI'dI'ay(ljk: Cel lsomiue est
iiilpi'-, est (r un s'amactere imui'-, (lie ))tOfl s onliandelboos', 1)0515 7,1 StaLL, teiuqstooieiel karakter.
liDj)IsIti(liié , e, a1j. Onbezocht, onbegaan.
niprécatioii , f. ('cm'mLloei!srm(/, i'em'mc'ensc/ming t.,
Vlie k n i., m'loelewooi'eI n . Quelk lioi'iiimlts imnpr(Cell! cene ij.ccljike e:vloekimg ! Ii u()US 1(1) assura
)LVOC nhflle smLi'mnm7flts (t IIflC -S, hij melzeke!de hel
0!,.) ins! ilUii'il ?5(i(') (1? i!oekea, iii)iéea.
toiie. (s(l,j 1DiLI)IC!. Eeneui vlok Of eepe veric'eiscIiitij be/ielsiul , rere'!oeken((. 13 ii sernient
I in mm-. eel) cesliea!ehmil(/.SVl(u'k.
Iiiijn'henatîoii, j Gelmi,!,' mm, aan coomzorg,
(mnvomZiftiIheill I
llimmj)Iheîab$e, 0(13 . :. V. U. IN%PiP.EC1ABLE.
Ainpi'éiiamLe, (5(1,) 1 Dîiict.J Dooitrekaar,
dooiie'SLklaLLL' ;
bee,'uelstbaai, bs'zscanus'baar:
'('ciie ) 11 p i-; A IIIIt( min si- itij)rhgIi ation , 1.
Be v ruc h ting, besu'anfsLimg/; '-- intrekking, (((sODti'ckkimg, doo!weelmis I. [dtoite wend se couleurs
IL)1l' 1101pm- tie Ja liqueur coliii'ante, de stof neemt
hare kleuren aan, (loo)' (ie 'ifltiekkiflfI. doos'ueeh'iny
Van het klesueed vocht. lmprégnei-, v. a.
veizodhen issmvongeren,
Doortrokken .doorweekemm
,
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eene zelfstandigheid met de deeltjes eener andere
beladen: Impi- une liqueur de parties de fer, een
vocht met 'gzerdeelljes bezwangeren, doortrekken.
(tim) Ce spectacle irnpiégna son imagination
I'hoireui, (lit SCkOUWSj)el vervnlde zijne verbeeletiiiq met a/'qrjzcn. [H. n.j Bevruchten, bezwangeren. - • SIMPREGNER, V. pr. Doortrokken enz.
worden. ?ilt1ekcn: L'ëtoiïe s'imrè ne de Ja liqueur coloiante, dc stof trekt het kleurvocht in
zich. fi g.) Les préjugisdont leur esprit s'ttait
imprégnt, de vooroordeelen, die kun geest had ingezogen. - Het part. passé is ook wij.: Liqueur
ïmprégnëe de sd, met zout verzadigd, doortrokken
vocht n. Terre 1I11})-C le nitre, niet zwavel bezwanqerdc aarde I. (deelig.
luipréj udielahie, cdi. Onschadelijk, annaliiiprémédi tation , f. Orwoorbedachiheid f.
linprémedité, 4s, adj. Onvoorbedacht, onoverlegd, 000/)zetteljjk, niet met voorbedacht, toevallig. Ilomociile Ira pi'-, onvoorbedachte inonslag m.
lmpréinéditément, ado Zondeiioürbedacht
if OPZCI.
:. Iiuprenable , wij. Onneembaar, onwinboar,
crnvei winneijik' (meest van vestingen qebtizig (1 ): Cette
place I)assait Patti fflF- deze vesting werd voor
anneembactr gehouden.
-I- linpréparé, e, a dj. Onvoorbereid.
Inpréscieflce, f [Didact. j Gebrek ii. aan VOO g

,

?-

wetenschap.

Impreseriptlbilite, I. [Jur.] Oiìverjaorbaav
impresetiptible, adj. Onverjaarbaor,
he'id.
steeds geldig b1ve;ìd.(fig.) Les ciroils de Ia
natute soni impr-s. de natuuruetten zijn outer-

jaarbaat, blijven altijd geldig.
Impreseiit, e, adj. Niet voorgeschreven.
Jrnpresses, adj. pl: Espèces impr-, Z . INTENT1ONNEL.

4. Impressible, (Ldj., lievei IMPIIESSIONNABLE.
t inipressif, ive, adj. Indruktnake'ad.
Impression, t. Indruk in., inwerking I. van
een lige/taum 0]) een ander; opdrukking f.; a/druk,
druk in., indruksel n. L'iinpr- dun cachet sur de
Ia ciie, de afdruk, het indrukken van een Ze(IeiOj)
was. - 11 esl I)ielt sensible h Ia moindre impi- de
Fair, hij is zeer gevoelig voor de geringste inwerking (lti lucht. - [1iir.I Comiiieucer I'iruprdun ouvrage, met den druk of het afdrukken van
Irnpr- de Paris, le Leipsic,
een werk beginnen.
Parijzer, Leipiger druk. Une belle impi- , een
.CchOOfle druk. Fanta d'itupr-, druk fe il, -fout f.
Somtijds z. V. a. o])l(tge, uitgave f.: On a vendu
toute 1impv- le ce livre, de geheele oplage van
dit boek ie verkocht [%lanuf.j Impr des toiles
,

de coton, het katoendrukken. Peint.J Grond to.,

Pl one/eerw I. Illij)!- a l'Iiuile, o l iegrond in. I)oiinei
Ia première, In seconde ïmpr-, tien ee, s len. t wee-

den grond O)u/I'ageII Peinture d'irnpi-, huisschilderwerk a. • (Lor. piot.) Un noble de nouvelle Pope-, een nieuwbakken edehinan. - (fig.)
Indruk, invloed rn. inwerking f., die deze of gene
oorzaak op het hail , op den geest maakt. Celia nouvelle a fail uric fo r te irupr- cur lui, dit nieuws heeft
een' stiken indruk op hein ç]Cifl(Wkl. Vos menaces

ne font pas grande i!nl)1- SO r lui, utce bcd"eigin1 en hebben scheI reel invloed op hein. tal recu wte
bonne mgr- Ie lui, ik heb ccce oede mee ; ; ng tan

hem gekregen.

t lBnpIessionhlabiHté, 1. [f)idact.j Vatbaar
died, evoelhctd 1. roei indi'ukkee. _(_liiipressioniiahle, adj. t'Ot' eiken indruk vatbaar, fijn gee//hg. 1upressionuer, P. a. Iii (U uk tanken,
aandoen. beweg;i: Un orateur gum iinpressionne
st/s auditeum's. s'IMmnEssmoNNEu, V. I» InJiukkeim
piessio11vié, e ac/f. (Cu
ontvangen.passé): Ante IItiPi'' ziel 1., 07) me'!h'e intl,ulc ge(tvtjee.
maakt is,
S ifllpVeSSi veinent, aft. 01) indruki,m kende
t) f rnpvévoyabIe, uij. 0ttVOO1Zle 7ebe/1, niet V()iUht le zIt
4. £ 51 I1)I'éVOiI, V. 6 . Niet vooruit zien, geen
voorveic 1! hebb1u
Iiqn-évoyanee, 1. Gebi'ei n. emit vooruiteen,
aan voo r zo r g, 0nüüi'Zigtig/ieid, onbei,aedzaaiiiheid,

onbedochiieoaiitheid f. - - les inmpr -s de In jeunesse,
de onbezoneenheden derjeugd. Imprévoy ant,
e, eteij. P/let vooruilziend , onbeducht, onvootzigtig.
Ofll)er(lden. --- Ook als .siibst,' C'esl tin impi-. ' 1"8
een onb ed achtzaam sneeze/i
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Imprévu, e, adj. Niet vooruitgezien, onvoorzien, onverwacht, onver/moedsch, plolseljk: Accident
intpr-, onvoorzien toeval n Mort impr -e, onverwachte, J)lOtSelijke dood m.
lmprliitable, adj. Denkbaar, te drukken, geschikt of Woadig oat gedrukt te worden.
Impriniage, in. {Teoh.j Eerste en tweede
dooi'haiing f. von gouddraad dooi' de naauwe gaten
ier kleine trekplaat.
Irnprimé, e, adj. Gedrukt; '- ingeprent, ingedruiet. Brochure impr -e, gedrukt vlugschrift n.
[Peint.] Toile impr -e, gcgioud doek n. - (fig.)
Cela eet intpr- bien avant dans mon coeur, dat is
zeer diep in mijn hetrlgeprent. (jiop.) Un homme
hien impi-, Cell beschoikeim taart -. IMPRIME, in.
Gedrukt blad, gedrukt stak it.
IQipliluer, t. a. Opdrukken, indrukken, een
(t/dïih0 maken , inz. boekdrukken, pl (i otdrukken,
drukken. Impm- uit sceami sue de Ia ciie, eenzegel
in W(1S drukken of afdrukken. Impr- uit livre, une
affiche, een boek, een aanplakbiljet drukken. Intpr-

des eslanipes, des papiers de tenture, des indienties, platen , behanqselptpiei, katoenen sto/fest drukken. Ook zonder voo r wet']): (ette presse insprime mal, die pclS drukt slecht, - Door den
(link openbaar maken, in 't licht geven: Ce savant
na nets iiflI)rimIl
d, die geleerde heeft niets doen
drukken, niets in 't licht actieven. J'ai fi ni mon
travail, je me fats impr-, tu(jn werk is af, ik laat
het drukken, ik geef het in 't licht. [PIss.]
Mededeclen: La vitesse quuii corps intpiime a un

autre, (le snelheid, die een 1igchetain aan een ander
mededeelt. Un Uit giuté iinpiime un nsauvais

godt au yin, een bedorven fust deelt den wijn een'
slechteic smaak mede. (fig.) Le christianisrne

irnpritna aux idées une direction nouvelle, het
christendom gal (ICli denkbeelden eette nieuwe rigtinj.
[Peint.] Gronden, de grondveiw opdragen; in di' tjl'onrlveitv zetten.(fig) Indruk innken op het hart, op den geest, inboezemen, inpren
11 faut inipr- de bonne heure Ia crainte de-tea:
Dieu dans lesprit ties jeunes aens, men moet
vroeg in hei gemoed der jon g e lieden de godsvrucht

inpl(nlen. La vue dune bataille imptime de
I'hoii'eur, hel gezigt VOO eeiten slag boezemi aflij ((zen

M.StMPItiMER, V. ])l'. Gedrukt worden; ziek
afdrukken.(fig.) Ce qmloit apprend quaint on
est jeune s'imptitne mieux dans lespi'it, wat men
jong leert prent zich beter in den geest.
lmprhiiieaie, t. Drukkunst, boekdrukkunst 1.;
dr u kker ij, boelsill'ukker(/ f. Linventeut' tie limpreet Caster kie, Harlem, de ui t vinder tier boekd r ukkunst is Castes' van Haarlem. Aller it l'impr-,
I/CLOt' te diukkel(j goon. Etre nu fait le liinpr-,
cie boekd r ukkunst verstaan. ttul)i- en lathe douce
kopi'- ,. Pl(1111d'tthikelti lmpr- lithogiaphique, steendïakkei'(/ t Impi'- sle peinture, k leurendruk in.
Iniprinietir, us. Boekdrtekker . i!i'ukltel' in.,
Chlj1IW11' of hoofd ee/tel' dmukkel'tj;
ds'ukket ,
iJ'Cl/iillOti ill Cciie hiuh'kisl'jj. impi'- en taille douce,
lniit- iii liographique, plaat-, steendsulekti'.
Ook als aslj.: (lattice, Appienti itit!)t'- , drukkersezel, -leerlin g in.(Loc prov.) II boit routine
tEn iinpi-, hij zuipt als CC/i tempelier.
linpilniure, f. [Peint ] Gi'neutveiw; gtonding I.,
jiOiii/ us.
fecli] lalhlad t, bei'etil blad tot
pahiOlteît coos 1pi:lkaaite)l
iiIpi is e , (ilj Onsl en oïnen, on g ev(myen
nipi.iiié, C, ac/I. ;Viet ewaeiisIee ii of ejese/tat.

Clfi/ ue.cltat.
Iniprobabhhilé, 1. Onwani'schi(jil(Jdiieid I.
Jinpi'obiihle, af/j. t)iiutaalvehi(jii!UkIanpi'ohableiiaent, e t/v. Op onii'aorsrlijjnljjlse wijze.
Iinpcobttriee. I. .1 u t. ( Onbiw(isisuai/ietd f. luiprohant, e, adj.-Viet Iietvze;'d.
11, ipa'obateti-, t iiee, eu/f. 4fkeueend: Geste
julia- iI/ellii1f tebrtii a.

Ifs cithset . .4f keu r -

der, beiiejin in., (tfkeulslei', beihepeter f.- Ianprobation, 1. .1/iieUîill!J, Velweipi/I g f., blaatn us,

Iaipi'obe, Wij Oiiiegiscltopen , int edelijk.
InhltrOhhté , f. Oneetcrhapeither/. oiieeiljjI/ïeid,
onidelijIheiel, 5liIt/teId f.
linprodatetetia-, trice, odj. (Didact.] Tot
vonittehing onbeheunain. IatipiotInetibi1iti, f.
Onvermogen mi. tot vo0itbleiig?!fJ, tot vrinilteling,
gebrekkige lee/kracht! 1 lmpvodiietihle, adj .
Niet eGo/t ie brengen, onteelbaar. -- Iiiipioilaietif. lye, eutj Niet voorlbrengend. onviurhitbacu,
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niet of weinig opl4ve;end, schraal. - Iniproduetivenient, adv. Op onvruchtbare wijze.
iniprofitable, adj. Onvoordeelig, niet of weinig voordeel gevend.
(stilstand m.
lrnprogrès, m. Gebrek n. aan vooruitgang,
Improhibé, e, adj, Niet verboden, veroorloofd.
inipiolifique, adj. Niet voortbrengend of voortlelend: La mulct est irnpr-, de muilezel teelt niet
voort; z. V. (1. ANTIAPHRODISIAQUE.
impromptu, m. Snel opgevatte, zinrijke ge(lachte f. of inval in., onvoorbereid of voor de
vuist gemaakt dichtstukje of puntdicht n.; fijne
schrandere scherts f. Les impr -s sont le fruit dun
heureux moment. -- B uitbreiding: al wat eonder voorbereiding, onverwacht plaats heeft, onvoorbereid partjtje, maal of feest n. Ook als
adj. Vers impr -s, voor de vuist gemaakte verzen,
extemporésn. p1. Diner impr-, onverwacht, in
der haast bereid middagmaal n. Voyage irnpr-, on verwachts opgekomen reis f. --- EN IMPROMPTU, lor.
ode. Foor (le vuist. --- $iiipi-ornptiiaii'e, ni.
Maker van impromptus , gelegenheidsdichter voor
de vuist.

t impropération. Iinpropèi -e, in. Z. V. 0.

REPROCHE, OPPROBRE, INJURE.

Impropice, adj. Ongunstig (défaorab1e).
lmpFOl)OitiOII , f. [Didact.] Onevenredigheid,
wanverhouding f. -- Jinproportionné, e, tin.
proportionnel. Ie, adj. Ongeëvenredigd, buiten
(111e evenredigheid. —iniproportionnelleineut,
ads. Op onevenredige wfjze.
Inipropre, (idj. Ongeschikt, onjuist, onnaouwkeurig, ongepast (von de taal sprekende): II s'est
ervi dun mol, dune expression impr-, hij heeft
zich van een ongepast woord, van eene onjuiste
uitdrukking bediend. [Gram.] Oneigenlijk, fiquurlijk, verbloemd. - impropreinent. Mv. Op
ongepaste, onjuiste, oneigenlijke wijze.
Impropreté, f., z. v. a. M&LPROPRETE.

$nipropriété, 1. Onjuistheid, ongepastheid,
onnaauwkeurigheid f. (inz. van woorden en uitdrukkingen).
t lrnpronvable, adj. Onbewijsbaar. - tinpronvé, e, adj. (woord von J. 1. Rosseau) Onbewezen.
tmpi'oiiver, V. 0. .dfkelLren, verwerpen. Tout
Ie monde improuve sa conduite, iedereen keurt
zijn gedrag af.
) improvidence. f. Gebrek n. aan voorzorg,
onvoorzigtigheid f.
Improvisateur, ni., -trice. t. Onvoorbereid
redenaar of dichter ilL, hij of zij, she het talent
bezit om een gegeven onderwerp voor de vuist in
provo ofpoizjj te behandelen, i in p r a v I s a t a r in.
improvisat rice f. --- Improvisation. t.
Onvoorhereide , voor de vuist uitgesproken rede in
dichtmaat of in proza; onvoorbereide niuzikale
voordragt f.; het voor de vuist gesproken e . gedichte of gespeelde stuk n. ; oncerwacht snedig antwoord ii., impsovisa tie f. Improviser,
V. fl.. Onvoorbereid of voor vuist rederoeren.
dichten, muzijk maken en uitvoeren.,i so p s ni' 1S i C C N -- Ook, als v. a. mgr- (ICS vers, ito
cours, 1111 air, verzen, eeoc redevoering, eeoc aria

voor de vuist voordragen. - ( fi g.) Iinpr- ann fête,
un bal, tine partie de plaisir , onvoorbereid, op
.staanden voet een feest. een bal, eeoc pleizierpartji
doen plaats hebben. -- Het part. passi is ook wij.:
Discours irnpr-, voor de saul uitgesproken, geunproviseerde redevoering 1.
lmnproviste (a 1) , lor. adv. Onsoorziene, onreruW1?tS, nnrerhoed.c: 11 entrs 5 l'inipr- , hi) trad
onverwachts binnen.
1nipruLenunent ode. ()neoorzigiig, met onroorzigtiiiheid, onbedachtelijk. onberaden. -- tinprudenee. t. ()nr'oorzgt?glIe?d, onbedaelitzaannluid, Oflbehoe(kaaiflbeid, onbezonnenheid,
aar heid; ouir'noszigtie daad of handeling 1.
Imprudent , e. adj. Onroorzigtip, ()nbedaehtZelaill. onbedacht, onbezonnen , onverstandig: Con(IUÎtC IUPC, onvoorziqtig qedra q n. Cost „til
110111010 1U1I'-, of als solist.: Cast nu iirlpr-. i ic
een onbedachtzaam, mcn.cch.
Inipubère, adj. [ Jur.] Onhuwbaas, onrijp,
beneden den ouderdom der huwbaarheid, onmondig. - Ook als subst. Les irnp -s, de onmondigen
M . en 1. p1. - Irnpiibei-t* r. Onieuv'baan/ieid,
unrjpiieid. nnmo?uliqheid f.

IMPURETIE.

Impudemmeut, ode. Op ccve onbeschaamde
wijze, onbeschaamdelÛk. -- Impudence, f. Onbeschaamdheid, onbeschoftheid; onwelvoegelfjke, onbeschofte uitdrukking t. - impudent, e, adj.
Onbeschaamd, onbeschoft, schaamteloos; oneerbaar.
- Ook als subst.: Cast Ufl imp-, one imp-a, 't is
een schaamteloos mensch n. - lmnpudeur, f.
Schaamteloosheid, onbetamelijkheid t., Z. v. a. IMPUDENCE, EFFRONTEII1E.

luipudicité, f. Onkuischheid, oneerbaarheid,
ontucht; onkuische daad f. ---lmnpudique, adj.
Onkuisch, oneerbaar, ontuchtig: Femme imp-,
oneerbare vrouw t Chansons imp-s, zedelooze
liedjes n. p1. - Ook als subst.: Un inij- , mie imp-,
een ontuchtig mensch. n. - lmnpudiquemuent,
ode . Op onkuische, ontuchtige wijze.
. impugnation, f. Aantijging, aanranding f.
- -t[Alle.
prat.] Bestrijding, aantasting t. (ii. v.
van een regt, eene rekening) . - Impugner, V. a.
[Didact., Pi-at.] Aantasten, be.cti'jjclen, weaken.
Imp- (Ie fraude, van bedrog betigten. -- Het part.
passé is ook adj.: Opinion impugnhe , bestreden.
gewraakte meening f. Acte impugné, aangetaste,
bestreden acte 1.
Impuissauee, f. Onroagi f., coiveimogen n.,
onverniogendheid , krachteloosheid, zwakte f. II esi
dans limp- de paer ses (lettes, hij is buiten stoat,
onvermogend om Zijne schulden te betalen.
[Physiol., JUF.] Onvermogen n., ongeschiktheid tot
voortplanting van 't geslacht, i in P 0 hi a t i e t. tmnpuissaut, e. ad,j. Onniagtig, onve1'Inofjend,
magteloos, zwak, krachteloos. Enneini imp-, onmaglig vijand en. ilaine imp-n. magtelooze
haat 01. -- (Rij dichters somtijds met het voorz. a
gebruikt): Mon bras est imp- ii remplir mes sonhaits, mijn arm is onvermogend, te Z?VCLk om mijn
verlangen te volvoeren. Onvermogend tot de
voortteling of den bijslaap, i in p o t é a t.
Ivnpiiiser, V. 0. (door Met'cier voorgesteld
Woord) Aandrjjven , aanprikkelen. aansporen.
lrnpiiisif, ive, adj. [Phys.] Door aandrfjvinq
werkend, aandrjvend, voortdrijvend. imp ul.cie.
- tmnpuision, f. [Pliys.) Stoat in., beweging.
die een ligehaam aan ren ander mededeelt of poogt
mede te deden, (loflStoOt II!., aeinclrjeing, i sap n tS i C f., i OlpU i .c ni.: Les aims, les roues (ion
moulin no tournent que pal' limp- du vent, de
I'eau, de Wieken, de raderen ran eenen molen

worden enkel door de voortstooting des winds, dec
(Caters rondgedraaid. (fig.) Aandrang in. , opwekking, aansporing 1., prikkel in. ii la fait par
limp- de son frère, liji heeft het op aan.cporing
van zijnen broeder gedaan. Cette première técouverte donna limp-, (lPZ(' eerste ontdekking werd
de .spoorslag tot andere.
impulvémisé, e, C/dj Niet tot poeder getrapt.
Imujaiiémnent. cdv. Ongestraft, straffeloos,
zonder gestraft te worden: Voiei. Olfenser imp-,
onge.ctsa/t stelen. heleediqen - Zonder iwdeelige
gerolgen: II ne saumait faire imp- te moindre
exces, hij kun niet de minste buiten.cporigheid beB ij
gaan. of hp moet ei' voor boeten, lijden.
strafdichters ook in actieren zin voor: zonder te /en, zonder wraak te nemen: Ulysse imp- lu vit
point leut' Ii'épas, (lysses (U5n.cCI(ouWde hunnen
(100(1 niet zonder dien te wreken. lmnpuni, e.
ilj. Ongestraft, stra/Teloos. .clra/r';'ij: FIUte imp-c,
Criminel imp-. onqe.ctrafie mis.claq , nñcdadir en,
gee ni. -- Imaipuiiité, t. liet ()nf/estra [t ti ij
het (LithliJ((fl der straf, sts'a/f?loosheid, ongestraftheld f. Limp- ouvie Ia porte g touR's sortes
(1€ crimes, cle stretffefre.cheid zet (Ie (le((s voor
allerlei mi.cdeulen open.
tuipur, C', adj. ()n:uieei, oil/cia; niet voterlnen(,ul, (Oct vreemde ifltflenfjcCl'n; :?clelijlc onrein,
OOkUiSCh, _redeloos. lJiie glare imp-c. cr5!
beslagen .0/liege! 01. RCspil'€l' 00 air imp-, eens
onzuivere. lucht mfl((defle9(. Eau imp-c. onzuleer,
troebel water n. - J"enme ilflI( -e, flfl1 , 411(C VIOUW.
- Peisies itsi-s, oIlcu(sclie gedachten f. p1. \TjC
imp-c, I)nhiUiSCJ?. onzedelijk (teen n. Attouchenients
iuip-s, ontuchtige (wrakinen t. pl. - (podt.)

Cette liiie est née C on sang imp-, slaan race
imp-C. (lit mneisjc ic out onrein bloed gesproten,

is niet ran onbesproken afkomst; Ook: is niet van
ddele geboorte. - lmnpuremuent, side. Op onzuvere, 'onk?Li.cehe wijze.Impureté, f. Onzuiverhe5eI, nreinheid t, Limp- cie lair cause plu-
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sicurs maladies, de onzuiverheid der lucht veroor
zaakt verscheidene ziekten. •— Imp- des mtaux,
metaalschuiin n., slok 1. - ( fig.) Ontucht, onkuisch/ieid 1. Vivre dans limp- , in ontucht leven.
Le pëché d'iinp-, de zonde van onkuiscltlieid. Livre rempli d'iinp -s, boek vol ontuchtige taal,
-

vol vuiligheden.

Impntabilité, 1. Toerekenbaarheid f. - Imtitable, adj. Toerekenbaar, toe te rekenen.
rnputatif, ive, adj. Toerekenend, eene beschuldi g in g bevallend. -- Imputation, f. There/cesing, aanre/ceninfj, telastlegging, beschuldiging,
aantijqinI, aanwrijvin g , i flhJ)U t a t i e f. Imp- mal
fonthe, fausse, calomiuieuse, oneqroncle, va/sc/ic
lasterlijke aantijqinq. -- [Corn.] Opheffing, verrekening, vere/feninq, afrekening van wederzijdsche
vorderingen, afIre/c/clay, afschrijving t. - [Théol.]
Therekeiiinq, loeaigening f. (der verdiensten van
Jezus Christus). --- litiputer, V. a. Toere/tenen,
aanrekenen; wijten, dc schuld geven, beschuldigen,
aantijgen, aanwrijven, Ie last leggen, iets laakbaars
beschrijven: On lui impute d'avoir voulu coriorn
pie les térnoins, men beschuldigt liens de getuigen te
hebben willen omkoopen. Ne leur irnputez pas vette
faute, wijt /iu n dezen misslag niet. Imp- Ii faute,
a blame, a thishonneur, tot lout, blaam, schande
aanrekenen.
Somtijds ook in goeden zin gelidzigd: us imputent it leurs Dieux le bonheur de
leurs armes, zij schrijven hunnen goden den voorspoed hunner 'wapens toe. - [ Fin., Corn.] Aftrekken, afschrijven: 11 faut imp- les paiements quo
fait tin déldteur, sur les dettes (lui lui soot le plus
a charge, men moet de betalingen, die een schuldenaar doet, van die schulden aftrekken of afschrijven, welke hci het nicest tot last zijn.
--.

-

Toegeschreven, geweten worden.
Zich zelven wijten. — Het part. passé is ook adj.:
CUTER, V. pr.

Les mérites tie Jesus Christ nous soot imputes,
(Ie verdiensten van J. C. worden ons toegerekend.
In, van het latijn ontleend voorvoegsel bij vele
fransche woorden, dat somtijds zoo veel als dans,
i n, beteekent (incorporer, inlijven, influei', invloeijeu, infuse r . 'ingielen) , maar doorgaans eene oatkennende of beroovende kracht heeft, en in beteekenis met het nederduitsch voorvoegsel 0 fl of wel
met den uitgang I a os overeen komt (insensible,
ongevoelig, inactif, werkeloos) . Vóór de beginletters
1, in en r verandert in respectivel(jk in 1], ins en ir
(illiberal, inirnédiat, ii'régulier, in plaats van mlibéral, inmddiat, inrégulier), en vóór de beginletters b en. p schrijft men niet in maar un (irnbu,
importer, in plaats inbu, inporter); in alle andere
gevallen blijft in onveranderd, terwijl men bij wijze
VOfl uitzondering ignoble, ignare etc. schrijft, in
stede van innoble, ingnare, enz. - Het voorvoegset in verliest zijn' iieusklank (em) vóór de klinkletl e i's, de stomme Ii en cciie andere n, en de i behoudt
dan haren natuur/ijken klank (motile, inhabile, innocent, pi. i-au-tile, i-na-bile, i-no-cent). — Dien
zelfden natuur/ijken klank behoudt zij ook in eenige
van 't latijn of 't italiaansch ontleende uitdrukkingen, zoo als in-folio, in-quarto, in-octavo (z.
beneden),. in globo, in rnanus, in natui'alibus, in
pace, in petto, in reatu (z. op (,,LOBO, MANUS, enz.).
Inabaudoziné, e. adj. Niet verlaten.
Inaboli, e, adj. Niet afgeschaft. - IiiaboIisi4able, adj. Onafsc/iafbaar, niet (If te schaffen.
Juabondauee f. Gebrek n. aan overvloed,
onovervloedigheid. Lui- des hides, (Ie geringe
voorraad van gedachten. - Inabondant, e, adj.
Niet overvloedi g .
,

Inaborlab1e, adj. Ontoegankelijk, ongenaakbaar. Cdle in-, ongenaakbare kust f. - (fig.) Cot

homme est in-, deze man is ontoegankelijk, is niet
of rnoeyel(jk te genaken of te spreken. Jnabor .
dé, e, cicij. Niet aangedaan, onbezocht: Cdle in-e,

nog niet a(tnqedane kust f.
Juabrité, C, adj. Onbeschut: Rade in-c, onbeschutte, openliggende reede t.

Inabrogeable, adj. [Légisi 1 Onafsc/iafbaar,
onwederi'oepelfjk, onopliefbaar: Lol in-. - Inabrogé, e, adj. iNlet opgeheven of afgeschaft.
Inabsolu, e, adj. [Ph i l.] Niet volstrekt, betrekkel ij k, voorwaardelijk. — Inabsons, ouite,

add. [Dogm.] Niet vrijgesproken, zonder absolutie.
al
t. Ononthoudzaamheid, onma
.

-

tigheid 1.

.INALLIABLE.

-

luaceeptable, adj. Oniiannenieljk: Proposi-

tion in-. • - Inaccepté, e
men: Offi'e in-c.

adj. Siel aangeno-

inaccessibilité, t. Ongenaakbaarheid, ouitoegankeljkheid. — Inaccessible, adj. Ontoegankeljk, ongenaakbaar. Place in-, ongenaakbare yestinfi f. Hauteur in-, ongenaakbare, onbeklimbare
hoogte t. --

(fig.) Plusieurs grands sont in-s, ver-

s c heidene grooten zijn niet te genaken. 11 est in- aux
sollicitations, hij geeft aan geene ba/en gehoor, hij
laat zich dooi' beden niet bewegen. Cel homme esi

ill- b la peur, deze nîan kent geene vrees.

Inaccliuialer, V. 0. et pî'. Aaïi een klimaat

ontwennen.

inaccoininodable, adj. Niet vatbaar voor
bijlegging, niet bij te leggen of te schikken: C'est
une querello in-, 't is een twist, die niet bijgelegd
kan worden, (geur in-.
In aCCOIflI)agiié, e, adj. Onverzeld: Voya
maccord, in. [,raïii.] Gebrek aan overeen-

stemming. — inaceordable, adj. Onverleenbaar,

niet te bewilligen, te verleenen of toe te staan:

Bemande in-. la-S.

Onvereenigbaai': Deux caraclè

-les

litaceostahie, adj.(fam,) Ongezellig, stuui'sch,

borsch, onvriendelijk: Homme in-.

I Inaccoutuniance, f. Ongewoonheid t.
Honneurs in-s.
--

Inaccoiatuiué, e, adj. Ongewoon, ongewend:
Inaccusable ,

mij. Onbeschuldigbaai-, voor

aanklagt niet vatbaar.

Inacéré, e, wij. Niet verstaold; niet gescherpt
of gespitst: Fer in-.
Inacheté, e, adj. Ongekocht: Mets in-s.

luachevé, e, cldj. Onvoltooid: Ouvrage in-.
Inactif, ive, adj. Werkeloos, owerkzaam:
Vie in -ive, werkeloos leven ii,[Méd.] Médicarnents in-s, geen werking doende geneesmiddelen n.
pl — Inaction, t. Werkeloosheid, ledigheid t.
Tirer qn. de I 'm-, iemand aan de werkeloosheid
ontrukken. - [Man.] Laisser le cheval dans Vin-,

het paard stilstaande opgerigt houden (om het af
te buigen) -- [Myst.] Ge/ice/c zielerust ten opzi' te
van alle uiterlijke dingen. -- Inactiveuient,
adj. Op v,erkeiooze wijze, werkeloos, -- macti-

vité, t. Gebrek n. aan werkzaamheid, aan bbedrijvigheid, onwerkzaamheid, traagheid 1.
Inadéquat, e, adj. [P1111.1 Onvolledig: Jiéfi-

nition in-c.
lnadhérent, e, adj. [Phes.] Zonder conk/cving (adhésie). --[Bot.] Niet aangegroeid, onza
menhanqend .
Inadmiré, e, adj. Niet bewonderd.
Inadtnis, e, adj. Niet aangenomen, niet toegelaten.
Inadinissibilité, f. [Jur. Onontvankeljk/ieid t. — Inadmissible, adj. Onontvankeljk, onaannemelijk: Preuve in- — madmission, t. Weigering der ontvankelijkheid, afwijzing f.
1 Inadversion, t., z. v. a. INADVERTANCE.
1 Inadveitaniment, adv. Uit onachtzaamfieid
- Inadvertanee, f. Onachtzaamheid, achte
loosheid, nalatigheid f., verzien n. Vin- es t un
défaut de i'enfance, de onachtzaamheid is een gebrek dec kindschheid. Cornmettre des in-s, fouten
uit onachtzaamheid begaan. (lend/ieid f.
Iiiaffabilité , f. Onvriendelijkheid, onwelwilInafl'aibil, e, adj. Onverzwakt.
Inaffairé, e, adj. Onbedrjviq, zonder bdzig/icisl
S Inatfectation, t. Onaemaaktheid, ongekuns eldlieid, losheid f. - Itiaffecté, e, mij. Ongemaakt, ongedwongen, ongekunsteld, natuurlijk.
Inaffectioii , t. Ongene g enheid, onverschilligheid t. - lnatfectieuseneit, adv., Inaftectieix, ense, adj. Niet hartelijk, koud, koel.
-

-

-

-

t

lnacitabIe, adj. Onberoerbaar. — mnagité, e, aj. Onberoerd, kalm, rustig.

lnaiZretté, C, adj. [H. n.] Ongekuifd .
Inaité, e, adj. [Ei. ii.] Ongevleugeld (van iiisecten zegt men aptère).
Inairnable, wij. Onbeminneljk: Homme in-.
Inaiiné, e, adj.. Onbemind

-[ luajournahie, adj. Niet uilstelbaar.

[Bot.] Zonder eiwitslof
lnallénabilité, f. [Jur.] Onvervreemdbaar-

inatbianilné, e, adj.

held f. — Inaliénable, adj. Onvervi'eembaar. —
Inalléné, e, mij. Onves'vreemd: Bleus in-s.
liiié, 1. [ Didact.] Onvereenbaarheid t.
---

InalliaWe. adj. Onvereenigbaar, onvarmeng-
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baar: Ces nitaux sont in-s, deze metalen kunnen
niet met elkander cimenjd worden. (lip.) Des
malidées in-s, onve1eenla'le berippen n. pl.
ilé, e, adj. Onveieeniqd, olEverinenfid.
Inalpin, e, adj. [Géogt. ] In (Ie Alpen gelegen:
Bourg in-, vlek n. in de Alpen. (Gebiuikeljker is
ALPESTRE.)

iItialtérabilité, f. [[)idact.] Onveranderlijkhe d; onverdeifeljjkheid f. --.- Inaltérable, a d.i.
Onveranderlijk, onverderreluk: II ii'y a i-ien. dans
Ja nature (lui soil in-, er is niets onveranderlijks
In de natuur.- (/ii.) 'l'ianquillité it, e)nt'erInaltéré, e, wij. Onveranstoorbore rust f.
derd; OflVCÏ(lOiVCS.
mnaiabilité, I. i)idact Onbeminnelijkheid 1.
Inatiseadable. ctclj. Onve r beterbaar.
nanieal, e, (Eij. Onvriendschappelijk, koel.
-- i,ianilcalenient, ui/v. 0]) onvuiendschoppelijke wjz.

mi,aiiiissibilité, f. ThéoLj Onverliesboorlie Pl.
onbenëinelpk/tcd 1.: Liii- de Ja justice, de oiiverliesbacii1e'id (IC) fleueftiu/hei(l, de onmogelijkheid om
uit den staat der qeueqtijheid te vallen. - mriaulissible, a dj. (i)nveuliesbaai, o'nbeiu/inelijk: Grace
in- onveuliesbauc genade 1.
nanIouIeIx, euse, oclj. Niet verliefd.
Inamovibilité, f. Onafze t baarheid f. -- Inainovible, (dj. Onafzetbaar: Juge in-, onafzet
JHWF ref/tel in. — Charge in-, levenslang ambt n.
Inaînusab1e WIj. IViet te vermaken, VOOr
Inanusant, e,
geen veilasiipiiuj vatbaar.
ac/i. Niet ondeuhowiend, veivélend.
Inanalysé, e, Niet ontleed: Subslance in-c.
inangnlé, e, adj. Zonder hoeken.
1h .aiination, f. Onbezi hield, levenloosheid F.
-

--

- lnaniiné, e, adj. Onbezield, levenloos: Crc/alures ui -es, onbezielde schepsels n. ijl.
1. Chant in-,
Figure in-c, koude, onbezielde til'
gezang n. zonder opWekkinj of uitdrukking.
iianiser, 0. (1 IJdel maken; een bedrieqelijken schijn geven. - luanité, F. Leegte; ijdelheid.
nietighei d , nutteloosheid f. - [ Chion.] Teniju
Win-, het vóór Mo zes i'eulopen tjielvak.
uiintInanition, 1. Zwakte,
(ing F. (door honqer , qebuek aan voedsel).
lnapereevable, adj . Onbeineukbaar, onbespeurbani, c'nbes 1 n;'uïljjle. Inaperçu, e, cdi.
Onbemerkt, on g ezien.
luaplani, e, neij. Onge//end: Terrain in-.
inapparent, e, adj. Onzi(Jtbaar, zich niet

veitoonend.

Inappanvri, e, adj. Onverarind.
Inappelabilité , F Uur.] Onvatbaarheid voor

tioopeu beroep. - Inappelable, adj. Niet voor
Inappelé, e, adj.
hoo rl ei beroep ce/than?.
Onqeroepen.
luappétenee, F, Llc/c1), z V. a. ANOREXIE.
Inapplicahi li té, i. Didact] Niet -toepaceeljkhed: L'in- dun exemple. --- Inapplicable,
cdi. Viet toepasselijk, onaanwendbaar.
Inapplication, F. Onoplettendheid, nalatigmapheid, achteloosuieid, onachtzaamheid t.
pliqué, e, adj. Achteloos, onachlzaam, onoplettoeNiet
toegepast,
zonder
Enfant
in-,
lend:
passing gebleven, n/ct f/C appl icec cd.

Inappréeiabilité, 1. [Didact.] Onschatbaar-

heid, o ieaardeerbaacheid F. - Inappréciable,
adj. Onwaard e erbaar, onschalbaar; van lion ge
waarde. - Inappréciablenient, ode. Op onwaardeerbare wijze
Inapprébensible, adj. Onbegrijpelijk, onbevattelijis, niet Ie bevatten: Dien est in-.
lnappbel.able, adj. Onleeibaei'i, niet aan te
leeren.

1nappité, e, adj. Ontoebereid: Mets in-s.
Inappilvoisable, eu/i. Ontembaar. - Inapprivoisé, e, adj O?f/etemd, wild gebleven.
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inappronvé, e, adj. Niet goedgekeurd.
inapte, adj. Ongeschikt, onbekwaam, onvatbaar.I naptitude, f. Ongeschiktheid, onbe(in-.
kwaamheid, O1i 1)e/i0lpeflheid 1
inaqiLeux, neuse, wij. Niet waterig: Fruits
Inarmé, e. a dj. Ongewapend: Soldat in-.
InaiticuIaton, t. [11. ti.] Ongeleedheid F.,
gebrek n. aan qewrichtsverhindi?&q. -- [Gram.]
Onzuivere, onduidelijke uitspraak der woorden en
unne deden. - Inarticulé, e, ac/i. [Fl. n.j
Ongeleed, zonder qeledinqen of pewricht.sverhindin-

fjen -- [Graiii.j

Onduidelijk, onverslaanbaar; on-

uitgesproken, niet gearticuleerd.
1iiaitilcie1, le, a dj. Ongekunsteld, natuurl ij k. - Itai-ti11cieHenie,it, adv. Op onqekun

-steld,naurijkwz.

In a rtilicieusement, adv. Op eenvoudige, on-

(i1fjliStifJC W/ZC. Inaitificieux, adj.
(irfllisliqheid, eenvoudig.

Zonder

Itiartistement, adv. Zonder kunst; niet kunst
met (Ie kunstregelen. (naire in-.
Inasserinenté, e, adj. Onbeeedigd: ForictionInasservi, e, au(j. Niet OndeiW017)efl, vrij.
1nasiiduité , f. Oncobeidzaam/teid F., gebrek n.

mectig, sri)jdifj

uiClij ijeci, 0(111

volharding.

Inassimilalile, (idj [Chirn, ] fCiet voor ver-

eenzelving

(assimilatie) geschikt.

Inassociable, adj. Onveieenbaar, niet overeen le bienqen (Dooi, Montaigne ook in den zin
van insocialile jebiuikt.) inassoeiatioii, I.
Gebreic ij. (1(111 ve r binding, aan zainen.stenïiniiiq.

lnassoiti , e, afIj. 1V/el zainenpassenel, onbehow/uk ligedeeld; slee/it voorzien of geassorteerd;

0 iet uitgezocht of gesorteerd.
Inassonpi, e, odj. Niet ingeslapen.
Inasouvi, e, mIj. Onverzadigd, onbevredigd:
Elaine in-e. ---inassouvissement, in. (woord
mii F Sue) 1\iet-iciza(iiying f., liet onbevredigd

laten

Inassujéti. e, ac/f. Ononelerwoi pen.
lnassui- é, e, adij Onverzekerd, onzeker, on-

gewis.

Inattaquable, (((Ii. Onaantastbaar , oiiaaniiil.] Position in-, onV0iidbadii, onsciiendbaoi:
auntoetbare s telling.( fi g) Droit in-, onschenda r ,egt II.
Inattes äé, e, tc ( lj. Onaaitjei t.
onaangeiand.
111 atteint, e, Ougetro/Jen; onbereikt.

Iiiattendu, e, wij. Onverwacht, onvoorzien,
onvermoed, onveiltoopt: Bonlieur iii-, onverwacht
geluk is. Nouvelle in-c, onverwacht nieiiic's n.
Inattente, 1. (woord van La Flarpe) Het nietveiwacoten. Lui- le tout secours toren les assiPges de capituler.
inattentif, iie, adj. Onopmerkzaam, 0110))Ic/tend, ocu.'iidachtiq, onac ht zaam, i na ttént.
Inattention, F. Onoplettendheid, onachizaamheid.
onaandachtigheid, in, a t t én t i t F. Uric laute din-,
Cciie fout uit onachtzaamhei d , een verzuim fl
Inatténné, C, odj. Onverzwakt, in volle kracht
In audible, adj..,.-Viel hoorbaar.
L augnral, e, mij. De inwijding, de ambtsaanvaarding betre/fenci, in a u g a u ei a 1: Discours
in-, inwjjdings-, aanvaardingsrede 1. inauguration, t. inwijding, plegtige bevestiging in cene
waaidigheid, in an g ic r ci t i e t. Lie.- dun roi
de inU)jjciiilg (sacre, couronnement) VaII ccii' honing. - Bij uitbreiding: Lin dun monument, de
inwijding van een gedenktee/een. Discours din-,
z. V a discours iNAUGURAL. - Inauguré, e,
adj. (en part. passé von inaugurei') Ingewijd: Monurnent in-. - Inaugurei-, v. a. InWijden, ple,qtig instellen, bevistigcn . [Ant. coin.] De augupillen).
ren (z. AUIkIJRE) raadplegen.
Inauration, t. [Pitarni.] I7eiguldinq F. (van

Inau*icnlé, e, adj. [H. ij., nat.] Ongeoord ,
zonde;' oor- of 1e/vormige aanhangsels.
Inautoilsé, e, wij. Viel gevolinagtigd. ongeuejtigd, onbevoegd, niet g e a ii t o vi s e e i cl.
Iiaverti, e, adj. Onjvwcia'rsc1iuwd, onvoorbereid.
lnavls, e, etc/f. Onbezonnen, onberaden.
inavouable, adj. Niet toe te stemmen of te
erkennen. - lnavoné, e, adj. Niet toegestemd
of erkend.
lnblânvable,aclj. Onberispelijk, onwraakbaar.
inca, in. Inka in., titel der koninqenvan Peru,
der prinsen van den bloede, eer de Spanjaarden
dat land veroverden.
t ï Incagade, I., Z. V. (1 . RODOMONTADE,
BRAVADE); - nislakkinfj eenec verinélele onderneming. - )' Incaguer, V. a. (f(t in.) Trotséren
uitdagen, uittarten.
Incalciné, e, adj. [Chi n .] Onverkaikt; niet
gegloeid (Vgl. CALCINE).
Incalculable, adj. Onberékenbaar; - zeer
talrijk, zeer aanzienlijk. - Incalenlablement,
adv. Op onberekenbare wijze. incaleulé, e,
adj (Meberekend

-.-
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Incartatlon, 1., Z. V. a. !NQUAItT.
t S lncasteler, V. a. Gvciflf/en zetten;
versterken. -- SINCASTELEB, V. pr. Zich in een'
kasteel, in eene steikte opsluiten; -- ook: zich een
kasteel of sterkte bouwen.
Iiieatholique, adj. V/el katholfjk, onrooinsek.
liicantiosiné, e, a dj. [Plat.] Zonder boi'i of

Inealicé, e, acij. [Bot.] Zonder kelk.
: iciorn.i,ie, wij. Niet belasteibaai, legen

den laster beveiligd; • te slee/it om belasterd te
kunnen worden. -- Inealoinuié, e, Onbelasterd.
Jueaiiiévatioii , t. Intrekking, inlijving van
evii (joed met (le ptuse1'jj/ie kamcioederen . 1 n c ani e; d li e f. --- lneasiiérer, v. . ilIc't (ie (tUSCli/ky kamergoederen veieenigen, in CII îneréren.
Incandescence, f. [PIis.j Witfjloeijendheid f.
1iicaiideseeait e, adj. /Vitj1aeijenil. (/içi.)
Imagination iiic- ', o1?trlanlde, nloejicnde verbeeldin g i. z?lverg rij s.
Iiieane, wij. [Bot.] Met witac/itiq (Ions bedekt,
Incanonique, ad.!. Niet kanô'ni.cch (v g l. c-

•--

SONIQIJE).

In c antation, f. Betooveiinq, bezwecinq t.; bezwei-im-s-forinulier Ii. der toovenaars.
Incapable, wij. (van /)CiSOflCfl en zaken) Otibekwewio , ongeschikt, onbedreven. OflveifliO!Jefld,
onnviuJti.q, buiten staat, niet in slaat. 11 es[ Ina- le
inaicbei setil, hij is 'niet in staat om (11/een te loopen. Uit prince jar- de gouvernei, een tot (Ie iegdi mij
()flbekWa(Lïfl saint. Sa inauvaise santd le rend la c de seivir, zijne slechte iLzOidheid•'iit(lOkt hein lot
de dienst Onbe/s'Wa(lîfl. Un liomnie jar-, een ongeOok in garden zin:
schikt, oflbiuikbooi nensuli.
II est nc- dune liassesse h'j is niet in slaat
eene laagheid te beaon. - Estornac iiie- de digé
eeoc It veildriny onbekwame maag. A.rtwe-rei,
inn- de porter de boos f rui ts, boom, (lie geen (bOO/c
jPraLj Un mineur est
eruchten kon d,aien. •
iiie- tie dispose r Cle son hieti, COO minderjarige is
onbevoegd (00 0001 zijn ;oed te beschikken,. On la
déclarè jar- Ie possë(lor aucune charge, men heeft
hem voor 001)0kW al verklaard, om een„ i post
Ook als .subst. iii. Les r ie-s" (Ie onle bezitten.
bekwaiiien., anile.5 cluikten, onbevoegden.
Ineapaeité , 1. Onbekwaamheid. Oaf/COCk//itheid, onbuikbaoïkek/ t.. olEverinofen ij 00100fit,
OflbeCOefJ(lhei(], i 0 C 11 /1 (1 C 1 t C I t 1. On a reconnu
soil mc-, inca heeft zijne onbekwaamheid inezien.
.-- [Jar.] Inc- 1gale, wettelijke onbevoe („ dheid. Ii
attaque son cîigigeinenl 1)()Ur cause dine-, hij
bestrijdt zijne verbindtenis op (pond can onbevoegd-held. - - [Cliirn. ] lao- t/un Ct)11)C pour Ie calorique,
OflVClflW(/Ofl a. van een liocliaam om zich met de
.,

warmteslof te veibiaben.

Jneai'eévation, t. Inkerkei'in(/, (/eoanqenzet-

hag, gcCankel'jloe opslwluiq 1. [Chit. j Be/leinin/nu t. eeoc, , breuk. lnesu'eérer, V. (1. 1 n kerkeren, ICV (i flfJC'll of in hechtenis zetten, opsluit on.
.- lIet /)Utt. ()U8,cé is ook wIj.: E)l)iIeur incaicér,

(/eqjzel(le se//uldenooi in. 1CI1iii.j Hernia inc -c,
bek/einde bienk f.
lneai-nadin , e, udj. Bleekïootl, lift obese/i kieni/(b: La cOUIeUI inc -c, of als subst. in. 1 incairiadin, (10 bieek,00de kleur, hei bbeekroo'/. DINE, i [Ilol .j I'Vindroosje a., soort you aneinoon.
, ineai'i,at e, adj. tioOf/1Ood, hoog vicescitkleuriÏ, roozerood, rood, I a k a r a a a I: La couleur
mc- of als subst. m. L'INCARNAT, de roode vieesch kleur, liet inkarn a at. - incarnatif, ive, ac/i.
[Chir.i Vieesc/weiwekkend, vleeschmakencl: Iteniède
inc -e of als subst. iNcAn.tiD, M. t'leesc/imokend
middel. incarnation, 1. Thtol.] l7ecschwcndinq, 'îiîenschwoicliii;, verscliifninf/ in 't vlee,ccli

(van Christus) , i a c a r ii eb t i c 1. --- Les inc -s de
'/ichnou, de vleeschwoec/in.qcn van Visclinoe(een der
personen van de indische trirnoeili of drieeen h eid).

. t [Chir.] I7lcescliaci;gioefiinij t., iieescliaanwas m. lneariier (s'), V. p1. Thëol.] In
't vleesch verschijnen, het inensckelfjk li.qchaaai aan-

nemen, vleesch wore/en: Le Veilie sest incarnë,
pour opérer notre rédemption, liet Woord is vleesch
geworden, Ore onze verlossing te bewerken. - [Cliir.1
La plaie commence it sin-, de wonde begint n/cnn
vleesch te krijfjen. Ineai-tié, e, adj. (en pact.
pass
Le Verbe mc-, hetvleeschqeworden Woord.
(fig. ei foci.) Un diable l n o-, een vleesclielj/ke
duivel; een verduiveld boos rnensch. Cest Ja malice
inc -e, 'I is de boos/ic/cl zelve. C'est la prudence
inc -c, hij of zij is de vooiziqtigliek/ zelve.

Ineart, M., z. 1NQUART.
Incartade, f. Onbezonnen uitval m. of beleed/gin g f., onbezonne n streek m. -- [Man.j Het

uitslaan naar voren en achteren (van een paard).
- 1NCARTADES , 1. ].ib. Buitensporig/noden t. Pl.,
dwaze streken m. p1.
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bootot, OiifjeWU(ii'bOi'fjd.

Incendiare, In. elf. Brandstichter iii. , -stichtster f. - (fly.) Op r oermaker in. - In doven zin
ook als adj.: Auteur joe-, opioerstokend .cclirfjver in. Discours inc -s, oproeriqejespiekken a. p1.
-- Lecture, Oelilade mc-, wel l us tioweekende, outvlammende lektuur f., lo n k in.
incenctie, in. Br a nd m. La lueur, Les fl ammes
dun mc-, c/C gloed ni., ole vlammen f. p/. na-ic een'
brand. Ai'i'eter, Eteindre Un mc-, een' brand sluiten, b/usschen. Assurance contre line-, veeze/cei , iuifj legen bound, brand-assurantie 1. Caisse des
iiic -s, b randkas, brandassuran t ie-kas t. --- (Jo e .

pray.) 11 iie fa u t qu'une élincelle pour nimmer
UH grand mc-, cciie enkele vaak icon ccii' jiocteui
bi - and 001001'zcullen, cciie geruifje oorzaak kan guoolc
uitwerkselen hebben, ëdiî onbedacht woord lean een'
i - ooten twist onistekeii. --- (//g.) Twistvu u r mi.,
tweespalt i. , oproer a., oorio in.: Les dents sé,

dilieux um'opagèm'eni line-, cie oproer/ge geschriften
staakten liet iîeistvuur enz. (1(10. ineendier,
V. a. in brand steken, doen afbranden, -in (Ie ace/i
leggen. -- (fill.) Tweespalt zaaijen, O])rOei , , 000111fl
verwekken ---- Het poot. passé is ook adj.: Maison
incen.liée, in brand gestoken, afgebrand, , in deascii (JeiefJd lie/s a. - -- 00/c als subsi. Les incenthés,
de affjebiaiic/en, c/c personen, wier bezittingen dooi'
den brand ve ielc/ zijn.
liseensurabie, adj. Onberispe/ijis, onweankbOäi. - lneenuuiii'é, e, acij. JVo -niet 0(111 de
censuur 0/ - beocii - iboeiinq onderworpen.
incération, t. [Pharni. ] Overtre/ckinj, Delmeiiiiig t. net seas; dooi iveiIcin eeiiei di'ooqi
ze/footan(//(iheid niet cone vloeistof . totdat zij do
ijvifJ/ie/(/ van was verkij/djt, in c er ci t I e t.
Incertain, e, adj. Onzeker, oiiqewis', twijfel acliti1i; niet vastgesteld, oiibepaaid.' L'a -ienim est
iiie-, cle toekomst is onzeker. Succès duo-, onzdlcei -e,
iwffebockliqe uitslag in. L'tieum'e de noti'e iriort
est inc -c, het uur van wizen e/ooel is onzeker, aimbepaald. --- Onzeker, verandeiljjk, on gestadig ni-

' is
bestendig: Le tempo est Plea mc-, liet weder
zeer veranderlijk, onbeslenc/ii. La faveur des prin

ces es t iiii-, voistcnfjuuist is onfjestodif/, welt. -Jour mc- , Lumière inc -c, zwak, twijfelachtig
licht a. --- Nomln'e inc, onbepaald getal a.

Van personen sprekende: besluiteloos, weifelenul,
twijfelmoedig. Je suis lime- (te ce que je dots faire,
ik ben besluile/oos aangaande t (jeeii ik c/Den noel.
11 est lao- de ce qu'ii dolt devenir, hij weet suet,
wat ei van hein worden zal. - [it/Ian.] Clievai
1110-, Paiii'(i, i/at nog niet (beu .cjedresseei'd , SlOb
onvast van gang is. - - [Peint.] Onbepaeile/, onzuiver vein onttrekken. . - INCERTA!N, am. Het onzekere,
[Banq.] Veranderlijke waarde f.
lwjjfelachlije.
of koers in. -- Ineertainement, ac/v. Op cciie
onze/kei'e, lwjj/einciilige wijze.ncertitmide, 1.
Oiizeke,'liei.! . besiuile/oos/ieie/ , weifel -inq , twijfel aclili//licid: ouiveistliek/, veranderlijkheid , wan/letbacii/ieid, ongestadigheid t. Elia dans line-, in de
onzekerheid zf/ii. lime- douiouremose , pijnlijke bes/uileloosiieid. line- (le 505 opinions, liet weife/esuete
vanzijne gevoelens. Line- de nos jugememits, de
zekei'liek/ van onze ooideelen. I,'iiic- da tenips,
(Ie veranderlijkheid, ongestadigheid van het wei/er.
Ineessaniinent, adv. Terstond, dodelijk; onophoie(bciijk. Mon

frère vu partir mc-,

inijii bone-

c/eu' zal terstond vertrekken. Ii trasailie die-, hij
werkt onophoudelijk. .-- Incessant, e, odj. Oniìp/ioue/eli!jle, voortdurend.' Plaimite inc -c.

Ineessibitité, t. [Jur.] Onafstaanbciai'/ieic/ 1.
(b. v. van ccii ieq/). -- ineessible, adj. (Jur.J

Niet voor afstand vcilbaoi-, onafstaanbaar, oevervreernilbaar.

meeste, in. Boedschande t., vleesclieijj/ce gesneensciiap iusscheii bloedvei'wanleii, die volqenode
wet (leen, huwelijk niet elleani/er mogen aangaan.

- [Cath.j usc- spimituel, geestelijke bloedschande

(tusscken geestelijk verwante personen , ZOO) als
tussc/ien den doopvader en zijne uioopdochtei, hocschen den biechtvader en. zijne biechlelinqe) . -- liet
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,

woord wordt somtijds,

vooral in pozij, vooi u&

CESTUEUX, als subst. en als adj. , gebruikt.

-

In-

eestuensement, adv. Op bloedschendi g e wijze,
--- Ineestueux , eiise , adj.

in bloedschande.

Bloedschendig. Un homme mc-, tine femme inaeuse, af als subst.: Un mc-, EJne inc-euse, een

Commerce
bloedschender ni. bloedsclzen.dster f.
mc-, bloedschendige, ongeoorloofde omgang m.
Enfant
(poël.) Lit mc-, bloeds c hendig bed a.
joe-, in, bloedschande geteeld kind n.
Inehantable, adj. Onzingbaar, niet te zingen.
Incliaritable, ad!. Onliefdadig, liefdeloos.
,

-

-

-

-

S lucharitablement, ada, Op onliefdadige

inchailté, f. Liefdeloosheid f.
--lnchaste, adj. Onkuisc/i. -- inchasteinent,

wijze.

adv. Op onk'eisclte wijze.
inehoatif, ive, adj. (pr. cli=k danvangend,
inleidend. [Gram.] Verbe inch- of als subst. ii'CI!OATIF, in. Werkwoord, dat den overgang van
een' toestand, een' aanvang en voortgang uitdrukt
(5. v. yieillir jaunir s'endormir) i n a ii o a t ich=k) [Phil.]
Inchoatioji, f.
vurn n.
Begin n. aanvang m.
Incicatrisable, adj. [Chir.] Onkeelbaar, niet
lot sluiting ofzarnengroeijing en likteekenvoiining te
brengen. —Ineicatrisé e, adj. Zonder likteekens.
lncideininent adv. Bij geldgenkeul, toevallig,
toevalliger wijze, incidenteel: Ii en a parlé
mc- hij heeft daar toevallig van gesproken.
incidence, f.
Jur.] Als bijkomende zaak.
éom. Opt.] Invalling, zameitvalling f., inval m.,
[G
aanraking ontmoeting i ii c i d é a t i e t. Angle
dinc-, z. ANGLE. Point dine-, invalspunt n.
Incident, in. Bijkonend of tussckenkoinend geval, roorval, toeval n.; bijl; aende omstandigheid,
nieuwe zwarigheid f. (b. v. in cene beraadslaging, in
een regtsgeding, in een spel, enz.), tusschengeschil,
tusschen opkomend geschil n. in c i d t n t n.
)

,
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-
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,

,

-

,

,

-

,

Toutes ses mesures furent rompues par un mc-

imprévu, a l zijne maatregelen werden dooi een on-

voorzien voorval afgebroken.
Cet mac- a mis Ia
cause hors d'état, deze bijkomende omstandigheid
of zwarigheid, maakt, dat de beslissing der zaak
moet worden uitgesteld. 11 y a deux beaux inc -s
dans cette pièce, er zijn twee schoone tusscitenvallen in dit stuk. INCIDENT, E, adj. Tusschienvallend, tusschenkomizend, toevallig bijkomend, invallend:
Question inc-e,tussckenkomende, bijkomende vraag f.
[Gram.] Proposition, Phrase inc -c. tusschtenkomend voorstel n., tusschienkomende zin m. tusIn deze beteescbtenvoorstel n., tusscltcnzin m.
[Opt Le
kenis ook als subst. f.: Uric inc -c.
^n elrayon mc-, dc invallende straal in. --

-

-

-

,

-

-

dentaire m. [Prat.] Zwarigheidnzaker, regts
vertrager, z. V. a. CHICANEUR.
4. Incidentel,
V. a. INCIDENT ad.j.
Ie, adj. Toevallig
Ine,identer, V. fl. [Prat.] Nieuwe zwarig/teden
opperen of inbrengen, bijzaken opwerpen I it c id a n t é r e si.
Incinératlon t. [Cttim.] Verbranding tot
incinérer, V. 0. Tot ascii verbranden.
(Lsch.
liet part. passé is ook adj.: Substance mcinérée, tot asch verbrande zelfstandigheid f.
S liicipiomiiite, in. Iemand, die veel begint,
,

-

,

.

-

,

,

,

--

--

maar niets afwerkt.

-

--

-

-

-

--

,

-

-

[Méd.]

I nc- les humeurs, les sues gastri-

ues, de vochten. de maagsappen oplossen, ze ver[Tech.] Het nog glocijenrie
Jeelen en verdunnen.
s'tNctsEn, V. pr. Inje.meden
glas doorsnijden.
-

-

worden.
Zich zelven eene insnede (jeven. liet
part. passé is ook adj.: Bras incise, ingesneden
arm m. Feuilles inc -es, ingelcerfde bladeren n. p1.
incisi f, ive, adj. Insnijdend, snijdend: [Anat.]
Dents inc-ives, of als subst. INCISIVES, t. Pl., Z. DENT.
Muscles inc -s, of als subst. INCISIFS, M. pl Snijtandspieren t. p1.
[Méd.] Allengs invretend,
bijtend, verdeelend en verdunnend: Médicaments
inc -s, of als subst. INCISIFS, M. p1. Verdeelende en
(lig.) Style int-,
verdunnende middelen n. p1.
-

-

--

-

-

bijtende stijl In. Raillerie inc -ivy, bijtende, scherpe,
Inc ision, t. In
bittere spot in. of scherts t.
snijding, overlangsche snede 1. Faire une ina- au
bras, eeoc 'i nsnijding in den arm doen. On obtient
ce suc par mc-, men verkrijgt dit sap door insnijdingen. Inc-simple, cruciale, eenvoudige snede,
kruissnede. Ina- annulaire, ringsvede (in de boomschors).
ineisivenient, ode. Door insnijding,
INdoor inbijting, door verdeeling en oplossing.
CISIVES, t. pl., z. onder INCISIF.
t INCISOIRE,
incisure, t., 5. v. a.
adj., Z. V. fl. INCISIF.
-

-

-

-

--

INCISION, DECOUPIJRE.
incitabilité, t. [Méd.]

citabilité).

-.

Prikkelbaarheid t. (ex-

meltable, adj. Prikkelbaar.

incitant, e, adj. , Z. V. a. EXCITANT, STIMULANT.
- lncitateur, -trice, t., z. V. a. EXCITATEUR.
incitatif, ive, adj. Prikkelend; aanzettend,

-

aansporend; opruijend. Incitation, t. Janprikkeling aansporing aanhitsing, opruijing f.;
[Méd.] prikkeling t., z. v. a. EXCITATION.
-

,

,

-

ineité, e, adj. (en part. passé van inciter): 1-lomme incité an crime, tot de misdaad, aangezet, aange-

spoord menschi.

---

1 incitement, m., z. V. a.
-

Aanzetten, aandrj
'en, aansporen, aanpi!telen, aanmoedigen,
vuren; opruj/en, opstoken, aanhitsen: Inc- an bien,
au mal, tot het goede aansporen, tot het kwade
opruijen. mc- Ie peuple a Ia révolte, het volk tol
opstand aanhitsen, opruijen
.
mclvii, e, adj. Onbeleefd, boersch, onheusch,
onho/felfJk; onwellevend, ongemanierd, onbesc/tei
grof, lomp, onaardig. Un garcon ina-, eest-den,

INCITATION. -- inciter, V. a.

-

onbeleefde jongen. Cette prière est iftc -e, dit ver-

zoek is ongemanierd, strijdt tegen de welvoegelijkhe-id. [.Jur.] Onwettig (illégal). mdviieinent, adv. Op eeoc onbeleefde, onheusche. onwelIncivilisé, e,
levende wijze, onbeleefdeljk.
Incivilité, t.
adj. Onbeschaafd, ongemanierd.
Onbeleefdheid, lompheid, onbteuschheid, onbescheidcnheid t., boersch gedrag n. Ii y a de l'inc- It
faire cda, 't is onbeleefd, ce -ste lompheid, dit te
doen. Vous ayes commis mille inc -s, gij hebt duizend onbeleefdheden begaan.
Ineivique, adj. Onburgerliji, wat met barbel-zin, met burgerpli t strijdt: Action mc-, onbur
ncivisine,in. Gebrek a. aan
gei-lijke daad t.
b urgerzin, aan burgerdeugd of -trouw.
liiclalrvoyant, e, adj. Niet helderziend.
inclassiqite, adj. Niet klassisch (vgl. CL.&S-

----

--

-

-

i

-

SIQUE).

Jncléinence,f. Gesirenrjhteid, ongenade, onbarmhartigheid t. (fain.) Line!- (le Ia critique, dc streng
heid, des kritiek. (podt.) L'iucl- des dieux, de gestrengheid, de gramschap der goden. - Strengheid,
guurheid ru wheid f.- L'incl- de la saison do
tenips, de guurheid van 't saizoen, van 't weder.
inelérnent, e, adj. Gestreng, ongenadig, onbarmhartig, onloegeeflijk; guur, ruw, streng, bar.
inclinaison, t. [Veigiitg, helling, over/telling t.:
L'incl- dune muraille, dun terrain, (Ie helling
[Géom.] Lincvan een' muur, van. een' grond.
(tune ligne droite it un plan, de neiging eener regte
lijn naar eest vlak. L'angle d'incl-, de inc ii naook [Opt.] invalshoek
tie- of neiçjingshoek Iii.;
-

--

,

,

Incirconsis, e, adj. Onbesneden. Ook als
.eubst.: Les mc-, de onbesneilenen. (fig.) Les
ina- de coeur, tie lévres, d'oreilles, de onbesnedenen
van hart , van lippen, van ooien: de onbekeerden.
S Ineirconcislon, f. Onbesnedenheid t.
(fig.) Onbekeerd/teid t.
T S incirconscrit, e, adj. Onbeperkt, onbeqrensd: Den est mc-.
Incii-conspect, e, adj. Niet otn.ziglig, onvoor
zigtig, onbelachilzaam. Incirconspection, t.
(}nbedachtzaamheid t.
Incise t. [Rhét.] Korte tusscbtenzin in.
Ieder lid n. van eene gedachte.
Inciser, v. a. [Cliim.] Insnijden, opensnijden,
snijden, eene langwerpige snede of insnede maken:
Inc- le bras, un abcès, den arm, een ettergezwel
[Hart.] I nc- un arbre pour le
opensnijden.
grelfer, pour en titer Ia résine, een' boom insnijden, om hem te enten, om er de hars uit te win-

een.

INCLThAJSOIN.

-

-

-

-

--

[Astr.] mci- dune planète,
(angle d'INcIDENCE).
de I'orbite d'une planète, inclinatie of helling der
loopbaan eener planeet, de hoek, (lie het vlak vast
hare baan met het vlak der ekliptika maakt.
[Phys.] md- magnétique of de l'aimant, de l'aiguille aimantée, inclinatie of helling der magneet
naald, hoek, dien zij snel het vlak des horizons
maakt (wel te onderscheiden van déclinaison, mis-

-

wijzing).

-

[Mar.]

Overhelling f.

,

slagboeg m.

Ie l- des mats achteroverhelling der matten.

-

[Pharm.] Verser par mci-, altengskens, onder een

inciluant,
zacht voorover houden, afgieten.
C, adj. Neigend, hellend. Un cadran mcl- of incliné,
een (tegen 't zuiden) h ellende zonnewijzer m.
-
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Ineflnateur, trice, adj. Neiqin(j 01 helling bewerkend. - Ineiination, f. Neiging, buiging f.,
inz. van 't liqchaam, van 't hoofd: Faire tine
hid-, une profonde mci-, cciie buiging, diepe buiging maken. Répondre par tine Iégère mci- 1e
iging, een' ligten knik
tête, met cene liqte hoofdbu
antwoorden. - ( fi g.) Neiging, geneigdheid, natuurlijke voorliefde f., lustoftrekin., inclinátie f. Sn!
vre, Vaincre son joel-, fJncneig
inqvolgen, overwina n. II na point l'incl- pourl'étrnle,li jf heeft geen lust
e

lot de studie. Elle a heaucoup dine!- ii Pico faire,
zij heeft veel geneigdheid tot weldoen. - La cbasse
est son I, de jagt is zijn lust, zijne liefhebberij.
-- Geneigdheid, liefde f.; voorwerp n. dier liefde,
beminde, winnares f. Se sentir de l'incl- pout qn.,
jcneqenheid voor iemand gevoelen. Manage d'incl-,
huwelijk n. uit liefde. - ( fam.) Cette dernoiseile
est son mci-, die ju/fer is Zijne geliefde. -- Boire
aux met -s deqn., op iemands inclinatie, (p'tvOOr
werp zijner liefde drinken. — [ Pharni .] z. t'. a.
INCLINAISON. - hicliné, dt, adj. (en part. passé
van incliner) : Plan mci- , hellend vlak n. Tête
mel -a , Corps iiicl-, voorovergebogen hoofd, ligc aana n. - Ii est mcl- a Ia rigueur, hij is tot
h
strengheid geneigd, helt tot strengheid over.
Inclinement, m., z. v. a. INCLINATION. —
er. v. a. Doen hellen., eene hellende, schuin.cche rigting geven voorover buigen of houden:
Jncl- tine surface plane, een vlak doen hellen. mcl- an
vase, eene vaas even voorover houden (om er 't vocht
uit te gieten). mci- le corps, Ja tête, buigen, knikken. - INCLINER, V. a. 1-tellen, over/tellen, neigen,
overbuigen: Ce plan incline, dit vlak hell. Un
nth qui incline a gauche, een mast, die links
overzet, over/telt. - ( fig.) La victoire incline de
notre côté, de overwinninq neigt, wendt zich naar
wi zij
zijde.
tot iets
g, genei
(fig.) Neigingdheid.
hebben, genegen, geneigd zijn, overheden, i n C 11.n ë 1' e a: mci- a Ia paix, a I'indulgence, tot den
vrede, tot toegdeendheid geneigd zijn. mci- h (of
pour) une opinion, tot een gevoelen over/tellen. —
S'INCLINEJI, v. pr. Hellen, neigen, overhellen; zich
buigen. Ces deux lignes droites s'inclinent lane
vers l'autre, die beide regte lijnen neigen tot el
kander. Cet arbre s'incline , die boom helt over.
- S'incl- respectueusement devant qn.. eerbiedig
voor iemand buigen. eene eerbiediqe buiging maken.
- L'univers s'incline devant le Createur, 't heelal
buigt zich, knielt voor den Schepper neder.
In c lu is , e, adj. (en part. passé van 't verouderde INCLURE , insluiten) Ingesloten, inlicjgend:
La lettre ei -incluse, de hier ingesloten brief m. —
[Bot.] Etamines incluses, ingeslotene, niet uitsprinhelmdraden m. p1. — Ook al.ssubst.: Veuilende
fez remettre les m c -es a leurs adresses, wees zoo
goed, de ingeslotene, nevensgaande brieven aan
iinnne adressen te bezorgen. - Inelusif, lye,
adj. Insluitend, besluitend, in zich begrijpend. INCLUSIVE, t.: Donner Find- a an cardinal, eenen
kardinaal na gesloten conclave nog daarin opnemen.
-- ine1islvernent, adv. Met insluiting, ingesloten, medegerekend, daaronder begrepen. Depuis le
six de ce mois jusqu'au trente mcl- van den
zesden dezer maand tot den dertigsten, ingesloten.
- IHClIlSlOfl, f. Beslotenheid f., het ingesloten zijn.
ineoction , f. [M e d.] Gebrekkige koking of
vertéring f. (b. v. der spijzen).
Incoëreilbillité. t. [Phys.j Onopsluitbaarheid,
onbedwingbaarheid f. - IncoLrcib1e, adj. Oncluitbaar, onbedwingbaar, onhoudbaar, niet op te
sluiten; niet zamen te drukken: Fluides ina -s, onopsluitbare vloeistoffen (lichtstof, warmtestof).
Incognito, adv. (ital.) Onbekend, heimelijk,
onder vreemden naam; naamverbergend ; zonder
bekend te willen zijn, i n c ö g a i t o. Roi qui voyage
mc-, koning, die onbekend, easier een' vreemden
naam reist. Traverser sa vi!le natale mc-, zijne
geboortestad heimelijk, zonder bekend te willen zijn
-

Lelin

---

-

doortrekken.

- Mourir mc-, onbekend, vergeten
- Ook als subst. m.: Garder line-,

sterven. - (fain.) Rire mc-, in 't geheim, in zijn
vuistje lage/ten.

zich niet bekend maken, zich als een onbekende

houden. (Plur. Des incognitos.)
Ineohérenee, f. Gebrek n. aan zamenhang,

onverbonden/ieid f., het niet-zamenhangen, i n c 0-

heréntie f. Line- des parlies de ]'eau, hel nietzamenhangen der waterdeeltjes. - (fig.) Line- des
kiée. 't gebrek aan zoenen/tong der begrippen. -

Ineohérent, e, wij. Onzamenhangend, niet zamenliangend, los, niet behoorlijk verbonden. — Incohésion, t. [ Phys.] Gebrek a. aan cohcesie of
zamenliang.
Ineolat, in., z. v. a. INDIGÉNAT.
lucotlé, C, adj. Ongelijmd: Papier inc-.

incoloratlon , f. [ Phvs. ] Ongekleurdheid,
kleurloosheid f. - Ineolore, adj. Ongekleurd,
kleurloos. - (fig.) Style !ne-, kleurlooze stijl iii.
ineonibant, e, adj. Opliggend, op elkander
liggend (van bloembladeren, insecten-vleugels, enz.).
- ivicomher, v. n. Opgelegd zijn, rusten op:
C'est h lui que ce devoir incombe, op hem rust die

pligt. - [Jur.] Déclaralion qui incombe (t cdle
de l'accusé, verklaring, die lot ondersteuning van
die des beklaagden strekt.
Ineombustibilité , t. [Phys.] Onverbrandbaarhek! t. - Incombustible, adj. Onverbrandbaar.
II n'existe pas de corps véritablernent me-s, er

zijn geen wezenlijk onverbrandbare ligchamen.
lneoninieiieé , e, adj. Onbegonnen.
lncorninensuiabilité, f. [Didact.] Onmeetbaarheid f. - [Géom. ] Onderlinge onmeetbaarheid. - Incommensurable, adj. Onmeetbaar:
La puissance de Dieu e.st mc-. — [Géom. ] Onderling onmeetbaar, zonder gemeene maat: Le côté
dun carré et sa diagonale sont me-s, de zijde van
een vierkant en zijne diagonaal of hoekpuntslfjn
zijn onderling onnieetbaar.
lneornnierçable, adj. {Banq.j Niet om te
zetten, niet verkoopbaar, niet geschikt om in den
handel gebragt te worden.
Incomrnisération, f. (woord van J.J.}bousseau) Onbarmhartigheid 1.
incominodant, e, adj. , z. v a. INCOMMODE.
Incommode, adj. Lastig, ongemakkelijk, bezwaarljk, hinderlijk, ongeriefelfjk, moe(jeljk: Ou
lastig, moeijel(jk te hantéren gereedschap n.-tilmc,
- Maison, Vêtemenl mc-, ongemakkelijk, geen
gemak verschaffend huis, kleed a. Bruit mc-, lastip, hinderlijk geraas n. - Homme mc-, lastig,
lastigvallend, vervélend nzensch. Voisin mc-, lastip buurman. Homme mc- a tout le monde, man,
die iedereen tot last is. Les cousins sont fort inc -s,
de muggen zijn zeer lastig. - [Mar.] Vaisseau
mc-, wreed, zwaarwerkend schip a. — Incoin.
modé, e, adj. (en part. passé van incommoder):
II est mc- par Ia lumière, het licht hindert hem.
Je suis fort mc- de Ja perte de eet argent, 't verlies van dat geld brengt mij zeer in verlegenheid.
— Être mc-, Jégèrement mc-, onpasselijk, ligt ongesteld, niet te wei zijn. Etre iDe- dun bras, een'
pijnlijken (zeeren) arm hebben. Etre mc- dans ses
affaires, slecht met Zijne zaken staan. - [Mar.]
Bhtiment inc., schi]) met liaverj, ontredderd, gehavend schip ii. - Ineonimodérnent, adv. Op
lastige, hinderlijke wijze. ongemakkelijk. — In.
eornnioder, v. a. Lastig vallen, overlast, belet,
ongelégenheid aandoen, hinderen, kwellen, belemmeren: La moindre chose l'incommode, de minste

zaak valt hem lastig. Si cela pouvait se faire sans

vous mc-, wanneer dit gebeuren kande, zonder u
lastig te vallen Je crams de vous mc-, ik vrees is
belet aan te doen. Cette dépense a fort incommodé
ses affaires, deze uitgave is voor zijne zaken zeer
hinderlijk geweest. Cette montagne incommode
fort sa maison, deze berg ligt zijn huis zeer in den
weg, belet het uitzigt. - Ongesteld, onpasselijk of
niet wel maken: Son diner la incommod e , zijn
middagmaal heeft hem onpasselijk gemaakt. S'INCOMMODEB, V. ps. Zich in verlegenheid brengen . zich ontrjven. — Elkander hinderen of
tot last zijn. — inconimodité, t. Ongemak,
ongerief, bezwaar a., overlast, last, hinder m.,
ongelëqenheid , ongemakkelijkheid f. Cest une
grande mc- que d'être mal logé, 't is een groot
ongemak, slecht gehuisvest te zijn, te wonen.
Chaque dint a ses me-s, elke stand heeft zijne
moejjeljkheden, bezwaren. La perte de son procès
lui apportera de line-, liet verlies van zijn regisgeding zal hem in ongelegenheid brengen. - Onpasseljkheid, ongesteldheid; zwakheid f., gebrek n.
Co nest pas une maladie, ce nest qu'une Jëgère
mc-, 't is geene ziekte, 't it mooi- eene kleine onpasselijkheid. — Les inc -s de Ja vielliesse, de ongemakken des ouderdoms. - [Mar.] Ce vaisseau
Ii donné signal dine- (of de détresse), dit schip
heeft een noodsein, een noodschot gedaan.
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IN COMM1JABILITE

IN CO1'GR FIT I.

-

1. [Dicthct.j Onverandert., OflfeSC/dktheid om veranderd, vermin-

Ineonunuabilité,
( VIC/teid

de r d, veroc1tt te worden. - Ineoiiinivable,
adj. (Miveranderljk: Tout iwiIal est n e- , elk
metaal -is onveranderlijk, is niet vatbaar om in
ven ander metaal omgezet of veranderd te worden.
- .
Peine mc-, onveranderlijke, niet te verzachten
sirof t.
JiIcoNnuun, e adj. ongemeen ,niet algemeen.
S-lIlcoIlHl.tluéuleHt, ruin. Op onqemeene, niet
aqemeene wijze.
incouLniunicabilité , t. [ Didact .j Onmedeeleelliaarheid f. •---- ineonirnunleable, a(lj. On

mededeelbaar: La toute puissance de Dieu est me ,
-

-

de alrnagl van God is onmeddeelbaar. -- Incorn
niuuicatif, ive, adj. fiTol zich niet loot medededen, niet op een ander oveiaat. - Van personen : niet mededeelzaam, achterhoudend.
inconHl)utabilité, t. [Pra [, .] Onveranderlijkheid, mwerstoorbaar/ieid. onontzetbaorheid 1.
Igicommutable, ad j . Onvercmdei ljjk, ononizet baar , . onverwisselbaar, niet te verdringen: Piapriëtaire iiie - , onverstoorbare eigenaar. Possession
flC - , onveranderlijk bezit ii. - Iueominuitablewent, adv. Op onveranderljke wijze.
lncompacte, adj. Niet ineengedrongen, niet
compact (I VO. COMPACTE).
Ineomparabilité, fOnverrielijkelijlcheid,
voortreffelgkheid t. -- Incomparable, adj. Onvergeljkeljk, ongemeen, wergalooc. C'est on
homme mc-, 't is een onvergelifkelijk man. Une
liiie dune beauté joe-, een meisje van u'etrgaiooze
schoonheid. - Iiieornparablement, adv. (steeds
(100e een ander bijw. van vergelijking vergezeld)
Onvergelijkelijk, zonder vergelijking: Ce Iiâtiment
est mc- plus grand que lautre, dit gebouw is onvergelijkelijk grooter dan het andere. Cette letlie
est mc- mieux écrite que Ja vôtre. deze brief is
e
verreweg beter
geschreven dan de uwe. - Incompar , e, Onveiieléken.
incompassible. adj. [Thëol.J Gelijkelijk onvatbaar voor lijden (van de personen der Drieieen!ieid gehtzigd). -- incompassion, t. ()nmedeljdendheid, onbarmhartighei d t.
Jucoinpatibi lité , t. Viet-overeenstemminp,
onqelijkaardigheid 1. (van twee karakters, humeuren) . -- [Jur.] Onvereenbaar/ieid, onbestoanbaarheid, wettelijke onmogelijkheid (van te gelijk
twee bedieningen of ambten van zékeren aard te
bekieeden), i n C 0 fl5 p a ti b i t i t e i t t. ii y a mcentre ses deux emplols, die beide bedieningen
zijn onvereenbaar, mogen niet door denzelfden
persoon waargenomen worden. -- incoinpati.
bie, adj. Niet overeen te brengen, ongei(jkaardig;
onvereenbaar, onbestaanbaar: Ces deux caractères
sont !ne-s, deze twee karakters verdragen zich niet
met elkander, zijn van tegenstrijdigen aard; L'amoui
de Dieu et I'arnour (lu monde cant iiic - s, de
liefde tot God en de liefde tot de wereld kunnen
niet gepaard gaan. - [Jui.]Ces deux places sont
me-s, deze twee plaatsen mogen niet met elkander
vereenigd worden, kunnen niet in één' persoon vereenigd worden. - inconipatibiement, ads. Op
cnnbeslaanbare , onvereenbare wijze.
incompâtissant, e, adj. Onnie&ioogend. zon(e/fenbaar.
der medelijden.
adj. Onvergoedbaar, onverincopensable,
m
ineompéterninent, adv. [Prat.] Op onbevoegde, onwettelijke wijze, onbevoegdeljk, zonder
bevoegdheid. -- ineompétence, t. Onbevoegdheid, ongeregtigdheid, i n c a nip e t t n t i e f. mctI'un juge, dun tribunal, onbevoegdheid van een'
regter, van eene regtbank. - Bij uitbreiding: Je
reconnams moo mc- en cette a ffare, ik erken, dat
ik onbevoegd, onbekwaam ben om over die zaak te
oordeelen, te spreken. - lncompéteiit, adj.
Onbevoegd, onqereqtigd, i p c a m p e t t n t: Juge
mc-, onbevoegd regter. Etre mc- en musique,
en peinture, onbevoegd, onbekwaam zijn om over
toon- en schilderkunst te oordeelen.
incoinplaisance, 1. Norschheid, onlioffelijkheid, onvriendelijkheid,. - ineomplaisant, e,
adj. JVorsch, onvriendelijk, onhoffelijk, onqedienstig.
ineoinpléinent, fl1. Onvollédigheid f. ineomptet, ète, adj. Onvollëdig , onvoltallig,
avoIkosnen:Ouvrage mc-, onvelledig. defect werk n.
301e uw-, onvolkomene vreugde t. - [Bot.]
Fleur inc - onvolledige bloem 1. - Ook ellipt. als

subst.: Le iegistie des me-s, de lijst der onvolledige
boeken. - incon.plètement, adv. Op onvolle dige, onvolkomene wijze.
ineompiexe, a(lj. Niet zamengesteld, enkelvoudig, dénledig, i n c win p 1 er. - [AlgèIi. , Atith. ^
Grandeur mc-, enkelvoudige grootheid f. (die door
een' enkelen term wordt uitgedrukt) . -- [Log.]
Syllogisme n e - , sluitrede, de uit enkelvoudige
stellingen bestaat.
incoinposé, e, adj. Niet zasn'nesteld.
[Mus.j lnleivalle joe-, eenvoudiu interval. die
zich niet in kleine intervallen laat oplossen.
ineompréhensibiiité, t (Dhlaet.] Onbegi'ijpelijkheid t.
ineo:npvéheiisible, adj. Onbegrfjpel(ik , ondoor g rondeljik; -- bij uitbreiding:
moeijeljk le begrijpen. verwonderlijk. vreemd. Les
'voies le Dieu sont inc-s Gods wegen zijn onbegrijpeljk. - Cette I)iOPOsiIiOil ii'esl point uilc-,
(fam. I Cet
clot voorstel laat zich wel begrijpen.
homme est inc - uit eleven man kan men niet wijs
worden. Conduite mc - , onbegrijgeljk. vreemd gedrag ii. - ; ineouipréliensiblenaent, adv.
Op onbegrijpelijke wijze.
: ineompa-enal)Ie, arlj. Onbegrijpelijk.
incoinpressibilité, t. IPllvs.j Onzainenpersbaarheid. -- incompressible, adj. Onzamen
of tot kleiner-persba,nitzmdruke
uitgeb r eidheid te brengen. - incoinpriwé, e,
a(lj. Niet zamengedrukt.
inCOfliI)ris, C, adj. Onbegrepen, onverstaan.
.-- (fig.)
Miskend, niet naar waarde geschat.
ineonipté, e wij. Ongeteld.
ineoncédé, e. adj. Onbewiiliqd, niet toegestaan. - inconcessible, adj.., z. v. a. INA000B-

DABLE.
ineoncevabie, mij. Onbegrijpelijk, onbesefbaar, niet te bevatten; -- bij overdrijving: buitengewoon, verwonderlijk, vreemd. La grandeur de
Dien est mc-, Gods grootheid is onbegrijpelijk. II
est mc- combien on lui a dit dinjures, men kon
zich niet voorstellen, hoe veel beleedigingen men
hens heeft gezegd. - Sa conduite est me-, zijn gedrag is onbegrijpelijk, men kan er niet wijs uit
worden. - ineoncevablenient, adv. Op onbegrijpelijke OJ) hoogst zonderlinge wijze.
inconciiia.bie, adj. Onvereenigbaar, onbestaanbaar, niet overeen te brengen; onverzoenbewr,
niet tot een vergelijk te brengen. Fails inc-s niet
overeen te brengen feiten n. pi. Deux voisins inc-s ,
twee onverzoenljke buren in. p1. - inconciIia
bleinent, adv. Op onvereenighare, onverzoenb
are wijze.
ineouclu, e, adj. Niet gesloten of geklonken:
Marché 111e-.(bondig: Argument mc-.
inconelnant, e, adj. Niets afdoend, onii.coneressible, adj. Wat zich niet laat vereenfqen, verdikken of vast maken.
ineondaniiiabie, adj. Niet veroordeelbaar.
onbestraffeljk. - incondaniné, e, adj. Niet
veroordeeld.
ineonditionné, e adj. In slechten, toestand,
inconditionnel, ie, adj. [Gram.] Niet voor
waardelijk, onvoorwaardelijk. -- incondition
ne ll ernent, adv. Op onvoorwaardelijke wijze.
ineonditipède, adj. [I-I. ni Niet in staat,
om de beeswn onder 't lijf te verbergen.
incondnite, t. Wangedrag, slecht gedrag n.
inconfessé, e, adj. Zonder biecht afgelegd te
hebben.
( ineonfiance, 1. Wantrouwen IL
ineonfiné, e, adj. Onbegrensd.
inconlisiné, e, adj. Onbevestigd.
inconforme, mij. Ongelijkvormig, onjeljkIuidend, niet co is form.inconforalite, t. Ongeljkvormiqheid, onpelijkluidendheid t.
ineonfus, e, adj. Niet verward, duidelijk.
inconfusétnent, ode. Op duidelijke wijze.
incon*elable, adj. Onbevriesbaar, onstrembaar. - incongeté, e, adj. Onbevroren.
ifleOII'I'fl, e, adj. [Gra in . ] Ontaalkundig, stnij dig met c taalregels; - (fans.) onoepast, ongeschikt; onwelvoeqelijk, plomp, onhebbelijk, aanstootelijk. Locution inc - e, ontaalkundige uitdrukking t.
Question inc - e, ongepaste, onbe ta melijke vraag f.
Chases inc - es, onhebbeljke, aanctooteljke dingen
n. pl -- 1-lomme fort Joe - . zeer plomp, onbeholpen,
boersch mensch. - incongruiité, t. Taalfout,
taalzonde f. ; -.-. (fain.) ongerjindheid, onwelvoe-

INCON (iRUMENT
qeijkIiihi, 0ihe1J'JeIjjIheut 1. zulk ecne, die
men sick in goed gezelschap zou schamen te doen
of zelfs le noemen). Discours plein d'inc -s, rede f.
vol taalfouten. II iie fall 1ie des inc -U. hij (1Oct
niets don on/ieb1e1(/Je (linfJen.
ncongrû1Hent,
adv. Op ontaalkundige, - Oiijjepaste, onhebbelijke
--

Wyze.

Inconnaissable, adj. Onkebaor. 4 1
oniîaissance, f. Onkennis, onwelendheid t.
lucon tiexe, OCIJ. Onzailien/ianüend, onveibonden. lueoniiexion, t. Gebrek n. aan za'incnlionq of verband. - Ineoiiriexité, I. Gebrek ii.

onderlinge oveieen/cornst
Incoiinu, e, wij. Onbekend, - veiboiien, gekeini; - vergeten OnVe 7 100(ird; (;nondel000den,
ongee'oeld: Pays inn-. Tetic inc-n, oiibekend 1011(1 H.
Auteur mc-, onbekend sc!njjvei. [b1aIh.j Quantité mc-, Z. 1NGONLE 1. ---- Agir par (les moeiis
nc-. dooi ()nbeIe(l(le, jelicline mni(1(ielen werken.
Vivre Inc- onbekend. i;i 1 veiborgen leven Cost
Un homme inc- t is (Cl? onbekend, ccii ver(leten,
in het duister ivend niencch. Des sensations
inc-es, ongekende, nooit Ie voren ondervonden gewaarwordingen t. p! - Dans ce telnl)s tie troubles,
fes lois fureni iflC -05, in dien tijd von onlusten,
waren de wetten in vergéteTheid in minaclltin
INCONNU, In -i; 1. Onbekende in. en f. tine
lottie apl)ortiie par un inc- een brief, dooi een
onbekende gebraqt. 11 a épousé tine inc-c, hij heeft
ccce onbekende, eeoc onbeduidende crone' gehuwd.
INCONNU, ilL liet onbekende. - INCONNUE, t.
Math.j Onbekende of gezochte grootheid t. (quan
0(10 V(1WOfltsC/l(ip, (100

'_ flE(;AGER.
lncoisqiiis, C, odj Onveroverd.
neouseIenee, t. Gewetenloosheid t. --Inconseieneieusement, adi. Op gewetenlooze,
- Ineoseieiicieuix,
ii
niet naauwfjezette wijze.
hid inconnue). JJdgager line-,

lease, adj. Gewetenloos. 'niet noauwgezet van geweten. Ineonscieiit, e, adj. Onbewust, mc-

Ie soi, zich zelven onbewust, zonder bewustheid
van zich zeiven
Ineonséqneinrnent, ode. Op eeoc zich ongeIgk blijvende, zich zelven tegensprekende, tegenstrijdige wijze. -- 1ncorséquenee, t. Strijdigheld met eigen, beginselen . gebrek aan gelijkheid
niet zich zelven, eigen tegenspiaak. ongeijjiadheid,
ongelijkheid. onbestaanbaarheid. I ci c o a s e q 'u ë cit i C f.; - ook: onoverdachte. onbezonnen daad of
rede, onbezonnenheid: - lijtzinnige handelwijs t.
(eener vrouw). - tncoiiséquent, adj. Zich
zelven ongelijk of tegenspreken(ƒ, zich niet gelijk
blijvend, in c on, s e q cc d at: Homme mc- dans sa
conduite, dans ses propos, iemand., die zich in zijn
e gesprekken niet gelijk blijft. gedrag, in zijn
in.) Femme iiic-e, liqtzinnige , niet ingetogene
(fa
vrouw. --- Van zaken sprekend: strijdig, tegenstrijdig: Conduite inc-c, tegenst r ijdig gedrag ii.
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Ineousomptibte, adj. Onverteerbaar, oever-

bruikbaar.

luconstanimeut, adv. Onstandvastigi , onbe
stendig, op ongestadige wf/ze. -- Incoustauce, t.
OnstandvastIgheid, onbestendigheid, wankelmoedigheld, wispelturigheid. u'issele'olligheid. veranderlijkheid, wce/t/ieid, ongest a digheid t. Son Inc lui
a feit perdre sos arnis, Zijne onbestendigheid
heeft hein Zijne vrienden doen verliezen.- L'inctIn tenips, des vents. sic veranderlijkheid des wedec's, der winden. Line- de le fortune, dc wisselnattigheid der fortuin . ---Inconstant, e, adj.
Onstandvastig, onbestendig, veranderlijk, wuft,
u'ispelturig, ongestadig: Un homme uw-, een onstandvastig, wispelturig man Voilb un Icings bien
in( -, 't is nu zeer ongestadig weli. Toutes les choses
(lid-has sont fort inc -es, alle dingen hier beneden
zijn zeer onbestendig. - Somtijds ook als subst.:
Punir sin itic-, une inc-c, een' onstandvastige, eene
-

-

.

,

ontrouwe straffen.

luconstitntiouiialité, t. Ongrondwettioheid,
strfjdi(heid f. met de staatsrelgelinq. - Ineonstitutionuel, le, adj. Ongrondwettig, str(idiq met
de grondwet of staotsregelinq, i n c o n s t i t u t i onci e e t. - - Inconstitutiojinellenient, acte. Op
ongrondwettige wijze.

Ineousulté , e, adj. On geraadpleegd.

lueousunié , e, ad). Onverteerd.(rein.
Inconta miné , e, adj. Onbevlekt, onbezoedeld,
lucontestabilité, f. Onbetwistbaarheid, ontegensinékelülu/u'id, uitfemciakl/u id f.-- In contes-

table , ad). Ontegenspreikeljk , onbetwistbaar,
uitgemaakt. C'est cue vérité mc-, 't is eene antegensprekel(jke waarheid. .-lncoutestableRueilt,
ode. Op onbetwistbare wijze, buiten tegenspraak,
buiten kijf, ontegenzeggelijk: Cette proposition est
itic- vraie , dit voorstel is buiten tegenspraak waar.
.-. Incoutesté, e, ad). Onbetwist, onbestreden.
onweîr,cproken: Droit inc., onbetwist regt ti.
Incoutigu, ë, ad). Niet aangrenzend, niet belend.
Iucontiuevuineut, adv. Ononthoudzciam, onmatig, zonder onthouding, onk'uisch. - Inconti.
Hence, f. Gemis n. der onthoudingsgave, on&nthoudzaamheid, onmatigheid, onkuischheid, i a c 0
t in é cc t i e t. - [i%lésl.j Onvermogen ii. om eene
natuurlijke behoefte op te houden: mc- dunne,
onwillkeui'ige waterloozing f. - incontinent,
ad). Ononthoudzaam, onmatig, onkuisch, ontuchtip. homme mc-, onkuisch mensch. - Ook als
subst.: La mo r t moissonne dans Jeurs plus beaux
jours les me-s, de dood neemt de ontuchtigen in
hunne beste dagen weg. - INCONTINENT, adv. (ets
ellips Voor:

dans Ie temps mc-) Terstond, aan-

stonds, 0]) staanden voet, dadelijk, ooqenhlikkeljk.

Des qu'iJ cut recu cette nouvelle. U partit mc-,

zoodra hij dit nieuws ontvangen had, vertrok hij
terstond.
Incontinu, e, ad). .,lfgebroken, niet voortdurend of aanhoudend.— lncontinuité, t. 4fqebroken verband n. ofzamenhanq,niet bestendige duur m.
meisje.
Inconservable, adj. Onbewaarbaar. onbeincontradiction , t. Met-tegenstrijdigheid;
overeenstemming t. van gevoelens.
houdbaar.
1neoiisidératiois t. Gentle ii. van aanzien,
Incoutrainte, t. Vrijheid f. van dwang.
Incontrefalt, e, adj. [Wet nagemaakt of navan hoogachting, minachting t. 'l'ombei (lans linc-,
in minachting. in vergetelheid geraken. Onbe- gedrukt. trdle (z. dat woord).
raden/ieid. onbedccchtzaamheid, onbezonnenheid t.
iucontrôlable, ad). Niet vatbaar voor conlncontroveisable, ad). Onbestrjdbaar, niet.
Faire ge. par iiie-, iets uit onbedachtzaamheid doen.
--- li,considéré, e, ai(j. Onbedachtzaam, octhe- Zool bestrijding of betwisting vatbaar.
raden, onbezonnen. zonder (Weller]. Action inc-c,
Inconvaitieti, e, ad). Onovertuiqd.
Inconvenable, ad). Niet dienstig, niet gepast,
onbedachtza'ine daad t. Pioniesse inc-c, onbezonnenc
belofte t. II esi tort Inc- of als subst.: C'est nu ongelegen; - weleer ook: onbetamelijk, onweivoenc-, hij is zeer onbezonnen, onberaden. -- Iiieon- gelijk. -- inconvenance, f. Ongepastheid, onsidéjément, mlv. Onbedachteljk, op onbezon- geschiktheid; onbehoorlijkheid, onweivoegeljkheid,
onbetamelijkheid Line- de cette démarclie, de
neiie. onbedachtzame wijze.
4- Inconsistaiiee, t. Onvaitheid t., (jebrek ii., ongepastheid van dien stap. -.- Line- du lieu, de
aan zamenhang of verband (in denkbeelden, plan- ongeschiktheid der plaats. - Quelle mc- ! welk
een, enz.), inconsistdntie t. - Inconsis- cccie onwelvoegeljkheid! - Inconvenant, e, adj.
taut, e, adj. Onbestendig, geen stand houdend, on- Ongepast, ongeschikt; onbetamelijk, onbehoorlijk,
zamenhangend. zich weirsprekend, I a c 0 ci s i s t é t. onhebbelijk, onwelvoegeljk.
incouvénient, rn. On,qelëqenheid, zwarigheid,
InconsoabIe, adj. (van personen en zaken)
Ontroostbaar, troosteloos: Femme mc-, ant roost- onaannéraelijkheid f., hinderpaal ni., ongeval; nahare vrouw. Douleu r mc-, troostelooze droefheid I. deel, i n c 0 ii V C n i d it t ii. Je ne vois aucun mcIucousolablernent, ode. Onvertroosteljk, zon- a cda, ik zie daar niet de minste zwarigheid in.
der troost. -- lucousolaut, e, adj. Niet ver- Quel mc- y trouvez-vous? wat bezwaar, welke
troostend, geen troost gevend: Paroles inc-s. - onaauineineljkheid vindt gij er in? Vous rencontrerez hien des !ne-s, rii1i zult vele hinderpalen
4- Inconsolé, e, adj. Ongetroost.
Ineonsornrné, C, adj. (leivoitoold, ouvolkocnen. witmoeten. Paren aux inc -c, de onqelegenheden voorRéponse inc-c, strijdig antwoord n. - Somtijds
ook als subst. qebéziqd: C'est un jeune mc-, une
i
mere.. 't 5 een jonge onbezonnene, een iqtzinng

,
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komen. - Chaque chose a ses avaI)tage et
se me-s, iedere zaak heeft hare voor- en nadeelen ,
hoar voor en tegen.
ineonverti, e, adj. Onbekeerd. - Ineon-

vertibte, adj. Onveranderbaar, onverwisselbaar,
onomzetbaar (Vgl. CONVERTIBLE). - Iiicoiiverfissabte, Mi. Onbekeerbaar; Z. V. a. INCONVERTIBLE.

INORTISTER.

-.

(o1?ot'ertuigdhed f.

ineonvietion, f. Gebrek ii. aan overtuiging,
lneonvié, e, (111/. Ongenoodiqd.
lneoqiie, adj. (woord von Voltaire) (plais.)

,1

Zonder schaal or dop.
Incorporalité , f. [Dogin.] Onligcheznieljjkheid,
onstoffeljidield f.: Line- de Dieu, Gods onligeliomelfjkkeid.
Incorporation f. Inlijving, vereeniging, op-

name f. : Line- dun rëgirnent dans tin autre, de

inlijving van een regiment in een ander. Linc
dune province i Un roynume, de inlijving van
eene provincie bij een koningrijic. L'inc- dune personne dans une société, de opname van , iemand in
een gezelschap. - [ Pharm.] Vermenging van drooge

en vloeijende stoffen tot eene pil- of deegvormige
massa. - Ineorporé, e, adj. (en part. passé
vein incorporer): Conscrits inc -s. in.qeljfde lotelinen. Forêt mc- au domaine, bij het domein in ge-

incr -s, of als subst. Des incr-s, verdikkingsmiddelen, incresscmntia n. p1. - incrassation, f.
Verdikking, incrassétie t. - Incrasser,
V. a. Verdikken, verdiglen. - S'SNCRASSER, V. Pr.
Dikker of digler worden.
Incrédibilité, 1. [Didact., Théol.] Onqeloofbaarheid, ongeloofelijkheid f. - -(- Ineredible,
. adj. Onjeloofeljk, suet te gelooven (incroyable).
Ineredule, adj. Niet ligtgeloovig, twijfelzuch tip, niet ligt te overtuigen: Cest un esprit incr-,
of als subsi. Un incr-, 't is een ongeloovige, een
hardgeloovige ziel, (fam.) een ongeloovige Thomas.
- [Théol.] Vrjjgeestiq, ongeloovig, de verborgenheden der godsdienst verwerpend; - als subst.
Vrijgeest, onqeloovige. - Jnerédullté, 1. hard
qeloovigheid, twf/f'elzucht; - ongeloovigheid t., gebrek n. aan godsdiensigeloof, ongeloof n.
Uneréé, e, adj. Onqeschapen: Dieu est un être
incr-, God is een ongeschapen wezen. La sagesse
incr -e, de ongeschapene wijsheid f. (Gods zoon). Ook als subsi. (podt.) L'incréé. de Ongeschapene.
-

God

m.

Incrérnent,m. [Algèb.] , z.v.a.DIFFÉRENTIEI.LE.

11 Ineréper, V. 0. Beriepen, laken, smalen.
lncriiniiiable, adj. [Jur.] Als misdaad, als

bestraffeljk aan te rékenen , vervolgbaar. Incrimination, f. Toerékening als misdaad,
vervolging, I n C r I m i n d t i e f. - inerlinimengd is en daarmede dëne lijvige stof uitmaakt. ner, V. 0. Van misdaad beschuldigen, aantijgen, te laste leggen, als bestraffeljk beschou- lncorporéité, 1., z. V. a. INCORPOIIALITÉ.
JneorpoieI, Ie, adj. Onligchaineijjk, onsto eljk: wen, i.ncriminéren. -- Het part. passé is ook
L'âme est inc -le, de ziel is onligchamelijk. - fJur.] o.dj.: Personne incr -e, van overtreding beschuldigd
Droits inc-s, onstoffelijke (enkel een zedelijk bestaan persoon m. Article incr-, p emncrimin eer cl artihebbende) regten n. p1. - Ineorporer, a. a. kel n., plaats van een geschrift, die men iets strafInlijven, in een ligchaam (genootschap,gezelschap, baars te laste legt, waarvoor de schrijver in regten
vereeniging) opnemen, vereenigen. Inc- de nouvel wordt betrokken. - Ineriinlnel, Ie, adj. Niet
misdadig. -- Ineriminellenient, adv. Op eene
levées dans l'arrnée, nieuwe ligtingen hij 't le--les
ger inlijven. Inc- qn., dans une socité, iemand niet misdadige wijze.
Incristailisabilité , t. [Phys.J iViet-kri.stal
in eene sociëteit of genootschap opnemen.— {Pliarrn.]
Verschillende drooge en vloeibare stoffen tot ééne liseerbaarheìd f. - Ineristallisable, adj. Niet
lijvige massa vermengen. - ( fig.) L'habitude nous kristalliseerbaar. kritiek onderhevig.
Ineritiqiiable, adj. Onberispelfjk, niet aan
Incorpore nu vice, dc gewoonte maakt ons geheel
ineroehetable, adj. [Tech.] Niet open te
één, vereenzelvigt ons met de ondeugd. - s'INCOR
steken,
niet met een' looper, haaksleutel of vaischen
P011ER, V. pr. Zich tot één geheel vereenigen, zich
vermengen: La cire et les gommes s'incorporent sleutel te openen (van slotwerk).
Ineroyabilité, t. ()ngeloofeljkheiel t. - Infacilement ensemble, het was en de gommen vermengen zich gemakkelijk. Le vice s'incorpore eroyable, adj. Ongeloofelfjk, moeijeljk te gelooa l'bomme, de ondeugd wordt den mensch tot eene ven: Itecit, Mèrveille ncr-, ongetoofEllk verhaal.
wonder n. - Bij vergrooting: buitengemeen, zeer
tweede natuur.
Incorrect, e. adj. Onnaauwkeurig, onjuist, groot: II sou ffre des douleurs incr-s, hij lijdt buigebrekkig, met [ellen: Edition inc -e, onnaauwkeu- tengemeene smarten. - INCROYARLE, m. Het ongerige uitgave t. Dessin mc-, onjuiste teekening 1. - loofeljke: II leur faut du merveuleux, de l'incr-,
Auteur, Peintre mc-, onnaauwkeurig schrijver, zij willen niet dan wonderen, dan ongeloofeljke
schilder. - Ineorreeternent, adv. Op onnaauw- dingen. -- [H. de France] Tijdens het Directoire
keurige wijze. - Incorrection, 1. Onnaauw de naam eener klasse van modeheertjes, die in
hunne kleeding en tooi zeer ongemeen en beiagchet. Cet auteur est plein-keurighd,slo
d'inc -s, deze schrijver is vol onnaauwkeurigheden. lijk waren; modegek, pronker, i a C r oy a b 1 e in.
- lucorrigé, e, adj. Onverbéterd: Ouvrage Les incr -s ont succéde aux muscadins, et ont été
mc-. - lneorrlgibllité, f Onverbéterljkheid f., remplacés par les dandys, les fashionables et les
lions. - Ineroyahiement, adv. Ongeloofeonvatbaarheid voor verbétering. - Incoi-rIlli
bie, adj. Onverbëterljjk , niet te verbéteren, ver- lijk, op eene ongeloofelijl:e wijze. - Ineroyan
hard in '1 kwade: Enfant, Joueur mc-. onverbé- ce, f. Ongeloof n.
Incruistable, adj. Wat voor inlegging, omterijjk kind n., speler m. Défauls inc -s , onverbéterljke, ingewortelde gebreken n. p1. - Ineorri- km-sting, overtrekking vatbaar is, inlegbaar, omkorsibaar, i a c r u s t e e r b a a r- - Inerustant,
giblenient, adv. Op onverbéterljke wijze,
S lneorrompu, e, adj. Onbedorven; - on- e, adj. Omkorsiend, i a c r te .c t é r e a d. Source
incr-e, omkorstende bron t. --- Substance incr-e,
omgekocht.
Ineorro3é, C, adj. [Tech.] Cuir mc-, onge incrustérende of overkorstende stof; houtstof, I i gtouwd leder n. Fer mc-, niet uitgezweet ijzer n. a in e f. - Incrustation, t. Het inleggen, beIneorruptlbîlité, I. Onbederfeljkheid, onvat- kleeden of overtrekken met steen, marmer, staal,
baarheid voor bederf. - ( fig.) Onomkoopbaarhekt, enz.; ingelegd of overtrokken werk n. - [Ill. n.]
onwrikbare deugd I. - Incorruptible, adj. Omkorsting, overicorsting f., steen- of kaikaardig
Onbeder/elijk; - ( fig.) onomkoopbaar: Matière mc-, bekleedsel, dat zich om de voorwerpen zet, wanneer
zij in zékere wateren, inz. die met kalkzouten belaonbederfelijke, voor bederf onvatbare stof f. den zijn, langen tijd vertoeven, incrustdtie,
Juge mc-, onomkoopbaar regtei m. - Ineorruption, f. [Tbéol.] Onverdei-feljjkheid f.: Lorsque inc rus térinq f.; omkorst voorwerp, mcmvnous serons ressuscités, nous revêtirons linc-, ta a t a. Incr- des cbaudières h vapeur, ketelwanneer wij opgewekt zullen worden, zullen wij steen m., kalkaardig aanzetsel aan de binnenwanden der stoomketels. - [Anal. ] Kalkachtig aande onverderfeljkheid aandoen.
zetsel n. of kraakbeenige bekleeding f. der orgaIncotipable, adj. Onschuldig (innocent).
ncourant, e, adj. [Com.] Niet gangbaar, nische weefsels. - Incruster, V. a. Inleggen,
met verkoopbaar, zonder aftrek, ongezocht: Mar- beleggen, overtrekken, bekieeden, in c m U st é en:
chanclise inc -e, niet verkoopbare. ongevraagde Incr- d'ivoire une table of Incr- de l'ivoire dans
waar t. Papier mc-, niet te di-scontéren papier n. une table, eene tafel met ivoor inleggen. - JIJ. n.j
Incourbe, adj. [Bot. ] Naar binnen gebogen. Omkorslen, overkorsten, mei eene kalk of steenachtige km -st overtrekken (gelijk sommige wateren
-- Inconrbé, e, adj. Niet gebogen, regt.
Incrassant, e, wij. [Méd.] Verdikkend, ver- de daarin lang vertoevende voorwerpen doen. digtevd (van 't bloed en andere vochten). Remèdes S'INCIUJSTER, v. pr. Ingelegd worden. - Zich om-

yzelfstandigheid.,
ûfd bosch n. -. Substance inc -e avec une autre,
die met eene andere volkomen ver-

-

-

I

-
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tik wij. Bode

or, met oud inrelegde schildpadden (100$ f. BlaAiclie me r -e, oinkoist
((Ik in. - Ook als suist.: t T;) hel incrusté, een
l'écatlle iricrustée

of en

schoon ifl1C)lACek U.

incubation, I [1 1 . li. .,' Hel b,(Ip(ien (1/ tirOeijeii
(lei, voqelen; brociliof], frIecf)in!;, uitbroeji)IfJ f. --ii O( uJbCfl nei. (voor eij , ( n
I
Fourin(
d

Ontwikkelings (Udperk ij. PCi?Ci ziekte.
iticube, ni. Soort van (1(P1ilOn. (lie, ieii' een
de viouwen in. keren elaaj) bezwa,jert, nachtduivel F0. - fMci(1. LV(!ChiC1)/e unitduItIeinj, flOelitifliliji I. (Ci IIeiienar)
OUd volksueloof,

lneubé,e, (tilj. Bebrneid: Oeuline-. bebroeld ei ii.
(1e
t IflelibitatiOn! f. M1. J liet lig(J(1?
((f jebakiten.
Inciiit, e, 0(1.1. ()itekookt; (jet qoar gekookt
I Inculeatioii F. inscI(eii)w(1. inpIentiOf] 1.
Ineiilpabilité , I. [Jur. i Theecliale'ighctai
liiie! t. ---- Iiieulpahle, (itij. tkselwldigbezai.
.-. 1nenIpaton, 1. BeSC/U!(l1f/i1((j, (i(inId(iqt, te
1((stIeqgíng. eantijijing, I l( C u 1]) tl t I e 1. --- kit cal(I))

'UfJtei zijde.
.,

-

per,

0. (1.

IJesekuldifIen, tiavWizmn, te

leid

(eg/en,

.( (( C U 1)) / i C ii. - S'IN(llJLIEB, V. j)1. Ziek 2e1( 0U

beschuldigen; - el/tanden beschuk1qen. - flit part.
peisne is ook wij. en subat: La peronne luculpée
of L'ineulpei. (Ie be.ceJaldiqde , bekIne/ej ele. i 0 î u 1-

1) (1 a t in.

Incuiquer, t. a. inscherpen. /unmntei .
boezenien: 11 faut lui inn- nette in axinie le boune

heure, (1(uJ( fln)et 1hfl?. ('lOeij ((ezel! jiüetdïege1 'inSC1(erj)en. '- S'INCULQUEII. V pC i'ngeprent COO;oen. -- Et/; ander inprenten . - [let »uit. V(I,SSui in

((0/i tie/i. La cinquièine commnncleinent no pen t
tre trap inculqué aux enfants, het vijfde gebod

kan den Thnderen niet 'mnoefi UOi'(tei( ifljepien(.
lnc*iltc, adj. (')nbebruwd: 1e'ies lui -s. onbebouwde la'nderije(( t. pl
(fig.) O'nie.cehaa/el, Ongeoefend , ruw. tin espiit toe- ren onbenchaaf(1
verstand a. Moeurs inc -es. ruwe zeden f. p1.
Chevelnie Wc-, wanordelijk, Itaveloos konfdhacir n.
-. iiieultivable, adj. Onbebouwbaar: Terre iiie-.
.-.'. ( fi g.) Esprit toe-. Cl/Ct te beschaven geest on
.-.- incaltivé, e , adj.. z. V. a. INCULTE. -- i 1 11
c ulture, 1. Onbebouwde toestonhtm., 11)0C s t/ie'id t.
liieuiiable, adj. [Bihllogi.] rnIitioi He , of
als sabst. INCEJNABLE. t. Uitgave f. uit den vinegeten. tijd (uit de 'wieg) der boekdrukkunst, eersteliCig der cIrukkunsi. iteeherejier cte inc -n. / a ç
(1 (i b i.et (t of drukeerstelingen opsporen.

Jlkeurabilité f. Ungenees(jk/ieid, O)(1(ee(baa»-

hei(t t. - izicurable, adj. Ongeneeslijk. on peacesbaar, onl(eelbaar: Maladie joe-, ongeneent'i1ee ziekte t.
Plain iiie-, onheelbare wond t. - --(fig.) Vice, Passion joe-, ongeneeslijke, onverbete rlij ke onde u gd. t.,
hartstogt in. -- Ook als ,cubst.: 1'Iôpifal i]es inc -s ,
gasthuis fl voor ongeîieesbaren.. .
Iiieura.blctiment, ado. Oji ongeneesl'ijke wj,i ze.
Ineurie. t. Zor g eloo s heid; O1(achtzaanlkeid t.
t liieurieiiseiiieut, ttd'e. Op zIn'(/(looze. ach It/ooze wijze. - Iticurierix, leuse, a.dj. Zorgeloos, achteloos, zondes weetgier'ij1iuid. - Iuen
riosité, t. _4chtclooslieid, onachtsaamhedt, snipeloosheid t.; gebrek n. aan leeiqicrigbeid.
Incursion, t. Vjiand.elejkeinval in., stiooper t.,
.strooptogt iii. Les D e -s des haibares dans ce pays ,
de vijancleljjj/se invallen, strooperijen der barbaren
'in dit land. -'-- Bij 'ui t breidi n g: O n t d ekkingsreis t.,
-togt Ut: Le ne -s des savants dans I'infërieur de
Afrique, (/0 ontde/c/eingsreizcn der geleerden 'in
Ifrikas binnenlanden. .-- (fig. ) Ce roniaiieier fall
souvent des inc -s lans le douaine de l'histoire,
die romanschrijver maakt dikwijls uitstappen in.
(treedt d.ikwffls op) 't gebied der geschiedenis.
Jneiirvabilite , t. [Duiiactj Krombaaiheid,
buigbaarheid f. - lneuii'vable, ach. Kromhaar,
buigbaar, W(lt Zich laat leromnimn of buigen. -

Jucurvation, t. Kromrninq, buiqingf. -- iMéii.j
Kromming der beenderen, dci' rupgegraat, b7 e a
eat/c t. - Ineurve of Jnenrvé, e. adj. Binnenwaarts gebogen of gekroend. -- Iiieurvifolîé,

C, adj. [Bot.] Met binnenwaarts gebogen bladeren.
lucuse, adj. [Numism.] hIdai1Ie Joe-, of als
in., die aan de déne

.cubst. JNC[SE t. Gede n kpenning

zijde of wel aan de beide zijden den stempel /101 i„?
plaats van ver/tenen vertoont (hracl.éate).
r . r. a. IJCVESTIC;A 1 I 0O4.
-t.. liidagation . t.
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Ind.ag'ue, adj. ZOfl;ii' stok of uien dague);
.-.". (hij Ralselais) lt'os((leslijk, cefl;tkelüos
of slecht

(JClulCC(I.

Jude , iii. Coin. 1 (iid'ijn-blaauw U. (Pieti linde.).
.- Bleed/tout, btaa.swhout, ca;npôche-/iont ii. (lois
ti'l(((ii, canCpc.;e) . '. [.1-1. n .i Cog (t' lode, Poule
diode, s. C()Q. Pt}UJ,fl. -- [Bot. 1 t)eillet diode.
z. OEII.I.ET. (spin/een..
Indébattu , c ad. .'\'ict VOOr fl lege;; bineIébroniHabIe, cIdf. Onontwaitaa;.
Iai(IéeeJnment. adj. Op t;i'voepzame. onbetanultlke (0/Ze. -. idéeenee, t. ()sbetamel'jjlcheicl,
OflVOeys(((lifluleiJ : on/;ebbeljleieid , oiuerbaa,leeid
ifl fl' e(ë;(t'ie 1. Ji Y a de liii;1- it parlei de In
sorle, t is oecoegz;ia'm zenz; te c /)ieltmfl. /)ilO one
u i -, 'iets enîeeibaain zenoc,n ...-... hulécent e

(lof. OiiVÜ('JUIaiii. on1escliiiet, onbetamei(j/e, insedelijk, one.'rbaa,onku inc/i, t 'nd ei c e n t. Pa r oles 1(1(1-CC.
OnbetaIflelf/ke 'Umfl;elCu, 11 .p1. Postu r e i 11;1t(iitc.
(li(ei1)('iii /;c;uii;q 1.
Mndéchitfrable wij. Niet Oi(te(/fi'baoi;
on(ecnuaor, fl('lOUWciijiïS leesbaar; duiste," , moejfe lijk te beqiOpe'n, verward. (In chuirre a doo ld e cle t
est ioU-, ( C'1i qrl;eiiiisch'uift met dubbelen sleutel
Iciat zich •n'ict O(ICÜ/(1îii. I.eE.Ire , i%laiiuseiit icid-,
on l eesbare brie/ IIi., onlees1aa handschrift is......
Ce? auleui t des passages hid-s. die .scfncer
heeft oncerklaaroare, duistere plaatsen, - (fig.)
Sa coiuluite eet hid-, zii ge/iag is OflilOOijIOfi(lel)Jk. Lu hOrni1iC lui-, ccii. oiulooiyiî'o;nie/jjls 'measch.
.....cede. Op niet ontc(,/ferbare, op e;nlee.chaie, onverklaez;bae u;ijze.. - In-

déehitfré, e, eu/f, \ict ontcfjferd.
lnd.ée/niable, ac/f. Yiet 0011 tiende onilrjiieeii.
Indéeis, C, cie/j. Onbeslis t , onbeslecht onafiqe-

((anil e naitqemoa/ t 0, cl e (V 1 1d tehtiq non/c
hij/t Ce erlsencien. of te bepalen; ..... (v(I n pCiSOi(efl(
besluiteloos, wan k elmoedig. Li iii , ocs est enco r e

111(1-. het geding is nog onbeslist. La ietoiie iesta

longtemps ui -c. 'le (JVCîW1flfl11( bleef lang twijfelachtg. lormes iinI -es, twjjfelachtipe , onbepaalde
moejje/ijk te bepalen VOiifl.Ci(Cast liii iiouini€

u i -, 't is een besluiteloos wan. - Indécision, t.

Besluiteloosheid, wein.kelnioediq/;eid, onzekerheid t,
Son md- e.st Cause quail no unit rico avec Itti ,
zijne besluiteloosheid 'is oorzaak, i/at men in geene
zacth met lieiii kan te,» einde komen. Adinin.
1n1-s, twjjfclachtiqe gedeelten ri i1. ee;ie; rekening.
Indéelinahitité, t. [Grain.] Onvesbuigbaarheld t. - Indéclinable, adg. Oaverbiiqbciar:
iNorn linE-, of a/s si'Jist . INDECL I NABLE, ill. Onrerbuigbaar noaniwoord. ii. - Int1éc1.iné e, c'dj.
Onverbo ge n.
Indéconiposable. cal,'). On.ontb'indboar, In-

décomposé e, ((cij. ()nontbo'nden..
Indécrit, e, adj. Onbeschreren: Plante ri d -c.

Jndéerottable, (1(/J. (Jnreìnighaar, niet schooi;
te ma/een. (In (lezen up. zin zelden gebruikt.)
HOflhlile lijd-, Aniniai iii!-, onhanc/elhaeer mensel
stug, tui'Uj,ctOOtefld schepse l i) .
t Indéfittigable, ac/f., z. ii. a. INFATLGAJILE:
Indéfeetihilité , t. {I'heol.I toortdurend be5t((Ciii 11. . onaiJ/i(iiede(ij/e/eic1 . onvergankelijkheid.
Lind- de I'Egiise, . .. Ind e fe c tible, adj. Onverqc(ni(elf)k. olt(ddu.'iciiid. onfeilbaar: La véritë eel
joel-.
(gaaf.
indéfeetneux, ense, (((./j _Niet beschadigd.
Indéfendahie, adj. Onverdedigbaa r , - Indéfendi,, e. ad). Onverdediqd, zonder cerdediging
of bescherming, it'eeiloon. - Ook als subst.: Protéger les luit -s, de weerloozen henchennen. -- f IndéfensaWe. Indéfeusible, adj., z, e. a. INDEFENDABLE. -'' (( Ii;iIéfenie, t. /'.Veer/oosli eiel t.
Indéfini, e, adj. Onbepanid, onbeperkt, onbe.qrensd , van onbepaakien duur, Van onbepaalde
rootte of verhouding. Ligne 111(1-i onbepaalde
lijn t. IlNoiïilii'e Did-, on.bepaa(d getal li. Tenlps inc!onbepaald.etfjdm. Espae.e i n d-e, onbefjrcnsderu.imtet.
LiberIë joel -c, onbeperkte vrijheid t. - ')nbepaalcl
algemeen, niet om.cclireven: [ Gram.] Serie 111e!- .
onbepaalde, algemeene zin ni. Mode md- , s. ei. a.
INF1NITIF. Prétdi'il:of Passé dcIt-, Z. PRETÉJ(IT. Pio1101fl ii d-, onbepaald Vooinaamit'ooi;/ fl. Log.]
Proposition mde, onbepaald, algemeen voor '-stel n.
-- (Chim.] Coinhinaisons md -es, onbepaalde ver-bindingen t. p1. (die in onbepaalde v e rhou dingen
plaats hebben). .... Indéllniment, adv. In t alc;;Ccaaat/sljfi- , 11 te lui a promis inc!- h(j
4'l
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heeft het hein onLepaaldelijk beloofd. Ce not est
pris trui-, dit woord wordt i t (L1qcmeefl. in on-

den noordarnerikaanschen viijheidskmjjp.
peJl(tantisnIe, m. Leer, secte t. der indepen4enten, independentisnius n.
indéracinable, adj. Onontwortelbaar, onuit-

bepaalden zin genomen.
indéfinissable , udj i\iet bepcwlbwii toni
bepaling of omschrijving vatbaar: Terr i es
ind-s, niet bepaaibaie teinen IlL j)L of bewomdin
(fig.) Ouverkinarbani, onbcschrjfboar,-gen
f. 11 1.
raadselachtig, wonderlijk: 1-lomme. Caractère md- ,
onverklaarbaar, wondei1'jjk inenecit, karakter n.
; litdéfinité, f. Onbepaaldheid 1.
Ifidéfriehable, adj. Niet ontginbaai, onbe
bouwboar. -- Iiidéfriehé, e, adj. Niet ontgonnen.
hidéhiscence, t. [Bot.] Het niet vrijwillig opengooit of openspringen, het gesloten blijven (b. V. VOO
zandhulsels').Jndéhiseent e. oclj. Niet opensprin!!end of openberstend.
Indel, m., z. V. ei. ELATE.
Indélébile, adj. Onuitwisschelijk, onuitwiscitlitini-, onuitdeigbaar, blijvend: Enere Ind-, onuit
fig.) Affront i d-, onuitwischwisefibore in/ct n i.
bare, onvergdteljke beleediging t. Le baptême
mpiiine 1111 caractère Ind-, de doop drukt een
ouuitwischbaar karakter, eeoc onititdeigba, e eigenschap op. II)déié!)ilité, 1 Onuituise/ibuat
held; onuitdeigbaarheid f.
IntléJégabilité, f. [Didaet.J Onoverdraagbaariteid t. -- Iiidélégable, Wij. Onoverdraagbaar.
Indélibéré, e, ac/i. [Didact.] OnoVerlegd, niet
overwogen. onheraden Jugemeiit iii-, onoverlegd
oordeel ti.
Indélicat, e. adj. Onkiesc/i , niet naauwgezet,
niet fijngevoelig: Homme i d-. Conduite i d-a. on!ciesc/t mensch, gedrag D. - Indélicatenieiit,
apV. Op onkiesehe wijze. - ludélicatesse, t.
On/tieschheid; onkiesche daad t., on/ciesc/i gedrag ii.
indentite, mij. (pr. in-dm -ne) [Jur.] Schadeloos: Soilmi md- dune affaire, schadeloos van
rene zaak (if/Comes?. -- Indemnisation! t. (pr.
in-dam -ni) Schadeloosstelling, vergoeding t. -- Indeinniser, V. a. ( pr. mn-dan1-ni-zë) Schade/nos stellea, vrijhouden, vergoeden: Vous serez condarniié ii
000'iie

--

-

-

-

- (

-

l'ind-, gij zult worden veroordeeld, om hert schadeloos
te/iouden. On la iidernnisd les pertes, qu'mI avail
souliertes, inca heeft item voor geiddene verliezen
schadeloos gesteld. -- liet part. passé is ook adj.:
Perte i nd -e, vergoed verlies n. -- indemnital
ie , uh. (pt. in-darn---- ) Schadeloos-gestelde.
Indeinnité , t. (»t. in -datu-) Schadeloosheid;
schadeloosstelling, vuijhouding , schadevergoeding t.
11 demande one mod-, hij vraagt eeoc schadeloosstelling.
lndéniontiab1e odj. onbewijsbaar. onbetnog
Proposition id-. Indéinontré, e odi.-bor.
o nbewezen, onhetoogd.
Indéniable . adj. flhuloiiehenhom
ontegenzeijelfjk.
baar, ontegenzeggelijk.
lndéiiouable. adj. On.ntleiioopbooi, onoplosbni.

Indenté e, a dj. 1J1. IL, Tech.] Onyetid.
Indenture, t. [Dipl.] ,. ENPENTURE.

Indépendaiiiinent, adv. Onafhankelijk. üji

oiiafhankelifke wijze; zonde, rerband: Dien a
mod- de tout God handelt onafhankelijk van al/es.
I n d- de cc qui doit suivre . onafhankelijk SOil,

zonder verband niet het ene volgen snoei. BeCli behalve: Ind- de
halve, buiten, zonder,
rotte sornnw . vous recevrez wie indemnité, betin/ce, boven deze som, zult gij eene schadeloosstelling ontvangen. Indépendaiice, t. Onafhankelijkheid, zelfsiammdig/icid; vrijheid t. 11 vmt dans
Vind-, hij leeft in onafhankelijkheid. - [list.]
Guerre d'ind-, vs'fJ/meidsooulog in.. inz. die tusscimemi
Engelammd Cii zijmmc amerikaanse/me koloniën. ---indépendant, e, adj. Onafhankelijk, zelfstandig,
mij; zonder verband, in geen verband staande. 11
est md- de qui qua re suit, hij hangt van niemand
hoegenaamd of. hij is zijn eigen meester. Peuple
md- , onafhankelijk, viiJ volk n. Esprit md-,
onafhankelijke , -oaar onafhankelijkheid strevende
geest, rnensc/i In. Cda cot md- de i'affaiie lout ii
s'agit, (lat heeft geene betrekking op de zaak. waarvan de rede is. -- 1NDEPENDA'iTS, n. p1. [H. eec!.]
Onafh ankelijken, in d e e odd n te n in. p1., naam
van de leden eener in de 16e eeuw in Engeland
()lltStOflC protestantselme secte, die alle geestelijk gezag verwierp (ook N1VELLEJJIS gebeden); --- schotche en nederlandsche dissidenten, die t gezag der
.cpnocimn loochenen. Ook: xtrfjders rn p1. in

roeibaar.--- (/ig. ) Piëjugd md- , onuitroeibaar
vooroordeel n. - indéraein, e, mij. Niet oatworteld.

Indeseriptible , adj. Onbeschmsjfelijk , combssckrijfbaar: Bonheur id-. - Indescriptible
inent. adv. Op onbesc/iiijfetifke wijze.
lndésirable, adj. Niet wenschelijk, niet wee.cc/iensu'aardig. Iiidésirenx, ense, (mdi. Zonder begeerte.
indestruetibilité, t. [Didact.] Onvernielbaarheld, onuitroeibaarheid f ' indestructible,
odj. Onvernielbaar, onuitroeib a ar.
indéterminable , Onbepaalbaar , cow
geene definitie of bepaling vatbaar. -- Indéterininatif, ive, adj. Niet bepalend, niet beslissend.
- Indéterminatioii , t. Onzekerheid, onbepaaldheid, besluiteloosheid, weifeling f.: I 1 est encore
dans Find-, hij is no in onzekerheid, weifeling.
ndétertniné, e, 'adj. Onbepaald, niet vastgeI
steW: Temps hid- , onbepaalde tijd in. Nonibre id-,
onbepaald getal ti. van personen) Onbepaald.
besluileloos , onzeker, me'eifele'iid: II est encore mdlit -dessus, lijf is daarin nog besluileloos. - [Math. ]
Problème i d-, of als subst. INDETERMINE, M. ON
beinwld vraagstuk n. (dat een onbepaald getal oplossingen toelaat). --indéterminément, aas
.
Op onbepaalde wijze.
) indévinable, adJ. Niet le adra, oimoplonbaar; ondoorgrondelijk.
Indévot, e, adj. Niet vroom, ongodsdienstig.
onpodvruchtiq. -- Ook als subst. Fuyez les intl -s
vermijd de ongodediensligen. indévotion 1.
Ongodsdiensti g heid f., gebrek mm. aan goderucht.
Index, in. Btadwijzei in., -register n., inhoudsopgave t. , index mm Chercher dans Find-, in den
bladwijzer zoeken of aas/aan. Ind- pmirgatoire of
enkel md-1 lijst t. der door Rome verboden boeken.
-- Ind- expurgatoire, Z. EXPURG.&TOIRE. --- (fig.)
I.ivre mis a lind- par Ia police, boek D. , waarvan
de verkoop doom' de politie verboden is. [Anat.]
Wijsvinger , voorste i'miigei ni. (indicateur). ii
dezen zin ook als adj.: La doigt id-. -- [ Mécan.]
TJ'ijzer nL, naald t., op eeoc spil diaofjende (zoo
als die Vail CCO kompas).
indextérité, t. [Didact.] Onh.indighcid 1.
iitdianisrne, m. Indische aard m. of voorkomen a. --- indianiste, en. Kenner, beoefenaar en
der indische talen.
indicant, e, odj. [Mêd.] Aanwijzeimd.
indicateur, en. [Jar.] Aanwijzer, aa ngever,
aanbrenger en. (iii dezen zin verouderd). --- Seinwijzer en., noons der twee bewégeljjke stukken of
armen ramt een teiegraaph -paal. -- [Mach. ii vapeur]
Toestel D. , die de spanning van den stoom of ook
de hoeveelheid opgelost zout in (tell ketel aanwijst.
diqtheidsmcter, zout -aanwijze r , i a d ie a t e u m ni
.-- [H. a.] hid-s , of als adj. Oiseaux ind -s, honigkoekocken en. p1. Le grand id-, de groote /toni.qkoekoek. -- Anat.] , z. V. a. INDEX. Ook als
adj.: Doigt iiid-, Muscle lad-, ujjsvinger m., steelsspice 1. van den wijsvinger. --- Indicatif, ive
adj. Aantoonend, aanw ij zend. Symptdme md- dune
crise, aanwijzend vei -schjjnseleenerkrisi.c.-- [ Théol.]
Formule imid-ive, formulier a., waarluj de priester
als uit zijn' eigen naam spreekt. - [Gram.] Mode
id-, of als subst. INIHCATIF, M. Aantoonenele wijs t.
.- indication, t. Aanwijzing, aanduiding, aantooning, opgave !., teeken, kenteeken n. Ii tat arrêté
cur l'ind- de son voisin, hij werd op aanwijzing yOu
zijn' buurman in hechtenis genomen. -- [ Jur.]
Fausse lad- des biens, valsche aangifte of verkloring t. dec- goederen. Son silence est umme ladde son eniharras, zijn zwijgen is een tee/sen van
zijne verlegen/meid. [Méd.] C'est une hid- que
Ja bile est fort irritde, 't is een teeken, dat de gal
zeem geprikkeld is. Ind- curative, prophylactique
aanwijzing, dat genezende, voorbehoedende mnietde (en nmoeten toegediend worden. -- [Mar.j Noorde-ljke mi.qting t. der kompas n aald.
indice, en. Kenteeken, kenmerk n. , aanwpzmnp t.
lad-s trompeurs, sûrs, bede- iegelijke, zëkere teeke
n. p1. -- [Prat.] Blijk n., grond rn van ver--en
moeden, aanduiding 1- . - [Mar.] Ind -s de terre.
kenteeksrien a. pl vaim de nabijheid de's lamuis
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lad- 1 espril , didee, aiiitoede 1, . van geest.v ( denkIndleible, adj. Oeçjge1jk, onai1s1ieke1jfi, oi
4itdruklcel{/k: Jojo nd-, onuitspreke1jice vreugde 1. beelden.
IndieiWement, adv. Op onuitpreke1ijke wjjz.
Indigène, adj. Inlanasch, inheemseh: Aninhau\,
Indicolithe , Indigolithe , m. [ Minér. ' Plantes, Productions iud -s, inlairisehe ,lieren a.
Iijoauwe turinaljjn of sctio'ri in. (vqi TO1JRMALINE). pl. , planten f. pl.. cooltbl'en9 3 elen II. p1. ---Populndietioi., f. Becclirjjvinq of b)eenioepinj 1. lation md- , nheeinsche , eigen bevolking I'.
't lo;tl sedert de v1'oe(Jste tijden bewoont) .---- [ij
vaneen concilie, synode of he, kvciqwieiing.
lienm: ook als subst. les lad-s de lAmerliun.
[Chrotil Periode f. o(tijdkiing 'van 15/aren,
waarschijnlijk in 312, (lOOP Constantijn den Groot de inboorlingen, inlonleis ii. p1., irtheenisehe rolingestelde jaartelling, i nil i c t i e , roineinsclie in- keieii ti. p1. ri .1iii.eriIn. $, InJigénéité t.,
dictie 1., indictie-cirkel in. On tioue Ie noiïThre Z. V. a.
Indigent, e, adj. Ik/ü,'ftdj, mU)000i'Uftto. ze',
(Ie l'il)(I- romaine, en ajoutant Ei'ois a uit iioriihre
€lonné, et ei, le divisant par quitize, inea vindt de (11l), JeLireI;ljjdcnd, nnol1jjcicid. Seeourir sesconiioinetnsciie indictie, U)afl'IUe1' men bij eea f/e1/CVC1 ! patriote- md -s zijne behoeft/ge landgenooleic bijslaai Ook ais subsi.: 1sister les tntl -s, de b'jaargelal drie trekt, en dan ;net vftïei deelt. Indietive, adj. f. Ant. rom.J F e tes int1-, op hoeft/gen., aiinen, nooddruftigen te Jut/p koiiv'n.
indigéré, C, wij. 1ldd.j Onverteerd. ' Iii,zoo(J bevel voorqe:hreveo feecii n. p1. 1 Idri
impératives).
digérer (s'), V. pr . Zich eeoc kwade maag, eens
Iiidici.Ie. in. veikiw. can Indite)
slechte spijs v ertering berokkenen. -- Indigeste
kentje ij.
n.JVeleei ook: beipt- of adviesbrief ni. ' ttdj. ?fh)ejsljk of zwaar le t'ei'tdreii onvertees
-bas;
Indien, ne, adj. lfl(1ISC1È , iutt tot de Id/On
onveileerd. Le melon est tad-, de meloen is
be/wort; indiaanseli, wat de tu1ianen of oorspron- zwaar te verleren. Ii real les viandes encore ind-,
kelijke bewoners ?Oit Amerika betreft.
intl -s, hij raakt de s])ijzen nog onverteerd kwijt. (li„q.)
indische qebi uiIen ii. p1. Océan lint- , indische neeongeordend, verward: Pensécs iiid -es,
win fl1. Laiigue int1nes, in(lcche talen f. p1.
onbekookte, veworde, niet 000/'(iachtc denkbeelden
pl
ii.
dis subst.: 11l(liOP ia., indische vrouw 1.; Indiaan ui.,
-- hidigestibilité. t. Onverteerbaarneliaansc/ie VPOUW f.
(Prov. Faire I'échange held f--indigestible, adj. Onver teerbaar, z. v. a.
de Jind-, een' hoogst vooideelPien ruil doen. -- INOIGESTE. -' Indigestion, f. 1, pr. gès-thi -on)
1'IIi(i-, /et cans/nit (saiiscrit).
ITecli.j Peigime Onverteerlj/ll/leid, gebrek D. aan of zwak/leid van
/t id-ne, voren of beenen kam in. niet teer I/joe
spijsveitdl'in(j, kwade rnaaj. in, d i p é s t i e t.: Manlanden 00fl 'W&iSZ'ij(lefl. - INJ)1ÉN. M. [Att.1 In - rir des suites tune lad-, aan de gevolgen rend
diaan m. . ZUi(lCljjk .cterrebeel(i n. tucscicn den slee/st' epijsvertOsing ste,vcn. (fig.) La erudite
Paau'w en den Kroanroqet. -- jl. n.j Koekvisch et 1mei- (It CCS dci'its, de s'aan'e'heid en onverteerof indianei-visch in. ( op Martinique portugees buarheid dezer gesehi'iften
gelieeten). eeoc soort vein klipvisc/i.
IXDIENNE, t.
lndigête, adj. [A n t.) ,V(ldlli, Pleit dc Oude»
[Corn.] Ons/indische bed ru k t e katoenen stof f., fijn gaven aan de ei gene helden en h a lfgoden van ccii
katoen , sits of chits n. - Indietiiieiir , in.
land of van eene 510(1: tIëros i d-, veiqesle lands•euse, t. Kotoen-fabilhani in,; ei,beider m. ar - held in. -- Indigitainents, fl1. p1. Boek a. dci
i'oineinschs priesters, bevattende de namen en geheidster t. in, cone katoen ftthrjk.
*aldiftéreiPHneIIt, ode. Met onverschilligheid, heimen sin' tot hunne lienst betiooiende godheden.
onverschillig, koeltjes;
zonder ()ndeisckeid, ma . - Indigitarnentes, t. p1. Lofzangen in. pl. (es
't even. 11 fut recu ties- i ii -, hij werd zeer onver- cci's' van de vergode landshelden.
Indignation, t. Vei'ontwaai'diq/iij, jiainstoi'ig
schillig, koeltjes, intt'angen. H lit toutes sortes de
livres iie!- et sans choix, hij leest alle soor t en misnoegen a. (dooi' iets schandelijks, oniegtvaai
van boeken :Ofl(iO1 onderscheid en Z000el keus.
dips, enz. opgewekt) , in d i p a d t I e t. Voir uric chose
Indifféreiiee. f. Onverschilligheid, koelzinnig - a'vec i d-, iets niet verontweun-diging zien.
heid, laetuwheid t., gebrek ii. aan belangstelling,
tiidigne, adj. Onwaardig . niet waardig
ongevoeligheid t. 5(101 (/e liefde. ii a recu nette o'nbelainelijk, ongepast: slecht, snood, schandelijk,
nouvelle avec md- , hij heeft dit nieuwsntet on- vei'foejjelijlc. II est hid- des graces que 'vous lui
verschilligheid ontvangen. Ella na qua tIe l'ind- taites, hij is de gunstbewj/zen, die pij dein betoont.
polir lui, zij is onveisehillig jegens hem. voelt gee- onwaardip. Livre md- de votre attention, boekte,
oer/ei liefde vow beret.
lndifférent, e, adj. dat awe aandacht niet verdient. - Cola es[ mdOnverschillig, niet onderscheiden, eenerlei, om, 7 even. de son rang, dat betaamt zijnen rang niet, is zijn
11 est i n d- lequel des deux vous preniez, t is on- i-nag onwaardip. - Conduite lad- , snood, laag
verschillig, hetzelfde, welke van de twee pij neemt. gedrag a. Cyst uit homme lad- , of als sabst.
ctions i d -es, onverschillige daden t. p1. (die op C'est un lad-, 't 'Os een slecht, verachleljjk mnenscii,
zich zelven noch goed. noch slecht zijn). -. Onceeen snoodaard. - indigné, e, adj. Verontwaar
schillig, onbelangrijk, van geen belang: Cel', homme digd, gramstorig.: II sortit md-, hij ping veront
mest tort i d-, die man 'is mij zeer onverschillig, waardigd henen. Je suis md- de votre conduite,
aan dien man is mij Zee,' weinig ge l e g en. Conversa- ik ben over uw gedrag verontwaardigd. - mdition i d -a, onverschillig gesprek n., esprek over on- guement, adv. Op onwaardige wijze, onwaarbelangrijke. onbeduidende qken.
(Van personen) di,ql(Jk, schandelijk: S'acquitter iiid- de sa charge,
Onverschillig, zonder voorkeur; onqevoclig, koel, zijn ambt scitandeljk, slecht waarnemen. On la
laeiuw, niet deelncnzenci, koudbloedig: Demeurer traité lad-, inca heeft hem op cciie onw a ardige wijze
i d-, onverschillig, onzijdig, blijven. 11 reste md behandeld. - Cominunier i d-, onwaardigljk ten
a tout ce qui se passe, hij blijft onverschillig, Zon- avondmaal gaan. -. liadigtier, V. a. Dc veronlder deelneming omtrent alles, wat en voorv a t. Oeii waard/ging opwekken, misnoegd en gramstorig mai d-, oni'erschillig 00(1 0. Femme ind -e, ome
'rschil- ken: L'injustice nous indigne, de ongereptigheid
lige, koude, voor de liefde onvatbare vrouw t.
verontwaardigt, vergramt ons. --- S'INDIGNER, V. i.
In dezen Zin ook als s'ubst.: Faire l'ind-, den on- Verontwaardigd zijn, zich ei-peren, zich belgen: II
verschillige, onpartjjdiqe spelen, zich onverschillig s'mndigne de vous voir mi, hij ergert zich, is verhouden. - (iron. ofplais.) iJne aimable i d -n, eene ontwaardigd u h/ct' te zien. - Indignité, f. Onlieve qevoellooze. -- Indliférentisme, in. ] Phil., waardigheid; schandelijkheid, snoodheid; - smaadThol.) Stelseln., iceef. der onverschilligheid, laauwheil, betcedqinq f., hoon m. Ii en fut excius P
gelooviqh.eid, koelheid t. in qeloofszaken; stelsel van cause de son hid-, hij werd er wegens zijne onhen, die 't voor (ie zaligheid onverschillig achten, waardigheid van uitgesloten.- L'ind- decette action
welke godsdienst men belijdt , / a 0 1 f f e r e a t 'í ssouleva tout le mon d e contre lui, de schandelijkiflUs 0. - IiidiWérentiste, in. Aanhan,qer van heid, snoodheid van deze daail maakte iedereen op
dat stelsel, van die leer , indifferentist in.
hem verbitterd. On la fraUd avec irni-, men heeft
Indigéiiat, in. [Jur.] Inboorlingsregt, geboor
hein met sinaadheid, hoon behandeld.
leregt, burqerre,qt, voorregt ii. der inqezétenen (zeiIndigo, ni. [Coin., Tech.] I ndigo in. , indigo
den gebruikt dan van Polen sprekende) - - Weleer blaauw n., eene schoone blaauwe ver fstof uit de
', V. a. NATURALISATION.
bladeren van onderscheidene soorten van call- of
Indigence, f. Groote armoede, behoeftigheid, be- indigo -planten in Oost- en West-Indië. - Somtijds
hoefte, 'nooddruft t., onvermogen, gebrek n. Tomber ook z. v. a. INDIGOTIEII. Iiidi.roearwine, t.
dans l'ind- , tot behoeftigheid vervallen. - --Les ind -s, [Chim.], Kas-mijn -indigo in. - - înd1gotre of
(te behoeftigen, de armen in t algemeen. -- ietre indigotlfère, adj. indigo voortbrengend: Plan, I'ind-, onder de bedeelde armen bekomen. (fig.) les i n d-s of als cubs!, INDIGOFÈRES . M. jil. Indigo-
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iiunten. -. Indigolithe.

m. [Minr.] Indigo-

steen i ii t! i i () I i t IL in. - Indigornètre , rn.

Chini.] z. v, (1. CHLOROMETRE. - Jndigota.
te, m.Chirn.j IfldifjOUUl zout n. -- Indigotene , 1. If?ili(jop1antacIdje ; indiqo-fabrj! ; mdiq 0 -kuij) 1. indigotier , rn. I Bot. indiqoJ)iant f.: -'- i1u1qo-I)eieüIer , iidiqo-Ioi»i/at ifl.;
Piqe000r II). I'eiU!ï indi(jo-131(jntq(1(ijc. -- indigotfèie, (hij., . .[ÇD1GOFERE. - indigotine, 1.
[CIdrn.j Kleurend teqi1?c1 ii. von de n ind'iio.
indgotque (JIJ ( Juli 1e intl fl( 0
2uï H.

ndiIigenunent . (1(1V. Op nr/lot?Oe, trthjC
ndiIigenee, f. Gebrek ti. aan vijl! of
•wtize. --ndiIigent, e. a dj. Onspoed, t;aaIicI 1. -ijverig, trowj, onoclitzaarn.
Z. V. (t. INDLEi\.
-t - indique, a(j..
ndiq!ei'. a. a. TITj/zii toonen , l01?t(J0u1n.
i(l?L'ijz(1? , 000hIti(ieI : doeii Iennen. lecien. Laiguille tie Ilioiloge indiquail inidi. (Je ?Vfizel (tel'
1(10/i WCCS ( s tond (1])) 1w(16 1 UCC. 11 ni',3 indiqud
hij heeft ?nij dcl?
'
hornne (lui i'n\Ril. nai1ti'ail,
man (jc?llczci? 01 (i(l'nlJcdlli(l, elic lielli inis/u,iefekI
1???? 1 . - Ifl(liqlltZ-fl?Oi le moen de deeiiir riche.
1(0??' fl?j 't fl?i(idcI (0fl r ijk te WOidel?. - [ Mdd.j
1Ii pOtlI( (lui indiqiie in saignde , een pols, the
eel?? (l(tellotinq (l(lfl(Jut(It. -- lad- les iitféi'ents
(CIIS (11111 fiat, til' VCiSChIll(fldc betee1enisseii V(tfl
een WOO?'?! doel? IO??i??ln. of (laVfJCVCfl. - Bepalen;
VOSt$tellcl?, (illfl2Cfj(J(?? . a(i??kOndlfJe?L In?!- une as(.1 1111 tel jour. op dIce en die?? dag ('Ci?IT
ver(Jadel'infl vaststellen. 10(1- UH concile, CC??C 1C1lf?cl'adcl'i? beroepen, aan-zeggen. - [Beaux arI]
Ind- Un pi'ojet , utie telde jOu' quelijues traits, ((fl
plan, CCI? (lenhibeelli VlV(ltif/ . lilci losse t?'('luliC n
schetsen of oafldflklefl. i:Ietpai t. passé is (10/i' adj.:
A J'l?eurP indi(jude, 01) het licpaalcle. vastgestelde
1???)'. U ItCh iiIdi(ii?d. I))) de (lai?fJClJflZefl pl(wts.
t- itidire. V. (I,, z. v. a. JM)IQUER. -- IN1)IIIE.
. fl. 1Féod.i EeOC belastinfi OpICfj(Jefl (fl ?e'i'deelcn.
vci'1ubbelcn.
en
De 0j)bl'CflgStci? of leenefjnz
Als S?llmlt.: lint- aux cjuatre (es. (Ii lIni)fl.c?vieiubbeIin; iv de vici fjPV(lll(??.
indirect. e. (ldj. Vict l'- (Jf i'ejeli'ept; lOt?!deI/j/;. /11(1 ieijlnli cckscI. zij(/c!ing.lcl?; !1ii/i'SCli, tIC(Lek!. lPibol'(/efl , ieledil t 0 di t ( r t. CJieiiiin iiid-,
niet l'efjelIeflte. zfj(!elifl(]SC/?c v'cq, ()lflWefJ fl). -- lidl)Ot?S( ind-e,niet regtotreeksck, middeltijli antwooid n.
NOUVI?11I' parvenue JIll!' Hfl0 VOIP hid-c. tijdin g L.
die 01(1? filet lC!jtSti'CPkS. ?'Ufl ter zijde, uit (IC
derde a Vtel(IC /1(1(1(1 (Jekref/elI heeft. - l.oual?ge
0(1-. bed('!ltC, .cCl?i)llb0( 1 i z0V(Jel'0pzet (Jegeeefl lof
ru. Vues 111(1-CS , bedekte. fitifikIelle inzigten H.
pl. \oie ind -e, n/tn/se/ic IIYCIIC1? fl Pl. of midtelen n. Pl.. bij- ((/.clIlipWe(jen, ki 0(010e', vei'keei'de
wetten. -- [(710111.] Régime md- z. REGIME.
Lilt.] Diecoiii's joel-. indirecte, ver h alende rede 1.
(lJaa?t)1 (Ie ])Ci.(0O'fl fliet ((I.e zelf ep i ekend wordt
inMevIleld, 100(11 ((11CC?? (le in/IOU?! Zj/fl(l cede wordt
(ll((lCfJe(!C('ld) . Jui'.j ligt?? i d-a of collaterale,
z. COLLATERAl. - [Adrnin.[ Contribution juli -S.
ifldil(CtC . fliid(lellfjli e belastingen t. p1. (die niet
l'erjtstl'eek.c (IC?? ClSOl'zC?I opgelegd liie(ar dooi'
Oliddel laï? CCI???? 071 ztlfl'l'e (noren, ('liZ. tteieiiden
cijns qelievcn worleii;, - indireetenent, adv.
?llid(lPlLjjl)' , 1(111 te' :jI(le , zijdeloigx filet regtXti'lCk, dooi' de derde 1(00(1, b((IeIc((lijk, doon' omwegen: Ce qu'ii v ous disail adressajt hid- a wol,
ii,at /fj tat IC sprak. ging u'an ten zijde mij oaii.
Nouvelle pii'entie juli-. flit de (ler(i(' lieiiitl not('(legen t'jI(!in(J t. l.oiuer. Blâmer md- qn., !eli(((fld
lWdektelf)ti »rvz(n , talc??.
indirigiJie , adj. (Woe?,'?! V a l? TVapOleO1( I.)
Onbestuurbaar, onregeerbaar: People hid-.
indisceinalile, adj. [Didact.1 Niet te onderkennen 01 t? (Ifl(!('I'Scllej(l(fl. -. Indiseerneinent,
In. Gebrek 001? .S'ell(l'j)zil?OifflIel(l of oordeel, geI)rekh'iti (l(lO1'Zi(jt II.
Jndisciplinabie, adj. Onra1b(mr voor afrig-

tinq of tue/It; ()l1le(lZG?11fl onbuigzeam, wedrnpan0??]. Soldats joel -s , voor krijgslucht 0flCitb0r sotdates. - icohiers luid -s, onlee'zame, wetinjionnige
scholieren. Caractdi'e iml- , ol?buigzoo(lu, stug
karakter n. - indiseipliné , e, adj. Zondes' lucht,
lucl(teloos, ongeoefend, onofgerigt, g ei:n d t scipli0 e e i' d: Armde hod-e, leger zondeu' krijgslucht,
slecht aeoefend leger D. Éeohier in(]-, u'avordelijk,
ll'edt'cpaflfli(/ ech o /ier rn

INIJISTI:NCT
indisret, ète, odj. Onbescheiden, osthed4, chtZ0O(fl, onb(zonn(n, onberaden , onvoorzigtig, ind. 1 S I' r e t: Ii est foi'i' md-, hij is zeer onbscluei(leO. 1Jfl rOle irul-, CCO onedeiclitzarnejft'erni. Une
1)11010 ifl(1-dIO, een osu'oegzaam, onbescheiden verzoek ii. Ce soot des paroles i d -Ales, dat zijn on1)eselleudene. Olivooizigtieje woorden. -- iviet gehein
,ho u dend, praat z iek, praa t achtig: Les enfants Soft
prescjue bus intl-s. kinderen Zij?? in 't algemeen
J)i'ClOtael?tiq: men kcii den l:indius zelden geheimen
loeceiti"niwen Laugno irud-e. onbescheidene, klap])Cil(l' tong f. -- Ook (118 eubsi,: Ne lui tiles r an.
("et on 111(1-, UIuI/ ind-ète, zeg iieii of heidi side,
lig IS (lCî( lflullbelaar, zij .ie cciie tiabbelaarstr. hij of
Zij kan iiietZ?Cjfflen. - indiserèteinent, adv.
Op onbesc!eidcne, oiibedachtzeane wgze. - indiserétion
. 1. Onbescheidenheid, onbezonnenheid , Onuoorzifitif,hei(! , onbedaclutzaomhetd : (l1(be,cChei(Ie?I
(1(10(1 1. of ?llOol'(l 1). /l('OatZ?lCht, t 5? d ice r ëtie t. Son ill/I- ffljt (thu no niénite aucuine eouitiflfl(e, zijii' O nb e s cheiden h eid niiakt, (lat hij geen
?'(ltlCli/?CC1I tCl(iiCut, Cest ha seule mu- qui l nil
mite, dat is cle Ce/lie/ste onbezonnen he id, lie tiff begaan bee/I. Son hull- fi gald bul , zijne pretaizucht
heeft ei/lee liedoruen.
indisentable. eiuI,j . Niet gC.ccl((Iit voor uiteen'
Zdttiilfj of berelleneerd onele,'zoek ui . t n dis (—Ut e e r Ii a ar.
S Indispensabilité, 1. [Dielacl j Onverniljde//jiiheid, no/dichte l?oodza/cel/kl?eid, - iuidispeiisable, O(lj. Onver m ij d elijk, no/sue/it ulOo(IZ(ihetjk;
OulIfliSll(lO1' . Cast one 10h huP-, t is cciie onvermijdelijke ?JiCt(Woaraafl Ii(eiI zich (inifloflelijll onttrekken
kan). Un (1e/you luid-, een neveizuime/jire pHt in
Outil, Objet juli-; oflfl(isba01', onontbeerlijk gereedschap, voorwerp li . -.. _4 1 s .cuilist, weleer: vrouwenWei'Iizak In. (u'éticule, iidicuulo). -- indispensablenieni . aPr. Voodul'el?cIifi, (1?vermgplclgk. oneelz(li(Ile//jk,

; indispouihilité, 1. j ui'] Onhesehilitlaai'heil!, OnCe??? eelll(/haol/leid t, - indisponible,
adj. Ouibeschu/ebaor, waaroi:i 7nen niet han of mag
beschikken, onvervreenîdbaai, i n. P t .cp I) 0 u b c t.
luudisposé, e. (111f. (I n j) ai't. jaSst /(( itidis1ose1) ()igestetd, O??jiCis.cellJli: (Ii?tSt?iild, (PreVeloj lol e I (laIlji q urmlst af/i e 1(1 Ot I iidi cpn
0 1' e rd: 1e me sens hod-, ik voel nu/j onp a s se lijk.
- It eet iuni- couitue o us, /i/j is bone op a, tegen.
V ra gevo 1O cv. - indisposer, v. a. Onpasse l ijk,
ongesteld 1/laken: La clsaleur indispose eerlaines
pd(SOnhlt, ulp warmte maakt .eoionuige mensc/len
u)nl]estet(I. - filienoegd, u'iëvelig of boos makeiu, in
kwade hiPa b/copes, I n d I sp o n ir e ii: Cette affaire nous a bus indisposes conine lui, deze zaak
heeft osi,c (dien misnoe g d op hein qe(fla(Ikt . Cola
l'intlisI)osera couitre vous, (lit zal hem tegen te
vemen, boos
boos op us maken, - indisposition, f.
On g esteldheid, onpasselijkheid f. Je ned point su vo
lie i d-. ik lieP niets VOln, uwe ongesteldheid
wete?(, -.. iIis/(c?egen, verdrietigheid. n'i'emveligheid,
kwade lull??? t, Tout Ie 15011(1e eet (lans one grande
id, - COfltI' e lui, iedereen is zee r uiiiciioegd op hem.
Zee)' tegeii hem ingenomen. (In dzel Z!; i is liet moord
()U(i (/0 ineinig gebruikelijk.)
Indisputabilité, t. O nbe t wistbaarhe id , noPe.StlijOtu?Oihei(t 1. -- indisputable, a dj. Onbetwisibaar , oiubestî'/J.rlboai, osltegellzeggeljk: II a on
droit i d-, hij heeft ?Cfl onbetwistb(iar regt.- iiidispuitablement, eid i„ . Op ni(hetlL'tStb?/iC wijze.
tndisputé, C, OcIj. Onhetn'i,ct. onbe,cts'eelen, onaangevochten.
indissoinbilité. t. [Didnel., Chiun.] Onoplosbaa r heid, (lilontbindbaar/leid t.: Lind- de lor
(lans l'eau forte. de onoplosbaarheid. VO(u liet goud
ill cterkwciteî', - (fig.) L'ind- dun lien entre (heux
anus, de onontknnopbaorheid van. eenen band tug-

schei' twee vriende n , - indissoluble. adj. Onoplosbaar. onontbiiidboeii', on,cc/ieidbiioi . L'argent
est hfl1- dans lu/au nigale, het zilver is iinoploc1(001' til lconing.cw(ltes'. -- (lig.) Le ve r ita b le amour
est on lien huid-. de ware liefde is (Cl? onoplosbare,
onontkniopbare, hee/lid P0110. - inclissolul)Ienient, ode. 0» onoplosbare, onschei d bare, onveibreekbare v,fize. .Indissoias , oute, adj. [Chini.]
Onopgelost.
indistinct, e. mij. Onduidelijk, 'niet onderscheiden, onbepaatel, verwai'il: On entend des voix
hod-es, men /ieiort u'erweirde. niet onlci,ccheCdenc
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•teinimen. Le soiritneil nous présente des images
ind -s, in den slaa7) komen, ons onduidelijke beelden
cool den geest. - Indistineteinent, ado. Onduidelijk, niet ondersclmeideniij!c : II Proone S!
md- (Tu'on a de Ia peine a l'entendre, hij spreekt
zoo onduidelijk uit, dat men moeite heeft, om 1enm
te verstaan. Zonder onderscheid, zonder aanzien (les persoons: U fflédit led- Warnis et d'enne
van-mis,hjprektzond schiwa
vrienden en vij((imdefl.
Indistinetible , adj.
.Viet le onderscheiden. Iiidistinction, t.
Onduidelijkheid, verward/meid I.; - gebrek mm. aan
net/meid, aan sierlijkheid. (in 'Pen zin dooi J. J.
Rousseau ebrnikt.)
Individu, am. (ei. een ondeelbaar at
baar geheel)
geheel) ieder OJ) ziek zelf beschouwd, (ifOnderlj//c, bewerktulijd wezen, lad! vi du mm. (ee )l!n(J,
enkeling, ()ndeeiige , ondeelbare) ; inz. peisnoit
inensdm ni. Lied- est em lout particulier, par rapport a lespece (10111 ii fait panic , het idild'U 'is
een bjjzoader 1e/meel, roet beirekkinq tol (ie soort,
Waarvan 't een deel 'uitmaakt. Classes, genres,
espèces et 111(1-s, klassen, geslachten, soorten, en
individns of enkele wezens. On arfta bus les
id-s qui babitaient cette maison , teen nose al de
tersonen, die (((It bela bewoonden, in hechtenis. 11
en est des peuples conmmne des md -s , t is meet de
volkeren gelegen als mel ieder' berger, pel''soo,
inenselt op Zir1i. zelven. Cela regarde mon id-,
dal gaat in') alleen, mijn' eigen persoon aan.
(lam. van iemand, (iiefl nice niet kent of niet evil
flOCihCfl en van wien omen. mineichtend of schertsend
spreekt). Quel esl eet md-, wie is dat 'me'nsOt? Je
mme seux Point inn t!'OtLYCI' avec cel imid-, Ik wil
snel dat individu, an dien ke'i'ei niet in fjeeeb:'maI)
zijn. (fain. et iron,) Avoir soin de son id-,
Soigner, Conserver son i d-. 'veel zorg voor
zijn lieve 'ik draqen, veel 'met zjjn eigen tabernakel
op hebben. -• 4- Iudividaalisation, t. Beechonwing op zich zelf of in 't bijzonder, beperleinh tot
een en/cel wezen, in(iiv'iduo lisdr i'ni 1. (verenkeling).
-I. ndividuaIîser, v. o. Op een
enkel, a'zonderlijk voorwerp overciiaqen, (il.s een
op zich zelf slaand iets (afgezonderd van de soort)
beschouwen en behandelen, i n d iv i d me a t i s d r e a
(.verenkelen". - Individaalisine, ni. [Phil.)
Stelsel van afzondei'ind, van op zich zelve strnde
werkzaa'irmheid (hei teye'ndeel van association), i aa i v i d 'U a I '1 a sn u s n. liidividualiste, in.
Aanhaqer v(ji2 dat stelsel, in, di c i dit a I i s t in.
Individuallté, 1. GezwnenIf,ke kenmerken n. p1.,
waa'i-dooi een voorwerp zich van een, ander der,
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zelfde soort onderscheidt, eiqeimaardhjheid, bijzonder/meid, persoonlijkheid, in, d iv i d a a Ii t e i t 1. Sorimt'jjds voor individu. gebruikt: 'loutes les i d -s
étaient en lutte. -«- Iiidividue, wij. t. 'Théol.J
Ondeelbaar,onafsclmeidbaar: La très-sainte eI hidTrinité , dc allerheiligste en ondeelbare Drieilenheid t. .- Iiidividuel, le, adj. [Didact.] Tot
een enkel wezen behoorend, eigen, aan een enkel
voorwerp eigen, slechts op dde' persoon 'passende,
bijzonder, afzonderlj/k, elk voor zich zelven, per.soonlijk, in (liv idueel. -- individuelleineut,
adv. Op ufzondeil'jjlm'e 'wijze, afgezonderd, op zich
zelf. Considérer 'homme hid-, den mensch op zich
zelven, afzonderlijk beschouwen. -- -J- Indii'lduer, v. a. Tot een individu maken, een' individudley vorm geven.
-

F Indivinable, adj. . z. v. a. INDEVINAIILE.

lndivinité, 1. ['I'héol. ] Ongoddel'jjklzeid 1'., gemis n . van goddelijke eigenschappen.
lndivis, e, adj. [Prat. ] onverdeeld, o;egescheiden, in '. gemeen: Succession in(i -e, onverdeelde

nalatenschap. Sos Neus soot (leimieurés connnuns
et irid-, zijne goederen zijn qemneenschappeljjk en
onverdeeld gebleven. ... [Bot.] Fenilles i d -es, onverdeelde, niet ingesneden bladeren ii. pi. PAR
LNDIVIS, be. ode. Onverdeeld, geineensclmappel(jie:
its possèdent cette maison par hid-, zij bezitten
dit lizeis q emneenschap'pelfjk. -- Indivisé, e, adj.
Onverdeeld. - lndivisément, adv. , Z. V. a. PAR
INDIVIS. --- Jndi'isihiliste, in. [Didact.] Aan-

hanger van de leer der ondeelbaarheid, i n d i v i

-

sibilist

in. --. Indivisibilité, t. Ondeelbaar-

livid, onscheidbaarheid f.: L'ind- des atomes, 1' une
hypothègue, de ondeelbaar/meid der atomen, eener
hypotheek. - indivisible, adj. Ondeelbaar. -Jndivisiblernent, adv. Op ondeelbare we. n-
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deelbaar. •' lndivision, t. [Pia t. j Ongedeeldheid, gemeenschap t., gemeenschappelijk bezit n.

Nul ne pent hire contraint ii derneurer dans timid-,
niemand kan genoodzaakt 'worden oius in gemeenschap te blijven.
(of verspreid.
lndivi il gué, e, adj. Niet 'ruchtbaar gemaakt
In -dlxhuit, adj. en subst. invai. [lmnpi.,
Libr.): Un livme in -dix-liuit, of Un in -dix- buit,
een boek in achttiende formaat (waarbij het vel 30
bladzijden heeft), een i n-a c to-d ee imno (in -I 8 ).
Indoeile, wij. Onleerzaam, onvaibaar, onbuigzaam , ongczeggel[/k , onvolyzaans , ongehoor0

zaaism, ormgedwee, stug. Un enfant hid-, een onleerzauni kind ii. Des mnoeurs ind -s, onbuigzame zeden t. p1. --- liet 'wordt ook dooi ii en een zaaknaam (niet door een persoonsnaam) gevolgd: Umi
dcolier hid- cmix lecons le ses maItres ('niet: indocile it ses maìtreï). Indoeilité, f. Onleerzoom/aid; onbei(Jzaamliei(t , onged'meeheiel, strengheid 1.
± Jimdocte, ad.j. Onwetend, ongeletterd. - Indoetemnent, aim, Op oit'wetendc, o ngeletterde
wijze.
Indoletmmmiient, (((iv. Oji ongevoelige, zoigelooze,
trage wijze. --- Indolence, t. Onvatbaarheid voor
l(jilen, haitstoqtelooshe'id t. (In (lezen eig. zin 'weinig
gebruikt.) -- onverschillig/meid, ongevoeligheid, zorgeloosheid, stompzinnigheid, traagheid, slapheid, slaperigheid, vadzighe'id t. - Imadoteiit, e, adj. Ongevoelig, onverschillig, zorgeloos, vadz'ig, traag. C'est
Un homme id-, 't is een ongevoelig, een vudzig man.
-«. [fliëd.] Onp'jfnI(jk. pijnloos: Gonflenienl i d-,
pfjnloos gezwel mi. --. Ook als subet.: Rien n'intdresse timid-, cie npevneiige, vadzige stelt nergens
belang in.
Indolore, adj. Geese pijn gevoelend.
Indomnpttbilité , I'. Oatembaarheid , onbedwingbaarheid, onbandigheid t.In(Ionlptabin, iidj. Ontembaar. onbedic'ingel'j,ik, niet te onderwerpen of order 't jak te brengen: Aimiiiiai i d-,
onteinbein' dier n. Peuple i d-, onbedwingbaar
volle n. - Courage mud-. onliedn,ingbare , onwankelbai e ii'moed om, -. Indoniptahienient,
ode. C) oiiteinbare, onbedwiagbare wijze. .- indomnpté, e, adj. Ongeteind, wild. Chevat i mm d-,
ongetemd,paard mm. Taureau i d-, wilde stier in.
Courage hod-, Valeur i n d-e, onbedwmmgen, onveizelteljice moed in., dapper/meid t.
iimdoté, e, eu/f. Zonder uitzet of
In -douze, iidj. et solist. mmii. [Inipr., Libr.J
I.11 livre in-douse of IJ11 in -(louze, een boek in
twaalfde formaat (wa(ii'b'[j liet vel ii hladzjjden
heeft), dim in -dUO(idci'lflO (ini2°).
indmi, om. [IT. n.j Kleine ongestmmi'te 1a]i in.
van 't geslacht der makis.
mmdu, e, adj. Onbehoorlijk, slij,idig 'mud ilmgt ,
rijd of qeb ems ongelegen,ontijdig cl/en voor
icoinen(1 daim in): fleume huh-c, o'iqe1egen, ontmjdmg
un'i_ ii. [Prat.) Vexation hail-c, onhelioorlgke
knévelaiij 1.
indmibitalile, tdj. (alleen remit Zaken) Onbetwifelbaar, zeker, onfe ilbaar: Droit i d-, onbet'w'ijfelbaar regt mi."Nouvell e imid-, onbetwijfelbar,
echte, zékere tjding t. --Indmmbitablemnent,
ode'. Ontwijfelbaar. zonder twijfel, zekerlijk, buiten kijf: 11 doit airivei' imid- demaimi, hij 'moet ontwijfelbaar 'morgen aankomen. ,
inditetif, ive, aPi. [Phil.] Uit bijzondere gevallen afleidend of afgeleid; tot de inductie behoo
inductief. -- Induction, t. Aandrmj--send,
ving, aansporing, aanImitsing, verleiding t. (In dezen
zin weinig ebruikt). '
[Log.J Gevolgtrekking.
sluitrede f. , ' besluit ii. van het bijzondere tot het
algemeene, optelling va bijzondere gevallen. oma
daaruit eene stelling te bewijzen, i a d k c t i e 1.
Prouver par tijd-, bij inductie, door cccie reeks van
voorbeelden of feiten bewijzen. L'ind- tire des mits
particuliem's umie bi géndrale, de inductie maakt
uit bijzondere feiten of gevallen eemme algemeene
wet op. -. [Chir., Pharni.] Bestr(jlcing van cene
pleister. - [Fauc.) Doorzwelginq t.
Inthiernent, adv. , Z. INDûMENT.
Induire, V. a. Inleiden, misleiden, overreden, bepraten, aanzetten verleiden: qui vous a imiduit ii ceJa? wie heeftu daartoe verleidt Ne nous induis point
en tentation, leid ons 'niet in verzoeking. - mdqn. h erreur, iemand (wi/lens of onwillens) in eene
dwaling brengen. hid- qn , en erreur, iemand (op-
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ze11clj/, met bediityjelijk voornenw n dwa1ng
brenje?. Gevolqtvekken, afleiden, besluiten, opoiakea: Qu'induisez-'vous de là. welke gevolqtrek
ma(lkt Ûij daaruit op? [Fauc.] Vertëren:-king
L'oiseau induit sa gorge, oe vogel zwe/qt het e
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zen: eet door technische bewerkingen teweeg gelTnagte
waardeverizooqing der natuurproducten, volksvlijt ,
-nijverheid, i a du S t r i C 1. Encourager, Protéger,
Favoriser lied-, de volksnijverheid aanmoedigen.
beschermen, begunstigen. De Ia liberliu tialt Vind-.
•nomen voedsel door. S'INIWIRE, V. 1. Elkander 'uit dc vrijheid wordt de volksvlijt geboren. Ind
aanthfjvcn of U(LflSj)O?O. Iiiduiit, e, adj. (en agricole, eoiiimerciale, rnanufacturière, landbouw-,
part. passé): Ilomme ifl(i- en orreir , in dWClli'flfj handels-, fobrijks-industrie. - Industriel, le,
gebrogt, niisk'icl man.
adj. Tot de industrie of beroepsnijverheid behoo
. I a da s t r iIndulgenirnent. atfr. Met toeyveiidheid, toe- rend„ (100e de industrie voortgebragt
e
e i. Arts lfld-s, industricije kunsten 1. p1. Produit
men
inschikkelijk:
On
in
jugé
fort
iinl-,
ge[elyh
heeft hem zeen toegefelijk beoordeeld. - Indul- Hid-a, nijeerheids-proelucien a. p1. Richesses îndgence, 1. Toegevendfieid , inscfiikkelijlcheid, ver- les dune nation, industriele, op handel en bedrijscliooninq, zachtmoedigheid f.: Traitei qn. avec ren berustende rijkdommen en. p1. eener natie.
mci-, iemand met toeqee'endkeid behandelen. Elle a INDUSTR1EL, aL Nfje'erheidsman, bedrjfsinan, betrap d'intl- pour ses enfants, zij heeft te veel in- vorderaar en drijver van 't fabr(jkwezen. i a (t a 5t p j ; e I n. - lndustriellernent, adv. Op
schikkelijkheid voor hare kinderen. [Ii. eccL
dustriéie wijze. door h'unstvlj/t of nijverheid.
Geheele of gedeeltelijlie ontheffing der z o ndetra
in.,
Industriensenient, ode. Op nijvere, kunstiijet,
altaal
int,
.trofonthefl1nï, !ewijtsc 1ieldin
(t Ulf) i a(in
tte
dezen zin doorgaans meen.): vernuftige wijze, met kunstvaardigheid. l'ravailler
imi-,
lad-s p1énires , volkomen aflaat m. Accorder des
met vlijt en oordeel werken. Machine mdiiid -s, afloat schenken. Le trade scandaleux des exécutée, kunstig uitgevoerde machine f. ---Innd -s, de ergerlijke aflaatskrameuij f. - (fig. et fam) dnsti-ieux, lease, adj. V/jug, bedrijvig, noest,
Gagner, Mériler les thd -s, les Hal-s pldnires, nijver; kunstig, kunstvaardig, vernuftig, vindingeen plaatsje in den hemel verdienen (van iemand, rijli, geestig, in kunst handwerk of bedrijf ervaren,
cue iets moejjeljjks, onaangenaams heeft volvoerd). 1 ie ei u 5 t ,- 1 a a S: Ouvrier lad-, vljjtig, vijver werk- indulgent, e, adj. Toegevend, toegefeljjk, man. li a l'esprit fort i d-, hij is zeer vernuftig,
veisehoonend, inschikkelijk, zachtznniçj, lankmoe- vindingrijk. Cda est fait dune rnanière fort i ddig: 11 est trap irni- ii. (of ses enfants, hij is louse, dat is zeer kunstig, vernuftig gedaan.
te toeqefelijk voor zijne kinderen hij ziet zijnen Maiiis ind-ieuses, kunstige, kunstvaardige hankinderen te veel door de ringers. Somtijds ook den t. p1. Ook als cubst..' Les agriculteut's ei
can zaken: Morale ind -e, inschikkelijke zedeleer t. les i d-. (Wen ze
gt in dezen zin nu liever indus-. 4. Inthilger, e. a. Toegefeflik zijn, door de triels, ofschoon dit woord, als subst., met dc ana;Jer :fl: V:s VOC travers, indulgez logic der taal min overeenkomstig schijn!.)
uoliC i ceux des utres, j ij hebt uwe verkeerdheIn4Iut, 01. ICa th .j Lager geestelijke, ClIe tij de
den, wees daarom toeefe1ijk oneti'ent die van an- hooümissen in inishemct en tu nica den Pieken en
deren. - S'INDULGEII, V. JW. Toegefeljk jegens zich onderdiaken aan 't altaar bedient, misdienaar n1.
zelve;! zijn; - elkander met toegefelijkliekl behanIndnvial, e, adj. [Boll Dc vrucht blijvend
delen.
onpjevend. *uduvie t 'ianblijvend vruchtlndutt, in. (pi'. iii -dulte) Pauselijke vergun hulsel u.
n?ng 1. tot eïW zaak, die anders in den regel 'niet
Inébranlabilité, L 1)ilact.j Onwrikbaargeoorloofd s, dunstbriel; vrijbrief in. van de regé - held, onbeuiéqeijkheid t. Inébi-anlable, wij.
ring , van eeiJn. bisschop, i a d a I t ii. - Konink- Onbewëqeljk, onbeweegbaar, onwrikbaar, standlijke invoertol van amerikaansche waren in Spanje, eastiq: Rocher in- , onbewegeljjlce, onwrikbare rots t.
t a P a it a in. indiiltaire, in. liegt hebbende - (lig.) Courage in-, onwrikbare moed m. RIsoop cene prove krachtens een indult.
lutiori in-, oneerzettelijk besluit ii. Coeur in-,
Induinent, ni. [Bot.] Opperhuid L tier gewassen. standvastig, owankelbaar
hart a. -= - Inébran
n
liidûment, adv. [Prat.] Op onbehoorlijke of lablenient, adv. Op onwrikbare, onverzettelijke.
onbillijke wijze, ten onregte.
standvastige wijze.
Inébranlé, e, OiîverInduplicatif, ive, adj. Bo t. ] Binnenwacirts wrikt, ongeschokt.
(verruilbaai
om.qevonwen of verdubbeld: Feullies ind-ives.
Iiiécliangeable, wij. Onverwisselbaar, onIndnrable, adj. Onduuizaam.
Inéclairci,e,adj.()nopgehelderd:Question in-e.
iduration, t. {Méd., Chir.] Verhardiig cui
lnéeononte, Inéconoinique, wij. Onhuisdc leve-2- de miii, liet hart, een gezwei, enz.), I a- houdeljk. niet SOOiZOOflZ of zuinig. - InécoPar a t t e t. --- luduirci, e, aPi. Onverhard
noinie, 1. Onhuis/ioudelijkheid 1 , gebrek a. aan
(kruiden. huisbeleid, aan spaarzaamheid.
Indusie. 1. [Bot.i Zuadhuisel ii. der varenInéeouté, a, adj. Onrer/looid, niet gehoord.
industrial, e adj. [Prat. ] Door industrie of
Inécrit, c, adj. Niet geschreven, emgeschreven.
nijverheid verkregen: Produits industriaux, n(jver- t
liiédie, t. [Méd.1 Onthouding t., z. v. a. A'nheids-producten II. p1. - 4. ludustrialiser (s'),
ST1NAT1ON, IJIETE.
V. j)'1. Zich met het industrialismus bezig houden.
Iuédit, e, adj. Onuitgajteen, ongedrukt: On.. ) 1ndustrialisme in. Maatschappelijk stel- vragc in-, I.ettres in-es, onuitgegeven werk a..
set, dat de industrie a1. het hoofddoel van den brieven III. p1. - [U. n.] Nog niet beschreven:
menach en als de spil Ier zamenlevincj beschouwt, Espece c ares ei in-es, zeldzame en nog niet beindustrialj sin us n. iiidustrialiste,adj. ,crh,'even soorten t. Pl, (van planten of dieren).
Inelfahilité, f. ['l'héolj OnuitspreEkelpklieid I,:
Tot dat stelsel behoorend. Als subsi. in. Ianhanger van dat stelsel, industria list al.
L'in- des grandeurs de Dien, de onuitsprekeijkheld 'van Gods grootlieden. Ineffable, adj.
Iiithtslrie, f. iiafl(iif/hei(l, bedrevenheid, raar
Onuitsprekelijk- Le mystère in- de I'incarnation,
dijheid t., c'cinuff; a. int vcrrlgten van iets, kunstvaardigheid, vlot, kunsteliji, bedrijvigheid, werkde onuitsprekelijke verborgenheid der menschwor ding. - - Inetfab1einent ode. Op onuitsprezaamheid, nijverheid t.; . bedrijf, beroep ii. , hantéring t., ambacht a., in dustrie t. lad- lonable, 1 kelijke wijze.
lnell'açable. adj. Onnitwischbaar, osutitwisdangereuse, crirninelle, prijseijjke, gevaarlijke, miseiad?ge werkzaamheid of bedrevenheid. C'est un scheifjk, onuiide!jbour: C'est uno taclie in-, 't is
homme de I)eauconp iliad-, 't is een zeer vlijtig ccve onuitwischtc''L vlek. (fig.) Ce bienfait esi
en bekwaam man, een man van groote kunstvaar- grave dans alOfl coeur en trails in-s, deze weldaad
is inrtdj'n hart geprent met onuitwischbare trekdigheid. Employer, Mettre, Appliquer son lad- a
qe., Zijne vlijt en kunst op lets aanwenden. II ken. Souvenir in-, onvergételijke herinnering t. ,
fait subsister en famille par SOO lad-, hij on- onuitdeigbaar, blijvend, zeer langdurig aanden derhoudt zijn gezin door zijne bedrijvigheid, nij- ken a. -- lueffaçableinent, ach'. Op onuitverheid. Exercer quelque i d-, een of ander wischbore 'wijze, ineffacé , e r adj. Onuitgei
bedrijf uitoefenen, deze of gene hantémng hebben. w scht.
ineffectif, ive, adj. Zonder kracht, zonder
Vivre, Subsister d'ind-, den kost (door goede of
slechte middelen) weten ie winnen, van eenig be- uitwerking, krachteloos, onwerkdadg: Promosse
in-lye, krachtelooze belofte t. Volonté in-lye- ondrijf leven. - Chevalier d'ind-, Z. C HEVALIER.
[Econ. l)Olit.l Gezamenlijke pogingen om de massa werkdage wil m. -- Ineffeetné, e, adj. Onuitevoerd, 'niet verwezenlijkt: Promesse in-e.
der voorhanden rijkdommen te vermeerderen, om
lneWiezee, adj. Krachteloos. zonder uitweirijkdommen te voorschijn te roepen: - in eager' I

967
IN EFFICACEMIENT
INEViTABLE.
k ing v ruchteloos , oi rcr n'jiji;t!: I(ttl11tfl t In- ,
krachteloos fJfl'Sifli(If1('1 11 Protetwitonver mogende b escherming I . Ccîiei1 in-s, k,'ac/il'looc
raadgevingen . Pl. .
i'h oI . (; i'LCe in - , ii.iIracI1t(1w1iq genade t. . iiefficaeenci.t . adv.
(p krochleiooz'. onkracht(1(Iilu/ ?iq,i Z('. - netfieneité , t. Gebrek u. (10fl 1!€/ IitI(l(I?l//U11I. ui l'(1ei?t1adiph'd. k?(Uh1tI'O1191((, ontoereikendh ei d, vruch t e loosh e id F. L'ir- tI'tiii r(nl((I(, i1'ill) 4COUF
cl un moven. -.. i'1l1(()I. tin- 1 a orke , d' on k1achtf1adq1?('i(i (hi (/C71f1(I.
lnEg;* I , e, adi. OnuI(iiJk ;( j,sott'. !1(1 Ie
01 e en i ge 'iuil'•:e e igen s chap); -- oneffen, hobbeli g ;
'iJt?'f/r1(I. 1)l i'qeIinuüj. (i(I(!ljIt1ifIif!: I )etix
CIlO'("- de grand e ur in-e , (f' (l'fVJI'i? 1'(I7i?(i(Ijjkr (/PuO1f . I )u x hommes decondit ion iu - e ,
mannen ran snq#'1ijken stond. IJ ' e (,nt hat tti s á
IlIet vi,l(Je1j/1(t)
tore(
in - e. ' i /iebbn clloi,'ile
krachten b e vo chten . . . (( CliPlO til (•'I i n-, die weg
is OilPffeP i?()bb1'I. .41' U U pas i;-, met
on g e l ijke. onregel ,7natige schr e den !pi. _Mouvemen t ill-. ()P'ieI ) !Ii!Ii 1 I' btI"'iiiîi
!'(uj ft. Re s POLI!- ili-. on gülilnat ,ige pols i
ijiration in-e ,},eIt'Il/Iin(I1EI!' J^el, 7 I1b'I!l1f/ 1.
" Litt.] st I(. H-. (I1?'Ie!//'iHI1O,. z ich O 0 /I.JI
b lij v e nd' .1ij. l n. --- " (fig. ) Onge lijk, rei(IildeIljJk.
()qtO(i"I. (vi1)eItu 1 IJ i,i!'.'1ii1ij , ji il/it1: (arau[(:I'e in-, onge stadig ' karakt e r 1. Les person n e s
ni - c-s sont d un COUIO1PI(( (1(I1 IlI1)I1. lilt flObC:1('fl(Iif/e, verande r 1j1:.
lijke, 1lX))!/i!1 Ijf' 1fl",?.OIU lt 1:'
I jet (U'1If/&IU(Ii; oni !' (/(!(II. ( Plur . ni .1UX
IngaI4'zuenf îi1r. 01 i oiiqe!j/i'. 'mili, 'noiis!ij/o'Ii//;
'ieIj/knu1ft
je/t ccIre, n i e t
(,d?Jk bljjri'n!. l)i1j(i :1!(négttité f. Onjeijf/tiuhi ( in ei',"n. -Ij? tuss chen 1110')
vergeleken, voorw e rpe n) ? n " j ii I i I ei, t 1. 1 n- de,
'I(11X ligne s , de 1"U\ tours, le tku\ surface s ,
1 e unqIijklieiI v an tilt fij,:,i fi 'a t opp ervlaklen, (10 versch ille nde i"I!fI 1 e, !)((IJle. ui tg e brei dheid
vIi,( tw e e Ii)fl('l, tor e ns, v lakk e n. Lin- d••2., d e,
f)FIfj('Ij1I(C(! P(ii!

011f! iiI';ii

(iihi'i h(ibb('Iiijh'•UI

trrit.

gr o n d.

f. :

(

. .

I r

-

()n.'/

d' un chemin, d nu

(It•(s,i?// 7 ihi(1(OCl,II»!L'(lfl
gelmatigheid, oije:t- On g lijkheid,

e

onre

'fi'l(lhtt! . ':'t''t1iI1i(Jil/!1' u t. I . ii, - '1 ii InI.1 u 11(111\ ernetit .j) tOl,t'I/CliU!1hJlOi! ran 'in tre d, v an t/t'
tt'II'O'!U'. - . %J( j1 I fl- In I)OUi. des

t/t

()fl?C('I#ii'Iti'/"i»i(" 1(111 (1fl jii1xa

'I' 1t;It!tL -

..
st i. I (')n,t'f/II;'Iti(j/»hI , t!/1I'jjIi;tt/ f. ii'
den loop. in t/t' I)('U't'(I)t(1 de r plane ten ..
()utie1jjkfi'it!. tto("sf!(/h!Io'h/, veranderl , khei d, wispeltur ighe i d 1.: 1 . n- do s'.;fl ear a etèr e , de o ng e stadigheid 1Q11 ziji2, F1"i('kll'. Ctsf 110 hotnine jul a
li -s. I i.' een lOL 0 die zi ch z eer on'1f
q'ijk is , Vit veranderlijke !tn/;li'tj:i'. -- -T.' hi- do
sty le, tie t)flf/C1jjk,1(i1h/ 11(i(i van debt t (*, I.
n.t'er!Uh.
adv.
IJIéJéga!IIII1eflt.
L)
. . Inélégiiiee. 1. Onsie r lijkheid, smak e lo o shei t/ 1. •
Iiiéléganl , e. (u/f On s i e rlijk, flhÈbt'eIIili!/ f. ,
t/t?' Siflütl& (in t'OIifl , in man i e ren ,, ; U iti/ukkivj)
Iné1igihllifé I. Onrerki'.cLaar/eu1 f. - --

4

./en.

ligi hee, adj. O n ver kiesbaar , nnbert'rjtl

an geko-

zen 1" W)Ithn.

Inéloquenee, I'. G e br e k n. /ullt w e lspre kend-- Inéloquent, e, tt(!J. _\'ttt ZIelc/I''kt';'td.

heid.

'. Juéliietable. mli, Oiu' 'injdIj)I. 'nvt'i "id!t'Iijk: La iimoi1 in-. buiett'
Inéludahie, adj. (»t a //u'j/hbtttt', ,n uit/t, ikInenibi Oflé, e. (1(1/. [Bot. Zn,ulcr zaadkiemen , e.c!mItte/oos (van bet!ektb!oejende ji!onten)
Inén a rrti bie, iidj. Onverhaalbaar, on u itspreArelijk, onbe'eIi'ijf't'ljjk (': boses ifl - t. Jttj( ill - , onuitsprekelijke dingen n. pl. , ttnbt'.'t'Iti j(eljiht' t'lt_'lljlt' f.
Inéiiergie, f. ()fl/i'U/t1(/tl(/i'//?"i(I Iq'lo'ek

(Iii t'tzetqit' (t:. ENEIOdE.

Inenteiidii, C, adj. Ongehoord.
I'It

Iiienvieu x • ieuse. Q(!j. Ona/qu zxltj, zonder
afgunst.'toq n iet OflhltI'l'(kli(l('it.

uépronvé, e, adj. Onbeprut'/d, (,ne,'t1taa/t,
Inepte, (itij. Ongeschikt, onbekwaam: on//i'ijjrnd, lof, smakeloos, plat, zot, 'lwti(is: Cet un
lionone tout-!- fait in- it tout , 't is een tuna, die
'L'out
c/iee l tot alles on g es c hikt, onbekwaam it. -- Tout
ce quil dit es t in- , iii wal hij zegt is ongerijmd,
tot. -- Ook als solist,: Vin- est souvent sot, tou j ours ridicule, (/e ongesc/tikte , onbeholpene man is
dikwijls zot, altijd belagcheljik. -- INEP'L'E S , TIL p.
H. n , Z. V. ii DRONTES, Z. DRONTE. • •' uep

ttgneiit, Ld,/.

Op j,1UIti'/ltktt'.

nun::

"ij"

Ineptie • L /)1'. t=(') ()itqt','itn'IhritI, zolhe i d .
"lu'a'istti'itl. lafheid f . C e, Ii sic t'st pItI 1' n-, dit
'toe/i in vol ongerij mdheden vol beu z e lpraat. II tortuItit( que Its ineptit's. hij
' tti'eiti';I ii jilt 1t'it on (lt'I'?.Ilii!11i'(lClt, Ion zotheden , 1(1/Te lot l ii;'!' den dag.

Inépuisahie, it/f

boeti', niet !"I1j
b(ii't' li/tilt t. -.

(.)nt1jiu't'I'/c

itUitf)tI(-

,

te j)ttt1' 7 '.' Source in-. i},tttitJijit-

!L' uitbreffling.- 'J'réor, iioUiit'.

%ltnt' in - , onuitputtelijke \/iu!t 11., lIeni's, lilt_/ti I.
(_)t! /t . .
,nour, )ttureLI t' in- , (till ilputte!jjk-- goedheid, liefde,
I Cel te not / it , !ii. stof is lilt ii itjutte!j/1 - , u ilietitenil
I ! - t'e
1

It-

--

ii
ln('puisableuient, adv. Op ti'itjif-

'--ijilt ,- u'j.i - e - . Inépuisé, e :d,. 0,ioitvjeput
tII Oiiq' tij/t'
litéqutailfoHé, e tiii_j. Ittt
tt/'onqc(tjki'ttj tot»

blade ren.

- . IIIéqIlisb I.i'IO itt/f.
tij,
IIIé(Iuilatéip1 • e ,
';n(It'iük' helften ei','ilt'eli/ ---

Oittjtlijk/ki':.
I1t1(4.In iii""

lDé(juilatèle tilIj.Bid .

Oiii/i'lijk:ijiltjj.

»t. 111 . n.

( )iiiJi'!/iit'tii 1ii ;t ii.
néquifahIe, (U/f.
O,ii.itllÜIC. (Ib.(1 - /);, (till'. '!tttliliti/, -U ili ( iiiI t ibIeitt&tt1 • ii(li', Op oItbi/i? -k - tt''.

Itiéquiipèdes,

to.

»1. 'qii!itchl to, insecten) .

-- -

.11' t tti'i.'t' lift:

Iiiéqi*i'aR- ii.s, oil).

jilt - i .

kia/rlie:ri.

in-s, /.- oeste rs
' oque. (tij.

U.

Ikté(Iui'atve

31i,t tIit(jc'!,ii,iiftil/t'n til
-

j,i,t

.ït'f'1/it it :
UIi!Jt'tj,t k .v'h , l

O n dubbel z ijnn iq.

-

it.

Les tuut i - i'-- itit I
,,néq ul -

Inertue, adj. j1 11 . ri , Ei It.
'/et hor ens , .fiI.jt' ,1'ikkt-/.-. .i/,'/t 'tt . t/titO t-it
Iiierte_ 4/ J','tiiq ztta./i', t t ,u i . t'ti.'itt/ it,' Wt'i'/t (liLifl/ii_'i(i, [' ., a uott ii»' ti-, de ti'itqi-,
ilit(ti/C t/tij' f. - -.. ';' Un t''qti - /E Ii-, een 1(1/i-, /(i(J(.iii 1 , _il. 1_ti. t it/I I- -t -in-, 't-' ii" t Itt'!(iit - tr an,- i - tii - ki -ni -It iiiitiii ,)ttt,'f .
I nertie, I'. (pr .
t.= - ; lola -f. ' /1'. i - / lt)i \Iti ! Ii ( , 1(//i_'it/, logheid f.
Ii-tiooieiii ,
lot et' W in- of 'tik'l l i k - traagheid
it - i - ui Fit f. der ('(1tlq/i - t!, ti - ooq/i'h!
i - ttt t i;i'ii n. litI I d it, r(Iit, tr aagheid 10 ,/.'p fc; - çji,-ti/
t'UXt, het eo!,i- t,i't uit t - t'/ . tI'tii!t'it il''t' ili'/i'iUliiii!tt ow
zic h .''ji"'ii 1t beweging t:' /i/''i,'/t, iJ'(ii?iit"i' z ij J n
i'tttt z jn. In - t 't'L;tt to t1100\ 10(01 , ti't!ilillit'i(i in
'feit t''!tin/ t't, 1i i 'uiejn / , lit'! O!ii'i_ lilt//tn (!ei ii'
Iit'it't'iij;itl /(/)i'tl(Jlt' /iqt - -orit"i om iets aan (lie /)1'ti . i'(iititi Ii't'i'i - tt;ii•t - , ('/' /101-it - Il' l(ii'it ophouden..
,t/r;,I t ttiitit,it i- i' i't.tit - ,ttt t 'a /tfls Ill nation
--- , ',
une fut - et' 1' Ut- 1 Ui ft('Utt'OIislL ttjti(t. --t ses mesh 't'S.
ii" til t 't i,ti'i' (iitt!lWt'fti' bij ii- - it(!tit' ((tI Iij(il'i(j/t'eli
(/tii.c.cit t'I'it ) tt.//t'it.-t't(!t.!. dieqj z ijneitl''eti'li'n

.;_-,

:_

ki'tv'/t(cl,tit ittitiik!i - . 11 et )iCttIgt' dan s nut
'ti/il, qe1)I't)f)ttitt ill. , tij i'-: in r1iu1 - n we rkeloosheid,
t'tii_ , litittsitt-itl verzwiken . Tom her itttit ] in-, tt'a (t(/,
_c1(iiui/) , fj(t'ifl'ltO(i s tI.'iiI(/t'l,.
iiérudit, e , iii!). fl,w'--i'. i - i!, ongeletterd, it/tft- - f',?!. ItirtiJito,. t. Ongeletterdheid, (til•ti't'ti'tit'tli(iil t,
Iiiervatioii f. , Z . 1-EIIV t'[Jtt,
liteseation, f ; 1iI. , Z. V. ii, t it %?e'iItI.,\

'liON.lit-i L')t)!'ii',t i'ulI , i/O -i,

litespéré. e, (Illi. Ongehoopt, t,,tt',':'htinjit. (til vti'tcoi-Itt: Bottlit'tir in- titt - -/ttttpt, on verwacht
jiltik tt. Succe s sion in-e, on v e rwachte erfenis 1.
'tift', 0nr,'i'/tti.f. Intl - i, t', - , -t'tu'k/tnq f.
InesseittieJ. Ie_ tij ()/,fj',' iij?jfi, ni e t it)! lnespérétne!fl

sli't'k 1 itn(t(!:tiki'!(,lk. ttntiu'i'r!jk.
Inestimable, adj. Ott ti'iia,'li'','hiat'. tt,tscht'ttb)o/': Ct'la est d'unt' vaittir lit - , hi t is tuit onIneittiti.é •
schatbare, oitbt'i -t'kenbtui - ,' iI'ii[tt'ill'.
(1(I). 0itj'-?e/t(it, n iet f/eU/ti.
Inéten(IuI • e , t(i'lj

Zout!;' It tt/t'i)i i

-

i/it/i!

,

lt't'tt voorkomend in:) 'I'hPttl , Le c orps ide, JP suCIit'isI, t-it in- (thuS I' Iu('Itt rot te, het iip - !taoiit 1(11/
J. C. i,it z onder it itqt'b, t. i/he/ti in 't h . itt'tott/inai'l,
,tttiti,çt -ft-'
5j Points in - s , itntiit(/"bit - i(li'.
7)t/ittt'tt

(i/i' iitûitii(/i'It

tO/i

Leibnitz) .

lneu; Ineuphonie. I', Oitii'liuidt'nijht-itl,
phonique. nil). Onwelluidend: Des sons , tIes
mots in-s

Iuévangélique. adj. Oitt'ianq.- /t.c;'/t , niet vol-

gens 't Evangelie: Conduite, Doctrine mc-.

1iiiwidenee, f, J Dmdai't.j Onklaarbifjh"i jfk/ti -id.
(tnduideljj/'/teie1 f., - Iné'ident, e, ad), ()nkioat-b!jjke1k, onduideijjk, duister: Proposition in - .
litévitahilité, 1, {i)mdact.I O'itt't''ittijt!eljjkheid f, : !.'in- tie Ia mort, -- Inévitable, adj.
O nv -i-snijdeljk, (»ttiOOrkOitZPl#jk:

(.n malheur in .
-

9(i

--

IN 1\ 1TABi1ThIEiNT

/1(1.) tJij honiiiie in-, een
;C1I,
en 1(tsti{/ nu:in, dien men overal ontmoet. Inévitb1eineiit aft. Onieiinijde1ijk,iowJuikeIfJk,
vip ()îVeirnf/deli/1 wijze. - Inévité, e, (Ldj.

()nvermcden
Inexaet, e ()niwaWkcaii(j, (îjU1S1, ObieIi

-

kij, iiut fouten; (acht 2. a(1in: Copie in-e, Üfl1W(IUWkeu ?y ü/sCh•r iii U.: Caleul 11w-, onjuiste berekening 1.
Copiste înc-• , orxw11wieu?ig, 8101(11(7, onachIzaam af.seTh'jjve? in .. , -- Inexaete!uellt. (1(11'. Op
OflflaOUWkdU1i(/e wijze.Inexactitude, f. Onnciauwiceunheid, ();iJu isthehI, dwaling, font, on-

achtzaamheid I. I:iii-

t1'll!I

re it, d un cahiil.

Iiieaucé , e (J()J. ()flVe1hOO(i.

Iiiexensable, (dj. Oneisc/wonIjk. onei .:cIw()nb(1ar, OflVe,(tWOOi (lelijli: Sa conduite est
ill-, Zjjn je(1(1(J Is onveischonntaai, niet te veiont-

-- Inexeusabte;nent, ni/v. Op onve s clioonl'jJke wijze.
Iiiexéeutal )J e, (tdj. Onuitvoeein'oï. o,tuitoe
lijk, ondoenlijk: %'otte oidie ('Si in-, uw bevel is
onuilroerljjk, ()SdOeflljk. --lnxéentab1einent,

5Citl(ItJ((i':.

adv. Op on u itvoe r bare wijze. --- liiexéeuté,

C,

uij. Ol)Ui/ re,e•i, nI1[je(ilo/n -1nexéeution, 1.
_•/ei:it, fI(i;/(. '(IC I iiV( 1 ei,li,, n el -voltvelIlei,li,: Liiiinn ij., dun voènie.

Iexerct*, C. iiJ. (.hIj!oefend, onbed r even:
Ourage tlune 111am 111-C, werk ii. veen eeoc 010
oefende hand.
nexiibiHté. 1. iViet-ineoidei baa/ie'id: Vintune dette. --- lncxîgibe, adj. Viet wioi'dei'haai. teat n iet niet ie;t
J)etle in-. niet in te vowiceen schuld.
Hex;l siitwij. Viel bestaand, niet aimwezi!i, ni V()O1 4 mde1i. - Inexistence, I. iViettia?ltVeziç7/i((i f. , let mm iet-beitun: liii- d'1111 tesla-

neat.

JnexoiihiIité I. 1Diffikel.OnvlerbiddelijkInexorable, adj.
iieid, ommvemmnewbaam/meid f.
Onveibiddelijk. onveiiîmumwbane, onbewëqeljjk; zee,
i,estren. Les pdcliciirs eiidureis tiouveiont Dieu
ill-, de 'veulmamcie zo,ida;en zullen God onverbiddelijk vinile,m. tJii père iii- , een oneembie!delpk, allems1vei,ei veuhi metre in- au'_ j)rièie, UUX lariimes,
(1001 jebei1en, dooi tinnen niet te ie,mflulWe'fl zijn.
. giiexorabIeuent, iidr. Op onverbiddelijke
ndjze. onverbiddelijk.
Inexpérience. I. ()nememmiemmfmeid L, gebrek ti .
tiai ondervinding; othedmeve,i/,eid , onyeoefeneltmeid f. Li n- de Ia jeunesse, dc onervarenheid dci
jeugd. Lin- do monde es'[, cause de uien des fan-

tes, de one:vaienhe'id in t (jet—n dc wereld (de f/cfriiiiken dci wereld. CICmm olOf/anfi met inensehen)
bel;cft, doet vele iiiiSSlafICn bef/aan. - JnCXpéVi
cccii, oilgeoeiend:
inenté, C, a(Ij. Onervaren, onbedreven,
Généi'al Iii-, Ol,e1'V(lîel veld!meec. Clitinigien in-,
Somt/je/s
ook: niet ono'nbedieven wndhee1em. -'
ileiiondcii: Un inn l récent et in-, een veisch en
nail niet Oii(tClVOii(frli kwaad a. -- 1 nexiieit e,
adj. Onbedieven, omthekwuanm. niet zeakkuimdiq.
Inexpiable, (hij Niet te boeten, onveizoenIaar; 11 y mi des crimes in-s, ei zijn nmiseladen, die
niet geboet kunnen worden, . lnexpié, e adj.
Niet geboet: Crime in- nog 'smet geboete misdaad f.
nexpiieabiIité , f. [Dida ct.I Onverklaarbaar~
heid f. . Inexplicable, ad,j. Onverklaarbaar,

onoplosboal': L'Iiomme est one dnigme in- it lui
iliI1(, de miienscfi is zich ze/ven een onoplosbaar
raadsel. -. Onbegrijpelijk, wondeî'lijk, zeer vieemnd
(in dezen zin ook van personen qebcJz'igd): C'est
na homme ii, 't is een WOli(1Ciljj k meimbmqmijpel'ijk
maim. Sa conduite est iii-, zijn jedra is :ee vmeei,,d,
onbefjljjpelijk. .' Inexpliea blenient, adv. Op
onverklaarbare, ouibefii'ijpeljjIie wijze. - Inexpli'.

cite, adj. Onduidelijk, duister, vcîwa,d, macf/clijk le beqif/pes. - . Inexplicitenient, adv. Op
onduidelijke. wijze. Inexpliqué, e. adi Niet
verklaard, onopielOst onopgehelderd
nexpioré. e. adj. Niet onderzocht, niet nogespaard'. no niet bezocht en naciuwkeuii; opfjenamen. Cote,' Terre, Mei' in-c.
Inexplosible, adj. Onontplofbaar, voor een
ontploffen of springen vatbaar. Maclime iii-.
Inexpressible, Inexpritnable, odj. Onuitpmeke1ijk, niet uit te drukken, onnoemelijk,
loos: Joie,
Jute, Douleur in-.
Iiiexpngiiable , adj. Onneembaar, niet iiiet
feiJe1d iceinliciur, onw'inhaor: Forteresse tim-.

INFANT.
iictezisibiiité, t. DidacL] Oniekbawkeid I.
. Inextensible, adj. Onrelcbaai, onuitbreid

-bar:
Corps iii-.
Inextingiiiiiilité , 1. [Didact.j ()muitblusclmbaaii,eid I. -- luexting'iiible, wij. O,uitbluschhaar, ommnitiloofbao'i: Fen in-. - (fig.) Suit jij-,
on!eschbaîe, onstilbare dorst ni. Rue in-, onbedwinfjhaai, mm/ct te licelacen fjelaeli a.
-)-Iiiextirpab ilité , F. [Didact. ] Onn'itioe'ib(tai1,eid. — Inextirpable, wij. Onuitroeibaar: Paeines in-s.(f/f].) Àbas ti-s , onuitroeibare, niet
a/tescha/fen misbruiken a. »1. -- Inextirpable
iiient, (1(1V. Op onuitroeibare, wf/ze. - Inextirpé, e, adj. Onu'itqeioeid.
t I nextricabilîté, f. LI)ithict.i Onontwaiboom/id, i1l(J)io.d n':/iitl 1. - Inextricable,
adj. I innam' • , baa. /O((1.ït veiwciid, onoplosbau'i.
tin lmiii int Iie ii(• fl•OVdIlU '(i til -S, een doolhof van
zeer nételige, 'ii ie! te ontwa'im'eii lefjtsfjed'iimfjen.
Inextricablenent, aPt'. Op hoof/st verwarde
wijze.
Inexuvimble, J1. ii.) Viel iiaim iuijinj
Oluleru)orpel(.
Infaillibiliste, in. lan/nln,qem', veldedifjei eau
'spauselt o,/eilboa'ihe'id. -- Infaillibilité , 1.
Onfeilbanrinid, onvatbaarheid voor dwalinfi: volst,'eklezeimeiimcni t. Lint- est de lessenee ie Den.
- , oiule?lbOi'helI l?fjt in 't weze Call God. -uit- lii pape, de onfeilbaarheid von den paus.
les regiem daritiimimuutique, (Ie zekerheid vaim
de regels dci iekeiikunde. - L'inf- d'uïue vi'omesse
de zekerheid, onbedi'ieieliJ/cl,eid eenci belofte.
Iifaillibe, adj. Onfe/Ibaal, aan dwaling 'niet ondeihee'iq, onbedrieqelfik, volstrekt ze/ei. Dien soul
cot int-, God alleen is onfe'i!baai. les i'ègles dai'iilsmdtique soot int -s, de mel/c/s dci- ie/ceuhumnsi
zijn ze/ei. oim/eilbaemi. Sa perle est int-, zijn verlies, ijim onmlci 1100fl IS zeke,. Ce nmatimeur lui ant'era, cela est iimf-, dat ongeluk zal kern overkomen,
't kon niet nl'lsSCii. -'- infailliblenieni, out'. Op
onfeilbare , zékere mej/ze.
Iiifaisable, c/dj. (J)ndoeumljk, ondoenbaai': Cost
nile chose int-, 't is cciie ondoenlijke zaak.
Infalsifiable, OIlj. Onvervaischbaai
hifaIi,laiiiahle, adj. Onteeienswaaid.
Onteerend, eeri'oovend, eerscitenniant, e, adj.
(IC1Id. Sentence inf-e, onteei'end vonnis a. Paroles
inf-es, eerschendende, sel,andv!ehkende wooi'den II.
Pl. - Infaniation, t. [Anc. Jun.] Lerloosheid.
schandv lek t. hifaine, adj. Eerleos, f/es(;handvlekt;ontee'ciid, schandelijk, afcc/muwclfjk, i a [a a en.
it ,y a des clmâtiments qui rendetit int-, er zijn
stia/fen, tIle eer-loos maken. Qui pout vi\'re inf- cmi
indigen In jour, wie fieSCk(llUiVl('kt. ee,loos leven
lea,,, is liet daf/licht niet waardig. Profession
int-, eerloos beroep, bedI'fjfru. in!- traliison, snood
verraad a. Action tuit-, schandelijke. afschuwelijke
daad f. Tableau int-, schandelijke, zedelooze schilderij 1, lieu tuit-, nelmctndelijlce plaats L, huis a. dci'
ontuclil. Bjj ovei'dij,jving: Vuil, slordig, zeer
ieel(jk, al'mzaiid. ellendig. Vous uses uit habit
juf-, p'jj licht dooi' een heel slordig, ('elneen kleed
aan. On te togen dans tine chambre juf-, dans uii
laudis if-, loco gaf hem cciie el!endiqe kamer, een
armzalig hot tot verblijf. INFAME, In. et f. Eerboze, qeschondvlekte; laaffhortif/e am. eel., schurk ni.,
verachtelijk 'mensek n. lufainé, e, adj. (cmi
jictit. PO55 van infamer): Un homme int- pan lopinion pullitlue, een doom' de VolkSineeninf/ peschanddekt moan. f Infainément, ode. Op eerlooze
oeeV. a. Eerloos maken,onteewijze.- Infainer
ren, schandvlekken, in kwaden naam brengen, belasteien, schenden. eermoven, I ii fa nt if m en. Cetto
conduite vous infame ii jamais, dat geelrag schandvlekl a voor altijd. '' Ook zonder voorwerp: Un
jugemeiit qui hufanme, een vonnis, dal eerloos maakt.
Infamie, f. Ee rloosheid, schande, schandvlek; SCJiOI1(t(ia(i(1. ,i000(I11C/('l, laagheid, schandelijkheid f.;
.S'l'li(l(l(i, eerroof in., scheldwoord n. Encounir l'inf-,
,erloos worden . /i (vile onteerende straf vervallen.
Ii cram! mains Ia mort quo lint-, hij vreest den
dood minder dan de schande. Couvnir qn. d'inf-,
iemand met schande bedekken. II a fait Wen des
inf-s, hij heeft vele schanddaden bef/aan. 11 lui a
dit mille inf-s, hij heeft hem duizend laagheden,
scheldwoorden gezegd.
infant, al, Koninklijke pu'ins in., prinses t. (in
Spanje en Portugal). in fan t rn, in ia ate f,

i;FANTE1u.E
-.-

Ook als a:ij. LP cardinal mi-, th kadinuai-

inlant.

Infanterie, 1. Voetvolk IL oldaten le roet,
voetknechten nl. pl. voetleger ii. infanterie f,
Inc.. légère, li(jte infanterie. Juf- de marine, eesoldaten mariniers in. p1. inarn e i n /o n
terie.
Infaiitieide, O). Kinderinooid in.. inz. de moord
van een pasgeboren kind. Infanticide, m.etf.
Kinderinoorder in -moordster t.Ook als adj.
Père, MOre inf , Iindei'moordende v a der, moeder.
Hérode fut inf , Herodes was een kindeimoorder.
hifatigabilité , f. Onvermoeibaarheid, onveriiifatab1e, mij. ()nvermoeimnoeidheid f.
onverdroten, rusteloos, onbaar onvermoeid;
verfianuwd. Ousriet inf , onveîriioeid werkman rn
11 est irif nu traiiJ , hij is onvermoed in 't nierken. Ii potirsuit relic affaire avec un ziie inf-.
hij et die cook met een' onrerdioten, rusteloozen,
nverflaauuden ijici Vo(lIt. Infatigablenient,
0(1e. Op onrermoei1aie Vjn. indir moe(Ic ti (flden, onreernocid.
lnfatuation,f. 1'crdwaasilheiü f.,ottewaaii Ii.,
belagehelijise inbeelding otcielrevene , zotte voorliefde 1. tot iemand or tot iets, (1WOC von, inkenoinenheid 1. II est dans nun grande inf de sa noblesse, de son inrite, hij is /iooqeljjk in/enoinen
niet zijnen adeldom, niet ejjiie eigen verdiensten,
hij loopt hoog met zichze/ven weg. Cas[ one
erij/ke inbeelding,
léplorable int- , dat is eeoc jainm
een bek!aiensuaaiï1ij,ie ivuan. nfatuer. t. a.
Verzot 'maken dwaselijk vooringenomen. maken:
Qui vous a infalu (Ie vet Iiornrne-Ii, de ce livre
li, wie beeft u coo verzot op ',vooringenomen, met)
S'IScFATUER,
(lien man (tat boek qemnaakt!
C. pr. Verzot, dwasel'jjk ingenomen zijn. S'inf- de
met
een plaim
lemnamid,
(ill, , dun piojet. 11(1(1(5 meet
ingenomen zj)ii. (/am.) mart iemand, niet een plan
weqinopen. nfatué, e, adj. (en )art. liascé)
ii est inf- de son mince talent, hij 1mev/t meel met
zijn sober talent rip. Une liiie infe, de sa beautë,
een niet knee schoonheid hoogingenomen. j e Inl•el I'LL Cl id meisje ii.
) Infavorable. odj. On(Junstiçj, onCoorleelig.
1nfmVOi4tbIeii1eIit,ae!b 01) ongunstiqe wbze.
infécond, e, adj. Onvruchtbaar, islet of mcci
hifi voortbrengend. Terre inf-e, sol of-, onvruchtbare aarde f. , bodem of grond in. Oeiif inf- oneruc/itbaw ei n. Fleur inf-e, onvruchtbare bloem t.
Le rnulet nest pas nielle rnent if-, etc muile zel is
niet wecenlijk onvruclmtbaeir tot voorttdli'nq one(lig.) Esprit int , Imagination if c, onschikt.
Inféconvruchtbare geest rn. verbeelding t.
dité, t. Onvruclmtbaeirlmeid, jehiekaan vine/mt qevin7
tFne longue int- th/gtnère en st€iiilitd , eeoc lane,
durie onvruchtbaarheid Ontaai(li in dorheid.
Infeet, C, (ldj. Besmet, aangestoken; s/in/eend,
attend, verpest. Air int-, besmette Inc/mt f. Lieu
int-, besmette plaats f. 11 a 'ipline inf e, hj.j heft
infeeter, t. a.
een kun/ijle riekenden 0(1cm.
hleernetten , aansteken, verpesten, met stank vervullen, vcrqifiiqen immet (eliC ziektestof. Ce rnarais
infect(„ lair, of (its v. ii. Ce marais infecte, deze
Poel Vl!hifiï(Jt besmet de lucht, mint macros stinkt.
La peste avail infeetd tonte f a viiie. de nest had
de qemnsehe stad (mafl()estOkejs, besmet. (flq) L'l ic)résie a ínfectd tout le village, ie ketter heeft liet
qeheele dorp aanestoken. II vous infc-ctera par ses
nmauvaises moeurs. If) zeil me door efjae slechte eden aansteken, besmetten. liet unit. passé is ook
Les lieux in1eei€s. de beanie/tv plovatse,i t. p1.
hifeetienx, iense, snij. Méd.! ilesmoettend,
aanstekend, pestotirdig. Infection f. Besmething, oemnstekinj pestluebit /1eC1 pesteic'icte f.
tiesmeiteifjke stank mmi. i a f/c t I 1. Iinf des
corps nmorts mit In I)esle dans Ia ville, door de
bexmnehtende nitwasemninqen dei lijkes4 ontsfoml de
pest in CII stad. Lime int- suffocanle. een yes's/kInfeetienniste, ma. Mi/d.)
Re'de stank m.
Geneesheer, (lie de behandelim des' uit heemnettinq
ontstane iekten lot een stelsel nina kt, I n fe e t i(spoed M.
ni.
on/st
'S ,iféIieit, I, i)nnelu/c a., sampsp )ed, teienluhiféodntlon, f. [li/nd.] Beleesmismq t.
féoder, V. :1. Ileleenen, verhigden; tot een leen
Ter
leen pepeven
memken.
S'INCÉODER. v PP.
aarden.
(I/er) Siuf- a qo. Z/Chi zeer nanuw aan
iemne,ndrerhinde aS' int eii ide/eec' ouhepanld
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INFERNAL1TE.

-

invloed op iemand veswem-ven, iemand geheel va
ziek afhankelijk maken (gelijk de vassaal van zijn'
leen/meer is). liet part. pacsd is ook wij.: Dunes
int-es, als leen gegeven tiendeim f. ph. J)ornaines
int-es, karncrieenen n. pt.
Inferaxillaire, adj. Bot.) Onder de twjjq of bladoksels staande. *iifère, adj. Lager staand
(met betrekking tot eCu Image;' jeplaal.i't plantenorjaun),
Inférci-. V. a Besluiten, opmaken, afleiden,
devoid trekken. Que pout on int- de ce fait? wat
kon men nit dit feit besluiten ? welke qevoltrek king Ian inca uit dit feit maken ? liet part.
passel is ook adj. : Proposition infdrée (lOne nutee, voorstel ii. , dat uit een ander voorstel is opgemaakt.
Iiiféiies L p1. [Ant.) !)oodemmo//'ei's , gecifoffees n. pt, (gelijk die bij de Ouden aan de ondem-imaidscle goden voor de ziele?' dci' 'estoivenem, gebragi wem (len).
lnférieui, e, (m(ij Beneden, onder, lay er, onderst. loempet (niet betrekking tot een honger geplaatst
voorwerp). La l évre itif-e, de onderlip t. La inûmilioire it-c, dc onder/taak t. La région int-e de
lair, de benedenstreek der lucht, het onderst lucht gemest. La partie int- dune maison, dune mootagne, dun tableau, liet beneden elect van een huis,
berg, schilderij. [Gdogm.] L'ngypte into, Beneden -Egypte n. Departement de Ja Seine int-, de
Ia Loire jut c, departement der Beneden -Seine. Bene(1en-loire der Neder-Sesne, c/em Neder-Loire.
[AsIc.] Planètcs int-s, binnen-planeten t, p1.
(Mercurius en Venus welker loophanen binnen
c/me der cumi'dc liggen)
(fig.) Lager, ieein gem'.
mmdci' (in hoedanig/meid, s/hi (t, getal, esiz,). Condition it-c, lemijere. mindere stand in. of betrekking t. Classes int- s, lagere, onderste klassen 1. raI.
Mm/rile int-, geringere verdienste I. Nomlue int-,
minder, kleiner getal n. 'larclmandises Juìl-es, qi'rinqere, sleehmtece wa cam 1. p1. 11 est int h vous,
hij is, staat beneden mi, hi/f doet COOP mc onder. Vo
Ire fortune est mt-c /i Ia sienne, nu, vermogen is
qei'inerelan, niet zon groat als t î')Jiie. IrSFÉII1nun, rn. - E. 1. Mindere, 'jcringese, ondem'gesclmikte,
mammdei'hoc,'is;e rn "a t. Les int - s doivent respect it
leurs supt/rieurs, de minderen, ondergeschikten zijn
hunnen smmee'de'i'en, hunnen meesters eerbied verschuldigd.lnfériemirement, adv. Ilemmeden,
eindes';(fig.) geringer. slechter, niet zoo goed.
Placer umae chose mi- it une autro, een ding be
neden een onder plaatsen. Cet auteur écrit biest
int- Ii 'autre, 'iie schrijver .c'c/a','jjft op verve na z,øo
goed niet (mis de andere. Infériorité, t. Minderheid t., geringere stand, graad, rang aftrap rn.,
lagere waarde: ondergeschiktheid t., het achterstaan
bij anderen. II no reconnait das assez son int- ,
hij erkent niet genoeg zijne minderheid Son intdevrait le ren (1 plus hUflui)le, jjmm per/magere stews
moest hem ondem'elaimir/es' maken. Lint- du nonibre,
de minderheid in 'c1ol. Le malheur de lint , liet
ongeluk (Ier ondergeschikt/meid. int- de Cmie, mln
maCrite, gerinesem' ,mrnad van m'es'nuft, verdienste.
nférité, t. r Bot" 1 Legere plaafsiime t. vosm cel
plantendeel
re Inferrnable odj. ()nsl'uitbejai
InfernaL e, eselj. Ilelschm, lotdehel behoos'end
tot de onderwereld des' Ouden hehnoresmd, Oil(ICVosedsehi: Monstre int- , helse! qeds'orit, Pmelleimmonster ti.
Le serpent, Le dracon int-. (le .be!sehse s/as p 1.,
helleds'aok, du/rel rn. Rage inf c , /el.cche isoeile f.
Les ilieux, Les ,iuges infernaux, de osmdeeaardselme
noden, reglere, de i inden, t'etes's 'les' oyder"e,'eli(,
(fl .) Ifs'ehmcweljk, os'mesmv-Iffk, s nood, uls,im,pl.çe,b:
ldde jot c, einieelsek, gerloekt denlelaceld mm. Malice
int-is, gs'uueljke. hmelsehe boosheid t.
(loom) Bruit
int , helse/t, onuitstoasmhoor qe'aas n.QueUe mu si (me mi n ! 'mdle ('('SC afsehunelijke, helse/me sunz(jk !
Machine of c, helscie noah/nc t. helse?
werktuiq ii.. een toestel mm ip n e mros'ddamlioe oat
ptoffisu tes:ui'q te brengen.[Chins. Pierre int,
helse/in cIrca ma. (gesmolten en lot pijpjes qenoten
.colpetes'i'uur zilver , dat op de dierl)jlce i"eefels eeuw
clerk hptende werking doet)Nnfernalement.
cdv. Op helsehe u'ize, of.cehunelfj/c, 4 Imifermmaiser, V. n. lielsehi snake, de'u' helle vaardig
maken: cene tootnebooe drift opwekken.
nfernaJtr I. (fosn. fJelshhe'i'd di/elseip hoacqn'dig/me/el I.
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INFI R kIJF.

- Lint- de ia mëmolre, de onvast/wEd en getrouw
$iiférobraiiche, adj. [H. n.j Met onder den
Field von het geheugen. - [Th/nl] Onqelooviq
mantel geplaatste kieuwen (tan weekdieren).
Infertile, adj. Onvruchtbaar, schraal, niets of luid f., "geloof n., liet niet -tel/idea der ware jodn
f- onvrucht- dienst. atre oiistiné dans lint- in t ongeloof
zeer weinq vooitbrcngend: Terre ju,
- jg.) Espilt iflf-, dol', onvrucht- volharden.
b(1o1' i(LO(t n
InfigirabiIité , t. Didact.j Onafbeeldliaar
Infertili.
baar , niet . chei)vend verstand n.
Iteid t •- Inligurable, adj. Onofbeeld/iaar, niet
sable, (idj. Ongeschikt tot viuchtbaarinakiitj.
Infertilité, t Oniruchtbaanheid, SChIO(llhCId f. af te beelden: Dieu est int-. 1iifigiré, e, adj.
1'iiiU- ik eo, e1amp. ( .Ie onvrvchtbao?heif! ?Oii dezen Zonder bepaalden vorm; niet /iyieuilj/t, eiqen/j/k
-

-

-

akker.

b etOkiflçJ, StiOOJJCPj] ce1uoestinfJ I.
V. a. Veroiitii'sten, onveilig ma/een ,
bestoken ij!oo)Pn , stroope;i, uitpiunderen, verwoes
ten. Les ennemis iiifestaient les fionlires, de vijanden 1epn de /l'CiiZCfl al. Les pirates in[estaient
toutes les côle (Lu ioyaurnc, de 2eeroovcic amok/eiI de onsche kust ties k(eávgrjks onveilijj.
tbici1inq: Les rats infeslent cette maison,
in it/t /iUi;s v(igcit ïflCii CCi (/001 de -ratte,-i geplaagd.
. Infesté, e (i(!j Cie jiart. posed) Une forêt
itii-e cie voleuts, ccli door rooves onveilig bosch ii.
IJn anile int do elienilles, ren door 1t'pseii ilffJecretcn banns 1fl. bi champ int- de mauvaises her)i?tiUS1ii1/

Infester,

-

met onkruid bezette akker ni
lnfestueatioii, 1?. [ Ane. coul. in bezit ae'ioiaq f.
t -ut CCfl fJOCO (/001' Ocerhandi(Jflq ran een si3OOholfli.

1105, ëi?fl
i

Iiifeudatioii, LIZ'. iNFEODAT1Oi.
nfeuiI1é 9 e, adj Bot.] He V ePA PHYLLE,
IiifeutiLb!e, eiij. Fec/il Niet voor vttii
jesr/tikt, on ei/t too,.
InfibtiJatioi, L LChIC. Vetéi.j Beiinjinj 1. ,
het io'linfjcn de; voorhuid of 't kunstinatiq ver'

celijIjen met ce,, iiaj of naad van die dee/en, welker vrijheid tot het werk der voorttéi'infl noodig is
( bij de Oecleii een middel tot bewaiing der ku/sc/ikeid, latei tot werinq (/er zeifbesinetting voorilesla-

Infihulei 9 v. 0 B/liken, béiiflfJCfl, inrinqen - mlibuI/i e, adj.: Chevai int, geriad paard ii.

gen en wt enkel aan dieren uitgeoefend).

Ilicier, V. II. Ontkennen, tejenspreke it
acij. Onttouw, oiijietrou.w, trouweloos;
onetrl'jjii; Ouiota'iidv(istiu, o;tgesiadjg; oonnauwkenlig, onjuist, once/it. onaaaiac/itit. EjiOtiX, Amant
int-, o nt rouw eckigeroot, min naar rn Am! Allié
uit-, onet1ouw, veranderlijk, onstandvasti g vriend,
boi,d&ciioot. £tic hit- a son toni, /i ses devoirs,
:ij Pen euiend ontrotew zijn, zijve p1/glen niet vervullen. Caissier , i)omesiique, lof-, ont r ouw,
iyneeri/jk lass/er, liedieiicie. -- lIt1erinite, Naiiatour int-, it/ct gjeiioawc ofnwawkeuriye tolk, veelit/e'. Rapport inf , intntsottwkcoity, oiijnist, onmaniac/hg bezi g t ii. Collie int-, onnaauwheurifj
veivaiselt afsc/irft ct Portrait int- , we/tijd of niet
g e lij keed poetic! of afbeclelsel.
i%Iénioire lof-,
OtiiiOtLW. On?)USt, zwak feiicvqen a.[Théol.]
Les natiw. Les peupies lof-s, de o,iueloov4je,
niet clitiotelijke tint/kit t pL eo/keien ii. p1.
//ti) La mei' est on dI/went lof-, de ee is een
ontrouw veteciderlijk , niet te ver/touwen cleiieuiiL La fortune lui deviot int- de Poluin, weid
hem mitrouw, keerde hein ren rug toe.ireeiDLI IlL et 1. Ontrouwe in. en 1. 1112. on/route'
iiOflfliuiii or i;iiroou'e iiI/tIît(11OS t()ngelooviqe,
iet -c/iiistn inz ntuliaiiiedaan in'eoeimeui in.
Combative les jot-c, de Ofl(jelOOVi(/efl bevechten.
La piitialitc des footmen esi athnise ciiez les int-s,
ie veeiietjjvorij woid , tij de ntuzelmooaen toegelaten. - {Tiiéol.] hit- iiéatit, oo rqelooviqe uit onwetcad/teid (itt/en 't E v angelie 'niet verkondigd is).
lot- POsit11 oiteic'ooiqc tact (t/toet (die ttveitiei -d
heeft liet Evatiqelie can te tienen) inlidéle
wijze, aaqew
ment, adv . 0/) on tronive, trouelooso
irouu'eiijk. Infidélité 1. Ontrouw, onqetimewdc/il, tiouwetoosheid; tiouwceizakinq ttouwsc/tendinqiland van ontrouw;piiqtsckendinq f,misbrieik t
vai veitiO'tU'cit , oiteeiifikfeid; tinnaautokeurij-

inlidèle,

ketel, onechtheid, onjuistheid 1 L int- dun amant,

dune femn, de onitouv van ccii' in/anaat, van
eene vrouw Faire des int -s t ta maltresse, daden
i,(ifl on/route jeqeno zijne qeliefde beqoan Cet

employé a commis one int-, plusiews uit-s, die
anti cciie oneerlijkheid, aan

ambtene!ar heeft c/c/i

I»n
ltiaon,
ti
t. Inzijqinq, intrekking, doorzij

-

infesable, adj :. uFA1SA1JLE.
Infestation, f. 1fjandel{jke oaiu'ol ni., cci-

velerlei oneerlijke daden schuldig qemewkt. -- lief4un hislorieo, dun copisfo , dune ctalion, de

ging, dooizijpelinq: Lint- des eaux dans une cave
de dooizfjpelinq VOl? 't water in een kelder.
[Méd.] l)ooizijqinq , uitstorting t. van lymp/w .
bloed, el/ei, ene. inde zelfstandigheid der organen.
nfi1trer ('s), t'. pt. Inzijgen, intrekken, in
dringen, doorzjjgen , doorzijpelen: [eau

sinlilti'e

dans Ie bois lit plus dor, Ito l water trekt in t hardste kooi. Met pat. passe is ook ac/i: Liquide
int-, ingetrokken vocht ii. [M/d j Cel ] ules int-es,

niet inqeti'okken lyinjdut qec'ielde weefselcelle n .
1i1I,iie, adj. i)nders ( la(lfJci, kleinst, get/age!
izelden in eig. zin gebruikt). (fig.) Les rangs
int-s de in sOC!dI, de laagste kiocteti t. pl dci' maatsc/lap/I/i.

Itifiaiité, 1. icuiqetestoitd in, nie-

tigheid, t.: Lint- de l'homme.
maBuii e, ai/j. Oneindig, eindeloos, onbegrensd,
onbepe;/;t alljddui'tiid eeuwig: Dieu est int-,
t;oi it oneindig. Lespace ost int, 'le i'uiinte ie

onbeqiened. La gloire mt -c das /lus, de c/ado/ooze
lieerlijiclietel de i , uitver/tw'enen Bij ovcidijvinq:
zeer qroot; ontelimor, ta/boo: Des aslres placds
ii tItie ilislalice lot-c, sterren, op verbazend groo
(t[etand van el/condo, ' /Jeplaotst. Avoir des abu -ten
gatiotis int-es b qn., zee, groote verpligt/itgea ooit

Une vu'iélé hit-c de er/atures viaiites, eeoc tat/ooze verse/teidenqeid van levende
o Math.) Quanlit/ lot-c , oneindig

iemand hebben.
schepselen,

,'oote /ioev°elli°id

t.

(gino/ct dait cenige denkbare

- IMIM, int lIet oneindige, on/icL'lionirne iie jieut Men conoevoir l'inl-,

hoeveelheid).

de menech kav het oneindige niet wel been//cit of
tiegiqpen. ik L1NFIM, 100. ode. Tot in t one/siMath. Le caidul de lint- de ic/ic-

ninq of 011oSsinfi ler o nei n dig kleine grootheden,
osialy t Van t I) t It (cii!, ,i/ira! it t nat
cii e[eij)Oiientidiol-i'ekcnifly), iit/iiiitcsintaal-rekenin,q 1

/t L'iNEIM, lo 0 ado. in 't oneindige, onophoude lijk.' La (livisil;llité de Ja niatieie b liitf- , de deelboosheid der stof tol in 't oneindige. Cola irait /s
lint-, dat zou its 't oreindi q o vooi't!oopen. Iii
lini m ent, ode (l)neindiq, zonder jiens of maat:
hoogst, ten uiterste, OCCi COO!. 1)/eu est int- bon,
age ( oil i s oneiizalim, ir ijs, Il(Oi(l ei/wijs
- 8jl Uitbi('idiit(!: je vous i'einircie of- , ik dank
ii ten hoogste, te;t zoei'sie. Elle ct I n f- aimable, zij
is hoogst heini,mneljk. 11 vautsnt- In/cox rester ici.
't is veel bétei' kier te hItcen . Ii a int- despril
lijf heeft zeer eet! jeesi. ti'Stiid, hit- petil.
Int grand , au ii lig k/c i g ( ot 11 ith Qu mute
int- I)(tl IC, (inc/nd//s k/c/rio koemcellicid, (kleinci' dan
eeniqe de;ilrhat'e hoeveelheid) . ..- &n1iiitaire, ni.
lanimnfjei, veioi'stander iii: der is fl nite.cissmoctl-s'ekeit/tij!. Infinité, I' ()iteiiit/ilioid, otsbegt'oiis<l/iei/; ' zeer gi - oote toots/gte of 'hoeveelheid, ante!bacisiioicl. talloosheid 1. Lint- le Dien, Gods 0550/fldsqhoid. -- Coo int de PCCSOOIICS y ont perdu In
si e een veitmazend getal mouse/ion hebben daarbij het
!cflcïi vcr!oieis, lIj(, int- de choses qii so passent
soos nos yeu r iCIiC qr'eto irseisiple dingen. die
on!et' 0iiZC ooqen qobeven Inlinitésinial , e.
(it/i. Math.] De oneindig kleine grootheden betrof-

feit:
n Calcul inf-, of Cobol do lintini, z. hoven.
lnflnitésime, Q Maili,I Oneindigklein,
4/s enlist. rn Hot on/irjklcine, .' nfluiitif, ni
{Gs'ani.] Onbt,paalde vijs f. i a /1 ii •i t I e f, i ii fit I V U ,S 50. --- Ook ede eu/f: Le vnode int-. mli-

nitovisme, in., cf a ls(? /j. Doctrine inflntoviste, t, Lees- t. , eeil;ens we!ke af de bewerktuigde
wezens beschouwd wore/en als gevolg der on/wi k kel ing v o n kiesrien, die tot in 't aiseindiqe in el/iandci' zijn g erot, I a f1 it / t 0 Cl .c ni ii e D. -- INFO'iITt)VIS'tE, in. ,'iOiilidiflei', vooi'steitdei' in, diet' leer ,
ItiinietIle, as/f, FlInt.] Wat zich krachtelo o s,
ongeldig Ices! niet/iets, Temoignago lof-, geiuissnis,
die men k r achteloos /5051 maken. - Itifli-amitif,

i'e, adj [Prat.] ()iqoidiqsnakesmcl, op/ic/fend, vet'
)OJt000wkcur/oheid onjuistheid van een qeschicd- nietipend, infirniotief: Arret uit- dune sanirlafjvir; 000 OOSt ofsrltrjjver, von 'one oai/ioli'cto j tories', (licoqere) ti/toproak f, 'iii' ren qeueezee van-

INFIRMATJON

41€ krachteloos maakt, Infirmation, 1. [Prat.]
Ongeldig -inaMnq, opheffing, vernietiqing. t n f r7Th t i e f. Infirwe, wij. Zwa k kel ij k, ziekelijk; zwak, krachteloos. VieiIlanl ink, zwakke,

ziekelijke grijsaard m. La vleitlesse lul-, de zwak-

keljke oulerdom ni. -- L'habitude du vice rend
t'homnie ink, de gewoonte der ondeugd maakt den
Jugernent juf-, onvast, wei 1e/end
me'nsch zwak.
()ok ad subst. Les malacles ei les
oordeel n.
inf-s, de zieken en zwakken. Cest Un juf-, dat is
Infirmei-, t'. a. [ Prat.]
een zwakke, ziekelijke.
Verzwakken, krachteloos, onqeldij mckee, ophe/fen,
mi e n (Ii. v. een tes
eernietijen, verb;elen, I a fi e
lament, een vonnis, contract, enz.) [Didact.] Intunepreuve un témoignage, de zvak/zeid van een
bewijs, van eene getuigenis aantoonen. Het part.
passé is ook adj.: Sentence inf-e , krachteloosge maak!, opqehecen vonnis a. - infirmerie, 1.
Kranken- of zieken/mis n., in:. voor soldaten, ziekenzaal, ziekenkamer, in fi r ei e ; i e f. ---- [Mar.]
Ziekenboeg in. - [Bot. [ Plaats 1. voor
planten in trekkassen. - - [OîseLj Met dikke sergie
gevoerde kooi 1. voor zieke e'ofjels. (fig. et fort.)
Cette maison est nan mi-, une vdritable inf-, dat
huis is een waai gas/huis (velen liqqen er te geljj!
ziek. iulirmier. rn., •ière, f. Ziekenoppassee in., oppossteï f. in ost- of ziekenhuizen.
Ook eis adj.: Frère inf-, geestelijk krankenbezoeier m. (eene weleer aanzienlijke kloosterwoardiglieid) Père inf-, Vlère inf -ire, z?eIenvader, dekenmoeder. -- Infirmité f. Zwakkeid , zwakte
krachteloosheid, , jehrekkelj/ichei1 , zieke/ijle ligehaamsgesteln., dfekeiijithe'id, infi rn i t e i t f. Les
in k s corore1les, de lichameljke zivakheden. 1. .
p1. ^els
Les inf- tb la vleillesse, de gebreken n. e
oude,doms. (lig.) Zwakheul, broosheid.' zn/c
djke onvolkonecnlieid T. , eiiek ongeiiiak a. 11
faut supporter les int - s de son procliain , nice
enact de zucklieden, de jebi'ekcn. onfJclnakke n van

-- -

-

-

--

.

,

.

zijnen naaste dulden . ve;draqen.

-

btm?(jbmtai.(iq.) ()nleui;nmai,m, c',i m :clteiOl. v -i'
erikhoa:-'. (nv5umntmr:m'hqi(I:, onv erbiddelijk, aim bm'Ua•
gelijkk , si I stij fzi n ni g , stijfhoofdig, halsstarri g :
ii (01 rtmmn1( (t irmil-, hij is -tn mm' s e n, (iiiCi'''(te lijk. Une coimla nee u II- , i'm•pt' om?Irii - !!'i(Iln' 'mmmiil -o.ç1r11,-_iml. Cm--I une lI1m.c i l l- . 1 is11 o n v erbiddelijk m e'li'r. t mmm- vert u m i
'en' nim in, lb/mm;,'
iltii#jmi I tit cara v tère ii; 1-, eens-C-mm. 1mm! -lamij(j kOl im/t ! LI - - I nflexiblenient. mmmlv. Op
(mmmlmu im;d-i!Im m'jje, onv erz ettelijk, mm"lmmm''mm'lijk: 11
(liI(LI i mill- ;tl i;;c'I;P l 'iJfl o pin ion , Png h/jill on v e rzettelijk t?, d(IiI gevoelen . I n flexion , t. Bu i ging 1 S;i luei en fai;iio I t; ee Ide -;'c i t ti- 1 m(i
mom,t e,it - 1;'.! bu iging, 1/;im,'toim. [ O pt .li0 f'immt,
afwijking (tm'i• iimimt : lm'ii( hi Z . P. h io1J';n.o • to
t. l';mmgt'mm en,
1,o--- mill- 'to' eet a-/tui., (le ce, ehantteur son t l Otiju;; a mmm (;jjli,h
e n 'mi;o (Ii'',- Im-(mmmm'mi)mm'1I (1 to/li'. ml'- s tembui ging
i_mill dien,z ijn, (1111)1! 'mm. tU oi tij. - [ Gram.: Buiging, dimm mm; hiOl 1/h': 1-•l -i- (1 -mm 'mmi'dmn'/ mm m
ie, , 9,vor tel (mm) ml n mmm!;mmi?- minIm;!
mini I;
o)infl- I;;mi'11,m2 7 1 mm in ,' mmm' kr onone hum, mm!-!; zij
I'm mm,. I i(,mliimg t m€m,1)3-'. mc//P iim, ,har emm am'
(i:mimmm.";m -t .I nflexio s cope of ('lnoniado-

.

-

-

'

-.

le, ;o; i

Pbs
12cm; do or Meyeru ilgevondr p.
ii:;'kl,mmm l o t :m'i1mm 2 ;'ommq m l!l de
de r
straalbuiging, i 1h l ' .1' f m i i Jo 1hflm'% iU . ii , U't bin n e nwaar ts i, :, ,,.
p(-(Ie

'-

.

m;m'lo ii.

-

V. 0.

(liep

(ii Vast i n, de beak.
Inflamniabilith, 1. JhysJ Ontvia;nbaarIeld,
(efltbian(ihaCli'lIeid t. ; L'intl- ste l'eeprit ilti eta, du
gaz hydrogène carhorei, de ontvlambaarheid van
den st'fjngeest, van liet koolwatersiof- gas. I,'inilde Ia pooilre, de lo s branding. ontp1o/fin iian 't
kruid. mu- spontanée , zelfontbi'andinq , zeifontVlO(JliClii/j t. (ljj•) L'inIl- de Vimagdwation, cm
coeur, de ontvlariibaarbeid van de verb e e l ding, van
't hart. • 1nt!anunabie adj. Ontvlambaar,
ligt ontbcondbaar: Le centre, le (flIfll)lire soul des
rnatlères tort intl -c, de zweed, de kainfer zijn
zeer ligt ontvlambare ito//he. [Chin.] Air i l l -.
watestof-qos n. (fl.q.) Ligt Gj)'ileye5(t of in.
drift erokend, prikkelba a i. Cainlere lull n ligt
opviicgcnd karakter n. Imagination ic!i-. p -jAb- elhare verbeeidind 1 i,flaiirnation, 1. Oat
'lamming, occtbc'anding t. [1 1 ó 01 ()ntcteieinp o
nflanimâti e f.: II s a de mu- a cd/n plow,
er is a,feikinp hij i!t' 51,2(1(1. 1 Vdtcir.I
ziekte 1.I. f?' VlPkr,t:. hdla.iinuitoire, odj.
LMO(1 i ()nletekend, (:nteiei'iii(j veroo rz akend, met
entsteklaa membonien, Fibvre mli- , ewt.c1ckini-

koorts f,

a m g man
TtJMEIJP.
t lijf dooi winden, infleutie f. Z .
nflbe2mi, C, (Itij [Olmt. Bot.J Pinnenileacts
gebogen. Ra y ons intl -s. Pdtales intles. /ieimeiiid'aOTtS emeheqen c/ma/mn em. pl_ bloteuimIade;mn n . 1.
Infléewr (srn). v. pr. Buigen. ---hmllexbilité 1. Onbui 1) aaimi1 1. IPhs.] Linll est ene
propridté (liii nappam-i eet ii awrun corps, de on&mmi'bcam heid is eepe eliemmechap, die niet ddmm lig) Onhuiqzaamn'meid , etmmqbcid,
ciwamn bezit. -cirverzeitelijlcmeid. nnrcm iPidn1k 1, eid. Omi fmwcb'eiLikheld. (mfli,iflUr1,bOa1'h(ji. sij)fZiflfliqîcIfd Fmalc'çt orriqheid, l,am'dmel;imlmrid t. 1 00 Putt jmmge, Ion
crmtmancier, de envemLirldeljjkimeid. ene velcro. mens
ccbmsldeiceberc. Lied- mln coeur, mimi cacaclbm'e, d
onvcrmu,'whoa,'/eid man 1 .'mail, de .çtun'7eiri, Onumrikbcmarhehi van 't keealîter. miflexlile, adj.
Onbuigbaar . niet Ie buigen: Les corps infl -s, dc
omibuighare liacbammien n il, Auccmrm wdtal n'eet
absolurnent kill- niet CPn net(W2 m mcmivtr"kt en11111 ton C M( I ()
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spoed geleefd. -- Faire Ie récit tie sas int -s, zijne
; Itifoention, t. liet te vuur zetten; tevuw
rampen, wederwaardigheden verhalen. Jnf'or»
M. (lat.) (vyl. IN) Intpr., LUr.]
tuné, e, adj. (en part. passé van 't oude inforFolio foIrliacIt II. (waarbij het vel eeflfl'i(IUl fJCVOU- tuner, ongelukkig maken, kwellen). Ongelukkig,
wen is en (lus 4, bladzijden heeft) i n-f o t I o n., onfortuinlijk, niet doom- 't lot beg u nstigd, rampf o 1 i- ü 71 t ni., boek n. in folio -formaat. 1)es hi- spoedig. Homme lof-, Femme iiif-e, of als subst.
folio, of als adj. Des volumes in-folio, folianten INFO[m'EIJNE, -E, o'ngeiu/ckige mcmii in., vrouw 1
ongelukkige om. en f.
iii. pl., boeken 'in folio ij. p1.
Jnfraetaii -e, adj. Overtredend. - 1nfrae
Infondre, V. (1. insmelte n , innig VeI'Chi(/C1l,
eeoc eigenschap owi een liqchaam mededeele'n, in- tern-, in., - ti iec, f. Overtreder, schcnder, verbreker
nm. (vult ccii verdi-ag, eeoc wet, enz.) pla'iiten, vermengen.
hiforçable, adj. Niet niet geweld le nemen
Infraction, t. Overtreding, inbreuk, schending,
'moveiwcldigbaa'i', onneembaar: Position lof-.
kwetsing t.: tuft- a Ja lol, inbreuk Ut) de wel. Linfrinfoirnateur, m., -triee f. Onderzoeker, des lois, (Ie overtreding (Ier wetten, wetschending
savorscher, ineinnei iii. VOil ber'ijtei. - Weleer liifr- de paix, vredebreuk f. us oat fall une infr
nok z. V. a. PRECEPTEITII. '' Infoi-niatif, ive, nu
1,- tiailé, zij hebben 't vr'rd, a p geschonden, omeden, Ci inbreuk op j'rii(icikt.
Infoiadj. BCrif/tefl(1, omleuriqtend, leeiend.
)atttioll. f [Jul.] Gei'ejtel)k onderzoek, getalInfralapsaii-es, in. p1, [The/oIi ma nhange rs
jenverhou ' n., ondervraging f. (inz. in ()'lini'fldle eemier secte , die beweert, dat God reeds vóór Adams
zaken; vgl. ENQUETE): II esi assignd pour elre out 'val besloten hurl , emim zeker gm'tol mncnselmen te veren of-, is gedagvaard, oni'ls getuige gehoord doemen.
Infra,ietii, e, adj. Onoce, 's cirmeden. - Inte worden. Continuer les lof -s, de o nd erv ragingen
voortzetten. Alici' aux. int-s, prenrlre des lof-s, een tranebisssible, wij. Onorersclmrijdhaar: Linilte
iiifr-.
memoCahier
cl
lof-,
instellen.
Ofl(le'lZOCk
ijeregleljik
van ingewonnen erigten. Pour irif-, tot narigt.
Infrangible, emtij. ()mmbm'e'ekbaar, mmie! te breken.
lnfi-éque;nment, adv. Niet dikwijls, on(frin.) Onderzoek ii., navo'mschin, ov;'aaq, kondschap 1., 1ic 2 'i]t, bescheid a., i i f a r 'ía a t ie f. (in men/gen/lig. -- lnfi - éqnenee, t. Gebrek ii. ci cm mm
lezen zin meestal iiieev. gebehifj(l): Faire des lol -s, her/ma al de wederkeering; onbezochtheid, ledig/meid f.
beriglen inwinnen, onderzoek don. Les lof-s que of gebrek acmn bezoekers. -- Infréqnent, e, adj.
i'ai prises (of recueillies) sur sa conduite, ne Niet lmerlmaaldel(jk, niet meumigvulcl'ig. Jiil'i-ésoot pas satisfaisllhfeS (le bwigtcn, die 'ik om- quenté, e, (idj. Onbezocht, nog niet bezocht, eentreat zijn gedrag heb ingewonnen, zjjn niet vol- zaam, doodscim. Mers lof-es, onbezochte zeeën f. p1.
doend, n let bevredigend.
Prome n ade lof -em. s/cc/it bezochte, m'C'mmzaifle wandel-

jting f.
lu -folio,
-

-

-

''

-'

lnfoi-ine, adj. Zonder brpaafileu al ZOflde behoo rl ijken vorm , onrjevoimd, vormeloos: misvormd,
wanstaltig, wanechapen, mismaakt, gedrogtelijk:
Masse lof-, vor'meiooze klomp in. of massa f. Le
inoiistre est one production lof- de Ia nature, het
monster is ceo wa'ns'chapen, gedrogtel'j)k voort bre,i gel der natuur. (fig.) Onvolkomen, niet in den
vereischten vorm bevat: Cette pièce, Cet acte est
of-, dat sta/.', die acte is niet in den voe'in, is onvol/rooien. Des essnis hf-s, onvo l komene j)1oefe'iningen f. p1. [ASI1'.j Eloiles uit -s. afgezonderde,
veisirooirle s tC'refl 1, pl, die tot een sterrenbeeld
behoorcn.

Inforué, e, wij. (en part. pcisd von informer):
Juge lien lul-, rioed ingelicht r'egtei ' . Vous èles
bieii , mal lof-, gii zijt toed, slecht ingelicht, one/eri"igt, g c i a fo r ni e e " d. INFOIME, in. [Jur.]
eregte/f;k onderzoelr 11 .(1NIOriMATIOrc).
Infoiiier, V. a. [Phil. sac.] Vormen, den

ze1fstandg 2 n VOi'ilt VOn CCfl 1gchaani uitmaken;
L'âme itiforme le corps, dc ziel is de sorm, welke
- t ligc/iaû"in tot een zelfstantig wezen 'amok!.
Onderrigie fl, bei/glen , hond doen, kondschappen,
ari'iqt of kennis geven, inform dren: On I'm-

foi'ine de tout ce qui se passe, me?t geeft hem
kennis vein al wat er voorvalt. • ' INFORMER, V. n.
[Jui'] Geregtelijic Oi(lCVZOCh doen ('in eeoc crimind/c of lijfstraffelijke z a ak) Permission dOlf-, verlof D. oni een geregtci'jjk onderzoek te doen. II a

did OFdOBhd (lUit en serait !)JUS anuidernent informé pendant ejuinze jaars on a S 1 II r q ci 0 , enen

heeft lest eycccn, dat r ; rrnde vec,'ticn doJCfl, ofzon' long /1e! flOod/ri 'inoqt ziji, een verder
jereteiijk onderzoek zgn zonde.Inf- des vieat moeurs le tjn., naar lemands lece,i en (je(1i'elg
onderzoek dora (om te weten of hij (lit of dat
ambt waardig 'is)SINcORMER. V. pr. (Thde'zoeken, 'navorschen, onderzoek doen, vernenien, zich
1 11 f 0 i n rr 7 c a: S'inl- de la ui'ité, naa r de icaarfield ooderzoek doen. Je men suis informé h
sicurs personnes, ik heb bij verscheidene pei500en
elanroarir vernomen, onderzoek gedaan.
ujeiiforinité, 1. [Didac 1 .1 !'ormeioos1eid, (ii
t ol'' indhe/d. tvane'ornzijheid, 1 a fo r as i t ei t f.
hdoi-tiat of Iiifoicistt, iii. [Philol.] Hel

tweede boel: der digesten ofpandeeten (epl. HIGESTF.),
; n t o r [ï P t U m a,
lnfoi-1 ifiable, ac/f. Onvei'ste9'icbeur, a let te be'vestigen of te versterken. Iiifntiflé, e. adj.
Onversterkt, niet bevestigd, zonder vesting wer ken.
Infoit.uie, f. Ongeluk a., reeks t. van weder'warii'd/cheden, clie den iili?uiSch buiten zijne cc/mid
treffen. s'anipspoecI, iegcnspoed M. ; --- ongelukkig
voorval a., romp t., slag in. H a toujoimrs 'vécu
clans lint-, hij heeft altijd in 't oni'etmzk, 4n 'mnp-

i/reef

(te stelen.

n
411ponnable, 4j. (plo/s.) Onsteelbaam, viel
Infvnctuense;ncnt. ocij. Vruchteloos, verpeels, zonder nut of voordeel: .1ai travaillé infi-.
Ik heb vruchteloos gewerkt. infruetneux,
ense, adj. Onviuchtbar",, weimmg rf geen vrucht
opleverend: Cliamrqm infr-, onviuchtbaam, weinig
gevende akker rn Terre infr-cuse, onvruchtbaar,
schraal jaar em. -- (fig) Vruchtelo os , vergeefs, nutte/nos: None eûnies l'annie passée be année infiuclucuse, me-if line/den eemleilemm jaar een ommvruchtbriar jarim-. Votre peine sera inir-euse, awe moeite
Ml vruchteloos zijn. '' Infi- netuosité, 1. On-

vruchtbaarheid; - vruehtrloosheid, nutteloos/meid f.
Iiif#ile, f. II. arme., Liturg.- ( /'Vilte wollen
voorhoofr'lmand rn als trioi c/cm oud -romneinsche
priesters, priesterwronq f. ; ' 41s- of bisschopsmuts f. , lire zinmmebeeldiq sierrwd bij pleglige geldgenlieden.
Infundibtilé, e, of Infundibuliforine, acij.
[1lot. Ti'cchteivormig. ' lnfundibutuiii, rn
(pm , . in -fon- di -1u -lome [Anal.] , z, mi a. EiNTONN 0 1 11 .
Infus. e, adj. Aammgeboremm, i n geschapen, lu gegiven.- Lee umpôlies avaient an don lof-, de apostelen hadden r:ne (comm Gort) immgegévene gave. Sv-

gesse, inf -e. aei;ebôierme, ingesehopeim Wijs!meid f.

ei /roum.) II cm- nit a\'on in science inf-e,
h/ ineen!, dat lm(i niet de wete,mccha1; 'jehom -en ic,
rrit de /,eimni liemul aamm,ewciaid is
nfuser. V (1. Infje(eim. mumz Pliaim] opgic-ten , laten tmchken of werken een cipgielsel 0/I iets
mnaiceum, 4 ii f u a eI Ci ve a: lof- mln quineuuioa dans
du vin, Pion op uijum laten hekken. Ook zonder
1)0(0 ue'i'p: Int- Im frau], koud (]fJieten of loten trekken. (fig) i)ieu infuse sas glèm;es lans nos
('orals God stout Zijne 'ijenade im: onze harten uit.

« SINFUSEIt, V. lii 'lek/ren. rm/trekkemm. weeken:

11 faut laisser nu thë le tenil)S de s'irmf-, men moet
de tlmCC Oid lairn om te trekken. -- Met weglating
L ail 1 vooi'naamnwoe;',d: Laisser hf- vine plante,
reve plant laten aftmekleen. - liet part. passé is
ook ('rij.: 11 preruil ie (JuimmquiIla infu5ë dans du
mIll, li f/eb'm'mmikt een afIre/eel vein kina 01) smijn.
infusibilité, t [Didact.j Onsmeltba ar heid f
Infusible, odj. Onsm'nclthaam.
IIDfsiSiO!i_ f. liet opgieten. ing i eten; oji/jieting f,
rmpgietsml, riftrelcsel, ire/reel n / ii f's/ c / e t. : lul- de
tll( , tic camoimiilie , tmksel, after/reel s'aum thee , van
ham/i/eu. Immf- h cimamjml fm'Oid , wenom, koud opgietsel ii. [Chic.] lnspuitinp, imigietiuig f. van
era/p vocht in ccve opene ads',-. (fig,) Les apôtres

a'vaient Ie Ion ties langues psi linf- du Saint
Esprit, de apostelen hadden de gore der talen demor
imiqevimmg ven 1/cum 11 Geest. Inf,toii-, ni [ChmrJ
I'f'eri;tm:rq tot oderimmmpmmmtimro,

ru fus 0 'p 1 mm in

a

TINFUSOIItE

uftoire, adj.: Vers int-, Animalcules,
Zoophytes mi-s of microscopiques , of als subst.
INFUSOJBES in. pl. [H. n.] Infusie- of opjietsel
diertjes, mikoskopische wormopjes n. p1. (die zich
in infusien of ook in stilstaande vochten ontwikkelen
en alleen (looP 't roikroskoop waar te nemen zijn.
tnfnsorial, e (1([j. [H. n.] Tot de vorininq,
ontwikkelin g der infas'ie -diertjes beiworend.
ngagné,
Inoaonabte, (rij. Onv'inaar.
(de beenen.
C, odj. nqewonnen.
ingatitbe, adj. (fom. ) !IUf/, luchtig, ligt op
lngaraiiti, c, Wij. Ongruaniboryd, ongedekt.
zonder garantie of waarborg: Marcliandises Ing -es,
onyewaarborqde voren f. p1. 11 est iesté ing- h,
Ook als subsi.
bleef ongedekt, ongewaarbo'rgd.
ni.: Neus soinmes [In nombre les ing -s , wij behooien onder de nwt-gewaarborgden rantie, f. Gebrek n. aan waarborg.
-

iigénérab1e, (l(lj [Viel te telen, niet nooit
Ingénératif, ive,
ie brengen, onteelbani'.
tiilj. :rei- vow heling onbekwaam, oninaqtig.
S Ingénéreux, euse. wij. Onedelmoedig.
ingénier (s'). V. ge. Zijn vernuft, zijn ilenl;-

vermeqen 'inspannen, op middelen peinzen. middelen verzinnen: Ii singiiiie pour tirer son Irére
d'e rn lmarras, hij veinst op middelen, om zijn hiorder uit de vertegenheid te helpen.
Ingénieur, rn Knijg.slmouWkundige, krijgsbouwmeester ((di Rooft door vernufteling vertoald),
i a gen ira 1' fliL Ing- de place, ventingbouwkundine. Ing- de guerre of 1e eampagre, veld -)ngejjg
nicur. Ing- gëographe des camps et ainuies, lusIanI1IIete'. ingenieur -f/eoglwiph der kampen en

legers. Ing- civil, civiel of burgerlijk ingenieur.
lug- des pouts ei cliaussées, bouwmeester tjer bruglien en wegen. lug- les eaux et forêts, ingenieur
der wateren en bossehen. Ing- de Ja marine, zeebouwmeester, n'wrine-inqenienr. Ing- constructeur
de Ia marine, bouwkundig opzigter over den scheepsbouw, construeteul de mar ine. Ing- en chef,
hoofd-ingenieur; oppei-eonstrueteur.
Ingiiieiiseinent, ode. On ver-nuftije. zinrij ke, geestige wj/z(': Cda est ing- ivagind, dot
is vernuftig. zinrjjk uitge d acht. Il sen est. liré
ing-. hij heeft er zich op eene SCh1ÏIfl(leIe, aardig ,
.wijze uit gered. Ingénieux, lease, adj. Verufiw ejeectw'zinrijk, iren qrgh eb i,i i iii
schrander, kunstijik, kunstig uitgedacht: Cest
one femme ing-ieuse, t is een VernUftige, sc/irandere VrOUW.
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Cyst one machine fort ing-ieuse.

t is een zeer kunstig geinoeikt werktuig. Cclie
in'ention est fort ing-ieuse, deze uitvinding is
malice lug-lease,
zeer kunstig uitgedacht. - Von
reve sluw, uitgedachte boosheid f. -Iugéniosité, t.
[DidacI. Vernuftighe'id , sehranderhed. z'ini'jikheid,
nitvindingsgave, ? a gen jos it eli 1.
Ingénit. e, adj. Ongekunsteld, eenvoudig, open.
'i'Ond, trouwhartig, rondborslig. opiegt, eec/jib.
onbewimpel d , onbevan g en. Jeune liiie ng -e. engeleunsteld, eenvoudig. orgeloos jong rae'igfe ri Area
lug-. cone/c,onheu'iinpelde bekentenis 1. [Féod.]
Fief Ing- , nuijleen adelljh leen ti . ' 00/s cl/s subst.:
Faire ling-, den troaw/iaitige, den eenvo'wlieje.
den argelooze spelen of uit/wogen. [TliéhL]
.Jouer les les iilg-es (of loner lingénuité)
eh' rol dci ee nvoudige . trnnw/ieirtige PerSonael(!jes.
der jonge en Onve/lUldioc, na ïne meisjes spelen. '
JNOENU, F., aelj. ei cabot. [Dr. l om.) V'iijjeboren.
niet in siavi'oïjj geboren; vrf/qeboreee lii. en t.
1nénuité , t. Eentoudigheid, argeloosheid, trouwhO'rtif/heid. rondborsligheid, openhe:rligheid. oprefJt /ieiel, on g ekunste l dheid, onbeve2nqeiih'id, ni'jjinoe-

eligheid 1 i.'ing- fail. avouer tout ee iju'on salt ei

ce (lnn sent, dc a;'geloorheiel doet at, 'we;t men
weet en ge'roelt. bekennen. Onnoozele, zotte,
beieiqche!ijke w;imerk'inq of opmerking t.: lout
son liscours est plein ding-s qui font pith), zjjne

gansce rede is vol onnoozele, meui)j'denswuendige
Vujgeborenhe/el t. &ngéniinent. ode. Op soneibeiistige,
onbecimue1de, tieuwlioitige wijze: Je vous avouerai
Ing- one je lal fail, 'ik zal u openliartig bekennen

zetten INGhNIJITÉ, t. [Dr. rom.j

dal ik liet gedaan heb. II dit bibs ehoses Ing-.
hij zegt alles onbewin'ipekl. roniborstig.
; ingérailee, t. Inmenging, bimoeijing t.
1nrer . V. 0 [Méd.] Inbrengen. door den mond
'n de inacig bi'orgen, doen inz w elgen: II faut ingle contre-polson th gré 011 (1€ force, mee moet het

te gengif goed- of kwaadschiks inbi'en(je'n, doen
doo'rzwclgen. - - - Het part. passé is ook adj.: II a

rendu toutes les matières ing -es, hij heeft al de
in de 2naag gebragte sta/Ten weder uitgeworpen.
s'INGEREE{, v. pe. Ingebragt 'worden: Ces médican'tents doivent sing- asec Ia plus grande précau lion, die medicijnen moeten met de grootste be h oedzaamheid ingebi -apt, door de keel gebragt worden.

.' -- Zich mengen of steken in iets, zich met iets on-

gevraagd bemoeijen: Je ne rn'ingérerai point dans
Vos affaires, Ik zal mij niet mengen of steken in,
niet bemoe'jjen met 'awe zaken. Il s'irtgère de donoer des avis. hij matigt zie/s aetit 'tand te geven.
Ingesta, rn p1. [Phsiol., Mild.] ingebragte le-

v e nsmidde l en p. p1., doen' liet spijsk a naal in de
maag gebroejte drooge of vloejfende stoffen 1. pl
Ingestion, t. (jet- . in -jès-tlii -on) tabi- en ging
van 'coedsel of artsenij door de keel in de maag.
Jiiglissant, e, adj. Niet glad, 'niet gij/dend.

stroef.

ID globo, ode.. z.
Inglorieusenieiit, ads. Op o'o'i'oem'i"jjke wijze.
« ' luglorieux, lense, adj. Onroeini'jjk, roeme loos. - {ug1orifié e, odj. ()nvulteerlijkt, on gecoemd,

Ingogne t. .-Jangciam': (1100/t' til. der negers
'in Senegaiithw , uit cciie pee"z'ikvoi'm'qe vine/it hes'eid.

higoûtaMe, adj. (i'nsii'teikelijk: Fruits ing -s.
.-, Iugoûté, e, adj. Ongepuoe'd, onaangeroerd:
T aus ces aids soot rests/s ing -s. . . (fig.) Niet
goedgekeurd: Mesures ing -es.
Jngou'ernable, adj. On'ie(JeeIbaar. onbestuurbaar. ongedwee: Peuple Ing-, onregeerbaar
volk n. '%'aisseau in g -. onbestuurbaar schip ii.
Ingouvei-né, e, adj. Onbesluurd, niet geregeerd.
lngiaeieiaitement, ode. Op onbe v allige, onbeleefde wijze. Ingraeienx. ieuse, adj. Onhevallig, 'niet innemend, stijf.

ingrain, ni. (pop.) , z. t:. a. EPEALTIIE.

ingralHnlatieal , e. a dj. Oniaolkundig, teI/Cit (IC tegels der spra a kkunst. '
gi-arninatlealenieiit, cute. Op ontaalkun d ige wijze.
1irat e, adj . Ondankbaar, onei-kentelij/c: 11
a did ingr- misers son bienfaiteur, hij ie one/oak-

haar jegens zijnen weidoener geweest. II est ingra vos hooP/s, hij vergeldt 'awe goedlieden met ondank - (fig.) J)o'r, onvruchtbaar; weluspannig.
IflOeijel'j]k te bewerken: geen VOOf(ICCI gevend; arm,
weinig stof oplévercnd (in zake van letteren en
kunsten). Terre ingr -e, Sol ingr- , ondankbare. onvruchtbai'e , den arbeid st/ct loonende grond ni.
IJne iilCi'I'O tngr -e an e iea u , een steen, die zich
inoeielijk laat beheitelen , een wêrspannige, stugge
steen in. Le sujet (ie CC poème est vrairnent loge-,
hel onderwerp vast dat die/its/uk is inderdaad onOok als sstbst. Un ingi-, line
dankbaar, (trui.
ingr -e, een. ('CiSC ondankbare, les bienlails font
s1eS ingr -s, de 'W eldaden maken ondankbaren. '
); Ing'rateQient, ce/v. Op endanichare wijze.-iiratissime, aelj. (fain.) 110w, , st ondenkbaar.

.'' Ingiatitzide t, (Jndaiikbaes'uheiei. onericeiste-

ljjlc/ieid t.
ng'ravenient. ni/c. Op cue is/ct deft/se of
er'iistige wijze.
hgravissable. oeij. ()n,bikiimbea'," , oaheklouteubaau.
Ii,rédient, iii. t)estacsldsieI. ,amenstelIend
deel, inmengsel, is g r e ci i e a t ii. Les lisse -s dooi
on faitl'encri, de hesta'nddeele'n, waarvan men den
inkt nteiakt. Les ingr -s dune médeeirie, dune
sauce, de inmenqeels one,' (cs'lsenij , eener saus.

5igrès ni. [Phil. seol. Innige vermenging,

vemeeniging I. '« nression, 1. [Astr.] lmmii'Cele f.
eemme'i' ilorieCt in een (erken, of sterm'ebeeld.
Ingrossation. t. [AIch.] t'mi'm'i'ormning t. der
grovere elementen, aarde en meeter, in de ligtere ,
vuu'm' en tue/ti.
lngnéable. adj. ()rmmi'w'sdiaom'. ondoom'waad-

beam , diep: Rïiôre i n -.
-

Iijuéissable. odj. ()ugeneeslijk, onge;uce.c-

baar.
nguiI?alre, lngninal, to. adj. [Aunt.] De
liezen of d(.-. selmaam.ctreek belm'efl'end.' Glandes ing -es,
liesklieren 1. p1. [Chir. ] Heroic inguinale, liesbreuk t. (Pl -U r. su, INGIJINAUX).

Jngni'gitation, f. (Méd.) L)oorzu'el,ejing,
slikkin,q t -- hiiuriiter. " a,, doorgaans S'iu

I

--
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er, ,. pr. ([am.) Grctiq doorzwelieM door
ee' l' lappen: II commenca par sing- tin pot
rrl'F

dune excellente biêre..
Itihabile, adj. Onbekwaam, onbedreven; onbevoegd. Artiste inh-, onbekwaam kunstenaar m. [Jur.] Un mineur est mli- a gouverner son Nell,
een minderjarige s onbevoegd om zijn vermogen
Ie besturen. Inhabilemeiit, ode. Op onbeicwame wijze. -- hihab il eté, 1. Onbekwaamheid,
tmbedrevenheid. onqeschiktheiil 1. L'inh- de ce gé
néral lui a fait perdre Ja bataille, de onbekwaamheid van dezen veldheer heeft hem den stag doen
verliezen. -- Juhabilité, f. [Jur.J Onbevoegdkeid f. Linli- a sucr&Ier, a liériter, (Ie onbevoegdheld tot opvolgen, tot erven. - inhab il iter, V. a.
[Jur.i Onbevoegd maken.
hihabillé, e, adj. Ongekleed.
Inhabitable, adj. Onbewoonbaar, niet te beWonen. Maison inh- , onbewoonbaar huis n.
; Inhabitation, f. Onbewoondheid f., het niet
bewonen (van een huis). -- Inhabité, e. adj.
Onbewoond. Pays inh-, onbewoond land n.
Jnhabitiide, t. Gebrek a. aan gewoonte, ongewoonte, ongewoonheid f.: L'inh- dcrire des Jetties,
de ongewoonte van brieven te schrijven.
Jiitiié, e, adj. Ongewoon; ontwend.
Inhalant, e, adj. [Bot.] ()psloI7nd, nui

geiid (absorbant). Inhalation, f. Opslorping.

in zij iqing f. (inspiration).
Jn!iarjnonie, f. Onwelluidendheid 1., gebrek ii.
aan harmonie of zamenetnaming. - Inliarmonie*isernent, ode. ()p onwelluidende wijze.
Inharnionleux, ieiise. wij. Onwelluidend. niet
zamenstenimend.
Inh er ence t. Het aanhangen, non/eieren; aanhangigheid ; verhouding der dingen, volgens welke
het cme slechts in en aan het andere gedacht
wordt, i 'a h oer d a t I e 1. nhrent e adj.
danhangen 4. aan/levend, olwfsclicideltiie, i a Ii w
cd a t: La p esanteur eet une qualitd inh -e h Ir
matière, de zu'aarte is cme aanklevende. iowanende, onafscheidelijke eigenschap der stof.
inhiber , V. a. [Prat..] to- of terughouden,
verhinderen, sluiten; verbiedee . Het part. ïassë
komt ook am adj. voor: (loses inhiioies, verboden
dingen ii. 7)1. (Het woord veroudert.) - iihibi
tion, 1. ((loOlgaans in 't meervo ud en ;egezeld
van zijn synoniem défenses) Verbod n.. ontcet
,

ENEQ1JiTiL

dagen na züite?t dood. 1h! part. 1)a.mc is ûiik
adj.: Les marts mb-s , de begraven, Ioo(len.
¶ Inigite. fl1. (van Inigo of Eniictis, d' 1001ip(l(llfl 1(111 Eovijla. z. '. a. JÊU1TE.
liiiinaginable, iitlj Omlenkbaar , onbedenkelijk, onbegrijpelijk.
lUk. Celte JWI'te ('51 in-, (lit rei'lit'.'
is onbegrijpelijk, nien kan hi zi'h niet l'e7'b(el(11'n
. . 5 1iiinaiJii*bJeiueiit. nile. Op ondenkbare,
(ICflkb(1i'i',
i),ibejlLio lijkt
lnin,itable , (Juf. Onnavolgbaar . (in piece
in-, een )flil(1VOl',b(laI' , nit na Ii' ii'iIien stole a.
. . I iiinfitableineiit, (1(l1'. (1;) onnavolgbare
Ojizi'. • fitiOlite, t, (01f. Niet ;-aajc'tlid.
1iiiniitk, 1. Vjjnn(Ivch(lp l.. n)ii!iqi, (I uui'aiia'
/iial, afkeerni.,i'i(j , (ii,jliij/, -'Oj v1j(1i;d.lj,lIa'I(l t
UI
..11- CiliuiCifldC, ii'i . l1'OiiC I I I 1,10 . een ' iuliji 11107I'
101(1'. onverzoenlijke i'jj(I,liliOh(l),. t'tI i'e na terme
[aS. ('i'll einde e!c.o !alIb'Ji(lj (;C l'ijii 'Ii' lt)I11It
(in.I#'ijlIilu hI i;'iak'n. . .\tIlUUI lijk' afkeer m. tic
Cc/Ie, dieren; 0(1/C 'J'l jij(I '(1;? ge wassen„ jij,. niet
I)1 elkander 1111110 01(1' Iil • I
i. e
at iii' F in- en tre
Je-. clilcus et Ii.' s i'inils, ci' besPaat e.1, 'iliiiij.,
afkeer til vij l mdigheid. Iice1.n ii,' haclo (11 (I
1011(01'.

;. ittt . t.
"i'd cc ijiaiii'aii
1
Oi L 11 ,l Ihe id„
/i ii
ï
Liit 11
. hiiiuluitrieJ . Je, mij. Niet i.wiustri ëel. zonder
bi' i,/a l, i". -- I nindastrienx, kni.,e. (!dj.
nbm 1 i jj: - iii. '17'('CI k. -ra,,. niel bedrevev in.
hnc,171e, IC of bedrijf
jji. n iet i
t%iflItiUlfl1C%hi1itén I 1!i0I. •)1ii1'le1iiIi;iiii 111'i(!. 1i,l(.1ZtI1 'i1l,ii ,'j j. f. --nhitllt.liIall
hJe. ilIj ())1iltrl'i1haai • (, i,i,l'lti-(•
'
Piiinfiiahle, adj. P11:1!uI.
\ j7ii.j' Ji--I;;; - : PIiil
li 1 "1I": of aftrekking 1:'i/,-I, 1 '.,
tin. i (1-'.
Op
),.?,iIJ/i j
'ale.
:
1ifc.
uiiiéniei. il'i7'''Jij. 1)10.', ,,raf,'-,
,
- .•.
hiinieiit.
e, .j\ ; I ia
zort(1,e,?,
'
a. ,5:/j \ . I o;':oi;i. niet
iJ1i'1 rietif.
lee rrijk.
nhi'(riit, i If(I • Niet , iI 17l;

,

ging t.: mu-s et défenses sotit faites h tutes personnes, 't is aan een ieder ontzegd en verboden.
-. inhibitoire, crlf. Verbiedend. ontzeggr:id.
S Inkonorable, adj. Onlo/felfjle. niet vereerens waardig. - S Inhonorablement. ode. Op onlo/felijke Wijze. hibonoié, e, adj. Ongedcrd,

onvercerd, jar. van de laatste eer ofde cci lei teqi-afenis beroofd. Inhonoriflqne. a dj. Viel
eervol. geen eer aanbrengend.

Iiihospitaliei-. ière ad!. Onherbergzeiwn,
ongastcrj : Peuple . Pays 11)11, eingastvijj rolt.
land ii. RéCeptiOU inh-ire, on;ostvrje ontvangst I.
!nhospitalièrement, ode. Op on!ieihrrqzame
wijze. Inhospitalité. 1. [[)Macl.] ()ngostvrijheid, onherbrrqzaainbeid f.
trilniiiiain, e, Onmonsc/ielfjk, onmenselilievend,
(snharmhartig . onme&loogcnd, ongevoel ig arced.
gruwza a m. ontinenecht: Maître mli-, em aenschelijk
flleeSte1flI. Coeur Nh-. oaevoe1ighart a. I'atternent
line
iruiTi-, wreede, beirbuarsehe bchand.elinq t.
femme iiih-, of als cuts!. Une inh-. eeoc ongerocli ge Imude troui, (die viel beantwoordt aan den
haristoot, dien zij inboezemt), eeoc wreede.
hurnalneinent, odv. 11rcde?pk , op cc ne accede,
onmenschelijke wijze 11 Ja Uaité mli-, hij hoc/t
hem onmensehelijk behandeld.Iailinmaniser,
V. a. Onrnenschcljjk, Wreed maken . ontmensclien.
.- mb nrnaiiité, I. Onmencehelijkheid , wreedheid, onrncêdoogendheiel , wreed a ardigheid; armenschel/jkedaacl I Traiter qe. avec Nb-, iemand niet
onrnenschelijkheid behandelen. I t a comrnis queiques
inh -s, hij heeft eer, ire onmensehei//khedon begaan.
kihuination , I. Beoardirg . begravin g , ter
aarde bestelling, begaIwis 1. les inh -s dans les
dglisen sont,
het begraven in de kerken
is verboden. Frais dinh-, l;egrafeni.cicosten m. p1.
nheirner, v. a. Beaeirdei , hegratcn, ter aarde bestellen, ten grave brengen (in C. wanneer dit met
go'tsdicnstplegtipheden gepaard aat) . On l'lnhtrois Jaars après so mart, snee b egroef hem drie
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i,,1iilitO !'fl-,f(--

J

. iiiiite1leetiiaJ . k', it -li. Niet tol it c
iiiiiteIi1enre I. 't
1I.!, (i7, ''.iilII '.'i' versland, of 'in' c:ii-jI.
.: hunt vlIigent C. (li Or 5lfl!1'liO. --I nl Jirei7aeu • ,,/#-. I a (11,' sfa;di:'
'iI'.
: iiii1v!Jigiliiiit • t. Onverslaantbaarheid,
')Od1ii! /A'. , ; I
iai'iteJ!igihlt. -:1. Onverslaa nbricr, nci•''iYg1• 'liI' , ...,' / ( '(?,' bear, 0: tIe'
5_- vei
vei' 't .1.' t'"!
1-- Ii'(?'i,',,
_i•(. I '0 -. 5 ' •'"il !': - ' 'f'. f., lekst ii
1I!7''..-,.', ,.,,,, personen
\(ij
I 1II7,7''ir---',\ JIll -illcIt nows faire, C.Oni,1''
torts.
i,iut1'ilitiIleiina • .1(1)'
1
I);) .,;', : SlO'''.. "
iliilC1illOii • I(),'.,,i:'!/ tiO. ' 1'! , lii",:'I' "111'
11
tiJiitti4
P!:
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tat>ieg ,-,'':. t 1 ; 1 ;:,'- ir,-.
(Ie ( 0: 1,,-,:,; Van Jo['Apo
h kri ', ;
tC! - l - 1tt a, 1, 1 (),'i(g - t' , werk, 1,w1rdt,
',l 'in , '
17'Piipt'i(U• • It'.l"'7.' 1 1.
voortgang
:: Eiiiil ilC_ • , '- ;
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INTRRITABIL.ITE

$iiirritabilité , f. [Dktact. ] (Thprikkelbaarhei4 zicle/talmte, onverstoorbare bezadigdheid 1.
luirritable, apj. Onprikkelbaar. Inirritation, f. , z. v. a. 1NIRRITABILITF.. Inirrité,
4, adj. Onveiloorad.
Initiabie, adj. (pi. tc) Inwijdenswaardi,
inv'ijdbaar. — Initial, e, adj. (pi. t=c) elanvangend, beginnend, inleidend: Lettre in - e, Of als
subsi. INITIALE, f.. beginletter, eerste letter, voorste
letter (van een woord. van een hoofdstuk, een boek)
initiaal f. Veis in-, Ligne ina, eerste vers n.
eerste regel in. D iscours in , inleidende rede 1
[Phys. La viteso in-e des projectiles, de aanvankelfk
e snelheid der werl)tuifjen. Point in- I'un
mouvernent, aanva.njspuvt n. eenei beweging.
INITIAL, in. Voorleticigicep f. voorvoegsel n. Dans
le mot I I I i S I 1) 1 e on listingue I'm- I I, le radical
Ijs et le fi nal ibm, in t woord illisibie ondersche i dt men 't voorvoegsel i I, den wortel Ijs en
INITIALES, f p/. of INIT!den uit g ang 1 b ] e.
AUX, In. p1. Feesten of mysteriën n. p1. van Ceres.
Initiateni-, triec, (11/f. ei subd. (pl. t=c)
Inwjjdend; innjJder ni. , inwfjdsterf. lnitiatif.
ive, adv. (pi. i=c) Wat het voordjajtsreqt, het
aanvargmaken betreft, het voordrajtsreqt bezittend.
iN1rIATvE, t. Inleidin g, (JpC1UflJ f.; reqt van
aan le vangen. vrijheid 1. of ?egt II. van. Idezen.
[Pout.] Reqt tot voor(lraqt bij heraads!aiing over
een onderwerp, bevoegdheid f. tot het doen va„ z,
(in vertegen woordigende Kamers).
Prendre lin , het eerst een voorstel doci; ran het
voerdraftsreqi q bïwi1 maken het initiatie f
niti[[1il.i het eerst aanvallen.
nemen;
atitrn , 1. pp. -ni -ci-a-ci-on) Inwjjdinq ; inleiding 1. Ccrdrnonies de l'in-,inwdin9s-plegtighedeo 1.
p1. Ce livie nest qunne in - d cette science,
dit boek 'ie niet dan eeoc inleidi n g tot die wetenwhop. Initié, e, aulj. (en part. passé van mitier) Ingewijd; bekend gemaakt (roet): Homme in atix rnystères, in de inysteiidn of verborgenheden
inoewijd moe. 11 est in - nu secret, hij draagt hennis van 't geheim, 't geheim in hem snedegedeeld,
1NITIC, rn ln.qewjjde in. iiitier, C. a. C pr
t=c)Inwj/den, piegtij onder 't getal van de belijders
iere OCÏC(!lCf101 opnemen, toelaten tolde
eener bijeu
kennis von ekere (Jeheime pleglifiheden of mysterite: 11 cc lit in - aus mystdres le (A i ds. hij liet
zich in7e'ijden in de geheimen ofveiborgenlieden van
Ceres (fi(j) Bekend inakeu, inededeelen, op de
hoogte b;engen, oefenen, bedreven maken, de eerste
gronden bjybrenqen. Ir- (Ina á one science, ?i un
art, iemand de beginselen eeoc; wetenschap, eenei
kunst leeren. La nature senThlait Favoir initld d
ses seerets , de n(rstei scheen hem hare geheimen
te hebben loebetrouwd. medegedeeld.
Itijeeter, V. ti [Mëd.. Chir.J Inspuiten, opspuiten: iflJ- (i1 lait dans i'oreilie, melk in 't oor
(Jo/c met den naam van het deel, weerspuiten.
aan de inspuiting verilgi wordt ot voorwerp:
hij les veines, les aitères. de adeen, de siogidesea opspuiten. liet wit. pasd ij eo/s adj.: Liqueur inj -e , infjespoteo vocht i. Vaisseaux hij s,
rg?gespoten vaten ti p1. Injeeta;ir , trice, wij1W i nspuiting dienend: Juhe hij-, buis tot inspelINJEUTEUR, M. inspuiter, opspul
hog, stoPt t.
ter rn Injection, 1. liet inepwten: inspallot snwtn qj die
'mi opsp ui t i ng, i nje ctie
eend vocht n.; inspuitingekuost 1. Ii a fail fai re des
uh - s ponr giieirir vette ldaie /ijj heeft inspuitin gen
laten doen om die wond te cenezen L4njëtait trop ciiawie, de inspuitinq was te heet.
lnj - s, opge-poten !ipMansnsdeelen, opgespoten ciietoeni-ohe pa'pardlen fl Pt.
IDJ O Ci ion , 1. i'it(l;Ukkelfjk bevel, gebod li.,
1tst m inschcrpinq C. c/P/fig voorschrift ti. ,-I iiI it n c I 'ie t, (Jo ho u lid ur- do garlic, -to en. heeft
hinn iiev len te rrrh l;!,"-,
i_jOussi)ic, odj [i'hdt (woord ton Voltaire)
()nspeelbewr , niet te spelen: Pièce
njusIieiaire, adj. Tegen den reetsvoi-m.
fit
luj iulïei esevnt , ode. Op eipn';
itg-îze.
j*idieieux ien,e i'll.
9 gij 81
kundig, onverstandig, slecht ovel -d:
é, C, odj. Onbeooidecbd , ongevonuict.
,
onbillijkheid,
iegtsves
ijre 1 Onreet n.
In enge's' zin: beleediging t, (liz.
krnc'iling t
lion de ce-i, en den oeden naam), eerkwetsing,
Zi'h",
eerkrnMiw t toen, si v awl, ee/ijver' rn- vercse-
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lyk.'zp i., ongegrond verwijt vi.: sch e ldwoord, sauiad
W('OI(l [I. Cest une inj- irreaiabIe, 't is cme onherstelbare beleediqinj I. Faire une i n j- i qn.
UiO(Liid schimp, /H)Ofl (l(IndO'fl Je n e situ ia i, SOLIf
fLir vette nj- , ik kaii di'iL hooii n iet dulden. [t
vii vinrent aux iL -tj - s, zij b'qonneii e/kriiuler le beschi mpen, te sc held e n. ii titii t I(J)u Ie (NIL ii injhij knelt , neemt dit oji 100? edo schending. belie-*
(liijiiiq. Van zaten spre kende: se/volt' I JLIIii", I n. , hOoi de n ljjl, lot gure weder, d e lucht aan
de LnhiLvi'i)en ini'ebrajt. Cit le IiCII. a IutnLUCoUp
oulfei t tI€s i n j s (ILL temps, k':i' leek heeft veel
lh(,(i_ (It Lt'ii?it'l:'l'/( w e rk i ng l.' #j/d (doe;- den
1(1,1'l (ItS ljjls) g, ii 1/li. EILP exposé a i x tij- de
lair, du temps, (1(111 1 rj u r e tveder, (i,i di' ()iiij'nzaiikrii van t We(lcI b!',»l,'ctld z ijn. Les hij_
du sort , iie onverdiende I(iliiiO'fl 1. pl- It slagen In
d e s li,'l)d!fJtC. iijurier. t'. i. Ihl.. hiq ii. linnen,
lasteren, smeulen. c-mId , l't'biiiie u'.
i' l iPjUti('
tout li LIItiII1e. hij 0 nh iiii)t. 11 'iI',l i,di-1r'i'n.
sINJCIU!:It t. pr. k'hluti'íl I le'!u1.i.
list p»art.
/JU5\c is ook (I /, : Pi1i.( LIII( I I)J - (, 1e !'t'(i1l 1/tih'en'l /1 ."tIii ni .bu.j u rii-LiieII1,it, (1(11.
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Op t luiiii'il. vera c htelijke , I,1u/i , ;l , ,,Iii1"lStOel" ivij z é, lIlt ve rsmadin g, 1 1 a par
part lé hut ilijCt)IIILO \1iu,. ij heeft z - i lei('rht!ijl: van u ge"l" "- 1II.j1L1iCid, ieL1Me ,uij. Bi,'etlii, uit.

smadelijk , i'(i(i("1!Cilhi, ,i1iflhii( 1,11 : 11 in 'lii q ue li lat u_lilt - i i'i F icuses. /!(jCtfet n iets d'i,i smaadwoorden.
( v la. et iIj- pou r UL1 , li/il i.- (;P!t # (lii1('i'/ L')el 0. -l.) Le , )Ii ilij - , !u'l i -1fe,l'ii(/ , ba!cluiidj lot.
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onschuldig, zonder erg gedaan, gezegd. II vini
tout inn- raconter Ia sottise quil avait faite
hij vertelde zeer onnoozel de gekheid, die hij
begaan hod. - . Innocenee, f. Onschuld, nietschuldigheid, vrijheid van schuld, schuldeloosheid f.:
Les juges ont ieconnu son inn-, de reqters hebben
Zijne onschuld erkend. Défendie In cause de [inn- ,
de zaak der onschuld, der onschuldigen vrrdëdiqen.
Onschuld, reinheid, zuiverheid van zeden; eenvoudiqheid, argeloosheid f.: L'inn- de nos premiers
parents, de onschuld, onbesinetheid, reinheid onzer
eerste ouders. Perdre .son inn-, zijne onschuld, de
zuiverheid zijner zeden, de reinheid zijns harten
verliezen,. L'Ige dien-, de leeftijd in. der onschuld,
de kindh.li.ci(j f. Onschadelijkheid, ongevaarlijkheid f.: Linn- inn remtde, de onsch adelijkheid
van een geneesmiddel. Te groole eenvoudigheid,
unnoozelheid, domheid t.; Cet homme est dune
grande inn-, the man is zeer onnoozel. Innocent , e , adj. Onschuldig, schuldeloos, zonder
schuld: II fut n1)n)US ei reconriu inn-, hij werd
nrijge.sp? iken en VOOi onschuldig verklvarci. Onschuldig, argeloos, eCflCOU(iiIi, rein, zuiver, onbesinet:
U est encore aussi inn- gun l'enfant qui vient de
naître. Itij is nog zoo onschuldig, argeloos als een
eerstkind. II mène be vie inn-c. hij leidt
4Cfl onschuldig, eenvoudig leven - Jeux inn-s,
kleine gezelschapsspelen, pandspelen, II. Pl. Onnoozel, ligt eloovig, dom; niet wel hij t hoofd,
innocdnt. Vous êtes I)ien inn- de croire cda,
gij zijt wel zeer onnoozel, ol.s ge dat gelooft.
(lam.) La pauvre hoïirne! ii est inn-. die as -inc
man! hij is niet wel hij 't hoofd. - Breuvage. Remède inn- , onschadelijke drank ni., geneesmiddel n.
- . Ook als s»ubst. i1. en f. in dezelfde beteckenissen: 11 faut protdger les inn-s, men moet de onschuldigen beschermen. Ii a laissd quatre petits
[[in-s, hij heeft vier onnoozele kinderen achtergelate Le massacre des inn-s, de moord (les' onnoozele kinderen (door Herodes). Les Inn-s of La
fête des Inn-s, het feest (tel (ThsWOZele kinderen,
aller-kinderendag in. (Asic. lor. prov.) Donner
les inn-s, of maccenter, op aller-kinderendari uit
scherts me dc roede, 51570fl, (Jo e . furn.) C'est
Ia ITIUSICIUe des inn-s, 't is: esbarnielijke muzijk,
kattenmuzijk. - Icuis.] Une bone d'inn-s, eene
taart van jonge duiven. - ( fain.) Un pauvre inn-,
een arme, eenvoudige onnoozele hals m. Faire lion-.
den onnoozele spelen. ( Lor. jr01.) Cest on innfourré de malice, hij heeft ze achier de ooien, 't is
g

-

een wolf in eene schapenvacht. - -- INNOCENTE, t.
[Cost.] soort van s-nine vrouwenkleed D. zonder
gordel of tij/band (op 't eind der 17' eeuw.
noeeiiter, V. 0. tnO - onschuldig verklas'cn, reptcao dipcv, vsijspr"ken. (/ig. z. onder INNOCENT.s
hIll000ité , t MdtI. ] Onschadeljkheid t.:
Lion- dun 1)1- doTage, dun cemède, dune plante.
nnoinbrabilité, 1. 1I)idacl.j Ontelhaarhcid ,
talloosheid t. JflhIOPflh)rable, adj. Ontelbaar,
talloos; seer talrijk: Winn-s, hienfaits, tallooze weldaden f. p1. Innonlbrahlelllent, ode. Op
tallooze usijze. • IflflOiIIbI'é, e, adj. Ongeteld.
Innonhnié, e, adj. [Dr. ram] Onbenoeind, niet
)ii(le7' een' bepaalden anion. 1)ekrn 1 : Con trats inn-s,
onbcvoen i(ld contracten is. jsl. -- IinoIniHabte,
iidj. On n oembaar, niet te Isoelnen. - Innoiiiné
C, adj. [Aunt.] Ongeroemd, nameloos, zonder naam:

Os- inn-s, Oflqei:Oein(le heesiPeren n. p1. (twee horn-

eieren Van 't bekh'en ) . \'eiues, Artbres inn-es, onçienuieinde aderen, sloqodeses? 1. dl. - Innonilnae, aPi. Onroemhaas, peru' naam te ice'en.
lnr,ovvleur, tilec, (VI). Niesswiqhrskn inVOe?'Çfl(l Als subet. : (flt()('!'dCÏ 10 , invoerstes' f.
van ,sieuv'ihedeii ( 1n, zake van podsslienct zoit
inca doo:goans NOVATES'IL, -- hinovat[øn, t.
irrs, I fl n on
vo iets nso
1vieuwigheid. invoering
V 6 t t c t Inn- en 1)oitique, en lgislation, en atnieuu',!;/ieden
in
de s t o e lkunlitttrature,
elecine, en
de, ?IcigeVin(J, peneeskunde, letteren„ invoeren Inndangeneuse. qevaorljjli'e nieus"iqlieicl t. - Innover.
V. fl. Nieuu'iqhedrnincoeren: Il ne faut point inn- itgèrem ent, in enact niet onbedachleljl: flieitWigIie(Iefl
invoeren, - Ook als V. a. Ii iie faut rien inn-.
Het part. passé is ook mij: FeRs inn-n, ss4enw inaevoerd feest a.
- bnflUimU'Vab1Ite . iiiIiInIéraIe ,
mérabIe1iet, ZunIliIlé-r, n. z
}IIUTB C5tZ
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liinntrition, t. [Méd.], z. e. a. ATIIOPHIE.
tno, m. [H. n.j Naam van een' dagvlinder nt
[5 inobédienee, inobédietit, ,e, Inobéis
sant, C, Z. DESOBEISSANCE, DESOBEISSANT.
Inobsetirci, e. ac/i. Onverduisterd.
itobservable, adj. ]Viet waar te nemen of gade
e slaan; niet na te leven of na te komen: Phéno
mènes in-s, niet waar te nemen vataurverschijnse len n. p1. - Préceptes in-s, onopvolgbare voorschriften a. p1. -- inobservance, Inobservation, t. Het niet -in-acht n emen, niet-naleven (van
eene wet, overeenkomst, voorwaarde, enz.) , veronachtzaming, verwaarloozing. overtreding, nietvervulling, i a 0 bs e i t' d a t i e t. --inobseri-er, v. a. Niet waas-nemen; niet naleven, veronaehtza'inen, overtreden.
liet past. passé komt
ook als wij. voor: Maladie inobservte, niet waargenomen ziekte t. -... Cat- tine inohservr , niet napeeefdc, overtreden, geschonden vasten f.
Inocarpe, adj. [Bot.J Met c'tzclige vs-acht. .
INOCAISPE. rn [Bol . [ Br'(jopprlhooin van de Zuidzee-eilanden, i n 0 k a rp U s in.
Inocenpation, f. I'Vei-kelooslieid , ledigheid t.
.. Inoecupé , e, adj. IVerkeloos, ledig: onbezet. Vie in-c, werkeloos leren a. . Place ui -c, onbezette plaats f.
Iis -octavo adj. et subsi. in. (c (/i. 15) Imp.
1APr.] Boe k formaat a. , waarbij icc/es' vel driemaal
f/evou•wcn is en 8 bladen of Iii bladzijden heeft:
Des voiumes in-octavo of Des in -octao, boekdeelen in-octavo (in 8°) , octavo-boekdeelen li. p1.
Inoenlaire, adj. [H.. n.j In (le oog/weken geplant (b, v > van de voelsp r ieten der insecten).
Inoetiiatenr, fl1.. -thee, t. Ilt(1.] Incntei'
inentster I., hij of zij, die de kindcrziekle inent. --Ook als (Wi. Instrument in-, entnscsje, saai - t van
bard a. -- litoenlation, t. Inenting, in_z . die
des' kinderpokken, i n a c u la t 1 e 1 . Coinmuniquer
110C maladie. Ia petite véroie par in-, cciie ziekte,
(le kinderziekte clear inenting niccicdecien. Lin- (le
in accine, de inenting niet de koepokken, - tnoCud', V. (5. Inenten, ins. (Ie kindes'zc/cte , kunstmatig eenc ziekte, de kinderziekte niededee1es, i a acu, lér en. - (fig,) II est pins facile din- novice
qu'tine vertu, 't is gemakkelijke r ccie ondeugd dan
cciie deugd in te ps -eaten, in te sc iserpen, hij te
bren g en. - S'lNOCULEa. V. US'. Jngeent worden,
zich doos' inenting mededeclen . Het port. passé
is on/c (rij.: La isetite vërole inocuite (!St plus
hénigne que Ia nat ur elle, de issgetnte kinder z iekte
is goedaardiges- dan de nrstuuslfjke. noeniiste, in. Aanhanger, voorstander ni . van de inenting.
Anti-in-, t egen st ander van de inenting.
Inodorant, e, gebruikelijke Inodore (wooed
van 3. .1. Rousseau) [B ot.] Geen' reuk of peas' van
zich geveiid, reukeloos: Fleas - inodoranle of inodore,
veukelooze bloem t. - Cabinet d'aisance inodore,
reukeloos gemak (seks-eet) n. lnodoriféi-ant,
C, ad. .Viet si'ei,iekcnd, niet peus -ij; rake/aas.
iaodzile. Iii. F%1td.] Vts'elsg toevollip weefsel,
desi zich in etterende stonden o ntwik k elt en de hoofdom-zonk des li/rteckens'orsnissg is. - nodn[aire,
adj.: Tissu in-, :. s'. a. INODULE.
Inoffensant, is, Inotfensif, ivy, 'dj. Niet
heicedipemi, epenerle i knooP 1,- r(1s'ijvcssrl, argeloos.
sasec/suidig. .. . Iu()WeIisé, C. 011/. Niet heicedijd:
onoangevollen. noti'ensiverneiit , adj. Op
niet beleedigesa/e, as'se1ooz nj/s.
noffleiensetnent. or1s'. (1» onbilljjlec, onbehooulijize si'jjs , . htoffieieux, muse, adj. Onbehoorlijk. oispligtmottp. onbillijk, n'e(ierregteljk.
henodeelenil, v erkortend: [Jun. Testament in-, o n
sej1eerkortcnd test a ment a. (maas-bij de "egt--biljk.
'IlSÛIi(OC erf'gesssiaisi zo -naler esfmoke
sr'mdt os?terfd. J)onation in-lease, onhillijke 5515eVking t. cen, des /iirsilei-rn ten nadcc!e van
het sept der anderen wordt hesrs-1ee1d . . mol'fieiossité , f, F,lur.I 0 s:bilijj1s.eic/, wedes'regtslijkbrit t. (sass cme es-/mo/dog sf schenking). Action,
Plainte din-, rertsvmds'inq, k1a't t. access onbillijke s'rptss'esknrting (hij cifniokinpen of sc/icyklagen.
(f1•7 55 0., i V 0 11 1h in.
noIithe, III. s1inti'.1 J'ezeisten in., straalmfl(HII[?tagé, e, asPi . Onheoc/scidund, sosseler
schaduw, zonder boomen: Site in-.
Inondaflon, f. Oversto-ooming , inbiciok t . Notre
Pays (sst sujet 412x in-s, ons load staat eon oversts'oo(sijns;n h/art. -- In- ranste par les !dnies s/car

t
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(Ie regens eeroorzaakte ovestrooini;'g. ---- [Fort.]
Onderwater z etting, i 7t it 'n d a t i e t.: Faire des in-s
autotir dune place, en omtrek eener vesting onder water zetten, i'nundatitn sunken. - liet overgestroomde water zelf, vloed, watervloed m.: Lennerni entra dans In place i travers I'iri-, de vijand
drong midden door den vloed, door de onder water
gezette streek, (le J)klOtx binnen.
(li!].') Groote
menigte t. volks, zwerm m. vijanden, die een land
binnenrukken en ate 't ware overstroomen: L'Occident était trouhld par I'm- des Jîaiiiaies, het Westen werd beroerd door de overstioorning der barbaren.
— (déniqr.) Loo in- ddciits, de brochures, een
vloed, een beu' van qeschi[ten, van vlugschriften.
-- Inondé, e, wij. (en part. 'I)(ISSé Van bonder):
Plaine in-a, overstroomde, verdronken vlakte f.
Visage in- de pleurs, in tranen badend gelaat a.
Ville in- d'ëtrangers , stad f. 'int vreemde1ingen.[Bot.] Plantes in-es, oiidr water blijvende planten 1. iii. (die in 't water jroejjen zonler aan (le oppervlakte te komen). inonder.
V. a. Overstrooinen, onder water zetten, i a and ë r en: La LS1CI a inoiidô uien des terres dans les
Pays-Bas, dc Zee heeft in de Nederlanden reel gronde
oveistrooind, verdronken. -- Bij vergiooting: rijkel ij k bevo ch tigen, doornat maken : Les pleui'e intiondaient son visage, de tranen stroomden over
haar gelaat, hare ongen z'wommen , haar gelaat
baadde in tranen. 'In- qn. dun verre clean, iemand
een glas water over t lijf werpen. (/1g.) Les harbares inondèrent lempire ioniain . de barbaren
overstroomden 't roineinscfie rjb. Liie ntltitude
immense iimndail Ja pinion, cme tallooze menigte
rukte in, overdekte (le vlakte. --- In- Ie p1lie do
mauvais ernie. IR:I J)Ub!lek met slechte nLiiften
overstroomen. - s'lNONDEII, C. j)1. fa:n.) Zich veel
water of ander vocht over 't lijf stoi ten: Zich
ijle de keel smeren.
Inopiné, e, a(1j. ()igedticht, onverwacht, !°coorzien, onverhoopt: Accideni in-, oavoorzwn,
onverwacht voorval a. - lnopinéinent, adv.
Onvoorziene, onverlueds, onverwocht, op onverU'Whte wijze: Cda eet uihe ii-, dot is onvoorziens gebeurd.
IflOI)1)OFtflfl, e, add. Ongelegen, ontijdig, lasinopportniiéinent, adv. Op ongelegene
wijze, ten Onpas, ten Oiittj(le. - Inoppoitunité t.
[Didact.j (.)ngeleqenheid. ontf/d'iqheid, 1)flVOC(/ZaC!mh t.
itiorganique, tuij. e)nbewerktuigd, niet oiijanisch: Etres in-s, onbewerktuiqde ec'ezens a. p1. l.a
inatière in-, de onbewerktuigde stof t.
Inorthodoxe, Inorthodoxie, z. (le lacer
gebruikelijke 'woorden HÉTER000XE, HETERODOXIE.
'--

--

nosenlatioii, t. Anat.], z. V. a. ANASTOMOSE.
Inoubliable. adj.: (JnveiqdteliJk: Evènensenf

lit-. Jnoiiblié, e, 0(1/. ()nveréten.
Inoni, e, adj. Ongehoord, nooit gehooid: Zeer

vreemd. zeldzaam. Action, Cruauté in-c, ongehoorde daad, wreed/leid t. Voilb one clioe in-c ,
dat is iets (ullgellO()r(lS, iets zeer ereenuis of zeilzaams,
luoxydable. wij. [Cliiin._1 Niet oxydreïbaar,
niet vatbaar VOOl verbinding met (le zuurstof.
In-pace, ni. (latin, eig. in vrede, in rust) (vijl.
IN) Kerker ni. , gevangenis t., bij sommige kioosleningen tot levenslange opsluiting gebruikt.

En -partibiis, toe. adv. (pr. iIIe -par-ti -buce /

(latin, bij afkorting voor i. p. inildeliurn) In 't gebied, li? 't land del o)igeloovif/en, der niet-Icatholijke christenen: Évbque in-I)-, bisschop in -)) (I V t
b a s (die den titel voert van een bisdom in een
land, dat de onieioovi.qen in bezit hebben) . (fig. el
iron.) Monarque in-p-, monarch , lOi5t zonder land.
In -petto, lor. adv. (vgl. IN) (ital. , eig, in de
borst, in 't hart). lijf zich zelven, in de gedachte,
in 't geheim: II jura in -petto de se NODger lOt on
tard, hij zwoer bij zich zelven zich vroeg of laat te
wreken. Le pape a fait deux cardinaux et en a
reservd an in -petto, de pans heeft twee kardinalen
benoemd en er nog een i n p e t to. in de gedachte
gehouden (wiens naam Fiji eerst later zal bekend
maken).
In-piano, ni. adj. et subst. (latin. ) (vgl. IN)
[impr. , Lihr.] Formaat n. , waarbij het vel papier
niet gevouwen is en slechts 52, bladzijden heeft: Des

formats in-piano of Des in-plano, In-piano formaten a. p1.
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Inqualifiable, adj. (doorgaans in kwaden
zin) .Niet inst den refiten anaal te noemen, niet te
qualificciren, niet qualiflceerbaar: Conduite inq-.
± inquant, al., na ENCAN.

in -quarante-huit, adj. en subst. ill. Boekformaat a., waarbij ieder vel 21 bladen of 48 bladzijden heeft: Des volumes in-q-, of Des in-quasante -bait, boekdeelen a. p1. in acht -en -veertigste
formaat (in 8 0 ). (QUARTATION.
tnquait, fl1.. Inquartation, t., z. t'. a.
In-quarto., adj. ei subst. in. (latin) (vgl. IN)

lmpr., Lilir.j . Boekformaat a., waarbij liet vel

tweemaal gevouwen is en ft bladen of 8 bladzijden
heeft: Des volume. in-quarto, of Des in-quarto,
boekdeelen i fl-i ua ei a in o), quarto -boekdeelen a.
p1., kwartijnen iii. p1.
In -qnatrevingt -seize, adj: (t subsi In.
[lrnpr., Libr.] Boekformaat, waarbij het vel 96
bladen cii 19 bladzijden heeft: Des volumes in-q-,
of Des în -quatre-vingt -seize, hoekdeelcn in zes -ennegenticjete formaat (in Odo.
Inqueresse. t. (Péche] IVeike, a uw, die de
haringer aan speten r(jgt om ze te drooqen, haringaanrjgstei t.
'

(

Inqniet, ète, tf(IJ. Ongeinet, bezorgd, bevreesd,
bekommerd; -- Onrust of bezorgdheid aanduidend;
.— onrustig, ie'oeliy; - woeigecstij, woelziek; onvergenoegd niet zijileit staat. Cette tiouvelle me
rend inquiet, die tijding maakt mij ongerust, bezoryd. La jalousie est une passion inquiète, de
jaloezy is een onrustige Itaitstogt. Un air ing-,
Des regards ing -s, cell ongerust gelaat a., bezorgde
blikken in. pl . (Jest an esprit ing-, 'lis een onrustige geest, t a woeljeest m. Un opliakade inq-,
een onrustige, woelige zieke. Un soninieil ing-, een
onrustige, dikwijls afgebroken slaap ni. -- Iii
qulétant, e, 0(11. Onrustbarend, verontrustend,
rustverstorenil, zorgwekkend: Voisinage ing-, iustveistolent1e iwbuurschap t. Nouvelles ing -es, verontrustende tijdingen t. p1. Iuquiétation, t.
Verontrusting t. (ill dezen zin niet gebruikelijk).
. [Ju r .] Stow nis, stoîinq f. , die de prescriptie
of verjaling verhindert. - Jiiqniéter, v. a. Oatrusten, verontrusten, l)ngerust maken, bezorgdheid
of bekommering baten; 'sloren, verstoren, verhin-

deren: Cette nouvelle, Cette penséc ininquiète,
dit nieuws, deze gedachte verontrust mij. 11 ne
vent point qu'on l'inquiète, hij wil niet, (lat men
hem store. Ifl(f- lennemi pal , de fausses attaques,
(lea V(iaiid door boze aanvallen verontrusten.
S1NQIJIRTER, V. Zich verontrusten, zi
ch bekoinîacien; zich storen, zich bekreunen: ii est sans
souci, ii ne s'inquiète de (sur) rien, hij is zonder
zoig, hij bekommert zich oat niets. Ne vous inquidtez pas de ses menaces, .stoor a aan Zijne bedreigingen niet. - Het part. passé is ook adj.: Personne dig-c, verontrust, gestoord persoon, al. Inquiétnde, t. Onrust, ojerustheid. bekommering, zorg, bezorgdheid, beangstheid t.: Allez chez
vous, votre mère est dans vine grande, vive, martelle ing-, ga naar huis, USOC moeder is in groote,
doodeltike ongerustheid. Ven soyez point en ing-,
wees (laarot'ei niet bekommerd , ongerust. Onrust, veranderlijkheid, zucht f. naar verandelilly: Ling- natureie a Ihonmnie. - Onrustigheid,
woeligheid, rusteloosheid, benaauwdheid 1. (bij zieken): Ce malady a passé Ia nuit dans une grande
ing-, lans de grandes ing -s, die zieke heeft een
zeer oniustigen, benaauwdcn nacht gehad. -- Inq -s,
ligte. zwervende pijn,i;Ooiül ill de beenen, krieweling 1. 11 a des imoj -s vax (dans les) jambes.
-t . Inquiner. V. a., Z. V. a. SOIJILLER.
Inqimisiteur, ni. Onderzoeker, navorscher; inz.
jeloofsonderzoeker, Icetterregter, inquisiteur om.

Le grand ing- d'Espagne, de groot-inquisiteur eau
Spanje. -- trig- d'Etat, staats-inquisiteur, een snel
onbeperkte volurtapt bekleed regdringspersoon in de
voormalige republiek Venetië. - [H. a.] Soort van
stinkwesp of prachtkever (hupreste) . -- Inqeii
sitif, ive, adj. Onderzoekend .,navorschend;
de inquisitie of dc inquisiteuren betre/Jend. —
4. Regard ing-, scherp onderzoekende blik m. -Inquisition, f. Onderzoek n., nasporing f. (in
dezen algemeenen zin zelden gebézigd); - geloofsonderzoek n., geestelijke reytbank 1., weleer in
sommige landen lugesteld, lei opsporing en bestrafflag derzulkn, die van de aierneene (katholjke)
,
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kerkleer aiweken ketteiqereqt, heilig officie a.
inqu i s i t i e 1. Les horreurs de l'iiiq-, de (flUwelen m. pL der inquisitie. Les farniliers de l'inq-,
Z. FAMILJER M. 1 Ia(luisitionnaire, adj. Tot
(le inquisitie bettoorend.
Inquisitorial, e,
adj. Der inquisitie of den inquisiteuren eigen;
scherpverhoorend, uitvragend; - achterdochtig;
willekeurig; at te streng, inquisitôriscli. lnqiiisltorié, e, adj.: Personne inq-, of als
subst. 1NQUISITOJUE, In., -U, f. Dooi de inquisitie
of 't kettergeriqt veroordeelde m. en f.
Inrarno, m• [Coiii.J Onqesponnen eqyptisci,
katoen II.
Inrotulation, 1. [Aïic. plat.] Ivommeriny or
aaneenhechtiny der acten naar volgorde, i 'a r a t vt ci ti e I. - Inrotnier, V. a. lie yeregtsstuklccn
0001 volgorde nommeren en aaneenkechten, i n r 0t U I (5 i e n (vernielbaar.
lnriilnahle, adj. (woord eau Voltaire) Onlusaisissabilité, f. [Jur.i Onaantastbaarheid t. - Insaisissable, adj. [Jut.] Onaantastbaar, vrij voor gereyteljk beslag: Pension ins-.
jaarwedde t., op welke geen arrest of beslag kan gelegd worden. - Isict (Jrjpbaai; niet waarneeinbaa,
dooi de zintuigen of door 't verstand, onmerkbaar,
onbegrijpelijk:Un lutteur ins-, ccii niet te grijpen
worstelaar. Des sons in-s it l'oieille, voor het oor
niet waar te nemen, op le vangen toonen m. p1. Le sens de cette inscription est ins-, de zin van
dU opschrift is onbegr(jpelifk. - Honiine ins-, onbeyrfjpeljk , ondoorgrondelijk rnensch; Ook: iemand,
Op wien men geen vat kan krijgen - Unsaisis sablenient, ado Op niet naar te nemen, onmerkbare wijze (ongeschikt,
1na1ifiabIe, (1 dj. Cbiit. Tot zoutvorming
Unsailvation, f, [Méd.] /7ermenqinq van 't
speeksel met de spijzen, speekselvermenging, i a s ai V d t i e I. -- Gebrek n. aan speekselvloed.
Unsalubre, adj. Ongezond, nac(eelig voor de
gezondheid. - Unsalubrement, adv. Op on gezonde wijze. --- Insalubi-ité, t Ongezondheid
(inz. niet betrekkinq tot lucht en water): L'insde lair cause des maladies de ongezondheid der
lucht veroorzaakt ziekten.
--

Unsanie, Unsanité, t, Z. V. a. DELILIE, FOLIE.
Insapide, adj. Zonder smaak, smakeloos: Mets
ins. -- Uiisapidité, f. Smakeloosheid f.: I,'ins- de

ces mets, de smakeloosheid dezer spijzen.
Insatiabilité, 1. (pl' tia=cia) Onveizadeljkheid f., onverzadelijke eetlust n, - ( fig) Ins- de
gloire, de richesses, onverzadelijke begeerte t. naar
roem, naar i'ijkdomiiien Insatiable, adj. (i'.
t=c) onverzadelijk, onverzadigbaar, nimmerzat:

II a une faim ins-, li(f heeft een' onverzadeljken
(fig.) Avarice ins-, onverzadelijke qiehonger.
'igheid. Soif ins- de ricliesses, onleschbare dorst
naar rijkdommen. Un homme ins- de gloire, een
altijd roembegeerig man. -- Unsatlablernent,
adv. (p7'. t=c) Op onverzadeljjkc wijze.
Insaturable, adj. [Chi n .] Onverzadigbaar,
niet te verzadigen.
Unscieminent, ode. (pr in -ci -a -rnan) Osiicetend, buiten weten, zonder voorbedacht of opzet,
uit onwetendheid: Je vous ai nul insc-, Ik heb u
buiten mijn weten, onvoorbedachtelijk benadeeld.
Unscienee, f. Onwetendheid, onkunde f.
Unseriptible, adj. [Géom.] Beschrjjfbaaî' in
een' cirkel of in eene spheer: Tons les triangles
sont inscr -s, alle driehoeken laten zich in den cirkel
beschrijven. - Inscription, t. Inschrift, opschrift,
bijschrift n.; - inschrijving, opschï'ijving. in5 c r Ip t i e t. Monument chargé d'inscr -s, met opschriften bedekt gedenkteeken n. Déchiffrer une
ínscr-, een opschrift ontcijferen. L'Académie
des inscr -s cl belles-lettres, de akadeinie der opschriften en fraaije letteren (een door Lodewijk
XIV. te Parijs opyerigt genootschap. - lnscrsur une liste, inschrijving op eene lijst. Ii a pris
ses incr -s en droit, en médecine, hij heeft zich als
student in de regten, in de medicijnen laten inschrijven. - [Fin.] [nscr- sur le grand livre (de
Ia dette publique), inschrijving op het grootboek
(der nationale schuld). --- [Jur.] 1115cr- hypo th écaire, Z. HYPOTHECA I RE. lnscr- de (of en) faux,
aanklagt t. van vervalsching, wraking Van een te
voorschijn qebragt stuk als vezlsch of vert'alscht. [Mar.) lnscr- maritime, opschrijving tot de zeedienvt - [Giom.J Beschrijving cener figuur in

INSEN 8 1.
een cirkel of in eene sphcei. liascilre, v. a.
inschrijven, opschrijven, boeken: inser- qn. sur Ia
liste des candidats, iemand op de lijst der kandidaten inschr(jven. 11 s'est fait inscr-, hij heeft zich

laten inschrijven. lnscr- une rente au grand livre,

eene rente in 't grootboek inschrijven of boeken.
lnscr- tine maxima sur tin monument, eene spreuk
op een' gedenkteeken plaatsen. -- (fig.) lnscr- son
nom nu temple de mémoire, of de Ia "loire, lans
les tastes de la gloire, zich onstcrfe7ijk maken.
zich een' bljjt'cnden i'oem verwerven (door geschriften, heldendaden, enz.). [Gom.j Inscr- une
figure dans une autre, cciie figuur in eene andere
beschrijven.'. -- S'INSCRIIIE, V. J)i'. Zich inschrijven
of doen inschrijven: Je m'inscrirai sur Ia liste des
souscripteurs, ik zal mijn' naam op de lijst (lee
inteekenaren zetten. [Jur.] S'incr- en faux
voor 't geregt bewdeen, dat een of ander stuk
valsch of veivaischt is, cene aanklagt van schl-iftvervalschinq instellen. - B)] uitbreiding ook in
het dagel(jksch leven: Je m'inscris en faux contre
ce qua vous dites, ik verklaar uw gezegde, uwe
bewering voor val s' ch, ik kom op tegen 't geen gij
zegt. Unsent, e, Odj (en part. passé van
inscrire): Dette inscrite, ingeschi-even, geboekte
schuld t. Orateur, Créancier loser-, ingeschreven
redenaar, schuldeischer in. [Gdoni.] Figure inscrite, ingeschreven figuur f.
Inserutabilité, t. [Didaci .j Ondoorgronde lijkheid, onnaspeurljjkheid 1. - Inscrutable,
adj. Ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk: Les votes
de Dieu sont inscr -s, Gods wegen zijn ondoor
grondeljjk. La coeur de l'liomme est inscr-, '5 men,
rgrondelijk. - Inscrutable--echnartisod
t ent, wIt'. Op onnasj rli/kc, ondoorqronde!;i;t'
wijze.

Unscit, in,, . INSr.
inscuipter, v, a. Inhouwen, inbeitelen
Unsécabilité, 1. 1Phy. , Math.j Onsnijdbaarheid, ondeelbaarheid t. -- Insécable, wij. Onsnijdbaar, ondeelbaar: Point, 1.igne insInséeouratile, adj. (wom'd ran Voltaire) On-

afscheidbaar, onafwespbaai'
Insecoubl
ae, ad!. Niet te helpen. lusecourn, C . Niet geholpen, zonder hulp gebleven.
Insecte, lvi. [II. n.j Dier met koud wit bloed,
voelsprieten (0111 den kop en zes of meer pooten;
ongewerveld, dier, welks borst en achterlijf als door
inkervingen FOil elkander ofgezonderd zijn, keel(liep, gekorven, dier, insect n. - Inseetier, in.
.insecten-kastje (ter bewaring Fl111 insecten), insee t diiii Ill n. - Inseetifère, adj. [Bot.] Een insect bevattend. Insectivore, adj. [H. n.
Zich (jClWCl of ten dccle) met insecten coedend
insecten-etend. - I NSECTIVORES, M. p1. Insecteneters in. Pl., naam eener familie van zoogdieren
(wollen, spitsinuizen, muskusratten, egels, gordeldieren,enz.), en ook eener menigte vogelen, die
zich uitsluitend of grootendeels met insecten voc-ileil. -- Insectologie, f., z. V. a. ENTOMOLOGIE.
. Insectoinologue, ni., Z. V. a. ENTOMOLO
- Insecto-rnortlfère, adj. Insecten--GISTE.
doodend: Des substances ins-n, of als .cubst. Des
insecto-mortifères, insecten-doodende do/Ten f. pi.
- Insecto-phage, m. Insecten-eter in.; Z. V. (I.
INSECTIVORE. - Insectophile, adj. et .cubst. rn
et t. Insecten-vriend of -liefhebber rn insectenvriendin of -liefhebster t.
lnsécurité, t. Onveiligheid t.
In-seize, adj, et subst. m. [lmpr. , Libr.j
Boek/ei -maat n.,waorbij ieder vel viermaal gevouwen
is en 16 bladen of 32
heeft: Des volumes
in-seize of Des in-seize, boekdeelen n. p1. in zestiende formaat, in-sedecisno (in 16°).
Insénilnation , f, Inzaaijing f., voormalige
bijgeloovige kuur, cciie dci- vijf zooqenaamde trans-,
piantatien, waarbij niesi een gedeelte aarde met den
etter der wond doorkneedde, daarin het zaad eenei
voor de kwaal dienstiqe plant zaaide en dat met
het waschwatei- van 't zieke deel besproeide, i ns emind tie.
Insensé, e, adj. Zinneloos, krankzinnig, waanzinnig, gek. Homme ins-, Femme ins-e, krankzinnige man, vrouw. - Bij uitbreiding: onzinnig,
onverstandig, dwaas: N'coutez pas la foule ins-e,
luister niet naar de onverstandige menigte, naar
den dwazen volkshoop. - Conduite, Entreprise
Las-e dwaas gedrag a. , onzinnige onderneming t

UNSENSIBILITE

Di scours ins-, zotte rede.néring t. Ook als subst.
van personen: Que fait eet ins-, cette ins-e? wat
doet die zinneloozc? Courir comme un ins-, als
een dolzinnige, als een dolleman loopen. Vous par
lez comme Un jim-. (jij praat als een gek.
insensibilité 1. Ongevoeligheid, çjevoelloos
I(eid t.: L'ins- dune partie malade, de qe'oellooskeid
van een ziek of lijdend ligcltawnsdeel. in zedelijken zin: Ongevoeligheid, onverschilligheid; hardvochtigheid f.: L'ins- aux reproclies, dc ongevoeligheid voor verwijtingen. Ii faudrait avoir beaucoup
fins- pour n'être pas touché dun tel spectacle, men
-

,

--

zou wel zeer hardvochtig, ongevoelig moeten zijn,
U)anneer awn bij zulk een schouwspel niet geroerd
werd. Insensible, Ongevoelig, geen gevoel bezitlend, gevoelloos: La matière ins-, de gevoellooze stof.
Les vdgdtaux paraissent ins-s, de gewassen schijnen zonder gevoel.
Ongevoeli g , niet grcoelend,
den zinnelijken indruk der voorwerpen niet ontvangend: Le froid Ie rend ins-, de koude maakt
hein gevoelloos. in zedelijken, zin. ongevoelig,
onverschillig, koud, hardvochtig: Ii est ins- aux
plaintes, aux souffrances des maiheureux, hij is
ongevoelig voor de klagten, voor 't lijden der ongelukkigen: Une femme ins- a l'arnour, eene voor
liefde onverschillige vrouw. Ongevoelig, onmerkbaar, niet waar ie nemen, aan de waarneming
-

--

-

-

ontsnappend: Le mouve m ent le I'aiguille dune
horloge est ins-, de beweging van den wijzer eener
klok is onmerkbaor. Ook als .cubst. (in ze d elijken
zin): Cost tin ins-, one ins-, 't is een ongevoelige,
inz. een voor de liefde ongevoelige. Iiasensi
blenient, ode. Op onmergbare, ongevoelige wijze,
allengs, van lieverlede, ongemerkt. La vie. In temps
s'écoule (of passe, os-, het leven, de tijd ;lt ongemerkt voorbij. Lean creuse ins- les pierres, het
water holt allergs de steeiien nit. Insensitlf,
jVC adj. [Didact.] Zonder gevoelvermoqen: Les
plantes soot ins-ives.
Ii,senti e adj. Niet
!

-

gevoeld, niet ondervonden.

OnafscheidbaaIiiséparabllité, t. [l)idact.j
heM, onafscheidelijkheid f.: L'ins- des troispersonnes divines. -- Inséparable, adj. Onaf-

scheidbaar, onscheidbaar, onafscheidelijk: Lombie
est ins- do corps , de schaduw is onafscheidbaar

van 't ligchaani. Le iernords est ins- lu crime, de
wroeging is onofscheideljk van de misdaad.
Ook van personen: Ces deux amis sonL ins-s,
deze twee vrienden zijn onafscheidbaar, zijn altijd
bijeen. in dezen zin ook als subst. (lam.): Ce
sont deux ins-s, 't zijn (le siamdsehe broeders.
r[G am.] Particules ins-s, of als subst. INSÉPAIIA
BLES, onsc'ieidbrzrc partikels of voorvoegsels (zoo
als in in insdparable, (Id in détruire, enz.).
INSEPARABLE, M. Ill. n. Guineesch parkietje n.
Inséparablernent, adv. Op onafccheidelijke
svijze:lls sont unisins- 0/' ins- unis, zij zijn onaf-

eheideljk vereenigd.
Insérablc, ad!. invoegbaar, inleischbaar, opneembaar: Cet article nous paralt ins-, (lit artikel
schijnt ons ter opname, ter iniassching geschikt. —Insérer, v. a. invoegen, insteken, inlasschen,

inschuiven, inzetten: Ins- un cahier, un feuillet
dans on livre, eens katern, een bad in een boek
steken of iniasschen. 11 a insM cette singularitë dans son histoire, hij heeft deze bijzonderheid
in zijne geschiedenis ingevoegd, opgenomen. II taut
en ins- qc. dans votie harangue, gij moet iets
daarvan in uwe redevoering loten vloeijen. Faire
ins- un article, une annonce dans on journal, een
artikel, eene advertentie in een dagblad doen opnemen of plaatsen.
S'INSEREII, V. pr . Ingelascht,
liet part. komt ook als adj.
opgenomen worden.
voor: Feuillet inséré dans un livre, in een boek
gestoken blad n. Clause insdrëe dans un testament,
in een testament opgenomene clausule of bijbepa ling 1.
[Bot.] Feuille ins-e cur Ia tige, op den
stengel ingeplant blad n.
Jusermenté, e, adj. [H. de France] Prêtie
ills-, of als subst. INSERMENTÉ, onbecedigd priester
die den burgereed weigerde, toen de burgerlijke
eonstitutie der priesters werd afgekondig(1).
Insertion , f. Inlassching, invoeging, ontsteking,
i -nschuiving, inzetting, inplanting, i ns d r t i e 1.:
Ins- dun feuillet dans un livre, dune clause
dans un traité , invoeging van een blad in een boek,
van eerie bepaling in een verdrag. L'ins- dune annonce dans on journal, de invoeging, opneming,
---

---

--

- 
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pkzatsinq van cciie aankordiging in een dagblad.

Line- dune lettre ou dune syllabe dans un mot,

dun mot dans en discours, dune note marginale
dans Ie texte, de inlasschinq van cent letter of
eene lettergreep in een woord (epënthesis) , van een
woord in cene rede, van eene randnoot in den
tekst.
[Cluir., Méd.] , Z. V. ei.. INOCULATION. -

[Anat.] I'ins- d05 fibres musculaires sur leuis
tendons, de aanhechting, inplanting der spiervezels
op hare pezen.
[Bot.] L'ins- des teuilles sur Ja
tige, des étamines sur l'ovaire, de (lar(liechting.
invoeging der bladeren op den stengel, der helmdr a den op hel t'rnehtbeqinsel.
Insession, t. [Mid.] Zitbad, half-bod n. (tampbad, dat zittend gebruikt wordt.
Insexé , e, odj. [Bot.] Geslachtetoos: Fleur ins-c.
insidiateur, trice, adj. Belagend, lagen of
valstrikken, leggend, verleidend. Als subst.: Belager nn . , belaagster f. ; verleider m., verleidster t
Iiisidlatlou, t. liet lagen leggen, belaging t.
--

,

-

verraderlijke handelwijze C.
Insidieusernent
adv. Op belagende, arglistige, verraderlijke wijze.
Iusidieux, ieuse, adj. Belagend, verstrikkend, arglistig, verraderlijk, bedriegeljk, valsch,
verleidend: Otire ins-, verraderlijk aanbod ii. Questions ins-ieuses, verstrikkende, a'rqlistige vs-apen 1.
p1. Caresses ins-ietises, bedriegeljjke, ves -leidende
-

--

lie ozingen t. p1.

Elsigne, (rij. (yip. een kenmerk druend) Groot,
uitmuntend, buitengemeen, merkwaardig, beroemd,
roemrucht i g, uitstekend: Bonheur ins-, uitstekend
geluk ii. ii ma rendu liii service ins - Mi heeft
mij eene zeer groote, nitnemende dienst bewezen.
Ook in kwaden zin: Voleui' ins-. vermaarde
(lief ni. Scék'tat ins-, beruchte kwaaddoener. Inscoquin, aartsschelm. Ins- calomnie, snoode laster rn
INSIGNE, in. Teeken, ken- of merkteeken fl;
(doorgaans in, 't meerv,) eereteekens, stand- of
rangteeken.s n. pt i a .e i q a i ii n. La robe ou Ia
toge est tins- du juge, de tabbaard of de toga is
,

-.

.-

,

het ran,qteeken des re,qters. On avait placé sur le
cercueil les ins-s du défunt, men had de insignidn
of rangteekenen des overledenen op de lijkkist gelegd. Bij uitbreiding: Les cretins portent it
leur con les ins-s de Ia misère physique, de eretins of kropinenschen dragen aan hunnen hals de
merkteekenen der l -igehameljj1e ellende.
---

Insignifianee, t. Onbeduidendheid, ale/sMduidendheid, nietigiteid t. - lnsigiiifiant, e,
eidj. Onbeduidend, nietsbeduidend, nietsbeteekenend,

ges-ing. C'était un discours ins-, 't was een nietsbeduidend gesprek. C'est on homme tout-it-fait
ins-, 't is een volstrekt onbeduidend menselt.
Iiisilladoii, rn [Agric.] Vo-rentrekker in., een
landbouwgereedschap om vóór het ploegen de voren
af te trekken.

insinuant, e, a dj. lndi'ngend, innemend,
vleijend, aantrekkend, bekoorlijk. Cyst tine femme
ins-c, 't is eene innemende vrouw. II a des manières insinuantes, hij heeft innemende manieren
-.S insinuateur, ni. Inblazer, geheim mededee/er in. - Insintiatif, Ive, adj. Indringend.
ingang vers ch affend of zoekend: Paroles ins-ives,
indringende, vle( `ende woorden n. p1. - Insi
iivation, f. Het ontzigtig indringen, inbrengen.

inschuiven: L'ins- de la sonde dans une plaie, de
behoedzame invoering der sonde in eene wond.
(fig.) Behendige, bedekte mededeeling of aanduiding eener zaak, zonder de zaak bepaaldelijk
te noemen, inblazing, influistering, i a 5 1 a u a t t e t.
Ins- adroit perfide, sluwe, loge insinuatie of inblazing.
[Rhét. I Innemende voordragt, geschikte
ink/ceding om de gunst, de welwillendheid dec
---

,

--

hoorders te winnen: Exorde par ins-, voorinnemende inleiding of voorafspraak t. [captatio beneBij uitbreiding: innemende, aantrek kelijke manieren f. pl. innemendheid t. Son caractère dtait Ia facilité, l'ins-, zijn karakter was
de ongedwongenheid, de innemendheid zelve.
[Anc. jur.] Inschrijving, registrëring der acten ,
die ter kennisse VOfl belanghebbende derde personen
moeten komen.
Jnsiuuer, v. a. Omzigtig in
brengen, zacht invoeren, insteken of inschuiven:
Ins- Ie doigt, une sonde dans uric plaie, den yinper, een tentijzer behoedzaam in eene wond brengen. (fig Onemerkt bijbrengen, op behendige
wijze mede deelen'.heimelijk inblazen of in fl uist eren, bedekteljk te kennen geven, laten merken.
volenttaij .

-

,

----

---
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ie fl: !nsinue-Iui cola doucenient, breng

kern dat allengs en on g emerkt bij, geef hein dat
onder de hand te verstaan. Ins- de bong senti-

me nds a qn. iemand goede gevoelens bijbrengen,
inboeernen. - [ P r at.] Faire ins- iiti testament,
een uitersten wil laten inschrijven. - S'iNSINUER,
V. pp. Onbemerkt indringen: Lair s'insinue dans
les corps, de tue/it dringt ejeinerkt in (le ligehamen. - ( flu) L'espoir s'insiiivait peit a pen dans
son line, de hoop con d allengs toegang tot zijne
ziel. - Van personen Sjflekefl(lt: zich indrinpen,
zich behendig den toegang banen; zich in iemands
gunst drinqen, zich beinind maken dooi vle(ierij,
zich i a .e i a a ii r en. 11 s'insinue partout, hij weet
zich overal in te dringen. Sins- dans lesprit,
dans Ja bienveilianee, dans les hannes grâces de
(In., bij iemand een witten voet weten te verkrijgen.
Insipide, wij. SmeJeeloos, zonder smaak, van
laffen, /laauwen climate, lof: Le sable, Ia magnèsie
sont ins-s het zand, de niapnesici zijn zonder smaak
Mets, Viande ins-, /iaauwe spijs f., lof vleesch n.
(fig.) Geesteloos, zouteloos, onqezouten, tal, onqerjmd. Plaisanterie, Raillerie ins-, peestelooze,
laffe scherts f. Conte fade ei ins-, laf en onqerjjmd
,

----

vertelset n.

-

Jnsipidenteiit, ode. Op laffe, sum-

kelooze wijze.
1NSIPIDEII, V. 0. Smakeloos
maken. Jitsipidité, f. Smakeloosheid, onsmokeljkheid, lafheid fiwutwheid van smaak.
Geesteloosheid, zouteloosheid, lafheid f.
S Insipienee, f., Z. V. a. I GNORANCE.
Insistanee. f. Het aandringen, aanhouden (b. v.
op een verzoek); voihoudinij f.; dringend verzoek n.
-.- Insister, t'. a. Aandringen, aanhouden, blijVen laan, volharden, volhlen, i a s i s té 1' e a:
N'iiitez pas davantage sm Jte prétention, dring
niet langer op dezen cinch aan. 11 insiste a demander cda, hij volhardt met dat le vragen. 11 voulut
ins-, hij wilde aanhouden, volharden. Zich steunen, gronden of beroepen op iets, op iets drukken.
L'avocat insisfa fort sur cette pi'euve, de advokoat
drukte zeer, beriep zich sterk op dit bewijs.
II!soeiabilitt , f. [Didact.] Ongezelligheid, 011verdraagzaamheid f. ---Insoeiable, adj. Ocigezellig. onverdraagzaam: Homme, Caractère ins-.
- Insociablement, adv. Op ongezellige wf/ze.
liisoeial, e, adj. Onniaatsclicippeljk. (P/uI. ni
insoclaux.) --- lnsoealité, t. Onniaatschappelijk
--

--

(VILfl personen, vooral tn de eerste beleekenimen).

(2est un ins-, une ins-a, 't is een, eeoc onbeschaamde.
Iusolei-, V. a. [Mid., Pharm.] Aan de zon,

liet zonnelicht of (Ie zonnestralen, blootstellen (vg/.

INSOLATION).
) insolide, adj. fViet vast, hecht of duurzaam.
-.. Insolidenent, ode. Op onvaste, onduuizame wijze. -- Insolidité, f. Gebrek ii. aan vast-

-

heid, hechtheid of iluurzaamheid (b. v. van een gebouw).
Insolite, adj. Ongewoon, ongebruikelijk, tegen
t gebruik, tegen de regels, buiten den haak: Pro-cidi bizarre et iris-, wonderljjlte en omqebruikeI/ike haiidelwf/ze !: Juso!itenieiit, adj. Op
ongebiulkelijke wijze.
Iusolubilité, f. [ Didact.] Onopiosbaorheid 1.
(van een ligchaam in een of ander vocht, van een
vi'aagstuk). .. insoluble, adj. [Chim.] Onoplosbaar, onontbindbaar , onsmeltbaar: La risine
est ins- dans lean, hars- is onoplosbaar in vuiler.
Question. Problême ins-, onoplosbaar, onvei'klacti'bacir vi'aaqstuk n. Ditliculti ins-, onoplosbare, onoverkomelijke zwu, ' igheid f.Insolublenient, adv. Op onoplosbare wijze.
Insoivabi!ité, t. Onvermogen ii. van betalen,
onmaiji f. om zich van zijne schulden te kwijten,
insoivmntie f. - Insolvable. c1(lj. Onvermogend of onniagtig om te betalen, i mi s o 1 v én t.
II est devenn ins-, h/i heeft opgehouden te betalen,
hij kan niet iizee,' betalen. Sa masse est ins-, zj/n
boedel is insolvent.
Insownie, f. Slapeloosheid t. Je suis travaillé
dune ins-, ik ben niet cciie slapeloosheid geplaagd.
Insondable, adj. ('apeilbaar: liter ins-.
;.ïlbare zee.
(fig.) Cur ills-, onpeilbaar,
cioorgrondelf/k, raadselachtig hart n.Insondé, e, adj. Ongepeild, nog niet gepeild: Baie ins-c.
1nsonore
0(15. Zonder/slank
lu
idend.
geluid;ofonwel-

/ieid, ongeschiktheid om eene maatschappij, eene gezellige zamenleving te vormen.

insoucia,nuent, adv. Op zou'qelooze, achInsoncieLnee, 1. Zorgeloosheid 1.
Vivre lans itne coupable iiS, in cciie strafbare
zoigeloos/ieid leven. --- Insouciant, e, adj. Zouge/oom, achteloos, ligtzinnig: Homme ins-, Femme
ills-a, af (115 .cnbst.: INSOUCiANT, Ill., -E, f. Zorgeloos man ni., zorgelooze vrouw f., zorgelooze in.
eli f. Ins- dii lendemain, zonder (pliglinatiqe) zorg
5001' den dag vanmorgen,. - lusoneleux, lease,
(Wi. Onbezorgd, vrij COil bezorgdheid: ins- do ]en-

tre, wij, et snbst. in.

den dag yOu morgen. (déren.

-

In •soixante-douze , lit -soixante qua[Impr., Lthr.] Boekfoiuna-

ten, waarbij ieder vel tot 7 2, lot 6 bladzijden, of
tot 1 41 en 1 2 11 bladzijden gevouwen is. Des volumes

in -soixanfe-doiize, in -soixante-quatre, of Des insoixante-1touze, Des in -soixante-quatie, boe/idee-

len ti. p1. in ;te, in 6ite formaat (iii 7°, in (jo).
InsoLttion, f. [Mid., Pllarm.] Blootstelling f.
aan cle zonnestralen. het in de zon zetten (can te
verdroognn, te droegen, ant tij een' zieke c/en huidprikkel efde kwijnende levens/nachten op te wekken, enz.), zonnebad IL, insoldtie f. king f. eon. licht en zonnewnuinte op de dierlijke
huishouding of 0/) deze of gene zelfstandigheid. - -[Méd.] Zonnesteek in. (coup de sold!).
Juselewuient. ode. Op stoute. onbeschaamde
wijze, onbeschaamdeli/k, verwaten. II me répondit
in- non, h-ij antwoordde rn/i onbeschaamd neen.
Insolence, f. Onbesc/iaaindheid, onbescheidenheid,
lompheid. koene aanmatiging, stoutheid. onbeschoftheid; beleedigende trotschheid f., overmoed In.;
onbeschaamde daad ofuitdi'ukking, in so t é a t i e f.
t 1 poussa Fins- jusqu'a me menacer , hij dreef de
onbeschaamdheid zoo ver, dat hij nij dreigde. i'ins- Pijn parvenu, de beleedigende trots van een'
parvenu. Ii ma lit mille ins-s , hij heeft mg
duizend grofheden, onbeschoftheden, belcedipingen
gezegd. - Insolent, e ac/f. Onbeschaamd, onbescheiden, lomp, grof, onbeschoft, verwaten; onwelvoegelijk, oneerbaar; - imogmoedig . trotsch,

overmoedig. II est si iris- qui! Se fait haIr dans
toutes les compagnies, hij is zoo onbeschaamd,
dat hij zich in alle Iezelschoppen gebaat maakt.
Des regards me-s, onbescheiden blikken m. p1. Riponse ins-c, lomp, grof antwoord n. Cet homme
eet trés ins- avec les dames, die man is zee) onwelvoegelijk, onkiesch bij de dames. II ne faut pas
litre ins- dans Ja prospiriti, men moet niet trotsch,
overinoediq in voorspoed zijn.
Ook als nibet.
,

Ic/ooze wf/ze. .

deinain, onbezorgd, onbekomnuei'd, onbevreesd, voor
insonc!able, wij. Onmoldeerbaar, niet te mollnsoumettable, aPi. (woord van Ivapoleon I.)

.Viet te onderwerpen of onder 't jak te brengen:
Peuple ins-. - lusounils, e, wij. Niet onderwerpen, nog niet onder 't jak gebragt, Vrij: Pen-

p!es ills-. INSOUMIS, 01. [Mi!. , z. v. a. IIÉFRACTAIllE. insouinjss!oii , f. Onderworpen/leid,

onbedwongenheid f.
lnsoupçonnable, adj. Niet te vei'denken, boven de verdenking: Homme ins-. - Insoupçonné, e, adj. Viet verdacht, g een verdenking gevend.
..- Insou!) çonneux , ease, adj. Niet argwanirj,
onkwaacidenkend.
lnsouteuab!e, aclj. Onhoudbaar, onverdedigbaar: Opinion, Cause ins-, onhoudbare meeililllj,
zaak f. -. Onuitstaanbaar, onverdrageljk: Vanité
ins-, onverdrageljjke ijdelheid f. Flomme ins-, onuitstaanbaar man. Jnsoutenableinent, adv.
Op onhoudbare wijze.
Inspeeter, V. 0. in ooqenschouw nemen (als
daartoe gelast of gevoimagtigd) , bezigtigen, onderzoeken, i a 5 p e c t P v en: insp- des travaux publics,
Un rigirnent, les icoles d'uiie commune, openbare
werken, een regiment, (Ie scholenvan eeneqeineente
inspectércn of in oogenschouw nemen. -- Inspe c
in. Opziener, opziqter, schouwer,ondei-zoekei-.-teur,
i 11 5p e c te U 1' 1fl. Iiisp- génira!, algemeen opzienee, hoofdopziener, inspecteur-generaal. Insp- des

ponts et cliaussées, des fonts, des mines, d'armes,
des travaux hydrauliques, des constructions navales, de marine, dc service de santé le Ja marine,

inspecteur van de bruggen en wegen, van de bosschen , van de rn/inca, van de wapenen, van de
waterwerken, van den scheepsbouw, van de marine, van de geneeskundige dienst der marine. INSPECTRICE, f. Opzienster f. Madame l'insp- , de
inspecteurs-vrouw. - (fain.) C'est une insp-, of als
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INSTANCE.

bez i el e n, (1(1ev/lien, ffl, geestdrift of gees/veivoerin

brengen (begeesteren), i n sp i i é r e n. Cest Ja fureur p1! J'insp-, de woede drijft, bestuurt hem.
Qui t'inspiri cle quitter ton vieux père, wie gaf
U in, wie dreef ie (10fl UW' ouden vader Ie verla ten. - Les Muses inspilent les poètes, de Muzen
of Zan ( qodunnen geven, den dick/ei's hunne zongen
in, bezielen de dichters. C'est. Ie Saint-Esprit qui
I'inspire, t is de heilige Geest, die in hen weikt.
die hem (il'ij[t, I/Oct handelen of spreken. --SPIREU, V. pl. ingeboezeind woiden: L'ainiuur sinspire, mais ne se corumantle pas. (le liefde wo r dt
i ngeboezeind, niour loot V/C/i niet bevelen In gevingen krijgen: Je me suis iflSpiIé auprèsuievous
Inspiissation. f. [Chirn., Méd.] Verdigtiiup,
Ver(iikiîiiug t - -nspissei, v. 2. 1"eidigten, verdikken.

lnstabilité, I. Oev (i st/ieid f. oieent aItj(t fig ,
gebruikt); Onstandvastigh eid, oiibee/endighei, wis-

Se I i, (tiIiiJ ile i u l

,

veian'/eiIij/c/ieid . wankelbaarheid.

1meI,- (in temps, de in fortune, Ie onbestendigheid,
Call liet welei, min de forte/n. Linst- du coeur
luimaun , dc onctandu'astugleid. m'eianderhijkhuefd van

/e1 meiischeljj/ 1151/t.

fCoin.j Linst des prix,

--

-

liet wankelen, niet vast staan dei' p rijzen.

stable

,

veranderlijk. -sten Jig e Wijze.

)nias1; oiibestenilig, wunkelbaar,
istabIernent. ode . Op onbe-

Installation, I. liustelhing, be:itgevfng (van
een aiiibt, cciie waardigheid), liet in bediening stelhen, plegtige aanstelling, i ii e t a 1 1 a t i e: L'inst - du
J)I'uiskdeflt Inn t r ibunal, de itc/nstellinq van den
vool . zittei , e enel' regtbank - [Mar.j Behoorlijke
inrigtiug, plaatsing, berging f. van at de voorwerpen aan bond, Inst- et emménagement. inwendiqe veideehing en beschieting. - installer, v. a.
Iii een a m bt of uaordig/ieid zetten, in bediening
stellen, aanstellen, bezit geven, bevestigen, i n, sta 1-

1 die ii: On In installé Dier dans son nouvel ernploi,
/i(j is gisteren in zijn' nieuweii post bevestigd,
aangesteld. ---- Vestigen, eene vaste plaats geven,
Plootseil: lust- ill) euinirnis ii son luurenu, eeneiu
bediende op z(pi kantoor eene plaats geven. [Mai'.j Elk voorwerp zijn
e behoorlijke plaats gevel);
beschieten, tot gebetiik iniiqten, bewoonbaar maken.
--SINSTALIER, V. Pl'. Zich in bezit stellen, zich
ze/ven in bediening stel/en., zich instaltéren: Ces
juges s'înslallent eux-inômes. --- (fool.) Zich plaalsen, zich vestigen, zich nestelen, eeoc plaats voor
goed innemen, betrekken. S'iiist- dans tin fauteuil,
zich in 151f' armstoel zetten, nestelen. Ii sest si
Ideii instalié dans nette maison, goon Ie prendrait
Pout . le maître, hij heeft zich in dat huis zoo goed
genesteld, dat men hem voor den huisheer zou aanzien. - liet part. passé is no/i adj. : Personne
inst-c, aangesteld, in bediening gezet, g e In .c t a 11 e e r d persoon in. - Ale,
installé, nu ben
i k voor goed geplaatst, gevestigd, genesteld.
1»staiiinient. aft.' Dringend, niet aandrang,
ernstig, I ii 5 t if ii te lijk: Li me la ulemandé ins! - ,
hij heeft mij dringend verzocht.
Instance, f. liet aanhouden, oaiuzoekeo, dringend.verzoeken of begeeren; aandrong m. , drinende bede, aanhouding f. , aanzoek, ernstig vei- g
zoek n. Je Val fait P son inst - , ik heb liet op zijnen
aandrang, op z(inc dringende bede gedaan. Faire

Ie granules, de vives inst s nuprès iie qn., drin-

gende beden bij iemand doen, sterk bij iemand om
iets aanhouden.

-

Avec inst- , niet aandrang

Z. V. a. JNSTAMMENT. -- [Jur.] Eisch in., aanzoek ti., vervolging voor cciie burgerlijke regtbank,

L'inst.- itait encore pendante h
ce tribunal, de eisch, het aanzoek was nog bij
l'egtsvoi'delinf] f.

deze eegtbank hangend. lust- d'appointé, aanzoek
schriftelijk tegen elkander te llerk te gaan.
lust, - , de licitation, aanzoek ow gedwange verkooJ)/lig. IJs sont en inst - Fun avec l'nutre, zij liggen
niet elkander voor de regtbank. Hors dinst - , buiten
07fl,

regtsveivolqing. Faire viiie!' uiie inst-, cciie regtsvervOlginf/ laten afdoen, ten einde brengen. Introduction
dm1-, gedingsopening f. Reprise Winst-, hervathing
dei(afgebrokene)regtsvordering. Pdremptiond'inst-,
het vervallen, ongeldig worden van eene regtsvordering. -- Geregtshofn., regtbanle f. II estjugeen prem ière, en dernière inst-, hij is regIem bij de eerste
of lagere, bij de hoogste refjtbank, regter ter eerste,
ter laatste i ns t a n t i e. Tribunal de première
inst - . req/hank van eeicicn aanleg in eel-ste î ii s tan-
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INSTANT

li C, !agcre reütbank t., die het eerst de tiutger
tV?çe geschillen behandelt. - [Scot.] Nieuwe bewVsgrond m., nieuw betoog n. (Ier ontzenuu'ing
tan 't antwoord op 't eerste).
Instant, e, a dj. Dringend, aanhoudend, ernstig: Des prières inst -es, Winst-es prières, dringende aanzoeken, gebdden n.p1. --- Dringend, boven
t hoofd hangend, dreigend (imminent., urgent,
pressant): Le péril, Le besoin es[ inst-, t gevaar.
de nood is dringend, dreigend.
Instant, in. Oojenblik, kortst tijdvcrioop, omeiiezien ii. II lit cda (IäflS Uh just-, hij deed dat
in een oogenblik, (fam.) in een ommezien, amer)/.
Ii y a quelques inst-s , eenqe oogenblikken geleden. Des l'inst- . 'van stonden aan. Airetez
Attendez un inst- . of ellipt. enkel: Un instwacht, wacht even of eventjes een coqenblik.
Cda peut arriver dun lust- a lautre, dat kon
elk oogenblik gebeuren. a CHAQUE INSTANT,
TOUT INSTANT, 1)'RSTANT EN INSTANT , joe. ode.
Jedci 0/elk oogenblik, gedurig, telkens. onophoude10. - a L'INSTANT. DANS JJNSTANT , lor. adt.
Oogenbiikkeljk, dodelijk, in een oogenbllk. -- Instantané, C, adj. Oogenblikkeljk, een oogenblil
durend, snel voorbjgaand, vluglig: Ce mouvement
na été qu'inst-, die beweging was slechts oogenblikkelijk. Frayeur inst-c, snel vooibjjgaande, vlugtige schrik ni. Instantanéité, 1. [Didact.]
Oogenblikkelijklieid t., duur in. van een oogeublik.
- Instantanénient, cdv. Oogenblikkeijk, plotol .
nK star de (1. 1 ), (cc. pidp. Naar 't voorbeeld

I

9

van, in navolging van, op de wijze van, gelijk, als:

A linst- des l4omains, naar 't voorbeeld der Reineinen. U entretient une suite nonThreuse it linst.
dun prince, hij onderhoudt een talrijk gevolg, ge-

lijk een vorst.

; Instaurateur, in., .ln.steilei, opr'iqter, heisteile; n. - Instauration, 1. instelling, invoering f. L'inst- des jeux olympiques, dune religion.
---ersteili'n..
H g wederoprigting, vernieuwing t. (restauration). -- Instaurer, V. 0. Instellen, invoeren; hei-stellen., vernieuwen., weder oprwte'n. (restaurer, renouveler',
instigateur, in. . -trice, 1. .4anhitser, aanstoker, aanvoerder, opruijer m. , aanstookster,
opruister f. [Anc. Jur.] Aanbreng e r, aanklager ni.
Instigation, t. Aandr ijvin g , aanstoking, opstoking, ophitsing, opruijing t. C'est ii votre instqui l a agi ainsi, op nice aandrijving heeft lijf dus
gehandeld. Les inst -s do dérnon, de aanporringen,
--V-

--.

inblazingen des boozen. - Instiguer, v. a.
4anprikkelen . aandrjven , ophitsen , aanporren,
opruijen, verleiden. -- Het part. passé komt ook
als adj. en subst. voor. Ces gens instigués par
des traitres, deze door verraders opgehitste menschen. -- Les instigateurs et Jos instiguds, dc oprujjers en de opgeruiden.
Instillation, 1. ] Plianm. Méd.J ii4rv.ppeliiiq

inslilidtie f. Verser par inst- , druppelsgewijs
of bij druppels laten opvallen (ii. t'. een geneesmiddel op eene wond). Instiller, v. a Indruppelen, druppelsgeaijs doen vallen, i n s t I 11 d i' e a.
instinct, In. iVatuurljke. ingeschapen aandrift
der dieren, natuurdrift f., bewustelooze natuurprikkel in., onwillekeurige neiging of drift 1.; -kunstdrift eau sommige dieren (bijen spinnen,
bevers, enz.), instinct n. Lanimal agit, se
conduit par just-, par pur lust-, het dier volgt
enkel de natuurdrift, laat zich door t instinct leiden. - Van den mensc/i sprekende: innerlijke, oii
erfjwillige aandrift of neiging, die de werking der
rede voorafgaat; somtijds ook: zeer groote geschiktheid, onweerstaanbare overhelling t. tot iets: C'est
-

INSTRUCTiON

dact.] Eigenschap f., toestand m. van het dooi inthncl
?iandelende wezen, instinetmatigheid t. -- Instine-

thel, le, wIj. Uit het instinctontstaande of voort
vloeijende, instinctucel.
Institoire, rn., of als adj. Action INSTITOIRE, t.
[Dr. rom.] Actie ofkiagt t. tegen den principaal van
venen factoor, makelaar of handelsbediende, met
wiemi de koop is aangegaan, waaraan hij niet wil
voldoen.
Instituant, in. [Pint.) Erfsteller in.
Institner, v. a. Instellen, inzetten, slichten
,inz. von geestelijke orden, v'ii tijdfeesten, pleytigheden en dgl. gebezigd), i a, s t 1 t u ë r e a. lust- une
tOte, tine confr é rie. een feest, cciie broederschap.
instellen. Napoleon I. insIltua l'ordre de Ja Idgion
d'honneur, Napoleon I. stelde de orde van 't legioen
van eer in. • [Jur.] Inst.- on héritier, lust- héritier,
tot zijn' eiftjenaamn benoemen. -..- lust- on juge.
tin notaire, een' regIe; , een notaris aanstellen,
in functie of bediening stellen.S'INSTITUER. V. Pl'.
Zich zelven aanstellen, benoemen: 11 s'établît chef
de cette enl.repi'ise. --- Ingesteld, aangesteld wei'den. • . liet pail. l)OS.cd jç ook a(lj. Fête institude
en l'honneur de saint Louis, feest n., ter ccie van
den heiligen Lodewijh ingesteld.
tnstitiit, in. Leefregel m., gezamenlijke regels
waaraan eene verceniging zich onderwerpt, inz.
leefregel eener kloosterorde; - die orde zelve, stichting, instelling, inriqting f. -- Titel van zilkere
geleerde genootschappen of maatschappijen; L'inst(national, royal, irnpërial) de France , of enkel
lust-, de universiteit te Parijs. het Instituut (bestaande sedert 1833 uit 5 Akademikn: l'Acaddmio

francaise, i'Ac- des inscriptions et belles -iettres ,
l'Ac- des sciences , l'Ac- des beaux arts en Ikedes sciences morales at politiques). - Plaats 1.,

waar het Instituut zijne zittingen houdt: Aller A
INSTITUTS, in. pl. , z. v. a. INSTITUTES.
Institutes, ni. p1. Gronden in. pl. , grondbeginselen. n. pi. can 't romneinsche regt, inleiding t
tot de regiswetenschap, lash tulen, institihO fles 'f. pl. Les lust- de Justinien of enkel Les
inst- , de instituten von .lustiniaan, een gedeelte
van de op last van .1. b)jeengebraqte weltenverzameling. -- Bij uitbreiding: Les inst- da droit franmis, de grondbeginselen van 't fransche regt. lustcoutumières, aanleiding 1. lot, kort begrip n. va's
de gewoonteregten
Instituteiir, ni., -trice, t. Insteller, oprigter, stichter in., oprigtster, stichteres t.: L'inst-

cI'un ordre religicux, des jeux olyinpiques.

Leermeester m., leermeesteres f., hij of zij,
die eene kostschool, een huis van opvoeding houdt,
kostschoolhouder m., k'ostschooi/wucleres f. , i mm s t i
tuteur in,, ins til tutrice f.; - in beperkter'
zin: schoolonderwijzer, schoolmeester m, (in dien
zin door de wet op 't primair of lager onderwijs
in Frankrijk geijkt). -- (fig.) Le travail est mm
hou inst-, de arbeid is een goede leermeester.
Institiitif, Ive, adj. Instellend, ordenend.
Institution, t. Stichting, instelling, inzetting,
i a st i t mit i e f.: Linst- dun ordre religicux, de
Ja paine, de instelling van eesme geestelijke orde, van
het pairschap. - Ook de geslichte of ingestelde zaak
zelve: Bonne, Louable, Pieuse lust-, goede, prj.ccljke , vrouw stichting of instelling. - [mr.]
lust- d'Iidritier of testamentaire, benoeming, aanstelling f , van een' erfgenaam. Bij uitbreiding:
Opleiding, opvoeding t.: L'inst- de Ja jeunesse est
dune grande importance. (In dien zin weinig gebruikelijk.) - Opvoedinqsgeslicht, huis mi. van opvoeding en onderwijs, kostsc/mool 1,, p e n s i a a-

naat, instituut II. lust- des aveugles, des
sourds-muets, blinden-, doofstommen instituut.
Instructeur. m. Leermeester m. (In dezen alplutdt par lust- que par raisonnement quit a fait
cela, hij heeft dat meer uit instinct dan volgens re- gemeenen zin zeiden gebruikt.) [Mil.] Officier of
onder-officier,
met het onderwijs in de exercitiën
guerre,
du
Ia
de
Avoir
l'instgedaan.
demising
crime, een natuurlijken aanleg, eene zékere voorbe- dvi' soldaten belast, exerceer-meester, drilmeester:
ch.iktheid tot den oorlog. tot de misdaad hebben.. militair lceraar, instructeur. - Ook als adj. ge*- Het woord is ook enkele malen van het plan- bézigd: Lieutenant -instr-, luitenant-instructeur m.
tenrijk gebézigd, om daarmede die geaardheid der '-- [Prat.] Juge instr-, onderzoekings-regtem' , reg
gewassen aan le duiden, waardoor zij het licht of ter van (of ter) instructie. -- Instruetif, ive
de schaduw, de warmte of de koelle zoeken, hunne adj. (alleen van Zaken) Leerzaam, leerrijk, ondertakken en wortels liever in deze dan in gene rigling wijzend, onderri,qtend, nuttig: Livre fort instr. ---uitstrekken, enz. -- Instinctif, lye, adj. Vol- [Phil.] La vue, l'ouie et l'odorat sont des sens
-

-

pens dierl e aandrift , onwillekeurig, instinctEtstinctivement, ciciv. Door instinct,
matig.
OJI in.tinctmatige u'ize. Instlnctivité, f. [Di-

instr-s, het gezigt, het gehoor en de reuk zijn onderrigtende zinnen. ---- Instruction, f. Onderwij's , o'advrrigt n. -, onderwijzing, onderrigting, lee.
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t: Linstr- de Ia jeunesse,

Suffisainment instr-e, de zaak ia genoegzaam ter

wijs verkregene, kennis. kende, wetenschap, geleerdheid t.: It a le l'instr-, hij bezit kunde, hij is wel
onderwezen. ii rnaiique (I'instr-, 11 est sans instrhij is onwetend, onkundig. hij heeft qeene wetenschappelijke vorming gehad. - ()nderriqt ti. aanwij
ziiig, handleiding f., voorschrift n., inz. (en dan
doorgaans in 't nieerv.) regel in. van le houden.
gedrag. dienstvoorschrift IL lastbrief in., /iandlei(hUg t. in omblszaken i n s t rü cl i e.. Je 'vous Ie
dis lour votre insl.i-, ik zeg u dit tot uw onderuigi,
(1)1 UWC handleiding. Je ne puts ni'ëcarter de mes
instr-s, ik kan, mag van nijne voorschriften niet
a/'wjlccn. Cel ambassadeur partira aussit.ôt qu'iI
aura toga ses instr-s. (lie afgezant zal vertrekhen,
zoodra hij zijne instructie, zijn dienstvoorschrift
heeft bekomen. lnstr- secrOtes, verbales, geheime,
mondelinge instructidn of voorschriften. - Instr
pastorale, heuderlijke lastbrief, voorschrift of 00fl-

krijgstuig, oorlogstuig II. Instr -s de torture, martel gereedschap, foltertuig. instr- a conies, ii vent,
snaar-, blaastuig, snaar-, blaasinstrument. Jouer
dun instr-, een instrument bespelen. Les instr-s
des arts mëcaniques se nomment outils. - (fig.
Hulpmiddel, middel, werktuig n., al wat dient om
eene werking voort te brengen, werkende oorzaak f.
11 a tité l'instr- de sa vengeance. hij is 't werktuig van zijne wraak geweest, hij lice/I zich van
hein bediend Om zich te wreken. Scs domestiques
OOt été l'instr- de sa ruine, Zijne bedienden zijn
de oorzaak, (le bewerkers van zijnen ondergang
geweest. - -C'est 1111 hei instr- que la langue, de
tong is een se/moon werktuig; ook (peon.): dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. [Jur., Diploiu.J
Oorkonde I., bewijsstuk, bewijsschrift, schriftelijk
opstel tot staving eener voorgevallen handeling.
document U. Cest Un instr- authentique, dat is
eene echte oorkonde, een echt document. L'instr
de Ia paix de Westphalie, de oorkonde van den
Westphaalsehen vrede. -- [Mii.] lnstr -s véri fica-

rig, les, tnst aictie

het onderwijs der jeugd. L'instr- publique, liet behandeling voorbereid, voldoende geïnstrueerd.
Instrument, rn Werktuig, gereedschap, gerei.
openbaar onderwijs; 00/i: liet ministerie van openbaar onderwijs. L'instr- doinestique, het huison- kunstgereedschap. kunstwerktuig, i n st rum Int,
derwijs. Linstr- des nouvelles recrues, het onder- inz. toonkunstwerktuig, speeltuig, snuzijk-insti -uiigt der nieuw aangeworven soldaten. - Vous lui flleflt II. Instr -s aratoires of d'agriculture, landdonnez lá une bonne instr-, gij geeft hem daar bouwgereedschap, akkergerei, instr -s de chirurgie,
eenc goede les. II écoutait les instr-s salutaires de mathmatiques, wondheelers-, meet kunstenaarsles prddicateurs, hij luisterde naar de heilzame werktuigen, chirurgische, mathematische gereedlessen, leeringen der predi/ers. Het door onder- schappen. instr -s de guerre, krjgsgereedschap.

,

-

-

wijzing van een bisschop over een of ander leer-

punt. --- [Jur.] loorbcieidiq cener regteaok tot
behandeling, instructie 1. Enstr- préparatoire,
voorloopig onderzoek a. Juge (1 'instr-, z v. a.
uge INSTRUCTEUR.
lnsti'uiire, V. a. Onderwijzen ond.erri'jten,
,

lecien, onderwijs of onderrigi geven, bekwamen,
wijzer maken, lessen of voorschriften geven, i 'a8 t U d r e a. Instr- In jeunesse, les enfants, (ie
jeugd, de kinderen onderwijzen. Ii m'instruit par
son exemple, hij leert mij door zijn voorbeeld Le
malheur la inst.ruit, het ongeluk heeft hem geleerd,
Wijzer gemaakt. Instr- un enfant a dire Ia vörité,
een kind de waarheid leeren zeggen. Instr- UI)
jeune homme aux armes, auk affaires, een jong
mensch in den wapenhandel, i n de zaken oefenen.
- .. Bij uitbreiding ook van dieren gebëzigd: Instron clieval, Un chien, een paard, een' hond a/rig-

ten. On instruit t'ikphant a se mettre a genoux,

inca leert (lea olifant nei te !nie1en. - Ook zonder voorwerp of als v. a. gebruikt: Ce maitre in-

struit fort Dien, die meester geeft zeer goed on-

derwijs. II a pour but d'instr- at de plaire, hij
wil leeren en. behagen. Les exemples instruisent
inieux que toutes les préceptes, voorbeelden leeren

beter clan alle lessen. (peon.) leeringen wekken,
voorbeelden trekken. - Insir- de, onderrigten, berigien, inlichten, kennis, berigt of inlichting geven.,

inforradren. Jinstruiral votre familie de Ia conduite que vous tenez, ik zal uwe familie kennis,
berigt geven van uw gedrag. • [Jurj lnstr- un
oeès, uiie allaire, een regtsgeding, eene zaak
l behandeling voorbereiden. instr- Ie procès de
er
clii. , of zonder voorwerp: instr- contre qn., iemands

P

proces (in ljfstraffeljke zaak) opmaken, iemand
crimineel ver/ o oi e n. -- S'INSTRUIRE, V.C. Leeren,
r wouaanleeren, kennis of kwade verkrijgen, wijze
den, zijn verstand vormen, zijnen geest beschoten,
zich oefenen, zich zelve n. onderwijzen; zich zelven
inlichtingen verschaffen.. ii a Un "rand désir de
sinsir-, hij heeft veel zucht om te leeren, om zijn
verstand te verrijken. II s'instruit dans telle science,
hij oefent zich in deze of die wetenschap. Cel,
homme s'est instruit lui-même, die man heeft zich
zelven onderwezen, is zijn eigen leermeester gemeest. 11 sinstruisait par ses propres yeux, hij
onderrigite zich met eigene oogen. -- [Jur.] Sa
cause, son affaire s'instruit en ce moment, z ij ne
zaak wordt op dit oogenbilk ingeleid, g e ï n S t r u e e 1' d. ---Instruisable, Wij (woord vein
J. J. Rousseau) Voor onderriqt vatbaar of ge-

schikt: Sinon instruit, du moms instr-. -- instruisant, e, nu INSTRUCTIF. -- instruit, e,
adj. (en part. passé van instruii'e): Enfant bien
instr-, goed onderwezen kind. C'est un homme
instr-, 't is een kundig, bekwaam man. - Cheval
mal

instr-, s'echt a[gerigt, gedresseerd paard n.

..- II en es mal instr-, hij is dienaangaande slecht
onderrigt of ingelicht, /iy heeft deswegens verkeerde bei-ioten gekregen. ......[mr.) L'afiaire est

teurs de I'eprouvette, pour armes, pour houches

a feu, visiteer-instrumenten van den proc/mottler.
voor draagbare wapenen, voor vuurmonden.
[kent.) Le vieux, Le nouvel iiistr- (bij sommige kerkvaders) het oude, het nieuwe testament. - instria
rnentaii'e, wij. [Jur. , ] (alleen voorkomend in):
Témoin instr-, notaridel getuige. - Instrumental, e, adj. Tot middel ofwerktuig dienend, werktuigelijk: Cause instr -e, werktuigelijke oorzaak t. ] Mus.j Tot de speeltuigen behoorend, door speeltuigen voortgebragt, in s t i u m e n t a a 1: Musique
instr-, muzijk f. die met speeltuigen zonder gezang
wordt uitgevoerd (in tegenstelling met vocale muzfjk of zangspel). Coinpositeur instr-, toonzetter
voos , de speeltuigen. Chant instr-, zangpartij, dis
aan de speeltuigen wordt toevertrouwd, om den
zanger te laten rusten, instrumentale zang m. S instrunientatif, ive, adj. [ Prat.] Tot de
acten of oorkonden behoorend. instrumentation, f. [Mus.] Uitdrukking der muzijk dooide speeltuigen. - In beperkten zin: verdeeling
Vait een muzijkstuk onder de verschillende speeltuigen, instrumentém - inf. - instrunienter, v. a. [Prat.] Geregteljjke oorkonden, acten
of docunLenten opmaken. - INSTRUMENTER, V. a.
] Mus.] Foor speeltuigen componéren of zetten;
een, muzijkstuk onder de verschillende speeltuigen
verdeelen, in st r u at e n t I r e a. --- Instrunientiste, m. Beoefenaar van Ida of meer speeltulgen, speeltuig- of instrumentbespeler, i a s t t' um C a t j 5 t In. Le corps des instr -s. het militair

muzijkcorps.

Insii, n. Onbekendheid t. tact iets (alleen ge-

bruikt in de bijwoordelijke uitdrukkingen): a I'in-

su, buiten weten. zonder voorkennis: A linsu de

mon frôre, buiten weten van mijn' broeder. A mon
son, notre , votre leur insu, buiten. mijne, zijns,

onze, uwe, hunne voorkennis.
Insubn*ergible of Insubmersible, adj.
_"Oet doom' 't water te overstelpen, onverzinkbaar.
altijd boven water blijvend. Bateau ins- , reddingsboot f.
Insubordination, f. Gebrek n. aan krjpt
, nîet -ondergeschiktheid , wetspannigheul,-tuch
schending dci' verpligte gehoorzaamheid aan hoo ger geplaatsten, insubordindtie t. II régne
dans ce régiment line grande ins-, er /ieeischt in
dit regiment eene slechte krijgstucht. - Insubordonnable, adj. Niet tot onderwerpeljkheid,
tot gehoorzaamheid te brengen. -- Insubordon
né, e, adj. Wederspannig, weiirbarstig, niet ondergeschikt: Un écoi
jer, soldat ins-, een wederspannig scholier, sotãaczt.
Insubstantialité, Insubstantlel, z. v. ci.

CORPORALITÉ, CORPOREL.
lnsuccès, rn Mislukking f., slechte uitslag m. ,
kwaad gevolg n., tegenspoed in.. ongeluk n.

-
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Insuecessf, ive. adj. Viel ,whteieenvû&qenJ.
(Iff/etrOk(fl.

Insiiffisamment adv. Niet voldoende, op

onqenOe(JZaTne, ontoereikende wijze. Insuffisanee, f. Onqenoeyzaamheid. nntoerei1endheid;
niet jenoegzaine bekwaainheil of qeschikt/ieid, on
bekwaamheid f. L'ins le ses moyens, (le onqeflOeqZûaiflhieid zijner beWi/S(Jrüfldefl on no ia pas

admis á cette charge

a cause (le SOD ins-, men

heeft hem dit ('Iflbt niet qeencv, wejens z'/nc onbekwacimkeid omdat hij ei ole! tegen, opgewassen s.
Jiisutfisaiit. e, (Hij. Onvoldoend. ontoereikend,
onjenoeqzaain: Ses raisons sont ins-es, zijne tionden fjn onvoIcloenele, niet (jenoe/zaam. Ii faut.

les talents pour eet.te place, les miens soot ins -s

men moet talenten. !legaa/dhedm? tot Ine plaats
bezitten, de mijne fn ontoereikend.
lnsuifflation, f [Mc1.] Het inblazen. (van
(IC/lap of (los in een. of (!n(!i lifJCk(1(liilS(1(el) iîthla-

zinhl f.

ttisiiffler. V. 0. Inblazen.

lint part.

Passé is ook odj.: Val)CUI' iflsilfltt iflfJebI(iZ!lt
damp ni.
Insulaire. adj. Een eiland of eilandrij
fend, daartoe,
daartoe behoorend, I a cv I air. Peuple ins-,
eilandvolk D.Ale subet: Eilandbewoner, e i ton(ie?- in. -- lnsiilai-ité. t. Afjeonderde ligging f.
van een eiland, toestand van een land, (lOt Oit
één of meer eilanden bestaat. I a s U t a i I te 5 t f.

Line- des Elats luitannique.s.

instaltant. C, adj. (alleen van aken) Belee-

digend, lionend, smadelijk, schamper: Paroles ins-es,

honende woorden 11.1)1. - 'Izisulte, f (Weleer in.)
Beleediging, beschi m ping t. schimp, .srnaai, hoon, ni
11 lui a fail viie iris-, hij heeft hein cciie beleedi
(l.inhI, eenen hoon aangedaan. -- [Mi l .] Overval ni.
overrompeling f : Cette place est hors line-, deze
vesting ic tegen overiompelinq beveili g d. - liisulter, V. (I. Grof belee (l icn, beschimpen, /ione'n.

sniode'n. opzettelijk roet woord of daad misliandelen. II Ja insulté publiquemeni., hij heeft hem
(haar) in 't openbaar gehoond. ins- Ia cenilre des
marts, (Ie (1SC1I der (iOOdfl bonen. schenden. Le si
lence menie insulte queiquefois. tie t stilzwijgen
zelfs hoont. beleedigt somtijds. - (fii. et fain) La
lourde co giid e insulte Ia tarOt par Ie tenips dpar-

gnée, de zware bijl schendt het dooi den tijd gespaarde wond. [Mi].-Ij Ins- uric place , eene
vesting onverhoeds overvallen. plotseling aan grijpen. - INSULTER, i V. Spotten. de verschuldigde
achting niet bewijzen: Ins- it Ja misère dautrul,
met eens anders ellende spotten. II ne faut pas
ills- IIIX mallieureux, men moet de ongelukkigen
niet bespoiten. - SINSULTEII, V pr . Elkander beleedigen. --- liet part. 'passé is ook mij: Personne
ins-C, gehoond, beleedigd persoon ni - - lnsi*I-

tetir, rn Beleediger, beschimper.
S insupérable, adj. Onovertrefbaar.
Ïnsupportable, adj. Onverdrageljjk, onif/de -

lijk, onuitstaanbaar, (luldeloos: II sent des louleurs
ills-s , fiji gevoelt oelijdelfjke smarten Cel homme
est ins- en tout ce qu'il fail , die niau is onverdrage
lijk is alles wat hij doet. - Insupportable-

ment, ode. Op onverdraqeljIe, onlfjdrljke wf/ ze.
Jusureté, t. Onveiligheid, onzekerheid f.
Insiii'gé, C, adj. (en part. passé van insurger):
Nation ins-c, in opstand geraakte natie f. - Ook
cle subst.: 1NSUI4GIS. opstandelingen, oproerlingen.
muitelingen, muiter s , insurgénten ni. ph.

[lijst.] liongaarsche landrihitie, die door Ccie
irban) wordt zaneegebuitengewone oproeping (be
bi agt, haanderheir n, in .cergdnten rn ph. Opstandelingen in. p1. (In dezen zin liever irsunGis.) - -lusurger, V. a. Tot opstand brengen,
tot oproer aanzetten: his- une nation, UI peuple.
- S'INSUJGER, V. P P. Opstaan, in opstand komen
of geraken, oproerig worden: Les provinces sin-

surgèrent.

Insurmontable, adj. (alleen van, zaken). Onoverkomelijk, onverwinnel ij k: 11 a tiouvé dans son
ehemin des di ffi cultits ins-s, hij heeft op zijnen

eeg onoverkomelijke zwarigheden. gevonden. 3'ai
uric en-vie ins- de (lormir. ik heb een' onverwinnelijken lust tot stapen. - lusurniontablernent,

dde. Op onoverkomelijke wijze.
Jitsurprenable, adj. Niet bij verrassching in
te nemen: Poste ins. Insurpris, e. adj. Niet
rerra.cht.
Insurreeteul. trce. adj. 'Jot opstand aan-

INTiGRITÉ.

hitsend, opruijend, een opstand verwekkend: Co
rniti ins-. insurrection, 1. Opstanil in. tegen
t bewind (doorgaans met let bijdenkbeeld van regt
aan de zijde de;' opstandelingen): L'ins- des Grens,

des Ainiricains. -- (; Insurreetionnaire, adj.
Tot opstand geneigd, overhellend. - insurrectionikel. le, '1/. Oproerig. -- Insurrection-

nellement, wie. Op oproerige w ij ze, door opstand of Oploer .
Insusceptible, aPi. Oneotbaai, niet vatbaar.
Insnspeet, C, adj. JV,et Verdacht.
Intabuler, V (I Op de tobti of If/ct iiiwhrfj
V? (iemand s naam.
Intact (Pl. in -takte), e, (ldj. Onaangeroerd,
geheel ongescondei; zielen. s civ, onbesmet. onbe
-

-

dekt, onbezoedeld:

Le IëI)ôt sect trouvé encore

int-, let aanvertrouwde goed is nog onaangeroerd
gevonden. Moiiunieiil restc int-, ongeschonden gebleven gedenkteeken ii.
(/4j) \ ertu int-ei, onge.eebzondvne, rowere deugd f. Cost tin homme int-,
.t is een Orl)enispeljjk 0101 (op wieii lien nog niets
heeft te zeg(/??ii).
Matière tnt -c, nog niet betondeide stof f --- hitactile, adj. {Pirs.J ()nvoelba i, ontastbaar: Ie 5)11 est int-, let geluid is
onvoelbaar, kan men niet voelen of tasten. -- Intact il ité, 1. f Ph 5.] Onvoelboarheid t ,
lutaille, t. Beaux arts] Verdiept snij- of
beeldhouwwerk ii, inwaarts yenneden, lol geqia
-verdstn,
intag l io rn
lutangibilité, 1. [Didact j Onberoerbearheid.
onvoelbaarheid 1. - Intangible, adj. (woord van
Voltaire) Onvoelbaar, aan 't gevoel ontsnappend.
Intarissable, a (l /. Onuitputbaar, onuitputtelijk, niet voor uitputting. opdrooging of ledigwording vatbaar: Source int-, onuitptbare bron f. ---Bij uitbreiding: Larmes. Pleurs int -s, altijd stoeljende tranen ni. pl. .-- Mine, Carrière int-, onuit
puttelijic mijn, groeve t. -, /ïq.) Uw érudition
jilt- , e ene onuitputbare geleerdheid. - (lam) Son
bald l est int-, hij heeft altijd stof tot praten, zijn
mond staat liet stil. --- Intarissablelnent, acij
Op onuitputt e lijke loijze. (it-c.
Intaxé, e, adj. Onbelast, lolvrij: flarehanclise
lutégrable. adj. [Math] Dooi integraal -re
lening te vinden. te berékenen. Intégral, e,
adj. Geheel. vohiallig, volkomen, een geheel uitmakend: Pavement int-, Restitution int-e, olqehvele
betaling, teruggave t. - [ M ath.] Calcul int-, integ ra al -rekening T., de hoogvre rekenwijze, die
(looi vergelijking der oneindig kleine deelei de 'indige g;"ootheden eoorthrengt, waaruit de eerste
ontstonden. .4 1s subst. t. I NTEGRALE d'uiie
quantité dilIthentielie . i ntegraal ,inte gr ale
grootheid t., ccie eindiqe veranderljke 'p ootheid,
weder hersteld of berekend uit haar oneindig klein
deel (hare differentiaal). - f lntégralement,
ads. Op ccle volkomene, g eheele wijze. -- Intégrailté, f. Geheelheid, colkonenheid, volledigheil, i n t eq 7(111 t nit t. --Intégrant, e, adj
(alleen gebruikt in): Partie it-c. wezenlijk tot het
geheel behoorend deel, integrdrend deel n.
[Phys.] Molécnies int es, kleinst mogelijke deeltjes.
waarin oen zich een ninerual verdeeld kan deken , zonde' dat ziji acid eenige verandering onderguat, integrerende molekilen t. p1. - Intégratior, 1 [Math.] Het vinden der integrale grootheid, Jet integréren, I n t e g i a t i e f.
Intègre, adj. (eig. geheel, gaaf, ongeschonden,
nop frisch) Begtschapen, opreqt, onberispelijk, zij
vel. van zeden , braaf, eerlijk , onomkoopbaar:
Hoiiiïne, June int-. reqischapen man, onomkoopbaar regter ni. Vertu int-, ongekreukte, ongeschonden deugd t
,
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Intégrer. v a. [Math.] Iii- line ditférentielle,

eene eindige veranderlijke grootheid uit haar gegeven oneindig klein deel b ereke n en, de integraal
berekenen, i a t e q r P r c I.
Intégrité, f. Geteelheid t. , ongeschonden toestand, zuivere oorspronkelijke staat lu. van eene
zaak, volledigheid, volkornenheid, I n t e p r i t ei t t.:
11 a rernis Ie dipdt dans tante son int-, hij heeft
het toevertrouwde goed in ongeschonden staat uitgeleverd. Lint- du territoire, de geheelheid van
't gebied. Lint- dull monument, de ongeschonden
toestand m. van een gedenkteeken. - (fig.) Déten
dre lint- de ses droits, de geheelheid, ongeschon denheidzijner regten verdedigen. - Bij vitbreiding: 11 a gardP des Hears, (les fruits dune anode
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a l'autre dans toute leur int-, hij heeft bloemen, Parijs, te Genua. - Intelligent , e, adj. Vervruchten van 't eene jaar in 't andere gaaf, in I standeljk, verstandig, met verstand, rede, oordeel
gaven, ongeschonden toestand bewaard. - Conser- begaafd; - vlug van bevatting, schrander, vatbaar,
ver lint- de son corps, de son hrne, de ses inoeurs, vol doorzigt; - bekwaam, ervaren, kunstig, bede zuiverheid, reinheid zijns Iiqchaanis, zijner ziel, dreven. L'honirne est un être int-, de mensch is
zeden bewaren. - ( fig.) Rqtschapenheid, braaf- een verstandelijk, met rede begaafd wezen. Cet
held, opretheid, onomkoopbaarheid, onkreukbare enfant est fort int, dat kind is zeer vatbaar, vlug
eerlijkheid t Corrompre lint- de qo., iemands van begrip, verstandig. - Ce chien est tréseerlijkheid omiwopen. Lint- dun juge, de onom- int-, die hond is zeer leerzaam. - 11 s'est conduit
en homme int-, hij heeft zich als een bekwaam,
koopbaarheid eens reüters.
integument, m. [1-I. n. ] Hulsel, bedeksel n., ervaren, knop man gedragen. - Ook als subst.:
inz. de dunne huid f. van de inwendige ligchaams Les int-s me comprendront , de verstandigen
zullen mij begrijpen. - intelligentiel, le, adj.
deelen.
Intellect, in. [Didact.] Kenvermogen, ver- [Phil.] Tot het verstand of tot de verstandsver
stand n. (entendernent). - Intellectibilité, 1. wagens behoorend.
intelligihilité, f. Verstaanbaarheid, dui[Didact.], z. V. a. INTELLIGENCE. - Intellectif,
ive, adj. [Didact.] Tot liet verstand behoorend, delijkheid. - intelligible, adj . Verstaanbaar,
verstandelijk: La faculté. Ia puissance int-ive, duidelijk, ligt te hooren, te verstaan, te begrijpen:
de verstandskracht f., liet verstandelfjh vermogen, Pariez dune voix haute at int-, spreek met eene
de kracht der ziel om iets te begrijpen. - Intel- heldere en duidelijke stem. Ce passage est fort
leetion, f. [Didact.] Begrip ii.: Lint- est Fac- int-, deze plaats is zeer verstaanbaar. - [Phil.]
lion de l'entendernent, het begrip is de werking Etre int-, verstandscvezen, bovenzinnelijk wezen n.
tion
van het verstand. - Intellective, f. [Didact.] Le monde réel et le monde int-, de werkelijke en
Verstand, begrip, bevattingsvermogen n. - in- de bovenzinnelijke wereld f. -- intelligiblement,
telleetualiser, V. a. (in 't phil (,. s. stelsel van ride. Duidelijk, op verstaanbare, duidelijke wijze..
Kant) Bovenzinnel ij k maken, in de rij der Intel- Vous na lisez pas int-, gij leest niet verstaanbaar.
lectudle of verstandelijke dingen plaatsen. - inS Intempéraniment, adv. Op onmatige,wijtelleetualité, f. [Phil.] Hoedanigheid der ver- ze, onmatig: II bait int-. - intempéranee, t.
Onmatigheid
in 't bevredigen der znneljke luskenveriii.
van
het
standelijke dingen; toestand
mogen, het geestige in den mensch, intellec- ten, inz. in spijs en drank, overdaad, zwelgerj,
d
t U a 1 1 t e i t f. - InteHectie1, le, adj. Tot het uitspatting, ongehondenheid t. Son int- a min
verstand behoorend, dat betreffende, verstandelijk, sa santé, zijne onmatigheid heeft zijne gezondheid
i a t e 11 e c t U C C 1: Faculté int-la, verstandsvermo- verwoest. .- int- d'étude, de travail, de lecture,
gen n., verstandskracht t. Vision int-le, verstands ongematigdheid in studie, arbeid, lektuur. - Intaanschouwing f. Vertus int-les, verstandskrach- de lanue, ongebondenheid van tong, te groote
ten t. p1. - Olijets int-s (i n tegenstelling met oh- vrjheüï', vrjpostig/ieid, ligtzinnigheid in 't spreken.
jets sensibles), verstandelijke, bovenzinneljke voor- Int- de plume, te groote vruchtbaarheid eens
werpen n. p1. - Ook: geestelijk (in tegenstelling schrijvers. Int- d'imagiiiation, te groote weeldemet matdriel): L'âme est un être int-, de ziel is righeid van verbeelding. - iiiteuiapérant, e,
een geestelijk wezen n. - Intelleetnellement, adj. Onmatig, overdadig, buitensporig, o'agebonlen:
adv. In den geest, in gedachte, op verstandelijke L'hornme int-, of als subst. m. l'INTEiPEnANT
wijze. - Intelligeinnient, adv. Met verstand, ruine sa santé, de onmatige verwoest zijne gezondheid. - Inteiiipéié, e, adj. Onniatig, ongemet oordeel.
intelligence, f. Verstandsverm.ogen n . , bevat- regeld, uitspoltenct (in zingenot, in hartstagten).
ting f., begrijpende geest m., verstand, oordeel, be- - Ook van zaken: Désirs int -s, onmatige, ongegrip, besef n. Lint- humaine, 's menschen ver- temperde begeerten t. p1. - intenipérie, t. Onstandsvermo en. Avoit lint- prompte, vive, vlug, gerégeldheid (inz. in de lucht, het klimaat, de
levendig van begrip zijn. Ce livre est is Ia portee saizoenen, in de ligchaamsvochten), ongestadig
de toutes les int -s, dit boek valt onder ieders be- held, guurheid t. - On souffre heaucoup de lintvatting, kan door ieder begrepen worden. Cela de lair, men lijdt veel van het gure, ruwe, ongesurpasse mon int-, dot gaat boven mijn begrip, stadige weder. - [ Méd.] Etre malade dune intdat is mij te hoog. Somtijds ook van dieren ge- de foie, aan eene ongesteldheid der lever lijden.
belzigd: L'éléphant, Le chien a beaucoup dint-, Int- des humeurs, gebrekkige vochtmengi ng 1. Intde olifant, (le hond heeft veel verstand. -- Zuiver nerveuse, overprikkeling, of ook, ontspanning der
geestelijk wezen n., geest in. Dien est Ia souve zenuwen.
Intenipestif, ive, adj. Ontijdig, niet passend,
Ia supreme int-, God is het hoogste ver--mine,
standswezen, de opperste geest. Les int -s culestes, ongepast, verkeerd aangebragt: Dernande int -lye,
de hemelgeesten, engelen m. p1. - Grondige ken- ontijdige vraag t. -: intenipestivement, ode.
Ten ontijde, te ongelégener tijd. - intelHpesti
ms t., inzigt, doorzigt n.; bekwaamheid, schranderheid t. 11 a lint- des dentures, hij heeft eene vité, t. Ontijdigheid t.
intenable, adj. Onhoudbaar, onverdédigbaar:
grondige kennis van de sehriften. Ii ma donné
lint- de ce passage , hij heeft mij tot regt verstand Place, Position int-.
dierplaats gebragt. Lint- des langues, de kennis der
Intendance, f Opzigt, oppertoezigt, beheer,
talen. II a iine parfaite int- de ces choses, hij heeft bewind n., i n t e n d a n t I e t.: II lui a donné linteen volkomen inzigt , doorzigt in die zaken. Ce pein- de sa maison, de ses finances, hij heeft hem het
tre na aucune int- des effetsde lumière, duclair
beheer van zijn huis, van zijne geldmiddelen toeobscur, die schilder heeft geenerleî kennis van 't licht- vertrouwd. - Weleer gebézqd van zékere, nu
effect, weet licht en schaduw volstrekt niet goed aan ten deele opgehevene, openbare bedieningen: intente brengen. - [Prat.] Pour plus dint- de Ia cause, dantschap, opzienersambt n., intendants-plaats t.;
tot beter verstand der zaak. - 11 s'est acquitté de - duur m. dier bediening; uitgebreidheid van 't
cette mission avec beaucoup dint-, hij heeft zich gebied, ook: de woning f. des intendants. Lintmet veel bekwaamheid, schranderheid, oordeel van des hétiments, des vivres, het ambt van opperdie zending gekweten. Onderlinge vriendschap, bouwmeester, het oppertoezigt over de levensmideenstemmigheid, eendragt, goede verstandhouding; delen. Cda nest pas de son int-, dat behoort niet
gemeenschap tusschen personen om een' derde te tot zijne jurisdictie, tot zijn gebied. Cda est arrivé
bedriegen of te schaden, verstandhouding 1. La mcii- sons son int-, dat is onder zijn intendantschap
leure int- règne entre ces deux familIes, de beste gebeurd. Je vals a lint-, ik ga naar de waning,
verstandhouding, eenstemmigheid heerscht tusschen 't bureau van den intendant. - [Mil., Mar.] Kadie beide familicn. 11 était dint- avec les conjures, pitein - kwartiermeesterschap, intendantschap n. hij stond in verstandhouding, heulde met de zaam- [Mil.] Int- militaire, personeel en materikel n , tot
ge zworenen. Ils sont dint- pour neus tiomper, zij het krijgsbeheer behoorend.
zijn het eens, zij heulen met elkander, om ons
Intendant, m. Eerste opzigter of toeziener,
te bedriegen. -- [Mil.] Avoir int- avec les en- beheerder, bestuurder (van iemands huis, vermonemis, in verstandhouding, geheime briefwisseling gen), zaakvoerder, i n e n d a n t. Int- de la mainiet den vijand staan. - [Corn.] Ce hanquier, son dun prince, eerste opzigter over 't huis van
Ce nëgociant a des int -s a Ilanmourg, Ii Paris, een' vorst, vorstelijk huishofmeester. 11 a un inta Gènes, deze bankier, (lie handelaar heeft han- qui le vole, hij heeft een' zaakvoerder, die hem bedelsgemeenschap, correspondenten te Hamburg, te steelt. - Titel van zékere met toezigt en beheer
-
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belaste openbare of bijzondere ambtenaren: Lintdes bâtiments, de opperbouwmeester. Lint- des
mines, de intendant der mijnen. Lint- de Ia douane,
de tol-inspecteur. Lint- du théâtre de Ja cour,
de intendant von 't h.o[tooneel. - Int-s militaires,
krijgs-intendanten, legerverzorgers m. p1. - ( fern.)
Int- de rivière, rivier-intendant, de snoek m. (wegens zijne roofqieriqlieid dus geheeten) . - INTEN
DANTE, f. Titel van (Ie vrouw eens voormaliqen
provincialen intendants; - Ook van de kloostervoogdes in sommige orden, in te n d a n t e f.
I.itendit, iii. [Anc. prat.] Bewijsstuk, bijgebragt
bewijs n., voornaamste getuigenis f.
Intense, adj.[Phys.] Eene hoedanigheid in
hooqen graad bezittend, zeer groot, levendig, sterk,
hevig: Chaleur, Feu int-, .qroote hitte f., sterk
vuur n. Froid int-, vinnige, doordringende koude t.
- Bij uitbreiding: Amour int-, innige. vurige
liefde f. - [ Méd.] Maladie int-, hévige ziekte 1. [Mus.] Sons int-s, sterke, krachtige, doordringende
toonen m. p1. - Iiitensif, ive, adj. innerlijk,
naar innerlijke kracht of sterkte; z. V. a. INTENSE.
- Ititension, of (gebruikelijker) hsteiisité, t.
[Phys., Méd.] Inspanning, krachtversterking t.;
hevigheid t., Itooqe of hoogste graad in., innerlijke
kracht en werkzaamheid, werkzame kracht, inténsie, intensiteit f. Lint- de Ja fièvre, de
hevigheid der koorts. Lint- de Ja lumière, du son,
du froid, dune force mouvante, de werkzaamheid,
doordringende kracht van 't licht, van 't geluid,
van de koude, van eene beweegkracht. Int- magndtique, de werking, de invloed der magnétische
aardkracht op de rnaqneetnaald. Lint- du son ne
change rico it sa propagation, de sterkte van 't
geluid verandert niets aan zijne voortplanting. Intensiveiiient, adv. Mel hevigheid, met kracht,
met groote, verhoogde of versterkte kracht of
werkzaamheid.
Intentable, adj. Niet te beproeven, voor proefneming ongeschikt; - onverleidbaar, niet te verleiden. - Intenté, e, adj. Onbeproefd; - onverlUid.
Iiitenter, V. a. [Jur.]: Int- un procès it qn.,
iemand een proces aandoen, een regtsqedinq met
iemand beginnen. Int- une action, une accusation
contre qn. , iemand qere,qteljk aanklagen. - IMt
part. passé is ook adj.: Procès iiitente, aangedaan
proces n.
Intention,J. Rigting der ziel op iets, wilswer
king f., oogmerk, voornemen, doel, doelwit, inzigt,
oogwit n., beooginp, inténtie f.IJal'int- deven
dre sa maison, hij heeft het voornemen zijn huis
te verkoopen. Mon int- n'était pas de vous déplaire, cela s'est fait centre mon int-, het was
mijn voornemen niet u te mishagen, dit is tegen
mijn oogmerk gebeurd. A quelJe int- dit -il cela?
met welk oogmerk zegt hij dit? Je J'ai fait a lionne int-, ik heb het met een goed oogmerk gedaan.
-- Bedoeling, meening f.; wil m., wilsmeening f.
Ii faut considdrer lint- lu testateur, men moet
de bedoeling van den testamentmaker in aanmerking nemen. - Cost lint- du roi, het is de wil
des konings. - Faire qc. a lint- de qn., om
iemands wil, uit liefde, genegenheid tot hem iets
doen. Ii a fait dire Ja messe b lint- du défunt,
hij heeft Ier wille, ten beste van den overlédene de
mis laten lezen. - [Chir.] Gudrison dune plaie
par première int-, snelle of eerste genezing eener
wonde (waarbij de wondranden in onmiddellijke
aanraking met elkander zijn, spoedig zamenkleven
en zonder ettering vergroeijen). Gudrison par seconde int-, genezing door ettering en likteekenvor
ming - [Mus.], Z. V. a. MOTIF. - ( Prey.) C'est
l'int- qui fait l'action, of Lint- vaut Ie fait, de
wil geldt voor de daad. La bonne int- dolt être
réputée pour le fait, de goede wil moet voor de
daad gehouden worden.
Intentionné, e, adj. (en part. passé van inteiitionner) Zeker oogmerk hebbende, gezind, geneigd, f1 e In t e n t ie n e e r d: Des gens l i en, mal
int-s, welgezinde, kwaljkqezinde lieden. - Ook
als subst.: Les hen int-s, de welgezinden, welmeenenden, weidenkenden.
lntentioiinel, le, adj. In 't oogmerk liggend,
bedoeld: Le sees apparent de cette proposition est
bien dilidrent du sens int- de ]'auteur, de schijnbare zin van deze stelling is zeer onderscheiden
van den zin, dien de schrijver er bij dacht, of van
-
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den door den schrijver bedoelden zin. -[Jur.]
Question int-Je, gereqteljke vraag t. naar het oogmerk eener daad, die men den gedaagde te last
legt. 11 a été acquitté par Ia question int-Je, hij is
door de beslissing der vraag over het oogmerk
zijner daad vrijgesproken. - [Phil. anc.] Espèces
int-les of impresses, de atomen, die (naar de
meening der oude wijsgeeren) van de ligehamen of
voorwerpen uitgaan en op onze zinnen werken. Intentionnellernent, adv. Naar of volgens de
meenin.q of de bedoeling. - Intentionner, v. a.:
Int- qn. , iemands voornemen of bedoeling leiden.
Inter, (pr. in -tèr) lat. voorzetsel, dat vele
fransche woorden voorop gaat, en t u s s c h en,
t s s c h e n b e i d e beteekent (interligne, interrègne,
interposer, intervenir, etc.). in zijn' fransc/ien vorm
entre helpt het insgelijks vele franschen woorden
zamenstellen (entre -Jigne, entremise, entreposer,
entremetteur, etc.)
Ititerarticulaire, adj. [Anat.] Tusschen de
gewrichten liggend. Cartilage, Ligament int-, tusschengewrichts-kraakbeen n., tusschengewrichts
band m. - Inteibranehial, e, adj. Tusschen
de kieuwen aanwezig.
Intereadenee, f. [Méd.] Storing in de geré
gelde opvolging der polsslagen, tusschen welke men
nu en dan een' bijkomenden polsslag waarneemt,
ongelijkheid, i n t er c a d t n t i e f. - ( fig.) Les
Condé. les Turenrie ont éprouvé lint- de Ja fortune, de Condés, de Turennes hebben de onbestendigheid der fortuin ondervonden. - Interca
adj. [Méd.] : Pools int-, Pulsation int-e,-dent,
ongelijke, ongeregelde pols, polsslag m.
Inteicalaire, adj. Tusschengevoeqd, in.qelascht, ingeschoven. -- [Chron.] Jour int-, dag,
die om de vier jaren aan de maand Februarj
wordt toegevoegd en 't gewone jaar tot een schrikkeljaar maakt, schrikkeldag, aanvullingsdag m.
Lune int-, dertiende maan t., die om de drie
jaren in éénjaar valt. - Mois int-, aanvullings
maand f. (die om de drie jaren aan de maanjaren
wordt toegevoegd). - [ Méd.] Jours int-s, vrije
dagen (die tusschen de kritische dagen of tusschen
twee aanvallen eener tusschenpoozende koorts komen). - [Pods.] Vers int-s, herhalingsverzen n.
p1., versregels, die in sommige dichtstukjes herhaald worden. - Intercalateur, m. Inlas
.ccher, tusschenvoeger m. - Intercalation, t.
inlassching, in- of tusschenvoeging, inz. van een'
dag bij de maand Februarj in de schrikkeljaren,
in t ercald t ie f. - Bij uitbreiding: Lint- dun
mot, dune ligne dans on acte, dun article dans
Un compte, dun passage dans un texte. - Intercaler, v. a. inlasschen, in- of tusschenvoe
in t jaar, - een woord, een regel in-gen(da
een geschrift, een' post in eene rekening, enz.). Het part. passé is ook adj.: Les mots intercalés
soot dune autre main, de ingelascilte woorden zijn
van eene andere hand.
Intercéder, v n. Tusschenbeiden komen, tusschen treden, in 't midden treden, bemiddelen. Intpour qn. , voor iemand tusschenbeiden komen,
iemand door voorspraak of aanbeveling helpen, een
goed woord voor iemand doen, iemand tot bemiddelaar dienen. (len aanwezig.
Intereellulaire, adj. [Bot.] Tusschen de celI luterceptatiot), t. Onderschepping f., z.
INTERCEPT I ON. - Intereepter, v. a. Onderscheppen, opvangen, den geregelden loop van iets
afbreken of stuiten: Int- Ja lumière, Je son, het
licht, het geluid opvangen, liet beletten verder te
gaan. - Int- une Jettre, een' brief onderscheppen.
Int- un convoi, een konvooi opvangen. - liet
part. passé is ook adj. : Des lettres int-es dcouvrirent Ja trahison, onderschepte brieven leiden
't verraad bloot. - t [Géom.] Ligne int-e, z. v. a.
ABSCISSE. - Interception, f. Onderschepping,
opvanging (van de lichtstralen, van 't geluid, van een' brief, enz.) , i a I e r c é p t i e t. - [ Clilir.]
Voormalig verband n., waarbij al de ledematen van
den lijder met gekaarde wol bedekt en deze met
breede zwachtels omwikkeld werd.
Iiitereervical, C, adj. Tus.schen de halswer
velen geplaatst. (Plur. m. intei'cervicaux).
Intercesseur, m. Bemiddelaar, tusschenbei
voorspraak, intercedent ni. Je-den.tr,
veux hire votre int- auprés de votre père, ik wil
uw voorspraak zijn bij uwen vader. - Inter-
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cession, t. Tusschenkomst, bemiddeling, voor-

-

béde, voorspraak, intercéssie 1.: J'ai employé
Fint- de votre soeur, Ik heb mij van de voorspraak,
de bemiddeling uu'er zuster bediend. Lint- des
saints, de voorbidding der heiligen.
Intereidenee, L, z. v. a. DIAPTOSE.
iiteicident, e, adj. [Méd.], z. V. a. INTERCADENT, INTERC'LAHIE. (gesneden.
t Intercis, e, adj. Aan stukken gehouwen of
Iiitei-elavici,Iaire, adj. Tussc/ien de sleutelbeenderen of de sleutelbeenspieren liggend. Intercostal, e, adj. Tusschen de ribben liqqend:
Muscles intercostaux, tussckenribsspieren f. p1.
Iiitercurreiice, f. [Méd.J Ongelijkheid f., z.
v. a. INTERCADENCE. - Intercurrent, e, adj.
[Méd.] Tasschenkomend: Fi'vre let-c. in verschillendejaarqetjden voorkomende koorts f. Pouls int-,
z. V. a. POULS INTERCADENT. - lntei-ctii'sion, f.
[Mii. , z. V. 0. INCURSION.
Iiitercutané, e, adj. [Méd., Anat.] Onderliuidsch, lussclien huid en vleescli aanwezig, inte r c u ta an.
interdentaire, adj. [Vétér.] Tussclientand.sch:
Espace int-, ruimte f. tusschen de tanden des
paards, waar 't gebit ligt.
Interdiction, t. Verbod n., ontzegging, i n t e rd i c t i e f. Une expresse int-, een uitdrukkelijk
verbod. Int- de commerce, handelsverbod. Lintne frappe que de tels articles de commerce, het
verbod betreft slechts deze en gene handels-artikelen.
- Lint- dun officier, de schorsing, voorloopiqe
ontzetting van eeien ambtenaar. - Ontzegging
van het eigen-goederen-beheer, het plaatsen onder
curatdle. Int- des droits civiques, ontzegging f., geheel of gedeeltelijk verlies n. der burgerregten, burgerlijke dood m.
Interdire, t'. a. Verbieden, ontzeggen. On lui
a interdit l'entrée de Ia viiie, men heeft hem het
binnenkomen in de stad verboden. Int- toute communication, alle gemeenschap verbieden. Int- Ia
parole a qo., iemand het woord ontzeggen, liens
het zwijgen opleggen. - Une affaire imprëvue
m'interdit ce plaisir, eene onverwachte bézigheid
verbiedt, belet mij dat genoegen. - Von personen
sprekende.' Schorsen, ontzetten, iemand tijdelijk of
voortdurend de oefening zijner ainbtsbdzigheden
verbieden. L'évêque a interdit ce prêtre, de bisschop heeft dezen priester geschorst, in den kerkbon gedaan, gesuspendeerd. On la interdit de sa
charge, men heeft hem van zijne bediening ontzet.
- [Jur.] On a interdit ce prodigue, men heeft
dezen doorbrenger onder curatele, onder voogdij
gesteld. - Int- le feu et lean, vuur en water
ontzeggen (cciie bij de Romeinen gebruikelijke formule in banvonnissen). - Ontstellen, verbazen,
verstomd of sprakeloos doen staan (in dezen zin
zelden dan in de zaniengestelde tijden gebruikt).
La peur l'avait interdit, de vices had hem verstoud. Iiitei'dit, e, adj. (en part. passé van
interdire) Verboden, ontzegd, geweigerd; - (van
Personen) ontsteld, verbaasd, verstomd: L'entrée
du rovaume lui est int-e, 't is hem verboden in
't koningrjk te komen. - Ii derneura tout int-,
hij bleef geheel verstomd, als versteend staan. INTERD1T, m. [H. eed.] Uitsluiting f., kerkban m.,
pauselijk bevel, dot den priester in de altaarbediening schorst en gansche steden, gewesten en
landen van 't genot der sacramenten berooft, i nterdict n. int- local, personnel, mixte, plaatselijk, persoonlijk, gemengd interdict. Le pape lulmina son int- sur cette province, de paus schoot
zijnen banbliksem op dit gewest of, leide die provincie onder 't interdict. - Tijd m., dien 't interdict duurt: Ces choses se passèrent durant lint-.
- [Prat.] Etre en int-, onder curotéle staan;
(fain.) steilkind zijn.
Inter -épine.ix, euse, adj. [Anat.] Tusschen
de stekelachtige uitwassen van de wervelbeenderen
gelegen.
intéressant, e, adj. Belangwekkend, belangrijk, gewigtiq, van belang, vein aangelegenheid, innemend, aanlokkend, onderhoudend, i n t e r e s 5 a n t. Ouvrage, Sujet int-, belangrijk. onderhoudend, boeijend werk, onderwerp n. Nouvelle int-e,
belangrijk, gewigtig nieuws n. Homme int-, Physiocomie int-e, belangwekkend enan, gelaat n. Ii est
int- de 'voir cda, 't is van belang, der moeite
waard, clot te zien. - Interesse, e, adj. (en
- .
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part. passe van intéresser) Belanghebbend, keelhebbend, betrokken (in eene zaak), geIn teres5 e e r d: Les parties int-es, de belanghebbende partijen t. p1. lout citoyen est int- an repos de l'État,
eik burger heeft belang bij de rust van den Staat.
J'y suis int-, ik ben daarin betrokken; tIc heb
daaraan deel. - In dien zin ook als subst.: Les
INTERESSES, m. pl. , de belanghebbenden, de deelnemers in. Pl. - Baatzuchtiq, inhalig, winzuchtig,
gewinziek, eigenbatig, alleen zijn eigen voordeel
beoogend. ii ne fera rien pour rien, eest un bomme int-, hij zal niets voor niet doen, 't is een
baatzuchtig menscls (hiervoor hoort men dikwijls
verkeerdeljk: 't is een i n te es s a ii t mensch). V
int-es, baatzuchtige bedoelingen t. p1. - Intéresser, V. a. Belang of deel doen hebben, in eene
zaak mede betrekken, tot deelnemer maken; in iets
betrekken of wikkelen; iemands deelneming opwekken, zijne belangstelling, nieuwsgierigheid spannen,
hem aantrekken, innemen, bewegen, roeren; aangaan, betreffen, raken, van gewigt zijn, aangelegen zijn, interessdren. On ma intéressO
dans cette affaire, men heeft mij in die zaak getrokken, mij tot deelnemer gemaakt. - Cette cdpublique a intéressé bus les princes dans sa difense, deze republiek heeft alle vorsten voor hare
verdediging gewonnen. Je voudrais int- votre pitid
en sa faveur, ik wenschte uw medelijden voor Penn
te winnen. Tout vous intéresse a prendre ce parti,
alles noopt u, maakt het voor a van belang, deze
partij te kiezen. - Ce jeune homme m'intéresse,
deze jongeling boezemt mij belangstelling in. - In
dien zin ook zonder voorwerp: Sa physionomie
intdresse, zijn gelaat boezennt belangstelling in,
neemt voor hem in, wekt deelneming. - Cette
aventui'e intiresse tout le monde, dat voorval
trekt ieder aan, wekt, spant ieders nieuwsgierigheid. Cette tragédie interesse les spectateurs, dat
treurspel roert, treft de toeschouwers, spreekt tot
hun gemoed. - En quoi cela vous intéresse-t- ii?
in welk opzigt gaat u (lit aan? raakt ie dit? Cela
ne vous intéresse en clan, daaraan kan u niets
gelegen zijn, dat kan voor u van geen gewigt zijn.
Cela intiresse mon honneur, dat gaat mijne eer
aan, daarin is mijne eer betrokken. - Int- le
jeu, het spel belang bijzetten, een' prikkel geven
(door 't lokaas van winst). - [Chic.] (fi g.) Raken,
kwetsen: En faisant vette incision, gardez-vous
dint- les parties voisines, zorg, (lot ij bij het
doen dezer insnijding de omliggende deden niet
kwetst. - S'JNTÉRESSER, v. pr. Deel nemen; belang
stellen. II scsI intdressd dans vette entreprise, hij
heeft aan die onderneming deel genomen, heeft zich
in die onderneming gewikkeld. Je in'intéresse P
cette affaire comme si c'itait Ia mienne propre,
ik stel belang in die zaak (die zaak gaat mij ter
harte), alsof zij mijne
igene
e
ware. Sint- pour
qn. iemands zijde kiezen, zich voor iemand in de
bres stellen, zich iemands zaak aantrekken. Sint- contra qn., partij kiezen tegen iemand (door
Corneille in dien zin gebruikt) . -- Elkander belang
inboezemen, in elkander belang stellen: Ceux que
Ie malheur unit s'intéressent et se recherchent.
Intérét, m. Belang n., al wat iemands nut,
voordeel, een, welzijn betreft of bevordert, aan geletqenheid, zaak f.; voordeel, nut n. Int- public,
gendral, commun, algemeen, openbaar belang,
'5 lands zaken., '5 lands welzijn n. int- particulier,
personnel, de familie, bijzonder, persoonlijk belang,
familie-aangelégenheid, familie-zaak. Int- d'honneur, eerezaok. int- pëcuniaire, qeldzaak, geldelijkt aangelegenheid. Veiller aux int -s de qn. , voor
iemands belangen waken. Il y va de votre int-, uw
belang, uw voordeel is er mede gemoeid. Ii trahirait son ami pour le plus mince int-, hij zou
zijnen vriend om 't geringste voordeel verraden. Ii a dti arnorcé par lint-, hij is door 't uitzigt op
winst aangelokt. C'est un vil int- qui la fait agir,
't is cent lage winzucht, die Penn gedreven heeft.
- Deel, aandeel n.: J'ai un tiger int- dans cette
entreprise, ik heb een klein, gering aandeel in die
onderneming. Prendre on int- P un navire, een
aandeel in een schip nemen. - In volstrekten zin:
Eigenbelang n., eigenbaat, baatzucht t. C'est un
homme au dessus de lint-, 't is een man, die
boven de eigenbaat verheven is. Lint- ne doit pas
gouverner les hornmes, het eigenbelang, de haatzucht moet de menschen niet besturen. L'intirôt
,
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est Ja pierre de touche de l'amitié, het eigenbelang is (le toetssteen der vriendschap. Je pane
sans int-, ik spreek zonder eigenbelang, zonder
baatzuchtig oogmerk. - Belang n., belangstelling,
welwillendheid, toegenegenheid 1., aandeel ii., dat
men in iemands lot neemt, deelneming f.: Piendne
int: a qn., a Ja joie, a I'allliction de qn., belang
in iemand stellen, deel nemen in iemands vreugde,
droefheid. II m'inspii'e beaucoup dint-, hij boezemt mij veel belangstelling, deelneming in. [Litt.] Belangrijkheid, aantrekkelijkheid, belangwekkendlieid f., 01 wat in een werk geschikt is om
de opmerkzaamheid te boeijen, het verstand te
treffen, de ziel te roeren: Cette listoine est pleine
tI'int-, die geschiedenis heeft zeer veel belangwek
kende, veel aantrekkelijks, houdt de aandacht gespannen. Cette pièce est Pien écnite, mais elle
manque cl'int-, clie est dénuée dint-, dit stuk is
goed geschreven, maar 't heeft niets boeijends, aantrekkelijks, het laat liet gemoed koud, het spant
de opmerkzaamheid, de nieuwsgierigheid viel. [Econ. pol.] Rente f., opbrengst van een uitgezet
interest m. Gros, Petit
or geleend kapitaal,
int-, liooge, lage interest. Int- P cinq, a six pour
cent par an, interest tegen 5, 6 percent in 't jaar.
Prêter, Mettre, Placer de l'argent ft int-, geld op
interest nemen, geven, plaatsen. Joindre lint- nu
principal, de rente bij de hoofdsom of 't kapitaal
voegen. Int- des int-s, Int- compose, rente van
rente, interest op interest, zamengestelde interest.
Int- du commerce, handels-interest, 1/2 per cent
'5 moands of 6 pet. jaars. Int- ilsuraire, woeker
rente, ongeoorloofde interest. - Weleer ook schade f., nadeel n.: Au grand int- de notre hieii
comniun, tot groot nadeel van ons gemeene welzijn. - Mettre qu. hors dint-, iemand schadeloos
houden. - [Jun. 1 hit-s civils, schadeloosstelling 1.,
die in criminéle zaken wordt toegekend aan hem,
die in zijn persoon of goederen door de misdaad
of 't vergrijp is benadeeld en zich als civiele partij
Iepen den aangeklaagde heeft gesteld.
interférence, 1. Inmenging, tusschenkomst f.
- [Phys.] Int- de In lurnière, wederzijdsche inwerking der lichtstralen op elkander bij hun zamentreffen, in terferén Ii e f. des lie/its. - I w
terféreitt, e, adj. Het verschijnsel der interferentie opldverend: Rayons int-s, zamentre/fende ,
interferd rende lichtstralen m. pl. interférer, v. a. Onvoorziens opkomen, tusschenbeide
komen; - overeen stemmen.
interfoliacé, e. adj. [Bot.]: Fleurs int -es,
bloemen f. p1., die beurtelings tusschen ieder tegenoverstaand bladerenpaar groeijen.
ii.terfolier, V. a. Met wit papier doorschieten
(een boek). - Het port. passé is ook adj.: Exemplaire interfolié, doorschoten exemplaar n.
intérieur, e, adj. Inwendig, innerlijk, binnen,
binnenst, van binnen, inz. in de ziel aanwezig:
Les parties int-es du corps, de Ja terre, deinwendiqe deden, binnen-, binnenste deden D. ph. des
higchooms, der aarde. La dcoration int -e dune
maison, de inwendige versiering f. van een huis.
Le commerce int- dun Etat, de binnenlandse/te
koophandel rn. van eeiien Staat. Men int-e, binnenlandechie zee 1. Il sent un feu int- qui le consume,
hij gevoelt ccve innerlijke hitte, die hem verteert.
- Mouvements int -s de Fá me, innerlijke bewegingingen, aandoeningen der ziel. - Cet homme est font
int-, deze man is altijd in zich zelven gekeerd. Devot.] L'homme int-, de geestelijk gezinde
mensch ni. La vie int-e, het innerlijke, geestelijke
INTERIEUR, m. Binnenste, innerlijke, inleven.
wendiqe n. Lint- de celte maison, het inwendige,
binnenste van dit huis. Cet homme nest pas sam
dans son int-, deze man is inwendi g, von binnen
niet gezond. Lint- du pays nest quint désert,
liet binnenland is niet dan eene woestijn. - Tous
ces produits se consomment ii lint-, dans lint-,
cii die voortbrengselen worden in 't binnenland,
in 't land zelf verbruikt. - Le ministère de lint-,
of enkel Lint-, het ministerie van binnenlandsche
zaken. Ministre de Fint-,minister van binnenlandsc/ic zaken. II est employé it lint-, hij heeft een'
post bij, hij werkt aan 't ministerie van binnenlandschte zaken. - Lint- dune personne, iemands
huiselijke betrekkingen, zijn huiselijk leven. Il est
fort malbeui'eux dans son int-, hij is in zijne hui
selijke betrekkingen zeer ongelukkig. - 11 coiinalt
-
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Fint- de cette familie, de ce ménage, hij is me
het inwendig leven, de huiselijke geheimen van dat
gezin bekend. - [Dévot.] Dieu seul connait lint-,
Gort alleen kent het mensc/ienhart, weet wat in
den mensch is. Rentrer dans son int-, in zich zeiven keeren, in zijn hart of geweten gaan; zijne
gedachten verzamelen, zomenvohten. - Cet homme
a- lint- fort bon, die toon heeft een zeer goed hart.
[Point.] 'tableau dint-, of enkel Int-, schilderij, die een binnenvertrek, een tafereel van 't huiselijk leven voorstelt, binnenstuk, stil-leven n. Binnengedeelte n. eener diligence achter de coupé of
cabriolet, binnenwaqen m.: Prendre une place dans
lint-. - Intéi-ieurement, adv. Innerlijk, inwendig, van binnen. Cette médecine agit int-, die
artsenij werkt inwendig. - Dien lui parlait int-,
God sprak tot hem door zijn geweten, door zijn binnenste. II so sentit int- touché, hij gevoelde zich
innerlijk, in de ziel getro/fen.
intériLli, m. (pr. in-h/-rime) liet voorloopig
of tot nader order waarnemen van eens anders
bediening, interim n. La préfet est absent, tel
coriseiller fait lint-, est chargé de lint-, de pre
feet is afwezig, die roadheer neemt intu.sschen zijne
ontbtsb/zigheden waar, is niet het interim belast. [H. cccl.] LInt- of Lint- d'Augsboui'g, het Inlerim, het Augsburgsche Interim, een voorloopig
concordaat of geloofsvoorschrift van Karel 'iT., in
't jaar 158 door drie godgeleerden opgesteld en
tot aan eene algemeene kerkvergadering als wet
voorgeschreven.
PAR INTERDI, bc. adv. Middelerwijl, voorloopig, intusschen, voorshands, tot nader order, a cl i n te r im: Ii a Ie portefeuille de
Ja guerre par int-, hij neemt tijdelijk liet ministerie
van oorlog waar, hij heeft ad interim de portefeuille van oorlog. Un ministre par int-, een voorloopig, tijdelijk minister. - intériinaiie, iiitérirnistique, adj. Voorloopig, tot vader order,
ad interim, interiinIstiscle: Ministèreint-.
- intérimat, ni. Ambtsbediening f. tot nader order. - Iiitérliniste, m. [i i. eed.] Aanhanger
van 't Augsburgsche Interim.
Intériorité, f. [Didact.] Innerlijkheid f.
tinteriecter, V. a. Tusschen werpen, tusschen
planten (interposer). - inter.jeetif, ive, adj.
[Gram.] Plot int-, Locution, Expression int-ive,
als tusschenwerpsel gebeizigd woord n., tusschengeworpen uitdrukking, oneigenlijke interjectie t. Interjection, f. [Gram.] Tusschenwerpsel n.,
klank, die een gevoel of cciie zintuigelijke waarneming uitdrukt en buiten alien logischen of grainmatischen zame'nhang der rede staat, i n t e rj d
t i e I. - [ Prat.] Int- d'appel, indiening van appill of beroep (op hooger regtbank). - Interjec
tiveinent, ode. Als tusschenwerpscl, bij wijze
van tusscltenwerpin,q.— Interjeter, v. a. [Gram.]
Eén of meer woorden in 't midden van een gezegde werpen ofplaatsen. - [ Prat.] Int- appel of
Un appel, appél of beroep op eene hoogere re,qtbtnk
doen, in hooqer beroep gaan, appél doen aanteekenen, appeléren
ititerligne, m. Tusschenregel ni., ruimte lusschen twee geschrevene of gedrukte regels, in Ie clinie f. - (/1g.) II ne me pant aucun int- a ce
qu'elle disait, zij scheen mij toe geenerlei geheim
voorbehoud of bedekte bedoeling (ani'ière pensde)
te hebben bij 't geen zij zeide. - INTERLiGNE, f.
[Typ.] Metaalstrook, die doorgaans tusschen ieder
paar gezette regels wordt geplaatst, om ze te scheiden en te steunen, tusschenljn, i n t e r 1 i a ie 1.
- Interliner, v. a. [Typ.J Interlinien gebrui
ken, met iitterhinitn zetten. - Het part. passé is
ook adj.: Composition interlignée, zetwerk n. met
interlinikn. - Interlinéaire, adj. Tusechenrëgelig, tusschen de regels geplaatst, i n t e r I ine a ir. Traduction int-, tusschenré,qeligevertalinçj.
- Inteiliwséation. f. Het tusschen twee regels
geschrévene, tusscitenschrjving, interIm edtie f.
- intei-linéer, V. 0. Tussciten de regels schrj
ven, interlinidren.
Interlobiilaire, adj. [Aunt.] Tusschen de
lobben of kwabben van een orgaan aanwezig. Tissu int-, pezig en geaderd weefsel D. tusschen de
longkwabben.
liiterlocuteui-, m., -trice, f. Tusscitensprekey m., -spreekster f., sprekend ingevoerd persoon;
- gesprekvoerder m., -voerster I., hij of zij, die
met iemand spreekt: Vous aviez Ei uit ennuyeux
-
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int-,(jij Itadt daar een' vervélenden spreker of van den regelmatigen polsslag, ongeregelde rliythmus
prater bij u. - Iiilerlociitioii, f. Tusschen- van den pols (als op een gegeven getal polsslagen
spraak f. - [ Prat.] Tusschenuitspraok f., tus een of twee uitblijven). - nterrnittent, e, adj.
schen- of bijoordeel, voorloopig bescheid n., wegens Afbre k end, uitblijvend, beurtelings ophoudend en
cene bijzaak van een regtsgeding, i n t e r I o c s- hervattend in t e r m it tdr en d. [Méd.] Fièvre
tie f. - luterloetitoire, adj. [Prat.] Arrêt, int -e, tusschenpoozende koorts, wisselkoorts t. Type
Jugement, Sentence uit-, of als subst. INTERLOCU
int-, beurtelings verse/zijnen en verdwijnen van de
TOIRE, !fl. Voorloopiqe uitspraak f. omtrent de ziekteverschijnselen. Pools int-, uitblijvende of afondergeschikte punten van een geding, in ter to- gebroken polsstag in - Sources int-es, uitblijvende,
C U U t II. Enquête int-, voorloopiq onderzoek n.
nu en dan of onregelmatig vloeijende bronnen f. p1.
Interlope, adj. [Mai.] Smokkel- of sluikhan- - [Phys.] Fontaine int -e, tussclienpoozende fondel drijvend: Vaisseau int-, of als subst. INTER- tein t., eene kunstfontein, die bij afwisseling hare
waterstraling staakt en hervat.
LOPE, IR. Smokkelschip n., smokkelaar, sluikhandelaar in. Faire le commerce int-, of als subst.
Intermonde, m . Tusschenweretd t., ruimte
Faire lint-, sluikhandel op de kusten of eilanden tusschen de wereldbotten.
loirendraaijen,
lorrendraaijerj
drijven.
Interwusculaire, adj. Tusschien de spieren
drijven,
Interloquer, v. a. [Prat.] Een voorloopig aanwezig,
bescheid geven, een bijoordeel uitspreken, eene lus-Internat, m. School, die den leerlingen tevens
sclienuitspraak doen. - ( fam.) Verlegen maken, tot inwoning verstrekt, kostschool t. - Bediening f.
in de war brengen, verblu/fen: Cette plaisanterie der doctors -leerlingen of aankomende geneesheeren
rn'a interloqué , die spotternij heeft mij verbluft.
in de burger -hospitalen, i n t e r a a a t n.; duur m.
t Interlude, in. Tussctienspei n. (intermède). van die bediening.
Jnterhinium, nL(pr. —ni-aisle) [Astr.] Tijd m.,
Internation, f. [Corn.] Het zenden van koopwaarin de maan niet schijnt, donkere maan, nieuwe waren naar 't binnenland. - IPolitd Nederzet
ting, vestiging t. in 't binnenland.
maan f.
Jnteraiarîage, m. [Prat.] Huwelijk n. lusInternational, e, adj. Tusschen natien of
volken bestaande of heerschende, van volk tot volk
schen verwante personen.
Jtiterrnaxillaire, adj. [Anat.] Tussciten de plaats grijpend, i a t er ii a t i o a a a t. Commerce int-,
kinnebakken of kakebeenen gelegen.
handel in. tusschten twee natiën; onderling volkenJnteiiiiède, in. [Thdât.j Tiesschenspel, tug- verkeer n. Droit int-, volkenregt n., internationaal
kleine
vrolijke
sclzenstuli n., tussc/ienvoorstelling t.,
segt, regt van vrede en oorlog (droit des gens).
opera 1., die tusschen de bedrijven der hoofdvoor- (Plur. ni. internationaux.)
stelling gegeven wordt, intermezzo
n - [Cluirn.,
Interne, adj. Inwendig, innerlijk, binnen, wat
Ps.j
luy Tussclienrniddel, stof, die den overgang of inwendig is, tot het inwendige behoort. Une quade vereeniging, of wel de scheiding van twee an- lité , vertu int-, eene innerlijke hoedanigheid,
dere teweeg brengt, bindmiddel, oplossingsntiddel, deugd F. - Une clouleur, maladie int-, eene ininterrnddiuln IL
wendige pijn, ziekte t. Sa fièvre ne paralt pas
Jutermédlaire, adj. [Didact.] Tusschen af- all dehors, clie est int-, zijne koorts vertoont zich
zonderlijke voorwerpen aanwezig, tussclienliggencl, niet van buiten, zij is inwendig. - [Géom.J Antussclien. Temps, Espace int-, tussclientijd m., gles int-s, inwendige hoeken m. p1. (dooi- twee
tueschenruimte t. Corps int-, tussckengelegen lig- parallelen en eene snijlijn gevouind).--Ecol.] Elève
chaain n. Fluide int-, tusschengeplaatste vInci- int-, of als subst. INTERNE, m. Inwonend leerling,
stof, middenstof t. - Flées int-s, bemiddelende kostleerlinj in. - [Phil.] Luxe int-, welstand m.
denkbeelden, overgangs -idden n. pl. [ Anat.] Car- van ligchaam en ziet (in 't stelsel van Fourier).
Interner, V. 0. [Pout.] Naar 't binnenland
tilage, Ligament int-, tussclienkraakbeen n., tastrekken, zich in 't binnenland nederzetten: Les
sclienband in. - [ GéoI.] Terrains int-s, tusschen
tusschenbeddingen f. pl., aai dscliichten tus--lagen.
réfugiés politiques ont recu l'ordrc dint-. - INsc/len de oorspronkelijke en de latere formatien. TERNER, V. a. [Pout.] In 't binnenland eeoc plaats
- [Corn.] Commerce int-, tusschenhandel nu., liet aanwijzen en daar doen blijven : Qu'on interne
voor rékening ontbieden van buitenlandsclie waar Abd -el-Kader dans uiie résidence oh ii ne puisse
ten verkoop in een ander land. INTERM EDIAIRE, in. neus noire, enen wijze Abd-et-Kader tot verblijf
Tussclienkornend voorwerp n . , tu.csclienruiinte t., eeoc stad in 't binnenland aan, alwaar hij ons niet
tussclienmiddel II.; - tussclienkomst, bemiddeling f., schaden kan. - [Corn.] Naar 't binnenland verbemiddelaar m., bemiddelaarster, beniiddelares f. zenden. - S'INTERNER, V. pr. Zich naar 't binnenAdoucir par un int- lynx couleurs tranthantes, tand begeven om er te blijven: Les troupes se sent
twee scherp afsiekende kleuren door eene tussclien
internées. - Zich noauw, innig vereenigen, zich
- Se procurer one chose-kleurzachtmn. vereenzelvigen: Sint- avec un arni.
par lint- de qn. , zich door iemands tussclienkomst
Interiiissalfle, adj. Onverdoofbaar, onbezoeiets verschaffen. Vous me servirez dint-, gij zult zoedelbaar, onbezwalkbaar: L el ustre int- de Jeanne
mij ten bemiddelaar strekken. - hiterrnédi aire- WA re.
mefit, art. Door tusschenkomst of bemiddeling. Internollee, rn. Tusschenboodschapper, jew. de
1- lnterrnédiarité, f. Het tusschen -zijn, tusschen- pauselijke gezant aan de buitenlandsche kleinere
Iqgen. - Internibdiat, e, adj. (zelden voor- hoven of bij republieken; ook: de oostenrjksche
komend dan in:) Temps int-, tussch.entijct nu. - gezant bij de Porte, i a t e s-n t) n c i u s of -nunCongrëgations int-es, tusschenvergaderingen f. p1. tius rn. - Iriternonciature, t. .4inbt n. of
(van geestelijke orden of kapittels) . - Ook als subst.: waardigheid I. van eenen internuncius.
Lettres dint-, koninklijke genadebrieven nu. p1.,
liiterosseux, etase, adj. [Anat.] Tusschen
waarbij werd toegestaan, de inkomsten van een de beenderen gelegen.' Les muscles int-, of als subst.
opengevallen ambt te genieten, totdat liet wederom Les int-, de tusschenheens -spieren t. p1. Les artères
vervuld werd.
int -euses, of als subst. Les int -euses, de tusschienInterminable, adj. Niet ten einde te brengen, beens- slagaderen f.pl. - INTEROSSEIJX, M. [Chic.
zeer langdurig, niet af te maken, onafdoenljk, Werktuig, dat men tunschen twee beenderen inbrag
zonder einde, eindeloos: Ouvrage int-, onafdoen om die te scheiden.
n. Disputes int-s, twisten m. p1. zonder-lijkwer
liiterpariétal, adj. m. [Anat.]: Os int- of
einde. Int-s éclats de nrc, onophoudelijk geschater als subst. INTERPARIETAL, m. Tusscbienu,andbeen
van lagclien. - Iriteriiiiné, e, adj. Onafgemaakt; (van de hersenen).
- onbegrensd.
S interpellatetir, m., -trice, f. Hij of zij,
Intermission , I. Het afbreken ophouden; die interpelleert, opheldering of verklaring vraagt,
af breking, verpoozing I'. Ii travaille sans int- (ge - ondervrager ni., -vraagster f.; qeregteljke opeibruikeljker: sans interruption), hij werkt onafge- schier in.. -eischeres f. - Interpeltation , t. [Prat.]
broken, zonder ophouden. - liet wordt inz. als Opeisching, vordering, uitnoodiging (om iets te
medische term gebézigd: La fièvre lui a durë trente verklaren, te doen). - [ Pout. ) Ondervraging,
heures sans int-, Zijne koorts heeft zonder tusschen- vraag f. om opheldering of verklaring , door een'
Pool dertig uren aangehouden. - Somtijds ook voiksvertegen oordiger aan een' minister qerigt,
gebruikt voor INTERMITTENCE.
i n t e r e 1 t 4 t i e t. - Somtijds ook in het dageIntermittence, f. [Méd.] liet beurtelings na- ljksch leven gebruikt: Cette brusque int- me ti'ou
laten en hervatten der ziekteverschijnselen, af.qe- Pia, die plotseljke ondervraging, opeischinq bragt
ln oken/ieid f. Int- du pouls, uitbtjving, afbreking mij van mijn stuk. - Interpeller, V. a. Opeisclien,
-

,

-
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-

-

,
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aanmanen ; opheldering of verklaring vorderen,
in te rp e 11 é7 e n. L'huissier 1ayant interpe11
de signer, ii déclara ne savoir, de deurwaarder
hem tot teekenen aangemaand, opgetisc/it hebbende,
verklaarde hij niet te kunnen (schrijven). Ce dé

putë a dematidé et obtenu Ia permission dint- le

miriistre deI'intérieur, deze afgevaardigde heeft verlof gevraagd en bekomen, om den minister van
binnenlandsche zaken te interpelléren, om verkiaring en opheldering te vragen. - Je vous interpelle de dire Ia verité, ik eisch van u, dat jij de
waarheid zegt. Jinterpelle votre conscience, votre
bonne bi, ik beroep mij op uw geweten, uwe
goede trouw. - Het part. passis ook adj.: II fut
sornmd et interpelid de répondre, hij werd gedagvaard en aangemaand, opqeuischt om te antwoorden. Le niinistre interpelid répondit .... de g e
mnte rpelie e r d e minister antwoordde
-

Interpiniié, e, mij. [Bot.]: Feuilles int-es,

ongelijk geviderde bladeren n. p1., zamengestelde
bladeren, die met blaadjes van ongelijke grootte
zijn bezet.
Interplévricestal, e, adj. [Aunt.] Muscles interplévricostaux, binnenste tusschenribs-spieren f pll.
liiterpolateur, m. Inlasscher, invoeger, inz.
schriftvervalscher m. interpolation, f. Tusschenvoeging , invoeging, bijvoeging, inlassching,
inschuiving, inz. van een woord of zin in den tekst
van een handschrift, vervalsching, schriftvervalscliing, interpoldtie f. - [Math.] Inlassching
van een zeker getal termen tusschen twee termen
van eene reeks, zoodat zij met die twee termen
eene nieuwe reeks uitmaken; bepaling van den aard
eener functie, waarvan men slechts eenige bijzonacre wasden kelt. - LPhys., Astr.j Opsporing
sier standvastige wet, die tusschen eene reeks van
feiten en waarnemingen bestaat, welke eerst niet
dan onregelmatigheid en afwijking vertoonen, i npolcltie-mcthOde 1. - lnterpoler, v. a.
lusschenvoegen, inlasschen, opzettelijk of uitonkunde één of meer woorden in den tekst van een
handschrift schuiven, scliriftvervalschen, tekstvervalschen, interpoléren. - [ Math., Astr., Phys.]
De handelwijze der interpolatie toepassen: tusschen
twee termen eener reeks eenige andere termen plaatsen. die met de eersten op nieuw eene reeks varmen; - de standvastige wet opsporen, die eenige
schijnbare onregelmatige feiten en waarnemingen
verbindt, int erpolren. - SINTEJIPOLEII, v pr.
Geïnterpoleerd worden. Het part. passé is ook
adj. Passage, Manuscrit interpold , ingeschoven
plaats f., vervalscht handschrift n. - Valeurs
int -es, Termes int -s, ingeschoven, g e I n t e r p aleerde waarden 1. p1., termen m. p1.
Inteiponctuation , f. [Gram.] Tusschenvoeging van eenige punten of stippen in de rede, om
daarmede stilstand in de handeling of wel eene
verzwijging of uitlating aan te duiden, i n t e ipunctdtie t.
Interposer, V. a. [Didact.] Tusschen plaatsen,
tusschenbeiden zetten. - (fig.) Tusschenbeiden komen, in 't midden treden, bemiddelend optreden
(niet): hit- son autorité , son crédit pour faire
réussir one affaire, met zijn gezag, zijn' invloed
tusschenbeiden komen, om eene zaak te doen gelukken. - 5'I 2N TERPOSER, V. pr. Zich tusschenbeiden
plaatsen , tusschen treden : Quelquefois Ia lune
vient sint- entre le soleil et Ia terre, somtijds
treedt de maan tusschen de zon en de aarde. (fig.) Des amis communs se soot interposds pour
les réconcilier, vrienden van beide partijen zijn
bemiddelend (als bemiddelaars) opgetreden, om ze
te verzoenen. - Het part. passi komt ook als adj.
voor: Objet interposé, tusschengeplaatst voorwerp n.
Personnes int-es, tusschenpersonen, middenpersonen, bemiddelende personen, bemiddelaars m. p1. Interpositif, ive, adj. Tasschenstaand, tusschenliçjgend. - Intcrpositioii, 1. Tusscltenstand m.,
tusschentreding t. [Astr.] Lint- de Ia terre entre
Ie soleil et Ia terre, de stand der aarde tusschen
tusschen zon en maan. - (fig.) Tusschenkomst,
bemiddeling f.: Lint- de l'autorité du rai, de tus
schenkomst van 's konings gezag. - [Jur.) Inbrening van een regtsmiddel, interpositie f. Intd'appel, indiening van beroep op hooger regtbank.
Int- de personnes, schijnoverdragt f. (als iemand
in regten optreedt voor een ander, die bij eene zaak
niet betrokken wil of kan zijn).
g
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Interprétable,adj. Verklaarbaar, voor verklaring, uitlegging, vertolking vatbaar. - interpré
tate.iz-, m., -trice, f. Verklaarder, uitlegger ni.,
verklaarster, utleqster t. (van den zin, de meeni
z. v. a. INTERPRETE. -- liiterprétatif, ive,Z;
j.
Verklarend, uitleggend, vertolkend.
interpre
tation, f. LJitlegging, verklaring, opheldering;
vertolking, Overzetting, vertaling f. Lint- des lois,
de I'écriture sainte, de verklaring, uitlegging der
wetten, der H. schrift. Int- des songes, droomverklaring, droomuitlegging. Etre de stricte int-, van gestrenge toepassing zijn. On donne one mauvaise
int- ii toules ses actions, men geeft eene slechte uitlegging, een' kwaden zin aan al zijne daden. Cetle int- nest pas bonne, deze overzetting, vertolking, vertaling is niet goed. - Interprétativeinent, adv. Verklarenderwijze, op verklarende, uitleggende wijze. -- Interprête, m. et t.
Vertaler, Overzetter; vertolker, tolk; uitlegger,
verklaarder in.; - vertaalster, vertolkster, uitlegster t. Cet écrivain na pas encore trouvé dint-,
die schrijver heeft nog geen' vertaler gevonden. Lint- de in Porte, de tolk der Porte. Vous nous
servirez dint-, gij zult ons tot tolk dienen. Se
parler par int-, met elkander door tusschenkomst
van een' tolk spreken. - Les interprêtes des die ux,
de vertolkers, verklaarders van den wil der goden.
(fig.) Les yeux soot les int-s de I'hme, de ('ogen
zijn de tolken der ziel. - Int- des songes, uitleçper der droonien, droomuitlegger m. - Interpre
ter, V. a. Vertalen, Overzetten; vertolken; uitleggen, verklaren, ophelderen; ten goede of ten
kwade duiden, opnemen. Les Septante ont interprété l'Ancien Testament, de Zeventigen hebben
het 0. T. vertaald. Comment interprétez-vous ce
passage? hoe verklaart gij die plaats Comment
interprétez-vous son silence? hoe verklaart gij,
welke gevolgtrekking maakt gij uit zijn slilzwijgen?
Int- des songes, le vol des oiseaux, droomen, de
vlugt der vogelen uitleggen. - On a mal interprétd cette action, men heeft deze daad misduid,
haar eene kwade bedoeling toegekend. Int- une
action comme one offense, eene daad voor eene
beleediging houden, als eene beleediging beschouwen. - S'INTERPIIETER, v. pr. Uitgelegd, verklaard
worden, zich laten uitleggen of verklaren: Cette
action peut sint- en l)ien, en mal, die daad laat
zich ten goede, ten kwade opvatten. - Het part.
p0551 is ook adj.: Discours interprélé, vertaalde,
vertolkte rede t. Silence mal int-, verkeerd, ongunstig opgevat stilzwijgen n.
Interrané, e, adj. [Bot.] Onder de aarde
groeijend: Plantes int-es.
lnterrègne, fl1. Tasschenregiring f., tusschenrijk, tusschenbesluur n., ledigheid t. des troons. [list.] Tijdruimte t. tusschen den dood van den
eluitschen keizer Karel IV. in 15 1 en de troonsbeklimming van Rudolf I., graaf van Habsburg,
in 1273, interregnum n. - Interrex, m.
[Ant. rota.] Tiesschenreglnt, rijksvoogd m.
Iiiterrogant , a dj. m. [Gram.] Point int(liever d'interrogation), vraogteeken (?). - Intei'rogat, m. [Prat.] Gereqteljke vraag f., vraagstuk, vraagpunt n ; - ondervraging f., gezainenljke vragen, door de regtbank aan eene der partijen
gedaan, interrogaat n. - ([am.) Je n'ai que
faire de tes int-s, ik heb met uwe vragen niets te
maken. - Interrogateiai, m., -trice, t. Ondervrager m., ondervraagster t. - Lastige vrager
of vraagster t., vraagal m. en f. - Interrogatif, ive, adj. [Gram.] Tot vragen dienend, eene
vraag aanduidend, vragend: Sens int-, vragende
zin m. Particule int -ive , vragende partikel 1.,
vragend woordje, vraagwoordje n. Point int- (of
d'interrogation), vraagteeken (?) . - Interrogation . f. Vraag, ondervraging f.: 11 a Men répondu
aux Int-s qu'on lui a îaftes hij heeft wel geantwoord op de hem voorgelegde, gedane vragen. —
-

-

-

-

-

[Gram.] Point dint-,

Z. INTERROGTIF, 1NTERRO-

Vraagswijze voorstelling of inkleeding t. - interrogativement, adv. Vragenderwijze, vraagsgewijs.— interiogatolre, rn
[Prat.] Geregteljk onderzoek n., regterlijke ondervraging f., verhoor, interrogato re urn fl
Subir lint-, verhoord worden, een geregteljk onderzoek ondergaan. Ii s'est coupé dans son int-,
hij heeft zich in zijn verhoor tegengesproken. — Proces-verbaal van 't verhoor, de vragen des reglers
GANT. - [ Rhét.]
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en de antwoorden des beklaagden bevattend: On lui
a In son int-, zijn verhoor is hem voorgelezen.
Jnterrogei, V. a. Vragen, ondervragen; u?t
hooren , uitvragen; verhooren. Pourquoi minter-

rogez-vous Si curieusement? waarom ondervraagt
gij mij zoo nieuwsgierig? Interrogez -le sur ce
fait, ondervraag hem over deze daad. Les exami
nateurs lout interrogé touchant cette chose, de

int-s, of als subst. INTERTBACHLIENS, m. ph. Halsieren f. Pl., spieren tusschen de dwarse uitsteekls van den hals.
lntertiansversaire, adj. [Anat.] : Muscles
int -es, of als subst. 1NTERTIIANSVERSAIRES, m. ph.,
i ren t. p1. tusschen de dwarse uitsteeksels van
T
de hals-, rug- en lendewervelen.
Iiitertrigo, m. [Méd. J Het (zoogenaamde) smarten der huid bij kleine kinderen (eene roosachtige
huidontsteking). - Blikaars m. (door paardrijden

Z

examinatOren (onderzoekers) hebben hem aangaande
deze zaak ondervraagd. - Int- un criminel, eenen
misdadiger ver/tooren. - ( fig.) Van zaken spre- veroorzaakt).
intertropical, e, adj. Tasschen de keerkrinkende: Raadplegen, onderzoeken, om raad vragen:
Int- sa conscience, lécriture sainte, zijn geweten, gen liggend of groejjend, i n te r t r 6 p is c h: Réde H. schrift ons raad vragen, raadplegen, onder- gions int-s, tusschenkeerkrings- of enkel keerkringszoeken. Int- le bon sens, met het gezond verstand te gewesten n. jl. of -streken t. p1. Zone int-e, heete
rade gaan. - S'INTERROGER, v. pr. Zich zelven vra- aardgordel m. o luchtstreek f. (zone tormide). [usschen de keerkringen groeijende
gen of afvragen, zich beproeven, zijn eigen verstand Plantes int-es,
of hart racthplegen; - elkander ondervragen. - planten f. p1.
Intervallaire, adj. [Bot.] In de tusschen
Bet part. passé is ook adj. Candidat interrogd,
-ruimtenlgd
of aanwezig.
ondervraagd, geexamineerd kandidaat. Criminel
Ijitervalle, m. Tusschenruimte f., afstand van
int-, verhoord misdadiger m.
twee plaatsen of tijden, tusschentijd m., tusschen Iuterroi, m., z. V. a. INTER R E X .
P005 L; vak u. it 'y a dix pieds dint- entre ce
Interronipre, V. a. Afbreken, afsnijden, stuiten, den za?nenhang of voortgang van iets verhin- fossé et le mum, er is tien voet afstand tusschen
deren of beletten: Int- le cours dune rivière par die gracht en den muur. Quelques Ethiopiens out
Un canal, une digue, den loop eener rivier door een régné a Thèbes dans eet int-, eenige Ethiopiers
kanaal, door een' dijk afbreken. Int- on chemin hebben in dien tusschentjd te Theben geregeerd. Mus.] Toonsafstand m., hoogtever/touding 1. van
par des coupures, een' weg door verhakkingen afwee bonen , interval n. Int- simple, eenbreken. - (fig.) Afbreken, den voortgang verhinderen (van eene rede, een gesprek, een' arbeid, eene voudig interval (binnen de grenzen van 't octaaf
reis, enz.), doen ophouden of staken; (van personen) gelegen) . Int- redouble, verdubbeld interval (dat
in de rede vallen, storen. Int- on discours, le fit buiten de grenzen van 't octaaf gaat). - [Mil.] Intdun discours, eene rede, den draad eener rede tactique, taktische afstand tusschen twee geldderen,
afbreken. Pourquoi m'interrompez-vous ? waarom tusschen twee rijen tenten. - ( Mid.] Koortsvrije
valt ge mij in de retie? - (fam.) Sans vous int- tusschentjd m. Int-s lucides , tusschenpoozingen,
(als verontschuldiging, wanneer men iemand in de waarin een krankzinnige zijn verstand magtig
rede valt), zonder u in de rede te, vallen; houd u is. - [Mar.] Int-s, vakken, afstanden tusschen
bij uwe rede. - IJur.] Int- Ia possession, la pres- de spanten. - PAR INTERVALLES, hoc. adv. Bij
cription, de voortduring van 't bezit, de verjaring tusschentijden, bij tusschenpoozen, van tijd tot tijd,
beletten. - SINTERIiOMPRE, V. pr. Zich zelven afgebroken, beurtelings: 11 y tmavaille par int-,
in de rede vallen, den draad zijner rede afbreken, hij werkt er hij tussc/ienpoozen, nu en dan aan.
Intervalvaire, adj. [Bot.] Tusschen de schaplotseling ophouden, afbreken. L'orateur s'inter
rompit au milieu de sa harangue. - Iuterroin- len van een vruchthulsel gelegen.
Intervenant, e, adj. [Prat.] Tusschenkomend,
pil, e, adj. (en part. passé van interrompre).
Chemin int-, afgebroken, doorsneden weg m. Tra- tusschentredend: Ii a été meen partly int-e dans
vaux int -s, afgebroken, gestuite werkzaamheden f. ce proces, hij is als derde or bemiddelende partij
p1. Discours int-, afgebroken, gestoorde redevoe- in dat regtsgeding aangenomen. . Ook als subst.:
ring f. Possession non int-e, onafgebroken, onge Lint- a été condamné, de derde partij, de tus
stoord bezit n. - Propos int-, gesprek n. zonder schentreder, de i n te r v e n i é n t is veroordeeld gezamenhang, zonder verband; - ook de naam van worden. - [Com.] Hij, die een' onder protest liggenden wissel betaalt om de eer van eene der handeen zeker gezelschapsspel.
lnterrupte- pennee, f. [Bot.] , z. V. a. Feuille teekeningen te dekken, eer -acceptant , I n te r v en i P n t m. - lnterveiiir, V. n. (met être) TasINTEIIP1NNÉE.
S litteriupteiar, trice, adj. Storend, ver- schenbeiden komen, tusschen treden, tusschen vallen,
storend, afbrekend, in de rede vallend: Murmumes in 't midden treden, zich ter bemiddeling in eene
int-s. - Als subst.: On mit les int-s a Ia porte, zaak mengen, bemiddelend optreden, bemiddelen,
intervenidren. Ii intervint dans cette négotimen zette de verstoorders uit de deur.
Interruption, 1. Het afbreken afstaken; afbre- ation, hij trad in die onderhandeling tussc/uenbeiden.
king, staking, storing, schorsing, inz. van den voort- Faire int Ia force ammée , de gewapende magt
gang eener rede, stoornis, i n t e r u Ii e I. La guerre te hulp roepen, doen tusschen komen. - Le pape
a causd lint- do commerce, de oorlog heeft de sta- intervint dans Ie dilférend de ces deux princes,
king van den handel teweeg gebrogt. La moindre de paus trad als bemiddelaar tusschen die beide
int- peut troubler un orateur, de minste stoornis vorsten op. - [ Prat.] Pour être recevable a intkan eenen redenaar in de war brengen.[Rhét.] dans un proces, ii faut avoir intérèt, om als derde
Korte afbreking of schorsing eener rede (suspen of bemiddelende partij, als intervenient ineen prosion). - [Bot.] Les int-s dune feuille pinnée, ces ontvankelijk te zijn, moet men daarbij belang
hebben. - Ook als v. imp. gebruikt: II intervint
dun épi, de naakte, ledige plaatsen aan een geve
derd blad, aan eene korenaar. - [ mr.] Int- de un tiers, er kwam een derde tusschenbeiden, er
trad een derde als bemiddelaar op. - Interven
prescription, sluiting, ophouding der verjaring.
Eve, adj. [Polit.] Tassc/uenbeiden tredend,-tif,
interseapulaire, adj. [Aunt.]: Région, Espace int-, streek, ruimte f. tueschen de schouder- bemiddelend. i n te r v e a t i e f: Système tint-, stelsel
van tussehenkounst, van interventie, i n t e r V C
bladen.
Intersection, f. [Géom.] Snijding, doorsnij- tie! systeem n. - Intervention, t. Tusschen
ding, doorsnede f., plaats, waar twee of meer lijf.: het tusschen-komst,luchenrdigb l
nen, vlakken of ligchamen elkander snijden, snijvan eenen derde in eene regtszaak; bemoeijing-tredn
van cenen staat in de aangelegenheden van andere
punt n., snijlijn f., snijvlak n., i n t e r s é c t i e f.
I n terstellaire, adj. [Astr.] : Espaces int-s, staten, i n t e i' V d n t i e f Cela nécessita lint- de
ruimten f. ph., afstanden m , p1. tusschen de sterren. la force armée, dat maakte de tusschenkomst der
Interstice, rn [Jur.] Tusschentijd m., tijd- gewapende magt noodzakelMIrat.)
. Int- officieuse, wel
ruimte f., tijdsverloop n., volgens de wet in acht willende bemiddeling. A lint- de ...,
Ie nemen tusschen zikere verrighingen, b. v. tus- ten overstaan van . . . 11 a éte déclaré non reschen 't ontvangen van twee graden of ordeningen. cevable en son int-, hij is als derde regtspartij
- [Phys.] Int-s, kleine ruimten tusschen de deelen voor onontvankelijk verklaard. - Int- armee, gevan een higchaam of tusschen de zamenstehlende wapende tussc/ienkomst. Système dint-, de nonmolekulen, porien 1. p1. - Intersticiel, le, adj. int-, stelsel van interventie, van non-interventie.
Eene kleine tusschenruimte vormend: [Phys.] E spa- - Interveun, e, adj. (en part. passé van iiices int-les, Z. V. a. INTERSTICES.
tervenir): Personne int-e , tusschengetreden per-

i

-

-

-

Intertrachéllen, ne, adj. [Anat.]: Muscles
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llltervei'sion, t Omkeerinq (van volgorde of
rang), omzetting, omploatsing, I n t e r v é rs i e.
1Jiterverté 6 ,a1, e, ad. [Anat.] Tussciten de
Wervelbeenderen gelegen :
inteivertë
braux. -- Jn teivezbre,
f. [Anat.] Tussc/ien tè
wervelbeen n.
inteivertir, v. a. Omkeeren (de volgorde),
Omzetten, omplaatsen, vetoarren verstoren. Intl'oidre des temps, de volgorde der tijden oinlceeren,
verworpen. Int- I'orde des créances, de volgorde
der scliuldvordcringen omiceeren. Int- I'ariangernent
des mot's, de natuurlijke volgorde van de woorden
omkeeren. - Onderslaan, heimelijk geld achter/tonden : H a interverti (détourné) les deniers de
cette succession, hij heeft de gelden van die nalatenschap onderslagen. --lntei'vertissenient,rn.
Omkeerng, orde-verstoring. Lint- de l'ordre dIabli,
de omkeering, verandering van de ingevoerde orde.
1 liitestable, adj. [Prat.] Niet bevoegd om
-

te getuigen.

intestat , adj. [Prat.] Zonder testament of
uiterste wilsbeschikking: i%lourir uit-, zonder testameat sterven. Hëriter ah int-, zonder testament
erven. Heiitier ab int-, z. IIERIT1ER.
intestin, C, mij. inwendig, innerlijk, in het
ligchaam: Douleur int-e, inwendige smart of pijn 1.
Fièvre int-e, binnenkoorts t. - ( fig.) Binnenlandsch,
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vreesd maken, het schrikaanjagen; schrikaanjaging,
bangmaking, bedreiging, i ntiinidci tief.[Prat.] Un
acte fait par int- est nul de plein droit, eene door
baiigmaking tot stand gekomen acte is volgens alle regt
van geene waaide. - [Polit.] Système dint-, stelsel n. van vreesaanjaging, staatkunde, die op 't nemen van gestrenge maatregelen berust. - intiiiiidatenr, ti-ice, adj. Schrikaanjagend, vreesinboezemend, bangmakend: Système int-, Mesures
in -trices. - intinilder, v. a. Vrees of schrik
aanjagen, vervaren, bang of bevreesd maken, afschrikken , beschroomd, schuchter of angstvallig
maken, in t I m i dëren. Il l'intinñda par des menaces, lip jaagde hem schrik aan door bedreigingen. Ii ny a qua lint- pour venir a bout de lui,
I men behoeft hem slechts benaau'wd te maken, om
met hem zijn oogmerk te bereiken, om met hem
klaar te worden. Il ne faut pas int- les enfants,
men moet de kinderen niet bang maken. - SINTIMIDER, v. pt. Bevreesd, bang, benaauwd worden.
-. liet part. passé is ook adj : Nous dtions inti
inidés par Ie danger, wij werden door 't gevaar

afgeschrikt.

lntiniité, f. Innigheid f., naauw verband n.;
- innige, hartelijke vriendschap, vertrouwelijkheid,
wederzijdsche vertrouwdheid , i a t i in i t e i t t.
Lint- des i'apports (lui unissent toutes les parties
inlandsc/t : Guerre int-e, binnen- of inlandscite de ce système, het innig, naauw verband tusschen
oorlog, burgeroorlog in. - Les troubles int-s de al (le deden van dit stelsel. - fis vivent dans la
Ia maison royale, de familie -oneenigheden van 't ko- plus grande int-, zij leven in de grootste vertrouninklijk buis. - 1NTESTIN, in. [Anat.] Darm in., wel(jkheid.
intinetion, f. [Liturg.] Vermenging van een
darmkanaal ii. Giosint-, Int- grêle, of als mcccv.:
Gros int-s, Int-s grèles, dikke, dunne darm. Les klein gedeelte der gewijde hostie met liet bloed van
int -s, het gedarinte, de darmen, de ingewanden. Jezus Christus, indooping van het brood in den
(z. CECUi, COLON, RECTUM, DUODENUM, 1L1ON, wijn bij t Avondmaal, in tinctie f.
Intitré, e, Ongetiteld, zonder titels.
JEJUNUM.) Intestinal, e, adj. Het gedarinte,
intitulation, f. Betiteling f.; opschrift n., tiliet inqewand betreffend, I a t e s t i n a a I. Canal int-,
darmkanaal n. Douleurs int-es, dar mpijnen 1. pi. tel in. van een boek. - intituilé, e, adj. (en
Vers intestinnux, of als subst. INTEST1NAUX, in. part. passé van intituler): Betiteld: Sa brochure
int-c Le Patriotisme va parattre, zijn vlugschrift,
pi. Ingewandsworînen in. p1. (entozoaires).
intigé, e, adj. [Bot.] Zonder stengel. (Ge- betiteld De Vaderlandsliefde, zal weldra in 't licht
komen. - ITITULÉ, in. [Prat.] Opschrift, bovenbruikelijker is ACAIJLE.)
intimation, f. Geve telijke aanzegging, kond- schrift n., formule aan 't hoofd van eeoc toet,
doening, bekendmaking, i n ti as a ti e 1. - Folie verordening, dagvaarding, enz. Int- d'inventaire,
hoofd Ii. van den inventaris. - Jntitnler
int-, verkeerde aanzegging.
Intirne, mij. Innerlijk, diep, innig, wat liet V. a. Betitelen, een' titel of naam geven, benoemet een opschrift voorzien, boven schrijven.
men;
wezen van iets uitmaakt 01 zékere dingen op 't
naauwst verbindt: ConnaItre In nature int- dune Int- on livre, une pièce de théâtre, een boek,
chose, den innerlijken aard, liet wezen van cmie een tooneelstuk betitelen. - [ Prat. ] Int- un
zaak kennen. La liaison int- de toutes les parties, acte, eeoc acte met een opschrift voorzien. - SINliet innig, naauw verband van al de deden. - TITEJLER, V. 1'. (fain. en doorgaans in ongunstigen
Conviction int-, innige overtuiging 1. Le sens int-, zin) Zich een' titel geven, zich betitelen.
Intolérable, adj. (alleen van zaken) Ondra
rtelijk
gede innerlijke zin in.
ha
(fig.) Innig,
onverdrage/jk, onuitstaanbaar, onljdbaar;-gelijk,
negen; vertrouwd, vertrouwelijk, i n t i e as. Union,
Liaison int-, innige, naaueve verbindtenis t. Leur niet te dulden of te gedoogen. Douleurs int-s, oncommerce paraît fort int-, hun omgang schijnt verdragelijke smarten of pijnen f. p1. - lujure int-,
zeer vertrouwelijk te zijn. C'est mon a rn i intiine, niet te (luiden hoon in. Cda est int-, dat is niet
uit te staan. - intolérablenient, adv. Op
of als subst. (fant.) Cest toon int-, 't is mijn
vertrouwde vriend, mijn boezemvriend, hartevriend. onverdrageljjke, onl(jdelj/ke wijze. - intoléran- Conseiller, Sci'itaire int- of privé, geheim- ce, f. Onverdraagzaam h eid f., inz. in zake van
godsdienst. - Intoléraiit, e, mij. (van personen
raad, geheimschrijver in.
1itimé, e, adj. (en part. passë van intimer): en zaken) Onverdroagzaani (wie geen ander geLa peisonne int-e, de geiegte(jk gedaagde per- voelen dan 't zijne, inz. wat de godsdienst betreft,
soon. - INTDJE, in. , -E, f. Gedaagde in hooger dulden kan): homme int, onverdraagza a m mensclt.
beroep of appél, g e In t i ni e e r ei e m. en f... tegen- Principes int-s, onverdraagzame begrippen n. p1.
- Ook als subst. Lint- est on mauvais chrétien,
partij f. van den appellant.
Intiniiemetit, ode. Innerlijk, innig, op innige de onverdraagzaine is een slecht christen. - inwijze, ten naauwste, hartelijk, met innige gene- tolérantisnie, in. Geest in. van onverdraagzaamgenheid. Des parties int- lides entre dIes, innig, held, in t 0 lera n tjs m u s n. - intoléré, e,
op het naauwst met elkander verbonden deden n. Niet gedoogd, onveroorloofd.
intonation, f. [Mus.] Toonaangeving t., juist
pl. - Yen suis int- convaincu, ik ben er innig,
in mijn ziel van overtuigd. - Ils sont uriis int-, heid in 't aangrijpen der intervallen; aanhef m.;
zij zijn op het innigst, van gansclier harte aan het inzetten van een gezang: Int- faible, forte,
juste, fausse, zwakke, krachtige, juiste, valse/te
elkander verknocht.
Intinier, v a. Te kennen geven, van hooger toonoangeving of i ei t a n a ti e. - Faire lint-dim
hand aanzeggen, inz. geregtei(jk aanzeggen, aan- chant, een gezang aan/te/Ten, inzetten. - Bij uitkondigen; dagvaarden, voor hooger' eeg/bank da- breiding: Verschillende toonen, die men bij 't lezen
gen, intimdren. On lui intima l'ordre de par- of spreken op de lettergrepen legt, het rijzen of
tir, hij kreeg bevel om te vertrekken. - On lui a dalen der stein, i n t 0 fl d t i e f.
ii,torsion, f. [Bot.] Omwinding, oin.cluijerinp f.,
fait int- Ia 'rente de ses meubles, men heeft hem
geregteljk laten aanzeggen, dat zijn huisraad zoude eigenschap van sommige planten om hij 't opstijgen
verkocht worden. Ii la intimd en son propre et hare buigzame stengels om de bijstaande gewassen
Privé nom, hij heeft hem in zijn' eigenen en bij- te strengelen.— Ombuiging t. van buiten naar binnen.
intoxicant, e, adj. Vergift bevattend, verzonderen naam gedagvaard. - Int- un concile,
een concilie of kerkvergadering uitschrijven (plaats giftigend: L'action int -e dun gaz, de vergiftigende
werking van een gas. - intoxieatioll, f.
en tijd daarvan. aankondigen).
Jntirnidable, adj. Voor bangmaking vatbaar, Vergiftiging t. - intoxiquer, v. a. Vergiftigen.
Intracrânien, iie, adj. [Phil.] Binnen de
bang te maken. - Intimidation, t. Het bang of beg
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Verwikkeling I., knoop in. (van een' roman, van
een tooneelstuk). Pièce, Comédie d'intr- , stuk,
gepoogd, (le gedachte als 't gevolg van eenen in de blijspel n., waarvan de hoofdverdienste in 't inqehersens werkenden zenuwinvloed te verklaren.
wikkelde der handeling en de oplossing van den
knoop ligt, intrigue-stuk a. - ( fam.) VerlegenIntracrescent, e, adj. Inwendig groeijend.
Intrados, in. [Arch], Z. IJOLJELLE intrieure. heid 1. Me voila hors dinti-; II s'est tiré d'intr-,
1ntradnbi bie (weleer ook intraductihie), nu ben ik uit de verlegenheid, uit den brand; hij
adj. Onvertaalbaar, niet over te zetten, niet in heeft zich uit (le zwarigheidgered. (In dezen zin
eene andere taal naar cisc/i terug te geven: Ce jeu zelden dan in de genoemde zegswijzen gebruikt.) de mots est inti'-, die woordspeling is onvertaalbaar. Ook: geheime liefdehandel in. of minnarj, verliefde
Iutraduit, e, adj. Onvertaa ld, nog niet ver- intrigue f. - Intriguer, v. n. Met slinksche streken, draaijerjen omgaan, kuiperijen maken, kuipen,
taald.
hitraitable, adj. Onhandelbaar, onbuigzaam, konkelen, in tn i p t r e n: us intriguèrent pour le
stay, ongedwee , stijfkoppig, halsstarrig, hardnek- perdre. — INTRIGuER, V. a. Verwikkelen, verstrik
kig: Les richesses Ie remlent int-, de rjkdomozen ken, in verwarring of ongelegenheid brengen: Cela
maken hem onhandelbaar. II est dune humeur minti igue heaucoup, dat brengt mij in groote onint-. Fiji is stug van aard, wonderlijk van humeur. gelegenheid, dat geeft mij veel te doen, te denken.
— II est inti- sur ce point, op dat punt verstaat — S'INTfflGUEII, V. pr. Zich veel moeite geven, one
zijn oogmerk te bereiken; zich ergens indringen. II
hij geen rede.
Intra-niuios , bc. adv. (latin) (pr. —mu- sest bien intrigud pour obtenir cela, hij heeft zich
race) .Habiter intr-, binnen de muren, in de stad veel moeite gegeven , om dit te verkrijgen. Cet
wonen. (spieren gelegen. homme s'intiigue partout, die man dringt zich
1titranausenIaire, adj. [Anat ] Binnen de overal in, poogt ziele overal te doen gelden. — Het
Intransitif, ive, adj. [Gram.] Niet overgan- part. passé komt ook als adj. voor: Cel homme
kelijk. Verhe iritr- of als subst. INTBA1cSITIF, in. est hien intrig'ué (tails cette affaire, die man is
Niet overgankelj,k, 1' si t ra n vi P e f werkwoord, leeljk in die zaak verstrikt. verwikkeld, bij die
subjektief eoerkwoord, ook (minder goed) onzijdig zaak geïntrigeerd. - Pièce de théeitre bien
intr -e, goed verwikkeld tooneelstuk II. --- Intriwerkwoord a.
Inti-ansiiiiitable, adj. [Fl. n. ] Insecte intr-, gneiir, uieuse, adj. Homme intr-, Femme intrinsect n. , dat geene qedaantewissehing (transinutatie) ueuse, of als subst. INT1O1GUEIJR, M., -UEUSE, f.
Hij of zij, die geheime minnarjen begunstigt, kopondergaat.
pelaar m. , -ster t.
Intraiispai'enCe, I. Ondoorschijnendheid 1.
ntrinsèque, adj. Innerlijk, inwendig, tot het
iniranspianté, e, adj. Niet Verplant: Arwezen van iets behoorend. Sesqualitésintr -s, Zijne
Pm inti-.
innerlijke hoedanigheden f. ph. La valeur intr- dun
Intrausportable, wij. Onvervoerbaar.
lntisuit, in. LVncim, dien men weleer bij de btjou, dune monnaie , de innerlijke, wezenlijke
universiteit van. Parijs aan (leef/ene gaf, die door waarde van een juweel, van cciie munt. - Ineene der vier zooenaamde naties (z. onder NATIoN) lrinsèquement, ode. Innerlijk naar het wezen:
werd aangewezen om den sector te kiezen, ver- Cela es., lion mli-, dat is in ziele zelve goed.
Inti-ique, f. , hij dichters soms gebruikt voor
kiesheer rn
Inti-iqué, e, adj., z. v. a. E.41IiitrI - pelvio - trochantérien , adj. rn INTRIGUE.
01
ohs
subst.
Inti-,
int-,
inwendige
BROUILLE,
CONFUS.
US(1e
[Anat.) : '1
Inti-odueteur, in., -triee, t. Inleider, binsluitspier t. der (1(1.
hitrivesti, e, adj. Niet verkleed, niet ver- nenleider in., -leidster t., aandiener, voorsteller rn,
momd. (fig.) La veitu est toujours inti -e. de aandienster, voorsteistei' t. - Introtliietif, ive,
adj. [i ei '.] Inleidend, openend, VoOrloOflifJ: Dernansle,
dewd draagt nooit een masker.
1H.trente-deux , In-ti -ente -six , adj. et Requete intr-ive, eerste verzoekschrift tot inleiding
subet. rn [Irnpr. , Lihr.] Boekforinuten , naarb(j het van den reatsheandel. —Introduction, t. Inleiding,
vel 32 en 36 bladen of Wi en 7 bladzijden heeft: binnenleiding, invoering. opvoering, i n t r o du c t i e
Des volumes in -trente-deux, iri-trenle -six, of Des t. L'inli'- dun ambassadeurauprèsdu tol, de inleiiii -trente-deux , in -tiente -six, bekdeelen n. pl in ding van een' afgezant bij den koning. L'intr- Inn
tweeen_dertiL:ste, in zes-en-dertiqste formaat (in personnage dans un roman, de opvoering van eene
personaad,je in een' roman. - Inbrenging, invoe3o, in 36°).
Intrépide, a(lj. Onversaagd, onverschrokken, ring f. L'intr- de Ia sonde dans la vessie, de instout, stoutmoedig, manmoedig, koen: Homme brenging vein de sonde of peilstift in de blaas. - Intr
intr-, onversaagd 010fl. Marcher h Ia mail dun de marchandises, invoering van koopwaren. — (fig.)
pas int-, onrerschrokisen in (hen dood gaan. - Intr- dune coutume, dun usage ëti anger, invoe
(fain.) Solliciteni inti-. onvermoeid, 'niet of te ring van eene gewoonte, van een vreemd gebruik.
schrikken aanzoeker, sollicitant. .- Ook als subet.: - (fig.) Inleiding, voorbereiding t.: tnti - aux scienC'est en iiitr. t is een onverschrokkene. — In- ces physiques, inleiding t., wegwijzer in. tot de
tJ-éI)idelnent, ode. Op onverschrokkene, stoute natuur-wetenschappen. - Iusleiding,voorafspraak t
wijze. -- I1 réI)iditt , I Onverschrokkenh eid, hut'- (1' tIll discours, inleiding eener redevoering. onversaaqclheid, nunmoedieiheid, onvervaardheid, (Jur.] Intr- dune instance, inleiding eener regtsstouthnrtiqheid, koenlieid, stootheid t. Sa présence zaak, het op de rol brengen eesser procedure. redouhia leur int-, zijne tegenwoordigheid verdub- - [[btus.j Inleiding of voorbereiding tot een mubelde hunne onversaagdheid. - Bij uitbreiding: zijk.stuk (meestal van langzaam, ernstia karakter);
L'inti- da crime, de stoutheid, onbcschaaindheid - reeks van zanastukke n en koren, (i'C onmiddel
der misdaad. ( pligtig. l(jk op (Ie ouverture volgen, i a 17 o il ei c t i e f. Intributaire, adj. Niet cjjnshaar, niet schat- I nti-oeluetoire, adj. Tot de inleiding beboorend.
liitrodnire, V. a. Inleiden, binnenleiden, inIiitiigailier, V. a. (fain.) Kleingeestige, lage
voe s en, inbrengen, ingang of toeaanq verschaffen,
listen of streken gebruiken. -- Intrigeaillenr, rn
Gemeen intrigant in., mensch vol 'nieti,te arg l ist.
i n tr a d a c ii r e n. II ni'inti'oiuisit dans le cabinet
luti igant, e, adj. 4cghi.ctig. geslepen, volstre- da roi, hij beide, bragt snij in 's konisigs kabinet.
ken en listen, kuipeIjen makend, allerlei geheime, Intr- les ennernis (lans Ia place, (Ten vijanden toeslinksche middelen gebritikend om zijn doel te be- gang tot de stad verschaffen. Qui a introduit eet
reiken, i n trigcl a t. Homme intr-, Femme intr -e, homme (lans natie sociétd ? cede heeft dien man in
of als subct. IN T RIGANT. ni., -E, 1. Sluwe indrin- ons gezelschap binneneleid , geïntroduceerd? —
ger m., indringster t.; vriend in , vriendin f. vein Opvoeren, doen optreden. ten tooneele voeren: II
kuiperijen, van geheime slinksche wegen, arglistig a intrssduit dans so pièce an nouveau personnage,
nîensch fl, konkelaar rn., konkelaarster f-, intt r 1- hij heeft eene nieuwe personaadje in zijn stuk opii a n t rn en f. - Intrigoterie. f. (teds-fain.) gevoerd. - Inbrengen, insteken, doen binnendrinKleine, nietige arglistigheid, onbeduidende intrigue gen; invoeren, binnenvoeren. L'ouverture était
of kuiperij. -.- Iii1rigie, f. list, arglistigheid, assez gra n de pour gaan pit y inti'- in main, de
listige kunstgreep f., sluwe streek ni., kuiperij f., opening sIms groot genoeg om ei de hosni in te
heimelijke aanslag ni., intrigue t. Les intr-sde steken. liitr- Ja sonde dans une plate , de sonde in
Ia cour, de kuiperijen, heimelijke listen en lagen, eene wond brengen. - late- des niarchandises dans
bedekte praktijken, draa(lerjen van het hof, hof- tin pays, koopumren in een tand invoeren, binnenkabalen , hof-intriques 1. ph. - [Litt., Thât.] brengen. - (fig.) Inti- on nouveau système, een
hersenpan aanuieziq: Brotissais a tenté d'expliquer
la pensée cornire une innervation intr-ne, B. heeft
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nieuw stelsel invoeren. Cela dut nécessairement
intr- Ie désorére, datmoest noodzakelijk verwarring
doen ontstaan, teweeg brengen. - { Fauc.] IntrUn oiseau au vol, een' valk Zijne viugt laten beginnen. - SINTRODUIRE, V. pr. Ingebragt, ingevoerd
worden: La sonde s'introduit peu a peu, de sonde
wordt allengs ingebrajt. - Inkomen, binnendringen,
indringen, zich zelven den toegang verschaffen
zich indringen ; insluipen , binnensluipen: Lair
s'introduit dans les pournons, de lacht dringt,
komt in de longen. Cet homme sintroduit partout,
die man dringt zich overal in. II s'inti'oduisit lans
a maison par Ia fenêtre, hij klom, door 't venster
in huis. Ces abus se soot introduits avec le temps,
die misbruiken zijn allengs ingeslopen --- Elkander
binnenleiden of toegang verschaffen. - Introduit,
e, adj. (en part. passé van introduire) Les personnes intr -es, de ingeleide, geïntroduceerde
personen us. p1. Sonde intr -e, ingebragte sonde t.
S)stêrne intr-, ingevoerd stelsel n.
ntrøït, in. [Liturg.] Inleiding 1., aanvang m.
dermis, introïtus in.
Introniission, t. [Pirys.] Indringing, inbren
-rung,ischvtekqan'ligchm
in 't andere, i a t V 0 m i s s i e 1.
intronisation, f. Troonsbeklimming, inz. de
plcqtige instelling van eenen bisschop of paus, door
bezitneming van den bisschopsstoel of den troon in
de hoofdkerk, inthronisdtie 1. - Introniser, V. 0. Ten troon verheffen, op den bisschops
stoel plaatsen , een' bisschop plegtstatig in zijne
waardigheid zetten, 4 a t ii r a n i s é ren.
Intro -pelvimètre, in . [Obst.] Bekiusamet erin.,
werktuig one de innerlijke ru?rnte van 't vrouwelijke
bekken le bepalen, i a t r op eI v i in é le r m
Int ropion iii. [Méd.] Binnenwaartsche omkeering der oogleden, i n t r o v é r s I e t.
Intiorse, adj. [Bot.] Binnenwaarts omqebogen.
Introspeetif ive, wij. [Didact.] Inziend, 'van
binnen ondeizoekend: Coup d'oeil iritr-, naar binven gerigte blik in. - Introspection, t. Beschouwing, onderzoeking f. van liet binnenste, van
het inwendige.
Introuvable, adj. (fam..) Niet te vinden, nergens te vinden: Vous êtes on homme intr-. [I-list.] Chainbre intr-, spotnaam van de franse/te
Kamer afgevaardigden in 1813, wegens hare
eenstemmigheid aangaande het toenmaals aangetwmen staatsstelsel. - Intronvé, e, adj. Niet
gevonden, nog niet ontdekt.
S Intrure, v. a. Inbrengen, z. v. a. 1NTRODUI1SE.
- lutrure (s'), v. pr. (alleen in de zamengestelde
tijden in gebruik) Zich indringen, zich met geweld
of list of zonder wettige aanspraak van eene waardigheid of een ambt meester maken. II s'est intrus
dans cette charge, hij heeft zich in dit ambt gedrongen. Jiitius, e, adj. (en part. passé van
intrure): Evèque inti-, Abliesse intr -e, ingedrongen bisschop in _ abdis t. - [11. de France] Prétre intr- of constitutionnel, betedigd of constitutioneel priester (die den eed aan de burgerlijke
constitutie der geestelijkheid had afgelegd). Ook
als subst. : C'est un intr-, 't is een indringer, een
ongcroepene. - Intrusion, t. Indringing t., het
indringen in eene bediening, ook in een gezelschap,
intrelsie f.
Intnitif, lve, adj. [Phil., Thëol.] Innerlijk
aanschouwend, onmiddellijk waarnemend en gewaarwordend, aanschouwelijk, intuïtief. Vérité
int-ive, aanschouwelijke waarheid (die zicht van zelf,
zonder redenéring, aan 't verstand voordoet. Enculté int -ive, aonschouwings-vermogen n. - Vision
int -ive, innerlijke aanschouwing van God (gelijk
men den zaligen in den hemel toekent). - Intuition. 1. [Phil.] Helder, regtstreekschi inzigt, zonder
tusschenkomst (Ie?' rede, onmiddellijk bewustzijn ii.;
innerlijke aanschouwing 1.; - door God ingestorte
kennis t., i n t u I t t e t. Vérité dint- , z. v. a.
vérité intuitive, z. boven. - [ Théol.] Int-, z. v. a.
vision intuitive, z. boven. - Bij uitbreiding: II a
appris la musique, les rnatliénsatiques par int-,
hij heeft de niuzijk, de wiskunde als van zelf, zonder zijn toedoen, zonder moeite of inspanning geleerd. - Intuitivement, adv. Op aanschouwelijke wijze.
Intuiiieseeiice, t. [Iléd.] Opzwelling, opzetting, opgezetheid 1., gezwel n.
Intus, adv. (latin.) (pr. In -tuce) Van binnen.
-

,

1 ([am.) On la mis intus, men heeft hem geplakt, gevangen gezet.
Intussasception, t. [Phys.] Innerlijke opname, inwendige toeeigening, wederzijdse/te inzuiging en zamenstnetting van twee stoffen; aanzethag t. van nieuwe deden van binnen, inwendige
aanwas m., intussuscept ie 1. - [ MOd.] Tegennatuurlijke inscituiving van het eene darmgedeelte in 't andere.
mule, t. 'Bot.] Alant, aiantswortelm. (anode).
In- des pids, rooloops-alant. - liiulées, 1. ph.
Alantsgewassen it. ph. - Inuline, 1. [Chin.]
Alantstof f., zetmeel n. uit den alantswortel (maar
ook uit de wortels van bertram, engelwortel, cichorei, paardebloem, uit de bollen van tijloos, de
knollen dec dahliaas, enz.).
Inunifornie, adj. Niet eenvormig. - inunifornié.uent, adv. Op niet eenvormige wijze.
Inurbttuité, t. Gebrek n. aan welgemanierdheid, onwellevendheid, grofheid I.
inusé, e, adj. Niet versleten, onversleten.
inusité, e, adj. Ongebruikelijk, buiten gebruik,
niet gebruikelijk: Jusqu'ici cda était in-, tot hier
toe was dat niet gebruikelijk. Co mot est in-, dit
woord is buiten gebruik.
111 utile, adj. Nutteloos, vruchteloos, vergeefsc/t;
onnut, ondienstig, onnoodig, overbodig, overtollig.
Peine in-, nuttelooze moeite t. Faire des efforts in-s,
vruclitelooze pogingen doen. - Voilà des paroles
in-s, dat zijn noodelooze woorden. Ce soot des
meubles inutiles, dat is ondienstig, overtollig buisraad n. Cost on homme in- it sa patrie, it sa fa
mille, 't . een man, die voor zijn vaderland, voor
zijn gezin
van geen nut is. C'est on homme
qu'il ne faut pas misser in-, 't is een man, dien
men niet nutteloos, niet ongebruikt moet laten, van
wiens bekwaamheid, dienst men partij moet trekken. - Inutilewent, adv. Nutteloos, vruchte
loos, te vergeefs, overbodig. Vous avez travaillé
in- , gij licht nutteloos, vruchteloos gewerkt.
hintilisable, adj. Niet ten nutte te maken, ondienstig, onbruikbaar: Objet, Homme in-. tilisé, e, ad:!. (en part. passé): Chose in-e, onnut, nutteloos of onbruikbaar gemaakte zaak t. Innti1iter, v. a. Onnut, nutteloos maken. Iiiuti li té, t. Nutteloosheid, vruchteloosheid t. On
a i'econnu 11fl- de cette machine, men heeft de
nutteloosheid van dit werktuig ingezien. II s'est
apercu de I'm- de ses visites, hij heeft de vruchteloosheid zijner bezoeken bemerkt. - Gebrek n. aan
werkzaamheid, aan gelegenheid om dienst te bewijzen, werkeloosheid, ledigheid t.: Cest un homme
qu'on laisse dans I'm-, 't is een man, dien men
ongebruikt, werkeloos, buiten bediening laat. In-s, onnutte, overvloedige dingen n. pi. of zaken,
overlolligheden f. p1. C'est on discours rempli
din-s. 't is een gesprek vol nuttelooze zaken, nietigheden. 11 ne dit que des in-s, hij zegt niets dan
laffe taal 1., onnutte woorden ii. p1
Hivaeillaiit, e, wij. Niet waggelend of trillend, vaststaand, onbewégeljk: Lumière i v -c, niet
flikkerend, stil licht n.
S invader, v. a. Eenen inval doen.
invagination, f. Inschuiving 1. in eenescheede.
-

-

- [Méd.] , z, v. a. INTUSSUSCEPTION. - Inva-

v. a. [Chir.] In de scheede brengen. V. pr. [Méd.] In elkander schuiven
(van 't cciie darmgedeelte in 't andere).
Invaincu, e, ac/f. (woord van Corneille, ook
door Voltaire gebruikt en aanbevolen) Onovenwonnen: Ton bras est i v-, mais non pas invincible.
niet ontvankelijk
Invalakle, ac/i. Ongeldig;
in refjten.
Invaleur, t. Onwaarde, waardeloosheid t.
Invalide, adj. Zwak, krachteloos; onvermogend, bouwvallig, gebrekkelijk, zwakkeljk , inz.
uitgediend hebbende, tot de dienst onbekwaam of
niet meer bruikbaar. On arréla les mendiants,
laat mv -s que 'valides , men hield de bedelaars
aan, zoowel de gebrekkeljke als de gezonde. Sol
dat iv-, gebrekkig, voor de dienst onbruikbaar
geworden, invalide soldaat in. - (fig.) [Jur.]
Ongeldig: Donation, Testament i v-, ongeldige
schenking 1., uiterste wil m. - Ook als subsi.:
Les inv -s, de zwakken, ziekelijken, gebrekkigen,
inz., de lot de krijgsdienst onbekwaam gewordene
manschappen, gebrekkelijkesoldaten, i n v alt den in.
pl. - HOtel des bv-s , of enkel Les Inv-s, een

ginel-,
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sprookje, eene fabel verdichten, verzinnen. —(Pray.)
Il na pas inventé Ja poudre, hij heeft het kruid
niet uitgevonden, 't is zijne schuld niet, dat de
oorlog zoo tang duurt. - Ook zonder voorwerp
gebdzigd: Ce romancier invente bien, die romanschrijver is bekwaam in 't verdichten. La faculté
d'inv-, het uitvindingsvermogen. - Hetpart. passé
is ook adj. Chose heureusement inv -e, gelukkig
uitgevonden, verzonnen zaak f. - inventeur, m.,
-trice, f. Uitvinder m., uitvindster t ; verzinner m., verzinster I. Ii est le premier mv- de eet
art, hij is de eerste uitvinder (de vader) van die
kunst. Les poètes ont regardé Cérés comme l'invtrice du labourage, de dichters hebben Ceres als
de uitvindster van den akkerbouw beschouwd. Ii
est l'inv- de vette calomnie, hij is de verzinner
van dien laster. Un mv- de mensonges, een teugensmeder, teuqensinid m. - inventif, ive, adj.
Vindingrijk, vernuftig: Homme, Esprit i v-, vindingrijke man, geest m. - invention, f. Uitvindin.qs-vermogcn n., uitvindingsave f., geest m.
van uitvinding; verdichtings-talent n., vindingrijkluid f.; - het uitvinden; verdichting; vinding f.,
vond m., verdichtsel, verzinsel n., I ii v é n tie f.
La nécessité est Ia mère de l'inv-, de nood schept
het vindingsvermogen, de nood maakt vindingrijk.
Ce poète, Ce peintre a beaucoup d'inv-, die dickter, die schilder is zeer vindingrijk. - L'inv- de
l'imprimerie, de Ia boussole, de uitvinding van de
boekdrukkunst, van 't kompas. - Cet homme est
fertile en inv-s, die man is vruchtbaar in uitvm
Brevet d'inv-, Z. BREVET. - Cela est de-dinge.
votre iv-, dat is een verzinsel, verdichtsel van u,
dat hebt gij verzonnen. Heureuse !nv-, gelukkige
vinding, vond. - Bij uitbreiding: kunstgreep, list f.
11 a recours a mille mv -s pour se procurerdel'nr
gent, hij verzint duizend kunstgrepen om aan geld
te komen. Vivre d'inv-, van kunstgrepen, van afzetterij'. van opligting leven. - [Cath.] Vinding,
ontdekking van zékere reliquien of heilige overblijfsels; - bij uitbreiding: feest, dat de Kerk deswegen viert. Inv- de Ia sainte Croix, vinding,
ontdekking van 't heilige Kruis, Kruisvinding 1.,
feest n. der Kruisvinding.
inventorier, v. a. Eenen inventaris maken,
eenen boedel opschrijven, daarvan eene lijst maken,
boedelbeschrjven, i n v e n t a r i s t r e n. - Het part.
passé komt ook als adj. voor: Mobilier invento
rid, p einventa riseerde, opgeschreven boedel m.
Invérité, F. (door Mercier voorgesteld woord)
Onwaarheid f.
invei-nissé, e, adj. Ongevernist.
Inverroui ll é, e, wij. Ongeqrendeld.
inversable, adj. Onomwerpeljk, bevrijd voor
omvallen. Une voiture i v-, een rijtuig, dot niet
kan ontvallen.
Inverse, adj. Verkeerd, omgekeerd, in tegenovergestelde rif/ling: Vous avez olacé cela en sens
my-, gij hebt dat verkeerd, in omgekeerde rigting
geplaatst. - [ Math.] Proportion i v-, omgekeerde
verhouding f. Six est ii trois en proportion i vcomme six a douze, zes staat tot drie in omgekeerde reden als zes staat tel twaalf. ( fi g.) Construction mv- (libre. transpositive), Z. INVERSION.
- [Phys.] La force d'attraction est en raison
mv- du carré de Ia distance, de aantrekkingskracht
staat in omgekeerde reden tot het vierkant des afstands, neemt in dezelfeic reden af, als de vierkanten der afstanden toenemen. - Ook als subst. m.:
Faire l'inv-, het omgekeerde doen, eene reeds gedane bewerking in omgekeerden zin hervatten. (fam.) II fait toujours l'inv- de ce qu'on lui vommande, hij doet altijd het omgekeerde, het tegendeel van 't geen men hem gebiedt. - Inverseinent., adv. Op onqekeerde, verkeerde wijze. inversible, adj. [Bot.] Op elkander passend,
elkander bedekkend (van hladeren). —In versi on , f.
Omkeering (van de natuurlijke of gewone orde),
omzetting f. - [Log.] Woordverplaatsinij , omzetting der woorden, waarbij de bestanddeelen hun
logisch karakter behouden, i n v é es i e (vgl. CONVEBSION). II y a pen dine-s en français , si ce
EVENTAIRE.
iiiventer , v. a. Uitvinden, uitdenken, ver- West dans Ia poësie , de fransche taal ?weft, zoo
dichten, verzinnen: Inv- un art, eene kunst uit- men de podzij uitzondert. weinig woordomzettingen.
vinden. Coster de Harlem a inventë l'imprimerie. - [Mii., Mar.) Vorming der sianorde of der marschCoster van haarlem heeft de boekdrukkunst uit- orde in omoekeerde rangschikking, i n v é r s i e f.
Invertébré , e, adj. [H. n. ] Ongewerveld,
gevonden. Inv- une machine, eene machine uitdenken. - lay- un conte, une fable, een vertelsel of zonder wervelbeenderen: La classe des animaux

door Lodewijk XIV. te Parijs gesticht gebouw,
ter opneming van oude en gebrekkelijke krij g slieden, 't hotel der Invaliden. - Invalide„ e, adj.
(en part. passé van invalider): Acte i v-, Donation !nv-e, krachteloos, van onwaarde geworden,
ongeldig gemaakte oorkonde, schenking t. - In
valideiuent, ode. Op ongeldige, krachtelooze
wijze. - Invalider, v. a. [Pint.] Ongeldig of
krachteloos maken, omovérstooten. in vali ddren:
Son second testament a invalidé Ie premier, zijn
tweede testament heeft het eerste les-achteloos, ongeldig gemaakt. - Invalidité, f. [Prat.] Ongel
digheid , krachteloosheid, nietigheid, i n V a 1 i diteit t. L'inv- dun contrat, dun mai age. de
krachteloosheid van een verdrag, van een huwelijk.
hivariabilité, t. Onveranderljkheid f. L'inv
des principes, dun mat, deonveranderlijkheid van
de beginselen, van een woord. - Invariable,
adj. Onveranderlijk, vast, standvastig, onwrikbaar:
Je suis mv- dans mes proinesses. ik ben onveranderljk, standvastig in mijne beloften. 11 jouit dune
santé iv-, hij geniet eene vaste gezondheid. Mats mv -s , onveranderlijke woorden n. p1. [Math.] Grandeur i v-, standvastige, onveranderlijke grootheid t. - Invariablement, adv. Op
onveranderlijke wijze. - Irivariation, f. Gebrek n. aan afwisseling, aan verandering: Linv
de Ia température - Invarié, e, adj. Onver
anderd, niet veranderd, niet afgewisseld.
Invasif, ive, af. Den vijandeljken inval betreffend, daarnaar gelijkend, invallend, i n v a si e f:
Cette guerre a un caractère mv-. - Invasion, f.
Vijandelijke inval m.. .ctrooptogt m. op 'svijunds
grond, i n v a s i e t. Guerre dine-, meals-, invasieoorlog m. - (lig.) L'inv- des fausses doctrines, du mauvais goût, de overheering, het overhand nemen van de valsche leerstellingen, van den
valschen smaak. - [Mid.] Linv- de Ja maladie,
de eerste verschijnselen of kenteekenen eener ziekte.
-- L'inv- do choléra, de inval, het eerste verschij
nen der cholera in een land.
Inveetif, ive, adj. Tot trekken dienstig.
Invective, f. Heftig aanvallende, beleedigende
rede 1., grof smaad-, scheid- of schimpwoord, smadelijk verwijt n., losbarsting t. van misnoegen, uitvaring f. Faire des mv -s contre qn. , in scheldwoorden tegen iemand uitvaren. Un plaidoyer plein
d'inv-s, een pleidooi vol scheldwoorden. - inveetiver, V. n. Driftig en beleediqend uitvaren,
vinnig verwijten, beschimpen, schelden, hoven: II
a invectivé contre le luxe, hij heeft hevig tegen
de weelde uitgevaren.
Iiivendable, adj. Niet te verkoopen, onverkoopbaar. - InveILdu, e, adj. Onverkocht.
invénérable, adj. Oneerwaardig.
invengeable, adj. Niet te wreken, wat suet
gewroken kan worden. - invengé, e, adj. Ongewroken: Je ne mourral pas mv.
Inventaire, m. IJur.i Boedellijst, wettelijke
lijst t., staat m., register n., schriftelijke opsomming van al de voorhanden artikelen in een /luis,
in een magazijn
, in een vaartuig, enz.; opgave van
al de aanwezig gevonden of over te leveren goederen, papieren, meubelen, enz. bij overlijden., bp
overneming van bedieningen of posten en dgl. , boedelbeschrijving, boedelopschrijvinq f., i nv e n t avis m. Faire linv- dune succession, dun maga
sin. den inventaris (de lijst van at 't voorhandene)
van ccve nalatenschap, van een magazijn opmaken. Inv- de production, lijst der overgelegde stukken. -- Linv- dun vaisseau, de scheeps-inventaeis, het schippersboek. Inv- do désarmement, inventaris, staat m. der oplegging (van een schip).
Bmné fi ce d'inv-, Z. BE N EFICE. - Bij uitbreiding:
Verkooping, veiling f. der op een' inventaris gebragte goederen. II y a on mv- soy cette place
puPlique, er wordt op die markt boedelverkooping,
boedelhuis (boNhuis) , er/huis gehouden. (In dezen
zin verouderd; men zegt nu encan). - [Peint. ]
Porseleinen verfbord n. ter beproeving van de
kleuren. - Ook wel verkeerdeljk gebruikt voor
-
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or als subst. des invertébrés, de klasse der
ongewervelde dieren.
Itivertir, V. n. [Miii In omgekeerde rangorde
plaatsen, doen opkomen, -in inversie plaatsen, Inv e rtlr en.
Itivesti, e, adj. (en part. passé van investli):
Les évéques iiiv -s pal les princes, de door de
vorsten beleende bisschoppen. - Un prince iiiv- le
In souveaire puissance, een met de oppermagt
bekteede vorst. - Forteresse inv -e, ingesloten, berënde vesting f. Port iv-, ingesloten, geblokkeerde
haven f.
investigateur, m., -trice, f. [Didact.] Onderzoeker,nospoordei',navorscher tn., onderzoekster,
ondernaspoorster f. Inv- les secrets de In nature, onderzoeker,
zoeker, naspoorder van de geheimen of verborgenheden dei' natuur. - investigation, f. Nasporing, navorsching f., onderzoek n. L'inv- de Ia vérité, het onderzoek naar de waarheid. - [Grarn.}
L'inv- du thème , de opsporing , het analytisch
onderzoek van den wortel eens werk'woords.
Jiivestir, V. a. Pleçjliy bekleeden met de teekenen eener ambtswaardigheid, beleenen, in een
ambt of waardigheid plaatsen, instellen, in bezit
stellen, bekleeden. Les princes investissaient leurs
évêques en leur donnant Ia crosse et l'anneau.
de vorsten beleenden hunne bisschoppen (lOOP hun
den herdersstaf en zegelring te geven. Inv- qn. de
In souveiaine puissance, de lautorité nécessaire,
iemand niet de oppeimagt, niet het vereischte gezag bekiceden. [Mii.] Insluiten, omsluiten, omsingelen, berennen, rondom bezetten: Inv- une
place avec un corps Warmie, cme vesting niet
een legerkorps berennen. - On investit Ja maison
o: ii s'était réfugié, men omsingelde (bezette al de
uitgangen van) liet huis, waarin hij de wijk had
genomen. - [I%iar.] Inv- un port, eeoc haven insluiten, blokkéren. Inv- un vaisseau, een schip van
alle zijden aantasten, omsinqelen. - Bij uitbreiding: Inv- iemand gedurig omgeven, niet van
INleinamis zijde wijken, iemand bestormen.
VESTILI, V. fl. [Mar.] Landen (in dezen zin somtijds
0]) (le lusten dec illiddellandsche zee qebé:ig(1): La
galère Iiisestlt ii Naples, de ejalei landde te IVapels
aan. - Investissement, in. [MiJ j Berennin.q,
insluiting, omsingeling f. L'inv- de in place a dEl
laite b i)i'OPOs, de bererning der vesting is juist
van pas of tijdig qescbied. - L'inv- dune maison,
de omsingeling, bezetting van een buis. - hivestitiii-e, f. Plegtige inzetting in 't bezit eener waardigheid, bediening enz., beleening, bevestiging in
een ambt; het toereiken van den bisschopsstaf en
ring als teekenen der opgedragen mayt, i a v e S I ituu r 1. Donner J'inv- fun lief, dun Ivéclil,
niet een leengoed, met een bisdom beleenen. Droit
d'inv-, beleenini.crept, investit,u2-regt ii. Lettre
d'inv- , leen-, giftbrief fl1.
Jnvétéi'é, e, adj. (en part. passé van invéthem'): Mal iv-, veranderde kwaal f. 1-lame
inv-Ç, iflfJeWOVtel(le, inqekankeide haat in. SINVETEIII3R, v. pr. Door langen duur zich vastzetten,
verouderen, inwortelen (ir,z. van ziekten, kwalen):
Le mal s'est lindidré, de kwaal is ingeworteld,
verouderd. - ( fig.) les erm'eurs qui se soul iv-es
dans l'esprit un peuple, (Ie in den volksgeest vastgewortelde d-waliiij en. - Met weylaling van 't voor-naaniwoord: [In mal (JU'Ofl a Jaissé iiiv- est cliffi
h uiiéiii', eeoc kwaal, die amen heeft laten-ed
veranderen, is nioeijeljk te genezen.
huvétison, fl1, [Anc. jur.] Vrij, ledig erf n.,
5Oflu101n een hills. (bijna smaakt.
Jiivêiim, e, adj. Onqekléed; niet genoeg gekleed,
Inviable, adj. Onbegaanbaar.
Invigilsuice, 1. On -waakzaamheid 1., gebrek n
aan waakzaamheid.
Iiiviiiat-ion, f. [ThIoJ.] Vereeniging der god(lelijke natuur van Jezus Christus met den in gezéflenden wijn.
hnvineihilité , f. [Didact.] Onverwinbaarheid,
onbedwin gbaarheid f. - Invincible, (mdj. Onverwinnelijk, onverwinbaar, onbedwingbaar: Une
armëe iv-, een o-noverwinneljk leger. - ( fig.)
Onoverkomelijk; onwederstaanbaar, sterker dan
de wil; onwedersprekeljk. ontegenzeggelijk: Obstacle iv-, onoverkomelijke, niet weg te ruimen
hinderpaal m. - Dégoût mv- , onweêrstaanbare,
onverwinneljke afkeer fl1. - Argument iv-, onwedersprekeljk, ontegensprekelijk bewijs n. irlv -s,
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Ignorance !nv-, onvermijdelijke onwetendheid (van
zaken, waarvan 't onmogelijk is kennis gehad te
hebben). - Men vindt het ook niet a gebézigd: Un
peuple mv- au fey et aux armes. - Ook als subst.
[Hist.] L'inv-, z. v. a. ARMADA. - invincibleinent, ode. Op onverwinnelijke, onoverkomelijke,
ontejenzeggeljke wijze.
in-vingt-qiiatre, adj. et subst. m. [Impr.,
Libi'. ] Boekformaat, waarbij het vel 21 bladen of
18 bladzijden heeft. Des volumes in-vingt-quatre
of Des in-vingt-quatre, boekdeelen in vier-en-twintigste formaat (in 1-1o).
inviolabilité , F. Onschendbaarheid, heiligheid,
onaantastbaarheid, onverbrékeljkimeid , onkreuk
baar/meid: L'inv- dun serment, (In droit des gens,
de onschendbaarheid, heiligheid, onverb-reekbaarimeid van den eed, van 't volkenregt. L'inv- de Ja
personne dun prince, des ambassadeurs, de onschendbaarheid, onaantastbaarheid van den persoon eens vorsten, van de afgezanten. L'inv- de
Ja couronne, de niet-verantwoordelijkheid des voi'ten voor de daden zijner regéring, de onschendba rheid der kroon. L'inv- dun temple, dim
sanctuaire, de onschendbaarheid van een' tempel,
van een heiligdom. - inviolable, adj. Once/mendbaar, onaantasteljk, heilig, onverbrekelijk, onkreukbaar: Le droit des gemis est Un droit iv-, het i'egt
dec volken is een onkreukbaar reyt. Fidélité imiv-,
onverbrékeljke, onveranderljke trouw 1. C'est
utme coutume mv- parini ces peuples, 't is eene
onschendbare gewoonte onder deze volken. - Le
rol est iv-, cle koring is onschendbaar (kan, als
zoodanig. niet in reqten vervolgd worden). -- Les
temples des dieux étaiermt mv-s cliez les anciens,
de tempels der goden waren hij de Ouden onschendbaar, heilig. - inviolablement, ado. Op onveebrekelijlce, onschendbare wijze. Je tiendrai ma
parole iv-, ik zal mijn woord onverbrekelijk houden. - hiiviolé, e, adj. (woord van Voltaire)
Ongeschonden.
invisibilité, t. Onzigibaarimeid, onzienlijkheid f.:
Linv- de Dien, de Fair. - Invisible, wij. Onzigihaar, onzienlijk (-wat door zijn aard, kleinheid, plaatsing, afstand aan 't oog ontsnapt): Dieu,
Lmmnme, Lair est iv-, God, de ziel, de lucht is onzigibaar. Monies lilY-, onz-i.qtbare atomen n. p1. Une
comète mv- h loeil nu, eene voor 't bloote of ongewapende oog onzigtbare komeet.
(fig.) Onziçjtbaar (w:t zich niet laat zien, vinden of bespeuren);
verborgen. Cet homme est mv-, die man is nooit
te zien, nien vindt dien man nooit te huis, menkon dien moan nooit te spreken krijgen. Que dire
duim avenir mliv- ? ie'ût zullen wij vn eene vectorlien toekomst zeggen? - Devenir iv-, onzigtbaar
maiden- , op eens verdwijnen, zonder dat amen 't
-merkt. Ii Ilait lb tout it J'heum'e, ii est devenu
111v-, hij was zoo even nog daar en is na- verdweven. - iiivisblement, ado. Op oszi1tbare,
onmerkbare wijze.
hnvisqna-nt, e, wij. Niet kleverig of sljmnerig.
-

a

--

nile, e, adj. Onbezocht.
invitaleur, in., -ti-lee, f. Uitnoodiger in.,

uitnoodifjster f. (van gasten, inz. tij de oude Ronieinen) . -.-- Invitation, f. Ilitnoodiging, nood-iging, i a v I t P t i e 1. Inv- (m une mioce, ii un festin,
uitnoodip-ing ter bruiloft, ten feestmaal. Lettre,
Billet d'inv-, uitnoodipings-, invitatie-brief m.,
-briefje n. -- invitatoire, aPi. [Cath.] Opwek
kingsqezanfJ (tot Gods vemimeerlijking), dat het Venite exulternus vooraf gaat, invitatôrium n.
- INVITATO1IIE, ach.: Lettre iv-, pauselijke uitnoodiijingsbrief aan de bisschoppen van Rome's
kerspel. - hiivith, e, adj. (en part. passé van
in viler): Les personnes m y-es, of als ,cubst.: Les
invités. Les invitles, de genoodigde personen in.
pl., de gennodigden m en f. p1. -"Inviter, v. a.
lJitnoodigen, vood-igen , nooden, verzoeken, vragen:
Inv- qn. a dIner, iemand ten eten noodigen. op
't middagmaal vragen. - (fig.) Aansporen, aanzetten, opwekken: Le beau temps nous invite k
Ia promenade , het schoone weder spoort ons aan,
noodigt 0115 uit tot eemme wandeling. La raison et
Je devoir nous IT invitent, de rede en pligt zetten
ons daartoe ann. - S'INViTER, V. pr. Zich zelven
noodigen, ongevraagd te gast komen. -- Elkander
uitnoodigen.
-

-

invitré, e, adj. Niet verglaasd, of tat glasvor-

enigen staat getrapt: Sable et potasse iv-s.

INVOCATION

-

Invocation, t. Inroeping, aanroeping, bede
om hulp aan een bovennatuurlijk wezen, I n v acdtie 1. Line- da Saint-Esprit, de aanroeping
van den Heilillen Geest. [Poés.] Aanroeping,
die de dichter tot eene of andere godheid, inz. tot
zijne muze rigt, om hem haren bijstand te verleenen, hem in te blazen. - Invocatoire, adj.
Aanroepend, eens invocatie of aanroeping bevattend.
Involoiitaiie, adj. Onwillekeurig, onvrjwillig, niet opzettelijk: Action, Mouvement m V -, onwillekeurige daad, beweging f. Une erreur mv- se
pardonne aisément, eene niet opzettelijke, onwillekeurige dwaling wordt ligt vergeven. - Ook als
subst. m L'inv- et Ie nécessaire excusent de tout
péché, het onvrijwillige en noodwendige (eener
daad) ontlieffen van alle overtreding. - involontairemeist, adv. Op onwillekeurige wijze.
Involontiers, adj. Ongaarne, tegen wil en
dank, met tegenzin.
Jnvolucelle, fl1. [Bot.] Bijhulsel, dekblaadje a.
aan de basis der gedeeltelijke bloemschermen. Involucre, til. [Bot.] Hulsel a., naam der dekblaadjes, die (LOU de basis van 't algemeene bloemscherm eene soort van kraagje vormen. -- Invo
lueré, e, ar/i. [Bot.] Met een hulsel voorzien,
omhuld (gelijk b. v. het bloemscherm der gemeene
peen). - invointé, C,, Involtatif, ive, adj.
[Bot.] Ingerold, met de beide randen binnenwaarts
gerold (van het blad in den knop, zoo als bij de
kamperfoelie, 't viooltje, de perenboom, populier).
Involution, f. [Bot.] Inrolling, inwikkeling f.
- [Jur.] Verwarring, verwikkeling f.(hullend.
Involvatit, e, adj. [Bot.] Inwikkelend, omIiivoquei, C. 0. Inroepen, aanroepen, een hoo
ger ezen om bijstand vragen: Les catholiques
rornains iovoqiieut les saints, de roomsch-katholijken roepen de heiligen aan. - Le poète invoque
souvent sa muse, de dichter roept dikwijls zijne
muze aan. - Bij uitbreiding: Inv- Ie secours de
qn., iemands hulp inroepen. -- Iiiv- Ie nom de
Dieu, den naam des tiecren aanroepen, God aanbidden, den Heer dienen. - Inv- une lol, mi témoignage, zich op eene wet, op eene getuigenis
beroepen. - Het part. passé is ook adj.: Les dieux
invoquds dtaieot sourds g leurs pridies, de aangeroepen goden woven doof voor hunne gebeden.
invraisembiable, wij. (pr. —can— , ook in
de beide vol:ende woorden) Onwaarschijnlijk. lnvraiseniblablement, ode. Op onwaarschijnlijke wijze. - In'riisernb1ance, t. Onwaarschijnlijkheid I.; iets onwaarschijnlijks n.
Invuilnérabilité, f. Onkwetsbaarheid f. Inv u ln e rable, odj. Onkwetsbaar: Achille était
i v-, excepté nu talon, Achilles was onkwetsbaar,
uitgezonderd aan den hiel. - (fig.) Ii est mv
aux traits de Ia rnédisance, de pijlen der kwaadsprekendheid deren hem niet. - (iron.) Le paste
des inv -s, de bloodaards-schuilhoek, Abrahams
schoot ni. - InviihiévabJement, ode. Op onkwetsbare wijze.
Jo, t. [I-i. a.] Paauwenoog m. (oeil de paon),
een sunder. - (poit.) Vaars, koe f. (met zinspeling op de mythologische Ia, dochter van koning
Inaclius, die ten gevolge van Jupiters liefde in
eene vanes of jonge koe werd veranderd): Les
doux présents d'Io, Ja crème, Ie Jaitage, - 10!
interj. Anat.] Vreugdekreet der Ouden, io! hoezee!
Jodate, adj. [Chico.] lodiumzuur zout n. lode, m. Iddiufle II., een der enkelvoudige iigcha
zoutvormers noemt, in 1811 door-men,di
Coui'tois te Parijs in de moederloog van varec(zeewier-) soda ontdekt, maat ook in andere zeeplanten en in 't zeewater, in de levertraan, in vele
zoute en z'wavelie bronnen, enz. aanwezig. lodé, e, adj. lodium bevattend, met iodium vermengd. - lodeux, eatse, adj.: Acide lod-, iodigzuur n. - lodhydrique, adj.: Achie iodh-,
iodium-waterstofzuur a. - Iodide, in. Naam,
dien Berzelius gaf aan de verbindingen van 't
iodium met ligchamen, die minder de/stro-negatief
zijn, dan het zelf is. - Iodine, f., z. v. a. lODE.
- lodique, adj.: Acide lad-, iodium-zuur fl.
Se] lod-. iodiuln-zout (niet iodium-zuur tot basis).
lodo.boriquie, adj.: Acide lod-, iodiuin-borlunlzuur n. --- lodo-chloiure, ni. lodiumchlorium-verbinding f. - lodo-nitrique, adj.:
Acide iod-, iodium-salpeterzuur a. - lodo-phos
phure, im Verbinding van indium en phosphorus
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met een ander enkelvoudig ligchaam. - lodosnifuire , m. Iodiuin-zwavel-verbinding f. Iodo-siilftiriqiie, a dj . : Acide lad-, indiumzuur-zwavelzuur a. - lodare, f. lodium-verbinding. lod- de potassium, de cuivre, de p10mb,
de mercure, iodium-potassium (potasch -metaal),
-koper-, -lood, -kwik a.
lol, M. [!llai .j Jol, ligte roei- en zeilboot f.;
ook: ligt noordsch vaartuig n. (i a ii t h m.
blithe, ni. 1 [1inir.] Straalgïpsn.,violet-steen,
lonien, ne, adj. Ionisch, van Ionic. Dialecte
ion-, of als subst. in. Lion-, iOnische tongval m.,
(die zich door zachtheid en weekheid onderscheidde).
hier ion -ne, Ionische zee 1. lIes ion-nes, Ionische
eilanden n. p1. - iwuEN, m., NE, f. lônier, ionische vrouw. - IONIEN, m, [Pods.], z. v. a. Vers
1ONIQUE. - loniqne,adj. Ionisch, z, v. a. IONIEN.
- [Arch,] Ordre ion-, ionische orde f., de tweede
naar tijdorde, de derde in rang onder de grieksche
bouworden. - [Pods.] Vers ion-, latjnsch vers a.
van 1 ionische voeten, ieder uit 2 korte en 2 lange
lettergrepen bestaande.
Iota, m. Naam der ge letter van 't grieksche
alphabeth, de grieksche t (t). -- (faIn.) liet minste, allergeringsie, niets: 11 ny manque s un
iota, er ontbreekt niets, geen letter, geen Klelof
puntje aan. - [[-1. a.] Naam van een' nachtvlinder, die op de beide bovenvlerken twee langwerpige
zwarte strepen draagt. - lotacisme, in. [Gram.]
Moeijelijke, onzuivere uitspraak der keelklanken.
- Te menigvuldig gebruik van den i-klank in de
woorden eener taal. - Spelfout f., vaak voorkomende in grieksche handschriften ten gevolge der
verwisseling eensdeels van t, ét en ij, anderdeels
van ot en V.
lotère, m. [H. n.] Giftblaasje n., het orgaan,
dat bij de venijnige insecten het vergif afscheidt.
louler, v. a. et n. Op de wijze der Tyrolers
e. a. bergvolken, dat is met keelgalmen en snelle
overgangen von zware tol schelle tonnen, zingen.
Ipécacuanha, m . [Bot.] linerikaansche braakwortel; indiaansche of braziliaansc/ie purgeerwor
tel m. (de Wortel eener snort van violierboom),
ipecacudna I.
lpo of lppo, In, , z. v. a. UPAS.
Iponiie, t. [Bot.] Trechterwinde f., windeplant
niet trechtervormige bloemen, jalappe-plant f. lpomopside of lpomopsis, f. Amerikaansche
trechterwinde, met schoone, roode bloemen [Convolvulus porgy], welker wortel de echte jalappewortel, een bekend purgeermiddel, oplevert.
1 1)1) 0 , in., Z. leo.
$piéan, m. [Bot.] Viciamsche aIm- of ijpenboom in. (naar de stad Yperen benoemd).
ips, fl1. [H.. a.] Druivenkapél, w(jngaardsavondkapél t. - Ipsides, ni. p1. Vlinders m.pl.
van die soort.
Ipso-facto, bc. adv. (latin) Door de daad
zelve: Celui qui frappe un prdtre est excommu-

-

niP ipso-Facto.

Ir-, voorvoegsel bij' vele fransche woorden., Z. IN.
-IR, m. [Bot.] Zékere bown van den Senegal.
li-a of Ina, F. [Bot.] Soort van cipergras a.
met dine oar.
t h-aeonde, adj. Toornig; opvliegend.
Irascibilité, F. Prikkelbaarheid, oploopendheicl, ligtqeraaktheid, geneigdheid F. tot toom.
irascible, adj. Prikkelbaar, driftig, ligigeraakt,
oploopend, korzelig. - [Phil.] Appétit ir-, neiging
der ziel, die haar aandrjfi Om. de zwarigheden,
welke zij in 't najagen van t goede of in 't vermijden van 't kwade ontmoet, te boven te komen.
lrasse, m. [Bot.] Zuid-amnerikaansche palmboom in.

halo (ah), Z. All IRATO.
t Ire, f., z. V. 0. COLERE.
Irénarchie, f. [I-I. anc.] Vrederegtersambt n.
- Ivénarque, m. Vrederegter m. in de wingewesten. - liénopliylace, rn Vredebewaarder m.

lrène, F. ]Astr.] Naam eener coplaneet of
asteroïde, in 1851 door Hind ontdekt.
t ke;ix, etise, adj. , z. v. a. COLERIQUE.
Ina, f., Z. IRA.

li-ibira, m. [11. n.] Zuid-amerikaansche vogel
van 't gierengeslcicht.
Iridation, 1. [Phys.] Eigenschap van zekere
mineralen om de kleuren van den regenboog te
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vertoonen , in d a t i e f. - Irideetornie , f.
[Chir.] Uitsnijding van een gedeelte van den re
genboog (iris) in 't oog, I r i d e Ic t o m ie f. - Indeetornique, adf. Wat die kunstbewerking betreft, irtdektOinisch. - Inidé,e, adj. [Bot.]
Naar de iris of lisckbloem gelijkend. - HuDEES, f.
p1. Lischbloemplanten f. p1. - iridescent, e,
adj. [Pilys.] De kleuren van den regenboog weêrkaatsend. - Inidipenne, adj. [H. n.] Met regenbooqkleurige vëderen. - inidite, t. [Méd.]
Ontstekinl, van den regenboog.
Iridium, ni. (vr. —di-om e ) [Chim.] Een metaal,
in 1803 door Tennant in de ruwe platina ontdekt,
en dus geheeten, omdat Zijne oplossingen al de
kleuren van den regenboog vertoonen.
irien, ne, adj. [Anat.] Tot den regenboog
(iris) beltoorend.
iningion, m. [Bot.], Z. ERYNGE.
inion, m. [Bot.] Veldmostaard m.; ook de
naam eener soort van waterruit van boekweit
en van zonnedauw (rossolis).
Iris, -m. (bij dichters ook 1.) Lischbloem, zwaardlelie, iris f. Ir- des marais, z. v. a. GLAÏEUL des
morals. Ir- de Florence of Flambe blanche, fl0rentijnsche iris, welker welriekende wortel (racine
d'iris) den naam van violenwortel draagt. [H. n.] Schoone vlinder m. (ook grand Mars
changeant ge/weten). - [ Anat.] Ringvormig vlies
of vliezig tusscitenschot n., dat in 't midden eene
ronde opening (den oogappel of pupil) hee(!, regenboog in., regenboogsvlies n., iris t. - [Chim.]
Naam der schoone regenboogkleuren, die bij 't essayéren in den kapeloven voor een oogenblik de
zilverkorrel bedekken, alvorens zij begint te blikken. - [Opt.] Kleuren-spectrum of prismabeeld n.,
door een prisma op een' muur gevormd, als men
het onder den vereischten koek voor eene kleine
vensteropening houdt, die een' bundel zonnestralen doorlaat; - naam der weîrscliijnkieuren,
die zich dikwijls op de teleskoop- en mikros koop-glazen vertoonen. - [ Météor.] Repenboog
(arc-en-del). Les couleurs de l'iris, de kleuren
van den regenboog. - [ Myth.] Naam van de
maagdeljke, gevleugelde bodin der goden; - bij
overdragt: geliefde, liefste, liefje. - [ Astr ] Naam
eener coplaneet of asteroïde, in 180 door Hind
ontdekt, Iris. - [ Minér.], of Pierre d'iris, regenboogssteen m. (met kleuren, naar die des re,jenboogs gelijkend). - [H. ii.] Regenboogvisch,
jonkervisch, zeejonker m. (een lipvisch, ook girelle
en douzelle gebeden).
Inisation, t. Kleurspeling f., regenboogsweêr
-schijn
m. op sommige voorwerpen.
inisé, e, adj. :Regenboogkleu'ri.q; de kleuren
des regenboogs weirkaatsend, weirschijnend S miser, v. a. Met de kleuren van den regenboog
beschilderen. - misER, v. n. De regenboogskleuren vertoonen.
mite of Iritis, f. [Mid.], Z. V. a. HuDITE.
Inla,idais, e, adj. Iersch, van Ierland, tot
Ierland behoorend: Couturnes in-es, iersche gewoonten f. p1. La langue ii l -e, of als subst. m.
L'irl-, de iersche taal f., het iersch. - IRLAN
DAIS, m., -E, 1. Ier m., iersclie vrouw 1.
Ironie, 1. [Rhét.] Redefiguur f., waarmede
men spottend of békelend het tegendeel zegt van
geen
men Indent, bedekte spot m. of spotternij t.,
't
heimelijke scherts, i r 0 ni e t. - Boerterij, boert,
grap, scherts t. Dire qc. par ir-, iets uit scherts,
om de grap zeggen. - Ironiqiie adj. (van zaken)
Boertend, spottend, schertsend: Discours ir-, boertend gesprek n. 11 dit cela dun ton ir-, hij zeide
dit op een' schertsenden toon. - Irorilquement,
ado. Op boertende, schertsende, spottende wijze. S Ironiser, v. a. Ironisch of bedekt spottend
prijzen.
S IRONISER, V. n. Schertsen.
Iroquois, iii. e, f. (eig. Irokees, of als adj.
irokeescli) (lam.) C'est un Ir-, 't is een wonderlijk, ongemanierd, onhebbelijk mensch.
Irrachetable, adj. Niet weder te koopen,
onafkoopbaar.
Irradiation, f. [Didact.] Het stralen, uitstralen; straling, straalverspreiding, uitstraling f.;
lichtkring ni. rondom de sterren. - Beweging, die
van 't middelpunt naar den omtrek werkt, irradidtie f.
S irradier, v. n. [Phys., Mid.]
Uitstralen, zich uit een of ander punt naar de
omliggende deelen verspreiden.
-

-

-

-
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-

Irnafl'lné, e, adj. Ongezuiverd, niet geraffineerd: Sucre irr ,
irraisonnabilité, f. (woord van Molière)
Redeloosheid f. L'irr- dun animal. - irraison
nable, adj. [Didact.] Redeloos, van rede of verstand ontbloot: L'hornrne nest par irr-, mais sou
vent ii est ddraisonnable, de mensch is niet redeloos, verstandeloos, maar dikwijls is hij onredelijk,
onverstandig.
S inraisonnableinent, adv.
Op redelooze wijze, zonder verstand.
Irrassasi able, adj. Onverzadelijk. - Irrassasié, e, adj. Onverzadigd.
Irratillé, e, adj. Niet bekrachtigd.
irrationnel, Ie, adj. Niet redelijk, niet op
redelijke overtuiging gegrond. - [ Malh.] Onmeetbaar snel betrekking tot de eenheid, niet volkomen
naauwkeurig dooi eenig geheel of gebroken getal
uit te drukken, i rr a t i o n e e t. La racine carrie
de 2 est irr-le, de vierkantswortel uit 2 is irra
tioneel, laat zich niet juist (maar slechts bij benadering) in getal uitdrukken. - irrationne ll e
nieiit, ode Op onredelijke wijze.
lrréalisable, adj. Niet te verwezenlijken, onuitvoerbaar: Projet irr-.
Irrecevable, adj. , z. v. a. INADMISSIBLE.
irrecherehahie, Wij. (woord van J. J. Rousseau) Onvervolgbaar. - Iri-echerché, e. adj.
Niet gezocht, niet gewild: Mets irr-. - Niet vervolgd: Criminel irr-.
irreeomrnandable, wij. Niet aanbevelens
waardig. - irreconimandé, e, adj. Niet aanbevolen.
irréconipensé, e, adj. Onbeloond, nog niet
beloond: Élève iii'-.
Irréeonciliahle, adj. Onverzoenlijk, onver
zoenbaar: Ennerni, Inirnitid irr-. - irréeon
eiliabteinent, adv. Op onverzoenlijke wijze. ini-éeoneilié, e, adj. Ont'erzoend,.
Irréeonvrable, adj. [Fin . ] Oninbaar, niet
te innen of in te vorderen: Taxes, Comptes ir ,.-s,
oninbare belastingen, rekeningen t. p1.
S li-rectitude, f. Niet-regtheid f.
irréciisable, adj. Onverwerpelfjk. onwraak
baar, onweirsprekeljk, ontepenzeggeljk, deugdelijk. Juge, Témoin, Timoignage irr-, onwraakbare repter, getuige m., getuigenis t. Preuve irr-,
deugdelijk, onweirsprekelfjk bewijs n. - irrécuasablement, ode. Op onwraakbare wijze.
irrédoctibilité, 1. Onherleidbaarheid f. irréduetible, adj. Onherleidbaar, onherstelbaar.
- [Chim.] Oxyde irr-, metaal-oxyde, dat zich
niet tot den metaalstaat laat herleiden of terugbrengen. - [Math.] Equation irr-, onherleidbare,
voor qeene vereenvoudiging vatbare vergelijking
(die zich niet tot eeoc vergelijking van laperen
graad laat terugvoeren). Cas irr-, onherleidbaar
geval n., toestand, waarin eene vergelijking van
den 3en graad drie bestaanbare, ongelijke en onmeetbare wortels heeft. - [ Chir.] Bernie irr-, niet
in te brengen breuk t. Luxation irr-, niet te zetten
ontwrichting f. - irrédiietihlenaent, adv. Op
onherleidbare wijze.
iiréfléchi, e, adj. Onberedeneerd. onoverlegd,
onbedachtzaam: Réponse irr -e, onoverlegd, onbe
dachtzaam antwoord n. - Irréflexion, t. Onbeonnenheid, onnadenkendheid, onbedachtzaamheid f.,
gebrek n. aan overleg.
Irréforniabilité, f. [Didact.] Onverbeter
heid, onveranderlijkheid. - Irréformable,
adj. [Prat.] Onveranderlijk, onoinstooteljk: Juge
icr-. - li réfoi-mé. e, adj. Onveranderd.-ment
réiié, f. [Didact.] Onverwerpeljitheid, onwraakbaarheid f. - irréfi-agable,
adj., z. v. a. IRIIÉCUSABLE.
irrefusable, adj. Niet weigerbaar, niet af te
wijzen: Demande irr-. - irrefuisé, e, mij. Niet
geeneigerd.
irréfotable, wij. Onwederlegbaar, niet te
weîrleqgen: Livre irr-. - Irréfuté, e, adj. Niet
of nog niet wederlegd.
Irréi1anité , f. Onregelmatigheid, ongeregeldheld. ongelijkheid, onevenredigheid. wanorde I'.:
L'irr- dun bâtiment, de onregelmatigheid, onevenredigheid van een gebouw. L'irr dun poème, de
onregelmatigheid von een dichtstuk. L'irr- du pouls,
de ongelijk/leid tan den pols. - Lirr- de Ia conduite, des moeurs, de wanorde, ongeregeldheid
van 't gedrag, van de zeden. - [Jur., Dr. can.]
--

-

-
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Onbevoegdheid 1. Dispenser de l'irr-, van de onbevoegdheid dispensatie of opheffing verleenen.
Jrrégnlier, ière, adj. Onregelmatig, ongeregeld,
onevenredig, ongelijk, wanordelijk: Ce bâtiment
est fort irr-, dit gebouw is zeer onregelmatig.
Pouls irr-, ongeregelde, ongelijke pols m. -- Conduite irr-ière, ongeregeld, wanordelijk gedrag n.
- [Gram.] Verbes irr -s, onregelmatige werkwoorden a. p1. [Poés.J Vers irr -s, onregelmatige,
vrije verzen n. p1. - [Géom. ] Figures irr-ières,
onregelmatige figuren f. p1. (welker zijden en hoeken niet gelijk zijn). Courbes irr-ières, lijnen 1. p1.
van onregelmatige kromming. - [Bot.] Calice
irr- , onevenredige bloemkelk in. [Mi].] Troupes
irr-ières. ongeregelde troepen m. p1. - [Jur., Dr.
can.] Onbevoegd (tot verdere waarneming der geeslelijke bediening). Prêtre irr-, onbevoegd priester m.
- Ii-régulièrement, adv. Op onregelmatige,
on eregelde wijze.
rréligieusernent, adv. Ongodsdienstig, op
ongodsdienstige wijze. - Ii s'est comporté dans
I'église fort irr-, hij heeft zich in de kerk zeer ongodsdienstig gedragen. - irréligieux , ieuse,
adj. On g odsdienstig, goddeloos, met de godsdienst
strijdig; zonder godsdienst; zonder eerbied voor de
godsdienst: Homme irr-, ongodsdienstig mensch n.
Action irr-euse, ongodsdienstige daad t. Ook
als subst.: Un irr-, een ongodsdienstige. - IrréligioH, f. Ongodsdienstigheid f., gebrek n. aan,
verachting f. van de godsdienst, ongeloof n. II ne
faut pas confondre I'irnmoralité et I'irr-, men moet
de zedelooshieid en de ongodsdienstigheid niet met
elkander verwisselen.
S lrrénaéable, adj. Van waar men niet kan
terugkomen. Lenfer est an lieu irr-.
Irrétnédiable. adj. Onherstelbaar, onverhel
peljk, ongeneesbaar: C'est un mal irr- 't is een
onherstelbaar, ongeneesbaar kwaad. - ( fig.) Faute
irr-, onherstelbare misslag m. - irrénaédiablement, ado. Op onherstelbare wijze.
Irrémissibilité , f. [Didact.] Onverqéfeljkheid. - Irréinissible, adj. Onvergefelijk, niet
kwijt te schelden: Une faute, Un crime irr-, cene
onvergefelijke feil, misdaad 1. - Irrérnissible
ado. Zonder genade, zonder barmhartigheid-ment,
of vergëvinq: II sera puni irr-, hij zal zonder genade gestraft worden.
t Irrérnittent, e, adj. Onophoudelijk.
Irrénitiable, adj. Onbewégeljk: Meul)le irr-.
Jrrérnuiiiérable, adj. Onbeloonbaar: Enfant
irr-. - Irrémuiiéré, e, adj. Onbeloond.
Irréparabilité, f. [Didact.] Onherstelbaarheid f. - Irréparable, adj. Onherstelbaar, onvergoedbaar, net weder goed te maken: La perte
du temps est irr-, het verlies des tijds is onher
stelbaar. - Irréparablemetat, adv. Onherstelbaar, op onherstelbare wijze. - Irréparé, e,
adj. Niet weder goed gemaakt, niet hersteld: On
ne pardonne pas une faute irr -e.
Irrépentanee, 1. Onboetvaardigheid f., gebrek n. aan berouw. - rrépeiitant, e, adj.
Onboetvaardig: Péctieur irr-.
Irréplicable, adj. Onbestrjdbaar, waartegen
zich niets laat inbrengen: Argument irr-.
Irrépréhensi bilité , f. [ Didact.] Onherispeljkheid, onbestra//eljkheid f. - IrrépréliensiLie, adj. Onberispelijk, onbestrafleljk, onwraakbaar: Personne, Conduite irr- , onberispelijk persoon m., gedrag n. - Irréprébensiblernent,
adv. Op onberispelijke, onbestraffelijke wijze.
S Iriéprirnable, adj. (woord van La Harpe)
Onbedwingbaar, onbeteue1baar, niet te weêrhou den of te onderdrukken.
Irréprochabilite, f. [Didact.] Onverwijte
ljkheid, berispeloosheid, onbesprokenheid f. Irréproehable, adj. Onverwijteljk, onberispelijk,
onbesproken, vrij van berisping of blaam. Homme,
Conduite irr-, onberispelijk soon m., gedrag n. [Prat.] Témoin irr-, onwraakbaar, onverwerpelijk
getuige m. - Irréproehablement, ode. Op
onbesproken wijze.
Irrésistibi lité , f. [Didact.] Onwederstaanbaarlieid f. - Irrésistible, adj. Onwederstaan
Penchant, Regard, Charme irr- , onweir--bar:
staanbare neiging f., blik m., bekoorlijkheid of
tooverkracht f. - Ndgociateur irr-, onwederstaan
m. - Irrésistiblernent,-barondehl
adv. Op onwederstaanbare wijze.

Irrésoin, e, adj. Besluiteloos, wankelmoedig,
twijfelmoedig, weifelend, aarzelend, onbesloten,
onzeker (in de keuze, die door smaak en gevoel
wordt bestuurd). Homme, Caractère irr-, besiuiteloos man ni., karakter n. - Ook als subst.:
L'irr-, de besluitelooze. - $ Irrésoinhle, adj.,
Z. V. a. INSOLUBLE. - Irresol.,ment, adv. Op
besluitelooze, wankelmoedige wijze. - Irrésointion , f. Besluiteloosheid, wankelmoedigheid, weifeting, onzekerheid f.
S irrespect, m. Oneerbiedigheid f. (irrévéren ce)
S Irrespecter, v. a. Niet eerbiedigen,
geringschatten. - Het part. passé komt ook als adj.
voor: Peisonne irrespectée, niet geëerbiedigd, niet
geacht persoon m.
irrespeetnensenient,
e. - Irrespeetuietix,
ada. Op oneerbiedige wijz
ease, adj. Oneerbiedig.
Irrespirable, adj. [Phys.] Voor de mademing ongeschikt: Gaz, Air irr-.
irresponsabilité , f. [Didact.] Onverantwoordeljkheid, onaansprakelijkheid f.: L'irr- du
rol. - lrresponsable, adj. Niet verantwoordeljk, anaansprakeljk. - irresponsabletnent,
adv. Op niet verantwoordelijke wijze.
(irr-.
Irrétractable, adj. 0 • wederroepeljk: Erreur
irrétrécissable, adj. [Tech.] Niet voor krimping vatbaar, krimpvrj.
S lrréussite, t. liet mislukken, niet-slagen,
mislukking f., kwade uitslag m.
Irrévéreininent, ado. Op oneerbiedige wijze.
- irrévérence, f. Oeerbiedigheid f. - Irré
vérencieux, lease, adj. Oneerbiedig: Personne
irr-ieuse. - Irrévérent, e, adj. Oneerbiedig
(inz. ten opzigte van heilige zaken): Posture irr-,
oneerbiedige houding f.
Irrévocahilité, f. Onherroepelijkheid f.: L'irr
décrets de Dieu, de onherroepelijkheid van-des
Gods raadsbesluiten. - Irrévocable, adj. Onherroepelijk: Parole, Serment irr-, onherroepelijk
woord n., onherroepelijke eed in. - Irrévocablement, ado. Op onherroepelijke wijze. Cela
a été décidé irr-, dat is onherroepelijk beslist geworden. - Irrévoqué, e, adj. Onherroepen,
niet ingetrokken: Toute lol irr -e exige obuis
sance, elke niet ingetrokken wet vordert gehoorzaamheid.
Irrigable, adj. J3esproeibaar. - Irrigabilité , f. Besproeibaarheid f. - Irrigateur, m.
Besproeje
r in., een werktuig om voetpaden,
n, ir r i gd straten, lanen, enz. te besproeje
tor; - een door Uhliault uitgedacht besproeijingswerktuig ten gebruike bij vrouwelijke ongesteidheden; - een werktuig tot schoonmaking
der blaas na de steenoperatie. - Irrigation, f.
[Econ . rur.] Besproejing, bevochtiging, bewatering f. (van een tuin, een veld, een weiland door
middel van sloten, greppels, doorsnijdings-riolen),
i r r ig a t i e f. - Irrigatoii -e, adj. Besproejend,
tot besproejing dienstig: Machine irr-, besproeijings-werktuig. - Irrigner, V. a. Besproeijen.
'Het part. passé is ook adj.: Champ bien irrigui, goed besproeid veld n.
t Irrision , f. Bespotting f. (raillerie, moquerie).
irritabilité , f. Prikkelbaarheid, gevoeligheid,
aandoenlijkheid, irrita bui teit f.: L'irr- des
nerfs, de prikkelbaarheid van de zenuwen. Les
feullies de la sensitive ont une irr- remarquable
de blaadjes van het zinkruid of kruidje-roer-mij
niet hebben eene merkwaardige gevoeligheid. (fig.) L'irr- du caractère, de prikkelbaarheid, ligtgeraaktheid van 't karakter. - Irritable, ad j.
Prikkelbaar, gevoelig: Nerf, Muscle irr-, prikkelbare zenuw, spier f. - II a le genre nerveux irr-,
hij heeft een prikkelbaar, aandoenlijk zenuwgestel.
- [Physiol.] Prikkelbaar, ligt geraakt, ligt opvliegend: L'homme in'- s'enflamme au moindre
mat, ii Ja moindre opposition, de prikkelbare mensch
vat vuur bij 't minste woord, bij den geringsten
tegenstand. - [Bot.] Quelques plantes ant eertames parties irr -s, eenige planten hebben zdkere
zeer gevoelige, zamentrekbare gedeelten. Irritament, m. (oud woord, door Balzac verjongd)
Prikkel, prikkelend middel n. (aiguillon). '—Irritant, e, adj. [Méd.] Prikkelend: Médicaments
irr -s, Substances irr -es, of als subst. Des millTANTS, prikkelende middelen n. p1., prikkels m. p1.,
i r r i t d n t ia n. pl. La moutarde, les cantharides,
l'arsénic sont des irr -s énergiques, mosterd, spaan-
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sche-vliegen, arsenik zijn krachtig werkende prikkels. - Irr- S mécaniques, werktuiqeljke, mediafliSdile prikkels (zoo als insnijdingen, inprikkin.qen,
elektrische vonken). Irr-s chimiques, sdheikunstifje,
chemische prikkels (looqzoulen, zuren, melaaloplossingen). - ( fig.) Prikkeleiid, opwekkend, aanzettend, gaande makend; boos makend, ergerend,
vertoornend: Lecture irr-e, opwekkende, verhittende lektuur f. Jiefus ier-, verbitterende weigering f.
- IRRITANT, E, adj. (van 't latijn irritus, ijdel,
krachteloos, van qeener waarde) [Prat.] Vernietigend, omverstoolend, te niet doend, a n n ii 11
rend, cassérend.- Ddcret irr-, vernietigend
besluit n. - Condition, Clause irr -e, volstrekt
noodwendige voorwaarde 01 bepaling f. (zonder
welke eene acte ongeldig, van qeener waarde zou
zijn). - Irtitantisine, rn. [M€d,] Stelsel, dat
liet gebruik van prikkelende middelen leert of
voorstaat, i r rita a tj s m u s n. - 1i-iitaiitis
te. ni. [Méd.] Voorstander van dat stelsel, i r cit a a Ii s t m. - Irritatif, ive, adj. Prikkelend,
aanprikkelend, opwekkend, aansporend. li-ritatioii, f. [Méd.] liet prikkelen, opwekken; prikkeling, opwekking, vermeerdering f. van de organische werking der weefsels. prikkel in., i r ri t a t e f.:
Irr- nerveuse, zenuwprikkeling t., opgewekte toestand m. der zenuwen. lrr- nervale, zenuu,sterkende prikkeling. - ( fig.) Héciqe geinoedsbewe
spanning, ver--gin,opewdhbruisng,
biltering, gisting f. Eli c lans un état d'irr-, in
een' toestand van opgewondenheid, van spanning
verkeeren. Calmer l'irr- des esprits, de opgewondenlieid, verbittering der gemoederen doen bedaren.
Ii-ritei-, V. a. Verloornen, vergrammen, verbitteren, tergen; - opwekken, aanprikkelen,prikkelen, doen vermeerderen. lrr- qn., iemand vertoornen, vergramd maken. Irr- un ellen, eenen
hond sarren., lergen, ophitsen. II a voulu vous lircontre mol, hij heeft u tegen mij willen verbilteren,
opzetten. - Les obstacles irritalent son courage,
de hinderpalen vuurden, prikkelden zijnen moed
aan. Qui se lotje irrite l'envie, wie zich zelven
prijst of beroemt, lokt den nijd uit, maakt den nijd
gaande. Les persécutions ne peuvent qu'irr- Ie
mal, de vervolgingen kunnen liet kwaad slechts
vermeerderen, verergeren. Son mauvais regime a
irrité le mal, zijn verkr?erde leefregel heeft de kwaal
verslimmerd. - [ Mid.] Prikkelen, prikkeling opwekken, hel gevoel van pijn, hitte, sponning in
een of onder weefsel opwekken: icr- les neris, Ia
membrane pituitaire, de zenuwen, liet slijmvlies
prikkelen. -- Ook zonder voorwerp: Les acides
irritetit, de zuren prikkelen. - S'IulllTInz, V. pr.
Zich vertoornen, in toom, in drift geraken, vergramd, toornig, boos worden: Cet homme s'irrite
facilement, die man wordt ligt boos. - ( fig.) La
mer sirrite. (ie zee wordt onstuimig, verbolgen.
verbitterd worden, vererge- Geprikkeld. qetergd,
ren, vermeerderen: Son opiniâlreté sirrite par
les obstacles, zijne halsstarrigheid vermeerdert door
den tegenstand. La fi èvre irrite, de Icoorls verheft zich, wordt er(er, heviçer. li-ilté. e, adj.
(en Part. passé):Personne irr -e, vertoornd, vergramd, verbolgen persoon ni. Taureau in-, getergde
stici' m. Appdtit irr- , geprikkelde lust, oppewekte,
aangezette eetlust iii. Nerf irr-, geprikkelde zenuw f.
(fig.) Les flats irr -s, les vagues in-es, de verbolgene, onstuimige golven, boren f. p1.
irrogation , f. [Ant. torn.] S trafoplegging,
toekenning of oplegging eener straf, i r r o q a t i e f.
Ira-orateur, m. Besp'roejjer, soort von persfontein t., toegepast op 't geu.ri;maken der vertrekleen. - lrroiatiou, l. Zachte besproe(jing, besprenging, besprenkeling 1'., liet in den dauw leggen. Bain par irr-, sproeibad n. - [ Mid. aiic.]
Soortgelijke kuur als de inseminatie (v'l. 1NSi 31 1INATION) , waarbij de plant met de viocijende uitwerpselen des lijders be.cp7'enkeld en dan met aarde
overdekt werd, i r r o r a ti e f.
Irruption, f. meal, inz. het inrukken elco vij
een land , i r r Ü p t i e f.: L'irr- des barba -andsi
res dans lempire ro m ain. de inval der barbaren
in 't rooieinsche rijk. - Bij uitbreiding: overstroominq, inbraak f. van 't seater: Lesirr-sde l'ocëan,
de Ia nier.
irtiole, 1'. Soort van w ijnstok m.
Isabelle, adj. Ligtqeei, geelachtig wit of bruinachtig geel, izabelkieurig, izobel (inz. van liet haar
-

,

-

-

ISOIINOPHOME *

van paarden gebézigd): Cheval is- of als subst.
Un ISABELLE, In. een izabelkleurig paard n., een
izabel m. Is-s café-au -lait, ele izabellen, parelvalen. Is-s doris, goudvalen, goud-izabellen. Is-s soupede -lait, wit-izabellen, lsersneljnkleurige paarden.
Is-s commons, geelvale of geineene izobellen. Is-s
foncés, roodvote of donkere izabelien. (De benaming
wordt afgeleid van de spaanse/me prinses I s a b e 1la die hij de belegéming van Ostende in 1601, de
gelofte moet gedaan hebben, niet eerder schoon
linnen te zullen aantrekken, voor de stad zich had
overgegeven; en daar die overgave eerst 3 jaren
daarna plaats greep, had haar linnen intusschen
die bleek-vale kleur aangenomen). - [I I. n. ] Soort
van kleine schoenlapper m. (insect); -- nanrm van
den haai der Stille Zee; - soort van blaauwkeeltje
(vogeltje); - volksnaam eener izabelkleurige porselein-schelp f.
Isagogé, f. ]Philol.] Inleiding tot eene wetense/map; inleiding tot. verklaring van de logische
schriften van AristOteles, i s a g O g e f. - Isagogie, f. Inleidende wetenschap, inleidingskienst,
isagogiek f.
Isagone, adj. [Gom.] Gelijkhoekig, isagOnischm.
Isaire, f. [Bot,] Zeer kleine, weeke paddestoel,
die liefst op rottend hout en doode bladeren wast,
schorszwam, isdria 1.
Isalgue, I. [BIas.] Bloem in den vorm van
vijf klaverbladen door een' omgekeerden wassenaar.
Isane,. f, [U. n.] Mexicaanse/me spreeuw in.
lsanthe, adj. [Bot.] Met gelijke blnemen. lsantîièi -e, adj. [Bot.] Mel gelijke stofkolfjes.
isard, in. [H. n.] Klipgeit of gems f. der
Pyrenein.
Isaris, rn [Corn.] Katoenen stof f. uit India.
lsati4e of isafis, f. [Bot.] Soort van indigoplant, die cene blaauwe verfstof, pastel of weede,
oplevert - [H. n.] Poolvos, ijsvos, ook witte
Vos rn. gehmeeten (Omdat hij des wintem's Zijne blaauwachtig qm'ijze kleur verliest en iijjt wordt) , j 5 a t i 5 1.
isatine, f. [Chirn.] Slof, die in den vorm van
hioogroode tweeledige zuiltjes uit eeoc oplossing
van indigo in verdund d!mroomiumn-zuur wordt verkregen, gesublimeerde indigo m., i s a t in e f. -

IsatiIiique of Isatique, adj. [Cliirn.] Acide

is-. isotine-zuur n.

Isatis, t., Z. ISATIDE.

lseaiiote, m. (naar den afvalligen apostel
Judas iskarioth) Verrader Iii.: ii y a on Isc- dans
cette société (vgl. JUDAS).
Isebémie, I. [iléd.] liet stillen of stelmen eener
bloedvloeijinq of bloedstor t i ng .
lsebiatlique. adj. , Z. ISCHIATIQUE. - Isehiagre of Isehiagi -le, f. [l1éd.J ikuppfn 1, heup-

awe n., heupjicht f. , lendepijn, lendejic/it. -

Isehiaeèle of lschîatoeèle, Iseliioeele
01 lsekiotoeèle, f. [Mdd.] l-kuphreuk i., breuk

door de zitbeens-insni,jding. - Isehial , e
Isehiaque, lschkitieiue, adj . [Anat.] Tot
het henplieen behmoorend: Goutte iscliiatique, heupjicht f.
lsefiidrose, f. [JITéd.J On.derdrukkimig f. van het
Zweet of van de hmuiiluilwasemning.
Isehio -anal, adj . m. [Aunt.]: Muscle isch-,

of als subst in. Isth-, ophigtende spier 1., opligter ni. van den oars. - Isehie-eaverneux,

adj. et suhst. ni. Opm'iqtemmde spier van de roede.
- Ischio-clitoridien, odj. et sabst. in. Opreg-

ter von den kittelaar. - lsehio-eoeeygieu,
adj. et subst. ni. Zitbeens-staartbeensspier. t.

!sehioeèle, 1., Z. ISUHIACELE.
lschio-fémoi-aI, a dj. in. [Anat.]: Muscle

isclm- , of als .viibsl. ni. lech-, qm'oote aanvoerende
spier 1. van (le dj. - isehio-fémoro-péronien, a dj. cl snb.ct. m. Tweehoofdige d ij spier.

lschion, m. [Anat.] lieuplieen n.
iseblo-pétilen, adj. cl .cu!isl. ni. [Anat.] Zit-

beens-roedespier 1,lsehio-périnéal, adj. et
subst. ni. Zitbeen.s-bilnoadsspier, dii'arse bilnaadsspier. - lscbio-plantaii e, wij. et sub.ct. vu.
Zitbeens-zoolspiem' f - 1,sehio-piostatique,
aPi. et subst. vu. Z)tbeenx-voorst(,nderspier. -

lsehio -sous -trochantérien , aPi. et subst. vu.
Vierkante dijspier. - lsehio-troehatitérleu,
adj. cl .subst. m. Tweelingospier. - lsehio -uretral, Z. V. a. ISCHIO-CAVERNEUX.
lsehnophonie, f. [Méd.] Zwakheid of fijnhemd
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van stem. - Jschnote of Isehnotie, t. (pr. lant, e, adj. [Phys.] Niet geleidend, de elektrische vloeistof niet vrij doorlatend, i s 0 Id r e n d. is -kno-cie) [Md.] Magerheid, dorheid f.
Isehoblennie, f. [Méd.] Onderdrukking f. Isolatetir, fl1. [Phys.] Afscheidings- of afzoneener ziekelijke slijmafscheiding. - ischocol
derings-stoel, isoleer-stoel m., isoleer-bankje n.,
lie, f. Buikverstoppinq , trage darmontlasting 1. i 5 0 1 cl t 0 '1' m.; - niet-geleider m. - isolation, t.
- Ischogalactie of Isebogalaxie, f. [Méd.] Afzondering, alleenplaatsing 1. - [Phys.] Het afOnderdrukte zogafscheiding f. - Iseholochie, t. sluiten der verbinding van een voorwerp met dek(pr. is-ko-lo -kie) [Méd.] Onderdrukking van de trisch geleidende ligchamen, afzondering, i s 0 t d
kraamzuiveringen. - Ischoniéiiie, t. Onder- ring of isolatie 1. - Isolé, e, wij. (en part.
drukking der maandstonden. - lschopyosie, t. passé van isoler) Alleen of op zich zelf staand,
Med.] Onderdrukte etteruitscheiding t. - lschii
afgezonderd; eenzaam levend, geïsoleerd: Corétiqiie, adj. [Méd.J Psafdrjvend: Remèdes, lonne is-c, alleen staande zuil t. Toutmortel isMédicainents isch-s, pisafdrjvende middelen, mid- ne vit qua demi, ieder eenzaam levend mensch
delen tegen de pisopslopping, I s c Ii u r ë t ic a n. p1. leeft slechts ten halve. Endroit is-, afgezonderde,
- Isehurie, f. Onderdrukte waterlozing, pisop- eenzame plaats f. - [Mil.] Homme, Soldat is-,
afgezonderd man, soldaat m. (die voor 'I oogenblik
stopping f.
tot niet één korps behoort) . - [ Phys.] Corps is-, van
Iséinien, Iie, adj., Z. IZEMIEN.
Iseiigrin, rn. Izegrim, Yzegrim m., naam van alle gemeenschap met elektrische geleiders afgesloten,
isolement, m. Afzonden wolf in den roman Ileintje de Vos en andere geïsoleerd ligchaam n.
dering, afgezonderde ligging of plaatsing; eenzaammiddeleeuwsche dichtwerken.
Isérine, f. [Minér.] Korrelig titanium, tita- heid, afgescheidenheid t., het afgezonderd, eenzaam
leven: [Arch.] Is- dune colonne, afgezonderde
nium-zand n.
Isiaque, adj. Wat op Isis (eqyptisclie godin, stand m. euier zuil. - Ii vit dans un complet is-,
gemalin van Osiris) betrekking heeft: Culte is-, hij leeft in volslagene afzondering. - [Phys.] AfIsis-diensi t. - Table is-, Isis -tafel t., een ver- gesloten gemeenschap t. met alle elektrisch geleimaard gedenkstuk der oudheid, waarop de gedaante dende ligchamnen. - isolénieiit, adv. Afzondervan Isis en hare mysteriën, benevens de meeste lijk, op zich zelf, buiten verbinding, eenzaam: II
egyptische godheden staan afgebeeld. - 1SIAQUE, m. a traite ce sujet is-, hij heeft dit onderwerp afzonderlijk behandeld. Vivre is-, afgezonderd, eenPriester van Isis.
zaans leven. - isoler, V. 0. Afzonderen, afgeI sis, m. [H. n. ] Isis, edelkoraal ei.
zonderd of Vrij plaatsen, buiten verbinding, ver(arab.,
eigenlijk
overgave
van
God
fl1.
lslaiii,
of van 't ware geloof), of gebruikelijker Islamis- band of gemeenschap stellen, i s o 1 ë r e n. Is- one
me, m. Benamingen der muhamedaansche gods- maison, une colonne, een huis, eene zuil op zich zelf
dienst, islam m., islamismus, muhamedismus n. plaatsen, van andere afzonderen. Is- une personne,
(mahoinétisine); -- gezamenlijke landen en vol- iemand in afzondering, buiten gemeenschap houden.
ken n. pl., die de leer van Muhamed belijden.
(fig.) Légoïsme isole ihomme, de zelfzucht
Islandais, e, adj. IJsiandech. - ISLANDAIS m., plaatst den mensch op zich zelven, scheidt hein van
zijns gelijken af, isoleert den ?nensch. - [Phys.]
-E, t. iJslander, ijsiandsche vrouw t. - ISLAN
Is- Un objet, een voorwerp van alle verbinding
DAIS, M. Ifslandsclie taal t., ijslandsch n.
lsniaélieias, In. p1. Isrnaellers m. p1., muha- met elektrisch geleidende ligchamen afsluiten, het
geheel
met niet-geleiders omgeven. - S'ISOLER, V.
amedaansche secte in Perzië en Syrië, ook ha s
sii m geheeten, uit welken laatsten naam, die van pr. Afgezonderd, geïsoleerd worden. - Zich van
a s s a s s y n e n is ontstaan (z. ASSASSINS). - is- 't gezellig leven uitsluiten, zich afzonderen, de
niaélisune, rn De met joodsche begrippen ver- eenzaamheid zoeken. - isoloir, ni. [Phys.],
mengde godsdienst, door Ismael aan de Arabieren Z. V. a. 1SOLATEUR. - (bc. fig. et fani.) Se rnettre
gebragt, ismaelIsmus n. - Ismaélites, m. sue l'is-, zich op 't isoleer-bankje zetten (van een'
wiens laatdunkendheid hem zijn
e vorige
Pl. Naam, dien men dikwijls den Arabieren, als parvenu,
afstammelingen van Ismati, Abrahams zoon uit bekenden en vrienden doet mijden, terwijl hij zelf
door de grooten wordt vermeden),
Hagar, geeft. Ismatlieten in. pi.
isolusine, t. [Chico.] Een uit den wortel der
Iso-barométrique, adj. [Giorn.] : Lignes is-s,
lijnen, door al die plaatsen getrokken, waar de Virginiscite melkbloem (sénéga) afgezonderd alkajaarlijksclie barometer-veranderingen evengroot zijn, Ii n., isolusine t.
isonière, mij. [Minér.] Geljkdeelig, gelijk geisobarométrische lijnen 1. p1. - isoearde, f.
deeld, i S 0 as ei r i s c h. - [Chini.] Corps is-s, zulke
Z. GLOSSE, COEUR de boeuf. - isoeèle, isocélie of isocélisme, liever ISOSCELE, enz. - ligchamen, die bij gelijke chemische zamenstelling
isocre, isoebrowatique, adj. [Didact.] Van toch verschillende eigenschappen hebben (gelijk b. V.
de gestolde rozenolie en het steenkoolgas, de liefe
déne en dezelfde kleur, geljkkleurig. - Isoebro
iiiie, t.. z. V. a. LITHOCHROMIE. - Isochrone, lijk riekende citroenolie en de stinkende terpentijnolie). - isonaérie, f. [Arith., Algèh.J Herleiding
evenGelijk
langtijdig,
adj. [Méd., Méc., Géorn.]
lang durend, geljkdurend, in even lange tijden van verschillende breuken tot denzeifden noemer;
volgend, isochrO n isch. Les liattements des ar- het verdrijven der breukvorinen uit eene vergeljtères soot is-s, de kloppingen der slagaderen vol- king. - [(,him.] Gezamenlijke oorzaken, die de
gen elkander na even lange tusschenpoozen. Vibra- ligchainen isomérisch kunnen maken. - isornétions is-s, gelfjkdurende trillingen t. p1. Ligne is-, rique, adj. [Bot.], z. v. a. RÉGuLIER. [Chirn.],
aracentrique, kromme lijn (curve), langs welke een Z. V. a. ISOMÊ1IE. - isoniorphe, adj. Van degchaans, door zekere kracht gedreven, een gegeven zelfde gedaante, gelijkvormig. - [Chim.] Subpunt in gelijke lijden even veel nadert of zich stances is-s, stoffen, die elkander in de vermendaarvan verwijdert, isochrOnische, paracdn- gingen der ligchamen kunnen vervangen, zonder
eene verandering in hunne vormen ten gevolge te
-1. of isoehro
trische lijn t isoehronéité,
nisme, m. [fb1cI.J Gelijke tijdduur m., geljkdurig- hebben, of wel, die denzeifden kristalvorm in hare
verbindingen met andere stoffen aannemen, volgens
heid f., isochronismus n. - isochroni
rp iqiiernent, adv. Op isochrdnische wijze. - iso- dezelfde atomische verhoudingen, is o ns ó h
dactyle, adj. [H. ii.] Geljkleenig (van vogels). sche stoffen t. p1. - isoinoi-phie, t., isobuidelrat
t.
iiiorphisviie,
m.
Gelijkvormigheid,
hoedanigheid
1.
van
- isodon, in. [ [l. n.] Soort
van Nieuw-Holland. - isodonte, adj. Gelijk- of toestand m. der isomorphische zelfstandigheden.
isonome, adj. [Phys.] Naar dezelfde natuurtandig (inz. van slangen). - isodynaine, adj.
[Bot.] Geljkkrachtig, aan wederzfjde met gelijke wet gevormd (inz. van kristallen) , is o n 6 m i s h.
krachten aaNgroeijend. - Isoédriqiie, adj. [Mi- - isonornie, t. [Phys.] Gedaantevorming naar
iiér. ] Gelijkzijdig, geljkvlakkig. - Isoëte, z. ISOTE. dezelfde wet. - [El. anc., Pout.] Gelijkheid voor
- isogéotherme, adj. [Gom. ]: Lignes is-s, de wet; gelijkheid van burgerregten, is o n o mi e t.
lijnen, die de punten vereenigen, op welke de be- - isononiique, adj., z. v. a. ISONOME.
isopathe, adj. [M&1. 1 Met de eigen ziektestof
stendige temperatuur van den grond dezelfde is,
isogeométrische lijnen t. p1. - isogone, (te genezen). - isopathie, f. De geneesleer der
adj.
eigen
stoffen: Is- des contagions, (gewaande) eigenadj. [Minér.] Gelijkhoekig. - Isogonique,
Gelijke hoeken beschrijvend. - isographie, t. aardigheid van aanstekende ziekten, dat zij in
hare eigen smetstoffen de middelen tot hare geneGelijksclirift n. , z. V. a. FAC-SIMILE.
Isolable, adj. Wat zich laat afzonderen of zing bevatten.
isoperiniètre , isopériniétriqne , adj.
op zich zelven plaatsen, i s 0 1 e e r b a a r. - iso-
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[Géom.] Van gelijken omtrek, i s 0 p e r i m é t ris c ii: Figures is-s, figuren t. p1., welker omtrek
dezelfde lengte heeft. - isopéiirnétrie, t. Gelijkheid f. van omtrek.
Isopétale, adj. [Bot.] Met gelijke bloembladeren. - Isophone, adj. [Didact.] Van gelijken
stemomvang, met qeljke stem. - isophy ll e,
adj. [Bot.[ Met gelijke bladeren, geljkbladeriq. Jsopleure, adj. [Géom.] Geljkzijdiq. - isopode, adj. [H. n.] Geljkvoetig. - ISOPODES, In.
p1. Geljkvoeters m. p1., schaaldieren. wier pooten
allen aan elkander gelijk zijn. - isopogone,
adj. [H. n. ] Geljkbaardig, aan beide zijden een'
gelijken baard hebbende: Plume is-.
isopolitie, t. [Polit.] Gelijkheid van burgerre ten, staatsburgerlijke gelijkheid f.
sopsèphe, adj. [Ant. gr.] Een gelijk getal
optéverend. Vers is-s, verzen, welker letters, als
cijfers beschouwd, hetzelfde getal vormen, i s op s éphische verzen n. p1.
isopyre , f. [Bot.] Zékere ranonkelsoort. isopyi'on, m. [Bot.] .elkelei f. - Isoraniune, f.
[Bot.] Malabarsche boom in., welles sap tegen de

tering gebruikt wordt.

isorrhopastique, Isorropie, t. [Math. anc.]
Evenwigtsleer 1. (statique) . - isorrhopiquae,
adj. Die leer betreffend.
Isoseèle, adj. [Géom.] Geljkbeeniq, gelijkribbig, met twee gelijke zijden of ribben. Triangle is-,
geljkbeenige driehoek m. - isoscélie, f. of isoscélisme, in. Gelijkbeenigheicl, gelijkribbig/ieid f.
isostémone of isosténionopétale , adj.
[Bot.] Met evenveel helmdraden als bloembladeren.
isote, f. [Bot.] Het kleine huislook. Is- des
mantis of des étangs, moeraslook II.
isotherme, adj. Van gelijken warmtegraad,
evenwarm. - [ Géom.] Lignes is-s, lijnen, op den
aardbol door zulke plaatsen getrokken, die een' gelijken warmtegraad hebben, i s o thdrmische
lijnen t. Pl.
israélite, adj. Israklietisch, joodsch, tot het
volk van Israel of het joodsche volk behoorend. Als subst. m. en t. Israeliet, jood m., jodin f. (Loc. prov.) C'est Un bon isr-, 't is een door en
door eerlijk man.
issant, e, adj. [Bias.] Uitkomend, uitspringend (van dieren in 't wapenschild, wier bovendeel
uit eenig stuk schijnt op te rijzen).
Issas, isse, f. [Anc. mar.], z. V. a. DRISSE.
- Isser, V. a., Z. HISSER.
t issir, v. si. (alleen het bovenstaande ISSANT
en het onderstaande ISSU is daarvan nog overig),
z. V. a. SORTER.
issons, issoiis, m. p1. [Mar.] Kardeelen f.
p1., hijschtouwen n. Pl. der raas.
issu, e, adj. (en part. passé van issir) Gespro-

ten, afgestamd, afkomstig; afstammend, geboren.
Elle est issue do sang royal, zij is van koninklj
ken bloede. issu de has lieu, van lage afkomst. De
ce manage sont issus quatre enfants, uit dit hu
welijk zijn vier kinderen gesproten.
Issue, f. Uitgang, uitweg m.: Cette maison a
-

iss- en teile rue, et la mienne na pointd'iss- sur

Ie derrière, dit huis heeft eenen uitgang in die en
die straat, en het mijne heeft van achteren qeenen
uitgang. Cette eau na point hiss-, dit water heeft
geenen uitweg, afloop. - Bij uitbreiding: Les iss -s
dune viiie, de naaste omtrek m., de omliggende
streek f., de buitenwerken n. p1. eener stad. '( fig.)
Uitslag m., uitkomst t. Ii faut voir queue iss- aura
cette affaire, men moet zien, welken uitslag deze
zaak zal hebben. Nous en attendrons i'iss-, wij
zullen er het einde, den uitslag van afwachten. Je iw trouve point d'îss- 11 cette affaire, ik vind
bij deze zaak geen' uitweg, geen hulp of redmiddel.
- [Anc. mil.] Uitval m. (sortie). - [Econ. dom.]
Eetbare afval m. van zékere dieren. - Zdmelen 1.
a L'ISSUE DE, bc. prép. Bij
p1., graanafval m.
liet einde, bij den afloop: A ]Issue du conseii, do
sermon, bij of tegen den afloop der raadsvergadering, der preek.
Isthvne,m. Landengte, landlong 1. , 1 s th m u s m.
L'isthme de Suez, de Corin th e, de Panama, de
landengte van Suez. van Korinthe, van Panama.
- (Loc. prov.) Percer l'isthme, 't onmogelijke beproeven. - [Anat.] L'is th me de Ia gorge of do
gosier , de naauwe afscheiding tusschen het bovenste gedeelte van de luchtpijp en de keel. - [Bot.]
-

-

ITIN1RAIRE.

-

Versmalling tusschen de lobben van sommige bladeren oftusschen de geledingen van sommige vruchten.
- isthiiiieii, ne, lsthniique, adj. Eene landengte betreffend of daartoe behoorend. - [Ant.]
Jeux, Combats isthm-s, ple.qtige grieksche oefenings spelen, kampoefeningen, die van 3 tot 5 jaren op
de landengte van Korinthe gevierd werden, i s t Itmische spelen n. p1. - isthmite, t. [Méd.
Keelontsteking f. (schen m. p).
istiophore, rn p1. [H. n.] Borstvinnige visitacisine, m. [Phulol.] De uitspraak der grieksche q als een i, 2 t a c í 5 in U 5 n. (in tegenstelling
met dtacisme, vgl. ÉRASMIEN). - itaeiste, m.
Aanhanger, verdediger dier uitspraak, i ta ci s t m.
.

itagiie, itacle, itagle, itaqiie, f. [Mar.]
Schinkel m., reep f. Fausse it-, borgreep. It- de
la grande vergue, draaireep. It- de grand hunier,
de petit hunier, de perroquet, grootmarszeils-, voormarszeils of bramreep. It- de palanquin de ns, riftalie-schinkel. It-s de sabords, poortschinkels. It- de
bout de vergue, noktakelschinkel. It- de hune, Itde drisse des huniers, marsereep. It- de palan , staander, mantel in. aan eene talie. It- d'artimon It
moque, broek f. van de bezaan.

4- itallanisateur, italianiseur, m. Ver-

italiaanscher m., hij die gaarne en dikwijls Italiaansche woordvormen en zegswijzen-gebruikt. - ..(- ita
lianisation, I. Veritaliaansching f. - .-(- italianiser, v. n. Veritaliaanschen, zich van italin in eene andere
aansche uitdrukkingen of zegsw(jze
taal bedienen, i t a ii a n is é r e n. - ITAL1ANISER,
V. n. It- un mot, one phrase, aan een woord, een
zin een' italiaansc/ien uitgang, eene italiaansche
wending geven. - S'ITALIANISER, V. pr. Italiaansche woordvormen gebru uien; italiaansche zeden of
gewoonten aannemen. - italianiseor, m., z.
1TALIANISATEIJR. - italianisnie, italicisme,

italisme, m. Italiaansch taaleigen n., Italiaansche woordvoeging f., inz. de verkeerde navolging
daarvan in eene andere taal, ita I i c i s m u s m.
- itallen, ne, adj. Italiaansch, wat Italië (het
nieuwere) betreft: Moeurs, Coutumes it-nes, itoliaansche zeden, gewoonten f. p1. Musique, Podsie
it-ne, italiaansche muzijk, poez(j f. Poète, Auteur
it-, italiaansch dichter, schrijver m. La langue
it -ne of als subst. FITALIEN, m. De italiaansche
taal f., het italiactnsch. Homme it-, Femme it-ne,
of als subst. ITALIEN, in., -NE, f. Italiaan m , itoliaaansche vrouw f. - ITALIENNE, f. [Cuis.] Italiaansche saus f. - is l'ITALIENNE, bc. adv. Op
italiaansche wijze, op zijn italiaansch. - italiqite, adj. Italiaansch, wat Italic (het oude) betreft.
- [Astr.] Heures it-s, italiaansche uren n. p1.,
italiaansche uurrekening f. (de uren van den
natuurlijken dag tusschen twee achtereenvolgende
zonsondergangen). - [Phil.] Ecole it-, wijsgeerige
school f. van Pythagoras. - [ Typogr. ] Caractère
it- of als subsi. ITALIQUE, M. Schuinliggende latijnsche drukletter, cursfjf- letter f. (vgl. cURSIF).
- italisel-, V. a. Met cursijf-letters drukken.
- italisme, m., Z. ITALIANISME.
itaque, f., Z. ITAGUE. (struik f.
ité of itéa, m. [Bot.] Zekere Amerikaansche
item, adv. (pr. i -tème) (latin) Insgelijks, daarenboven, ook, nog, verder, i t e m. - Als subst. m.:
Artikel n., post m., punt in eene rékening n. VoilIt
de petits item , dat zijn kleine, nietsbeduidende
posten. - VoilIt lit-, daar ligt de knoop, daar
komt het op aan. C'est on autre it-, dat is eene
andere zaak. item c'est tout, ik heb niets meer te
zeggen of te geven.
itératif, ive, adj. [Jur.] Herhaald, hervat.
Faire des mandements it-s, herhaalde bevelen geven. II sera fait It la partie it -ive comman d ement
de payer, er zal herhaald bevel aan de partij gedaan worden om te betalen. It -ive défense, hervat verbod n. It -ives rémontrances , herhaalde
verzoeken n. pl., aanmaningen f. p1. - itérativement, adv. Bij herhaling, meer dan eens, wederom. On ia sommé it-, men heeft hem bij herhaling aangemaand, gesommeerd. - j itérer,
v. a., z. V. a. RÉITÉRER.
ithos, m. ( pr. i -toce) Zedeleer f., het zedelijke.
ithyphaHe, m. [H. mid.] Amulet n. in de
gedaante van een phallus of mannelijke roede. Drager van zulk een amulet. - ithyphylle, I.
[Bot.] Met regte bladeren.
itinéraire, Ill. Beisweg m.; reisboek n., reis--
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beschrijving f., reisverhaal n., wegwijzer rn. Les
allernands ont fait beaucoup dit -s, de Daitschers
hebben vele reisboeken, reisbeschrijvingen gemaakt.[Catt.I Lit- des cleics, het aan roomsch-katholjke
geestelijken op reis voorgcschrevene gebed, reisgebed fl
- [Mil.] Marschroete, marschlinie f. - Ook als
wij.: Carte it-, wegkaart, reiskaart, postkaart f.
Mesure it-, wegmaat f. Colonne it-, Z. COLONNE.
itoti, adv. (verbastering van item in den mond
der landlieden in de omstreken van Parijs): Et
mol itou, en ik ook, insgelijks.
Itouiboti M. [Bot . ] Soort van viooltje in
Guiana, wel/es wortel aldaar tot de zelfde einden
als de tpecacuana in Brazilië dient.
lulacé, e of laude, Iuiifornie,adj. [Bot.]
Katjesvornsig (vgl. CHATON). - luie, M. [Bot.]
Katje n. - [H. n. ] Duizendpoot m. (millepieds).
- Uulifèi-e, adj. [Bot.] Katjesdragend. - lull
fore, adj. [Bot.] Mel katjesvormige bloemen.
lve of Ivette, t. [Bot.] Veldcipres m., hoe
langer hoe liever.
lvoire, m. [1-1. II., Tech.] Ivoor, elpenbeen n.,
de zelfstan!ighed van de slagtanden des oH/ants;
bij uitbreiding ook gebézigd van de slagtanden van
andere dieren, en ook voor tanden in 't algemeen.
Une bille div-, een ivoren biljartbal m. - (poit.)
Un col, Un sein div-, een ivoren, sneeuwwitte,
hagelblanke hals, boezem m. - Il fait crier son
double rang div-, hij doet het knarsend geluid
van zijne dubbele tandenrij hooren. - [Corn.]
Noir div-, ivoorzwart n. (uit ivoorsplinters, kunstdraajjers-afval, ook uit de lange beenderen der
scliapenpooten bereid). - Jvoirier, m. Ivoordraaijer; ivoorhandelaar rn - lvoiriii, e, adj.
Van ivoor, mores; naar ivoor gelijkend.
lvraie, f. Dolik f., onkruid n. 11 faut arracher
l'iv- qui croît part ni le bid, men moet de dolsk,
die tusschen het koren groeit, uittrekken. - (fig.)
Séparer livr- d'avec le bon grain, het onkruid
van het koren, het goede van het kwade, de schapen van de bokken scheiden.
lyre, adj. Beschonken, dronken. Les ouvriers
sont souvent ivres le lundi, de werklieden zijn dikwij/s des maandags beschonken. - ( pop.)Ii est
ivre-mort, mort-ivre, ivre comma une soupe, h j
is smoordronken. - ( fig.) lyre d'orgueil, de vanite,
d'amour, dronken, bedwelmd van hoogmoed, ijdelheid, liefde. lyre de carnage, de sang, bloedgierig,
bloeddorstig. -- Ivresse, f. Dronkenschap, beschonkenheid f., toestand eens beschonkenen. Demiivr-, roes m. - (fig.) Bedwelming, vervoering, verrukking f.: L'ivr- des passions, de bedwelming der
hartstogten. Poétique ivr-, dichterlijke verrukking.
- lvrogne , adj. Aan den drank verslaafd:
]domme, Femme ivr-, of als subst. 1VROGNE, m.
et f. Dronkaard, zuiper m. , zuipster f. - lvrogner, V. n. (pop.) Zich dikwijls aan den drank te
buiten gaan, zich dikwijls dronken of zat drinken,
zuipen. - lvro'uerie, f. Dronkenschap, hebbelijkheid van zich ronken te drinken, zuiperij f. Het gedurig dronken zijn, het zuipen (in dien zin
doorgaans meerv.). C'est une ivr- continuelle,
dat is een gedurig zuipen. Elle ne peut plus souffrir les ivr-s de son man, zij kan 't aanhoudend
drinken van haren man niet meer dulden. Ivrognesse, f. (pop. et bas) Zuipster f.
ixeutique, f. Vogelvangst, inz. met lijmstangen of ljmroedjes, i x e u t i er'f.
Ixiacé, C, lxié, e, adj. [Bot.] Naar de
i.xia gelijkend. - Ixia of lxie, f. Pronkgewas
met bolwortels, in ver,scheidene schoone soorten,
eerezwaard n., engelsche zwaard/die, I x ia f.
Ixion, m. [Astr.] Naam van het sterrebeeld
Hercules, en ook dat van de Zuiderkroon. —[H. n. ]
Naam van twee verschillende stofvleugelige vlinders.
,

-

.

Ixode, m. [H. ii.], z. v. a. TIQIJE.
Ixon, m. [Bot.] Soort van gom, vogelljin f.
Ixope, f. [Bot.] Soort van bergsalade of spaan-

.sche cichorei f.
lxoi-e, I. [Bol.] Struikgewas n. uit Oost-India,
door Linneus zoo geheeten, omdat de bewoners der
kust van. Malabar den tempel van hunnen god Ixora
met dezen struik versieren.
Izard, m., Z. ISARD.
Izari, m., z. v. a. AZALA.
lzéniieii, ne, adj. [Géol.] Door nederzetting
of bezinking ontstaan.
lzqiiepotl, m. [H. n.] Indiaansche stinkvos m.

J.
J, In. (pr. ji, naar de nieuwere uitspraak je;
vroeger ook i consonne, en bij de fransche drukkers i d'Hollande geheeten) Tiende letter van 't fransche alphabet en zevende der medeklinkers, de J f.
Uit grand J, Un petit j, eenegrooteJ, eene kleinej.
I Ja, adv. Reeds (déji). - Niet, geen (point).
t (Loc. prov.) Ii est des enfants de Nod, de la
race de Ja -fait woordspeling met den naam van
Noachs zoon Japhet), hij heeft zijn gansche er/deel
doorgebragt.
Jabébinette ofJabébirète, f. [El. n.] Soort
van rog Iii. op de kusten van Brazilië.
--

Jabirou, m. [H. n.], z. V. a. CIGOGNE de Brésil.

Jable, m. [Tech.] Gergel, girgel ni., kroos of
kreus f., keep in duigen ter opneming van de bodemstukken; - kim f., uitstekend einde der duigen
boven den bodem. - Jabler, v. a. Gergelen, de
gergels of duigkepen maken. - Het part. passi is
ook adj.: Douves jabides, gegergelde duigen 1. p1.
- Jabloij-e, m. Gergeljzer, kreusmes, kroos
ijzer II.
Jabot, m. [H. n.] Krop m. (der vogels): Cet
oiseau a bien rnangë, ii a le j plein, deze vogel
heeft goed gegeten, heeft den krop vol. - ( fig. et
pop.) Ce garcon a then rempli son j-, deze jongen
heeft duchtig geschranst. - [ Modes] Hom, borststrook, hemdstrook f. (aan een' mans -overhemd),
ja b a t m. - ((am.) Faire j-, zijn' jalït breed uithalen (om er mede te pronken); - ( fig.) eene hooge
borst zetten, zich trotsch aanstellen. - [ H. n.j,
-

-

Z. CABOT.

Jabotage, m. (fain.) Gesnap, gebabbel n. Jaboter, V. n. Babbelen, snappen, kakelen, sna-

teren. - Soms ook als v. a. gebruikt: J'ai ouï jqc. dun certain savant, ik heb iets van een' zeke
ren geleerde kooien vertellen. - Jaboteur, rn.
[H. 1.1 Snapper rn, naam eener afrikaansche meerl.
Jabotlèrc , f. [1-1. n.] Guindsche gans 1. Stof 1. voor den jabol of de horn.
Jaca of Jacka, m. [Bot.] Een der namen
van den indischen broodboom. (kruipertje n.
Jacaniar, m. [H. n.] Amerikaansch boomJacana of Jaea.ie, in, [H. n. ] Spoorwiek f.,
spoorvogel, jakana m. 3- arme of Chirurgien, z.
-

CHIREJRG!EN.

Jacapa of Jacapti, m. [EI. n.] Zilversnavel m., eene zuid-anzerjjeaansc/ie prachtmees.

Jacara, m., Z. JACARE.
Jacaiande, f. [Bot.] Braziliaansche bignonuz
of trompetbloern f.
Jacare, Jacaré of Jacai-a, m. [11. n.]
Zuid-amerikaansche krokodil, brilkaaiman in.
Jacard, m. [H. tij, z. v. a. CHACAL.
Jacarini , in. [11. n.] Soort van bastaardnachtegaal m.
Jacasser, v. n. Snateren, snetteren (van ek
sters): La pie jacasse. - (fig. et iron.) Snappen,
babbelen. - Jaeasserie, f. Gesnap, gebabbel
Jaceal, rn. [H. n ], z. V. a. CHACAL.
Jacée, f. [Bot.] Wilde amberbloem f.
Jaceut, e, adj. [Prat.] Verlaten, onbeheerd
(van een goed, dat geen beheerder, eigenaar heeft).
Jachal, in. [H. n.), z. v. a. CHACAL.
Jachère, f. [Agric.] Het braak of onbebouwd
liggen; braak/and, braakveld n. Laisser une terre
-

en j-, een stuk land braak of onbebouwd laten
liggen. Labourer des j -s, braaklanden omploegen.
- Jachérer, v. a. [Agric.] Een braakveld voor
de eerste maalploegen. - Jachéiie, f. Braakliggend land n. (jachère).
Jacitithe of flyacinthe, f. [Bot.] Hyacinth,

hiacint I. J- d'orient, tuin-hiacint.
Jacka, m., z. JACA.

Jackie of Paradoxale, f. [H. n.] Bastaardkikvorsch m. (in Guiana), jakie f.
Jaco, in. [H. n.] De gewone ongekuifde boompapegaai m., aschgraauwe papegaai. van Guinea,
Congo, enz. (van den graadboog.
Jacob, in. [Mar.]: Bâton de Jacob, stok in.
Jacobée of Ilerbe de St.-Jacque-9 9 f.

[Bot.] Sint-Jakobs-kruid n., Sint -Jakobs-bloem t.
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Jacobin. m., -e, f. Jakobijn, (lominikaner
monnik rn., non f. - [U. pol.] Naam der medeleden of aanhangers van het volksgenootschap der
woeste vrfjheidsdweepers, dat gedurende de fransc/ic revolutie in 1790 te Parijs ontstond en Zijne
zittingen hield in 't voormalig Jacob jlne; 1 klooster;
- in 't algemeen: overdreven voorstander der volksregéring, jakobijn m. - JACOBIN, M. [H. n. Naam,
aan verscheidene vogels ter 'wille van Finn qevederte
gegeven, 0. a. aan een' koekoek, aan een' indischen
dikbek, aan een' ortolaan of korenvink, aan eene
duif, enz. - [Bot.] Soort van eetbare paddestoel m.,
die in de Apennijnen onder de sneeuw groeit. - JACOBINE, f. [H. n. ] Mantelkraai, bontekraai f.; ook: kraag -kolibri in. (oiseau -mouche a collier van
Buffon). - [ Cuis.] Soupe a Ia j-, Zékere soep t. van
amandel -bouillon, patrijzen -qe/iakt, eijeren en kaas.
- Jaeobhiaire, adj. Jokobijnsch, voorvrijheid
en gelijkheid blakend, overdreven demokrdtisch. -

]

Jacobiiiière, f. Jciftobijnenlclub t.; vereeniqing
van demo/craten. - Jacobiniser, v. a. Tot jakobjjn maken. - JACOBIMSEB, V. a. Jakobijnsche
stellingen of meeninqen verbreiden. - SE JACOBIN1SER, V. pr. Jakobijn worden. - Jacobiuis
iiie, m. Partij 1. en gevoelens ii. p1. der .Jakobijnen,
overdreven vrij heids z ucht, vrijheidswoede f.. j a k 0binjsmus n. - Jaeobites, rn p1. [H. rel.]
Aanhangers van den heiligen Jakohus, eene oude,
vooral in Afrika verspreide godsdienstpartij, die
men naar haar geloof ook Monophysieten en Eutychianen noemt, Jakobieten n. l. . [HI. Pol]
Roomsch-katholjlce aanhangers van den in 1688
verdreven koning Jakobus H. in Engeland, als ook
die van zijnen naar Frankrijk gevluchten zoon
Jakobus 111. (den pretenddnt).
Jacode, rn. [H. n.], z. v. a. DRAINE.
Jaçoitque, conj.,z.v.a.QUO1QIJE, DIEN QUE.
aeoitas, m. [Corn.] Soort von oostindisch,
meestal glad neteldoek, j a connët ofja u e t ii.
Jacot, IR., Z. JACO.
Jacotisnie, m. Overdreven ijver m. voor de
leerwijze van Jacotot. - Jacotiste, ilL Aanhanger der onderwijs-manier van Jacotot, jac 0tjst m.
Jaeoupeii of Jacoutlu, m. [H. n.] Soort
van indische fazant 01. - Jaeourou, m. [H. n.]
Zékere adderslang , jakoeroe m. (ook couleuvre
d'aboie geheeten).
Jaeqiiart, m. [Tech.]Jacquartsche weefstoel ni.
of machine f, een door Jacquart van Lyon uitgevonden weefstoel tot het gemakkelijker en sneller
weven van zijden stoffen.
t Jacque. f. [Mi l.] Wambuis n., dat men

l

e

onder t harnas droeg.
'

Jacquerie of Jaqiierie, f. [I-I. de France]

Boerenopstand m. in Noord-Frankrijk ten jare
1358, met het doel om den adel uit te roeijen (zoo
genoemd naar den spotnaam Jacques -bonliomme,
waarmede de adel de boeren aanduidde) ; -- in
't algemeen volksopstand m., j a q u e r i e f: Je ne
veux pas hIre le roi dune j (woorden van Napoleon 1.). - Jacquier, m. Deelnemer in den boerenopstand, in een' volksopstand. (boom m.
Jacquinie, f. [Bot.] Amerikaansche breiappel
Jacquot, III. [H. n.] Volksnaam van vele papegaaisoorten, en van pratende eksters; z. v. a. JACO.
-

-

Jaere,m. [Chim.] Palrnwijnsuiker;kokossuiker f.
Jactance, f. Zwetserj), snoeverij, grootspraak,
pogcherj; opgeblazenheid, verwalenheid, ode/held,
vertoonmaking f. Discours pleins de j , gesprekken
vol snoeverij of grooispraak. - Jactancieux,
leuse, adj. (woord door Mercier gewaagd, maar
tot dus verre enkel tot de spreek/aal beperkt) Snoevend, pogchend, snorkend. 4. Jactateur, in.,
4rice, f. Snoever, zwetser, pogclier, grootspre her m., snoefster, qrootspreekster t.
4 Jactatif, ive, wij. Snoevend, pro/end, grootsprekend.
- Jactation, f. [Mid.) Onrustig woelen n. eens
lijders. - t Jacter, v. a., SE JACTER, V. pr.,
z. v. a. VANTER, SE VANTER.
Jaculateur, m. lAne. mil.] Werpschutter m.
- [H. ii.] Naam der vogelsoorten, die de visschen
met hunnen snavel aanvallen. - Jaculatoire,
adj.: Prière, Oraison j-, schietgebed n., zielezucht m.
- Fontaine j , springfontein f. - JACULATOIRE, f.
[Anc. mil.] Werpkunst, schiet- en werpkunst f.
Jade of Néphrit, m., of Pierre néphrétique of divine, f. [Minér.] Niersteen, graved-

-

-

-

JALONNER.

-

steen, bittersteen, een blaauwachtig groene, soms
ook groenachtig witte, half-harde. doorschijnende
steen van het talkgeslacht, inz. in Egypte, nephriet,

jade, nephritische jade rit - Jadien, iie, adj.
Niersteenachtig.
Jadis, ode. (pr. ja -thee; meest in poezij en in
gemeenzainen stijl gebézigd) Weleer, eertijds, voorheen, oudtijds, voordezen. On n'ainie plus comma
i , men bemint niet weer als eertijds. - Ook als
adv. en subst.: Les honnes gans du temps j , de
goede lieden van den voortijd. Da temps de j , in
de dagen Van weleer, in de dagen van ohm.
Jatfet, m. [Econ. cur.] Trekhaak ni. tot afplukking der boomen.
Jaftipierre, t., Z. JUCHERE.
Jagra, Jagre, Iii., z. v. a. JACIIE.
-

-

-

Jagua, Jague, m. [Bot.] Wijnpalmboom in.
Jaguaeati rn [H. n.] Gekuifde ijsvogel m.
J ageiar,rn. [H. n.] Jaguar m.,tijqerkat F., amenkaansc/ie lijp, er [fel isonca, L.] —Jagiiarè te, in.

[H. ii.] Zwarte tijgerkaCt. (in Paraguay).
Jagude, t. Soort van vi.schnet , dot blijvend in
kil/en, slaken, enge wateren wordt uitgezet; - het
visschen daarmede.
Jagiie, nl., Z. JAGUA.
(boschpopegaai in.
Jaguilnie, M. [H. n . ] Soort van kakatoe of
Jalet, in., z. v. a. JAIS.
Jaillir, v. n. Springen, uitspringen (van vochten, van vonken, van licht), opspringen, opwellen.
Molse fit jaihhir une fontaine clii rocller, Mazes
deed eene fontein uit de rots springen. Le sang
jaihlit avec force de ha veine ouverte, het bloed
spoot, sprong met kracht uit de geopende ader.
Il fi t jaihhir des étincehles dun caihlou, hij deed vonken uit een' keisteen springen. - Rij uitbreiding:
La cheval, en galopant, a fait j de ha hone stir
votre habit , het paard heeft in het rennen of
galolpé1'en slijk op uw kleed gespat. - (fig.) La
-

lumiere jaihhit du choc (les Op1flOfl5, uit de botsing

der meeningen wordt het licht geboren. - Jaillissant, e, wij. Uitspringend, springend. Les
eaux j-es, de springende wateren. II a dans son
jardin tine fontaine j , hij heeft in zijnen tuin
eend springbron. - Jaillissement, m. Het opspringen, uitspningen. Le j des eaux, het opspringen of opwellen der wateren. La j du sang, het
uitspringen des bloeds.
Jais, nl. [Minur.] Git n. , zwarte barnsteen m.,
(succin noir), eene verscheidenheid van de bruinkool, die zwart en glanzig is en tevens hard genoeg om op de draaibank verwerkt te worden.
Noir comma j , comme du j , zwart als git, git
zwart, koolzwart, pikzwart. - [Tech.] J- antificiel, kunstgit, nagemaakt git, soort van email of
-

-

-

-

-

-

glas. (slijterij.

Jalage, in . [Féod.] Ileenenregt n. op de ivijnJalap, m. [Bot., Phiarm] , Jalappe-plant t.;
Jaloppe -wortel in ., een in gedaante 500?' de rammenas gelijkende wortel, vol harsig, sterk purgé
genoemd naar de inexicaansche stad-rendsap(zo
Jalapa). - Faux-jalap, Z. BELLE-DE-NUIT. Jalapine, f. [Chiini.] Eene uit den jalappe
-wortelgknsf,
j a t a p 1 Il e f.
Jale, t. Soort von qroote nap of schaal, m.
tobbe of kuip. 1. - Jalée, f. Schaalvol f.
Jalet, in. Rond keisteentje n. (alleen gebruikt
in). Arc, Arbalète ui J , boog, handboog, m., waarmede men steentjes of balletjes schiet.
Jalle, f. [Géoh.] Laag f. zamenqehoopte heffen,
die in sommiqe streken der heidevelden van Frankrijk onder de teelaarde ligt en den wasdom der boomen belemmert. - Negeninnen -kapsel n., aan de
oevers der Gambia.
JaIfot Jalot, in. Kaarsenmakers tobbe t. voor
de gek/aarde talk.
Jalon, in. [Géom., Mil.] Bakenstokm. (tij 't landmeten) , afsteekpaal in. , meelvaan f., niqtvaantje C.,
ja 0 n m. - ( fi g.) Hoofdbegrip n., dat bij eene
studie, bij een arbeid tot nigtsnoer ofleiddraad dient.
- Jalonné, e, adj. (en part.passévanjahonner):
Alhée j-e, met bakens afgezette, afgestokene laan f.
- ,Jalonuenient, in. Het zetten van bakenstoklien, vannigtvaantjes. - Jalonner, v. n. Met bakenstokken afsteken, nigt- of meetvanen stellen, afbakenen, afpalen, ja lo n n t r e n. - JALONNER, v.a.:
J- tine allde, un chemin, eene laan, eenen weg afpalen. - [Mil.] J- tine ligne, tine direction, eene
linie, eene rigting doorjalonneurs aangeven. - (fig.)
-
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Jamais, adv. (in ontkennenden zin, met ne).
Nooit, nimmer, nimmermeer; (in bevestigenden tin)
ooit, immer. Je Wen ai j- oul parler, j que Je
sache, ik heb nooit daarvan hooren spreken, nooit,
zoo veel ik weet. Ne me parlez j- de lui, spreek
mij nimmer van hem. J- père ne fut plus heureux
qua vous l'ètes, nooit was een vader gelukkiger
dan gij zijt. (Soms ellipt. en zonder werkwoord of
ontkenning). Avez-vous été an Japon ? J-, zijt gij
in Japan geweest? nooit. - A-t-on j lien vu de
plus niagni fique ? heeft men ooit iets prachtigers
gezien? C'est ce qu'on peut j dire de plus fort,
de mieux, dat is het sterkste, het beste, wat men
homer kan zeggen. a JAMAIS, eoua JAMAIS, (fam.)
jaloerecli zijn. - Jalousie, f. IJverzucht, afgun- a TOUT JAMAIS, loc. adv. lininej, altijd, eeuwig,
stigheid, wangunst, afgunst f., spijt rn. of verdriet voor altijd, voor eeuwig. Dien soit béni d j-, God
H. over een of ander voordeel, dat een ander op ons zij eeuwig geprezen. Unis d j , voor eeuwig verheeft, inz. minnenijd in., jaloersclilie'id, jaloezij f. eenigd. Adieu pour j , vaarwel voor altijd. J'y reii Y a presque toujoui's de Ja j- entre les geus de nonce a tout j , ik zie er voor goed en voor ecumenie métier, er is schier altijd afgunst, jaloezij 'wig af. M. JAMAIS, m. (fam.) Eindelooze tijd m.
tussclien de mannen van 't zelfde vak. J- de métier, Au grand J- je ny retournerai, k zal nu en nimberoepsnijd, broodnijd m. La jalousie de sa femme mer, in alle eeuwigheid niet daarheen terug keeren.
Ie rend inaiheureux, de minnenijd of jaloerschheid (Lee. 1)10V. et pop.) Trois jours après J-, te Sintzijner vrouw maakt kern ongelukkig. —(Peon.) Ii ii' y Jutmis, in der eeuwigheid niet.
JaDIaVaS , in., [Cam.] Indisch lof n. met
a point d'amour sans j-, geen liefde zonder jaloezij.
La j- est Ia soeur de I' amour, dejaloezij is de zus- gouden. bloemen.
ter der liefde. - [ Pout.] Onrust, bezorgdheid, achJaiiibage, m. [Constr.] Grondmuur, steunt erdocht f, , die een vorst of staat bij anderen ver- muur m. (waarop de zware balken rusten); zjjmuur
wekt. Les troupes que levait ce prince donnaient (voor een' schoorsteenmantel) , deurpost, deurstijl,
de Ia j a tous ses voisilis, de troepen, welke deze vensterpost, pijler in. - [Calligr.] Been, beentje n.,
vorst aanwierf, verwekten bezorgdheid bij al zijne ne/rhaalm. (eener letter): Faire des j-s trap affamés,
naburen. - Tralievenster, vensterraam Ii., door te magere, te dunne neérhalen maken. - [Tech.]
't welk neen ziet zonder zelf gezien te worden; zonnej-s dun tour, stijlen eener elraaibank. - J-, (bij
scherm, zonneblind n., soort van vensterblind uit looijers) het gedeelte der huid, dat de poolen bedekte.
evenwijdige zaanwerbonden lioutetrooken bestaande, - [Féod.] Droit de j , z. V. a. CUISSAGE.
die men als cccie gordijn kan nederlaten of optrek
Jambarandi, in., [Bot.] Soort van houtige,
ken, jalousie t. - [Mar.] J- dun vaisseau, te rankiqe peperboom m.
gi'oote rankheid f. van een schip, waardoor liet ligt
t Janibayer, v. n. Met groote schreden gaan.
Jaumbe, f. [Anat.] Been n. (ligchaamnsdeel van
kentert. - J-s, musketgaten, schietgaten n. p1. — [Bot.] Driekleurige aoiarant of d u izendschoon f. den inenscit, en ook van sommige dieren, gerekend
- [iLoi't.] Soort van lekkere herfstpeer f. - van de knie tot aan den voet). La j- dun homme,
[Opt.] LuncHes de j-, jaloezfj -bril in. (waar dun cheval, dun boeuf, dun chien, dune autruche.
door men een voorwerp kan be g /uren, ofschoon men - In de taal van 't gewone leven wordt het woord
't fjezigt naar de tegenovergestelde zijde wendt). - in ruimer' zin ook van 't geheele onderste lid van
Jaloux, ouse, adj. Ifverzuc/itig. afgunstig, wan- het dierlijk ligchaam, en ook als synoniem met patte,
gunstig, nafjveriq, benijdend, nijdig, inz. minnenij poot gebruikt. - II est bant de j-s, haut sur les
dig, jaloerse/t. Ii est j- de vo [re gloire, de vos sue- i -s, hij is iloogbeenig, hoog op de beenen. Ii a In jces, hij is naijverig, jaloersch op (hij benjjdt u) Men dOte, hij heeft welgevormde beenen. Avoir Ia
uwen roem, uwen voorspoed. PLegarder qn. dun J enfide, brisde (rompue, cassée), een gezwollen,
oeil j , iemand met een afgunstig, nijdig oog aan- gebroken been hebben. Une femme qui va a cheval
zien. Cet homme est trés- j- de sa femme, die man jambe de cá, jambe de lá, eene vrouw, die schrijis zeer jaloerse/s op zijne vrouw. Transports, Soup- lings te paard zit. Avoit un bon cheval entre les
cons j , jaloer.sclie driftvervoering f., argwaan m. i -s, een goed paard berijden. - J- de bois, kunst(Loc. prov.) Etre j- de son ombre, op zijne eigen been; houten voet; - bij uitbreiding: iemand, die
sc/iadu,n, (in den /iooqsten graad) jaloersc/i zijn. z. ook een' houten been draagt. - (fam.) Avoir de hannes
EESACE. - fig.) Un voile j dérobait ses traits a
j-s, les i -s hannes, vlug ter been zijn, het loopen
tons les yeux, een nijdige, wangunstiqe (hinder- lang kunnen uithouden. N'avoir plus de J-s, niet
ljke) sluijer verborg haar geloot voor aller blikken. meer kunnen gaan. Renouveler des j-s, weder met
- Ii est j de ses droits, de son autorité, hij is nieuwe kracht aan 't loopen gaan; (fig.) eene zaak
ijverzuchtig op, zeer gehecht aan, zeer zorgvuldig met nieuwen ijver hervatten. (Loc. faut. etprov.) II
voor zijne regten, zijn gezag, hij duidt niet, dat a Ia i tout dune venue (comme Ia J dun chien),
men de minste inbreuk op zijne regten, op zijn ge- hij heeft spillebeenen, beenen als bezemstokken, ooijezag maakt. Je suis j- d'oltenir votre estime, ik vaarsbeenen. Faire j-s de yin, een glas twee drie
ben begeerig, verlangend, ik tracht er ijverig naar wijn drinken, om des te vaster te gaan. Avoir ses
om uwe achting te verwerven. II estj- de lui plaire, i s de quinze ans, nog fiks of vlug ter been zijn
hij doet zijn best om hem te behagen. Cet homme (van een bejaard mensc/i). Jeter un chat aux i -s de
est j- de son opinion, die man kan geene tegenn., iemand een struikelblok (eene zwarigheid) voor
spraak, geene andere meening dan de zijne dulden. de voeten werpen; de schuld op iemand werpen.
- [dec11.] Notre Dien est no Dien j , onze God Jouer qn. soils j , iemand gemakkelijk de baas zijn.
is een ijverig, vaijeerig God (wil alleen aangebeden z. ook BRAS, COEJ, COURIR, CROC -EN-JAMBE, DESworden, kan ,qeene andere voorwerpen der aanbid- SOUS (par), ECLIARPE, FAIT (adj.) - [Man.] Been n.,
ding naast zich dulden). - [Mil.] Paste j-, Place schinkel in., broek 1. Ce cheval a hien de Ia i ,
.1 ouse, gevaarlijke, ligt te overrompelen post m., dit pac;rd heeft sterke schinkels. is goed gebroekt.
vesting f. - [Mar.] Bargue j-ouse, ranke, ligt Ii n'a point de i-s, het staat niet vast op zijne beekënterende, te veel op zijde vallende boot t. - iien, het struikelt telkens. Cheval qui a les i -s
[Tech.] Voiture j-ouse, rijtuig, n., dat naar de saines, arquées, paard met gezonde, met kromme
eee of andere zijde overhelt. - Jaloux, m.,
beenen. Ce cheval a des i -s de chévre of de veau,
ouse, 1. IJverzuchtige, af-, wangunstige, jatoer- des J-s de cerf, dat paard is bok- of krombeenig,
sc/ic in. en f., misgunner, benijder m., misgunster, spillebeenig. Ce clieval sent trés Pico les i-s, ré
benijdster f., jatoersch man ni., jatoersc/ie vrouw f. pond, ohéit aux -s, dit paard luistert goed naar,
- (Loc. prov.) Ii ne dort non plus qu'un j-, hij gehoorzaamt aanide
beenen (des ruiters). z. ook
doet geen oog toe, hij kan in 't geheel niet meer sla- CHERCFIER. - Bij uitbreiding: [Tech.] Lesi-s dun
pen. Sans les j- on vivrait, overal, in alle standen compas, dune sauterelle etc., de beenen van een'
treft men benijders aan.
passer, van cciie zwei, enz. - [ Arch.] J-s de force,
Janialeine, f. [Chini.] Zouteatbare basis in de Z. FORCE (aan 't einde). J- sons pontre, noot, neut f.
schors der geoffrea van Jamaica ontdekt, j a m at- of steen m. in eenen muur, waarop de balken ruscme f. - Jatiaïeique, adj: Acide i -jamal- ten. - [ Mar.] J- de chico, kruishout n., kruiscine -zuur Ii.
klomp m.; horens m. pi. van een kruishout; -

Les savants ont jalonné le route de Ia science, de
jeleerde n hebben de baan der wetenschap afgebakend.
- Jaloniaeur, in. [Mi].] Hij, die bij 't optrekken
door een rigtvaantje de vleugelpunten aangeeft, jalonneur m.
J alonsé , e, adj. (en part. » (i ssë van jalouser)
Benijd Nation toujours brave, toujours j e, altijd
dappere, altijd benijde natie. 1. - Ook : van jalousign, of zonneblinden voorzien : Fenêtre j-e. S-Ja!ousen!ent, adv. Met ijverzucht of jaloezij.
S Jaogisei-, V. a. Benijd, jaloerse/t of ijverzuchtig zijn (op): J- ses coneurrents, op zijne mededingers jaloerech zijn. - SE JALOUSER, V. pr. Elkander ijverzucht of afgunst toedragen, op elkander
:1
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liorensteek, trompeisteek m., somtijds ook: wuifhout n. (montant de 'voûte). J- de fileux, ophouder m. der mastbanden (aan rivierschuiten). J -sde

hune, Z. GAMBE. - [Pêclie] J- dune maille, been n.,
hoogte 1. van een maas. J- de fi let, klep f. van een
net. - [Escr.] Avoir des j-s, casts/can, beenen
maken. [Anat.] J-s du pouls, du clitoris, naam
van twee zenuwen des arms, des kittelaars. [Méd.j J-s des Barbades, naam, dien men op de
Anti/len aan de arabische olifantsiekte (elep/ian-

liasis) geeft.

Jambé, e, adj. (zelden dan met bien of mal
gebruikt) (fam.): Homme bien j - , man met we/gevormde beenen. Cheval mal j - , paard met leel)ke

beenen.

Jambelonge, Jambelouse, t. [Bot.] Vrucht
van den jamboesboom, eene aangename, verfris
schende steenvrucht, jam boese, janibeloese f.
t Ja,nber, a. a., z. v. a. Donner le CROC-EN
JAMBE; ook z. v. a. Jouer soils JAMBE.
Janibette, f. (verklw. van jambe) Beentje n.
(in dezen zin somtijds van de pooten der spinnen
gebruikt). - [Constr.] Stut, draagband m. onder de
noodbalken of onder de sparren. - fMar.j Stut, tarm,
staanman m. J- de votite, spiegelstut, wulfstut m.,
knie f. tusschen de réqelings van het galjoen, wulf/ioutn. (montant de voûte). - [Tech.] Zak-, vouwof knipmes n. zonder veer. - Tweede soort van
sabelbont n.—(Loc. prov.)Donner Ia j a qn., iemand
een beentje zetten (z. CROC-EN-JAMBE).
Jainbier, m. [Anat.] J-s, of als adj.: Muscles
i -s, scheenbeenspieren f. p1. J- antérieur, postérieur, grêle, voorste, achterste, dunne scheenbeen spier I. - [ Bouch.] Slagtboom m., kromhout n.
(waaraan de slagers het ge.clagte dier bij de pooten
ophangen). - (Loc. pray.) Crochu comme pne j ,
krom als een hoepel. - [Couvr.i , z. onder EThER
- Jainbière, f. [Anc. mil.] Beenstuk, beenhar
nag n., voetrusting f.
Janibo, Janibos (pr. —boce), Jainbos m.
In Amerika de naam van 't kind eens inboorlings
en eener mesties.
Jamboa, m. [Bot.] Volksnaam van den citroenboom der Phulippijnen.
-

-

-

-

-

Jambol, m. [Bot.] Wijnzure, pruimvorinige
vrucht f. van den Jambolane of ,Janibolont, m., denjambolaneboom [eugenia jambolána]

in Indië.

Janibon, n. Ham f. [In j fumd, rôti, eene
gerookte, gebradene ham. J- de Mavence of de
Westphalie, Westfaalsche ham. - [Bot.] J- des
gra I. (weljardiniers of de St-Antoine, gele öna
ker raapvormi e wortel gegeten wordt). -[H. n.],
of Janibonneaii, m. Kamdoublet, hoisterschelp,
zijd
emossel, dakmossel f. (pinne marine).— Jambonneai., m. (verklw. van jambon) Kleine ham f.,
hammetje n.
-

g

Janibos, m., Z. JAMBO.
Jambosier, Janibose, Jambosade, m.

[Bot.] Jamboesboom, jainbo -boom m. [eugenia malaccensis] (ook giambo geheeten).
Jamis, m. (pr. —mice) Turksche school f.,
waarin de wetten en de koran onderwezen worden. - [Corn.] Toile /i j , katoendoek n. uit de
Levant.

-

JAPONNER.

186 door Mahmoed vernielde en opgehevene bevoorregle klasse van krijgslieden, die weleer de
kern van het turksche voetvolk uitmaakten. - ( fig.)
Handlanger rn. van een dwingeland. -. [Cath.]
Lager beambte aan de rooinsche kanselarij.
Janitor, rn. [Anat.], z. v. a. PYLORE.
Janitor,
Jannat, m. Muhamedaansc/i paradijs n.
Jannequtin, m. [Corn.] Gesponnen levantsch

katoen n. van geringe hoedanigheid.

1

-

Jaiineton, f., z.

V. a. GRISETTE.

Janoii-tarentisrne , m. [Méd.] Soort van
tarantismus (z. TARENTISME), aan de volkeren van
Afrika eigen.
Janot of Jeannot, rn. (verklw. van Jean)
Onnoozele hals of bloed m.
Janotisine , m. Onwillekeurige verkeerde
woordschikking f. (gelijk die van zekeren Janot,
eene personaadje uit een boertig tooneelstuk), waardoor vaak een vreemde zin geboren wordt, j a n ot ismus m. (b. v. Je viens chercher une médecine

pour won pére, qui est malade, dans une bouteille.
Janonare, Janovare, rn., z. v. a. JAGUAR.
Jansétilen, ne, adj. [H. eed.], z. v. a. JANSENISTE. - Janséniqiienieiit, adv., liever JANSÉNISTEMENT.—Jansenisn] e, rn. Leer 1. van Cornelius Jansen of Jansenius, bisschop van Yperen
(gestorven in 1638), over de genade en de voorbeschikking, ja n 5 e n is nsu s n. - Janséniste, m.
Naam, door de roomsch-katholjke kerk gegeven
aan lien, die de onderteekening der bulle van paus
Alexander VII. weigeren, in welke bulle 5 stellingen, als geleeraard door bisschop Jansenius, wor
-

den veroordeeld (zij worden ook appellanten gehee
noemen zich zelven in Nederland oud-room--ten
schen of de klerezie), ja n se ní s t m. —(fig.) Streng
deugdzaam mensch en Jezuïeten-vijand. - JANSÉN1STE, t. Korte baleinen vrouwenrok rn.; - soort
van vrouwenmof f. (beide van vroeger' tijd) . JANSENISTE, adj. Jansenistisch, tot het jansenismus
behoorend. a LA JANSENISTE, bc. ode. Op streng
zediqe wijze. - -I. Jansénistement, adv. Op
zijnjansenistisch. - Janséiiistiqne, adj., z. v. a.
-

JANSÉNISTE.
Jaiite, f. [Tech.] Velg, radvel.q f. On serre

les rais entre les j-s et le rnoyeu, men sluit de
speken op tusschen de velgen en de naaf. - Cirkelkeljzer n., strook ijzer, waarmede de omtrek der
schepraderen of schoepwielen gevormd wordt. J- de rond, zwikvelg. - Janter, v. a. [Tech.]
Velgen, de velgen in 't rad zetten.
Janthine, I. [H. n.] Weekdier n. van ges/acht der gasteropoden of buikkruipers, dat, naar
men meent, het purper der Ouden opleverde.
Jantière, f. [Tech.] Velgdrevel rn. (tot vereeniqing der velgen).
Jantille , t. (verklw. van jante) [Hydraul.]
Schepbord n (men gebruikt doorgaans aube of
palette). - Jantiller, v. a. De schepborden aan
een scheprad zetten.

Janual, e, adj. [Ant. ram.] Den god Janus
betr.e//'end: Fétes j-es of als subst. JANUALES, f. Pl.
Janus -feesten n. p1. Porte j-e, Janus -poort f., eene
der poorten van Rome. Gateau j , of als subst.
JANUAL, M. Janus -koek m. (die den Jen Januarj
aan Januswerd geofferd). - Jaiiiialien, adj. m.:
Vers j-s, verzen n. p1. ter eere van Janus.
Janus, rn.: Ouvrir, Fermer le temple de J-,
den oorlog verklaren, den vrede sluiten (met toespeling op den tempel, dien Numa te Rome ter eere
van den god Janus bouwde en die in oorlogstijd
geopend, in vredestijd gesloten moest zijn. - [Astr.],
z. V. a. BOUVIER. - H. n.] Naam van een'
-

Jamme, m. [Miner.], z. V. a. GEMME.
Janiogi, m. [Bot.] Soort van bijvoet m., uit
Japan afkomstig.
Jan, m. [Jeu] Jan rn., naam der beide bakken
van het tiktak-bord. Petit jan, kleine Jon, de zes
eerste pijlen of velden aan de zijde des spelers.
Grand jan, groote jan, de zes voloende velden aan
dezelfde zijde. Jan de retour, de zes eerste velden nachtvlinder ;m.
Janvier, rn. Januarj, louwmaand f., eerste
aan de zijden der tegenpartij, keerjan.
Janaca, rn. [H. n.] Viervoetig dier n. in Afri- maand van het tegenwoordige jaar. Le dix j , le
ka, van de hoogte des paards, met horens als die dixidme jour de janvier, de tiende (dag der maand)
januarj. - ( Loc. prov.) C,est on soleil de j , 't is
van den os, janaka rn.
Jandirobe , f. [Bot.] Amerikaansche plant een onbeduidend, karakterloos mensch.
Japliétique, adj.: La race j , het geslacht
met peervormige vrucht, janderoba f.
,Jane, f. [Tech.] Watervat n. in de fabrijken van Japhet, het blanke of europdsche menschenras,
dat volgens de godgeleerden van Japhet, Noachs
van berljnsch blaauw.
Janfréderie, m. [H. n.] Afrikaansche meerlf. derden zoon, afstamt.
Japon, rn. [Corn.] Japansch porselein n.: Ces
Jangac of Jangag, m. [Corn.] Soort van
tasses soot d'ancien j . - [H. n.] Naam van een'
indisch katoen n.
Janiceps, m., Janieépbalie, f. [Anat.] lipvisch. - JAPONS, M. Pl. [Corn.] Oostindische
Wanschepsel n. met twee hoofden en twee tegenover- zijden stoffen f. pl.tot kleedjes.—Japonais, e, adj.
Japansch. van Japan. - Als subst.: Japanees rn.,
staande aan gezigten.
Janissaire, rn. Janitsaar m., soldaat der in japanésche vrouw 1. - Japonner, v. a. [Tech.]
[

-

-

-

-

,

-

APPAGE
Aan liet porselein een japansch voorkomen geven,
japonérenofjapanéren. — Iletparlpasse
is ook adj.: Porcelaine japonnéc, gej a p a n eerd
porselein II.

S Jappage, m., z. V. a. JAPPEMENT. - Jap pant, e, adj. Keffend, blaffend. - Jappe, f.
(pop.) Gesnap fl.: Cette femme a beaucoup de j-,
die vrouw heeft veel snaps. - Jappement, m.
Het Ice/fen; gelief n. - Japper, v. n. Keffen (van
jonge honden, ook van vosschen). - ( fig.), z
a.
CRIAILLE1I. - Ook als v. a. in fiq. zin: II ne fait
que j- des vers, hij dreunt gedurig verzen op. Jappeiir, m. Keffer. - ( fig.) Kijver, schreeuwer m.
* vi

- Jappiller, V. fl. Gedurig keffen.
Jaque, f. [Any. mi l .], Z. JACQUE. - J- de

mailles, malitnjak, maliënhemd n., malienkolder in.
- JAQUE, M. [Bot.] Broodvrucht L, vrucht des
broodbooms.
Jaqueline, f. Soort van wijdbuikige kruik of
kan f., vrouw-jacoba-kannetje n. (naar de bekende
gravin Jacoba van Beijeren).
Jaquemart, m. Geharnaste mansfiguur, die
op sommige klokketorens met een hamer de uren
slaat. - (Loc. prov.) Etre armé comme un
tot aan de landen, van top tot teen gewapend zijn
(zoodat men niet Vrij in zijne bewegingen is). [Anc. mil.] Soort van zeer lange( breede degen m.
- [Tech.] 1-lefboomligter m., eene veir aan de
voormalige muntpers.
Jaqiierie, f., Z. JACQUEIUE.
Jaquerotte, f. (pop.), z. V. a. TUBEREUSE.
Jaquet, m. Kleinepoeisnip f. (bécassine sourde).
Jaquette, f. (verkiw. van jaque) Jak, knmi-

zool, lol de knieën reikend wambuis n. - Jurk f.,
lange kinderrok m. (der kleine knapen, eer zij in
de broek gestoken worden). - (Loc. prov.) Trousser Ia j a un enfant, een kind wat voor de billen
geven. Secouer Ia j- a qn., iemand wat op zijn jak
geven, een pak slaag geven. Je ne men souviens
nonplus que de ma première j-, ik ben 't glad
vergeten. - [H. n. ] J-, of Damej-, volksnaam van
den ekster (pie). (zee-eilanden.
Ja.quiei', m. [Bot.] Broodboom m. der ZuidJar, In.: Entendre le j . z. onder JARGON.
Jaracatie, 1. [Bot.] Braziliaansche cactus m.;
ook eene soort van echte meloenboom m.
Jarbière, I. Snijmes n. der matenmoakers.
-

-

Jaide, f., Z. JARDON.

Jaiditi, m. Tuin, hof, gaard m. J- fruitier,
ooftluin, boomgaard m. J- potager, légumier of
maraîcher, moestuin. J- mixte, woes- en oofttuin
le gelijk. J- fl euriste, bloementuin, bloemenhof. J-

botanique, des plantes, des simples, of médical,

botanische tuin, plantentuin, kruidtuin, tuin voor
geneeskruiden. J- see, z. v. a. HERBIER. J- normal,
inodél-tuin. 3- de propreld, pronktuin, alleen lot
sieraad en vermaak aangelegde tuin. - J- public,
openbare tuin, beplante wandeldreef t voor 't volk.
- (pop.) Le j pavé, de groen- en fruitmarkt f.
(fig.) Zeer vruchtbaar en aangenaam oord: La
Touraine est Ie j de Ia France, Touraine is de
tuin van Frankrijk. L'Italie est noinmée le j- de
l'Europe, Italic wordt de tuin van Europa genoemd. - Grasveld, weiland n. te midden van een
gletscher of ijsveld. - [H. anc.] J-s suspendus de
Babvlone, hangende tuinen van Babylon (een der
zeven wereldwonderen). - J-s d'Epicure, Philosophes des j-s, Secte des j-s. z. v. a. EPICURIENS.
- (Loc. pray.) Cest une pierre jetde dans mon
j , die zet is op mij gemunt, daar krijg ik een
steek onder water, die kan ik in mijn' zak steken.
Cela nest pas cr11 en ton j , dat is niet op uw'
grond gewassen, dat komt niet uit uw' eigen koker,
dat hebt gij zelf niet bedacht, niet gemaakt. Voilà
des fruits de mon j , ziedaar letsvan mijn maaksel, van mijne vinding. z. ook cnou. - [Fauc.] Don-

-

-

-

-

-

ner Ie j- ii un oiseau, Z. JABD1NER l'oiseau. - [Mar.]

Kap f. der galerij ook wel: de gaanderij zelve. J- damour, middelgalerij f. J- de roses, snij- of beeldhouwwerk D. der galerij. - Jardiiiage, m. [Hort.]
liet aanleggen van tuinen en parken; - (in beperkter' zin) tuinbouw m., tuinnanskunst 1, liet
hovenieren, z. v. a. HORTICULTURE. - ( in collectieven zin) Met tuinen bezet gedeelte n. van een terrein, tuingrond m. - (bij uitbreiding) Moeskruiden n. p1., groenten f. p1., die voor de markt besteind zijn. - [ Eaux et fonuts] Uitdunning f. der
bosschen door 't wegkappen van le digt staand of
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kwijnend hout. - [ Lapid.] Kleurvlekken I. p1. in
een' diamant. —Jaidinal, e, adj. (zonderplur. in.
De tuinen betreffend, in tuinen groeijend: Plantes
j-es, tuinplanten f. p1. - Jardinasser, v. n.
((am. et plais.), z. v a. JARDDER. - Jardinée,
adj. [Minér.]: Pierre j , edelsteen m. met bijna
ondoorzigtige plekken.
Jardiner, V. H. [Hart.] ((am.) Tuinieren, hovenieren, inz. uit ljjdverdrj(ofvermaak. - [ Fauc.]
Van den grond op de vuist des valkeniers springen (van een' volk. (lien men afrigt). - JARD1NER,
V. n. [Fauc.] J- l'oiseau, den volk in den tuin, in
de open lucht of in de zon zetten. - [ Hart.] (litdunnen (het te digt staande houl). - Jai-dinet, in.
(verklw. van jardin) Tuintje n., kleine tuin m. (Prov.) Ne fais un four de ton bonnet, ni de ton
centre un j , wie gezond wil blijven, moet het hoofd
niet te warm houden en ook niet te veel groenten
eten. - [Mar.] Afdeeting voor 't haringkaken
op het dek der buizen. - Jardiiieux,eiise, adj.
[Lapid.] Donker, troebel, niet helder (van edelgesteenten, inz. van smaragden). - Jardinier, m.,
-ière, f. Tuinman, hovenier, tuinier, tuinder, tuinarbeider in. ; tuinierster, /iovenierster, tuinmansvrouw f. - Tuinbouwkundige in. (in dezen zin
tegenwoordig zelden gebruikt; soms zegt men nog
Artiste-j-). - J- fleuriste, bloemkweeker, bloemist.
J- botaniste, kweeker van zeldzame, vreemde, uitheemsche gewassen. J- pépi niériste, boomkweeker.
oo
J- maraicher, moeskruidbwer.
groenboer. J- planteur, kwee/eer van woudboomen. - (Pray.), z.
onder CHIEN. - [ Fauc.] Faire l'oiseau j , z. v. a.
JARDINER l'oiseau. - [H. n.] , z. v. a. ORTOLAN.
- Volksnaam van den prachtkever, den aardkrekel
e. a. op moeskruiden azende insecten. - JARDINIERE, f. Bloemtafeltje n., pronkmeubel met een
bloemenbak of bloemenmand daarop Ier aankwee king van bloemen, ja r d i n i I r e f. - [ Coutur.]
Smal boordsel n. aan lubben, hemdstrooken e. dpi.;
geborduurde lub 1. - [Ciiis.] Spijs f. van verschillende moeskruiden, vooral rapen en wortels
dooreen, hutspot n. 4 Jardiiiiste, m. Tuinaanlegger, kundig ontwerper van tuinen en parken.
4 Jardinoinane, in. Overdreven tuinliefhebber, tuingek m. - -I- Jardiiioinanie, f. Overdreven tuinliefhebberij f.
Jardon, m., of Jarde, f. [Vétér.] Eeltig gezwel n. aan den paardevoet, hazenhak m.
Jaret , m. [Hart.] Zdkere pruimsoort f. H. n.] Kleine soort van zeebrasem m. in de Midellandsche zee.
1 Jargauder, v. n., z. v. a. JASER, CAQUETER.
Jargon, m. Brabbeltaal, loinpe, onbeschaafde
taal, kromtaal f., bargoensch, koeterwaalsch, kromerlatjn n. ; - voor bijzondere bedoelingen gevormde taal of spraakwendingen; - platte volkstaal, die komische schrijvers sommige personaadjes in den mond leggen. 11 pane si mal francais,
que je n'entends point son j-, hij spreekt zoosjecht
Fransch, dat ik zijne brabbeltaal niet versta. Les
filous ont leur j- particulier, de gaauwdieven hebben hunne bijzondere taal. - Le j- des petitsmaîtres, de gemaakte taal, het zot gesnap der modegekken. La j- des villageois of Le j- villageois,
de boerenspraak. - (Loc. pop. et prov.) II entend
Ie j-, of bij verkorting: Ii entend le jar of le jars,
hij weet van wanten, hij laat zich niets op de mouw
spelden, hij is geslepen. - Bijmisbruik ook gebé
zigd van eene vreemde taal, die men niet verstaat:
J- n'entends pas le j- de ces étrangers, ik versta
liet koeterwaalsch van die vreemdelingen niet. Le j- des oiseaux, liet gekwetter der vogels. JARGON, in. [Mindr.] Harde, gekristalliseerde steen.
soort van gele diamant, eene varieteit van den
zirkoon. - JARGONS, M. p1. Naam der kleine, goudgele, geelroode of violetblaauwe, naar den hyacinth
gelijkende steentjes, van de grootte eener speldeknop, die van Pay in Auvergne in den handel komen en tot versiersels van velerlei galanterie-waren
gebruikt worden
Jargonelle, f. Zekere herftspeer f.
Jargoniier, V. n. Snateren (van de gans en
hij uitbreiding ook van andere vogels). - (fig. et
fam.) Brabbelen, kromtongen, onverstaanbare taal
spreken: IJs jargonnent je ne sais quoi, zij brabbelen ik weet niet wat. - Ook als v. a.: Quest-ce
qu'ils jargonnent? wat babbelen, rabbelen ze daar?
- Jargonnesqise, adj.: Parolesj -s, onverstaan-

-

-

-

-

S

-

-
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bare woorden n. p1., brabbeltaal f. - -I- Jargon-

nenr, ni., -ease, f. Brabbelaar m., -ster f., krom-

tong in. en f., koeteraar m., -ster f.; - babbelaar
m., -sier f. - Ookals adj.: Oiseau j-, kwetterende, snaterende vogel m.
Jarlot, nl., Z. RABLURE.
Jaruae , m. Soort van kleine dolk m. uit
vroeger' tijd. - ( fig.) Coup de j , z. COUP (blz.
UI, kolom 2. bovenaan).
-

Jarni, Jariii-bleui, Jainieoton, Jaini
-Dien,Jargo uéinble,

interj. (verouderde verbasterde vloekwoorden in
den mond van 't volk) Verdord, voor den drommei, enz.
Jajiiote, 1. [Bot.] .4ardnoot f.
Jai-re, f. Groote waterkruik, scheepskruik f.
- Aarden fonteintje n. (tot huiselijk gebruik). Zemelkist f. (bij korenmolenaars). - [ Chap.] Lang,
stijf, blinkend haar, dat buiten de pels van sommige dieren uitsteekt en zich niet laat vilten, zoodat liet met een tangetje wordt uitgetrokken, zomerliaar n. (ook 1)011 mart, poll de chien, .qelieeten).
- Vigogne-wol f. (van 't peruaansche schaap). [Chirn. , Phys.] Soort van glazen of kristallen
klok f. (ten gebruike bij de elektrische batterij).
Jarré, e, adj., z. v. a. JARREUX.
Jarrebosse, f. [Mar.], z. v. a. CANDELETTE.
Jarret, in. [Anat.] Knieboog m., de achter de
knieschijf gelegen holte, waar liet been buigt, kniegewricht n,, haze, knie f. Plier, Teiith'e (Raidii') le
i , liet kniegewricht, de knie, het been buigen, uitstrekken. - ( fig. et [am.) Raidir le j , den geest
geven. Moir du jarret, onvermoeibaar in 't gaan,
in liet dansen zijn. Etre ferme sur ses j-s, fiksch
op de beenen staan, eene goede houding hebben. [Man.] Plaats, waar liet achterbeen van het paard
of een ander viervoetig dier buigt, sprongqewricht n.,
wade f. J- see, vidé, niou, coudé, droog, uitgerond, week, krom spronggewriclit. J-s pleins, dikke
en ronde spronggewrichten, dikke waden. Cheval
droit sur le j , paard, dat te regt in de acliterbeenen
is. Cheval qui a les i -s trop ouverts of qui porte
les i -s en dehors, paard, dat te wijd in de hielenis.
La tête du j , de hak, liet hoofd of de punt der
wade. —J- Ion mors, bogt f. vaneen gebit. - Avoir
des j-s de Ier, te vast zitten, te vast aansluiten
(van den ruiter, die de beenen te sterk aandrukt).
-.- [Bouch. , Cuis.] J- de veau, kalfsschenkel. Mettre un j- de veau (lans le pot, een' kalfsschenkel te
vuur zeilen. - [ Arch., Constr.] Sprong ni., onregelmatige kromming, bogt f. (als gebrek aan de
ronding van een' gewelf, van een' boog, van een'
stuk hout, enz.), bult, knobbel m.; ieder naar buiten of binnen afwijkend punt in eene kromme lijn.
J- rentrant, saillant, inspringende, uitspringende
bopt. - [Hydr ] Knie, bogt f. in eene buis of pijp.
- [Hort.] Zeer lange tak 0)., die van al zijne zijtakken, behalve van die aan 't einde, beroofd is,
scheut, spriet in. - Jarreté, e, adj. [Vétér.]
Met binnenwaarts gekeerde achierbeenen, te naauw
van achteren, koebeenig, krombeenig (crochu):
Cheval i , Mulet i . - [Constr.] Onregelmatig gekromd, eene bogt of een' sprong makend, bultig:
Voûte j-e, Pilastre j . - Kousebanden dragend:
Elle est toujours i -e, zij heeft altijd kousebanden
aan. - Jari-eter, a. n. [Constr.] Eene onregelmatige kromming, eene boqt of knie maken: Cette
voûie jarrète. - JAJIRETEB, V. a. [Hort.] J- une
branche, eenen tak al zijne zijtwijgen ontnemen. J- qn. , iemand kousebanden aandoen. - SE JARRETER, v. pr. Kousebanden aandoen, Zijne kousen
met banden vast maken: Se - nu dessus, au dessous du genou, zijne housebanden boven, onder de
knie vastmaken. —Met de knien tegen elkander stooten. (In dezen zin weinig gebruikt ) - .Jarretier,
ière, adj. [Anal.] Tot den knieboog behoorend:
Muscle i of als subst. JARRETIER, M. Knieboogspier 1. - [ Vétir.] Cheval i , z. v. a. Cheval
JARRETÉ.
- Jarretière, f. Kouseband ni.: Votre i traine, uw kouseband is los, sleept ee no. (fig. et fam.) II ne lui va pas P (of iusqu'b) Ia i ,
hij kan op verre na bij hem (in kunde, in verdienste, enz.) niet halen, hij kan in zijne schaduw
nietstaan. Donner des j-s a qn., iemand zweepslagen om, de beenen geven. Je lui taillerai bien des
i -s, ik zal hem wel beenen maken; ook: ik zal hem
de handen vol, heel wat te doen geven. - [ Hist.]
Ordre de Ia J-, orde f. van den Kouseband (eene
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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door Eduard III., koning van Engeland, in 13
ingestelde ridderorde) . - [Chic.] Breede band m.,
ter bijeenhouding van de dijen na de steensnijding.
- [Mid.] Drooge , metlige uitslag in. aan den
knieboog. wol, van haar).
Jarreux, ease, adj. Ruw, stroef, rijzig (van
Jars, m. [.1-1. n.] Gent ni. , mannetjes-gans f.
- (Loc. pop. et pray.) Il entend le j , z. onder
-

JARGON.

Jarsette, f. [H. n.] , Z. V. a. GARZETTE.
Jas,m. [Mar.] Ankerstok m. - [Sal.] Eerste

vergaarbak in. der zoutpoelen (van de zee door
een' dans gescheiden).
Jaser, v. n. Snappen,praten, babbelen, kallen,
keuvelen; kloppen, verklappen, 't geheim verpraten.
Elle ne Gilt que i , zij doet niet dan snappen of
babbelen, zij kalt onophoudelijk. - Bij uitbreiding
ook gebëziqd van vogels, die men leert praten: Co
perroquet, Cette pie ne cesse de i , die papegaai,
die ekster praat zonder ophouden. - ( fain.) Je
vals bien qu'un tel a iasé, ik zie wel, dat die of
gene geklapt, 't geheim verpraat heeft. - (Loc.
fam. et prov.) J- comma une pie, comme une pie
horgne, comme one flûte it neuf trous, als een
ekster snappen, zijn' mond onophoudelijk roeren.
Vous jasez Plan a votre aise, vous avez les pieds
chauds, jij hebt goed praten, gij zit hoog en droog.
Jasequené, e, adj. [Anc. mil.] Met metalen
maliën: Cuirasse i -a, ijzeren-maliënharnas n.
Jaseran, In. [Anc. mil.] Pantserhemd n., soort
van malienkolder.
Jaserie, 1. (fam.) Gepraat, gebabbel, gekakel,
gesnap n.
Jaseron, m. [Joail.] Gouden ketting m. met
zeer kleine schalmen. Ook z. v. Cl. JASPERON.
Jasemir, m-, . euse, t. (fam.) Snapper, prater, babbelaar, praatvaar m., snapster, babbelaarster, kalster f. - Verklapper, verprater m. (van
geheimen) , klapspaan m. en f., klappei f. - [H. n.j
J- de Bohème, de gewone beemer (Bohemer), zijdestaart m., een vogeltje uit het noorden van
Europa, door 't bijgeloof ook pestvogel geheeten.
Jasine, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. BRUANT.
Jasione, 1. [Bot.] Jasione f., eene soort van
klo4jesbloem.
Jasniélée, f. [Pharm. anc.[ Olie f., uit witte
viooltjes en sesam-olie bereid.
Jasinin, m. [Bot.] Jasmijn, jasmfjnboom m.,
een struikgewas van velerlei soorten; —jasmijn t.,
de weirukende bloem van die plant, welke veel
door parfumeurs gebruikt wordt. Les flexthles
rameaux du j , de buigzame twijqen van den jasmijnsisuik. Cueillir on bouquet de .j-, een' ruiker
jasinf)nen plukken. - Gants de i , jasmijn- (naar
jasmijn riekende) handschoenen m. p1. Huile ,
Pommade de -, jasmijn-olie, jasmijn
jasmijn-pommade t.
Jasmijn-sieraad n., bundel kantiel
- [Passem.]
jes, koordjes, enz. - [ Hart.] Zékere perensoort
(ook vilaine de Ia réale qeheeten). - Jasniiné,
C, adj. [Bot.] Jasmijnaclitig. - Jasi.iinées, t.
p1. Jasmijnplanten f. pi. - Jasniinoïde, adj.
Jasmfjnvormig. - Als subst.: Basterdjasmijn t.
-

-

-

-

-

[lycium. , L.]

Jasonie, t. [Bot.] Soort van langbladerig,
stinkend vlookruid n.
JaspacJiate, m. (pr. ch=k) [Minér.] Jaspis
agaat in., een edelsteen uit groen jaspis en agaat
zamengesteld. - Jaspage, m., z. v. a. JASPURE.
- Jaspe, m. [Minér.] Jaspis m., harde, ondoorzigtige steen van 't kiezelgeslacht, in allerlei
kleur en teekening. J- sanguin, opale, porcelanite,
bloedroode of bloed-jaspis, opaal-jaspis, porseleinjaspis. J- agate, z V. a. JASPACHATE. - J- fleuri,
gebloemde, gedekte jaspis. J- volcanique. z. v. a.
OBSIDIENNE. - Vase, Tabatière de j , vaas, snuifdoos f. van jaspis. - [ Tech.] Naam der kleuren,
waarmede de boekbinder de snede der boeken jaspeert of marmert: Faire Ie i , z. v. a. JASPER. Jaspé, e, adj. (en part. passé van jasper) Jaspiskleurig, veelkleurig of bont. Livre a tranche
i -a, boek n. met gemarmerde, gejaspeerde
snede. Livre relié en veau j , boek in gemarmerden franechen band. - Tulipe i -e, jospiskleurige,
bontkleurige tulp t. - Marhie i , jaspis-mariner,
naar jaspis gelijkend marmer. - Jasper, V. a
[Tech.] Jaspiskleurig beschilderen, besprenkelen of
bespikkelen, veelkleurig maken, het voorkomen van
SE JASjaspis geven, marmeren, ja s é 1 e n.
-

-

-

-

-

JASPERON
PER, V. 7».

-

Le plâtre se jaspe Nen, pleister laat

zich goed marmeren of jacidren.
Jasperoi, m. [Tech ] I)ikke, qeleele rol of
bundel in., ijoud- en, zilve rd raad voor bleoselc.
t Japier, V. fl. (pop.) 122, lid UYI1(l, in liet
honderd heen ;n o ten. - f Jaspîieix , ease,
adj , Z. V. (L IJAVA1I 1).
Jaspolde, adj.
iinr.1 Mat en (lof als jaspis, 7us/.is(1C/ltifJ. .- Jspitre, F. [TccIi. ] Het
narmeren of j (I .c j é re a; iaa?-meri'ij, veelIt'leisrije
be.cprikleeliiij of beschildering 07) de iijze van jasvis, j(Is 1) e iinq f. La j- dun llvte, dune coonne, de malmelino, jacI)éiing t1!11 een boek, van
eeoc zuil.
Jasse, f. [Econ. iur.1 Rustplaats 1. voor de
kudden (jeduven(le de dajhitle.
Jassefat, rn riar. Soort van perzcch i,aahlui!, fl. j U s s e f a t ITi.
Jataioii , in I H . n.} Soort van kamowseel f.
(in (1fl handel vieflie ridde qeheeten)
Jatrophstte, Jatrophkine, z. v. a. CR0T0JATE, t;R0 T OAIQUE. --- Jatrophe, in. [Bot.]
Jatroji/ia f., eeoc Jil(List 5(171 't 7051(10/il der wolfe- -

[

flu/If»lOflieD.

Jatte, t. Kom f., nap. b(lIC To., sioeIkom f.
Une j- (to I)OîS, (10 porcelaitie, een kooien nap,
1)01SeIeiflefl learn.[Mar.j , Z. (,ATTE. --- [Chinij
Glazen, pors e leinen of aarden schaaltje of schotel-

Ije (lvie y'bruike in 't laboraloriuen). -- [Artif. ]

W ater r ad, n;ater-vue&)rad (girandole pour l'eau).
-- [Moon.] Meelkist f. ---- Jattée, f. I%o1nvol 1.,
napvol, ikI/f1)flI ni.: J- de lait, /n;invol ifleliC.
Jauelide, f., z. V. (1 . CLtDE.
Jaige, f. Maat, ijkinaat f.. 'ijle in . veieischte
inhoud van een of 05(1CC vat: Ce tonneau na pas
Ja jauge, dat ,vat houdt de maat niet, is niet vol,ejens den ijk. Etre de jauge, den ijle, de vereisc/ite
maat hebben: --- 00k Juin. van cciie flesch of een
glas sprekende'): ruim de loont I1OU(lifl. - It/na/stok,
peils tok, roeistek rn om den inhoud van vaatwerk
le bepalen; vat of fust li., (lat t t stander of model voor de itniere dient. --[Mar.] Ale c/ schaal,
tie-passer, om den
rneetpluot f., soort van propom
sc h eepsin h oud te meten. Ook z V. a. JAUGEAGE.
.- [Tech. ] P1cc/band ni., mars/lijn I., s/rook
perkunient om de dikte van een touw le mepeboqen ijzer
ten; - dikteposser, zizasqew]/s
aven, der
lot ofmetin,q van de dikte der ijzerst
ijzerdraden; - maatstok ni., timimmerinans l i ni
to; --- flomfluilerlIIa(it f. dci' speldemakers;-al/je
probeer- of proefring ni. der n a aldenmake r s. [Agric.] Kuil ni. Ier vom'loopiçje inplanting van
g ewassen; maat Ier bepaling van de diepte dier
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Jasimièi-e, 1. [iar.] Hennegeit tm., gat voor dc
roerpen, opening aan den achtersteven, waardoor
het hoofd van 't roe,' gaat.
Jaunai', M. [H. n.j , z. V. a. R OUGE -GORGE.
J5u;nàtre, 0(13. Geel:chtiq, near 'I gele ricermend. - JAUNi1T
nE, Dl. Gelachlmce kleur f.
[ 1-1 n.] Gre/cisc/i ni. (van 't geslacht (le?
schep.). --.- Jauee, adj. Geel: .1- comma de lor,
du citron, do sa finn, gaul!-, citroen-, ca/Tract n -geel.
Toile j-, geel, OiijCbIeekt linnen n . .- [ U . fl j Race
j- of nJongolique, liet gele of mongoolse/me menscimeni'as. .-- [Géogr. Mer j-, Gele zee t. (tussclmen
China en Korea). --- [Méd.j Fièvre j- of 'l'ytthus
dAiuérique, gele koorts t. hlaladie j-, z. v. a.
JAUMSSE. -- Avoii' le teint .1 - ' eelte gele qeloatskleur lichten. .- (fain.) Etre ,j- coiitnw nil cuing,
comnie stmtrnn, conimne soon, etc. zeer reel, zoo
geel ale .ecl//'raan zijn. - (fig. et proc.) Faire des
conIes j-s, cimslonfe/jke, belagc/ielijke dingen vertellen. z oct/c BEC, BEC-JAUSE en BEJAUNE. JAUNE, fl1. Geel it., de gele kleur. J- pâle, doré,
citron, bleek-, good-, citroengee l . J- de gaBle, de
suture, de StRCifl, .ctroo-, zwavel-, (Jmnberycel. J

de chrome, clmromaaat jCl (onzijdiq chromluam-zuar
lactel-osyde). 3- de montague, berggeei. 3- de Napies, .'\apclsch geel. J- tnhitéi , al, mntemaiii geel, oak
Kasselseim-, Par]jsch- en 1'eronéser -geel geheeten
(verbinding van geel lood -oxyde en chloorlood). -

,J- eFocuf, dojer, ei(iojes' 151., geel von een ei;
[H. n. fl(ittifl van cciie halvemaon- schelp; ook
[Bot.] von de vrucht des stec- appelbooms (cifimitier), sterapjtel n-i., en valks'naamn van den oranjeappel. - [Bot.] J- im leo tiles Ie rue, .1- dItalie,
3- de Rome, namen V(Iim den ranonkel. J- lisse,
Gi'tmsse j- tardivm, namen van twee perzilesooi ten.
Grosse j-, soort vein v(jq I. - 3- écai'late, bran
of gris, (t cutlet rouge, namen van verschillende
zwom.eoorien. - Janneau, in., Z. V. a. FICAIRE.
- Jtnna-llipse, III. [H. n.j Visch van 't ges/acht dec lmeijnns. --- ,Jvinaet, m. [BOt.j Boterbloempje n. .1- deau, watci'-botei bloem I. - (fain.
nc
el pop.) Goudstuk, geeltje 1.: Conipter see j-s , cf/
geeltjes tellen. - Ook als adj.: Pain j-, broodsoo r t.

die 't midden houdt lusschen wit en bruin brood.
-. Jauiitr, V. a. Gelen, geel mao/men, geel verwen,
met eidojet' bc.cirijken. .1- tin ptancher, ven en vloer
geel verwen. Le sulell mout les nioissons, de zon
macia/ct het graan geel. - [Tech.] J- Je hilton,
den tot spy/den Instemden mcs.ingdroad in verdund
zwavelzuur van 't aonhaitg:eiut ox/Ide ienige'a.
- Nagels o f spj/keis blank maken (door ze in een
vat met azijn te schudden). - JAUNIII, V. 0. Geel
worden (van 't groan, van vruchten, van weefsels,
kuilen. La!mourer one terre, on pofager /i mive j-, van de huid/deur, cur.) -- Jaunissant, e, adj.
een' akker, een' moestuin Zen' (hel) omploegen, om
Geel wordend (zelden don in popt. stijl gebruikt):
spitten. Funiev a viva j-, rijkelijk en diep mcclvii
Les btés j-s, Les moissons j-es. de geel wordende,
- Jangé, e, a(lj. (en part. passé von janger) rijpende grotten H. p1. Les feuilles i -es, de verwelMet den peil- of ree/stok, mart de mneet.ec/moal enz. kende bladeren n. p1. -- Jaunisse, I [Mi(d.] Geelqjenielen, geheid, geroe i d, fleijkt: Tonneau j-, ee- zucht, 1jëlaw f. J blanche, z. CUL000SE. - (Bot.]
pc/Id, ieij/mt vat n. --- Jctugeage, in. liet peilen
Ziekte der boomen, die hunne bladeren vOile' den
of rooijen , liet bepalen van (le hoeveelheid vocht in tijd doet geel worden of afvallen. - [I-I. n.] Zékere
een i,ot, zonder dat var/mt ei' nit le ve r w ij deren; ziekte der z ij dewor m en (grasserie). - Jaunisroeijin,q, voilino f.; --. roe/loon, peilgeld mm. - [Mar.j I sear, DI. [Tech. ] Geelntalcer, geel ri et m. (van den
Scheepsmetinq, sctmeepsijkinj f. , bepaling der tonne- mne.esing'li'aad, z. JAUNIn). -- Jaa&sofr, a. [I-I. n.]
maat of inhoudsmaat, der grootte of der belaad- Gele en zwarte kaapschme mcccl t. - ,Jannolte, 1.
bare roimte von sv/iepen; - tonnegeld, aviateelci,
[ Bot. ] Zwa v e l gele zwamnsoort.
ijkloon n. Ceitificat de j-. ijkbrief m. - latiJaaleiean, til., Z. JOTTEIIEAU.
Rev, v. em. Peilen, roe]jen, meten, ijken: JJa'a, a. Java, soo r t van lev:rvisch om.
des futailtes, vaatwerk peilen, ijken. - [Mar.]
Javan, C, Jav.auas, e, adj. Javaansch,
3- 11fl vaiseau, veil schip meten of 'ijken. Vals- het eiland Java of z(1 ne inwoners belie/fend. eau jaugeant cinij cents tonricaux, schip van Als sutst. Javaan in., jovaanscbte vrouw, -- Le
t;oo ton, metende 50 0 ton. - [Uydr.] De hoeveel- j-, de jemvaansche taal t., het jamtaansci. --- JAVAlivid water bepalen, die eeoc fontein, eene pmnp,
NAISE. t. ,ÇOOl'i vast adder, F.
in 't alcemnen een waterwerktui g , in een qmqeven
Javanique, ar/f [Rh/in]: Race I-. geslacht
Lijf! kan opleveren. - J- one pierre, (bij steen- van mean (zoon van Jophel), griekse/t raensclmen
houwers) dc dikte en breedte der vinden van een'
-ras
n., z. V. vi. RACE JtPIIETIQUE.
steen meten, oma hem zuiver haaks te bewerken. Javari of Jmfl'JtFO, DL, 5. V. a. PECARI.
Jnvart, ni [Veh/r.] Zuersiide hoot F. (bij
(fig.) Jal jaugé toot de suite cot homme -th, ik
heb dien muon eindelijk gepeild, terxlonei zijns be- paarden). (in cciie rivier).
kii,aammmlmeden, evoelens enz. beoordeeld of ae.echal,
Javeaa, fl1. Aanwas in., OOîiSi)bh)flhj, plaat f.
--. SE JAUGER, V. jr.: tin naeice ne se jauge
.Jm.velnge, 151. [ AgIle.] liet hf zwaden te
ou'appm'oximnativemnent. de inhmi(l van een vaas'- droogen leggen van 't afgem aa ide graan; het daarlu/p laat zie/t niet (111fl bij henade?immf/ bepalen.
cool , betaalde loon n. --- Jsm'i'eler, v. a. liet afJ augenr, ni. Rnejjer, V'jlflroej)er, peiler; selmeeps- g emaaide graan bij zwatben veieeiiigen, om liet op
macIcr, sm'lmee/)eüker, dapper. 3- juni, bek:did wijn- 't veld te laten eroogen en peel warden. - Ook
roejjer, sc/iee1fjker. - Somtijds ook („Is adj.: ale v. n. en V. pr.: Ce/in avoine commence ii IMaitre j-, lIuo/(l ii. (Ier peilers.
of h se j-, die harer isp/itt te droogen en girl te
Jangne t. [Bol.], Z. V. (1. A1 0'JÇ.
worden. ---- liet pact. rltris hr ook a/.: B 1 Inoelé, in
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zwaden gelegd koren n. - Avoifles j-es, haver f.,
(/001 den regen bedorven is, tijdens zij in zwaden
lag. - Javeleur, in., -eiise. f. ZwadenmaIer ni., -maakster 1.
Javeliiie, f. [Alic. miLl Kate werpspies f.
of werpsc1icItt ni., halve piek f. -- [Econ. Fill'.]
Bundeltje fl rijst- of sprokkelhout, bundel m. latten (javelle).
Javelle, f. [Agile.] Zwad, zwade, zwadde f.,
hoeveelheid, (lie (C ifl(1O(je1 iitet Zijne zeis in éénen
zwaai nedeilegt en op de toren laat drooGen en
eel worden. Rama000l' les j-s pour en former
des gerlws, (le zwaden ameniapen oni er schorem
van te maken. - Bij uitbreiding: Bundelije n.
sf/shout, bos m. latten of wjjnqaardslaken. - Ce
tonneau es! Iornl)é Oil i - s , dat vat is uiteen, in

die

duigen gevallen. - [Cliim.] Eau de JAVELLE (naar

den naam van een cloipje bij Parijs), f. Jorellewater ri. (chloorpolascli in vloeijenden staat), lot
het bleeken en onteleicken von lijnwaad.
Javelot, 111. [Anc. mu.] Werpspies f. , werpschicht ni. -- [IHI. IL] P(/Islan.q f.
Javelotte, f., Z. V. a. JAVOTTE (ken ii.
Javenis, i-n. ill. IL] Ainerikaansch wild varJavotte, f. [Fecil.] Aanbeeldbed n., gegotene
ijzer-massa, waarin nico de aanbeelden bevestigt,
op welke in, (ie ijzersnielterfjen de groote hamers

werken.

Jayet, in., Z. v. a. ,IAIS.
Je (vOdi' een klinker of stoimne li J') peon.,
pers. sing. Ik: je ci'ois, Ik geloof. J'éeris, ik
schrijf. Yen paile, ik spreek er van. J'y I)ense, i k
denk er 001?. iIlaI)ite one chaumière, Ik bewoon
cene hut. - La diral -je ? zal ik het zeggen? Peut -ê t re il'ai -je, misschien zal Ik gaan. Puissé -je
vous voir Ileureux ! mogt Ik u gelukkig zien!
Dussd -je Volts volt' périr, al ?noest ik u ook zien
omkomen. !C(Jdje E1I i)Oilt du monde, al ware
ik ook aan 't einde (lvi' wereld. ---- le soussigné
certi fi e (IUC... Ik ondcrgeteekende verklaar dat...
- JE 1XE SAIS QIJOI, lor. subs!. Zeker iets (dat
men geen raam kan geven, niet beschrijven kam).
Un je no SRÏS qUOl nivet'tit (1110 JO dOIS me défier de eet homme, een zeker iets (ik weet niet
wat) waarschuwt neji, dat ik dien man moet wantrouwen. - (fain. ci (1 énigr.) C'est mu je na sais
quol, 't is een zeker iemand, een ik weet niet wat.
Jé of Rotin, m. [Tech,] Ruimer, doorsteker ni., rietstok om vcrstopte buizen of goten (100e
te steken.
Jean, in. Jam. (Men vindt dezen eigennaani in
verscheidene spreekwoordelijke, deels gemeenzame,
deels Platte zegswijzen) Cost comme le ln'éviaire
de messire J- cda in sans dire, dat is zoo
klaar als de zon, (lat spreekt van zelf. Jean
farine, Z. FARINE. 5 J- potage, hansworst, potsenmaker. J- tle Nivelle, z. onder CIIJEN.
St.Jeaii l)ouche (tOl, z. onder P,OUCHE. -- J
fait tout, j- lout. P d roit, Jon-albedrit, bemoeial,
Jan-hen. Faire le .1- logne, den onnoozele, onschuldige spelen. J- (les 'vignes, een onberadene,
onbezonocac, iemand, die blindelings in. (Ie val
Ire

,

JET.
Jeannette, f. (eiq. verklw. van Jeanne, Jo- [Tech.] Jenny, eeoc katoen-spinmachine f. (naar
de vrouw 5(171 den uitvinder Arkwright dus geimeeten). -- Gouden kruisje D. met een- hart er op,
als vrouwen-halssieraad.
h anna) LEnt.] Volksnaam van de narcis (narcisse).

Jeannotisine, in., Z. V. (1-. JANOTISME.
Jécoraiie, adj. [Anat.], Z. V. ((. I1ÉPATIQu'L.
- Jéeoi'al, e, adj. [Mid.]: Son jécoral, lever-

geluid n., t geluid, dat ge/moord wordt hij 't aan
kloppen der leverstreek.
Jeetigation, f. [Med.] liet oinwerpen, het
woelen, onrustige l-igclmaamsbewetng f. in ziekten;
- cot;: liet trillen van (leJ( pols,' j e c t t p d t t e f.
Jectsse, f. adj.: Teires j-s, opgeworpen, omgewoelde grond Ill. of aarde f. - Pierres j-s,
bouwsteenen m. p1., die met de hand gelegd kunmen worden.
Jecuiba, in. [Bot.] Jeculba, boom., waarvan
het -100(1e hout zeer geschikt is tat beeldhouwwerk.
Jégneux, m. Wijde beker m. met een oom':
Z. V. a. GENIE(JX.
Jébovati , m. (Iiébreu) Eeuw -ige, Onveranderl-(/ke, God, J e P 0 () a It. - Driehoek ni. met dien
-naam in lieb-reeuw.n-h letterschrift daarin: Un jsculpté, een gebeitelde Jehovah.
Jtjunum, In. (pm' —imorne) [Anat.] Nuchtere,
ledige cia-rum n-i. (tweede gedeelte van den (manen
rlarnm, tussehen (1C11 twaalfvingerige -n, daini- en- den
kromdarm). (waterslang f.
Jek, in. H. n.] Zeer kléverige braziliaansche
Jemblet, m. jTecli.] Gedeelte van den gie-

tersvo rim.

Jetinis, f. [Tech.], Z. JEANNETTE.
'-t-. S Jelain, fl1. Zot, domkop In.; IiOOrlidi'afjei.
Jerhoa, nl., Z. JERBO.
Jérémiade, f. Klaaglied n.,jammnerklagt 1., gedung en vervelend geklop n., 5 e r c ni, i a d c f. (met
toespeling op de Klaagliederen van Jeren-iias, een
(steenbrekc f.
der bijbelboeken) .
Jernotte, f. [Bot.] Pimpernelachtige -roode
Jérose, f. [Bot.] Roos f. van Jericho.
Jérosolyinitain, e, adj. et subst. Jeruza
lemnech; -- inwoner in.. inwoneres f. -van. .Jeruza-

1cm, Jeruzalemmer m.., jeruzalemsche vrouw t.
Jéson, in. [Fl. n.j ilarteselielp f. van den
Senegal.
Jesse, t. [H. n.] Fisch van 't karpergeslacht,
die in Brandenburg aland, in Salcsen dikkop, in
Poamniere-n en Pruissen jese of göse, in de Nederrijnprovincie niondviscli heet.
Jésnite, in. [FI. ceel ] Jezuïet, jesuit, medelid of aanhanger van de -roomnsch-katholjke geeslelijke orde, die dooi' Ignatius van Loyola in 153t
(v. a. in 11) onder den -naam van- gezelschap of
sociëteit van Jezus (compagnie on société de Jésus)
gesticht, dooi' paus Clemens XI V. in 1.773 opgeheven, doorpa-ns PiusVlI. in 181t hersteld werd; hare
leden- noemden- zich, toen zij onder de Restauratie
weder in Frankrijk kwamen-, Pères de Ja Foi.
vaders van 't geloof. - (Sedert Pascal in zijne
Lettres provinciales de zedeleem' dier orde aangeloopt. Cest le manage de J- des vignes, lant last en hare gevaarlijke stellingen ten toon- gesteld
tenu, taut payé, 't is een huwelijk zonder bruiloft: 1(0(1, kreeg het woord in de volksstaal de beteekemiis
zij huizen met elkade zonder getrouwd te zijn. van) Schijnheilige, huichelaar, sluw, gevaarlijk,
Faire comme St.J- (lui cIonnait le 1)aptême 5l)S intrigant, booswicht onder 't masker van godsdienst.
l'avoir reell, iets willen onderwijzen, dat men zelf - (pop. et jii'ovinc.) Kalkoen in. (omdat dit diem'
niet gelee)d heeft. C'est .1- de Logny, ii na pas door de ,jezuïeten naar Europa is overgebragt). hâte, 't is met hem.: kom Ik er van (laag (liet, (jail Jésuiltesse, 1. ,Iezuïetin, jezuïetes f., non eenem
kom ik er morgen, hij heeft altijd tijds genoeg. orde der 16o ecu-ia, saai' cl-ic dci' jezuïeten gevornul
Ris ten, Jean, on te fijI , des oeufs, lach maar, mnaa-r -in 1630 (1001' Urbanus VIII. opgeheven. vriend, ge zult uw trekken wel thuis krijgen. Jésiiitique, ad (alleen in kwaden c-in) .IezuïeEmployer toutes les lieres de SIJ -,,z. HE R RE. - tiscli, volgens (le leer, (ie grondstellingen, de hanMal de St.Jean of Mal StJean, z. EPILEPSIE. - demos der jezeïeten. - Jésiiitiquement, adv.
C'est mu JEAN (i n deze zcgsu'ijze van 't ital. zuano). Op jeeu-ietische wijze, huichelachtig. - 4. •Jéssii't is een zat, een uilskuiken, een, tlontolTelkneeht, user of •tésimitiqiier, v. a. Dcii jezutet spelen,
een. horendrager. Jean-de-Gand, in. [II. ii.] Z. V. a. ESCOBARDEJI. - Jésuiltisme, n-i. LogoJan-van-Gent, eeie soort van. kropgeins. - Jean- la's leer t., beginselen- II, p1. der jezuielen, jezuiede -Janten, is!. [H. n.], z. V. o. ALBATROS. - t -ismnuc 11.; - huichelarij, geveinsrlhe-irl t.
Jésus, rn Jezus. Compagnie of Societë de J-,
Jeafl -(Ie -blafle, ill. [H. tij Kleine arend n i.,
die (volgens den Jardin des Plantes) cciie over- Z. onder JÉSUITE. Jesus-Christ (vgl. CI-IRIST.), Jezus
gangssoo r t tus.cchen den viseliarend en d'ii lmu-izert Christus. .- [Papet., Corn.] of als adj. Papier ilezns.jmap -ie -r n., cciie groote papiersoort, die de
of muizevalk mu -oct zijmi; - bij anderen.: sint--maarlett e r s I 11 S tot watermerk heeft. - Bon J-!
tensvogel, een aschkleu -r -ige wauw In.
Jeannelet, m. [Chas.] , Z. V. a. CLIANTE1(ELLE. Doux J-! J- Maria, inter.). (om vreugde, vrees,
Jeannet, Hi. (eiq.verklw. van Jean) Onnoozele verwondering enz. , aan te duiden) Lieve God!
hals m., uilskuiken n. (katoenen stof. Lieve fleer! Jezus Maria!
Jet. n., worp In.; liet werpen. in 't algemeen een'
Jeannets , m. p1. [Corn.] Soort van ge keperde
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beweinq , die met eenige kract of snelheid ge-

schiedt. Le j- de Ja pierre aver la fronde, de steenworp, liet welpen des steens met ':Ien siinqer. Anne
de j - , we rp g eweer, weipgeseliut,uerptu'ig ii. Le j-

des bombes, liet bommen-werpen; kunst f. van bornmen le welpen. Force du j-, kracht von (tell WOil),
werpkracht f. j d'eau, waterstraal, watersprong m.
- 3- de luinièie, lichtstraal, inz. VlOtSeliilf] invallende lichtstraal ei. -- J-s (ie feu, vuufonieinen f.
pl., branders in. p1. (luiistvuuwerli). - J- le dés,
Wol?), gooi fl). met de dobbeisteenen (coup de ils).
— Compter !'a rgent par des j-s, liet geld bij woi
pen tellen, het field uit de hand schieten. Calculer
au j- ei a la plume, niet rekenpenningen en met de
pen of op 't pap-ier rdlceiien. — [Pèclie ] Werpnet n.
J- de filet, z. v. a. coup de fi let, z. COUP (blz. tô,
[ibIar.] J- de maichanclises, het overkol.
boord-werpen of -zetten der koopwaren (bij ge
vaar). Faire le j , goederen overboord werpen of
zetten. J- et contribution, aandeel der kooplieden
in 't verlies, doOr 't overboord zetten veroorzaakt.
3- de voiles, stel, voltallig stel n. zeilen. (Men zegt
iieverjeudesoiles). — [Fond.] Gieting f., gietsel 0.;
het gieten: Couler one piece dun seul j-, een
stuk in eens gieten. - Ook: gietgat, vormgat n.,
opening, waardoor de vloeistof in den vorm loopt;
afsteekqroef f.- - oversehietend metaal, (lot in de
buis blijft, dooi' Welke 't gietsel in den vorm vloeit,
(bij geschut masselotte geheeten) , verloren hoofd n.
— [Bot., Hart.] Loot, spruit f., scheut in., lot u.
Cel arlre a fail de beaux j-s vette aumle, die
boom heeft dit jaar schooiie loten 'ernaakt. - flu
bols, jarig lot, nieuwe scheuten van 't zelfde jaar.
Canoe (100 seul j-, rotting, rietstok in. van dcln
schot (zonde)' geledingen of knoesten, - (zonder bepaling) Un j , Un j bien droit, bien dier, een rietstok, een zeer regte, zeer dare rotting. - 3- sur
eau, naam eener waterplant. — [Even. rur.] J- dabellies, jonge bijenzwerni in., die den korf verlaat.
- [Constr.] Waterbord, regenbord ii. (boven
ccve deur of raam ter afkeering van den iepen.)
— [Peint.] j (Ie draperies, ploofjeiital in.. plooijenschikkinq 1., wijze van voorstelling der ploo(jen
eener draperie. - [Fauc.] Dunne riem aan den
poot des talks, wcrpriern rn. - Ook de naam der
koord om den hals eens tot de galg veroordeelden,
.ctrcp in. — [Brass.] Vulketel, schep/WIel; - waterren ingietemmer ni. , puts f. - [PlomP.] Kope
trechter in. - [Say.] Loogschepper, koperen scheppci' m. om den ketel met de loop te vullen. -[F!. n.) J- maria. J- il'eau mann, zeescheede 1.,
een plantd'ier. dat wateistralen schiet. — ( fig.)
[Litt., Beaux arts] Fait dun seul j , in eens door,
in éénen adem gemaakt, onder den invloed derzelfde aandrift of opwelling, 'met snelheid bearbeid
of uitgevoerd. On croirait que Fdndlon a produit
Ie Téléniaque dun seul j , men.ou wanen, dat
F. den Telemachus in eens (laarneder heeft geschreven (zonder op 't peschrévene terug te komen, zonder veranderingen of verbdteriuigen). — Le premier J dun ouvrage, de eerste schets, het eerste
ontwerp van een werk — nu PREMIER JET, bc. adv.
in eens, zonder afbreking, zonder er op Icing te
komen : II a fait cette pièce de vers flu premier
J-, hij heeft dat dichtstu kje in eens af neergeschreven.
Jetage, in. [Cltir.] Uittreding van etter, van
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vochten. - [ Vétér. 1 Droes , neusvloed ni. (der
paarden.)

Jeté, e, wij. (en part. passd von Jeter): Pierre
j-e stir un toit, op een dak geworpen steen m. De
Jean ,j-e par Ia fenêtre, uit het venster geworpen
water ii. Sos cendres Invent j-es au vent, zijne
ascii werd in den wind gestrooid. - [Mar.] Etrejur Un bane, sur nile cdie, op eeoc bank, op cciie
kust bezet, geworpen zfjn. - [Beaux uris] Cda
est j-, uien j-, dat is slechts geschetst, dal is gelukkig ontworpen, goed geschetst. - ( fig.) Une
parole j-e en lair, een los uitgeworpen woord n,
Un cri fut j-, er werd een kreet geslaakt. Le dé
(Le sort) en est 1 ' z. DE. - Jeté, in. [Danse) Danspas in., die slechts de halve tjdinaat van een' ande r en heeft. - Jetéc, f. havendam m., havenhoofd,
hoofd 0.; kisting 1. J- de fascinage, le cliarpente,
de maconnerie, kistin g f. van rjswerk, kribwerk 0.;
palenhiiofd; steeneii hoofd n., steenen beer m. —
Het op een' weg .qebragte steengruis, puin, zand
enz., om hem te verbéteren of op te hoogen. [Tech.) Faire une j-, een yiet.cel malen. (le kaars-
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vrn'ineii cot mes of talk gieten. — ( Econ. rut'.)
J- d'abeilles, Z. V. U. JET daPeilles.
Jeter, v. ei. JVei'pei, goof/en, snijjtcii. .J- une
pierre, eenen steen werpen, wegwerpen. I- nile
pierre ii Ia tête de qn., iemand een' steen naar
't hoofd smij t en. J- tin fi let, een net u itwerpen.
J- de l'ai'gent nu peuplo , geld onder 't volk weipen, sti'oofjen. J- qn. pal' tei'i'e, iemand op den
grout werpen, iemand ne(lei'wei'pen. J- nile malsoil par lerre, een huis neêrwerpen, afbreken. La
lempéle nous ieia sur Un dcueil, de stor;'nivieíp
ons op eeoc klip. -- [Veipen, uitwerpen, opweï-

1)eii, uitsciiielen, uitstorten, you zich geven of wei'pen: Unanimal qui jette son venin, een dier , d at
zf/ii veîijjii uitschiet. (fig.) II a jeté tout son venin,
hij heeft al zijn venijn uitgeworpen, al het kwade
gezegd, dat hij wist. - La nionlagne jette du ten,
de berg werpt (braakt) vuitr uit. Cette fontaine

jette beaucoup d'eau, die fontein werpt veel water
op. Celte lampe jette beaucoup de luiniêre, die
lamp geeft veel licht. Ce diamant jette uit gi'and
éclat, die dianiant schiet een' helderen glans uit.
(fig.) .1- des soupirs, zuchten, zuchten slaken. ides ens, des plaintes, geschreeuw, klogten (Ian heffen. J- des dclats de nee, uitbarsten va n, logchen.
— Werpen, slroojjeii, uilsti'oofjcîi : J- des fleurs
sur Un clietnin, bloeineii op een' weg sti'oo(/en. Jflu sel sur Ie laid, zout op het spek stroofjen. Jfles semences en terre, zaad in den grond strooijen. — (fig.) J- des semences de vertu dans le
coeur dun enfant, zaden van deugd in 't hai't eau
een kind stroo(jen. — Leggen., stellen, planten., slaan,
riqten , brengen, eiz.: J- les fondements dune yule,
dune maison, (le gi'ondslaqeui von cciie stad, van
een huis leggen. - (fig.) J- les fondements dun
Etat, een' Stoat grondvesten, oprigten. —J- un pont
sur une rivière, eeoc brug over eene rivier slaan

(inz. voor den overtogt van ti'eepen). - Quand Ie
Créateur jela les homines sur Ja [ciie, toen de
Schepper dc inenschen op aarde plaatste. - J- ses
iddes sur le papier, sur Ja toile, zijne gedoehen op
het papier. op liet clock brengen, werpen. J- un
coup d'oeil sur cjc., sur pit., ccii' blik op iets, op
ienianci werpen, rigten, vestigen. .1- Un regard cur
Ie passé„ een' blik op (iii) 't verlddene werpen, slaan.
and ripten.
J- les yeux sue qn., liet oog op iem
vestigen, slaan; bijzondere ooginei'ken met iemand
hebben. J- fles regards de compassion cur pl.,
medelijdende blikken op iemand slaan, iemand met

medelijden aanzien. J- tine oelilade, des oeillades,
een' lank, lonken geven, toelonken. - J- I'eITi'oi,
l'dpouvaute dans Ie camp, dans une assenThlée,
schrik, ontsteltenis in de legerplaats, in cciie vergadering brengen, verspreiden. - J- ses soupçons
sur go., zijn' argwaan 0]) iemand laten vallen.,
iemand verdenken. J- des soupcons dans l'esprit

de qn., ieinande argwaan gaande eïioken,iemond verdenking, achterdocht inboezemen. J- du ridicule
cur qn., cur une action, iemand, cciie daad belagchel(jk maken.. - J- qii. dans Ie péril, dans I'mquPltude, dans l'embarras, iemand in gevaar, in
onrust, in verlegenheid brengen. - .1- qn. en pri
son, dans les fei's, iemand in de gevangenis wei'Peil of gevangen zetten, iemand in de boe(jen. 51000.
- J- un manteau sur ses épaules, zich een' mantel
om de schouders slaan. - (fig.) J- uit voile cur qc. ,
een' sluijer over iets wei'pe'ui, het met stilznijgen voorbij.qaan, ernietveider overspreken. - J- dec propos,
iets zijdelings ofbedektelijk te kennen geven, zich een
woord laten ontvallen, iets ter sprake, op het tapijt
brengen. - (Loc. fig., farn. , pray.) J- vine marcliandise a Ia tête, cciie koopwaar voor een spotprijs, voor een ei en appel, aanbieden. J- une chose
it la tête de qn. , iemand iets naar 't hoofd weepen, het hem aanbieden , zonder clot hij er om
vraagt. j- de In poudre aux yeux, zond in, de
oogcn strooijen.. J- con plomP cur ge., zije' angel
11001' iets uitwerpen. J- nu os P go., iemon(i een
been , een brok toewerpen, hein 'iets van de voordeden afstaan, hern, door een klein voordeel zoeken
te winnen. J- son coussinet cur qn. , iets dooi' list
zoeken meestel' le worden. J-la pierre it qn., eeneui
steen op leniand werpen , hem iets te loste leggen,
hem beschuldigen. z. ook: BONNET, dIEN, COGNEE,

COTON, COU, DO, VOLU, FENËTRE, FEU, FLAMME , FROG,
GOUBME, GBAPPIN, IIAUT, POURCE.•tlJ. - [Brass.]
J- les secondes, het count voor de tweede maal op-

gieten, (nadat men het eerste wort heeft laten af-
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lOOpen) . .J- trenipe, den ketel in de Icoelvalen ledigen.
[Bot.] Cette vigne a Lien jeté du bois,
die wijnaa 7 i1 heeft veel hout qenwafit, veel vonken
fjecChC)tell. Ces arhres nOt jt de proiondes radfles. die bouwen hebben diepe wortels geschoten.
Ook zonder voorwerp: Les arhrcs ne jettent pas
C[iCOFC, (Ie booinen enciken 110(1 geen hoot. schieten
(fig.) Ces abus ont ,leté de profon
51011 niet uit.
des ravines. die i;'iisbvuilen hebben diepe Ww lets
fjescliolcn. [Bout.] 3- en soie , eenen knoepnoim
[Cir.] .1- des channut .cpeulijc1c oveïti'ekkeu.
delles, des liougies, (!e(7oten koersen maken. J- les
niècles. (Ie tweede wa s laag 00fl de pitten peren.
[Chir.] Cclie plate jetle du pus , of, zonder voorWel]): Cctte plale jette, commence n 1-. (lezewond
etteit of droogt, zet ettci' of, begint ie etteren.
[Ecoll. rur.] (als v. n.) Les bonnes niouclies jetlent deux lois lan, qocile bijen zwerinen tweeinool
'Sj(101S (tweeinaol lit 't j(l(u' ZO71(lUî't zich een joi;e
bjenzwei'm van dcn mouleikoif of). Ces mouches
Wont (Cclie roche no) pas encore jet, dip, bijen
hebben (die koel heeft) nog niet g ez w ermd.
fFauc.J ,] Ie faucoi, J- l'OlsdSU (111 poiflg, den
veil/s o/)tcten, op w erpen (van den havik jebruilit men
ii n [Fond.] Giien, cfieten, pesm oltie
hIcher).
10 0 1 in ccii' vo r m lot n loe)pen. 3- one statue en
bronze, een standbeeld in brons (I ielen. J- un canon ,
een stuk ('SChut p'cten. Ook zonder voorwerp:
Ce fondeui jette bieti, die pieter werkt çocd, maakt
goed pielweik. ,J en sable, in kleine zondrormen
pieten. .1- en monte (note tip.) Z. MOtILE. {lmpr.]
J- on Wane. do blanc, .1- une espace, nee intera l le, wit, ruimte l o ten. 'inc i'oimte onoanpevutcl
laten. [Jeu] 3- ses cartes, zijne kaarten uitspelen.
3- les cartes, (te kaarten wegwerpen, niet spelen
ophouden.
3- Ie (Pt, of als v. n. J nu sort , am
de hoo g ste ((Of/en werpen, iets door 't lot loten
[Mar.j .1 des niarcliandises, la carbeslissen.
gaison ii la met , goederen, de loeiinp overboord
zetten, werpen, poojjen. 3- l'ancre, het anker
loten vallen, ten anker noon. J Ja sonde, Je plomP,
tOO(iefl, het (IieJ(loOd uit w ei pen. 3 Je ] och, toppen,
het logplankje overboord werpen. J des mats b
has, niosten om loop zeilen (dooi' hen met 'zeil te
overladen). J Ja ch(Aloupe b Ja met', de sloep in
Zee strijken, zetten. ,l le salvanos of a houee de
sauvetage, (Id s'ed(I?I?(/sbOei uitwerpen„ uitzetten,
J- des grappins P Paid dun autre vaisseau, enterdreppen 0/) eenander schil) overporijfen. J ui Ja
bande, een schip doen krenpen, p oederen, over ééneis
boei!, c/eli last ((Vel' iuitre z[iele leppen. J son navire
a Ja cote of Se j b Ja cote. het SC/ii/) op de kust,
0 1) den ViOl zetten, opzettelijk op de kust of in den
wol loope'n. Jette! poot op, siiifft nit. stoot uit.
Jette Je Punier hors de Ja hune! vloot het mornzeil uit de 11(015! Jette debars! breng uit (het
schip).
[MI].] J- des hoinmes, des munitions
dans urns place, kijgsvclk. krfj,qsbehoeften in cciie
vesting werpen, l)iI(flei( t)rel(f;en (ondanks den he[Pèche] 3- Je
tégcren(ten of blokké'eu (l en vijand).
fi let, het niet uitwerpen.
[Point.) Co peintre
jette Jikm les (Iraheries, s'ertend bien h j les
IJrapel'ies, die sChiI(lel' weet etc druperien goed aan
(PlomP.] .1- Je J)IOIOJ) cur bile, op
le tn'enen.
Cciie uiiet doek oveitrolcken gietbonk zeer dunne
loodbfode'n fJlttdfl. [Pot. (I'élai.'. ] J- sur Ja pièce,
een hen( s(1, handvol, oor aan een vat gieten.
[\lénér.] Ce eerf jeite sa We. (lat heet werpt
[Verr.] Le verre jelte
zijn hout, zijn pewei af.
son se] , het tas verliest zijn zout, krijqt kleine
[Vétér.] Ce cheval jette
scheuren of bersten.
sa gourme. une fausse gourme, dal paardd werpt
den droes af, zet den kwaden droes of.. SE JETER, V. 7)1'. zich werpen, zich storten : Se j pat
Ja fenetre, dans Ja lner, zich uit liet venster, in de
zee storten. Se j nu you, aux pieds de qn., zich
ow iemonds heils, aanienianuls voetenwerpen,ieinand
omhelzen, voor iemand nederknielen. Se j su r v,
son ennemi, zich op iemand, op zijn' vijand
werpen. hem aanvallen. Se j- sul qn., sur un repas, gretig op iets, op een maaltj(I aanvallen.
Se j dans un péril, zich in een gevaar starten. Se jdans Ja réi'orrne. dans Ja lévotion, niet ijver cciie
andere levenswijs (iUflh(Cli'i(ii, 07) eens vroom snorden, een devoot leven poon leiden. Se j- dans un
Convent , in een klooster de wijk nemen, in een
klooster eaun. JJ so jetsi dans Je Pais, hij nierp
zich, stortte zich, redde zich in hei bosch. Se j-
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dans les affaires, zich in vele en gewi'tige zaken
steken, groote zaken ondernemen.
Se j is Ja
tête (de qo.), zich bij iemand opdringen. JI no
faut pas se j P Ia tête des gens, men moet zich
den men.cchen niet opdringen. Se j dans Je parti
de qu., iemand.s partijkiezen, omhelzen. Se j sur
les louanges de qn. breed in iemnancls lof uitweieten. Z. (((ik ntins, FIIIPEIIIE, MOULE.
[Géogr. ]
Zich uitstor ten, zich ontlasten, zich werpen, volten, uitloopcn; uitsteken , vooruitsteken. Le RhOne
se jette dans Ja Médiierranée, (Ie Rhóne ontlast
zich (heeft hare uitwatei-inq) in 1e .TI1'i(ldellan(Isc/ie
zee. La SaOne se jette dans Je Rhone, de Sac(ne
valt, vloeit, werpt zich 'in den Rhóne. La terre 5e
JOi te iei Wen sm'arit dans lit iiier, het tand steikI
hier (strekt zich hier) zeer ver of diep in zee uit.
Se jeler ti Ja cOle, z. boven On(te'i' JETER , V. 0. Se J en plein, op den wal loopen.
Geworpen worden : Cda se jette dans Ja rue, dat
woidi op straat (iewo','pen , dat is niets waard.
Jeiettr, rn Tech.) t1-erper; g ieter m.
Jeton, Eli. [Jeu] Leg- of rekenpenning, speel-.
VOeIitPeli?iililJ m. , ?'Ofl(l .clieeloierk n.
3- de présence, presentie-penning (in soisimige bijeenkomsten
aan elk (Ier ti'f,ienii'Ool'it'ih'e leden uitgereikt).
['rech.] Le tt erg ieters werktuig n. tot toetsing der
,cjegeteii letters.
(Loc. rov Etre faux comme
Un i , ccii vaisch karakter hebben, de vatschheic.t
zelve zijn.
Jelonniei-, in. (dènipr.) (woord
van Voltaire) Lid der /isnsche Acadéiiiie, uw. een
fletroitlV op!(omen(I lid (IaOiiaui (met toespeling op
den v'elces' roiuiqedeeldeii jeton of presentie-pennam' welker getal de presentie-gelden werden
vaar
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uithtaatd).

Jeitlee, adj. f [Manuf.] : Lame j , slechte, stroeve
wol I., uitschot n.
Jeu, us. Spel, vermaak n., uitspanning, verlustitting: piop , boertesij, kortswijl f. J- denlant, 1cmcierspel. J- innocent, onschuldig spel, schuldetooze
uitspanning. J (Ie main handspel. li te klappen
uit s e /wets, plagerij. (Lay. prov.) J (Ie main, j de
Cda
vilains, uit kortswijl vechten is gemeen.
passe le j , dat gaat te ver, dat is weer don scherts.
Ii se fait mm j de %otro faiblesse, hij spot, hij
drijft een spel suet tiiae zwakheid. Ce sont de
rudes j-x, (tat Zjjfl ruwe, onbevallit'e boerlei '[j'en.
11 a fail, dit eels pat' j , hij heeft dit uit kortswijl ge(!aan. rezegd. 11 le pi end en j-, hij neemt
het 'in boer t erij, scherts op.
J de mets, woordspeling, zinspeting f.. dubhetzinnq gezegde n. J
ing,
wee/clay
u
l
(Ier natuur,
nat
urspe
Ja
nature,
de
die iets zandertings voorlbi'enpt; liet clue voortge
braitte voorwerp zelf. Cette coquille est extraor
diiiaire, eest tin j do Ja nature, deze schelp is
buitencemeen, zij is een spel (Idi' natuur.
J-x
despril , sjieti?ien van 't vervult, vei nu ftspelingen
1. it. (zoo als ?'oadsils , chai'wlen, eincirjaien. enz.).
(prét.) Les j-x de Ja scène, de tooneetcoorstel hagen f. Id. Les j-x de Melpomnène, de ThaJie,
(te t r eurspelen, (Ie blijspelen. Les j- de Terpsichore,
de dans in., liet (1(155(55. Lesj-n sanglatilsde Jars,
de htnedqe oorlorsl.'edi'iji'en n. p1.
C'est un j da
Jasard, de Ja fortune, 't is een spel van liet toeval,
Spel n. liet aan zttkei'e regels
van (Ie fortuin.
ondereiorpen spel, waarbij nieîi (laoi'cjaons eenig
geld waagt ; het .(Jieiefl. J-x (le hasard. Z. HASARD.
J-x d'ailresse, kusstseten (die vaardigheid von
hand en oog vorderen). J de calcul, de combinaisorts, vei'standsspelei. spelen van berékening.
J-x de commerce , geztscliapsspeten (zoo als de
meeste kaartcpeien). ( De namen (/es' bijzondere
II
spelen zoeke men onder 't bepalende woord.)
est heureux au j , hij is gelukkig in 't spel. J'ai
perdu nu j , Ik heb tij 't spel vei laren. Etre adonnffi . attaché au j . aan 'tspel overgegeven, te zeer
gehecht, verslaafd zijn. JI vit de j , hij leeft van
liet spel. Maison de j , speel/mis n. L' ei) tt'ée dune
maison de j esi. une (les portes de Ja GrOve, de
ingang van een speelhuis ic ee;se der poorten naar
Inzet, mica; pot m. Psietlre au j ,
't schavol.
Faire le j , inzetten, in den jsit lggen. Jouer beau
j , s/)Plefl uaai-ocn de onderin willen. Joter gros
j , grof, mu veel geld spelen. Jouer petit j.. om
ineinig geld spelen. Tires' Je j , d'nezaineitjken
inleg, eten vol uithalen. It Y a trois vents francs
Spel,
stir j , sur le j , ei- vloot 300 francs in,
de gezamenlijke kaarten, die de speler in de hand
kfjpt; de ooien of pisntesi. die mii bij 't kaart- ei[
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JEU

JEUNE.

dobbeiRpel maakt in 't algemeen de verhouding
waarin een. speler zich tot zijne tegenpartij bevindt.
II a tin beau j.. Iileii du j , hij heeft een schoon
spel. Porter beau j , ren schoon spel hebben, eer
toen koopt. II lui est entré vilalli j , hij heeft een
slecht spel in;ekocht. J'ai ruiné [null j, en ecartact. ik heb nijn spel met ht écai idreii of
Vous coridusez Men votrej-,
bedorven.
werpen bedorven.
gij speelt qoed. Ceux (ttli 'eotrdent no (toivent
point parter sur le .1- , de loekijkeis ieee/en niet in
het spel spreken. Tent': j , vOol'tSl)eIefl toet heiui,
die verliest; ook: in zijn fiets of in 't openbaar
speelpartijen geven. Cooper J , met spelen opoteden en de winstt medenemen. les rgtes du j-, de
spelre(;els fl. p1. Cest le vrai j , dat is liet regie
spel, zoo moet er gespeeld woiden. Ii a te j serré,
hij is voorzigtig in liet 5/Jel, hij waagt niet li(Jt veel
in het apr!; ook: hij houdt c1S spel te cccl teclteii,
ositinikkelt z.ijn spel niet (in t schaken, (binnen,
tiktakken) Se piquer an j met spelen volkoiirien,
hoewel men verliest ; (lig. et Rim.) in eeoc onderfleeting volhouden, ondanks (il/C hindei'palen. Jouer
bon j , bon ai'gent, Jouei' de linac j , om contant
of gereed field spelen. J'y vain do j , je suis do j,,
of enkel jen suis (in 't renvi-epel), ik hoed tegen
den hoo1jeren in/eg op die kaart. Spel n. datgene
waarmede, waarop gespeeld wordt: J- de caries,
spel kaarten. .1- en/ier, volledig spel kaarten (g).
3- de piquet, piket-spel, Jasspel (32 kaarten). Jde quilles, kegelspel. j- ttoie, janeboril n.
cVi5 checs, schaakbord met de stal;ien, schaakspel.
3- de dairies, dambord met de schijven, rbninspe
Plaats, in wel/ee zekere spelen uitgevoerd woeden:
Un j de paunie, de crosse, eeoc kaals , koifbain.
[Mus.] Spel r nj/ce
:1. de nail, snalieb(:Y t.
om een speeltuig te bespelen, speelwjjce f. .i- dorques, orgel; register n. Les tuyaux do rnème
i., de orgelpijpen van hetzelfde i'egister, van dezelfde rij. 3- de tidies deuces. fluitreqisier. 1- (Ie
voix lsurnaine, menscheetein 1., register , dat die
stem nabootst. J de troiapettes, trompet register.
Plein j , Deint jeu, vol spel, half spel, de sterkere
of meer gematigde tonnen. die men nit een speeltuig
haalt. J céIete, Z. CELESTE 1. Avoir Ie 3 beau,
Iirillant, tendi'e, dtlicat, eene schoone, schittei'en'be,
Cat acteur a
teedere, fijne spec/man/er hebben.
Ie j touchant, noble, die tooneelcpelei' heeft een
roerend, edel spel, speeit met gevoel, met waardiglicht. J de tisthitre , theaterspel, looiieeigebaai' n.
[Anc.
J maat, stom spel, zwjjgenri spel n.
mii.] Le j de Ia pique, (IeI'espadon. liet vehten titel
[ECCr.] Schermde piek, met den hoiiwdeen.
wijze f. manier van trekken, aria vechten. Son jest de porter en parant, 't is zi1ne manier b(j t flCi
réi'eii 'uit te vallenJ sensible, insensible, vaste,
vrije, stoot. J der, harde doof m., battéring 1.
[Teelti.] Avoii' du j , speling hebben. Cette porte
n'a pas assez de j , deze deur heeft geen spetens
genoeg, gnat niet gemakkelijk open of toe. Le
i dune roue dans sa cage, de gemakkelijke beweging van een sad in zijne kas. La tatancier iie
cette horloge na pas asscz de j , de onrust van
(fin')
dit lioi'la0e heeft geen spelens genoeg.
Le j des passions liurnaines, de Ja niaclilne politique, het spel, de bewegingen der menschel(jke
[Mar.] Le mat
hartstoqten, de,' staats -machine.
de bane a assez de j dans le chouquet de sten,q
heeft s/wiens genoeg in 't ezelclioofd. Un j (jet)
de voiles, een stel zeilen. Un j d'aviroiis, eenstel
roeirieinen. tJa j de pavilions, een stel vlaggen.
[Mil.] Le j dune mine, het springen eener
mijn.
[Peint.] II y a (In j dans cette composi
tion, er is leven cii beweging )verscheidenheid, af[Uist.] ,]_x, openbare
wisseling) in dit stuk.
schouu,cjielen (le)' Ouden (wedrennen, worstelen,
zwaai'dvec/iten, enz.), volksfeesten n. p1. J x olympiques, J-x floraux, J-x capitolins etc., z. OLYMPIQUE, enz. J x militaires , krjjgsspelen, çjyinnastwche oefenspelen (door Hendrik den Vogelaar ingesteld). ,J x oratoii'es. redekunstige wedstrijden ni.
p1. (der oud-nedei'landsehe rederijkers-kamers).
[Myth., Pods.] Les J x, les Bis et les Graces, de
Spelen, Lachjes en Bevalligheden (bestendige ge( Loc. fain , et prov.) Mettre
zeilen van Venus).
qn. an j , iemand ergens in wikkelen. Cest
son j de tirer l'affaire en longueur, zijn voordeel
vereischt het, de zaak op de lange baan te trekken.
C'est nfl homme qui [alt Eden son j-. 't is een enensch.

die het aan de repte zijde. aan 't vete einde aangrijpt, die zijne schaapjes weet te scheren. C'est
Ie droit do j-, 't is Iet regt van 't spel, de zaak
brengt het zoo mede. Donner do j - a qn. , iemand
wal te d o en geven. Joner ii j - sûr, achter cciie
zaak zijn., zeker van Zijne zaak zijn. Les faales soul fiites pour Ie j - , 'i'n het spelen moet
macmi niet toegeven, of geene misslagen doom' de
vingers zien. I'Iattre qn. (t j - stir nest pas de
belle dine, 't is lan g . iemand te slaan , die zich
'niet kan verweren,. Cuiivi'ir son j - , zj/neim aanslag verbergen. Etre coca de hou j - , v rijwillig
horendrager zijn. II joue un j - a se pem'dre, hij
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speelt een gevaarlijk spel, zijn rje/ìeei fortuin- slaat
op liet spel, hij waagt te veel. C'est an j jood,
't is cciie (loor.qesioken kaart, en afqespi'okeïi werk
of plan. Cast un j ii se i'omp'e Ie you, 't is ccii
ha lsbrekend merle, cciie hoogst gevaarlijke wak of
oiiileiiieming. A joel j Fa t on pet-(lu? hoe komt
het, dal macmm hein 'niet nicer ziet? Cda nest que j1' (nOt dat is voor mn'(/ slechts spel, dat 'alt mo zeer
-

-

-

-

-

,

gemakkelijk. Z. on/c: B EAU, BON, CACIIEII, C HANDELLE,
CORDE, IJEUX, ENFANT, ENTREE, EPISGLE, PRINCE,

(Pi'ov.) Diva veut j , wie een' kuil
VENANI'.
voor een ander graaft, valt ei' zelf in. Quand on
iw peut plus niettre nu j , il 'nut quitter ie j ,
als men niet nicer met kan doen (in vei'in ken,
wee'/czaamiieden enz.) n'moet iiICn uitac/iei'len. Api'ès
Ie j viennemmt les noises, na gek/meid volgt gemeenlijk gekijf of tom/st.
Jeitdi, in. Donderdag in. J gras, (Ie laatste donderdag vow' (Ie vasten. .1- saint, witte donderdag,
(le donderdag van de voeten -week. (peon.) Cela se
fern Ia semnaiue des trois jeuilis, of quarante jours
api'ès jamais, qI,?t zal te Sint -Juiini3 ooit) ebeui'eii.
Jeurnerante, I. [Teelij Veigmal n., model
voor cie radveiqen.
Joist, (a), bc. ado, f,riecimtem. nuchteren. Je suis
encore /! j , ik ben 'noch nuchteren, heb lieden nog
niets qeb'uikt of genuttigd. Prendre on rernède
ii .1'' ce ,- i ,rjenee.cmniddel iiuclleren innemen.
Jeane, adj. Jong, j.'ugdiq. Un j enfant, een
Jong kind n. Une j persomine, eenjongmensch, ins.
rca jong meisje i, Des jeunes gene, jonge bieden.
II eet plus j , moms j que mei01 de deux aus, by
is twee jaar jonger, andes' dan ik. Quel eet le
plus j des deax, welke is de jongste vow beiden.
Un j- chien, ccii jonge hond in. Une j- plante,
.1. it'Ir. Richard j-, 0(171
cciie jonge plant f.
(Ie„,. lie'ei' B/c/maid de jonge of jonqei'c (3unior)
(in tegeiistell)ng met de oude, de ou (leie).Dans muon j age, (lans mon j tenips, in mgiic
Jonge jaren. .1 ardeur, jeugdige (hifi f., 'ijvervuui n. (!Ci' Jeugd.
Il a le visa g e aiissi j que
s'il n'mivait que vingt aus, li/f c/cc ei' ZOO jeugd i g
uit, als of hij eerst twintig jaren was. Avoir Ja
VOiN j , eene jeugdige, zachte stern hebben. II a
encore Ie godt. j , iijj heeft flO(J eea'eagdigen simian/c
(you een' bejaamt' man, clie nog heliagen schept in
de bedrijven (Ier jeugd).
Un j fa a, mi j dtou mdi,
of (fig.) Un j lesion, een jonge gek, ren wildzang.
Z, ook BARRE.
(Inc. fi g. ei fain.) Cette couleur
est j , die kleur staat alleen miami joaçe lief/en wei.
Le veste en 'sera bien j , em' zal heel weinig van
overblijven; de scsi zal niet veel waard zou.
[Pout., Lilt.] La jeune France, (talie, Allemnagne
etc., hetjong'e, vrjjz inni,qe Frankrijk, ItaliC, Dii itschland, enz. [Prov.] J chair et-vieux poisson, jong
vleescli en oude v/sc/i (het eleesek van jaag vee cmi
oude v'issclie'n smaakt liet best). Somtijds ook gebiz/gd voor kinderachtig, onbezonnen, onbesuisd,
onervaren: Mon Dieu, quit est j ! 1/ere hemel,
wat is hij nog kinderachtig, nog grcie'ii ! Je crois
quit sera toujours j-, ik geloof, dat li/f altijd een
kind zal blijven.
Jeune, ni. [11. cccl.) Geeste lijke, die (Ie lagere wijdingen heeft ontvangen, jonOok: Leerling,
per.
[F'éod.] Laaei' beambte.
jonqen:Lcs i s do tailleur. (In deze beteekenissen verouderd).
3 s de langues, jonge lieden, die door
sommige ,qouvernein('nlen i n, dekennis riem' (monte?'sche talen worden opgeleid, om later als tolken te
dienen.
Pline le j , P1/sm/us de jongere (1cm' onder
scheiding van Pline l'ancien). Scipion Ie j . Scipio
de jonqerc (Ier onderscheiding van Scipion l'aîné).
Jeûiae, in. Het vasten, onthouding van spjjs,
ins. onthouding van vleeschspijzen op zékere dagen
hij de roomnsch-kaiholjjken. L'usage du j est de
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JOINDRE

Ia plus haute aiquit, t gebruik van t vasten i
overoud. Jour de j-, v(1StefldaJ m. Un j- or
donné par lEglise, een (100V de kerk voorgeschre
Ven vasten. Le j- du Carême, het vasten in der
vastentijd (in (ie vasten). - Un j- trop longiulne is
santé, een te 1aiq vasten verwoest de gezondheid
( fi r. ei fain.) Depuis SIX ITÏOIS je n'ai Pu aller au
spectacle: eest on Pico long j-, sedert zes maan

-

den heb 1 1 den schouwburg niet kunnen bezoeken
dat is ren zeer lang v a stei. - (Loc. woe.) 11 a

[den fait des j-s qui n'étaient pas ie commande
merit, hij heeft dikwijls tegen zijnen wil snorter
V(ISICIS:

hij heeft dikwijls niets te eten gehad. Lout

cornine on jour (Ie .1-, ZOO lang als een vastendat

iets, dat vervelend lassij duurt).
JeLinenleut. adv. [Véner.] Nienweliisqs, onlangs. Cerl etc dix cars j-, heet, dot pas zijn gewei
met tien tülikeii heeft gekregen, zesjarq hert ii.
Jeûnei-, V. (I. Vasten, zich van spjjs of van
zëkeïe spijzen onthouden, inz. zich naar 't voorschrift de,' sûosnsche kerk sass vleeschspjjs onthou(iris en slechts eësseis maaltjjct daags gebruiken. Sdeux lots In semaine, tweesitoal sweeks vasten. Il faut quit jeûne [jour gudrir, hij moet wciniq
of niet eten om bétes ie worden. 5- nu pain et is
l'eau, niet dan sc'ates' en brood gebruiken. - (Loc.
pro v .) Jeûne Pico qui ne mange iien, wie niets
heeft, kar ligt vasten. - (burl.) S- is feu et is sang
of i les éiisoulu, een alleistrenyst vasten houden.
Jeunesse, f. Jeugd f., levenslfjdper!e, dat op de
kiedsels/seid volgt, jonjheid, jon g elingschap f., joisqe
j(tPC1S 0. p1.; -----jonge lieden us. p1. La j- passe vit e,
de jeugd pant schielijk voo ) b ij . II a Pies' ernpIovi
t(1?i

Job, us. (Lor. prov.): Pauvre comme J-, zoo
amin als Job, door/arm. C'est Ja femme de 1-, 't is
eeoc he//creep, erne Xantippe. - Les ai-nis de S-,
Jebs-vrienden, fl1. pl. , zulke, die den ongelukkigen
zijn ongeluk verwijten. - [Méd.] Eau de Job,
mniiseraul- water ii uit een dorp van dien naam in
.Meverqne. - Larme de I-, Z. LARME.
Jobai -d in. (farn.) Onnoozele bloed, domkop,
ligtgeloovige ni. - Jobarderie, f. Onnoozelheid,
dosssheid t., do mme zet in.
1- Jobelin of Jobelot, m., z. v. em. JOBARD.
- Jobes-, V. (1, et am. Spotten; zich aan spottersijj blootereim. - -j'Joberie, t, Spot m., spottern)) f.
Jobet, in. [Fond.] Meitrijshoudes' in., ijzes'en
haak in . , die de matrijs vasthoudt.
S Jobisme, nl., Z. V. a. JOBARDERIE.
Joe, in. Molenrust f.: Metti'e le moulin is
den molen in rust zetten.
Jocasse, f,, Z. V. o. DRAINE, DRE'tE.
Jockey, in. (ongl.) Josige t'oorrj/der of rOknecht,
Joeko, m. (II. I).], z. v. a. CHIMPANZÉ.
Joerisse, fl1. Zat, zotskap m., uilskuiken ii.,
erwtenteller, potkijker, jan -lien; onnoozele en onhandige knecht m.
Joclelet, in. Poteeimrnolui'. sji'appenmnaker m.
Joel, Jou, Joule. ni. [H. n. ] 4renviseh in.
(athénne).

1 Johan, in., z. v. a. COCIT.
Joie, f. Vreugde, blijdschap, vrolijk/meid 1. Cris
de j-, vreugdekreten na. jil., gejuich n. Causer
de Ja j- is qn., iemand blijdschap veroorzaken.
Tressaillir de j - , van vreugde opspringen. Vous
êtes lien en j - , gij zijt rept vrolijk. Jeu ai hien
de la j - , ii' cd/imp es' snij sept over. Je vous eerviral aver j - , ik zal me suet vreugde dienen. (foul.) II eet is in j - 01 beter dans Ja j - de son
coeur; hij is vervoerd ran vreugde. Feux de j-,
i'veuq(I,ecuren Is. p1. _. Se boner nu coeur joie
dune chose, Z. COEUR. Fitte de mie, meisJe t.
van pleizier. lìqtelcooi, hoer f. . 5-s, genietingen t. pl, genoegens, vermaken n. p1. Vivre dans
les je du month', in de wereldsehe vermaken of
genietingen leren. -- (Lor. prov.). Z. ENTENDRE.
-.-- Ce soul j's le manage, 't zijn kortstondige

heeft vuur jese'I , zijne jonpe jaren goed
1 1 sic 1: 1 t pa„ onnei taut de liberië ii
Ia j-, mes nwet den jongen lieden niet te veel vrijheid geven. II y avait is ce hal hien le in j , er
waren Ui) dit bal vele jonge lieden. La fleur de Ia
j_ pdrit dans ce combat, de bloem der jongelingschap kwam bij dit gevecht om. Aoir on air de
j-, es jeugili,q uit zien. - (fans.) 11 est accoii
tunid de j- (roos' dOs en j-'„ lijf is van deejeugd of
slao,esan gewoon. -- (pop., .iosiçj mensch, 115v. O11Ø
meije: Cello jeunesse -là fait Ja 11dec, dat meisje
speelt de lieve, de trotsehe. - Jeugdige onbezonnenheld I. of streek rn C'est ure j- (Un coup de j ) vreugden.
Joignaut, C, snij. Naastgelegen, bijgelegen,
'fl lui faut pardonner, 't is een jeugdige streek,
men hein snoeI vergeven. - (Loc. iss'ov,) II he/end: Une maison i-c is In mienne, een huis aan
faut que j se passe, men snoet (les' jeugd wat toe- het simjne be/end, naast het mijne liggende.
SR •j - , /s(j

ii :iee(t

-

-

Ln

-

geven- jeugd snoeI uitrazen. La j- revient le
bien iOifl, jonqe lieden komen vaak van de zwaarste ziekten weder op; ook: béteren zich dikwijls

na de grootste afeiwalingen. Escorupter sa J- een
,

ongebonden leven in zijne jengd leiden. z. ook am-

FICILL. --- (Proc.) Si j- savait et vieillesse pouvait,

eten jongen lieden ontbreekt liet aan ondervinding,
en den ouden aan krachten. Jeunesse wordt
ook wel van dieren en van boomen gebruikt: Les
chats soni triss -amusants dans leus' J. Cet arisre

porte in j- sur sa tPte et Ja vieillesse dans son

coeur.

Jensiet, te, adj. (fain. en doorgaans in t vrouwelijk) Zen' jong, EJIe cr1 encore tonic j -te, zij

is nog zeer jong. Ook als subs!. : i.'innoeente
!-te, 't onschuldig meisje.
Jeûnenr, is., - e use, 1. (fassi.) 11(1 of zij, (lie
cast, die ciikwjjls, die gaarne east (doorgaans suet
grand gebézig (l) : Les Orientaux soot de grands
i -s, de Oosterlingen zijn eerste liefhebbers rams tasten.
eu-parti, m. [Mai , .,] Overeenkomst I., volpens welke de gemeenschappelijke eigendom van
ren schip, in geval von scheiding, wordt overqeWen, aan hema, die de voordeelig.cte voorwaarden
maakt.
Joaiilerie, I. Juwelierskunst t.;
m. II se miste de i- hij verdant iets van cle
del m.
Juwelierskunst: hij doet in juweelen. II sect cnn
di is Ja j-, hij heeft zich met den jseweellsandel

verrijkt.Joaillîer, no., •îère, f.

lier ni.,
m., juweliersles' t., Fiji of zij, die in juweelesm
handelt; juweliersvrouw t.
JoalIe, Jovalle, t. [Econ. run.] Een in bedden von Te tot 8 nieters breedte aangelegde, aan
wederzijde met rijen wijnstokken beplante prone! in.
Joannette (Eau de) t. IPhanin.] Wales',
dat zwavelzuren kalk. ondes'koolzure soda. Ijzer,
enz. bevat, en dat als versterkend middel tqj bleekzucht, witte toed coy. wordt aangewend.

JOIGNANT, préjm. Naast, accent aan: Une maison
j- léglise, ten huis vlok naast of aan de kerk.

Joindre, v. a. Zamenvoegen, zosmienleg,qen, bijeen voegen, zasnenzetten, zamennaaijen, zamensnen
verbinden; bijdoen,-gems,zanluit;vceqs,
toevoegen, b-ijvoegen; -- achterhalen, inhalen, tijhalest: J- deux pièces, twee stuk/een nams elkander
voegen, zasnenl(jmen, enz. S- les riwins. (Ie handen
COUWCO, zassienvouwen (osn te bidden, le smeeken).
Joignez cclie maison ii Ja vistre, vereenig dit huis
met liet uwe, trek liet bij het nine. J- deux pièces
de bois, twee stukken hout verbinden, lossehen.
3- des als aver des elievilles, plasm/ten met bouten
verbinden. 1- bout is bout, suet stuiken tegen elkonder aanbrengen. .i- deux tomes en un volume,
twee hoekileelen in éénen band zamenbinden. - le
joule nine I)riènes is celles de voti'e famille, ik
voegssiijne heden bij die cams uur familie. 3l'utile is l'agréal)le, het nuttige met hel aangename
vereeniqen. II visit j- Ja compagnie, hij kwam bij

liet gezelschap. S- I'autonité spirituel te avec, Ia
temporelle, dc geestelijke 'snapt suet de wereldlijke
i'es'eessioen. 3- l'espés'ience an raisonnement, on!es'vinrling aan se(leneirisiq poten. - S- l'enneini,

len vjjcmnd achter- of inhalen (oils niet hein te
vechten). 11 ny a qu'une demi -lseui'e qu'il eet
patti, vous Ie joindrez encore en chemin. liet is
SI500C een half mimer geleden, dat hij vertrokken is,
rj jj zult hem nop op weg inhalen. S- un vaisseasi,
ten sClii/) in/malen, op Z(i(te komen. - ( Loc. P1'V.)

evoir dc Ja peine is ,j- les deux bouts (de l'annee),
' BOUT. - JOINDRE B. fl. Sluiten, aansluiten, beioos'lijk aan of in elkander Passen: Ps'enez garde
jue cette porte joigne bless, geef acht, dat dig
leus' goed smile. Le couvercle de cette hoite on
oint pas bless, het deksel van deze doos sluit niet
bed, - [Mar.] Dans on arnimage , ii faut que
tout soit j - . tij het stuwen moet alles vastlifiuien,
tast tegen elkander aan liggen. - SE JOINDER.

is

JOINTpr. Zich veieeniUen, zich zanwnvoeqen, zamenkomen; el/wader aan tr ef/en of ontmoeten. Trap
V.

faible contra tauì t denne nij s, ii so joîgruit t cotta

puissance, te zwak tegen zoo vele vijanden, vereeniqde Iifi zich 'met deze mo g end h eid. Les airnées
alliées se soot jointes a P., de verbondene legeis
zijn te P. zamengekomen, hebben zich te P. veieefli(Jd. Les cleux escadres so joigniteut a telle
hauteur, (IC twee eskaders of smoldeelen veleenig
den zich, OJ) (lie hoof/IC. Nous nous jOin(IrOns a
Paris, wij zullen c1Iander te Paris aantreffen,
wij willen te Parijs zaraeikornen.
Joint, e, a dj. (en part. passé suit joindre):
Des planclies Plea j-es, goed zarnenpevoegde, aaneengelascfite, verbon((en planken 1. p1. Prier Dieu
les mains i -es, God met yeVOUWeil, zaampevouwen
handen bidden. Sauter a pieds i -c, met aaneengesloten roeten springen. - us sotit i -s d'amitii, zij
zijn aooi viiendscfiap verbonden. - Le travail, ja la. gaieté, surmonte toutes chases, arbeid, aan
opgeruimd h eid qepaard, learnt alles te boven.
\øus trouveiez cl -joint copie (of ei -ioirite Ia copie) de ma !ettre, a/i zult fiiei'nevens liet afe!iiift
van niijnen brief vinden. Ci-j- quittarce, Ci-j-s
les papiers, hierbij quitantie, de papieren. JOINT
QUE, lor. Coaj. Waarbij nog komt, bovendien: II
na pas fait votre commission, parc.e quO na
ias en Ie temps, j quO était inalade (uien zept
liever j a ce quo, j L cda quo).
Joint, ni [Aiiat.] Gewricht a., pewiicltsvebinding f., gelid, lid n., (ielé(ting t.: II a 1e bias
cass au -dessus lu j , hij heeft den arm gebroken
boven t g ew r icht. Vous n'entendez pas a couper
1111 poulet, vous no sauriez tiouver les i s, gij
kunt geen hoen sn7!en, gij weet de CW! 'iten
niet te vinden.
(/g. et fam ) Trouvet le j- (Ia
jointure) , de zaak bij liet regte cmiie aanvatten. Voeq
stuik
f.,
rn, n(iad I.: Reinplir les i -s
[Constr.j
fles pierres, de voeen der steenen vullen, vol sIn)
lien. J- de douelie, doorgaande of lunger/ic roep.
J- en coupe de face of de tOte, j- roontant, staande voeg. J- le lit, steek/rende of stiekeclie roep.
Asseinblet a i -s peidus, met verloren lippen vei
binden, verscheiven. Border a i -s cartés, met kaveelwerk opboeijen. J- it onglet, in verstek.
carré, Iiaoksc/ie of vierkante roep. J- tIe iecouvrernent, dekvoeg. J- feuiIli, schuine roep. J- gras,
maigre, stompe, cclieiiie of scIierilioekipe roep. 3serr, geslotene, naauwe roep. Plein sal j , niet
verspringende voegen, in verband. 3- incertain, onregetniatiqe voeg. J- ouveit, opene, ivjde roep. Jrefait, opgewerkte roep. J- it pointe de diamant,
diainantvoeg. Faux j-, slechte voeg, geopende roep.
.1- a plat point, steile, eenvoudige, gladde roep,
lijmvoeg. 3- entre one allonge et Ca varangue,
roep tusschen een' oplanger en zijne viang, ver/âi'inq f.
Jointe, f., Z. V . a. PATURON. -- (Manuf.)
zijtle f. (tot herstelli' dci- gebroken diaden).
Jointé, e, adj. [ Vëtër. ] : Chevnl court-i-,
long-i-, droit -j-, kort, lang, steil (of legt) gekoot
paard n. Clieval has-i-, paard, dal dooitreedt,
doorzakt, dot laag gekoot of beei'r'oetiq is.
Joiiitif,ive,adj. (Tech.) zlaîiS!U'itCiid, aan of te.

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

lien elkander sluitend, kant tegen kant, zonder lucht:

Les planclies le cette cloison sont j - i ves, dc dee-

ten van dat schot staan dak tegen elkander aan

(Jevoeg(l. - J ointiveiiient, ado. Naast e/Imder:
Planter des palissades j . palissaden naast e/kaii
grond slaan.

-

-derin

Jointoe2IIent, in. [Mae.) liet voegen: liet
etigistiijken der roepen. - Jointoyei-, i' a.
Voegen, de voegen invullen.

Jointure, f. [Aunt.] Gewric h t, beeiipewricltt n.

-. [Constr.], z. v. a. JOINT.

Jos, m. {Mai.] Jol f.

JoU, e, adj. jlaidig, mooi, lief, fraai, hupsclz,
knap, sierlijk. UH J- enfant, een aardig kind. Une
j-e OlIe, een lief meisje. Faire de i -s -vers, fraajje

verzen 'maken. II a fait de i -es actions a Ja guerre,
hij heeft schoone, hupsche daden in den oor/op gedaan. -- (fig.) C'est Un .1- sujet, ' t is een knap,
prjseljk jong menseli. - (fain.) II a une j-e place,
hij heeft een' moojjen, voordeeligen post. 11 lui a
joué nfl j- four, hij heeft hem een' nwofjen (lee!ken) trek gespeeld. 3- a croquer, z. ceoQuEn. J (beau) garcon, Z. GARCON. - Ook als subst.: Le
- de I'histoire eet que.., 'tînooije van de historie,

JONIDIE.1015
het fraaiste van de zaak is, dat.. . Cda passe le
i - , dat is mee r dan mooi of lie! (dat nadert liet
sc/wane). — Juliet. te, aelj. (verklw. van jolt)
(fain ) Lief, liefjes, netjes, vrij aardig: Cette jeune
flue est j -te. - Jotinient, ode. Op lieve, aardige
wijze, aardig, lief: Ella danse j-, zijt dans
netjes.
Vous écrivez
j-, gij schrijft fraai. Cot enfant lui
a IéI)011dU -, dit kind heeft hein allerliefst qeantwoord. - (iron.) J'ai j - arrangé le ilrôle, ik heb
den kerel aardig (duchtig) doogeliaa/d, de les gelezen, moes geleerd. — Vous ous ètes i - trompé,
gij hebt ee mooi (deerlijk) bedrogen.
f. [[ecu.] Plank f '
intl tinasch
Oiii te polijsten.
Joule, 1., Z. IOLITE.
1 Jolivetés, ni. pl. Aardigheden, fiaajfigheden,
allerhande aardige kleinigheden 1. p1., mooi speelgoed n.; - zoete kinderpraat rn
S Joinbaibe, f., Z. JouiiAniia. -- Jombar de, t. [1%/us.] Fluit f. met drie gaten.
Jonc, III. [Bot.] Bier, bieze f., ruse/i ni., riet n.
J.- fleur!, btoeinbies rietgras. j- épineux, J- mann,
Z V. a. AJONC. .1- odorant, keinelshoai, kainee/stioo ii .
J- glomérulei of ëpai's, geknopte b/aerobics. — Une
touffe, alle butte de i - s , een bos rn biezen. Une
natte de j-s, ccce biezen inat 1. -- Une canne de
i- of nu(Lii i'ottiiigriet II., rielstok iii., riet. [ Joail.] tin j - d'angent , een zilceieu hoepriiig m.
zonder steen of
--- Papier de i - , oud eqyptiseli papier Ii., id t i/en p(ij)yius- struik bereid. —
(koe. prov.) II se tient trait comma nu j-, hij
staat zoo re9t als cene kaars.

Joiieaee, e, Joiicé, e, Joneaginé, e,

adj. Biesachtig. biesaaudig,. - Joneacées 0
Joiieées, t. /. Biesqewassen a. pl., biesplant n f. p1. - Jteaire of Jonearia, f. [Bot.]e
Spaaiische oitegia f. , soort van, kiapplant niet biezigen stengel. - Jonehaie, f. Met biezen bedekte plaats f. , bies- af rietveld a. (netten.
Jotiehe, t. [Pèclie] Rijql/jn, touw/as f. aan
Jouché, e, adj. (cie part. pa ss é van joncber)
Bestraald, bezaaid, bedekt: Cliernin j - de hours,
niet bloemen bestiooide weg rn -- Champ j- de
voorts et (Ie inonrants, iiie t dooden en stervenden
bede/it veld ii. — Jonehée, t. Gestrooide bloemen,
bladeren, kruiden, cmiv. (bij J)lcgli(Je gelegenheden),
strooisel II. Faire uric j - Ulierlies et de flours,
kruiden Cii bloemen stroojfen. -- ( fi g.) Une j - de
cailavres, eeoc menigte vemsti'ooid iiqqeimde lij ken.
- Biezen kaas v or m nfl. ; liet daarin, gemaakte

coommikaasje. Schoten de la j , rooimm/eaasjes koopen.
- a J0NCnÉE, be. adv. Rijkelijk, met gansche
handen vol. - Joiiehei•, vi. a. Bestroo(jen: Jnum chemin de fl ours, eenen weg mart bloemen bestroojjemm. - (fig.) .1- de rnortf, de ai058y5, met
dooden, mei gekwetsten bedekken, bezaaf/en (een
-

slagveld) .

Jouehère, f., z. v. ci. JONCLIAIE. - Bos in. biezen, soort vein dmijvenct eiland n. van biezen.
Jonehets, in. p1. K;mippeispel n. Des j- dos,
d'ivoine, ccli beeimen, ivoren kmiippem'spel. Jouer
aux j-, liet kimipperspe l speleim, knipperen.
Joneler, nl., z. V. U. GENET d'Espagne. —
Joneifonue, idj. [Bot.j Biescormig. - Joneinelle, t. [Bot.] Kant /t al m t om., kogelbies f. —
Joieiole, f. [Bot.] 13 1 nauwe bies-anjelier t.
Joneoïde, adj. [Bot.] Biesvorinig.
,,1 onetion , t. Veìeeiiiginj, verbinding, zamen-

komst f., zammmenlaop in. ; vereenigingspumit ii. La
j- de deuk arrnéeS , de vereeiiiging, bijeenkomst nov
twee lepers. La j le deux mei's, de deux nivières,
de zarnenloop, zamimemivioeijiimg van twee zeeën, van
twee rivieren. -- 1, in j miles deux routes, op
't vereemmigingspunt dec beide ?Vepcn. — Plan (le
i , vereeniginq.cvlak, ia/end vlak n., stuik no. J- des varangues at allonges, veigâi'ing der vran
en op/aim pers.
-gen
Jondelle, t. (pop.), z. v. a. FOULQUE.
Jongerieiaiiie, f. [Bot.] Leverkruid n.
J0D;ler, V. fl. Goochelen, uit de tasc/m spelen;
-

-

verscheiden ballen, messen enz. opwerpen en vangen. - JongLerie, f. Goochelarj; kwak z alverij;
— bedriegerij t., valsehe schijn m. - Jongleur„ iu
Goochelaar, kwaksalver; - bedrieer; - bonenaam - (bij de Indianen); — 1fl de middeleeuwen:
soort van minstreel, rondtrekkend muzikant en
zanger ni. (z. ook COM1R)
Jonidie of Joule, I [Bot.] Soort van viool

4016JO1NOPSIS

JOUER.

(je, dat als braokmi 1 t1c1 wodt aanjewend, jo flidiurn ii. - Jonopsis, m. [Bot.] Periwansc/i

orchis-gewas n.

Jonqe, f. [Mar.] Jonk f., chineesch vaartui.
J- de guerre, ()O1/OgSjOflk. J- marchancle, koopvaardij-jonk. (of vleehtgras (auffe).
Joiiquienne, f. [Pèeliej Touw n. van draadJooquifle, f. [Bot. ] Soort van we l riekende
nareis, If/laos , jonkicije f.
(van Awboina.
j ordai n , li]. { H . lij Soort van oinbervisc/t in.
Joroptia, in. [Bot. Zuid -arnerikaanscite palmboom ni. met eetbare vrucht.
Joseph, of als wij. in. Papier j-, [Coin.] Joseph-papier ni., eene soort van dun en doorschijnend
papier. Colon j , jseph -katoen, soort van fjesponnen katoen n. - Visch rn. van de Kaap.
Jota, in. [iJ. ] Roofvogel von Chili, zwarte
aasvogel DL
JOTA, 1. 4rr(lqonicche dans m. Jotav il le, f. [H.. n.] Italiaansciie kuifleeuwerik in.
t Jotte, f. [Bot.] , z V a. BETTE -- [Anc.
]

-

-

mar.] , Z. V. a. JOUE.
Jottereaux of Joutereanx, ni. p! [I!ai'.]

Ooren

fl

pl., klampen ni p1., mastwangen f. p1.

J- d'dpcioii, s/ooilinieën f. p1.

JoniWe, adj. Speelbaar, te spelen, wat ge-

speeld kan worden.

Joiiaîf m. [Mar.),

JonaHer, v. a.
spelen tot t(;dkoriinq.

z. V. o. JAS.

(fain.) Om eene kleinigheid

Joubeube, f. [Bot ] Huislook, donderbaard a.
Grande j -, groot huislook n. of donderbaard in . Petite j - , klein huislook, valsc/i nieskruid a. J- ver-

miculairi geel hi!ook i, inuurpeper f. J- aquatine, ciskr 1 ., ,abbeklaauw in . J- des
vignes, smeerwortel, hemelsleutel in.
Joaidarde, I. [H. n ], z. v. a. FO[JLQUE.

Joue, f. Wang, haan, kaak 1.: J- droite, gauche. re(/ter, linker wang. Avoir les j-s rouges,
roode koonen hebben. J-s ceuses, avalées, cou

sues, ingevallene, hangende, zeer vermagerde wangen. - (fain.) Donner sur Ja j - of Couviir Ja 3 a qn. iemand op de koken s/aan, muilperen geven.
Sen donnet' par les j-s, zijn goed. door de keel
lappen , doorbrengen, veebrassen. Vos avis soni
inutiles, ii sen lint les j-s , ucie waarschuwingen
zijn vruchteloos, hij sloot ze in den wine!. luistert
er niet nooi'. - [Thij Courtier en j-. z COCIIER
(ook fig.). En j - , lea ! (ellipt. bevelwoord), leg aan.

vuur! J- duti tush, wang vein een geweer. - 3-s
dune liatteuie, wangen of zijden eener batterij.
11%Iar.i .1- le vaisseau, boeg, scheepsboeg in. 3- de
-

poulie, wang, zijde f. van een blok. 3- de vache,
s childpad F. 3-s de virevaut, stijlen, klwnpen al. p1.,
zijstukken a. p1. van 't braadspil. - [Tech.] Hang,

Zij(le f. , zijwand rn. Les j-s
eson, de wangen of zijden van eeiien unster
dunjweeehaak. Les
j-s d'u;i rabot, de wangen eener schaaf. Les j-s
dune machine, dune chèvre, de zijdelinqsche
deden van eens machine, van een' hok. - [Man.]
Ce clie al a trap de j , dal paard heeft te vette
wangen.

-

Joilé, e, adj.: Dame touchée, dame j-e, z
onder DAME. Cest un jeu j , z onder JEU. (Loc. pro v .) Cette pièce fut i -c a Loches, dal
stuk wordt niet nieei' gespeeld, is geheel van de
tooneelrollen verdwenen.
Joi,ée, f. Dikte von een' muur in de opening
van een venster, van eens deur, vlugt f.
Joiier, V. 51. Spelen, ziel,, vermaken: Ces enfan ts louent ensemble , deze kinderen spelen zamen.
Ne sautiez-vous 3- sans vous querelier? kunt gij
niet spelen zonder twisten? - ( fig.) Gevaar laopen
(in dezen zin altijd met h): Il joue h se casser
Ie con, a se nover, hij loopt gevaar om den hals
te breken, te verdrinken. - (lig.) 3- avec sa vie,
sa santé, met zijn leven. zijne gewndlieid spelen
-

of spotten, zijn leven, zijne gezondheid niet ontzien, moedwillig wagen of op 't spel zetten. sur le mot, sur les mots. woordspelingen maken.
- [Man.] Ce cheval jane avec son mors. dat
paard speelt niet (knabbelt alt ij d op) zijn gebit. II
joue de Ja queue, het slaat met den staart. Spelen, een spel. gezelschaps-, kans-, kaartspel
spelen: 3- ui colin-maillard. h Ia main chaude,
blindemannetje, handjeklap spelen. J- aux dames.
aux échecs, au piquet , dammen, schaken, pl/cel
.'*jelen. 3- aux dés, dobbelen. J- aux cartes, kaart-

spelen. 11 joue en carreau, en coeur, en tréfle,
en pique, hij speelt in ruiten, harten, klaveren,
schoppen. Je joue sans prendie. Ik speel zonder
le Icoopen. - Somtijds ook met den naam der
geldsoort waarom men speelt: 3- aux écus, aux
louis, om kroonen, buizen spelen. Les enfants
jouent aux dpingles, de kinderen spelen om spel(ten. - 3- avec, contra qa., met. tegen iemand spelen. -- .1- de of avec queque instrument, Inst
(lit of elcit werktuig spelen. J- do (nu) battoir,
niet het palet spelen. 3- avec Ja aquete, niet het
raket spelen. Lou jane mieux de Ja masse, Jautre
de Ja queue, de veil speelt (biljart) beter met de
schop, de ander niet de ken. 3- ites gobelets, niet
de bekers s p elen, goochelen; (fig.) bedrog spelen,
bedriegen. J- des mains, el/cornier uit joks lila
pen geven, stoeijen; (pop) opligten , bedriegen, sicten. - 3- de Jepadon, du baton, den liouwdeqen,
den stok mei vl u gheid hanléren, daarmede zwaaijen. - Faire j., laten spelen, de kleur (Ier kaart
noemen, waarin gespeeld zal worden, zich als spelei, aa.ninvlden. Je jou-, sans pendre, • ik speel
5 0 ii 5 p r e a d r e (zonder Ie eeartéren rf kaarten
te verwisselen). Jouez-vous? F'aites-vous 3-? speelt
gij? laat gij spelen? Si vous passes, je jouerai,
zoo gij past , zat ik spelen. - On ne donne plus P
j - dans cette maison, er Wordt in dit buis niet
meer gespeeld, men geeft er geen speel.qelagen iiiee.
..- Zonder bepaling heeft jouer anders vaak een'
kwaden zin: C'est un homme qui joue, 't is een
speler. Ii ne joue plus, hij speelt niet meer, is van
zijns speelzucht genezen. It jouerait les pieds dans
Jean, 't is cell aartsspeler, een gezworen speler.
- (fain. ei plots.) Ne j - (JEIC p011!' Jhonneur (of
als v. a. Ne j- que lJmonneur, alleen om de eer,
niet om geld sjielen. - Get acteur joue fort bien,
die tooneelspeler speelt zeer goed. Spelen,
een niuzijkinstruinent bespelen: .1- du vtolon, (le Ia
tlûte, 0/) de viool, op de /luit spelen. II joue Dien
du clavecin, hij speelt goed op het klavier. 11 joue

de toutes sortes d'instrunients sur bus Jas tons,
hij speelt alle sOortel van speeltuigen uit alle
loosen. 3- de Ja trompette, do col . op de trompet
,

of bazuin, 07) den horen blazen, spelen. (Vroeger

zeide uien: Toucher Pa piano, Pincer de la guttare, Sonner de Ja trompette, Donner du col„ etc.,
maar I/ions geeft well (jan 300C1' de voorkeur,
van wat speeltuig ook sprake zij). - [Mar.)
Faire j- Ie gouvernail, het loer doen wericen.
Le vaisseau jove sur son ancre, het schip rijdt,
wei/st op zijn anker. La vetit jOue, de wind
loopt. - Jouer wordt ook Van waterspronrien,
watervallen, die men laat springen of vloe(jen, van
mijnen, die men laat springen, van geschut en
vuurwerk, dat men afsteekt, gehézigd: On (It jles eaux (weleer: On joua les eauij, men liet de
waterwerken spelen. La mine, le foui'neau joua,
de mijn, de nljn/calnel' speelde, barstte los. Quaint
Ic CaflOfl cut jooP, toen 't geschut gespeeld had.
L'ai'tillerie avait jood sutfisarnnieiit, 't geschut had
genoeg gewerkt. - [Tech. IVerken, zich bewegen;
ook:spelinq, speelruimte of speleiis hebben: Ce ressort joue en seas inverse iie l'autre, die veil' werkt
in tegengestelde iigting niet de andere. Cette 5crrure re joue pas Idea, dat slot heeft geen vrij
spel. Faites que Ja clef joie mieux dans Ja serrum, maak, dat de sleutel mcci' spelens in het slot
hebbe, zich beter in het slot beweqe. -- [Mar.) Le
mât joue dans son etamljrai, de mast staat los,
heeft speling in de vissing. - (/1g. et fain.) Faire
3- tous les ressorts, alle mogelijke middelen in
't werk stellen. - (Lor. fig. cC fain.) II joue de
lsonheur, de malheur, al wat hij onderneemt gelu/cl, mis/niet hem. 3- au rot depouilté. Z. DEPOUILLE. J- au plus sûr, de veiligste, minst gewaagde
partij kiezen. 3- P coup sûr, zeker van zijne zaak
zijn. J- nu till, au plus fin, list, alle mogelijke list
gebruiken out te slagen. J- P quitte ou double 01
J- quitte ou double, Z. DOUBLE; (lip.) alles wagen,
alles op 't spel zetten. 3- de Ja prunelle, wenken,
teekens van verstandhouding geven. J- des jambes,
of J- des talons, loopen, wegloopen, het op een
loopen zetten, beenen maken. 3- des couteaux, van
letr trekken. J- de Ia l)Oehe, geld uit zijn' zak
halen om Ie betalen. 3- flu pouce, geld tellen, opdokken, afschuiven. J- de son reste, het laatste
wagen wat men nog heeft, het uiterste nog beproeVen; zijn nog overig vermogen geheel opmaken;

-

JOUER
ook: de laatste partij van zijne bediening, van zijnen toestand enz. trekken. Cette coquette joue de
son reste, deze kokëlte poogt nog van het overschot harer bekoorlijkheden partij te trekken. J
des paupières, de oogen niet neer open kunnen
houden, slaperig zijn, vaak hebben. J- aux pots
cassés, z. POT. J- a Ja fausse compagnie, zijne
deelqenooten of makkers in den steek laten. (pop.)
.1- de I'épde a deux lainbes, of (i deux talons, z.
EPEE. J- de I'épée a deux mains, op de qalefjen
roefjen, galeiboef zijn. JOUER. V. U. Spelen:
J- une partie tie i)illard, ccve partij biljart spelen
of maken. 3- un cent de piquet, een honderdje piketlen. Jouez ce coup pour mol, speel of doe dien
stoot, dien slap, dien worp enz. Voor mij. -tin jeu, een spel spelen, liet bij voorkeur of gaarne
spelen, liet gewoonlijk spelen. Quel jeu jouez-vous,
wat speelt rij? welk is uw lievelinqsspel? - J- Ie
jeu, liet spel saai' de regels, naar den eisch spelen.
Sbus ne jouez pas Ie jeu, pij speelt niet naar
den repel. 3- wie I) Iie. een' bal spelen of stooten
(op 't biljart). J- une balie, een' bal slaan of uitslaan (in t kaatsen, in 't kolven). J- one carte,
eene kaart spelen, uitspelen. J- carreau , pique,
ruiten, schoppen spelen. II carte mal, mais iljoue
bien les cartes, hij ecarteert (ruilt) slecht, maar
speelt goed uit, trekt veel partij van zijn spel. J
' worp zetten. de geworpen oouen
son coup, zijn
aanzetten (in het tiktakspel). - Ook als v. a. gebézigd van 't geen men op 't spel zet, van 't geen
waarom men speelt: Jouons l'écot, on ducat, laat
ons om 't gelag, om een dukaat spelen. J- gros
jeu, petit jeu, z. JEU. J- mi jeu d'enfer, Z. ENFER.
- (fain.) 11 jouerait jusqu(i sa chemise. Z. CIIEausE. - (fig.) .1- sa vie, zijn leven vermetel, roekeloos wagen of op 't spel -ellen. - J- qn., met
of Iepen iemand spelen (in dien zin alleen bij 't
kaatsen en raketten): Je lai joué do battoir, ik
heb teiien hem snel het palet gespeeld. II me gagne
toujoui's, quoiqu'il me joue par lessons (la) jambe
of sous j hij wint liet altijd van mij. hoewel hij
zijn' bul tusschen de beenen moet doorslaan. (flU.) J- qn., iemand bedriegen, foppen, verschalken, bedotten, belaqehelijk maken. ten toon stellen,
met iemand schertsen. 3- les deux, beide partijen
bedriegen, foppen. Vous me jouez, je crois, pij
fopt mij, geloof ik. On Va joué soos un oom emprunté, men heeft hein onder eeren ontleenden
naam belagcheljk gemaakt. IN'ayez rien ii dPmèler
avec lui, il vous jouerait par-dessous la jambe ,
ii les a tous joués par-dessous Ia jambe, hehniets
met hein te doen, hij zoude u verschalken, hij heeft
ze alien bedrogen, gefopt, bedot. J- one pièce, on
tour (i qn., ienzandeen' trek, eene poets spelen. (In
denzelfden z4n gebruikt men 't woord ook als v. a.:
J- d'un tour, dune pièce a qn.) - [Mus.] J- on
air sur Ie violon, sur le piano, eene aria op de
viool, op (le piano spelen. - [Tliéht.] Spelen,
voorstellen, (leven, opvoeren: J- line tragédie, une
comédie, une farce, een treurspel, blijspel, lelucht
spel spelen of opvoeren. J- UI) personage, un rOle,
eene personaadje, eens rol spelen of voorstellen. 11
joue les amoureux, hij speelt de (rol der) verliefden. J- les ingénues, z. INGENU. - J- la comédie,
het beroep van komediant drijven: - (lip.) koméd'ie
spelen, gevoelens veinzen, die men niet heeft; ook:
grappige, lachwekkende dingen voor den dag brengen. - (/1g.) J- l'affligé, l'liomme c1 1mportance,
den bedroe fde, den 50011 van pewigt spelen, nithanqen. J- In douleur, Ia surprise, smart, verwondering veinzen, voorgeven. II joue un grand rOle,
hij speelt eene f/route rol, bekleedt een belangrijk
ambt, voert qroote dinoen uit. II joue on petit
personnage, hij heeft niet veel te beteekenen. II
joue un mauvais personnage, hij speelt eene slechte,
qemeene rol. Ii a .ioué Ie rOle dun homme trèsfaible, hij heeft zich als een zeer zwak menscll
gedragen. - Molière a joué les faux dévots, Molière heeft de schijnvromen op het looveel ten toon
gesteld, bespottelijk gemaakt. - Geljken near, er
uitzien als: Ce papier joue Ie velours, dat papier
gelijkt naar (ziet er nit als) fluweel. Cette Otolfe
joue ha sole, die stof heeft het voorkomen van
zijde. SE JOUER, v. pr. Gespeeld worden: Ce jeu se joue avec des carIes , deux, b
trois, dit spel wordt met kaarten, tusschen twee,
drie personen gespeeld. - Spelen, zich vermaken,
dartelen; iets zonder moeite of inspanvinq doen:
-
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Cet enfant se joue avec tout ce qu'on lul donne,
dat kind speelt, vermaakt zich met al, wat men
't geeft. (pUtt ) Un ruisseau qui se joue dans
les prairies, eene beek, die door dc weiden dartelt,
ziel, door de weiden kronkelt. - Ce travail vous
aurait par difficile, mais il la fait en se jouant,
dit werk zonde U moeijelijk hebben geschenen, maashij heeft het spelende verript. - La fortune se jouo
de moi, (le fortuin speelt met mij, bedriegt mijne
ontwerpen, enz. Se j de qe. , de qu. , snel iets, met
iemand spotten, schertsen., den qek scheren. II ne
faut pas se j- de I'Ecriture sainte, de Ja religion,
men moet met de heilige Schrift, niet de godsdienst
niet spatten. Ne vovez-vous pas qu'on se joue de
vous? ziet iij niet, dat men met u .ccl,ertsl? u ten
beste houdt? U VOO?' den gek houdt? II se joue de
Vos exhortations, hij spot niet uwe vermaningen.
- (Proc.) Le chat se moe de In souris, de kat
speelt met de muis, de fortuin drijft met ons haas'
spel. - (fam.) Se j (I qn., iemand op eene onbezonnen wijze aandoen , zich aan iemand wagen:
Ne vous jouez pas ii lui, il n'entend pas raillerie,
doe hein niet aan, wang li niet aan hem, blijf van
hem af, hij verstaat geen scherts. 11 sest joud a
son maître, hij heeft zijnen beer aangedaan, liet
snt hem willen opnemen, hem aangevallen. Ne
Vous jouez pas a cela, ne vous y jouez pas, wees
zoo gek niet dit le doen, laat u doorsnede niet in,
laat dit staan.
Joueiea i, m. (fain.) Slecht speler, kruk in .
Jouiet, m. Speelgoed, kinderspeeltuig A.: J'a l
aclieté des j-s pour mes enfants, ik heb speelgoed
voor mijne kinderen gekocht. - ( fin.) L'liomme
estsouvent le j- de Ia fortune, de snenscis is dikwijls de speelbal der fortuin. Pensez-vous qu'il
veuille vous servO' de j-? denkt gij, dat hij zich
tot uwe speelpop, tot uw' gek zal laten gebruiken?
Je ne veux pas être le j de sots, ik wil niet van
gekken worden uitgelagchen. - Pendant deux jours
notre vaisseau fut Ie j des vents et des lots, twee
dagen lang was ons schip een spel (de speelbal) van
wind en golven. - [Man.] Gebitkeltinije n., kettingje van 't snondstnk. -- [Mar., Tech.] Wrjvingsplaatje, beslag is. J-s de pornpe, posnpijkhe slag. J-s de sep de drisse, polplaat, scheenplaat r.
J- d'anere, inqezonken plaat t., binnenplaat van
den ankerstok.
Jonette, f. [Clias.J Ondiep konijnenhol ii., al
spelende door 't konijn gegraven (in onderscheiding
van terrier).
Joneur, in., -ense, t. Speler m., speelster f.
((am.) \TOUS ties un rude j-, une rude j -euse, gij
zijt een ruwe speler, speelster, gij kunt niet spelen,
stoeijen, dartelen of gij doet iemand zeer. --- (fig.
et fasis.) C'est un rude j-, 't is .qevaai'ljlcmet hem
aan te leggen: hij verstaat geen gekscheren. - In
sneer gebruikeljken zin: Speler, speelster van een
can regels onderworpen spel, inz. liefhebber van 't
spel, speler vein beroep. J- de hillard, de cartes,
d'échecs, biljartspeler, kaartspeler, scacikspeler.
Ce jeune homme est un j-, die jongeling is een
speler, is aan 'tspelves'slaafd. Beau (bon) joueur,
aangenaam, onbaatzuchtig speler (die zich zelven
bij winst en verlies gelijk blijft). Mauvais joueur,
onaangenaam, knijzerig 5Pvles-. - (Pion.) La balIe
clierclie Ie j , va nu j-, of ellipt. : Au bon j- Ja
balie, La balie au j-. Z. BALLE, De deux regarIants ii y en a toujours on qui devient j , van
twee toekijkers wordt er altijd één een speler, [Corn.] J- de Ia bourse, h Ja hausse, beursspeler,
drjves' van actie-spel of agiotage (z. dat woord).
- J- d'instrument, instrument of speeltuig-bespeIer (in dien zin tegenwoordig alleen van geringe,
onbeduidende muzikanten gebézigd), speelman. J
euse de harpe, de violon , harp-, vioolspeelster. j- de farces, grappenmaker, kluchtspeler. J- de
gobelets, goochelaar. J- de marionnettes, macionnetten- o( poppenspeler.
Joufflu, e, ad/. Bolwangig, met bolle, dikke,
opgeblazen wangen: Etle serait jolie, mais alle est
trop j-e, zij zou aanvallig zijn, maar heeft te bolle
wangen. - [Mar.] Avant j-, vette, bolle, ronde
stompe boeg m. - Ook als subst. (foci.): Un gros
i-, een dikwang, bollenblazer.
Joog, m. Juk n. Mettie les boeufs au j-, de
ossen in 't juk spannen, hun 't jute oplergen,
(fig.) luk n., dienstbaarheid, ossdeswerping, slaversij, afhankelijkheid f., dwasic' ni. Secouer J
43*
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j_' S'affraiiciiit du j-, het juk afwerpen, zich van
dienstbaarheid, slavernij, onderdrukking bevrijden,
zich vrij ina/een. Mettie soils Ie j-, onder 't juk
brengen, onderwerpen. Le j- de Ja servitude , Ie
Ia domination, het juk (lee (1ienstbaarIled , der
oveikeersching. Le F de I'étiquettc, de dwang der
beieeflhcidsvormen. - Le j- du rualiage, de I'hymen, het /iuweljksjuk. de huwelijksband, de echt in.
[H. i'orn.j Jak n., twee in den- g r ond geplante
pieken niet eene derde daaro p . onder wel/ee soort
van galg de oude Romeinen hunne overwonnen
[Mar.]
vijanden smadelijk deden doorgaan.
.'jor/iout n.. knuppel in. (oni touwwerk ineen te
droa'[fen. - Finch.] j- dune ba lance, Z. V a. FLEAU.
Joagaii, fl1 [IL. n.j Somt van steenuil in .
Joui, in. Voedzame drank in. der Japane1zen,
uit het ehruide en verdikte sap van gebraden
rundvieesch bereid.
Joiiièves, JouiHères, t. p1. [EIdi.] Zijmuren in. »t. eener sluis.
Joiih-, v n. Genieten, genot hebben, gebruiken,
het bezit, gebruik, genoegen of voordeel von iets
hebben, j 0 U i SS é r e n. J- d'uii priv1ège , dun
droll, in 't bezit of genot van een voorregt, van
een regt zijn. J- de cent mille francs de rente,
100,000 francs rente hebben. - Votre pèiejouissait
encore dune parfaite santé, uw vader genoot nog
eene volmaakte gezondheid. Ii est majeur, ii jouit
de son uien, hij is meerderjarig hij is in 't bezit
van zijn vermogen. II jouit du repos, hij geniet,
smaakt cie rust. — J- tout setil est nu plainly !arhare,
alleen genieten is een brirbaarecli vermaak. Luit
de j , de kunst van genieten. Jouissons, Ie temps
tuit, laat ons genieten, de tijd snelt henen. - .1- de
qn. , 't genot van iernands aangenomen omgang,
van zijne dienstvaardiiheid hebben. - ((am.) 3dune femme, de omhelzing, de hoogste gunst eener
vrouw genieten. .- J- de lembarras de qn., zich
over iemands verlegenheid verheugen.
Jouissanee, 1. Genot, gebruik n. La j des
droits politiques, des dioits civils, 't genot, bezit
der staats-, der burgerregten. Avoir pleine et
entièie j de ses biens, in het volle genot van zijn
verluogen zijn, het volle, geheele gebruik daarvan
hebben. Cette terre no lui apparlient pas, ii Wen
a que Ia j- (l'usufruit) sa vie dutatit, dit goed
behoort hem niet, hij heeft ee slechts het levenslange vruchtgebruik van. Tmoublet qn. dans la iiemand in 't genot, in de bezitting storen. - Genot n., genieting f., vermaak ii., wellust in. II est
Privé de Ionic j , hij is van alle genot, vermaak
beroofd. Les :1-s de I'arnour, du manage, de genietingen der liefde, des huwelijks. - ( face.) Avoir
Ja j- dune femme, z. v. a. JOUIR dune femme.
* [Fin.] 3- de felle époque, tijdstip van 't jaar,
waarop de schatkist de interesten van een op 't grootboek ingeschreven kapitaal uitbetaalt : J- do 2
mars, du 22 Jun , rente- uitbetaling van 2.2 maart,
van H jung.
Jonissaiit, e, eidj. [Prat.] Genietend, in 't genot: Majeur usant et j de ses di'oils, nieerderjarige, die in 't volle bezit en genot von zijne regten
staat.
Jouijo*i, in. (tam.), Kinderspeelgoed n. (Jouet).
-
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Z. EMIGPETTE.

Jour, in. Dag Th daglicht, zonnelicht, licht n.
A Ja pointe of Au point du j - , bij 't krieken of

aanbreken van den dog, bij 't eerste ochtendlicht. Le
3 commence h paraître, 11 commence h faire j ,
liet wordt dag, licht. Au petit j . bij 't eerste schernerlieht. 11 est j-, II luit grand j , 't is dag, volle
dag. Le j baisse, dëcline, de dag loont ten einde,
de avond valt. A Ja chute, cur Ie déclin du, jour,
tegen den avond, bij zonsondergang. Voyez vette
étolto an F. au grand j , bezie die stof bij den dag
-
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of bij 't licht, bij vallen day of bij 't heldere daglicht. Otez VOUS 11fl pen (Ill j - , f10 wat uit het licht.

Le j- ne penètre dans cello chaml)reque par une
petite fenetre , die kamer kriyt geen onder licht
dan dooi' een klein venster. Fu 1' r Ie j , Ja lumière,
l'éclat du j-. het licht, hel daglicht ontvlieden, schuwen Travaillez-y de j-, en plein j , werk er bij
dag, bij klaarlichten dag aan. Demi -j-, Faux-i-,
z. old. -- (podt.) Le dien du j-, Lustre du j ,
Le flambeau du j , Le père du j , de god des dags,
-
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het gesternte des dags, de dartoorts , de vader van
den dag, de zon. - .1- artilkiel, kunstlicht, elk
onder licht dan deft der zon. Le j- que dunne le

gaz, one bangle, une lampe, het licht van t gas,
van eene kaars, van rene lamp. - Piacez ce tableau
dans ui) autre j - , plaats die schilderij ineen ander

licht, zoodanig, dat het lichter anders op valt. Moe
odet stond
modèle élait dans uit mauais j-, mijnm
in een verkeerd tic/it. Présenler one étoffe a différents j-s, cene stof op verschillendewijzen tegen
't tic/it houden. Meltre qc. dans sonj - , iets behoor-

lijk in 't lie/it plaatsen, zoodanig in 't licht plaatsen,
dat liet zich op dc voordeeligste u'fjze voordoet. ( fi g.) Mettie une affaire dans on laux j - , la présenior sons uit faux j - , eene zaak in een vaisch
daglicht stellen, haar uit een verkeerd oogpunt doen
beschouwen. Motive qc. (lans on beau j-, Z. BEAU.

Metti'e une pensee ilans tout son j , eene ;edachte
-

in iii hare klaarheid voorstellen. -- Cette proposition est claire comuiw le j - , dat voorstel is zoo
klaar als de dag, is zonneklaar. - IMettie an j - ,
ht aanzijn geven of schenken, ter wereld brengen.
Metti'e no livre an j - , een boek in 't licht geven.
Maitre une chose nu j-, an grand j - , relic zaal.'
oetij 't lie/it brengen, wereldkundig nialeen. Ceux ft
qui je CIOlS Ie j - , zij, aan wie ik t leven te dan/een
heb, uit wie ik geboren ben, ni[jne ouders. Cel
homme craiitt le j-, die 0111fl schuwt het licht,
c/ar/i zich iiiI vertooiiiii. La grand j- de la publicité, de algemeene openbaarheid. -- Sc faire j - , ziele
een' weg, een pad banen, zich opening en doortoyt
verschuilen, doorbreken: us se sont fai t j - an travers des ennemis, zij hebben zich door de vijanden
heen geslagen. Le caiton fit j- dans ce bataillon,
het geschut maakte opening in dit bataljon. Tot ou
turd la védilé so fait j-, vroeg of laat breekt de waarheid door, komt de waarheid aan 't licht. - Voir le
j - , het daglicht, het levenslicht zien, geboren woeden. Perdie le j-, sterven. -- (fi g.) Ce livi'e na
vu Ie j- qu'après Ja mort de Sort auteur, dit boek
is eerst na (tell dood (les .echifjveis in 't licht gekomen. II y a bien longtemps que eet habit na
vu le j - , dat kleed heeft in langen tijd het licht
niet gezien, is in lang it/ct gedragen. Volt' Ie j - ft
ti'aers qc., den dag, het licht door iets heen zien.
- Venir an j - , voor den dag, aan defldcl(] komen.
- Ii est j - cbez lui, chez eila, le[j, zij is op, opgestaan, bij de hand, men kan zich bij Item of haar
laten aandienen. II eat petit j- clsez lui, cliez alle,
hij, zij is pas ontwaakt. - (lig. et fain.) C'est le

3 et la unit, IJs ne so resseniblent pas plus qua
Ie j et In nuit, zij gel(jken. (verschil/en van) elkaiider als dag en nov/it. - Elle est belle coinine Ie
i , zfj is eitgelachtig schoon, wonderschoo n . Elle est
belle it Ia chandelle, mais le j gate tout, zij is
-

-

-

-

kaarsschoon, maer bij (lof] moet men haar niet zien.

Elle est dans son beau j , zij ziet er van daag goed
uit, -- Les dames it'aiment pas le grand j-, de
dames houden van 't strike do 1 licht niet. - l3rûler
Ie j , bij he/deceit dog licht branden; -- (prov.) de-

-

zon 'willen verlichten: eene klaarbl(jkeigke zaak
willen ophelderen. Cela jette Iieaucoup de j- sur
vette allaire, clot verspreidt veel lie/it over die zoo/c.
Je na vols aucun j- ft cette alraire, ik zie geen
uitweg, geen middel, geen tic/it, geen go1 in cl/c zaak,
Ik weet niet, wat van die zaak te ma/een. Si je
vois j- ft voes servit', ifl(liefl ik kans, mogel ij kheid
zie one te te dienen. - Donner j- it one atfaire,
eene zaak 0/) de baan, ter sprake benen. Donner
du j - ft une affaire, vette zaak ophelderen, haar in
't licht stellen. -' (Loc. prov.) Domain il lava j - ,
morgen learnt er mcii' een clog, dal is morgen nog
tij tijds genoeg. Ce qui se fait de vult paraIt an
gtatl(l j-, ook het meest verborgene wordt openbaar.
- [Arch.] Lie/it, vensterlicht, venster ii., vensteropenin
g 1. (baie, Pie): Ce j - est hie f) pi'aliqué, dat
licht is goed aangebragt. Les j-s de vette maison
sont Ic/en menages, de vensterlichten van dit huis
zijn goed verdeeld., behoor/fik aanebîagt. J- druif,
Ier borsthoogte geplaatst licht. J- h plomb, te lood
inval/end debt. 3- d'escalier, taplicht. - [mr.]
J' de coutume, vensterli c ht, dot le eigenaar van
ccii huis in een' niet -gemeenschappelij/een muur heeft
of laat maken. J- de servitude, dwangliclt, venster in een' muur ten gevolge van een reft of bfjzondere ovei-eenkoínst. J- de souifrance, venster,
dat op 's huu'i'mans erf uitziet, zonder dat deze
zich daartegen verzet. - [Constr.j SpiceS, apefling f., noad, dag M., licht n., lucht, tussehenru/nile 1. Ces planclies ne joignent pas, ii y a
du j- entre deux, die planken sluiten niet aaneen,
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er z4jn naden, openingen tusschenbeiden, men ziet
er den (1(lq, liet licht doorheen. I 1 y a de grands
i-s dans cette muraille, er zijn groote scheuren,
spleten in die muur. Le j entre les bordages,
de nood of lucht tussehen (Ie baitenhuidsplanken.
- [At till.] 1-s, lusschenruirnten, openin' en f. p1.
tusschen de schanskorven.J- d'esieu d' on atT ut, gat n.
van de as. J-s de tourillon, oorgaten n. p1. - [Méc.,
HorL] Tusschenruinile, speling f. tuschen twee raderen. - [Pein!.] Licht, nabootsing van 'I licht in
eene schilderij. - J-s, lichten, heldere toetsen of Partijen in cme schilderij. Savoir bien mulei, Observer Idea les j-s et les ombres, licht en schaduw
goed in acht nemen 0/weten aan te brengen.
Dag m., de lijdissaat of lijdeu.iaite van 2i uien;
ook: de tijdruiiate iusschen zonsopgang en zonsonderganq. J- arliliciel, Z. AIITIFIG!EL. J- civil, buigerlfjke dag (van den eenen middernacht tot den
daarop volgende)?). J- astronomlipie, astronomische
dag (van den cenen 1ni(lda(J tot den daarop volgenden). .1- solaire, zonnedag (tijdsverloop tusschen
twee op el/sander volgende (lomgaaqmn vein de zon
dooi den meridiaan). J- sidéral, sleireelaq (tijdsverloop, dat eene vaste sier behoeft om tot den
meridiaan teruq te keeren). J- noyen, middelbare
dag (die t midden houdt tuischen de veranderlijke
dagen, wel/ie de zon aanwijst). Z. ook INTERCA
LURE, COMPLEMENTAIRE, ctNICULAUIE. La semaitie
a sept j-s, tie week lice/I zeven dagen,. Le premier
i- de septeinbre , de eerste dag von september. Au
troisième j- du mais, op den dertien elae,i der maand.
u j- est -ce aujourd'lmui? wat is 't van daag voor
aq C'est on j de fête, 't is een feestdag. Uil jde jeûne et de prière, een dank-, vast- en bededag.
J- maigre, gras, vasten-, vleescltdaq. 3- de lan,
nieuwjaarsdag. Le premier j- de Noël, de eerste
kersdag. Au second j- de phques, op den Iweeden
paaschdety. J- (Ie naissance , jeboorledaij. 3- de
congé. speeldag. J- de paleis. i 'c gtsdaq. .1- de juge
meet, oordeelsda g, jongste dan. J- de courier, de
poste, postdag. Ui) j-ouvrier, oavrable, ren werkdag. 3- d'liiver, d'nutomne, d'été, de printemps,
whiter-, herfel-, zomer-, lentedag. --- Z. oat ItAItBE,
CRITIQUE. Le j- d'hier, de dag van ,qisteren. Le jd'avant, de vorige dag. Je ne lat pas vu des ce
ik heb Item van dien dag of niet gezien.
Prendre j- avec qn , erven dagm et iemand bepalea, vaststellen. Dites mol vatte j-, zeg ;'n(j uw'
dag, den dag. waarop 't U geleen komt. Ce gdnéral a pi is j-, die generaal heeft den dag, de dienst
overgenomen. A j- prétix, notnrné, op den bepaalden, genoemden (lag. Cest inon habit de (h ) tons
les jours, dat ic mijn alledaascIt kleed. 11 y a
quelques J -s, eenige dagen geleden. 11 ne reviendra
pas avant ittinze j-s, hij zal niet binnen 1 dagen
terug zijn. Dans buit js. Dams quinze i -s. D'aujourd'hui en ituit, en quinze, binnen 8, H dagen,
heden over 8. H dagen. - Les beaux j-s, de
schoone dagen, eerste lenledagen; - ( fig.) de tijd
der jeugd, de lente des levens. Ses beaux j-s rout
zjine (here) schoone dagen zijn voorbij. -Bon
j-! goedert dag! Donner, Souhaiter le bon jussts,
(of bon j-) h (in., iemand goeden dag, een' goeden
dag wenschen. - [ Ddvot.] Bon j-, Iwo' e feestdag,
hoofdfeestdaq. Le jour de PtIques cr t on bon
cie paaschdag is een hooge feestdag. --- ( pop.) Faire
son j-, ter communie, ten, avondmaal g aan. - Etre
a son dernier j-. op 't sterven liggen. Son dernier
j- approehait, zijn einde naderde. - Les grands
j.s, de lange zomerdagen; -- [Uit.] De landdagen,
waarop etc gin
dep
eol tigden
de oleem eenc regten,
van vorsten vergaderden. - [Corn.i J-s de faveur
of de grâce, Z. FAVEUR. Se rnettre (t j - , al Zijne
zaken, briefwisselingen, rekeningen, enz. in orde
brengen. utu'e it j- avec les livres, dc boeken tot
op den loopenden dag bijgeschreven hebben. - {tJar. I
j-s de planche, lefdagen, le.i tijd, de tot lading en
, vertoefdar
tossing toeeestane dagen. .1-s de sujou
pen. - (fig.) Le goût do J-, de /uedendaag.cche ,
thans heer.cc/rende, tegenwoordige smaak ti. La
mode do j- , de tegenwoordige scoPe. Les dligants
do j- , de modeheertjec. - j-s, dagen rn pl. , leven n.,
leeftijd rn., tijd, waarin men leeft. Finir, Terminer
i -s , zijn leven eindigen, sterven. Abrdger, Avancer
ses j-s, Zijne dagen. zijn lenen verkorten. Je ne le
feral de mes j-s, Ik zal (Ilt nooit doen. Nous ne
verrons point cda de nos j-s. wij zullen dit in
ons: leven, in onzen leeftijd niet zien. Quanci P
-

;

-
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-
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sera venu stir ses vieux J -s, wallace?' hij oud zat
geworden zijn, in zijne oude dagen. --- [Ecrit.]
LAnden (les j-s, de Eeuwige. LVlouu'lr plein de
i -s , zat van dagen, zere' oud sterven. Aux pre
miers i -s du monde, in de kindsch/teid der wereld,
in den eersten tijd fl0 de schepping. - (fig.) La
vie de l'ltontnte nest qu'un j - , 's menschen leven
duurt maai een ing, is zeer kort van duur. PLègne
(lull -, zeer kortstondige regdrinq. - (Loc. fig. et
fans.) II vit an j- Ia journie, hij leeft van zijne
elagelijkschv verdiensten; /itj leeft van de hand in
den tand, verteerl dagelijks wat hij wint; lijf leeft
als vrolijk Fransje, zorgeloos. Se meltu'e (t tons les
i -s, zich te zeer blootstellen of wagen. Ce cornéellen se niet (t tous les j-s. die komediant speelt
schiet eIken dag II ure Taut las nettt'e ses protecLeut's it torts les .1-s, men moet zijne beschermers
niet misbruiken, niet te dikwijls zijne toenlupt tot
hen nemen. II ee faut pas nieltre ccle h tons les
i -s , men moet dit niet dagelijks gebruiken, wat
verschoonen. (Deze laatste uitdrukkingen zijn verouderd.) - Jiral ettez vous un beau j - ; 11 v a
beau j- que je ne lai vu, Z. BEAU. Cette chose
est longue coinnie cru j - sans pain, deze zaak duurt
te laag, men wordt er verdrietig bij. 11 tient ses
grands j-s, hij ontvangt vele lieden bij zich. Un
beau j- de Dien il vous pt'endu'a, eet- gij het voorziet, te een of ander tijd, zal luff te beet hebben. II
V a encore j- davis, liet heeft geen haast. - ( Pi'ov.)
A. cheque j- suffit son oral, sa peine, ieder dag
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Les j-s se sulvent et ne se u'essernblent pas, de eene dag is de
andere niet, wat heden niet gebeurt, kan morgen

gebeuren. Hier, anjouu'dhui. detnain sont les trois
i 5 de Iltornune, de mensch leeft hij den dag.
jour komt nog in verscheidene bjjwoordeljke uitdrukkingen voor: ,-i j oun, open, opengewerkt, dooiziglig, met openingen, doorlmechtiq: Cetle tour est
Wie h j - , deze toren is doorzigtiq gebouwd. Uit

paruier (t j-, een opengewerkte mand, korf. Peter
St j-, doorgesleigen. - DE JOUR: Etl'e de j-, de dagdienst, de wacht hebben. •- Ook: bij dag, bij doglicht: Ccci est arrivé (Ie j-, (lit is bij du g geschied

- K, JOUR a AUTItE. DE JOUR EN JOUR, TOUS LES

JOUIt5, van dog tot dag. Je l'attends de j- en j-,
ik verwacht hein elken dag. Il devient aus les i -s
plus ntéchant, hij wordt van dog tol (lag oneleuqender. - DE JOUR it AIJTRE, allengs, allengs/cens,
langzamer/rand. -. 1)'UN JOUR it L'AUTRE, van den
eenen (lag tot den anderen: lteirtettre one alfaire
duit i - (t l'autre. - r.n JOUR, elken dag, per dag,
dagelijks, daags: 11 pale dens florins par
betaalt tweegulden daaqs. JOUR PAR JOUR, dag

voor- dag, eileen dag: Jen ai fait relation i- par
.3 , .1/c heb er dag voor- dag, eiken dag verslag van
gedaan. - JOUR POUR JOUR, op den dag af, juist
op den (lag: II inout'ut un an aprèselle, j- ponrj-,
hij stierf een jaar na haar-, op den dag af. AU
PREtJIER JOUR. 0/) den eersten dag den (weten, zoo
spoedig mogelijk. - UN DE GES JOURS, dezer- daags,
01) een' der eerstvolgende dagen: Je viendral vous
voir nu premier i , on rio ces j-s. J.'AUTRE
r- eenige daren,
JOUR, onlangs, niet lang geleden, vóó
vOor' eerrigen tijd: Il était l'autrej- id. - DUJOUR
AU I.ENDEMAIN. tussciun von daag en morgen. i -cede
den volgenden dag. -- DE DEUX JOURS L'UN, Ofli
den anderen dag. - UN JOUR, ode. Eens, op zékeren dag of tijd, eenmaal, te een of onder tijd:
II vint roe tt'ouver on j-, hij kwam mij eens, op
zékeren tijd bezoeken. Vous vous souvienirex on
i de ce que je vous dis, gij zult nog eenmaal
denken a n 't geen ik u zeg
Jouirdain, m. [AsIr.) Jordaan uit., een klein
nooi'deljjkge.cter'nte. - IGéogr.j Jordaan f. (rivier-).
JOuuJ'(l'luUi, nt. [Prat.] Ce j-, de huidige dag,
de dag van heden. (in andere gevallen zegt inert
thans aujour'J'huî.)
jouui'diuu, rut. [11. n.J , Z. V. a. HOLOCENTRE.
Jonret, ni. lij. n.j Gevlekte venu.c.cclielp f.
Jø*aintil, adj. nu. (alleen qehruilcelrjk in): Livru
J - , da;hoek, dagregister n. (vast ontvang en uitgaaf, koop en verkoop). Papier i-, Papiers jourittitix , dagblad n., ela('blarlen ur. p1. --- JOURNAL, In.
Daboek, dagbeiqt , daave,-haal; dagblad n , con-

-

-

rarrt(krrtnl f., tjjrthiad. tijdschrift, weelchlael.. maandschrift. j o U r n a a I n. J- (rffleiel, staat.cl)ierd. J- dune
campagne, do n slège, 0' run voyage, dagverhaal van
een veldtogt. beleg, rei.c. j- du bhtirsueot, scherpe-
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dagboek, scheeps-journaal. —Publier un j , een dagblad uitgeven. J- quotklicn, hebdoniadalie, mensuel,
dag-, week-, maandblad n. 3- péiiodique ,
schrift ft. J- tin commerce, handelsblad. J- li ttéraire, scientilique, pol tique, letler/candiq, wetenschappelijk, staatkundig tijdschrift. Que disent les
en? jourilaux? wat zeggen, beriqten iie (tayblad
Naam eener oude landmaat f., nog in sommige
fransche departementen in gebruik. -- [H. eccl.J
Daqeljksch breier or getijboek n.
Joui'u alier,ière,adj. Dagel[iksch, alledaagsch:
Travail j , dageljksek werk n. Occupation j-ière,
dageljjksche béziheid f. - Veranderlijk, wisselvallig, onbestendig, wipe1tarig: C'et un homme j ,
't is een onbestendig, wispelturig man. Les armes
sont j-ières, de wapenen zijn (liet wapengeluk is)
WisselvaI/iq.--JOURNÂL!ER, In. Daglooner, daghuurder, daggelder. C'est un pauvre j , ' t is een arm dagfooner.---[Mar.]Être au j-, op versch rantsoen zijn
(van een schip, dat zijn' proviand nog niet aan
boord heeft en zijne behoeften bij den dag koopt).
4. Joai'iialisrne, in. Dagblad- of tijdschriftwezen n., gezamenlijke dagbladen n. p1., geest, invloed m. der dsjbiaden en tijdschriften', jourJournaliste, in. Dagblada a I i s as te s ii.
schrijver, tjdschri/tsteller, uitgever van of medewerker aan een dag- of weekblad, aan een maandof tijdschrift, I 0 u r n a t i s t rn. . [linpr.] Zetter m.
tan een dagblad of tijdschrift.
J ournée,f. Dag in., tijdruimte tusschen iemands
opstaan en naar bed gaan. II a liieii employé Ja
j , hij heeft den dog goed besteed. .l'ai travaillé
toute Ja j , ik heb den geheelen dag gewerkt. Dagwerk n., werkroonsarheid in. gedurende ecu'
dag; dagloon n. Homme le j , Gens de j , daggelder, doglooners. Louer des gens a j-, a Ja j ,
inenscluen in dagwerk, op dagloon buien. Je lui
ibis trois j-s, ik ben hem drie dagen loon schuldig.
11 travaille ui Ja j , hij werkt op (in) da ggeld. 3d e 1'État, gewoon dayeld, da g geld van 't rijk. (fig. ei four) Mentir it Ia j , in daggeld liegen, van
't iieen clajwerk maken, gewoon zijn te liegen. (Loc. prov.) Vivre nu jour Ja j , z. j ouR. Faire
taut parses js, (fL10 . . , het doornuoeiteen arbeid
zoo ver brengen, dot . . .; (iron.)het zoo bont maken,
dat . . . (Deze zegswijze is verouderd.) Faire jblanche, blaauwen maandag houden, 's enaandags
niet werken. 3- gagnée , .j niangee, uit de hand
in den tand. - Dagreis f. Ii y a une j de eliernin
I'ici ui cette vilie, die stad ligt eene dagreis van
hier. Marcher a grandus, h petites j-s, groote,
kleinedajreizennwken. II demeure a troisj-s d'ici,
hij woont drie dagreizen van hier. 3- cl'armée,
daginarsch eens lepers. - J- bourgeoise, gewone
werkdag of dagarbeid. t Travailler a Ja J- du
roi , tegen een niet te bepalen loon , voor een
later te bepalen loon arbeiden. -- [Mil.] Dag, dag
van den strijd; slag, veldslag in. Ce fut une
sauglante j , 't was een bloedige dag. La j de
Marengo, de Wateroo, de dag, de veldslag van
.1Iorengo, van Waterloo.
Journellenient, ode. Dagelijks, alle dagen,
eiken dag: 11 y travaille j , hij werkt ei , dagelijks
aan.
Jonrnoyer ,V. a. Den dag zonder werken, lui
doorbrengen.
Jousioii, m., Z. V. (1. SQUALE marteau.
Joiite, f. [Anc. miJ.] Steekspel n., het lansbreken te paard. 11 emporta le prix de Ja j , hij
behaalde den prijs in 't steekspel. J- it lances brisées, a fér ernoulu, strijd met gebroken, met scherpe
lansen. --- 3- sur leau , watersteekspel (waarbij`
twee niet lansen gewapende mannen, ieder op de
voorplecht eener schuit staande, elkander in 't mater trachten te stooten). - Bij uitbreiding: 3- de
coqs, de cailles, hanen-, kwartelgevecht n. -- (fig.)
Les j-s du ijarreau, de spiegelgevechten der balie,
de debatten of twistredenen (Jeu- advokaten. Jouter , V. fl. Een steekspel houden , lansen
breken. 3- sur lean, een watersteekspel houden.
- Faire j des coqs , hanen met elkander laten
vechten. - (fig.) Je nevous conseilJe pas de jcontre lui, Ik road u met, u met hem in woordenstrijd in te laten.
-
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Joutereatix , im pl. , z. JOTTEIIEAUX.

Jouteur, m. Steekspeler, lansbreker in. —(fam.)
C'est un rude j , 't is een gedacht lansbreker,
kampioen; 't is alles behalve een unalsche tegen-
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partij, 't is gevaarlijk met hem in twist, in woordenstrijd te geraken.
Joiive, f. Naam van een' afrikaanschen vogel.
t Jouvence, f. Jeugd f. (alleen nog gebézig4
in): Fontaine de j-, verjongingsbron f., Z. FONTAINE.
t Jouveliceati, ni. (somtijds nog boertend gebtzigd) Jongeling, jongmon m.: Vous êtes mi jolt
j- de nie donner des conseils, ij zijt een lieve jongen (gij zijt er de man wel naar) om mij raad te
geven. (Men heeft ook jouvencel gebruikt, waarvan:) -)-- Jouvence lle, f. Jong meisje n., jonge
dochter t , juffertje it. — Jotiventement, aó.
Jeugdig als een jongeling.
Jovial, e, adj. (fain.) Blijgeestig, blijmoedig,
lustig, vrolijk, opgeruimd, j o v i a a 1: 11 umeur,
Complexion j-e, blijgeestig humeur, gestel n. (Dc
Académie weigert aan dit woord een mannelijk
meervoud.) — Joviale, f. Vergadering f. op donderdag. - IVaain eener door koningin Christina
te Slokholin opqu rigte alcaddinie, die op donderdag
hare vergaderingen hield. - Jovialernent,
ode. Op lustige, blijgeestige wijze. - Jovialité , f.
Blj.qeestigheid, bljinoedigheid, opgeruioudheid, vrolijkheid, jovialiteit f.
Jovien, ne, adj. [Myth.] Wat Jupiter betreft, tot Jupiter beluonrend. — [Minér.] Tot de
aardveranderingen vóór dcii zondvloed, voor den
historischen tijd behoouend. --- Jovilahe, m.
[Astr.J Werktuig tee voorstelling van de planeet
Jupiter en hare 4 manen of wachters voor een
gegeven tjdstip,jovildbiuin n.
Joyau, ni. Jawed, kleinood n,, opschik, toni in.
Elle etait cllargée de j-x, zij was met kleinooden
overladen. Le j-x de Ja couronne, dekroonjaweelen, rjkskleinooden. - [Prat.] , Z. BAGUE. — (iron.
et fam.) C'est un beau j-, dot is wat eDs, een
kostelijk stuk.
-

-

Joyeusetiieiit, adv. Op vrolijke wijze, met

Nous y passâmes j- Ia journée,
wij bragten daar den dag
vrolijk door. - Joyeu
seté, t. (fanu. et plruis.) Kortswijl, boerterij t. —

blijdschap, vrolijk.

Joyeux, euse, wij. Vrolijk, blijde, lustig, opgeruimd. lecluthurtig. Vivre j - et content, vrolijk
en vergenoegd leven. Homme bien j-, zeer opgeruimd, lustig nuan. Mener one vie j -euse , een

vrolijk leven leiden. - Une j-euse nouvelle, eene
blijde, verheugende, verblijdende, heugelijke, tij ding. -- Chants j , vrolijke liederen n. p1. of
zangen m, p1. .-- (fain.) Bande j -cuw, vrolijk gezelschap n. -- [fist.] .1-euse entrée, blijde intogt m., vrolijke inkomst f., in de voormalige Oos
tenrjksche Nederlanden, eeoc soort van verdrag
tusschen den regent en '5 lands stoten, waarbij de
eerste. vóór zijn intoqt en huldiging in de hofstad
de bestaande privilegiën moest bekrachtigen.
Jozo, m. [H. n.] Blaauwezeegrondel, blaauwgronde! in.
Jubabe, f. [Bot.] Indische (weinig bekende)
schors f. van vanielje-reuk en smaak.
Jubaite, f. [El. ni, z. GIBBALI.
I Jube, t. Manen f. p1. (van den leeuw, van
het paar(1): — kam in . van zdkere dieren); helmtopsierarid n., maan f. (cimier). — Soort van
vrouwenkleed n. (jupe).
Jiibé, In. [Arch.] Hoogzaal, okzaal, dokzaal f. ,
galerij, die weleer aan 't einde van het koor lusschen de hoofdzuilen was geplaatst en teenaoor
dig ook aan 't einde van den beuk tegen den westgevel aangebragt wordt, alwaar het orgel en het
zangkoor met haar vereeniqd zijn en men eene orgeljalerj en eene unuz(,ik- en zanggalerij of wel
eene van beide aantreft. — (Loc. peon.) Faire venir
qn. ii j-, iemand wel in orde weten te krijgen. naar
zijne pijpen doen dansen. Il est venu ii j , hij heeft
zich onderworpen, alles gedaan, wat men hebben
wilde.
Jubilaire, adj. Tot het jubelfeest behoorend:
Fête j-, Année j-, jubelfeest, jubeljaar n. — z. ook
onder JUBIJ.É.
Jubilation, f. Vreugdebedrjving, vrolijkheid.
11 y avait grande j- dans cette maison, er was
in dat huis groote vreugdebedrjving, grootgejuich,
men at en dronk er naar hartelust.
Jitbilé, in. [H. jud.] Jaar des jubels, jubeljaar n., jaar der kwijtschelding (volgens de wet
van Mzes om de 50 jaren gevierd). — [Cath.j
4/laatjaar, volle en algemeene 0/laat in., door depausen ons de 125 jaren (weleer om de 50 en vroeger
-
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nog om de 100 jaren) en bij jewiqtiqe gebeurtenissen verleend, ju b i I cv U •lfl fl - Huwelijks-jubel n.,
jubelvieriny von een 50- of 5jariq huwelijk, gouden bruiloft, zilveren bruiloft f.: Faire j , gouden
of zilveren bruiloft houden, ju b i1ére'i. - Bij
uitbreiding 00/s: Jubelfeesi n. der 50- of 25jariqe
ombslbekleeding. - Ook als adj.: Chanoine, Doeteur, Fonctionnaire j- of Julillaite, kanunnik,
doctor, ambtenaar, die 50 jaren zijne bediening
heeft waargenomen, jubilérend kanunnik, enz.
i U b i I a r i s in. - [Jeu] Faire j , het spel in de
war werpen (zoodat niemand verliest of wint).
S Jubiler, V. a.: 3- Un VICUX domestique, een'
ouden bediende van de dienst vrijstellen met de
helft van zijn loon. - ) JLJBILER, V. fl. Vreugde
bedrijven, ju b i I é en.
Juhis, ni Kistjesrazj/nen f. pl, in de zon gedroogde druifrazijoen can Provence.
Jue, ni Roeststok in. (jebiuikel'ijker juchoir).
Jucbai't , rn Métio1.j Zékere landmaat in
Opper-Duitsc/iland en Zwitserland, ongeveer gelijk
een oud morgen, jauchart, jauchert, jack, juk ii.
Jiicher, v. a., en Se jucher, v. pr 1-besten
(rusten), zich op een tak of stok nederzetten mu
te slapen ( g elijk vele vojels en inz. de hoenders
doe-n), 0]) liet rek gaan. Les faisansjucherit stir les
arbies, les poules dans le poulailler, de fazanten
roesten op de boomeo, de boenders in 't hoenderhok. Quand les poules Se juchent, als de kippen
op 't rek poon. - (/1g. et (am.) Zeer hoog en niet
behoorlijk gehuisvest zijn: 11 est alld j- au quatrième (étage), li-jj heeft een verblijf, een hok op de
vierde verdieping betrokken. - Het part. passé is
ook adj.: Oiseau juehei sur le haut dun arbre,
boven in een boom roestende ,vogel rn - [Man.]
Cbeval juehé, liever BOULETE. - Jiiehoii-, m.
Roest t., roeststok in. (waarop de hoenders slapen),
hoenderrek, kipperek u.
Judaïque, adj. Joodse/t: Croyance, Religion
i-, jOO(lsch geloof n., joodscke godsdienst f. - ( fig.)
Interpiëlalion j , volscfie, verdraaide, uitlegging of
verklaring f. - [ Min er.] Pierresj -s, jodensteenen,
oljfsteenen rn pl, olijfvormige steenen , die men in
el LA JUDAÏQUIS,
Judea, Palestina, Silezie vindt.
toe. adv. of J udaiquement, adv. Op zijn joodsc/i,
op joodsclie wijze. - JudaisaHts, rn p1. Weder afvallige joden; joodsclie sectarissen ; leeroars, wijsqeeren onder de joden. - Jiidaïser,
V. ii. Joodsclie plegt-igheden, gebruiken of -wetten
waarnemen; - op zijn joodse/t leven, het met de
joden houden. - ( fans.) Bedriegen; schogcheren,
den jood spelen. On a ieproclié aux premiers chiétiens de j- -men heeft den eersten Christenen verweten, dat zij joocische plegtigheden waarnamen.
- Judaisme, rn Jode n dom, judoïsnius n.
Judas, m. Verrader, vaiscliao -rd, Judas m.
(met zinspeling op den afvalligen apostel Judas
lskariot/i). - Baisei' de J-, judaskus, verraderlijke kus ni., vaiscie liefkozing f. Traître comme
j-, hoogst verraderlijk. - (Loc. prov.) Avoii' on
poll de J-, judas -hoar hebben, rood, rosachtig,
-roskleurig haar hebben. Etre damné com'sie J-, de
eeuwige verdoemenis verdienen. - (fig.) Kijkgat,
spierlat 11. (in cciie zoldering, ont te zien of te
hooren wat ei' beneden omgaat).
-

-

.

-

-

,

-

Judelle, ,Jiidè Ie, f. [H. n.j. Z. V. 0. FOULQUE.

S Judieai*de, 1. [Log.] Onderwerp n. van
een voorstel. -- Judicat, m. [Log.] Gezegden.
van een voorstel. - Jiidicateuv, ni. [Log.]
Koppel- of bindwoord n. vaneen voorstel. - J iidicatif, adj. et subst. rn [Gram.], Z. V. a. iNIJ1CATIF. - [Prat.] Eene uitspraak bevatte -ad, die
kracht van wet heeft.— Sjudication, t. [Phil.]
Oordeelvelling f. - Judleatoire, adj. [Atic.
prat.] Vonnisvelie-nd-, j U d i c a t O i i s c Ii. - Judicatuiti solvi, (pi. —tonie----) (lat-in.) [Prat.]:

Caution j , boegtogt eens vreemdelings, die een'
regtshandel aanvangt, voor de betaling der reqtskosten. Judicature, f. Itegte-rainbt n., stand m.,
waardigheid t. van regter, j u d i c a to u r f. ft.!. sacr.] Regterambt n. bij de oude Hebren. Jiatlieiaire, adj. Regterlijk, gerejteljk. Acte j-,
regterlijke akte t. Ordre j-, gere(jteljk bevel n.
Vente j-, verkooping op regterlijk bevel, geregteljke
verkooping f. Témoin j-, getuige in regten, voor
't gerept. - Cda est contre toutes formes j-s, dat
is tegen alle regtsvormen. - [Rbét.] Genre j-, geregtelijke voordragt, regtswelsprekendheid t., wel-

J1JGEMENT
sprekendheid der balie. - JUmCIÂIRE, 1. ([am.)
Oordeel ii., oordeelskracht f., beomdeelingsvermogenii.: Cethommea la j- fort bonne, deze manheeft
een zeer gc)d oordeel. - Jiidiciaireiisent, advOp reqteilsjke wijze. regterljk. - Jadiciel, le,
adj. Tot ht geret of de retbank beltooi end, reg
tei - lijk. - Judicieuseuieiit, adv. Met oordeel,
oordeelkundig, wijselijk. 11 agit toujours j-, hij gaat
ott(J(1 niet oor- deel te werk -J tidicietax, ieuse,
adj. Oordeelkundig, met gezond oordeel begaafd,
verstandig, wijs, schrander. tlonime j , verstandig
man. Sa réponse nétait pas judicieuse, zijn antwoord was niet oordeelkundig, niet snedig of
schrandi r.
-

-

-

Jugal, e, adj., z. v. a. ZYGOMATIQUE.

Jaige, rn Begter im Dieu est Ie soueerain, le
supreiuie j-, GO(t is de opperste -i egter. - INominer,
Instituer des j-s, regteis benoemen, aanstellen. Jcivil, burgil-tjae regter. 3- criminel, criinirële of lijfstra/felijke refjter. .1- arbitral, sc/ieidsregter. 3- coinpétent, wettig, bevoegd -regter. 3- de paix, vredereg
tei, kantonregter. 3 instructeur o/dinstiuction, z.
-

-

-

INSTRUCTEUR. Peisonne ne pent être j- en sa propie cause, niemand kan regter in zijneeigene zaak

zijn. - (Prov.) Lie lou j- hriève sentence, een gek
is terstond met zijn oordeel klaar. - 3 - botté, (weleer) gelaarsd, niet gegradueerd regter; - (nu)
een onkundig regter. - Bijuitbreiding: Beoordeebar, beslisser; kenner, k-unstreqter; scheidsman,
sclteidsregte-r. Vous ètes inausais j- en cela, gij
z-jjt hierin een slecht beoordeelaor, kunstregter. Je
iious en als j-, ik laat is daarover oordeelen, doe
gij daarin uitspraak. Nous vous prenthons pour
j-, wij willen -u tot scheidsman nemen. - La postéiité est un j- impartial, de nakrnelingschap, het
nageslacht is een onpartijdig regter. - (fig.) Les
sens sont quelquefois dej -s trompeurs, de zinnen
zijn somtijds bcd-riegeljke regters , beoordeelaars.
La raison est un j severe, de rede is een gestreng
recjter.— [Iii. sacr.] Rijte-i ni (tij de oude Israëlieten,
veilt Jozua tot Samuel). Le livre des J-s, of enkel
Les J-, het boek der Higtere-n-. - [Myth.] Les j-s
des enters, de regters der onderwereld (Minos,
.Eacus en Rhadaniantlius).
J ugé, e, adj. (en part. passé van juger): Affaire
j-e, beoordeelde, besliste zaak f. Personne i -c, gevonnist persoon. Bien j-, mal appelé; Mal j-, bien
appelé, goed gevonnist, slecht geappelleerd; slecht
gevonnist, goed geappelleerd (forinulen, waarmede
cene hoogere reytbank de uitspraak eener lagere
bekrachtigt of verwerpt). - JUGE, m. Geregtetfjke
uitspraak f. La bien j-, Le mal j-, de billijke, de
verkeerde uitspraak.
Jugeable, adj. (woord van Mirabeau) Voor
't geregt te betrekken, voor 't gerept belì.00rend.
J iigement, m. [ Prat.] Oordeel, regterljk oordeel, vonnis n., uitspraak, regtspreking, vonnisvelvetting t. J- équitable, juste, billijk, regtvaardig
oordeel of vonnis. Assistei' P un j-, eene reptspreking bijwonen. Appeler dun j-, van een vonnis appeiltren (z. APPELEn). Falie signifier, exécuter Un
i - , een vonnis laten beteekenen, ten uitvoer leggen.
- Meltre qn. en j , iemand een crimineel proces,
een ljjfstra/fel(jk geding aandoen. J- par détaut,
vonnis bij verstek. j- arbitral , scheidscegterljke
uitspraak, gewijsde van goede mannen. z. ook nE
elsie. CONTRADICTOIRE e. a. bepalende woorden,
-

-

ook CONFIRMER. ESTER, RESSORT, etc. - [Dévot.]

3-s de Dien, Gods oordeeten of raadsbesluiten n.
p1.; - [Anc. cout.] , Z. OLIDALIE. - [Relig.] 3- der-

tiler, laatste oordeel, wereldgeregt n. Le jour du j-,
of enkel Le j-, de oordeelsdap m. Quand la trompette

da j- sonnera, als de bazuin van den oordeelsdaq,

van 'tlaatsle oordeel zal blazen. - (Loc. prov.)Cela

durera jusqu'au j- dernier, dat zal in (le-reeuwigkeict

duren, daar is geen eind aan te zien. - Oordeel.
gevoelen n., meening , ziens-wijze t.: Porter, Donner son j- sur un dent, sur un auteur, Zijne mee-

sung, zijn gevoelen over een geschrift, over een'
schrijver uitbrengen. Fonder, Asseoir son j- SUF
utie probabilité, zijne meening op eene u'aarschijnljk
heid gronden, bouwen. Jeu demeure, Je men
tiens h son j-, ik houd mij aan Zijne uitspraak,
aan zijn gevoelen. - Vous faites de niauvais j-s
de votre proehain, gij velt een ongunstig oordeel
over uwen naaste, gij denkt kwaad van uwen
naaste. - Oordeel, beoordeelinqsvermogen, verstand,
begrip n., oordeelskracht 1.: 11 a Ie j- bon, solide,
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sain et net, hij heeft een goed, grondig, gezond en
juist oordeel. Le j- lui manque, 't ontbreekt hem
aan oordeel, aan oordeelskracht. - [Log.] Oordeel ii., verslandcv6'rrigling, waardoor men beslist
of er al of niet overeenstemming tusschen twee beQrippen bestaat: Toule comparaison entre (leux
objets produit nécessaircment nu j-, elke vergelfjking tussclien twee voorwerpen brengt noodwendig
een oordeel voort. Tout j quon expilme est une
proposition, ieder uitgedrukt oordeel is een voorstel.
Jugeoline. .Jagoline, 1. [Bot.], zen. SESAME.
Jugeoteur, in. (dénigr.) Onbevoegd, slecht heoordeelcur TM.
Jiiger, V. 0. et fl. Oordeelen, een oordeel 0/vonnis uitspreken, vonnissen, reqt spieken, uitwijzen;
een oordeel vellen, eene uitsjiraalî dOC1T, beooideeten, beslechten, beslissen; -- meenen, van itneening
of gevoelen zijn. achten; zieli verbeelden, denken,
gissen, vermoeden. .i- on proces, een reftsqeding,
cene zaak uitwijzen. Jugeant en dernier resSortrefjtsprekende in het laatste ressort. .1- contre droit et raison, legen refit en bi//jk/icid uitspraak doen of vonnissen. .1- une personne, iemandsrejlszaak beslissen,
eenen persoon vonnissen. Je vous jugeral, quand
j'aurai vu les pièces, ik zal eeoc uitspraak over te
doen, wanneer Ik de stukken zal gezien hebben. On a jugé mal de lui, mcie heeft kwalijk over hem
geoordeeld. Ii ne sait pas J (Ie Ia poésie, hij kon
niet over de dicht/mast oordeelen. II nest pas
difficile de j ce qui en arrivera, 't is niet inoeijelijk le oordeelen, wat daaruit volgen, !Jebetei'efl zal,
Que jugez-vous de cela ? wal oordeelt, denkt p/f,
invent p/f daarvan ? Que jugez-vous quo je doive
faire ? wat meent, oordeelt gij, dat ik doen moet?
le juge cda a Pr0P0S, ik acht dat voor goed, behoorljjk. II en juge contnic un aveugle des conieuis, hij oordeelt daarover, pet//k een blinde over
de kleuren. Ne jugez point, si vous no voulez pas
tre jugé, oordeel niet. zoo gij niet wilt geoordeeld
worden. j d'aulrui par soi-mrne, anderen naas'
ziele zelven beoordeelen of (1/meten. L'oeil juge des
couleurs, l'oreille des soos, het oog oordeelt over
de kleuren, het oor ovcr(lefJelTeiden. -- Jugez queue
fat ma joie, Si JO ftis mvi de revoir moo hIS, stel
U eens voor, verbeeld U, hoc groot ni/foe vreugde
was, hoe verrukt ik was, ott/nra zoon weder te
zien. Vous pouvez Wen j- pHil tien fut itas tort
content, pij kunt wei den/cru, dat hij daarover niet
zeerterrerlenwas. II eet aisé (10 - d'oû cda part,
het laat zich gemakkelijk inzien, raden, denken,
waar dat van dctan komt. - [Pautnej .1- Ia balie,
den loop des bats vooî'o/' bepalen , voorspellen; (fig. et fam.) den (t/loOp VOO eeoc zaak vooruit zien,
-

-

-

-

beoordeelen.

J1!ge1'ie f. [Any. inc.) fÊegtsgebied, ressort of
grondgebied ii. eener reqibank. - Beooi'deelzuchl;
ongetironde kritiek f. - Ju,ear, m. J.Anc. prat.]
Raoilrheer TM., die geene rojporlenutlfri'enpt , maat'
alleen oordeelt. - (iron.) Oordeelveller, iemand,
die altijd oordeelt en bedilt, zonder zelf iets te hun-

nen voortbrengen.
Jugandé, e, adj. [Bot.] Noorden notenbooas
gelijkend. w'ainootachti(/. - Jug!aiitlée, f. walnotenbormen in. p1. --- Jug!an(Iicole, a(ij. Op
den notenboom levend.
JugoiiHe, 1., Z. JUGEOLINE.
J ugulaire, adj. [Anat.] Tot de keel behoorend,
de keel belie/fend. La veine j-, of als subst.: La
1- (le /Seeladet' t. Z. ook GOLFE. - [H. n.j PoisSons I-S of als subst.: 11-s. keelvinnipen vu. Ijl. , visschen, wier buik v innen onder de keel geplaatst zijn.
stormban d In. (van een helm, van
een' sjako).
1- S Juguiatenr, itt., Z. V. a. EGOIIGFUO.
(fig. cl fain.) Onverdrogeljk vervelend erienoch.
t S Juguler, V. (T., Z. V. a. ÉGOBGELt. -- (fig. et
(am.) Doodel'/fk vervelen; - afpersen, afzetten.
Juguies, t. id. [Astr. I LVaatn der drie stt'rezt
van Orions gordel, en ook van de tte'ce sterren aan
de hoist van den Kreeft.
Juli_s ive, adj. Joodsek, van Judea: Prèire j-,
joodse/t priester. Le peuple j-, Ja nation juive, het
joodse/te volk, dejoodeche natie. Villes juives, steden van Judea. Homme j-, Femme juive, of als
subst. JUIF, TM.. -IVE, 1. Jood at., jodin f. - ( fi g.
et (ant.) Woekeraor , scliagcheroar m. (Lor. prov.)
Tstre ricite comme un j-, schotr/jk, ongehoord rijk
zijn, - Le j- errant , de wandeleetde, ro'ndzwer-

JTJMELLE.

vende jood, de joodsche wandelaar (naar de volle'sage een schoenlapper van Jeruzalem, Ahasveros genaamd, die aan den ter kruisdood gevoerden Jezus
ccce rustplaats vóór zijn pot/mis weigerde en das-

wegen door dezen veroordeeld merel om tot aan
e wederkomst op aarde rusteloos toad te wanzijn
delen). - [[-1 n. ] Dubbelmondige vise/i, jodenvisch,
hainervisch in. - LA JUIVE, fre. adv. Op zijn
joodech, naar jooclech fjebruik. (Vein godsdienstgebruiken sprekende, zegt men lieve,' it la judaïque.)
jiiillet, in. Jul/f, zevende maand von ons jaar,
hooimaand f. II est ad en .j - , le premier de j - ,
/1/f is in jul/f, (lea eersten jul/f geboren. - {Hist.1
Révolutiou de j - , Julj -revolutie f., omwenteling in
J'r(tflkujk gedurendedrie jul//-dagen (jonrnies do
j') van 1830, waarbij de oudere tak der Bourbons
verdreven werd en dejonqere tak, die van Boterbon -Oileans (daarom dynastie de j- (jelteeten) ten
troon kwam.
juin , Til. Jun/f , zesde mactad V(tiZ ons jaar,
zomermaand, t.
Juis'er, V. 0., Z. V. C. JUDAisER. - Ji,iVone, t. Jodenwijk, jo(lelsiraat t., jodenhoek m.
(quartier des julio). - ( fin. et fans.) Woekerhandel ni. , schagcheij,i, afzelterij t.
Jujube, t. Bot.] Baode boestbezie, jujeibe t.
- JUJUBE, TM. Verzachtend borstmiddel n., uit jujuties bereid, borstklontje it., borstsuiker t. - Juj abler, Ut., Borslbeziebootn, jujubesboom rn
Jule, rn [U. n.j Z. TULE.
Julep, in. [fhlid.] Koch/rank TM.
Juliane, t. [Bot.] Z. V. a. JULIENNE.
Juhieh, ne, adj. .Juliaansc/i, wat tat Julius
Cwcar behoort, dooi hein ingesteld is. [Citron.]
Calendtier j - , Juliaan.cclte kalender ni., (le door
Jul C. ingevoerde verbéterde I/id r ekening, waarbij,
in plaats van het maanjaar, het zonnejaar, let' lengte
van 365 daen en. 6 uren, ten grondslag toerd gelegd,
dat daarom .&titide j -ne, juliaanscite jaar n., heet.
Ere j -ne, jteliaansc/ie tj/dre/cciting t. Période j - ne,
juliaansche periode f., eeoc tjjdruirnte van 8 X 19
>( 15 = 79119 jaren , na welkei' verloop zon-, 100011Ci1 i n dictie -cirkel (JeZ((ifleflljk OJ) nieuw beginnen. SAINT JULIEN 01. [Hort.] Naam cease prulîntoort,
CO eener i)el'esOOrt f. ---- Soort van Roi','leriux.wjjti TM.
,Julienne, f. [ Bot. 1 xVaeht- , stokviolier,
bloem f. tIati damast. .- [Cuis. 1 itloeskruirlensnep f.
(ook potage it itt j - qeheeten). - t LA JULIENNE
Inc. adv. Onhandig, onbe holpen. - ( fig. et f010.)
Itecoudre sa robe it Ja j - , eeoc fout of domheid
op eeoc onhandige wijze bemantelen of goed maken.
J.aJi, in. [11. fl.1 .Jonkervisclt n. (gitielle, don(lof n.
zeite.
Jurnaias, TM. (Pl'. -- race.) Indisch gebloemd
Jrsiiiart of Gemart, rn ilIullos, osezel TM. ,
snuilpaard n., iobel((C/ttillC bastaard Van het vaarden- of ezels- en liet runrieeqeslacht.
Julileau, elie, (weleer gémeau, gènteile). Te
eener (IraqI geboren : Frères j-x, Soeurs j -elles , of
als sul)st J[JMEAUX . JUMELLES, tWeeliflfjbl'oederS,
lweelinqzuslers. Elle accoucha (le deux, de trois
i -x, zij beviel van tweclingen,uirieliopen. Cyst un
i - . 't is ant tweeling. --- Ook van dieren en van
twee zaamqeqraeide vruchten gebézi;d : Chiens j-x,
iweelinqhonden , twee honden uit één nest of broed.
- Pontme, Noix j -elle, tweelingappel ill., tweelin g noot t. - [Tech.) Alanibics j-x, twee door
buizen verbanden deslilleerkolve'n, waarvan de acne
tot ontvanf/el' van de andere dient. - [Anat.] z.
GASTP.00NEMIENS. J-x of Extenseurs (In pied, groote
tweeliiiq.s'- of slrekspieren t. 711. VOII den voet. [Bot.] J-x. Geslacht vitit paddestoelen rn. p1.
Jumeiées, f. p1. [Teelt.] Twee overlangs aaneenoesloten stukken hout.
.Juniviei-, t'. a. [Constr., Mai'.J Schalen, van
schalen of w a n g en Voorzien , schalen omleggen :
Notre grand mill aant consenti dans un coup
de vent, nous prolilmirnes de lemtiellie pour ie j - ,
daar onze proote toast dooreen' rukwind gekraakt
seas. maakten Wij V011 (le invallende stilte gebruik
om hem te schalen. - Het part. passé is ook adj.:
Mht jurnelé, geschoolde, gewangde wrist al.
Juineile, f. [Tech.] Elk der beide opstaande
stukken van cane Wijnpers, boekdrukpers, enz.,
wang t., zijstuk n., in 't algemeen de naam van
ieder der twee grljke metalen of houten stukken,
alle in 't zamenslel caner machine voorkomen. [Artif.] 1)ubbelei'uurpijlm. - [Anc. artill.] Dubbele

-
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vuurmond ni., kanon met twee monden. — [ Mar.]

Schaal, wang f., uiteholde kl a-mp m., langwerpig,
aan de eene zijde uitgehold en aan de andere zijde afgerond stuit hout ter versterkirg (b. a. van masten,
sans). 3- de racage, rijbed ti. J-sdebaux, balkschalen. i -s dassemblage, zijschalen. i -s de brasséiage,
stootschalen t. pl., lrasklanipcn m. p1. i-s a tral
ner les mats, schoenen ni. pl., smeerhouten n. p1.
om masten te versjouwen. - i -s de rechange, waarboze schalen. 3-s de campagne, losse schalen.
[BIas.) J-s, tweelinilsbalken rn. p1. (zaaien niet nicer
don één gewone dwarsbalk beslaande). i -s passées
en croix, uit tweelingsbalken gevormd kruis n.
- [Opt.] Dubbellijjker in., dubbele toeneet- of apera -IcfjlLer m. --- [Carr ] Soort van zeer ligt rijtulp ii. p1., mel dubbelen bats. Z. ook onder Ju1EU.
Junient, f. Merrie t., nioederpaard n. (Prov.)
(z. onder CHEVAL. - [ Anc. tech.] Muntpers f. , die
door een paard in werking werd qebrapt. - Junieiteux, ease, adj. [Méd.]: Urinej-euse, dikke,
troebele v is 1. (als die der nierrie).
Junipéracé, e, o(lj. Bot.] Noor den jeneverboom gelijkend. - Junipéiacées, f. p1. Jeneverbooinen nh. p1. -- J un ipè r e, in. Arabische wierookboom, jeneverboorn m.
Junoii, t. [Act!'.] Juno, iiaani eener in 180t
door harding le Lilienthal ontdekte coploneet (zoo
e1ieeten fl001' de myth. Juno. Jupiters qein (ilin). -Olseau de Junon, Juno's vogel, (le poauw ni. Jiiiional , e, Juiio,iien , ne, J unoiiiqiie, adj.
Juno betreffend ofoanfuno be/ioorend,J unOn is c it:
Fierté junonienne, fierheid, troteclilteid als die von
.Juno. - Juiionies of Jniionales, f. p1. [Ant.]
Junofeesten n. p1.
Jainte, t. (e.cpaqn. junta, ve) eeniqinq, verbindtenis, vergadering; van daar:) i- sanitaire, de cornmei ce, apostolique, gezondheids-, handels-, apos1011cc/ic ju cc t a t. (in Spacje en Poitapol). - Kyninkljke junta f. of stoolaroad fl1. in Spanje; veqéri'ngs-comittP it. - Jianles , t. p1. [Philol.]
Boekverkoopers-jenootschop a. in Vene1i, dat zeeisciioone (Irak/een heeft eleverd.
Jupe, 1. Rok, viotewenrok al. Corps tie
tij/je, roklijfje a. .1- de dessus, declessoits, boven-,
onderrek. Troussez vos j-s, ligt uwe rokken op.
Jupiter. al. [AsiI'.I Jupiter in., cciie der hoofd
planeten (naar den myth. Jupiter, den oppersten der
paden due qeiteeten). Les satellites , les bandes de
3-, de wachters of manen, (Ie donkere strepen von
Jupiter. - Oiseau de i-, Japiters vogel, de
arend in. - Arbi'e de J-, jupiter.chooin , de eik in.
-- [Bot.] Barbede J-, Z. BARIJE. Fleur de J, jupitersbtoem t., zwitserse/te honidouw m. - [Atch.]
Philosophi.ccls of alcitirnistisch good n.; - tin n.
— S Jupitriser, v. a. Een uitspattend tereit
leiden. (elerrok M.
Jupo n , in. Onderrokje n., korte erouwen -onJnrable, adj. [Feod ] Eedptiptiq: Fief j-,
-

,

-

-

teen n., waarvoor de eed van getroiewheid moet of,ejetcpet worden. - Jorahieté, f. [Féod. ] Ret ii.,

010 den eed van qetroutolteid te vorderen. - Jurade, 1. [Féod.] Ambt n., dat tol eedaflegging
verpliptte. - Juraiide, f. .dnibt ii. eens iezworenen hij een gild, oveirnansciap n. von 't gild;—

tjj(1(IUU'i' in. van die waardigheid. - Gezamenlijke

qezworenen nt. p1., collefjie n. van gezworenen (kooplieden).
Jurassien, ne, Jurassique, adj. {Géogr.,
GPoI.] Tot den inca of Zijne bewoners behoorend:
Couches jurassiqties, Jura-lagen of schichten 1. p1.
.- Als suhst.: JURASSIEN, ni., E t. Jura-bewover ui., -bewoonster 1. (zworene in.
Jui-at, in . (weleer) Schepen (te Bordeaux), geJua-atoiie, ad,j. (alleen voorkomend in): Caution -, waarborg, borgtojt al. onder cede. II a
cl_i main-levée stir sa caution j-, hij verkreeg

tegen zijne benedigde belofte opheffing van 't ge-

regteljk beslag. - [Gout.] Intérèts j-s, geregtelijk

toe'ekende renten f. p1.
Juré, e, (1(Ij. (en Port. J305S1 van jurer): Ge-

zworen, bezworen, 011(1er eec/c verzekerd of be-

krachti gd. beedkd. 1"oi j-e, bezwaren trouw f. Courtier j - , Traducteur j - , beeedi i d makelaar,
vertaler (iranslateur) M. - Z. ook CRIEUR. -- (fig.)
Ennenii j-, verklaarde, onverzoenlijke, 0ezworen
vijand, doodvjjand in . -• JUIcE, in. uur.] Gezworeve in. , lid eener jury (z. dat woord). - (weleer) Gilde-overman, gezworene at. — Jurée, t.
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[Alle. cout.] Jaargeld ii., dat de burgers aan den
vorst of heer opbraten, om in geval van proces
regt te verwerven. - Burgermeente t. - .tteglsonderzoek n. — Verloofde, bruid t. - Mettre en j - ,
le koop veilen. (in at die beteekenissen verouderd
en in onbruik).
Jurenieiit, in. Eed in., eedzwering f. zonder
noodzaak; virek in., vloekwoord n., verwensching,

vervloeking t. On ne te croira pas, malgré tons

tas j-s, men zal u niet gelooven, ondanks al uwe
eeden. It fit d horribles j-s, hij braakte verschrikkeljjke vloeken. verwenschingen uit. — Somtijds
Z. V. a. SERMENT.
Jllrer, v. a. Zweren (bij); zweren, bezweren;
- sterk verzekeren of bevestigen ('t zij niet of
zonder eed): J- sa foi, bij zjjne trouw zweren. II
iul. e sa tot. son Dieu que..., hij zweert bij zijne

eer, bij God, dat... Dien en Vain to ne jureras,

gij zult niet ligivaardig tij God zweren, gij zult
den naam Gods niet jjdelljk gebruiken. - J- Ia
I)aix , eten vrede bezweren. J- flthulitë otiéissance,
trouw, gehoorzaamheid zweren. i- Ia mart, Ia
ruine de qn., ieinands dood, verderf zweren, vast
besluiten. ..- Vloeken (bij), lasteren: II na fait que
j - le nom de Dien, hij vloekt gedurig bij Gods
naam. - MIER, v. jii. Zweren, een' eed afleggen
of doen. It juie sur son honneni', hij zweei'l bij,
op zijne eer. 3- sur lëvangile, op het evangelie
zweren. -- Noo(leloos eeden (toen of zweren; vloeken, lasteren: II jute (1 tout propos, hij zweert bi
iedere gelegenheid. Ii Vlot it rnoi en jui'ant, hij
kwam vloekende op mij aan. -- (fig.) Ce violon
jul . e, die viool krast. Le vert jute avec le bleu,
groen en blaauw passen volstrekt niet bij elkander,
steken te scherp bij elkander of, vloeken tegen elkander. - L'orgueil jute avec a misère, hoovaardij' en armoede passen slecht bij elkander. - (Loc.
prov.) .1- ii toutes mains, voor geen' volschen eed
terufjeleinzen. 3- sin' Ia parole du maître, bij
'a mcesters woord Zwerm. Si! tie tierit qu/t j-,
In vache est a nous, als 't »taal' op zweren aankomt, dan hebben wij gewonnen spel. - z. ook
CHARRETIER, PAlEN. - SE JURER, V. pi'. Elkandicr
zweien of onder cede beloven. Ils se sont juré une

arnitié étei'nelle.
Jureni, in. Vloeker, zweerdcr, lasteraar. C'est
no g r and j-, 't is een groat vloeler. Un j- do
110111 de Dien, een lasteroor van Gods naam. —[Fl.
de France] Priester, (lie 1(1(1(55 (le verste revoutie

den eed op de burgerlijke constitutie d„9» geestelijkheid a/leide. - (Loc. pray.) 3-s de Bayeux, ligtzinnige eedzweerders (die niet vein plan zijn huntien eed te houden).
Jnii, in , Z. JURY.
Juridietion, t. (vroeger jurisdiction) Itegt.sied n., regtsb
magt f., regisdwang in.; - rcgtge
ban in., j u t' i 5 d i c t i e t. .]- ordinaire. Iaïque of
séculatre, ei'clèsiastiq ue, gewone, wereldljke, geeslelijke rejtsmagt. On lui a attrihué la j- sur tout
lepa
ys, men heeft
«hem de retsmagt over 't ganscite
land toegekend. - La j - de cette cour est lrèsétemlue, 't gebied van dit geregtshof is zeer uitgebreid. - Somtijds ook: geregtsliof, ,qere.qtelk ligcitoam U.: les j-s inférieures, de lagere geregtshoVen 11. p1. .- (fig.) Cda nest pas de votre j- , dat
is buiten uw gebied, daarmede hebt gij niets te
maken, dat gaat is geheel niet aan. Cda nest pas
de ma j-, daartoe ben ik niet bevoegd. - Juii(lieIionneI, Ie, adj. Tot de reqtsma g t, liet regIsgebied he/oorend. - Jnridique, odj. Geregteljk,
in regten, volgens (le regfsleer en dc i'egt a, in den.
reglseorin: Cette sentence est j - , dit vonnis is geregteljlc. Cda nest pas j-, dat is niet volgens de
regten, in den regtsvornt. -- J uridiquetiieut,
adv. Op geregtelijke wijze, volgens regten.
J lu'ieoIlsllIte, in. Belisleteerde, raadgevend
kenner der rep/en en wetten. -- Jaaisprudenee, t. Regtsgeleerdiieid, reqtskunde, wetenschap
Van de rep/en en wetten: II est savant en j-, hij
is een ervaren regtsqcleerde. -- J- canonique, eivile, crirninelte, liens is van 't kerkelijk, burgerlijk,
tjf.ctc'o/J'ljk rellt, Icerheljjkc, burgerlijke, l/jfstraffe/f/ftc reqtslcennis t. - Regtsstclscl, aangenomen

regtsbegrip fl: La j- de in cone na jamais varié
sur ce point, het rert.chegrip van 't hof is zich
omtrent dat punt altijd ge//ik gebleven. -- Ju.
rispiudent, in. (iron), z. v. a JUnIscONsiJlTE.
Juiii1e, in. Regisitennec, reptsgelerrde, leer-
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aar in, schrijper over de regten, inz. theorëtisc
goed zittend kleed a. Calcul, Observation j juiste,
regtsqeleerde, j u r i s t m.
naauwkeurige berékening, opmerking of waarne
Juroii, m. ((am.) Gewoon vloekwoord a., ming. - Cette montre est j , dat /morlogie gaat
vloek m., die iemand eigen is, dien Id) telkens ir gelijk. - (Lan. prov.) Cela est j- co mmie de lor-,
den mond heeft; in 't algemeen: vloekwoord fl Lc dat is als op een goudschaaltje gewogen. - Avoir
piron de I-lear! IV. était ventre saint-gris, l'oreille, le coup d'oeil j , een zeer naauwkeurig.
t gewone vloekwoord van Hendrik IV. was ventre fijn oor of gehoor, een' jaisteim, scherpen blik, een
saint-gris. - Lâcher Un j-, Un gros j-, zich een goed gezigt hebben. Esprit j , juist verstand, goed,
gezond oordeel a. - Ce fusil est très -j, dat gevloek een leeljk vloekwoo',d laten ontvallen.
Jury, rn (anyl.) Gezworen fjereql a. regtbank f weer schiet op een haai-. - in dezen zin ook van
van gezworenen die na 't hooren der getuigen den schutter pebéziqd: 11 est uien i- hij schiet of
uilsjnaah den, juiy f. La déclaration, La clé- mikt zeer juist, hij is een goed schutter. J- arquevision do j-, de verklaring, de uitspraak der jury. busier, goed buksschieter. - Somtijds ook: te
J- militaire, krjjqsreqlbank, militaire jury.
kort, te naauw, te liet, te klein, krap: Ce chapeau
Raad rn van beow'deeling, commissie f. van bijzon- macst si j , que je ne l)uis Ie rnettre, die hoed is
der onderzoek: J- de lexposition des pioduits de mij zoo naauw, dat ik hein niet kan opzetten. Cello
l'industrie, beoordeelinqsraad in. over de tentoon- pièce dor est trop i dat goudstuk is wat ligt.
stelling der nijve heids-voortinenyselen Le j des Le tailleur ma fait muon habit bien f-, de kle/rarts, de gezamenlijke kunstreqters.
maker heeft mij mijn' rok vrij krap gemaakt. Jus, rn Sap, nat a. J- de citioti, de groeil- JUSTE. adv.: Peser, Mesurer j-, juist w, geit, meles, citroensap, aalbessensap. J- de viande, vleesch- ten. Chanter, Raisonner, Parler j-, juist, naar
not, j us (zjeu) H. J- de veau, kalfsnat a. den eisch zinCen, redenéren, spreken. Cela entre
de réglisse, drop ii., zoetlioutsap. - (pop.) Le j- i , tout j-, dat past. Sluit naauwkeurig, juist,
de la vigne, de in treille, do t,ois tortu, doctobre, picnics. - Voila tout j l'honmmrme qu'iJ nous faut,
liet druivennat, de wijn rn
c/aol is juist (Ie milan, dien wij hebben moeten. Jiisaat, rn [Mar.] Ebbe, eb f. vallend Wa- Etre chaussé trap j-, te naauwe schoenen of laarter a. 11 y a grand i dooi' gaat veel eb, eene zen aantrekken. -- AU JUSTE, AU PLUS JUSTE , toe.
zware eb. Le j- étale, Le j- cot étalé, er gaat ode. (van petal, gewigt, maat en prijs jebéziqd):
fjeene eb meer, 't is stil of staand water. Mi-j-, Je vous dirai nu j- ce que cela coCite, Ik zal u
kaive eb, half tij a. Arrière -j-, uniter-cL
juist, naauwkeurig zeggen, hoeveel dit kost. Dites
Jusarme, t. [Aiic. mil.] Dubbele strijdbijl rn
macn Ie prix nu j-, tout au plusj-, zeg er mij
Jusée, f. [lech.] Zuur lof n. zweljpap f. , den naasten, den allernaasten l)
van. Voyez
zwelder m., een zuur water, gewoonlijk uit ge- au j ce que cda pèoe, weep dat eens zeer naauwbroken gerst en zémelen door gisting bereid, waar- keurig, zie eens hoeveel dit precies weegt.
in de onthaarde huiden gedompeld of gezweld
Jaste, ni. 1laei'innejak a. (z. ook onder JUSTE,
worden.
adj.)
Jitselle, f. Z. V. a. I%IENDOLE.
J mistement, adv. Op refjtvaardiqe, billijke wijze:
Jiisque, pré). Tot. .iusqu'ici, jusque-lii, lot II agit j , hij handelt reitcaoidig. Ii a éte j- puni,
hier, tot daar. Jusquoû ? tot waar, tol hoe ver? hij is naar billjkhemd, naam' verdienste gestraft. Depuis Paris jusqu'à Bruxelles, van Parijs tot Juist: Voilà j ce quit vous maat, dat is juist,
Brussel. Depuis Pdques jusquà la Pentecôte, wat gij hebben ro et. C'est j cela, dot is liet juist.
van Paschen tot Pinksteren. ii resta ici jttsquh
4- Jumte-iiiiIiem,, am. Juiste midden a.: En
trois heures, hij bicef tot drie ure hier. Lisez toutes chases ii faut savoir gardem' un j , hij alle
jusqu'au bout, lees tot aan 't einde. Jusqu'au re
zaken moet omen het juiste midden weten te houvoir, tot wederziens. - Arni jusqu'iI Ia hoarse , den, imoc/m in 't eeoc, noch in 't andere uiterste
jusqu'aux autels, z. tMi. - liet dient ook om iets vervallen. - [Pout.] Stelsel a. van 't juiste
dat buiten de gewone maat of grens gaat aan te midden. inz. de qernatiqde staatspartij in Frankrijk
duiden: Its ant tad jusqu'aux enfants, zij hebben onder Louis Philippe (door (je teqeimpartij iron.
zelfs de kinderen ged cd. 11 airne jusqu'h ses en- dus geheeten). - Aanhanjei van dat stelsel, van
nemis, hij bemint zelfs z ij ne vijanden. Ii nest pas die partij: Ce sont les juste-rnilieu, 't zijn muonjusqu'aux valets qui sen melent, allen, zelfs de iueuu you 't juiste miklen. Ook als adj.: Minisknechts, bemoe'jjen zich ei' mede. - Somtijds, vooral tère j , ministerie van 't juiste midden (dal de
in dichtmaat, als 't volgende woord niet een' klmpartij van 't juiste midden is toegedaan).
ker begint, schrijft en spreekt men jusques : Jus
J ustesse, f. Juist/meid, ivaouwkeurigheid, stiptques au ciel, Jusques a quand? - JUSQU-A CE lucid f.: Cette balance est dune grande, dune
QUE, bc. conj. (met den subj.) Totdat: Conibattre, extrêrne j-, die balans is zeer st,
jui bij uitstek
Jusqu'a ce que Ja mort stijve, vechten of strijden, zuiver. - La j dune permsde, dune expression,
totdat er de dood op volgt. - ( fain.) Jusqu'h de juistheid, bepaald/meid van een begrip, van eeoc
tant que, z. V. (1. jusqu'h ce que.
ui t drukking. 11 dent, te n se, mépond avec j , hij
Jiisquiaiiie, f. [Bot. ] Bilzenkruid, slaap- schrijft, den/it, antwoordt met juist/meid, gepastkruid n. J- noire of hannebane of potelée, zwart heid. - La j dim coup doeil, de l'oreille, de lesbilzenkruid. J- blanche, wit bilzenkru'id a.
prit, de juistheid, .cc/ueu'pte van den blik, van het
Jussioti, f. Bevel, vorstelijk gehad a. (bij ge- oom., van het OOit/Cel. - [Artifl.J Juistheid van
zegelden brief aan een qeregtshof gegeven, tem' vol- schot. J- de tir. zekerheid van tee/Ten. -- [Mari. ]
voering van iets, waarin het weigerachtig was). Donner les plus grandes i -s , een reeds afqerigt
Lettre de j-, koninklijke gebodsbrief at, kcibinetspaard eo/maken, de laatste hand aait een gedresbevel n. (sluitjas m. seerd paard leqüen.
J ust-aueoi-ps, ni. Mansrok, qekleede rok;
Justice, f. Regtvaardigheid, geretiqheid, bilJuste, adj. Regtvaardig, regtinatig, billijk, me- 1,jkheid f., i'egt n: Notre rol gouverne aver, j ,
deljk, wettig; deugdzaamn, opregt, vroom. Dieu onze koning regeert niet reqtvoardigheid. II s'y
est j , God is regtvaardig. Sentence j , rcgtvaar
conduit avec j et raison, hij aedraagt zich daarbij
dig, wettig vonnis a. 11 est j- que vous le dédom- regtvoardiy en bi/lijk. - .Ini In j de mon côte,
magiez, 't is billijk, dat gij hem schadeloos stelt. Ik heb het regt aan injjsme zijde. Ii a reconnu Ia
Une j. punition, rdeo
mpense , cciie billijke, ver- i de mes prulentions. Ii)) heeft derebtvaardig/meid,
diende straf, belooning 1. J- ciel ! J- Dieu. ! reqt - de billijkheid van uuujne vorderingen of aanspraken
vaardige hemel! groote God! - IJne j coidre, erkend. On le blhmime avec j , men berispt hein met
Un j- om'gueil, een reqtmnotige toom, hoogrnoed mu. reqt. 11 faut rendre j fi tout Ie monde, amen moet een
1:1e j-s soupcons, gegronde argwaan in. of verden- ieder reqt doen, ieder even wat hein toekouuut. Faitesking f. - Homme j- et craignant Dieu, vroo m moi Ia j de croire, doe »mij het rept van te flelooven.
en godvreezend meusch. - Ook als subst. : La .- Regtsprekende overheid f., gemept, gereqtshof II.,
science da j et de l'injuste, de kennis van wat regtbank , vierschaar f.; regtshandhaviumg, regtsple regt en onreyt is. Le j- irnaginaire de Platon, de ping, regtsuildeelinq, s'eglsoefeumir.q f., reyt n., ju sdenkbeeldige brave of regtvaardige van Plato. Le title f. Homme de j , geregtspersoouu m. Gens de
séjour des j-s, 't verblijf dci- reqtvacird'iqen of der -, gereqtslieden , ree ters; - somtijds ook: gereytsvroirmen, de hemel ni. - Juist, naauwkeurij, be- dienaars nu. p1. On fern j aujourd'Imui, amen
iworljk, rigtiq, wel passend, in orde: Mesure, zal van daag rep l doen, strafoefening houden.
Proportion, Poids j , juiste, behoorlijke maat, --. Se faire j zich ze/ven regt doen, verooi'dee
evenredig/meid, zwaarte f. Habit j- , wel passend. een, ongelijk geven. 11 ne faut pas se faire j-,
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JUSTICIABLEa sol -mérne, men moet zich zelven geen reqt

verccha/fen, zich riet wreken. Rendie ki j-, geregt
houden, refit sreken, ter vierschaar ztttei. On ne
peut. avoir j- de ce juge, men kan van (lezen refJ
ter geen regt kiijen. Rendre a qn. Ja j- qui lui
est due, iemand het verschuldigde reyt laten toekomen. .1- vous ferai j- de eet homme Ik zul u
van dien mon rejt verocha/fen. -- Appel e i (111. en
i-, iemand voor liet (jere(1 t roepen. Cou r de j (tilbunal), qeiegtshof ii. La haute j-, liet /io;eie geregt ij. Exécuteui' de Ja haute j-, schei p regter in.
3- de paix, (Ie CtI1tor1, vredeqere(Jt, /contongerejt.
- Minisire de In j-, mieiste' van justitie. (faoi.)

Employé de Ia j-, ambtenaar bij 't ministerie von

ju s titie. Buieaux de In j-, bureau V(Afl 't minirteiie van justitie. - { Eri'it.j Accomplir mute j-,
alle gerejtigheid. vervullen Souffrir perécution
pour Ja j . , om dei - geregiiqleid wille veieolging
lijden. - Reqtc'jebied ii. [U. (le France] Uaule j-,

hoog reflcjeOied n. (van een' beer, wiens reglei
kennis faut Val? (iiie burgerlijke en ciiininële gevallen, met uitzondeulaf] VOO (IC koniiik/jke zaken).
Moyenne j, middelbaar reïtsqcbied (van een' keer,
wiens ?Cqier i n alle burgerij/kr , doe/i zelden in lijf
stma/fel(jke zaken reqt sprak). Basse j-, lager
reglsijebiod (von een' keer, wiens regtei' alleen uitspraak deed omtrent (le gehieiike opbrengsten aan
den /ieei' en in adei'e geringe geldzaken). -

-

(le paix. vre(leqe.regt n.
J ustiei a bie, (1(13. Ian den i /tsdWang onder-

worpen., voor het 'iet betrekkelijk, onder zeker
regtsgel)ied bc1looren( e, Staande. - Ook als subst.:
Je ne Sn's pas volle j-, dc lieiwor niet tot uw
regts gebied.

Justiciaiie, dJ, et subt. rn el f. 11é91,1
Hij of zij, die (1001 eigen geregtigkeid gelooft
zalig le worden.
Jasticie, f. [Bot.] Justicia f., Z. V. a. CARNANTINE. -'- JiIitiées, 1. 7)1. Planten f. p1.
von 't geslacht der juslicia.
Justielel-, V. 0. R(iefl, eene l'ijf.ctraf doen
ondergaan ten gevolge VOO een 'regieri'(/k vonnis.'
On a justicié deux liorn;ïies, Jun eat fouethi et
l'autie est pendu, men heeft twee menschen gereyt,
de eeoc is qe:ecseld en (le andere opLc/ian gen.
Jitsticier, in. Voorstander, hand/saver van
regt en gerejtigheid: Ce prince était grand j-, deze
vorst was een g'i'oot handhaver van het re t, had
de gereglighEid tier -- {Feod.1 Geregtslieer (ook
als a/i. Seigneur j-): 11 est Rant j- de cette pai'oisse, Iijj is oppeI'yeref;tsllec'l' Van (lit kerspel -Jastieièi'e, f. Gere(ftsviouW 1. - 4. Ook als
etc/i.: Nos ni'inies, tertibles i -s , iront vengel' nos
j

injures, onze legeis zullen, als een vrecse[jjk strafgerigt, onze beleedigingen gaan wreken.
.1 ustiliabte, wij. 'Je regtvoordigen, verdedigbaar: Sa conduite nest JS1S J-, Z'(jfl gedrag is niet

le regtvaaì'diten, IS OnVe"de(i'if]boal'.

Justitiant, e, wij. {TisdoJ.j Ilegtvaardigend,
grace, Ja lol -e.
Jastfieateiir, in. [ Tech.] Gelijkmaker, jasteeder in. (die de gegoten letters juist gelijk
maakt) . - 17ereffningswei'kiuig der lettergieters,
regtvaorsl'sqmakend: La

een driehoekig blik tot beproeving van (Ie hoogte
der letters, ja s tLir in os ii. ; justeertijl t.-(-(als
snbst. en adj. in.) Ref;tvaardiger, regtraardigend:
Cette action no trouvera pas de j-. die dowl zal
geen reglvoaîdigei', verdedi ger vinden. - Justificatif, ive, adj. [Prat.] Rentvaardigenel. wat
tot regtvaardig'ing dient. bvijzend: Pièces j-ives,
refjtvaardigende bewijsstukken n. p1. II a tté recu en
ses faits j-s, hij is tot bewijs zijner onschuld toegelaten geworden. - Justification, 1. Re;tvaardiging, verontschuldiqinq , staving, ver(lediging , veranlu'oordigirg f. Enti'epi'endre In i- (Ie qn., iemands
regtvaardiging ondernemen. II a publié sa j-, hij
heeft zijne verdediring, zijn verweerschrift in 't
tic/it gegeven. - ['fhéol. ] La i- des pielieurs , de
regivaardigmaking der zondaren. - [Tech.] Begelleaigte f. (tij letterzetters). La j- est flxée inva

riablement dans Ie composteur de l'ouvriei', de

regellengte wordt onveranderlijk in den zethaak
des werkmans bepaald. Vers qui dPpasse Ja j-,
versregel ilL , die buiten den haak of de reqellengle
loopt. - Gelijkmaking, veref/ening der kolommen.
'-. (bij lettergieters) Vere/[ening, vergelijking eener
nieuw renoten letter met de mat rjsletier.
Justiflé, e, ad.j. (en part. passi vanjustifier):
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Innocence i -c, geregtvoardigde onschuld t. Fait j - ,
gestaafd feit n. - Confiance i -c, gehillijkt vertrouwen ti. -- ii a été j- de ce crime-M, hij is
van die mis(load vrijgesproken.
Justilier,v. a. Begti'etardigen,van schuld, van
b1awi zuiveren , de onschuld oontoonen , doen blijken
of bewijzen, vrijspreken: Nous l'avons pleinenient
ju, stilié, wij hebben heri ten volle geregtvoordigcl, van
alle schuld vrijgesproken. II a justillé Ja niérnoire
ie son pere, hij heeft zijns vaders noqedac'itenii'
van alle blaam gezuiverd. - [Théol.j Le sang
de Jsisus Christ nous Justitie, het bloed van J. C.
reglvaar(ligt ons - Bewijzen, aantoonen, waar
maken, bewaarheiden (bewaas'lteden).' Je lui al institid Ie conti'aire, ik heb hein liet tegendeel bewezen, bewaarheid. 11 justitie par son baptislaire
qu'il est majeur, hij' bewijst door zijne doop-acte
(lilt hij meerderjarig is. - [Jur.] (met het voorzetsel (t e) 11 devi'a i- de sa qualité de Francais,
hij zal moeten doen blijken, moeten bewijzen.' (lat
hij een 1'i'anschmon is. Jeri ai justilié, ik heb het
bewezen. - Begtvaardigen, billijken, wettigen.
L'intérit public ce saurait - une telle violation

do droll, het openbaar belang kun zulk eene regtsverkrachting niet wettigen. - [Tech.] Juist maken, riejten, veref/'enen; (bij lettergieters) de nieuw
gegoten letter naai' de m(Ltujs- of modelletter verellenen, j U 5 t P '1 C a; -- (bij letterzetters) de juiste
1(0(11e 00fl een' regel tlet'efl: J- Ie composteur, den
zethaak op tie Ve'Pe'isChte reqellenqte stellen. J- wie
page, one colonne, eeoc bladzijde, eeoc kolom door
n'tiddel van tnsschenljnen (interlinies) of wit op
de noodige lengte brengen. - Ook zonder voorwerp gebézigd: J- égalenent. gelijkmatig justéren,
de WOO1'd(fl (jkinatig spatidren om den regel op
de vereiscite lengte te brengen. Sv JUSTIFIER,
V. pr. Zich reqlVaard?fjen , zijne onschuld bewijzen:
Je me iustiliel'ai de ces ealoninies, ik zat mij
van dien laste',' regtvaardigen, zuiveren. - Geregtvaclrdif](l, gebillijkt worden: Cda ne Se just!
Iie pas, dat laat ZiCh niet regtvaai'digen, niet billijken.
J;istifieiir, rn [Tech.i Vereffenaar in , hoofdgedeelte van 't sn(/verktuiq (ICC' lettergieters.
Juteux, euse, adj. Sappig, cape//k: Pèclse
j-euse , sappiqe perzik f.
Je&'eignenr, m. [ Féod.] Met een' lijftogt beschonkene ?e,es'e zoon m.
-I. Javena!isei, v. n. in , den bijtend spottenden st/fl van. Juvenalis schr'jjeen, j i( ven alisdren.
J4VéIIaLIX, adj. ni. Pl. [Ant. rain.] .Teux j-,
juvenalien t. p1., feesten ter ees'e van Ju v e ((to
of de vergode jeugd, door jongelingen gevierd, die
aan haar de eerstelingen van den uitbottenden
baard toewijdden.
Juvénil, e, adj. (ook in 't mannel. zegt inca
nu liever juvénile) Jeugdig, dei' jeugd eigen:
Grace j-e, jeugdige aanvalligheid, I. Caprices Jovéniles, jeugdige grillen f. cii. --- 4. Juvénilewent, ode. Op jeugdige wijze.
Juxtaposer, C. a. [Dit.lact. ] Naast elkaar/er
plaatsen. - SE JUXTAPOSEIS, V. pr Phys.] Uitwendig aanzetten. -- Juxtaposition, t. Naast
elkaar/ei' plaatsing f. - [Pleys. ] Uitwendige aanzelling f., het toenemen van een onbewerktui,qd
liqchaain door aanzetting van buiten, j ux t ap asjtie f.

Juzii, 1fl. [Méd.], Z. V. (I. E L E PHANTIASIS.

K.

K, in. (naar de oude en gewone benaming ka,
naar de nieuwe Ice). Elfde letter van 't alphabet
en achtste der medeklinkers, de K f. On n'ernplole

guère Ie k en frant'aisquo pour quelques rnot.s
s, men bedient zich in
thés de langues Ptiangèrc

't fronsch zelden van de Ic dan in eenige uit vreemde
talen genomen woorden.

Kaa of Kaka, m. [Bot.] Ceylonsche kurku-

ma, t. of geelwortel m.

Kaasa of Kava, M. Gegiste drank op sommire .dustralische eilanden, uit den wortel eener
plant [piper methysticum] bereid, kava in.
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Kaawy, in. Gegiste (hank in Bra'zï/i?, uit gekookte maïs bereid, mais -drank , k a a w y in.
Kabak, in. Bier- en brandeu'jn/iuís n., herberg of kroeg t. in Rusland, die aan de kroon eene
schatting betaalt; - koopmansgewelf ii. aldaar.
Kabassou, in. [Ii. n. ] leabcissoe m., gordeldier met een' gordel van twaalfbanden.
Kahin, n. Voor een' bepaalden tijd aangegaan
huwelijk a. bij dc Turken en Perzen ; weduwgeld a.
voor weduwen en tierksche pasjas.
Kadéun, 1. Slavin f. van den grooten -heer,
een weinig hoogel' in sang dan de odalisken, kadeoen f.
Kadish, f. Gebed a. voor de ofijesiorvenen
bij de joden, ladisch. (ron M. p1.
Kagne, 1. Italiaansclie meelreepen of maccaKahouanne, f. Z. CAHOANE.
Kaïk, m., z. CAïC ; - tur/csche mantel in.
Kaiuiac of K -tiine, in. Soort 'van twrl;selie
roomkaas f.
Iaïr, flL [EI. II.] Fisch in. van 't kabeljciauu
-- [Bot.] Kokosvezels ni. p1., waarvan-geslacht.
men in md ij gOe(l touw maakt.
Kajoii, 111. [H. ii., Z. V. a. suou.
Kakatoii , Kakatoès of iiakatouès,

z. v. a. CACADOIJ.
Kake, f. [Bot.] Soort van e'f/g 1.

Kakerlak, Kakeilaque, in. [u.n.] Kakkerlak (blatte). - [ Ethn.] Aziat/sche albinos, h(ilskerlak, z. ALBINOS). - kakei laquisme, Ka
-

kerlatisme, im Toestand in., gesteldheid f. (In'
her/a/c/sen.
kakkerlakken.
Kaki, III. [POL] Japaiccc/ie lot us boo m in.
Kakier, M. [Bot.] Sooil van vijgeboom ni.
Knkingo, in. [U. n.j .h?;ingsvisc/i in. (waarschijoijk van 't zalmgeslaccj in de i/v/seen van
Afrika.
Kalan, iii. [H. n. ] Sc/ic/p t., die den, Ouden
de purger/c/cur opleverde,
Kalateur, fl1. [Aiic.] I!eiau•t der iomeinselie
priesters, /calator in. (boom, ni.
Kalavel, m. [Bot.] Soort vein pimpei'notecKaléidoscope , in. [ Ph ys.] Sehoon/ceicls/c(/
her in., een, door Dr. Brewster te Edinburgh uitgevonden kijker, welke eenvoudige, versc/iillenct
ge/deerde en daarin gelegde voorwerpen aan het
oog in la/boze regelmatige vormen, die bij de geringsle beweging (les kijkers afwisselen, voorstelt,
Icaleidoskoop II. - Kaléidophone, in. Een
door Wheatstone uitgevonden ue'rkiaig, waardoor
de tot voortbrenging der toonen gevorderde tilllingen voor het oog zigtbaai gemaakt worden, phonisch kcileidoskoop n.
-

Kalender, Kaeiat1es

,

Z. CAL....

Kali, in. [Bot.] Zoutkruid n., zoutstmuik in.;
.-..- liet uit de ascii van deze of andere planten be-

reide loogzout (alkali) , plantenloogzout n., potascii f. - Kalium, ill. (pc. --ome) [Clilin.]
Z. V. a. POTASSIUM.
Kalmichi, in., Z. EAMICHU.

Kairnie, f. (Hof.] Ileidep/ant van velei/ei soarten, die alien voor vergiftig doorgaan, /ealmia 1.
Kapaek, in., z. COLBACLI.
Kandefii, in. [H. n.j Gioote mocrasvogel of
reiger in Zuid-Amerika , (1001' Okeii sten/s/toen
geheeten, leamisji In. (dezelfde (1 /s CAMOUCLE, CAMOUCHE).
Iaiii1ne-nias1a , in. Alineralisch vettig aanzetsel of bekleedsel van sontinige ,cleenen in Rus-

land, steenboter f.

Kan, M., Z. KHAN, in.
Ka naster, in., Z. CANASSE.
Kangiar, Kaiidjar, in, z. t'. o. CANJA1IE.
Kangiirou, Kaiigaroii, M. [U. Ii.] Plantetend, zachtzinnig, eetbaar viervoetig dier van 'l geslacht (Ier buideldieren , mv. op Nieuw -Holland,

dat zeer korte voorpooten heeft en op de achter-

gooien al huppelend loopt, springer in., springrat f.,
kanqaroc ni.
Kaiiiia, 1. [Bot.] Kaapsc/te cjinzeng of laan/itwortel in . (tusboom in.
Kannarne, f. [Bot.] Soort van japansc/ie loKautien, He, adj. [Phil.] De w)jsbegeerte van
den beroemden Koningsberoer wijsgeer Kant iitreffend, kantiaanseh. - Kantisnie, in. Wijsgeeri.q stelsel van Kant, kantisma.s a. - Kantlste,m. Aanhanger, volgeling van Kant , kanlist in.
Kantuffa, in . [Bot.] Aliyssinische acacia 1.

KEVETI.

Kaolin, in. [Mindi'. ] Chinésch.e porseleinaarde f., dooi verwe r ing van 't veldspaatli ontstaan,
kaolin (naar 't schier Mand, Kaoii of Korea).
Kai-abe, in., z. SUCCIN.
Karagan, ffL, Z. v. ci. CABACAL.
Kaiandas, in. [Bot.] Ceylonschepalmbooin in.
Karatas, in . [ Bot.] Ainerikaanic/ie wilde aloeplant t., van we/hei' véze/en men (lock maakt.
Karateli, ah., Z. CARATCH.
Kaaatiase, t. [Cliii'.] Vleesc/tuitwas n. , aan
de slapen of aan 'I voorhoofd. (dis f.
Kardonon, in. [[-1. li.] Gi'oote levantsche ha geKarl, in. Itlostaarclpoedet' a. uit de koloniën.
Karmesse, 1. z. KE1IMESSE.
Kas, in. (pi. kane). [Tech.] Papiermaker'
mom n. - [Mu i'.] Ncgerti'ominei f.
Kassigiak, n:i. [H. a.] Soort van rob in. zonder 'uitwendige ow - en.
Kat-chérif, in. Soort van kabinelsorder dec
tur/eschen keizers, die oogenblikke/jk en zonde,- tegenspraak inoetvo/bragt worden, katti-sjerif in.
Katqii, in. [Coin.] Katoendoek a. van Surate.
Iatiaea, in. [H. n. ] Fazant in . van Guiana.
Katlak , ni. Paardenborstel in. c/ct- Arabieren,
ook in Frankrijk ingevoerd.
kaucheteux ,
adj. [Minér. ] : Tome,
mine k-euse, steenkoolr ij /se ader, mijn f.
kani, In., Z, . CAUPIS.
(cAlsAssiN.
Kavanche, t. [H. li.] Soort van harper, z. v. a.
Ka'iai-, in., Z. CAVIAR.
Kawi, ni. Naam dci' oude geschrevene taal
,lei , Javanen. how/ -taal f.
Iiazinë, f. Schatkamer 5011 den Grooten heet'.
Kaynian, al., Z. CAXMAN. (MYROBOLAN.
Kébule, t. [Bot.] .7 lfnoot, be/sennoot f. , z. a.
t Keepsake, II. igi.) (pr. kipe-séke) A..indenken , herinneringspand, s ouve n i r n., inz.
prac/ilboekje n., proc/it- almanak ni., keurig ingebon(/en Plaatwerkje met novelle-n , romancen, e nz., alo'
p 1 euwjaai'sgesc/ienk.
Kohl, ah. [Bot.] Gele violier F.
keitch, in., Z. CA/CUE.
Keffekilite, fl1. [Minéi.] Meerschui m a., nit geelachtige ta//macdc in Azi ë , his. in Natolib, die
tot p)jpekoppcn gesneden en gevorned wordt, k e ffe/si l ofki/lkeffi M.
Ie1keI, in. [Pèchej . Moot of snede F., van gecloogde en gezouten tong.
Kélolde, F. [MéiI ] Pijnlijk kankergezwel a.
Kélotomie, f., Z. CÉLOT0311E F.
Kelp, in. .dschzout ii. uit verbrande zeeplanten, onzuivere Icoolzure soda F.
Keiinédie, F. [Bot.] Tweelobbige nieuw -/tot-

case,

lane/SC/ic p/ant, kennedie 1.
Képi, in. [Mii.] Soldacnmuts 1. bij sommige
fransc/ie troepen in Algerii!.
Kéi- ère, F. [Bot.] Bignonia of liompetblooni
van Guiana (ook liane franche) geheeten).

Kérion, in. Z. V. a. ACITORES.
Keiina, in. [Bot.] Va/sc/c indisch keelkruid n,
Kermes, in. [U. a .] Kermes a. , soort van schildluis f. in Zuil -Europa, we/hei' besvorniige ei/intse/s of mashers, die naar uitwassen op de wortels
en den bast (lei , gewassen ge/ijken (daarom we/eer
k-végétal, plantaaidige hermes, geheeten), ingezameld en tot verschillende rOO(Ie kleuren, inz. tot
h,
-rood, lila en. vloolcieur, ook in de apot/teken, gebruikt worden , in den handel sc/tarlakeiibëzibii , kermesbezidn , piteperkoirels ge/weten.
-... K- iniidi'aI, mineraal hermes n. , cciie verbinding

van antimoniannoxyde en zioave/-antiinoniuin, die
weleer als cti't.ceeiij onder den naam van karl/i.utzee-poeder (poudre des chartieux) grooten opgang
maakte.
Kei-niesse, F. Eermis 1.
Kerniétisé , e , adj. fPharin.J Potion k-,
drankje met karthuizei' -poeder (z. onder KE1TMÊS).
Kerne, in. [Ann. intl.] I erse/te werpschutter.
Kersanton, in. [Minér.J Zwart-grijze gespikkelde steen in. uit de omstreken van Beest.
Kersey, in. [Coin. ] Z. V. ci. CRESEAU.
Keteh, in. z. V. 0. CAICHE.
Ketinie, j. [Bot.] Tweelobbige plant van 't gesloe/il de; maluwe, met zeer schootte bloemen, cyri.sc/ic maluwe, ketmia F.
Kevel, F. [ U. IT.] Gazelle F. van den Senegal.
Kevel, in. [1inér. 1 Bijzondere minerale stof F.
Keven, in . [U. a.] Lijster F. van Chili.

KIIAF
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Khaf, ilL [Bot.] Geuriqe plant f. van Maiok/co,
die men soms niet den rooktabak vermengt.
Khalifat, Khalife, Z. CALIFAT, CALIFE.

r

r

Khan, rn. [H. orient.] Vorst c opper/wo d der
Tataren ( Tautaren) , tntarenvor.ct, Je Ii a n, C h a n rn
- Openbare herberg f. in 't Oosten, doorgaans tot

opneming der karavanen bestemd, k ft a a ni.;
oostersc/ie inarktplaat.c 1. of bazaar in. -- Khanat, ill. Gebied ij., oaarclphed f. van een' totorenvorst, k/ia ii ((at 0.
Kharateh, Kbal'adj! Z. V. a. CARATCII.
Khasseki, t.. Z. ASSAKI.
Ktaziné, in z. EAZINE.
Kiastre, to. [Aric. chir.] X -vormig knieve r

band n. der Ouden, Sint -Andiieskruis n.

Kibitka, 1. Ligte russische wajen 10. met 4
wielen, k i Ii I t Iiü f. - Tent t. uit di e renhuiden bij
de Tataren. en. Kalinoeken; -- niattenbeklecd.cei a.
OV?i wagens, enz. (blaauwen grond.

Jié°'aii , rn [Corn.] Japansefie stof 1. met
iiiI(Til-, 10. [U. a.] Pluvier rn VOO ITiiginid.
Kitiare, in. [I1éti.] Vlaktemaat Van 1000 ares

of vierkante roeden, tien bunders. (Men gebruikt
liever dix liectares.) -- Kiliogone, rn, z. CmLIOGONE.

Kilo, soms KiHo (griekse/t clilliol , duiz (. nd).
Voorvoegsel, dat bij de giieksc1-franse1ie naaien
der nieuwe maten en fjewiqten het duizendvoud

der doniop volgende eenheid aaiididt: duizend,
,

(luizeadmoal. -- K il ogone, rn Figuur f. met
duizend zijden en duizend hoeken. - K il ogram
me, in. [Mite.] Geu'igt van duizend grammes of
wifjtjes, pond, iiC!C11Cií1(1.CCIl pon d , k i 1 0 g r a iii, 1 jj

verkorting k t 0 II. Kilolitre, rn Inhoudsmaat
van 1000 litres of 1nnen of koppen, tien s!ten of
mudden, 1 i 1 C) 1 i t i 1. KHonètre, rn Lengtemaat van duizend metes of ellen, 100 voeden,
nedeulandsciie mijl t.. kilo ni etc r rn KiloEflétriqile, adj. Kil 011 i1riscg. tot den kilometer
belioorend. - Kilostè re, rn Lijchaainsinaat
van 1000 stères of wissen of kubieke meters.
Kilt, ni. Naam van t korte rokje of schort,
dat de Berg s c h otten in Plaats 0(11? b:oek drogen.
Kina, rn. z. V. (1. QUINQIJINA.
Kinésie, f. [Phil.] Beweeg/craclit f„ beweegvetKinésimétrie, f. [Dimogen a., kinésis f.
dact ] Maat der beweging , bewejinqsmeetkunst,
kinesiometrie f. - Kinéniniétiiq;ie, adj.
Daartoe behoorend, k i a e s i o in l t r i s c Ii.
King, rn Naam der vijf oudste en heiligste boeken der C/iinëzen. - CilineesCh speeltuig a.
Kink, rn [ U. IL] Cltlnécclte p/rot of goudlijster t. (dooi Buiron losse/ten den pisangeogel en de
mccvi gepla(itst).
Kiikaj on, rn, z. a. a. CERCOLEPTE, CARCAJOC.
Kino, rn. Fraai rood gedroogd plantensap ,
bijna geheel uit tooistof bestaande, (lat inz. uit de
ameriicaansc/Ie zeedmuif wordt gewonnen, ki no,
verkeerdelijk ook kino-qoin t. qeheeten.
Kiosque, in. Taiksch tuinhuis , zomerhuis of
paviljoen a., k i os k rn. [Mar.} Turkse/t earntuig fl; oats de komponje , de lust f. 0/) het hal/dek
der turkse/te oorlogsschepen- -- Kiosq niforwe,
adj. [Aicli.] Kioskvmmiq, in den trant eon een
kiosk of turkse/t voviljoen qebouwd.
Kiotomie, rn [Cliii.] Werktuig tot wegsnijding
van de vergroote 11111(1 en tot soortgelij
k
e kunstbewerkingen. Iciotoom to.
Kirrhonose, f. [ Mid Geelw o rding t. van
een inwendig liqchoamsdeel.
Kirsch. " Kirschwasser, to. (pr. kirel)ewassre) Soort von kersenbrondewjjn 'geestrijk e
drank to., uit tr»lette en met hare pit gegiste wilde
Icersen bereid, kirsch, kirschwasser a.
Kistar-aga, to. Hoofd ii. der zwarte gesnedenen aan liet turkse/te hol; oppertoezienet von
eten harem des turlesclten keizers.
Kiste f., Z. CYSTE. - EISTE, Ill. [Coni.i Soort

van duitse/te wol f. (GANGA.
KittaviaLi, as. [U. a.] (WO,sCfijiiljk) z. v. o.
KIavais, Itt. [Mia (.] , Z. V. a. FAILLE.
Kephtes, Kleptes, z. CLEIIITES.
Klopémanie, 1. [1d.] Steelzucht L, camederstaanbore neigin(j tot diefstal. - Kfopémanlqiie, adj. Die kwaal beireffend, steetzuc/itig.
Klotikva, ill. [Bot.] Kruipende finsche plant 1.
Ktiewa, rn [Bot.] Muskaatboom m. van Cachine/dna.

Klépiei-, to. [Bot.] Ameiikaansclte zeepplani,

melicocca f.

Knift'a , t. [Bot.] Soort van Sint-Janskruid,
dat moor twee stijltjes heeft.
Knodaloiiiorphe, a/i. [H. ii.] Noot' eten
inensch gelijkend: Singe kn , of als subst. Kn-,
0 1) den mensch gelijkende aap, aapmensch ill.
Kniperlé, to. [Cot.] Zékere druivensoort t.
Kiiotes, t. p1. [Minir.] Verstrooide korrels
zwavellood in de groauweikke of den zandsteen
van sommige groeven.
Knout, in. (pr. knoute) Uit harde juftriemen
bestaande zweep f. of geesel ni., waarmede in Rus
tofl(i de overtreders (mits niet van adel zijnde) gestraft weiden, knoet to.; - zweepstrof, knoetstraf t
Knyphonisme, to. Straft , waarbij da lijder,
na niet honig besmeerd te zijn, aan de steken der bijen
Wordt blootgesteld. (dier a., koala m.
Koala, rn [ Ei . ij.] l',ieuw-lwliondsch buidelKodreti, nt. [Minér.] Met steenolie gemengde
v etstof, 'met de berg- of steenboter overeenkomend.
Koff, Koffe, to. [Mar.] Kaf f., ho/schip a.
Kol, to. [Pècliej [tol f. , groot sleepnet a. b/f
(Ie nederlondsche kobeljaouwvon q st in gebruik.
Kolpode, to. [U. a.] Plat en bogtig infusiediertje a.
Kopeek, to.. Z. CO PEG.
Kopte, Koplite, M., Z. COPTE. (schots.
Kopu, to. [Cons.] Chindoclie stof t. van boomKoran, ft)., z CORAN.
Koréite, t. [Minir.] Speksteen, korelet rn
Korro, In. Neqeuliorp f. met 18 snaren.
Koschab, ill. Drank al. der Oosterlingen, uit
pistoclies, iazineit , enz. bereid.
Kott, in. L Naig] Vooronder, kat a., soort
von roef in kleine voeirtuiaen.
Kona, 111. Kayo, liet oude /tieioglyp/tisc/te ee/tel/t
(beeldschrift) der Chinezen.
Konan, M. [Bot.(, z. V. 0. CHOUAN.
Koubo, KnEw, to. Titel von 't wereldlijk op-

perhoofd in JOdoui.

Koulouglis, to. pl. , z. GOLOUGLIS.
Koumiss, III. Bedwelmende drank der toongoolcche Tartaren, uit paardemeik bereid, koemis in.
Koira, In., Z. KOUA.(negers.
Koiiis1iis, nu. [Mus.] Driesnarige guitar f. der
Koupolithe, ni [Min/ei Zeer ligte, doorsc/u'jjnende, poaulemoiuglonzige steen in .
Kraa l, in. Krant t., doij) der Hottentotten.
Krabs of Krebs, in. [Jeu] Engelse/t dobbel
spel it. met twee steeneuu.
Krake, to [Pdclue] A'etanke' a., netsteen in.,
waarvan (le Noren zich bij de zalmvanqst bedienen.
Kraken of Kraxen, ni Verv aa rlijk groote
zeepalijp fl!, waaivon sommige zeelieden spreken
(ook ioisson montagne e/ueeten).
Kremlin., Kienil, in. Binnenvesting, citadel t.
in Rusland, inz. de historisch vermaarde keizerlijke
barqt te Moskou.
Kreutzer, in, [MétroI.] Duitse/te koper- of
.zilvermunt, waarvan er 60 in den gulden goon .
Kris, m., z. V. (t. CRISS.
Krokiz'ie, t. [Bot ( Eelluaie lotus nu.
Ki'ou ffe, rn [Midi], z. V. a. FAILLE.
Kruoiiiètre, m. [Phys.] Kouele- of vorstmeter ni., ccii werktuig oat den graad der koude te
bepalen. — Kri;oniétrie, f. Koude- of vorslmnethug t - Kriioniufriqiie, adj. Die wetenschap,
dat werktuig betref/end, k r a a rn et t t' t s c ft.
Knbo, in., z. JiOURO.
Knnthie f. (Bot.] Polmnboom in. in NieuwG r anada en op de w esthelling der Com'dilleras
kunt/mia f.
Kuphte, t. [Bot.] Braziliaanse/t bloedkruid a.
linibalos of Ktii'batou , nu. (pm. —love,
--toce) [U. n. ] Kleine vogel in. aan den Senegal,
ook pèclteur, visscimer, vise/ivogel, ge/meelen.
Kurite, Kane, rn (H. a] Hoogrug in. (door
ORen tot de been- of koffervisscimen gebm'aqt).
Kiirtehis, to. [Mii.] Adell(j/e ruilerkoeps in
-
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Perzik.

Kurtk a, in. [Mil.] Naauwsluitend wambuis a.
der poolsc/me lansiers, vroeger in franse/te dienst,
poolsctie-lansuersrok al., k u r t k a f.
Kussir, in. [Mus.] Turkse/t speeltuig a. met
5 snaren, gespannen over een vel, dat een' houten
schotel bedekt.

-
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LABADISME.

K ur as, in. (pr. coiiasse. Gegiste drank ni. voor
den qemeenen finn in Rusland, uit gekiemde gerst
bereid; 00/c een geheel andere russische drunk , die
inz. uit appelen en frambozen bereid, op de tafels
der grooten doorgaans aunijetro//en en in sommige
herbergen çjetüpt wordt, li ,w a s of k ii' a s s in.
Kynancie, f. Z. V. a. CYNANCUE.
K 0 of Kyriéé1eson , in. (pr. —é-leis80 n ), (twee aan 'I grielcscim onlieende woorden, beteelmende : fleer, erbarm U, waarmede de gezongen
missen in de room.ccli-katlmolijke kerk beginnen). Gedcclie der gezongen mis, waarin God wordt aangeroepen. On en est nu kyrlé, nu kyriéé1eison,
men is aan 't kyrië. aan 't Icyrie-eleison. - Muzijic t., 1)) de woorden VOfl 't icyrie gezet Un beau

uitgesproken; 't welk ook 't geval is in gentilhornino.
-- Sot (de munt) wordt uitgesproken gelijk men
't woord tegenwoordig sehej/fI : son.
La, art. f. , z. LE. - La, pron., Z. LE.
La, m. (Mus.) Naam mast de zesde noot der
toonschaal uit ut, cle to of a, f.; ook de vaam der
a -snaar op strijkinstrumenten. Dotitier he Ia, de a
of la aangeven. Prendie le la, in den a -toon
komen. Renseltez nu Ia m ce viohon, 5j)Oîi eene
nieuwe a -snaar op die viool.
Lá, ado. Daar, aldaar, 0/) of in die plaats,

zin zelden gebruikt). - (fig. et fam.) Longmvijliq verhaal n., vervelende optelling f., eindelooze Islagten,
verwijtingen f. p1. enz., lilanie f. Une 1e- d'invectives,
de reprodlies, een zondvloed van scheldwoorden,
verwijtingen. .- Weleer ook : een dichtstukje mimet
een referein aan 't einde van iedere versa fdeeling.
Kyrsotomie, f., Z. cIns 0 T 0 I1E.
Kymle, n-I. Beurs- of zakgezwel n., Z. CYSTE.
- Kysteiix, euse, wij. Een beursgezwel bevatlend. -- z. verder op CYST—.
Kythaii'hagie, f. [1dd.] Bloedvloeijing f.
uit eene tandkas. - Kythaiihagîque, adj.
Die bloedvloe)jing betreffend, k y t ii a r r Ii 4 p i S C Im.

diet 1/i j'aurai arrangé votre allaire, kom morgen

.

kyrie-éleison.
Kyrielle, f. Smeekgezan g n., litanie f. (in dezen

In
L, in. et f. (Un le, Une clie). Twaalfde letter
van 'I alphabet en negende der medeklinkers. LI
(elle) of Le I (Ie) est tine Iettre liquide, de i is ee'ne
vloeibare letter. —(Lee. prov.) U en a clans IL. II
bat cle FL, lijf is reeds boven de vijftig (met toespeling op de beteekenis der L als romeinscb talteeken en 't Imomnonleïn you haren naam aile, vgl.
AlLE). De I ee'ov(lt niet gehoord in Iiaril, clierill,
coutil, vul, fenil, fils, fournil, fusil, gentil, gentils
bommes, gril, ménil , nornlmril , outil, peicil,
pouls, soûl, sound!. Ook in de eigennamen op
auld, nullen aulx, zoo als ItenauRI, Quinault,
Rocheloucauld, Dussanix e. a. wordt de I, zoo
min als de op haar volgende letter, gehoord, ook
niet in Arnould, Sainte-wIenelmould (pr- Meriou).
- .Zij behoudt de haar eigene uitspraak in de vol-

gende woorden (cii hunne afgeleiden) .' caleul, recul, civil, exil, til. mil (verkorting van mille),
pistil, profil, puéril, sextil. suI)til , vii. yin!, vola
in AcliiIle, Camille, Dille (stadsnaam),-til;ok
Gille, Saint-Gilles, Lille, calville,codicille, librille.
imbecilic (dal doorgaans met cciie enkele I wordt
geschreven; ook in imbicillité, dat abuciveljik op
zijne plaats niet eene enkele 1 voorkomt), papille,
pupille, tranquille , viiie; in distiller, osciller , seintiller , huller, vaciller; i n pusillaninie , armillaire,
oscillation en in alle andere die op illaire en illation uitgaan, ook in de woorden die met ill aanvangen, in die waarin yhl wordt cangelro/fen. en
in 't algemeen in alle woorden, waarin de I doom'
een' anderen klinker dan i wordt voorafçmegoan. Behalve de haai' eigene uitspraak, heeft de 1 en
vooral de Ii, voorafgegaan in dezelfde lettergreep
door i, nog eene andere, die men mouillé, weekvloeijend, noemt. en voor het gehoor nagenoeg klinkt,
alsof er eene korte i volgde, h. v. hillard, meihleur,
ongeveer als bihiarcl mélieur, tei'wfjl op de tong
M volks, vooral te Parijs, in zulke woorden een
nop weeker geluid, waart)) de I als ge/meel wegvalt,
gehoord wordt (b. V. billard, als bi -hard). Die
l'rnouillé komt voor in de woorden, waarin nil,
cit , enil, oeit, nun, neil , aihie, eille, euihhe , ouille,
euitle, uihle, 't zij als uitgang of als zakelijk deel,
voorkomt; ook in de uitgangen: illas, ihlars, ilhet,
BIjt, illon, illot, lily; ook in bille. 1111e, quitte,
vrille, gentilhe, briller in Avrit, babil. cil (z. dat
woord), grsil, nijl. (gierst), péril; ook in den eigen-

naam Sully. - De lb in sommige eigennamen, zoo
als Mihliam, Jumilbac etc., wordt als 1 mouillé

ginds, ginder, derwaarts, daarheen. Demeurez Ia,

Attendez-nioi lm, blijf daar, wacht nsf] daar. Qui
vu hi ? wie f/aol daar? (als militaire term) werda ?
Cest I/i ciu'il clenieui'e , dooi' woont hij. - Dici lá

nous coniptons deux lieues, wij zijn hier smog twee
nijjlen of uien van die plaats. Revenez demain;
terug; in dien tussclmentjjd zal ik met mcme zaak

klaar komen. - 1-let flaat ook eenie andere bij-

woorden voorop, met welke het dan door een koppelteeken wordt verbonden: Lb-has, U5-haut, Ludessus, Lá-dessous, Z. BAS, HAL/T, DESSIJS. DESSOUS.
- Achter een aanmv)jzeimei voornaamwoo r d of achter
een naamnimoord fleplaatst, geeft het daaraan eend
meer bepaalde beteeken is, duidt verderafzijnde voorwerpen aan en staat dan teqenovei' ei (v,l. cl):

Celui-Iá, Celle -lu, Ceux -lu, Celles-hu, z. CELUI. En

ce teinps- 1 b , in dien tijd te dien tijde. - Somtijds
dient het, even als 't ne(ierdaitcc/me d aar , enkel om
de uitdrukking te geven, en staat

mcci' nadruk aan

vaak als overtollig. Que mUtes -vans lb ? Quo faites
vous l ? wat zegt, wat doet gij daar ? C'est 1k
une l)elhe action, dat is eene schoone daad. Est -ce
ii cc que vous avez p ..ais' Is het dat, wat pr e
loofd hebt? C'est done lb Ie hut de vos visites,
dat is dus het (1oct von nice bezoeken. - Als slopwoord, of enkel oma meer 0/) iets aan te dringen,
om iets in iemands g eheugen te roepen enz., staat
het in uitdmmmk/.injen als deze: ([am.) Je le veux,
Iá, ik wil liet, hoor. Vous souvenez-vous encore
de monsieur, l)m,. qui disait de si plainumteschoses?
herinnert ge u nog dien heer . . . hoe heet hij* ook?
(dien iim(/il/ieei' dings) . die zulke grappige zaken
verlelde t' - Achter zékere werkwoorden beteekent
hel: tol dus verre, tot daartoe, daarbij: Demneurons
Iá, laat ons daarbij blijven, laat ons viel verder-en
gaan„ (vijl. DEMEIJIIER). len i'esterai ur
u po aujourd' bui, ik zat 't Cool' lieden daarbij lalen. DE L/1 , be. ado. Van daar, van die plaats; van
c/mit ljjdStiJ); daaruit, uit die oorzaak: mitez-vous cle
Iá, ga van daar, fia daar van daan. De Fi an
château ih y a une Iieue, liet kasteel ligt eene mijl
van daar, van die plaats. A quelques jours de I/i,
eenige dagen later, na dat tijdstip. - De Vi tous
mes malheurs, van naam', uit die oorzaak, daaruit
zijn rit in)jne ongeluk/een ontstaan. Que voulezvous inférer de là, welke gevolçjlreklsing will ge
daaruit maken? - DEL/i, Z. DELO en DECA. -- AU
DELh , Z. old. - t DES L'5, bc. adv ., z. onder DES.
- PAR L(i, bc. ado. Daardoor, door die plaats,
door (lien weg; bij die zijde, aan dien kant; - op
die wijze, (loom' dat middel. Ce passage est fermé,
mais vous pouvez passer par iu, deze doorgang is
-

gesloten, maar gij kunt daar/meen, langs dien ioep
gaan. Prenez ce fardeau uar h. et vous le souléverez facilement, grijp dien last van (lezen kant,
aan dit einde aan, en gij zult hem gemakkelijk optillen. - Par I/i vous t/les sar (le réussir, op die
wijze, door dat middel zult gij zeker slagen. II faut
en passer par lá, Z. PASSER. - PAR Cl, PAR LI. Z.

Cl. - cb et Lu, Z. CA, ado. - Jusque -lb, z. JEJSQIJE.
La Ia, Inc. adv. interj. ((am.) Zacht wat! bedaar! La in, point de colêre ! bedaar, niet boos
worden ! - Ook om te bedreigen : La Ia, inon
sieur, nous nous reti'ouverons, genoeg, 't is wét
zoo, mijnheer, u'(j spreken elkander nader. - LA
LA. bc. adv. Zoo tamnelfjk , zoo wat, inid"elmatiq,
half en half: Est ii savant? La )a, is hij geleerd,
kundig? Zoo wat, niet veel. Mes-vous bien dormi? La Ia, hebt gij goed geslapen ? Zoo tamelijk,
niet te best.
Lab, m, z. V. 0. LABilE.
Labadisme, m. Leer van Jan de Labadle,
een' vroom' dweepem der 17 eeuw, die de geesteluke hierarchic afresehoft, de gemeenschap der goederen ingevoerd wilde hebben, en de innerlijke inçjéving boven de kerk en den bijbel stelde, lab a-

-

LABAT)ISTE
dismus n. — Labadste, rn Aaniianer van
die leer, 1 bfldist n.
Labarre of Laharra, in. [H. n.] Venijnige
kOraeIit1er RI. VOO Guiana.
Labarum, m. (pr. - rome). [Ant. rum.] OUri-'uO-

meinache Iiize7lij1;e krijqsraan 1. ofalanilaarl ni., die
eerst een'arendinoar sedeil Constantijn den Gi'oote het
tee/can ds hlUISCS voerde. a i a i te in n. O!n(onqsVOüfl meteen kruis- of heiligenbeeld Of/de kat/olijken.
14aI)ttie f. (pr. I=c). [Bot.] Ebbenbooin m.
van C yenne.
Ltbazi, ni. Van takken gevlochten nood/?ut f.
op bamen (somtijds in 't L\oolden legen overstroorninjen Jel)1ukt)
!

-
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Labbe, iii. H. n.j Z. V. U. CHASSE-MEnDE.

Labdaeisme, in. Sjnaakehrek n., waarbij de
I (in 't qriekseh lumlula) inoefjeljk of in plaats
van de 1' wordt (7e/word, I a rn b d a c j s rn u s n.
Te inen'iqvuldiq gebruik, der 1, mv. (111fl 't begin van
eip elkander volende woorden.
Lalda11cuDe, m , Z. LADANUM.
LabeHe, f. 1 Bot.j ()ade'i,st l?jwormif.I hloenibladn.
Labei, fl1. (pr. i1iie) [Peclej. Kreek, wijkplaats f. 1)001 visseheis en kust Va(J'lders.
Laberdlul , 01 Ingezouten kabeljaauw na
L a beu r , HI. Zware 071 aanhoudende (l71lei(l ID.,
rnoei.jeijk werk, ZWO((efl n.: Ella r(eon1feIioé
de son 1-, VOO?' zijne moeite, voor zijn zwoeen bebond worden. II jouit du unit de sas 1-s, hij qeniet de v ruchten van zijn' arbeid. - Agric.] Ces
terre sorit en 1-, deze landerijen zijn beploegd,
liq.qen niet ilie(i braak. Btes tie 1- (of de labour),
yloeqvee n., ploegpaarden, werkpaarden, II. p1. mp.j GewiGti 1. eroot weik n., waulvon de op'ge zeer aanzienlijk is (in tegenstelling niet kleine
geschriften van (Jerinfie oploqe , die iJtesi ouvrages
de viiie het). (Het woord wordt overigens rnestol
alleen in dettign stijl en in poozij gebezigd).
1 Labeuier, V. Il. IV(7'ii(fl. (Nu alleen nog
voork.iiwnd in 't spreekw eq(i(n): En pen dheu
laileure. God werkt in korten tijd groole-'esDiu
dingen (bewerkt sCIlieljli de bekeerin van eenen
zondaar).
Labial C, adj. [Anat.] De lip of de lippen
betre/ftnd, daartoe hehoorcnd, 1 a b i a a t: Glandes
1-es, lipkiieren f. »1. i1usc1e 1-, lipopier 1. - [Prat.]
O ff res I-es, inondelinqshe of ook schriftelijke beloften 50fl betalen (zonder eel,P'r mef geld voor
den (lag le komen). - [Gram.] Lefties ]-es of als
subst. LABIAI,ES, f. »1. Lipklters f. p1. (b, p, 1. v.,
ni,). -- J.ABIALES, f. p1. [H. Ii.] Insecten n. p1.
van 't qeslac/it der wondlui-en, niet ver vooruit,

L

(

-
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stekende bovenlip. -. LablaUser, t. a. Met de
lippen 'llit.ciIi(liefi. -- Aan eene letter de waarde

eener liplettei green. -. Lsthiatifloie, adj. [Bot.]
Met lipvoroiipe of in twee onpeljke helften ge-

deelde bi'enikroon.

- Labiatifoi-iue, adj. Bot.]

Lijivorinii. -- Labation, 1. Livoriniqhiid f.
- Lahidonièlie, in. [Chit.] Tangm eter ii.,
werktuig 0111 den o/itand van (Ie heide lepels der
verlostang, als zij 't hoofd des kinds omvatten, te
tflet(fl, labidometer in. - Lahidouie, adj.
[H. n.] Met tanqvorniig eindigenden stoort of arkterl[if. — Labié, e, aj. II n., Bot.] Mt lippen,
qelipt ; lipoorinig. _... I.A.IIIEES, t. p1. [Bot.] Lipbloemen 1. »1.
Labile, a dj. Zwak. te kort schietend (zelden
voorkomend don in): Mémoire 1-, zwokqeheuqenn.
Labio-nasal, e, a dj. [ Gram.] Lettre 1-e,
Il,!)- en nenslelter I. ( de rn).
LahOVatOiFe, Ill. tVerkplrats f., inz. van
den scheikundige, den artsenijbereider. den vuur-

werker, enz. , stookkuis, smelthuis, smeitvertrek,
laboratorium H.; slookgat ii. von een.' reverheren -oven, zool 1.
Lahoiiensemeut, ado. Met veel moeite en
arluid , inoiljeljk, bezwaarlijk. - Labol-lelix,
e8se , adj. Arheidzoarn . werkzaam , n aa rstig,
nijver. Homme 1-, nnakzooin man. Esprit 1-, werkzone gust in. - Von zaken sprek ende: nioegi'lîjk.
bezwaarlijk, zwaar, hard: Recherches longues et
M enses, lange en nloelJ(?lgke nosporinqen 1. p1. Vie
I -ieuse , nioeitevolleinn n. Accouctiernentl-, nioeje1fike, zware verlo.csinq f. Eritreprise I-mime. zware,

enorijelijke .011.(lIïneliiin(j f. .-- LnLb(IFiOSît , 1.
[Didart .] Aibridzaanilieid, werkzaamheid, vlijt f.
Labour, iT). Oinploegina,, onisnitting, omnover
-

king van de n grond, bestelling f.

von den akker,
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n., veldarbeid , akkerbouw m. Donner on 1-, deux I-s ii Un champ , eenenakker,een
omploefen , onispitten. Donner Je-mal,twe
akkerwerk

dernier 1- a une vigie. de laot.cte bewerkig, de
laatste hak aan een' wijnpa a rd doe;?. Ii v a di ffé
rentes nlanières de I-, er, zijn verschillende manieren
010 den uk/ier om ie werken. L- ii Ja bèche, h Ja

hone, onispitting, omliokking. I.- profond, higer
of stiperfiriel, diepe, oppervlak kifje omwerking. Terle en I-, tot bezaaf/ing voorbereid land. ii. Bètes de
1-, Z. LABEUR. - [Tech.] Roerschop f. der f]ieters
-. abouible,
L a
adj. Ter ooiploeging, omwer
king gscliikt, b'ploe boar, bbouwboar. Terre 1-.
bouwgrond In., bouw l and n. — Labo5li'age, in.
liet omwerken, omploeqen. omopitten , omliokken
der okkergi'ondrn; - akkerbouw, landbouw m. Les
instruments lu 1-, de werktuigen n. p1. tot den
akkerbouw, /?et akkergereedschap. II entend bien Ie
I-, hij verstaat den landbouw goed. - [Teelij Le
1- des v i s, het uitladen van wijn uit de schepen.
-. [itiv.j Le I- dun train, de middelstu k ken van
een kut'clot, die liet die p st onder water gaan. -

Het op- en afvoeren van rivierschepen onder de
bruggen keen; liet d a arvoor te btolen geld. - Labouré, e, 0(15. (en part. passé van labourer):
Champ 1-, omgewerkte, omeploegde, onigespitte
akker ni. Vigne I-c. omekakte, omgewerkte wijngaard in. — I Feth.] Papier 1-, ongelijk, ruw papier n. (een gebrek, (1001' t schuiven van den schepVOl_ill 0/) het viii veroorzaakt). - Somtijds ook als
.cnbst. ni.- Un 1-, een onigeploegd, omgewerkt stuk
grond. - Labourer, t'. a. Omwerken, bestellen,
niet den ploeg, de spade, 't houweel, de link, enz.
eenen grond voorbereiden , amploegen , omspitten,
omhakkeíi: L- un chanip avec Ja charme, een'

akker omploegen. L- on jardiri avec Ja bêche. [t

Ja hone. eenen tuin omspitten, ophakken. — Ook
zonder voorwerp gebzi1d: L- avec des boeufs,
met ossen ploegen L- a deux, [t trois charrues,
niet twee. drie ploegen werken. - Bij uitbreiding:

Les carbons, les taupes ont Jabourë mon jardin,

de varkens, de mallen hebben irifjnen tuin oinqewroet. --.. [11111.] Le canon laboure ie rempart,
't geschu t woelt de borstwering omver (beschiet ze
op één punt). -- [lar.] L'ancre lalioure le fond,
lilt anker dregt, dregt door, is driftig. Le vaisseau
laboure le fond, het schip modderl, schuift over
den grond. Les canons labourent Ia roer, de stukken slepen dooi' 't water (wanneer door 't hellen
van 't schip het water tot de batterij komt). [Man.] Ce cheval laboure Je ten - am, dat paard
struikelt telkens, - [Corn.] L- les sins, de u'ijnen
uitladen (fl nederleggen. --- [['ecu.] L- Ie sable,
liet eormzard oini'oeren. — ( fi g,) L- le papier, met
moeite, niet inspanning iets opstellen of nederschrj-

ren, - L- le champ de Ja science, het veld der

- (fig, et fani,) Elle Jul
Jabourait le visage avec ses ongles, zij krabde
hem 't gezigt op. - L- sit vie. een kommerlijk
wetenschap bearbeiden.

m oeitevol liven leiden, met veel wederwaaidigheclen
te kampen hebben. — Ook ale v. n.: 11 aura uien
[1 I- avant de parvenir ii son but, hij zal veel door
te staan, veel te doen hebben, eer h4) zijn doel bereikt. - SE LABOURER, V. pr. Omgewerkt, omgeploegd worden. - (i.) Elle so Jabourait le visage
avec les ongles, zij krabde zich 't gezigt op. —
Laboui'eiii', m. Landhouwer, akkerman, veldbouwer, bouwman, boer, landman; ploeger iii. [Tech.], Z. LABOUR. - [Anc., mar.] Vrachtvoer
, sehuitevoerder m.
-dci'

Labratlorite, ni., Pierre de Labrador,

t.

[rul ineir.] Labrador -steen ni., zwartaclitig graauwe
steen, veldapaaili n. met fraafje kleurspeling (naar
de vindplaats dus gelieeten) .
Ldl)F&tX, m. [H. ii,] Wolf.cbaars , Zalmbaars ni.,
een zeer smakelijke Vise/i, inz. in de Mi(ldellandsclie
zee, die 3 voet lang en wel 15 kiloos zwaar wordt,
door Plinius om zijne vraatzucht lupus genoemd
(ook loup of loup de ncr, loubirie, loupasson ge-

heeten)

LaI)re, m. [H. ii.] Lipviscli m - Bovenlip m.

der insecten; bij sommige schrijver s rok de boventij) der zoogdieren. — Labi'iscii'eiiim d'Iilande, in. ( pr. --ei-ome) [Mdd.] Zwelling en
openbei'stinq t. der bovenlip. -- Labroides, m.
Pl' Lipvis.cchen m. 7 1 1. -- Labi'o-palaliii, c,
adj. {Anat.j Tot de bo v enlip CD 't gehemelte belioo;'end, .- Labropei-eoïde, adj . [II. n.j Naar

-.LACHER.

1o()1ABROSIT1
den lipvisch en den baars gelijkend.Labrosi
te, f. [H. n. ] Lijnoriniqheid f.
Labrusque, f. [Bot.] Virgini,cclie w ij nstok li
-- Naam van den wilden wijnstok bij de Ouden.
Laburne, in. Sporkenboom valcche vuilboom IT
(anijour).

Labyrinthe, III. [Ant.] Groot en kunstig ge
bouw n., met eene zoo groote menigte elkande
kruisende gangen en ineenloopende kamers da
men ei liqt in verdwaalde, 1 a b y i i n t ii n.: L
1.. d'Egypte, de Crète, liet labyrinth tan Egypte
van Kreta. - [1-lort.] Doolhof m., tuin met vel
kunstig dooveengevlocliten slingerpaden. - (lig.
Verwarde, duistere zaak f.; ingewikkelde en druk
kende omstandigheden t. p1. des levens; hel duistere
raadselachtige in eue rede. Etre dans tin grain
I- d'affaires, eene qroolc beslommering, een' doolbo
van zaken omhanen hebben. -- [An
at.( Binnenst
afdeeling van 't gehoor-orgaan, bestaande uit de
voorhof, de half-cirkelvorrnige kanalen en liet slok
kenhuis, door de oudere o n tleedkundigen gezamen
lijk labyrinth of dooi/lof geheeten. - Labyrin

thiforine, adj Doolhofvorinig. - Labyrinthi
que, adj. Doolbofachily, la. b y r i ii th I ve ii; verward, ingewikkeld. - [Aunt.] : Nerl Ialïyriii
thique (a/' audiltif), geliooi'zenuw t. (8ezenuwpaar)
Lac, iii. fGéogr.] Meer (meir) n. Le 1- dl
Constance, het meer Van Constanz of de Bodensee
Le I- majeur, het groote meer (Lago ma (y giore).
Lacar, in. [H. Il.], Z. V. a. CABIAI.
Lacatane, t. [Bot.] Phiiippfjnsclic banaan
boom in.
Lacea, t. [Bot.], Z. LAQIJE.
Laccate, m. [Chirn.] Melkzuur zout ii.
Laceifère, adj. [Bot.] Gomlak voortbrengend
- Laccine, f. [Cum.] Lakslof f., eens in 't gom
lak aanwezige zelfstandigheid. - Laeciqiae, adj
[Chim.] Acide 1-, lakzuur

ii.

Lac-dye, nl., Z. LAQUE.
LaMé, e, adj. (en part. passé van lacer): Cor.
set I-, geregen keurslijf n. Femme 1-e, gereges
vrouw t. - LACE, M. Ineenvlechtinq van glazes
koraaijes aan eene kristallen ar-mkroon. - La
eer, v. a. Bijgen, toerjjgen, snoeren, zamensnoe
ren, met een' rijyveter zamenhalen. I- on corset
des bottines, een keursje, halve laarzen toerij gen.
- L- one femme, eene vrouw rijgeit. - L- Un
tablier de rouge, een voorschoot met rood lint bezetten. [Mar.) Het zeil aan de ra vatten. L- unc
bonnette, een bijzeil aanrjjçen (aan een ander zeil).
- [Tech.] Een net mazen, de mazen van een nel
maken. -- [Clias.] Dekken, bespringen (couvrir).
-- SE LACER, V. VT. Zich zelve rijgen: qeregen.
toeqereqen worden.
Lacérable, ad j. [Prat.] J'erscheurbaar, wal
men kan, wat men moet verscheuren: Ecrit 1-. -

Lacération, 1. Verscheuring f. Lejuge ordonna

Ja 1- de eet dent, de re ter beval de verscheuring
van dit geschrift. - Lacérer, v. a. Verscheseren: L- une promesse, een handschrift, schuldbriefje verscheuren. - Het part. passé is ook adj.:

Libelle lacérd et hrûlé par ordre du juge, smaadschrift n., o) last des s'eejters verscheurd en verbrand.
Laceret, Lasseret, rn. [Tech.] Zwikboor,
kleine avegaar m. - Ringschroef t., ringnagel m.
met dubbele punten. (mantel in.
Lacerne, 1'. [Ant. corn.] Overmantel, rellen-

Laceron, rn. [Bot.], z. v. a. LAITERON.
Lacert, M. [H. DJ (pop.). Z.v.a.CALLIONYME.
Lacertien, iie, adj. [Fl. IL] Hagedisachtig. Lacertiens, rn pl. Schut- of pantserhagedissen f. p1. - Lacertifornie , Lacertinide,

Lacertolde, adj. Hagedisvormig, naar de hogedis gelijkend. - LACEBTOIDES, liT!. pl Geslacht n.

der eigenlijke hagedissen.
Lacet, m. Rfjgsnoer II., ujgveter, veter, rijgnestel, nestel fl1. Passer, Serrer, Lacher, Couper

Un

I-, een' rijgveter doorsteken, aanhalen, losma-

ken, doorsnijden. - [Ois. , Chas.] Strik (om patrijzen, lijsters, hazen, enz te vangen.); lijsterstrik,
lijsterboog m. Prendre tin Iièvre, une grive au 1-,
eenen haas, eene lijster in den strik vangen. -(fig.) Se laisser prendre aux I-s de qn., zich door
iemand laten verstrikken, verschalken, bedriegen [Tech.] Klinknagel m. (rivure). - ..4anliechtsnoer n. (der darmsnarenmakers). - [Mar.] L- de
Ier, haak, wervelhaak m. - Zijden koord 1. of
strop m., 'loop den Grooten. Heer somtijds als eene

soort van doodvonnis aan zijne rjjksgrooten toegezonden.(baissteenen , te leggen.
Laeète, t. [lilac.] Bijzondere wij
ze van de

Laceur, ni . {Pèch.] IVettenbreider m.
Lâche, adj. Slap, niet gespannen, los. Cette
corde est trop 1-, dit touw is te slap. Serrez ce
iioeutl davantage, ii est trap I-, haal dien knoop
nog wat aan, hij is te los. Ce drag cette 1011e,
est trap Ihehe, dit laken, dit doek is te los, te
ijl. Avoir Ie vente l-, losljvig zijn , open lijf
hebben. - [Cord.] Cordage 1-, losgeslagen, losstrenjig touw n. -- [Mar.j Vaisseau 1-, schip,
dat slap op zijn roer is, lafwindid schip. (fig.) Iaug, loom, vadzig; mat, krachteloos, lof,
slepend. Ii est. I- nu travail, hij is traag tot het
werk. 11 fail. Un temps 1-, '1 is loom, lof weder.
Une vie 1- et efféminée, een em/zig, verwijfd leven. n. - [Peint.] Dessin 1-, Contours ] -s, zwakke,
krachtelooze, flaauwe teekening 1., omtrekken, m.
pi. - [Litt.] Style 1-, inattC, weekeljke, slepende
stijl in. - Laf, lafhartig, bloodaardig, bloohartig,
versaagd; laag, onteerend, schandelijk, laaghartig,
gemeen. Ce soldat est 1-, die soldaat is iaf/iartig,
zonder kast of moed. 11 a étd assez 1- pour trahir
son arni, hij is zoo laag geweest zijnen vriend te
verraden.. Action 1-, laaghartige, onteerende daad f.
- Ook als subst.: C'est un 1-, 't is een lafaard,
bloodaard; 't is een laaghartige. - (fain.) Cast
tin grand I-, 't is een lamlende, de vadzigheid zelve.
Lâehé, e, adj. (en part. passé van lacher)Corde 1-c, losgelaten, gevierd touw n. Prisonnier,
Oiseau 1-, vrijgelaten, losgelaten gevangene, vogel m. - Ce dessin est trop 1-, die teekening is

te los, te achteloos bewerkt.

Làehement, 0(1v. Op trage, vadzige wijze:
Travailler 1-, vadzig, zonder ijver werken. - Op
lafhartige, laaghartiqe, .schandelijke wijze: Fuir

1-, la/hartig vlugten. T..r ahis' I- son ami, zjjnenvrienci

schandelijk, laaghartig verraden. - Eci'ire 1-, een'
matten, Israchteloozen, let gespierden stijl schrijven.
Lachenalie, f. [Rot.] Kaapsche 1)/ant f. van
't geslacht der affodillen.

Lâcher, V. 0. Loslaten., losmaken, ontspannen,
vieren, wat schot geven, laten schieten, wat ie
stijf gespannen is een weinig ontbinden .' Cette
(Jorde est trop tendue, lhcliez- Ia un peti, dit touw
is te sterk gespannen, vier het wat, geef het wat
schot. L- Un corset trap serré, een te stijf geregen
korset wat losmaken,. -- Loslaten, vrij laten., la
ten ontsnappen, laten varen: L- un prisoniier.
em' gevangene loslaten. vrij laten. L- sa proie,
Zijne prooi loslaten, laten varen. 11 le tenait dans
sas mains, mais ii la ldché, hij hield het in zijne
handen, maas hij heeft het losgelaten. - les prunes lachent le ventre, de pruimen maken lost jivig,
verwekken stoelgang. - L- Ia honda dun étang,
Ie rolinet dune fontaine, les icluses, de duikerkiep van eenen vijver, (le kraan van een fonteintje, de sluizen openzetten. -- L- un trait, un
COUP de canon, eeiien pijl afschieten, een kanonschot doen. - [Mar.] L- iine hordée, Z. BOBDEE.
- [Man.] L- Ia bride, Ja main it Un cheval, een,
paard den teugel vieren, acne vrije hand geven. (fig.) L- Ja instill, Ja bride, Ja gourmette a qn.,
z. BRIDE, GOURMETTE. - [Jeu] I..- Ja main, den
(lag, den trek laten loopen; - (lig. ei fain.) Bektelijker worden, minder eischen. L- Ja balie, den
)al niet slaan, hem laten loopen (in 't kaatsen). L- pied, L- le pied, wijken, deinzen, vlutten; (fig.) toegeven, zwakheid bonen. --[Escr.] L- Ja
iesure, achteruitgaan, teruggaan, wijken. - (fig.)
L- un livre, Un pamphlet dans le public, een boek,
nu vlugschrift in 't licht geven. - L- prise, loslaen, wat men gegrepen. had: - (fig.) eene vervoling, een.' twist, een' strijd staken; liet gewonnene
ijns ondanks teruggeven. . [Chas.] L- les chiens,
'dpervier, l'autour, , de honden, den sperwer, den
avik loslaten (op hunne prooi) (van den valk geruikt men jetei). -- (fig.) L- Jos huissiers cur un
léJiteur, de deurwaarders op een' schuldenaar afenden. - -11 Jsicha un mat, qui fit une grande itoression, hij liet een woord vallen, dat grooten
ndruk maakte. 11 a lâcJsé Ie root, ii na saurait
Ins sen dédire, hij /ieejt zijn woord gegeven, hij
an het niet niece intrekken. L- Ja parole , L-

a mol, het laatste bod doen (bij een' koop); het
eslissend woord spreken. - Le malade Jhche tout
aus lui. de zieke laat alles onder zich loopen. --

LACJ{ÊSIS

JJADRE.404

-

(lam. ei pop.) L- de ]'eau, wateren, zijn water strik gevallen. EIJe Ie tenait dans ses 1-, zij hield
loozen. L- un vent, een' wind lozen. z. ook hem in haai- vet, in hare strikken gevangen. - LAI€WILLETTE. U lui Iâcha Un soufflet, hij a[ hein
(I'amour, liefdestrikken, in elkander gevlochten leteeneoorveeq. - lâCHER, V. n., Of SE LCHER, V. pr. ters, linten, enz. - {i%Ianuf.] Gewerkt linnen n.
Losgaan, zich ontspannen: Son pistolet vint i 1-, uit Coen.
t1iie pistool hing van zelf los. Prenez garde que
Laetaii-e, adj. [Didact.] Wat de melk of het
le ressort ne Iâclie, (jeefoc/it, dat de Veêi niet teruO zogen betreft. -- [' Bot.] Melk 01' melksap bevattend,
springt. - Un ressoit qui se lichee, eeoc veéi', 'riielkiioudend. - [Ant. rom.] Colonne 1-, melkzuti,
(lie zich ontspant. - ( fig.) Se 1- en propos indévondelingazuil f. op de groenmarkt te Rome, bij
cents , zich in onbetarnelijise woorden uitlaten.
welke de kinderen te vondeling werden nedergelegd.
Laehésis, f. ( pr. la-lni-zice) (Lor. pion.) Pen- - Lactate, in. Chir.] Melkzuur zout n. dant, que L- a encore de quoi filer. terwijl wU Lactatio n , f. Hel zagen; zoging, voeding f. van
fl01, leven (met toespeling op Ldchesi.c. cciie (Ier een kind met 'melk: La nature fait aux mires one
drie schikgodinnen uit de niyiholoüie). - [H. ".1 bi de Ja 1-, de raInier maakt de moeders liet zogen
Ituitsiang t., eens bisizilinansehe slang; -- ook: ten pligl. - Lacté, e, adj. De melk betreffend;
liet vergift uit de tüfl(l(fl dier slang (ecu homwopa
fl001' melk elijkend, melkachtig. - [Méd.j Diète
thisch iieneesiniddel).
l-e, mel/c-duet a., melkkuur, m elkvoeding 1. FièLâeheté, f. Slapheid f., gebrek n. aan ecu'- vie 1-e, melk-, zogkoorts f. -- [Anat.] Vaisseaux
kracht, 0011 geestkracht. (In dien zin niet 'in ge- l's, melkvaten n. p1. - [Bot.] Plantes 1-es, melkbruik.) - Lafheid, lafhai'tighei/, bloodaorditjhe'id, planten f. pt. (die een' overvloed van melkachtig
versaacJ(lhei(l. II sest dushonoié par sa 1-, hij hee/t Sri?) hebben). - [Astr 1 'Toîe ] -c, melkweg M. - LACzich door zijne lafhartigheid onteerd. Lac heid, TEE, f. [H. IL] Mekwitte indische adder f. laa(hartiqheid, schandelijke, onteerenle daad t. (in Lactéi
forne, (1(15. Van melkachtig voorkomen,
elien zin ook in 't mcclv.): II a commis 1)iefl des melkachtig. --- Lactéipenne, adj. [H. n.] Met
1-s, hij heeft vele laagheden begaan. (Ier/wIs rn. melkwitte vlei -ken. -- Lactéoliue , f. [CIlim.]
Lachnee, t, (pr . cli=ls) [Bot.] Kaapsche kel - Melk -extract, melkdeeg n. , een dooi' verdamping
Lacier, v. a. Binden; iemand in zijne strik
uit de melk verkregen droog deeg, I a c t e 0 1 1 ii e,
ken vangen..
lactotine f. Lacteseenee, t. Melkachtige
Laciiiié, e, Wij, [Bot.] Diep en oni'egelinatig gesteldheid, melkachligheid f. - Lactescent, e,
uitgetand. - Laciniflore, neff. Met in slippen adj. [Bot ] Melksappig, vol melkachtig sap: Laitue
1-0, melksa
of riemen u itloopen d e bloesnbladeren. -- Laeinippige latu
w f. - Lactifère, adj.
folié, e, odj. iitet in slippen uitloopende blade- Meikvoerend : [Aunt.] Vaisseaux 1-i, inelkvoerende
een. - Laciniforme, a dj., Slipvoi'inig, diep ge- vaten n. p1. - LACTIFfmES, f. pl [Bot.] Plankerfd. Laciniure , f, Sisialle, diepe en on- ten met veel nielksap. Lactiflque, adj. Melk
regelinatige insnede of u'ittandin t. - Lacinu- verwekkend of voortbrengend, de melkafscheiding
Je, e, adj. Met onregelmatige 'inanijdingen.
bevorderend zoggevend : Ailments 1-s, zoggevende
Lads, m. Netwerk, maaswerk n. Dooreen- spijzen t. vi. -acij. [Bot.] Met
vlechting t. van onderscheidene vaten of zenuwen melkwitte bloemen. - Lactigène, adj. z. v. a.
in 't menschelijk ligchaons. z. ook cnORoïnE.
LACTIFIQUE. - Lactiiie, Lactose, t. [Chim.]
Lacistèine, m. [Bot.] \etelplant van Jamaica, Melksuiker t., een bijzonder nader bestanddeel dei
lacisteina t.
inc/k in den vorm van kristallen. - Laetiphage,
Lack , in. [Mdtrol.] Gefingeerde of aangenomen adj., lievei' GALAOTOPHAGE. - Lactipote, adj.
rekenmunt in Oost -Indit , = 100,000 mopijc'n of Vel'drinkend, niet dan melk drin b'en(t. - Lacti120,000 gulden.
que, adj. [Chin.]: Acide I-, melkzuur n. Lac-lack, Lae-Iaque, in. z. EAQUE.
Lactite, fl1. [Minér. ] Me l ksteen, melkjaspis, losLacoiiicon of Laconique, rn. [Ant.J Bad- site maansteen m. - Laetivore, adj. Van 'melk
stoof; zweetkamer 1., droog danpbad, 1 a k ô n 1- levend (gelijk (Ie zuigelingen) . - Lactoniètre, rn,
k a n n. - Roodkleurig schoeisel n. in Laeedwinon. Z. GALACTOMETRE. - Lactoj -is, 1. (pr. —rice).
Laço, m., Z. LASSO.
[Bot.] Melkplant t. - Lactoscope, fl1. WerkLaconique, adj. Beknopt en n adrukkelijk, kort tuig n., om het roomgehalte van de melk te onderen bondig, kernspreukig, pittig, spaarzaam in woon- zoeken, laktoskoop m.
Lactiicé, e, a dj. Latuwachtig, naar latuw geden, eentettergrepi,q (iiaoi- de manier der oude Lakonlirs of Lacedcemonitrs), I a k ón is c h, 1 a k o - l(jkend. - Lactucique, adj. [Cliim.j: Acide 1-,
si I e k. Reponse 1-, kort en n adrukkelijk ant- laluwzuui' n. (nog van twijfelachtig bestaan).
woord n. Ii est. 1- en sos rslponses, hij is kort en
Lacunaii-e, adj. fMineIr.] Met open vakken
zaakrjk in zijns antwoorden. - Z. LACON1CON. - tussche'nbeiden (van kristallen). - Lacune, t.
Laconiquernent, adj. op lakonisehe, beknopte, open vak n., gaping, uitlating (b. v. in een boek).
korte en nadrukkelijke wijze, beknoptelijk. ii me Ce livie nest pas entier. ii y a des 1-s, dit boek
ondit fort 1-, hij ant woordde mij kort en bondig. is niet in zijn geheel, er ziji
rép
l gapingen in. - [Anat.]
Laconiser, t'. a. Kort an bondig spreken, met Kleine holte,w elkes- wanden een slijmachtig vocht
weinig woorden veel zeggen, 1 a k a n i s ei r en. - afscheiden, s lij mholte f. L- de Ja lan ue, vrij diepe
Laconisine, in. Zinrijke kortheid en, bondigheid holte op den wortel der tong, het blinde gat. n spreken en schrijven, kortbondigheid, spaarzaam- [Bot.] L-s. hollen, met lucht gevulde ruimten in
Pieid of karigheid I. in 'woorden, to k o n j sm U 5 fl. 't celweefsel van .coinini (j eptanten. - Laeunette, f.
- Laconomanie, f. Overdreven zucht om zich (verkl. van lacune) Kleine gaping f., open vakje n.
- [Fort.] z. v. a. CIJNETTE. - Laeuneux, euse,
knit en bondig uit te drukken; - gemaakte
ging f.
1. der spartaansche zeden.
wij. [EI. U., Bot.] Met gopingen, met botten voort JAaci-yrnable, adj. Beweenenswaardi,q, be- zien; ook z. v. a. BULLÉ. (kool f.
treurenswaardig. - Laerymal, e, ad,/. [Anat.]
Lacularris, m. (pe-. —rice) [Bot.] Soort van
De tranen of de traanweqen betreffend: Voies 1-es,
Laçiire, f. Het insnoeren, het ontwikkelen, met
troanwegen in. p1. Glandes i-es, tiaanklieren f. p1. een' band; de. omgewikkelde band m.
Caroncu ]el -e, traanheuvel m. Points , Conduits
Lacustral, e, adj. (H. n., Bot.] Bij of inde
lacrymaux, traanpunten, traanbuisjes n. p1. Ca- meeren levend of (JiOeijen(t : Plante 1-c, mcci-- of
aal 1- of nasal , tranenkanaal n. (dat in (Ie neus- viji'erplant f. Poissons Iacusti'aux , nicer- of vijverhoiteuitkomt). Sac 1-, traanzak ni. —[Chic.] F'istule visschen m. pi.
traan/istet f. - J4acrymatoil'e, m. (of als
Ladanifère, adj. [Bot.] Lddanum voort brenodj. Vase I-, tune I-). [Ant. rom.] Tranenvaas t., cjend of dragend. - Ladanuni of Labdaanenflecchje ii. - Laeryrnifoime. ad/. Traan- IHIm, m. (pr. —iiome) Gomhars I. niet batsamievoiniiq. - Gdol.j Lave I-, traanvorniige lava
k e n geur, van geneeskrachtige eigenschap, uit de ei- ' t Lacryinule, t. Traantje n.
landen Condia, Cyprus enz., Icidanum m. Lacs, m. (pr. Ik) Strik ni., snoer i i.. koord f. Ladany, m., Lade, T. [Bot.] Inheemsche naam
On létiangla avec no 1- de soie, nico worgde hem van den cistroos- struik, die t ladanum voortbrengt.
met een' zijden strik. Le scenu dtait attach é nov
Lath-c, adj. Metoatsch, lazarus, leproos (lé
édits avec des 1- de .soie , liet zegel was aan de preux); (van varkens) gortig. - [Chas.] Lièvre
edicten niet zijden snoeren vastgemaakt. Un 1- de I-, moerashaas m. - (fig. et farn.) Ongevoelig ('1 zij
€rin , een strik van paardenhaar. —(fig.) Tendre des aan 't ligchaam of aan de ziel), gevoelloos, vrek1- a qo _ iemand valstrikken spannen, iemand lagen kig, schrokkig, zeer inhalig, aurts,qierig. - LAleggen. 11 nsf tom1P dane le l-, hij is in den mus, a. , LADRESSE, 1. Melaatsehe. - (fig.) Onge-
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Somtijds ook van
vrek schurk, voor hoofd der kerk erkent.
voelige qevoellooze m. en f. ;
aartsgierigaard ni. vrekkig v,j// n.
[VIér. ] de anglikanen gezegd, omdat deze dcii koning voor
hoofd
dec'
leer/s
erkennen.
dat
paard
Le cheval a du l-, des taches de I-,
't
Laid, e, a dj. Lee'lijk, mismaakt, wanstalliq.
heeft kale vl e kken aan de ongen.
Ladrerie, f.
1TIe!aaisc/ihed, Ia
Lazarusliuls, leprozenhuis n
FlUe I-c l leel'[jk meisje a. A oi r les mains s, leezary f. (flu.) Ongevoeli g heid, gevoelloo sheid (raar 1(11cc handen hebben. L-e bete, leeljjle dier, beest a.
vrekki/wid, schrokkiç;heid
(fain.) Une 1-c maison, een leeljjk hale a.
ligcliaain of eest);
inhaligheid, qroote gierigheid f.
[ VéIéi.] Gor- Uae 1-c mode, eeoc leelijkemode. Ce que vous dUes
li(/IlCi(I I . (soort Van •'ichuift bij varken 011 wilde In est Lien 1-, i/JeLl ge daar zegt, is heel leeljk,
onfalsoenfjk. (fig. et (am.) Cyst un 1- magot,
zwjjnen).
Lzptare, flL Liturg.j Vierde zondap in de mm le guenon, 't is C('fl ret leeljk, foeileeljk
(Pi-OV.) Z. AMOUR.
vasten (naar de aa n vangswoorden der lol jjnsclie mensch, een a/)eniyezigt a
mie: ketate Jeri;salern verheug u, Jeru z alem), Ook als .cubst.: Un 1-, Uiie 1-c, een leel'ijk man,
eeoc leelfjke vrouw. i1al1ieur aux ]-es, mee de
rozenzondag n.
Les iLICCS du 1- di ffèrent comae
Lagetn in. Mar.J Strandgoederen, aanqe- leeljke vrouwen.
speelde goederen n. j1 Stlafl(lVOfl(lefl In. pl. al cellos ilu beau, de beiiplen van 't leei[jke verwal de zee on liet Sti(Wd werpt.
Aim. mar.] schillen, even als die von 't .cchoone.
Sirandvondpeld n.
t Laidange, 1. Beleediging I. door woorden.
Laganiste, m. Gierstenbrood n.
t Laitlanger, Laidaugier, v. a. Leed
doen, be!eedigcn door wane-den, uitschelden.
Lagèiae, f. [Ant. rom.j FIe.cchvormni e Vaas
Laidasse f. of als adj. Femme 1- (pop.)
Lagéiiîforme, adj. U. n.j Fleschrormig.
Lagéiiite, t. \1Inr.j 1'l aclisteen, fiesc/wo" iiiije Leeljjk iedjf II.
$ Laidement (lily. Op leeLaider on, f. Lee/Ok niei.\Je a.,
s teen a.
Lngénophoiis, f. »1. [Ani. gr.] lijke wijze.
Drinkfeesten II. p1. bij wel/ir ieder zijne f1Lach leeljilce vronu, f. naar (lie niet zonder bevolli;heid
medebrapt.
is. Cost une 1- qui no déplait pas, une jolie I-,
Lagetto, Lagette, m Zonilerlinpe struik van ofschoon zij leel[ik is, inishaa t zij toch niet, bij
Jaiiiaïca, Guiana en Slat-Domingo , welks iu,eede al haze leeljkheid heeft zij echter iets oaedips.
bast naar kant of qaas gelijkt, daarom ook bols de Laideiiv, 1. Leeljileheid, 'ifliSifla(ikI/leid t. La 1clentelle, kanthout T1., kalLt.ctraik in. pe/ieetcn.
de cette 1111e, de Ie l[ikheid van dit meisje. La 1Lagias, m. [Ciin.] Fraai bedrukt doe/c a. dune action, du vice. de Ieelfjkheid, afziçtel(jk
uit Pequ.
heid eenes daad, eener ondeugd.
1 Laidir,
Beleediqen met
Lag-oeéha!e, m. [EI. a.] Hazelcop, kogel- V. a. Leeljk maken (ealaidir).
v.
n.
Leelijlc
worvi.cch m. (van 't geslacht der zeegrondels).
La- woorden, schelden.
LAiIOR,
f
goefille, m., Z. V. a. BEG DE L1VRE. Laoden.
f L&dure, f. Leeljkheid, smet f.
Lagogia
cie, I. [Bot.] Wilde leowfjn al.
Lale, F. [H. a.] Vilde zeug of zag f. , wijfje
[Eaux et lor.] Smolleweg m.,
pliie, t. [H. n.] Beschrijving 1. van 't lwzengevan een wild zwijn.
Lagograpbi (j ae, adj. Daartoe b'- in een boecli gehouwen. Ai - hre de 1- of de rései've,
slacht.
in.
hoorend, Ia g o g r di It is Cli. Lagomys
[lech.] Gelande slee nhouwersZ. BALIVEAU.
kerf of groeve f., daardoor in den
11-I. H.] 11(JaslflUis f., dwerliaas in. (in Siberili , hamer in.;
O1felkasl f.
Wijnkuip, oliesleen fieinOaltt.
l zuiden van Rusland, aan den Oeral, enz.)
Lagovi na. Z. LAGUNE.
knip t. Ier opvang-ing van de uitgepe'rste vloeistof.
Logopètîe, m. [Ft. a.] Sneeuwhoen a.
Lainage, in. Allerlei dierenhaar, dal verwerkt
Lagophthalmie f. Mdd] l Ia:enoog a., ge- wordt en in den handel komt, inz. wollen waren t.
brek der oogleden, waarbij zij in den slaap, gelijk p1.: Faire Ie COlilUlCi(C des 1-s, den wolhandel
die der hazen, geopend blijven.
.SchapeLagophthal- drijven in wollen waren handelen.
iiiiqne, wij. Tot die kwaal belioorend, t a r op Ii- vacht 1.: Le 1- de vette toebis est iemarqualileg Ii a I ei I s c Ii.
Lagopode, ad.j. [H. a.] Met be- meat beau, de vacht van dit schaap is bijzonder
haarde voeten als cie haas.
Jagostome, na.
schoon.
[Tech.] Kaaiding I. der lakens en wolz V. ei. BEC DE LIEVEIE.
Lago*is, m. Kaap- len sloffen.
sc/ic sprinpliaas ; wolhaas m.
Laitie, I. Wol, inz. .scliapewol I. Des bas de
La otriehe,
[H. a.] Aap in. met wollig haar.
I-, -wollen kousen. L- agneline z. AGNELIN. L
Lagosian, Iii. [Bot.] Boom der Pitilippijnen, er e, surge, giasse, ruwe, ongewassc/In vette
laweaan ah.
wol. I.- prime, seconde, tierce, wol van de eerste,
tweede, derde kwalileit. L- mëre -prime of Mère -1-,
Lao re. in. M. n.J Legger ah., le'blad a., g- tasplaat, waarop de werkman (LI (ie andere legt.
ook L- flee of haute, kern- of puikwol (die van
Lagiie, f. [H. a.] IVol/cever in.
den rug der schapen genomen is). L- moite, "oode
Lagi iiiioso, adv. (ital.) [Mus.] Klagelijk, op wol (die aan de doode dieren ontnomen -wordt). Lweenend- roerender loon (te spel e n).
tontisse, scheerwol. L- de Mowovie fijn bever(Lw. proc.) II se aisse manger, tonLao ne, 1. [Mar.] z. v. a. SILLAGE.
haar a.
^ ag etalliëre. I. [Peche.] Groot net a. (te Mar- dee Ia 1- sur le dos, hij verdraagt alles, laat zich
seilie in gebruik), twee honderd vodemen lang en het vel over de om en kolen. Vous avez les pieds
zes breed.
de 1-, gij zijt zeer traag om iemand te helpen. DéLaguis. m. [Mar.] BoeIf/ncteek, schuifknoop, baltre de la 1ained'uneclèvie, om 's keizersbaard,
[11. a.] Negerhaar.
strop-deck, slipsteek in. ; boelijn 1.
om nietige dingen lui-sten.
[Chum.
Lagu ne, I. Klein meer. ondiep strandmeer a., wollig, gekroesd haar a. der negers.
plus ni. inz. de naam der wmenhanqende reeks nee.] L- 1)hilo)l)hu(1ue, zinlzhloemen t. pi. , wol
van zoodanige meeren, die zichh, in de Adriatische der i)hilOSOP/defl. Lamer of Laiier . V. a.
liet part. passé is ook adj.:
zee van den mond der Piave tot aan Ravenna uit- ('lech.) Kaarden.
Lamestrekken, 1 a p u a e f.
Etotte mmde ofcaidde, ge.aai de stof f.
Kunst f. der wolbereiLagure, f. Sibe-ische rat I'.(staart M. iie, t. Wollen naar f.
Kaarderj; scheerder(,i 1, scheerhuis a.
Lagiiiier, m. [Bot ] Fluweelpros a., haze- d ing.
Laineiir of LaLal, e, Û(/J. Wereldlijk (alleen nogqebru'ikt in): Wolwinkel; wolhacLdel ni.
Frere I-, Maine I-, leekebroeder in. Soeur I-e fleur, ni. -ense, f. Wolkaarder in., -kaardLaim.
-roiewster
f.
I.;
lakenrouwer
nu
ster
soeur
converse).
leekezuster
1.
[Aric.
eau
I.]
(_.
Conseiller I- on laïqije, u'ereldl'(fke raad.
Cour nense, I'. [1'eeh.] Kaard-machinef. Laineax,
euse, adj. iVollig; ruim voorzien vein wol, wol1-e, (justice sécuiiere) wereldlijk qeregtshof a.
Ook als subat. : Les cleres et les 1-s, de geestelijken rijk: Etolfe heuse, wollige, ruie slof t. Agneaux
en, de wereld/ijken of leeken. -j- Lai, in. Klagt f., tiès-h-, zeer woirijke, wolli e lammeren a. p1.
beklag a., klaagzang in.
[Bot.] FeullIe, Tige l euse, wollig, ruig blad a.,
Lainier, ui. -ière, t.
wollige sten-ei in.
Lale, z. V. a. LAIQLJE.
volhandeli,ar in.,
,v'Volwerh'er ni. -werkster f.;
Laleal, e, adj. [I I. eec!.] De leeken betre/Tend.
handelaarster f.
Laielie, f. [H a.] I-?egenie'orrn, peurworm in.
Laïque, adj. lVerefdijk (in tegenstelling met
[Bot.] Rielgeos n.
Laîeisiiie, m. [H. i e ] .] Leer f. van het zegt geec-telijle, kerkelijk). Peronne. Juge 1- , wereldl(ik
der lee/sen om de kerk te regéren, I a I c I .s mu, s a. versoon, iegter in. Habit I-, nvreldl(jk kleed
i..ÏQIJE, in.
Als Puissarce I-. -wereldlijke maqt 1.
Laïcisle, wij. Tot die leer behoorend.
ceubst. n. Voorstander dier leer.
Laieoeé- Leek, wereldlf)k persoon in.: Les ecclëziastiques I
phale. in. Keller of scheurnaker, die een leek les ]-s, cle geestelijken en de leekn.
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JAIS
Lais, in. fEaux et f01'.-'t,

ook z.

. V.
C. (L. ATTERRISSEMENT.

a. BL1\'LAU;

t'. Voo rname boeleerster, galante (fume,
die den cIijjn (Ier eelhoemrimLid weet te bewaren,
L(IïS F. (naar (Ie eelIfl(/a, (le Lais in 1 oude Kominihe).

Lïssade, f. [Ane. nar.J [!?tiek/e?n, engte 1.
Van (!efl x])1(/Ci CC1(C .eeh ips.
Laisse, I •. [C has. j kOj)/k 1iemn, Ii1e!bau/ in.,
!WJJ]ieftOU U) n .: E'ei ii (les lmi\ liels en 1-, wind
'
IIC/i
(1011 alen /eopprliiem huu(Ien. - IJrw 1- de
IdYliCIS , een koi)/)eI Wii((i/tOii(1CI(. - 4)Ok Vail een
eulnieli /105(1 CIebii(/(1 \leiiei son ruim en 1-, gij.
(((( hOlUl (((til een touw, '((CIII 0) kOOr(i houden. —
,
(fig.) %ieiei tin. ei iemand (((in den leiband
houden, (net /Wfl( (loco niet uien wil. - { Chap.i
I-ioe(leband in. -- [Ma r. I i)mootqevCillcn lafl(i of
Stl , aii(i I).; OJVC1aa5wa.c ui.. aanspoeling f isiter(/OrS f., k welder ni. (atteitlssrrnent); Ook Z. V. a.
Z. LXISSEES.
Lnsé, e, U(lj. (en »uit. pL1SMi van misser):
Uil 110110 1ttisé ti lui nieiie, een CIas zich zelven
(irrl(!rlaten iIienSC/l. - i.ssE, n i. [Tech.] 1 -Vit
pant ii. iii let jmatroon t/e) lintweeels. --LA1SSE ES 1
p1. Drek cr1 -it Woivon en ander zwart 'wild. (Men
zet ook, maar ni -un/er coed, LAISSE.)
Laser, v a. Laten, achterlaten, teruqlaten;
niet m(,eu- of inedenemen: ((let 1) 1 Inemnen; laten liggen, (ate-n staan, vergelen mede te nemen. 11 a
Lmusni son Ills
Paii , hij heeft zijnen zoon te
LARAN.

a

Parijs gelaten. achtergelaten. Laissez nous vatte
enfant jusqu'ut ce soit, laat uw 1(10(1 tot dezen
uVOfl(t hij ons. Les brigands lui oat laissd Ia vie,
ne lui oat aissi que la chemise , de macem

hebben hem het leren (lelaten , hebben hein niets

dan zijn hemd gelaten. II a Iaissd sa canne nu café,
hij heeft zijn mottinq i;-- 't Isojhuis loten staan.

.Fai laissé lIE Ttofltre (ittilS ma chambre, ik heb
flhijI( lwmlog -ie op mgne kamer laten li'!qen. Laie5er
Un tableau a lexposition, eene schilde r , op de

-

tentoonstelling laten. Laissez-moi auprès du feu,
laat mij bij 't vuur blijven zitten. I.- un champ
en friche, een' akker biaak laten lijgeim. L- tine
chose intacte, eene zaak or,oaum;eroe, d laten.
I,- uric lacune, uit inteivaile, cciie gaping. eene
lusuchenmuinite laten of laten bij/ren. - Late-n,
toebet r ouwen, in bewaring geven: 11 a Iaissé son
argent entre les mains de son natalie, li-ij heeft
zijn- (Jel(l 10 de honden 5011 zijnen notaris gelaten,
aan zijnen notaris toevertrouwd. - Verlaten, achterlaten; laten varen. opgeven, Cette rivière a laissé
son ancien lit, die rivier heeft hare oude bedding
verlaten. Laisser Ie Ron chernin, den regten weg,
het goede pad verlaten. Adieu, je vous laisse, voorwel, Ir verlaat a. - II s'est saué et ma laissé
dans le péril, hij heeft zich weg qemaalçt en vul
in gevaar achtergelaten, laten zitten. II a Iaiusé
Iá son pro)e t. h-jJ heeft zijn plan laten, varen, opqeseven. --- Laten, overlaten, afstaan. Je vous laisse
I'Ionneur, le profit de Iirivcntioii. Ik laat a de
eer, het voordeel der uitvinding. Ik sla u (le eer,
het voordeel dec -uitvinding at Les ennemis nous
ant laissé Ie champ de liataille, nous ant laissés
nhaItres lu champ de IalaiIle. (ie vijanden hebben
ons het slagveld gelaten, hebben ons het veld geruimd. hebben OilS meesters van- 't slagveld gelaten.
--- .1e laisse cda a v oile som, it votre prudence.
ik laat (lUt aan uwe Zorg, aan awe voorziqtigheid
over. Je vous en laisse le maitre, Ik laat er u
meester V((fl. L- titie chose nu som, Ii Ia discrétion de tin., iets aan len toads zorg, bescheidenheid
overlaten, toebetrouwen. L- ii l'ahandon , laten loopen, geheel veronachitzainen. L- it l a merel le.,
Ier prooi loten van ... Ne I- que les qualre nurallIes. -niets dan (he vier muren overlaten: uit een
huis, een vertrek alles inedenenmen, weq,stelen.
L- tin chemin, nun rivière a dioite, stir Ia droite,
een' weg, een hu -is regis of ten reIiler zijde laten
lippen. - Je vous laisse a penser, P juger ce
(lui en ai'rivera, ik geef te denken, te beoom'deeten, wat em -uit voort zal komen. Cola laisse beaucoup ii peuser, daar laat zich veel van denken;
dol geeft veel stof tot nadenken. Cet orateur laisse
heaucoup ii penser, die redenaar laat veel te denken (aan zijne toehoorders) over. - L- tine chose
a certain prix, ii bon compte, iets voor zékeren
prijs laten, afstaan, verkoopen, iets goedkoop laten
of (leven. Cda est a 1)rendre on ii 1-, men kan dal
-

-

-
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nemen oflaten, 't is niet !JOedkOuJ)er. LI a P 1)reIidie et a l-, ei' is goed en slecht onder elkander,
het eene is te gebruiken, liet andere îiiet. - Laten,
nulalen, achterlaten, doe-it ocrh!jjven; ve'nwlm'en
(h(/ u iterste n wil). L- une bonne iépulation après
soi , een' goeden naam achterloten. 11 laisse tine
femme et six enfants, hij laat eeoc vrouw en zes
kinderen achter. - Ce vin laisse un bon goût,
die u)jn 1oct een' (Ia(iv(i sniank na, heeft een-' (joe(Jell na:i:iciak. Ce vo a(-d:i ma laissé d'agréaliles
sutl s cliii's, (lie loS heeft mij aangename hieii;'i-nei'iuJe m( achtergelaten. - Javais laissé Ia iaix, j'ai
I'etrouve 11a r iieri'e, ik heb den vrede achtergelaten,
ik heb (lc(( 00110f] terujgevondeii. - 11 a laissé
des legs a tons ses awls, hij heeft legaten aan at
z-fjne vrienden ve,-mnaakt. II a laissé des soniines
considé,'ahles ii ihopital de Ia -v411e, lijf heeft cmiizieiiljli e soirunen au n, 't stedelijk hospitaal of (lasthuis vermaakt. - Laten, toelaten, niet beletten,
vergu nnen (-iii die betekenis vaak door cciie onbepaalde wijs gevolgd): Laissez-moi pat - Ier, laat mnjJ
.mpm ekvim. ie l'ai laissé passe', soi'Ui', ik heb hein
laten voorbijgaan, uitgaan. Laissez le vivre m sa
fmuitaisic, laat hem naar zijn' zin leven. -- (Loc.
I.- Ie champ libre )i aim., iemand him -i veld
vi' ti laten, hein vrij spel geven. II faut I- le 111011(1e
commmme ii est, imen moet de wereld loten zoo als
zij is (men moet niet ondernemen haas' te vemanderen). Laisser (lii. dans son particulier, iemand
alleen, ge/meet alleen laten. Laissez Ie faire, dire,
laat hein begaan, laat hem praten (stoom' U mi -let
(maroon). Laissez-moi faire, laat iii(j begaan. -(fern.) laissez que je vous erntirasse, sta toe,
verg -amt, dat Ik u omhels, laat mij a omhelzen.
Laten, aflaten, ophouden. 11 no faut pas I- d'aller
toujours -motie chemin , gij moet -niet ophouden
uwen weg te faami, ga maam' bestendig uwen weg.
-. (fom.( Laissez dthic, houd, toch- op, laat staan,
scheid, is/t. Laissez, laissez, genoeg, genoeg, ga
maar met verder , houd -maar op. Laissez-moi
done, Laissez-moi en paix, en repos, ti'anquille,
laat -in-f) in -rust, moet vrede. Laissons le badinage,
scherts ter efi(le, laat ons moet schertsen op/monden.
— 11 est pausl'e , mais il ne laisse pas d'être bonnèle homme, hij is arm, innam' desniettemin een
eerlijk -iliOn. Quoi gee vous disiez, cela ne laisse
pas d'être vi'ai, wat íjj ook zeggen moopt. dit is
toch waar. -- Laten rusten, ovem'staan, stilzwijgend
voorbij gaan: Je laisse tine infinité (l'autres l)l'eUmes, ik laat eeoc menigte andere bewijzen rusten.
Je laisse tout cda, ik ga dat alles etilzw-j,ujend
voorbij, -ik -rep van dat alles niets. - IChasj
Laissez eourre, Z. counimE. -- Laisser aller, z.
ALLER (blz. -t-t, hol. 1). - Z. ookARnAcmIER, BOTTE,
BRIDE, BIJFFLE, FROMA(E, i'LUMER. [ Mar.] LUI) vaissenu, een schip verlaten. I.- ses atici'es,
zijne ankers laten, laten zitten, achterlaten, zijne
touwen kappen of slippen. L- le fond, op het
diep of Ia de diepte komen, den grond verlaten; ---- oak (van liet anker sprekende) : springen , op en neêm' z it. L- tin vaisseau coui'ir,
'en schip laten loopen, denzeifden koers doen lion(len. -- Ook als v. a. Ce vatsseau laisse courir au
iiord, II s'atîalera saus Ie vent, dat schip laat het
noord aanlaopen, 't zal op lager wal bezet raken.
Laisse courir plein ! Ion plein! vol houden! houd
vol! houd goed vol! (bevelwoord aan den i'oemganf/er) La mei' Inisse, de zee valt, zakt, loopt weg.
- L- un vaisseau abatt re, een schip doen of laten
afvallen. - L- tomber l'ancre, het anker laten
vallen, ten anker gaan. Z. ook noniin. L- aller
les avirons, de riemen laten slepen. L- toutes les
voiles dehot's, al de zeilen bijzetten. - SE LAISSER,
C. ri'. (altijd, doom' een in/in. gevolgd) Zich laten,
toelaten, dulden, -niet beletten. Se 1- raoudr de
faim, zich van honger laten sterven, zich dood ho-nperen. Se I- aller h Ja douleur, zich aan de droefheid overgeven; z. ook onder LAISSER ALLER Op
ALLER (blz. 41 , kol. 2). Se 1- tramper, séduire,
zich laten bedriegen, verleiden. - (fam.) Je me suis
sills laissé dire cela, ik heb injj (lat laten zeggen,
laten wijsmaken. -- (lig. el fain.) Ce livre se laisse
assez bien lire, dat boek laat zich vrij wei lezen
(het verveelt, vermoeit niet) . Ce yin se laisse hoire,
die wijn laat zich drinken (is vrij goed). Se 1.
pénétrer, zich in de kaart laten kijken, zich laten
uilvorschen of doorgronden. Se I- gouverner, conduire, metier par Ie nez, par Ie hout du nez, zich
-
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-
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1 031LAISSER—ALLER bij den neus laten rondleiden. - Somtijds staat

laisser zonder bteekenis: II sest laissë tomber,

mouril, hij is gevallen, gestorven.
-I- Laisser-aller, in. Natuurlijke onqedwongenlirid van gedrag, van schi'ijfwijze, zekere achteloosheid„ welke sommigen personen niet kwalijk staat;
-- al te groote toeueVefldt!ei(i (z liet wood als
werkwoord onder ALLER (blz. 41, kol. 1). - Laisser-eourre, flL, z. onder countu. - Laissetost-faii'e, flL Ztker vrouwentooisel onder Ladewijic X] F.
Lait, in. Melk f., zag n. De I- de femme, de
vaclie, dânesse, de chévre, de jument, v rouwe-,
koege-, ezelinne-, qeile-, p ardetalk. f. Petit 1of L- elair, hui. wei f. Du 1- de beurre, learnemrile.
Du - Coupé, water en melk, dunne vervalschte
melk. Du 1- caillé, geronnen rnlk. Uric vache a
I-, eeoc melkkoe f. Un pot de 1-, een pot ioet flink.
Un pot au 1-, een melkpot ni., eene rvelkkai. Carbon
de 1- , speenvarken n. Agneau de 1-, zooglaw n. La
flèvre de t-, de zogkooit.c F. Les dents (le 1-, de melktanden, jonge, eerste tanden ni. pl 1't'ère. Soeur
de 1-, zoogbroeder, zoogzuster, niedezuieling.
(Loc. lig, et prov.) 11 a succé cola avec le 1- ,
hij heeft dat met de air/k ingezogen, hij is van
kindsbeen af daartoe gewend. Cest sa vache a t-,
dal is s-jive melkkoe, honigbij, lijf trekt daar gedurig voordeel van. II salt connaltre mouches en I-,
hij is niet dom, hij weet hoe liet in de wereld gaat.
Avaler qe. doux corame 1-, iets gedald/g verd'iaben. Viii sur t- est souliait, L- sur vin cit venin,
uijn op melk is goed voor elk, melk op wijn
is venijn. Si on lui tordait Ie nez, ii en sortirait
du 1-, hij is nog jong en onbedreven, zonder ondervind ing. Troubler Ie I- a une noui'riee, eene
rn/n bezwangeren. S'emporter, S'enlever mmiiie
une soupe an 1-, opvliegen als buskruid, zeer au
Iooend zijn. ElI'e de Ia confrérie da pot nu tail,
kleine kinderen hebben. z. ook IIOUILLIR DENT. [Astr ]Voie de Jail, z. V. 0. voie LACTEE.- Bof.]
z. V. a. LAITERON. L- Ijaltu, z. V. 0.
,
L- dane
FUMETERRE. L- de couleuvre, z V. a. JIÉ'lclLI.E
DIATIN. L- doré, soort van metksapjie liadde
stoet m. L- de Sainte-Marie, soort van disChim.] L- damandes, amandelmelk.
tel fl)
L- de chaux, kalkmelk. L- virginal, maagdenielk
(cciie me/kocht/ge alkoliolieche oplossing van benzoë
of ui/crook, of ook van azijnzuur lood, weleer door
de jonge dames als schoonheidsmiddel gebëzigd).
L- végétal, planteinelk, het melkmille cap in re/c
planten. L- de soulre, zwavelmelk (oude naam der
door een zuur geprecipiteerde gezwavelde waterzwavelstofzure zou/en). - L- de poule, hoendermelk , versche eldojer met waren voter en suiker
vermengd. - L- doeuf, eijerieielk, liet witte vocht
in een ei, dat naar cisc/i gekookt is om uit den
dol) gegeten te worden. - [Man.] Clieval soupe
de luit. z. SOUPE
Laitage, m. Mel/c, nielkspfjs f., melkkost in.,
pap t.; zuivel n., at wat van melk gemaakt wordt.
Il aime fort Ie 1-, hij houdt veel van melkspijs.
Laitance of Laite, f. 1 lom f. (van visch). Lité, e, adj. Hom hebbend: Poisson I-, hornmeid m., viech met horn. (fig. et pray.) C'est tine
poule 1-c , t is een lafbek. een bloodaard.
Laitée, f. [Chas.] Liragt f. (portte), inz. van
eeve tref, de gezargenljke jongen d. rzelfde drat
Laiterie, f. [E co n. rur.j Mel/c/ia/c n., melkkelder m., melker; kaa,ckuiner 1. - Melkwinkel,
boter- en kaaswinkel; -handel m.
Laiterol, m., z. V. 0. CHIO.
Laileiou, (pop.) Laceton, m. iBot.] Wille
latuw f. rndkkruid , konijiukruid n., hazekool.
hazeleiluw, hazesalade 1., L- épineux, ganzedisid,
dauwdistel m.
Laitetix , euse, adj. Irlelketebtig, rnelkkleurio:
Sue I- melksap melkachtig sap n. - [Lapid.]
Opale 1-euse, melkkleurige opaal m. - [ Bot.] Planles l-euees, melksappige planten I. VI Maladie 1-euse, melk- of zogziehte 1. - [Anat.]
Conduits 1-, melkbuizen f. pl.
Laitier, M.. -ière, f. ALIkboer. melkverkooper in., melkboerin, melkvrouw f., nielkniei.c,je n.
Bonne 1 -ure, veel melk erende koe; (foni.) zoorijke min f. - Ook als adij.: Vaclie -ière, melkkoe f. - LAITIER, a. [Cliim.] Glasschuim, ijzer-

-

-

[

-
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,

schuim n. - [ Minr.] L- de volean, volkanischz
glasschuim n .
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Laifon, in. [Mitall.] Geel koper, latoen, messing n. , een nengcrl tan koper en zink.
Laitiie, f. Bol.) Latuw, latouw f. L- porniaie, romaine af donieslique, kropcolade f., roomsche of lu/n/alum L sauvage, wilde latuw. L

ii Inc. Z. V. a. inivnis EPINEUSE; - wilde koord distel in. L- de brehis , z. V. a. BLANCHETTE. L- de
cliieii, z. V. 0 I'ISSENLJT. L- de clièvre. soort van
enjihorbia of wolfsmelk t. L- de grenonilles , soort
van fonteinhruid n. L- de lièvi'e, soort voo melk-

kruid r,., hazekool f. -- L- do iiiuraille, muurlatow. - li-I. n.j Soort van ne/sc/ic/I) f. in de Mid-

dello'ndsehe zee.
Laize, f [Tech.] Verschil n. der werkelijke

breedte eener slof en hare wettelijke of bepaalde

breedte. -- Somtijd.c ook: breedte ee n ei' .ctoftuschen
de elfkanten: Ce rlrap a cinq quarts de I-, dit
laken. doek 5 s cjf kwart hired.
Lakite, rn Engelsc/i natuurdichter van de
senliiiuntële school (zoo als Rogers, Wordsworth,

Campbell; dus ge/ice/en omdat de meesten hunner

aan de schotsche meeren [lakes] woon(len), lak i s tin. (bluauu' n.
Lakwus, rn (pr. —muce) Lakmoes, lakmoecLallatioti, f. Gebrekkige uitspraak der letIer 1. ( luilacii1ie).
Lalon d e, f. [Bot.] Jasinjjn rn van Madagaskar.
Laitia of Lia ma , m. 1.11. n.j Ka m eelschaap,
Iowa ij., een in de bergen van Peru bij kro/tien
levend dier, dat in den grtemden staat een nuttig
huis- en lastdier i.e.Tibetaansch Vriester, l anra rn Oalaï -l- of (rand I-. Groat -/nina, dalal laan,, het godsilienstig vereerde opperhoofd der perslelijke en wereldlijke meigt in Tibet. -- Lamalrlue, adj. Wat niet de lee,' der lamnolelen overeenko m t, Ia in a I sc h. --. Lamaïsi,ie, in. Godsdienst (ler boeddhistische libetanen en Mon g olen,
laninloehe godsdienst f. Ia maïsmus n. - Lantsiite of Latitais(e, in. Belijder m. dier godsdienst, lomajet, lamaïsl, (wijn rn.
Lainalgue, rn [Co rn .] Soort van ProvenreLaiti a n , ni. [Bot.] Zwarte morel f.
Lamanige, ni. [Mar.] Loodswezen n ; het
loodsen. buitenloodsen,; loot/speld n. Frais de 1-,
loodskosten M. p1.
Latuande, m. [U. ti.] Slang op Java, koningsslang, afodsslang f.
Lainaiter . V. a. [Mar.] Loodsen. - Latnaneiii, Hi. ( blar.] Loods, buitenloods, kustloods,

hai'enlood.c m.

Laiiirpntin* rn [H. n. ] Atlantische zeekoe f.
(ook t nanate, poisson femme, sirêne gebeden).
La,iibai'de, 1. 1 H. n.] , z. v a. ROUSSETTE.
L a mbda, rn. [H. n.) Naam van een' avondvlinder ni. . die op zijne vlerken (le figuur eener
orireekerde griek.crhel ofloreibda draagt. - Lactibtloïdal, e, Lanibdot e, adj. 1 heat.]: Suture
I-, lao,bda-roqd t. A -i'ormiqe sereen/ging van de
sched Iheenderen met hel achlerhoofdsbeen.
Lauibean, ni. Lap ni.. loinif ;hrek 1)1., stukn.:
II v a laiisé en 1- de son habit. hij heeft er cellen
lap , een stuk van zijn kleed laten hangen. Son habit
est tout en l-x, zijn rok is geheel gescheurd. (fig.) On na conservil que queltes l-x de seséerits,
enen heeft slechts eenige brokken van zijne schriften beivoard. II a arraehe tin I- le eettc success/on , hij heeft een stuk van deze erfenis afgescheurd,
tot zit! gehaald. 1 Chap ] V/I/dock rn , die de
tot i/Il ieslwiene )t'fl/ s r /re dl. - (Chir.] Lap vel
of vleecch, door cene nood af kunt/bewerking afgeechtiden. - (Chtis.] Ru/ ( , e huid f. van het hensgeu)ei, die hel dier op zekere lijden al's/noopt.
Lanibel, m. (weleer z. V. a. Lr3I 13 EAU). [BIas.] ilarensteel, tournooikroog m.
LafltI)iehe, f. Ill. n.j. Z. V. a GUIGNETTE.
1atisbi U , e, a(I,j TUliii(U'btiq , tre u zelachtig,
traag in t handelen, -- LAMBIN in.. -E. f. Talniei', treuzelaar, dralen, sainmeloar ni ., to/uit/er,
taloukous f., Ireuzel ah. en f
[H. n. ] LtMIIIN , rn,
Z. ?'. o. BUTOR. LatflJ)îfler, V. n. Talmen,
dralen, sau,,n,elen. sukkelen. Hatez-':otis on pen
et ne tamhinez pas, hotst u weit en ta/ in niet. LaIIIhiHCI'ie. f. (lom.) Talruuerj, dealing, suk(slok f.
kelonij t
Latnbts. m. [H. nj Groote we 1-indische zeeLi,isbon,'de, f. [Hart.] Lange , dunne lwfja f.
aan de c/revvnujclilboomen). - [Cousin. ] Rib,
zolder- of vloeni ib f. ; steunbalk m. - [var.] L-s,

LAMBREQUINkecpen f. p1. leqqers m. p1. der rondoutputten. [Gio1. Onderste laau f. der steeTheildinqen in de
groeven bil Parijs, uit weeken steen bestaande.
Lanibietiiin. m, [Bias.] Helmdekkleed n. [Aich.1 (]tqesneden hout- of blikwerk n., als
sieraad op eene lent , een koepel, enz. aanqebrat
Laii*bvis, in. [Arch.] Schotwerk n., besc/iie
'jail f . , 7)afleelWerk n., be/deeding van (Ie wanden,
ook tan de zol !erinq van een vertrek, 1 a m b i' i
S é ?'i n o ; ileist rzolderinq f., qpsqcwe(f, p 1 a f n d n
L- de revèternent, de derni-revète rn ent, d'appui,
larninisérinij over den qelieslen muur,, over den
halven muur of Ier h000te van den schoorsteenmantel, ter lsooqte van 6 tot 10 palm. L- feint, boze
barnb'isérino, geschilderd paneelwerk. - Bij uitbreidinq (podt ): Woning. inz. procitboe woning 1.,
paleis fl.: Rarement Ie lonlieui' se tiouve saus les
I-s do r s, '1 geluk huist zelden onder de vergulde
gewelven, in de woningen des' qrooten. Le cdesle
1-, Ie I- de Ja 'voûte céleste, het hemeldak of
het hemelgewelf, de hemel, de Olympus in. Des 1de verdure, de feuillage , priteben, lanen.
brissage, ni. Het beschieten, het bekleeden met
paneel- of /)bei.ctCrWerk, het bambuiséren; paneelwei'k, besehotwerk n. --- Lambiisser, V. 0. Beschieten , met paneel- of pleisterwerk bekleeden,
t am b r i s é e n. - Het part. passé is ook adj.:
Appartement, Plafond i'iche rn ent Jamb,'is . rijk
gelambriseerd of beschoten vertrek n., zoldering f.
t LAIOHRISSE, ril., Z. V. a MANSARDE.
-

-

,

-

Laaibriisqiie of Lauahruehej., ook Lai,sbrot, [Bot.] Verwilderde wijnstok a.; vrucht

LAMPAS.

meili.—,—Cie, adj. libaadjes dragend. - Lainellifoi'iiie, adj. [VI inér. ] flbadvnrmiq, sclilfervorm?q.
- Laieiellipède, adj. Met hladvo-rm.ige voeten.
- LainelHrosti'e, adj. [H. n. ] Met platten,
bladvorinijen snavel. - La mel losodenté, e,
adj. [H. n. ] Met plaatjes aan den snavebrand.
Lameiitahie, Lamenloso, ode. (ital.) (pr.
Ja -inèri-- ) [ Mits. 1 Kbooend , droevig, op klagenden
toon. -- Laiiie,itable, adj. Beklageljk, jammerlijk, deerlijk. deerniswaardig, erbarmelijk, droevig.
ellendig: Accident I-, jammerlijk, droevig voorval
of ongeluk n. - Ton le voix I- , kbaeljke toon m.
Cris 1-s, jammerlijk, erbarmelijk, dem'niswekknd
geschrei n. - La.uettabIemeiit, mij. Jammerlijk, k/aged/k, Of) erharme ijke wijze : 11 se plaint
1-, hij beklaagt zich. jammerlijk. - Lamentation, f. Jammerkbagt, weeklam t 1; gekerm, gejammer, geschrei n. On n'entendait que 1-s, men hoorde
niets dan weekbapten. Faire d éterneiles 1-s, altijd
klagen of jammeren. - Les 1-s de Jérémie, (le
klaagliederen van Jeremias. - Lamenler, v. a.
Beklagen, bejammeren, beweenen , hescimreijen: L- Ja
mart de ses parents, den dood von zijn
e ouders
beweenen. ..- LA.lENTER, V. a. Klagen, jammeren,

.cchrejjen, weenen: VOLS avez beau pleurer et 1-,

gij nwogtvmij weenen en kermen. -- Le crocodile 1-,
de krokodil kermt, krijt. - SE LAMENTER, V. a. zich
beklagen, joomrneren, kermen: Vous vous 1-z envain, gij beklaaqt me vergeefs. Ii se larnente surson
inatheiir, hij j a mmert, treurt over zijn ongeluk.
Des femmes (lui se Janientent, klagende vrouwen. Laiiienliim, [n., Z. LAMANTIN.
Lamento, m. (pr. Ja -uièn -lo). [Mus.] Venetiaanscim kluaglied n. der gondeliers. - Lameiitoo, adv. Z. LAMENTABILE.
Laniet(e, t. (verklw. van lame), Z. V. a. LAMELLE.
Lamie, f. [H. n. ] LanIneuzige haai, menschenhaai ni. Dents de 1-, vcrsleende Imaaitanden in. p1.
- Soort van houttor 1. -- [Ant. i L-s, heksen f.
p1., spoken, n. pl. , gevaarlijke booze wezens, waarmede men de kinderen ban: maakte.
Lamier. ni. ['Feeli.) Kling-, le m mer-, plaatmaker; f!OU.1l(lF'U(((ll m'rkker; iveefkommnenmnakem m. [blot. ] Soort van brandnetel, lepelplant 1.
LaIsIJère, 1., z. v. a. LANC111E.
Laiiaiiaae, ni [ T ech.) liet pletten, uitsmeden
der metalen, j)ktiinq f.
Lamiiiaire, t. [Bot.) Soort van zeewier in
't noorden. - LAMINAIRE. adj., z , a. a. LAMELLE.
-. Larninariee, t. p1. [Bot.] Noordache zeewierplanien F. p1.
Lainiiier, V. a. [Tech J Metaal tot blik of
dunne platen of bladen maken, pletten, I a m i mm IT e a. -- Het port. l)a.Ssd IS ook adj : Plomh lamind,
geplet lood, bladlood tai. - Laininerie , t. ) Tech.]
Ptetterij f. - Lainiineur, in. [lech.] Pletter m.
- Laininoii-, m. 1,Teeft.j' Pletwerktaiq n., pletmachine t.; pletmolen in., 'pletcilinder in. p1.; pletterij 1.
Lavi,iodonte, f. [H . n.] Versteende haaitand m.
LaiRiimI4se adj. iVat den Groot-lama (z. LAMA) betreft: Culte 1-. lamnodicnst 1.
Lann,ii, m. [Com.] Braziliehout n. uit de .41-

daarvan.
Lanie, f. Dunne metaaipbaat f , metaalblad n.
I.,- dor, Wargent, cie p10mb, de cuivre, gou'I-,
zilver-, lood-. koperblad. -- Geplet goad- en zibverdraad n. tot galons of bezetsel, tot borduurwerk, enz., klatergoud n. -- Kling f., lemmer n.
L- d'pe, de sabre, deqenklinq, sabebklino. L- de
damas, dainascener kling. L- de couteau, decanif,
de rasoir. de Jancette, lemmer van een mes, pencemes, scheermes, lancet. L 5 deux tranchants, tweesnijdend lemmer; ook: leidekkers snijharaer iii. -L- a canon, loopscheen f., ijzeren vloot of kbinq tot
peweerboop. L- de balonnette, bajonetkling. -- (fiq.)
C'est tine bonne I-, hij weet den deren te bantéren, is een oeoefend, schermer, ecn goede klinq. (/i.q. el lam.) Cest une fine I-, 't bs sene sluwe feeks,
een doorslepen uijf.—(/iq. etpi'ov.) La I- (of répee)
use Je fourreau, Z. EPEE. Anat.] Iliad n., dan en
plat gedeelte van een been. - [Bot.] Bovenst en
verbreed qedeelte van een genageld liboerabbad; bladvormige huid f. onder den hoed der paddestoelen.
- [H. n. ] Platte en dunne nitbreidino aan velerlei voorwerpen, blad, plaat. [Tech. ( Staalstrook f.
voor liorboqie-reêren; - breedte f. der hoefnanels,
kling; - houten lat of trede f. aan den lintwerkersctoeb; n'everskain ni., schering 1. - [Tt'ictracJ,
Z. V. 0. FLÈCHE. Mar.] Golf, baar, zee f 1.-s
courtes, korte golven of zeeën. L- sourde, deining,
lanqe zee f. L-s tie ressac, terupsbaande golven.
grondzeeën. I..- de l'arriere. zee van achteren. Le
v aisseau est ahrité par Ja I-, hr/schip is iusschen twee
zeeën, de zee neemt den wind uit de zeilen. Le vals- lerlzeitfqen-baoi.
Larnpadaire, m. Standaard, staaf of stok
seau est debout â Ja I-, présenle le cap 9 Ja I-,
va (JeJont bi Ja I-, let schip houdt den kop 07) de om lampen aan te hangen, lampendrager m. - [Ant.]
Lompendra:er, fakkeldrw er m. - Lampada Zee, lice/i de zee op den kop. JJ a Ia I- par Je tra
vee, het liet (1 1I)al'sseeS. La I- vient du large, de (ion, f. [Ant.] Faltering f. der eerste christenmartelaars niet in de knieholte gehouden branzee komt te loef'oaort aan boord.
La;iié, e, adj. fi'ecl.j Met poud- of zilver- dende fakkels. - Lampadédromie, f. [Ant.]
Fakkelboop, miedren en. moet brandende wastoortdraad doorwerkt: Éto1fl Jainée dor, d'argent,
sen. - Lampadiste, m. Fakkelbooper m , wedmet (ioud , met zilver doorwerkte stof 1.
Lauiellaiie, adj., z. v. a. LAMELLE. - La- renner roet fakkels. - Lanpadouianeie, f.
melle, 1. (verklo. van lame) Metaalblaadje of Larnpwaa'rzeqinq f., voorspelling uit het lampPlaatje n., metaalstrook I.; kleine kling f. of lem- licht. Ia*uapadoinaneieii, m., -zie, f. Lampwaarvefrer m., -zegster t. Lanipadoptio
mer n. - [Kot. ( Naam der dinne, smalle ilan
ten -oranen en hbadroi',nive aanhaivsels, blaadje n. re, a. Lamp e ndrager (bij de lampenfeeslen), fak- [I-I. n. ] Naam dci' dunne srbilfers (;f plaatjes, kelzwaoijer fl1. -- Lampadophorles, f.pl Lamdie door hunne opeenleqqino of kruisino de blade- penfeesten it. p1. (mv. ler eere van Minerva, Vulripe wref.sel.s vormen. -- Lamellé, e, au. (lit coats en Promélhens).
Lanipasil , e, adj. [Corn.] HuiJe J-e, geklaarde,
plaatjes of blaadjes bestaande, bladeria, biodaardig.
- ttgneflezix. ease, O(!j Bbaderio. .schilferiq, gezuiverde olie t.
Lampareilles, f. p1. [Corn.] Soort van komewat ZWS in bladen of schil/eis laat verdeelen:
L'ardoise est line pierre J -euse. --- [Mimr. ( Cas- lol. I a at ji (1 ri II a s n. (ook nonpareille peheeten).
sure 1 -mis e , ( ladde, vlakke breuk f.LarneHiLainpas, m. (pr. Jam-pace) ( Vétér.] Gezwel ii.
brinche, dj. fl I. n.j Met bbaderipe kieuwen. aan 't verhemelte, kikvor.srhqezwet n., het hanpen
LamvIlieoine, adj [H. n ( Met hbaderir'e bun- van den rooster (ook FÈVE geheeten) . - (pop.) Verdeltje s aan de voethorens. - Let»eIIifère, Laheme l te n. (alleen in dien zin gebruikt in): 11 umecter
— [
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-
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LANCER.

Ie I-, drinken, pooien.

stuel of te wetter doen loopen, het (i/iO(tJJCIt (von

ses, 1. ])1.

('(Ii .ii; t»).

-- ConLj , of LaniisOostindische ei?, C/iii?éche zijdeslof, iiar
(jetilocheelil gros de I'oui (/elÜICe'fl(I., I (t itt j) (1 •( 11.
Laiiipassé, e, adj. Bias.] Gcton(/il, nut tilsteIeiuk tOity : LÎOII 1- de gucuies, toad Ueiotd
leuw m.

Iaiiipate,

IlL

CItiiti.j Lampcnzaat ZG((t II.

Lampe, f. .L(tit]) 1. L- tie fluit, fl(iClttUlitl9.
L epu1cra]e, (,ral-, liikl(ttiii. !- it double COli'ttitt d'ttir, 1(111(1) tttCl (lUbbL'I(tt itc/ttstootit. L- d Argaitd,
J1fj(Itt(iSC/te 1(111(1) tttt't i71(I)ett(/i(,('1t IttrIil
stroom, nu quinquet e/teetttt). L- asltale, Z. ASTEAL. J._- €icøitOitiqtie. .(pIJU1l(ttt(it. L- hydios ttique, hytiiotcutiselte l(tlttp (ttt tvlIc de olie iloi (Ie
dïulJitnq (CIiC zwaardere vloeistof ojljl) L iiière, i,en zelf e,tillii'a iclettile ktttjt. L- ltl(icatiig(Ie
0/ carrel , ettrcel-IUtttJ) ( iceittin de olie loot ;j(:Cf
ta?t ree itdet-week ()/)kIiltti) L- I)lteUtlIUtt(IUC »t(tU malise/te of luclildi ukkittçjs/ati,jt. 1.- de I)a% yIe
inirtetn, deuieté , Dory's lamp . uittiwetIiciï-,
vei/iheiiiiIuiitjt. I_- a uurter, L- Iocinttttique, solIeeiluittp. «- [Mar.] Z. IIA1IIiACLE.(L( ie,
lain., i)t0V.) II it' y a plus dI ) uile (lans sa I-;- L ttuvIttite de eet auteur sent Ja 1- e/ I'ltuiit. z. ((VILE.
Veillei COflEfiC wie I-, iyaarve leut O/)ZlltEul, ;Oe(i
tenen t ituelitwaken 1tCSt(iti(I Zijti. Z. ooli 1JUISSEAtL
Une 1- de couvent, eene non, die hare Orb/Ic ruit
Iiuiic/t/ieidttee[t (jexCliOflhJefl. — At•c1L, llflj)I.j Culdr -I-, Z. uidaat. - [C0nL ] Soort van .et ( ittjtt it.
.--- [i -i . it
.j 1-latidelstuiunt Van verse/tilleiule SC/(C1/Elt
Lauipée, f. (])O/).) Groot las ti. WIJ/t.
Ltuiiper, v. a.
31 et ;ioote, volle jIuzett
tjriutlfett, dtult' iootjcn. Qualid ii rut 1ttnpé hult
\eI , J , es de \ In, ii tonhha, toen Itj re/it voile Llaen
wtJtt /1(1(1 bittnenJeslctgeit, VICI itt). -- Ook zoudct' torte1L)et'p: H tuttle it I-, Itjj houdt ran pooijrtt.
Ltunpeion, in. Pjj]), tuit 1. eevei' l(10(J).
Lainpette of Lmpiette, t. [Bot,] , Z. V. a,

LttiieettPiien, ne, wij.: Mdtliude 1-ne, sys
s I-, vte(eiireeuiq omlerwjjs n., leerwijze , vol--lent
(I) it itt/kr' een çioot aantal leerlingen in ëdit lokaal
I I 1 1 ((t t iworden bzte l (lEo/eli cot waar bij d e
ijo'kii'tieiit,utt' it/s uttonitoi's of oI((lt1'-/eet'meest(',s de
'it t itt/LI' ';i ( j Ij Oiti/ei I i::to')t , lctnc'asteo'sche 'meLit'/r' 1. , I.'. ,;ti.'.t. '','/ it''i.tm l li. (lttiüi' Jost'jjlt LanC I', iii] /t (lCSe leceu&ze le J._t)O)lC/i invoi'rde)
Lttiiee, 1. Lens, spt'ro', s/tire t. Le buis, Ie Ier
V in 1-, 1, 't P1)01 (de .ïtang. sc/trtcltt) , hot ijzer der
bttflX. TO.-fir kt t- (imt a 11(1 , etc I(titS ,e))eI(I houden.
Vt iei in I-, de ions sti(jiten of celleit : (/i ) zich

(;t'L ttretictt lteIeJitncn, to'pecr'n. Brisei', R()tltl)I'C
tine I- \ cc, )OUI' qn., eeoc butts net, era,' (rotund
liet titel, von,' (i'tttaotd opnetiten. L- le
('riliti.,iit , tic ioUI'f101, shijj(lletits, tt)tittlOOl- of id/dee1.- it intl 'tt[ict.', P fel' ittnoulu, oclt't'jit, pet/c'ee. I,- (OUF(Oise, ztacieuse, ttiOilSSt, frettde
iii . it,t.tt , itee, .sbntne ltt;n. I.- bI'tuztle, uitl'esneden,
te:e (:('i In lit (dir' ii1jt bi 01/t) . L- it la iitain, l.utdI/rio,' lane (cove' sti'(jdet'.o te voet). L- de
itt j(1bit)t,ii, ruiterspeer. 1.- (1 poulsée, lans
t «te jc.p, gewone litos, I.- de jet, wr';"p.ipio's,
oete, I u c, ((rot'. I.- cit nm'rtA, t,- Iaisste of i'aude,
(lCt,l,ie I,iii.i. L- pttie of Lamiceguaye, aan wederZi le be.tb(L(jCil UtCi'/itj)lCS. -- T.- de drapea u , tI'iiteiiduct . t'bace.vtcbe ni., .itatubaawlschrtcht f, — 1.-s (les
ehe ti)t\ hi t ie, .teboe)i)e ptettten, »innen der frie.'t'lte t ui/ct's. t»1, (A-!EVAL). — B ij uitbreiding: wet
(t iii l(itut i.cwüietud kr(ipsittait, Une
'umttj;itpfl(e tie cent i-s. ccitt' cotttjiciotie tVtfl 100
btiii,t€ it of ijtecen . I.,- foui'nie, z. F'OIJRN!E, Ook
(i V000' o)t(:ttj (i n te9enstelliotg Met quenouille, vrouw): Fief qui tombe do lance en que
iittt.ttle, leen, dot tuin de zwaardzijde tot deipílzijde
(ran be/i. ttUUt 0) (le vrouw) overgaat. -- [A i - till.
.A 't mf. t.- (t km, zuttdei' III. L- i feu puant. stinkNIELLE ltatiti'de.
of .itonlzu.nrlei', -. [Mar.j L- ie soltde, loodstok,
LaRfipion, to. (VCtlîlW. Valt htiiijie) I/bittiteetlotttp f. -üba.c 0., lo in ) •'i on 10. -.- [J%Iil.J L- 5
petit/ok n] . (Otit (iCit aard des bodetts te leerenken,parapel, pekpitit, p ektoo r ts, batit))et 1. L- do nil"tti;soe-laiiee, z. old. — [Mait.] Main,
Pied de Itt I-, ee,qtct'/tund f. repterbeen it. des rui(leur , inej',toi'avers-baiitjutt , nttiieui's-boiitp I,
1- Laiiipiounei , t'. a. (])/(lis.) Iet lampions tees. Cltett1 tiC 1- pustule, lanspaard, 91. ournooi(Ztti' Ii.
bezetten, ibbuuttinëi'en.
1'Ot Ii. I'ech.j .51w/ei in. les stukadoo r s: ..— stookLttiipiq ue, w!j. FChini.i Acide 1-, bootpeit- ijzer t. , t'Oeistonp f. t i es kalkbranders. {Cliii. ]
i.ceitecl root' de t raanfistel-opera t ie. - [ftydr.] L
Ltuiijtiste, fl1. Latttpeitotokei'. -vet'Irooper nu
...Limpi&tterie, 1. Lompentitoket'jj t., -itaitilel Itt. dean, z , V. a. JET clean. - IBot.] L- dean,
Ltnnpoearpe , adj. [ Bot. _!Met blinkende ntO.utii'ttid it., kleine plant int witte bloemen.
Laiteé, a, wij. (en part, passé eatt lancer):
viuchien.
Laiiipoii lit. Anc. cost.] Soort tail kotUien of Fièrlte I-c, Javelot 1-, ofeschoten pijl in., uitgezilveren hook, mu den hoed op te slaan. -- Lam- worpen sjies t, --- Regards 1-s, uilpeschoten blikpofl In. p1. Soort van d r inkliederen fl. 7ott(l- hen, in. p1. — Lièvi'e 1-, oj)peiaaflde, oppestooten
/;eZOtt(J It . , wocti'btj ooit 't einde van elk couplet het liter ni. -- htttirneiit 1-, te water gelaten, van stawoord lanipons herhaald weid.
„,i)(:1 (L'(O()J)Cti srlrit til. '-' Points 1-s, te wijde, te lange
steken ill, 1 1. (aan naai- of hoi'duurweo'k).
Lainpourde, 1. [Rot.] z. it, o. ci.oumuox. —
Laneeltéc, t,, z, LONCHITtS.
Exp l oit. ] Laag 1. zachteren steen onder de totsLttiteéolé , Ltuieéoaiie, adj. [liet,] Lans.iteenbuaq.
Laitqrese, I [Pt ( , lie] l_otrtjtre't)eiinei. 1i,'ik- voi ,ttt . i(i, buttretvot'mi,q. Les Ieuilles du manic sont
]-es, de bladeren van den wilpenboottt.zijit. speer- of
Icennet ti
bunsrorttttq. -- Iii, n.j I5cÉOLEEs, 1, p1, LansLanspill 'ois , D) ., Z. LA1PItOVON.
Latitjn'ei, ii'tli I. , stern- VOi'ttl(t(' v/token nu '/)l.
Laiiipioie,
Lancer, V. a. Werpen, schieten, met kracht
ikker ,steenzuiçer nu L- marine, zeepr'ik, zeeloan1 eiiutlel wcptlineo'en, we//werpen. L- un dan, Un
pret. L- de itviete, rivierprik, n egenoog (ook septjttvelol . een' werp s chicht, eeote werpspies schieten. L
on! jeheeten).
Lanipiontètre, in. [P1is. ] Werk- twig it. om uit)., ittci'ie avec lit fronde. eenen steen wegslingeren. 1..- des bomulies. des obus, bonmrtten, granaten
tie sterkte ruit t licht leineten , I (t top r to e t e t' n i.
L- une fusee, een' vuurpijl doen opgaan.
—. Laiiiproutél viqtie. adj. Tot den bomjiroinetei
behoorend. I (t t)) /1 i 0 Itt P t )' i 5 c h. - Lampio- (jtoet.) Dieu latter Ia Ioudn.t, God schiet den blikphore, ill. [A n t.] TVieuwpedoopte in. (wodut die .t'(ttl. i.e toleil lttiwe Si's 1't( ons stir Ia terre, de
pedurenoe de 7 eerste dagen net zijnen P00]) een zon i chiel lta'ee .itt'otlen op de (tarole, — (fig.) L- des
schittes'etu/ wit kleed droeg). — (bij de nieuwere oeiilatles. des repai'ds, toelonkett , blikken toewerGrieken) opstondinpsfeest ii. -- ldtinpiophyl- holt. II lui laitoiti uit 'egai'd de eoléi'e, hij wierp
hi. c, wij. [Bot.] Met blodde, blinkenile bbodei'en. (('ti' imnrtitLcit tiItl 0]) heen. L- un SOupli' Y€ii'S Ie
Lauipioyoii of LainpiiIIoii, in. Fl. n.j del . ren' zttcht ten brine! zenden. L- nu coup de
pied it (111, nan,- iem an d schoppen ; icm(tntl cciie
Kleine lettitj;i'ei of prik f., vortuvincli in.
Laiiipsaiae, t. [110 1 ] it'ilde m,estoui'eL in. (nok i'erncdei'tnp etandoen. — [ M ai- .] L- tin ttissetiu a
'eau, een s chip van tie werf, van stapel laten loottei'l ) e aux niainelles qeheeten) , vt/Ide hoot I , .
Laiupuge, IanI)I1ige, rn [ fl. it .]t Ges reepte /1(1). 1.- uit sttisseau SUF her, SUF coUetles niortes. eeit si/i/p ot eeoc wieg, op sla g beddingen loten
plotkop in. (die de schepen ))etl(Jt).
afloopen. L- mie chaloupe b in nier, eene sloep
Laiiii'ie, 111, [II. IL] Glii'ûrïit in., Johein
Ie u'alet' brengen., te water smijten. L- nu Itrûlot,
-wornipje H. , .loltoïtitis-ketei' III. ( ook vet luisant,-wis
Croci, brander ufzcitdcn. —.1.- tine manoeuvre, een
niouclse Iumiiteuse, niouehe ii feit ( c/teeter).
touw uitschie t en (om liet erceots aan vast te maken),
LaiiII)'iideS, t. :lGlimwen'nt.s'oorten I. pl.
Laiiiyie, ill. Een naar de hagedis pel ((kende een toitte' beleggen. -- [Man.] L- Un che'a1, een
paard
doen seniten.- [Ch'aS.j L- le cerf, Ie lièvre,
v/itch, lamyrus in.
het bert , den hctets uit zijn leger jagen, op.ctooten.
Lanaite, 1. ] Bot.j .hL107)t'Ci)e lelieplant f.
-- 1,AruEn . v. n. Iar.] (»eten. I.- stir bhltui'tI,
L1tiiçage, Laneenient, in. [Mat. ] liet VoO

(1°»)

-

LANCERER
sur tribord. (l'UtI 1)01(1 SUI l'autre, m'e! ba!bOO1(i,
over stuurboord, over beide boorIen (Ieren. Le

vaissenu lance sur son ancie, liet .cchip quit op

ijfl onhe.
SE LANCER, V. Pl. Aaioulleo, eongrijpen, onstuiniiq toeschieten, zich, werven: Li 10)11
se lanca sur lui, (le leeuw schoot op loin toe, viel
hem un. Se I- (1O11S 10 11\11Q, zich in ile liriel
storten - (/ij.) Se 1. dans Ie dans les
affaires, dans la littiratute. Ziel) 0 t e,)()el (le,
wereld 0(1(f(fl ,,ieoote çi(oe'elao(le a1;ei, O)i(lJ1nitiIfl;
zijn ieiuk in (le letterkunde, cis ecl,iieei
ven. - Ook zowler l)epalinç' : ( ` en. est to i t , le ow
lance, 't is (JeeleJ(1fl (beslist), iP wil lief ?va(/c?.
Laiieérer, t'. n. ilet de lans ve/,ten, eeoc lone
breken, steekspelen.
--

--

Lances-on, nl., Z. LAMON.
Laneetier, rn Loncet-llcer ni., -toerir,,ol n.
1aneette, 1'. [Cliii'.] laotcliiin 1. , looljzci' n.

tweesnijdend woid!eelees-inecje Cot (t(IC)i(!ti)1(C)? CO
ifleflf/(liflf/en, l a 5? C e t 11. 1.- ui POl!) (l'()IO€', i
d'avoine, ;i langue (le serpent, it SO1)F(, 'jeente,,koïielvoelniU, /la?'eekoIielvolrniq, c/)il c toelo('/)e?l(l
of cicinqetonqvoi'iniq, wthele'oimiq loneet. - loch.]
Tweesnijdende qvaveerst'i/t f.; -- (tolk iii , etekines
der slagers. - [ ll. n.] Lancet-ciiow!ci iL
Linche. f. [J\Iaz. I Groote zuid-een i
tweeoinstL'oot; heailioonccuie roeiboot, I (I a e / e I.
Lanei, ei., z LANCIS.
Laneiet, rn [Aill. Lander, lansruiler, speer-

ruiter. — [Iecl.] J.oncnokei ei. - (/içj. ei lien.)
Cet tin chaud I.-, t is een snoever, .cnoechaon,
windbreker.
Laneière, f. [Tech.] Opening, WOO)SlOOi' het
wciteï loopt, wanneer (Ie no )! en niet 100(1/t; (1)/i,ki'ibe f.
tnefo1ié, e, ,idj. [Bot.] Piet /ans;c,iniie
blwleien. .- Laneiforme , aelj. [II. n] Lansvorm i(j.
Laieitiant, e, 0(11. 1 Ml ) Douleuis ]-es,
.cchietende, stekende, rukkende, 1 a a c (t r en (1 e pij01fl 1. P1 LafleiHer, t'. 0. [Mud.] .te k en,
schieten (van /)ijJiefl).
Laueis DL [Const r .] Zékere heietellina.cuije
van een' besclsailiqden cmos' (loos' het (lie1) inhr(',,((n
von andere steenen; (ie daoi'te e,emn'ui/cte slc,'nen;
—(bij dens- of ra(lm/)NQten). twee lanqeie ijeteeses.
L- lu tOt;leRti, de buiten-, bi,sin's i/cteen.
Lançoir . rn [i'ech) JYaternioleneehut ii ;
schoor.stee,,tonq f. (--- kleine ,cn°ek
Lançøn of Lanç(Ion , In [1-I. ti. j zoos/oaf;

LaI1çoHflic1,, In. IFech.] tVer/stui: fl tot (leSS

pizd-boun ) (z. 1115E).

1 L1tt1a!l1!l3a1t 111 Voorzitter von r'e veto,'vende mar—It 111 etc meeste (lemoksotisch? z"itsemsc'ie
kantons , lafld(li'Oct In. - LaIuIaln ni a n at, 111.
1Jaordigheic!, f. , post rn ton een' lofl'!(lsn,,i(iii of
landdrost; duur 111. van zijne ambtcbes/ieninq.
Lanclan , in. [Bof. ]lIoluksche Polloboosi, .caqoboom; indluaneclie broo,lfjoo,n rn

La11(taII, rn Somt van s'eis'wooen met nesïrslaande kop voor i /)elS(lfleY.'. t a i' (/ 0 U e s in (voor
(ie beijeseche clod L ii n au). - Landaiilet, Hi.
Kleine boe/anvr in.
LalI(liS. F. lIeicleb'l'on(l In., heide f feiilevefd 11.,
steppe f. dorre, en/cel met hei- en sts'iiikoeu'o.c liedekte landstreek, inz. die Isinqe de knel Cuss (110
Biccoyec!sen zeeboeze m losse/sea (Ie Gironde en (le
Pyrenetn. - (fic) Desire, verve l en d e plaatsen, f. vi
in een bok. -- [ FlIsii' ] L- (le hone, Z. LATTE de liune.
Landgrave. ni Losniqraof. titel (Ier Voorifloi/f/c duiteeh-/eeizes'ljjke ?eflt('rc in t binnen/ons!; titel
Van (len vorst von IJeecen-liombni'ri. --Landgraviat, 111. Londoroofecfsap n.; 'U'(lol'(lif/Ileid f.
van iandqrr'of: (,'i'on(/(i('liiefl 11. VOO een' lone/osoof.
- Lanclajravine, f. Lanriqrovin.
Landi of LaRulit, rn IHist.i Vermaarde ke'-

nl/s 1., v'eleer te Poel/s en St. Denis in janij qehoneten; vocantie f. (Ier studenten von Pc ',nieer.cs7eit op
ei/en (loq; ook liet hosiorarietin, (lot zij op (lieu (log
hunnen leermeec/er,c gaven.
Landie, f, [Bot.] Waternimf t. j lAnati,

Z. V. 0. NYSIPIIE. (hengst ni
Landier, ni Groot hoorn- of vuurij z er n.
); Landreux ense, a(Ij. Ziekelijk, zwokkelijk
Lane I. lPiclie] Uitqestrekthekl water, waarin men (ie zo/in- en elftnetten loot ofdrfjsen loon t.
Laneret of Lanier. rn [H. n.j Kwartelvolk,
birsejuuwoet rn (liet mannetje).
,
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L .-] net, ill. [Pêelie] Zeker qarnoalnet Ii.
Laiiette, 1'. [H. ti. . ] Kwartelvalk, lmlaouucoet ii.

(het u'/j tie).

Lanfaron, rn. z. V. a. ATTELAIIE.
Langage, 111. Spraak; tool t. ; uitdrukkingen

een volk, 1(115 eeoc bijzondere soort van lieden
(inz. suet listsekking tot (Jell zin); stijl rnLe Ilistingue I'hoiisnie des aniniaux, de spraak 00(1cm'SCII(idt (len flienecli Comm (Ie t/leien. Les peuples patlent thus un I- diIlui'ent, (Ie volken spreken ollen
Von

Ccliii veIschillen( 7 e tool. Un I- inconnu, harljai'e.
cciie onbekende. basboorsche tel(l1 of spraak. Le 1IIU Iiaii'eau, le Ia cisaiI'e. sic lEcritul'e, de taal
(les p leitzool, (les kasicels, (les Schei/t. Le I- de Ja
vert u, de Ja colère , Ie laniotu', de taal (les' deugd,
grams c h a p, liefde. 1- (le Ja halle, gemeene taal,
visclw(jren- taal, str a attaal.I- ponipeux. poétifl eui'i, oppesmukle, (licilterlijke, bloemrjjkestfjl.
(tue
.est écrit en beau I-, dit is in een schoo, ?en c fijI geschreven. --- Vous me Ienez lIt tin étr'ange
I-, h)) cecil duo,' eeoc wonderlijke taal. 11 a uien
(IsiIng(i (Ie 1-, iso spreekt nu geheel anders, hij is
ci,'l VOO bass veranderd. Vous tenez tous le nième
1- , ijij spreekt allen uit eenen mond. Ce nest
1)115 ii Je I- il'un liomnie de hien, zoo spreekt (zulk
eeoc taal voert) geen reptschapen man.
IN'avoii' que (ILL 1-, ;een grondipe kennis bezitten,
zee,' oppervlakkiq zijn. - Le I- des dieux, (le taal
s/er goden. de dichtkunst. - B)] uitbreiding oak van
(IIPSS'(i gekézigri: Les olseaux alit vine 50110 de 1-,
(IC Vaf]elS lie/then eeoc soort van spraak. Le I- des
bites, t taal der (lieven. — (fig.) Al nat dient
oils (Ie f'e(lachten, (Ie (JeU'aarWordiflgen uit te (11551fken: Le I- dess eux, de taal sier aoqen. L- da
geste. ebarent"f. Le I- icrit, de qesc even taal.
Langaha, as. [Ft. a.] Garde/slang f,
Langar. Langard, ni [Mal'.] Bae(jsezeii 11.;
— 5110(100), bilk t., die een bagjjnzeilvaes't, langa r t.
t LmtflZal(I, Lan5tuar(1, in., -e, t. Grootsnapper, babbelaar ni
snap; babbelaarster ,
dj : Femme I-c, habbeizieke
ster t. - Ook als a.
v1 , ouli , t,
Lane t. Luns', luijer t, kindei'v,ïncicel ii.
[Ted'.] Drukkersdoek ni.; viltlap. lop laken of
ses(ie. [lodder in. -- Langes, t. p1. [Mar. ]

Z. L U TES de liune.

Langelotte, t. [Tech.] lVes'ktuio n. (dooi'
(lea Enceischen qeneesfiees Langelotte uitgevonden)
010 het good te veriurijzelen en drinkbaar te maken.
Lani.;it, ni, z. V. a. VE R SCIS de Ja Chine.
LatïçoJiert , ni., [Elort.) Naain eener perensoort t.
(deaser -wijn in.
Langoiran. ni (Cons.] Soort van witte BarLangon , in. [ Pèche] Elger in. [Corn.] Soort
1'OSi witte Bordeaax -wijn lii.
Lanionrei - (ie), v. iie. Den sraaciitende' sjselen, zijne ilefdesmart uitdeu leken.
Lanouienseittent . adv. Op smachtende,
zwalkelfik, mat. Regarder qn. 1-, iemand
smachtend,aanzien. Le nialade nisirche 1-, de zieke
lisa/it z'valckelijk. - Langoairetix, ense, adj
Kwjjnend, zwakkelijk; sma(;/ltend. H a iti JongteniJis nialade. II est encore tout 1-, hij is long ziele
qeseest, Isij ic isog zeer zwak, moat. - Jeune filJe
pile et J-e , bleek en smachten d (van verlief(llicid
ku'jjnend) nieic,ie n. Regard I-, sma ch tende blik m.
-- Oole a/c subst. (iron.) Faire Je I- auprls dune
hij een meisje den sinac/itende spelen : -II

ii'eet vie (JUC sic I-, zwakke personen leven,

dikwijls het langst.

'l Langottuir (se), V. Pr. . Z. V. a. LAMENTE1I.
Latuotiti, f (U. n.J Zeesprinkhaan, soort
von eetbare zeekreeft in. — ook Z. V. a. CONGRE.
-,- Laiigoustier , rn , Langotistière , t.
[Pèvhe) Zeekreeftennet rn
La ugotiti , rn Le nd ensc h ort ti des' Indianen.
Lanraïen, rn [I I. ti.] Afrikaancclie seurgem
-

-

bonte ekster in.

-of

Languard, rn, Z. EANGARD.
Lanqe, t. 'Jong t. La I- dun homme, dun
oiseau, Inn lmeuf, duti poisson, dun serpent, de
tong van een mensci,, van eenenvoyil, os, vice/i,
van eene slang. Le bout, Le dos, Le troti horgne,
Le fi let of trein de Ja I-, de punt, de rug, ,'iet blinde
qat, het toompje van de tong (tongriem ,) . — Tirer
Ja I-, (le tong uitsteken (ons te be.cpotten). Montrer
Ja J-, de tang laten zien of uitsteken (b. is. VOOr
den geneesheer). Une J- furm)e, eene gerooide tong

-
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PIté de 1-s de ca rp e, paslei f. van karperton gen.
— Le malade a in I- chargée, sèctie, de zieke heeft
eene beslagene, drooqe tong. Je me suis Inulé In

1-, ik heb mijne tong gebrand. - (Loc. fan.) C'est
tine mauvaie, mthImnte 1-. utie 1- de serpent, ' lis
eeoc lastertong, seliendlong, booze tong, slonqetong. Un corp Ie 1- , een scherpe, vinnige zet rn.,
smaadiede. lastertoal I Je la! sur In 1-, sur Ie
1)001 de Ia 1-. het ligt mij op de tong. Ii a Ia Igiasse, hij lispelt, broun't. Vous aiez Ia I- Iiée,
de tong is u gebonden, qjj hebt een clot in den mond,
gij du,ft niet spreken Elle a Ia 1- lien pendue ,
bien affiIte, Z. AFFILE. Avoit tine grande volui)ilité de I-, schielijk en gemakkelijk spreken. Navoir
point de I- geen tong hebben, zijne tong verloren
hebben, zwijgen als men moest spreken. 11 na pas
pas in 1- dans sa portie, hij is niet op zijnennond
gevallen. La I- lui a Iourclié, lijf heeft zich versproken. Cda lui a (1flOUi Ia 1-, dot heeft hem den
mond qeownd. 11 a Pien de Ja 1-, il a Ja 1- bien
longue , iJ tie saurait tenii sa 1-, hij kon niet zwijgen, zijnen lflO?l(i niet houden, hij heeft veel 1)1001e,
is ianq van to w. 11 nest pas maître de sa 1-, Il
ne s)it pas conduire SI I-, hij weet zijne tong niet
in 10(1,1) te houden, hij kan niet zu'ifgen. Dunner
(lu Plat le Ja 1. a p, iemand virjen, honig ala
dun eitond smeren. H fait des niereiiJes du plat
de Ja i- hij is een held met aen mond. II tire Ja
I- (JO!) pied. le Jong, het vinIer slaat hein tot aan
de keel, hij is in den grootste)) nood. icier sa 1aux cI)iens , zich niet longer het hoofd Pieken,
om iets te iaden of le onderzoeken. - Avoir soil a
avaler Si I-, van dorst versmachten. Avoir Ia 1dorie , eeit(' glailde tong hebben., wegslepend„ verliilelgi1 ten te ,—piekel . Dénouei', Délier Ja Ia qn. , Z. DÉNOUER. Se morire Ja 1-, nog juist van
pas inhouden, lent iiieii wilde zeggen. Se nordre
Ia 1- davoit' pailii , spijt gevoelen van iets gezegd
te hebben. Cost ULIe I- de Ja Pentecôle, tiie Jangue
de Jeu, zijne tong ontziet niets of niemand. Rapporter, T'i rev lion ne 1- , belangrijke beuigten inwinflea. •-- Gans de 1-, nilvokoten. Gnus de deux 1-s,
tolken. - (Pion.) 11 faut burner sept lois sa 1dans sa Jn)uche avant de pailer, eerst denken en
dan sprehen. Un coup le 1-, est pite qu'un coup
de lance, of !\lieux vaut de main battu flue de 1féru , een tonnteek is erger mii een lanssteelc. Qui
langue a P Rome va of Avec uiie 1- on va P
Rowe, iuict vingen komt men te Rome, wie weet
te spreken. komt overal tereql. La 1- va oii Ja dent
fait mal, of On Ja dent soultre va Ja 1-, ieder weet
best WOO?' de schoen lient wringt. Les dents sont
1)OIU1CS c011tre Ja 1-, men voort zich liever in de
tong bijten (de tong afbijten). dan icte onbehoorljks
zrveqen ; beter op de tong geheten vóór dan na uuien
iets verkeerd gezegd heeft. 11 vaut niieux glisser
do pied que de Ja 1-, beter met eten. voet dciii niet
de tong gestruikeld. L- en houclie ei non en bourse,
beloften in den wind, veel teschreeuni en weinig
wol L- de nuiel, coeur de hel, honig in den mond,
pol in 't hart. Qui a 1- longue aura les mains
courtes, snoevers zijn dikwijls lafaards. z. ook
ECOCCHER. [Man.] Dunner de la 1-, nut de tong
slonum of smnakken. (als aansjoring voor liet paard).
Aides Appel de Ja 1- , besturing , roepen niet
de tong. -- Wegens overeenkomst van gedaante
v,eirdi Jangue van verschillende dingen gebézigd.'
[Ecrit.] Le Saint-Esprit est descemimlu sur les
apOties en 1-s de feu, de Ileilice-Geest is op de
apostelen neê'qedaolci in de qemloante vomm vurige
buigen. — [Mar.] Wig t., wrijfhout n. wrijfplaat,
ken I L- de voile. geer, tone; f., slootlap,stootband ui.,
gilling t. - [Géogr. ) L- le terre, landtong. --[Tech.
Tong der balans (oak Iavguette qeheeten) - Spleet f.
um 't glas bij 't doorsnijden; - L- de Iioeuf, hartvoimmuig werktuig n. (der metselaars); - L- de coupe,
spitsbeitel rn; — L- d'aspic, spitsboor, drilboor 1.
(der geweermakers): — tanclsclurapper m., stalen
tonpetje fl (der tmmndmneesters); -- L-s de serpent,
driehoekice versteende vischtanden, tongeteenen m.
Pl. — [Bot.] L- de boeuf. o.csetong (scolopendre).
L- de cerf, heitsiono, eteenvaren n. L- de chat,
Z. V. a. EUPATOIRE; BIDENT. L- de cheval, muuuize
dom'n rn (petit loux, Iragon). L- de chien, z.
CYNOGLOSSE. L- de serpent. z v. em. OPHIOGLOSSEL- de vache, z. v. U. CONSOUDE (grande). L
dagneau, soort van weerbree 1., lamnstonq. L- de
boon, z. v. a. ÉCHION. VIPEIIINE. -- [Ii. H.] L- de
,

-
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serpent, Z. V. a. GLOSSOPtTRE. L- de chat, dor,
de tigre, katte., goud-, tijgertong (namen van verschillende schelpen). Taal, landtaal, volkstool t. La I- latine, francaise, hollandaise, cie latijnsche, fcansclue, imollondsche taal. L- riehe. pauvre, douce, baibame, rijke, arme, zoetvloeijeumde,
barbaarscime taal. L-s auueiennes, savantes, maternes, oude, geleerde, nieuwere talen. L- originaJe,
primilive, coispronkeljke taal (die van geenc andere is afgeleid). L- ruière, niatrice, moederlcia(,
tool, waarvan andere afgeleid zijn. L- dërivée,
afgeleide taal. L- nìaternello, moedertaal, taal van
het 1051(1, 1C5Om'iîm men geboren is. L- vivauite, levende taal (die nog door een geheel volk gesproken
wordt). L- inorte, doade tool (die geene volksstaat
nice) , is). L -ssoeurs, zuslertalen (uit dezelfde grondtaal ontstaan). L- sacrée, gewijde taal, liet hebrecuivsc/m. L- sainte, heilige toed, elke taal, waarin
cie clam' God ingegeven geschriften, van een, volk
gesclireveii zijn. 1,-' écrite, pam'lée, geschreven taal
of schrijftaal, gesproken taal, spreektaal of omgangstool. - alauime (le 1-, ta almeester. - (Loc.
prov.) On na s'entend pas. cast Ja confusion des
I-s , uuiemi verslaat ellcauielej' niet, 't is een babylonische spraakverwarring. -- (Proc.) L'iisage est Jo
tyran des 1-s, 't gebruik is (Ie tyran, de hoogste
weigever in de talen. -- Taal, wijze van spreken
(langage): La poésie est Ja 1- des Dieux, depotzij
is de tool (Ier floden, Savoii' Ja J: doria science, de
taal eend' wetenschap verstaan. La I- de Jamour,
de tool dci' liefde. -- Langue is ook in 't algemeen
gebruikt room': land n., natie 1., inz. voor de terschillende nfdeelinqen dci' itlallézer aide. Les buit
l's de I'ordre de Malle étaient la I- mile Provence,
cdle dAu\ergne, de Fiance, de Caslille, m1'Amagon,

dIlalie, dAlleimuagne ct dAngleterra.
Litngné, e, cicij. 1 Blas.1 Mel îeitgestoken tong

van o'adeu'e kleur dan het (lie)'.
Languette, f. (verklw. van langue) Ton gje,
tongetje ti., .- klein tongvormig voorwerp. -- [iVl us.]
Klep I., klepje mi. (arii cesm. blaas-inotiuiiient); windkleu aan ccve ol'gelJYijp: tanfj'em?t-toiiaefJe; z. v. a.
ECHALOTTE. --

L- Ie ballon, klep of tong cinmi een'

luchibol. .- [)Nav.] Groote en zen' st,'m w schuit t.

van eiken/mout. — [Tech.] Tong f., scheidsmuur in.
(in een' schoorsteen, in een miiater-, skrectjiul. enz.);

-. tong dci' balans (languette); 0011: poortje of

huisje n. del' balans; - messing, randl ijst t. (aan
ccve vlonle tot .sluiiiiiq in de grof eener oudere);
.-.. lip t., uitstekend sta/ge goud of zilver aan ieder
gegoten stuk (om daionui getoetst te worden alvorens ei' de beau' op gedrukt wordt); -- lip f.,

knop mu. aan. liet deksel inner lean (waarop de duim
bij 't openen drukt); -. tong of lip aan liet frisket
der boekd rukpers; -- kleine wig of keg, slantIng t.,
aouusla rn - [Anat.] Stemnspleet f. der lor/itpijp
[Bot.] Bladvliesje n. asia den binnenhoek lus-schen 1 blad cii den steel. Fleurs it 1- of a datedfleurons, Z. onderFi.EunoN. - [ H . n. ] Touig f. (sole).
LangueHi, f Kwijninq, malheid, slapheid., verzwokkiuig, ontspannenheid, krachteloosheid, zwak-

te f L- du corps, ofneouing der ligchaauuiskrachten.
lm'e, Tonilue r en 1- , weq/cwfjnen, in ku'fjniuig rem-vollen. 1%laladie de I-, wegkirijneade, uittei'cnde
ziekte t. L- desiouuac, unaarizwakte f - Treurigheiel, netrslaqtii lie/il f., kwijnende (oestand in. als
gevolg van zielelijden: Depuis Ja mart de sa femme,
son esprit est dans une mrmortellc I- , sedert den
dood zijner vsou'.mn is zijn geest diep ter neder gedrukt, kwijnt hij weg. - (fii.) En hirer toimfe Ja
nature est en 1-, in den uuintem' t reurt de gelueele
uuatmeum'. - Suimoclitend verlauo.; en, inz. der liefde,
smachten n. Ce puiuvie amant sent tune morlelle
1-, deze arme minnaar versmuunclut van liefde. Une
1 amoui'euse, een verliefd smachten.— (lig.) Tenir

qn en I-, iemand lang op iets, (lol hij verlangt,

laten war/uteuu. [Litt.] 11 v a de Ia J- dans eet
ouvrage, e is geen gong of gloed in dit werk.
Laiign ey age, ma. [ Vétér.] Varkensschouwing f.
- Lanmsueyei, v. a. Een var/scum schouwen, het
aan mie tong onderzoeken, om le ieum of het godly
is. — (Lor,. fi g. el Proc.) Pout' savoir Je secret du

maître, il faut 1- les valets, om 't geheiam des mees-

tees te u'eteim, moet men de bedienden polsen, uitboom-en. .- Laugneyeur, m. Varkensschouwer m.
Lang sa ide, or/i , Z. V. a. LANGUISSANT. Languitlo, odv (/101.) [Mus.] Smachtend, vurig verlangen uitdrukkend.

LANGUIER La n gnier, m. Gerookte varkenstonq f., met
een g edeelte van het keelstuk erbij: Les 1-s d' Anjou
SOnt en grende éputation, tIC gerookte varkenstonçen ran An/au zijn zeer beroemd.
Laiiguir. V. fl. Kwijnen, verkwijnen, wekwij
nen, verzwakken, sukkelen, vervullen, ulitéren; een
01 ander langdurig lijden ondergaan, versmochten.
-
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nachts uitgaat, neemt hij altijd eene kleine lantaarn

mede. L- claire, open lantaarn. L- sourde, de
chasse, (Ie peche, dievenlantaarn, slons, blinde of

qelieiaie lantaarn. - [Phys.j L- magique. toover
(fig.) C'est one I- magique, 't is eene-lantr.
tooverlantaarn: een gezelschap, waai van de leden
gedurig afwisselen. -.. {Arch.j Lantaorn in een
huts aan liet dak, tot lichtgeving dienende, tuLplantaarn; - open torentje ii.; - getralied galerij of
loge f., waar uien kon honren en zien zonder geZien te worden. [NIle.] Jl7 iel n. von verscheidene
spillen, waarin de tanden van een an er 1(ld vatten , drijfwiel in een' molesi. - [Artill ] L aadlepel,
saslepc/ m (Cu 111e t') . L- h ga rgousse , /:ardoeskoker vu.
L- a mitraille, schroolbus, blikken doos I , . [ Ot'fèvr. ] Opengewerkte, lanitoareivormige knop vu.
van (1(41 bisschopsstaf. - Soort van kastje n., waarin
de (,vaulwaafl hangt, om liet gout goed of te wegen.
- [1ir.] Woimpat n., hol gedeelte voor aan de
reirrschacht. - l"uurbaak f., havenvuur ii. - [Bot.]
Lantuaisivovînige /a(l(IiStoel ni. van Amerika. ( H. in } ilandelsnaain van verscheidene bolle, dunne.
eeniyzins doorschijnende schelpen, lantaarn 1. , een
densvasel in. - [ l ijs[.] I1ettre ii Ia 1-, aan de
lanlnuin ophangen. (z. LANTERNEIij. - Fete des
1-s, la fete des -s, lantaavufeest D., dat men
in C/dna op den v ijftien d en der eerste maand viert,
dooi' liet uit h angen van verscheidene aan ge.rtokene
lanlarens. - (Lag. lig.) l est long coinnie ure 1-,
hij is zeer langzaam in alles. Coiiler des 1-s (fadai

On languit long-lernps de ce rnal-lh a ant den
mourir, men verkw ij nt lang bij deze ziekte, eer
men er aan sterit. II est pulmonique, ii y a trois
ans (lull languit, hij is d)fl( zee/lijf), hij teeî t sedccl drie jaren uit. L- de faim, de soil, van liongee, van dorst versniochien. 11 a Iangiii trois ans
dans Ja prison, hij heeft drie jaren in (Ie (Jeranfefl18 Wc (ifekwijnd. versmacht. - (fib.) L- il'atiiour,
van liefde smachten. I,- derinui, van vereeli,iq ver1/aan. -. Les plaisirs lariguissent djh. cle vermaken verfiaauie'en reeds. Sa conversation langt-P,
zijn OtIi((lfll/ is slaperig, zijn 'ezelsch(J) IS vervelend,
liet oiilbreekt hem aan stof. Cette pièce de lhéâtre
languit, (lat tooneeletuk is mal, houdt de 1el(Inl;stelling niet t7aade. Les affaires languissent , de
zaken kwjiien, poon slap. -- I7 urio verianen
,
reikhalzen , siiicichten : Donnez lui ce qui l vous
dernande, He le faites pas taut I-, geef liem wat
hij a vraaht, laat hem niet zoo Ian] reikhale'n.
Nous ye faisons plus que 1- arrès Ie moment de
son départ, wij reikhalzen zeer naar het oaevblik
van zijn vertrek. II aiguissait fort de revoir c tte
flue, hij was ieot be(!eerq ala (lit illeiCIl eveder
te zien. - Lanuissainiuent, adv. Op ku'ses, lialiverues) , zotteklap, beuzelpraat, sprookjes
n ende, .cinochiende wijze. - Laiinissaut C, vertellen. ..- (Lay. n'ov.) Faire croire. que des ves
wij. h'Wijeiid, ziekelijk, krachteloos", zu'ak: sinochsies souL des 1-s, iemand knollen voor etroenen vertend, miriziek. 11 est 1- dans son til, lijf ligt kwij- koopen.
ei n(l te bed. La
ilesse I-c, (le kra ch t !oozee
Lanterueau , in. (verkiw. van !anterne).
ouderdom. Si santé I-c, zijne zwakke, ku'fjoende [ Arete ] Kleine lvaplantaarn f. - [Sal.] Kleine
gezond h eid. -- Un jour I-, een înat, flaauw da;licht. a(irl(/Oifl UI. in de zoutpoelen.
Un style, Un discou r s froid ei I-, eensleendest'ifl in.,
L.tnternei, V. a. (tam.) Tatmen , dralen, laneen vervelend, 10(11 gesprek n. -- Un regard I-, een terfunten: Vous on failes que 1-, gij doet niets dan
smachtende, kwijnende, tn der verliefde blik ui.
(alinea. 11 s'est amusé a 1-, hij heeft den tijd tact
Lajij aire, adj. lAnai . I Denìts I-s ( c ani n es)
tanlei'favten deorgebragl. -- LANTERNER, C. (t. Zatte
of ei/s seibot. LANJAInuS t. »1 honletanden, SP ij- taal, gek1ceraat uitslaan, beuzelen, leteren; laslanden, ln. VI. (1-, z. uouiiru. lig vallen, vermoejjen, v('rvélen. Je ne sais ce quil
Laiiile, ri(ij. (alleen, voo.'komevd in): Bon 're
ne vloot 1-, ik weet niet, wat lifi titif k'nt leiG'Lanier, In., Z. LANERET.
ren , vertellen. (pop.) II me lanterne les oreiiies
Lanièae, t. Deuce smalle riem in., gelijk die tens les jours, hij babbelt în(j alle daen de noren
der marsk r a m ers, of (lie, waaeinedc uien eenen volk vol. - [H. de Fi'ancej . of Mettre ii la lanlerne,
op clef hand lioi,idl; i'ielri 0(10 ('(0e ?J'i.(/). -- [hlii
ojihangen, 0(171 een lantaarnpaal opk'noopen (;elijk
z. V. G. DIIOSSE de racage. Foter en I-s , uit de het va/k, tij lens de eerste f"ansche revolutie, de
lijken wmijjen, vaneen of in siukion scheare
verdachte personen zonder cairn van proces aan
Laiii fèie, adj. [11. n.j lJ'oidraocntl. -- {Bot.]
hit koord opkno opte, waaraan de straallantaarns
frIet iiolliq haar, met wollige v'zels bedekt. - hiîIf7ii?).
Laniflore, adi. [Bot.] Het
Latiternesie, f. Besluiteloosheid, dralerij. talbloemen. -Li:*i*igèie, adj. [Bot i tVoldraend ; wallh.
met'?) t.. gesukkel n.; . zotlekiap, beuzelpraat in.
Latilile, t. [Cm ] (T/aainç(/ie wollen slof
Lauteanier , in., ière , f. Lantaarnuaket',
La st ion, m. [H. n. ] Specht m. van Guiana en -verkug.cr in., -verkoopster f., lantaarnoj.cteker.
van Ilazilie.
- Seklceloa'r, talmer, lanterfanter m., sukkelaarLaiiipède, adj. [Ft. n. ] Met wollige voeten.
ster, talmkou.c f., besluiteloos menech n ; i)t'az'lIi(lr,
Iauiste, al. Ant. rom. ] Vechtrneester in., af- sproe)Iije.cverteller in., beuzelaarster f., Iclappei t.
rif;te?'. kooper of ver/cooiei' van zwaii'dvectiter.e
Lantern lies , vu. pi. Leden der vouirnalloe
taoist n.
akadenie ie To ulouse, die aanvankelijk des nacht s
Laiiiventre, adj. [ H. n. ] Mt wolliqen buik. bpees kwamen (waarom zij zich met lailaarn,s naar
Launes . I. 1 1. [ Pèctie ] Zijlijnen , pezen f. Pl. /launoverf/ad'?'ploats beariven) , I a ii t e vu i s te a m.pI.
(die van (le hoo fd lijn (Ier netten uitgaan).
I..sLutvI'IlOrI , in. [ Arch.] Kleine ka'pellonlaarn t.
I.,., n queue , f. Lederen z wemgordel vu.
Latalione, Lalione, t. [{blar.j Ctiinésclie ,'OeiLanq!e1te, f. [Bot.] Soort van porselein (pos- palet I. 10)1' de ku s tvaart.
telein) 1.
(slag vu. ; het gieren.
Laatipoiiiaage, vu. (pop.) Lanterfanter ij f.,
Lans. m. 1 Mar.] Gier ni., qiei'ing t., gier- zattepu-aat in. , tulle kuren t. p1. - 1, 5tutij)OI1
Ltistt , ill.
S oort van herfs tpeer f.
net', t. n. (pup ) Ileuzeiproat of zotteklap silo/ a an.
Laiiion 11. [U. n. ] Kaheljaauu,aas n., visclije,
Laulor, in. [Bot.] Reusachtige paloibaam to.
dat len kahelfaouw tol voe(ixet strekt.
op Just. (op kuiper.
Lallsqdlellet, in. [ Anc. nijl.] Naam van voorI.ritiire, 1. [Tech.] D"ijfuoerk,qedreven werk n.
matige duitsche voelsoldaten, landsknecht m. Laitov1u, Laiaturelu, inlerj. (om ccie nun[Jeu.] Zeker oud kansspel n., dat met kaarten ge- a c/lende weigering, ouutleetuning of eene urilila' t uit
speeld niece!. I ci a .c k n e t 0. ;plaats. waar dat te drukken) (pop.).' Ii lui a Petit cela? 1-! lljj z o u
spel en nienia andere kansspel gespeeld werd. - hum dal geschreven hebben ? larif'ari! (seloave t inie
Laiisiiueueter, V. ii. Lonskenet spelen.
Wil). —LAN'FURLU, in. Liedje n. met dat wood lat
Lant, in. [1-1. n. ] Inlanrl.s'che naam van den referein. .. (Jeuj. Zeker kaartspel, tanterlugu'uu,
zebis (. ZEBU).
tanterlu n.
Lanhtiiier, vu., Z. L.&TANIER.
Laiiugieorue, culj. [IT. nl Met donzi nu'1
La,itéis, in. (vi'. —lh-aee( ( Mar.] Groot ehi- ho'ens. . Laiaugiiietix, ease, adj. Wol/it
neencli roeischip n. voor den handel tusschen Macao waleiclitiq. - Laiiialeux, ease, adj. [11. ij.] Plet
en Canton , 1 a a t e a .c vu.
wolochtiq dons bedekt.
Laiiter, V. a. [Teelij Koperwerk drijven.
Laiiiisure, t. [ T ech.] Stuk lao.t n. aan de
Laviteine, 1. Lantaarn, lantaren ; weleer oak: vorsten (ook liasque gebeden), vor.ctlood n.
straatlantaarn (rèverbère). Alluiner les 1-s, de IanLaoevatie, f. Invloed vu. van 't geneete volk.
torens aan-, opsteken. Quand il sort Ia unit, II
Lapai'oeèle, t. [Chir. ] Darmbreuk f. aan

[Hort..]

prend toujours une petite 1-, wanneer hij des

den buik.

10 it 1)LAPER

LAR1)ER.

,

Laper, V. w. Leppe;? .i(Ibbefl diinken qelijk de
('fl eeni:e andere dieren. - Onie als V. i. 'je-

hid

bdziie1 : Ie (hien a 1aI)c. sa jatte, deati, de /UJfld
heeft zijn' nap water uit'ielept.
LaI)ereaul, Ill. [11. n.] Jong konijn, k()))ju1tJe n.
Laphile, f. [H. n. ] Mfl'dL'1i('q 1.
Lapidaire, adj. Den sfeea betreffend: St1e
1-, ct'ti1 der (/edenli'cch?'iftefl 0/) steen, 0/) iflOimnel'
enz., 1 a p 1 d a i r - ,c t / t in.; [mite en bon d ige eehi"jjftrant ni. -- [H. n.] Insecte 1-s, insecten, die hunne

ei/even in de steenen legUen. LAPIDAIRE, M.
Steencnijdei , beue,'ker van edel.s'teenea , ( ljWflaflt.!tjJ)er; handelaar in edeisteenen, diîm ntt'erkoflper;
kenner t'üui, schrijver ja. over de ede!qeteeflten.
Laphlalion, f, Bet steeni'ei?, het ter (lood
b2'en,qen (tool' steenworpen; steeniqen IL - Lapider. t,. (1, Steeniqen: Les Juits Iapidaient les
--

aduitèi'cs, les blapliémateurs et les idolàti'es, de

Joden mieenigden (li' eclitbreki,s. (Ie godslasteraars
en de of;odcndienaors. - (/.) Si je disais cola
on me lapideiaït, als Ik dit Z&i(le, ZOU men mij
cteenijeii, zou oiler Ve1'OntWoardi(;in,q tegen mij lombOJ',ctefl, --- Het pui!. passé is ook adj. : Uomrne
Japidé. Ucsteen(,(l man.
LaI ideseent, C, (1(15. [Géol.] hard als steen,
steenoarTh, st(eI?OCÎ!t?(j. --- Lapidex, euse,
mij. Noor steen qe1jiend, steenachtig. - LapidiIlcation, t. Steeflvo7'1flin(j, WOVdiflf/ 0011 steen,
steenwo'r(linq t. (niet te verwarren 1oct ptriflcalion,
versteenln(). - Lapidifier, C, (1. IChini.] 1fl Steen
veranderen, tot steen maken. - SE LAPJP1FIEII,
V. 11'. In steen veranderen, tot steen worden. Het part. J1(JSSd je ook wij. : Mtlaiix lai)idilits, in
.sten iel'rflderde fletaleli ). pl - Lapidilique,
Stee rweim d. st( •iiolieod: Eaum l-, steen)

,

vormende wateren n. vi , - Lapi lleix euse,
odj. [Bot.] : Fruit 1-, steenvr'uclt I. (in wel/eeicli

verhardingen, bevinden, die 11'?Cfl ten (nre!!te cteeSl -

tjes noemt). - JLpiHiforuDe, 0(1j. lil. n.] in den

kleine steentjes, van li01'(IC korrels, steenkorrelig. - Lapillo, 10. Lava -(j1'Uis ii.
Lapin, rn. 111. 0.] Konijn n. L- saum'age. de
garenne, wild konijn. L- domestique, de ciapier,
tain Terrier de I-, konjjnenllÜi 11, - (fIg.
et pop.) 11 eet Prame ComruIe on l, hij heeft een
Spl?llt('Î'flieUW 7)11k (/011. 11f] ziet er nil als ecu pondbaantje. Propie comme tin 1-, keurig netjes, net
ols eeoc JIOp. 11 court c omme un 1-, hij ilt jne
beenen goed na rich. -- (pop.) Etre en 1-, Pij C/CO
koetsier op den bok ritten. H cml hou i/i, le 1-, dot
is goed g evonden, („, oe(l hedoclit. - Lapin Jieeten in
het dogeljjkseli leven eels ecn'iI;e dieren t'(Lfl geheel
onder geslacht: Chevûelie I-, o/ Hilmu P eiapiels.
kleine oineri/i'aavsche nil in., die rich holen graaft
(its 't konijn. L- cl'Allenagne, z. s', 0. SO1LICIC. Ld'Ainclrique. of (seei' ten onrepte) I.- de lava, Z.
V. 0. AGOUTI. L- tArot, soort vein. kongai'oe. 111O1'15Z Von

de Bahama, z. V. (1. iOAX. I.- de Bresil , z. m. o.
CARlA!. L- Je,IINorwige, lemming fl1. -- Lapiue. 1.
vf:jes -konijn II.. Voe(IStCl' t. coP' Pace p'i'heeten).
- (/ig. et]ioi.) Cest une 1-, one 'cr/lie 1-, ' 1 is eene

goede leghen (mu eene croon'. die veel kinderen
krijgt). - Lapiuière, 1. konijnesperk n., -berg in.

(garenrie).
Lapiié. un. [Bot,] Geaderd rood, eoyemse -lont n.
Lapis of Lapis-lazuli , III. (pr . la-pice)
[Miiitr. ] La-zuurstee» ni. (ou'cnEMEri, LAZULITIIE).
Lapysie, 1. z. V. Cl. API.YSIE.
Itpiunde, f. is/eed ti. of mantel ci, ton ren-

diervel.

Lapon. C, ..Wij : Laptan(lc('h, uit Lapland, tot
Laptand of :jfne inwoners hehoorende. Race I-c,
lOptOI?(lSCh me»schenra.c n. Coutumes I-em , lop(undone gebruiken ii. Pl. - LAPON in.. - E. f. Loplander ni., lapland.sche vs'oun' f.
Lappa, f. [Bot.), z. V. a. BABDANE.
Lappae, e, wij. [Bot.] Met een ongelije of
lic.mkje aan 't einde (von vla'ntendeelen).
S Laps, in. (ps-. lapse) alleen in sinq. niet temps
pehézigd): L- de teinps, tijdsverloop, tijdsbestek ti.,
t ijdruimte t,: Après un grand 1- de temps, na een
lang t ij ds v erloop. - Laps, e, adj. TlieoI.] Afrol/jij (alteen. gebézigd met zijn herhalin'swoord relaps): Ii est 1- eb relaps hij is tweemaal ofveilliej
geworden, lijf heeft liet vrijwillig oin/ielsde kerkgebef weder verlaten.

Lapsane, t., z. V. a. LAmII'SANE.
Laqs. in.. Z. LAGS.

Laqu ais, in. L ijfknecht, voetknecht, looper,
lakkei in. - (Joe. fim. et prov.) Mentir comme
on I-, onbeec/ioanid liegen. Malice tie I-, prove,
ruie'e, ontetomelijke scherts t. L- ie dii'oge pas,
voo'nanie lieden verloochenen hunnen rang ii let
gaarne. - [U. Ii.] Tuinslak t.
Laque , f. (of Gonmine-laque , R(sine-Iaque
L a k, lak/mes, fjoni/ak Ii., C(fl uitvloeisel von onder.ce/ieid.ene ooetin (l i,cclie boninen. veroorzaakt door
('(fl. steek een er seJuitcllit'i,c We Ial'-eochei11e) , I.- en
I)fi.tOulS, stokiak ('vooruit dooi' aftrekkivq in stop
soda-water en vederploffing clear oluin liet ac lack
of lac-lake en liet meer ZO?'gvllPJi/j behandelde li edye, liet verwersiak, fl'Oî'(lt bereid) . L- cii grains,
korrel/uk. T..- plate en feullics of cii jcailles
schellak. - .41,ejeineene naam vein iedere gekleurde
stof, (lie verkregen wordt door aftreksels cciii verf. bont, krap, en;, iieCliCi(Jl(lClj/C te (leien oplossen door
een nieiigsel van ki'fjt en c/fifed net alum: L- jonge,
inline, me'te, Pleuc, m'ooi/, peel, groen, bloeuw lak.
I,- earniinge, kas'inijii -lak. L- garance, laciplûk.
. L- de Fernanthoue, fernanibie/;-Iak. - LAQUE, nl.
. Lokwerk n., l a kwaar f. , re'lalste vooi'wer]ien IOZ.
alt China, Chiï/CecCii lnii'qoed n.; - lokver n is n.,
liet roede of vwarie 'ccrnis op 't dinén'he lakwerk.
- Ok een (1 0C1S'flle(/e bedekt meublctuk: VoiI(i un
beau -, dat is een schoon laktafeltje.
Laquéaire, ni, (»1'. Ia-coui --- ) [Ant. rom.]

Striicvechtr, lranipvee'liter, die niet een' slinger
en een' ilolk gewapend se'a,c.
Laquelle, pron. eel. f., Z. .EQUEL.
-1-' Laq;ieton, in. (ve'kl. van iaquaîs) (fain.)
ijfkne'htje, kleine lakkei 'ii.
Laqneux, nense, wij. Lalcachtig, lak/eleui'ig.
Laquici'. in. [Bot.] Ch'inésclie lakbooin rn
Las', in. [H. D. z. t'. a. GI1BON.
Laraire, in. Ant.] Huiskapel, nis' of kas L.
V.001111 b'(j cie .Ronieinen (le hee/den der Iares, der
huis- of' familie -poden of bemchernigodeii stonden.
Lareiu, ni. Diefstal Iii . , (1iC1'C)'i,], ontvree m ding f. , geheime roof ni.; het peetalene. gestolen
pOe(i II. 11 cot acelioc oh convaincu de F' 1 hij is
van diefstal bcchaldigd en overtuigd. II a porté
son I- chez lui, hij heeft zijn gestolen goedbij hens
gebragt. - I.- amoui'eux, 1)oum I-, gestolen kueje D.
.-- ( Lilt.] J.etterdieveifj f. (piagial) Les p1 no beaux
emiroito de ooii 1h ee soot des 1-s, (Ie ccficonite
PIa(Ite('is .10 1'ijn boek Z'ij'n, pectoleii, rijn letterdse-

ver (jen.

Laid, us. Spek li. Lu l- f'uie, ranee, ver,cch
g(i1stiuj spek. Une ticcise le I-, eesie zijde sj;ek.
L- it l arder, Petit I-. lOr(/Cers/7ek, mopes spek. Ltie saloir, jakelpele. Onielelte an I-, cpe/cpanne
koek in. -- I.,- ie lialeini, walrischspek. - (Loc.
fig.. toni. et prov.) Ii tic jetle point son 1- (lux
cliiens, goo/t niets Weg. j- soil I aus elsiens,
Mot Ian'er mviiii'en, 1/0051 klap/co. On lui veut
faire a((i'oii'e CIU'i1 a inangé le I- , nien wil benz
le schuld !Ievefl, hij moet het gedaan, liet s;'el 0])gepeten heblic'îi, Il 111111e ii faire ('ti 1-, hij slaapt

gaarne lang. 11 y a lu 1- , daar steekt wat achter,
dat ie n ie t pluim. Faire t'enzhlei Ie I- au cbarviel', honger hebben ei/s een we/f. Venir comnie IiitiN p1)10, jOist 5(11? of ter snel komen. Crier
viti 1- cur („iii., den steen cp senirin(ln'e/pea. W ain

conirne 1-(anne, aartsgiei'ig. - (Tech.] .pisst is.
(. AtBIEO) . - 4 u lard! bevelu:oei'd voor (le man-

v en aan 't lie/hint' oni 't mmccle t(' her:atten (in teqensteiling niet den roep Aim renarl! ]ic hun p'ebiedt
op te houden). --- [i%linér.] Pierre de 1-, speksteen in

(stcialife).

Lardage, ii). lAne. coot.] 1/eet is., belasting t.
0]) bet spek. -- Het spek/een (lam'déren).
Lardeune, LaideIle, I (aap.) Koc/inees t.
Laidei, v. ii. Sekken, hespekiwn, niet spekreejijes opvullen, omwinden of doersteken, la cd eiren: L- on lièv re, een' l: aas lardéren. - Ook zon-

der voorwerp: tin cuisinier qui larde proprernent.
.-- (fig. ei f(t mei.)L- qn. de coups de poignaril, leniand
een aantal dolksteken toerengcn. L- qn. ddpigrammes, eeoc menigte Uflt(l'i(lltdfl op ieiiiand ma/een. Lses (liocours tie gree, :jjiie re d enen met priekscii doorspekken. - Mii'. j Spekken, spikken, zoet steekparen doorrijen. I.- les bonnettes, de broodwinders
spekken. L- on paillet. gene mat spekken. - [Mii.]
L- on saucisson, uis gahion, eene'fasdnen - wos'.ct,

een' schanskorf larddren (zoet pinnen aan andere

verbinden) . - [Tech.] La navette a Iardé, de spoel
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is overheen of onderlieen (in plaats tan tussclien
de kettin gdraden door) geschoten. - [ Jeu] L- une
carte, bede/itelfjk eene kaart in 't spel steken. Het part. passé komt ook als
. voor:
wij Wande
bien Iardée, goed gespekt vleeseli n. - Collation
larde, Z. V. 0. AMBIGU Im (in de le belcekenis).
[Mar.] Pa îllet lardé, Bonnette 1-c, gespekle(gespikte)
mat, bonnet t.
Larderasse, f. [Mar.] Gemeen, slee/it touw n.
Lardère , Larderelle Laideriefie, t.,
Larderon, in. (Vol)), Z. V. 0. LAIII)ENNE
Lardeiir, ni. [Anc. coot.] Ontvanger iii. der
reiten op liet spek.
Lardier, m. Spekkamer 1., spekzolder m. Ook z. v. 0. LAODENi'E.
Lardite, t. [Miér.], z. v. (t. STEATITE.
Lardolie, t. Spek- of lardeerpriem m. [Constr.] IJzeren schoen to. , fteren punt t. aan
eenen pool. - Ook als adj.: Bois I-, Z. FUSAIN.
Lam-don, m. Spekreep in., spekreepje, lied eerreepje n. - ( fig. et fain.) Steele, vinnige of scherpe
zet, schioipsc/ieut in., scliinipe000rd n. - Yawn
van een hol/andech nieuwsblaadje uit (le 1 7 eeuw;
- ook fiebézifid voor FEUILLETON. -- (Lee. IWO.)
Elle est Ie i- lu quattier, zij is (ie kloppei, (Ie
nieuwspost von de buurt. - [Jeu] I3eilrieueljjk ingestoken kaart f. in een spel. - [.&rtif.] Groote
werrnei', sprinqpot in. - [ Tech.] Vulstukje n.,
stukje ijzer of staal tot sluiting der bij 'I smeden
OntslOfle beesten of scheuren.
Lardoiiner, v. a. Snijden, houwen, Z. V. 0.
LA R DER. - ( 11(1. et fain.) Vinnige zetten, schimpscheuten cieven. --- [Arlif.] Zwermers afsteken,
sp'in(potten afschieten.
Larliire , I . [Tech.] Wee/fout f. in eene
wollen stof (eqi. LsJsr)En).
Lii-enier, ni. [lech.] Ran d rn, onder aan een
schuifraam, Out hel inwulelen Ie beletten.
Lai-es, ti i. pt. [Ant.] 1 'oinilie-oden. huiselijke
besche'iinoden, huisqoden in. p!. bij (Ie Romeinen,
die door kleine beeldjes, in nissen, of in den hoek
van ((en haard reploalet, vertcf/enn'oor(li(ol everden. - ( P°ét.) Aharnlonnei ses 1-. zijne huisgoden,
zijnen haard, zijn huis reclaIm. tie iurent rnaeacI éS a iapeet (Ie ieuï's 1-s, zij u,erden in 't gezigt
hunner huicgo(len, in hunne eigen wonin.i cerenvoid.
.

-

-

.

- L-s ties vaisseaux, desclie;nins, des (aI'relours,

etc., bescheriiqoden der schepen, Wegen, kruiswegen. enz.
Large, a dj. lIrCe(I (is tegenstelling fleet long,
laag, en niet dtroit, 50(01), ruim, wijd: Uit jardin

plus long quo 1-, een tuin, die meer lava dciv breed
is. Rivièie. Chemin 1-, bieede rivier f. , weg rn
\Tj5tge 1-, bieed ge:it n. Chapeau hop I- 1entisIe,
trap 1- de lioid. /iOe(1, (lie le l(ij(I of te cairn Cciii

ingang, te breed (On ('00(1 is. Des souliers , Des

has trop I-s. te WÜ(le schreven in. pl. , kousen t. p1.

- U'claii. ) Clieval I- (Ie devanl, poe/ic1 n., niet (ene

breede, goed geopende borst. [Anal.] Muscle I-

du (los, z. grand DOIIStL. Muscle 1- lu coo. Z.
PEAUSSIER. - (fif!.) Groot. uitbi'eid, ruim, aan-

zienlijk:Un pouvoir Wen large , ccve poole, uitgebreide iiiiigt, eclJj(a(t t. (Joe lat Pico I- dc
foi'une, een ruim of aanzienlijk cwn(Ie(I in for
tuin. - C'es[ on hìomme I-, 't is een vrijzinnig
oecl)(krompen niensrh. - II a a- conseienee large,
Z. CONSCIENCE. - [Bevies arts] Breed, los, fikeeh,
stoat, grunter/c: Contours 1-s, hreeele , clonic, nici
trek/ceo 10. pl Touche. Pinceau 1- , krochti;e,

vette toets of penseelstreek rn, stout, breed pen

seel e. Le style du lix-septibine siècle eet trbs -lde stijl, bouutrant der 17e eeuw ic zeer stout
qrootsch. - IMonI Des espèces de 1- lol, de I
aloi, fl(n 2itC1)e(iCll ton te ruim gehalte. von te (Üe(Ic
keur. -- (Lee. pr(e) L- de louclie, etroit d
ceinture . mi/ri in 't beloven, ka'ig in 't geven
II eet I- do bien d'autrui, hij ie mild van een andermans goed z. ook ACCOiIMODER (S). COIJBEOIE
EPAtJLE. - LARGE, adv. Ruim, breed.' Man.
Ce ciceval va 1-, trap 1-, dat poorel maakt en' t
grwten kring, neemt te veel terrein of ruimte in
- [Fab'c. ] Loiseau feit large, de vogel spreid
zijne vlerken uit, maakt zich breed.
Mai'.
LAR
Faire 1-, in zeecleken, zeen'aortsloopen.
GE, ni Breedte t.: Ce Imp ii (louse dPcirnèlres di
1-, dal la/een is itt p(;lee? breed. Pays qui a een
lieues de I- , land, dot 100 wijlen in de breedte bee/I
-- [Mar.j Ruimte, ruime of volle zee f. , het ruim
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0 1). Au I-, zeewaarts, in de ruimte. Avoir le cap
tu 1-, zeewaarts aanleggen. Le vaisseau vient du
-, het schip komt op uit Zee Vent lu 1-, zeevind rn Prendre Ie 1-, Coui'ir, Se rnettre au 1-,
Ie ruimte zoeken, kiezen winnen, in zee steken,
Jeewaarts aanleggen, het ruime of volle sop kiezen.
La nier, Ie vent poi'te au 1-, de zee, de wind voert

war buiten. Pousser nu l dun aulre bâtiinent,

l'une lie, een ander vaartuig, een eiland op verren
i/stand voorbij varen. Pousser nu I-, afhouden,
efsteken (van ccve boot, die den oever of het schip
Jerla(it). Au large! ofbouden! houd af! (lig. et
earn.) Gagner, Pi'endre le I-, zijne biezen pakken,
Ie vtugt nemen. z. ook IJEPENSER, (JIIICHE. - AU
LARGE, bc. adv. Ruim, onbelemmerd, onbekrompen:
11 eat logel Plea nu I-, hij is zeer ruim gehuisvest.

11 fall bon etre nu I- dans ses souliers, quand on
C des cors, 't ic goed, ruime schoenen aan te ebben,
wanneer cocci likdorens heeft. Vous bles trap pressé,
nettezvous on peu plus an I-, gij zit te naauw,
ieeiii eliot meer plaats, wat meer uw gemak. (flu) Cet homme-Th est nu I-, die man heeft alles
volop, leeft in overvloed. 11 lui eet venu une sue:ession. (liii la wis plus an large quil n'était,

hij heeft eeoc erfenis gekregen, die hem in staat
heeft gesteld, one i'uiiner te kunnen leien dan voorbeen. - AU LONG ET AU LARGE, beady Wijden
zijd, allerwege: S'eteicelie an long et nu I-, zich in
site rigtingen zoo ccc' mogelijk uitbreiden, zoo veel
Plaats als inogeljle ic beslaan. La nouvelle sest
répanelue nu long et au 1-, de tijding heeft zich
ii/jd en zijd verbreid. - EN LONG ET EN LARGE,
toe. adv. Beurtelingc in (Ie lengte en in (Ie bi'eedte
-DU LONG ET DU LARGE, lor ac/v (zelden gebé zigd don in (Ie /10/1 uitdrukking): II en a eu, on
lui a donné du long et do I-, hij heeft links en
i'egts slaag gekregen
Largement, aft. Op breede wijze (in dezen
eig. zin niet gebruikelijk). - (fig) Rijke/ijle, overvloeclic', ten volle, cnilthlijk. II a did paé 1-, hij
is (ijkl(]k betoolel iieu'oc'den. On lui donna 1- tout
(e (heil deenandait, icieui gaf Iceils ten volle al wat
hij vroaq(le.N ous avons Pu 1-, wij hebben overelcedig , braaf gedronken. II donne I- , hij geeft mil(lelijk 11 eet abandonieé 1- aux plaioiis, hij heeft
ziele aan de vermaken geheel overgegeven. Peindie, Deseiner, CornlJocer I-, op bc- cede. fikse/ee,
stoute, eicijze, schilderen, trekenen, opstellen.
Largesse, t. iJi/dheid, ecci/de gift I., co//P gesc/ieee/C Ii Quelle I-! eve//i' eene eceiP/heid! Faire des
I-s /e ses awls, milde g eschenken aan zijne vrienden uitdeelen. - Faire 1-, gell onder t vol/c cteooijen.
Pieces (le I-, geldstukken, die de herauten bij
ke'oonineec van vo rsten en bij andere plet/ge gelegenheden onder 't volle strooiden, stiorijienceingen in. p! - [Mon.] I.- (Ie bi of daloi, te ruim
gehalte (Ier rnuetclukkeii.
Lesrgette, I ,S'ceeol I/cit n.
Lai':eur, t. Breedte f. La 1- dune rue, dune
in 1;le (Ie breedte van cciie s/root , van eeoc tafel.
Cette toile a ure rntre et deieii de 1-, (lit linnen
is aneler'olf ei bi-eed
Larghetto, ode,. IMus] Eenigzins lace qzaarn,
ne/oPec lonqzeietice (lace liet I a c' p o, maar lace pzaener
(/00 t a cl o g I a - Largo , adv. [Mus] Zeer
lan zonen, peer/ct
Lal'glLe. wij. IMar] Los, niet stijf. slap, losgceviec(I: i%lclilOeUil'e 1-. losse loper in, state tactic n.
Écoutes I-s /0cc sr/co/en ni pl - (von den wind
gIcézipd) Breed, ruim. bolestars: Vent 1-, breerle,
ruime, holcslagen-ec'iccd . balcstagsu'iccil ne Avoir
vent 1-, Porter of Count I-, een' bakctaegcevind
hebben, c- it/ice aonieoceden. Le vent est grand 1-, de
?c , ici(/ iconet (Jeccreqzaoeee achter in te vent es[ petit 1- de 'wised komt cenoeeczoaiee c/does in, 't is
bijna leolc)rrceicc(l Faire route grand 1-, cnn den
wind CCCI looileec. Cotirir ie deux quarts I-, mel twee
streken in t zeil we lao/cm Ook vii su bel: Ce

vaiseau est meilleicr eoilier sur Ie I- qu toute

centre allure. dot ce/li/i zei lt 1oct een ru/neen wind
be/er dan bij el/ce veer/ere gelegen Iceid. - - le LA JAR(cUE /oc acte: Notes votes mImes b Ia 1-. ICJ/j kozen (le ('U rn/c (c'erei/jdeee/en ons ver eon c/en oever,
van (/c andere schepen). A Ia I-! cf A 1-! uit el/tander! in de ru/ice/c! Lai'gnei-, ee. a fMar.j
Loslaten, loigoojfen, (e[ectckefl: I,- une Posse, on
cable, eeoc amarre, een stopper, ciie zci'aar t ow ,
een meertouw losgovijen Largue le lof! steek op
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haften! Largue la grande amure, les drisses, les
boulines! steek op den groeten hals, de vallen, de
boelijns! Largue les bras, les palans de ris! /os de
brassen, de ilfialies. L- les ns, de seven ultetehen. L- en bande, in eens losqooijen, laten vliegen
of lonpen. - Vieren, bijvieren, schrikken (tiler):
L- les lalancines, les écoutes, de toppenants, de
schoten bijvieren, een schrikje geven. L- le point
de vent de Ia grande voile, de loefscltoothoorn van
't çjroote zeil laten toesakken. - Het part. passé is
ook adj.: Manoeuvre larguée, locgevierd touw n
- Vaisseau 1-, uiteengewerkt, bekaaid schip n. LAIIGUER, V. fl. Ruim, ruimschoots, met een' bakstof swind zeilen: La vaisseau largue, het schip
zeilt ruim. - Uit elkander werken, ontzetten, los
worden, sled begeven: Bordage qui a largud, buitenleui(lsplank t. , die zich begeren lieeft, losgesprongen is. Le vaissean largue de partout, de lavant,
't schip is geheel, is van voren uiteen gewerkt,
ontzet.
Lance, t. [Bot.], z. V. a. LARIX, M)LÈZE. Laiieine, 1. Hars t. van den lorkenboo m.
Laridé, e, adj. [H. n. ] Naar de meeuw gelijkend. - Larides, rn p1. Meeuwen f. p1., vogels van 't meeuwengeslacht.
Laridon, m. (fans.) Kok, koksjongen m.
Laiigot, m. [Mus.] Herdrcflu?tje n., soort
van kleine fluit of flageolet t. (nu niet meer in
gebruik). -- Jeu du 1-, fluitregister n. (van een
orgel). - (Loc. »op.) Boire a tue-I-, Z. BOIRE.
Lajix, rn. [Bot.(, z. v. a. 1%IELEZE.
Laiiii etire, adj [Bot.] Traonvormig(van zaden).
Larme, t. Truanm. Verser, Répandre des 1-s,
das I-s amères, des 1-s de sang, tranen, bittere,
bloedige tranen storten, vergieten. Pleurer h chau
des 1-s, hyde tranen schreijen. Des veux trempés,
baignës de 1-s, oogen vol tranen, in tranen badende
ongen. Avoir recours aux 1-s, tot tranen zijne toevlugt nemen. Elle a Ie don des 1-s, Z. DON. Rire
aux 1-s. jusquaux 1-s, lagchen , dat de oogen overtoopen. Salsreuver de 1-s, 'Vivre de 1-s, zich geheel
aan de droefheid overgeven. Essuyer les 1-s de
(In., iemands tranen droogen, ieenana troosten. Avoir
des 1-s dans la voix, op hartroerenden toon zingen,
spreken L-s de crocodile, Z. CIIOGODILE. -. (Pi on.)
Ce que maître veut et valet pleure sont 1-s perdues, wanneer iets gebeuren moet, dan helpen de
tranen niets. .- (tij uitbreiding en /1g.) Druppel rn,
druppelt e, drupje fl, kleine hoeveelheid vocht. (farn.) 11 na pt is qu'une 1- de vin. hij heeft slechts
een' druppel, eene kleine teug wijn gedronken. D'iupvorrnig harsig of qommiq vocht, sap fl, dat
uit planten of boornen loopt. Les gommes, les rësines sont des 1-s de ditfirents arlres. de ommen,
de hoe sen zijn traun- of druivorrnige uitvloeisels
van verschillende boomen. L-s de vigne, wijn qaarddruppels, -tranen. - ( Pharm., Md.] Manne en
1-s, manna in tranen (uit den stain der esschen
van Sicilië en Calabrie). L-s de cerf, hertstranen
(uit de ooghoeken van 't hert). L- de job, Jobstram (eene uit Indit afkomstige plant met eigenschappen als die von 't parelkrusd (grdrnil)
fBot.}
L- de Job, lu Christ, de Wise, de Notre-Darne,
Cliristu,c-,
Maria
-troon
(grasplant
Jobs-,
Mozes,
tact traanvormige zaden, ook Larmille des Indes
en Coix geheeten). - [ Chas.( L-s de p10mb , vogelschroot, vogelstof a. - [Phys.] L-s, glastranen,
springglaasjes, die bijt afbreken der punt net een'
knal in stof vallen. - lArch.] , z. a. a. GO1ITTE. [Verr.I L-s, glasoventranen (druppels, die van de
verglaasde wanden en 't geweif des ovens vallen.
L- dessai, proef- of probeertraan (om den graad
van smelting te toetsen). - [ Minér.] Pierre de 1-s,
traansteen m. (met traanvmmipe vlekken,). [H. n. ] L-s marines. zeetranen (slijmerige korrels
op 't strand en op ze.-planten, die men voor kuit
van een weekdier of een' visch houdt).
t Larmefte, f. (verkiw. van larme) ((am.)
Troontje fl.
Larinier, m.[Arcli.J Uiistekn., ter afwatering
aan een muur, eene deur, enz. aangebragt: afdak;
druipdak, druipbord n., druiplijst 1. L- dune corniche, dropsteen m. eener kornis (ook mouchette
gehecten). L- dune chemine, kransljst van een'
schoorsteen. L- dune cave, dune cuisine, sterk
uitqe.cneden kelder-, keukenvenster. - [ Maréch.]
Saigner Un cheval mix ] -s , een paard aan de slapen
aderlaten. - [ Dess., Peint.] Binnenste ooghoek m.
-

-

. -
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(waarin de tranen zich vormen): L- bien dessind,
l ien peint, goed geteekende, geschilderde ooghoek.
- Laiuiaièves, t. p1. [ H. n.] Spleten t. p1. onder de
oogen der besten, uit welke de hertstranen (lar
mes du eert) vtoeijen, endelhoekjes n. p1.
Larmille, t, [Bot.], Z. V. a. LARME de Job,
GREMIL. L- des Indes, z. onder LARNE.
Lai-moievnent, m. [Méd.] , z. V. a. EPIPHORE.
- Lariiioyant, e, adj. Huilend, schreijend,
sterk weenenel (in dien zin (am. en meestal in ongunstigen zin): On la trouvée tante larLnoy ante,
men heeft haar luid jammerend, huilend gevonden.
- .4andoenlijk, wat tranen doet storten (in (lezen
zin vroeger gebruikt van een, blijspel, waarin 't aandoenlijke den boventoon had): Comique, Comédie
I-e, aandoenlijk blijspel n. - In deze beteekeni
ook als subst.: Le mélange do comique et cia 1-,
de vermenging van het kOmische en t aandoenlijke.
- Lairnoyer, V. n(fam.) Hevig schreijen,jarnmeren,ksijtcn. huilen. Cetle 1111e ne fait que 1-, dit meisje
zet het telkens op een huilen. Lai-anoyeiix,
euse, adj. Tot huilen en jammeren geneigd.
Larrates, in. p1. [H. n. ] Draaiwespen t. pl
- Lai-re, t. Draaiwesp, soort van graafkever
(fouisseur).
Lariée , 1. [Bot.] Braziliaansche ruitplant,
I a r r e a t.
1 Larriai, n. Onbebouwd veld n.
Larron,m., Lari-rniitesse, I. Dief m., diefegge t. L- domestique, huisdief. - Ook gebëzigd
van de beide met Jezus gekruiste boosdoeners: Jésus
Christ fat cruciflé entre deux 1-s, J. C. werd
tusschen twee roovers (moordenaars) gekruisigd. L- d'honneur (woord von Molière), eerdief, eerroover, verleider m. - (Loc. prov.) IJs sentendent comme 1-s en foire, z. ENTENDRE. 11 est 1comme une ehouette, une pie, hij steelt als ene roof.
11 ne taut pascrier au 1 , dat is niet weggegeven, dat is
tegen Zijn volley prijs betaald. J'ai en an 1- de marché, ik heb het schandekoop, voor een ei en appel
gekocht.— (Proc.) Loccasion fait ]el-, de geleenheid
maakt den dief. Les gros 1-s font pendre les petits,
de groote dieven hangen de kleine op. On pand les
petits 1-s, mais aux grands on fait pardon, kleine
dieven hangt men op, en groote laat men loopen.
Au plus 1- Ia bourse, z BOURSE. 11 faut We marchand ou 1-, wie te duur verkoopt is een dief. liemandez a moo compagnon sije suis I-, de eene schelm
is als de andere, de eene kraai pikt de andere de
oo(Jen uit. Les 1-s sentrebattent at les larcins so
découvrent, de eene spitsboef verraadt den anderen.
Est bon 1- qua 1- dérobe (emble) , een knappe
dief. die een' dief besteelt, een dief laat zich niet
ligt bestelen, twee joden weten wat een bril kost,
-

- {Lihr. , Rel.] Omgeslagen hoek n. van een blad,

die niet mede afgesneden is, oor, ezelsoor n. [Impr.] P a piersnippe r m. tusschen den term en het

te bedrukken vel, waardoor dit laatste den inkt
niet kan vatten. - -)- L- de plume, ziel f., binnenvlies n. eener pen. — t Larionique, adj. Diefachtig. — t Larronnaille , t. Dievenbende t.
— Larroiineau, in. ( p/eels.) Diefje ii., steler
van geringe voorwerpen: Ce 1- peut devenir un
grand larron. uit dat diefje kan een dief grorjen. t Larjoiit.er, v. n. et si. Stelen. -. t Larroniierie, t. Dievenhandwerk n., diefstal rn, rooverj f.
Larus, M. [Fl. n.] , Z. V. a. MOUETTE en GOëLAND.
Larve, f. [Ant.] Schrikbeeld n.. schadelijk
spookset, spook n. — [Ft. a.] insect, dat zich nog

in zijn' onvolkomenen toestand bevindt of aan de
gedaanteverwisseling onderworpen is, masker n.
pop, larve t. - Laa'', e, adj. [1éd.J Vermomd, verborgen: Fièvre 1-a, vermomde koorts t.

— La r vicide, adj. [ H. n.] Maskerdood(nd:
Chenille 1-, rups f. , die van inseelen- larven leeft.
- Lars'icole, adj. 1 H. n. ] in een masker of
pop levend. - Lar'iforiiie, adj. [H. n. ] Mas-

ker- of popvornsig. -. Laa'vipare, adj. ( H. n J
Maskecs of pol-)pen barend.

Lary, in. [H. n.j Eekhoorn m. van Sumatra.
Laryngalgie, f., z. v. a. LARYNGITE. -- Laryngé e, Laryngien, me, (Hij. [Anat ) Tot
het stroltenhoofd behoorend. - Laryisgile, t.
[Méd.] Ontsteking van het strottenlwo;d, I a r p
gills t. .-. Laryngographe, f. ft)idact.[
Strottenhoofdbeschrjver m. Li ryngogi'aphie, Laryngologie, f. Sfrottenhoo[dbezchrp-
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ving f. - Laryngog.aphique Laryiigo1ogitue, a dj. Die be s cliuijvinq belre/TenI, I a r y n g yrdphisc/i. - Laryngoiihagie, f. floeding uit de lUChtPj1) of uit het strtlenhoofd. La iyiigorvh agiquae, Wij. Die bloeding bet r effe nd , laryngorrhdqisc/i. - Laitigoto.
nie, wij. [El. n. ] in plaats van rn nd met eeiîen
rekbaren snuit of tromp voorzien, t a r y a j os tOen ice h. - Laryng'otoaiie, 1. Cliii.] Strottenhoofdssnede f. - [Anat.] Ontleding van liet
strotten h oofd. -- La iy ngotoi.ai tine, adj. Die
kunstbewerleinq, die ontleding betre/ferid, 1(1 ry nçjotO iniscli. - Larynx, in. [Anat.] Strottenhoofd n., eene uit verschillende kraakbeenderen bestaande buis, die van boven met liet toni been, van
onderen niet de luchtpijp zainenhangt, larynx m.
Las, interj. (in de/tien stijl verouderd) , ver/cortinj van HELAS.
Las, se, adj. Moede, mat, vermoeid, afgemat.
Ette I- de se tenir delout, moede zijn van 't staan.
J'ai In main 1-se davoli Oert, mijne hand is morde
van 't schrijven. - (Lor. /ii. ei prov.) On va hien
o

loin depuis quon est I-, of L- dailey va encore

loin, een nioediij inenech geeft niet hut nod 'edoren. Un 1- naIler , een trage, een luiaard, luilak;
[H. DJ, Z. V. a. BUTOR. - Moede, lOad,c, met if
keer of tegenzin vervuld: ie suis I- de tant de
sollises, ik ben zoo veel zothedei moede, niij walpen zoo veel zotheden. Ii est I- de vivre, hij is liet
leven woede, hij is 111015 van 'I leven. - (fig.), z.
GUERRE. - Las, en. [ Écon. rol.], Z. V. a. LASS1EE.
Lascar, ni Indisch matroos of kanonnii'r in
dienst van de ençelsrhe coiiipajnie, las ka r In.
Laseif, ive a(lj. Geil ivellusti, ontuchtig,
wulji.ah, (laitel; wellusiiq makend. Fille 1 -ive,
wulscli, ontuebtig meisje n. - Talileau I-, ontu ch tige schilderij f WiilflsCli tafereel it. Livi'es,
Vet's 1-s, wulpsc/ie, wella.cllcweekende boeken, verzen fl vi. -- Laseivenieut, ode. Oji geile, ontochtige wijze - Laseiveté f. Geilheid, 1.Piil/dCCli/ieid, wellustigheid, ontucbtiheid, darte!'aid I.
Laser. m. )pr. la -zère) Bot.] Duichladerq
lazerkrnid n., flee c terworlel rn . 1 a .c c r vi t in ni n.
- )Pharrn.] [Vitte enziaan, duii'elsdrek in.
Lasiocainpe, 1. [ 1 1. II.] Eikenb l ad n., een
-

,

stofvleuqeliie dayOinder.
Lasiocaipe, adj. [Bot.] Met wollige of don-

zige vrucht.

Lasionite, nl. [MinOr.] Steen niet haarvorniqe

kristallen, lazioniet in.

Lasiopetale, f. [Bot.] Soort ran weqe (l rorn 01.
LaSiOI)tèlC. adj. 11-1. n.j Met behoorde viiiken (van insecten) - Iisiopyie. odj. [1 t. n. ]
Met behaard achierdeel )van zoo g d i eren).
SIOFYGE I1. Aap rn niet behaard acliferdeel. Lasiospeinae Lasioi9)ore, ocij. [B01 ) Met
behaarde zaadkorrels. - Lasipè(le, (Ifij. F H. n.j
Met behaarde voeten. - Laiiuie, adj. Met behaarden staart.
Leitiuette, F. [Corn.] Vel n. IUfl een jong
/ieriiielijn. - [Fl. n.j Janje herineljnwerel I.
Lassaiit. e, O(Jj. Vermorjend, (if,Ii(;tten(1: )ei
verdrietig, lastig: Travail 1-, verinoeijenci,-veilsd,
vervelend werk fl
Lasser, v. a. Verinneijen, woede maken, af m at
ten, vervdien, lastig vallen. Cello lecture nie 11 asse,
die lekluur vermoeit mij. Cefte ëcriture lasze les
yeux, dat schrift verinoeit de oocjen Vous las-

-

sez ma patience, gij inrit mijn ceditid af, pij put

mijn geduld uit. - Ook zonder coorwer?: Le
plaisir lasse ii a fin, het rerinaak veriiiaeit, ierveilt ten laatste. - SE LASSER, 1, pi'. Mode worden, zich verinoejjen, zic 4 afiatten, rich i'eri'elen.
Je me Sills lassi-i h ('(iurir. ik heb mij niet lonpen
vermoeid. Lespi - it se lase par uric trop granite
application, de eee.ct niorclt dooi' ie eraf ins l Ûfl

Lassière, f. [C has.] Wolvennet n. - [Econ.
Fur j Schovenberppiaat.s I
Lassius, m. p1. Steelnet n.
Lassis, rn [Coin.] Soort van zijde-afval m.;
- daarvan rieniaeikte staf t.
Lassitude, F. l7eimoeidheicl, matheid, afgeinat-

heid, ontsj)cinii?nrr; verveling f. II lornba de 1- , hij
viel van vernioeidheid veder. - [Mid. ] L- spontanée, van zelf opgekomen ;ei'oel van inotheid, van
zwaarte in de leden. Sentir de grandes 1-s dans
tons les menitires, ;roole malheid, in alle leden

gevoelen. - On lit Ia paix pat' I- de Ia goeree,
enen sloot den vrede, omdat men den oorlog woede
was.

Lasso, m. Stille, valstrik m., inz. de lange

wer k oord, dien de Zuid- ,4iiierikanen zoo behendig welen te niei/len om, wilde buffels en paarden,
ook (len stier bij de stierenevechten, op te vangen,

en somtijds een vijand ceder te vellen.
Last, m. I blat.] La., t, tonnelast, scheepslast n.,
ejewiql, waarbij de grootte, bet draagveraio g en van
een schip wordt berekend, geljic (jou twee tonnen
of tare iluizcn rt kiloc.i aiiiinen (v I. TONNEAU). Les
Neetlandais jaugent curs liidliments par I-s. de

Nederlanders ijken of meten hunne schepen bij
lasten. - Nederduit.cche naam eener inliou(lsmnaat
voor drooge waren, gelijk aan 30 hectoliters of
in udden.
Lastre, Lastie-Mane, m. [Corn.] Wit

venster (l(l.c n. in de Levant).

Latane, Lathaite, m. [Minir.] Leintlanium,
latloan n., een nieuw, in 't cerium -oiryde aange-

troffen metaal

Latanhi'r, en. [Bot.] Soort van palmboom rn
op M(1(lage/skar, cle .Çundasci,e eilanden, enz. , waai
jerpalibooin, lataanboom en.
Latent. €, adj. Verborgen, verscholen: [Jur.,
Min.] Vices 1-s, i'ei'lini -gen, met zitbare ge/ireken ii. p1. (b. i). van een paard). Servitudes 1-s,
verbo r gen seer//alec of bezwaren n. p1. )h. v. van
een hals). - )Chini. ] Claleut' I-c, gebonden, niet
vi ije ca' 'a te of warmtestof f. (Spar t.
-

Lat'iaiie, ti). [Constr.] Dwarsrib, dwars-

LlttOJ1!, e, ad.j. Tot de zijde behoorend, aan
de zijde ran iets voorhanden, zij(lelingsch: 'lor 1-,

tr ni., z)jdeu
Porte 1-c, zijawe
r
F. - Vents hifit'aux, rijwinden m. 1 1. - Fleurs, Feulles 1-es, zijmar11 ts,ctaonde bloemen t. pl., bladeren ii. i/. Les sinus laleiraux do cerveau, de zijdelingeche
hersenhol t en t. pl - Paralysie I-c, zfjdereclain-

ining t. - t [Algèb.] Equation 1-, vergelijking
van den 1 1 graod. LatiraIement. adv. Zij(l(ln(.c, 0fl /,ei' zijde. - Litiratisé, e, adj.
[Chit'.]: Taille 1-c, r ijsnede F. van den steen. Latuialishtes of Liiettes, en p1. 7weerieu-

relice insecten n. j)/., niet een all'en.ctaacd haar
aan elke Zfi(le (Ier roeihorens, 1 a t e r 0 1 i 5 0 t e n en.

Pl Latere (a) latin) Von de zijde, Z. LÉGAT.
- Latii'iflore, wij. [Bot.] Met zijdelings .taonhle

bloemen. -- Lntrifolié, e, wij. Rol.] Met zijii'aerl.c staande bladeren. - Latiriirade, adj.
jij. n j Ziai'aorir loopend: Aratgnées I-s of al,c
sub.ct. LATIP,tGBADES Ill. ll. Zijw aarts loowiidc
.cpinnen F. p1. (ook araignées crabes, krabspinnen,
lieten)

Ltthiphiosynie, t., Z. V. a. AMNESIC.
Latbi'oe. F., z. v. ci [Bot.] CLANDESTINE.
Latlirohie, f. [Bot.] Spring- of purgeerkarrel,c 1. eI.
(GESSE.
Lathyr us, rn (pr. -• mce) [Bol.], z. v. a.
I.,4$ t i 111$ tad e, f. Vloerzeil n.
Jalilni'he, a d j. 1 H. n.j Met breeuien board,
lrecd/qaic/iq. _ Latieaiitt', e., cc/f. [H. n. ]
Mei hueeden kop. Laticaude, (U/f. [ H. n.]
R'eedrlaartiq. - Als sub.ct..' Breedstaart m., ccce

rnlerrlonq.

nine afoemat. Vos liontts ne se assent pas u'i'e
poedbeden zijn nooit uitepnt. - On se lasse lentendre foujours Ia mime chose. 't i'e','ee!t one,
altijd hetzelfde te hoocen. On ne piiit se 1- de la
regariler, men kun haas niet genoeei aaiizien. Het 7)art, passé is ook mij. Avoir les bras 1-s,
moede in de armen zijn.

m. [H. anc.) Purperinantel en
labs ck c tisj. met ruper breed bezooinci klee(lifl(Xli1Ç fl, (Ier romeinche raad.cheeren, praitors
en (ilium. LatieLd'iefl , ne, wij : Dignilis
ri
1-nes. ii'cirdigheden,
(lie rect gaven op het dragen

Lasseret, m., Z. LACEJIET.
Lasserie, f. [Tech.) Pijn mric1ewerk; fijn en

tuoa'iie. adj. [H n.j Met breede ioelhoren.c of
1)Oel.ip ielen. -- Lifinosté, e. adj. [H. n ) Breed'rihliici. - Latidetité, e, ac/f. [U. n. ] Breedee
- Ls*tiflo,'e, adj. 1 Bot.1 Met breede bloc--toni!.
men. — Latifolié, e, adj. [Bot.] Breedbladerig,

ditit vlechtsel n. aan den korfhodem.

± Lasseté, f., z. v. a. LASSITUDE.
Lassier, m. [Pèche. ] Trechternet n.

ton den talus elavus
Laitieolle, a dj. [H. n. ] Breed'iaizic, — La

- Latilabre, adj. [H. n.] Met breede lippen.
- Latirnane, adj. Breedhandig, breedgeklaauwd.

Latin, e, adj. Latfjnsch, tot het oude Latium

of zjjne inwoners, of zijne taal belioovend. Les

villes 1-es, de steden van Latium. La langue 1-,

de latijnoclie taal. Discours 1-, redevoering in 't
bum, latijnscle redevoering f. - Quaitier, Pays 1-,
iatijnsclie wijk f., latijnach kwartier n., een gelee!te van Parijs, waarin de Soibonne is en weleer ook de meeste collegiën waren. L'église 1-e
of oceidentale, de latfjnsehe, rooinsche of wester-sche kerk f. Les Pères 1-s, de lotjjnsche kerkvaderen. Rit 1-, latijnscli of rooniscit kerkgebruik n. [Mar.] Voile 1-c, emn'terzeit, latijnzeil, driehoekig
zeil ii. Vergue 1-e, lat'jjnzeilra f. Bâtirnent 1-,
LAvaartuig met einnierzeilen of latijnzeilen.
TIN, ill. Latijn II., (Ie latijnscke taal f. L- hongroIs,
1?ongaarsc/i latijn (dat in Hongarije gesproken
wordt). L- de ljréviaire, de cuisine, slecht, bedorVen latijn, keuken-, krameriatffn. - (Loc. fig.)
Je nenten€Is pas le I-, dat is mijte hoog, ik begrjp het niet. 11 entend son 1-, hijjs doorkneed,
doorslepen. Gens de 1-, geleerden. Etle lou en let en francais, een gek in folio zijn. Cda est du
1- pour vous, of C'est do 1- qui passe votre
gamine, dat verstaat gij niet. Piquer en 1-, slee/it,
als een sc/ioolfongen rijden. 11 y perdra tout son
1-, li/f zol ei- niet mede te îegt komen, hij zal vergeefsche moeite doen. .1e suis nu bout de mon 1-,
het vers/anti staat mij stil, ik cocci niet meer wat
le doen. Paitei- 1- deant les cordetiers. van iets
iJ)rekeii lot iemand, die liet beter verstaat dan in/i.
11 ne sait tij glee ni t-, hij is zeer dom. Ne savoir
RI grey ni I-, een groote weetniet zijn. Cracher
du glee et du 1-, z. CnACHER. - Les 1-s, de bel/fdfiS der latijnsche of roonische kerkleer; - de bewoners van t oude Lolium.
t Latineui, n i. Latjnuilkianier, pedant m.
- Latinier, 11fl. Lotijnkeanei; latjjnsche tolk in.
- Latiniqiie, adj. Tot de laifjnen behoorend,
lat/jnsch. -- Latinisaiit, e, wij.: Peisonne 1-0 ,
iemand, die in een onroom.ch land de roonische
eeedienst volgt. -- Latinissttioii, f. lerlatijnschinq, I a ti a i s a t i e f. - Latinisei, V. a. el a.
Verlotfjnschen , een' laljnochen uitgang of vorm
aan een woord geven, 1 0 1 i ii i 5 d r n. - Met zijn
lat/ja pronken of te kOOJ) looien, gedurig latijn
spreken; --- lot/jose/ic spreekwijzen en woordvoegingen nabootsen. - [H. cccl.] Ds 'rooin.sche kerkleer volgen. - liet port. passé is ook adj.: Mot
latinisé, veriatijnecht woord ii. - Gi ec 1-, iemand,
die van de grieksche tot de laijfosche of roomsche
kerk is overgegaan. - Latiiiiseiir, m.
Slecht latinist, radhrater van 't lot/ja. - Latinisme, in. Laifjnxch taaleigen ii., 1 a t i ii i s mus in. - Latiniste, in. Lotjjnkenner in.,
-kenster f., l a ti n j S t m. en f. -- Latiiiité, f.
Latijesehe t(lCll of taalkunde f., wijze van 't latfjn te
schrijven of te .pi eken: Cet auteur ii une belle 1-,
die schrijver schrijft een schoon, sierljk latijn.
Basse 1-, bedorven, verbasterd lol/ja (zoo als men
't begon le schrijven na 't verval der roineineche
letterkunde).
Latipède, wij. (H. n,] Breedvoetig. - Latipeniie, adj. [H. n. ] Bieedcleujclig. - Latipillité, e, adj.[H. ii. ] Breedvinnig, breed evind.
Latique, wij. [Hd.]: Fièvre 1., olledoaqsche
koorts f, welker aanvallen langdurig, maar als onmerkbaar zijn.
Latii-è me, adj. [H. ii.] Met breede zwemvoeten
- Latiiostre, adj. lireedbekkig, breedsneivelig.
I Latiter, v. a. Verbergen.
Latitude, f. [Giiogr.] Breedte, geogrophische
breedte f., afstand in. erner vlootsvan den e venaar
naar '1 noorden of naar 't zuiden. L- seplentrio
Dal(', rnéridionale , noorder-, zuiderbreedte. Un
degré de 1-, een breedtegraad in. Degi é de 1- croissante, graad vein wassende breedte (op cciie her1e/de kaart). La 1- of La hauteur da pole, de
poolshoogte. - [ Asi r.] Breedte, stcrrebrredte, of
stand eeni'r ster of eener planeet tol (Ie eklij;tika. Lgéocenf rique, bi-eedte ten ojizif/te der aarde. geocentrische )reedle I.- h/liocentrique , breedte ten opzigte der zon, hchiocenlriche bieedie. L- descen
dante dune planète , zuidelijke breedte eener jibneet. - [ M ai .j L- de dipart, darriv/e, oflei'aven,
bekomene bree te. L- obse rve. estiniee, eorrigée,
waargenomen (gevonden, berekende), gegiste, ver-

-

-
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beterde breedte. Courli en 1-, in breedte voortzeilen of winnen. Le chernin en 1- dun vaisseau, de
veranderde, afgelegde breedte van een schip. -Bij
uilbi c iding. klimaat ti., luchtstreek t.: L'honime peut
vivre saus toutes les ] -s, de mensc/i kan in ieder
klimaat beven. . (fig.) Ruimte, speelruimte, uitgestrekllieid f.: Ce principe peut aoir une grande
1-, dit beginsel laat zich ver uitbreiden, laat veel
speelruimte toe. Le programme vous donne beaucoup de 1-, het progiainnia boat u de handen ruim.
Latitudin aire, aibj. [ThéoI.] Verdraagzaam,
rekkelijk. - LAT1TUDINAIRE, in. of (bij Bossuet,
latituhilinarien) Zeer verdraagzaam godgebeeribe of
kerkbeeraar, die geene strenge zak/eer predikt en
het pod ten hemel bieed maakt, 1 a t i t it d i a ci r is;
ook Z. V. 0. IJNIVERSALISTE.— Latituclinarisiiie,
in. Ste/set n., gevoelens ii. p1. der latitudinarissen;
leer f. of geloof is. der algemeene genwbeschenking.
Latoiiiie, f. [Ant.] Steengroeve f., inz. de onderaardsche steengroefkeskers bij Syracuse, onder
de regél-ilig van Dionysius den tyran.
Latour , in . [Coin .] Soort van roode medocwijn in.
Latian (palais de), in. 1let aan de Johannis-kerk grenzende paleis van den paus te Rome,
I a t er a a ii n. Conciles de L-, lateraansche kerkvergaderingen f. jib. (in de kerk van St. Jan van
Lateroan gehouden.
Latrie, 1. [Théol.] Godsdienst, godscereering,
veieerinfj 11(111 een eenig Opperwezen (in tegenstelI/ag met DULIE).
Latrines, f. p1. Heimelijk gemak n., beste-kanier f., se/erect ii. (liet woord wordt tegenwoordig
zelden gebruikt, (ban wanneer men van de heimelijke yemakkeii dec Romeinen spreekt).
Latiobite, f. [Mine/i .] Kiezebzui-e aluinaarde t
Lattage, in . i-let beleggen of beslaan met batten, be/ott/ny t.; batu,erk n. (lattis).
Latte, f. [Con str.] Lat 1' L-s volices, latten,
waarop de leidekkers de beijen leggen, leilatten. Ljointive, bind/at. L-s dun inoulin (t vent, botten
aan de wie/een van eeiien molen. - [tlar.j Lat,
roede, ijzeren roe t. L-s de gabai it, L-s pliantes,
tiOOkbahlii, rinkeblatten, roeden, slrooken f. ph.
L- de barre de penoquet, ijzeren bot lusschen de
bramzalings, uithouder op de brainzabings. L- de
cailleliotis. rooster/at. U-s de hune, beslag der juffris van but slenqeu'ant. L- de constructeur, teekenroe. - Latter, v. a. [Constr.] Met latten belegpen, be/allen. - Planken op ebkaieler stapelen,
zoodat zij dooi- batten gescheiden zijn, op batten
sbapden. - lul pail. pssd is ook adj.: Le coinbie
est deja latt/, het dak is reeds belat. —Lattis,m.
[Conch.] Latwerk n., be/aIling f.
Laltone, t., Z. V. a. LANT1ONE.
Laiitlaiiiiin, in . (pr —noose) [Pharim] Met
kruiderijen veriiienpde opium-linctuar f., pijnstillend lni(b(beb , slaapmiddel, I a u d a a u in n. (Lor. prov.) Donner du 1- ll qn-, iemand lam,anuin geven, iemand uitterinate prijzen, bewierooken.
Lan(Iateul , in. (dooi Mercier voorgesteld
woord) La/redenaar; vleier in . - Laiidatif,
ive, ad). Lofspreend, jiijzeneb.
Laudes, f. p1. ICath.j LofzanGen III. p1., die
doorpaans oil de nietten voijen. Dire 1-, de bofzangen aflezen. On est h 1-, nico is aan de lofzangen.
Laudieène, ill. p1. [Ant. rom.] Betaald toejuicher In. (claqueur) der adi.'okaten. - (fig.)
Ybeje. ; sehu/mbooper ni.
Laudisme, ti). [F/oil.] Som Gelds, die de grondeigenaar hij de aanneiliing van een siieuwen grondbrui/eer van dezen ontving, 1 a u il é in i a in n.
Laiire, t. Monnikendorp in 't Oosten, dorp of
ge/inc/il n., woos-vein ieder huis door een' of twee
monniken cored bewoond.
Laiii'é, e, O(Ij. [Nurnisin.] Gelauwerd: Tête
1-c, gelauwerd hoofd n. - ML. ni-éat, e, odj. Gelauwerd, niet den baaierkraris versierd (Inz. van
in 't openbaar b/sowicbe dichters gehéziub). Poète
1-, bekroond1i(/le'r; -- (in Engeland) hofdichter m.
- Ook eJs sn/nt. Gelauwerde, beliober van eenen
prijs nun reve akauieiiiie, boureaat in. —Lanréiitioii, t . Z. BACCALAUIIEAT.
Laureneie, t. [Bot.j Soort van zeegras fl,
bouiéntia f.
Laiii-eiit, in. (eiennooin, die in sommige spreekwoordelijke gezegden voorkomt): liiie mis dedans
comme frère L-, in den strik vallen, zich laten
-

-

-

-

LATJRENTINE

-

LAVETJR. 1045

Lavasse, t. Stortregen, plasregen m., wolkbeet nemen. Etre sur le gill comme saint-Laurent, in 't vaauw zitten. Crier a saint-Laurent, breuk 1 . Les 1-s font souvent déborder les petites
Ie cIial)Ie SC hrûle, zich over een nering ongemak rivières, de wolkbreuken doen dikwijls de kleine
-rivieren buiten hare oevers treden. - (fig et fasis)
beklagen legen iemand, die een reel qrooter l ij dt.
Laitrentine, f. [Com. I Gebireinde stof t. van Ii lui a donné une bonne 1-, hij heeft hem geducht
zijde, katoen en haar. -- [Bot.] Soort van beeren- de ooien gewasscisen. - Ce bouillon , Cette
sauce nest que de Ia 1-, die bouillon, die saus is
oor n. (bugle).
Lauréole, f. [Bot.] Kellerhals m. (aAPfIiE veel te dun, te waterig, is niet dan spoelwater. garou) . L- male, commune of toujours verte, altijd [Tech.] Vlakke daksteen in.
Lavatère, f, [Bot.] Stokroos 1.
groene kellerlials, vij[vinqerkruid n. L- lernelle of
gentille, Z. V. a. GAROIJ. - [Ant.] Lauwerkroon in
t La-vation, t, Het wasschen; wasscising f
Lave, t. [Gëol., Mindr.] Lava f., naam der
Laurier, in. [Bot.] Laurier, laurierboom m.
L- alexandrin of a languette, Z. V. a. HIPPOGLOSSE stof, die IR vurig vloe [iende-n staat uit de vulkanen
L- ainanilier of cerise, kers-laurier in., laurier wordt geworpen en bij 't afkoelen tot steen verkers f. L- aromatique, soort van bloedhout. L- bois hardt, lavasteen rn, ivaglas n.
Lavé, e, adj. (en part. passd van laver): Lingo
jaune, geelhout n. L- grey, z. v. a. AZEJIIARACH.
L- tics Iroquois, z. V. a. SASSAFRAS. L- -avocat, bien 1-, goed gewasscisen linnen n. - Barhe Piers
z. V. a. AVOCATIER. L- de In Chine, salamander- 1-c, goed ingezeepte baard in. - (Prov.) Barbe
Piers 1-e of étuvde est P hem i faite, Z. BARIJE,boom iii. L- -rose, rozelau7ier, oleander in. L
-thytu, sauvage, bastaard-, wilde laurier. L- -tu- Couleur 1-c, verwasscisen, te veel verzwakte, bleeke
lipier, Carolinische lourierboom, grootbloemige lou- kleur t. -- Cendres 1-es , uitgeloogde asch t ncr. - (fig.) Lauwer, laurier in., overwinning, Poil hal-laAd, lichtbruin hans' n—(/ig. et fans.), z.
zege, eel- f., cavia in . Cueillii , ivtoissonnei des 1-s, ECUELLE. - Lavée, f. koop in . gewasschen wol,
lauweren plukken, inoogsten, veel roem en eer be- die te dsoogen gelegd wordt,
Lavège, Lavezze, t. [Minlr.] Sc h ilferige
halen, hooge wapendaden verriten. Fktrir ses 1-s,
Zijn' roem bevlekken of bezoedelen. Etre chargé Ie leisteen, inz. uit Italië, waarvan men vuurbestendige vatten maakt, leversteen, potsteen , lavetz1-s, met lauweren, niet roem overdekt Zijn. S'en
dormir sur ses 1-s, 0]) fijne lauweren inslapen, te steen in. (wasclsbak n.
Lave-mains, in , Wascisbekken n., /sandemidden eenei roeinrijke loopbaan stilstaan, niet
Laveinent, in . Het wasscisen; wassciuing t.
voortgaan. Se reposer sin ses 1-s, op zijne lauweren rusten, de vruchten van den welverdienden (inz, als kerkplcgtiglseid, of als beleefdheidsbewijs
roem in rust genieten. -- Lauiifolié, e, adj. bij de Ouden): Le 1- des pieds, des mains, des
[Bot.] Met laurieraclitiqe bladeren.— Ltuii ne, t. autels, de voet-, hand-, altaarwaseching. - Ook
[Bot.] Soort Von 01ff/boom in. -- [Churn.] Bijzon- Z. V. a. CLYSTERE.
Layer, v. a Wasscisen, uitwasschen, afwasdere (jeleristalliseerde stof uit de vrucht des laurierbooms, 1 au ii 0 e t. - Lauriiié , e, adj. [Bot.] schen, sort water enz. reinigen. L- du hoge, des
Naar den laurier pelijlcend. - LAU 11 I1NEES, t. p1. ganis, tinnenjoed, handschoenen- wasscisen . L- les
sitres, de gleken wnssc/sen. L- une plaie avec du.
[Bot.] Laurierplanten t. p1.
Tin, eene wond niet wijn uitu'ossclu;s. L- se mains,
t Laiiriol, in. , Z. LORIOT.
Laiariot, in . [ Boul.] Bak in. oiii den ovendweil zijne handen v,assclsen. La pluic a Plan lavé les
rues, de regen heeft de straten goed afgewos.schen.
in uit te wasselien.
-- I- Ia bai'he, den baard in.eepen. - [Mar.]
Laui'is -marine, 1. [ 1 1. n.] Kleine oestersoort f.
Schoon schip walsen, spoelen, liet dek wassclun.
Laiiiose, in. [Bot.], Z. V. o. LAURIER -lose.
L- les hamacs, cie kooijen schrobben. - Bij uit]Laitvine, f., t.;. V. (I. AVALANCI-IE.
Lavabo, in, [Liturg.] Gedeelte der mis, dat binding: Besproe/jen, bespoelen: La rivière lava
met dit lalijnscli woord (beteekeneiule: ik zal was- les mutailles de Ja yule, de rivier bespoelt (loopt
schen) begint, liet t a v a b o ; --- liet handenwasscl,en langs) de muren oer 51(1(1. - (fig.) L- sas péchés
des mislezenden priesters; -- lumen (lock in., vaas- avec ses iainses, zijne zonden beweenen, snel zijne
aan 11f) zich de handen ofclroopt. - N-ieu-werwetsch tranen boeten. Rien ne pent I- vette tache, niets
kan (lie vlek uitwasschen, uitdelgen. L- 1111 affront
meubelstuk n. niet allerlei wasc/stafel qeceedscliap.
Lava«-e, rn liet -wasschen, afwasschea: Le 1- dans Ie snug, eene bloedige wraak over eesse beleedes vities. dun planclser, het u,issclsen der glazen, liging nemen. -. (Loc. fig. e t prov.) L- Ja tête a
liet schrobben van een Isbn/sen vloer. . [\1e1a11.] qis. , iemand het hoofd wassclsen, hens (looi halen,
liet ssitwasschen der ertsen. Plas in., le ron1e hekelen. A I- Ia tete dun disc (dun mauve) on y
hoeveelheid vecht, tol een of nssdei- oocjmerk ge- peril sa lessive, Z. SINE. Une nmin lave l'autre, de
bruilsl. Quel 1- aton nit li), wet/c een' plus wales eene /sassd wascist (Ie andere: blreelve-ssv'anten, vrienheeft men clans nerewørpen. - Cette soupe. Ce den essz verdedigen of verontschuldigen elkander.
café West que (AU 1-, deze soep, vieze koffij is veel - [Peint.] L- Un dessin, eesse teelcening svassc/sen,
te dun, is niet elan spoeling. Vous ous trouverez haar niet oostissdisctsen inkt of met cene andere
mal de lout ce 1-. al (lie -wa1eiie kost, al dat ge- kleur schaduwen of kleuren. L- les couleurs, de
kleuren, wassc/sess, /satss' in water verdunnen en
slobber zal a slecht bekomen. -- Prenelre un voinitif en 1-, een bs'aaicsssiddel snel reel waler innemen. zuivesess. - [Tech,] L- (IU papier, papier slandsm, door tijssswater linten. L- nile poutre, eenen
LaV5gIIe, 1. [Minër.] Lavagnasteess, genud
balls glad behouwen, om heus segt vierkant te
sc/se listecn iTs.
snaken, afslechten, opwerken. -- L- les cendres,
Lavaiiehe, f. , z, v. a. AVALANCHE.
Lavaride, t. [Bol.] Lavendel in., een welrie- les mines, (le asch uttloogen, de ertse n ustwassclsen,
kend tuingewess. waarvan men de bloemen gebruikt - L- Ja laine is dos, (le wol op liet (lier, eer 't getot liet bereiden van eau de 1-, huile de 1-, laces- schoren 10011/t, wassclsen. --- SE LAVER, V. pr.
Zins V)asschCn So 1- le isage, zich het aangezigt
delwater n., lavendelolie t., lavendelgeest in . Grantie 1-, 5P1k t.(linnen i) . WUT5ChCI(. Lavez-ous les nhaiiss, wascls uwe hanLavan(ter, IR [Cons.] Sierlijk çev'erkt vlaawsch deis. - (fig.) Se 1- dun crime, zich van eene ss sisS Lavantlei'ie, f. z.v.a. IIUANDE1UE. - La- (laad zuiveren, s-egtvanr(l-igen. - Je ven lave
vantlier, us. IVaschsneesles ni. (nou seissssssi(je ho- les nsssins (of Ia bouche), ik wasch mijne handen
ven). - [ AIch.] L- (les 1hilosoplses, Jupiter. - in onschuld, ik -wil suet eesse zoo onregtvaardsqe
Lavandi ii re, t. il'o.sc/svsouw, bleeksier 1. (Men zaak niets te doen hebben. Se I- In gorge de qc.,
gebruikt doorgaans 1)1anchisseuse. 111001' voor de 555(1 iets (less spot dsijven, er mede lac h en.
Liveiie, f. 14'asclsplaats t. (lavoir)
helpsters der wasclsviouw is lavandièi'e gebrnikeLavei iisisse, m. [Coni. ] .1toode wijn in. van
l(jker). - [Nay.] Pont, schouw t. - [FL n.] Kwik(of bijtvlieq t.
Beriy.
staart ni.
Laveit, I n. [1 1. n.] Arrsesikaanscbse sssoskiet m.
Lavanèse, t. [Bot.] Pestilentie-wortelm.,00k
Lavetoii, ni. [Coin.j G'ove wol, kaas'dwol t,,
galéga, rue de chèvre gelseelen.
h
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Lskvallge, 1., Z. V. AVALANCHE.
Lavaret, in. [Fl. n.j Sow l van forel der sa-

voysche siseeren, inz. van '1 nseir van Conslanz,
grondforel, meerforel t , adelvisch m., die des zomers bij vele duizenden gevangen wordt, en na ingezouten en ingepakt te ztn one/er den vaam van
fOIch of t)lau-fÖlch allerwege verzonden wordt.

-

walklsanr fl

Layette, F. J7aatdoek, waschdoek, wrijfdoek,
SChUusteits in. (der leistouwers). .- (FL. ii.] Volksnaam (ier zwaluw (alouette) in 't zuiden van
,

Fraesksijk.

Lavenr, in., -eiise, t. Wasscher m., waschigants, handschoenwas-

ster, waschvrouw t. L- de

LEÇON.

-
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scher. L-euse de vaisselle, vatenwaschster.
[Tech.] iJitlooger m.
Lavis, Di. [Dess.] Het wasechen , liet kleuren
eener teekeninq met oostindischen inkt, met roetbruin (bister) of eene andere kleurstof. - De dus
gewassclien teekening f.
Lavoir, m. Wuschhuis n., waschplaots; wasch
hand--kuip,waschtobef.;OlL)(waschken,
bekken n. - Gootsteen m. - [Arqueli. Mil.]
Poetsslok niet een' lap omwonden, krasser, ow
den geweerloop te zuiveren.
Laviire, f. Schotel-, coat-, spoelwater a.
bij overdrijving: met te veel water aangelengde
soep f., verwaterde bouillon m., enz. - [ Tech.]
Het wasschen, het uitloogen; -hei plantien of
lijmen van papier (bij hoekbinders); de daartoe
gebézigde vloeistof, u,oschwatei n., toog f., planeerof ljinwoter fl - de door uitwa.csctiinq of uitloogin11 verkre;en zilver- of gouddeeltjes. Moulin a
1-, aux 1-s, waschmolen m. Terre de 1-s, uit te
looien asch of aarde, al de tot poeder pebra te
stoffen, waarvan men zich tot de smelting bediend
heeft (fl die men uitloopt.
Laxalif, ive, adj. [Méd. ] Ontlastend, buikzuiverend, afvoerend, p urijér en a, Ia x e rend:
Médicainent I-, of als .subst. LAXATIF. al. Purgeermiddel, laxdns a.
Laxieosté, e, adj. [ H. n.] Mel soijd uiteenstaande ribben. wijtiribbig. Laxiflore, wij.
[Bot.] Met wijd uiteenstaande bloemen. - Laxifolié, e, adj. Met wijd uiteenstaande bladeren.
Laxité, t. Slapheid f., gebrek aan spanning ,
aan di1thcid of zamenhanq. losluid, I a x I t e i t f.
La i- dune corde, de slapheid van een touw. Ldun tissu, losheid van een weefsel. - t [Litt.]
L- da stie, omsiagtigheid, wijdloopigheid van den
stijl.
Laye, 1., Z. LAIE. - Layer, v. a. [Eaux et
for.] Het hout merken, dat hij den hak moet gespaard worden. - [Ma .1 Den steen met den tandbeitel groeven of bebouwen.
Layetiei, m. Kasleninaker, maker van kasten,
kictn, ligte ko/fers, stove, rotte- en muizevallen
en dpI , kleine voorwerpen (vgl. EMBALLEUR). Layette, f. Linnenkist. linnenkast f.; - lade,
schuiflade f. (van eene kas, een kabinet, enz.). Al de voor een pas geboren kind vereischte kleedingstukken en windsels, luijerinand t. - [Mus.]
Schuifje a , aan den brommei' eener zakpijp. La'etterie, m. Kastenmakerswerk n.; kastenmakerslwndwerk n. of -kunst, f.; - kastenwakerswinkel of -handel ni.
Layeiir, im [Eaux et for.] Houtmerker n.
(vgl. LAYER).
Lazagtie, Lintvormig deeg n. tot gebak.
Lazaiet, ni. Kranken- of ziekenhuis n., oorspronkelijk een aan den heil. Lazarus gewijd buis
voor nielaotschen bij Jeruzalem. - Quarantainehals n., verblijf in zeehavens, inz. aan de Middellandscl;e zee, voor personen en goederen, die uit
verdachte plaatsen kooien, I á z a r e t a. - Lazariste, m. Lid a. eener geestelijke orde in Frankrijk, door Vincenlius van Paula in 15 tot het
zendelingewerk opqeriat, I a z a ri S t En. laza
rile, m. Ridder der Lazarus-orde, eene geestelijke
orde uit den tijd der kruistogten.
Lazutite, m. [Minér.] Blaauwspaath a., tozuliel m.„ z. V. a. LAPIS-LAZULI.
Lazzaione, ni. (ital.) (pr. lad-za-ro-wi) Lastdraer. krufjer, bedelaar rui.(inz. te Napels), lid dier
talrijke arme volksklasse, welke (1(51.5 UOfl lastdragen
en ander daploonerswerk, deels van bédelen of nog
slechter middelen bestaat. (Plur lazzaroni).
Lazzi, m. (van 't ital. lazzo, pl. iazzi) (pr.
lad -zi) Gebarenspel a. hij 't ilaliaan.cche blijspel
belagelieljk gebaar n., pots f.; - vernuftie zet to.,
oeval antwoord n., geïmproviseerde scherts f. -Ii sea est tiré par on l. par des i-, lijf heeft er
zich door een' kwinkslag, door hansworstenstreken
sAlt rered.
Le, art. in., La, T. (beide vóór een klinker of
stomme h 1'), Les. Pl. m. et f. De. den, het:
Le jour, La sentaine, L'anwie, de dag in., (le
week f., het jaar a. Pendant ie jour, gedurende
den dog. Les jours, les semaines. Les années, de
dagen, weken, jaren. (vçl. DU. Au).
Le, pray. m., La, f. (heide voor een klinker
of stomme h L'), Les, p1. m. et f. (van persoç

-

nets en zaken, die als rdqime direct voorkomen).
Hem, haar (ze), het; hen (ze). haar (ze), ze: .1e le
vois, ik zie hens. Je la connais, ik ken haar. Voilb
votre livie, je iai Jo, ziedaar uw boek, ik heb het
('t) gelezen. Menez-Jes it Paris, breng hein (haar,
ze) naar Parijs. Je vals les consulter, ik ga hem
(haar, ze) raadplegen. Oá avez-vous mis mes
Jivres? rnontrez-Jes moi, waar hebt gij mijne boeken gelegd, toon ze mij. Soot -ce vos ivies? ce
les soot, zijn het uwe boeken? ja, zij zijn het.
Lé, m. Breedte eener stof tussehen de zelfkanten, baan t. 11 y a deux lés de toile â ces draps,
deze beddelakens zijn van twee breedten. Robe de
six Its, kleedje van zes banen. - [Mar.] Une
'voile de buit Jés et demi, een zeil van acht en een
half kleed. Lé d une planche, breedte eener plank.
- [Nay.] Oeverzoom, vrije kant m. voor de dienst
der schuiten op de binnenwateren, jaagpad n.

(chemin de halage).
Léa, m. [Bot.] Breedbladerige kool f.

t 1éans, adv. Daarbinnen (in tegenstelling

met CEANs).

Anjou).

Léard, in. [Bot.] Zwarte populier to. (in
Lebècfte, Lebesehe, m. [Mar.] Zuidwes-

tended ni. (op de Middellandse/ze zee).
Lehéi'is, m. [H. a.] Canadasehe adder f.
Lébetiti, to., Lebetine, f. [11. n.] Venijnige
adder t. van de Levant.
Lécanoniancie, f. ]An at.] Waarzegger)) f.
uit bekkens of schotels met water, waarin men
edelsteenen of stukjes metaal wierp, schotelwigchelar(j, I e k a a 0 in a n t j e f. - Lécanotuancien, tie, adj. Tot die waarzeggerij belrekkelijk.
- Als .c'abst. Schotelwaarzegger m., -zegster f.
Lèebe, t. (fans.) Dun sneedje (brood, vleesch,
hans, enz.), schijfje n. - [Bot., Pèche], z. v. a.

LAICUE.
Léehé, e, adj. (en part. passel van Jécher):
Doigts 1-s, Aesiettes I-es, afgelikte vingers m. p1.,
borden a. p1. - [ Peint.] Tableau I-, trop I-, ge-

likte, te zeer gelikte, al te zorgvuldig enj kunsleld
bewerkte schilderij f. - In dien zin ook als suh,st.:
Le 1- est J'opposé do large, do facile, het gelikte
staat tegenover het stoute, het ongedwongene. - (fig. et fam.) Un ours mal I-, een ongelikte
beer, een lomp, slecht opgevoed, onhebbelijk inensch.
- (Pray.) Sit ny avait pas de femmes, les hornmes seraient des out's mal 1-s, als er geene vrouwen waren, zouden de mannen ongelikte beeren
zijn: de omgang met vrouwen beschaaft, veredelt
den man.
Lèelae-doig't (a), adv. (fam.) In zeer geringe
hoeveelheid, een beetje, ziertje, met mondjes maat.
- Lèehe-frîoii, m. Lekkerbeetje n.
Lèehelrite, t. [Cuis.] Braadpan. druippan f.
- (Loc. pov.) IJs ont bu dans une 1- , zij hebben
weder uit eenen schotel gegeten: zij hebben zich
verzoend. - [Mat*.], z. COQ -SOURIS (waar verkeerdelijk lichefrite stoeit).
Lèefiegaaane, f. [ [I. a.] Venijnige braziliaansche wesp f. - Lèehe-patte, t. [U. n.] , bij
e

BUFFON somtijds z. v. a. UNAU.
Lécher, v. a. Lik/een (lekken), aflikken: Lon plat, ses doigis, ses lèvres, een' schotel, Zijne
vingers, zijne lippen aflikken. Les ciiiens lèchent

leut's plaies, de bonnen tikken hunne wonden. (fain. en zonder voorwerp): II aime b I-, hij loopt
gaarne op de klap, hij is een panlikker. - (fig.)
Ce peinire, Cet auteur lèche trap ses ouvrages,
die schilder, die schrijver likt, kunstelt te veel aan
zijn werk. . (Lay. pray.) L- Fours, de partijen
uitzuigen, door het proces te rekken. - SE LECHER,
v. pr. Zich likken: (Jo chat qui se lèche, eene kat,
die zich likt. - (fain.) On sen lèche les doigts,
Cda est a sen 1- les doigis, daar likt toen vinrer
en duim na: dat is bij uitstek lekker, bereerl)k.
II n'a quit sen I- les ha r hes, 1iij zal er zich den
fliolid niet vet aan waken (er niets van hebben).
t Lècherie, f. Lekkernij f. - Onoebondenheld f.; - huis n. van ontucht. - Léelieur,
ease, adj. (fan.) Gulzig. - . Als sub.sl. m. Tafelschuimer, panlikker ui.; - (weleer ook) boel eener
gehuwde vrouw, - Léchonner, v. a. Gedurig
likken.
Léeidée, f. [Bot.] Boomleverkruid a.
Leo n , f. Les 1., onderwijs, onderrigt n. van
een' leermeester aan zijne leerlingen; lezing, voorlezing f.; leeruur t). L- de droit, de médecine, de
-
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-

chimie, les, onderwijs in de regten, de geneeskunde,
de scheikunde. Ce piofesseur a fait (dunné) eejouid'hui ene belle I-, deze /ioo1eeraar heeft heden
cene SC/U)One lezing. voorlezing gehouden. II prend
1- (des lecons) d'escrirne, de danse, h) neemt onderwijs, les in hel schermen, dansen. 11 possède
Si 1)ien les matliéinatiques, qu'il en ferait I-, hij

verslaat de wiskunde zoo goed, dat hij er onderwijs in zou kunnen geven. - Les écoliers qui
manquent h leers 1-s fout peu de progrès, de
scholieren, die hunne leeruren verzuimen, uusa/een
weinig vorderingen. - Les, leertaak, opgave f.
Faire dire of récitec Ia l-, de les over/uooren, laten
opzeggen. 11 sait sa 1- pat coeur, hij leent zijne
les van buiten. - Bij uitbreiding: Les, raadeviuufJ,
vermaning 1., voorschrift n.: ECOutez les I-s de eet
hìomme sage, luister naar de lessen, de raadgevingen van dien wijzen susan. 11 a ee de mauvaises
1-s, hij heeft verkeerden, slechten raad gekregen.
- (I/fl.) Les 1-s du isialliieui'. de l'expërience, de
l'histoire, de lessen van 't ongeluk, van de erva
ring, van de geschiedenis. - Je lui ai Idee feit sa
1-, ik heb hein ter deeg de levieten gelezen, hem
duchtig doorgehaald. -- [Litt.] Lezing, leeswijze f.,
opvatting van den zin eens schrijvers: Confronter
les diffé rentes 1-s dun passage, de verse/ill/cede
lezingen van acne plaats vergelijken. -- (/1g. el
lain.) Ii y a ene aulre 1- de ce feit, dat voorval
wordt nog anders verteld. - [ Liturg j 11 'y a trois
1-s á ctuaque nocturne, iedere vroegmelte beslaat
uit drie morgenlessen, ofdeelingen.
Lecteiii, in. , -t r ice, f. Lezer. voorlezer vu.,
lezeres, voorlezeres, voosleesster 1., hij of zij, due
voor anderen overluid of coos' zich zelve snel de
oogen leest. L- du rol, L - trice de le reine, lezer
des konings, lezeres der koningin. Qui sera notre
1- ? wie zal onze voorlezer zijn? Un i'ovian a plus
de 1 -trices que de 1-s, een roman heeft meer lezeressen don lezers. - Avis au 1-, Z. AViS. - [ Mus.]
C'est en fort bon I-, ene fort bonne I-trite, hg, zy
speelt zeer vlug van 't blad. - 'fUel der professoren aan 't collegie van Frankrijk; ook van bijleeraars op hooescholen, die in sang beneden de
hooqleeraars slaan, leermeester inz. eener nieuwere
taal, lector u i.
Leetieaiie, rn [Ant.] Rosbaardroger, slaaf,
door sv/en de oude Rouneisuen in hunne droagzelels
gedragen werden. - [H. cccl.] Doodendroger vu.,
persoon, due in de grieksc/ue kerk met liet wegvoeren der lijken was belast.
Leetion ii aiae, m. { Liturg.] Collecten-boek is.
(vgl. COLLECTE), bijbelsch leerboek in de roounsche
kerk.
Leetisteriie, vu. [Ant.i Kussenfeest, godenyaslmaol ii. bij de 1/oase/nee, waarbij de beelden
ler goden 01) kostbare kussens of bedden gelegd of
wel op stoelen rondom de spij.ctofels gezet werden.
Lectoir, vu. Bewéel)jlse lessenaar vu., waarop
mcii een opençeslagen boek legt. -- Leetiiii, m.,
5. v. a. LUTRIN. - Leetiois, ei. Leeszaal, lees/canuer f. (in sommige kloosters).
Jectiire, f. liet lezen, voorlezen; lezing, voorlezing, lekluur f. On fit le 1- du content en prèeepee de deux ténioins, het contract werd in tegenwoordigheid van tusee getuigen voorgelezen. II
aime beaucoup le I-, hij houdt veel von lezen. vous
1e/duur. .- Cabinet le 1- , leeskabinet n., plaats
waar men voor eene geldelijke bijds'a;e dagbloden
en hoeken leest. - Comte, Jury de I-, eomouisie f.
van onderzoek der bij een tooneel ingediende stukleen. - Hetgeen nice leest, leesslof f, , leesboek n.,
lektuur f. : Voila ene excellente 1-, ziedoor een
uitmuntend leeshoek, eene voortreffelijke lektuur.
-.- (lit liet lezen voortgevloeide kennis, belezenheid,
(ektuur f. Homme qui a beaucoup de 1-, nuensch
van groote belezenheid, zeer belezen man. - Leeskunst f.: Enseigruer Ia I- aux enlants, den kinderen
de leeskunit os des wijzen, den kinderen leeren lezen.
Léeythe. nu. (Ant.] Vaas f. voor olie, reukWerk. welriekesude zalven, enz. - Kleurendoos f.
der Ouden. - Lécy(his, f. [Bot.] z. v. a. QUA,

-

-

TELE.

-

L e de, f. [Tech.] Middenpedeelte van een' zoutput of zoutpoel (marais salant). - Lède, 1,édon, vu. (Bot.). Z. V. a. LADE, LADANY. - LEDE,
LEDON of LEDIEII, rn [Bot.] Wilde rosunarjn vu.
Lée, f [Bot.]: Soort van vlierboom vu. - Enter
en 1-, z. V. a. Enter en lente, Z. ENTER.
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Légal, e, adj. Wettig, wettelijk, volgens de
wet, regtunatig, 1 e g a a t. Procédé 1-, wettige liondeling f. Peines 1-es, wettelijke straffen f. pt.,stra/fen
volgens de wet. - In bijzonderen zin: Naar de wet
van (Oozes: Cérérnonies, Viandes ]-es, wettelijke,
in Mazes' wet voorgesc/irdvene plegtigtueden, spijzen f. p1. - [ 1-1. ant.] Colonnes ] -es, wetzuilen t. p1.
waarop bij de Lacedwenonitis de wetten gesneden
waren. Légaleiiiei*t, adv. Wettelijk, op wettige wijze: Cda nest pas feit I-, dat is niet volgens de wet of -wettelijk gemaakt, gedaan. -- Légulisatioti , f. [Prat.] Bekrachtiging, gereytel'ijke bevestiging, echtverklaring van een of ander
sta/s dooreen' openbaar ambtenaar, legaliscil le f.
- Légaliser, V. U. Bekrachtigen, welt/gee, geregtelijk bevestigen, wettig of geldig in regten maken,
legaliséren. Faire 1- ene procuration, eene
volmagt laten wettigen of legaliséren. - liet part.
passé is ook adj. : Acte légalisé, geregteljlu bekrachtigde of g e I e g a I i s e e r d e acte 1 - Légalite, I. Wettigheid, overeenstemming f. eener
verrigting met de wet, wetsvorm in., I e g a I I t e i t f.
La 1- de eet acte ne peat etre contestëe , de wettigheid van deze acte kan niet worden betwist. Respecter Ia 1-, cie wettelijke voorschriften eerbiedigen. - (Ds zin van geregtigheid, billijkh e I d, door Corneille aan dit woord gegeven, is
met regt gewraakt).
Légat, ni. (I-I. ace.] Een aan den stedeluouder
eener s ouneinsche provincie toegevoegde helper, onderveldheer, 1 e g a a t te. - [ H. eed ] Titel van
de gevolunagtigden van 't pauselijk hof, als ook die
van vele aartsbisschoppen, 1 e g a a t vu. L- á latare (v/i. latere). gevoturuagtigd kardinaal als pauselijk afgezant bij gewi(,tige gelegenheden aan een
der groote hoven, of wel als opperbevelvoerder in
sommige provincien van den Kerkelijken Staat, die
men leg at/tn noemt.
Légataiie, nu. et f. [Jur.] Een bij testament
begiftigde, in zoo verre hij geen erfgenaam (in den
zin van het 'regt) is, legatdris in. en f. -- Légateur, vu., -t rice, 1. {Anc jul.] Erfmaker,
erflater m., erfmaakster, er/laatste -s' f. (nog tegenwoordig in tegenstelling niet I I g a t a t r e gebruikt).
Légatine, f. [Cirn.] .00it van half zijden, half
wollen stof, t e g a t i a e t.
Légation, f. , If7 aardiglueid, bediening f. van
een' legaat (vgl. LEGAT); - gebied n. van een' legaat, inz. de nesarn van iedere der zes provincien
van den Kerke/jken Staat, die door een' legaat è
lateu e worden bestuurd, 1 e g cl t i e. - Duur in. dci'
ambtsbediening vous zulle een legaal. ---[Diplorn.]
Odragt f. doos een' vorst aan een' of sneer personen gegeven- om bij een vreemd hof te gaan onderhandelen; gezamenlijke personen, die een' gezant, een'
zaakgelastigde of gevolunagtigd' minister vergezellen,
gezantsclwp ti., I e g cl t i e f. -- Hotel, verblijf ii. van
zulk een qezantschap.
Legato, miv. (ital.) [Mus.] Verbonden, vereenigd, gesleept, t e g cl t o.
Légalolie, O(lj. [Heuse.]: Province!-, wingewest ii., dot door eenen legaal werd bestuurd (vgl.
-

LEGAT).

Lège, adj. [Mar.] Ledig, leêq, onbeladen: Bûtiment 1-, ledig, onbeladen schip n. Vaisseau qui

feit en retour I-, schip, dat ledig, geballast terug
ketel.
Lég endaire, en. Legendenschr)jver, schrijver
von de geschiedenis der heiligen en martelaren, 1 eg e n d cl r i u 5 vu. - Légende, f. Levensbeschrijving der heiligen of mou'telau -en, heiligengescluiede
f. Ce saint nest pas dans la 1-,-eis,lgénd
deze heilige staat niet in de legende. - (fig.) Vervelend, langdradig verhaal is.: II noes a raconté
ene grande 1- des actions de ses ancelres. lufj heeft
ons een lang, vervu lend verhaal von de daden zijner
voorouders gedaan. - Ouuuschrift, randschrift n.
eener ujiust, I e p e us (I e f. - Lég eiidogoisie, 1.
Leer I. ran de legenden der heiliysn.
-

-

Léger, iui'e, a dj. Ligt, niet zwaar. Lair est
plus I- gee Veau. de tav/it is liijter dan, ui/ct zoo
zivaar als 't water. Habit 1-, ligt, dun kleed n. Fardesuu 1-, ligte lost rn L- comme ene plume, zoo Ii' t
als ccve veder. ---- Monnaie I-Ore , teliqtemunt f. Ce
ducat est 1- dun grain, deze dukaat is een grain
te ligt. -- (Lor. f(i in. et prov.) 11 est I- dun grain,
hij heeft een' slag van den molen weg, zijne hersens
zijn niet in orde. Homme 1- de deux grains, z. V. a.
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E UNIT QJTE. _- Que Ia terre te soi 1-Ore (aan de

stijl, cciie aangename, gemakkelijke monies' van omOuden ontleende zegswijze) moge de aarde u zacht gang hebben. Avoir une grande I- sla main, vlug
drukken: God cchenke u de eeuwige rust. - [Mar.] en gemakkelijk schrijven, schilderen, spelen, eene
Ce cheval est I- a Ja main, dit paard is ligt in of losse, vlugge imnel hebben. Avoir de Ja 1- dans Ja
op de hand. Cheval t-, ligt, oeniakiceijfic, levendig voix, cciie buiqeame stein hebben, vlug en gemakkepaard n. Cheval de 1-the taille, rank, fijn paard n. lijk zinGc:?
(/id.) Lidtzinhiillieiel, wispelturigMain I-ère, z. illAlN. -- [Peint.J Contours 1-s, heid, vei'anderljkheiel, wuftheid, ongestadigheid; onluchtige onttrekken m. p1. Les couleurs de ce ta bestendigheid; onbedachtzaamheid, onnadenkendheid.
bleau soot fort 1-Ores, dc kleuren van die schilderij La 1- de nos jeunes gens, (Ie ligtzinn 'iheid onzer
zijn zeer ligt, dun, luchtachtig en doorschijnend.
jonge lieden. La 1- des Ailséniens, ï e wuftheid,
[Arch., Sculp.] Ouvrage 1-, ligt, luchtig, fijn be- veranderlijkheid dci' Atheners. - Cette faute a
arbeid werk n. (fig.) 11 est 1- cl'argent, zijne beurs €lté comijiise par 1-, die fout is uit onbedac/itzaainisledig. Cet honirïie a utie tête lére, mi cerveau held begaan. Cette I- ne méritait pas one si forte
1-, C'est un cerveau, mi esprit l- die man timmert Pu nition deze onbedachtzaamheid verdiende niet
niet hoog. - Ligt, dun, fijn: Vapeur, Fume 1-ère, zulk eene zware st s-af.
dunne, ligte damp, rook ni. - Lit, gemakkelijk le
t Légielde, adj K'etdoodend, wetvertredend,
verdragen, te vertéren : .Joug 1-, lfr t juk n. houwetverlsi'aehtend Ordonnance 1-. - .4ls subst.
leur l-ère, ligt te dragen smart f. Punilion l-ère, IVetveetreder, welverachter, wetverkraehter, sectligte, geringe straf f. Viandes 1-ères, Ilijte, niet be- verts'appei- in. - -- Légifère, adj. Wetgeveiie1.
zwarende spijzen f. p1. Je ne Irnis que du yin I-, - '-I- Légiférer, v. ii. Wetten maken.
Ik drinkniet dein ligten wijn. - Ligt, vlug, qoouw,
LégiIe, in. [Cath.] Doek ni. over den lessenaar,
rap, luchtig, vlug lei been: Etre I- ii In coui'se. is waarop het evangelie lig^roole
.
Ia incise, luchtig loopen, dansen. Marcher dun
Légion, f. [s1il.]
legerafcieeling f. bij
pas, d'uii pied 1-, niet luehtien, vluggen tred de oude Romeinen, eerst 3,000, later 6,000 man en
loopen. Je use sens aujourd'lsui plus I- qu'ui lor- mcci' sterk, krijgsschaar, keurbende f. I e g i 0 e a ii.,
dinaite, Ik gevoel snij van daag luclitil2er, vluper legio f.
Oak in Frankrijk (in navolging der
dan naar gewoonte. - Ella a Ia voix 1-Ore , zij Iloineinen) de naam van verschillende leger-korpsen
heeft eene ligte, ongedwonene stein. Ce chii'urgien, ancIen Frans I., Heiidrik II. e. a., inz. sedert Nace pianiste a Ia main 1-die, die chirur g ijn, die p1- pc/eon I. de benaming voor de groote afdeelin gen
anist heeft eene ligte. vlugge hand. - (fig.) II a Ja der nationale garde en der geiieiarnierie. L- étranmain 1-die, hij is Ht van hand: hij sloot dodelijk gave, vreemden-legioen. - 1.- d'honneur,
'ioen
toe; ook (von een' dief sprekende): hij heeft vlug g e, van eer, eei e-le,qioen, cciie claw' Napoleon, le'in,
I. egaauwe vingers.
[Mil.] Troupes 1-es, ligte stelde orde tot be/coning van uitstekende diensten
troepen m. pl. Cavalerie 1-Ore, ligt(Je'ii'apen
de rui- en talenten. - Bil' uitbreiding: Gs'oote menigte,
terij, ligte kavoleile f. Infanterie 1-die, ligte in- schaar f. : Une 1- d'anges, ccii legioen, heer van
fanterie f. jagers m. p1. Artillerie I-die, rijdende engelen, eene engelenschaar. -- (fain.) 11 a une 1- de
artillerie f. - Ligt, osibedieldend, gering, klein, patents, hij heeft eeoc legio, cciie groote menigte
V(ifl Weinig beteekenis, oppeiilcilk'iq : Une 1-lire bloeelverwanten.
[Nunsism.] Legioen.e-iimunt f.,
blessure, cme ligte, niets beduidende wond f. 11 penning niet bet woord legio en een cijfer tot opeut un 1- accês de iièu'e , hij had eene lite, kleine 5e/mei/t. - Lég'îonnaire, nn. [Mil.] Sols/aat van
vermaning van koorts. H na iiu'une I-Ore lain- een romneinseh legioen, lesioenssolslaat us. - Ridlure (le philosophic , hij heeft slechts cciie geeii? e, der us., liet is. van t legioen van, eer. - [9. n. ]
oppervlakkige kennis van de uj:,cbedeeite. Faute Roofmnier t'. (mieren.soort, die hij zwesmnen andere
I-ère, geringe fout l'. kleine misstap m. Vous allé
soorten gaat berooven.) - Ook als wIj. gebezigd:
guez des raisons fort l -ères, pij roert zeer nietige Soldat 1-, legioenesoldaat en. Epée 1-, legioensredenen aan. L- souvenir, zwakke, ejeriiie, duis- degen us. (bijzondere soort van degen tij de rome.
lyre herinnering f. - Lit, emuiIekeljjk aan
legioenems iii gebruik). -- Fourmi 1., roofmier f.
'naam : Cot auteur a Ie st y le 1-, deze schrijver
Léis, f. p1., of als adj. f Soie LEGIS (pi. Idheeft een' ligten, (ianqenamen stijl, hij schrijft zeer give) Fijnste jsei'zische zijde. légic-zijsie f.
lief. Avoir Ia conversation 1-dre, gemakkelijk, aanLéis1a
ter, V. ei. (iron.) Vette'îi maken, den
genaain, ligt verstaanbaar in den omgang, in 't on- wetgeve r spelen.
Législatewir, m. -ti-ice, t.
der/mud zijn. - Ligt, liqtzinnig, veranderlijk, on- Wetgever rn, witgeefster t. Lycurgue (t Solon
gestadig, wuft, wispelturig: Un peuple I-, een ligt ont dId iie giands 1-s, Lyrurgses ems Solosi umemrems
zinnig volk. Un esprit, 1-, een on;estudiej, wispel- grade u'etjeves's. - Bij uitbreiding: Le 1- (lu Partung menseh. LIsonirne est plus 1- que le vent, nasse franeals, de wetgever van den franse/men
de niensch is veranderlijker dan de wind. - Avoir Parnassus (sl. Boileau, die de kunstregels stem franIe sommeil 1-, niet vast slopen, ccii' lossen slaap sehe potzij heeft ontworpen). -- (fig.) L'opinion
hebben. -- Poésie I-die, lilte dichtsoort of poezij f. est Ja suprème J-trice des peuples at des rois, de
(die min belangrijke onderwerpen behandelt en los volkeimmeenimig is (Ie opperste wetgeefstes des volken
daarheen vloeit) Poésies 1-è ras of fugitives, losse en vorsten. - [IE. de France] Lid van 't wetdiehtslukjes is. pt. - [DE LEGER, lee. mlv., Z. V. a. gerend ligehaemiim volmens (Ie constitutie swim 't jaar
LÉGÈP.EMENT. - iiLÉGEIIE,
LA
be. adv. Op ligte, VIII (1799). - Ook als adj. gehézigel: Roi I-, wetluchti'e, liqtzinnieie wijze. Etre vitu ii Ja 1-lire, re vend koning en. Reine 1-trice, wetgeven de koligt, luehtiqjes gekleed zijn - fig.) Vous y allez flhmigimi, wetgeefstes - t. - Législatif, ive
biet] ii Ja 1-dye. ;ij ! aat zeer liqtzinnig daarbij te adj. l-Vet erenei. Pouvoir I-, wetgevende mmiogt f.
werk. Examiner nee chose trop ii Ja l -ère, eeie Corps 1-, welf evenei ügeliaamn is. - Mesuies 1 -ives,
zaak te vluctig, te oppervlakkig onderzoeken. - door eene wet voosgesel'revene, wettige nmaatregeLEGER, m. [Beaux arts] liet, li:le. losse, beval- len nl. pl. - LéisIatioii, t. Il7 etges'essde immagt;
lige, on.ejedu'onene. - Légèrenient acte. LiGt, wetgeving f.; Gez (!smmenlfjke wellen 1. p1., wetboek ii.;
oil ligte, viugge, VluGtiqe, losse, onbeelac tzame wijze, - u'eticennis; sOm tcnsc/iesjm t. des' wetten. - Légisenz. (z. LEGER): Etre vétu, armé 1-, lirt Gekleed, Iativemeiit, a(/l.'. 01) wetgevende wijze. - Légewapend zijn. Danser. courii' I-, sla luchtig gishitnie, f. 1ITi tgevensl ligehaanm n.; - meetdansen, leiopen. 11 11'„1 touché vette matidre gee (]ei'e'i(le vergadering ofnsagt f.; - lecisla t u n r f.;
1-, hij heeft deze .cto/fe, die zaak macsr weinig, - duur ui. riem' werkzaamheid, rams dot ligelmaamn of
oppervlakkig aangeroerd. II ne faut pas croire, die vergadering. Légiste, in. Wetkenner, wetdécieler si l- men moet zoo gaauw. zoo onbedaehkundige, mm'etGeleerde, regtsgeleerde ; - student m.
teljk niet eelooven, heslisen. -- (Proc.) Qui juge in (ie reten.
I-, se trompe lourdensent, wie ojieevlakkiç oorLégité. M. Z. V. a. LÉGITE.
deelt. Pan zich rovelijk vergissen. -- Léè ieté f.
Légitimaire, arlj. [Jur.] liet wettig erfdeel
Liptlieid. GerinGe zwaarte: fijnheid, domheid f. La belre/fend : Droits 1-s, esfsleelsregten D. p1. Portion
1- dune plume , des vapeurs, de ligtlieid van cciie 1-, mi'ellig erfGerls'elte t i., legi t i e ns e p o r t i e t.
veder, ran de dampen. La I- dune étolfe, cie lit- ritier 1-, of als schot. I.-, wettig erf,semmaain.
bei!, flinlicid eener stof - LiGtheid, vlugheid, snel- Léuitinma1ion, f. Echtverlclarimmo 1., het eehlen
held, gezwindheid f. ; Courir avec 1-, avee Ja 1- or vereeslmjl'ess semis een buiten huwelijk verwekt
d u verf, niet viucheid, zoo vluq of snel als een tiert kind, I e g i t i mii a t i e f. Lettre de I-, eehtingsloapen. - Lint/wiel, oeniakkeljjklieid, vaardigheid, brief mc.. - f ERisJ.] Erlme',mmsino, echtverklaring van
losheid, hevolligheid f. : Avoir de Ja 1- dans le de m'olmnaqt, b. v. ran eemsen cezant.
style, dans Ia conversation, een' lossen, beveiligen
Légîtiaie, a dj. Wettelijk, wettig, de bij de
,
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wel vereischie hoeda n igheid of voorwaarden bezittend, ret'mati; echt in huwelijk oeboren. Pouvoir,
Au1orit 1-, wettue maf/t f. , beeoeqd gezag n. EnFant I-, echt, wettig, in huwelijk ;eboren kind n.
- 1ntret 1-, uettiqe inteiest in.' of rente t IRoi 1-, n'ettii1 koninfj ((lie VOOI refit en wet Icnninj
is of moet zijn). - IVettiq, niet door (Ie wet Verboden, çeoorleofcl : billijk, betioorlijl:, reqtntoti(:,
betamelijk, op 'rejt en rede çeqrovd. Amour 1-,

geoorloofde liefde 1. - Sa louleur est -,

zijne

smart is Te(jt'm(lti(/, qeqrond. ii a tin sujet lort
I- (ie se Ilalidre le vous, hij heeft ccve zere billijke, fJeqi'Ofl(le rede rio Over a te klagen. -- LEG!TIME, 1. [mi.] liet/in erfg edeelte, ?e[tm.aliÜ erfdeel, (lot (II wel (len kinderen ran de r:oe(Iei'en
I'vnnei' ouders toe/cent, lcindsedeelte ii . , I eq i t i e-

Jiiti!)!VIfleI!t, wie. Op wettijje, reÜtmatie, billijke v.ijze, met regt en bil/ijle/llJi(1. - Légitirner, v. a. iVettiqen, weltig, gel(lig maken; voor ee/it of en/ijle verklaren, als in
echt /eteeld l)eVCh()aV'CIE, echten, Ieqitinéren : IUn wIe, eene acte voor echt en geldig verklaren.
I,- nu poilVOl!, (Ie echtheid eener volinajt staren.
L- uii en fant, CCfl (ha/ten huwelijk verwekt) kunt
voor cc/it ver/slaren. - (flq.) f/eGlvaaidiÛen, verseliooniijk maken, ve7'çoe/')ken : Bien tie J)euf 1- sa
désobuissance, niets kon zijne osehoorzaaniheid
?'e(tVCIUr(l'1(efl. -- SE LÉGJTDIER, V. 0. Zijne volinayt
tOoC(fl en staven, zijn coed re:t bewijzen ; -- voor
eelt verklaard wor d en. --Het part. passé is ook
adj.: Enfant 1-. Voor echt verklaard lcinxt n.
'-I. Légitinisine, Th [ Polit.] Leer t., stelsel ii.
Ill e portie 1.

-

der le11i1!nisten.

---

Igitiuiste, in. [Pulit.j

Vël'(Ie(lif'ei' van de te, iiiglen, die de (jebeorte C ; ' t bezit
,,ern den ti'Ooe? geeft; (we/lan//er VOfl den in 1,830
nit Fian/",jjk Ver(l5'ee n ondcte'n tak der Bourbons. -- J(iitî!11t t. IVe/tioleid, qeldi;he?d
in ref/ten, I'eqlb'(!ar(!i(/lIf'i'l, tillijklnid, liz. echtheid
van geboorte, eceljlce t;'(no •t('. I e I I i en i t e I t t.
La - dun droit, dune deniaude, een wettigheid
van een refit, (Ie regtvaarelihhe/d van een' eisch.
On lui dispute sa 1-, men hetwisi firm zijne echte
geboorte. •-.. [Pout.] Orereenkernstigheid met de
wet der alejemeene fJeretiqleid; - (sedert 1830):
qrondstellinq, (lat de vorstelijke waardijhicl, even
als andere l)riraat-veGten, een onrerrreewdboar erfelijk leoed is, oncifhankelijk von den wil dec volks,
lef/itiniteit t.
Lerati, IlL Phc1e] , Z. V. a. JAG[TDn.
Legs, I (In. 1h) Erfgift, enfinskinq, erflating t.,
sc hen/in tij uitersten wil, legaat n. Ii lui a
aiesd un I- de trois mille harms, Id) heeft hein
een leaat van drie dairend qulden vermaakt. Lpleux, ernwkinq tot een of ander vroom ooqinerk
(b. V. aan kerken, scholen. enz.). Z. oak CATnIC.
Lcguaiia C, Z. V. (I. IGUANE.
Légiter, v. a. Vermaken, als er/gift tij uitensten se/I toebedeelen 01 maken, le ei a ti' e . II
ina 1égu( ce jai'din, hij heeft mij hij uitersten wil
dezen tuin eemaolit, hf) heeft mij (lezen tuinvermaakt. -- (fiq.) Napo1on 1gua I'opprobre de sa
rnoi't it Ia maison 'gnarite d'Anglelei're , iN. vermaakte de schande van zijn' (lood aan 't s'e /drende
huis 5(111 Engeland. - liet part. passé is ook ad,).:
Les biens 1iigufs h see enfants, de aas zijne kinderen vermaakte hoederen.
LéI!me, t. [Hol-[,.] Peulvrucht f.-, in 't clue meen: moeskruid IL, groepte t., iedere eetbare plant
of eros-tel. - [Bol. - J, z. v. a. GOUSSE. - Légumier, ière, aiij. De Tnoeskru'iilen, de peulvruchten betreffcsid. -- Légu!niue. t. [Chim.] .Eesse
uit peulsrhillen afqe.ceheiden stof, Ie j U îns is e. Léguvuiueux . eiiie, ad,). [ Bot.] Peulvruchtdragend; peulacltig: Plaiites ]-euses, of als subst.
LEGUMINEUSES, t. pi. Peulqewassen ti. p1.; woesplanten 1. pl. - Léguminîfor!ue. ad,). )Bot.]
Peulrormiq. - Léguminivore, ad,). Van »eistvruchten of groenten levend. - Légurniste, in.
Moeskruidteler, warmoezier m.
Leibiiitzianiswe, ni. [Phil.] De idealistische
wijsbereerte of het kosmotojisch monaden-stelsel

Voorstander.
niteit of

(Iafll1aflqr,

van de

van Leibnitz.

Leiehe, M., z. v. a. LATCHE.
Leinionites. m. p1. [H. n.] Weidevogels m.pi.
Léiobate, m. (H. n.] Soort van rag in. Lélocarpe, (Id,). [Bot.] Met gladde vruchten. Lélocéphale, adj. [Bot.] Met gladden top. -
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Als subet. [H. n.] Gladkop us., soort van hagedis.
.- Léioeoinme, In. [Chiin.j Aardappel - stijfsel is.,
tot verdikking der vei'v in de katoenfabnijken. Lélodeinie. ad,). [ H. n.] Met gladde of naakte
huid. - Léiognathe. iii. [Ei. ii.] (Jlaulkaak t.,
tandelooze vise/i in. -- Léiope, ad,). Platvoetig.
-- 1.ÉioT'E, in. )MthI.] Platvoet us. - Léioptiyl1(i (Id,). [Bot.] Met (j(L(lde bladeren. - .-'/ls suOst. m.
Glodblad ii., soort een heidegewas. . Léiopile,
rid,). [got.] Met l;l(dden hoed (van pa(ldestoelen).
--- Léiopode, ad,). [1 -t. n.] Plat-, glodvoetig. Lélopome, ad,). (i-I. n.( liet 1ladde kieuwdeksel:. - Léosperme, isP,). [Bot.] Gladzadig. Léiostome, 11 1. 1 11 , u.], z. v. a. LEiOGNATHE.Léiotrique, rid). [H.. ii.] Glad-. elnikharig.

LeipograrHine etc., z. LIPOGITAMME, enz.
Léiaia, Hi., Z. V. a. CRTOCERE.
Léivanite, t. [%1indr.] Jade of 2?ierstee1 Iii.
i , (111 't iiieli' Leman (Geneve) , te in a a i e t ui.
Leiiibaiie, UI. [Ant. u i .] [ioaieinseh zee- of

scheeprso/(laat 111.
Leiiime, in. [M;iUi.] J 00rloopi,qe stelling, leenof hulpstelling t. tüt betoog van eenc andere, t e nima ti. --- [Mus.] Korte pauze t. - [Bot.] Waterlinze t.
Leuuiiing, Iii. [1-i IL] Noordvche trekmuis t.
(van (Ie :rootte eesicr waterrat) , t e mm i a g m.
Leuinade, ad,)., Z. V. CL NAÏADE.
Leninienue , ad,).: 'I'eri'e 1-, Z. T. a. lerre
7

SIG1LLEE.
Lemniseate, t. [Géom. ] .']linerl)jn , kromme
!U ,)? van(len tn /raa(l in de redaante eener 8,
le in a i 5 k a es t t. .- Leiiinîsceios , iii. (vr.
--i'oce) 1 Géom.j Krmnme lijn t., om haren varia
liefdestrik HI. noend of lacs d'aisiour ehee ten. Leiuiisque, ui. [Ant.] Purperen wollen band in.,

ter vastaechtin von de lernonen (IC?' zesevierende
kaiiin'eclite'i's. - [F!. n. ] Koraaladder 1. (dlaps)
niet dh/e ninçen ofbandesi. - [Dip).] Zijden snore n.
aan (Ie diplomatische zepele. [Bildiot.j leeken n.
in oude haid.cchriften Ier aanduiding van het
telestrerechil hij de uit/egvers, t e in a is le a s ill. ( - )
Léiuøsité, 1. Dra(/t of sineiigheid der oo'liaeken dear de zoogenelainde O()!Il)Oter, I e in o 5 i t ei t t.
Léinoulcinoii , ni. [1-1. II.] Boletor in. van

Cayenne.
Léinitr, us. [U. n.] , z. 5'. a nuei. - LéniuI-es, t. p1. [Ant. i'om.] Psacht(:eesten ITS. »1. of afgescheiden zielen t. jl., spoken ii. p1., t em a i' e a t. p1.
Ijl. [I-I. n. ] Geslacht (les' makis. - Léniui'ies, t. p1. [Ant. i'oni.j In Mei gevierde feesten n. p1. ter vesbanniiig der leinisren of
nacht geesten, le'inûs'i//si of lemurei 1/ en t. p1.
Lentleulain. Hi. De volçende dop in. , dag, die
(i(VQliiii is of volqen zat op dPis, isaaivan men
spreekt, (Ie dag daarna, (1(5 ('s) anrlereii daags.
Le I- (Ie ee.S noces, des daay.c sa zijne biniloft.
Penser an I-, (Iün (lC5 volqesiden dag denken. On
Va remis TLU 1-, uien heeft liet tot '5 asi(ler(n daags
uitgesteld. - (Pros.) II ny a pas de boo t-„ e tête
saus 1-, een goed feest duurt siet inane éénen dag.
Lendove, ITS. et t. (pop.) Lamlende, sloopmuts,
druiloor 151. eO t.
Léflécs, t. »t. [Ant.] Wjjnoop'stfeesten is. »1. te
Aihesien , te' erie SOli Porch us(Léisaios bijgenaamd).
Léuitier , V. a. [MC1. ] Lenigen, verzachten
door mi/del van een i'erzacliteint mi(ldei. - (fig.)
Verligten , troosten , opbeuren. - ) Lénité, t.
Zaehtaardiyheul. bui(/zaainiscid vaii karakter, toefjevendhei(l t. -- Léiiitf, ive, ad,). [/ ] éd.] Leni
geiid, vei'zachtesd. -.- LÉNITIF. 1H. Verzachtend,
pijnstiilessd middel ii. - (fig.) Verl/ytisig, veetroostnig, ophenriny f.
Lénok. in. I H. ii.] 1'isck van 't zalmgeslacht
in Oost-Siin'riii, I e a o Ie m.
Lent, e. (ill,). Langzaam, traag, niet vlug in
handeling of in bewe g ing ; langzaam werkend.
L'êne est UH annual 1-, de ezel is een traag dier.
Elle est I -ic ii ér'rire, sf) is traag in (komt niet
aam,
ligt tot) het schrijven. Un poison I-. ccci langz
sluipend, lanyzaairi verleend veryift n. Avoir la
parole I-c, langzaam in 't spreken zijn. Avoir Je
pouts 1- , een' langzamen pols hebben. Ii eet mort
iI'une tièvi'e I-e, hij is aan eene sluipkoorts gestorven.
Lente, t. Neet t. (luizen-eitje in 't haar.)
Leutement, adv. Lan gzaain, trageljk. Marcher I-, langzaam gaan. II y va 1-, hij gaat lang-

zaam daarbij te werk.
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Lenter, V. a. , Z. LANTER.
Leiiteur, f. Traakeid , langzaamheid f.: La
de la
Ia tortue, de traagheid der schildpad. 11 est
dune 1- insupportable , hij is onverdraqelijk lang-

zaam (in zijn doen, zijn spre/een).—Avoir unc grande
1- d'esprit, d'iinagination. zeer traag van begrip,
van verbeelding zijn. - Het wordt ook in 't meerv.
gebruikt: Les I-s de la procdure, de trage, anqm.,
de vertragingen van 't reqtsgeding. - [ Mar.] Valsseau lent, traag, lui schip n. Ce vaissean es[ I- t
venir au vent, a arriver, dat schip loeft slecht op,
valt moeijelijk af.
Lenticelle, f. [Bot.] Roodachtige ovale vlek f.
onder de schors der boomtakken.
Lentienlaire, adj. Lin,cvorîniq. Verre I-, tinsvormiq glas n. Pierre, Coquille , Gialne 1-, lins
vonniqe steen m., sc/ielp, zaadkorrel f. - Als
subet.: [Chit .] Linsvoi'miq mes n. -- [Bot.] , z.v.a.
LErTILLE d'eau. - Leiitieiile, f., Z. V. a. LEN'fiLLE. - Lenlieiik, e, adj. , z. v. a. LENTICULAthE. - Le;iticiiliiie, 1'. [1-1. n.J Kleine tinssc he lp f. - Lentifère, adj. [Bot.] Linzendragend. - Lenlil'oi-me, adj. [Anat.] ,Linsvormiq.
-. Letitigèie, adj., z. V. a. LENTIFERE.
Leiitillae, in. [H. n. ], Z. V. a. EMISSOLE.
Leiilillade, f. [H. n. ] Ilaairog, spitsmuil m.,
soort von rog.
Leutille, f. [Hart.] Linze, has , een peulgewas;
ook de erwt der peul. Serner des 1-s, linzen zaaijen. Manger des 1-s, linzen eten. L- d'eau of de
marais, waterlinze t., kroos n. (eene plant, die gelijk groen mos op cliiie wateren drijft en waarvan
de eenden veel houden). - [ Mld.j L-s, sproeten,
zomervlekken (épliélides). - [Opt.] Lins of lens f.,
braw! las n., glas, dat min of meer de gedaante
eenei linze-erwt heeft en waardoor het zamenloopen (Ier lichtstralen, wcrclt vermeerderd of verminderd. L- plan -convexe, plat-bolvormige of v la nC 0 n v e x e lens (met eene Vlotte en eene bolle zijde) . Lconvexe-convexe, dubbel-bolvormfq of b i c o n v e x e
lens (met twee bolle oppervlakten). L- plan-concave, vlak-holle of p 1 a n C 0 n c a v e lens (met eene
platte en eene holle zijde) L- concave-concave,
dubbel-holle of b i c a n c a v e lens (met twee holle
3l)PerVlalten). L- coticave -convexe, lens met eene
holle en eene bolle zijde, c a n c a af- c o n v e w e lens.
I hod.] Platrond of lensvormig gewigt aan den
slinger van een 'uurwerk, tins, schijf t. - [ Ant.
rom.] Het honderd en achtste gedeelte van een
drachma. - Lentilleux, ens e, adj. Sproetig
niet zomervlekken
Lentisque, rn. [Rot.J Mastikboom rn.— [H. n.j
Afrikaansehe slang f., die vaak op den mastikboom
wordt aangetroffen. - LENTISQUE, adj. [Opt.] Miroir I-, brandspiegel flL griet lenzen.
Lento, ode. (ital.) [Mus.] Langzaam, gerekt.
Leiiinite, f. [Miner.] Duitsch mineraal, uit
kiezelaarde, aluinaarde en water zamengesteld,
lenziniet m.
Léo, in. [Bot.] Zeer stelkelige distel m. (ook
cliardori fèroce qeheeten).
-

,

g

-

-

Léogrocotte , Léoeroeotte , m. [H. n. ]

Fabelachtige bastaard m. van de leeuwin en de
mannelijke hyena, leeuw-hytna f.
Léoneite,m. [H. n. ]Leeuwaap m. van Macoa.
Léonesses, adj. 1. p1. [Corn.]: Ségovies 1-,
schoonste spaansche wol f. uit Leon.
Léoiiieeps, m.. z. V. a. PINCUE.
Léonie, I. [Bot.] Peruaan.sche brjappelbaom m.
Léoniii, e, wij. Den leeuw eigen, leeuwachtig.
[mr.] Société l-e, Contrat 1-, leeuwengenootschap, leeuwen -contract n., onregtiiatiqe gemeenschap of overeenkomst, waarbij alle of de meeste
voordeelen aan één' of eenigen te beurt vallen (met
zinspeling op de bekende ce.copische fabel). . Poes.]
Vers 1-, leónische of leonjnische verzen n. p1., hexameters, hij welke het midden en einde van ieder
vers met elkander rijmt (naar Leo of Leonius, een'
middeleeuwsc/e dichter, dus qeheeten). -- Léoni,er, v. a. Een leeuwen-contract of gemeenschap
aangaan. - Léonisfes, m. p1. [H. rel.] Waldenzen (Vaudois).
Léønitis , m. ( pr. —tice) [Bot.] Kaapsche
leeuwe.ctaart ni. (plilomis).
Léoiiliase, ni. fMdd.] Arabische melaatsch
-heldf.,i'tacngz(oweliardtvn
een' (eeuw doet gelijken, leeuwenqezi.qt n., t eo ntiasis f. - Léoutine, 1. [Méd.] Scort van
-

-

snelaatschheicl 1.
sieraad n.

[Modes] Zeker vrouwenborst-

Léontiee, f. [Bot.] Plant f. van het geslacht
des begberisse-struiks. - LéoIIIolon, ni. [Bot.]
Leeuwetand m. - Léontopétaloii, m. [Bol.]
Leeuweklaauw rn. Léoiitop!ithalme, rn.(Bot.j
Leeuwenoog n. - Léoiilopode, adj. ) Bot.] Met

bladeren, die naar leeseweielaauwen gelfiken. Als subst. Z. V. a. LEONTOPÉTALON. - Léonfo
stoiuon, m. [Bot.] Tuin-akelei f. - Léonure,
adj. [Bot.] Met leeuwestaartvarmiqe stengels en
bladeren. - Als subst. [Bot.] Leeuwestaart rn.
Léopaid, fl1. [H. ii.] Luipaard rn. - [Bias.]
Gaande en aanziende leeuw m. L- iionnë, klimmende en aanziende leeuw, geleruwde luipaard. [ Poet.] Engeland ii. (met toespeling op de 3 luipaarden, die 't in zijn wapen voest). - [1-1. II.]
Naam van een' visch en van twee schelpen. t LEOPARD, E, adj. (in oude blijspelen) Wreed.LéOpaI(Ié, e, adj. [Bias.]: Lion I-, gaande leeuw
(die voortgaande den leap van Ier zijde vertoont).
Lépadite, f., z.v.a. PATELLITE. —Léparis,im,
z.v.a. MALAXIS. - Lépas, in., Z.v.a. PATELLE.
Lepidantlid, e, wij. [Bot.] Met schubv ormige
bloeseiits. - Lépidoeèi'e, (HIj. [ H. n.] Met schubbige voelhorens. - Lepidoerocite, in. [Miiér.]
Schilferig-eelzelige bru?nijzersteen , I ep i d a k r aC C t LI. Lépidoïde, adj. Schubv rrnip, echilferig. -- [Anat.] Suture I-, of als subst. LÉPIDOI
DE, f. Schubnaad m. aan den schedel. - Lpidolèpe, ni. [U. n. ] Grenadier in. (een vise/i). Lépidotithe, en. (M i di.] Sehilfersteen, schilferige glimmer van lilaroade kleur. I ep i ei a Ii t h of
t i 1 Ia I i t h ifi. - LépidopbyLle , adj. [Bot.]
Met schubvorinige bladei ', :n. - Lépidopode, adj.
[H. n.] Svhubeaetig; ictet schubbue i/aIds in plaats
van voeten (bij Te))liliCfl). - Lépidopome, arij.
[H. n. ] Met schubbige kieuwdeksels. - Lepidoptèies, fl1. pl. [1 4 . n. ] Sta/vleuqelige insecten,
met vier naakte vleuGels, die met eene soort van
schubbiq stof bedekt zijn, vlinders rn. pi., kapellen f.
p1. - Lépitloptéaiites, in. p1. Versteen Ie elmdus en. pl., of u/drukken van vlinders in steen.—
Lépidoptérologie, t. (Fl. ij.] Leer , kennis t.
van de vlinders, verhandeling t over de staf vleu--

-

-

gelige insecten. - Lpidoptéiotogiq ue , adj.

Wat tot die leer, die yes handeling be/wart. -

Lepidosareome, in. [1éi. [ Schubbig vleeschgswas n. in den stiot.— Lépidosonie, adj. [H.n.j
Met schubbig lijf. - Lépidole, t. 111. n.j Spie-

gel/carver in. - A!s adj. [H. ij. ) Geschubd. - Lépisacatathe, t. [i I. n. ] Stekelaclielvisch rn. (in
(Je japansche zeeën). - Lépisme , in. [H. n.j
Suikerdierije n., suikergast in., ccie on gevleugelde
awl - Soort van lipviach a). - Lépisostéc, t.
[H. is.] Berndersnoek in. [Issox os ens. L.]. Lépisuii'e, adj. [U. n ] Met sc/iubbigen staart
-

(van vissrhen).

Lépoi'ide, Lépoi -iii, e, adj. [U. n.j Naar
den haas gelijkend, liaasachtig. - LEPOJUDES, in.
p1. Dieren n. p1. van 't hazengeslacht.
Lèpre, f. Jiielaatsclsheid, leproosheirl; schuift t.
- (/1g.) La 1- (ie pécild, de ssulaatschheid, besmettelljlsheid.besmdling f. der zonde. - [Bot.] LIjiaric of Lépreire, Di. Soort van was , lepra-

ria t. - Lépreax, euse, (l(lj. ( lîé(i.] Melaatech.

leproos. - LEPREUX, in., -EUSE, t. Jiklaatche in .
en t. - Lépiostiie, C Leprozen-, lazaru.shuis n.,
leproosclj 1. , ve7 ple(12iqsh'ui.s voor melaatsrhen.
Lep1acailIie, wij. [Bot ] Met fijne doornen
,

of sisleels. - Leptaittlie, wIj. [Bot.] Mel zeer

kleine bloemen.
Lepti, in. [H. n. ] Zeer kleine zepoetiqe wijt f.
Leplisme, in. [Meid ], z. v. a. MARASME.
Leploearpe, adj. [Bot.] Mst lange, dunne

Leptocaule, Gij. (Bot. [ Met dunvruchten.
ven slanken stenqel. - Leptocéphale, adj.
[H. n.j Kleinhoofdig - Als sub.st.: SIt4alkn/ in. (z.
HiMECON). - Leptocère, (i(lj. 1H. n.j Met dunne,
lange voelsprieten. -.. Leptoeiii isiie, 1. [Méd.j

Toestand in. der vochten. als zij hunne grondstof
missen. - Leptodaetyle, mij. (H. n J Met

lange, dunne leenen of vingers. - Leptodoiite,
Leptoadj. [U. n. ] Met zeer kleine tanden.
glosse. adj. [H. n. ] Met smalle. dunne tune.
Leplotèiie, in. [Bot. Maluwplant f. van Madagaskar.

Leptoiitique, adj. [Méd.] , z. V. a. ATTENUANT
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LEPTOP1TALE
Leptopétale, a dj. [Bot.] Met smalle bloem~
bladeren. - Leptophoiiie, 1. Fjnstemmghcd C.
--- Leptophonîq!Ie, adj. Fijnstelnrn?q. -- Lep.
tophylle, Odj [Bot.] Dun- en siiaIbladerq. Leptopode, wij [FL n.] Met zeer kleine, dunne
voeten. - Als subsi. m. Soort van dorade (toryphètie). - Leptopsaplieof Leptosaphe, m.
Get/c/ct ey;tsc/i porjihyr n. - Leptoptère,
dj. [ t I. n. ] [kt zeer kleine vleugels. - Leptoihainplie, Cifij. M. n.j Met hingen, dunnen snavel - LeetoiIiine, a dj. [H. n. ] Met zeer naauwe
neusgaten. - Lectoihize, adj. [Bot.] Met zeer
fijne wortels. - Leptoépa1e, wij. [Bot .] Met
snialle indeelingen des tijoeinlîr/lcs. - Leptosoiiie,
adj. [1-1. n. ] Mel sinctl en dun lijf. - Leptospeiiie, wIj. [Bot.] islet zeer kleine zaadkorrels- Leptostachyé, e, adj. [Bot.] Met dunne
bloenwrrn. - Leptostyle, adj. Bot.] hid draadfIjn stltje. -.- Leptaie, adj. ftI. n.j Met ionlien, dunnen staart. - Als subst. in. Bastaard-boktor f., soort van houtbokje II.; -- ruriniomsc/le buideleletrertuis f. --Leptuiètes, rn p1. j H.. n.]
Lan/worniqe kevers in. p!. bokkeversoorten 1. p1.
- Lept y n ite, IT!. [Mittér.j Soort van velrispaath u.,
leptyniet en.
Lequel, Laqlielle, (plat. lesquels, lesquel
Ii'ie welke? welk? wat?-les)pron.t
Lequel ties deux élèves remportera Ie prix? wie
(welke) van de beide leerlingen zal den prijs behalea? Leqte1 de ces lableaux, Laquelie (ie ces flours
vous plait? incite VOO (leze schilderijen, van deze
bloemen bevalt u? Lesquels de ces livres, Lesquel
plumes cboisissez-vous ? strike dezer-lesJc
boeken, dezer vennen kiest üji? Lequel de yes deux
livres avez-vous in ? wells vtn deze beide boe/een
hebt flij gelezen? Lequel vaut mieux, de ne non
fa/re ou de faire des neus ? wat is beter, niets te
doen of beuzelinGen le (lOCO. LEQLJEL, LAQUELLE,
pron. sri. Welke, druist/ee, hetwelk, die, (lot. Le
jai-din penn lequel, La maison puur laquelle us
sont en pnocès, de tuin, om welken. (denaelken),
liet buis, om hetweile zij in proces liggen. Je panic
de ces deux hommes (de ces deux emmes) entre
lesquels (come iequelles) nègne in plus étnoite
ainit ié, ik spreek von. (leZC twee ineinnen. (van deze
twee vrouwen), lus-schen flrlke (wie) de inni;ste
vriendschap heerscbt. La femme de votne miele,
laquelle est inès-chanilahle. de vrouw uws owns,
welke zeer Iief(iOdi(/ is. \'oiei on exemple tire des
anciens, lequel je no CilS nietopecliet' de nappor ten, zie/der een voorbeeld, aan (le Ouden ontleend,
hetwelk (dat) ik niet nalaten kun aan te halen. Choisiseez come iious lequel vous voulez pour
compagnon, ic/es uit ons rienqene (dienqene) , (lien
l veiest.
.-. It"a;' eieer de
(welken) ûii tot rnerl!ezc
ris
voorzetsels de en ii (Ie voorn. lequel en lesquels
vooraf baan, worden deze daarmede zomenet rokken tot IJUQUEL en DESQUELS. ,ITQ[JEL en AUXQUELS:
Duqtiel , Desquels de vos awls lal'lez-\ous, van
welken, va n iJ,e//çe uwer vrienden spreekt jjj ? Auquel, AnixqueL decesenfants donnenez-vous les Iivies, aan welk, aan welke (lezer kindeïen zult qij de
boeken eveii. Lent auqeel, les ants auxquels ii so
.' eec, de kunst. (Ie kunsten, aan welke(waaraan)
hij zich toewijdt. Le buis (i l'entite duquel ii a tté
blessé, het bosc h aan welks ingang ii)) qeleweist
werd. - In iconiechen en ook in rerterljlcen stijl,
somtijds oak aim cme elubbelzi niqbeirl te vernijrlen,
wordt lequel ei 'el ('CilS als bijeoeqeljjle woord gebruikt: Lequel homme.femme me dit.,
welke man, u'elke vrouw mij ze/de. De laquelle ferme
llsjoulnont leur vie durant, van welke hoeve zij /i.isn
(even lang liet world ebruik zullen hebben.
Lère, f. [U. n.j Soort veiie braziliaansche vleêr
muis f.
Liiie, f. [Bot.] Leeuwetasid. in ; hoefb lad fl
Leiiiée, l. [H. n. ] Kiruwivoui i in., een weekdier, dat zich inz. aan de oog en en kieuwen der
vi.cschen hecht.
Leiiiéen. ne aclj. [Ant.]: Hvdne 1-ne, (ernasc/ic slang t., z. HYDIIE.
Léjot, en. [H. fl. Eikelinuis, groote hazelmuis f., soort van zevenslaper.
Les , art. et peon. pl., Z. I.E.
Lesehé, f. [Ant. gij Verzamel- en uitspanninqs/)laats f.
Lèse, ac/f. Belecdiqd, gekwetst: Crime de I
majesté, misdaad van gekwetste majesteit, majes
-

.

,

-

]

-

teitsc/iennis 1. Crime de 1- nation, hoogverraad fl
jegens de natie. Crime de 1- burnanité, onteering t.
dci' niensch.heid.
Léser, V. a. Kwetsen, wonden; - beleedigen,
krenken, verongelijken, te kort doen, schaden, benadeelen. Le coup a lésé (blessé) les parties nobles, de slag, bouw, liet schat, enz. heeft de edele
dee/en gekwetst. - Je eraignais de vous 1-, de 1vos intéi'ets, ik vreesde u te beleedi g en, te vverongelijken, uwe blangen te schaden. - SE L1SER,
V. pr. Zich. benadeelen; - elkander benadeelen. Het past. passé is oak adj. : Mensbre lisP, gekwetst
lid n. A m our-propre t-, gekwetste eigenliefde t. Il ny a persoline de 1- en cette affaire, niemand
is in deze zaak te kot gedaan. - [ Prat.] Partie
1-c, benadeelde, beleedigde partij f.
Lésiue, f. Verregaande kaeiqheirl, vrekkigheid.
II vit de 1-, lijf leeft verregaand karig. II fit cda
par 1-, lijf deed dat uit verregaande karigheid. Lésiiier, V. a. Baitengeineen lear/p zijn, op alles
uitzuinigen, belenjbbclen. - Lésit.ei-ie, t. Trek en.
van karigheid, van verregaande vrekkiq'heid; vrekkige aard in. - Lésizieur, ease, ac/f. Ka.

rig, vrekkig.

Lésioii, f. [Mdd.. Chin.] Beschadiging, kwetsing, wend t.: L- légêne, prolonile, 1/gte, diepe
wond f. L- organique du coeur, des poumons,
organische, door inwendige oorzaak ontstane aan-

doening ofbeschadiqiny Vliet liet hart, van (ie longen,
Sans fraction ni 1-, zonder breuk of letsel. - [Jur.j
Verkorting, beneedeelinç, schade f. (die enen bij een'

koop, cccie overeenkomst, enz. l ij dt). - Breuk, bescliadiqiiig L. On na i'érnarqué aucune 1- ii ce
scellé, uien heeft geene beschadiging aan dit zegel
betiteikt.
Lesque, t. , Z. LISQUE.
Lesse, f., Z. LAISSE. - [Chas.] Plaats, waar
de wiceii hunne tanden, wetten. -- [Lituig.] Boodengelii fl (in Champa ( ne). -- LESSE, en. [Atic.
alit.] Met ha/den gedekt krijgstuiq n.
Lesseitie, t. [Bot.] Z. V. a. BAGUENAUDEER.

Lessivage, M. liet bogen, uitloogen; looging,
uitloogi:ifj t. - Lessive, 1. Loog t., loogwater fl.
iedere reinigende, antvetten(le vloeistof, zeepwater,

zeepsop n.; - wasch, het in de laag te zetten tinnenqoed; het opieten of wassclien met lonejwater.

C'est one bonne 1- pour le huge, dat is cent goede
loop voor het linnen. %lettre Ie lingo a Ja 1-, het

linnen in loogwater zetten. Faire Ie 1-, Laser Ia
I-, de inasc h uit het loogwater wasschen. - Ldirnpnimenie, boeledrukkers -loog. L- des savonniers,
zeepzieders-loog, bijlende laag. L- de ceudnes, asch
lOafI. - (fig. et faut.) 11 a fait utie 1-, one Ptnange,
-

Une furieuse I-, hij heeft geld verspeeld, veel geld
bij 't spel laten zitten. Faire Ia 1- des Gaseous. z.
GAStON. Z. ook âNE. — Lessivei, V. a. Met loop

reinigen, wasschen; in de toog zetten, in de tease/i
doen. L- le tinge, het linnengoed wassehen. Ook
zonder voorwerp: L- b ciiaud, (i troLl. heet, koud,
uitwasschen. - Chim.] (]itioosen, water op zé
keie sl offen gieten om er (Ie oplosbare (lee/en vein
af te scheiden. - (fig. et lain.) L- Ia téte ii
-

ieiiiali.(l iie ooren wasselien: hem daehtig de waarhel d zeggen, de les lezen. - Lessiveur, in.,

-ese, t. fl7 asseher en., waschster t. — Lessivière, f. J'Va.cchvrauw f. in dagloon.

Lest, m. [Mai'.j Ballast en. van een schip, om
het den beliaorljjken diepgrng te genen en in evenwit te honden. Vaisseau sun son 1-, een enkel
met ballast beladen schip, geballast se/u,) ii. Aller,
Revenir sun son 1-, gebellast of op ballast vertrekken, tetugkeeren. Vieux 1-, oude ballast (die reeds
de sets niede gemaakt heeft). L- Iavë, gewasschen
ballast. Faire du I-, ballast innemen. Voile ii I-,
ballastkleed, ballastz'il n. Le 1- mule, de ballast
gaat aver, raakt levendig. — Le 1- dun ballon,
de ballast van een luc/itbol. Lacier do 1-, ballast
uitwerpen. - [Peche ] Vischnetgewit n. - Lestige, ni Liet ballasten, liet innemen van ballast,
beballasten.. - Kunst t. van ballasten.
Les t e, aelj. Vlug, los, lenig, buigzaam in de
ledematen; li,t, luchtig 'ekleed, net; - handig,

vlug, behendig. Marcher dun pas 1-, roet vluggen
tred 1ooen. Vous voilui liien I- aujoundhul, gij
zijt heden togt ligt, net gekleed. C'est an homme
font 1-, het is een zeer vlug, handig geschikt man.
- (fig. en in ongunstigen zin): C'est on homme
Un peU trop 1-, 't /5 een man, die niet zeer naauw
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geweten is, niet k?ecch, niet nantweze1 inzijn,
doen, in zijn sjneken. C'est unc répone hien t-,
is
dat een zeer liqtzinniq, iif/tvoctrdig, onbezonnen
antwoord.
Lesté, e, wij. [Mai'.] Geballast: Navire hien,
mal I-, goed, slecht geballast SC/ri]) n. - (/iq. et
fain,.) Homme bien 1-, ruim verzadiUd, zat niencch.
Lestement, ode'. Op vlug g e, Io.cce, luchtige
wijze (v(11. LESTE): II dtait vitu 1-, hij wan tue/itftj, aardig gekleed. - It s'est tii'd 1- de celte manvalse allaire, hij heeft zich aardig, met cIiinheid
uit deze slechte zaak getrokken. Répondie I-, ligtzinnig antwoorden.
Lester, V. (1. [Mar.] Ballasten, bebcl1acten
ballast inladen of inneriien. - (/iq. et fain.) Lson ventre, son estomac, zijn' buik, ziine June/f]
vullen. - SE LESTER, V. pr. [leballast worden. -(fig. et fain.) Se Wen I- I'esIomac, of enkel Se
bien 1-, zich goed dcii buik mi/eu. -- Lester, in.
[Mar.) Ballaststuwer, O/)Zif/ter over den ballast;—
ballastschipper, bailastvoerder m. --- Ook als adj.:
Bateau I-, ballastschuit t.
Leth, in. [Anc. iiar. ] Volle lading, vracht t.,
last ii. (last, (.-argaison).
4. Léthal. C. adj. Doodeljjl;. 4. Léthafité, t. Doodelijkheid t.
Léthargie, t. J.Médj Slaapzucht, slaapziekte t.;
La 1- est otdinairement accoiiipagnue de fid'vi'e et
de deli re, (le slaapziekte (laat (jewoonlijie vergezeld,
(fig.) Dofheid van geest,
koorts en ijlinj.
logheid, onjeroeiiilieid, zor g eloosheid, slaperigheid.
On lattaque en 50fl ttonneni', et it demeuie lans
utie honteuse I-, men tast kern i;'i zijne eer aan,
en hij blijft in. eene scliandel(Jke gevoelloosheid, onvcLfl

-

--

ver;rhilliyheid, onqevoelij/iei 1. - Léthai'gique.
adj. [léd.] Slaapzuc/itif: Soininetl I-, let/iuiqische
slaap, doodslaap en. - (/iq.) Onjevoelij, gevoelloos,
onverschilli g ,(lof, slaperig. -- Als subst. til. en t.

In doodslaap verzonkene, schjjndoode in. ei t.
Lethé, in. [Myth.] Lethe f., stroom dci' vergetelheid in de onderwereld. - (Loc. pray.) Avoli'
bu l'eiu (In L-, een zwak geheugen hebben; ook:
overleden zijn.
Léthifere , adj. Doodaanbrenqend, doodeljJk:
Plan t e, Sue 1-, doodelijke plant f., doodelijk sap n.
-- LÉT1IIFÊ 11 E, 151. [H. n. ] Slang, adder t. wier
heet of venijn doodeljk is.
; Létifier, V. a. Verblijden, verheugen.
Lettie, t. Letter t. L- capitale, grande of majuscule, kapitale, g'roote of hoofdletter. Petite 1of L- minuscule, kleine letter. L- initiate, beginletter van een woord. L- dominicafe, zondaqsletle'r.
I.- italienne, italiaanse/ir letter, italiaansch schrift n .
Cette 1- est trop menue, maigre, et celle- ei trap
pleine, deze letter is te dun, looper, fijn, en die
is le grof, (lik. - I.- lai)Îale, linguale, gutturale,
dentate, nasale, palatale, lip-, tonfi-, keel-, tand-,
neus-, verhemelte-letter t. --[Impr.] Drukletter t.
Lever Ia 1-, (Ie letter opnemen (uit de letterkas)
ten. Lettre grise ofhistoriée, qi'oote versierde bejinletter. - Gravure avant Ja 1-, eerste en beste af
druk eecier plaat fl (die voor liet ingri/Telen van 't
onderschrift g etrokken (i'ardl). Gravure avec Ia
I-, 71'roefdrUk met het onderschrift. Gravure après
In 1-, gewone afdruk niet liet onderschrift. - A Ia
I-, nu pied de Ja 1-, letterlijk, naar den letterlijken
zin. Entendre, ENpliquer qe. /1 la]-, iets letterlijk
verstaan, uitleggen. 11 ce taut pas preiiilre cela ii
Ja I-, an pied de Ja 1-, men moet dit niet naar de
letter, letterlijk opvatten, ten strengste nemen.
Rendre, Tradiiire une phrase ii Ja I-, eene spreekwijze van woord tot woord, letterlijk overbrengen,
vertalen. - (Lor. fig.) Aider )i Ia 1-, aan eeiiig
geschrift iets bijvoegen, om den zin vol te maken.
(iron.) Ii aime h aider /i Ja I-, hij voegt gaarne
iets toe, vergroot, verfraait gaarne. Cet homme
est dent sur mon here en 1-s rouges, deze man
staat bij mij in een zwart blaadje. II ny manque
pas une Iettre, er ontbreekt geen letter, geen tittel
ofjota aan. Sas actions soot denies en I-s tie
sang dans Ihistoire, zijne daden zijn met bloedige
letters in de geschiedenis geboekt. - (font..) C'est
tin sot en tonics 1-s, 't is een gek in folio. - iscrire
I_In mat , un nonThre en toutes 1-s, een woord voluit (zonder verkortingen schrijven), een getal in
woorden (niet in cijfers) schrijven. - (fain.) Dire
une chose en tonics 1-s, eene zaak in haar geheel,
zonder iets te rem-bergen or te verbloemen, zeggen.
,

-

LEUCOION.

Brief in. 11 me faut derive nne lettre , ik
moet eemmen brief schrijven. L- de recomnmandation,
aanbevelingsbrief. L- datnout' , liefdebrief, iidnnebrit. I.- de change, wisse/brief. L- de gï'iee, geiiade-, verqi/enisbrief. - L- dc eondoIiaiice, brief
van rouwbeklag, rouwbrief. L- de filicitation, brief
van gelukwenseliing. I,- de divorce, scheielbrief.
L- d'affaires, brief over zaken, koopmansbrief. Lde eré(lit, tie crianee, davis, de change, circulaire,
etc., Z. CREDIT, CRdANCE, AVIS, CHANGE, CIRC1JLAME, en andere bepalende woorden. - L-s de
cachet, koninklijke gehe'iinbrieven, naam der be-

ruchte koninklijke bevelschriften tot iiilee/iten ismieloin" (vóór de groote freinsehe revolutie). [Mar.i
1.- of L- de nier, zeeb -rief, zeepas a.; kommissiebrief. L- de ivat'que of de i'eprdsailles, kaperbrief,
briefvan sc/iwei'halini. L- de set-vice, (1imistbrief.
I.- de santé, eezondheidspas. L- de voiture, vrachtbrief, vrachtlijst t. - (fig.) Avoit' I-s de qc., zeleer/tel/i vein iets hebben. Si j'avais I- cle visie en—

COl'C trois ans , de i'evenir de ce voyage, je vous le
ilonnerais, indien ik er een brie/je (brief en zend)

van hunt, clot Ik no g drie jaren leven zou, clot ik
van deze reis zoude terug katoen, zoude ik liet u

geven. - Ce cant des 1-s closes pour nous. (lat zijn
voor ons verborgene dingen. - LETTRES, t. Pt.
Letteren t. pl. , leiten/cunele f. , wetense/ioJ)pen, (bar
studie verkregene kundigheden, I. pl. Les lwlles 1-s, z.
onder JJE.tU. L- s, humaines, c. HUMANITÉS. II- de
I-s , z. nosi.iiE. Ii a iieap'oup desprit, tunis oint
de 1-s, hij heeft veel verstand, iiiaor geen betterkennis, geen wetenschap. - les saintes 1-s, de
heilige schrift t., de bijbel tn.
Lettré, e, adj. Geletterd, geleerd, gestudeerd:
Cyst no homme I-, 7 is rent geleerd toon. lir

avail' vette place, ii na laut pas €1re I-, om dezen

post le klijfen , behoeft men niet gestudeerd te

hebben. -- Ook als .cubst ni.: Les 1-s chinois, cle
chine/sc/is geleerden.
Letta'iue, f. [Iinpr.] Renvooi- of verwjjzingsiett('r, noeitbeltei' t., kleine letter , die 'naast een
woord wordt gezet, dat op den i'omint of beneden
verklaard staat. - Kobomlioofeb n., gmooie betters
boven (Ie kobmiinien VOO een teoordenboek, enz.
- Lelter f. (bie in een woordenboek den overgang
van de ieee better 0/1 de one/ere aamiduidt.
Lettilsé, e. adj. [Pods.]: Vers 1-, z. v . a.

TAU TOGRAMME
- 1- Len, ni. 1Vobf in. (loup). Jeu de Ja queue
leo-Jeu, bcimiderspei n., waarbij de spelers achter
elkander boopcn. -- Aller ft la queue Jeu-Jeu, een
voor een achter ebbeannier goon, q U en e maken.
Leneacanthe, adj. [Bot.] Met witte dorens.
- Als subst. t Everwortel in., zwarte kameleon
(cairulldon flair). - Leieaehate, f. (pr.ch=k)
[Iflinéi'.] Melkaçjacl, wit eenderde aqaot in. - Letieanthe, adj. [Bot,] Met witte bloemen. - Leneanthème , ni. [Bot.] Johannes-bloein , gm'oote
madelief t., kalfsoog ii. - Lencantliér/,, e,
o(ij. [Bot.] Met witte stofkolfjes. - Leneas, m.
[Bot.] , Z. v. a. DRYADE. --- Leneé, in. [Mi/ti.)
ifTitte huiduitslag in. -- Leiieine, t. [Chini.j

iVitte stof, die men verkrfj;t dooi' (Ie geleistof niet
zei'avel:uur ie behandelen, t e u c j ii e 1. - Leneite, m. [Jblinir.] Vitte of vulkanische granaat
(von liet kiezcboesloclit) , I e u c i e t in.
Lenco, n i. [Bot.! Afnikaansche gierst t.
Leneob1ephaiP, e, adj. [ H. n.( Met witte
oogleden. -- Leiieoeai'pe. adj. [Bot.] [liet witte
vruchten. - LeneoetpiiaIe, adj. [11. is., Bot.l
tvitlioofdig. - Leneocère, adj. [H. n.] Met
witte voelhorens. -- Leneoeome, om. (Bot.' )
Witbloemige granaatbloem in. - Leeieotlean.e,
acbj. [Ft. n.j liet moitte huid. - Leneo4Iel-miIIe, t.
[Part.] 7Voeiin von een nieuwmo(lisc/i reukw(ter ti.
- Leneodonte, etch. [U. n.] Met nit/c landen.
- Leu(-ogastre, adj. ( Ii. n.) Met witten buik,
withuikig. - Lent-egée, 1. (Mini/c.] kf7 itle edelsteen ni. Leneognapha!e, adj. [H. n. ] Met
mutt dons (en vedere; van eeme andere kleur). Leueograuinie, adj. [H. n.J Wit gestreept. Lencoraphe, adj. [Bot.] Met wit gestreepte
bladeren. - LEUCOGRAPHE, 01. [Didact.] Schrijver
over de albinos (z. dat woord). - Leneographie, t. Beschrijving der albinos, verl/an(lebiflfj
over 't albinisinus (z. ALBINISME). - Leneographique, t. adj. Die beschrijving of verhandeling
betreffend, 1eu kop ráphisch. - Leneoïon, m
-

-

LE1JOOLITHE

-

[Bot. J, Z. V. a. PEIICE-NEIGE. - Leico1itIie, ni.
Miiiér.1 JVitte schort ni., V. a. LEIJCITE, AM-

f

Z.

PHIGENE. --- Lencologie , Leiaeo1og 1 q&e,
Z. V. a. LEUCOGRA1FIIE, LEITCO;RAIf11QI.JE. - Lea-

cotoiiie, adj. 1 H. n.j IVÎI jzooiiid.
collie, 111. [i\Iëd. ] TVittc vlek r. op het /mornv(ies
van '1 00(7, 1 e U IC 0 iii a n. - LeueouiIe, adj.
1H. ti.] iVit Cl? ziiart (jeteekend. - Leiieoniorïe, 1. FMth1.i Rute1ooze zwaarïiweit4j/ieid, waarbij (le IU(IC1 (loalne ecnzalïte, SOiflb(J plaatsen opzoekt. - Leaeoaote, C!dj. [U.

U.]

Met wiltefl

?Uf'. - IBot .j Met witte bovenbladeren. -- 1,eacopathie, t. [%hd.j B!eekzuc/it f. -- Leaco-

pthique, ad]. Bleekzuchtig. - Letcope, a(Ij.
[H. II.] 31€ 1 wille voeten. - Leiieophe. wij.
1H. 11, 1 IiI(t Wt Co geleckend. -- LeacophIegnate, f. 11ied.j huid- of bleekwaterzucht f. • - Leaeopheginatiqae, a dj. 1.-laidwaterzac/iti. ---. Leiieophobia, f. i%iéd.j Schuw-

heid of Viec f. cool (Ie witte kleur. - Leaeuphie, (ldJ. [1-11. ii..i .iilct witte wcnkbcaauwen.
Leiicophthitiise, (dj. [H. a.] /17 itooiq.
dis solist. iii. Miiéi.] 1f'itooj in., een steen tier
Ouden. -- Leaeophyfle, ad j. let witte tiwleren. ---- .-11.c subst. tij. IVitbla(i 1., soort can kfierlauld. - Leueoplenre, O(/J. [H.. ti.] hlct witte
Z?1(/eU. --- Leu-opode, (1(ij. [BoI.j Vutsteii. -H. n. 1 ilitvoetia. .-. Leucopoge, wij. [H. n. ]
i'Vitbaardij. .-. Leacopi-octe, adj. Met wit
achtei (lee!. -- Leacopr'inne, adi. [H. nJ .T%Iet
witte billen. - Leueopfère, wij. [H. 11.1 Met
witte vleuels. - Leacopyge, odj. [H. 11.1 Met
witten stuit.
Leucopyre, adj. [Bot.] Met
witte vruchtcii. - Leueopyile, f. [fVIécLJ Tertnqhoorts 1. .- Leueopyii -he, adj. 1 H. n.j Met
wit en rood getee/cend. .-- Leiicorhamphe, adj.
[H. n.j .Vet witten bek of snuit. --Letïeorhize,
adj. [Bot.] Met witte wortels. - Leneoi-hyiique, adj. [H. iii filet witten snavel. - Leaeoi-rhé, e, adj. [H. n. .Vet 'u'itten stuit en wit
onderlijf. --- Leuern-rhée, f. [Méd.] Witte
vloed m. (bij 'tvrouwelijk teslacltt) . -- Leacorrhéique of Leaeol-rhoiqlLe, wij. Tot den
',,itten vloed be/ioorend, I e a Ie o r i ii d 1 c Ii. -Leitcoryx, n:i. [H. n. ] Bet1ioorn'iqe indische
antilope t. -- Leucosaphir, in. IIMindi.] 1-Vitbiaauwe sa'pphir in. .- Leneosceptee, in. [Bot.]
Indisch ijzerkruid II. .- Leucose, t. [Mëd. ] Gezamenlilke ziekten der lyrnplia- of watervaten,
I e u le Ô .c i .s. f Leacospernie, adj. [Bot.]
Met witte zaden of vruchten. - Leneospite,
Leucotiete, adj. [H n.j Wit/evlekt. - Lencostome, adj. [H. ii.] Witrnondi. -- Leucote,
wij. [ti. rij Net uitte ooren. - Leneotrique,
a dj. [H. n.j !l"ithariq. - Leacoxanthe, wij.
[Bot.] Met wit en geel rieteekend. - Leucoxyle,
(ldj. [Bot.] Met wit hout. - Leucozoné, e, adj.
H. n.] Met witte ringen of cirkelstreen geteekend.
[H
--. Leucure, adj. 141. ii.] liet witten staart.
Leugeoii , Lengron , in. [Pèclie] Vijdinazig net H. om rog te vangen.
Leur, adj. pass. I-lan, /iunee , haar, hare:; Laidin, L- catiosse, L- maison , hun, haar tuin in.,
hunne, hare koets t, kun, haar huis ii. 1-s frères,
L-s soeurs, 1.-s cheiaux, hunne, hare broeders ni.
pt. , zusters t. »1 , paarden ii. p1. - LE LEUR, LA
LEUR, pion. 1)055. De, liet hunne, hare: Mon lionbent', Mon eireur sera aussi le, hi 1-, iflijn geluk,
mijne dwaling zal ook het, de hunne, liet, de hare
zijn. Pies amis soot aussi les 1-s, mijne vrienden
zijn ook de hunnen, de haren. -- LEUR, PIOn.
pers. ni et t. klan, of aan hen , haar of aan haar.
,

.• --

]

Ces enfants, Ces poules alit falin, donnez -leur a

manger, (lie kinderen, die kippen hebben honger,
geef hun, haar (ze) wat te eten. Voilii ce qui leur
plait. (lat hehciagt 1mei, haar. je le leur al dit, Ik
heb het hun of aan hen, haar of aan haar gezegd.
Leurre, al. [F'auc.] Lokvogel in., voqelvoriiiiq
iOO(i stuk Ieder om den jagtvogel terug te roepen.
L- ii tiroli, met vieesch of aas voorziene lokvogel.
Acliarner, Décliarner le 1-, den lokeorel van vleesch
voorzien, het vleesch ontnemen. - Chasser au I-,
tact den lokvogel jagen. - [Pèche] Nageiaaakt
levend 'sac aan den vischhaak, lokaas n., leur F.

(fi (1 .) Strik m., lokaas n., voorwerp van verleiding:
11 vous fail cel olfre, mais eest un 1-, pour vous

altraper, lijf doet u (lat aanbod, maar 't is een
lokaas om U te verschalken, te vangen. - Leur-

LEV1E.

rev, V. a. Fate] Den vogel Op den lokvogel geW(flflefl. --- ( fi g.) In (len strik lokken, aanlokken,
verleiden. On 'a Ieuri'é da cetle i'iicoinpense, men
heeft hem met (ICZC belofte in den strik gelokt. SE LE1JIIIiER, V. JE. Afgeiipt worden (op den lokvogel). - (/4/.) Se 1- dali doux espoir, zich met
eeoc zoete hoop vtejje'n. - liet pait. passé is ook
wij.: ()iseau uien leui'ré, goed 0]) (1(11 lokvogel geleerde eatk in. Pei'sonne I-c par ui) faux espoir,

door cme valsclie hooi; verlokt persoon ni.
Leatrite, t. [ Mindr. ] Kalkoardige en phosphoïi.celie iiieiçjel in.
Levge, III. [Ânc. couLj lief/ing t'. (b. V. der
tic1i(Ieil Of afl(!eI'e heet"enieçteii).
Levain rn Giststof'f.,zuuideeg fl ,zuauleesein in.
Du pain sans I-, onjeiezen, ongezuurd brood it. Un
Catilf)iaslIne de I-, e(iie Pi', een omslag van zuurdeeg. Mettre en 1-, te rijzen, ie (listen Zetten. -Buloreen ligclianissvocht ii. (als ziekteoorzaak becliou'w(i): Le I- de a petite vérole, (Ie polestof,
stof !ei' kiiiderpolsjes. Cette nmaladie provient. dun
1- qui saniaose dans lestomac, deze ziekte komt
voort van een in (le maag Opfjehoopt zuur. - (fig.)
Over(;eblecen indruk Vail, haat, liefde of een' andelen liartstoqt, verborgen, .sme ulende neiging t.. over-

bIjfscl n Ii 'este encore parini eux nu I- de hai-

m, er blijft nog een overblijfsel van haat, zekere

unok bij hen over. Se défaire, Se dépouiller du
vieux I- du péclsé , den ouden zuurdeesein der
zonde afleggen.

Levaiit, in. adj. (alleenin): Soleil t-, opgaan
Ie zon t. Je ei'ai Ia li soled 1-, ik zal bij het opgaan de, ' zon daar zijn. - Loc. prov.) Adorer le
soleil 1-, (ie opgaande, rijzende zon aanbidden, dengene huldigen, die aanzien in de wereld begint te
krj)gen. - LEVANT, M. Oosten, oost n., inz. de
stielcen, die te wizen opzigte in oostelijke rigting
zijn gelegen, oostelijke streken f. pl. , morgenlanden ti. p1.; mcii' bepaald: de kusten van Klein..-lziC, Syi'ie en Egypte, Levant in. Du I- nu
coucliant, van den opgang tot don ondergang, van
den morgen tot den avond, van liet oosten tot het
westen. - Peuples, Marcliandises du L-, oostersche volken ii. p1., koopwaren f. p1. - Commerce
du L-, Levant- of tevantsche,ierantjnsche handel m.,
F . ook ECHELLE. '- [Géogr.] Mar du L-. de Mid(lellandsche zee f. - Levanti, fl1. Turksch paletsoldaat, I e v a a t t in. - Levaiitin, e, wij. Oostersc/i,levantsch, levantijnsch: Peuples 1-s, oostersche

volken n.pl. Ports 1-s, havens t. p1. van(le Levant.—
Als subst.: Les L-s, de oosterlingen, levantjnenm.pl.
- [Mar.] Un 1-, een Levant- of Sinirna- vaarder m.
(zoowel van 't schip als van den kapitein (l ebézigd).
-- Levantine, f. [Corn.] Elfen zijdeslof f. (uit
(Ie Levant ooispronkei(jk) , i e V a a t i en f.
Lève, t. [Jeu] Houten bal-lepel rn met langen
steel (in eene klos- of maliebaan).
Lev e , e, adj. (en part. passé van lever): Pierre
-c, opgeligte, opgeheven steen m. Mains 1-es, opgeheven,cpgestoken handen f.pl. Epaulesl-es,OpgetrOk ken schouders m. Pl. Yeux 1-s, opgeslagen, ten herae l gerigte oogenn. pl. Pont 1-, opgehaalde brug f.
- Pain 1-, gerezen, gepist brood n. - Les plus
grands dorineurs étaient alors les premiers 1-s, de
grootste slopers waren het eerst op. La lune ëtait
l-e, de maan was 07). - Avoir In main I-c, le
bias, le fer, Ie glaive l-, gereed zijn om. toe te
slaan. Marcher Ia tète I-, met opgeri,qt hoofd, onbevreesd, vrijmoedig, stout daarheen gaan. Prendre
qn. nu pied I-, iemand juist op het punt van henengaan, vertrekken of afreizen aantreffen; ook: iemand
bij 't woord vatten; iemand iets vragen zonder hein
tijd tot nadenken te geven, iemand overrompelen.
.- Ook als subst.: Voter par assis et 1-. Z. ASSIS.
.-. LEVE, M. [Mus.] Opslag in. (der hand bij 't
maatslaan).
Lève-cul, in. (alleen in platte zegswijzen) Jouer
a I- of a cut levé, z. onder GIlL. - [Fauc.j Voter
ii 1-, het opvliegen van 't wild afwachten (van ,jagtvogels, die hunne prooi niet aanvallen voor zu

opvlie;t).

Levée, 1. liet oprapen, inzamelen van zékere
dingen; de opgeraapte of ingezamelde voorwerpen
ze/yen, inzameling 1'. 11 fut prësent a Ia I- des
fruits, hij was bij de opraping, inzameling der
vruchten tegenwoordig. Toule la 1- lui appartient,
de gansche inzameling, oogst behoort kent - lietfing. inning t, l.a I- (les impOts, des contributions,
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de heffing, liet ontvangen der belastingen. - [Mil.,
Mar.] Werving, oproeping, Hçjting, rekruh!rinq.
L- de soldats, de rnateIot, Oproepinij , weivnuj van
soldaten, matrozen. La I- de 1 8 710 , de ligling van
18 10 . Faire une I- de gens de nier, in I- dun
equipage, eene oproeping van 't varensvolk doen,
eene sc/iee'psbemanning aanwerven. L- en masse,
algemeene oproeping, liting, volkswapening. mi] .] La 1- dun siege, het opbreken van een beleg. L- des ariets, opheffing van, ontslag uit het
arrest. L- de boucliers, Z. BOUCLIER. - [ Mat,.]
L- de la mei', het aanschieten, rollen, canloopen
der golven: II y a de Ja 1-. de vee schiet aan, staat
hol. - {Constr. mar.] Zitbank f., voorste balk m.
L- des couples dun vaisseau, oprigtinq der spanten van een schip. Couple de 1- of Maulresse-levPe,
oprigtingsspant t.[Chir. ] La 1- de I'appareil,
het afnemen, de liqilny van bet verband. -- Cout.J
Cette 1- seiira pour le collet , dit afsnijdsel zat
tot een' kraag dienen. Cetle pièce est presqu'entière, on nen a pris qu'une 1- de jupe, dit stuk
is bijkans nop çeheel, er 7s slechts een stuk voor
een' vrouwenrok afijesneden. -- [Géom. ] L-e dun
plan, liever LEVER dun plan. - [ Hydr. ] Aarden
of qe'rnetselde dam, wal, dijk m. La 1- de vette
riviêre sert de chersin, de Pain van deze rivier
dient tot een' weg. - [ Jeu de cartes] Slap, trek m.:
Faire trots I-s (mains), drie trekken. .c1aqn halen.
Avoir Ia I-, de meeste slapen hebben. - [Adîiijn.]
Lediging (Ier brievenbussen; gezamenlijke uit de bussen genomen brieven: La dernidre 1- se fait a sept
heures do soit- , de laatste liqting geschiedt ant 7
ure. - [Tech.], z. v. a. CAMME. - Tand ut van
een rad. Ruimte f., die de zuiver in eene pompbuis
doorloopt. [Jur.j L- du sceild, des scellës, afneming van de zegels, ontzéqelinq t'. Faire Ja Idun corps, d'un cadavre, een lijk qerepteljjk opnemen en wegbrengen. - [Cotn.j Vooruit ontvangene som f. (door een' der deelbebbers). - A Ja ]de Ia première séance, bij t opheffen, bij 't einde
der eerste heffing. II est venu i Ja I- de table, hij
is bij 't einde von den maaltijd orkornen.
Leve-gazon , m [Hot-l. .] ZorlenstL her, zodenligter m., zodenspade f. (PIer. Des leve-gazons.)
Lévei.aatte , 1. (pop.) Gele schelvisch ni.,
roodschaar t., pollak m. (lieu).
Lèvenez, m. [Mar.] Ophaalder m. der getouwen. (PIer. Des lève-nez.): L- de Ja bonnette
du hunier, paqaoijer in. van 't boven-lijzeil. L- (te
Ja bonnette basse , geitouw van 't onderzeil.
Lever, V. 0. Liqten, oplipten, he/fen, opheffen,
tillen, opbeuren, ophalen: L- une piet re de terre,
eenen steen van de aarde opliqten. L'aimant lève
Ie Ier, de zeilsteen ligt het ijzer op, trekt liet in
de hoogte. Levez on peu votre pied, ligt uwen
voet eens op. Le prètre, après Ia conséciation,
lève l'Iiostie, de priester heft de hostie na de inzegening op. L- les mains nu del, de handen ten
hemel heffen. L- les épaules, de schouders ojdialen. Voulez-vous on peu I- Je stoic? will pij 't
vensterscherm eens ophalen, in de hoopte trekleen? L- Je rideau, Ja toile, de gordijn ophalen.
- L- on enfant au baptème , een kind ten dooi)
heffen. 11 Ie va le baton sur lui, pour Je fi'apper.
hij Witte den stok tegen hem op, een hem te staan,
(fig') Yen Jèverois Ia main , ik zou daarop wel
eenen eed willen doen. L- le pied , stil zijne biezen
pak/eenden kraoijeninarsch slaan. z. ook MENTON. LJa tête, Ja créte, te nez, het hoofd, den neus opsteken, trotsch zijn. - ( fam.) I- boutique , menage, eenen winkel, eene huishouding opriqten, beginnen. L- létendard, Z. ETENBARD. - L- on malade sur son séant, een' zieke overeind zetten. LIe pont -levis dun cb'iteau, de ophaalbrug van een
kasteel optrekken. -- Afnemen, afl&:ten, wegnemen.
verwijderen: L- Ja serrure dune porte. het slot
van eene deur afnemen, afslaan. L- Je masque,
het masker of moinaanpezigt afnemen; (fig.) niet
meer veinzen, zich vertoonen gelijk men is. L- IAcorce dun at'bre, de schors van eenen boom a[liq
ten , a/'sehillen. 11 faut I- deux pieds tie terre
avant de Je trouver, men moet twee voet aarde
wegnemen, eer men hit vindt. L- Ja nappe, Ja tabie, on plat, het tafellaken. de tafel, cenen schotel
afnemen, wegnemen. L- Ie chapeau, den hoed afnemen. L- J'appareil, dune plain, het verbandvan
eene wonde ofliqten. L- one tache sur on habit.
eene vlek uit een kleed maken. - ( fig.) L- une
[

-

-

-

-

difflcultè, eene zwarigheid oplossen, uit den weg
ruimen. - Een gedeelte van een geheel afsnijden
(inz. van stoffen sprekend): L- trois aunesdedrap
pour on habit, drie ellen laken tot een kleed afsnijden. L- sur Ja largeur de Ja toile de quoi faire
des poiguets, uit de breedte van het linnen het
nood'ge afsnijden, 01fl hemdsboorden daaruit te maken. - L- one aile, one cuisse dun poulet, eene
vlerk, een boutje van een kuiken afsnijden. L- one
paire d'empeignes , een paal' overletren uit eene
huid snijden. - Inzamelen, bijeen zamelen, oprapen; ontvanhen, heffen, lipten. L- les fruits dune
terre, de vruchten van een stok land inzamelen.
II a levé bien do foin dans ce pré, hij heeft van
deze weide veel hooi gehaald, inpezameld. L- les
impéts , de belastingen liçten, he/Ten. L- Ia dime,
de tiende inzamelen. - [ Admin. ] L- on corps, een
lijk geregtelijk opnemen en webbleelpen. L- on
enfant, een' vondeling opnemen en naar 't vondslin,qshuis brengen. - [ Agric.] L- les guérets, het
braak/and beginnen om te ploegen. - Chas.j LIe lièvi'e, den haas opjagen, vii zijn leper opstooten.
(fig.) L- le lièvre, iets het eerst op het tapijt brengen, van iets het eerst spreken, het ijs
breken. Ii ne failait pas I- ce lièvre- la, daarvan
had uien niet moeten spreken. - [Gmoîn.} L- Je
plan dune place , dun lieu, eene vetting, een terrein opnemen of opmeten en op 't papier overbrengen. L- on plan a vue, op het oog opmeten.—
L- one ma rque en mee, een merkpeilen.— [Hort.]
L- on arbre, L- Un arbre en motte, een' boom,
een hoorn met zijne aarde uitnemen (om te verplanten). L- des oignons , des tulipes, bloembollen,
tulpen uit den grond hale. - [Impi'.] L- Ia lettre,
Z. LETTIIE. - Jeu] L- tine main, eenen slag of
tick halen (in 't kaartspel). - [Mar.] L- l'ancre,
het 0-like)' lipten, ophalen, thuis winden. L- une
ancre par les cheveux, een anker met de boeireep
lipten. L- les lofs, de halzen op-steken of opgeijen.
LOve Je grand lof! gei op den hals van 't grootzeil! I.- les bosses, les garcettes , de stoppers, de
seisinqs van een louw afnemen. L- les fourrures
dun cordage, de kleeding afnemen. Lève les gar
cettes ! Seis OJ) ! opgeseisd ! L- les i'ames, de riemen
ophouden (uit het water lipten), op riemen hoeden. - L- on vaisseau, een schip in Zijne spanten
zetten, de spanten van een schip (ipi'igten. L- le
buien, de voorsteven-knie oprigten. L- les accoi'es,
de stutten van onder een schip wegnemen, wegslaan. L- Ia chasse, ophouden met japt op een
schip te maken. - [ Mil.] I- des soldats, soldaten
lipten, aanwerven. L- Je sidge, le camp, het beleg,
het kamp opbreken. L- Ia garde. de wacht aflossen.
L- Je piquet, met overhaasting terugtrekken. L- le
masque dune batterie. eene batterij demaskéren
of menen. - [Man.] L- on cheval è cabrioles, It
courtiettes. It pesades, een paard on luchtsprongen, krom-sprongen, tot het opheffen des' voosbeenen
afripten. - [Pint.] L- one sentence an gi'effe ,
een vonnis ter griffie ligten, zich daarvan een afschrift laten geven L- protèt of on protét, een
protest I e v é r e n, over een' wissel geregteljjk een.
protest laten opmaken (z. PROTET).— L- Ja séance,
de zitting opbreken, opheffen, de vergadering voor
gekindiod verklaren. - L- Ja délense, lexcouimunication, l'interdit, het verbod, den ban, het
interdict opheffen. LEVER, V. fl. Opkomen,
opschieten, opgaan, uit den grond komen (van planten); rijzen. opkomen. qisten (van deeg). Lorge
Jève plus vite que le fi'ornent , de gerst konit
(-schiet) schielijker O) don de tarw. - La pâte a
bien levé, het deeg is goed opgekomen of goed ge
rezen. - SE LEVER, V. pr. Zich opriqten of over
eind zetten, opstaan, oprjzen; opgaan. Se 1- (le
son siége, van zijne zitplaats oprijzen. Se 1- pour,
devant qn., voor icincid opstaan. oprijzen (uit eerbied). - Se I- de table. van tafel opstaan, den
ditch verlaten. - Se J- de 1)Ofl inatin. vroeg opstaan of het bed verlaten,. Le soleil se Jève. de zon
gaat, komt op. Le jout' se Jéve de bonne heure en
élé, des zomers wordt het vroeg dag. - Le vent
se lève, de wind verheft zich, steekt op. - Le
temps se Jèvera It midi , het weder zal met den
--

middag opklaren. - Se I- contre one proposition,
tegen een voorstel opkomen, er zich tegen verzet-

ten. -- (Lor. prov.) II faudi'ait se !-de bon maim
pour J'attraper, wie hein beet wil hebben, moet
vroeg opstaan. Z. ook ERGOT. - (Prov.) A. beau se

-

LEVER
lever tard qui a bruit de se lever matin, z. BRUIT.
- L- UIIC charge aux parties casuelles, een ambt
door bet betalen der ambtsgelden verkrijgen. L- le
scellé, (Ie qereulelijke zegels liqten, ontzégelen.
LEVER, reL liet opstaan, het verlaten van 't bed;
het ()J)kOIflCn, (Ie opgang in. (van een hemelliochaani);
lul ophalen, optrekken (der tooneeijordijn). On
ne le tiouve chez lui qu'II Son I-, men vindt hein
niet thuis, dan wanneer hij pas isopjestaan. Ii était au l- du rai, hij maakte zijne nior enopwachtinq bij den Iconinq, hij was op het ochtendbezoek. - La I- des éfoites, het opkomen der sterren. - Au 1- du soleil , bij den opgang der zon.
L- héliaque, Z. HELIAQEJE. L- cosmique, z. COS
MIQIJE. L- aslionomique, astronomisehe opgang
(aan den waren of onzi („tbai en horizon) . - [Géom. j
Le I- dun plan, het opineten, opnemen, het doen
van opi'iietinqen. - ['Ilitit.] Arriver an spectacle
an I- (In rideau, bij 't opgaan der gordijn in den
schouwburg kooien. (hostie hij de mis.
Leves -Dieu, in. [Catli.] Het ophe/fen der
I Leveroy, in. (oude eed): .lurer par I-, bij
den waren boning Zwelen.
Leveisv, in. Guarder, heifer, ontvanger van
belastingen, van tienden, enz. - [Tech.] Werkman, (lie de bladen van de vilten neemt (in papier(abr'(iken); - wegnemner (1cm' gedrukte bladen (bij
boek(Irukkers). L- de lettres, vlug letterzetter.
Léviathan, rn Monsterachtig waterdier a.
(waarvan de bijbel in 't boete Job spreekt), volgens
sommigen (Ie walvisch, VOiCfl5 anderen de krokodil, leviathan Ill.
Lévicaude, adj . [11. II.] Met gladden staart.
- Lévicuile, adj. I H. IL] Met gladden hals of
borststuk. - Lévieosté, e, adj. [EL. n. Met
gladde zijden.
Levier, rn [lécan.] Hefboom, handboom m.,
spaak 1. Les bras, le point d'appui, de puissance,
de résistance du I-, de armen, het steun-, mnagt-,
lastpunt van den hefboom. L- coudé, gebroken
hfboomn. L- hydraulique, liijdraulische of waterhefboom. - Ai'till.J L- porteur, draagspaak. Lferré, beslagen spaak. L- de manoeuvre, handspaak,
rolspaak. L- dabattage, weegboom bij den knaap.
I.- cie pointae, des caionades, baksijzer n. [Mach. (I yap.) Handhefboom, handel in. L- hexcent rique, eZ'centrieke of uitmiddelpuntige stang f.
L- de souspape de sûreté, hefboom van de veiligheidsklep. - ( flu.) Léloquence est tin puissant 1pour remuer la multitude, de welsprekendheid
is een mnagtige hefboom tot opruijing van het volk.
Levière, 1. [Peche] Ivetljn, netreep f, dik
touw op erne spit oom de netten op te halen.
LévifoHé, e, adj. [Bot.] Met gladde bladeren.
Lévigatioii, f. [Chini. ] Pjjnwrjving f. Lévigateur, rn [Tech.] Fijnwrijver rn (in
Reichenbachs toestel tot het maken van beetwortelsuiker).-- Scheermes a. met een schutblad. - Levigeit, V. a. [Chin. ] Tot allerfijnst poeder wrjven.
Lévipède, adj. [1 lui Met gladde voeten (van
ineecte). - Snelvoetig.
Ithvirat, in. [H. jud.] Het verpliqte huwelijk
tusschen eene vrouw en den broeder hoary overleden mans 1 e v t r a a t s -huwelijk a.
Lévîrhynqsie, adj. [H. n. ] Met gladden bek.
- Lévirostre, adj. [H. n. ] Metligten, dunnen,
gladden snavel. - Als suhst., Z. CENORHAMPFIE.
Levis, adj. rn. alleen in PONT -LEVIS, Z. aid.
Lévite, in. [El. md.] Leviet, afstammeling
van Levi (Jakobs derden zoon bij Lea); joodsch offerpriesler. - LEVITE, f. Soort van zeer wijd
vrouwenkleed n., wijde mans-overjas m. - Lévitesse, Lévitisse, t Vrouw of dochter van een'
leviet. - Lévitiqdle, adj. Levietisch, wat de
levieten betreft: Race, Famille I-, levietisch geslacht n., stom rn van Levi. Lol 1- of mosaïque,
levietische of mozaïsche wet f. - LEVITIQUE, M.
Leviticus aL, het derde boek van Mazes.
4. Leviuseule, adj. Min of meer ligt, wat ligt.
S Levrauder, V. 0. Een' haas veroolqen. Vervolgen, nazetten, najagen. - Ook als
adj. (fig. et lam.) Homme Ievraudé, een man, die
gelijk een haas vervolgd wordt.
Leviant, rn (verklw. van lièvre) [H. n. ]
Jonge haas m., haasje n. L- de trois quarts, haas
van drie vierendeel jaars.
Lèvie, 1. [Anat.] Jill f. L- infirieure, suphrieure, onder-, bovenlip. La douce persuasion cou
--

]

-

LEXIPYRÉTIQTJE. 405

lait de ses 1-s, de zachte overreding vloeide van
zijne lippen. - Les 1-s du cheval, du boeuf, da
chien, de lippen van 't paard, van den os, van
den hond. - (Loc. prov.) Souvent on le dit des
lévres (de bouche), mais le coeur ny touche, z.
BOUCHE. Prier, Promettre du bout des 1-s, z. BOUT.
Rire du b- des lèvres, tegen zijn' zin iaclien. Son
rime ne dépasse pas ses 1-s, hij lacht naauweljks
merkbaar. Avoir le coeur sur les 1-s, sur le bord
des 1-s, z. COEUR, BORD. Se mordre les 1-s de qc.,
ergens spijt van hebben. Serrer les I-s co mme an
chat qui boit du vinaigre, een zuur gezigl zetten.
Avuir un mot, nu nom sur le b- des 1-s, z.
BORD. Goûter da Ii- des Ièvres, sipperlippen. [Anat.] Les grandes 1-s, Les petites I-s of les
nyrnphes, de gi'oote of uitwendige, de kleine of
inwendige schaamlippen. - [Arch.] Rand m. der
vaas (campane) van 't koi'inlhisc/m kapiteel. [Bot.) Lipvormig gedeelte n. van een' bloemkelk of
eene bloemnkroon: L- inférieure, baard m. of onderlip; L- supérieure, helm m. of bovenlip. [Chir.] Les 1-s dune plaie, de wondlippen. [H. n. ] Naam der omgebogen schelpronden. [MII.] L- de l'entonnoir, boord, rand m. van den
mijvtrechter. L-s dun trou de loup, rand van een'
wolfskuil. - [Man.] Ce cheval sarnie, se ldfend
des 1-s, dat paard heeft te dikke lippen (zoodat
het de gebit-stang niet voelt).
Lèvrelette, t. (verkiw. van lèvre) Lipje a.,
kleine, lieve lip t.
Levreteau, Lièvreteaui, m. (verkiw. van
levraut) [Chas.] Nesthaas, zeer jonge haas m.
Levrette, t. [H. n. ] Wij/je a. van een' windhond, leef t. - Levretté, e, adj. Lang en smal
als een windhond. - Levietter, v. a. [Chas.]
Hazen met windhonden jagen. - Jonge hazen
werpen. - I (fig.), z. V. a. LEVRAUDER. - Levi-etterie, f. [Chas.] Afrigting t. der wind/zon'len. - Windhonden-stul in. - Levretteiii-, m.
Opkweeker, afrigter m. van wind/zouden.
I Levi-enx, euse, adj. Diklippig.
Levriche, Levronne, t. [Chas.] Jonge wijfjes-windhond m.
Lévrier, m. [EI. n. ] Wind/zond, hazewind m.
Ce 1- prend un lièvi'e corps a corps, deze windhond vangt eenen haas in vollen loop. - (Loc.
pray.) Pain de I-, slee/it brood n. Soupe de 1-, in
water geweekt brood. Courir comme un 1-, als
een hazewind, zeer snel loopen. - j- (Prov.) De
toutes tattles bons 1-s, men moet iemands verdienste
niet naar zijne gestalte heoordeeten. U nest chasse
que de 1-s, geen beter jagt dan met windhonden.
Jamais m/ztin ri'aima 1-s, tusschen nienscimen van
't zelfde beroep bestaat gemeenlijk broodnijd. (fig. et fam.) La justice a mis ses 1-s aux trousses
du tripon, de justitie heeft hare speurhonden den
schurk achterna gezonden.
J4evron, m., ne, f. Jonge windhond m., jonge
teef t. van een' wind/zond. - Wind/zond van klein
ras, engelse/ze wind/zond m. - (fig.) Jeune 1-, z.
JEUNE. Attamé comme un 1-, hongerig als een wolf.
Levûre, f. Gist, gest, biergist f. L- sèche,
drooge gist. - [Cuis.j Zwoord n. (van 't lardeerspek). - [ Bias.] Vrijkwartier n. ( franc-quartier).
- [Péche] Bovenste rij halve mazen van een vise/inet. - Levûrier, m. Gistverkooper m.
Lexicograpke , m. Woordenboekschrjver,
lexikograaph ni. - Lexicographie, t.
[Philol.] Woordenboekschrjving f. - [Gram.]
Woordbeschrijving f., gedeelte der spraakkunst,
dat de grondbestanddeelen der woorden, hunne afleiding, de verschillende wijzigingen van hunnen
vorm enz. beschouwt, lexi ko g rap/mje t. Lexicographique, adj. Wal de lexikographie
betreft, lexikogrdphisch. - Lexicogra
phiqaiement, adj. Op lexikogrdplzische wijz
e. Lexieologie, t. Woordenle er, wetenschap der
woorden met opzigt tot hunne waarde, hunne
vorming, lexikoloqie f. - LexicoIoique,
arlj. Wat de woorden/eer betreft, I e x t k o I 6gisc/m. - Lexicologiie, in. Kenner der woorden/eer, lexikoloog in. - Lexigi-aphie,f.
Woordschrfjving. kennis van de regte schrijfwijze
der woorden, inz. ten opzigte van hunnen uitgang.
- Lexigraphique, adj. Wat die kennis betreft, lexiq r ä h is cli. - Lexipharinaqtie,
adj. , Z. ALEXIPHARMAQUE. - Lexipyrétique,
-

--
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Lexiq cie, fl1. Woordenboek (dictioiinaiie) , inz. Len ressorts de vette voi[ui'e soot uien 1-s, dii
grieksch woordenboek, 1 e x i k o n n. - Ook als rijtuig heeft zeem' buigzammme veeren. -- (fig.) Min
adj. Manuel 1-. liandwooidenboekje a.
zaain, Viieii(1(l'jJk, innemimeimd, inschikkelijk: Cast
an imoinnie bit 1-, '1 is een veem' minzaam, inne-t-- Lez, in. Breedte; Z)(l( f.; 100(1 111. - LEZ,
pi'éii. Bij (nog qebruikelk in cmije namen van . mend, vnmemmdelijk -mmmaim. - [Ptmvs.] Cire ] -c, lenig,
plaatse n ): La Plessis les Tours, Saint -Dénis les ligt kneedbaar en vastzammmenhammqend was a. -- I.!
am . Zachtheid, buigvaamimheid, innemendheid,-Axr.
Paris.
Lézard, m. [IT1. II.] Hagedis f. L- ocellé, pa- mimschiikkelf]Ifhmei(l t.; H a da 1- dans le earsmcthre, lijf
relhagedis (in Zuid-Europa). L- vert [)i(Iueté, ms van een jCIiC)iiCïi(lCii, toegd/eljken (lard, lijf heeft
eens zacht karaktem'. -- Dammsej Asoir dit 1-, buig(JIOCU TJestipJ)el(ie hagedis. L- vert a deux rains,
groen gestrepte l,a(I,e(lis. 1- (les souches, stioiik- zaam in (le kniee n zjjim.
Liaid, in. Kleine fm'asmsche kopermimimmit t. 1cm'
llO(je(liS. L- gris (les inui'ailleo, (;rna'uwe iiiaail,awaarde V(ifl een vierde son of drie denieis. ,qC(liS. L- gils les sables, (/1a(LUWC zan(ilw(/edis.
- I,- nioniteur, Z. V. a. SA1JVE- GALDE. L -caunari, (Loc. faimm ) Navoir pas uh (of Ie) 1-, Navoit' pas
krokodil -liajedis. - L- ëcailleux, z. t'. a. i'ao- deux 1-s 1)011 Se faire tondre, (100(1 aria Zfiii, (Inca
cc-sit rijk zijim. Je men donnel'kmis pas na t- , ik geef
LLN. t- tie nier, Z. V. a. CALLIONVME (Iragonneau.
.-et fain.) Cyst an pauvre 1-, 't is een anion
ei , genii' cent voor. II 5e fetait foueEtem' (Of lesser)
pour na lined, II couperait an I- en mleux, lijf is
(liOntiOCI.
de fJerigheid, zelve, ho zou op een' ceimt doos! blijven.
Lézaade, 1. Vofksnaa'ii voor de 'uijfjes - tiagn
-[Bot.] lolksonammi veils (less zwartenpopuliem'. -(15f.
- Spleet, sc/icon 1'. in eenii nicer.
[11 . mm.] I.- de St. Pierre, Sint - Pieters -pensiina til., een
Lézardé, e, a(lj. (en p art. P(1(Sé 1)1111 lézarder):
muur rn
amimmimo'imshioien. --- LA-uit-der, v. -sm (faiim.) Elk -moat
Mar 1- gescheurde,
Lézarde ll e. 1'. iBi)t ] IIajedisstaaît ni, ecite bijleggen, of uitleggen, z. v. a. BOURsILLE1. -- Kuiii), tao -i i -sm 't afschuiven of betalen zijn, cent voor
amenikaanectie 'wate'rplant.
Lézarder,v. a. Doen opeplijien of scheuren (een' CCìit betalen. --- LisLrdeuc, eiise, adj. (fain.)
maui of ander nietseluerk). -- SE LÉZAII1)Ek, a. Karig. -- Als s -clint. Gortentelder in., -lefster f.
Lias, in. (pr. li'aee) [Gmhol.) Leiachtiq kalkpa. Splijten SitieUiCii kiijqen.
Léztidet, rn [fl n. ] .Kle'iiiekrokodil-liaçedis 1. gesteenten n., dal de grondslag der Jura-bergen uilLiage, in, [Fdod.] lingt ii. (II) (Ie v'ijnnioi'. maakt, hems II.
Liasse, I'. Bundel in., pak a. geschriften, die
.-- LIAGI(. HI. 1I(l binden. Fil de I- , bindgaren a.
L- lu saipetre, du cliarlion et (In soufre, veibind')nq bijeen behooiemm, aaneengeregen panieren n.pl., inz.
aan 't salpeter, (Ie kooi CO de zwavel (in Ie kiuid die handels- of regtszoken bel -rel/ en , Ha s in. -

molens).
Lials, UI. [Iinéi'.J J'jjnkoireiige, zeer harde,
kalkaardige bouwsteen to. uit (te (JiOCVCil random
Parijs. - [Tech.] Lance koeten roede t. aan de
sc h eerbark der wevers.
Liaison, f. Zarne'imbindiimg, zamnenvoegin, vereeniqing, verbindin g , aaneenschakeling, aaneenknooJ)incl f.; ZOfliCiiiiOii(J in. verband; bindmiddel a. La
,

I- de l'oi' ei da fer se fait par le nsoyen da cuivre.

de vereemmijinj van liet goud, moet liet ijzer geschiedt

door middel van liet koper. La 1- de deux pieces
de Ijois, de venlmismdimmq van twee stukken hout. La
southire est une espèce (le 1- , liet soldeersel is
eene soort van Lmi'mmdmmmiddel. - (fig.) Cette inraire a
de Ia 1- avec l'autre, deze zaak staat met de andere
in verband. - Verbindtenis, vriendschapsbetrekking, goede versta n dhouding f.; (in 't meerv.) goede
kennissen t. pl., vertrouwelijke omimpang rn 11 y a
une grande 1- entre dx, er bestaat eene naauwe
betrekking tusscimen lien. L- de parentC, d'amnilié,
familie-betrekking, vriendschapsbetrekking. - Cet
homme a des I-s qui toe sont suspectes, die man
heeft kennissen, bezoekt qezelschmappen, die mn'jj verdacht zijn. II a beaucoup de 1-s, mais pea dainis,
hij heeft veel p(iede kennissen, maar weinig ashenden.— [Call.j Bindstreepje a,, op/maal am. -- [ Constr .]
Verband, verbinding: Maconnerie cii 1-, nietselwerk in 't verband. Placer les pierres, les Imriques
en 1-, de sleenen in 't verband plaatsen. - Ook:
liet bindmiddel der steenen, metselkalk in., pleister t.

- [Cuis.] Les jaulies des oeufs doniient de Ia 1hi In sauce, de dojers van eijeren binden cie saus,

geven haar (Ie noodige dikte ofhijvigheid. -- [Fauc.]
Napels en klaauwen van den roofvogel, waormnede
hij het wild vat, om het op te Hqten. [Mus.]
Boogie a. ter vereenif]ing van eenige noten; - notenreeks t. Oj) dezelfde letterqreep. - [Gram .. Log.]

11 ny a l)oiilt de 1- natte ces phrases, entre ces
idêes, er is geen verband, geen zaimmenhang tusschen

Bnieeensnoer,

-i -jjgsnoer a., veler am., die zulke pa-

p -ieren zamnenhoudt. rai ns toutes ens lettres cii
I-, lIe heb al deze brieven tot een' i -has ge -maakt,
aanee-mmgc -rege
n.IJ onnez-rnoi une 1-, geef nmmjj een'
veler, een' rmjgs-noer. - [Cons.] Stm'enqetje garen a
vnu- liii mmmeters.

Lihage, am. [Mae.] Slecht geho -u-wen bloksteen ni,

dan tot fons/eer -werk bruikbaar.
Libaii, in. [Pèclse ] (in (Ie M-iddell. zee) Bovenlijn a. V(ifl ccii -net; ook ballast -reep t. ouder aan
het net; -- k urkl'Un t. - LIBAN, in. )Gmlogr.) Libanon am. gebe-rgte aan de grens van Palestina).
_imiet

-

- Cedres du I,-, z. CEDRE.
Libetite of Livane, in. [H. ti.'] Een des' iiU-

-time-mm vein den pelikaan.

Libanoitianeie , t. [Ant.] Waarzegge-rj t.

uit den im'se-i'ookdammmp, - Lib.anoiisai.cieii, In.
-iie, t. Waarzegger in. , -zegsler t. uit den wierca/Ida -amp. - Ook als adj. Art 1-, kunst f. des
'

wierookwaarzegejers.

Libanote of Libaiioti&, t. [Bot.] Wierookkruid li., soortvan rosmarjinkruid (atliarnanthe).
Libation J. Ant.] 0/ferejieting, wijnstorting f.,
drunk- of plesmgoffe -s' a. bij de Ouden, -waasbij een
weinig van den drank ter eere van de goeie -is werd
uitgestort, 1 i b a t i e t. - (f (t mim.) Faire (les 1-s, ch-csm
beker druk laten rondgaan, lustig drinken. - Libttoiie, III. [Ant ] Plengo//'ervaas t.
Libatte, t. iVegerdorp of -kamp ii.
Libées, t. »1. [A n t.] Wij -nu -itgietism j en t. p1.

bij de offe randen.

Libellatiq.ie, ni. [ 11 . ccc [ .] Christen, (lie 1(jdens de vervolgingen (ier keizers zich een' schetsbrief had gekocht, 1 -ibehlaticus in.

Libelle, f. (eig. boekje, klein geschrift) Siimaael-.
sc hi mp-, schotschrift. blaauwboekje, l i b é I a. C'est
UH 1- diffaniatoire, 't i s een eer -soovend schotschrift.
- [Droit corn.] L- de divorce, echtsclme-isiismgs- libel.
- [Pint.] L- dexploit, daqvaeirdings- libel, -schrift a.
- [H. cccl.] Schuts- of veiligheidsbrief a. (z. UBELLATIQUE). - Libeller, a. a. Prat.] Een
eisch in retjten opstellen en -moet behoorlijke gronden
stave-sm. II taut Men 1- eet exploit, die dagvaarding
moet naar eisch gelibelleerd of 'niet redenen omkleed

die zinnen, die denkbeelden' - Lialsonner, a. a.
[Constr.] In 't verband plaatsen, in 't verband metvelen. - Met metselkalk verbinden, voegen. - Het
part. passé is ook adj .: Pierres bieti liaisonnées,
goed in 't verband geplaatste steenen in. ph.
Liance, 1. [Féod.] Rept fl va -mm een' heer op worden. - [Fin.] L- un mandement, une oi'doneesmen vassaal ofleennman . - Plijt in. van getrouw- nance, de bestemming der in eene aanwijzing uitheld eens vassaals.
gedrukte geldsom naauwkeum'ig aangeven. - liet
Jiane, f. [Bot.] A'aonm, dien rimeim in (Ie fm'ansche part. passé is ook adj. ems subst. : Ajouriiement
kolonien van Amerika aan de planten geeft, welke, 1-, omstandig -uiteengezelte, met redenen omnkleede
even ais het klinmop, hare ranken oom andere stren- verdaging of dagvaarding t. - La libelld dune
gelen, slingerplant, I i ei ne t. I.- is cliiques, z. cm- demande, liet schriftelijk opstel van een' e -isclm. QUE. L- en coeur, en gelCe, it tête de serpent, z. Libelliste,'n. Schotsch-niftschrjve -r, s chimpschr i ftCISSAMPELOS. L- hi réglisse, giftboom f . Pomme de maker, libelschrijver, 1 i b e I 1 1 s t ii.
1-, wateenmeloen in. L- fraiiclse, z. XERERE. L- C
Libellule, t. [H. a.] Schoenlappes' in , water lmiiton, Z. V. (t. COUANE.
juffertje ii. Z. V. a. DEMOISELLE. - LibelIltiiLiaiit, e, (Hij. Buigzaam, veêrkraclmtig, lenig: iies, t. ph. Geslacht der waterju//'enijes. -- Li-
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bellulolde of Libellolde, adj. Naar&it insect
qeij/ken(1.
Liber, Livret, in. Bot.] Bast in., dunne
kwq, welke zich tussclien de schors en liet witte
hout of spint bevindt. (Van sommige boomen 11e
brui/sten de Ouden dien bast om op te schrijven,
Cii v(n daar liet woord livre voor b 0 e le.)
Libera, ho. [Cath.] Gebed is. voor de ofgestor
venco (naar het lotjjnsc/ie oonv(tflØsWOOld Ithera,
verbs, bevrijd). - (Loc. lig.) Chanter uii 1-, een
danidied zingen, blijde zijn, dat men van iemand
ontslagen is: A son dél)art OOUS chatitetons Un 1-.
Libérabte, (idj. [Adrn. mi].] Geschikt om afgedankt te worden.
Liberal, e, adj. Mild, milddadig, mededeel
s;aam, weldadig: La nature lui a dtd 1-c de ses
dons, de natuur was mild jcjens hem met hare tjaeen. II eet 1- covers les pauvies, hij is milddadig
jegens de armen. Les dons de votre main 1-c, de
giften uwer milde hand. - Onbevooroordeeld, onbevangen, van vrije en edele denk- en handelwijs,
vrijzinnig, ingenomen voor de volksvrijheid en een'
vrijen staatsvorm, li b e r a a 1. Éducation 1-, vrije,
onbelerompene, vrjzinnige opvoeding f. Parti 1-, vrijzinnige, liberale partij 1. Principes lilidraux, vrij zinnipe, vrjheidlieverde bepinselen n. p1. - Arts
lilnlraux, Z. ART. - LIBERAL , m. Milddadige: Le
1- double le inérite do don par le sentiment, de
,milddadige verdubbelt, de verdienste der gift door
't gevoel. - [ Pout.] Vrijheid, vriend, aanhanger
van vrije staatsinriqtingen, vrijzinnige, liberaal
in. Les libéraux de France, de liberalen vein
1"ranlcrgk. - Libéralenient , adv. Mildel'ijk,
rijkelijk; - op vrijzinnige, liberale wijze. - - Libéraliser, V. a. Tot een' vrijzinnige of liberaal
maken. - SE L1BÉRAL1SET{, V. pr. Vrijzinnig, libe mal worden. - Lihératisme, in. Milde, onbekrompen beginselen n. pl.; welgezindheid jegens alle
klassen der maatschappij. - [ Pout.] Vrijheidsmin,
vrjzi
nnigheid, liefde t. voor vrije staatsvormen,
t i b e r a Ii 5 m u s n. - Libéialité, f. Mildheid,
milddadigheid; milde gift liefdegift f.; - onbekrompene, onbevooroordeelde, vrije, ddele denkwijze t. Exercer sa 1- envers qn. , zijne milddadig
held jegens iemand uitoefenen. Vos 1-s seint mal
piacées, nice giften, weldaden zijn kwalijk geplaatst.
- Cet homme se fail remarquer par Ia 1- de ses
sentiments, die man onderscheidt zich door de
onbekrompenheid zijner gevoelens.
Libérateur, Rh, -t rice, t. Bevrijder, verbseer, vrijmaker m., bevrijdster, verlosster t. 11 a été
Ie 1- de la patrie, hij is de bevrijder des vaderlands geweest. Jdsus Christ est le 1- du genre humain, J. C. is de verlosser van 't menschebjk gedacht. Voila ma l-trice, dat is mijne bevrijdster,
verlosster. - Ook als adj. gebtzigd: Evènemeflt 1-,
Armde l-trice, verlossend voorval, leger n. 1 Libératif, ive, adj. Bevrijdend, vrijheid be'werkend.—Libératioii, f. [Jur.] Bevrijding, vrijspreking, ontheffing, opheffing, kwijting, li b e r cl t 1 e t.
Les lois seint toujours favorables a Ia 1- dun dé
biteur, de wetten zijn altijd gunstig tot de vj-sjspreking van eenen schuldenaar. - La 1- de l'Etat, de
uitdelging van de staalsschuld. - [ Adm. nul.] Lde service militaire , vrijstelling, ontheffing van
krijgsdienst.
][.,!hei-er, v. a. [Jur.] Ontheffen, ontlasten,
vrijmaken, bevrijden (van een' last, eene verpligling): Il a liliéid sa maison de cette servitude, hij
heeft zijn huis van dit servituut, deze bezwarenis
bevrijd. - SE LIBEllER, V. fir. Zich vrijmaken, zich
ontlasten.' Se I- de Ia tyrannie dun maître, zich
van de dwingelandij eens meesters Vrij- of losmaken. Il ne tardera pas a se 1- de cette dette, hij
zal zich binnen kort van deze schuld vrijmaken,
kwijten. - 1-Jet part. passé is ook ad.: Forcat
libérd, ontslagen galeiboef m.— II est lihéré de toutes
ses dettes , hij is van al zijne schulden ontheven.
Liberté, f. Vrijheid 1. (van wil, van keus). Lentière, absolue, geheele, volstrekte vrijheid. Dieu
a donnh Ia 1-, Ia 1- de volontè a l'homme, God
heeft den mensch vrijheid, een' vrijen wil gegeven.
Les passions aftaiblissent Ia 1-, de driften verzwakken de wilsvrijheid. - Vrijheid (van dienstbaarheld of slavernij, van dwang, van gevangenschap).
La I- est l'état naturel de l'homme, de vrijheid is
de natuurlijke toestand der inenschen. Parler,
Agir en 1-, in vrijheid, onbedwongen spreken, han-

-

-

,
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delen. Metti'e an prisonuier cii I-, een' gevangene
in vrijheid stellen. - Vi'ijheid, onafhankelijkheid
(van stand, karakter, gedrag): 11 aime trop sa 1pour prendre un tel emploi, hij heeft zijne vrijheid
te lief om zulk een' post aan te nemen. Engager,
\Tendre, Perdre sa I-, zijne vrijheid binden, verkoopen, verliezen. (Pray.) z. CUlT. - 11 a perdu
sa 1-, clie lui di perdre sa 1-, zijn hart is niet
meer vrij, ij heeft hem van zijne vrijheid beroofd,
zij heeft zijn, hart iloor liefde aan zich geboeid. L- civile of enkel L-, vrijheid, burgerlijke vrijheid.
L- politique of constitutionnelie , staatkundige,
grondwettelijke vrijheid. L- de commerce, bandelsvrfjheid. L- des mers, vrijheid der zee, (Ier
zeevaart, onbelemmerde zeevaart. L- de la piesse,
vrijheid der drukpers, persvrjheid. I.- de conscience, gewetensvrijheid. L- des cultes, vrijheid
van godsdienstoefening, godsdienstvrijheid. L- de
penser, d'ecrire, vrjhlei(l van denken, van schrij
ven. L- inthiiduelle, morale, naturelle, persoonlijke, zedelijke, natuurlijke vrijheid. - L- de laiigage, vrijheid van taal, vrijmoedigheid, openliar
tigheid, stoutheid. -- Vrijheid, vrije, gemeenzame
manier van doen (zoowel in kwaden als in goeden
zin, en dikwijls in 't meervoud), vrijmoedigheid,
vrfJpostighicid 1'. Honubte I-, gepaste, welvoegelijke
vrijheid, vrijmoedigheid. Je n'aime pas vette 1-,
ik houd niet van die vrijpostigheid. Ii plead hop
de 1-s avec ses supdrïeurs, hij maakt zich le vrij
met zijne meerderen. Prernlre des 1-s avec une
femme, zich vrijheden met cciie vrouw veroorlo
ven, haar niet met welvoegelijkheid behandelen. Vrijheid (als beleefdheidsterm in den omgangsstjl):
Je prends Ia 1- de vous rappeler votre promesse,
ik neem de vrijheid (ik ben zoo vrij), u uwe beloften te herinneren. - Demander Ia 1-, verlof
vragen. - Vrijheid, losheid, gemakkelijkheid, ongedwongenheid (van de bewegingen van 't ligchaam,
van de handen, enz.). II a une grande 1- d'action,
de mouvements, de langue, de geste, hij is zeer
ongedwongen, los, vrij in zijn doen, in zijne bewe
gingen, in zijn spreken, in zijne gebaren. L- de
burin, de pinceau, losheid, ongedwongenheid, stoutheid van graveerstift, van penseel. L- de main,
losheid, vlugheid, vaardigheid, geoefendheid van
hand. - In dezen laatsten zin oohi van levenbooze
voorwerpen gebézigd in den zin van: ruimte, Vrije
beweging, speelruimte, speling f.: Cette roue a
beaucoup de 1-, dat rad heeft eene zeer vrije beweging, heeft volkomen vrije speling. Cette porto
na pas asses de 1-, die deur heeft geen speelruimte
genoeg. - L- d'esprit , vrijheid, onbevangenheid
van geest, van denkkracht. - L- de ventre, geregelde werking t. van den buik, van de ingewanden, open lijf ii. - [Jur.] L-s, vrijheden f. Pl.,
vrijdommen m. p1., instellingen 1, pl., voorregten Ii.
pI.: Les 1- des communes, de vrijheden, vrijdommen
der gemeenten. - [ Mai'éch.] L- de langue, tongvrijheid 1. (ledige ruimte in 't gebit voor de tong
van 't paard). - EN LiBERTE, bc. adv. In vrijheid,
vrijelijk, onbedwongen (librement): Parlei' en 1-,
en bonte 1-, vrij, volkomen vrij spreken.
Liberticide, adj. Prjheidmoordend, -vernietigend. - Als subst. m. Vrijheidsmoorder; vr(jheids -

moord rn

Libertin, e, adj. Losbandig, los, loszinnig, ongeregeld van zeden, van gedrag, ongebonden; zedeloos, aanstooteljjk. 11 est devenu fort 1-, hij is
zeer losbandig geworden. Contes, Piscours 1-s,
losse, wulpsche, zedebooze vertelsels, gesprekken n.
p1. Vie l-e, losbandig, los leven n. - Ook in minder ongunstigen zin: Cette rnère a des enfants
bieii 1-s , die moeder heeft zeer ondeugende, ongemanierde, verwilderde kinderen. - 11 est dune
humeur 1-e, hij haat allerlei dwang. - LIRERTIN, M.
Lichtmis, zwierbol, losbol; - vrijgeest , onge
loovige, spotter met, verachter van de godsdienst.
- Libertinage, In. Losbandigheid, ongebondenheid, losheid van zeden, van gedrag, lichtmisserj;
- ligtzinnigheid, onbestendigheid, wispelturigheid.
Ii vit dans un 1- continuel, hij leeft in eene gedurige losbandigheid, hij leidt een los leven. - 11
y a trop de 1- (lans vos études, gij zijt in unie studien te los, te onbestendig. - L- d'esprit, d'imagi
nation, weelderigheid, teugelloosheid van geest, vein
verbeelding. - [Rel.] Ongodsdienstigheid t., ongeloof n., vr(jgeesterij f. II faut profession de 1-, hij
speelt den vrijgeest, hij komt openlijk voor de vrij-

-
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LIBERTINER

-

LICEINCIER.

.eesteijj aft. - Libeitlirer, t. n. ([am. En
(os, 1OSlJ(tul(j(, ongebonden, uitgelaten leven leiden,

1- de soucis, de coins, vrij, bevrijd, ontheven van
kommer, van zorgen zijn. - N'avoir pas i'esprit 1-,
niet
vrij in 't hoofd zijn, niet geregeld (iLit iets
Losban(1(/
kunnen denken of arbeiden, liet hoofd met andere
Libelte, f. 111. lij Knoppenbijter in., een fraai dingen vol hebben. - Je sei'ai 1- P ciue Insure, ik
zal te één user vr)) (van bezigheden) zijn. - .Avoir
ci1?ld'l3Ltqe1iy insect.
Lihidineux, etse, wij. l4 7 eilustiçi, ontuc/E- Ie 'ent r e 1- o/Avoii' liherté deventre, Z. LIBERTE.
bi, onIuiseii, (jt il . AI)1)ëUt 1-, wellusti ge be g eerte t. - (Admin.j Papier 1- of mort, ongezegeld papier II.
flistoires ]-ses, ontuclttiJe feschiedenissen t. 7)1., - IBot.] Etaiulilies 1-s, vi'ijst(i(inde hieiiiidraden in.pl.
Veii,(1il t. j )l. - LiL)idiflosité, t. Ontzechti,heid, - [Coni.] L -coutunie, vrjiloiii IR. van inkomende legten. - [Chits.] Sainon 1-, open tijd IR. (maui/li inca
/ei1i)ei(l I.
jagen iiiag) .- [H. n.] Doigts 1-s, vrije, geheel gesclieiLibitLfl, (a (1 ), Z. ,jj LIBI1U 31 .
Liboai-et, ni. [Pècliej ]llaks'eell()n t.
den teeneii in. ])l. - [Litt.] Traductioti 1-, vrije
Libiaii-e, in. .Boekveuleoopei, boe/t'iiundeluur; (niet slaafs Baai 't oorspronkelijke gevolgde)vert. Puce en vers 1-s, :,edichit ii. in vrije of
- leesbibliotheekiwwtee, boekenverhuurder in. Léditeui', Z. EDfl.ELIt. L- conimissionnaire of clan- (Oi/'(".,.'Ulifilll/i' verzen. - )Plivs.] Calorique 1-, Vi'fje,
soi'Liinent, co)ni;iissie-bc)eleban(leln(1I (die in dOOi' an- niet Jb'ul :ii sv(ii'iiitestof t.
leien a (*li'edecen boeken handelt), bij de Duitscl,ers:
4- Libreéehaugiste , iii. Voorstander VOl)
den eigen handel.
SUi'tiOU flt5-l)(ifl(IC1(iU U. L- ijoucuiiiiste, Z. V. 0. BOOLibreineut, aft. Vi'ijeujk, op ongedwongen
QUINISTE. - ( i)ok 075 (vi,/. ehézijd : Coniuuis 1-,
vi'j of rond stil, onbewiïïipeld, rOn(ibO;"stig;
e;
lioeIzcei'iwopei's -bediende ni. lnipi'irneui' I-, (Jeu/s- wf/z
tee' en boe/hands/nar. Maicliancle 1-, boekveïkoop- gemeenzaam, te vrij, vrijpostig. Parlez et agissez
x1e', handelaaistei 'in boeken. - Librairesse, t. 1-, spreek en haai/el vi'(jel(jk. Je vous dirai I- mes
(buil.) i7oekei1îoopess VUOUW f.; ook z. v. a. Mar- sentiments, ik zeil ie mijne gevoelens rondborstig,
elaiide liiiraire. - Librairie, t. Boekverkoo- vrij uit, sic/tee/jfk zeggen - Vous en unez Plea
uis-bei'oep of -bedrijf IL ; boekhandel; boekwin- 1-, gij handelt te vrij, gij zijt tl te Vrijpostig.
Liblets, 01. p1. [Manut.] Boeklinnen ii., soort
led in. ; - weleei ook cow BIBL1OTI-1EQUE, boekerij,
cliii boekvoi'inig gevouwen duitse/s linnen.
1ebiz0s1.
Libileole. in. (plais.) , z. t'. a. BIBL I OPH I LE.
Libvation, I. [Arts.] k'e)J)l(L(ttsi'n/J V(Lfl Ie
Librille, t. [A n s. mii.] Soort van slingertuig a.
c/uk/sees 0]) (le schijf den' nwui, I I b r (7 t 7 e , schijnLiburiie, t. [Ant. corn.] Zeer ligt, snel vaas'/;are ot optische 1/brat/s. - Schommelin g , waye/50(1e of s lingerende bewegin11 (les' maan ont liars tiiij II. niet op zijn hoogst vijf roeibanken, I 7b si r n a t.
(i.e. pIl//s/nelle librcitie.
Lice, t. Loop- of 'renbaan, steekbaan f. , strijdLibre, ( (Ij. Vrij (in de verschillende beteeken.isscn van zijn subst. LIBERTE). L'honime est né perk ii., toin'ïiooip(aats t., tournooiveld a. Latter
1-, C/C iiiensch is vrij peboren. La voloitté est 1-, en 1-, in liet strijdperk worstelen. L- close, beslode wil is Vrij. (Pros.) Len volontés cant 1-s, ieder ten strijdperk, afgepaalde baan. Entrer dans Ia 1-,
Aan doen'wat hij evil; doe zoo a/s oij oenieindt. liet tournooiveld binnentreden; - (fig.) zich in eenen
L- ai'bitre, . .n.ltBlTIus. Vous kies I- 01 11 YOUS est Stì'ij(i begeven of iiilaten, liet snel iemand opnemen.
1- de i'etunei' on d'acceptei, liet staat 'U Vi'f) te wei- Fuji' In 1-, geen vriend van strijden zijn, den twist
;eren of (1(111 le nemen. - 11 est I-, /i(j is vrij, on- ontvlugten. - Le hai'reau est une 1- ouverte au
(JJ/i(lîikeiîJk. Cent nu 1IOIIIIOC cie condition 1-, ii talent oi'atoii'e, de pleitzaal is cmie kampplaats
est I'd I-, 't is een iiiaii van vrijen (niet siaafsehien) VOO, 't redenaars-talent. -- Leuning t. van een
stand, hij is vrij geboren. 11 est 1- de na pei'somne, houten brug; afsluiting eener manége of rijbaan.
hij is viii heer of meester over zijn' persoon. - - L I EU, t. 11 11 . II.] iVij/jes-jagthiond al. L- nouée,
11 est I- inaintenant, hij is thans vrij (niet nicer ilragtige teef t. - (fig.) Geile vrouw t.
jee(tnden). Le commerce entre iiersoiines 1-s est liever LISSE, Z. BASSE-LISSE.
Licence, t. Verlof n., vergunning, bewilliging t..
m o ms coupable q ue I'aclultère, de (vleeschie/(Jke) om11 éliit sorti satin en avoir clematidé La 1- a soli
ff(tii(J tBsscIiefl VS/je (ongehuwde) personen is minsupinely,
hij was uitgegaan, zonder daartoe verdan
de
echitbreuk.
Elle
nest
Plus
dei strafbaai
i_, zij is niet meer vrij, hare hand is Vei'ZefJ(I; zij lof aan zijn' opperste gevraagd te hebben. - [Corn.]
i.e fje/iuUL'd. On est tout ii fait I- clans cette Bijzondere vergunning van de regering tot den
maison, men is in dat buis geheel vrij (zonder uitvoer of (heil verkoop van deze of genie waan',
dwan(j, onbeieiiinierd. vrij van stijve p/i tplejingen). patent it., iiciintie: L- pour le débit du taflac,
Etre 1- avec (711., vrij met iemand zijn, (jemeenzaam, vergunning, vrjdoni tot den verkoop van tabak.
zonder plifIlpleffingen met iemand omgaan. - 11 a - [EeoI.] Graad nu, waardigheid t. van licenles manières trop 1-s, lii) heeft te vrije, vrijpostige. tiaat, waardoor men (Ie bevoegdheid heeft om te
'je:neenzame manieren. Des iiøios i-s aiiiioiiceiit onderwijzen en voorlezingen te houden; tijd van
les nioeurs corronipus, losse, losbandige, zedelooze, oefening of voorbereiding, leer-cursus ni. tot dien
onbetamelijke gesprekken zijn liet kenmerk van be- groad. Enti'er ei), Sonic de 1-, zijn' cursus als
dorven zeden - 11 a une contetiaiice 1-, Un air 1-, licentiaat aanvangen, voleindigen. - Te groots
hij lce/I cciie vrije, losse, onbelei,anerde houding, vrijheid, die met zedigheid, eerbied, enz. in strijd
cSfl ongedwongen VOOi'kOiliefl. EI a la voix 1-, la /s: 11 lireid des 1-s, se dotine Ie grandes 1-s, li(j
parole 1-, tij heeft eene Vrije, onbelemmerde stem geeft zich veel vrijheid , durft zich --elven veel
if uitspraak, hij spreekt vlot, zonder haperen. - veroorloven. - Ongebondenheid, uitgelatenheid,
Pinceau 1-, vrij, los, vlug, stout penceel n. - Ce losbandigheid, teugelloosheid, iiitspatting t. L- et
ressort, cette roue nest pas 1- lans ses motive- ft'mnhe, tooinelooze ongebondenhieid. 11 faut n/primer
ments, die veer, dcit i - act is niet vrij in liars, in Ia 1- de la jeunesse, men moet de uitspattingen,
z(jiie beweging, heeft geen speling, geest speelruimte den moedwil der jeugd onderdrukken. - [Beaux
uenoerl. - Une assem b lée ou les suffrages ne soot arts] Vrijheid, afwijking van de kunstregels: L
pas]-s, cciie vergadering, waar de stemmen niet permise, geoorloofde vrijheid. L- poétique, dir/iwaar men zijne meening niet zeggen mag. terhijhse vrijheid, afwijking van de taalrecels tee
vrijzijn,
- Le commerce, Ia presse est 1- dans ce pays, wille van maat of rjiii of uitdrukking. Ce conm
i/c handel, de pers is in dat land vrij (staat niet ilositeur , Ce peintre se permet Pico des 1-s,
onder belemmerende bepalingen). - Etat, Peuple, deze koinponist (toonzetter) , deze schilder veroorPays 1-, vrije staat in., vrij volk, vrij land n. (aan looft zich vele afwijkingen, vrijheden. - [Call.]
eene vreemde inapt, aan jeen willekeurig gezag L-s, hera/len t. p1., stoute pennetrekken ni. ph. tot
r/tip van 't schrift. - Licencié, e, odj.
' grondwetteljke eeg- vers/e
onderwoi'jien, in 't genot van
ten). - VilIes 1-s, vrije steden, vrije rijkssteden (en part. passé van licencier): Troupes 1-en, afge
(in Dseitscbiianri.) - Les chentins, Les passages dankte troepen m. ph. - LICENCIE, in. L 7 c e avrij, open, t 7 a st t m., iemand, die zich op hoogescholen (le benoot 1-s. (ie wegen, de (loorgnngen zijn
veilig. les inst's soot 1-s, (Ie zeeën zijn vrij, de voegdhieid verworven heeft om doctor te worden en
zeevaart is veilig. (Lee. prov.) Les cliemins soot zijne wetenschap uit te oefenen en te onderwijzen,
1-s, La campagne cot 1-, de deur staat open, go toegelatene, bevoegde in. - Lieeiiciemeiit, ni.
Punt gaan als ge wilt (inz. tot een bediende, dle [Mi].] liet afdanken, ontslaan van troepen: af-,
dreigt te vertrekken). - Espace 1-, vrije, onbezette (lriîking 1., ontslag n. - Lieeiicier, v. a. [Mil.]
,uiiiite t. Cette place est 1-, die plaats is vrij, Afdanken, ontslaan, uit de krijgsdienst zenden:
.3/iSO onbezet, (1i;.) Champ 1-, Z. CHAMP. - E tre Après Ia paus, on licencie orilinairennent des houI'(!CliLlO()S leven
.
- SE L1B,
ERTI\EH V. in'.
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L10ENC1EUSEMENT

-LIEN.

tc Lc vj'i;de dnht i2en (Je1vooijjk ki ijcvot/
jr, _
Jf(1(1(i ?)(L1 1iceti(1at veIeelu?v. (i de2CR
ve/ou(1ci(!) . -- sie LICEYCLE1I, V. 7i. Zcii
t];f/ueee; 01 veroofoven; - zich te veel eroorle veel vi(jhe?d nemen, de qenzcn van pli(t,
rai zuetli U lalid te bu?te; (/(1(tfl. (Ook deze zin i e

Lieeneieuseneiit, adv. Op buiten-

Cj)O/j(1C, (;jebo;uIene, uit(jelate'ne wijze, (1 te vrij:
H paile - Stil les matièies Ie Ia i'ëflgion , hij
ejieclet (Ii te iii, over (Jod.s(lienstiye onderwerpen.
- Lieeneieiax , ieuse, (Ldj. Lø 8 1mndij, buiten.ei)l)i•id, uit('eiaten, ondehonden, te veijpostiut. Me-

eer nee vie I-ieuee, cell losbandi, liederlijk leven
feiten. II blent fles discours I-, hij Iwuelt oeverhair, nlelooze (JeS])ïekkefl. - [ Litt.] Riniie 1-ieuee,
()nnoauwleeuuid, ontoereikend ejiin li.
Liceroii , ni., liever LISSERO.
Lieet, in. ())-. li -cette) Verlof li., vt'r!unniilfi f.;
verrjnnnnsbews n.
Licette, t,, beter LISSETTE.
Liehe, t. Tech.] , Z. V. a. LISSOHL11.1
,/:IIUC!d101(IOSChC haai, soort van zeehond in.
Liehei, in. [Bot.] (pr. ch=k)Korstinos ti. L-s,
iii(ISIli(liiten, niossoorten t. ])l., kor s tmossen II. pl. , een
talrijk liloiteqeslaclit der hedektbloefjenden. Lichen
d'Isleuide, ljsl(iiulscli inns ti. L- iuirelle, verwinos
(waaruit de orseille bereid wordt). L- les idles,
T- vanuiférin, rendiei - mnos. L- des tunis, geel ee/titeliitO.C, flUtUifl?OS. - [ Méd.J Iiieidino.c li., dec/it 1.,
fioetrworrii in. Liehhiiate, ni. (pr. cli=k Ook
in ( le volgende) [Chiin.] Jtloszuuo zout ii. - 'Lichené, e, wij., Z. V. O. LICF1ENOiDE. - Liehé
née, t. [H. i .TIiosroel)s f., zeer schoone rups van
Jen eik. -. Lieliéneux, euse, u/f. Korstmosaelotiq. - Liehéiiieole, adj. [Bot.] Op korstOiiO SCïi ejooeljend. - Liehénifornie, adj. Korst-S
iflOSVOiiili/ Liehénine, t. [Chirn.] : Bestanddeel van het ijslandse/t mos, mnoszetmeel, t t c It e-

a i a e f. - Lieliénique, etulj. [Chitn.] : Acide 1-,

korstnioszuurii. - Liehnéite, I. [Miiiilr.] Moss-teen ni., steen met mosafdrukken. --- Liehénivoi-e, at/f. [H. n.] Mosetend. Liehéuograplie, in. Jo cplantbesclir'(jveo in. - Liehén 0ji'aphie , t. Beschrijving der mosplanten , der
korct000scen. - LieIiéiaoi-aphiqiie, aJf. Daartoe helt000end, Ii eli en o q reip/liseil. -- Liehéfl0i(Ie adj. Naar eeoc korstinosplant qelijkenct.

- LJCEIENOIDES, M. vi Kortmogaclitieje planten f.
ijl.; leverinossen a. jd. - Liehénologie, Liehénologiq ne, LiehéuoIoue, z. t,. a. LICLIE NOGRAPH1E, LICI1ENOGRAPII1QUE, LICHENOGRAPHE.
Licher, ii. a. et is. (pop.) Di-in/een; poofjen,

zuipen. -- Lieheuti-, in. Drinker , zuiper. -

ITech.], z. V. (t. LISSEUR.
Liehiiie, t. [Bot.] Soort van zeeoias n.
Lieier, nl., Z. LISSIEIt.
Lieiet, nil. [Bol.] Wolfsdoorn, kruisdoorn ni.,

tOOit V(in jasmf/n.

(kever in.

.Lieiiie, t. [H. IL] Soort van aard- of loop-

Lieitatioti , f. [Prat.] Openlijke vetkoopini
(1(101 eten ineestbiedende (van een onroerend hoed, dat
niet wel onder de verschillende eigenaars kan vetdee/ (l worden) , vel - koopind bij opbod, veiliny, a teet i C t. - L- volontaire, willige ve ) , koopie. - Licitatoire, adj. [Prat.] De neilitto bette/fend,
vette openbare vet-koopinq iereistlttotd.
Lieite, a dj. [Jur.] Niet door de wet verboden,

geoorloofd: Seuvent ce ((Ui est 1- nest pas convenahie, dikwijls is datgeen, wat g eoorloofd is, niet

hetaittelijIe.

Licité, e, adj. (en part. /)(155(l ccitt liciter):
Terre 1-e, Off opbod verkocht, in veiling qebraqi
land ii.
Lieitement, adv. Op geoorloofde wijze.
Lieitei . V. ci. [Plat.] Aan den meestbiedende
cerkoopen (wat aan meet dan toto toebehoort en
zich to/ct laat vete/ee/en). - Ook als v. n.: II faudra
I-, uien zal tot openbaren verkoop moeten ovecqaan.
Lieoehe, f. [IIE. Ii.], Z. V. a. LIMACE.
Lioir, m., beter LISSOIJI.
Lieol, in. (itodt.) Z. LICOU.
Lieopode, rn [Bot.], z. LYCOPODE.
Lieoriie, f. [H. ii.] Eenhoren in., fabelachtig
dier niet een langen, regten horen midden op 't voornoold. - z. V. 0. CHALIANCON. - L- de mei, z. v. a.
NAIiV&L. -- [Bias.] Een/toren, eenhoornig paard
toet een (Jeitebaard en leeuwestoart. L- saillant,
IlilIdliX, ion do/tense, accroupi, aeculé. dIt repos,

• iO,• ';ote:oode, vo z(Jooe i000ede stuotode, zitfolio/i , i.i': itt ,Je.o0'ettde ee,oltoi'eoo. Stoort veoto boot citeer in . , too bij de Iltosse.t lot
bonito, ceioioot'ett nt - 'leen.] Zikete ptipiereco't
tiic't ccii' e en/toten t(it wvtvooitet'k.
Jicornet, in. jr. m] .Eeotltotenviocit in. let
Areohiocloe (01f.
Licou ('4j dichters o'otiittjds iictil) , no. ilootote
ho/ftc' iii. , c/eta Ot foute OOIt (ICit kop veto 1ioOOotr,
ezels e. (t. letetdieten. -- [ U. n .] Retool en n det to(clottetvel, ocit den kant Ccitt iett loop. - (ice. ;i 0e,)
Gene tie sac et tie I- (livid), c/ccitt qepeto/oei, , ye
spttis II. ii ainse inleux Ie I- (uc Ia looe, z. acTE.
11 tiamne nit I-, de stropo watlot beu, hij zool de
jctlq niet titottloojoett.
I etezn ni. 11 roniAl I ijle ii lef I c ti to
make- e000 en bevetvolt,'eleeo' van de 1toe, e te /ocitlspc;sonen, Uerehtsdiett(101', I i e t ( I'.
Lieuale, ti). 'Bot.] Soort econ jictiotboorio it
.0/i • '

-

der Molukken.

JJçure, 1. , Lieve,' Lissunu. (aiottlo0te f.
Lidiuée, f. [11. n.] Soort vete a/tikaonccite

Lie, t. lief, he//c, iiioîr 1., yroitdsop

ii., doe-

sew rn L- de yin of enkel L-, wijncnoîr. Ce vut
eet dale ei bon jusqu')! In 1-, deze w(ftt t-s itelote en g oed tot op (ICU droesetit - (fly.) La I- dc penpie, de he/fe ties volks, liet gepeupel, fcitihaqei, ye-

qrcciuw. La I- lu genre liiiinaiii, des iiotiimes, liet uitvaagsel t/ei- tnensehlieici. - Boire le
caliee j US(tU'iI IR I-, z. CALICE. Boii'e le paIsii',
Ie honheni jusciu'io Ja 1-, ovei'iticttij e nieten, liet
vet w aak, liet qeluk uitputten. - (Pi'Ov.) Le 100fl
viol ne Peut lttie saioo 1-, ook de beste wijn heeft
ti-teen,

z-(fn' ciroesem, ook de beste menscit live/t zijne (; C
breken, er is qeen joiod zott (/er selinitit.
Lie, adj. Vrolijk, dartel (alleen nog v000'kotoieoid
in): Faire elière I-, lteet'l-(j/e en in veotycie leven.
goede sier maken.
Lié, e, cit/f. (en part. iotts ,cJ van lice) Cheveux
1-s, Fleurs ]-es, zatnenqebotttlett haren n. »t., bloctue -it 1. pt On la amend pietis et PoiliGs i -c, toont
heeft hem gebonden (icon voeten en handeot weqqe-

voetd. Avoii les mains 1-es, clan de liconoleit yebottelect zijit; - (fly,) in z -jftt c/oct c beiettioiiet'cl, vet/tincierd zijn, ottmctjti,cj zijn, wei ui/lien, totetor ct/ct
kunsten. - Lettres, notes 1 -eo, verbottden letters,
noten t. /)f. - Sauce ltien 1-c , goed qebotideit,
dikke sates t. - Tons ces oens 1-s par seo'rnent ,
al deze door een' eed verbonden liedett. us soft I-s
d'amitié, d' intéi'êt, zij zijn door vriendschap, toot
belang verbonden. - Je suis fort 1- avec lui, -ik
sta met loeiit in nctci tewe vetbincitettis. - [Jeu]
Jouer cit parties 1-es, in q esloteut partijen spelen
(zoodat inca b. v. van dcie partijen twee moet
winnen out den inzet te bekotnen. - [MéiI.J
Matières 1-es, gebonden cto/fen (uitwerpselen). (Loc. prov.) La hécasse cot 1-c, (le bruid is -in
de schuit, de vogel is in de kooi (ebruikelijk yezeycte als liet liuwel-jjks- contract (Weekend -is), Z.
ook BÉCASSE. Entrez, nos chiens sont 1-s, kom
maar binnen, treed vrij Li n nen (tot iemand, die
-

-

aarzelt in te treden).

Liége, in . [Bot] Kurkeik, kuekbootim in .; Ic-ark ri. Level - Ie 1-, elect kur/chcmst afnemen, afschillen.
Senielles, Bouclions tie 1-, kurkenzolen, stoppen t.

pt. - [Minéi'.] L- fossile of ties montagnes, bergkurk n., soort van asbest. - [Pêche] Patenôtres
tie 1-, kurken d obbers in . p1., kurken paternosterwerk mm. au -mt den net r and. - [Tech.] L-s de Ia
selle, (le beide viemeqets of barle l len aan (Ie zijden
van den zadelknop. - Liege, e, wij. (co ) port.
passé can liégei'): Filet I-, van ku'ken of dobbers

voorzien smet n.

Liégèee, t. [FInd.] Eed in . van persoonlijke
trouw. - Liégement, (U/v. [Fétd] Op leen-

pliqtiqe wijze.

Liéger, v. a. [Péche] Van kurken voorzien
(een net). - Liégeux, ease, adlj. Kurkachtig.
Lieu, in. Band, riem in., koord, snoer, touw li.,
alles , waarmede itt-en zainenbindt of vastmaakt.
I,- tito fei', tie paille, d'osiei, tie ,jonc , ijzeren,
strooj/en, teenen, biezen band. - [Mar.] Les is
mies inâts, ties veigues tl'assenmltlage, de trastbon

(Ie rabemncieit (Ier zcmnieîigestelde roos. Les I-s-den,

tI'une crue, de stutten van eerie kraan. - (fig.)
Le 1- conjugal, de Ituwelmymke Le 1- thi niariage,
band, echtkotoop ni I,- fanoitié, tie reeonncmissnnce ,
band vein eoticimo/od/oap, toot erkentelijkheid.

Les I-s
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de. Ja nature, dit sang, de Ia chair, de banden (Ier

natuur, des bloeds, des vIeescfes. Les I-s de Ia societé, (Ie banden der maatschappij. - [Anc. prov.]

A méchant chien, court 1-, een' kwaden hond moet
flies kort houden: men moet slechten menschen
weinig vrijheid laten. - Band in. , kluister, boei f.
(en, dezen zin doorgaans mcccv.): Brisei, Rompre
ses ]-s, zijne banden, boelfen verbreken. z. ook ES.
Afimnkelijkheid, slavernij t., inz. liefdebne()en 1. p1. II tiouve ses 1-s 1)1011 doux, hij vindt
zijne slavernij, zijne kluisters zeer aangenaam. (Loc. lig.) Ii liamne encore son 1-, hij sleept zijne
boei 50f] 00 zich, is nog niet geheel van zijn' hartstogt genezen, het gevaar nog niet le boven; Z. ook
TRAINER. - [lui.] Double I-, dubbele band, verwantschap tussc/ien kinderen van denzelfden vader
en dezelfde moeder. Simple 1-, enkele band, verwantechap tusachen halve broeders en zusters. Teelt.] Kneep, beneden deel van den bol des hoeds;
-. klein/wak m. der timmerlieden; - bindlood ii.
der Ulazeninakers.
Liénite, t. Méd.] Miltontsteking t.
Lieniie, t. [Tiss.j Kettin g draden in. p1., die
bij 't weren niet zijn op(Jelifjt en door 'welke de
spoel niet is heen gegaan.
Lienterie, 1. (pi li-au—) [11éd.] Spijsloop,
buikloop ni., waarbij de spijzen onverteerd afvloeijen.
(liet woord veroudert.) - Lieistérique, adj.
Tot den maagloop behoorend.
Lier, V. a. Binden, toebinden, zamenbinden,
vastmaken, verbinden, aaneen binden, aaneen hechten, door een' band of door een bindmiddel vere e n / g en of doen zamenhangen; knoopen, strikken.
L- tine botte de fain, een bos stroo zatnenbinden.
Ii faut lui 1- les bras, men moet hein de armen binden,
knevelen. C'est Un ton a 1-, Z. FOU. L- les lettres,
(Ie letters zamenbinden. L- ses soulieis, les cordons de ses souliers, zijne schoenen, schoenbandjes
toebinden, toeknoopen, toestrikken. —Le chaux et le
cinient Bent les pierres, kalk en tros verbinden de
s/vetten. —( fi g.) Uit serment injuste tie lie jamais,
een onrejtvaardige eed verbindt nooit.L- uis discours,
les parties dun discours, de deelen tenet rede zasnenbinden. L- amitid avec qu. , vriendschap met
iemand maken. L- conversation avec qn., een ge5,/trek, omgang snel iemand aanknoopen, zich in
een gesprek toet iemand inlaten, in gesprek raken.
Noes avons lid mie partie de promenade, wij
hebben eeoc wandeling met elkander beraamd. 11
a hien, mal lid sa partje, hij heeft zijne zaak, zijne
onderneming goed, slecht aangelegd. - L- les mains
it tin., iemand de handen binden, Item werkeloos,
zonder invloed maken. L- Ja Jangue a qn. , iemand
de tong binden, hem beletten Ie spreken, te klappen.
--- [Fauc.] Le faucon lie uien Ie gilder, de valk
pakt het wild goed oost. - [ Ecrit.] Ce que vous
aut'ez lid sur in terre, sera aussi lid dans le del,
wat gij op de aarde bindt, zal ook in den hemel
gebonden zijn. - SE LIER. V. pr. Zich verbinden,
enz. (in bijna al de beteekenissen van het v. a.).
Les ingrédients 5e lient bien, de bestanddeelen
verbinden zich goed. Cette sauce se lie, die saus
wordt dik. - (fig.) Se 1- les mains, zich de banmien binden. Se 1- par un senTient, un voeu, zich
door een' eed, eeoc gelofte binden. Ne nous lions
(JU'h des gemis vertueux, laat ons enkel met deugdzame lieden verbindtenissen aangaan. Se 1- d'intérèt, d'affaires avec qn., met iemand gemeene zaak
maken, eeoc compagnieschap aangaan. Ce fait-lá
5C lie (t urie autre aventure, datfeithangt met een
ander voorval zamen. - Ces couleurs, Ces groupes se lient bien, (lie kleuren passen goed bijeen,
die groepen staan in goed verband.
Lierjie, t. [Constr.] Bindbalk; nokbalk ma.; rib t.
aan een gothisch gewelf. - L-s , bodemplanken t.
eener schuit. - [I-I. it.] Beggc-cletnatis t. soort van
witbloemig meelkruid D.
Lieriaei, V. 0. [Constr.]: L- une palee, een
paalwerk met dwars- of bindbalken voorzien. liet part. passé komt ook als adj. voor: Voûte
gothique Jiernde, geribd gothisch gewelf ii.
lAene, in. (oudt ijds hierre) [Bot.] Klimop,
eiloof, veil, kletnmnerkruid n L- d'eau, waterveil.
L- terrestre of traînante, Herlie de Saint-Jean,
Rondelette, aardveil n., hondsdraf m., z. v. a.
GLECHOME. - Lierré, e, adj. [Bot.] Met k/mmopbladen.

1- Liesse, t. Vreugde, vrolijkheid t.

Liestage, in. {Anc. jut'.] Begt it. 0]) de over
zee aankomende waren.
Lieu, ni. Plaats; ruimte t.; oord, gewest a.
Tout corps occupe an I-, ieder ligc/taam neemt
eeoc plaats in, beslaat eene ruimte. Le mouvement
fait, que les corps changent de I-, de beweging
maakt, dat de ligchamen van plaats veranderen.
On est votre I- de demeum'e? waar is uwe woonplaats? Un I- de plaisance, de récréation, cene
plaats van vermaak. Ic! sera Ie ] - de rendez-vous,
hier zal de plaats van zamenkomst zijn. En (Juelque
lieu qu'il aille, je Ie trouvei'ai bid, 0/) welke
plaats, aan welk oord hij ook moge gaan, ik zal
Item wel vinden. Vous Ie trouverez en ce 1- ..i,
gij zult lmeitt op deze plaats vinden. 11 le dit dans
plus dun 1-, hij zegt het op meet' dan déne plaats.
ifanter de ntau'vais l-x, slechteplaatsen, bordeelen,
speelhuizen bezoeken. Des l-x dcartés, inhahités,
afgelegene, onbewoonde oorden, plaatsen. L- pu b lic,
openbareplaats (schouwburg, kofftj/tuis, kerk, enz.).
- Les l-x, de vertrekken it. p1. van een buis. L-x d'aisanees of enkel L-x, Z. A1SANCE. - L- de
plaisance, lust/muis n., buitenplaats t. Mettez-le en
1- sûr, leg het op eene veilige plaats, bezorg het wel.
Le 1- oil je suis lid, mon I- natal est Wesel, de
plaats, waar ik geboren ben, mijne geboorteplaats
is ['Vezel. - Le 1- saint, de kerk. - Visiter les saints
lieux, de heilige plaatsen, het beloofde land bezoeken. - Plaats f., rang m. Le 1- d'honneur, dc
eereplaats (aan tafel, enz.). Mon père, tient le gre
mier I- dans son village, mijn vader bekleedt de
eerste plaats, den eersten rang in zijn dorp. (Deze
zin veroudert; alleen in regten zegt men nog:)
Chaque créancier viendra en son 1-, ieder schuldeischer zal volgens zijn' rang opkomen. - [ Prat.]
Etre an 1- et place de qn., in iemands regt en bevoegdheid getreden zijn. - Afkomst t., geslacht n.,
familie f. C'est un homme de bas 1-, 't is een man
van geringe afkomst. Sa femme est de bon 1-, zijne
vrouw is van goeden huize. II sent le 1-, do ft ii
vieit, men kan aan bent zien, van welke afkomst,
van wat geslacht hij is. - ( fig.) Je liens cda de
bon 1-, ik heb dat van goeder hand. - (fam.) On
a pand de vous en bon 1-, men heeft in goed gezelschap van u gesproken. - Plaats (in een boek,
geschrift): En quel I- Platoit l'a-t-il dit? op welke
plaats heeft Plato dat gezegd. - Tenir lieu de ...,
de plaats bckleeden van, vervangen: Ii me tient
1- de père, hij is mij een vader, bekleedt bij mij* de
plaats van vader. —Avoir I-, plaats grijpen of hebben,
gebeuren. Cela n'aura pas 1-, dat zal geene plaats
hebben, dat zal niet gebeuren. - Aanleiding, gelegenheid, oorzaak, reden f.: II a donné 1- it un
accommodement, hij heeft aanleiding tot een verdrag gegeven. Donnez-moi 1- de vous rendre service, geef mnij gelegenheid om u te dienen. J'ai tout
I- de le croire, ik heb alle reden, oorzaak, grond,
om het te gelooven. S'il y a 1-, zoo daartoe redenen
zijn, zoo er grond voor is. - [Astr.] Plaats van eene
planeet, We lengte, liet teeken en den graad van
den dierenriem, waarin zij zich bevindt. - [Bot.] Lnatal dune plante, stamplaats eenerplant. L-d'habilation ordinaire. gewone stand- of groeiplaats. [H . n.] Soort van scitelvisch, roodschaar, z. (lévenagatte). - [Man.] Ce cheval porte en beau I-, dat
paard draagt zijn' hals, zijn' kop sierlijk.— [Mar.] Lde reste, standplaats, verblijfplaats (waar de reis
moet eindigen) . L- d'entrepôt, stapelplaats. L- dallège, liptingsplaats. - [ Math.] L- géométrique,
geontetrische plaats, regte of kromme lijn, waarvan
al de punten dienen om een onbepaald vraagstuk
op te lossen. - [ Mil.] L- de gîte, nachtverbljf,
nachtkwartier n. L- de séjour , verblijf-, toefplaats. - [Rhét.] L-x oratoites of communs, algemeene bronnen, waaruit een redenaar de middelen put, oom zijn onderwerp te behandelen. L-x
coinmuns, gemeenplaatsen, vaak gebruikte uitdrukkingen f. pl., alledaagsche, afgesleten gezegden n.
p1. -AU LIEU DE, bc. prép. In plaats van , in stede
van: Au 1- d'étudier , il joue, in plaats van te s/udéren, speelt hij. - EN PREMIER LIEU, EN SECOND
LIEU, EN DERNIER LIEU, /0e. ode. In de eerste,
in de tweede, in de laatste plaats, eersteljk of
ten eerste, ten tweede, ten laatste of laatstelijk. AU LIEU QUE, bc. conj. In plaats dat, terwijl:
L'un dépense son argent, nu 1- que J'autre serre
le sien, de een verkwist zijn geld, in plaats dat,
terwijl de ander het wegsluit.

-

LIETJE
Lieue, f. Mijl f., uur n. U y a iine 1- d'ici
a Ia 1-lave, 'S Hage ligt een uur van hier. J'ai
fait hult 1-s par jour, ik heb acht m ijlen, uren
daags afgelegd. L- carrée, vierkante mijl. L- commune le France, gewone fransc/ie mijl (van 23 in
een' graad des meridiaans). L- de poste, postinijl
(van ongeveer 4,000 meters. L- marine, /ransc/ie

zeein'tjl(van Oin een' graad). --(Loc.prov.)Faire en
quinze joins quatorze 1-s, zeer langzaam, treuzelig
zijn, den slakkenpang gaan. Etre a cent, a mille
1-s (l'll1e chose, N'en pas approdherde cent, mille

1-s, ver, zeer ver van de waarheid, van het doel
afzijn; ergens in 't geheel niet aan denken. En

tout pays ii y a une 1- de rnauvais chernin, z.
CHEMIN. Ii sent son fripoii dune 1- a Ia ronde,
de schurk ziet hem uit de oogen.
Lieur, rn. Schovenbinder in. - Liense, adj. f.
[H. n. ] Chenille 1-, rups, die haar nest uit verscheidene zamengerolde bladeren of bloemen maakt.
LieliteHaIlee, f. Luitenantschap ii. , luitenantsplaats t. Ii a une 1- dans l'artillerie, hij heeft erne
luitenantsplaats bij de artillerie. La 1- générale de
l'arniée, liet luitenant-generaalschap bij 't leper. Stad- of stedeltoudersehap n. -- lieutenant, rn.
Plaatsbekleeder (van een' onmiddellijk liooger geplaatsten persoon) , stede-, stad/weder; inz. plaats-
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[Iiapr.] Dubbele letter, koppelletter, stukielter t.,
twee of weer letters op één letterstaafje; - ook
vereenigde letters en woorden in 't schrijven. --[Mar.] Wading, sjorring f., garenstrop, pakstrop rn. - 'l'héol. myst.] Volslagen opheffing
van 't gevoelvermogen, zielsverrukking t. - Naar
't volksbijgeloof: nestelknoop m., onmagt f., onvermogen n., als uitwerking van zékere betoovering ,
waardoor sommige 1igchaamsverrigtingen, inz. die
van het teelvermogen, opgeheven worden. - Ligatitrer, v. a. [Chir.j Onderbinden, een' laatband omleggen.
Lige, adj. [Féod.] Persoonlijk leenpligtig (van
den vassoal gebézigd, die aan zijn' leenheer dooi
nog naauwere banden van dienstbaarheid dan de
gewone leenman was verbonden). Hommage I-,
persoonlijke leenpligt in. Fief 1-, Homme 1-, Z. FIEF,
HOMME. Seigneur 1-, onmiddellijk leenheer m. L1GE, M. Persoonlijk leenheersregt a. - Ligeance, t. [Féod.] Persoonlijke leendienst, persoonlijke
leenpligtigheid t. Piet de 1-, dienstleen n. - Ligée, t. [Féod.j Eed m. van leenmanstrouw.— [H. a.]
Soort van vlinder in. - Ligement, adv. Met
persoonljken leenpligt, dienstleenpligtig. - Ligenee, f., Z. V. a. LIGEANCE.
Lignage, m. .4fkooist f. , geslacht n. : Homme

vervanger van den kapitein, titel des officiers, die
on m iddellijk in afdalenden rang 0]) den kapitein
volgt, in i t e n a a t; in 't algemeen ieder officier,
die on m iddell ij k beneden eenen chef staat en dien
des soods vervangt. L- général du royaurne, algemeen stedeliouder des rijks. - [MII.] L- en pvcmier, en second, eerste, tweede luitenant. L- day
rnernent, de distribution, luitenant van wapening,
van uitgifte. L- coiwiel, luitenant-kolonel. 1.- gdnéral, luitenant-generaal. - [Mar.] L- de vaisseau,
luitenant ter zee. L- de port, officier der haven.
L- en pied, (weleer) oudste luitenant, eerste officier (op een franse/t schip). - [Any. jur.] L- civil,
repter in burgerlijke zaken. L- ermine, hals-

de baut I-, iemand van hooge afkomst, van aanzienlijken huize. (In dien zin verouderd.) - [Corn.]
Roode wijn van Blois, nit verschillende druivensoorten; - soort van Orleans -wijn ni. - [Atic.
cout.] Regt ti. 0]) liet houtvervoer.

officier of ambtenaar, die den titel van luitenant
voerde. - [Anc. mil.] L- -colonelle, luitenantkolonels compagnie, tweede compagnie t.
Liève, t. [Anc. jar.] Uitt r eksel a. uit een register dec leengoederen.
Lièvi'e, in. [H. n.] Ilaas ni. L- en forme, au
gîte, of a l'accroupie, haas in zijn leger. Lever Ie
1-, Z. LEVER (ook fig.). Courre of Courir le I-,
CoURIR (ook fig.). - L- de plaine, de montagpe,
veld-, berghaas. L- ladie, Z. LADRE. - fain.) Etre
peureux comme un 1-, zoo bang als een haas, als
een wezel zijn. - t Gentilhomme i I-, acne edelman, die slechts van de jagt leeft. ( fi g. et prov.)
Mémoire de 1-, kort geheugen n. \Touloir prendre
les I-s au son du tarnhoui, een plan ruchtbaar
maken, dat, om te slagen, geheim enact blijven.
Sommeil de I-, hazeslaap, ligte slaap; liet slapen

première 1-, den eersten rang be/cleeden. Etre liarS
I-, niet zoo als anderen zijn, cmie bijzondere soort

-

regter. I.- de police, policie -prefect. - Lieiatenante, t Voormalige titel der vrouw van een'

(

met open oogen. C'est une sotnme P prendre sur

Ligiati1e, adj. [Bot.] Op liet hout wassen(l.
Ligne, f. Lijn, streep, l i nie L : I- droite,
courhe, Prisde, regte, kromme, gebroken lijn. Lverticale of percndiculaire, oPlique, huizontale,
circulaire, loodl(/n, schuine lijn, waterpas-lijn.
cirkel-lijn. Deux 1-s qui se coupent, twee (I/can-

der snijdende lijnen. Tracer des 1-s, lijnen trekken. - (fig.) Suivre Ia I- da devoir, de i'honneur,
volgens pligt, volgens de eer handelen. Ces deux
artistes sont sur Ia rnèrne I-, die beide kunstoefenaars staan gelijk in verdienste, in naain Etre en

uitmaken, niet te vergelijken zijn. - [Géogr.,
Astr. , Mar.] L- équinoctiale, of enkel L-, z. v. a.
EQEJA'I'EUR. Passer, Couper Ja I-, de linie passéren,
snijden, doorgaan. I.- méridienne, ineridiaan -lijn,
reptelijn, van noord tot zuid in 't vlak des mcciditians getrokken. - [Adrn.( L- de douanes, tollinie f., rij tolkantoren langs de grenzen. L- teldgraphique, teleqraplien -linie, volgreeks van op elkander werkende telegraphen. - [Anat.] 1.-s de in
main, lijnen, strepen der hand. L- blanche (mi-

dialre) de l'abdomen, witte buikstreep t. La 1âpie du férnur, de scherpe lijn van het dijbeen.
[Artill.] L- de mire, rigtlijn, vizierlijn. L- de lii,
schoollijn,. - [Astr.] L- des absides, Z. ABSIDE.
I,- des noeuds, knoopenljn. L- des syzygies, If/n
der syzygiën, lijn, die dooi- de middelpunten van

Ie dos dun 1-, dat geld, die schuld kunt ge wel 07) zen, aarde en maan gaat, wanneer deze laatste
uw' buik schrijven: (lat lS eene hoogst onzôkere, in tegenstand (opposition) of in zainenstand (contwijfelachtige ontvangst. C'est tout I- et tout lapin, jonction) is. - [Chem. de ter] L- d'opération,
het cene is als 't andere, t is lood aim oud ijzer. operatie- of verricjtingslijn , die, waarop een spoorPas a pas 1e boeuf prend Ie I-, langzaamgaat weg wordt afgebakend. I.- dun chemin de fey,
zeker. Z. ook COLLET, GITE. - [ Astr.] Haas, ster- lijn of as f., langs welke ter regter cii linker zijde de
rebeeld van 't zuidelijk halfrond. -- [Cur. , H. n. ] verschillende ieer/ceci, waaruit een spoorweg beBEC -DE-L-, z. old. - L- de mer, z. V. a. APLYSIE; staat, worden aangebragt. - Bij uitbreiding: La
MOLE. - { Anc. Ma.] Z. V. U. LIURE. -- Lièvre1- d'Amsterdam P Rotterdam, de spoorweglinie.
tean, in. [H. n. ] Jonge, nog zuigende baas.
de spoorweg van A. tot B. - [Com.j I- de cornpte,
Lievi-ite, m. [Min€lr.] Soort van ijzererts rn. witte rand aan de regterzijde eener rekening; uitLigaxiient, rn. [Anat.j Band a., uitte, véze getrokken geldsom op dien i'and. Porter, Mettre,
lige verbinding der beenderen of bevestiging der 'l'irei, Faire entrer en 1- de compte, z. COMPTE.
gewrichten, geelhaar, ligamént a. L- cillaire, - [Constr. , Hoyt.] Lijn t., snoei, rigtsnoer, meetooghaarband. - Liganienteax , euse, adj. snoei' n., meellijn t. Marquer le bo ls P la 1-, het
[Anat.] Bandachtig. - [Bot.] Peze1i, dradig. - hout met de lijn, de krijtlijn teekenen. Tii'er une
Ligamentifornie, adj. [Anat.] Bandvormig.
muraille P in 1-, eenen muur volgens het î'igt
Ligan, rn. [Ft. n. ] Soort van bij f. der Phi
snoei' optrekken. Plantes (les arhres k Ia I-, boolippijnen
men in regte lijn, volgens het nieets'noer PlanLigatif, ive, adj. [Grani.j Verbindei?d, za- ten. L- de plomP, de niveau, lood/ja, watermenvoegend.
paslijn. - [Ecrit. , 1rnp.] Regel rn. Ii y a quince
Ligatule, f. [Bot.] Band- of lintinos n.
I-s (I chaque page, op elke bladzijde staan vjjfLigature, f. [Chir.] Laatband in., laatver
tien regels. Ii taut que le compositeur rethesse
band n.; het omleggen daarvan; het verbinden, inz. cette 1-, de zetter moet dezen regel regt zetde onderbinding f. van eene ader of van een uit- ten. Mettre un mat it in I-, met ccii woord een
was; de daartoe dienende draad m. of draden rn. nieuwen regel beginnen. L- de tête, eerste repel
Pl., ligatuter t. - [Corn.], z. v. a. 13IEZEL1NE, der bladzijde. L- de pied, onderste i'egel met quaBROCATELLE. - [ Cost.] Vrouwen-schoenlint n. -- dralen, waarin de signatuur ofbladteekening staat.
,
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-

-

4()6LiGM
ie ou ce i -s, pur vous deiiiaidi, i
ci1I ijI U deze ier,eis, 0/il U ie vîajen. Mandez -lu
cela en deu\ 1-S, ?;efd ofschrjf (Icier) Iieiii dat nie
ee2 ])CCfl, met ueinie ejeis of woorden. Donner 1

t - a (jij . , hilan(i aan 't hOOfd eees briefs een ' ruiï

LILAS.
L3gievoile, t. 1 Mar.] Opgeslagen, sect de 1?(iflv
geslagen lfjn. t .
Lignette, t. Jlli(l(leliuiatig bindtouw ic. coor
nette. Ook Z. V. a. PRUMET. (Er staat verkeerd „
lijk BRIJMEL.)
Ligiienl, ffi. [Tecti.j Pek - of pikelraail t.
Ligtieux, euse, a dj. [Bot.] lloutacht'iu; CO'it
hout. Tige 1 -euse, iioutachtigen stergel in. Fibres
es
houtvezels t. p1. - Le corps 1- de
het hout van den boom. - LIGNEUX, in. of LigHi
iie, f. [Cbini. ] Houtstof, oc'erkorstende of inrru.cte/rende stof 1.
Ligiieole, adj. [H. n.j In t hout levend.
Lignide, t. [Cliiin. ] Orgclnisc/te , naar hout felijkendes toft .
Ligni fère , adj. [Bot.] itoutdragend, houtgevend.
Ligni fi catioii, t. [Bot.] Overgang in. tot hout,
houtwording t. - Ligiiifiei- (Se). V. »t'. Tot
hout overgaan, in hout veranderen, hout worde n .
LigHifoline, oelj. Houtvormig, naa'i hout e-

jepIaoteten titel oeven; tvssciten den titel en dei
eeïeten ve(Jei eew g r outer of /flener ruimte laten
naar oeiciîj van den eerbied, (llCfl ine'il den 'persooi
set! 01(10/ is . Mettie 1101'S 1-, buiten (len 'iejel, o
den '/05(1 s'clu'fjcen. - [Eser.] Me en 1-, ni
lij'm n (le ri( t'inrJ 51(010. Sortie tie Ia 1, uit (P
lijn, 'i,(itiiîf
da 'i
poon. - [Foi't.] Veisc/ansingsljnle verschansinq
I. (' de e i?, in vonk in 't mccie.).
in
Tas'aii1ei aux I-s, aan de veï,cclmnsi'nOen 'werken,
Attaque, Forcer, ComPler les i-a, de verse/iansiegel/ale anneal/en . overmeesteren, vernielen . Lcouvi'ante of ma,mII(1e, (lekker(le, ma(flstmale jn,
1.- de trajection of L- le fei, vunilij's. L- de
fl5UIfldiC iésislanee, if/n cciii den korte/en weder5101(1 (b(j eene in/je) . - [fill!.] Linie, sla g linie,
al;c 'eeoc 'r/jt/nj der ii'oepenstell'in,rj. Entree, Ren- lfjkend.
tier en in linie komen cle 1/u/c hernemen.
Ligm ine, t., Z. LIGNEUX
Ram: c La 1-, de linie breken, verbreken, niet
Ligiiipertle, wij. [Bot.] iloutbe(Iervend, 110v ',', 1 . Forcer a 1-, de linie forcéren, vaneen
Als siebst. t. Houtbederver, hout- ofse/torskevrr ill.
ad ,, ( don;' Zich le ver vooruit te begeven). ReLignique, (i /j., z. PYROLIGNIQT1E.
fun';a 1-, niet in (le linie opkomen, achter (Ie
Lignite, uit. [Minér.] Bruinkool f. , aa'i'd/'srsig,
de 'Ifnmn. 1.- de direction, dopdration , riptinjs-, fossiel hout, li ej ii i e t n ., cciie brandstof van geVii 1'UtP(j,5- of operatie-linie. . L- de hataille,
,
t o ci n q alt (Ie steenkool en veel voor (le-l.,(,sla'iorde, !i n-ie van tuin/je. L'amnnIe ëtait I'angée, I I 11 ,
caiipée trois 1-s, het legei' was in dr-ie liiiin
rniel u 01 odj [ 1-I H ] lfoutv dead hout(siao'de;) esrhetard, in drie linidn qeleampeerd. ve
end. - Als subst. in. iIou.tu,orm in.
L s cOiiIb!rdes, jecomtineerde, in Verb(lfl(i wei'- ' Ligiiolet, in. [Cons [ r.] (zelden petrol/ct (l Ot
kende (uien. 1- de déina'eation, Z. DEMARCATION iii): Couxrir en I-, dc nok cclii cru gebouw titOt
-

j

z

'

11

(•',o,' iveI, DÉMAIquATlOa' staat). Les
15CflCï5., 1.155 s,,LufldeS 1-s, de eerste, de achterste

'eiea'een . - T r oupes de I-, linietroepen (in tegenrtriing i,iet i/gte, ongeregelcle troepen), - La I-,
(i Pole, (Ie Ilnietroepen. U a servi dans In, I-, li,j

Lee/t in, of hij de linie gediend. - [ Mar.] L- de

consPat de hataille, slag linie,

slagorde f. Doubler

a 1- Ie conthat, cciie linie tusschen twee vuren

h2'ec{;en. Vaisseau de 1-, linieschip. L- le foce
et sic contre-foree, aanval- of verdediqinq
s
linie. Lje viesse, snri'eiiende linie, derde marsc/iorde,

1 8ei'iïe, gesloten linie. L- de Pie sur la per-

endieuiaii'e du vent, koe'slin'ie op de perpendicieta/i' von den wind. L- de Jataclle nu islusprès,
bij - de -w'indslinie van batalje. L- cie marche, zeil-,

koerel'inie . L- de front, frontlinie. Couper la 1-

Ie I'ennemi, c/not' de vijrrndei'(Jke tin/c heen tielcett. L's de reièyenient, peilingsl'inidn, morse/illsv/en . I.- de j)IUS PI'èS, hij-(ie -win(isl'inie. - L- (ie
so n de, fOOdlijii. L- blanche, goudi'onnée of noire,
o:ipeteercle, geleerde t);ii . L- d'aniari'ape, witte
niar/lijn. Fii de 1-, tfjnqaren ii. L- cie six bis,
zeseii'aotlsl)jii. - I,.- «eau, V'atei'ifTfl. L- cie bit,
l'Ui der grootste evijdte . L- supérieure, eerste malet/fin, tastlfjî(. L- de c h a rg e, de floflaison, z.
CFIARGE. L- deiicoiui'e des \'arPngues, kiml'jjn, lciiii t.

L- On fond de eilhlut'e, hart van (IC spong of spunîi/ii. L- du pont, de/Pijn f. , strook ni. van het dele.
L-s de Irelingage, hanepootjes ii. p1. L-s de bonnetles, tijstPJnen. .- [Math., Ois{.] L- de tol, z. v, a.
COLLIMA,TU)N. L- visuelie, qeziqtsl'fjn. - 11%Iétrol. 1
14/n, streep t.. 1'ui' ge(Ieeite Valt een' Out/eel duim,
L- deau, 1 9 I e gedeelte t'(lfl een Waterduicn (z. POlICE BEAU). - [P i-'- c it e] l7 isc/isnoei' n.,
vi.echlfin; hengel en Cliii of visc/clfji. Pêcber ii Ja I-,
niet de l fin v/sec/ten; hengelen. I,- flottante, dormante, vlottende of d'rjjvende, slapende of riestende
lijn . I.- de fond, geoneilj;i, - [Giia1.] Linie,
lijn f. , volgreeks van ofstaimneliiiqen van één geslacht. L- directe of droite. coiiatérale, masculine,
fe minine, repte, zijdelinqsc/te, mannelijke, vrouwelijke linie. L- ascendante , descendailte, Z. ASCENDANT, DESCENDANT. [11. ti.] Leng 1. soort van
stokeisch.

LJgné, e, ( Pi. (en pa r t. pas s é Vau( llgiser):
Papier 1-, gelijnd, (/ e I I a I a e r d papier n - [Bot.] Feuilles I-es, estreepte bladeren ii. p1.
S L2gnée t, Geslacht it., stam ni., na/comehagen in. 1)1.: Ce mince nlourut sans I-, na point
laissti de I-, est demeurd le seui de sa 1-, deze

vorst stierf zon(/er eiakomeliicqen, heeft qeene kin(leren nagelaten, is alleen Van zijn gee/ac h t, van

zijne n stain overgebleven,

Liguer, V. C. Lijnen trekken, met lijnen voor1 i ci ié i c n. - [Véner.} Dekken (aligner).

1e/Jeu dekken.

Lignosité, t. Iloutochtigheid t.
Lignonlot, UI. FAg'ric.] Dwaïsloope'itde
paal ni.
nt. dci' wijnstokken.(gite 1-.
g Ligu
mIj. [Méd.] Itoetkieurig: Lantioe,
d
Ligoinbean, in. 1H. II.] Kleine zee/ireeft t.
Ligoristes, m. p1. [H. ccci.] Ligoristen, tigorianen of redemptoristen m. pl. , cciie naar die
der jezu't'eten gelijkende orde in Italic en. Oostenrijk, door Alfonso Liguori gesticht en in 1'7h9 (1001
Beneelictus ,.VJV. bevestigd.
Ligue, t. Vei genootschap
eedgenootsc/iap it., verbitultenis t. van vuisten of staten, om zicht, tegen een'
jeiiieenen vfjanui te verdedigen of wei om dien. oetit
te vallen, wanneer zij gelijke belangen von odsdienst en staatkunde te handhaven hebben; inz. het
eedgenootsc h ap of (/e zainenspaîrnitp'j dci' t ' oonisck katholijke P05W tegen de koningen Hendrik Ill. cii
Iv. van IPankr'jjk. in 1576 door den bet-tog van
Guise gesloten, 11 gut e f. - (fig.) Zamenspaaninct,
zamenrott'ing t., komplot n. - Liguei-, V. a.
Verbinden, in een zelfde verbond vei'eenigen. SE L1GUEII, V. 1)1'- Een verbond aangoan, in een
verbond of eedgenootsc h ap treden; zanienspannen.
- Ligueui, M., -netise, t. [Hort.] Aan/tan
Itt., oonliangster t. der ligue ten tijde ccitt-(;er
Hendrik ill. en [V., eedgenoot, t/gist of 1/gui 81 m. en t.
Lignlaii'e, adj. [Bot.] Ton;- of rienivormifj,
lang, dun en vlot. - Als subst. t., z. v. a. C1NERAIRE.
Ligiile, t. [Bot.] Tongetje, tongvormi g blaadje
of bloemblaodjc n.; halve bloemki-oon t. - [11 it.)
Onderlip t. der insecten. - Eieniwoi'in, soort von
in.ietuandsworin in. - [Tech.] L-s, lange en smalle
(hulpen t. Pl. - Ligulé, e, adj. [Bot.] Tong-,
r ieinvorniig. - Ligifliflore, adj. [Bot.] Met
tongvormige bloemen. - Ligulifollé , c, adj.
[Bot.] filet ton,qc'oriiiige bla a djes. - Lig'itlifor .
me, adj. [Bot.] Tong- of ?'ieinvorinig.
Liguoiistes, in. PI. , Z. LIGORISTES,
Ligiare, t. [itilnér.] Edelgesteente ii., waaraan
men vroeger 't vermogen toekende om de geelzucht
te genezen.
Ligurite, t. [MinPr.] Liguriet m., ceite deifstof, aan de oevers Pet' Sttes'a in Liguria Oafl f/Ctroffen.
Ligusticinn, itt. (pt. —Iconte), z. a. a. LIVÉCHE
Ligiisti'uiii, in. (pt. —tronie) [Bot.j Liquster, mond- of keelicruid. it. (tioène), cciie plant,
die veelal tot heggen wordt qcbPz'igd.
Lilac, IlL, Z. LILAS. - Lilacé,e, adj. [Bot.]
Naar de spring gelijkend. - LILACEES, t. p1. Syt'ingeplanten t. Pt. - Lila li the, in. [Minér.]
Z. V. a. LEPIDOLITHE. - Lilas, nt. Syringehoom,
syringestroi/c ni., syi'ing of sering, spaanse/te dier I.,

-

LIL1E

Cfl bekeiui iunewas; - ook: (/? iichtbiaauwe,
'i)aarsche kleur (le?' bloeiiieii tan dit gewas, lilaklea? F. (Couleur de 1-, of als a (1j. Couleur 1-.)
L ilée, I. [Bot.] Soort van cyperiras n.
Lillacé. e, Wij. [Bot.] Lelievormig, lelieacllti!.
- LILIACEES, 1. pl Leliegewassen n. 1. ic1iin I.
3)1. - Liliago, in. [Bot.] Eaïopsclie slaaplelie f.
(asp1odèie). - t LiliaI, e, adj.: La scel)tre 1-,
de lelie-scliepter ni., (le sc1epter der fransclie isoainijen. (1lti. in. Iiliaux). - Liliasphodèle, f.
iBot.j 117 i1(le hol (. — Liligère, adj. [Bot.]
Leiioiliaend. - Lilliflore, adj. llIet lelleachtihe bloemen. - Lilhlforine, wij. [Bot.] Lelievol low.
L ilitli, IlL LVOc!ltsi)OOk U. in vl ouweÜ'edaante,
dat (IC kinderen steelt; (le (loo(lsen(Jei Ia. bij de
joden. - [R. ii.] , Z. V. a. ENGOULEVEvT.
Lilinin, io. (ir. —Oiiw) [Alle. niédj Levens„eest ni., levenswater n. (doorgaans 1- tIe Painelse eheetell), cie absolute or watervrije alkohol
(lCï flieS weic sc/leikUlldi[/efl.
Lillipittieiis, li. 11. (j)j'. t=c) Lilliputters,
bewoners van liet ver(lic/lte landje Lilliput (ill
Guiliveis rehven dooi' Swift), wezentjes, (lie niet
7)

-

)
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LIMINARCHI(UJE. 't)(
coo(lac/(tiqe 001(1- 0 1 titinslcik F. - [niL. I Ginoto

vijl t.
Linlatioll, t [Tech. J 1-let ooien; het maken
tot vijlsel. - Liniatule, t. (verklw. von lime)

Kleine vijl t, , vijltje li., /wndVfji t.
Linibaide, t. [Bot.] Soort vciii alant to. (mle).
Liinbe, in. [Asti , .] Buite'nran(l in. van ren
I(emelligcl((((lni. .... [Bath.] In graden ver(lcdlln
r(in(1 Van een mathematisch werkto ig , Vd(n (5fl
(Jua(lrd(nt, sealant, enz. - [Bol.] iidl((fl van een
bloemblad of een' hloemkrtk. -• [Archéol.] , z , t'. a.
SIMIlE. - L1MIIES, Ii. VI. [Cath.j Afgeondcrde
1)10015 bij (le ll(i, voorburg ill., ('Onl7lo(tdlnl li. (ICI
hei, voor ongedoopt gestorven kinderen, die in l'i1
verblijf van de erfzonde gereinigd en voor (Il-li /ie(((ei geschikt svorden ; - soortgelijk helleportoal
voor 'de zielen der Vaderen van 't Oude Testament,
eer hare verlossing (loo)' Christus' nederinling ter

helle ilaci Vldint,c gehad.

Limber of Liiiibre, In. Coin.j Kaveli n g of

partij t. Call tO /iuidei(.

Lillibifère, wij. [Bot., LI. Ii.] Met (jekleurdcn
rond in.
Liuibilithe of Limbite, n. [Mimi.] Gein

(jTOOtCf

vulkanische stof t. (in Breisgau).

nietifj, onbeduidend: Bihliotliôcjue I-ne, lilliputsche,
zeer kleine bibliotheek t. Politique i-tie, nietije,
kleingeestige staat/sonde t.
Lillois, adj. (van Lille of Rijssel): Chien t- of
utois, Chico quatre-vingts, of als sutst. Un 1-,
een l- [f55e15c1(e of (i rtésiscise 1(0(1(1, vjsselaai 10.
(eeoc bastaardsoort)
Liniace, f., Liioas, in. [H. li.] Stak ziwder
ilOisje ofschelp, laakte slok t. - LIMACE, t. [Bécan.]
Schroef t. Van dchPnedes. - [Arch.] Escalier P
I- of en limacon, Z. ESCALIEII. - Liivaeé, e,
odj. [HI. IL] Naai eeoc slok pelijkend. - LIMA(lIES, 111. ])i. [H. n.j Slakken t. p1. yonder huisjes.
Liniaclielle, t. [Mindr.] Schelpaardftj (lialnier II.
Liniacial, e, aPi. Slakvoriniq.
Liinaeie, t. [Bot.] KIouterilcint t. Van GoC1(i((c!( ina.
Liniacien, Iie, alj. I U. ii.] Tot de slak beloorelul, naar de siak fjei(jkend. - LiM,CiEAS, m.
Pl.. Z U. a. LIMACES. - [ Anat.] Tot het slakkenhuis (ill /(et fjehoor-orfjaan) behoorend. - Liinacifoi'nie, odj. Slakvouinip. - Liiiiaein, e,

zoetvijl. L- carrée, raspv)jl. I,- P trois coi'iies of
en tiers-point, d riekante vijl. L- coutille of» nou-

(1(10 Cl( (1(11111 Zij((. - ( fig.) Un Lilliputien, CCU zeer klein fl(ensc/l, een dwerpje li. LILLIPUTIEN, NE, wIj. Dwergachtig, teer klein,

.

(/d.j., z. v. a. LiMAC1.
LiInaçoI, ill. [F[ . li.] Schelpslak, huisjesslaic t.
L- de terre, pemeene tuinslak. - (Loc. prov.)
Cost un 1- qui coot (le sa coquille, 't is no slak,
die uit hare schei» kruiI)t (van ecn'(Jerin(j' (na((,
die (le (frooten wil nadoen). - (Piov.) Contra Ia
nuit s'ament les 1-s, zelfweer is ieder schepsel ingeschapen. Autant cheniine un liornisie en un jour
quell un an le 1-, wie lalqzaam gaat, wordt spoe(lig ingehaald. - [Anat.] Slakkenhuls ii. (van den
doolhof ill 't oor). - [Arch.] Escalier en I-, z.
ESOALIER. - [Mécan.] , Z. V. a. LIMACE. - Sla g ((((1 II. (van horlogiCn, pewiulen). - [Pléd.] Geiée, Sloop le 1-, slakken-gelei, slakken-siroop t. LiliIaçonesqne , wIj. (buil.) Slakoorinig.
LiInaçoI11Ie, of als adj. Chenille I-, t. [H. Ii.]

Naam eener sClwOne ruige rups.

S Liniaçonner (se), V. pi. (woord van St.
Simon) In ZijflC schei]) kruipen, zijiic horens in-

trekken.

Lianaçonnière, t. Slakkentuin ni., slakkenperk IL, afgesloten plaats ter bewaring van levende
slakken tot voedsel. (haa(jetand in.
Liinaeule , 1. [H. 11.] Geaderde veisteende
Liiiiaille, t. Vijlsel, v(jlstof n. L- d'aigent,
cle ter , zilver-, ijzervijlsel. - Pientire de Ia I-, staal-

vijlsel innemen

Liniaire, Ill. [Pêche] Jonge tonijn in.
Liinai-chie, t. [MéLj liet verhongeren (LI
-MOCTNIE).

Liniande, t, [H. i.] Kleinste, maar smakelijkste scholsooït, schar f. (inz in de Noord- en
Oostzee). - [Constr.] Plat en smal stak hout,
bind n., gording t. - [i\Jen.] Bieed liniaal n. [Mar.] Smarting t. (geteerde strook doek tot touwbekieeding). - Liiiiander, v. a. [Mar.] Met
smarting bekleeden. - Limandolde, adj. [H. n.]
Scharvormig.

Limas, on [El. nl, Z. V. 0. LIMACE, inZ , cie

Linie, t. [Tech.] Vijl, ()zervijl; h o utra s p t. Lrude of nmoi'iIante grove vijl. L- douee, fijne vijl,
'

teau, mesvfjl, sn(jv)jl, zaagvijl. L- P luns, /O(((!e
vijl, armvijl. L- P main, /lOfl(/v(ji. L- souide, (in/fe

vijl, dievenvijl, snijvijl. L- en queue (le rat, kleine
ronde vijl, rattestaart in. L- imamcilante, tweesnijdende vijl. L- /l feuille (Ie sauge, halve ronlJe vijl.
L- P dos de caime, spitsv'Ul. L- coiidée, gebroken

vijl. I.- P potence, (jal g vfjl. L- P tenUre lesvis, snijvijl, schroefsn'(jvjji. 1.- dc foi'et ofquareletle, vierkante di('invfji. L- 1' Allemagne, eluitsche vijl, 5 1 l 0 Ov/fl. L- d'aiguille of P aiguille, ga l v ij l. I- en coeur,
het('tv/jl. L- de dentiste , tan(lvij/. L- l)aralièle,

vijl van gelijke breedte en dikte. Dents de In 1-,
tanden in. /11., 5])itsefl f. »1. (!C(' vijl. Cotta lime no
00151 pas, (iil- vijl vat niet, neemt niet af. Cest nile I- soui'de, 't is een g/uipec, li/f heeft ze
achter de Ooien; ook: 't is een sluipen(i kwaad of
vergif. Passer, Pi epasse r Ia 1- cm' un ouv'ago,
een werk, geschrift verbdteren, polijsten, eazien,
beschoren. Se servii' trop ruelement de Ia I-, al te

sc/Ic!']) beoordeelen. - [Bot.] I- douce, kleine zoete
lifllOefl (t - [Clias.] Ls of lagues da sangliei', z.

Onde(' DAGUE. - [t!. li.] 14Tafeljzer li., zeer zcldzenne oostindisc/ie se/in/p. - [Mai'.] L- de nier,

zeeschuim II. 0011 den oever. - [Phclie] L-s, vlak,

effen water ill zee.
Linié, e, adj. (en 1)Cl('t. ](a55é vein IiiiIer): l)tt
fey l)iefl I-, goed bev(jld ijzel' ii. - Les yeis le ce
1)oôte soilt Pico 1-s, de verzen van dien dichller zijn

naauwkeurig gevij/d, zeer zorgvuldig bewerkt. jelikt.
Ligne-bois, in. [EI. li.] liontboorder (ecu insect).

LiMilénarehie, t. [Ant. gi'.] llaveiopzigt ii.
- Liméiiarchique, adj. Dat opzigt betre/feml.
- LiilIéIlarqIte , Hi. Havenopzifter , t i in
Il ei r e P in.
Linier, v. a. [Tech.] Vijlen, bev'ijten, door-

vijlen. L- Ie canon ei tin fusil, eten to („ )) can een
geweer bevijlen.(lig.) L- un ouvi'age, cell werk
zorgvuldig veiLlteren, beschaven, bevjien, lukken.
- L- un niarais, een moeras droog naken, droog
leggen. - SE LIMER, V. ])l'.. Z. V. 0. S'ELIMEI(.
I Limestre, us [Corn.] Geképerde serejie I.
,

- -.

Limette, t. [Bot.] , Z. V. a. LIME donna. Eau
de -. tiiiioensap II. - Liiiiettiei-, in. [Bot.] Limoenboom in.
Liineiir, Ill. [Tech.] Vijler isl.
1- Liiiieux, euse, adj., Z. V. a. LflIONEUX.
Liiiiicole, adj. [H. li.] In 't olijk, in moerasoen
levend. - LI 3 I100LES, M. »1. ]lloerasvogels m. ])l.
(snippen, pluvieren, enz.). - Liiiaiciile, t. [H. ii.]
Z. V. 0. BARGE.
Liniier, Ill. [Clas.] Speurhond iii. - (/1g. et
fain.) Les 1-s de Ia police, de speurhonden, spionnen, handlangers ni. p1. der politie.
Litiliforilie, adj. Vijivormig, vijlac/ti y , ruw

als cciie vijl.

1- Liiiilnaire, adj. [Litt.] : Epître 1- (pruiiminaive), inleiding, voorrede t.
Liaiinarchie, f. [Amt. ram.] Ambt li. von

grensbewaarder. - Liminarehique, adj. Dat
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Lirnoner, v. a. [Eaux et for.] Hout krijgen,
dik genoeg om er disselboomen van te maken. L1MONER, V. a. [Cuis.] Visch in heet water von
aanhangende slib reinigen. - Limoneux,
- [Pint.] Legs 1-, Disposition 1 -ive. - Limita- etise, adj. Slijkerig, slibberig, modderig: Ruisseau
tion, f. Bepaling, beperking f.: On lui a donné 1-, slijkerige beek t. - [ Bot.] Plantes 1 -euses, planUn POUYO!1 sans 1-, men heeft hem cene onbepaalde
ten f. pi., die liefst in modderigen, drassigen grond
volmagt gegeven. L- du prix, prfjsbepalinq f. - wassen. - Limoneux, m. [EI. n. ] Sljkgrondei ni.
Somt,jds z. a. a. LIM1TE, DEMARCATION. - Li- - Limoiiier , in. [Bot.] Limoenboom ni., een
mit ativen.eiit, adv. Beper/cenderwijze.
dec schoonste en meest voorkomende citroenboomnen
Limite, t. Grens, grensscheiding t. (doorgaans van Zuid-Europa,. [Charr.] Disselpaard, lamoemmin 't mcciv.) L-s, grenzen, I i m I e t e n f. p1. (van paard n., paard in (le disselboomen. - Liinø
een staat, gewest, landgoed, veld). Le Rhin est nièi-e, 1. [Charr.] Ga/feldistel III. (van een rijtuig).
one I- formée pal' Ja nature, de Rijn is een door - Vi e rvoetig rijtuig n. met een' gaffeldissel. - Lide natuur gemaakte greissc/ieiding. istendr'e les monite, f. [Mimic.] Zode-ijzersteen, soort van
1-s d'uii Etat, de grenzen van eenen Staat uitbreiijzererts, limon iet m. - Liiiioselle, f.[Bot.]
den. --- [Asti'.] Les 1-s des panètes, de uiterste Moeraskruid n.
afstanden der planetenbanen van den dierenriem.
Limousiii of Limosin, in. Metselaar, grof- [I1aLh.] 1.-s des racines dune équation, de metselaar m. (op de wijze van die uit het voorniagrenzen van de wortels eener vergelijking. L-s dun lige fransche landschap Linmousin of uit de stad
pi'oblème, grenzen, van een vraagstuk, getallen, Limoges). --. (Lor. Prov. et pop.) Rave de I-, klein
tussc/ien welke (te oplossingen besloten moeten zijn. en dik vrouwtje. Zeste de L-, in wijn gedoopt stuk
- (/1(1.) C'est un homme, qui ne donne point de brood n. Manger du pain comme on L-, een duchtig
1-s a ses désii's, 't is een iian, die aan zijne begeer- broodetem' zijn. - [Corn.] Un 1-, of als adj. Un
ten 7CC((e palen stelt. Vous sortez des 1-s de Ja cheval 1-, een paard uit Limousin. - Limonraison, de votie devoii', g(j handelt onverstandig, sinage of Limosiiiage, rn, Limousinerie
gij gaat uwen pligt te buiten. Limiter, v. a. of Limosinei-ie, t. [Mac.] Grof metselwerk n.
Begrenzen, omgrenzen, bepalen: La nier limite Ja (als (lat der Limousins). —Liiiiousine, t. [Bot.]
France au couchant, de zee bepaalt Frankrijk ten Gewone, roode en witte anemoon of windroos f.
westen. (fig.) Binnen zékere uitersten beperken,
Limpitle, ad,). Helder, klaar, zuiver, doorschijbepalen, erts/stellen, 1 i ni t t r e n: Dans ceitaines nend: Eau, Source 1-, helder water mm., klare bron f.
villes, on linhite Ie prix du pain, in zékere steden - (fig.) Style 1-, klare, zuivere stijl m. - Liiii.
bepaalt men den prijs van het brood. L- le pouvoir, pidité, t. Helderheid, klaarheid, zuiverheid, doorV,o, droitc le (Ji)., icmanilr volmogt, magt, iemands schijnendheid f.
Liniule, 1. [H. n. ] Moluksche krab f.
( rgteii beperken.. - SE LIMITER, V. pi. Beperkt,
Liniure, t. [Tech.] Het vijlen; vijlwerk ii.,
bepaald worden. grenzen hebben: Notre imagination
ne se limite jamais - liet part. passé is ook adj.: bev(jling f., - somtijds ook z. V. a. L1MAILLE.
Lin, m. [Bot.] Vlasplant t.; vlas ii. Filer do
Monarchie 1-e, beperkte monarchic of eenhoofdige
regéring t. Teinps 1-, beperkte, bepaalde tijd m. 1-. vlas spinnen. Graine, Huile de 1-, lijnzaad II,,
lijnolie t. Fil de un, vlas- of linnengaren ii. Toile
Esprit 1-, beperkt versland ii.
Limitrophe, adj. Aangrenzend, naastge(egen. de fin, of enkel L-, vlasdoek, linnen n. - Gris de
Pays I-, aangrenzend land n. Cette province est I-, Z. GRIS III. - Verscheidene vezel- of vlasachtige voortbrengselen dragen ook den volksnaam
tipe
1- de J'Allemagne, deze provincie grenst aan Duitsch
1111: L- des marais (of Linaigrette) Wolp'as, ka- [Ant.] Colonnes 1-s, grenszuilen t. pi. -land.
Liniiiéophile, Lininophile, adj. [H. n. ] toengras n. L- étoild, soort van weegbree t. L
(of linaire), vlaskruid n., vrouwenvlas,-sauvge
Gaarne in moerassen of paden zich. ophoudend.
1 Liiniiendétique, f. [Didact.] Kunst f. om solid vlas. L- aquatique, mann, soort vanwiern.
het schip 0/) zee de gewilde rigting te geven, stuur- L- de lièvre of L- maudit, z. v. a. CUSCUTE.
manskunst, zeevaantkunst I.
L- inconthustible of fossile, z. v. a. AMIANTE. LL1niiiite t. [Minér.] Boomsteen m., die een met de Ja Nouvelle -Zélande, ]Vieuw-Zeetandsch vlas n.
(phormion). - Linacé, e, adj. Naar vlas gelij
booinen omgeven meer voorstelt.
Lininoptènes, m. p1. [H. n.j Moerasvogels in. kend, vlasachtig. - LINACEES, t. p1. Vlasplauiten,
p1. - Liuorthoptèn
m
es, m. p1. Snelvliegende vlassoorten t. p1.
Linaigrette, Linaire, z. onder bIN.
moerasvogels in. p1.
Linee, f. [Com.] C/iineesch satijn n.
Linioetoiiie, 1. [Md.] Hongerdood m., z. v. a.
Linceul, rn Doodkleed, l ij k/aken n., doodwade t.;
LIMANCHiE.
Limodore, in. [Bot.] Soort van oostindisch - weleer ook: beddelaken n. - (Pray.) Le plus
riche n'eniporte qu'un I-, ook de rijkste moet bij
standelkruid n.
Linioges (naam eener fransche stad. depart. den (lood alles achterlaten.
Linçoii-, m., Z. LINSOIR.
Haute-Vienne) (Loc. pray.): Convoi de L-, eindeLindoi , in. [Jeu] Kaartspel n. , waarin ruiten
boze pligtplegingen f. p1. - I Oeuvre, Ouvrage of
zeven de hoofdkaart is en 1 1 'ii d 0 r heet (ook naiii
Travail de L- , allerlei emailleerwerk n.
jauime qeheeten).
Lirnoine, f. [Bot.] Zeelavendel f.
Liné, e, adj. , z. v a. LINACE.
Limon, In. Slijk (slik) n., slib f., bezinksel der
Liiiéaiie, adj. Wat door lijnen geschiedt, tot
stroomende wateren. L- argileux , kleiachtig slib.
- (/1g.) Nous sommes tons formés (of pétris) du lijnen betrekking heeft, volgens lijnen, ljnvornmmq,
menie 1-, wij zijn allen uit hetzelfde slijk ( uit 12 it e a i r. Dessin I-, teekeninq doof lijnen, iineamr
dezelfde aarde) gevormd, gekneed, U,)] hebben allen of omtrek -ieekening. - [Algeli.] Equation 1-, verdenzelfden oorsprong. - LIMON, m. [Arch.] Trap- gelijking tusschen twee veranderlijke grootheden,
wang f., schuin stuk hout of steen, dat de treden waarvan déne slechts tot de eerste magt gaat, lien de leuning van een' trap draagt. - Li.iion, m. neaire vergelijking f. Praljlème 1-, vraagstuk, dat
[f/art.] Limoen m., soort van kleine, bleeke citroen door zulk eene vergelijking wordt opgelost, lintan
met dunne schil. ins de I-, limoensap n. - [Mar.] vraagstuk ii. Quantité 1-, grootheid, die slechts édne
Jakobsladder f., naam der sterke einden touw, die afmeting (lengte) heeft, line/aim c groot/meid t. - [Bot.]
als laddersparten dienen om in 't want te klimmen. Feuille 1-, lijnvormig blad n., lang en zeer smal
- [Chair.] Disselboom, m., lamoen n. Mettre no blad met bijna evenwijdige zijden, gelijk die der
sheval dans les 1-s, een paard in de disselboomen meeste grasplanten. - LINEAIRE, M. [H. n.] Naaldcisc/c in. .- Linéal, e, ad.). (zonder m. pl.) [Beaux
pannen.
Liiuonade t. Limoen- of citroenwater n. , een arts] De lijnen (van rene teekening, eene schilderij,
verkoelende drank van citroensap, water en suiker, een gebouw, enz.) betreffend. - [Jur.] In regte
1 1 in o a P d e t. L- a la glare, ijs-limonade. L- sèche, Ion voortgaande, 1 in e a a 1: Système 1-, lmneaa/limonade-poeder ii. - [ Pharm.] Verzoete zuur- systeem n., bepaling der erfopvolging naar de naaste
drank m. - Liinonadier, m.. -ière, f. Limo- linie (rij der descendenten). - Linéalement,
nade -bereider of -verkooper in., limonade -bereidster adv. Met betrekking tot de lijnen. —Linéaiuent,ni.
of -verkoopster f., koffij/muishouder ni., -houdster f., Tie/c, fijne lijn op 't gelaat, gelaatstrek, gezigtstrek,
die ook limonade e. a. verfrisschende dranken schenkt: wezenstrek n., lineamdnt n. - [Physiol.] L-s,
buffet-houder fl1., -houdster, buffet -juffer f. - Li- Eerste sporen van bewerktuiging bij de menschelyke
iuonellier, ni. [Bot.] Soort von limoenboom in. of dierlijke vruchtkiemn. - (fig.) 11 na encore trace

ambt betre/fend. ---- Liininarq*ie of Liiiiitarque, m. Grensbewaarder m.
Liniitatif, ive , a dj. Beperkend, bepalend,
binnen zékeve grenzen besluitend, I I m I t a t i e f.

1

.

-

-

---

-

- -

-

-

-

LIN1ARIFOLI1

-

que les premiers I-s de son ouvage, hij heeft pas
de eerste schets, de ruwste omtrekken van zijn werk
rnaakt. - Liiiearifolié, e, adj. [Bot.] Met
nvoriatgebladeren. - Liiiéarilobé, e, adj.
[Bot.] In lnvornnge lobben verdeeld. - Liaéatifollé, e, adj. [Ant.] Met evenwijdif;e bladribben.
Li&iées, 1. [Bot.], z. v. a. LINACEES.
Liiuéotaii'e, adj. Lijn-, streepvormiq.
Linéole, f. [H. a.] Soort van bloedvink ni.
Liueole, e, adj. [[ 1. n. ] Met gekleurde strepen of lijnen geteekend.
Liiiet, ill. [Corn.] Soort von linnen ii.
Linette, f. Lijnzaad a. - [ll. n ] , z. V. (t.
L1NOTTE en TIIYGLE.
Linga, Lingani, in. [Bel. iinLj lIet inannelijke lid a., vereerd als zinttebeeldvan de teelkracht
der natuur (z. v. a. phallos bij (ie oude Grieken).
- Lingauiistes, in. jl. Priesters in. p1. van
den lingarn.
Lingard, ill. [Tiss.] Gepapte kettingdraad in.
tot iteistellini van de draden, welke onder 't woven
breken. - [Pêche, Corn.], Z. V. a. LINGUE.

g

-

Liuge ,

lit

Lijnwaad, linnengoed, linnen II.

Menu 1- fijn linnen (hals-, zakdoeken, enz. ).
Gros 1-, groot of groflinnen (slaaplakens, hemden,
servetten, enz.). L- de coips, (le lit, de cuisine,
,

de table, lijf-, bedde-, keuken-, tafellinnen. Lplein, oeuvré, effen, ewerkt ofoebloemd linnen. L1Tii I-, een doek, droogdoe k in. Un I- it baile, een
scheerdoek rn Changei de I-, ander ofschoon linnen
aandoen. - (Loc. poon.) II na pas pins de force
qu'itil 1- mouillé, itij is zoo slop als een vaatdoek
(van een zeer zwak gestel, zwak karakter). Etre
curieux en 1- sale, altijd, vuil linnen dragen, zeer
onzintieljk zijn. Later son I- sale en farnille, zijne
familie -za/een, huiselijke oneenigheden in stilte, binnenshuis afdoen. - (pop. et fain.) C'est Un srai
paquet de I- sale, 't is eene repte totebel, slet.
Linger, m., ere, f. Linnenkooper rn., -koopster 1.;
linnenjoedmoker in., -maakster t.; linnennaaister t.
11 est 1-, Ella est l-ère, of als adj. 11 est inarchand
1-, Elle estinarchande I-He, hij, zij handelt in
linnens. - [lEil. n. ] Linnenmot t. - Lingerie, t.
Linnen- of ljjnwaad/tandel n,; bedrijf n. van listnenkooper, van linnenkoopster; -- linnenwinkel rn.,
linnenkraam t.; - linnenka n ter f. --- Lingette, t.
[Corn.], z. V. a. ESPAGNOLETTE.
Liiigot, in. Melaalstaaf, baas' f., g egoten stoop
metaal (inz. van pond en zilver) ter verdere verwerking. - [Chas.] Stukje lood of ijzer n., dat
soms de plaats van kogel vervangt, schroot ii. [linpr.j Hol wit IL, qefJOten aanvullingsblokjes. Liiigotiêie, t. [Tech.] Staafvorm rn. - Liiigotiforine, adj. [Tech.] Slaafvormig. - Liiigoiter, V. a. [Tech.] Staven of baren gieten.
Lingual, e, ad). De tong betreffend, tot de tong
behoorenel. - [Ant.] Muscle I-, tan g spie r f. Artère

l-e, tonyslagader 1. Os I-, tongbeen it. (os hy (iïde).
-- [Gram.] Lefties, Consonnes, Arliculatiolls 1-es,
of als subet. LINGUALES, t. p1. Tonglelters t. pl
tongme(leklinkers, tongklanken in. id - [Clsir.]
Bandage 1- of als subst. LINGUAL In. Tongveiband n.
Linguartt, Lingouaitl, in., z. v. a. LINGUE.

t. [H. n.], Z. V. U. LIGULE.
Litigiie, t. [11. n. ] Leng 1., langste en sIan/isle
viseh van 't kabeljaauwgeslae/tt (ook rnoiue longue
14iiigiiitu!e,

gelseeten).

Linguet, in. Mar.] .S'pilpal, ijzeren pal in.
aan den voet vast t gangspil. -- [Coni.] Soort vast
satijn ii. (die t.
ta(llstU4- Liiigiiienitnre, t. Taalbeoefening,tong
voorLinguifère, ad). [II. n. ] liet eeoc
Met
tonqvornttge
zien. - Liuguifolié, e, ad,).
bladeren. --- Linguifornie, adj. [I-I. n. ] Tong-

vormiq.

(juist
Liiigitiste, 11-1. Taalkenner, taalgeleerde, li sirn - Liugiiistiqiie, t. Algemeene taalleunde, studie (Ier talen in haar onderling veiban!,
lin flu istiek t, - Als adj.: Wat tot de wijsqeerige en vergelijkende taalstudie betrekking heeft,
Ii n p u i 5 t 1 5 eb: i'rasaux, Découvertes 1-s, taalv,erkzaoosheden, ontdekkinkundige. li,tGuí,cticehe
gen f. p1. - [Eihnogr.] Contrées 1-s, landtreken f.
p1. , in welke naauw verwante talen gesproken
worden. - Liiiguisug'e, ad.). [H. 11.1 Met zuig-

sPrietvottaige tost,q. - LINGUISUGES, til. pi. Zuigsprietdraies's rn p1. (vliesvleugelige insecten).
Lingiile, 1. [Ant. rail.] Lang en smal ratneinseh
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zu'eia'id n. - [U. it.], Z. V. (t. LIGULE
gulé, e, adj. [1-t. n. ] Tongvorsnig.
Liiiiaire, adj. Draadvorrnij.

t Linier, rn., -ière, f. ' Vlashandelaar in.,
-ster t. - LINIEII, IEEE, ad). liet vlas betreffend
(alleen gebézigd. in): Industrie 1-ière, vervaardiging
van 't 'lijnwaad en lijngaren, vlas-industrie t. LINIEIIE, t. Vlasveld n., vlasakker in.

Linìfice, in. [Ant.] Vlasbereidingskunst, lijnwaadraakerj f. - Liiiifolié, e, mij. [Bot.] Met
bladeren als die vast 't vlas. - Liiiigère, adj.
Vlasdragenel of -voortbrengend. - Listisen goed
dragend. (scheermessen.
Liniguise, t. [Coutel.] S lijppoeder a. voos

Liniment, in. [Med.] /7 loeibare zal! f. , vloei-

baar smeer- of strijkmiddel ii. les- veezac/ding of
oplossing, linitsse/nt n. - Linitioit, f. Insmerin,q, inwrij ving, inzalving 1.
Linoeière, f. [Bot.] Soort vast jasinijse t.
Linon, rn (vroeger Linornple) Zeer lijn en
los linnenweefsel, katnerdoek, gaas- of sluijes'doeie ii.

Liiiostole,

adj. (iron. woord vast

Voltaire)

Linnendragend: La troupe I-, liet monniken- en
nonnenras n. - Linostolie, t. [Ant.] Lang list-

nenkleed n. - Linostrophoi, in. [BoI.J, z. v. a.
MAIIIIUBE.
Linot, in . [El. ti.] Vlasvink, mannetjes vlasvink, hennepvink, sielvink; jonge vlasrink in.
- Linotte, t. Vlasvink in., wijfjes vlasvink.
(Oak van 't m(t nnetje sprekend gebruikt men
doorgaans linotte). -- (fag. et fam.) Cast (11
a) tine tête de 1-, 't is iemand van weiai,q oordeel, een zwak h oofd, onnoozel menses. - (fig. ei
pop.) Sillier la I-, druk békesest, overdadig Erinken of pooijen; ook: gevangen zitten.
Linsoli', in. [Cons t r.] Draagbalk in. soot- (Ie
ribben aan een dakvenster of aan acne se/was -steenopening.

Lintéaire, adj. Naar een linnen of gaze n
weefsel gelijkend. - (Gdorn.] Courbe I, Its-ornate
lijn f., (ie door een aan beide einden opgehangen
slap touw wordt gevormd, 1 i n t e a r i a I.

Li n teau, in . [Constr.] Bovendt'etnpe/ in. van
eene dens of een venster; middendrempel vein een
kozijn, kalf n. - [Fort.] Gording t., dwaisgout ii.
der palissaden.
(I j kend.
Liiitéiforine, a dj. L'Vtta5 een' lap linnen geCitistésche
z
ij
des/of
t. uit
Liiithée, 1. [Corn.]
ivasskinu.

Linaise, t, [Agric.] Lijnzaad n.
Lionien, in., Z. V. a. LUMME.

01st le zaaijen.

Lion, in., zie, t. [H. n. ] Leeuw in ., leeuwin, t.
La gueule, La crinidre du 1-, de muil ni., de ina-

ssen f. pl vast den leeuw. Le 1- rugit. Ee leeuw

brult. - (tip.) Flardi, Brave coiiune uit I-, noeeIij ,
stout als een leeuw. - (Loc. pray.) Le parlage
du 1-, verdeelin,q, tvaat'bij (Ie sterkste of riutptig.sIe
alles krijgt (vgl. Li(ONIN). A longle on eonnaIt

Ie 1-, 0(251 (Iett klaauw kent mest class leeuw: eest
enkel woord, een enkele trek is genoeg out over
't karakter, 't verstand vats een' menscit le oat'doelen. L- nu logis, renard dans la plaPie, eest

he/ti bij dc'it haard, een haas in 't veld. Z. ook hNE,
BATTIIE, COUDIIE, CIIIEN, - -j- (toet zinspelin g op
de leeuwe n in den Tower le Loudest) .lassziettljk,
beroetttd persoon, die dooi' de grootest te Londen
en Pa r ijs om strijd op hunne pas'ljen wes'd genoodigd, snes'kwaardigheid vast den dag, be.
dig/seid f., wonderdier is : - (sedert eenige jaren):
rijk, loszinniq modeheertje, gemaakt loongever,
l i on, in. - in thea zin ook vast jonge sinuses gebdz'igd: Cast une 1 -ne da premier oi slre, 'I is eeoc
li a n it e, eene loongeefste r vcust (Ie sessie wort. -[Bias.] L- i ampant , kIimrntside leeuw. L- arrnti,
lainpassé et couronné, gestage/de, etott/ (l e en gekroonde leeuw. L- asois de front, zittende en aanziende leeuw. I.- pos(„ staande leeuw (cp de
pootest). Onitts'e de 1-, schaduwleeuw. L- isaissaiit,
halve leeuw. L- issant, uitkomende leeuw. L itopardé, gaande leeuw. L- macnt, locate zonder
tanden of tong. L- dilhimt, (eeuw zanies staart.
I.- dragoitné, drakenleeuw. I,- inariné, zee/eeuw,
- [Astr.] Leeuw, vijfde sterrebeeld van '1 en dierenriem. - [Ti. n. ] L- mann, zeeleeuw, leeuwensob in. L- bâtai'd of rouge. Z. V. a. CONGIJAII. L
des fourtsiis, z. V. a. FOURMIL1ON. L- des jsucei'oiis
of Petit 1-, b/adluisvlieg f. - [Mar.] Pmuss-d it.
onder de balken.
-

-

-
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Lioncean, ill. (veuli!w. van 11011) Leetu'en'we1i, jonje leeuw m., leeuwtje n. - [BIas.] LYCLa11L
der leeuwen als er meer dan drie in '1 schild

voorkomen.
Liondeit, fl1. [Bot], . V. a. PISSENLIT.
Lionné, e, adj. [Bias]: Léopai'dl-, Z. LEOPARD.
Lioube, I. [Mar.] Driehoekige keep of uillatincj In dc geheele dikte van een stuk hout, ter opneniinj van een oodsi stuk, kluft of klucht 1. Liouber, V. fl. Kiuften, kluchte's.
Liparîs (vr. —rice) of Harem- de lipare, in. [H. n.j Ji7ei 2 e vette visch nt., w iens kop
gelijkt.
51001 (lien eau eenen ,
Liparocèle, t. [Chic.] Vetbreuk is. (aan 't
sc r otum). - Liparolde, adj. 1's'aar vet oelfjheuP: Médicament I-, of als sobst. Un 1-, een
flle25Cl van vet en eene andere stof. - Lipa.
i'osqiiirrhe, iii. [Cliii.] lined vctjezwel it. Lipaiotriehie, f. [Didact.] Vethacigheid f.
Liper of Lipper, V. n. Schreeuwen (als de
wouw).
Lipotlerine, adj. [Méd.] Op sommige plaatsen

ontreid.

Lipogram!natie, f. [P li jiOl.] Opstel n., waai in opzettelijk 't gebruik van eene of mcci' letters
von 't alphabet is vermeden. - Lipograniniatique, adj, Met letterweglating, 'met opzettelijke
ve'rne(Jdinp van zékere letter of letters, 1 i p a p r a uhRb Si t S C 1h. - Lipograrninatiste, m. .Schrijver van zoodani,q k 2 1utselu.e1'k, t ip og 'a uh ni atist DI.
Lipoine, in. [Cliii'.] Vetgezwel II. , epekbuil F.
Lïponis, fl1. [Bot.], z. a. a. ROUCOU.

Lipopsychie of Lipothyinie, F. [Méd.]
Zwjjm, voo r bijgaande onhhlafit, flaouwte of bezwjjminp, katzw(jIn F. - Lipopyrie, F., Z. LIPYR1E.
Lippe, F. (fani.) Dikke onderlip, dikke hangIi]) f. - H fait is I- of sa 1-, II fait mie grosse,
vilaine I-, blij laat de lip hangen, bdf is 1fl (J eeR
goede luim. - [Tech.] Lip f., lipvormiggedeelte n.
1- Lippée, 1. (fain.) Mondvol M. - Maaltijd DI.,
»haal II. (in dezen zin altijd (100)' fra!lclle vergezeld), Z. FRANC, adj.
Li pper, V. lb., Z. L1PER.
Lippitude, F. Leepoogighield F.

LIRE.
Lilia'vius, cllloortin II. L- nìinérale anodyne P HO/iflhRflll, Hoffnianns- droppels m. p1., verzoete zWavelelhergee
s t III. als artsenij. L- fuinante de Cadet.
Cadets hookende geest III. - [Mid.] L- de lam11105, Z. AMNIOS. - [Tech.] Zemelwater, zemelbad n., als bfjtiniddel der stoffenverwers. - Liquenretix, neuse, adj., gebruikel ij ker is LIQIJOREUX.
Liqnitlanibai-, 111. [Bot.] Kopal- of storaLs
boom, afllberbOOîhl, amber-ahorn in., een noordomerikoansehe boom. - Vloeibare storax of amber
(storax liquide) , amerikaansehe storax, het bars/ge,
r oodacht ( „e balsam/eke sap uit ellen boom.
Liquidataire, F., çebruikel(jker Liquidateur, ill. Schuldve'reffeaaar, hij, die met de af-

, ,-

(iOCfl/îhg der schulden en vorderingen is belast, ! ,i-

q U i d á t a i Iii. - Ook ais adj.: Comillissaire I- ,
schnidverefj'enencl kOmnhissa'ris 111. (De Académie
geeft geen vrouwel. geslacht aan dit woord; nor,-

tang Vhul(lt hiIdfl Société liquidatrice). - Liquidatioii, F. 1'7ei'effening, ofrekcning, in aide tienging, sluiting mier rekening, I i q ei i P P t i e 1. Li'uie 111R550, bereddering eens boedels. - [Tech.]
Het jaarz'ieden der zeeploog.
Liquide, adj. Vloeijend, vloeibaar: Cette eu
-ernstpa
assez 1-, deze in/i t is niet VloefJeiid
genoeg. Confituies 1-s, natte, vloeibare kon/huren

( gelei, llla/'fllebade, C/hZ.) - (Podt.) Le I- Pidinent,
het water. Le I- efllpli'tJ, La 1/lame 1-, de zee. [Gram.] Consouiiies 1-s, vloeibare medeklinkei's (the
zich vIa/h/end en eiiiakIcei'k bij (tndes'e medeklinkers laten uitspreken, gelijk 1, ill, n, i'), - [Jur.j

Klaar, in orde, blijkbaar, uitgeinaahit, voor geene

tegenspraak vatbaar: Dette 1-, klare, onbetwist-

bare, liquide schuld f. 11 me do/t Faust de 1- ,
hij is 111(1 onbetwist Og zoo en zoo veel schuldig.
- LIQUIDE, in. Vloeistof f., vocht II., (liZ. geest-

rijke, zure of ge g iste drank III. Droits sur les 1-s,

LIQUEFIER, V. 7)1'. Vloeibaar Worden, smelten. Het part. passel is ook adj. Cire Iiqué fi é, (jeshiholten, vloeijend gemaakt was n.
Liquet, F. [list.] Kleine, wrange peersoost f.
(ook poile de Ia vallée gebeden).
Liqueur, F. Vocht n., vloeistof f.; drank, (hZ.
door destillatie of overhaling verkregen drank,
sterke drank Ill., gebrand watch' n., li k e U r F.
L'eau est itt plus abondante des Is , het water 15
't overvloedi g st van alle vochten. L- grasse, vette,
vetti ge vloeistof (ii, V. olie). L- niaigre, maf/ere
vloeistof (b. v. water, wijn). Le yin de Madère
est une agréable 1-, de Madera-wijn is een aangename drank. Vms de I-, zoete wijnen (b. v. fl/US-

drankbelasting. Le malade est idduit aux 1-s, de
zieke Pan of mag niet dan vloeibare spijzen nuthijen.
- [Admin. nsjl.] Service des ] -s, drankdieîlst F.,
uitdeelers ran den drank. [el l /pt.] 11 est dans les
1-s, it/h (5 t)] (be drankdienst geplaatst.
Liqnidé, adj. (en part. passé van liquider):
Compt e 1-, vere/fende, g e t i q n i de e s d e rekening F.
Liquidenient, adv. Blijkbaar, klaar, ontegenzep'jehjk: Vous jilt Perez encore 1- dix Ilolins, (Jij
zijt mij nog klaar tien gulden schiubdiri.
Liquider. v. a. Afrekenen, verefenen, s lu i ten,
0]) e//h??t voet brengen , I / q U i d P 'i' e 51. L- nu
conipte, ee l -ze rekening vere/Tenen. - SE LIQUIDER,
V. (il. Zijne zaken of rekeningen op c/Ten voet
bt'tii gen.
Liquidité, f. Vloeibaarheid f.: La 1- de lean,
de vloeibaarheid Van het water.
Liqnoi-eiix, ense, adj. Zoetig, min of meelzoet (inz. van zéhere wijnen): Tins 1-, zoetige
wijnen in. ph. - Aan sterke dranken eigen of daaruit voortkomend: Vapeurs 1 -euses, bedu'einuende
dampen IR. ph. van den sterken drank in 't hoofd.
- Liquoriste, us. et F. Sterke-dra nkverkooper III.,
-verkoopster f. ; likeurstoker, sterke-drankstoker,
brander rn
Liie, v. a. (dikwijls zonder uitgedrukt voorwerp): L- Un 1/vie, Ia gazette, le grec, een boek,
de courant, grieksch lezen. L- P haute voix, tout
has, met luider stein of hard op, stil of zachtjes
lezen. 11 ne salt Ill 1- ill derive, lijf lean lezen noch?
sch rij ven. Ii fait une ëcrituu'e aisde P 1-, hij
schrijft eene gemakkelijk leesbare hond. - Quel
auteur lisez-vous dans sotre ciasse? welken
schrijver leest gij in uwe klasse ? welken schrijver
verklaart TO en, vertaalt g(j in neve school] - C'est
Un ouvrage qu'on ne peut 1-, 't is een werk, clot
Mel le lezen is (dat te slecht g eschreven, te zedeboos is). Ce 1/vie se laisse 1-, dat boek laat zich
wel lezen (verveelt niet, is onderhoudend). - Ii iie

trop de 1-, die Wijn is zoet, le zoet. - L-s fratciles,
verkoelende, ver/'risschende dranken. L' usage
des 1-s est con t ra ir e it Ia santé, 't gebruik van
sterke dranken benadeelt de gezondheid. Mai'eliaiid
de 1-s, drank- , slerkedrankverkoojier, handelaar
in gebrande watesen. - [ClThn.i L- des cailloux of
le cristal, kiezelvocht n., O1)iOssinfI van kiezelaarde
in vloeijende potasek. L- de Laflai'iaque, chloorsoda f. L- fulhlante le Boyle, Boyle's rookende
geest, gezwavelde aiIli'10h1'iak RI. L- fumanle de I

spreekt liet engelscil niet, iiiaai' leest (verstaat) liet
met gemak. - (]g.) Lezen. (iOOi(iringe'n, gewaar
w orden, bespeuren, ontdekken: Dien lit Paus les
ieplis les l)1US cachds lu coeur, God dringt door
tot de verborgenste schuilhoeken van het bait. Je us
dans vos veux, quo vous avez menti, ik lees, bespeur, ontdek in uwe oogen, dat gij gelo g en hebt. Ldans l'avenir, de toekomst voorspellen. - [lnipr.j
L- sur le ilomi, op den ('01w lezen, het zetsel
lezen. - [Jeu] L- dans le jeu, dauis les cartes de

Lippu, e, adj. (faIn.) Diklippig: Les nhgi'es
sont I-s. - Ook als subst. Un 1-, Une I-e, een,
cciie diklip, woistlip, bani'ip IR. CR F.

Liptote, f., Z. LITOTE.
Lipure, F. [H. n.j Buidelbeer, koala fl1. (aan
de kiadsons -aai).
Lipyrie, F. [Méd.] Koorts niet inwendige hitte

en uitwendige koude. - Lipyrien, iie, adj. Wal
die koorts betreft.

Liquater, Liqtiation, (pi'. qua=coua), z.

V. a. RESSUER, RESSIJAGE.
Liquéfaction, F. (pr. quë=cué) Vloeibaar-

maki n g, smelting, ontiating van harde of you bar-

sige stoffen door een zacht vuur. - Liqnéfiable,
adj. (pi. qué=ké) Voor zoodanige smelting vatbaar, smneltbaar. .- Liquéfiant, e, adj. (p1'
qué=kd) Vloeibaarinakend. - Liqitéfier, v. a.
(pr. quô=ké) Vloeibacn maken, smelten). -- SE

kaatwijn, spaansche wijn, enz.) Ce

yin a le la 1-

i)arle pas I'anglais, mais /1 Ie lit avec facilité, kIJf

-

ILl RELLE
son adveiaiie, in paVtij'S spel zien, liet spel der
partijraden. - [Mus.] L- Ja musique, »tuZijk

,

lezen, van 't blad weg spelen. - [ ManuL] L- un

dessin, het getal (lei , draden zeggen, die een wever
moet vemen, 01fl CC11C Oekevene teekening in cciie
stoffe te weren. - SE LIRE, V. pi. Gelezen 1001den, zich laten lezen: Cette €icritui'€i so lit aseez

facilernent.
Lirelle, I. [Bot.] Vruchtbodem in. (bij de kerstmosses, liOutZWOiliIliell, enz.), als tij zich niet een
ovei'iaiiqscli spleetje opent.
Liiiodendiine, f. [ChiniJ Biller bejinse1 n.
uit den versclien bast de wortels van (1511 Ibiodendroii, 1 i s ie d end r iie t. - Li.iodeiitlion, in.
[Bot.] Ranonke1jewossen ii. p1., inz. cie L- tulipifère. de Vir(]iuiiSc/le tulpenboom in.
Lirioii, in. [Bot.], Z. V. a. COLGHIQUE jamb.
Luis, in. [H. IL] D r aaiwesp f. (LAuriE).
Liroji, ml. [H. n. ] Soort van marmot f. dci
Alpen; - weleer z. v. (1 . LOII1.
Lis, in. (pi. lice; doch in ileur de ijs p. li)
[Bot.] Lelie, leliepiant f., inz. de bloem der witte
lelie t. Oignon, Buibe le 1-, leliebol mi. Fleur le
I-, leiiebioe;ir , lelie t. z. ook beneden. (lip.) Uitstekende blankheid of wit/ieid: Un teint de 1-, Uii
teint le I- et de roses, eon lelie b lank f/elliOt, CC11I
gelaatskleur als ielidn en rOZVli, (fain.) ChiC klein
als melk en bloed. - (podt.) Les I- de son te int, de
son SCm, de lelien, de lelieblank/ieid van haai' gelaat, van linien boe z em. [Bias.] Fleur Ie i-,
figuur, die ongeveer die vereenigde lelieblocinen
nabootst, lelie t. fleur le t- dor, le gueuies, gouden, roode lelie. Autrefois i'édu de Fiance avait
trois fl eurs de l dor en champ d'azur, weleer
droeg liet franse/te wapesìsckild drie gouden ieNsi
in een blaauw veld. - (»okt.) L'enipii'e des 1-, Le
h one des I-, het rijk , de troon der leliën, liet
(voormalige) france/ic lUk, de fiansclie troon. L- au pied IIOUIli of coupé, Idle met atesnedeîi
voet. Fleur de 1- él)aliOUjil, sierlelie 1. L- de jardin, tuin l elie. Fleur de I- dufaiiiante ii dextre of
a senestre, halve lelie niet ontbrekende vegter- of
iiikerlielft. - (fill.) Siégei, Etre assis say les
1Ieuis de I-, ccii hOOg regdrings- of regtersambt
bekleeden (niet zinspeling 0/) 1 e niet leliën bestikte
zetelkussens). - Fleur de I- heette ook het vooilnalige fransclie brandmerk. omdat liet eene leliebloe m
voorstelde: Ii avait Ia fleur le l ii lëpaule , hij
was gebrandmerkt (van daar FLEUI1DEL1SER, Z. old.).
- [Bot.] L- des étangs, waterlelie (nénuphar
blanc). L- des niarais, soort van lischbloeiii t. Lasphodèie, af.rodillelie. I.- naicisse, L- vert, siar
cislelie (coichique jaune, riarcisse d'autoinne). Lde St. Jaques, St. Jakobslelie, srhoone narcilelie.
L- du Japon, jal)aiisclle î1aicisscoit. L- de niat of
des valiees, Z. V. ii. IUGUET. L- jaciiitho, liia
cintielie. L- hulbifère of orangé, vuurlelie. L- de
Suze of persieii, perzische lelie of koenbloein f.
L- de St. Bruno, valsche of onechte lede, groot
spinkrieicl n. L- des teinturieis, woon.' t. (gauile),
weegbree f. çdhasse-liosses) . L- luie, chinische
zwaardlelie. - [Astr.] Klein slerrebeeld in dat
veil den ram. - [Métioi.] L- d'oi, daigent, leliedaalder in.. gouden en zilveren leliestuk (voormalige fransche munt). - [Péche] t\aain von zeker
net, lis t. - [Tech.] Grove tanden in. pl aan
't einde van ccii' weverskaiìi. - [il. ii.] L- de
--

-

nier, Z. 0. 0. EACRINE.
4. 5 Lisabie, adj. Leesbaar, wet zich laat lezen
(niet genoegen, niet vrucht).

Lisa-e, ill. [lbianuf.] Het op geven Vein het
dradeiiqetal (vtl. LIRE).
1- Lisailleur , euse, ad,!. Veel en zonder oor-

deel lezend.
Lisard, rn [Corn.] Soort van indisch doek ti.
S Lisard, e. adj. (fame) Leeszuchtq, op lezen
verzot.

Lise, t. Drijfzand, vlotzand ii. (aan den zee-

oever). - [Aiic. nius.1 I)oedel zak in.

Lisérage, mi. [Tech.] 1loenibordauisel ri.

rondom cciie slof. oinsnoeiinq, oiiiboordinrj. -

Liséré, in. [Tech.] Zeer steal zooinlint n. van
zijde, goad- of zilverstof tot randboordsel; - streep,

bles f. van cciie andere kiem dan de stof, langs
welker iOiî(i zji loopt. - Lisérer, V. 0. [lech.]
Met ccie bloenboidnursel omleggen. omsnoeren, niet
snoeren oiizetien. - Het part. 71055k is 01)11 (iclj.
Rubaii hleu ljSi)i'd en vet, t/nauw lint niet cciie
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groene randstreep. [Bias.] Casque 1- et guild,
omboorde en getraliede helm.

Liscret, in., z. V. a. L1SERON. - Liseiolle
of Liseiole, t. [Bot.] Kruipende wrede t. Liseron of ('onvoh.ihis, in. [Bot.] Winde,
wrange f., eerie slingerplant, waarvan die, welke
heggen in groeit, eene franije, groote, witte klokvormige bloem hee/t.
Liset, in., Lisette of Lisette-béche, t.

[fl. II.] Bladkever, lcnoppenbjjtei in. (ook Coupehourgeons geheeten). - LISETTE, f., z. V. o. FIA
cii LATÉRALISETE.
-TOL
Liselir, in., -euse, t. Lezer IlL, leze r e s t.,
ininiiaai in., i1i 21 flO1CS f. van lezen: Grand I-,
Grande i-euse de romans. - [Anat.] Eerie der tier

regIe oogspieren, welke den oogbol 11001' de zijde
van den neus trekt, gelijk dat t)) 't lezen plaats
heeft (dezelfde als ADDUCTELR). - [Manuf.] Opgever van het diadenetnl van het na te maken
W eefsel (vgl. LIRE).
Lisible, adj. Leesbaar, geiiiakkeijik te lezen,
duidelijk geschreven: (1,eci'iture nest pas 1-,
dat schrift is niet leesbaar. - (fig.) Ce livre nest
pas 1-. (lOt boek is niet om le lezen, loot zich niet
lezen (is te slee/it geschreven, te vervelend, te zedeloos). -- Lisiblenieat, adv. Op leesbare, dnideljjke wijze eeschreven.
Lisière, I. . Zelfkant in. von laken, linnen, eiiz.
Lever les i -s d'uii krap, de zelfkanten von een Inken afnemen. -- Bij uitbreiding: leiband -ni. (Iri
kinderen: Ma femme na jamais mend ses enfants
a ia 1-, ni/inc vrouw heeft nooit linie kinderen aan
i/eli leiband loten bogen. - (lig.) tiener tpI. i in
1-, pal' la I-, iemand aan den leiband houden, niet
ieiiiand doen wat aren wil, iemand ge/reel en al iegéren. - ( fi g.) Jand, kant, zoom rn (vail een veld,
een woud, een gewest, een land), grens I., grens-

zoom in. Ces deux villa g es somt sur ia I- de cette

province, deze twee doipen liggen op de grenzen
von diepiovincie. La I', Les i -s dun trois, de zoom,
buitenrand van een bosch. - (Prov.), Z. DRAP.
Lisoir, in. [Cliarr.] .Schemel in. dwars/rent n.
- [Manuf.] Houten 0 estel n. voor 't oppuiteren of
glanzen van stof/en, inz. von stamijn.
Lisqiie, 1. [Pêcire] Zeker w ij dmazig riet n.
Lissage, In. [Mar.] Het omliggen, Oiilsc/ieien
of scheren der senten; (Ie gezarnenlrjke senten (usses). - [Tech.] Glanzing, gladmaking, p01/feting 1.:
L- de in pouthe i canon, pol//sting van het busbruid. - liet uitrekken deî lakens in de breedte.
Lisse, adj. Glad, vlak, effen: Surface I-, gladde
en effen opdervlakte 1. utotfe 1-, i/ac/dc staff. Papiel' l, glad papier Ir. Front I-, glad voorhoofd n.—
Colonne 1-, gladde zuil 1. (zonder groeven, ribben
of andere sieraden).
Lisse, t. [Mar.] Sent (ceinte), lijst t., .ctuk
hout, dat tijdelijk dient om de spanten erg /101e
plaats te houden; berg/rout, borkhont n. L-s des
couples, dexécution , spantsenten. L-s des gaPants, inalsenteîr. L-s de contour , boeginol/en tn.
p1. L-s des facons, kim- of srr(jsenten. Fausse
i' of L- de fond] vlok- of vioerserit. L- lu fort,
sent der grootste wijdte, scheersent. L-s Ineenstiilage of d'oeuvi'es nrcn'tes, verschansing- of boveirseirteir. Première I- daccastiiiage, topsent. Lde viliord, r a/rout, r e e /rout. L-s de rahattue, vertuirringsenten. L- (of Barre) d'loui'di, hekbalk in. Ldecouronnenient, kroonlijst. L- de plat hoid, potdekd, deklijst. L-s de I'éperon, de lierpe ofd'écuiarpes,s
regelingen f. p/. von t ga ljoen. L -sde garde-corps,
leuningen t. pl., lrjjers mi. »1., rondom let boord,
leuning van de verschansing .L- de traiayole, lenfling vreïi ( /c 11101'S. L-s de pot'te, -haul)ans, r ustlijst.
Ls de ia caie de construction, 1e/iers von dc bethug, wieg- of goollejers. - [Constr.] Dekstnk it.
van eerie brug/coming. - [Coin.-1 Bine/goceir, oktouw ii. - [11. n .] Bruine odde r t. mcI rooie
r/ekke;r. -- [lech.] Schering f. , scheerlijsten t. jl.
earl een weefgetouw. beweegbare stukken, die, roet
de cor/treden, de kettinideruiere 0/lenen 0111 de speel
i/on, te i(tii. Basic 1-, Haute l. Z. BASSE-LISSE.
- LISSE, ni. Gladheid err ef/'enheid: Cetle taile est
dun parfait i, deze ta/el ic volkomen
Lissé. e, or/j. (en port. passrIvonijssev):Etofie
i -c, peg/nose/c slof t. Papier I-, qeIrriisi1 inllre r ii.
- Ainaiiie i -c, Z. AMANDE. - LISSE, ill. Gledhei (1 ,
glorzig!eil (von eeìee stof. von hinderen)oirfis.,
. - (C
Cuts.] Toni of dik gekookte suiker t. (;rarel, Petit
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1-, geheel-, half-taai gekookte suiker. - [Peii.]
Le 1- dune perruque , het gladhangende, lange haar
cener pruik.
(touw n.
Lisseaii, im [Tech.] Kluwen garen of bindLisser, V. a. Glad en glanzig maken, polijsten,
qlanzen, likken, strijken. L- lu linge, des bas,
linnen g oed, kousen glanzen. L- Ia poudre, les grains
le poudre, het buskruid, de Icruidlsorrels polijsten,.
L- Ia boogie, de was/canes op het rolhout glanzen.
L- Ia bougie fi lée, de getrokken kaars door wijlving inst een' vochtigen doek glad en glanzig maken.
Pierre a I-, glans- of liksteen m. - L- les draps,
(Ie lakens in de breedte uitrekken. - [hEar.] Seaten scheren, oinscheren of aanspijkeren.
Lisseroii, oh [Tech.] Scheerstok ii. van 't
weefgetouw.
Lissette, t. [Tech.] Likbeen, poljfstbeen ii. Sioer n. aan 't achtergedeelte van 't wevers-scheer5'O(llfl.

Lisseur. n)., •euse, I. [iecls.] Glanzer, gladmaker ia., glansster, giadmaakster t. (van papier,
linnen, leder, enz.). de weef(!etouwen.)
Lissier, in. [Tech.] Scheerlijstmokei 'ra. (voor
Lissoir, in. [Tech.] 1J"erktuig n. tot glanzing
of pol sting (you glas, marmer, ivoor of andere
harde stof), likhout, gladhout n., glanssteen, glanzer, liksteen ni., pol(stkolf t.; poljstvat n.' (der
buskruidmakers) ; - piet- of glanspers t. (der boekdrukkers). - Vertrek n. in eene papierfabrijk,
waar het papier geglansd wordt, glanskamer f. -fV'erkplaabs F. tot polijsting van 't buskruid; polijstvat n.
Lissostyle, t. [Bot.], z. V. a. GREVILLEE.
Lissnre t. [Tech.] Door liet likhout, den likof glaassteen verkregen glans en gladheid; glanzing,
polijsting f.
Liste, f. 14/st, naamlijst, na a mrol f.: LI nest
pas sur ma I-, hij staat niet op mijne lijst. - Lchile, z. CIVIL.
Listeau, fl1. [Mar.] Smalle lijstnaald n., stuk
halfhout, kalf n., kleine sent f., wouterman in., lat t.
I.- de pont, strook in. van het dek. L- de portehauban, z. V. a. LISSE de porte-Iiaulian . - [Fort.],
Z. V. a. LINTEAU.
Listel, in. [Arch.] Vierkante lijst t. of smalle
strook ni. aan zuilen en andere gedeelten van gebouwen. -- Gevulde ruimte 1. tusschen de zuilgroeven. - [Bias.] Losse fladderende band m. boven 't !ielmteeken, op welken de wapenkreet wordt
geplaatst (ook liston geheeten). - [Artill.] Lijstje,
sieraadsbandje n. aan een stuk geschut. L- du
bouton of du cul-de-lampe, druifband. L- de Ia
plate-bande de culasse, kamerband in.
,

Liston, in. [Mar.] Rand rn. van de koperen

dubbeling. - [Bias.], z. V. ei. LISTEL.
Lit, rn. Bed n., niet at zijn toebeliooren;
bedstede, legerstede t.; bij uitbreiding: iedere slaapof ligplaats t. L- de plume, de erin, de pailie, Vederbed, paardeharen bed, stroobed. Un I- dur, mollet, een hard, zacht bed. Se mettre au 1-, Sortir
du I-, vaas bed gaan, uit liet bed gaan. L- de hois
(le chène, d'acajou, eikenhouten, mcihonijhouten
hee/stede t. Buis de lit, bedstede. L- (lange, ledekont n. L- de repos, de parade , rust-, paradebed.
L- de camp, veldbed n., brits t. I.- nuptial, bruidsbed. L- de veiile, bed voor iemand, die zieken oppast, waakbed. - L- de misère ofde travail, kraambed (ter verlossing). L- de I'accouchie, kraambed
(na de bevalling). L- a deux personnes of L- de
grandeur, bed voor twee personen. L- de gazon,
de feulllage, de mousse, de fougère, rustplaats
van graszoden, van loof, Van inos, van varen. Dresser, tendre un 1-, een bed opslaan. Faire le
1-, het be,dopmaken, spreiden. Garde le 1-, Z. CAREtre au 1- de Ia mort, op liet doodsbed ligDER.
gen. Il est mort dans 5011 1-, hij is op zijn bed gestorven. - (Loc. prov.), Z. SE COUCHER, ECHAJIPE.
Prendre une personne nu saut (nu sortir) du I-,
iemand waarnemen (een bezoek geven) op 't oogenblik van zij, opstaan. - Mourir an I- d'honneur, op
het bed van eer sterven, in eerien slag sneuvelen;
ook: in de uitoefening van een eervol beroep sterven. - Souiller son 1-, S- le lit nuptial, zijn bed,
het huwelijksbed bevlekken, echtbreuk plegen.. Bed, huwelijk n. C'est no dIs du second 1-, 't is
een zoon van het tweede bed, huwelijk. Ii a quatre
enfants de deux lits, hij heeft vier kinderen uit
twee ?uwel(jken. Frère, Soeur de I- entier, volle
-
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broeder, zuster. Fi'èi'e, Soeui' de demi-1-, halve
broeder, zuster. L- brisé, ontbonden. huwelijk. (lig.) Bed n., bedding t. (eener rivier); bedding t.,
bekken m., kom t. ((Ier Zee); bedding, laag, schicht
(van cciie of andere stof). Le Rhin sort queIque
fois de son 1-, de Rijn treedt somtijds nit zijne
bedding. Le 1- de Ia Seine est fort profond, de
bedding (grond, bodem) van de Seine is zeer diep.
Le 1- de Ia nier, de l'océan, de bedding, het bekken der Zee, des oceaans. L- de fumier, iuistbedding, laag mist. Dans ce terrain on trouve Un 1- de
terre sur Un 1- d'argile, et puis UH 1- de sable,.
in dezen grond vindt men eene laag aarde op een'
kleigrond, en vervolgens een' zandgrond. L- de pierre,
de modllon, laag steenen, bloksteenen. Poser URe
pierre dans son I-, eeiien steen in zijne laag, ir
Zijne natuurlijke ligging leggen. - [Bil.] L- de
fascines, laag of rij legerlakkebossen. - [Mar.
L- du vent, windstreek t., de koek het punt, de
rigling, waaruit de wind waait. Tenir le 1- de
vent, de windstreek houden., bij den wind zeilen.
L- de mai'ie, kabbeling van tegen elkander loopende
strooinen of gelijen. - [Hist.] L- de justice, troos
of zetel des konings bij de plegtige zittingen vas
't parlement; - de 'regtszitting zelve f., regtsdag in.,
groote vierschaar f.
Litage, III. [Tech.] Liet dekken der zelfkant
bij 't verwen (Vol. LITER).
Litanies, 1. p1. [Liturg.] Smeekgezang, klaa g- lied ti., huipinroeping t. (waarbij men Gods hulp
door tusschenkomst der Maagd en dec heiligen afsmeekt, door deze na elkander in te roepen), lita
sue t., litaniPn f. /)l. Chanter, Dire des 1-s, de ii
tanicn zingen, lezen. - (Loc. 1)10v.) Mettre pr
dans ses 1-, iemand in zijne voorbeden opnemen:
(iron.) iemand naar den drommel wenschen. —(fig.,
in 't enkelv.) Lang en vervelend, langdradig verhaal is. Ii flOUS a fait une longue I- de ses exploits,
hij heeft ons eene lange titanic, een langdradig verhaal van zijne daden gegeven.
Litean, m. [Tech.] Lijst f. , houten 'roede 1..
tot steun dienende. - L-x, gekleurde zooinstre pen t. p1. (zoo als aan sommige servetten en. tafellakens). - [Chas.] Wol/'sleger n. bij dag.
Litéc, I. [Chas.] Vereeniging t. van verscliei
dene dieren in 't zelfde leger of hol. - Dra,qt t.,
gezamenlijke jongen, die een wijfjesdier te gel'ijke'
tijd draagt en werpt.
Liter, v. a. [Tech.] Den zelfkant of zoom va i fi
't laken, bij 't indompelen in 't ver/bad, bedekken,
opdat hij de kleur van 't bad niet aanneine.
[Pêche] 1'isc/i bij lagen (lits) in vaten stapelen,
haring, z(utev'isch, enz. pakken
Literie, f. Gezamenlijk loebehooren van een bed,
beddegoed fl.; bedtoestel n. - Militaire bedden ii. p1 .
Liteiir, in., -etise. f. [Tech.] I1( of zij, di'
tij 't verwen der lakens de zelf kanten bekleedt.
Lithagogie, t. [Méd.] Steen- ofgru'isafdrijvend
kracht f., eigenschap der steenafdrjvende middelen.
-. Lithagogue , adj. Steen-, gruisafdr(jvend:
Mèdieament I- of als subst. L-, graved- of steenafdrijvend middel n.(steenkool t. (houille)
Lithantrax, m. [Mmdi'.] .4ardpekachtige kool,
Litharge, f. [Chins.] Glit, loodglit ii., halfver.
glaasd eerste lood-oxyde (uit de cupellatie van werklood of zilverhoudend lood ontstaan), li t ii a sq p.
r i u m n., lood-oxyde of massicot ii., in kleine loovertjes gekristalliseerd, en dat L- dor, L- d'argent,
goud-, zilverglit, heet, als het een' witten of peter
gloed heeft. - Lithaigé, e, Lithargii
é
-, , e
adj. Met loodglit vervalscht: Viii 1-.
Lithéosphore, in. [Minér.]Bologndser steen In ,
of spaatli n.
Litlilasique, adj. , z. v. a. U1IIQUE.
thiasis of Lithiasie, f. [Mid.] Steenvorining
in 't menscheljk ligehaaïn, steenziekte f.; - pci'stenkor'rel t., zékere oogkwaal. - Lithiate, ni.
[Chim.], z. v. a. URATE. - Lithine, t. [Chim.)
Steenloogzout II., 1 i t ii í n e t. - Lithiqiie, adj.
[Chirn.] : Sd 1-, zout n. niet lithium tot basis; vroeger ook z. v. a. URIQUE. - Lithium, m.
(pr. —ome) Metallische basis t. van liet in 1817
ontdekte steenloogzout of lithine, 1 i t h i U m, 1 ith.ion il.
Lithobiblioi, , in. [Minér.] Bladafdruk in.,
versteend blad n. - Lithohie, In. [H. n.j insect ii., dat onder steenen leeft. - Lithobolle, t,
[Ant.] Steeniging f. (als doodstraf). - Lithoca.
-

-
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LITHOCARPE
lame, m. Minéi'.] Versteende riet- of piantste'n
- Lithocarpe, m. "Versteende vrucht 1.-geli.
- Lithoehroiiie, in. Beoefenaar der lithochromie, schilder op stern. - Lithochrornie, f.

Kleurensteendruk m. , Ileursteendruk/cerj t. , kunst
om roet olieveiwen op steen te schilderen en 't yeschilderde op doek of te drukken; - gekleurde steenafdruk m. - Lithochioinique, adj. Die kunst
belie/fend, li t h o c ii r óm i s c h. - Lithochro

miste, fl1., Z. V. a. LITEIOCHROME. - Lithoelastipie, wij., z. v. a. LITHOTRIPTIQUE. - Lithocolic, f. [Tech.] Steenlijm f. - Lithodendre, in.
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Lithotriteur ofLithotribe, in. [Chir.] Steen-

verbi(jzelaar in., werktuig om den steen in de blaas
te verbrijzelen of fijn te maken, 1 i t h a t i jp t or in.
- Lithotiitie, t. [Cur.] Steenverbrijzeling, het
fijnwrijven Van den steen in de blaas, 1 i t /i o t r
si e t. - Lithotritier, v. a. De steenverbrj
zeling uitvoeren. - Lithotrique, (J dj. Steenverbrijzelend. t i t h 0 t r i p t I s c h. - Lithotypogiaphie, t. [Tech.] Vermenigvuldiging van
den letterdruk door steendruk, volgens de in 18 2 9
door de gebroeders Dupont te Parijs uitgevonden
handelw(jze. (hout ii., houtsteen in.
Lithoxyle, in . [Minér.] De//hout, versteend
-

[Minér.] Steen hout, versteend hout n. - LithoLitier, in., z. v. a. LAITIER de volcan.
drassique , adj. [Chic.] Tot steenvatten, tot
Litière, t. Droagstoel in. , draagbaar, rosbaar 1.,
steenverbrijzeling dienstig. - Lithoéeieii, ne,
adj. [Bot.] Lichens 1-s, op steenen wassende korst- draagzetel in : Se faire porter ei) 1-, zich in een
mossen n. j)1. -- Lithogèiie, adj. Steenverwek- draagstoel laten dragen. - Stroo, struolsel n. in
kend, steenmakend. -- Lithogéiiésie, f. [Didact.] stallen, onder t vee. Faites bonne 1- ii ces chevaux,
Leer f. der steenvorininy. - Lithogéognosie, f. maak voor deze paarden een goed strooisel. Steenkennis, steenkunde t. - Lithoglyphe, m. Ce cheval est sur Ia 1-, dit paard ligt op 't stroo ,
Steensnijder ni., graveur op steen. - Lithogly- is ziek. - ( fig.) Faire 1- de qc. , iets verkwisten,
phiqiie, f. Steensvijkunst, 1 i t ho f1 1 yp h i e k t. niet achten, niet verse/wonen. 11 est maintenant
- Als adj.: Tot de steensnijkunst beltoorend, 1 1- sur Ja 1-, hij heeft nu uitgediend, hij is op, kon
t h 0 y ly'p P i 5 c ii. - Lithoglyphite, t [Mitiër.] niet meer. - [Agile.] t]itwerpsels ii. p1. der zijwornlen. L- sautée, opgeschud stalstrooisel n.
de
Beeldsteen in . - Lithogoiiiiuiqiie, adj. , Z. V. a.
(als de mest ei niet den stalvork is uitgeschud).
L1TIIOECIEN. - Lithographe, in . Steenschrijver,
t Litigant, e, adj. [Prat.] Pleitend, processteenteekenaar; steendrukker, I i t h a y r a a p ii ni.; weleer z. V. a. LETHOLOGUE. - Lithographic, f. voerend, twistend: 11 y a plusieuis parties 1-es
dans cclie affaire, er zijn in deze zaak verscheidene
Steenschrijfkunst, steenteekenkunst ; steendruk
kunst f., de door Seiiriefeldei te Mttnchen op 't eind pleitende, procesvoere'ade partijen,. - Litige, in.
der vorige eeuw uitgevonden kunst om op steen ge- [Prat.] Regtsstrijd in., regtsgeding, pleidooi, promaakte teekeningen door ccve vers te vernienigvul- ces n - (in de gewone taal) Geschil n., twist ni..
digen, 1 i t h 0 g r a p h I e t.; - het op die wijze be- twistzaak t. - Litigieuix, iense, adj. Betwistdrukt blad, steendruk in. ; - steendrukkesij t., baar, wat in regten betwist wordt of lean worden,
werkplaats des steendrukkers. - Weleer ook z. v. a. litigieus; - ook: gaarne twistend of pleitend,
pleitziek, twistziek.
LITHOLOGIE. - Lithographier, v. a. Steenschrj
Litiscontestation J. Geregtel(jke tegenspraak.
ven, sleenteekenen; steendrukken, t i t h a g r a p h
e re a. - Het part. passé is ook adj..- Portrait
I Litispendance, f. [Prat.] Aanhangig/ieid t.
litlìogiaplsié, yesteendiulit, gel ith ographi eer d van eene zaak voor t gereyt.
Litoniancie, f. [Ant.] Ringwaarzeggerij 1. portret a. - Litliographique, wij. De steendrukkunst betreffend. door steendrukkunst voort- Litoinancien, in., ne, t. Ringwaarzegger in.,
-zegster t.(oeverkruid n.
gebrayt, lit/togrdphisch,
Litorelle , t. [Bot.] Soort VOfl weegbree t.,
Lithoide, Lithoique, adj. [H. a.] ivaar steen
Litorne ofLitoui-iie, t. Kramsvogel in ., lijster
gelijkend, steenvorndy, steenachtig.
Litholabe, i n. [Chic.] Sleentang f. - Litho- met asc/igraouwen kop en hats, jeneverbes-lijsterf.
Litote, f. [luidt.] Verzachting, verkleining 1.,
-1. ii.] Steen/eer, steenkunde, steenbelogie, t. [1
schîjjving t. --- Lithologique, adj. Steenkundig, inz. eene schijnbaar verkleinende uitdrukking om
steenbeschiijvend, Ii t h a I 6 ii i cc h. -- Litholo- iets daardoor te weer le verheffen, 1 i t O t e s t.
Litianiètre, III. [Phys.] Vochtweger, werkgue, in. Steenkenner, Aeenkundige, steenbeschrijver, 1 i t P 0 1 0 0 g m. - Lithomancie, f. [Ant.] tuig ter bepaling van de specifieke of soortelijke
Steenwaarzeggerij f. , waarzegging uit zdkere stee- zwaarte der vloeistoffen, I i I r a in e t e i in.
Litre, in. [Métrol.] Eenheid der inhoudsniaten
uitancien
nen (sederieten), lithornantie t, - LithoVon 't metrieke stelsel, kan f., kop in ., li ter t
, in., -iie , t. Steenwaarzegger in.
Litre, t. Rouwband of rouwgordel In., breede
-zegster t. -- Lithoniai-ge, t. [Mimlr.] Steenmerg ii. (motile de pierre), soort van kleiaarde. - zwarte streep of lijst t. rondom eene kerk of kapel,
Lithoinorphite, t. [Minér.] Beeld- of figuur- 't zij van binnen of van buiten, bij 't overlijden
van een vorst of hoog aanzienlijk man, waarop
steen in., een zonderling gevormde steen.
Lithontriboii , in. [Anc. méd.] Steenoplossend de geslachtwapens des dooden gehecht of geschilderd
middel of poeder n. (ook lithontriptique geheeten). werden. - [Mar.] L- de toile goudronnhe, pre
- [Bot.], Z. V. a. HERMOLE. - Lithontrip
in.(schepel.-senigad
Lition, in. [Métro!.] Oude inhoudsnlaat, =
sic, Lithontiiptenr, t., Z. LITHOT1IIT!E, LILitter, v. a., Z. LITER.
aHOTRIPTEIJII.
Littéraire, adj. Tot de letterkunde of boekenLithophage, in . [H. n.] Steeneter, steenkna gei in. (zekere worm). - Lithophanie, t. Door- kennis be/marend, letterkundig, wetenschappelijk,
schijnendheid t. van steen, van poise/em, enz.; - geleerd, litterair: Société, Journal 1-, letterdoorsc/ijnings-beeld II. in steen of steenachtige stof, kundig genootschap, tijdschrift n. - Le monde 1-,
b. v. porselein; kunst t. om zulke doorschfjnings de geletterde wereld f., de letterkundigen, geleer
beelden te maken. - Lithophile, adj. [Bot.. den in. pl. - Littéraireinent, ado. Op letterITI. n.] Liefst op steen groeijend; in streven, op kundige wijze, uit een letterkundig oogpunt.
Littéial, e, adj. Letterlijk, woordelijk t. Sens
steenachtige plaatsen levend. - Lithophosphore, in., z. v. a. L1THEOSPHORE. -- Lithophylle, t., I-, letterlijke zin in. - Traduction 1-e, letterlijke
vertaling. - Cot homme est trop I-, die man neemt
z. V. a. LITH0B1I3LI0Jc. - Lithophyte, M. [El. n. ]
Steenplant t., koraalgewas 11.; plantsteen in., plant- alles te letterlijk op, legt alles te zeer naar de letter
versteening t. - Lithoplatoniie, t. [Chir. j Ver- uit. - Le grec 1-, het geleerde griekscli, het grieksch
wijding t. der urethra tot donrhaling VOE blaas- der Ouden (in tegenstelling met grec u1gaire of
moderne) . - iAIgèb.] Grandeurs 1-es, lettergrootsteentjes.
Lithoscope, in. [Cilir.] Werktuig ii. ons den heden, t. p1. (Een in. Pl. van (lit woord vermeldt
steen en dc ((filleting daarvan in de blaas te ont- de Acadimie niet; sommige spraakkunstsc/trfjvers
dekken, iitioskoop in. —Lithospeime, in., echter beweren, dat men Iittéraux mag gebruiken.)
- Littéralenient, adv. Letterlijk, naar de letZ. V. a. (;RESIIL. - Als adj. [Bot.] Met harde,
steenachtige zaden ofvruchten. - Litliostrote, in. ter, woordeljk. Cela est traduit, rendu 1-, dat is
[Ant.] Vloer-mozaïek n. [Bih l .] Plaats f., waar woordelijk vertaald. - Littéralité, f. LetterPilatus regtszitting hield. - Lithothonie, LI- lijkheid, woordelijke vertaling, 1 i t t e 1 a I i t e i t t.
Littérateiir, in. Letterkundige, geletterde, yethotoinie , Lithothomiste , Z. CYSTOTOME,
CYSTOTOMIE, CYSTOTOMISTE (die juister de zaak leerde, t / t t ei r a t 0 C in. (Laveaux noemt eene letuitdrukken). - Lithotribe, in., z. v. a. LITHO- terkundige vrouw, littératrice, welk woord de
TRITEUR. - Lithotripsie, t., gebruikeljker (maar Académie niet heeft.) - Littérature, f. Letterminder juist) is L1THOTRITIE. - Lithotriptère, kunde, geletterdheid, geleerdheid, ervarenheid in
-

-

--

-

,

-

-
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aal en wetenschap, kennis der / raafie letteren;
kennis der letter/cundige regelen en voort brengselen,
boekenkunde of -kennis; - gezamenlijke letterkundige voortbrengselen van een volk, land, of tijdperk, lltteratuu)' f. - -I- Littérouiaiiie, f.
Overdreven zucht f. voor deletteren, schrijfwoede
Littoral, e, Wij. Het kustland betreffend, tot
de kust of den oever bekoorend: La paltie 1-v de
eet Etat, liet kustland von dien Staat. Poisson 1-,
Plante 1-e, oevervisch ilL, oeVer])lalt f. Oiseaux
littoraux, strandvogels M. p1. - LITTORAL, ilL
Kustland, strand ii., kuststreek t., oever in., inz.
liet aan Oostenrijk behoorende kustland, langs de
Adrwtirc/le zee of 't gebied, van J)'itst, t I t t 0 rate n.
Littorelle, t., Z. LITORELLE.
Littres, t. p1. [BIas.] , z. v. a. DEVISE, LEGENDE.
Litturé, e, adj. [i-I. ti.] Met gekleurde strepev,

non of meer naar letters gelijkend, jeteekend.
Lituite, f., Lituolithe, in. [H. ii.] Pijpvor
Inrle siakversteeninq 1., bisschopsstaf, kioinstaf fl1.
Liture, t., Z. V. a. RATURE.
Liturgie, f. Kerkgebruik II., kerkdienst t.
kerkelijk voorschrift n., kerkenorde, voorgeschreven inriting t. Van de eeredienst, kerkformulier n.,
t i t u r q I e f. ; - kerkgebeden n. p1. en kerlcjile;tigheden t. »t. - Liturgique, adj. Naar kerkebruik, volgens het kerkvoorsclerift, tot de liturjie
gehoorend of daarmede overeenkomstig, I t t el
11 iSe Ii. -- Litargiste, fl1. Kennei van, schrijver
over de kerkgebruiken of liturhitn, t t t u r gist m.
Lituus, in. (latin) (ps. li-tu-uce) [H. 101fl.]
Wigclielciarsstaf m., kromme staf der 000urs, die
ook den eersten bisschoppen tot /ierdersstaf diende.
- Soort van trompet t. hij de oud-roineinsche
krjysinuzijk.
Liure, t. Dik bindtouw II. ter vasthechting van
den wajenlast. - [Const r.} Korven, kniehouten ii.
p1. aan een vaartuig. - [Mai.] Woeling, sjorring,
naatjing f., touwoinwinding ter verbinding van
twee voorwerpen. Fausse 1- de beaupré, dubbele,
voorste of tweede woelinq van den boegspriet.
Livane, t. [H. ii.] Volksnaain van den Vetli
kaan (pélican).
Livarde, f. [Cord.] Strijker ni., wrijflap van
werk tot gladmaking van 't gesponnen (jaren. [Mar.] Zeilspriet UI. (baleston, 1?a 1 estron). Voile
a i-, sprietzeil H.
Livéche, t. [Bot.] Lacas t., eene scherindra
gende, geneeskrachtige plant. L- conniune of des
montagnes, berg-eppe t.
Liverduii, III. [Hort.] Soort van druif t. (uit
het depart. Meurthe).
Livide, adj. Loodkleurig, loodblaauwacht?O,
zwartblaauw, vaal; - doodskleuri, doodscl, doodsbleek. Lèvres 1-s, loodkleurfqe lippen f. p1. 11 a des
marques 1-s sr Ia peau, hij heeft zwartblaauwe,
of bruine en blaauwe vlekken op de huid. - La
jalousie au teint 1-, de jaloezij filet haar doodskleuriçgelaat. - [H. 11.] Soort van lipvisc/i fl1. Lividité, f. Loodklenr, loodkleurigheid, vaalheid;
doodskleur t.
Livie, t. [H. n.] Soort van bladvioo f.
Livistoiie, f. [Bot.] Soort van palmboom fl1.
van fsieuw-Holland.
Livot, ril. [[TI. li. ], z. V. a. RUSE.
Livraisoti, f. [Comt Lévering, aflevering,
leveréncie t.: Ii a fait Ja 1- de trente pièces,
hij heeft cciie lsJverinq van dertig stukken gedaan.
- [Libr.] Aflevering 1. (van een boek- of plaatwerk). Les 1-s de ce dictionnaire paraissent réguIièreuient, de afleveringen van dit woordenboek
verschijnen geregeld. - Livraneier, 111. 4/leveraar (van waren), le v e s a ncier ns.
Livre, fl1. Boek II. L- imprimé, bioclid, relid,
gedrukt, ingenaaid, ingebonden boek. L- in-folio,
-

-

-

-

in-quarto, in-octavo, in-douse, etc., z. IN-FOLIO,
IN-QUARTO, enz. L- en feuiiies of CII Blanc, boete
in losse bladen, oningenaaid boek. L- Idanc, boek

van wit, onbeschreven, onbedrukt papier. -- Pu-

Ijlier, Faire paraitre UH 1-, een boete in 't licht
geven. uitgeven. L- approuvé, défeinlu, goedgekeurd, verboden boete. L- revu, coIligé, augnlenté

par l'auteur , doorden schrijver herzien, verbëterd,
vermeerderd boek. L- d'église , de ln'ières, kerkboek, gebedenboek. L- de droit, de médecine, de

théologie, boek over de retsgeieerdheid, hevees

iennde, godgeleerdheid. I.-, Ouvrage, é1énentaiI'e ,
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classique, z. ELEMENTAIRE, CLASSIQUE. L- aliønyme, pseudonyme, apocrypile, caionique of saerë,
L-s sapientiaux, etc., Z. AiSONYME, enz. L- auxi-

liatre, hulpboek. L- de luibliothèque, bibliotheekboek, boete dat niet bestemd is on geregeld dooigelezen, maar oiii bij gelegenheid geiaadpleegd te

worden. L- populaire, volksboele, boek voor 't volk,

goedkoope uitgave van een hoek. L- spirituel, gees
tel//k boete. L- profane, wereldlijk boete. Mauvais
-

1- , slecht, gevaarlijk boete. - (/ij. et farn.) Vous

parlez Cofliflle UH 1-, gij spreekt als een boek, of
't gedrukt was, gij drukt 'ii goed uit, ook: gij

drukt u stijf, gemaakt, pedant nit. Ii na jamais
nIjs ie nez dans ui) livi'e, hij heeft nooit den neus
1fl een boek gestoken, nooit iets gelezen. Dévorei

Un 1-, des 1-s, Z. IIEVORER. Pâlir, Séc1er sur les

1-s, inst overdreven ijver, onophoudelijk lezen. Jy

I'ëIIssll'RI jen vendrai te bout), 0fl J'y lflûielai
nies 1-s, Z. BRÛLER. - Le 1- de Ia nature, Le

grand 1-, liet, boek de,' natuur, de natuur, in
oorzaken en qewmochten gadegeslagen. Le 1- du
monde eet UH excei1ent I-, het boek der wereld
(de omgang niet inenscheïi) is ccii voortre/felgi:
leerboek. Cda étalt dent dans le 1- du destin. dat
was in 't boek des noodlots geschreven. Le 1- de

vie, des vivants, des éius, het bode des levens,

der uitverkorenen (waarin dc' na:nen der tot zaligheid besteinden ondersteld worden geschreven te
zijn). - t L- des rois, een spel kaarten. Feui!le
ie 1- des rois, kaartspe l en. - (Loc. prov.)-ter
Gardez-vous de 1'1ononie qui ne connait qu'un 1-,

twist nooit niet iemand 0CC?' eenonderwei'p,waarvan
li/i zijne eenige studie heeft gemaakt. Ln gros t-

est un grand mal, een dik boete (een boek in veel

deden) l.5 dikwijls vervelend. Aprea cda ii faut

fermer Ie 1-, daarop valt niets mcci' te zeggen, te
antwoorden, dat setoet als afgehandeld beschouwd
worden. - [Corn.] Boek, koopinans- of kavtoorboek, register. journaal ii. L- de mice et de 'ecette, boete van ont v angst en uitgaaf. Grand I-,
L- de compte, grootboek. sc/iuldboek. L- brouil1011, brouiilard, iflélfiOlial, kladboek, inenoriaal.
L-s auxiliaires of laide, b(jboeteei. L- de eaisse,
kasboek. I.- de l)alIque, biiO- boek. L- des coin111155101'S, teOiiIiii?ssie-bOek. L- des c0m1)tes eoui'aiLes, rekening-courant-boete. L- des copies de lett'es, teO/)ij-bOete. L- de thtpenses, klein-u itgaafboel,
versehotboek. I.- des factures, factuu r -boek. L
le Boutique, de magasiti, winkel-, iiiayazfjnboek.
Tend les 1s, boekhouden. La tenue des 1-s, het
boekhouden. Teneur de 1-5, boekhouder. - [Mar.]
L- de bo rd, ladingsboek, vrachtboek. L- of Table
de loch, logboete, logtafel 1. L- des signaux, seinboek, generaal of groot seinboek. - [Mi!.] L- de
compagnie, de police, de punition, boete aei' contpagnie. èolicie -boek, stro/boete of strafregister ii.
- [Mist.] L- rouge, 50011 hoek, register de:' geheine uitgaven van 't fransche /of onder Lod ew ijk
XIV. en XV. - (Loc. 1110v.) EtI'e (dent) sur Ie
roubie, in 't zwart register staaii, in geen goed
blaadje staan, een' kwaden naam hebben. - L- dor,
gouden boete (net de namen der adelljjke faiiiilien,
ill Jtali, inz. te Venetie), ook: register can de
va,inen der pairs van Frankrijk, se/ct Lodewijk
XVIII. - I.- loir, tooverboete, tooceiforniulierboek. - Boek n., /oofdafdeeliiiq van een werk:
Ouvrage dlstrlbué of disIsé en douze 1-s, wrik 11
1 2 boeken ingedeeld. La bible est divisée en 1-s,
de bijbel is in boeken afjedeeid. Le preiïiier, le
second I- des Rois , liet eerste, tweede boete dci
Koningen. - ti W11 UiJVERT, IOC. ode. Onvooc bereid, voo: de vuist, van t blad weg, zoniter
voorafgegaîie studie: Traduire un auteur a Iouvert, een' schrijver voor de vuist vertalen. Cliacter, Jouer ui 1- ounnt, van 't blad 'weg zingen,
spelen. - ii L OUVERTURE DU LSVRE, lor. ads'. Bp
't opeisiclan van 't boete.
Liiie, f. [i\létrol.] Pont n. (doorgaans in lb
onsen verdeeld). Vendre it Ia 1-, bij t pond, velkoopen. - L i v s e L , vooriiolige fiaïisclie rekenmunt (verdeeld in lO soos, bj/ia ter waaide van
een franc). Au sou, Au marc Ia 1- (nu an niarc
Ie franc) , pondspondsgewijs, naar eveiredigheW
van ieders inleg of vordering. - (Loc. prov.)
Faire de cent sous quatre 1-s et de quatre ls rien,
bij eIken handel of koop geld inboeten. - L- de
gros, pond viacunoch (= 6 golden). I.- sterling ,
rond steeling (ingebeeidc enreleche munt, o; jeerer
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1e' waaide Van U gi.). - [Hort.] Poiie de 1-, huisvesting, bedrijf enz. vermeld staat, li V 1' t t n.
- aanteekenboekje, register n. van iederen inlegpondspeer f., eene gioote peersoort.
Livié, e, cuij. (en pat. )US5é van liviei): gel' in cviie spaarbank; - livret of zakboekje del
Marchandises I-es, afgeleverde koopwaren f. pl. - militairen. - [Armij Tafel t. van vermenigvulBataille i-e, geleverde slag in. - line viiie 1-e a diging. - [Bot.], z. V. a. LIBER. - [Jeu] De 13
Ia fuieui des soldats, eene aan de woede der sol- kaarten in 't pltaïao- en basset -spel. - [Tech.]
daten prijs ocoeben stad. - Une femme i-a nu Goudboekje ii. (tusschen welks blaadjes men het
dseepoir, eene wanhopige vrouw. - II est 1- a bladgoud der vergulders legt).
lui-mama, hjj is aan zich zelven overegeven; hij
S Liviiei, 111. (woord van J. J. Rousseau)
Boekenmaker, boekensmid, broodschrijver in.
is zvn eigen meester.
Lixe,
in. [H. n.j Soort van kalander in.
der
Livrée, t. DienstkIeedin, kennelijke draüt
Lixiviatioii , 1. [Chini.] Uitlooging t. bedienden van voorname lieden, 1ieerei f. Les Iaquais de ce seigneur portent la 1- hleue, de lak- Lixiviel, le, adj. Door uitlooging verkregen,
keijen van dezen heer dragen blaauwe ilverel. Gens uitgeloogd: Sd 1-, aschzout, loogzout n. -t Lixide I-, livereibedienden ill. ])l. - In collectieven zin: vieux, ieuse, wij., Z. V. a. LIXIVIEL.
Lizardes, f. Pl. [Coim] Lijnwaad n. Ven Cairo.
al de bedienden, die dezelfde liverei dragen; alle
Lizée, t., of Lizier, in. Vloeibare meststof t.,
lakkeijen, livereibedienden: Toute sa 1- accouiut ,
al zijne livereibedienden kwamen toeloopen. Len- die in Zwitserland wordt gebruikt.
Lizer, V. a. [Manuf.], z V. a. L1SSER.
trée était interdite a in i-, de ingang was den laiLlaiiia, ni. [11. il], Z. LAMA.
keijen of livereibedienden verboden. - (fl (1 .) ii porte
Maims, in. p1. (pc. lia-noce) [Geogr.] VerbaIa I- de Ia pauvreté, hij draagt de kleeding der
armoede, zijn uilerljke bewijst, dat hij in armoede zend groote boomlooze vlakten t. Pl. in Zuid-lineleeft. Les amlitieux portent indifférement t.outes sika, lianos us. si.
Loase, f. [Bot.] Tu'eelobbige plant uit Peru en
les 1-s, (le eerzuchtigen dienen ieder, die hunne
eerzucht bevorderlijk kan zijn. - ( podt.) Les Chili, met groote, schoone bloeriien, 1 0 as e f.
Lobaire,
adj. [Bot., H. n. ] In lobben verdeeld;
de
de
la
nature,
I-s des Lois, des campagnes,
bladeren, de bloemen, het gras. - Kleur, l'(jfkleur t. tot de lobben of kwabben behoorend. - [Anat.]
Dans les tournois les chevaliers portaient Ia 1- Artèi'es 1-s, of als subst. L-s, slagaderen t. pl van
(les i -s of les couleurs) de ieurs maltresses, in de de halfronden der hersenen. - Lobalie of Lotournooijen droegen de ridders de lijfkleur, de ge- bane, t. [Bot.] Soort van korstmos ii.
Lobe, in. Lob, kwab, let f. , lap en. [Bot.] L-s
liefde kleur hunner dames. - L-s de Ia iaarite, de
Ia nose, bruidslinten n. p1. - [H. de France] séiïiinaux of enkel L-s, zaadlobben, lobben. Jaarifjksche toelage t. der hofiieambtsn voor hunne [Anal.] L-s du bie, lu poumon, de kwabben,
kleedij (tol 1789). - [Yéiier.] Bontkleu'ri(je huid t. lobben der lever, der long. L- of Lobule de loreilvan sonnnifje (heren tot 0/) zdkeren ouderdom. - le, oorlel t., oor iellelje n. - Lobé,e, adj. [Bot.]
[H. a.] Woudslak, tuinslak t. L- des arl)res, ring- In lobben verdeeld: Feuilles 1-es, lob- of lapvormige bladeren ii. p1. (die dooi- randkervingen in
rups f.
Livier, V. a. Léveren, afleveren, overieveren, twee of meer deden zijn gesplitst) . Plaiite uni -I-e,
1i-1-e, eenlobbige, tweelobbige plant (met ëdne zaaduitleveren, in handen stellen: L- des marchandi
ses, koopwaren ldveren. - L- un coupalsie a Ia lob, met twee zaadlobben).
Lobélie, t. [Bot.] Talrijk amerikaanse/t planeen'
mains
de
la
justice,
justice, aux (of entre les)
schuldiGe (LOn (Ie justitie overgeven, in handen van tengeslacht, tot de klokbloemen behoorend, 1 a b ci't geregt stellen. - L- une place, un paste a len- I i a 1.
Lobifère, adj. Met eens of meer lobben. cclii, eene vesting, een post aan den vijand in
handen geven (hetzij door verraad of tij verdrag. Lobioie, t. (vei'kiso , vail loPe) Bladvormig uit- (fig.) L- un manuscrit a i'irnpression, een sliluitsel aan kOist)flosplafltelî. - Lobipêde, adj-.
handschrift laten drukken. - L- batailie of une [I-I. ii.] Met huidkwabben aan de pooten. - Lo
lataiHe, L- an combat, een' veldslag, een gevecht bulaiie, ad,). [H. ii.] Kwab- of lelvormig; in
leveren. - ( fi g.) L- hataille of combat pour qn., kwabben of lobben verdeeld; tot eene kwab of lob
iemands belangen wakker verdedigen. de zaa1 voor belioorend. - Lobale, in. (verkiw. calc lobe)
iemand opvatten. - Overgeven, prijs geven, bloot- Kleine kwabbe of lob, kwabbetje, lelletje a. - Lostellen (in dezen zin door it gevolgd): L- une viiie bulé, e, adj. In lobbetjes of kwabbetjes verdeeld.
Local, e, adj. Plaatselijk, met eene plaats en
nu pillage, a Ia fureur des soldats, eene start aan
de plundering, aan de woede der soldaten prijs hare gesteldheid overeenkomend, tot eene plaats begeven. L- les voiles nu vent, den wind in de zei- hoorend, daar aanwezig, daar gebruikelijk, 1 0 len laten vallen. - (//g.) L- son âme a ia douleur, kaal. Mouvement I-, pl.mtsbeweginii, beweging
au désespoir, zijne ziel aan de droefheid, aan de door geheele verandering van plaats. Coutuine I-,
wanhoop overgeven. - L- au bras sécuiier, (112fl Usages beaux, plaatselijke gewoonte t., gebruiden wereldlijken arm, cIaII de regteil(jke magt ken n. p1. Dissensions i -es, plaatselijke verdeeldovergeven (een' schuldige) . ( fig. ei fain.) On a livid heden t. Pl. Autorités 1-es, plaatselijke overheid f.
les restes du hItler nu bras séculier, men heeft - I%lénioire 1-a, plaatsgeheugen n. (dat inz. de
het oi'ersciiot van 't maal aan de dienstboden over- Plaats der voorwerpen Onthoudt). - [Grain.] Adgelaten. - [Clias.] L- Ie cerfaux clìiens, de hon- verbe 1-, bijwoord n. van plaats. - [Méd.]Maladen op liet helt loslaten. - (lig. et fain.) Je vous die, Affection 1-a, plaatselijke ziekte, aandoening t.
livre eet honune-la macid avant quil soit peu, Bain. 1-, plaatselijk bad 11. (dat op een enkel lijdend
ik sta er voor in, dat deze man binnen kort ge- ligchaarnsdeel wordt aangebragt). - [Peint.] Couhuwd zijn zal. Je vous Ie livre pieds et poings leur I-c, lokale kleur f., eigenaardige en natuurlids, ik ben er borg voor, dat gij niet hem doen lijke kleur van een voorwerp, onafhankelijk van
Kunt wat gij wilt, hem gebruiken kunt, waartoe de bijzondere verdeeling van licht en schaduw. est parfaitegij wilt. Z. ook CHANCE, \ENDRE. - SE LiVE11, Bij uitbreiding [Litt.]: La couleur 1-lokale
kleur is
v. 1)1'. Zich overgeven, zich overlaten, zich toebe- n2eI)t oliservée dans ce poame, de
in dit dichtstuk naauwkeurig in ac/it genomen (liet
trouwen: Se 1- a in joie. P Ia paresse. P i'ivroplaats
geheel
op
de
of
hoarder
verplaatst
dcii
lezer
gnerie, a i'étude, zich aan de vreugde, de luiheid,
de dronkenschap, de studie overgeven. 11 sest en: en in den tijd der handeling). - LOCAL, 111. Betiêrenlent livid a des gens, qui ie tralissent, hij grensde ruimte (Hz. met opzigt tot de plaatselijke
heeft zich geheel toebetrouwd (10fl lieden, die hem gesteldheid), plaats t., vetrek n., zaal f., gebouw,
verraden. C'est un homme qui ne se livre pas, t 0 k a a I 11. Le 1- de cette tenprirnerie est trap
't is een man, die cit zijne eigen augen ziet, die resserré, het lokaal, de werkplaats dezer boekdruk
niet te ligt vertrouwt. - [Jeu] Je me suis lived, kerij is te bekrompen. - Visitei', Rdparei les lok heb mfj zeiven geleend, nijn spel bloot gegeven, caux des indigents, de lokalen, verblijven, woninVlijne partij Cell' goeden SiO, een' geiiiakkeiijken gen der behoeftigen bezoeken, herstellen. - Locaiement, adv. Op plaatselijke wijze. - .j- Lostoot enz. gelaten.
causation, f. liet plaatselijk maken; liet geschikt
. t Livi'esqiie, wij. Enkel uit boeken geput: maken
voor zeker lokaal of bepaalde plaats, I a c arudition 1, boeieenielee'dl,eid 1.
Livret, in. (verkiw. van livre) Boekje 11., in z. 1 is ti e t. - [Didact. Plaatsaanw(jzing, plaatsdot, hetweik ei(lels de plaatselijke overheid elken bepaling. - Plaotspeheug'en ii., vermogen om zich
werkman en bediende te' hand stelt, en waarin de plaatsen te herinneren; vermogen om de voorwepeii in de ruimte te bene/touwen. - 4 Lotsazijn vaam , geboorteplaats , pe'lsoonsbeschrjvinfj
-

-

]
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user,

V. a. Lokaal of plaatselijk maken, op de
behoorlijke plaats stellen; voor 't lokaal geschikt
maken, lo k a t i sé î e n. - [ Didact.] Door de gedachte op eene bepaalde plaats stellen; de plaatsing
van een voorwerp bepalen. - [ Méd.1 Naar een
bepaald ligchaainsdeei verplaatsen en daar vastle;len. - 4- Localiste, ni. [Méd.] Geneesheer, (lie
de plaatselijke kwalen stelselmatig behandelt.
Localité , f. Plaatsgesteldheid, plaatselijkheid,
plaatselijke bijzonderheid of gesteldheid; -- de plaats
of ruimte zelve, met betrekking tot hetgeen haai'
bijzonder eigen is. - [ Peint. ] Eigenschap f. der
IJ Eigenschap
plaatselijke of lokale kleur. - -- [
wezens, welke hen eene plaats doet beslaan,
ondoordringbaarheid f.
S Locande, adj. Te huur: Chanibre 1-.
Locar, m., z. v. a. EPEAUTRE.
Locataire, ni. et f. Huurder ni., huurster 1.
(van een huis of gedeelte daarvan). z. GLOS. Prin
cipal, Principale I-, hoofdhuurde r, hoofdhuurster,
hij of zij, die een geheel huis van den eigenaar je/iuurd heeft en wederom een gedeelte daarvan aan
anderen verhuurt. -- Locaté, e, ad,f.: Héritage
I-, erfdeel li., uit de opbrengst van huisverhuring
te genieten.
S Loeateur, en., -euse, 1. Verhuurder m., verhuurster I. - Locatif, ive, adj.
Den huurder of de verhuring belief/end (zelden
gebéz'igd dan in): Réparations 1-lees, herstellingen t. p1. ten laste van den huurder. Valour 1-lye,
huurprijs im, huurwaarde 1. Bisques 1-s. schaden 1. p1. ten laste des huurders. - Location, f.
Verhuring r ; - dikwijls ook huring (conduction);
-.- verhuurd of gehuurd, in huur gegeven of genomen Vond n.; -- verhuur- of huurprijs n. [Théht.] Het huren of bespreken der schouwburgloges of plaatsen f. p1.; - het bureau of kantoor dier
verhuring. - Loeatis, in. Slecht huurpaard li.
Loch, m. (pr. 101e) [Mar.] Log f. , logplankje n.,
driehoekig, niet lood bezwaard plankje aait eene
lange lijn, ter bepaling van de snelheid of de vaart
Van een schip. L- de Massey, Log van Massey
(om met meer naciuwkeurigheid dan dooi middel
van de gewone log den loop van een schip te meten). Ligne de 1-, loglijn t. INoeuds de In ligne
de 1-, knoopen IlL pl. , merken ij. p1. der loql'ijn.
Table of Lieve de 1-, lota/el f., logboek n. Tour
de 1-, logrol, rol I. van de loglijn. Jetei' le 1-, loggen, de log over boord werpen.
Loehage, m. [Tech.] 1Jet losmaken der suikerbrooden in de vormen door ze te schudden.
Loche, f. [I-i. li.] Sineerling ni. (cohite). L
-fraicle,
Z. FRANCHE-BARROTTE. L- d'étang, groote
sineerlinj, poelvisch, weêrvisch. L- de mer, zeegrondel in. -- In vele streken van Frankrijk, z. v. a.
-1.

-

-

-
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Locher, V. ii. Losiangen, op 't punt van afvallen zijn (nu alleen van 't hoefijzer gebézigd):
Ce clseval a UI! Ier qui loche, dot paard heeft
een hoefijzer, dat loshangt. - (Loc. 1)10v.), z. onder FEB. - LOCHER, V. a. [Tech.] L- les pains,
de suikerbrooden in de vormen schudden (om ze
van hunne wanden los te sunken).
Loehet of Louchet, In. [Agric..] Smalle
spade f. (nog in PicardiC in gebruik); turfsteker en. (werktuig). -- Loehetage, en. 1let omwerken van den grond met de spade. - Loche
V. (1. Omspitten.
-ter,
Lochial, e, adj. [l%lëd.] De kraamzuivering
betreffend. Ecoulement 1-, kraamvloed en. - Lochies, t. p1. Natuurlijke zuivering dec kraamvrouwen na de bevalling, kraamzuivering f., kraamvloed iii. (pop. VIDANGES qeheeten). - Lochiorrhagie, Lochiorrhée, f. Bovenmatije kiacimzuivering f.' Lochiorrhagiqiie, Loehiorrhéique, adj. Dien le sterken vloed betref/'end.
Loehiiérie, f. [Bot.] Soort van tarksc/ie
kers 1. (arabette).
Lockianisuse of Loekisiiie, in. Wijsbegeerte f., wijsgeerig stelsel n. van den enqeleclien
wijsgeer Locke, 1 o c ki a nls m us II. - Lock 1aniste of Loekiste, m. Aanhanger van Lorke'.s wijsbegeerte, I 0 C k I a n i s t rn.
-

-

-

LoelIlan, in., z. v. a. LAMANELJR.
Locol, in. [R. n.] Kleine bij f. der Philippijnen
Locomobile, adj. [Didact.] Voor plaatsver-

andering vatbaar, locomobiel. - Loeoinobilité, Locornotivité, f. [Didact.] Vei-plaatsbaar/ieid, beweegbaarheid f., vermogen om van
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Plaats te veranderen, I o c o in o b i t i t ei t, I cie omotiviteit I. - Loeoinoteur, trice, adj.
Bewegend, plaatsveranderend, tot plaatsverande
ring dienend. Appareil 1-, voortbewegingstoestel a.
--- Loconotif, ive, adj. Plaatsveranderenel,
vrij beweegbaar, plaatsverandering of voortbeweging bewerkend: Facuité 1-lye. vermogen der vrije
beweging (den dieren eigen). - [Mécan.] Machine
1-ice, werktuig a. ter voortbeweging, inz. , en dan
gewoonlijk als subst. gebezigd, LOCOMOTIVE, t.
Stoomtrekker, stoomwagen in., rollende stooinina
01) de spoorwegen de rijtuigen of wag--chine,d
gons enz. voorttrekt, i o c 0 in ot i e f f. - LocoIHOtiOH , t. Plaatsverandering, vooîtbewegiap. Loeornotivité, f., z. LOCOMOBIL1TE.
Locquets, in. pl. , Z. LOQUETS.
Locrenan, Locronall, in., Z. V. a. OLONNE
Loculaire, adj. [Bot.] Met vakjes of holte,i.
niet zaadhuisjes. - Local alisenteux , eaase,
aslj. [Bot.] .lkt vele dooi' middelschotten- gescheiden

zaadhuisjes.
Lociil ar, 1fl. [Agile.], z. v. a. EPEA(JTRE.
Loeulation, t. [Bot.] iTeelvakkiqheid t. (van
eene vrucht).
Loenle, Ill. (buil.) Geidkist, geldbeurs t. [Bot.] Vakje, celletje U. - Lociilé, e, adj. [Bot. 1
In vele vakjes of huisjes verdeeld. - Loculeax,
euse, adj. [Bot.] Vol Zaa(lliui,Sjes of vakjes.
t Loeusta, 1. [Bot.] , Z. V. a. BLANCEIETTE.
Loeiistaire, asij. [H. a.] Sprinlehaanachtig
- LOCUSTAII(ES, M. Pl. Sprinkhanen in. pl., sprink
liacinsoorten. - Locuste, 1(1 In.] Sprinkhaan in.
(sauterelle). - [Bot.] Grasaartje II. - Vrucht t.
van den aziatisc/en kassia-boom.
Locustelle, t. [H. u.] Spiinl-ufiaanvangei in.,
soort van bastaard -nac h tegaal.
Locution , t. Uitdrukkiiiq; zegswijze, spreekwijze, spreekmanier f. 1.- adverbiale, pi'éi)ositi ve,
coiijonctive, twee of meer woorden, die zauiienge
noinen als bjjwoord, voorzetsel, voegwoord gelden.
L- proverbiale, farnulière, triviale, spreekwoorde
1ff/ce, gemeenzame, platte uitdrukking.
Lodalite, 1 . [Minér.] Soort van veldspaath ii.,
lodaliet DL
Lodde, t. [I il. ii .j Xoordsche zalm in.
Lodicule, f. [Bot.] Hulsel a. van t vruchtbeginsel van de bloemen der grasplanten.
Lodier, ni. Gestikte, met wol gevoerde bedde
deken, sprei 1.
Lotlolce, in. jBot.] Soort van pal m boom, zeekokosboom ni. der Maldiven en Seychellen.
Lods, m. p1. (alleen gebruikt met ventes) [Jur.j
L- et ventes, Droll de 1- et ventes , recognitie of
rantsoenpenningen ID. pl. , waarop de landheer bij
(le!!- verkoop van zékere goederen relt had.
Lof, m. [Mar.] Loef f. , de windzijde van 't
zeilend schip: COld du 1-, loefzijde f., foefboord n.
Au 1-, loefwaart.c, te loevert. Aller of Venir au
(a) I-, oploeven, aanloeven. Viral' 1- pour 1-, voor
den wind omwenden, halzen. Etre au I-, de bef
hebben. Gagner le 1-, de boef afwinnen. Bouter au
1-, bij de boelijn, opwerken. L- bef 0)) ! houd de
boef! L- tout! boef op stijf! boef op wat je kunt!
haal di.qt bij den wind! Largue Ie 1-! Z. LARGUER.
- Le I- de grande voile of enkel La grand I-, de.
boef of de groote hals. (le binnenhoek van een groat
zeil naar de windz)jde. Lever le 1-, den gi'ooten
hals opsteken. Couple de I-, boefspant f., spant bij
den grooten halsklamp. - (fig.) Reieuir da I-,
5. V. Ci. Mettre de lean dans 50fl yin, Z. EAU. Lofer, Loffer, t'. a. [ M ar.] Loeven, op- of
aanloeven. Lolie bi Ia risée, le Ia lame! boef O
VOO) de bui, voor de zee!
Log, M., Z. LOCH.
Logarithnie Iii. [Math.] Verhoudings- of
betrekkingsgetal a. exponent of aanwijzer der
' grondtal van een stelsel moet
magt, tot welke het
verheven worden out eenig ander getal voort le
brengen, kunstgetal n., I ogarjthmu s en. 'Fable des i -s , logarithmen-tafel t. L-s logistiques,
boqarithinen, bij welke nub de bogarithmus is you
3,600. - Logarithlllique, adj. Tot die kunstgetallen lehoorend. die betreffend, logarithm i 5 eh. Table 1-, boqarit/umen-tafeb t. Raquettes,
hURdles, Rêgles 1-s, bogarit/imische staafjes n. p1.,
schaben t. pl., linialen, n. p1. Courbe, Spirale I-,
of als subst. L- spirale, bogarit/uinisc/e spiraal L.
-

-

-

-

-

.

-

-

,

kromme lijn, die zich om haar middelpunt draait,

LOGARITHMOTECIINIE zonder liet ooit te bereiken. •- LOGAIUTIIMIQUE, f.
Logwithmische of logistische if/n f., de transcendente kromme lijn, bij welke de ordinaten de togaritinnen der abscissen zijn, en onqe/eeerd. - Leer f.
(ier logarithinen. - Logarithinotechiiie, f.
Kunst f. om logaritlonen -tafels te ma/een. - Logarithmotechnique, adj. Die kunst betreffend,
lo ga v I t limo t ë c/i n I s c h.
Logate, f. [Cuis.] : Gigot tt Ia 1-, behoorlijk geklopte en gelardeerde (doorspekte) lamsbout in.
Loge, f. hut, kluis, cel t., kamertje, vertrekje;
portiersverblijf; hok 0.; kraam f. Cet heimite sect
fait une petite 1-, deze kluizenaar heeft zich eene
kleine kluis of heet gebouwd. - Le portier n'était
pas dan„; sa I-, de portier was niet in zijn ka m ertje
of huisje. - Les 1-s dans les petites-maisons, de
cellen der krankzinnigen. Les 1-s dune ménagerie,
de hokken eener diergaarde. Envoyez ie chien â
sa 1-, jaag den, hond in zijn hok. - Les 1-s de la
faire, de kramen, markt- of kermis-kramen. -
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Ions, tappengot n. L- du canon, de Ia platine,

plaats, ligplaats voor den loop, voor liet stof. [Mar.] Kamertje, verblijf ii. aan boord.
Loger, V. n. Wonen, huizen, gehuisvest zijn,
logéren. L- au quatrième étage, op de vierde
verdieping wonen. Loger chez ses parents , bij zijne
ouders inwonen. Les hôtelleiies étaient si pleines
qu'il on put trouver oil 1-, de logementen 'waren
zoo vol, dat hij geen huisvesting vinden kon. (Loc. prov.) L- of Coucher a la belle étoile, z.
COUCHED. - ( fig.) Rareirient une line forte loge
dans un corps etrérniné, zelden huist, woont eeuw
sterke ziel in een verwijfd, zwak ligehaam. LOGEII, v. a. Huisvesten, huisvesting geven, herbergen, logéren: Oh pourrez-vous 1- tout ce monde-lá, waar zult pij al die mensehen huisvesten,
logéren? On la logé chez moi, men heeft hein by
mij gehuisvest. - Je ne sais oil 1- toutes mes affaires, ik weet niet, waar ik al mijne zaken eeoc
plaats zal geven. -- [Mii.] L- une armée, een
leger iuederslaan of postéren, het eene voordeelige
stelling doen innemen. - (Loc. prov.) L- le diaNe

(Lor. prov.) Nest pas merrier qui ie sait pas
faire sa I-, een goed koopman weet klanten te lokken. - I.- Ie franes-niacons, I o p e, vergaderzaal t. dans sa boui'se, Z. BOURSE. - SE rOGER, V. fl1.
der vrijmetselaars; het gebouw der vrijmetselaars, Eene woning kiezen, gaan wonen, zijn verblijf
vrijinetselaars-loge, bouw/int f., vrijmetselaars-tem- nemen, zich huisvesten; --zich eeoc woning boupet ni.; elke afdeeling van het vrijmetselaarsgenoot
wen, cciie woning cool zich inrigten. Ii est allé
schap; - ook: vereeniqing, vergadering van vrij- ce 1- P lautre extrumtté de Ja viiie, hij is aan
metselaars: Tenir iine 1-, cciie loge houden. - 't ander eind der stad gaan wonen. Ii s'est logé
[ThëâL] Afgezonderoe , afgeslotene zitplaats, très-agiéablement It la campagne, hij heeft zich
schouwburg-cel, I 0 g e f.; - kleedkamertje n. dec' een aangenaam landhuis gebouwd, ingerigt. tooneelspelers; - bij uitbreiding: de toeschouwers [Chic.] Blijven zitten: La balie sect iogée dans
in de loges. L- cîntrcte, découyerle, tralieloge, over- l'épauie, de kogel is in den schouder blijven zitten.
dekte loge. Aller trouver un acteur dans sa 1-, - [Mil.] Se 1- cur Ia contrescarpe, zich op de
een' tooneelspeler to zijne kleedkamer be:oeken. Les contrescarp nestelen, een logement maken of 'ver1-s ant sililé, apploutli, de loqes hebben ge/trim, toe- schansen (van de belegeraars gebézigo).
gejuicht. - Jour de 1-, tooneel- of schouwburgdag in.
'S Logette, f. Kleine loge f., hutje, celletje ii.
('waarop men 't r ept heeft zich van zijne gehuurde
Logeur, in ., -ease, f. Slaapsteêhouder in.,
-houdster f. hij of zij, die ambachtslieden en geloge te bedienen). -- (Loc. prov.) Etre aux I)remières 1-s, de beste plaats, de gunstigste gelegen- ring volkje hui s vest.
held hebben om iets te zien. -- [Mar.] ScheepskaLogicieli, in., -ne, f. Redeneerkundige nu. en
mertje n., kooi f. (VOOl' sommige officieren). - f., hij of zij, die met juistheid redeneert; redeneer[Corn.] Handelskantoor n. der Europeanen in een kunstenaar, kenner der log i ca of 'redeneerkunde.
onder werelddeel, Z. V. a. cOlPTOIR. - Naam
C us in. - Weleer: student in de logica.
van verschillende ofdeelin g en der handelsbeurs te 1'
(fig.) L'imagination est souvent une mauvaise
Lyon, Marseille, enz. - [Bot.] Cel f., vakje n., 1-ne, dc verbeelding is dikwijls cciie slechte redekleine, meestal door vliezen of middelschotten ver- neerster. - Logique, f. Redeneerkunde, kunst
deelde holte, waarin de vruchtpitten zich bevinden, 01fl met juistheid te denken en te 'redenéren, kunst
zaadhuisje n. - [Org.] Plaats of kamer f., waar of leer der gevolgtrekkingen, denkleer, leer f. der
denkwetten of der zuivere gedachte; wetenschap ii.
de blaasbalgen van een orgel liggen.
Logé, e, adj. (en 'part. passé van loper): Etre van bet verstand of het kenvermogen in 't edge1- fort P l'étroit, zeei naouw behuisd, gehuisvest meen, log 'i ca, t 0 g 'ie k f. . Leerboek n. over (le
zijn.
(fig. et fam.) 11 en est 1- lu, ZOO ver is 't logica. - Bij uitbreiding: ii a one 1- naturelle,
met hem gekomen, zoo ver hoeft hij het (door zijne fort juste, hij bezit een natuurlijk, gezond, zeer
onvoorzigtigheid, stijfhoofd'ighe'id, enz.) gebragt; -- juist oordeel, hij maakt juiste gevolgtrekkingen.
ook: daarvan is hij niet af te brengen, dat ligt - Ii fly a point de i- dans eet ouvrage, er is
(staat) nu eenmaal bij heus 'vast. S'ils perdent ce geen redenéring, geen zamenhauug van denkbeelden
proces, ijs seront ldeii 1-s, als zij dot proces ver- 'in dit werk. — (fig.) La 1- du coeur, des passions,
liezen, zal 't er mooi (misselijk) met hen uitzien. de redenéringen , de bijzondere redeneertrant van
Nous voilut i)ien 1-s, daar zitten wij nu met het het hart, van de driften. -- Logique, adj. Redeneerkund'ig, oordeelkundig, I ô p i s c h : Ce raimes in den buik.
Logeable, adj. Bewoonbaar, wel ter bewoning sonnement nest pas trop 1-, die 'redenéring is niet
ingerigt: Cette maison nest pas 1-, dit titels is al te logisch of juist. -- Logiqiiement, adv.
Volgens de redeneerkunde, daarop gegrond.
niet bewoonbaar.
Logis, ill. Woning f., huis, verblijf n. ChanLogement, in. Woning, huizing f., inz. 'iemands
gewoon verblijf IL, woonplaats f.; - vertrek n., ka- ger de 1-, van woning veranderen, verhuizen.
mee, woonkamer t. (in een burgerhuis'. Oft est son Demeurer an I-, thuis blijven. Corps de I-,
1- : Oft a-t-il soil 1-, waar is, waar heeft hij zijne coops ( blz. 1 33, hol. 1). - (fain.) Huis of woning
woning, waar woont hij? Son logement est au van denge'ne, die spreekt: On m'attend au 1-, men
sixièrne étage, hij huist, heeft eene kamer op de wacht mij thuis. Allons an 1-, laat ons naar huis
zesde verdieping. II P Ia table et Ie 1- chez son gaan.
(fig. et fam.) 11 ny a plus personne au
maître, hij heeft bij zijn 'meester kost en inwoning. 1-, er is niemand meer bij hem thuis, zijn denkL- garni, meululé, gernenbelecide woning, kamers. vermogen is 'weg; ook: hij ligt te sterven en is
— (Men gebruike dit woord niet in de beteekenis reeds buiten kennis. La folie du I- , de verbeelding,
van: herberg of huisvesting voor reizigers of vreem- inbeelding f. -Herberg f., logemént n., inz. gering
den, welke het woord 1 o p e in a a t in Nederland logement, 1 0 g i e s n. Le Cheval blanc est un bon
heeft). - [Mii.] Inkwartiering f. ; kwartier ii. 1- pour ie voyageur, het Witte Paard is een goed
Faire le 1-, de kwartierlijst, de lijst der militairen, logies voor den reizenden man. - [Mil.] Maréclual
die bij de burgers ingekwartierd of gehuisvest zul- des 1-, Z. MARlCHAL. - (Joe. p r ov.) Ii va marlen worden, opmaken. Billet de 1-, biljet n. van quer les 1-, hij gaat kwartier maken (van iemand,
inkwartiering. Exemption de 1-, vrijdom in ., vrij- die zich van eengezelschap afzondert, om het
stelling f. van inkwartiering. Cette viiie a beau- eerst aan te komen, waar de anderen heengaan).
Logiste, in . [Ant.] Een der 10 ambtenaren.
coup soutfert des 1-s des troupes, deze stad heeft
veel door inkwartiering geleden. - Verschansing f., die aan de aftredende overheidspersonen te At/icgedekte verblijfplaats om zich bij een' aanval staande neuu hunne verantwoording over 't geldbeheer of
te houden, 1 0 q e m t fl t n. Les assiégeants out fait namen, 'rekeningafnemer, 1 a g j 5 t m.
an 1- sur Ia demi -lune, de belegeraars hebben een
Logistiqite, f., weleer z. v. a. ALGEBRE, LOlogement op het ravelijn gemaakt. - Le 1- dun GA1IITHME. - Als adj.: Logaritlime 1-, Z. LOGAmortier, de ketel van een" mortier. I- des tourilIUTIIME. — [Mii.] Wetenschap, die den tijd en de
-

-

-

-
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1)1aats welke tot het uitvoeren eeei tciktic/e bewejln(j aoodig zijn, leert beee1ienei, 10 gis tie 1e f.
Loodiariliée, 1. (evooid van Frederik den
Vloed van zinledige, wooidenvloed in. . woordenkraam f. - L000ga-aphe, to.
Snelschr ijver in. ( V g l . LOGOGPAPHIE). - [ EI. de
Franeej Da(1boek n. der zittingen van 't WetfjeVen(1
ltqciioain von 1791 tot 1 79. - Logographie, f.
Bijzondere 'wijze vein snelschij/ving, waorbjj de
rede dec sprekers ((002 12 of niece schrijvers zoo(l(1nib U'Cï[i op(,leteeleend, (lClt de zainenvoegini dei
qedeelten, dooi eik one lien nedreschieven, (le jC1eeLe rede We(ICP voortbiodt. - [Gram.] , z. v. a.
LEXI000RAPH1E. - Logogi-aphiq!le, adj. Tot
die snelschrijfkunst of tot (te woordbeschrijving
hehoolend, loqogrdp
liisc/i.
Logogi-iphe, ni. JVoordroadsel, letterraadcel it., raadsel betreffende een woord, dat door verzettin of weglating van zijne letters andere woorden geeft, die bedekte/Uk omschreven. worden 1 0fJory'ph f. - Logogriphique, adj. De logojryp1i bete/fend, _. (/j.) raadselachtig, duister,
10 1/ Of] 2'Y"I) / • 5 C h
Logwnachie, 1. [Didact.] Woordenstrijd,
woordentwist ni., woordvittino 1. - j Logoinachique, ((ij. Den woordenstrijd betre/Jënd. Logoinachiste, in. TVoorclentwister, woordenzifter in.
Logoinètve, ni. [Gdom.] Ver/ioudindsnleter,
proportie-passer in. - Logouaétriq.ae, wij. Den
7n'opoltie-])asSer betre/fend, t oj o md t i is c/i.
Logophanie, t. [Tliëol.] Vleesc/wordin van
(veel woorden.
't Woord.
S Loophi1e, (ldj. 13) - e 1 spi'o/erJ, vriend van

Logori-hée, f., Z. V. a. L)GODIRRHEE.
LootecIinie, f. [Gram.] IVetensciia]) van de

woorden, hunne juiste betcekenis, /nen gebruik, enz.
LootIiète, ill. [HisL] Kanselier aan 't byzant'jjnsche hof; - beheerder der geldmiddelen; wet'uitleyger, 1 og 0 t ii e e t in.
Logotrope, in. [Phil.] Soort van voorwaar(lelijke sla/trede f.
Lognea-, V. (1. [Tech.] De sui/ceibroodvoiioen
veilt binnen bevochtigen. (jaaglijn.

Loguette, f. [Nag.] Trebtouw

ii.

LOIN.

-

aan eeoc

Loguis, in. [Corn.] Allerhande snuisterij f.,
glazen koralen, enz. voor de Negers.
Lol, f. Wet f., yebol is. L-s civiles, ontmoetles, huryerljke, lj [ tra/fe/ijke wetten. L-s humaines, divines, inensç/ieljke. goddelijke wetten of y eboden. La 1- de I'Etat of enkel La I-, de staatswet,
elke in den Staat aangenomen regel, die kracht van
wet heeft. Observer, Ex/enten, EnfieiinIre, Eluder, Violen Ia l-, de wet naleven, uitvoeren, overtreden, ont(Iuiken, schenden. La 1- fondamentate
of constitutionnelle, de poniwet. Lot d'exception
of eXCel)tioflfle ll e, exceptiondle of uitzondeui'nqs-wet,
(die tjjdeifjk inbreuk maakt op eene grondwet of
andere alyemeene wet) L- fiscale, beleistinps-wet.
L-buisale, yeld/iefiinjs-wet. L-s organiques, wetten, die de werkingswijze der instellingen, waarvan 't beginsel door eeoc wet is vastgesteld, naa uw-kenuiq bepalen, organieke wetten. L strafwet. L-s poliliques, politieke of staatkiendi y e wetten. L-s ecclésiastiques, kerkelijie wetten. Les 1-s
de In guerre, de krijgswetten. La 1- des nations,
het volkenreyt. L- municipale, yeiiieentewet. La 1- ancienne, of in bijbelstijl enkel La 1-, de wet
van Mozes, de wet der Joden. La t- nouvel le of de
grace, de wet VOil Jezus Christus, de wet der yenude. La l- de Malioniet, de wet van Muliamed, het

nature (lui zedelijken cl' dooigaans La 1 in turelle of La 1- de Ia nature, cle natuniu'et, de
gevoelens'Van welwillendheid en zede
)f,ik/ieid, dooi ' God fii 't nienochelfjk kuit geplant.
- (,y1.) Faire 1-, als wet gelden, krocht van wel
lichten: Certaines coutunies font I-, zdieei'e ,'ui'aonten hebben kracht van wet, ieieleii (I/ net/ei. I)n

les langues vivantes, I'usage fail 1-, in de les'enth
talen is 't gebruik de wetgever. -- Faire, Donnei'.
Dieter, Imposer Ia 1-, de wet voorschrijve n , niet
gezag, 0]) /ioogen toon gebieden, zie/t (loco ge/iou;'-

zamen. Se faire une 1- de (je., z'i(/i iets ten plipt,

wet of'repel iaken. Ii na rij foi ni 1-, z. rol. -(Prov.) Nécessité na 1)01st de 1-, nood breekt wei.
- (Loc.prov.) Ce que je vous dis, eest Ia 1- ei
les PiO1)11Ot05, wat ik udooi - zej, is zou won;" al
't evangelie, is onbetw ij felbaar. - ' f., gezag ii.,
heerschappij, mayt f., seyt n. : Alexandre langen
toute lAste saus sa 1-, sons sos 1-s, Ale.eande.'

bîagt geheel ,dz'iii onder z'(jne lieerschappij, code?'
zijnen sche'/)ter. La 1- un vaitiqueur, du plus fnl,
liet re gt des overwinnaars, des sterksten. - Etce
sons les I-s dune femme, onder de heerschappij

eener vrouw, onder de V(tiitOII'i staan. zich duo;'
eeoc vrouw laten rcjdren. Suhir Ia 1-, 'Receioir ka

1- de gis., zich aan iemand geheel onderwerpen'.

hein in alles gehoorzamen. - Lot, inn. [Mon.] Wet-

der nuntspecitn (aloi).
Loignon, til. [Corn.] Soort van Ilordenux-w(is
tot de Midoc-'wjjnen behoorend.
Loïmique, ad). [Méd.] Pestaurelig', lonisetti'
lijk (Peslilenliel). - Lolmogi-aphe, to. [Didac1

tel'(jk gehal t e

-

Schrijver over de vest; waarnemer eenerpestzie/ete.

-- Loïmoi.vaphie, t. Beschrijving 1. eenes "'el
af besmettelijke ziekte. - oïniographiqne t; J .
Pestbesch'r(i'c'end. - Loïinologie, I. Verhandeling
over de besmettelijlce ziekten. - Loïtnologiqite.
a dj. Die ver/sasuleling betre7ii'nd. - Lolniologtie, in. Schi -'(jver van zulk eeoc verhandeling. Lo'iftnopyre, f. [1dd.] Pestkoorts f.

Loin, ode. Ver, verre, op ysooten afstand: Sn
vue, Ce fustl porte trds -1-, zijn gezigt reikt, Pd
geweer draagt zeer yes. Je 'vals fr/is-I-, ik w-4, zees
verre. - (/1g.) Cette affaire ira 1-, die zaak zal
ver klinken, zal O])Z/CTh has-en, zal jï0Ote gevofgen
hebben. Vous allez mop t-, gij gaat te CC?. Moiler,
Poussei', Pol - ter 1- mie affaire, cciie zaak ver drijven. Ce jeune homme ira 1-, diejongel'ing zal t ve'
brengen. t 1 est nsalade, t l n'iia pas 1-, hij is zie/s,
hij zal 't niet lang Uit/lOU(/efl. Avec la dél)ellse
gull fail, !i nina pas 1-, bij (le veltéill2(jefl, The by
maakt, zal hij spoedig aan 't einde zijn. Ii tie volt
pas plus 1- que son tier, que Ie hout de son nez. /i)]
ziet niet verde,, dan zijn ziens lang is, hij heelt

doorz'iyt, voorzorg. Rejeter, Envoyer une
proposition Lien 1-, een voorstel ver wegwerpen, es
niet van willen hooi -en. - (Proc.) Pas it pas on
la 1-, of Qui va doucement va 1-, langzaam laat
zeker. - DE LOiN, loo. ado. Van verre, nit (lC
verte: 11 a été tud de 1-, hijwei - st uit de veste gedood. Vous veirez cda iie 1-, gij zult dat va l t
yes - se, uit de verte zien. - (fig.) Voir de 1-, vei vooruit zien, veel doorzigt, veelvoorzorg hebben. -

(fly. et fotis.) Volt' venir qn. de 1-, de Glen t-, 'so(len, 5J)Oedh(J inzien waar ie m and liens wil, welk
oogmerk hij heeft, ondanks de omwegen, die Isp
neemt; - (fasis.) iemand al van yes - re l'iiikCii,

itevenir de 1-, de dien 1-, het vel' ophalen. La jestnesse revient de uien i-, Z. JEGNESSE. Ne coiinattie
(In. iii de 1)lès ni de 1-, i emand, in 't ye/leVi islet
kennen. - Nous sommes patents, mais le 1-, ii'j
z(j'n bloedverwanten, maar in verren graad. =
islamisinies, de islam. - z. ook AGRAHIE, GOMBETTE,
(Pros.) A beau nlentir (lui vient de 1-, wie uit verse
MARTIAL, R1PUA1IIE, SALIQUE , SOMPTIJAHIE, TALION.
landen komt, heeft goed liegen. - DL PLUS LOIN
- Gens, Hommes de 1-, regts(leleei cleui; - officie
ren der reytbank. - in 'ruimer zin: voorschrift ii., QUE, D'AIJSSI LOIN QUE, bc. conj. (lit de grootste
renel ni., waardoor zekere dingen worden vastge- veste, van zeer verre: De plus 1- of d'aussi I- que
steld, noodzakelijke verhouding, die uit den aard je l'apercus, j'ai couru au devant de lui, zoodsa
der dingen voortvloeit, pliqt in., wet f. Les 1-s de ik hem cress in de verte zag, snelde ik hem, te yence, de Ia politesse, de moet. C'estda plus 1- qu'iI me souvienne, dat is
!'lioniteur, de Ia 1)iensëa
ver nj
u heugt, dat heugt 'mij naauweljiksnlees'
l'humanité, etc., de voorschriften, wetten, regelen, zoo
- AU LOIN , bc. adv. In de yes tv, op grooten afstand:
plifJten der eer, welvoegelijkheid, beleefdheid, nienschelijkheid, enz. Les 1-s du langage, de Ia gram- Voyager, Cliasser nu 1-, in verre streken reizen,
maine, de wetten, regelen der taal, der spraak- op venco afstand jagen. - Alt PLUS LOIN, lor. ads'.
kunst. Les 1-s de Ia nature, de natuurwellen, de Zoo ver mogelijk: Au plus 1- que ma vueputsse
bestencliqe regelen, die de natuur in hare werkingen atteinthe, je napercois nien, zoo ver îiiyis blik
volgt, zoo als: La 1- de I'atti'action, du mouve- zich mag uitstrekken,' bespeur ik niets. - LOIN a
ment, de la pesanteul', de wet der aantrekkings LOIN DE LOIN ft LOIN, DE LOIN EN LOIN, lor. ado.
kracht, der beweging, der zwaarte. Les 1-s de ia Op yroote afstanden van elkander (zoo van plaats
-

-

-

LOINTA.IN

-LONG.
a

(1 1 , v(fl tji) . Planter des aiIiïes II-, booînen
(2]; i'oote afstanden von elkande, pt(WtSen. 11 Ill
vient me voïr que de 1- h (en) 1-, hij iOt fl1?J
slechts nu en (100 (na lofje tussc/ienpoozen) bezoeken. - L01I PE, foe. 1 ) J). Ver Van: ITs sont loin
(1 iel, zij zin ver (wijd) van hier. JNous soinnie
diode I- (1e l'él, wij zijn giorl vei' von (len zomer.
11 eet encore I- Ie Ia perfection, hij is
001/ ver VOO (le eoiin(i(iktlieid. - Etre I- de conijte,
. OOMPTE. - Loin de staat SOfltij(1S Ook VOOPaU)l
L- (le 11101 UflO paeilie iensée verre van wij zulk
eeoc (jedachte. L- did, iJiofanes vu' van hie r,
u c(i VOO hier, oninÜewj)(len. (Bij (lichters vindt
ie;i in (lezen Zifl somtijds enkel loin.) - (Prov.)
L- des yeux. I- till CO011Y, uit het oog, uit het hart.
PrOs Ie l'dgil et I- de Dien, een vlijtigkerkange;, maar (Cfl slecht christen. - Etie I-, Wen I- cia
feite wie chose, geheel niet qenei(Jd zijn om iets
te doen, verre, zeer verve zijn van iets te willen
doen. Je suis I- de 'vous en vouloir, ik heb 't in
I;eenen deele op u jemunt, ik (1100(1 U volstrekt geen,
kwaad hart toe. - Loin of Bien loin, door een
2? 11i 92 . gevolgd, beteekent, als het nederuluitscli verre
in clie bet'rekki'nq: in plaats van: L- (Bien I-) de
me ieinereier, il ina dit (les injures, ccive (wei
verve) van mite bedanken, heeft hij mij beleedifl(JCU gezegd. Bien 1- €l'ét(ldier, ii joue, in plaats
Can (wel eerie VOO) te studéren, speelt hij. - In
(ieZe(l Zin ook door que en een subj. gevolgd: L- que
maliiie l)leure et tremble pour sa vie.
Lointain, C, ac/f. Verafgelegen, ver verwv
derd, ver: Pays 1-s, Peuples I-s. - LOINTAIN, rn
Vete t., verschiet 11.: Je l'ai apercu dans le 1-, ik
hel) hens ifl de verte. in 't verschiet (fezien. - [Peint.j
Ce peintre excelle Jans les 1-s, die SCkil(lei' munt
uit in de verq(zi'ten, in de achtergronden.
Lou, in. [Fl. n. ] Zevenslaper ni., ber g rat, slaaprat t. - Loirot, in., z. V. a. LEROT.
I Loisible, Wij. Verqund,j oorloofd: Chose
1-, f]eOorlOOfde zaak t.
Loisii-, ns. Ledige of vrije tijd in. (waorooer
men 5100'i' u'e((jevallen kan beschikken) , rusttijd in.,
snippelau,'(je 11.; - tijd, vere'ischte tijd om iets uit
te roeien. Faites vein a vos lieures Ie 1-, doe dat
ifl awe v('ije U?'C((. - ( podt.) D'heureux 1-s, qelukkiqe uren Van rust. - Je n'ai pas eu assez cia 1Paul lelIser a cela, ik heb geen tijd je'noe ( i;ehad,
Ie (lOoloon te (lenken. - (Lor. fam.) 11 na pas
01fl
1- do se moucher of d'être malacle, hij heeft
(.eegt tijd Om zijn fleU5 te snuiten, om ziek te wezen.' hij zit tot over de omen in 't werk. - to
LOISIR, bc. adv. Zonder Overhaasting, Op Zijn e(((Ok, met qemak.' Vous ferez cela to 1-, to votre 1-,
jij kunt dat op UW (Je(1(ak doen. - Pensez -y it
1-, denk (loos' 0]) UW gemak, rij/)elijk, bedaard
over na. - 11 sen repentira to 1-, hij zal tijd penoeg hebben, O,uI (lOt te betreuren. - Loisireux,
euse, adj. Wie Vrijen of lediqen tijd heeft; in
,

,

-

e

- --

,

3

iediye (2/CIt emoakt.

Lok, in. [Méd.], z. L000H. - [Mail, z. LOCH.
Loliacé, e, adj. [Bot.] Naar dolik of onkruid
prijkend. - LOLIACtoEs, f. p1. Dolik-, onkrui d planten t. »1. - Lolium, in. 147ete 2isc/(ap1)eljke naam

voor JYRUE.

Lollards, in. pi. [i i. tel.] Lollardisten in. 7)1.,
sedert de ne- eeuw de fl0010 van verschillende vrome
(e000tsC/(a])peu van lee/ceo, die zich de verpleqini
der zieken en 't beroven (lee dooden ter taak
stelden; ook: sI)Otnaa((( der aanl(on(Jers Van IVicli/fe
in Enaeland.
Lotitastome, oclj. [[1. ii.] Met een' omslag of I
rand aan. den mon('. -- Loniatocarpe, adj.
[Bot.] Met vruchten, die een' dikken rond of 0(0slap hebben. - Loinatophylle , adj. [Bot.]
.JIet bladeren, die een' rand Van anderen aard dan
het blad zelf hebben.
Loutliagie, t . Lonibago, in. [Md.] Lendezwakheid, lendepijn, lendejicht, t U (0 b a p a t. Lombagiqtae, a(lj. De lendepijn betreffend.
Loiubaiie, a dj. [Anat.] Tot de leaden behoorend: Nerfs 1-s, lenden zenuwen t. p1. - Vertèhi'e 1-, of als sstbst. f. L-, lendenwervel ni., inz.
de onderste der 5 lendenwervelen, die 0]) het heiligbeen geplaatst is.
Loinhar , ni. [H. n.] Touwiordel in. der
Karthuizers. (1 o (ii b a r d in.
Lombard, in. Bank van leeninp, beleenbank t.,
Lombard, e, odj. Lombardisch, tot de Loot-
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barden behoorend:,Royuinse 1-, tombardisch koninqrijk. -- [Peint.] Ecole 1-c, lonibardische school t.,
de beroemde schilders uit Lombardije en Bolone,
van (le ite tot de tSe eeuw, ook bolonésche school
ehceten. - [Teelt.] Papier 1-, soort van papier,
I lombard. - [Anc. jut'.] Lettres les, lombardische
. brieven in. ])l., soort van handelspatenten, welke
den Lombarders, die in Frankrijk handels- of bankiershuizen wilden oprigten, uitrereikt werden. LOMBAR1JS, til. p1, Lombarden, inz. de noani dci'
weleer in 1'i'onkrjk en Duitschland L evestipde Ita
lianen, die daar schier uitsluitend den handel dreven, en die 01fl hunne woekerwinsten zoo zeer te
kwader faam stonden, dat liet woord lornl)arcl zoo
veel als woekeraar, bedrieger, afzetter beteekende.
Lonibes . III. 1)1. [Anat.] Lenden t. p1.
Loutbis, in., Z. V. a. LAMBIS.
Lonibo-abcloiniiial, adj [Anat.] : M uscle I-,
of als subst. in. I.-, dwarse buiksp i er t. - Lonibocostal, a(bj. et subst. in . Onderste, achterste, (jekerfde spier f. - Louibo-eosto-traehélieu,
adj. et siebst. in., z. v. a. sACFO-LOMmURE. Loiiibo-dorso-tiaebéjie,i , adj. et subst. Lange
rugspier. - Loiobo-huinéral, adj. et solist. nt.,
z. V. a. grand DORSAL. - Lonibo-sacré, adj.
et snbst. til. Spier (bel' leaden- en kruisstree k.
Lomboyer, V. a. [Tech.] Het zoutwater door
verdamping ver(ligten.
Lombtic ofLonibril, in. [H. n.] Aardworm,
regenworm In. - [Mëd.] Soort Van spoe l wor m ,
ingewandsworm. ._ iMarin , zandworm.
Lonibrieaire, t. [Bot.] Soort Van wierplant t.
Lombrical , e , « dj. [Anat.] WOr(nstaltifJ,
Woriovormif]: N erts lornlii'icaux de In main, lu
m
hand-, a'oetzenuwcn f. p1. Pied, worsthtiye
Lonibriciforine, adj. [11. ii.] Wormvormig. Lonibriciné, e, Louibricoide, adj. [H. ii.]
Naar den regen- of aardworm gelijkend. - Lou,bi-icite, t. [[blinéi'.] Wormvormige versteening t.
- Lombi'ieogéitose t. [Mécl.] Uit Sh ) OJIWO 1 ' (nen voortkomende ziekte t.
Lonibril, in., Z. LOMBP,1C.
Lome. in. [FL. n.] Roodkelige duikervogel in.
Lompe. ill. [H. n.] Klompvisch, zeehaas ill.
(lièvi'e de nier, mole) .
Lonehères, rn. p1. [EL n.] Stekeiratten t. p1.
Loneltieux, Lonehiure of Loitehure, in.
[H. n.] Visch in , niet spitsen of lancetvormigen
staart en gescheidene buikvinnen.
o Lonehite, Lonehites, t. (pr. ch=k) [Bol.]
Soort van varenkruid met lancetvormige bladeren.
- LOACHITE, t. [Astr.] Lansvormige komeet f.
Lonehiure, Lonchure, in, , Z. LONCIIIEUX.
Londeaji, in. [Corn.] Soort van lijnwaad ti.
-

uit 13,etaqne.

Loutlerirette, t. (fain.) Meisje van verdachte
zeden (luronite).
Londres, in. [Aria. mar.] Zware platboowde
galei 1., 1 0 ii P c r in. - [Corn.] , of LotidrilL
La kensoort f., uit Languedoc en elders, die nico
naar de Levant verzendt.
Long, tie, adj. Lang, uitgestrekt in lengte (in
tegenstelling met kort, of met breed): De i-s jans1)es, lange beesten is. jl. Un 1- chernin, een lange
weg in. Une harhe 1-ue, een lange haard us. Une table 1 -ne, eeoc lange tafel f. Cette ehambre
es[ plus large que 1 -ne, deze kamer is meer breed
dan lang. - Lunette de 1-ne-vue of enkel L-uevile, t. Verrekijker in. - Habit 1-, Z. HABIT. (Loc. prov.) Faire les 1-s yeux, scheel aanzien, z.
ook BRAS, DENT, MAIN. - (Proc.) De l-ues lerres,

l-ues isouvelles, wie uit verre landen komt, kam
veel vertellen. L-ues paroles font les jours courts,
bij aangenaam onderhoud verdiept dc tijd. - Boii'e
a I-s traits, met lange teugen drinken. - (fig.) Ii
en a 1)u tante l'arnerturne to 1-s traits, bui heeft
al het bittere daarvan met lange teugen gedronken.
- (cllipt.) Pretidre le plus 1-, den langsten weg
vemen of kiezen (om ergens heen te gaan); - (fig.)
de minst ieschikte middelen kiezen om een doel te
bereiken, den langsten weg inslaan. - [Aisc. inil.]
Faire 1- 1)015, groote afstanden tusschen de gelëderen houden. .-. Lang, langdurig, meet' of min
lang van duur: Un 1- voyage, cciie lange reis f.
Une lsistoii'e 1 -ne et eiinu euse, eene lange en
vervchlende geschiedenis. Une 1 -ne absence , eens
langdurige afwezigheid. Un 1- discours, Une 1-ue
harangue, ecnetan,qe, wfjdloopigc redevoering, aany
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LONG-

spraak f. Le tenips est I- i qui attend, de tijd
valt lang voor den wachtende. z. ook COURS, HALEINE.
- (fwn. et ellipt.) Ii na Ja fera pas I -ue, hij zal
't niet lang meer maken (weldra sterven) . - [Corn.]
Assignation a 1-s jours , assignatie 1. of orderbriefje ii. op lang zigt (waarbij een langer uitstel
van betaling dan gewoonlijk wordt toegestaan).
[Gram.] Syllabe, Voyelle I -ue, lanqe letterpreep f.,

klinker in. - Lan g zaam, troop: Ii est I- a tout
ce qu'il fait, lijf is 'langzaam in al zijn doen. Cette

plante est 1 -ue pousser, ti venir, a cioître, die
plant groeit langzaam. - ( fig. et fani.) C'est du
pain bien 1-, daar laat zich beter naar wachten dan
07) vasten (van in 't verschiet beloofde voordeelen).
- LONG wordt dikwijls als (010. gebézigd: (fain.)
11 nous en a dit 1-, bieiì 1-, hij heeft ons veel en
velerlei daarvan gezegd. II en snit 1-, bien 1-, hij
is doorslepen, zee) bij de hand, hij is niet ligt te
vangen. Z. ook CLIEVAUCHER, JOINTE. - LONG, ifi.
Lengte f. Cda a six rnètres de 1-, dat heeft zes el
in de lengte, is zes ei bug. II est couclid, étendu
tout de son 1-. hij ligt qelieci uitgestrekt, zoo laag
als hij is. En 1- et en large, of de I- enlarge, en
1- et en 1-, an 1- et nu large, Z. LAIIGE. - ( Loc.
pray.) Ii en a eu, On lui en a domsé tout du 1-,
of II en a eu tout du 1- de l'aune, II en a eu du
1- et do large, Z. LARGE, AUNE. - Z. ook COURT M.
- Tirer de 1-, op de lange baan schuiven; - ook:
wegloopen, zijne biezen vakken (doch in dezen zin
verouderd). - [ C h as.] La eerf the de I-, het heet
kiest, zoekt het ruime veld. - LE LONG DE, TOUT
,

LE LONG DE, TOUT DU LONG DE, AU LONG DE, 10e.
prép.: Langs. Le 1- de Ia rivière, langs de rivier,

Tout le I- du chernin, lanqs den ganschen weg.
J'alLis au I- du Jiois, ik gilij langs het bosch;. -

Tout le 1- en Tout du 1- de beteekenen ook:
gedurende, den geheelen tijd door. 11 mange tout
Ie I- dit jour, hij eet den qansclien dag door. Ii na
fait quo dorinir toot (Lu 1- de Ja séance , hij heeft
zoo laag de zitting duurde niet gedaan dan slapen.
- DE LONG, EN LONG, 10e. adv. Overlangs, in de
lengte. Fendre en 1-, overlangs kloven of splijten.
Mettez yes Iniches de I- of en 1-, plaats die blokken in de lengte. - [ Fauc.] Volei en 1-, regtuit
vliegen. - AU LONG, TOUT AU LONG, 10e. adv. Wijdloopig, omstandig, lang en breed. II a expliqué cda
tout au I-, hij heeft dit omstandig, lang en breed
verklaard. Pious en parlerons plus nu 1-, wij zullen wijdloopiger daarvan spreken TOUT DU LONG,
toe. adv. In de gansc/ie lengte, voluit: On voit Ia
rue tout du I-, men ziet de straat in hare gansclie
lengte. Ecrire son oom tout du 1-, zijnen naam
voluit schrijven. - Lon g ue, t. [Grain. , Pods.]
Lange lettergreep 1. - [Mus. any.] Lange noot t.
(fig. et lam.; z. onder BREF, adj. - is LA LON
GUE, bc. a(iv. Met (lei tijd, mettertijd, op den
langen duur, op de lange baan, ten laatste: A. Ja
I- ii fera des progrês, met dci' tijd zal hij vorderingen maken. II est très -fort, mais P Ja I- ii Se
fatigue, hij is zeer steile, maar op den langen duur
(als 't werk lang duurt) wordt hij moede. La vérité
fait son chemin a Ja 1-, de waarheid baant zich
ten laatste (allengs ofeindeljjk)een' weg —DE LONGUE
MAIN, bc. adv. Sinds lang, sedert langen tijd: Nous
somines aiii!s de I- main, ujj zijn sedert jaren
vrienden. Je Ie conuais de 1- main, Ik ken hem
-

-

-

,

sedert langen tijd.

Long, IR. [Tech.] Groote bak ni., waarin de
zoutzieders de moederloog laten bezinken.
.t- Longaninie, a(lj. Langmoedig, g oedertieren.

1- Longaiiirnenient, adv. Op lanfilliOedige
of goedertieren wijze. - Longaiiimité, f. Langmoedigheid, goedertierenheid f.: Abuser de La 1- de
JJieu, Gods Iangmoediqheid misbruiken.
Longe, t. [Man.] Haisterriem, leireep m.; lange
lijn f., waaraan men 't paard in den cirkel laat
draven, 1 0 a g C t. - (/1g. et fad.) Marcher sur
(of dans) sa I-, zich in zijne eigen strikken verwarren; zich vast praten. - (Loc. prov.) La I- en
vaut mieux que le franc corps, 't is gevaarlijk
met die menschen om te gaan. [Cuis.] Nierstuk, inz. kalfsnierstuk n - [Fauc.] Werpriem nu,
kort snoer n. aan depooten des vogels. - [Tech.]
Lederen riem m. aan de koetszweepen, over een
gedeelte van zijne lengte gevlochten.
Loiigé, e, adj. [Bias ] Gebonden: Faucon 1d'azur ,, blaauw gebonden valk ( valk met eta'
blaauwen werpriem aan de pooten).
-

LO]NQ-PIC.
Longer, v. a. Langs trekken, langs gaan; La
cart a longé cette route, het heet heeft dezen, weg
genomen. is langs dezen weg gegaan. L'armée Iongea Ja rivière, het leger trok langs de rivier. Ook van zaken gebézigd: La route Jonge Ja rivière ,
de weg loopt, strekt zich langs de rivier. - [1ar.J

Langs zeilen, Z. ELONGER, ALLONGER.
Loiigévité , t. Langlevendheid, levenslengte t.,
lange levensduur, hooge ouderdom m.: La 1- des
carpes, des corlieaux, des perroquets, (le lange
levensduur der karpers, raven, papegaa(Jen. Table
de 1-, tafel f. van den levensduur.
Long-grain, m. [lech.] Lijn t. van de grootste
helling der leiblokken in den grvnd.
Longibraetété, e , adj. [Bot.] Met lange
dekbladen (bracides) . - Longicarpe , adj.
[11. n. ] .'Iet lange voorhand. - Longicaude,
adj. [H. I).] Langstaartig. - LONGICAUIJES, m.pl.
[FE. n. ] Langstaarten in. p1. (zoo als hanen, fazanten, paauwen, enz.). - Longicanle, adj.
[Bot.] Met langen stengel. - Longico ll e, adj.
[H. ii.] Langhalzig. - Longieóne
,
adj. [U. H.]
Langwerpig, kegelvormig: Bee 1-. - Loiigicorne,
adj. [11. tI ] Met lange voelhorens. - Longicoi-fles, in. p1. Langhoornige insecten n. p1. - Lon-

gicosté, e, adj. Langqeribd. - Longicrure,
adj. [H. n.] Met lange dijen. -- Longienspidé,
e, adj. [ 11. n. ] Met lange spitsen gewapend.
Longiépinetix, eiise, adj. [H. n.] Met lange,
dorens of stekels. ,(tafellaken n.
Longière, f. [Econ. dom.] Zeer lang ei,
Lougifloi-e, adj. [Bot.] Met lange bloemen,
n.
Longifolié, e, adj. [Bot.] Met lange blade-

ren. - Longilabi-e adj. [LI. is.] Met lange
bovenlip. - Long11usé, e, cuij. [H. ti., bit.]
Met lange kwabben of lobben. - Lon giiiiane,
adj. [H. ii.] Laaghandig; niet lange voorpooten
(van een insect). - Longiiiièti-e, m. Kleêrma kers-werktuig II. tot het maatneinen, 10 nqim ete ) in. -- Longiiitéti-ie, t. [Gëom.] Lengtemeting (een gedeelte (ier meetkunst). - LonL.
inétiique, (((ij. Tot de lengtemeting behoorend.
Longin, Hi. (faius.) Talmer, treuzelaar in.
C'est u's 1-, uH saint-I-.
Longpalpe, adj. [H. ii.] Met lange voelsprieten. - Longipède, adj. [Fl. ii.] Lan gvoetiq,
langbeenig. - Longipenne, adj. [i-I. n. ] Met
lange vleugels. - Longipétale, adj. [Bot.] Met
lange bloembladeren. - Lougipétiolé, e, adj.
[Bot.] Met lange bladstelen. - Longipinne,
Longipiuné, e, adj. [Ei. n.] Met lange vinnen.
,

- Longirostre, adj. Lasigsnavelig. - LONGI
Langsnavels m. p1., eene familie
(lerstrandloopers, kenbaar aan hun' langen, smallen
teederen
snavel.
en zeer
ROSTRES, HI. p1.

. Lougis, HI. (fam.), Z. V. a. LONGIN. —[Mar.],

L- de passe-avant, leijer vu. van
den loopgang. --- [Cord.] Streng m. garens.

Z. V. a. ELONGIS.

Longisè
t
e, adj. [H. n.] Met lange borstels.
-- Longisiliqttetix, neise, ad). [Bot. -' Met

langwerpige peulen of doppen. - Longispinuleux, euse, adj. [Bot.] i1Iet lange dorens of

stekels. - Longistyle, adj. [Bot.] Met zeer

lange stijlljes.
Longitude, t. [Géogr., Iblar.] Lengte, geogra

-

phische lengte, afstand eener in graden uitgedrukte
plaats van zékeren meridiaan, die als eerste is aangenomen. L- sur nier, zeelengte, lengte op zee. Preti
dre les 1-s, afstand nemen, de lengte op zee met een

instrument waarnemen. L- observée, estimde, corrigde, waargenomen, gegiste, verbeterde lengte. [Astr.] Ast r ono m ische lengte, afstand tusschen de
tot de ekliptilea herleide plaats eesiei- ster en liet
lente -evennaci?tspunt (v l. LATITUDE). - Longi-.
tudinal, e, adj. Dek
ngte beli-effend; inde lengte
gerigt, zich in de lengte uitetrekkend. - [Anat.]
Fibres 1-es, in de lengte voortloopende vézelen t.
p1. - [Chir.] Fracture J-e, overlangsche breuk,
spleetbieuk t. (Plur. III. longitudinaux.) - Lougittidinalenient, adv. In de lengte, overlangs.
Long -jointé, e, adj., Z. JOINTE. - Longnez, m. [H. n.] Langneus 111. (van 't geslacht
dei- snuitslangen); - langneuzige haai m. (L5MIE).
- Long-pan, m. [Constr.] Langste zijde van
een dak of dakstoel ni. - Long-pie, rn. [Mar.]
Etre a 1-, op en neir zijn (wanneer het vaartuig,
bij 't ligten van een vooi-uitgebragt anker, boven
dat anker is gekomen, zoo(lat (le kabel te lood staat).
g

LOJNQIUNE

LORIFOJIE4077

-

Loiigriiie of Longuerine, f. [CoiIsti.i Le
ger, over1anqsc1e (/1'Ofl(tbUlk in. - [Mar.] Legger.
Les 1-s dune eale, de langsdennen in. p1. eener
helling. Lit de 1-s, bedding, opeenvolging van leggers. L-s, lat'werle, roosterwerk n.
Loiigteiiips, adv. Long, langen tijd: II y a
1- que j'ai ce livie, Ik heb dit boek sinds lang of
sedert langen tijd. 11 le connaït clepitis (dès) 1-, hij
kent hem sedert lang.
Longue, f., a i. LOY(ilE, ode., z. ond. lONG.
Long ne -épine, f., z. v. (1. OIIBIS épineux. Loligue-langue, f., Z. V. a. TORGOL.
Longuemeist, 0(1V. Lang, gedurende een' Iangen tijd: Honoie tes parents, afin quo tu vives 1-,
eer uwen vader en awe moeder, opdat gij lang
moogt leven, 11 a 11êellé 1-, hij heeft lang (tot vervulens toe) gepredikt. Avec one grande a b ondance
(l'idées, on patio longtemps; avec une grande
abondance de paroles on pane 1-.
Loiigue-pauuiie, f. [Jeu] Kaartspel n., waarbij
de afstand tussehen de spelers grooter dan in den
regel is.
Loiigueresse, Loiiguesse, f. [Tech.] Lang
regthoeldg prisma ij. , dat men inde legroeven Ito/ct,
om le gemakkelijker de 1e/blokken uit te halen.
Loiiguerine, t., Z. LONGRINE. (held f.
.t Longuerie, f. Langwijligheid, langdradigLoiiguet, te, adj. (ver/ciw. van long) (lam.)
Min of meer lang, wat lang. - LONGUET, ni. [Tech.]
Klavierinakers hamertje ij. - Soort van papier ii.
Loiigueur, 1. Lengte f. (van een voorwerp in
zijne grootste afmeting); tijdlengte, langdurigheid t.
La 1- dun liâton, dune allée, de lengte van een'
stok, van eene 1(1051. tin salon de quinze mètres
de 1- sur douse de largeui, eene zaal van 15 nieters
in de lengte en 12 in de breedte (van 15 meters lang
en 1 breed). - Epée de I-, lange degen ni., rapier D. - [ Man.] Passaget un choral de sa 1-,
een paard op zijne lengte passages doen maken. [Mar.] L- de tête en tête, lengte over steven. Lde l'étrave a I'étambot, lengte op liet dek. L- de iaIdure en rablure a la flotlaisoti , lengte van spong tot
spong op de lastlijn. L- de cable, kabellengte (erichblure). —La 1- des jours, des nuits, de lengte der dagen , der nachten. La 1- de la vie, de lengte des levens,
de levenslengte 1., levensduur en. La 1- de sa maladie
Va ruiné, de langdurigheid, lange duur van zijne
ziekte heeft hem, -in den grond geholpen. 11 fait des vi sites dune 1- insupportable, hij maakt onverdrageljk
lange bezoeken. - Sermon, Poème dune 1- démésurée, preek f., dichtstuk n. van bovenmatige lengte.
- Langwijligheid, langdradigheid, noodelooze gerektheid, overtolligheid, t.; - ook: Iangzaamheid,
vertraging t., trage gang m. (in deze beteekenissen
vaak in 't tneerv). II y a des 1-s dans cette tragédie, ei zijn gerekte, langwijlige plaatsen in dat
treurspel. Ouvrage dune 1- assonurnante, onuitstaanbaar, langdradig werk Ii. - Je ens ennuyé des
1-s de ce procès, de trage, langzame gang van dit
regisgeding verveelt mij. - EN LONGUEUR, bc. adv.
In de lengte, overlangs. Sciei, Fendre en I-, overlangs doorzagen, kloven. - ( fig.) Titer, Trainer
line chose en 1-, eene zaak op de lange baan schuiven, haren (1uur verlengen.
Loiiguevue, Z. mid. LUNETTE.
Longuis, ill. [Corn.] Soort van indisch taf Ii.
Lonieère, f. [Bot.] Geiteblad ii. (naar den
natuurkenner 4da2n Lonicer dus geheeten) . z.
g
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Lonlaiila, in. Volksdeuntje, liedje n.(naar 't referein Ion Ian Ia van sommige liedjes).
Louse, f., z. ii. a. BONDONNIERE
Looch, Loch of Look. in. (Pr. lok) [Pharrn.1
Verzachtend borstmiddel n. (bij verkoudheden en
andere aandoeningen van de borst).
Lophides, Lophies, in. p1. [H. n.] Visschengeslacht n., waartoe de zeewolf of zeeduivel (bau
droie) , de padvisch (chironecte) , de viel» muisvisch
of zeevietrinuis (n'ialthée) behooren.
Lophionote, adj. [1-I. ij.] Met zeer lange rugvin.
Lophobranche, adj. [H. n.] Met kuifvormige
kieuwen. - Lophophores, m. vr [LI. n. ] Pluimhosdraqers ni. pl., vogels met eene vederkroon op
den kop naar die van den paauw gelijkend. Lophoiine, t. [H. n.] Violetkelige paradijsvogel in. - Lophote, adj. [U. n.] Kaindragend.
- Lophyre, m. [H. n.] Hagedis t. met geschubden
kam. - Bladwes'p f. der pijnboomen. - Lophy
'

rope, ui. Schaaldier ij. met behaarde, min of
meer cilinder- of kegelvorniige voeten.
Lopin, Ill. (pop.) Brok in., stuk n., lap in.
(van een of ander voorwerp, inz. van iets eetbaars,
van vleescit): On lui a donné uit lion 1- (de viande),
men heeft hem een goed stuk, een' goeden homp
gegeven. - Un 1- de terre, de pré, een lap grond,
weiland. - 11 a attrapd un bon 1- dans Ia suecession, kg heeft een' goeden plok von de erfenis
gekregen. - [ Tech.] (lit verscheiden stukken oud
ijzer zamnengesmede klomp rn. - Lopiiser, v. a.
In stukken of brokken verdeelen.
Loquace, adj. Snapachtig, praatziek - Loquacité, .f. Praatzucht, snapachtigheid 1., gesnap, gekat, gebabbel n.
Loque, t. (fain.) Flarde f , lap van een versleten kleed: Son haijit est, tombe, sen va en 1-s,
zijn rok hangt, valt aan flarden. - [bit.] Stukje
laken n. ter vasthechting der jonge takken en loten
aan den muur door middel van een' spijker), [Tech.j L-s, vormlappen m. p1. tot reiniging de',
suikerbroodvormen). - 'Bot.], Z.V. a. DOUCE-AMEIIE
Loqiié, adj. in. [Pèchej : Hareng I-, geschonden haring ni. (door een of ander zeedier gebeten
of gekwetst).
Loquèle, f. (fam.) Vaardigheid van tong, inz.
over gemeene onderwerpen, in platte taal: Cot
homme Ii heaucoup de 1-, die man heeft veel snaps.
Loquet, ni. [Tech.] Klink f. (eener deur). [Com.j Dijwol f., geringste wolsoort van de dijen
of schenkels der schapen (doorgaans tot vulsel gebruikt) . - [Mar.] Schalm, grendel in., ijzeren stang
tot sluiting der luiken. - [ Tech.] Bundel in. hondsgros of varkenshaar tot borsteis. - Couteau ii I-,
mes n. met eene sluitvêer. - Loqueteau, m.
(verklw. van loquet) [Tech.] Klinkje n., luikklink,
trekklink t. - Loqiieter, v. a. Aan de klink
rammelen (ten teeken dat men wil binnenkomen).
t Loqiieteux, ejise, adj. Gescheurd, in loinven gekleed. - Ook als subst.: Un pauvre I-, een
arm, haveloos man. - Loquette, f. (verklw.
van loque) (pop.) Stukje, brokje, lapje n. [Hort.],
Z. V. a. LOQUE. - [ BOL] Z. V. a. EPILLET. [Phehe] Middelmoot I'. van den zalm. - [Tech.]
Bolletje It. gekamde wol.
Loraire, m. [Ant.] Slaaf m., met de tuchtiging
der anderen belast.
S Loraiidier, lii. [Agric.] Ploegknecht m.
Loranthe, Loranithe, t. [Bot.] Soort van
kamperfoelie, riembloein 1.
Lord, in. (angl.) (pt. lor) Heer, Lord, eeret it ei
der .adellijke personen in Engeland. La Chambre
des L-s (Chambre haute), de Kamer der Lords,
het iloogerhuis. L- -maire , beer burgemeester,
lord-mayor, titel des eersten regéringspersoons te
Londen.
Lordose, t. [M e d.] Voorwaartsche kromming
van de ruggegraat. voorwaarts gebogene houding
des ligchaams; uitpuiling van het borstbeen, to rdOsis f., lordOrna n.
Loré, e, adj. [BIas.] , Z. LORRE.
-I- Lorette, f. Meisje it. van ligte zeden, weel
derige grisette f. (z. dat woord).
Loigiiade, t. Lonk, bedekte, z(jdelingsche liefdeblik in. - Lorgnet-, v. a. Belonken, begluren,
steelswijze aanzien; met een lorgnet of door een
oogglas bekijken. L- une femme, verliefde blikken
op eene vrouw slaan; eene vrouw door een lorgnet
bespieden. - (fig.) L- une charge, un héritage,
OP een post, eene erfenis loeren, die bejagen, vurig
begeeren. - Lorgrierie, t. (fam.) Belonking
begluring I . - Lorgnette, f. [Opt.] Zakkgkerije ij., kleine verrekijker ni. ter beschouwing
van niet ver afgelegen voorwerpen, lorgnét n.
L- de spectacle, tooneelk(jker m. — Lort neiir, m.,
-etise, t. (fam.) Betonker, begluurder ni., belonkster, begluurster t. - Lorgnon, in. Taurglas,
handglaasje, oogglas ij., eenvoudig brilleglas, dat
in een' rand met een steel of handsvat besloten is,
lorgnon it.
Lori, m. Z. LORiS.
Loricaire, in. [H. n.] Pantservisch m. van
't geslacht der wentelaars. - Loricate, adj. Geharnast, gepantserd; Statue I-, geharnast standbeeld n. - [Bot.] Riemvormig zeegras it. - Lo
rictilé, e, adj. [H. n.] In lange, dunne twijgen
verdeeld (van polfjpgewassen). - Lorifolié, e,
mij. [Bol.] Met riemvormig verlengde bladeren.
—

,

-

.

-

1078LORILLART
Lorillart, ni. Ainc. mU.] IiiddcIeeicsche
'I)ee,. .
Lot-lot. ni. [11, n.] JVjefetj(1a1 ( ')ie(1ew(taI,
We(1UW(1(Ll) in., (J011iflee1i 1.
(fain.) Compëie I-.
. V. (1. OPGELET.
[ Tech.] Bakkerstobbe 1., tot
omopoeijnij Von den ovendweil.
Lorique, f. [Bot.] Glad, schubachtig OWi1eije n. - Loriqué, e, ud.f. [Bot.] Met zoo(1(oO'/ olies omkleed. -. LORIQUES, M. 1)1. [11. ii.]
Geschubde. gepantserde ampliibidn 1. p1.
Loris, m. [Fl. n.] 'Jroo!looper, soort van inn/cl
o/ 10/001 (1 OP Ceylon, van (le grootte en Ic/eat van
't ee/c/io!entje. - Soort van /iiacliti(ie, qroote papeoaai in. 0/) (10 it[olu/cken.
Lormeile, f. [Tech.] Allerlei klein ijzerwerk,
Icleinsinids-weik n. (1 let wooid wordt tepenw()oc
(I/fl zelden (Je/word). -. Lornier, ni. Kleinsmid ni.
Lorrain, e, adj. Wat Lotliariiipen of zijne
bewoners betreft, loticarinqsch. - Als va/st.: Lot/iariiiqei ni ., lotliarinysc/ie vrouw t.
Lorre, e, adj. [Bias.] Gevind, met vinnen van
(lOt/LOO kleur dan de visch.
Lors, 0(1v. (pi. lol) Toeo, in dlvii tijd (slots).
- Liet wordt tegenwoordig niet gebruikt dan in:
LOOS DE, 10v. picip.: Tijdens, ten tijde you: L- de
soil manage, ten tijde van zijn huwelijk. - DES
LOSS, toe. adv. Van dien tijd af: Des I- II résolut,
van (lien t/fit 0/, cciii toen af besloot hij.
court
LoBS, bc. ode. in dien tijd: Je commericai pout
I- it mieux connaltre etc., toen begon ik 'beter in
te zien, eiiZ. Pour l nous veirons ce qu'il y nuts
Ii faire, in dot perot (dan) zullen Wf] zien, wat er
n. - LOIIS MEME QUE, bc. conj. Don
te doen zal zij
zeltc (t/S, wanneer zelfs.
Lorsque, cocci. ( pr. lorce -que) Wanneer, toen,
als. Jeu jugerai, 1- j'eii semi mieux infoi'rné, ik
al daarover non/eden, wanneer ik er beter van
oiideïriqt zal zijn. Loi'squ'il apprit sa ittauvaise
conduite, toen li/f zijn slee/it gedrag vernam. J'écri
vals lorsqu'il niappela, ik schreef, toen hij mIj riep.
Loiule, t. [Bot.] Draadvorm/je vertakking 1.
dec' Icorstiecossen.
Loi-utj, in. (pr. —rome) [11 . n.j liff 50mm/pc
vogels: de vederlooze of gekleurde plek tusscimen
(en snaveiwortel etc 't oog.
t Los, in., Z. V. o. LOUANGE.
Losatige, in. [Gloom.] Bie/t f., scheefhoekig
v/em/cant n., c/mom/cur in. - [H. ii.] Geruite zuidamer/Intansche adderslanq f. — [Bias.] 1/melt I'.
L-saccole/es , aboutées, aaneengesloten, aanstootende
smelten. - EN LOSANGE, lor. mlv. Ruitvormig: Diaplant talud en 1-, ruitvormi gesneden dIamant in.
ECU en 1-, ru/tse/mild it. (in' . i algemeen aan dejonle
vrouwen toegewezen). — Losaiiger, v. a. [Di(tact.] In ruiten verdeelen, ruitsgewijze schikken.
- Het /)art. passé is ook adj.: [Bias.] ii corte
iosangé de gueuies et dor, hij voert een ru'itvelci
comm rood en goud in zijn wapen. (uHASANCON.
Z

—

-

-
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-

Lossan of Losson, in. [H. nj, z. v a.

Losse Lousse, f., z. v. a. BONDONMERE.
Lot, ni. Lot, deel, aandeel ii. (van een geheel,
inz. van een er/'goed, dat ouder verscheidene personen verdeeld wordt): Égaiiser les 1-s dune suecession, de loten of aammdeelen eemmee' nalatenschap
gelijk maken. - [Corn.] Kaveling t., partij koopwaren, die tefJeljjk geveild wordt. Je vous réserverai
ce I-, ik zal datpartfitje, die kaveling voor u bewaren. - Uitkomende prijs in. in ccve loterij: Ii a
gagilé le gros I-, hij heeft den hoogsten prijs getrokken. - (fig.) La misère est non 1-, de ellende
/5 nmf,jn lot, mijn deel. Le ridicule est son 1-, 't is
zijn lot, zijne bestemming zich belaqcheljk te maken.

Lotalite, Lotalatite, in. [Miiiér.] Soort van

.smmmaragdiet, t a t a 1 1 e t let.
Lote, f., Z. LOTTE.
Loté, e, adj. [Bot.] Naam de lotusplant gelijkend.
Lotei-ie, t. Loterij t.: Mettie a in 1-, in de Iatech zetten of spelen. Mettie une maison en 1-, ccii
huis laten verlaten. Billet de 1- , loterij-briefje n. Loterijspel n. (zeker kinderspel). - (lig.) Le mai'iage, La vie est mie 1-, liet huwelijk, liet leven
•1.5' eene loterij, een kansspel. - (lam.) C'est uit
terne Ii Ia 1-, 't /8 een mooi buitenkansje, een fortuintje, een gelukkig toeval.
Loti, e, adj. (en part. passé van iotir): Suecession l-e , in aandeele'mm verdeelde erfenis t.
(fauut.) File est uien 1-c, elle a fait uit très-tmon
manage, zij is goed bedeeld (zij heeft liet goed ge-

LOIIAINGEUR.
zij heeft eon zee,' goed Immemrulfj/c gedaan.

— ([Piet. et i/on.) Le you/c ieieii I-, lijf is immoom mvsn,gielcomimeim., n u is hij feciam bezoigd.

Lotiei, lit. [Bot.] Steenklaver, peulklavei t.

I..- Piano of /1 feuilles de fiène, Z. V. a. rzvnrim.scri.

I..- d'Egyple, soort van waterlelie r., lotusplont t.
L- de \lauritanie, soort van prangwortel In. Lodorant, jeuri(ie steen/c/aver. - LOT1EII, us. [PmIehe]
Visscher ni., die een vol aandeel in de vangst heeft.
.-. Lotifoitite, ac/f. Lotusvoiiiiig, iia(mi .cti:en/cl(ivel gel ijk end.

Lotion, t. [Chum.] liet wasselmeis, 5i///5ípçi

. voet ertsen., aarden, ascii, enz. -- [Pharin.] JVa.s-

scltimigi, cmfwassclming, afspoeling t. — [Mid.] Was-

schiep], reiniging f.; wasclmmniddel, 'wasc/iwater ii.
(tot zmeive)'inp van wonden, zweren, enz.): La Itient Ie milieu entre Ja fomentation et Ie Lain, de
cifwassc/iiny houdt liet midden tusec/men de stoving
etc het bad. I..- émoiliente, astringente, weekmnakcnd,
zamnentreickend ivasc/immiiddei ii. - La I- ties Iiieds,
het voetbad (pédiluve). -. Lotioiinet-, v. a. [MId.]
1Vassclieîm, reinigen, zuiveren.
Lotir, v. a. Loten of aa'imdeelen maken (inz.
van eene nalatenschap); - partijen of kavelingen
maken (van te verkoopen waren). - [Teci.] Lune mine, de proef van een erts seinen.
Lotissage , Ill. [Teelt.] Ertsbeproevimi.j 1 ,
pm'oefnemning van een' erts.
S Lotissewent, m. Met mon/sin van aandeelen,
van kavelin gen. - -j- Lotisseur, in. .ttaveliimpeimmnakem ni.
Loto, itt. [ Jeu] Lotto, lottospet it.
Lotoïde, adj. [Bat.] Lotmesvormip.
Lotophages , in. p1. Lotaseters, mensc/memm,
die zich voornaimmei(jk niet de lotusvrucht voeden,
inz. een zoo geheeten volk dec- oudheid aan Afrika's
zuidkust. — Lotos, m., Z. LOTUS.
Lotte of Lote, t. [H. n.] Puitaal, kwabaal in.
aalrups f (eest zoetwatervisc/i in ge/meel Europa,
suet roivormmmig, bijna naakt en sl.fjmig lijf, als de
(mal. L- vivipare, aalmoeder (hienuie). L- de Ron-

grie, z. v. a. GLANIS. - L- francise of Franelte -l-,
Z. FRANCHE-BA1SBOTTE. - Grande l-, z. mi. (t.
L1NGUE.

Lotus of Lotos, in. Lotusboommm ni., lotus-

plant t., loaf- of voedselboom m., saaier vast ver-

sc/ieidene gewassen, die cciie voor immense/t en vee
voedzame en lovende vrucht dragen, inz. eene plant,
die den Egyptenaars en Indiër heilig was, egypI/sc/ce waterlelie; steen/Paver t. (Loc. prov.)
Manger du 1-, zijn geheugen verliezen.
Louable, wij. Lofieljk, prijselijk ., lofwaardig,
prfjs
waardig, lovenswaardip, pmijzenswaardig, verdienstelijk. Action 1-, b//duke daad f. Vous êtes
„

1- davoir agi ainsi , p// zijt lofwaardig door dies

gehandeld te hebben. - [BId. Du sang, da pus
1-, goed bloed n., gezonde etter in. Des déjeetions
1-s, gezonde stoelgang m. - Louab1emeit,
adv. Op loffelijke. prjselijke wij-ze.
Lonage, in. Huur, verhuring f. Le contrat do
1-, liet /mus.ercontract. Le 1- dune maison. de huur
veilt een lime/s. Donner, Prendre, Tenir, Bailier It
1-, ver/muren, in lmmeus- seinen, lichten, geven. II
paie deux cents florins pour I-, hij betaalt twee
honderd guimlemm huur. Cheval, Carrosse de I-, huurpaard n., huurkoets t. - [Peitit.] Figures de 1-,
vis/beelden ii. P1. - (Prov.) Vente passe 1-, koop
breekt huur. - j Louager, nu, z. v. a. LOCATAillE. - Louageur, m. Verhuurder in. van
paarden en rijtuigen.
Louaiige, 1. Lor m., lof'spraak, loftuiting t.,
roenm, pm//s itt. Cda est digne cle 1-, dat is lofwaardig. L- outrée, overdreven lof. Cda est 0/
tourne a sa 1-, dat is of verstrekt Items tot 10(1 L soit ie Dieu, God zij ,qeprezemm, geloofd. - (font.)
Chanter les i -s de qn., veelgoeds vast iemand
zeggen. LouaHger, V. a. (zelden elan schertsemmd (lebézigd) Vlefjend prijzen, lof uitbazuinen,
loftuiten. ii veut qu'on ie louan e sur tout ce
qu'ii fait, imij wil, dat men alles zal prijzen, seat
Jeff doet. Het part. passé is ook all
.: ii aPse
etre, hij'hoort gaarne zijn' lof uitbait être
zmeimmen. - Louaiigeur, m.. -ease, 1. Loftrompetter, lofhazuiner, bewierooker m., lofImazuinster,
bewierookster f., hij of zij, die gaarne, dikwijls en
te/i, onpas prijst. L- Lanai, it gages, veil, gehuurd,
bezoldigd lofredenaar is. — Ook als adj.: Discours
I-, Paroles 1 -eusee, loftmtitende rede f. , woorden n.pl.
]

--

g

LOTJBINE
Lobiiie, L [H. n. ,

Z. V. a UE\iRO!(BIE,

LAJJRAX.

Louejie, Wij. Scheel, sc1ee!ziend, loenscit: Cetto
liiie et 1, (lit fleSje is scheef, ziet sCheel. Y eux
1-s, •scheelziende, ioenscie ()oen n. »1.
.(et helder, troebel, niet doorschijnend; (in zede!Uke; zin) onduidelijk, twfe1acIittg, onjuist, onbe jJ(1O(/, (I tbbelzifl1 1(1: Cc IIii est 1-, deze W?]11 is
tieed. Ces peites nOt un neil I-, deze ])aa)len
zbin eist geheel zaieei. Cette expression eet 1-,
ii ZO itdci.ek/eing is onbeiiaa!d, dubbelzinnig. Cette
net on eet 1-, die (1(111(1 is tw(jTelucI'tifj, verdacht,
iubbelziei2ig. - In (lezen zin oak (1/5 subst.: Ii y
: du 1- daiis ee couduite, ei ligt iets (lUbbClZiflflq5
?fl zji gt(lrclfJ. - (1iav.) L'envie eet I-, (Ie ngd
ziet clieel (beoordeelt Ie daden van anderen nooit
it uistIieid). -- LOUCHE, 1. [Agic.] .00rt van
(aqesteelde lepel in. ma den vloeibaren nest over
't !OUi uit te sJ)ïeiden. - [Tech.] Drilboor 1. (ter
w(uleiiiakiny van gaten); on/s z. v. a. LOCFIET. -Cuis.] (Ja vele stelen van 't noorden van Fianle(jle) Soeplepel rn - H. lij Soort van lipviscit in.
Louehe.4iois, in. [H. n.] Z. V. a. CLOPORTE.
Louebenient, in., Loucherie, f. [Di (I act.]
liet scheelzien, sclieel/eijken.
Lotieher, V. a. .Scheel of loensch zien, scheel
-n
l)eaux, mais
ei loerecli kijken. Ella a les yeux
clie lotielie nu pen, zij heeft sc/inane oogen, maar
zij 11(jkt een weinig scheel. - Loueherie, t., Z.
,()UCHEMEXT.

Louchet, ni., z. LOCI-IET.
Loueheté, t. [\lëd.] scheelheid. loe-irccii/te-id t.
Loueliette, t. [Opt.] Bril in. tegen 't scheelzien.
Loneheur, ni., -emise, t. .cheelziende, scheeIn. en I.

f

Loueliou, in. [Cliaiiej J)ennestain ni zonder
005tCi-.

ILOUP.

-

église, .stovertzetster I. in cciie ke lk. - LOUEIJi, III.,

-EIJSE, 1., Z. V. a. LOUANGEUR.
Long-re, om. [Mar.] Jogger in. , snelzeilend
vaait -ieig, -inz. voor de krijysdienst; platboclemd

fransci Vaartuig.
Lotus d'or of enkel Louis, in. .-4iiic. nmdtmol.j
1i(tflsc/le goudilmunt te waarde van t liv;r-s, gnu(len Lode w ijk, Lou i s do i. - L- d'argen t, voorrumalige franscime zilvermnment ter waarde van ie
saus, (loorCiaans ice ge/meeten. - Loulse-boimiie, t. [11oct.] i\aaru eener perensoort. - Loulsiade, t. [ Lilt.] Dichtstuk ii. te, ccce van ,SintLodewijk (Louis IX.), I a ee is i (1 d e t. - Loulsismne, ni. [I i. rel',] Leer f. (lee geestelijken, die
al de veranderingen, Ofl(lei Lodewijk XVI. in de
constitutie der geestelijkheid gebrayt, ver-werpen,
I 0 Ri 5 i 5 lii U S 11. - Logiîsiste, in. Aanhanger
dier leer, 1 0 U i 5 1 5 t in. (De louisisten -maken een
deel -u -it van 't /ceui mile/i in Petite Eglise heet.)
Loop, ni. [I-I. li.] Wolf ni. L- doré, z. V. a.
CHAaAL. L- -cerviem, L- -garou, L- -tigre, z. beneden. L- de imiam, Z. LAII1IAX ; (fig.) oud bevaren
zeeman, zeerob, zeebonk ni. - (fig.) L- des eaux
deuces, de snoek; de v-ischotter rn - (Loc. ftim.
fig. et prov.) II fait UI' froid de I-, 't -is vinnig
koud. Etie emirliunid coinme Un I-, zwaar verkouden zijn. Mangei comma un I-, eten als een wolf,
gulzig en meel etc-u. fmlaicher it Pas de I-, op Ie
teenen loopen, stil komen aansluipen, met dieventreden gaan. II a crié lull I-, Ii(j is zoo schor, dat
hij bijna niet kan spreken. 11 a vu le 1-, lr(j is
van alle markten thuis, hij weet waar Abraham
c/c-n mosterd haalt, hi -ij -weet van wanten; cointijds ook: hij staat te kijken of liet te Keulen dondert. La clièvre a pris le I-, hij is in zijn eigen
kuil gevallen. Tenir ie 1- l)ilr les oieilles, in eene
-

-

nétehige, misseljice, gevaarlijke omstandigheid zijn.

On Ie regarde (O11IIIIC uil I- gris. -ate-n ziet hem
niet gaarne, bijl is gezien als rotte kool bij cciie
gevangenen.
Loner, v. a. Ilnien, in huur nemen; - ver- groenvrouw. On la courti co mme uil I- gris, men
in-ren, in huur geven. lai loud deux chamlres heeft hem d-igt op (Ie hielen gezeten. En fiijant Ie
dans sa maison, ik heb in zijn huis twee learners I-, 11 a iencontri Ia louve, /i(/ is van den wal in
'eiueieid. II ina loud son jardin, lef] heeft mij zij- de sloot, uit eten regen in den drol) geraakt. Duim
«n tilii verhuurd. Chamnlie ii 1-, kenner te huur. vôté le 1- nous nmenace, de l'autre ie chien, wij
I,- des livies, des iiìeuliles, des clievaux, hoeken, zijn t-usschen twee vuren. Savoir la patendtie de
I-, liet tooverformulier kennen oma den wol/te -ver'€t-isïOad, vaarden li -mien of verhuren. - 11 est a
hij -is te krijgen (h-(/ is nu buiten dienst of be- jagen: iemand toonen, dat men niet bang voor zij-ee
dreigementen is. Il est COflIfl1C le 1-, ii na jamais
et
son
(I rekking.) - (Loc. lrov) L- son ventre
alioulin , beloven bg iemand te komen eten. Avoii VU Son père, hij is een bastaard, hij weet niet wie
zijn vader is. Danser le hraiIe du I-, den kraaides clianuliies a i- dans sa thte, Z. CHAMBRE.
SE LOUER, V. Vi. Zich ver/muren, verhuurd worden. jenrnarsch slaan, bang worden en op etc vlugt gaan.
Ces ouviiers se louent h la journée a (lui les II a un courage de 1-, hij is dapper tegen zwakleniande, deze ee'erklieden verhuren zich voor dag- ken, tegen hen, die zich niet kunnen verdedigen.
loon aan ieder, die ze verlangt. Ces appaiternents Il est comic conime Ie I- Mane of gels, z. cosru.
e iouent fort cud, die vertrekken- -worden zeer - Z. ook BEIIGERIE, BREB1S, dIEN. GUEULE, HUR1ICII1 verhuurd. - Het part. passel is ook adj.: LER. - (Prov.) Le I- mouira dans sa peau, een
glaison iouée mille fra n cs, voor duizend francs slechtaard verançtert zelden. Les 1- ne se mangent
CCrhUL5i(1 of gehuurd ha-is mi. - (pop.) Je suis i)5, de ee-ee kraai pikt de andere de oogen niet
-uit, 't is (lief en diefjes maat. La luiie est it l'alwi
k iie, -ik ben reeds verzea(1.
lOITER, V. a. Prijzen, loven, lof (Jeven, lof toe- de I-, wat deert het de maan of de honden haaizwaafjeii; i/oaken. (lankze(Jqen. L- ijn. en face, aanbla/fen: hooggeplaatste personen deren de beleeernand in 't aangezigt prijzen. L- et ieiiiercier cligingen dci ]Ciln(JC lieden niet. Quand le I- est
Dien, God loven en danken. Je lone Dieu de sa pris, toils les chiens lui landent Ia fesse, ook de
Oiitd, ik dank God voor zijne goedheid. - Ook ezel geeft den stervenden leeuw een' schop. A chair
zonder voorwerp: Savoir 1- et hlhimiem h iioPos de I-, sauce de ellen, OJ) een ruwen kwast past
caz pas weten te prijzen en te laken. On ne loue cciie scherpe bijl. Quand on pane du I- on en volt
l'ordinaiie que pour Otre loud. men prijst door- Ia queue, als meen van den duivel spreekt, staat hij
Jaans enkel om geprezen te worden. -- (fig.) Les achter de (leur (rammelen zijne beenen), of: spreekt
iieux louent Ie Seigneur, de hemelen loven den men van den vent, hij is er bij of omtrent. z. ook
Heer, vertellen Gods grootheid. - (Loc. prov.) L- BREBIS, CHASSER. - [Astr.j Wolf, een der zuideivec les niains, betalen, geld geven. - SE LOUER, lijke sterrebeelde-n. - [Bles.] L- passant, rampant,
e. ]ir. Zich prijzen, zich zelven lof toezwaaijen: gaande, klimmende wolf. L- ravissant, roovende
On JIC doit pas 5e l -soi-rnêimie, -mcii moet niet zich wolf (met zijne prooi in den bek). -- [Cliiie.] Oude
zelven prijzen. - Se I- de qn., de qc., met iemand, naant van 't antimonium of spiesglans. - [Cliii.]
iiiet iets of over iets tevreden zijn: Jai sujet de Vretende wolf, eene ome zich vretende, kankeraclirue I- de lui, ik heb oorzaak, reden, om over hem tige zweer of zulk een uitslag. - [Cost.] Morn t.
tevreden te zijn. 11 se loue fort du jardin, gull van zwart [i-awed, ter bescherming van 't gelaat
a acheté, In) is zeer wel met zijn' gekocliten tuin bij strenge koude. - [Pêclie] Naam van velerlei
tevreden-. - (fain.) Se I- et se renmercier. met netten, zak-net i. - [Tech.] Gesteetde ivoren p0zich zelven bij -uitstek ingenomen zijn. - (Piov.) l-ijsttand ie. del - goudsmeden e. a.); - wolf, wolQui 5e lone, senThoue, eigen lof stinkt. - liet breker ni., eene kist, van binnen meet ijzeren punPart. -11(lssd wordt ook als adj. gebézigd: Ella mi- ten en cciie niet spitsen bezette rol voorzien, ter
dik dètve louie, za verdient geprezen te worden. losmaking van de kaardwoi; - pakstok rn. (der
boekverkoopers e. a.); .- koevoet ni., groote spijDieu salt loud! God zij geloofd, gedankt!
L.oueur, Iii., -euse, t. Per/neurder in., ver- kertang f.; kant/maak, zethaak in. (ter omnwentel-ing van zware stukken hout); stick hout n.,
iiilidI stei f. L- de chevaux, de voitures, de chambies arn les, verhuurder van paarden, rijtuigen, dat in (Ie 05 is (clot 00(1ev 't bewerken -mislukt is
rust f. van dien
:esto/feerde kamnece. i -else de chaises dans ene en vervangen moet worden),
Loudier, n-i. [Coini Grove huren deken 1.

1)00! ((C

,->

,

-LOYAL.

1080LOIJPASSON
geweerhaan,. - (/41. etfani.) Beer, schuldeischer iii.
ook z . V. a. dette ciiarcle, Z. CRIAJW.
Loupasson, in., Z. V. a. LARIIAX.
Loup - eervier, n'i. Losch, linx m. - [Polit.]
Beurs-speculant (agioteur); speculant op de staatsondernemingen, op de volksbehoeften.
Loupe, 1. [Méd.] Wen 1., beursgezwel n. L
chainue, graisseuse, vleesc/igezwel ti., spekbuil t.,
vetgezwel n. - [ Bot.] Knoest m., houtachtig uitwas a. aan sommige boornen. - [H. n.] Natuurlijke butt m. of uitwas a. van sommige dieren
(b. c. van den kameel). - [ Opt.] Handvergrootglas, oogglas n., 10e]) f. L- d'eau, waterlins f. (lig. et pop.) Queue 1-, wat treuzelaar is dat! {Joail.] Onvolmaakte, onrijpe (door de natuur
onvoltooid gelaten) edelsteen in. - [ Tech.] 1-let in
de ijzerhutten tot eenen klomp verzamelde, outkoolde en ineengeslagen ijzer, wolf, vos in. (vgl.
CINGLER) ; - wand- en vloersteenen der oude
smellovens voor goud en zilver, die vergruisd en
dooi uitlooging van hunne goud- en zilverdeelen
ontdaan worden.
Louper, V. a. (pop.) Den luiaard spelen, niets
doen; - poof)en, drinken. - LoupeLir, ni.,
ease, f. Luiaard, treuzelaar rn. , treuzelaarster f.
(met toespeling op iemand, die niet eene loep arbeidt); - ook drinker, pooijer.
S Lotipeux, ense, adj. [Bot.] Knoestig.
Loup.garou, in. Weerwolf, bietebaauw ni.,
soort van booze geest in wolvengedaante, die naar
't volksbijgeloof inz. des nachts zijne parten speelt.
- (lug. et fauus.) Norsclu, terugstootend nienscit,
bie/fel, weerwolf in.
Loap Hiarin, in. [H. n], z. v. a. LABRAX.
Loup -tigre, m. [ [1 . ii.] Tijgerwolf m., gevlekte Iuyelna f.
Lonid, e, adj. Zwaar, nioeljeljk te bewegen;
log, niet vlug, plonq, bump, ongeschikt. Uii faidean
bien 1-, een zeer zware last in. Les chevaux de
Flandre sont ] -s, de vlaamsche paarden zijn plomp,
log. - (lig.) Faire une 1-e faute, een' lompen misslag begaan. Plaisanterie 1-, plompe, grove scherts f.
- Une 1-c tâche, eene zware, moeijeljke taak
Des contours 1-s, plompe, grove omtrek/een rn pl
Style 1-, plompe, onbeholpen, slepende stijl ni,
C'est un homme trés -I-, 't is een zeer dom, log,
traag inenscit, 't is een domkop. - Avoir une maison Men 1-e, une charge bien 1-e, een kostbaar
huishouden, een buis vol kinderen hebben. - Lourdaiid, m., -e, t. (lam.) Lomperd, plomp, onbe
kauwen unenscli, lummel rn ; lomp wijf H. - Loiir
dauderie, t. Lompheid, plompheid f. ; lompe
streek in. (Bourgogne.
Lourdean, rn [Agric.] Druivensoort va-ui
-

Lonrdée, f.,

Z. TO[JRNIS.

Lourdemeiit, adv. Op zware, logge, plompe
wijze: Marche r 1-, een' plompen, loggen gang hebben. --Vous vous trompez I-, gij bed's -legt u grovelijk, geweldig. - Lourderie, f. (fam.) Lompe
streek m., domheid, lompheid t. - Loiirdeur, t.
Zwaarte f. (zelden dan fig. gebëzigd); plomp heid,
onbevalligheid, onbeholpenheid: L- dun édi fi ce ,
plompheid van een gebouw. L- lu style, malheid
van stijl. - Lourdise, z. v. a. LOURDERIE. (Het
woord veroudert.)
Loiiie, f. Fransche dans rn van ernstige en
langzame beweging. - ulluzijkwijs f. van dien
dans. - Soort van doedelzak rn noten).
Louier, v. a. [Mus.] Verbinden, slepen (de
Loiisseau, Lousset, Losse, ni. [Mar.]
Hoosgat D. (in vaartuigen, die geene vaste pomp
hebben). Z. Ook BOSSE.
Loustie, m. (vervorming van liet du-itsche
lu s t ig) Grappenmaker, vrolijke broeder, snaak ni
Loutre, 1. [H. n.] Otter, vischotter, rivieroter m. L- marine of Castor de nier, zeeotter, soort
van rob. - Chapeau, Manchon de 1-, of als subst.
LOUTRE. in. Hoed ni., moff. van otlervel, van otterhaar.
S Louvart, Lonvat, rn. , z. a. a. LOUVETEAU. -- Louve, f. [1 1. n.] Wilvin f. - ( fig. et
ram.) Ontuchtige, veile vrouw f. - [ Tech.] Steentrekker m., steentang f., ijzeren werktuig om steenen op te ligten. - [ Pêche] Doorgeslagen vat n.,
laadton t. (als buis op het luik geplaatst, om den
gevangen en toebereiden kabeljaauw er door in
't ruim te werpen). - soort van net n. op drie
staken.
t

-

Louvé, e, adj. [[t. ii.] Spiraalvormig ineengerold (van slangen).
Louvelle, t. [Mar.] (alleen voorkomend in):
Border en 1-, en louvette of en carvelle, met karveelwerk boorden.
Louver, v. a. [Tech.] Het gat voor de steentang (louve) in een' steen maken. - [Mar.], z. v.
a. LOVER.
Lou'etage, in. [Tech.] Het losmaken dei- wol
niet den wolf (z. LOUP).
Louvet, te, adj. (alleen van 't paardenhaar
gebizigd, als het (Ie kleur van den wolf nabij komt):
Cheval 1-, Juinent 1 -te, wolfkleurig paard n.,
wolfgraauwe merrie f. - LOUVET, rn €itdr.]
Koorts 1. met pestbuilen.
Loitveteau, in. [H. ii.] Jonge wolf m., wolfje n. - [ Tech.] Steentang-wig t. - Lor/ton in.,
naam van den zoon eens vrijmetselaars, door eene
loge aangenomen.
Louveter, v. a. Werpen (van cie wolvin). [Tech.] De kaardwol niet den zoogenaamden wol
losmaken en tot de kaa; ding voorbereiden.
Louveterle, f, Wolvenjagt f., al het vereischte
tot de groote jagt op wolven (jagers, paarden, konden, enz.); - huisvesting t. voor den jagtstoet in
koninklijke gebouwen.
Louvetier, fl1. Opperjagtineester ni. bij de
wolvenjagt (weleer een officier van's konings buis).
- Landeigenaar m., die zich verbonden heeft al
het vereischte voor eene wolvenjagt gereed te houden.
Louvette, f. [H. n] Hoprups t. - [Vétér.]
L- des piqueurs, hondeluis f. (tique). - [Mar.]
Border en 1- of en louvelle, Z. LOUVELLE.
Louveur, ni. [Corn.] Werkman, die 't gat
voor de steentang (louve) in den steen maakt.
Louviei's, ni. [Coin.] Laken n. van Louviers
(fransche stad, depart. Eure).
Louvoyage, ni. [Navig.] Het lavéren of in
den wind opwerken. - Loiivoyer, v. a. Lavéren, opwerken, bij tegenwind zigzagsgewijs opzeilen. L- a petits hords, met korte slagen opwerken.
(fig.) Bedachtzaam dralen, behoedzaam te werk
gaan; allerlei omwegen gebruiken om tot een gewenscht doel te geraken, Ia v ér e ie.
Louvre, ii. Naam van het oude koninklijk paleis te Parijs. - ( fig.) Zeer rijk en prachtig gebouw n. - [Pèche] , z. v. a. VERVEUX.
Lovaniste, rn Leeraar m., lid n., student ni.
der universiteit te Leuven (Louvain).
Lotte, t. [Tech.] Zeepbrood n., stuk zeep, dat
de lengte van één en de breedte en dikte van drie
baksteenen heeft.
Lovelace , rn (iron.) Lichtmis, verleider
(met zinspeling op Lovelace, cciie personaadje van
Richardsons C 1 a r i s s e
Lover, v. a. [Mar.], z. v. a. CUEELLIR.
Lovet, ni. [VcPér.] , Z. LOUVET.
Lowa, ni. [H. n.] Chinésche pellikaan rn., dien
men ter vischvanqst a fr igt.
Lowando, in. [H. ii.] Ceylonsche baviaan in.
met zwart hoofdhaar en baard en witachtig lijfhaar (vaak verward met den ouandérou, een' anderen ceylonschen baviaan, die een' witten baard en
zwart lijfhaar heeft) . (kolfjes.
Loxaiithère, adj. [Bot.] Met scheeve stofLoxartre, ni. [Méd.] Scheefheid van één of
meer leden, gewr-ichtsafwijking t., I a x r th r a s rn
Loxie, t. [H. n. ] Dikbek rn., z. v. a. armsBEC, BEC-CliOlSÉ, BOUVREU1L.
Loxocosme, in. [Astr. ] .Astronomisch werktuig om de bewegingen der aarde en de daar-uit
voortvloeijende verschijnselen aanschouwelijk te
maken, loxokOsmos n.
Loxodronie, t. [Mar.] Lijn van den schuinschen koers van een schip, kromme lijn, die een
vaartuig op zee beschrijft, terwijl het steeds dezelfde windstreek houdt en de meridianen onder
denzelfden hoek snijdt, losiodroom, loxodrO
lijn f. - Loxodrornie, f. liet meten-nuI5che
van zoodanige lijn; - schuinsche koers m. van een
schip. - Loxodrouiique, adj. L ox o d r omisch, den schuinschen koers betreffend: Ligne 1-,
z. v. a. LOXODROME. Tables 1-s, streektafels, loxodrOmische tafels f. pl.
Loyal, e, adj. Onvervalscht, echt: Marchandise
bonne et l-e; Viii 1-. (In dezen zin zelden gebruikt)
- [Pi at.] Bon et 1- iiiventaire, goede en deugdelijke
inventaris m. Les frais et loyaux cofits, de regtV
[
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fll(tliqe, wettige kosten. - (lig ) i-?egtscliapen, braaf,
Lucies, f. p1. [H. n. Phosphorieclie of lichtende
getrouw , çje/woraam , opref/t , rond en eerlijk, zotiphyten of die/planten f. p1.
loyaal: Flomme 1-, reijtacliapen, ronilboretig man.
Lucifer, ni. (rig. lichtdrager, lichtaanbrenger)
Procédé 1-, oprete, ronde handelwijze f. - I Man.] ["Myth.. Poés.] De planeet Venus als morgenster.
(bij de christenen) Vorst der duisternis, duivel,
Cheval 1-, trouw paard n. (dat zijn' berijder in
alles gehoorzaamt). Boiiclie 1-a, garden , weeken satan ni. - Lueiflque, adj. )Didact.] Lichtmond nî. - Loyalement, adv. Op rejtrchapen, voortbrengend, lic°tend. Lueifug'aee, Luicieerlijke, opreete wijze. - 1,oa1istes, in. p1. fuuge , aPi. [Didact.] Lichtschuw.
LUCIPHU
[H. 1An 1. Aanlianpers der tan den troon qedre- GES, In J.W. Lichtschuwen, lichtschuwe kevers ma.»!.
ven Smarts: - a(Thhafl(/e1S dec koninqs in den (ook pliof ophyges geheete'n).
Lmid il ie, f. [Bot.] Scherphladig bnoncnkruid n.
noord-amer/iaanschen vrjheidscorlap, loyalis
ten in. p1. - Loyanté, f. Pliqtmatijheid, (jeLuici miiètre, in. [Plivs.] i.ichtnieter m. (elmotrouwleid f., onderdanen-trouw, gehoorzaamheid TOMETIIE).
aan (le wet, eerlijkheid, regtechapenheid, goede
Lumeine, f. [Myth.] Lichtoanbrcnjster, helpster,
bijnaam van Diana en Juno, ale gun.ctire godlieden.
trouw, loyaliteit f.
Loyer, en. Huur, huishuur f., huurprijs in. van dci' barenden, L u c i ii a f. -- (poel.) Les Iravaux
een huis. Pretidie 11110 maison Il 1-, een huis in de 1-, het kinderbaren, - [U. mi.) Sa//'raankleurigc
huur nemen. Je paye un gIOS I- de cotta maison, kammossel f.
Luiciasocte, a(ij. [Bot.] Zich dec nachts openend
ik betaal eene groote huur, een' zwaren huurprijs
voor dit huis. (Men zegt ook; Donner mine ferme en bij dag sluitend (van bloemen).
Luciodonte,m. [H. n.] Versteende .cnocktand rn
Im I-, cme boerderij in huur geven; maar van den
Limelole, f. M. mi.], Z. LUCCIOLE. - (poét.(
huurprijs sprekende gebruikt men in (lit geval liever
fermage.) - Diensibodenloon mi. (In dien zin wei- Glimworm i n. - Lucipas -e, ar]]. [Didact.],
nip gebruikt: liever salaime.) - Belooning 1., loon 11.: Z. V. a. LUCIFIQUE.
Luieophue, rn. [H. 11. ] Zeker infusie -dierije H.
L'hommneur est le I- de Ja maleum, de eer is de beLuierati l, ive, adj. 14instqevend, winstaan boning der dapperheid. (Deze beteekenis is oud.)
-- (Prov.) Qui serf el ne pas serf, son 1- perd, brengend, voordeelig, met winst verbonden: Comwie zijn arbeid staakt of niet voltooit, verliest merce, En'mploi 1-. - Luerativerneimt, adv. Op
zijn loon. -Qui 1)on maitre sert, hon 1- a, een goed winstgevende, voordeelige wijze. -- Luere, in.
H7 'inst f., voordeel, gewin, profijt n.: On tm'availle
nmcester weet zijn volk te beloonen.
Loyoiste, ni. [I-I. eccLj Loyolist, jezuïet in. plus pour le I. qua pour l'honneur, awn werkt
meer uit cviii- dan nit eerzucht. (brochet).
(vgl. JESUITE).
Lmies, in. [1 I. n.] Volksnaam, van dcii snoek
LozaHge, F., Z. LOSANGE.
Isibie, f (lam.) Gril, kuur, zotte mien f.: 11
t Luetuensernent, adv., Lumetuteux, eumse,
fiji prend sou-vent des 1-s, hij heeft dikwijls kuren, adj. Kin e/ijk, jaminerl(/k; (nog gebdzi („ d in:) [Méd.]
Respiration l -euse, klagelijke aclern/ialing f. (w(iarbij
zotte luimen, grillen.
Luhin, om. [U.n.]. z.v.a.LABRtx.-- )-J.IJEIIN, een klagend geleid gehoord wordt).
Lueuubrateur, Lucubration , Lucubrer,
adj. ni.. Frére 1-, bedekt wellusteling (een spotCUB—.
naam, (likW(flS den nionniken gegeven).
Z. ELU
Luemilhite, t. [Miiiér.] Sti,'kcnd maimer n.,
Lmibinie, f. [Bot.] Soort van wederik f. (lysieen
koolzurige kalksteen, 'ii er a a n t I c o, 1 u c te 1maclife). (blinkende voeten..
Lu ) IiCipè(Ie , adj. (Fl. ii.] Met gladde of I t e t ni. (ook mnarbm'e lucullien en noir antique
Lubricité, f, (eig. gladde helling, glibberigheid). gehe eten).
Geilheid, schactmtelooze, grove zinnelijkheid f. of Luicumnia, 1. [H. ii.] Kwikstaartrn. (heigeronwellust ni. - Lubrilier, v. a. 1[)idact.] Glad en nette, boclie -queue).
Luddistes, rn. p1. [H. d'Angl.] Planmatige
glibberig maken, smeren. L'Iiuile d'amande (move
lubmilie les intestimis, zoete amandelolie maakt de vernielers van 't machine -wezen (naar hunnen eeringewanden glad , glibberig, smeert de ingewanden. sten aanvoerder Ludd zoo ge/weten), lud d i sten.
-- Lmmbr
O(1j. Geil, in hoogen (/raa(1 wellus- I u d P i e t e a in. /)i. (eau (le 3 quoliteit.
iqe,
u
Ludes, fl1. [Corn.] Witte champagne -wijn rn.
lig. oniuchtig; geilheid uitdrukkend of daartoe opLudier, in. [Bot.] Uithecmsche plant f. van
wekkend.
s Lubiiquenent, adv. Op geile, 't gee/ac/it
dvi' roze s truiken.
ontuchtige wijze.
Lue (iaiimt-), mu. (Lor. prov.) Cela Westpas
I; Luidifietoire, adj. Bedricgelijk, niisl idend.
Ludioru, in. [Pimys.] . Z. V. a. PIABLE CAP,TIS1EN.
scion St. Luc. (lat is niet mm den haak, in den regel
Ludovingien, ne, adj. [Vat Lodewijk betreft,
dat staat niet hij Lukas, in 't evangelie van .Lukas).
Lucane, ni. [H. ii ] Kanilzever, bosehkever, Luciov í op is eh.
Luetfe, t. [Anal.] Huig f., vrijliangend Lepelsehnleh)ter in. (ceif-volant). - Iieammies, m.
p1. Schalebijters mu. »1., kevei-s van t geslacht der vol , nlig middenstuki/er zachte gehemelte-bogen, keelecho/eb (iters.
le/letje n Ma Ia I- uhattue, de hteig is hei in de keel
Lmieariie, f. [Arch.] Dak-, zolder-, vliering- geschoten. /m(/ heeft de huj , zijne knip hangt. thevenster, dakraampje n. I.- 1)ornhée, gewelfd (lak
rnettre Ia 1-, cie huig l&qten.
Lueui-, f. Sch(jnsc/ n . schijn in., zwak of verzwakt
venster. L- á Ia capucine, kapvenster. L- d emoiselle,
licht, sclieinei'lic't n., schemering t., schemer ni. La 1op (le daksparren dragend ren.cte) tje.
Limecioe , f. [F! , n. ] italiaaneclie glim- of dec étoiles, de Ja tune, liet schijnsel, licht der sterren,
(Ier maan. On volt dujI one 1- du cdté de 'orient,
lichtkever in.
men ziet reeds een zwak licht, een zachte gloed in
Luee (Eau de), f., z. onder EAU.
Lucernaire, in. [Liturg.] Avonddienst f. bij 't oosten. Lire it Ja 1- (In feu, bij het sc/)in.eei, den
lamp/ic/it, - gezongen antwoord n. bij de ambro- gloed van 't vuur lezen. - ( fi g.) 11 nv a. pas one
siaansc/ie vesperdienst. - [ U. n.] Soort van straal- 1- de i'ilSOfl dans tout ce (Jilil dit, ei' is geen schijn
of glimworm m. der noordelijke -zeeën. - Liieer- van rede, geen vonkje gezond verstand in al wat
nates, in. pl Godsdienstgezangen der bij lamp/ic/it ho zegt. Une I- d'espérance, een straal van hoop.
Lufl'a , Luft'e , t [Bot.] Soort van indische
vergaderde eerste chrieteven, lu ce r n a ten in. p1.
Lucet, nm. Tech.) .Schuifplank f. van eeneder kauwoerde f.
zijden von (le leigravers kist (bassicot).
Lngubre, adj. Treierig, droevig, somber, naar,
Lucide, acij. i,ichtend, glanzend, beider, klaar, klaqc/ijk, akelig: Voix 1-, treurige stein 1. Pennies
doorschijnend.
(lip.) Expression 1-, heldere, op- Iugubi'es, droevige gedachten f. pi. Habits lugu bres,
helderende, zeer duidelijke uitdrukking f. Esprit rouwkleederen H. p1. Morale 1-, sombere, treurige,
1-, helder verrtand ii. Avoir des intervalles, des zedelcer f. - Somtijds ook van personen: Voilh J)OUF
moments 1-s, heldere, bedaarde tus.cc'enpoozen, of Un jeune homme des domestiques bien 1-s, dal
oogenblikken hebben (van een' ijl/ioofdiqe of krank- zijn vrjj sombere bedienden i:ooi' een Jong niensch.
zinnige). - LUCIDE, f. [Asir 1 11e/der lichtendeeter f. - Lujuibrement, adv. Op sombere, treurige,
in een sterrebeeld. - Luiekleiii"nt. adv. Op hel- klagelijke wijze. - 4 Laguhrer, v. a. Met treudere, klare, duidclijke wijze. .- Lueitlité, f. Hel- righeid of somberheid vervullen.
Lui, peon. pers., 3e »ere. ii. Hij (met den kleinderheid, doorziçtigheid f. - ( fig.) La 1- do style,
dune expression, ne helderhei/, duidelijkheid, ver- toon op dit woord): C'est lui qui me la dit, lijf
staanbaarheid van den stijl, van eene uitdrukking. heeft nijf dat gezeg(i, hij is het, die 't mij gezegd
- Lueidonique . ar/j. [ Peint. ] Doorzigtig
heeft. So soeur portait un panier et lui no paquet, zijne zuster droeg eene mand, en hij een
doorschijnend van toon.
]
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408LUIREpakje. Qui a fait cela ? lui, wie heeft dat qeilaan?
1W. us sont \CflUS, lui et SOfl hèie, hij en zijn
b,'Oe(Iel .4P1 gekomen. Lui seul a (lécouvert le
secret, hij alleen heeft (lat 'jelieim ontdekt. Lui -mrne
a haute 'voix vientha Ia demander, /ijj zelf zal
haai' met luider stem komen vragen, apelecken.
11cm (als voorwerp en cda iéginie van een voorzetsel): La fortune noes a peiscutés, lui et moi,
de fortuin heeft knit e mij vervolgd. Elle ie
vo ait evenir ni lui ni nioi, zij zou hero noch
mij teruhkecren. Vous n'accuez (IUC lui, gij beschuldigt hear alleen. Cest de lui quo je le tietis,
van hem heb Ik 't Ella ne iense qu'h
lui, zij denkt alleen aan hein. ie vous laisse seul
avec lui, ik, laat U met 100) alleen. La cri de son
peuple est inonté jusquh lui, (le kreet van zijn
volk is tot hein opgestegen. le me suis d€lclai'é
pour lui, lIe heb mij voor hein verklaard. - Zich:
tn coeur si I)t1 maitre de lui, een bait, (lat zich
zoo n'ciniq meester is. 11 saula se faire eiiniei' minieme, hij zal zich zelven bemind weten te sunken.
ml West pas ennensi de lui -nièrne, hij is heen vijand
van zich zelvcn. LUI, in. et f. liens of oust
Item, haar of aan haai: Nous lui devons tout,
wij zijn liens of haar (ciass ttcsn of ciass besets') alles
verschuldigd. On tie lui parclonnera pas cette
mute , turn zal heus of Isaac die fout niet vergeven. Voilh ce que lui al des] inë, ziedaar wat Ik
heist of linac, vow' Item of voor kaas- bestemd heb.
Puilen-lui, spreek tot (tcpest, suet) hein of linus'.
Liiiie, 5). a. (met a'ioii') Schijnen, lichten, blinken,
glinsteren, schitteren, plcssss ç e'ien: Le soleil luit, (le
zon schijnt. La tune continence ii 1-, de inausi begint
01) te hotness, te schjissen. Dès que Ie jour luira,
zoociva tiet clap zal zijn. - On voyait de loin i- les
épées, les ai nies ties enneirils, uien zag van verre
dc (legelie, (le wapenen dc vijanden cjli'nstcre a, blinken. - ( fig.) Uit rayon d'esplrance nuns luit encore, eest straal van lianji beschijnt ons nog, blijft
ons nog aces. - (Proc.) Le soleil luit pour tout
Ie moisde, (Ie zon schijnt coos' ic(leseen. - (Loc.
P05') Le soleil luit clans son 'centre, de zon schijnt
in zjjnc' uswaçj, hij heeft eest' hollen, ledigen buik.
- Luisaut, e, adj. Schijnend, lichtend, blisilcesicl,
schiltei'esid; glanzig, blank: Etoile l-e, schitterende
stes' 1. Ver I-, ,qlinstei'worsui, plimwoi'sn ni. Le
satin est in plus 1-c (le toutes les dtolfes, het eat sjss
is ,IC ll(t5iliÜ0tt vein alle stojfesi. Encre 1-c, blinkende
inlet in. Cheveux I-s de pomniade, van ossisiiade
blinkenel haai' n. -- LUISANT, Iii. Glans in. Le 1tie cette étoile, de glarts van deze stof. - LPemnt.i
Weerglans in. au schilderijen in olievesu' of suet
,

-

--

-

vecsiis. -- LUISANTE, t. [Astr.j, Z. V. a. LUCIDE.
Luisette of ]L nizette , f. [Ecou.j , z. V. a.

CLA1IsE'rTE.

('t solide zwijn.

Luites, 1. V1 [C has.] Teelballen en. p1. van

t Luiton, in., z. V. U. LUTIN.
Lullisnie, Di. [Phil.] Stelsel van

den vermaarden (Il('himist itayinosicl Lullius, 't welk eigenlijk
bestond in (le kunst om over alles te sprekess zondes' iets te weten, alsook om vast de geringste stoffen
goud le nm/em, 1 U 11 i sin a s in. - Liilliste, m.
Ansi/wages' can dit stelsel, I u I I I s t m.
Lulii, in. [H. IL] Een (les' siassien van den kuifleeuwerik (alouette huppie).
Liiniaelielle (ps. ch=k) ofLuniaquelle, f.
[Miner.] Sclselpsssas'snes' is. niet opaalploed, I a innC Is e I I a (loemakello). - Ale adj. [14. 11.] Colonilie
1-, somt van nieuw-hollandsche duif t.

Luuthago, f., Z. LOMBAGSE. - Jdulibrieite
ofLombrieite, ni. [Fl. n. ] Versteende rcgenwas'ns.

Luiuière, t. 1 Pliys.] Licht is., lichtstof; kelderheil, klaarheid f., lichtplans in., schijnsel n. Ma y on
de 1-, lichtstraal in. La 1- du soleil, des astres,
(Ie In luiie, het licht rice zon, ties' sterren, des'
sauna. La 1- des ilamlieaux, des bougies, du gaz,
het licht, schijnsel vast de flambouwen, van (te
kaarsen, vast 't gas. Cda jette heaucoup de 1-,
(Int s'es'svs'eirit veel liefst, helderheid, glans. L- nature ll e , arti fi cielle , natuurlicht, kunstlicht. Ldirecte, rëllécliie, registreek.cch , tes'uggekcsatst tic/it.
Dieu lial ) lte une l inaccessible, God
woont in ceo ontoegankelijk lie/st. Anges, Enfants
de l, engelen, kinderen c/es lichts, --- (poét.) Le
père de Ia 1-, cie bron (les lichts, (le lichtbron, de
zon f. (fig.) Mettre une virité en 1- , cciie 'waarheld in 't licht stellen, haas- duidelijk snakess en
verspreiden. Les nséchants craiguent in 1-, de boo-

ITJMINIER.
zest vs'eezen, schuwen het licht (het onderzoek, cie
opesibaaî'wos'd/ng hunner daden). Metti'e uit lyre,
un ouvrage en l '
eenboek, een
eves/i in 't lie/it teven. - (Bij uitbreiding eis podt.):
Dag im, daglicht; leven, levenelicht; gezipt n. Ce
niatin j'ai voulu dclvancer Ia 1, (lezen soos gen
wilde Ik cOOs' den dag, vôós' liet opgaan der zou
opstaan. Coniniencer a vole Ia 1-, Ia 1- du jour,
liet lie/it, liet (lag/ic/it bepissnen te cwssschouwen,
geboren worden; beginnen te leven, in 't leven treden. Etre privé de la I-, vous 't licht, levenslicht
beroofd worden, sterven; ook: van 't gczigt beroofd
zijn, blind zijn of wore/en. - (fig.) Lie/st ti., keusnis, kunde, kundigheid t., isszigt , dooizigt , verstand n., verlichting; -- inlichting, opheldering, verIs/acing, onderripting (in deze beteekessissen vaak ook
in 't mcciv. gebruikt). L- naturelle, acquise, suat'auu-ljke, vci'se'os'ven /cessnis. 11 a de grandes 1-s, hij bezit
veel c/oos'zigt, heeft een groot verstand, uitgebreide
kundigheden. Dieu es[, le père des 1-s, Ia source
cIa toutes les 1-5, God is de vader des lichts, der
kennis, de bron van a/Ic kennis. Ce peuple nuinque
alisolument de 1-s, liet ontbreekt (1/t volle aan alle
eerliclstissg. le soumets cette question a vos 1-s,
ik onderwerp deze vraag anus stay isszigt, oordeel,
- Ii nous sioniiera (fouriiiva) des 1-s sur cette
affaire, hij zal ons licht, opheldesissg, osiderrigt in
deze zaak pevess. Ii a porté Ia I- clans les tmns)bres
clii m oven age, hij heeft lie/it verspreid over de
cluistesnis des middeleeuwen. - Cel ierivain a
a dcl Ia 1- de son slide, die sehs'jjves' is het lie/it
zsjuses- eeuw geweest. Les 1-s de 1'Eglise, c/c lichten,
gu'oote lichten der Kerk, de berocsnde kerkvaderen,
keikleernaus. -- (Proc.), Z. ROISSEAT.T. - Lie/st is.,
aangestoken, of brandende kciass, lain]) f. Apporteznous de Ja 1-, breng ons licht. il y avait clans Ia
salle un grand noiislui'e de 1-s, ei' waren in de zaal
een groot getal lichten (kaarsen, lampen, gasviamussess). - [Ai'tilI.] Zun at is. DhIouchet' ma i- d'uii
canon, duit lusH, het zundgat vast eest kaseoss, vast
ccii geweer openmaken, zuis'es'eus. - [Astr.j L
cendrée de Ia Iune, ascltgs'aauw lie/st der maan,
het ssscitte schcsuses'liclst, waarin incus kort voos' en
kort na nieuwe sssaasu liet naar ons toegekeurde gedeelte dci' ssaehtz(jde vein die bijplaneet bespeurt,
en welk licht zij van de aarde ontvangt. - [Mar.]
L- de ponie, /JOifl/ig(t, log-, loosgcst D. - [Pemnt.j
Lie/st ii., heldere plaats t. Les I-s soilt hien entendues, Pleit mmnagées dans ce tableau, liet lie/st
is in die schilderij goed aass g ebiagt, goed verdeeld.
Grande 1-, slaglicht. L- large, principale, souveraine, hoofdlicht, van boven invallend lie/st. Lglissante, strijklicht. L- diminuée, perdue, vervloeijend, zich verliezend lie/st. L- épai'pillée, verstrooid, verbrokkeld licht. L- sei'i'ée, beperkt licht.
- [Toch.] Doos'loopenui gut n. in een stuk hotel,
opesiii,g t., lie/st ij. (b. v. in eene schaaf tot opneusing van (]en beitel); au/u; venster, raam n.: Ouvreznous des 1-s. - Kijkgat n., kijkspleet f., vizier n.
(visit rnatheusati.cehe wes'/etnigcn (z. V. a. DIOPTIIE).
- Windgat ii. in een orgel.
Liirnignon, rn. Brandend gedeelte ii. van de
pit eener kaars of lamp; - brandend eindje kaars.
Luniinade, t. [Pèche] Picliei' P Ia 1-, bij
fakkellicht, met fakkels, toortsen, brandpannen,
vuurpannen visschen.
Luiiiiiiaire, ni. Hemellicht n. (iii dien zus
alleen in de b(jbe/-uit(1s'ukking:) Dien fit deux
grands 1-s, Fun pour pi'ésider an jour, l'autre
i)oui' presider is 1st unit, God nsaeikte twee proote
lichten, liet cone tot heerschappij des daags, en het
andere tot heerschappij des nachts. -- (In collect.
zus) Waskaarsen f. p1. hij (ie kerkdienst; fakkels 1.
p1. bij cciie begrafenis, enz. -- (fain. et ts'iv.) II a
usé son 1- P force cie li re, hij heeft door veel lezen
zijss gezigt bedorven. On lui a poclsé les 1-s, sssess
hoeft heist een paar blee'asewe ongen geslagen .
Lurnineux, euse, adj. Liclstgevessd, verlichtend, helder, blinkend: Le soleil est nu corps 1- ,
iie zon is een lichtgevend ligclsa m. Globe 1-, lichtende bol in. Trace lumineuse, heldere streep f.
Colonne 1-euse, zuil t. van geolied en doos'se/ssjneusd
-

dg

papier. - (fig.) Il a Peril stir cette niatibre nu
onstage très-I-, hij lice/f over deze sb/fe eest zeer

leerrijk, voostre/feljk wes'/u' geschreven. (Jne idee
lurnineuse , een helder . lichtveu'spresdend denkbeeld fl.; eest heerlijke inval us.
t Luniinier, us., Z. V. a. MARGUiJ.LiETi.

LUMI![ E

LUPON.1083

Lunune, m. [EL. li.] XOO1(lSCh (luiliehöen n.,
pooleend f., toni !TL (guillemot).(kend.
J niiniqiie, wij. Lichtgevend, lichtverwek
Luliq), 11fl. ' Z. LOMPE.
Lunaire, Ct(lj. De waan betreffend, tot de maan
behoorend; Mois 1-, maanmaand f. Aiinée 1-, maanjaar D. Cycle 1-, c. CYCLE. Influence 1-, invloed
der moon. - [Anat.] (i)s, Cait illage 1-, maanvorni1 been, krcaitheen n. - [Miuér.j Pierre I- of
de lane, oioanstecn in - [Corn.] Intérêts 1-s,
maondel(jksche intere.ten in. pl. (die de joden in
de Levant voor iwie voorqeschoten geld vorderen).
- LUNAIRE, f. [Bot,.] Maankruid fl. Cadian 1-,
wijzer tiL, (lie de uren dooi middel van de maan
aanwijst.
Luii aisoia , 1. 1Iaanverwisselinq f., maanloop,
maant ij d In., t ij druimte van de eeoc nieuwe maan
tot aan de andere, m aanmaan d 1. (21) dagen en 13
'uren). Aprés dix-neuf aus les rnènws 1-s ieviennent
au mime join, na negentien jaren vallen (le maartverwisselingen weder op den zelfden dag. Toute
cette 1- a did 1)luvieuse, gedurende deze ganache
maan was het regenachtig.
Luii.aiien, ne, adj. Tot Ie maan of hare onderstelde bewoner,c behooreoil;maanbewonend. Hornme 1-, Femme I-ne, of als subst. LLNAR1EN, rn.,
-NE, t. Maanbewoner in., -bewoonster t.
Lutiatique, adj. dan den (vermeenden) invloed
der maan onderworpen, maanziek. - [Vétéi .]
Cheval 1-, rnaanblind, maanzuchtiq paard n. - [Méd.] Maladîe I-, maanziekte 1. Persoune 1-,
of als subst. in. et t. LUNATQUE, maanzucht'iqe,
maanzieke in. en t. - (/iq. et fam.) Grillig, eigenzinnig, won(!erlfik, vol kuren: Elle est un peu 1-,
2fl is min of ineer wonderlijk, grillig.
Lande, t. [U. n ], Z. V. a. M.cAnEux.
Lundi ill. uilaandaq rn. Le 1- de Pâques, de
Ia Peiitecôte,.Paasch-maandaq, Pinkster-rnaandaq.
L- glas , maandap vÔdr vastenavond. L- saint,
'maandag van (le goede of heilige week. - (pop.)
Faire Ie 1-, Ia saint l-. maandaq, hlaauwen of
schoenlappers maar dag houden (op maandag niet
werken). Petit I-, grande sernaine, een nuchtere
(met werken doorqebraqte) maandag geeft eene
vette week.
Lime, t. [Astr.] Maan 1. Lorljite, le glolie, le
disque de Ia 1-, (le loopbaan t., de bol in., (le
Se/(jJf t. der maan. Les pbases de Ia I-, (Ie schijng estalten der maan. Nouvelle 1-, nieuwe maan.
Pleine 1-, volle maan. Le premier , le denier
quartier de la I-, het eerste, het laatste kwartier
der maan. La 1- est dans son plein, de maan is
vol, 't is volle maan. Un beau clair de 1-, een
.tel(OGfle ?nancsehjjn in. 11 [(lit clair (le I-. 't is (fl0flesCl(iJfl, de 0(000 5 e/(f/flt. Aux etaités de Ia I-, in
den maneschijn. Au ddclin de In I-, t)ij a/iïaande,
afnemende snaan. Quel quaiittèrne le Ia t- sons
nous? hoe ver vim wij met de naan hoe oud is
de maan ? den hoeveelsten dag na nieuwe maan
hebben wij? z. nols CROISSAflT, DÉCOURS. -- (Loc.
fi g., fain etprov.) C'est une 1-, un visage de pleine
1-, 't is een vollei0000s-f/eziqt. La I- de miel, de
wittebroods -weken, de eerste weken na (le bruiloft.
Avoir des 1-s, grillen, wonderlijke kuren hebben.
Piendie qn. dans sa bonne, dans os rnauvaise 1-.
ie(flafld iet Zijne goede, in Zijne kwade luim treffen.
Faire an trou ) Ia 1-, stil henen.qaan Zonder te
betalen, banleeroet spelen. Changeant comma Ja F-,
veranderlijk als de maan, als de wind, als een
weirhaan. Cela lui va comme on rnanteaii a Ia
1-, dat staat (past, kleedt) hem of haar in 't geheel
niet. II a is I- (of un quart de 1) dans sa tide,
II tire (of II tient) on pen de la 1-, hij heeft een
slag van den molen weg, /tJ is niet wel bij 't hoofd.
Z. ook ABOYER, CHERCHEIS, DENT, ENSEIGNE, LOUP.
- (padt.) Depuis quatre 1-s, sedert vier maanden.
La 1- de feu, de maand Julfj.
Aicli.] Zilver n.
L- cornde , hoornzilver, gesmolten chloorzilver.
Cristaux de I-, salpeterzuur zilver. - [Bot.] L
dean, witte waterlelie t. - [H. n.] L- de mei ,
Poisson I-, groote of reuzen -zadelvisch, in Brazilië
enxada qeheeten (van 't geslacht der lipvi.cschen);
fl'laaflt'iSch .cpiegeivisch m.; - maanrormiqe
zeester of maan t. (een weekdier); -- soort von
noord -amerikaansche zijdeworm ni. [Myth.].
-

-
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DIANE.

Luné, e, acIj.. Z. V. a. LUNULE.
Lirnel, in. [Corn.] Soort van muskaatwijn m.

(naar de fransche stad, Lunel in Languedoc). [Blas.] Maanroos f., eene figuur, zamenqesteld uit
1 aanstootende wassenaars, in den P011(5 cener vierbladerige roos vereeniqil.
Lunet, rn. [PPehe] Garnaalnet n.
Liirietière, f. [Bot.] Brillekruid n. (van 't geslacht der kruisbloemigen).
Lunette, t. Kijkglas, oogglas n. L- d'approche,
de of a longue vue of enkel L-, verrekijker in.
De puissantes 1-s, sterke, vermo g ende kijkers. I.convexe, concave, vergroot-, verkleinglas li. L- de
spectacle, tooneelki/ker rn. z. ook AdHROMT!QUE.
bril in. tine F-life, dens paires de 1-s, een
bril, twee brillen. Etui ui 1-s, brillendoosje, brillenhuisje. L-s a branches, bril met oorbladen. - (lig.
et fa n .) Ii na pas de Poniies 1-s, Il a mis ses
I-s de ti avers, Ses i -s soot t r oubles, hij heeft Zijn'
bril niet op, zijn bril staat verkeerd, zijn bril is
beslagen.- hij ziet die zaak verkeerd in. - (Loc.
prov.) Chacun voit avec (of a travers) ses 1-s,
ieder ziet door zijn' eigen bril: elk heeft Zijne eigen
zienswijze. - Bij uitbreiding: L-s, ooglappen rn.
p1., oo(jleîren 11. p1. der paarden. - L-, ronde
opening van een sekreet-deksel, bril in. -- [.i.i'ch.]
1,.-, lichtqat ti., bril in een' gewelfboog. - [Artill.]
L- d'affût, klapmuts f. ( w aarmede het protsgat
bekleed is) . Contre-1- d'altût, onderklapmuts. L- h
calibret les projectiles, les tourillons, ko g elmal,
tappenmal in. - [Cuts.] L- dune oIaille, bril in,,
borstbeen n. van een' vogel. --[Fort.] L-, Plein ravelijn is., brilschans, lunet t. - [Jeu] Mettre
(lans la I-, (net eeoc schijf door tnsschenschuiving
twee schijven der tegenpartij aanvallen (in het
dammen). Donner une 1-, gelegenheid geven ore
twee stukken (net één' pion aan te vallen (in 't
schaken). -- ['[celL] L-, horlogie-ring of -rand m.,
waarin het glas wordt qezet; - slichtmaan t.
(schaafmes der leerlooijers): - Fer a 1-s, hoefijzer
zonder kalkoenen, halvemaan-ijzer a. ; Fer h demi
I-, hoefijzer (net één' binnen of buiten kalkoen; L-s, halvemaanvormige openingen t. p1. in (lee
glasoven; - 1,-„re/stok in. aan eene draaibank. Dat gedeelte van de 'monstrans, 't welk (le hostie
moet bevatten, oog n.
Lunettier, rn., ière, f. Br'illenrnaker, brillenslijper; brillenkoopman, brillenhandelaar rn., bril-

lenverkoopster t.
'f Lunetter, v. 'n. (burl.) Brillen, een' bril

dragen of gebruiken. -- Liinettière, t., Z. LUNET1ELIE.
Lunifoiiiie, adj. ]l[aon-, halvemaan -vor m i g .
I.uiii-solaire, ac/i. [Asti.] Den moans- en
zonsomloop betreffend, t 'u a i s o 1 a I r. Le cycle 1eet de cinq cent trente-deux ans, de zon- en
maansjaarkrinj is een tijdvak van Til (28X19)
jaren (veil. CYCLE).
S Luniste, in. Hij, (lie veel aan den invloed
der maan toeschr'pft, inaanqelooviqe, 1 u ii I s t in.
Liinnlaiie, adj., z. v. a. I.UNULI(, E, adj.
Lunale, t. (verk/w. van lune) ilalvernaanvormig sieraad n., als vrouwentooi; ook aan den
1(0/s der paarden. -- [Géorn.] Halvemaanvoriniqe
figuur t., ruimte tusschen twee cirkelbogen, welhei bolle af/de naar denzelfden kant ekeerd is. [U. ii.], of LUNULÉ, UI., Z. V. a. MOLE; PLEUROSECTE ; -' diepe halveniaanvormiqe indruic hij somns/ge tweesclwliqe schelpen, waarvan elke schaal
de lie/ft vertoont, halve maan t. - [Ast i .] Naam
der trawanten of manen van Jupiter en Saturnus.
Luisitlé, e adj. [Bot.] Maan-, halceniaanvor
'mug. -- LUNULÉ, UI. [H. n.], z. onder i.UNULE.
Luon, rn G ed eelte li. van een' windmolen.
Lupercates, t. p1. [Ant. i ore.] Wolvenfeesten n. »1.. gevierd Ier cere van Pan of 1.upercus,
den beschutter tegen le wolven )v. a. ter gedachteeis aan de wo/vis, die Romulus en Remus zoogde),
g

,

-

-

iupercdlien t. p1.

Lupilogie . Lupologie, t. [Méd.] Leer der
wolfs- of beurs,qezwe/len , der wennen.
Lupin, rn. [Bot.] Wolfsboon, vijF'- of bakeboon, lupine f. - Lupinas,tre, ei. [Bot.]
Vijfblad li., eene naar (le vijgeboon gelijkende plant.
- LupineIle f. [Bot I J7eeschkleuriqe klaver f.
- Luipinine, t. [Chirn.] Eene 'uit het vijgeboon.
meel afgezonderde gomstof t.
Lupoge, t. [11. n.] , z. v. a. HUPPE.
Lupon, in. [H. n.] kleine porseleinschelp t.
van den Senegal.
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Lupule,

(brocliet.

-

LUPULE
1. [11. IL] Volksn aam van den snoek

LupiIine, f Bot 3 Gele, zwarte klaver f., soort
van spurrie 1. of klarerliooi ii. - [Chin.] Eene
uit (le hop en de katjes van vijqeboon (lapin) af-

gezonderde bitterstof. 12t /) U' t j fl e.

Luqtaoise, f. [Corn.] Zijdestof f. uit Lucca,
in Frankrijk nagemaakt.
Ltirette, f. (oud woord, dat in 't referein der
volksliedjes voorkomt: luron , in rotte) lustige,
wakkere meid 1.
1iiide, wij. Lood- of lijkkleurig, doodsbleek.
-t- Lviseaii, fl1. Retiquien -kast L; - kerkhof ii.
Luroil , in., •iie, I (fam. et pop.) I'roljjke,
lust/ge bomler, wakkere kerel in., lustig, kordaat
wijf n., vrolijke deceit f.
Lusiade, f. Naam tan t beroemde heldendicht
des portuéschen dichters (moens, lieingencle (IC
ontdekkinqen c/er Porluqéen onder Vasco de Gama, lusiác/e f.
Lusin, in., z. LUZIN.
1.usl rage, ifi. [Teelij Het glanzen , glmuig
nioken; jlunzing f., (11(1g(5 ni
Liistral, e, adj. Ant. Io)1-UJ De reinigingsfeesten tktrelTend, lustrool: Fètes 1-es, of als
cu/ut. lUSTRALES, f. vi. Jteiniingsfceslen, t a 5 17, at ia ii. jl. Eau e, veiniqinf/sn)atcr der Ouden; (in
de[tigen stijl) wijwater ii. der Katlioljjlcen.
Lustiatif, ive, rid). Glonegeveed,
Lastration, 1. i Ant. iom.] »legt/ge zuivering
door besnoeijinqen. optogten en zoenoffers, ic/niging, lie//if//ag. (oUd/lig, I a. 5 t C ei t i e f.; inz. be$J)renqinq van een pasgeboren kind niet lustroal water.
Lustre, in. [Alit. iOrn.) Groot rein/gingefeest ii.,
dat de censors bij hun aftreden om Ie 5 jaren aan
't volk goveli; - van daar ook: tijd van vijf jaren,
luster in. (Vodt.) Ii navait pas encore aciievë
sari cinqu/êiiie t-, ho was (Wf] geen vijf en tu'intiq
jaar oud. - Glans, luister in. (aan een vooruerp
dooi' wrijving, pnl(jstinq, veinissing, popping rus.
gegeven) ; (le tat qlauuzing dienende stof. Le 1- (tune

dtolre. (in satin, (Ill tairetas, (11111 chapeau, dun
tableau, de glans van cciie stof, van satijn, van
tal, van een' hoed, van cciie schilderij. . (flq.)
Glans, luister ui., aanzien, ii., heerlijkheid, jacial t.
(als geeolq van schoonheid, verdienste, luooqe u"u(iu-

diq'eirl, ens.). Les pierreries (lonnent du 1- ii
Ja beauté des fe mmes, de ede/gesteenten zetten de

schoonheid dci' viouweuu luisler bij, verheffen

hare

schoonheid. Cette char g e lui donne nu grand I-,
dit ambt geeft hein een groot aanzien. La Jaideur
de rotte femme seri de I- ii sos campagnes, de

leelijkhueid dezer e'rouu' verhoogt (doet te béter uitkoeten) (le .srhuoon/uie/ harer gezellinnen. - Kroonkandelaar in., krista l len aruuukroon f., in st e i In.:
La salle cUatt ecluuirée de (ue1ques 1-s, de zaal
inas niet eenige kuistallen kroonkandelaren eerlicht. - [Thea/ 1 (iron) Chevaliers du I-, z. V. 0.
CLAQUEURS. - Bot.] L- d'eau, Z. V. a. CHUIAGNE.
Lustrer, V. a. Glanzen, glanzig of hbinkeiud
maken, opwr ij ven, polijsten, kalanderen . L- une
étoffe, ccve stof glanzen. - SE LUSTRER, V. jm
Ge g lansd wOideui: Les soies se lust rent avec de
Valtin fuoUt, de zijdesto/fen macdun niet konden
ala/ui qeglansd. -- liet paî t. passé isook adj.: Gunpeau lustré, geglcinsde bioed rn - [1/at.] Anérnone.
Renoncule I-c, blinkende, glanzige encuuuoon f., canonkel i n. - 1Is1reI1r, ni., •ense, f. Glanzer in.,
glansster f. -- Lusireux, euse, adj. Vol glans,
zeer g l anzig.
Lustrier, nu. Lusteuunalcer , ver v aardiger nu.
van kroonkandelaars.
Lustiine. t. fConi.i .Çujnrt von zijde -chu'orét,
glanstaf n . , I a 8 t r I u. e f. 310LETTE.
Liislroir, M. Glans- of 1/Idioot D.; Z. V. 0.
Listueiii, II!. (bitch. en uninachute'nd woord.
dat men wil afleiden van l'ensses- lu cru, en dat
gebruikt Wordt van iemand, w iens uuartuuu men zich
niet te binnen brengt en dien inca qeene achting wil
brtoonen): Un pauvre 1-, een arme kerel of du'omifl(l. - Ook, onnoozele bloed 11. (niais)

Liit, m. (pi -.lulte) IPharm.,Chim.]

Kleefdeegn.,

kleefslof f. (om /lessc/uen, ineengeschoven buizen ens.
luchutdirt te maken, tras, cement, lijm, klei ens.),
lu.tum fl

Listaire, f. [Bot.] Soort vein zeewier n.,
/dV/O. f.

liz-

LTJTTETJR.

Lutation, 1. [Tech.] liet luchutdigt maken niet
kleefdeeg (lot), liet Int ë r c ii.
Lutéleolle,

ad,). [H.

n. ] Geelhualz/q. - Lu.

téieoine, adj. i H. n ] Met ride horens of voelsprieten. - Lutélpenne, a(/j. [1-I. n. ] Geelvlen
- Lutéoeéphale, adj. [H. n. ] Gee/hoof--geli.
dig, uzet telen 1(0/u.
Lutéole, UI. [Bot.] Soort van reseda, wouw L,

jeelkruid n. [reseda luteola]
1.utéoiine, f. [Chitu. ] Kleurend bestanddeel n.

van de

stengels en bladen der wouw, I u t c o I i v e f.

Lutej, V. 0. [Tech.] Met kleefdeeg (tut) Inc/ut(liG maken , (Iijjt smeren, lu t t i' en.
Lutli, nu. [Mus. luit f. - (podt.) Prendre,
Accorder son I-, naar de luit, de lieu', liet speeltuig

grijpen, zijn speeltuig stenuuuuen.' beginnen te dichten,
een, dichtstuk gaan maken,.
Lnitiée, ac/i. f.
[MUS.) (alleen ' voorkomend in): %landore I-, luitvormige nuanrloljn 1. (niet meer dan b snaren).
LuttIéravIu,me, ni. [1 1. i'd. J Lutluersehe ge-

,

-

loofsleer f.; lut/ierdnuuu ii. - 4. Luthériaiiiser

(se), v. pr. 1)e lul/ierse/ze kerkleer urn/ic/zen, luthrsclu worden.
Ii1herEe, f. Luitmake r ij f. ; luithandel; luitwinkcl In. ..- Jlfbé1'ieII, in., Iie, f. Luitspeler rn.
luitspeels t er f.
Liiuhérien, ne, au/i. Luthuei'sch: Culte 1-, lutherschie ecredienet f, Église ]-ne, lutheu'sche kerk f.
-. luluEluEN. ii, -ree , t. Lutheraan nu., luther.cche nu. ev1,1 f., belijder in., belijderes f. dci' tnt herschue
leer. . Z. oak onder JUTIiEP.IE.
Lulbeux, in. [U, ij.] Vedkenaauuu van den boomIccuwerik (cujelier) (soar enspeeltuigen.
Luthiei, in. Lui/maker; - vervaardiger van.
LuIiII nT!. .Soou t van nacht spooksel ii. naar
't volksbfjgeloof, 1welqee,ct, julnaggeest in., kabouleruuzannetje n. - (fli.) IlToelzieb', dartel, plaag z iek
/ . in(/ n., quit, schalk, deugniet; rusteloos nuen.cch nu.
(fain.) II ne doet pas plus quun I-, hij heeft
nooit inst , is altijd op de been. -- LEJTIN, E, ad.).
/Voelig, dartel. guitachtig: Cet enfant h tin air 1-,
dat kind ziet er guit (i chtig, sc/ualkachtig uit. Ltttinei, V. a Kweilen, plagen, qeeuue rust laten:
I les a lu/huts taille Ja null , hij heeft hun den
gansehen nacht geene rust gelaten. - (faun.) J'ai

ui ie affaire qui iiie Inline saus cesse , ik heb iets
aan de hand. dat mij onophoudelijk door 't hoofd
siookt. . JUJl\Efl V. ii. Den kabouterman, spelen,
spoken, woelen, r azen en tieuen. - SE LUTINER,
v. pu. Elkiiidci' kwellen.
-

Lialipède, an.). [Ft . n.] Geelcoeticj.
Liil,jan, in. ['1seP van 't geslacht c/eu' lipvisschen , in Noorwegen k a u' a d s e geheeten. L- de
Norvège, bruine lipeisch, berg-gylte m.
Iut JIB , in. luoorlessenuai', zanqlessenaau' nu.
raar de gezangboeken op 't koor. - (iuu collect. zin.)
Koorsanqers, zij, die rOe/i' den koorlessenaar zingnu: Dirigei' Ie I-, de koorzangers besturen. )Litt.] Hekeldicht van Boileau, dat dezen titel
draagt. (derslang f.
Lutiux, nu. [H. n.j Naam eeneu' indische adLuli'oiie, ni. [H. n. ] , Z. V. a. DJIA1NE.
Lulte, I, 14Torstching f., worstel s trijd m.; wo r
el kunst U. liet worstelen. S'e\ercer h Ia 1-, zich-st
in 't worstelen oefenen. - ( fi g.) Oorlog, strijd,
twist, woordenstrijd, wedstrijd, wedijver fl1. La
paix mit fin ii celte I- sang/ante, (Ie vrede nuaakte
aan dien bloedigen oorlog, die bloedige worsteling
ccii einde. La t- (Ill pouvoir alisolu et de Ia liherté,
(le strijd van de onbepaalde nuagt en de vrijheid.
Prendre paiL /i Ja 1-, aan dcii woordenstrijd, r edetwist deelnemen. - (fig. et fam.) Einporter qc.
de haute I-, iets met geweld doorzetten, ten uitvoel' breuugeuu. Faire qc. (ie honne I-, eerlijk bij iets
te werk gaan, iets dooi' qcoorloafde middelen verkrijgen. - Lulfer, v. a. iVorstelen; - (fig.)
vechten, strijden (op wat 'wi/se ook); - tegenstand
bieden, zich verzetten. I,- avec of con/re qn. , met
iemand worstelen. Jacob lutla avec lange, Jakob
worstelde niet den engel. - Les deux armées Juttèrent avec heaucoup de courage, dc beide leger s
vocluteuu, streden, worstelden niet veel moed. Pouvoir 1- avec qui., tegen iemand opgewarsen zijn.

iemand liet hoofd kunnen bieden. - L- contre Ja
tempéle, contre les vents, centre les hots. contre
les obstacles, contre Ja mort, etc., tegen den storm,

winden, de baren, de hinderpalen, den dood
worstelen, kampen. - Liutteur, nu. Worstelaar.

de

LUXATION
Liixatio,, f. [Clii r.] Verrekking, ontwi'icliiinq, verplaats i ng V(Lfl een been uit zijne kom.
Luxe, til. Weelde, prooi, pracht, prach t liefde;
overdaad, verk w isting f. Le 1- est plus grand quo
jamais, de weelde is qrooteï dan ooit. Le t- les
habits, de kleederproe/it, overdaad van kleederen.
Un 1- ruineux, scandaleux, eene verderfelijke, ergerlijke weelde, verkwisting. (fig.) Id, Ja nature
déploie nu gland 1- (Ie vegetation, kier vertoont
de notuvr cene zeer weelderige g r oeikracht. Ii y a
un trop grand I- (le comparaisons dans ce poôrne,
ei' is in dat dichtstuk een te kwistige overvloed
Sieraad n., tooi, opschik m.
van vergelijkingen.
Ce livre est imprimé avec nu grand 1. typographique, dat boek is met groots typoqiap/iisclie
pracht gedrukt. Edition de 1-, prachtuitgave f.
Luxei-. V. ei. [Ctiii'.] Ontwrichten, verrekken:
La chute lui a luxe los de Ia cuisse, de val heeft
hem het dijbeen ontwricht.
SE LUXER, V. PT
Ontwricht worden: Cet os so luxe aisérneut, dat
been wordt ligt ontwricht, uit zijns kom peligt.
Het part. passé is ook adj. : Os luxé, ontwricht
been n,
4 Luxorien, ne, adj. Groolsch, reusachtig,
kolossaal (met toespeling op de obelisk van Luxor,
die sedert 1836 de Place 1e Ia Concorde te Parijs
versiert).
Luxueux, euse, adj. Weelderig, overdadig.
Luxure, t. (nicest in den stijl der christ. zede-,
leer gehézigd) Geilhicid , ontucht, onkuischhieid 1.
La péché de 1 , de zonde van ontucht.
Luxuriance, f. [Hort.] Te weelderige groei in.,
geilheid f.
(fig.) La 1- (les productions de lesrit, do limagination, de groote weelderigheid van
en peest, van de vei teeldinq. Luxui'iaut, e,
adj. [Unit.] Te welig, peil uitschietend of prodjend, weelderig, overvruchtbaar,
( fi g.) magmation 1-e, te weelderige verbeelding.
t Luxii.
rier, V. fl. IVeeldeiip, peil wassen of uitschieten.
Luxurievisemeiit, adv. Op weelderige, geile
wijze.
Liixurie.ix, lease, adj. Oncuchtiq,
onkuischt, zc'ulpsrhz, peil; tot ontucht opwekkend,
ontucht aanduidend.
Liizeriae, t. [Bot.] Spurrie f. soort van klaverhooi n., spaanschie klaver f., een gewas met kInvervormiqe bladeren, inz. tot veevoeder gebruikt in
Frankrijk en Italië, waar het it P imaal 's jaars
kan gemaaid worden.
Luzernière, 1. Spui,

-

-

-

-

,

-

-

^

-

-

-

-

-

,

-

-

rieland of -veld n. , spurrieukkei in .
Luzette, f., Z. LUISETTE.

Leizin, m. [Mar.] iluizing f., dun touw van
twee draden kabelgaren. (plant f.
Luzavîaguie, t. [Bot.] Soort van aspersieLycanthiope, in. [Méd.] Lijder aan wolf'swaanzin, wolfinensch, webrwolf in.
Lyeanthropie, t . Krankzinnigheid f. waarbij de lfjder
waant in een' wolf veranderd te zijn, wolfswaanzin m. i y le ci a t hi I o p i e f.
(fig.) Menschenschuwbeid f.
Lycée, t. [Ant. gu.] Naam van dc openbare
worstelplaats te .4thcnen, in welks overdekte pangen Aristoteles onderwees.
Naam der fransche
collérjien of middelbare scholen tijdens het eerste
keizerrijk;
vergadering f. , genootschap ii. van
letterkundigen;
elders (gelijk ir V. in l3ej/eren)
eene soort van hoogeschooi, die slechts eene theologische en eeoc philosophische rifdeeling heeft;
in
't algemeen: geleerde school f., Iy cd u in. p yma ási U in fl.
Lyeéeri, in. Leerling en. in een
-

,

,

-

-

-

-

-

-

-

lyceum of collegie.
LYCIEN, NE, adj. [Mytli.Ï Bijnaam van Jupiter

en van Diana.

Lyehnis, in., Lyehnide, 1. [Bot.] Kcekoeksbloem, vuurbloeni f., vrouwenroosje, vliegennel n.,
eene plant van de klasse der dekandria.
Lychnite, in . [Minér. anc.] Wit parisch mar-

nier n.
S Lychnobe, (111/. et subst. In. en t. Den nacht
tot day makend; nachtarbeider m. -arbeidsier f.
Lyehiioïdes, I. Pl. [Bot.] Geslacht der koekoeksbloemen.
Lyehiios.ian cie, f. [Ant.] Waarzeqqerj uit
lichten, uit lampen.
LyeJinomancieu in.,
ne, f. Licht- of iam'pwaarzegqer in. -zegster f.
Lychno -ornate, in. Algemeen licht, wereldlicht n.
Lyciolde, in. [Bot.], z. v. a. SIDÉROXYLON.
Lycioii, in. [Bot.] Barbarisse-bocim, boles- of
,

-

-

LY1{IQTJE

-

,

,

1085

9

wolfsdoorn in ., een doornachtige boom, inz. tot
prieelen geschikt. I y'c I ie in n.
L'codonte, in. [U. n. ] (eig. wolfstand), z. v. a.
BUFONITE.
Lycogale, f. [Bot.] Wolfsmelk f.
Lyeope, Ui. [Bot.] Wolfspoot, waterandoorn in.
Lyeoperdoii, in . [Bot.], z. v. a. VESSE -DE
Lycopeidoniiées, LyLOUP, VESSE-LOIJP.
eopes-dinh es, Lycopei-doidées, 1. vi. [Bot.]
Padde.stoelpewassen van 't geslacht der wolfsveest
(vesse.loup).
Lyeopei'sieoa, in . [Bot.] Liefdesappel m. (ponirne l'amour). Lycophron, in.
Duister, onverstaanbaar schrijver in . (met zinspe
ling op een oud' (lichter van dien naam).
Lycophioiitisnee, in. Duisterheid van stijl.
Lycophtfaalme, lal. [%linéI'. atic.] wolfsoog n.,
steen van 't onyxgeslacht, nam een wolvenoog gelijkend. LyeoI)o(me, in . [Bot.] Wolfcklaauw in .,
gordclkruid , slangenmos ii. Poudie Ie 1 , poeder
van wolfsklaauw, he/c.cenineei n.
Lycopsitle, f.
[Bot.] Krombals in. L- (les champs, akker kromhals.
Lyeorexie, f. Mdd.] Wolfshonger in .,
Z. V. a. l)OUL131IE.
Lycose, f. [U. n.] Soort van snelloopende spin f.
Lycte, in . [U. n. ] Soort van houtkever in .
Lygé, in. [Bot.] z. V. a. .&LVAIIDE.
Lygodier, Lygo(Iioil, in. Bot.] Soort van
wolkruid n.
(tenébricoles).
Lygophiles, ni. p1. [U. n.] Nachtkevers in. p1.
Lymexylon, in. [El. n. ] fioutlivver in.
Lyinphadénite, t. (Méd.] Ontsteking van de
watervaaiklieren.
Lymphangite, f. fVIéd.J
Ontsteking der watert'aten, I y m p h a ii p e i t i s f.
Lymphatique. adj. [Anat.] De lyinpha of
het bloed'wateï beOe//'end, daartoe belioorend, 1 mp h a t t S ch: \Taisseaux t-s, walervaten, lymphatische vaten n. p1. (de hoofdorganen der opslorping).
Glandes 1-s, u,atervaathtlieren f. p1. Lyiiiphe, f.
[M&I.J Vloeistof f. in de watervaten des liqcliaains,
bloedwater ii., I y in p Ii a f. L- de Cotugne, z. coTUGNE. [Bot.] Waterig plantcnsap ii.
Lyiii
pheurisiiie, in . [Méd. Ziekelijke of tegennatuurl jke uitzetting der u..'tervaten.
Lymphite, t. [Mdd.j, Z. V. a. LYMPHANGITE.
Lyinphose, f. [Méd.] Vorming der lyaîpha in de waterva t en, lymphdsis f.
Lymphotoinie, t.
[Anat.i 0 tleding der 'watervaten; kunstmatige
opening f. van een waterval.
Lynce, f., Lyncuriiis, Lyncui-iis, in. [H.
U. ace.] Linxsteen, loschsteen in., Z. BÉLEMNITE.
Lyfl"O(le, t. [Mé(l.J Koorts met hik gepaard,
hikkoor?s f.
Lynx, in. [1 1. n. ] Losch, linx (loup-eervier).
(fig.) II a des yeux de I-, hij heeft Iinx oogen,
arendsoogen, een zeer scherp gezigt; ook: hij heeft
een doordringend verstand, een voortre/J'eIjjk doorzigl. Pierre de 1-, z. v. a. LYNCE.
Lyonnet, M. [H. n.j Soort van mot f.
Ly péivaiiie, f. (Méd.] Droefgeestigheid, zwaar-
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nioedipheid (inélancolie), ly p o t ft y in j e f.
Lypéranthe, in. [Bot.] Orchisgewas n. van

Nieuw-tin/land, lyperd nt/ins in.
Lypi, in. [Bot Bruinroode tulp f.
Lyre, f. [Mus.] Lice f., oudste snarenspeeltuig
(fig.) Dichtbij de Egyptenaren, Grieken, enz.
kunst t dichtvuur ti., dichtader f., dichterlijke
vervoering of geestdrift f. inz. lyrische poiizy I.,
het lierdicht. Prendre, Accorder sa 1- (of son luth),
Z. LUTH. II y a longteinps quo je n'ai rnonté les
coi'des de ma 1-, que jai laissé reposer ma 1-,
(ft heb in langen tijd de 1/ei- niet besnaard, /1e heb
de lier lang laten rusten: ik heb sedert langen tijd
geen verzen gemaakt, de dichtkunst niet beoefend.
La 1- de Pinlare, (le Béranger, de her, lyrische
vodzy, dichtader van Pindarus, van Bhrangei. La
1- sacrée, de gewijde poe-„ Les
Les enfants, Les
maltres de la 1-, de dichters. de groote dichters.
[tstr.j Lier f. een noordelijk sterrebeeld tueschen
Hercules en de Zwaan.
[H. n. ] Zeelier f., 1/erv/sc/i in. (van 't geslacht der knorhanen) (trigles);
ook een v/seP van 't geslacht der spinvisschen (cal
lionyines).
Lieri'ogel , lierstaart in., een pracht/ge vogel van Nieuw- Holland, hf/na van de grootte
des fazant.s. L de David, Davids heup of lie,' f.,
eene fraaije schelp.
Lyré, C, adj. Bot.] Liervormig (van bladeren).
Lyi-ioephate, m. Z. LYROCÉPHALE.
Lyriquie, adj. [Mus., Pods.] Tot de 1/er belioorend; voor het spel op dc lier gemaakt of geschikt;
]

-

,

,

-

,

-

-

-

-

-

,
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u'at met de lier begeleid, of gespeeld en, gezongen
kon worden; - zangerig, gevoelvol, ly'risc/t.
Poésie 1-, dichtsoort, welker inhoud de gewaarV)O1diflfjen en liartstogteljke gemoedstoestanden van
den (IIC!üei' uitdrukt, gevoelspoezij, lyrische poazjj f.
(waartoe de hymne, ode, dit h yrambe, cantate be/tooren). Poènie 1-, lierclicht n., lierzana m. Poète
I-, lierdichter, gevoelsdichter in. Théâtre 1-,
schouwburg te Parijs, waar mnuzijkstukken en operaas worden opgevoerd. --- LYltIQUE, ill. De lyische dichtsoort 1.
-I- Lyaisnie, in. Verhevenheid, itooge dichterlijke
vlugt t. CaO den stfjl, 1 i'ismus n. — Ook in onfjunstiOen Zin: gezwollenheid t. van stijl, bombast in.
-1-- Lyriste, in. Lier-, luitbespeler in. - Schrijver, die in 't lyrismus vervalt.
Lyrocé phale, in. Iii. n.j Lierkop in ., hagedis van 't geslacht der leguanen (in India, inz. in
Bengalen). (lied, Ileistuk ii.
Lyrodie, f [Mus. aiic.] Voor de her gemaakt
Lyron, in . [Bot.] Oude naam dec water -weegbree (plantain dean).
(der in .
Lysaiidre, in. [FT. n.] Indische vlinder, lysanLvsai'de, t. [H. n. ] Grijze hagedis t.
Lysianthe, in . [Bot.] Soort van gentiaan t.
Lysiwachie, Lysimaque, f. [Bot.] Wede rift in., egelkruid n., Z. CIIASSE -BOSSES. — L- rouge,
z. V. a. LYTHREJM, SAL1CA1RE. - L- jaune cornue,
-

—

a. ONAGRE.
Lysis, f. [Mid.] Oplossing of trapswijze scheiding eener ziekte, heilzame krisis f.
Lysitètes, t. »1. IMéd.] Radicaal of in den
grond genezeide middelen ii. p1.
Z. V.

Lyssn t. [M1.] Hmlsdolheid t. — Lsses, 1.
Pl. ZooL,,aa,ndc dolheiblaren onder de tong bij

personen, die door een dol (fier gebeten zijn, tongpokken t. pi. -- Lyssodeete, adj. Door een' dollen hond, doop een dol dier gebeten. (kel in.
Lystie, t. [H. tijSoort van seitlieemsciten kreLytérie, t. [Mid.] JToo7.teeke?s H. Vl. van weldadige krisis of gelukkige wending bij gevaarlijke
ziekten.
(uléoliihe).
Lthrode, t. [Minér.] Roode vetsteen fl1.
Lythi'*uii, fl1. (vr. —tronie) Bloedkruid, par-

tijke ii. (salicaire).
Lytte, t. [H. fl], Z. V. a. CANT H ARIDE.
Lyaii, fl1. [H. n. ] Vi.sch van 'tniakreelgeslacht.
Lyzarde, t., Z. LYSARDE.

I
M, in. et t. (Un nie, Une emme) Dertiende letter
van 't alphabet en tiende der mvdeklinkers. Um
(cmiiie) of Le in (me) es[ une consonne labia-nasale, de in is cme lip- en neusletter. - (Gevolgd
door eene II wordt de in niet gehoord in automne,

damner, damnation, damnable, condaniner, condamnation, condamnable; maar zij behoudt de
haar als lipletter eigene uitspraak in automiial,
autoinnatioii , amnistie, gy in nase, indemnité , omnibus, omnipotence, etc, ; ZOO ook in mnémosyne,
ninumotechnie en andere, waarin inn vooraan
staat. — 1fl woorden, die niet emm beginnen, in
welke de eerste in ter wille van de volgende in de
plaats der II is getreden, klinkt em als an met liet
nensgcluid (ernmancher, eminency, einmailloter,
u)1. an -rnancher, enz.); in andere gevallen behoudt
zij het haas' eigen lipgeluid (immortel, immense,
grammaire, commuer, Emma, Jemmapes, lemming, enz.). -. Op het einde van een woord heeft

(Ie in den neus/dank der II ([aim, nom, parfum,
pr fain, non, parfun); doeli in de meeste aan
vreemde talen beltoorende eigennamen behoudt de
m hare uitspraak als liplettei' (Abraham, Amsterdam, Chain, Jérusalem, Sein, Stockholm. enz.);
ook in het tusschenwerpsel hom! — Adam (pr.
Adan) is een der uitzonderingen. - In 't midden
van een woord, vOOr P en p, klinkt de in ook als
de neusklank 11 (assembler, conThier, compagnie,
conipte, impie, embraser, einbrasser, pr. as -sanhlë, con -Iilé, con-pa -gnie, conte, am-pie, an-bra -zé.
an-lira -cé) . In sempiternel, Memphis, Rembrandt

MAC11JOINE.

%\Tul.lenfl)ourg, Nuremberg en andere e i genna -m en
klinkt ein kort als em.)
Ma, adj. pass. f., z. abN.
Mabiev, in. [Bot.] Plant van 't geslacht der
eu horbians of wolfcinelksoorten uit Guiana.
abouia, m. [Ho.], z. v. a. GECKO des mui'aillcs. — Maboiaier, in. Kleine boom op de
bosc/irijke bergen van Zuid -.4merika, uit welks
lanpen, knoestigen wortel (rnabouia) de wilden
knodsen maken, knodsboom, duivelsboom in.
S Mae-a, f. (pop.) Koppelaarster t.
Macabre, adj. t. (alleen voorkomend in): Danse
in.-, doodendans in., zinnebeeldige voorstelling, inz.
0/) de kerkhofsmuren der middeleeuwen, waarbij
de doo d wordt afgebeeld, als cciie menigte dansende
personen van allerlei stand en leeftijd met zich
voerend.
Macaco, M., Z. V. Cl. MACAQUE. (trijs in.
Maeaeouas, in . [H. II.] Braziliaansche paMae-Adam, in . [Tech.], of Clieiuiin pave a
Ia Mac-Adam, Mac-Adam -weg, gemacadamiseerde
weg m.—Mae -adamisage, in. Wegbestrating t.
volgens de manier van Mac-Adam. -- Mac -adainisel, v. a. Een' weg niet klein qestooten granietkiezel of steen- en kalkpuin bedekken, volgens de
bestratingswijs van den Amerikaan Mac-Adam
m a c-a d a IR i 5 d a en. — Het part. passé wordt ook
als adj. gebruikt: Route mac -aclainisde, gemacadamisee'rde weg in. (her in. ( méchoacan).
Maeadossiii, in. [Pliarin.] Witte rhabar-

Macaf, in. [Impr.] Koppelteeken, verbindings-

streepje n. (-) in 't hebreeuwsche schrift.
4- Macaire, in . Doortrapte, vermetele dell,
onbeschaamde kwakzalver, stoute en sluwe afzet les in. (naar zékeren Robert Macaire). — .)- Macairisme, adj. Sluwe en stoute fielterif f., het
arglistig voordeel trekken van 's vol/s ligt qeloovigheul dooi- middel van kwade trouw en kwakzalverij.
Macani , in . [Bot.] Soort van wilde oostindische
appel in.

Ma c ao, Maecau, in. [Fl. n.] Roode ara f,
een schoone, groote, langstaartige papegaai van
Brazilië.

Macaque, nu [H. ii.] Eigenlijke of geneene
meerkat t., makako m., ook wel kuifaap in. geheeten (wegens het puntig haarbosje, dat liet wijfje
op den kop heeft).
Maeai'e, in . (woord, door Voltaire gesmeed
uit het grieksche mhlear; gelukkig) Geluk ii.
-Ma-caret of Mascaret, in. [Nay.] Voorvloed in., rafeling, een verschijnsel aan den mond der
Garonne en andere rivieren, gelijk aan dat, 't welk
men elders larve heet (z. BARRE, blz. 1 16 , in 't
midden). - [Tech.] Soort van ijzeren staaf t.
Macai-eisx, in. [H. n.] Papegaaiduiker, noordsc/ic alk m.
Maeai.'ibo in ., z. v. a. CARIBOU.
Maearisrne, in. [Liturg. grec.] Naam van de
6 psalmen, die met het Ijrieksche woord mhkarios,
gelukkig, aanvangen, mak arl sinus in. - Grieksc/ic lofzang in . ter eere van de heiligen.
Maearoii, ni. [Conf.] Amandelkoekje, bitterkoekje n. — [Tech.] Kam in. met ronde vinden.
[Mar.] M-s, Sc h eetjes n. p1., korte stukken hout
tot steunsels der zetborden of losse opboeisels.
Macaroiiée , t. (Podsie inacaronique, Vers
macaroniens) Koddige verssoort, waarbij men de
woorden van de eene taal naar (le regels van eene
andere, inz. van de latjusche taal zamenstelt ,
vervoegt en verbuigt, fl1 a c ar P n i s c h gedicht of
vers D. (gelijk b. V. het bekende: non omnes sunt
kokki qui longos di'agere messos).
Macaroni, in.

(ital.) Lange taajje ineelrepen

of deegdraden in. pl., op eene bijzondere wijs toebereid (eeoc geliefde volkslekkeraij inz. in italic),

maccarOni, maccherôni. - [Pharm.] Zé
ker poeder ii. tegen 't loodkolijk (bestaande uit
één deel eerste antimonium -osyde en twee deden
-

suiker).
Macaronique,
Maeaioiien, i.e, adj., z.
1
31 ACA1tONEE. - Mac« i-onisrne, in. De macaronische dichtsoort.
Maceau, in., z. MACAO.
Mace, t. [Bot.] , z. MACIS. - [Jeu] Inzet,

pot M. (masse).

Maeédoiiie, t. [Cuis.] Eene uit velerlei groen-

ten of vruchten zamengestelde spijs, sn a c e d ói n e t.
- (fig. et fans.) Letterkundig allerlei 11., menge

MACEFRONDE
linfjen f. /)l. (msce1Ianes); in onyunstigen zin
poespas in. - [Jeu] Bij 't kaartspel: eene reeks
partijen, WUS1in ieder der spelers op zijne beurt,
als hij de kaart jeeft, het soort van spel voorschrijft,
dat men tenen hein spelen zal, as a c é d a I ii e t.
Macefronde, f. [Any. mil.] Werktuig n. om
steenen weg le slingeren, steenslingeraar m.
Maeer, V. a. [iVIcbl. ] , z MASSE1I
Macer, Maeiei of Macre, ni. [Bot.] Barbarijsche boom in., wel/is schors men tegen den
roodeloop aangewend heeft.

Maeéiatiori, t. [Phaini., Chiin.] Weeking,
uitweekinq, het ueeken of aftrekken eener oranische zelfstandigheid in eeoc koude vloeistof: - inbijting t. der ertsen, m a c e r a t i e t. - [Dévot.]
Liqchaamskwellinq (door vasten, slagen , enz.),
zelfkastijding, afmatting, ui t mergeling t. - Macérer, V. a. [Pharm., Chim.] Tf/eeIen, laten
weekeo of doortrekken, uitweeken, den zaoienhang
van de zachtere deden door eene vloeistof verstoren
of scheiden. - [Divot.] Kwellen, tuchtigen, kastijden, afmatten, uitmerqelen (zijn ligchaam, zijn
vleesch). - SE MACERER, v. vr. Geweekt, door
weeking gescheiden of afgetrokken woroen. - Zich
zelven kastijden, zijn Ilychaam of vleesch tuchtigen
of kwellen. - kletpart. passtuis ook adj.: Substance
macérde, qewcektezelfstandioheid f. Corps rn- gekweld, uitgemergeld ligchaain n. - Ook als subst. rn.
Un macdid, eeoc ingeweekte stof.
Macéris, m. [Asti .], z. v. a. HETtCTJLE.
Maession, in. [Bot.] Peterselie f. van Macedonië,
enge/wortel rn.
Maetiabées, rn. Id. (pr. Boeken der
Machabeen, de drie laatste boeken von 't Oude
Testament of wel vn de zooqenaamcle apohyp/se
boeken, bevattende de geschiedenis der joden onder
de eerste vor st en van 't geslacht der Asmoneers,
Judas, Jonathan en Simon, bijgenaamd de Machabeets. - Naam van 7 joodsche broeders, die in
168 vóór J. C. te Antiochie den marie/dood ondergingen, Machaheeo in. pl
Machacoire, m. (pt. ch=k) [Agrie.] 11ennepbraak t.
Macha-mone of Maehemone, f.(pr. ch=k)
[Bot.] Soort van kalebas ni., die eeoc zeer vetfrisschende spijs oplevert.
iflaetiaon, in. (pr. clì=k) [11 . n.] Een (ier
schoonste en grootste européscise vlinders rn. p1.
Maeliaonie, t. (pr. clI=k) [Bot.] Soort van
zuid -amerikaansch kina -bootnpje it.
Mâche, t. [Bot] J eldsalade t. (blanchette).
- (pop.) liet kaauwen of eten: Faire Ia rn-, one
bonne m-, zie/t te goed, doen, ter deeg schransen.
Mâché, e, adj. (en part. passi van iMâcher):
Do pain m-, gekaauwd brood ii. Les Y4andes bien
m-es soot li demi digéiées, goed gekaauwde spijzen
zijn daardoor reeds half verleerd.
(flg.) On lui
a donnd vette affaire, vette besogne toute m-e,
men heeft heat die zaak, dot werk hoogst getnaickelijk gemaakt, 't is hem voorgekaauwd. Ce s o it
nioiceaux tout m -s. 't is reeds half gedaan wet-k,
(pol ).) t is gesneden koek. Cordage ni-, door
-

7

--

-

wrijving afgesleten touwwerk it.
Mâehecoulis of Màehieoulis, in. [Alle.
fort.] Bovenste galerij of uitstekende borstwering f.
van de oude verdedigingswerken, dwinger in.; ook:
de daarin aangebragte openingen f. p1. of gaten ii.
p1., at a c h t con 1 i 5 lil. Redoute a vu-, blokhuis ii.
met een vooruitstekenden en doorboorden muurkrans of borstwerinp. (vreelzak oh.
Mâehedr.i , ni. (pop.) Vraat, gulzigaard,
Mâehefer, Oh. Metaal- ofijzerschuirn n., slakken t. pl., half verglaasde stoffen, die zich in de
smeltovens op de oppervlakte van 't gesnwlten metaal
onder de gedaante van schuim. vereeniqen (chiasse,

escarl)ille).
Mâehe-la.rier, ni. (burl.) Pot/el, dichter in.
Màchelier, ière, adj. [H. n.] : Dents rn-ières,

of als subst. MhCIIELIEIIES, t. p1., Z. DENT. Muscle rn- , kaauwspier f.
Màehe.lotte, f. [Anc. toi ] .] Kleinestrjdknods t.
Mâehemoure, t. [Mar.] Scheepsbeschuit-kruimels, krui m elingen f. pl., gespouwde beschuit t.
Mâchei, v. a. Kaauwen: M- du pain, de la
viande, brood, vleescit kaauwen. - Ook zonder
voorwerp: VOU5 avalez sans in-, gij slikt dooizonder te kaauwen. - (font.) II mâche de liaut,
hij eet met lange tanden, eet niet met lust. 11 niâche

-MACHINE.
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a vide, hij kaauwt leigmonds; - (fig. et fauut.) hij
vleit zich met ccve ijdele hoop II ma fait In- it
vide, hij heeft mij niet fraaije beloften gepaaid.
M- les niorceaux it go., iemand de zaak voorkaauwen, ze voor heat klaar maken. - Je ne Ie lui ai
point mâché, ik heb er geen doekjes om gewonden,
het hem ronduit gezegd. Je ne mâche point ce que
jai sot- le coeur, ik zeg ronduit wat ik op 't hart
heb. --- [Man.] M- soli trein, op ' t gebit kaauwcn,
inst liet gebit spelen. - SE MaCHER, C. pt. Gekaauwd worden, zich laten kaaun,cn: Les petits
rnorceaux se rnâchent plus aisérnent que les gros.
Machette of Maehète, t. [11. n.], z. v. a.

HEJLOTTE.

Màcheiii, ni., -ease, f. Kanuwer rn, kaauwstet t. Un iii- de taliac, een tabakskaauwer, prui
nier. - (pop.) C'est on grand in-, 't is een sterk
-

-

eter.

Machiavélique, adj. ( pr. eli=k, ook in de
volgende) Volgens de staatkunde van Macchiavelli;
uitbreiding): slum staatkundig, bedriegeljk,
te kwader- trouw, arglistig volitiek , ill a c C h i a e 1-

listisch., macchiavélliscit. -- (-Maclilavéliser, C. ii. Naar de grondstellingen vuil Macchiavelli handelen, mu cc/i ia vellisér e n. Machévialisiiie, in. Staatkunde, leer t. van
Maccliiavelli, ecu' beroemd geleerde, wien (volgens
sootinigen ten onregte) te last wordt gelegd, dat
hij in zijne verhandeling il Principe (de vorst) geleerd heeft, hoe 's vorsten willekeur door gewelddadigheden cit slitiksche wegen de oppertnaqt moet
staande houden en bevestigen, zonder daarbij 's volks
belang te raadplegen; - (bij uitbreiding): sluwe,
arglistige stauthunde, afschuwelijke politiek, kwade
trouw t., in, a f i a v c 11 1 5 tn u 5 II. -- 1a eft iavéliste, ill. -lonhailUer van de aan M. toeqeschreven qiondstellinqen, in a c c h i a v e 11 i s t ni
Màehicatoire, in. [Mid.] Kauuwmiddel ii.,
kuauivartsenj t. -- Prendre lu tahac en in-, tabak kuauwen. pruimen.
1 Machicot, In. (dénigr.) Kerkzanger, voor
--

zanger ni. - Mâchicotage, in. [Mus.] Aanvulling (Ier intervallen of tusschenpoozen in t kerkgezang, zooqenaamnde versieringen. .. Mâehicoter, V. a. Een gezang met zoogenaamde versieringen
voordragen.
Mâehiconlis, nl., Z. MâCLIECOI.TLIS.
Maehinal , e, adj. 1Veiktuiqeljk, titel kunstwerktuiten verrigt of vervaardigd; -- onnadenkend,
volgens sleur, als vette ittac/mine, in a c P i a a a 1.
Mouvement lii-, werktu -i gelijke beweging t. - Action
in-c, onnadenkende, onwillekeuiiqe, machinale daad.

(P/ar. rn. machinaux). - Uachiiialemeiit
adv. Op werktuigelijke wijze. - Machiiiateur ffi, -trice, t. Berumner, brouwer, si neder,
verzinner,, aanlegger ni. van iets kwaads , aanlegster, verzinster f.; ontwerper in., ontwerpster t.
van sluip berekende plannen, van kuiperijen. II
était Ie fl1- de cette intrigue, im(j was de smedeî
van dezen heimelijkeit streek. - Machination, t.
Beraming, smeding, brouwing t. van kwaad; listige,
heimimeijke, booze aanslag m., arglistigheii, kuiperij,
mach iiidtie t.
itachuiae, f. Werktuig n., inz. een uit velerlei
deden, uit raderen, veeren en allerlei beweegbare
stukken zamenqesleld werktuig, kunstwe r ktui g ter
voortbre n ging of verlijting van bewe g ing, kunsttoestel, drijfwerk n., m a c it I a e t. les rn-s simples
-

sont les coides, Ie levier, Ie ti- euil, Ia poulie, le
I)ltn incliné, Ie coin et Ia vis, de enkelvoudige
werktuigen zijn de touwen, de hefboom, het windas,
de katrol, het hellend vlak, de wig en de schroef.
Les rn -s coniposées, cornpliquées sont innombra bles, de zamengestelde werktuigen zijn ontelbaar.
Faire j- une in-, een werktuig in beweging, aan den
gang, inwerking brengen. Monter, Dérnonter une
ill-, een werktuig opstellen, uit elkander neoten. M
architectonique, hefwerktuig n., stelling f.— [Phys.]
M- de compression of de condensation, perswerktuig, druk -machine (lot verdigting der lucht). M-

dlectrique , elektriseermnach iiie. hI- pneuniatique of
lu vide of de Boyle, luchtpoitip f. M- hydraulique
of it eau, waterhefwerktuig, hydraulisch werktuig.
M- d' Atwood, Atwoods machine (ter waarneming
van de natuurwet, waaraan vrijvallende ligchamen
gehoorzamen). M-s de guerre of M -s mi] ilaires,
oorlogs- of krjgstuiqen, werptuigen n. p1. M-s
soufflantes, blaaswerktuigen, blaaswerk n. M- soot-
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-

Mâelioiinement, in. Het gebrekkig of langflante cylindrique, blaascylinder ni., windpomp f.
M- ? val)eur, á feu, rtornwerkt'uig, stoommachine. zoom kaauwen , liet mommelen. - [Gray.] Onvui
- hI-S de haute, dc ass e pression, machine van veie, harde omtrekken rn p1. - Màehotiiié, e,
hoone, van lafje dri1clminq. s'i- a vapeui lixe, loco- adj. [Gray.] Onzuiver, onbepaald (van onttrekken);
moti v e, vaststaand, verplaatsbaar stoomwerktuig. hard, te sterk afstekend. - Als s'ubst. m., z. v. a.
- locomot i ve, Z. LOCOMOTIVE. M- á vapeur de MaCHONNEMENT. - Mâchoniier , v. a. Met
tiente clievaux, stoom -machine van clertig-jiaar moeite, langzaam kaaiwen. II a de mauvaises
denkracht. - M- infernale, /ielsch , alvemnielend dents, il na fait que fl1- les viandes, hij heeft
werktuig. brandtoestel n., brand-machine f., bran- slechte tanden, hij kaauwt de spijzen moet moeite of
der in. VI- pyrique, vuurwerkers-toestel, pyriscite langzaam, hij mommelt. - ( fly. et triv.) II ne fait
ofonibrandinqs-toestel ei -- M- ii niâfei. b déinâter, que in- ses paroles, lmj lcaauwt zijne woorden, /ifj
mastkraan f., onderlefjfjerni. Machine b m- ilottante, spreekt mnomomelend.
Maehoqiiet, ma. [ii. a.] Krekel ma. der Anmasthulkf., mastbol, rnastligter in. M- t dmaguei,
bagger-machine (cure-mOle). M- it dpuisei, dok-ma- tillen, die 's nachts een tikkend miietaal;eluid doet
chine (tot liet lediqpoinpen van een droog dok. - hoomen daarom ook smid geheeten, in a c ii 0 lcd t ma.
Machotter, v. a. , z. ii 2 a. aICHONNER.
L'liorloge est uiie belle ni-, het zakuni werk is een
MachsiL of Machot , to. [Iii. jud.] Soort
schoon kunstwerk. Les automates sont des ni -s fort
ingénieuses, de automaten zijn allerkunstigste werk- van her t. der Hebreen.
tulpen, drijfwerken. - M-s de théâtre, tooneelt Mâehiii-at, ma. Boekdrukkers leerling; knoeimaclimes (om personen, schermen, enz. te doen 5cr , slee/it drukker in.
Màchure, t. [Tech.] Slecht geschoren plaats
opstijgen of nederdalen). Coinéclie , l'ragédîe b ma-,
blijspel, treurspel fl., welks uitvoering wodaniyen in t laken. - t (pop.) Vuile vlek t. in 't gezigt,
toestel vereischi, niacliine-stuk ii. - (fig.) Cda op de kleederen.
Mâehnrer, v. a. [Toch.] Onzuiver aftrekken,
sent In n:i-, dat is ei als met de haren bijgesleept,
Maeiev, ma., Z. MACER.
dat komt als een d e ii s e x in a C li i ii a (z. dat
woord). La ma- de notre corps, (Ie machine, liet smeren (bij boekdrukkers).--)- Bezoedelen, bevlekken.
Maciforme, adj. [Bot J Foelieaehtig, naar dc
kunstig zamenstel van ons ligchaarn. - (fly.)
L'honirne est une ma- admirable, de mensch is muskaatbloem gelijkend.
Macigito, ma. [Minér.] Kalkhoudencl gmaniet n.,
een bewonderenswaardig zamnenstel. Cet homme
West qu'uiie in-, est one pure ma-, wie m- am- dot tot bouwen wordt gebruikt.
Macis, ma. Foelie f., muskaatbloesem m., liet
liulante,
bulante, die man is niet rneei- dan emne machine,
is louter een werktuLq, een wandelend automaat, netvormig weefsel van de harde schaal der muskaathij handelt machinaal, naam- den ouden slender of noot (ook fleur de muscade geheeten).
Maelage, ma. [Tech.] Het omroeren van de
sleur.
(podt. et fain.) La ma- ronde, de aarde,
mle wereld. - Li a- de imtat, de staats -machine, gesmolten glasstof of den glasvloed.
Macfe, t. [Miimér.] Holspaatlt n., kruissteen ma.
de inm'igting, zamnenstelling van den, Staat. - ( fly.)
Kunstyreep, list , behendig/meid f., vond ma. : Voyez ook chiastolithe, crucite en pierre de croix gequeUe ma- il a fait jood (of a employé) dans cette heeten). - [Bot.], z. v. a. MACRE. - {Blas.]
affaire, zie eens wat kunstgrepen, wat sluwe von- Malle, ruitvormig uitgebroken ruit t. (welker overden, wat verborgen dumjfveêren hij bij die zaak in blijvende rand 1 /5 der ;-uit moet beslaan). - [Pèche]
werking heeft gebrayt. - ( fly.) Ieder groot voort- Soort van kruisnet n.
Maclé, e, adj. ma [Minér.] , z. v. a. HEMITROEE.
brengsel van kunst, van genie: L'église de SaintMacicr, v. a. [Tech.] Den glasvloed of de gePierre de Rome est uime étoiinante m-, de Sintn stang ontroeren.
Pielerskerk van Rome is ccii verbazingwekkend snioltenglasetof moet eeoc ijzere
1-Iai -d glas met zacht vermengen.
kunststuk. La tmagédie d' E hii aclius est une belle m-,
Macion, ma. [Bot.] Soort van wolfswortel In.
liet treurspel Heraklius is een schoon kunstgewrocht.
Que ce tableau eet riche de composition! Queue - Zdkere druivensoort t.
Maelonnière, t. [Péche] Soort van zaknetn.
tn-! hoe rijk in uitvoering is deze schilderij! welk
Macott, ma. [Cam.] Franseheroode wijn ma. uit
en meesterstuk! - [ Tech.] Wasbal ma., mengsel
liet arromid. Macau (depart. Saône en Loire).
van wit was en zwavel (bij schoenmakers).
Maçon, ma. Metselaai' in. Maitre-m-, meester
Maehiner, v. a. Brouwen, smeden(iets lcwaads),
op liet touw zetten, voorhebben, sluw iets kwaads metselaam-, metselaarsbaas. Aide - iii -, opperinan. bedenken of op iets laakbaars toeleggen, kuiperijen Somtijds z. V. 0. FRANC -MACON - MACON, NE,
maken, in ac h in dre mi: M- une trahison, een ver- adj. [11. n.] Bijnaam van zdkei -e insecten, die zich
raad smeden. Ii machine votre pet te, hij beraamt, van aarde of klei eene soort van woningen bouwen:
smeedt uwen ondergang. - SE MACHINER, V. pr. Abeille, Fourmi, Araignée rn -ne, bouwende of metGebrouwd enz. wom -den.: II se machine qc . contt'e selende bij, wier, spin t. - MACONNE, t. [1-I. ii.]
lui, er wordt iets kwaads tegen hem gebrouwd. - Soort van zeeslak f., steendrager ma. - MaçonHet part. passé is ook adj. Trahison adroitement usage, ma. Metselwerk a. Le ma- de ces tours est
bon, het metselwerk van deze muren is goed. machinde, sluw gesmeed verraad a.
Machinerie, f. [Tech.] Vervaardiging van Maçouner, v. a. Metselen, toeinetselen. Il y a
mac/mines of kunstwerktuigen; inrigting, ineenvat- hien ii ma- dans cette maison, in dit buis is veel
te metselen. - M- une fenètre, een venster tovinettiny hunner dee/en, in a c h i mi c mi e t.
Machine a ir, in. (door La Fontaine gebruikt), selen. - (fly.) Broddelen, knoeijen. Voyez, comnie
il a maconné cda , zie, hoe hij dat gebroddeld, gebeter MACUINATEUR.
Machinisme, in. Gebruik a. der machines of knoeid heeft. - Maonnetie, t. Metselarbeid ma.,
metselwerk im., metselarij t. Cloison de ma-, gemet
werktuigen; - het machine -wezen. - Mach
niste, in. Uitvinder, makei van kunstwerktuigen, selde tussehenmuur ma. M- en liaison, metselwerk
machines-maker; toeziener, bestuurder van de ma- in verband, in verband geplaatste steenen in. p1. chine, inz. van de stoommachine, machine -drijver, [Anc. jur.] Boiewgeregt n. - Somtijds z. V. a.
FRANC -MACONNERIE. -- Maeoniiique, adj. De
werktuig-drijver, machinist m.
Maehittoir, ma. [Tech.] Schoenmnakers stm )/k- of vrijmetselarij betreffend. , in a p o n n ie k. Société
al- , vrijinetselaars-gezelsehap fl of societeit t.
li/chant a. voor de schoenpunten.
Macotiba, in. [Corn.] Fijne soort van snuifMacMis, ma. [11 IL] Soort van elanddier a.
tabak, mciknba ma. (naam- een disimiet op MartiMachlosyiie, f., z. v. a. NYMIIIOMANIE.
waar die tabak inz. gebouwd wordt).
nique,
hakeMàehoire, f. [Anat.] Kaak, Iminnebak f.,
Macquae, ma. [Tech.] Het vlas- of hennepbeen. m1- supérieure, bovenkaak. M- inférieure, onderkaak (hij zékere dieren nmandehule geheeten). - braken. - Macpie, t. Vlas- of hennepbraak t.
(flg et fam.) 11 a Ia ma- pesante, hij drukt zich (MACHACOIRE). - Macquer, v. a. Vlas of hennep
lomp, onbevallig uit. C'est une m-, 't is een lamp, braken of beuken.
Macqiierie, f. [Minr.] Leigroefadei f. van
ruw menscli, een ongelikte beer. - ( pop.) Jouer,
S'esciiumei' des ni -s of de lam-, Faire aller, Bran- vreemdsoortige stof, die noord en zuid loopt.
Macracanthe , adj. [Bot I Met rroote en
Ier les rn-s , met gi-aagte en gulzig eten. - [ Tech.]
Bek, klaaauw, knffper, grijper ma. (van nijptanqen, scherpe dorens of stekels. - Macranthe, adj.
bankschroeven en soortgelijke voorwerpen). - Lip f. Met qroote bloemen.(MACER.
Macre, f. [Bot.], z. V. C. CHATAJCNE dean,
van den geweerhaan.' [ Mar.] Kloauw rn. (aan
Maci-ée, f. , z. v. a. MACARET.
de bezaansgaf/'ei, de giek, enz.).
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Machol, ma., Z. MACIIUL.

Macrelle, f., Z. V. a. FOULQUE.
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ter. (Men zeide vroeger M- a écriie,

it

dessinei,

a (lansel, enz.) M- d'ëcole, s::lioolmeester, onder-

wijzer van eene lagere school (nu liever instituteur
1)rinaie). M- de pension, kostschoolhouder. Mtl'études, Z. ETUI)E. M- ès arts. Z. Es. - ( fig.) Le
temps est Un grand rn-, (le tijd is een groot ei

goed leermeester, mettertijd kan men veel leeren.
Jurer sur in parole du ill-, bij ' s meesters woord
zweren, blindelings de gevoelens van een ander,
dien men als zijn' meerdere er/cent, aannemen en
verdediüen. - [ Man.] Avoir les Ilieds en m- a
danser, fansche of snijdersbeenen hebben. - Mees(er, zaakkundige, ervarene in eene kunst of wetenschap: Je men iapporte aux rn-s (Ie Fart, Ik beroep mij 0)) de meesters in (le kunst. Hornére et
Virgile sent deux grands in-s en poésie, Homerus
en Virgilius zijn twee fjroote meesters (voorbeelden,
lichten) in de dichtkunst. Cela est peint de main
Ie m-, dat is door eene meesterhand geschilderd.
II écrit en ni-, hij schrijft nieesterlijk. Les ni-s lu
Parnasse, de meesters, welqevers op den Parnas,
de qroote dichters, wier werken als modellen beschouwd worden. Les rn-s de ideale italienne,
tiamande, (le meesters, groote schilders der itatiaanscfie, der vlaamsche schoot. - ,4ieester, baas in.,
iemand, (lie behoorlijk in een der voormalige ambachts.qilden was opfjenolnen ; hoofd n. van eene
werkplaats. M- curdonnier, macon, tailleur, weestee schoenmalter, metselaar, kliêrmaker. Voila le
flF de eet atelier, ziedaar liet hoofd, de meester
dier werkplaats. Adressez-vous nu centre- in-, wend
u tot (ten meesterknecht, tot den opzi,qter; z. ook
CONTRE -MAITRE. Passer qn. ni-, iemand als weesIer in een gild opnemen; - (/lq. et fern.) iemand
al etende wachtei, niet met het eten op iemand
wachten. Ii est passé m- en fourherie, hij is een
doorknede schurk, een aartsfielt. - (Lee. peon.)
Les apprentis ne sent pas rn-s , van leerlingen,
van beginnaars moet men niet te veel vorderen of
vergen. - Maître wordt ook bij andere woorden
gevoegd om den eerste onder zijns gelijken aan te
duiden: hi- clere, M- garcon, 'ii- valet, Z. CLERO,
GAR C ON, VALET. - ( fam) Uil rn- homme. Un
m- sire, een wakker, bekwaam man. een eerste baas
in zijn vak. Un m- iou, m- flipon, een eerste gek,
een aartsgaauwdief. -- fil- Jaques, z. v. a. FACTOTOM. Z. ook ALIR000N, GOMIN; PETIT -MAÎTRE. -

[Ann. mil.] Une compagnie de cinquanle m-s,

eeoc kompainie von 50 ruiters. Naam en
titel van velerlei personen, meester, opziener, opigter, opperste, enz. - M- des ceremonies,
CEREMONIE. M- de Ia garde-robe, Z. V. a. GARDER011ER. M- d'hôtel, Z. HOTEL. M- (105 offices, opsgter over de lagere hofbeainbten. bI- de la clambre aux deniers, schatmeester des koninklijken
huizes. M- les comptes. rentmeester. M- des eaux
et forèts, houtvester. Al- de Ia vénrie, jagermeester. M- de chapelle of de musique, kapelmeester.
onies, de
- Ook met grand: Grand-m- (les cérém
la vdnérie, des eaux et bidEs, etc., opper-ceremonieineester, opperjafitmeester, opperhoutvester, cry.
- [Anc. wil.] M- de cavalerie, de la rnilice, weester, bevelhebber der ruiterij, dci voetknechten. M-

des arbaldtriers, des engins, des mineurs, etc.,

meester der kruisboogschutters, der krfjgstuigen,
der nijjngravers, enz. - [Mar.] M- entretenu of
enkel VI-, meester, baas, scheepsonderofficier. M- de
manoeuvre of d'équipage, schipper, eerste onderofficier. Second rn- de manoeuvre, bootswan en
schieman. Contre-rn- de manoeuvre, bootsoiansen schieinans-maat. M- cordiet, touwslaqerabaas.
M- déquipage dun port , brotsman van eeoc
werf of oorlogshaven. M- canonniei dun port,
konstapel-majoor van eene werf. M- màteur dun
port, masten-inzetter, baas -master eener werf. M- de
cilaloupe. bootsman; kwartierineester. M- coq, 0/flciers-kok. M- armurier, baas-smid, geweermakersbaas. M- ca] fat, opper-kalfater. M- clarpentier of de
liache, scheepstiinmerinans -baas. oppertimmerman.
M- pilote, timonier, eerste of opper-stuurman. Mvalet, bottelier. - M- de garniture, tuigbaas, tuigmeester. I1- voilier, opper-zeilmaker. M- gréeur, takelaarbaas. M- de vaisseau, schipper, gezagvoerder,
koopvaardij-kapitien. rel- de port of de quil, havenmeester, kaaimeester. M- de bateau , de barque,
schipper, schuitevoerder. M- de serrurerie, bankwerker, slotenmakersbaas. M- perceur, foreur, boorder-, metaalboordersbaas. - M- de grave, droog-

baas (die met het droegen van den totstokvisc/i bestemden visch moet zorgen). —M- des lautes-oeuvres,
des lasses-oeuvres, Z. OEUVRE. Somtijds wordt
n-C, tie ook bij namen van levenlooze voorwerpen
gevoegd, om liet eerste, voornaamste in zijne soort
aan te (luiden: M- autel, Z. AUTEL. - Bot.] Le
in- Inn dune plante, de hoofdstengels eener plant.
- [Mai'.J M- 101(1, M- couple, M- câble, etc., z.
BAU, COUPLE, ChORE, enz. M- gabari, grootspantmat ii. - [ Pèctie] iI- de palangre, z. V. a. MAtTRESSE-CORDE.--- ['Feel.] lIorlogiemakers-passer rn.
met buitenwaarts gekeerde punten.
Maitresse, f. Meesteres, gebiedster, vrouw;
eigenares f. Bonne, inauvaise rn-, goede, slechte
meesteres of gebiedster. La in- de Ia maison, de
vrouw s/cs huizes, huisvrouw. La in- dune hOtellede, de waardin van eene herberg. - (fig.) Rome
tot Ia m- da monde, Rome was (te gebiedster, beheerscheres dec' wereld. Cette femme est in- d'ellemcme, de ses passions, deze vrouw is meester over
zich zelve, over lime driften. - Meesteres, leermeesteres, onderwijzeres f. M- (Ie desslu, de musique, de chant, teeken-, muzjjk-, zangmeesteres.
Ibl- (l'éCOle schoolmeesteres, schoolhoudster (weleer:
metres). ru- de pension, kostschoolhoudster. - C'est
mm rn- femme, 't is eene wakkere, verstandige,
knappe vrouw; - ( feint.) een kloek, fiksch, wijf,
een driedekker, eeoc vrouw, die de broek aan
heeft. - Petite-maitresse, z. aid. - iilinnares,
geliefde, beminde, vrijster 1, meisje; - liefje n.,
inaitresse, in, atres f. Ilcoui'tise sarn- depuis
des années, hij vr//t sedert jaren naar zijn meisje,
hij is sedert jaren met zijne beminde geengageerd.
- II a piusieurs nh-s, hij houdt ei' verscheidene
maitressen, liefjes op na. - Maîtreee dient ook
even als maItre, om het eerste en voornaamste in
zijne soort aan te duiden: La in- arche dun pont,
de hoofdboog m. eencr brug. La m- pièce dune
charpente, het hoofdstuk van een timmerwerk.
iij_ conduite des eaux, hoofdwaterleiding f. [Bot.] jij branche, hoofdtak rn. - [ Hon.] La
fl1- roue dune horloge, het groote beweegrad van
een uurwerk. - [ Mar.] M- levde, grootspant n.
il- varangue, grootste vrang 1. , vrang van 't groutste spant. NI- cdle, middelrib 1., middelspant n. hiancre, Z. ANGBE. - [ Pécliej hI- verde, zware
vischl(jn t.
Maitrise , t. hleesterschap , meesterregt n.
hoedanigheid van meester in kunsten en ambachten (van 't voormalige gildeslelsel). Gagner Ja in-,
Parvenir a la ni-, me.'ster of baas worden, 0. t
meesterregt verkrijgen, in 't gilde komen. Lettre
de in-, gildebrief m. - Grande ma- of enkel hi-,
jrootineesterscnap n. (in sommige orden). —[Mus.]
Kapelmeesterschap n.
Maitriser, V. a. Als meester beheerschen of
regéren, den meester of den baas spelen; verweesteren, bnneesteren, beheerschen, overheerschen. Ii
veut m- ses Ogaux, hij wil over zijns gelijken, als
meester i'eçëren. - Ook zonder voorwerp: 11 veut
toujours in-, hij 'wil altijd den baas spelen. Alexandre a mal [risé toute lAste, Alexander heeft
geheel Azië overheerscht, onder 't juk gebragt.
- (lig.) M- ses passions, ses penchants, zijne
hartstogten, neigingen beheerschen, bedwingen... M- Ia fortune, de fortuin dwingen, hoar op zijne
zijde weten te Ier//gen. - SE 31AITR1SEJI, V. Pr. Zich
zelven beheelschen of bedwingen ; - beheerscht,
bedwongen worden.
-t- Majagiié, in. [if n.], z. V. a. cOiu3 101R AN.
1 a ale, f. [Bot.] Melige sleutelbloem t.
Majatife, t. [Bot ] Soort van aardbezieplant f.
-t.. Maje, ad/. in. [mr.]: Juge rn-, voorzittencl
regter m. eener laoerc regthank.
Majesté, t. Majesteit, heerlijkheid; hoogheid, grootmagtigheid, statigheid, defligheid, verhevenheid, voortreffelijkheid t. La in- divine, de
goddelijke majesteit. La ni- de Dieu, Gods heerlijkheid. La rn- des reis, de grootrnagtiqheid der koningen. La ni- royale, de koninklijke hoogheid,
majesteit. - Admircz an peu Ia rn- de ce temple,
bewonder toch de fleerljikheid, statigheid van dezen
tempel. La in- di son 'eisage, de deftigheid van zijn
gelaat. Ii prononca ce discours aver, heaucoup de
In-, hij deed dezerede, verhandeling roet veel deftiqheid. statigheid. - Titel der gekroonde hoofden,
Majesteit f.: Sa M- le rol, Ia reine, Hare Majesteit de
koning, de koningin. Plaise a Votre M-, het behaqe
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Uwe Majesteit. leuts M-s, Hunne Majesteiten . SaMla reine d'Angleteire of Sa M- i)Iitannique, klare
Majesteit de koningin van Engeland. (liet gebruik
wil, dat men, van keizers sprekende, bij Majté
liet woord impériale voegt; van koningen is de bjj
voegin gvan royale, in Frankrijk (lit/tans, niet gebruikelijk.) --- Majestieuseiiient, adv.Op statifje, deftige, verhevene, inajestueuse wijze, met
majesteit. - Majestuetix, ezse, adj. Statig,
statelij k , deftiq, verheven, qrootsch, prachtig, koninklijk, majestueus. Spectacle iii-, grootsch,
verheven schouwspel n. Dérnarche in -euse, deftige,
statige gang rn Style ni-, deftige, ver/leven, ni aje s t u vu 5 e stijl ni. - MAJESTUEUSE, f. [Bot.]
7\Taaln eener anjelier met groote bloem en stevigen
-

slenqjel.

Majeur, e, adj. Grouter, grootst, aanzienlijkst:
La rn -u paitie de eet dent est incorrecte, het
grootste gedeelte van dit geschrift is onnaauwheurig. - Lettre rn -v ofmajuscule, hoofdletter, groote
of kapitale letter t. - ( fig.) I Ioogstgewigtig, aller
belangrijkst: Intéi'èt in-, Affaire ni-e, hoogst gewiqtige aangelegenheid, zaak 1. Cause ni-e, gebiedende,
allerbelangrijkste oorzaak of aangelegenheid t.
Force rn -c , onwederstaunbare, hoogere magt 1.
[Cath.] Les oidies m-s, de hoogere wij dingen.
Excommunication ui-c, Z. EXCOMMUNICATION. [Mar.] Mats in-s, onde r masten rn p1. Voiles in-es,
voornaamste zeilen, hoofdzeilen in . pl Lieues in-es,
groote mijlen t. pl -- [Mus.] Ton of Motie ni- of
als subst. M-, harde toon ni., borenstem t. 'fierce
in-e, groote teis f. - [ Jeu] Tierce m-e, Quaite
of Quatrièrne m-e, Quinte in-e , etc. , drie, vier,
vijf kaarten van téne kleur, die van het aas af op
elkorler volgen, groote der-( i', vierde, vijfde, enz.
(Men zeidevroegeren zegt nogwel: Tierce, Quarte,
Quinte major.)
MAJEUR, E, adj. cl subst. Meerderjarig, mondig; Fille in-e, m eerdei jarige dochter, mondig meisje. Les tnajeurs, de 'ineerdeijari gen.
S MAJEURS, nl Voorouders, voorvaderen
(ancôtres). - 1I1AJEUI4E, t. [Log.] Eerste of hoofd
stelling t. in eene sluitrede, in aj o i rn
Major, adj. rn et I. (alleen bij militaire graden in gebruik) : Oppe, in a j 0 0 s': Adj udant- in -,
adjudant-majoor. (Thii'iiigien -ni- , chirurgijn-majam , eerste ieqimeiits-heelineestvi'. Ta m bour, Trompette ni- , tamboer-majoor, troiiipetter -majoor
hoofd der regiments-trommelsia ers of trompetters.
Sergent- in -, sergeant-majoor, eerste onderofficie,
van eene compagnie. Ronde-m-, ronde van den
majoor, majoors-ronde t. Etat-rn- , Z. ETAT. -- 511Jolt, rn [Mi l .] Majoor, groot-majoor rn M- du
régirnent, majoor van 'tsegisnent. M- de in place,
majoor van de vesting, plaats-majoor. M- gstiiéral,
majooi -generaal.
Mar.] M- de vaisseau, hapitein -luitenant. M- de Ja fl otte of de l'escadre,
majoor van de vloot of van 't eskader, chef van
den algemeenen staf van een'admiraal.
Majoi'at, 111. Vooi'i'egt des oudsten onder vele
even naauw verwante erfgenamen, reqt des oudsten, in a or a a t II.; - ook het goed des oudsten,
dat telkens onqedeeld bij den oudste des' familie
blijft. -- Majorataii-e, in. Bezitte r van een
majoraat.
Maj ort1ome rn Hofmeester, opperhofmeester, ho/maarschalk, (5(115 (ie hoven van Italië en
aan dat van Spanje, in aj a id o 'in u s (dal. ni a ggiordomo); ook z. v. a. maim du palais, z.
onder 514111E. - [ Aisc. mar.] Meester des- levens-
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in iddelen, roviandineester.
Majorique, t. Vaatwerk ii. uit lijn leem met
wit gl azuur en kunstig beschilderd, in aj d i i c a I.
Majoiité, t. [Jur. [ Mondigheid, meerderjasi;heid. majoresiniteit I. - [Mil. et Mar.] Gecserale staf ni., maj 0 1' t e it t.; - weleer ook:
inajoorspiaats f. - Meerderheid f. of overwigt is.
der stemmen in eens vergadering; -~ ineerdes-/ieid,
de partij, welke doorgaans de meeste stemmen vereenigt, majoritei t f. M- absolue , volstrekte
meerderheid, de helft der uitgebragte stemmen met
nog dIne. M- relative, betrekkelijke meerderheid,
hoogst getal stemmen, dooi' dlv' des' mededingers
verkregen. - Bijuitbreiding: Meerderheid, grootst
gedeelte van eene vergadering, een regiment, enz.
Majuse%ile, adj. Een weinig grooter. Lettre,
Caractère ni-, of als subst. MAJUSCULE, 1. Groote
of hoofdletter, kapitale letter t. - [Dipl.] Ecriture
m-, schrift n, dat geheel uit hoofdletters bestaat,

kapitaal schrift n, - [Catli.] La us-, het voorzangersambt (in sommige kerken). (vise/s ni.
Makaira, rn [H. n. ] Noons van een' zwaardMaki, rn [FL n.] Snuitaap in., spookdier fl
een naar de apen gelijkend dierengeslacht, met
den snuit van een' vos (waartoe de inakoko [lemur
catta] , de mnangoe of bruine mmmaki [lernur rnongooz]
en (Ie niakibi [le m ur makako] be/ma r e n ), mmm a hi,
lemnur rn
Mflt, III. 1-let kwade, al wat schadelijk, nadee
is, unit smart of verdriet ver--lig,onaem
oorzaakt, kwaad, leed, verdriet, onheil, ongeluk n.,
r amp, kwaal f. ; - gebrek n.; - schade f., letsel,
nadeel, verlies is. H- physique, moral, natuurlijk,
zedelijk kwaad. L'lionsnie est sujet is mille rnaux,

de mnensch is aan duizend kwalen, rampen onderwolj)en. 11 's a pas de us- ii cela, daarin steekt
geen kwaad. Surrnonter ses maux, zijns rampen,
onheilen, zijn leed te boven komen. Les inaux de

la guerre, de rampen, schaden des oorlogs. Je ne

connais point de us- eis lui, ik ken geen kwaad,
geen gebrek in hem. Avois bien du in- ii gagner
sa vie, veel moeite, veel zwoegens hebben oma aan
den host te komen. Avoir du ni- P faire qe., iets
met weerzin doen. - Dire, du us- de son proclilain,
kwaad van zijnen naaste spreken. - Ton rner,
Expliquer, Prendre une chose en rn-, eeoc zaak
verkeerd uitleggen, kwalijk opvatten, kwalijk ne
men. - Tout Ie monde lui veut du in-, iedereen
is van hens afkeerig. Je ne lui soulsaite point de
ni-, ik weasels hem niets kwaads. 11 me vent rnd'avoir dit cda, 11 men vent us- of dei in-, hij is
boos op mij. omdat th dot gezegd heb, hij wil 't op
mij verhalen, wreken. Tout Ie us- est arrivé par
en faute, /s(j draagt de SchuN van al liet ongeisk,
leed, onheil. - Cela ne me touche ni en biess ni

-

eis

isi-, Z. BIEN. - Kwaad n., slechte daad, on-

deugd 1. Ii ne faut pas faire ie us-, a fi n [lull eis
arrive du bien, amen maag geemse slechte daad (geen
kwaad) doen, opdat daaruit iets goeds voomkomne.
II faut rendre Ie bless pour le mal, Z. uIEN. usduire qn. a mal, iemand tot de ondeugd, tot liet
kwade verleiden. Peisser P m-, slechte oogmerken
hebben, 01) iets kwaads denken. - i%Iettre uise
femme ii in-, eeoc vrouw verleiden. - Kwaal t.,
plaatselijk lijden n., iigchaaoissmurt, pijn f., wee n.
Avoii in- ii Ia jambe, an bras, pijn aan liet been,
aan den arise hebben. Faire du us- k qn. , iemand
pijn, zeer doen. Guéiir tin us-, eeoc kwaal
genezen. Le in- de ventre, de dents, de tête,
doreilles, d'yeux, de buik-, tand-, hoofd-, oor-,
oogjmjn. Avoii ni- au ventreaux dents, a la
tète, etc., buik-, tand-, hoofdpijn hebben. La
tête me fait us-, mijn hoofd doet mij zeer.
Moss mal de tête est revenu, mijne hoofdpijn is
teruggekeerd. Mal de coeur, neiging tot braken,
misselijkheid f. (nausme). M- St-Jean, M- caduc,
Haut in-, B- sacré, z. t'. a. EPILEPSIE. M- iI'enfaut, barensweeën r,. pl., barensnood rn. M- de
,

rnère, Z. V. U. hYSTERIE. M- d'Alep, de Plsmnicie,
M- St.-Main, Z. V. a. LEPRE. M- de Naples, des
Allemands. des Turcs, des chréttens, Vu- fiancais,
espagnol, iisdien, poloisais, portugais, z. v. a. SYPHILIS, VE1SOLE. fyi- Blanc, M- daveisture, z. v. a.
PANAR1S. B- St.-Antoine, St.-Firmin, Sainte-Ge
neviève, Z. V. a. ERYSLPELE. M- de terre, z. v. a.
SCORBIJT. M- de nier, zeeziekte f. 1%l- de misère,
Z. V. a. PELLAG1IE. M- St.-Lazare, Z. v. a. ELEPHAIXT1AS!S. i%l- Sainte-Marie, nielaatscliheid f.;
schurft t. es, is. 1%!- de Siam, gele koorts. - [Vétér.] M- dèise, ezelsziekte f., kloof aan de hoefkroon
van 't paard, en vooral van den ezel. Pd- de feu
of d Espagise. hersen- of hersenvliesontsteking f.,
vuur is. bij de paarden. - I%l- de cerf, hertsziekte,
krasnp, klein t. (bij paarden). lit- de garrot, de
i'ogisois, kneuzing, schaving f. (door de drukking
van den zadel of eene asides-c oorzaak). M- de
pied, Z. C. G. FOU1'iCIIET. M- de taupe, Z. TAUPE. (Proc.) M- d'autrui West que snnge, niemand
hinkt aan een andermans zeer. M- sur in- nest
pas santé, dc eeoc kwaal geneest de andere niet;
er volgt slag op slag, on g eluk op ongeluk. M- sur
us- est sauté, of: Santé nest Pà5 santé, mais rn
sur rn- (of rnaladie) est santé, (laffe, niet ccci vertaalbare woordspeling, berustende op de gelfjkluidendheict van het woord santé, gezondheid, en
sans t, zonder t, ongeveer als of men in 't nederduitsch wilde zeggen: ramp op ramp is zonder wee,
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maar welvaart is niet zonder wee , of: de koestal-

len zijn zonder vee, maar de vlieringen zijn niet
zonder vee). Chacun sent son in- , ieder voelt zijn
zeer, elk live/t zijn Vakje te dragen. Aux grands
niaux les grands rernèdes, zachte meesteis (heelmeesters) maken stinkende wonden, op een' ruwen
kwast past eene scherpe bijl. Rage d'amour fait
passer le ni- de dents, de minnegloed verdrijft de
kiespijn (allerlei ligchaomslj(len). Le in- vient a
cheval et retourne boiteux et coiilreval, de ziekte
komt te paard en vertrekt te voet. - (Prov.) De
deux inaux il faut éviter le pire, van twee kwa
len moet men 't minste kiezen. A force de in- tout
ira tien, als de nood het hoogst is, is vaak de redding nabij; ook bij 't grootste leed moet men niet
wanhopen. Z. ook CHAUD. -- MAL, In. [Ei. n.]
Wentelaar of meirval ni., de grootste europésche
rivievisch (silure). ---- MAL, ado. Slecht, kwalijk, erg, 01) slechte, verkeerde wijze, in onqunstiqen
staat: II a in- fait ses affaires, hij heeft zijne zaken
slecht gedaan. Ii est fort in- 'vêtu, hij is zeer slecht
gekleed. J'ai in- entendu, ik heb kwalijk, verkeerd
gehoord. Ii n'écrit pas rn- hij schrijft niet slecht.
Un root in- interprèté, een
' slecht vertaald, verklaard woord lt.
Etre 151- avec qn , met iemand
oneens, oneenij zijn, niet op een' goeden voet met
iemand staan. Mettie qn. us- avec un autre, iemand
met een ander in oneenigheid brengen. Cda vous
sied in-, dat slaat u kwalijk. - (Prov.) vit,
qui ne s'ainende, die leeft slecht, die zich niet
betert. - Etre ni-, ziek, ernstig ziek zijn. Ce malade est 1)iefl Til-, va trés- in - , (tic zieke is in gevaarlijken toestand of (pop.) ligt slecht. Se trouver in-, zich onpasselijk bevinden, niet wél zijn,
kwalijk zijsi; fiaaaw worden. - (fig.) 11 sest introuni de no vous avoir olsui, 't is hera kwalijk
bei.omen, 't heeft hem berouwd, dat hij u niet heeft
gehoorzaamd. Si vous le faites, ii vous en prentha
in- , wanneer gij het doet, zal hij" t a kwalijk nemen.
Malabathie of ook Malabathium , (pr
—tro -me), in. [Bot.] Soort van indische laurierblaeren, eenigzins naar kraidnagclen riekende.
Ma labatbi-iiuiii. , m. (pi'. - nome) [Plmarm.j
Zalf f. uit die plant. (I'ATARASSE.
Malaberte, Malabeste, f. [Mar.j , z. v. a.
Malache, t. [Méd.] Jl7 eckmakcnd middel n.
Malaehite. Iii. Groen koolzuur kopererts, atlaserts, schriksteen, ei a 1 a c V i e t in.
Malacie, t [Mthl.j Ziekelijke, tegennatuurlijke
trek rn naar zékere, dikwijls ongezonde, schadelijke
of walgelijke spijzen, mr. bij zwan:ere vrouwen,
belustheid t.
Malaeoderuie, adj. Weekhuidig, met weeke
huid. MALACODERMES, al. p1. Weekdieren (mollusques). - Malacolithe, in. [i1inér.] Weeksteen in. , eene aan den augiet verwante steensoort,
sahlith, malalcolith in.— IaIaeoloie, t.
[J)idact.j Leer t. van de weekdieren. -- Malaeologique, adj. Die lees' betreffend. - Malaconionoptérygien, Iie, aeli. (U. n.] Met eeoc
enkele weeke rugvin. - Malaeophylle, adj.
[Bot.] Met weekv, zacht aanvoelende bladeren. Mataeoptèie, wij. [H. n.j Met wevke, zijdeachtige vederen. -- Malaeoptérgien ne, adj.
[ 11 . n. ] Met weeke vinnen. --- Malaeoi'hynque, adj. [1 1. n. ] Met weeken snavel. -- Malacosareose, t. [Niëd.] ilTeekheid, slapheid van
't vleesch. .-- Malacosome, adj. [H. n. ] Met
week lijf. - Malaeostéose, t. [sJdd.j Beender
vereveeking f. - Malacostraeës, m.il. [El n. ]
[Veeleschalige dieren n. pi. . kreeften in. pl., krabben f. p1. met bewégeljke oogen. - MalacoxyIe. in. [Bot.] Giftappelbooin in. (ook flUll)OU geheeten). - Malacozoaires, in. pl Weekdieren n. pl
-

-

d

-

-

Malactique, adj., Z. V. a. EMOLLIENT.

Malade, adj. Ziek, kraak, ongesteld, lijdend.
11 est in- au lit, hij ligt ziek te bed. RIle est ina Ja mort, a mourir, is l'extrtmiliu, zij is doodziek,
doodkrank, zij ligt op sterven. Son frère est inle Ia fièvre, de la petite vérole, zijn broeder ligt
ziek aan de koorts, aan de kinderziekte. Tonilser
m-, ziek worden. II a lair in-, hij ziet er ziekelijk
uit. - Ook van ligchaamsdeelen, van dieren, en
bij uitbreiding van alles wat wegkwijnt, wat zijne
eigenaardige hoedanigheid of kracht heeft verloren:
Avoir un Pias in-, een' zieken, ljdenden as ns hebben. Un chico in-, een zieke hond in. Un arbie
-

MALAIS1.1099

in-, een zieke, kwijnende boom ui Ui) that in-, een
kwijnende Staat rn Une institution in -, eene kwijkwijnende instelling. Un aimant in-, een verzwakte
inagneet of zeilsteen in , - Une lourse in-, eeoc
kranke, ledige of bijna ledige beurs t. - Ii est md'esprit, hij is niet wel bij zinnen. 11 cot plus in d'esprit quo de corps, hij is zieker naar den geest
of t gemoed dan naar 't liichaam. Imagination
in -, ziekelijke, ontstelde verbeelding t. - (Loc.
prov.) E4hien m- cui en meurt, of II n'eii inourra
que les plus in-s, daaraan zal niemand sterven. MAL(DE, in . et t. Zieke, kranke in. en t. Le, Ja
m- est hors de danger, de zieke is buiten gevaar.
Ii fait le in -, hij houdt zich ziek. - Mala die, f.
Ziekte, krankheid, kronkte, ongesteldheid. Une inmortello, cciie doodeljke ziekte. II a mauvais visage, il couve quelque in -, hij ziet er slecht uit,
hij heeft eene ziekte onder de leden. Contracter,
Gagner mie in-, Etre atteint dune in-, eeoc ziekte
krijgen. Relever de ni- van eene ziekte herstellen
of opkomen. - M- bleue, jaune. noire, z. v. a.
CYANOSE, JAIJNISSE, MELÉNA. i1- imaginaire, z. v. a.
IIYPOCHONDRIE. M- nerveuse, Z. V. a. IXÉVROSE.
1\1- du pays, z. v. a. NOSTALGIE. M- pédiculaire,
z v. a. PHTHIRIASE. M- vdnérienne, z. v. a. Si'PHILIS. - II a Ja in-, hij heeft de ziekte (de heerschende landsziekte, cholera, pest enz.) gekregen. Les in-s des animaux, des plantes, de ziekten der
dieren„ der planten. - (fig.) Les passions sont les
rn -s de l'âm
e, de hartstogten zijn de ziekten der
ziel. La in- dun Etat, de ziekte, de kwij n ende, verachterende toestand van eesieii Staat. - (fig.)
Overdreven zucht f. tot iets. 11 aime fort les ta
les fleui's, eest sa in-, hij houdt veel van-I)leaux,
schilderen, vanbloemen, clot is zijne zucht, zijn
hartstogt. Ii a Ia in- du Jeu, hij is speelziek. (Loc. pray.) Cost mie in - de femmes, 't heeft
niets te beduiden. - Maladif, ive, adj. Ziekelijk, sukkelend, zwakkelijk: 11 cot dune complexion
m -ive, hij is can een ziekelijk gestel. - Maladiveté , f. [lëd. ] Ziekelijkheid, zwakkeljkheici,
zwakke gezondheid t. - Maladrerie, t. Lazarus- of leprozenhuis n., ziekenhuis voor melaatsclien (liproserie, ladreiie).
Maladiesse, f. Onhandigheid, onbehendigheid,
ongeschiktlieid, lompheid t. La in- de eet ouvrier,
de onhandig/ieid van dezen werkman. II est dune
extrèrne in- eis tout, hij vat alles zeer onhandig
aan. - (fig.) II y a de Ia m- a se justi fier par de
telles raisons, 't verraadt onverstand., zich met
zoodammige redenen te regtvaardigen. - Maladroit, e, adj. Onhandig, lamp, onbehendig; onverstandig, onoverlegd. -- Ii est in- en tout ce
qu'il fait, hij is onhandig in al wat hij (1oct. Réponse ni-e, onverstandig, linksch antwoord n.
- Als subst. in. en t. Onhandig, linksch mensch,
lomperd ni., onhandige veonu' t. - Maladi-oi
tenieiit, adv. Op onhandige, lompe wijze.
Malaga, in . [Corn. ] Malaga -wijn in.; Malaga
f. p1.
-razijne
Malagma of Malagnie, in . [léd.j Verzachtende of verweekende omslag in., verweekend
middel, ma 1 a gina ti.
Malagmer, v. a. , Z. AMALGAMER.
Malaguette, t. [Bot.], Z. V. a. CAIIDAMOME.
-

Malai,

in., Z. MALAIS.

Malaire, adj. [Anat. ] Tot de wangen of de
koken behoorend: Os in -, kakebeen n.
Malais, e, a(lj. Maleisch: Couturnes, Moeurs
m -es, nialeische gewoonten, zeden f. p1. Langue
rn -c of als sub.st. MALAIS, in. Maleische taal t.
maleisch n. - 31 ALA1S, in., -E, t. Maleijer in.,
nialeische vrouw t. Les in-, de Maleijers, een afzonderlijk inenschenras in Achter-.4ziï en op de
eilanden van de Indische zee, liet i)2aleische ras.
Malaisaiice, t., Z. V. a. MALAISE, EMBARRAS.
Malaise, in. Ligchanieljk kwalijk-bevinden II.;
onaangename gewaarwording, onbehageijkheid, ongelegenheid f., ongemak n.,, nttelige omstandigheid t. ,
geldsgebrek n. Voir qn. dans Ie in -, iemand in
netelige, kominerljke omstandigheden, in achteruitgang van zaken enz. zien. II sent, Il éprouvc lu
in-, hij is niet op zijn gemak; hij is niet megt wel.
- Malaisé, e, adj. Niet gemakkelijk of ligt,
nioejeljk, bezwaarlijk, ongemakkelijk; - geen gemak aanbrengend, lastig in 't gebruik; -- bekrom
geldmiddelen, onvermogend. Cda nest pas-peain
si in-, que vous croyez, dat is zoo inoejelijk, zwaar
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niet, (118 gij meent. Une voiture m-e, een ongemakkeljk rijtitig.
Gens m-s, lieden, (lie in be/trompen omstandigheden leven, die zich moeten behelpen,
onbemiddelde 1iden.
Malaiséiiient, adv. Op
moijelijke, bezwaarljke wijze, moeijelijk, ongemakIcelijk, bezwaarlijk.
Malaisieii, He, adj., z. V. a. MALAIS.
Malarniris, iii. [Bot.] fTaa11v eener pepersoort.
1a1andre, t. [Constr.] Rotte kwast in 't hout,
uilige kwast, uil, paardepoot in.
MALANDRES. 1.
[Vdtér.
] Kloven of kenen f. Pl in (le kniebogen
Pl.
Méd.jMelaatcchachtige uitslag in.
der paaiden.
Malandreux, euse, wij.:
z. ook sulios.
Clieval in ,
Bois in-, rottig, beschadigd hout n.
met kniekloven behebd paard ii. MaIaHdIie, f.
[Méd.] z. v. a. MALANDRES.
Malaiuhin, in. (oorspronkelijk de naam van
arabische en egyptecche straetroovers ten tijde der
kruistogten) Straatroover, struikroovei'; sc helm,
schurk m.
S Mal - appris, e, adj. Slecht opgevoed, onOok als subst.
wellevend, oninanieiljk, lamp.
fl1. en t. C'est Un in-, mie in-c, 'tis een onmanierlijk mensch eene vrouw zonder opvoeding.
Malapie, in. (bedorven van mal -apte) [Ty
ogr.] Onkandige zetten, die te naauwernood zijne
opij kan lezen.
Mal it propos, adv. Ten onpas, ontijdig, ongeleqen (z. PROPOS).
Malaptèie, wij., z. v. a. MALACOPTERYGIEN.
Malapténire, in. [H. a.] Elektrische meirval
of wentelaar in.. inz. in den Nijl en den Senegal,
door de Arabieren r a a .c C P of bliksem geheeten.
Malarriiat, in. [ITI. fl.] Gevorkte knorhaan m.
-

---
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[ti'ipia cataphr'acta]

mannelijk kind a., kind van 't mannelijk geslacht,
jongen. Perdrix in-, mannetjes patrijs in. Plante
in , Palmier in , mannelijke plant t., palmboom m.
Cette plante porte des fleurs rn-s et des Ileut's
fernelles sur Ie mêine pied, deze plant draagt
mannelijke en vrouwelijke bloemen op denzeifden.
stengel.
(fig.) Mannelijk, sterk, krachtig, vol
uitdrukking, gespierd, kloek, forsch, stout, moedig:
Voix in- enanneifjke , zware stem f. Courage in - ,
enanneljjke moed in . St le in , gespierde, krachtige,
nadrukkelijke stijl in. Eloquence in , mannelijke,
deftige welsprekendheid. Contours in s, krachtige,
sterke onitrekk'en in. p1.
[Tech.] Partie of
Branche in- des ciseaux, tenailles, forces, etc.,
bewdgeljke aim ni. regterblad n. van metaaischaren, tongen, enz.
[Call.] Trait cc-, fiksche,
krachtige pennetrek in. Caractèi'e, Ecriture m-,
[Mar.] Bktiment
mannelijke letter of hand f.
La nier Plait
in , goed zeebouwend schip a.
trés iii , de zee liep zeer hoog, was zeer verbolgen.
[Bol Encens in , Indische wierook in.
CHILE, in. Mannelijk wezen a. man ni.; mannetje a.
(van een dier). La valeur est Ie partage da m-,
de dapperheid is het deel des mans. Le in de Ia
brebis, het mannetjes schaap, de ram in .
(pop.)
C'esl un laid, vilain in , t is een leelijic, wanstal
tig, hatelijk mensch. C'esl Un franc, bon in-, 't is
een fikse/ee, kloeke vent.
(Pe'ov.), Z. EPERV1ER.
Malebeste, f. Malebet, ni. Z. MALABERTE.
S Malebète, t. Gevaarlijk mensch in., mensch,
die niet te vertrouwen is.
t Malebosse, t. Groote hult of bogchei m.
[Méd Pestbuil t.
Malebouche, t. (weleer) Kwaadsprekendheid f.
(mddisance); (nu) sliekende adem in.
MalédictioH, t. Vloek in., vervloeking, verwensching t. Charger em. de in-s, iemand vervloeken. 11 i'eçut Ia in- de son père, hij ontving zijns
rade-es vloek. La in- est sur vette maison, er ligt
een vloek, een onzalig lot op dit huis. 1M - ! vervloekt ! (zeiden dan op het t o oneel gehoord).
Male -faç 011 f. Z. MALFACON.
S MaIe-fai;ia, t. Groote honger in. A ce métier
on nieui'l de in-, bij dit handwerk sterft men van
honger.
Malélice, n i. Betoovering, beheksing; hekserij,
zwarte kunst t.
Malélleié, e, adj. Betooverend, behekst.
(fane.) Cel homme eet in- par Ja
nature, die man is (tool' de natuur stiefinoederifjk
behandeld.
Maléfique, adj. [Astral.] Kwaaddoend (door de astrologen, inz. gezegd van de plcne-ten Mars en Saturnus [male fi ces] waaraan zij
een' schade/ijken invloed toe-schreven.
t Malerneiit, adv., Z. V. (1 . MALHEUREIJSEMENT.
t Malelnort, t. Ongelukkige, jammerlfjke dood.
t Maleticontre, t. (vroeger ook Maleneoinbi'e) Jam.) Kwade ontmoeting f. ongeval,
ongeluk n. tegenheid f. II VOUS ari'ivera in , er
zal u een ongeluk overkomen.
(Pray.) Qui se
soucie in - lui vient, wie een ongeluk vreest, dien
Malencontreusement, adv. Bij
leeft het.
ongeval, bij ongeluk. Malejicontreux, euse,
aelj. ongelukkig, rampspoedig; onheil aanbrengend.
t Malengin, in. Bedrog n. (fourberie, trom-
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Malard, MaLart, m. [U. a.] Naam van den
woerd (mannetjes-eend) in sommige departementen.
Malate, m. [C h um.] Appelzuur zout a. M
dam nine, appeizure aluinaarde f.
Malathise, f. z. v. a. MALACHITE.
Malaventure, t. Ongeval, ongeluk a. (rnës,

aventure).

-

,

Malavisé, e, wij. Onbedacht, onberaden, onbezonnen, onvoorzigtig; onverstandig. Je fis bien
m , Iorsque je niengageal dans cciie affaire, ik
was zeer onbezonnen, toen ik mij niet die zaak inliet, in die zaak wikkelde. Ook als subet. in.
en f. : een of cciie onbezonnene: Vous Pies an in-,
une rn-c de pai'lei le Ia soite, 't is onbezonnen ,
Mataonvoorzigtiq van u, zoo Ir spreken.
visément, adv. Op onbezonnen wijze.
Malaxation, f. [Phairn.] Weekmaking f.
Malaxer,
inz. het weekkneden van pleisters.
V. a. Week, lenig maken (b. v. harde stof/en in
Het part. passé is ook adj.: Emolie, enz.).
plâtre bien malaxé, goed weekgeknede pleister t.
Malaxis, Malaxide, f. [Bot.] Plant van
't geslacht der ore/dr- of standeikruiden.
Mal-bâti, e, adj. (fain.) Onbevallig of lomp
van liqchaamsbouw, slecht gebouwd; mismaakt,
wanschapcn:Un grand corps in -, of als subst.: Un
grand rn-, een groot mismaakt mensch, een plompe,
vierkante kerel. (ken op eenen berg.
Malberge, t. [ Hist.] Vergadering t. (Ier Fe-anMalbeste, in ., Z. v. a. MALABERTE.
Malboroiigli, Maibronek rn Beroemd,
fransc/i volkslied n. op den engelsehen veldheer
eel Europa verMarlborough;de door geh
spreide marschw(js van dat lied; oude franeche
contredans in.
[Coin.] Zekere kortharige ligte
[H. a.]
stof met kleine teekeningen, malbroek n.
Malbroek in., een bengaalsche aap, naauw verwant
aan den hoedaap (bonnet chinois). [Tech.]
Roue h Ia in-, rad n. met breede veilingen.
Malcontent, e, adj. Ontevreden, maar half
tevreden (inz. van meerderen met hunne minderen.
[Pol.] Les m - s. de onvergenoe,q'en met de landsregëring , de in a 1 c a ee t e ei t e ei M. p1.
i it LA
MALCONTENT, adv.: Faire couper ses cheveux a
Ja in , zich het haar zeer kort doen afsnijden.
S Ma1coitentement, in. Ontevredenheid f.
Mal-disant, e, adj., Z. V. a. MÉDISANT.
Maldonne, f. (fam.) [Jeu] liet vergeven (verkeerd geven) der kaarten: II faut refaii'e. ii 'y a
vie-, er moet op nieuw gegeven worden, de kaart
is vergeven.
Male, adj. Mannelijk, van 't mannelijk geslacht,
tot het mannelijk geslacht behoorend: Enfant in - ,
-

-
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-

,

-

-

-

-
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-

MAL4TRE.

-

-
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-
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-
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-

perie).

S Mal-en-point, adv. (fani.) Inslecieten staat,
slecht gesteld (coat de fortuin of de gezondheid betreft).
Malentendu, e, adj. Kwalijk begrepen, verkeerd a. tworpen of ingerigt: Ouvrage, Bâtirnent
M .
MALENTENDTJ, ra. Misverstand a., dwaling,
verkeerde opvatting t. II y a du in dans vette affaire, er is een misverstand bij deze zaak.
t Male unit, t. Slechte, onrustige, slapelooze
nacht al.
(der olie.
M aléolenee,f Olie-stank, onaangename reuk in.
Malepeste, interj. (fain.) Verduiveld! te droes!
de duiker!
t Malerage, f. Hevig verlangen n. II a Ia inde faim, hij is zoo hoegerig als een wolf, hij heeft
den geeuwhonger.
Males, in. pi. [Mar.] z. v. a. AIGUILLOTS.
Males -semaines, t, pi. (fam.), z. v. a. MENSTRUES) (Ook in sing.: Elle a sa male-semaine).
Malestran, in. [Pèche] Sardijnen m. pl., die
in de pekel gelegd zijn, alvorens zij in de vaten
gepakt worden.
Mal -étre, m. Voorbijgaande ongesteldheid, on-

-

-

-

,

MALETROUSSE

-

passeljjkheid f, kwalijk bevinden n. - Bekrompen
1ortuinsornstandi.(JIeden f. pl
Maletrousse, f. [Cult.] Oud i'egt n. of impost m. op fruit en horenvee.
Matévole, adj. (fain.) Kw a adwilli g , on genegen: VoiIi, lecleur 1iénvoIe on in-, tout ce quo
:i'ai á te dire.
Malfaçon, f. Mise l and, woedend ni., foul f.,
gebrek ti. nun eenig geniaakt werk. II v a de Ia ina eet habit, er is een gebrek, een nii.c.stand aan dit
kleed. - ( fi g.) Bedrog n. . ontrouwe handelwijze f.

11 •y a de Ia in- a cda, idee steekt bedrog achter.
1Ialfaiie, V. 0. (alleen iii eten info. in gebruik)
.KU'(lod doen, scheiden, benodeelen, kwalijk ha'ndelen: II est eiielin (1 ni-, Ie)] is genegen tot kwaad
doen. - MaUiisaiiee, f. Boosaardig h eid, kwaadwillighe)d, ?Clf fl f lot kwaad doen: 11 a (lonhié
des preuses de ni-, hij heeft blijken van bosaai'
dgkeid gegeven. - Malfaisaiat, e, adj. Boosaardig, kwaadaardig. kwaadwilli g ; - .cliadeiijk,
nzadeeliq. 11 est dune humeur in-c, hij heeft een'
boo.-en, kwaadwilligen aard. - Les sins fi'eiatës
soot ni -s, de vei'valsclite u1jnen zj/'a nadeeliq,
schadelijk. .- Maifait, e, adj. Mismaakt, u,anstaltig, rnisvormd, keelijl; (van personen); slecht inçjeriyt of uitge v oerd, slecht gemaakt (van zaken).
- I1afaiteur, ni., -trice, t. Kwaaddoener,
booswicht, misdadiger, boosdoener in., kwaaddoenster, niisdadiqster t. II faut polite les inalfaiteurs,
me n moet de booswichten stea/fen.
Maifau*é, e, adj. in een kwaad gerucht, in
een' slechten naam, te kwade' faam staande. Les
geils rn -s sont exelus des charges publiques, de
te kwader /dciuiz staande neiccliei' wOl(icfl Vüfl de
oJ)enlij/ce ambten nitqe.cloien. - MALFAMEES of
aIALNOMMEES, f. »1. ( !ot.] Naam van sommige
onschadelijke euphom'biaas of wolfsmelkplanten in
;

de fiance/me ko!anin.

t IIiagi-mtcieusemeni, adv. 0/) onbevallige,
onlmeusc/me, onbeleefde mc'jjze. - Malgracieux,
ieuse, adj. (fain.) Onheuscim, onbeleefd, onwellevend, boercch, lump: Réponse ni -lease, onbeleefd.
cmntwoom'd ii. Enfant in-, onwellevend, lamp kind n.
tIgi'é, prép. (oudt(jds Maiigvé) In wcm
wil, tegen den zin (man iemand) , tegen wil en dank,
ondanks, in sii/it van, trots, niettegenstaande. II
Fa fait m- son père, hij heeft liet in we/macil van
zijnen vader gedaan. On l'y ohligera am- lui. men
zal hein daartoe noodzaken, hij moge soil/en of
niet, men zal kern zijns ondanks, tegen, wil en dank
daartoe dwingen. II est patti in- mes instances, hij
is vertrokken, ,niettegenstaande mijne dringende
bede. - MÂLGBE QUE, bc. COi?J. (alleen moet liet
werkwoord avoli te gebruiken) Ofschoon, al/moewel, al: M- quo ous en ayes, al zijt gij ertegen.
ofschoon gij liet ongaarne licht of ziet.
M alliahi Ie, adj. Onje'schikt, onhandig, onbedreven, onbekwaam, onervaren: 11 est en- dans ces
affaires, hij is onbedreven in die zaken. - Malbabitenient, ode. Op ongeschikte, onbekwame
wijze. - MalIiabiIett, f. Ongesc/milclheid, onhandig/meid, onbedm'evcemheid, onbekwaam/meid, oncevaren/meid t. : Sa in- lui a fait Pedro SOfl emplol,
zijne ongeclmiktheid heeft hem zijn ambt doen verliezen.
Malliei-be, 1. [Bot.], Z. V. a. DENTELAIRE. [A ne. pray.] /4- croit toujours, onkruid vergaat niet.
Malheur, in. Ongeluk n., te,ejenspoed, rampspoed in.; onheil n., ramp f., slag rn. ouceval n.,
tegenheid, wederwaardigheid, 1. Le m- le poursuit,
liet ongeluk, de tegenspoed, vervolgt hem. Le in- a
voulu, quo son ennenii s'y trouvât aussi, liet ongeluk wilde, (lat ZijO vijai?el ei zich ook bevond 11
Jul est ari'ivé no in-, er is hem een, onheil, on ge- .

-

val overkomen. II succonthera a tant de in-s, hij

zal onder zoo vele rampspoeden bezw)/ken. Les
m S de hi vie, de wederwaardigheden des levens.
Cda pofte fl1-, dat brengt, kondigt onheil aan. Depuis quelque temps Ie om- lui en veut, sedert
eenigen tijd loopt hem alles tegen. - MALHEUR b,
(soort van verwensching en bedreiging) Wee: Maux impies! wee den goddetoozen! M- h ceux. qui
Vont dit, wee dengenen, die het gezegd hebben. Ook niet sur : Id- sur Cox et sur leurs efflanis!
wee over hen en hunne kinderen I - (Proc.) A
quelque chose ni- eet bon, daar is geen ongeluk
zoo groot, of ei is een geluk bij, alle kwaad
,

heeft zijn baat. Un m- no vient jamais seul, een
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ongeluk komt nooit alleen. Le ni- nest pas tou
it Ja pofte duim pausre homme, nu regen-jours

karat zonneschijn, 't kan vem'keem'ea. z. ook iieun.

- I'AEi MALHEUR, toe. adv. Rij ongeluk, ongelukkig. II toiimia par in-, hij viel b/f ongeluk. Malheni'eiisesiient ado. (OUdtij(ls ook a Ia
nialfienre) By on click, 0/) oimg' wijze
,
ongelukkig. 11 arriva am-, het gebeurde bij ongeluk.
11 et mort as-, hij is ongelukkig, op eeoc ongelukIcige wijze gestmven. - Maiheureux, emise,
ad.j. Ongelukkig, i'amnpspoedig, iaiimpea/ig, ellendig,
beklagenswaardig, jammnem lijk; onfortuin//jk; onheilspellend, o,'m/mei/bi'eimqeiid, nadee/ig, schadelijk:
Ii y a des liomnrnes in- ia' Ieui's fautes, em' zijn
mensclmen, die door hunne eigene schuld ongelukkig
zijil. II est dans un Plat in-, hij is in ccii' ellendigen toestand. Il inèiie une vie in-cum, hij leidt,
voert een beklagenswaardig, jammerlijk leven. Je suis om- an jeu, ik ben ongelukkig, on fortuinlijk
in het spel. - Avoir, Faire nyc tin m-euse, ongelukkig aan zijn Ciii(le komen. Avoli' la main
in-once, eene on g elukkige hand hebben (ven iemand,
die alles breekt; van cemm speler, die slechte kaarten
geeft; van een heeimiicester, wiens omem'atiëmi zelden
gelukken, enz.) - IJue constellation m-euse, een ongelulelcig, onheilspellend gesternte ii. Les ni- elfels
de lei'reur, de schadelijke, ,jaiiimerijke gevolgen ii.
Pl. der dwaling. - Phsioiiornie in-once. ongunstig
voorkomen of gelaat ii. - hi- éerivain, erbarmneljjk,
slecht schrijver al . II a Ja nithnoire m-euse , hij
heeft een slecht geheugen. - (fain.) Un in- diner,
een schraal, ontoereikend mniddagmacil ia. .1e nal
qu'uiie in-cum pièce de cinq fi'ancs, ik heb niets
dan een ellendig vij/fm'anccstuk. - (Loc, prov.) U
eet al- en fricassee, Z. FRICASSEE. -- MALIIEUBEUX, in., -EIJSE, F. Ongelukkiqe, ellendige; snoode,
eemlooze na. en t. II faut avoircomnmassioii des m-,
men moet medelijden hebben mart de Ongelukkigen.
Qu'avez-vous fail, in-? wat hebt gij gedaan, ongelukkige, ellendige? - 11 faut cliassej' ce m-, gij
moet dien deugniet. booswicht, 5e/mik we'jagen.
- Cost une in-euse, 't -is eene ligtekooi. - (Proc.),

z. 6IIIET.
MaIhonnte, (icij. (van personen en zaken)

Onwellevend, onwelvoegeli/k, onfatsoenlijk, onbeleefd, onho/Ïei/jk: H oniiue. Conduite 101-, onwellevend man in., onfatsoeilijk gedrag ii. - Oneerlijk,
slecht, zonder eer of 7'egtsc/iapenlmeid (in deze beteekenis altijd vOOr het subet.(.' M- homme, slee/it
oneerlijk morose/i. (v(Il. IIONNETE en DESUONNETE).
- iaIhoniêteiiient, (1(1v. O'mbeleefdelijk, op
onbeleefde, onbetame/ijlse, ook: op oneerlijke wijze.
- Mmtlhoianêteté, 1. Onbetaineljjkheid, onbeleefd/memd , on/ieuscli/ieid, onwelv.9ege/jk/meid, au/maffelijk/ieid f.
Malice, f. Boosheid, kwaadwilligheid (meet sluwheid en lint gepaard) , arglistigheid f., neiging ome
kwaad te doen; zucht om het belagclieljke en verkeerde te hékelen, ome de lachwekkende zijde van
cell voorwerp of een persoon te doen uitkomen;
schalk/meid f., moedwil ni., guiterij f., moedwillige

streek n. of poets f. Cent une in- noire, quit no

faut pas laisser inupunie. 't is eeoc afcchuuielijke,
dmeivelsche boosheid, die niet ongesleaft moet blijven.
II la fait par ei-, hij heeft liet uit mimoedwil/igheid,
uit sclieilkheid gedaan. Cost en homme cans m-,
't is ccii man zonder arglistigheid. - 11 vous feia
sûi'euuient quelque me-, 511 en Irouve l'occasion,

hij zal ie zekerlijk eeoc poets spelen, indien hij er
0 elef1enheid toe vindt. Cet enfant est plein de in-,
dit kind is vol schalkheiet, vol guitestreken. II ''
a de Ja in- lans sa physiononile, em' is iets schalkacht/ps in zijn gelaat. - Ce soot des m - s , dat zijn
moedwilliCe streken. - Entendre in- it qe. , een
kwade uitle g jivg aan iets geven. 11 ny entend pas
til-. hij macemit het zoo kwaad mulct. z. ook FOURIIE.
- MaIieieuseiieiit, adv. Met boosheid, sc/mo/kheid , enz. , op kwaadwillige, arglistige wijze,
schalksch, guitachtig. - Malieieiix, ieiise, t.
Boos, boosaardig, kwaadwillig, arglistig, guitach
.schalk, schalksch. 11 est nu- conume on vieux-tip,
singe, hij is zoo arglistig als een oude aap. Enfant in-, schalk kind ii. -- Cheval in-, kwaadaardig paard n. - Ook als subst. gebézigd: C'est
un m-, 1111 petit nu-. 't is een gull, een kleine

schalk. Le in- vent faire de pelites twines et non
de gi'ands ma lheurs.
Malicore of Halicori.im, (pr. ---ei-ome)
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MATJSAIN.

[Bol.] Schil f. van eenen granclat(/])pel. - MaMalléabiliser, v. a. Hamerbaar maken. lifoi'nie, adj. [Bot.] Appelvormig.
Malléabilité , f. IJanserbaai'heid, pletbaarheid f.,
MaHgneinent, adv, }Iet boos opzet, met boos- geschiktheid van zékere metalen am in kouden toeaardigheid, op kwaadwillige wijze: Quitter sa stand door hamerslagen of pletrollen uitgebreid le
femme m-, zijoe vrouw roet boos opzet verlaten. worden en zoo sneer digiheid en nerf te krijgen. -- MaJignité, f. Boosheid, boosaardigheid, schaLa us- du caractère, de buigzaamheid, gedelijkheid f., naclecliqe invloed nl.; kwaadaardigheid, dweeheid van 't karakter. - Malleable, adj.
besmettelijkheid, 1. ecoer ziekte. La m- (lu coeur Ilanserboar, pletbaar.
(fig.) L'esprit de l'hornme
humaiii, de boosheid, verdorvenheid V(fl 't men- nest rn- gun dans sa jeunesse, 's snenschen geest
scheljk hart. La in- de lair , de schadeljicheid, (te laat zich alleen in de jeugd buigen , vormen.
nadee1ie invloed der lucht. ---- La m- tie fiè\'re,
MalLéaI, e, adj. [Aunt.] Tat het hamertje
de kwaadaardigheid van (le koorts. La in- (le la van t oar bekoorend.
pesle, de besmettlijlsheid der pest.
MaIléa-mothe, t., z. v. a. lAyETTE.
MaHmbe, rn. [ 11. n ] Vogeltje van 't geslacht
Ma11éifoi -me adj. 1 tamervarmig.
(Ier wevers of weefvoels.
MaiJemolle, t [Coin.] tVit, zeer lijn netel
Malin g igue, adj. Baas, boosaardig, kwaad- (lack of kat oen n. uit Oostindie; - vrouwen halsaardig; ondeugend, verdorven; hékelend, bijtend, doek in. van die stof.
kscaadsprekend; - nadeelig, schadelijk; - sluw,
Malléolaire, ad]. [Anat.] De enkels betreffend
slim; schat/s, oodjk. Volonté in-igne, booze wil rn. of daartoe behoarend. - MalléoIe, t. [Anal.]
11 a (lit rein dun Ion m-, hij heeft dit op een' Uitsteeksel aan 't beneden eirde van 't scheenbeen
boosaardigen toon gezegd. Regardcr go. d'uii oeil en 't kuitbeen, enkel, enklaauw in. ( elseviile). Min-, iemnv(t met een 'nij(li,q 00fl, kwaadaardigen blik interne, externe, binnen-, buitenenkel. -- Anc.
aanzien. (fain.) Le in- esprit of L'esprit m-, ook mil.] Vuur- of brandpjjl ns (malles -postes.)
als .cubst. Le in-, ee booze geest, de duivel. Cet
Malle -poste, f., Z. onder MALLE. (Plur. Des
homme a in m- vouloii c'onii'e mol, (lie fl2(tfl
Malletîer, n) . 1Talies, koffesmaker rn. - Ook
heeft iets kwaadc tegen mij in den zin. Uric join als adj. : Ouvu'ier in-, Coifretier -in-.
m-igne of line m-igne join, eene booze, duivelsche
Mallette, f. (verklw. van malle) Valiesje, kofvreuGde f. (over cens anders teed). - Unn inter- fertje 15.; reisbundel, reiszak ni.
prétation n-igne, ccve kwaadaardige, stékelige uitMailer , in. Postpaard us. (dat de brieven
legging. - II est trot) ni- pour sv laisser prendre, draagt). - Lasnoen- of disselpaard ii. voor de
hij in te slim om ziel daarmede te laten verschal postchais, stelpaard.
ken. - (lion et Pray.) II cot ir- comme one
Malmaison , t. [Bot.] [Vilde doagant nu.,
clsouette, hij is zoo slim (dom) als reve gans. - wild zoethout us. - 1Vaam van een lustslat op
In (lezen zin ook als subst.: C'est tin m-, 't is een ruim 2 uren afctands van Parijs, lang door Nasluwert, een geslepen snensch, een slimme gast. - poleon I. en Josephine bewoond.
II a 'esprit aussi in- gull a le coeur bon , hij is
Malmener, V. a. Mishandelen Cl zij not slaeven spotziek, schalk van geest, als hij goed van gen of suet woorden) , -- hard of slecht behandelen;
hail is. 1Jan finvi'e rn-icon, cciie kwaadaardige - een groat verlies doen lijden. - 1 Jet part. passé
koorts f. Une plain ni-igne, eene kwaadaardige is ook adj.: Pei'sonuse malrneuiée, mi s h a ndeld, zwaar
wonde t. II y a je on sais quoi de rn- dans cette benadeeld persoon usî. Les troupes des ennensis
plante, e' is iets schadelijke, nadeeligs in deze plant. fuirent Wen ns -es, de troepen der vijanden ue'erden
Maline, f. [Mar.] Springlij n., springvloed, zeer mishandeld. 11 la toen nu- dans cette dispute,
slicing in. -- MALINE of (beter) niALS ,f . Mechel- hij heeft hem bij dezen twist veel kwaad g edaan.
sche kant f. (naar de belgische stad Mechelen,
Mal -nuort, I., Z. iIALESIORT.
Malines).
Maliiuouiliie , t. [ \Téuler. ] Slecht verteerde
MaJingre, ad]. Sukkelend, kwfjnend, kruk- mest ns. van herten.
kend„ zwakkelijk, ziekelijk (inz. uit niet bekende
Malnouuinsées, 1. p1., z. onel. MALFAMÉ.
oorzaken). Je no sais ce qua eet enfant, ii est
Malouus, fl5. p1. [Tech.] Baksteenen nu. p1. tot
toot w- , ik weet niet wat cdt kind schort, 't is het bouwen van groote zeepketels. (maluwe
altijd sukkelend.
Malope, 1'. [Bot.] Plant t. van 't geslacht der
Malordonuié, e, adj. [Bias.]: Pièces ni-es,
1 Malingiier, DI., Z. V. a. SACIUSTAIN.
Malinteiitionné , e, adj. Kwalijk gezind, een en twee geplaatste stukken n. p1. (wanneer
kwaadwillig. Cette femme est trés rn-n eau Ire van drie figuren in 't wapenschild ééne nab)] het
Youls, deze vrouw is zeer kwalijk gezind jegens so. schiidhoofd en twee nabij de schildpunt geplaatst
- Ook als subsi.: Les ni -s oat répandu cette nou- zijn, in plaats van, naar den regel, twee mu een
'relic, de kwalijkgezinden, kwaadwilligen hebben geplaatst (posées) te zijn, dat is, twee aan 't schild(lit nieuws verspreid.
hoofd en déne aan de schildpunt).
Malique, artj. IClsini.( : Acide m-. appelzuur us.
Malotri. e, ad,]. Mismaakt, wanschapen, elS Malls, I. [Méd. ] Ivarmzweer t. - [Vétér.], lendig. -- Doorgaans als subst. gebruikt : C'est
Z. V. a. CLAVEAUX.
Un usi_, une m -c, 't is een unisunaakt schepsel, een
Maihorne, adj. (fain.) Zeer onhandig, lomp, ellendig, armzalig, berooid wezen n., eene lompe,
linksek, ongeschikt: Ce valet est hien us-, die knecht (ti/eke schommel f.
is zeer lamp, plomp, onhandig. - Ook als subst.:
t Malpagiie, nu. [Corn.] Wanbetaling I.
C'est on vral m-, 't is een regie lomperd. - (pap.)
Maøpasser, V. a. [Cons.j Verkeerd hoeken.
Une grosse in-, ccve dikke, lompe meid of vrouw.
Malpeigtie, m., -e, t. (fam.) Slee/st gekamde,
Mal-,jngé, nu. [Pi-at.] Verkeerd vonnis n., ongekamde nu. es f.; slordig, haveloos gekleede
onregivaarrlige, op dwaling berustende uitspraak f. man ni. of vrouw t. , onzindelfjk unensch n.
Mapighiae.ées, Maipighiées, t. p1. Plan(fig.) Verkeerde oordeelvelling, dwaling f.
MaHaguette, f., Z. 1ALAGUETTE.
ten I. p1. van 'I geslacht der maipighia. - Ma1
Mallard, nu. ['feels.] Kleine slijpsteen in. der pigliiée, I. Maipighia t. , eene anserikaanse/se plant.
I Maiplaisant, e, mij. Onaangenaam, onMalle, f. Reiskoffer ni., valies n.; brieven- behagelijk, onbevallig.
maal f., po.ctrijdeis-valies voor (Ie brieven; -- postMaiplaquet, m. [Minér.] Bleek roode markar, postrhais f., rijtuig ier verzending der brieven snersooit I. nset grijze golfstrepen.
(ook malle-poste geheeten), post, brievenpost I.
MalpoJe, us. [H. us.] Amerikaansche adder,
Faire sa m-, zijn ko/fes', zijn valies pakken om O
sissende slang t.
('eis te gaan); zich visvaardig maken. IJéfaire sa
Maipropre, adj. Onzindelijk, onrein, vuil,
of
calms
a-, zijn koffer
uitpakken. La m- du corn- fllOîsif/, slordig: Fernusse in-, onzindelijke VrOUW t.
ier est fei'niëe, de brievenniaal van den postbode Habits ni-s, morsige. ,slordige kleederen is. »1.
is gesloten. - La rn- of La malle -poste de France 1 (fig.) Ongeschikt: Etre fl5- ul faire uuse chose,
West pas arrivée aujourd'liui , de frasische brie- ongeschikt tot de vcrri ting van iets zijn. - Malvenpact, (le fi'an.cche post is heden 'niet aangekomen. l)roprel)leuIt , ((dv. Op onzindelijke. slordige
- (Lor. /1g. et fam.) II porte toujours sa fl1- SUF wijze ; -- 0]) slordige, grove wijze bewerkt. son dos, hij draagt ((ltij(i zijn pakje op den rug (van Malpropi'eté, f. Onzindelijkheid, onreinheid,
een' bultenaar sprekende). Z. ook TIIOUSSEJI. - morsigleid, slordigheid.
Gi oote rugmand f. of -korf m. (ier marskramers.
Malsain, e, adj. Ongezond, geene gezondheid
Malle of Ma.1h, us. [H. us.] N)flnueirvai of genietend; - ongezond, schadelijk voos' de gezondu'enteloar nu. (nsalaptdrure).
heid: Cet enfant est us-, dit kind is ongezond. -

--

-

-

---

-

-

-

--

scharenslijpers-

--

•

-

g

-
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-

Coiitte m-e, ongezon(ie 1and.s1eeic f. Nourriture
In e, ongezond voe(Isel n. - [Mar] COte malaine,
onzuveve kust (gevaarlijk cm aan te doen), OflhlCibeijzome, onzuivere, vuile kust t.
Ual-saiiit-niain, nt (pop.), z. v. a. GALE.
Malséant, e, eidj. Onqepast, onvoegzoon, onbet(1flteI')k, onbehoorlijk: II est in- a non jeune
personne de parler de a sorte, 't is voor een jonq
irienech onqepast, onVoe/et(iin, cd(!us te spreken.
De tels pensers me seraietit rn -s, zulke gedachten
zouden rnJ si(t betornen.
(Gewel n.
Malsenié, m. [Vénér.] Onqel)jk etakt he'ts
Ma1otinant, e, adj. [Tluo1.j Kwoljklui
((Cml, (itiostootIjjk. Proposition m-e, eicinstootelijke
stellinçj 1. - Bij uitbreiding: onu'elroetjelijk. onsede1jk: Expression ui -c. onbetcimeljice nitd'iu1ckinj 1.
Ial-snbti1 111. [Clias.] Tei"iiujziekte t. der
voijels.
Malt, ni. [Bras.] IIout n., ekiemde en ie(1i'OOfJdC, maal' noo niet febroken o/qeplette iieistf.;
-- bij soniiniqe sckr)Jvcvs ook de naam 'can het qe
brokene mout. - lUaltage, n i. I Jet inenten (vj1.
-

,

-

-

-

MALTER).

Maltaillé, e, odj. [Bias.] Manche rn -n, wijde
nieUw t. vein een' middeleeuwse/we tcibberd.
t Maltalent, iii. l'f rok, wrevel in. , kwaad7

--

WihhiØhei(1 t.

Malte (Ordi'e de), in. [I-list.] Mciltëze orde t.,
cciie militaire qeesteijke orde (naai' haren lioofdze
te!, liet eiland Malta, dus elierten) . Chevalier de
M-, Moltdzer ridder n. Croix de \1-, Maltëze'r
kruis ti.
Loc. Pi'OV.) Faire des croix de
z.
M-, qedwonen vasten, niets te eten hebben.
ook MALTIJE.
MaIter nij. v. a. [Tech.] Mouten, de jeist
iii mout vci'ei'iidei'en , i/COP eeoc aanvankelijke IiieinlilU (lOCh ondei(Iarin , vacirtiij de kieriqe deden
(if)ieScliei(Iefl en cle meelaclitiuie Ii slijiiisuiker en
gain oin"ezct worden. -- Het pcirt. »eend is ook
adj. : De I'oige imaltie, qeinoute qerst t. - Malteur, ei. Mouter. moutmaker; !)i'ouwel m.
Maitlia, t. [H. n.j , . v. a. MILAMIIIE.
Malihe, t. [Minér.j illineraal pek ii., z. v. a.
PISSASPHALTE. - Tech. [ IVaterweren(le mortel ni.,
uit dat inineraai pek beide! ; --- soort van qldizenina/iers stojiveiw 1.
-

-

(

--

-

[

Mallhée, F. 1H.

fl], z.

CHAUVE-SOUJIES.

Maltôte, t. Oiiwettiqe belasting; buitenqewone,
drukkende belasting, geldofpersin', knei'elar)j;
(bij uitbreiding en ten onreqte) betastinq t. , liepost in. van allei lei aard. - ([am.) Gezamenlijke
lieffers der buitengewone belastingen, der jedwonIVel
qen geldheffinqen, pachters dci ieqten.
eer ook wacItschip ii., uitleqqei in., nu PATACHE
ijelieeten. (Loc. prov.) Faire Ja rn-, nookkelen. - 1 Maltôtiei, m. Belastinghc/fer; linevelaar, qeldafl)crser. woekeraar, uitzuiger iii.
Maltraiter, V. 0. Miskandelcn, door doelen of
woorden beleedigen, kwalijk bejéqenen: veronqel'jj
nialtraite sit femme et ses-ken,orgtci.I
enfants, hij misliandelt zijne 'vc ouio en kinderen.
Oti iie doll in- personne, eten moet niemand kivalijk hijdijenen. - Ce pOre a maltraité son fils
dans soiì testament, die vader heeft zijnen zoon
in zijn testament te kort jedaan. liet part.
»ass is ook acij.: \Talet rnaltraitd, mishandelde
knechit. - None nOeS été fort nma]traités (Jails cette
auberge, cependant on imous a traités art mal,
wij hebben in dat loqement zeer veel moeten betalen en zijn er toch zeer slecht onthaald.
Malvaeé, e, Malvé, e, adj. Bof.1 Moluwaehtiq, naar de maluwe qeljkend. - Malvaeées
of Malvées, t. pi. ilIaluwe -planten t. p1.
Malveillance, f. Kwaadwilligheid t.; haat in.:
-

--

-

-

--

--

-

--

afgunst, wanliunst t. Voilh des eflels de

sa in-,

dat zijn uitwei-ksels van zijne kwaadwilliqheirL
S'expuser ii Ja in- do public, zich aan de alqemeene
afgunst, aan den volkshaat blootstellcn. ---- Malveillant, e, ad,). Kie'aadwilliq, afgunstiq. irangunstig. Caractère m-, kwaadwitliIj, afqunstiq haechter a. Homme ni-, kwaadwilliq, rjdiq, wançunsti,q man rn - Ook abs suhst. m. en t.: kwaadwilliqe; wcmnqunstiqe. Quelque rn- lui aura joué
ce buy-Ik, de crime of andere wanqunstiqe zal hein
dezen streek qespeeld hebben.
Malveisine of Malveslime, t. (eiq. kwade.

qevaarljke buurman) [Anc. emil.] Naam van een
voormnoliq oortoqswerptuiq, in a t v e sí mm e 1.
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Malversation, t. Ontrouwe waarneming van

ecu' poet, amnhtsontrouw t., inz. het verduisteren of
ondeisloan van gelden, mmm. a 1 v e r a ci t i e t. - 1alvei-ser, V. dl. Eenen post niet eerlijk waarnemen,
onqeoorloefde voordeelen van zijne anibtsbedieninrj
trekken, f/dl(ien onderslaan , verduisteren of veritonkcm'eiiicmnen, em a lv ersc re mm.
Mali'oiiie, f. (bij sommiqe schmrijcers in.) [Corn.]
iltabvczei , immlrusie of mctli'asidi' om. , ecn édele,

qeuriqe, zoete aiim, cfoorqoüns ede qoudqcle kleur,

inz. van de stam! Napoli cli Malvâsia op 't schier-

eiland Jllorca; . kunstnwtiq tdJeberei(ie Iransehe
nmuskoeituijn in. uit Piovence.
1 Malvoiiloir, in . [twaadwihfiqbmeid f. - .Mal--

voulii, e, adj. (fame.) Slecht of kwalijk qezien,
in een kwaad blaadje staande, fje/iaat.
Manian, 1. Kinderwoord vons - mere, riwecler,
m a rn a. Grand rnaimman, qm- ootmimciumma, qrootiiioeder.
(fain.) Vee grose in-. eene dikke tante, zwaarljviqe vrouw t. ---- ( »0».) I'd- -leton, z. v a. OuRiiiCE.
Uaiiianpian, ill. {ibldd.] Zweer t., waoimecle
zich de renë;ischmc kwaal, PlAN qehecten, opemihaart.
Mambriiie, t. [U. il. Maniberpeit, ,cyiische eif
indische qeit 1. san den hemp Manlier in Syrie.
Mamel of Ma nime, in . [Bot.] dhrikozenboom
('all, Simmt-l)omiimqo, nicimay-boomim rn.
Mamellaire, aPi. [H. n.]De bom - sten betrefl'end.

- illamelle, t. Borst, nam, piom t. liet orqaan

dci melkafscheidinq hij cle zooqdiercn, inz. v,nuweborst f. Enfant hi Ja in-, kiem! ii. aan dc hoist,
zuiqcliiiq HI. en t. - Les nm-s dune baleine, cle
prunimncn. hoistcn C(iii ecn' walvisch. Les rn-s (of
pis) d une vache, dune cJIe\re, de uijers in. p1.

eeiiei hoc. ecimem geit. -- (fly.) Eerste levensl)jcl,

perk n.:

ie fus dès Ja in- nu homme de douleur,

ik was van ifl?jiie vroegste jeugd af een man der
smaite, een lijder. -- [Bol.] Naam vaim verscheidene
boi'stvornm'iqcpdidde.ctoelcn m. pl.— UaiiieHière, f.

[Aiic. imiil.] Boretharnos, borstwapen Ii. - Ma-

mellifère, adj. . qebmuikehijler IIAMM1FEIIE.
Mameiliforine, adj. [FE. n.] Borstvormi,. Mamelon, nm. Tepel, bor.cttepel ni., speeu t. -

Jij uittmeiclinq : ronde verhevenbieicl t. op eene
vlakte, borst- of tepelvormiq uitstek ii.; - rniamn
(!er tepels ofuroijes o» de tony, op cie imuid!; - dem'
knobbels of uitwasseim aan vlanten; -- der knoppen,
duimen aan sluitboomen, yrendels e. a. ijzeren of
houten voorwerpen. enz. - [Gdogr.] Alleenstaande,
keqeleormiqe hooqte f. of heuvel II.; afteronde bergtop. -- [ H . n. , Bot.] iYamn van verscheidene schelJim, V(ifl vele »addcstoelen (ter wille van hunne
gedaante). - ['['ccli.] 1VI- ai'tiliciel, kunsttep'el in.,
tepeldopje ii. (hij ontoereikende ontwikkeling of b
een of 00(1cm gebrek der tempels aangewend). -- [Mar.]
iloeihaak ni - Manselonné, e, adj. Met tepels, knobbels, wrotten of andere min of meem' lepelvornmiqe hoogten bezet. - Mamelu, e, adj.

Met zware, qroote borsten, zu'aar vafl boezem. -

Ook (115 subst. (1Pm.) C'est iirie
is zumaam- van hoesten.

grosse rn -e,

zij

Maineluco, Dl. ili'azilicmansch kind n., uit een'

blanken imian en eene inlanclsche vrouw geboren.

Maiiieliik , Manielonk , Mainluk of

iIaniiiielouk, ill. (ely. een uit christenouders
çjeboren en in de mimuhaniedaansche godsdienst op.qebragte Sidiaf mn lijfwachter des egyptischen roltans) Soldaat eenem egyptische ruiter-militie, die
eenmaal een' zeer qrooten invloed had, maar welher nog oltijd maqtiq overschot in 1811 door den
toenmaliqen peg/a man Egypte, Mehenmet-Ali, werd
vernietigd, rn a mmi e 1 u k in. M-s de Ja garde, ruitercompagnie t. der keizerlijke garde, onder Napoleon
I. JcVolmfl(l uit de dooi hem in Egypte eon geworven
mcmnielukken.
M'amie, t. (zamemmtm'ekheinq vein mon arnie) Mijn

lie/je, mijn hartje, liartjelief.

Maniillaii'e, wIj. [Anal.] Tepelvornmiq, wreit-

vormiq. -- I1AMILLAIRE, HI. [H. eed.] Lid n.
eener secte ('(iii mennonieten of doopsqezinden, ina-

rn I lIa i-i st

u. - ilaniillé. e, iIa,nilleux,

euse, Wij. [Bot.] Met einde knobbeltjes of wrat
jes bedekt.
Mammaire, adj. [Anal.] De hoesten betre/fend:
Glande in-, best/dier f. -- Arlèi'e.s in-s, of rile
.cubst. MAMMAI1IES, t. p1. Borst-slaqaderen t. pl -

I!ammal, e, acij. [H. n.] , z. v. a. MAMMIFEIIE. -

Manimalogie,f. Leer, kennis t. dci- zoogdieren.

- Maniinalogiqiie. (ldj. Die leer of kennis
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betreffend. - Marnmalog!ste, in. Zooûdieikenner im -- Maminalogue, rn. Lijst 1. (!,eizoogdieren. - MLIII!nifèie, adj. Van borsten
of piwninen voorzien, zogend: Anitnaux rn -s of
ols subst. MAMMIFERES (min gebruikelijk Uam.
Iuanx), M. pl. Zooqd?eren n. p1., dieren, dke
bore/en om te zogen hel)ben, rn a n in (í I i 0 fl f. »1.
M-s fossiles, versteende en a ndere beenderen n. p1.
van zooÜrlicren uit de voorwereld, rn a in in a 11 oii t he n n:I. pl - Matnniiforviie, adj. 11rnst,
promeoroLig. •- Ma naiuiile, t. 1i%Iéd.] O n tste ki n g
van cme of ra n de heide borsten. - I$lammologie, etc., z. V. a. MM3WOG1E, enz.
flainiiiou, m. (Jood- of e1(1(o d in.; oardsehe
goederen n. p1. en rjIcclninrnen m. p1. voor zoo
verve men (1a(lP000 geheel zijn hait han(jt, niammov.
MaaHHouth, iii. [H. fl.j Onizoje1jjk poot
landdier IL uit de voorwereld, we/Its beenderen in
Sibetid en inz. aan den ()ttio in Nootd-Arnerilca
opgedolven en als moor tot allerlei kanctvoorwerfl(fl verwerkt worden , voorwereldlijke olifant
In a ni in o e t I? in.

in. [Muitiol.] liekentaunt in Pe'rziO,
toinait. IIarnondis. in. »t. [Corn.] Bedrukt katoen of c hile uit de staten van den qraa
ntoiol; - fijn wit lijnwaad ii., dat uit Tuck/ia-ten
fla(?7, SiIi/J1'fl(? Wait/C verzonden.
1I1iOF, f. (zamenlre/iking van 111011 amoiii),
Mantoudi,

=

'1,00

z. v. a. MAMIE.

Man, ni. [H. IL ] z. V. a . MANS.
Manacoii, in. H. fl] Prachtig Selt000e
(I/SC/iC kat t.
Manakin of anaquiII, fl1, [ H. n.j Zuid-

Atnerikaanscit oudvogiltije
ren, mona/u wn nt.

tOet

.celiittereiuie k/eu-

1ana1gie , f. M/d.J ..411:jeii?cene verdcovinq 1. V(lfl li(Cf?aaflt en /ieest.
1aIILiIkt, 111. (weleer) Jnezéteite, inwoner; (inter) landbewoner, lane/man, boer In.; - (nu) loin7)er(l, boerenkinkel in.
Manate,

in. [I il. 11.]. z. LAMANTIN.
-

natidei, I. p1. Gee/ac/it n.

der

--

eekoeijen.

Ma-

I'$laflCa4OIR. III., Z. V. a. MANACOiT. (lea in. p1.
iMancaiidiiles , t. »1. [Bot.j ZeepaddestoeMaiieeHe, I. 1-la/sketling in. de?' kaipaarden.

die titel vetten ?i?i7 (ta n rieit karboom vast is.

auceiiiLle, f. [ Bot.] Giftappel, nianschenilieofrnanzanillo-apprl fl!. - Iflaneeiiillier, in. Giftin. uw. op de Antillen, welks iruc/tt en SaJt Cit/i/ft/p is. Les Indiens
treinpent leiirs !lèches dans le sue du in-, de Indian en donipelen hunne p//len in liet 801) tan den
manschenilienboorn.
Manclie, in. Steel ni., stang, greep I. , hecht,
handvatsel, handrat it. Le in- dun martean, dune
lime, dune liaclie, de utel van een' hamer, cciie
vijl, cciie bijl. i1- de balai, bezemsteel ni. Couteau
ii in - dargent, mes niet een zilveren hecht. Branler
dans le in-, z. BBANJ.EJI (ook f/p.). TuB (rnan (, lteron)
de Ia charrue, ploegstaart. -- M- (Ie vîolon, hals in.
50fl cciie viool. Ce musicien connaît, sait son
ant kent, weet,
Ill-, et sûr de son iii-, reve aiuzjjk
verstaat zijne greep, heeft cccie vaste greep. [Te elij M- ii poUr, siijp- of »0/Vet/echt ii. der
messenmakers. Faux-m- ii treinper, vei'staaltanj t.
(out de te harden of te temperen voorwerpen, mede
vast te houden). Le in- du handoir, de greep 1)0 n
het speinrart 0(0n een wee/touw. - [H. n.j B- te
appelboom, irtanschenillenboom

-

couteau, z.

V. 0. C()UTELIER. Le in- dune éclanclie

de mouton, het hieltje, de hesfe van eenen schapenpeibout. M- tiavlion, handvotselii. van een' sloep.c
riem. - (1.0e. /) ro e .), Z. COGNEE.
-

Manehe, I. Mouw 1. La in- dune chemise,
dun ha b it, (Ie fliOUtO van een' hemd, van een' rok,
M-s courtes, longues, korte, lane mouwen. Bouts
de ni-s, z. V. a. PLEUREUSES. Gar de - ni -, Fausse

in -, z. aid. (hij 't laatste staat abusievelijk FAUSSEMARCHE). - (Loc. fig.) Avoir, Tenir qn. of qc.
dans ma m-, iemand of iets in zijne mat of in
2ijne hand hebben, vrij over iemand of iets kunnen
beschikken.

Cost une autre paire de in-s, dat is

ccve andere zaak, dal is wat anders. Tirer Ia mde qn., iemand om iets verzoeken, iemand in den
arm nemen. II na se bra pas liver par Ia in-,
men zal hen?, niet behoeven te noodzaken (om er
heen te qaan, am het te doen), hij zal liet zich geen
tweemaal laten zeg/ien. - Du lamps quon se
nhouchait sue Ja in-, in den ouden tijd, toen men

MANIDARINISME.
n/el beter wist, toen

de wereld nog

onnoozel was.

II a Ia conscience large, comme Ia in- dun cor-

deliei', hij heeft el-it zeei mv un geweten. - [Jeu]
Etre in- a nl-, eik eeoc partij gewonnen hebben.
zoadat men eene i/cede moet spelen, mii Ie zien wie
de baas is. - [Gdogr. Kanaal ii., zeearm in.,
bogtige zeePi)gte t., inz. die, soc//ic Frankrijk van
Engeland scheidt, het kanaal, Etieisch kanaal. -

[H. de Fiance] Gaisles de Ja m-, vluçeiwacli
zijdewachters, ljfgrden, die lii de kapel en-tes,
bij ple(,ti(e gelegenheden den koning lei- zijde gingen. ('h?ntiislioninles de Ja ni-, edellieden , die
niet (Ie brian/sing en 0J?/)aSsi1?ij dci' fransche koningskinderen belast wuien. - [Mai. ] Buis, PIJP, slang,

miiantieiin t. Iti- ii Vul. ii eau, w(/npjjp- of slang,
waters l ang. 111- le I)ornpe, tie dalots, niamieming
van de J)Oinp, Ca n (Ie sjiiji;aten. M-s ii vent, koelof luchtzeilen (qroote buizen eau zeildoek , die
veische lucht tiessc/iende/cs en in ne stookplaats der
stOOalSc i5 eJ)(1i voeren). ..- [Aiie . nul.] Vleugel in..
vleu g elbe n de t. - [ PTche] Mouw- of trechtervor mig net n., z. MA NOLLE. - {Phaiin.j 1- of
-

CJiause (IH1J)poCmate. z. C1IAI)SSE.
Maiichei'eaux, in. p1. ) Tech.] Boomnen in. p1.,
handgrepen t. p1. van eeoc lintweversschering. [Modesj , z. V. (1. GIGOTS.
Mancherou, in. [Agile.] Ploegstaart in . [Tech.] Les rn -s tune Ijrouette, (ie handgrepen f.
pl., bormen iii. 7)1. Vt? n cciie n kruiwa g en.
taiichestei', 10. (P1 - téte) [Corn.] Fluweel
katoenen stof 1. (minOr de gelijknamige en--achtije

ge/sc/ic fabi)jlistad).

Msanehette, f. Lub, lob, handiubbe f., sieraad
vein kant, n ete ld oek, enz. aan den hemdsliandboom'd,
in a n c P e t f. i\'l -s tie dentelie, kanten lubben. lI -s
a , inst kent amzootitde lubben. - (Loc. pray. ei

lig.) Vous nitties Jail lit de belles ni -s , daar hebt
f C mij eeoc fraa)je poe/s gespeeld, daar brengt ge
mij (1007' owe onvooizigtiejheid of lompheid mooi
in 't ?taaIIW. Put'ndi'e dec ni -s pour 1aiJer it qn.,
zeer vooizigtig niet iemand omgaan, iemand met
giacé- handschoenen aanvallen. Cest uit inaiquis de
Ja in-, 'C is een sc/too/icr, een bédelaar. - [impt'.]
Boek I?.. handschrift vol kamitteekeninqen. - [Mai'.]
Ophouder, knevel in. der schoten, dci' groole bras.1c?? in 't hezaanswant, stropje ii. - [Auth.] M-s
de bomtiamuier ,, d'at'tiliciei'. bombardiers- , vuurwerkers-, mooremnauweit t. pi. --- [Bot.] M- de Ja
uierge, Z. V. a. J.ISEIION. 1VJ- gi'ise, (li ijsbiadzwarri n.
- [ 11 , n.] Al- (JO Neptune of Denteile de nier,
Z. V. 0. ESCUAIIE.
Manchoti, in, Mof Iii. La in eet on double
sac sans loud dans lequel on gaiantit les mains
du iroid, de maf is een dubbele bodeiniaoze zak, in
ne/ken men (Ie handen warm /ia?i(lt. -- [Fond.]
Ring of band in. (lee gegoten buizen. - [Mar.]
IJzeren kluis I. - [Verr.] Geblazen gla.ccilimider in.
(die overlangs doorgesneden en in eenen strijkoven
lot cemie lasplaat of tafel woudl uitgespreid). Matschonni4i', in. [Veir.1 JYerkumiaii in., die
(le giascilindeu.c blaast.
Maiiehot, adj. Eenhandiq, eenarmicj, aan i/due
hand 0/ a an démiemi am'mn verminkt. 11 est in- de Ja
main iIi'oiie, hij is aan de regiem' hand verminkt,
hij kan de regter hand niet gebruiken. - Ook als
subst.: Un in-, UIIe m -a, een of eCie eenhandige. (Loc. fig.) Cat homme nest pas in-, die muon is
niet linkse/t, is 'niet gek, is een geslepen gast, is
bij de hand. 11 est in- de Ja Jangue, hij is dik,
zwaar van tong, zwaar ter sp r aak. - MANCHOT, M.
[H. II.] Amnboi ische plate/sc/i in. - Vetgans f.
(eemie soort van pinguin of alk van de zuidelijke aardhe/fl). Grand in-, gioote of pataganisclte vetgans.
Magieieriiie, t. [Bot.) Soort van berk ni.
Maucipal ion, t. (mi. row.) Oveucjevingeener
zaak als eigendom, eigenaardige plegtige overgave
van cicot/ow bij de oude Romeinen, ma a n c i p a ti e f.
Mandant, in. [Jur.] Lastgeve r , volmagtgever,
principaal, rn a n dan t in.
Maiidariii, in. Chimieescl, staatsbeambte of geleerde, aanzienlijk Chineesch, ma it da rh n in. -Mandariiaat, m Waardigheid I. van mnanda-

?.ijn. mandarjnschap n.

Mantlariiie, t. [Coin 1 F//cit zijdemi staf met
katoenen schering. -- t Manila ii ii isme, m.
Stelsel n. van beproevingen, welke in China dezulken, die naar den graad van mandar ij n dingen,
moeten doorstaan; --- bij uitbreiding: ieder stel-

MAN P AT
.scl IL, (kit de strekking heeft om de burgers

naar

den graad hunner vordering in kennis te rangechikken, mandarin'ismus n.
Mandat,m. [Jur.] Mandaat a., volînagt, rolnaqtqeving, magtiging, opdragt f., last in.; - regler
bevel fl.;
pauselijke verordening t. of verbod-lijk
(M- apostolique). - [ Pout.] Gedragslijn t., voorschrift a., last in. (door de kiezers aas hunne aflje vaardigden in de Tweede Kamer gegeven) . - [ Fin.]
Aanwijzing f., betaal- of orderbriefje n., door een'
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Mandragiie, f. (pop.), z. v. a. MAIMIAGUE.
Mandren aque,f. [Corn. ] , z. v. a. MADRÉNAGUE.
Mandrerie, f. ech.] Digt of vol gevlochten
mandewerk II. -Wandrier,
rn. Maker van
zulk mandewerk.

Mandrill, rn. [F!. n.] Baviaan rn. van Guinea,
Congo, c-nv. , niet zeer langen snuit en korten staart,
na den orang-oetang de grootste van alle apen en
bavianen, woudduivel, mandrill, maimon, (100e de
negers boggo os. geheeten.
Mand rin , os. [Tech.] Naam van verschillende
schuldenaar aan z(jnen sehuldeischer gegeven, opdat
deze zich door een' derde doe betalen. a s s i g a a- werktuigen, die den werklieden, tot mal, model of
t i e f.; soort van papieren geld, tijdens de fran- vorm dienen of oma de bewerkt wordende voorwersc/ic revolutie der vorire eeuw, dat de assignaten pen vast te houden; vormijzer II. der zwaardvegers;
moest vervangen. -- Maudataire , m. (Jut .] houvast n. der goudsmeden e. a.; draaiboom m.,
Volrnagthouder, lasihebber, gevolniagtigde, zaak- klouw, spil f. der kunstdraaijers; - doorslag, stemvoerder, mandat(iris m. [Poli!.] .dfqevaar- pel rn. der sweden, enz. , slotenmakers e. a.; (ii.qde in de Tweede Kamer (in betrekking tot zijne kardoesrol f., h'ardoesmal n.; patroonrolder at. kiezers). -- Mandatet-, v. a. Een mandaat of [Chin.] Sonde f. of lentijzer n. voor de traanfistel.
orderbriefje ter betaling afgeven; - een regterlejk -- MANDREN, rn. (naam van een' vermaard' fransch'
bevel (ter aanhouding, dagvaarding, enz.) uitvaar- rooverhoofd): C'est on M-, 't is een booswicht, hij
digen, tn a ii da t dr en. - Het part. passé komt is tot alles in staal.
ook als adj. voor: Somma mandate, gcldsomn f.,
Manducable, adj. ]Méd.] Eetbaar, goed om
voor welker betaling een mandaat of orderbriefje te eten (mangeable) . - Mandiieation , t. [Phys.]
is afgegeven. - Mandateur, ni. [Atic. mi!.] Het eten, de verwerking der spijzen in den mond
Overbrenger van bevelen. Mandatif, ive
en de doorslikking dereelve. - [Cath.] Het eten
adj. [Jut.] liet regterlijk mandaat of bevelschrift van 't ligchaam van Christus in 't heilig avondbetreffend: Forme m -ive, yam -mn m. van 't mandaat. maal. - Mandticité, f. (woord van Rabelais)
Mande, Fijn teenen mandje ii. met 2 ooren, Groote honger, geeuwhonger rn.
van binnen met doek bekleed, Ier verzending van
Manéage, in. [Mar.] Verplipte Imostelooze hulp f.
pjjpaarde. - [Ann. fort.] Schanskorfni. (gabion). der mob-oven bij het in- en uitladen des- koopwaren.
Man(té, e, adj. (en part. passé van mancler):
Manécanterie, f., Z. MANICANTERIE.
Personne ni-e, ontboden persoon in. Chevaux ns-s,
1 Manée, f. Handvol f. (poignée).
bestelde, opontboden paarden n. pl
Manége, us. Het afrigten der paarden; in 't
,Mandement, m. Meer vermanende dan geb ie
algemeen: kennis f. van alles, wat het paard bedende beschikking of bepaling f., inz. van de kat ho- treft, inz. rjkunst 1. - Rijbaan, rijschool, om aljke bisschoppen in Frankrijk en België, herderlijke n ci ge f. Cheval pnopne, exercé au in-, een voor
brief m., m a n d e m é n t ti. - Bevel ti., verordening f. de rijschool geschikt, in de rijschool geoefend paard,
der overheid; reqterlfjk opontbod (niandat) - M- exti
een manege-paard n. - hi- de guerre, on gelijke
cutoîre, voltrekkingsbevel u. - [Fin.] Aanwijzing f., galop, krjgsgalop m. , krffgs-manege f. - [Mar.]
orderbriefje n. aan een' ontvanger of een' pachter, Scheepsbestuur n., besturing f. van een schip. ter betaling van zékere som aan den houder: Ii [Exploit.] Gang, loop rn., rigling der steenkoola donné un us- le vette somma stir son fermier, aderen. - [Tech.] Mac/mine t., die door een of
hij heeft eene aanwijzing van deze som op zijnen sneer in eeoc cirkelbaan loopende paarden in bepachter gegeven. .ini payé scion votre ns-, ik heb weging gebragt wordt, rosmolen rn. - (fig.) Bevolgens uw orderbriefje, uwen last betaald.
hendige, list/ge handelwijze, bedekte handeling f.,
Mandet-, v. a. Melden, berigten, verwittigen, listig gedrag n., listen 1. pl., streken rn. pi. Je
kondschappen, doen weten ('t zij schriftelijk of connais le os- de yes gens -lb, ik ken de bedekte
door een bode). Je lui ai mande de venir, i/c heb gangen, de sluwe handelwijze van die mnenschen.
hem laten weten, geschreven, gemeld, dat hjj komen Je ne suis pas encore fall a ce rn-, ik versta die
moet. N'avez-vous rien it ni-1 Paris, hebt gij niets kunstgrepen nog niet, ik ben op die streken nog
naar Parijs te melden, te schrijven. - (Loc. prov.) niet afgerigt. Voilk uts étnange in-, dat is eene
Je ne le lui ai pas mandé, ik heb 't hem ronduit zonderlinge handeling, eene wonderlijke manier van
in 't gezigi gezegd. - Gelasten, gebieden, bevelen: doen. - [Hist.] Le rn-, Le pat ti du rn-, La soLe roi mande It ses juges de faire bonne et prompte ciëté da rn-, de manege, de partij of klub der rijjustice, de koning gelast zijnen reyters, goed en baan, eene uit de overblijfsels der Jakobijnen gevaardig regt te doen. - Mandons et ordonnons, vormde partij, die onder het Directoire in eene
zoo gelasten en bevelen wij (eerste woorden van aan de Tuileritn grenzende manege-zaal bijeen
't mandement aan 't slot der openbare acten) .
kwam. - Manégé, e, adj. in de manege geOntbieden, opontbieden, bij zich doen komen, bijeen dresseerd of afgerigt.
roepen: II a mandi son intendant, hij heeft zijnen
Manèque, rn. [Bot.] Soort van muskaat f.
zaakvoerder ontboden. Le rai a nsandé le pane
Manes, rn. p1. [Ant.] Zielen f.pl. der afgestorvement, de koning heeft het parlement bijeen geroe- nen, schimmen f. p1. der overledenen (als godheden
pen. - M- sa voiture, ses chevaux, zijn rijtuig, der onderwereld beschouwd en vereerd), schaduwgezijne paarden bestellen, doen voorkomen.
stalte 1., geest rn. Polyxène fut saerifiée aux inHatidibulaire, adj. [Anat.] Tot de onder- d'Achulle, Polyxemma werd aan de schim van .4kaak behoorend: Os m-, onderkakebeen n. Man- chilles geofferd of ten zoen gebragt. - Ook als
dibule, f. .Kinnebak, onderkaak F. (van den mensch adj.: Les dieux in-, de oden des' onderwereld. en de andere zoogdieren).[H. n.] Eik der beide (posit.) Troubler les os- de qn., iemands asch vergedeelten van den vogelsnavel; - ook: ieder der ontrusten, zijne nagedachtenis aanranden of schenbeide uitstekende deden aan de bovenlip (1e?' in- den. Ii attesta les rn- de sa mère, hij riep de schim,
secten. - Mandibulé, e, adj. [H. mm.] Met kinne- den geest zijner moeder tot getuige op.
bakken voorzien.— Mandibuliforine, adj. KaakMatiet, rn. [Pêche] Staand net n. (waarin de
vormig, kinnebakvormig. - MandibuHthe, m. visch bij de kieuwen gevangen wordt) , m a n é t n.
[H. n.] Versteende vischkaak f.
(band rn
Manette, f. [Tech.] IJzeren handvatsel n. aan
Mand il , in. Soort vanperziscime tulband, hoofd- de vormplank des p i s é -metselaars. - [ Flort.]
Mandille, f. Voormalige lakkeijen- of bedienRond en hol steekijzer n. om de plant met hare
den-rok, iiverei-mantel m.
aarde uit te ligten.
Mandoline, f. [Mus.] Soort van viersnarige
Manga, Mangas of Mangi, ni. [Bot.]
kleine luit, m a a d 0 1 ij n f. - Mandore , f. Mango -vrucht t., Z. MANGUIEII. (tige aap m.
[Mus.] Pandoer-citer f., insgelijks eene viersnarige
Mangabey, rn. [H. n.] .4byssinische langstaarluit, (lie sinds lang in onbruik is geraakt.
Mangan, Manganon, rn., z. v. a. 1ANMandouste, f. [[HE. n.] Slang f. op Madagas- GONNEAU.
kar, die van vleêr'muizen en vogels leeft.
Maiganate, Manganésiate, rn. [Chirn. ]
Mandragore, f. [Bot.] Airuinwortel, alruin, Mangaanzuur zout n. . Manganèse, Mantoover- of heksenwortel m. (van 't geslacht der bel- ganiiiin (pr. —ome), in. Bruinsteeninetaal n.,
ladonna), mandraqôre 1. - Mandrago
een graauwachtig wit, zeer bros en zwaarvloeihaar
rite, m. Op alruinwortel getrokken wijn m.
metaal, mangaan, mangandsiuni D. -

-
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Maugaiiésieii, ne, adj. Man g aan bevattend. Mangauésifère, adj. Toevallig met rnanjaan
vermengd. - Mangaiiésiqiie, Mangaiiique,
adj.: Ackle in-, manqaan-zuur, tweede man gaanoxyde n. - Mangaiieiix, adj. rn.: Ache ni-,
manganigzuur, eerste mangaan-oxyde ii - Man
galaitun, n]., Z. MAGANÈSE.
Mangé, e, adj. (en part. passe van manger):
Souris in-c par le chat, dooi' de kat opgegeten
louis f, - (lig.) Douleurs ni-es, veikiopte smart I.
- Planche, Ecliture ni-e, uit g esleten plaat f., uitqegaan schrift II, -- [Mar.] Etle In- par la mer,
door de zee overstelpt worden, blind achter de zee
zL1•n, ZWOO1' werken, onder stortzeen smoren (mu
een schip). Les voiles soiut in-es jar in iiiei', de
zeilen slaan blind achter (te zee. Etie in- par Ia
terre POUr UH spectateur, door de hoogte van 't
land niet te zien zon, in de kust vei'loren zijn (van
'tse/up).— (Prov.)Ecu changé, éCu In-, een gewisselul stukgelet is spoedig uitgegeven. - Maiigea
bie, mij. Eetbaar, goed onu te eten; nog zonder
nadeel of walging te eten. - Mangeaille, f.

iiuiseliei'en-voeder, inz. vOfJelvOPi' II. - Weleer ook
voor mensehenvoedsel gebruikt, en nog lieden in die
beteekenis gebézigd in: (Loc. fom.) II est toujours
occupé de m-, hij denkt onophoudelijk aan eten.
II so crè've de nu-, tij) heeft zich tot pioppens toe
vol gegeten. - Maiigeant, e, adj. Etend: 11 est
lien Puvant et in-, [rij lean goed drinken en eten.
- Ma.ige-bouilloii, nu. [I-I, ii.] PPoikrudworm in. (ook soulfteteuse gelieeten). - Maiiitefourmis, IlL, Z. V. a. FOU1IM1LIEIu. - Mangefroinent, ni. [U. n.] iforin ni. in de groene
tarwe. -- Mange-rose, nu. [Fl. u.] Z. V. a. iiPITOYABLE. --- Mangeoire, f. . Kribbe, krib, paardekrib t., langwerpife vreettrog of etensbak m
on.,ki' de ruif in de stallen. La devanture, Lenfoncure de Ia ni-, iie voorkant in. , de diepte of hol(Loc. prom.) Tourner le cul.
te f dec krib.
Ie dos a Ia nu-, iets ge/teel verkeerd beginnen, het
staat't
optoonien, het paard achter
paard tij den
den wagen spannen. 'I'enii' la in- haule a qa.,
ieln(lfld den broodkorf hoog hangen, hem niet veel
te eten geven. - Mangeoter, V. a. et a. (tam.)
kieskoanwen, zonder trek of eetlust eten.
Manger, V. 0. Eten, voedsel gebruiken: 1%!- do
vain, de Ia 'viande, du fruit, brood, vlecsch, fruit
eten of nuttigen. Les cluevaux mangent do toiii et
de I'avoine, de paarden eten (vreten) hooi en haver. ]..es oiseaux mangent do grain, des mouche
cons, de vogels eten (vreten) zaad en vliegen. Les
elienilles mangent les feullies, de rupsen vreten
bladeren, rieten de bladeren al'. - ( fig.) Cette
forge mange l i en du charbon, die sunidshaard versliudt, verbruikt (vreet) veel kolen. Ces Iéguiiies
mange n t kien du beurre, die groenten verslinden
veel boter, hebben veel boter noodig, z/ii groote
boterdieven. - Ook zonder voorwerp, inz. voor:
i/cut inacult(jd houden, spijzen: Le malade ne mange
pas, no vent ni hoii'e, ni manger, dezieke eet
niet, wil eten noch drinken. Donner It in-, gasten
hij zich ontvangen; - tafel, open tafel houden (in
cciie herberg). - (peep ) M- comme un loop, comme
on chancre, coiiume quatre, Z. LOOP, CHANGBE. U tic mange jamais chez lui, hij eet, houdt nooit
den maaltijd te huis. i\i- seul, eest in- conuine
les lions et les loops, alleen eten (aan tafel zitten) is als leeuwen en wolven eten. -- (fig.) Opeten,
verteren, doorbrengen , door de keel jagen: Feu
mon oncle a mangé tout son lien, wijlen mijn
(m nota zaliger) heeft zijn gansche vermooomijn
gen opgegeten, doorgebragt, opgemaakt. M- son
!)ien en proces, zijn goed met processen verspillen,
te zoek maken. Ii a mangé trois maisons et deux
belles terres, hij heeft drie huizen en twee schoone
landerijen dooi' de keel gejaagd, doorgebragt. Ni- qu., ielul(ifl(l uiteten, in den grond helpen, iemands
fioed opmaken, hem ramndien. Les femnues, Les
clievaux Ie inangent, de vrouwen, de paarden
Ideeden item uit, maken hem aunt . - (tun.) Je
nul garde de lui en parler, ii me mangerait, ik
zetl mij wel wachten hemdaarvan te spreken, hij
zou uitij opeten, verslinden, geweldig tegen mij uitvaren. :. ook BLANC DE L'OE!L. Je lui nuangeiais
tame, le coeur, ik zou hein uit gramschap kunnen
verscheuren. (van zaken sprekende) Invreten,
wcqvreten , wegbijten, inknagen, inroesten, vertëren.. l.a uouille maiugc Ie tot', de toert verteert het
-

ijzel. Un uledre lui mange la jambe, cciie zweer
verteert zijn been, knaagt aan zijn been. Une pou
dre, qui mange les chairs mortes, een poeder, dat
het wilde vlee.cch wegbijt. Leau-forte mange Jargent, het sterkwater vreet of bijt het zilver in. Le
grand jour mange les couleurs, het volle daglicht
verteert de kleuren, doet de kleuren verschieten.
La ri%ière mange sos boids, de rivier knaagt hare
oevers af, spoelt hare oevers weg. -- (fig.) M- qn.
des yeux, ientand niet de oogen verslinden, iemand
met vurig verlangen, toet hartstogtelj/ke liefde aanzien. M- qn. de caresses, iemand met liefkozingen
overladen, uit liefde opeten. Cette liiie est belle,
jolie ii in-, dat meisje is zoo lief, dat men haar
zou opeten. - (fig.) bi- ses mots, zijne woorden
opeten, doorslikken, de woorden ten halve, ondutdelijk uitspreken. -- M- sos douleurs, zijne stuart,
j)(/n opkroppen, zijne klapten bedwingen. -- M- le
cliemin, de beenen gaouw act ziele halen., snel loopen (inz. van paarden). - 1%1 - l'ordre, ecuten last
vergeten uit te voeren. - M- les crucifix, les saints,
een pilaarbijter, schijnheilige zijn. - [Mat'.] La
terre mange Ie vent It ce vaisseau, liet land beneemt den wind aan dit schip, brengt dit schip in
de luwte. - Le timoniet' a mangé do sable, de
stuurrnan heeft het uurglas geschud, heeft het te
vroeg omgedraaid. La lune mangera Ie temps , de
maan zal de lucht, de wolken doen optrekken, het
weder doen bedaren. - (Loc. prov.) Voilà ce que
les rats Wont pas nuangé , daar zijn de ratten nog
niet aan geweest, kijk. dat is nog overgebleven (als
men iets voor tien dag brengt, dat lang weggeborgen is geweest). Je ne itiange point ce que jai
sur mon coeur, Ik zeg het, zoo als 't nijl op liet
hart ligt, ik maak van mijn hart geen doofpot.
Savoir bien son pain m-, wel weten te leven. 11
mange son pain dans sa poOw, hij houdt gaarne
alles voor zicht zelven; hij deelt 'niemand mede.
Pauvi'es gens vivent de ce qu'ils mangent, arme
lieden behelpen zicht zoo goed als zij kunnen. (vop. el triv.) Ii en vent in-, hij wil aan den slag,
zijne handen jeuken, hij heeft lust oin te vechten.
- Cda no matige pas, dat eet geen brood (van
'iets, dat toen bewaren wil, ofschoon 't voorshands
geen nut doet) . - SE MANGER, V. jil'. Gegeten worden: Le pain se mange deux, trois fois par jour,
het brood wordt twee-, driemaal daags gegeten. (fig.) Se in-, Se nu- des yeux, de caresses, elkander verlield aanzien, elkander niet liefkozingen
overladen. - Ook in tegengestelden zin: Ces gens
out lailli se in-, 't scheelde weinig of die inenschen
hadden elkaar verscheurd. IJs se mangérent des
yeux, zij wierpen verwoede blikken op el/wader
(als of zij elkaar wilden opeten). us se mangent
Ie blanc des yeux, zij gunnen elkaâr het wit, het
licht in de oogen niet. - [Grain.] En Francais le
féminin se mange toujours devant une 'voyelle,
in 't Iranschi wordt de 'vrouwelijke e veler cciie

klinkletter 'niet uitgesproken. Z. ook APPETIT,

JJLANC, BLE, 0010E, !IREBIS, CHAI'ON, ChEMISE,
OOIEN, COEUR, CIIOQUE AU .SEL, DENT, FUMEE,
i.1rw, LOUt', MAIN, POISSON, RENARD, VACHE.
MANGER, M. Eten it.
t., voedsel it. : C'est
uit nu- délicat, tin 10- de
tic roi, clot is een lekker, een
koninklijk eten. - (fern.) ii Oil peid Ie boire et Ie
m-, hij kan ei' niet van eten of drinken. z. ook
IIO1RE Ja. - [Bot.] M- des oiseaux, naam eener
kalebas van Guinea en .iinerika.
Mangerie, f. (weleer) Het eten; urtaaltjjd a.,
maal it. - (fig.) Geldafpersing, knevelarij, afzetterj f.
Mange-tout, in. Doorbrenger, verkwiste r m.
(Plur. Des mange-foul.)
Iiangeiur, in., -euse, 1. Eter in., eetster 1'.
(doorgaans met een buy. neiamw. gepaard): tJn
grand, i,eau Iii-, een groote, stevige der, een vreter, vraat. Un petit nu-, een kleine clvi'. - (fig.)
Uti m-, een verkwister, doorbrenger m.; - (fatn.)

geldafperser, knevelaar, afzetter ni.; - weleer ook
(fauti.) Z. V. a. GARNISAIIIE. - (pop.) M-s de chiPtiens, praktizijns, regtsverdraaijers, uitzuigers,

Knevelaars. il- de petits enfants, M- (of avaleur)
de chariettes ferrëe
s, Z. AVALEUP.. hi- de viandes
apprdtées, de soupe apprètée, lediglooper, schuimloopet'. M- de cruci fi x, d'images, de saints, pilaarbijter, schiijnvroine. M- de livres, boekeciverslinder,
onverzetdeijjk lezer. M- de ten, vuurvreter, kwakza/ver. -- [-l. n.j tI- de fournis, z. t'. a. FOUR-
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IiLDijt. M- de picite. sieeiwrete,, leiwoimn in. Mde poiies, peevvietei', peerrups (die 'ii. op de sukerpeer aast). M- d'appàt, zwarte kooinvisch
[halista iingens] van China: M- de plomb, z.

(mde? PLONGEON. M- ie riz, iijstcretei rn (volksnaam van verschillende vogels). M- (le veis, wormvrete r (soort van bastaard -nachtefjaal). M- de
noyaux, notenvrete notenkiakei, z. V. a. GROSBEG. M- d'aiieilles, z. V. 0. GWI1ERE, CLMRO
apivore. M- de bus, de rats, de chèvre, namen
van slangen, die inz. op ratten, muizen, geiten,

Paz.

jagt maken.

Mangenre, 1. (pi. nian-juie) Aangevreten plek,
floor warmen motten, muizen, enz. beschadigde
plaats t. aan kleederen, boeken, brood, enz. 1)ia
plein de rn-s de vers,' aken of doek ii. vol motga-

ten. - [Véner.] 1J'ilde-zwijnevoedei ti.
.Wangier, in., z. MANGUIER.
Wangle, in. [Bot.] Vrucht 1. van den man-

git&m. - Mangiuni (p —ome) o/Manglier, rn
[Bot.] Zuid -ainerikaansche boom, soort van wilg,
WVlkS takken rondom den stam eene menigte vrij
iegte loten nederwaarts schieten, die in den grond
weder wortel vatten, wortelboom, in a a g i a in rn
-- $q_ de tanneui, loojjersboam rn (welka schots
.corntijds den khtabast vervangt)
Mangonneau , rn. , Mangonelle, lAne.
mil.] Ze/ter werpgeschut ir c/er middeleeuwen (eeoc
navolging van den katapult der Ouden), slinger rn.;

slingers/een, pijl

rn (CHASsE-)IAPEE.
!IangonNier, in., in Lanquedoc, z. v. a.
Mangoriii, rn [Bot.] Oostindische jasmfjn f.
Uaugostaii , M aiigonstan , rn [Bot.] Midte/matig hoogc boom des Molukken, die eeoc zeer
smakelijke 50051 van appel draagt, molu/escite gat-cinia t., niangoestanboom ni - Maugouste, rn

Vrucht van dien boom, van de grootte eens oranjeappels en met fra m bozengeur.

Maiigouste, f. [H. nj, z. V. a. ICILNESJMON.
z. ook onder MANGOSTAn.
angue, 1TL [Bot.] Mango -vrucht, mango of
'tnangtt I•., vrucht dec mangoboom.s (rnanguier) . MANGUE, rn [Pche] Groot vischnet li (in de Middel/andscite zee gebruikeijjk). - ) IAN(UE, rn 1H . n.]

Afri/caansch zoogdier it.

Manguier of Ma nas (pr.—gace), in. [Bot.]

Hoage oostindische boom met goudkleurige, vleezige,
zees weisniakende vruchten, die ct- ne amandelacht/ge kern hebben, mango-boom in. [nlangiieia in-

d ien, L.j
Mani, rn 1. Bot.1 Gomboom ni. van Guiana; de
uit dien boom vloejjende goat 1.

31 auiab1e adj. liandelbaar, hanteerbaar, te
haniëcen; - gemakkelijk bewerkbaa r , niet stug,
(enig, .cinedig; geschikt oat aangevat te worden,
aanvatbaar. Ce rnarteau est trop lourd, ii nest

pas ni-, die isomer is te zwaar, hij laat zich niet
hanteren. 11 ii'y a point de métal aussi in- quo
lor, er is geen metaal zoo bewerkbaar , zoo rekbaar
als liet goud. Ce fer West pas encore in-, dat ijzer
laat zich nog niet aanvatten ('t is nog niet genoeg
afgekoeld). - [Mar.] Cordages in-s. lenig, buigzoom touwwerk n. Voile ni-, getnakkel(j/c te behands/en zeil fl - Le ternps et le vent sotit in-s,
jveer en wind z(jtt handzaam. --- (fig.) Ilandelbaar,
gedwee, inschikkelijk, toeqeivend. IJn bon Pilote

tend un grand 'taisseau aussi in- qu'une haique,
een goed stunt-man maakt een groot schip zoo regeerbaat, buigzaam, als cene schuit. C'est nu loin-

me dont l'esprit est in-, nest point du tout in-,
t is een nzensch, die een' toegevenden geest heeft,
die onbuigzaain is.
Maniacal, e, adj. [Mëd.] Den waanzin beIre//end; Affection ni-e, waanzinnige toestand in.
Dliie in-, raaskalling t. der waanzinnigheid.
Maniage, rn. [Tech.] Behandeling, kneding
der klei of potaarde.
Itaiitaqiie, adj. Dooi razernij of waanzin aan-

getast, razend, woedend, waanzinnig, onzinnig;
der waanzinnigheid eigen. - MAMAQUE, rn en t.
Vaanzinnige, razende rn en t. - Jiij of zij, die
zich allervieemdat, als een waanzinnige aanstelt.

Manicaire, iii. [Bot.] Palinboom in. in Xederlandsch Guiana, in a n i C d t i a t.
!tanicanteiie, I. [H. een.] Zangschool t.
coos' koorkinderen bij s omm i ge kapittels (nu lieve;
maitrise geheeten).
Maniehen ne, ad,';. 1-t reij /4(1 1 de roe-

0
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It ichéeis ent ina;iicheismus betreft, in a ni c h ee s c it.
--- MANICHEENS, in. p1. Aanhangers van de christest -secte des perzischen dwaalleet -aars Manes in de
3e eeuw, die twee goddelijke wezens of beginsels,
een goed en een kwaad, aannam, to a ni c h t a ; s in.
p1. -- Manichéisrne, m. Leer f. van Manes
en zijne aanhangers, in a a i c it e I s ni u s D. -Maniehéiste, adj., z. V. a. MAN1C1IEEN.
Manichoire, fl1. [Tech.] Schoenmakers gladhout it. voor de achtersteken.
Manichordion, (pr. ch=k), ni. [Mus.] Soort
van klavier, manikOldium, klavi/côrdium n.
Maniele, 1. [Tech.] Handvatsel Ii., waarmede
de droogscheerder zijne schaar in beweging brengt.
- M-s, z. v. a. MENOTTES. - Z. ook MANIQIJE.
Manicolle, f. [Pèche] Groot schepnet ti.
Manicorde, ni., z. V. a. MANICHORDION.
Manicordium, in. (p;- —ome) [Teelt.] IJzerdraad n. voor snarenspecltuigen; koperdraad voor

papiervormen.

.ilanieoi., in. [1-i. II.] Buideldier it., buidelrat t. van Granada.
Manlerot, in. [Mil .] invalide ni., die twee
gelijke ledematen (2 armen, 2 beenen, i oogen) ver-

toren heeft.

Manicule, m. [H. 11..1 loot-poot vu. van een
zoogdier. - MANICULE. t. [Méd.] Bedaarde waan-

zit; iii., ligte graad ni. Van krankzinnigheid.
Manie, t. [Mëd.] Verstandsverbijstering 1.,
waanzin iii., ;ca (t nzinnigheid, krankzinnigheid, tazernfj, dolheid, bll,Oede t. _ z. t'. a. MONOMA NIE,
of idée lixe, Z. FIXE. - Zonderlinge hebbelijkheid,
vreemde zucht, gril of mini t. ; - (b(/ uitbreiding)
overdreven neiging of zucht, hart.stogtel(jke voorliefde of gehechiheid, verzotheid f.: Cct homme a
Ill des laitleaux, dec clievaux, les tulipe;, die
ivan is verzot op schilderijen, paarden, tulpen. (In

Ia

deze beteekenis vo r mt het woord vele zatnenstellin

zoo als: anglomanie, hiPliomani(-„, iatrorna--gen,
liie, enz.)
Manierneiit, ill. Het behandelen, betasten, be-

voelen, aanvoelen; behandeling, betasting, bevoeling,
aanvoelinq t. ; -- het gedurig door (le handen gaan;
- het vrij of gemakkelijk gebruik de;- ledematen:

On connalt Ia bonte dun drap au ni-, men kent
de deugd van een laken dooi , het te betasten of aan
te voelen. Cel aveuole dllstingue les couleurs au
rn- deze blinde on7ersciteidi de kleuren op 't gevoel, op den tast, door bcvoeiii;g. - Les étoffes de
sole ee gâtent par le m-, de zfjdesto/fen bederven,
als zij dikwijls door de handen gaan, veel bchandeld 5001e/Vn. - Ii était perclus du bias droll,
mais H commence is en avoir le in- asses libre,
hij was lam Oat; den regte; arm, maar hij begint
hein v::dr ct- fl wei te bewegen. - Behandeling,

hantdling t., het omgaan tact een werittuig, te a pen, enz. Le m- des armes, de behandeling der

wapenen, handgrepen t. pi. met het geweer. Le nidu sabre, het vaardig gebruik you de nobel. -[Point.] Le in- du pinceau, des couheurs, de pen-

seelsbeitandeling, de aanwending of 't gebruik dec
kleuren of verwen. -- (//g.) M,- de ha voix, de ha
parole , buiginfi, regering der stem, (lei spraak. Bestuur, beleid, bewind, be/tee, n.: Le in- ties at-

tales, liet bestuur, bewind der zaken. Ii ma confiti he In- de toutes set athiiies. ii)] heeft mij de
leiding, het bestuur van al zijne zake n beverttOuW(l. -- [Fin.] Ce t.résorier a heaucoup de
In-, 8 Ui] grand in-, deze

schatmeester heeft aait-

zienlfjke sommen onder zich. Son in- est de tant
de n;ihhions, het;; gaan zoo en zoo veel millioenen
dooi' de handen.

ijaiiiev . V. a. Behandelen, tee hand nemen,

door de hand latengaan, hanteren; betasten, be-

voelen, aanvoelen; een voorwerp vlug hantëi'en of
gebruiken, er vaardig mede omgaan; besturen, beheet- en, leiden, regeren,. M- un outil, een gereed,-

schap liantéren of behandelen. M- des hivres, des
papiers, boeken, papieren door de handen laten
gaan, ter hand nemen H- les peaux, de huiden
door de handen laten gaan, n;et de handen wrijven en drukken (om ze lenig te maken). Bien nila pkte, het deeg goed doorwerken, doorkneden. -NI- true dtotle, uit chapeau, eeoc stof, een' hoed

bevoelen, aanvoelen (om de deugdelijkheid te onderzoeken). - Cello Ilhhe salt hei; in- i'atguibhe,

dit meisje weet vlug titel cie naald 01fl te gaan. Ii
gait bow rn l'iPc jj ;t-eet ooed r,;et den ( /t- gen
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0/fl te gaan, (Len degen te kantéren. M - le pinceau,
Ie ciseau, Ie burin, Ia plume, het penseel, den
bedel, de graveerstift, de pen hantdren, voeren, met
meer of mmdci bedrevenheid weten te gebruiken.
Ce sculpfeui', Cet orfôvre manie bien le marbie,
I'ai'gent, deze beeldhouwer, deze goud- of zilversmid weet het marmer, liet zilver goed te bewerken.
M - uii cheval, een paard naar de kunst besturen. M - Un navire avee adresse, een schip naar
else/i besturen.
IbI- son corps de bonne grâce,
zijn l?gchaum sierlijk bewegen. Ii manic tous les
biens (le cette maison, hij bestuurt, beheert het
geheele vermogen van dit huis. Je na veux point
in- Ie bien d'autrui, Ik wil eens anders goed niet
besturen.
(fig.) L'esprit de la populace est ditdciie it in , de geest der lagere volksklasse laat
zich moeijelijk besturen, leiden. II saiL in son
esprit, hij weet zijn gemoed te besturen. Cet auteur
a bien manie son sujet, deze schrijver heeft zijn
onderwerp f/ned behandeld.
(fani.) Cda nest
pas si aisé it in-, dat is niet zoo gemakkelijk te
doen.
(Prov.), Z. BEUIIRE. MANIER, V. a.
[ Man.] Ce cheval manic i)ien saus l'honirne, dit
paard loot zich goed 'regésen, beweegt zich goed
onder den man. 11 manic l i en a droite et h gauc he. 't werkt goed regts en links. M- de ferme h
ferme, in eens den sprong doen, in eens aanspringen.
[Couvi.] i1 it bout, een dak omndekken,
een dok nieuw belatien en er de oude pannen
weder opleggen.
[Pay.] Een steenen vloer opbreken en omleggen. Sv MA N IER, V. pr. Behandeld
Wol den, zich laten behandelen.
(fain.) Cda ne
se manie pas ainsi, dat goot zoo niet. Het Part.
passé is ook adj.: Outil bien manié, goed behandeld
gereedschap ii. Vaisseau Dien %„ g^ed bestuurd
schip ii. AU MANIER, lor. advt gevoel, op
't aanvoelen, OJ) den tast: On reconnalt Ia bont'
dun drap au m .
MANIER, in. [U. n.j Soort
van groote ekster in.
Manière, f. iTlaniei', wijs, wijze, bijzondere
wijs van doen, handelwijs; gewoonte f.. gebruik ii.,
trant in. Chacun it sa m - , ieder heeft zijne manier, zijne eigene wijs van doen. Sa in- de vivre,
de penser, ne me plait pas , zij
ne ne levenswijze, denk
wijze behaagt 'mij 'niet. M - d'être, toestand in.,
waarin iemand zich bevindt. II la dit dune in - si
claire, que. hij heeft het op zulk eene duidelijke
wijze gezegd, dat Cela arriva de cette in-, dat
gebeurde op deze u'ijze. En tante in - ii ne laura
point, hij zal het 01) geenerlei 'wijze, volstrekt niet
hebben. En quelque m - , eenigermate. En quelque
in que ce suit, op welke wijze het ook z'jj. De
queue in oulez vous que je my conduise? hoe
zal 'ik mij daarbij houden? A in m - accoutumée,
op de gewone wijze. Voilà une belle In - de parler,
de sénoncer, dat is eene schoone manier van spreken, van zich uit te drukken.
Ce peintre a
uiie belle in - , deze schilder heeft eene s e /mono manier, behandeling. La in - de Rembrandt, du Corrège, de manier (eigenaardige, kenmerkende trant)
von Rembrandt, van Corregqio. Gemaaktheid,
gekunsteldheid, gedwongenheid, afwijking van 't nat'uierlfjke, gemanierdheid, ge in a n i e r e r d e i d t.:
A force de soigner son style, On tombe dans Ia m - ,
als men te angstvallig naauwkeurig op zijn' stijl is,
wordt men gekunsteld, geinanierd, g e sa a n i d r e e rd.
Cela frise un pen Ia m - , dat is min of meer gekunsteld. (fam.) Soort f. (meestal in ongunstigen zin):
LTie m- de bal, cmie soort van bal of danspartij.
Ii vint une m - de demoiselle, er kwam eene soort
van jufvrouw pop.: een stuk van een jufvrouu) Ii
fut abordé par one in de valet de dhambre, hij
werd door eene soort van kamerdienaar aan gesproken.
M - s, manieren f. p1., hebbelijke wijze van
zich voor te doen, gebruiken n. p1., gewoonten 1. p1.
Ce sont des in-s désobligeantes, dat zijn onbeleefde
manieren, gewoonten. Les inauvaises rn -s déplai sent a tout Ie monde, kwade manieren mishagen
'ieder. Les rn s du monde, de manieren, gebruiken
van de 'wereld, van den beschaafden omgang.
DE LA BONNE (of BELLE) MAN1RE, 10e. ado. (iron.)
Ter (lege, naar den aard, zonder verschooning:
Ii a été critiqué, étrillé de Ia belle in - , men heeft
heen duchtig gehekeld, doorgehaald, afgeklopt.
DE MANJERE QUE, toe. cmii. Zoo dat: U se conduisit de ni- pion n'eut rien a dire, hij gedroeg
zich zoo, zoodanig, dat men niets te zeggen had.
DE MN1IRE b, Inc. prép. Zoo dat: 11 parla de
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in- a lever toutes les doutes, hij sprak zoo, zoodanig, op zoodanige wijze, dat alle twijfel werd
opgeheven.
PAIS MAN1ÊRE de dire, de parlor,
d'entretien, etc. bc. adv. Ce nest que par m- de
dire, 't is slechts bij wijze of manier van spreken.
Je Ie lui dis par rn- d'entretien, ik zeide het hem,
dewijl het gesprek toevallig daartoe aanleiding gaf.
Par in- d'acguit, Z. ACQUIT.
Maniéié, e, a(1j. Gemanierd, gedwongen, gezocht, gekunsteld, gemaakt, stijf, onnatuurlijk, geIn a n i n r e e r d: Style is-, gedwongene, gekunstelde schrijfwijze. Couleur in - n, gekunstelde, onna
tuurlijke kleur.
Ook als subst. rn. Le in - , het
gekunstelde, gezochte, gemaniereerde. .4 Manié
risnie,rn. Gem anidreerd hei d t., gebrek n. aan
nataul'ijkheid, aan ongedwongenheid.
Manié
riste, rn. inz. schilder, die te dikwijls of te veel
zich van de wezenlijke natuur zijns onderwerps verwijdert, gemaniëreerd kunstenaar, in an i C î' í s t m.
Maniette, t. [Tech.] Viltlap, wr ij flap in. tot
zuivering van den rand der drukplaat.
Manieiir, In. Geldhandelaar, geldo'inzetter, wisselaor, enz., iemand, wien veelgeld door de handen gaat (dikwijls minachtend gebézig (I, ).
[Aiic.
cout.] hi- de 1)lé, koi-enoenzetter of ornwerkei' in.
Manifestation. f. Openbai'ing; bekendmaking,
verkondiging; opening of blootlegging (van een
voornemen);
het openlijk aan den dag leggen
of de openbare uitdrukktng van eene of andere
meening dooi- het volk, m a n i fee td ti e f. La in
du Veibe, de openbaring van het woord. La rnde ses sentiments, de bekendmaking, bloot(egging
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zijner gevoelens.

La in- bi'uyante de l'esprit public,

de luidruchtige manifestatie von den volksgeest.
Manifeste adj. Handtastelijk baai'bljkeljk,
klaar, klaarblijkelijk, zonneklaar, onbetwijfelbaar:
Une véi'ité, Une erreur rn-, cciie han d tastel ij ke,
onbetwijfelbare waarheid f. eene kennelijke dwa
ling t.
Jiendre un crime in-, eene misdaad aan
den dag brengen, in 't licht stellen. MANIFESTE, Ui.
Openlijke verklaring van een' vorst ofeene mogendheid, die de reden van 't gehouden gedrag bij eene
gewigtige gelegenheid blootlegt, vorstelijke regtvaardiging f., openlijk vei'dédiging.sgeschrift IL; piegtige
aankondiging of bekendmaking dci' hooge overheid,
in a ii i f st ii.
[Coin.] Verklaring, aangifte f.
der goederen aan boord van een vaartuig (in de
Levant).
Manifesteinent, adv. Klaarblfke
lijk, openbaarljk, handtastelijk, op onbetwijfelbare
wijze.
Manifester, v. a. Openbaren, bekend
maken, aan den dag brengen, in 't licht stellen,
blootleggen, ontdekken, verkondigen, inani fey té
r e n. Dieu a manifeste son pouvoir, God heeft
zijne niagt geopenbaard. M - ses sentiments, Zijne
gevoelens blootleggen, openbaren, verklaren.
SE
MANIFESTER, V. pr. Zich openbaren. zich naar buiten vertoonen, zich doen kennen: Jésus Christ so
manifesta aux apétres, J. C. openbaarde zich aan
de apostelen. Sari imprudence se manifesta sui'tout
dans cette occasion, zijne onvoorzigtigheid, onbedachtzaamheid openbaarde zich vertoonde zich,
bleek vooral bij deze gelegenheid.
Het par t.passé
is ook adj.: Uiie opinion souvent manifestée, een
dikwijls geopenbaard, aan den dag gelegd gevoelen n.
Maiiiforme, adj. [1-1. n.] Handvormig.
Mai.igaii ce, f. (fouur.) Kleine kuiperij f., streek,
boze trek m. loosheid, kunstgreep t. II y a là
one in-, que je n'entends point, daarachter steekt
eene kunstgreep, een boze trek, dien ik niet versta.
Maniganeer, v. a. (fam.) Bekuipen, smeden,
brouwen, spinnen, op listige wijze te werk gaan:
C'est lui, gut a nianigancé foute cette affaire, lijf
is 't, die deze geheele zaak bekuipt heeft.
Ook
zonder voorwerp: M pour se faire nummer député,
kunstgrepen gebruiken om als afgevaardigde benoemd te worden
Manigraptie, in. Schrijver m. over de verstands-verbijstering.
Manigrapbie, f. Verhandeling over de waanzinnigheid of verstandsverbijstering.
tanigraphique, adj. Daartoe
behoorend, manigrdphisch.
9aiiguiette, f. z. v. a. MALACUETTE.
Manigiiière, f. [Péche] Aalfuik n. van op
palen uitgespannen netten.
Maiiihot, m., z. v. a. MANIOC.
Manikin, rn. [ H. n. ] Groote aap in. van de
Goudkust, met langen, witten baard, m a a i k ij n m.
Manil, n., Z. MANI.
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poissoils, oeverhaft, oeveraas n. - MANNE, t. (ps.
Maiiille, f. [Jeu ] Tweede matador rn. of/word manne) Langwerpige mand, ben t. M- a mache,
troef f. in t omberspel (in de zwarte kleuren de vischben. - M- d'entant, kinderwieg f. (berceau).
twee, in de roode de zeven). M- a Ia comète, .- [Mar.] Ballastmand. - Mauuée, t. Mand-,
ruiten negen in 't cométe -spel (doorgaans cornète benvol t. - [Mar.] Mand vol ballast, ballastmaat t.;
- broodkorf in. - Mannelle, t. [Anc. mar.]
geheeten). - [ Tech.] Houten pin f., om de sul
/cerbrooden te doorsteken, opdat de siroop gemak- Kolderstok in., roerpen t.
,Maitite(luin g m. Hooge, naauwe mand f. , rugkelijk kunne a/loopen. - [H. n.] Indische adder f.,
wier beet zeer gevaarlijk is. - M-s, koperen sin- korf, marktkorf in. (inz. voor groenten, fruit,
en m. p1. (bij de Indianen, voor de alinea en visch). - [Hart.] Mandvormiqe omkleedin,q van
jonge boomen om ze te beveiligen. - Verpootenen).
gé
mand 1. (waarin men jonge booinen opkweekt om
Manhltive, m., Z. MANULUVE.
Maninia, in. [H. n.] Braziliaansche water- ze later met aarde en al Ie verplanten). Arhi'e it
slang f., door de wilden in /iooge eer gehouden.
in-, in zulk eene mand opgekweekte boom in. Iltanioc, m. [Bot.] B r oodwortel, maniok ni. [Peint. , Scuip.] Ledeman m., ledepop t., menschenstruik
/sooge
van
,
een
tamelijk
[latropha manihot]
figuur t. met bewégeljke ledematen. - [Chic.] Soort't geslacht der braaknoot in West -Indik en Zuid- gelijke mannen- of vrouwenfiguur, op welke de
Amerika. Zijn groote knolvormige wortel bevat de leerlingen zich in de handgrepen voor 't verbandleggen, voor de geboorte/tulp, enz. oefenen. - ( fig.)
cassave (z. dat woord).
Karakterloos, onzelfstandig mensch; ledeman. Maniolle, f. [Pêche] Spiering -zaknet ii.
Manipailaire, adj. [Ant.] Wat den manipu - Cette figure sent Ie in-, die figuur is niet natuurlus (z. MANIPULE) betreft. dis subst. m.: Hoofd, lijk (geschilderd, gebeiteld) , zij is naar den ledernan
aanvoerder van eenen manipulus , m a n I p u 1 a- gemaakt. - Manitequinage, m. [Arch.] Beeldhouwwerk n. aan gebouwen. - Mannequiné, e,
5' i u s m. - Manipiulateur, m. iChurn., Pharm.)
Behandelaar, bereider in. - Manipulation, f. adj. [Peint., Scuip.] Stijf, gedwongen, onnatuurlijk,
Behandeling, inz. kunstmatige behandeling, aanwen- als een ledeman. - Mannequiner, v. a. (woord
ding der nood/ge handgrepen (in vele kunsten, inz. van Diderot) Het voorkomen van een' tedeinan
in schei- en artsenijmengkunst). --- Miatilpule, in. geven: Cette robe de chambre we mannequine.
Mannet, in. [H. n. ] Kaapsche springhaas in.
[Ant.] Oud -romeinsche standaard in. of legervaan t.
Mannette, t. (verklw. van manne) Mandje, ben(eerst een bos stroo op een' langen staak, later eene
netje,
korfje n.; groote langwerpige mand (banne).
piek met eene hand daarop); oud -romeinsche solIllaniiifère, adj. [Bot.] Mannadragend, mandatenhoop na. of leqerafdeeling f., vendel, het /s
eener cohorte, m a a í p u t U 5 in. - Hand- of zweet- nagevend. - Mannipare, adj. [Bot.] Mannadoek in. (le?' roomsch- 7 atho1jke mispriesters; - (in voortbrengend. - [H. n.] Insecte in-, insect n.,
de grieksche kerk) hou/doek tot het afdroogen der welks steek de manna uit de planten doet vloeijen
Mannite, t. [Chum.] Mannastof, mannasni
handen en heilige vaten, door den subdiaconus op
den linker schouder gedragen. - [ Pharim] Hand- her t., liet hoofdbestanddeel der manna.
Manoeuvre, m. Handlanger, daglooner, sjouvol t. (b. V. kruiden, bladeren). - [Econ.] Gereedschap n om iets van 't vuur te nemen zonder zich werman, inz. opperman, metselaars en leidekkers
te branden. - [Anc. nul.] /l pyrotechnique, bun- handlanger (aide -macon , aide -couvreur). - (fig.
del in. springbussen - [ Bias.] Mouw t. met een et dénigr.) Slecht, s 17iakeloos, werkluigelijk werkman of kunstenaar in.
lang afhangend stuk stof, in an i e 1 in. -- Ma
Manoeuvre, t. Handeling, hand- of kunstnipuler, V. a. [Chum, Pharm.] Behandelen, met
de band bewerken of bereiden, rn a n i u t d ren. greep, wijze van bij eene zaak te werk te gaan;
- SE MANIPULER V. pr. Zich met de hand laten inz. [Mar., Mil.] de kunstige beweging, wending
bereiden of bewerken: Ces substances so manipu of besturing van een schip of eene menigte krjgsvolk, scheepswending, krijgszwenking, regelmat ige
lent facilement.
Manique, t. [Tech.] Hand/ets n., duimring in. kunstbeweging, ni a n e u v r e t. Bien entendre Ja
(bij schoenmakers, zeilmakers e. a.). - (Loc. pop.) m-, een schip, eene krijgsbende goed weten te beII tire Ia in-, C'est un homme de in in-, 't is een sturen of te doen werken, de maneuvrev verstaan,
schoenlapper, schoenmaker. Ii entend in in-, 't is goed kunnen maneuvréren. M- prompte, hardie,
avantageuse, snelle, stoute, voordeelige beweging,
een geslepen gast. z. ook MANICLE.
wending, maneuvre. 11 suppléa nu noinitre par de
Maiiis, in. [II. n.J Schubbige hagedis 1.
Maiaitou, in. Geest, dcemon of fetisch ni. der savantes m-s, hij wist zijne zwakheid (in getal van
manschappen, van schepen) door schrandere mawilde volksstammen. - [H. lij, z. MANICOU.
neuvres of bewegingen te vergoeden. - [Mar.]
Maniveaii, in . Platte mand of ben t.
Manive ll e, t. [Mécan.] Zwengel, handboom ni., 1N1- basse, onderdeks- of tusschendekswerk ii. M
kruk f., handvat n. (ter beweging van velerlei werk- haute, scheepswerk in 't want, in de marsen, op
tuigen). M- dune vis de pointage, handoatsel of de raas. Grosse in- of M- de force, zwaar werk
kruis n. van eene stelschroef, schroefstok, schroef- (bij 't inschepen van kanonnen, kabels, enz.). La
sleutel in. M- dune pierre a meule. kruk, zwen- in- des chamnes, des cables, het werken met de
gel van een' slijpsteen. M- de cordier ,, draaijes', kabelkettingen, met de kabeltouwen. - Looper in .,
draaistok m. der touwsiagers. M- de rouet, radzwen touw, touwwerk, want, tuig n. H-s courantes, M-s
raddraaijer. M- avec pivot sur larbre de-gel, doi'mantes, loopend, staand want. M-s laautes, bomouvement de la glissière, kruk der stoomschuif- venste loopend of staand want (dal niet op het dek
bewegings -as. - [Mar.] M- du gouvernail, roer- vaart). fit-s basses, onderste loopend of staand. want
pen, greep t. van de roerpen, kolderstok, kanter (dat op het dek vaart). Fausses in-s, M-s de coinstok in.
bat, borgtouwwerk, borgwant, de borgen. M-s de
Manne, t. (ps. rnhne) [Bot.] Manna ti., een rechange, waarloos touwwerk. M- passée, doorgeelachtig, taai, zoetachtig en zacht buikzuiverend geschoren of geschoren looper. M- passhe it tour,
sap, dat uit verscheidene boomen, inz. uit eene a contre (of de revers), van voren naar achteren,
soort van tamarisken op den Sinai en uit den van achteren naar voren varende looper. M-s du
manna -esc/i op Sicilië en in Galabrie vloeit en als vent, loefwant, loefwaarts touwwerk. hi- de revers
kleine doorzigtige korrels wordt ingezameld. M- en of de sous Ie vent, ljwant. hI- engagée, on/dare,
larmes, manna in tranen. - M- liquide, perzische beknepen looper of touw. M-s majeures, inineu
manna (tëréniabin). M- inasticine, cederhars (gom- res, zwaar, ligt touwwerk. Ileprendre une in-,
me de chdre). - M- uI'encens, beste wierook in. een' looper op- of inkorten, aanhalen, aan- of
van de kleur der zuivere manna. - Herbe a Ja sljfzetten. - [ Constr.j Vrije, ongehinderde bewein-, of NI- de Prusse, mannagrasn , eene drijvende ging van werklieden en werktuigen in eene gegévene
grasplant in moerassen en aan rivieroevers. M- de ruimte: Ii faut laisser de la place pour que Ja niPologne, vingervormig panikgras n. - [B. sacrée] soit libre, er moet plaats blijven voor de vrije
Manna n., /ionigdauw in., wonderdadig voedings- werking van volk en machines. - [ Peint.] Behanmiddel der Israëlieten in de woestijn. (fig.) M- deling van penseel, van verwen: La in- de ce tacéleste, /zemelsch manna, Gods Woord ii.; hemel- bleau est belle, de penseels-, de kleurbehandeling
spijze t.: La vérité est une in - céleste. - C'est van deze schilderij is schoon. - [Chir.j Handgreune bonny, une vraie in-, dat is een goed, echt pen, gezamenlijke verrigtingen, 't zij op het lijk,
manna (van eene of andere goede, voedzame vrucht, op den ledeman of op den ljdei, mv. de handgredie in een land overvloedig is). [H. n. ] M- des pen bij verlossingen. - ( fig. en in kwaden zin) Han-

S Maiiilier, ni. [Tech.] Mandernake'r in.

-

-

-

-

:

1110MAOEUVRÉE

-

delwijs 1., Ini(idel il, dat men in '1 werk skit on
in eene zaak te slagen; -- ook (p1.) slinksche we
gen in. pl., listen en lopen, lwipei'ijen f. p1. U ,
fait lá 1111e trange in-, hij is daar op eene zonder

linge wijs te werk gegaan, heeft daar een vreenu
middel, eenc vreemde kunstgreep aangewend. Le
obscures ni -s lu vice, de duistere, verborqen
uipei'ijen, listen, kunstgrepen der ondeugd.
Manoeuvrée , f. [Féocl. ] Persoonlijke teen
mansdiensi f.
Manoeuvrer, V. (1. el n iMil., Mar.] Bewe
gingen maken, oefeningen houden, sctieepswendin
gen, troepenzwenkingen maken, krjqsbeweqinge
aanvoeren of leiden, liet zeil- en takelwerk, he
want regdien . nianeucres maken, m a n e u v r é
ren: 111- habilernent une flotte, eene vloot niet be
kwawnheid, naar eisch besturen. L'équipage, Lar.
mée a bien rnanoeuvré, het scheepsvolk, het leqe
heeft goed gemaneuvreerd, goed gewerkt, de be
weginjen behoorlijk uitgevoerd. Le vaisseau ma
noeuvre bieii , het schip maneuvreert goed, laai
zich goed besturen. - ( fi g.) Maatregelen nemen,
middelen en inz. ileheime, sluue, listige middelee
in 't werk stellen one in cene zaak of onderneinin
te slagen: Ii manoeuvra indignement dans eelt(
affaire, hij handelde op eene onwaardige wijs te
die zaak, hij stelde laakbare, schandelijke middelee
bij die zaak in 't werk.
Manoetivrier, m. [Mar.] 11fl, die goed mei
een schip en al wat tot het scheepsbestuur behoord
weet om te gaan, bekwaam zeeman, knap zeeofficier,
--- in het tuig gebruikt wordend matroos, rnatroo
der eerste klasse, taleelaar, man e 0, e e rd er rn
-- JIA`NOEI—VRIEB tEnE, (!(JJ. [Mii.J In de manenvi es of kIJqsbewLjinjen ervaren, de taktische bewegingen, vlug uitvoerend: Armte rn-lire, geoefend,
in 't veld bruikbaar leger n.
t Manoir, rn [Prat.] liuizinge t. huis n.,
woning .1. hI- seigneurial, heeren-huizinge. M- ahhatial , dpiscopal abts- , bisschopswoning f. (Podt.) M- champètre, landelijke woning I. Le in-

MANQTJER.

verongelukt, van talent verstoken advokeicit, dickter, schilder rn
Maiiquernent, rn Misstap rn uit onachtzaamheid of onoplettendheid, verzien ti. achterlating,
niet-volbrenging f.; gebrek, mangel fl 11 n'y a
personne qui ne soit sujet a quelque rn-, er is
nienwnd, of hij staat voor een' ofanderen miss
lag,
voor dit of dat verzuim bloot. Il est sujet aux
In-s, hij verzuimt, vergeet ligteljk iets. Le rn- de
parole, het niet-houden, niet-volbrengen van zijn
,

woord. Z. ook 5L&QUE.
Manquer, v. a. Voorbij laten gaan, laten outsnappen, verzuimen (eene gelegenheid, een' bepaal
den tijd, enz.); niet treffen, niet aantreffen; niet
raken, missen, misslaan, niet werpen, misschieten,
enz., m a n k ii 5' e n. Vous avez manqué une belle
occasion, gij hebt eene schoone gelegenheid laten
voorbij gaan, verzuimd. Je suis arrivé trop tard,
jai manqué eet homme, ik ben te laat gekomen,
ik heb dezen man gemist, niet weer aangetroffen.
Le chasseur a manqué le lièvre, de jager heeft
den haas niet üeraakt, niet getroffen, niet gevangen. II a manqué son coup, zijn slag, stoot, worp,
en.„. is mis geweest; ook zijn aanslag, zijne onderneming is mislukt. - M- une bille, een' bal laten
staan, niet maken (gelijk men beproefde te doen).
- [Mar.] hI- un virement de bord, eene wending
niet kunnen uitvoeren. hi- no abordage, niet slagen
in eene entering. M- nu appareillage, niet onder
zeil kunnen gaan. - (fain.) S'il me manque, je ne
Ie rnanquerai pas, al zoekt hij mij niet, ik zal hem
wel weten te vinden (bij wijze van bedreiging). -

-

La ni- belle, z. v. a. L'échapper belle, z. ECHAP

-

PER. MArQUER, C. fl Eene fout of een'misslag begaan, feiten: Tons les liornrnes peuvent rn-,
alle unensc/ien kunnen feiten. N'avez-ous jamais
manqué, hebt ,qij nooit eene fout gemaakt? - Niet
afgaan, weigeren, ketsen (van schietgeweer): Son
fusil a manqud, zijn geweer is niet afgegaan, heeft geweigerd. - Te kort komen, ontbreken, niet hebben,
ontberen, missen, gebrek hebben aan; niislukkn.
infernal, ténébreux , Le sombre en-, Le m- de niet slagen, rn an k P r e n: C'est largent qui lui
Pluton, de hel, de onderwereld, Pluto's verblijf of manque, 't ontbreekt hem aan geld. Les fruits ont
rijk n. Le in- liquide (bij La Fontaine), de zee t., manqué cette annie, er zijn dit jaar geene cinchde oceaan rn
ten, de vruchten zijn dit jaar mislukt- Les vignes
Manomètre, Manoinétrie, Maiiornéti-iant manqué cette année, de wijngaarden hebben
que, Z. DASYMETRE, enz.
dit jaar niet gedragen, niets opgebragt, zijn onManoepie, f. Bundeltje ii. gedroogde en uitge- vruchtbaar geweest. Le courage lui a manqué ,
lezen tabaksbladeren. - [Mar.] Kluwen ii., bos rn hij heeft geen' moed gehad, 't heeft hein aan moed
ontbroken (gemankeerd). Le pain manque. er is
M- de merlin, de lusin, kluwen marlijn, huizing.
Illanorine, t. [[:1. n.] Olijfgroene zangvogel rn. geen brood, er is gebrek aan brood, broodsgebuek.
op Nieuw -Holland. (SYMEmE. Le feu dartitice a manqué, het vuurwerk is ietsManoseope, M., Z. V. a. MANOMETRE of DA- lukt. - Les derniers chants de ce poèrne rnan
Manosse, f. [Exploit.] Gat n. of opening in quent, de laatste zongen van dit dichtstuk ant breken, zijn er niet bij. - In dien zin ook als v. imp.:
bet prisma der leigroeven (Vgl. LONGUERESSE).
Ii manque deux personnes, deux volumes, er ont
Manote, t. [Bot.], Z. V. a. CLAVAIIIE.
Manoul, rn [H. nl Tatarjsch dier ti. van breken twee personen, twee boekdeelen. - II ne lui
t kattengeslacht.
manque que Ia parole, er ontbreekt maas de spraak
aan (van een welgelijkend portret, van een' zeer
Maiioiile, rn. [Corn.] Levantsch das ii.
schranderen hond of ander dier). - Gebrekkig zijn,
Manourable,in. [Féod.] Persoonlijk leendienst
een gebrek hebben, schelen; vallen; wegzinken, bepligtige rn
Manouvrier, rn Daglooner, daggelder rn
zwijken. Cette maison manque par les foridernents,
werkman in dagloon. - t MANouvalEn, IERE, adj. dit buis is gebrekkig in zijne fondamenten, 't ont
s-eekt, het scheelt dat huis aan zijne grondslagen.
tlandwerksmatig, als in dagloon gedaan.
Manquant, e, adj. Ontbrekend, tekorlkomend: Ge chei'al manque par les jambes, het scheel(dat
Les livraisons m-es, de ontbrekende afleveringen t. paard aan de beenen, de beenen deugen niet meer
p1. Somme rn-e, tekortkomende som f. Soldats rn -s can dat paard, het struikelt, valt. Si eet homme
a i'appel of als subst. Les rn-s a l'appel, niet- nanque, 5E famille est dansla misère, als die man
salt, sterft (komt te vallen, te sterven), is zijne
aanwézige of ontbrekende soldaten.
rainilie arm, ongelukkig. - La terre manqua sous
Manque, rn Gebrek, mangel; tekort n. Md'argent, desprit, gebrek aan geld, aan verstand. zes pieds, de aarde, de grond zakte of zonk onder
ijne voeten weg. - Ce banquier a manqué, die
M- de parole, de tol, woordschending, trouwbreuk f.
- Ii a trouvé dans ce sac dix francs de in-, hij lankier heeft zijne betalingen gestaakt, is falliet,
heeft 10 francs te kort, te weinig in dien zak ge- tankeroet. - Les forces lui manquent, zijne krachen schieten te kort, bezwijken, de krachten yes-laVOnd . - IILANQIIE DE, toe. preip. Bij gebrek van
(tante de): Cela lui est échappé m- d'attention, 'en of begeven hem. La parole me rnanqua. ik
ni- de rnérnoire, dit is hem ontgaan bij gebrek van 'con geen woord uitbrengen, de spraak of de tong
oplettendheid, van geheugen. - [Jeu] M- de touche, :neifjerde mij hare dienst. M a n q u e r d e
gevolgd doos- een' in/in.) Vergeten, nalaten, vermi.sstootrn., mispunt n. (in 'tbiljartspei);misworp rn.
(in 't kegelspel); soms ook manque a toucher) ge- ruimen (iets te doen); - ook (fans.): op het punt
heeten). - MANQUE, f. [Mil.] Het afwezig zijn bij ijn of staan (om iets te doen). Ne rnanquez pas
Ie vous trouver au rendez-vous, verzuim niet a
't appel (ook rnanquernent geheeten).
17) de bepaalde bijeenkomst te bevinden. II a manManqué, e, adj. (en part. passé van manquer) : Projet m-, mislukt plan ot' ontwerp n. lue de tomber, hij stond op het punt om te vallen,
via m- , mislukt, niet geslaagd, gebrekkig sj was bijna gevallen, 't scheelde weinig of h
Ouge
werk n. Occasion m-e, verzuimde gelegenheid t. -- del. - (ellipt.) Qui cherche Dien de bonne foi
te manque jamais (I'occasion, lavantage) de le
Lièvre rn-, misgeschoten, niet gevangen haas rn
(fam.) Avocat, Prêtre, Peintre in-, mislukt, rouver, wie God opregtelijk of te goeder trouw
-

-

-

-
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MANSzoekt, vindt hem qewis , icon nooit missen Item le
vinden. - Ma tique r de (gevolgd dooi een subst.)
Ontbreken, missen, niet hebben, onlbren, gebrek
hebben aan, te kort komen: M- d'argent, de courage,
I'occasion, geen geld, geen moed, geen gelegenheid
hebben. Le général manquait d'hommes et d'argent,
de generaal had gebrek ('t ontbrak den generaal)
aan manschappen en geld . Cel homme ne manqiie
pas de vanilé, I'arnbition, ' ontbreekt dien man
niet aan ijdelheid, aan eerzucht. 11 manque hexpérience, hij mist ondervinding. - 11- de parole,
zijn woord niet houden, zijn woord breken. M a n q u e r a, nalaten (wat men ten opzigle van
iemand of iets behoort te doen), verzuimen, niet
betrachten: M- a ses amis, (t l'amitié, Zijne vrienden verzaken, verlaten, achterste/ten, in den, steek
laten, de vr/ene/schap schenden, te kort doen, tegen
den pligt der vriendschap handelen. i%1- ui ses devoiis,
Zijnen pligt schenden, VerZwimen, nalaten, niet betrachten. Je n'y rnanquerai pas, ik Zal 't niet verzuimen, ii rïianque nu respect, qui l vous doit,
mais moi je ny rnanquerai jamais, hij schendt,
verzaakt, verliest uit het oog (doet te kort aan)
den eerbied, dien Fd,J a verschuldigd is, maar Ik zal
dien nooit schenden, uit het oog verliezen. Ii a
manqué au rendez-vous, hij heeft zich suet op (ie
afgesproken plaats bevonden, hij heeft tie bepaalde
bijeenkomst niet bijgewoond. - hi- a qn. , iemand
te kort doen, iemand de verschuldigde achting,
eerbied, oplettendheid, enz. niet bewijzen, zijn' pligt
jegens iemand verzaken: II ma manqué essenliellement, hij heeft zich jegens mij aan wezenlijk (of
belangrijk) pligtverzuirn schuldig gemaakt. A qui
al-je manqué dans la moindie chose? wien !e'o ik
in 't allerminst te kort gedaan? - Ceini qui
manque a ainier Dien, manque a In principale
obligation de Ia bi, wie nalaat God te beminnen
(wie God niet bemint), handelt legen de eerste verpligting der wet. - [Jeu] M- a toucher of M- de
touche, misstooten (in 't biljartspel), miswerpen
(in 't kegelspel). SE MANQUER, V. pt'. Misgeschoten, niet getroffen of geraakt worden; elkander niet raken o/' treffen. Le gilder qu'on tire
au vol se manque souvent, het wild, dat men in
de vlugt schiet, wordt dikwijls gemist, niet etroffen. Les deux adversaires tirèrent Fun sur
I'autre, mais ils se manquèrent, de beide partijen
(tegenstanders) schoten op elkander, maar zij raakten elkander niet. - M- it sal, zich zelven onregt
of te kort doen, zich ze/ven bloot stellen of vergeten,

tegenzijn eigen eer, u'aardigheid, belang handelen.
jan s, m. [H. n.] (bij de landbouwers) Pop t.,
masker D. van den meikever.
Mansard, Mansart, in. [H. u.] Volksnaam
der woudduif (ramier) . - [Tech.] IJzeren stang 1.,
bij 't zwart of ruw koper smelten in gebruik.
Mansarde, 1. [Arch.] Toil, ConThie en in-,

gebroken of hollandsch dak a. (welks bespanningen
uit een steil en vlakgedeelte bestaan,), mansardisch
dak n. (naar den uitvinder Mansard, een' fransch
bouwkundige). -- Kamertje ii. onder zulk een gebroken dak, vliering- of zolderkamer f., dakver
trek n., m a n 5 ar e t. - Venster in 't steile geddelte van 't mansardisch dak, dakvenster ii. [Mil.] M- de tente, kap f., dak n. van eene tent.
Manseau, m. [H. ei, z. v. a. MANSARD.
Mansein, m. [Hart.] Naam eener druivensoort t.
-

Manselles, 1. pi. [Tech,] Armen t. p1. of hand-

vatsels n. p1. van een straatstamper of heiblok.
Mansion, t. [nL anc.], z. v. a.

CAMP, CAM-

PEMENT.

Mansioniiaire, m. [H. eed.] Kerkwachter,
portier m. eener grivksche kerk. - [El. de France]
- Opzigter der koninklijke vertrekken (onder de
koningen van het tweede huis).
tansjoii, fl1. Indische praauw t.
Mansuétaire, m. [Anc. rom.] Wilde -dierentemmer m.
(peer t.

van sommige geestelijke zusters. - [Coin.] (;roote
beddedeken f. (weleer te Montpellier, Avignon en
Parijs vervaardigd. - [El. a.] Soort van sprinkhaan in. aan de kusten der Middellandsche zee, in
Provence en Languedoc. M- de roer, Z. V. a. SQUILLE.
Maiiteaii, m. (oudtijds Mantel), Mantel m.
iI- de voyage, de deuil, de cérhmonie, d'honneur,
reis-, roust'-, staatsie-, eere -mantel. 1H- im[)érial,
royal, ducal, keizers-, konings-, hertogs -mantel.
M- a bec, staatsiemantel van den grootmeester der
]l1alte'zei' orde. - i%1- de dames, dames-mantel. I%1- de nuit, de lit, nachtmanteltje. M- a queue,
sleepmantel. - [Mi] .] M- de guérite, schildwachts
mantel. iI- d'armes, geweermantel in. (die in 't veld
over de gekoppelde geweren gehangen wordt. [Arch.] M- de cheminde, schoorsteenmantel. M- de
ter, ijzeren mantel, die den steenen schoorsteenmantel draagt). - [Bias.] Wapenmantel, hermelijnen, grond in. , waarop het schild staat. - [Bot.]
-

Gezamenlijke bloembladeren eener anemoon. [Fauc.] K/cut' t. van de vederen der roofvogels;
- ook van het haar dei dieren. [H. n.] Vleezig
vlies. (lat het binnenst tier tweeschalige schelpen bekleedt. M- de St-Jean, H- ducal, royal, Sint -Jans,
hertogs-, koningsmantel, handelsnamen van zeer
schoone schelpen. - [Théât.] ROles it m-, mantelrollen f. pi., zékere rollen van deftige en bejaarde
personaadjes , bij welke de mantel als een vereischte
wordt beschouwd. Jouer les roles is m-, of enkel:
Jouer les m-x de mantelrollen spelen. M- danequin, draperie' f. of voorhang m. van 't boven-voort oneel (niet zigtbaar, dan wanneer de gordijn is
opgetrokken)'. - ( fig.) Sous Ie in- de Ia clieniinhe
-

o

of Saus la cheminbe, saus Ie in-, z. CIw.'ElNIE. Manger son paii saus Ie ni-, een ander niets gun-

nen, alles voor zich zelven houden, gierig zijn. (fig.) Dekmantel, schijn m., voorwendsel n. II 5e
cousre saus Ie in- de la ddvotion, hij verschuilt
zich onder den dekmantel van vroomheid. -- (Loc.

fig.) 11 ne scsI, pas fait lenin of déchirer le inpour cela, Z. DECHIRER. Z. ook CARDER, IIIVEB,
LURE. - (Proc.) S'il fail beau, pnends ton in-,
s'il pleut, rends-ie si tu veux, 't is altijd goed,
tegen mogelijke onaangenaamheden op zijne hoede
te wezen.

Mantelé, e, adj. [Bias.] ECU m-, gemanteld
schild n. (wanneer de keperljn ZOO laag in 't schild
staat, dat het bovendeel veel meer oppervlakte beslaat). Hermine m-e, gemanteld herineljndier n. (met
een klein, afvliegend manteltje aan den hals omhangen). - [H. n.] Oiseau m-, gemartelde vogel m.
(b)) melken de kleur der hals- en bovenvederen bij
de overige afsteken). Corneille m-e, mantelkraai t.

- -I- Manteler (se), (fain.): Elle se mantèle
then, zij mantelt mooi of goed, zij draagt mooije
mantels of mantieljes. - Het part. passet wordt
ook als adj. gebruikt: Flue toujounshien mantelée,
altijd net geinanteld meisje ii.
Mantelet, m. (verktw. van inanteau) Manteltje n., kleine mantel; schoudermantel; zijden, fluweelen of lakensche mantel in. der vrouwen; paarsch manteltje tier bisschoppen, dat zij over hun
koorhemd werpen, als zij voor den paus of zijnen
legaat verschijnen. - [Mar.] Poort, valpoort f.
(tot sluiting dergeschutpoorten). Faux m- of M
volant, losse, boze valpoort. M- bnisé, dubbele,
halve of halfopenslaande valpoort. - [Alle. mil.]
Mantel, houten bedekking of beweegbare borstwering, aardkist f., gevulde schanskorf m., stormscheren n. - [Tech.] Schermleder n., lederen val-

klep aan koetsportieren, aan trekscliuitramen: draagriein In., bussen ii. van een koetspaard. [Bias.] Ilelinmanteltje (volet) , schilddekkleed ii.
t Manteiine, f. J'rouwemantel, schouder- .

mantel m.

Mantelure, 1. [Véner.] Rughaar n. van den

hond, als 't van eene andere kleur dan 't overige
tij/haar is.
Mantenien of Mantenen, In. [Mar.] Greep 1.,
Wansnette, t. Zekere proote, bruingesprikkelde
t iliansiiétemeut, adv. Met goedaardigheid, handvat H. van een' roeiriem. (smout n.
met zachtmoedigheid. —Mausuétude, f. Goedaar
Mantèque, t. Wilde -zwijnsreuzet f.; dierendigheid, zachtmoedigheid, lijdzaamheid f. - [Hist.]
Mantichore, In. (pr. ch=k) [H. n.] FabelTitel der Merovingische koningen (in navolging van achtig indisch wonderdier ij. met het aangezigt van
dien der romeinsche keizers).
een' mensch en den staart van een' schorpioen; zeer
Mante, f. Vrouwenmantel zonder mouwen; - wildejakhals in., mantichôra f. — Zékere roof(weleer groote, op den grond slepende sluijer, inz. kever m.
rouwsluijer m. der hofdames. - Bij uitbreiding
t Mantil, m. [Corn.] Tafelgoed, tafel/innen n.
(p041.): Sluijer, mantel m. - Gewaad n. ofsluijer
Mantille, I. Lange slufjer rn. der spaansche
-
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vrouwen, die tot op den gordel nederhanqt, ni ant i 1 la t. - Zwart zijden sjerp, dien de dames, in
navolging der spaansche ?nanlilla los om de schouders slaan en om de middel vastmaken.
Manto, m. [H. n.] Europësche vlinder m.
Mantonnet, in. [Serr.] , Z. i1ENTONNET.
Manture, f. [Anc. rnar. ] liet klotsen, slaan der
golven, branding, deining f. - [Tech.] hier en
daar verbrand ijzerdraad ii.
Manuaire, adj. [Féod.] : Droit in-, vuistregt n.,
re';t des sterksten.
flanuate, adj. [i-I. n. ] Handen hebbende.
Manubaliste, t. [Atic. mi l .] Scitichtwerptu ig n., kruisboog m., in a n U b a 1 i s t a f.
Manubiaire, adj. [Ant. rom.] Den oorlogsbuit betreffend. Colonne m-, met krjqstrofeen of
zeqeteekenen versierde zuil.
Manueode, in. [H. n. ] Koningsvogel m. [paradisea regia] , een zeldzame, prachtige paradijsvogel. M- a douze fi lets , witte paradijsvogel [p. atha],
zoo groot als eene lijster, met 12 draadvormige
staartvederen (ook zeer zeldzaam). M- noir, zwarte
paradijsvoel.
Manuducteur, m. [Mus.] Orkestmeester.
(weleer) Koorbestuueder, voorzanger m. in 't koor.
- MaHuductioH, f. [Chir.] Bestuur n. der
hand gedurende de operatie of kuntbewerking.
Manuel, le, adj. Wat met de hand verrigt
wordt: Ouvrage, Travail in-, handenwerk n., handenarbeid 111. - Distribution in-Ie , handuitdceling f.,
gift aan de kanunnilcen voor hunne hulp bij zékere
kerkdiensten. - MANUEL, Ill. Handboek in. hi- des
sciences, des arts. handboek dec wetenschappen,
r kun,'irn. I exiqu'. handwoordenboek. [ Chirn., Cliii.] Ii ijze f. van behandeling, handenvaardigheid f., handgrepen f. p1. M- chimique,
chemische handgrepen. Le succis dune opération
dépend souvent du m-, het welgelukken eener ope
ratie of kunstbewerking hangt vaak van de handenvaardigheid, van de kunstgrepen af. - Maiiiielle, f. [Tech., Mar.] , z. MÂNIVELLE. - Mauuellenieiit, adv. Met de hand , van de eene
hand in de andere, eigenhandig: Ii lui a payé,
rernis cette somine in-, sans quittance, hij heeft
hem deze som eigenhandig betaald. Recevoir rn-,
uit de hand ontvangen.
Maiiiifaeture, t. (eig. werk, gewrocht der
handen) Vervaardiging can. zékere voorwerpen der
industrie of bedrfjfsnijverheid (in dezen zin is faIjrication meer gebruikelijk) . - Inrigting of werkplaats f., waar die voorwerpen vervaardigd, inz.
waar voorwerpen uit het dieren- en plantenrjk
verwerkt 'worden, fabrijk, ni a n U la c t u u r f.
-

MAItAGER.
schrift aan den drukker verkocht. Cette bibliothèque contient des rn -s précieux, deze boekerij

bevat kostbare manuscripten of handschriften.
Manustupi-ation, f., Z. V. a. ONANISME.
S MallutentioH, 1. Handhaving, instandhouding, bescherming (b. v. van de wetten); - leiding,
bezorging t., beheer n. (der zaken): Le magistrat
veille a Ia rn- des lois, de overheid waakt voor de
handhaving der wetten. - Ii en a con fl é Ia ni- a
son frère, hij heeft liet beheer daarvan aan zijnen
broeder toebetrouwd. - [MII.] Rijksbakkerij` f. voor
de troepen. - Manutentionnaire, rn. Opzigter,
bestuurder in. eener rijksbakkerij. - Maiititentionnel, le, adj. De handhaving of het beheer
betre/fend. - Manutentionner, V. a. Voor den
leger-proviand doen zorgen, brood in 's rijks bakkerijen bakken.
Manzan il le, rn. [Bot.] , z. v. a. MANCENILLIER.
Mapon, in. [Bot] (op de Antillen) Boom rn.
met zacht hout.
Mappaire, ni. [Ant. rota.] Seingever rn. bij
de openbare spelen. - Mappe, f. Seinrol f., rol
doek, welker opwerping tot sein diende. Weleer ook z. v. a. TOPCHON; - Ook: landkaart 1.
(carte géographique). - [Bot.] Soort van ricinus
of wonderboom in. der Molukken.
Mappemonde, f. Wereldkaart f. - (fig.)
Groote, volle vrouwenborsten f. p1. - [.H. n. ]
Naam eener schelp.
t Mapper, v. a. Wrijven, afvegen (het huisraad.
Maprouiiier, rn. [Bot.] Soort van euphorbia
of wolfsmelk f.

Maquage, Maqiie, Maquer, z. MACQ—.
Maquerean, ni. iValcreei rn., een trekvisch. -

M-x, brandvlekken f. pl., roode vlekken op de dijen
en beenen (door zich te digt aan 't vuur te warmen). - MAQUEREAIT, rn., -ELLE, f. (bas) Koppelaar, hoerenwaard in. , koppelaarster, hoerenwaardin f. -- Maquei-ellage, In., Maquerellene, f. (bas) Koppelarij f., het schandelijk bedrijf
van hoerenwaard.
Maquette, f. [Sculp.] Geboetseerd model ii.
in 't klein. - [Arqueb.] Loopplaat f. , lange vierkante scheen in., waaruit de geweerloop gesmeed
wordt. -- Toestand rn. of gesteldheid t. van het

driemaal gegoten ijzer.

Maqni, III. [H. n.j , Z. MAXI. - [Bot.] M -

glandulenx, struik rn. van Chili, uit welks eetbare
bessen, ter grootte van cene erwt, eene soort van
wijn wordt bereid, aristotelia f.
M aquiguon ,rn. Paai'denkooper. roskammer in.
(inz. in ongunstigen zin). - Bij uitbreiding (fam.)
Elever, Etablir, Monter une m- de thaps, de sole, Koppelaar van huwelijken, beunhaas, onbevoegd
makelaar of bemiddelaar in allerlei zaken. - Made glaces, eene laken-, zijde-, spieqelfabrjk oprig
qiilgiionnage, m. Boskammerfj f., paardenhanten. Articles de in-, manufacturen, manufactuur
waren t. pl., ins. stoffen van zijde, katoen, vlas, del in. , paardentuischerjj f., roskainmers-kunstgrehennep, wol, haar, enz. - Gezamenlijke werklie- pen f. p1. - Het beunhazen, beunhazerij, koppeladen eener fabrijk: La m- s'est révoltée, de fabrjk, rij, geheime, ongeoorloofde makelarij f. - Ma't fabrjksvolk is opgestaan. (fig.) Le bureau q.iignoniier, v. a. Roskammerj drijven. - Zich
de ce journal est une m- de calomnies, het bureau met beunhazerij of koppelarij inlaten, beunhazen;
of kantoor van dit dagblad is eene fabrfjk, een ho pelen.
' aquilleni', ill. [Pêche] Makreelvisscher ni.,
broeinest van belasteringen, van lastertaal. Manufacturer, v. a., gebruikelijker is FABRI- vischschuit f. voor de inakreelvangst.
Mara, m. [H. n.] Pataqonische haas rn.
QUER. - Manufacturier, ière, adj. Wat tot
Marabou, i:n. [H. IL] Krop- of reuzenooije
de fabrjken behoort of betrekking heeft: Industrie
m -ière, fabrjks-industrie f. - Peuple m-, volk, dat vaar, inaraboe-ooijevaar Iii. (in Oost-Indië en Afri4tbrjks-nijverheid heeft. - MANUFACTURIER, m., ka). Plumes de in-, niaraboe-vederen, schoone
donsachtige vederen tot sieraad op dames -hoeden.
IERE, f. Manufacturier m., manufacturierster f.,
Marabouat, m. [Hid.] Bijnaam van een' aramanufacturist m. en f., hij of zij. die eene manu
of fabrjk bezit, bestuurt; - werker ni.,-factur bisehen stam, die zich in Barbarje en Sahara
en zich van andere muzelmansche stamnederzette
werkster f. daarin.
Maniilée, f. [Bot.] Handvormige maskerplant I. men afzonderde. - Een voor heilig ehouden muhamedaansch priester of monnik, die bij de Berbe
Manuluve, m. [Méd.] ilandbad, armbad n.
Manumission, 1. Vrijlating, loslating vaneen' ren in Noord-Afrika eene moskee of kapel bedient;
- muhainedaansche bidkapel f. - Blikken wijdslaaf of lijfeigene, in a. n u m i s s i e f.
Manus, f. (latin) (p,. ma -nuce) [Lég. rom.] buikige kan uit de Levant, levantsche kof/Ijkan f. Regt n. des mans over de vrouw. - IN-MANUS, Soort van zeer fraai gaaslint, m a r a b o u t n. (ook
(pr. ine -ma -nuce): Dire son in-m-, zsjne ziel in als adj.: Jiuban m-). - (pop.) Leeljk, misvormd
Gods hand geven, zich tot den dood bereiden. - mensch, apengczigt n. - [Anc. mar.] Groot goldManus -Hei, m. [Anc. pharm.] , z. V. U. MAIN zeil II. bij slecht (volgens anderen: bij mooi) weder.
- Maraboutage, m. [Tech.] Het knippen der
de Dieu.
Maiiuserit, e, adj. Handschriftelijk. met de zijde stoffen. - Maraboutin, m. [Anc. mar.]
hand geschreven: Ouvrage in-, Copie m-e, ge- 1 Stormzeil n. eener galei.
Maracana, m. [H. n.] Ara -papegaai, mar aschreven werk n., kopij f. - MANUSCR1T, Ill. Handschrift, geschreven boek om gedrukt te worden, cana m. - Maracaxao, m. [H. n.] Groene
mv. oud geschreven stuk, m a a u 5 C r 1 p tn . 11 a distelvink m. van Brazilië (chardonneret vert).
Marager, ni., Z. V. a. IIARAICHER.
vendu son m- a l'imprimeur, hij heeft zijn nand- 1
-

-
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-

Maradrologle, 1. [LitLj Verhandeling over
de venkel (titel van zeker werk).
Maraicher, ère, adj. Dc moeskruiden- of
groententeell, den moestuin betreffend: Plantes
in -ères, moeskruiden n. p1. z. ook JARDINIER.
- MARACHER, m. Moeskruidteeler, warrnoeier,
groenboer m.
Maraigiion, in. [II. n.] Zeerjonqc aal in.
Ma t- ail, im [H. n.j Soort van fazant in. (tanden Maranon of de Amazonen-rivier.

Marais, in. Moeras, moerasland; drasland,
broekland n. ; poel in. M- salants, zoutputten in.
pl., groote kommen of bekkens aan 't strand, die
men met klei bekleedt en snel zeewater laat vol loopen, om daaruit door verdamping zout te winnen.
M- a tourbes, veen ii., veengrond in. - Lage moerassige grond in en om de stcdan, tot de ,noeskruidenteelt aangelegd. - [ Géogr.] M- pontins, panljjnsche moerassen in. p1., zeer ongezonde, moerassige streek ten zuiden van Rome. - [H. de France]
Naam, (lien men in 1793 aan 't laagst gedeelte der
conventie-zaal en aan de daar zittende leden van
de gematigde partij gaf (in tegenstelling met Ja
montagne, de berg of liet hooger gedeelte, waar
de heethoofdigste demokraten hunne plaatsen hadden). - [Bot.] Fèves de in-, Z. FEVE.(Loc.

prov.) Se sauver par les in-, Z. SAUVER. -- C'est
Un bourgeois du M-, 't is een ouderwetseh bekrom-

pen burgerman (naar de wijk Le Marais te Parijs,
ook Quartier (IR Temple peheeten, waar vele oude
winkeliers van hunne renlen leven).
Maranielles, f. p1. [Conf.} Ingemaaktejapansche kweisn 1. p1.
Maaan,rn. [lijst.] Naam, dien de Spanjaarden
Bij uitbreiding: iemand
aan de Mooren gaven.
(rinqe overtredingen.
van lage afkomst.
1 Maranee, f. lAne. cout.] Boete f. voor geMsiI-aiI(Iei, V. fl. [Mar.] (bij de zeelieden in
't Kanaal) Sturen, aan 't roer staan. . Ce valssean marande bien, (lat schip luistert goed naar

't soer. -- MARANJ)ER, V. a. IPèche] (in Norman-

diP) Een net herstellen. - Weleer ook: proeven.
Marane, m.. z. MARAN.

Mai-asea of Marasqtie, in. [Bot.] Zure
kers f., die den maraskino (z. MARASQUIN) oplevertMarasme, in. [Mid.] (]itléring, verwel king,
wegkuijning; krachteloosheid of verzwakking door
ouderdom, afeeming 1. van krachten (in- froid of
smile), mareismus in. -- Maraswolde, adj.
Teringachtig, aan afneming van krachten lijdend.
Marasque, in., Z. MARASCA. - Maras
quin, in. Fijne brandewijn m., op fijn gestooten

pillen van zëkerc soort van zure Iers (nmarasca)
getrokken, en a ra s Is i n 0 ra a r a s k ij n m.
,

Maralhre of Mai-alJiiiini (pr. ---trome), in.

[Bot.] Venkelplant 1. von Nieuw -Granada.
Maràtse, f. (altijd in kwaden zin gcbézigd)
Stiefinoede; f., slechte, harde schoonmoeder ten opzigic van de voorkinderen haas- mans. - Bij uitbreiding: Onçevoelige, harde, wreede moeder voor
haar eigen kroost. - ( fig.) Laclversité est natie
mèi'e, In prospérité nest que iioli'e m-, de tegenspoed is onze moeder, de voorspoed is niet dan
onze stiefmoeder. --- In den lig zin ook als adj.:

Une terre in-, een stiefinoederljke, stugge, onvruchtbare grond in. La nature a été in- envers eet
homme. de natuur heeft dien man stiefinoederljic
behandeld.
Maraud, e, adj. Spitsboef, schurk, schelni,
fi elt, quit. schobbijak m., deugniet in. en f. , fee/es f. ,
gemeen wijl' n. - Maraudage, in. [MIJ ] Het

stroopen, het uitgaan op strooperj. - Mayandaille, f. Gespuis n., boeven b ende f. - Marauide, f. [Mii.] Sirooperj 1., door rondzwervende soldaten gepleegde roof, ongeoorloofde buit m.,

snoeskopperij, mara ude, roarOde f. Aller en
of h Ja m-, op stroopen uitçaan. - z. ook MARAUD.
- Marauder, t', n. Stroopen, ongeoorloofde» buit
maken, brandschat ten. inoeskoppen, OJ) marode aan,
in U r o d d re a. - Mai aiideur, in . Soldaat, die
onder voorwendsel van vermoeidheid achlerblj[t en
heimelijk op roof en plundering uiiaat, strooper,
snoeskopper. brand.cchatler, inarodeur in .
-

Mai-avtflis of Maravédi, in. [Mètrol ]
Spaansche kopermunt 1., waarvan er 35 in een'
5(001 de platit gaan: spaansrhe rekerniunt 1.,
waarvan er 34 in zulk een' reaal gaan.
Mal-Lire, in, [Minir.J Marmer n., fijne, vaste,
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harde kalksteen, in velerlei soorten , veelal met adsren en vlekken in allerhande kleuren, en voor
schoone polijsting geschikt. Table de in -. marineren tafel f. iJ- statualre, beeldhouwers marmer,
marmer voor standbeelden (hij dc Ouden inz. parisclt marmer, marbre de Paros, nu vooral het
carrarisch marmer, marlire le Carrare). M. brut,
fier, sum, bros inarrnei', - Asseinber des m -s.
Faire tine collections de m -s, kunstwerken van
marmer verzamelen; ook: eens verzameling van
allerlei marmersoorlen aanleggen. - (fig.) Koelheid, koudheid, onverschilligheid, hardvochtigheid;
onbewé4eljkheid, verstijfdheid f. Ii a ui) coeur de
in-, hij heeft een steenen hart. Je restai comme
UH in- ui ce discours, bij dit gesprek was ik als
versteend. - [ T ech.] Wr ij fsteen voor verwen,
droogerjen; polijststeen der kaartenmakers e a.;
- korrigeessteen in. der letterzetters. - [ M ar.] M
do gouvernail, rol, trom m el f. erin het slaurrad.
ihl- de cabestan, voering, klok t. van 't gangspil.

- [ [ ust.] M-s d'Arundel, de Pai'os, d'Oxford,

Parisch, Oxfordsch marmer, namen eener oudgrieksche marmeren t ij dtafel, bevattende de kronijk
van Athenen (waarschijnlijk op 't eiland Pares gevonden, door den graaf van Arundel in 167 aangekocht en sedert 669 in 't bezit der universiteit
van Oxford), marmerkronijk t. - [Anc. jur.i Table de m-, marmeren tafel, naam van drie fransche
jurisdictiën, die in 'I paleis aan eene groote marmeren tafel hare ziltingen hielden. - Mai -bré, e,
adj. (en i)(lit. 1)asSë van rnarbrer): Papier in-, gemarmerd papier n. (dal het voorkomen van marmei heeft). Livi'e in- sur tranche, op snede gemarmerd boek n. - Eto ffe m-e, gemarmerde, veelkleurige stof f. - Fleurs rn -es , qemarinerde, onregelmatige bontgestreepte bloemen t. p1. Teint
in-, gemarmerde gelaatskleur 1., gelaat ii. met
blaauwe vlekken. Chair ni-, gemar m erd vleesch ,
rood en blaauw geaderd vast vlce.cch n. - Marbré, ni. [Bot.] Gemarmerde paddestoel iî.
[ [l . ii.] Schoone amerikaansche hagedis f. - [Cuis.]
Ragout, OpOlOOfsel n. van verschillend vleesch. Marbréc, f. [H. n. ] Naam der geineene lamprei
(larnproie) in vele departementen. - Marbrer.
V. a. Marmeren, marmerklenrig beschilderen, besirfj ken of bespikkelen, snel naar marmer gelijkende
vlekken en strepen voorzien. M- dupapier, de
cuir, des étolïes, papier, leder, stoffen marmeren.
M- on nianteau tie cherninme, een' schoorsteenmantel marmeren. - Mai-bs-ei-ie, t. Kunst om
mariner te bewerken, marmerkunst f. II est trésversé clans Ja in-, hij is een groot rnarmerkenner;
hij verstaat de kunst goed om marmer te bewerken.
- Lintérieur du temple est revôtu d'ouvrages

de rn-, het inwendige des tempels is met marmerwerk bekleed, belegd. - Marbreaii-. in., z. v. a
DOMINOTIER. -- Marbrier, in. Mar m erbewerker,
marmersnijder, sleenhouwer in. in mariner.
MAIIRRIER, 1ERE, adj. liet marmer belie/Tend: industrie in -iere , nijverheid in mrzrmeru'aren.
Mai'biière, t. Marmergroeve, m armermijn f.
Marbriire, f. Marmering f., nabootsinq van 't
marmer op het papier, op de snede of op den band
van een boek. - [ Md.] Biaanwe huidplekken f. p1.
Marc, in. (pr. nar.) [Métrol.] Mark n. , oewiqtseenheid inz. VOUS' goud-, zilver- en edelgesteenten,
verdeeld in S (oude) onsen. Au in - Ja Jivre, z.
LIVRE 1. -.-- Zilvernunt f. inz. in Hamburg en Liibeek , marklubccls n.; ook eens rekenmunt , in
onderscheiden landen van verschillende waarde (het
nwrk -b(inco in Hamburg en Liibeck =90 cents). [U. de Fiance] M- dor, de koninklijke kas f. M- de cuivre of enkel hi-, stel in elkander sluitende koperen ijewigten, in den vorm van een' af
geknoiten kegel, zamen een mark wegende.
Mare, rn. (pr. mar) I)rnesein , draf in , bezinksel, grondsop n.. he/f", moêr, dab f. B- Ie raisin,
druivenmoir. M- le café, lsn 1çrsjdik n. - fVign.}
Persvol f.. hoeveelheid druiven en andere vruchten,
die te gelijk geperst worden. II na pas asses de
raisins , de poires pour en faii'e tin rn-, lij neeft niet
genoeg druiven, appelen on er eene vers mede le
vullen.
Marcaige, in. [Cout.] Rept n. op zeeviscis .
Mareassin, in . [ H. ii.] Jong wild zwijn, dat
nog qeene slagtanden heeft, fri.ljjn n.
Mai- eassite, in. {Jinér,] Zwavelkies, ijzerkies n., een goudgeel, naar 't staalqraauw zwee-
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m3fld e r ts, dal uit ijzer en zwavel bestaat, m a rk asset in. - Collier, Brasselet de m-s, halssnoer II., armband m. van markassieten of gezond-

heidssteenen.

Maication, f., liever DEMARCAT I ON.
Marceline, f. [Corn.] Soort van ligte zijdestof f
- [Minr.] Kiezelzuur mangaan n. (uit de omstrekeit van Saint-Marcel, in Piemont).
Marceseenee, 1. [Bot.] Het verwelken, verIroogen, inz. van de bloemkelk. - Marcescent,
e, adj. [Bot.] Verwelkend, verslappend. - Marcessible, adj. [Didact.] Verwelkelijk, voor verivelkinçj vatbaar.
Maichage, ID. [Coot. ] Gemeenschappelijk
w'eidercgt n. - [Pot.] Het kneden; uittreden van

t leem.

Marchais, m. [H. n. ] Ongestreepte makreel m.
Ledge, ijle haring m. (hareng gal).
Marchand, m., -e, f. Koopman, handelaar,

iandelsman m., koopvrouw, , handelaarster f.; kooper n)., koopster 1. Z. DETAIL, GROS, FORAIN.

etc. - M- dhargeur , bevrachter. Premier in-,

opperkoopman van de factorijen in de kolonien.

- M-e de modes, mode-koopvrouw, mode-handelaarster. M-e lingère, linnen-koopvrouw. - Je
ne pais trouver m- (ofquelque acheteur), ik kan
geenen kooper vinden. Attirer, Faire venir les
in-s (ofchalands), koopers, klanten lokken. - Ii y
a m-, geboden! (als antwoord op het aanbod of den

eisch des vendumeesters bij openbare verkoopingen).

- [Mar.] C'est tin m-, 't is een koopvaarder, een
koopvaardijschip. - (Loc. pray.) M- qui perd ne
peut rire, in tegenspoed kan men niet vrolijk zijn.
II na pas suivi votre conseil, il sen trouvera
mauvais m-, hij heeft uwen raad niet opgevolgd,
't zal heen berouwen, hij zal er slecht afkomen.
N'être pas bon in- dune chose, bij iets zijne rd
kening niet vinden, geene zijde daarbij spinnen.
Tromper le in-, voor een spotprijs inkoopen. z. ook
GAGINER, LARRON, MA I N. - MARCHAND, E, adj.
Handeldrijvend, tot den koophandel of den koopman behoorend: Ville marchande, koopstad, handelsiad t. Vaisseau, Bátiment m-, koopvaardj/schip n., koopvaarder in. Capitaine in-, koopvaardijkapitein in . Marine iii-e, koopvaardij-marine t.
- Prix in-, koopma nsprijs In. Acheter an prix
in-, voor koopmansprjs knopen. Style in-, koopmci.nsstjl in. Riviere in-e, bevaarbare, voor den
handel bruikbare rivier f, - ( fig. cl fain.) litre en
place m-e, op eene plaats zijn, waar men door
velen gezien en gehoord kam worden. - Verkoopbaar, goed om afgezet of verkocht te worden. Ce
Né nest pas in-, dat koren is niet verkoopbaar,
is geen koopmanswaar, behoort in den handel niet
thuis. - MARCHAND, in. [H. n.] Soort van breedsnavelige eend f. (en af knibbelen.
Maichandailler, v. a. (pop.) Lang dingen
Marchander, v. a. Dingen, naar den prijs
eener waar vragen en daarop afdingen, bieden, een
bod doen: Ii a marchandé ce di-ab, hij heeft op
dat laken geboden, heeft dat laken willen koopen
- Ook zonder voorwerp: Je l'ai acheté sans in-,
ik heb het gekocht zonder dingen. Cela nest pas
trop dier, ne inarchandez point, dat is niet te
duur, knibbel niet, ding niet af, bied niet minder.
(fig. cl fam.) Si je le rencontre, je ne le roarchanderai pas, wanneer ik hem ontmoet, zal ik
niet vele omstandigheden met hem maken, hem niet
verschoonen, niet ontzien. 11 lui reprocha son intldélitë en face, sans le in-, hij verweet hem zijne
ontrouw in 't aangezigt, zonder hem te verschoonen.
- MARCHANDER, v. n. (fig.) Talmen, zich bezinnen,
bedenken, twijfelen, dralen. 11 ne faut pas tant
In-, ii faut résoudre, men moet zich niet zoo lang
bezinnen, men moet besluiten. A quoi bon tant
in-? waarloe zoo lang gelalnid (In dezen zin weinip gebruikelijk.)
Marchandeur, in., -ense, f. Werkman in.,
werkster f.. die een of andere arbeid bij aanbe-

-

.cteding verrigt.
Marchandise, f. Koopwaar, waar f., koop-

mansgoed, koopgoed, goed n., koopmanschap t.: Un
ballot de in-s, eene baal niet koopgoederen. On a
saisi toutes ces in-s, men heeft al die koopwaren
in beslag genomen. Ce marchand na pas encore
étalé sa in-, deze koopman heeft zijne waar nog
niet uitgestald. M- avariëe, beschadigd koopmansgoed n , z. ook PAVILLON. ---(fig.) Faire valoir sa

in zijne waar op prijs houden, doen gelden wat
men heeft, wat men zegt. M- qui plait est a moiti
yendue, schoone, goede waar is reeds half verkocht.
-. Somtijds z. v. a. TRAFIC , handel m.: Faire
in- de qc., ergens handel in drijven. Faire métier
et in- le qc., eere broodwinning van iets maken. (fig.) Ii fait métier et in- de son esprit, de sa
dévotion, hij bedient zich van zijn verstand, van
zijne vroomheid tot baatzuchtige oogmerken. Vaisseau equipe moitié guerre, moitië in-, gewapend koopvaardijschip, ten oorlog en ter koopvaart uitgerust schip a. - (Loc. prov.) 11 a tail
sa fortune moitié guerre, inoitié in-, hij heeft
zijn fortuin gemaakt op cccie twijfelachtige, dubbelzinnige wijze. 11 lui a vendu sa maison, moitié
guerre, inoitié in-, hij heeft hem zijn huis, half
vrijwillig en half gedwongen, verkocht.
Marchante, Marchanthe of Marchanthie, f. [Bot.] , z. v. a. hépatique des fontaines
(z. onder IIEPATICOIDE, dat daar verkeerdelijk
staat in plaats van HEPATIQUE).
Marche, f. (oudtijds) Mark, grens, grensprovincie f. -. La hI- of Ia hI- limousine, oude provincie van Frankrijk (nu verdeeld tusschen cie
depart. Charente, Creuse, Indre en Opper-Vienne).
- La M- dAncône, de Mark van Ancona, oude
afdeeling van 't italiaanech grondgebied (nu wipeveer de legatie Ancona). - M- d'Espagne, spaansche mark, naam door Karel den Groote gegeven
aan de landen, die hij aan gene zijde der Pyrenecin
had veroverd.
Marche. t. Loop, gang m., beweging van
iemand, die gaat. M- en avant, en arrière, de
-,

côtd, voorwaartsche, achterwaartsche, zijwaartsche

gang. Biller, Précipiter, Italentir sa in-, zijnen
gang, tred, stap verhaasten, versnellen, vertragen. [Mii.] Marsch, optogt, aantogt in. L'armde est en
in-, se met en in-, het leger is, gaat op marsch.
Cachet , Couvrir in in-, zijnen niarsch verbergen,
dekken. Sonner, Battre Ja in-, den marsch blazen,
slaan. Gagner une in- sur lenneini, eenen marsch
op den vijand winnen. M- forcée, geforceerde of
versnelde marsch. Fausse m-, boze, misleidende
marsch. hi- de dane, /lankrnarsch, marsch in de
flank. - En avant in-, voorwaarts marsch ! (Loc.) Ouvrir Ja in-, voorop gaan, de eerste zijn.
- [Mar.] Gang, loop m, vaart, bezeildheid f.: Co
vaisseau est lent a Ja in-, dit schip loopt traag,
zet weinig gang. 11 a uiie belle in-, 't heeft eene
goede, fraaije vaart. II a Ja supériorité, lavantage
de Ja m- sur eet autre vaisseau, het zet meer
vaart, heeft meer bezeildheid dan dat andere schip.
Ii a did construit pour Ja in-, 't is op snelzeilen,
op snelle vaart loopen gebouwd. Ordre de in-,
zeilorde, marschorde f. - [ Jeu] M- des pièces de
dame, d'échecs, loop m., riting t., voorgeschreven
beweging van de damschijven, van de schaakstukken. - (fig.) La in- de Ia nature, de loop, gang,
gewone werking der natuur. Ariêter la in- de Ia
civilisation , den loop, voortgang der beschaving
stuiten. Arrèter une maladie clans sa marche, eene
ziekte in haren loop, in hare vorderingen stuiten.
-

- [Litt.] La in- dun poème, dune pièce de
théètre, de gang, de loop der handeling in een

dichtstuk, in een looneelstuk. - [Mus.] hi- harmonique of de l'harmonie, harmonische gang of
overgang van den eenen toon op den anderen. Gang m., wijze f. van gaan, tred in. Avoir une
in- majestueuse, een' deftigen, stauigen gang of
tred hebben. (fig.) Gedrag n., handelwijze f. La
in- de eet homme a été louche dans cette affaire,

de handelwijze dezes mans is in die zaak dubbelzinnig geweest. Il sait cacher sa in-, hij weet zijne
handelingen, maatregelen, oogmerken, gangen te
verbergen. - Weg van de eene plaats naar de
andere, marsch in. Une in- de deux heures, een'
weg, marech van twee uren. Les troupes firent
une grande in-, de troepen maakten een' grooten

marsch, leiden een' grooten weg af. - [Mus.]
Mazijkstuk ter begeleiding van plegtiqe optogten.
proces.cien , enz. ,. inz. van militaire optogten ,
inarsch. in. M- funèbre, trioniphale, lpkm.arsch,
triumph-marsch. M- militaire, krijgsmarsch. M
des grenadiers, grenadiers -marsch. [Arch.]
Tiede f., trap in. Les in-s dun escalier, de treden

van een' trap. Cet ewalier a des in-s de marbre,

die trap heeft marmeren treden. Les in-s dun
autel, dun perron, de treden, trappen van een
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altaar, van cene stoep. Gravir deux, trois in-s a
la lois, twee, drie treden of trappen te gelijk opklimmen. - (/1j.) Ce prince est (est assis of est
p1ac) sur les rn-s du trône, die prins zit, staat
op de trappen van den troon, heeft kans, uitzigt,
hoop op de troonsopvolging. - L'hornme ne craint
plus de tonber, lorsqu'iI est assis a Ia dernière
m-, de rnensc/i vreest voor geen vallen sneer, wanneer hij op den laagsten trap zit, tot den laagsten
staat of toestand is gebragt. - (Tech.] Trede,
voettreê f. (van een draaibank, slijpmolen, weefgetouw, enz.); optrede (van een rijtuig, es.). Mbasse, z. V. a. BASSE-LISSE.
Marché, in. Markt, marktplaats t., marktplein n. 11 y' un beau m- en cette viiie, er is
in deze stad eene schoone markt. Le in- aux clievaux, aux légumes, nu poisson, nu hl, au bois,
de paarden-, groente-, vise/i-, koren-, houtmarkt.
M- franc, vrijmarkt t. (waar men geen marktgeld betaalt). - (in uitgebreider' zin): M-s d'Europe,
dOrient, europésche, oostersche markten, landen,
koopsteden, waar de voortbren g selen der nijverheid
vertier moeten vinden. Markt f., verkoop rn.
van 't geen ter markt gebra,qt wordt; - koop in.,
wat men van de markt mede brengt. Le m- a étô
bon aujourd'hui , cie markt is heden goed geweest.
Le m- nu rien valu, (le markt is heden specht geweest, men heeft niet veel verkocht. Le rn- va finir,
de markt loopt ten einde. - La cuisinière gagne
toujours sur son m-. de keukenmeid wint altijd

hij haren marktkoop, marktgang. - Markt, gezamenljke verkoopers en koopers op de markt; duur m.
der markt. Tout Ie m- s'attroupa, de gansche markt
liep te hoop. C'est demain jour tie m-, 't is mor
gen marktdag. II y a m- en cette viiie une fois la
semaine, er is in deze stad eens in de weekmarkt.
- Prijs, koopprijs, marklprjs, koop m., voorwaarden hij koop, verkoop of veiling. Je crois avoiv
fait Un lion m-, ik geloof een' goeden koop gedaan
te hebben. Cela ne me coûtequetrois forms, c'est
bon m-, dat kost mij maar drie gulden, 't is goedkoop, een goede koop. Les vivres sont a bon m-,
a grand m- , de levensmiddelen zijn goedkoop, duur.
Vous ayes eu lion m- de ce drap, gij hebt dat laken goedkoop gekregen. Ne pas revenir dun iiiconclu, op een' gesloten koop niet terugkomen. Ré
diger un m- par écrit. een' koop, een' handel op
schrift brengen. - Cost un m- donné, Un larron m-,
dat is spotprijs, schandekoop. C'est un m- fait , dat is
een bepaalde, vastgestelde koopprijs. Un rn d'enfant,
een koop, dien men niet houden wil. Un m- dor,
een zeer voordeelige koop of handel. - II ma
clontid cela par-dessus le m- , hij heeft mij dat op
den koop toegegeven. J'étais en m- avec lui, ik was
met hem in onderhandeling. Aller, Courir sur Ie
m- dun autre, iemand in den koop vallen, den
koop bederven, onderkruipen. - (Loc. fig. ei prov.)
-
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Le m- du trône, de voetbank van den troon. Le
dun carosse, de trede van eene koets. - [ Mar.]
Paardljnen f. pl., paard n. op de raas, touwwerk n.
met knoopen, waarop de matrozen bij verschillenden arbeid de voeten, zetten, om vast te kunnen
staan. M- des herpes, spoorstok in. - Voetpad
aan de oevers der rivieren voor de schepen, trekpad, jaagpad II. - ( fig.) Les ambitieux se servent
de rn- les uns aux autres, de eerzuchtigen dienen elkander tot voetbank, helpen elkander in ecreposten.
Ne sois jamais Ie m- tie personne, wees nooit

iemands voetbank.

Marcher, v. n. Gaan, voortgaan, treden, stappen, marchéren. M- en arrière , ii reculons, en
avant, achterwaarts, achteruit, vooruit gaan. Mdoucernent, zachtjes, zoetjes gaan. M- a grands pas.
qroote stappen doen. M- á talons, stappen. M- sur
Ie bout des pieds , op de teenen gaan. M-á quatre
pattes, op handen en voeten loopen. hi., Courir

comme Un basque, Z. BASQUE. Z. ook HERBE, LOUP ,

OEUF, TORTUE. - Cliacun marchait scion son rang,

ieder een ging, trok op volgens zijnen rang. (Lor. fig.) hi- droit, regtuit gaan, zijn' pligt doen.
M- sur le bon pied, den goeden weg gaan, oppassen.
Je le feral hen m-, ik zal hem wel doen voortgaan,
wel beenen maken. - M- sur les pas de son pêre In
de voetstappen zijns vaders treden, de voetstappen
'
van zijnen vader drukken, zijn voetspoor volgen.

M- entre des écueiis, sur des précipices , sur des
dpines, een gevaarlijk, înoeijeljk pact bewandelen,
op glad ijs staan, met vele bezwaren te kampen
hebben. M- loin des routes tracdes, niemand navolgen. - hi- égai a qn. , met iemand gelijken tred
houden, gelijk met iemand staan. M- saus les lois
de qn., van iemand afhankelijk zijn. hi- h grands
pos a la fortune, schielijk rijk worden. Vous me
marcliez sur Ie pied, gij treedt, trapt mij op den
voet. - (fig.) C'est un homme is qui ii ne faut
pas m- sur ie pied, 't is een man, dien men niet
op de teenen moet trappen, moet beleedigen. -Cette horloge marche trop lenternent, dat uurwerk
gaat te langzaam. - Cette affaire ne marche point,
deze zaak gaat niet vooruit. Cda marche tout seul,
dat gaat van zelf. Ces vers marchent hen, deze
verzen vloeijen goed. - Quand l'argent marche,
tout va lien, met geld kan men wel vooruit komen. - [Mar.] Le vaisseau marche hen, marche
mal, ne marche pas, het schip zeilt wei of goed,
zeilt slecht, loopt niet hard. II marche en escadre,
en convoi, het zeilt in eskader, in konvooi. L'armie

marche en ordre, cii colonne, en ligne, de vloot
zeilt in orde, in kolonne, in linie. M- a Ia voile ,
a l'aviron, zeilen. roeijen. M- dans les eaux dun
autre, in het zog, kielwater van een ander schip varen, het onmiddellijk volgen. - [Mil.] Les troupes
marchent it l'ennemi, de troepen trekken op, marchdren tegen den vijand. Eiles marchent en colonSortir dune affaire, En ètre quitte h bon m-, van nes renversées, par manches, zij marchéren in
iets goed afkomen, zonder groot nadeel van iets omgekeerde kolonnen, in kleine divisin of afdeeafkomen. Faire lion m- de qc. , de qn. , iets, lingen. Les chevaux légers rnarchaient, de ligte
iemand gering achten, goedkoop geven. Ii va des kavallerie trok uit, was te velde. - [Escr.] Marpremiers aux coups, ii fait lion m- de sa peau, chdren. s1- h petits, a grands pas, met kleine,
de Sn vie , hij is er aanstonds hij, waar slagen of groote passen marcheren. - [Mach. h vapeurj
steken vallen, hij verkoopt zijne huid goedkoop, hij Bewegen, loopen: M- en avant, en arrière, vooruit,
ontziet zich niet, hij acht zijn leven niet veel. achteruit loopen, slaan. M- a pielne pression, it
Avoir lion m- de qn., scitielijk met iemand klaar toute vapeur, met vallen (volop) stoom of kracht
worden. Ii n-est pas fort au jeu, vous aui'ez lion werken. M- avec expansion, avec un certain dégré
m- de lui, hij is niet sterk in 't spel, gij zult het de détente, met expansie of uitzetting, gedeeltelijk
gemakkelijk van hem winnen. Je Ie le payeral plus met uitzetting werken.
MARCHER, V. a. [ Tech.
dier qu'au m-, 't zal u duur te staan komen. M- Ia capade, l'étoffe d'uti chapeau. de wol, stof,
het
von
le
yin
du
m-,
Z.
Mettre
le
mvilt
Boire
BOIRE,
li Ia
eenen hoed doorwerken, vilten, walmain, den koop, de dienst opzeggen, een aangegaan ken. M- In terre, de potaarde met de voeten treden.
akkoord verbreken,. (Proc.) On na jamais bon
MARCHER, m. Gang, tred in. Je Ie reconnais li
m- de mauvaises marchandises, slechte waar heeft son m-, ik herken hem aan zijnen gang. - Grond m.,
men altijd te duur. A bon payeur, lion uh-, eenen plaats f., waarop men loopt: La m- en est doux,
goeden betaler moet men goedkoop verkoopen: ook: rude, 't is zacht, hard. om daarop te gaan.
wie kontant betaalt, heeft de waar goedkoop. Bon
Marehette, f. [Oisel., Chas.] Kniphoutje n.
m- vulde Ie panier, mais ii ne remplit pas la bourse, van een knip of val. -- [Tech.] Kleine voettrede f.
goedkoop vericoopen maakt den winkel ledig, maar aan een weefgetouu'.
brengt geen voordeel aan. Les lions ms ruinent.
Mareheur, ease, adj. [Ft. n.] Oiseaux, Inwie jagt op koopjes maakt. helpt zich in den grond; sectes ni -s of alssub.s't. M-s, loopvogels m. pi., loopgoedkoop wordt dikwijls duurkoop.
insecten n p1. (die niet kunnen vliegen). Pieds
Mai-ehé, e, adj. (en part. passe van marcher, In-s, loopvoeten ni. p1. (der vogels).
V. a.: Terre su ffisaniment m -c, genoeg of behoorlijk
dEUR, m., -EUSE, f. Loopes', voetganrer m., voetgetrede potaarde f.
gangster f. II est bon m- (piëton), hij is een goed
Marehe-palier, rn. Traprand van een plat voetganger. Les femmes sont ordinairement mauvaises in-enses, dc vrouwenzijn doorgaans slechte
of rustplaats op een trap, bovenste traptrede f.
Marebepied, rn , Voetbank U; optrede, trede f. voetgangsters. - [Mar.] M-, hon m-, goede zcfier,
-

uh
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snelzeiler in. Grand m-, Mauvais in-, voortre//'e-

lijk, slecht zeiler. It nest pas grand m-, 't i
geen hardiooper.--- [Tech.] Klei-. polaardelrapper 1fl.
Mareheuix, m. [Tech.] Kuil m. om klei te
treden. - Marchoir, m. Kneedloots 1.
Marcolières , t. p1. Zeevogelnetten ti. p1.,
netten om 's nachts zeevogels te vangen.
Mareottage, m. [Hort.] Het afzetten of leggen van loten. - Mareotte, t. Afzelsel, loot f.

Ces maicotles ont pris, produit des racines, ant
poussé de nouveaux jets, deze afzetsels hebben

wortels geki'egeui, gemaakt, hebben nieuwe loten
geschoten. - Mareotter, v. a. .4fzetsels, loten
in den grond leggen. On a marcotté une branche
de eet arbre, men heeft eenen tak van dezen boom
in den grond gelegd om loten le schieten. Ook
ondei voorwerp: Manîèie de m-, wijze van afefjgen. Het part. passé is ook adj. Rarneau
rnarcott, afgelegde twijj f. of takje a. - Marcottin, M. [Econ.] Kleine rijs- of takkebos m.
Maidelle, f., beter MA1IGELLE.
Mardi, m. Dingsdaq m. M- gras, vastenavond ni.
Mare, f. Poel m., stilstaande, ondiepe watervlas in. I%1- hourbetise, modderpoel m. - M- de
sang, bloedplas ni. - (Loc. proc.) Z. GRAPIN. Teelt.] Oljfpersbak , oppelperstro.q, cirkelvormige
lak Ier uitpersing van olijven, appelen, enz.
Maréage al. [Arie. mat - .] Vast maandgeld n.
der matrozen op koopvaarders).
Maree, Mareca, m. FIJ.ii.J Soort von eend t.
der B al o ma -eilanden.
Marécage, al. Drasland. broek, broekland,
moerland moerassig land ii.vochtige, wee/ce
grond in. - Ce gibiei sent le m- , dit wild heeft een'
niocrassiqen smaak. - Marécageux , ease,
adj. : Drassig, moerassig: Pays m-, moerassig
land ii. Anirnaux ni-, Plantes rn-euses, moerasdieren a. p1., moerasplanten t. p1.. die liefst in of bij
n.
- Emanations m-euses,
moerassen leven, groeije
moerassige uitwaseminfjen t. p1. Air in-, moerasZ. ook GENT. Cet olseau a nu goût m-,
lucht t.
deze voqel heeft een moerassiqen smaak.
Maréeha!, m. Hoefsmid (ook NI- [errant geheeten) . M- vétérinaire, hoefsmid en poordenorts.
- [Mil ] Maarschalk. M- (le camp, generaal-majoor. M- général des camps ei arrnées , generaal
veldmaarschalk. M- de bataiUe, (weleer) generaal
velclwc,chtmeestcr. M- des logis dun régiment , regiinents kwartiermeester, frerier van 't paardevolk
M- de lempire, maarschalk van. 't keizerrijk. bide France, mararschalk von Frankrijk. - Grand
rnardchal groot-maarschalk (der Maltézerorde).
- [Mar.] M- de camp of Inspecteur général , inspecteur-generaal der zeesoldaten (reese in 1812 ingestelde waardigheid). - [U. n.j Springkevcr in.
(P/ar. Mardchaux.) - Maréchalat, rn. Waardigheid t. VOfl maarschalk, 'inaorschalkschap a. Maréchale, t. Vrouw von eenen maarschalk.
- M&iFéetiaIeFie, f. Hoefsmederij f., handwcrkn.
van eersen hoefsmid en paarden arts.
U aréchaiisse. F. Veiligheidswacht te Paard,
rijderde veldwachters. policie-ruiters ni. p1., m a 'r eiC h a it s 5 ei e 1. (nu inFronlcuijk gendarmerie qe/ieeten) — (weleerooic) Reqtqebied ii. de, maarschalken.
Marée, t. [Mar.] Getijde. getf/ , tij n., eb f.
en vloed in. der zee. M- moritante. vloed, op/eomend tij, wassend motes- ii. i- descencianle, eb,
ofgaard tij, vallend water. fbi- Passe, laag tij,
hot-laag water. M- haute, hoog wales-, hoog tij.
Grande m-, springlij. M- courante a sa fi n. afgaand tij, staartje n. von de eb of van den vloed.
M- inorte of bhtarde , dood tij. M- et contre-in-,
wantij. A nil-rn-, met half tij. La in- porto sous
Ie vent, nu vent, 11 telie aire de vent, het tij loopt

met den wind, teen den wind. in die en die streek.
U a Ia ni- contraire, hij heeft liet ia het tij, heeft
liet tij tegen Aller contre vent et in-, tegen wind
en st)OOifl opvaren; - ( fig.) alles tegen zich hebben,
eene zaak ondanks alle hinderpalen doorzetten.
Avoir vent et m-, wind en tij nieei hebben; - (fig.)
alles in zijn voordeel hebben. . - (Proc.) Co qui
vidnt de Hot, sen retourne do niarée , zoo qewon
zoo reronnen. La in- n'attend j'ersonne. men-ven,
moet het ijzer smeden, terwijl hel heet is. - Vcrsch
oanqe'bragie zeevisch. rn La m- est ahondante, er
is veel zcevisch aan de markt. - (Loc. pray.). z.
CACEME. - [Anc. jur.] Charnhredea m-, polieiegeregt n. over 't visciewezen, oem' dew vixc/ifwndel.
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Marekanite, t. [Mindr. ] Marekdnsteen, dsxirz?qt?ge soort van obsidiaan, zoo genoemd naar de
vindplaats, de beek Marekanka. in Siberid, marekaniet m.
Marelle, f., Z. nÉisELLE.
Mareiiinie, f. [Géogr. ] Naam van verschillende ongezonde, moerassige oorden in Italië, mv.
de landstreek aan de zeekust, die van de uitwatering der Ceciiia tot aan Orbitello reikt, m ai-einme f.
Ma i-ene of Murèiie, t. [H. n.] Zeer smokelfîke vise/i van 't zalingeslacht, mv. in Pommeren
[salmo niarcenaj.

Marengo of Brun-inareugo, in. Bruin met
witte spikkels. Habit de drap in-, rok m. van
zulk gekleurd laken (dus genoemd naar den rok,
dien Napoleon I. in den veldslag van Marengo
droeg). - [Cuis.J Voiallle P Ia m-, zékere toehereidinqswfjs van vogels, waarbij men ze klein snijdt
en met truffels en olijfolie braadt. - [Bot.] Zeikere
blaauwe druif t. van de Rijn -oevers.
Marentérie, t. [Bot.] Ftesschenboom in. van
Madagaskar.
Mai-éographe, m. [iblar.] Stroonschrjeer,
strooinaangever, een door Chazallon uitgevonden
werktuig, dat de verschillende veranderingen in de
stroorarigling zelfaanteekent. m a r e a gra a p h in.
± Marer, V. a.: M- une vigne, eenen wijngaard
met de hak bewerken.
Marester, v. a. , z. v. a. MARCOTTER.
Mareuiil, m. [Corn.] Naam eener goede soort
van witten champagne-wijn rn
Marayear, m., -ease, t. Zeevischverkooper m. , -verkoopster t.
Marfoui-é, f. [Bot..] Stinkende nieswortel in.
Marfil of Moifil, rn.Ruwe olifantstanden rn
p1., onbewerkt ivoor D.
Marforlo, ni. Naam van het verminkte standbeeld eens riviergods in den tuin vein 't kapitaal
te Rome, waaraan het volk weleer, teen 't flog bij
het plein iYavone stond, allerlei schimpschriften of
wel schampere vragen pta/etc, die dan door zijn'
overbuurman, het standbeeld P a 5 q u i a 0 , werden
beantwoord.
Margajat, ni. (farn.) Mismaakt mannetje, tabaksmannelje, dreume.cje n.
Margal, flL [Bot.] (pop.) Onkruid n. (ivraie).
Margaline, t. [Miner.] Soort van markassiel
(ci. MAkCASS1TE).
M arga nit i pie, adj., z. MARGANATIQUE.
Mai'gaiate, M. [Chirn.J Parelzuur zout ii.
- 1ai;arine, t. [Chini.] Paielstof t., een vast
nader bestanddeet der olien en vetstoffen. - Mar.
/arique, adj. [Chim.]: Acide ni-, pure/zuur n.
Margaritaeées, f. p1. [U. r).) Parelmosselen,
parelschelpen t. p1. - Margaiitaiie, t. [Bot.]
Parelplant f. van Suriname. - Margaritate, rn.
[Cliim. ] Marqaritine-zuur zout D. - Margaritifère, adj. [ U. n. ] Paarlen voortbrengend (van
schelpdieren) ; - met parelvorneiqe vlekken (gelijk
sommige insecten) .—Margaritique,adj.fChirn.j:
Acide m- , margaritine-zuur n. (uitoverhaling van
ricinus-olie verkregen). -- Margaritite, t. I H. n.
Versteende parel f. - Margarone, in. [Chim.
Marqaron n., liet niet-zure overblijfsel van 't overgehaalde parelzuur. (MARGOTTER.
Mariaiider of Marganter, V. v., z. v. a.
Miigay, in. [I-I. ti j Soort van t(qerkat f.
Marge, t. Rand, kant m., inz. het wit rondom
qeschrdvene of qedrulete bladzijden. Les deux rn-s
lu chernin, de bride ronden, zoomen van den weg.
La in- dune fenille, de rand van een blad. On a
trap i'ogné les marges (le ce livre, men heeft de
kanten van dit boek te reel afgesneden. Marquer
en (of h a) m-, op den kant of rond aantee/cenen.
Laisser nssez de m- ui fin. pour exeicuter
nu projet , iemand tijd , qeleresheirl, speelruimte

genoeg laten om een plan nit te roeien.
MaieIIe, 1. Pair/steen, deksteen rn. van eenen
put, steenlüaq 1. rondom eenen put.
Margeoir, rn Schuif t., waarmede de openinren of luchtgaten dec qla.soven.s worden gestoten.
Mar-er, v. a [Tvpogr. ] Den rond maken,
liet Ic drukken tilad zoodanig in den vorm plaatsen,
dat de ronden ge/ijle zijn. --[Teel). De openingen
eens glarmens sluiten en luehtrIigt maken. Margeui-, m. [Tech.] Werkman, die de luchtgaten de: glasovens luc/itdigi maakt, - [Typogr.J

MARGIN41RE MARIE -SALOPE
Inleg g er, oplegger der vellen papier op eene snel-

pers. -- Margiiiaire, wij. Met den rond ver-

bonden. - Marginal, e, adj. Op den kant of
rand geschreven of gedrukt: Notes marginales,
kaniteekeningen f. p1. - [Bot., H. n.] Op den
tand voorkomend, tot den rand behoorend. (Plur.
m. marginaux.) -- Margiiiature, f. Bot.] Omranding f. rund m. --- Maigiiié, e, ad'j. Gerand,
gezoomd, inz. van een' smnallen, uitslelcenden rond
voorzien: Feullie, Semence me, gerand blad,
zaad n. -- Marginer, v. a. Op den rand schrjven of aanleekenen, kantteekeninqen maken. Marginiforme, adj. [H. n. ] Randvormnig. Maigiiiipeiine, adj. [F!. n. ] Met gerande vlerken of vleugels.
Margot, f. (laan) Babbelaarster, klappel: ligIc/cool t. - Volksnaam van den ekster. - Somtijds z. v. a. COHMORAN.
Margota, m. [Navig.] Zékere vissc/merssclmuil f.
op de Marne. NI-s, twee gekoppelde schuiten.
Margotin, 111. [Tech.] Twee of drie ineengevlochten paardenharen tol hengelsnoer. - Soon
van kleine takkebos iii.
Maroton, iii. (rain.) Vrouw van hoogst twijfelachtige eerbaarheid.
Margotte, f. [Anc. mar.] Pnesenning, broek f.
der verschansingijzems.
Margotter, V. n. Schreeuwen (qcljk de kwartels eer zij slaan).
Margonillet, in. [Mar.] Wanikloot rn., houten kous f. Entaille a om -s, neut, neutvormige in-

loting f.

Margoiiillls, ni. Vuil, Slijk n., vuilnis f.,
modderplas, drek rn. - Onzindelijk mengelmoes n.
van spijzen. - (lig ei farms.) Laisser qn. dans Ie
m-, iemand in de pekel, in de verlegen/meid laten
zitten. -- t Margonilliste, IlL, z. V. a. BROUILLON.
Margon&ier, m. [Bot.], Z. V. a. AZI!)ARACU.
Margrave, in. [Hist.] Mankgraaf m. - Margrave of Margraviise, f. Markqnavin f. Margravial, e, a dj. Markqraveljk. - Margraviat, in. Waardig/meid f.. Gebied n. eens mark'jnaafs of eenen mank.qravin, mnankqraafschap n.
Margriettes, Margrillieltes, 1. pl., Margritins, in. p1., Margiitiiie, 1. p1. Glaskora-

13fl, glaspaanlen, doorgaans donkerblaauwe, ge-

streepte glazen voorwerpen tot den handel op de
kusten van Afrika.
Marguerite, f. (eig. parel) [Bot.] Madelief I.,
madelie/je n. Un bouquet ie rn -s, eenruiker madelief'jes. Grande m- (ook Grande phquerette, OeiI
de bouei) , groote ganzebloem, koebloen f., madenoog n., z. V. a. CEIRYSANTIIÈME. Petite rn- of Phquerette, kleine ganzebloem. Reine in-, z. v. a.
ASTER. -- (Proc.) icier des rn-s devant les pourceaux, paarlen voor de zu,jjnen werpen. - [Marl
Gijn of jjn n. om het anker te ligten, ankertalie f.
Faire in-, het schutjijn, een jijn op het touw zetten. Faire Ia rn- arm deux, eenen jijimlooper doom
twee blokken scheren. -- [Md.] Parel f., vaarlemoiracklige vlek op 't hoornvlies.
M argueri telle, f. (verkiw. van marguerite)
[Bot.] Kleine mnuilelief f., nmoeleliefje n.
Maiguilleraut, rn. (rerklw. van marguillier)
(dénir.) Kostertje n. --- Margiiillerie, 1. Kastem-ambt, kosterschap n. -- Maigiiilller, rn.
Koeten, ke,kbeu,aamder, kerkmeester in.
Marl, in. Man, gehuwd muon: M- jaloux, cornplaisant. Bon, Vieux m-, jaloersch, inschikkelijk,
goed, oud man. Le m- doll protection im in femnie,
de man is verplirt de vrouw te beschermen. Elm
a pi is an rn- , zij heeft een' oman;enomen. is gehuwd. - Mariable, odj. Huwbaar, mijl) voor
't huwelijk. inane dlie dJi m- , reeds lmuwhcmam,
mnanbaar meisje n. - Mriage, rn Huwelijk n.,
cclii, trouw ni. It!.- légitirne, non légitime, mvellii,
onwettig huwelijk. Les levoirs, Les douceurs du
rn-, de pliten, de genoegens des huwelijks. Domander, Prendre une fille en in-, een meisfe ten
huwelijk vraUen, neimien. Casser, Rompre. Dissouthe un in-, een huwelijk breken, scheiden, ant bi aden (It- son manage beteekende vrom;er oak: de
huwelijkstrouw schen(len.) II lui a prornis sa Bile en
ni-, hij heeft liens zijne dochter ten huwelijk beloofd.
Ce in- a (ijt dc1aré nul, deze echt is voor krachteloos, onwettig verklaard. M- prohibm, volgens de
wet verboden huit'etf,jIc. M- ei) détrernpe. huwelijk
In sclmfjn. M- cache of secret, huwelijk in stilte.
-
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M- de conscience, huwelijk uit pligtjevoel. M- dinclinatiori, de convenance, Z. INCLINATION, CONVENANCE. M- de Ia main gauche, huwelijk met de
linkerhand, z. oud. MORGANATIQUE. M- de Jean
des vignes (taut tenu, tant payd), z. onder JEAN.
- (Loc. prov.) Un bon in- payera tout, een rijk
huwelijk maakt altes goed, brengt alles in orde. (Prov.) Les rn-S sont écrits dans le del, de huwelijken worden in den hemel gestoten. - Bruiloft t. litre invité h un m-, op eene bruiloft genoodiqcl zijn. - Iiuwetjlc.sgoed, uitzet ii. Elle a eu
dix mille florins en m-, zij heeft tien duizend gulden als uitzet, cits huwelijksgift ge/negen. - [Jeu]
Zeker kaartspel met 3 bladen , tussc/men perso-

nen, waarbij 't vooral op 't vereenigen van heer
en vrouw derzelfde kleur in déne hand aan komt,
ma a r i a g e n. - Heer en vrouw van dezelfde kleur
in déne hand. M- d'atout, manage van troef. -[Mar.] Naaijing f., verbinding der oogen aan de
touweinden door ander touwwerk. M- do tourne
vire, naaijing der kabelaring. - [Tech.J M- des
ee
soles twrning
f. der zfjdedraden.
Mariale, in. [Liturg.] Gebedenboek n. met de
dienst den maagd idania (in de gniekscke kerk).
Maribouse, f. [H. n. ] Soort van surinamecclie wesp f.
Marie, C, adj. (en part. passé van marier):
Homme m-, Femme in-e, gehuwd maan, gehuwde
vrouw. - (Loc. pray.) Quand la file est m-e,
tout Ie monde le dernande, als de bruid is aan
den man, wil er graag een ieder an (aan). [Lift.] Rimes ni-es, rijmwoorden ii. p1., die twee
aan twee op elkander volgen. - MARIE, M., -E, f.
Pas gehuwde in. en f., bruidegom m., bruid f. Les
nouveaux m-s, de nieuwqetrouwden, jonggetrouwden. - (Loc. prov.) Ii se plaint que Ia m aride est trop belle, hij klaagt van weelde, hij weet
zijn geluk niet te schatten, hij klaagt over zijn
al
te groot geluk. Menerqn. comma unem-e, iemand
net ,qroote eer en staatsie begeleiden. - [Dense]
Zdkere figuren-dans m., weleer inz. op burgerbruiloften in zwang. - [Jeu] , Z. GuIMBAnDE, MAIUAGE.
Marie-gala n te, f. [Bot.] Volksnaam des
bloemtuildraqenden kinabooms.
Marie-grailloti, 1. (pop.) Leeljk, morsig
wif n., vuile slet. slons f.
arier, v. a. Door 't huwelijk verbinden, trou-

wen; uithuwelijken. Le maire (bourguernaître), Le

prètre qui les a manes, de burgemeester, de priester, die ken gelouwd heeft, die hun huwelijk heeft
voltrokken, ingezegend. Ce père a mand sa 1111e
contre son goUt, deze vader heeft zijne dochter
tegen haren zin uitgehuweljkt. Ii a mand sa 1111e
t) (avec) un ferinier très-riche, hij heeft zijne
dor/item aan een' zeer rijken pachter uitpehuweljkt,
ten huwelijk, tot vrouw gegeven. - Ook zonder
voorwerp: On ne, mai'ie point pendant le cardine,
gedurende de vasten wordt em' niet petrouwd. Une
bile bonne a m-, een huwbaar meisje. - (fig.)
Vereeniqen, verbinden, paren, zamenvoeqen: M- In
vigne avec I'ormeau, den wijngaard meet den olmboom verbieden, aan den olmboom in de hoogte
loten groeten. M- le luth h In voix, de luit roet de
stein paren, bij het spelen van de luit te gelijk zingen. On ne peut pas m- le vice avec Ia vertu,
men kan de deugd en de ondeugd niet met elkan-

der vereenigen. M- les lettres avec les armes, de

beoefenin g der letteren meet de knijqsdienst paren.
M - des couleurs, kleuren zamnensmnelten . vermengen.
- [Econ. rui'.] M- des ruches, bijen uit den eenen
ham-f in den anderen verplaatsen. - (Loc. prov.)
M- Ie cave et Ie puits, water in zijnen wijn doen.
- (Proc.) II vent mieux se in-. que de brûler,
het is beter Ie trouwen dan te branden. Qui se

marie par amour a une bonne nuit, deux man'mais jours, huwelijken uit liefde of genegen/meid
verschaffen zelden duurzaam geluk. - SE MARIER,
V. pr. Een huwelijk aangaan, een' man, eene mouw

nemen, trouwen. LI sest rnai'ié (1 made rn oistlieC.,

hij is meet mejafvrouw C. getrouwd. gehuwd. Ils
Se sont manes clandestinernent. zij zijn niet elkcinder in 't geheim getrouwd. - (fig.) Get adverhe
ne se marie pas Iden avec ce vei'be, dit bijucord
laat zich niet goed met dit werkwoord verbinden,
in vereeniing met dit werkwoord gebruiken. Sa
voix se marie au piano, hare stein paart zich aan
de piano, zm zingt bij 't piano-spel.
Marie -salope, f. [Navig.j Modderpraa m,
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MARIETTEMARMINOTIEBJ ,

modderschuit k1cpschut f. - (pot.), z.

V.

a.

t Mariole, t. Maria -beeld n.
Marlonnette, t. Pop met beweegbare leden,

MA-

RIE-GRAILLON.

Mariette, 1. [Bot.] Tuinklokje, Maria -klokje in.
Marieur, Rh, -ense, f. (dénir.) Koppelaar in.,
koppelaarster 1. van huwelijken.
Marigot, in. [ Géogr.] Natuurlijk kanaal n.,
beek f. zonder merkbaar verval of zigtbare helling.
Door regens ontstane poel of plas m. - [ Pêche]
Courir le in- of aller au ei-, luilakken en eten,
terwijl anderen vissclien.
Marikina, in. [H. n. ] Naam van den leeuwenaap (singe-lion) bij ButTon. (ook marikot).
Marilan, in. Naam van zeker kaartspel n.
Marinia, in. Groote zeeslang f.
-

Mai-in, e, adj. De Zee, de marine of 't zee-

Wezen betreflend, tot de zee behoorend, in de zee
voorkomend: Monstre in-, zeemonster n. Dieu in-,
zeegod in. Animal in-, zeedier n. Veau in -, zeekalf n. Oiseau m-, zeevogel in . Plantes m -es, zeeplanten; zeeoeverpianten f. pi. Homme in-, Femme
m-e, meerman in ., meermin 1. (fabelachtige wezens).
Cela a Ie goût m-, dat heeft een' zeesmaak. (Mar.] Carte m-e, zeekaart, paskaart f., overzeiIer m. Aiguille m-e, kompas ii. Monfie m-e, zeeitorlogie, zee-uurwerk n. Noeud m-, zeemansknoop m. Vaisseau in-, schip n., dat zee kan
bouwen, vaarbaar schip n. Lieue m-e, zeemijl f. Avoir le pied m-, zeevoeten of zeebeenen hebben,
goed op liet zeetje gaan; (fig.) niet ligt verlegen of
van zijn stuk raken, voor geen kleintje vervoerd
wezen, vast in zijne schoenen staan. - aJARIN, M.
Zeeman, varensgast, varensgezel, bevaren man,
(fern.) zeerob, zeebonk m. Bon in-, goed, bevaren
zeeman, (fam.) oorlans. . (dtnigr.) M- dean douce,
zoetwater-gezel, onbevaren man, baar, slot/tout in.
Mai-inade, t. Pekel, pekelsaus f. tot inmaking
van spijzen; - de daarin gelegde spijs zelve, gemarineerd vicesch, gemarineerde vise/i, enz., m arindde f.
Marine, t. Zeewezen n., al wat de zeevaart,
de zeevaartkunde betreft, zeevaart, scheepvaart,
zeedienst, zeevaartkennis; zeemagt, marine 1. Il
entend bien la in-, hij verstaat de zeevaartkunde,
het zeewezen goed, hij is een kundig, ervaren zeeman. - La m- est pour les nations mie source
de gloire et de richesses, de zeevoart is voor, de
natien eene bron van roem en rijkdom. Cet Etat
via point de rn-, die Staat heeft geene marine of
zeernagt. M- militaire, royale, oorlogsvloot, koninklijke marine. M- marchande, koopvaardijvloot,
handels -marine. M- a vapeur, stoom -marine. Offide m-, clans la in-, zeeofficier. Gens de in-,
de mer, zeevolk, scheepsvolk n., zeelieden in. p1. Beheer n. van 't zeewezen: Employé a Ia in -,
ambtenaar bij de marine of 't zeewezen. Le ministère, les hureaux de Ja in-, het ministerie, de
bureaux der marine. - Zeesmaak, zeereuk m.:
Cela sent Ja m-, a un goût de in-, dat ruikt,
smaakt naar de zee, heeft een' zeereuk, zeesmaak.
- [Peint.] Zeestuk n., afbeelding van zeegezigten
of zeetooneelen. Peintre de m-s, zceschilder , schilder van zeestukken.
Marine, C, adj. (en part. passé van mariner):
Poisson in-, Viande m-e, gemarincerde , ingelegde visch in.. ingezouten, gepekeld vleesch n. Huitres rn -es, gemarineerde, ingemaakte oesters in. p1.u m- (avarid) , door zeewater beschadigde thee f.
Thé
- {BJas.j Met een' vischstaart: II porto de gueu
les an lion in- dor, hij voert een' gouden zeeleeuw
in een rood veld.
Manuel, m. [Anc. roar.] Zeeman, matroos in.
- Watergeest in. (naar 't middeleeuwsche volksgeloof).
Mariner, v. ci. (eig.) In zeewater leggen of
inzouten; met eene marinade of pekelsaus toebereiden, inleggen, innrnken; spijzen met eki'uiden
azijn laten doortrekken, as a r 1 n é r e ii.
± Marinette, f., z. v. a. AIMANT, BOUSSOLE.

Maringouin, in. [H. n.] Soort van Amen
kaansche mug of moskiet t.
Mailnier, in. Schipper, rivier- of kanaolschip
zeeman, bootsgezel in. - Ook als adj. [Anc.-per;
-

mar.] Officiers rn -s (nu Sous-officlers de Ja in-),
scheepsonderofficieren rn. p1.
Mai-inîèi-e (a Ja), loc. adv.: Nager It Ia in-,
op zijn zeeman,c. op matrozenwijze zwemmen. [Cuis.] Zdkere toebereidingsuze, inz, van viech

-spijzen.

draad- of ledepop, ten uitvoering van klein -kindertooneelstukjes, m a r i o n é t t e t. Le jeu de ni -s of
enkel Les m-s, het marionetten-spel, poppenspel n..
de ronzebons t. Faire jouer les m-s, een poppenspel uitvoeren. - (fig.) Faire jouer les grandes
m-s, alle zeilen bijzetten, de uiterste middelen in
't werk stellen. - (lig.) Klein, nietig vrouwtje,
popje n.; - karakterloos mensch ni., die zich tot
alles laat gebruiken, die geen eigen wil schijnt te
hebben, draadpop f. - [Tech.] Beweegbare klos,
garenklos m. - [Anc. mar.] M-s, executie- of strafroffel t., als sein ter uitvoering van krijgsstraffen,
marionetten t. p1.
Mariotte (Lol de), f. [Phys.] Maniôttische
wet f., wet van Maniotte, grondstelling, volgens
welke de digtheid der lucht in evenredigheid staat
met hare drukking en uitzettingsknacht (naar den
ontdekken, den Franschman Mariotte, zoo genoemd).
Maripa, in. [Bot.] Palmboom in. van Cayenne.
Mariscon, in. [Bot.] Vijverbies, vijverlisch t.
Maiisqsie, in. [Bot.] Knoopgras n. - [Hart.]

Soort van groote srnakelooze vijg 1. - [Mëd.] Vijgwrat f., aanbeijenknoop in.
Marital, e, adj. Den man of echtgenoot toekomend of betamend, mannelijk: Pouvoir in- , man-

nelijk vermogen n. (Plus-. rn. maritaux.) - Mari-

tale ment, adv. Als man, gelijk den man betaamt:

Le juge lui ordonna de traiter rn- sa femme , de

regten bevat hem, zijne vrouw zoo te behandelen,
gelijk bet een' getrouwden man betaamt.
MaritIme, adj. Aan zee gelegen; tot de zee of
't zeewezen betrekkelijk; zeevaartdrjvend, m a r 1t i e m: Ville, Province in-, zeestad, zee -provincie t.
- Service in-, zeedienst t Lois, Affaires m-s,
zeewetten, zeezaken t. p1. Code in-, zeewetboek n.
Guerre in-, zeeoorlog in. Forces rn-s , zcemagt,
vloot f. Expédition m-, zeeondei'neming f. , zeetogt in. Bâtinients maritieme gebouwen n. p1.
- Puissance, Nation, Peuple m-, zeemogendheid.
zeevarend, zeevaartdrijvend volk n.
\Maritorne, t, (fern.) Plomp, onhebbelijk wijf n.
(naar cene gelijknamige herbergmeid in den Don
Quijote).

Marivaudage, in. [Litt.] Stijf opgesierde,
vermoeijende, onnatuurlijke, gemaakte stijl in. (als
die van den franschen schrijver 1arivaux). Marivauder, v. a. Zulk een' stijl schrijven.
Maijolaine, t. [Bot.] Marjolein, maniolein t.,
bekend heestergewas met eironde, grijsachtig groene
blaadjes, als kruiderij bij spijzen gebruikt.
t Marjolet, in. Lafbek, vlasbaard, onbeduidend jong mensch, die va n alles wil meêpraten,

snapper. fa t in.

Marjolle, t. [bit.] Soort van peer f.
Mai-kaire, Kaasboer, zwitsersche - kaasma ken m. - Markarie, t. Kaashut f. inz. in de
Vogesen ; kaasbereidingskunst f.
Markette, t. [Féod.] , z. V. a. CULAGE, CUISSAGE.
'Mai'ler, v. n., Z. V. a. MARNER.
Marlborough, ni., Z. MALBOROUGH.
Mar11, in. [Corn.] Ligt, eenigzins stijf peacock-

lig weefsel n. van garen of zijde; ook: halfzijden
stof f., inarli n. - [Tech.i Verdiepte rand m.
(bij goud- en kopersmeden), z. ook ENFORMER.

Marlin, in. Kloofbijl 1.
Mai-Jotte, f. Kapmantel in. (ier voormalige

Mooren in Spanje.

(kinderen.

Maruiaryge, t. [MM.] liet flikkeren of fon-

kelen voor de oogen, bet vonken—zien, rn a r in aC y p cv, rn a r a u p j e f. , z. V. a. PHOTOI'SiE.
,

Marmatite, t. [Mindr.] Mineraal n. van Columbia, nit zinkzwavel en eerste zwavelzuur ijzer
bestaande, m a r m a t i e t a.
Mar in e, in. [H. a.], z. MORME.
Ma rinelade, t. Kon/ituur t. van zeer paar,
bijna tot brij gekookte vruchten; met suiker t'erdikt

en in vlakke bussen gegoten vruchtensap n., m a rmelade f. - (fern ) Via nde en m-, veel te paar

vleesch n. - (fig. et fam.) Cette tasse est en in-,
dit kopje is in duizend stukken. Mettie qn. en in- ,
iemand murw slaan, bont en blaauw slaan.
Marnietiteau, adj. m.: Bois in- of als subst.
MARMENTEAU, in. [Eaux et for.] Iloogsta?nrnig
hout n. als sieraad voor steden of bijzondere huizingen.
tMavrninoticr,rn, Prit'elaarm. van aebede'v.
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MARMITEMarmite, f. [con. dom.] Vleeschketet, groote
kookketel in. M- de fonte, de cuivre, ijzeren, koperen ketel. M- autoclave, Z. AUTOCLAVE. M- américaine, stoomkookketel. - (overdragteljic): La inbout, de ketel (het daarin zijnde) kookt. Ecumer la
in-, den ketel, het vleesch afschuimen. - (/1g. et
fom.) La m- est bonne (La rn- bout) (lans cette
maison, men heeft in dal huis een' goeden pot,
men eet er lekker. La in- est renversée, de goede
dagen zijn uit. Avoir de quoi faire bouillir la
m-, genoeg hebben om van le leven. Cda fait louilhr la m-, dat helpt huishouden. Il avalerait Ia mdes cordeliers, hij is een veelvraat, een slokop, z.
ook EC(JMER, ECUMEUR. - fam.) Soeurs de la m-,
z. V. a. SOEURS DE LA CHARITÉ.
t Marniiteux, euse, adj. Arm, armzalig,
ellendig. 11 est tout in-, hij is geheel aren. II fait
Ie m-, hij speelt den armoedigen man, hij doet niets
dan klagen.
Marmitier, in. Spitdraaijer; onderkok m. eener
gaarkeuken. - Mai-rniton, m. Koks-, keukenjongen rn - Marnaitonnage, rn Bedrijf n.
van keukenjongen. - Iarinitonner, V. n. Voor
keukenjongen spelen, koksjongen zijn. - (burl.)
Keukenklotoi'en.
Mai-rnolithe, fl1. [Minér.] Soort van terpenlijnsteen, marmolith m.
Marinonner, V. a. (fam.) Mompelen, pruttelen. Que inarmonnez-vous lá? wat pruttelt gij
daar? - Ook zonder voorwerp: hi- entre ses
dents, tussc/ien de tanden mompelen.
Martiionoïdes, f. p1. [Minér.] Marmerachtige
steenen ni. p1.
(

Marnioréen, ne, adj. [Didact.] Van mar-

mer, marmeren; marmerachtig, als marmer. Ternpie rn-, Colonne rn -ne, marmeren tempel rn., zuil f.,
- Blancheur rn-, marmerachtige blankheid f.
Marmorine, f. Marmerlamp f.
Marniorio, m. [Sculpt.] Kunstmarmer H.
Marrnorisation, f. [Minër.] Overgang rn., verandering t. in marmer. - Mai-tnoriser, v. a.
[Didact.] In marmer veranderen.
Marmose, f. [H. n.] Muisvormig buideldie
in Noord-Amerika, vs a r in ö s e 1.
Marmot, rn. [FL. n.] Groote aap m. met eenen
baard en langen staart. Mismaakte figuur f.
van steen of hout, snaaksch beeldje n. - (bil uitbreiding) Kleine schalk, snaak in. - ( fig. et fam.)
Croquer le rn-, lang met ongeduld staan wachten,
staan schilderen.
Marrnoftage, rn. Gemompel, geprevel n.
Ma i- motte, 1. [H. n. ] Marmot f., mormeldier n.,
bergrat t. (op de hoogste bergen van Europa en
Mid, inz. in Savoije) . - M- volante, vliegende
marmot f., een dier van 't geslacht der oor-vledermuizen. (fig.) La belle rn- een mooije marmot!
[Cost.]
(iron. van een leeljk meisje gebdzi.qd).
Soort van vrouwenkapsel rn., bestaande in een'
onder de kin loegeknoopten doek. -- [Admin.]
Brieventasch f., brievenkistje n. des brievenbestelIers. - [Mar.] Klein, draagbaar lontvaatje n.
Marmotteluent, rn. [Méd.], z. v. a.
-

---

TATION.

Marmotter, V. a. Mompelen, prdve!en, oneiuidelijk en tunsciten de tanden praten: M- des prières, gebeden prevelen. - Ook zonder voorwerp:

II ne fait que ifi-, hij doet niet dan mompelen,
preutelen.
S Marmotterie, f. (fam.) Marmottenslaap, het
zeer lang slapen.
1 Marrnottier, fl1. Verzamelaar van de groteske beeldjes, die marmots geheeten worden.
Marmouset, in. (verkiw. van marmot) Grofig.) Misvormd, leetesk of snaaksch beeldje n.
lijk ventje n. kleine snook in., guitje n. (In deze
beide fig. bel'eekenissen heeft het een vrouwelijk:
rnarrnousette). - Haardijzer ii. of vuurbok, in
den vorm van een driehoekig prisma, met een
ander figuurtje daarop.
Mas-moiaton, rn. [H. ri.] Volksnaam van 't
schaap (mouton). (mesten roet mergel.
Mainage, in. [Agric.] Het mergelen, het beMariiais, rn. (of als adj. Bateau rn-) [Navig.]
Vaartuig n., dot de Marne afvaart naar Parijs.
Marne, f. [Minér.] Mergel rn., mergelaarde f.,
vettige kalkachtige aarde, zeer geschikt tot verbétering der gronden. M- a foulon, voldersmergel of
-aarde. - Maruer, v. a. [Agric.) Mergelen, mer-

- (

gel over een' akker strooijen, met mergel mesten.
- liet part.passé is ook a dj.: Champ rnarné, gemergeld, met niergel toegemaakt land n. - MARNEE, V. n. [Mar.] Opstuwen, wegloopen (van de
zee, als hare wateren door den vloed of door de eb
zeer hoog stijgen of zeer laag zakken). - Marneron. m. [Tech.] Werkman in eene mergelgroeve,
mergelgraver rn. - Marneux, euse, adj. Mergelachtig, mergelhoudend. - lflarnière, t. Mergelgroeve f.
Mariois, rn., z. MARNAIS.

Maroc, m. [Corn.] Ligte wollen stof, die te
Rheims en elders gemaakt wordt, m a r o k t. Marocain, e, adj. Maeokkaanscb, van Marok-

ko. - Als subst.: Marokkaan rn., marokkaansche
vrouw f. (een' kalksteen.
Maron, rn. [Minér.] Onverkalkte kern t. van

-I- Maronage of illaronnage, ni. [Eaux et
for.]: Bols da rn-, bouw/zout n.
Maronites, rn. p1. Christen -secte I. aan den

Libanon, eene soort van militair gemeenebest varmende, maronieten rn. p1.
Maroqiiin , III. Marokkijn, marokkaansch leder, saffiaan, gekleurd bokken- of geitenleder n.,
fijn van nerf en met galnoten bereid. M- dEspagne,
du Levant, spaansch, turkmch leder of marokkjjn.
Souliers de rn-, marokkijnen schoenen rn. p1. Papier rn-, papier, dat het mamokkijn nabootst,
marokkijn-papier n. - (fig. cl pop.) C'est on plai
sant m-, 't is een vreemde, rare snaak. - [Hort.]
Soort van druif f. - [Mar.] Topreep f., toppardoen n., hanger in. tusschen den gmooten mast en
den fokkemast. - [Papet.] Overlangsche vouw 1. of
rimpel rn. in een vel papier. - Maroqitiner, v. a.
Marokkijnieder bereiden; kalfs- of schapenleder,
ook papier, als marokkijn bewerken. - Het part.
passé is ook adj.: Peau rnaroquinée, gemarokkineerde, als marokkijn bewerkte huid f. - Maro
quinerie, f. Kunst I. der marokkijnbereiding;
marokkijn-fabrjk f.; marokkijn-handel m.; marokkijn-waar
t., mamokkijn-werk n. - Maroqni
-. ! r, rn. Marokk(fnbereider
rn.
. larotique, adj. MarOlisch, den dichter Gteï,w'nt Marot nagevolgd, in den smaak van Marot:
Style m-, marotische stijl rn. (die zich door bevallige scherts, verrassende naïviteit en fijne blijgees
tigheid kenmerkt, en waarbij zékere thans vcrouderde taalvormen geoorloo
fd zijn). --Marotler, V. n. Marot in 't schrijven navolgen, ma r 0-s
ti 5 d r e n: Voltaire marotisait souvent dais ses
podsies légôres. - Mai-otisme, rn. Schrijftrant,
stijl rn. van Marot; navolging f. van dien stijl,
m a r 0 ti 5 m u s n. - Itarotiste, in. Schrijver,
dichter in Marots trant, in a m o t i s t rn.
Marotte, f. Stok m. met een grotesk beeldje
of figuurtje daarop (ZOO als de voormalige hofnar
ren die droegen), zotskapje n., narrenstok rn., mar o t f. - (fig.) Stokpaardje n., iemands lievelingsdwaasheid, gril, dwaze meening f. Chacun f1 sa
m-, elk heeft zijn stokpaardje, elke zat heeft zijn
marot. - [Hort.] Stok rn., bijzonder ingerigt om
de rupsennesten uit de boomen te halen; plukhaak in. voor de cider -appelen.
Maronelilu, rn. [Paint.] Slecht pastél n.
Maroitette, f. [1-I. n.] Het kleine gedekte riethoen n.
Maroufle, rn. Vlgel, fielt, schoft m. -- MAROUFLE, 1. [Peint.] Sterk klevende schildersljm 1.
en n. - Marouflei-, v. a. [Peint.] liet doek
eener schilderij niet schilderslijm op een ander doek,
op een paneel, muur enz. plakken. - [Constr.)
Paneelwerk van achteren met doek, vlaspluksel of
iets soortgelijks beplakken, om het uitwijken of
trekken dei paneelen te beletten.
Marotite, 1. [Bot.] Volkenaam dci' stinkende
kamille (carnornille puante of fétide).
t Mai -pand, 0, adj. Dom, eenvoudig.
Marpriuie, f. [Mar.] Kleine marlpriem in..
-

-

ljknaald I.

Marquant, e, adj. in 't oog vallend, uitstekend, Ire/fend, merkwaardig: Personne m -c, merkwaardig persoon rn. Couleur m -c, in 't oog vallende, afstekende kleur f. --- [Jeu] Cartes rn-es,
hoofdkaarten f. p1. (die dengene, welke ze heeft,
trekken of slagen bezorgen).
Mai-que, t. Merk, teeken, merkteeken, kentee
kenmerk; stempelmerk n. ; stempel m.; in--ken,
druk ni., spoor n., dczt een ligchaam op de plaats
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der aanraking met een ander 1ijchaarn achterlaat,
likteeken n.; vlek, moedervlek 1. Mettre Ja rn- sur
dus fourclietles dargent, den stempel, liet merk op
zilveren varken zetten, slaan. La m- de son papier est une courontie, het teeken, merk van zijn
papier is cciie kroon. La marchatidise est ii Ja
m- de ce marchand, de koopwaar draagt het merk
van dien koopman. U a déclaré ne savoli' signer,
et a fail sa rn-, ii a mis sa m- au bas, Iijj heeft

verklaard, zijnen naam niet te kunnen schrijven,

en heeft zijn teeken, zijn kruisje er onder gezet.
Droit de m-, stempelregt n. -- Apportez la m
pour marquer cette vaisselle, breng den stempel
om dit vaatwerk te merken. - 11 a été hlessé au
front. Ja m- y est encore, hij is aan 't voorhoofd
gekwetst geweest, men ziet er nog het likteeken
van. 11 a eu Ja petite véiole, ii lui en veste des
m-s, hij heeft de kinderziekte gehad, hij heeft er
nog pokputten, pokdalen, plekken, likteekens van.
- (lam.) Faire porter ses ni-s a qn., iemand teekenen, bont en blaauw slaan. - Cet enfant avait
one in- en venant an monde, dat kind had hij het
Ier wereld komen eene vlek, eene moedervlek. Ce
cbeval a line 111- blanche an front, dit paard
heeft eene witte vlek voor den kop. M-s de Judas,
Z. V. 0. noussvuiis. -- Brandmerk n. Donner le
fouet et Ja m- a on criminel, eenen misdadiger
geeselen en brandmerken. - [Mar.] Merken, in
't oog vallende voorwerpen bij de kusten, zoo als
torens, molens, bergen, baken, enz. M•s ft terre,
landmerken. Prendre deux rn -s June par lautre,
twee merken in elkander brengen. - Lettre de m-,
Z. LETTRE. - Ken- of onderscheidingsteeken n.
Les faisceaux et Ja hache étaient Ja m- des grands
magistrats romains, de bundelroeden en de bijl
waren 't onderscheidingsteeken der eerste reyërings
personen te Borne. Les rn-s d'honneur, (le eereteekens. La garnison est sortie avec toutes les in -s
d' honneur, de bezetting is mei alle eereleeleens uitgetrokken. - Un homme de m-, een voornaam,
aanzienlijk man. - ilerinneringsteeken; speelmerk,
beentje, fiche n. Mettie, Faire une m- dans on
livre, een teeken (vouwtje, tintje, papie) slrookje)
in een boek leggen. - Convenir de Ja valeur des
rn-s, de waarde van de speelmerken bepalen. J'ai
perdu douze ni -s, ik heb twaalf fiches of merken
verloren. - (fi (j .) Bewijs, teeken, blijk; vooiteeken n.
Donner des rn-s de son zèie, bewijzen van zijnen
ijver geven. C'est one rn- de hontieur, het is een
geluksteeken, een bewijs van geluk. Le del est
rouge ce soir, c'est une m- de beau temps, de
hemel is dezen avond rood, dat is een voorleeken
van schoon weilr. - (fain.) Une rn- que je connais
eet homme, of (ellipt.) M- que je connais eet
homme , als een bewijs (om te bewijzen), dat ik dien
man ken.
Msiu-quer, V. a Merken, teekenen, een merk
of kenmerk, een' stempel geven: hi- du liege, li n
merken of letteren. i4- des moutons, des-negod
clievaux, schepen, paardenteekenen. M- del'itain,
de Ja vaisseile, tin, vczatwerk merken of stempelen.
M- les poids et les mesures, (le qewiglen en maten
.ctempclen, ijken. M- on objet dun fer cliand , een
voorwerp brandmerken, wet een loeijend ijzer
merken. - Le bouri'eau rnarque les crirninels,
de beul brandmer k t de misdadigers. -- [iblii.j M
on camp, een kamp of legerplaats afsteken, afbakenen. - [[Vlar.1 M- one passe, een vaarwater
afbakenen of afzetten. - [Constr.J M- Ie iois,
het hout a[ljjnen, afteekenen, afschrappen. - Teekenen, een' indrük (door een worp, houw, wond,
enz.) achterlaten, likteekenen: Un coup de pierre,
on coop de sabre la marorn( au front , een steenworp, een saheltiouw heeft hem aan 't voorhoofd
geleekend. Ii la marqué nu visage, hij heeft hem
in 't gelaat qeteekend, gewond. - Afteekenen.
aanwijzen, aanduiden: M- le chernin (JUn doit
parcourir on char, den weo aanduiden. die een
,

waten moet doorloopen. -.- [Mi l .] M- les logis, de

kwartieren bepalen. aanwijzen; - (Lor. prov.), z.
onder LoCis. -- hi- Ie pas, den pas markéren,
de beweging von den pas of stap maken, zonder
van de plaats te çaan. - Sporen achterlaten, kenteekenen, kenmerken: Ce torrent a marque son
passage par de grands ravages. die vloed heeft
zijnen wen door f,'rorte verwoe.clrnaen rekeflmP'! ki.

Les arrntes rnarguent orthnairement leur passage
par de grands dsordres, de legers talen meestal

de sporen van hunnen doorgang in groote wanor-

delijkheden achter. - (/1g.) De grands malheurs,
ont marqué Ja fin de sa vie, groote rampen hebben
't einde zijns levens gekenmerkt Co monarijue a
marqué le commencement de son règne pardes
bienfaits, die lao(?a('Cl( heeft den aanvang zijner
regdring door weldaden gekenmerkt. - Een teeken
Ier herinnering plaatsen, merken, aanteekenen, aanschrappen, as a r k d r e n: ti- on passage dans on
livre, eene plaats in een boek merken, aanschrappen,
onderstrepen, er een teeken bij zetten. itt- i'endroit
oû loll a cessé de lire, een teeken zetten, een
vouwtje, tintje, enz. leggen bij de plaats, waar men
't lezen gestaakt heeft. - [Jeu] M- les points qu'on
gagne, de punten, die men taint, aanteekenen, aanschr ij ven. Vous avez marque one partie de trap,
gij hebt eene partij te veel gemarkeerd, opgesc/ire
ven. M- les points au l)illard, bij 't biljart de gespeelde punten bij elken stoot afroepen. M- une
chasse, eenen slag (in 't kaatsspel) markéren; (fig.) Z. CHASSE. - ( in zedelijken zin) Bepalen,
-

vaststellen; bepaald aanwijzen, aanduiden, aantoonen ; bonen , bewijzen, verraden. Ii doit se
présenter it l'heure quon lui a marquee, hij moet
zich op het hem bepaalde, aangewezen uur vertoonen. 11 a marqué sa place parrni les bans den-

yams, hij heeft zich eene plaats onder de goede
schrijvers aangewezen, verworven. - tl lui mar-

quait tous les écueils de cette rner quon appelle
Ja vie, hij wees hem als met den vinger op al de
klippen van die zee, welke men het leven noemt.
- Ses discours rnarquent bien ce qu'il est, zijne
gesprekken bonen, verraden genoeg wat hij is. Sa
mine marque cc. (le 001)1e, zijn, gelaat duidt iets
edels aan. -- Mel d en, berigten, te kennen geven,
doen weten ('1 zij mondeljk of schriftelijk). Pou
vais -je mieux Ie lui m-? kon ik 'them duidelijker
te kennen geven, zeggen, melden? Je le lui al
manqué dans ma lettre, ik heb het hem (haar) in
mijnen brief gemeld, berigt. - M- h qn. sa reconnaissance, son respect, aan iemand zijne dankbaarheid, zijn' eerbied betuigen, doen blijken, te
kennen geven. .- MABQUER. V. n. Teekenen,
kenteekens opleveren: [Mai'ëch.] Ce cheval ne marque plus, dal paard teekent niet meer (men kan
zijn' ouderdom niet racer aan zijne tanden zien).
- (fam.) Cette femme ne marque plus, het tijdperk der maandstonden is bij die aroma' voorbij.
- IChasi Cette perdt'ix marque, die patr ijs teekent (als hij een vuurkleurigen kam en donkerbruine borst heeft). . Le cadran solaire marque
encore, no marque plus, de
z i. teekent
nog, teekent niet nicer, wijst liet uur nog aan, niet
meer aan. -- (fain.) Cola marquerait trap, dat
zou te veel in 't oog loopen, dal zou ons oogmerk
te veel verraden. Cet homme ne marque point,
die man heeft niets dot hem onderscheidt, hij onOn ne (rouve nien qui
m arque dans eet ouvrage, men vindt niets ken-

derscheidt zich door niets.

inerkends, niets bijzonders, niets uit.ctekends in dat

werk. - [Hort.] Cette nouvelle nude commence
p m-, de komen dezer nieuwe loon beginnen uit

te schieten, goed te groeijen. - f Eser.] Een' goeden

steek geven, 20 a (' k é r e a: Cette Patio rnarque Pico,
die stool is goed aangebragt. gemarkeerd. - SE
MABQLJEE(, V. jr. Aangeduid bepaald worden: L'époque de son retour ne saurait se rn- €rxaeternent,
de lfjd zijner terugkomst taal zich niet juist of

bepaald aangeven. liet part. passé komt in
at de gegeven beteekenissen ook als a dj. voor: Serviettes niarqudes, ge m erkte, Geletterde servetten n.

p1. Papier mat'qud (timbré), gezegeld Papier 0.
Chose rn -c nu lion coin, Ouvrage in- an coin do
goût, z. COIN. -- II arriva nu temps m-, hij kwam
op den bepaalden, aanpe(Iuiden, vastgestelden tijd
aan. - Etre m-, geteekend zijn, tij de geboorte een
of ander ligc/?aamsteeken medegebrat hebben. II est

m- nu front, (1 Ia joue, hij heeft een leeken op

't voorhoofd, de wang. Cet homme est m-, die

man is geteekend (heeft een of ander liqchaamsqe-

trek, een bult, enz.); - (fici. ) hij staatjn een

kwaad blaadje, heeft een' slee/den raam. E11'e inCu B, z. B. Etre rn- de petite véi'ole. van de kinderziekte geteekend zijn, pokdolio zijn. - (Loc.

prov.) Etre rn- au livre rouge of Etre dent sur le
l ire rouge, ?;. LIvRE. - Cheval in- de (ofen) tête,

paard toet eene wille vlek of kat voor en kop.
[Chas.J Cerf faux m-, vat.fwh gelokt inert D. Co

MARQUESSE

-

cerf porte quatoize faux m-s, dat hert heeft aan
den een. en kant 7, aan den anderen 6 takken. [Jeu] Etre rn-, (J e m a r k e e rd of opqeteelcend zijn
(voor eene verlorene partij). - (in bijzonderen zin)
Duidelijk, zqtbaa'i, kennelijk, in 't oog loopend,
bijzonder. Avoir des soms, des égards rn -s pour

qn. , zigibare, bijzondere zorg. oplettendheid voor
iemand hebben. Je vis une al ration in-e cur sa
pliysiononiie, ik zag eene kennelijke verandering of
ontsteltenis op haar gelaat. Avoir on goût m pour

la poésie, een' bijzonderen smaak voor de podzij

hebben.

Marqiiesee, m. [Pêche] Witvischnet ii., net
met kleine mazen, waarvan men zich in Provence

bedient om witvisch te vangen.
Marqueter, v. a. Spikkelen, sprenkelen, met
vlekjes teekenen, met spikkels bevlekken. La nature
a marqueté la peau du tigre, (le natuur heeft de
huid (les tijgers gespikkeld. - [Tech.] Ingelegd
werk maken: Ce menuisier entend fort bien a mdes tables , des darniers, deze schrjnwerkei' verstaat het inleggen van tafels, van damborden zeer
goed. - liet part. passe is ook adj.: Tulipe marquetée de plusieurs couleurs, tulp, die met verscheidene kleuren bespikkeld is. - Table m-e, inge
legde tafel f. - [Bias.] Geplekt, verschillend gevlekt
(van vlinders, bijen, enz.): liporte d'azur aux trois
abeilles dor m-es de sable, hij voert drie zwartgeplekte gouden bijen in een blaauw veld. - Marqueterie, t. [Tech.] Ingelegd werk, inlegwerk n.
van verschillend gekleurd hout, marmer, metaal,
enz. Travailiei' en iii-, ingelegd werk maken. Table
en m-, ingelegde tafel f. - Kunst f. om zoodanig
werk te maken: Habile en m-, bedreven in 't inlegwerk. - ( fly.) Unzamenhangend letterwerk fl,
verzameling f. van weinig of niet zamenhangende
stukken, zamenge/lanst werk, mengelmoes n. Marqiietenr, in. Maker nt van ingelegd werk.
Marquetrine, f. [Bot.] Soort van tulp f.
Marquette, f. Schijf f. uitgebleekt was, maagdewas D.
1Iarqueiir, in., -euse, f. ]tlerkei m., riser/cster f. (van linnengoed, tafellinnen, enz.); - stempelaar im (van munten, vaatwerk, enz.), plansbeerder (der stoffen); ook z. v. a. LAYEUR. - [ Jeu]
Oppasser, teller bij 't spel, inz. bij 't biljart; aanteekenaar des' verloren partijen, as a r k a r m. [Anc. mii.] Kwartieraanwijzer, n , ark e r m.
Marquis, m. (weleer) Markgraaf, z. MARGRAVE
- (later) titel van hem, wiens goed tot een markiesaat was verheven; - (nu) een door den vorst
geschonken titel van adeldom (tussc/ien graaf en
hertog), ns a r k e s m. - ( fig. et iron.) C'est on
m-, Un ifi- de Carmagnole, 't is een ingebeelde
gek, een jonge windbuil. -- Un m- de Carabas,
iemand, die den grooten keer rpeelt, die belaqcheljk
trotse/s is op de rijkdommen, die hein ten deel vielen, een markies van Carabas. - Saute m-! de
luchtsprong is gelokt ( als iemand van een gewaagd stok goed afkomt). - Marqiiisat, m.
Waardigheid f. en landgoed n. van eenen markies.
—,Markgraafschap n. (margraviat). - Marquii
se, f. Markiezin f., vrouw van een' markies; markgravin f. (margrave, margravine) . - (iron.)
C'est une ff1-, zij hangt de groote dame uit. [Mil.] Overkleed, overtreksel, overdek n. eener
officierstent, overtent 1. - [ Mar.] Tweede zeil,
overzeil n. over de zonnetent; - in 't algemeen:
zonnescherm n. van, linnen of zeildoek, markieze f.
- (in 't zuiden van Frankrijk) Eene in afdeelingen
verdeelde tent, waarin de baders zich ontkleeden,
badtent f. - [Bot.] Soort van groote, smakelijke
peer, markiezin f. - [ Pêche] , z. v. a. MARQUESEC.
- Marqiiiser, v. a. Den titel van markies geven, tot markies maken. M- un baronnet. (fam.) M- qn., markies tegen iemand spelen, iemand
als markies betitelen. - MARQUISER, v. n. Den
markies spelen of uithangen. - SE MARQUISER,
v. pr. Zich den markiestitel geven of aanmatigen.
Marquoir, m. [Tech.] Merklat f., liniaal n.
der kleêrmakers en naaisters. - Merkteeken(ap,
teekenlap m., als model bij 't merken of letteren.
Marraiiie, 1. Peel, peetemoei, meter, doophefster f.
Marrainas, in. (pr. mace) [Corn.] Soort van
goudlaken n.
Marrane, m. en I. Naam, dien de Spanjaards
aan de Mooren of hunne afstammelingen geven,
-

MARSANE.

moor m., moorin f. ( Tot een Spanjaard gezegd, is
dit woord eene grove beleediging.)
Marre, f. [Tech.] , z. v. a. MARE. - Soort
van breede, kromme schop, wijngaardhak t. - Marreneiir, m. Werkman met de wijngaardhak. Marrer, v. a. Met de hak omwerken.
t Marii, e, adj.: Bedroefd, naar, droevig,
treurig. Etre ni- d'avoir offensé Dieu, droevig zijn,
omdat men God beleedigel heeft.
Marron, m. [Bot.] Kastanje t., inz. devruc/it
des tammen kastanjebooms. M- d'Inde, wilde kastanje. M-s glacés, gekonfijte kastanjes. - (Prov.)
Z. CHAT. - ( loc. prov.) Ii est allé rôtir les ni-s,
hij heeft tot zijn' laatsten cent verspeeld, hij is geheel uitgekleed. - Kastanje-kleur f., kastanjebrons n.: Le m- est one bonne couleur pour les
vêtements. - In dezen zin ook als adj. m. Couleur
111-; Habit de couleur m-; Du drap m-. - [Bot.]
M-s de cochon, de wortels m. p1. van 't varkensbrood (cyclame). M- d'eau, waterkastanje. rôti, soort van venusschoen vu. (cypripède). - [H. n.]
Kastanjebruine zeebrasem m. (der Middellandsche
zee). M- pourpre, M- épineux, purper-kastanje,
stekelige kastanje (handelsnamen van twee scheipen). - [ Artif.] Springbus f. in den vorm van
een' kubus in zwaar karton niet piktouw omwikkeld. - [Cost.] M-s, groote ronde haarkrullen, met
een lint omwonden. - [Irnpr.] Heimelijk gedrukt
boek n. - Lettervorm m., groote in koper uitgesneden letter, om door overstrjking met verwslof

balen, enz. te merken. - [ Maréch.] Kastanjebruin
paard n. - [Mi].] Wacht-, uurteeken n. - [ Tech.]
Klonter HI., IR liet deeg. - MARRON, NE, adj. (in de
fransche kolonikn) Weggeloopen, onts'loden, naar
de wouden of tergen teruggekeerd (velt huisdieren
en mv. van negers en negerinnen gebtzigd): Cochon,
Chat m-, weggeloopen, zwijn n., verwilderde kat f.
Nègre in-, Négresse m-e, of als subst. MARRON, m.,
MA1IRONNE, f. Ontvloden, in bosschen en bergen omzwervende neger, negerin, bosc/ineqer, boschnegerin. -- Onbevoegd, wie zonder bevoegdheid zékere
bedieningen, zoo als wisselaar, makelaar, boekdrukker, uitoefent: Courtier m-, Z. COURTIER. - In
dien zin ook als subsi.: C'est un m-, 't is eenbeunhaas. - Marroiinage, in. Toestand der weggeloopen negerslaven, der boscisneqers. - Het beunhazen. - Marroniier, v. a. Het haar in groote
lokken, krullen zet/en (in dien zin niet meer gebiizigd) . - t MARRONNER, V. n. Zeerooverj drijven.
- (pop.) Morren, preutelen.

Marronnette, f. [IHI. II.], z. v. a. MAROUETTE.
Marroniiier, in. Tamme kastanjeboom m. M
d'Inde, wilde kastanjeboom. M- a fleurs rouges,

roodbloesnige kastanjeboom (van Carolina) - Bediende m. in 't klooster of hospicium op den St.
Bernhard, tee opsporing van verdwaalde reizigers.
Marrube, to. [Bot.] Andoren in., ma/rowe t.
eene plant met kenneljken muskusgeur. M- blanc
of officinal, witte of geneeskrachtige ma/rowe. M
noir of fétide, z.

V.

a. BALLOTTE. Itt- aquatique,

watermalrowe. Faux m- of Marrubiastre, m.
Va/sc/ic andoren, bastaard-snalrowe.
Mais, HI. (pr. marce) Maart m., lentemaand 1.
(naar itt a r S, den god des oorlogs bij de Romeinen).
Z. BIERE
, GIBOULEE, CAREME. - [ Agric.] Zomerkoren ii. (dat in Maart wordt uitgezaaid, zoo als
gerst, haver, gierst): Si! ne pleut pas, tous les
m- sont perdus, zoo 't niet regent, is al 't zomergraan weg. - [Astr.] Mars, eene der hoofdplane
ten, de de volgorde van de zon gerekend. [Chirn. anc.] Het ijzer. - IJzer-, staalmiddelen n.
p1. Safran, Sel de in-, ijzer-saffraan m., ijzerzout n.
-

- [H. de France] Champ de M-,

Z. CHAMP.

-

[H. n.] Soort van dagvlinder m. - ( podt.) Les
jeux de M-, de veldslagen vu. pl., gevechten n. pi.
Les champs de M-. de slagvelden n. p1. Les tra
vaux de M-, de krjgsverrigtingen, oorlogsvermoeijenissen t. p1. Le métier de M-, de krijgsdienst t.,
't beroep der wapenen. L'école de M-, de krijgsschool, de krijgsdienst f. Les enfants, nourrissons,
favoris de M- , de krijgslieden, soldaten. - La

yule de M-, Rome.
Marsaigne, t. [ Pêche] Soort van haringnet n.
Marsais , Marsage , m. [Agrîc.] Zomertarn'; z. v. a. MARS. (Kleine wilg, teenwilg m.
Marsaul, Marsaiit, Marseau, m. [Bot.]
Marsane , f. [Bot.] Chinésche bukstoom of
palm in. (buis de Chine).
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Marsèehe,Marseiehe, [Agric.] Zomergerst f.
Marei11aise, f. [F!. de Francel Franscf pa-

triottisch krjgslied H. (woorden en muzijk van
Rouget de Lisle, door hem Chant de guerre de
l'armée lu Rhin, krjqslied van 't Rijnle1jer, genoemd, maar in a 1' S e i 11 a i S e geheeten, nadat liet
door de Marseillais, de Marseillaansclte ft.ederalisten, in 1792 te Parijs was gebragt); marseillasemarsclz m. - [Corn.] Marseille-vfjg f., eene kleine,
teer lekkere vijjensoort.
Marseliane, 1., Z. V. a. MAPS1LLANE.
IIIai-se ll e, f. [Bot.], z. v. a. VIORNE.
Mai-sette, f. [Bot.) Lisclt- of rietqras
Ntarsile, Maisilee, f. [Bot.] Waterlinze 1.
- Marsiléacées, f. pl. Waterlinze-planten f. pl.
Marsillane, t [Mar.] Venetiaanscli, van voren
rond vaartuig n., tot den kusthandel op de 4driatisc/ie Zee.
uilarsione, f. [H. n.] Witte zeegrondel rn
Marsoitin, in. [H. n.] Bruinvisch rn., (by de
zeelieden) zeevarken n. ( fig.) Onrein, vuil menscit,
ZWijn ii.
[ Mar.] Oploop rn., zwaar stuk hout,
dat inwendig den voorsteven en spiegel met het
ligchaam van t schip helpt verbinden. M- cl'avant,
d'arrière, voor-, achteroploop. - Bakstent, voortent 1.
Marsupial, e, adj. [H. n. ] Een' buidel of eeoc
beurs draqend. -- [ Anat. ] Beurs- , zakvormig
(Piur. ni. rnaisupiaux.) - Maisupiaux, rn.pl.
té, f.
[H. n. ] Buideldieren n. pi. - Maisu
Bewerktuiginq t. der buideldieren. - Vaar'slopifore, adj. [Bot.] Met beursvorniige bloe?nen.
Marsupite, f. [H. n. ] Versteend buideldier a.
- 1!arsypocarpe, rn. [Bot.], z. v. û. BOUBSE
-

-

de berger.
Martaoii , al. [Bot.] Wilde, turksche of

roode lelie, berqlelie f., m a r t a g a n rn.
Martavane, ni. [Coni.] Groote vaas t. 01
pot rn. van verniste aarde ter verzending enz.
('naar de stad M a r ta ii a 'a in Pegu benoemd),
martalaan in.
Marte ofMartre, 1. [H. ii.] Marter ni., inz.
de bosch- of boommarter [rnustela rnartes] M
zibeline, sabeldier n. [rnustela zibellina] . - Martervel n., marterpels cci. - (Loc. prov.) Pi'endre
in- pour renard, het eene voor 't andere nemen,
zich vergissen. - Z. CHENILLE.
Marteaii, in. [Tech.] hamer ni. Battre au
(avec le) rn-, met den hamer slaan. La tête, Le
manche, 1 ' oeil du ni- de kop, de steel, het steelgat,
van den hamer. La patine, Ia queue da in-, het
dikke, het dunne einde van den hamerkop. Vaisselle
au rn-, gedreven of geslagen vaatwerk a. Gros rn-,
groole hamer, moker rn. Petit rn-, kleine hamer,
vuist 1. M- a einboutir, drijfhamer, hamer OIlS gedreven werk te maken. M- de forge, smidshamer.
M- de (of i) devant, voorhamer. M- de (of tij
main, handhamer, vuisthamer, vuist 1. 1W- a dents,
a panne fendue, tand-, klciauwhame'i', die van bo- ,
ven gespleten is, 01fl spijkers 'uit te halen. hI- ii
cleux pannes, penhamer. M- cl'établi, bandhamer.
M- a bras, handhei t. M- d'écouvillon, wisscherklos in. - M- d'épinette, stemhamel'. - [ Anc.
mil.] hi- d'ai'rnes, strijdhamer m. - (P'rov . et
Loc. prov.), Z. ENCLUME, COUP. C'est un diamant 1
sous les rn-x, 't is een onwrikbaar, onverzettelijk
mensch, een ongevoelig mensch. - Klopper: Le rnde porte, de deurklopper. - ( fig. et fain.) z.
GRAISSER. - [ Anat.] Hamertje a., een der drie
beentjes in de trommelholte van 't oor. - [Eaux
et foi'.] M- a layer, merkijzer a., woudhamer ni.
Z. GARDE-MARTEAU. - M- ft inai'teler, merkhamer,
waarmede tot in 1827 het voor den scheepsbouw
bestemde hout werd gebrandmerkt, sjap al. [H. a.] Ilamervisch m., een haai met hamervorini
-genkop.WatrjufT,schenlp.(zékr
insect). - Hamer, eeoc T-vormige schelp. [Horl.]
Hamertje in een uurwerk. - [ Mar. anc.] M- d'arhalestrille of d'arbalète, kruis, vizier n. van een'
voormaligen graadboog. - [Phys.] M- dean. polshamer, waterhamer, eeoc luchtledige, gedeeltelijk met
wijngeest gevulde glazen buis, waaraan twee bollen
zijn geblazen. - [ Perruq.] Allonge-pruik, lange
krulpruik t.
Marté al, m. [Pêche] Soort van zak-schakelnet n. Srégin).
t Martel, rn. Hamer m. (nog tegenwoordig
gebruikt in de fig. zegswijze): Avoir m- en tête,
- -

MARTINET,
door onrust, zorg, argwaan, gekweld ziji;, matzenissen in 't hoofd hebben.
Maitelage, al. [Eaux et for.] Het merken of
teekenen van te vellen hout, het brandmerken of
sjappen. - Het merk zelf.
Martelé, e, adj. (en port. passé van marteler)
Gehamerd, geklopt, met den hamer bewerkt. Vaisselle ni -c, geslagen vaatwerk a. - [Numism.J
Médaille in-e omgestempelde gedenkpenning m.
(op welken men een' nieuwen achterstempel heeft
geslagen). - [ Mus.] Cadence in-c, Trille in-,
duidelijk aangeslagen maat f., triller in. - ( fig.)
Vers ni -s, met veel moeite en hoofdbreken gemaakte
verven n. p1. (tige hertemest in.
Martelées, f. p1. ['Téner] Platte, niet punMai-teler, 't. a. Hameren, kloppen, met den
hamer bea'i'beiden: M- de Ia vaisse ll e d'étain, tinnen
vaatwerk onder den hamer bewerken. - Ook zonder voorwerp: hI- sur l'encluine, op 't aanbeeld
bewerken. (fig.) Met groote inspanning, met
veel hoofdbrekens stellen of verzen maken: Ii martOle ses vers, ses discours.
(fig.) Kwellen verontrusten, zorg of onrust baren: Cette affaire me
martèle le cerveau, of zonder voorwerp : Cette
affaire inc rnartèle, die zaak spookt rn/f int hoofd.
- [Eaux et for.] Dc te vellen boomen met den
hamer merken, sjappen. - MARTELER. v. n. [Fauc.]
Zijn' nest maken. - SE MARTELER, V. pr. (fig.)
Zich het hoofd breken, zich afslooven, zich kwellen
of verontrusten.
Martelet, in. (verklw. van rnai'tel) [Tech.]
hamertje n. - MARTELET, in. [H. a.] Volksnaam
van de zwarte rnuurzwaiuw 1. ( martinet noir).
Marteleiir, in. [Tech.] Werkman met rim
grooten srnidsharaei'.
Mai-teline, f. [Tech.] Beeldltouu'ershamer in.
,

--

Martellenient, in. [Anc. mus.] Soort van

triller in. in den oud-franschen zalig.

Mai-tellie,i, adj. fl1. [Lift.] Vers in-s, mar-

telliaansche verzen a. p1., bee/linde verven, 'ieder
van veertien lettergrepen, in de italiaansche helden poez/j.
Martello, ill. [Fort.] Soort van kustfort n.,
gewelfde ronde toren in., 'inz. op de kusten van
Sardinië en Corsica, in a 1' t e t to m. (naar den
corsikaanschen ingenieur Martello).
Martial, e, adj. Strijdbaar, krijgshaftig, heldho/lig: Ii a lair in-, hij heeft eene krijgshaftige
houding. La bi rn-c, de krijgswet 1. Cour in-c,
kr'jjgs'raad m. (onder de fransche republiek). [Cliirn., Pliarin.] IJzerdeelen bevattend, jjzem'achtig (ferrugineux). Pyrite in-c, ijzerhoudendevuul'
steen m. , ijzerkies ii. Teinture in-c, staaltinktuur t.
- MARTIALES, f. p1. [Ant.] Feesten a. p1. ter eere
van Mars. - Martialiser, v. n. 001-log voeren.
Marticles, f. p1. [Mar.] Strengen t. p1 van
den spinnekop, pootjes, lianepootjes, scheerlijntjes,
parten a. p1. (chions).
Martigadour, ui., beter M,&STIGADOUR.
Martin, m.: La Saint-M-, Sint-Maarten, SintMaartensdag (ii November). - (Loc. prov.) Faire
Ia Saint-M-, goede sier maken, een lustig leventje
leiden. On pane tant de Ia Saint-M- qu'cnfin on
y arrive, men roept zoo lang kermis, tot het em-

del//k kermis is. Mal saint-Martin, z. v. a. CRA
PULE. - Prendre M- (marte) pour renard, z.
MARTE. Z. ook liNE. - (fain. et iron) M- -bâton

of enkel hi-, de stok (als dwangmiddel voor weér
spannige dieren), ezeidrfjversstok in. - MARTIN, M.
[H. n.] Mart$jnsvogel, philipp/jnsche parad/jsvogel m. M- -pêcbeur, Z. ALCYON. (Plum'. Des martins -pêcheurs) , M- -chasseur, jagervogel, soort van
ijsvogel, die zich 0/) het drooge ophoudt. (Plur.
-

Des martins-chasseurs.) - [1 fort.] M- -see, M
-

-sire, namen van t'weederiei herfstperen, drooge
Sint-Maartens-peer, heer-Maartens-peer f. (Plur.
Des martins-secs, Des martins-sires.)
Martiiielle, f. Lombard/clok t., klok dci be,

leeningsbankcn. (mei' smeden.
Martiner, v, ei. [Tech.] Met den grooteim haMartinet, in. [Tech,] Groote, doom- water of
stoomkracht werkende hamer der ijzerhutten, onder welke de wolf ofwitgloeijende ijzerklomp wordt
ineen geslagen of gefrischt; - groote beukhamer
of stamper dci' papier- en runmolens; - kogelsmeedhamer, holle hamer m, - [Mar.] Piekeval t.,
dirk in. van de ga/Tel. M-s, parten n. p1. van de

pompgijk. - Soort van qeeselzweep of karwats f.

MARTINETJR
dei voormalige schoolmeesters.

MASQUE.

-

Econ. dom.]
[Anc. mil.] Zeker steenwerptuig der middeleeuwen, martinet n. [Magie]
Sabbatsbok m. ;
soort van beschermgeest der
reizigers.
NARTINET, of M- ooit, M. [H. n.]
Muurzwaluw, torenzwaluw, gierzwaluw (cypsèle).
[Bias.] Geknot vogeltje n. eene soort van huis-

Hondbiaker m.

--

-

-

Marzeau, fl1, [Vétér.] Vleezig uitwas ii. van
een' vinger lang, soms gevonden wordende aan den
hals der varkens.

Wasare, Masaris, in . [H. n.] Wespaardig

-

insect n. kalfwesp I. Masarides, in. p1. Knit
wespen, kalfwespsoorten t. pi.
Mascagnin, in. [Minér.] Met water verbonden zwavelzure ammoniak m.
zwaluw, zonder pooten afgebeeld.
Maseai-ade, I. Vermomming, mommerj, geMartineur, m. [Tech.] Werkman, die den
wolf of wi4jloeijenden ijzerklomp aan de werking maskerde verkleeding I. gemaskerd en verkleed
gezelschap n. , menigte f. vermomde personen:
des grooten hamers blootstelt.
MartingaJe, t. [Man.] Dubbele springteugel in. mas1erdans, raoinmendans in., gemaskerd bal n.,
[Mar.] Spaansche ruiter m. , doove jut f. onder maskerd de 1. (fig.) Ce monde-ei nest qu'une
[Jeu] Verdub- in-, deze wereld is niet dan eene maskerpartfj.
't iaaqhout van den boegspriet.
Mascaret, in. [Mar.] z. MACARET, BARRE.
beling van den inzet. Jouer it in m-, of Ia m- of
Masearille, t. [Bot.] Eetbare, zeer gezochte
agtina1er, V. si. Telkens den inzet, hetzij de
kaart gewonnen of verloren heeft, verdubbelen (inz. paddestoel in.
Mascarin, ill. [EE. n.] Maskerpapegaai in .
in 't pharco -spel).
!flartingaleur, in . Inzet(van 't geslacht der eigenlijke papegaaijen).
verdubbelaor.
Mascaron, in. [Arch.] Apengezigt ii., groMartiiiisnie, in. [H. rel.] Geheime, zeer duistere leer I. van zékere illurninaten, die, gei{ik de teske kop in. aan deuren, inz. aan fonteinen en
(bloemen of bloesems.
vrijmetselaars, in lofjes bijeen kwamen, m ar t s n s 5- pompen.
Mascuiliflore, adj. [Bot.] Met mannelijke
01 Us n. Mal-tinistes, in . p1. 4anhangers van
Masetilin, e, adj. Mannelijk, van het mannehet martinismus, verdeeld in 2 vaak verwarde
secten: de eenen, volgelingen van zékeren Portugees lijk geslacht. Le sexe in-, het mannelijk geslacht.
Martinez, de anderen, van een Franschman Sasnt- Les descendants en ligne ni e, de afstammelingen
[Féod.] Fief in-, manne
Martin (in 't begin dezer eeuw gestorven) welke in de mannelijke linie.
laatsten voorgaven, omgang met de engelen en de lijk leen n. (dat niet op vrouwen kan overgaan).
[Gram.] Le genie in - of als subst. Le MASCU
zielen (ier afgescheidenen te hebben m a r t i n i sLIN, het mannelijk geslacht.
[Pods.] Rime m-e,
ten in. p1.
Vers in-s, mannelifk, staand rijm n., staande
Martoire, m. [Seri.] Penhamer in.
verzen n. 1)1. (niet op een slepeaden, toonloozen
i1artras, nil. [Agric.] Mesthoop m.
klank uitgaande).
Maitre, F. [H. nj, Z. MARTE.
4. Maseiiliniser, V. a.
Martyr, Fl!., e, I. Martelaar m., bloe4etu?ge Mannelijk maken; als mannelijk ge b ruiken.
om liet geloof, geloofsqetuige in. en f. geloof.eld in., [Grain.] M- on mot, een vrouweljj; woord als
offer n. voor de zaak van godsdienst, waar/wiel en mannelijk of in het mannelijk geslacht gebruiken.
(bij uitbreiding) slagtofdeugd, martelares f.;
(fig.) M- l'éducation, door de opvoeding manne
Maseulinité, f. Hoedaér ii. (van zijne cigene driften, meeningen, enz.); lijk, kloek maken.
nigheid des mans, mannelijkheid 1., mannelijk gejder in., lijderes I. St.-Etienne fut le premier m
clirdtien, Stephanus was de eerste christen-marte- slacht n. La seule in- a droit it Ia couronne de
France, alleen het mannelijk geslacht heeft in
Régulus fut Ie in- de sa bonne foi. Regu
l a ar.
[Gram.] Comment
Ii est in- Frankrijk regt op de kroon.
lus werd het offer van zijne trouw.
de son ambition, tie sa vanité, de son opinion, expliquer la in- de ce inot? hoe zal men 't mannelijk
geslacht
van
dat
woord
verklaren?
slagto/fer
van
zijne
eerzucht,
ijdelheid,
hij is het
Maseulit of Masulit, in. [[liar.] Indische
meening.
Cet homme est in- de In goutte, die
(van een regtsgebied.
(Loc. fain.) Etre le sloep t.
man lijdt veel aan de jicht.
in- de tin. aan iemands kwade behandeling, lui1 Masement, in . [Cout.] Uitgestrektheid 1.
Masier, in. [H. ti.] Honds- of ossedarin in.
men en grillen blootgesteld zijn. Ii est le in- de eet
homme, hij offert zich geheel voor dezen man op. (soort van schelp).
II est du coinmun ties in-s, hij munt niet uit
t Masilage, Masouage, in. [Cout.] HuisMasonier, in. [Cout.] huurder,
door bijzondere kundheden, er zit niet veel bij. huur 1.
(Prov.) Le diaNe ii aussi ses in-s, de duivel pachter in.
Masourka of Masurka, f. Poolsche natioOok als adj. qebd
heeft ook zijne martelaars.
zigd: Le roi in-, de koninklijke martelaar (Karel nale dans in., rit asurka I.
Masque, in. Momaangeziqt, masker, mom, naI. van Engeland, Lodewijk XVI. van Frankrijk).
Martyre, f. Marteldood in., martelaarschap n. gemaakt menschengezígt n.; /luweelen bedekking van
(bij uit't gelaat tegen zonnegloed en koude;
om 't geloof; (bij uitbreiding) ziels- of ligchaams
lijden n., marteling, kwelling, groote smart of breiding) vermomd of gemaskerd persoon in ., gebordpaniaskerde
en
carton,
en
cire,
in.
en
f.
hipijn 1. Souffrir, Endurer ie in-, den marteldood
lijden, ondergaan. La couronne da in-, de mar- pieren, wassen masker. M- ie domino, domino-wastelaarskroon.
Sa conversation, Ce mal de leer (waaraan de kin ontbreekt) La salle était
dents est Un in- pour moi, zijn onderhoud, die remplie de in-s, de zaal was vol maskers of ver(fi g.) Valsc/ie schijn m. voor(podt.) momde personen.
tandpijn is cene marteling voor mij.
11 a sou ffert le in- toute Ia nuit, hij heeft den wendsel n. dekmantel ni. veinzerij 1. Sous le ingeheelen nacht hevige pijn geleden uitgestaan. damitid, onder den schijn van vriendschap. C'est
Martyrioii, Martyriuin (pr. —ome), in. Ie in-, dont il se couvre, dat gebruikt hij tot een'
Martelaarskapel I. (het graf van een' martelaar dekmantel. Lever le in-, het masker opligten, niet
bevattend); martelaars-kerkhof n.; kerk I., aan langer veinzen. Arracher, Oter le m- it qn., iemand
één' of mcci' martelaars gewijd. Mai-tyriser, het masker afrukken, iemand ontmaskeren, hem in
al zijne slechtheid ten toon stellen. Son in- est
V. a. Martelen, om het geloof pijnigen, den marteldood doen ondergaan: Dioclëtien lit in- une in fi- toinbé, hij (zij) heeft zich zelven (zelve) verraden.
nitd de chrétiens, Dioclelianus deed eene groote
(fam.) II ne sort point saris son m-, hij vermenigte christenen den marteldood sterven. (fig.) toont zich nooit in Zijne ware gedaante. [Arch.,
Les voleurs le mai'tyrisèrent pour avoir son ar- Sculpt., Peint.] Als sieraad aangebragt inenschen
dierenhoofd n., op de sluitsteenen dei' gewelven,-of
gent, de roovers pijnigden, martelden hem, om zijn
geld te krijgen. La goutte le martyrise, de jicht vaak van zeer grilligen vorm; afdruk in. van
lIartyi-o1oge, m. Martelaars- iemands gelaat, inz. van een' overledene, in eene
martelt hem.
weeke stof, om daarnaar zijn afbeeldsel te maken.
boek n. geschiedenis, lijst 1. der martelaren.
[Bot.] Fleur en in-, z. v. a. PERSONNEE.
tartyro1ogiste, in. Schrijver van een marte[Escr.] Scherm[Chir.] .dangezigtsverband n.
laarsboek, martyrologist in.
Maruni, in. (pr. —rome) [Bot.] Ariiberkruid, masker n., beschutting van ijzerdraad voor t ge[ Litt.] Maskerstuk n. verzen, die weleer
kattekruid (herhe aux chats), mastikkruid, ma- laat.
in Engeland op het tooneel doos- vermomde perso
rum n.
Marvaux, in. p1. [Sal.] Druipkorven in. p1. neii werden voorgedragen, soort van opera met
dans.
[Mar.] Rookzeil n. voor den schoorsteen
voor 't pas gemaakte zout.
Maryland, in. Tabakssoort t. (uit den gelijk- van de kombuis; scherm n van eene scheepskap,
en
voorachterluifel
Unie)
der
m. ; opper m., beschutte
-ame,'ikaanschen
staat
noord
namigen
plaats aan eens kust.
[Tech.] Hol of verheven
[Jeu] Zeker kaartspel n.
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MASSE.

1124MASQUER
gesneden stempel in. om menschen- of dierenhoofden op of in metalen te prenten. - MASQUE, f.
(pop.) Oud en leeljk wijf, apengezigt, hatelijk
voorwerp; - oolijic ding, schalk meisje n. - Masquer, V. a. Maskeren, vermommen, het gelaat met
een masker of mom bedekken; - verkleeden; (lig.) onder een' bedrieqeljken schijn verbergen, bedekken, bemantelen. On masque quelquefois le visage, men doet somtijds een masker voor 't gelaat.
M- qo. en ailequin, iemand als hansworst verkleeden en vermommen. - M- ses mauvais desseins,
zijne kwade voornemens verbergen. - (fig.) Voor
't gezigt verbergen. liet uitzigt benemen, onzigtbaar
maken, maskéren: Ce mar masque nos feiiêties, die muur belet onzen vensters het uitzigt. Ce
petit bois masque notre unison, dit boschje mas
keert of verbergt ons buis, beneemt ons huis het
uitzigt. - [Mii.] M- une batteiie, eene batterij
niasMren, onzigtbaar maken. - (bij uitbreiding):
-

M- l'odeur de Ia venaison pat des assaisonnements, den reuk van liet wildbraad door toe/si uiden of kruiderijen inaskéren of verbergen. - MASQUER, V. n. [Mar.J Le vaisseau masque, de zeilen
killen of liggen op den mast, liet schip dreigt een'
uil te vangen. - SE MASQUEII, V. pr. Zich maske
ren, zich vermominen , een masker voordoen, zich
verkleeden. Se m- pour aller an bal, zich maskeren
om naar 't bal te gaan. - ( fig.) Le vice se masque souvent sons 1'appareice de Ia vertu, de ondeugd verbergt zich voo/s onder 't masker. onder
den schijn van deugd. - liet part. passé is ook
adj.: Femme masquée, vermomde, gemaskerde
vrouw f. - Bal masqué, gemaskerd bal ii. Brûlot m-, brander in., die er als een onder oorlogssciip uitziet. - (lig.) ii est toujours m-, lijf
vertoont zich nooit zoo als hij is, hij veinst altijd,
heeft altijd een masker voor. - Maison rn-c par
Un l)Ois, door een bosch g e ni (1 5 15 e e r d, verborgen,
in zijn uitzigt belemmerd huis n. - [Mil.] Batterie
ui-e, gemaskeerde, voor 'S vijands oog verborgen
batterij t. - [Mar.] Etre m- par un autre vaisseau, door een ander schip gemaskerd, in 't schieten verhinderd worden. - Etre m- par Ie vent,
den wind onverwacht van voren krijgen.
Massacrante, adj. (alleen voorkomende in:
lam et lig.) II est dune humeur m-, hij heeft een
onuitstaanbaar humeur, een' onverdrageljken aard.
Massacre, m. Moord, inz. aan weerloozen
gepleegd, g ruwelmoord m., slagting, onbarmhartige
vermoording f., bloedbad Ii. , nederliouwing, nedersabelinq f.: Le m- des innocents par wdre dudrode, de ombrenging der onschuldige kinderen (de
kindermoord), op last van 1lerodes. Le m- de Ia
saint-Barihéldini, des vêpres siciliennes, de moord,
liet bloedbad in den St.-Bartholome'iis nacht, bij de
Siciliaansc/ie vesper. La villa fut prise d'assaut,
et ion fi t on grand m- des habitants, (le stad
werd stormenderhand ingenomen, en men maakte
eene groote slagting onder de inwoners.— {Véner.)
Nederlaag, groote slagting onder 't wild. - Afgebouwen en op de huid des diers geplaatste kop.
Sonner Ie fl1-, het jagerregt blazen, jagers en konden met den hoorn tot het jagerregt (curde) bijeen
roepen. - [Blas.J lierteschedel in., gewei van een
hert met een stuk van den schedel. - ( fig. et fam.)
C'est un m-, 't is een knoeijer, broddelaar, slecht
werkman; - ook (van iets kostbaars of moois, dat
bedorven of gebroken is, sprekende): 't is duizend
jammer, 't is eene fjseljjk/ieid. - Massacrer,
V. a. Vermoorden, ombrengen, slagten , doods/aan,
nedersabelen: Faire m- tons les habitants dune
ville, al de inwoners eener stad doen vermoorden.
(bij vergrooting): 11 a rencontrd des voleurs qui
Vont tout massacrd, hij heeft dieven ontmoet, die
hem zwaar gehavend, gewond hebben. - (fig. et
ram.) Bederven, verknoeijen, verbroddelen, beschadigen; slecht werken, knoeijen: M- des statues,
fles meulfies, standbeelden, meubels bederven, beschadigen. Le tailleur a massacré mon habit, de
kleirinaker heeft mijn' rok verknoeid. - Het part.
passé is ook adj. Flommes m-s, vermoorde, omgebragte mensclien.
S Massacreur, m. Moordenaar, oinbrenger m.
Massage, Masseinent, ni. [Mid.] Het drukken, kneden, wrijven der ligchaamsdeelen, om de
spankracht der huid en weefsels op te wekken.
Massane, f. [Anc. marl Afscheidingsl ij st t.
eenei- gallei (waardoor het achterschip van 't mid-

-

-

-

denschip wordt gescheiden (ook cordon de masane
en voltiglole gekeeten).
Massape, Massapée, t. [Mar.] Werktuig n.
om de scheepstouwen in beweging te brengen.
Masse, f. Hoop, klomp m., verzameling van
gelijksoortige of verschillende dee/en, die een ligchaam of geheel uitmaken; liet geheel eens ligchaams
dat uit gelijksoortige deelen bestaat, vast digt ligchaain, massa f. La chaos des poètes n'eitait
qu'urie in- inlorme, de chaos of bajert de,' die/iteis was slechts een vorinelooze klomp. Les pyra
midas sont d'énormes rn -s de pierre, de pyrainiden
zijn ontzettende steenhoopen. - Une in- de métal,
de plomb, een blok, klomp, stak metaal, lood. L'ours en naissant na parait qu'une rn-, de beer
geljkt bij zijne geboorte naar een' vorineloozen
klomp. - Cast sine m- de chair, 't is een vleeschklomp, een zwaar, vet, log schepsel n. - La m- de
lair, du sang, de gezamenlijke lucht (die OJ) (Ie
aarde druist), al het bloed (in een dierlijk ligchaamn),
de lucht-massa, bloed-massa. On juge de Ia m- des
corps par leur poids, uit het gewigi der ligcliainen
besluit men tot hunne massa of digt/ieid. La indu peuple, liet gezamenlijke volk of de volks-massa.
La m- des lumidres, des connaissances hu
maines, de gezamenlijke kundigheden, de massa
der menscheljike kennis. - ( fig.) Cela est bon pour
la rn-, dat is goed voor den volkshoop, voor 't
gros des volks. Soulever les m-s, de massaas, de
volksmenigten oprujfen. - Pour olitenir on sueeds quelconque, Il faut donner en m-, om eenig
goed gevolg te ei-langen, moet men gezamenlijk
te werk gaan. - [ Arch.] Cet édi fice forma
inc belle in-, dat gebouw vormt cciie sc/ionic
liassa, een schoon geheel. - [Exploit.] M- de carridre, opeenliggende steenbeddingen I. pi., steenproef-massa. - [Jur.] La in- des criancieis, de
gezamenlijke schuldeischers. La m- active dun
marchand, het gezamenlijk vermogen van een' handebar, zijne kas en uitstaande vorderingen. La inpassive, de gezamenlijke schulden. - Synflic de la
in-, syndicus van den boedel (gevolmagtigde tot
vereffening des boedels). - [Mii.] Digt opgesloten
kolonne, massa f. Les rn-s se portèrent sur tel
point, de inasscias trokken tegen dat punt op. [Mus.] Cet instrument fait Ifien dans les in-s,
dat speeltuig werkt goed, doet een goed effect in
de massa, onder de gezamenlijke instrumenten van
een orkest of koor. - [Paint.] Les lurnidres de
ce tableau sont disposées par grandes in-s, het
licht in die schilderij is bij groote massaas aange
agt. - [Pharm.] M- de pilules, d'emplâtres,-bi
pillen-, pleistermassa, het dooreengewes'kte deeg, de
stof tot pillen, pleisters. - Massa, geidhoofdsom f.,
hoofdkapitaal fonds n. (eenor nalatenschap, eener
handelsmaalschappij, erz.) Toute Ia in- est de
cent mille francs, de ge/ice/c massa, de gezamenlijke
nalatenschap, de waarde des ganschen boer/els beAdmin. mil.j Fonds n.,
draagt 100,000 fr ancs.
massa f. M- d'habillemeiit, kleedingfonds. M- de
linnenen schoenenfonds.
linge at de chaussure,
M- de chauffage, verwarmingsfonds. M- d'équipe
ment, uitrustin.qfonds. M- noire, zwarte massa,
regiments -spaarfonds (gevormd uit de achterstallige
soldij der overledene of gedeserteerde manschappen
en dgl.). [Tech.] Moker, ijzeren moker in.
(der mijnwerkers, steenhouwers, straatmakers, enz.)
M- a enrayer, vuist f., ijzeren hamer om de spaken in de naaf te drijven. M- it darner, aardstamper, aardplakker in. 1N1- pointue of Moine, drevel,
zethamei m. M- de Pols, enoskuil in. M- it pointes,
punthamer. hI- en bois a assembler, handhei t. Tegenwigt n. aan een' unster of weeghaak. [Artill.] M- de recul, stophout, sleiblok n. M- de
lumidre, zundgalstop f. M- de mire, vizier n.,
v. a. FRONTEAIJ de mire. - [Anc. mii., Bias.]
M- d'armes, knods, strjdknods, strfjdkolf f. Ane. cout.] Staf met gouden of zilveren knop,
Sien men bij plegtige gelegenheden vóór de koningen, voor cle r ij kskanseliers droeg, schepter in. M- de bedeau, kerkdienaars-stof m. - [Bill.]
Schopje n. , biljartschop f. (om vérliggende ballen
mede te spelen); - het dikke einde der gewone queue.
- [Bias.] Knods f. (op wapens doorgaans in de
handen van wilden als schildhouders) M- /t picotons, morgenster f., ronde ijzeren bol met uitstekende ijzeren pennen. - [Bot.] M- d'eau, waterkolf f., acne zamentrekkende en zuiverende water-

-
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plant van 't geslacht (Ier rietgewassen (ook massette qeheeten). M- de 1)edeau, breedbiaderige waterkolf. - 1- de 1uron, Z. HERON. - EN MASSE,
bc. adv. Vereenigd, in zijn ge/tee!, gezamenlijk,
alien te gelijk, in massa: La nation se ]eva en ni-,
de natie stond in massa, als één man op. Leve
en ni-, Z. LEVEE. A volt Ia chose en in-, on est
satisfait. als men de zaak in massa, in haar geheel
beschouwt (zonder ze in de bijzonderheden gade te
slaan), is men voldaan. - Cela ne se débite qu'en
ni-, dat wordt niet dan bij partijen, tij goote part'ijen verkocht. oudert.)
1Iâsse, f. [Jeu] Inzet, pot in. (liet woord verMasselotte, f. [Fond.] Verloren hoofd n. (vgl.
JET).

Masseinore, I., z. v. a. MhCIIEMOURE.
Masseiiiillé, m. [Bot.] , Z. V. a. MANCEMLLIER.
Massepain , IlL Suikerbrood, amandelbrood ii.,

een gebak uit amandelen en suiker, marsepein,
niarcipein ni.
Masser, V. (1. [11éd.] Het vleesch of de ligc/iaamnsdeelen op oostersclie wijze met de handen
drukken of hoeden, massëren. Chez les Totes
on se fait in- (lans UIIC étuve sèche, bij de Turken
laat men zich in eene drooge badstoof masséren of
kneden. -- [Mil.] in massaas stellen of scharen.
M- son infanterie, zijn voetvolk in massa stellen,
(ligt opsluiten. - [ Peint.] De massaas of groepen
behoorlijk ordenen. - SE MASSER, V. pr. Zich groepdren: Les personnages de ce peintre se massent
naturellernent, de figuren van dien schilder groepdren zich natuurlijk. - [Tech.] Zich tot een'
klomp, tot eene vaste, digte massa vormen.
Mâssei-, v. a. [Jeu] Inzetten, een' pot maken.
( Het woord veroudert).
ilassète, t. [IL n.] Slijmworm, ingewands
orm m., inz. der visscilen (ook massette jespcld).-w
Masséter, adj. m. (pr. —tère) [Anat.] : Muscle
In-. of als subst. JL&SSETER, in. Kaauwspier f.,
mnassdter in. - Massétérin, e, adj. Tot de
kaauwspier behoorend: Arthre in-c, kaauwspierslagader f. - Massétéi-ique, adj., z. V. a.
MASSETÉRIN.

Massette, t. [Bot.], z. MASSE. - [ H. n

] , Z.

MASSÈTE.

4'125

Massot, m. [H. n.] Groene lipeisch nt. (ook

labre tourde en bij Venetië papayallo verde ge-

heeten). (broodvormers.
Masson, in. [Teelt.] Zware tafel f. der zoutMassoy,rn. [Bot.] Bast derlaurierplant ,inassohi.
Massue, t. Knods f., zware knoeststok m. La
m- d'J-lercule, de knods van Hercules. - M- d'armes, strfjdknods (oud wapentuig). Coup de m-,
knodsslag In.; - (fig.) harde slag m., onvoorziene
groole ramp t. - (fig.) Faire de sa tête itt-, zich
aan een gevaar blootstellen of zich veel zorg en
moeite geven, zich suf denken ons in iets te slagen,
om een' hinderpaal te overwinnen. - [Bot.] En
m-, En forme (Ie ni-, knods-, kolfvormig. Mousse
rampanle it 111-, kolfmos. M- d' Heicule, naam eener
komkommersoort, om haren vorm zoo qeheeten,
ilerkules-knods ; - ook de handelsnaam eener
knodsvormige schelp. M- des sauvages, wortel nl.
van den knodsboom, at a b o a i a (z. MABOUJER).
Mastic, nt. (pr. inas-tik) [Bot.] Bleekgeel, welriekend liars n. van den inastikboom [pistacia lentiscus] inz. op Candia (tot lakvernissen en rookpoeder gebézigd). - [Tech.] Soort van kleefdeeg n.,
stopverw f., steenhouwers-steenljm f. en m., sn a sti k II. 1%!- hydrofuge, vochtwerend tnastilc. M- invisible, onzigthaar tnastik, lakoplossing t. in wijngeest. - Masticage, ni. [Tech.] liet aanwenden
van mastik, het sluiten met kleefdeeg of stopverw.
Masticateiti', adj. in. [Anat.] Muscle m-, of
als subst. MASTICATEI.JR, fl1. Kaauwspier f. - Mastieation, t. Het kaauwen, kaauwingf. — Mastieatoiie, adj. Tot lcaauwing bestemd of geschikt:
Remède m- of als subst. MASTICATOIRE, m. [Méd.]
Knauwiniddel it., kaauwartsenij t., m a s t i c a t drium n.
Mastieiiie, t. IChim.] Harsachtige stof f. uit
het mastik, m a 5 t t c i ne f.
Masligadour, m. [Man.] Kaauwgebit, drenk
gebit II., watertoom itt, een uit kogeltjes en ringen
bestaand mondstuk it.
-

Mastigophore , in. [Ant.] Stokdrager m.,

ordebewaarder bij de grielesche spelen.
Mastiquer, v. a. Met inastik, kleefdeeg, stopverw , , enz. digt maken, stoppen, zanienvoegen,
tn a s t i k é ren.
Mastite of Mastolte , t. [Méd.] Pijnlijke
opzwelling, ontsteking 1. dei' borsten.
Mastodologie, t. Woord, dat voorgeslagen
is ter vervanging van 't hebridiscite MAMMALOGIE,
z. aId.

Massicot, iii. [Cliitn.] Loodgeel, loodglit it.,
loodasch f., een geel eerste lood-oxyde, tot bereiding
van de inenie oftiet ronde lood-oxyde, 'ma ss i co t n.
Massier, m. Stafdrager ni. bij zdkere plegtig
heden, pedél ni.
Mastodonte , in. Naam , door Cu-vier aan
Massif, lye, adj. Dikenzwaar, wigtig; vast,
stevig; diqt, vol, niet hol, massief. Bâtiment m-, eene ondergegane dierensoort der voorwereld gegestevig, uit zwaar muurwerk bestaand, tegen vuur ven, m a 5 t O d o n n., Ohio-dier n. (animal de
bestand gebouw; ook: lomp, log, zwaar schip n.
1'Ohio).
Mastotlynle, f. [Méd.] Pijn f. in de borsten.
Femme ni -lye, dikke, zwaarl(jvige vrouw f. Vaisselle trap ni -lye, al te zwaar of wigtig vaat- - Mastolde, adj. [Ant.] Borst-, mam- of tewerk D. - Meul)les d'acajou m-, huisraad van pelvormig . Apophyse m-, tepelvormig uitsteeksel
snassief (niet opgelegd) mahoniehout. - Vase far- van het slaapbeen.-- Mastoldien, iie, adj. [Anat.]
gent in-, vaas van massief, gedegen, digt, zilver, Tot het tepelvorinig uitsteeksel belioorend. Cellules
massief zilveren vaas f. - ( fi g.) Grof, lomp, plomp, nl-fles, Antre m-, cellen in het lepelvormig uitsteekonbehouwen; bot, dom: Avoir l'esprit m-, log van sel. Muscle m- of als subst. 31 ASTOID1EN, nl. Borstgeest, bot van verstand zijn. - Cet homme est beenhoofdspiei t., spice van het borstbeen en het
Lien m-, die man is zeer plomp, ante/women. - tepelvorinig uitsteeksel (doorgaans muscle steritoMASSIF, M. Het hechte, digte, wigtige, volle, ma smastoïdien geheeten). - Mastoldo-atiriculal 5 i er e n. : Airner le m-. - [Arch.] Grondmuur,
ie, adj. [Anat.] Muscle m-, of als subst. Le m-,
vol gemetselde grondslag in., die een voorwerp moet de achterste buitenste oorspier t. - Mastoldodragen. - [Hart.] Digt bosch of houtgewas. digt hygénien, adj. et subst. m-, z. v. a. muscle
struikgewas, digt graan of loof n. - [Mar.] Slemp- DIGASTR1QUE. - Mastolte, t. [Méd.], z. v. a.
hout it., kielklos m. - [Artif.] La itt- dune fuse, MASTITE. - Mastoirhagie, t. [Méd.] Sterke
het massief eener vuurpijl, het korte staafje op bloeding uit de vrouweborsten. - Mastorrhade kern. - [ Tech.] Inwendige ruimte f. des smelt- gique, adj. Tot die bloeding behoorend. - Masovens. - Massiveinent, ada, Op hechte, stevige, tothèque, f. ] H. n.j Borstzak m. der buidelmassieve wijze; op logge wijze. - j Massiveté, t. dieren. - Mastozoaia-e, Mastozoologie, f.
Vastheid, digtheid , vuurbestendigheid; grofheid, Woorden, voorgesteld ter vervanging van MAMMIplonip/teid, at a s s i v i t e i t 1.
FÉRE, MAMMALOGIE.
Massole, Massoi&le, f. [lust.] Knodsstraf t.,
Masturbation, Mastriipation , t. Zelfeene in soinnsiqe steden van Italië en en in Spanje bevlekking t. (onaflisme). - MASTURBER (SE) of
weleer gebruikelijke straf, waarbij de lijder met MASTRU1'ER (SE), v. pr. Zelfbevlekking drijven.
eene knods werd doodgeslagen. - Massoler, v. a.
Masulipataan, m. [Corn.] Zeer fijn indisch
katoen it. (naar de gelijknamige stad in EngeischNet de lcnods ter dood brengen.
Massone, f. [Bot.] Kaapsche goudwortel in., Ilindostan).
tnassonia t.
Mas.ilit, m., Z. MASCULIT.
Massorah of Massore, t. [E1.jutl.] Kritisch
Masiirage, m. [Anc. cout.] Belasting op de
onderzoek van den tekst des bijbels door joodsche woningen. - _Wasure, f. Muurwerk it. van oude
geleerden, m a 5 5 0 r a h f. - Massoi-ète, Masvervallen gebouwen, bouwval in. Un haineau de
sorétique, adj. Wat de massorah betreft, m a s- m-s, een ge/zucht van bouwvallen, van slechte, vers orëtisctt. - Massorète ofMassoret, rit. vallen woningen, die dreigen in te starten.
Medewerker aan de massorak, m a s so r e e t m.
Mat, e, adj. Dof, zonder glans, ongepo lijst,
-

-
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MAT

MATÉOLOCTIE ,

(irtqebruineel(i, dof qemaakt, mat. Couleuis ni -e, van de staven. - [Hist.] Naam dei leden vast een
(10/fe kleuren 1. 1)1. r, Argent ni-, dof, mat goud, 'in 171 1 te Barcelona gevormd vr(/korps van 2,000
zilver ii. - Yost, diqt, zwaar; overladen: Pain man, die Philips V. niet wilden erkennen.
Matasse, t. [Corn.] Ruwe, ossgesponnenzij(le f.;
in-, vast, te stijl' brood n. - Braderie ni-e, overladen, stijf borduurwerk II. Son m-, do/fe, - ruw katoen n. - Ook als mij. gebruikt: Soja in-.
Matassin
, m. Kromme -sprongensnaker, potmatte, gedempte toon m., dol geluid n. - [Mar.]
Mer ui-. lange Zee f., Zee met lange Zeeën. -- Als senmaker. - MATASSINS, ill. p1. Mommedans It.,
subst. ni. liet matte, glans/ooze (van een metaal, dans vast vermomde, als hansworsten gekleede persanest met houten zwaarden (als navolging van
van glas, enz.).
Mat, in. [Jeu] Mat n., in 't schaakspel (le be- den wapendans des' Ouden) ; de dansers ze/ven,
slissende zet, die den koning zoodanig schaak geeft, goocheldansess im p1. -- Matassinade, t. Momdat hij niet van plaats kan veranderen, zonder medans in., z. v. a. MATASSINS; - pots f. , zat
zich aan een nieuw schaak bloot te geven. Un beau gebaar n. - Matassluer, a. a. Den mommedans
uitvoeren; - grappen of potsen maken.
In-, CCO fraai mat. Faire ni-, mat zetten. Donner
Matatata, m. Groote ne g ertrom f.
chec et in-, schaak en mat of schaak -mat geven.
Matavane, t., z. a. a. MAIITAVANE.
Echec et iii - du berger, schaak -mat bij den derden
Matehi, in. [H. n.] Aap m. van 't geslacht
of vierden zet, schaak -mat van den /terderszet.
des sapajoes. -- Matchirnanitou, m. [Myth.
Etre sons le ni-, 00fl 't schaak -nwt blootstaan.
(lig.) Donner écliec ei in- a qn., een beslissend intl.j Booze geest in. bij de amerikaansche wilden.
t Mate, t. Verzamelplaats 1. der dieven, beur
voordeel 0]) iemand behalen, hem de nerlaag geVen, schaak -mat zetten. Donner dcliec et in- it zesnijders Cii ander slecht volk te Par/is. - Gans,
tousles plats, z. ichec (en lees dooi taos voor tout). Enfants de Ia m-, spitsboeven in. p1.
- Ook als adj.: II est in-, Le V()iJul til-, hij is mat,
-Maté. e. wij. (en part. passé Vast mater):
Oiseau in-, afgerigte vogel, volk ni. - Orguell
nu is hij mat.
Mat, iii. [Mar.] Mast, mnastbomn in., ntasthout. In-, gefnuikte, vernederde hoogmoed in. -- Corps,
rand/tout n. M- d'assemhlage, M- jurnelé, zamen- Chair in-, jekastijd, gekweld iiqctiaam, v/ease/i ii.
gestelde, gewangde, geschaalde mast. M- duit twin, -- (Somtijds ook coos' ma/i): Verre ni-, mat, dol
mast uit één stuk. M- de beau pré, tie misaine, gemaakt glas n.
Maté , e , adj. (en part. passé van niâter):
l'artimon, boegspriet ut., fokkemast, be:aansinast.
Grand, Petit in- de hune, gioote steng, voorsteng Vaisseau in-, vast masten, van rondhout voorzien
of fokkesteng t. M- de lsuiie d'ai'tirnon of IvJ- de schip, bemast schip D. Bittiment in- en vaisseau,
perroquet de fougue, kruissteng. M- (of Bitton) schip met tregatstufq, drieinastschip. Vaisseau mde foe of Bout dehors du beaupré, kluifhout ii. en brick, en senau, en lieu, schip met br/ks-,
Grand, Petit rit- de perroquet, grootbrantsteng, voor- snaauws-, poonstuig. \Taisseau en chandelier,
bramsteng. 1%I- tie perroquet d'artimon (of de per- se/tip met loodregt staande wasten,
Maté, m. [Bot.] Paraguay-thee t. - In water
ruche), kruisbramsteng, bovenkruisstenq, grietjessteng. Grand, Petit rn- de cacatoi, grootbovenbram gekookte taaie, mais-bef) in.
Matean, m. Zamengebondene zijdestrengen f. pl.
voorbovenbratosteng. bi- de cacatoi d'artïmon-steng.
Matelas, in. Matras t. M- de erin, de plume,
(of de perruclie), lee'uisbovenbratnsteng , boven grietde lame , paardehasen , veeren, wollen matras.
jessteng. M-s majeurs, ondermasten. M- d'embar
cation, sloepsmast, sloepsrondlioat. M- de rechange hi- de paula, sts'ooisisitias. - Les m -sd'un carosse,
(of de fortune), noodtuig, hulptuig, (triv.) jenever- de koetslcussens n. p1. - Matelasser, V. a. Vast
tuig II. M- de hune de rechange, waarlooze steng matrassen voorzien; als een matras of kussen opM- de tape-cul, d'ruilsntast. hi- it I)ible (of piple), vullen: i%i- Un lit, een bed van matrassen voorzien.
gekluqte mast, polakkerinast. - Agrder les in-s, M- des chaises, stoelen opvullen, vast gevulde zitde macten betaicelen. Caler, Guinder les ni-s, de tingen., van gevulde rugleuningen voorzien. - liet
stengen strijken, hf/sc/ten. Aller it ni -s et it cor- part. passé is ook adj.: Voiture matelassde, opgedes, voor top en ta/eel loopen. - hi- de pavilion, vuld, omkussend r(/tuig a. - Matelassier, in..
vlaggestok in. - [Bias.] M- ddsarnsé, mast zonder .ière, t. Matrassenina/ces', -maakster I.; opvul zeil en tauwwerk. onttakelde mast. - [Mi l .] M- de Ier in., opvulstes' f. van stoelen, zitbanken, enz. tente, tentstijl, stijl in. - hi- de parasol, de para- Matelasstire, t. Stof f. tot inwendige bekleeding
pluie, stok in. van een zonne-, regenscherm. 1%!- dec rijtuigen.
Matelôt, in. [Mar.] Ma/soos, zeeman, varensde cocagne, Z. COC.tGNE. (TA'rouEn.
Matacher of Matachier, V. (1., Z. V. a. gast, varensgezel, bootsgezel; -- (fain.) pikbroek,
m. M- novice , jongen, onbevaren matroos,
jan
Matachinade,Matachiner, z. MATASSIN—. maat
Matacon, in. [Bot.] Aardnoot op Madagas- ligt matroos, oploopes' in. - Naam van ieder schip
met betrekking tot het onmiddellijk vooreenes'
linie
kar, waarvan een gelijknami brood wordt bereid,
gaande of volgende: M- davant, voorzeiler. tbroodnoot f.
Matador , in. Stierendooder, hij, die in de d'arrière, opsluiter. Les ni -s du commandant, de
stierengevechten dec Spanjaarden liet dier moet voor- en achterze iler van den bevelhebber. - In
dooden, in a t a d o r in.
[Jeu] Hoofdtroef t, dezen zin ook als adj.: Vaisseau m-, schip, dat
at a t a d ti r, naam der hoogste troeven in het om- vóór of achtes zeilt in de linie. - Maat, helber-, quadrille-, solo -spel. Spadille, manil l e et per m. (vast een' sclteepstirnmessnan). - [Anc.
baste sont les trois premiers in-s, spadelle, ma- mar.] Kooimakker, kooimaat in. - bi- of Mann
nille en basta zijn de drie eerste matadors. Faux d'eau douce, Z. M&IIIN. --- [Cost.] Zéker jongensni-s, valsclie matadors, troeven, (lie van manille kleed n., waarbij broek en buis veseenigd zijn; af 0]) elkander volgen, volgreeks van hoofdtroeven ,matrozenpak ii. (als veskleeding). - [H. ii.] Volkszonder spadille.
(/ig.) C'est un in-, 't is een naam der vensterzwaluw 1.; ook; van eene kegeleerste baas of meester (in eenig vak, spel, enz.): schelp t. - Matelotage, in. Het beroep, de
't in een aanzienlijk, verinogend, veelbeteekenend kunst vast den matroos, zeemanschap f.; matrozenman.
(lijn f. werk, scheepswerk fl.; matrozen -snaandgeld n. Matafiou, m. [Aite. mar.] Beslagseising, steek- Gezamenlijk bezit ii. eener kooi. - Matelote, t.
Màtage, Materneiit, in. [Mar.] Het inzetten [Cuis.) 1Iatrozen-geregt It., niatrozensoep t., zékere
npijsbereiding van tot ragout gekookten vise/i met
der masten, het bemasten; bemastisiq tMataot of Matagan, m. [Aim. mar.] Bras- zout, pepes', u//en, wijn, enz., at a t e t o t e f. Matrozendans in., sit a t e I a t a f. - it LA MATEklamp m., schaal, zijschaal f.
t Matagraholiser, v. a. (woord van Rabelais) LOTE, 10e. adv. Op matrozen w ijs, op zijn zeesnans.
Zich nutteloos afsloven, zich veel vergeefeche moeite - [Cuis.] Sauce it Ia in- , matelote -saus f. Matelotesque, adj. Den matroos, den zeeman
aandoen. (pod f.
Mataniata, 1. 1 1 . ii.] Surinaamsche schild- eigen: Caractre m- , zeemans-, matrozen-karakMatainore, fl). (eig. snoorendooder, eesie per- ter ii. Plaisantenies in-s, matrozen-grappen t. Pl.
Mâtement, m. [Mar.] , z. M/ITAGE.
sonaadje uit de spaanse/te bifjspeien. die OJ) zjjne
Matéologie, 1. [Didact.] Vergeefsch, ijdel
heldendaden tegen de Mooren pocht) (fain.) Pogc/icr snoever, praalhans, grootspreker; schuim- onderzoek n. van ondoorgrondelijke zaken, vast on' tafellikker m. - [Agile.] Groote, diepe oplosbare vraagstukken, inz. vast de verbosqenhelooper,
kuil m. iii den grond, inz. ter bewaring van gra- den der godsdienst, qeheimeniszoeker(j f. - Ma
nen, crnderaardsch korenmagazijn n., silo m. - téologien. m. Naspoorder van 't ondoorgeonOnderoardsche kerker rn. ter nachtelijke opsluiting del jke , geheisneniezoeker rn -• Matéologlque,
•

,
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MATER-

adj. Tot de ge/ieimeniszoeking behoorend.—Matéo

technie, f. IJdele, nietige, nietsbeduidende kunst 1.

Mater, V. a. [Jeu] Mat zetten, mat geven (in

't schaakspel): M- qn. avec UI) p101), iemand met
een' pion mat zetten. - ( fig.) Afmatten, kwel/en,
kastijden; - verootmoedigen, vernefderen: M- le
corps, zijn lqcltawn afmatten. M- sa cliali par
des jeûnes, zijn, vleesc/i door vasten kastijden. 11 a été Wen maté par le mauvais succès de cette
entreprise, hij is door 't slechte gevolg van deze
onderneming zeer verootmoedigd. - J'Veek/'neden,
z. V. a. M4LAXER. - [ Teelt.], z. e. a. MATTER,
MATIR. - [ Fauc.] Een' roofvogel a/v/plea.
Mater, v. a. [Mar.] B emasten, de wasten inzetten. M- 1111 vaisseau, een schip bemasten.. - Op
zijn eind zetten, regt op en nei- stellen, opiipten:
M- une pièce de Pols, de canon, een stuk hout,
een stuk geschut op zijn eind zetten. M- iiie épOIltule, des higues , een' balkstijl, een' bok opripten.
- Machine â in-, Z. MACHINE.
Materat, III. [ii. I).] Volksnaam dci' staartmees I. nîésange it lorigue queue).
Màtereau, Mâteiel, ni. Kleine nuisi m.;

iflaStStOtflj) f.;

ligt roudhout n., spier 1.

Matérialiser, v. a. [Phil.] Als stoffelijk aan-

nemen, beschouwen of anders/ellen, verlipchame
as a t e vi a li sd r en. —MATERALSER, V. n.-lijken,
en SE MATÉRI
ALISER , V. p?. Stof, een ligchaam
worden. - Een materi a list worden. - Matérialisine, m. [Phil.] Stof/eer, qeestloochening f.,
stelsel, (lat peen ander bestaan dan dat der stof
erkent en qevolgeljk de ziel of de onligchame1)ke
natuur der ziel, der Godheid loochent, ma te viali s m us II. - Matéria li ste, DI. Voorstander
van dat stelsel. stof belijder, geestloochenaar, ah at e r i a/i S t fl1. - MATÉRIALISTE, adj. Geestloochenend, stof belijdend, de stofleer aanhangend, met matevialismus besmet, m at e vi (t li s t 1 sch. Ecrivain
m-, O1)iIliOfl III-, materialistisch schrijver ni., gevoelen ii. - Matérialité, f. Sto//el(jkheid, ligchameljjkheid ; eigenschap der stof, rn a t e r i a t
telt t.
Matérianx, iu.pt. Boawsto//'en I.pl., deruwe

stof tot eensg werk, de te bearbeiden stof f., materialen n. pi.: II vent laItir, ii assemble les In-, hij
u'il bouwen, hij ve ) zarizelt de materialen of bouwstoffen. - Afbraak t., puin 11.: Comblei' UI) trou
avec des In-, een gat met afbraak of puin volwei'pen. - (lig.) Les In- dun ouvrage histolique, de
bouwstoffen tot een historisch werk.
Materiel, le, adj. Sto l/el/ik, stof bevattend, uit
stof gevormd, ligchamelfjk; - de stof be/re/fend,
in a t er i ë e 1. Substance Ia-ic, stoffelijke zelfstandigheid. stoffelijk, Iipchameljk wezen n. Qualites
In -les, sto//eijke hoedanigheden. - ZinneljJk, aan 't
stof geh e cht: Nous sommes trop Ill-s POUr COflhlaltre In heauté de Ja vertu par elle-nhêlne, wij zijn
te zinnelijk om de schoonheid der deugd door haal'
zelve te kennen. - [ Tech.] Veel of te veel stof
bevattend, zwaar, plomp, log, nmssief. Get ouvrage,
Cet orrhement est trap in-, dat werk, dat sieraad
is te zwaar, te grof, te PlOilli). - (fig.) Homme,
Esprit ni-, plow)) ?nensch in., log, traag verstand n.
- [SchoL] Zakelijk, wezenlijk, stoffelijk, matevi el (in tegenstelling met formal. vorineljk, formeel) Cause ni-ic, zakelijke, stoffelijke oorzaak.
Sens in-, wezenlijke, zakelijke zin m. lnthirèts m-s,
zakelijke, wezenlijke, ook ligc/taiaeljke, het zinneit/k aanzijn betre/fende belangen ii. p1. - [Jur.
Faux in-, niet-opzettelijke, onvoorbedachtelijkevercalsching f. - MA TE RIEL, b. I-let zinnelijke, stoffelijke, ligchameljke: Le people ie tient qu'au ni,

de Ja religion, het volk blijft enkelaan 'tzinneltjke
dc godsdienst hangen. Ii faut distinguer 1e rn(1H formel, men moet het wezen van den vorm onderscheiden. - [Mi].] Gezamenlijke legerbehoeften f.
p1. (geschut, kruid en lood, bagaadje, wapens enz.),
materieel n. L'ennemi a perdu tout son ni-,
de vijand heeft al zijn ma/enkel verloren. M- de
stége, belégerings-materiel. - Gezamenlijke behoeften (werktuigen, gereedschappen enz.) van eene
fabrjk, drukkerij en:.: Le in- dune imprirnerie,
Set materieel teller drukkerij. - [Peint. , Scuip.]
Le m- de Ian, het grovere, ruwere gedeelte der
uitvoering. /(et materiële der kunst. - Matérielhsment, adv. Op stoffelijke wijze, ligchaineljk,
stoffelijk, naar de stof. naar 't liqehaarn; - up
VUil

croh'e.
lOwe Wijze ib.v. bewerkt).
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Matel-nel, le, adj. Moederlij k, der moeder
eigen : Tendresse , Sollicitude ni-le, nioederlfjke
liefde, bezorgheid, moeder/je/de, moederzorg f. Sein
m-, moederborst 1., moederschoot m. - La langue
ni-Ie, de moedertaal t., de taal van onzen geboortegrond. La tige rn -ic, de moederstengel m., de stengel,
die eene plant of bloem draagt. - Van moeders
zijde: Parents m -s, bloedverwanten 111. en 1. p1.
Van moederszijde. -- Sociëté 111-1e, vereeniging V(lfl
lie/dad/ge vrouwen tot hulpbieding aan behoeft/ge
kraamvrouwen. - Maternellement, adv. Op
moederlijke wijze. als moeder, als liefhebbende moeder. - Materhliser, V. 5). Naar zijne moeder
aarden, veel Van den aard zijner moeder hebben.
- Materhhité. t. Moederstaat m., moederschap 11.,
moederl ij ke waardigheid of hoedanigheid: La in- a
sas plaisirs at sas poules. - Hûpital, Hospice de la
en-, kraantvrouwen -gasthuis n. (te Par//s en elders).
Materolle, t., Matehot, ni. [Hon.] Naam
van druivensoorten.
Mateur, ni. Mat- of (l ofmaker ni., werkman,
die metaal, glas enz. zijnen glans ontneemt.
Mâteui', ni Mastenmaker. Maître rn- inns/enniakersbaas 111.
Mathématieleit , in., ne,f. IViskunstenaar rn

wiskundige in. en f., al a t h e in d t I c u s rn.
Mathérnatique, adj. Wiskundiq, wiskunstig,
tot de leer der grootheden behoorende, in a t h e,ni átisch. Sciences m -s, wiskundige wetenschappen t. p1. Point m-, mathematisch, punt n. (als
ZOil(lei uitgebreidheid beschouwd). - Onfeilbaar,
zeker, bewezen, onomstooteljk: Vdrîtés rn -s , mathematische, ononistootelfjke waarheden. Esprit in-,
streng naauwkeurig, juist redendrend verstand a.

- Mathématiquenient, adv. Op wiskuneliqe
wijze, volgens de repels der wiskunde. M athé
Inatiques, f. jl., of ook (volgens de Academie)
Ma th éinatique, f. Wiskunde, leer of wetenschap f. van de grootheden, van de ruimte- en getallen-grootheden, inathematisclie , naauwkeurige
wetenschappen f. pi., ah a t!, ii s is t. hi-s pures,
zuivere mathesis (die de grootheden in 't afgetrok
ken beschouwt) . hi-s mixtes, toegepaste mathesis.
Appi'endre les 111-5, Etudier en in - , de wiskunde
leeren, in de wiskunde studéren. - Mathésiologie, t. (Didact.j Wetenschapsleer f., leer van
't onderwijs in 't algemeen.
Mathilrihi, in. [11. rel.], z. TRINITAIIIE. (iron.) Gek, onwijze, onzinnige. - (Loc. prov.) 11
faut l'envoyer P Saint-M-, hij moet naar 't gekkenhuis, hij is gek geworden. Colique, Trancliées,
Mal de Saint-hi-, aanval van krankzinnigheid, gekheld. - j Mathurinade, f. Buitensporigheid,
uitzinnigheid 1. (extravagance).
Matière, f. [Phys.] .tof f, al wat onder 't
bereik der zinnen valt , de deelbare, uitgebreide
zelfstandigheid, die allerlei gedaanten han aannemen. bi- vivante, morte, organisée, levende, doode ,
bewerktuigde stof. - M- animale, végétale, dier!ijke stof, plantenstof. - hi- colorante, kleurstof.
- hi- inorbifique, ziektestof. M- fécule, drekstof.
-

-

--

M- peccante, kwade sappen, bedorven ligchaams
vochten a. p1. 11 est sorli heaucoup de in- ' de cetie
plaie er is veel stof, etter, ni a t el i' i e uit die
wond gekomen. - rit- diectrique, bliksemstof, elektrische stof. M- ignée, M- da feu, vuurstof f. Stof n., het stoffelijke, zinnelijke (in tegenstelling
niet esprit , geest, het geestelijke, bovenzinnelijke):
S'ellever an dessus de Ia rn-, zich boven 't stof,
boven 't zinneljke, aardsche verheffen. Ddgagdes
de Ja in-, nos dines 'verront Ia gloire de Dien, van
't stof ontbonden of losgemaakt, zullen onze zielen
Gods heerlijkheid aanschouwen. - (fig.) Avoir
lesprit enfoncé dans Ia in -, een' loggen geest, een
grof zinnelijk verstand hebben, zeer bekrompen van
begrip zijn. - Stof, grondstof f., datgene. waarvan
iets gemaakt is: Le fin at Ie chanvre sont les rn -s
dont on fait les toiles, vlas en hennep zijn de stoffen,
waarvan men lijnwaad, maakt. La facon de eet
ouvrage coûte plus qua Ia in-, het fatsoen of maakloon van dat werk kost nicer dan (ie stof - M-s
dor at Wargent, goud- en zilverstaven f. p1. voor
de munt. - NI- première, grondstof, i-uwe stof, het
fl011 eenbewerkte natuurvoortbrengsel, dat de kunst
moet bearbeiden; •- (in aigerneener' zin) elk bestanddeel a. in de zainenstelling van een Iigchaain.
- Stof, stof/ë f., onderwerp n., zaak 1. (waarover
'inca schrijft of spreekt). Approfondir iine in -, eene
-
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sloffe doorgronden, van alle kanten beschouwen,
rijpelijk doordenken, rondig leeren verstaan. Épuiser une ni-, eene stof, een onderwerp uitputten, er
alles van zeggen. Z. ook ENTIIER. Table des ni-s,
tafel, lijst 1. der behandelde zaken (in een boek),
zaakregister n., bladwijzer m. - M- crirninelle,
civile, lijfstraffelijke, burgerlijke zaak. La in- dun
dëlit, de aard, liet kenmerkende van een vergrijp.

- Les rn -s commerciales lui sont IrOs-familieres,
met handelszaken is hij zeer vertrouwd. - Stof,
aanleiding, oorzaak, reden f., grond in. (in dezen
zin zonder lidwoord): Ii nv a pas lá m- is se fadier, daarin ligt geene reden, aanleiding om zich
te ergeren. Donner, Appréter in- de rice, stof tot
taqchen geven. - [ Navig.] M-s, dwarsbouten n. pl.
op den platten bodem van groote rivierschuiten -EN MATIERE DE, toe. p'rép. In zake van, in 't stuk
van, ten aanzien von: En in- de religion, de morale, in zake van godsdienst, int stuk van zedeleer.
Matin, m. Voormiddag ni. (bij sterrekundiqen
de helft des doris tussc/ien middernacht en middag;
in 't gewone leven de eerste uren na zonnenopgang,
de tijd tusschen zonnenopqanq en middag, of wel
in ruimer' zin tusschen zonnenopgang en 't middagmaal, ochtend of uchtend, morgen, morgenstond,
ochtendstond rn A one heure do rn-, te een ure
na middernacht. - M- naissant, aanbrekende ochtend, morgenstond. 11 faut prier Dieu le m- et le
soil , men moet God des morgens en des avonds
bidden. J'aime it étudiei le in-, ik studeer gaarne
des morgens. II vien€lra dernain (au) m-, hij zat
morgen vroeg komen. Hier (nu) m-, gisteren ochtend. Jusqu'à demain in-, tot morgen vroeg. ((am.) Je vicndiai vous voir un de ces in-s, un
beau in-, ik zal u eerstdaags des morgens eens
komen opzoeken, bezoeken. - (poit.) Le in- de Ia
vie, de ses jours, de ses ans, de morgenstond des
tevens, de kindschheid, jeugd t. Le rn- de l'année,
de lente f. Les portes du rn-, de dageraad m. L'étoile du ni- (Vénus), de morgenster. - (Prov.)
Tel rit le m- qui le soit' pleura, wie 's morgens
lacht, zal '5 avonds ligt weenen. Rouge soir et
blanc in-, eest Ia jourrnie du pèlerin, liet avondrood voorspelt een' sc/ioonen dag. - MATIN, adv.
Vroeg: Je me lève in-, iie sta vroeg op. II s'est
.

levé aussi m- que vous. /tfjiszoo vroeg opgestaan
als gij. Sortir m-, trop m-, de grand m-, vroeg, te

vroeg, zeer vroeg uitgaan. - (Loc. prov.) Z. SE
LEVER.

MATIUCE.

-

Mâtin, m. [H. n.] Wachthond, waakhond,
slagershond. boeren/rond, bul/rond iii. Ook als adj.
gebézigd: Un clìien m-. -- (fig. et triv.) Grof,
plomp, norsch mensch, bullebak in. - (Proc.) Qui
a bon voisîn, a bon m-, wie een' goeden buurman
heeft, kan veilig slapen, een goede buurman is beter dan een verre vriend. - (Loc. prov.) Voilh on
bon m-, s11 voulait mordre, als die maar wilde,
zou hij 't ver brengen. (het latwerk.
Mathiage, m. [Hort.] Bogt of kromte 1. van
Matiiial, e, adj. Vroeg opstaand, vroeg op
(als bij toeval, of zonder juist gewoon te zijn vroeg
op te staan, vgl. RATINEUX); - tot den ochtendstond behoorend. Vous etes Men m- aujourd'hui,
gij zijt van daag zeer vroeg op. - Rosée m-e,
ochtenddauw m. L'auhe m-, Z. AUBE; (podt.) L'd
in-e, de morgenster, Venus. - Visite ni-e,-toile
morgenbezoek fl - [Bot.] Fleurs ni-es, bloemen,
die zich des morgens openen. (Plur. m. matinals).
- Matinalement, adv. Vroeg, in den morgenstond.
Mátiiié, C, adj. (en part. passé van mâtiner):
Chienne in-e, gedekte, besprongen leef 1. - (fig.)
Gens m-s, kwalijk bejégende lieden it. p1.
Mâtineaui , lit. (verkiw. van mâtin) Jonge
waakhond, kleine boeren- of slagers/rond rn
Mathaée, f. Morgentijd, morgenstond. voormiddag m., al den tijd tusschen 't aanbreken des
dags en den middag: Les ni -s sont fraîches en au tomne, in den herfst zijn de morgenstonden koel.'
A quoi avez-vous passe Ia m-, waarmede hebt gij
den voormiddag doorqebragt ? - (fig.) La m- de
Ia vie, de morgenstond (les levens, de kindsc/r/reid,
jeugd f. - ( fam.) Dormir Ia grasse m-, Z. DORMIR
v. a. - (Prov.) On a beau se lever rnatin, quand
on a le renom de dormir Ja grasse m-, wie eens
zijn' goeden naam verliest, krijgt dien nroeijeljk terug. De grasse m- robe thchirée, lang slapen doet
gescheurde k leren dragen.

'; Mâtineinent, ode. Op de wijze (ier waak
Mâtiner, v. a. Dekken (van een' waakhond, of
ook van een' anderen hond met eene teef van sc/moner, finer ras). - -j- (fig. et [ant.) Kwalijk bejége-

honden.

nen, uitschelden, begraauwen.
Matines, 1. p1. [Cath.] Metten, vroegmetten f.
pl. , eerste gedeelte der dienst des nachts of in den
ochtendstond (ook heures matinales, office noctome, vigiles gelteeten). Aller C m-, in de vroegmetten gaan. Chanter m-, de metten zingen. Kerkboek met de ochtendgebeden, inz. met de dienst
van de heilige Maagd. - [Hist.] M-s parisiennes
offiancaises , de parjsche bloedbruiloftf. , de moord
van de Hugenooten in den St-Bartholomeus -nacht
(24Aug.) 157L - (Prov.) M- hien sonnées sont
a demi dites, een goed begin is 't halve werk. II peut y avoir un retour de in-, de zaak kan
slecht uitvallen. Le retour est pis que m-, het einde
is erger dan 't begin. Le retour vaut bieii m-, de
afloop is beter dan de aanvang. Le retour vaudra
I,tien in- (soort van bedreiging), 't zal er hem (u)
naar vergaan, het einde zal den last dragen. z. ook
MAGNIFICAT.

Matineux, euse, adj. Vroeg opstaand, gewoon vroeg op te staan: Ouvrier m-, vroeg opstaand werkman. II faut être plus m- que vous
n'ètes, gij moet vroeger opstaan dan gij doet. Les
femmes ne sont guère m -euses, de vrouwen staan
zelden vroeg op, houden niet veel van vroeg opstaan. - (Inpoez(j ook van zaken gebézigd): L'alou
cite aux conceits in-, de leeuwerik met zijn och lendgekweel, de vroegzingende leeuwerik. - Matii.ier, ière, adj. Tot den ochtend beltoorend
(alleen voorkomend in): L'étoile ni -ière, de morgenster, Venus.
Math, v. a. [Tech.], z. v a. AMATIR. - Den
soldeer- of vorninaad wegkloppen, inatvijlen. -

Lime a m-, rnatvfjl f.
Matisie, t. [Bot.] Peruaansche mal'uwplantf.
Matite , t. [Miner.] Tepelsteen, tepelvormige
steen m.
Matité, f. [Méd.] Gebrek it. aan galm in de
borstkas. - [Tech.] Matheid, dofheid f.
Matoir, ni. [Tech.] Matbeitel (der wapensmeden, goudsmeden, drijvers, graveurs e. a.); stempel; - klinkhamer; - uitdrijver, uitdrj/fhamer m.
of -staal n.
Matois, e, adj. ((am.) Slim, loos, schalk, olijk,
doortrapt.: Elle est plus rn -c que vousne pensez,
zij is slimmer, dan gij denkt. - Ook als subst. rn.
en f.: C'est un fin, rusé vr-, 't is een sluwe vos,
een doorslepen gast m. La rn-c ! die boze feeks f.
Matoiseinei,t, adv. Op sluwe, boze wijze.
- S Matoiserie, t. Loosheid, doorslepcnlreid;
bedriegerij f., slimme trek m.
Maton, nt. [Econ.] Geklonterde melk, saus,
enz. - [Tech.] Knoopje n. in niet behoorlijk gekamde wol of boomwo l , in touwwerk.
Matoti, m. [H. n. ] Kater m., mannetjes-kat t.
- ( fi g, et pop.) Leel(,jk, onaangenaam, terugstootend mensch. - [H. n. ] Kruiswentelaar, kruismeirval m. (pimdiode) van Carolina. (BAsILIc sauvage.
Matotiré, in. of Matourée, f. [Bot.] , z. v. a.
Matrace, m. [Mus.] Zeker spaansch speeltuig n., in een rad met houten hamertjes bestaande.
Matras, m. FChiin. , Pharm.] Langhalzige
destilleerkolf f. - [Phys.] M- de Boulogne, Bologncser /lesch, spring/lesch f. - [Tech.] Gebogen
stang f. tot opening en sluiting van de buis aan
den zeepziedersketel. - [An c. mi ] .] Bout m., soort
van pijl. - (Loc. prov.), z. onder DESEMPENNER.
t Matrasser, v. a. Zware slagen toebrengen,
-

doodslaan.

Matrieaire, f. [Bot.] Moederkruid n.
S Mati-ical, e, adj. [Anat.] Tot de baarmoeder behooi'end. - [Méd.] Médicaments matricaux,
Of als subst. MATRICAUX, In. p1. Middelen n. p1.
tegen baarmoederkwalen.
Mali-lee, t. [Anat.] Baarmoeder t. - [Bot.]
M- 0 1' Mere de girofle, z. onder GIROFLE. - [Admin.]

Stamboek n., legger m. - [Tech.] Matrijs, metaal- of gietmoeder t. , bij lettergieters de koperen
vorm, die door 't inslaan van den patrijs of den
stempel ontstaan is en waarin daarna de drukletters
worden afgegoten; -- muntstempel rn. , moedermaat f., moedergewigt n., proef- of ijkmaat t.,
proef- ofjjkgewigt n., legger, sloper, standaard rn,

MATRICIDEgeregteljke hoofd- of modelmaat en -gewigt voor
alle andere; - roltafel f. voor den tabak. - Ook
als adj.: Eglise m-, moederkerk f. - Couleurs in-s ,

enkelvoudige kleuren f. p1. - Langue in-, moedertaal, grondtaal, oorspronkelijke taal f. - Loge
m- of Loge mère, moeder-loge f.
Matvicide,m. Moedermoord m.—i%IAT1IICIDE, Th

en f. Moederinoorder in., moederinoordster 1.
Mati-iculaiie, adj. [Admin.] Op de rol, naamrol of naamlijst geplaatst, g e I in m a t r i Cu t e e r d:
Procureur m-, op de rol geplaatste p rocureur lii.
- MATIUCULAIRE, m. Op de rol geplaatste, inqesclirévene, qeinmatriculeerde in. - Bewaarder der naamrol. - Matricuile, f. Inschrijfboek n., naamlijst, naam- of stamrol f., renister n.
der 'manschappen van een korps, der leden van
een genootschap of societeit, der leeraars en studenten aan liooqeseholen, enz. - Bewijs n. van inschrjvi»q op de rol. - Ook als adj.: Registi- e m-,

MATJSSADE. 4129

de rn-, dit gezwel is op het punt van rijpheid (als
de etter tot volkomen ontwikkeling is gekomen). [Bras.] Le levain est en in-, de gist is rijp, de
gisting is afgeloopen (als de gistbedekking OP de
kuip een gelijkvormig vlokkig aanzien vertoont en
gaat zinken). - (lig.) La rn- de l a ge, de rijpheid
des lee/tijds, de rijpe jaren a. pl., volwassenheid t.

- M- desprit, rijpheid, behoorlijke ontwikkeling f.
van verstand. Agir avec in-, met rijp overleg te
werk gaan. Cette affaire est en sa rn-, deze zaak
is rijp, is hare ontwikkeling, huren afloop nabij.
Mat.irne, f. [[1. n,] Naam van een' europt
rn.
-schenvlidr
Mattite, t, [H. n.] Zwemkreeft m. van NieuwHolland en de Indische zee.

Matiitiiiaii-e, rn. [Cath.] Mettenboek n. Matutinal , e, gebruikelijker is MATINAL.
Maiibehe, f. [I-I. a.], Z. CANUT.
Mauhert, rn. (Loc. pro v .) Faire des compli-

ments de la place de M-, gemeene, ruwe taal spreMatrimoine, rn. [Jur.] MoederNjk erfdeel n. ken (naar bet plein Maubert, in 't midden van eene
Matrimonial, e, adj. Het huwelijk betref/end, der volkrjkste wijken van Parijs).
echtelijk, liuweljkseb: Conventions rn-es, huwelijkMaiibois, rn. [Corn.] Lyonésche stof f. voor
.çclie voorwaarden f. p1. Cause matrimoniale, ech- mansrokken.
telijke zaak f. -- Matriiiionialemeiit, adj. Ten
I Matielere, rn. Lomperd, weetniet rn.
huwelijk.
Maudh-e, v. a. Vervloeken, vloeken, verwenMali-issa°'e, ni. [Tech.] Bevochtiging f. van schen: M- qn., qc. , iemand, iets vervloeken, verhet te snel qedroojde papier a.
wenschen. II maudissait l'heuie de sa naissance,

stamregister Ii.

--

Mati-ologue, in. [Anc. jar.] Register a. van

eene stad, van een gezelschap, van eene gemeente.
Mati'onal, e, adj. [Bot.] Welriekend en snel
frnaije bloemen: Le rosier est one plante m-e. -

MATRONALES, f p1. [H. a.] Feesten a. pl., door
de m atronen of deftige vrouwen op de kalenden of
den eersten dag van Maart gevierd, m a t r 0 n dlien f. p1.
Mati-otse, t. [Prat.] Vroedvrouw f., bij sommige gelegenheden door de reqtbank aangewezen om
eene andere vrouw te onderzoeken en daarvan verslag te doen. - I- romaine, roineinsch.e en a t r O n e,
deftige romeinsche vrouw en moeder f. - (fam.
of iron.) Bedaagde, deftige vrouw, matröne f.
- (iron.) Bordeelhoudster f.
Matroiiée , f. of Matronique, m. [Anc.
coot.] Het voor de vrouwen in de kerk afgezon-

derd gedeelte n.

Mattaniore, m. [Agric.], z. 1IIATAMORE.
Matte, f. [Métall.] Ruwsteen, kopersteen m.,
het product der smelting van den geroosten erts,
bevattende het koper in verbinding met zwavel en
velerlei zwavelmetalen. - [ Bot.], z. v. a. M ATE.

Matteaii, M., Z. MATEAU.
Mattegn
a, m., Z. MATAGOT. (Levant.
Mattellis, rn. [Corn.] Soort van wol 1. uit de
Matter . V. a. [Tech.] liet ijzer uitdrijven om

eene ledige plaats daarmede aan te vullen. - Het

matte goud met lijm overtrekken.

Z.

ook MATER,

MATIR.

Maltia, rn. [Bot.] , z. v. a. CYNOGLOSSE.
Mattoir, rn. [Tech.], z. MATOIR.
Matton, rn. [Constr.] Groote gebakken vloer-

steen rn. - [Anc. mil.] Steenkogel in. - z. ook
MATON.

hij vervloekte 't uur zijner geboorte. Dieu maudira
les rnéchants, God zal de goddeloozen veroordeelen,

verwerpen. - SE MAUDIRE, V. pr. Zich vervloeken.
- S Maudissable, adj. Vloekwaardig, verwenscheljk. - Maudisson, ni., z. v. a MALEDIC-

TION. - Mandit, e, adj. (en part. passé van
maudire) Vervloekt, verwenscht: Race rn-e de (of
par) Dieu, dooi God vervloekt, verworpen ge-

slacht a. - M- soit le butor! verwenscht zijde

lomperd ! - Afgr ij sel ij k, ves'foejjeljk, afschuwelijk,
zeer slecht (in dezen zin doorgaans vóór 't subst.):
Un in- jeu, een slecht, vervloekt spel n. Un m
cliernin, een ellendige, allerslechtste weg rn. - Ook
als subst.: [Rent.] Allez, rnaudits! au feu éternel,
gaat henen, gij vervloekten! in het eeuwige vuur.

Matige , Maiigèi-e , t. [Mar.] Spijgatklep,
lederen of zeildoeksche snamiering f. voor een spijgat of pompdaal; scheepsqoot f. van Ieder of ge-

teerd doek.

Mauigiroii, rn. [Hort.] Soort van pruim t.

± Maiigré, prép., Z. MALOnE.
Maugrebiis, in.. -e, f. Bewoner rn., bewoneres t. van Barbarje; berbersch soldaat rn. - Als
adj. Barbar(jsch.(verdord!
Maugi-ebten ! interj. (soort van vloek) Wel
Maugréer, v. n. (pop.) Vloeken, zweren. MAUGREER, v. a. Vervloeken, verwenschea. Maugiéeu.,
rn. Vloeker, vervloeker.
S
Maulin, rn. [H. n.] Braziliaansch knaagdier n.,
soort van groote marmot t.
± Maiipiteux, ease, adj. Wreed, gruwzaam,
onbarinhartig. - Ook als subst. gebruikt in de
verouderde uitdrukking: Faire le m-, veel klagen
en kermen zonder reden.
Maure, m. [H. n.] Aap rn. van't geslacht der
oorapen. - .Adderslang I. van ..4lgerie. - z. ook

Mattiratif, ive, adj. [Cliii.. Pharm.] Rijpmakend, de rfjpwordinq of ettering bevorderend. MORE.
Médicainents ni -s of als subst. MATURATIPS, nl.
Maurelle, I., z. v. a. RICINOÏDE.
p1. Ettering of rijpwording begunstigende middeMauresque, ad]. et subst., z. MORESQUE.
len, maturdntia a. p1. - Maturation, f.
Mauret, in. of Manrette, f. [Bot.] Myrten
[Bot.] Rijping, rijpwording f. der vruchten, zaden.
-bezi
1. ( airelle). - Verwersdistei rn
- [Chir. j Ettering, rij p w ording t. - [Cliim.]
Maurice, Mauu'itie, t. [Bot.] Palmboom rn.
Zuivering, verédeling t. van een metaal. - [ Econ. van Guiana.
dom.] Koking van onrjp geplukte vruchten, ons ze
1 Ma.iris, M. [Coin.], z. v. a. PERCALE.
eetbaar te maken.
Maiiiitie, t., Z. MAURICE.
(Wolga.
Mature, t. [Mar.] Gezamenlijke scheepsmasten,
Maurone , 1. [H. a.] Steursoort t. van de
masten rn , p1. en stengen 1. pl. rondhout, mastgeMa,isolée , rn. Prachtig grafteeken, praalstel n. Menue rn-, kleinrondisout. Pièces de in- of graf n., eeretombe t., vorstelijk pronkgraf n. (naar
enkel in-, de tot masten verwerkt wordende boo- dat, 't welk koningin .drtemisia, 350 jaar vóór
men in. Pl., masthout, rondhout a. - Atelier de Chr., ter eere van haren over/eden gemaal Mausdrn-, mastenmakerswerf of -loots, mastenmakerj f. lus, koning van Karig, te Halikarnassus liet opArt de Ia rn-, mastenmakerskunst 1., bet masten- rigten), mausoldum n. - [Cath.], z. v. a.
maken. Science de Ja in- of enkel M-, kennis f. CATAFALQUE.
van de vervaardiging, zamenstellinq enjuiste plaatMaussade, adj. Laf, smakeloos, onbevallig,
sing der masten. - Ook z. v. a. MACHINE a ma ter. onaangenaam; knorrig, onvriendelijk, gésneljk; on- Mâturier, m., z. V. 0. MlsTEUR.
geschikt, lomp. Ce bâtirnent est in-, dat gebouw is
Matni-ité, f. [Bot.] Rijpheid f. (van vruchten zonder smaak, slecht gemaakt. Un poèrne m- , een
en zoden): Ce fruit ne viendra pas is rn-, en sa langwijlig, vervélend, lof dichtstuk n. Homme,
rn-, deze vrucht zal niet tot rijpheid komen, niet Mine rn- gémelfjk, norsch menses m., knorrig,
rijp worden. - [Cliii.] Cet abces est a son point verdrietig gelaat n. Le temps est in- aujourd'hui,
48
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MAUSSADEMENT

't is heden comber, betrokken weder. Cet homme
est m- en lout ce qu'iI fait, die man is onhandig,
lomp in al, wat lij doet. - Masissademeiit,
adv. Op on bevallige, géinelij/:e, ongeschikte w'Üze
- M aussaderie, f. Onbevalliglield, génie(ijkheld f.; Ofla(IflfJCflalfle manieien f. pi.
Maiivais, e, adj. Ongunstig, ongelukkig; onbe/w,aain, onbedreven,. De in- pain, slee/it brood ii.
De m -es nmoeurs, slechte, bedorven zeden f. p1. Mtemps, .cicr/1, ongunstig weder n.; kwade, booze,
dure Ijyl in. M-e bonte, vcrh'eerde, valselieschaamte f. Vi- retlom, kwade fl00111 1fl. L'ai,' eet in- dansen
pays, de lacht is slecht, on(jezond, schadelijk in dit
tand. C'est une rn -c hete, 't is een boos, liwaadaardig dier, rnenseh. Un in- voiein, een 1nead', lastige,
gevaarlijke buurman. 1%!- sujet, slee/it, ondeugend
rnescli. M- orateur, slecht redenaar. U est en indint, /ij is in ren' slechten, ongunstigen toestand.
Ii es[ ni- de conipe, tie in-c lol, hij is niet eerlijk,
ontrouw. Une rn -a conscience, een kwaad, veroedrust ;ewrten fl Les m- anges (les thmons), de
kU)a(le en g elen, de duivelen. Un m- augure, een
slecht, onheilspellend, onGunstig voarteeken n. Une
m-e physionomie, een slecht, onunstiq gelaat n
l est souent de in-e liumeui', hij is dikwijls in
eene kwade luim. i- 1)111115, kwade, nodeeliqe geruchten n. p1. - Expliqnei. Inieipi'èter, Prendi'e
qe. en rn -c part, iets kwalijk verklaren, uitleggen,
opnemen. Haniei de in- hem, Z. LIEU. plaisant, laffe, zotte, onbetaineljke (Jeappeflalaker.
,- (Pioc.) I 1 -e hei'he ci'oit toujours, Z. HEIIBE.
Ook als subst. gthézid: Dans foutes chases ii y
a do ljon et da in-, alles heeft zijn goed en kwaad.
- Dien feit luire son soleil stir les hoes et cur
les in-, God laat fijne zon over goeden en slechten
schijnen. - (f(iw.) Faire le m-, zich boos of kwaad
oan.stellen, dreigen te staan. - Ook als adv.: Senfir in-, slecht, lw;alijk rieken. - Trouver n)-,
kwalijk nemen, afkeuren. - Il fail trap m- pour
sortir, 't is te slee/it wear. o uit te gaan. t Maiivaiseté, f, Z. e. a. MECHArwETÉ.
Mauve, I'. [Bot.] Maluwe, ma/awe, mal we t.,
kaasjes/iruid n.
Mauvette f. [Bot.] ilondbiadige geranium m.
Mauviette, f. [H. a.] Volksnaam van den gewonen leeuwerik, als hij vet is en bereid op den
disc/i komt. -- (Loc. pray.) Manger comme une
m- , zeer weinig eten.
Manvis, ni. ( H . n.] Vollcsnaarn van den kuifleeuwerik (alouette hulipée). - Bruinroode of rosse
lijster f. [tui dus iliacus].
Mauvisque, t. [Bot.] Soort van mexicaansche
IflalUfl)e t., nit veviscus ni.
Maxagna, Di. [Bot.] Westindische boom ni.,
welks vëzeliqe se/tars tot touwwerk bearbeid wordt.
Maxillaire, adj. [Anat.] De haken of kinnehakken betre/fend of daartoe behoorend. Los m-,
of als sub.ct. Le m-, het kakebeen. L'artère In-, of
als snbst. La m- , de kiiinebaks-stagader t.
Maxilteux, ease, adj. I i. n.j Met zeer 'jroote
haken (van insecten). - Maxillifère, adj. Met
kinnebakken voorzien. - Maxilliforme, adj.
[H. n. ] Kakebeenvorinig.
Maxillo-alvéoti- nasal, in. adj. [Anat.]:
Muscle in- of als subst. Le m-, siedertrekkende
neusspier f. - Maxillo-conebien , adj. et
subst. m. Oorspier f. der dieren - Maxillo -labias, adj. et subet. m. Driehoekige lipsjiier t.
Maxillo-iiarinal , adj. et sub.ct. m. Dwarse
neusspier f. - Maxillo-palpébral, adj. et
subst. m. Kringvorniiye oog/idspiei' t. - Maxi10
scléiotieien, eidj. et subst. m. Spier t. van de
kinnebak en 't hoornvlies; bovenste schuinsche
ooçispier f.
Maxime, t Grondreel. grondslag m., algenieene, tot regel dienende stelling in zaken van zeden , in de wetenschappen, enz.; zeifgekozen wijslieidsrerel of maatstaf in. , waarnaar men handelt,
bepaalde meen/eg, leerspreuk, 1fl a x j in e f. M- tondainenlale, gdnérale, hoofd-, algemeene grondregel.
Une in- recue parmi les tlitologiens, een onder de
jodgeleerdcii aanoenornen grondregel. - [Anc.
iilus.i Grootste of langste noot vein acht geheete
maten. mdximei t.
4. Maxirner, v. a. Het maximum of den hoogsten. prijs van eene waar vaststellen.
-I. Maximisation, t. (woord van Benfham)
Onbepaalde, oneindige vermeerdering t.: La m- du
-

-

-
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llonheur. - -I- Maxirniser, v. a. Tot den hoogst
moelijlcen graad voeren: M- le bonheur.
Maxi.iiiaiu, in. (latin) (pi. mak -ci-monie) Het

grootste, /ioee•ste: hoogste graad in , die cciie veranderlijke trootlieid lean bereiken (in dewiskunde);
.- hoogste prijs, hoogste verkoopprijs m., hoogste
SOilS f. , hoogst getal n. , grootste hoeveelheid t. tappunt n., hoogste graad in., m ei x i in ee in. ii. Fixer Ie ni- dune denrge, den hoogeten prijs eener
eetwaar bepalen. II a olitenu le en- de Ia pension,
lii) heeft liet maxialuin (ICC jaarwedde (de hoogste
som, die voor zijn iraad als pensioen wordt verstrekt) verkregen. On lui a appli q ué Ie in- de Ia
peine, men heeft liet niaxiniu'in, der straf op hem
toegepast. - Ce dévouement est Ie m- de la
vertu, deze opoffer.ng is de hoogste graad van
deugd. Cette pliiase est Ie m- du ridicule, deze
spreelws is atlerhelajeheljkst.
Uaye, t. [Tech.] Steenei?, olietrog of oliebak in.
(waarin de olijfolie uit den persbak komt).
Mayenite. t. [Corn. J Lijnevaad n. van. Mayenne.
'

.- [Bol.], z. v. a AUBEP.GiNE.
Mayonnaise, t. [Cuis.j Soort van salade f.

niet koud gevogelte 01 vise/i.
Mazame, m. [I I. n.j Mexieetansehe ree t.
Mazariii, 1fl. Békertje n. van geiiieen plas. [H. de Fiance] Aanhanger in. ven den kardinaal
Mazarin. azariitades t. p1. Se/iiinpseh.riften op Me.izari ii. - Mazaiiiie, t. [Cant.] Gebak n. van aman delen, van kon//toren. - Mazarinesque, adj. llÎazarjn.ceh, wat Maz.arin betreft.
- Mazali tiisrne, m. Stewtkunde van of volgens
Jllaztiriii , in a z a i i ii i s fli U 5 n.
Mazer., v. a. [Teelij IJzer tot geuzen of giete liegen smelten.
-

Mazette, f. Slecht, mager paard n., knol m.
- (fig.) Zwak, traag menseh m. - (fam.) Slecht
speler, Peuk. stumper ilL
Mazourka. M zourke, t., z. IiASOURICA.

Me, pron. pers., 3e pers. sing. Mij: (als iégime
direct) Cetle nouvelle me trouble, m'alarrne, me
déeoncerle, die tijding verontrust, Ottslt, verbijs
tert mij. - Mij, aan (voor, tot, te g en) mij.' (als
relginle indirect): Vous fl10 donnez Un lion conseil,
(Jij geeft mij (aan mij) ccii' poedrii. road. Il me le
cache, hij veibergt liet mij (voor mij). No men
parlez plus, spreek er ni/i (tot, tegen mij) niet
nicer van.. - Me voici, (zie mij hier) kier beu ik.
Me- (vO (; r een klinker Més-) voorvoegsel bij
eenipe fransche woorden, waaraan het eene ontkennende en icel on gunstige beteekenis geeft, alsof
men er 't woord mal bij voegde, zoodat liet niet de
ne(leidUitsche voorvoeqscls on, ver, in i 5, wan
overeen komt, of zich eloor kwaad, verkeerd,
enz. , loot vertalen: bléconfeilt, ontevreden ; Mésavent u ie, ongeval; Mdpriser, ver(ielite?) ; Mdsintelligenec, iii isver.ctand; llËm)NNAITRE, misleenneî) ; {%/Iéfiance, wantrouwen, mistrouwen; Mltiiie, kwaad-

sp reken; Mtsinierprler, verkeerd uitleggen.
Meû eupâ m. ('otis) (eig. door mijne schuld)

(fain..) Dire son m-. schuld bekennen; berouw over
zijne verkeerdheid gevoelen. (Plur. Des mea culpa.)
Méan, Méant, m. [Sal.] Vijfde vergaarbak m.
vein een' zoutp u t.
Méandie , ill. Stroo m kromming, kroiikeling,

bogt, diapering t. (naar de rivier Mrearder, nu
Minder of Meinder, in Klein -Az/c, om hare buitengemeene krommispen vermaard) : La navi ation
g

de Ia Seine est longue it deses m-, de vaart

op de Seine is lang. wejeiis hare vele bogten. (bij uitbreiding) Shinerlaon t.; doelbiofni. - (fig.)

Son tliscoui's oct un vi-ai m-, zijne rede is een ware
doolhof, is vol afwijkingen, uitweidingen. - Les
rn -s de Ia politique. de kromme paden. de listen
en vonden der staatkunde. ..- Méandrine, t.
[H. n. ] Labyrinth -poljp ill., hersenkoraal n. Méaiidriqne, adj. Slingerend, boptig, kronkelend: Les routes rn -s dun lahyrinthe, de slingerpaden van een' doolhof. - (fi (j .) Discours m-,
verwarde, raadselachtige rede t. - Méaiidrite, t.
Versteend hersenkoraal n.
Meat. in. [Anat.] Gang m., kanaal n., buis t.
M- auditit. (jeloorgang Ill. 1\l- eysfique, calblaesbuis.
Mecanicien, rn.. -no, t. Werktu/okundige rn.
en f.; - maker, uitvinder van werktuigen, 'machines of instrumenten , werktuigkunstenaar, werktuiginaker, rn e c Ii d n i c ii s in. - (bij misbruik)
Machine -bestuurder, machinist rn. - Ook als adj.

MECANICITEj
gebézigd: Ouvrier m-, werIc1uginaker in. deem rn-, mechanisch ails (die al de ziekteverschijnte
selen
elen uit ( le wetten der werktuig kunde meent
s
kunnen verklaren). — 4- Mécanicité , f. liet
werktuigelijke: La m- de certaines professions les
rend acceibles a tout. Ie wonde. — Mécaniqise, f. Kennis van de wetten, 1,o-achten en hulpmiddelen, die de beweiag en 't evenwit der ligcha'men betreffen, bewegin g s- en evenwiqtslcer f. —
Werktuigkunde, leer der werktuigen of machines,
mechaniek, mec/icinica I. — Inrigtinli f.
bouw in., kunstige zamen.ctelling van eeoc maclime,
van een lig chaam of voorwerp, in cc li. a a i e k ii.
La m- du ia€itiei a has eet ti ès-ingthiieuse, de
zamenstelling, liet mechaniek van 't kousenweefgetouw is zeer vernuftig. La m- (lu corps humain,

dune montie, de zamenstelling van t menschelijk
ligcliaam, van een zakaurweik. — [ Asti. ] M- céleste, leer f. van de beweging der heinelligchainen.
— Ook z. a. a. machine, werktuig: Papier Ii in
ni-, met eeoc machine vervaardigd papier, machinaal -papier ii. -- MECANIQUE, wij. 1 17eiktuigkunslig, volgens de wetten der werktuigkunde; handwerksmatiq, m e c h a n I s C h . Sciences in-s, de ver-

schillende deden of afzonderlijke wetenschappen der
mechaniek (de static/c , hydrostatiek , dynamiek,
hydrnuliek , enz.) , mechanische wetenschappen f.
pt. Lois rn-s , wetten der werktuigkunde. Puissances to-s, mechanische niajten, bewegende krachten f.
p1. , de enkelvoudige werktuiqen , tot welke alle
andere teruggebragt kunnen worden. — Médecine
in-, mechanische geneeskunde (die op de wetten der
werktaigleunde berust). Arts m-s, handkunsten
lianciwerksmatige kunsten f. pl., kunstambachten II.
p1. - [Géoiu.] Construction, Solution in-, nine/ianische (niet nieetkunstige) /ijuurvorming, oplossing t. Courlies in-s, z. onder COJIRHE. - ( fig.)
Actions rn-s, werkluiqelijke, zonder nadenken, uit
gewoonte verriqtc, gedachtelooze handelingen f. p1.
La partie m- d'uii art , het lagere, handwerlcsmatige gedeelte eener kunst. Un me/tier Pico rn-, een
zeer gering, werktuigel ij k ambacht n. - Méeaniquemeiit, ode. Op werktui(Jkundiqe, weïktuigetij/ee u,jjze. - t Méeaniqierie, t.. Z. V. 0.
MESQUPER1E. — -(- Méehaniser, V. . [ Didact.]
Mechanisch of werktuielfjk maken, aan cciie machine gelijk maken. M- les arts, (le kunsten werktuigelijk maken. L'industrie rnéctiaiuise les hornmes, de industrie maakt de ineneclien tot werktuigen. - (pop.) M- qa., iemand vervélen, lastig
vallen, kwellen. — Méca!isrne, in. Inri q ting,
zarnenstelling f., bouw in., beu'ei'ktuiging f. , drijfwerk n. van een ligchaam, in e c Ii a n is m us n.
Le m- de lunivers, de wereldbouw, inrigling des
hee/als. Le m- du corps liuniain, liet zamenstel, de
bewerktui g ing van s mnensc/ien lichaam. Le indune montre, het drijf-, raderwerk van een /iorlogic. — Le m- cie Ia peinture, de Ia sculpture,
het werktuigelijke en praktische gedeelte der schilder-, beeldhouwkunst. -- (fig.) Le rn- (les vers, de
In prose, de versbouw, de zinbouw van den ongebonden stijl.
Mécène, in. Voorstander en beschermer van
geleerden en kunstenaars (met toespeli )? q op den
romein Maicenas, gunsteling van keizer Augustus
en ( 'gurstiger van wetenschappen en letteren),
11103 c ci n a s m.(indische rhabarber in.
Méehamek , t. (pr. ch=k) [Bot.] Wilde
Mécham ment, ode. Op boosaardige, kwaadaardige, ondeuqe cie wijze, uit boosheid.
Méchanceté, f. Neiging tot het kwade, boosaardigheid. , boosheid, ondeugd , slechtheid , ver(lorvenheid, snuodlieid f.: La in- du caractère, de
boosheid van 't karakter. II agit en tout avec m-,
hij gaat in alles met boosaardigheid, met slechtheid
te werk. - Slechte daad f., gemeene streek in.,
boevenstuk ii., schelmerij, schurkerij' f.; -heleedipend woord n. , achterklap, laster in.
(in deze beteekenis en in de volgende ook in 't
îneerv. gebruikt): II a commis one noire in- , mille
m-s, hij heeft eene snoode daad of een gruwelstuk,
duizend slechte dingen gedaan. — 11 n'ouvre Ia
hourhe que pour dire one m-, des in-s, hij opent
zijn' woont en/eel om een boosaarniig woord, om
achter/slap te spreken. -- (fain..) Ondeugendheid,
ongezeqjeljkheid, stoutheid, stijfhoofdigheid, koppigheid; guiterij f., g uitenstukje n., moedwil in.,
pols T. (van kinderen, jonge lien/en).

MEOIIOACAN.

'1 I 5i

± Méchaftisine, ni., nee MÉCANISME.
MécIiaHt, e, adj. Slee/it, lot liet kwade gene/gd, boos, boosaardig, onnieugend , verdorven,
snood, goddeloos: De ni -es gens, sIne/i/c lien/en. Un
m- sujet, een slecht voorwerp in. Une ia -c action,
intention, eene snoode daad f., een boosaardig
voornemen n. - Un in - homme, eenslecht, goddeloos nienech; Un homme in -, een lewaadwillig,
kwaaddenkend, kw aa dsprekend menech in . -- (bij
vergrooting): Vous ètes then in- de a- avoir laissé
Si longienips en peine, t is heel om/suf/end van u,
mij zoo lang in ongerustheid te laten. -- Slecht,
van slechte hoedani gheid, van te peringe waarde,
gemeen, ellendig, erbarmelijk.- 11- hots , ti-c viande,
slecht hout, vleescli n. Pl- vin. slechte, geineeiie
wijn m. Al- chernin, slee/zie, ellendige weg. M
cheval, slee/it Jawel II. — Un in- orateur, poète,
een slee/it, o2ibekw(iaïn redenaar, dichter in. I%i- juge, slee/it, onreptvaardig regtei- in . — De
in-s vers, slechte, erbarmelijke verzen; Des vers
in-s, ondeugende, scherp hc/iselende, spottende verzen n. p1. --- II a Ia mine in-e, One physionornie
in-c, of ook it a in-e mine, physionornie, hij heeft
liet voorkomen van een slecht iiienscli; (liet laatste
ook): hij heeft het coon/cornea van een gemeen mneosch,
hij heeft een gemeen uitzipt. - ( fam.) Il-c langpe
lastertong f., kwaadsprekende iiiaii of vrouw. Etre
de m-e humeur, slee/it gehumeurd z(Jii. - (Loc.
fain.) II a trouvé plus in - que lui, hij heeft zijn'
man, zijn' meester g evonden. II no sera pas si rn
quit dit of quit la proinis h son capitaine, hij
zal 't zoo erg niet 'iïioken, als hij gezegd of gedreigd
heeft. --- (Prom.) Jamais cheval ni in- homme
n'aIndnda pour aller /i Rome, Z. CUEVAL. 1-e parole jetée vapartout i Ia volie, de laster verspreidt zich snel. — Nietig, onbeduidend, gering,
mager, sober: Nous iiavions h souper quo deux
in-s poulets, wij hadden voor ons avondeten niet
dan een paar nietige, ellendige hoentjes. - II se
fait Ijien valoir pour un in - diner quit donne bus
les mois, hij laat zich wei veel voorstaan op dat
enkele maal, dat lijf maande ijks geeft. - MECHANT, in., -E, f. Slee/it mense/i, slechtaard, boosdoener m., godnlelooze, dengninl, booze m. en f.
Hanter les m-s, met slechte menselien omgaan.
Dieu punira les m-s, Gort zal de boozen, de goddeloozen straffen. - (fam ) Faire Ie in-, op zijn'
poot spelen, zich boos of toornig aanstellen, dcciqemnenten doen. - (Proc.) A in-, m- et demi of
A fourhe, fourlie et demi, Z. DEMI. Il nest nul si
in-, (lui ne trouve sa in-e, geen pot zoo scheef, of
-

er past een deksel op.
Mèehe, f. [Tech.] Pit f., lemmet n. (eener
kaars, eener lamp) , lamp-, kaai'skatoen, lampenkousje n. ; — Tonder, tondel, tonter, lintel m.
Lampe a trois in-s, lamp f. met drie pitten. Ceite
m- ne prend pas, dle est mouiilie, die lander vat
geen vuur, hij is te vochtig. [Artill.] Lont 1. Mb étoupilles of de communication, of enkel ETOUPILLE. Z. old. M- inceiidiaire, brandstichtende loot.
Découvrir, Evenler Ia m- of In mine, z. EVENTER.
(ook fig.). Z. ook BALLE. TAMBOUR. - Schuine
kant m. van den vuursteen. —[Chir.] Wick, »lukselvlechit, strook f. linnen. - [Mar.] M- de mat,
staander nu, tong f. van eeiien mast, koning in.
M- de gouvernail, schacht f., staander in. van liet
coer. M- de calieslan, as 1., koning. staander van
de spil. — [Tech.] Hart iL, pit f. van een touw.
- M- de cheveux, Irk haar, hoar/ok f. — La mdun fouet, dune cravacie, liet touwtje aan 't
einde der zweep, der karwats. — Boorzjzei' n.,
boorlepel in. — La in- dun tire -bouchon, liet
schroefvormig ijzer va n een' kurketrekker. —
Faire Ia m-, de uit den vorm komende vermicelli
dooi- snijden. - (Loc. fig. et triv.) II ny a point
in-, er is peen middel op; er is niets van te halen.
t Méchéance, f. Ongeluk, ongeval ii. t Méchef, in. Ongeluk, ongeval n. (nog in gemeenzanie zeg.rwijz zen gebruikt): S'iI ny prend garde, it lui arrivera in-, als hifi niet op zijne hoede
is, zal hem een ongeluk overkomen. - t Mécjieoii-, V. ii. Slee/it uitvallen, mislukken.
Mécher, v. a. [Tech.] Zware/en, uitzwavelen
(een vat). - Het part. passé komt als adj. voor:
Tonneau miché, uitgezwaveld val n
Méelioaean, in. (pr. chk) (Bot.] Wit te
rhiabarber m., soort von a'inerikaansche winde,
we/leer wortel (de echte jalappe -wortel) als purgeer-
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MÉCIIOISIR

- Méeoiitenterneiit, in . Misnoegen, ongenoegen n., ontevredenheid f., verdriet te. Vous avez
S Méehoisir, V. a. Eene verkeerde keus doen. donné kien du in- a Vos parents, gij licht uwen
ouders veel misnoegen, verdriet veroorzaakt. —
V.
Z.
Mécholi',
a.,
1UECHEOIR.
t
-I- Méciter, V. a. Verkeerd aanhalen, zich ver- Méeoiitentei, v. a. Misnoegd, ontevreden of
gissen, bij het doen eener aanholng(uit een' schrijver). verdrietig maken, ongenoegen geven: Cet enfant
Mécoinètre, in. C1iir.j Lengtemeter (inz. voor inécontente fort ses maîtres, dit kind geeft veel
ongenoegen aan zijne meesters. — SE ciICOATEN
den fetus), mekoniëler in.
Méeompte, in. Misrekening, reken/out, dwa- TELt, v. pr. Ontevreden zijn: Ii se inécoiitente de
ling, vergissing f. , tekort n. 11 'y a du in- dans tout. — Elkander reden tot enisnoegvn geven: us
votre calcul, ei' is eene vergissing in uwe reke- 5C sons inlcontentös Fun lautre.
Méeoihynqiie, adj. [U. n.] Met langen cmning. Ii y a du m- dans ce sac d'aigent, er is in
dien zak geld een tekort. - (/ij.) Misrekening, te tinder- of diaadvarmigen bek of snuit.
leur gestelde hoop of verwachting, teleurstelling f.:
t Mécréance, f. Onieloof; wantrouwen n.
II se fiattait de russii, mais ii a trouv du in-, Mécréant, al. (weleer) Niet-christen, neuhamne-

middel gebruikt wordt,

z. V. U. JALAP.

rn e c Ii o a c a n a f. M- noir,

-

daan, ongeloovige in. — (nu, minachtend): Cast
un in-, 't is een slecht christen, een vrijgeest. —
t Mécréant, e, adj. Onqeloovig.
Méciolre, v. a. Niet gelooven, geloof weigeren,
geen geloof slaan (door latere schrijvers alleen in
scheitsenden en marotischen stijl gebdzigd) . (Loc. pray.) II est dangereux de cmiie et de in-,
gelooven en niet gelooven te gelijk is gevaarlijk.
Méeioyaiit, e, acij. (woord van Frederik den
Groote), Z. v. a. MÉC
RÉANT.
Médaille, f. Gedenkpenning, pronkpenning m.,
medaille, needaije f. M- dom, gouden gedenkMécoii, in. [Bot. anc.]. z. V. a. PAVOT.
penning. M-s antiques, inoderimes, oude, nieuwe
Mécojiate, in . [Chim.j Mekon- of opiumzuu
zout n. -- Méconial, e, adj. [Mëd. ] Het meco- gedenkpenningen. M- inaniinme (sans légende),
nium of kinderpek betreffend. - Méconisie, f. qedenkpenning zonder omschrift. M- consulaire,
[Cum.] Bijzondere kristallijve stof uit den opium, iinpéiiale, medalje uit de tijden der consuls, der
mekonine f. - Méconiqtie, adj. [Chin.]: keizers. M- contrefaite, nagemaakte medalje. m1Acide in-, me/con- of opiumzuur n. - Méconi dentelée, créimélée, gekartelde, gerande medalje. M
te, f. [Mindr. ] Maanzaadsteen, vischkuitsteen In. saucée, gedenkpenning van overtind of overzilverd
- Méeoniiiiii (pr. - ome) of Méconion, in. koper. - Le revers de in in-, de keerzijde der
[Chin.] Papaversap, maansap n. - [ Méd. ] Kin- medalje; (fig.) de schaduwzijde, de slechte of onderpek n., de eerste taaije, zwarte darmontlasting gunstige zijde, de kwade eigenschappen van een
persoon of zaak. - Tourner Ia in-, de medalje
der pasgeboren kinderen.
-I- Mécoiijeetiire, f. Misgissing F., ongegrond omkeeren; (fig.) de zaak van een' anderenestkant,
sa
vermoeden n., verkeerde onderstelling f. - .( Mé- uit een ander oogpunt beschouwen. — B
conjecturer, V. n. Misgissen, zich in Zijne gis- vant en in-s, it suit bien les in-s, hij is een kenner
van gedenkpenninqen. On a frappé , battu des
sinqen, vermoedens vergissen.
Méconisaissable, adj. Onkenbaar, niet of ni -s pour Ie sacre du rot, mecca heeft gedenkpenninrnoe(jeljk le herkennen: La petite vérole la rendu gen geslagen op de inwijding, krooning des konings.
in-, de kinderziekte heeft hein onkenbaar gemaakt. - (Lee. pray.) La in- est renveisée of retournée,
- Méeonnaissance, f. Gebrek aan dankbaar- het geluk, de leans is verkeerd, het blad is omgeheld, onerkentelijkheid f. (minder uit boosheid des keerd. — (iron.) C'est une vieille in-, 't is een
harten dan wel uit ligtzinnigheid, onverschilligheid, oud, leeljk wijf. - (Proc.) Toute in- a son revers,
vergeetachtigheid). - Miskenning f.: La in- des alles heeft zijn goed en zijn kwaad, zijn vane' en
julfs envers Ie Messie. — Méconnaissant, e, tegen. - Gouden,zilveren of koperen penning,
door den paus gewijd, aflaatpenning m.: 11 a une
adj. Niet dankbaar, niet erkentelijk.
Méeoiinaître, v. a. Niet meer kennen of her- RI- pendue a son chapelet, hij heeft eenen afloatkennen: Les longs voyages loot telleinent vieilli penning aan zijnen rozekrans hangen. - [Arch.]
qu'il est facile de le in-, de lange reizen hebben Vlak verheven macmd beeldwerk, waarop Feet hoofd
hem zoo verouderd, dat men hem ligt niet meer van een' beroemden man, of eenige beroemde daad,
herkent. - (bijuitbreiding) Verloochenen, verza- wordt afgebeeld, medaije 1., m e d a ij ô n n.. ken, niet meer willen kennen (uit hoogmoed, min- Eerepenning m., als prijs uitgereikt aan dichters,
kunstenaars, verrigters van édele daden, enz.,
ac/ding): Devenu riche et puissant, ii inéconnais
salt jusqu'â sa inère, nadat hij rijk en magtig was prjs-medalje: H a obtenu mine in- de bronze it la
geworden, verloochende hij Zelfs Zijne moeder. — dernière exposition, hij heeft bij de laatste ten(lig.) Miskennen, geen regt doen wedervaren: On toonstelling eeoc bronzen medalje verworven. Médaillé, in.
a inéconiiu ses talents, ses vertus, ses services, [Bot.], z. v. a. LUNAIRE.
ses bienlaits, men heeft Zijne bekwaamheden, deug- De met eene medalje vereerde af bekroonde: Les
den, diensten, weldaden miskend. Les juifs ont rn -s de juillet. — Médailleni, in. Graveerinéconnu Jésus Christ, de joden hebben J. C. mis- der in. der stempels van gedenkpenningen. — Mékend. — M- Ia vérilé, de waarheid niet kennen, dailliev, in. Kost f., kabinet n. voor gedenkpenniet inzien. — SE MECONNAITRE, V. pr. Zich zelven nengen, medalje-kast, verzameling f. van gedenkMédailliste, in. Kenner, liefhebniet meer kennen, vergeten wat men is geweest, penningen.
zijn' ouden staat vergeten. On se inéconnaît son- ber, verzamelaar in. van gedenkpenningen,; - vervent dans Ia bonne fortune, in voorspoed kent vaardiger van gedenkpenningen. — Médaillon , in.
men dikwijls zich zelven niet meer, vergeet men Zeer groote gedenkpenning in. — Langwerpig rond
dikwijls wat inca geweest is. - Méconnu, e, lijstje n., ring of krans in., om selmilderstukjes,
wij. (en port. passé van méconnaître): L'innocence portretten, naamcijfers, enz. in te plaatsen; - dat
in-e, de miskende onschuld f Hoinine in- de ses schilderstukje, portret enz. zelf, in e d ai i t ô n,
[Arch.], z. v. a. MEDAILLE.
cotiteniporains, door zijne t(jdgenooten miskend neon. medaijôn n.
Médard (Saint), (naam van een' in 55
Méconologle, f. [Didact. 1 Vehandeling over
of leer f. von den opium. — Méeonologique, overleden bisschop van .LVoyan, die in enkele geadj. Die verhandeling of leer betre/fend. en e k o- meenzame zeqswijzen voorkomt): Faire Ia mine
cm 0 1 O g i 5 c Ie. (paversoort 1. comme St.-M-, een leelfjk gezigt zetten. Ris de
Méeonopsis, in . (pr. —psice) dfwijkende pa- St.-M-, gedwongen, gemaakte lach in. — St.-M-,
Méeoiitent, e, adj. Misnoegd, onvergenoegd, grand pleurard, Sint-Médard brengt regen aan:
ontevreden, onvoldaan- Ii est in- de vous, de votre ale 't op Sint-Medard (8 junij) regent, blijft het
conduite, hij is met u, met uw gedrag niet tevre- moeder een' geruimnen tijd regenachtig.
Médecin , in. Geneesheer, arts, medicijnmeesMÉCONTENT, in., -E, f. Misnoegde, onteden.
vredene in. en f. - Les in-s, de onvergenoegden, ter, m é d i c u s, doctor in de medicijnen, in e d i
a ee d a c t a r, (doorgaans kortweg) doctor in.
c
i
de
morrenden.
—
Mé
inz. met het staatsbestuur,
est encore entre les mains du m-, hij is nog oncontenté, e, adj. (en part. passé van mécon
tenter): Maître in-, ontevreden gemaakt meester. der doctors handen. Etre abandonné, condamné
Ideti du in-, hij vleide zich te zullen slagen, maar
hij is bedrogen uitgekomen, heeft zich zeer teleurgesteld gezien. - Mécompter, v. n. Verkeerd
slaan (van een uurwerk). - SE MI(COMPTEII, V. pr.
Zich misrelkenen of verrëkenen: ie me suis nié
compté de trois flori n s, Ik heb mij drie gulden
mime/eend. - ( fig.) Si vous croyez cda, vous vous
rnécomptez, indien gij dit gelooft, hebt ge 't mis,
zult gij teleurgesteld worden. Ii se mécompte fort
dans cette affaire, hij misrekent, vergist zich gewe/dig bij deze zaak.

-
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—

—
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des rn -s , door de qenees/teeren opgegeven (voor onherstelbaar verklaard) zijn. - (fig.) La tempéranee et le travail sont les deux vrais rn -s de
l'hornme. matigheid en arbeid zijn de twee beste
qeneesheeren (qezondheidbewaarders, geneesmiddelen, artsen ij en) van den mensch. Le temps est le
plus liabile rn-, de tijd is de beste, knapste geneeskeer. Le yin est le rn- de Ia rnélancolie, de wijn
geneest (verbant, verdrijft ) de zwaarmoedigheid. (fani.) It fait honneur a son rn-, hij doet zijn'
doctor eer aan: hij is nooit ziek. - (Loc. prov.)
Les jeunes In-s font les cimetièies bossus, Z. BOSSU
(waar men b-s voor h-es leze). Z. ookEAIJ, GtJERIR
(SE) Après in mort, le rn-, mosterd na den maaltijd. - (Prov.) La robe ne fait pas Ie rn-, 't kleed
maakt den man niet, 't zijn niet allen koks, die
lange messen dragen. - J [Pharrn. ] De vierde
vinger dec hand (omdat men dien gebruikte bij liet
dooreenmen g en der medicijnen).
Médeeiiie, f Geneeskunde, artsenijkunde f..
medicijnen f. pi. Etudier en rn-, in de geneeskunde, in de medicijnen studéren. Docteur en rn-,
doctor in de medicijnen, geneesheer, arts. - La
rn- d'Hippocrate, de Broussais, het geneeskundig
stelsel, de geneeswijze van Hippókrates, Broussais.
- II- clinique, Z. CLINIQUE. 1VI- mentale, be/iandeling der verstandsziekten, M- légale, wettelijke,
geregtelijke geneeskunde. M- vétui'inaire, veeartse
ni/kuncle f. - Geneesmiddel, n., ortsenij , m e dic if ii f. Piendre in-, geneesmiddelen gebruiken, onder doctors-handen zijn. Prenclre une m-, een pcneesmicidel innemen. Cette rn- a lien opérii, die
artsenij heeft goed gewerkt. M- légère, douce,
zachtwerkend geneesmiddel. M- de pnicaution, voorbehoedend middel, belioedmiddel. M- univei'selle,
universeel, algemeen geneesmiddel. - ( fig.) La mdes passions, du coeur, de geneesmiddelen voor de
liartstogten, voor 't hart. - Cela sent Ia rn-, dat
- --

-

heeft een' medicijn-reuk, een' onaangenamen reuk.

C'est one rn- de clieval, une rn- comme pour un
clieval, dat is een paardec/rank (van eene te sterk
werkende artsenij). Avaler in in-. Ja pilule, le
moi'ceau, z. AVALER. - ( Prov.) Contre Ia mort ii
n'y a point de in-, tegen den dood is geen kruid
gewassen. Ii ne raut pas prendre Ia in- en plusieurs verres, iets onaangenaams moet men dadelijk en in eens afdoen, z. ook ARGENT. - ( pop.)
Vrouw des geneeslieers, doctors -vrouw f. (van daar
de woordspeling in de pop. zegswijze: Les rnéde
ems prennent rn- le Jour de leurs noces).
Mede r itser, v. a. (fain., incest in ongunstigen
zin) M'tsenijen, inz. purgeermiddelen tosdienen,
medicijnen voorschrijven, m e d i c i a é r e n: 115 Font
tant rnédeciné qu'il en et mart, zij hebben hem
zoo lang gemedicineerd of medicijnen ingegeven, dat
hij er aan gestorven is. - SE MEDECINER, v. pr.
(fam.) , Z. V. a. SE MÉDICAMENTER.
Iltédée, f. [Minér.] Zwarte steen met goudgele
aderen, medea -steen rn. - [Iii. fl.] Vlinder van
't sphinxen -geslacht.
lltédéole, f. [Bot.] Soort van aspersie-piant f.
Médiaire, adj. [Bot.] Middelst, in 't midden
geplaatst: La nervure ns- dune feuille, de middelste rib van een blad.
Médial, e, adj In 't midden staande: [Impr.]
Lettre m-e, letter, die in 't midden der woorden
geplaatst wordt, in e d i a a 1-letter f. - [H. anc.]
Hostie of Victime m-e, middag-offer n.
Médian, e, adj. In 't midden aanwezig, middel, middelst: [Anat ] Cartilage m- du ná, middel -neuskraakbeen n. Veines m-es, of als subst
MEDIANES, f. pi. Middel-aderen, m e d i a a n -aderen f. pi. (aan de oppervlakte van den voorarm).
Nerf m-, middel- of mediaan-zenuw f. Ligne m -e,
of als subst. MEDIANE, f. Mediaan - lijn f. (die ondersteld wordt het liochaam overlanqs in twee geljke deden te scheiden). - [Arch.] Colonnes in-es,
middelste kolommen of zuilen 1. p1. - MEDIAN, M.
[Corn.] Mediaan-papier n.
MédiaD oche, m. (espagn.) Middernachtmaalri.

na een' vastendag.
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Médiante, f. [Mus.] Middeltoon rn., tusschen
de quint en hare terts, m e d i a n t e f.
Midiastin, m. [Anat.] Middelvlies, middelschot n. (dat de borstholte in tweeen verdeelt),
mediastjnum n [Bot.] Zeer dun dwarsschot,
dat bij de kruisbloemige planten de vrucht in
tweeen scheidt. - MÉDIASTIN, E, adj. [Anat.] Tot

het middelvlies behoorend: Ai'tères m-es, of als
subsi. MEDIASTINES, f. p1. Middelvlies-slagaderen.
Veines -m-es, middelvlies-aderen f. p1. - 11htliastinite, f. [Mid.] Ontsteking van het borstmiddelschot, in e d i a 5 t i n i t i s f.
illédiat, e, adj. Middellijk, niet regtstreeksc/i,
middelbaar: Cause m -e, middeloorzaak, middellijke
oorzaak f. -- [Hist.] Princes rn -s, middelbare
vorsten (wier leenen niet onmiddellijk dooi- het
duitsche rijk werden begeven). Médiaternent,
ado. Op middelbare wijze, middelljkerwijs.
Médiateur, m., -ti-ice, f. Bemiddelaar, scheidsman, middelaai-, becrediger, lwistbeslechter, vredestichter m., bemiddelaarster, scheidsvrouw, vredestichtster f. 11 se rendit ni- entre lui et mol, hij
trad als bemiddelaar tussc/ien hem en mij op. lis
choisii ent cette puissanc. pour rn -trice, zij kozen
die mogendheid tot bemiddelaarster. - Jésus Christ
-

est le m- entre Dieu et les homines, J. C. is de

middelaar tussehen God en de inenschen. - [Jeu]
Bijzondere soort van quadrille -spel , waarbij de
ombre een keer in ruiling voor eene zijner kaarten
vraagt en dan solo speelt; - die heer zelf, m ediateur rn.--- Ook als adj. Puissances rn-trices,
bemiddelende mogendheden f. p1. - Mediation, f.
Bemiddeling, verzoenende tusschenkornst, tussclten spraak f.: On a accepté sa m-, men heeft zijne
bemiddeling aangenomen. - [Liturg. mus.] Verdeeling van een psalinvers in twee deden, om van
twee koren gezongen te 'worden. - [Astr. ] , z. v. a.
CULMINATION. - [(list.]

Acte de m-, medid tieof bemiddelingsacte f. (van 20 Febr. 1803) , waarbij
de consul Bonaparte aan Zwitserland eene nieuwe
staatsregeling gaf. - Médiatisation, f. [[1.
d'Allern.] Het veranderen van een' onafhankelijken
kleinen staat in een' afhankelijken, dooi- hem onder
de opperinagt van een' grooteren te brengen, m e d I atisdring, mediatisdtie f. - Médiatiser,
v. a. Onmiddelbare rjksslanden middelbaar maken
of aan de opperheerschappij van een' anderen staat
onderwerpen, m e di a t i S d r e n. - Het part. passé
is ook adj.: Prince rnédiatisé, g em e d i a t i s e e r d
of middelbaar gemaakt vorst rn.
Médicago, rn. (Ia in.) [Bot.] Wetenschappe-

lijke naam voor LUZERNE.

Médical, e, adi. [Mdcl.] De geneeskunde of
den reneesbeer betreffend, geneeskundig, m é i sc/i:
Question ni-e, vraagstuk, dat de geneeskunde betreft, medisch vraagstuk n. Matière in-c, kennis f. der artsenijen en hare bereidingswijze. Somtijds verkeerdelijk voor MEDICINAL gebézigd.
Médicawent, m. [Méd.j Bereid geneesmiddel n., artsenij, medicijn 1., m e d i c a m n t n. Minterne, externe, inwendig, uitwendig geneesmiddel. - Médicarnentaire, adj. Wat de genees
middelen en hunne toebereiding betreft of daarover
handelt: Code in-, artsenij-wetboek n. Formule
m-, voorschrift n. ter artsen fj bereiding. - Médi
camenter, v. a. Geneesmiddelen geven, artsenij
ingeven, medicijnen toedienen: M- un malade, un
cheval. - SEM EDICAMENTER, V. pr. Geneesmiddelen innemen. - Het part. passé is ook adj. II
serait mort, s' 11 ri'eût été bien médícamenté, hij
zou gestorven zijn. zoo hij niet goed ware behandeld geworden. - Médiearnenteuix, ease, adj.
Wat de kracht, de deugd van een geneesmiddel
heeft, of wat als artsenij dienen kan, geneeskracht
bezitlend, qeneeskrachtig: Le lait est un aliment m-.
S Médicastre, rn. (dénigr.) Onkundig geneesheer, lapzalver, kwakzalver ii.
Médicatetir, ti-ice, adj. Wat de artsenijwerking of de geneeswijze betreft, wat eene heilzame
verandering in de bewerktuiging kan teweeg brengen.
illédication, f. [Méd I Werking der artsenijen; - geneeswijze, kuur 1.
illédiehen, ne, adj. [F i st.] Wat de Médicis,
hunne regéring, hun' invloed, enz. betreft, in é d icisc/i, medicéïsch: Siècle m-, eeuw f. der
Medicis (16e eeuw).
Médicinal, e, adj. [Méd.] Geneeskrachtig, genezend, hee/end; tol de artsenij belmoorend. Potion
m -c, geneesdrankje n., apothekers-drank m. Ces
m-es, dit water bezit genezende kracht.-eauxsont
Herbes m-es, geneeskruiden n.pl. Jours rnédicinaux,
denen ni p1., waarop men medicijnen gebruikt.
Médlelnier, rn. [Bot.] ..lmeri/caansche braak
of purgeernootboom ni.; - zwarte hartvormige
purgeernoot r.
-

-
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Médicomane, IlL en f. Groot liefhebber m. of
liefhebster 1. van geneesmiddelen voor te schrijven.
- Médieoiiiaiiie, f. Zucht f. om zich met geneeskunde te bemoeijen, om den geneesheer te speten, Icwalczaie'erj 1.
Médieo-vétérinaire, adj. Tot de veeart
-senijkudcbhor.

Médiété of Lflédiétété, f. [Math. any.] Even-

redigheid f. vein drie getallen, in welke het middelste iniddenevenredig is tusschen de beide uitersten.

- Mediétété of Médiatété, f. [H. dAli.]

Midde/bacirheid t.

Médifixe, adj. [Bot.] In 't midden bevestigd.
Itlédiaine, rn. [Ant.] Grieksche maat f. voor
drooge waren.
Mé(IiOCre, adj. Middelmatig: Un cbeval de
rn- taille, een paard van middelmatige gestalte.
homme m-, middeimatig nsensch, meosch van geringe geestvermogens, van weinig bekwaamheid. 11
a one fortune uien m-, hij heeft een veer middelmatig, vrij gering vermogen. - Ook als subst. in.
Cela est an dessous do in-, dat is beneden 't middelmatige, gaat niet boven t middelmatige. -- Médioereineiit, 0(1v. Op middelmatige wijze, midde/matig: Cda nest que in- uien, dat is moar middelmatig of tamelijk goed. - Somtijds ook niet de
gebdzigd: Cette femme a m- despiit. - Médlo
crité, t. Middelmatigheid; middelstand m., middelmaat f., juiste midden n. La rn- de sa fortune,
de flhiddelnatifjhedd van zijn vermoren - Vivre
dans une heureuee ni-, in een' gelukkigen middelstand leven. -- Garder Ia rn- en toutes clmoses, in
alle dingen de middelmaat in acht nemen (Men
'dl in ]zen zi nu lirrer le juste milieu.)
Cat honiie eet : uiie grande in-, die man heeft
een zeer middelmatig, bekrompen verstand. Cest one in-, 't is een middelmatig talent.
Médio-dorsal, e, ad. [Anal.] In 't midden
van de n rug gelegen.
Médionner, v. a. [Tech.] Een m iddelterm
aannemen ; een' overslag maken, bij vergelijking
beidhenen.

Médipectoral, e, adj. [H. n.] Aan 't midden der borst bevestigd (van insecten-vleugelen). Médipoitilne, t. Middelborst t. (van insecten).
Médipontifi, m. [lar.j Middeldekstouw n. Touwladde r f.
Médii'e, v. mm. Kwaadspreken achterklappen:
Vous médisez de tout le monde,' gij spreekt van
iedereen kwaad. - Médisaee,
ii
t. Kwaadsprekendheid f., achterklap m., zucht tot kwaadverspreiding, schi m pzucht 1. La m- règne dans Ia
socidté , de kwaadsprekemmdhefcl heerscht in de
maatschappij. La m- ne la nutlenient dpargné,
de kwaadsprekendheid (de kwaadsprekers) hebben
hebben hem niet gespaard. - Nlédisant, e, adj.
.Kwaadsprekend: Une langue in-c, eeoc kuaadspre
kende tong. - MÉDISANT, M., -E. 1. Kwaadspreker,
achterklapper in., kwaadspreekster, achterklapster t. t 1 ye taut pas ciotre les m-s, men moet de
kwaad sprekers niet gelooven.
Méditateurs , in. p1. [Phil.] Overpeinzers,
mijmeraars fl1. pi., eene n)ijcoeeriqe secte van 't begin der 19e eeuw. - Méditatif, ive, adj. Tot
bepeinzing of bespiegeling geneigd, in overpeinzing
verzonken, nadenkend, peinzend, mijmnerend, afgetrokken: La vie m-ive ne convient qu'aux anges,
l'homine doit agir, het bespiegelende leven betaamt
alleen den engelen, de macascii moet handelen. Ook als subst. : Les m-s soot orelinairement abstraits, de bespiegelende menschen zijn doorgaans afgetrokken. - [Gram. lat.] Verbe m-, werkwoord,
dat eene neiging, begeerte tot eerie handeling uitdrukt, meditativum n. - Méditation, f.
Overpeinzing, overdenking, bepeinzing. bespiegeling,
stille betrachting 1; - stil gebed des harten, inwendig gebed n., inkeering 1. lot zich zelven, meditdtie t. Cette question est épineuse, etle
exige uiie longue m-, deze vraag is nételig, bedenkeljk, zij vereischt eene lange bepeinzinq. - Entrer en m-, in zich zelven keeren, stille gebeden
opzenden. L'lieure de la m-, het uur der med itatie, der hartsgbeden. - Titel van sommige wer
ken over bespiegelende godvrucht en wijsbeqeerte:
Les M-s de satnte-Thérèse, cie Overdenkingen van
de heilige Theresia.
Méditer, V. a. Overdenken, overpeinzen, bepeinzen, rijpelijk Wikken en wegen; beramen, ont-
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werpen, peinzen (op). M- une vërité, eene waarheld overpeinzen, over eene waarheid nadenken.
II a médité profoncldment cette niatiere , hij heeft
deze zaak grondig overdacht, gemikt en gewogen.
- Ook zonder voorwerp: Ce phulosophe passa sa
vie ii m- , die wijs g eer bragt zijn leven met overpeinzingen, bespiegelingen door. - [ Dévot.] M- Ia
lol de Dien, les anodes éternelles, Gods wet, de
eeuwigheid overdenken. - (bij uitbreiding: NI- un
auteur, over een schrijver nadenken, een' schrijver
bepeinzen. - Overléggen, ontwerpen, beramen (inz.
iets kwaads) : M- on plan, un projet, over een
ontwerp nadenken. M- Ia ruine de (in., iemands
ondergang beramen. us inéditent une vengeance
éclatante, zij peinzen op eene schitterende wraak.
- MED1TER, V. ii. Denken, nadenken, overldggen:
II m(iite d( reparer sa faute, hij denkt er aan
om zijnen miss l ag weder goed Ie maken. Je méditais qui je chotsirais pour médecin, ik overdacht,
overleide, wien Ik tot geneesheer kiezen zonde. M
sur utie question, over eene vraag nadenken, peinzen. - In vrome overpeinzing verdiept, in zich
zelven gekeerd zijn, stille gebeden doen, m e d itér en. Les religieux ont des heures relglëes, pour
In- en coinmun, de kloosterbroeders hebben bepaalde uren tot gemeen.schajpeljke stille gebeden of
overpeinzingen. - SE iIEIMTER, V. pr. Over zich
zelven nadenken. Pius 1'Imomme se mdthte lui-même, plus ii 5 étonne, hoe meer de mensch over zich
zelven nadenkt, hoe meer hij verbaasd staat.
Méditerrané , e, adj. [Gdogr.] Middellandsch,
midden in t land gelegen: Les provinces in-es, de
binnen -pmvincidn f. pl Mer me of als subst. MEDITERRANEE, t. Middellandsche zee, inz. die, welke
Europa van Afrika scheidt.— Méditeri-anéen,
ne, adj. Tot de Middellandsche zee behoorend;
Z. V. a. MErnTEnRArÉ. (IMPLOE.
Méditiilliism, m. (pr. —ome) [Anat.], z.v.a.
MédiIHli, 01. pr. -ome) Middelweg, voorslag m. van vergelijk, van vere/feningf. CherclTier,
Trouver un m- (lans une affaire, een middelweg,
een vereffeningsmiddel in eene zaak zoeken, vinden.
- [Mus.] Middelstemn 1. - [Plays.] , Z. MILIEU. [Schol.] Betoog n., dot men tegen eene stelling opwerpt. - (Plur. Des médium.)
Médius, in. (pr. --uce.) [Anat.] Middelste
vinoer m.
Médiuseule, adj. [Typog.] Caractère of Lettre m-, of alssubst. M1D1USCULE, t. Middelgroote
letter, die 't midden houdt tusschen de hoofdlet
tem's of kapitalen (majuscules) en de kleine letters
(minuscules).
Jédiva1ve, adj. [Bot.] Aan 't midden van
de klapvliezen der vrucht bevestigd.
Médoc, m. [Corn.] Medoc wijn, medoc in., eene
roode wijnsoort, amour 't voormalig district Médoc,
langs de Garonne, venoemd. - [ 1inér.] Medocsteen ni., een donkerkleurige kiezelsteen, die, geslepen zijnde, naar den diamant gelijkt.
Médon, ni. Wijnmede t. (een drank).
IUédontiei-, v. a. [Jeu] Vergeven, verkeerd
geven (de kaarten). (Mal donner is gebruikelijker.)
Médièse of Nlédressé, t. Mulmamedaanscime
toogere school f. , kolldgie of gymnasium n. in
't Oosten.
Médiailaire, adj. [Anat.] Mergachtig; liet
rnerg betreffend. Substance m- do cerveau, hermenmergstof t. TintJe m-, mergolie t., mergs,ap n.
A.rtère rn-, Membrane m- of ale subst. MEDULLAmE, t. Mergslagadem' f., mergvlies n. - [Bot.]
ftayons of Prolongements ms, mnergstralen m. p1.
,t111 in-, Z. ETU!. - Médnile, t. [Bot.] Merg
7
Ier houtige gewassen, houtmerg n. - Méditileux, euse, adj. Vol merg. - Méduiline, t.
[Cliim.] Mergstof t, , eene uit liet merg van vercheidene planten afgezonderde witte stof, melu llin e t.
Méduse, t. [H. ii.] Zeenetel t., een naakt wornengeslacht, am edeisa t. -- Naam van een euroniselien vlinder, in d usa t. Tête de M-, zeespin,
,Iedusci -ster f., Medusa-hoofd n., een zonderling
levormnci dier van 't geslacht der zeesterren, Loc. prov.) C'est Ia tête de M-, 't is een Medusaioofd, een afgrij.celjk , schrikwekkend voorwerp
naar 't hoofd van Me d u s a, eene van de drie
orgonen der mythologie, dat, nadoorPerseus a/getouwen en in 't schild van Minerva geplaatst te zijn,
edereen, die 't aanzag, van schrik deed versteenen)
(

-

-

Cy

MÉDUSI1EN

-

- Mtduséen, ne, adj. [ M yth.] Tot Medusa
behoorend. - - j_ (fig.) IJzingwekkend, verstijvend,
versteenend. 4- Méduser, V. a. (alleen fig.)
Von schrik verstijven, ontzetten.
Mée, f., Z. onder MAlE.
Méesie, f. of Uéesia, m. [Bot.] Naam eener
mosplant, as () 5 1 a t.
t MlfLire, V. n. Kwaad doen, misdoen, verkeerd doen, benadeelen, tekort doen.—Méfait, m.
[Jur.] Wandaad, euveldaad, misdaad f. (ook in
koinischen stijl nog gebruikelijk, voor 't overige
vormederd).
Méflauce , f. Mistrouwen, wantrouwen a.,
wantrouwigheid t. - (Prov.) I'd- est mire de sû
liet wantrouwen is de moeder der zekerheid,-reté,
veel vertrouwen, (bet veel berouwen. - Mé
flailt, e, adj. Wantrouwig, argwanend, mistrouwend: Un homme in-, een wantrouwig man.
- Ook als subsl.: La ni- na point darnis.
Mé fi er (se), a. pr. Wantrouwen, mistrouwen,
verdenken, kwaad vermoeden hebben. argwanen:
Ii se mille de son frèie, hij wantrouwt zijnen
broeder. 11 faut so in- de la faveur les giands,
men moet zich op de gunst der grooten niet verlaten. - Elkander wantrouwen: Les plus tendies
amants se niëfient ion de l'autie.
Mégaeipha1e, adj. [H. fl. Bot.j Met groot
hoofd, grootitooft/ig. - Als subst. f. Grootkop m.,
(een kever). --Mégacèie, adj. [H. n.]Met groote
horens. - Uégechi1e, t. [Ft. n. ] Bloemenbij t.
- Mégadère, in. [H. n.] Soort van afrikaansclie en indische vleirmuis f. - Mégadei'nie,m.
[[TI. a.] Grooth'aídige oorvledermuis f. -- Méga
éleetioinetre , m. [ Pliys.] Werktuig n. om
gsoole hoeveel/leden elektrische vloeistof te bpalen
of te meten, mega-elék trom eter in. -'11égalauthiopogénésie, f. Kunst om schoone,
schrandere kinderen te telen, groole mannen voort
te brengen. - Verhandeling f. over die oewaande
kunst. - Mé'alocaipe, adj. [Bot.] Met groote
vruchten. - tégaioeète, III. [Méd.] Buikuitzetting t.Mégaloehire, adj. [U. fl. ] Mel
groote handen of coders. --- Mégalodonte, in.
[H. n. ] Soort van bladwesp t. - Mégalogone,
ac(i. 11inir.j Met zeer stoope hoeken. - Mégalographe, rn Grootschilder rn (die de voorwerpen in levensgrootte of meer afmaalt). - Mégalographie, t. liet grootschilderen, de vergrootende voorstelling van jewiqtige voorwerpen, de
afbeelding van heldentafereelen. - Mégalographiqeie, adj. Daartoe hehoorend, m e g a 1 o g r
phisc/i. - Mégaloinètre , rn Grootmeter,
werktuig om groote afstanden te meten, 01fl de
lengte op zee te bepalen, m e g al 0 1fl e I e r, m eg ameter m. - Mégalonyx, rn fl. n.] Grootklaauw, reuzenklaauw ni., een voorwereldlijk gordeldier, eene soort van 't menatherium (z. lager).
- Mégalope, t. [U. n.] Karperharing rn, een
visch, die wel 12 voet lang wordt (oak savalle en
tassart geheeten). -- Kever rn Van 't geslacht der
grootvoeliqen (enpodes). - Mégalophoae, f.
fMéd.] Volklinkend/teid f. der stein; - luid geklap n. van zieken. - Mégalopore, adj. [fl n.]
Met zeer groote porien. - Mégaloptère, adj.
[1 I. n. ] Met groote vleugels. - 41s subst. rn
Grootvlerk 1. (een vlinder). - Mégalorhize,
adj. [Bot.] Met groote wortels. Mégalosaure, m. [Ft. n. ] Reuzenbagedis f., krokodilvormig
dier der voorwereld van 11 meters lengte, meqalosaurus rn - Mégalosperme, Mi. [Bot.]
Met groote zaden of vruchten. - Mégalosplauchnie, t. [Mid.] Uitzetting, zwelling f. der
ingewanden. - Mégalosplénie, f. [Méd.] Zwellinq t. dec wilt zonder verhardinq. - Mégalote,
adj. Grootoorig, niet groote ooren. - Als subst. in.
Grootoorige VOS in. (in de Sahara). - Méganthe, adj. [Bot.] Met groote bloemen. - Méganyctère, adj. [U. n.) Groole huid- of ballonvledermuis. - Mégapode, adj. Spoorwiek f., spoorvogel, tavon TIL. jakana f. (chuiurgien). - Mégaptérygien, iie, adj. [FL. n.] Mel qrootevinnen.
Mégarde , t. Onachtzaamheid f. , verzien n.
(alleen met par, als bc. adv. gebdziqd): II la fait
par in-, hij heeft het uit onachtzaamheid, bij ongeluk gedaan.
Mégarien, ne, adj. [Ant.I Ecole rn -ne, megarische school f., secte van oud-grieksc/ie wjjs.qeeren, door Euclides te Mégara gesticht (Ook dialek
-

-

[

-

-

MÉLALETJQTJE. 1135
tische en eristische school qeheeten). - Ris in-,
spottende, boosaardige sardOnische lach rn - Lar
mes m -nes, valsche tranen in. pl
Mégasco)e, 01. [Pliys.] Een door Charles
beschreven optisch werktuig, waarmede men, door
een voorwerp steeds digter bij 't brandpunt eener
verzamellens te brengen, gedurig grootere beelden
daarvan kan verkrijgen, m e ga to sk o o p n. Mégasfochyé, e, adj. [Bot.] Met lange bloemaren. - Mégastotne, adj. [H. ti. Met qrooten,
gapeitden mond iii . of opening. -- Mégathériinn
(pr . —ome) of Mégathère, ni [i-I. n. ] Reuzenluiaard m . , een voorwereldlijk gordeldier n.
Mégère, f. Booze vrouw f., boosaardig wijf n.,
helleveeg, tune f. (naar Meg („e ra , eene der drie
furien of wraakgodinnen. iei' mythologie).— [H.n.]
Zékere vlinder
III. ; ook: de naam eener slang, ni e]

timra f.
Mégétliologie, t. [Didact.] , Z. V. a. ALGEBnE.
Mégie, t. [lech.] Liet zeemtouwen, kunst f.
der zecinlederbereiding. - Mégir, V. a. Zeem-

touwen, zeemleder bereiden. - Het part. passé
komt ook als adj. voor: Peau mgie , zeemgare
huid f., zeemgaar vel n. - Mégisser , v. a.,
z. v. a. MEG1R. - Mégisserie, f. Zeemtouwerij,
kunst t. des zeeintouwers; - handel in. in zeemleder. - Mégiisier, rn Zeemtouwer rn
Mégistanes , rn pl Zeer groote strandloopers in. p1. van de soort der NTflIDACTYLES.
Mègle, f., z MEIGLE.
t Mégnie, t., z. v. a. MAISONNEE. - Geslacht n.,
familie 1. - Gevolg, gezelschap a.
4. Mégouvernement, iii. Slechte regéring. t Mégouverner, v. a. Slecht regéren.
Mègiie, in , z. V. a. MAIGUE.
Mégnider, v. a. Verkeerd leiden, op een dwaal-

spoor voeren.

t Méhaigner, v. a. Verminken. - t Méhaigneur, in. Verîninker rn.

Mehei;bétène, t. [B ot.] Indische hazelnoot t. -

Méhenbétéiiier, m. Indische hazelnotenboom m.
Melanne, I. [Anc. mar.] Fok t.

± Meige, f., z. v. a. i'iiEZANCE.
Meigle, t. [Agric.] Wijngaardhak, spilsbak t.
Meilleur, e, adj. Béter: Mon pain est in- que
Ie vôtre, mijn brood is beter dan 't uwe. Rien de
fl1- que Ia vertu, niets beters dan de deugd. - Le
m-, La m-e, de, het beste. C'est Ja m-e Jecon que
vous puissiez recevoir. dat is de beste les, die gij
kunt krijgen. Cest moo us- anii, dat is mijn beste
vriend. - Ook als .rubst. m. (fani.) Le m- de
Jaffaire est que . . ., 'I beste, 't mooiste van de zaak
is, dat . . . Boire do m-, Tirer da m-, van 't beste
vaatje, van den besten wijn drinken, tappen. (Loc. prov.) Le m- n'en vaut rime, de beste van
hen deugt niet. (niet m.
Méionite, t. [Minér.] Witte hiacint, meloMéiose, t. [Méd.] Afnelning t. der ziekte (DEcLIN).
Méjan, in. ['fech.]: Corlieille it in-s, korf m.

met vakken of afdeelingen.
tiger, v. a. Verkeerd oordeelen. - SE
MEJUGER, v. pr. El/wader verkeerd beoordeelen. IIEJUGER, V. a. [Chas.] De achterpooten in 't loopen voorbij het spoor der voorste zetten (van
herten).
Mélac, m. [Minér.) Peruaansch hoedjestin n.
Mélaconise, f. [Chim] Zwart koperoxyde,
uit omtrent 20 deelen zuurstof ei SO deelen metal
bestaande. - Mélacoryphe, adj. [Ii. n.] Met
zwarte kruin. - Méladermie, t. Zwarte huidkleuring, zwarte geelzucht t. - Mélados, in.
[U. a.] Blaauwooqiqe witschimmel m., albinospaard n. - Mélagasti-e, wIj. [FL. a.] Zwartbuikiq. - Als subst. ni. Zwarte lipvisch m.
Mélage, m. [Tech.1 Rangschikking t. van de
verschillende papiersoorten, die de kaartenfabrikant moet zamenljinen.
(snees t.
MéIairorîphe , ni. [H. n.] Kleine zwarte
Mélaitie, t. [Chiin.] Zwarte kleurstof t. van
den inkt der inktvisschen. - [Anat.] Oogzwart n.,
aan de binnenvlakte van het adervlies (les ooqs. Zwarte kleurstof van de huid des negers. - [Méd.]
Zwarte stof der luchtpijpsklieren en bij de zwart-

zucht (mélnose).

Méiainocoine, adj. [Parf.] Pommade in-,

of als subst. MELAINOCOME, Hi., zwartverwende
haarpommade f.
Mélalenque, adj. [Bot.] Zwart en wit -

M1LAR.
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MÉLALEUQUE, f. [Bot.] Kajapoetbooin m., indische
struik van 't mirtengeslacht, die de kajapoet- olie
oplevert.
Mélaloine , cl(lj. [Bot.] Met zwarte franje

omzoomd. - Mélalophe , adj. [H. n.] Met
zwarte kuif. - Mélarnère, adj. [H. ii.] Met
zwarte leden. - Mélanipe, adj. [H. n.] Met
zwarte voeten. - Mélainpode, m. [Bot.] Zwarte
nieswortel ni. - Mélampyge, adj. [H. n.] Met
zwarte, behaarde billen. - Ilélanipyre, f. [Bot.]
Zwarikoren m , z. v. a. BLE le vaclie.
Melaiiacre, adj. [II. n. ] Zwart aan 't einde.
- Mélanagogiie, ad]. [Méd.] Rernède m- of
als subst. MELANAGOGUE, m. Middel ii. tot afvoering van de zwarte gal. - Mélanaiittie, adj.
[Bot.] Met zwarte of zwartroode bloemen. Mélananthère, adj. [Bot.] Met zwarte stofkolfjes. - Mélanehlène, adj. [H. n.] Met zwart
lijf (van insecten). - Méianetiloi-ose, I. [1éd.]
Ilooqe graad von geelzucht, zwartzucht f.
Mélaiieolie, f. [Mëd.] Zwartqal1iheid, zwarte
gal, zwaarbloedigheid f.; - zwaarmoedigheid, droefgeestigheid, m e 1 a n k o I te f. - Guérir qn. de la
m-, iemand van de zwarte gal genezen. - Tomber
clans une grande m-, in eene groote zwaarmoedigheid vervallen. - (Loc. prov.) Le bon yin ebasse
Ja in-, goede wijn verdrijft cie zorgen. La m- of
Cent ans tie m- (Cent heures de chagrin) ne
palent pas on sou de clettes, Z. CHAGRIN. Z. ook
EreGENDBEa. - MELANCOLIER (SE). V. pr. (burl.)
Zich aan treurigheid, aan droefgeestigheid overgeven. - Weleer ook als v. a. voor: bedroefd maken, gebéziqd. - MélaucoHqne, adj. Zwart-

gallip, zwaarbloedig; - d;oefgestig, zwaarmoedig,
tieurig, somber, tO e 1 a n ft a 1 i e k. Tempérarnent
m-, zwartgallig, droefgeestig, melankoliek temperament, gestel n. Quavez-vous? je vous trouve bien
m-, wat schort u? ik vind u zeer droefgeestig. 11 a
lair m-, hij heeft een zwaarmoedig uitzigt. II fait
un temps m-, 't is somber, treurig weêr. - MELANCOLIQUE, ni. en F. Zwartgallige, zwaarmoedige in. en f., droefgeestig, somber, in zich zelven
gekeerd mensch ilL, met a a k ol i e ft e m. en I.,

m e I a n c h. 6 1 i c u s m. Les rêveries dun m-, de
mfjmerinqen van eenen zwaarrnoediyc. - Mélancoliquement, adv. Op droefgeestige, zwaarmoedige wijze. zwaarmoedig. (paddestoel m.
Mélanconion, m. [Bot.] Soort van zwarte
Mélandie, Mélandrin, m. [11. n.] Kleine
sargo iTo., eene braseinsoort inz. der middeilandsche
zee (ook petit sargo noir ge/weten).
Mélané, e, adj. [ Méd.] Zwart, zwartachtig,

zwartvlekkig.

Mé1ane, m. Mengsel, zainenmengsei n., menging van verschillende dingen, vermenging, ondereenmenging f. Un m- de v i s, de couleurs, een
mengsel van wijnen, von kleuren of verwen. Ook van personen pebézigd: Quel m- de gen s! welk
een mengsel, mengelmoes van inenschen I - (fig.)
Un bonheur sans m-, een onvermengd, ongestoord,
zuiver geluk n. Un ni- de vertu et de vice, de
bien et de mal, een mengsel van deugd en ondeugd,
van goed en kwaad. - [H. n.] Vermenging, kruising f., paring van verschillende diersoorten: Le
mulet provient du m- dun cheval et dune ânesse,

MéIannla, f. [Bot.] z. v. a. CÉDRAT.
Mélanhèrne, rn. [Méd.] Zwarte stof f., die

de lijder aan geelzucht uiiwcrpt.
Mélanictère, adj. [H. n. ] Zwart en geel. Als subst. rn. Zwartgele tangara of prachtmees f.
1 ,Mélanie , f. [H. n.] Zoetwater-schelpdier

fl

der wanne landen, m ei ei n i a t.
Mélanien, ne, adj. [Fl. n ] : Taches ni-nes,
zwarte, zwartachtige huidvlekken 1. p1. - Race
rn -ne, meldnisch ras, snenschensoort op Van-Diemens -land, een tak der Papoes.
Mélaniqaie , adj. [Minér.) Zwartachiig. [Cliirn.] Acide mélanique , zwarte kleurstof t.,
door Marcel eene enkele maal in de »is aangetroffen (door Braconnot mélanourine geheeten).
Mélanis, m. [[.1. n.] Soort van adder t.
Mélaiiisine, ni. [H. n. ] Overmaat van kleurstof der huid, het toevallig zwartworden der huid.

Mélanite, rn. [Minér.] Zwarte granaat, eene
aan den granaat verwante steensoort, soort van
versteende zoetwaterschelpen in de jongste berglagen, in e I a a i e t rn. - [ [-1. n.] Soort van indische
dagvlinder, melaniet rn.
Mélanocai-pe, adj. [Bot.] Met zwartgekleurde
vruchten. - Mélanocanie, adj. [Bot.] Met
zwarten stengel. - Mélanocéphale, adj. [H. n.
Met zwarten kop. - Mélanoeère, adj. [H. n.
Met zwarte horens of voelsprieten. - Mélano
-qLae, adj. [[-1. n.] Met zwarten staart. -el
Mélanoehine, adj. [[TI. n. ] Met zwarte handen.
- Mélanoehiore, adj. [H. n. ] Zwart en geel.
- Mélanoehroïte, f. [Minér.] Zwartkleurifj
mineraal n. van Siberie. - Mélanodère, adj.
[1-1. n.] Met zwarten hals of zwarte keel. - Mé
latiogastre, adj. [H. n. ] z. v. a. MELAGASTRE. -

Mélanogène, m. [Part.] Zwartmakend haarmiddel n. - Mélanognathe, adj. [Fl. n. ] Mel zwarte
kaak. - Mélanograinine, f. [Minér.] Lijn- of
liniesteen rn. - Mélanographite, t [Minér.]
Beeldsteen rn. met zwarte teekeningen. - Mélanoleuque, adj. [H. n.] Zwart en wit. - Mélanolophe, adi. [H. ii.] z. V. 0. MELALOPHE. Mélaiiornphale , adj. [H. ii.] Met zwarten
navel. - Métanope, adj. [H. n.] Zwartoogi.q
M
élanophre,
adj. [H. n.] Met zwartewenk
braauwen. - Mélanophthalrne, adj. [H. n.]
Zwartoogig. - [Bot.] Met oogvormige vlekken. Mélanophylle, adj. [Bot.] Zwartbladerig. Mélanops, rn. [H. n. ] Soort van raaf t. Mélaiioptèi-e, adj. [H. n.] Met zwarte vle
-

gels. - Métanopyge, adj., z. V. a. MELAMPYGE.
- Mélanopyrrhe, adj. [H. n.] Zwarten rood.
- Mélanoi-Iiabdote, adj. [Fl. n.] Met eene
zwarte streep qeteekend. - 9 élanoihatnphe,
Mélanorhynqiie , adj. [H. n.] Met zwarten

bek, snavel.

Mélanose, f. [Méd.] Zwarte ontaarding dei
huid; zwartwording f. der ingewanden, ziekelijk
zwart weefsel n. in de longen of in andere organen,
melanOsis t.
Mélanosperine, adj. [Bot.] Met zwarte zaden of vruchten. - Mélanosticte, adj. [H. n. ]
Met zwartepunten geteekend. - Mélanostonie,
adj. [H. n. ] Met zwarten mond. - Mélanote,
adj. [Fl. n. ] Met zwarten rug. - [ Méd.] Met de
zwartzucht behebd. - Mélanourine, t. [Cbirn. ] ,
Z. MÉLANIQUE. - Mélanoxyle, adj. [H. n.] Met
zwart hout.
Mélantérie, t. [Minér.] Metaal-, ijzer-, koperzwartsel n., m e I a n t é r i e t.
Mélaiithe, rn. [Bot.] Zwartbloem, zwart blocmiqe biesplant t.

het muildier komt voort uit de kruising van een
paard en eene ezelin. - [ Litt.] M-s, mengelingen f.
p1., mengelwerk n. M-s bistoriques, historische
mengelingen. M-s de poésie, gemengde gedichten n.
p1., mengeipoezfj f., poetisch allerlei n. - Mé
langé, e, adj. (en part. passé van mélanger):
Vin m-, gemengde wijn m. Couleurs bien m-es,
Mélanthérin, fl1, [H. fl], z. v. a. THON.
goed gemengde kleuren f. p1. - [ Manuf.j Drap rn-,
Mélanthérite , t. [Minér.] Zwarte teekenweêrschfjnlaken n. (waarbij de schering- en inslagdraden van verschillende kleur genomen zijn). - schiefer rn.
Mélanthion, fl1. [Bot.] Zwarte wierook m.
( fi g.) Persécution rn -e de pitié, met medelijden
Mélanure , adj. [H. n.] Zwaristaartig. gemengde of gepaarde vervolging f. - Mélangeoir, rn. [Tech.] Werktuig n. om de stoffen MÉLANURE, rn. [U. n. ] Zwartstaart, brandbrasem m.,
voor 't buskruid fijn te maken en ondereen te de oblade van Linneis.
Mélanzane , f. [Bot.] Eijerdragende nachtmengen. - Mélangei-, v. a. Mengen, vermengen,
zamenmenqen, ondereen mengen een mengsel van schade t., eijergewas D., melanzaanappel m., ook
twee of meer bij elkander passende dingen maken: pomme darnour, liefdesappel, ge/weten.
Mélaphyre, rn. INlinér.j Zwarte of zwart
M- des v i s, des couleurs, des fleurs, wi)nen,
kleuren, bloemen ondereen mengen. - SE MELAN bruine porfier, soort van syeniet , groensteenaER, V. 0. Vermengd worden, zich laten vermengen. porfier rn.(met zwarte vinnen.
Mélaptère, adj. [H. n.] Met zwarte vleugels;
Ces deux couleurs se mélangentbien. - Mé1an
Mélai- , rn. [H. n.] Gestreepte schelp f. van
giste, rn. [Didact.] Vermenger rn. van niet-bg't kegelgeslacht. - [Bot.] Kleine spaansche vijg 1.
enbehoorende dingen.
-

e

MÊLAS

-

Mélas, rn. {Méd. Zwartvlekkiq huiduitslag fl,
zwarte huidvlek f. - ILL ii.] Javaanscite zwarte
tijgerkat f. - Naam van een' vlinder, ook van
eene schelpsoort, melas m. - Mélasictère,rn.
Mèd.J Zwartzucht f., hooge graad van geelzucht.
Mélasis, ni. [.1-I. ti.] Staartkever in.
Mélasme, m. [Méd.] Zwartepijnlijke vlek 1.,
die vaak hij oude lieden op het lijdende deel voorkomt.
Mélasorne, a(/j. [H. n. ] Zwart van lijf (van
insecten). - Als .subst. m. Zwart of aschkleurig
Insect n. van de orde der scliildvleugeligen. —MéJasperine, adj., z. V. a. MdiANOSPERME.
Mélasphiriule, MéJasie, I. [Tech.] Sinker/wadende moederloog, die uit de bodeinopeninn der kristallisatie-vaten langzaam afvloeit, suir-siroop. melasse t.
Mélastoine, adj. [ [ L. IL], z. v. a. 1IELANOSTOME. --- Als subst. fl1. Ainerikaansche zwartebessenslruik in. (welks vrucht den mond zwart
maakt.)
Mélatrophie, f. [Méd ] Vermagering, uittéring
van een bijzonder ligchaamsdeel.
Mélaxaiithe, adj. [H. n.] Zwart en geel.
Méleaton, in. [Hort.] Soort van perzik, roode
madaIéna 1.
Mélé, e, adj. (en part. passé van mèler) Vms
m-s, gemengde, vervoiscitte wijnen m. p1. —vtoffes
m -es, gemengde, inenqelkleurige stoffen f. Pl- La couleur du poll est dun noir rn- de gris, de
kleur van 't haar is zwart, met grijs vermengd. (lig.) Un étonnernent in- de joie, eene verwondeing met vreugde gemengd of gepaard. - (fig.)
litre rn- dans une rnauvaise allaire, in eene lerigke
zaak betrokken zijn. - Les cartes sont m-es, de
kaarten zijn geschud; (fig.) de zaken zijn in de
war gebraqt. -- Oeuvres in-es, mengelingen f. p1.,
verzameling van verschillende werken, van onderscheidene stukken. - Socmété m -a, gemengd gezelschap n. - ( fig. et fain.) Cest niarchaiidme m-e,
't is een allerlei, eene rommelzoo, een allegaar
tje (een uit personen van allerlei stand en karakter bestaand gezelschap); 't is koren en kaf
dooreen (van iemand, die zooveel slechte als goede
hoedanigheden heeft). C'est un machand rn-, hij
verstaat van alles wat, hij drijft allerlei zaken. II
a les dents in-es, zijn tong slaat dubbel (van iemand,
die te veel gedronken heeft en daardoor stamert).
- Cheval rn-, paard, dat in zijne strengen ver]

r

-

ward is

Méléagre, in. [H. n.] Meledger rn., naam van
eene gespilekelde schubslang; van een' europtechen
vlinder; van eene schoone schelpsoort. - [ Bot.],
z. v. a. FIIITILLAIRE. -- Méléagride, Mélé
a ils, in., z. PINTADE.
g
Mêlée, f. [Miii Handgemeenschap f., hevig,
hardnekkig gevecht of treffen, kr)jqsqedrang n.
Sanglante rn-, bloedig treffen n. So jeter dans Ja
rn-, zich in 't gedrang. in 't midden der strjaenden
werpen. - Vechtpartij, klopparlj , handgemeenschap f. (tusschen burgers): 11 a perdu son dia
peau dans Ja rn-, hij heeft zijn' hoed in de vechtpartij verloren. - ( fig. et fan.) Hevige twist, booggaande woordenstrijd ni., (fain.) ruzie f.: .1e me
tiral de Ja mèlée, ik maakte mij uit de voeten,
uit hei pedrang.
Méligiiette, f., z. v. a. CA1IDAMOME.
Méléna, Mélèiie, 1. [Méd.j Zwarte ziekte,
uitwerping van zwarte stoffen, 1fl e Ice n a f. [Bot.] Soort van anemoon f.- Meleiiagogue,
adj. , Z. MELANAGOGIJE. - MélénorriLagie, t
Braking t. van zwart bloed.
Méler, v. a. Mengen, vermengen, ondereen
mengen: M- les couleurs, de kleuren mengen. NIIe yin. den Wijn vermengen, vervalschen. M- Je yin
avec Jean, den wijn lnet water vermengen. M- diverses sortes de fleurs dans un bouquet , verschillende soorten van bloemen in eenen ruiker ondereen doen. - itt- des ibeveux, du hi, des ddeveaux, haren, garen, strengen in de war maken.
M- qn. dans une affaire, iemand in eene zaak
wikkelen. Dieu a meld Ja peine an plaisir, God
heeft lijden met vreugde vermengd, gepaard. Ml'agréable ui Joule , hel aangename met het nuttige vermengen. vereeniqen. Ce juge mete Ja dou ce ur lm Ja sëvérité, deze regter vereenigt, poort,
verbindt zachtheid met strengheid. Elle indIa ses
larrnes aux miennes, zij mengde hare tranen niet
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de mijnen, zij nam een hartelijk deel aan mijne
droefheid. - [ Jeu] Mèler of Battre les cartes, of
enkel M-, Z. BATTRE. - fig.) M- les cartes, Ja
fusde, eene zaak in de war brengen, den boêl in
't honderd sturen. - hi- (Fausser) one sei-rure,
een slot verdraaijen. - [ Man.] M- un ctieval, een
paard onzeker (in zijne bewegingen) maken. - Mles races, de rassen kruisen, vermengen.— [Tech. ]
De kaartenbladen rangschikken naar de orde in
welke zij aaneengelijmd moeten worden. - SE MELEE. V. pr. Zich vermengen, zich met elkander
vereenigen: Le vinaigre et J'huile ne se mélent
pas, azijn en olie vermengen zich niet, laten zich
niet vermengen.
(fig) Se m- b Ja conversation,
zich in 't gesprek mengen, aan 't gesprek deel ne
men. Sein- dans Ja foule, parmi les ennemis, zich
in den hoop, onder de vijanden mengen. Les troupas se sont meldes J'dpée a Ja main, de troepen
zijn, met den deqen in de vuist, handgemeen geworden. - Se in- de qc. , zich niet iets bemoeijen,
zich eene zaak aantrekken, er voor zorgen; ook:
zich onbevoegd of ten ontijde roet iets bemoeijen.
Ne vous mèlez point de cette affaire, bemoei u
niet met deze zaak. II se mèle toujours de ce
qu'iJ n'entend pas, hij bemoeit zich altijd niet dingen, die hij niet verstaat. Ii nappartient Pas ii un
cordonnier de se fl1- de peinture, een schoenmaker
moet zich niet met schilderkunst bemoeijen, inlaten,
moet bij zijne leest blijven. - ( fi g.) Zich koppelen,
zich paren (s'accoupler). Ces aniinaux se rnèlent,
deze dieren paren met elkander. - (Loc. pray.),
z. onder DL&BLE.
Mélet rn , MéJette, f. [H. n. ] Sprot t.; z. v. a. ATHERINE. - Bot.] Soort van vijg t.,
bruin von buiten en rood van binnen (ook angéli
que qeheeten).
Mélèze of Larix, in. [Bot.] Lorkenboom m.,
soort van den, die de venetiaansche of gewone terpentijn (téréhen th ine de m-) oplevert.
MéJia, Méléa, nl., Mélie, t., Z. V. a. AZÉDAR&CH. (.cche pimpernel t.
iI1Ii anthe, rn [Bot.] Honigbloem, afrikaan
Méflbée, rim. [H. n.] Purperkapél f., kleine
daqvlinder m.
Méllea, f., Z. V. a. MÉLIQIJE.
Mélieéris, rn. [Mdcl.] Honiggezwel n.
Melicerte, m. [H. n.] Soort van dagvlinder in.,
soort van siciliaansch schaaldier ii.,melicérta t.
Mélichryse, rn. [And. mmnér. ] llonigkleurige
topaas M.
(

-

-

[

-

Mdlieoeea, Méfleoque, Z. KLÉPIER.
Melfrrate, in. [Ant.i Honigwater n.
Mélide, t. [Vétér.] Snot f. (als ezelsziekte).
Mélie, f. [Bot.] , z. MELIA. - [Mar., Corn.],
Z. MEL1S.
Mhlier, rn [Vign.] Soort van witte wijndruif f.
MéUlithe, rn [Mindr.] i.tanisteen in., eene

honiqqele v'lkanische steensoort (onderscheiden van
MEI.LITHE).

MliIot, m. [Bot.] Honiqklaver, steenklaver t.
M- offlinal, gewone honiokiaver (met gele bloemen).
11- vulgaire, witte haninklaver (met witte bloemen).
M- égvptien, Z. ALCHIMELECH.
MéIiiiièle, rn ( Rot. 1. Z. V. a. API.
Méline, t. [Ant„] Mélische aarde f. , witachtige
of aschqraauwe aluinaarde, tot schildersveru,en
gebruikt, m é t I n um n. (van 't grieksche eiland
Melos).
Uéflnet, M., Z. CE1IINTHE.
Mélinite , t. [Minër.] Leveropaal, piksteen,

meliniet m.

Méliniirn, in., Z. V. a. MEL1NE. - [Bot.] Soort
van salie t. - [Pharm.] Kwebloemen -olie t.
Méliorat, rn. [Corn.] Bolognéser organsyn of
kettincizfjde t.
t Mélioration . M41ioI-er, z. AMÉLIOR—.
Méliphage, adj. [I I. n ] Fan h,oniq of bloemensop levend. - MIipIaages of MélipfLagides , in. pl. Iianireter.c m. p1. , geslacht van
dunsvoveliqe vogels. die op 't bloemensap azen.
-

Miliqiie, t. [Bot.], z. v. a. RLE BARBU. -

Pareloras n.
Métis, m. [Mar.] Meli.cdoek n., soort van zeildoek van Anqer.c. M- double, simple. morszeils
(Corn.] aeli.c.cuiker t.,-doek,bramzil.c
eene bm'oodsuikersoort, minder dan raffinade. [Fl , n]. Z. V (I. BLAIREAU.
Mélismatique, adj. [Mus. anc.1 Met gezang.48*
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versierig, zoodat op ééne lettergreep van den
tekst verscheidene toonen gezongen worden, met i 5 fl5 a t i s C ii.

Mélisse, f. [Bot.] Bijenkruid, bijenblad, eitroenkruid n . , honigbloem f., melissekruid n., me
lisse t. (ook citronelle, hei be au citron, citronade qeheeten). - {J:I. n. ], z. v. a. ABEILLE. Illélissographe, m. Bijenbeschrijver in. - Mé
11ssoi'aphie, f. Natuurlijke historie der bijen.
- MeIisophage, adj. fioniqetend. - Mélissoph3 Iie, adj Bot.] Met melissebladeren.
Mélitare, 111. [Méd.] Zemelachtig uitslag n.
- Mélitagi'eux, eiise, adj. Met zulk uitslag
behebil.
Mélite, f. [Bot.] Kruisbloem f., melissebladeren n. 73!. - [H. n.] Garnaalsoort f. (pil I.
Mélitè nil?, f. [Pharm.] klonigkoekje n., honig-

Mélitite, z. MEL1LITHE.
Mélitopliiles, m. p1. [H. n ] Bloembijen t. p1.,

bloeînkevers m. p1.
Méliturgie, f. [H. n.] Nijverheid, kunstvtjt f.
der bijen; z. V. a. MELLIFICATION. - Méliturgi
que, adj. Daartoe be/ioorend.
Mellauste, f. [Cuis j Eiwitschijfje is. met suiker en oranjebloesem.
Mellate, M., Z. MELLITATE.
Me ll éolé, m. [Pharru.] Met honig bereid poeder n. - Melléoliqiie, adj. [Pharm.] Met ho-

nig bereid.

Mellet, m. [Hort.] Soort van vijg f.
Mellier, in. [H. n. ] Derde maag f. van de
lierkoauwevde dieren.
Mellifèse, adj. [II. a., Bot.] Honigvoortbrengend; honigdragend: Insectes in-S, of als subst
M-s, honiqevende, honigvoortbren.qende insecten n.
p1. - Plante ill-, honijgevende , honigdragende
plant. - Mellifleatioti, 1. [Ecoti. rut.J Honigbereiding f. (der bijen). - Mellifiqoe, adj. [H. n.]
1-lonigmakend: Abeille m-e, honijbij f. - Mei11flu, e, adj. klonigisjk. - t (fig) Honigzoet. lof:
Paroles m-es, honigzoete woorden n. p1. - Mel1ifl*ité, 1. [Didaet.] 1-lonigtelend vermogen n. ¶ (fig.) tioni(jzoet/leid, lafheid f. van stijl. -- Mel1i1ili, z. 1ÉLILITIIE.
Melline, f. Honigwesp, graafwesp f., vliesvleugelig insect met draadvormige voelsprieten. [Manuf.j Breede kont f., met goud- of zilverdraad
doorwerkt. - Mel liihage, Mel Ii phagides,
Z. MELIPH— . - Mellissograplie etc., z. MELESS—. - Meilisuge, mij. [H. n. ] 1 Jonipzuigend
m. [Chiin.] Honigll
(van insecten). - Meitale,
steenzuur zout a. - Mellithe, M. klonigsleen rn.,
eene /wnigqele steensoort, honi steenzure leemaarde f., mei! ie t m. —Mellite, adj. [H. n. ] 11on€inakend. - MELLITES. In. p1. Ilonigbijen 1. p1. -- MEILITE. fl1. [Pharm.] 1 Ionigsiroop. - Meiiitiq.ie,
adj. [Pha.rrn.]: Acide p i-, honigsteen-zuur a. Mellitui'gie, f., Z. MELITURGIE. - Mellivore,
adj. 11oni;etend , van honig levend. - Als saint. in.
Honi;vreter, lionidos Lii., een tot hel jeslochl von
den veelvraat gerekend dier in Zuid-Afrika (ook
ratel qeheeten). (cactus ni.
Méloeacte, f. [Bot.] Meloendistel , nleloenMélochie, f. (pr. ch=k) [Bot ], z. V. a. COR-

g

-

-

CHOIIE. (nienne. Z. ARMENIEN.

Mblochite, 1. [Minér.] . z. V. a. Pierre arirniMéiO(IiCa, 1fl. Mus.] Een door Stein in 1770

uitgevonden orgelwerk a. in de gedaante van een'
kleinen vleugel.
MtIo4ie, f. [Mus.] Aangename toonopvolç:ing f.
; - zoetluidendheid,
of lOOn(Jong ni., zongwijs, wijs
welluidendheid, sn e 1 t d i e f.: Cet air a beaucoup
de in-, er is veel melodie, eene liefelijke toonopvol
ging in dot ZOflfJA'lUk. - Les rn -s de Beethoven.
de fllelodiiin von Beethoven. - La rn- des vets de
Bacine , de zoetvloeijendheid, welluidendheid van
Racine's verzen. - U éio(lielIseuseIst adv. Welluidend, op vellle?(ien(Ie wijze. - Mélodieux,
ieuse, od.j . Welluidend. zoetluidend, weiklinkend,
aangenaam, zangerig: Sons m-, welluidende toonen rn. p1. Voix nl-ieuw, liefelijke, welklinken 'e
stein. 1. - Mélodique, adj. ml de melodie behoorend, IR ei d di e c h. - Mélodiquemeut,
ado. Op melôdische wijze. - Mélodiste, in.
Toonzetter tan inelodien; vurig liefhebber von melo(ƒien. ni e 1 a di s t in.
Mélodramalique,o(ij. Naar den aard of in
den VOPIO van een iflelüdrWPAl, In e 1 0 d r a m a-

s

tisch. - Mélodrarnaturge, m. Schrijver m.

van melodromaas. - Mélodraine, rn. [Litt.}
Tooneelstuk 1. met begeleiding van muzijk, in 't
welk de woorden, die bij intervallen van de muzfjk
begeleid worden, enkel gesproken, niet gezongen
worden, n e 1 o d r a m a n. - (iron.) Héros de m-,
melodrama-held rn., iemand, die altijd overdreven
gevoelens uitdrukt, die steeds van do/ken, vergift,
zelfmoord enz. spreekt. - [Mus.] Ieder muzijk-gedeelte, dat door 't orkest wordt uitgevoerd om de
gevoelens des sprekers op het tooneel uit te drukken.
Méloé, m. [H. a.] Johannis-kever m.
Mélographe, n) . Ivolenschrjver, muzjjhschrfj
ver m.; notenschrijfmachine t. - Mélographie, f. Het noten- of muzijksclirjven. - Mélographique, adj. Notensc/zrijvend , fl1 e 10 g r cl-

phiech.ton).

Mélolontlie, rn. [H. n. ] Me/kever m. (hanneMéiouiane, m. et t. Hartstogteljk beminnaar

of liefhebber in., overdrévene beminnares of liefhebster von de muzijk. - Méloinaiiie, 1. Overdreven zucht voor de toonkunst, muzijkzucht f.
Melon, m. [Bot.] Meloen rn. M- canteloup, Z.
CANTELOUP. M- d'eau of Pastéque, wotermeloen.
- {Minér.j VI- pétiilié, fossile of du mout Carmel,

z. v. a. MELONITE - [Méd.] Meloen- of appeloog n.,
eene appelvormige uitzakking van den regenboog
des oogs. - [Perr.] Pruik-foedraal n., meloenvor(kauwoerde 1.
miiie pruikendoos f. op reis.
Mélonée of Méloiinée, f. [Bot.] Soort van
Mélongène, f., Z. AUBERGINE.

Melonide, Melonidie, t. [Bot.] Meloenachtiqe vracht. - Melonifère, adj. Meloendra
liend of -voortbreiiend. Melonifos-nie, adj.
Meloenvorrviq. - Melonite, I. [Minér.] Meloensteen, versteende meloen, m e 1 0 n i e t in. - Meloinié, e, adj. Naar den meloen gelijkend, meloenach lig.
-

Mélonnée, f., Z. MELONEE.

S Melonnier, rn Meloenverkooper in. - Melonnière, f. Meloenbed n., meloenbok m.
Mélope, rn. [H. n.] Soort von lipvisch, metlopus iii.

Mélopée, f. [Mus. anc.] Vervaardiging van
de melodie voor een lied; kunst f. of regelen n.jil.
der toonzetting.
Mélopéponite, f., Z. V. a. MELONITE.
U élophagv, in. [H. II.] Ongevleugelde luis-

vlieti f.

Mélophare, rn. [Mus.] Soort van verlichte
niuzijk-leseenoor, tot het geven van serenaden. Mélophore, rn. 1 Mus.] Soort van guitar 1. met
een' hlaosboi.q. --- Méloplaste. rn. [Mus.] Naam
eener in Frankrijk door Galin uitgevonden leerwijze in de toonkunst. - Muzijkhord n., waarop
de leermeester de toonen aanwijst, die door de
leer/iepen gezoneen moeten worden.
Mélose, t. [Chir.] liet sonddren, het onderzoek
met de sonde.
Mélote, 1. Schapenvacht f. (als voormalig kleedinstuk von sommige monniken).
Mélotbrie, t. [Bot.] Plant von 't geslacht der
kouwoerde.(voor t oor.
Mélotis of Mélotris, m. [Chir.] Sonde f.
Meltiti (naam eener fronechestad), z. ANGIJILLE.
Méisii'sns (pr. —suce) M. [H. n.] iioni.qbeer in.
Mélusine, t. (fig.) Twistziek, figfztek wijf n.
(waar eene toovergodin nit de volkslejende).
Méinarchure, f. [Maréch.] Misstap in., ver-

stuiking f.

Metubran, in., Z. MEMBRON.
Membrane, f. [Anal., Bot.] Vlies n.—[Anat.]
M-s muquenses, slijmvliezen. M- séieuses, weivlieZen. B-s fihieuses. spiervliezen. - [Tech.] Boekbinders persplankje n. - Membrané, e, adj.

Vliesvorniig, als een v//es uil c/acid. - Menu-

lraneiix, Pulse, wij. Vliezig, vii. vochtig. Meunhraiiifolië, e, adj. [Bot.] Met vliezige
blode en. - Meinbrani fo,'iiie, a(/j. [Anat.}
Vliesvormig. - MeIhbIa,IiIi, e, adj. H. fl.j
Pliesoordig, vliesvormig. - Membi-an iiie, f.
(verkiw. van membrane) [Anat., Bot.] Vlwsje n.
Meinbie, in . [Aunt.] Lid, ligclioallisl?d n. Les
rn-s lu corps hurnain. de leden n. p1., ledematen f.

j;l. von 't menscheljk ligehoom, inz. armen en
beenen. - Mernbre vuil, mannelijk lid ii. , roede f.
- Cuis.] M- de mouton, .cehapenbout in. Les
quatre rn-s dun dindon. de boutjes en vleugels van
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een' kalkoen. - ( fig.) Lid, medelid n. (van een
staatsliüchaam, van een' staat, van een genootschap,
van een gezin, en ) La Pennsylvanîe est Un fl11e In rpuMique des Etats-Unis, Pennsylvanie is
een lid van de republiek der Vereenide Staten.
M- de Ia Cliambre des diput€s, de lInstitut. lid
van de Kamer der afgevaardigden, van tiet Instituut. Les rn-s dune société, de leden von een genootschap, gezelschap, maatschappij. Ii était traité
comme Ufi des ni-s de Ia familie, hij werd als een
der leden von 't gezin behandeld. - Cest un mpourI i (lull faut retrancher, 't is een bedorven,
verrot lid, dat afgesneden moet worden (van een'
persoon, die een gezelschap onteert). - [ Algèb.]
Les rn-s dune équation, de leden eener vergelijking.
- [Arch.] La frise est uu rn- le i'entablement,
de fries is een deel of lid van het ta/lement. Les
in-s dun édifice, de deelen of leden von een gebouw. - [Bias.] Voqelklaauw m. (van 't ligchaain
afgezonderd). - [ Gram.] Les rn-s lane période,
de leden van eenen volzin. - [Mar.] M-s, in/iouten 11. pl. (côtes). - Membi-é, e, adj. Geleed,
Bien in- , goed geleed, niet we/gevormde, welgeevenrecligde leden. - [ Bias.] Gepoot (als de beenen eens
vogels eerie andere kleur dan 't lijf hebben).
Membret, m.ITech.] Kleine dikte aan 't einde
van eiken spoorschenkel.
Meuihrette, f. [Anat.], z. v a. ALETTE.
Merubrille, f. (vulg.), z. v. a. COING.
I Meuibrîolet, m. (verklw. van membre)
Klein lid n.
Membs-u, e, aelj Grof, zwaar van leden. Un
homme gros rn-, of als su.bst. (fam.) Un gros m-,
een qrofiebouwde man.
Meiiibriire, f. [Anat.] Gezamenlijke leden n.
Vl.: Cette jeune femme a ia rn- très-déiicate, die
jonge vrouw heeft zeer tengere leden.— [1enuis.]
Raam, paneelraam n. Les panneaux de cette menuiserie sont dun pouce, et les ni -s de deux pouces, de paneelen van dit schrijnwerk zijn van één'
duim, en de ramen van twee die/in dik. - [Corn.]
Maat f. voor hrand/uut in de havens. - [ Mat'.]
Inhout n., inhouten, spanten n. pt. Bols de m-,
hout, dat geschikt is, om tot inhouten van een
sc/till te worden gebruikt. - [Tech.], z. v. a.
,

- -.
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Mè,iie, adj. Zelfde, eigen, een en dezelfde of
hetzelfde; eenerlei, oeljjksoortq: Le rn- habit, hetzelfele, liet eigen kIn d. La in- piante, dezelfde
plant f. Les rn-s raisons, dezelfde redenen f. p1.
Son denture nest plus la in-, zijn schrift is niet
mcci' hetzelfde. Pierre et Céphas, c'est ie inapôtre. Petrus en Cephas is een en dezelfde apostel. Deux anirnaux de m- espèee, twee dieren van
eene en dezelfde soort. Donnez nous do 01- Yin,
geef ons van denzelfden, van ge/ijken wijn. On
votis fern le m- traiternetit qu'á lui, men zal u
op eelijke wijs (op dezelfde wijs, eveneens) als hein
behandelen. - Somtijds wordt het subsi. verzwegen: Ella nest plus in rn-, zij is niet meer dezelfde. Cda i'eient nu in- (résuilat), dat komt op
hetzelfde neder. -- Het staat ook zonder lidwoord
onmiddellijk achter persoonlijke voornaamwoorden,
0111 elco persoon of (le zaak toet meer nadruk aan
te duiden; ook achter zelf.ctandiqe naamwoorden
niet gelijk oogmerk, of om eene hoedanigheid in
den hoogsten graad aan te wijzen, en beleekenl
dan: zelf, zelve: Je dis quelquefois en mol -in- , ik
seq somtijds in mij zelven. Je lid vu rnoi-rn- , ik
heb het zelf (ik zelf heb het) gezien. Ii se ioue luim-, hij zelf prijst z-)cl, (niet een ander prijst hem)
Ii se ioue soi-m-. hij prj.ct zich ze/ven hij prijst
geen' anderen persoon). - (Loc.) Etre SOi-fil-, zich
gelijk h/js'en, zijn karakler niet verloochenen. Faire
une chose de soi-rn- , iet.svrijwillip, uit zich-zelven,
uit de en aandrift doen. Cda s'entend de soi- iii-,
dat spreekt van zelf. Les mauvai princes ituisent
plus par l'exernple que par leurs tunics m -s. (Ie
slechte vorsten, schaden meer door 't voorbeeld dan
door hunne fouten zelven. - Cel, homme est Ia
bonté in -. (lie man is (Ie goedheid zelve, de goedheid
in persoon. Ces flues sont les Grlces rn -s, die
meisjes zijn. de Gratien of Bevalligheden zelven,
zijn ,hoogst bevallig.
MEME. ode. Zelfs, ja zelfs. ook: Les hommes,
les aitimaux, les planles m- son t sensibles aux
lienfails, de men.cclien. , de dieren, zelfs de planten
zijn gevoelig voor weldaden. Quand in- ii laurait
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fait, zelfs danals hij 't gedaan hadde, al haclde hij
het ook gedaan. Les rois, les plus sages m-, sont
souvent trompés. de koningen, zelfs de wijsste,
worden dikwijls bedrogen. Jai lout ii craindre de
leurs iarines, de leurs soupirs, de leurs plaisirs
. m-, ik heb alles te vreezen van hunne traren, van
. hunne zuchten, ja ook van hunne vermaken. it MEME (met être, nlettre, laisser), bc. adv. In
staat, in de gelegenheid: Vous êtes /t in- de servir
votre arni, hij zijt in stoat, in de gelegenheid uwen
vriend Van dienst te zijn. Je vous rnettrai, laisserai it in- de faire, ik zal u in staat stellen, de gelegenheid geven, vrijlaten om dit te doen. - (fans.)
Boire it m- Ja l)outeille, le seau, uit de /l,escle
zelve, uit den emmer zelven drinken. - DE MEME,
TOUT DE MEME, bc. adv. Op gelijke wijze, eveneens, evenzoo, desgelijks: J'avais pensé de in-,
tout de m- que vous, jk had eveneens, juist zoo
als gij gedacht. - DE MEME QUE, bc. conj. Gelijk,
eveneens als, zoo. De in - que Ie feu éprouve lor,
de rij- l'adversité éprouve l'homrne courageux,
gelijk het vuur het goud beproeft, zoo ook beproeft
de tegenspoed den moedigen mensch.
MEME, til. [Jeu] Zeker biljartspel, waarbij men
den bal der partij 'regtstreek.s moet maken (in een'
der zakken stooten) zonder band te raken: Je
jouerai le in- et vous le doublé, ik zal op le mime
en gij op doubléren of over/talen spelen. Faire son
joueur au fl1-, partij's bal regt.streeks maken. (fig. et pop ) Faire an m-, bedriegen, beet hebben.
z. ook onder MEME, adj.
1 II1tmemeiit, ode., z. v. a. DE MEME.
Méineiito, M. (latin) (pi. me-mein-to) (c/p.
gedenk, herinner u) Herinneringsteeken n.: .Ini
mis un in- dans ma tabatière, ik heb een herinneringsteeken in fijne doos gelegd. - [Cath.] Gedeelte dir mis, waarbijvoor de afgestorvenen wordt
gebeden., nzemento 11. (Plur. Des niéntenlo.)
S Mineté, f. (woord, door Voltaire voorgeslagen), z. v. a. 1DENTITE.
Mémin, Méiiiiiia, Méminna, f. [H. n.
Ceylnnsch. muskusdier 11.
Memnoiiides of Memnoniens, in. p1.
[Myth.] Fabelachtige vogels in. p1., uit Memnons
assche geboren.
Méiiioii'e,f.Geheugen, herinneringsvermogen n.;
herinnering, geheugenis. gedac/itenis I., aandenken n., memorie f. II- grande, dcliie, groot,
steek geheugen. M- labile, faible. inhidèle. slecht,
zwak, ontrouu.i geheugen. II a in in - sûre, hij
heeft een vast ge/teugen. Vous avez courte m-, (jij
heil een kort geheugen. B- locale. Z. LOCAL. (Tam.)
M- de lièvt e, een zeer zwak, los geheuoen. M- artificielle, z. V. a. MNEMOTECÎIN!E. Cda mest
échappé de rn-, dot is mij ontgaan, dat ben ik vergeten. Remettez-lui celti en m-, breng hein dit in
gedachtenis, herinner hein dit. Se rerneltre en m-,
zich, weder herinneren. Repasser qc. dans sa m-,
zich iets herinneren, aan iets terug denken. Je
n'ai poin t de m- de cda, ik herinner mij dat niet.
Yen ni encore in in- recente, het is mij nog ver-erin
in 't geheugen. Je conserverai Ja in- de eos bienfaits, ik zal awe iveldaden in gedurige gedachtenis
houden. Je vous en rafraichirai Ja in-, ik zal 't en
weder in gedachtenis brengen, u herinneren. Rappelez un pen votre in -, rappelez en votre in-,
denkt een weinig daaraan terug. N'avez-vous point
in' de lavoir vu ? herinnert -ij en niet hein gezien
te hebben? 11 en sera m- ii jamais, men zol dit in
eeuniig aandenken behouden. men zal zich dit steeds
herinneren. 11 a laiL les choseQ dignes de in-, hij
heeft gedenkwaardiçe zeiken gedaan. Henri quatre,
de glorieuse ni-. 11endrik (Ie vierde, roemrijker,
-roeinwaardiger edachteni.c. De in- d'hornme on
na vu rien de semblable, bij ntenschengeheuoen
heeft men niets dere/(jks gezien. A I inmorlelle
m- de N. , let' eeuw/je qedachteni.s van N. On
ileva un monumenten in- de eet événerneiit. men
riqile een gedenkteeken op ter edachtenis van dat
voorval. La m- du juste sera ulernelle, het aandenken, de naam, des regtvciardir:en zal eeuwig
blijven. II ne faut, pas iléehirer (roircir) in in- des
norts, men moet de nage'dacliteni.s, den naam der
dooi/en niet las-leien, schenden. Sa in- sera tolljours en Itnédiction, zijn aandenken zal altijd in
zegening blijven. Purger, Reihahiliter Ja in- dun
défunt, het aandenken, den goeden naam eens a/geslorvenen zuiveren, in eer herstellen, - [Corn.,
-

-

-
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Fin.] Pour ni-, voor memorie, Ier herinnering
(woorden, die men bij zdkere artikelen plaatst, welke
enkel vermeld, maar niet in rekening worden uitgetrokken) - { Myth.} Godin van 't geheugen,
Mnemosyne. - [ Poés.] Les flUes de M-, de dochters van Mnemd.cyne, de muzen of zanggodinnen.
Temple de m-, tempel in. der nagedachtenis, der
onsterfelijkheid (die ondersteld wordt de namen
der groote mannen te bewaren).
MIMOIRE, ilL Schriftelijk opstel ter herinnering
of inlichting, herinneringsschrift, p r o m e m ö ria a., memOrie t. Donnez-moi un petit m
de votre affaire, si vous voulez que je men occupe, geef mij een beknopt opstel, eene memorie
van uwe zaak, zoo pij wilt, dat ik er mij mede
bézig houde. Dresser un m-, een herinneringsschrift
opmaken, een schriftelijk opstel van iets maken,
iets zakelijk in schrift brengen. - [Jur.] , z. v. a.
FACTUM. - Rekening, opgave, lijst, nota f., staat m.
M- de frais, de dépens, rekening, opgave van onkosten. Le marchand ma déjà envoye son m-,
de koopman heeft mij reeds eene nota of rekening
gezonden. - M- d'apothicaire, Z. APOTHICA11IE. Verhandeling f. over een wetenschappelijk, historisch, letterkundig onderwerp, z. v. a. DISSERTATION. - MEMOIRES, M. p1. Gedenkschriften, gedenkboeken, merkwaardige beriqten ii. pl., gedenkwaardigheden f. pl., geschiedschriften n. p1., waarin de vervaardiger bij voorkeur zeifbeleefde voorvallen heeft opgeteekend, dagboek n. over merkwaardige personen en gebeurtenissen; verslag, berigt n. van de verriglingen van een geleerd of letterkanlig genootschap. Les m- le Sully, de gedenkschriften van Sully. Cet historien a travaillé
cur de boys m-, die geschiedschrijver heeft naar
goede beriglen gewerkt, uit goede bronnen geput.
ifléiiiorable, adj. Gedenkwaardig, merkwaardig. Une acliori m-, eene gedenkwaardige zaak. 11
na iien [alt de m-, hij heeft niets g denkwaardigs
gedaan. II pronouca ces paroles in-s, hij sprak
deze merkwaardigeworrden. - Mérnorablepient, adv. Op gedenkwaardige wijze. - Mérnoiandum, in. (pr. —dome) Aanteeknboekje,
memorie-boekje n. - Soort van diplomdtiche noIa F., die den toestand eener zaak, de reglvaardi
van de door een kabinet aangenomen houding,-gin
maatregelen enz. kort en bepaald opgeeft, mem or dndum ii. S Méinoratif, ive, adj. (fam.)
Gedachtig, indachtig: Soyez en m-, s'il vous plait,
wees er indachtig aan, denk er aan, als 't
belieft. - Mérnorial, in. Gedenkschrift (z. v. a.
MÉMOIRE, rn), inz. verzoekschrift n.; diplon'tdlischv
nota der hoven van Rome en Spanje tot voorschrift
in eene zaak, m e as o r I a a I n. On a adressé plusleurs mémoriaux au pape, men heeft den paus
verscheidene verzoekschriften toegezonden. On a
présenté un m- an conseil des Indes, men heeft
den indischen rand een memoriaal voorgelegd. Bij uitbreiding: Bijzonder historisch gedenkstuk,
dagboek n. Le m- de SainteHelène, het dagboek
van Sint-Helena, dagverhaal van Napoleons wedervaren, gesprekken enz., tijdens zijne gevangenschap op dat eiland. - [Corn.] Kladboek, herinnerincsboek, memoriaal n. - Titel van verschillende fransche dagbladen: Le si- iordelais, de Farmee, de Ia Scarpe. - [Théol.] Gedachtenis, herinnering f. L'Eucharistie est le m- de Ia passion
de Jisus Christ. het heilig avondmaal is de gedachtenis van '! lijden van J. C. - [ Ii. de Francel
1%lémoriaux, registers can de rekenkamer, gedenk
boeken n. pl. , waarin de open brieven des konings
werden afgeschreven. - MEMORIAL, E, adj. Het
geheugen betreffende. Arifhnuitique m-e, rekenen n.
uit het hoofd. Colonne in-, gedenkzuil f. - Mé
nioi'iatiste, m. Schrijver van gedenkschriften. S Mémoriesix, leuse, adj. Geheugenrijk. met
geheugen begaafd.
Memphite, f. of Memphitis, m. [Minér.]
Zwart en wit gestreepte verscheidenheid van den
onyx (naar de egyptische stad Memphis benoemd);
soort van onyx-acoal , me in p h I e t m. - Menipbitique, adj. Memphitisch: Pierre in-, meraphitisehe steen m. Danse m-, nieuphitische dans m
een statige krijgsdans der Ouden.
Menaant , e , wij. Dreigend, bedreigend:
Voix, mine rn-a, dreigende stem f.. dreloend gelaat n. User de termes rn-s, dreigende uitdrukkingen gebruiken. - Un avenir rn-, cene dreigende,
e

-

-

M1NAGER

9

onheilspellende, donkere toekomst f. - Menace, 1.
Bedreiging, dreiging f., (fam.) dreigemdnten n. p1.
Il me fit des m-s, ii usa de rn-s envers rnoi,
hij gebruikte bedreigingen tegen mij. Pensez-vous
rn'tlpouvanter avec, par vos m-s? denkt ge mij
door uwe bedreigingen, dreigementen te verschrikken, vervaard te maken? - Menacer, v. a.
Dreigen, bedreigen. M- qn. de l'oeil, de Ia main,
avec la canne, iemand met het oog, met de hand,
met den rotting dreigen. - Ook zonder voorwerp:
II jure, il menace, hij vloekt, hij dreigt. - (fig.)
Les ennemis nous menacent dune invasion, de
vijanden bedreigen ons met eenen inval. Lair nous
menace dun grand orage, de lucht dreigt ons met
een zwaar onweder. Ce bâtiment menace mine,
dit gebouw dreigt in te storten. - (poét.) Des
montagnes qui menacent le del, hemeihooge bes'gen rn. p1. - (iron. ei fam.) Hoop geven: 11 nous
menace dun grand repas, hij geeft ons hoop op
eenen grooten maaltijd. - (Proc.) Tel menace qui
a grand peur, menigeen dreigt, en vreest zelf. SE MENACER, V. pr. Elkander bedreigen. IJs se menacent des yeux. - liet part. passé is ook adj.
Homme menacé dun grand malheur, met een
groot ongeluk bedreigd man. Pays ni- de guerre,
met oorlog bedreigd land n. Nous sommes ni-s
dun lung liver, wij hebben een' langen winter te
vreezen. - Menaceni-, m., -ense, f. Bedreiger m., bedreigster f. - -- Menaceuix, ease,
adj., z. v. a. MENAÇANT.
Ménade, t. [Myth.], Z. V. a. BACCHANTE.
Menadsire, 1. [Jur. anc.], z. v. a. ASSIGNA.

TION i AJOURNEMENT.

Menage, in. Huishouding 1., huisbestuur, huisbewind; huishouden; - huisgezin; - huisraad n.,
inboedel m.; - huishoudeljkheid, spaarzaamheid f.
in 't huishouden. Tenir, Se rnettre en m-, eene
huishouding hebben, beginnen. M- bien réglé, goed
geregelde huishouding. M- de garcon, vrijgezellenhuishoading. C'est on vrai goultre que le in-,
't huishouden verslindt veel. Ma femme entend
bien le m-, mijne vrouw verstaat het huishouden,
het huisbestuur zeer goed. - Mettme une fille en
ni-, eene dochter uithuwelijken, in een huishouden
zetten. - Ils font bon, mauvais in-, zij leven,
huizen goed, slecht met elkander. - II y a quatre
rn-s dans celte maison, er zijn vier huishoudens,
huisgezinnen in dat huis. - Celte servante tient
son m- bien propme, die meid houdt het huis, het
huisraad, den inboedel regt zindelijk. S'aclieter
un m-, het noodige tot ccvie huishouding, een' inboedel aan/wapen. - Ii vit avec grand m-, hij
leeft zeer zuinig, houdt zeer zuinig huis. - Vivre
ie in-, zuinig leven of huishouden; - (iron.) zijn
huisraad verkoopen om te leven, van zijn huisraad
teren. - Pain de in-, huisbakken brood n. Toile
de rn-, huislinnen n. Liqueurs de in-, huisdranken, zeifbereide dranken rn. p1. - Femme de m-,
huishoudster, waarneemster eener huishouding. M-, Economie de bouts de chandelles, Z. BOUT. ([am.) Ii a in- en viiie, hij houdt er eene gekamnerde, eene bijzit op na. -- (Loc. prov.) 11 ny a
qu'un m- de gâté, er is met die twee maar één
huishouden bedorven (van twee even weinig deugende echtgenooten). - Ménage, e, adj. (en
part. passé van ménager): Les hiens rn-s dans
notre jeunesse, de in onze jeugd gespaarde goederen n. p1. Santé bien m-e. behoorlijk in acht genomene gezondheid t. - Méi
iagement, m. Omzigtigheid, voorziglige, omziglige behandeling, behoedzaamheid, verschooning, inschikkelijkheid f. 11
faut s'y conduire avec m-, men moet daarbij met
omzigtigheid te werk gaan. Sa constitution demande tnancoup de m-, zijne ligchaamsqesteldheid
vereiseht veel omzigtigheid, voorzorg. Dire Ia verité
sans aucun in-, de waarheid zeggen zonder eenige
verschooning. Ii le traila sans in-, hij behandelde
hem zonder inschikkelijkheid. - Le m- des esprits
est quelquefois difficile, de leiding der gemoederen
is somtijds moejeijic. (Deze beteeke'nis is verouderd.)
- II na point de m- dans sa maison, er is veene
spaarzaamheid in zijn huis. (Deze beleekenis komt
weinig voor.) - Ménager, V. a. Sparen. bezuinigen, met overleg, met zuinigheid gebruiken; verschoonen, ontzien, zorg dragen voor, in acht
nemen; - met oinzigtiqheid behandelen of te werk
gaan: - wel leiden of besturen; - bezorgen, verschaffen, aanbrengen. 11 ménage ce quil pent dans
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sa maison, hij spaart in zijn huis, wat hij maar
kan. - Ook zonder voorwerp: Ii rnénage pour sa
vielliesse, hij spaart voor zijnen ouderdom. Voilk
ma bourse, ne la mênaez pas, daar is mijne
g eldbeurs, verschoon, ontzie ze niet. - M- sa santé,
sa rdputation, zijne gezondheid, zijn' goeden .. naam
in ac/it nemen. M- son tenips, zuinig op zijn tijd
zijn. Ook: den regten tijd tot iets kiezen. M- ses
ses paroles, weinig en met o;nziqtig/ieid spreken,
Zijne woorden wikken. M- Ia modestie, Ia délicatesse, niets zeggen of doen, wat de zedigheid, de
kiesc/iheid kan kwetsen. U ne ménage personne,
hij ontziet, verschoont niemand. M- ses chevaux,
Zijne paarden verschoonen, ontzien, lien niet te
veel afmatten. M- les interèts de qn., voor iemands
belangen waken, iemands belangen behartigen, niet
in de waagschaal stellen. - (fig.) Il est dune homeur fâcheuse, ii faut le m-, hij is ligt geraakt,
men moet dein met omzigtigheid behandelen, omziqtij met hem te werk gaan. Ii ménagera bien
cette affaire, hij zal die zaak goed aanleggen, leiden
of besturen. M- one entrevue entre les partis intéressés, eene bijeenkomst tusschen de belanglieb
NI- one pen--bendpartijuwk,bezogn.
sion, one surprise a qn., iemand eene jaarwedde
versclia/fen, iemand eene verrassing bereiden. Ce peintre ménage bien l'ornbre et Ia lumière,
die schilder weet licht en schaduw goed aan te
brengen. M- nu escalier dans on bâtiment, eenen
trap in een gebouw aanbrengen. M- on terrain,
eenen grond zoO gebruiken, dat men er overal voordeel van trekt. - (Lor. fain.) Je n'ai rien a mavec eet homme -la, ik heb roet dien man niets te
maken, niets uitstaande. - (Loc. prov.) M- Ia
chèvre et le chou, z. CHEVRE. - Prov.) Qui veut
aller loin, ménage sa monture, wie verwil 'rijden,
ver.cchoone zijn beest, wie iets lang wil bezitten,
ontzie liet, versehoone liet. SE IMENAGER, v. pr.
Voor zich sparen, wegleggen: II s'est niënagd do
pain pour ses vieux jours, hij heeft een stuk broods
voor zijn' ouden dag gespaard. - Zich ontzien,
zich in acht nemen, zich wachten. II ne se ménage
oint, hij ontziet zich niet. Se in- Men avec tout
fe monde, zich met iedereen goed verdragen, niet
iedereen wel weten om te gaan. - Se m- entre
deux partis contraires, twee strijdige partijen te
vriend houden. Se ni- avec qn., behoedzaam met
iemand omgaan. Elkander ontzien of verschoonen. - Métiager, ere, adj. Huishoudelijk, huishoudend, spaarzaam, zuinig. C'est une femme
m-ère, 't is eene huishoudelijke vrouw. Lesjeunes
gens nu sont guère rn-s , de jonge lieden zijn zelden
spaarzaam. 11 devient plus in-, hij wordt zuiniger.
Z. ook BOUT. - pott.) Main m-ère. spaarzame,
Zuinige hand f. - MÉNAGER. in., -ERE, 1. kluishouder ni., huishoudster f. Elle est bonne rn-die,
Zij is eene goede huishoudster. - 11 est bon rn- du
ternps, hij gaat zeer spaarzaam met den tijd om,
hij gebruikt hein nuttig. Quil soit rneilleur m- de
sa santé, laat, hem zijne gezondheid meer in acht
nemen. - MENAGERE, f. Huishoudster f., dienstbode, die de huishouding waarneemt. - (lam..) Ma
m-; Notre m-, mijne vrouw. - Ménagerie, f.
Diergaarde f. , dierentuin m., dierenpark n.; gezamcnljke dieren eener diergaarde, verzameling van
allerlei vreemde en zeldzame dieren, m e n a g érie f. - fÉcon. mr.] Fokkerj, kweekerj f. van
vee, van vogels; hoenderhof m. - Méiia
geur, m. -eiise, 1. (altijd in kwaden zin) Hij
of zij, die iedereen ontziet, die alle partijen wil te
vriend houden. (GOÇrnE.
(

(
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Menagogiie, rn. [Méd.1, z. v. a. EMMENA
Ménitis, fl1. [Bot.] Amnerikaansche bornagie -

plant f.

Mbnakaliite M. [Minér.] Titanium-ijzer
steen m., metallische steensoort, naar de vindplaats
Menakan in Cornwallis benoemd).
Meuant, e, adj. Leidend, besturend, voerend:
Les roues m-es des locomotives, de voorraderen
der locomotieven (die de machine op de rails houden).
Méiiastasie , f. fMéd.j Baarmoeder-koljk,
moandeljksch lijden n. bij ongeregelde zuivering,
me'nostdsis f.
Mendiant, e, (Id). Bddelend, van aalmoezen
levend. Des gens rn-s , bMelende lieden in. p1., bédelvolk n. - Religieux, Moine m-, bddelaionnik m.
- MENDIANT. rn. -E, f. Bëdelaar, schocijer m.,
bëdelaarster, bédelares, schooister f. Faire travailler
,

-

MENER.

les ni-s, den bédelaars werk geven. - [Fl. eed.]
Les quatre m-s, de vier bédelorden (jakobijnen,
franciskanen, augustjnen en karmelieten).— [Cuis.]
Bëdelaars-dessert n., naam van 1 ondereen vermengde gedroogde vruchten: vijgen, razijnen, waandelen en hazelnoten.—Me,,dicité,f. Bëdelstand m.,
bédelende armoede, bédelarj f., bédelstaf, bédelzakm.
Etre réduit a la m-, tot den bédelstand, bddelzak
gebragt zijn. - Dépot de m-, bédelaarsgesticht n.
- Mendier, V. n. Btdelen, om aalmoezen vragen: M- de maison en maison, van huis tot huis
bddrlen. - MENDIER, v. a. Bédelen, afbédelen, met
bédelen ophalen: M- son pain, zijn brood bédelen.
- (/1g.) M- des louanges, om lof bidden. M- las
sistance, l'appui de qn., iemands hulp, ondersteuning afbidden, smeekend inroepen. - [Anc. prat.]
M- une saisie, one intervention, eene beslaglegging,
tus.schenkornst zoeken te bewerken.
Meiidole , f. [I I. n. ] Soort van zeebrasem,
laxeer-visch m., me n d 0 1 a f.
Mendrague, f., z. v. a. MADRAGUE. ders).
Mène, t. [Tech.) Stel n. loogkuipen (bij zeepzieMené, C, adj. (en past. passé van inener):
Enfant m- par la Iisièi'e, aan den leiband gevoerd
kind. Homme m- en prison, in de gevangenis gebragt man. Voiture bien m-u, Bâtiment dien in-,
goed bestuurd rijtuig, vaartuig n.
Meneaii , rn. [Arch.j Vensterkruis n. Faux
m-, loos vensterkruis (dat niet met het kozijn verbonden is, maar met het raam opengaat).
Méuechiiies, in. p1. {Philol.j Naam van twee
sprekend op elkander gelijkende tweelingbroeders
'in een gelijknamig blijspel van Plautus, menchm en m. pi. - (fig.) Twee sterk op elkander gelijkende broeders of aan elkander vreemde menschen.
- In dien zin ook in 't enkelvoud: Trouver son
in-, zijn evenbeeld, zijne wederga vinden.
f MeI,eehLnéisilie, In. Volkomen gelijkheid f. tussehen
twee personen.
Meiiée, f. heimelijke list of kunstgreep, kwade
praktijkf., siuwestreek, aanslagrn. Jul découvert
ses in-s, ik heb zijne bedekte gangen, zijne sluipwegen, zijne kunstgrepen ontdekt Les gens a rnemploient des inovens sourds et honteux, menschen
van kwade praktijk gebruiken heimelijke en schandeljke middelen. - [ Véner.] Spoor n. van een
vlugtend stuk wild: Suivre Ja ni- dun cerf, het
spoor van een vlugtend hert volgen. - Ce chien
a la m- belle, die hond blijft goed op het spoor.
- [Tech.] Greep f. van den tand eens rads). Streek f. (bij 't ophalen of noppen der st/Ten). [Liturg.] Kerkboek n. der grieksche christenen, in
twaalf afdeelingen voor de twaalf maanden.
Ménéeu, adj. m. (pr. md-nd-em): Cercle rn-,
maandcirkel m. van een' zonnewijze
r.
Méiiéhoiild (Sauce a Ja Salute-) [Cuis.]
Saus t. van boter, meel, melk, peterselie, look,
laurier, sjalolten en truffels, saus a I a S a i n t e
M é n é h o u ld.
Mener, v. a. Leiden, geleiden, voeren, brengen, médenemen. II les a mends dans son jardin,
hij heeft hen in zijnen tuin geleid, gebragt. M- on
cheval par Ja bride, eenpaard bij den toom leiden.
Venez deniain chez moi, et rnenez votre frère,
kom morgen bij mij, en breng uwen broeder mede.
M- one deinoiselle par la main, eene juffer bij de
hand leiden. - M- qn. en prison, iemand naar de
gevangenis voeren, brengen. II men a tout son monde
avec lui, hij nam al zijn volk mede, met zich. tlenez-mol chez le p! !nee, leid mij binnen bij (verschol mij toegang tot) den vorst. -- (fig. et pop.)
M- qn. par un chernin od II ny a point de pierres,
iemand bij elke gelegenhcid vervolgen, geen rust
laten. -- (Loc. prov.) C'est on aveugle qui en
rnène (of conduit) on autre, Z. AVEUGLE. - Ook
met een' zaaknaam tot onderwerp en zonder voorweep: Ce chemin mène nu château, die weg leidt
(voert, loopt, gaat, brengt) naar 't kasteel. - (fig.)
Cela ne mène h rien, dat leidt tot niets, dal loopt
op niets uit, dient nergens toe. - (Proc.), Z. CUEMIN; - Z. ook LISIW,E , LAISSE. - Aanvoeren,
voeren; besturen, drijven, mennen; vervoeren. M
des gens de guerre an combat, krijgslieden tot
den strijd aanvoeren. Z. ook IJOUCHERIE, BAGUETTE,
-

-

-

BATTANT, BRANLE, DANSE. - M- Ie deuil, den

ljkstoet voorop gaan. M- les chevaux of le carrosse, de poarden of de koets mennen, rijden. M- de front trois chevaux, met driepaarden naast
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elkander rijden. - Ook zonder voorwerp: Ce cocher mène bien, die koetier rijdt goed. -- M- du
blé an marché, koren naar de markt brengen, vervoeren. M- du bols par bateau, hout te scheep
vervoeren. -- (Loc. lig.) M- tine vie honnéte,
sainte, triste, scandaleuse, een regischapen, heilig,
treurig, ergerlijk leven leiden. M- grand deuil
de qc., zeer bedroefd over iets zijn, rooien rouw
over iets bedrijven. - Ii le inène comme ii veut,
hij bestuurt, leidt hem, zoo als hij wil. M- qu. par
Ie nez, iemand bij den neus leiden, voor den gek
houden, bedotten, foppen. II se laisse in- par ce
vaurien, hij laat zich door dezen deugniet om den
tuin leiden. L'a rn bition Ie mène, de eergierigheid
regeert, drijft, leidt hem. L'argent ne Ie rnène pas,
hij wordt niet door het geld bestuurd, hel peld heeft
geen vat op hem, hij laat zich niet omkoopen. M
doucement Un homme, behoedzaam met een' mensch
omgaan. M- qn. ructeinent, iemand ruw behandeten. Je vous mèneral comme it faut, Ik zal te Ier
dege, braaf afrossen. M- beau, grand bruit de qc.,
groot leven over iets maken. M- de front plusieurs
affaires, vele zaken le gelijk drijven. Cette femme
mène une terrible vie h son mar!, die vrouw maakt
een groot, vervaarlijk leven tegen haren man. M(of Cniiduire) Ja barque, Bien m- sa barque, z.
BARQUE. Le jeu, Ia détiauche, les femmes niènent
iden loin, hel spel, de losbandigheid, de vrouwen
leiden zeer ver, storten in groote ellende. M- grand
bruit, een groot geraas maken. - Cette provision
de beurre nous mènera jusqu'h Ja fin de ihiver,
wij zullen met (lien voorraad van boter den winIer wel uitkomen Cet homme mène grand train,
deze man voert een' grooten slaat, leeft op een'
grooten voet. - It faudra bieti m- les bias pour
enfoncer ces pilotis, men zal de armen wakker
moeten roeren. om die palen inden grond te hejen.
- [ Tech.] M- Ja table, de kaarten uitzoeken en
in spellen verdeelen. M- aux ciseaux, de kaarlebladen met de schaar bearbeiden. M- boi re, een belegnel of passernent opnacijen, zonder hel strak aan
te halen. - [Man.] Le pied qui mène, de rejler
voorpoot van t paard. - [ It/tar.] M- un vaisseau
au càhleau of au grelin, een schip op sleeptouw
hebben. - SE MENER, V. pr. Geleid worden, zich
laten leiden of besturen: Ces gens ne se mènent
pas aisément. - Elkander leiden: Souvent les
aveugles se mènent les uns les autres.
Ménespauisie, f., z V. a. MENOPAUSE.
1 Ménestraitder, v. a. Met de viool rondtrekken; in de leioegen op de viool spelen.
Ménestiel , m. Middeleeuwsch muzikant of
speeliitan, die de zongen der troubadours met de
vedel begeleidde of de zangwijzen voor de liederen
dezer laatsten maakte, soms ook wel zijne eiqen
liederen zong (maar dan liever ehantkre heette),
minstreel, menestreel, in Vlaanderen videbar, in Holland vinder, spreker ge/weten, later
afgedaald tot den rang van straatzanger en potsenmaker of goochelaar (Jongleur).
Meiiétvier, m. Slecht vioolspeler m. M- de
village, dorpsspeeloian m. - Weleer de noaret van
ieder muzikant of instrument-bespeler. - (Loc.
prov.) II est comme les miiuétriers, it na point
de pire logis que le sten. 't gaat hem als de speellui. die 't nergens slechter hebben dan thuis. t Menétrièi-e, f. Instrumeat-be.cpeelster 1.
Meiiette, au. 1. (alleen in): Cest une soeur
m- , t is eene pilaarbijtster, eene /ljnvrome, menviste zus.
Meiieur, m., -ease, f. Geleider, l4jonkcr,
leidsman m.; geleidster f. Voil)i le m- de vette
dame, dat is de leijonker van deze dame. d'ours. beerenleider. Son cocher est un mauvais
m-, zijn koetsier is een slee/it voerman of rijder.
- M -e u se, bezorgster dei' voedslermoeders of mintien te Parijs; op/moister von 't maandgeld voor
de Ie minne bestelde kindei en. - ( fig. cl fam.)
Aanvoerder, raddraajjer, belhamel m.: On a arrèté
les in-s, men heeft de bel/ioinels gevat. - [Tech.)
M- de c1seaux. kaartebladsnijder m. M -euse de
table. kaarlenuitzoek.cter (die de afgesneden kaarten lot spellen verzamelt).
Mvniiane, 1. [Arch. ant 1 Uitstek, balkon n.
aan den voorgevel. - Ok ale ailj: Colonne m-,
zuil f. met eene soort van balkon daarop.
Meniaithe, f., Z. MÉNYANTHE.
t Ménil, £0. (pr. lui-nl) Woonstede t.; ge-

s

hucht, dorp n. (nog overig in sommige plaatsnamen:
Minilmortant, Grand -Mmnil, etc.)
Méiiilithe, m. [Minér.] Leveropaal (weleer:
blaauwe speksteen) , cene verscheidenheid van den
half-opaal (inz. te Minilmontant bij Parijs), m eni/ilk m.
Ménille, f. [Papet., Impr.] , z, V. a. ETENDOIR.
- [Any. mar.J Stuk hout, als handvatsel op een'
galeiriem gespijkerd.
Me it in, m. [Hist. de France] Prinsen-speelnoot; elk der 6 pages of edelknapen, aan de dienst
des dauphins verbonden. -- (pail.) Les rn -s de la
mort, de fakkeldragers bij ljkstaatsikn. Les rn-s
d'Hélicon, de goede dichters. - Meziiiie, f. [11.
de France ] Jonge eeredame bij de koningsdochteren.
Méninge, t. [Anat.] Hersenvlies n., inz. liet
harde hersenvlies (dure -rnère), mmmx t. - Bezinksel t. van den wijn in 't vat, eer de gisting
is ingetreden. - Méningé, e, adj. [Anat.] Het
hersenvlies betreffend: Attire m-e, hersen-slagader 1. (ook moyenne sphmno-dpineuse ge/weten).
- Méiiingelte, f. (verkiw. van mmninge) [ Anat.]
Het dunne hersenvlies (pie -mOre). - Ménitigi.
z. V. a. ALIACHNOÏDE. - Méninginite, t.
( Mid.] Ontsteking t van het spinneweb.cvlies. Méniiigite, 1. [Mid.] Ontsteking der hersenvliezen, inz. van de meninc of 't harde hersenvlies. Méniugo-céphalite , t. [Mid.] Hersenvliesontsteking t - Méiiiiigo-gastralgie, t. [1ëd.]
Maagzenuwljden ti. maagpijn f. - Méniagogastritue, adj. [Mid.]: Fièvre in-. galkoorts t.
(fièvre bilieuse). - Méiiiiigogène, od.j [ M id.]
Valsclie vliezen vormend. - Mé iii ngophylax , m.
[Chir.] Hersenbeschermer m., een werktuig, vroeper bij de panborinri in gebruik. - Méiiingor
i-hée, t. (Mid.] Uitstorting van nov/it tu.csc/ien de
hersenvliezen. - Méningovihéique, wIj. Daartoe behoorend. - Méniugose, t. [Aunt.] Beenclerverbindin,q 1. door vliesvormige banden.
Ménippé, e, adj. [Litt.] In den sejl der toerken van iVlenippus (wijsge?r, die omtrent 300 jaren
vóór J. C. zeer bijtende hekelschriften schreef),
menippisch. Satire ni e, menippiscite salyre f.; ook de naam van spotschriften, in 1.593
tegen de hoofden der ligue in Frankrijk geschreven.
Méisisciuin, rn. (pr. —ome) [Bot.] Maanvarenkruid n. (ook mmnisse, mmnisce en miniscion gespeld).
Ménisperniacé, e, wij., z. v. a. MtNIsPERMOIIJE. - Ménisperinate, m. [Chitu.] Maanzaadzuur zout n. - Mmnispeiine, m. [Bot.]
Maanzaacl n. - Méiiisperniées, t. p1. [Bot.]
Maanzaadgewassen n. p1. - Ménispermine, 1.
[Chim.] Een uit de levanl.sc/ie bessen verkreoen
alkali of loogzout n., menisperinine f. - Ménispermiqeae, odj. [Chim.]: Acide m-, maanzaad-zuur n. - Ménispermo'ide, adj. [Bot.J
Marinzaadvormig, naar maanzaad qeljkend.
Ménisque , m. [Ant. gr.j Halvemaanvormig
sieraad n. - [Géom.] Halceinaanvorinig cirkelstuk n. -- [Opt. ] Maanglas n., maan t., plas,
dat op de cme zijde bol en op de andere hol geslepen is, meniscus ni. - [H. anc.] Dekplaatf.
op de standbeelden (Urn ze tegen bezoedeling door
de vogels Ie .beveiligen). - [ Bijout. ] M-s, halvemaonvormifje sieraden n. p1.
Ménisse, f. [Bot.], Z. MÉNISCIUM.
M -iii.otiisiiie, m. [U. rel.] Leer t. der doop.cgezinden, in e n n o ii j s in u s n. - Men notiite, m.
Doopsgezinde, m e n n a a i e t m., ann/tamer cener
christen-secte. die den doop enkel aan volwassenen
bedient, geenen eed zweert en een' afschuw van
den oorlog heeft (zoo ge/weten naar een' harer
eeeraars Menno Sinonsz., die haar oproer tegen de
wereldsehe overheid in 1537 sliMe).
Mésiographie, f. [lid.j Be
t. der
maandstonden. -- Mmnogia.phiqne, adj. Die
i
ce/i.
be.sebrjvino betref/end, fl1, eno g r áp S
Ménoide, Ui. Ilistr.J , z. V. a. CROISSANT.
Ménoire, f. [Tech j Wielligter, wagenmakers
heflinoin ni.
Méi*ois, M. [Min e r.) Halvemoansteen m.
Ménole, t., of Iresniau, m. Karnschijf t.,
ronde plank met gaten en ceiten steel, in eene bo,

Iei'karn.

Ménologe, m. [Chrom.] Mar telaars- of heiligen-kalender m. in (l(' grieksehe kerk, verdeeld in
12 deelen voor de 12 maanden des jaars.
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Ménologie, f. [Méd.] Verhandeling over, leer f. bedriegeljk, arglistig voorbehoud in gedachten.
van de maandstonden. - Ménologique, adj. Die Het verstand betreffend: Aliénation m-e, verstand:verhandeling of leer betre/fend, m e n olö g s h.
of geestverbijstering, krankzinnigheid I. - Mentaleinent, adv. Op innerlijke wijze, in de geMenon, m. [H. n. ] Levanische geit f.
Menopause, f. {Md.J Hel ophouden der maan- dachten: Les lois ne punissent pas les crimes
commis m-, de wetten stra//'en niet de in gedachmaandstonden,
men
oof
der
deljksc/ie reiniging
p a u s i s f. - Méiioplanie, f. Verdwaling of ten begane misdrijven.
Meute, 1. [Corn. ] Soort van wollen deken f., die
verplaatsing der maandstonden. - Ménoirhagie, f. Te sterke vloeij inq 1. der maandstonden, te Rheims wordt gemaakt.
Menterie , f. (fam.) Onwaarheid, leugen t.
o verbodige maandstonden m. p1. - Ménorrhagiq ie,wij. Daartoe belioorend, in e n 0 r r h a g is c ii. zonder boos opzet: Le bavard débite des m-s, de
éKioIrhée, f. Maandvloed ni., maande/ijle snapper vertelt onwaarheden.
Menteur, euse, adj. Leuqenachtig , bedriegesche reiniging, menorr/u.ea f. —Ménorrhoi
que, wij. Daartoe belioorend, m e n 0 1' r/ ce i 5 C ii. lijk, misleidend, vaisch. Personne m -euse, leugen- Ménostase, f. Onderdrukking, opstopping f. achtig mensch, persoon m. - (Loc. prov.) H est
fl1- comme un arracheur de dents, comme un Iader maandstonden.
Menotte, f. (verklw. van main)(fam.) Handje n., quais, comme une oraison funebi'e, comme une
kinderhand 1. - 3IENOTTES, 1. Pl. Handboe/jen f. p1., épitre dédicatoii'e, hij liegt als een kwakzalver,
paternosters m. p1. II ëtait fuiieux, on lui mit les hij liegt of 't gedrukt was. - Songe m-, bedriegelijke droom rn Silence in-, misleidend, bee/siegeIII-, hij was woedend, men deed hem deliandboeijen
aan. - (fib.) Mettre les rn a qn. , iemand de lion- lijk zwijgen n. S'il nest pas honnête homme, son
den binden, iemand buiten de mogelijkheid of de visage est bien ni , zoo hij geen eerlijk man is,
gelegenheid stellen ons iets uit te voeren, ons te liegt, bedriegt zijn gelaat zeer. - [Théol.j Tout
schaden, enz. - Metiotté, e, adj. Met handboeijen homme est nl-, ieder mensek is aan dwaling onderhevig, kan zich bedriegen. - [Chas.] Chien m-,
aan, gepaternosterd; Voleur m-.
Mensal, e, adj.(van 't /atijnsche mensis, maand) valsch aanslaande hond m. - MENTEUR, m., -EIJ5E, t.
Leugenaar m., leugenaarster I. M- fieffé, de proDe maand betreffend.
Mensal, e, adj. (van 't latijnsche mensa, tafel) Iession, aartsleugenaar, gietlogen, leugenaar van
De tafel of den disch betre/fend. - Ligne me of beroep. - (Loc. prov.) A m-, ni- et demi, een'
a/s su&st. MENSALE, f. [Chirom.] Middellijn f. in de leugenaar moet enen met nog grooter leugens beschamen. 11 faut qu'un rn- ait bonne rnémoire,
hand.
; - tafel- een leugenaar moet een goed ge/leugen hebben.
1 Mense, f. Spijstafel f., disc/i m monniken.
Menthe, t. [Bot.] Munt f. M- poivrée, peperge/den n. pl der olden, der 1e/oosters of
- (fig.) Toutes les espèces out Un droit dgal /i munt. M- cripue of fi'isëe, kruizemunt (ook baume
Ia rn de a nature, al de dierensoorten hebben een frisé geheeten). M- aquatique, watermunt (ook
baurne d'eau genaamd). M- -cog, Z. BALSAM1TE.
gelijk re;t op den disc/i der natuur.
MensoLe, f. [Arch.] Sluitsteen rn aan een [ti- pouliot of sauvage, polei, waterpo/ei f. Menthoidées, f, pi. [Bot.] Muntgewassen n. p1.,
gewelf, ménsota f.
Mensonge, f. Leugen, logen f. On laccuse muntsorten f. p1.
Meiitiane, f. (pr. t=c), z. v. a. VIORNE.
de m-, men besc/iu/dit hem von eene leugen. MMentigo, in. [Vétér.] Lippenvlecht t., lippeninnocent, onschuldige, onschadelijke leugen. Mofficieux , leugen om bestwil. M- puant , onbe- uitslag a. hij paarden en schapen.
Mention, f. Melding, vermelding f., gewag n.,
Lesschaamde, /iandtasteljke leugen. — (Ecrit.]
put. Le père du u-, de geest, de vader der leugen, md si t ie f. Faire rn de qc., melding van iets
de duivel. - ( fig.) Dwaling, begoocheling, verdich- maken. U na point été faiL m- de lui dans cette
ting, misleiding f., bedrog n. Le monde nest allaire, er is bij deze zaak geene melding, geen gequ'illusion et rn- in de weield is 'niets dan beoo- wag van hem gemaakt. z. HONORABLE. - Meiicbr/ing en bedrog. - Les rn -s de Ia poésie, du tionner, V. a. Gewag of melding maken, verinel
aanvoeren, gewogen, gedenken. M- qn. hono--den,
roman, de verdichtingen der podzij, des romans. (Pray.) Tons songes sont m-s, alle drocmen zijn rablernent of enkel M-, eervolle melding van iemand
bedrog. - Mensonger, ère, adj. Leugenachtig; maken. - Het part. passé is ook adj.: L'arlicle
bedriegeljjk, va/sc/i. Histoire rn-ère, leugenachtige mentionné ei -dessus, het hierboven vermelde, aangeschiedenis f. Langue in -ère, bedriege/jke, leugen- gehaalde artikel.
Meiatir, v. n. Liegen, eene leugen zeggen, leuachtige tong f. Atlraits m-s, va/sc/ic, bedriegeljke,
misleidende aanvalligheden f. p1. of aanlokselen n. gentaal spieken, met een bedriegeljk oogmerk onwaarheid
spreken. Prenez garde de m-, wacht u
lieve
Hemel,
m-!
vous
bUs
que
Mon
Dieu,
Pl wat zijt ge lew enactiq! - Menoisgèrenient, te liegen. M- a qn. , tegen ieiiiond liegen, iemand
voor/legen.
II ne ni'aura pas menti impunëment,
ode. Op leugenachtige, bedriegeljke wj]ze.
Menstrual, e, adj., z. v. a MENSTRUEL. - hij zal mij niet ongestraft voorgelogen hebben. M
overtuiMensi ruation , f. 1Médj Moande/jjksclie zuive- ui sa conscience. tegen zijn geweten. zijne
ring, Z. V. a. 111ENSTRUS; - tijdstip n. dier zuive- ging liegen. Il en a menU (weleer ook: II a menti
ring. - Menslitse, ni [Anc. cliirn.J Vloeibaar par sa gorge), hij heeft het gelogen. - (lom.) Ii
oplossingsmiddel; scheidingsvocht, m i/ ns t r U ii m D. na meat jamais, sil n'ouvre Ia louche, hij liegt
- [Alch.] Kwik a. dec wijzen; - water a. - zoo dikwijls, als hij den mond opent. Z. ook ENRA(SER, DENT. - (fig.) Sa physionornie ne ment pas,
MENSTRUES, f. id [Méd.] Maandstonden, stonden rn
pl, niaündel/jkselie zuivering of reiniging f. (door de zijn gelaat liegt, bedriegt niet, vertoont hem gelijk
vrouwen ook affaires, ordinaires, lanes, mois, règles, hij is. Faire m- 1e proverlie, het spreekwoord tot
purgalionsie/ieeten). .- Menstiné, e,adj. [Mc-d.] een' leugenaar maken. - (Proc.) On sait in- sans
De maandstonden hebbend of krijgend. - Men- pat Ier, men kan liegen zonder spreken. II ne faut
sti-siel, Ie, ad/. fMéd.] Tot de 'maandstonden be- I)äS ni- devant les m-s, vertoon uwe kunst niet in
hoorend: Les purgalions in -les, de maandeljk.cche tegenwoordigheid van hem, die er meester in is.
reiniging f. - Menstiiieux, eiise, adj. [Chir. Bon sang ne peat rn, liet bloed verloochent zich
niet; de appel volt niet ver van den stam. A beau
alic.] De maandstonden te rijkelijk hebbende.
ill- (lUi vierit tie loin, z. onder LOIN. - SANS MENS Mensualie, adj., Z. V. 0. MENSUEL. - Men- TIR,
/t NE POINT 1IIENTIR, bc. ado. Om de waarsuet, le, adj. Maandeljksc/i , wal elke maand
gebeurt of verschijnt: Eist in- de recette, maan- heid te zeggen, in ernst, in waarheid (a dire vrai).
deljksclie staat. maandstaat in. van ontvangst. - SE MENTIR, V. ps. Zich zelven bedrieen, misEcrit al-, moanrleljksch geschrift. maandschrift n. leiden. - Elkander beliegen of misleiden.' - MEN- Mensiielleiiaent, adv. Maandelijks, elke TIR, III. Het liegen. Le m- est un rnaudit vice,
't liegen is eene gevloekte ondeugd.
maand: Payer rn iine dette.
Metitisine, rn. Ziekelijk overspannen werking
MensllraJ)iIité, f. fGorn.J Meetbaarheid 1.
- Mensurable, adj. Meetbaar (mesurable). - van den geest.
Mento -labial, adj. [Anat.] Tot kin en lip
het
meten.
(en
a.
Meting
f.
,
f.
Menii'ation,
Meiitagie . I. fMid.) Kinvlecht f., kinschurft f. behoorend: Muscle ni-, of als subst.: MENTO -LAMen1il, e, adj. In den veest. in de gedachte, DIAL, m. Vierhoekige kinspier 1.
Mentoii, rn. [ Ariat. ] Kin f., beneden gedeelte
in den zin. innerlijk, m
t a ci 1. Oraison me,
stil, innerlijk gebed n. Restriction rn -e, stilzwij van s menschen gelaat of ook van de onderkaak
tij
sommige dieren. M- pointu, carré, fourchu,
a.,
f/end, innerlijk voorbehoud, gedachten-voorbehoud
-

v

-

--

-

ei

-
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rond, plat, spitse, vierkante, gesp1tene, ronde,
platte kin. z. ook GALOCHE. Le m- dun clieval,
dune chôvre, run boue, de beneden muil m., de
kin van een paard, geit, bok. - (lig. et (am)
Avoir deux m-s, double, triple m-, Avoir Un mI double, a triple étage, eene onderkin, zware
onderkin hebben. Etre assis 5 table jusqu'au m-,
zeer laag, op een' zeer lagen stoel aan tafel gezeten
zijn; ook: eene der beste plaatsen aan tafel hebben;
zich aan tafel regt te goed doen. - (Loc. prov.)
Brauler le in-, de kaken roeren, eten. Secouer Ie
m-, met eene berisping den spot drijven. Lever le
m-, eene hooge borst zetten, de borst hoog dragen,
het hoofd in den nek werpen. Mettre ses mains
saus le in-, zijn gemak nemen. - [ Bot.] Le m
de l'iris, de drie afhangende bloembladeren van de
lisch bloem.
Meiitonnet, m. {Serr.] Sluit- of klemhaak m.
M- dun loquet, klinkhaak. - [ Coutel.] Kinstuk
je n., uitstekend gedeelte onder aan 't nieslemmer.
- Artill.] M-s de bombe, ooren n. p1. van eene bom.
i eiitonnier, ière, mij. [Anat.] Tot de kin
behoorend: Artéres in-s, kinslagaderen f. p1. Muscle in- -labial, z. v. a. ME1NTO-LABIAL. - 1entoni*ièie, f. Kinband in. (aan de voormalige dames-maskers); kindoek m., kinbeschutting f. [Chic.] Kinverband n., z. v. a. CHEVETRE. [Tech.] Moffelplaat f., horizontaal liggende plaat
voor de opening van den ma/fel des beproevings- of
kapelovens, wardooi de deur van den moffel naar
welgevallen naderbij of verderaf kan qebrajt worden.
Mentor, m. (pr. niein -tor) Wijs leidsman, raadgever, raadsman, opvoeder, m e n t o r m. (naar
Mentor, den vertrouwden vriend van Ulysses en
den leermeester van diens zoon Telémaclius).
Mentu1are, f. [Méd.] Onwillekeurige krampachtige spanning f. der roede.
Mcntule-iiiariiie, f. [H. n. ] Zee-bloedzuiger in.
; Meiitiilotisaiiie, f., z. v. a. MASTURBATION.
Menu, e, adj. Dun, fijn; klein, smal; (fig.) gering; klein. Ce baton est trop in-, die stok is te
dun. Ii a les bras m-s, hij heeft dunne armen. De
l'écriture fort m-e, zeer fijn schrift n. Pluie m-e,
fijne regen, stofregen in. De m- bois, dun, klein
hout, rjshout n. Poussière in-e, fijn stof n. M
plumb, m-e dragée, Z. v. a. CENDREE. - z. ook
GIBIER, B1TA1L, GRAIN, DiME, LIENREES. - ICuis.]
M-s droits, afval van een dier voor ragouts. MrOt, klein gevogelte n. (kwartels, patrijzen. vinken
enz.) -7- Sa m-e dépense ne monte pas s trois ho
rins, zijne kleine uitgaafbeloopt geene drie gulden.
Ms frais, kleine, geringe kosten. M-s plaisirs, kleine
uitgaven voor uitspanningen. z. ook onder MENU, in.
Argent pour les in-s plaisirs, geld voor kleine uitspanningen, speelgeld n., speelpenningen in . pl., zakgeld. M-s suffrages, kleine aan een' post verbondene bij-inkomsten; ook[Liturg.] zékere gebeden na
de dienst tot gedachtenisviering der heiligen; kleine, bijzondere gebeden n. p1. - De m-e monnaie, klein geld n. Le fl1- peuple, het qemeene
volk, het gemeen. - MENU, adv. Klein, in kleine
stukken: Hacher m-, klein, fij hakken; in duizend
stukken houwen. - (fam.) Je Ie bacherai incomme chair b pâté, ik zal hem lot moes hakken.
- Ecrire m-, fijn, zeer klein schrijven. .- II pleut
dru et in-, Z. DIIU. - fain.) Marcher, Trotter dru
et in-, al dribbelend, snel en met kleinestappenloo pen. - La gent trotte -m-, Z. GENT. MENU, in.
Tafelljst, keukenljst, spijslfjst f., opgave van 't
geen bij een' maaltijd op den disch zal komen,
menu f. - Klein linnengoed n.: Il a mis trois
aquets de m-b Ia lessive, hij heeft drie bundels
leIn linnengoed in de wasch gedaan. - (fain.) Se
donner dit m-, Zijn hart ophalen, zich regt verlustiqen. - t Gens de (of du) ni-, geringe lieden m.
pl. , gemeen volkje n. - Par le in-, in t kleine,
tot in geringe bijzonderheden, haarfijn: Expliquer
ijne chose par Ie in -, iets haarfijn, in al zijne bijzonderheden verklaren. Compter par le m- of par
les rn -s, stuk voor stuk, zeer naaawkeuriq tellen
of berékenen. - Savoir le in- de la chose, het
fijne van de zaak (velen. - M-s of (als adj.) M-s
plaisirs, (weleer) bijzondere uitgaven, biij uitga
ven 1. p1. van 's konings huis. - [ Bijout.] Kleine,
als roos of als brillant geslepen diamant in. [Corn.] Issue du in-, uitvoerrept n. van waren,
die bij kleine partijen uitgevoerd worden. Itégistre
du in-, register n., lijst f. dier waren.
-
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Meniiaille, t. (lam.) Allerlei klein geld, mosselgeld, kleutergeld n. II la payé en in-s, hij heeft
hem met allerlei klein geld betaald. - [ Pèche ]
Uitschot, grut n. van visch katvisch m. (fretin.) Allerlei onnutte kleinigheden: Que. voulez-vous
faire de vette m-? wal wilt gij met die vodderij,
dat ontuig doen.
Ménuehon of Mennet, in. (pop.), z. V. a.
MOUBON DES CHAMPS.

Menuet, in. Oorspronkelijk fransche dans van
langzame, afgemétene, statige bewegingen, staatsiedans m., menudt n. - [Mus.] Muzijkstuk n.
Ier begeleiding van dien dans, in 3 14maat. [Bot.],
Z. MÉNIJCHON. (vlas en lijnwaad n.
Meniif, in. [Corn.] Soort van fijn egyptisch
S lllenufeuillé, e, adj. [Bot.] Dun-, smal—

bladerig.
Meuiiise, Meuiiisaille, f. [Chas.],

z. v. a.

CENDREE. - [Pêche] , z. v. a. BLANCHAILLE, ME-

NITAILLE, FRETIN,

Meuuiser, v. a. et n. Schrijnwerken, het schrijnwerkers beroep drijven. - [Mar ] Beschieten. llleiiuiserle, f. Kunst f. des schrijnwerkers, des
huistiininermans, sc/iujnwerkerj f., schrijnwerk II.;
beschietu,erk n. van schepen. II entend bien Ia in-,
hij verstaat het schrijnwerk goed, hij is een goed
huistimmerman, scheepsbeschieter. Ouvrage de in-,
schrijnwerk, h'astenmakerswerk, huistiininei'werk
sc/ieepsbescliietwerk n. Grosse in-, grof huistimmermanswerk, snijwerk, lijstwerk. - M- d'étain, klein
tinwerk. - [Orf.] Klein goud- en zilvergoed n. (,'ingen, gespen, haken, enz.) - M- des jai'dins, traliewerk in tuinen. - Menuisier, in. Huistimmerman, schrijnwerker; kastenmaker (NI- en meubles): scheepsbeschieter (M- en hhtiments). Men vultures, rjtuigmaker. M- treillageur, tuinlat
werkmaker M. - MENIJISIER, 1ERE, adj. [H. n.J In
't hout nestelend (van insecten,
mv. van sommige
1
mieren en bijen). - MENUISIERE, f. Schrijnwerkersvrouw.
(viooltje n.
Menu - pensee, f. [Bot.] Soort van driekleurig
Me n u r e, in. [H. nl Liervogel. lier.ctaart in.,
Z. LYRE. hi- Parkinson, Parkinsonsche lierstaart in.
(in Nieuw-Holland).
Menii -vair, in. [Coin.] Bontwerk n. van een'
kleinen noordschen eekhoren (nu PETIT-GRIS qehee
-vair n. (waarbij de rijen en-ten).[BIas]Kli
stukken of klokjes in grooter aantal (en dus kleiver) zijn dan bij 't gewone vair (vgl. VAIR). Menu -vairé, e, adj. [Bias.]: M- de telle couleur, in klein vair van die en die kleur (als de
kleuren andere dan zilver en blaauw zijn).
Méiiyanthe, in. [Bot.] IVaterdrieblad n., bitterklaver, koortsklaver, in e 15 y a n t h e 5 f., eene
water- of moerasplant, wel/eer bladen als thee en
als extract tegen koorts, waterzucht, .scheurbuik
en andere kwalen gebruikt worden. - Méuyaiithitie, f.[Chim.]Zetmeel n. uit het waterdrieblad.
Méon of Méiiiii, in. [Bot.] Varkensvenkel f.
t Mcpartir, beter 1IHPARTIR.
Méphislophelès, m. (pr. —lèce) Doorslepen,
boosaardig verleider, sluwe snoodaard, duivel in.
(naar den naam van den boozen geest, die in den
Faust van Gwthe eene groote rol speelt).
Méphite, f. IChirn. anc.] Vroegere naam van
verschillende Icoolvure en onder/coolzure zou/en. Méphitique, adj. Stinkend, verpestend, voor de
inaaeming schadelijk, stiklucht bevat/end, verstikkend, mephitisch. Air in-, stiklucht f. [Chim. aRC ] Acide in-, z. v. a. ACIDE CARBONIQUE.
- Méphitis, 111 (pr. —tice) Stank in., schadeljke, inz zwavelige uitdampingen f. p1. - 4 Mé
phitiser, v. a. Stinkend maken, verpesten, moet
schadelijke dampen vervullen. - SE MÉPHITISER,
v. ps'. Met stiklucht opgevuld uiorden. - Het part.
passé is ook adj. en subst.: Un homme nléphitisé,
Une femme ni -e, of tin m-, Une m -u, een, eene
door stiklucht bezwijmile of gestikte. - Méphitisme, in. Verpestende, verstikkenmle eigenschap f.,
verstikkend vermogen, sn e p h i t i s en u s n.: Le
in- des cuves, des fusses d aisance.
Méplaeer, V. a. (door La Harpe voorgesteld,
maar niet aangenomen woord om uit le drukken:)
Niet naar den eisch der welvoegelijkheid plaatsen,
miss/and veroorzaken.
Iép1at, in. (Peint., Sculpt.] Hal/vlak n., gewelfde lijn f., die meer of minder de regie lijn
nadert: Le gras de la jambe présente mi grand
-

-MERCANTILE.

M1PONCTUER

et beau m-, de kuit van het been vertoont een
groot en schoon halfvlak. II faut faire sentir les
m-s, men moet de halfvlakken doen uitkomen. MEPLAT. E, adj. Halfvlakkiy: Ligne m-e, halfvlakke lijn f. ; lijn, die den overgang van 't eene
vlak tot het andere vormt. - [ Tech.] Meer dik
dan breed. Saliva rn-e of als subst. MEPLAT, rn
Balk m., die meer dikte dan breedte heeft.
-I- Méponetuer, v. a. [Gram.] De zin- en
scheidleekens verkeerd of tegen de regels plaatsen,
verkeerd punctudren.
Méprendre (se), v. pr. Zich vergissen, zich
bedriegen, zich verzinnen, zich verzien, het eene
voor 't andere nemen of houden, mishebben, mistasten; zich vergrijpen: Je na me suis pas mépris
au jugement qua j'ai fait de lui, ik heb mij niet
vergist, bedrogen in 't oordeel, dat ik over hem geveld heb. Prenez garde de vous al-, pas op, dat gij
U niet vergist, dat gij niet mistast. - Vous vous
rnéprenez, gij vergeet tegen wien gij spreekt (tot
iemand, die zich onbetamelijk uitlaat).
Mépris, m. Verachting, geringschatting, minachting f., smaad rn., versmading f. Ii la traité
avec le dernier m-, hij heeft hem met de grootste
verachting behandeld. 11 a du m- pour les choses,
qu'il ne connalt pas, hij veracht de dingen, waarvan hij geene kennis heeft. Ii ne mérite pas votre
m-, hij verdient uwe geringschatting, versmading
niet. II la fait par m- de vous, hij heeft het uit
smaad, uit verachting tegen u gedaan. - Tomber
dans le m-, in verachting, in een' verachtelijken
staat vervallen. - (Prov.) Ii ny a point de dette
sitôt payée que le m-, verachting wordt met verachting betaald, haat is 't loon der verachting. z.
ook ENGENDRER. --- Ook van zaken gebézigd: Le
rn- des louanges, het versmaden der loftuitingen.
Le rn- des dangers, de Ia mort, liet verachten,
trotséren van de gevaren, van den dood. - MEvms, m. pl Smadelijke, verachtelijke woorden n.
p1. of daden t. pl.: Les m- dun tel homme valent
des louanges, de smaad, hoon van zulk een' man
is zoo goed als lof. - AU MÉPIIIS BE bc. prep.
Ten spijt van, trots, zonder acht te slaan op: 11
la fait au m- des lois, de sa parole, hij heeft het
in spijt van de wetten, ondanks zijn woord gedaan.
- EN MÉPRIS DE. bc. prép. Uit minachting voor,
met ter zijde stelling van: II la fait en rn- du devoir. - Mepi-isable, adj. (van personen en zaken) Verachtelijk, verachtenswaardig: Homme m-,
verachtelijk mensch m. Conduite m-, verachtens
n. - Des biens m-s,-wardig,schneljk
verachtelijke, nietsbeduidende goederen n. pi. Méprisablement, adv. Op verachtelijke wijze,
verachtelijk. - -- 11léjiisaiiiuient, adv. Op verochtenden toon, op smadelijke wijze. - Mepri
saiit, e, adj. Verachtend; verachting aanduidend:
Femme m-e, verachtende vrouw: 11 lui parla dun
ton m-, hij sprak hem op een' verachtenden toon aan.
Mépi-ise, f. Misvatting, mistasting, dwaling,
vergissing t., verzien, abuis n. Je ne me suis
pas apercu de cette m-, Ik heb deze dwaling niet
gemerkt. - PAR MEPRISE, bc. adv. Bij vergissing,
,

bij obuis: 11 a fait cela par m-.

Mépriser, V. 0. Verachten, versmaden, verwerpen, minachten, geringschatten: Ne méprisez
pas les pauvres, veracht de armen niet. II mtiprise
tous les conseils, hij versmaadt alle raadgevingen,
hij slaat alle raadgevingen in den wind. - M- les
dangers, Ja calomnie, la mort, de gevaren, den
laster, den dood verachten, trotmiren, niet vreezen.
- 11 méprise les choses de ce monde, hij veracht,
stelt geen prijs op, verheft zich bonen de dingen
dezer wereld. - Kwaadspreken, belasteren: Rien
de plus Jâche que de m- une personae absente,

niets is laaghartiger ,dan van een' afwezige kwaad
te spreken. - SE MÉP
RISER, V. pr. Veracht worden; - verachting voor zich, zelven gevoelen; elkander verachten. - Het part. passé is ook adj.:
Un homme injustement mprisé, een ten onregte
veracht man. Un art mprisé, eene verachte, gering geschatte kunst t.
f Méprisetir, m.
Verachter. (waarde.
Méprix, Te lage prijs m., prijs beneden de
Mer, f. [Géogr. . Mar.] Zee f., oceaan m. Le
-

--

rivage, Le bord, Les sables, Le sein, Le fond,

Les abîmes de la m-, de oever, het strand, het
zand, de schoot, de bodem, de afgronden des oceaans,
der zee. Les flots, Les vagues de Ia m-, de golven,
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de baren der zee. La m- Miditerranée, Atlantique,
Pacifique, Glaciale, Baltique, de Middellandsche,
Atlantische, Stille, IJs-, Oost -zee. La in- Rouge,
Noire, Jaune, Blanche, Morle, de Roode, Zwarte,
Gele, Witte, Doode zee. La m- du Nord, du Sud,
des Indes, de Noord-, Zuid-, Indische zee.
Poisson de m-, zeevisch m. - Bains de ni-, zeebaden a. p1. - M- haute, basso, hoog, laag water n., hooge, lage zee. M- pleine of haute, hooge,
volle zee, het ruime sop. Haute m-, hoog oploopende of aanschietende zee. Grosse m-, zware zee.
M- montante, perdante, wassende of opkomende,
vallende of a/loopende zee. bi- sans fond, grondeboze, onpeilbare zee. M- creuse, omkrullende,
aanschietende zee, hol water. La m- rapporte, de
zee loopt hoog op. La m- est houleuse, de zee
heeft veel deining. La in- est clapoteuse, de zee
kabbelt La m- brise, de zee breekt, brandt. La
m- moutonne, de zee krult om, schuimt. La m
est belle, calme, unie, de zee is glad, kalm, effen,
't is slecht water, de zee is slecht of geslecht.
tre dans de belles m-s, in slecht water zeilen.
La m- est molle, de zee is stil, 't is stil water.
La m- va chercher le vent, de zee loopt den wind
op. La m- va conti'e le vent, de zee loopt tegen den
wind in. Il y a de Ia in-, II ny a plus de m-, er
staat zee, er staat geen zee meer. La m- est dtale,
de zee rijst noch daalt, de zee staat, 't is stil water. La m- a perdu, a baissé, het tij is verloopen,
hel water is gevallen. Le vaisseau a Ja m- devant
of debout, de l'arrière, par Ie travers, het schip
krijgt de zee vóór in of op den kop, achter in,
dwars in.. Coup de m-, stortzee f., golfslag m. Prendre Ja m-, Ilettre en m-, zee kiezen, in zee loopen
of steken. Etre en m- of a la m-, en pleine al-,
in of op zee zijn, in volle, open zee zijn. Tenir Ja
m-, zee houden, in zee blijven. Mettre un canot it
Ja m-, eene sloep uitzetten, in zee strijken. Port
de m-, zeehaven f. Bras de rn-, zeearm, zeeboe
zem m. Homme de m-, zeeman. Gens de m-, zeelieden. E Cumeur de m-, zeeschuimer, zeeroover.
-

Loup de m-, Z. LOUP. Lettre de m-, Z. LETTRE.
- Voyage de rn-, zeereis f. Faire un voyage
par m-, ter zee reizen. Courir les m-s, in zee

omzwerven, kruisen. - ( fig.) Groote hoeveelheid
of menigte f.: Le texte est floyd dans une Ende notes, de tekst is in eene zee van noten of aanteekeningen verzwolgen. Une m- de maux, de
douleurs, de délices, eene zee van rampen, smar
ten, geneugten. - (Loc. fain., fig. ou prov.) C'est
-

un homme qui veut avaler Ia m- et les poissons,
't is een onverzadelijk mensch. C'est porter de l'eau
a la m-, dat is water in zee dragen. C'est one m-,

't is enne wijdioopige, ingewikkelde zaak, een afgrond. Voguer en pleine m-, in ruimen voorspoed
leven. Cost Ia m- a boire, 't is een eindeloos werk,
een onoverkomelijke arbeid. Cast one goutte d'eau
jetée dans Ja m-, dat is een druppel in de zee, een
kopje in den brouwketel, dat wil zoo veel als niets
zeggen, dat kan niets helpen. On la cherché par
m- et par terre, men heeft hem overal gezocht.
Labourer Je rivage de Ja m-, zich vergeefsche
moeite geven. - Cette sauce, Cette viande est
snIde comnie m-, die saus, dal vleesch is bremzout. - (Poit.) La m- éthérée, de luchtzee, het
luchtruim. M- sans eau, u'aterlooze zee, woestijn f.
- [Peint.] Vert de m-, zeegi'oen a. - [Corn.]
cume de in-,

Z. ECUME. - [ Ant.]

M- d'airain,

koperen zee, het waschvat in den tempel van Salomo.
t Méraiade, f. z. v. a. GOÛTER m.
Mérandine, f. [Corn.] Lijnwaad n. van Auvergne.
,

Mératrophie, t. [Méd.] , Z. MELATROPHIE.

Merbrégie, t. [Agric.] Soort van druif t.
S Mercadent, m. Verloopen, te grond gegane
kramer of koopman; geringe kramer m.
S Mercandier, m. Vleeschrondventer m.
Meicanette, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. SARCELLE.
Mercantile, adj. Den handel betreffend, handeldrijvend. Profession m-, koopmansberoep n. Nation m-, handeldrijvende natie f. - Esprit m-,
handelsgeest, koopmansgeest m. Style m-, koopmansstfjl m. L'arithmétique m-, het koopmczns
rékenen. - [Pol.] Système m-, mercantielstelsela. (volgens hetwilk handel en bedrijf, ten
kaste van de landhuishoudkunde, begunstigd worden, en de rijkdom eens volks in de grootst mogeljke massa van goud en zilver bestaat). - Mer
-
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M E RE.

MERCANT IL ISME

eantilemeut, adv. Op koopmans wijze. -

Mercantilisme, rn Neiqinq f. om alle volksbe-

langen aan die dec handels dienstbaar te maken,
mercantiljsmus n. - Mercantile, f. Kromen, koojnnanscliap f. van geringe waarde. S Mereantoriste. adj., z. v. a. MERCANTILE.
S MeïeeIot, Meicerot, al. Kramer ni. , die
geringe Wll1l roadvenl of op de kermissen uitsluit.
Mereenaire, adj. Om loon, om winst, voor
loon gedaan of verri;t; - loonzuchtg, baatzuchtig, ciqenbatig, veil. Travail in-, loonarbeid m.,
werk a. voor loon. Troupes m-s, huurtroepen in.
Pl. - Actions ni -s, baalzuclitige daden f. p1. Un
térnoin iii-, een loongeluige, omgekocht, veil getuige.
Cet homme a l'dine m-. die man heeft een veile,
cigenbatiqe ziel, die man is veil. - MERCENAIRE,
In. ei f. Loonbediende, huurling m. en f. -- (fig.)
C'est na vii m-, 't is een lage loondienaar, een
baatzuchtig, veil voorwerp. -- [Mi).] M-s, Huurlingen,/iuuitroepen in. pi. - Meieenaire
,neiit, adv. Op loonzoekende, veile, baatzuchtige
wijze. - Merceiiarté, I. Veilheid (vénalité).
Mereerle, 1. Kramerg f., allerhande kramrrs
waren f. p1. Rul)ans, fl1, soie, aiguilles sont de
Ia inenue in-, linten, garen, zijde, naalden behooren tot de kleine kramerij*. II apprend Ia m-, hij
leert de kramerij. Le corps de la in-, het kraraers
gild. - (Loc. prov.) II a plu sur sa in- of fi'ipei'ie,
hij heeft slechte zaken gedaan, is zeer verachterd,
ook: zijne gezondheid heeft veel geleden.
Merci, 1. Genade, barmhartigheid f. (tegenwoordig zelden gebruikt dan in): Demander, Crier
m-, genade vragen, ow genade roepen. - a LA
MERCI DE, bc. prép. Ter beschikking, ter willekeur
van, prijs gegeven aan, ter pooi van, op genade
en ongenade. S'abantlonner A Ja m- de go., zich
aan iemands willekeur overgeven, zich geheel in
iemands handen geven. line viiie prise ( 'assaut
est h Ja 111- du vainqueur, eene met storm veroverde stad hangt af van de bescheidenheid, de
genade, de willekeur des overwinnaars. Etre
exposé a Ja m- des hots, aan de golven prijs
gegeven zijn. Se conirnettre a Ia m- de ses enne.mis, zich OJ) genade en ongenade aan Zijne vijanden overgeven. - [Anc. mii.] M- de Dien. Polk,
waarmede de ridders den gevelden vijand afmaakten, zoo hij geen genade vroeg, genade-dolk m. [Chev.] Don d'arnoureuse ni-, vrouwengunstbewijs n. - MERCI, In. (lam.) Dank ni, dankzegging,
dankbetuiging 1. II ne ina pas seulement dit m-,
hij heeft me zelfs geen' dank gezegd. Cela vaut
Pien Un grand m-, dat is wel eene hartelijke dankzegging waardig. Voilh le grand in- que jeu al,
dat is nu al mijn dank (tij wijze van klagt gezegd).
- (ellipt.) Grand m-! 'k dank se well hartelijk
dank! wel bedankt! M-! Ik dank U; Ik heb genoeg.
Dien ni-! God dunk! God zij geloof!!
Me r cier, ni„-ière, f. Winkelier, winkelhouder m., winkelierster, winkelhoudster f. Kranier, marskramer in. (colporteur, porte-balle). (Loc. prov.) II tuerait un m- pour an peigne,
hij wordt oiui een haverstroo kwaad. - (Prov.) A
petit ni- petit panter, men moet de tering naar de
nering zetten. -- Ook als adj. gebézigd: Marchand
In-, winkelier; kramer. Marchande m-ière, winkelierster; rondvenster 1.
Meicredi, Di. Woensdag m. M- saint of Mdes cendres, z. onder CENDRE.
Mercuiie, m. [Asti .] Mercurius m., de planeet,
die het digtst bij de zon staat (dus ge/weten naar
Mercurius, den bode der goden in de mythologie).
(fig.) Bode of onderhandelaar nu in liefdeszaken.
- {Chim.] Kwik, kwikzilver n. (vif-argent). M
doux, kwik-chioruur f , eerste chloorkwik, z. v. a.
CALOMEL. M- natif, gedegen kwik. M- sulfuré,
cinnaber, natuurlijk zaveikwik.
w
M- fulminant,
slagkwik, donderkwik. M- sublimé, kwikchloride 1.,
tweede chloorkwik, bijtend sublirnaat. M- précipité
blanc, witte lcwiknederslag m. (door ammoniak uit
de bijtende sublimaat-oplossing verkregen). M- h&
patique, kwik-levererts m. Fixer Je m-, het kwik
vast maken, vast leggen, het zoodanig met een ander ligchaam verbinden, dat het niet weder vloeijend kan worden ('t geen tot dus verre niet geschied is) ; - (fig.) een zeer ilytzinnig mensch bestendig of getrouw maken. - [H. n. ] Mercurius,
naam van een' dagvlinder. - Mereeireiix,
euse, adj. [Chimj : Oxyde m-, eerste kwik-oxy-

,

.-

de. - $terenriaI, e, adj. [Ant. rota.] Mercurues of zijne eerectienst betre/Tend. - [Chiin.j , of
Meicuijel, Kwikhoudend, kwikbevattenel: Reiiuides mercurlaux of meicuriels, of als suist. MER
CEIRIAUX. m. p1. Kwikmiddelen, mercurialien ii.
p1. - Mercuiiale, 1. [Bot.] Glaskruid, binjel
kruid ii. - [Jar. anc.] Vergadering van 't fransche parlement op den eersten woensdag (dies
Mercuriij na de groote vacantie; - redevoering 1.,
op dien dag door den procureur-generaal of zijn'
plaatsvervanger uitgesproken, en waarin den mannen der balie hunne pligten voorgehouden en de
bestaande gebreken gegispt werden,. -- (hij uitbrejding van deze laatste beteekenis) Berisping 1., verwijt n., bestraffing. doorhaling f. : On lui a fait
une rude in-, hij is scherp doorgehaald, heeft een
scherp verwijt gekregen. - [Corn.) Staat ni. van
de markt, prijs der granen e. a. eetwaren, marktcetl t. - MERCURIALES, 1. p1. [Ant.] Feesten n. p1.
ter eere van Mercuriu s. - Mei'curialiser,
V. (t. Berispen, doorhalen, bekijven. -- Merenriaux, adj. et subst. in. pl., z. onder MERCURIAL.
-

- M
i erenriet, Ie, adj. Kwikhoudend, z. MElt-

CURIAL. Friction ni-Je, Wrjving met kwikzalf. Mereiirilîeation , I. [Chin.] Kwikbereiding, af
zondering van het kwik uit de metalen; verbinding
met kwik; uittrekking der metalen door kwik. Meretiriller, v. a. [Chirn.) Ovvrkmvikken; het
kwik afzonderen, kwik bereiden. - Mereurlque, wij. [Chi n .] Oxyde rn-, tweede of laatste
-

kwik-oxyde.

Merdaifle, f. (pop.) Hoop rn. lastige, stoute
kinderen, klein grut 11.
Merde, 1. (bas.) Stront, drek in. (van den mensch
:n sommige dieren). - i,î- im gaillard, (pop.) z. v. a.
MÉLASSE. - (Proc.) Plus on reinue Ja in-, plus elJe
poe, hoe meer men den dick roert, hoe meer hij
stinkt. - (Loc. prov.) II y a de Ja in- an bâton,
an hout da baton, de zaak is niet zuiver, (triv.)
er is kak aan den knikker. Dire rn- h qn , wat
met iemand lagchen, niets om hein geven. 1- ! loop
naar den duivel! - [Corn.] Couleur in- dole,
ganzedrekkleur, groengeel of geelgroen n. - [Bot.]

M- du diable, duivelsdrek m., Z. ASSA-FIETIDA. -

[GéoJ.] .dar(lharsige mergelaarde 1. in de oumstreken van Syracuse. - Mei'deux, e ne, adj. (bas.)
Bevuild, met dick verontreinigd: Chemise ni-euse,
bevuild hemd n. - (fig.) 11 sent son cas ni- of
véreux, Z. CAS. - 1UERDEUX, In. Straatjongen,
gemeene knaap . m. - Merdleole, adj. [U. fl]:
Fourmi rn-, mir 1., die haar nest van paardeen rnuilezelsdrek bouwt. - Merdigère, adj.
[U. n.] Zich met drek bedekkend; -als subst. m.
Drekkever rn. - Merdivore, adj. [II. n. ] Op
dick azend. dreketend.
Mère, f. Moeder f. Devenir rn-, moeder worden.
Une rn- cia familie, eene huismoeder. Grand' in-,
grootmoeder. - (Loc. faam.) Renvoyer qn. a sa
grand' ni-, iemand duchtig de les lezen of de waarheid zeggen. - Grand' rn- paternelie, maternelle,
of du cOte paterneJ, rnatei'nel, grootmoeder van
vaders, van moeders zijde. Belle in-, schoonmoeder,
stiefmoeder, tweede moeder. M- nourrice, minnemoeder. Notre première ni-, onze eerste moeder,
Eva. - Mére wordt ook van dieren gebézigd:
Poussins qui suivent leur rn-, kuikens, die hunne
moeder volgen. Cette chienne est une bonny ni-,
die leef is eene goede moeder. - (fig.) Cette femme
est Ja m- des pauvres, die vrouw is de moeder,
weldoenster der armen. - Notre m- Ja sainte
gJise, onze moeder de heilige Kerk. - Notre incommune, ons aller moeder, de aarde, de natuur.
- La m- abbesse , prieure , de moeder abdis,
priorin. - (fain.) Comment vous portez-vous. Ia
m-, hoe gaat liet, moeder, moedertje? (tot eene gerinre vrouw van bedaagden leeftijd) . - (Loc. fam.
ei fig.) hi- aux Paus, schatrijke en gierige vrouw.
- Conies de Ja m- l'oie, z. CONTE. - (fig.) Moeder, oorzauk, bron f.: L'oisiveté est Ja m- de tons
les vices, de ledigheid is de moeder van alle ondeugden. -La Grèce a été Ja m- des beaux arts,
Griekenland is de moeder van alle schoone kunsten
geweest. - [Bot.] 1- de girotle, Z. GIROFLE. [Chas.] Ingang rn. tot een dieren/mol: La renardidre
na jamais qu'une m-, het vossen/mol heeft nooit
maar één' ingang. - [H. fl.1 M- dean, z. v. a.
SERPENT DEVIN. M- des perles, parel-moeder, paarlemoêr n. - M- des caliles, z. rnère-cailJe, beneden.
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M- des hareiigs, Z. V. a. ALOSE. - [ Hort.] Moed ertronk fl1. - [ Minér.] M- of Matrice d'érnéiau€le, smaragd -praser m. , qroeokleurig kwarts,
kristal of spaath n - [Tech.] Moedervorm 111.,
morvorrn. - Grootste geelkoperen plaat f. in de
frthrjken, rnoedei. MERE wordt ook dikwijls bij
wf/ze von wij. gebruikt: Lictée in- dun ouvrage,
het hoofd- of gr onddenkbeeld cart een werk. -- La
in- patrie, het moederland. - La rome - ni -, de
koninginne moeder. - M- -goutte, voorloop m.,
wijn, die uit de perskuip vloeit, eer VOfJ de droleen geperst zijn; ook: fijnste olijfolie f. ' SI- -lame,
kernwol, rugwol t., de fijnste op het schaap gescharen cool. - [Anat.] Dure-m-, Die-M-, Z.
NINGE. - [ Chirn.] Eau m-, fl2oederloOg f. [Gram.] Langue nl-, Z. LANGUE. - [ H.. a.] M-perle, moederparel f., groote schelp, die somtijds
een aantal poorten beval. - M- caille, z. v. a.
enêts.g
NI- carey, groote stormvogel. haLE le
[Hort.] Branches rn-s.m oedertakken ni. p1., dikke
boomtakken, uit welke de andere voortkomen.
Mérean, rn. [H. eccl.1 Soort van perninfi in., als
merkteeken van dienstbijwoninq aan de geestelijken
en kanunniken gegeven, ook als toegangsteeken tot
de nachtmaaletofel bij protestanten. - [Mii.] , weleer z. v. 0. MARRON.
Mérelle of Marelle, 1. [Jeu] Molenspel n.,
drie-strik m. (zeker dambordspei); - hinkebaon t.
- Mérellé, C, adj. [Bias.] Naar de figuur van
't molenspel gelijkend. (r en d era 1.
Merentlère, t. [Bot.] Soort van tij1oo , me-

Mérise, t. [Hart.] Kriek, vogelkers t. - lité.
raster, 01. Kniekenboorn. - Canadasche berk m.
Mérisnie , rn.[Litt.] Indeeling t. (van een ondenwenp). - [Bot.] Soort van paddestoel m.

-

Méi-étriee, f. [H. n.], Z. V. 0. CYTHEREE Méiétrieier, IT1. Dier ii., dat die schelp bewoont.
-I- Méréussir , v. a. Niet slagen, zijn doel mis-

sen. mislukken.

Mer g anser, rn. [H. n.], Z. V. a. IIARLE.

Méritant, e, adj. Verdienstelijk. van verdiensty: Homme tort m-, zeer verdienstelijk man m, Ook ale subst.: Donner des récornpenses aux plus
rn-s , belooningen aan de verdienstelijk.cten geven.
Mérite, in. Verdienste, verdienstelijkh e id t.,
lo/feljke hoedanigheid, waardoor iemand of iets
zich onderscheidt, iedere soort van voortreffelijkheid. Reconnaître, Honorer le rn-, de verdienste
erkennen, eeren. 1 tamme dun grand, dun rare
rn-, man van groote, zeldzame verdienste. - Le
rn- se cache, de verdienste (d. i. de waarlijk verdienstelijke man) verbergt zich, is zedig, wil niet
pralen. - Le rn dune belle action, de verdienstelijkheid, liet verdienstelijke eener schoone daad.
- La grand rn- des Epitres de Boileau c'est ,d'être
naturelles, de hoofdverdienste van Boileau's Eputnes
is hare natuurlijkheid. - In verdeelenden zin kan
ook het nieerv. voorkomen: César et Pornpëe
avaient cliacun leur ni-, mais c'étaieiit des ni -s
diltéretits, Cwsar en Pompejus hadden ieder hunne
verdienste, maan 't waren verdiensten van verschillende soort. - Se faire un in- de qc., zich
ergens op benoemen, zich iets tot eene verdienste
aanrekenen. Abandonner qn. a son peu de rn-,
iemand aan zijn lot overlaten, zich niet meer om
hem bekommeren. - Verdiensten, het verdiende
door goede of slechte daden (in dezen zin zoowel
in 't meeno. als in 't enkelv.): Dien nous jugera
scIon le m- de nos oeuvres, God zal ons oordeelen
naar dc verdiensten van onze werken, naar 't geen
onze wenken verdiend hebben. 11 sera t.raité selon
ses ni-s, hij zal naar zijne verdiensten (zoo als hij
't verdient) behandeld wonden. - (iron.) El fait
valoir tons ses rn-s , hij slaat zijne verdiensten
hoog aan. - [Tbéol.] Les ni -s de la passion de
Jésus Christ, de verdiensten, de vruchten van Jezus' lijden. - Les rn-s des saints, de goede wenken
der heiligen.
Mériter, V. (1. Verdienen, waardig zijn, zich
waardig maken: II merite des louanges, hij verdient lof. Je ne rnérite pas de vous faire pitH, ik
hen niet waardig u medelijden in te boezemen. Vous rnéritiez, ma file, nu père plus lieureux,
gij verdiendet een' gelukkiger' vader te hebben,
mijne dochter. - Ook zonder voorwerp gebézigd:
Cet hornrne rnérite beaucoup, die man maakt zich
zeer verdienstelijk - Ook in ongunstigen zin: II
rnérite punition, of qu'on le punisse, hij verdient
straf, gestraft te worden. Cetfe action rnérite Ia
corde, Ia mort, die daad verdient den strop, den
dood. - Verdienen, doen verwerven, verschalen:
i
Ses services lui ont rnérité cette place, zijne ensten hebben hem dien post verschaft, doen verwerven of verkrijgen. - Verdienen, vereischen; belangrijk genoeg zijn om... Cette nouvelle rnérite
confirmation, die tijding vereischt bevestiging, heeft
bevestiging noodig. - Cda rnérite qu'on y songe,
dat verdient ,wel, is wel waard, dat men er aan
denkt. - MERITER, v. n.: Bien rn- de sa patrie,
de son prince, des letires, zich zeer verdienstelijk
maken degens zijn, vaderland, zijnen vorst, jegens de
letteren. - SE MERITER, V. pr. Verdiend, verworven worden: L'estirne ne se mérite que par les
talents et les vertus. - Elkander verdienen of
waardig zijn: lis travaillaient It se plaire et a se
m- inn l'autre.
Mérithalle, m. [Bot.] Ruimte f. of gedeelte n.
des steels tusschen twee rijen of paren bladeren.
Iéritoire, adj. Verdienstelijk: Action m-,
vendienstetjke, loffeljjke daad f. - L'aurnône est
rn-, het aalmoezen geven is verdienstelijk, is een
goed werk. - 4. (fam.) Cela est, Cela nest pas
ni-, daar ligt verdienste, geen verdienste in, S Méritoirewent, ado. Op verdienstelijke wijze.
Merkrii, rn. [i-I. n.j Wijting t., soort van
schelvisch zonder baard. M- noir, Z. COLIN. Mjaune, Z. LIEU. - (fig. et pop.) Pruikenmaker,
kapper; kappersjongen m.
Merle, m. [EI. n.] Meenle, merle f. M- flair,
ordinaire of comrnun, gemeene of zwarte tneerle .
M- polyglotte, z. v. a. MOQUEUR. bi- a collier,
-

Merger, vu. [Agric.] Steenhoop m. (uit de zuivering des akkers vergaderd).
Mergnle, rn. H. n.] Soort van Groenlandsche
duiker rn , groenlandsche duif f.
Méilaiielle, t. [Bot.] Steenbloem t.
Mridaiie, 1. (Bat.] Soort van porselein t.
Mérhuien, fl1. [ Asti.] Middag c irkel, middagkring m., middarljn t., m e ri d i a a a ni. Premier
m-, eerste meridiaan. M- terrestre, aard-mendioan. M- universel, algemeene meridiaan. Plan
nu m-, vlak des meridiaans. M- du globe of de la
sphère, koperen middagcirkel den aard- en hemelgloben. - [Phys.] M- nmgnétique, magnetische
meridiaan (die door de polen des magneets gaol
en in welks vlak de magneetnaald zich beweegt).
- 31 ÉR1DIEN. NE. adj. [Astr.] Den meridiaan, den
middag betreffend: Omlre rn -ne, middagschaduw t.
Ilauteur rn -ne dun astre, middaghoogte eener
sten. Ligne in-ne, of als subst. aLER1DIENNE, t.
Middaqljn t. M- dun ouTran, snfjljn van 't vlak
des zonnewijzers met het vlak des meridiaans. Mde temps moyen, middellijn des middelbaren tijds.
- MIRIDLENNE, t. Middagslaapje, middagdutje n.,
sniddatrust t. - [Bot.] Bloem f., die zich tegen
den middag opent. - Méridional, e, adj.
[Géogr.] Zuidelijk, zuiden, zuid: Peuples méridio
naux, zuidelijke, in 't zuiden wonende volken n.
p1. Latitude m-e, zuiderbreedte f. POle m-, zuidpool f. , zuider-aspunt n. - Distance m-e , mendioans -afstand in., lengteverschil tu.cschen den meridiaan, onder welken een schip zich bevindt, en
dien, van welken het is uitgegaan; lengteverschil
tusschen twee sterren. - Ook als subst.: Un m-,
een bewoner van 't zuiden eens lands, inz. van
't zuiden van Frankrijk, een zuidirinder.
MérierbIane, m [FL. n.] Witte moenbézie
m. (vogeltje, dat zich inz. met moerbézien-ander
voedt).
Méringenne, t. [Bot.], zn. a. AUBERGINE.
Méringue, t. [Phtiss.j Fijn gebak n. of marsepein ni. van eijer
en, suiker, geklopte room, citroenschrapsel enz., m e ni a ge f.
Merinos, m. (pr. —noce) [H. n.] Meninos
.cpaaasch schaap van 't edelst ras. --schapm.,
Lame de m-, menino -wol f. - [Corn.] Stof f.,
uit de merino-wol vervaardigd, m e r i n o s n. Ook als adj. gebelzigd: Bélier m-, Brebis m-, marinos -ram m., merinos-schaap n.
Mérion, m. [H. n.] Soort van tringstaantige
vliegenvanger n., een vogeltje, dal meer loopt dan kraagmeerle. M- doré, Z. V. a. LORIOT. M- de monvliegt.
tagne of de rocher, steen- of bergmeerle. M- draine
Z. IIRAINE. M- d'eau, z. GINGLE. - Merle of MerMérione, t. [H. n.], z. v. a. GERBOISE.
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lot ni., v'isch van 't geslacht der lipvisscken. (Loc. fig. et fam.) Cest un fi n m-, 't is een slimme
vogel, een boze vos. Jasei comme Un m-, onop-

koudeljk praten, als een ekster snappen. C'est un
déniclieur de fn-S, Z. DÉNIC
HEUR. A dautres, déniclieur de m-s, maak dat anderen wijs. Si vous
faites cela, je vous donnei ai un m- blanc, als ge
(lat kunt doen, geef ik u 'k weet niet wat.
Merlé ofMerlet, m. [Hart.] Soort van druif f.
Merlean, m. [H. n. ] Jonge meerle f.
Ieiiée, f [Mw. fort.] Kanteel n.
Mei-Iesse of Merlette, f. [H. n. ] Wijfjesmeerle f.
-

Merlet, M.,

MÉSALLERIE

--

Z. MERLE.

Met-lette, 1. [Anc. mu.] Malienkap t., malignhelm m. - [Bias.] Meerltje n. (zonder bek of pooten). - [H. n.], z. MERLESSE.
Merlier, in, (pop.), z. v. a. rF.FLIER.
Menu,, m. [Mar., Pêchej Marllijn, marling,
meerling f., driedraadsch touw n., huizing f. [Tech.] Slagters kolbijl f. - Kloofbijl f. voor hout.
- MERLIN, ifi. (fain.) Heksenmeester, toovenaar,
goochelaar m. (naar den oud -engelschen schrijver
Merlin of Melkin, dien men lang voor een' toovenaar en duizendkunstenaar heeft gehouden). Ii
possède Ia baguette de M-, C'est un nouveau M-,
hij kan tooveren.
Merline, 1. Meen- of vogelorgeltje n.
Merliner, v. a. [r1ar. 1 Marlen. M- les raBngues des voiles, de lijken der zeilen manen.
Mei-lou, m. [Fort.] Ledige ruimte f. tussclien
twee schietgaten eener borstwering, me r I o n m.
Merlouge, t. [H. n. ] (pop.), z. v. a. MERLUCHE.
Merlot, m , z. onder MERLE.
M.erluche, 1. of Meil a s, rn. [H. n. ] Stokvisch in. [gardus merluciusj - [Corn.] Poignée
de m -s, twee zamengebonden stokvisschen. - (Loc.
prov.) Manger de Ia rn-, de wederwaardigheden
met geduld verdragen, door menigen zuren appel
bijten.
Merlusine, f., z. v. a. MELUSINE.
Mertut, rn. of Pean en in-, f. [Corn.] Bokken- of schapenhuid, die met het haar of de wol
gedroogd is. (breuk f.
Méroeèle, f. [Chir.] Dijbreuk, uitwendige liesMérocte, rn. [Ant.] Tooversteen der Ouden,
nu edele serpentjnsieen rn. gelieeten.
Mérotlon, rn. [Rn.] Soort van blaclluisvlieg 1.
Méroluve, f. [Méd.j Bad n. voor een enkel ligchaamsdeel.
Mérops, M. [H. n.], Z. V. a. GUEPIER.
Méron, ni. [H. n. ] Soort van zeebaars, reuzenbaars m.
Mérovinglen, ne, adj. [Hist.] Pelerovingisch,
tot het koninqsgesiacht van Merowig of Mereveus
of tot den tijd der regdning van dat geslacht behoorend. Race rn -ne, merovingisch huis of geslacht n. - [ Diplorn.] Ecriture in-ne, merovingisch
schrift II. (dat in de plaats van 't romano -gallikaansche kwam). - MÉROVINGIENS, rn. p1. Merovingilirs, het oudste koningsgeslacht in 't oude
frankische rijk, van 86 tot '75.
Merrain, IlL [Tech.] Duighout, vaathout, pijphout, wagenschot, paneelhout n. (Ook als adj.:
Du bols rn-). - [Véner.] Stang t., hoofdtak rn.
van 't hertsgcwei of van andere horens.
Mérnie, rn. [Bot.] Plant 1. van 't geslacht der
paddestoelen. - Mériilides, rn. p1. Vogels rn.
p1. van 't meerlgeslacht.
Merveiflat, Merveillot, rn. [Hart.] Soort
van schoone druif 1.
Merveille, f. Wonder, wonderwerk n., ver-

wonderlijke, buitengewone, somtijds onbegrijpelijke
zaak f. Une rn- de I'art, een wonder van de kunst,
kunstwonder. Les rn -s de nos jours, de natie
siècle, de wonderen (bewonderenswaardige gewroch
ten, uitvindingen, voorvallen, enz.) van onze dagen,
van onze eeuw. Les rn -s de Ja nature, de wonderen
der natuur. Ce poèrne est une rn-, dit dichtstuk is
een wonderwerk, een verbazingwekkend kunstqewrocht. - Cet enfant est vraiment une rn-, dat
kind is inderdaad een wonder. Une rn- en beauté,
een wonder van schoonheid. - [H. anc.] Les sept
in -s du monde, de zeven wonderen of wonderwer
ken der natuur. - C'est Ia huitièrne m- du monde,
dat is 't achtste wereldwonder (bij overdrijving van
iets uitstekends in, zijne soort). - (fam.) C'est
m- (une m-) de vous voir, 't is een wonder als
-

men u eens mag te zien krijgen, 't mag wel met
een krijtje aan den balk. Faire m-, des m-s, won-

deren doen, buitengewone talenten, hoedanigheden
ten toon spreiden: II fit des ms dans cette Jialaille,
hij deed wonderen in dien veldslag. - ( Loc. prov.)
Proinettre monts et m-s, gouden bergen beloven.
- (Loc. fam.) Pas tant que de m-, niet heel veel,
niet bijzonder, niet wonderveel: A-t-il beaucoup
d'esprit ? Pas tant que de in-. (Deze zegswijze
veroudert.)
a MERVEILLE, bc. adv. Wonderwel, voortreffelijk, bij uitstek, opperbest, wonderschoon, overheerlijk: Elle chante, danse a m-, zij
zingt, danst voortreffelijk. Cda va a in-, dat gaat
opperbest, naar wenscis, wonderwel. Ii se porte a
m-, hij is zoo gezond als een visch. - [Cuis.]
Soort van ligt gebakje n. - [Bot.] M- b fleurs
-

jaunes, woudbal.semijn f., sp1'in(kruid n. M-s dAmsteidam, de Harlem, naam van zeer schoone talpen. M- du Pérou, z. v. a. BELLE-DE-NUIT. - [ Hart.]
itt- dhivei, soort van winterpeer f. - Meiveilleusernent, adv. Verwonderlijk, uitteïmate, op
uitstekende, verwonderlijke wijze. Elle es t m- be lle,
zij is uiltermate schoon. 11 s'acquitte de son devoir
m- Men, hij vervult zijnen pligt op eene uitstekende
wijze. - Merveilleux, euse, adj. Wonderlijk,

wonderbaar, verwonderlijk, verbazend, bewonderenswaardig, uitstekend, buitengemeen: Enfant m-,
uitstekend, bewonderenswaardig kind, wonderkind n. - (fam. et iron.) Vous etes un m- homme,

gij zijt een vreemd soort (van een mensch) . - Cela
a obtenu Un SUCChS in-, dal heeft een' verbazenden
opgang gemaakt. - (lam.) Voilh du yin in-, dat
is voortreffelijke wijn. - [Litt.] Idées rn-euses,
buitengemeen édele, verhévene denkbeelden n. p1.
- Style m-, vreemde, wonderlijke, zeldzame stijl rn
- MERVEILLEUX, M. 1 let wonderbare, wonderlijke,
wonderbaarljke , liet vreemde; verrassende; het
bovennatuurlijke, de tusschenkomst van bovennatuurljke wezens in een heldendicht, tooneelstuk,
enz. Voila le m- de J'histoire, de l'aventure, ziedaar het wonderbare, zonderlinge van de geschiedenis, van 't voorval. Les grands poètes ant employé le in-, de groote dichters hebben het bovennatuurlijke te baat genomen. - Le in- de son style,
de ses expressions, het édele, verMvene van zijn'
stijl, van zijne uitdrukkingen. - MERVEILLEUX, M.
(tijdens de eerste jaren der eerste fransche republiek) Modeheertje n., saletjonker m., z. v. a. PETITMAITRE. - In iron. zin nog tegenwoordig gebruikt:
C'est ui) in-, of in 't vrouwelijk: C'est une m -euse,
't is iemand, die zich veel inbeeldt, aanmatigt.
Mérycisnie, rn. [U. n.] Bet lierkaauwen (rumination). - [Méd.j Soort van herkaauwing bij
-

den mensch, merycls
mus n. - Mérycole,
adj. [Méd.] IIerkaauwend, niet berkaauwin.g behebd.
Mérycologie, f. Verhandeling over 't herkaauwen of over de herkaauwende dieren. —[Mid.]
Beschrijving 1. van de herkaauwingskwaal. - Mérycologique, adj. De herkaauwing belre/Tend
nlerykolclgisch. - Méryeologiste oMérycologne, m. Beoefenaar, beschrjver van de
herkaaawing of het merycismus. -- Mérycothénon, M. [H. n.] Naam van een voorwereldlijk
-

-

zoogdier. (Zuidzee-eilanden.
Méryx, m. [H. n.] Soort van houtkever m. der
Mes, adj. pass. pi., z. MON.
Més-, voorvoegsel, z. IÉ-. (kruid n.
Mésa, m. [Bot.] Zékere plant, soort van heideS Mésachat, m. Slechte koop m. - Més
acheter, V. a. Duurkoopen, miskoopen.
-I. Mésadmiiiistrer, V. a. Verkeerd, slecht
besturen of beheeren.
Mésadon, in. [Econ. rur.] Soort van houten
lepel in. ter verzameling van 't op de hui drijvende

stremsel.

jMésadvenance, Mésavenanee,f. Kwade
uitslag m., ongeval n.; ontsiering, wanslalligheid f.
.-. t Mésadveiiant, e of Mésavenant, e,
adj. Kwalijk uitvallend; - onaangenaam, verdnietig. - Mésadvenir of Mésavenir, v. n. Imp.

Mislukken, slecht uitvallen.

iltésairof Mézair, m. [Man.] Halve school f.,
gang van een paard, die 't midden houdt tusschen
den korten galop en de courbetle, halve courbette 1.
Mésalse, m., z. v. a. MALAISE.
Mésal, m. [H. n.] Soort van horenschelp f.
MésaHerie, f. [Mid. any.] Buitengemeene op-

zwelling t. der beenen.

MÊSALLIANOE

-

Mesalliance. f. Echtverbindtenis 1. tusschen
personen van zeer ongelijken stand, mishuwelijk,
onge1)k huwelijk n. - Mésallier, v, a. Een
ongelijk liuweljic doen aangaan, beneden iemands
stand uithuwelijken. - SE MESALLIER, V. n. Beneden zijnen stand trouwen, een ongelijk huwelijk
aangaan, misliuwen. - Het part 'passé is ook
adj.: Jeune flue m-( , mishuwd, beneden haren
stand uitgehuwelijkt meisje n.
Mé&aney1e, in. [Alic. mu.] Weepspies f. met
een' riem in 't 'midden der schacht.
Mésauge, f. [H. ij.] Mees f. M- cliarbonnibre,
koolmees. al- baibue, moustache, baardmees. Mbleue, blaauwmees. M- nonnette, moeras- of nonnemees. d- huppée, capuchonnée, kuifmees. hI- a
longue queue, staartmees, langstaart, pannesteel m.
M- pendulîne, buidelmees (ook i'émiz geheeten). Mésangère, f. [H. n. ] Groote mees f. - Mé
saiagette, 1. [Oisel.] I1Ieezenknip, kleinvoejeiknip
of -sin/c in. Mésani, m. [Mindr.] Soort van
koraal n., dat de europésche handelaars naar de
Levant zenden.
Mésaraiqite, adj. [Anat.] Tothet darmscheil
behoorenel: \'eines, Vaisseaux in-s, darmscheiladeren f. Pl., darinscheilvaten rn p1.
Méairiver V. n. imp. Kwalijk of slecht
gaan, slechte gevolgen hebben, verkeerd uitvallen
door onvoorzigtigheid, nalatigheid, enz. : Si vous
ne cbangez de conduite, ii vous en mésarrivera,
zoo uifi niet van gedrag verandert, zal 't slecht met
U afloopen.
. Mésatisfaire , v. a. Geen voldoening of
tevredenheid geven, misnoegen verwekken (mécon tenter).
Mésatile, f. [Ant. gr.] Binnenplaats f. van een
griekse/t huis. - Deur f., die van de cccie plaats
naar de andere, of wel van de binnenplaats naar
't vrouwenvertrek voerde, - Ook als ac/f.: La
porte m-.
„

,

Mésaveiiance, Mésavenant , Mésaveiiir, Z. i%IESADVEN—.
Mésaveutui'e, 1. (fam.) Ongeval, ongeluk n.
Cela est arrivé pal' une in- étrangère, dit is door

een zeldzaam, vreemd ongeval gebeurd.
-j-Méschief, In. Ongeluk ii. (SIECHEF).
Mesda.iies 9 Mesdenioiselles

, Z. MADAME,

MADEMOISELLE

Mèse, t. [Anc. mus.] hoogste snaar van het
tetrachord, middelsnaar 1., middelloon m. - [ Anc.
pîche] Harington t.
Muisédifier, v. a. Ontstichten, ergeren, ergernis geven - SE MESÉDIF
IER, v. pr.: Se m- de qc.,

(len stof f.
zich aan iets ergeren.
Méseliiie, t. [Corn.] Vlaanische zijden en wolMésellerie, t., z. v. a. MÉSALLERIE.
Méseuibryanthèiiie, m. [BoL] Midddgsbloem,
vezel- of pluisbloem t. (ficoïde).
+ MésempLoi, m. Slecht, verkeerd gebruik n.
- .1- Mésemployer, V. a. Verkeerd gebruiken,
kwalijk aanwenden.
1- Mésenseigner, V. a. Verkeerd onderrigten,
eene slechte leerwijs gebruiken.
1- Méseiitendre, v. a. Weigeren te hooren of
op te letten; verkeerd opvatten.
Méseutèie , m. [Anat.] Darmscheil , darmscheel n., verlengsel van 't buikvlies, dat de dunne
darmen tusschen zijne platen insluit. - Mésentéreinphraxis , f. [ [bléd.] Darmscheilgerstoping 1. - Mésentérésie, f., z. v. a. MESENTÉRITE. - Méseiitérie, t. [Méd.] Zwelling van de
darmscheilklieren. - Mésentérique, adj. [Anat.]
Tot het darmscheil behoorend: Glandes, Artères
Veines in-s, darmscheilklieren, -slagaderen. -ade
ren t. p1. - MÉSENTERIQUE, ID. [Bot.] Bedektbloeijende plant van 't geslacht der kruipende paddestoelen. - Mésentérite, t. [Méd.] Darmscheilontsteking f.
-I. Mésestilnable, adj. Geene achting waardig. - -j. Mésestime, t. Gebrek aan ac/ding,
minachting I. - Mésestinier, v. a. Niet achten,
een ongunstig denkbeeld (van iemand) hebben; (iets)
tegering of beneden zijne waarde schatten. II se
fait m-par une telle conduite, hij berooft zich
door zulk een gedrag van alle achting. - Vous
mésestimez ce diamant, gij schat dezen diamant
te gering. - SE MESESTIMER, v. pi. Te gering gecc/tat of geacht worden. Zich zelven verkeerd
schatten.
Elkander niet achten.
p

-
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-I- Mésinférer, V. fl. Verkeerde gevolgtrekkin-

gen maken.

-I- Mésinfornier, V. a. Verkeerde, onnaauwkeurige inlichtingen geven.
1"ésinte1Iigence , f. Misverstand n., verkeerde verstandhouding, oneenigheid I.: II y a de
Ia ni- entr'eux, er is een misverstand tusschen hen,
zij zon niet eensgezind. Causer de la m-, oneenigheid veroorzaken
Mésinterpréter, V. a. Verkeerd uitleggen,
kwalijk opvatten, misduiden. Het »art. passé
is ook adj.: Actions, Paroles mésinterprétées, misduide (laden f. p1., woorden n. p1.
Mésire, t. [Méd.] Leverziekte, leverontsteking t.
Mésite, f. [Chim.] Eene door overhaling uit
houtteer verkregen vloeistof van aangenomen etherreuk en brandenden smaak, in e s i t n.
I Mesle, t. (pr. mile) [Bot.] Mispel m. (nèlle).
Meslie, t. (pr. mO -lie) [Pèche] , z. V. a. MENIJISE.
t Mesliei', m . (pr. nib -li -é) [Bot.] Mispel
boom in. (nether). -- Soort van wijnstok m. Stékelige hulst m.
S Méslouable, adj. Berispelijk (blamable).
Mesinérien, iie, adj. Liet snesinerismus betreffend. - Als subst.: Aanhanger m., aanhangster t. van 't mesmerisînus, mesmeriaan ID. en t.
- Mesmérique, adj. Tot Mesmer en zijn stelsel behoorend, mesmeriaansch. - Mesiné
netische geneeswijze en leer f. van
risme ,m.
Dr. 1\lesmerMa9erlijk
,
magnetismus, m e s in e r Ismus n. - Mesniéi-iste, m. en t., z. v. a. MES--

-

MÉRIEN.
Mesnie, t. [Jur. anc.] Familie of maagschap t.

van 't zelfde huis

Mésobranche, adj. [H. n.] Met kieuwen aan

't midden van 't lijf.

+ Mésobservei-, V. a. Verkeerd waarnemen.
Mésocéphale, adj. [Anat.] In 't middenvan

't hoofd en Ie hersenen geplaplst. - Als subst m.
Middelhersenen t. p1., hel verlengde merg, bovenst
gedeelte van 't ruggemerg, dat (bar de zoogenaamde
brug van Varolius (pont de Varole) in de hersenen
overgaat. - Mésocéphaliqiie, adj. Het verlengde merg betref/'end. - Mésocéphalie , f.
[M ed.] Ontsteking van 't veriengde merg. - Mé
soetiondriaque, adj. [Anat.]: Fibres m-, vézelige banden in. pl., die de tusschenruiinte tusschen
ieder paar van de Icraakbeenige ringen der luchtpij/) vullen.
Mésochore, m. (pr. dh=k) [Mus. anc.] Kapel- of orkestmeester, koorvoerder m.
Mésoeoeuin, m. (pr. —cé -kome) Plooi 1. van
't buikvlies, dat den blinden darm (cwcum) ondersteunt, mesoccecum n. - Mésocolon, m.
[Anat.] Gedeelte via 't buikvlies, dat den karteldarm als door bladen bevestigt en omgeeft,Icronkeldarmscheil, m es o k o I a n n. —Mésoei-âne, m.
[Anat.] Schedelmidden n., kruin t. (vertex).
S Mésofl're, t. [Coni.] Te laag bod, misbod n.
Mésolfili-, v. n. Onder de waarde, te weinig
bieden. Les marchands surfont et les acheteurs
mésoltrent, de kooplieden overvragen en de koopers
bieden te weinig. Vous mésoffrez trop de cette
marchandise, gij biedt veel te weinig voor die waar.
Mésogastre, m. [Anat.] Middenbuikstreek t.
- [H. n.] Visch in., wiens borstvinnen aan 't midden des buiks zitten. - Mésogastrique, adj.
[Anat.] Tot de middenbuikstreek behoorencl. [H. n.] De borslvinnen aan den middenbuik hebbend. - Mésoglosse, adj. [Anat.] in 't midden
der tong aanwezig.
Mésolabe, m. [Géom. ann.] Iverktuig one
tusschen twee gegévene lijnen andere middenevenrediqe te vinden, en e s o Id b iu m n.
Mésole, f. [Minér.] Soort van zeolith m. (vgl.

ZEOLITHE). - Mésolenque, rn [Minér. anc.)

Zwarte steen m met eene witte streep in t midden.

-. MESOI.EUQUE, ad. [Bot.] Met wit middenlijf.
-. Mésolithe , t. Soort van vezel- of straalzeolith in. - Mésolobaii-e, adj. [Aunt.] Wat

tot het eeltachtig ligchaam behoort.—Mésolobe, m.
[Anat.] Eeltachtig ligchaam n., balk m., waardoor
de beide halfronden der groote hersenen met elkander
zamenhangen.
S Mésologarithrne, m. [Algèb.] Logarethmus der cosinussen en cotangenten, in e S 0 1 a g aritle mus m.
Mésoniélas, (pr. --lace) Mésonièle, m.
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[Minër.] J3leek/cleurige edelsteen m. met eene zwarte
streep in 't midden.
Mésoniéiie, f. [Anat.] Middendeeln., gedeelte
des liqehaums tussehen de (ljen. - Méoniphaie, in. [Anat.] Navelmidden n.; navel rn.
-I- Méontiance, f. Waeklanle ni., wanluidendheid. f.
Mésophragme, in. [ [l . n.] Middenrand m.
in 't bWStX('/1il(i der insecten. - Mésophiyon , m.
[Anat.] Ruimte boven den neus tacsc/ien (le weakbraaute'en. (stengel Cfl wortel.
Mésophyte, fl1. [Rot.] SclleffIsl'inie f tuesehen
-1- Mésopotanilque, a(/j. [Gdogr.] Région
ni-, tusschea twee StIU()lllefl liggende landstreek.
Mesore, rn [Li t urg.] Tusscltentfid rn der
diensturen (in de Griekse/ir kerk).
lilésoreetum, in. (pr . —tome) [Anat.] Gedec/te van t buikvlies, (lat eten endeldarin tusschen
zijne platen insluit
iésoii*inioii, ilL [H. n.] Gedeelte des vuqelunaveis turschen de beide neusaten.
Mésoscé3ocèe, f. [ I1éd.] Breuk f. aan. t

middetvireucli of aan de bilnaadctreek. - Mésoseélophyme, ni [Md.] Gezwel ofuitu'as ii tas-

schen (Ie

de bilnaad. - Mésoster( pr. —name) [Anal.] Borstbeenniidden fl
Mésothénar, 111. Z. V. a. ASTITIIENAR. Mésotbovax. [II. [Anat.] Borstmidden n. - Mésotome, adj. [H. nl in t midden ingesneden. - Iésofype, rn [Hindi».] Naald-zeolilk,
vezel- of StiU(1l-Zeolith. j. , eene steensoort.
iésoXahe, odj. [H. n ] Geel in 't midden..
Mésoyage, rn [Agiic.1 Lite oinwerking met
sic rpade.
Mésozeume, rn [RhdL] , Z. V. a. ZEUGME.
Mespi I foime, wij. [Bot.] Mispelvormig. t Mespe, 1. [Bot.] _Mispel rn (nè fl e).
Mesquin , e, adj. karig, vrekkig; auinhartl(J,
armzoldj, arinoediq, qering, bekrompen; - smokeloos, kleingeestig: Homme ni-, vrekkig man. Ella
a Ia mine in-a, zij heeft een armoedig voorkomen,
ziet er zeer arnihartiq uit. 11 a des nienbies Glen
m-s, hij heeft zeer gering huisraad. Menet' one
vie ni-e, een armoedig, bekrompen, karig leven.
leiden. -. Les ouvrages de ce peintre soot m-s,
de werken van dezen schilder zijn zonder smaak,
sober. - Politique in-e, bekrompen, armhart?ge
staatkunde t. - Somtijds ook als subot.: Theophiaste a fait on tableau vivant des iii-s de Ja
Grèee, Theophrasta.s he ft een levendig tafereel
van (Ie vr(kken van. Griekenland gemaakt. - Mesq uiiiement, adv. 0p vrekkige, armhortiqe, bekrompen., smakelooze wijze. -- II vit in-, hij leeft
arinhartigljk. ii nous donna G diner in-, lij gaf
ons karigjes te eten. H est aussi loujours vètu
rn- hij is ook altijd armoedig gekleed. - MesquiHerie, f. Karigheid, vrekkigheid, hekrompen heist, armzaligheid, smakeloosheid f. Je nal jamais
vu one plus grande in-, ik heb nooit grouter vreklieid gezien. - La in- de ces dilcorations, de smakeloosheid van deze décoratin of versieringen.
Mesquis, rn [Corn.] Bezaanleder n., met sumak, in plaats van run, bereid. (boom ni.
Mesqiite , in. [Bot ] Amerikaansche inktMessage, in. Boodschap f., last in., zending f.
11 sest Glen, mal aequitté de son rn- hij heeft
zich coed, slecht van zijne boodschap, zending gekweten. - Ook de zoals zelve, waarmede iemand
belast is: Cast lui qui poitait les in-s, hij droeg
de boodschappen, h/i was de brievendrager. [Polit.] Of[iciéle mededeeling tusschen de uitvoerende en de wetrevende nwgt, koninkl ijke boodschap f. aan. de Kamers (in Nederland), aan 't
Parlement (in Engeland). - Messagee, rn.
-ere, t. Bode, boodschapper, boocischaplooper m.,
bodin, boodscha'pster, boodsehaploopster f.; - postbode, looper, besteller, reisbode m., beste/ster, postof reisbodin f. Je lui al envové on in-, ik heb hein
eenen bode gezonden. Donnez-nioi celia lathe, je
serai vol r e in -ère, geef mij dien brief, ik zal unie
boodsc/iavster zijn. - Un m- ii pied, b clieval, een
bode te voet, te paard. C'est on rn- fidèle, hij is
een getrouw boodschapper. Le m- attend et me
presse , de postbode wacht en over/ina. t mij. (poét.) Le m- des dieux, de bode der fioden (Mercurius). La rn -ale de Junon. Juno's bodi.nne (Iris).
La m -ère do jour, do soleil, de voorloopster van
den dag, van de zon (Aurora, het morgenrood).
(I)e 2 2 0(10
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MESSIE.

-

(fig.) Voorteeken n., voorbode ni.: Les éclipses,
les comètes ne sont pas les rn-ères de Ja colère
de Dieu, deeklipsen, de kometen zijn geene voorteekene , aankoncligslers van Gods toom. -- (Proc.)
Il ii'est point de iiieilleui' in- qua soi-inèine, wie
iets goed wil verrigt hebben, moet zelf gaan, zelf
is het beste kruid. - M- de inalheut' , jobsbode,
ongeluksbode. - [1 1. n. ] Slangenarend, .1e/ei etans in. (serétaii'e). --- Messagerie, f. Bodesoni t ti., bodespost ni., bodeschop fl, post van bode,
van postbode, enz. Bijzondere niiqtingtot vervoer
et diligences, inz. in.
van reizigers en g niet
Frankrijk en België, diligence -dienot, as e s s a g erí e f. - Ook: het bureau of kantoor van zoodanige dienst; de daartoe gebdzigde rijtuigen: Aller
a Ja m-, naar het kantoor der dili(jence -dienst
goon. Voyager par Ja in-, met de diligence reizen.
-

-

)

Messaline, t. 1 Corn. aiic.j Eyptisclt lijnwaad n.
Scliaaottclooze, wulpsche vorstin i/ t)îoiew t.

(naur de verrequand losbandige dciiie gem.nlin des
roriu'insclien keizers Cluadius, Messalina).

Messamine. in., Z. V. U. RAISINIER.
Messe. t. [ Cath.j Mis, missy f. , de kntholijke

in engel' zin: het officium of
altaargebed; ook: de inzegening der hostie, waardoor (Ie tianssubstantiatie geacht wordt plants te
grijpen: Aller a i a in-, naar de mis gaan. Entenavoniliizaalsviering;

dry, Ouïi' Ja rn-, de mis hooren, bijwonen. Dire Ja
m-, de mis lezen. Sei'vir Ja in-, de mis bedienen.
La rn es[ dite, de min is uit. Grand' ou haute rn- ,
hoops mis. Petite of Rasse rn-, stille mis. Vi- des
trél)aSsés, dus muds of de i'éguiern, i- funèbre,
doodenmis, zie/mis, lijkmis. hi- Inline, romaine of
grégorienne, lat(/n.sche, IOmeinsciie of gregoriaan-

sc/is miv. M- grecque, mis vaar den qriekschen
ritus, griekuche mis. - M- musquée , mis voor de

groeten of aanzienlijken (die 't laatst wordt gelezen). - (fain.) M- de chasseur, in der haast ge-

lezen. wis. -- Voila one inesse qui swine, daar
,

laait de misklok. Ce jn'eti'e vii de sas in-s, die
priester leeft va n zone missen. - (Loc prov.) Ii

Va a Ia rn- des morts, it y porte pain at viii, hij

vult zijne maag, eer hij ter mis goot. II na faut

pas se her a un homme (lui entend douse in-s,

wacht u voor de fl/urn, /ijnvromen, huichelaars,
pilaarbijters. II na va nil a m- ni a prëclie, hij
goot nooit ter kerk. C'est on enfant de Ia rn- it
nuinuit, t is een nachtlooper, zwierbol, lichtmis. [Mil.] Zékere trommelslag rn, mis t. - [Mus.]
Geestelijk muzijkotuk, dat b/i de mis wordt uitgevoert, mis f.
Messel, nl]., Z. MISSEL.
Messéance, 1. (jir. m-cé—) Misstand rn.,
onvoegzuainheid , onbetarnel[j/ilieid . onbehoorlijkheid, ongepastheid F.: Il y a de Ja IR- de s'habiller

de Ia sorte, 't is onvoegraani zich zoo te kleeden.

- Messéant, e, adj. Onvoegzaa m , onbehoorlijk,
onbetuoielfjk.

Messéiaieiines, f. Iii. [Litt.] Klaagzang rn.,
treurdicht n. 0]) de rampen van. Messënië , en , hij
uitbreiding op de i'anije n van een of ander overheei'd

land.

t Masser (pr. mess-tire) ofMessir, rn Somtijds in boertende pouz/j gebruikt voor MESSIRE;
M- loop, M- lion (bij La Fontaine), Mijnheer de
wolf, de leeuw. - 1\1- gaster, Mijnhe er de buik,
Mevrouw de maag. (gaan.
i; Messer, v. a. at n. (fain.) Mis lezen: ter mis
Messervir, v. a. (pr . md-car—). Slecht, onbehoorlijk dienen ( in (lezen zin niet meer in gebruik) ; - ondienst doen. , benadeelen, z. v. a.
IIESSERVIR.
Messiade, f. [Pliilol.] Mes,cias -zany in., een

lioogduitsch heldendicht op den itlessias door Klopstock, inessiâde t. - Messianique, aclj. Wat
op den Messias betrekking heeft, m e s sisaci h:
Prophdties in-s, voorspellingen f. p1. betreffende
eten Messias. -. ij Messiaiiisine, rn. Leer f. van.
den Messias; - Messias-waardigheid f., m e s s i aii i 5 m u S m.
Messidoc, n:i. Tiende maand van den franschrepnblikeinschen kalender van 19 Junij lot 18 Jul/f,
oo (1 stmaand).

Messie, m. De gezalfde bij uitnemendheid, de
in 't Oude Testament beloofde verlosser,dien de
christenen in den persoon van. Jezus Christus erkennen, Mess i as ni. - (flit. et fain- ) Attendre
qn. comme le M-, met ongeduld op iemnnd woe/i-

MESTJRE- FORCEPS.

MESSIERten, naar iemand verlangen als de Joden naar den
Messias.
Messier, Iii. Oo g sthoeder, wijngaardwachter.
Messers (pr. mé-ci-eu), p1. van MONSIEUR,
Z. aid.
Messire, m. (pr. m-cire) Voormalige ceretilel
van aanzienlijke personen, later alleen van den
kanselier van Frankrijk; - in boertige püvZij,
z. V. (1. !Monsieur, Mijnheer, i1iecstr. - [Hart.]
Poiie de [%I- Jean of enkel H- Jean, naans eener
TOO(IbI ulne. zeer zoete ker[stjeei f.
Messore, ru. [H. n. ] (pop.). z. V. a. CHABOT.
Me&sotier, fl1. (dënigr.) Mislezer, misa/iabbelaar in.
Mestèque, adj.,

Z. COCHENILLE.

Metiques, fl1. p1. 1 But.] .Sttenijes D pi. of steenacti1ie viIiardingen 1. p1. in hel birneest der Iwhos-

noot (wuaea(. n de inboorlingen bijzondeïe Israeliten toekennen).
Me&tiva.ge, m., of Mestive, f. [Are. coat.]
Jaa'iIjjisnclie sc hatting f. van graan. - Oogstlijd;
- ooyt in.
Mesto, adv. (Ito!.) [Mus.] Ti'euri(J, weemoedig.
Mestre, of Aitre de in-, in. [ Mar.] Groote
mast in. eentr Antenne de liT!-, (jioGte ra of
rol 1. Voile le in-, groet zeil, groot Ialijnzeil a. Mestre de Cailip, in. [Anc. infij Bevelhebber,
meeste, ilimeenter in. H- gdnthaI de In ca'aIerie ,
overste, onder-,generaal dci' kavulerie. -- Eerste
c(;nlpafinie , beveilubbersco)22,ai,nie van een rekimest ruiter) of voetvedk. (in Oust -Indik.
Mésie, Mésua, t. [Bot.] IJle ijzer1out bosoirn.
Mei.iage, in. JAne. rout.] Ilaizinke t., landhuis IL (nialoir).
Mesurable, wij. Meetbaar, te meten.
Meiiiage, m. Hut iiieten, ultineten; - meetgeld, nisetlosu n. - Eat vu Ie iii-, je suis content
du m-, ik liet) liet meten gezien, is ben tecreden
ace) liet meten. - 11 ous faut payer le in-, fi
moet liet meetteld betalen. - Landiiietei S beri;t of
verslag H., (jelneelildk niet de schets van 't 1)7)95tasten tand. - Mesulateur, M. Meetwerktuig,
fllect-illstitlrnent n.
Mesuie, f. [Métrol.] Ma at f. M- de, longueur,
de superficie, de capaciié, 1ente-. vlakte-, intinads
maat. H- i iidraiie, agratie, gtoiiésique, weg-,
akker-, /andniaeit. M- ( l'oidonnance, alginteene Ind
moat. H-s liquhies (ef des Jiquides, 9 1quisles),
séclies ei( 9 grain , malen.voor na/te waren of
voclitiriaten, voor (1700(1e WOi5fl, graanmaten. Bonne,
Fausse in-, goede, vainctie maat. Le svstdn1e des
podls et des in -s, liet stelsel van qewiten en maten. Is!- anciennes, roodernes, oude, nieuwe ni ateri.
M-s nautiques , zee- , zeevaar(lels-n'wten. Faire
Boone ni-, goed, ruim melen„ eene (joede maat geven. Z. COMBLE, COMBLER, 1TALONNE1I. - ( fly.)
Cela passe Ia n- de son espiit, dat gaat de maat,
de grens, de vatbaarheid van zijn verstand te 90veii. Les bienlaits de Dieii soot Ja m- de vos
devoirs, de weldaden van God zijn de maat, de
maatstaf never jiiuiqten. Faire tout avec in-, of
avec polls at in-, in alles met omziyti!lleid, inst
wijs beraad te welk gaan, alles wikken en eve/en.
Dien a rait tout avec poids, noiuibie et m-, God
heeft alles mUse/Uk afgemeten en a/qewoen (alles
met wijsheid qemu(lkt). Âvoii' sioux poitis et deux
en-s, of changer de p0915 et de m-, tweederlel maat
en yew/fit hebben, paitjdig zijn, IUCIC verschillende
grondstellin en oordi'elen . N'a air eii nu poicis et
line ni-, nielar édne niaat en één reivigt lichten, onpartijdig zijn; alles over éénen` kant es/ieren. (Loc. l))0v) Les petites in-s no reviennent pas
mix grandes, men verliest altijd hij 't uitineten met
de kleine citaat, er wordt hij den verkoop in 't klein
,

.
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op de maat verloren. -. Maat, eifinetiiiy t. (dirnen

sion). Prendre Ja in- dune colonne, dun J)as-

tion, ccve zsiil, een ho/easels opmeten. -- Prendie Ja
Hi- dun habit, de maat van een kleed of rok fl5111511.

- [Arch.] Preiidre des in-s, afIuletillfJefl Oj) 't 7)51pies' brengen. Donner des m-s, afmetingen bepalen

of vaststellen (vale 't geen men wil bouwen). -

Maat t., maatje ii. , bepaalde inhoudsinoat om zékere
waren in 't klein uit te meten: Une ni- de Bid, de
sel, davoine. eene maat koren, zout, haver. [Math.) Maat t., deeler, factor ni., zékere grootheld, die als vergelijkings-eenheid of maat voor
andere yrootheden dient: 9 est m- de 27 , 9 is een
deeler van 7; - 28 et 49 oat 7 pour in- comme,

8 en tO hebben 7 tot qemeene maat of qemeenen
deeler. - [Poés.] Maat, voetinaat, versmaal t.:

Ce vers est trap court dune syllabe, dun pied.

Ja niesure nv est pas, deze veisreqelis ééne lettergreep, één voet te kort, hij is i/ct in (Ie maat, hij
zondd,t lef/en (Ie maat. - [Mus.] Maat 1., regel
der onderlinge toonverhouding, tijdduur rn., binnen
welken een zeker getal bijeellbehoorde noten gehoord
moeten worden: Battre, Observer Ja ui-, de maat
slaan, in ac/it nemen. M- 9 deux temps, 9 trois
temps, maat van twee , drie tempoos. Jouer,
Chanter, Darner de (of en) rn-, naar (of op) de
maat spelen, z/mf)efl, dansen. Etre hors de m-, uit
(Ie maat zijn. Presser, Ralentir Ja m-, de maat
versnellen, veitraen. - (fly.) ieti'e en m- de faire
qc. , in staat zijn, de gelegenheid hebben om iets te
doen. Etre hors de in-, niet neer in staat zijn om
iets te doen; van zijn stuk gebrayt zijn. Mettre
qn. Buis de m-. iemand uit de social biengen, zijne
plallilen of voornemens verijdelen. - (fig.) Maatregel in., voorzorg f., behoediniddel li. JI a pris ses
in-s, de fausses ni-s, hij heeft zijne maatregelen,
verkeerde maatregelen genolnell. L'autorité vient
de prendre ure m- très-sage, de overheid heeft
daar een' zeer wijzen maatregel gen
men. Touo
les les rn -s sont prises pour que ceia n'arrive
pas, alle voorzorgen, behoedmiddelen zijn gebruikt,
opdat dit niet gebeure. Rompre les in -s de qn.,
iefllarldS voornemens dweirsboonien , zijne maatregelen verijdelen. - (fig.) Gematigdheid, terugh uding, oinzigtigheid, ingetoge nheid f., gevoel n.
voo? 't welvoeqeljke : II ma dcrit , parlé avec
beaucoup de rn-, hij heeft mij met veel gematigdheid eschreven, toegespioken. Ne point garder
de rn- avec qn., iemand zonder verschooninq behandelen, item niet sparen. Passer Ja rn-, ba/ten
de maat gaan, de grenzen derwelvoegelijkheid, der
beleefdheid overschrijden. C'est un homme sans
règle et sans rn-, qui na point de m-, 't is iemand,
die buitensporig, ongeregeld is in al wat hij (lost.
- lEsci'.] Maat f., bereik n., afstand ni : Etre ii
Ia ni-, hors de Ja iTo-, op behoorijken afstand, op
te grooten afstand staan. Roinpre Ja in-, buiten
den afstand geraken. Server Ja in-, binnen den afstand komen, op zijne tegenpartij aandringen; (fig.) zijne tegenpartij in 't maauw brengen, in de
enyte drijven, vast zetten. Lâchei' Ja in-, den afstand grooter maken, terugdeinzen. Entrer en m-,
beginnen te trekken. Tirei' en rn-, vast staande
trekken. Gagner la ni-, den afstand winnen. M
dure, zware stelling t.. zwaa r schermen n. [Man.] Goede, regel matige gang rn. van liet paard,
tempo p.: Ce cheval fournit son air avec toute
Ja in- et Ja précision possible, dat paard werkt
met uiterst 'eegilniatiqe gangen of tempoos. (Tech.] Maat f. , smalle papieren of (nu doorgaans)
lederen strook, waarmede kleermakers en naaisters
de maat nemen; - draadmaat f., draadtrekkers
ringen van verschillende grootte om de dikte des
draads te bepalen. - 9 MESUI'E QUE, bc. conj .
Naar mate , naar gelang , naar evemredigheid,
teru'ijl: A rn- que Jun avancait, l'autre reculait,
maar mate de eens voorwaarts trad, week de andere terug. - Ook zonder que, als adv. en op het
einde van den zin gebëzigd: Travaillez, vous serez
payd 9 m-, werk, gij zult er naar (naar evenredigheid van 't geen gij gedaan hebt) betaald wat'den. - Ook niet de als bc. prep.: Les Rornains
dievaient leurs prdtentions 9 in- de leurs défaites,
de Ii'oineinen dreven hunne eischen hooger, naar
gelang zo nicer nederlagen leden. - 9 (Au) FUR
ET MESURE, Z. FUR. - SANS 1%IESUBE, OUTRE MESURE, toe. adv. Buitenmate, overmatig, uitterinate,
buitensporig: Je vis une affliction sans rn-, ik zag
eene buitensporige, grenzelooze droefheid. II ddpense
outre in-, hij geeft buitenmate veel uit, hij is uitternwte verkwistend.
M estai-é, e, adj. (en part. passévan mesurer):
Champ rn-, gemeten veld n. of akker rn. - Paroles m -es, afgemeten woorden n. p1. Expression
peu m-c, vrij omvoorzigtige, ongepaste uitdruk
king t. Homme hien rn- dans ses discours, in zijns
gesprekken zeer gematigd, behoedzaam, omzigtig
man. - [Lift.] Vers ni -s of rndtriques, metrische
verzen n. pl., verzen, waarin men gepoogd heeft
de latijnsche voetmaat na te volgen.
Mesure-étiHeelle, f , Z. v. a. SPINTHEROMETRE. - Mestare -forceps, al., Z. V. a. LAB1D 0 ,
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f. [icon. Fur.] Wolmeter m., werktuig om de fijnte de, wol te bepalen.
± S Mesnrénieut, ado. Op afgemetene, omzigtige wijze.
Mesurer, V. a. Meten, afmeten, uitmeten: Mune espace, Ja distance dun lieu a un autre,
eene ruimte, den afstand VOfl eene plaats tot eene
andere meten. M- au mètre, au litre, met den
meter of de el, niet de kan of den kop meten, uitmeten. M- avec le comijas, met den passer meten,
aftrek/een, afpassen. M- un champ avec le pas,
avec des pas, eenen akker met voetstappen afmeten. M- les degrés de trout, de chaleur, de graden
koude, warmte meten of bepalen. \i- Ja profondeur
d'uii puils, de diepte van een' put meten of peilen.
M- avec le plomP, met liet dieplood meten, boden.
M- des (of avec les) yeux Ia hauteur dune tour,
de hoogte van eenen toren met de onqen meten.
(fig.) M- on homme des yeux, iemand van 't hoofd
tol de voeten opnemen of bekijken (als bedreiging
of minachting). -.- M- Ia terre, den grond meten,
ter aarde vallen. - z. ook TOISE. Le eer[ mesure
la forèt, het hert doorloopt het bosch, loopt van
het eene einde van het bosch naar liet andere. M- de son crédit, zijn gezag misbruiken. M- son
verve, zich vol zuipen. M- l'argent bi boisseau, zeer
rifle zijn. - (Proc.) On sera mesurë h Ia même
mesui'e qu'on aura rnesuré les autres, elk zal loon
naar werken krijgen, met dezelfde maat, waai'mede men uitmeel, zal men worden ingemeten. (leg.) Afmeten, met wijsheid of omzigtigheid regelen, evenredig maken, inri.qten. M- ses actions,
ses paroles, zijne daden, zijne woorden afmeten,
voorzigtig in daden en woorden zijn. - II faut
m- (of régler sa dpenm sur ses revenus, Z. DEPENSE. Z. ook AUNE, BIIEBIS. M- son épée avec
(In., tegen iemand van leer trekken, met hem neckten. .1e veux in- mes forces contre les vktres, ik
wil mijne krachten tegen de uwe beproeven. M- ses
actions, zijne daden afmeten. - SE MESUIIER, v. pr.
Gemeten worden: Ces marchandises se mesurent
nu poids et non nu volume, die waren worden
naar 't gewigt en niet naar haren omvang gemeten. - Se in- avec qn. , zich. met iemand meten.
II s'est niesuré avec lui, hij heeft zijne krachten,
zijne bekwaamheid tegen hem beproefd, met hem
gekampt. - Elkander meten: IJs se soot d'abord
mesurés des yeux.
Mesureur, m. Meter ni. : Les jurés rn -s de
grains, de cliarbons, de gezworene koren-, kolenmeters. ((bruik n. (alms).
Mésiis, Méiisage, m. [Prat. anc.] MisMésusei-, v. a. Misbruiken, een verkeerd gebruik maken: Ii a mésusé de vos Jiienfaits, hij
heeft uwe weldaden misbruikt.
Métabase, 1. [Rht.] Overgang rn. - [ Méd.1
Verandering van aanwijzingen of kenmerken en
van geneesmiddelen, in e t a b a s i s f.
Métabole, t. [Rliët.] Opeenliooping van geljjkbeteekenende woorden of uitdrukkingen, om
't zelfde denkbeeld uit te drukken, metei b o 1 e
[Méd. ] Ommekeer m., verandering van de eene
ziekte in de andere; ook verandering van het weder, van de lucht. - [Anc. mil.] halve zwenking f.
bij 't grieksche voetvolk. - Métaholélogie, f.
Md.] Verhandeling f. over de veranderingen in
en loop der ziekten.
Métacarpe, 1fl. [Anat.] Voorhand, middelhand f. - Métacarpien, ne, adj. Tot de voorhand behoorend, voorliandsch: Les cinq os m-s,
of als subst. m. Les cinq in-s, de vijf voorhandsche beentjes of voorhandsbeenen ii. p1. - Métacarpo-phalangien, ne, adj. Tot de voorhand
en vingerleden behoorend. - Ook als subst. Le
rn- du pouce, de aanvoerende trekspier f. van den
duim.
Métacentre, m. [Mar.] Zwaaipunt van een
schip, métacentrum n.
Métacîiorèse, f. (pr. ch=k) [Méd.] Verplaatsing eener ziektestof van 't eene ligchaamsdeel
naar 't andere, metachorésis f.
Métachronisnie, m. [Chron.] Tijdrekenfout t.
door 't vroeger plaatsen eener gebeurtenis, met achronismus n.
Métacisme, m., Z. V. a. MYTACISME.
Métacondyle, m. [Anat ] Voorste vinger- of
teenlid D. ('t welk den nagel draagt).
Métagallate, fl1. [Chim.] Brandig galnotenMETRE. - IItesure1aine,
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I zuur zout II. - Métaga ll ique, adj. [Chin.].
Acide rn-, brandig galnotenzuur n.
t Métagraboliser, v. n., z. V. a. BIMAILLER.
Métail, fl1. Metaabmengsei, gemengd metaal ii.,
compositie f. Le similor est on m-, het spinsbe/cis
een metaalmengsel. (meijersj 1.
Métairie, t. [Agric.] Boerderij, landhoeve,
Métal, m. [Minér.] Metaal n. M- noble, précieux, parfait, edel metaal (goud, zilver, platina).
M- ignoble, commun, imparfait, onedel metaal
(koper, tin, ijzer, lood, enz.) M- natif of vierge,
gedegen, zuiver metaal ii. M- de fonte, gegoten metaal. - M- d'Alger, algerjnsc/t metaal (uit tin,
lood en spiesg as, voor tafelgereedschap en muzijkplaten). M- de prince, prinsmetaal, metaal van
prins Robert (zeer fijn koper met wat zink, voor
snuifdoozen, kokers, enz.). M- de Ia reine, koninginne-metaal (uit tin, lood, bismuth en spiesglas,
voor engelsche trekpotten). M- l canon, kanonspijs f., geschutmetaal. M- des cloches, klokspijs t.,
klokmetaal. - Ook als adj. gebdzigd: L'arsénic
m-, het arsenik-'metaal, arsenicum n.(Plur. métaux.)
-t- Métalent, m. Gebrek n. aan talent, onbekwaamkeid t.
Métalepse, f. [Rhét.] Verwisseling van het
voorafgaande met het volgende, van de oorzaak
mei liet uitwerksel, of omgekeerd, in e t a t é s I s t.
Métalléité, t. [Rhét.] Gezamenlijke eigenschappen der metalen. - MétaHescenee 9 t.
[FL. n. ] Metaalglans rn. - MétalLescent, e,
adj. Metaalglanzig. - Métatlifèie, adj. [Minér.]
Metaalhoudend, metaalbevattend ; metaalverwekkend. - MétalIil'oime, adj Metaalvorniig. Méta ll hii, e, adj. [t-t.. ii.] Met metaalkleur, metaalkleurig, m e t a I t í n is c is. - Métaltiqtie,
adj. Metaalachtig, den aard van een metaal hebbend, metéllisch: Corps m-, metaalachtig, metaalhoudend ligchaam n. Éclat m-, metaalglans in.
P ] umes, Insectes m -s, metaalglanzige véderen f. p1.,
insecten n. p1. - Science m-, munt-, penningkunde f. Hisloire rn-, geschiedenis t., welker feiten door
eene reeks gedenkpenningen gestaafd worden. [Fin.] Monnaie ni-, gefingeerde of ingebeelde
munt f., papiergeld n., clot in klinkende munt kan
verwisseld worden. - MÉTALLIQUES, m. p1. [Fin.]
Staatsrenten 1. p1., die op zilver luiden, die in
zilver en niet in papiergeld aflosbaar zijn (gelijk
de oostenrjksche obligatien, rassische bons, enz.),
metallieken m. p1. - [H. n. ] Metaaigtanzige insecten n. p1. - [ Minér.] Metaalsto/fen f. p1. - Mé
tallisatioii, f. [Phys.] Verertsing, erts- of metaalvorming 1., ontstaan n. der ertsen. - [Chim.]
Voortbrenging der metalen uit hunne ertsen, m etallisé tie, metalliséring t. - Métalli
ser, v. a. [Glum.] In metaal veranderen, een
oxyde den metaalstaat doen aannemen, m e t a li i5 t r e a.
Métallochiii.ie, f. [Chim.] Scheikunde t. der
ertsen, erlsscheikunde, me talloc h emi e 1. Métallochimique, adj. Ertsscheikundig, metallochémisch. - Métallographe, in.
[Didact.] Schrijver eener metalloqraphw, metaalbeschrijver, metallograaptt m. - MétaHographie, t. Beschrijving der metalen, metaatbeschrjvinq, metailographie f. - Métallographique, adj. Metaalbeschrjvend, so eta tbg'rd ph/sc/i.
Metalloïde., adj. [Chim.] Naar metaal geljkend, metaalachtig - METALLOIDE, id. Enkelvoudig, niet-metallisch ligchaom, dat den aan 't metaal eigen' glans en luister mist en heel of half
doorschfjnend is (zoo als zuur-, water-, kool-, stikstof, zwavel, phosphor, iodium, chiorium, bromium,
fluorium, sib/c/urn, enz.), in e t a ii 0 1 de ii.
Métallurgie, t. Scheikunst der ertsen, wetenschap der smelt/tutten, de kunst om de ertsen te
delven, de metalen daaruit af te scheiden en tot
de verschillende levensbehoeften te vervormen, m et a bi u r g I e f. - Métallurgique, adj. Tot die
wetenschap of kunst behoorend, ertsscheikundiq,
metalldrgisch. - Métalluii-giste, in. Metaaluitsmelter; ertsscheikundige, kenner van de
metallurgie, in e t a t 1 û r p.m e t a 1 1 u r g i s t m.
Métarnéconique, od,j. [Chim.]: Acide in-,
brandig me/con- of opiumzuur n.
Métariiéiique, adj. [Chim.] (woord van Barzelius) Schijnbaar isomérisch (vgl. ISOMERE), m et a m é r i S c h.
i
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Métainorphistes, ni. p1. [H. eed.] Secte der
16e eeuw, die leerde, dat het liycliaanz van Jezus

bij Zijne liernelvaart in een God is veranderd, en et a rn a rp h i st e n m. p1. - Méfamophopsle, f.
[Méd.] Gezijtsqebrek n., waardoor de varia en de
oolte der voorwerpen veranderd schijnen. étaatiom-pho.sabie, adj: Voor qedoanteveranderinq vatbaar. - Métamorphose, f. Gedaanleverwisseling of -verandering, ainvorin inq, vervorming, hei schepping, metamorphOsis f. La inde Daphné en laurier, de 11er.cheppi?lf van Daphne
in eenen laurierboom. - [ jhiIoI.J Les i-s d'OvitIe,
de herscheppingen, gedaanteverwisselingen van Ovidius (een beroemd latjjnsch (Jichtwerk van Ovidius).
- [1-I. nat.] Les rn-s des cheriilles. des vet's a
soja, de qedaanteverwi.cselinen der rupsen, der
zijdeworinen. - ( fig.) Buitenqeineene verandering
van iemands uiterlijk, van zijne kleedij, of wel van
zijn karakter, zijne zeden, Zijne foiluin, enz. De
Sirlij)le soiclat ii est devenu gnraI, voila une
grande m-, hij is van gemeen soldaat generaal geworden, dat is eeoc groole veranderinp. II est devenu doux et modérd , larnour a produit cette
heurcuse m-, hij is zachtrnoediq en gematigd geworden, de liefde heeft deze gelukkige verandering,
herschepping le weeg gebragt. - Métamoi-ptioser, v. a. Herscheppen, van gedaante ofgesteIle veranderen, vervormen, metarn arphosé
sen. Naicisse fut rnetamorphosë en Ja fleur, qui
porte son nam, Narcissus werd in de bloem veranderd, die zijnen naam draagt. - ( fig.) Le mariage Ja métanorphost en homme sage et rangé,
het huwelijk heeft hem in een wijs en geregeld'
man herschapen. - SE METAMORPHOSER, V. pr.
Ee'ne andere gedaante of gestalte aannemen, zich
herecheppen: Jupiter anjour se métamorpliosa en
cygne, Jupiter veranderde zich eens in eene zwaan.
Cet homme se métamorphose en toutes
sortes de figures, deze man neemt allerlei gestalten
aan, speelt allerlei rollen, verandert zijn gedrag bij
iedere gelegenheid. -.- Het part. passi is ook adj.:
Nymphes métamorplmsées , .q e me ta in o rp h osee i de, van ge;laante veranderde nimfen f. pl
Métapède, m. [Anal.] t7oorvoet , middenvoet m. enëtata rse.) (ontstekingpraad m.
Métaphlogose, f. [Méd.1 Derde of hcogste
Métapho.e, f. [Rhét.) Oneigenlijke, veïbloemde, overdragtelijke zeqswijs
. overdragteljke beteekenis van een woord, m e t a p P o o r t. : C'est par
m- que Ia grammaire est appebe Ja cid des
sciences, de spraakkunst wordt overdrapteljk de
sleutel der wetenschappen genoemd. - Métapho'.
riquie, adj. Overdraqteljk, oneigenlijk, leenspreukig, verbloemd, metaphônisch: Cela doit seritendre dans on sens in-, dat moet men in een'
oneiqenljken zin verstaan. Quand on dit dun
homme en coldre, eest on lion, lion est pi is
dans un sens m-, wanneer men van een toornig
mensch zegt, hij is een leeuw, dan wordt leeuw
in een' leen.cpreukiqen, overdrapleljken zin qenomen. - Style m-, beeldrijke stijl in. - Métaphoriq uement, ado. Op oneigenlijke, ieenspreukiqe. overdrantljke, verbloemde wijze. - -J- Mé-w
tapfioriste, ii. Vriend van metaphoren of beeldspraak, metaph orisi m. (insecten.
Iét5tphragine, til. [U. fl. ÏlIi(ldnlrif 11. der
Métaph.'ase, t. [Litt] Letterlijke vertaling,
wonrdeljlce overzetting f. (weer om den waren
zin dan om de schoonheden eens schrijvers te doen
uitkomen), metdphrasis f. - Métaphraste, ni. Letterlijk vertaler, woordelijk overzetter;
verklaarder en tevens vertaler van een uister'
schrijver, metaphrdst ni. - Métaphi-astique, adj. Letterlijk, woordelijk, m e t up h r ci sIi Sc a.
-1- Métaphysicaille, f. Erbarnielijke , slechte
bovennatunnleunrle t. - Métaphysieien, ne,
ezdj. De bovennatuurkunde beireffend: École rn-ne,
boven natuurkundige school f. - MÉTAPHYSICIEN, Dl.,
-NE I Bovennatuurkundiqe m. en 1. - Métaphysique, 1. Bovennatuurkunde, wetenschap van
'I bovenzinnelijke, grondleer, of wetenschap van de
laatste gronden onzer kennis der dingen, metaphysiek, metaphy'sica f. - Somtjnlsz.v.a.
philosophic, wij.cbeeerte: La rn- (les tangues, de
u'ybegeerle der talen. - Ook in ongusi.ctijen zin
voor: misbruik van de afgetrokkene benchon winqen:
II V a bien de Ja rn- dans ce traité de morale, er

g

-
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is te veel afqelrokkens in clie redekundiqe verhandeling. - SIETAPHYSIQUE. adj. Bovenzinneljk, bo
vennatuunljk , lit de bovennatuurkunde behoorenel,
inetaphy'sisch: Iddes, Preuves m-s, bovenvinneljke denkbeelden, bewijzen n. p1. - Te afqelrokken, te fijn gespannen, zwaar te begrijpen: Ce que
vous dues a est bien rn-. - Ooqenschijnljle, op
oopenschijnljkheid gegrond: Certitude fri-. - Métaph siqueinent, adv . Op bovenn tuurljke,
veietahysisc/ie wijze. - Métaphisiquer, v. si.
Zich niet bovenzinnelijke voorwerpen bezig houden;
- iets diepzin'nig, afgetrokken behandelen, ni e t aphysicmren: (fain.) A force de in-, ii ne s'entend plus lui -mime, dooi' het onderwerp zoo diep-

-

zinnig ie behandelen (dooi' ziele te zeer in 't boven-

zinnelijke te verdiepen), verstaat hij zich zelven
niet weer.

Métaplasme, m. [Gram.] Woordvervorming,
woordverandering, bjvoeginq of afkapping van

déne of meer letters in een woord, in e t a p 1 ei s-

mus

rn - Métaplastique, adj. Die woord-

verandering betreffend; eene woordverandering bevallend, metapicistisch.
Métapoi'opoièse, t. [Mid.] Verandering t.
in den toestand (lei huid-porien of zweetgaatjes.
Métapi ose, t. [ 1%Iid.] Verandering, waarbij
meer de ziektevorm dan de aard der ziekte veran
derd wordt, ni e t ei p t a 5 is t.
Métastase, 1. [Mid.] Verplaatsin eenei' ziekte,
overgang der ziek
testof uit liet eene lqc1iaamsdecl
in 't andere, metastasis f. - [Rind.] Figuur,
,

g

waarbij de redenaar op rekening van anderen stelt,
wat hij genoopt is zelf te erkennen, - Métastatiqiie, adj. [Mdcl.] Veranderd, verplaatst, overgegaan, melasteitisch.
Métasyiiei'ise, t. [Mid.] Verbéteringder ligchaainsqesteldheid door uitdr ij ving van bedorven
vochten met blaartrekkende' pleisters, ni e t a s y'nkrisis f. --- Métasyiie.i'itique, adj. Door uitdrijving veranderend of verbeuterend, in e t a s y isIc ri t i s C P.
McI atarse, m. lAriat.] Voo r voet, middelvoet,
in e t a t ei i' s it S Dl. - Métatarsien, ne, adj.
Den voorvoet belie/Tend: Les os in-s, of als subst.
Ill. Les ni-s. de voort'oetsbeendeî'en ti. p1. - Métatai'so-phalangien , tie, adj. Den voorvoet
en de leenleden belie/fend. - Alssubst.: Le -n- du
pétit doigt, de korte buigspier t. aan den k/circa
teen . Les rn -s latéra ox , cie tu.cschenbeesupieren aan
den voorvoet. - Le us- -sous -phalangien du pouce, de buitenwaarts trekkende spier aan den groo
Le m- -sous -plalangien transversal des-ten.
orteils, de dwarsspier der teenn.
Melataxirnèti'e, ni., z. v a. MONOMETBE.
Métatesir, ni. [Anc. mil.] Kampafpaler, legerafperker ni
Métathèse, t. [Gram.] Verzetting, omzetting,
inz. letteromzetting (b. v. lierlan voor brelan), net ei th e s i S f. - [Méd.] , z. V. a. METASTASE.
Métathot-ax, m. [U. n. ] Derde of achterste
afdeeling f. van het borststuk (les' gevleugelde in-

secten.

Métation, f., Z. V. a. CASTRAMETATION.
Métayage, Hi. [ E con. cur.] Muurbrief in. eener
landhoeve legen half vruchtgenot. - Métayer, rn.,
-èi-e, f. Itoefpachter, bruiker, hoevenaae' m.,
hoefpachtster, bs'uiknter, lsoevenaai'stei' f. M- partialre, hoevenaar tepen half vruchtgenot.
Métazofque, adj [Geol.] Na de wording der
dieren onstaan.
-F Mète, t. [Jur.] Grens t.
Méteil, m. (0/ als adj. BId m-) [Agric.] Half
tarwe half ropge f., gemengd koren, inastelein,
masteluin n. Do pain de in-, m asteluin -brood, masteluin n. - Passe-m-, graan n., waarbij twee declen lOïW tegen één deel rogge vermengd is.
Métel, m. [Bot.] Steekappel, soort van doornappel ni. (datum).
Métempsyeose, t. (ps'. mé-tanp--) [Phil.]
Zielsverhuizing, verplaatsing der ziel uit liet cciie
ligchaam in liet andere (volgens de leer der pythagorint (, n), metempsyclie$sis f. - Métempsyeoiiste, m danhanqei' van de lees' der zielsver-

liuzing. meteinpsychosiet m.
Métemplose, t (Ash'.] Weglating van een'
ingelaseliten dag of schrikkeldag 'om de 13j jaren
(voloens den greqoriaansclsen kalender).
Métensornatose, f. (woord van Fmnelon)
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[Phil.] Liqcliaamsverwisseling f., overgang van ni.
een lichawn in een ander.
Météore, ff1. [P1iy.] Luchtverschijnsel ii., verhével'ing I., ieder verschijnsel in den dampkring der
aarde, inz. de meer zeidzoine of in 't oog vallende,
m e t e a o ?' (1. M-s adriens, luclilaardiqe verhevelingen (winden, /loozen). M-s aqueux, waterige
verheve/inen (repen, (lauw, fust. sneeuw, hagel,
too/lien, enz.)_NA -s Iumineux, lichtende verhevelingen (regenboog, noorder- en zuiderlicht, dierenrielnslie/lt, bijzonnen, lijjmanen) . M -S ignls, varue
t)erllevelillqefl (bliksem, vallende sterren, vuurbollen of luc/itsleenen, dwaallichtjes, Sint -Eloius(fig.) Persoon of zaak, die een (liepen
vuur).
fl1001 /eortston(liç;e'n indruk iit(ia/et: Ce eonquëiant
no
fl1fut
(jCi épou'vanta le monde, die veroveraar
was een nietenor, een schitterend maar voorbij joand
verschijnsel, (lat de wereld schrik aanjoeg. - Météotide, I'. [Bot.] Groote boom in. van CochinC/li/lU.
iUétéorine, f. [Bot.] Goud.cbloeoi 1.
(souci). - Météoriqe, adj. [Phs.j Op luchten wer,svelschijncelen of -veranderingen betrekking
hebbend, (/aaiV(lfl afhankelijk , en e t c O r I s C ii
Phenomènes rn -i, luchtverschffn.celen ii. p1.
Pierre in-, m eteoor-steen ni. (aéiolithe). - [Bot.]
Plarile 01-, Inetforieche plant, weêrplant 1. (die
zich ten opzigte van 't openen &fl sluiten harer
bloemen naar de wersqetri(Iheid, den zonneschijn,
enz. regelt). - Météoiisation, f. Meteoor-vor flung, liet ontstaan, het aannemen dec gedaunte
van cme luchleerhëvclinq. - Météorisei,, v a.
[b1dd ] Bukojzrtiinq veroorzaken. - SE 1ETE 0RISER, V. pr. Opzwellen, door ophooping Van lucht
of winden uitzetten. - liet part. passé is Ook adj.:
Venue nwléorisd, oppeselte , opgeblazen, door winden gezwollen buik iii. Météoii&inie, m. [Mdd.1
Uitzetting van den ejeheelen of edeelteljken buik
door lucht of winden, buikailzetting, buikopzw
Z. AE
téorite,
1m g (in rotkoortsen).
-- m.,
Mé
cl- Méiéorognoie, t. (Pbys.j Weten-schappelijke weerkunde ; 'll;CêrSVoOrS/lelliflfj f. Météoiogva ptie. in. lf?eue beschr(.iver; - weerwijzer ni., werktuifJ. (lot de luchtveranclerinen
aanwijst I'. - Météoiogiaphie, f. [Piis.] Beschrijving der luchtverhevelingen, weibeschrij
ving 1. - Météorogvphiq3se, adj. Werbechrijvend, de lucits verafl(iel innen aanwijzend,
meteoiogrâphisch. - Mtéorotitbe,m.,
z. V. a. AEBOLITHE. - Météoroogie, t. Phys.j
Leer, wetenschap der iuc/tcersc/rijetse/en of (Ier
weêrsveronderingen , we'ikunde f. - Météoro
Iogique, 0(1/. lIet weder of de weerkunde beIre/fend, ni e t e 0 ( 0 16 q i s c Ii. Observations m-s,
wedrkundie wa arnemingen f. p1. Tables en-s, tofels 1. p1. (Ier woal /lenolnes v'eiisjcste.ldheid. Insiru
ments ms, werktuigen n. p1. tot waarneiningvon
den toestand des daiupkrings. meteorologische werktuigen. wecrwfjzers (b (i rometer, thermometer, bygroinetcr). - Météorologiste, Météorologue, fl1. kVeîrkundige, luchlwaarnen?er, kenner
Van, schrijver over de luchtcerhevrlinpen, weêrbeschrijver, sneteoroloog m. Météoi-oman
cie, f [Devin. ] Wriarzegging uit de luc/utverschijnselen, inz. uit bliksem en donder; wervoor spelling f. - Mé(éoi-oîiianeien m., ne, f.
We'rwaarzeqger 111., -zegster f. - Météoaono
Hij. .. t. [P1is.] Leer van de wel/en des weders.
— Météoroiromiqne, adj. Tot die leer behoo-

-

,

-

s

-

-

,

rend, nieteoronOmisc/i. -- Météoroseope, m. [ Astr. ] Werktuig ii., vroeçer gebëziqd om

de lengten en. breed/en (Ier plaoiscn op aarde te
bepalen. -. (Pirys.] K'crwijzer, u'edraonu'ijzer in.,
5fl e t e 0 r ( 5 k o op ti. - Météoioseopie, 1.
{1ii ys.] lVaarnernin.q der luchtverschijnselen, (les
weders, meteoroskopíe f. - Météoroseo
pique, adj. Lurhtwaorlulelcutd, weirbeschoawe'iid,
meteorOsk(ip isch.
Mé th émeiin. C, adj. {Méd.( Dageljk.cch., dage lij ks looekrmund: Fièsre ni -c of eis .cubst. METHEM ÉJIISE, 1. Al/edaageclie koorts (amphémdrine).
M(tO(lc, F. Naar caste gionrislogen geregelde

ti'ijze V(icheinde/en ofrasi werken., hrrndelwije. manier, wijze. illZ. leerwijze, orde f., reel m fl., de
voordr('rit VUIl (Ie OpcOlell(le (lee/en (C5i?. 5f.)((

schap. leeiyiong ill., Th e t h d cie f. Sa in- ye vaut
rien. zijne leerwijze deugt iiietr. '1- POU app endre
Ja langue Irancaise, leerwjjze snor (Ic [iutnsrlie

taal; oh; lcerb(ek ti., Panel/riding tot het leeren

dier taal. 11 ny a point de in- dans vet ouvrage, er
is geen regel in dit werk, t ontbreekt dit werk aan

orde. ElJe a Ja voix belle, tunis clie ii'a pas de
in-, zij heeft ceiie schoone stem, maar zij zin;t niet
naar den refjci. - [Bot.] lnded'ingwijze der planten. !\1- natuielle, arti fi cielte, natuurlijke, kunstmatige inderlinf/. - [ Chii.] On taille scion deux
in 5, men c/oct insnijdingen op tweederlei iLijze. [[Vldd.] M- curative, geneeswijze, behandeling cener
ziekte voluirns zékere kunstregelen. - [Mu ,--,, .] Uit-

voericgsu'jjze: Ce chanteur a tine excellente in-,
die zanger heeft cciie voortre/feljke voordi apt. Manier f., gebraile ii., gewoonte f.: II ne salve
iaiiiais Ie premier, eest sa ni-, hij groet nooit het
-

eerst, dat is zoo zijne manier, gewoonte.

Cliacun

a en in-, ieder hee ft zijne manier. C'est sa in-. hij
ma a /f t bet nu eenmaal zoo, Irtj doet het niet anders.
-- Melbodiqne, odj Naar vaste gronden geregeld, 0i(Irl/)k, regelmotig, planmatig, geleidelijk;

naar de voorschriften der kunst, wetenschappelijk,
kunstmatig, in e t Ii ei (1 S c Ii: Honinie. Esprit in-,
ordil(jk1 re(elm(ltiq mensch in., VeIsta)l(l ti. Ordre
m-, geleidelijke, nielhodi.ccbie orde t. Medecin in-, geneesheer, die zich strikt aan de kun.stiegelen bionilt.
- Ook in ongun.ctigen zin: Cet homme est in - ilans
ses plus slinples actions, die man i.cstij/ofiemeten

in zijne geringste verrigtingen. - Méthodiqnemeit, 0(1v. Op geregelde, geleidelijke, ordehjjbie
wij
ze, naar den regel. - Méthotlisatiot., f. liet

brengen tot cme niethr;de. -- Uéthodisuie, in.
SI? eng geregelde handelu'ij.c ofleerw'(js I.; leer en
levevsci'ijs t. der methodislen, en e t h 0 (1 s in is s n.

-.- Méthjdiste, in . Aanhan:er 'an, ijverewr voor

eene bijzondere methode in wetenschap of kunst. [Fl. rel.] Lid eener chriseennctr, inz. in Engeland
en ]Voord-Ainerika, ice/lee zich door strenge kerkleer onderscheidt, na e t Ii o d i s t

- Ook als arij.:

Miiiisl re in-, methodistisch leeraar, prerlihiant der
m ethodisten. -. Toenaam van rornn.cc/i-bcathoïjke
schrfjvers in de 17e eeuw, die den strijd met de pro-

testanten ilrior nieuwe dialektisrhe methoden zochten te verkorten. - Méthodotogie, F. [Didact. ]

Leerkunde, voordragtsleer , ouitii'ilckehinq of vo orstelling t. der leerwijze. - Méthodologiqiie, adj.

Leet/cundig, in e t h 0 d o 1 ($ g i a c ii.
Mélhonîque, I. [Bot.] , Z. V. a. GLOIIIEUSE. -

MéthoiIque, adj. {Cliron.j, Z. ItIETOiNIEN.
Métfiyle iie, in. [C h i or] Bijzondere zelfs ta n-

digheid I. in den houtgeest.

Métbyoniaiiie, f. [ ldd.] Drinkzucht f., onverzade l ijke dorst eens ijlenden kranken. - (weleer) Verslaofdheiri f. aan den drank.
Métieu!euiienient , adv. Op vreesachtige,
bange urij ze. - Méliculei*x, euse, adj. Zeer
vreeselcetig of bang, vol vreesriclitijheid. .- .1. 51 éticuos1é , t. Groote vreesachtigheid, ongegronde
angetcahhigheid f.

Méti er, in. Ambacht, bar (/merle, werktuigelijk
bedrijf fl Faire apprendre Ufl m- h vu enfant. een
kind een handwei k, een oinbacbtlaten leeren. Faire
Ie in- de cordonnier, tioulanger, tailleur, het schoenmakers-, bakkers-, kbeErenakers/iandn'erk nitoefenec. De quel ni- est-il ? writ handwerk drijft hij?
Homme de in-, embrichtsieian. Getis de in-. am-

ei in-s, kunsten en ambachten.
Cest faire (Inn ar t un in-, (lat heet de kunst tot
een hanelu'erk eer/ogen. Corps de in-, amber/itsrude n. Un géte -iii-, een knoeijer, looibederver. Bij uitbreiding: Niet werktuinljk bedrijf, beroep,
vak n., kostwinning, hanléiing t.: Le in - des airoes, de In guerre, liet ;rijgsmansheloep, krijgsberoep, de k)ij//sfli(iiisSt(ifl(I in. Cet avoent enlenel Iien
son in-, (lie advokart verslaat zijn vak goed. Melezvous de votre in-, bemociuniet awe zaak, mtuv'
V.5/k. Faire tin in- lucratif, een n'insigcvende zaak,
beroep, lirintérinq drij ven. .- (fig (11 a Ie coeur an m-,
hij heeft lust , hart voor zijn ambacht. - (Loc. fam.
et io'. ) Vous tic Ie trornj;erez PaS , ii esl du in-,
hij zult hem niet bedriegen, hij is een kenner van
(le iak, hij is van den winkel. Il se mcle do nii1aul ei, (1 an auto. ijj benïoeit zich niet eens an(leillialis zrikn. Il et de tons rn -s , hij is tot alles
le ( chin//sen. hij ii'eiait naar alle winden. El voiie a
Jovë tin tour de ron in- , lijf heeft ons mve heel/ike
pols gespeeld. Donner, Servir en plat de son ni - ,
een sieull:ie van zijne kunst, ljekwarimheirl, van
zijn karakter eeien. Que haven fasse ma in-,
een ieder h l /ire hij zijn etnibacht, schoenmaker, blijf
bachtslieden. Arts

MÊTIS
bij uwe leest. - (pop.) Elle est du m-, zij is van
't handwerk (der liederlijke v r ouwen). - z. ook
JALOUSIE, MAIICHAD1SE. - Prov.) QUiIOd cilactin
fait son 01-. les Naches soot bieti gaIOtes, wanneer
elk ziek alleen met 2(151e zaken bemoeit, gaat alles
wel, wanneer de esne hand de andere wascht,
worden zij beide schoon. C'est on nléchant UI- quo
celui qui fail !;eflhlIe son maitre, 't is een slechte
kostte,inniny, die haren meestei aan de galq bresijt.
ii n'y a point de si petit in- qui no fluOlFiSSO son
m-, geen, beroep zoo gering, Of 't voedt zn meester. - Beaux arts] liet weiktaieljle van cene
kunst: Ce leintle, Ce sculpteur a (IU Ii-. die
schilder-, beeldhouwer 55 het werlctaiçel'tjke eon
Zijne kunst meester. .- [Tech.j Stoel. werkstoel in.,
jelouw, 100111 [i., rnoclniie Ier VeiVC1ac(1i)i1UJ Van
verschillende vlo/fen: 14- le 1iseiancE, de ta1issiei,
eeI;ctouw. M
wevers, lajijtwe'ikers Werk s toel. w
a bas, kounenwevers stoel. Des has faits nu in-,
geweven kousen f. 1)1. M- a 1)10(101, tioidauriaain ii.
Murder Un ill-, een raam besjiannen, een' u,ee/st)et
toestellen. M- baitant of ouvrant , Z. BATTANT,
adj. - (/ij.) Aioir un poêiiie, on r owan Sill le
m-, een' dichtstuk, een' '1011100 0]) 1 getouw hebben
(er aan bdzij zijn). - [Biass.j Wait n., het gekookte en gehopte moutaftreksel, cci liet de gisting
ondergaat en bier wordt. Azfjnrnakerserskuip t.
Peltiss. ] bi-, Petit iii-, wavoor de WijnmO!.
felije n., oldie 1., ijzerkoekje ii. - - [Jill'.] Vereischte n., behoefte f., nood Iii.: Le juge oidonne quil
coiiipuiaisse, et, si in- est, quon eIIIpIoie le foxe
pour I unbid, de regtec beveelt, (fat rij Voor 't geregt veïscliijne, en, des 000(18, snel geweld daarheen
gebiogt '0)05th?.
Métis, se (soms Métif, ive), mij. Uit een'
blanke en cciie 'indiaansche (aineiikaansche) , of uit
een' indiaan en eene blanke geboren, mesties. tin
150111111e ia-, Line Iemme in-se, of als subet, tin
ni-, Une in-se, een, eeoc meatier. - [H. n. ] Bastoned, van gemengd ras: Ce chien nest pSIS bon
(of franc) lei'ier, ii est ill-, die hond is geen cC/lIe
hazewind, t is een bas/aard. - Lame ni-se, wol
van een gemengd schapenras, bastaardwol 1. Bot.] Poire ni -Se, bastaard -peer I. (uit de koppeling Van levee soorten voortgekomen). sage, m.
m. [ Econ. rui. ] Het gruisen, Vermengen
der rassen ont ze te velbdte'i'en.
t Métivage, m. [Fiiod.] Heei'enreg't fl. op den
Métive,f. Oogst m., melaijing t.
oogst, tiende 1.
Métoehe, f., Z. V. a. METOPE.
lélonieta of I1étoiiique, adj. ni. [ClIroli.]:
Cycle ni- ( naar lien /iiek iVléton dus geheeten),
moancii'kel, Z. CYCLE lunaire.
Métononiasie , t. [ Oidact.] Naasnvertaling,
overzetting Van een' eigen?waIn in eeoc andere, mv.
geleerde taal (b. v. Ramus voor La Ramée, MelanclitoB VOO)' Scliwai'zei'd, d. i. zwaite aarde,
Sartorius voor Snijder, enz.).
iétoiiyinie, t. [Ria/t.] Omnoen'ting, na a meer wisseling, overnaining f. , eeise figuur, waarbij de
oorzaak voor 't gevolg, het werktuig voor den weiher, liet inhoudende deel voor den inhoud, of owgekeerd, wordt genomen, Ii. v. La moet eet dans
ses maulS; C'est un savant pinceau; 11 BVUIiI Ia
coupe funeste, La holte distiL de cent voiles, etc.
- Métoiiy Inique, adj. I'Vcordver'wisselencl
me ton y'ini ach.
Métopanti5ilgie , t. [I1€bJ. 1 Pijn t. in de
voorhoofdboezems of-holten. - Méti-opantralgique, adj. Die pijn betreffend, in e t op a a t i d 1(

-

[

[

- -

giach. - Métopaiiliite, f. [Méd.] Ontaleking
van 't slijmafscheidend vlies, dat de voor/ioo/dhoeZCm5 bekleedt, In e t o p a a t r i t i s t. --• Iiétopantrilique, wij. Die ontsteking beti'effend, ni etO/)a fltl'iti sch..
U étope, ill. [Arch .j Vierkante tu,cschenr'uimte t.
tu.carhen de tî'i(/ly/)fien (Ie)' dorische fries, in welke
men de versierselen aanbrengt, met óp on ti. Deint0'I-, halve tussr/ienruiinte. M- hai'longue, /angwerpipe , lacer bi'eede dan horige tussclirn'ï'uimte.
1étopie, t. [H. ii. ] _Da u w vlieg t.
Métopion , ill. [Bot.] Ainrnoniak-gomboom ni
Mélopoinancie, I'. I Divin.] Waarzegoerij uit
liet voo/'hoo/d of 't geloot. - iiétoponsaii &-ien , til.,
.11e, t. K7 aa'i'zegger ni., -zegste r I. uit de getantsrekken. - Métoposeope, in. Ge!aa/senilerzoeker , voos'hoo/dkijie'r, a, e I os koop in. scopie , f. I"oor/toofd- of ge/catbesc/iouwin; t.,

-
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z. V. U. )iHTOPOMANCiE. - Métoposcopique,
Gelaatbcsc/louwen(l , uit het gelaat voorspelleint
(oogappels.
vie t o /1 0 S k 6 p i a c
/i.
Ié(ose, t. [Meel.] Inkrimping, tcl;'ing f. des
Mc'toni iié, e, udj. Verdraaid, krom, scheef.
Miti-age, m. [Iedh.j Liet noten met den meter
of (Ie mimetrieke, nc'dei'landsciie ei.
MétisIgie, t. [iIém1.] Bev'moe(ieî'Ween., -pijn t.
- Mets algique, U(/. Die »(Ja belie/fend, in ct rd I Iliac/i. - iUéli-anaslropiiie, t. Mécl.]
Uitzakking en omnatalping der boarimmoeder, in etrondstrophe t.
Mètre, in. [Méti'oI.j Meter in., een/meid der
nieuwe Imagtemolen ( in i"ionkr'(jk. België, (Ie i'Vederlanden , SarJi'immd , So/even , Griekenland ) en
gron d slag van 't metrieke ate/sd, gelijk gesteld eau
ccii tienuimillioeemsle gedeelte van den 91,001 de/ijken. mimeridiaan-quadm'ant (les (iU/'(lbOl, a ieuwe 0/ nedei'la'mmd.vc/me ei 1. - [Pocls.j Syllaben- ei' lettergrepen
monet, ve r smaat t., int t ru as. ii. (iron.) till
grand forgeur de ni -s. een eerste verzensomid, rij111e/OOr ill. - [Mus.] Toonmnant t. - Mét,-é, e,
wij. (en part. passé von ni/tier) LfecR.] it/ct den
miter ofjemnc'ten. - [Lilt.] Noor lot mmmctrumn afgc'teld 01' gemoeten. - IiIETJIE, M. [liet den mdci
gedane miietifl(j t.
Ué4reinphraxie, t. [Mécl.] Verstopping dec
baarmmmoedei', in I? I i e in p ii i' a xi s t. - Méti-enehyte, in. Baarmnoederspuit f.; - baarmnonlerinajamting f. ; - ingespeten Vocht ii., in e t r é aC Ii y t e s in. (neelerlandsclie cl meten.
lIlélrei• . V. a. [Tecli.j Met den meter of de
Métrète, in. [Ant. ] Grootste vochtmimaeit t. der
oude Ui ieken, verdeeld. in 12 /iongien, omtrent ge1(1k aan 39 liters 0/' kannen, in etc ee t in. Mitalique, italiaanse/te of eomneinsche nmetrect, amphora t. (vanging VCi( TOISEUR.
4 Métreur, in. Voorgeatel(1 woord Ier eerMéti'k-ien, iii. [Litt.] Schrijver ni. over den
v ersbo u w.
MéIiitier, V. Ci. (burl.) Verven maken, rijmen.
i1éli'iopathie , t. {Didact.j I$iatig'ing van hootstogtems , gelg/cimwedigheul, geiîmoedsrust t. - iIé Iiiopathique, wij. Gelijkmoedig, metî'iopd t /m. isc Ii.
iIétiiope, wij. [II. n.j 1Itt ])ooten van gemimi(ldelie le e gle (van vo("els). - Uetrioi-bamphe,
-

-

,

Métriorhnqne, adj. i1h't ini(lae!mnaIig eiih'ken.,

mar iii snavel.
Métiique, adj. [Méfrol.] Wat tot den meter
of de ei behoort, daarop steunt of daarvan afgeleid
is, metriek, ah ii t ri a c /1: Systôine in- , metriek
stelsel n., het op den meter gegronde centen- en
gewigteimstelsel. ..- {Pomis.J Naar het melrunt dec
versmaal of ilesi, versbouw behoorlijk afgemeten; in
verven, dichtewtig, metrisch. Art in-, of als
simPel. METIIIQUE, t. Ve;'skunst, versbouw-kunst,
knmsl of leer van den ver s bouw, kunst ont verven
te maken, rit e t r i e k f. - aIETBIQUE, M. Schrijver
over de metric/s of den versbouw linétricie).
Métrite, t. [Iécl. ] Baarmoeder-ontsteking, in et r i I i s t. (gen staart.
1éti-inre, cu/f. [H. ii.] liet niddehimmeitig IanMélrobale, i n. [Mil.] Pasmaat t., we r ktuig
te ifmmmetiimg von den pas (Ier infanterie.
Métrocanipsie, t. (.Med.] .ic/mtei'overkante(ing t. dec baai moeder. - Méti-oeèle, t. Baarmoeder/reuk f. - MétroeéUqiie, wij. De baarmoederbreuk betre/fend, nm e t i' o C I I is c /i. trodyiiie, f., z. V. 0. sIÉTr.LGIE.
Meti-ogi-aplie , in. {%IécL ] Beschrijver der
baarmoeder dii de ziekten van dit Orgaan. --- [Didact. ] Schrijver over de maten. - Métrogiaphie , I. [ Méd. ] Baarmoeder -besc/n-jfving I. Didact.] Verhandeling over de noten; - over de
wetten van de versbouw. - Méli-ogiaptiique,
(j:.j Die besc/m'eijvin,q , die verhandeling btrifftnd,
nmetrogrdplm isch. - Méti-otogie f. Didact.)
ljialkuîmile , algenmeene incilva- en oemoit
t.; z. V. a. METllOGiPUIE. - Hétrologique,
nis f.;
or/i, Dc nuts'olw. ie 0 treffer!, in e t r o I (i i C C P. Métrologiste Méti'ologae , t il. [ Didac.t.]
Se'njjmer i en(s) 'ii dreun; ie, in e I r 0 1 0 0 g lii.
Métiotoxie, t. [isiéd.j Verkeerde of seheeve
?'if]iiC(i. oinbuig'ing t. der buarinoedes'.
111étrom-ine, in. ('t 1. Overdre v en lieffiebbeo' in.,
lmr'/hcbalri' t. van verzen, von veraenoîokni, veren gek m.. -gekkin 1., rjjnebzieke, m e f i' o in a an en.
en f. - Méti-owanie, f. Ve r zotheid 0] verzen-
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maken, verswoede, rfjmelucht, m e t r o in a n i e f.

[Méd.]. Z. V. C. NY1%JPHOMAME.
Métroniètre, m. 1us.j Maat-, maatduurmeter M. (eqi. ECHOMETRE). - Metiono,iie, M.
Door iVIaIzl uitgevonden maat- of tactineter, m etronoom m. - [Mil-1, z. V. (t. METROBATE.
Métropole, t. [Géogr. ] (eig.) Moederstal 1.
met bctìehhi'flfJ tot de doc/itesteden of koloniën,
moeder/and n., moederstoot rn.Stad, waar een'
m e tropo l itaan of aurtsbissc/iop zijnen zetel heeft,
aar t sbisschoppelijke stad f., aartsbisschopszetel oh.,
metrOpolis 1. - Ook als adj.: EgIioe rn-, aartsbisschoppelijke kerk f. - (weleer) Provincie-hoofdpelijk
stad f. -- Métropolilain, e, adj. Aartsbisschop, nieti opohitaanscbi: Eglise in-e , Siége in-,
aai tsbisschiopie1'ijke moeder- ofhioofdkerk 1., zetel ni.
- METROPOLITAIN, in . Aarts b issc h op (ai'cheveque)
met betrekking tot zijne suf/agraan- of wijbisschoppen. - Métiopolite, in. Aartsbisschop der russische kei k, metropotiet ni.
MétropoJpe , oh. Méd.J Moederpoljjp m.,
vleescbiuitwas ti. der baarmoeder. Méti-o
ptose, f. Uitzakking der bai*moeder, metrop t ô S i S f. - IIléta'orihagie, f. Moed e'rbloedvhiet,
bloedstorting f. uit iie baarmoeder. - MétiorsIia
gique, adj. Die bloedstorting betreffend, in e t r o rrbidq schz. - Métrorrhée, f. Moedervtoedrn.,i
uitvloelJinfj van slijm, bloed, enz. uit de baarmoeder, metrorrhswe f. -- Métroi'rhexe , f.
Scheuring, scheur f. (her baarmoeder. Métroscope, in. Moederspiegel m. , werktuig ter onderzoeking von de baarmoeder, metros/coop m. Métroscopie, 1. Onderzoek n. met den moederspiehlel ni C I r os k o p i e f. - Métroscopique,
'
on erzoek betre/fend, in e t r o s hi o p 1 s c hi.
adj. Dat
Métrosidéros in. (pr. —rose) [Bot.] iJzer(groot I][.
mii•t Oh.
Métrosome, adj. [H. IL] Met midde1oiotij
Métroslère, in. [Cliii.] IVerktuli, tot vastie(]jin(j l'Ofl (ten baar m oederhals. - Métrototoiiiie, 1. Keizersnede 1. - Méti-olomique,
adj. De keizersnede betreffend, ni e t r o t ô iii i s c hi.
Métroxyle, Iii. [Bot.j Indische sagopaimboom in.
Mets, in. (p,. rné) Gereqt n., spijs f., wat op
tafel tot spijs wordt voorqezet.
Mets -îudieii, ne, adj. etsubst., z. v. a METIS.
Mettable, wIJ. Draagbaar (van kleederen): Cat
habit nest plus Ill-, dit kleed, deze rok is niet meerdraagbaar, ie te slee/it om gedragen te kunnen
worden. -- Bij uitbreiding somtijds ook van 't gelaat, van verstandseigenschappen gebézigd: (la m .)

Ce visage est encore fort m-, dat geloot kan er
nog wel ineê dooi-. Le savoir n'y sera m-, geleerdhield zul daar niet gangbaar zijn, niet toegelaten
worden.
Mettage, in. [Tech.] M- en mains, liet uitzoeken en scheiden van de verschillende soorten
van zijde in de balen.
Melte, f., z. MÉTE.
Metterie, f. [ i'ecli.] Zoutvorinvulster f.
Metteur, in. Plaatster, steller, zetter ni. (zelden
voorkomend (Ian in) [tinpr.] M- en pages, opmaker, voimopinaker in. - M- en oeuvre, -,etter van
edeisteenen, juweelzettes in. - ( fi g.) Cet écrivain
est Un habile in - en oeuvre des ouvragesdautrui ,
die schrijver evert goed partij te trekken van eens
anders werken. - METTEUSE, 1. en mains, uitzoekster (ier verschillende zijdesoorten in de balen.
Meltre, v. a. Stellen, plaatsen, zetten, leggen,
steken, then; brengen, heenbrengen, zenden. M- nfl
cadavre dans tine fosse, een lijk in eenen kishi
plaatsen, leggen. M- tin clieval dans (b) l'écurie,
een paard op stal zetten. M- on inalade dans son
lit, een' zieke in zijn bed leggen. M- de bile dank
la lainpe, olie in de lamp doen, gieten. \1- di
bols dans la clieminée, dans Ie fell, bout op des
haard, op 't vuur leggen. II rolt Ja Jettre dans ss
poche. hij stak den brief in zijn' zak. M- un pou
Jet hi Ja broche, een hoen aan 't spit steken. M
Un mars, une seiJe is tin cheval, een paard ees
bit oanl»gqen, een zadel opleggen. M- pied is terre
voet aan wal zetten. hiJ- J'adresse a une Jettre
't adres op ('en' brief zetten, plaatsen, schirfven
M- les chevaux A Ja voiture, de paarden voor
rijtuig zetten, spannen. M- me chose is sa place
iets op zijne Plaats zetten. leggen, stellen, brenGen
r,,i- un homme an cachot, aux fers, een mense
in den kerker zetten, in de boeijen slaan. M- u

METTRE ,
iseau en (dans une) cage, een' vogel in eene kooi
ellen. M- un enfant an monde, een kind baren,
er wereld brengen. M- un enfant en nourrice, een
md te misuse doen, bij de min bestellen 0/' bren'en. [bi- un enfant en pension, een kind op eene
:ostschiool plaatsen, ter school leggen, naar eene
OStScbiOol zenden. bi- un garcon en apprentissage,
n métier, een kind in de leer, op een ambacht
estellen of doen. .M- un enfant en psnitence. een
:in(t straf ople gen. II a mis son dIs chez un
otaîre, by heeft zijn' zoon bij een' notaris geplaatst.
il- une assiette sur non table. een bord op acne
afet zetten. M- cic. sur le fell, iets op 't vuur
eggen. bi- Ie feu a une maison, een huis in brand
teken. I'd- le fan an fournean. den oven aansteken,
n brand maken. M- le pied sur qc. , den voet op
ets zetten. M- sas pieds saus Ja table, zijne voeten
sides' de tafel steken. M- qn. hors dune maison,
emand uit een huis zetten. I%lettez vos hymns avec
es miens, leg uwe boeken bij de mijnen. - M- tin
I qc. , a Ja dispute, a sa vie, ccii einde aan iets,
ian den twist, aan zijn leven maken. - M- Je
ouvert, de tafel dekken. -- Ibl- Je pied dans tine
Maison, den voet in een buis zetten, een huis binhen treden. - Iij ( Réduire) un militaire hi' Ja
Ieini-solde, een' krijqsman op halve soldij zetten.
Ii- qn. a Ja mendicité , aux aJjois, iemand tot den
sedeistaf, tot het uiterste brengen. - (fig.) M- Je
ez dans les aJtaires de qn., den neus in iemands
token steken. Ii na met jamais le nez dans no
ivre, hij slaat nooit een oog in een boek. M- qn.
lans son tart, iemand in 't ongelijk stellen. M- son
spérance, na confiance dans qn., dans qc. , zijne
Gooil, zijn vertrouwen op iemand of iets stellen,
nestigen. Je J'ai mis dans Je goUt de voyager, ik
seb hein smaak voor 't reizendoen krijgen. M- les
peupJes dans J'esclavage, de volkeren in slavernij
ti'enqen- M- de J'ordre dans ses affaires. M- ses
affaires en ordre, zijne zaken in orde brengen,
nrde op zijne zaken stellen. f%ï- qn. dans son in( d i- et, iemand in zijn belang brengen, voor zich
winnen. vJ- tout en usage, alles in 't werk stellen,
alle middelen aanwenden. - M- Je temps is qc.,
leii noodigen tijd tot iets besteden. J'ai mis trois
ours ii O)OO voyage, ik heb mijne reis in drie
dagen gedaan. - M- on. an noinbre, nu rang de
ses amis, iemand onder zijne vrienden rekenen.
M- qn. a laniende, iemand beboeten, in de boete
doen. 'ii- des obstacles hi qc. , iets verhinderen, beli'jniiisresi. Mettez Je coinble a vos bontés, Z.
COMB!.E. M- tin homme is Ja raison, an déespoir,
iemand tot rede, tot Waflhlcoj) brengen. M- qn. P
l'epreuve, 'iemand op de proef stellen. M- qn. an
fait, Z. FAIT LII. M- deux personnes aux mains,
aux prises , twee mensehen met elkander slaags
brengen. M- des personnes mal ensernbJe, oneenighind tusschen peroonen zaaijen, snenschen met eiPander oneens maken. Pl- les choses an pis, de
zaken op zijn ergst nemen. voorstellen. M- les cho
ses an hasard. P laventure, de zaken aan het
toeval overlaten. M- qc. hi Ja portde de qn. , iets
onder iemands bereik, bevatting brenen. La verbi
vous met an dessus de J'envie, de ' deugd verheft
U boven den nijd. - Ni- tin homme P mont, iemand
ter dood brengen. rel- qn. hi terre, iemand op den
grond weipen. M- une chose ii haut , ii has prix,
iets op 'wogen, lagen un/s stellen. M- qn. P convert, 'iemand dekken, beschutten, beveiligen. M- no e
affaire ii jour, eene zaak in het daglicht stellen.
M- tine chose a prolit, partij of voordeel van iets
trekken. M- qc. ii part, iets ter zijde stellen. - 11
met sa gloire b tout blamer, hij s telt er zijn' roem
in, ours te laken. - fbi- en fete UH rude athercairn a qn., iemand eene kwade, zware tegenpart ij
geven. M- non maison en vente, een huis te koop
zetten. M- qn. en coJère , en fureur, iemand loos'nip, woedend maken. IVl qn. en joie, en bonne,
en manvaise humeur, iemand verheugd. opgeruimd,
knorr'ig maken. hi- (JO. of qc. en danger , en pdriJ,
iemand of iets in gevaar, in de waagschaal stellen.
M- ijn. en faveur, en crédit, en honneur, en reputation, iemand gunst, vertrouwen, eere, naam doen
verwerven. M- qe. en vogue, iets in zwang brengen. NI- qn. en uien, en mal, ieaiandop den roeden,
kwaden weg brengen. M- qc. en of par éci' it, iets
in geschrift brengen, opstellen. M- sa conscience
en repos, zijn geweten tot rust, tot zwijgen brangen. bi- (JO. en frais, en dépense, iemand op kosten
g

METTRE.
jagen. M- sa conflaiwe en qn. , zijn vertrouwen op
iemand stellen. M- une parole en ouffli, een
woord, een qezede vergeten, er niet meer aan
denken of vanspreken. M- en pratique one maxime,
een' grondregel in beoefening brengen, toepassen.
M- one chose en sûreté, iets in veiligheid brengen.
I%l- en oeuvre on ami, les ressources de Fart, eenen
vriend. de hulpmiddelen der kunst in 't werk stellen, te baat nemen. M- qn. en dtat de gagner son
pain, iemand in staat, in de gelegenheid stellen ons
zijn brood le verdienen. - II ma mis hors de molméme, hij heeft mij buiten mij zelven gebrapt. M- on prince sur le Irône, een' vorst op den troon
plaatsen, hem de opperste staatsmaqt opdragen.
M- qn. dans on paste, iemand in een' post plaatsen, hem een ambt geven, toevertrouwen. M- qn.
dans le monde, iemand in de maatschappij binnenleiden. - M de l'âme, de l'expression dans son
chant, niet gevoel, uitdrukking zinen. M- de lac
cent, do feu dans son langage, met nadruk, met
vuur spreken. M- du goût, de limagination, de
Fart, du sentiment dans ses dents, met smaak,
verbeelding, kunst, aevoel schrijven. M- de in bonne
bi, de Ia modération, du mystère dans sa con-

duite, te goeder trouw, met qeinatiqdlteid, met geheimzinnigheid handelen. NI- de In dureté dans ses
réprimandes, met hardheid berispen. Mettez de Ia
decence dans vos expressions, wees kiescit. betamelijk in uwe uitdrukkingen. - M- Ia main sur
Ie bon endroit, de regte plaats treffen, vinden wat
men wekt. ti- qii. ti Ia risée publique, iemand
openlijk ten toon stellen, bespottelijk maken. Mde la suite a qc. , iets met orde, regelmaat uitvoeren. Fbi- qn. dans son tort, iemand in 't onqelijk stellen. M- une chose en doute, eene zaak
betwijfelen, in twijfi stellen. z. ook ADOIS, AVANT,
1OEUF, BONNET, BOTTE. BOUT, COLLET, COMBAT,
CO-NIPTE, CONSCIENCE, DEBANDDE , DEPÔT, DOIGT,
DOS, EAU, ECU ,ENCENSOHI, EXECUTION, EVID
ENCE,
FAIT, FAUCILLE, FEU, FUREUR, GOND, JEU, JOUR,
MAIN, MAL (M. etadv.), OEUF, PIS, PLACE, POIGNARD,
QUIt, SENS, SIEN (rn), TANS. Aantrekken,

aandoen, ontdoen, opzetten; dragen, gewoonlijk

aanhebben. M- 501) habit, sa chemise, son pantalon, ses bas, ses i)ottes, son gilet, ses gants, zijn

rok, hemd, broek, kousen, laarzen, vest, handschoenen aantrekken, aandoen. 1- sa cravate, zijne
das omdoen. M- son chapeau, zijn' hoed opzetten.
- II ne met pas de gants, de bottes, hij draagt
(gebruikt) geen handschoenen, laarzen. - M- sur
soi tout ce goon gagne, al wat men verdient aan
n' opschik uitgeven. - M- bas, uittrekken, uitzen, afzetten: M- has ses hahits, zijne kleederen
uitdoen, uittrekken, zich ontkleeden. t!- has son
chapeau, of M- son chapeau bas, zijn hoed afzetten, z. ook BAS, adv. - ( fig.) M- has son elmgrin, son animosité, zijn verdriet, zijn wok a/leggen, vaarwel zeggen. - Van gedaante veranderen, van den éénen toestand in den anderen doen
overgaan: M- en pièces une lettre, eenen brief verscheuren, in stukken scheuren. M- qc. en poudre,
eu cendre, iets tot poeder, tot asch brengen of
maken. M- on champ en prairie, von een' akker
een weiland maken. M- une chambre en couleur,
eene kamer verwen. M- une pensée en vers, eene
gedachte in verzen, brengen, uitdrukken. M- ses
idées par dent, zijne denkbeelden op schrift beengen. M- des paroles en nlusique, woorden op muzijk
brengen. - M- du latin en français , latijn in 't
fransch overbrengen, vertalen. - M- une terre en
avoine, een land met haver bezetten, bezacsijen.
M- vingt arpents en bols, twintig morgen tot bosch
maken. Plaatsen (geld) , leggen. beleggen: Mson argent h Ja caisse d'épargne, zijn geld mde spaarbank leggen, plaatsen. z. ook FONDS, AVENTURE. Que voulez-vous meltre? wat wilt gij wedden,
inzetten? J'y mets ma tête h cooper, ik verwed er
mijn hoofd onder. - Aanzetten, opzetten, inzetten , een ontbrekend deel toevoegen: M- un pied h one
table, un boufon

iI

on habit, une roue

it

one

voiture, een' poot aan eene tafel. een knoop aan
een' rok, een rad aan een rijtuig zetten. Mettre
une pièce h on pantalon, een stuk in eene broek
zetten. M- Ie corgble a un bEfiment, het dak op
een gebouw zetten. - Somtijds wordt meltre onmiddellijk door een infin. gevolgd: M- scher du
linge, linnengoed te droogen hangen I- chauffer
de l'eau, water te vuur zetten, water te /ieeten
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zetten. M- cuire des pois, erwten te koken zetten'
te vuur zetten. - [Cuts.] M- du Poisson au bleu'
I. BLEU. M- on poulet en broche, een hoen aan
't spit braden M- des fruits en compote, vruchten als kompot toebereiden, inkonfijten. M- des
anguilles en matelote, paling a la matelote toebereiden (z. MATELOTE). - [ Fauc.] bi- Foiseau a
Ja plume et au poil, den volk op gevogelte en ander wild africiten. - [Mil.] M- une BraIse sur
pied, sur Ie pied de guerre, de paix, een leger op
de been, op voet van oorlog, van vrede brengen.
M- one armee en campagne, een leger te veld
brengen. l- une yule en état de sitge, eene stad
in staat van beleg stellen. M- one armee en désordre, en fuite, een leger in wanorde brengen, op
de vlugt slaan. M- one armie en balaille, een
leger in slagorde scharen of stellen. - [ Man.] Mun cheval an pas, au trot, au galop, een paard
in den stap. in den draf, in galop brengen. M- un
cheval sur les dents, hors d'haleine, een paard
uitputten, afrijden, buiten adem brengen. M- qn.
a cheval, iemand op het paard helpen; leeren paardrijden. M- on cheval dedans, z DEDANS. M- on
cheval dans les mains, dans les talons, een paard
aan de hand, aan de beenen gewennen (bij 't afrigten). Ce cheval est propre a m- aux airs 'elevis,
Box courbettes, dit paard is geschikt ore tot de
hoogere gangen , tot de courbettes over te gaan.
M- oil cheval sur le bon pied, een paard met het
regterbeen leeren aanspringen. Ce cheval niet ses
dents, dat paard wisselt, werpt de melktanden uit.
- [Mar.] M- un vaisseau h l'eau, h flat., en (of a
Ja) iner, Z. EAU, FLOT. MER. M- on vaisseau de
l'avant, de l'arrière, een schip vooruit houden (er

achter blijven), rooruit zeilen of voorbij !nopen. M
Ia grande voile, het groot zeil bijzetten. M- les
voiles sur les cargoes, de zeilen losmaken. M- on
vaisseau dehors, een schip uitrusten. M- sa batterie h leau, zijne batterij te water brengen, met
de geschutpoorten te water liggen. M- on canot
a Ja mer, eene sloep uitzetten. M- les ancres a
paste, de ankers op het boord, in de rust zettten.
M- les linguets, pollen, de pallen (van 't gangspil)
inzetten. fbi- Ie cap a telle aire de vent, om die
of die streek gaan ligqen. M- vent (lessus of sur Ie
mat, tegenbrassen. M- Ia barre nu vent, dessous
Ie vent, het roer te loefwaart, aan hij leggen. M-

les voiles dedans, Z. DEDANS. - [ Prat.] M qc. en
justice. en Ja main de justice, iets in handen van
't geregt stellen, bij 't geref aangeven. M- qn. en
droit, iemand regtigen, re t geven. - [ Tech.] Mdes pièces de bois en chantier, een stuk hout
mallen, afschrappen. bi- 11fl travail en chantier,
een werk op stapel zetten, beginnen of opzetten.
- M- Ja peau sur le large, de huid of het vel met
de beide handen uitrekken (bij leirtouwer.c). - Men main Ja sole, de zijde tot de verwinq op bet
naqeihout klaar maken. Mettre wordt ook dikit
*

wijls zonder voorwerp, als v. n., gebruikt: M- h Ja
loterie, in de loterij spelen. M- nu jeu, inzetten,
zijn' inzet inleggen. - [ Mar.] M- soos voiles of
en route, onderzeil gaan. 11- dehors, naar buiten
zeilen, naar de ruimte houden. M- sur Ie far. voor
anker komen. I%I- an plus près do vent, bij den
wind gaan liggen. M- a sec of h mEts ei a cordes,
voor top en takel gaan tiqoen. M- h euler , tegenbrassen om achteruit te deinzen. M- h courir, de
zeilen volbrassen, volzetten. M- en ralingue of h
fasier, levendig brassen. M- h terre, ontschepen.
M- it bord, aan boord leggen. zetten. M- h bord
dun vaisseau ennemi. een vijandelijk schip aan
boord lengen, enteren. bi- en panne of vent dessos,
vent dedans, bijelraafjen, onder den wind met één
marszeil vol en ésn tegen draaijen. M- h Ia cape,
bijdraajjen voor storm. M- en (of h) route , koers
houden, koers gaan leggen. M- h Ja bande, krengen,
het schip omhalen,. M- a I'aulre bord, wenden,
over den anderen boeg gaan liggen. - [Corn.] M
au dessus don autre, iemand overbieden, meer
dan een ander bieden. - [ Tech.] M- en oeuvre,
zetten, edelgesteenten ofpaarlen in goud. zilver, env.
vatten. NI- en pages. opmaken (bij letterzetters),
het gezette tot bladzijden en deze tot een' vorm
vereeniqen. M- en train, den vorm voor 't afdrukken klaar maken. M- en couleur, kleuren, de valsche paarlen hare kleur geven. M- no bleu, de
véderen blaauwen. M- sur le pot, de afgekoelde
suikerbrooden met hunne punt in den hals van
-
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verglaasde sirooppotten zetten (om de ofoloeijende moines. wapenstukken n. p1. M-s héraldiques,
groene siroop op te vaneen). M- en fût. een schaaf- heraldieke hij/Iguren f. p1.
Meubler, v. a. Met huisraad voorzien, bemeuijzer in zf)n hout zetten. - (Loc. pray.) Je ny
prends, fl1 ny mets, ik doe er niets af of lijf. ik belen, meuheléren, stof/elven. [hi- une maison, une
vertel cie zaak juist zoo als zij is; ook: ik wil er chamtii'e, een buis, eene kamer beineubelen, van
niets vein weten, de zaak is mij geheel onverschillig. huisraad voorzien. - {l- one ferme de bestiaux,
voor eene pachthoeve het nnorlige vee aanscha lien.
SE METTEE, V. pi. Zich zrtten, zich stellen,
zich plaatsen, enz. Se, m- au pres de qn., zich naast - (fig.) hi- sa tête, sa niumoire, zijn hoofd, geiemand plaatsen of zetten. Se m- an dessus, nu heugen met velerlei kennis verrijken. - Ook zondessous de qn _ zich boven, beneden iemand plaat- der voorwerp: Cette étolfe metll)le bien, die stof
sen, zich beter of geringer dan een ander schat- staat goed als draperie, bekleeding of omhan ging.
ten. Se al- nu dessus des prijugis, zich boven de - SE MELTI5I,ER, v. pp. Van huisraad voorzien
vooroordeelen verheffen. Se in- a In place (le qn. worden: Cetle chambre commence h se in -. zich in iemand /)laats stellen. Se n- h table, aan Zich huisraad aanschaffen, meubelen koopen: U
tafel gaan zitten. Se in- nu commerce, h l'élude, sest meut)Jé. - Het past. passé is ook odj.: Chainzich op den handel, 07) (le studie tocleqien. Se in- bre meublée, gemeubeleerde, van huisraad voora son nice, zijn Üeinak nemen. Se in- en danger, ziene kamer f. Personne Men, mal meubtée,
zich in gevaar begeven. Se a- en sueur, lout en iemand, die goed, slecht in zijn huisraad zit, die
eau , zich in het zweet brenqen. Se in - au hasard vele en fi'aoije, weinige en geringe meubelen heeft.
de pint', zich can lenencqevaar blootstellen. - Se - Cave bien m-e, goed voorziene kelder m. - (fig.)
m h tons les jours, zich oemeenzaam maken. Se 11 a Ja tête Men meuhlée , bij) heeft veel kennis.
Elle a Ja houclie Plan m-e, zij heeft sekoone tanden.
In en ten pour peu dechoses, weenskleiniqheden
M oogletneut, i$teuglei', Z. BEUGLEMENT,
boos worden. Se tij- en chemin, zich op weg begeven. Se in- ii J'ahri, h couvert dune chose, zich BEUGLER.
MeuItrd, in . Zeer groote draaislijpsteen in. voor iets verbergen. beschermen. Se in - aux t.i'ousses de qa. , iemand vervoloen, nazetten. Se m- en Meukdi'de, f., Meulardeaii of Meitleau, in.
vrienden in de Slijpsteen in . VOfl kleiner afineting.
quatre pour ses amis, voor zijne
Meiile, f. Molensteen, maalsteen in. L'oeil de Ja
boit springen. Se in- sot' son quant h mol, zich
verwaund aanstellen, hogrnoedige gebaren jegens m-, het gat van den molensteen. Piquer. rhabilier
iemand aannemen. Se in - en peine. zich bernoef/en, Ja in -, den molensteen scherpen. billen. M- supé
zich onrustig flh(lkefl, verdriet hebben. Se in - Men rieure of de dessus, bovenste molensteen, looper in .;
dans l'esprit de CIII. zich in ieinands (mist dringen. Jt(l- inférieure of de dessous. onderste molensteen,
Se in- dans Ja divotion, vroom evoulen; den vrome leg g er. - Slijpsteen in., schijf van zandsteen, ijzer
beginnen te spelen. Se in- dans l'ernhairas, zich of .ctaal, hout, enz., bij verschillende bedrijven tot
in veulef( ulwici ngen Se in- (lans le jeu, zich afslijping, .ccherpinfi, poli/sting ens. in gebruik. Maan het stel oveeven. Se in - dans Ja hotanique, plate. .cchuifsleen. M- ronde niontée, ronde draaizich op de kruiflknnde to'leqen. Se in- en tête . slijpsteen met stelling. - [A ric.) Hoop graan of
Zi(h in 't hoofd halen, zich inbeelden, stijf op iets hooi op het veld, korenhoop in . , hooischelf f., rook
blijven staan. Se in- sur Je chapitre de. bevinnen of roke f. Metti'e en m , in schelven of rote spreken van. Se in- mal avec qn , kwade vrienden ken zetten. - [Corn.] l- de fromage, groote
met iemand worden.— Cesarires so ruettent è fruit, zwit.ser.cclie kaas f. - [Tech.] Mantel m., metseldie boomen beginnen vruchten te zetten, te dragen. werk, rondom den vorm des klokgieters. - Glas.- So in - aptès t n., iemon(l nazelten, achtervolgen. aanhangsels n. p1. om de blaaspijp des glashbazers
- (fant.) Se in- en lang d'oiseau, zich onder men- .-. [%'éner.J Harde, knobbelige wortel ni van t hertsschen mengen, waartoe men niet behoort. Se in - en gewei. - Ii U. n.] , z t'. a. MOLE.
Meulean, in., z. MEULARDE. - Meuterang doignoti, plaats nemen, zonder daartoe verzocht te zijn. II no salt oû se in-, hij weet niet, naiti, in. z. v. a. CHEVANE.
iI eulerie, f. [Tech.] Molensteenhouwerij f.,
wat hij zal aanvangen, beginnen. - So niettre a
(door een in/in. gevolgd) Beginnen: Se m- h coo- werkplaats, waar de molensteenen behouwen wor
rir, h iiie, è jailer. beginnen te loopen, telagchen, den. - Het molensteenhouwen.
Meialctte, f. (verklw. van meule) [Agric.]
te spelen. II se ruit ii parler tout has , hij begon
veer zacht te spreken. So in - è na rica faire, gaan Kleine schel[ of cook f. - [Pêche] Kabeljaauwledig zitten. - Zich op zekere wijze kleeden: EJJe maan f.
Meiilier, fl1. [Tech.] Molensteen-, slijpsteense roet Pico, mal, zij kleedt zich goed, slecht. 11
ne salt pas se in -, hij weet zich niet te kleeden. bouwer ni. - Meulièi'e, f. [Arch.] Kiezelaarge blok- of bouweteen, molensteen in . (Ook als
Vousvousmettez singulièrement, gij kleedt u zon- di
adj.: Pierre in-).Molensteengroeve f.
lening, ongemeen.
Meialon, ni. [Econ. rur.] Schelf f. dekstroo. Mettre-prou, in . [Tech.] Gaarmaking, gaartoking f. van de door gradering voorbereide zout- [Sal.] Hoop in. zout, uit de zoutputten.
Meum, m., Z. MEON.
water-beg.
Meianerie. f. Molenaarsbeds'ijf n. -MolenaarsIlleublant, e, odj. Geschikt tot meuhelériao,
goedvoor draperie, hehanging of bekleeding: etoffe woning f. - Bergplaats f. voor hel te malen graan.
rne, meubelstof f. Rideaux rn -s , meubelgordijnen f. - Meunier, in. Molenaar in . - Ook als adj.:
in-, molenaarsknecht. - (Loc. pray.) II
Pb. - IJur.] deubles in-s, tot meubeléring en Garcon
n'y .a rien si hardi que Ja chemise dun m (parce
sieraad dienend huisraad n.
Ueubte, adj. Gemakkelijk beweegbaar. [Agric.] qu'eJJe prend tous les matins on voleur ii Ia gorLit. les: Terre in-, ligte, losse, luchtige bodem m. ge), molenaar,c en dieven zijn zusterskinderen. z.
- [Prat.] Roerend. bes, vervoerbaar: Biens in-, ook DEVENIR - [Bot.] Naam van een' paddestoel;
- ook van een wijnstok met witbehaarde bladeren.
roerende, tilbare goederen n. p1 of have f. - Witte uitslag of roest in ., z. V. a. BLANC. MEtTBLE, in. Stuk huisraad, meubel n. Garnir une
zn a. CEIABOT, ABLE, CHEVANE, TETARD.
maison de meul)Jes, een buis met huisraad voor- Volksnaam
van eenige novels. - Molenaarstor f.,
coodans
sa
chambre
in
zien. II a un beau mcher, hij heeft een schoon stuk huisraad in zijne zwarte meelkever m. - Meuuière, f. Molenaarster.
molenaarsvrouw.
- [H. n. ] Volksnaam van
slaapkamer. - Se metten dans ses rn -s , het voodige huisraad aanknopen. M one femme dans de langstaartige snees en van de ma'ntelkraai,
Meurt -de -falin, m. (lam.) Hongerlijder, arme
ses ni -s , eene bijzit kameren. - (collect.) Gezamenlijke berusting van een. vertrek (stoelen. tafels, drommel, luiaard rn (Plu,'. Des meurt - de -faim.)
Meurtre, in. Moord, opzettelijke doodslag in.
bedden, vloerkleerlen, enz.) It a on beau in- dans
sa chambre, zijne kamer is schoon geineubeleerd, Faire, Commettre on in-, een' moord begaan. - (bij uitbreiding ook van zekere gereedschappen, (fain.) C'est tin in-. 't is zonde en jammer, 't is
die men bij zich draagt): Un coutenu est on in - een m'ord. Ce serait on in- de misser perdre de
utile en voyage, een mes is ren nuttig meubel op Si beaux fruits, 't zou zonde zijn, zulke sc/wove
reis. - [ Prati M-s, z , v. ei. Biens in-s, z. boven. vruchten te laten verloren gaan. - (fig. et fam.)
- Roerende, losse goederen n. L'argent est re- Crier nu in-, zich luid, met veel misbaar beklagen.
gardé comine on in-, het geld wordt als een roe- Ii sen dCfend comme dun in-. hij werpt die berend goed aangezien. - M-s d'agriculture. land- scbuldirin,q verre van zich af, /ifj loochent die zaak
bouw-gereedschappen. bI -s aniiries dun pavsan, le hardnekkig.
Meurtri, C, adj. (en part. passé van meurtrir):
vende have f. van eenen boei'. - [Blas.J M-s d'ar
-
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METIRTRIER
Fruits ni-s, gekneusde. geblutste, qeliwetsie vruchten f. p1.
Homme u i- le coups, bont en blanaw
geslagen inelLceh. (/iq.) Serpent peint de (ouleurs
m-es, met bonte of gemarmerde plekken peteekende
slang f.
IVeleer ook: Vermoord, gedood (assass in , tu).
Meurtiier, m. ihi•e, f. Moordenaar, dooil
slaer rn. inoorilenaarster, mnoordere.c f.
MEURTRIER, IERE. (Zd:j. Aan moord se"uldiq; inoorddadiq,
veler dood berokkenend, vernielend: Personae m
ière, een aan moord schuldige m. en f. Les arraes a
feu sont iii -ières, de vuurwapens zijn mnoordgjeweren. On ouvrit tin feu in- sur 'ennerni, men
opende een IflnOr(iilo(lif/, allerqeweldiqst vuur tegen
den vijand. Combat rn- nioorddidiq gevecht n.
Un mal rn- eene vcrnielende kwaal, plaag f.
Cette place es[ ni-ière, die vesting is niet zonder
verbazend verlies van manschappen te nemen.
(podt.) L'épde ni-ière. liet moordstaal.
La dent
m-iète (lu sanglier, de innordende tand m. van 't
wilde zwijn.
ME(JRTRilliE. 1. (Fort.( Schietoal,
moordrat ii. (iii een vestingwerk).
[Mat. anc.}
Sehietiat in 't bovendek om von onderen op den
aan boord springenden vijand le vuren; ook de
naam van zulke gaten in de beschotten der stavenliuliis, om op de oproerie slaven te vuren.
Menrtrir, v. a. Kneuzen. blutsen, kwetsen:
La balie ne lit qua m- les vliairs, de koqel brapt
niet dan eene kneuzinq, kwel.cuur in 't vieesch te
weeg. M- des cerises, des abricols , kersen, abrikozen kneuzen, blutsen.
Ook zonder voorwerp:
Les coups de baton meurlrissent. stokslagen veroorzaken kneuzingen.
( fi r„.) M- les âmes, les
coeurs. de zielen, harten kwetsen.
[Paint.] De
levendigheid (Ier kleuren door een verni.c ver:achten.
[Sculp. I Op liet mariner loodregt niet den
tandbeitel werken.
[Tech.1 M- les peaux, de
huiden lenig maken.
SE MEURTHIR, V. pr. Gekneusd, qekwetst worden. Zich kneuzen of kwet
Elkander kneuziieen of kwetsuren toebren sen.
pen; elkander bont en blaauw slaan. MeurtrisMtire, f. Kneuzing, bluts, kwetsuur f. ; blaau
we of bonte plek f. door kneuzing veroorzaakt.
Mentang, ni. [Bot ] Groote chinelsche roos f.
Meute, f [Chas. ] Troep, koppel ni. janthonden voor de qroote of lanqe jart. M de soixanfe,
de cent chiens, koppel van zestiq, honderd jaqthonden.
(fig.) Une m- dambitleux, een troep,
meniqte eerzuchtiqen.
Clé de m-, z. onder CLE
(in den /iq. zin zept men doorgaans chef de meute).
Mévélavite, in. Turk.cche derwisch of bedel
monnik, in e t' e I a v i e t (naar tievelava, stichter
der secte); ook turksche kwakzalier in.
S Mévendi-e, V. a. [Corn. ) Onder den prijs of
de scoorde verimopen, met nadeel, schade, verlies
VerkO(ipen.
Mevente, f. Verkoop m met
schade, onder de waarde.
(eenen lijfeigene.
Mcx, m. [Féod. ] Pachthoeve I. , goed n. van
Mexicain, e, adj. Mex'icaan.cch, tol Mexico
of zijne inwoners behoorend. Als suhst. : Mexicaan rn., înexicaansclie vrouw t.
MEXICAIN, rn
[H. n.j Naam eener niexicaaneclie slang.
xiEXiCA INE, t. Zekere gekeperde wolle.ctof t.
Mt-zail, fl1, 1 BlasJ Helmvizier, vizier n.,
voorzijde des helms.
Mezair, M. Z. MESAIR.
Mézanee, t. [Anc. mar ] Verblijfplaats van
den qaleivoogd of bevelhebber eener çjalei, raadskamer t.
Mézeline of Mézelaine, t. [Corn. anc.]
Hal/linnen wollestof, me z eli a e t.
Mizréoii, m. [Bot.], z. v. a. GAROU.
Mezza. z. MEZZO.
Mezzabout, rn. (pr. rni -za - boute) [Anc. mar.]
.Noodzeil ii , eener qalei.
Mezzaniti, in. (pr. med - ia--) [Anc. mar.]
Derde mast ft. van zékere qoleijen.
Mezzanine, t. (pr. rned-za-) [Arch.] Halve
verdieping, elke lapere verdieping tu.sschen liooqere
(entresol); ook: halfvenster n. kleiner venster boven een qrooter, m e z z a n i ne t.
Mezzo. adj. rn Mezza, adj. t. (pr. med -zo,
med-za) (ital.) [Mus ] Middelinalig. Mezzoforte, (pr.
te) [Mus.] Middelmatig sterk. eenigzins sterk.
Mezzo piano, [Mus] half zacht,
min of meer zacht.
Mezzo soprano, rn
Mus.) Diepe bovenstem t., diepe divcanl m.
M ezzo -teiiiiiiie, (pr. —.né) Middelweg rn, mid-
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del n. van vergelijk, midden ii. tusschen twee uiler
(rnoyen terme) (Plur. Des niezzo-teriulne.)-sten
Mezzo tinto, (pr —tine-to) [i'av., Peint.j
Zunirteicunst, plaat in (Ie zwarte manier ;
middellint, iniddeikleur, halve of gebrokene tint;
Iezzo iiianica, [Mus.]
liete schaduwing f.
Met de hand op de halve hoo;te van (ten hals der
viool.
Mezzo-orchestra, (pr clx=b) [Mus.
Met half orkest. Mezzo voce, (pi'. —vo -tclxe
Met halve of qedemple stem.
Mi , (onverandeilijlc woordje, alleen in zamenstelling gebruikt, verkorting van demi, b(Jf). Bij
liet adj. patti geeft liet de eleelin,q in twee qeljjke
deden te kennen: Les opinions ont did ui -parties,
de ineeningen waren gelijk verdeeld. Cette robe est
mi -panic de blanc et de l'ouige, dal kleedje is voor
de helft wit en voor de helft ii)Oil. In dien zin
ook bij bis: Du pain ini'liis, half bruin brood n.
Bij cubit. els canal, cheinin, corps, vote, antlie, innirie, tuit, niur, sucre, tenue, wordt het
door h voorofgeqaan en als ado. gebruikt: Con
duire qu. jusqu'à mi-cheinin, iemand tot halfweg uitgeleide doen, iemand tot half-weg brengen.
Ii ny a de leau qua mi corps, qua nui jainlie
(of uu'h mi ), inca gaat in dat maten' niet dieper ^aVitebaiter beens, huIver lijf. Maison siluie
a rnicöte, te /ialeei' helling, op 't midden dec lietling (eens heuvels of bergs) gelegen huis n. Cette
pouti'e no porte (10h mi-nuur, die balk ligt, draagt
alleen op de helft des muurs. Con fi tures it intsucre, Pomtites cuites a ini-sucie, konfituren van
half suiker half deeg, appelen met half zuoveel
suiker gekookt. Cette femme est accouehde a
nui-ternue, die v; ouw is op de helft Vafl haren If/el
(van hare zwanrerschap) bevallen.
[aar.] Hissec. Anuenet on luunier it nuinuât, een marszeil
ie halver steng hf/sc/nec, strijken. Naviguer h ni canal, in 't midden van 't kanaal, middenvaarwaters zeilen. Rernonter une t'iviuie a int marie,
eene rivier met half tij opvaren.
Bij carenne of
bij een' maandnaam gevoegd, vormt liet een zaaiengesteld subst. en knijpt hel lidwoord Ia, ofschoon
de volgwoorden mannelijk zijn: On vous 1aiera vers
Ia mi-carènie, men zul u tegen de helft van de
vasten betalen. II viendra a Is mi-janvier, a la
inirnars, hij zal in 't midden, in de helft van jauivarf/, van maart komen. Somtijds ook zonder a
(Prov.) Mi mat, queue dhiver, met half mei kunt
het staartje van den winIer: liet vriest somtijds
nog in de helft van mei.
Mi, rn [Mus.] Naam van de derde der noten
van de toonschool uit ut: mi of e t.
Naam der
snaar, die deze noot aangeeft (chanterelle).
MIaIet in. [Coin ] Sergie 1. uit de Cevennes.
Mîaou ! (klanknabootsing van 't geluid der
kat) Miaauw!
Mìa&iisiatîqie, adj. [Mid.] Miasma of suetstof bevattend, uit miasma ontstaan, mi a s in it i 5 c h: Atmoplière in , met smetstof bezwangerde dampkring ui. Maladies m s. uit sinetctof
ontstane ziekten t. p1.
Miasine, rn. [Mid.]
In de lucht verspreide ziekte- of smetslof, aanstekingsstof t., als oorzaak van 't ontstaan eener
Iieer.cchende ziekte beschouwd, nu i el s in a fl
Miaszite, I [Miner.] Soort van bitterkalksteen of dolomiet, eene koolzure kalk-bitteraarde
(bij Miasz in Siberia aan g etroffen).
Miaulant, e, adj. Maauwend, miaauwend:
La race m -e, het katten g eslacht.
Miaulai-d, in.
of Miaiite, t. [ 11 . n. ] Volksnaam der zeemeeuw
(goëland). (brood n.
I Miaulée, t. In wijn, cider enz. gekruimeld
Mîaiilement, m. Gemaauw n. (van katten,
soms ok van andere dieren van 't kattengeslacht).
Miauler, v. a. Maauwen, miaauwen. (fig.)
Bespottelijk zingen.
Miauleui-, m., z. V. 0.
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MIULARD.

(agrostide.)

Mîbo*-e, f. [Bot.] Soort van laag bundeigras it.
Mica, rn. [Minér.] Glimmer, katteeioud, kattezilver, moskdvi,cch glas, mike n.
Mieacé,e,
O(ij Mika- of olimrnerachtig. Micacique, adj.
Mika bevallend.
Miearelle, f. [Minir.] Soort van skapolith of
sten e,
rn., m i k a r e I t.
Micasehiste, fl1. [Minir.] Schiefermika ii.
Micasehisteux, euse, adj. Uit schieferinika
bestaande. (z. v. a. MOIJRRE.
Mication, t. [Ant.] Vingerspel n. ongeveer
-
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MICROSCOPIE,

MICE

-

Mierographiqiie, adj. Die beschrijving beMicrolèpe of
treffend, ni, ikroqrciph isch.
Miero1épidote adj. Met kleine schubben.
Mlerolépidolithe, fl1. [linér.] Schijnbaar gegehoord).
Miero1é.idoptéroIoMiehe , f. lYefjfje f. , klein wittebrood van 11 2 of schubde ede/steen in.
1 kilo; ook wel van een zwaarder rond brood en gie, f. Verhandeling f. over de kleine vlindersoorMierologie, 1. [Didacl.] Verhandeling
(L0c. prov.) ten.
van een groot stuk kruim Ijebézigd.
KleinC'est lui qui donne les rn -s , hij is 't, die de brood- over de zeer dunne of fijne voorwerpen.
Micrologique, adj. Die verjes (de gunsten) uitdeelt. A la porte ott Ion dunne 'jeestigheid f
kl e ingeestig, m i k r o 1 0les rn -s , les gucux vont, waar men brood uit- handeling betreffend;
Micrologue, in. Beoefenaar van mideelt, vindt men de bedelaars: wie gunsten heeft giseh.
uit te deden, dien ontbreekt het niet aan vleijers. Une kroloqische voorwerpen; kleinigheidsvriend, kleinIn- de saint -Elienne, een steen (niet zinspeling op geestige jaqtinaker op nietigheden, gorteleller;
La[Minér.J M-s de mugqezifter, letterzifter, mikroloo.q in.
den gesteenipden Slephanus).
Mieroniéquatorze -sous of Tètes de moines, veertien -sous- konisciw, kernspreukiqe rede f.
brooden n. p1. of rnonnikskoppen m. pl. naam van gas, m. (woord van Voltaire's maaksel ter aande kalkhoudende zwavelzure strontiana (bij de duiding van Fontenelle) Kleine groote, een groote
Mierornère, adj. [F!. n. ]
man in 't klein.
werklieden in de groeven bij Parijs).
Microtuè(POP et bas.) Met kleine, tenqere ledematen.
Miefié, m. (pop.) Zot, gek.
Hoerenlooper in.(peersoort. tee, in. (Astr., Phvs.j Kleinmeter, werktuig, gevergrootglazen
aangeen
woonlijk
bij
verrekijkers
Naam
eener
in.
Michel (aint),
[Hon.]
braqt, ow kleine grootheden of afstanden naauwMiehélie, f., z. CIJAMPAC.
de
/ijnte
keurig te meten; ooh een werktuig om
Michon, ni. (pop.) Geld a.
Miehnanatien, m. [IL a.] Gebulte hond van der woldraden te onderzoeken, wolmeter, mik r oMicrométi -ie, f. Meting der zeer
meter in.
Nieuw-Spanje.
Mieniac, m. (fam.) Heimelijke, slinksche han- kleine grootheden of afstanden; kunst om den miMldeling, draaijerj, kuiperj, flkfakkerjj, doorgesto - kromeler le gebruiken, ni i k r o m e t r te.
crométriqiie, wij. Den mikromneter of de miken kaart 1., mikmak m.
Mico, fl1. [ 1 I. n. ] Zilveraap, miko m., kleine kromeirie betreffend; met den mikrometer gedaan:
Observations in-s, m i k r o md tr i s c h e waarnezi(verkleurifje aap aan de .dmaonen. -rivier.
Micocoulier, m. [Bot.] Olrnvormige lotus- mingen I. pi. Vis in- , mikrometer-schroef f. (om
boom m. met zwart vast en buigzoain hout en zeer fijne verdeelinen, zeer digt bij elkander liggende streepjes op metaal, glas enz. te zetten, of
eene welsmakende, kersvormif7e vrucht.
Mieoiie, f. [Bot.] Naaktstengeiq wolkruid a. om met een' hoogen graad van juistheid de lengte
Micronimate,
3 §licra anth' adj. [Bot.] Met kleine stekels vaneen' ligehaaîn te bepalen).
Miei-onème, adj.
adj. [EI. n.] Kleinoogig.
of d007 ven.
IR. n.j Met korte voeldraden. Microoiite, in.
Micrampélis, m. (pr. —lice) [Bot.] Pennsyl[II. n. ] Kleinste der fossiele viervoetlije dieren.
vdnische inomórdica f. of balsemappel al.
Miei-ope, in. [H. nj, z. v. a. MARTiNET.
Mici-anthe, adj. [Bot.] Met kleine bloemen.
[Bot.] Onecht roerkruid n. (gnaphale). MlMieranthème, m. [Bot. , z. v. a. GLOBIFERE.
Miei-ocarpe, adj. [Bot.] Met kleine vrucht. ciopétale, adj. [Bot.] Met kleine bloembladeren.
Mierophétiix, in. [II. n.j, Z. V. a. JAMi
Als subst. at Soort van paddestoel in.
croeèle, a(] -j. [U. n. I Met kleine breuk; zacht ge- SEUR. Mierophile, in., Z. V. a. IIICROLOGLJE.
Microphone, adj. [Ph vs.]. z. v. a. MICROzwollen.
Miciocéphale, wij. [ Fl. n.] KleinAls subst. in.: COUSTIQUE. Zwak of fijnvan stem; klankhoofdig, met kleine hersenen.
.41s subst. in . Klankdoovend, lilankdempend.
Kleinhoofd a. M-s, kleinhoofdiqe insecten ii. p1.
Mierophotile, f. [Mid.] ZwakMierocère, adj [H. n. ] Mei korte voeisprieten. demper in.
Mierophthalme,
Mieroehloé, III. [Bot.] Indische nardus M. heid, fijnheid f. van stein.
IM66.j Kleinoogig. aan
Mîerochi-onomètre, al. Tijdmeter ter be- adj. IR. II j Kleinoogig.
paling van zeer kleine tijdruimlen, in i k r 0 e h r 0- ziekelijke verkleining des oogappels lijdend, miMierophthalinie, f.
Mierochroisornétrique, wij. kr 0 P h t h also i ve h.
n 0 fl1 e te r ill.
IMid.j Ziekelijke verklein'n
Kicinoogigheid f.
Dat werktu i g betreffend, m i k P 0 C ii r 0 n 0 rn é
Mici-ophylle, wij. [Bot.
Mierocone, adj. (F!. n.j Met kleine des oogappels.
tnisch.
kegelvormige verhevenheden bede/it. Micro- Kleinbladerig. Als subst. in [H. n.] Egyptische
Mieropode, adj. [H. n.]
cosme, in. [ Didact.] De wereld in 't klein, de oorvledermuis f.
Mieropore,
kleine wereld f. de mensch, m i k r 0 k d s in 0 s in. Klein- of kortvoetig, koitbeenig.
Microeosniique, adj. Den mibrokosmos of adj. [Bot.] Met zeer kleine poriën. Mici-ops, m.
Micropsy[H. n. Soort van potvisch in.
den mensch betreffend, mikrokOsmisch.
ICtiim.J Se] in-, piszout n., uit^ 8 bereide phos- chic, f. I Didact.j Kleinmoediaheid; kleingeestige,
Micropsyq.ie, adj.
1"t icrocosmo- bekrompene denkwijze f.
phorzure soda-ammoniak m.
Milogie, f. Klein-wereldleer, leer van den mensch, Kleinmoedig, kleingeestig, bekrompen, laag.
Mies -ocositiologi- croptère, adj. Met kleine, korte vleugels.
m i kr o k 0 5 mob gi e f.
que, adj. Die leer betreffend, m i k r 0 k 0 5 m 0 1 ó- MICROPTERES, in pi. Kleinvleugeliqe insecten, m tMicropterygien, ne,
g isch.-- Mieroeoiistiqiie,odj. [Phys.J Klank- krdptera n. p1.
Mieiopyle, M.
of geluid versterkend: Instrument in-, klankver adj. [ H. n. ] NIet kleine vinnen.
Microrchisterkend werktuig a. (spreektrompet, scheepsroeper, [Bot.] Kleine zaadvliesopening t.
MICRORMierodactyle, adj. [ H. n. ] de, wij. [Anat.] Met kleine teelballen.
hoorbuis, enz.)
Mierodonte, CHIDE. f. [Méd.j Ziekelijke verkleining, ook beMei korte vingers of teenen.
Microder
teelballen.
ontwikkeling
leimimerde
Micro -élec
Mi. [1-1. n. Met kleine tanden.
Microtrotnètre, m. [Phys.1, z. v. a. CONDENSATEGII rhainphe, ad.j. Met kleinen snavel.
Miero-galvanique, adj. Den rhynqiie, adj. I H. n.j Met korten snavel.
électrique.
kleine
wortelen.
Met
adj.
[Bot
]
Microrrliyze,
in
i
Ie
r
0
g
a
1
v
6
betreffend
mikro-galvcmnometer
Mierorthot-ynque, adj. 1 H. n.j Met kleinen,
Miero.galvanornètr
e, m. Werkniseh.
Microscomique,
tuig n. tot waarneming der dierlijke elektriciteit regten en tengeren snavel.
tot in den qerinqsten graad (door Maréchaux uit- wij. [Chim.j. Sel in-, drievoudig uit de pis verMi- kregen zout van soda, ammoniak en phosphorzuur,
gevonden), mikrogolvdnom.eter ii.
Als van vel dienst bij de proeven met de blaaspfjp,
crogastre, adj. [H. a.] Kleinbuikig.
subst. in. Soort van ichneumon m. of .spoorwezel f. mikro.ckdmisch zout n. Microscope, m. [Opt.]
Microglosse, ad j. (H. n.j Met kleine tong. (eig. kleinkijker) Vergrootglas, m i k r o s k o o p fl
Als suhst. in. Snuitpapegaai in. (perroquet of M- simple, eomposé, enkelvoudig, zamengestetd
Miei-ognathe, adj. [H. n. ] mikroskoop. M- a division, verdeelings-mikroskoop.
ara a trornpe).
Mierogra
M- solaire, zonne-mikroskoop. M- a réflexlon,
Met kleine kaak of kinnebak.
plie, m. [Diclact. ] Beschrijver van zeer kleine, spiegel-mikroskoop. riJ- lucerna, lamp-mniki oskoop.
(fig.) II volt tout avec un m-, hij ziet alles door
Kleinschrjver, m i mikroskOpische voorwerpen.
[Phys.1 Soort van panto- een vergrootgias, zijne verbeelding stelt hem alles
kro! ra aph m.
[Astr. I ZuiMici-ographie, f. vergroot, erger, bedenkelijker voor.
graapli of teekenaap in.
t.] Beschrijving van zeer kleine voorwerpen delijk sterreheeld beneden den steenbok, Mikros
Microscopie, f. [Didact.] Leer of
doo middel van vergrootglazen, m I kro graphic. koop n.

Mice, f. [Féod.j Regt n. op de helft der vruchten.
Michaut, m. (pop.) Slaap, vaak m., slaperigheid f.; slaapje n. (zelden dan op boekdrukkeren
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MICROSCOPIQTJE

MIIEIJX.1161

-

kunst van 't gebruik des mikroskoop.c; - qezwnen- (bij uitbreiding) Zuidelijke landen n. p1.. zuiden: Les
lfjke kundigheden, door 't mikroskoop te verkrj- peuples du m-, de volken van 't zuiden, de zuidegen. - tieroseopique, adj. Het mikroskoop ljke volken. Voyager dans le in- de Ia France, in
betreffend, door vergrootglazen beschouwd of waar- 't zuiden van Fi ankrfjk reizen.
Mie, f. Kruim, broodkruim f. - (Loc. pion.)
genomen; alleen door ver g rootglazen waar te nemen,
oniptbaar voor 't ongewapend oog, m kroskO- Ii jèune entre Ia m- et Ia croûte, hij stoort zich
p is c h: Observations m -s, mikroskopisclie waar- aan de vasten niet, houdt de vasten slecht. - [ Tech.]
nemingen f. p1. - Animaux ni -s 01 als subst. ML- Porseleingruis n., fljn.qestooten porseleinscherven t.
CROSCOPJQUES, M. p1. Mikroskopisclie dieren n. p1. p1. - [Bot.] M- de pain, broodkruim, zékerepeiddestoel. - Oudtijds ook als adv. gebruikt voor
- OeiI m-, mikroskdpisc h 000 n. - Mieroso
matje, f. [Méd.] Misqeboorte f. in overmatige pas, point: (fam.) 11 Wen tâtera, Wen aura m-, hij
liqcliaainskleinte bestaande. - Mierosonie, adj. zal er niets van hebben. - t MIE, f. (verkorting
[H. n. ] Met zeer klein If/f. - Mierosperme, van arnie) Vriendin, geliefde f., liefje, hartje n.:
a d j. [Bot.] Met zeer kleine zaden of vruc/,ten. - Ma nî-, af M'AMIE. - Kindermeid, opziqtster t. van
Microsphère, m. [Bot.] Sort van zeer klein- kleine kinderen (nu liever BONNE).
Miége, f. [Cout.] Helft t.
bladerige nardus m. - Mierosphycte, adj.
Miel, fl1. Honig m. Rayon de m-, honigraat t.,
[Méd.J Met zeer kleinen of zwakken pais, mikro s p hy'k t is c ii. -- Mierosphyxie, f. [Md.] honigzeem n. Etlouche it m-, honigbij t. Couleurde
Zwakke polsslag in. - Microspore, wij. [Bot.] m-, honigkleur t. M- vierge. maaqdenhoniq. Doux
Kleinzadig. - Mierostaehye, e, adj. [Bot.] comme m-. honigzoet -- (fig.) Liefelijk, zoetvloeijencl,
Met kleine bloemaren. - Mierostère, m. [Opt.] oorstieelend, hartverkwi/cicend. Etre doux comme
Planten-mikra.ckoop n. - Mierostémone, adj. 01-, Etre tout sucre et lout in-, zeer zoetsappig,
[Bot.] Met kleine stofdraden. - Mierostonie, overvriendelijk, overbeleefd zijn. _ (lig.) Le inad;. [1 1. n. ] Met kleinen mond. - A/c subst. m. découle de ses Ièvres, de honig vloeit van zijne
Kleinniond, soort van snoek m. der Middelland.sche lippen, zijne woorden zijn liefelijk en streelend.
zee; ook eene soort van lipvi.ccl? ni. -- Mierotée, f. Lune de m-, Z. LtTNE. -- (Proc.) On proud plus
[Bot.] Soort van melde f. der deli/len. - Mi- de mouches avec du m- qu'avec du vinaigre, met
crothèle , adj. [ H. n.] Met kleine wiatten of zachtheid komt men verder dan met hardheid of
tepels bedekt. - Mierofraehèle, adj. [H. n. ] geweld, een goed woord vindt eene goede plaats.
Korthalzig. - Mierotrophie, t. H\1fd.1 Spaar- Un pen de Iiel gate beaucoup de m-, een klein
zame, ontoereikende voeding f. - Mierozoaire, verdriet bederft de grootste vreugde, eene kleine
adj. Bij uit .c lek klein. - MICROZOAILSES, M. p1. wolk verbergt de zon. Bouche de m-, coeur de del,
Oneindig kleine diertjes n. p1. (die men voorwaar- honig in den mand en gal in 't hart (van vleijers,
(](-lijk aanneemt). - Mierozone, adj. [U. n. ] vatschaards. Nul at- sans del, geen lief zonder leed.
Met een' sniallen gordel qeteekend (van schelpen). Trap achète le m- qui Ie lOche sur les épines,
- Mierure, adj. [U. n. ] Klein- of kortstaartiq hij koopt zijn vermaak te duur, (lie CT zijn' pliqt
voor opofl'ert. - [ Minér.j Pierre de in-, honig
(lirachy ii re).
Midas, m. (pr. —dace) 1H. n.j Midas-aap, steen m. (mélitite). - M- del'air, M-aërien, luchthaniq, oude naam van het manna. - M- indien,
tainarin m., met zeer breede, kale onren (in Guiana). - Midas-vlieg f., met zeer lange voelsprieten. M- de roseau, indische honig, riethanig, vroecere
- Een der namen van de reuzenschildpad (tortue namen van de suiker. -- Miellat, m., Miellée,
Mie ll ure, f. Honigdauw m. - MieIIi, e, verfranclie). - (/4j.) Rijke weetniet, domme hewon
deraar, slecht beoordeelaar m. (met toespelirg op ouderd woord voor Mielleipx, ense, adj. Hoden iijken phrygischen koning Midas, die, als suigbevattend, honigachtig, honigzoet; (doorgaans in
scheidsreqter in een' muzikalen wedstrijd tusschen angunstiqen zin voor) lafzoel, flaauwzoet: Ce yin
Apollo en Pan, aan den laatste de ocerwinninq a un godt m-, die wijn heeft een' honigsmaak. Paroles m-euses, zartsappine, honigzoete,
toekende, en daarvoor van den eerste een paar
ezelsooren kreet; van daar ook: Avoir des oreilles vlejende woorden n. pl. , flikflanijerfjen f. p1. - Ook
,
een
slecht
kun.ctregter
zijn.
als
subst.
Les al- sent souvent hypocrites, de zoetMidade Msoppige, overvriendelijke inenscen zijn dikwijls
siens, m. p1. [ Vi. n. ] Midas-cliecen f. p1.
Mideronner, v. n., in sommige streken z. v. a. huichelaars. - S Mielleusement, adv. Op honioznete wijze. (kalk m. van Tascane.
Faire la MÉvIDIENNE.
Miinsite, t. [Minér ] Bitter.cpaath n., bitterMidi, m. Middag m., het midden des dags, (noen,
Mien, tic, pron. poss., 3e pers. Mijne: Son
noentjd m.) twaalf ure op den dag, het middaguur: ii arriva a m-, vers le ni-. stir le m-, of it frère et le in-, Sa soeur et Ia rn -ne, zijn (haar)
l'heti ce de m-, it m- sonnsnt, hij kwam op den. broeder, zijne (hare) zuster en de mijne. Vos inmiddag, tegen den middap, op het middapuur, niet térêts et les in-s, vos affaires et les m -nes. uwe
liet slaan van twaalnen of juist te twaalf ure aan. belangen, uwe zaken en de mijnen. - Het werd
U est ii-, in- et demi, m- un quart, in- trois vroege', en wordt oak in gemeenzamen of kPmischen
quarts, 't is twaalf ure, half een, kwartier over stijl nog teqenuinordia als Wij. voor een suh.ct. getwaalven, kwartier voor éénen. Après rn-, Avant bruikt: Je trouvai lit un in- ami, ik vond daar
m-, no , vóór twaalven. La cadran marque m-, de een' vriend van mij, een' mijner vrienden. - Is het
zonnewijzer staat op twaalf ure. M- est sonné, noch van lidwoord noch van un vergezeld., dan
't is twaalf ure geslagen. - En plein m- op vallen., staat het na zijn .cub.ct.: Ces fruits-lit sont rn-s , die
klaarlichten dag. in 't openbaar. - (Loc. fain.) vruchten zijn mijn. - MIEN. M. Hetinijne, het mij
C'est ne pas voir clair en plein m-, C'est dire toekomende, mijn eigendom m : Je ne demande que
qu'iI ne fait pas jour en plein in- (tot iemand, die Ie mien , ik vraag, verlang alleen het mijne. - Je
iets klaarbljkeiijlcs betwijfelt of ontkent) , dat heet vous dis Ia chose comme effe est, je ny mets (of
willens blind zijn. - (Lor. pray.) Chercher m- it ajoute) rien du m-, ik vertel u de zaak, gelijk zij
quatorze heures, zwarigheden maken, waar er qeene is, ik doe (voeg) ei' niets van 't mijne hij. - Le
zijn; een' nondeloozen omhaal van woorden maken, tien et Ie m-, het mijn en dijn, de eigendom: Le
tien et le m- engendrent beaucoup de guerreset
iets klaarbljkeljks met veel woorden willen ophel
deren; iets zoeken, waar 't niet of hoogst m.oeijel(/k de procès. -.- LES MIENS, In. Pl. De mijnen. mijne
vie,
de
middag,
de
la
bloedverwanten, nabestaanden, mijne familie, mijne
te vinden is. - ( podt.) Le mde zomer des levens. - [Astr. ( M- vrai, ware middag, aanhangers, voorstanders, mijne partij, mijne onhet tijdstip, waarop liet middelpunt der ZOfl wer- derhoorigen. - MIENNES. t. pl.(fam.) J'ai tden fait des
keljk door den meridiaan gaat en de astronomische m- dans ma jeunesse, ik heb in mijne jeugd vele
dan begint, middag. M- nioyen, middelbare middag, dwaasheden henaan.
M
. iet
t. Kruimel. broodkruimel t.; klein stukje
tijdstip, waarop het middag zou zijn, indien de zon
zich met eenporihe snelheid, en tevens niet in de von iets eetbaars, beetje, brokje n. Ramasser les
ekliptika, maar in den wquotor heninog. - Zui- rn-s, de kruimels oprapen,. - II ne men donna
den n. (sod): Le m- est opposé au non!, het zuiden qu'une m-, hij gaf er mij enkel een stukje, eene
hot tegenover 't noorden. Les contres In m-, de monden! van. - (fain.) Faire sauler les rn -s , met
landstreken in 't zuiden, zuidelijke streken 1. p1. groote graagte eten - ( Pop. et bas) Rendre les
Le vent do m-. de zuidewind 1fl. Celte couine re- in-s. het qenutiigde uitbraken.
Mieiix, adv. (compar. van bien) Béter; meer,
garde Ie m- , est expose an ni-, die heuvel ligt
naar 't zuiden. - L'Espagne est au m- de Ia liever. LE MIEUX (super!.) het best, liet meest,
France. Spanje ligt ten zuiden van Frankrijk. - het liefst: 11 chante ni-, beaucoup rn- qu'autrefois,
-

-

-

,
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hij zingt beter, veel beter dan weleer. Vous no saonez in- faire, gij kunt niet beter doen. U aime ins'arnuser que (de) sinstiulre, hij houdt mee, von
zich le vermaken dan zich te oefenen. Laquelie
aimez-ous in- de yes deux ëto ffes? welke van deze
beide slo/fen hebt j j liever, liet liefst. welke bevalt te
't best.? Ce soot là les fleurs quelle aime le in-,
dot zijn de bloemen, die zij 't meest bemint, waarvan
zij 't incest houdt. z. ook ADlER 311EUX onder AIME1I.
L'hoinrne du monde le in - fait, de schoonste, welgemaaktste man van de wereld. Dans les moments
les in- chosis. in (Ie best gekozen oogenblikken. -Pluson ad'esprit, in - cela vaut. hoe meer verstand
men heeft hoe beter. M- vaut (of! l vaut m-) se taire
que de parlei ma l le propos, beter te zwijgen dan
ten onpas te spreken. — (ellipt.) M- que tout cela,
doe meer elan dat alles, er valt wat helers te doen,
te zeggen. - Etle in-, in betere gezondheid, beteren
toestan(t zijn; beter voorkomen of uiterlijk hebben;
van beter gedrag zijn. Le malade est in- qu'il
n'était, de zieke bevindt zich beter, is er beter aan
dan le voren. Cette femme es[ beaucoup m- que
sa soeur, die vrouw ziet er veel beter, aanvalliger
uit dan hare zuster. Depuis ses voyages 11 est
beaucoup in - qu'il nétait , sedert zijne reizen is hij
veel beter van gedrag dan weleer. — MIEUX wordt
ook als subst. , met of zonder lidwoord, gebruikt: Le
ni- est le n'eri point parler, 't best is er niet van
te spreken. Etre cliangl en m-, ten goede veranderd, verbéterd zijn. S'attendre h m-, op beter, op
betere tijden, omstandigheden wachten. Arranger
tout pour le in-, alles zoo goed mogelijk schikken.
Faire de son in-, du in - quon pent, zijn best doen.
A Iler de at- en rit-, gedurig vorderen, vooruitgaan.
Ses affaires vont de in- en in-, zijne zaken gaan
hoe langer hoe beter. — (fans.) A qui in- in-, om
strijd, om het best, om het zeerst, om het hardst:
Ils s'enfuyaient á qui in- m-, zij vlugtten als om
strijd, om 't hardst --- Faufe de in-, bij gebrek aan
beter, van wat beters. - (Proc.) Le m- es!. I'ennemi
du l)ien, Le in- fait regretter le bijen, men bederft
vaak wat goed is door het beter te willen maken. II a lu in- dans son iitat, H y a cliez lui un inseiisble, Le m- Se soutient, zijn toestand betert, eiis werkelijk beterschap bij hem, de beterschap houdt
aan (van een' zieke, ook van iemands zaken). MIEUX wordt soms ook als adj. gebézigd in Plaats
vat, neilleur, beter. meer gepast of behoorlijk: 11 ny
a lien de in - of Rien nest in- que ce que vous
flies. - LE MIEUX DU MONDE, AU MIEUX, TOUT AU
3IIEUX. bc. (ede. Opperbest, zeer gred, zoo goed
mogelijk; Cda va le in- du monde, tout an in-,
dat (/001 voortre/feljk, zoo goed als 't wezen kan,
- nu MIEUX QUE, TOUT DU MIEUX QUE, LE MIEUX
QUE. TOUT LE MIEUX QUE, toe. conj. Zoo goed mogelijk: II a fait do in-, tout lu in -, le m- qu'ii a
pu , hij heeft gehandeld zoo goed als 't hem mogelijk
u as, hij heeft zijn best gedaan.
Mietix-disant, in . (woord van J.J. Rousseau)
Schoonspreker, moniproter m. (Plur. Des mieuxdiants.) — .1. Mieax-ttre, m. Bétere slaat. gelukkiger toestand m., verhoogd welzijn n. Iiesixfaisant, e, adj. (woord van Balzac) K'eldadit,st,
edelmoedigst, liefderijkst: Le meilleur et le m- des
hommes. - MIEUX-FAISANT. M. {Clteval( Vlugste,
bevalligste en walekersle ridder in een tournooi.
(Plur. Des mieux-faisants.)
l*Iièvi-e, wij. (fain.) Levendig, woelig, kinderlijk ondeugend of moedwillig. -- Mièvrement,
adv. (fam.) Op woelige, guitachtire, ondeugende
wijz
e. - Mîè'resie, f. (fans.) Kinderlijke guiterij f , moedwil in., ondeugendlieid, baldadigheid t.
- Ook van somIiiije dieren gebdziqci: La in- des
singes. - Mièvrete, t.. z. V. a. MIEVRERIE.
Mi -fl, in . [Manuf j Halfulraad,n.
Mi -fort. in. (de l'épée), Z. EPEE.
MisIaive, in. [Anc. mil.] Middelbaar zwaard n.;
- soort van helleboard in.
Migviaid, e, adj. (weleer z. v. a. MI GNON). —
Gemaakt vriendelijk of aanvallig: Souiiie ni-, geneankt lachje n. - Maniëres in-es, gemaakt vriendeljke manieren t. p1. - . Enfant in- , vleijend, flikflooijend kind n. — Ouvrage ni-, fijn, net bewerkt
voorwerp t i. - MIGnAP.D, M. [Peint. ] Donner dans
Ie m-, in 't opgesierde, gelikte, gemaakte vervallen,
het aanvalliqe te gemaakt of gekunsteld voorstellen.
- (fam.) !l fait ie m-, Elle fait la m-e, z. v. a.
Faire le beau, Ia belle, z. BEAU. - Mignarde
'y

,
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inent, ode. Op gemaakte, vriendelijke wijze, gekunsteld. — Enfant élevé m-, weekeljk opgevoed
kind n, (In dien zin weinig gebruikt.) — Mignarder, v. a. (fam.) Troetelen, met weekheid behandelen: M- un enfant, een kind te weekeljk opvoeden. - Eene gekunstelde bevalligheid geven: M- son
style, zijnen stijl te veel likken, eene gekunstelde,
opgesierde netheid in zijn stijl brengen. -- Ook zonder voorwerp: Cette femme mig narde trop, die
vrouw wil zich te aanvallig, te lief voordoen. Het
part. passé is ook wij. : Enfant mignardé. vertroeteld
kind n. — Langage in-, gekunstelde, opgesierde
taal f. — SE allc,NAPDER, V. pr. Zich verwennen,
zich zelven te veel toegeven. — Mignardise, f.
Fijnheid, aanvalligheid f., inz. van 't gelaat: La
in- de ses traits, deliefeljke fijnheid harer gelaatstrekken. — Gekunstelde aanvalligheid, gemaakte
sierlijkheid f. ; Mettre de Ia in- dans ses ni -ières,
dans son langage, gekunstelde manieren aannemen,
gemaakt spreken. - [ fort.] Soort van grijze anjelier, pinkster-anjelier in. — M1GNAIWISES, f. Pl.
Liefkozingen, flikflooijerjen, vleijende, innemende
manieren f. p1.: Se laisser prendre aux in-s dune
femme, zich door de lieve, vriendelijke manieren
de aanlokselen eener vrouw laten vangen of verstrikken. Cet enfant obtient tout ce qu'il vent de
sa mère par ses in-s, dat kind weet door zijn
flikflooijen alles van zijne moeder te verkrijgen.
Migsial, fl1. Geestrijke drank m., uit eene soort
van palmboom verkregen.
Mignon, ne, adj. Aardig, net, mooi, lief, fraai,
klein en bevallig: Bouclte in -ne, net mandje n. Visage m- , fraai, bevallig, fijn besneden gezigtje n. Souliers in-s, lieve, nette schoentjes n. p1. — Enfant
m-, liefste kindje n., lieveling in. en f. — (fam.)
Pëclië in-, çjeliefkoosde zonde, troetelzonde f. Argent
in-, spaargeld n. , spaarpenning in., potgeld ii. M I GNON, RE, f. Lieveling in. en f., oogappel in.,
lie/fe n. : La mère aime fort eet enfant, vest
son in-, de moeder bemint dit kind zeer, 'I is haar
lieveling, troetelkind, Benjamin. lion in-, ma rn -ne,
mijn liefje, hartje, mijn lieve kleine. - (fans. et
iron.) Vous ètes 1111 m- , no plaisant m-. (tot ieenana,
die iets verkeerds zegt of doet), ge zfjt een aardige
snaak, een rare jongen. - Somtijds ook in zeer
ongunstigen zin: Les in-s de Henri III., de lievelingen (deelgenooten der schandelijke uitspattingen)
van Hendrik 111. - MIGNONNE , f. {lmpr.] Kolonel,
kleine drukletter turschen brevier en nonpareil. [Bot.] Jioodbloemipe mexicaeinsrhe maluwe f. (Hort.] Soort van schoone, donkerroode peer f.; soort van zeer groote, hoogroode perzik f.; — soort
van langwerpige, geelwitte pruim f. - Mignoniiement, ado. (faut). Netjes liefjes, op nette, fijne,
aanvallige wijze. - MIGrcONNET, in. [Bot.] (pop.)
Klaver f. (trèfle). - Mignonnette, f. [Coiii. ]
Soort van zeer fijne, smalle iiarenkant, m i g n a
n e t t e f. - Zeer klein gestooten peper f. -- [Bot.]
Volksnaam von verscheidene planten: peperkruid n.
(drave(;— witte weegbree f. (holosté); - gel klaver f.
(lupuline); - tuin-reseda I (rsda desjardins); soort van steenbreke C. (saxif rage);— chintsche anjelier in. (oeillet de la Chine); ook z. v. a. M1GNAISIMSE. — [H. n. ] Zékere kleine nachtvlinder m.
t Mignot, e, o(lj. Lief, fijn. netjes (mignon).
— Enlant in-. bedorven, veriroeteld kind n. Femme ni-e, grillige vrouw t. - f Mignotenient,
adv. Netjes, liefjes. -- Mignotei-, v. a. Vertroetelen: M- un enfant. - SE M1GNOTER, v. 7fl. Zich
verwennen, zich troetelen. —1-it part. passe is ook
odj.: Enfant mignolé, vertroeteld, bedorven kind n.Mignotie,f. (pr.t=c) [-Bot .] Blaauwe steerebloem f.,
christus-oog n. (oeil de Christ). — (oudtijds) Lief-

kozing , flikflooijerj f.

- tMignotise, f. Vie(jeuij,

flikflooijerj f. - [Bot.] 11- des Génévois, lijm M.

(tliym).

Migraine, f Schele hoofdpijn, eenzijdire hoofd

-

pijn f. - Jam.) Cela donne Ia m- (van iets ver-

velends, verdrietigs sprekend) . daar zou enen hoofdpijn van krijgen. - -)- [Bot.] Granaatappel in. (grenade). — [ArtifJ Granaat f (grenade darihce).
Migrane, f. Schildkrab f., soort van zeekrab.
Migration, f. Verhuizing of uittrekking naar
een onder land van vele menschen bijeen, volksver
huizing. landverhuizing, m i g r a t i e 1. — Ook:
het trekken, het doen van verre reizen door zékere
dierensoorten. Saison de in m-, trektijd rn —
Migratoire, adj. De volksverhuizing, het trek-

-
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ken der dieren betreffend. Oiseaux m-s, trekvogels m. p!
1 Mi-grégeois, e, adj. Half-grieksch. - Als
subs!.: Un ns-. een half-Griek m. (Paraguay.
Miguel, rn. [1-1. n. ] Gevlekte blindslang f. van
Miguélisme, rn. [Pout.] Gehechtheid f. aan de
zaak van den poituqdsclien ex-koning dom Miguel,
miguelísrnus n. - illiguiéliste, rn. Aanhanger dier zaak, miguelist rn
Mijaiiiée, f. (ram.) Vrouw of meisje vol inbee/ding, su/je, zottin f.
Mijoter, v. a. {Cuis.] Langzaam en zachtjes
koken. - ( fig. et (am.), z. v. a. MIGNOTER.
Mi l, adj. nunsér., z. MILLE.
Mil, in. (Irnoulilé) IBot.J Gierstplant f.; - zaad n.
dier plant, gierst f. (doorgaans millet gelieeten). Mil épis, incliaansche gierst f„ sorghum n., duira f.
M- h graples, z. v. a. PANIC.
Milabie, in., z. v. a. BRIJCHE.
Milan, EO. [I-I. n. ] Wouw, kiekendief, hoender
dief im - Volksnaam van een' vliegenden vise/i; van
een' knorhaan.
MILAN, M. [Icon. dom.] itlilanésche roodkorstkaas f. - [ Bot..] M- dété, vroegrijpe peersoort t.
Milanaise, of Milanèse, t. Zeker goudspinners werk a. op twee draden zijde, mi Ia n a 15e 1.
Milandi-e, rn. [H. n. ] i1oidshaai in., z. V. a.
-

-

--

-

CAGNOT.

Mîlaneaii, in. (ver/clw. van milan) [EI. n.]
Jonge wouw in. - Milanelle, f. Wijfjes wouw.
Milanese, t., Z. MILANA1SE.
Milesie, t [U. n. ] Zweefvlieg f.
Miliaeé, e, adj. Naar de gierstplant gelijkend.
- MILIACEES. f. p1. Gierstjilanten I. p1. - -Millais-e., adj. Naar giersi/correls gelijkend, gier.stachtig, gier.ctkorrelvormig. - [iJéd.j Eruption in-, of
als subst. MILIAIRE, t. Gier.ctvormig 'uitslag, gierstuitslag n. Fièvre m-, koorts met gierstuitsiag,
purper/coorts f. - MILIA1RE, M. [I I. n. ] Soort van
adderslang f. - Miliasse, f. Soort van mats- of
gierst/)ap t. - Miiiea, m. [Bot.] Gierstvorinig
gebaard horen ii.
Milice, t. (bijde Ouden) Krjgskundef., krjigswezen n., het beroep der wapenen; ook de krjqsnwgt t. van eenen staat. - ( fig. Ecrit.) La vie de
Ihomme est unem- continuelle, 'smenschen leven
is een gedurige strijd. - (in deftigen stijl) Kifjgs
bende 1., krijgsvolkin.: Le général perdit dans vette
bataille Ia fleur de sa m-, de veldheer verloor in
dien slag de keur van zijn volle. - [11 . de France)
Korps bevoorregte boogschutters, dat van Frans t.
tot op Hendrik 11. bestond. - Jaarl'jjksche ligting
hij 't lot, om 't leger volta/hg te houden, of ligting
tot bijzondere oogmerken, landweer, ni i le t i e t.
(in tegenstelling met troupes réglées). Tirer h In
m-, Tirer an sort pour Ia m-, loten, voor de ligting
loten. Tomher a Ja ni', in de loting, in de ligling
vallen. -. ( fib. et lam.) II est soldat de la in-, hij
blijft wat hij is, hij brengt het nooit verder. - ( fig.
et poét.) les rn -s cIestes, de engelen. - Miiiden, III. Soldaat eon de ligting of loting, militiesoldaat. in 11 i c I e n m. (zik t.
M iii eoton , fl1 [Hort.] Roode magdalena -perMilieu, ni. Midden n., plaats, die op gelijken
ei/stam! van de u'ileinden, van den omtrek li:t;
in ruimer zin. die van de uiteinden of grenzen
ver verwijderd is, mu/del-.' On éleva In statue nu
in- de la place. men riqtte het standbeeld in 't
midden der markt op. Le point du m- (corns als
adj. Le point rn-), het middelpunt. Le in- du corps
het aiidden (les ligchawiis, het middellijf, de middel 1. Le doigt do m-, de middelste vinger, middelvinger m. -- Cette ville est vu ni- de la France, die stad ligt in 't midden van Frank rijk. II se
jeta nu vu- des ennemis, hij wierp zich in 't midden der vijanden. .- )fain.) II tomba nu lean rnde Ia rue, hij viel midden op de straat neer.
Ce bras de nier savance nu or- des terres, die
zeearm dringt diep landwaarts in. Cette Iangue
de terre s'avance nu m- (le Ia ner, die landtong
steekt tot diep in zee uit. - ( fig.) Nous sommes destines h vivre nu m- des bommes, wij zijn
bestemd om onder de mensehen, in de menscheljke
maatschappij te leven. Dieu est nu us- de nous,
God is in ons midden, is midden onder ons Het wordt au/c van den tijd, van eene rede of geschrift, van zédelijke zaken gebézigd: Sur Ie alnu jour, op 't midden van den dag. Nous sommes
-

,

-

au in- de I'été , de i'iriver, wij zijn midden in den
zomer, den winter. Ce passage se trouve au m-,
dans le rn-, vers le m- do livre, deze plaats staat
in 't midden, omstreeks het midden van 't boek. 11
demeura court air in-, au beau in- de sa harangue, hij bleef midden in zijne aanspraak steken.
Vivre nu in- des plaisirs, te midden der vermaken
leven. - ( fam.) C'est on hairline qui, nu m- de
tout cela, est fort a plaindre, 't is een man, die,
met dat alles (ondanks dat alles, in wedrwil daarvan), zeer te beklagen is. - La libéralité tient Ie
rn- entry Ia prodigalité et I'avarice, de milddadig
heid houdt het midden tus.cchen de verkwiting en
de gierigheid. Preudre ie rn- entre deux extremes,
tussch
twee uitersten een' rïzidddweg nemen. en
(Proc.) Vertu git ac in- elke deugd ligt turschen
twee ondeuden of uitersten. - Juste or-, Z. JUSTEMILIEU. - Ii nv a point de m-, of enkel Point (le
m-, er is hier geen middelweg, geese andere uitkomst. - [Phys.] Middenstof t., elke stof, binnen
welke eene andere doordringen en zich met weesof minder vi ijheid bewegen kan, n's t d iu in n.
Lair est ie m- dans lequel nous vivons, de lucht
is de middenstof, waarin wij leven. L'eau est Ie
m- oti vivent les poisons , liet water is de middenstof, waarin de visschen liven. M- rdfringent,
straalbrekende middenstof. - [Anat.] I'd- de i'oeii,
middenstof van 't oog, doorschijnende, min of meer
dikke oogvochten. - [Asti'.] l- (ill viel, punt rm. des
evenaars, dat in den meridiaan ligt. - AU MILIEU
DE, toe. prép. Onder, te midden van: II est perdu
au, m- de in foule, hij is onder de menigte verbren, verdwenen.
Milioie, m. [Méd.j Gierstkorrel t. op 't ooglid.
MiLioi-&tlm, ill. pl [Con.] Italiaansche zijde f.
uit Bologna en Milaan.
Militaire, adj. Den krijg of Jut krijgswezen
btre/fend, (laartoe be/moorend, daaraan eigen, krjqs-,
oorbogs-, militair. L'art m-, de k'ijgsk
unst,
oorboskunst f., het krijgswezen. Science III-, krijgs
wetenschap f. Excei'cises til-, krijjs- , wapc'eioefeimingen t. p1. Discipline in-, krijgstucht t. Loi in
krijgswet t. Gloire m-, krjqsroein rn Grade in-,
kiijgsmnansjraad in. .1 ustice cii-, krjjss'egtspleinq t.
Exploits in-, krj.r rilgtingen f. p1. %erl a in-,
krjgsmansdeugd 1 . Ecole, Acadéiriie in-, krijgsschool,
krijgsakodeiaiie, militaire school of aliademnie t. Testament in-, in 'I veld, op 't slagveld gemaakt
testament n. Exicution in-, Z. EXECUTION. - A
l ecture in-, krijgsbouwkunde t. Routes in-s,krjgs
of stratégieche wegen, legerwegen or. p1. Port in-,
oorlogs- of krijgshaven t. Cliantier in-, oorlogswerf f., timmerwerf voor oorboqschepen. . Fièvre
m-, legerkoorts t. - Ook in tegenstelling nut civil
gehézigd: Aulorrlds civiles et in-s. Z. AUTORITE.
Enipiois civils et m-s, burgerlijke en militaire posten in. til. of betrekkingen t. yb - [Bot.] Hei'lie
in-, Z. MILLEF'EUILLE. - MILITAIRE, al. Keijisaman,
soldaat, om Il ( to i s' in . Cest u ti lion in-, 't is een
goiP soldaat. - !Oijgsvo'k n. , kmijqslieden, amilitairen in. id.: Cette or'lonnance ddplui au m-, die
verordening niishaogde aan 't krijgsvolk . Krijasmansstand or., beroep II. der 'wo/menen: Élre dans
Ie in-, tot den krjqsownsstand be/mar en. - Militairemerit , cirle. Op hrjqsmanswmjze, naar
kr/jgsgebr'uik, op solsbatenu'ijze: - stipt, ordelijk,
a/; meten, m i I i t (1 l r e in e ii t. Exécuter 01- Uh
SOI(iat, een soldaat fasilléi'en of (lOO(i.cl(ietefl (als
straf). Exécuter in- on iwurg, un village, een
vlek, een clorji 01) brandschatting .ct'llen.
Militant, e, 0(13. Strijdend: [ Théoi.] I.'Pgiise
in-e, de slrfjdende kerk t., de gezamenlijke gebooeigen op aarde.
4 UiIitaiiser, V. a. Militair maken: VI- une
nation. - _M ilitarisme, in. Krijgswezen, krijgs-

.

-

stelsel n.

MUller, v. a. Strijden (alleen in fig. zin ge-

bruikelijk): Cette raison inilile poor I1((i, ne mi-

tile point cmitre mooi, die reden stl/l(lt of spreekt
eeoc mij. bewij.t niets tegen. mimj.
MiUtiae, UI. Aanvankelijke naam van den
kilmnete' (kilomètre).
Millaraglie, as. (-Bot }, z. v. a. SORGIIO.
Mille, odj. numneir. (onveranderlijk) pr. mile)
Duizend. M- homi n es, Trois ni- chevaux , duizend
menschen. drie duizend poarden. - Ook voor een
onhepoold, maar (('001 getal gebruikt.' Je vous ai
dit cela m- fois, ik heb ii dat duizendinaal gezegd
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- Soms wordt mille nadrukslialve verdubbeld: H
Y a in- et m- clioses a dire la -dessus, daarover
vallen duizend en nogmaals duizend dinqen te zeggen. --(Loc. fain.) Ii s'est doniié a tous les in(diables), hij wensclite zich zetten naar alle dideels, hij zou van spijt wel uit zijn vel hebben gesprongen. S'enfuir tons les m-, naar den dui
vel, naar Olie duivels gaan, overhaast de vlugt
nemen. Menteut comme tons les in-, aartsleugenaar, onbeschaamde leuqenaar. - Mille wordt
verkort lot MIL in de jaartallen der christelijke
tijdrekening, doch alleen voor het duizendtal jaren,
waarin wij thans leven: Lan mil huit cent cm
quante -sept, het jaar achttien honderd zeven en
vijftig. - Lan deux mille de Ia creation, de Père
clurétienne. -- Smljds ook subst. m. qebéziqd:
Le premier m-, hel eerste duizendtal. M- multiplie par m- donne un million, duizend met duizend
vermenigvuldigd maakt een millioen.
MILLE. M. [Métrol.j Mijl f,, wegmaat van zeer
uileenloopende lengte in de verschillende landen.
M- anglais, enielsclie mijl (= 1609 meters) . M
anglais gogi'apliique of mann, engelsche geoqraphiselie of zee-mijl (= 18,12 met.). il- hollandais
mann, hollandsche zeemijl (1554 met.). M- danois, deensche mijl (= 7532, met.). M- snédois,
zweedsche mijl (= 10688 met.). M- italien. itali
lioansche nijl (1856 met.). M- autriehien, oostenrjjksche mijl (7580 met.). M- autrichien mann,
ooslenrjkeche zeemijl (185 met.). M- portugams
mann, portu.qésche zeeosjl ( 185 met). - Je demeune a trois in-s de Londres, ik woon drie mijlen van Londen.
Millé, e, adj. [Lap.] Gierstkorrelvormig: Agate
in- , oierslvormipe agaat m.
Mille -cantoi., in. [Peche] Broed n. van visch,
ter speidegrootle, dat zich soms in verbazende hoeveelheid vertoont. .- Kleine baars m. van 't meir
van Geneve. (kookte gierst 1.
MiIlée, f. Gepelde en in bouillon of melk ge
Illille-fanti, m. (ital.) [Cuis.] Ovaal vermi
celli-deei n.
Millefeiiille, f. Duizendb lad, Achilles-kruid n
(ook pop. herbe militaire, herhe ii Ia coupure of
an chanpentier gebeden). - Mille -fleu rs, f.
(alleen voorkomend in): Rossoli de in-, duizendbloeinwater ii., soort van rosoejilo op velerlei blocmen qelrokken. Eau de m-, koepis f., die opgeveinpen en als geneesmiddel wordt ingenomen. 1-luile
de m-, uit koernest dooi' overhaling verkregen
olie f. - I7eldherderstasch t. (thiaspi). - Mille-

-

-

-

z. v. a. PIMENT; HERNIALRE. Millegreuix, m. [Bot.] Zee- of kustbies f. MiIIegi'oisx, m. Soort van weerwolf (naar 't

graines, f.,

volkshij geloof).

ljks duizend stuivers heeft te vertéren. tJn gros
m-, een rijkaard.
Miilespèce, t. (pop.), z. v. a. CALAMENT.
Millet, m. [Bot.] Gierst; gierstplant f. - Oneigenlijk ook de volksnaam van vele andere gewasseli: M- des petits oiseaux, bI- en épis, M- d'lta
a grappes, bi- en branches, soorten van-lie,M
panikgras n. (panic). M- diode. Gros m-, z. v. a.
MAIS. M- d'Afnique, z. v. a. SOIIGHO. M- noir, z. v. a.
SARIIASIN. M- long, z. v. a. ALPISTE. 4- d'amour,
M- gris, M- penh. M- du soleil , z. v. a. GRÉMIL.
(bi- ii balais, M- de Cafrenie, hi- ii chandelles,
soorten van honiggras (houque). M- des chèvres,
Z. V. a. BALSAMINE des beds. M- jaune, M- sau
soort van zwartkoren n. (niélampyre). --vage,
(Prov. pop.) C'est un grain de m- dans Ia gueule
dun hne, 't is een droppel in de zee, 't is zooveel
als niets. - [El. n. ] Soort van ratelslang f. Derde maag f. der herkaauwende dieren. - [1éd.]
Giersluit.sla.q n. (exanthènie miliaire).
Milli, vooropgaand woord bij namen van maten
en gewigten: Duizendste (z. milliare, millignamme,
millilitre, millimètre, millistère).

MiiIiade t. [Didact.j. Z. V. a. CHILIADE.
Miiiiaiie, adj. De mijlen of zekere gelijke afstanden ounduidend: Borne, Pierre m-, of als
subst. MILLIA1RE, M. Mijisteen, mijlpaal in. [Bot.] Plante a feuilles m-s, duizendbladige plant,
plant met tallooze blaadjes.
Milliard, m. puizend nillioenen, milliard n.
La delte de eet Etat est de quatre m-s, de schuld
van dien Staal bedraagt 4 milliarden of !soOO millioen (francs of lures, guldens). (vijl. BILLION).
Milliare, in. [Métrol.] Duizendste deel ii. der
are of vierkante roede, — 10 vierkante palmen
(iets meer dan een vierkante rjnloniische voet).
Milliasse, f. (fain. et dmni(Ir.) Zeer groot getal n., zwerm m.: Une m- de mendiants, een
zwerm bedelaars. - Somtijds ook gebruikt voor
mille milliards, duizend milliards of millioen maal
millioen (bililoen).
Miilième, wij. Duizendste: La m- annie, het
duizendste jaar. Une in- partie, een duizendste
deel n. - MILLIEME, m. Duizendste deel ii.
Muller, m. Duizendtal, duizend n.: Ui) m d'anbres, een duizendtal booinen. - Un m- de
paille, duizend bossen n. p1. stroo. - Cette cloche
pèse dix m-s, die klok weegt 100 0 centenaars. Onbepaald, maar prooi getal: On Ie trouva parmi
les ni-s de rnorts, men vond. hem onder de duizcnden dooden. - h M1LLIERS of (qebruikeljIer) PAR
MILI.1ERS. bc. ode. Bij duizenden, hij grooten getale.
Millièie, 1., z. V. a. 31 1 1. LEIUNE.

Miiligiaiiime, m. {Métnol. ] Duizendste deel n.
van een gramme of wiglje. - M
_iiiiiiti-e, in.
Duizendste van een liter of kon of kop. - Millime, in. Duizendste von een franc, tiende van
een cenliine. -- Miiiimètre. m. Duizendste van
den. meter, = I streep.
Million, m. Mu/ben n., duizend maal duizend.
— La guerre a coûté tint de nis, de oorlog heeft
zoo veel millioenen (francs, guldens) gekost. —
(fam.) Etre niche h rn -s. Ne compten que par m-s,
schatrijk, onmetelijk rijk zijn, millioenen bezitten.
- (bij vergrooling): Je vous ai 0111 dire cela un
m- de lois, dat heb ik ie al duizenden keeren booren zeggen. -- Miiiionième, adj. .[blillioenste:
M- pantie, of als .cuhsl. iI1LLIONIÊME, fl. Millioenste deel n. — Miilionnaii-e, adj. Millioenen bezittend, inillioenen-rjk: Négoeiant La-, millioenen-

mil léti aire, adj. Duizend bevaltend.; duizendjarig. Le noinbre m-, het duizendtol n., getal duizend. - Règiie m-, duizendjarig rijk ii. (chiliasme). - MILLENAHIE, m. Tien eeuwen f. pi. , dui
zend jaren n. pi. - z. v. a. CHILIASTE. - Millé
narisme. m., Z. a. a. CHII.IÂSME.
Millepède, Millepietis, m. [H.n ] Duizendbeen, duizendpoot in., naam van ccve zeespin, van
eene krab, van een amerikaein.cch insect. - -Millepeitiiis, m. [Bot.] Sint-Janskruid n. (Ilypéni
cum, chasse-dialle ) . - Millepieds, m.pl.[H n.j ,
z. v. a. CENTIPiLiE; Z. ook iIILLEPÉDE. - Mi l Ic-points, m. [H. n. ] Soort von gestippelde kegelschelp en porseleinschelp f, abiboek n. - Miileptiié, e, a'j. [H. n.j Met duizend punten.
époi-e, m. [H. ii.] Punlkoraal n., poljp- rijk koopman. - (fain.) Ii est deux, trois fois m-,
voorlbrengsei vol poriën, inz. in vlotqebergten. - hij heeft twee, drie inillioen aan vermogen. - Cet
Domme est m-, of als subst. Cyst tin MILLIONNAIRE,
Millépoi-ite, m. Versteend puntkoraal n.
die man bezit millioenen, 't is een schatrijk man,
MiiIei-ée, 1., heler MILIIEIS.
Miilei'et, m. [Passe in .] Bezetsel, versiersel ii. een millionair.
Miliistère, m. [Métrol.] Duizendste gedeelte
aan den zoom der vrouwenkleederen.
Mi1Ii-ie, 1. [Bot.] Milleria 1., cciie bloemtuil van ren dire of wisse, = 1 kubieke palm.
Millot, m. [Méd.j . Z. V. ei. MILLET.
plant. (veld, gierstland n.-dragen
MiIlouin, Miloiiin, m. [H. n.( Tafeleend,
MilIéa-ine, f. [Annie.] Gierstakker m., gierstMiIleioiie, f. [Tech.] Oliekruik 1. de; zeep- reigereend f., roodhals m. [ana fenina of mia
(ook porhardgebeeten). - Milloninan, m.[U. n.
zieders, voor olijfolie.
Miiiéiime, m. [Numism.] Jaartal n. (van een Beroemd I. [aria manila of frmnala].
Miliisbine, in. ) Bot.] Vracht van de averrho
na t jaar duizend geslagen muntstuk of gedenkpenning, ook van een .qedenkteeken). - Miiiési- of den bilimbi (vgl. BILIMBI).
Miimils, f. p1. [Com.] Soort van oostindisch
mer, C, (t. Het duizendste gedeelte nemen, een
van duizend nemen, den duizendsten penning hef- katoenrloek n., mi 1 mi Is 1. p1.
-iods, m. [Anc. jur.] Halve rantsoenpenMi
fen, millesiméren.
t Millesoudier, m. (pop.) Iemand, die dage- ningen m. Pl. (vgl. LOOS).
-

-
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Milord, m. (anqi. my lord) Mylord, toespraak- iemands stem, uitspraak en gebaren, nabootser, natitel eens lords (vgl. LORD). - fig. et lam.) C'est aper, mimoloog m.
Un m-, t is een rijke sinjeur.
Mlmophyre, Mlrnoporphyre, m. [Thnêr. ]
Milort, m. H. n.j ]Viet-vergiftige slang 1. uit Leemachtig cement met veldspaath-, soms ook kwartsliet Milandsche.
of ander korerels en van por/lerachtig weefsel.
Miloitin, m., Z. MILLOUIN.
-I- Mimoplastiqize, adj.: Tableaux m-s, leIllitphose, Miltose, f. [fliëd.] Met ontsteking vende tafereelen, die t lijden van Christus voorverbonden uitvalling I der oogharen en wenkbraau- stellen, mimopid stiscitetafereelen n. p1.
wen (madarose). - Milphyqne, adj. [ Méd.]
Mirnose, f. [Bot.], z. 1UIMEIJSE. - [Minér.
Médicamerit rn-, middel n. tegen 't uitvallen der Graauwsteen m., grijze lava t. van digt veldspaat
oog- en wenkbraauwha'ïen.
en augiet. - MIMOSEES, 1. p1. [Bot.] MimOsaMilreis, f. [Mtro1. Portuqésche reken- en goud- planten f. p1.
munt, milreis of 1000 reis, ongeveer = 2,90 gI.
Miuiiile, f. [Bot.] Maskerbloem f., van 't geMute, f. Afrikaunscite glinus of vjjgplant (gil - slacht der helrnkruidpianten.
Dole).
Mirnuisope, m. [Bot.] ..dpenboom m., groote,
Miltite, f. [Mindr.] Soort van verkalkte bloed- schoone boom van Indië en Nieuw -Holland, met
steen in. (hématite), miltiet m.
bloesems, die eenigzins een' apenkop gelijken.
Miltose, f. z. MILPIIOSE.
Minable, adj. (pop.) Erbarmelijk, ellendig,
IIlilviii, e, adj. [H. n.] Naar den wouw of armzalig.
kiekendief gelijkend. - MILVINS, M. p1. WouwMinable, adj. Ondermijnbaar.
soorten f. Pl.
Minige, m. [Gout.] Meetregt n. op het koren;
Mime, f. [Litt. atic.] .Soort van klein tooneelregtoplewijnen. --- Minageiii-, in. Ontvanger m.
spel, meestal kluchtspel bij de oude Grieken en van 't meetregt.
Romeinen, Paarin de handelingen, manieren en
Minahouet of Minaouet, m. [Mar.] Draairedenen van een of ander bekend persoon, door- je
r in., om het stengewant aan te zetten.
gaans op onkiesche, onzedelijke wijze, werden naMinaret, m. Ronde toren met uitstekende balgebootst, rn i m e f. - Uitvoerder, ook schrijver kons aan de moskeeën of turksche bedehuizen, van
van zulk een kluchtspel, m i as u s, m i in i c u s m. welke de uren des gebeds worden afgekondigd,
-- C'est un l)Ofl 0-, 't is een goed mimicus, goed moskee-toren, ni i n a r Ot m.
gebareninaker, goed nabootser of natiper van iemands
Minasidei', v. a. Zich, met gemaaktheid aanmanieren, houding, spraak, enz. - Ook als adj.: genaam willen maken, mal behaagziek zijn, zich
II est 151-. -- -(-Mimer, V. a. Door gebaren voor- opsieren. - Minaudeiie, f. Gemaakte behaagstellen of uitdrukken (van doofstommen of pantozucht, nufferfj, oppronkinj f. - M-s, gemaakte
mime -spelers). - Het part. passé is ook adj.: manieren f. p1. - Minaudier, iève, adj. GeDiscours mimé. door gebaren uitgedrukte rede I maakt, hehaagzuchtig, opgepronkt: Jeune Olie
Mimise, I Spottende herhaling f. van iemands m -ière of als subst. MINAUJMÉRE, f. Suletpop f.,
woorden, onder nabootsing van diens houding, ge- paauwinnetje, behaagziek, opgepronkt meisje n. Les
baren en toon.
rn -s sont faux, de gemaakte, behaagzuchtige menMirnétèse, t. {Minér.] Met arsenikzuur ver- schen zijn onopregt.
bonden loodoxyde II.
Mince, adj. Dun, vanzeergeringedikte: Cette
Mimeuse of Mimose, f. [Bot.] Mimosa f., OtolIe est bien m-, trap ii-, die stof is zeer dun,
uitheemsch planten geslacht van verschillende soor
te dun. .- (Loc. prov.) M- comma Ia langue dun
ten, waarvan eeniqe zich onderscheiden door de chat , zoo dun als een blad. - (fig.) Gering, sober,
ongeineene gevoeligheid harer bladeren of andere schraal, middelmatig, onbeduirlend, klein, nietig:
deden, zoo als: La ni- sensitive (of enkel La sen- II donna un m- diner, hij gaf een schraal middagsitive)., de gevoelige mimosa of het zinkruid. La maal. Un m- héritage, een gering erfdeel n. Un esm- pudique, de schaamachtige mimosa of 't kruidje- prit bEen m-, een zeer middelmatig verstand n. Une
roer-nflj-niet. - M131EUX, EUSE, adj. [Bot.] Hoogst dispute aswz m-, een, vrij nielige twist m. - Get
gevoelig voor aanraking: Plantes rn-euses, mimo- homme a Ia mine bien m-, eest un homme bien
sa-planten f. p1.
m-. un homme de m- étoIIe, hij heeft een zeer onMiiiiianibes, m. p1. [Litt.] Soort van zeer beduidend, een gemeen voorkomen.
Vrije, ontuchtige jamben (vgl. IAMBE), waarvan
Mine, f. Uiterlijk aanzien van 't gelaat, voorzich de mi menn in hunne klachtspelen bedienden, komen, uitzigt, gezigt, wezen n. Bonne, Mauvaise
mi mija mben.
of Méchante m-, goed, slecht of ongunstig uitzigt.
Mimique, adj. Tot de mimiek of gebarenkunst, 11 a Ia rn- fi ère, haute, noble, grande, petite, intot de mitnen of gebarenspelen belworend; door ge- solente, hij heeft een fier, voornaam, edel, grootsch,
baren uitdrukkend o/nahoolsend, înimisc is: Jeux gering of ongunstig voorkomen. II na pas de in-,
En-s, gebaren-spelen, mimische spelen m. p1. Poète hij heeft geen voorkomen, zijn gelaat zegt niets,
m-, mimen-dichter. - La langue m-, de gebaren- is zonder uitdrukking. Faire tri1e m-, een droetaal f. -- [Méd.] Onwillekeurig, instinctiriatig (van vig, verdrietig gezigt zetten. On se trompe souvent
bewegingen). - MIMIQUE, M. Gebareninaker, pot- b Ja m-, men bedriegt zich dikwijls in 't gezigt. in
senmaker, naaper; - z. v. a. poète mimique, - 't wezen, in de geluats- of wezenstrekken. Ii ne
mi m icus m,
MIMIQUE, I Gebarenkunst, ge- faut pas toujours juger des gens h (of par, sur)
barenleer f., gebarenspel n., mimiek, mirni.cche Ja m-. men moet de inenschen niet altijd naar hun
kunst f. C'est par in m- qu'on transmet des idées uiterlijk beoordeelen. -- Domme, Femme de bonne,
aux sourds-muels.
de mauvaise in-, man, vrouw van gunstig, van
Mimodrame, m. [Lilt. ] Door gebarenspel verdacht voorkomen. Avoir (iine) bonne, rnauvaise
uitlevoeren drama of tooneelstuk n. - Mimo- m-, een gezond, ziekelijk uitzigt hebben; ook: een
graphe, m., of als adj. Auteur m-, schrijver goedaardig, boosaardig uitzigt hebben. - (fain.)
van inimen of gebarenspelen, m i m o g i a up h m. Paver de m-, een goed voorkomen, maar weinig
- Mimographie, t. Verhandeling over de mi- verdienste hebben; ook: niet gezond zijn, hoewel
miek of over de iiiiaien. -- Mi iiiographiquie, adj. men 't schijnt te wezen. Ii a Ja mine. bate Ja inDie verhandeling betreffend, ni i in o p r a p Ii i s c h. d'ètre riche, hij schijnt rijk te zijn. Vous avez Ja
- Miino*raphlstiie, in. I'v'abootsend schriftn., m- (Vous m'avez hien Ja in-) d'avoir trap bu , gij
dat het beeld van het door de woorden uitgedrukte ziet er uit, alsof ge wat te veel gedronken hodt. Ii
voorwerp aan het oog vertoont. - Miiuologie, 1. porte la m- dun espion, hij ziet er uit als een
[Didact.] Nabootsing, nadping f. van iemand in spion. - Ook van 't voorkomen der dingen geMZijne stem, uitspraak. geboren. - [Gram.] Het zigd: Ce mets a bonne, mauvaise rn-. die spijs ziet
inachtnemen der klanknabootsing bij 't scheppen van er goed, slecht uit. - Houding f., die men tot een
nieuwe woorden. - Mi niologiqtic, adj. [Didact.i of ander oogmerk aanneemt, voorkomen n., schijn m.,
Tot de stem- en gebarennaboolsing hehoorend, mi- gezigt n.: A ffecter une in- grave, een deftig, emmolOgisch. - I- [ Gram.] Substantif , Verbe stip gezigt zetten, eene ernstige houding aannemen.
m-, klanknabootsend zelfiandig naamwoord, werk- Faire m- d'ètre content, den schijn aannemen, zich
woor!n. — - MirnoIogisriie, m. [Gram.] Klank- houden of aanstellen alsof 'men tevreden is. II lit
-nabootsing, vorinino van woorden vat ens de or- in- de sortir, hij deed alsof hij wilde henenqaan.
ganische geluiden der voorwerpen of handelingen, Faire bonne, mauvaise, froide m- h qn., iemand
die zij moeten aanduiden, m t in o 1 o g i s m u s n. goed, slecht, koel ontvangen of onthalen. - (fain.)
- Miiiiologue, m. [ Didact. ] Nabootser van Depuis qucique jours ii me fait Ja m-, sedert
(
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eeniqe dagen houdt hij zich boos op mij. Faire une
laide m-, een leelijic fJezi(jt zetten. z ook MEDARD
(SAINT). Faire la ni-, pruilen, stuursch zien. (Loc. prov.) Faire bonne m- a rnauvais jeu, 5.
BON (bis. 193, 1w!.
- MINES, f. p1. (fain.) Geziijtsbeweginqen f. p1., die wniand niet eigen zijn,
gebaren, qezif/ten n. pl. , rai n e a f. Pl.: Faut-il
tant faire de m- et le facori, moelen er zoo veel
minen en omstandigheden emooktworden? A quol
bon toutes ces rn-? waartoe al dieini'nen, koinpli
menten, gebaren of omslag? - Jeus beau lui faire
des rn- ii ne ma pas compris, of ik kern al teekens
en wenken a(, hij ,eureep inc niet. -- Elle lui
fait des n-s, zij geeft hem lonken, zij werpt hein
verliefde blikken toe. (In de bovengenoemde, inz. in
de gunstige beteekenissen schijnt mine meer en meer
door air te worden verdrongen.)
NINE, 1. Mijn, ertsmijn, bergsto/'f/roeve, proeve f.,
berpwerk a. 111- dor, d'argenl, de cuivre, de Ier,
d'éfain, de charlion de terre, de sel gemme, goud-,
silver-, koper-, ijzer-, tin-, steenkool-, steenzoutmijn. M- primitive, de transition, d'alluvion, oorspronkelijke, overgangs-, aanspodings-inijn. Tm
vailler aux (of dans les) ni -s, in demijnen werken.
Percer un puits de m-, een' nijnput, eene schacht
boren. Exploiter une m-, eene mijn ontpinnen,
bewerken. Ouvmier des in-s, bergwerker, mijnwerker. - M-s profondes, diee, neêrdalende goof/en ni.
pl of mijnaders f. p1. M-s élevées , op.stijpende
mijna
ders. M-s liomizontaleso(dilates, schichten f.
pl., horizontale gangen. M-s en marrons, en rognons
mées, verstrooide, afof en nids, M-s sépardes, dga
gezonderde er/slagen (die geen zamenlianpende pangen of aders vormen). M-s fi xes, voortloopende
gangen. - ( fig.) Ce sujet est une m- de beautés
poéliques, dit onderwerp is eene bron van is rijk
aan) dicliterljk schoon. C'est tine m- de savoir,
derudition, 't is een uitstekend, grondig geleerd
man. - Iedere met vreemde zelfstandigheden. vermengde bergslof (zoo als zwavel, eene aarde, een
zuur, enz.), erts m.: M- dor, d'argent, de vuivre,
goud-, zilver-, kopererts. Pieirede iii-, gangsteen m.
— M- de plomP, Z. GRAPHITE. Dessiner h Ia mde plomP, met potlood teekenen. M- comnée, hoornzilver n. M- cissante, séche. froide, bios, dor,
zwaarvloeiboar erts. M- pliante , claude, vive, lenip, warm, lipteloeibaar erts. - 'Mil., Foil.] Mijn,
kruidenijn f., sprinpkuil, springkelder m. (om den
daarboven liggenden last dooi' kruid in de lucht te
doen vliegen): Charger, Faire jouer tine m-, ccve
mijn laden, doen spelen of sprinen. Le puits, La
chamlire of Ie foumneau, L'enfonrioir, Le saucis
Ia m-, de mijnput n., mijnkamer f. of-sonde
mijnoven m., de nhjntrechter ni., de kruidworst f.
der mijn. M- fnlminit'ère, bommijn, .cteenmijn. Mdirecte of simple. M- double of figurde en T, enkele, dubbele of T-vormige mijn. E'iienter Ia m-,
Z. EVENTER, ook fig.
(fig.) Faire jouer Ia m-,
de mijn doen springen, een' heimeljken aanslag,
een Icoiiiplot ten uitvoer brengen.
M11'iE. 1. )Mdtrol. ] Min e, oude fronsche groanmaat, 1 setier of mud. =78,05 liter, - Mina,
inhoud.cmnoat te Florence (=1,l8 lit.), te Turin
(=19.16 lit.), te Genua (=9,1,71 lit.). te Milaan
(=12 59 lit.). - Inhoud eener mine: Manger une
m- d'avoine, ccve mine haver opeten. - (Lee. prov.)
Ii en a pour sa ma- de fèves, hij heeft ei- von celust, 't is hein betaald gezet, hij is er tegen pelno pen. - {Ant.( Minn f., oud-qriele.ceh gewipt, =100
drachmen of 1136 qratnme.c of wiel/es; - ook ccve
oud-griek.ccbe moot, ='o talent. rd- attique, attische, etheensche wino
Miner, v. a. [Mi ] . ( Mijnen ofkruidmijnen aanleggen of maken, ondermijnen, ondergraven. m iné r e n. M- Un bastion, een bolwerk ondermijnen.
— Allenos uithollen, ondergraven , weei,cpoelen:
L'eau mine la pierre, het water holt den steen
uit. Les rivières minent pen (1 peu leurs hords,
de rivieren ondei'praven allengs hare oevers,
spoelen allenjs de aarde onder hare oevers weg.
(fig.) Ondermijnen, doen uitteren, allengs vertdren, vernielen, ongemerkt doen vergaan.: Cetfe
maladie Ie mine , die ziekte ondermijnt hein, doet
hem afvallen, uittéren. Le temps mine fout. cle
tijd ondermijnt. vernielt allen (is alles. L'étude mine
peu a peu la santd , de studie dringt, verwoest
ongemerkt de gezondheid. - SE iIINER. v. pr. Ondermijnd worden, zich laten ondermijnen: Cette
).
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place ne peut se m-. - Allengs uittéren, afvallen,
vergan: II se mine par ses regrets. - liet part.
passé is ook adj.: Bastion m-, ondermijnd, gefl1 j fl e e r d bolwerk fl Bords m-s, ondergraven,
uitgespoelde oevers m. p1. - Santé m-e. ondermijnde gezondheid I.
Miiiérai, in. Erts m., het metaal zoo als 't uit
de mijn komt, mijnstof, bergstof f. M- fusible,
mehelle, ligte-, zwaarvloeibare erts. M- riche, pau
vre, rijke of dde/c, arme of magere erts. - Wordt
de soort van erts bepaald, dan zegt men mine:
Mine dor, d'argent, goud-, zilvererts. Wil men
echter bepaaldelijk te kennen geven, dat dit of dat
metaal in een' erts de overhand heeft, dan zegt men
minérai: M- de cuivme, kopererts (niet zeer weinig
zilver). M- Wargent, zilvererts (met weinig koper).
Miiiéiat, in. Delfstof, mijn- of bergstof f., onbewerktuigd ligchaam in den schoot of aan de oppervlakte der aarde, mineraal n. Le carbonate,
Ie sulfate et Ie phosphorate de soude sorif des
iiiiuémaux efflorescent , de lioolzure , zwavelzure
en phoshorzure soda zijn uithloeijende mineralen.
- illiHél-al, e, adj. Delfstof/'eljk, qi wat tot het
rijk der iitinei'clen of delfstoffen behoort, ertsachtip, rn i n er a a 1 . Chambon in-, delfsto/J'cljke kool f.
Sels minëmaux, minerale zouten, bergzouten n. pi.
Le règne ni-, het mineraal- of delfstoffen-rijk. Eau me, Z. EAU. Source m -c, minerale bran, gezondheidsbron f. - Miiaéralisable, adj. Verertsbaar. -- Miuhralisateur, m. [Chim., Miner. ]
Verert.cende .stof l'., ertsvormer m. - Minera.
lisalion , 1. Verertsing, versleening f., overgang m.
tot een mineraal, min era lis cl t ie, mine ra
liseiring f. - Minéraliser, v. a. Verertsen,
versteenen, een metaal of half-inetaalden vorm van
erts geven, vi i ii e r a t i 5 ii r e n. - Liet part. passé
is ook adj.: Plomb minéralisé par Ie soufre door
zwavel vererGt lood n. - Miiaéraiiste,' rn.
liever 1%HNFIIALOG!STE. - )Iiiiéi'aIoie, f. Delfof bergetofkande, erts- of sleenkande, leer van de
onbewerktaigde natuurli cliamen, ni i n e ra to gi e f.
— *ura!ogiquie, adj. Delfstfleundig, de delfstofkunde bete/fend, in i n e r a t ó g i cc Ii. - Mi
neralogiquement, adv. In de taal der deli.ctof/cundigen. - Mii.éralogiste, soms Minéralogue, fl1. Delfctofkumiige, erts- of steenkenner,
kenei' (Ier ininerolocie, mineralogist, mineraloog M. - Minéialui'gie, t. Toepassing der
mineralogie op de nasporing en onderscheiding der
ligclwmen, ins. steenachtige, waarvan de kunsten
partij kunnen trekken. m e t a t t u 7' f1 i e f. -- Miiasralui'gique, adj. De metallurgic betreffend,
inetollürgiscli. - Minéraluigiste, m.
Beoefenaar, kenner der metallurgic, en e t a i t U rgist rn
S Mirierie, 1. Zouiinjjn 1.
MifléFOgVst)tIe, 01. ) Didact.] Delfstofbesclirij ver, inineioqraaph m. - Iflinérogva*phie.f.
Be.cebrjving der delfstoffen. - Miviéi'ographique, adj. Die beschrijving betre/fend, in i neropi'dp Ii icc/i.
Minerval, m. Leergeld, schoolgeld n., ins. op
de /atijn.ce/ie scholen en gymnasien, in inerv a 1 n.
- MINE R VAL, E, adj. [Ant.] Aan Minerva genifjd.
- Mineivales, t. Pl. {Ant.j Biiineinsche feesten tn' «ere van Minerva, in i n e r v ei I i a n. p1.
- Minerve, f. ( fi(j .) C'est wie M-, 't is eene zoo
wijze (1/S sc/iOone VVOUUJ (met zinspeling op Minerva
of Pc//as de schoone godin der wijsheid in de
mytholocte). - Faire ge. malgré I'd-, iets in spijt
van Minerva [invita Minerva] doen, zonder vatbaarheid en aanleg iets ondernemen, inz. studeren.
- (fain.) II no polivait mien tirer de sa m-, hij
kon niets uit zijn brein, hoofd, hersens te voorschijn brengen. - )Chir.] Halskraag m. om 't hoofd
der kinderen reptop le houden. -- Minervieii,
ne, adj. Minerva hetrefi'end.
Miti et, in., -te,f. (fain.) Poes f., katje, poesje n.
Minette, 1. (Tech.] Zandbak ta. des pottevoriners. - Bot.) M- dorée , z. v. a. LEJPULINE. {Minér.] Naam van verschillende ertsen, ins. van
erlsnoeder n. -- Weleer z, v. a. petite mninauderie,
nu/fcrii f. - Z. ook MINET.

Miieiis-, m. (of als adj. Ouvrier ni-) Mijnwerker, berqwerker, bergman m. Le petit m-, de
berggeest rn., bet bera.cpook (naar mijnwerkers bijgeloaf). - [Mil.] Mijngraver, sc/iansgrat'er, mine u r ni. Attacher un iii-, een' mijngraver neér-
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laten (in 't gegraven gat, dat hij verder moet uit- waartoe eene grootheid herleid kan worden. hollen). - [ Agric.] Ondergronds-ploeg, molploeg m. Minste som t., minste prijs m., minste straf 1. enz.
-. [ 11. n. ] Mineerworm in., insect, dat in 't merg (onder die, waarvan sprake is), minimum ii.
der planten of bloesems leeft (ook als adj.: Vers (Pjur. Des minimum of Des minima.)
Ministère, in. Dienst, bediening f., ambt n.,
m-s). - Een der namen van de indische spreeuw
(mainate). Z. ook onder 311iNEITR, adj.
post ni. : Ileinplir les devoirs de son in-. zijne
Mineur, e, wij. Minder, kleiner, geringer, la- ambtsptigten vervullen. Cela n est pas de mon in -,
ger. - [Cath.] Les quatre ordres m-s, of als subst. dat li0t buiten mijn ambt, bevoegdheid. - Le in Les quatre ni-s, de vier lagere geestelijke orden. des autels, de altaarbediening, lat priesterambt. Excommunication u-c. Z. EXCOMMUNICATION. - (bij uitbreiding) La rn- de Ja parole, de l'eloquence,
Frères m-s, minorieten, minderbroeders in. p1. het sprekers- of redenaarsambt (b. V. dat van pre(cordeliers, franciscains). - (Loc. prov.), z. on- dikant, van advokaat, enz.). - M- public, opender BEUX. - Géogr.j LAsie rn-e, Klein -Azië n. bare aanklager of eischer, een bij elke regtbank
- [M a i*.] Lieues in-es, kleinere nijjlen 1. p1. - aangestelde staatsbeambte, die voor de handhaving
[Jeu] Fierce, Quarte, Quinte m -e, kleine of lage der orde waakt en de toepassing der wetten eischit,
derde, vierde, vijfde (3, 4, 5 lage volgkaarten in procureur-generaal m., openbaar ministérie H.
't pl/cellen). - [1us.] Tierce, Quarte, Quinte - Dienst f., dienst- of hulpbetoon n., tusschenin e, kleine terts f. , quart, quint f. Ton rn-, zachte komst f. : Si vous avez hesoin en cela de mon rn-,
toon, moltoon rn. - Ook als subst.: Cet air est je suis a Vos ordres, zoo gij in die zaak sa(jne
en rn-, dit lied is, staat in kleine teils, is in den hulp af tusschenkomst noadig hebt, ben ik tot awe
molloon. - [Call.] Caractères ei -s, kleine letters f. dienst. - Staatsbestuur n., regéring; vergadering
pl, klein schrift n. - [ Jur.] Minderjarig, onmon- der ministers, der staatsraden van eenen vorst; dig: Une personne m -e, of als subst. Un n-, Une bijzondere afdeeling of departement van bestuur,
dat onder eenen minister staat, in i n i s t ë r i e 1.
in-e, een, eene minderjarige, onmondige. EanC!
per une 1111e in- of une rn-c , een meisje voor Le m- était OPI) 0 5é ii celle proposition, liet mimondig of meerderjarig verklaren, van de voogdij nisterie, de regéring was tegen dit voorstel. Entrer
of vaderlijke magt oat/ic//en. - (Loc. prov.) Ce au rn-, Sortir da in-, in 't ministerie of staatsbenest, pas lá Ie pro fi t des ns -s, dat geeft niet, dal stuur komen, uit het ministerie treden. - Le in brengt geen voordeel aan. - a!INEJRE, f. [Log.] des affaires étrangères, de l'intërieur, de Ja guerre,
Minderterm m., tweede stelling t. eener sluitrede, etc., het ministerie van buitenlandschte, van binnenlandsche zaken, van oorlog, enz. - Duur eener
minor in.
Mineuse, f. [H. n.] Soort van bruinkeeltje ii. ministerregéring; - hotel n. of woning f. eens ministers; - bureaux of ambtsvertrekken n. »1. van
(tarier) van de La Plata-oevers.
.t iIineux, euse, adj. Ellendig, armzalig.
een ministerie; - gezamenlijke beambten bij een
Mingle, ni. [Métrol ] Mengel, mingel n., oud- ministerie. Pendant le in- de Richelieu, gedurende
nederlandsche vochtinaat (als wijn-, bier-, oliemaat 't ministerie van B. - Aller au rn- de Ja guerre,
=1.21 liter; als brandewijninaat =1 ,3 lit.; als naar 't ministerie van oorlog gaan. - Ministérialisnie, in, [Polit.] Gevoelens n. p1., gedrag H.
melkmaat =1,81 lit.).
1 Mingrelin, e, adj. Zwak, sukkelend (fathie, van hen, die een ministerie stelselmatig ondersteunen, sninisterialismus n. - Ministétlihile).
Miniature, f. (oorspronkelijk) liet schilder- i'iat, rn. Regéring eens ministers; duur in. zijner
werk der ia i n i. a t 6 r e n, meest monniken, die in ambtsbediening, in i a i s t e r i a a t n. - Miisistéde middeleeuwen de handschriften met fraai ge- riet, le, adj. Het ministerie of de ministers bekleurde letters en teekeninqen (eerst van m i n i u in Ire/fend, wat daarvan uitgaat; aan 't ministerie
of menieverw, later van allerlei kleuren) opsierden. gehecht, verkocht, in i a i 5 t e r i a e I. Politique Hi- Klein- of fijnschilderkunst. het schilderen met le, ministeriële staatkunde t. Le parti in-, de migomwaleiveruen , die met de penseelpunt opgedra- nisteriéle parlj f. Journal in-, ministerieel daggen of gepointilleerd worden, m i n i a t U u s -schil- blad n. - Bane in-, plaats van de aanhangers van
derkunst f. - Afbeelding f., portret n. in 't klein, 't ministerie in de wetgevende vergadering. miniatuur-schilderij of -portret: Voilk une jolie [Jar.] Officiers in-, openbare ambtenaren in. p1.
in-. - (/1g.) Klein, keurig bewerkt kunstvoor- (die bevoegd zijn tot het opmaken van zékere ac
werp n. : Cette Imite est arm vraie m-, die (loos ten: notarissen, procureurs, deurwaarders, enz.)
is een waar minial uur tje. — C'estune jol ie, - MINISTERIE!., in. Aanhanger, voorstander van
petite in-, 't is een allerliefst klein mr.ssJe. - EN 't ministerie, minister-man, ministeriëte rn. Miiiistériel lenient,, adv. In den ministeriélen
M I NIATURE, bc. adv. In 't klein, verkleind, in miniatuur: II a donné une description en in- de of hij 't ministerie gebruikeljken vorm.
Ministre, in. Dienaar, handlanger m., werktoutes les pat ties do globe, hij heeft eene zeer beknopte beschrijving, eene miniatuur-beschsgvsng tuig f. (meest in zedelijken zin): II est Je in - des
van al de deden des aardbols gegeven. - ( fig.) II passions, des Vengeances de son maitre, hij is
s meesters hartsto,ten, wraak.
a la goutte en in-, hij heeft een' ligten aanval van het werktuig van zijn
Jicht. - illitiaturiste, in . Miniatuurschilder, -. (bij uitbreiding). La pesle, Ja famine et Ja
guerre sont les rn-s des vengeances de Dien, pest,
klein,cclii!dcr, 1fl i a t a t U rj s t in.
hongersnood en oorlog zijn de dienaren, uitvoerMi,iieule, f. Uiterst klein deeltje n.
Minière, t. Berggoed ii., berg- of mijnstof, ders van Gods wraak. -- [ Econ. pol.] Staatsdiemetaalmoeder f., de aarde, het zand of de steen, naar, staatsminister, minister m., hoofd n. van
waarin zich een of ander metaal of mineraal be- 't staatsbestuur of van een' tak daarvan; gezant,
vindt en waaruit men 't afzondert. ( Tegenwoordig ambassadeur in. Le in- des fi nances, de Ja justice,
zelden gebézigd dan van de de/vingen in de open de Ja marine, de minister van fiutantien, van juslucht des moerasjjzersleens, alsook van de veende- tilie, van marine. M-s d'Etat, M-s saris portefeuille, ministers van staal of zonder portefeuille
rijen.)
Minime, O(1j. Zeer klein of gering, hoogst on- ((lie niet aan 't hoofd van een departement staan,
beduidend: Objet dun intérél in-, dune valeur doch. in den staatsraad zitting hebben). M- plénipoin -, voorlver/) van zeer luttel belong, van onbed ui terttiaire, gevolmagtigd minister. -- Le in- de
dende waarde. - t [Corn.] Drap in-, zeer don- Prusse pris Ja cour de France, de pruissische gekerkleurig, donkerbruin laken ii. (naar de gewaads zant aan 't fransche hof. - M- of M- de Dien, de
kleur der minirnen). - [Mus.] Intervalle in-, Ja parole de Dien, de Jésus Christ, de JEvangile,
kl:inst interval n. Note in - of als subet. MINutE. EO. de Ja religion, du culte, dienaar, bedienaar van
halve noot f. (oude naan voor blanche). - MINI- 't evangelie, van Gods woord, evangelie-dienaar,
tilE, iii. [H. rel.] Minste broeder, lid eener zeer prediker, predikant, leeraar, godsdienstleeraar,
strenge monniken-orde, in de 15e eeuw door Fran- priester (in- des autels). - [ [t. n.] Soort van
ciscus van Paula gesticht. Pauliner monnik, 1111- amesikaansche dikbek in. (gros-bee).
Minisirerie, f. [H. eed.] Ambt van eenen
n i in u s rn. (Men had ook i ninitnesses., Pauliner
nonnen, onder anderen te Abbeville). - [H. ii.] kloostervoogd, oppervoogdijschap n. in een MathuNaam eener adderslang, enter eenschalige kegel- rijven-klooster.
Iiniuirn, in. (pr. —ome) [Churn.] Menie t.,
schelp, ook van verscheidene vlinders. - Mininiité, 1. Kleinste deel ij. van iets; - onbeduidend- rood lood-oxyde (oneigenlijk ook deutoxyde of
hei(l, geringheid. n. i fl i mi t e i t f. - MI iii in a ni , rn. tweede loodoxyde geheeten) . loodvermiljoen n.
Minois, m. (farn.) Lief, aardig, aanvallig
(ps. - mottle) [Math.] Geringste, laagste graad in.,
- -

-

-

-
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(hoewel niet schoon) ezigije. - Weleer in 't algemeen: gezigt, gelaat' n. - [Mar.] , z. V. a. MINOT.
Minoii, in. Poes f., poesje n. (naam, waarmede
de kat geroepen wordt): - (Loc. Tam. et prov.)
Ii entend bien chat, sans quon lui dise m-, hij
heeft aan een half woord genoeg.
Minorat, m. fCa th .J Waardigheid f. van hem,
die in de lagere geestelijke orden (ordres mineurs)
is getreden, rn i n 0 r a a t n.
Minoratif, ive, adj. [Pharm.] Zacht afvoe
rend: Retnède m-, of als sutst. MINORATIF, m
Zacht afvoerend middel n. Miiioratioii, f.
[Mëd. ] Zachte afvoering f.
Miiioi-é, m. [ Cath.] Geestelijke, die de mindere
wijdingen heeft ontvangen, m in o r i s t m.
S Minorite, m. Minderbroeder ((rère mineur),
minoriet m.
Minorité, f. Minderheid, het kleinere getal, m in oriteit t.: La m- des voix, des suffrages, des
votants, de slemmenminderheid. La in- de l'assem
bite l'einporta, de minderheid der vergadering behield de overhand. - Minderjarigheid, onmondigheid, minoren ni lei t f.; duur m. daarvan. Ce
bien fut vendu pendant sa m-, dit goed werd gedurende fijne minderjarigheid verkocht. - Zonder
bepaling gebézigd: Minderjarigheid van een' vorst:
Les rn-s sont souvent des temps de troubles, in
lijden van minderjarigheid hebben er vaak onlusten plaats.
Minot, rn. {Métrol.) Oude frasche inhouds
maat, = ' b mine (z. MINE). - Inhoud dier maat.
- Farine de m-, meel n. in vaten ter overzeesche
verzending. - (Ploy.) Its ne mangeront pas un
rn- de sel ensemble, zij zullen geen schepel zout
zamen eten, niet lang vrienden, niet lang vereenigd
blijven. - [ Mar. ] Botteloef, doovejut f. van 'tanker; penterballe, haakslok rn. om t anker, als 't
gekipi is, uit te houden. Les haulans du m-, de
sjorring VOfl de botteloef.
Minotaure, m. [Myth.] Stiermensch n., een
fabelachtig monster, half inensch half stier, in den
labyrinth op Kreta, dot door Theseus met bebulp
van Ariadne gedood werd. - [Astr.] , z. v. a.
CENTAURE en SAGITTAIRE.
linoterie, f. 1 Corn ] Inrieting f. tot meelbereiding voor den uitvoer. - Overzeesche meelhandel rn. - Minotier, rn. Meelbereider voor den
overzeeschen uitvoer; meelhandelaar m.
Mintrir, v. a. Piepen (van rotten, muizen, enz.)
Miiiuit, rn. Middernacht rn., twaalf ure in den
nacht. A in- et deint. A in- uîi quart, A in- trois
quarts, te half een, kwartier over twaalven, kwartier vóór eenen. La messe de m-, de middernachtmis f. - (Loc. prov.) Les enfants de Ia messe de
rn- , de lic,tmissen, zwierbollen rn. pi.
Minnie, f. [Fl. n. ] Afrikaanse/te kleine sper
wer, minulus m.
Minuscule, adj. Klein (van letters): Lettre,
Caractère rn-, of als subst. MIMJSCULE, f. Kleine
letter f. (in tegenstelling met majuscule).
Minute, f. Minuut, zestigste deel van een uur:
II est midi mains vingt m -s. 't is twintig minuten
vóór twaalven, vóór 't middaguur. - Zeer kort
tijddeel, ooqenhlik, ommezien, amerj n., minuut f.:
Je reviens dans one m-, ik kom zoo dodelijk, binnen eene minuut terug. - ( fain.) C'est un homme
t, Ia m-, 't is een man van de klok, een zeer stipt
mensch. .- [Cuis.] Côfelettes h Ja m-, snel qebra
ribbetjes n. p1. - [Astr., Géogr.j-denopqischt
Minuut, zestigste deel var een' graad (in- sexagisimate); naar de nieuwere verdeeling: honderdste
gedeelte van een' graad (m- eentésimate). -- [ Arch. ]
Minuut. 60e, 39e, 18e of 1 2 e gedeelte van den modulus (Vgl. MODULE). - Peint.] Minuut, 41 8e gedeelte der lengte van 't nienschenhoofd.
MINUTE, f. Zeer klein schrift n., kleine letter t.
- Eerste schriftelijk opstel of ontwerp, klad, concept n. (om vervolgens in 't net geschreven te warden). Faire Ia m dune lettre, het concept of Ma d
van een' briefmaken. -- [Jur.] Origineel, oorspronkelijk opstel n. van eene openbare acte, een contract, enz. (omdat het met kleinere letterpla.qt geschreven te worden„ in te' enstellinq met de g r 0 5 5 e),
m i n u U t 1. Toutes les rn -s doivent être sur papier timhré, al de minuten moeten op qezeqeld papier geschreven worden.—Giorn.j Ontwerp n.,
ruwe schets t. (op het terrein zelf gemaakt). Mécan Klein tandrad n. - [Mar. ] Minuutgias,
-

-

-
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zandlooper, die in eene minuut, tegenwoordig in
eene halve of vierde minuut, ledig loopt, half- of
kwartminuutglcis n. - Miiiuiter, V. 0. Ontwerpen, ten papiere brengen, het concept of Mad, de
minute van een opstel maken, m in U t ei r en: M
Un acte, un contrat de manage, eene acte, een
huwelijks-contract ontwerpen. - Zeer fijn of klein
schrijven. - (fig. et fain.) In den zin hebben,
beramen, overpeinzen, van een plan zwanger gaan,
het plan hebben ons spoedig iets uit te voeren. In dien zin ook als v. n.: 11 y a longternps qu'il
minutait de le faire, hij was reeds sedert lang van
plan dit te doen. -. SE MINUTER , V. pr. Ontworpen,
in klad gebragt worden. - liet part. passé is ook
adj. : Acte rninuté, in minuut of klad gebragte
acte f. - Miii.iterie, t. [ Tech.] Minuutwerk n.
van een uurwerk). - Minateuj-, rn. Steller der
minuten van de pauselijke kamer
Mitsutie, f. ( pr. t=c) Kleinigheid, beuzeling,
beuzelarij, nietigheid, onbeduidendheid, vodderij 1.,
wisjewasje n. Vous vous arrtez loujours a des
m-s, gg houdt u altijd met beuzelingen op. Ms grammaticales, spraakkunstige nietigheden f. p1. - MiH iitiensement, ode. Op beuzelachtige, kleinqeestige wijze, tot in de minste, nietigste bijzonderheden.
Ii a calculé m- toute Ja dépense. hij heeft de pansche uitgaaf tat in 't allergeringste berekend. M iniitienx, ieuse, adj. Beuzelachtig, nietig,
kleinqeestig, zich met beuzelingen ophoudend (alsof
't zaken van gewipt war(-,n). C'est un homme rn-,
't is een man, die zich met beuzelingen ophoudt.
Recherches rn -ieuses, beuzelachtige, haarfijne onderzoekingen t p1. - Peintre To-, schilder, die
groote zorg ook aan de minste bfjzaken besteedt.
- Ook als subst.: Un m-, line m -ieuse, een kleingeestiqe m. en f., beuzelaar m., beuzelaarster t.
Min uitiflore,adj. [Bot.] Met zeer kleine bloemen.
Mioclie, ni. ei t. ( pop.) Klein. kind n. - (ddnigr.)
Vent , kerel m., wijl 11.
Miolé, m. Russische wijnmede f.
1 Mion, in. Knaapje.jonqske ii. - [H. n. ] Volksnaam van de fluiteend I. (sillleur).
Miostade, t. [ Corn.] Geringe sergie f.
Mi -paili, e, adj., z. lui-. - I Mi -partlr,
v. a. 1,1 twee heiften verdeelen, uit twee even groote,
maar angeljkaardige, deelen zamenstellen.
Miquetels, m. p1. (weleer) Spaanse/te bandieten
in de zuidelijke Pyrenean,krfiqs- en roofzuchtige
bergbewoners, berjagers; - (nu) soldaten, die de
bijzondere wacht der kapiteins-generaal of gouverneurs der provinciën in Spanje uitmaken. miqueI e t s m. p1. M-s francais, f;ansche miquelets, een
daar Napoleon I. in 1808 opgerigt korps n., om
tegen de querillas te wei ken.
1 Miquelot, flI. Bddevaartganqer rn. naar eene
aan St. Michiel gewijde kerk of kapel; rondtrekkend bedelaar (onder den dekmantel van zoodaniqe
bedevaart). - (pap.) II fait Ie m-, hij speelt den
huichelaar.
Mirahande, f. [H. n.] I3raziliaansche horzelf.
Mirabelie, f. [Hort.] Kleine roodachtig bruine
of gele ronde pruim van lekkeren smaak, mirabelle f. (naar t fransehe vlek Mica beau).
Miracle, 111. Wonder, wonderwerk. wonderteeken n., wan(lerdoad f., daad der qaddeljke alniagt, die met de ons bekende natuurwetten in strijd
is, 10 irdkel n. Les rn -s de Jésus Christ, de
wonderwerken van J. C -- (P101'.) II nest m- quo
de vieux saints, men moet zijn vertrouwen alleen
aan beproefde lieden schenken. - (bij vergrooting)
Vreeindsoortiqe, niet verwachte, gebeurtenis, zeld
zaamheid f., allerzonderlinqst voorval n., buitengewone daad t., iets verwondeilfjks of verbazends,
wonder n. II a echappé a In mart comme par in-,
hij is den dood als door een wonder ontsnapt. Cette
machine est un m- (une merveille) de Fart, die
machine is een kunstwonder, een zeldzaam kunstgewrocht. - (fain) C'est un in - (une merveitle)
de vous voir, z. MERVEILLE. 11 faut crier m- , dat
fling viel een mirakel lieden. --- Faire in -, beter
doen, dan wat men verwachten mogt. Faire des rn-s ,
uitblinken in al wat men onderneemt, wonderen
doen. Cela se peut sans rn-, dat gaat heelnatuurlijk toe, dat is doodeenvoudig. - (iron.) Volta
Un beau m! Vous avez fail Th un beau in-! daar
hebt ge al heel wat moois gedaan ! - it MIRACLE,
bc. adv. ((am.) Wonderwel, wonderschoon, voortreffeljk: 11 salt notre langue a m-, hij kent onze
-
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taal wonderwel. Cela est fait a m-. dat is wonderschoon gedaan. gemaakt. - Mii aclifique,
adj. (bail.) Verbazingwekkend (merveilleux); -wonderdoend (van heiligen-beelden, ene.) - Miraeuleuseuient, adv. Op wonderdadige wijze,
bij wijze van wonderwerk; - op bewonderenswaar
diqe, verbazingwekkende, wonderschoone wijze. Miraculeuix, euise, adj. Wonderdadig, door
een wonder gebeurd; wonderdoend; naar een wonder gelijkend, wonderlijk verwonderlijk, verbazend
Evènement 111-, wonderdadige gebeurtenis f., wonderwerk II. L'enfant m- nd pour la rédemption
du genre humain, het wonderkind, voor de verlossing (les menscitdoms geboren. vile, eet homme
m-, Elms, die wonderdoener. - Sa guérison me
semble m -euse, zijne genezing schijnt mij een wondeîwerk. Ouvrage m-, verwoiderlijk, bewonderenswaardig werk n. Uomme m-, zeer buitengewoon
menscit m., rnensch van zeldzame talenten. - Ook
als subst.: II y a du m- en tout ccci, in dit alles
is iets wonderbaarlks - Mii-aeutiser, V. n.
(woord Van J. J. Rousseau) Wonderen doen. Als V. a. wonderdadig maken.
S Mis-adore, rn, Z. V. a. BELVlDER.
Mirage, m. [Phys.1 Lui;htspiegeli g, opdoeming f., soort van gezigtsbedrog, waardoor men,
ten gevolge eener bijzondere u'fjze van straalbreking,
in de verte, of aan den hemel als achtergrond, bij
helder, warm en stil weder, beelden van allerlei
voorwerpen bespeurt (door 't bijgeloof voor 't werk
der Fata of toovergodin Morgana gehouden) fatamoroana f. (eiland Cuba.
Miraguama, 111. [Bot.] Palmboom m. van 'I
Miraillé, e, adj. [Bias.] Gespiegeld (van de
anders gekleurde coqen op den paauwestaart, van
de ronde vlekken op de vlindervleugels.
-

MIROIJ.

op zijn fraai voorkomen grootsch is). - [Mar.]
Opdoemen, z. v. a. Etre en MIREMENT : La côte,
La terre se mire, de kust, het land doemt op.

Miride, In., z MIRIS.
± Miridiee, adj. Wonderen zeggend. — Miilfique, adj. ( plais.) Wonderbaar, vreemd. —
Miiifiq iiemeut, adv. Wonderbaarlijk.
Miriolle, m., liever MYRIOPHYLLE.
Muis (pr. —rice), Miride, m. [LI. n.j Half-

vleugelig insect, dat zich doorgaans op de planten
ophoudt en snel loopt. (perzik I.
Mirlieotoi., m. [Hort.] Groote gele najaar:t MiiIifiehures of Mii-elillchure, f. p1.
Kleedij f. , opschik, too) m.
Mirliflore, m. (fam.) Pronker, saletjonker m.
Mirlipot, m. Salie-aftreksel n., salie-thee f.
Mirliro, Miiliros, m. [Jeu] Twee zwarte
azen, zonder matadors (in 't onberspel).
LOT; LUPIJLJNE. Mirlirot, m., z. V. a. MÉLI
(Lee. pop.) Yen dis du m-, ik lach er wal mee,
Ik geef er geen zier om.
Mirliton. m. Rietfluitje ii. - Gazen kapsel
uit de 18 eeuw. - Zeker volksreferein, en i r ito s n. — Sedert eenigen tijd ook een naam der
louis dor. - [Cuis.i Zeker lusschengeregl n. van
eijeren, suiker, oranjebloemen, boter, enz., m i rli t 0fl.
Mu-mean, rn, z. v. a. SELAGE.
Mirwidon of Myrtiiidon, m. ((am. ei iron.)
Klein, onbeduidend manneke, ventje n., dreumes;
dwerg; - wijsneus, waanwjze m.
Mirmillon, m. [Ant. min.] Kampvechter met
de zeis, mir'rniilo m.
Miroir, m. Spiegel In. M- de poche, de toilette,
zak-, kapspieqel. Glace, Bordure de m-, spiegelglas n., spieelljst f. Ce in- fl atte, die spiegel
Miraillet, Miralet, M. [[TI. n.j , Z. BAIIRACOL. vleit, doet schooner schijnen dan men is. - M- de
Miranioliia, m. Naam der arabische khalifen, métal, metalen spiegel. M- ardent, brandspieqel.
bij de schrijvers der middeleeuwen (eene spaansche M- plan, concave, convexe, vlakke, holronde, bolverbastering van 't arabisch emir al moumenin, ronde spiegel. M- cylindrique, prismatîque, cantque, cilinder-, prisma-, kegelspiegel. - M- des
vorst der geloovigen).
Mirauder, v. a. (pop.) Met aandacht bekijken, Incas, spiegel der Incas: de obsidiaan en de vuursteen, door de oude Peruanen tot spiegels geslepen;
aangapen. - M- un oeuf, liever MIllER un oeuf.
Miraut, fl1. [(,'lias.] Eigennaam van den man- weleer ook de naam van 't gepolijst zwavelzuur
netjes-speurhond in. sect). ijzer. - ( fig.) Les yeux sont le m- de lame, de
Mireolion, m. [Fl. n.] Miereneter m. (een in- oogen zijn de spiegel der ziel. - Cet homme est
Mire, f. [IVIil.j Vizier n., vizierkorrel, korrel, on m- de vertu, de patience, die man is een voormik f. La m- dun canon, dun fusil, 't vizier van beeld van deugd, geduld. — [ Anat. , Chir.] , z. v. a.
een kanon, geweer. Ligne de m-, rigtljn f. Angle DILATATEUR. - [ Arch.] Ovaal sieraad n in lijstde m-, rigthoek m. - Ce eanonnier prend sa m-, werk, spiegel. -- Holte in den voorkant van een
die kanonnier viseert, neemt zijne rigtin,q. Point steen , door het te diep doordringen van den
de m-, mikpunt, doel n. - (lig.) Ce nest pas lá beitel bij 't behouwen. spiegel. - [ Bot.] M- du
son point de m-, dat is 't niet, waarop hij doelt, temps, Z. V. a. MOURON rouge. M- de Vénus. vehij heeft heel wat anders in 't oog. - Coin de m-, nusspiegel, soort van klokje (campanule). - [Chas.]
Op eene spil staand werktuig met stukken spiegelZ. COIN. - MIRE, m. [Chas.] Vijfjarig wild zwijn n.
- Miré, e, adj. [Chas.]: Sanglier m-, oud wild glas, om vogels te lokken. - Snippendrek m. —
zwijn n. met binnenwaarts gekromde slagtanden. [Cuis.] Oeufs an m- of sur le plat, spiegelejerenn.
fEaux et for.]
- Ook het part. passé van mirer als adj.: But p1., ongeklatste gebakken ejeren.
m-, in 't vizier genomen doel n. - Oeufs In-s, Ingehouwen plek op den te vellen boomstam, op
welke met den merkhamer of sjap het merk gezet
voor 't licht bekeken eijeren n. p1.
Miretuent, m. ,[Mar.] Uitwerking der opdoe- wordt, spiegel. - [H. n.] Paauwspiegel, zekere
ming (z. MiRAGE). Etre en m-, opdoemen (van een dagvlinder. - Gekleurde, blinkende vlek aan den
schip, dat zich in de verte hooger voordoet dan 't is). vleugelranrl of op den staart van sommige vogels.
Mirer, v. a. Rigten, mikken, aanleggen, visdren: - [Hydraul.) Spiegelvormige of vierkante seaterM- Ie hut, O) het doel rigten of pointéren. - Ook kom f. - [Man.] Bal h m-, z. v. a. MIROITE. —
fonder voorwerp: Après avoir bien miré, ii man- [Mar.] Naambord n. (nu liever fronton of tableau
qua son coup, na lang genikt te hebben, schoot geheeten). - [Minér.] M- d'âne, M- de sainte
hij nog mis. - ( fig. et (am.) M- one place, un Marie, . de la Vierge, M- du pèlerin, of Pierre
spéculaire, Pierre is Jesus, zonderlinge namen,
emploi, op een' post , eene bediening loeren. - M
des oeufs , eijeren tegen 't licht houden (om te die de fransche steenhouwers geven aan de dooronderzoeken of zij versch zijn). - M- un drap, schijnende, geelachtige platen van de kristallen des
een laken tegen den dag houden. MIRED, V. a. zwavelzuren kalks, spiegelsteen m. - [Pêche]
[Joail.] Spiegelen (van diamanten en andere fijne Vlak water n., spiegel Pêche au m-, het visschen
steenen met weinig hoeken en facetten). - SE met den spiegel (waarbij de visch wordt aanqel'kt
door een' spiegel, die 't beeld der maan opvangt).
MIRER, V. pr. Zich spiegelen, zich in een spiegelplas, in water, enz. beschouwen. Elle se mira - [Tech.] , Z. V. a. CLAIR!ÈRE. - Miroltaut, e,
Spiegelend, weirschijnend. - Mlioité, e,
adj.
zij
stond
lang
met
complaisance,
longtemps avec
welgevallen vóór haren spiegel. Se m- dans lean, adj. [Man.]: Cheval m- , bal m-, spiegelbruin, apzich in 't water spiegelen of bekijken. - (bij ver- pelbruin paard n. - [U. n. ] Carpe m-e , spiegelgrooting) On se mirerait dans ce parquet, dans karper rn, ook Reine les carpes geheete" [Rex
cette vaisselle, men kan zich in dien vloer, dat cyprinorum] . - Miroitenient , m. [Didact.]
vaatwerk wel spiegelen. - ( fig. et (am.) Se m- dans Weêrschjn m., afspiegeling f. eener gladde opperson ouvrage, zijn eigen werk met welgevallen, met vlakte. - Mirolter, V. fl. [Didact.1 Weêrschijingenomenheid beschouwen. Elle se mire dans ses nen, het licht terugkaatsen, afspiegelen. - Miplumes, zij pronkt met hare véderen, spreidt haren roiterie, f. Spiegelhandel m.; spiegelmakerjj t,
opschik, hare schoonheid met zelfbehagen ten toon. bedrijf n., werkplaats f. des spiegelmakers. - MlLe paon se mire dans sa queue , depaauw spiegelt roitier, m Spiegelmaker; spiegelverkooper m.
Miron, in., z MIROU.
zich in (pronkt met) zijn' staart (van een' zol, die
,

-

4170MIRONTA1NE
Mirontaine, Mironton , n. Volksreferein n.
I Miiostoyer, V. fl., Z. v. a. SE MIRER.
Mirototi, in. iCuis.] Met toekruiden bereide

--

sneedjes gekookt os.cevleesch n. (schil) n.
Miroii of Miron, ni. [Mar.] Siarneescit roeiMirositte, adj., Z. V. a. MIRO1TE.
Miroxyle, tij. [Bot.] Perubalscatbooni m.
MirtiIIe of Mu-lit, Mirte, Z. MYRT-.
Mis, e, adj. (en part.passévan neRve): Chose
rn -e a sa place, op zijnepkals gelegd, gezet, csteld ding EL - La Christ nijs ea croix, de gekruisigde Christus im - Femme m-e it mal, verleide vrouw f. - Mat W ei; in-, (bed aan gebragt,
geplaatst woord n. - Ville rn -c b feu et a sang,
te vuur en te zwaard verwoeste stad f. Personne
bien m-e, mal in-e, goed, slee/it gekleed niensch in.
- lMnr.J Cheval bien 111- dans Ia main aL dans
les talons, goed 00fl de hand en beenen gewend
MIS, m. [Anc. pi a [ .] Overgave f. der
paard n.
proces-acten aan de griffie; dag m. dier overgave.
Misao, m., Z. BISAGO.
Misaiiie, f. [iIar.j Fok f., fokkezeil n.; latijasclie bezaan f. Hune, i\ldt, Vergue (Je m-, voormars 1., fokkemast m., foIt'kera t. Haubans, E1I5
du mat de in-, fokkewant, fokkestag n.
Misandre, f. [Bot.] Soort van gunneria of
neteiplant t.
Misanthrope, in. Menschenhater; - ongezellig, menscl,ensctiaw, terugstootend inensch. - Somtijds ook gebruikt voor nlélancolique, zwaarmoedige, droeflieestiqe. - ( fig.), z. v. a. DESOBLIGEANTE.
-

-

.- [Jeu] z. v. a. SOLITAIRE. - MISANTHROPE,
1isanthropique, adj. Meecchenhatend; --- menschenschaw, ongezellig, terugstootend. norse/i.
Mismnthi-opie, f. (vroeger I isantbnoperie)

Men.se/ienhaat m.; mensclirnschuwheitl, ongezelligheid, hebbelijke onvriendelijkheid of norschheid 1.,
terupstootende manieren t. p1. - Somtijds z. v. a.

MÉLANCOLIE. Misantliropiqne, adj., z. MiSAN1HBOPE. - S Misantliropisme, ni., Z. V. a.
MISANTIIROI'J E.

Mîseeltanées, t. pt. Gemengde opstellen n.
pl. , mengelwerk, allerlei n., mengelingen f. p1. (Gebruikelijker is nI€ijaflges.) - Somtijds ook als mij.:
Oeuvres m-s mengeiwerken. n. jil. (oeuvres mèles).
Miseblo, m. (pr. eh k) IMinér.i Italiaanscli
veelkleurig marmer, in is c is i o ii.
Misel bi lité , f. [Didact.] Vermengbaarlield t.
- Miscible, adj. Verinengbaar , te vermengen.
Miseophe, m. [IT!. n. Draaiwesp t.
Mise, f. Inleg, inzet m., inleggeld n. (in eene
handelsonderneming, in een spel, in eene loterij,
enz.). Sa mise dans cette affaire est de cent mille
francs, hij heeft honderd duizend francs in de zaak
gelegd, gestoken. M- de fonds, ingestoken kapitaal n.
Retirer, Doubler sa in-, zijn' inleg, inzet terugnemen, verdubbelen. De com bien est Ia In-? hoe
hoog, hoe veel is de inzet? wat wordt er ingezet?
- Bod, opbod n.: Ma in- a couvert Ja sienna, ik
heb een hooger bod gedaan dan hij. - Uitgaaf t.
(in deze beteekenis verouderd) La In- excède Ja
recette, de uitgaaf overtreft de ontvangst. Ne faire
tIj DI- Iii recette de (IC., iets noch in ontvang noch
in uitgaaf brengen. - Gangbaarheid f., omloop in.
(van munten);aftrek in., debiet n. (van waren). Argent, Monnaie de ni-, gangbare munt t. Ces espèces Wont plus de m-, die speciën, munten zijn
niet meer gangbaar, zijn buiten omloop of koers.
Cette étolle est encore de m-, die stof vindt nog
aftrek, wordt nog gevraagd. - ( fig. et fam.) Cette
excuse nest pas de in-. die verontschuldiging is
niet geldig, niet aannemelijk. Ce[ homme est de
RI-, die man mag zich vertoonen of laten zien, kan
overal verschijnen. - Kleeding, kleedij, wijze van
zich te kleeden, kleederdragt f.: Elie a une m
décenle, ékgante, indecente, ridicule , zij heeft
eene welvoeqelijke, sierlijke, onbetamelijke, belegcheljjke klee ding. - [Com.] a bord of Frais
de m- Ii hard, kosten m. pi. van inlading of inscheping. M- ii terre, kosten van uitlading, lossing of ontichepino. - [ Constr.] M- en ligne,
, optrekking naar het rigtsnoer of de
opbouwing
lijn. - [Fond.] f%1- en feu, het aansteken des
ovens. M- hors, het uitdoen, uitblazen. - [Impr.]
M- en pages, opmaking van 't zetsel tot bladzijden; het opmaken van den vorm. M- en train,
toestelling van den opgemaakten vorm voor den
afdruk. M- en casse, liet uiteennemen van den
—

]

MIS1RE s

afgedrukten vorm en het vereleelen des' letters in
hare eigen vakjes, het d i s t r i b u é r e v. - [J ur.]
M- en possession, in bezitstelling f. M- en cause,
het betrekken vn iemand in mae regt.zaak. M- en
délibéi'é, het stellen eener zaak in nadere beraadslaging. M- en deineure, oproeping eens scheldenoors tot betaling. i'd-• en accusation, het stellen
in staat van beschuldiging. M- on liberte, vrijlating t., het op Vrije voeten stellen. 1- â prix,
prijsbepaling f., aanslag in. (leP U)a(lide van een
voorwerp. .- La in- en vente d'oljels, liet overgaan tot den ver/saai) van voorwerpen ('t zij op
'iegterlijk gezag of uit vrijen wil des eigenaars)
(te onderscheiden van: Des objets fl115 Cli vetite,

te kool) gestelde, in den handel gebragie of vel'kejjgbar gestelde voorwerpen). (Mar.j La ma l'eau dun 'vaisseau, hel te wa t er brengen of
laten, liet laten o/loopen van een se/up. La in- en
p lace des couples, het stellen, planlseii del' spanten. -[Mii.] La première in-, de eerste 'citrus-

hag, toelage f. voor de eerste cilia s hag (van een'
soldaat, 110fl een' officier). La in- en état de sGge,

het in staat sasi beleg stellen. La in- en subsislance, het in huisvesting en v oeding Zijn. - [Thédt.]
i/l- en scène, inrigting t'. voor het boned. voorbereidsels voor (Ie opvoering van een tooneeletiek,
inz, als het voor (ie e e r ste iitaol gespeeld wordt. {Tech.j 11- en oeuvre, het onder handen neenea
Van een of ander te bearbeiden voorwerp, toe-

stel III., toebereidsels II. Pl tot de bewerking. Opgesoldeei'd stuk ijzel' n. tot versterking. - Koelvat n. cool- de goa'gezoden zeep. - Kegelvormig

gat IL, Waardoor Int 'mostaareizaad in den ii'tolen
wordt gestort, trechter i'll. - Schikking van 't
hout voor een vlot. - MISE -BAS, in. Oude, eifgelegde kleederen ij. pl. (voor de dienstboden of
armen. (Plur. Des mises -has). - MISE -HORS, t.
[Corn.] Inleggeld . ingestoken kapitaal n. in eene
onderneming (PIer. Des mises hors).
Mishrable, adj. (van Peesolleul en zaken).
Ellendig, ongelukkig, erbarmelijk, rampzalig . deer-

niswaardig, alnioedig, sc/towel; slecht, verachieljk;

voddig, nietig, ni i s e r ci b e I: Familie in-, ellendig,
deerniswaardig, lijdend huisgezin ii. H trane une
vie Dien ill-, lijf leidt een zeer ellendio leven. Il a
fait une fi n in-, hij is in w'inoeele en ellende ge-

storven, heeft een jUoilflel'lijk einde gevonden. Les
raisons quit allégue, soot in-s, (Ie s'éelenen, die
hij aanvoert, zijn arvnhartfq. 11 faut ètre 1ien in pour faire une action si honteuse, flea moet zeer
slecht zijn, Gin zulk cciie schandelijke (1(10(1 te (toen.
II se tourmente POul' de tij-„; honneuts, hij kwelt
zich om nietige eerbewijzin g en. Les rn -s disputes
de l'éeole, de arnh,artige, nietige schoolsche twisten. - MISERABLE , iii. et t. Ellendeling, ellendige;
nietswaardige, deugniet in . et t. 11 faut assisler,
secouuir les 111-5, uien moet de ellendigen bijstaan,
te hulp komen, ondersteunen. C'est nu petit III-,
't is een jonge deugniet. - C'est une in-. 't is cciie
ligtekooi, een veil wezen. -- Miséi-ablement,
adv. Op ellendige, jammerlijke wt/ze, deerlijk, erharineljk; slecht. :- t Misérahieté, t., z. V. a.
IIHSERE ; PAUVRETE.

Misère, f. Ellende f., nood, jammer in., groote
behoefte of armoede t,, gebrek n. La vie est deiiie
de in-s, het leven is vol ellende, ongeluk/un, tegenhteden. Ce monde est uiie vallée de in-s, deze
wereld is een jammerdol, ti'a'nendil. 'l'ornGer dans

Ja in-, tot armoede vervallen. Moui'ir de faim at
de m-, de pure m-, van honger en gebrek, van
louter gebrekomkon'ien. La iaresse produit Ia m-,
luiheid teelt armoede, gebrek. - Onvolkomenheid,
zwakheid en nietigheid t. van den menscli. Nul
nest content de son dtat: rieu ne rnai'que davantage Ia in- de l'hornriie, niemand is tevreden met
zijnen staat: niets getuigt beter, bewijst sterker
'S menschen onvolkomenleid , tekortkoming. Moeite, zwarigheid, ongeleqenheid, verdvietelijkheid,
kwellin g t. , verdriet n. Cast une in - que d'avoir
affaire a lui, 't is eene kwelling, een plaag met
hein ie doen te hebben. -- (fig. ei fain..) Collier de
ni-, ezelsjuk, zware, gedwongen, gedurige arbeid,
drukkende last in. Lit de m-, kraambed n., beet
der smarte. La 11- du temps, des lamps, de
slechte, dure tijd in. - Beuzeling, kleinigheid.
nietigheid f. 11 se fdche pour URe in -, hij maakt
zich boos over eemme beuzeling. Ne dire que des
m-s, niets dan nietigheden, beuzelpraat uitkramen.

MIS1R1R1 MIT ELLE.
[Jeu] Spel n., waarbij de speler aanneemt niet
één' trek of slaq te maken (in '1 oinbre-, quadrille-,
boston-spel) , mi S è r e 1., in 't boston ook grande
11F gelieeten. rvi- sur table, M- ouverte, open, opengelegde misère (waarbij de speler zijne kaarten
bloot of (jeOjend voor zijne tegenspelers nederlcgt).
Petite m-, [VI- i lécart, klein-misère (waarbij men
édne kaart ecarteert of we1e(jt en aanneemt al de
slagen te halen, in 't boston). M- force, yedwongen misère, tucsclienspel in 't bston, wanneer niemand een spel aancieeft en waarbij diegene verliest,
die de meeste trekken maakt.
Miséréré, in. [Liturg.] Roomscli-katholjjk kerkgezang (psalm 57), dat eiiet de woorden Miserere
mei, Domino, erbarm U neijeer, o heer, aanvangt,
mis e r t V e ti. ; -- de zangwijs f. van (lien psalm. (fig.) Minuut 1., ooqenblik, oinmezien, ainerj a.
(met toespeling op den korten t(j(1, dien 't opzeggen
van 't iniserére vereisc/it): Je reviendrai dans an
m-, (laDS (lCUX in -s an plus, Ik ben in eene minuut,
binnen twee minuten op zijn hoogst terug. -- (Loc.
pray.) Ii a tout (lit depuis in- juequ'u vitulos, hij
heeft alles van stukje tot beetje gezegd., hij heeft
ons geen Woord geschonken (met toespeling op den
zang, die met misérëré begint en met vitulos eindigt). II en a en depuis m- jusqu'a vitulos, hij is
bont en blaauw geslagen. - [ Méd.] Darmjicht f.,
darmkronkel m., het drekbralcen, m i 5 e r é r e a.
(passion iliaque , iléus,eliordapse, colique de m-).
Miséiîeoide, f. Barmhurtigheid, qoederlierenheld, ontferming, genade, verse/woning, eergi/fenis,
vergeving f., rnededooyen fl Faire des oeuvres de
In-, werken van barmhartigheid doen, uitoefenen.
C'est an homme sans to-, 't is een onbarmhartig
nzensch. C'est ave grande in- que Dien nous a
faite, 't is eene gloote genade, die God ons heeft
betoond. - Crier rn- om genade, vergiffenis
schreeuwen,, roepen; erbarmelijk schreeuwen. Faire
al- ui qn-, iemand begenadigen, vergeven. U ne leur
a fait aucune m-, li/f heeft hen niet in 't minst
verschoond. - (Prov.) A tout pdchd in-, er is
vergeeing voor alle zonden, geene zonde is zoo
groot, dat zij fli(.t zou kunnen worden vergeven;
men 'moet toeqeefl(jk zijn. - Etre a In al- (Ie qn.,
van iemand geheel af/iankelUle, in iemands magt
zijn. Se remettre, S'abanJonner h Ia m- de qn
zich aan iemand op gende en ongenade overgeven.
Cda rime comme hallebarde et m-, dat rijmt
slecht, dat rjint als een tang op een varken. [Jar. anc.j Préiérant rn- is justice, willende genode voor reqt doen gaan. - [Catli.] Al wat
tegen den ordesregel aan de monniken wordt gegeven of toegestaan; zitplankje a. aan de koor- of
klastoelen; stoel m., waarop oude en zwakkelijke
geestelijken bij de godsdiensloefening zaten, m i s eV i C O r d i a t. - Kleedkamer f. bij de Karthuizers.
- Gastenzaal f. in somnini;e gods/iuizen. - Tweede
zondag 151. na Paschen (naar 't latijnsehe misgezang
psalm 89, dat met misericordia begint). - Filles,
Religieuses de la M-, de Notie -Darne de Ja M-,
barmhartige zusters, nonnen van Onze- Lieve- ('zouwe der Borrishartigheid (eene in 1637 gestichte
orde). - [ Mar.], Z. ANC1IE. - [ Cheval.] Genadedolk m. (MERct de Dien). - MisÉniconnE! interj.
M-! que vois -je? Barmhartige God! wat zie ik?
A l'aide! m-! help! om Gods wil! - Miséri
eordieuserneiit, adv. Met barmhartiqheid , op
genadie wijze. - Miséiicordieux , leuse,
adj. Barm hartig, genadig; vol erbariisinq, mededoogend: Dien est m-, God is barmhartig. Homme rn envers les pauvies, met de armen
medelijdend mensch. - Ook als subst.: Bienheureux bont les m-, car ils oljtiendront miséricorde,
zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen.
Misgurne, fl1. [H. n.] Smeerling m-, poel- of
sljkvisch, we!rvisch in. , een riviergrondel (loche,
loche d'étang, cobite, Poisson de vase, Parornètre
vivant). (schelp f.
Misile, rn. [El. n. ] Kruikvorinige, eenschaliqe
Misocampe, ni. [El. n. ] Poppen- of maskerMisojaaie, iii.
vreter m. (een insect).
J-luweljkshater; oude vrijer rn. -- Misogamie. f.
Huwelijksverachting f., afkeer rn. van den echt. iii. - MysoS Misogyne, m. Vrouwenhater
gynie, 1. .41keer ni. van de vrouwen. - MisOlogie, 1. Afkeer rn van alle wetenschap, verachting van elke teerwijze, van de redeneerkunde.
-
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S Misolog'ie, m. Redehater, verstandsverachter, hater der wetenschap, misoloog m. S Misoniesse, rn Vijand iii. van de wis. Misophane, m. Lichtvijand, lichtschuwer
- Misoogon, rn Baardvijand, baard/wier m.
- Misopolème, ni. Oorlogsvijand, hater m.
van den krijg. - Misopsyeliie, f. Levenszatheid f., afkeer m. van , verdriet n. in 't leven.
- Misosophie, f. Wijsheidshaat ni. - Mit. hoot rn tenen vreemdelingen.
soxnie,
é
Mispiekel, Mispikel, fl1. [Minér.] Arsenikaal ijzer, een mengsel van zwavelfjzer en arsenikijzer. ini.cpickel n.
1issel, ni Liturg.] Misboek, missaal n.-[lnipr.] Groote drukletter f. (ook grand canon
geheeten), tusschen dubbele kanon (double canon)
en qroote kanon of sabon (trimigesle) , missaal.
Missilance, t. [H. n. ] Soort van kleine valk m.
Missile, adj. [Ant. rom.] Armes in-s, werpgeweer, werptuig m.
11115510fl, f. Zending f., last m., opdragt, volen last,
magt t. Itemplir, Accomplir so ni-, zijn
zijne commissie of zending vervullen, uitvoeren.
Avez-vous m- pour cda ? hebt gij daartoe last,
volmagt? II agit sans m-, hij handelt zonder op(lragt of volsnagt. - [ Rel .j Zending, roeping 1.
tot prediking van 't Evangelie: La in- des apotres
vient de Jésus Christ mèLne, de zending der apostelen komt van J. C. zelven. - (Loc. prov.) Ii
preclie sans m-, hij is niet gemnagtigd om dit le
zeggen of te doen. - (in collect. zin) Zending f., zendelingschap, bekeeringsgenoot.cchap n. ter bekeering
der heidenen of ter onderrigting van christenen,
uitgezonden geestelijken, in i s s i e f. La a- a (alt
de grands fruits dans cette viiie, de missie heeft
in die stad groot nut gesticht. Les in-s dans le
Pérou, de missiën in Peru. On la envové en eidans cette He, men heelt hem als zendeling naar
dat eiland gezonden. - Faire Ia m-, zich aan liet
bekeeringswerk wijden. - Pères de Ia ei-, z. v. a.
LAZARISTES, Z. LAZARISTE. - [Gëogr. ] Blijvende
vestiging van christen-zendelingen, inz. die der
Jezuieten in Paraguay, gedeelten van Brazilië en
La Plata, waar zij eenmaal talrijke koloniën van
beheerde Indianen gevestigd hadden, m j 5 5 l e f. Missioiinaire, m. Zendeling, bekeeringsgezant,
geloofsbode, heiden bekeerder, m is s i o a a r i s ei.
- M-s, z. v. a. Pères de Ja mission, LAZAR1STES.
- Missionarisme, ei. 1./ver m. voor 't zendelingswezen.
Missive, adj. f. Ter verzending bestemd (alleen
in): Lettre ei-, zendbrief, brief rn. - Het woord
wordt doorgaans als subst. f., en wel in boertenden of spottenden 5tji gebdzigd: II ma dent une
longue m-, hij heeft mij een' langen epistel of
brief geschreven.
MisSie, Mistiqiie, ei. [Mar.) Zeker driemast
vaartuig der Middellandsche zee, ei is t i e k ei.
Mistoutlet, ei. Vertroeteld mensch ei., bedorven kind n.
Mistral, ei. Noordwestewincl (in 't zuidoosten
van Frankrijk), mistral ei.
Mistratice, t., Z. V. a. MMSTRANCE.
Misy, ei. [Minér.j Goudgeel mineraal n., dat
zich aan den chalciet zet, gelijk het zoogenaanid
spaansch groen aan 't koper, mi sy a.
Misys, in. (pr. —vice) [Bot.j Afrikaansche
truffel M.
Mitaine, f. Want f., vuist- of duimhandschoen ei. Une paire de m-s, een paar wanten.
- Vrouwen-klephandschoen m. (die enkel lol het
bovendeel der vingers reikt. - (fig. et pop.) Onguent muon m-, middel, dat noch nut noch schade
doet. - (Loc. 1)10v.) Ce sont lu des in -s ii quatre
pouces, dat middel is geheel nutteloos, dient nergens toe. Cela ne se prend pas sans ei -s, On ne
pent y toucher qu'avec des rn -s , dat laat zich
zoo gemakkelijk niet doen, (lat goat zoo gemakkelijk niet. II faut le prendre avec des ei -s, hij is
lijk
geen kat om zonder handschoenen aan te tasten.
- [Tech.] Gering bevervel n. -- Blikken handschoen des glasblazers. - cnOQuE-MITAINE, Z. aid.
Mite, 1. [H. n.} Mijl, made 1. M- dornestique,
kaasniijt. M- des farines, meelmade. M- (les otseaux,
vogelluis f. - Mité, e, adj. [Corn.] Door de mijt
bedorven of doorknaagd: Fourrure m-e.
Mitelène, ei. [H. nj, Z. MITILEINE.
Mitelle, 1. (eig. kleine muter) [Bot.] Beeren-

-
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oor n. (sanicle), bisschopsrnutsje n. - [Chir.]Armdr000band m.
Miterne, t [Pechel Schuilplaats f. voor de
visehollers; z. V. U. JONCHERE.
Mi th ilaque, adj. [Anat.] De godsdienst van
Mithia (bij de oude Perzen de Zon, volgens anderen de Liefde), of liet mithriacismus bet ref/end.
Mi th ildate, rn. [Pharm.] Tegengif n. (waarvan de uitvinding wordt toegekend aan den vermoorden koning van Pontas, Mithridâtes), mithriddtes in. - Ten(Jeur tie m-, kwakzalver;
- snoever, windbuil m. - Mithridatique, adj.
Wat Mitbridates betreft: Guei'res m-s, Mitbri
ddlisc/ie oorlogen rn. p1.
Mitigatif, Ive. adj. [Didact.] Verzachtend,
verlitend, lenigend. - Mitigation, f. Verzachting, leniging, verligting; nwtiqing f. La m- des
peines, de Ja flèvre, de verzac1tinq der straffen,
de matiging der Iworts. - Mitiger, v. a. Verzac h ten, verliten, matigen, lenigen: M- mie bi,
Un jugement, eene wet, een vonnis verzachten. M- tine assertion, uiie proposition, eene bewering,
eene stelling matiqen , haar minder absoluut maken,
haar eenigzins wijzigen. - SE MITIGER, v. pr.
Zachter, gematigder worden. - Het part. passé is
ook adj.: Peine ni-e, verzachte, verligte straf f. Morale ni-e, verslapte zedeleer f. - Luthériens
nl -s, gematigde lutheranen iii. p1. - Cannes m-s,
karmelieten van minder strengen ordesregel.
Mitllène, m [H. n. ] Soort van ortolaan m.
Mitis, m. (pr. — [ ice) Groote kater m. (matou).

Mitoieiie, M., Z. MITOYERIE.
Miton, in. (verkiw. van mitaine) Soort van
vrouwen-handschoen, die alleen den voorarm bedekt en de hand bloot laat, armmof 1. - Onguent
m- m itaine. Z. MITAINE. - Een der namen, die
kinderen aan de kat neven, poesje n.
Mitovinage, m. [Cuis.] Soort van bouillon m.
voor de soep.
Mitoiiiier, v. n. [Cuis.J Zacht en lang laten
koken, meuken. - Dc kleuren bij een zacht vuur
langzaam laten inbranden (bij emailleerders). MITONNER, V. 0. (fam.) Troetelen, koesteren, zorgvuldig verplegen, zeer voor iemands gezondheid en
ge-mak zorgen, verwënnen: 11 aime qu'on be mitonne, hij wordt gaarne getroeteld, zorgvuldig opgepast. On mitonne trop eet enfant, men koestert,
verwent dat kind te zeer. - ( fi g et fam.) M- qn.,
iemand ontzien, te vriend houden, goede woorden
geven. vle(jen (om partij van hein te trekken). Mun protecteur a qn. , iemand door zijne zorgen
eenen beschermer verschaffen. - M. une affaire,
eene zaak omzigtig tot een' goeden uitslag voorbereiden. - Weleer ook: door sprookjes, vertelseltjes
onderhouden. - SE IIITONNER, V. pr. Zich te goed
doen, zich koesteren. - Het part. passé is ook adj.:
Soupe mitonnie, zacht gekookte soep f. - Enfant
mitonné, verwdnd, vertroeteld kind n. - Affaire
m-e, omziotig voorbereide zaak f. - Mitoiinene, f. [Cuis.1 Zachte koking f. - (lig. et fam.),
Z. V. a. CAJOLERLE.
(myriapodes).
Mitosates, m. pl. [H. n.] Duizendpooten m. p1.
Mitoiiehe, f., Z. NITOIJCHE.
Mitou-poraiiga, m. [H. n ] , z. V. a. HOcCO.
Mitoyen, tie, adj. Tarschenbeiden, in 't midden , tusschen twee andere dingen, middel: M- mitoyen , middelmuur, gemeenschappelke muur,
scheidsmuur m. Cboison rn -ne, middelschot n. (tus
twee vertrekken). Espace m- , middelruimte,-schen
tus.schenruimtc f. - [ Maréch. ] Dents m -nes, middeltanden m. p1. (tusschen de voor- en hoektanden).
- (fig.) Prendre un parti m-, een' middelweg inslaan, tasschenlieiden doorgaan. - Mitoyen tieté, r. Gemeenschap f., gemeenschapscheiding 1. van
twee aaneengrenzende panden door een gemeenen
muur, heining, heg of sloot. Etre en m-, door een'
gemeenen muur enz. gescheiden zijn.
Mitrailtade, f. [hi-tilt.] Schrootvuur n.,
schrootschoten, n. p1., het hevig schieten met schroot;
het nederschieten van volkshoopen met kanonvuur.
- Mitraille, 1. Oud ijzer of koper n. (In dezen
zin verouderd.) - { Artilb.} Schroot n., kartelsen t p1. Charge de m- of ii Ja suddoise, schrootlading. M- Ii boulets, druif f., druiventros m. M
a gorgon, kneppel, bout m., schrootbussen 1. p1.
- (1am.) Klein geld n., geringe munt f. fTechj
Geel koper n. tot .coidéring. - Mitrailler, v. a.
Met schroot schieten: On mitrai ll a pendant une
-
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heure. - MITRAILLER, v. a. Met schroot beschieten;
doodschieten met schroot (gelijk dat in de fransche
omwenteling der vorige eeuw, inz. te Lyon., bij
wijze van retspleging met gansehe hoopen van
aaneengebonden burgers geschiedde), m i t r a i 11 ëren. M- lennemi. - SE MITRAILLER, V. pr. Elkander met schroot beschieten. - Liet part. passé
is ook adj.: Ennerni mitraillé, met schroot begroete
vijand in.
Mitral, C, adj. [Anat.] Mjftervormig, mutsvormig: Valvule m-e, of als subst. II1ITRALE, f.
Mjjtervornmig of tweepuntiq klapvlies n. voor het
adergal der linker hartkamer. (P l m'. ni. mitraux).
lititrale, f. [Corn.] Russische katoenen stof 1.
- z. ook onder MITRAL.
Mitre, f. Mijter m., bisschopsmuts, hoofdsie
raad der bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen bij plegtiqe gelegenheden. - M- de carton,
bordpapieren mauls f., die men in Spanje den slaqjt0 /Iers der inquisitie bij hunne leregtstelling opzette,
kettermnijtcr m. -t [Arch., Mathérn.] Halve regte
hoek m., hoek van 4 5 graden. - [ Ant.] Een oorspronkelijk perzisch kapsel n. der romeinsche vrouwen, m i t m' a f. - [ Chir.] M- d'Flippocrate, muts
van HippOkrates, Jdippokrdtisch verband, een hoofdverband. - [H. n. ] Mijter, eene o-in haren vorm
zoo geheeten schelpsoort. M- épiscopate, bisschopsmijler, bisschopsmuts. - M- polonaise, poolsche
mats, soort van polyph.uisje. - [ Tech.] Muts- of
mijtervormìge schoorsteenkap f. - Dik gedeelte n.
van 't mneslemmer bij liet hecht. - Mitré, e, adj.
Gemijterd, Z. CROSSÉ. - Althaye crossée et m-e,
abdij f., aan welke het regt vein staf en mijter te
voeren verbonden is. - t Mu -er, v. a. [Jur.
Jan de kaak stellen. - Mitriforme, adj. [H. n.
.Iljtervormig (inz. van schelpen). - Miti-on, in.
(pop.) Bakkers- of koekebakkersknecht m (om hunne
muts zoo geheeten). - Papieren muts f. ofmijier in.
Mitriile, 1. [Bot.] Paddestoel m. roet muts- of
-

mijtervormigen hoed.
,Uitte„ f. Gas n. der sekreetputten (koolzuur
en zwavelwaterslo/zuur met ammoniakverbonden)
(ook pbomb íjelieeten).
Miltek, m. [H. n. ] Groenlandsch waterhoen n.
Mitts , m. [U. n.j Gehelmde paauwies of hokko
in. (vgl. HOCCO) in Brazilië.
Muire, adj. [Méd. ] : Pouls in-, zwakke, ongelijke en onregelmatige pols in. - [Poís.] Vers in -,
hexameter, welks laatste voet een jambu.s in plaats
van een sponddus is.
t Mive, f. [Pharm.] Siroop, geld 1.
Mixte, wij. Gemengd, vermengd, uit dingen van
verschillende soort zamenqestelel: Corps, Substance
m-, gemengd ligchaam, gemengde zelfstandigheid f.
- (fig.) Opinion in- en religion, en politique,
gemengd gevoelen n., gedeelde zienswijze f. in godsdienst, in staatkunde. Commission in -, gemengde
commissie (uit twee of meer genootschappen, natiën
genomen). - [Jur.] Causes in-s, gemengde (deels
persoonlijke, deels zakelijke)regtszaken f. pl.- [Bot.]
Boutons m-s, knoppen in. p1., die te gelijk bladeren en bloemen voortbrengen. - [Gram.] Terme
in-, gemengde term m. (uit de wetenschappelijke en
de (ffi gelijkse/me taal zamengesleld). - Ecriture in-,
gemengd schrift n. (met verschillende lettersoorten).
- [Math.] Proportions in-s, gemengde evenredigheden (waarbij de reden der voorgaande en volgende termen bij hun verschil wordt vergeleken.
Figure in-, gemengde figuur 1. (uit regie en kromme
lijnen. gevormd). Nombre in-, gemengd getal n. (uit
één of meer, geheelen en eene breuk bestaande),
Z. ook MATHEMATIQIJE, f. - [Peint,] Peinture in-,
gemengd schilderwerk n. - [Pout.] Gouvernement
in., gemengde reqéring 1. - [Théàt.( Pièce in-,
gemengd stuk, half blij- half treurspel n. (tragicomédie, coinédie l armoyante). - MIXTE. M.
[Chini.] Gemengd liqchaam n. - MIxtiligne,
adj. Deels door regie, deels door kromme lijnen
begrensd. - Mixtion, f. (pr. inik-sti -on) [Pharmj
Menging, vermenging f. van verschillende stoffen
in een vocht (waarbij de eigenschappen der inmengsels dezelfde blijven). - Somtijds ook van ieder
ander mengsel oebézigd. - [Tech.] Lint bijtmiddel n. der vergulders. - Mengsel van olie en talk
om de werking van 't sterkwater te beletten (bij
graveurs). - Mixtionner, V. a. (pr. mik - st! --)
Mengen, vermengen (deze of gene stof in een vocht,
mv. van slechte, gevaarlijke inmengsels gebézigd);
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vervalsclien. - Het part.passé is ook adj.: Vin , de roerende have. - MOJSILIER, 111. Gezamenlijke
niixlionné , vermengde , vervalschte wijn ni. - beweegbare of roerende goederen n. p1. ; - in het
Mixture, f. [Phaim.] Mengsel, vloeibaar en clageljksch leren ook gebruikt van: de eigenlijke

krachtig artsenijrnenqsel n., inz. bestemd on bij
druppels hetzij in een glas water, hetzij op suiker
gebruikt te worden, mixtuur f.
Mnéiiiécéphalique, m. [Hist.] Geheuçenslerkende balsem rn., een wonderbalsem, die Karel
van Bourgondi, naar men vei telt. van een engetsehen arts kocht. - Mnéiiionides of Mné
mosynitles, f. p1. {Mylh.j Zanqfjodinnen, muzen,
mnernonjden of innërnosyniden f. pl. (zoo
yeheeten naar MnernOsyne, have moeder, godin
van t geheugen). - Mnéuiionie, Mnérnotechnie of Mnémoniqe, 1. Herinneiings- of
geheugenkunst, de kunst om de kracht des geheugens door zëkere hulpmiddelen te ondersteunen,
mnemoniek, mnemotechniek f. - SINEMONIQUE, MNEMOTECIIMQUE. adj. Wat de geheugenkuost betreft, in n e in o t é C k n t s C h: Art ron-,
geheugenkunst f. - Mtiémosqiie, f. [U. n. ]
Schoone vlinder m. van t geslacht der parrassirs.
- z. ook onder MNÊ3IONIDES. - .- Mnémosy
ncr, V. n. Bij t studëren de hulpmiddelen der
geheugenkunst te baat nemen. - Mnémosy;ai
des, Z. MNEMONIDES. - Miaémoteehnie, Mnénioteehuique, Z. MNÉMONIE, MNEMONIQUE.
Miiiaie, ni. [Bot.] Mosvorinige melde f.
Mnie, f. [Bot.] Sterre. os n.
Mobil, (of als adj.: Don m-) [Anc. jur.] Gift

der vrouw Vflfl een gedeelte kaars liuweljksgoeds
aan den man, als tegemoetkoming in de kosten van
't huishouden.
Mobile, adj. Bewéqeljk, zich bewegend; beweegbaar; L'aîguillë aimanlée est to- sur son
pivot, de magneetnaald is bewegelijk (beweegt zich,
draait) op hare spil. Les vents agiterit Ia surface
In- ties eaux, de winden beroeren liet beweegbare
watervlak. - ( fig.) Veranderifik, onbestendig, wuft:
Caractèie ni-, veranderljk karakter ii. -- Imagination, Esprit m-, bewegeljke, voor allerlei indrukken lOt vatbare verbeelding f., geest m. Fètes ni -s , bewegelijke, veranderlijke feesten n. p1.
(die niet aan een vast tijdstip of bepaalden dag
des jaars gebonden zijn, zoo als pan'/ien, hemelvaait.sdag, pinksteren). - [ Mil.] Troupes rn-s ,
beweelijke, verplaatsbare, toqtvaardige, m o b t e Ie
troepen f. p1. (in tegenstelling met sédentaire).
Colonne ni-, troepena/deeling, die 't land in allerlei if tingen doortrekt, mobiele colonne t. [Iuspr. ]
Caractéres m -s, bewegelijke letters f. pl. - [Tech.]
Menuiserie rn-, bewegelijk timmerwerk n. (deuren,
vensters, enz.) - MOBILE, 1)1. [Mécan.] Ligchaam
in beweging, bewogen of beweegbaar tigchaam n.;
bewegende kracht, beweeokrac/rt f., drijfrad n.,
drjfveêr f., m 6 b i t e n. (In in- irnprirne nee partie de son niouvernent a un autre rn- quil rencontre, een bewogen ligchaam brengt een gedeelte zijner
beweging 0/) een ander beweegbaar ligchaam over,
dat het ontmoet. Lean est le in- de celte machine,
het water is de beweeg- of drijfkracht dezer machine. Le premier in- dans one inontre est Ie
barillet, het eerste drijfrad in een horlo ie is de
trom. - [Astr. one.] Premier m-, eerste beweegkracht, hemel, die ondersteld werd al de andere
hemelen te omringen en in beweging te brengen. Temps, Heures lu premier m-, sterretijct m.,
sterre-uren n. p1. - ( fig.) Drijfcetr, beweegreden,
c1ranreden, aanleidende, werkende oorzaak 1.:
L'arnour-pi'opre est Ie ra- de, toutes nos actions,
de eigenliefde is de drijfvePr van al onze eladen.
11 fut Ie premier in- de cette conjuration, hij was
de eerste (lrjfvei)r, aanlegger van die zamenzwering.
Mobillaire, adj. Prat.) In meubelen, in roerende goederen bestaand, de meubelen, de roerende
oederen betreffend, mobiliair, mobilair:
ichesse m-, in meubelen of roerende goederen
bestaande rijkdom m. Imposition in-, belasting f.
op de rneub3len. - L'argent , les obligations , les
récoltes coupées sont des effets m-s, geld, schuldbrieven. gemnaide veldvruchten zijn roerend of
mobilair goed. Mobilier, ière, adj. Den aard
of de hoedanigheid van huisraad of roerend goed
hebbend, roerend, inobila ir: Les biensm-s dune
succession, de roerende goederen eener nalatenschap. Succession m-ière, Flérilier in-, er/deel n.
of erfenis f., erfgenaain in. van meubelen of roerend
goed. Saisie m-ière, beslag n. op 't huisraad, op
g
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meubelen, het huisraad, den inboedel.
Mobilis8ble, ad). {iblil.j Vatbaar voor mobielverklaring. - Mobilisation, f. [Jur.] liet beschouwen of behandelen van onroerend goed als
roerend (arneub1isement). - [Mil.] Mobiel-verklaring I. - Tflobiliser, V. 0. Beweegbaar, verplaatsbaar maken. - [Ju '. ] Onroerend goed (krachttens eene overeenkomst) als roerend beschouwen
(ameulilii') . - [Mi].] Mobiel maken, troepen marschtvaardig maken en doen uittrekken, die anders
rustend waren of enkel plaatselijke dienst deden,
in a b i t i s ti P e n. - SE MOJUL1SER, V. pr. Tot roerend goed verklaard worden. - Mobiel gemaakt
worden.
Mobilité, f. Bewëgeljkheid, gemakkelijke beweging; Verplaatsbaarheid, beweegbaarheid, in ob i1 i t C i t f. La ni- des corps sphériques, do mercure,
de bewegelijkheid van de bolronde ligchainen, van
't kwik. La m- de is matière, de beweegbaarheid,
verplaatsbaarheid der stof. - [Physiol.] Bewegeljkhteid, Ï)rikkelbaarhei(l, groole zenuwachtige opgewektheid. :- (lig.) Bewegelijkheid, vfugtigheid,

onbestendighetd, wuftheid f. M- de caractère, des-

pt'it, d'irnaginatiun, veranderlijkheid van karakter,

bewegelijkheid van geest, van verbeelding. des t r aits. de In physionomie, bewegelijkheid, te!
kees veranderende uitdrukking der gelaatstrekken.
--- hI- des ehoses humaines, wuftheid, onzekerheid,
veranderlghehteict der nenscheljke zaken.
Mobul&ii, M. [H. n. ] Gehorende rog m. der
Azoriscbre eilanden.
Moca, m., Z. MOK4.
illocade, 1., z. V. a. MOQUETTE.
Mocaga, m. [Bot.] Palinboom m. van Guiana.
Mocarsines, 1. p1. Sandalen of riemschoenen
der Arabieren; - ruwe lederen schoenen m. p1.
der noordaineuikaasische Indianen.
Moche, 1. Pakje n. gesponnen zijde, zoo als
't uit vreemde landen komt, verdeeld in drie gelijke eleelen, tiers genaamd. - Ongetwijnd garen n.
uit Recites.
t Moehlique, adj. (pr. rno-klique) [ Méd. ]
Purgatif tst- of als subst. MOCFILIQUE, m. Sterk
werkend purgeermiddel n.
Moco, m. [ii. n. ] Brazihiaansch knaagdier n.
Mococo, En: [H. n. ] Soort van maki, z. Mxt
(waar men mhkoko in plaats van niakoko leze).
Modal, adj. [Log.] Eene voorwaarde of beperking bevattend, voorwaardelijk, modaal: Proposition m-c, of als subst. MODALE, f. Voorwaardelijk of beperkend voorstel n. - [Mus.] Cordes,
Notes in-es, m o d d I e , den modus of de toonsoort
aangevende snaren, stoten t. p1.
I1odaIiste, in. Modevriend rn. (modiste).
Modalité, f. [Phil j Wijze van zijn, gesteldheld, verhouding eener zaak tot het denkende subfeet of tot het kenvermogen (welke verhouding ôf
mogelijkheid Of werkelijkheid Of noodwendigheid
is), modaliteit f. - [Log.] La m- dune proposition, de voorwaardelijkheid van een voorstel.
- [Mus.] Grondtoon in. (waasuit inca speelt).
Mode , f. Voorbijgaand of veranderlijk gebruik n., dat van den smaak en de grilligheid afhangt, heerschende smaak os. , tijdsgebruik n.,
th-agt of wijze van kieederdragt, ut o d e f. Nouvelle, Vieille m-, NI- ridicule, extravagante, nieuwe.
oude, belugcheljke, buitensporige mode. Passer de
rn-, uit de mode, uit den .crnaak raken. Ce nest
plus Ia m-, La Iii- en est passée, dat is uit de
mode, dat is geen gebruik meer. A Ia m-, naar de
mode, naar den nieuwsten smaak. naar 't gebruik
van den dog, m 0 a i s c h. Se mettre hi Ia rn-, zich
naar (ie mode kleeden. Couleur h Ia m-, modekleur f. C'et un toot fort it la m-, 't is een woord,
dat zeer in zwang, in de mode is, een modewoord.
Les fous invenlent les rn -s et les sages les suivent,
de dwazen bedenken de tnode.c, en (Ie wijzen volgen
ze na. - (fain.) Get homme, Cette femme est fort
a Ia m-, die man, die vrouw is clerk in trek, wordt
zeer gezocht, gevierd. - Cuis.] Boeuf it Ia ni-,
Z. ItOEUF. - (fig. et iron.) Visages ht Ia m-, modegeziqlen n. pi. (vast menschen, (lie andere manieren
-

aannemen, zoodra zij zien, dat de fortuin veran-

dert). Ansis á Ia rn-, mode-vrienden in. p1., vrienden, in den voorspoed. Savants a la m-, mode-g&
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Tot voorbeeld nemen, navo/gen, nabootsen, zich
sigten of ree1en naar: On duit se in- sur les getis
de leien, uien moet (Ie deugdzame lieden tot voorbeeld, ter navolging kiezen. - liet part. passé is ook
adj. Figure then niodelée, goed geboetseerde figuur t.
- 00/I subst. Beaux arts] (in beau modelé, een
schoon boetseessel of boetseerwerk, erne schoone
naboetsing dci' vormen. - Le ni- du seulpteur,
het naar t model gemaakte beeldmerk, het stand-

leerden, veelpraters en weiniçjweters . oppervlakkige bclu'eters. - NI-s, mode-waren f. p1. modear-

Lilcelen ii. p1., al wat lot (lames-kireding en -tooi dient,
in a d e s f. Ijl.; - handel m. in die voorwerpen;
- kunst 1. om ze te vervaardigen; - platen f. p1.,
die de mode-veranderingen voorstellen, mode-platen.
- Wijze, manier f., zin in.: Chacun vit i sa m-,
ieder leeft op zf]ne Wijze, vaar 't lom last. Se laire
ene philosophic a sa ni-, zich rene wijs'bejeerte naar
zijn' ei 1 en zin scheppen, eene wijabeqeerte op zijne
eigen hand hebben. - (Piov.) Chaque pa's a sa
m-, elk land heeft zijn gtbruik, s lands wys 's lands
eer. - Oncle. Tante a Ja in- de Bietagne, volle
neef, ale/it van den vader of de moeder. Neveu.
Niece 11 Ia in- de B r etagne, zoon, dochter van zulk
een neef of air/it.
MODE. M. [P1iI.] Wijze van zijn, modaliteit f.
(z.lonALlTÉ). - [ Loo .] i- desarguriienls, vorlit ill.
der betooen of bavijzen, verschillende schikkin' swjjen van de stellingen eener sla/liede, met betrekkin g tot de quantileit en de qualiteit. - (in de
dae1jksche taal) 1I'ijze, manier f. , vorm rn
m e t h a ei 13 1 Ni- de goueei'nernent, d'administra ti n, d'enseigiienient, vorm van reërinj, bestuur,e
ondeiwijs. Le ni- le plus simple (ie lever les
impul s , de eenvcudiste wijze van belast inj-ti jfin.
La mode'Ogle tout, iiierne le m- le gouveineiiient,
de mode regelt (belieersu/it) alles, ze//s den réeimnfjs
- [Gram.] lvjis, wijz! t'., verandesIjlîe-vorm.
vorm, van 't werkwoord, uitdrukking van den
vorm, waarin liet onderwerp en liet pïwlicaat
door den spreker met ellcander verbonden worden,
modus m.: La grammaire fiancaise adruet cinq
fl-S: le ni- indicatif, Ie in- coeditionnel, le iiiimpéialif. Ie ni- aubjonclif et le in- inlinilil, z.
1MJICATIF, enz. - [ MUS. ] Toonsoostf., Z. -MAJEUR,
MINEUR. i\1- authentique , ccliie toonsoort.
Modelage, fl1. [Scuip.] liet model- of vormmaken, liet voorstellen van een voorwerp in 't klein,
liet bortséï'en, m a (I ellé ren,
Modèle, ni Voorbeeld, patroon, in a 1 ë 1 a.;
- afbeelding in 't klein van een vcorwerp, dat
men in 't fji(iOl wil uitvoeren. Un in- el'ciilure,
een sc/uij/veorbeelc/ a. M. de braderie, borduurpatroon a Traailler sur mi ni-, naar een model
of vow beeld werken. M- de pliitre, de stue, de
bols, de lkge, pleister-, flips-, hout-, kurkmor/rl.
Î%1- dun vaiseeau, dun ëdifice, model van een
schip, van een gebouw. - [ Artill. ] Mal, model:
M-s pour mauler les balles de foote, kopelpietnwllen. M-s pour le moulage en saliledes boulets,
mallen lot liet in zand pieten van kogels. L\1- pour
coquilles a coWer les lioulets, mallen voor kogelpietinallen. Beaux arts] Model, beeld n, mantien- Of vrouu'enfiuur f., man of vrouw, maai'naar de kunstenaars teekenen of schilderen, 'ei-acaeléniique. studie figuur, studie-beeld. M- vivait,
levend model. Poser le ni-, liet model in de vereiselite houding zetten. - La nature est le m- des
arts, de natuur is 't model, liet voorbeeld der kunsten. - Ëtre fait coninie un in-, zeer welgemaakt
zijn, volmaakt geëvenredigd van liqcliaamsboaw
zijn. - [Tech.] Linnen corns des klokgieters , klokvorm ni -- 'ei- de lalirique, vormtafel f. van den
zeepfabrikant. - ( fi/j.) La vie de eet homme est
un fl1- de vertu, liet leven van dien man is een
voorbeeld van deugd. Elte est on in- de ctìasteté,
zij is een voorbeeld van kuisclilieid. Homre ei
'./irgile soot de beaux ni-s, Ilooterus en Virgilius
jjn sc/wane voorbeelden. Se proposer qn. pour
al-, zich iemand tot voorbeeld stel/en.
Modeler, V. a. [Scuip.j Boetséren, van was,
pleister enz. een model van een voorwerp maken.
om dat in marmer of cene andere slof uit le' voeren, modellen of voorbeelden maken; cciie verkleinde
voorstelling van iets maken. 'si- one statue en ciie.
een stom/beeld in was boetséren. -- Als v. a.: Ce
scuipteur nioclèle Iden, mal, die beeldhouwer boet
seert goed, slee/it. Afgietsels, holle vormen van
voorwerpen maken. (in dezen zin zegt men liever
moute r .) - Den ui/wend/pen corns geven.' C'est
l'oci4iii qui a modete Ie globe, de oceaan heeft den
aardbcl zijne uitwendig e gedaanle gegeven. - ( fig.)
ineiglen : 'it- sa conduite cur
Voren.
se/elen,
m
cclie dun autre, zijn gediag naar dat van een ander inrigten. - l'ei- one constitution cur tine mitre.
eene staatsre. el/nt of grondwet naar 't voorbeeld
eener andere ontwerpen. - SE .MODELETi, V. pi.
,

-

(maker in.

beeld zelf.

Modeleur, m. 1/aelseerder; -- moe/el- al vormModéiatui'e, t. [Areh. ] Verhouding en ron-

ding v ii 't lijstwerk eeiie'i kornis.
ModéIsIiklisme, al. [ Polit. ] Matigingsstelsel n.,
geest in. (ie? gematigd/icid, geiitatigd regeringsstels el n. , grondstel l ingen en gezindheden t. til. van
nialiing in zach/zinnigheid in stU(lt5rakeil, mod e r a ii t i s in U s ti. - 1odéi'aitti&ife, ni. Ge-

nialigde, zoe/itgeziide, en a d e i , a a t i s t rn
IIIodéiateisr, in., -I 'ice, f. Ilégeloar, bestuurder, leider, opzigtci, regeerder ni, régelaaister,
bestuurster t. Dieu est 1e in- de l'univers, God is
de bestuurder di 5 heelals. - Beveediger, bezadiger,
berniddt bar, beloenier der overdreven gevoelens.
(Ier opgewekte huriAogten: Prëtendre au rote de

ni-, de rol van bevred/gerwi/len spelen, - Somtijds
ook als wij. gebëzigd: L'esprit en- do rnovde, de

geest, (lie (Ie wereld idgelt, repeert. La ternpërance
est ni -Irice, non ad,eisaire des plaisirs, de matigheid betrn?mnt, maar verbiedt de vermaken niet. iIOIIEBATEUR, in. [Mecati . ] Stuk n. eemmem' mac/mine,
(ial (ie Welkiaff inemt'/gt en regelt, am o d e r ateur om.
(bij (Ie stooiiiimmochines ook

re/gulateur geheeteri).

Modérsal ion , t. hint/ging, gematigd/meid, bezadigdheid, in/meuding, in/vomiting, mnaut/moudmng, mu 0d e t 4 1 i e l•. Use;' de rn- mart gematigd/meid Ie o) erk
gaan, inse/mikkeljkheid gebruiken. Mettie de a mmmdans sas désiis, zijne begeei ten matigen, imitoomnen.

- f'iJ- elesprit, gelijkmoedigheid, gemmmardsmust t. .[tlatigimmg, verzuchting, ve'mmmiimideringi t.: La ma- dune
peimme, dune aineiide, (ie verzuchting eener straf,
ve' iiiinderimiq eener boete. On ne veut lui mmccorder
aucune am-, nun wil hem mud (le geringste menu/mmdering, den miminsten afslag toestaan. - Moderato, 0(1v. (ilal.) [i'elus.j Met gemimat/gde beweging,
niotig.

Moderé, e, adj. (en part. passé van moth/rer)
Gematigd, bedaard, bezadi g d, ingetogen; beschriden , bi/lijk. Cliateur in -e , geommtigde , maat/ge
warmte 1. - Pouls in-, genmatig(/e, bedaarde pols in.
-. II est Iden in- pour eon i/ge. /mfj is zeer beza
digd, ingetogenzijne jaren. Esprit m-, Imezadigd, wijs, bescheiden g.inoe(l n. - MODE R E, 11) .
[lust., Polit.j Gemmiatigde, gemodereerde ni.,
voonslander van mati„,ing. vein bezadigdheid in. ge-

voelens, in bes/uiten.

- Modéremiieiat,

ar/v. Op

gematigde, bezemdigde wijze, mart male, matig. Modérer, v. a. 111(1//gen, verzochten, doen beduim, imiloomnen, inhouden, ui toom houden, beperken, beteugelen, bezoeljgen, temperen. hi- le feu
dun tourneau, het vuur you een fornuis matigen,
doen verllaouwen. .(l sos pas, sa marche, zijne
schreden, zijmm' gang vertragen. M- sas coups, zyne
slagen verzachten, minder hard slaan. hi- les prix,
cie prijzen verminderen, lager stellen. Eclairer
les homines, eest les in-, door cle mnenschemi verlicht te maken, maakt macmm hen bezadigd, in gelogen,
gemmiatigd.
M- sa cotere, sec passions , zij nemm
toorn, zijm
me hart.ctoçten intmammien, beteugelen, inhouden. 11,1 le zète de ejrm., iemnonds ijver intoommmen.
hi- Ja rigueur dune lui. de streng/meid eemmer wet
verzachten. - SE MODERER, V. pr. Gemnati der,
zachter, bedaarder worden, afnemen, verminderen.
Le temps, Ja clmaleur, Ie iioiel commence a se
Iii-, het mieder, (le hitte, de koude beg/mmt te be-

daren, gemmmotiqder, zachter Ie worden.

- Zich

matigen, zich bedwingen, meester vein zich zelven
zijn: Peu de gens caveat cc in- dans Ia hunne
fortune, weinig menschen weten zich in den voorspoed te maliqeim.

,

Moderne, at/i.lierienelaaqech, van den nieuwe-

'uwerwetsch, naar den laatsten
l,eml 1 110, nieuw, nie
trant, imm denjongsten smaak. ni a ild rn. Lesauteurs
in-es, de /iedendaaq.ehe, nieuwere tijden. Les
teuips anciens cornpaiés avec les temnps rn -s , de
oude tfj(lefl niet de nieuwere vergeléken. Gout rn-,
nieuwe, hedemmi/aagsehe smimaak om. Cola nest pas
en-, dot is niet ill denjomif/steuslnaak, nietneuwer-

MODESTE

-

weisch. M- invention, nieuwere uitvinding f. Architecture, Astronomie, Chiniie m-, nieuwere
bouw-, sterre-, scheikunde f. Geouiijiie ni-, nieuwere meetkunde f. (die van de oneindig kleine
groollieden). Pliyeique n- nieuwere natuurkunde
(eerst die van Descartes, verr(kers die van Newton). Histoire in-, nieuwee gechiedenis I. - Ecole
ni-, nieuwere, liedendaasclte school, schilderschool f.
- Ook als subrt.: Les acciens et les m-s, de
oude en de nieuwere of liedendaaqse/ie schrijvers,
geleerden of lrunstcnoars. -- ui LA MODERNE, bc.
ado. Naar den nieuwsten of laatsten smaak, naar
de hilevdaa;sche wjize. - Modernei, f Moderniser, V. 0. Naar den niruweten smaak inriten of vervormen, inz. verbouwen of herstellen,
een iiiodc a of nieuwerwetcch voorkomen heren,
7/i 0 (1 c P n is ë s e a. - liet pail. p(lSsé is ook adj.:
Eg iie iiioderae of niodernieée, naar den nieuweren siuiols i'crbouwde, ; e in a d e 1 ni s e e r d e kerk f.
- Modemniste, in. (woord ran J. J. Rousseau)
Voorstosiler von 't nieuwe, rerhe//'er ofbofr edenaar
van '1 /Ic(icndaa(sche ten koste van t oude, rn 0de'inirt UL
Modete. a/i. Zedig, bescheiden, inetoen,
steloillif!, ers hOar, beiaiiteliJk, welroecelijk. emaI -i(;(]; 1fliLI(lt1Ifl0tI(J, gering, eeneoudiq. 11 eet os- lans
toutes sos acions, hij is zediq, bescheiden i al
zijn doen. Elle garda Un Efl- silence. zij bewaarde
een ze(Ii(, bescheiden stiizwji(jen. Ella est in- dans
ses hains, zij is zediq, sieininiq, welcoeeIijk in
hare /dce(IinfJ. Une femme belle et in-, eerie sc/wane
en rerbore vrouw. - Elte rn- claim sa cItpense, geniatigd in zijne sri/dring zijn. --- II na qu'une
table I rhs -m-, hij houdt slechts eene zeer eenvaudi( ie la/el. - (,g1.) La in- violette, het ndderig, besc/u idea v/colt/c. - Couleur in-, stemmige, aid
in 't (10(1 looiende kleur van kleede i en). - Oak als
subst.: Faire le, Ja in-, den of de zwIi;e, steminiqe
Sj)dlCfl (f uithançcn. - Ilo2eteiIIeftt, 0(10. Op
Ze(li(Je, bescheidene, geliI(iti(J(/e, wijze. suet eds,heicb, eeivoudiqheui, en.
Iodes1ie, f. Zedig heid, inqctoqenhcid, bescheidenheid; steiionijheid,
eenvou(liqhri(l; eerbaarheid, welvoeqelijk/ieid, geinotig(lh(i(1 I. On ii'ose Ie boei' en sa présence, de
peur (te blesser en ni-, men da ft hem in zijne
teqenwoon1iqheid niet prijzen, uit vrees van zijne
zc(ii(Jhcid te kwetsen. 11 pane toujours avec ni-,
hij s p reekt alljd met bescheidenheid. - Elle a
boujours gardé one grande in- dans ses habits,
zij heeft altijd eene graute steminigheiri, eenvoudigheid in hare kleeding in acht genomen -- La inesi no les plus giands ornensents (tune bile, de eerboar/ic/P is een de qroote sieraden van een meisje.
Ces paroles bIesent Ia in-, deze woorden kwetsen de
welvoegc/ijlcheid. - Se compoiler avec ni-, zich
gematigd, inqetaqesi gwlroqrn. Etre (tune grande
m- dans es (1€ipense, zeer matige vertérinqen maken.
odeité, f. Gerin'/ieid, minheid, onbeduidendheid, bekrompenheid, kleine hoeveelheid van geld of
goed, in ad. i c it e i t f. La rn- de sa fortune, de
geringheid, van zijn vermaqen. - Etle tenth pal'
Ja in- du prix, doos- den geringen prijs ver/okt
w(;s(lcn.
Modi fi able. adj. [Didact.] Voor wijziqing
va/tour, te wijzicen of te veran(leren. - Modifiedean, triee. adj. 1'fTf1iqend, eene w'qziing
teuecq hierynd: Cause ni- rice, af als svbst. iOIMF!CATEUB. in. Il zirende oorzaak f - !oditIeatif, ive, adj. kl7 ijzi end, be p al e nd, eeoc irfizig/sq uiidrui; kroP. - [Grans.i 'feitne, Mot fl1-,
of als subst. 3I 01JIFICATIF, nl. 1Jijziqend, bepalend
waaid D. - Elloncer one proposition avec quelque
m-, een eaor.trl iiict ccve of (in(ICIe nadere hejalieg ofbeper/eing voordragen. -- Modification,
IVij•?(; li'(/ beperking, nadere bepolinc; - verzachtiny, nwtiqin, iii a ei i fi c ci t i e 1. Cclie Jot aurait
heroin de qucique m-, die wet zou web eeiiige
wij ziqing of beperking behoeven. Une opinion sus
cepliiile de leaucoup dc hi-, reis voor veel uijsi ging vathear gevoelen n. La in- dune peine, liet
i'e'rochten, uijziqesi eener sisal. - I Didart.] Les
col's iecoisent diItsientes in-s, de /iqchamrn ondergaan 'verschillende rrrcinderini en cf wijzit
vein bestaan, iris qedoante. - [Gram.j Ladgen va
verhe dooie au verho quelque 01-. liet bijwoord
oer„ ccie of andere njziiisp. bepalin' 0/ maCId! adigheid hij 't werkte'aoid, Modifier, a. a IVi)ziqen, nader bepalen, beperken; matigen , verzachten,
-

--
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in o di [lcd ve n, M- une promesse,
one proposition, eene belofte, een voorstel beperken,
nader bepalen. - Jbl- one peine, one amende, eene
straf, eene boete wijzigen, verzachten. M- on projet de lot par des aniendernents, een wetsontwerp
door amendementen of verbeteringen veranderen of
wijzigen. [Did (iet.] Les ditlérenls arrangements
des parties niodilient Ja niatière, de verschillende
sc/iikkinqen der dee/en veranderen, wijzihen (ben
Vol_lit 0/ de edaante der stof. - SE !IOIJIFIEII,
a, pr. Gewijzigd worden, wijzigingen andei gaan:

veranderen,

-

Son opinion sest beaucoup inoditiee, zijne nice-

ning heeft veel wijzilt ing ondergaan, is sterk gewjjzipd. - Het pact. passé is ook adj.: Articles
inodiliés, gew ij zigde, gemodificeerde artike-

len n. Pl \'eIbe nioditlé par tin adei'be, door een
bijwoord gewijzigd of 'nader bepaald werkwaard D.

MO(IilIOfl, 01. [Arch.] Neut, kardoesf., S -varwig versiersel in de kroonlijst der korinthisehe en
ramrinsche arden

tat

ondessteuning

van den drop-

steen, ni a (I i 11 an of rn a dig/i a a ni.
Modloature, f., Z. V. a. MODÉNATUBE

Motli&aiie, Modioliforme, adj. [ Didact.]
Radnaafvarmig.— Modi ole , t. Tueeschalig schelptier a., soort van zeer smakelijke masirl I. - [Bot.]

Maluwe t. van Carolina. - [Flydraul.] Pompbuiskanaal 0.; - hydraulische blaashoig m.

4Iodique , (Jr/f. Matig , rédeljk , gering van

waarde, sabre, onbeduidend. Somma ni-, niatiqe, redelijke, geringe .com 1. Fortune, Revenu ni-, vering,
sabri , schraal vermogen, inkomen n - Mostiquenieut, adv. Matig, niet mate, op geringe, sobere w'gze.

Modiste, m. et f. Modemaker, modehandelaar,

cerkoaper van mode -artikelen, inz, van
vr o uwentooi. - Weleer oak: Valger, vriend m.
der modes; - en vóór de uitvinding der boekdruk-kunst: schoonschrijver in.; - ertadeinaakster; modehandelaarster, ntadekaapvrauw, modiste 1. maker,

(weleer) Modepap f.

Modo, ni. [H. n.j Soort van naorweegsche schat f.
Mod u laire, adj. De oud -grieksche en 'romeinsc/ic bouwkunst Volgens hare drie arden belie/fend,
in a d u la i r.

Modulateur, m., -tilee,f. [Mus.] Kennerm,,
kensi e r I. van (Ie kunst der m o dulatie. - Moduilatioii, t, [Mus.] Stembuiging, toonleiding f., het
rijzen, en dalen der ste in bij zangers, oak bij redenaars; inz de overgang ni. van (Ie cciie toonsoort
in de andere, vaoi'dragtswijze, as a d uh d t i e f.
Module, m. [Arch.] Maat f,, maatstafa., inz.
de maat, waarnaar irien de evenredigheden tusschen
de deden sass een bouwwerk afteekende of bepaalde,
ns(idulus, inodut iii . Echelle de ni-, madut-

schaal f, - Le métro es t le m- des longueui's, de
meter af ei is de •maat der lengte-uitgebreidheden.

- [Nurnism.j Muntinaat, dooi-snede f. der munten en gedenkenniagea. - [Geom.] Subtan(lens f. van de logari(hmische lijn (vg l . SOUS-TANGENTE en LOGAR ITHIIIQUE). - [Algèbr.j Groot-

heid I., waarmede de bogarit/sinen uit een stelsel
vermenigeuld'ipd moeten warden, am de overeenkomstige loqarithmen van een ander stelsel te bekomen, in ci d ulu S .

Mod et ier, v. a. et ii. [Mus.] De stem of den

toon balen rijzen e dalen, afwisselend met klimmende en dalende slew af krocht van loon voordragen, detoanen buiqen, mnoduléren. -- ten bied
overeenkomstig de loonsoort, waaruit het gezet is
vaas-dragen., naar de repels der modulatie schikken. - (in podt. en defti (l en stijl) Zingen, (lichten;
- op rede'naarstoon voordragen; - uitspreken,
nilsbanse/en. - SE MODULER, V. pr. G em a d uI e e r d worden. - liet part. passé is ook adj.:
Air hien modulé, door alle looneis behoorlijk voorgedragen lied n.
MoPHe, f. [Anat., Physiol.] Merg , beenmerg ti.
lvi- allongde, verlen(d merg n. (z. IIESOCEPHALE).
M- é piniere af vertdbrale, ruggemerg. - [Cuis.]
B- de lioeuf,

merglaoi't f. -

assenserg. Tourte de m-, is Ja ni-,
(/ii ) Le hoist la pdnetré juscju'a

Ja ni- des os, de koude is hem tot in nier

en been
is tot in zijn hinneiset, 'doer en
(of
Sucer
fain.)
Titer h qn.
door koud. -. (fig. el
ga. jusqu'us) Ja os- des os, ieman d tot op het merg,
tot 0/) het blop(1 uitzuiqen, tot 0/i het hemd uitk/eec/en, hem allengs al, wat blij bezit, afpersen. -

iedraflgin, hij

[Bot.] Plantenmerg, hontinerg n. M- de sureau,
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vliermerg, vlierpit n.
(fig.) Pit n., het hoofdzakelijke. voornaamste, nuttiste van een çeschrift:
11 faut lirer of extraire la m- dun bon lire.
[Minér.] M- de pierce, steenmerg (lithomarge);
ook Z. V. a. FARINE fossile. M- de terre, z. V. a.
MARNE. M- de montagne, de roche, verschillende
soorten van koolzuren kalk. M (le rocher. z. v. a.
AM1ANTE. Kwast ni. hardere 11(1015 1fl leisteen,
kwarts, enz.
Moi1Ie.isernent, adv. (fig.):
Tableau peint nl . mollig cia/sc/i uitgevoerde
schilderij f.
dcrre m , kernachtig, krachtig
schrijven.
Moelleux, eiise, adj. Vol merg
mergrfjk; mergachtig: Os, Bols m , rnergrk been ,
hout a. Substance ni-euse, mergachtige, naar merg
gel(jkende zelfstandigheid f.
(fig.) Kernachtig,
pittig, vol gezond verstand en leerrijke zaken: DisIsIollig, zacht,
cours m-. /cernachtie rede f.
aangenaam: Vin in-, malsche, zachte en toch krachtige wijn m.
EtOtTe ni -euse, zacht aanvoelende,
lenige en toch vaste stof f.
Les contours m- (of
les m- contours) le ce corps enchanteut, de mollige, zacht afgeronde omtrekken van dat bekoorlijk
ligchaam.
Voix ni-euse, volle en liefelijke stem t.
[Peint., Sculp.] Pinceau ni , mollig, breed en
n. Burin, Ciseau m-, mollige, mergvetti
achtige graveerstift f. beitel m.
MOëLLEUX, M.
[Beaux arts] Le m- dans Ia couleur, dans les
contours, het mollige, malsche in de kleuren. inde
omtrekken.
[Danse] Avoir do to-, buigzame
knieën veel buiqzaamheid in de kniegewrichten
hebben.
Mo5Ilon, in. [Macon.] Bloksteen m., naam
der kleinere stukken ha'e'dsteen, die niet boven de
17 kubieke decimeters gaan. hi- brut, d'appareil,
ruwe of onbehouwen, bebouwen bloksteen. M- Itoqué, brosse, onbeliouwbare bloksteen. hi de plat,
en coupe, op zijn' Vial, op zijn' kant geplaatste
[Glac.] Zandsteen m. voor 't slijpen van
steen.
kleine spiegelgiazen. hi d'assiette, eigenlijke spiegelslijpsteen (onder welken een der beide spiegelglazen, welker wederzijdsche wij/ving de polijsting
moet voortbrengen, bevestigd is). M- de charge,
laststeen m. (waarmede de vorige woedt bez'waar(1,
MoPilo
om de wrijving sterker te maken).
naille, t. [Tech.] Kleine stukken n. vi. blokMoëllonniei-,
Kloofwig
steen.
1.,
m. [Tech.]
kloofbeitel ilL (voor den bloksteen).
Moette, 1. [Agric.) Disteltang t.
t Moeuf, iii. (Gram.], z. v. a. MODE.
Moeui -s, 1. p1. (pr. meurce; in het daeljksch
leven, ook bij de dichters, doorgaans meur). Zeden f. pl. goede of kwade hebbelijkheden in 't levensgedrag. Bonnes, Mauvaises in-, M- pores, dépravées. réglées, dissolues, goede, slechte, zuivere,
bedorven, gcreigelde, losbandige zeden. Changer de
m Reformer ses m-s, zijne zeden, levenswijs veranderen, verbëteren.
Certiticat de vie et in-,
getuigschrift van wandel en gedrag.
Avoir
des in-, N'avoir point de in-, goed, slecht van gedrag zijn. Homme, Femme sans m-, zedelooze
man, vrouw.
(Prov.), Z. HONNEURS, CORROMPRE.
Zeden t. p1., gebruiken n. p1., gewoonten t. p1.,
bijzondere levenswijs van een volk, van bijzondere
personen, ook van. dieren. Chaque nation a sas m - ,
elk volk heeft zijne gebruiken. Autres temps, autres
m-, andere lijden, andere zeden. Cela nest pas
dans les m- de noire nation, dat ligt niet in onzen
volksaard. On adopte facilcment les in- de ses
amis, men went zich lijt de gewoonten zijner
vrienden aan.
Les m- des animaux, de levenswijs, de neigingen der dieren.[Litt. Peint.]
Les in- cant parfaitenient ohservées dans cette
tragédie, dans ce tableau, het tijdsgebruik, de lokale kleur is in dat treurspel, die schilderij voortrefleljk in ac/it genomen..
[Mus.] Wetten 1. pi.
der qriek.cche muzijk.
Mofat, m. , z. V. a. BUCARDE.
Mofette. f., Z. MOUFETTE.
llloges, t. p1. [Pèche] Kabeijaauwingewand n.
(b de visschers van La Rochelle).
^ oghamie, l•. [Bot.] Soort van spurrie t.
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Mogîlalisme, Mogislamisme, m. [Méd.]

Moeijelijke uitspraak f.
stainelen.

,

MOINDRE.

-

inz. der lipletters, het

Mogol (Grand). in. Groote Mogol in. , titel

der mongool.che heheerseliers van Hindostan sedert
1525 (aan wier heerschappij de Engelschen in de
vorige eeuw een einde gemaakt hebben).

Mogori, Mogoi -is, Mogrite, in. [Bot.] Soort
vanja.sin(jnplant t., mogorium n.
Mohabiit, m. [Bot.] Soort van indisch lijnwood n.
Mohatra, adj. m. (alleen in): Contrat in - ,
schijnverdrag n. een door beide partijen enkel in
schijn gesloten verdrag of koop, meestal om een
ander, dat niet de wet in strijd is, daarmede Ie
bedekken.
Moi, pron. sing., le pers. (als onderwerp gebrui/el) ik: Mon avocat et rnoi nous sommes de
eet avis, mijn adcokaat en ik zijn van dat gevoelen: C'est moi qui ]'ai prédit, ik heb 't voorspeld.
(ellipt.) Faire one h(cheté, moi ! eene laagheid begaan, ik! Qui veut inassister? Mol, wie wil mij
helpen? ik.
(ale régime diced of voorwerp)
Mij: II a renvoyd son trèin et rnoi, hij heeft zijnen
broeder en mij weggezonden. Louez-inoi. Récornpensez-rnoi, prijs mij, beloon mij. hleaez mol,
Mènes-v-rnoi (Mène-s-y-moi), geleid er mij heen.
Je no plains que mol, ik beklaag alleen mij zelven.
Qui a-t-on voulu désigner? Mol. mien heeft men
willen aanwijzen? Mij.
Somtijds gebruikt men
't geheet overtollig: (fans.) F'aites-inoi taire ces
gens.lh, laat (me) dat volk daar zwijgen. lJonnezleur -inoi sur les oreilles, geef (me) hun wat om
hun ooren. (als régime indirect, (loo)' een voorzetsel voorafgegaan) Mij Parlez-vous de moi,
spreektpij van mij? Pense t il a rnoi? denkt h/
aan mij? Tout est contre mol, alles is tegen mij.
Venez avec rnoi, koos met mij Cda so tera par
moi, dat zal door mij gedaan worden. A not, a
moi, soldats ! hierheen! te hulp! help mij, soldaten!
De vous a moi, onder ons, tusscl,en OflS gezegd
en gebleven. De vous h moi, je no cr015 pas quo
Ia chose réuss
ise, onder ons gezegd, ik geloof
niet, dat de zaak zal gelukken. Quant a mol. Pour
moi, wat mij betreft, wat mij aangaat, mij aangaande, ik voor mij (z. ook QUANT). (als r4ime
indirect, zonder voorzetsel) Mij, aan (tot, met,
tegen) mij: Donnez-rnoi cda, geef mij dat. geef
dat aan snij. Rendez-moi cornpte, geef mij rekenschap. Parlez-nioi sincèiement, spreek opregt tot
(tegen, met) mij.
MOl-MEME (om den persoon
met meer nadruk aan te duiden): ik zelf, ik zelve:
veux
aller
mol
-mime
Je
lui pat Ier, ik wil hem
zelf (ik zelf wit hem) gaan spreken. Z. ook MEME.
Somtijds als subst. gebezigd: C'est un autre
mol - mime, 't is een ander ik, een tweede ik.
M o l, in. Ik n. Le moi choque toujours I'amourpropre des autres, het ik kwetst (hindert, ergert)
altïd de eigenliefde van anderen.
Moidette, f. z. v. a. )IOILETTE.
Mole, 1. [Econ.] Hoop in. zand, hout, hooi, enz.
Moignet, ni. 41 . n.] Volksnaans van de lang
staorlh,e mees f. (niésange h longue queue).
Moignoi. in. Stomp in., overgebleven gedeelte
van een afgezet lid, ook von een' afgehouwen of afgebroken tak. II ne lui reste quun in-, hij heeft
niet dan een' stomp (van arm of been) over.
Tailler un arbre en ni-, de takken van een' boom
kort bij den stam afsnijden. [Tech.] Knop m.
tot sieraad onder aan t blad eenei' schaar.
Moilette, 1. [Tech.] Met vut overtrokken polijsthout n.(spuis, -gebroed n.
Moinaille, t. (fa in . et déniqr.) MonnikengeMoindre, adj. (compar. van petit) Minder,
geringer, kleiner; met liet lidwoord of een ander
bepalend woord de superi. van petit) minst, geringst,
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kleinst. La distance d'ici h Paris cot in- quit ne

dit, de afstand van hier tot Parijs is kleiner, minder dan hij zegt. Cette sorurne est m- que celle-ei,
deze som is geringer dan die. Son mal nest pas
in- que le vôtre. zijne kwaal is niet minder dan de
owe. II est revètu dune m- dignité qu'auparavant,
hij is niet eeoc mindere, lagere waardigheid bekleed dan te voren. Ce yin-la est in- que l'autre,
deze wijn is minder goed dan de andere. Voith un
drap de rel- prix, hier is een doek, laken van minder' lager geringer' prijs.
Le in mat que
vous direz sufflia, hetgeringste,minste woord. dat
gij zeggen zult, zal genoeg zijn. Au in- signe it
est ohéi, bij het minste teeken gehoorzaamt uien
hem. Au Ifl bruit (fam. Au in petit bruit) elle
s'évcilte , bij het minste (a!lergering.cte) gedruisch
wordt zij wakker. Ses ni -s vertus hatancent. tous
ses vices, zijne minste, minst heteekenende deugden wegen tegen al Zijne ondeugden op. Je n'ai pas
,
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MOINDREMENT

-

MOINS.

Ja ni- appréhension, ik heb niet de minste vrees. ( Il nest pas 1C- habile que Je Ie croyais, hij is niet
- (Pim,), z. CHOISIR. - Als sibst.. Les quatre minder bekwaam, dan ik dacht. - Les plus malni-s (of mineurs), Z. MIN EUR. - [ Musj, z. v. a. heureux osent pleurer le m-, de angelukicige n
durven het minst weenen. Les élèves qui se sont
MINDIE.
Moindreinent, ode. (fern. en alleen in): Pas Ie in- appliqués, de leerlingen, die zich t minst
hebben taeelegd. Véiius est Ia planète Ia in- uleiIe m-, niet in 't minst, volstrekt niet.
Moine, m. Monnik, klooslertnoeder, klooster- gnée du soleil. Venus is de planeet, (lie het Piglet
hag; - (tij uitbreiding) bdelnionnik; - ieder bij de zon staat, den minsten afstand van de zou
geestelijke in. Se faire in-, nionnik worden. La vie heeft. - II ne fallait pas a- (rico uh-) quune
(les m-s, liet monnikenleven. - (Lor. prov.) Was raison aussi forte pour me déterminer, es was
comme Un m-, spekvet. Mieux vaut gaudir (le son niets iflifldeV dan cme zoo sterke drangreden, noopatrinioine pie Ie misser k un rii)aud de rn-, I dig am mij over te halen. Ii ne faut (af Ii Wen
bëter zijn qred verbrast, clan 't (Ian (Ie kerk ver- faut.) pas in- quo je paie, ik moet desniettemin
maakt. Donner le in- k qu-, iemand ongeluk aan- betalen. - Je n'eii dennerai ni plus ni m-, ik zal
brengen; ook: iemand eene pots spelen door kern er noch meer, noch (nin(lc1 voor geven. 11 non sera
in zijn slaap 'met een touwtje aan zijn' grooten ni plus ni in-, zóó en niet anders zal 't geschieden.
teen te trekken. Se faire rn- après sa mort, zich - Qui plus, qui ni-, de eene meer, de andere
in de monnikskap laten begraven (uit vrees voor minder. - Dikwijls staat moths aan 't hoofd van
den broze). Cest le in-, en vi ai in-, 't is een den zin of het zindeel, in tegenstelling met plus of
oak niet moms zelf, en wordt dan vertaald door:
ijzeqrisn: Z. ook ABBAYE, ABBE BOURRU, HABIT.
M- mi, z. onder OBLAT. - [ aeon. dom.] Soort hoe minder, des te minder: Ii- eons désirons, plus
van beddewariner ni. of beddepan f., monnik in. nous possddons, hoe minder wij begeeren, hoe rij- [H. n. ] Monniksrob in. [phoca monacus] , een ke•i' wij zijn. Plus on aime (jij., m- il faut qu'en
zeehond zonder oorschelpen; - volksnaans van meer Ie flatte, hoe meer men iemand bemint, hoe mindan één' bruinvisch in. of zeevarken ti ; ook der men hem moet vie(jen (of (les te mn'indem moet
van een' vraatzieken haai; van een' aap; van den men Item vieljen). 11- on mérite on bienfait, injierenkoning; van een' volk ni.; oude naam van on lose esperer, hoe minder enen eene weldaad
de muse/i 1. (moineau); - naam erner eenschalipe verdient, hoe minder men ze durft hopen (des te
schelp van 't kegelgeslacht, monnik. - [Mar.] minder durft nun er op hopen). - 11 no le menace
Monnik, visser ni. (kleine met azin besproeicle bus- pas de in- que (le lui i'ompre bras et jambes, hij
kruidkeqel, dien men tot zuivering der lucht Ins- dreigt hem niets minder, niets geringer, dan hem
scliendeks in brand steekt). - [Tech.] Blaas t. in acumen en beenen te breken. - C'est m- qua rien,
't gegoten staal of ijzer. Binnenst n. van den maf dat is minder dan niets, is geheel en al onbeduifel (moufle) des Icapelovens. - Wit gebleven, wit dend. Cot homme-la est m- que rien, die moan
beteelcent niets, is een hoogst onbeduidend wezen.
afgedrukte plek f., (bij boekdrukkers), monnik.
Z. oak aissa pointue.
- Une maiSon non in- agt'éahle qu'hospitalière,
een even zoo aangenaam als gastvrij huis. - Rien
Moineata, M. [iiI. .] Muse/i, mosch t. Mfranc of clomestique . kuismusch. M- de hois, m- quo (door een adj. gevolgd), niets minder dan,
boom- of veldrnusc/t (friquet). - M- de Guinée alles behalve, in geenen deele, volstrekt niet: Ii
(Perruche it tete rouge) , roodkoppiqe papegaai rn. West rien ff1- que sage, hij is niets minder dan
vein Guinea. - M- de nier, stekelige tarbot f.
wijs, alles behalve wijs; - (daar een subst. gevolgd
Pot a ni-, mussckenpot in. (voor de rnusschen bui- is de zin nu eens bevestigend, dan weder an/kenten aan den muur geplaatst, om daarin haar nest vend, naargelang da zin het medebrengt).' Vous
temaken). (Prov.) Firer sa pourire aux ni-x, lui devez de Ia reconnaissance, car 11 nest mien
ruid
z•ijn
k aan de musscken verschieten, voor nie- In- quo votre père, gij zijt hem dankbaarheid vertiglieden veel kosten maken, vergeefsche moeite schuldigd, want hij is niet minder dan uw vader
doen. La in- a in main vaut mieux que Ia grue (hij is UW vader). Vous pouvez vous dispenser de
qui vole, één vogel in de hand is beter dan tien in reconnaissance envers lui. car il nest rien in- que
de vlugt, beter een kalf ei dan een ledige dop. — iotre père, gij behoeft hem geen dankbaarheid te
(Loc. fans. et Prov.) Ii est chaud comme un m-, betoanen, want hij is ((iets minder dan uw vader,
hij is zeer verliefd van gestel. Appelez-vous cela alles behalve uw vader (hij is uw vader niet). (les ni -x? noemt ge (lat bagatellen. kleinigheden? - (1 MOINS, loc. adv. Minder, voor geringeren prijs;
[Fort.] Klein stomphoekig bolwerk n. op 't midden afz eene mindere of geringere reden. Vous avez
eener te lange courtine. - MOINEAU, adj. [lien.] beau marelmander ce livre, vous ne l'aurez pas h
Clieval m-, qekortoorci paard n., kortoor m.
m-, gij dingt vergeefs op dit boek, gij zult het niet
Moitierie, f (déni(jr.) Monnikendom, monni- minder krijgen. On rirait, on se fâclmerait is in-,
kenvolk IL, de gezamenlijke monniken in. p1. 11 men zou om iets geringere lagchen. zich boos mavest attiré sur les bras toute la in-, hij heeft zich ken. - h MOIN5 DE, toe. prép. Minder dan, tot
den qanscken 2nonnikenkaop op den hals qeliaold minder prijs dan; tenzij, zonder. El naura pas ce
- Monni/cer(i f., aard en handelwijze der monni cheval h rn- de mille francs, hij zal dit paard
ken: II y a bien de Ia rn- dans son fait, er is veel niet minder dan (niet onder of beneden de) duizend
monnikerj, veel rnonnikacktiqs in zijn doen. - francs hebben. Je ne lui pardonnerai pas h mSomtijds ook: klooster: 11 s'est retird dans one dune rétractation publique, Ik zal hem niet veru_I-, hij heeft zich in een klooster gestoken
geven, tenzij hij openlijk herraepe, zonder eeoc
S Moiiiesse, t. (iron. et dénigi.) IVan f. (reli- openlijke herroeping. - a MOINS QUE DE of (moet
gieuse). (FRANC. weglating van que) Sii DE,
iIOIN
bc. prép. Zonder,
Moinet, in. [H. n.] (pap.), z. v. a. MOINEAU tenzij. A in- quo de travailler lmeaucoup, il no
t Moinetoit, m. (verklw. van moine) Man- réussira pas, hij zal niet wel slagen, tenzij hij
nikje n.
hard werke. A in- d'être lou, ii nest pas possible
Moinette, f., z. V. a. -1101"N-ESSE.
de raisonner ainsi, zondes- gek te zijn, is 't onmoMoini11oi, m. (dénigr.), z v. a. MOINETON.
gelijk zóó te redenéren, 't is niet mogelijk zOO te
Moinotin, m. (pop.) Koolmees t. (mësange redenéren, of men moet gek zijn. - h MOINS QUE,
charPonnibre).
bc. conj. (met den subj.) Tenzij: II no fera non
Moms, Mv. (compar. van pen) Minder, min, de bon, a m- quo vous ne le surveilliez de pi'ès.
weiniger; (met liet lidwoord, superi. vein pen) hij zal niets goeds doen, tenzij ge hem van nabij
minst, weinigst. Cette table est m- longue que gadeslaat (of gij moet hem van nabij gadeslaan).
l'aulre, deze tafel is minder lang dan de andere, - AU MOINS, DU MOINS, (soms ook pouR LE MOINS,
niet zoo lang als de andere. Cda me coûte quatre TOUT AU IIIOINS, TOUT DU MOmS) toe. adv. Ten
forms m- vingt cents, dat kost mij vier gulden minste (in beperkenden zin): Donnez lui (le quoi
min twintig cents. Parlea m-, et ni- haut, spreek vivre a son ai-se, ou do in- (tout do m-, tout an
minder en niet zoo luid. Cela na pas m- de trente in-) do quoi subsister, geel' hem genoeg om ruim
mètres, dat is niet minder dan (niet beneden of te leven of ten minste (voor 't minst althans) het
onder de) dertig meters lang. II a m- de savoir que noodfqe om Ie bestaan. S ii nest pas niche, do inde vanitd, hij heeft minder kunde dan ijdelheid. a-f -il de quoi vivre honnètement, al is hij niet
II est m- spirituel qui l nest instruit, hij is min- rijk, hij heeft ten minste (toch) genoeg om fatsoender geestig dan geleerd. La chambre est elle m- lijk te leven. Si lou no sait point diverfir, il faut
grande que vous l'aviez pensé ? is de kamer min- da in- no pas ennuvon, weet men niet te vermna
der prooi dan (zoo prooi niet als) gij gedacht hadt.
moet ten minste niet vervélen. Ii est-ken.,m
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mort, on le dit lu ni-, hij is dood, men zegt het
althans of ten minste. - AU MOINS, toe. adv. Ten
minste (als versterling) vooral, bovenal. Nv roanuez pas au Ill-, loot het vooral niet na. Au m- ne
manquez pas de venir, zorg ten minste, zorg vooral,
dat gij komt. - Ten minste, op zijn minst, niet
minder dan: 11 a au m- (of tout an m-, niet du
ni-) mille florins de revenu, hij heeft ten minste,
op zijn allerminst duizend gulden inkomen. DE
I1OINS, bc. adv. Te weinig, te kort, minder. II y
avait dix francs de m- dans ce sac. er waren
twintig francs te weinig in dien zak. Elle a trois
ans de in-, zij telt drie jaren minder, zij is drie
jaren jonger. - EN NIOINS DE, DANS MO1NS DE, toe.
prép. Binnen, in minder (tijds) dan: Dans ni- dune
hence, je semi a vous, binnen 't uur ben ik weder
bij U. i'aui'ai aclievë cela en in- dun an, ik zal
dat binn a 't jaar, in minder dan een jaar afgemaakt hebben. - EN MOINS DE RIEN, toe. ode. in
zeer krrten tijd, in een oogentilik of ommezien:
J'aurai mi en en- de rien, ik zal zoo dodelijk, in
een oogenbilk klaar zijn. - -- [Prat.] SUR ET TANT
NOINS BE, toe. prép. in mindering, op afkorting
(betalen).
MOINS, In. Minste, geringste zaak t., het minst:
La ni- que vous puissiez faire, eest de I'aller
tiouver, het minst, (lat jij doen kunt, is hem te
goon bezoeken. - II ne sagit que du plus et du
m-, het komt maar op het meer of minder aan.
La chose ne pent pas ètre arrivëe ainsi, ii faut
quil y alt du plus nu du m-, aldus kan de zaak
zich niet hebben toegedragen, er moet wat bi,jgedaan of weggelaten wezen. us soot ft pen pres
d'aecord, us en sont sur le plus et sur le in-, zij
zijn 't bijna eens, zij handelen nog maar over 't
meer of minder.(Prov.) Qui pent le plus, pent
Ie ni-, wien 't groote niet te zwaar is, dien valt
het kleine ligt. [lmpr.] Streepje, dwarsstreepje n.
- [Algèb ] Minus-teeken n. (—).
Moiiis-perçu, DL [Adinin. mil.] Het met
ontvangene,

Moiiage, m. [Tech.] liet mooren of wateren
tan (te sto/fen, van 't metaalblik. - liet vlammig,
gewaterd aanzien, de watertlons rn - Moire, f.
[Tech.] Mooi', zijdemoor n., eene soort van gewoterde zijden stof. M- figurde, ondde, salinde,
gebloemd, gegolfd, gesatineerd moor. - inoniE, ni.
[Bot.] Volksnaam der komperfoelie (chê releui lle).
- Moiré, e, adj. (en part. passe van moirer):
[Tech.] Etoffe ni-e, Ruban m-, gewaterde stof f.,
gewoterd tint n. - Moiré, m. Het gewaterde.
M- rnétallique, metaalotlas, metaalmoor n., blik,
waaraan men met verdund salpeter- en chloorwa-

tm stofzuur een gevlamd of gemarmerd aanzien geeft.
- Moirer, v. a. [Tech.] Mooi-en, wateren, een
gevlamd of f,lewaterd voorkomen geven, in 0 i r t ren.
- Moiiet(e, f. [Corn ] Moorachtig geweven
stof f. - Moireiu-, m. Maker van gewaterde
sto/fen. van nietoolnllas, m 0 i r e e r d e r m.
Mois, in. Maand t. L'année est cornposée de
douse ro-, het jaar beslaat uit twaalf maanden.

Quel quantieme du in- avons-nous? A quel jour
du m- somroes -nous? den hoeveelsten van de maand
hebben wij? - Ii a gardé le lit deux m- duiant,
hij heeft twee maanden lang het bed gehouden. Je
VOUs paierai par m-, ik zal u bij de maand betalen. Loner one chambre au m-, eene kamer bij
demaand huren. - Maandgeld 0: Avez-vous payé
Ie m- ? hebt gij liet moandgeld betaald? II cut
hientôt dépensd son m-, hij had spoedig zijn maandgeld verteerd. - Elle est dans son septieme m-,
zij is in hare zevende maand (von zwangerschap).
- [Astr.] hi-civil ofcornmun, burgerlijke maand.
M- astronomique of naturel, astronomische maand,
sterremaund of natuurlijke maand. M- solaire,
zonnemaand, tijd, dien de zon besteedt om tin der
teekens van den dierenriem te doorloopen. M- lunaire, maanmaand, tijd, die van de eene nieuwe
maan tot de andere verloopt. Z. OOJICAVE, BRACONTIQUE, PERIODIQUE, INTEItCALAIRE , ANOMAL1STIQUE, SYNOBIQUE. -. (Loc. prov.) On a bus les

aus douze iii-, men wordt dagelijks een daagje
ouder. - MOIS, m. p1. Maandstonden rn.pl. (i'ègles).
Moise, I. [Charp.] Karbeel, klamp, bandm. [Mar.] Dwarsrib, gordink f., dwarshout n. {GIab.] Ovenhaak, roer/wak m. - Moisir, v. a.
[Tech.] Met karbeelen, klampen of banden vastmaken.

MOITE.
Moisi, e, adj. (en part. passé van moisir):

Pain, Froniage m-, beschimmeld brood n., besc!thnmelde kaas f. - (Loc. iron.) Ii a des dens in-s,
hij is eenpotter. - Moisi, in. Beschimmelde plaats t.,
het schimmelige ofheschimmelde; schimmelige smaak
of reuk m. - Moisir, v. n. Doen beschimmelen:
C'est l'huinidi(é qui a nioisi ce I)dtë, de vochtigtigheid heeft die postei doen beschimmelen. - MolSIR, v n. en SE MOISIII, V. pr. Beschimmelen: Tout
nioisit, 5i rooisit dans les lieux hurnides, alles
beschimmelt op vochtige plaatsen. - Moisissu
ie, f. Schimmel t.: C'est Ia m- qui a gate tout
cela, (le schimmel heeft dit alles bedorven. - z.
V. a. MOISI. - M- de pierre of de roche, M- du-

rable, z. v. a. BYSSE, AM1ANTE. - M-s, schimmels,
schimmelplanten f. p1. Otez Ia in-, neem, doet er
de schimmel af.
Moison, f. [Anc. ju r.] Pacht f. voor de helft,
soms een derde der vruchten. - M- des étolies,
wettelijke lengte f. , die een stuk geweven stof
moest hebben. *- IJkmaat t. voor graanmaten t Moisoiiier, m. Pachter n. voor een gedeelte
der vruchten..
rine).
Moisse, 1. [1-1. n.] (pop.) Zeekoe f. (vache maMoissii.e, t. Bundel ni. wijngaardranken met
de druiven daaraan.
Moisson, f. Oogst, graanoogst m., inzameling
van het graan; — het te veld slaande; ook: het
ingezamelde graan; - oogsttijd, oogst m.: Le temps
est bon pour Ia Ill-, liet weder is goed voor den
oogst, voor de inzameling der veldvruchten. Faire
Ia in-, oogsten. - Pays convert d'abondantes m-s,
met overvloedige veldvruchten overdekt land n. On a fait saisii' sa in- dans Ia grange, men heeft
beslag doen leggen op zijnen oogst, op zijne ingezamelde veldvruchten. — La in- approche, de
oogsttijd nadert. - (bij uitbreiding) Les plaines

bien cultivées pi'ésentent dabondantes rn-s de bId,
de viii, dhuile, de miel et de fruits de toute
espèce, wel bebouwde vlakten verloonen een' rijken
oogst van koren, wijn, olie, honig en allerlei vruchten. Les rn-s dor et Wargent quo l'Espagne eecneillait (lans Ie Nouveau Monde, de oogst van
goud en zilver, dien Spanje in de Nieuwe wereld inzamelde. - (fig.) Ce savant a fait une ri
che ill- dans les archives du i'oyanrne, die geleerde
heeft in '5 rijks archieven veel belangrijks gevonden.
Cette queleuse a fait une abondante in-, deze
kollektante heeft vele giften ingezameld. Ce missionnaire a fait une grande in-, die zendeling heeft
een goeden' oogst gemaakt, heeft velen bekeerd, lot
het christendom gebragt. - (fig. et poelt.) M- de
lauders, de gloire, inoogsting van lauweren, liet
behalen van vele overwinningen, van veel roem.
— J'ai vu cinquante m-s, ik heb vijftig oogsten beleefd: ik tel vij/tig jaar. - La déesse des m- s, de
graangodin, Ceres. - (Loc prov.), Z. FAUCILLE.
— MOISSON, rn. [H. n.] Musch t. van Martinique.
- Moissonue, t. [Hort.] Paarsche vijgsoort t.
— Moissonner, v. a. Oogsten, inoogsten, de
granen of het veldgewas inzamelen. M - les frornents,
les avoines, de tarwe, de haver inoogsten. un champ, een veld afoogsten, den oogst van een
veld inzamelen. - Ook zonder voorwerp: On ne
moissonne pas encore chez tions. - (fig. etpodt.)
M- des palmes, des lauriers, palmen, lauweren

inoogsten, veel roem., veel overwinningen behalen.
— (Loc. pray.) Comme tu sèmeras, tu moisson
neras, of Qui sèrne, moissonne, gelijk gij zaait,
zult gij 00/c mnaaijen; gij zult loon naar werken
krijgen. Celui qui sérne le vent moissonnera Ia
ternpdte, wie wind zaait, zal storm maaijen: wie
oproer verwekt, zal er 't stagtofl'em- van worden. (fig.) Doen omkomen, doen sterven, wegrukken,

umegmaaijen: La mort, La guerre, La peste a
moissonné des milliers d'homrnes, de dood, de oorlog, de pest heeft vele duizenden menschen weggerukt. - SE MOISSONNER, F. pr. Ingeoogst worden:
Les bids se moissonnent dans ce mois. - Het
part. passé is ook adj.: BId moissonné, ingeoogst
koren D. - Leur vie a été moissonnée dans sa
fleur, hun leven werd in den bloei afgesneden. Moissonneur, m., -ease, t. Maaijer, korenmaaijer m., -maaister t. - [H. n. ] (pop.), z. V. a.
FREUX.
Molte, adj. Klom, eenigzins vochtig: Avoir les
mains m-s, klamme handen hebben. Ces draps sont
encore m -s, die beddelakens zijn nog min of meer

-

MO ITETJR
vochtig. - Moitetir, f. Klamheid, geringe vochtigheid f. - Moiti, C, aij. (en part. passé van
moitir): Papier m-, gevocht papier n.
Moitie, f. Helft f., half, geheel n. La m- dun
pain, de lie/ft van een brood. La m- dune succession, de helft eener erfenis. Avoir in- (sa in-) dans
line maison, de liet/t in een huis hebben. Acheter
trap dier de in-, (le helft te duur koopen. - La
fl1- de Ja vie se passe t sou ffrir, de helft (een aanzienlijk gedeelte, ongeveer de helft) vete 't leven
wordt in lijden doorgebragt. — La ni- dun discours, de helft eener redevoering. I%'Iettre Ia ind'eau dans son yin, zijn' wijn half met water vermengen. Manger Ja in- de son hien, zijn halve
vermogen opeten. — Offrir Ja m- de son lit a
.,
qo
iemand de helft van zijn bed, eene plaats in zijn
bed aanbieden. Couper, Partager une chose par
Ja m-, iets middendoor deden. Le diamètre coupe
Ie cerele en deux m-s, de middellijn verdeelt den
cirkel in twee hel/ten. — ( fi (i .) Partager Un différend
par Ja in-, een verschil middendoor deden. - (Loc.
prov. et fig.) 11 a payd plus de Ja m- de ses dettes,
de ses dépens, Z. DÉPENS. -- En rabattre Ja in- of
de Ja m-, er de helft af doen, iemand veel minder
achten dan te voren. - ( fig. el fain.) Wederhelft f.,
de vrouw met betrekking tot haren man: Comment
se porte votre m-, hoe vaart uwe wederhelft, uwe
vrouw? M- de moi-mèrne, de mon coeur, de mon
âme, dichterlijke bewoordingen voor: gade, wederhelft, vrouw. - Moitid wordt ook als adv. voor
a demi, de helft, half, gebruikt.' Du pain m- seigle, in- froment, half rogge-, half tarwebrood n.
Boire in- eau, in- yin, half wijn, half water drieken. M- guerre, m- marchandise, Z. MARCHAN
DISE (ook fig.). M- de force, m- de gré, (fam.) M
figue, m- raisin, half kwaad-, half goedschiks, half
willens, half onwillens. (fig. etfam.) Cet homme
est m- chair, in- poisson, die man is half vleesch
half visch, men weet niet hoe men 't met hem heeft.
ui MOITIE, bc. adv. Voor de helft, ten halve,
half. Donner, Prendre, des terres a m- (a m- fruit),
landerijen voor de helft (van 't vruchtgenot) verhuren, huren. - A m- dhemin, te huIver weg. A
m- prix, voor de helft van den (gewonen) prijs. Cela est a i- pourri, dat is half, ten halve , grootendeels verrot. Tonneau a ni- vide, half ledig
vat. Argent plus da m- dépensé, meer dan half
verteerd geld. DE MOITId, 10e. adv. Voor de helft,
half (te veel, te laag, enz.): Sauce trop poivrée
de m-, half te veel gepeperde saus f. Discours (yap
Jong de m-, half te lange redevoering f. -- Etre
de in-, Se niettre de m- avec qn., met iemand zamen doen of voor de helft staan, winst en verlies
gelijk deelen. Si vous voulez jouer, je serai de inavec vous, zoo gij wilt spelen, sta ik u half.
Moitir, V. a. Ligt bevochtigen — [ Tech.] Vochten.' M- Je papier, het papier vochten. — SE MOlTIR, V. pr. Vocht, vochtig worden.
Moka of Moca, m. (ook Café de M-, of als
adj. Café m-) Moka of arabische koffij f., mokaboonen t. p1. — Aftreksl n. der gebrande en fijn
gemalen moka-boonen, moka-kffij f.: Boire du in-,
moka drinken. — [Minér.] Pierre de M-, z. v. a.
DEND1IAGATE.
Mol, Molle, adj., z. 3iou.
Molaire, adj. f. [Anat.]: Dents m-s. (of takchelières) of als subst. Les m-s, Z. DENT. — Glandes in-s, baktandsklieren f. p1. — Molar iforine,
adj. Baktandvormig. — Molai'ite, f. [Minér.]
Kiezelsteen in. voor 'molensteenen.
Molasse, f. [Minér.] Losse, zeer poreuse zandsteen m. , inz. in de Alpen en den Jura, mo las s e f.
Moldavique, f. [Bot ] Bastaard- of turksche
melisse. -- MOLDAVIQUE of MOLDAVE, Moldavisch,
lot Moldavië of zijne inwoners be/ioorend. - Als
subst. Un, Une M-, een Moldaviër, eene Moldavische vrouw.
sche
Môle, f. [Méd.] Maan- of moederkalf n. , wanstaltige, levenlooze vleeschklomp, onder den irvined
der bevruchting in den uterus gevormd, m a I a f.
- [Ant.] Gezouten offermeel n., waarmede men
den kop der offerdieren bestrooide. — [Tech.] Koperdroad n. voor de speldeknoppen. - [H. n.j,
-

—

Z. LOMPE.

Mole, in. Steenen beer, havendam m., hoofd n.
aan eene haven, m oe 1 j e f. (inz. van havens in
de Middellandsche zee gebézigd). - [H. rom.] Md'Adrien, mausoldum of praalgraf van Adriaan
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(nu 't kasteel San Angelo). - [ Tech.] Sponningmaat f.
Moleaii, in. [Tech.) Eerste olie f. of vet n.,
uit de met traan gedrenkte zeemhuiden gewrongen.

Mole-bout, in. of Mole, f. [H. n.] , Z. LOMPE.
Moléeuilaii'e, adj. De niolecülen betre/fend of

daartoe behoorend, moleculair. - [Phys.] Attraction in-, aantrekking tusschcn de moleculen of
zeer kleine deeltjes van ieder l'iqchaain, in o I e c ulct'ire attractie f. - Ilioléeiilairement,
adv. Bij 'moleculen. — Molécule, f. Zeer klein
deeltje n. van een of ander 1'i'chaam (welk deeltje
men zich echter als nog in atomen deelbaar voorstelt, vgl. ATOME), en o I e c ü Ie f. Les rn-s de Fair,
du sang, de luchtdeeltjes, bloedbolletjes a. pl. [Physiol.] Mikroskopische diertjes a . p1. in 't zaadvocht, moleculen f. p1. — Moléeiiliste, in .
[Physiol.] 1-Jij, die bewerktuigde moleculen in plaats
van de 'mikroskopische diertjes in 't zaadvocht aanneemt, moleculjst in.
Molée, f., z. v. a. MOULEE.
M 01k ie, f. [Bot.] Wolkru id ii. (bouillon -bJanc).
Mólei, v. a. [Mar.] Voor den wind zeilen,
lensen (inz. in de ]liiddellandsc/ie zee).
1- Molestation, f. Overlast, hinder in., bezwaar a., kwelling, ongelegenheid, molestétie f.,
m 0 1 ë s t e n f. pl.'— t Moleste, adj. Lastig, bezwaarlijk. —. Moester, v. a. Lastig vallen,
overlast of ongelegenheid aandoen, plagen, veront
rusten, kwellen, molesten aandoen, in o 1 e s t é r e a.
- SE MOLESTER, v. pr. El/sander overlast aandoen. — Het part. komt als adj. voor: Personae
molestée, gekweld, verontrust, gemolesteerd
persoon in.
Molet, in . [Tech.] , z. v. a. MOLE In. — Tangetje a. der goudsmeden.
Molétoli-, rn. Spiegel-pol'ijstglas a., op een'
steen bevestigd en met tinosch bestreken glas tot
polijst'ing.
Molettage, in. [Tech.] Het opbrengen der sieraden op het nog weeke aardewerk.
Molette, f. [Tech.] Looper, wrijfsteen in.,
doorgaans een kegelvormig stuk marmer, glas enz.,
waarmede verwen, droogerjen, buskruid enz. warden fijngewreven. - Draaihout n., draairol, draaispoel f. (bij touwsiagers, bij lintwerkers, enz.) —
Met vilt overtrokken polijsthout a. (bij spiegelgieters). - Slijprol, slijpschpf (der brillenslijpers) . —
Draaischijf I. (ter ophechting van de sieraden aan
aardewerk). — Wijzerraderlje a. (in uurwerken).
Machine a in -, toestel om den erts uit de mijn
naar boven te hijschen. — Tangetje n. (der goudsmeden), m 0 1 e t 1. - [Man.] Spoorrad, spoorradertje n. — Kol, bles t. (épi de pail). — [Mar.]
Windboomgat, spilgat n. (ainolette). M-s de gaba
rit, houten malnageltjes of -pinnetjes n. p1. [,Hort., Bot.1 , Misvormde meloen, pompoen of komkommer in. - (In dezen zin ook als adj.: Melon
in-, Concombre in-.) - Volksnaam van dc herderstasch (bourse (t pasteur). - [Véner.] Naam der
schouder- en schenkelpezen van het hert. [Vétér.]
Wen f., zacht gezwel n. bij de koot des paards,
gal f. M- soufflée, windgal f.
Moletter, v. a. [Tech.] De versieringen aan
't weeke aardewerk maken. - Het spiegelglas met
het poljstvilt afwerken. (lijkend.
Molge, adj. [H. n. ] Naar den salamander geMoliaiit, e, adj. [Tech.] Lenig, buigzaam
(van 't Ieder bij leêrtouwers).
Molière, adj. , beter MOLAIRE. — -j- [Agric.]
Terre rn-, vette, lenige aarde f. - -(- MOLIERE, f.
Molensteengroeve f. (ineulidre). — Steenen kanons
kogel m.
Moline, f. [Corn.] Soort van spaansche wol f.
Moliné, in. [Bot.] Soort van nachtschade f.,
mo/inca f.
Molinie, f. [Bot.] Blaauw parel ras a.
Moliitiarne, in. [H. rel.] Leer f. van den
aanschenjezulet Molina, die de krac/itdadigheid
Yer genade afhankelijk maakt van den wil, in o IinIsmus n. - Moliiiiste, in. et f. Aanhangerm., aanhangster f. dier leer, mo/mist in. en f.
Molinosisnie, in. [H. rel.] Leer van den
spaansclten priester Molinos, die in tenietdoening
van den wil en eene algeheele overgave aan de
goddelfjke genade of verwerping bestaat, m 0 1 i nosismus a. - Molinosiste, in. et f. Aan-

-
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hanqer fl'L, aanhangster f. dier leer, mo 1 i n 0sist in. en f.
Mollasse, adj. Slap, onaangenaam week op
't aanvoelen: Chair, Peau m-, slap vleescli, vel n.
- Drap m-, slap, niet stevig of vast aanvoelend
laken n. - MOLLASSES, in. p1. [U. a.] Dieren
met nou/it, week, geleiachtig ligctiaam.
Motie, f. [H. n. ] Volksnaam, dir middellandcclie zeezeelt I. (rnolleia). - [Tech.] Bos gespleten
teenen f. Pl. (voor niande?nalcers e. a.).
Molté, rn. [Bot.] Peruaansclie mastikboom in.
(ook P oi tier lentisque en Lentisque du Pérou gehe eten)
Motie - bande, f. [Artill.] Achterste sieraads
kanon).
-bandr.(v't
Moileiiient, adv. Op weeke, wekte wijze (doorgaans lig. gebruikt): Etre couché, assis m-, zacht
liggen, zitten. Se balancer ni-, met losse bevalligheid golven (van graanhalmen, enz.) - Des bras
m- arrondis, ma/lig, zacht afgeronde armen rn. p1.
Ce iuîsseau conic m- dans Ia plaice, deze beck
vloeit zacht, kalm, bedaard door de vlakte. Slap, zonder verkracht, wekeljk, trageljk; verwijfd, verweekelijkt: La guerre se continuait rn-,
dc oorlog werd slap, trageljk voortGezet. Se conduire in- dans une affaire, zich laf, zonder vnir
kracht in, ccce zaak gedragen. 1/lyre rn-, een weekeljk, verwijfd leven lijden.
Mollei-a, m. [H. n. ] Zeezeelt f. dec Middellandsche zee [Phycis medilerranea].
Moilesse, 1. Zachtheid, weekheid, slapheid 1. La
fl1- et Ja dureté des corps, de zachtheid en hardheid der ligchanen. La m- des onguen 1 s. des pornmades, de weekheid der zalven, porarnaden. - La
rn- du clirnat n'afraiblissait pas leur courage, de
zachtheid van 't klimaat verslapte hunnen moed
niet. - [Plijsiol.] La rn- des chairs, de slapheid
van 't vleescli. La in- de sa complexion i'expose
a beaucoup de maladies, de weekheid van zijn gestel maakt hem voor vele ziekten vatbaar. [Point.,
Scalp.] hi- des chairs, zachtheid,molliglieid van
't vleesch. M- de pinceau, te weelce penseelbehandeling, gebrek aan vastheid en kracht; ook liefelijke
zachtheid, molligheid van penseel. - M- des contouts, zachtheid, molligheid van omtrekken, zachte
afrondingen. - (fig.) Weekheid, weekeljkheid
slapheid f., gebrek aan vastheid van karakter, aan
wilskracht; - te groote toegéveedheid, zwakheid f.;
- verwijfdheid f., werkeloos en wellustig leven is.
La in- de nos nsoeurs, de slapheid, weekeljkiteid
onzer zeden. Conduire tine affaire aver, rn-, eene
zaak slap, traag besturen. - La rn- de ce père h
perdu son fils, de toegeeflijkheid, zwakheid van
dezen vader heeft zijnen zoon ongelukkig gemaakt.
Vivre dans Ia ni-, een verwijfd, week en weelderig
leven leiden. - [Litt.] Losse bevalligheid, bevallige
achteloosheid f. in den stijl, in de denkbeelden.
Mollet, te, adj. Week, aangenaam zacht op
't aanvoelen, mollig.. donzig. ÉtoiTe rn-te, zachte,
mollige stof I. - Lit m-, zacht, donzig bed n. Oeufs rn-s (of Oeufs (t Ia coque), Z. COQUE. Pain rn-, zacht wittebroodje n. - (fam.) ii a encore les pieds in-s, hij is nog zeer gevoelig in de
voeten (van een' pas herstelden jichtlijder). - MOLLET, M. [Anat.] Kuit f., dik n. van 't been (grasde,-jambe). Avoir de beaux, de gros ni-s, sc/wane,
zware kuiten hebben. - (fam.) Avoir des rn-s de
coq, ooijee'aarskuiten hebben. - [Bot.] hi- linde
of du Pérou, z. v. a. MOLLE. - [ Tech.] Kleine
franje f. (aan meubelen). - Kleine goudsmidstang I (nsolette).
Moileton, rn. [Corn.] Zachte, dikke wollen
stof i., nsolton, mol n. (naar 't engelscli vlek Molton).
-
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Moltette, t., Z. MOLETTE.

± Moiiiee, f. Zijdeachtige weekheid f. op 't
aanvoelen.
Moltient, C, adj., Z. V. a. Ii%IOLLIENT.
Moliière, f. [Agric.], z. v. V. MOLIERE.
Mollification, 1. [Méd.J Verweeking, weekmaking. verdunning 1. - Mollifier, v. a. [Méd.]
Verweeken, week maken, verdunnen: M- les bumeurs, wie lurneur, de vochten verdunnen, een
gezwel week maken. - SE MOLLIFIE R , week warden, verdunnen, vloeibaar worden. - 1.-let part.
passé is ook adj.: Turneur rnolli fiée, verweekt gezwel n.
MoiIinède,rn. [Bot.] Peruaan.cclie neteistruik rn.
Moilipeiiiie. adj. [Fl. n.] Weekvleu.qelig (van

MOMEI\ET.

insecten). - MOLLIPENNES, f. p1. Schildvleugelige
insecten D. p1. met weeke vleugeldeksels.
MoHir, v. si. Zacht, murw, week worden. On
laisse rn• les néfles sur Ia paiile, men laat de mispc/en op het stroo week worden, rotten. Cette poire
mobil, die peer wordt zucht, nturw. - ( fig.) Zwak
worden, woede worden; te ligt toegeven; manke/en.
La jumbo rnollit a ce cheval, dit paard wordt zwak
op de pooten, wordt afgemat. ii ne faut pas indans cette affaire, men moet in deze zaak niet te
ligt toegeven. Tenez ferme, vous conirnencez a
rn-, blijf standvastig, gij begint te wankelen, te wijken. Les troupes rnollissent, de troepen beginnen
te u'ijken. - [Mar. I La vent rnollit contre les
voiles, de wind blaast flaauw in. de zeilen. Le vent
rnollit, de wind verflaauwt, bedaart. La mer rnollit,
de zee slecht af. --- [Corn.] Le hid a nsolli, het
karen is gedaald, in prijs verminderd. (in dezen
zin liever dirninuer). - MOLLIR, V. a. [Mar.] M
Un cordage, een eindje touw afvieren, vieren, bat
geven. M- Ja barre cia gouvernail, het roer laten
zakken. - SE MOLL1R, V. pr. Week worden.
1 Moliiteur, in. Bitterheid verdrijvend middel is.
Molliusenie, adj. [Bot.] Eenigzins zacht of
week.
Moiliigine, f., Moiliigo, in. [Bot.] Soort van
wolkruid ii. - Moiluginé, e, adj. Wolkruidachtig.
Moiliiseaitienié, e, adj. [H. n.] Den overgang van de weekdieren tot de geléde dieren uitmakend. (huidblaartje n.
Moiltiscum, rn. (pr. -come) [Méd. Blijvend
Moltiisqiie, adj. Weelcljvig. - MOLLUSQUES,rn.
p1. Weekdieren n. pl., ongewervelde dieren met
meer of min week lijf, doorgaans met eene harde
zelfstandigheid, hoorn of schelp bedekt, mol lu sk en ( klasse der warmen in 't stelsel van Linneils,
e /ioofi/afdee/ing van het dieren rijk bij Cuvier).
Mob, rn., Z. MOLEAU.
Motabie, ni. [H. n.] Paddestoelkever rn.
Motoi., f. [Bot.j, Z. V. a. FILIPENDULE.
Motops, rn. (pr. —lopce) of Molopes, f. pl.
[Mid.] IJitstorting t. van bloed onder de huid,
-

bloedst r ie m rn.
Molosse, ni. [Poés. anc.] Versvoet van drie

lange /ettergrepen, zwaarganger, ns o I O s s u s rn
- [[1. n.] Hondsvleêrmuis 1. (van '1 warme .elme
ri/ca en in Bengalen). Naam eener adderslang. (podt.) Groote waakhond rn. - Molossique, adj.
[Pods. anc.] Vers rn-, vers, welks maten allen
ma/ossen zijn, in a t os s i s c b vers D.
Motoxita , rn. [H. n.] Abyssinische non f.,
soort van meen. (de Levant.
Moltotiiie, f. [Corn.] Gezeemde lamshuid f. uit
Moinceile of Moiiique, t. [Bot.] Moluksche
melisse f.
Moture, F. [H. n.] indische adderslang t.

-

Moive, t. [H. fl], z. v. a. LOTTE.

Moly, rn. [Myth.] Kruid is. van wonderdoende
kracht, lat Mercurius (volgens Homerus) aan
Ulysses gaf, om hem voor de betonveringen van
Circe te vrijwaren. - [Bot.] Bloem/ook n.
Molybdate , ilL [Chini.] Molybdcenumzuur

zout n. —Motbdène, Molybdan,rn. [Minér.]

Waterlood, een wit, bros, loodkleurig, moeijeljk
smeltbaar metaal, welks bestaan in 1 782 door Hieirn
is aangetoond, ni a 1 y b d cv n u in n. - Moiyb-

dénite, 1. [Minér.] Zwavel -molybdcenum n. - Mo-

iybdeiix, adj. rn. [Chins.] Oxyde m-, eerste
niolybdcenum-oxyde n. - Moiybdides, rn. p1.
[Minér ] Wateeloodhoudende mineralen n. p1. Mo13'bdiqile, adj. [Chirn.] Oxvde rn-, tweede
mo/ybdwnusa-oxyde n. Acide rn-, waterloodzuur n.
- Molybdite, f. [Chirn.] Molybdasnigzuur zout n.
- [Minér.j Loodsteen, looderts rn. - Molyb
dolde. f. [Minér.] Ligt en zeerhard looderts rn.,
moly bdoïde n. - Molybdoniancie, f.[Devin.]

Waarzeggerij uit gesmolten lood, m a 1 y b cl a m a sitie 1.
Mom, m., Momme, t. Zeer krachtig en sma kelijk Brunsuijksch bier, sn 0 m, m a mm e f. (naar
zijn' eersten brouwer Christiaan Mumme).
Moinasser, V. a. [Agric.] Den wijngaard uitsnijden of van zijne onnutte ranken en knoppen
ontdoen.
Motne, m. Poor diefstal gevat kind n. - (pop.)
Straatjongen rn.
Momellet, rn. [H. n.]

Soort van baviaan rn.
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MOMENT Moment, ni. Oogenblik n. en ni., zeer kort
tijddeeltje, ommezien; tijdstip, m o rn én t n. 11
arrha trop tard dun in-, hij kwam een oogenbilk
te laat. Piendre quelques in-s de repos, eenige
oogenblikken, eene korte poos u?trusten. - (fam.)
Un in-! een ooqenblik ! wacht eren! - Le ni- de
In mart, Le dernier ni-, liet ooqenbilk, het tijdstip
des doods, liet laatste oogenblik. Choisir, Prendre,
Saisft un in- favorable, een gunstig tijdstip kiezen,
waarnemen. Ook van een langer' of korter'
tijdduur gebezigd: 11 est foil par rn -s dans certains
m-s. hij is bij tijden, bij vlagen, bij ztkere qeléqenlieden gek. Les sages ant leurs ni-s derreur,
de u,jjzen hebben hunne oogenbiikken, tusselienpoozen van dwaling: Avoir de bans rn -s goede,
goedaardige, heldere, bedaarde tussc/ienpoozen hebben (van driftige, boosaardige of van ijlhoof(lige
inensctten sprekend) . - [Math.] Oneindig kleine
grootheid f. (différence). - [Mécarî. ] Kracht van
een ligchaam 2n beweging, hoeveelhid van beweging
of product van de snelheid des liqchaains en de
massa, in om én t II.
a CE MOMENT, lor. adv.
Op dat oogenblik, dan. - AU MOMENT DE, lor. prép.
Op het punt van, gereed om: Au a- de partir.
- AU (of DANS LE) MOMENT Od, AU MOMENT QUE,
lor roof. Op 't oogenblik dat, wanneer, toen:
J'arrivai dans le ns- oil ii sortait. - nu MOMENT
QUE, lor. conj. Zoodra, sedert: Du vr- que je lai
apercu, je lat salud, zoodra i/shem bemerkte, heb
ik hem geqroet. Je I' t i airné, du fl- que je l'ai
connu, Ik heb hem bemind, sedert (sinds, van 't eerste
ooqenblilc af dat) ik hem geleend heb. - Ook: daar,
dewijl.- Du in- qua vous Ie voulez , j'y consens,
daar gij het wilt, stein ik er in toe. -- DES CE
MOMENT, DE CE MO.iENT, lor. adv. Van sI,cden
aan, dadeljjk: Partez dès ce in-. - it TOUT MO-

MEET, ii TOUS MOMENTS, it CHAQUE MOMENT, DUN
MOMENT P L'AUTnE, DE MOMENT EN MOMENT, lor.

adv. Elkooqenblik, gedurig, telkens, onophoudelijk: II change
zn it tout rn- d'opinion, On l'attend
de m- en rn-. - DANS LE MOMENT, DANS UN MOMENT, EN UN MOMENT, lor. adv. In of binnen een
ooqenblik, dadelijk, zoo dadelijk, terstond, onmidde)l(jlc. onverwijld.- Je 1 evieris dans le rn-. -- EN
CE MOMENT, DANS CE MOMENT, lor. adv. Op dit
oogenhlik, thans, nu: II part en ce m-. - i'oun
UN MOMENT, POUR QUELQUES MOMENTS, lor. adv.
Voor een oo,qenblik, voor eene korte poos, voor
een l)OOsie Je ne vous quitte que pour un rn-,
pour quelques ni-s.
Moirientairé , e, (vroeger ook lI.toiiientain,
e), adj. Oogenblikkeljjk; kortstondig, ras voorbij,gaand, vlugtig: Plaisir. rn-. - Momerstanénierit, adv. Slechts voor een oogenblik; op vluglige , snel voorbijgaande wijze: Co rnétéore na
pal u que in-, dit luchtverschijnsel was slechts voor
een zeer korten tijd zi,qthaar.
Momerie, f. Mommerfj, vermomming f. (In
dien eig. zin veranderd.) - ( fig.) Vinzerfj, yeveinsdheid, geinaaktbeid; - zotte, belagrhelijlce yewoody of ceremonie f. Elle paraît fort affligée de
Ia mort de son rnari, mais eest une rn-, zij schijnt
zeer bedroefd over den dood van haren man,
maar 't is geveinsdheid, veinzerij. - Ii y a peu
de cultes qui ne soient dëligurées par quelques
m-s, er zijn weinige eerediensten, die niet door eene
of andere nioinnserj , (bar eenig dwaas gebruik
misvormd worden.
f Momeui', rn. Vermomde;
- klurht.cpeler; - goochelaar in.
Momie, f. Gebalsemd en gedroogd lijk bij de
oude Egyptenaren, in o m ie t. - ( fly. et fain.)
C'esf une m-, non vraie rn-, '1 is eene mumic,
een dor, uitgedroogd mensrb, 't is niet dan vel en
been; ook: hij is zoo stijf als een hout, hij staat
daar als een paal. - [Corn.] M- minérale, kostbare, welriekende en voor wonden zeer heilzame
berybalsem ni. in Perzië en elders, welken de oude
Egyptenaren bij t balsemen hunner lijkengebruikten, mineralisehe înumie f. Gornrne, Baume
de ni-, z. v. a. PISSASPUALTE. - [ LI n ] , z. V. 0.
LARVE. - [ Hort.] Zwart boomwa.c ii.
Móniieis. rn. pi. [[ I. rel.] Spotnaam rener
nieuwe pietistische secte in Zwitserland, sedert
1813 ontstaan
Momifleation , f. [Didact.] Mumie-bereiding,
verandering van een lijk tot eeoc mumie. -( fig.)
Groote vermagering f. _- Mornifier, v. a. Tot
mumie maken, in u in i f c d re n. - SE MUMIFIER,
-

-

-

-

-

V. pr. Tol eene niumie worden, in eene mumie

veranderen. - ( fig.) Bij uitstek mager worden.
Moiiitne, f, z. iOM.
Moiiion, in. [Dans. ] Soort van maskerdans in.
- [Jeu] Soort van weddingsrhap
tussrhen gemaskerden op een' worp met dobbeisleenen; inzet ni.
Couvrir le in-, de uitdaging aannemen, eene gelijke
som zetten.
Momont, in. [Ei. is.] Indische fazant ni.
Moniordique, f. [Bot.] Balsemappel in., eeoc
amei'ikaansrhe plant. - M- vesreuse, Z. GICLET.
Momot, M. [U. n.], Z. IIOUTON.
Moiiiiis, in. (pr --inure) (fig.) Bespotter, bedillaar, hekelaar rn. (naar Mornus, den god der
spotternij en sotyre uit de mytholoqie ', .
iIoH, adj. pass. rn. Mijn, mijne: Mon livre,
Mon arni, mon espoir. mijn boek n., mijn, vriend in.,
mijne hoop t. - lila, adj. poss. t. Mijn, mijn:
Ma rnère, Ma lionte, Ma maison, Ma principale
affaire, mijne moeder, mijne schaamte, schande f.,
mijn huis n., 'mijne voornaamste zaak f. -- Vóór
een subst. of adj. 1dm., dat met cciie klinkletter of
stomme h begint, verandert ma in rilon: Mon épée,
Mon unique espérance, mon humble derneure,
mijn degen, mijn eeniye hoop, mijne nederige, geringe woning t. Mes, adj. p055. rn et 1. p1.
Mijne: Mes arnis, Mes livres, mijne vrienden rn.
pl. , mijne boeken ti. p1.
Mona, ni., Z. MONE.
Monacaille , f. (dénigr.) Monnikenyespuis,
monnikengebroed n.
Moriacal, C, adj. (doorgaans met minachting
qebéziyd) Den monnik, zijn stand en levenswijs betreffend, monnikachtig. Les ordres rnonacaux, de
monniken-orden I. p1. Habit in-, monnikskleed n.
Esprit rn- , monnikengeest iii. Vie ni-e, monnikenleven n. Cda est trop m-, dat is te monnikachtig.
- [Diplorn.] Ecriture m-e, liet nieuwere yothisrhe
schrift. - Mouacaleiiient, ode. Op monnikenwijz
e, monnikachtig: Vivre rn-, op de wijze der
monniken leven.
Moiiaeavithe, adj. [H. ti.] Met slechts éénen
stekel. -.- MONACANTHE, In. Een horenvisrh rn
Moiiaeelle, f. [Bot.],

z. v. a. IIELVELLE.

S Moiiachat , rn. (pr. e h - k) Monnikenleven n. (vie monacale).
Monachisme, in. (ir. ch=k) Monnikenstand in., monnikendom n.; nionnikengeest in., mannilerj f.
Monade, t. [Phil.] Eenheid f., enkelvoudig
wezen, ondeelbaar bestanddeel n. der stof (volgens
Leibnitz). monade, nionas f. - volmaakte eenheid, God zelf (volgens de Pyt/iayoristen) . - [H. n. ]
Pientdiertje, zeer klein infusie-diertje n.
Monadeiphe, adj. [Bot.] Eenbroederiq, mo
Planten--0adélph1sc.Moneî,f
klasse, bij welke de meeldraden van anderen in
éénen bundel zijn zamengegroeid (16e klasse van
Linnetis) , eenbroederiqen f. p1., monadelphia n.
-

p1. - Monadelphiqiie, adj., z.

V. 0. MONA-

DELPHE.

Moiradisme, in. [Phil.] Stelsel n., dat het

heelal beschouwt als zamenqesteld uit monaden,
moo adjsmus. - Mon adiste, in. .4anhanyei'
van dat stelsel, m o n a d i s t ni. - Monadologie, f. Eenheidsleer f., leer van de enkelvoudige
wezens. - Monadologique, adj. Die leer betreffend, mnonadolôyisrh. ,
Mon andre, adj. [Bot.] Eénhalrnig, dénmannig,
met slechts éénen mee/draad, at o ii a n d r i s C h. Monandrie, f. Plantenklasse f. welker bloemen
slechts éénen meeldraad hebben (de le klasse van
Linnéus) , éénhelmiqen, dénmannigen f. p1., in o n d ndna n. pi. - Monandrique, adj., z. V. a.
MONANDRE.

Monanthe, adj. [Bot.] Met déne bloem, éénbloemiy, m 0 n fl thisr Ii. - Monanthe ofMo.
nanthème, adj. Met geheel op zich zelf staande
bloemen, rnondnthiscb, inonanthémisch.
- Moiianthère, adj. Met slechts één stofkolfje,
m 0 n a n t h é r i s ch.
Monaptère, adj. [FL. DJ, beter MONOPTERE.
Monarchie, f. ...411eenlieersrhappij, éénhoofdige
reqéring f.; - door een' monarch geregeerde staat rn.,
rijk n., monarchic f. M -absolue, limitée, onbepaalde, bepaalde monarchie. - Les rn-s de
1' Europe, de rijken of monarrhitn van Europa. La
ni- des Assyriens, des Mèdes, het ..lssyrische, Md-
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dische rijk. - Monarchien, rn. (dëngr.) [H. de
Fiance] Aanhiager van de in 1 791 afgekondigde
veiteenwoordigende monarchie, ei o n a r c 1 i s t m.
- Monarchiqiie, adj. Eenhoofdig, alleenheerschend; den monarch of der monarchic eigen of
toegedaan; door een' monarch bestuurd, m o n a rchaal, niondrchisch. - Monarchiquequement, ado. Op monarchale of eenhoofdige
wijze. - Moiiarehiser, v. a. Monarchaal of
eenliofdig maken; onder de heerschappij van een'
monarch brengen, monarchiedren. - Moiiai'chisme, in. Stelsel n. der alleenheerschappij;
verkleefdheid f. daaraan, ni 0 n a r C it í S mu s n.
- Monarchiste, ni. Voorstander, aanhanger
der monarchie of eenhoofdige regering, in o n a reh is t. - Eene enkele maal ook als adj. gebruikt:
Un people ffl::, een volk, dat den monarchalen regéringsvorm voorstaat. - Monai-cholâtr e g f.
( pr. ch=k) [Didact.] Overdreven vereerder in. der
monarchen. - Moiïaicholàtrie, f. Vorstenaanbidding; overdreven monarchen-vereering f., het
beschouwen der monarchen als plaatsbekleeders der
godheid op aarde.
Monarde, f. [Bot.] .4inerikaansche lipbloein f.
Monaique, in. Alleenheerscher in., hoofd n.
eener monarchie, m 0 fl d r C ii in.
Monase, f. [El. n ] , z. v. a. BAIIBACOU.
Monastère, in. Klooster ii. M- d'homrnes, de
lilies, mannen-, vrouwenklooster. Les premiers
111-s s'dtalilirent en Egypte, de eerste kloosters
werden In Egypte opgerigt, gevestigd. - Monasticité , f. [Didact. ] Kloosterstand in., monnikenqoin n. —Moiiastieo-gothique, adj. [Diplom.]:
Ecriture in-, z. V. a. ECI'itllre monacale, Z. 1ONACL. - - Mo.stier. m. Kloosterabt in . Monastique, adj. (ook zonder minachtend bij
denkbeeld, vgl. MOIsAcAL) Den monnik, zijn stand
en levenswijs betre/fend, kloosterlijk: Ordi'es manastiques, monniken-orden , kloosterorden T. p1.
Discipline in-, kloostertucht f.
Motiani, in. [H. n. ] Indische paauwfaant of
pluimbosdrager in. M resplendissantofLophopliore
eclatant, schitterende paaawfazant, een heerlijk
schoone vogel in de bergen van Noord-Indië, welks
kuif en rugvederen als goud, sinaragd en saffier wcrschijnen, terwijl de staartvederen bruinrood zijn.
Monanle, f. [[blus. arm.] Grieksche fluit 1. uit
één stuk. - MONAULE. ,m. Bespeler ni. dier fluit.
Monaut, adj. in. Ednoorig: Chien, Chat in-,
hond ni., kat f. met een oor.
Monax, m. [H. n. ] Marylandsch mormeldier ii.;
Canada,cche of Virginisrhe marmot f.

Monde, in. Wereld f., heelal n., hemel m. en
aarde f.: Dieu a créd le in-, God heeft de wereld,
hemel en aarde geschapen. - Le in- physique,
moral, intellectuel, iddal, de natuurlijke of stoflelijke, zedelijke, verstandelijke, denkbeeldige wereld. - Wereld, aarde f., wereldbol, aardbol, aardkloot m., aardrijk n. Salon 1'Ecriture Dieu créa le
in- en six jours, volgens de Schrift schiep God de
aarde in zes dagen. Ce has in-, Ce in- sublunaire,
deze beneden wereld, dit ondermaansche. Lan du
in-, het jaar der wereld. Les cinq parties du in-,
de vijf werelddeelen. Le centre du in-, het middelpunt des aardbols. Faire le tour du in-, eene
reis om de wereld doen, de wereld omvaren. Le
In- ancien of des anciens, de oude wereld (Europa,
Azië en Afrika). Le nouveau in-, de nieuwe wereld (Amerika). Le in- nouveau, de aardhol, gelijk wij dien thans kennen. Le in- maritime, de
eilanden-wereld, Australia (Oceanic). - [Bias.]
Wereldbol in. op de pauselijke tiara en op de keizerskroonen. hi- cintré, omgorde wereldbol (door
een' geheelen dwarsband en een' halven verticalen
band omgeven) . M- croisi, gekruiste wereldbol (met
een kruis er op). - (fain.) Le bout do in-, C'est
Ie bout du in-, Un coin do in-, Les quatre coins du
in-, Z. BOUT, COiN. - ( Loc. prov.) On na pas toutes
ses aises en ce m-, men moet de ongemakken dezer
wereld voor lief nemen. - Venir nu in-, ter wereld komen, geboren worden. Etre nu in-, leven,
bestaan. Cesser d'être au in-, N'ètre plus au m-,
sterven, niet meer leven. Mettre on enfant au m-,
een kind ter wereld brengen. - Wereld, elke planeet als bewoond beschouwd: Dieu a semi des in-s
dans l'espace . God heeft werelden in de ruimte
gezaaid. Chaque étoile fi xe occupe probaldeinent
Ie milieu dun m-, elke vaste ster beslaat waarschijnlijk het midden eener wereld (is door eene
groote menigte planeten omgeven). - (bij overdrijving) Wereld, groote, digt bevolkte plaats 1.: Paris
est un in-, on petit ni-. - (f41 uitbreiding) Wereld 1., menschdom n., al de menschen; - de nsenschen
in 't algemeen, het gros der menschen, de meeste
menschen in. P 1 ; - ook: een zeker aantal menschen, volken: Jisus Christ est Ie Sauveur do in-,
J. C. is de Zaligmaker der wereld. Laissons Ie intel qui l est, laat ons de wereld laten, zoo als zij
is. - La in- chretien, de christenwereld, de gezamenljke christenen. - Le in- est hien inéchant,
de wereld is, de mensc/ien zijn zeer boos, bedorven.
Sa vie est utile au in-, zijn leven is nuttig voor
de wereld. Tout Ie in-, iedereen. Tout le in- Ie
dit, sait cette nouvelle, iedereen zegt het, weet dit
Monbin, Monbain of S
. pondias, in. [Bot.] nieuws. - (fain.) I 1 ne faut pas accuser le mhégèrement, men moet de menschen niet ligtvaardig
Groote pruiinbooin in. der Antillen.
beschuldigen. Se moquer du in-. zich aan de weMoneayat, in. , z. v. a. BURAT.
Moneeau, in. Hoop. stapel ni., ordelooze of reld, aan de menschen, aan hunne praatjes niet
toevallige zamenhooping f. M- de blé, de foin, hoop storen. - 11 y wait beaucoup de m-, peu de in-,
koren, hooi a. - Des in-x de marts, de tués, pas grand in- h l'Opéra, er waren veel menschen,
stapels dooden, gesneuvelden. Mettre des pierres er was veel volk, weinig volk, niet veel volk in de
en in-, sleenen opeen' hoop werpen. - (lam.) Avoir opera. - (bij overdrijving) Avoir on in- denimdes m-x dune chose, overvloed, volop van iets mis sur les bras, een heir van vijanden op zijn'
hebben. - Greffe en in- of en approche. Z. AP- hals hebben. - (somtijds zelfs van één' persoon gebezigd): IN'entrez pas dans son cabinet, ii y a du
PBOCHE. - Moncelet, in. (verklw. van moncean) Bergje, heuveltje, hoopje n.; kleine hoeveel- in- avec lui, ga niet in zijn kabinet, er is iemand
bij hem, hij heeft iemand bij zich. - Volk n., beheid f., beetje n.
Mondain, e, adj. lVereldsch, wereldsgezind, dienden, dienstboden in. p1.; werkvolk n., werklieaardsgezind, aas de wereldsche ijdelheden verkleefd; den in. p1. (in die beteekenisineestal met een adj.
tot die ijdelheden behoorend: Homme in-, Femme poss.) , Onderhoorigen , soldaten in. pl. , scheeps
m -c, wereldsgezinde man, vrouw. - Plaisirs, Hon- volk n., manschap t., mannen: Congidier tout son
neurs in-, wereldsche. aardsche vermaken n. p1., in-, al zijne bedienden wegzenden, afdanken. L'ar
eer f. Parure ni-e, wereldsc/ie tooi, ijdele opschik in. chitecte a amend tout son in-, de bouwmeester
(Buiten de leerredenen ende stichtelijke boeken komt heeft al zijn volk, werkvolk, werklieden meigebragt.
het woord zelden voor; - als adj. van monde in - Les ennemis perdirent trois fois plus de m
den eig. zin, mag men 't nooit gebruiken: men zegt pie nous, de vijand verloor driemaal meer volk,
système nu monde en niet système mondain). - manschappen dan wij. Ce capilaine n'avait que
MONDAINS, M. p1. Wereldlingen. Les rn -s ne veulent la moitué de son in-, deze kapitein had nog maar
pas entendre parler de pénilence, de wereldsgezin- de helft van zijn volk, van zijne manschap. - Co
den willen niet van boetedoening hooren spreken. - bâtiment a tout son in-, dat vaartuig heeft at
[H. n.] Soort van zeer vruchtbare huisduiven f. p1. - zijn volk, scheepsvolk, heeft zijne equipage of bemanMondainement, adv. Als een wereldling, op we- nsn.q voltallig. Envoyer do in- Ii terre, volk, een
reldsche wijze. Vivre trés-rn-, zeer werelds leven. - deel der bemanning aan wal zenden. WeMondaiiité, f. ff7ereldsche ijdelheid; - werelds- reld, menscheljjke maatschappij f., omgang in.,
gezindheid f., wereldlust m., zingenot n. Le mépris verkeer n. in gezelschap, inz. een uitgelezen gezetdes ni-s, de verachting der wereldsche ijdelheden. schap, personen, die de genietingen der weelde, spel,
Passer sa vie dans Ia m-, zijn leven in zinnelijke dans, schouwburg, gezelschappen, ook gezellig ongenietingen, in wereldlust doorbrengen. - Ver- derhoud najagen. Avoir I'expérience du in-, onkeer n., omgang in. met de wereld, met de groote dervinding van de wereld, van den omgang met
menschen hebben. C'est on homme qui a vu le m-,
wereld.
-

-

-

MONDER
qui a Un grand usage, une grande pratique du
m-, 't is een man, die de wereld gezien hee/t, die
veel wereldkennis, veel ondervinding heeft opgedaan. Fréquenter Ie beau m-, le grand m-, met
de beschaafde, fatsoenlijke, elegante wereld, met
mensciten van den eersten rang of met de groote
wereld verkeeren. A son entrée dans le rn-, bij zijn
intreden in (ie wereld, bij zijn optreden onder de
mensclien of in de zamenleving. Mettre qn. dans
Ie m-, iemand in de wereld binnen leiden. Science
du in-, wereld-, menschenkennis f. Savoir uien Ie
In-, son m-, Avoir Ia science du m-, I'esprit, le
train du m-, de wereld, zijne wereld kennen, met
menschen weten om te gaan. Navoir pas de ni-,
Ignorer les clioses de ce m-, geen wereldkennis
hebben, de gebruiken der zainenleving niet kennen.
Quitter le rn-, Renoncer an m-, Se retirer do rn-,
de wereld verlaten, vaarwel zeggen, een stil, afgezonderd lenen gaan leiden. II nest plus du ni-, hij
ziet geen menschen meer, leeft stil. - 11 ne volt
qu'un certain m-, hij verkeert slechts, gaat alleen
aim met zeker slag van menschen. - Homme du
m-, Z. HOMME. - II ne faut pas mëpriser le petit
m-, men moet de kleine wereld, den burgerstand,
de geringere lieden niet verachten. Le m- savant,
lettré, de geleerde, geletterde wereld. - (Loc. prov.)
Ainsi va Ie m-, Ii faut laisser le m- comme ii est,
zoo gaat het in de wereld, zoo doen de menscl?en,
dat is zoo '5 werelds loop; men moet de wereld
haren loop laten. C'est le m- renverod, dat is
de verkeerde wereld. 11 dolt h Dieu et an m-, hij
is Jan en alleman geld schuldig, hij zit tot over de
ooren in schulden. - Cela est, Cela va le mieux do
m-, dat is opperbest, dal gaat overheerlijk. Nous
soinmes le mieux du ri- ensemble, wij staa; met
elkander op den besten voet, wij zijn witte vrienden. -- Je donnerais tout an m- pour avoir cda,
ik zou alles ter wereld, al wat ik heb, willen geven om dat te bezitten. On dit de lui tout le bien
do m- , men spreekt alle mogelijk goed van hem.
Le nieilleur li-, La meilleure chose du m-, de
beste mensch, het beste ding ter wereld. - Ella a
dpousé un homme de pat' Ie rn- que je ne nommei ai pas, zij is met zeker iemand getrouwd, dien
ik niet zal noemen. - L'autre in-, de andere weveld, het toekomend leven. - (pop.) Aller dans
l'autre in-, naar de andere wereld gaan, sterven.
(fain.) De quel m- venez-vous, uit welke wereld komt gij van daan? (tot iemand, die onbekend
schijnt met hetgeen ieder weet). - (/1g. et faos.)
C'est un homme de l'autre m-, 't is een menseb
uit eene andere wereld (van iemand, wiens levenswijze, gebruiken, denkwijze enz. niet met zijn' tijd
strooken). Dire des choses de lautre in-, vreemde,
ongeloofeljke dingen vertellen. Depuis qu'il a cessé
d'ètre malade, ii se croit dans un autre m-, sedert
hij niet sneer ziek is, meent hij in eene andere
wereld te zijn. - [ Bot.] Japansch honds- of kweekgras n. met aarvormie bloesems. - [I-I. n. ] Gevlekte stekelbuik of vierland m. (tétrodon) [Papet.] Grand m-, zikere groote papiersoort.
MONDE, adj. (alleen in den bijbelstijl) Rein, zuiver: Les animaux rn-s et immondes, de reine en
onreine dieren II. p1. (vgl. IMMONDE).
Monder, V. a. Reinigen, zuiveren, pellen, schillen: M- de l'orge, (les amandes, gerst pellen. amandelen schillen. - [ Mid.] l- one plate, eene wond
reinigen (rnondifier) - SE MONDER, V. pr. Gezuivei-d, gepeld worden: L'orge se monde, de gerst
wordt gepeld. Une plaie dolt se rn- souvent, eene
wond moet dikwijls gezuiverd worden. - Het part.
passé is ook adj.: De jorge rnondi, gepelde gerst f.
Du café a-, aftreksel n. van groene koffijboonen.
± Mondicité, f. Reinheid, zuiverheid, zindelijkheid f. (pureté, propret(„). - Mondifleatif,
Ive, adj. [[hid.] Zuiverend, reinigend: Rernède
m-, of als subst. MONDIFICATIF, M. Zuiverend,
reinigend geneesmiddel n. -- Mondilication, f.
Reiniging, zuivering 1. - Mondiaer, v. a. Reinigen, zuiveren. schoonmaken (wonden, zweren, enz.)
- SE MONDIF1ER, v. pr. Gereinigd worden: Cetle
plaie na se mondifie pas facilement, die wond
laat zich niet gemakkelijk reinigen. - Het part.
passé is ook adj.: Plaie mondifiue, gereinigde, gezuiverde wond f.
Mondiqiae, f. [Minér.] Wit arsenikkies n.,
steenachtige zelfstandigheid in de tinertsen.
Mondo, m. [Bot.] Japansche meibloem t.
-

-

,
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Mondrain, m. [Mar.] Heuvel, kleine zandben aan de kust, kegel m.
Mone, f. [H. n.j Bonte, afrikaansche aap, die
zich door twee witte vlakken ter weêrzfjde van
den staart onderscheidt, nonnenaap rn., (is 0 fl e t.
[simia mona ] .
Moiicdule, t. [H. n.] Vogelgeslacht, waartoe
de kauwen (choucas) hehooren. - Snavelwesp t.,
eene amerikaansche graafwesp.
Motientérois, m, z. v. a. COLON.
Moiiérin, in. [[lor[.] Soort van perzik 1.
Monet, m. [ [l . n.] (pop.) Muscle f. (moineau).
t Moiiétage, tn., Z. V. a. MONNAYAGE. Moiiétaiie, in. [El. anc.] Muntmeester ni., werkman in de munt. - MONETAIRE, adj. De munten betre//'end: Science m-, muntkennis f. Système
In-, muntstelsel n. Lois rn-s , muntwetten f. p1. Moiétisatioii, f. Het in omloop brengen (van
papier) als geld, uitgifte f. van papiereld; bepaling der waarde of den koers van een papiergeld,
m o n e t i 5 ei t i e. - Moiiétisei', v. a. Tegen eels'
zekeren koers in omloop brengen (papiergeld); eene
nominale waarde geven (aan papiergeld).
Molifrifi, ni. [Host.] Soort can perzik f.
t Monge, t. J\T055 f
MONGE, In. et t. Spaansche kloosterling rn. en f.
Mongolique, adj. [Géogr.] Mongolisch. La
race in- of jaune, het mongoolsche of gele menschem'as.
Moiigotis, rn [H. n.] Bruine of wollige maki,
niongoe of mongoes m., een indische aap.
Mono-a, in. [ I-I. n.j Soort van jerboa of egyptische springmuis t.
t MoLlial, e, adj., Z. V. a. MONACAL. - MONIALE, t. [Droll. can.] Non t.
Moviitaire, adj. [I-I. n.] Rozekrans- of halssnoervormig. - illonilicorne, adj. [I-I. n. ] Met
rozekran.cvormige voelsprieten. - Monilifère,
Monhligère, adj. [H. n., Bot.] Een' rozekrans
dragend. - Moiiiti forine, Moniliolde, adj.
[H. n., Bot.] Rozekransvormig.
Monin, rn., -e, t. Aap m., apin t. - ( fig.)
Leeljk, terugstootend mensch n.
Moiiiteiir, m. Vermaner, waarschuwer, raadgever, herinneraar. - Schoolhelper, leerling, die
met liet onderwijs van een zeker getal zijner medescholieren belast is (in de scholen van t wederkeerig onderwijs) , in ó n i t 0 r rn - Titel van zékere
dagbladen, inz. liet officiule fransche regéringsblad
(monileur universel), moniteur m. - [F!. n. ]
Moeras-hagedis f. (waarvan men. vroeger geloofde,
dat zij door een zacht gefluit den mensch voor de
nabijheid des krokodils waarschuwde) (ook sauve garde en souffleur geheete'n). - Monition, f.
[H. ecci.] Waarschuwing, bedreiging met den
kerkban, monitie f.
Mon itoi re, m. (of als
adj. Letti'e in-) 1 lerinnerings- ofvermaningsbr'ief m.
(tot openbaring van den bedrjver eener misdaad),
monitórium n. - Monitoriat, e, adj. Den
vermaningsbrief hetre/fen4; in den vorm van zulk
een' brief, monitoriaal. - Monitrice, t.
Raadgeefster, vermaanster t.
Monjoli, m. [Bot.] Amerikacinsche bornagie
-plant.vroi
f.
Monki, m. [El. n.] , z. v. a. SAIMIRI.
Monnage, in. [Coot.] Opbrengst f. voor 't gebruik van den heeren-inolen, maalregt n. - Regt,
dat de kooplieden aan den heer betaalden voor 't
hour/en van jaarmarkt op zijn grondgebied.
Monnaie, t. Munt, muntspecie, specie, kilnkende munt f., geld, gereed geld, muntstuk ii.,
muntstukken n. p1. M- dor, d'argent, gouden, zitveren munt. M- de cuivre, de billon, koperen munt,
kopergeld n. Fausse m-, M- altérée, valsche, vervalschte munt. til- fourrée , met goud of zilver
overtrokken muntstuk n. Faible, Forte m-, ligt,
zwaar geld. B- au dessous do titre, geld beneden
't gehalte. Battre m-. Z. BATTRE (ook fig.), FRAPPER. Papier m-, papieren geld, papiergeld. M- de
compte, fictive of imaginaire, rekenmunt, inqebeelde vaunt. - (Loc. prov.) Payer de (en) même m-,
Rendre, Donner a qn. la m- de sa pièce, met gedike munt betalen, betaald zette. II ferait de Ia
fausse rn- pout' lui, hij zoude alles voor hein magen. z. ook DÉCRIE. l- fait. tout, 't geld regeert de
wereld, 't geld, dat stom is, maakt regt, wat krom
is. Payer qn. en m- de singe, en m- de cordelier.
Z. GA?IIBADE. 11 nest qua changeur pour se con--

-

-
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naltre en ni-, die mart schijnt zeer knap in onzuivere zaken te wezen. - M- de baroche, ding van
weinig waarde, dat men in plaats van geld geeft.
- Klein geld, klein zilvergeld, kopergeld: waarde
van een geldstuk in kleinere munt. N'avoii pas de
In- sur soi, geen klein qeld bij zich hebben. N'avezvous pas Ja in- dun f1oin , hebt ge geen gulden
klein geld? kunt ge mij niet een gulden wisselen?
- Munt f., muntgebouw n., plaats, waar 't geld
geslagen wordt. [Bot.] (pop.), z. v. a. LUNAIRE.
- M- du pape, z. V. (1. LYSIMACIILE. - [ U. n.
11- de Guinde, . v. a. cAunis. M- de pierre, Md dialile, lvi- tiumismale. sleen-, duivelsmunt f.,
naam van fossiele zee-producten, die naar munten
geli ken.
Monnaiei'ie, f. Werkplaats f. der munters;
plaats, waar de stempel geslagen wordt.
Monuayage, ni. liet '11unte7s, liet muntslaan.
u

-

Z. BRASSAGE.

Motinayev, V. a. Munten, munt slaan, geld
slaan, geld stempelen. - liet part. passé is ook
adj.: Ai gent monnavé, gemunt zilver n.
Moniiayère, f. [Bot.] , z. NUMMULAIRE, CHASSE-

BOSSES.

Monnayeur, in. Munter ni. Faux in-, valsche
munter. - (Loc. prov.) Ii West que rn- p0111' se
contmaître en ijillon, z. v. a. Ii nest que changeur

pour se connaître en rnonnaie, Z. MONNAIE.
t Moiinéage, ii).. Z. V. a. aIONNAYAGE. -

Oud heerenregt D. 0/) de munt.(PECHEUR.
Monnier, m. [FL. nj (pop.), z. V. a. MARTINMonobaphie, f. [Didact.] Eenkleurigheid f.
- Monobase, adj. [Minér.] Met maar één
grondvlak.
:Iiona eaI)e. adj. (Uot.] 31et eiéne vrucht. Motiocarpien, He, oilj. [Bot.] Slechts ëdnmaai
vrucht dragend. - Monoeclitre, MODOCeJItride, m. [H. n ] , z. v. a. LEPISACANTHE. MonoctphaIe, cuLl. [Anat.] 51cc/its één hoofd
(op twee ligchomen) hebbend, eenhoofdig. - [ Bot.]
Met slechts één bloemhoofd. - MonoeèphaHe, t.
[Anat.] Eenhoofdigheid (als misgeboo) te). - Monoeère, odj [U. n. ] Net slechts éénen horen. MONOCERE of MONOCEROS, in. (H. 1.] Eenhoren ni.,
een dier van twijfelachtig bestaan; ook de naam,
dien inca aan den rhinoceros, aan den narwal, aan
den paradijsvogel, aan verscheidene visschen, aan
enkele kevers en sommige schelpen heeft gegeven [Astr.1 Eenhoren, zuidelijk sterrebeeld tusscten den
Grooten en den Kleinen Hond. - Monocer
que, in. [ H. n.] Soort van infusie-diertje n. Monoebile, adj. [U. n. ] Eenhoevig. - Monoch1anIy(14, e, adj. [Bot.] Met slechts één bloemhulsel. -- Monoehorde, ni., Z. MONOCORJ)E. Monoehroé, e, Monochi'oïte, adj. [Didact.]
Eenkleurig. - Monocliromate of Monochrome, a dj. Eenkleurig reschilderd: Tableau
Hi-. - MONOCHBOMATE, MONOCHBOME, rn In dIne
kleur geschilderd voorwerp ii. , eenkleurige schilderij, monochroma, monochroom n. —Monoehromatique, adj., Z. v. a. MONOCHROMATE.
- Monocle, m. Vergrootglas n. voor één 00(/.
- [Chic.] , Z. MONOCULE. - [H. n.] Schildvloo f.,
eenoog n. - MONOCLE. odj. Eenooejig. - Monodine, adj. [Bot.] Met tweeslachtige bloemen. .t Monoeo!on, rn. [Anat.], s. v. a. RECTUM. Monoeoorado, in. [H. n.], Z. V. a. ALOtJATE.
- Monoeondye of Monoeondylîon , m.
[Diploin.] Verkorting t. —Monoeorde, In. [Mus.]

Toonnieter m., werktuig met dIne snaar, met beweegbare kans en indeelinqen, om daaraan de hoogte
en diepte der toonen te bepalen, m a n o c P ô rdi ti, m n. - Eensnarig speeltuig n. - Monocotylédone, oh. [Bot.] Met eenlobbig zaad. MONOCOTYLÉD
ONES, M. 7d. Planten, welker zaad
slechts éénezaadlobheeft, monokotyieddnen t.
p1. - Monocotylédonie, t. Eeniobhigheiel f.
van 't zaad. - Monocrorne, adj. et subst. Z.
MONOCHROME. - Monoeioton, m. [Ant.] Voortaig D. met édne rij roeibanken. - Monoculaire,
adj. [H. n.] Eenoogig. - Monoctile, m. [Chir.]
Eenoogig verband n. (waarmede slechts één oog
bedekt wordt). - [Opt.] , z. v. a. LOUPE, LOR-

GNETTE. - Monocutiste, m. (burl.) Eenoogige,
eenooq , eykloop rn. - Monoculture, t. [Didact]

Uitsluitende aanbouw m.. monopolie n. van aanbouw. - Monocycle, adj. [Didact.] Slechts één'
kring beschrijvend.

MOI1NOMlllNE.

Monodactyle, adj. [II. n.] Eenteenig. Monodeiphe, adj. FE I. n.j Met slechts eene baarmoeder. - Monodendron, Di Uit een' enkelen
boomstam gemaakte schuit t. - 111011041e, f.
[Ant.] Eenstemmig gezang is. met begeleiding der
her. - ..4lleenspraak t. in. de treurspelen. - Soort
van eenstemmig klaoqlied Is. - Monodon, ns.
[11. n.] , Z. V. a. NARVAL. - Monodonte, adj.
[H. n. ] Eentandig (ion schelpen(. - Mono d yname, adj. [Bot.] Met éénen langeren meeldraad.
Monescie, t. [Bot.] Klasse der eenhuizige planten met gescheidene mannelijke en vrouwelijke
bloemen op éénen stain (de 21e klasse van Linneks),
eenhuizigen t. pl. , in o ii ce c i a ii. p1. - Monai-

cique, adj. Eenhuiziq.
Monogaine , adj. Slechts eenmaal gehuwd,
Bi 0 n a g I m i s c h. - [H. n. ] Animal m-, dier,

dat slechts suet één voorwerp paart. - [Bot.]
Plante in-, plant, welker bloemen alien van 't zelfde
geslacht zijn, plant met enkelvoudige bloemen.
MONOGAME, LB. et f. Hij of zij, die 50 den dood
der eerste huwelijks-wederhelft qeene tweede neemt
of meent te mogen nemen, m a a a p a m I s t m. en t.
- MOflOg'a!Hie, f. Enkelvondie, niet herhaalde
echt rn.,eennannerfj, eenwijverij, monogamie t.
(in tegenstelling met p o I p p a as i e). - [Bot.]
Plantenklasse f. met enkelvoudige bloemen. - Monogarniqiie, adj., Z. V. a. MONOGAME. - Mo-

DOgaJULSte, ni. cl t., z. v. a. MONOGAME. Nionogastrique, adj. [H. n.] Met éénen buik,
met dIne maag. - Mono e r e , au. [Didact.

Eenig in zijne somt. - Monotiénie, t. [FL. n.
A11eente1inj, zelfvoortbrenging t - Monogénique, mij. [Minér.j, Z. V. a. HOMOGENE. - Monogo;nphe, adj. [El. n. ] Eentcindig (van zekere
infssie-rlierljes. - tonograniitiatique, adj.
Het monogram of naamcjj/'er betreffend, os a n ag ei as in I t i sc h. - IonogranHne, in. Ineengevlochten letters t. p1. van eenen, naam bij onderteekeningen, ook op sinetten, oude schilderijen,
enz., naamtrek ni., naamc[/t'er, m 0 n 0 (7 r I in ii.
Bij de Ouden: iedere eenvoudige omtrek in. of
eesieouelije teekening f. - Monographe, m.
[Didact.] Schrijver eener inonographie, monogr a a p h HI. -- Ook adj.: Auteur in-. - Monographic, t. Beschrijving van een enkel geslacht
of cme enkele soort (planten, dieren, enz.(; verhandeling over een enkel of bijzonder onderu'erp,
in a is a gr(1 p ii i e t. - I1onographique, adj.
Tot zulk cciie beschrijving hehoorend, die betreffend,
monogrdp hischs. - Monogyne, adj. [Bot.]

Eenw[/vig, eenstfjlig, niet deJa stijltje of stampertje,
in 0 B 0 gy"n i s h. - Monogynie, t. Eenwjfvig
heid t. -- 4fdeelinq van sommige klassen in 't stelsel van Linneils, waartoe deplassten met één stampertje behoorers, eenwj'jvigen t. pl., in a ii a p
-

ala ii. p1. - Monogynique, adj., z. v. a.

MONOGYNE.

Monohiste, adj. [Anat.] Uit slechts één weefsel bestaand. - Monotiydrate, in IChirn.j Eerste der hydraten van eene stof, welke er verse/widciie vormt. - Monohytirique, odj. Slechts één
deelwaterstof bevattend. - Monobyle, arij. [I-I. is.]
Uit cciie enkele gelijkaardige stof bestaand.
Monoïaiuiq ue, adj. [Pharm.] Uit slechts dIne
510/' bestaande (van cciie artsenij). - Monoique,
adj. [Bot.] Eenhuizig, van de klasse der moncecia
of eenhuiziqen.
Monoli th e, adj. [Scuip., Arch.] Uit éénen
steen. monolithisch. Statue in-, standbeeld. uit
één' steenblok. - MONOLITHE, m. Kunstvoorwerp n.
uit één blok steen, as a n o 1 j th in. - Monologique, adj. Alleensprekend, in den vorm van een,
zei/gesprek, monoiógisch. —Monologue, Ia.

.,411eensproak t. in z. op liet tooneel, in 0 fi 0 t 0 O g Ia.
- Monolope, M., Z. v. a. CONIE.
Mononiachie, f. [Aiic. jur.], Z. V. a. DUEL.
- Motioni atie, Monomaniaqtie, adj. [MId.]

Met nionomanie bekebd. - MONOMANE, MONOMANIAQUE, m. et t. Waanzinnige in. en 1. omtrent
een enkel voorwerp, lijder m., tjderes 1. aan een
vaststaand denkbeeld (idle lixe), monom a an in.
en t. - Monomanie, t. De op een enkel voorweep geriqte waanzinnigheid f., vaststaand denkbeeld is. als zielskrankte, in on a in a is I e t. - Overdreven zucht t. tot eenzaamheid. - Monônie, m.
[AlgIb.] Enkelvoudige grootheid t. - Monomène, adj. [H. n.] Eendeelig, enkelvoudig. -

M 0 NOM1ROSOME
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Monornérosome, adj. [H. n.] Met een uit één
stuk bestaand lijf (van insecten) - Monomètre,
Monoiisétriqiie. adj. [LiLt.] Eenin.atig, m a n am é I r i s c ii. - 510 NO1ETBE , M. kers n., dat
slechts uit één lid bestaat, b. v. een tweevoetig
Jambisch of trocliwïsclz vers, rn 0 n a m é t e r rn. Monomyaires, ni. p1. [fL n. ] Schelpdieren n.
p1. met eene enkele sluitspier. - Monomyce, rn
[Bot.] Bladzwam II
Monopagie ofUonopégie, f. [1éd.] Hoofd
pijn, die zich enkel tot eene plek bepaalt, zonder van
plaats te veranderen, plaatselijke hoofdpijn f. Moiiope, adj. [Diclact.] Eenooqiq. - Monopède, adj., Z. MONOPODE. - Monopégie, 1., Z.
3101N)I'AG1E. - Monopéiiatitlié. e, wij. [Bot.]
Met enkelvoudig bloemhalsel. - Monopériçyne,
adj. [Bot.] Met eenlobbig zaad en rondom den
stamper staande meeldraden - Monopersonnel, Ie, adj. , liever UNIPERSONNEL. - Monoétale, adj. [Bot.] Eenbladeriq, met één bloem10(1, mon ope t a lisc h. - Moiiopétalie, t.
Eenbladerijheid f. - Monoptiage, wij. ( Dithict.]
Illeenetend. - Als subsl. in. en t. Alleeneter rn.,
-eetster f. - Monophagie, t. [Mliii.] Ziekte,
waarbij men slechts voor ééne spijs smaak heeft;
lee/regel m., waarbij men niet meer dan ééne soort
van spijs nuttiGt. - Monopliloge, iii. Naam
eener sterk lichtende lamp t. - Monophthaltne,
adj. [Didact.] Eenoogiq. - MOOPHTFIALME, til.
[Chit.] Verband n. voor één ooj (moriocule). [H. n. ] Eenoo( in., een oostindische visch. - Monophylle, adj. [Bot.] Eenbladeiig. - Monophysisiiie, rn. [U. rel.] Gevoelen der monophysielen, monophysismus n. - Monophysites, rn. p1. Voormalige christen-secte f., die in
den persoon van Christus slechts éénc natuur aannam, m o n o p h y s i e t e n in. p1 - Monophyte,
adj. [Bot.] Plante m-, plant f., u'aarvan tien niet
weer dan éénesoortkent. — Monopletirobianclie, adj. [I-I. n. ] Sire/its aan ééne zijde kieuwen
hebbend. - Monopode, adj. [I I. n.j Eenvoelig.
- MONOPODE, M. [Ant ] Tafel t. met één' voet. [Aunt. I Eenvoetcr in., mispeboorte t. niet één' voet
- Monopole, ni. .411eenhandel, uitsluitende bandel rn., ht rept, van wege den staal aan iemand
gegeven one uitsluitend en alleen een' zekeren bandel of eene fabrikalie uit te oefenen (ook wel van
sommige andere voorreglen gebézigd), ne o a a p 6I i e a. - Dwangkoop, warenopkoop m., overeenkomst tusschen kooplieden om zékere in groote
hoeveelheid opgekochte waren slechte tegen een'
door hen bepaalden prijs af te léveren. - (lig.)
-

-

Cet éci'ivain semble s'ètre réservé le ni- de I'mJute et de Ia caloiniuie, die schrijver schijnt zich

hel monopolie of uitsluitend rept voorbehouden te
hebben om anderen te bonen en te lasteren. - Monopoler, V. a., doorgaans MONOPOLISER. - Monopolear, nil. ..lileenhandelaar, met een mono- oak: opkonpolie bevoorregte, monopolist;
per ni. - Monopoilsant, e, adj. Den alleenhandel drijvend, een ieionopolie bezittend. - Monopoliser, v. a. Iets tot den alleenhandel beperken; een monopolie (/rijren, m 0 n 0 p a I i s ér en.
- Monopoliste, rn. Voorstander dec alleenhanrn.; ook
dels of der inonopolien, monopolist
z. V. a. MONOPOLEIJR - Monopse, wij. [ U. n. ]
Eenongio. - Monopsie, f. Eenoogigheid f.
Monoptère, adj. [H, n ] Eenvinnio. - MONOPTÈnE, M. [Arch. nec.] Ilon'le, op ééne zuilenrij
ruslende tempel in --- Monoptirygien, vie,
adj. [H. n. ] Eenvinnig, met eene enkele rugvin.
- [Bot.] Semeoce rn -ne, een?'leuqelifj zeiaei n. Moivoptote, in. Gram.] Oiive buigbaar, door
alle naoinvallen heen onveranderlijk woord, rn anoptéton n - Monopyrène, adj. [Bot.] Met
eene enkele kern of pit.
Mono-rabon, rn I I-I. n.j tt'orlstaartiqe aap rn.
van 't geslacht der saki.c. - Monorehide, ach.
teelbal hebbend.
- Monoéén
r
[Anat.] Slechts
ebis , rn. (pr. ch=k) Iemand, die Irtaar één'
teelbal heeft, inonorchiet rn. (ook monorchide
ge/weten). - [Bot.] Somt van standelkruid n. Monorhynque, adj. [H. n. ] Eensnaveliq. Monoiline, t. [Lilt.] Eenrijm n., eiichtstukje
met maar één rijen.
Monosépale ac(j. [Bot.] Met eenen kelk uit
één stuk. - Monositie, 1. (pr. t=c) [MI1
Het slecht.c eenmaal daags eten. - Monosotue,

adj. [Anat.] Slechts één lijf voor twee hoofden
hebbend. - Mon ospermatiqvie, Monosper
me, Monosperviviqive, adj. [Bot.] Eenzadig,
maar eene zaadkorrel dragend. - Monospertule, t. [Bot.] Eenzadigheid f. - Motiostaehyé, e, adj. [Bot.] Met in eene enkele aar vereenigde bloemen. - Moivostiehe, rn. [Litt.}

Eenregelig vers of opschrift, dichtstukje van één
vers, monOstichon n. - Ook als adj.: [Minér.]
Cristal rn-, kristal n. met ééne rij facetten om de
basis. - Monostoine, adj. [11. n. ] Eeninondig,
met éénen mond of ééne opening. - Als subet. rn.
Eenmondigc ingewandsworm m. -- Monostyle,
ac/i. [Bot. ] Met maar één stijltje of stampertje. Monosyllabe, m. [Gram.]Eenletlergrepig
woord n. - Ook als adj.: Mol rn-. - Monosyflabiqive, adj.: Vers m-, vers n. van eenleltergrepiqe woorden; ook: eenlettergrepig vers n., versregel rn. van ééne lettergreep. - Monosyllabisme, m. Het spreken met eenleltergrepige waarden, het kort bescheid geven.
Monathalame, adj. [H. a ] Met maar ééne
holte (van eenschalige schelpen). - Monothéique, adj. in éénen God geloovend, op dat geloof
gegrond, monotheistisch. - Monothélsviie, rn. Vereering t. van een' eenigen God, in onothejsmusn —Monothéïste, nt. et f. Hij
of zij, die slechts éénen God vereert, m o n ot h é
is t ill. en f. - Als wij. z. V. 0. 1410NOTHE1QUE. Monothèle, a dj. [Bot.] Met maar één' vruchtknoop. - Monothélisine, rn. [H. rel.] Leer f.
eener christen-.cecte der 7e eeuw, die in Christus
slechts éénen wil aannam, monotlieletisoius n.
- Monothélites, rn. p1. Aanhangers dier leer,
monothelieten M. ph. - Monothyt -e, adj.
[H. n. ] Eenschalig (van schelpen). - Monotigre, rn., Z. DORMILON. - Monotone, a dj. Eentoonig; eenvormig, lanqwfjlig, vervelend. Chant in-,
eentooniq gezang n. Bruit m-, eentoonig geluid n.
(14f uitbreiding) Acteur, Orateur m-, eentoonig
tooneelspeler, redenaar rn. - (fig.) Vie rn-, eentoonig, eenvormig leven ti. Plaisit rn-, eentoonig,
langwijliq, vervélend vermaak n. - [Peint.] Tableau in-, schilderij van één toon en kleur, zonder
uitdrukking. - [Méd.] Fièvre rn-, eenparige
koorts f. (die Van 't begin tot het einde denzelfden
graad van kracht behoudt). - t Monotoné m
naent, ache. Op eentoonige wijze. - .Monoto
iiie, t. Eentoonigheiri; - eenvormigheid, lanqwijligheid, eenzelvigheid t. Ce prédicateur na point
dintlexion de voix, eest one ni- perpétuelle, deze
predikant heeft qeene stembaiqing, 't is eene geduripe eentoonighe id. - (fig.) Ce poènie a de Ia rn-,
dit dichtstuk is eentoonig, heeft peeve afwisseling.
Sa vie est dune rn- ennuyeuse, zijn leven is vervélend, eenzelvio. - Moiioti-èmes, m. p1. [H. n.]
Dieren n p1., die slechts ééne opening voor 't lozen
van (Ie uitwerpselen en van 't zaad hebben. - Moviotviglyptie, rn. J Arch.] Ruimte 1. van éénen
tciilyph en twee melopen lusschen twee dorische
kolommen, monotriglyph ret. - Monotroniétiitiue, adj [Minér.] Met vier assen, van
welke drie aan elkander gelijk zijn (van kristallen).
- Monotype, adj. [F!. n. ] Naar éénen typus of
gronrivorot gevormd, monoty'pisch.
Monoxyle , (i dj.: Barque ni-, of als subst
MONOXYLE. in. Uit éénen boomstarn gemaakt vaaruin, enoneixylon n.
Mons, m. ( pr. monce) Minachtende verkorting
van loiisieur : Mijnheer in., heertje n.
Monseigneur, ni. Eertitel in. dei personen
van aanzienlijke geboorte of waardigheid, zoo als
van groothertogen, hertogen, aartsbisschoppen en
bisschoppen, gevolmarhigrie afgezanten, ook van de
maarschalken van Frankrijk (als men hunne waardiiheirl ei- niet bijvoegt; anders zegt men: Mon
sieur Ie niaréchal); weleer ook, op zich ze/ven gebruikt, cle titel des dauphins of troonsopvolrers
vein Frankrijk; Iloogedelpeboren, Hoogede/(estrenqe
Heer, Monseigneur. - Donner du ni- /t
Trailer qn. de in-, monseigneur legen iemand
spelen, iemand met monseigneur aanspreken. (P/ar. Messeigneu rs. weleer ook wel Nosseigneurs.)
in dievenlaal: breekijzer voor stoten. Monseignenrie, t (iron.), Z. v. a. SEIGNEUn1E. Mon.
seignenriser, v. a. (plai.c.) Iemand den titel
vanMonseirnea, van tloogedelgeboren of gestrenge
geven. - SE MONsEmNEUmsER, V. pr. Den grooten
50*
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sinjeur of heer spelen. Den titel van monseigneur
aannemen. - Elkander den titel van monseigneur
geven.
Monsieur, m. (pr. mo -cl -eu) Beleefdheidstitel
voor mannelijke personen, Mijnheer. - Titel, dien
men in de middeleeuwen aan den paus en de heeligen, en aan de koningen van Frankrijk tot onder
de Vwois gaf; - op zich zelven gebruikt was 't
weleer ook de titel van den oudsten broeder des
konings van Frankrijk. - Plur. Messieurs (pr. rnécl -eu) Mijne heeren. - Donner du m- it qn.,
Mijnheer tegen iemand spelen, iemand Mijnheer
flijeîflCfl. - Titel, dien de bedienden den keer des
huizes geven: WI- est sorti, nfjnheer is uitgegaan.
- (Loc. pray.) M- vaut bien madame, Z. MADAME.
- Ieder man, wiens taal en manieren eenige opvoeding te kennen geven, heer. Un m- est venu
vous demander er is een heer naar u komen vragen. Appelez ces messieurs, roep die heeren. (pop.) F aire le rn-, Faire bien Ie in-, den keer,
tee' deeg den keer uithangen. Devenir gros m-,
een groot keer worden, fortuin maken. C'est Un
beau in-, hij is netjes gekleed. C'est un vilain rn-,
't is een onverdragelijk, een norsch, terugstootend
lnensc/l. - [Hort.] Prune de in-, heerenpruim,
soort van ronde, fraai paarsche pruim f. - Ook
als adj. van de kleur gebëzigd; Une robe prune
de fl1-.
Monson, m., liever MOUSSON.
Monsoiae, f. [Bot.] Monsonia f., soort van
geranium van de Kaap.
t Moustiei, m. Klooster 11.; kerk f. (later
heeft enen woustier en ruoutier gezegd).
Moiistre, m. Monster, gedrogt, wanschepsel,
schrikdier n., misgeboorte f.; in 't algemeen: afwijking der natuur in hare bewerktuigde voortbrengselen; - tij overdrjving: leelijk schepsel n.;
wreed, ontaard mensch m. Un 111- h deux lêles,
een monster, wanschepsel met twee hoofden. M
macin, zeemonster, zeegedrogt. Ii y a des rn-s dans
les fleurs, dans les fruits, er zijn misvormingen
bij de bloemen, de vruchten, enz. - Cette femme
est un ni-, Ufl m- de laideur, die vrouw is a/ziglelijk leelfk, is een monster van leeljkheid. - (/1g.)
La discorde est un 111- odieux, sanguinaire, de
tweedragt is een ver/oeijelijk, bloeddorstig monster.
- INdian était un m-, Nero was een monster. (pop.) C'est un m- de nature, 't is een onmensch,
een monster der natuur (van een' wreedaardig'
mensch). C'est un m- d'inratitude, d'avaiice, etc.,
't is een monster van on2ankbaarheid, gierigheid,
enz. - ( poll.) Les rn-s des bois, de verscheurende
wouddieren. Les ni -s marins, de cetaceen of walvischsoorten f. p1., de groote zeedieren n. p1. On a servi des nl -S, men heeft ongemeen groote
visschen, monsters van visschen opgedischt. ( fi g.)
Se faire un rn- de qc., zich verbeelden, dat iets
hoogst moeijeljk, onaangenaam is. - [ Hart. ] M- donPie, simple, namen van twee tulpsoorten. M- pale,
soort van anjelier m. - [ Tech.j Soort van schaar f.
met groote, lange oogen. - (iron.) Zeer klein
schaartje. - t MONSTRE, adj. (fain.) Buitengemeen
groot of talrijk, ontzagjeljk, kolossaal, monster.
Un concert iii-, een monster-concert, zeer talrijk
concert; ook: een uit zeer vele ntuz'ijkstukken bestaand concert r. Diner in-, een monster-d in t ii.
- [11. mil.] Mortier rn-, monstermortier fl1. (door
de Franschen bij 't beschieten der citadel van Antwerpen in 183 gebruikt). - Monst.-i.etisement,
adv. Op monsterachtige, gedrogteljke, afschuwelijke
wijze. - Moustriieiix, euse, adMonsterachlig, wanstaltig, misvormd, gedrogteljk. wanschapen; teqennatuurljk ; zeer leeljk, afschuwelijk,
schrikkelijk, monstrueus, en onstreus. Enfant
m-, wanschapen, gedrogteljk kind n., wanvrucht f.
- Accouplement m-, tegennatuurlijke paring of
koppeling f. - ( fig.) Association ni -euse diddes,
onnatuurlijke zainenvoe ing van denkbtelden. Domme dune grosseur rn-euse, mensch van monsterac/itiqe, verbazende dikte. - Avarice rn-euse,
afschuwelijke gierigheid f. Crime m-. ijselijke, hemeltergende misdaad f. - [ Bias.] Animal in-, monster, monsterdier n., dot Of geheel hersenschimmig
is, Of ligchaarn.cdeelen heeft, die het VOCC de natuur
vreemd zijn: Dragon ni-, monsterdraak m.. draak
met een' baard, die uit een' bundel slangen bestaat. MONSTRUEUX, M. [Hort.] Zëkere perziksoort f. Monstruosité, f. Monsterachtigheid, gedrogte--

--

MONTAGNE.

ljkheid, wanschapenheid, wanstaltigheid, misvorming, misvormdheid, afwijking van de natuur,
mo nstruositeit f. La m- de cette tête, de
Son ventre, de wanstaltigheid Van dat hoofd, van
zijn' buik. - Toutes les fleurs doubles, triples
sont des 01-5, alle dubbele, drievoudige bloemen zijn
afwijkingen. - C'est une m-, 't is een wanschepset, een monster-product, iets geheel buitengewoon.
(fig.) La m- de son crime, de afschuweljkheid
zijner misdaad.
Mont, in. [Glogr.] Berg ni., inz. een op zich
zelven staande berg, een bergtop, die zich te midden eener keten of groep verheft (in proza zelden
in zijne eig. beteekenis gebruikt dan gevolgd door
een' eigennaam en zonder 't voorzetsel de). Sur yes
rn-s entourés dune éternelle glace, op die met
eeuwig ijs omgeven bergen. - Le ill- Blanc,
de Mont-Blanc of Witte berg. Le m- Etna, de
berg Etna. Les nl -S Pyrënées , het Pyrenölsche
gebergte, de Pyrenékn. - (podt.) Le double m-,
Le m- sacré, de Parnassus of Parnas (nu Lyaftoera).
- (Prov.) Chaque m- a son vallon, of II n'y a
point de montague sans vallée, el/ce berg heeft
zijn dal, alle leed heeft zijn lief, alles heeft zijn
voor en tegen, zijne eigen geaardheid. - ( Loc. prov.)
Promettre des rn-s dor, rn-s at rnerveilles a qn.,
Z. MERVEILLE. - fam. en bij overdrijving) Cela
lui coûte des m- dor, dat kost hem bergen goud,
ontzettend veel geld. - Z. ook PAGNOTE. -- M- de
piétd, berg van barmhartigheid, naam van inrig
tingen, waarbij men op pand en tegen interestgeld,
leent, bank van leening, beleenbank f., lombard m. [Anat.] hI- (Montagne, Eminence) de \Tdnus, venusberg, venusheuvel. - [ Chirorn.j Naam der kleine
verhevenheden aan den wortel der vingers in de
handpalm. - M- joie, M- jolt, M- rachet, M
voyau, z. lager in de alphabetische volgorde. MONTS, M. p1. (zonder nadere bepaling gebézigd)
De Alpen: Au lelà des in-, aan gene zijde der
bergen, der Alpen. - ± le MONT, 10v. adv. Naar
boven. - PAR MONTS ET PAR VAUX , bc. adv. Naar
alle rigtingen, naar alle zijden, overal. Cleercher
qn. par ni- et par vaux, iemand overal, in alle
rigtingen zoeken.
Moutagasse, f. [H. n. ] (pop.), Z. PIE-GR1ECHE
Montage, m. Het opdragen, optrekken, ophij
schen of opbrengen, het naar boven werken van
hout, koren, enz.); het loon daarvoor. - [Navig.1
Het opvaren. opwerken (der vaartuigen in eene
rivier). - [ Mar.] Le m- dii petit fond, het stellen
of inbrengen der vrangen, van de opvullingsspanten, het opbrengen van 't vlak. - [Tech. ] Le indu mtier, het stellen, het klaarmaken of toeriqten
van 't weefgetouw. -- (fig. et pop.) Cest on mde coup, of enkel C'est on m-, 't is eene doorgestoken kaart, een strik, eene bedriegerij.
Montagnard, e, adj. De bergen bewonend:
Peuples ni-s, bergvolken n. pi. Animaux m-s,
bergdieren ii. p1. - De bergbewoners betreffend:
Costume m-, kleedij der bergbewoners. Moeur
me-s, zeden t. pl der bergvolken. - Als subst.:
C'est un m-, 't is een bergbewoner. Les ni -s , dc
bergbewoners, bergvolken. - [ H. de France] Leden n. Pl. der bergpartij(vgl. MONTAGNE). [Myth.] Berggeesten m. p1., aardmannetjes n. p1.
- [H. n. ] Bergvolk n. (in Zuid-Afrika).
Montagne, f. Berg in.; gebercte n. Le sommet, La pente, Les flancs, Le pied dune rn-, dc
keuin, de helling, de zijden, de voet van eenen
berg. L'Espagne est coupte par des m-s, Spanje
wordt van gebergten doorsneden. Chaîiie, Groupe,
Système de m-s, bergketen, berg,gr oep f., bergstelset n. M- primitives, oorspronkelijke of eerste gebergten, grondgebergten. M-s de transition , evergangs-gebergten. hi-s secondaires, M-s de formation postérieure of récente, bergen van latere vor
ming, secondaire bergen. M-s tertiatres, bergen der
derde orde (door de zee of door stroomende wateren gevormd). - M- volcanique, M- de feu, vuurberg, vuucspuwende berg, v.lkaan m. ( volcan). M
de glace, ijsberg. M-s h couches, ui filons , vlot-,
ganggebergten. - (Loc. prov.) La m- a enfant
une souris, de bergen zouden baren, en er kwam
eene muis; 't was veel geschreeuw en weinig wol.
Il a sa m- dans sa tête, zijn hoofd is geheel vol
met zijn plan. -. (Proc.) II ny a point de m- sans
vallée
, z. onder MONT. Deux rn-s He se rencontreit
point, mais deux homines se rencontrent, bergen
-
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en dalen ontmoeten elkander niet, maar de menschen wel. - ( fig.) Des rn-s de morts et de rnourants, bergen van dooden en stervenden. - [ Anat
M- de Vénus, Z. MONT de Venus. - [Astr.j Md Ia Table, Tafelberg, een zuidelijk sterrebeeld. [Chirn.] Beu ie rn-, bergblaauu, blaauu' koperzuur zout, koperazuur n. - [U. de Francej Naam
der banken aan de linkerzijde in de nationale con
ventie tijdens de franeclie omwenteling der vorige
eeuw, waar de heet/ioo/'digste demokraten (mantagnards) hunne plaatsen hadden. de Berg; de
bergpartij. (fain.) Bergje n.
S Motitagnette, f. (verkiw. van montagne)
Montagiieiix, ease, adj. Bergachtig, vol bergen: Pays rn-, bergachtig land n.
Moiitain, m. I I. n.j Bergvink rn., Ardenner
dikbek m - MONTAIN, E, adj. In de bergen levend; z. V. a. MONTAGNARD.
Motitaisoji, f. (weleer) Opstijgina; - opwelling, opbruising f. van kokede 01 gistende vloeistoffen. - Feu de rn- (tij Rabelais). iemand, die
van tijd tot tijd vlagen van gekheid heeft. [Pèchej M- des truites, rfjljd rn. der forellen
(wanneer zij 't zout water verlaten om de rivieren op te zwemmen en er hare kuit te schieten).
1 Moiitanee, f. Bedrag, beloop n.
Moutanine, f. IChim.] Alkali of loogzout n. uit
de schors eener nieuwe kinasoort, bergkina ,qehee ten, montanjne f.
Moiïtanîsme, rn Leer van Montanus, bisschop
te Pepuza in Pheyqie (in de e eeuw). at a a t a n i smus 0. - Moutanistes, in. p1. Aanhangers
van Mon t anus, eene christen -secte in de 3e en l
eeuw, die eene allerstrenqsle zed.-leer had, rn o iitanisten. oak pne uni, Otici (d. i. geestelijk-gezinden), Pepuzianen en Phrygiers geheeten.
Montant, C, adj. Opwaarts of naar boven
bewegend, opgaand, oploopend, opklimmend, rijzend, stijgend, opvarend: II y a dans ce puits un
sean in- et descendant, er is in dien put een opstijgende en afdalende emmer. Chernin rn-, oploopende, opgaande weg in. - Bateau m-, opvarende
(tegen den stroom opvarende) schuit f. Marée in-e,
Z. MAREE. - [ Mi]-] Garde m -a. opkomende wacht t.
(die eene andere wacht aflost). - [ Bias ] II porte
d'azur (1 trois croissants rn-s dor, hij voert drie
gouden klimmende (niet de horens naar 't schildhoofd gekeerde) wassenaars in een blaauw veld.
Pièces m-es, regtopstaande stukken n. p1. - [Bot
Tige m-e, zich opwaarts riglende stengel rn.
- Mac.1 Joint rn-, opu,aartsche. staande voeg t.
- [Modes. ] Robe m -e, hoog kleedje n. (dat de
borst en schouders bedekt).
Montant, in. [Teclî.) Oppaand of re (I tol) staand
stuk hout of ijzer in velerlei timmer- of ijzerwerk,
stijl, post. st a ander rn. M-s dune croisée , dune
porte cochère, stijlen van een' vensterraam, posten
eener koetspoort. Les in-s dune échelle, de boomen, staanders eener ladder. B-s de Ia presse,
z. v, a. JUMELLES. - M-s de Ia bride, koonstukken n. p1. des toorns, - Bedraq, beloop IL. 8010 t.
(eener rekening, ontvangst. uitgaaf enz.), mant a n t n.; som 1. of totaal ii. van elke zamnenge elde bladzijde eener rekening, dat aan 't hoofd
eener volgende wordt overgebm'agt. - Eerst opvolgende in een' openvallesmden rano of post , naar regt
van aaibtsouderdonm: Ce lieutenant est le premier
rn-. die luitenant is cle eerste om cmy te roan. (In
dezen zin verouderd). - Verhoogde, pikante smaak
af geur, prikkel rn. van zékere dinoen: Donner
lu in- a mine sauce, eene saus mikant maken. Ce
yin a du in-, die wijn is krachtig, vurig. Ce ta
bac a beaucoup de m-. die tabak heeft een' prikkelenden geur. -- [Anal.) fiitwas II. van een. kakebeen, - [ Fauc.) Prendre Ie m-, honger stijgen
(van dem' juptvogel, die zich hoven het daar hein
vervolgde wild verheft. - Iuort.J Opgaand lot
ofjong hout n. I (Man.) Leerlinq, em'i'st beginPende rijder rn. - [ Mar.) M-s de Pities, betingstijlen rn. p1. M-s de voûte, wulflmouten n. p1. 'mI -s
de poupe, hekstutten al. Pl. 'mI -s des cornières,
oplanger.c fl1. Pl. der rantsoenhouten. M-sde cloche,
klokstutten, galoetijien m. p1. •- Le rn- de I'eau,
de opkomende vloed m. ( mare montante).
Motitassin, rn. [Corn.) Gespannen katoen n.
uit de Levant.
Monte, t. Liet bespringen of dekken (van hengsten en oak van andere huisdieren); - tijd rn. der
e
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dekking; - register n., dat daarvan in de slaete

-rijenghoudwt.
Monté, e, adj. (en part. passé van monter)
Beklommen, bestegen, enz. (z. MONTER). Escalier
m-, beklommen trap rn. Cheval ni-, bestegen
paard n. - Je suis m- chez lui, ik ben boven bij
hem gegaan. - Etre bien in- en chevaux, en rneuide, en line, ruim van paarden, huisraad, linnengoed voorzien zijn. Sa maison est m-e ur uit pied
trop coûteux, zijn huis is op een' te kastharen voet
ingerigt. - [ Man.] Etre uien, mal rn-, goed, slecht
bereden zijn, een goed, slecht paard berijden. (Lac. pray.), Z. GEORGE. - 11 est rn- stir des
échalas, hij heeft aaijevaarsbeenen. - Cheval haut
rn- af in- haut, hoop gebeend paard n., paard, dat
haag op de beenen is. - [ Mar. ] Vaisseau rn- de
cinq cents homrnes, met 500 kappen benand
schip mm. Ce bètiment est percé pour cinquante
canons at rn- de ti'ente, dat schip is voor 50 stukken gebaard en voert er dertig. - Vaisseau m-,
schip in Zijne houten, gehout schip n. - Diamant
bien rn-, goed gezette, gemonteerde diamant m.
- Ma niontre nest pas in-e, mijn ham- logic is niet
opgewandei. - [Mus.] Vioton, Piano hien, mal
m-, goed, slecht besnaarde viool, piano f. - \Tiolon
in- trop haut, te haag gestemde viool. - )fig.)
Esprit m-, Imagination m-e, opgewanden geest m.,
verhitte verbeelding 1. - ( ing. et fam.) Vous êtes
aujourd'hui titan m-, mal in-, singulièi'ement rn-,
gij zijt van duag goed, slecht, wonderlijk gemutst.
- Nous ne sornmes pas rn-s sur Ie ton de médire,
wij zijn niet gewoon, 't is bij ons geen gewoonte,
kwaad te spreken. - C'est un coup rn-, 't iseene
doorgestoken kaart, eene vooraf beraamde zaak,
vooraf bereide uitkomst of afloop. - Collet m-.
Z. COLLET (ook (fig.)
Moiate-à-regret, m. (alleen voorkomend in de
fin. uitdrukking): L'ablmaye de in-, de galg 1. Monte-au-del, m. [Bot.] Volksnaam van het
oaster.cch perzik- 0r vlooijenkruid.
Iontée, I'. Trap van een klein, onbeduidend
huis, kleine trap m. M- dtroite, roide, aisée, smalle,
steile, gemakkelijke trap. - Trap van een' windmolen. - (pop.) Trede f. ( martha, degré) van
een' trap: Ii monte toujours les rn -s trois a trois,
hij springt altijd hij drie treden te gelijk den trap
op. — )pop.) Faire sauter es rn-s ii qn., iemand
de trappen afsmijten. .- Hooger wordende plaats f.,
rijzende gm- and ni., opgaand terrein n., opgang m.;
- liet opstijgen, opklimmen. oprijden. Voila uno
rude rn, dat is een moejjelijke, steile opgang. La
rn- de ce chteau cit fort pénitmie , liet beklimmen
van dien heuvel is zeer 'moeijeljk. Nous le rencontrèmes i Ja rn-, wij ontmoetten hem bij 't opklimmen. bij 't naar hoven gaan. - [Arch.] t- de pont,
rijzing eener brug (hoogteverschil tusschen den
oever en haar hoogste punt). M- de voûte, hna'te
van een' gewelfboog in 't licht. - [Econ. mr.]
Tijdstip n., waarop de z ij deworm zich becin.t in
te spinnen. - )Fauc.] Trapswijze opstijging van
den va/k. M- d'essor, hooge vliegt f. - [Manut.]
Het opbrenc'en van een patroon op eemme stof. [Teelt.] (Jit.cmmjding f. van den kraan aan een
kleed. Monte -jus, in. [Raff.] Saai'tvanpomp t.
Moister, mm. n. (met avoim om eene handeling,
met etre (11fl een' toestand uit te drukken). Klimmen, opklimmen. stijgen, opstjoen, naar boven gaan,
a/)raan, oprijden. opvaren. Nous montmimes lentement, wij mi ngen (reden, moeren, rezen) langzaam
opumaarts of naar boven. M- (I un ambre, tegen een'
borne opklimmen. M- sum en arb'e , in. op eenen
boom klimmen. Aucun oiseau ne monte plus hout
que l'aigle, geen vogel stijgt hoogem- dan dim arend.
Cet escalem monte au premier étage, die trap
loopt naar de eerste verdieping. )%t- en carrosse, in
de koets st ij qen. treden. Quand je I'apercus dans
a rue je lui cmiai de in-, toen ik hem op dest rant
zoo, riep ik lien toe boven te komen. Jésus Christ
est montd au viel, J. C. is ten hemel gevaren. 'ml- an trône. demi troon beklimmen, de regéring
aanvaarden. z. ook cHAIRE. Ne montez pas sum
Ia chaise. klim niet op den stoel. - [ Man.) M- a
cheval , te paard stijgen, rijden: oak te paard leeren rijden. 11 salt hien in- b cheval, hij kon goed
te paard rijden. M- h dos, á nu, b poil. zonder
zadel rijden. M- en croupe. achterop zitten. (Loc. pray.) Bon cavalier monte toute main ,
een knap man weet zich altijd te redden, is overal
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thuis. - [ M ar.] M- sur mer, sur Un vaisseau,
op een schip dienen of zijn: zich op zee, op een
schip begeven, in zee gaan. M- au vent, boven den
wind komen, de bef winnen. M- a la Iiuiie, SUF
les veigues, a la girouette, naar de mais, de roes,
naar den vleugel openteren of klimmen. - [Mi l .],
Z. ASSAUT, BRECHE. - ( fig.)

M- sur les planches
de planken, liet tooneel betreden. tooneelspeler worden. M- sur le Pailiasse, den Parnas of Pegasus
bestijgen, dichten, verzen ma/sen. - Opklionnen,
in rang stijgen. 11 élait seigent, II est monUl a
Ia lieulenance, hij was onderofficieren is luitenant
geworden. U a monté par tons les degrés, hij heeft
alle graden doorgeloopen, hij heeft van onderop
gediend. Ii était en tFoisiènle, at ii est monté en
seconde, hij was in de derde klasse en is in de
tweede gekomen. M- au faite des honneurs, ten
tappunt van eer stijgen. - (Proc.) Bien bas ciloit
qui trop haut monte, hoogmoed Icrnnt voor den
val, wie hoog klimt valt laag. - (Loc. prov.) MSUF 505 grands chevaux, SUF ses ergots, Z. CUEVAL, ERGOT. M- aux nueS, schielijk in toom geraken, oploopenci zijn. Qnand on lui paile de cela,
il monte aux flue s, wanneer men met hem daarover spreekt, wordt hij toornig, boos. - Stijgen,
sijzen, opklimmen (van dampen, sappen, enz.),
wassen (van 't water). Les eaux sont montëes,
ilepuis hier, de wateren zijn sedert gisteren gestegen, gewassen. La rivière a month vette nuit de
cleux pieds, de rivier is dezen nacht twee voet gewassen. Le hiouillard monte, de mist trekt op,
La sOve monte aux aibres, het sap stijgt in de
'voornen op. Le baromètre monte, de barometer
rijst. La sang lui a, est rnonté au visage, het bloed
is hem in 't aangezigt gestegen. Ce sin monte a
Ja tOte, deze wijn vliegt, stijgt naar 't hoofd. -(fig.) Les ens des innocents montent nu viel, de
kreten der onschuldigen stijgen ten hemel. —(lus.]
La voix monte par tons et demi-to!is, de stem stijgt
door geheele en halve bonen. - Le collet de votFe
habit monte trap haut, de kraag van uwen rok
is te hoog. Les tleurs rnontent en graine, de bloemen schieten in 't zaad. - Voilii Je soleil, qui
monte sur iliorizon, daar komt de zon boven de
kim of den gezigteinder. - Stijgen of rijzen (in
prijs), duurder worden, opslaan: Le prix do blé
est, a monté jusqu(L.., de prijs van het koren is
gestegen, gerezen tot... Faire a- bien haut une
maison, een buis hoog opjagen (bij verkooping). Groeijen, aanwassen, toenemen: Son orguell monta
avec sa fortune, zijn hoogmoed steeg, vermeerderde

niet zijn geluk. - Beloopen, bedragen: A combien
tout cda (se) monte-t-îl? hoe veel bedraagt (lit
alles? La somme (so) monte a mille tiorins, de
som beloopt, bedraa( t duizend gulden. Les frais
de son proces monteront hien haut, zijne Proceskosten zullen zeer hoog loopen. MONTER,
V. (I Opgaan, beklimmen, best ij gen, oprijden, opvaren: hi- l'escalier, la montagne, den trap, den
berg opkiiminen, bestjjqen, opgaan. - [Mar.] Mun vaisseau, een schip lwmmaneléien of voeren,
het bevel over een schip hebben. - [ Man.] M- un
cheval, een paard berijden, te paard rijden; - een
paard afri;ten, oe/enen. - (Proc.) Qui monte Ja
mule, Ja ferre, wie den ezel gebruikt, moet hem
voiren: wie een ding gebruilt , moet het onderhouden. - [MiJ.] Il- Ja garde, de wacht betrekken, op
wacht trekken, op schildwacht gaan. M- Ja traii
dee , de wacht in de loopgraven betrekken. -

(liii. et lam.) M- one garde a qn.. Z. GARDE. -Met liet noodige vnorzien, uitrusten; - toestellen,
in orde brengen, ineen zetten, opmaken, opslaan,
opzetten, nsontelren. M- une personne en Jinge,
iemand niet linnen voorzien. M- une maison, een
hals van 't noodige huisraad voorzien. M une
imprimerie. Ja en- de ses presses, eens boekdruk
Icerj opriqten , haar van hare persen voorzien. MuRe croix de diamants, een diamanten kruis zetten. '1- une serrure, een slot (alle stukken, die
daartoe hehooren) zainenstellen , in elkander zetten.
M- un lit, une armoire, een bed, eene kast opslaan.
- M- une chemise, un habit, een hemd, een kleed,
eesien rok opmaken, alle naartoe behoarenele deelen
zainennaaijen. M- un souJier stir Ja forma, een'
schoen op de leest slaan. M- uiie eslampe, eene
plaat in eene lijst. achter alas zetten, M- Un bouquet, eeneii ruiker maken, binden. - [MJJ.I Mtine pièce de canon, een stuk geschut montëren,
-
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op zijn affuit leggen. M- une batterie, eene batterij
montéren, klaar maken. M- un fusil, une clpée,
eenen snaphaan, een geweer, eenen degen opmaken,
m a a t é r e fl. - 1%l- le bivouac, liet bivouac klaar
maken, betrekken. M- an cavalier, een' ruiter uitrusten, hem van paard en wapens voorzien. [Pêclie] M- un filet. een net reeden, klaar maken.
- [Mar.] M- Un vaisseau, een schip in zijne houten of inhouten zetten. ItI- l'areasse dun vaisseau,
ses canons, ses pierriers, Jas man telets des sa-

bords, etc. , het achterwerk van een schip oprigten,
zijne stukken, zijne mortieren aan boord nemen,
zijne valpoorten aanbrengen, enz. M- le gouvernail,
het roer aanbrengen. - '(fig.) M- une cabale, een
komplot op liet touw zetten, voorbereiden. M- une
partie, eeoc partij, een pleizierpartijtje voorbereiden. - [Mus.] M- un instrument de musique, een
inuzijk'instrument van snaren voorzien, besnaren.
M- un violon, snaren op eene viool zetten. - On
a monté ce luth trap liaut, men heeft deze luit te
hoog gestemd. - (fig.) M- sa lyre, zijne lies' besnaren, zijne luit of zijn speeltuig stemmen, zich
aan het dichten zetten. -- [Peint.] M- Ja couleur,
de kleur ophalen, /iooger, levendiger maken. (fig.) bI- son ton ei sa dclpense, een' hoogeren
toon aannemen en meer veritring maken. - Om
lui a monté Ja tête sur eet objet, men heeft hens
't hoofd daarover warm gemaakt, men heeft hem
dat in 't hoofd gezet. Naar boven vervoer n, opbrengen, opwerken, opdragen, optrekken,
ophijschen. M- du foin en grenier, hooi op den
zolder dragen. On monte les gros fardeaux sur les
greniers avec ties poulies, inca hfjscht zware lasten
niet katrollen op de zolders. Montez un peu cette
table dans ma cliamlire, breng deze tafel eens naar
boven op mijne kamer. - Montez Ja crérnaillère
dun cran, hang de haal, den hengel eesien tand.
hooger. - M- uRe rnontre, un tourne-broche, een
horlogie, een spit opwinden SE MONTER,
V. pr. Bedrogen, beloopen, de som uitmaken: Son
armee se montait a vingt mille homnies, zijn leges' beliep twintig duizend man. - Zich van 't
noodige voorzien, het vereisehte aanschaffen: Se
en- en linge, en sêtements, zich, liet noodige linnengoed, de noodige kleedingstukken aanschaffen. (lig.) Se en- SUF SOS grands airs. op een' Iioaqen
toon gaan spreken, eene image borst zetten. - Zich
opwinden, zich warm of boos maken: Cet homme
se monte aisément, die man geraakt ligt in vuur,
(pop.) hijis schielijk 0/i zijn paardje. II s'est rnonJ
e

lui-mème J-dessus, 11 s'est nM)nté Ja tête, il Wen
démoedra pas, dot heeft hij zich zelven in het hoofd
gezet, hij zal daarvan niet afgaan. - Elkander in
vuur, in drift zetten, elkander boos maken: lie en
montèrent Ja tèhe sum' ce sujet, zij maakten elkander het hoofd daarover warm. - Opgewonden
worden: Cette pendule se monte bus les quluze
jours, deze pendule moet om de veertien dagen
oprewonden worden.
Monte-resso rt, ni. [Tech.] Sleutel m., veti'
sehroef f., veêrspanner m.
Monteur, m. [Teelij Toesteller, klaarmaker,
zamenstehler van de verschillende deden eens voorWei'ps; ze/ ter (van edelgesteente n ), monteerd er.
M- de haltes, /iorlogieka.smaker. NI- cle etmardons,
koardenzetter. bi- en blanc. geweerhcde-maker. (fu n . et pop.) C'est Un m- de coups, 't is een man,
die met streken omgaat, die hirtge/oovigen wil bedriegen. - Moiitense, f. Opmaakster. M- de
modes, modeinookster f. (papiersoort.
Moiitfauieon, ni. [Tech.J Formaat ii. eener
Montro,'. ni. [Hort.] Soort van tulp t.
MoiitgoItil-e, t. Soort van luchtbol m., waarin
de lucht door verwarming verdund wordt, m a n tg 0 1 f i t r e 1, (naam' de gebroeders Montgolfier dus
gebed en).
-

MontieJiieoii of Moiitichieonrs, m. [Corn.

Zëkere half zijden half katoenen oostindische sto f.
Montieole, wij. [ H. n., Bot.] In de beroeu
levend of groeijend. - .4 1s .cuh.st. en. Lang.ctaartige
mccx f. - Soort van zwartkeeltje n. (traquet).

Monfle*ile. m. (verkiw. van mont) Bergje n.,
kleine berg, hemel to.
Moutie, f. [Rot.) Man/ia f., eene porseleinac h
plant in beek/es en op moerassige weiden, niet-tige

een onreljk vijf.cpletirm bloempje.
Montier, m. (Sal.] Opziener m. in de zoutwerken.

MO TIFRINGILLE

-

"WIT

Montifringille, m. [H. ti.] Bergvink, Ardenner dikbek m. (montain). (omdolend.
Motitivagiae, adj. [Lii. ni In of op de bergen
Mont-joie, f. (weleer) Hoop steenen ter aanduiding van eene overwinning of andere groote gebeurtenis, 00/c ter aanduiding van den weg; - (bij
uitbreiding) hoop, stapel m. van allerlei voorwerpen. - Oude krijgskreet m. der Franschen. Titel van den eersten of voornaamsten wapenkoning.
Mout-jou, ni. [Bot.] Bergsalie 1.
Montiiiartrite, m. [Minél.] Gipssoort uit de
groeven van 1ontmavtre, bij Parijs.
MoutiIIaIIris!sIe, m. Tafelschuirnerij, pannelikkerj f. (naar ztkeren Montmaur, een' vermaard'
tafelschuimer der 17e eeuw). - Kwinkslag m.,
woordspeling f.
Mont -niénule , fl1. [ Astr. ] Noordelijk gesternte n., onmiddellijk onder Boöles of den Beerenhoeder.
Montoir, m. [Man.] Slfjgblok a., stjqbank f.
(om gemakkelijker te paard te kunnen stijgen). La cOté till Ui-, de linker Zijde van 't paard. Le
côté hors do in- (hors m-, hors le m-), de regter
zijde f. Létrier du tOld du ni-, de linker stjgbeugel m. -- Ce cheval est di ffi cile, rude an in-, dit
paard laat niet gaarne opstijgen (verzet zich tegen
't besljgen). - Cheval cloux, facile, aisé au m-,
paard. (lat stil, rustig bij 'I opstijgen is.
Montouchi, in. [Bot j Het hart des katoenstiuiks der Antillen (mahot) , als plaatsvervanger
van kurk gebruikt.
Mont -pagnote, m., Z. PAGNOTE.
MontI)ellier, al. [Corn.] Brandewijn m. van
(deaux-u()n m.
Montpeliier.
Montprinblanc, m. [Corn.] Soort van Bor
Moutrable, adj. (woord van Voltaire) Vertoonbaar.
Mont-Racket, rn [Coin.] Een der beste witte
Bourgoune- wijnen uit de streek van Beaune.
Moiiti'e, 1. Monster, staal, toonstuk, proefje,
patroon, voorbeeld n. Voith one in- d'avoine, de
yin, ziedaar een monster haver, wijn. Aeheter du
1)Ië stir in-, koren op 't monster koopen. Marchandise h Ia m-, waar volgens 't monster. M- dune
iltotie, de drap, staal van ccve stof, van laken.
11- de con fi tures, proefje van kon/ituren. - Uitgestalde, ten toon gehangen, buiten gezette waar I
(vóór de winkels der kooplieden), uitstalling F.,
toon rn Tout cela nest pendu, nest mis lit qua
pour Ia rn- (lat alles is slechts ten toon, te kijk
gehangen. gezet. La fl1- dun orfèvre, dun houlanger, de toonkast t. van een' goudsmid, de toonplank F. van een' bakker. - Tuyaux de in-, voorste,
buitenste orgelpijpen. La in- de cat orgue est en
étain poli, de buitenpijpen van dat orgel zijn van
gepolijst tin. - (Loc. fam.) II Wen cohte i'ien
pour la m-, het gezigt, het zien heeft men mu niet.
- Ce marchand ne fait point de al-, die koopman legt terstond zijne beste waar voor (zonder
eerst de mindere ai'inkeigoe(leren te laten zien). Cela nest qua pour Ia in-, dat is enkel tot vertoonmaking (zone/er tol gebruik te dienen). - La mdes hiPs et balie, de granen staan mooi, beloven
veel. - (Prov.) Belle in-, pen de rapport, veel
vertooning en weinig van beteekenis, (hOOi van
buiten en slecht van binnen, veel geschreeuw en
weinig wol.
(fill.) Faire in- de son esprit. de
son érudition, niet zijn verstand, zijne geleerdheid
pronken of veel vertooning maken. Comnie ii fait
m- de son crddit, de son influence! wal pronkt
hij, wal geeft hij hoop op van zijn krediet, van
zijnen invloed! - Plaats, waar de paardenkoopers
hunne paarden te koop zetten, paardeinarkt F.;
wijze, waarop zij ze beproeven, proefrid rn 11 y
avait deux cents chevaux b Ia m-, er stonden
twee honderd paarden aan de lijn, op (Ie markt.
La m- est troinpeuse, de proc/rid, het proefrijden
is bedriegeljk. [Anc. mil.] Wapenschouw, won
slering F. (revue); - Ook: naandeljk.sche of driemaandeljksehe soldij F. M- niche, wapenschoun.',
waarbij geen soldij werd uitbetaald. - ( fain.) Passer h Ia m-, bij de monstering doorgaan (ofschoon
het dat niet of te naauwernood verdient). Cela
pent passer a la in-, dat kan er mede door, dat
Zakuurwerk, horologie. hoi' is zoo tamelijk.
logic n. Le mouvenient , la sonnerie, Ja chamne. Ie
ressort, le halancier, les ronages, Ie cadran, les algullies dune inontre, het gaande werk, het slag-

-

_-_

MONT URE.

'1489

werk, de ketting, de veêr, de onrust, de raderen, de
wijzerplaat, de wijzers van een horlogie. M- dor,
d'argent, gouden, zitveren horlogie. M- a holte
d ' or, horlogie met eene gouden kas. M- de poche,
a pendule, zak-, slingeruurwerk. M- a sonnerie, It
repetition, slaand-liorlogie, repetitie f. M- Ii reveil,
horlogie, dal van zelf slaat. M- Ii secondes, It
quantiènie, horlogie, dat de seconden, den datum
aanwijst, seconden-, datums-horlogie. M- Ii savonnettes, horiopie met een openspringend deksel in
plaats van glas. M- a cylindre, cilinder-, zeer plat
hoilogie. M- (Pendule) a équation, Z. EQUATION.
M- (Horloge) marine, z. HORLOGE. - Ma montre
va bien, mal, elle avance, retarde de cinq ninutes, mijn horlogie gaat goed, slecht, het loopt vijf
minuten voor, achter (of na). lidgier sa m-, Mettre sa m- it l'heure, zijn hal-logic gelijk zetten.
Monter sa ni-, Zijn imorlogie opwinden. z. ook
DOIGT, DETRAQUE.

Moiitré, e, adj. (en part. passé van montrer)
Getoond, vertoond: Objet in-, vertoond voorwerp n.

Personne in-e, aangetoona, aangewezen persoon in.

- Avoir éte bien, mal m-, goed, slecht onderwezen zijn, een' goed' of slecht' meester gehad
hebben.
Montrée, F. [Anc. jur.] Bevel n. tot plaatselijk
onderzoek, tot onderzoek in loco, tot huiszoeking.
Monti-er, v. a. Toonen, laten zien, vertoonen,
ten 10011 stellen; - wijzen, aanwijzen, aantoonen.
M- sa maison, ses tableaux, zijn huis, zijne schilderijen laten zien. tl des animaux P Ia loire,
dieren op (le kermis ten toon stellen of laten zien
(kijken). - M- dit doigt, (net den vinger wijzen.
11- le chemin P qn., iemand den weg wijzen. (fig. et pop.) M- son nez quelque part, voor een
oogenbiik ergens komen om terstond weder henen
te gaan Ii faut quil montre son nez partout, hij
moet, hij
il w
overal bij zijn. hi- les dents a qn.,
iemand de tanden laten zien, toonen, dal men niet
bang voor dein is. it- les talons, zijne hielen laten
zien, zijne biezen pakken. II inontre Ie cul, Z. GUL,
Z. ook BEJAUNE. - (fig.) M- Ie cheuiin aux autres,
M- i'exeinple, anderen den 'weg wijz
en, 't voorbeeld geven. M- la porte Ii qn. , iemand de deur
Of 't vierkante gat wijzen. Z. ook DO1GT. - (fig.)
Toonen, doen blijken, aan den dag leggen; aantooiien, bewijzen, betoogen. II inontra son courage
dans cette occasion, hij toonde zijnen moed bij
deze gelegenheid. M- de la douleur, de la joie, de
Ia crainte, droefheid, vreugde, vrees aan den dag
leggen. M- unisage gal, triste, een blij, treurig
gezigt zetten (gelaat vertoonen) . NI- un viage de
fer, zich onverzettelijk betoonen. On lui a montrO
quil avait tort, men heeft hein aangetoond, dat hij
ongel „k had. -- Onderwijzen, onderrigten, leeren:
II inontre Ie Latin at le Francais, et son frdre
montie In rnusique at ie dessii'i , hij onderwijst
het latijn en, het f'iansch, en zijn broeder geeft onderwijs in de nuzijk en in het teekenen. - Ooit
zonder voorwerp: 11 montre en viiie, hij geeft lessen in de stad. - Moiitrez-lui un peu son devoir,
leer, beduid hem zijnen plitjt eens. - (Loc. faut.)
M- it vivre Ii qn. , iemand terejt zetten, mores
leeren. - SE MONTRER, v. pr. Verschijnen, zich
laten zien, zich vertoonen: 11 se inontre partout,
hij laat zich overal zien. Le soleil ne sest point
montré aujourd'hui, de zon heeft zich heden niet
vertoond, laten zien. - Il nose se m- , hij durft
niet voor den dag komen, hij is bang zich te vertoanen. - Se m- homme de courage. zich als een
man van moed gedragen. Se in- digne de sa fortune, zich zijne fortuin waardig betoonen. Se in- tel
qu'on est, zich vertoonen of voordoen gelijk men
is, niet veinzen. Se Lien, mal in-dans nun circonstance, zich in eene omstandigheid goed, slecht
houden of gedragen. - Getoond of vertoond warden, vertoonbaar zijn: Ceia ne se inontre pas, dat
laat men niet zien, (lat mag, kan niet vertoond
worden. (Vertooner in.
Montreiir, m. (woord van La Fontaine):
Monts-lier. in. (woord van Voltaire) (iron.) Hor-

loçieunaker m. (fabricant de montres).
Moiitc.emsx, eiiume, adj. Bergachtig, zeer ongelijk van bodem: Contrde m-euse. - Nam' bergen
gelijkend, ber.qvormig: Des nuages m-.
Monture, F. Rijdier, rijbeest n., dier, waarop
men rijdt: Le cheval est Ia meilteure de toutes
les m-s, liet paard is onder alle dieren het beste
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tot rijden. Les mules sont Ja m- ordinaire en
Espagne, in Spanje gebruikt men gemeenlijk de

muilezels om op te rijden. - (Loc. prov.) Qui veut
aller loin, ménage sa in-, z DIENAGER. - Datgene,
wat tot omvatting, opmaking, toerusting van een
voorwerp, tot bijeen/iouding der verschillende dee/en
dient, m o n t u u r f.; - /iet zetten, opmaken, m 0 nUren. La m- dun diamant, liet invallen, zetten
van een' diamant. La m- dun fusil, dun pistolet,
de lade, liet hout van eeiten siap/wan, van eene
pistool. M- dune scie, houtwerk van eene zaag.
La in- ou garniture dun éperon, &t leer, scheenstuk van eene spoor. M- de bride, stanqtrens t.,
hooft/stel n. - II demande tant pour Ja ni- de ce
diamant, de ce miioir, hij vraagt zooveel voor
't zetten van dien diamant, voor 't omlijsten van
dien spiegel. - [ Anc. mat .], z. v. a. AnMEMENT;
,
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Mont-voyau, m. [H. n.] Geitenmelker m. (engouleveut, crapaud volant) van Guiana.
M oiieaiiiei.t In. Gedenkteeken, gedenkstuk, gewrocht der bouw- of beeldhouwkunst om de gedachtenis van een gewiptig voorval, van een' groot'
man te doen voortduren, m o n u m é n t II.; - bij
uitbreiding ook gebizigd van gebouwen en andere
kunst!jewrochten , die door ouderdom, grootte,
pracht, enz. of door daaraan verbondene herinneringen indruk maken; ook somtijds van natuurvoorwerpen en van de belangrijkste vooitbrengselen der tetteren en kunsten. Dresser, Eriger un
m- /1 Ja gloire dun grand homme, een gedenkteeken, eene gedenkzuil ter eere van een' groot'
man oprigten. Cet liOpilal est un beau m- de
J'humanilé de ce prince, dat hospitaal of gasthuis
is een schoon gedenkteeken van de menschlievendheid dezes vorsten. Les m-snalionaux, de nationale
gedenkteekenen. Les ni-sd'une iiIJe, de monu.enten, voornaamste en schoonste gebouwen eener stad.
- II fi t ulever un magnifique monument a son
épouse, hij deed een prachtig gra/teeken (een schoon
praalgraf, eene heerlijke grafnaald) voor Zijne echtgenoote oprigten. - Les cavernes, les precipices
sont aulant de rn -s des réolutions du globe, de
spelonken, de afgronden zijn zoo vele gedrnkteekenen (bewijzen, blijken) van de omwentelingen
onzes aardbols. - Cet ouvrage, Ce tableau est
Un beau m- du genie, (lit werk, deze schilderij
is een schoon ,qedenksluk (gewrocht) van 't genie.
- Moisunienlal, e, adj. Tot de gedenkteekens
beltoorend , die be/re//end, daaraan eigen, den aard
daarvan hebbend, III 0 n u tne n t a a I: Sculpture
me; Statue ni-e. G',00tsch, duurzaam: Style
m-. (Plur rn. rnonurnentaux.)
Moiiza, rn. [fort.] Soort van perzik 1.
Mophette, t., Z. MOIJFETTE.
t h op-.-,e, in. [Fl. D. J. z. v. a. CARLIN.
Moptee, t. [Fl. n.] Buigzame koraalpoljp m.
S Moquable , adj. Bespottelijk, bespottens
waard.
Moqise , f. [Mar.] Doodshoofd, doodshoofdblok it. M- d'itai, h coeur, starkous t. M- it on
ou h ptuieurs trous, jufferblok met een of meer
gaten, apr/et/tout n. 41 - d'araignhe. spinnekophout,
scheerhout.
Moqiier (se), v. pr. Spotten, den spot drijven,
bespotten, belagclten, uit/age/ten, belagcheljk maken,
voor den gek houden. On se moque de ous, men
bespot U, houdt u voor den gek. Elle sest moquée
de nous, zij heeft met ons qespot, den gek geschoren. On ne se moque pas de Dieu. God laat zich
niet bespotten. - Sollen, verachten, trotséi'ett,
niet tellen, zich niet storen of belct eunen, be/agchen: Ce soldat se rnoque des piril, die soldaat
Irotseert de gevaren, telt de gevaren niet. 11 Se
rnoque (le Vos iitentices, hij spot met uwe bedreigingen. Je me moque de lui, je ne le crams pas, ik belach hem. ik tacit wat met hem, ik vrees hem niet.
Quoi qu'il puisse dire , ette sen moque, hij mag
zeggen wat hij wil, zij vraagt er niet naar, bekreunt er zich niet over. (Lor. fain. et pray.)
Je men moque comme de Van iO, ik geef er geen
zier, geen duivel om. Je memoque do quen Jimt-on , ik lach met de praatjes van de mensciten.
Z. ook BARBOEJILLEE. OWEN. FOURGON. (absol.)
Schertsen, oeksc/ieren, niet in ernst spreken of doe
hoer/en: Vous V005 rnoquez, quand vous parlez
ainsi, jij schertst, 't is u geen ernst, gij meent
liet niet, wanneer gij zoo spreekt. - Vous vous
,
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moquez de vouloir me reconduire, 't is u immers geen ernst mij naar huis te willen brengen.
- .LVu en dan ook met faire gebruikt: Vous vous
ferez m-, gj zult u belagcheljk maken. - Het
part. passé komt somtijds ook als adj. voor: Tout
s'engage (t Ja fin saus le joug mo€Jué de l'hymen,
ten slotte buigt zich elk onder 't bespotte juk des
huwelijks. - Les moqueurssont souvent moqués,
de spotters worden dikwijls ze/ven bespot. - Moquerie, t. (altijd in kwaden zin) Spot m., spotternij, beschimping, uitjouwing 1., hoon m. 11 est
l'objet des rn-s de tante Ja cornpaguie, hij is 't
voorwerp van den spot, de beschimping van 't geheele gezelschap - Dwaasheid, ongerijmdheid t.:
C'est une m- que de vouloir sortir par ie temps
qu'il hilt, 't is dwaasheid, bij zulk weder te willen
uitgaan.
Moquette, f. Mokfluweel, trjp/luweeln. (tripe),
wollen stof, welker weefsel naar dat van 't fluweel
ge/jkt, ka//'a f. -. (pop.), z. v. a. MoQuEn!E. {Chas.j Levende lokvogel in. bij een' strik. Uitwerpsels n. p1. van den reebok.
Moqueui' , euse , adj. Boer/end, spot/end,
schertsend, gekscherend: Elle est on peu m-euse,
zij is wal gekscherend, spotziek. Ris rn-, spa/tend
gelach n. 11 a lair m-, hij heeft een spottend,
boer/end gelaat. - MOQUEUR, In., -El.JSE, t. (fam.)
Spotter m., spots/er t. spotvogel m.: Ne le croyez
pas, eest on m-, geloof hem niet, hij is een spotvogel. - Les rn-s soot souvent moqués, z. onder
MOQUER. - [ITI. n.j Spa/vogel, spot/ijs/er rn., een
noordamerikaansch vogel/je, dot allerlei klanken
misleidend nabootst; - spotter m., Terragona-slang,
sluf/eradder f., op Java.
Moquoiveau, m. (zamentrekking van moqueoiseau) [Hort.j Soort van witte kers t., die de
vogete niet eten, meenende, dat zij niet rijp is.
Morailler, v. a. {Maréch.j Den neusnijper
opzetten. - [Tech.] Den glascilinder uitrekken.
--- Het part. passé komt ate adj. voor: Cheval
momaillé. paard, dat den neusnijper opheeft. Morailles, f. p1. [Maréch.] Neusnijper, pranger in. - [ Tech.) lIck/any f., glasblazerstan.q om
den geblazen glascilinder uit te rekken, eer hij wordt
doorgesneden.
Moraillon , m. [Tech.] Slot/cram t., sluithaak m. aan een kist- of ko/Teldeksel, die in 't
slot gaat om te sluiten.
Moraine, f. (Tech.] Band m. of lijst t. van
metselkalk rondom eest' p i 5 el-muur. - [Corn.]
Wol van aan ziekte gestorven schapen, sterfwol t.
- [Minër.J Kleiachtig puin, zand n. aan den voet
der zwitserscite gletsc'iers. - [Vétui. ] ..4arswormen fl 7)1. der paarden.
Moral, e, adj. Zudel(jk, de zeden, de zedelijkheid of de zedeleer be/re/fend, zedekundig; goed
van zeden, zedeljik goed, deugdzaam, moreel; (in ruimer' zin): niet onder de zintuigen vallend,
enkel gedacht, in den geest, bovenzinnelijk. Discours
m-, zedclf/k gesprek n. Vérité m-e, zedelijke waar/((id f. Le sens m- dune fable, de zedelijke zin
of de moraal eener fabel. Philosophic ni-e, wetenschappelijke zedeleer, praktische wijsbegeerte t. Principe at-, grondbegrip en middelpunt mi. der zedeleer, zedewetf., moraal principe n. Person no
ni-c, zedelijk, deugdzaam nsensch in. Ce predicateur est tort m-, die prediker draagt vooral de
zede- of p1/glen/ee 7 voor. - Le nt- moral, de ze(lelijke, bovenzinnelijke wereld f. Ses forces m -es
Wont encore mienperdu de leur mnergie, zijne
geestkracht heeft nog niets van haar vermogen verloren. -- Lertitude ui-, mOrele, zedelijke (op ltooge
waarschijnlijkheid berustesscie) :ewisheid of zekerheld. Preuve, Dérnonstration m-c, een moreel (niet
op strenge berékening of op feiten, 'maar op gezonde gevol(1trekkingen berustend) bewijs of betong n. lntérèts moraux, zédel)jke (niet louter
sto/fJ ljke) belangen n. pt. - MORAL, m. 's Menschen gezamenlijke zedelijke vermogens, het zedelijke, mordle: II est mieux partagé au physique
qu'au m-, hij is beter naar 't I/pc/maw dan naar
den i eest bedeeld. - t Le rn- dune arrnie. de
mar//c of zedelijke kracht van een leger. --Itorate, t. Zedeleer, leer der p1/p/en en deugden,
leer des- zedelijkheid, der qedragsréqeling, zedekunde, moraal f. M- sévème, reltichie, dange
ç,'eslïenqe, verslapte, gevaarlijke zedeleer. II-reus,
affecte de parler toujours m-, hij wil altijd den
-
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zedepreker uithangen, hij heeft altijd zedespreuken
in den mond. M chrétierine, christelijke zedeleer.
M- en action, zedelijke verhalen n p1. La n id'Aristole, de zedeleer, de verhandeling over de
zeden van Aristoteles. - Vermaning, berisping f.:
Son père lui a fait une m-, une bonne m-, zijn
vader heeft hem de les gelezen, eene scherpe zedepreek gehouden. La m- dun ouvrage, de moraal,
de zedelijke zin van een werk. - Moialement,
adv. Zedelijk, naar de regels der zedeleer: Action
m- bonne, mauvaise, zedelijk goede, slechte daad f.
- Volgens rnoré 1 e zekerheid, naar hooqe waarschijnlijkheid (in tegenstelling met physiquement):
Cda est vrai m- parlant, (lat is, moreel genomen
of naar alle waarschijnlijkheid, waar. Cela est inimpossible, dat is moreel of naar verstands-waar
schijnljkheidsgronden onmogelijk.--- Moi-aIi
sateur, ti-ice, adj. De zedeljklieid of de goede
zeden bevorderend. zedelijk verbéterend of veredelend. -- Moralisation, f. Zedelijke verédeling,
verzedelijking 1., het zedelijk maken, hel opleiden
tot zedelijke beginselen, ni o r a 1 i a a t i e f. - Moraliser, v. n. Zedelijke beschouwingen maken,
levenspligten voordragen en inprenten; - zedepreken, den zedepreker spelen of uithangen, moraiisdren. II y a bien de quoi ni- sur ces évènements, er zijn over die gebeurtenissen vele zede
lijk - beschouwingen te maken. - (fam.) Avez-vous
bientôt achevé de rn- is uw zedepreken haact uit?
- MORALISER, V. n. Zedelijk maken, de zeden verbëteren; - de les lezen, eene zedepreek houden:
Ceci tend a m- les hommes, dit strekt om de
menschen zedeljlc maken. - (fam.) Son père la
bien moralisé, zijn vader heeft hem duchtig dc les
gelezen, de ooren gewassen. - SE MORALISER, V. pr.
Zijne zeden verbét eren, een bëter leven gaan leiden:
11 se moralise de plus en plus. - Elkander zedelessen voorhouden of de les lezen: Ces deux personnes se moralisent sans cesse. - Het part.
passé is ook adj.: Ouvrage moralisé, in zedelijken
zin uitgelegd werk n. Personne n-e, verzedelijkt
persoon m. - Voila assez in-, dat is nu genoeg
gezedepreekt, gemoraliseerd.- Moi-aliseur, m., -ease, f. (iron.) Zedepreker, lastige
zedemeester: Cest u m- éternel, 't is een eeuwige
zedepreker. - Moi-alisiiie, m. Wjjsgeerig stelset, dat zich uitsluitend tot de zedeleer bepaalt;
- godsdienstgeloof van hen, die het leerstellige
en zelfs de openbare eeredienst Ier zijde stellen en
zich enkel met goede werken bizig houden, m a r aljsmus fl lUoraliste, rn Zedeleeraar, zedemeester, zederegter, schrijver over de zeden, deugden en pligten, moralist rn - Moralité, f.
Zedeles, zedelijke overdenking f.; zedelijke zin m.,
leering f. (van een verdicht verhaal of fabel); zedelijk doel n , zedelijke strekking (van een of ander
letterwerk). 'firer des rn-s dune histoire, zedelessen, zedekundige opmerkingen uit een werk
trekken. Il y a une belle rn- cachée soos cette
fable, er ligt onder die fabel eene schoone leering,
een .schoone zedelijke zin verborgen. - Zedelijkheid f., het zedelijke (b. v. eener handeling); het
zedelijk goede, de zuiverheid en innerlijke waarde f.
eener verrigting; zedelijk karakter, gedrag n., m or a I t t e I t. La morale est dans Ia tête, la ni- dans
Ie coeur, de zedeleer ligt in 't hoofd, de zedelijkheid in 't hart. - Les actions des insensés sont
privies de rn-, de handelingen der onzinniqen hebben geene zedelijke waarde. - El est dune rnirréprochahle, zijn zedelijk gedrag of karakter is
onberispelijk. --- [Litt. anc.] Moralisdtie f.,
« spel m. van Sinne" , soort van zedelijk tooneelstuk
der oude Rederijkers, waarin afgetrokkene idé&n
verpersoonlijkt als spelers, vaak onder de grilligste
namen, optraden (onderscheiden van de my.stërian,
die ccve of andere verborgenheid des geloofs voorstelden). (wijnstok m.
Moa-ande, 1. [Agric.] ,lan den wortel zieke
Moi-ate, m. [Chirn. 1 Moerbeziehoutzuur zout n.
+ Moratear, rn Talmer, draler rn. - Moratoire, adj. [Didact.] Een uitstel vergunnend.
[mr. anc J Lettre in-, vorstelijke schutbrie(,
vr brief, waardoor een schuldenaar voor eenigen
tijdij tegen de vervolgingen zijner schuldei.schers
werd eewaarborgd, ijzeren brief rn. - [Prat.]
Intréts in-s, interesten rn. p1. of renten f. p1. wegens
vertraagde betaling.
.Iorave, adj. [Géogr.] Mordvi.sch, tot Moravië
-
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of zijne inwoners behoorend.. - [H. rel.] Frères
rn -s , moravische of boheemsche broeders , hemhul lers rn. p1. (ziekte voortqebragt.
Moibeux, ease, adj. IMéd.] Ziekeljk, doom
Morbide, adj. [Peint. , Sdulp.] Week, murw,
zacht, wat malsch, wollig, vleezig voorgesteld 'wordt:
Chair in-, mollig, zacht vleesch n. - [Mid.] Tot
de ziekte behoorend: Pliënornmnes rn -s, ziekteverschijnselen D. p1. Morbidesse, 1. [Peint. et
Sculp.] Malschheid, teederheid, weekheid, mollig
held (van 't vleesch)
± Moi-bieu, interj. , z. V. a. MOBBLEU.
Morbifiqiie, odj Ziekteverwekkend, ziekmakend: Humeur, Matière ni-, ziektestof f.
Morbilles, f. Pl. [Mid.] Huiduitslaq n., inz.
roodvonk rn. en mazelen f. pl - Morbillesix,
ense, adj. Met huiduitslag gepaard: Fièvre rn-,
roodvonkkoorts t.
Morbleu ! interj. Verduiveld! drommels! sakkerloot! te duivekater!
Moibi-an of Morvran, rn. [H. n.] (pop.)
Zwarte roof t. (corbeau noir).
Moi-ce, t., Z. MORSE.
Moi-eeau, rn Stuk n. , brok m., gedeelte n. van
een geheel, 't zij al of niet daarvan afgescheiden.
M- d'étoffe, de buis, de pain, de viande, stuk
stof, hout, brood, vleesch. Mettre en rn-x, in
stukken snijden, breken, scheuren, slaan, enz. M- de terre, stuk grond of land. - Voith un rndélicat, ziedaar een lekker stuk, eene lekkere beet.
- (fam.) Manger un rn-, eene mondvol nuttigen
of eten, een' kleinen maaltijd houden. Airner les
bans rn-x, een liefhebber van wat lekkers zijn,
gaarne wat lekkers eten. Le rn- honteux, het stuk,
dat gezondigd heeft, het op den schotel overblijvend stuk. S'endoi'rnir le rn- au bee, met het eten
in den mond (dadelijk na 't eten) in slaap vatten.
- ( fig. et fam.) Doubler les (of ses) rn-x, Mettre
les rn-x doubles of en double, schielijk het eten
naar binnen slaan. S'Oter le rn-, les rn-x de Ja
houche pour qn. , het brood uit den mond voor
iemand sparen, zich het noodige onthouden om
iemand te helpen. Il vous arracherait volontiers
les rnx de Ia bouche, hij gunt u de bete in uw'
mond niet. Tailler, Cornpter, J.togner les rn -x a
qn. , iemand de brokken toetellen, iemand kort
houden, hem slechts het hoogst no'dige geven. z.
ook MaChER. - ( Prov.) M- avalé na plus de goût,
eene genoten weldaad is haast vergeten; gedane dingen hebben geen keer. Les premiers rn-x nuisent
aux derniers, de eerste beten schaden de laatste,
wie van de eerste schotels te veel eet, moet de laatste onaangeroerd- laten. Double jeûne, double in-,
hoe langer men vast, hoe beter het smaakt. a la nourrice, het beste stuk. M- a Ja Brinvilliers,
vergiftigde beet of schotel rn. - (pop.) M- d'Ada rn,
z. v. a. POMME lAdarn. - Gedeelte, stuk n. van
een' letterwerk: Ti'aduire des ni -x de Virgile,
stukken uit Virgilius vertalen. Beau rn- d'u*
discours, schoon gedeelte eener redevoering. Somtijds wordt Morceau ook van een geheel gebruikt, inz. van voorwerpen, die kunst, wetenschap
of letteren belie/fe-n: Un faisan est un in- délicat,
een fazant is een lekker stuk, een lekkere -schotel.
Le Panthéon est en beau in- d'archit.ecture, het
Pantheon is een schoon bouwstuk, een schoon gewrocht der bouwkunde. Ce sermon est un des
plus beaux rn-x d'éloquence, die leerrede is een der
schoonste stukken (stalen) ven welsprekendheid. Ce
tableau, Cette statue, Ce monument est un rn
pricieux, achevé, die schilderij, dat standbeeld, dat
gedenkteeken is een kostelijk, uitmuntend stuk,
kunstqewi ocht. (Men zou van zulke kunstvoorwerpen, niet mogen zeggen: rnauvais rnorceau (voor
rnauvais tableau), grand rn- (voor grande statue,
grand monu m ent) ; Ook moo men niet van een gedeelte eener schiulerj, gelijk van dat eener redevoering, zeggen: C'est on beau rn-). (fam. et
/1g.) C'est un ni- trop cher, in m- de prince, daar
kan ik niet aan ruiken, dat is me veel te duur,
dal is groote-heerenkost, rijke-luis-kost. C'est tin
rn- friand, un m- de rol (van een aanvallig meisje
sprekend), 't is een lekker ding. - [Mus.] Mdensernble, weer dan vierstemmig stuk der operaas,
ensemble-stuk. - [ Anat. ] M- de diable of Mfrangé, naam van den ongelijken, als 't ware in
franjes verdeelden rand van de uiteinden der eileides's of trompetten van Faitopius.
-
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Morceler, V. a. In stukken verdeelen. verbrakkelen: M- Un héritage, tin pain, eene erfenis, een
brood verbrokkelen, in kleine deelen verdeelen Het part. passé is ook adj.: Pays niorcelé, verbrokkeld land n. - ( fig.) Style morcelé, verbrokkelde, in korte zinnen afgebroken slji m. t Moicelet, m. (verklw. van morceau) Stukje,
brokje n. (petit morceau). - Morcelleinent, m.
Verbrokkeling, verder/ing f. in stukken (van landenen, nalatenschappen, enz.)
orlache, I [dean. dom.] Groote vuurtang.
- [Tech.] Houten kleinhaak in. (waar tussrlien
sommige voorwerpen in de schroef gezet worden,
opdat de bek van deze hen niet beschadigen zou);
- handschroef f.; - bek ni. van sommige tanqvor
mige voorwerpen. - Soevereintanq f. - Mondklem f. (die in kloosters den nieuwelingen somtijds
als penitentie voor onnoodig spreken wordt aangeleqil).
'Mordacté, f. [D idact.] Bijtende, invretende
eigenschap eener vloeistof, bijtende kracht f., invretend vermogen n : La m- de 1 eau-forte. ( fig.)
Scherpheid, bitsheid, vinnigheid f., het .ctékeligc in
woorden of peschriften: La m- de Voltaire, de
bfjtendheid, het scherp hike/end vernuft van V. La rn- rvoltante dune épigramme, de ergerlijke
scherpheid of boosaardigheid van een puntdicht. Moidailler, v. a., z. v. a. MOIIDILLER.
Mordant, e, adj. Bijtend, tot bijten geneigd,
bijtziek (inz van sommige dieren). - ( fig.) Bijtend,
invretend, weglcnoqend: Acide. Sd m-, bijtend zuur,
zout n. - ( fig.) Bijtend, bits, stikelig, schamper,
scherp: Style m-, bijtende, scherpe stijl m. Sa
plume ni-e, zijne scherpe, in (jol gedoopte pen f.
Plaisanteries ni-es, schampere, vinnige scherts f.
- MORDANT, M. [Tech.] I3ijtvocht, bijt- of hechtmiddel n. (der vergulders, der katoendrukkers,
enz.) - Grijper, af/per, knijper, belg m., werktuig
bij verschillende bedi ijcen, om iets ter bewerking
vast te leggen; lion/en nijpertje aan 't visorium of
den kopijhouder dec lelterzetters; ook z. v. a. MODDABET. - fig.) Cetle voix a du m-, die stem heeft
een' (loordrinqenden klank. Cet acteur a du m dans son jeu, die tooneelspeler heeft iets eiqenaardigs en trcffends in zijn spel. Cet homme a du m
i- it, die man heeft een doordringend ver--daislep
stand, heeft oorspronkelijkheid en scherpzinnigheid.
- [Mus. halve triller rn., zékere versiering in de
voordrogt ran spel of zang.
Moi-daret,m.[Sell.] Vergulde Spijker of knop m.
op het paardetuig.
Moadate, m. [Rel.] Christen, die tweemaal
renecoat wordt (vol. BENEGAT).
Mordeehi of Moidéhi, in [Mid.] Oost-indische ziekte f., bestaande in ecne ziekelijke spijsverldrinq ten gevolge der lucht streek, ere a rd e h i in.
Moidelle, f. [I-I. ii.] Stekelkever in . .- Mor
delloiaes, in Pl. Il-I. ni Geslacht der knaa g - of
slekclkevers of wortelvreters.
Morde1te 1. [I-I. n. ] (pop.) Meikeverpop f.
Mordenr de pieires, rn. (H. n.j Bp de vissclters, z. V. (t LABRAX. - z. ook MORIWIEIIRE.
Mordexiii,rn. [itléd.J Aziatische chOleta, mardexine f.
Moidicavit, e, adj. [Didact.] Scherp, prikpelend, bijtend: Sel, Sue in-. scherp zout, sap n.
Jiumeurs in-es, sche?pe vochten ii. pl - ( fi g. et
lain.) Scherp, vinnig, stekelig, bits (tiener MOBPANT). - Mordieai*tes. f. p1. [H. n. ] Bijirlit
gen f. p1. - Mordieation, f. [Mid.] , z. v. a.
PICOTEMENT. -- Inbijting f.
Mordleus, ado. (latin.) (pi. - kuce) Met de
tanden (alleen fi g. gebézipd in): Soutenir SOD Ol
nion m-, zijne meening met hand en tand, stout
en stijl* slaande houden.
Mordieune, 1. (alleen gebruikt in): (toe. ode.)
A la grosse in -, zonder koinplimenten of omwegen,
rond en ruiterlijk: LI les a traités Si Ja in , hij
heeft niet veel omslag met hen pemaakt, hij heeft
kun zijne meening roduit gezegd.
t Mordieu! interj., z. V. a. MORBLEEJ.
Mordillage, m. Het zacht bijten, het geknabbel. - Mordiller, t'. a. Zacht en aanhoudend
bijten. heknubbelen -- Ook zonder voorwerp: Les
eunes chiens airnent h m- . de jonge honden knabgraag. - SE MORDILLEB, V. pr. Elkander
zacht bijten.
- -

-

-

(

-

lelen

Mordoré, e, adj. Hoogrood, bruinrood. -

MORE

MORDOIU, in. Bruinroode kleur 1., het bruinrood.
- [H. n. ] Soort van duif f.; - soort van tanga-

ra of prachtmees f.; - Bourbonscite vlasvink m.
- Mordoriire, 1. Bruinrood n.
Moispierre, in. [f-I. n. ] Stekclgrondel, steenbijter m., een europeescit riviervischje (ook percepierre geheeten).
Mordre. V. 0. Bijten: Le ellen la niorclu au
bras, de hond heeft hem in den arm gebeten. Les
puces Font bien niordu, de vlooijen hebben item
ter deeg gebeten, gestoken. Le perroquet vous mordra, de papegaai zal u bijten, pikken. - (podt.)
M- Ja poussière, in 't stof, in t gras bijten, sneuvelen. - La lime mord lacier, de vijl knaagt het
staal. - [Gray.] M-, Faire in- une planch, eene
plaat etsen. [fliar.] Lancre mord Ie fond, of
zonder voorwerp: L'ancre rnord, het anker houdt
grond, vat in den grond. - [ Teint.] L'étoffe mond
Ja leinture, dc stof neemt de verw aan. - (fig.)
Hékelen, scherp gispen, kwaad spreken: Sa vieille
bouclie édenlée maid toujours le prochain, haar
oude tandelooze titond bijt (hekelt, schendt) altijd
den naaste. - M- ses oiigles, zijne nagels afbijten,
zich suf denken, b. v. op een rijmwoord. - MODDDE. V. n. Bijten: til- dans une pomme, in eenen
appel bijten. Les poissons mordent it Iharnecon,
de vtsschen bijten aan. Les perroquets, Les puces,
Les serpents mordent, de papegaaijen, de vloofjen,
de slangen bijten. - (Loc. fig. et fain.) 11 ne rsiord
ni Be rue, hij doet goed noch kwaad Cela no
mord ni ne rue, dat baat of schaadt niet, dat is
onverschillig. La mort ny mord, dat is onvergankeljjlî. II n'y saurait m-, 't is hein te hoog, te geleerd, te moefjeljk. Commencer (t in- au latin,
een weinig begrip van 't iatfin krijgen. z. ook
AVEUGLE, GRAPPE, HAMECON, MâT
IN. - (Pray.)
Un chien mart ne maid plus, een doode hond bijt
niet meer, wie dood is, kan niet meer schaden.
Tel grince des dents qui na nul talent de m-,
menigeen dreigt, die geen moed heeft om te slaan.
Z. ook ABOYER, CIIIEN. - (fig.) Lean forte na
pas assez mordu sur cette planche, het sterkwalet' heeft op deze plaat niet diep genoeg in gevreten.
Cette pierre est Si dure. que Ja linie ny mord
pas, deze steen is zoo hard, dat de vijl er geen vat
op heeft. - [Lmpr.] La vignette mord (avance)
sur les leltres, het vignet gaat tot over de letters,
bedekt ze. La frisquette niord, 't fris/eet bijt af
(als 't een gedeelte van den rand der bladzijde bedekt en dat verhindert den druk te ontvonqen). [Mac.] Cette poutre na mord pas assez avant
dans Ie inur, die balk gaat niet diep genoeg in den
muur. - [Mar.] Lancre morel, z. boven. - [Méd.]
Les dents de cette roue ne mordent pas assez sur
Je pignon, de tanden van dat rat vatten niet Iliep
genoeg in 't rondsel, in 't drijfrad. - (fig.) Boosaardig hékelen, beriepen, bedillen: II clierche it
sur tout, hij zoekt alles te berispen, hij zoekt alles
te bedillen. Il fly a point it in- sur so conduite,
op zijn gedrag is niets te zeggen. II maid en riant,
hij geeft al lagchemle eenen steek onder water. SE MORDRE , v. pi. Zich bijten: Se m Ja langue,
zich in de tong bijten; (fig ) z. 1.ANGUE. -- (Lor.
prov.) lis no se nordront pas, zij zullen elkaar
niet bijten. Allez vous y faire in -, vertrouw, reken daar maat' eens op. Z. ook DOIGT -- Elkander
bijten: IJs se sont mordus (t Ja joue. - Mordu, e,
adj. (en part. passé van Inordre): Homme in- Jun
chien enragd, door een dollen hond gebeten man.
- Bot.] Feuille, Racine in-c, afgebeten blad n.,
wortel in. (als zij een stomp, onregelmatig geland,
als afrebeten einde hebbrn). - [Mar.] Garant m-,
beknepen, onklare looper in .
More of Maure, m., Moresse of Man-

resse, f. Moor m., moorin f, bewoner of hewonere.c van Noord-Afrika of de Barbarjche Staten.

- (Lor. prov.) Traitor qn. de Turc it M-. En
user avec qn. de 'Fure (t M-, iemand zonder de

minste verschooning, harbaar.cch, op zijn turksch
behandelen, met iemand leven als de kat met de
muis. A laver Ja tète dun M- (dun 'dne) on y
perd sa Jessive, Z. hNE. - [Man.) Cheval cap de
m-, caveci de m-, moor/cop. Cheval gris de in-.
zwartschimmel in. - Des has gris de in-. zwartgif/ze kousen f p1. - More wordt ook als adj. voor
beide gedachten gehézigd: Le peuple m-, La nation
in-, het moorsche volk. Une femme in-, eene moor,sc/je vrouw, nioorin. - MORE, in. De moorsche

MORi

-MORTON.

of Palais de Ia fda M-, tuchtspiegeling, fata-morgana, vgl. MIRAGE.(kruid n.
Morganie, I. [Bot.] Nieuw -Ilollandech helmMoi-geliiie, Moi-genille, t. [Bot.], z. v. a.
gelijkend.
ALSINE. M- d'été, z. v. a. IOURON des champs.
Morean , adj. ni. [Man.] Cheval m-, de poll M- dean, water-muizenoor, vergeet-mij-nietje n.
In-, gitzwart paard n. - MOREAU, m. Korf in. de printeinps, schermdragende witte weefjbree t.
van touw, waarin men de paarden op weg wat te
Morgoule, t. [H. n ] Soort van zeenetel t.
vreten geeft.
Moigiii-ant, e, adj. Stuursch, barsch, trotech
Morée, t. [Bot.] Kaapsche li.cchbloem f. - van gelaat.
MOREE, f. [Minht.] IJzerhoudende kleiaarde f. (inz.
Moigue, t. (weleer: gelaat, gezigt) Ti'otsche
in het depart. Haute -Macne).
ernst in., noi'sch en gebiedend voorkomen n.; verMoréiue,f. [Chum] Gele maria of morjne, waandheid,, inqebeeldheid , laatdunkendheid t.
hoogmoed in . 11 a hien de Ia in -, hij zet een heel
kleurend bestanddeel van den geelhout- of verwersïnoerbézieboom [moms tinetoiia] van zhnerika deftig en fier gezigt; hij bezit veel trotschen eigen(V P, MoJU ENE ).
waan. La in- Ie rend insupportable, de laatdunMorelle, 1. [Bot.] Plantensoort van 't geslacht kendheid maakt hein onuitstaanbaar. -- Tenir sa
der solaneen of nachtschaden, waartoe ook de aard- in -, een deftig en stijf ambtagezigt zetten, zijne beappel (in- tuliéreuse of parinentière) behoort. T'ioepsbëziqheden met gemaakte deftigheid verrigten.
grimpante of r anipante, Vigne de Judée, Douce - Faire Ia in- a qn., een trotse/t, uitdagend gezigt
tegen iemand zetten, iemand norsch en hoogmoedig
klimmende nachtschade, hoe langer hoe lie--amère,
ver. M- furieuse, z. v. a. BELLADONE. M- de mu- aanzien. - -t- Opgeblazen, hoogdravende stijl in. iaille, muurkruid n. (pariutaire). M- somnhfère, Plaats aan den ingang eener gevangenis, waar de
slaapverwekkende nachtschade f. M- du Canada, cipier zijne optesluiten gasten onderzoekt, in 0 1'II u e t. - Plaats der ijkschouwing te Parijs. Z. V. a. MECHOACAN. M- des Indes, indische scharlaken- of kermes -bizie f. - [H. n. ] Volksnaam van [Pêdhe] Ingang in., opening t. van een zaknet. de europische koet f. of 't gemeene waterhoen; - Morgiié ! intej. (boerenvloekwoord), z. v. a.
ook z. v. a. VAIIION.
MORBLEU. - .Morgiieau, m., z. v. a. MORGUEUR.
Moi-endo. adv. (ital.) (pr. mo -rein-do) [Mus.] - Morgiène! interj. (soort van vloekwoord),
Wegstervend, verminderend, decrescendo tot noon- Z. V. a. MORBLEU. - Morguer, v. a. Met trotweljks hoorbare zwakte van toon.
schen ernst, met here stout a cliheid aanzien, trotOo i ene, t. [Bot.] , z. v. a. IIYJmOCHAIuDE. - siren, met uitdagende trotscliheid hejdgenea. - De
nieuw ingekomen gevangenen naauwkeurig beschout [Thid.], z. v. a. HÉMORCHOIDE.
Moiéiiie, f. of Morénier, in . [Bot.] Groote wen, om ze te herkennen. - SE MORGUER, v. pr.
Elkander ta r tend aanzien. -- Het voet. passé is
peruaansche palmbon ni.
Moresque of Maiai-esque, adj. Moorsch, de ook adj.: Personne morgude, met here stuurschgewoonten, zeden en smaak der 11ooren betreffend: heid bejigend persoon in. - Moi-gueur, in. GeDanse in -, moorsche dans in . Edi fice in-, nworsch van g enschouwer (die niet het naauwkearig ondergebouw n. - [Arch.] Style in- , moorsche of ara- zoek der nieuwe gevangenen is belast) . Stuurschbisc/ie bouwtrant m. - MORESQUE, f. Moorsche dans, kijker, trotseerder m. - Morguienne I interj.,
moorendans m. - Peintuie h in m-, (of als adj. Z. V. a. MORBLEU.
Peintuce in-), of enkel Moresque, z. v. a. ARABES
Moriboiid, e, adj. Zieltogend, op sterven
liggend. - Etre tout in-, kwijnend, slepend zijn,
QUE. - [ Bot.] Gebladerte n. van den kapperbooin
(caprier). - Soort van anemoon f. (ook morette alsof men zou gaan sterven. - Ook als subst.:
gebed en).
Zieltogende in . en t.
Moresse, f., Z. MORE.
Moi-ieaud, e, adj. (fain.) Donkerbruin van
gelaatskleur. Doorgaans als subst. gebézigd: C'est
Moi-et, in. [Bot.] , z. V. a. A1RELLE.
Morétiane, 1. [Bot.] Indische justicia f. (car- Un gros ni-, une petite in-a, 't is een donkerbruine
kerel in., een donkerbruin meisje n.
mantine).
Movie, t. [Anc. jur.] Schade t., verlies n. door
Morette, f. [Bot.] , Z. MORESQUE.
Morfée, f. [Hort.] Ziekte t. van den olijf- en een overlijden veroorzaakt. - Peau de in-, huid t.
oranjeboom.
van een op de vilplaats afgestroopt beest.
Moi-fiI, in. Draad in . aan een geslepen mes- Moiiforme, adj. [Bot.] Moerbézievorwig.
Z. MARFIL .
Morigénei-, v. a. Tot goede zeden opleiden,
Moi -fl at, In. [Agric.] Buikloop in. dci' zijde- wel opvoeden. (In dien zin verouderd.) - (lam.)
wormen.
.Doorhalen, de les lezen, iegt zetten, mores leeren:
I Morfondeinent, in . Verkondin f. (i'efroi- Qui vous donne le droit de venir me in- ? wie
dissement). - Morfondre, v a. 'Verkouden, geeft u 't regt mij de les te lsoiiaen lezen? - SE
met koude bevangen, dooi' en door koud maken: MORIGENER, v. pr. Zijn gedrag verbéteren, een nicer
Ce vent vous morlondra, die wind zal u koud zedelijk leven gaan leiden. - Het part. passé komt
maken. - SE MORFONJJRE, v. pr. Verkleu m en, van als adj. voor: Enfant morigmné , wel opgevoed
koude verstijven: Haliillez-vous, vous vous mor- kind ii.
fondrez, kleed u, gij zult koud worden, gij zult
Mor ille, t. [Bot.] Morielje t., soort van paddeverkleumen. - [Boul.] La pâte se morfond, het stoel in. - [Corn.] , z. v. a. MORAiNE.
deeg wordt koud. - ( fig.) Veel tijds onnut verlieMoi-illon, in. [Hort.] Soort van blaauwe zoete
zen, vergeefs wachten: Je me suis morfondu h vous druif. - [U. n.j. Z. GARROT. - 1110 R1LLONS, M. pl.
attendre, ik heb lang vergeefs op u gewacht. 11 [Joalli.] Soort van ruwe, geringe smaragden, die
laisse ses créanciei's se in- a sa porte, hij laat men bij 't ons verkoopt, in o ei 11 0 ii s m. p1.
zijne schuldeiscliers vergeefs voor de deur wachten.
Morin, ni. [Chin.] Kleurend bestanddeel n. van
- Morfondu, e, adj.: Clieval in-, van koude 't geelhout of den verwers-moerbéziebooin, in 0bevangen paard n. - MORFONDU, M. [Mar.] Op- rin in. - [EI. n] Moorenkopje n., eene zwarte
eslagen lijn f., opgeslagen schiemansgaren n. - duif met witte vlugt. - Ook als adj. (Pigeon in -.)
orfonthire, f. [Vétér.] Gewone droes in., verMorincle , t. [ Bot. ] indiaansche moerbézie
koudheid t.
-struik
in. - M- royale, inktwortel in.
Morganatique, adj. Nachtelijk, als een nachtMw-me, 1. Sterfte t. onder 't vee. - Wol f. van
gezigt, geheimzinnig. - Manage in-, morqandtisch doode dieren (moraine). - [Bot.] Pei'zischeplantf.
huwelijk, huwelijk niet de linkerhand, bij 't welk van 't geslacht der kaardebollen. -- [Chirn.] Witte
een vorst, graaf enz. aan eene niet met hein in mo r a in., het oorspronkelijke kleurende bestanddeel
geboorterang gelijkstaande vrouw iets bepaalds tot in 't binnenst der blokken geelhout, mor i lie t.
morgengave [morganhtica] uitzet, terwijl de kinMorinelte, t. [H. n.], z. v. a. GUIGNARD.
deren, uit zulk een echt geboren, alleen den naam
Moi-inge, in. [Bot.] Oostindische behénnoten
en 't vermogen der moeder erven - Mol-gana-bom.,ringat
tiquement, adv. Op morganatische wijze.
Moi-io, in. [H. n. ] Naam van een' prachtigen
Morgane, f. Nac/itgezigt, spookachtig licht n. européschen dagvlinder in.
- Naam eener vermaarde toovergodin uit de ridMoiion, in . [Anc. mii.] Ligte helm in. der
derromans, aan wier invloed de bewoners van oude ridders. - Slagen m. p1. met de hellebaardReggio in 't koningrjk Napels 't natuurverschijn- schacht of met de musketkolf op het achte rdeel. vel der luchtspiegeling toeschrijven. - Châteaux (Loc. prov.) Donner sur le in- a qn., iemand wat
taal f. Le petit more of Le moresque, het klein
rnoorsch, eene afwijking van de eigenlijke moorsche
taal. -- MORE, 1. Soort von mede t. (hy€Iromel).
Illoré, e, adj. [Bot.] Naar den moerbeziebo o m

-

-
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-
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-
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MORION, M. [Ant ]
op 't lijf, op de billen geven.
Domme, leelijke en mismaakte dwerg, dien de rijke
Romeinen tot hun vermaak hiel ten; potsenmaker,
nar in.
MORION, M. [Bot.], z. v. a. MORELLE
somnifèie. Zeker standelkruid (orchis).
[1 1 . n.] Soort van loopkeverm. — [Minét'.] Zwartachtig bergkristal n. een doorzigtige qlansrijke edel
steen, rooktopaas, pramnion, m or I 0 n m.
Moiique, adj. [Chirn.] Acide in-, moerbezie
-

-

-

--

,

0.
-houlz.
M oils, m . [Corn.] Soort van indisch bombazijn n.
Moiisoiiie, f. [Bot.] Soort van knods- ofduivelsbooin (mabouier), morisOnia t. (naar den
schotschen botanist Morison). (linnen n.
Moilaise , 1. {'Ianuf.] Snort van Slidzisch
Mosiise, Mormisot, Morniyllo of Mor myre, 01. [ITL. n. ] Marmerbrasem m. (in de Middellandsclie zee).
Mormon, m. [H. n.], z. v. a. MANDRILL. -

z. V. a. MACAREUX.

Mormones, in. Pl. [Ant.] , z. v. a. LAMIES. rel.] Aanhangers eener
zonderlinge noord -amerikaansche godsdienst -secte,
MORMONES, m. p1. [H.

in deze eeuw gesticht door Jog Smith en benoemd naar hunnen Mormonen bijbel, die door ze
keren gewaanden proplieet Mormon in 1812 werd
opgesteld, heiligen van den jongsten dag, morrn. p1.
in on
Mormops, m. (pr. —mopce) [II. n.] Naam
,

-

-

eener javaansche vledermuis 1.
Morinvre, m. [U. lij, Z. MOIIME.
Moriiain, M. [fort.], Z. BOULIBOITLEZ.

Morne, adj. Treurig, droefgeestig, zwaarmoedig, bedrukt; donker, somber; dof, zonder glans
of lerendigheid. II est m- et pensif, hij is droefgeestig en peinzend. Visage, Air rn-, bedrukt, som(fig.) Temps m-, somber, donker,
ber gelaat n.
betrokken weder n. Le soleil est in-, de zon komt
Couleur
niet door, 't is eene betrokken lucht.
MORNE, M. Kleine
m - , doffe, glanslooze kleur f.
fransche
kust,
inz.
op
de
de
heuvel
aan
berg,
ronde
west-indische eilanden, berg- of heuveltop m.; ook
wel van hooge bergen aldaar gebézigd. MORNE, f.
[Clieval.] Houten of metalen ring rn. om de tour(pop.) Plaats der lkschouwing te
nooi -lans.
Mot-ne, e, adj. [Clieral.]
Parijs (morgue).
Stomp. Lance ui e, stompe, geringde, afgestompte
[Bias.] Geknot, onhewalans, tournooi -lans t.
ngd^ (van alle dieren die zonder bek, tanden,
nagels en staart worden voorgesteld).
Viande m-e, aangestoken, tot bederf overgaand
-

-

-

-

-

-

-

-

,

gn

-

vteesch.
Moriie ll e, Mornille, f. [Pêche] Soort van
viscfivangst 1. op de spaansche kusten met eene schuit

en vele netten.
Mortiet, rn (verkiw. van morne) Bergje, heu
Mornette, 1. (verklw. van morne)
veltje fl
[Bias.] Lansringetje n.
Moiiiifle, f (pop.) Muilpeer, oorveeg f., klap m.
Soort van
in 't geziqt met den rug der hand.
kaartspel n.
MoiziiIle, t., z. MORNELLE.
Morochite, f., Morochte, Morochtiis, m.
[Minér.] Melksteen, morochiet, moiochtus in.
Morose, adj. Knorrig, qjdmeljk, verdrietig,
kregel.
I Moros e , e, wij' Treurig, peinzend,
somber.
Morosif, ive, adj [Anc.jur. ] LangMozaam nalatip, traag (h. v. in t betalen)
rosis, f. [Didact.] Stompzinnigheid, verstandsaf(rnorosietm.
neming f.
Morosite, 1. [Minér.] Soort van vollersaarde f.,
M,ol sié, f. Somberheid, kregelheid, knorrigheid F.
Morosophie f. (woord van J. J.
Rousseau) Soort van sombere, in zich zelve gekeerde krankzinnigheid f.(koek in.
Moroiide, f. [H. n.] Roode zeehaan, zeekoeMoroxaliquic, adj. Z. V. a. MORIQUE. Moroxite, f. I Minér.] Groenachtig btaauwe phos
phorzure kalkaarde 1., aspergie -steen ni (te Arendal in Noorwegen) eene verscheidenheid van den
apati et.
Moroxylate, rn [Chir.], z. V. a.
Moi-oxylique, adj., z. v. a. MORIQUE.
MORATE.
Morphé of Morphon, iii. [H. n. ] Soort van
Morphée,
groote dagvlinder. m o r p h e u s rn
m. [Myth.] De god des staaps en der droomen;
de slaap m.
MORPHEE, f. [Méd.] Meelvlek, witte
huidvlek f.
Morpliil, m., Z. MORFIL.
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Morphiinétrie , f. [Didact.] Vorm- of gedaantemeting C. - Morpliiniétrique, adj. Daartoe hehoorend, morphimétrisch.
Morphine, f. [Chim. ] Slaapbolzuur, opium-

zuur D. een alkalisch bestanddeel des opiums en
zeer hevig vertjift (in 1816 door Santuerner te
Hannover ontdekt) m o r h i n e f. as 6 r h i u rn n.
Morphique, adj. Slaapverwekkend; vervélend
Mor[Cliim.] Sel m-, mdrptium-zout 0.
phbtrn, rn, z. v a. MORPHIUM.(havik m.
Morp li nuas, rn (pr. --nuce) [H. n] ArendMorphologie, f. [Didact.] Vormingsleer f.
der tigchamen, der organische liqchamen. [Méd.]
MorpholoLeer f. der benaauwde droomen.
giqile, adj. Daartoe behoorend mo r p h a tOgisch.
,
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Morphon, M. , Z. MOIIPHÉ.
Morphomaiiie, f. Be/tebdheid f. met droomgeziaten; droomgezigt n
Morphiiroiiiolge, adj. [H. fl] Met eenen

salamander-staart.
Morpion, in. [Ii. n.] (bas.) Platluis t. (/1g.)
Kleine onbeschaamde deugniet ni.
Moi-re of Motirre, f. [Jeu] Zeker vingerspel n. tusschen twee personen.
Morrude, m. 1FL n.], z. v. a. GRONDIN.
Mors, m. (pr. mar) [Man.] IJzerwerk n. van
een hoofdstel, bit, mondstuk n. : Les branches et
les bossettes dun m-, de stangen en de knoppen
van het qebid eens paards. M- a berge, gebit, dat
uit olijven van één stuk bestaat. M- a branches
tournées of a soubarhes, gebit met verscheiden
buigingen, gebroken mondstuk n. M h canon
simple, gebit met een eenvoudig mondstuk. M - a
gorge de pigeon, duice?halsmondstuk. M- It mii'oir, gebit met beweegbaar mondstuk. M- b pas
dane, galgengebit. M- li tire-bouchon of a Ia INesti , mondstuk met een' kurketrekker, scherpwer
er
kend mondstuk, Nestiers mondstuk. M- ti la turque,
turksch mondstuk. Les chevaux prirent le m- aux
dents, et entraînèrent le carrosse, de paarden
maakten zich meester van den teugel, en gingen
(fig.) Prendre Ie mmet de koets op den hol.
aux dents, zich onbeteugeld aan iets overgeven,
[Forg.] Le m- de
zich van een juk losmaken.
[Rel.] M- du
l'étau, de bek van de schroef.
livre, randen ni. p1. van den sup eens boeks
[Verr.] M- de la felle, uiterste einde n. der blaaspijp.
[Bot.] rsl- du diable, schurftkruid n.
Morse, f. [H. 0.] Zeekoe f. (vache marine).
M-s, buitenrij, kruisrij f. van straotsteenen.
Morsuitis, fl1. pl [Pharm.]Kruidkoekjes fl p1.,
gekruide en gesuikerde geneesmiddelen, als koekjes
toegediend, m o r s ellen t. p1.
Morsiire, f. Beet m. M- dun chien enragé,
dolle hondsbeet. M- de puce, de punaise, dooi-,
weegluisbeet, -steek rn [Bot.] M- de grenouille,
Z. V. 0. MORENE.
Moi-t, f. Dood m. overlijden, sterven, afsterven n. : M - naturelle, natuurlijke dood. M - violente, geweldige dood. M - de vieillesse, dood van
ouderdom. M- dance, tragique, suhite of soudaine,
prémalurée, honteuse, zachte, treurige, plotselinge,
al te vroege, schandelijke dood. Il a longtemps
combattu contre In m-, hij heeft lang tegen den
dood geworsteld. Saus peine de m-, op doodstraf.
ii voyait approcher l'heure de sa m- hij zag het
uur van zijn afsterven naderen. M- dviie, burgerl(jke dood, uitsluiting van de voorregten der
burgerlijke zamenleving. Donner Ia m - b qn., iemand
dooden. Faire one belle m - , regt christelijk,
godvruchtig sterven. Toutes les voix allaient a Ia
m-, allen stemden tol den dood. Ii est jué a m-,
hij is ter dood veroordeeld. Etre malade a Ia m - ,
Etre b Ia m-, doodziek zijn. flair qn. a Ia m - ,
iemand doodeljk haten. Je ne lui pardonnerai, ni
a la vie, ni li Ja ia-, ik zal hem nooit, noch in het
leven, noch in den dood, vergeven. Ii est coupable
de m - , hij is doodschutdig. Condamner a, a Ja m - ,
ter dood veroordeelen. (fig.) Le monopole est Ja
m- de l'industrie, de alleenhandel is de dood, de
ondergang van de nijverheid. (Loc. fam.) II a Ja
m - entre les dents, ii esi it l'article de Ia m - , hij
staat reeds met éénen voet in 't grof; hij heeft den
dood op de lippen; hij is op zijn uiterste; hij zieltooqt. (Prov.) Après Ja ni- le méclecin, als het
kalf verdronken is, dempt men den put. Point de
remède contre Ja m- tegen den dood is geen kruid
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gewassen. La friture est Ia m- au beurre, het gebak kost veel boter. - ( flu.) Groote smart F., groot
verdriet n. La goutte lui fai t souffrir mille morts,
m- et passion, de fir/it doet hein groote smarten,

vreeselUk If/den. Ce ills dnaturé lui donne Ia m-,

deze onnatuurlijke zoon doet hem veel verdriet
aan, doet hem sterven. C'est une m- que davoir
affaire a eet homme, 't is ellendig, verdrietig tot
stervens toe, met dezen man te doen te hebben. La m- aux rats, rottekruid; - weleer ook: wormkruid n. - Pères de Ia m•, kloostergeestelijken,
welke de dood/danken oppassen. MORT, M.
Doode, afgestorvene, overlédene m., lijk ii. Enterrer les ni-s, de dooden begraven. LJne tête de m-,
een doodshoofd n. II fut trouvé parmi les ru -s, hij
werd onder de dooden gevonden. Les anciens brdlaient leurs ni-s, de ouden verbrandden hunne
lijken. - (Prov.) Les morts tie mordent plus, de
dooden bijten niet meer; die dood of uit den weg
zijn, kunnen geen kwaad meer doen. - [Mar.]
M- de lean, dood tij n. MORT, E, adj. (en part.
passé van mourir) Dood, overleden, gestorven.
Chair ni-e, wild, doc(1 vleesch n. in eene wonde.
Couleur ni-e, bleeke kleur f. Cotte ni-e, nalatenschap f. van eenen monnik. Lèvres m -es, bleeke
lippen f. p1. Feuille ni-e, verwelkt, geel blad n. Latigue m-e, doode taal f., taal, die niet meer
door eene ge/ceele natie gesproken wordt, geene
volkstaal meer is. - Me m-e, Doode zee t. (in Palestina). - Main m-e, z. MAIN. M- gage,

Z. GAGE.

- [Mar.] Corps m-, zwaar anker, met een wartel of zwaartouw, dat aan den wal in een anker
of aan een stuk geschut vast is, en waaraan een
schip zich kon meeren. Tour m- dun cordage,
bogt van een touw. om ven en dukdalf vast ynaakt.
Oeuvres ni-s, werk n. van een schip boven water.
M-es eaux, zog, zogwater n., opborreling 1.
Mortadelle, f. [Cuis.] Groole Italiaansche
metworst, saucijs 1.
Mortaillahie , auij. [Jur. find.] Lijfeigen:
Héritages nl-s, lijfeigene er/goederen n. p1. - Ook
als subst. : Les rn-s ne peuvent quitter lou rs terres sans permission du seigneur, de lijfeigenen
kunnen zonder verlof van den heer of bezitler des
goeds hunne landerijen niet verlaten. - Mortaille, f. Lijfeigenschap, regt van lijfeigendom;
erfgoed n., dat aan den heer vervalt, na den dood
van zijnen lijfeigene. (wol f.
Mortain, m. [Corn.] Soort van geringe, slechte
Mortaise, f. [Tech.] Inkerving, insnede, yore
of proeve f. in een stuk hout, ons er een houvast
in te voegen, gat in hout, om er een ander stuk
met de punt in te bevestigen. Ouvrage assemblé
a tenons et a m-s, met ven en gat gemaakte verbinding f. -- [Mar.] M- du gouvernail, gat in 't
roer, waarin de hel m stok wordt gestoken. hI- de
poulie, schijfgeit van eene katrol; - slothoutgat n.,
gat voor liet slothout. - [ Luth.] Stuk hout,
lin iaal n. met gaatjes, waardoor de wippertjes van
een klavier gaan. - M- d'archet, kleine spleet aan
het hoofd van eenen str ij kstok. - [Artill.] M- de
rnoyeu, speekgat ii. in de naaf. - Mortaisé, e,
adj. (en part. passe van mortaiser) Ouvrage m-,
met pen en gat gemaakt werk n. - [Bias.] Zwaluwstaartig. - Mortaiser, v. a. Met pen en
gat maken, een gat maken.
Mortalet, in. [Any., artill.] Kruielksst t.
Mortatité, f. Sterfelijkheid, sterfelijke natuur;
sterfte f. Epicure croyait h Ia rn- de l'thne, Epicurus geloofde aan de s terfelijkheid der ziel. Le fils
de Dieu s'est revêtu de notre in-, Gods zoon heeft
onze sterfelijke natuur aangenomen. - La m- s'est
mise sur (dans) Ie bétail, de sterfte is onder 't
vee gekomen.. - Tables de m-, sterflijsten, tabellen t p1. der sterfte. -- La rn- des blessures, de
dooeleljkbeid der wonden.
Mort -bois, m. Onnut, slecht hout n. in bos-

schen, doornen, struiken, enz. (Bols rn-, dood
hout n.) - Mort-chleu, in. [Bot.], z. V. a.
COLCHIQIJE.

Moite-charge, t. [Man.] Vaisseau in-, schip,
dat zijne volle lading nog niet heeft. - Morte
eau, f. [Mar.] Laag tij n., lage ebbe f. z. ook EAU.
Morteille, f. [Bot.] Mostaardzaad n.
Mortel, le, adj. Sterfelijk; - doodelijk. Les
homines sont ni-s, de men.cchen zijn sterfelijk. - Une
maladie m-e, eene doodelfïke ziekte t. - Pécbé m-,
doodzonde t. - (Loc. prov.) Chanter a qn. ses
it
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sept pichds ni -s, iemand al zijne fouten voorhouden. Le cours de cette vie m-e, de loop van dit
sterfelijke leven, tijdelijke leven. - ( fig.) Zeer
groot, uiterst, onmatig: Froid in-, zeer strenge
koude t. 11 est ploogd dans une rn-e tristesse, hij
is in eene uiterste. zeer groote droefheid gedompeld. Ii est son ennerni na-, hij is zijn doodvjand.
- Ii y a dix m -les lieues dial a E., E ligt
tien groote, vervélende uren van hier. - MORTEL, M.
(in deftiqen stijl en bij dichters). Sterveling,
mensch m. C'esl un heureux rn-, 't is een gelukkip sterveling. Les m-s, de stervelingen m. p1. Somtijds ook in 't vrouwelijk, in tegenstelling met
immortel le of déesse : Elle na pas 'air dune m-,
zij heeft niet bet voorkomen eener sterveling.

Morte-laine, f., Z. V. a. MORAINE.
Mortellenient, adv. Doodel(jk: 11 est blessé
Iii-, hij is doodeljk gekwetst. - Pécher rn-. eene
doodzonde begaan. - (lig.) Zeer groot, sterk, tot
den dood toe: Hair, Poursuivre, Offenser qn. rn-,

iemand zeer sterk, doodel()k baten, vervolgen, zeer
zwaar beleedien.

Mortellerie, t. [Tech.] Het steenvergruizen;
het werk des steenverqruizers of steenstampers. Mortellhu, in .Steenstamper m., hij, die harde
steenen in eene soort van vijzel klein stoot, ons
daarvan cement te maken.
Morte-paye, f. Z. PAlE.
Morte-saison, t. Jaargetijde n., waarin de

handwerksman enz. niet kan werken of verdienen,
werkelooze tijd na.
Mort-gage of Gage -mort, m. [Jur.] Dood
pand n., pand, waarvan de bezitter den interest
geniet; dood pand, waarvan geene inkomsten gegeven. worden.
Mortier, m. Mortier, vijzel m. Un rn- de vulvre, een koperen mortier. Le pilon dun as-, de
stamper van eenen vijzel. Pilez cela dans le rn-,
stamp dat in den mortier kort. - [ Artill.] Bomketel, mortier im Mettre la bombe dans le m-, de
bom in, den mortier laden. M- canon, mortier,
waaruit met gloejende kogels wordt geschoten. M
a chanibre conique, poire, cilindrique, mortier
met kegelvormige, peervormige, cilindrische kamer.
M- a la Coehorn, handmortier, Coehoorn -mortier.
M- pierrier, steenmortier, steenstuk. hi- a Ia Gomer, Gomersche mortier met kegelvormige kamer.
M - is grande, petite portée, groote , kleine dragt
der mortieren. La volée, Ie renfort, les tourillons,
,

les ernbases des tourillons, l'anse, lame, la lurnière, le bassinet, Ia chambre du m-, het mondstuk, het middenstuk, de tappen, de tappenborsten,
het oor, de ziel, het zundgat, de pan van het zundgat, de kamer van den mortier. - Metselspecie f.,
mortel, kalk ni. Battre, Mêler le m-, den mortel
roeren, ondereen mengen. M- de ciraent, mortel
van ciment. M- is chaux et ii sable, mortel van
kalk en zand. - [H. de France] Zwart fiuweelen
muts t. met een gouden boordsel van boven, dien
de kanselier en de voorzitter van het parlement
in Frankrijk droegen. M- de of a veille, vjzelvornsig nachtlampje n. van zilver of koper. Bougie
de m-, het daarin brandend waslicht. - [ Papetj,
z. V. a BACF1AT.
Mortifère, adj. [Méd.] Doodel k, dat den
dood veroorzaakt. Poison, suc ,rn, Eodelijkvergift , sap n. (Men zegt liever DELETERE.)
Mortifiant , e, adj. Grievend, zielsverdriet
veroorzakend; beschamend: II est m-, eest one
chose m-e, d'essuyer publiquement un reproche,
't is grievend, openlijk een verwijt te ondergaan,
te ontvangen. Ce sont des humiliations m-es, dat

zijn beschamende vernëderingen.
Mortification, f. Tuchtiging, kastijding, doo
rn- de la chair, de tuchtiging, dooding-dingt.La
van liet vleesch. Ces moines pratiquent de grandes ni -s (austéritds), deze monniken oefenen, betrachten strenge ligchaamskastjdingen. - Beschaming, vernddering f.; leed n. Je ie dis pour sa ni-,
ik zeg het te zijner beschaming. Ii eut bien des
rn-s a essuyer dans vette maison, hij had veel
leed, vele grieven in dit huis uit te staan. fChir.
La rn- des chairs, het zwart worden der bui
(door eene kneuzing of wond); het versterven, af
sterven van 't vleesch. - [Chim.] La m- dun
acide, het dooden van een' zuur (ale men 't zijn
bijtend vermogen ontneemt). La rn- du mercure,
het dooden van het kwik (als men 't van zijne vloei«

-

-
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baar/îeid berooft). - [Cuis.] La m- de Ja viande,
lu gibier, het besterven van 't vleesch, van 't wild
(om lit malccher te maken).
Moitifier, v. a. hi- de Ja viande, vleescli laten
besterven, het maisch maken. On bat Ja viande,
on Ia met ii lair, pour Ja m-, men klopt liet
vleesch, men hangt het in de lucht, om het maisch
te maken. - [Chic.] Het vleesch ongevoelig maken,
verdooven. - ( fig.) Kastijden, kwellen; ten onder
brengen. temmen. 1I- ca chair pour l'amour de
Dien, uit liefde tot God fijn vleesch kastijden,
tuchtigen. M- sas passions, zijne driften temmen.
- Beschamen; verdriet, leed, schande aandoen. IJ
leur a dit des chases, qui les out morlifiés, hij
heeft hun dingen gezegd, die hen zeer beschaamden.
- SE IIORTIFIER, V. pr. Maisch, murw worden,
besterven. La viande se mortifle Jentement dans
Ho tenips fi'oid, het vleesch wordt bij koud weder
niet spoedig maisch. - Het part. passé is ook adj.:
De Ja 'siande len rnortifiée, goed malsch gemaakt
of geworden vleesc/i. - ( fin.) Je suis Pico in- de
vous dire que votre procès est perdu, het doet
mij refit leed, u te moeten zeggen, dat uw proces
verloren is.
Mortine, t, [ Tech.] Mirten- en andere bladeren n. p1. voor de lculooijerj.
Mort -ivie, adj. , Z. lyRE.
acij. in. Doodgeboren: Enfant m-.
Moitodes, f. p1. Valsche paarlen f. p1. voor
den negerhandel aan den Senegal.
,Mort-plain, m. [[ecu.] Kalkwater n., dat
reeds gediend heeft.
Morts -ni tirs, if!. Pl Wanden, scheidsmuren
ni. pl van eenen smeltoven.
M ortaaire, adj. Tot th dom/en, tot de begrafenis behoorend: Drap in, doodkieed II. Le brancard ni-, de lijkbaar t. Les linges ni -s , het doodsgewaad. La maison a-, het sterfhuis. - Régistre
m-, doodhoek n., doodenljst t. Extrait m-, doodcedel, doodacte f.

-MOT.
Moseatelle, Moscatelline, t. [Bot. ]Mus-

kuckruidje n.

Moseliifère, adj. [IT!. ii.] Muskus opléverend
of voortbrengend: Aniinal in-, Vessie in-, muskusdier in., muskusblaas t.
Moseotiade, t. fl151013, ongezuiverde suiker,
meel- of poedersuiker, zandsuiker f. (waaruit door
verdere ra[fiuéring de nélissuiker, enz. bereid wordt,
moscovade, cassonade t.
Moseovite, adj. Moskovisch, russisch. - Als
subst. Un, Une M-, een Moskoviér; eene moskovise/ic; - (podt.) Bus. Russin.
Moselle, f. Moezel f. Vii de M-, moezelwijn in.
Mosette, t. Bisschopsmanteltje Ii. der F'anciskanen.
Moslem, Mosleniin, m. Muhamedaan of Muzetman in. (rnusulrnan), Muzelmannen ni. p1.
Mostiière , t. [Corn.] Eerste witte-wijnsoort
van Nantes.
Mosquée, t. Muhamedaansch bedehuis n., turksche tempel in., ni os k e 1.
,

Mosquille , Mosquillier , Mosquite,
Moisquite, Z. MOUSTIQCn, enz.

Moso, adj. in. (itni.) [Mus.] Bewogen, met
ceniqzins lécendige beweging.
Mostier, in. , Z. MONASTERE.
Mot, in . Woord; gezegde n . Un in- ti'ancais,
vieux, nouveau, ambigu of a double attente,
équivoque, een franse/t, oud, nieuw, dubbelzinnig
woord, ccie woordspeling. Ce in - a vieitJi, dit
woord is verouderd, in onbruik geraakt. En tout
cda ii n'y a pas un in- de vi ai, van dit alles is
geen woord waar. Je vous Je diral en pea de in-s,
ik zal 't a met weinige woorden zeggen. - Un
gros in -, een onhoffelijk woord. Dc gros in-s, harde
wooden, scheldwoorden. Le gros in -, het gi'oole of
beslissende woord. Un bon RI-, een goed of gebruikeljk woord; ook: een geestig woord, een vrolijke
inval, aardig gezegde. Un in- gras, een vuil of onkuisch woord.— M- pour tire. grap, woord om te tagdien. Vous avez Jhché lá un in- bien Jégei', gij hebt
Mot -vo1aiit, rn, Z. MORVOLANT
Morue, t. [H. n. ] Kabeijanuw in. M- en ha- daar een ligtzinnig woord laten vallen. De grands
ton of sèctie, stokvisch in. I1- salée, zoutevisch, In-s, ovei'dî'évene gezegden, uitdrukkingen. M- faclabberdaan m. - (Loc. prov.) Avoir des yeux de tice, gekunsteld woord. M-s artificiels, hulpkunstm-, qioote, uitpuilende oogen hebben. - Mo- woorden (kunstig zainengezette woorden., tot behulp
riiette, t. (verkiw. van morue). Kabeljaauwtje n. van het geheugen). - (fig. et fain.) Traiichei Je in-,
Mo,-ve, t. (pop.) Snot f. - [Vétér. ] Droes ni, vrij uit spreken, zoo als men den/st. It ne faut
snot 1. - [ Hort ] Verrotting der latuw en cicho- J)Oiflt s'ari'èter a J'écorce des in-s , men moet
niet aan de schors der woorden blijven hangen (naai
rei, - Slijmiq vocht n. in de oliehoudende vruchten, alvorens zij rijp worden. -- Morveau, tot hun' waren zin dooi'(1rigen). - Si vous le
Morviaii, in. (bas.) Dikke snot t., snottebel in. voez, je vous pt -ic de lui dire un in- en mon nom,
Morvèqie, in [Kort.] Zclkere druivensoort t. wanneer gij hein ziet, bid ik u, hem een woord in
Moiver, v. n. [Hoi-t.] Verrotten. - (bas) mijnen naam zeggen. Je lui en écrirai nu in-, ik
Snotterig zijn. - Moi'veux, etase, adj. Snot- zal hem daarvan een woord schrijven. Ecrivez-Jui
terig: Ce garcon est toujours in-, deze jongen is quelques 111-S, schrijf hem eenige regels. Un in -,
altijd besnot. ---(Prov.) Qui se sent ni- se inouche, sil vous plait, een woord, als 't u be/left. II
die zich schuldig gevoelt, trekke zich bij den neus; de rn eura confus, et ce lit. ne sonna in- , hij bleef
wien zulks aangaat, kon het naar zich nemen; beschaamd, en sprak geen woord. Je n'ai pas le
wien de schoen past, die trekke hem aan. 11 vaut plus petit in- a dire ii cda, hierop heb ik niet liet
mieux laisser son enfant in- que de lui airacher geringste te zeggen. Qui ne dit in- , consent, die
Ie nez, 't is beter een klein kwaad te dulden, dan zwijgt, stemt toe. - (fani.) Si on vous Je delet door een verkeerd middel te verergeren. - manie, in-, je vous pt ic, den vinger op den mon d ,
[Vétér.] Cheval in -, droezig paard n. - [Hart.] wanneer men U vraagt, dat verzoek ik. M-, in-,
Salade, Chicorée in -euse, rottende salade, cic/o- taisez-vous, stil, geen woord. Ne pas souller in-,
rci t. - IIORVEUX, ijl., -EUSE, t. (bas) Snotneus m. niet kikken, zoo stil als een muisje zijn. - (Peon)
en L. snotjongen in. Traiter (in. comae un in-, Quand les in-s soot dits, l'eau bénile est faite,
wanneer men zijn noord heeft gegeven, is de haniemand als een snotjongen behandelen.
Moivolaut, adj. Verwarde zijde f. bij 't af- del klaar. Le sage entend b deint in -, de geleerde
verstaat met een half woord, voor een verstandig
laspelen der tonnetjes.
Morxi, fl1. [Mtd.] Naam eener pestziekte t. in menscit is een half woord genoeg, voor den geleerde is goed preken. II ny a qu'un m- qui
sommige streken van Oost-Indië.
serve, zeg net één woord, waartoe gij besluit;
Mosa, in. Melk- en meelbrij in.
Mos..ïqiie, adj. Mozaïsch, van Mazes of kom- met één woord, liet blijft daarbij, zoo als Ik a zeg.
stip: La Joi in-, de mozaïsche wet t. -- (Loc. prov.) Pi'endre qn. au in-, iemand bij het woord vatten,
zich aan iemands gezegde houden. - Woord ii.,
IJ est coiffé a Ja in-, hij is een horendrager.
MOSAIQUE, t. Ingelegd werk, steen- of glasschil- prijs, dien men voor iets vraagt of biedt. Que
derstuk n., zamenstel van veelkleurige stukken voutez vous vendre ceJa? Vingt florins. Est ce
steen, hut en glas, die door middel van kleefdeeg vote in ? voor hoeveel wilt gij dit verkoopen? Voor
of lijm zóó kunstig met elkander tot allerlei figuren twintig gulden. Is dat de uiterste of naaste prijs?
verbonden u'orden, dat men ze, op eenigen afstand II est Jiomnie b Un in-, II na qu'un in-, hij zegt
gezien, voor penseelwerk houdt. m 0 z a I k n., in a- met één woord, wat hij er voor wil geven. Au
S i e f werk n. -• Mosafquiste , m., liever dernier in-, qu'en offrez-vous ? met één woord,
hoeveel biedt gij daarvoor? 11 vent hire payd a
MOSAISTE.
Moiaïsrne, m. Leer of wet t. vein Mazes, de son ni-, hij wil hebben, wat hij vraagt, hij laat
mozaïsche ofjoodsche godsdienst f., in 0 S a í s m u S fl zich niets afdingen. - M- pour nrc, boerterij, enz.
Mosaïste, adj. Les artistes in- , of als subst. Ii a toujours Je m- pour nrc, hij is altijd hartswijlig, weet altijd iets aardigs voort te brengen.
Les rn-s , mozalk- of musiefwerkers.
U n'y a pas ihi e in- pour nrc, daarover is in
Mosarabe, Mosarahique, z. MOZAR—.
-

-

-
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't geheel niet te laqchen, niets belaqchelijks is daarbij.
Je na vois oû est Ie in- pour nra, ik ze daarin
geene stof tot laûchen. Je ny vals pas Ie fl1- pour
rite, Ik zie er het fijne niet van. Ii n'y a pas le
m- pour iire a ce qui! (lit, men kan over hetgeen
lig zert in het geheel niet lagchen. - Leus, zinspreuk f. Les rn-s des anciens plillosophes, (les
Lacédérnoniens, de zinspreuken tier oude wjjsgeeren,
der LacedeniOnidrs. - [[bill.] Dunner, Aller prendre
Ie m-, het wachtwoord geven, uitdeelen, het wachtwoord halen. Le in- de guet, de ralliement , het
wacit-, liet herzamelingswoord. - (Loc. pray.) fis se
soot donné le m-, Ie m- do guet, zij zijn het niet
elkander eens. Lui, qui avaiL Ie in-, ne fit semblant
de rico, hij, die den aanslag wist, die in verstandhouding was, liet niets merken. - [ Véner.] Sonnei' Un
ou deux m-s, een of twee woorden of lang aan gehoudenjagthorentoonen doen hooren. - Le m- dune
énigme, (lul) logogriphe, het woord, de oplossing
van een raadsel, van een letterraadsel. A CES
lOOTS, A CE lOOT, toe. adv. Bij deze woorden, bij
dat woord. - EN UN MOT, 10e. adv. Met één woord,
kortom. Je vous le dis autant en on ni- qu'en
mille, ik zeg het u met één woord zoo goed als
met duizend, dus, kort en goed. - MOT a MOT,
NOT i'oua MOT, toe. adv. Woord voor woord, van
woord tot woord: I7raduire m- it m-, woord voor
woord, woordelijk vertalen. - Ook als subst.:
Cette version nest qu'un mot-b-mot, die overzetting is niets dan cme letterlijke vertaling.
Motacille, t. [11. fl.1 Kwikstaart in. (bergeronnette). - 1OTACILL1NS , m. pi. Kwikstaartsoorten t. Pl.
Mote, t., Z. MOTTE.
Motelle of Moteille, 1. Rivier-puitaal (lotte).
Moterelle, t., Z. V. a. MOTTEUX.
Motet, m. Spreukgezang, veelstemmig kerkgezang, zangstuk, dat gewoonlijk eene bijbelspreuk
tot onderwerp heeft, m o té t n.
Moteur, ni. Beweger, leider, bewerker, drijver,
aanlegger m., bewégeiide oorzaak of kracht t. Dieu
est Ie premier m- de loutes cboses, God is de
eerste bewerker, (le eerste bewegende oorzaak van
alle dingen. Le vent est le m- du nioulin a vent,
de wind is de bewegende kracht van den windmolen. Vous en ètes le m-, gij hebt er de eerste aanleiding toe gegeven. ( Van eene vrouw sprekende
zegt men doorgaans: Elle a ëté le moteur, niet Ia
motrice de cette airaire.) - MOTEUR, TRICE, adj.
Bewegend, drijvend . aanleidend: Force m-trice,
bewiegkracht 1.. - [ Anat.] Muscles m-s, of als
.cubst. lU -s , beweegspieren f. p1.
Motif, m. Beweeggrond ai., beweegreden, drif 1veir t., prikkel, spoorslag m. Quel est son m-?
welke is zijne beweegreden? 11 a fait cela de son
propre m-, hij heeft dat uit eigene beweging gedaan.
L'intérèt est le seul in- qui le fait agir ainsi,
het eigenbelang is de eenige drijfveer , die hem aldus doet handelen, te werk gaan. - [Mus.] Thema,
hoofddenkbeeld n., dat een stuk beheerscht. -- [Beaux
arts] Een op effect of uitwerking berekend kunstmiddel n.
Mot ilité, f. [Didact.] Bewégel(jkheid, gemakkelijkheid van beweging, neiging om zich te bewegen,
motiliteit 1.
Motion, f. [Didact.] Bewéging t. Dans Ia
nature ii se fait one continuelle m- d'atomes, in
de natuur is eene gedurige beweging van atomen.
- Voorslag m., voorstel n., voordragt ter beraadslaging in eene vergadering, motie f. Applaudir
une m-, een voorstel toejuichen. Sa in- passa a one
grande majoi'itë, zijne voordragt ging met eene
fjroote meerderheid door. - [Anc. mil ] , z. v. a.
EVOLUTION, MANOEUVRE. - Motionner, v. n.
Eene voordragt, een voorstel in eene vergadering
doen. Motionneur, m. (doorgaans in kwaden
zin) Voordragt- of voorsteldoener.
S Motival, e, adj. [Jur.] De motieven of beweegredenen betreffend. - Motive, adj. f.: Cause
m-, bewegende, werkende oorzaak f. - Motivei-,
V. a. Gronden, oorzaken van iets opgeven of aanvoeren, beweegredenen bijbrenten, m a t i v ë r en:
M- on arrêt, son refus. eene uitspraak, zijne weigering met redenen omkieeden. -- liet part. passé
is ook adj.: C'est one decision Men motivée, dal
is eene gegronde uitspraak, eene met gronden opgeqevene beslissing.
Motrice, adj. f., Z. MOTEUII.
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Moto, m. (ital.) [Mus.] : Con m-, met beweging,
levendig, aandoenlijk.
Motte, f. Kluit, aardkluit f., klomp in. aarde.
Rompre les rn -s dun champ, de kluiten op eenen
akker in stukken slaan. - Aardklomp in., die
aan den wortel van boomen, van planten blijft, als
men ze uit den grond haalt; ook waarvan de pottebakkers, enz. hunne vaten maken - Hoogte f. of
heuveltje n. met een' windmolen daarop. - [ Anat.],
z. V. a. MONT de Vénus. - M- ii brûler, plagge t.,
turf van gebruikte 'run, om te branden. - [ Fauc.]
Loiseau pi'end rn-, de volk zet zich op de aarde,
laat zich op de aarde neder. - Mottée, t. [Agric.]
Door diepe slooten omgeven aardhoogte f. in de
moerassen der Vendie. - Motter, v. a. Kluitjes
aarde naar de schapen werpen om ze te doen gehoorzamen. .- SE MOTTEII, V. pr. [C has.] Zich
achter kluiten aarde verschuilen: La perdrix s'est
mottée, (Ie patrijs heeft zich achter de kluiten
aarde verborgen, verscholen.
Motterean, oh. [I-I. n.] Volksnaam van de
stiandzwaluw t. (hirondelle de rivage).
Mottei'elle, t. [H. nj, z. v. a. MOTTEUX.
Motteur, fl1. Plaggen- of runkluiten-maker,
-verkooper in.
Motteux, in. [H. n] Witstaartje n. (cul-blanc).
11otii pi opi'io (de), (latin.) toe. ode. Faire
une chose de 111-, iets uit eigene beweging of aandrift doen. Ook als subst.: C'est mi rn-, 't is
eene uit eigen beweging (door den paus) gegivene
verordening. (van! zwijg daarvan!
Motiis, interj. (fain.) Stil! spreek er geen woord
Mou (en voor eene klinkletter of stomme h,
vooral in poezij en deftigen stijl: Mol), Molle,
adj. Week, zacht, muren; - (fig.) teeder, krachteloos, slop. Ce lit est in-, dit bed is zacht. Des
poires molles, weeke, zachteperen 1. p1. - Avoir les
chairs molles, teeder, zacht vleesch hebben. -- Pouls
in-, slappe pols m. Ce cheval est rn-, et na point
de force, dit paard is zwak, en heeft geene krachten. Le temps est ni-, het weder is warm en vochtig. Une knie molle, efréminee, eene wedkc, verwij/de ziel. (Joe niolle indulgence, eene zwakke
inschikkeljkheid. Son style est m-, zijn stijl
is krachteloos, slap. - Caractère rn-, weekel(jk,
traag karakter n. Langage rn-, weekel(jke taal f.;
op kwfjnenden toon uitgesproken woorden n. p1.
(Proc. pop.) II ne lui proniet pas poiresmolles.
hij is zeer boos op hem, hij dreigt hem hevig. [Mar.] Un vaisseau rn-, een schip, dat slap op
zijn roer is. Le vent est rn-, de wind is slap,
waait niet door. - MOU, rn (pop.) Long f. van
sommige dieren. - Het zachte, weeke: (Proc.)
Quand I'un vetit du m- l'autre vent da dur, zij
zitten elkander altijd in 't vaarwater. - [Mar.J
Losse, slaphangende bogt f. van een loopend eind
in liet tuig (als van een gijtouw, bras, schoot of
hals), part ii., loos f. Donner da rn- ft son cordage, een touw wat schrikken, vieren. Embraque
Ie in-, haal tie loos door.
Moucade, f. [Corn.], Z. MOQUETTE.
Moticet, rn., Z. MOUCHET.
Mosiehache, Mouiehage, m. Zetmeel n. van
uitgeperst maniak.
Mouchaid, m. Policie-spion, kondschapper,
aanbrenger, verklikker, bespieder, speurhond m.
(naar zékeren Antoine de Mouchy , die zich tijdens
de vervolgingen der Hugenoten in Frankrjk grootinquisiteur des geloofs deed noemen en wiens handlangers men rnouchards heette). - Moueliarder,
v. a. (pop.) Bespieden. - MOUCHA1IDER, v. fl Voor
spion spelen. - SE MOIJCHARDER , V. pr. Elkander
bespieden. - Het part. passé komt ook als adj.
voor: Personne m -e, bespied persoon rn.
Mouche, f. [H. n. ] Vlieg f. II y a quelques
espêces de rn-s, er zijn eenige soorten van vliegen.
1l- bateau, aquatique, watervlieg. M- cantharide
of d'Espagne , spaansche vlieg. M- ft miel, honigbij t. M- ft scie, zaagwesp, bladwesp t. M- stercoraire, merdivore, strontvlieg. M- guftpe, wesp f.
M- asile ou parasite. roofvlieg. M- du kermes,
Z. COCHENILLE. M- luisante, glimworm rn. - Pieds
de m-s, fianepooten 111. p 1., slecht schrift n. [Cost.] Moesje, zwart pronkpleistertje n. Elle a
quelques rn-s au visage, zij heeft eenige moesjes op
't aangezigt. - Haarbosje n. onder de onderlip
(doorgaans impériale geheeten). - [Astr.] Zuidelijk, bij ons niet zigtbaar gesternte, Vlieg f. Ook een
.
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klein noordcljkgesternte boven den Ram.— [Coutel.]
Couteau a m-, mes met eene stalen veêr, dat men
niet kan openen, of men moet de veêr oplqten. [Escr.} Chaser les rn -s , in den wind slaan., de
vliegen wegslaan (van een' slee/it' schermer). - [Jeu]
Naam van ze/eer kaartspel n. - [Macli. a vap.j
Klein rondsel ii. - [Mar.j Adviesvaartui g D.
[Mus.] M- en Grosse m-, namen van zëkere snaren
der tier. - [ Min.] La m- du forèt, de punt
van de drilboor. - [ Parch.] Stukje perkainent,
waarmede de perkamentmakers een gaatje in het
perkament toemaken. - [ Peche] Vtiegvormig aas a.
- M-, poticie-spion, Z. MOLJCIIARD. - MOUCHES, f.
Vt. [léd.] Eerste en zachte pijnen van 't baren M-s volatites, het muggen-zien, het zien van bewetgelijke vlakken voor de oogen (eene oogkwaal). (Lee. (am. et prov.) Que fail -il la is gober des in-s,
waarom verkwist hij den tijd? Queue in- vous a
piqué? W(t deert, scheelt u? waarom wordt gij
boos? Faire une querelle sur an pied de m-, om
eene beuzeling kijven. Etre tendre aux in-s, ligt
geraakt, gebeten zijn. Cost une fine in-, 't is een
(ooze vent, een fijne vogel, eene boze feeks. Une
m- de cuisine, een hongerige gast. Ii p1 end la m-,
hij stuift, vliegt op, wordt om een hoverstroo boos.
Faire dune in- an éléphant, Z. ELEPHANT (en
tees daar niet an maar une mouche), z. ook DRU,
MIEL. Un maitre in-, een behendige goochelaar.
A clievaux maigres vont les m-s, arme lieden warden het meest gedrukt; waar de hegge het laagst
is, wit ieder er over klimmen. - 11 tombe des
rn -s dIiiver, er valt sneeuw, liet sneeuwt.
Moucher, v. a. Snuiten (den neus, de pit der
kaars of tamp). M- du sang, bloed snuiten. M- une
chandelle trop court, trap pres, eene kaars te kort
snuiten. - (koe. piov.), Z. IMABLE. - [ Mar.] M
cordage, een touw afschrappen, schoon maken.-un
- [Constr.] (4- une pièce de bois, een stuk hout
opstuiken, afkorten. - Cord.j M- le chanvre,
den hennep snuiten (de harde einden afsnijden). Ook zonder voorwerp in den zin van: den neus
snuiten. Le tabac fait in-, de snuif doet snuiten.
e, ik snuit weinig of niet. Je ne mouche guèr
SE MOUCHER, V. pr. Zich den neus snuiten: Mouchez-vous, mon petit! snuit uw' neus, mijn kleine!
Dites-lui qu'il se mouche, zeg hem, dat hij zich
snuite, dat hij zijnen neus snuite. - (Loc. prov.)
11 ne se mouche pas da pied, hij is bij de hand,
hij laat zich zoo ligt niet bedriegen, bedotten; hij
is zoo dam niet. Cela était bon du temps qu'on
se mouchait sur Ia manche, eertijds (in den goeden
ouden tijd, toen men niet beter wist) ging dat
wel aan. On ne se mouche pas sur Ia manche,
men is niet meer zoo onnoozel, men laat zich nu
veel voorstaan. Ii na pas Ie loisir de se m-, hij
heeft zoo veel tijd niet, (tat hij zijn' neus snuit,
hij heeft zeer veel te doen, hij kan naauwetjks
adem halen. Qui se sent morveux se mouche,
wien de schoen past, die trekke hem aan,
1iOUCHER, v. a. , z. v. a. MOUCHABDER.
Moucbei'ie, f liet snuiten.
Moticherolle, f. [H. a.] Soort van vliegenvanger m. (gobe mouches).
Moneheron, in . [H. n.] Vliegje, avondvliegje n.,
inz. mug 1. (cousin). - MOUCHERON, In. Pit eener
brandende kaars, neus m.
Mouieheronne, adj. f. (bij La Fontaine) La
gent in-, het vliegenvolkje.
lilotichet, in. [H. n.], z. v. a. EMOUCHET. [Tech.) , z. V. a. MOUCHETTE. - Soort van bastaardnachtegaal in.
Moucheté, e, adj. (en part. passé van rnou deter) . Gesprikketd: gedekt: Peau m-e, gevlekte
huid f. Satin in-, gesprikkeld satijn n. - [Bias.]
Pièce m -e, met hermetjnstaartjes bezaaid stuk n.
- [Econ. rai.] Bid m-, brandig, door, meetdauw gem-e, geée
vlekt koren n. - [Escr.] Sabre in-, i[p
knapte sabel, degen in. - [Maréch.] Baizane m-e
ofherminée, witte vlek f. met zwarte sprikkels of
vlekjes. - MOUCHETE, M. [F!. n. ] Gedekte hagedis t.; - soort van been- ofko/Tervisch in. - [Bot.]
Naam van twee paddestoelen in. pl. - Moiiche ter, v. a. Sprikkelen, vlekkig maken, met zwarte
vlekjes besprenkelen; met moesjes beleggen (eene
stof). - MOUCHETER, V. n. [Hort.] Vlekkig worden, vlekken krijgen.
Mouchette, 1. [H. n.] (weleer) Bij, honigbij I.;
bijenzwerm m. - [Arch.], Z. LARMIER. - [ Anc.
-

-
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mil.] Werptuig n. dat men tegen de muren wierp.
- [Tech.] Blokschaaf, holle blokschaaf, kraal
schaaf f., duiveljager in. - MOUCHETTES, I. p1.
Snuiter, kaarsensnuiter in. (een bekend werktuig).
Mouehetiire, f. Natuurlijke vlekken f. p1. op
de huid van soinmi;e dieren, op de véderen van
vele vlinders, op de vier/een van eene menigte kapetten, op bloemen, enz. - Als sieraad aangebragte
vlekken, sprikkets, moesjes op stof/en. - 1Blas.]
M- d'bermine, herinetjnstaarjes a. p1. - [ Arch.]
Kleine versieringen t. pl., sterretjes, enz. op de
ledige ruimten van bouw- en beeldwerk.
Chir.]
Oppervlakkige kopping f. (scarification).
Moucheiir, m., -euse, f. [Thuat.] Kaarsensnuiter m., snuitster f. (als voormalige schouwburgbediening). - Hij of zij, die zich dikwijls den
neus snuit.
Mouchoir, in. Doek, neusdoek m. M- de poche,
zakdoek. M- de eau, halsdoek der vrouwen (nu
liever fichu) M- (t deux faces, neusdoek met twee
zijden van verschillende kleur. - [ Mar.] Blaasbalg in. tegen den voorsteven, in het zarnenstel
van eengaljoen. M- de cahestan, voering 1. tusschen
de spilklu'mpen; klampen tusschen de voering van
liet spil. M- d'étanibrai, vissingstuk n. - ( fi g. et
(am.) .Jeter le in- a une femme, onder verscheidene
vrouwen eene uitkiezen tot bijslaap.
S Mouchon, in. Snuitset ii. - Zoogenaamde
dief in. von de kaars. - Mouchure, f. Snuitset n. M-s de chandelle, kaarsnuitsel n. - Het
uitgesnotene (uit den neus) . - [ Mar. ( Afgestuikt
of opgekort stuk hout a. - [Cord.] Snuit, snuitset n. (de afgesneden harde einden van de hennepvezels). (Galei f.
Moucien, in. [H. a.] Zeeblaas f. - ± (Mar.]
Motiere, in. Karavaangeleider in. in 't Oosten.
Moudi -e, v. a. Molen, vermalen, fijn maten:
M- du bid, du ris, du café, koren, rijst, koffij
malen. - ( fi g.) M- qn. de coups, iemand murw,
bont en blaauw slaan. - (Proc.) ii nest quo
d'ètre a son bid in-, het oog des meesters maakt
het paard vet. - Ook zonder voorwerp gebézigd: Ce nioulin moud trap gros, die molen maalt
te grof. - SE MOUDRE. v. pr. Gemalen worden,
zich laten maten: Ce bid se mood mal, dat graan
laat zich slecht malen.
Motie, f. Leeljk gezigt a.; grjnzing, bespotting
met het gezigt. Faire Ia in- b qn. , tegen iemand
een sc.eef gezigt trekken, de tong uitsteken. (fig. et (am.) Faire Ja m-, pruilen, slecht gemutst zijn.
Moiiée, f. t'Véner.] Brood a. en melk t. voor
de jagthonden, vermengd met den afval van een
gevangen dier. geiten).
Monéter, v. n. Knorren (als de bok onder de
Monette, t. [H. a.] Meeuw f.
11oufe1iqiie, adj. Met stile- of mijnlucht gevuld, stikluc/itachtiq.
Moufette, Mofette, 1. Schadelijke mijnlucht f.,
gi/tdamp in. , allerlei nadeelige uitwaseraingen, voor
de ademhaling ongeschikte gassoorten, die e onderaardsche plaatsen, inz. de mijnen, besmetten. [H. n.] Slinkdier a. (viverre). - [Bot.] Herderstasch 1.
Moiiff' lette, f. [Tech.], z. v. a. ATTELLE.
Moufflon, in. [H. n ] , Z. ARCALI.
Mouflard, in., -e, 1. (pop.) Dikmuil in. en f.,
botlebtazer m., -blaasster I., hij of zij, die een dik
en opgezet gezigt heeft.
Monfle, I. [Mécan. ] Blokicenhuis, blok zonder
schijf; blokkatrol n.; soort van loket of gijn. [Cost.] Want f., vuisthandschoen m., handschoen
zonder vingers. - (Loc. prov.) Ii ne faut pas y
aller sans in-, men moet dat niet zonder handschoenen aanvatten: men moet daarbij de noodge
voorzorgen in acht nemen. - [Tech. ] IJzeren
slang f., om de uitwijking des muurs te beletten,
muuranker n. - MOUFLE, M. [Chum.] Moffel in.,
soort van kleine beweegbare oven, van vuurvaste
aarde, die aan den kapel- of beproevinsoven der
essayeurs is aanqebragt en waarin de kapets geplaatst worden (ook bij emailleurs in gebruik). (In
deze beteekenis vindt men 't woord soms ook vrouwelijk). -. (pop.), z. V. 0. MOUFLARD. - Mouflé, e,
adj.: Pouiie m-e, katrol n., in verbinding met een
of meer andere. - Moutler, v. a. (pop.) Stevig
bj neus en wangen vatten, wat op 't gezigt geven.
- [Tech.] M- on mur, een muur van ëen of meer
ankers voorzien.
-

- [
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Monflette 1., z. MOUFFLETTE.
Mouflon, m., Z. MOEIFFLON.
Moufti, ni., Z. MUFTI
Moaiillacle, f. [Tech.] Het bevochtigen van

den tabak met zilt water. - Mouilladoir, rn.,
Z. MOUILLOIR.

-
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Mouliluire, f. Bevochtiging, natmaking; vochtigheid. - [Hort.] Ligte begieting f.
Mouisseau, ía. [Mar.j Strik in., waarmede
op de galeijen de Grootste touwen aangebonden
worden.
Mouissoie, ía. [Agric.] Soort van vijg f.
Montage, 111. [Tech.] Het vormen, het in een'
vorm gieten, het afgieten, het slat-in of drukken in
eenen vorm. Le in- des glosses pièces en fonte de
Ier, des canons, des clothes, het afgieten der groote
stukken von gietijzer, der kanonnen, der klokken.
Le ía- en sable des Poulets, liet in zand vormen
der ko g els. Le in- des carreaux, het vormen der
estrik'ken of vierkante vloersteenen. Le in- des
chandelles, liet gieten der kaarsen. - Het vormmaken, het vormtrekken: Le ía- des coquilles a
boulets, het vormen der kogelgietenallen. - Het
meten van brandhout; - meetloon n. daarvoor. Molenaoerk n.: Le corps de ce moulin est bon,
mais le ía- ne vaut uien, het ligchaam van dezen
molen is goed, ))LOOT het maalwerk deugt niet. Maalloon, maalgeld n.: 11 a déjà payé ie ía-, hij
heeft het maalgeld, maalregt reeds betaald. [Hort.] Soort vats druif f. (steen ía
't Moutant, ía. Molenaarsknecht; - molenMoulard, m., Moulartle, f., z. v. a. NOU-

Mouillage, m. [Mar.] Ankergrond m. , ankerplaats f Bon, Mauvais m-, bede, slechte ankergrond. Aller au m-, ten anker komen. Mettre les
ancres en in-, de ankers klaar maken om te laten
vallen. - [ Tech.] Bevochtiging van de gerst om
ze le doen kiemen; - bevochtiging van 't Ieder. Menging f. van water in wijn.
Mouillé, e, wij. (en part. passé van mouiller)
[iiai. ] Geankerd, voor anker: Nous étions rn-s
dans Ia rade, wij lagen op (le reede voor anker. Bevoclilid, besproeid, nat: Habits rn-s, natte, van
den reGen doortrokken kleederen n. p1. Etre íajusqn'aux os, tot op liet hemd toe nat zijn, geen'
drooqen draad aan 't lijf hebben. Des yeux rn-s de
]armes, oogen vol tranen. - ( fig. et (am.) Poule
m-e, dui/niet, vreesachtig mensch, bloodaard ía.
Etre ía- comme Un canard, doornat zijn; een durfniet zijn, den la/aard spelen. - C'est lu papier
ía-, die stof is geen cent waard. - Jouer an doigt
ni-, laten raden, welken vinger men bevocktiqd
heeft (zeker spel). - (Loc. prov.) Se couvi'ir dun LEE, MATIERE, CIMOLEE.
Mot i le, t. [JTI. n.j Mossel 1. M- de mer, de ridrap ía-, eene begane fout door eene slechte verontschujdiging nog erger maken. z. ook IMIAP. - vière, zee-, riviermossel. M- de perles, parelmossel.
(pop.) Etre ía-, te veel gedronken hebben. - [ Gram.]
Motile, ía. Vorm, in 't algemeen ieder hol
Lettre iii-e, weekvloeijende letter (gelijk de I in voorwerp om iets in te gieten, in te drukken, in te
bail, fi lle, de gn in agneau enz.) - aIOUILLE, M. slaan, enz.; model n., mat f. - M- a balies, koGelBet bevochtigde, natte, doorweekte. - 1OU1LLE vorm. Jeter une fi gure en m-, eene figuur in eenen
(bevelwoord), z. onder MOUILLER.
vorm gieten. 1tornpre Ie ía., den vorm breken. Les
Mouil1ebo.iclie , t. [Hort.] Waterpeer f., canons, les cloc h es so font au ía-, de kanonnen,
eene Zee)' sappige zomerpeer.
de klokken worden in vormen gemaakt. Des ía-s
Motii ll ée, f. [Papet.] Hoop vodden, die men a faire des chandelles, vormen, om kaarsen te
maken. - ( fig. cl (am.) Le ía- en est rompu, en
te eljker tijd laat rotten .
Mouillemeiit, ía. Bevochtiging; ligte besproei- est perdu, zoo iets, zoo iemand is er niet meer,
dear is de wêrga van verloren. Se former sur le
jing, besprenkeling f,
Moiiiller, V. a. Bevochtigen, nat maken, nat- m- de qn., zicht naar iemand vormen, de gewoonten, besprenkelen, besproeijen, begieten, doorweeken: ten van iemand aannemen. Ces deux personnes
M- un linge dans l'eau, een linnendoek in 't water out été jetées dans le rnême ía-, die beide men
nat nwken, netten, in 't water dompelen. La pluie achten zijn in éénen vorm gegoten, gelijken elkan
a mouillé les chernins, de regen heeft de winden der als twee droppels water. - (Loc. peon.) Cda
bevochtigd. M- les plantes dun jardin, de planten ne se jette pas en ía-, dat gaat zoo gemakkelijk
van een' tuin besproeijen. La Méditerranée mouille niet. - (pop.) M- de gant, muilpeer, oorveeg f.
les ctes de ce pays, de Middellandsch.e zee be- Le ía- de bonnet, het hoofd. Le ía- de pourpoint,
sproeit of bespoelt de kusten van dit land, - Ook het Iigchaom, lijf. Conserver le ía- du pourpoint,
zonder voorwerp gebézigd: Ce ijrouillard mouille zich niet in gevaar begeven, zijn leven niet wagen.
comme de Ia pluie, die mist maakt nat als regen. 11 y a laissé le in- du pourpoint, hij heeft er den
- [Mar.] M- les voiles, de zeilen natten, digtgie- romp gelaten, is er dood gebleven. - Mettre en
ten. - M- lancre, het anker laten vallen, ten an- ía-, drukken (imprirner). Etre en ía-, gedrukt
leer komen, ankeren. - Ook in dezen zin als v. fl: zijn of worden. - [ Chini.J , z. v. a. MOUFLE. Mouille ! (bevelwoord) Laat vallen 't anker! M Bols de ía-, meethout, vademhout n., hout van been pagale, met staande zeilen ten anker komen. paalde grootte en de beste soort, dat in meetramen
M- avec de Faire, onder zeil ankeren. M- en af- of meetringen wordt verkocht. - Perkament of vefourchant, at zeilende vertujjen. M- en barbe, zich lijn n., waartusschen de goudslagers het goud in
in een' hanepoot vertuijen, voor twee ankers an- bladen slaan. Gietbank f. der loodgieters. - M- a
keren. M- en patte dote of en bathe de chat, voor oreille, kromme tang f., om den paarden daarmede
twee of voor drie ankers in een' hianepoot ten an- de ooren af le korten. - bi s (bij de gouddraadkey komen. M- en créance, een anker met de bar- trekkers) de onverguld geblevene plaatsen van het
kas uitbrengen. M- en poupe, en eroupière, een gouddraad.
Mo%ilé, e, adj. (en part. passé van mouler):
anker achteruit laten vallen. M- avec Ia quille,
voor de hieY ankeren, het schip aan den grond Figure m-e, gevormde, gegoten figuur f. Chandelles
zetten, - (pop.) II faut quo je moullie, ik moet m -es, gegoten kaarsen f. p1. - Bois ía- (cordé)
snij de keel eens smeren (eens drinken). - SE gevaâmd hout n. - Marches ía-es, traptreden f. p1.,
die aan den rand met een lijstje voorzien zijn. MOUILLEIì, V. pr. Zich bevochtigen; nat worden.
Je n'ai fait quo me ía- les lèvres, ik heb maar Lettre m-e, gedrukte brief m., - schrjfietter f.,
even mijne tippen bevochtigd. - Il a peur de se die den druklettervorna nabootst. - (Loc. prov.)
ía-, hij is bang, dat hij nat zat worden. Ses yeux Croire tout ce qui est ía-, altes gelooven wat qese rnouillèrent de larmes, hare (Zijne) oogen abn- drukt is. ,- (fam.) Homme in-, welgemaakt menscht.
eten vol tranen, werden nat van tranen.
- MOULE, ía. (pop.) Gedrukte letters f. p1., geMouillères, t. ph. [Agric.] Doorgaans voch- drukt schrift n., liet gedrukte: Lire le ía-, dans
tige plaatsen in akkers of weiden.
Ie ía-, gedrukt schrift lezen.
Mo.iillet, ía. [Tech.] Wagenmakers werkMoulée, f. [Tech.] Afslppsel n., slib 1. van
tuig n. tot inzetting der spaken. - [ Hort.], z. v. a. den slijpsteen, die in het bakje onder den sljpsteen
valt.
GOET.
Mouillette, f. Repje brood n. ter indompeMouler, v. a. Gieten, vormen, in den vorm
dnq in water, melk, wijn.
gieten (van metaalgietsels zegt men liever fondre
Mouilleiir, m. [Mar.] Ankerslot n.
of couler). M- des chandelles, kaarsen gieten. M
Mouilloir, ía. [Tech.] Netbakje n., bakje met en plâtre, in pleister vormen, afgieten, afdrukken.
water bij 't spinnewiel, waarin de spinsters hare M- Ia figure dune personne, een' pleisterafdruk
vingers nat maken. - Tobbe f. bij de papiermakers, van iemands gelaat nemen. - M- le papier h carwaarin zij de lompen nat maken. - Ketel in., tes, de figuren op het kaartpapier drukken. M
waarin de lijm is om het papier te lijmen. - Ver- les anses, de ooren aan een of ander vat maken.
trek bij brouwers, waarin de gerst, die kiemen - M- du bols, z. CORDER. - M- tine faucille, eene
moet, wordt bevochtigd.
sikkel op den slijpsteen afslijpen, aftrekken. .

-
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Burette of Pot á m-, kan 1., waarmede de vloeijende talk in de kaarsenvormen wordt gegoten,..
[Bait.] M- des arlires, boornen door besnoeijing
verschillende gedaanten geven. - [ Pèclie] II- Ie
hateng, den haring (c/oar kern tusschen de ringers
le drukken) van allerlei vreemde voorwerpen en
van schubben zuiveren. - SE MOULER, V. pr. Gegoten, gevormd worden. - ( fig.) Se m- sur qn.,
iemand tot model, tot voorbeeld nemen.
Mouleiie, 1. [Tech.] Gieterij f., giethuis ii.
Modet, Lii. [Tech.] Zeijcei'e houten mal f. der
schi ijnwerke is.
Moulette, t. (verklw. van moule) Schelpje,
mosseltje ti. [ Hort.] Soort ran tulp f. - FTech.]
Snail van wit schelpje, wcwrmede men verheven
figuren vormt en bekleedt. Gedeelte van de niet
eener schaar.
Mou1e3r, m. Vormer. - Vormgieter, haarsengieler in. M- en terre, en sable, vormer in
aarde, i! zand. - M- de Lois, houtmeter rn.
i* oulièie, f. {Pêclie] Moseibank, mosselplaat 1.
- [Toch.] Zachte ader 1. in een' slijpsteen.
Mouliii, fl1. Molen ni. i%I- a vent, h eau, a I'buile, a bie. ui papier, a poudie. i Ian, a foulon, h laijac
en poulre, a sue, i bi-as, etc., wind-, water-,
olie-, horen-, papier-, kruid-. run-, vol-, snuif-,
zaag-, handmolen, enz. M- a café, koffljmolen. Mbanal, gemeente- of (Iwangowlen. - (Loc. prov.)
II lui ressemble comme a cii in- ui vent, hij gelukt
hem in 't geheel nUl. Faire venir l'eau au m-, het
water op zijnen molen leiden, nut, voordeel, winst
aanbrengen. Laissez-Ic faire, ii iendra moudre
sur notre m-, laat hem begaan, hij zal ons wel hij
eene andere gelegenheid noodq hebben. II a jeté
son bonnet par -dessus les ni-s, hij trotseert de
openbare meevin, alle welvoegelijkheid; ook: hij
heeft van die onderneming efçezien. Se hattie
contre des ni -s a vent, tegen windmolens (hersenschimmen) vechten. Cest en m- a paroles, zijn
mond, zijne tong staal nooit stil.
Moulinage, m. Toibertidiog der zijde op den
zijclemolen, zijdereederj, zijdelec'eerning t., de dus
bewerkte zijde f. - [let malen.
Moufiner, v. a. De zijde op den molen reeden
of tweernen. - Den grond omwoelen; het hout
doorknagen (van wormen). - SE M 0UL1NEB, v.pr.
Gereed of gelweernd worden. - Omgewoeld, doorknaagd worden. - Het part. passi is cok adj.: Sole
moulinée, getweernde zijde 1. - Bols m-, wormstekig hout n. Pierre m-e, steen m., die zich lesschen duim en vinger tot stof laat wrijven. Cire
m-e, doorv reten was n.
Moulinet, ni. (verklw. van moulin) Molentje;
kindermolentje, ook een soortgelijk voorwerp, om
de vogels in de tuinen te verse/wikken. - Draaiboom in., om zware laten op le ligten. - Kruisrad n. (tourniquet) op voetpaden. - Haspel, knuppel m., waarmede een touw vast gedraaid wordt.
- [Mar.J Penrod n., dr aaiklos, rol f, in de bril.
- [Mi].] Faire le m-, of La con v ersion centrale,
om het middelpunt zwenken. - [Escr.] Faire le
m- avec uiie epee, met eenes dejen een rad slaan
(om de slagen alle keeren), eeoc cache orndraaijing
doen. -- Faire Ie m-, schi/jlc omdraoijen op de
handen met de beenen in de //oo;te, een molentje
maken. - [ Danse] Molen, kruiswijze wending in
den contredans. - E c on. dom.] . z. v. a. aioussoin.
- M- a vent, windmachine op den schoorsteen,
om het nederslaan van den rooie te beletten, rookyang m. - fihleun.J M- dun nioulin ui vent, windradje aan den windmolen (mm de veranderingen
van den wind le kunnen waarnemen). - { Mar.j
M- h bitord, spionewiel n tear sc/iieinansgaren.
Mouliiieiir, Monlinier, m. Zijdereeder, zijdetu,eernder m. (lor of leeraar.
Mou1Ia . Moullab, m. Nulla, turksc/ie doe-t. Moult, ads'. Veel, zeer. 11 était m- saillant,
hij was zeer dapper.
Moultans, ffi. p1. [Com.} Chits, bedrukt lijnwaad n. uit Moeltan.
MoaiIu, e, adj. (en part. passé van moudre)
Blé, Café m-, gemalen horen n., koffij f. - Or
m-, schildersgoud, gemalen goed n. - ( fig.) Avoir
Ie corps tout m-, Etre tout m-, als verlamd aan
alle leden, als geradbraakt zijn, in alle leden pijn
voelen.
Mouliire, t. [Arch.] Uitstekende lijst f., lijstwerk n. van allerlei vorm als sieraad aangebragt;
-

-

MOTJRIR.

- bij uitbreiding: allerlei sieraad aan goudsmidswerk; ook de sieraadsbanden aan geschut.
1 Mounée, t. Hoeveelheid te malen koren.
Moiinestan, ni. [bit.] Soort van druif f.
,Mounier, a. [U. n. (pop.), z. V. a. MARTINPECHEUR.
Mouquette, t. [Tech.] Beenen cPindertje aan
't rad des kunstdraaijers.
Moiiraehet, m. [Corn.] Bastaard in., soort
van witte Bourgogne -wijn.
Mouraifles, MouiailIon, Z. MORAILL—.
Moarant, e, adj. Stervend, zieltogend: klomme ni-, stervend rnensch m. Regarder qn , d'uii
oeii m-, iemand met een stervend Oog aanzien. Ii
a les yeux ni-s, de oogen breken hem. - (fig.)
Des yeux m-s, van liefde en verlangen kwijnende
oogen. Trainer one sic m-e, een kwijnend leven
leiden. Voix m-a, kwijnende, slepende, wegstervende stem f. Louleurs in-es. verzwakte, bleeke kleuren 1. p1. Bleu rn-, bleekblaauw. - MOURANT, rn.,
-E, f. Stervende rn. en f.: Le champ de hataille
était plein de niorts et de in-s, liet slagveld lag vol
dooden en stervenden.
Mourajide, f. [[tort.] Soort van olijfboom in.
- Moui'eaaioii, f. [Hart.] Soort van vijg t.
Moui-eau, ill. Il-I, n.j Volksnaam van 't rofldborsije (rouge-gorge). - [Hort.] M- des Languedociens, naam eener olijfsoort.
Monreillei-, in. [Bot.] Soort van malpighia f.
Moujelle,t. [Bot.] Zwarte morel f.
-Moest et. in. [1 I. n.j lvapschelp f. van den Senegal.
t Mourette, t. Liefje, hartje(rn'arnour, m'arnie).
Moiti'i, ff1. [Corn.] Soort van indisch katoendoek ii.
Mourier, m. [H. n.] Volftsnaam van de langsiaQlti5e wees f (mésange a tongue queue).
Moiirine, f. [H. n.j Zeearend. arendrog in.,
eene soost van cog.
Mourii-, v- n. Sterven, afsterven, overlijden,
verscheiden, den geest geven. hi- dune mart naturelle, de mort violente, een' natuurlijken, een'
geweldigen dood sterven. VI- de maladie, de vieil
losse, de fairn, dcii coup de pistolet, aan eene
ziekte, VOfl ouderdom, Van honger, door een pistoolschot sterven. M- en prison, in de gevangenis sterven. Nous mourons tons les jours, met eiken dag
doen wij eene schrede naar 't graf. - 11 est mart
en bon Chrétien, hij is als een goed Christen gesto?ven. M- tout en vie, M- tout elf, met een gezond
ligchaarn , in volle levenskracht sterven. M- au
champ, au lit d'honneur, op het veld, op het bed
van eer sterven, sneuvelen. - (fam.) M- de sa belle
mort, een' natuur/ijken dood sterven. - (iron. et
fern.) M- dans les fumes, naar de regels der kunst
(geneeskunst) sterven. M- au monde, au péché,
der wereld, der zonde afsterven. Ii en a été a rn-,
hij is er doodziek van geweest. Ii sen va mourant,
hij zal haast sterven. II meurt martyr, hij sterft
een' smarlelijken dood. Cette race ne nieui't point,
dit geslacht sterft niet uit. zal nooit verpaon. (pop.) II est mart comma un chien, hij is als een
heiden gestorven. Je viendrai a hout de mon dessein, ou je rnourrai a Ia peine, ik wil mijn voornemen doorzetten, al zou 't mij het leven kosten.
Je veux in- (of qua je rneure) si cela nest pas
vral, ik mag sterven als 't niet waar is. - (fain.)
II mourra dans sa peau, hij wordt nooit anders,
hij zal nooit veranderen. - (Loc. prov.) Le renard
mourra en sa peau. de zondaar zal zich, niet bekeeren. Un liëvre va toujours in- au gîte, Z. GITE.
M- /i sas dépeas, zich zelven ombrengen. M- sans
langue, plotseling sterven, zonder gebiecht, of een
testament gemaakt te hebben. (Deze uitdrukking is
verouderd.) On ne salt qui sit ni qui nieurt, bij
leven en sterven, men kan niet weten wal er gebeurt. Mauvaise herbe na meurt point, onkruid
vergaat niet. Va o: tu veux , meurs oft tu dais,
men mag doen, wat men wil, men kan zijn noodlot niet veranderen. Autant meurt veau qua va
cha, er sterven zoo wel jonge als oude mensc/ien.
- (bij overdrijving): M- d'irnpatienca. de chagrin,
de honle, van ongeduld, van verdriet sterven, vergaan, van schaainte wegzinken. II pansa in- de
rire, hij dacht, meende van lagchen te sterven, zich
te barsten te lage/sea. M- de faini, graaien honger
hebben; gebrek lijden. M- d'envia da voir qn., van
verlangen branden om iemand te zien. - M- civilament, de voordeelen (in nep(en) van de burger-
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!j/ce maatschappij verliezen, daarvan versto/en zijn,
burgerlijk dood zijn. - Ook van boomea en plaiten, van allerlei instellingen, van zëdelfjkc zaken,
kunstwerken, enz. gebëziijd: Le froiil, Ja sécheresse a fait in- ces aibres, de koude, de droogte
heelt deze boornen doen sterven. Cette niaiiufac tule meurt faute de capitaux, die fabrfjk gaat
te riet uit gebrek aan kapitalen. Son nom na
mouira jamais, zijn naam zal nooit sterven. Ce
Jeu manna, si ion ny net de 1)015, dit vuur
zat uitgaan, zoo men er geen houtbij leqt. Laisser
In- UH sahot, ernen drijftol laten uitloopen. Le
boulet de canon riet m- a ss pieds, de kanons
kogel bleef mat voor zijne voeten liggen. II faut,
-

loisqu'on peint, que les couleurs se perdent en
moui'ant les unes dans les autres, tij liet schilderen

moeten de kleuren zich in elkonde r oplossen, verliezen. - [Jeu] Dood zijn, niet mcci mogen mede
spelen, de partij kwijt zijn. - MOURIR wordt ook
.
gebruikt: Ii meurt tous les jours bien
als V. imp
(in monde, er sterven dageljjks veel mensc/ien. SE i3kIOURIR, V. pr. Sterven, op sterven liggen, zieltogen (zelden dan in den pres. en i!njJarf. indicat.
gebézigd). Je ivie Incurs, ik sterf, ik voel, dat 'ik
sterf. 11 se mourait, bisque son Ills arriva, hij
lag op sterven, toen zijn zoon aankwam. - Votre
feu, votre lampe 5e meurt, uw vuur, uwe lamp
gaat uit. - Se in- d'amour, de peur, van liefde,
van vrees sterven, smoorlijk verliefd zijn erna
doodeljke vrees gevoelen. - it MOURIR, 10e. adv.
Zeer, buitengemeen: Je suis las Li m-, ik ben dood
moede, zoo vermoeid, dot ik zou omvallen. 11 est
malade a in-, hij is doocikrank.
,

ten, dertien ongelukken; de sleutel dien men bij
zich draagt, is altijd blank. - Soort van schimmel t.
op den kop der oude karpers. - Schuim n : Cette
bièi'e fait beaucoup de in-, dat bier sc/mimI oterk.
- [Conf.j Schuim, soort van geklopte room,
waarin men chocolade, vanille, enz. mengt. Moussé, e, wij. Schuimend, wat men tot schuim
geklopt heeft: Chocolat in-, schuim-chocolade f.
Mosissean, adj. en. , Z. MOUSSAUT.
Mousseline, t. [Corn.] Neteldoek, moesselien ii.
(zoo geheeten 'naar ne stad Mossoel of Moessoel in
Azië). ti- lame of de Lime, wol -rnoesselien. [Col" Naam von zeker deeg van cliagant -gom
en suiker. - IIousse1iiiette, t.
roensap
-.ï
met ct
[Coni.] Ligt neteldoek n. - toiisseliniei-, m.,
•ièi-e, t. IVeteldoekwever rn, weefster f.; netel
doekverkooper iii., -verkoopster t.
Mousser, v. n. Schuimen, schuim vormen,
opbruisen, in ous sé r en. Le sin de Champagne
-

mousse plus qua les autres v i s, de Champagne-

wijn mousseert of schuimt men' dan de andere
wijnen. - ( fig.) Faire m- un succès, nu petit
avantage, von een klein voordeel veel ophef maken .

Mousseion , in. [Bot.] Kleine meikainpernoelje, die in de lente onder het mos wast. B- (l'autom e, Z. 600AILLER. - fi g.), Z. V. a. PARVENU.
Mousseronrie, t. [Bot.] Soort van latuw t.
(

n

Moiisseroiinière, f. [Agric.] Meikamper-

noelje -bed n.

Mousselte, t. [Unit.] Soort van appel ni.

Mousseux, eiise, adj. Schuimend, veel schuim
makend: Yin de Champagne ni- Bière m -euse.
Bij dichters ook gebruikt voor MOUSSE. - [Bot.]
Rose m -euse (abusiv. voor Rose nsossue), mosroos t.
-- Somtijds als subst. m. gebruikt: Boire du
mousseux, schuimenden wijn drinken.
Moiissier, rn. [Bot.] Kruidenbock n. met niets
dan mosplanten.

Monris, in. p1., Z. i3i0uill.
Mourlaiiehe, im [Elan.] Soortvan wiltedruif 1..
I Mouroir, m. Doodbed n. (lit de mort).
Mouron, m. [Bot.] Guichheil. quiclielkeil, muur,
murik, muurkruid n. M- des oiseaux, vogelkruid n.
Moussivore, adj. [H. n.] Mosetend: Le renne
M- des champs, of de Monellius, akkerguichheii,
rood bastaard-muur. M- dean of aquatique of fl1- , het mosetend rendier.
Moussoir, in. [Tech.] Schuimklopper in.,
Sarnole, watermuur, zaadkruid n., waterpaardestaart m. fyi- rouge, rod gaichheii. 1%!- d'alouette, roerslokje om de chocolade te doen schuimen. Z. V. a. CERAISTE. Al- fernelle of bleu, blaauw quick[Papet.] Holla nd er, roerbak, roertrog in., houten
--

heil. - [F!. n ] Gemeene aardsalamander ni.
Moiit-onné, e, adj. [Bot.] Naar guichheil gel ij kend.
Motironnet, iii, [Hart.] Soort van appel ni.
Mourre, f. [Jeu] Vingerspel, vingerraadspel,
een itoliaansck spel, waarbij het getal der opqestoken vingers geraden moet worden, inorimorispel n.
t, m. [EL. n.] Muisje n.
S Mouse
Mousquet, m. [Anc. mil. ] Musket, vuurroer,
roer n. 1%l- a forquine, vorkroer. M- it main, handmusket. M- ii mèche, lontroer. M- k rouet, radmusket. hi- de rempart, walgeweer n., dubbelhaak m. - Porter le m-, dienen, soldaat zijn. -

(Loc. pray.) Crever comme tin vieux m-, van

cilinder met metalen scheenen bezet, waarmede de
lompen in half- en heelgoed veranderd worden.
Mousson, t. Tij dwind, wisselwind m., naam
der in bepaalde jaargetijden regelmatig in eene
zëkere rigting woaijende winden in 't noordelijk
gedeelte van den Indischen oceaan tusschen de kusten van Afrika en Azië, m 0 us s on f. La in- du
sud-ouest, du nord-onest, de zuidwest-, de noordwest-monsoon. - Tijd in. dier winden: Attendre
ha m- dété, d'hiver, den zomer-, winter-mousson
afwachten.
Motissti , e , adj. Bemost, met mos bedekt:
Arbre m-, Pierre m-e, bemoste boom , steen ni. -

Cette carpe est si vieihlequ'elle a ha tête toute

m -c, deze karper is zoo oud, dat zijn kop geheel
bemost (als beschimmeld) is.
Moiissure, t. [Tech.] Baard rn aan den rand
van een geboord gat, inz. rondom de gaten der
aarden potten.
Moiistac, Hi. [H. n.] Snorbaard m., een aap
quetier, ni., Z. v. a. MOUSQIJETAIRE. - Illoiis. met blaauwachtige vlekken bij wijze van knevel
queton, m. Karabijn f., ruitergeweer, m U
onder den neus [Simia cepphus].
kelon II.
Moustache , t. Knevelbaard, knevel, snorMoiisquets, in. p1. [Corn.] Tarksche en per- baard in., baard der bovenlip. - (lig. et (am.)
zische tapijten n pl., die over Smyrna naar Marseille Vieille in-, oude snorbaard, oudgediende. - (Loc.
kwamen.
fans.) Brûher Ia m- ui qn., van zeer nabij (it bout
Mousquite, m., Z. MOUSTIOUE.
portant) een pistoolschot op iemand lossen. - Se
Moussa, Ui. Gierstbrj in. der negers.
brûler Ia in-, zijn plan verijdeld zien, zijn slag
Moussactie, t. [Corn.] Zetmeel n. van maniok. missen. Enhever qc. a qo. sur Ja m-, jusque sur
Moussaillon, m. [Mar.] (fans.) Kleine scheeps Ja in-, iemand iets vóór den neus weghalen, vóór
jongen m., jongetje D.
den mond wegnemen. - (pop.) Donner sur Ja m
Moiissaut, Moussean, adj. rn: Pain in-, a qn. , iemand wal op 't gezigt geven. Reprendre
brood van grutteineel. veroudert.) ses m-s, zijn ernstig gelaat weder aannemen. Mousse, adj. Bot, stomp (émoussé). (Het woord Baard rn, enkele lange haren rondom den bek van
Mousse, m. (Bar.] Scheepsjongen, jongen, ka- sommige dieren, zoo als katten, leeuwen, enz., ook
van vogels. [Anat.] Kuiltje n. in de bovenlip onjuilwachter, zwabber, hooplooper m.
Mousse, f. [Bot.] Mos, bladmos n., rena tal- der 't neusschot. - [FL. n ] Baardmees t. ( mésange
rijke familie van de klasse der kryptogdmia of barbue). - [Anc. mar.] Borgstrop, hanger, vaste
bedektbloeijenden. M- d'arbre, de chêne, M- ter- toppenant, spaanscfie toppenant m. - [Mar.] M
restre, boom-, eiken-, aardmos. M- aquatique, de Ja vergue de civadihre, blinde trijs t. - [ Tech.]
watermos; ook z. v. a. CONFEIIVE. M- du Nord, Langarmiqe tang t. des vergulders. - Gouddraadrendiermos. M- dislande, beter LICHEN d'lslande. trekkers kruk t.
Motistardlé, fl1. [fort.] Soort van druif f.
]%I- de Corse, z. V. a. HELM1NTI]OCARTON. - ( Prov.)
Pierre qui roule n'amasse pas de m-, by veel
t Moisste il le, Moustllle,f. [H. n.], z.v.a.
verandering wordt men niet rijk, twaalf ambach- BELETTE.
uitspatting sterven. - t Mousquetade, f. Muskelschot, roerschot; musketvuur, roervuur n. Mousquetaire, in. Musketier fl1. - Mousqueteile, t. Geweervuur, musketvuur n. Décharge
1e m-, losbranding van geweervuur.
f Motis-

-

-
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1 Moustier, IlL, Z. MOUTIER.
Moustiqiiaire, f. Bedgordijn f. of kleedinq

--

ii. ter beschutting legen den steek der moskie--stuk
ten in den nachi, rnosquilëro m. (Men zegt ook
moustillier en mousticiuière.) - Moustiqite, m.
I-I. n.j Thjtt'lieg 1., zeer lastige stekende mug in
inde en andere 1eete gewesten der aarde, moshiel m. - MOUSTIQUES, f. p1. [Méd. Roode,
hevig jeukende plekken t. p1. op de huid.
Moût, in. Most in., liet uitgeperste zoete SO])
der druiven, dat doos gisting wn wordt.
]

Moutade, f. [TeciL] , Z. V. (1. DUITE.

Motajd, m. (pop.) Kwâ-jonen, straatjongen, kleine schavuit in. (Somtijds hoort awn ook
het fern. MOUTARDE gebruiken.)
Mouttarde, t. [Bot.] Mosterdplant f. (sénevé);
mosterdzaad n. (graine de sén („ vé). Seiner de Ia
HI-, mosterd zaafjen. Grain (le iii-, mosterdkorrel f.,
mosterdzaadje n. - [Cuis.] Mostaard, mosterd in.,
mengsel van mosterdmeel met azijn of eene andere
vloeistof. Cost de la in- fort piquante, de in mqui pi end an nez, dat is zeer sterke mosterd, mosleid, die in den neus vliegt. - (Pray.) C'est de
Ia in- après diner, Cela vient comme m- aprs
diner, dat is (komt) als mosterd na den maaltijd,
dat komt ie laat. U n'apparlient pas a tout vinaigrier de faire de bonne in-, 't 5 ieders zaak niet,
wat goeds te leeren; 't zijn niet allen koks, die
lange messen dragen. - (Loc. fain.. et prov.) Vous
ous êtes amuse ui Ia in-, tandis que les autres
faisaient leur devoir, gij licht u met nuttelooze
dingen opgehouden, terwijl de anderen hunnen pligt
deden. La in-rend an nez, de boerterij, de gekheid is te grof, te vinnig, te bijtend. La m- lui
monte nu nez, hij begint ongeduldig te worden.
Les enfants en vont a Ia in-, Tout Ie monde en
va it Ja m-, de kinderen op de straat weten het,
iedereen weet het, men spreekt er langs de straat
van. Snorer la in-, depil vergulden, zijne bestrafflag enz. verzachten. Et Ie veste en in- , en de
rest aan mosterd (van eeoc te hooge herbergiersrekening). II est fin comme m-, hij is bij de hand.
Motitardelle, t. [Bot] Soort van rammenas m.
Moutardier, m. Mosterdpotje n.; - mosterdvaatje ii. (des mosterdinans). - Mosterdman, mos
lerdverkooper; - mosterd-fabrikant m. - ( Loc. fig.
et fans.) II se croit le premier m- du pape, hij
heeft heel wat verbeelding van zich zelven. - [H. n.j
Volksnaam der muur- of torenzwaluw f.
F Monte, t. (fam.) Katje n., poes t.
Mousté, e, adj.: Vin m-, gezwavelde wijn in.
Mouiteille, t. I U. n.], z. v. a. MORDPIERRE. (Er
staat abusievelijk MOIISPIERRE.)
1 Moutier, in. (weleer Moustler,) Klooster fl.; kerk f. - (Loc. prov.) II faut laisser le
m- oii II est, men moet de kerk de kerk laten; men
moet aan ingevoerde gebruiken niets veranderen.
Mouton, m. Hamel, gesneden ram in. (bélier
châtré); ook in 't algemeen schaap, lam n. (bélier,
brebis, agneau). Le in- est Ie symbole de Ia douceur et de Ia vie champêtre, het schaap is het
zinnebeeld van de zachtmoedigheid en van het landleven. - (Loc. fig. et pray.) C'est un in-, ii est
doux, comme nu m-, hij is zoo zoet, zoo mak als
een schaap. Le peuple Ie fait comme les in-s,
het volk aapt alles na. Revenons it nos m- s,
laat ons tot ons onderwerp, tot ons vorig gesprek
wederkeeren. II cherche cinq pieds a nu m-, hij
zoekt wat hij niet vinden kan. 11 est l ien loin de
ses m-s, hij is ver van de rekening, hij heeft de
verwachte belooning, enz. niet gekregen. II sent
l'épaule du m-, hij riekt naar het zweet. naar
den bok. II reusemble awx in-s de Berri, hij
is op den neus geleekend. - (fig. et fain.) On a
mis pres de lui un m-, pour le faire jaser, men
heeft hij hem (in de gevangenis) eenen bespieder
geplaatst, om hem te doen klappen. -- Hamelvleesch,
in 't algemeen scltapenvleesch n. Nous avons mangé
du in-, wij hebben schapenvleesch gegeten. Un gigot
de m-, een schapenbout in. - Schapenleder n.: tin
livre relié en in-, een boek in schapenleér gebonden
- [Tech.] Heiblok n.: Enfoncer des pieux jusqu'h
refus de m-, palen ZOO diep inslaan, dat liet heiblok ze niet verder kan indrijven. - M-s, de vier
stijlen of pilaren Oj) de as der koets (vóór 't gebruik der veeren). - Persboom in. - Gestel n.
eener klok. - [ H. n. ] M- mann, zeeram m. (zé
kere visch) . -- [Mar.] Kop m., krul f., wit schuim n.
,

-

,
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op de kruin der golven: La nier est couverte de
in-s, de zee is vol koppen, is met lammetjes bedekt.
-- [Hydr.] NI-s, naam van zékeren schuimenden
waterval. -- MOUTON. NE, adj. Schaapachtig; goedaardig, zachtzinnig: Caractère in-, Humeur rn-ne.
- Uit schapen bestaande: (lam.) La gent in-ne,
het schapenvolkje, de schapen. (toon m.
-I- Moiitonnade, f. Flaauwe, vervélende preekMoutonnage, in. [FOod.] Heerenreyt n. op de
schapen, op 't vee
Moulonnaille, f. Kudde t. schapen. - (fig.
et iron.) NaEtjiers, schaapskoppen in. p1.
Moutonne, f. [Econ. mr.] Moederschaap n.
zonder eijerstok, - [ Anc. cost.] Gekrulde haarlok f. op t voorhoofd.
Moutonné, C, adj. (en part. passé van moutanner); Tete, Perruque m-e, gekroesd (in digle
kleine krullen gelegd) hoofd n., gekroesde pruik f.
.- Le temps est in-, de lucht is vol schapewolkjes,
is met dunne witte wolkjes bedekt. - (Loc. Proc.)
Tempi in- et femme fardée ne sont pas de longue
durée, eene lucht met schapewolkjes en eene geblankette vrouw duren beide niet lang. - [ Man.]
Cheval m-, paard met een schaapshoofd, niet een'
ramsneus. .- -)- Moutonnemeiit, adv. Schaapachtig, als de schapen. — Moutonner, V. a.
Kroezen, het haar in kleine krullen leggen (zelden
gebézigd dan in t part. passé als adj., z. boven).
- M- tin prisonnier, een' gevangene uithooren door
iemand bij hem te plaatsen, die zijn vertrouwen
zoekt te winnen. - MOUTONnER, v. a. [Mar.] Omkrullen, schuimen: La mer rnoutonne, de zee krijgt
schuimkoppen. de zee krult om. - SE MOUTONNER,
V. pr. Gekroesd of kroezig worden. — Zich tot
schaap maken. - -I- ulloutonnerie, f. Schaapachtigheid, onnoozelheid, domheid f. - Moutonneux, ease, adj. Gekroesd. - Mer in-euse, omkrullende, schuimende zee t. - Ciel in-, lucht f.
vol schapewolkjes. - Moutounier, ière, mIj.
(fain.) Schaapachtig, zoo onnoozel of dom als een
schaap; (fig. et fam.) volgzaam, gedwee, nadpend.
Mouture, f. Het malen, gemaal; - maalloon,
maalgeld n. Droit sur les in-s, regt n. op 't gemaal. — Ce meunier a pris double in-, die molenaar heeft dubbel maalloon genomen. - (Proc.)
Tirer, Prendre dun sac deux in -s, zich zijne
moeite dubbel laten betalen, dubbel voordeel uit eene
zaak halen. - M-, on bled in-, meet van tarwe,
rogge en gerst onder elkander. — [Pharm.] Fijnmating f. met den handmolen.
Mouvage, m. [RaIL] i let gelijkmatig verdeelen
der kristallen in de suikermassa.
Mouivanee, 1. [Jur. féod.] Leenheerlijkheid,
oppermagtigheid van een leen ten opzigte van een
daarvan afhangend domein; - (doorgaans) afhankelijkheid van eens anders leen, teenbaarheid f.,
leenpligt in. Deux seigneurs différents ne peuvent
avoir Ia in - dun mêine fief, twee onderscheidene
heeren kunnen niet in een en hetzelfde goed het
teenregt hebben.
Mouvant, e, adj. Bewegend, beweegbaar, los,
onvast, vlot. Les causes in-s dun agent, de bewegende oorzaken von een werkend voorwerp. Ce sont
des terres rnouvantes, dat zijn losse gronden. Les
roues s'enfoncent dans les sables m-es, de wielen
zakken in los zand, in drijfzand. - (fig.) La fortune
est un sable inouvant, wie op 't geluk vertrouwt,
die heeft op zand gebouwd. Tableau in-, schilderij f. met beweegbare figuren. - Lieu m- , druk
bezochte plaats f. - [Bias.] II porte d'azur b trois
rayons dor rnouvants du chef de l'écu, hij voert
drie uit het schildhoofd voortkomende gouden strolen in een blaauw veld. - [mr. féod j Fief m-,
afhankelijk leen n. Cette seigneurie est rn-e en plein
fief de Ia couronne, deze heerlijkheid is een leen
van de kroon. - MOUVANT, M. [Chas.] Lokvogel m. bij een' strik. irallinadeurs.
Mouve-ehaux, in. [Tech.] Roerstok rn. der
Mouvenient, in. Bewéqing, plaatsverandering f.
M- lent , rapide, langzame, snelle beweging. Le inde lair, de beweging der lucht. Le in- de Ia terre
d'occident en orient, de beweging der aarde van
het westen naar het oosten. Donner le in- a qe.,
iets in beweging brengen. - M- apparent, schijnbare beweging. M- uniforme, accéléré, retardé,
varié, eenparige (gelijkmatige), versnelde, vertraagde, ofwisselende beweging. M- simple, cornposé,
enkelvoudige, zaniengestelde beweging. M- recti-
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Jigne, cuiviligne, regllij'nige , kromlijnige beweging.
1- closcillation , slingerende beweging. M- perpetuel, altijddurende b ew e ging. — (fig et fern.) C'est
Ie m- perpétuel, 't is een onrust, hij of zij heeft
nooit rust, is altijd in beweging. Cherchet' le mperpétuel, den steen der wjften, de quadratuur
des cirkels, iets omnnogeljjkc zoeken. -- {I-Iorl.] Le
fl1- dune horloge, het gaande werk, het raderwerk
eener klok. - [ Mil.] On lit faire (livers mauverueiits a I'at'mée, inca liet het leper verscheidene
bewegingen maken. M- en avant, NI- rétrograde.
voortgaande, leruggaande beweqing. — II y a du
m- dans ce ngiment, er hebben bevnrderingen bp
dit regiment plaats. - [Mat .] Les rn-s dun
port, de orders of bevelen van de havendirectie;
de veranderingen, door aankomen of vertrekken
van schepen voorgevallen. - [ Man.] Ce cEsea1
a no beau in-, dit paard heeft een' schoonen
ng. - [Mus.] Moat, zangmaat t. Presser, Ra=tir Ie m-, de maat schiel ij ker, langzamer slaan.
Chanter, Joner de in-, naar de maat zingen,
spelen. - [ Litt., Pods.] II y a de grands ni-s
dans cello pièce, er zijn groote roerende plaatsen
in dit stuk. H a employé tons les ni-s de l'éloquence, hij heeft alle wendingen, krachten van de
welsprekendheid aangewend. Ces vers Wont point
de in-, in deze verzen is qeene maat, geene welluidendheid. - ( fig.) Se donner bien du m- pourqc.,
zich veel moeite lot iets geven, veel water om iets vuil
maken. — ( fig.) Gemoedsbeweging, aandrift, zieledrift f.; zin in. On nest pas maître des premiers
m-s, men is geen meeste;' over de eerste driften,
opwellingen. Combien de di fférents ni-s s'lèvent
dans mon âme ! lioevele onderscheidene bewegingen, gevoelens stijgen in mijn gemoed op! La vulonté donne le in- aux autres facultds, de wil
brengt de andere krachten in beweging. II a agi
par un bon in-, par un m- d'quit€, de pitid, hïj
heeft uit eene goede aandrift, uit eene aandrift
van billijkheid, van medelijden gehandeld. 11 ne la
as fait de son propre m-, hij heeft het niet uit eigen
beweging gedaan. Suivre son m-, v'rjju) illi7 bandelen, zijnen zin volgen. - M-s , onrust, beroerte f.,
oproer n., opstand in. II y a des rn-s dans cetle
viiie, er is onrust, oproer in deze stad. Durant les
derniers in- populaires of du peuple , gedurende
de laatste volksberoerten. - [Polit. ] Le parti du
m-, de partij des vooruitganas.
-I- Mouveriienté, e, adj. Vol afwisseling of
verscheidenheid: Paysage m-.
Mouver, t'. a. [Hort.] De aarde in een' pot,
-

-
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Iloxa, in. [Mid.] Bijt'oetwoi f., eene gi-acuwe,
1 wollige stof, die in China, Japan en elders uit de
bladeren en toppen vein dcii genieenen bijvoet bereid
en als geneesmiddel inz. tegen jicht en p0/0gm ((itwendig gebruikt wordt, as o x a f. Appliquer Ie
m-, de inOXa aanwenden, een' kegelvorniqen prop
van die wol op de huid in brandsteken, om daardoor eene brandwond le doen ontstaan, die tot ettering overgaat. - Moxibustioti, f. (pr. -hu
-sti
-on) Het branden (liet moxet.
Moyau, ill. [Tech.] Balk m. of zwaar haul ii.,
waarmede het ciruivenmei'q te'i' uitpersi'nq bezwaard
wordt. - IVeleer ook: midden, middelpunt IL
Moye, f. {Macj iVeeke ader f. in eenen steen
— IVeeke oppei'lakle f., Vail een' harden steen
- Weleer ook.' hoop, stapel us. -- toyé, e, (tdj.:
Pierre n-n, steen m. met eene weeke ader. - Met
(Ie zaag in tweeën verdeelde steen in.
Moyeu, ne, adj. Middelmatia, middelbaar,
gemiddeld, het midden houdend. II est de rn -ne
grandeur, hij is van middelmatige grootte, niet
groot en ook niet klein. Il na qu'une fortune
rn-ne, hij heeft slechts een middelmatig vermogen.
H est de ni- âge, hij is vaa middelbaren ouderdom, noch jmq , noch oud. Femme de rn -ne
vertu, vrouw VO
van,dubbelzinnig gedrag, Van lwijfelachtige deugd. -- Les auteurs de la ni-ne latinité. de schrijvers Van cie middeleeuw der lat (insche taal (van omstreeks Sevérus tot aan den vat
des rijks). — [Anat.J Ventre rn- (Ia poitrine) , (Ie
borst. — [ Astr.] La distance rn-ne dune planète,
de middelafstand van eene planeet. latitude. Longitude ni-ne, gemiddelde breedte, lengte f. Temps
m-, middelbare tijd ni. — lArith.] Termes ni-s,
middelste termen rn. p1. (eener evenredigheid). [Gram.] Verbe in-, half bedrijvend en half lijdend
werkwoord (in het grieksch). - [ Prat.] 1-ne
justice. z. JUSTICE.

MOYEN. M. Middel IL, weg, uitwe,q in., jele'qenheid f. Cliercher un m-, een middel zoeken. S'avaneer, Parvenir par de mauvais m-s, door slechte
middelen ergens toe geraken. len sais bien Ie
til-, ik weet er het middel, den weg wel toe. C'est
nu excellent in- pour' s'enrichir, dat is een voortref/dijk middel, eeoc schoone gelegenheid om rijk
te worden. Ii n'y a pas m- d'ernpêcher cela, 't is
niet nroqeljjk, ei- is geen middel, om dit te beletten.
Middel, vermogen n., magt f. Si vous ayes le
In- de Ie sauver, ii faut Ie faire, wanneer 't in
unie magt staat, wanneer 't u mogelijk is hem te
redden, moet gij het doen. II ny a pas m- de
bloembak enz. loswerken, oppervlakkig losmaken. faire cda, Il ny a pas m-, 't is niet mogelijk, er
- [Raff.] De suiker van de vormaarde losmaken. is geen hans op, dat te doen. - (ellipt.) Le m?
- (pop.) Bewegen, beroeren. MOUVEII, V. n.
in? op wat wijze? langs welken weg? hoe
[Navig.] Quand cette rivière motive du fond, cela 2aulel
dat gaan? hoe is dat mogelijk? - Tussclrenannonce une grande crue, als 't grondwater dier komst, hulp f., bijstand m., toedoen 0.: 11 a obtenu
rivier sneller dan gewoonlijk stroomt, duidt dat eet ernploi par le m- de son ami, hij heeft dat
een sterk wassen van 't water aan.
ambt door tusschenkomst, toedoen van zijnen vriend
Moiiveron, in. [RaIL] Roerstok in., om de gekregen. - [Log.] Le in- de ce syllogisme est
suiker om te roeren.
faux, de middelterm van deze sluitrede is valsch.
Mouvet, in., Mouvette, t,, of flouvoir, m. - [Math.] M- proportionnel, z. beneden MOYENNE.
[Tech. ] Roei-stok m., om liet gesmolten vet om te - MOYENS, m. p1. Middelen ii. p1., vermogen n.,
roeren.
rijkdom in.: C'est nu homme qui a de grands m-,
Motivoir, v. a. Bewéqen, in beweging brengen, 't is een man. die een groot vermogen heeft. een
van plaats doen veranderen, verzetten: Trois horn- rijk inca. - Natuurlijke gaven f. p1., talenten a.
mes Wont pu iii- cette pierre, drie man hebben p1. Cet orateur a de faibles m- , deze redenaar
dezen steen niet van zijne plaats kunnen brengen. heeft zwakke, geringe talenten. C'est uit garcon
Le ressort (lui meut une machine, de veii-, die sans m-, 't is een jongen zonder talenten, zonder
cciie machine in beweging brengt. — Bewegen, aan- aanleg.[Prat.] Gronden in. pl., bewijsredenen f.
zetten, aandrijven, doen handelen. aansporen: C'est p1., die oren bijbreiu:t, om te verkrijgen wat men
Ia passion qui Ie meut, 't is de ltartstogt, die hem vraagt: Donner des rn- dans sa requite, gronden
aantlrjft, doet handelen. - (Pros,.) L'objet tr$ut in zijn smeekschrift aanvoeren. - [Legisl. et Fin.]
Ja puissance, de tegenwoordigheid van 't voorweep Voies et rn-, inkomsten en middelen. Le budget de s.
maakt de begeerte gaande, drijft tol de daad aan. voies et In-, het budget der inkomsten, begrooting
- M- (beter Exciter) one querelle, een' twist ver- der ontvangsten. -.- MOYENNE, f. [Math.] M- prowekken. - [Prat.] Tous proeds mus et it
portionnelle géomtrique of NI- proportionnelle of
alle tegenwoordige en toekomstige reqtszaken. — enkel M- , rekenkunstig middenevenrédicie. (Men.
MOUVOIR, V. fl. [Fod.] Leenroerig zijn, van een zegt ook Moyen proportionnel.) - AU MOYEN DE,
ander leen afhangen. - SE MflJVOIR, V. pr. Zich bc. prép. Krachtens, door middel van.- Au m- de
bewegen; bewogen aarden; bewogen kunnen war- son intercession vous obtiendrez Ia place, door
den. Le pauvre homme ne peul se m-, de arme middel van zijne voorspraak zult gij de plaats
man kan zich niet bewegen. Un corps qui se meut krijgen. Au m- de son adresse ii a réussi, door
en ligne droile. een ligchaam, dat in repte lijn be- middel van zijne behendigheid is 't hem gelukt.
wogen wordt. Les grandes masses ne se meuvent
Moyen-age, m., Z. AGE. ]- .Woyeuagiste,
pas facilement, de groote massaas laten zich niet adj. Tot de middeleeuwen he/mm-end.
gemakkelijk in beweging brengen. 11 s'est mu
Moyennant, prép. Dooi- middel van, niet:
Un dilférend, er is een geschil ontstaan, opgekomen.
Acheter une chose m- Ia somme de taut, iets
MOUVOIR, ilL, Z. MOL'VET.
koopen met eeoc som vein zooveet, - MOYENNANT
--
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(JUE, bc. conj. Op voorwaarde dat, mits: Je le
feral, rn- que vous en répomliez, ik zal liet doen,
mite ij er voor instaat. - Moyennement, adv.
Middelmalij, tamelijk. Est-il lithe? M-, is hij rijk?
Middetmatig. (Het woord veroudert.) - -j- Moyen
ncr, V. (1. (farn.) Bemiddelen, teweeq brenqen:
M- une réconciliation entre deux personnes, eene
verzoening tusscken twee personen bemiddelen,
teweeg brenqen. t Moyenneur, im, z. v. a.
MÉDIATEUR, ENTREMETTEUJt, 1NTERMEIMAIRE.

Moyer, V. U. Tech.] ilar(lsteen midden door
zagen. (moeras n.
Moyère , f. [ Agile. ] Met rietqewas bedekt
Moyette, f. [Agiic.] Kleine voorloopiqe kooieclicif f., op 't veld gemaakt, om 't kooi legen den
reqen te vrijwaren.
Moyeui, m. [Tech.] Naaf, nave f. (van een
rad). M- des roiies ui auhes. naafo/centersteekm.
der schepraden (aan de etoombooten). - MOYEU, in.
Dojer, eidojer m. (lieverjaune d'oeuf). - Bij Mat ot
voor milieu, midden, gebruikt. - [Conf.] Soort
van gekonfijte »ruim t.
-

Mozai'ahe, m. (Hist ] Christen in Sponje,
(lie van de Mooren en Saracenen afkomstig is,
Mozarabier rn. - Mozarabe of Mozarabique, adj. Tot de Iliozarabiers of tot hunne
eeredienst behoorend.
Mozette, f. [Cost. cccl.] Bok m. zonder mouwen,
(Ifs kleeding der kooge kalholfjke eesteljken in

Ilalid. - Z. ook MOSETTE.
Mn, rn. Zocht qeknor n. van een hond, die boos
wordt. - I-let klagend en heftig brommen met oesloten mond.
Mu, e, adj. (en part. passd van mouvoir)
Chose mue, bewôjene, in beweging qcbraqte zaak f.
- Les liommes sont souvent mus par deux principes opposés, l'intérèt et In

vanite, de menschen

worden raak door twee strjdige beginselen aanqe
't eiqenbelang en de ijdelheid.
-drevn,
4. Muahilité, t. [Didact.] Bewéqeljkheid, ver(inderljkheid f. - Muable, cu/f. Bewéqelijk, ver-

anderlijk, onbestendiq: Le vent, La volont est
m-, de wind, de wil is veranderlfjk.
Muage, ff1. [Anc. coot.], z. v. a. MUTATION.
.- [Tech.], z. v. a. MUTAGE.
Muanee, f. [Anc. mus.] Toonveranderinq f.:
Depuis qu'on so sert de Ia note si, on a aliandoiiné les in-s, sedert men zich van de noot si bedient, heeft men de veranderinqen van toon laten
varen. - La voix de eet enfant est en m-, de
stem van dat kind 'is aan 't veranderen, krijgt een'

dieper toon.

Muant, lvi. [Tech.] Kanaal of bekken n. in

een' zoutput.

Mucate, in. [Chinv] Sljinzuur zout n.
Miicédinées, f. p1. [Bot.] Schimmels f. p1.,
seliiminelplonten f. p1.
Mticliepot (a) (of A ia muchetenpot),
z. MUSSEPOT, - Muehei- (se), z. MUSSER.
Mucilage, fl1. [Chim.] Slijm, plantensljm n.
- [Pharrn.j Sijineiiq qeneesmiddel n. - [ Mid.]
Sljmiqe stof f. in de pis bij qraveel en moeijelijke
woterlozinq. - Mucilagineux , euse , (idj.
Sljniiq, sljjmeriq, slijmachtiq. - [ Anat.j Glandes
m -euses, slijmklieren f. p1. - [Pliarm.] Un midicament m-, of als subst. Un m-, een sljmerig
geneesmiddel n. - Miicine, f. [Chim.] Slijmi,qe
stof f., met de ljmstof in de planten verbonden,
mucjne f. - Mueipares,m.pl. {Anat.] Slf)mvochtofscheidende kuidblaasjes n.pl. - Mucique,
adj. [Chim.]: Acide m-, sljmzuur ii. - Mudte, m. Chim.] Slf/mzuri.q zout n. - Muelvores, f. p1. [II. ii.] Van plantenslijm levende insecten n. p1. - Miieogèue, m. Voedende slijmstof f. - Mucosité, 1. SIf/miqe stof, door de
sljjmvliezen afqescheidee sljm ii. - [Bot.] Slijmiq
sap, slijmsap ii. - Mueostite, m. [Pharm.],
z. v. a. CATAPLASME.
Mudrone, m. [Bot.] Korte, repte stekel rn. Mueroné, e, odj. Stekelpuntig. - Miieronifère, adj. [Bot. I Met stekelpuntjes. - Mueronifolié, e, wij. Met slekelpuntiqe bladeren.
- Mucroniforme, mij. IDidact.] Puntiq, spits,
puntvoriniq.
Mudus , m. (pr. —kuce) [Physiol.] Naar
plantensljm qelfjkend vocht n. . dat de huid in verNndin.q met eene olieachtige stof uitsc/ieidt, in uens m. - [Didact.], z. v. ci. MUCOSITE.

MIJET.

Miide, 1. [Corn.] Soort van stof f. uit eene
chinésche boomschors.
Miider, v. a. [Mar.] Doorkaaijen.
Miie, t. liet rufjen of verveii'en (der voqeis);
het verhoren (van honden, katten, enz ); het vervullen (van slangen, zijdewormen, enz.); liet afwerpen der lwrens (van herten). Cet olseau est it
Ia tioisimnie mue, die vogel ruit voor de derde
macil. -- Tijd, waarop die veranderinqen hij de
dieren plactt.s hebben, ruitjd, verhoor-, vervéltijd m.,
tijd van '1 afwerpen. der horens bij 't heet. -- De
uitgevallen r'éderen of haren, de algestroopte huid,
de afqeworpene horens. - Iluikooi t. voor den volk.
- Donkere mestploots f. voor 't huisqevoqelle. — (lam ) Etre en moe, jevangen zitten; ook: wepens onqesteldheid zijne kamer houden. Tenir
uite femme en mue, eene vrouw komeren, eene
bfjzit onderhouden. - (Loc. prey.) 11 est propre
ii gaider les oiseaux en mue, hij is nerqens toe te
qebruiken. - [MuS.] Mue de voix, steinwisseling f.,
verandering der stem tegen den tijd der inanbaarheid, het breken der stern. - [Prat.] Mue de plaid,
aonvonq nil. van een preces, aanleidinq t. tot een
reqtsqeciinq. - [ Vmner.] Mettre les cliiens it Ia
mue, de honden niet meer tot de joqt gebruiken.
- Muié, e, odj. Oiseau mué, vogel m., die geruid heeft. - Voix muite, stern f., die gewisseld
it niveler).
heeft.
Mtiel, m, [Aiic. tech.] Waterpaslood n. (p10mb
Muelle, t. (Bot.] Vleezige lop rn. van planten.
- Weleer ook eene soort van zeer sterk ieder n.
Muej', v. n. Ruijen, verveiren, verharen, vervéllen, de horens afwerpen. Ces poules ont déjà
mué, deze hoenders hebben reeds qeruid. Ce chat
commence a m- , deze kat begint te verhoren. On
dit que les éci'evisses muent aussi, men zegt dat
de kreeften ook hunne scholen afwerpen. - Van
stern wisselen of veranderen: Sa voix commence
déjit a m-, zijne stern begint reeds te veranderen;
- (pop.) de baard zit hem reeds in de keel. t MUER, v. a. Veranderen: Jésus mua l'eau en
yin, Jezus veranderde 't water in wijn. - [ Véner.]
Le cerf mue sa tête, hel bert werpt zijne horcns af.
Mueson, m. Maat f., regt n. op den wijn.
Muet, te, adj. Stom, stentmeloos, sprakeloos,
van 't gebruik der spraak beroofd; bij uitbreiding: sprakeloos of stom van verbazing, schrik,
schoanite, enz. II est m- de naissance, hij is stom
geboren. Ce gareon est sourd et muet, sourd-muet,
deze jongen is doof en stom (z. ook SOURD-MUET).
Ii fut Si consterné qu'il demeura m-, hij werd zoo
ontsteld, dot hij geen woord kon uitbrengen, dat
hij verstomde. Les grandes douleurs rendent m-s,
groote, hevige smarten maken stom. - ( fam.) II
est nl- comme un poisson of comme une carpe,
hij is zoo stom als een visch, hij spreekt geen
woord. - (/1g.) Sn douleur utait rn -fe , hare
smart was stil, zwijgend, in zich zelve gekeerd.
II est le chef m- de in conspiration, hij is 't geheime opperhoofd der zamenzwering. La lol est un
juge m-, de wet is een stomme regter. - Témoins
rn -s. stomme, zuijgende getuigen in. p1. , levenlooze
voorwerpen, kenteekens. die tegen een' beschuldigde
getuigen. -- [ Thuâtj Jeu rn-, stom spel, gebarenspel a. Seine rn -Ic. stom boned n. - Vin rn-,
niet gegiste, zoet blijvende wijn rn. - [ Gram.]
Lettres rn-tes, stomme letters, die bij 't lezen niet
worden uitgesproken: Le c dans blanc, lit dans
honneur sont muds, de c in blanc. de h in bonneur worden niet uitgesproken. - [ Véner.] Chien
In-, hond. die bij 't opzoeken van het wild niet
aanslaat. - MUET, rn., -TE, f. Stomme rn. en t.;
- wie zich stom houdt , wie niet spreken wil.
Faire Ie m-, den stomme spelen, zie/t stom houden. [Prat.] M- volontaire, opzettelijke stomme, beschul
digde, die niet wil spreken. -- Les rn -s du sérail,
de stammen van 't serail, lieden in diensi des Sultans, die, zonder stom te zijn, zich enkel door teekens uitdrukken. - (Loc. proc.) C'est une m -te
des balies, 't is een kijfziek, altijd scheldend wijl'.
- IJUET, fl1. [H. n.] Soort van rateislang f. - MUETTE, f.[Fl.An.], z. v. a. GRENOIJILLE rousse.— [Gram.
gi'ec.j 14-s, stomme medeklinker.c m. p1. [mutae].
- Jagthuis, jagthuisje n. , verzamelplaats der jagers
(oorspronkelijk een huis voor 't ruijen der valken,
voor '1 horenwisselen der herten; later een soortgelijk landhuisje tot galante bijeenkomsten). - Leger n. , waarin de haas zfjnejongen heeft geworpen.

MLETTER

-

Muetter, V. (1. [Tech.] M- le yin, den wijn
ongegist of zoet houden, hem door middel van
zwavel zoet maken.
Muezz in , ni. [H. att.] Roeper, uitroeper der
biduren van de minarets der moskeeën, m u t z z in in.
Mufle, in. [I-I. n. ] Snoet, snuit ni., naakt en
slijmerig uitende van den kop of bek van sommige
dieren (zoo als van den leeuw, tijger, luipaard,
van sommige knaagdieren en van de meeste herkaauwende dieren). - Uit smaad soms ook van
menschen gebézigd: (pop.) Donner sur le ni- a qn.,
iemand wat op zijn' smoel geven. C'est un in-, une
m-, t is een apen.qezigt, een leelijk, onaangenaam
schepset. - [ Scuip.] Muilvormig sieraad a. [Tech.] Strook ijzer onder aan eene vetr. Le nide In flèche dun chariot , het vooreinde van eenen
langwagen. - [ Bot.] , of Mtifleau, m., z. V. 0.
'

MUFL IER .

Muflier, in. (J- de lion, de veau, de boeuf, de
chieii.) [Bot.] Leeuwenbek, kalfssnuil, ossensnuit,
hondenmail in. (opperregter, tnufti ni.
Mufti, Moufti, fl1. Turksehe opperpriester en
Muge,Mitgi!, ni. [H. n. ] Harder ni. (ztkere
visch). M- valet, z. V. 0. EXOCET. -- Mugi
bide en Mugilomore, m. Eene cltiltsische en
eene camolinische hardersoort.
Muigir, v. n Balken, loe(jen: On entend ni- les
taureaux, men hoort de slieren loeijen. Cette 'mache
mugit apiès son 'mean , deze koe bulkt naar haar
kalf. - (fig.) Cet homme mugissait de colère, de
douleui , die man brulde van gramschap, van
smart. Cat acteur ne parle pas, ii rnugit, die
tooneelspeler spreekt niet, hij brult. - La nier
mugissait , de zee bruiste, beide. - Mugissaiit,
C, adj. Loejend, blkend. Un taureau in- , een
bulkende stier. - Les vents, flots ni -s, de loefjende

winden in. p1., bruisende golven f. p1. Cet homme
a Ia voix ni-c, die man heeft eene bulkende stem.
- Migisseinent, III. Geloei, gebulk IL: La indes 'maclies, het geloei der koeÜen. - ( fi g.) Le in des vagues, des vents, het bruisen der golven,
het geloei der winden.
I Miigot, in. Verborgen schot in. (magot).
Maagtiet, m. [Bot.] Ltliederdalen, meibloem f.,
leverkruid n. M- des hots, woudmeester in. Peti t
in-, Z. CA1LLE-LAIT. - [ Méd.] Mondzweertje it. van
kinderen. - [ Vétdr. ] Boosaardige zweer f. in den
mond dec lammeren. - (fig. et fain.) Saletjonker,
pronker, ju/fersgeic: C'est chez dle quest le rendez-vous des m-s, bij haar is de vergaderplaats
der pronkers, (fel' heertjes. - MUGUET, TE, adj.
(woord van Molière): Visites m -tes, bezoeken der
saletjonkers of modeheer tjes. - Mugiieter, v. a.
(fain.) Den vrouwendienaar of saletjonker spelen;
- weleer ook: Op iets loeren,zijn oog op iets
hebben. naar iets haken. (In beide beteekenissen
verouderd.)
Maid, m. [Métrol. Mudde f., mud n.; okshoofd vat n., ton t. Combien vendez-vous Ie ind'avoine? voor hoeveel verkoopt gij de mudde haver? Un in- de 'min, een okstionid uijn. Percer
on in-, een vat opsteken. Ce in- nest ias dejauge,
deze ton, dit vat heeft 'niet de juiste maat.
Muire, t. [Teelij Mo)rlooq t. (die na de kris
talliséring van 't zout overblijft). -- (in FrancheComtë) Het zoute water uit de putten.
Mulale, in, [Bot.] jifrikaansche paltnboom n.
Muiar, in. [Fl. n.], z. v. a. SOUFFLEUR.
Miilard, in. [Fl. n. ] Bastaard in. van de gemeene of wilde eend en van de turksche of muskuseend t.
t Mulat, m. [H. n.j , z. v. a. MÉTIS.
Mulàtve, in. et t. M'utat in., mu l attin f., naam
van het uit blanke en zwarte mensehen (negers)
geteelde menschenras. (In 't vrouwelijk zegt men
ook mulâtresse.) -' Ook als adj. gebruikt: Valet
in-, Servante in-, mutatsclie knecht m., meid t.
± Mulcionaire, in. Koeijenmelker in.
Mtileter, v. a. [Jur.] Straffen, roet geldboete
straffen, boete opleggen. - (bij uitbreiding) Mishandelen, kwellen. - Het part,passé is ook adj.
Homme rnulcté. beboet 'man. - Etre très -ni- dans
en écrit., in een geschrift duchtig gehavend worden.
Mule, t. [H. n.j Muil, vrouwenmuil f., weleer
ook manspantoffel t. - Pauselijke pantoffel met
een kruis: Baiser Ia in- du pape, '5 pausen pantof/'el kussen. - MULE, t. Wijfjes-muildier n. (Loc. pray.) Etre tantasque (têtu) comme une in -,
-.

]

,

-
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zeer grillig, eigenzinnig zijn. z. ook FERRER, FBEIN,
n.] z. v. a. MULLE. - Soort van
log in. in de Roode zee. - MULES, t. p1. { Mëd.1
Winterhielen, (pop.) kakhielen in. p1. - [Vétér.j
M-s traversières of traversines, kloven f. pi. aan
de gewrichten boven de knieschijf der paarden.
Miilet, in. [H. ii.] Muildier ii. ('uit een ezel
en eene merrie geboren (vgl. BARDOT). - (Lay.
prov.) Etre tètu conime on in - (of cornine wie
mule), Z. MULE. Garder le in-, lang met ongeduld
staan wachten. Z. ook BÉT. - Bastaard in , ieder
dier, dat uit de krui s ing of vermenging van twee
verschillende soorten is voortgekomen en niet weder
voortteelt; somtijds ook verkeerdel ij k van de werkbijen gebézigd. - [Bot.] Bastaardplant t. - [Mar.]
Portugeesch schip met latijnzeilen, mu t mi t n. [Vénér.] Hert, dal zijn ge'wei afgeworpen en nog
niet teruggekregen heeft. - MULET, ni [H. n.j.
HEURE. - [ H.

,

z. V. a. MULLE.

Muletiei-, in. Mwilezeidr'jjver; -verzorger in.
- (Loc. fall,.) Brutal coinme on in-, hoogst brie-

taal of onbeschoft. - [H. ii.] Soort van muildier horzel t.
Miiletières, f. p1. [Pèche] , z. V. a. )MIER.
Mulette , t. [Pèche ] Portugésche visschers -

schuit t. - [Fauc.] Maag t. der roofvogels (ook

mulotte geheeten). Avoir la in-, de pip hebben. Somtijds ook van de lebmaug van 't kalf gebruikt.
- [['1. n. ] Tweeschalige 'mosselvormnige schelp t.
M- des peintres, schildersschelp.
S Mulièbre, adj. [Méd.] De vrouw betreffend:
Flux ni-, z. v. a. flews blanches, Z. onder FLEUR.
M uller, ni. [Péche] Barbeelnet n.
Iu1ine, t., z. V. a. CHAMITIS.

Mulle, in. [1. n. ] Zeebarbeel in. 1- barbu,
roode zeebarbeel (rouget) . 1i- rayé, gestreepte zee-

barbeel (surniulet).

Malle, 1. [Corn.] Geringe soort van meekrap 1.
- Ook als adj.: GaUtilce in-.
Mulon, in. [Tech.] Groote hoop zout, aan dcii
zeeoever verzameld. -- z. ook MEULON.
iulot, in . [u. IL] Dc groote veldmuis t. M
volant, velilviederinuis. Grand in -, trekrat t. [Mus
decunìanus] - (Loc. prov.) Endorrnii le in-, iemand
weten te bedotten, in clan]) te wiegen. Cest uit
endormeur de in-s, 't is een sliiiime vos, een geslepen vogel, een bedrieger. - Muloter, V. a. De
-

-

aarde opwroeten, gelijk de wilde zwijnen doen, one
de muizennesten te zoeken. - Ook van jagthonden
gebelzigd, die blijven staan bij elk voorwerp, dal
zij' ontmoeten.
Mulotin, in. [Agric.] Kleine korenschelf f.
Muiquinerie, t. Handel in. in fijn lpnwaad.
- t'abrjk t. daarvan. - Miilqninier, in. Fabrikant van /1,/n lijnwaad; verkooper nt. daarvan.
Multaiigle , Maltaugitlaire , adj. liever
POLYGONE.

Multiai-tieiilé,

e, adj. [F!. n.] Veetgeleed,

veelledig. - Miltiaxifère, adj. [ijiilact.] Met
vele assen. -' Mititiberbe, adj. Zwaar van
baard, gebaard. - Multibulbetix, euse, adj.
[Bot.] Met veel bollen of uijen. - Multicapsulaire, adj. [Bot.] Met veel zaadhuisjes. ticaréiié, e, adj. [Fl. n. ] Met vele hooge ribben
(van schelpen). - Miiitieaude, adj. [U. n. ]
Veetstaartig, met vele staartvormige verlengseten.
- Mtilticaiiie, adj. [Bot.] Veeistengel'ig. - Als

subst. in Philippijnsche moerbézieboom (ook muncr Perrotet geheeten). - Niulticolore, adj.
[Didact.] Veelkleurig. - Multieoriie, adj. [11. n. ]
Met veel horens of voelsprieten. - Muiticuspidé, e, adj. [Anat.] Veelpuntig (van tanden). Muitidenté, e, adj. Veeltandig. - Mutitidigité, e, wij. [Bot.] Veelvinger i g (van bladeren). ene 'malen 'sjaars
Muitifère, adj. [Bot.] Verscheid
dragend. - Multifide, adj. [Didact.] Veelspletig. -- Mualtiflore, adj. [Bot.] Veelbloeenig. Multifolie, e, adj. [Bot.] In vele blaadjes gedeeld.. -- Mutitiforé, e, adj. [ii. n. ] Met veel
gaatjes of openingen. - Muiitiforuae, adj. [Didact ] Veelvoimiq. - Muiltiformité, t. Veelvormigheid. - Muitigeiuiuie, adj. [Bot.] Met
veel knoppen. - Muitliabre,

acl,j. [[-I. n. ]

Veel-

lippig of met plooirijke lippen. - Muultitatere,
adj. [Géoimj Veelzijdig. - Multilobé, e, adj.
[Bot.] Veeitobbiq. - Muiltiioeal, e, adj. [Di-

dad.] Zich 0)) vele punten of plaatsente gelijk
openbarend. - Multilocuilaire , adj. [Bot.]
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Veelvakki(7. - Miittimain
iiie, wij. Mel mee l'
don twee bomsten of prc'mmen, veelboletig. Multinônie, adj. [Mgèb.] Veeldeeli (liever polyn(ime). - Multipare. adj. [Ii. li.] Veel jonpen te gelijk barend. - Multiparité, f. Eigenschap van reel jongen te gelijk te baren. - Multipaiti. e, Multipartite, adj. [Bot.] Veeldeeliii. - Multipède, adj. [I-I. IL] Veelvoetig. Multipétalé, e, (tdj. [Bot.] Met veel bloembladeren. -- Multiple, adj. [Ai'ith.j Veelvoudig, veel-

vulilly: liaison m-, veelvovdie verhouding. iNeuf
est in- le ti'oim, of (mis subst. Neuf es[ un MULTIP LE de tiols, lle(jefl is een veelvoud van drie. [Gom.j Point in-, veelvoudig punt u., (jeiîIeell
punt van (lOOlSfl'ij di)lQ van twee of meer armen
mcmle)' kiomimie lijn. -- {Mëcan.j Veelvoudig katrol 1.,
vereeni(Jinq van verscheidene latrollen. - La ques
1101) nSf In-, de vraag is veelvmuli!7. - Multipliable, adj. VeillienifjvuldigiaOl. - Multipliant. e adj. IDi(IiICt.I ieImnenipeleldiØend. -MULTJPLlAT, ill. [Opt.] Glas a., dat de voorwem
JIemI vermeiikjvuidiqt. - [Bol.] Iodine/me vijgeboom 111. - Multipli c able, adj. z. v. a. 1ULTIPL1AIILE. •- Multiplicauide, rn [Aritlil I'vemeniçvuldiqteml IL, getal, dat vei menipvnleliqd moet
woedeim, mml u 11 1 1 e a m d te s rn - Multipileateur, fl1. [Ai'ith.Ï I ernienipvuldiqer ni., getal,
waarmede een ander remmen frjvuidiGd Wall/t, rn Utt li C (t t 0 1' III. - 4- Multiplicatif, hee, adj.
Vemmnenijvuldiqemmd; vermenigvuldigin(J bewerkend
of uitdrukkend. - Multiplication, t. Vermeerdering, vermenigvuldiging, verveelvoudiging.
[Aiith.] Vem'nmenigvuldiging, mu I t t]) I t c ei t i e 1.
-- 211u1"pIicitl. f. I'CI!liUldif]ileUl, menigvuldigheid, mlmemgte, I iï Oltilil iciteit f. - Niultiplier, v. a. Vemmneemdemen, verveelvoudigen, vermenigvuldigen. Celt n'multiplie les dillieulRs, nos
plaistis, dal vermenigvuldigt de zwarigheden, onze
vermaken. tin nliroii qui multiplie les objets, een
spiegel, die de voorwerpen e'eeveelvuldigt. [AritlJ
Ve'rineniçjvuldigen, inultiplicéren. - MULTIilIEII, V. Il. Poorttëlen, vermeerderen (100v voortteling: Les lapiiis niultiplient proeligieusement, de
kon'Unen vermeerderen zich sterk, telen verbazend
sterk voort. Dieu dit ui Adam et a Eve: croissez
et rnultipliez, God zeide tot Adam en Eva: wrest
vruclitbaam' en vermenigvuldigt a: - SE MULTIPL IER,
V. pl. Vermeerderen, vermenigvuldigd worden: Les
obstacles se multiplient, de hinderpalen vermeerderen, groejen (1011. ( bij overdrijving) CeL ho rn me so multiplie, die man verrne'il'iijvuldiqt zich
zelven (schijnt door z'(ine werkzarmheid op vele
plaatsen te 'eljk te zijn). - Muultiplieur, to.
Vermeerderaar, hij, die vermeerdert. - Multiplineivé, e, wij. [Bot.] Veelribbiq. - Multionctusé, e, odj. [H. n.j Met veelstippen geekend. - Iultirayoniié, e, ad j. [H. n. ] Veelstralig. - Multirème, adj. [Mar. anc.J Met
vele roeibanken of rijen riemen. - Multisiliqué, e, Multisiliqueux, uieuse, orij. [Bol.]
Met veel hulsels, schillen of basten. - Mulfisillotuné, e, adj. [Didact.] Mmt veel groeven of voren. - Multistrié,e
, adj. [H. n.j I'eelstrepiq.
- Multitige, adj. [B t.] Veelsten gelig.
Multitude, f. Menigte, veel/teld f., groat getal ii. M- d'honirnes. danirnaux, de livies. menigte,
mensclten, dieren, boeken. - (Zonder bepaling gebe/zig(l): Menigte inenscimen, schaar f.; volksdromn,
volkshoop in. ; volk, gemeen ti. ii y avai t one très
in- it In fèe, ei' women zeer veel men schen,-grande
op het feest. - Respecter lesréjugés de Ja to-, de
vooroordeelen van den volkshoop, von t gros des
volks eerbiedigen.
Multivalve, adj. ['H. it.] Veelsc/tol'ig (von
schelpdieren). - Muiltivalvé, e, a di. [Bot.
Veelvliezio. - Multouguilé, C, adj. [H. II.
Veelhoevig, met meer dan twee hoeven aan elken poot.
Muiti, rn,t{IuUflIe, z. ioi.
Mumie, f., Z. MOIIE. MANGOSTAN).
Muncos, oh. [Bot.] Indische mangoestan (z.
Mundie, f., Z. V. a. MONDIQUE.
Mundoure, f., z. t'. a. MENDOLE.
Mu.igo, rn [Bot.] Indische bitterwortel, slangenwortel m.
Muni, e, adj. (en port. 1iossë von muulir): Place
m-e, van al liet noodige voorziene vesting f. - II
dtait rn- d'uui long tlard, fiji 'mc'os 'met een longen
-

-

,
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-

r
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dolk gewapend.

Municipal, e, odj. Gemeentelijk, de gemeente
betreffend, municipaal: Lois m -es, gemeentewetten f. p1. Les officiers inunicipaux, de gemeente-ambtenaren. Le conseil ni-, de gemeenteraad. Ville m - e , Z. V. 0. MUNICIPE. - Droit ni-, bijzonder megt n. volt een bijzonder land. - Garde m -c,
stedelijke te'acbl, stadswacht te Parijs, a U V I C
p 0 1 e p a r d e t. Garde m- of als suhst. I%I-, ieder
niamt veimt die stadswacht, stadsgarde in. - Mimicipaleindnt, ode. Gemeentelijk, naar de gemeentelijke vormen. - -I. Municipaliser, V. a. Het
,fjemneente-stelsel in een land invoeren, als gemeente
tar/glen. van gemeentewetten voorzien, n i it a ic 2pet Ii s t ' en. -- liet part. passé is ook mij. Ville
niuimicipalisie. als Uelneente ingem'igte stad f. Munieipalité, f. Gemeenteraad ni, gemeentebe-stuur it., at ti a t c i /) a 1 i t e i t 1. - Gemeentebuis, raad/mis it. --- Grondgebied n. onder 't gezag
Hoedanigemmtem'ad, gemeente f.
e
van een' gem
field f. van stads,qarde. - Munielpe, rn [Hist]
Romeinstte vrijstad I'. in t oude Itali&, die 't mo-

meinscie but-gereeg't genoot en onder ccve zelf ge-

kôzene overheid stond, mienicipium H.; - ook
de naam ramt somtmt'ige m'mneimtsclte kolonien.

iliuiuiflceiuee, t. %Iiidl,eitl, 'milddml'iglteid, edelmoedig/meid f. - t Munificent, Munifique,
Mi. (zelden dan in scherts eebzig(#) Mild.
Munir, V. (t. Verzorgen, van 't mtoorl'ige tot
verdediging en voeding voorzien: M- une place,
eeite vesting van krijge- en mondbehoeften voor-

zien. M- des vaisseaux, schepen uitrusten. - Idde plein pouvoir, met volmnagt voorzien, volmagt
geven. - SE MUNIR, V. p .r. Zich van 't noodige
voorzien: Se in- dun Port rnanteau contre Ie froid,

zich van remt' goeden mnamtiet tegen de koude voor-

zien. Se m- Wargent, (le chevaux pour un voage.
zich van geld, vanpoamden voor eene 'm'eis voorzien.
- (fig.) Se ni- de patience, de courage, zich met
geduld, tact moed wapenen.
Munition , f. (doorgaans pl) Voorraad in.,
behoeften f. p1., in,-,. k'rij1js-, legervoorraad in.,
oorlogsbehoeften f. pl. , m u mi í t i e f La place dtait
pourvue de rn-s de guerre et de liouche, de yesliep was van oorlogs- en mondbehoeften voorzien
- Pain de in-, kominiesbm'ood, legerbrood n.
Fusil de in-, muntie-geweer, soldatengeweer ti. hi-s navales, scheepsbehoeften. M-s confectionnées,
klaargemaakte munitie. - (Lor. pray.) Avoir Neut
des in -s de guecle, saint van alles voorzien zijn
(tIll goede sier te maken. -- Munitiounaire, rn
Leverancier, voom'roadbezoi'ger. Le commis du rndes vivres duui vaisseau, de bottelier somt een
oorlogsschip. - 4. Munitionner, V. (1. Von munitie of voorraad voorzien, proviandtiimeti.
Muphti, nl., z. MUFTI.
iliuquense, I. [Anat..] S/'jjmnviies li. - [H. n.j
Soort van addersla-ng 1. - Muiqueux, ueuse,
Sl'ijm bevattend, sl'(jïn voortbrengend. Ligaments
nl-, slijtmmhontlen in. p1. Glandes i'nuqimeuses, si/finklieren f. pl Mernitranes rnuqueuses, slijmvliezen t.
Pl. Système ni-. sljmnvliesstelsel li., gezamenlijke
sl/jrnv)'iezen. - [M (1 . 1 F'ièvre rnuqueuse, slijmkoorts f. - [Chini.] Sue in-, slijmsap Ii. Substance
niuqueuse, sl'[jtnstof f. Acide in-, z. v. a. acide
.MUCIQUE. - MUQUELJX, nl., Z. i,. a. MUCILAGE.
Miii-, en. Muur, waart to. ij de itrique, imtuum'
van bok- of klinkersteen. bi- de torchis, de bauge ,
muur von pleistemklei, von teem. Les gros rn-s dun
bâtirnent, de zoom-c 'muren, buitenmuren von een
gebouw. Id- nmitoyen. Z. MITOYEN. hi- latérai, zijmimi'. 11- de séparation, de refend, scheidsmuur,
binnenmuur. Id- de face, voor- of buitenmuur van
een gebouw. M- de clOture, ringmuur, muur om
reneit tuin, om eeoc plaats, enz. bi- de pignon ,
bovengevelinuur. bI- I)laflté , gefundeerde muur,
lntIum , op polen. Id- en lair, »tuur, die van onderen hol is, op eeneit boog, miv. gebouwd. M- en
décharge, muur, die van onderen tact bogen gebouwd is (opdat er niet zoo veel sleenen toe mioodig
zouden zijn). M- orbe, blinde muur (waar/it geen
venster of drum' is). M- créneid, muur met schietpalest, gekanteelde muur. Id- de parpaing, steens-muur. I1- rnitoyen dun fourneau de fonderie,
brandmuur. - (obsol.) Les m -s, de stadsmuren;
de stad. Aller se promener hors des rn-s , buiten
de stad gaan wandelen. Depuis quand ètes-vous
dans nos m-s? sedert hoelang zijt pij binnen onze.
muren, in deze stad? -- [Escr.] Tirer, Parer an

MUll

-

In-, rizuurtiekkcn, blind parëien. - [ Man.] Grat -

ter Ie m-, langs den muur schuiven. - Donner
de Ia tete contre Un in-, met liet hoofd tegen den
muur 100J)efl. -- ( fi g. ei (am.) C'est donner de in
tête (of C'est se donner Ia tOte) contre Un ni-, dat
heet liet onmogelijke beproeven of ondernemen. (Loc. prov.) On tirerait ilutôt de ibuile dun inque de l'argent ie lui, men zoude eerder olie uit
eenen baksteen persen, dan geld van hem halen.
Etre au pied dun ui- sans échelle, in eene be-

pannen onderneming niet verder kunnen komen
(omdat men niet met het noodige daartoe voorzien
is). Mettre qn. an pied dun in-. 'iemand in 't naauw
brengen. Les ni -s (inurailles) ant des oreilles, de
muren hebben omen. - Les oleurs n'ont laissé
que les quatre in-s, de (lieven hebben 't gansc/ie
huis ledg gestolen.
Mûi-, e, adj. Rijp, tot ((en vereiscliten graad
van ontwikkeling gekomen: Bids, Epis , Raisins
in-s, rijpe granen ii. j)l., aren, druiven f.pl. Pornmes, Cerises in-es, rijpe appelen in. pl., kersen f.
p1. - Ce vin sera liientôt in -, die wijn zal weldra
drinkbaar, genoeg belegen zijn. - Cet abcès est
in-, dat gezwel is rijp, staat op 't openbersten. -

-

(fig. et (am.) Cet habit est in-, Pion in-, die

rok, dat kleed is ge/icc l vesleten, valt vaneen. (fig.) Celte allaire est in-c, die zaak is rijp
('t wordt tijd er aan te werden, haar sell te vocren) . Age ni-, rijpe leeftijd in. (die op de jeugd
volgt). Homme in-, Esprit in-, rijp, verstandig man,
rijp , gezond oordeel of verstand n. - z. ook nuLIBERATION. -- Cette liiie est m -c, dat me i sje is
huwbaar. -- [Dévot.] Elle était rn -c pour l'éter
nité, Cétait un fruit in- pour ie ciel, zij wasrijp
voor (Ie eeuwigheid, 't was eene rijpe vrucht voor
den hemel. - (Loc. prov.) Entre deux verte, une
m -c, 05(1ev twee slechten één goede. La poire est
m -c, (le peer is rijp: 't is tij(l OîTh te handelen, om
de zaak door te zetten, af te maken. 11 faut attendre h cueillir Ia poire queue soit m -c, men moet
de leer niet piek/een, ces' z(j rijp is.
Min-age, fl1. lAne. Jut.] Stadsbetasting f. tot
onderhoud der muren en andere openbare gebouwen. - Ommuring f.
); Muraie, f. Plantsoen van moerbévieboomen.
Muraille, f. Muur, inz. een dikke, hooge muur.
Les in-s dune viiie. dune forteresse, (le muren
eener stad, eener vesting La grande rn- de la
Chine, de groots muur van China. Un pan le
in-, een vak van crimea inner. Les eimnernis cocaladèrent Ia ni-, de vijanden bedegen den muur.
Arborer Ie drapeau i)lanc sill Ia ni-, (le mottle vlag
op den muur planten. - [ Man.] Boord, Ojlstaafl(l
boord n., vaste verse/tensing f. Bordages of Vaigres
Ie in -, wegers in. »1. tussciten de geschutpoorten.
Wand, ;rond nt in ceme kolenmijn. (fans.) Erferrner qu. entre quatre in-iemand
tusschen vier macelm zetten, iemand gevangen zetten.
11 il'y a que les quatre in-s, geen blind paard kan
er sc/made doen (van een huts of vertrek met weinip of geen meubelen). - ( fig.) Etre cornine une
m- devant i'ennerni, als een muur tegen den vijand
staan. - (Proc.) z. iuR. - Muraillé, e, adj.
Dooi muren onderschraagd (van loopgraven, onderaardsclmc gangen, enz.). - Murailteinent, in.
Muurwe r k, metselwerk n. in een' mijnput.
Mtii-al, e, wij I'Vot 01) muren of wanden betrekking heeft: Cartes ni-es, wandkaarten f. pl.
Couronne m -c, nmuurkroon f., welke de Romeinen,
dengenen gaven, die bij 't bestormen eener stad het
eerst den muur beklommen hadden. - [Astr.]
Quart de cercle ni-, of als subst. MURAL , M.
Muurquadrant. - [Bot.] Plantes rn -es. muurplanten f. pi. --- Se l in-, muurzout ii. ( P/ar. in . mu-

.

-

ra ux.)

Mûral, e, adj. [Méd.] Moerbézievormig (van
sommige blaassteenen gezegd). (Plum. in. mûraux.)
Mûre, f. Moerbëzie, moerbei f. M- sauvage, de
ronce, of de renard, braambezie, braam f. - (Pray.)

Autant en dit Ie renard des rn -s of des raisins,
z. autant. Z. ook CROCHET. - [ H. n.] Soort van
koren- of tronipetschelp 1. (buccin). - [Sal.],
z. V. a. MUHIE. - [ Méd ( Moerbeigezwel ii. lusschen den oogbal en 't ooglid.
Muré, e, adj. (en part. passé van miner): Ville
rn -c , ommuurde stad f. -- Fenêtre m -c, toegemetseld venster n. - Religieuses m -es, kloosternonnen f. p1.
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Mureati, in. [Tech.] Metselwerk ii. aan de
blaasbalgbuis eens sc/iachtovens.
Mûrenieiit, adv. Rijp, in rijp/meid. (inden c/p
zin niet in gebruik.) -- (fig.) Rijpeljk, welbedach lelijk. Avant de faire cda, ii faut y rélléchir in-,
eer men dit doet, moet men het rjpelfjk overleggen.
Miiiène, f. [Fl. n. ] Macmeal in ., een zeem- welsmekende zeeaal, inz. bij Sardinië, op welken de
oude Ilomeinen hoogst verlekkerd waren, in ur cc a a f. - Z. ook MRÈNE. - Mui-énophis, in .
[1-I. n.] Naar de vnurwna gelijkende zeeslang t.
Murer, V. a. Ommuren, bemuren, met muren
omueven; met mnuurwerk toemnetselen . M- une 'ville,
cene stad bewaren, onimuren. 1%!- une feiiètre, een
venster toemetselen. - su MURER, V. pm'. Ommuurd
wooden. - ( fig.) Zijne daden aan ieders oog omittrekken. (schelp t. ( rocher).

IIiii'ex, al. [II. ti.] Purperslakschelp, stekel-

Mûi'i, e, adj. (en part. passé van inûrir): Raisins nouvellement m-s, P05 r(jppeworden druiven f.
»1. - (fig.) Esprit in-, gerjpt verstand n. omitwikkelde geest in. (chaux, ANHYDRITE.
Mui- iacite, t. [Minéi'.] , z. v. a. MURI&TE de
Muriate, in. [Chum.] Zoutzuum' zout n. M-de
chaux, d'aluniine, zoutzure kalk-, aluinaarde f.
M- de sonde, zoutzure soda t., clmloorsodiumn, kenIcenzout n. - Muriatique, wij. Zoutzuur bevattend, mn 'a r i cl t i 5 C ii. Acide in-, zoutzuu r n. Muricaleite, f. [M i di'.] Butterspaath n.

Uuriche, f. [Bol.] Soort van amnerilcaansche
in.

pa lmboom

Muriciei, in. [LI. Dj Purpersiak, stekelslakf,,

(1/em, dat den murex bewoont. - Muricite, t.

f. (rn/ama (l ) rorne).
!1iiiide, in. [Chin.] Oude annum c: a 't bioMuride, wij. [11. II.] MuisL'ormnig. -- M1JR 1 DES, I. p1. Dieren n. pl. van 't rottemmgslacht.
Miiiie, f. [Chum. anc.] Opgelost zeezoutzuur a.;
natuur/ijle zo utwater n.
Mûriei, ni. [Bot.] Moerbizieboomn in. %l- blanc ,
noir, jaune, witte, zwarte, gele moerbezieliom n in.
31 - a papier, papier- moerbezieboom (in China c-mm
Japan). t%i- san cage, branrobeziestra -ik in. M- de
renard, btaauwbessciutruik.
Muiin, e, adj. , z. e. a. .siUiiDE. - M('RINS, in.
/)l. , z. V. a. MITR1DES. (RURE le plomP.
Mitriocaibonate (le p10mb, in., nu CHLOMuiiqiié, e, adj. [Bot.J 1Veek-4ekelig
Mûrir, v. mi. 1l'(jpen, m(jp wor(Ien: Chaque chose
mûrit en sa saison, alles r(/pt 0) zijnen tijd. Le
soleil fait tout in-, de zon brengt alles tot rijpheid.
- (fig.) Laisser in- nun allaire, eeoc zaak tot rjjmhei(l, tot behoorlijke ontwikkeling laten kon men. -Ii y a des tètes qui ne indrissent jamais, er zijn
Versteende stekelschelp

-

-

-

hoofden, die nooit tot rijp/meid, tot gezond verstand
koeien. - (Proc.) Avec le tempo et la paille les
nèules rnûrissent, geduld en l)edsim'oo mmmaLen de'
mispelen rijp: alles wil zijnen tijd hebben. inn, V. a. ii -ijp maken, tot rijp/meid brengen, doen
rijp worden: Le soleil inCmrit les fruits, de zon
maakt de vruchten rijp. - M- un abcès, een gezwel tot rjjpheid, tot opengaan brengen. - ( fi g.)

Lage et lexpérience nuirisscut in tOte, lesprit,
de jam-en en i/c onder-vinding maken den geest.
't verstand rijp. - SE MÛRIR, t'. pr. Rijp worden:
Les fruits se niûrissent, (Ie ei-achten worden mjjp.
- ( fi g.) Sa tOte se munt, zijn hoofd, zijn ver--

stand, ()mitwikkelt zich, wordt rijp. - Mûs-issant,
e, adj. Rijpend, -mijjm wordend: La grappe in-c, (le
rjpemmde druiventros in.
Muileau, in. [Hort.] Fluweelachtige blaauwe
druif t. (ook languedoc, tro\en, calmis geheetemi).
Mui'iiiuraiit, e, adj Murmelend, ruischend;
gonzend, brommimnend. Ruisseau in-, iicicmmnelenele
beek f. - La rn-c abeille-, (le broamimmencle bij f. Msiriiiurateur, tiiee, adj. T5Iorrend, gedurig
preutelend. - Als subst. Sépai'ez-vous de ces in-s,
zonder u af van die mnomders, comm die misnoegden,
van dit morrend volk. - -t Murmuration, t.
Gemurniel, geruiseh fl - Murmiire, in. Gemur mel, geruisch; gebrom, gesnor; gemompel, gepreutel a., murniurdring. Le in - des i'uisseaux, liet
gemurmel of liet marine/en dci- bv/een. Le in- des
zéphyrs, het m'uischemi der westewindjes. H s'éleva
lans l'assernblée un in- d'approbation, er ant stond
in de vergadering een geruime/t van goedkeuring.

Cet iiiipôt excita un grand in - l)arini Ie peuple,

die belasting verwekte ccii groat gemor onder 't

MURMUR1

-
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volk. Murmuré, e, adj. (en part. passe van

murmurer): Paroles imes , gemompelde, gefluisterde
woorden n. pl - -j- Msirinurernetit, rn. Z. V. a.

- Mui'iiaurer, V. a. Murmelen, ruisclzen; brommen, morren, mompelen, preutelen, murniurdren: Un ruisseau qui murmure
sur les cailloux, eene beek, die over de keitjes
murmelt. Le vent murrnuie lans Ie feuillage, de
wind ruisc/it in 't qebladert. - il contra sas sitpérleurs, tegen Zijne meerderen morren. M- entre
ses dents, tusschen de tanden, binnensmonds mornpelen, preutelen. On commence it en in-, dans trois
jours on en parlera tout haut, men begint daar
van te mompelen, te fluisteren, binnen drie elagen
zal men er üverluid van spreken. - MURMURER,
V. a. Mompelen, binnensmonds zeggen; uitstamelen:
Que nurmurezvous là, wat mompelt gij daar?
M- un foul, een' naam uitstarnelen, naatew hoorbaar uitspreken. - SE MURMURER, V. pr. Gepreveld, gefluisterd of zachtjes gezegd worden Cette
nouvelle Se murmure a l'oreille, men (luistert
elkander die ti/ding in 't oor. t Murniitrear, fl1. Mordei' m. - t Mui-iiwi-eux, ease,
adj. , Z. V. a. MUItMURANT.
MURMURE, BRUIT.

M tii'on, n I. Braambézie t.
Mtii -i-hin, in. [Ant.] Soort van zeer kostbare
-

en schoon bewerkte pronkvaas bij de Ouden, murrhInische vaas t.
Muii-hine, t. Een zoete gekruide wijn in., weleer in Frankrijk geliefd.
Miirsaiilt, Rb [Comi Tweede qualiteit Van
witten Bourgogne -wijn rn (Nieuw-Spanje.
Mui-ucnea, in. [Bot.] Passiebloem t. van
Mui -neige, 1ai-aeije, in. [Bot.] Braziliaansciw wasboo in.
Muriirne, F11. [Bot.]Oost -afrikaansche waaljerdragende piirnbooin rn , die eene soort van wijn
en van suiker oplevert.
Masa, in. [Bot.], Z. V. a. BANAMEIt. - Musacé, e, adj. Naar den banaanboom gelijkend. MUSACEES, f. p1. Geslacht lb der banaan booînen.
Muszeograthe, etc., z. MUSEOGII--.
Miisagète, adj. cl subst. ni [M th.] 1)e -muzen geleidende; muzenaanvoerder, hoofd en aanvoerder der muzen of zanggodinnen, een bijsaani
Van Apollo en van Hercules, in s a ge ei in. (fig.) Muzenveicud, beschermer en bevorderaar in.
der kunsten en wetenschappen.
Musanèi-e, t. [H. ij.] Groote mees f.
Musavaigiie, f. [U. n.] Spitsninis. M- dean.
waterspitsinuis. M- volante, soort van vledeernuis 1.
y

- [ Vétëi.], z. V. a. CHARBON.
Miisa-rd, e, ac/f. (lam.) Lanterfantend, dren-

telend, tijdverbeuzelencl. - Ook als subst.: C'est
iii) in-, Une m -a. 't is een lanterfanter, eene beuzelaarster. - z. ook COMm. - Musarder, v. a.
(font) Beuzelen, lanterfanten. - Muis ardeiie,
Musaidise, t. T-(jdverbeuzeling, lanterfanter-ij I.
- Musardie, 1. Ledigheid., traagheid; nietigheid,
beuzel -ing t.
Muse, rn [H. U.] Muskusdier n. - Muskus t.,
het sterk riekende, dikke vocht, (lat bij het muskusdier (en ook bij vele andere dieren) in een'
beursje bij de naceistreek gevonden en zoowet tot
reukwerk als tot versterking der zenuwen oangewend wordt. M- artiliciel, kunstmuskus, bereid
door behandeling van de barnsteenolie met salpeterzuur. - Couleur de rn-, inuskukleur F., soort
van bruine kleur. Peau de in-, roet muskus welriekend gemaakte huid 1. - Cela sent Ie rn-, dat
ruikt naar musicus. - [ Bot.] Herle au ni-, z. V. a.
AMBRETTE.

Museade, f. (of als adj. Noîx in-) [Bot., Corn.]
Muskaatnoot, noternuskaat f., (Ie vrucht van den
muskaatboom, om welker harde kern het netvormiq
weefsel, cie foe -ie of muskaatbloem, zit. Bauine,
Beurre of Huile de ni-. -muskaatolie t. - Goochelballetje. n. --- [Bot. ( hose rn- , muskaatroos t.
- Museadelle, t. [Hort.] Muskaddlpeer, cciie
vroegrjjpe, sriidkelijke peer met een lieten muskusgeur. -- Museadet, in. [lust.) Muskadéldruif t.;
- kleine zoete appel in., waarvan men zeer goeden
cider maakt. -- [Corn.] Muskoddt -wijn in. soort
van wijn., die eenigzifls naar inuslcaatwjjn smaakt.
-. Musead)er, rn. Muska a tboom in. - Museadin, rn. [Cart.] Muskaatkoekje n. - Naar
nmu,skiis riekend keertje n. , saletjonker, pronker,
modegek, inz. de benaming voor de elegcmnte beer-
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tjes tijdens de eerste fransche omwenteling, ni is
kadijn rn - Muscadine, t. [Bot.] Wilde
canadasclte wijnstok rn - Modepop f.

ifliiscardin, ni. [H. n.] Relmuis, kleine hazei-muis t. - i%I- volant, vliegende hazelmuis, soort
van vledermuis. - [Pharin.] M-s of Moscardins,
rn. p1. Kruiderlioekjes n pl., om den mond zijn' onaangena m en reuk te benemen.
Muscaidine, 1. [Écon. rut'.] Geelzucht t. dci'

zijdewormen..

llliiscai-i, rn [Bot.] Muskaat -hiacint M.
Muscariforme, adj. [H. ij.] Bezein- of stof-

fervormig.

Muscat, adj. rn.: Raisin rn-, muskadcildruif 1.
Vin in-, muskaatwf/n ni. - MUSCAT, rn Mus/cadeldruif, nuts/cadet t.; - muskaatwijn in. - Naam
van verscheidene lekkere peren, muskaatpeer t.
NLusceIin, e, adj. Vol inuslws; - al te zoet.

Museicape, in. [H. IL] Vliegenvanger rn.
(goPe-inouches). - Müseieapidées, t. pi. Geslacht n. der vliegenvangers. (qroeijend
Museicole, adj. [11. n.] in mos levend of
Muselde of Musciforine, adj. [Ft. n.] Vliegvormig, naar cene vlieg gelijkend. . Muscides,
Iii. p1. Vliegensoorten t. pi.
Muscigène, adj. [Bot.] in mos ontstaande.
Museipule, au. [Bot.] Vliegenvanfjend, bij naam van verscheidene planten. - MUSCIPULE, f.
[Bot.] Vliegenvanger i-n. (atti' ape -rnoudbes(. Muscivore, adj. [H. ij.] Vliegenetend, van viie-

gen. levend.

Muscle, t. [Anat.] Spiei t., naam der zachte
deden van vezelachtiqen bouw en roodachtige kleur,
die zich gedurende liet leven kunnen zarnentrekken
en welke het vleesch van 't liqchaam vormen. Les
tendons dun in-, de pezen eener spier. Les fibres
des ni-s, de spiervezels 1. p1. - Musclé, e,
aaj. Gespierd, met sterk uitkomende spieren, sterk
van spieren.

Muscolde, adj. [Bot.] Naar cciie mosplant ge-

If/head, mosachtig. - Muscologie, t. [Didact..]
Leer t. der mossen. - Muscologique, wij. De
leer der mossen betreffend, at u 5 c 0 i ó g i 5 C h. -Mnscolog'iste, in. Moskenner, at ei, s c 0 1 0 g ft.
- Muscophule, adj. [Bot.] Gaarne 05 fl105

gmoeijenci. - Muscosité, E beter MUCOSiTE.
Museulaire, adj. [Anat.] De spieren betieffend: Chair in-, spiervleesch n. Fibres na -s, spicevezels 1. p1. li'ritabilitd rn-, prikkelbaarheict t. der

spieren. - Système in-, spierstelsel, sp ier //ebouw Ii..
zamenhang van al de spieren eens Iigchaams. Force

in-, s.ier/craeht t. Contraction in-, zanientrekkin,q t.
der spieren. - 4. Musculature, t. [Beaux arts]
Gezamenlijke spieren van. 't ligchaam, van een
standbeeld., enz.

Muscule, t. [Ant.] Schermdak it. dci- belége
- [Anat.] Naaria van twee d ij aders, cciie-ras.
uit- en cciie inwendige.
Museuleux, ease, adj. Gespierd, ster!' van
spieren, gevleesd: Homme, Bras rn-, gespierde man,
arm rn.
Musculite, t. [I-I. vr] Soort van versteendeschelp f., musculiet in.
Muse, t. [Myth.] Zanggod i n, ieder der 9 dochtees van Jupiter en Mnemdsyne, beschermsters dci'
schoone kunsten en der wetenschappen, inz. der
toon- en dichtkunst, na si ze t. - ( fi g.) Les nourl. issolls , favoi'is, arnants des rn -s, de dichters. - LI
a offert au public les fruits de sa Hi-, hij heeft de
vruchten zijner muze (zijne dich t stukken) in 't
licht gegeven. Sa ni- est bien retroidie , zijn dichtvuur is zeer verkoeld. - La ni- de Racine dtait
tendre at passionnée, de muze van Racine (het
karakter van Bacine's poëzff) was teeder en hartstogtelijk. - Les rn-s g - ecques, latines, françaises.
de grieksche, latjjnsclte, fransche dichtkunst. Cutti-icr les in-s, zich op de franije letteren, inz. op
..
de dichtkunst toeleggen.
MUSE, t. [Vénei'. Het begin van den bronstijd
zes
dagen
durende.
der benen, vijl' of
Museaui, fl1. [IHI ii.] Snuit, voorkop, of muit
en neus in. van sommige dieren, inz. als dat deel
merkelijk vooruit steekt: Le in- duit renard, dune
belette, dun blaireau, de snuit van een' vos, van
cciie wezel, van een' (las. - (pop. ook van menschen gebézigd): On lui a donné sur son in-, men
heeft item op zijn ironie geslagen. Cest un jolt
in-, 't is een lief hekje. - [Anal..] M- de tandhe,

-MUTATION.
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z. V. a. ORIFICE de l'utérus. - [Navig.] Snuit, Etre réglé comme un papier de m-, zeer stipt in
sneb 1., voorgedeelte eener rivierschuit; - touw n., at zijn doen zijn. Pays de m-, ongelijk, one//en
waarmede eene schuit aan den oever ligt. —[Tech.] land n. M- enragée, M- de chiens et de chats,
k, oorverscheurende muzijk; verward
Bek m., gedeelte van den sleutelbaard, waarin de kattenmuz(j
landen van een slat gaan. - Armleuning f. van gedruisch , helsch geraas, een leven om dot te
een koorgestoelte, van een' armstoel, env. (wegens worden. C'est Ja m- des saints innocents , dat is
de weleer daarop afgebeelde snuiten). i REGORGE erbarmelijke muzijk. - Gezelschap n. van muzikanten, die gewoon zijn gezamenlijk te werken:
MUSEAU, bc. adv. (pop.) Tot den hals vol, tot walgens toe. - M- long, zékere viscit van 't geslacht Etre de Ia m- du rol, tol de koninklijke kapel behooren. NI- dun régiment, muzijkkorps van een
der ,surinawnscbe alen.
Musée, m. Muzentempel m., eene aan de mu- regiment. - ( fig.) La voix (le cette femme est
zen of aan de geleerdheid, aan de kunsten en we- une in- délicieuse, de stem van die vrouw is een
tenschappen gewijde plaats; verzameling f. van liefelijk oorbanket. -- (iron.) Cet enfant nous falL
daartoe betrekkelijke voorwerpen, len n$tkabinel, là wie hello m-, dat kind maakt ons (door zijn
geschreeuw) eene kostelijke muzijk. fl4 U 5 d u m n. : M- d'histoire naturelle, de peinture,
Muside sculpture, museum van natuurlijke historie, qiler, v. n. (plai.c.) Muzijk maken, uitvoeren. van schilderkunst, beeldhouwkunst. - Gezelschap n. MUSIQUER, V. a. Op muzijk brengen.
Musolepsie, f. [Didact ] , z. v. a. METROMAN1E.
van geleerden, van kunstenaars, die in een musdu?n
Miisoiiane, Musoiiianie, z. v. a. MELO
vergaderen.
-MANE.
aIELOMANIE.
Museler, v. a., Z. V. a. EMMUSELER. - ( lig.)
Musophage, al. [LI. n.] Banaanvreter m. (een
M- un calomniateur, eenen lasteraar den mond
snoeren. - SE MIJSELER, V. pr. Gemuilband wor- vogel.
Musquer, V. a. Met muskus welriekend maken,
den: Les chiens se musèlent pendant les chaleurs.
- Mtiselière, f. Mailband, muilkorf m. Mettre met muskus toebereiden. IT- une peau, des gants,
une m- a un ellen, eenen hond eenen muilband eene huid, handschoenen m U 5 k t i e n of met muskusgeur doortrekken. - liet part. pased is ook
aandoen. - [Sell.] , Z. V. a. MUSEROLLE.
Muselot, m. (Vign.j Languedocsche druif I. adj.: Gauts musqués, qemuskeerde, naar muskus
M.iséographe, m. [Didaet. ] Reschrijver van riekende handschoenen m. p1. - Poire musquée,
een museum, kun.ctkabinet-beschrijver, ns u s e o- muskuspeer f - Canard musqué, muskusend f.
graaph m. - Miiséogi-aptiie, f. Beschrijving - (fig. et fan.) Paroles ni-es. vleijende, verplig
van kunstkabinetten en hunne zeldzaamheden. - tende, zoete woorden IL p1. Des fantaisies m-es,
M iiséographique, adj . Daartoe hehoorend, wonderlijke invallen m. p1., inbeeldingen, zotte
kuren f. p1. Donner mm chose toute rne, iets op
muse op rd ph i .cch.
Muser, V. fl. ( fam.) Zich net beuzelingen op- eene hoogst, hoffelijke manier geven. iJesse m-e, z.
houden, leuteren. - (Proc.) Qui refuse, muse, of MESSE. - Ecrivain, Orateur m-, gemaakt, gezocht,
Tel refuse, qui après muse, wie eene goede gele- te behaagziek schrijver, redenaar m.
genheid laat voorbij gaan, heeft er naderhand bet Musquier, Musquinier, rn., z. v. a.
rouw over, wie aangeboden dienst versmaadt, be- MULQUINIER.
Musse, f (weleer) Schuilhoek ni. - Naauwe
geert ze, als het is te laat. - [ Véner.] Beginnen te
bronsten (van her(en). - Op den doedelzak spelen. opening in eene beg enz. voor een, haas, konijn,
Museriii, m. Naam, diende onqelooviqen onder enz.7 b MUSSE -POT, bc. adv. (fain.) In 't geheim.
de Turken elkander geven, ongeloovige, godlonche- - t Mussei, V. 0. Verbergen, geheim houden.
naar fl1. (paard. - SE MUSSER, V. pr. Zich verbergen, zich verMuserolle, 1. [Sell.] Neurriem m. van een schuilen.
Miuette, f. [Mus.] Doedelzak iii., zakpfp f.
S Mussitateuir, in. Prévelaar, brommer, mompelaar m. - Mussitation, f. [I%I&l. ] liet préveJouer de la m-, op den doedelzak spelen. - Zon
wijs f. , vangstukje, liedje n. voor den doedelvok. len, zacht mompelen (in sommige ziekten).
- [Tech.] Luchtblaas t. tu.cschen de papiervellen.
Miissale, f. [FL. nj, z. v. a. ARCHE cle Noé.
- [Mi].] Soort van ransel, knapzak m. - [H. n. ]
Mustapha, rn. (f(i in.): Quel gros in-! welk
Soort van spitsmuis f. (MUSEE. een dikke, vette jongen!
Mustèle of Mustelle, f. [EL n.] Zee-kwabMuséum, (pr. —ome) of Muséon, m., z.
aal in., in usteta f.
MliseIMr, m., eiise, f., z v. a. MUSARD.
M usuilnian , ni., e, f. Muzelman, moslem,
Musleal, e, adj. Toonkunstig, met de toonkunst overeenstemmend, daartoe behoorend, daar- snuhamedaan m., muhamedaansche vrouw f., volge
toe geschikt, en u z i k a a t: Art m-, toonkunst f. hag rn. en f., van Muhamede leer. - MUS[JLMAN, E,
Carac.lères musicaux. muzijkletters 1. pl., muzijk- adj. Muzelinansch, muhantedaansch. Les élats to-s,
teekens D. Pl. - Soirée m -c, avondpartij f. met de muzelmaneche Staten m. p1. Moeurs m-es, muzelinansche zeden f. p1. .- Musuliiiauisme, in.,
muzfjk. - Echelle m-e , toonladder F. - Musi
calerneiit, adv. Muzikaal, naar de regels der gebruikelijker ISLAMISME.
Musurgie, f. [Mus.] Kunst f. om de zuivere
toonkun.ct.—Musicien, m., -ne, f. Toonkunstenaar, m u z i k a n t m., toonkunstenares 1. ; toon- en volsche akkoorden behoorlijk aan te brengen. zetter m., toonzetster f. - Ook als wij. gebézigd: t Musuritue, f. Dichteres f.
Itatabi Lité, f. Veranderlijkheid, onbetendiqCe jeune homme est bon m-. - Musieo, m.
Speelhuis m. - Musieog,raphn, m. Muzijk- heid, wisselvalligheid f.; La rn- des choses In
schrijver m., een werktuig om muzijk te copiéren. monde , de veranderlijkheid der wet'eldsche dingen.
- Musiconiane, m. et f.. Musicoinajile, f. - 1- Mutable, adj. Veranderlijk, onbestendig,
wisselvallig.
liever MELOMANE, MELOMANIE.
Mutacisme, rn. [Méd.] Het bezwaarlijk of geS Mush, ive, adj. In mozalk gewerkt, mu- brekkig
(ook wel: het te veelvuldig) uitspreken van
5 i e f t. (z. MOSAIQUE ) - Or m-, rnu.cief- of schildergoud, val.cch schelpgoud n., uit kwik, zwavel en de liplelters b, in en p, mutacismus n, - z.
sal-ammoniak. Argent m-, volsch zilver n., wit ook MYTACISME.
Mutage, to. [Tech.] Het stuiten der gisting;
tin met bismuth en kwik.
Musiqiie, f. Tnonlcun.cl; toonirunde, toonweten- het zware/en van den wijn, den cider, enz., om eene
voortgezette
gisting te beletten.
verhouding
van
de
zakennis
en
leer
en
schap,
Mutaude, f. Onderbroek f. der kapucijnen en
tnenstemming der bonen, mu zij k f La m- agit
immé(liatement sur lame, de muzijk werkt on- sommige andere monniken.
M utation , f. Verandering, vervanging, plaatsmiddellijk op (le ziel. Ii entend parfaitement bien
la théorie de Ia m-, hij verstaat dc qroncleii der vervanging, persoonsverwisseling f. 11 y a en de
toonkunst volkomen. - liet op tonnen gezette stuk, nomlireuses rn -s dans ce régiment, er hebben talmuz[jksluk. gezang 0.; zamenklank m. van stein- rijke veranderingen, persoonsverwisselingen hij dal
men en speeltniaen: M- pour Ie piano, poura regiment plaats gehad, - Verandering, omwente1mg t. , ommekeer m. (in het weder, in de Staten,
harre, muzjjk voor de piano. voor de harp. M
vocale, instrumentale, Z. INSTRUMENTAL. M- d'égli- enz., en dan door( aans in 't meerv.): Les fréquenkerk-.
bal-,
krj.q.cmuzijk.
militaire,
tes ms qui arrivent clans lair causent (les malabal.
MSe. de
de chambre. kamermuzijk. Instrument de m-, dies, de menigvuldige veranderingen, diem de lucht
speeltuig, niuzijk-instrument n. Notes de m- , mu- ontstaan, veroorzaken ziekten. Les grandes rn -s des
zjjknoten f, pl. Papier de m-, muzijkpapier n. Faire Etats soot souvent causées par Ia faiblesse des
de Ia ni-, muzijk maken, uitvoeren. - (Loc. prov.) princes, de groote staatsveranderinren worden dik-

-

-

-
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MUTE-

wjjls veroorzaakt door de zwakheid der vorsten.
- [ Jur.] O1)Cif](LnÇJ In. van een' eigendom door
v e r koop, 1w/lof], schenking. ei[inakinq, es., vs Ut d t I e 1. - [Ant. rom. j IVisseijiloots f., der paar-

den voor rezenden in de dienst van den Staat. MU.1 z. MLANCE.
t !ite, t. [ Grain.] Stomme medeklinker rn [Ane. miii Doel ii., schijf f. (cible). - Mutelette, t. [Ann. mi l .] Scliujfje n. - Mutéose, L
StOiflhlle taal, gebaien.cpraak 1.
Mutei-, V. (1. [ ]"'ech.] De verdere gisting stu i
ten; zwavelen (den ujjn enz.). - SE MUTER, v.7)1.
Gezwaveld worden: Ceitaines liqueurs so nutent.
ook w VIII nuté, gezwa- Het part. passé )s 11
velde
velde
w
wijii in.
4- Mutilatene, ti-ice, adj. Verminkend, vel-

MYERJ *
- 1eoi. 1 Het zwavelen van den zoete?) wijn (tot
stuiting van dc gisting ) . - Mutité, f. Stomheid f.,
Z. V. a. MUTISME.

Mutualiste, rn. [Con.] Deelhebber in CC?)C
maatschappij Van onderlinge assurantie of verzékering. - Mutiialité, 1. [Diilact.] lVederzijclsche
verhouding, weder/ceerigheid f. - Stelsel n. der
maatschappijen van onderlingen 'waarborg, m U t U-

aliteit f.

Mutuel, le, wij. Onderling, wederzijdsch, wederkeei'ig, m u t U e e 1: Its s'airnent dune a ffection
in-Ie, zij beminnen cI/cander net ccie wederkeerige
genegenheid. Lanoe in- entre Ie man et Ia femme,
de onderlinge liefde tusschen man en vrouw. Ces
leux nuts se soot remlu des services m-s, deze

twee vrienden hebben elkander

u'ederzijdsche dien-

valscliend: Censure ni-trice, VerlUinkende bock-cm- sten bewezen. - Assurance rn -Ic, onderlinge assusuur 1. La jilupart les taclucteurs soot -s, de rantie f. of uaarborg m. - Enseignernent in -,
meeste vertalers Z])1 vernsinkers.— IMUTILATEUR, in., welerkeerig Ofldel'U)ijs. - Mutuelleiiieit, adv.
Over en wei', onderling, wederkeerig. us se hals-TEtIGE, 1. l'crndnker ni.. nermi))kster t.: 4- de

Sent in
weer, weder., zij baten el/raIder OVCI CU weer,
[C1i!r.] Vermin/tiny, a/zettinq. afs n ijding, We(jne- kee'ii g. - Mutuelliser, V. a. Gelijk met gelijk
Can een 01 ander uitwendig lic h aamslid. verge/den (rendre Ia paieille). -- MutueflisL'a)Il[)UtatioI de Ia cuisse est nee ci'uelle in-, het iiie, ni. [Con.] Stelsel n. der mutuellisten; hunne
ofzItlen (le)' dj is eene ivreede verminking. - vereeniging f., n U t U e 1 1 i s In US U. - 1tlutuelV erminking, schending, gedeeltelijke vernieti g ing 1. lisle, in. Lid n. der zijrleweversklub te Lyon,
(van stolilbeldLn, schilderijen, gebouw e n, enz., ingesteld 0))) elkander in nood te helpen, elkander
ook van gescliriften): Itépater les rn-s dune statue, Van de noodige gereedschappen te voorzien, en den
(le verminkin g en, de loeejebiate schade aan een prijs van 't werkloon niet de fabrikanten te rdgestandbeeld herstellen. Cot ouvage a suld de gran- len, a) U t e I ii s t in. . Somtijds ook: aanhanger
des in-s, dit werk is zeer verminkt. - lltiaatilé, van liet stelsel van wederkeeriq onderwijs.
Mutule, f. [Arch.] Balkhoofd n. in de kroone, adj. (en part. PUSSd van inutile') Soldat in-,
verninkt soldaat in. - Statue ni-e, verminkt, ge- lijst der dorische orde, m te t si i e F.
Muzet-in, rn, z. MUSEIUN.
sciwnelen, beseliarilijd standbeeld n. Poèrne in-, verMyaeaiithe, M. (110f ] , z. v. a. CHARD()N
lila/Cl, besnoeid dichisluk n. - Période in-e, onvol
ledige volzin in. - MUTILE, in., -E, Verminkte in. étoilé. - Wilde spersie f.
t'e'rnti))ken,
Von
een
of
Myagre, ni. [Bot.], Z. V. a. CAMEL1NE.
v.
.
(t
en 1. . MutiIer ,
Myai'gyrite, 1. [Mirièr.] Zwavelzuur antinw ander UitU)ëiUhi(J Ii(;chaalnsdeel berooven; On/faa))leS. bi- WI. dun bras, din piet!, iemand door alum en zilver n.
Myce, rn. Méd.] Zwammig uitwas n. in won't afzetten van een' arm, van een been verminken.
La jalousie des O'ientaux les porte a nl- les den en zweren. -- Mycète, rn. [Bot.] Paddestoel in.
leus
garde
de
.-.
[H. n. ] Soortnaam van (IV brulapen of spitseselaves auxquels ils candent Ia
femrnes. - Veiininlen, schenden, gedeeltel'gk ver- koppen, waartoe alleen de zwarte (gonariba) en
1)1e/en of miseorinen: M- uw statue, un tableau, de )Oode brulaap (alouate) behooren. - Myeétose, 1. Ontslaan n. of eerste ontwikkeling f.
génè
CC)) stan(ibceld, Ce)ie sch'iideiij Veln)/inken , schenden.
La censure a cruellernent in- eet ouvrage, de thr paddestoelen.— Mycétogiaphe, in . [ Didact.]
ofll?a'l'm/la'rlig
'veietin/st,
Per/de
s toelbeschr'(ft'er in . - Mycélographie, f.
censuur heeft dat werk
heeft ei' vele en belangrijke gee/em/tea int wegge- Beschr ijv ing dci' paddestoelen. - Mycélogra.s'c h 'rapt. - SE MUTILEII, V. pr. Zich Verfll)flkefl, phique, ac/f. Daartoe behoorend, ah p C e t a p r ainz. zich Oflhlflal)flefl. Verminkt of geschonden p h I s C it. - .0 ycéloide, adj. Paddestoelvormig.
Walden of kannen WO1'(lel): les oriierneiifs se mu- - MYCETOIDES, ni. 7)l. Pa d destoelvormige gewassell n. p1. - M'cetologie, t. Leer der padde
tilent alsfument. _ Elkander verminken.
stoelen , der zwalninen; verhandeling f. dam over.
MuliUe, f. [II. n. ] b'yeVlnit)' 1.
- Mycétologique, adj. Die leer betreflend,
i Mitilure, f., Z. V. a. MUTILATION.
Mutin, e, adj. Sijjfhoofdig, wederspannig, hard- )nycetolOgisch. - MyeétologueofMycénekkig, eigenzinnfj; -• muitzac/itig, oproerig. En- tologiste, in. Schrijver eene' verhandeling over
de poadestoelen , mycetotoog in. - Mycétofant, Caracière a-, wec1spavnifi kind, slug karakter n. - Ce peuple est lger et in-, dit volk phage, m. [1 I. n. ] Zwalnvretel, paddestoelke
is ligtz'innig C'fl oproerig. - (fig.) Visage in-, Yeux ver in. - Mycétophile, in. Liefhebber in. van
nl -s, levendig, wakker ge/oat n., levendige, spre- paddestoelen. - [H n.] Zwainvlleg 1.
M y eologie., t. [Didaci . ] Geschiedeni.c der padkende oogen C. /;l. - MUTIN, til., -E, t. Weê)sj)an•n/ge, koppige, stjfhoof'die in. en f. - hints v oyez destoelen. - Mycologe, Mycologiste, m.
done ce petit in -, eette petite in-e, zie lam die) Bear/elmer, kenner der paddestoelen, my k o Ia a p in.
Mycose, f. [Méll.] Sponsac/ulig vleeschgezwet ii.,
klelnen u)(drspanneling, (lie kleine .ct'jjfhoofd eens
aan. - Oproernia/cer , muiteling: On punit le Sli:i Il/JOli// m., at p kO s is f.
iUyetère, in. [U. n. ] Ne uskevei in.
chef des in-s, het hoofd (ie)' oproermakers werd
Myctéiisnie, ni. Het neusophalen. - [Rhbt.j
gestraft. - t Meitinatioii, t., z. v, a. MUTISERE. - Maimer (se), V. pr. Oproerig worden, VøOi tqeette en beleedigenele spotternij f., m y kt eopstaan, oproer inakra, aan 't muiten slaan, mui - i i.çolus D.
statues, le monuments publics. - Mutilation, f.
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ten: Les troupes se mutinent, de troepen slaan
(10?) 't (fl u iten, worden oproerig, komen in verzet.
.- JVeêr.s/)annif/, halsstarrig zUil (van een

- (fIg. et padt.) Les flats. Les ven'tsse mutinent,

dc baren, de Win(/en worden oproerig, beginnen
onstulinig te wo rd en. -. SomlUds wordt se ui/gelaten: Cet ordre rigoureux fi t in- les soldats. -.Mulinejie, I . iiIniterij f., oproer n., opstand in.:
Apaiser In in -, de muiterij stillen. - 1Veder.cpannig/eid, eigenzinnigheidf.: II faut punir les enfants
de leur ni- ,men 11Oct de kinderen voor hunne
We(lel'lO(lnnifJ/lei(i stro ffrn.
Iitque. WIJ. [U. n., BOt.j Zonder punten
of s t eke l s.
.

Mydalornithe , adj. [H. n.] Op vochtige

plaatsen levend (van vogelen).

Mydas, in. [H. n.j z. MIDAS.
Myttèse of Mydose, f. [Méd.] Vloejiende ver-

etteiiflj der oogleden (loOr slijm of andere vochten,
a) p (1 ei s i .c 1. - Mydon, in. [MOd.] -Sponzig,
vuil vleesch n. in zweren.
Mydriase, t. [Béd.j Gezigtsverzwakking 1

doos' tegenn a tuurl ij ke verwijding van den oogappel.
Mye, f. [H. n.j Gnpei'sc/elp f., waarvan !zet
dier Myer (pr. ni - é), gaper. ge/meten, als de
oesters gegeten Wordt.
Iyélile , t. [Méd.i ttugqemergs -ontsteking f.
- MyëIoeoiie f. [Chin.) Herservet, hersensmout n. - Myélo-méningite, f. (MIbI.J Oatsteking van het ruggemerçecvlies. - Myéloplilhl

S M11r, t'. a , Z. V. 0, GROMMELER, MURMIJRE. - Onvolkomen spraakgeluiden voortbrengen,
sic, f. Rug/dring f. - Myélophthisique. adj.
gelijk een stomme. - [Fauc.] , z. V ei. EMEUTIR.
Mutisme , in. Stomheid, 1., toestand in. des De ru t/ring betre/fend.
stammen. M- de naissanee , aangeboren stomheid f. j
Myer! m., z. onder MVE.

MYQABE
tygabe, f. [H. n. Grootste soort van t spinnenes1ucht. - Z. V. (t. DESMAN.
M'iodésopsie, f. [Méd.j liet muggenzien, het
flikkeren voor de oogen als van zwermen muggen.
- Myioide, wij. [U. ILj Vlieqvorrnq - My.
lotogie, f. IDidact.] Leer of kennis f. van de
vliegen oIrnugen. - Mylologique, wij. Daartoe
behoorend, myiold gis ch. - Myiologiste,rn.
Schrijver eener vliegenleer, vlieqe besc/irjver rn. Myiothères, m. p1. 1 U. n.j Miereneters, vliegeneters m. »1., vogels, die voornarneljk van vliegen,
mieren of insecten leven.
Mylahre, m. [11. n.] Blaartrekkende kever in.
Mylète, in. [H. n. ] Visc/i van 't zalmgeslacht,
aigle).
bij Oken tafl(lza!Ifl ge/ieeten.
Mytiobate , m. [H. n. ] Arendrog rn. (raie
My1ogLosse UI. [Ariat ] Eene der tongspieren,
die van de maaltanden uitgaat. Miohyoidien, m. Naam van twee tongbeenspieren, die
van de maaltanden uitgaan. - Mylopharyngien, ill. Kaak- en keelspier f.
Myocéphale of Myocéphalon, iii. [Méd.]
Vliegenkopje, vliegenhoofdje n., vene uitzakking van
den regenboog door eene verzwering van 't hoornsties. - Myoeoiialgie, f. [I1ëd.] Buikspierpijn f. - MyocceLiagique, adj. De buikspierpijn betreffend. - Myocu1ite, f. Ontsteking f.
der buikspieren. - Myotlésopsie, f., z. MYIO
DESOPSIE. - Myodynie, f. Jichtige spierpijn f. Myodyniquc, adj. Tot (Ie spierpijn, hehoorend. Myogène, adj. [Méd. ]Dnorvl'iegensteken ontstaan.
..- Myographe, m. [Didact.] Spierbescitrjver in.
- Myographie, f. Spierbeschrijving f. - Myograpliique, wij. Daartoe behoorend, rn y a p r
ph isch. - Myo'ûIe, adj., z. MYH)iDE. - Myologie, f. [Didac [.] Leer I'. der spieren. - MyoIoiq iie, adj. Die leer betre/Tend, my a 1 O fj I s C ii.
- Myologiste ofMyoIoguie, in. Schrijver eener
leer van de spieren, myoloog m. - Myoniancie, 1. [Divin.] Soort van waarzeggerj uit het
geliep van muizen of uit de wijze, waarop die
dieren eten, muizenwaarzegerj f. - Myonianeicii, in., iie, f. lijf of zij, die zich met die waarzeggerj/ bezig houdt, muizenwaarzegger in., -zegster 1. - Myotilte, f. [Md.j Spierontsteking f.
- Myopafme, in. [Mid.] Peehuppeling 1., het
sprinçen van de spierpezen.
Myope, adj. ) Méd. ] Kortzigtig, bijziend. MYOPE. 111. el 1. Bijziende, kortzigtiqe m. en f. Myopie, Myopiase, F., Myopisme, m. Kortziç/tiq'iei(t, bijziendheid f.
Myoptère, in. [H. 11. Egyptische vleermuis,
vlieide rat 1. (rat volant).
Myorrhexie, f. {i1d.] Scheuring f. der spieren.
MyoaIgie, t [Mid.j Spierpijn f.
Myose, Myosle, f. Mëd.J Vernaauwinq van
den oogappel, met verslijving van den regenboog
verbonden. myosis 1.
Myosite of Myositie, f., z. v. a. MYONLTE.
Myosotide, f, Myosotis, m. {Bot.j , z. V. a.
GREMILLET. - Myosiure, wij. [U. n. ] Met een'
muize.sta(Jrt. - MCOSURE, m. [Bot.] Rottestaart in.
Myosytie, t. [Méd. ] Soort van rheumat2smus.
Myothèies, M. p1., Z. MYIOTHÉRES.
S Mot il ité, t. [Mk1.] Verinojen n. der spierbeweging. - Myotomie, t. [Anat.] Ontleding der
spieren. - Myotomiqute, adj. Tot de spieronttedin.q hehoorend. (cotte).
Myoxoeépha3e, in . [H. n.] Knorhaan m.
Myi-t-, in. [1-1. n ] Vise/i van n, de soort der mu)'0300. spitsmuil in . - Oud woord voor: inédecin,
geneesheer: (Pray.) Après Ia taart le in- (of le
mire), na den dood de doctor, mosterd na den
maaltijd.
Myria, aan 't griekse/t ontleend voorvoegsel,
beteekenende: tienduizendmaal. - M yri aeaiithe, adj. [Bot.) Met zeer vele dorens of stekels.
Myriade, f. Tienduizendtol, myriade f.; zeer oroote, ontelbare menigte 1.: Ii y a (les rn-s
(lItOiles , er zijn myriaden. to/boze sterren. Myriagrainme, ni. (Mtio].] Gesi'ict van tien
duizend grammes of wiel/es, = Ii) kiloos of nederl.
panden. - Myri&ilitre. rn. [Mtrol.J In/mudsmaat VO/( tien duizend liters. kannen of koppen,
= 100 heetaliters, nederl. vaten of mu dden, Myriaiiiré, e, adj. [U. ti ] Met zeer vele gelédinjen of i'isiqen (ran insecten). - Myriam ètre, in. [Mtrol.j Wegmaat van tien duizend mc]

]
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tees of ellen, = 10 nederl. mij/en. - Myrian.

the, adj, [Bot.] Met zeer vele bloemen, veelbloemig. - Myriapode, adj. [H. n.] Met zeer vele
voeten, veelvoetig. - MYRIAPODES, in. p1. Duizendbeenen, duizendpooten in. p1. (millepieds). - Mynare, in. [Métrol.] Vlaktemaat Van tien duizend
a/es of vierkante roeden, = 100 bunders. - My.
riastère, in. [Mi/vol.] Ligchamclijke maat Van
tien duizend stères of kubieke ellen.
Myrica, in. 1Botj, z. V. a GALE. PIMENT. --

Myricine, I [Ch/in.] 1V/t, onoplosbaar bes/antideel van 't was der bijen. m y vi e i a e 1.
Myrine, t. [U. n. ] Mannelijke lamprei f.
Myringe, in. [Anat.i Tromineivlies n. van 't oar.
Myriologie, f., of Myiiologiae, in. Viouwen-ljkzang in. bij de hedendaagsehe Grieken.
Mvrionynie, adj. [ A nt. } Duizcndnamig (eig.
t;eiduizendnamiq). - Myriophthaln.e, adj.
[El. n. ] Duizendoogia, met zeer vele oojen. - Myriophytle, adj. Bot.] Veelbladeri.q. - iYinOPHYLIE. M. [Bot.] Duizendblad n.
Myristica, [H. [Bot. I , z. v. a. MUSCADIER. Myristicées, f. pl. Mitskaatbaoinsoorten 1. p1,
- Myristieiiie, 1. [Chirn.] Kristallijnen stof, die
zich uit ethtirische muskaatolie afzet, muskaat
kamfer, myristicine 1.
Myrniécie, f. [M&1.] Soort van wrat f. in de
handpalmen en voetzolen, waarvan ei' doorguane
zeer velen als een mieren/map digt bijeen staan. [1-I. n. ] Steekiiiier f. - Somt van spin f. - Myi-nueisiiae, M., Z. MYRMEC1IJ31. -- Myrméeite, 1.
[Minér. ] Miersteen ni., steen met den afdruk eetiet'
mier, in y r iii e c i e t m. - Barnsteen toet eeoc mice
daarin. - Myrinéeiiim (pr. -ome). Myrinécisine, m. [i\1€I. I Krieweling, jeuking, kriewelziekte f., waarbij de lijder eeoc gewaarwording
heeft. alsof er mieren over zijn lire/warn kragen.
- Myi-rnéeoléoii, m. [ H. n. ] Mieren/eeuw in.
-

(foui' ni-Iion). - Myrn.éeophage, in. [H. n.j

Miereneter in. (fourniil/ei'). - .41e adj. 1/an mieren levend, mierenetend. - Myrinèsie, adj. ( H. n.j
Miervormig. - MYRMEGES, M. p1. Mierensoorten t.
p1. - Myrmidon, in., Z. MiRM100N.
Myrobolnia, in [Bot.] Zalfnoot, belulnnoot f,.
qedroo'de, 'iiaa/' pro/triest gel[jkende vrucht uit
Oost-Indië, deels in suikei' ingemaakt als konfituut', deels als afvoeringsiniddel (pue(7eerpruim)
gebruikt, myrobeulanus in. - Myrohola
nier, in. Myrobalanbroin in. - -(- Myroholaiit, e, adj. (fain.) Tooverachtig, naar eene goochelstreek gelijkend; - wanderbaarljk, verbazingwekkend, zeer vreemd.
Myrohrome, in. [Bot], z. v. a. VANILLE.
Myrodendron, in. [Bot.] Boom in., wiens
haul naar mnyrrhehnut tieki.
Myrosnin, in. [Bot.] Balsemriet ti.
Myroxyle, in ., Z. MIROXYLE.
Myirhe, f. [Bot.] Bittere, welriekende en ge-

neeskrachtige qoinheirs van eetien struik in t Ooc
ten, myrehe, inirrhe f. - Myrrlié, e, adj. Met
niyrrhe gekruid: Vin in-, enyrr/iewijn in. - Myr.
rhide, t.. Myri!iis, in., Z. V. a. CERFEUIL musqué. - Uyrrtiin, Z. MURRII1N. - Myrrhinl-'.
te, in. [Arie. Hun/ir.] Myi-rhe.cteen in. - Myrrhis, en. , Z. MYRRHIDE. - Myrrhite, m. [Mini
Geelachtige aqwit, rnyrrhe.cteen in. Myriho1oie, 1. [Dldact.] Verhandeling f. over (le mgr-

rite. - Myri'tiospertnniia, in. (pr. -moine)

[Bot.] M yr rhezoad, welriekend zaad n.

My isi tie. f [Bot 1 EtitiOpieche heidebes, in yeSi n e t. - MyrsittUe, t. [Ant.] Honiqkieurige ,
naar niyiz'he riekende steen, myrsin id 1 in.
Myrsite, in. [Pharin.] Op mirttakken getrokken wijn, mirtwfin in .
1- Myitaeaiithe, rn. [Bot.] Muizednorn in.
(fragon , petit houx). - Myrtacé, e, adj. Mirtachtio, naar de inirt gelijkend. - Mirtaeées, t.
Pl Mirtplanten f. p1.
Myi'te, in. [Bot.] P/yet, mirt, mirtebooin, mis'testruik m., een bekend altijd groen gewas, b
dichters het zinneheeld der liefde. - [Pbarm.
Feuille de in- , inirtebleid n., een werktuig ma d e

zalven over 't linnen uit te strijken, om de tong
neder te drukken. enz. -- Myrtées, 1. p1. Mirtplanten f. vi. - Myrticole, ad. [Bot.] Op den
mirtestruik qroeijend. ilyrtirere, adj. Bot.]
Mirtdrciqenel. . MyrtifoHé, e, adj. Met mie'tebladeren. - Myrtifornie, adj. [Anat.1 Mick-
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bladvormig. - Myitilithe, m. [Minëi.] Steen
met afdrukken van mirlebladeren, mirtsteen m.
MyrtiLle, 1. [Bot.] , . V. a. AIRELLE. -- [H. IL]
.Ztkere dagvlinder m. (ook mirtil gelteeten).
Myrtoehélildes, m. p1. [Anal.] Inwendige
schaamlippen 1. p1. - Myrtoeiste, rn. [Bot.]
St. Janskruid n. met mirtvormiqe bladeren.
Myrtorde, adj. Mrtvormig. - Myrtoldes, 1.
pl. , . V. a. MYRTACEES.
Myrus, Iii. (pr. —ruce) [H. II.] Mannetje der
,nurwna (murene). - Soort van slang 1.
Mysi, m., Z. MISY.
Mystaciné, C, adj. [H. n.] Kneads of knet'elvormige kleurstrepen dragend. - M3TItaCo'
phane, adj. [H. LU Met lange knevels.
Mystagogie, f. [Ant.] Inwijding f. in de mysterin of geheimenissen. - M ystagoglie , m.
Geheiinenisleeraar, inwijder in de verborgenheden.
- (/1g. et iron.) Vilkiwner van gewaande geheimenissen.
.
.
de in de kleine
Myte, in. [Ant. gI'.j Ingewij
mysteriën of verborgenheden van Cares. - [H. IL]
Visch van 't /iaringgeslacht, baardharing m.
Mystère, fl1. Geheim n., geheimenis, verborgenheid, in cciie of andere godsdienst, zaak des geloafs, die 't verstand niet bevatten kan; hij de
oude Grieken: de godsdienstleer, die voor 't volk
geheim gehouden werd en met velerlei gebruiken
en plegtiqheden gepaard ging; die gebruiken en
plegtigheden zelven, waaraan ieder nieuweling zich
moest onderwerpen alvorens, tot de kennis der verborgenheden te worden toegelaten, my s t dri e f.
Les ni -s huis, d'Osiris, de Cérès of cie Ia bonne
Iéesse, de mysterien van Isis. Osiris, Ceres of de
goede godin. Etre initlé aux rn -s , in de verborgenheden van eene godsdienst ingewijd zijn. La rn:1e Ja Trinité, de verborgenheid der D;-ieëenigheid.
- les saints in-s, de heilige mysteriën, het misoffer (der Ruth. kerk). - ( fig.) Geheime werking t.
van de natuur, van 't mensc/ielfjk hail; bijzondere
kunstgreep t. of geheim n. in deze of gene kunst;
- in 't aliemeen: geheim n., ondoorgrondelijkheid f.
in de nenechellike zaken. Les rn-s de Ia nature,
du coeur hurnain, de verborgenheden, de raadsels
van de natuur, van t menscheljk hart. Tous les
arts out leurs m -s, alle kunsten hebben hare geheimen. Les rn-s de Ja politique, de geheimen der
staatkunde. C'est un rn- quon ne saurait déve
lopper, 't is een geheim, dat nico niet kan verkla
ren. - Mettre lu rn- a qc. , Faire rn- dune chose ,
een geheim van eene zaak maken, iets zorgvuldig
geheim houden. Cest Un homme, qui fait rn- des
moindres chases, 't is een inenscit, die uit de geringete zaken een geheim maakt. - (Loc. proc.) II
est tout cousu de petits m -s, lijf gaat in alles
geheimzinnig te werk. - Omstandigheid, zwangheld 1.: Pourquoi faire lant de in- pour nous dire
Ce qua tout le monde sait? waarom maakt gij
zoo vele zwarigheden om ons datgeen te zeggen,
wat een ieder weet? II ny a pas grand rn- , daar
steekt niet veel achten, liet is niet inoeijeljk, (fans.)
't is geen heksenwerk. - [ Litt. anc.j Soort van
zedeljk toosseelspel in de middeleeuwen, waarvan
het onderwerp aan den bijbel of aan de verborgenheden des geloofs was ontleend en waarin God, de
enge/en, duivelen, enz. als handelende personen optraden, mys ténie t. (Vgl,. MORAL!TJ). térieusemeiit, adv. Geheimzinnig. in 't geheim,
op verborgene wijze: Cest un hoinrne qui so conduit m-, t is een man, die zich geheimzinnig gedraagt. 11 en a parlé nI-, hij heeft er geheimzinnig
van gesproken. Les prophètes ont pand ni-, de
pro/eten hebben op eene verborgene, bedekte wijze
gesproken. - Myst'rieux, ieuse, adj. Geheimzinnig, geheiinvoi; bedekt, verborgen. duister,
raadselachti g .

Les paroles ni-ieuses de lvcriture

salute, de geheimzinnige woorden der heilige Schrift.
Cela dolt senlencire dans un sens rn-, dit moet
in een' verborgenen, bedekten zin verstaan worden.
11 lui dit dun ton rn-, hij ze/de hem op een' bedekten, raadselachtigen toon. Cest un homme fort
M - . 't is een mensch vol geheimen (die niets om
't lijf hebben). - Ook als .iubst.: Faire le ni-, den
geheimzinnige spelen of uithan.qen.
Mysticislile, m. [Phil.] Geloof aan geheimenissen of verborgenheden, aanneming easier ge/meime gemeenschap tusschen den mensch en de Godheld, neiging tot het wondergeloof of de geheime

MYZOXYLE.
wetenschap; geloof aan de mogelijkheid eener onmiddellijke vereeniging met liet goddelijk wezen en
het hartstogtelijk streven naar deze vereen iging,
mysticismus n. - Mysticité, t. Diepzinnige
navorsching in geestelijke zaken, in de verborgenheden der godsdienst, m y s t i c i t e i t f.
Mystificateur, m. Popper, bedotter, hij die
gaarne ligtgeloovigen bij den neus leidt en be/agcimeljk maakt. - Mystification, t. Fopperj,
misleiding der ligtgeloovigen, mys ti fic a ti e t.
- Mystifier, V. a. Foppen, bedotten, beet hebben, voor den gek houden, ligtgeloovigen bijden
neus leiden en belagc/meljk maken, my s t i f i c é r e n.
Mystique,
Mystique, adj. [Didact.] Geheim, geheimzinni verborgen, donker, in het duister gehuld (van
zaken, die de godsdienst betreffen) , m y's t i s C h.
mystiek. Le sens rn- de l'ici'iture sainte, de
verborgen, verbloemde zin van de heilige Schrift.

11 ne faut pas entendre ce passage a Ia lettre,

cela est in-, men moet dit niet naar de letter verstaan, t is beeldsprakig. - Auteur rn-, schrijver
over de mysteriën of verborgenheden van de godsdienst. - MYSTIQUE, rn. et f. I-1j of zij, die eene
onmiddellijke gemeenschap van de ziel met God en
de onzigtbare wereld, zonder tusschenkomst dec
zinnen, aanneemt, vriend van mysteriën of verborgenheden; geheimweter, geheimeniskramer, m y'sticus rn. - Mystiquewent, a/v. Op verborgene, verbloemde wijze, volgens den verborgen zin:
Ce passage doit s'expliquer ni-. deze spreuk moet
in eenen verbloemden zin verklaard worden. Mystiquerie, f. (iron.) Geheiomeniszucht, mystie ke vroomheid f.
Mytaciswe, ni. [Gram.] Het menigvuldig en
verkeerd gebruik der letter ni. (vgl. MLTTACISME).
Mythe, ni. Verdichtsel, opgesierd ver/maal n.
van den helden- of fa beltijd, volksoverlevering,
sage, mythe f. - Mythique, adj. De over/evering of sage betreffend, doorsnede overeenkomstig,
fabelachtig, verdicht, ni y'tli i sc h. -- .j. Mythisme, ni. Wetenschap f. der mythen. - Misbruik n.
der mythische verklaringen, mythi sm us n. Mythographe, ni. [Phulol.] Schrijver van mythen, Overleveringen of sagen., legtnden-schrijver of
-verteller, my th og raaph m. - Mythogi-a
phie, 1. Beschrijving, schriftelijke zamenstelling
der mythen. - Mythologle, t. Goden/eer, ('abeheer, fabelgeschiedenis, leer van de godheden en
fabelachtige helden der oudheid, kennis en verklaring van de mysteriën en fabelen der oudheid, mythologie t. - My thologiqtie, adj. Fabelkundig, de goden- of fabel/eer betreffend, in y t Is a I óq isch. - Mythotogiquenient, adv. Op mythologische of f. belkundige wijze, volgens de fabelleer. - Mythologiser, v. a. In den geest der
fabelleer behandelen of verklaren, de zedeleer uit
cme fabel trekken, in een' mythologiscimen zin opvatten, mythologiseren - Mythologis
me, In. Mythologise/me verklaring I.; stelsel der
fabel/eer, mythotogismus n. - Mytholo
Kenner of leeraar va*-giste,Myholrn.

de oude goden- en heldengeschiedenis, van de overleveringen of sagen, m y t h o to a p rn.
MytiI,aeé, e, ne/i. [H. DJ Mo.sselvormfq. MYTILACEES, M. Pl. Hoofdelooze weekdieren n. p1.
met scholen; mosselsoorten t. Pl.
Mytilène, rn. [I-I. n.] Soort van ortolaan rn.
Mytilill, e, adj. [El. n J Naar eene mossel gelijkend, niosselvormig. - Mytilithe, rn. (FL. n. ]
Versteende mossel f. - Mytiloide, cd]. Mossel-'
vormiq. - Mytule, f. Mossel f., tweeschalig schelpdier Ii. Mytulithe, ilL, z V. 0. MYTILITIIE.
Myure, adj. [Bot.] Muizestaartvormig , naar
een' muizestaart gelijkend, m y si r i s c h. - [Mid.]
Pouls ni-, allengs verzwakkende, snelle pols m. MYUnE, m. [Bot.] Soort van do/ik f. (fétuque).
Myva, 1., z. MIVE.
Myxa, 1. [Bot.] Zwarte borstbézie, vrucht f.

van den sebistenboom. - (bij sommige schrijvers)
Neu.cs!jmum n.

Myxine, t. [LI. n.] Wormvisch, slijmaal m.:
M- aveugle, blindvisch rn. (trompette).
Myxogène. adj., z. v. a. MUCIPARE.

M yxosarcome, rn. [Mid.] Slijmachtig vleesch
-gewas
n., stjmpolyp t.
MyzhIe, 1. [H. fl. ] Soort van graafwesp t.
Myzoxyle, al. [H. n. ] Wollige bladluis f.

-

N
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Nagas, m. (pr. —gace) [Bot.] IJzerhoutboom,
een .qo'nboo;n m. - [H. n.] Japansche walviscli m.
Nage, f. Het zwemmen (mv. voorkomend in):
a LA NAGE, bc. adv. Zwemmend, al zwemmend,
met zwemmen: Se sauver a la n-, zich met zwemmen redden. Se jeter ti La n-, gaan zwemmen, zich
in 't watci' begeven om te zwemmen. - ( fig. et
, m. et f. (tin ne, Une enne) Veertiende let- (am.) Etre en n-, tout en n-, geheel bezweet, doorter van 't alphabet en elfde der medeklinkers, de nat van 't zweet zijn. - [ Mar.] Dolboord n., dolN t. - [Op het einde eener lettergreep heeft de n boom m. Banes de n-, doften, duchten, roeibanken,
den neusklank (son nasal): an, en, bon, bien, onde, roeidoften I p1. Tetite de n-, sloepstent, sloepszonneindice, etc.; uitgezonderd zijn: amen, gramen, tent f. - Donner Ia n-, voorroeijen, de achterste
hymen, abdomen, Eden, Pliilopémen, in welke zij roeijer zijn. N- dun bhtirnent, dune chaloupe,
hare natuurlijke uitspraak behoudt (a -mènn, gra- ruimte voor de roeibanken van een roeivaartuiq,
mènn, hi -mènn, etc.) - Is zij verdubbeld. dan van eene sloep. - Canot léger de n-, boot f., die
heeft zij, met uitzondering van de woorden enne- ligt roeit. Chaloupe bonne, mauvaise de n-, snel,
mi, ennobli, ennui, ennivrer, doorgaans den neus- lui roeijende sloep f. - NAGE of NÉGE, f. Onklank niet: anneau, année, pr. a-no, a-née. Nog- derlaag, zware grondlaag t. van een houtvlot.
tans wordt de dubbele ii gehoord in: annales, anageant, e, adj. Zweinmend, drijvend.
[Bot.]
nuler, connivence, inné, innombralle, innover, Feuilles n-es, op het tooter drijvende bladeren ii.
enz. - Solennel, hennir, hennissement worden p1. (niet door wortels met den bom/em verbonden).
uitgesproken als so-la -nel, ha -nir, ha-nice-man. - [Bias.] Poisson n-, horizontaal liggende vise/i m.
- In Monsieur, hij sommigen ook in den eigen- (al is hij ook buiten 't water voorgesteld). - [ Tech.]
naam Barn, wordt de n niet gehoord, - Ent, als Caide n-e, wolk-aarde f., welker tanden meêgeven
uitgang von den derden persoon meervoud der of zich omleggen. - NAGEANTS, m. p1. Enkel in
werkwoorden, is geheel stom.]
't water levende zoogdieren n. p1. - Nagée, f.
Na of lagI, in. [Bot.] Japansche, altijd groene Ruimte I., die een zwemmer bij eiken slag doorlaurierboom in.
zwemt: 11 traversa Ja rivière en deux cents n-s,
Nabab, in. Indisch stadhouder, bevelvoerder in hij zwom de rivier in twee honderdslagen over. Oost-Indië; (iron.) schatrijk geworden beambte der ' agement, m. (door Voltaire gebruikt woord)
engelsch- oostindische compagnie; in 't algemeen een Het zwemmen, het vermogen om zich in 't water
zeer rijk man, inz. die in Oost-Indië'zijn groot boven te houden en voort te bewegen. vermogen verwrven heeft, n a b a b m. -- N aha- geoir, in. Veilige zwemplaats f. Nageoire, 1.
bie, f. Waardigheid f. van nabob; gebied eens Vin t. van eenen vised. - Zwemgordel ni., blaas f.,
nabobs, nabobschap n.; duur m, zijner amnbisbe- biesbos m. (lie onder de armen genomen wordt
diening; woning f eens nabobs.
om zwemmen le leeren). - Houten bordje, vlotNabirop, m. [H. n. ] Koapsche meerl f.
plankje n. (dat men op emmers vol melk of water
1%abis, in. [H. n. ] Soort van huisvlieg f.
legt, om onder het dragen niet te storten). - [Tech.]
labla, t%able, Nabtium, (pr. --ome), m. Bak m., kist I. vóór Le kuip des papiermakers. ager, V. fl. Zwemmen: II nage comrne un pois[Mus.] .narenspeelluig n. der oude Hebreeën, Phe.eniciers enz., door Luther psalterion qebeeten, na- son, hij zwemt als een vise/i. N- culte deux eaux,
bla, naula 1., naulium n. - Nabliste, m. onder water zwemmen; - (fig.) Z. EAU. - (fig. et
(am.) N- en grande eau, en pleine eau, Z. EAU.
Bespeler van dat snarentuig.
IabIe, in. [Mar.] Propgat n. in den bodem N- dans les plaisirs, dans l'opuience, dans Ia vo
eener hoot. Tapon du n-, prop ni
iupté, zich in vermaken, in overvloed, in weelde
Z. ook NABLA.
Nabot. m., -e, f. ((am.) Zeer klein mensch, baden. Nous nageons dans i'incertitude, wij dobdwergje, dreumesje n.
beren in onzekerheid. - N- des coudes, zich met
de ellebogen door 't gedrang werken. - z. ook
Naboiirop, in. [H. n.] z. V. a. NABIROP.
1aeaire, f., aca1reI, m. [Anc. mil.] Cim- PATAUD. - Drijven, boven drijven, niet zinken.:
baal 1., bekken n.
Lhuile, Le Lois nage sum i'eau, de olie, het hout
Iaearat, adj. invar. Helderrood, in ' oranje- drijft op het water. - (bij uitbreiding): Ces pais
geel vallend. - NACARAT, m. De helderroode kleur: nagent dans a sauce, die erwten drijven in de saus.
Cette étoffe est dun beau n-, deze stof heeft eene Ces grands corps qui nagent dans les espaces im
menses, die groote lqchamen, welke in cie onmehelderroode kleur.
N acelette , f. (verklw. van nacelle) Klein lelijke ruimten drijven, zweven. - (bij overdrjviiig):
schuitje of bootje n. - %acelier, m. Schuite- N- dans son sang, in zijn bloed drijven, baden, gevoerder, gondelier; maker m. van booten of schui- heel met bloed bedekt zijn. - Mon pied nage dans
ten. - Nacelle, f. Schuitje, bootje n., schouw f., ce soulier, die schoen is mij veel te wijd. - [Vétér.]
vaartuig n. N- tie pècheur, visschersschuitje. - N- a sec. op drie pooten loopen (van een dier, dot
(fig.) La n- de Saint Pierre, de rooinsch kat /iolijke men eenen poot gebonden heeft). - [Fauc.j NKerk f. - [Anat.] Grootste holte f. van het uitwen- erilme les nudes, zweven. - [Mar.] Roeijen: N- de
diqe oor, oorscheepje n. - [Arch.] Half ovaal toutes les rarnes, de toute force, alle roeiriemen
lijstje m. in de pro/Us. - [Bot.] , Z. V. a. CARÈNE. Ie hulp nemen, met olie krachten roe[ien. N- a
- [ [1, . n.] Soort van napschelp f.
bord, aan board roeijen. N- is see, met de romaehe, f. [Corn.] Huid t. zonder kop- en staart- riemen grond staan, raken. N- see, met hangende
gedeelte. - Weleer z. V. a. fesse.
bladen roeijen, zoodot enen de riemen bij liet einde
van den slof) niet dempt, maai' de bladen over het
S N aehon , ne, adj. Kieskeurig op 't eten:
water laat slieren, om niet te spatten. N de lonn,
(pop.) Vies.
Naere, f. Paarlemoêrn. Coquillede,n-, N- de overlangs, met lange slagen roeijen. N- plat,
perles, paarlemorschelp, parelschelp f. Etul de n-, riemen snijden bij eiken slag. N- debout, staande
paorlem.oêren koker rn - aeré, e, adj. Paar- roejen, wrik/een. N- debout nu veilt et ii Ia lame,
einoir bevattend (van schelpen). - Paarlemoêr- tegen den wind en de zee oproeijen. N- sur (le) ter,
kleurig, naar paarlemoêr gelijkend, paarlemoêrochvoor eene dreg li.qende roeijen. Atlons , nagez!
lig, als paarlemoilr. - NACRE, M. [U. n. ] Volks- friscli op geroeid! haalt op, mannen! Nage qui
naam van twee vlinders. - Naerer, v. a. [Tech.] est paré! roei, die klaar is! haai op , wie kan!
Denpaarlemo&qlans geven. - Nacrite, 1. [Minr.] Nage stribord, scie bâhord ! roei op stuurboord,
Mineraal van levendigen parelglans, a a c r let n.
strijk bakboord! N- partout, gelijk ophalen, aan beide
Xadde, t. [H. n.], z. V. a. GRISLAGINE.
zijden rocijen. - NAGER, V. 0. [Mar.] N- un vaisIadelle, f. [1-1. n. ] Soort van ansjovis f.
seau, een schip boegséren, voorthoegséren. N- Ia
Nadir, m. [Astr.] Voetpunt n. (tegenover 't chaloupe a bord, de sloep naar boord roeijen. zenith). nadir n.
t NAGER, M. liet zwemmen. - Nageur, m.,
Nalfe, f. (alleen voorkomend in:) Eau de n-, -ease, f. Zwemmer in., zwemster f. Grand 1-,
oranje-reukwater, oranje-bloesemwater n.
goed, sterk zwemmer. - [Mar.] Roeijer: Nous
1 Safre, f., z. V. a. BALAFP.E, CICATRICE. - avions six n-s, Wij hadden zes roeijer.c (Gebruskeafrer,
v.
a.,
z.
V.
a. NAVRER.
iéjker is rameur.) - NAGEURS, In. Pl. [H. n. ] Wa1
%agaret, m. [Mus.] Abyssinische keteltrom f., tervogels m. p1. .- Waterzoogdieren n. p1.
die 't volk bijeen roept om de bekendmakingen der
agor, m. [ H. n. ] Roode gems f. van den
regë'ring (nagar geheeten) aan te hooren.
Senegal.

N.
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NAGTJERE

NANTIRI
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Naguère of Nagnères, adv. (zamentrekicinü
van ii ny a guère, n.j. de temps). (poct.enin deltigen stj1) Onlangs, niet lang geleden, kortelings,
laatstelijk, laatst: Cette viiie is- si florissante, deze
onlangs zoo bloefjende stad.
1%aïa, f. [ H. n. ] Brilslang, hoedslang, naja f.
1aïc.de, f. [Myth.] Stroom-, waternimf, godin
der rivieren en bronnen, n aid de f.
fig ) Bacchus aime les n-s, de wijn moet met waler gedronken worden. - [Bot.] Najade, eene plant der
stroomende wateren. N- marine, zee-n ajade. [11 . n.] Walerslangje n., soort van zeer teedere
waterworm (ook NAIDE gelieeten).
Naif, ive, adj. Natuurlijk, ongekunsteld, ongemaakt , ongedwongen , onqezoc/it , onbevangen;
open, gul, openkartig, trouwhartig, onschuldig,
argeloos, onnoozel, eenvoudig. naïf. Beauté naïve,
natuurlijke schoonheid f. Expression naïve, ongekunstelde uitdrukking f. II a des inanières naïves et
agréal)les, hij heeft gulle en aangename manieren.
Faire one relation naïve de qc. , een openhartig,
onopgesmukt verhaal van iets doen. LI y a qe. le
n- dans tout ce (lull dit, er is iets guls, trouwhar
tigs in alles, wat hij zegt. Cest tine réponse naïve,
dat is een openhartig antwoord. C'est 1'lofilnle du
monde Ie plus n-, hij is de openhaitigste. of de
onnoozeiste ntensch van de wereld. - Ook als
subst. rn: Le n- ditïère du naturel, het naïve is
van het natuurlijke onderscheiden.
a lit , m., -e, 1. Dwerg in., dwergin f.: Les
n-s sont ordinairernent contrefaits, de dwergen
rijn dooraans mismaakt. - (Loc. pray.) Faire
dun n- tin Atlas, van eens mug een' olifant maken.
- N- jaune, z. LINDon. - [ Corn.] N-s londrins,
fijne engelsche lakens n. pl Vflfl spaansehe wol. [Bot.] Arbre
NAIN, E, adj. Dwerachtiq, klein.
n-, een dwergbooin, laagslum m. Cette plante reste
deze
plant
b!ij/t klein,
n-e dans on terrain see,
laag in een' dorren krond. Des pais n-s des fèves
n-es, kruipererwten 1. p1. of kruipertjes n. pi.,
kruipboonen 1. j)i. - Oeuf n-, windel n.
Ï%airangie, f. Waarzeggerij f. uit de zon en
maan bij (IC Arabieren.
%aisage, kaiser, z.v.a. ROUISSAGE, nouwt.
iaissanee, f. Geboorte; af komst t. geslacht n.
La n- dun prince, de geboorte van eenen vorst.
Depuis Ia n- de .Jdsus Christ jusqu'h prësent, van
de eboorte van J. C tot nu toe. Le Jour de nde geboortedag. Son père élait absent h sa is-, zijn
vader was bij zijne heboorte afwezig Nous célébrons aujourd'hui le jour, l'anniversaire de sa n-,
toij vieren lieden zijnen geboortedag. Bédiger on
acte de n-, eene geboorte-acte opstellen. Ce dëfaut
lui vient de n-, dit gebrek heeft hij mede Ier wereld, gebragt Etre de Passe n-, van lage afkomst
zijn. Cest on homme sans n, 't is een gering
man. Cette 1111e a Ie In n-, dit meisje is ran hoo.e
afkomst, van een adellijk geslacht.
(fig.) Oorsprong in., begin n., opkomst, wording 1. Les luis
ant pris n- de I'injustice des lioinrnes, de wetten
zijn haren oorspi anp verschuldigd aan de onrejtvaardigheid der menschen. C'est de 1h, qua les
troubles prirent n-, daaruit ontstonden de, on/usten, dat was de oorsprong der onlusten. Eloutler
une querelle dans sa n-, eenen to/st in zijn begin
smoren. - La n- du monde, het begin, de wording
der wereld. - La n- do jour, het aanbreken van
den dog. La n- dune rivière, het begin, de bron
eener rivier. Cooper une Prauche h sa n- , eenen
tak geheel van onderen afsnijden. - [Arch.] La
n- dun poutre, dune voûte, hel begin van eenen
balk, van een gewelf.
I%aissant, e, adj. Geboren wordend, wordend,
opkornend, beginnend. aanbrekend, Voortkomend,
rijzend. Enfant n-, geboren wordend.. ter wereld
komend kind n. - L'aurore n-e, het opkomende,
aanbrekande, rijzende morgenrood. Les fle ur s ti-es,
de opkomende bloemen 1. pi. - Uw amour n-, eene beginnende liefde 1. Une fortune ii-eest facile i renverser, een beginnend fortuin is remak/celjk omver
te werpen. Un Etat n-, een opkomende, eerst beginnende Staat rit Talents n-s, aanbrekende, pas
ontwikkelende talenten n. p1. Il est en tele n-c,
hij laat het haar weder qrocïjen , hij krkt weder
nieuw haar. - Clieveux n-s, los, vri4 h arigende
haren n. p1. (als die der kinderen). - [Bias.) Lion
a- , halve leeuw (waarvan alleen let bovenlijf is afgebeeld en de benedenhelft ontbreekt. --

-
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[Anc. prat.] Eigendom in., die voor 't eerst als

eifgoed overgaat.

ctîfie, V. n. (met être) Geboren worden, ter
wereld komen. II naquit te premier Mars , hij werd
den eersten Maart geboren. Tout ce qui nait est
sujet h mourir, al wat geboren wordt, moet sterven. II ne mit que de n-, hij is zoo pas geboren.
Ii maudit Ie jour qui la vu n-, hij vervloekt den
dag, waarop hij geboren werd. - (fans ) Son pareil
est b n-, zijne wederga moet nog geboren woiden,
hij heeft zijns gelijke niet. - Uitkomen, voortkomen, nitloopen , voi' den dag komen, uitschie
ten; opgaan; ontstaan, beginnen. Lherbe commence ui n-, het gras begint uit te loopen. Les
den rs naisseiit au printenips, de bloemen komen in
(le lente voor den dag, zijn kinderen der lente. Les
poules naissent des oeufs, dc hoenderen komen uit
de eijeren. voort. - (poét.) Le jour commence a n-,
-

de (lag begint aria te breken, het begint dag te
worden. - (fig.) Le tremhlcment de terre fi t ndes lies, (ie aardbeving deed eilanden ontstaan, voor
den dag komen. int vu n- la fortune et lamour

de ce jeune homme, ik heb het geluk en (le liefde
van dil jonge men.cc/i zien beginnen. 11 ne fait encore

qua de n-, zijn geluk begint eerst op te komen. Ce

ruisseau nail ii deux lieues did, deze beek oat-

springt twee uren van hier. Plusieurs maladies
naissent (1 intempïrance, verscheidene ziekten ont staan door, hebben haren oorsprong nit onmatigheid. Les affaires naissent les ones des autres,

de zaken spruiten uit el/sander voort. Cda fait
H- Ia curiositë, dat verwekt de nieuwsgierigheid,
II est it n- que 't is nooit gebeurd.
nooit gehoord dat ,.. . (Deze uitdrukking veroudert.)
- Cest on mot, qui vtentde n-, 't is een woord,

dat eerst in gebruik komt.
Naïvement, ode. Natuurlijk, onbewimpeld,
ronduit, op openhartige, gulle, eenvoudige wijze:

II a avoué n- sa faute, hij heeft zijnen misstap

onbewimpeld, openhartig bekend. Exp rimer qc. is-,

iets 0)) eene 'naïve , eenvoudige wijze uitdrukken.

- Naiveté, F. Naiuurlf/kfieid, ongemaaktheid,

ongedwongenheid; rondborstigheid, gulhartigheid;
beminneljke eenvoudigheid, onschuld, trouwhartigheid, ongedwongen aardigheid, naïveteit f. La
0- dun paysan, de ongeks:nsteldheid van eenen
boer. U y a beaucoup de grïtce et de is- datis ses

expressions, er is veel bevalligheid en ongedwoncjenheid of natuurlijkheid in zijne uitdrukkingen.

- Admirez In n- de ce garcon, verwonder u over
de onnoozelheid van dezen'jonpen. - Ook in 't
meert'. in den zin van: onnoozel gezegde n. Les
jeunes personnes soist sujettes h dire des n-s, de
jonge lieden staan voor onnoozele gezegden bloot.
%aja, f., Z. NAIA .
Nai**ititin, in., z. v, a. LAMANTSN.
%aiiaii,

rn

(

kinderwoordje) Lekkers n. Vous

aurez do n-, gij zult lekkers hebben,
aneéafe, Nctneéique, gebruikelijker zijn
LACTATE, LACTIQUE.
Naiieetle, 1. iAmbi, z. V. a. NACELLE.
1ct:idoii, Naaidia, m. [H. n. ] Asnenkaanscite
stiuiscoeel in.
1%aiigiier , rn [I-I. n. ] Soort van antilope f.
aan den Senegal, die men gelooft de d ar in der
Ouden le zijn. misgeboorte).
Naiiisiise, in. [Mdd.J Dwes'gacliligheid f. (als
Naiikiis of Nanqnin, ni. Oorspronkelijk chindsche geelachtie katoenen slof, nankin, nanking n. (naar de gelijknamige clad in China). Ook als adj.: Couleur n-. nankingk1ews t. i%ankinetle, f. [Corn.] Fijne, naar nanking gelijkende ketrenen stof f., n ankinét n.
Natina, t. [Bot.] Ainerikaansche plant f. met
artrVo/cve)rmige vrucht, a a n n a 1.
%stnni, Z. i'4'SNNI.
ianiiiin, (%aiiquinelte, z. NANK—.
1anse, 1. [Piclie ] Au/fuik f . aalkorf M.
Iaiit, m. (Geogr.j Bergstroom, waterval vu.
(vaarder:.
der Alpen.
antalse, . Over/as of -mantel m., inz der zeean1ir, V. a Onderpand verulkeren of geven,
tot ondepand stellen, waarborg geven. II ne prele
point quon na Ie nanfise of si on ne Ie nantit
auaravant, hij leent niets, wcsnneei'nien hein nut
vooruit een onderpand, eene verzekering geeft. SE NANTIII, V. pr. Onderpand nemen; beslag leggen,
in beslag nemen. Il sest nanti de bons effets, h

1ANTTSSEMENT

-

heeft goede effecten tot onderpand genomen. [Prat.] So Ii- des effets (de l'effet) dune succession, beslag op eene nalatenschap leggen. -- Zich
t voorzor g voorzien: Je me suis nrnti dun bon
anteau conire Ia pluie , Ik heb mij met een'
oeden mantel tegen den regen voorzien. - (absol.)
il a perdu son emploi, mais ii s'est Men nanti,
hij heeft zijn ambt verloren, maar hij heeft zijne
schaapjes 0/) het drooqe. - Het part. passe is ook
adj. Personne nanlie, gewaarborgd, door onderpand gedekt persoon. Ii eet wanti de meubles , hij
heeft huisraad tot onderpand, tot zekerheid. -I%a,itissemeiit, m. Onderpand n., verzékering,
zekerheid f., waarborg rn. Donner d s diets en is-,
effecten tot onderpand geven. On lui a rernis des
pierieiîes en n-, pour son a-, nico heeft hem edelgesteenten tot onderpand, tot zijne zekerheid gegeven. PrÊ4 sur is-, leenino f. op pand.
%apaeé, e, Naffifortne, adj. [Bot.] Knolof ra(ij)vormig.
Napal, ¼apau1 of %épaul, ni. Fi. n.]
Gehorende fa zont, gehorende satyr in. [tragopon Sntyrus] , eengehorende hoenderachtige fazant van
't Himalaya-gebergte.
apées, t. p1. [Myth.] 1.)olnirnfen, napcven f.
p1. - l3ot. ] Amerikaensche maluwe-planlen 1. p1.
Napel, fl1. [Bot..] Soort van akoniet n. (vgl.
MONIT).
I%aphthalase, Naphthalèse, f. [Chiiii.]

NARUIJOIS

s

ook: lakei , en in de middeleeuwen : voetknecht,
voetsoldaat in. - t Ilaqneter, v. n. Twisten,

haarkloven. - Als een knee/it aan iemands deur

wachten. Faire n- qn., iemind als een' knecht behandelen. - Over nietigheden schertsen.
Naquette, t., Z. V. a. NOGUETTE.
Narboiiiae, t. [Hort.] Soort van perzik t. [Corn.] Honig in. van Nac bonne. - [ Sculp. ] Paarsch

mariner n. niet gele en witte vlekken.

Nai-caphihe,m. [Pharm.] Welriekende bast na.

van den wierookboom.

Narcélne, t. [ Chim.] Eeoc der zoutvatbare
bases in den Opium, narcemne f.
Xai-eine, 1. [H. n.j Soort van trilrog m.
' areisse, RI. [Bot.] Narcisplant; narcisbloeem,
narcis 1. (volgens de myth. de plant of bloem, in
welke de sclioone jongeling Narcissus, nadat hij
zijne beeldtenis in 't water gezien had en met zijne
eigen schognheid hartstoteljk ingenomen geworden
50(15, door de goden veranderd werd; van daar):
Cost un N-, un beau N-, 't is iemand, die met
zijne eigen figuur zeer is ingenomen, 't is een op
ziele zelven verliefd jong enescit; ook: 't is een
beeldschoon jongeling. - Naicisées, 1%ai -ei
soï(tes, f. p1. 1 Bot.] Narcissoorten I. p1. - Nar cissillore, adj. [Bot.] Met narcisvormige bloe- t%areissite, f. [ Minérj iVarcissteen na.
Iai'eobate, in. [H. nj, Z. V. U. TORPILLII.
- %ai'cose, f. [Med.] Verdooe'ing, ongevoeligheld, narkOsis t. - Nareotiiie, f. [Chim.]
Eene dr zout vatbare bases in den opium, opidn m.,
narkotjne t. - Iai-cotiqiae, adj. [Méd.]
Sh'apverwekkend, bedwelmend , verdoovend, kramp
stil/end: Remède n- of als subst. NARGOTIQUE, na.
Slaapverwekkend, bedwelmend middel , ii a r k 6t ,i C U in n.—(/ig.)Discours, Livre n-, redevoeiing f..
boek n. one hij in slaat) te vallen. - [Chins.] Set
n-, zout n. met narkoline tot basis. - areotisnie, in. Verdoovingstoestand ni., gezamenlijke
uitwerkselen der narkeltika of verdoovends enidde-

Een der producten, door de werking van chloor,
bromium„ jO(iiUIfl, 0/) de naphthaline verkiegen. aptitha1ine, t. Chins.] Koolwaterstof-verbinding, uit/nl steenkool- ofyasteer verkregen, n a phtlialine t. -. Naphtbe, f. [Minér.] Bergbalsein m., vloeibare witte aardolie f., die in (Ie klei
en 't zand van dr jongere bergen en op hei water
van sommige bronnen (naplithobronnen, inz. in
Perzik bij etc Kaspiache zee) voorkomt en soms met
de ber1j- of steenolie ( ptro1e ) wordt verward,
naphtha, nafta 1.
ten, narkotismaus n.
apiforme, adj ., Z. NAPACE.
N apes (Mal de), us.. Z. V. SYPHILIS.
Nard, m. [Bot.] Nardus ni., naam van verNapoléon, in. [Metro!.] France/ic fJOiLd'iiiUflt 1. sc/ieidene welriekende gewassen. Faux is- , zeer
van 20 (ook van ill francs) met het beeld van Na- geurige lavendel 1. N- celtique, cell/sc/ic valeripoleon, gouden napoleon us. - Franselie koper- aan ni , spijk 1. N- de Crète of de montagne , bergvaleriaan m. N- sauvage, z. V. a. CABARET. munt met de letter N, = 10 centimes. [Pharm.] N- indien of des Imles , Spica- n-,
léoiie , t. [Bot.] Sc/ioone ei f rikaansche plant
spijknardus, indische nardus. - [ Parf. ] Nardussiacir Napoleon t. benoemd, a a V 0 1 e O a a 1.
%apoléonide, en. {Hist.] Afstamorneling us. von olie f. , nardus in., een hij dc Ouden geliefd engeNapoleon; lid can zijn geslacht. - 1 npotéoiiien, schat reukwerk. - Nardet, ni. [Rot. ] Alleinamesne, wij. Wat Napoleon, zijn krfjg.e- of .staats,itelsel harnas n. (faux nand ). --- Nardinée, f. p1.
aangaat. napoleôntisch. Familie, Politique n-ne. - Nardu.eplanten, nardu.csoorten 1. p1.
Nare, m. [11. n. ] Boonschelp 1. Van den Senegal.
Napoléonisrne. rn Slaatkunele, regëring von
I%iie*ix, ease, Néreux, ease, adj. Gegehechtheid t. aan zijne beginselen,
Napoleon;aan
makkelijk brakend.
jnen
persoon, napoleonismus n. - Ns*po
zi
ij
Naiglkiteh of IargniIté, Narguiltet, na.
léoiiiste, ill. Aanhanger van Napoleon, napoPerzische waterpijp f. out uit te rooken.
leonist m.
Naigue , t. ( alleen voorkomend in): ( Loc.
Napolier, til. [Bot.] , Z. v. a. BARDANE.
Napolitaiiie, f. [Cons.] Najolitaiinschestaf f. fain.) Dire n- d' one chose, den brui van iets geven,
%&*ppe, t. Tafellaken n. Mettre Ia n-, de tafel niet naar iets vragen: Faire n- b qo., geen zier
om iemand geven, iemand smadelijk trotséren. dekken. Lever, 01cr Ia n-, de tafel afnemen. (/1g. et fain ) La n- est toujours raise dans cette Nos vms font n- aux vôtres, uwe wijnen kunnen
tafel
is
in
dat
huis
gedekt.
de onze niet halen. - NAIIGUE. inteïj. N- de
altijd
de
bij
't
is
maison,
daar het huis de zoete inval. - (Loc. piot'.) Ii a vous, ik heb den brui van u, naar den dromme1
trouvi a n- mise, hij heeft de tafel gedekt qevon- mei u ! N- des cérénionies ! weg met de pliqtpleden , live/t een, rijk tamelijk gedaan. - ] Nousvien- ginfen! - Nai'giier, v. a. ([am.) Smadelijk bradions diner chez vous, mais vous n'avez qu'iI vdren of trotatren, niet tellen, bespotten: N- sen
metti e In H-, Wij komen bij u eten, maar gij licht enriensis , zijne vijanden honen , met verachting
enkel voor cene gedekte tafel, voor brood en fruit trolséren. - SE NARGUER, V. Pl-. Elkander bespot
le zor en. - [Agrie.] N- de hid, gelijkmatig met telijk maken, trotséren. - Het part. passé is ook
graan bedekt veld n. -- [Clias.] Hertehaid n., aelj.: Pemsonne nargwie. met smadeljken trots bewaarop (Ie honden hun jagerreqt of jaqtrnaal krij handeld, bespottelijk ten toon gesteld persoon n.
gen. - Kwartelnet, leeuwerikennet, in 't algemeen
Nar—taille, 1%nrguillet, rn, Z. NA1IGHILELI.
digtmazig vogelnet is. - [Hdmaul. ] N- d'eau, wa1 Nai'iflev, v. a., z. V. a. NARGITER.
lti.jii&LI, e, wij. [Anat.] De neusgaten be
terval, i/ic zich in 't vedervallen zainenhanqend en
breed uitspreidt. - IVaterleom f., waterplas, vij- treffend. (PIer. m. OH 'ina ox.)
ver, vlakke waterspiegel rn, stil, effen meir n. -%ai'ine, f.[Anat.jNeusqot n. Lacloison des n-n,
het iniddelsc/iot der neusgaten. Les n-s de homme,
{Liturg.j N- dautel, altaarkleed ii. N- de commu
ilion, contenunie-doek m - [Pèehe] N- de filet, do cheval, do boeuf, des poissons, des oiseaux. vlak, enkelvoudig net is ; ook z. V. a. FLUE. - N-s postérieures, achterste openingen der neusNAPPE of NAPPE. M. [Vétér.] , z. v. a. CHARBON. holte, waardoor deze gmeensc/ap heeft met de keel.
- Nappeile. 1., z. v. a. L I NGERIE. - %appe
t Narqiiin, na. Schooijer, heurzesnijder in.
I-on, in. (verklw. van nappe) Klein tafellaken,
t Nai-qiioh, na., e, 1. (1am.) Looze, doorservet n., als bedekkinq of beveili ing van 't groole trapte schelm. bedrieger, ondeugend spott er na., betafellaken. - Nappiste, in. [ Chas. ] Vogelvan- driegster, spotster t. - Ook als mij.: Chat subtil
per us. met netten.
et n-, sluwe en bedriegeljke kat 1. -- NARQUOIS. na.
Naqu a ire, rn, z. NACAIIIE.
Dieventaal f. (argot): Parler ii-, schooijers-, dievenq
in.
ua
Kaatsbaanknecht.
act,
Weleer
taal,
cciie voor anderen onverstaanbare taal spreken.
t
[
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NARQTJAISEMENT

- Narquaisernent, adv. Op ondeugend spot-

tende wijze.

Narrateiir, m. Verhaler, verteller m. (Waar

't vrouwelijk moqt noorHq zijn, gebruike men NARadj. Tot liet verhaal behoorend, aa' 't verhaal eigen, verhalend,
vertellend, in den vorm van 't verhaal: Style n-,
Poésie n-lye, verhalende stijl m., poez(j f. - Narration, f. Verhaal, inz. historisch, redekunstig,
dichterlijk verhaal n.; vertelling f. Le fl1 de la n-,
den draad des verhaals. inlerrompu dans sa
verhaal, zijne vertelling gestoord worH-, In zijn
den.
S Narrative, f. Kunst, gaaf 1. van
verhalen of vertellen: II a Ja n- agréable, hij heeft
eene aangename gaaf of manier van vertellen. Narré, m. Verhaal n., inz. beknopt verhaal of
verslag n. van een enkel, niet belangrijk feit. Faire
te n- dune chose. iets verhalen, vertellen. (Loc. [am.) Faire des n-s, slechte redenen bijbrengen. - Narrer, v. a. Verhalen, vertellen. II a
mal narré cette histoire, hij heeft die geschiedenis
slecht verhaald. - Ook zonder voorwerp: II suit
n- agréablement. - Het part. passé is ook adj.:
Ilistoire hien narrée, wel verhaalde geschiedenis f.
N a rthicoïde, m. [Bot. ( Eenjarig seseli-kruid n.
I%aival, m. [H. n. ] Walrus, eenhoren, narwat m., een dier van 't geslacht der cetaeeldn of
walvischsoorten, in den noordelijken Atlantisclien
Oceaan.
Nasal, e, adj. [Anat.J Tot den neus behoorend:
Os nasaux, neusbeenderen n. p1. Mucus n-, neusslijm n. - [Gram.] Door den neus gewijzigd, door
den neus gehoord of uit;esproken: Les consonnes
n-es sont ni et n, de neusmdeklinkers zijn ni en n.
(Sommige taalkenners geven aan dit woord een m.
plur. nasals; de anatomisten zeggen steeds nasaux.)
- NASAL, m. [Aiie. mil., Bias.] Neusplaat f.,
neusstuk n. aan eenen helm, beweegbaar stuk, dat
den neus beschermde, als 't vizier was nedergelaten. Nasale, t. [Gram.] Neusklank m.: Les
n-s an, in, on, on. - Nasaternent, adv. [Gram.]
Met neusgeluid, door den neus: Prononcer une
syllabe n-. - Nasaler, v. a. [Gram.] Den neusklank geven, door den neus uitspreken. - Het
part. passé is ook ar/i.: Voyelle nasalie, door den
neus uitgesproken klinker m. - SE NASALER, V. pr .
Door den neus uitgesproken worden: Cette voyelle
doit se n-. - Nasalité, f. Neusgeluid n., eigenschap f. der neusklanken.
%asaiiionite, 1. {M inr.] Bloedsteen niet zwarte
aderen, nasamoniet m.
Nasard, e, adj., nu liever NASILLARD. NASARLI. ni. [Mus.] Orgelrejister n. , dot eene soort
van neusjeluid geeft, n a s a a I of n a s a r d. n asat, nasatfluit t. - Nasarde, 1. Knip m.
voor den neus: Donner mie n- h qn. . iemand eenen
knip voor den neus geven; - (lig. et fam.) iemand
scherp hékelen, beoordeelen, bespotten. (fain.)
Homme ii nOs, man, die niet don bespotling , tentoonstelling verdient. -- Nasarder, v. a. Eenen
knip voor of op den neus geven. - (fib.) Met minachting bespotlen; trotséren. SE NASARDER, V. pr.
Elkander knippen voor den neus geven; elkander
minachtend bespotten.
Nase, f. [H. n. ] Vise/i van 't karpergeslacht
met vooruitstekenden stompen neus. inz. in den
Donau. Oder, Rijn, Weichsei en in de Elbe..
Naseaui, m. Neusgat fl. bij de dieren, inz. bij
't paard en de andere groote viervoeters. - (Loc.
Proc. et fig.) Cyst un fendeur cle n-x, 't is een
snoever, bio fkaak.
NaseUe, f. [Anc. mil.], Z. V. a. NASAL.
Nasleole, m. [EI. n.] Neusworm m. - Nasicorne, adj. [ H n. ] Met een' horen op den
neus. - NASICORNE. M., Z. V. 0. RHINOCEROS. Neu.cborenkever ni. - Soort van zeeschildpad 1.
S Nasillant, e, adj. Een neusgeluid revend:
Canards n-s, snaterende eenden f ()l. Nasillard,
co, adj. Door den neus sprekend; uit den neus gehoord. Orateur n-, door den neus sprekend redenaar m. - '[on n-, Voix n-e, neustoon m., neusstem I. - Ook als suhsl Un n-, Une n-e , hij of
zij, die door den neus spreekt. - Nasillarder,
Nasiltardi
V. fl. Door den neus spreken.
se, t. Uitspraak I. door den neus (als spraakgebrek). - I%asillement, m. Hel doorden neus
spreken. - Nasiller. v. n. Door den neus spreken. - [ Véner.] Met den neus opwroeten (van 't
IIATRICE). - I%arratif, ire,
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wilde zwijn). - Nasilleur, m., euse, t., z. V. a,
NASILLAmJ. - Nasitlonuement, m., Z. V. ci.
NASILLARDISE. - Nasillonner, V. n., z. V. a.
NASILLER. - Nasique, [U. n. ] Met zeer langen
neus, grootneuzig. - NASIQUE, M. [H. in.] Neus-

aap, langneuzige aap m. [Simia rostrata] . - Soort
van adderslang t.
N asiréens, in. pl. , z. v. a. NAZAREENS.
Nasltoi, 1%asitort, in. [Bot.], Z. CRESSON
alénois.
Nasolobaire, adj. [Anat.] Rameau n- of als

subst. NASO'LOIIAIRE, fl1. Neusvleugeltak m.
Nasou, m. [[1. n. ] Spuitvisch m., een klipvisch,
inz. hij Java.
1%asonnement, m. Het hoorbaar ademhalen
door den neus; Z. V. a. NASILLEMENT. - Nason
ziet-, v. mm. Hoorbaar door den neus ademen; z. V. ci.
NASILLER.

I%aso-ocnlaire, adj. [Anat.] Tot neus en
oog behoorend: Nerf n-, of als subst. NASO-OCULAIRE, M. Neus-oogspier t. - Naso-palatin,
e, adj. Tot neus en verhemelte behoorend. - Ook
als subst. m. Neus- en verhemelte-spier t. - Naso -palpéhial, e, adj. Tot neus- en ooglid behoorend. - Ook als subst. rn: Neus- en ooglid
spier t. - Naso-surcilier, ièie, adj. Tot
neus en wenkbraauw behoorend. - Ook als subst.
m.: Neus- en wenkbraauwspier f.
Nassat, m. [Mus.] Gedekte quint f. (quinte
couverte) , een orgelreister.
Nasse, t. [Pêche] Fuik, teenen of touwen vise/ikorf f. - [Chass j Soortgelijk vogelnet n., vogelfuik t. - (Loc. prov.) II est dans Ia n-, hij zit
in 't naauw, hij zit in de fuik gevangen; ook: hij
zit in de huwelijksfuik, hij is getrouwd. Donner
dans Ia n-, zich zelven in de verlegenheid, in 't
nanuw brengen. - [Ctiim.] Soort van fornuis n.
- [H. n.j Soort van eensehalig schelpdier, boogslok 1. -- Nasseile, Nassette, 1. (verklw. van
nasse) [PEche ] Biezen fuik t. - Nassière, f.
[Piche] Plaats f , waar men de fuiken uitzet. Nassoti, M. (Péche] Groote fuik t. - Nassotie, t. [Peche] Kreeftenfuik t.
Naste, m. [Bot.] Soort van groote bamboes
plant t. op Bourbon.
Nasturtie, t. [Bot ] Herderstasch 1.
Nastia, m. [H. n.], z. v. a. COAT!. - Nasiilto, m. [El.. n. ] Soort van tapirzwijn D.
Natabilité, t. Drijfvermogen n., geschiktheid
om te drijven.
Natal, e, adj. De geboorte betreffend of daartoe behoorend. Pays n-, geboorteland, vaderland it.
Jour n-, geboortedag in. Respirer lair n-, de va
derlandsche lucht inademen. - [Ant. rom.] Jeux
n-s (vroeger Jeux nataux), jaarfeesten ter gedoe tenis van de geboorte eens keizers, natale feesten pl.
(Volgens de Académie heeft dit woord geen manmieljk meervoud). - NATAL of NATALICE. M. [Liturg] (weleer) Ieder christelijk feest. Le n- dune
église , het kerkuijdinqsfeest. Les quatre nalaux,
de vier groote kerkfeesten: ker.coiis. pascimen, pinksieren en allerheiligen. - Natalities, t. p1.
[Ant. rom.] Geboortefeesten n. p1.
Natant, e, adj. [Bot.], z. t'. a. NAGEANT. Natation, t. Het zwemmen; zwemkunst; zwemoefening t. La n- est favorable a Ja santi, het
zwemmen is goed voor de gzondheid. ECole de
n-, zwemschool t. - Natatoiie, adj. Hel zwemmen betreffend, tot zuernmnen dienend. Exercise n-,
zwemoefening 1. - Vessie n-, zwemblaas t (der
vissehen). NATATOIRE, M. Veilige zwemplaats,
zwemschool 1.
Nates, m. p1. [Anat.] Naam van twee groote
verhévenheden der hersenen.
Natice , t. [U. n. ] .Eenscholige oeverschelp,
natice t. - Naticier, in. Dier n., dat die
schelp he.mi,nont.
Natif, lye, adj. Geboortig, geboren: II eet nde Paris, hij is reboortig van, geboren te Parijs. [Minhr. ] Gedegen: Or, Argent n-, gedeqen goud,
zilver n. (men zet ook vi erge) - Aan geboren,
natuurlijk: Vertu, Qualili n-lye, aangeboren deugd,
eirenschap t. - Siniplicilé, Pudeur n -ive, vat uurPike eenvoiedigh id, eerbaeirleid t. - Etat H- de
l'honime, oorspronkelijke toestand, natuurstaat m.
des mensehen. -- Ook als subst. gebizigd: Les n-s
dun pays, de inboorlingen, de oorspronkelijke bewoners van een land.
-

-
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Nation, f. Volk, natie f., gezamenlijke inboorlingen van een land, met betrekking vooral tot
hunnen qemeensc/iappeljken oorsprong. La n- francaise, espagnole, liet fransche, spaansche volk. La

II- allernancle, italienne,

de duitsche, italiaansclie

natie. Chaque II- a sas coutumes, ses moeurs,
ieder volk heeft zijne gebruiken, zeden. Toutes les
11- de in terre, al de volkeren der aarde. - 11 est
Hollaridais de Ii-, hij is een Hollander van geboorte. - d1 de personen van eene zelfde natie,
die zich in een vreemd land bevinden, landslieden,

landgenooten: L'amhassadeur asseriThia Ia n-, toute
in n-, de afgezant verzamelde de landslieden, al
de landgenooten. - ( fig.) La a- des poètes, des
grammailiens, liet geslacht, liet ras der dichters,
der spraakkunstenaars. La n- dévote, het fsjnvroinc volkje. (In dezen zin heeft het woord, vaak
eene ongunstige beteekenis.) - Weleer ook, in de
faculteit der kunsten aan de universiteit van Panijs, gebdzigd van elke der vier afdeelingen, waarin de collegian der meesters zich volgens hun ver-

schillend vaderland splitsen: La n- le France, de

Picardie, de Normandie et d'Allemagne. - Callége des quatre n-s, collegie der vier natiën (door
Mazarin opgerigt voor de kweekelingen der universiteit uit de toen bij Frankrijk getrokkene spaansche, italiaansche, vlaainsche en duitsche provinciën.
National, e, adj. Tot eens natie behoorend,
haar betreffend, haar eigen, volks-, na t i a a a a I:
Esprit, Préjugé ii-, volksgeest in., volksvooroor
deel n. Assenthlée, Fête n-e, volksvergadering f.,
volksfeest it. - Les Mens nationaux, de nationale
goederen n. p1., de volkseigendom ni. Paillon n-,
nationale vlag f. Troupes n-es, nationale tinepen in. p1. Garde n-e, Garde n-, z (IARI)E, f. en
in. Monnaie n-e, landsmunt, inlandsche munt f.
Poèle n-, volksdichter m. - Cardinal n-, kardi
naal te Rome, die eeoc vreemde mogendheid aanhangt en voorstaat, hetzij wegens zijne geboorte of
wegens persoonlijke en bekende gehechtheid. 1SATIONAUX, Ir). ])l. Landslieden, landgenooten at
pl., gezamenlijke personen, die eene natie uitmaken
(in tegenstelling met é trangers, vreemdelingen), I%ationalement, adv. Op eene nationale wijze,
gelijk het eene natie betaamt. - i%atioualiser,
V. a. Nationaal maken, door cciie natie doen aannemen, tot een voorwerp van belangstelling of deelneming eenei natie maken. N- Ia guerre, den aas-

-

log nationaal maken. - SE NAT1OX4LISE14, V. pr.
De zeden en gewoonten eener natie aannemen of

zich eigen snake n , zich a a t t a n a i 5 é r e n; (van
zaken sprekende) nationaal worden, in 's volks
zeden en gebruiken opgenomen worden. -- Nationalité, t. Volkseigenaardigheid f., volkskarakter,
nationaal karakter a., nationaliteit f.
S Nativeté, f. Natuurlijkheid f., het aangeboren zijn.
Nativité 1. [Cath.] Geboorte t. (in dezen zin
alleen van Jezus Ch ristus, de maagd Maria en
eenige heiligen gebruikt): La ii- de "Notre Seigneur,

cclie de la sainte Vierge et celle de saint Jean
Baptiste sont les seules que fète l'Eglise, de ge-

boorte van Onzen Heer, van de heilige Maagd en
van sint Jan Baptist (den Dooper) zijn de eenige,
die de kerk viert. - (absol.) La a-, de geboorte,
't geboorte/eest van Jezus Christus, kersmis f. Schilderij, die de geboorte van J. C. voorstelt. -[Astrol.] Geboorte fo rtuin, geboortelot a., stand in.
der sterren op liet tijdstip van iemands geboorte,
nativiteit t. Dresser Ia a- de gil . , iemands
!ioroslsoop trekken.
Natriumai, al. (pr. —ome), Z. V. a. SOD IUM.
Natrix, ni. [H. n.] Ringslang, waterslang f.
Natrolithe, m. [Ii. n.j Sodasteen, aschzoutsteen ni., eene aan den zeolith verwante steensoort,
natrolitli In.
Nation of Natriiiii, m. [Chi n .] Vuurbestendig mineraal loogzout (anderhalf kooizure soda), dat op de bodem van vele in 't warme jaarget ij de uitdroogende meiren in Egypte, AziP, Hon-

garije, Zuid-Amerika enz. wordt ingezameld, mineraal alkali, ii a t s' U in II. - atronhtini , m.
(pr. —ome), z. v. a.

SODIUM.

t. [Mdd.] Spekbuil f., groot vleeschach
den nek en den rug.
-tiguwasn.,z
Nattaire, m. [El. eed.] (of als adj. Moine n-),
Natta,

monnik in., die op cane biezen mat sliep, na t t d-

r ius m.

NATURE.

1217

Natte, f. Mat, vloermat f. N- de paille, de
jane, de roseau, stroomat, biezen mat, rietmat.
Tresser de Ja n-, matten vlechten. - Rouleau de
II-, rol f. matten. Coucher sur une n-, op eens
strooinat slapen. - Vlechtwerk n., vlecht, streng f.:
N- dor et dargent, vlechtwerk van goud- en zilversnoeren. N- de cheveux, platte haarvlecht. - [Ei. nl
N- de jonc, soort van telline of vlakke tweescha tige schelp, letterschelp f. niet zigzagsgewijze sirepen. - [ Pèclie] N- de liège, in Provence z. V. a.
FLOTTE. - Natter, v. a. Met matten beleggen of
bekleeden: N- les muraliles, le plancher dune
chainbre. - Matsgewj)s vlechten of strengelen: NLde la paula, do JOnC, des chereux. - SE NATTER,
Met matten bekleed worden; gevlochten worden:
Ces cheveux se n- fad il ement, die haren laten
zich gemakkelijk vlechten. - Het part. passé is ook
adj.: Chamtire nattée, met matten bekleede kamer f.
Cheveux n-s, matsw(jze gevlochten baren a. p1. [Pèche ] Morue n- e , door de matten beschadigde
zoutevisch ni. - Nattier, ni., -ièi-e, t. Mattenmaker in., -maakster f.; inattenverkooper m., -verkoopster t.
Natiii-alibiis (iii), (latin) (pr. —buce) bc.
adv. (fain.) In den natuurlijken toestand, zonder
bekbeeding, naakt, moedernaakt: Ii ma surpris in
n-, hij overviel mij, terwijl Ik geheel naakt was.
Naturalisation, f. .4anneminq van eenen
vreemdeling als inboorling, opneming onder de
landskinder, n, verleening, verkrijging van 't burgeriegt, naturatisdtie f. Depuissa n- ii peut
disposer de son bien, sedert lijf bet burgerregt
heeft verkregen, kan hij over zijn vermogen beschikken. Letlres de n-, brieven vo„,? burgerrept.
- Het gewenhien van dieren en gewassen aan eens
haar vreemde luchtstreek. - Het inlijven of opnemen van vreemde woorden en zegswijzen in eens
taal. - Nattiiaiiser, v. a. Tot burger maken,
in ccce natie als lid of als burger opnemen, het
burgerregt of inboorlingsregt geven; - (van dieren
en planten) aan eene vreemde luchtstreek gewenven; - (van woorden en zegswijzen) uit de cciie
taal in de andere inlijven, opnemen; - (van wetenschappen, kunsten, uitvindingen, instellingen,
enz.) in een ander land niet goed gevolg invoeren,
naturaliséren. II sest fait ii- fi'ancais, hij
heeft zich in Frankrijk liet biergerregt doen geven.
N- an arlìre, Un animal d'Afrique en France,
een homo, een dier uit Afrika in Frankrijk inlieemsch maken. - N- an toot latin en francais,
een' batijnsch woord in 't fransch opnemen, liet
burgerregt geven. -- N- dans un pays sauvage les
arts de l'Europe, de europdsche kunsten in een
onbeschaafd band invoeren en daar inheeinsch maken. - SE N4TU1SALISER, V. pr. Zich ge/ice l gewennesi (aan), zich volkomen gemeenzaam snaken (met).
- Inheeinscli worden. - Het part. passé is ook
adj.: Animal natura1isi, in/ieenssch gemaakt, gefl a t r a t iseerd dier a. . Locution qui nest
pas encore n- e , (vreemde) uitdrukking, die 't burgerregt nog niet heeft verkregen. - Natni-alisme, m. [Diilact.] liet natuurlijke; natuurlijkheid f.: Le a- dun prétendu prodige, de natuurl ij kheid van een zoogenaamd wonder. - Natuurlijke godsdienst f., natuurge l oof, redege l oof' a., de
leer, dat God zich aan de mensclien niet anders
dan nsiddell(jk of langs natuurlijke wegen geopenbaard heeft, ii a t u ra 1 j s in U s ti. - Natuurl;ke
geschiedenis f. van een land. - Naturaliste, rn
Natuurkenner, natuurkundige, beoefenaar der natuurlijke historie; schrijver over de natuurlijke
historie. -- (bij misbruik) Opzetter in. van dieren
(om die te verkoopen). - Belijder van de natuurlijke godsdienst , siatuurbeljdei', verwerp er der
openbaring, n a t u r a 1 i s t m. - Ook als adj. gebizigd: Un dcrivain n-, een schrijver over de natuurbjke historie. - Un point de vue n-, een a at us'alistisch oogpunt a. - Natui-alité, t.
Hoedanigheid van inboorling, of van eenen met het
burgeiregt bedeelden vreemdeling, n a t u r a i i t e i t.
Droit de n-, buroerregl, inboorlingsregt n. Lettre
de n- , bewijs n. van burgei'regt of naturalisatie.
Nature, t. Natuur, de zigthare schepping,
cie wereld; - de in 't heelal vastgestelde orde; de voortbrengende oorzaak dci' dingen, de scheppende krocht t. Toute la n- nous prèclie (foils
révèle) quil y a mi Dieu, de geheele natuur predikt ons (openbaart ons), dat er een God is. -
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Les lois, Les niystères. Les merveilles de Ia ii-,
de wetten, verborgenheden, wonderen der natuur.
La n- ne fait rien en vain, de natuur doet niets
te vergeefs. La n- agit (opète) par les voies les
plus simples et les pius courtes, de natuur werkt
Jeux
langs de eenvoudigste en kortste wegen.
(P r ov.) Dieu
de Ia n-, spelingen der natuur.
et la ii- ne font rico en vain, er is niets overtolPayer le tribut i Ja n-, den
tigs in (te natuur.
11 est biei
tol aan de natuur betalen, sterven.
ãne de n-, ii tw sait pas lire son denture, wie
niet zijn eigen schrift kon lezen, moet eon natuur
een ezel wezen.
Les doiis , rihesses de Ja II-,
de paren der natuur, natuurgaven f. p1. (geboorte,
In sommige uitdrukkinverstand, schoonheid).
gen wordt liet lidwoord weggelaten (en die weglating was weleer vrij algemeen): Peintire d'après
n - , naar (le natuur schilderen,. Un crime contre
n - , eene tegennatuurlijke misdaad. Natuur de
oorspronkelijke gesteldheid en inigtng, de aard of
aangeborenhei(t, het wezen van een ding; het geheel der eigenschappen van alle geschapene wezens;
de bijzondere bewerktuiging ran ieder bezield schepset; (Ie eigen gesteldheid van 't menscheljjk ligc/main, het ligchaamsqeslel of temperament; goddelijke natuur. La n - liumaine, de nienschelijke natuur; ook: het mensclidom, het men.ccheitjk geslacht.
La n - de l'aimant eet d'attirer Ie Ier, de natuur (eigenschap, aard) van den zeilsteen is het
Cliaque animal a sa nijzer aan le trekken..
particulière, elk dier heeft zijne bijzondere natuur,
bewerktuiging, geaardheid. Satisfaire aux besoins
de Ja n-, a a n de natuurbehoeften voldoen. Foreer n-, de natuur eweid aandoen, meer willen
doen, dan men kan. Faire tin grand effort de niets met volslagen tegenzin (loco. (Proc.) Noor
riture passe n - de opvoeding vermag meet op
ons dan de natuur zelve. L'liabitude est one n-,
one seconde n - Z. IItBITUS)E. iN est contente de
L'dlat
pen, de natuur is met weinig tevreden.
de n- de pure n- de natuurstaat, de zuivere natuurstaat, de mensch, zoo als men hem zich vóór
alle beschaving voorstelt. (fain.) Etre (lans l'élat
La iile pure n - naakt, moede r na a kt zijn.
conirnence a s'alTaibiir en lui, de natuur, de levenskracht begint bij hem af le nemen. Ii y a ties
maladies oû II faut abandonner Ja n - a eJJe rnènse,
er zijn ziekten., waarin nen (Ie natuur aan zich
zelve moet overlaten.
Ëtre bilieux, mélancolique
de n- de sa n-, zwartgallig, zwaarmoedig van
natuur, van geste! zijn. N- fleginalique, slijmerig,
koudvochti;, onaandoenlijk ligchaarnsgestel. Ce
crime fait frén'iir Ja n-, die misdaad doet de natuur, ons ill(Jeschapefl gevoel ijen. Ce sentiment
est conforme h, contraire it Ja n dat gevoelen is
overeenkomstig met, strjdif .i met de natuur. Etouffer Ja voix de Ja ii-, de stein der natuur, de natuurlijke aandoeningen of neigingen smoren, tot
zwijgen brengen.
Ii est de sa ii enclin a ce
vice, hij helt van nature tot die ondeugd over. De
sa ii , le chico est arid de J'homme, de hond is
uit z ij n' aar(1, uit instinct de vriend des menschen.
Chetal de 1)onne, de mau'vaise n-, goedaardig
of willig, kwaadaardig of onwillig paard.
[Gram.] Syllabe longue, hrève par n - , van nalure, uit haren aard lange, koste lettergreep f.
[TliéoJ.] Natuurslaat des menschen (in tegenstel
1mg met den staat der genade): La n - fragile,
corroml)ue, de broze, verdorven natuur. De létat
de n- le baptème nous fait passer h l'état cle grâee,
uit den natuurstaat doet de doop ons overgaan
in den staat der genade. Lvatuurwerking f.,
naluur -product II. (in tegenstelling met de qewrochde natuur als modél der naten der haast);
bootsende kunsten. La n - est plus belle que l'art,
de natuur is schooner dan de kunst. Dans ce
magnilique jardin, Fart surpasse Ja ii , Jemporte
stir Ja ti-, in dien heerlijken tuin overtreft de
kunst de natuur.
Ce poète, Ce peintre, Cet
auteur na pas assez étudié, consulté Ja n-, die
dichter, schilder, schrijver heeft de nataus niet
genoeg beoefend, geraadpleegd.
Paysage fait
daprés ii-, naar de natuur geschilderd of geteekend landschap n . Figures plus grandes, plus petites que n-, figuren van meer dan, van minder
dan natuurlijke grootte. Figures (le demi Ii- , fi(fam.) C'est n - , dat is
guren ter halve grootte.
de natuur zelve, dat is geheel overeenkomstig tact
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de natuur.
Somtijds ook: geslachtsdeelen, ted
-den
n. p1., schaamte f. inz. der vrouwelijke
wezens: La ii- (June louve, de geslachtsdeelev
eener wolvin. Les femmes y sont représentées nues,
ne cachant que leur ii-, de vrouwen zijn er naakt
voorgesteld, enkel hare schaamte b edekkende.
Soort f. aard in., eigenschap, bijzondere gesteldheld f.: Cette plante, Ce minéial est dune a - particulière. die plant, dat mineraal is van eene hijzondere soort. La ii- lu teri'ain, de aard van den
grond. Je n'ai point vu tI'arbres de cette n - , ik
itch geene boomen van die soort gezien. Qui a jamais vu des affaires de vette n-, wie heeft ooit
dergelijke dingen gezien? Changer Ja n- de son
d van zijne
bien, den aard, de soort van zijn ego,
bezitting veranderen (b. V. landerij en soos' zijne
in
in
natuur,
effecten koppen).
EN NATURE,
nat ura,in den natuurlijken toestand, in den
oorspronkeljken, eet-sten, wezenlijken staat. Payer
en n-, in natura, met natuurlijke voorlln'enqsels
van den grond (in plaats van met geld) betalen.
On lui rendra yes ineubles, siJs sont encore en
0-, enen zal hem die meubelen teruggeven, indien
zij nog voorhanden, nog in ongeschonden toestand
zijn. [ Tech.] Diamant de n-, natuur-diamant in.,
diamant van ongelijk weefsel, die zich niet behoor-

,

-

,

-

-

lijk laat slijpen.

Naturel, le, adj. Natuurlijk, tot de natuur
behoorend, daarmede overeenkomstig, daaraaneigen:
Effet n - natuurlijke uitwerking f. Cause n - le,
natuurlijke oorzaak 1. Les facultés n Jes, de naluurljke vermogens n. pt. Le sentiment n - des
parents, het natuurlijke gevoel der ouders. Sa cu
riosité n-la l'y a engagé, Zijne natuurlijke
gierigheid heeft,
heeft hem daaloe aangespoord. Lol
natuurwet f. Cda est do droit n - , dat behoort
tot het natuurregt.
L'histoire n - ic, de natuurlijke geschiedenis 1.; boek over de natuurlijke geschiedenis.
Un enfant n - , een natuurlijk, once/it,
onwettig kind, een bastaard. Les parties n-las, de
schaamdeelen n. Pl. Lumidres n -las, natuurlijke,
aangeboren kennis f. Esprit a - , natuurlijk (niet
door oefening verkregen) verstand it . Une beauté
ii-Ic, eene natuurlijke schoonheid f. Ce nest pas
one perruque, ce soot sas clieveux 11-s, dal is
Lame
geene pruik, 't is Zijn natuurlijk haar.
de couleur n - la, ongeverwde wol f. Via n - , onvervalschte, onvet'mengde, onversneden wijn m.
-

-

-

-

-

-

-

Natuurlijk, eigenaardig, eigen, overeenkomstig roet

de gezonde rede, tiet liet algemeen gebruik: Ii est
n- de se conflar /i sas tunis, 't is natuurlijk, aan
zijne vrienden zijn vertrouwen te schenken. 11 nest
pas ii- quon june toujours sans jamais gagner,
't is niet natuurlijk, dat men altijd speelt, zonder
ooit te u'isisien. Il faut quil y nit quelqua superdiare lá-dassous, car co l a nest pas n-, er moet
bedrog achter steken, want dal is niet natuurlijk.
Juges 11-5, natuurlijke regters, die, welke de
wet den aangeklaa gd en volgens hunnen rang en
[Arith.] Nomden aard hunner zaak aanwijst.
bres n-s, natuurlijke getallen a. p1. (in legenstel
ling met de kunstgetallen, die de logarithmen derzelve zijn).
[Astr.] Mois ni , Horizon n- of
[MéiL] Un acsensible, z. MOIS, HORIZON.
concliement n-, eene natuurlijke verlossing (zon
der kans/bewerking). [Mus.] I%Jusique u-la,
natuurlijke muzijk f. zang in. Tons n-s. natuurlijke bonen (zonder eenige verandering uit de gewone toonschaal gevormd). Notes ti-les, natuurlijke
noten (zonder kruisen of wollen). EclielJa u-la, z.
ECIIELLE. Natuurlijk, eigen, ongedwongen, ongemaakt. ongekunsteld. Il lui est n- da marcher
trés-vita, 't is hem eigen, zees' snel te loopen. Son
maiïitian nest pas n - , zijne houding is niet natuurlijk, niet ongedwongen. Cas vers sont n-s,
deze verzen zijn ongedwongen, vloeijend. C'est un
garcon Ii . 't is een opreqie jongen. Vous n'avez
pas pris ce mat dans son sansii-, gij hebt dat
woord niet in zijn' natuurlijken zin genomen.
NATUREL, rn Natuur, natuurlijke eigenschap of
gesteldheid f. aard m. Cast Ie a- du caloriqua de
tendre en haut, 't is de natuur, de natuurlijke
eigenschap van de warintestof, in de hoogte te
stijgen. Le a- de J'homme est d'être sociable, de
Natuur f., gemensch is van natuur gezellig.
stel, ligchaamsgestel, temperament 11.; natuurlijke
-
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geaardheid, inborst f. humeur; natuurlijk gevoel n.
N- fort et robusta, sterk en krachtig geste!. Ii est
,

NATIJRELLEMENT
jaloux, timide ie son n-, 1ijj is van natuur ijverzuchtig, besc/lr()omd. Cast un enfant sans n-, qui
na point de n , 't is een kind zonder rvoe1. Cest
une rnéchante rnère, vile na point, elle manque
-

de n-, zij is eene slechte moeder, zij heeft geen
gevoel. U faut être sans n-, pour ne pas soulager
UH pauvre quantl on le pent, men moet zonder gevoel zijn, om ernen arme niet bij te staan, wanneer men het kan doen. Ii est dun hou n-, hij is
van eeoc goede inborst, goedaardig. - Natuurneiging f., aanleg in., natuurlijk„, begaafdheid, bekwaamheid f. Ii a heaucoup de ii- pour Ia peintuin, hij heeft veel aanleg tot de schilderkunst. Natuurlijkheid, ongedwongenheid, ongezochtheid,
losheid, gemakkelijkheid f. van uitvoering. Son jeu
nianque (le n-, zijn s/wi is niet natuurlijk, is gedwongen, gekunsteld. N'avoir pas (le 11- dans Ie
langage. dans Ie geste, (lans Ie maintien, niet
natuurtijk is zijne ta(tI, gebaren, houding zijn. .Natuur 1., natuurlijk, uitwendig voorkomen ii. van
ieder ding: Cda est peint nu II - , pi- is, tiré sur le
H - , (lat i s naar de natuur geschilderd, de natuur

afgezien.
d'après le ti

---

[Peini., Sculp.] Dessiner, peindre

naai' (le natuur, naar het leven teekenen, schilderen. - tJne statue plus grande que
le n- , een standbeeld mee?' dan levensgroot. - Inboorling ni (in (lezen zin doorgaans mcccv. , en
nooit van (le bewoners van Europa gebézigd): Les
n-s dun pays, (Ie inboorlingen von een land. AU NATUREL, lor. ode. Naar de natuur, volgens
(le natuur: Cette figure représente Ie prince au
H - , deze figuur stelt den vorst volgens de natuur

voor.

--

- ,

[Bias

]

D'azur a trois us an n , drie
-

lelien niet natuurlijke kleuren in een blanuw veld.
[Cuis.1 Boeuf it II-, op de cenvoudig1r wijze
bereid ossenvlcesch n. - DE MON NATUREL, lor.
0(1v. Uit 'rnjjn aard, 'van nature.
' aturellement, ode. Natuurlijk, van natuur.
Cliaque chose se Porte n- vers son centre, ieder
(ling streeft van natuur naar zijn, middelpunt. Le
lion est n. courageux. de leeuw is van natuur
moed i g. - Cela ne peut se faire n-, dat kan niet
n(ttuurljjk begaan. - Natuurlijk, eenvoudig, ge-

na1clielijlc, van zelf; ongekunsteld, ongedwongen,
onge m aakt; eigenlijk: Voilh le sens qui satire nd l'esprit, dat is de zin, die zich van zelf aan 't
verstand voordoet. EC nrc n-, ongedwongen, on gekunsteld schrijven. 11 nous a ddpeint cda ties-n-,
hij heeft ons (lat zeer eenvoudig, ongeinaakt afgeschilderd. Ii faut parlet' ii , uien enact niet gemaakt
Opensl)i'eken. N- 1)arlant, eigenlijk gesproken.
hartig: Pariez-rnoi n-, spreek openhartig met mij.
Vous ny allez pas n- avec mol, gij gaat niet opVatuurlijk, zonder kunst,
regt met mij om.
zonder aankweeking: Ces piantes croissent n-,
die planten groeijen uit de natuur, van zelf, zon(lei aankweeking'j.
Naturisine, in. [Phil.] liet ûeloof aan de
zelfvoortbrenging der natuur. ii a t u í sin u 5 n.
Naueade, in. [con. rur.] Zwijnenvoîr van
zimelen , kruiden en water (iiiz. in het depart.
Il(vute-Garonne). (vruchten dragend.
-

-

--

,

aneifère , wij. [Bol.] Kleine nootvormige
aiieIée, t. [Bot.] Indische krapplant, margenster, n a a k t e a f.
%auieore, in. [1-f. n.i Schoipioeiwliep f. (inouclie
scorpion , scorpion aquatique
aucrate, ni. [I-I. iij, z. V. a. CENTROSOTE.
%aifrage, ni. Schipbreuk, het vergaan. Faire
ii-, schipbreuk lijden, vergaan. stranden. Mar fa
meuse en n-s. door schipbreuken beruchte zee f.
(fig.) Verlies, beder f. onheil ii. Son lionneur a
fait n-, zijne eer heeft schipbreuk ijeleden, Fiji heeft
zijne eer, zijn' 'joeden naam verloren. Voilà tout
ce qu^'Jl a pu sauver du ti-, dat is alles, wat hij
uit zijne ramp heeft kunnen redden Ii a fait iinu port. hij heeft voOr de haven schipbreuk geleden: op het punt van te slagen, is zijn plan, zijne
onderneming geheel mislukt. - aufi-agé, e,
adj. Verongelukt, vergaan, gestrand, door schipbreuk beschadigd of bedorven: Vaisseau n-, vaartuig, dat schipbreuk heeft geleden, verongelukt
schip n. [tiarchandises n-es, beschadigde, veronqelukte koopwaren f. Pl. Personnes n-es, schipbreukelingen m. p1. - Ook als suhst.: Un ii-, Des n-s,
een sch i pbre u keling, schipbreukelingen. - Natifrager. V. a. Schipbreuk lijden, verongelukken,

vergaan, stranden.

--
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%aufiageiix, euse,

a dj.: hive n - euse , door schipbreuken berucht
strand ti.
Natilage, m. [Mar.] , Z. V. a. AFFRETEMENT;
MILlS. - Nauliser, v. a., Z. NOLISER.
Nauivachie, t. [Ant.] Scheeps- of zeestrijd ni.,
inz. spiegelgevecht n. te water, zee- of waterkampspel n. bij de oude Grieken en Romeinen, na uin a c h i e f. - Plaats f. , waar die spiegelgevechten

geleverd worden. Nauimachien, rn. Deelnemer m. aan een spiegelgevecht.
Nauphylax,
Nauphylace m. [Ant. gr.] Havenwachter,
scheepswachter in.
Nauseope, m. [Mar.]
Scheepsverrekijker m., werktuig ter ontdekking van
ver ver w ijderde schepen, a a u s k a o p n. Nau
seopie, t. Mar.] Kunst om schepen op verren
afstand te ontdekken; n aus ft api e f.
Nau.
scopique, adj. Die kunst of (lot werktuig be--

-

,

-

-

-

treffend, nouskOpisch.

Nauséaboud, e, adj. Walgelijk, walging ver wekkend: Ailment, lterIllè(Ie fl , walgelijk voedsel,
geneesmiddel n.
(fig.) Discours n- , walgelijke,
afkeeru,ekkende redevoering f.
%auséatif,
ive, adj. Z. V. a. NAUSI[ABOND. I%atisée, t.
Zeziekte; wo/ging, misselijkheid f. braaklust m.
.. (fig.) Ce livre me donne des n-s, dat boek doet
mij walgen.
i%auséeiix, ease, adj. [Mid.]
Walgelijk: Odeur n -euse, walgelijke reuk in.
t Nante, ill. [Anc. mar.j Zeeman, zeevaar
der; scheepseigenaar in.
Nautiei-, in. [Piche] Mes n. tot het uitsnijeten van 't ingewand enz. der stokvissehen.
Nautile, in. [H n.] Scheepssloep f., schippertie n. alft f. een sepia - vorini,q schelpdiergeslacht,
door wel/es in kamers verdeelde schelp eene dunne
buis loopt, i'iarschjjnljk dienende tri verbinding
van lijf en schelp, n autilu s in.
Nauti.
her, in. Dier n., (lat die schelp bewoont. Nantilite in. [1-1. n. ] Versteend nautilus -schelpdier n. nautiliet in.
Nautique, adj. Zeevaart- of scheepvaarthun(lig, tot de zeevaart of het zeewezen behoorend,
n a u ti s c h: L'art n-, de zeevaartkunde, scheepvaart f. Conipas n- of de iner, scheepskompas n.
Astronomie n-, .cterrekunde f. der zeevaarders.
Almanacli n , zecinans- almanak in. Instruments
n s, zee-instrumenten n. Pl. Carte ti , zeekaart, paskaart f., overzeiler in. Baroinhtie ii , zee-barometer in. Observations n-s, zeevaartkundige w aai'
nemingen f. Pl.
Nautiqueiiient, ode. Op zeevaailkundige wijze.
Nautonier, in., -ière, f.
(poit.) Schipper, zeeman, stuurman in. schippersvrouw f
Le ii des sombres bords, de schipper
(Ier onderwereld, Charon.
Naval, e, adj. De scheepvaart of het zeewe
Zen betre/fend, tot cle zee, de zeevaart of (ie schepen behoorend: Combat n-, zeegevecht ii., zeeslag in.
Forces n-es, zeetnagt, scheepsmagt f. Armée n-c,
vloot, scheepsinagt f. Puissance n-c , zeemogendheld f. Science n- e , zeevaartkunde, kennis f. van
't zeewezen. Architecture n- e , sclieepsbouwkunst t.
Couronne
Munitions n-s, scheepsvoorraad n.
n - e , z. C(.IURONNE. (Ofschoon de Académie een
m. p1. aan dit wij. weigert, vin"t men bij sommige
spraakkunstschrjvers: Des combats navals.)
Navarchie, t. [Ant.] Scheepshevel; scheeps
bestuur n., navareltje 1.
Navarehique,
adj. liet scheepsbestuur of den scheepsbevelhebber
betreffend.
avarque, in. Scheepsbevelhebber,
scheepskapitein, vlootvoogd, a a v d r C ii ifi.
Navee„ t. Schuit.slading, schnitvol f.
Navet, in. [Bot.] Raap f. , kiwI in.
Navetier, in. ['lech.] Weversschietspoeloiaker in.
[LI. n.j Dier ii., dat de weversspoel
(eene whelp) bewoont.
Huile de
Navette, f, [Bot.] Raapzaad ii.
ti-, raapzaad n.
NAVETTE, f. Schuitcorinige
wierookvaas t,
[Tech.] Weversschietspoei 1.
(i)uvriers de la grande n-, grootwerkers, wevers
van goud- en zilverlaken en andere gemengde stoffeit. Ouvriers de In petite n-, kleinwevers, lintwerkers.
(lig. et fain.) Faire in n-, veel heen
en weder loopen. Faire faire Ia n- it qn., iemand
gedur i g heen en weder zenden.
[Jeu] Over en
wePt' coupeiren of aftroeven.
(Loc prov.) La
langue lui va comme la n- dun tisserand, zijn
mond staat geen oogenhlik stil.
[Fl. n.] Handelsnaain van verscheidene schelpen. N de tisse
rand, weversspoel f. cciie vrij zeldzame schelp vast
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Jamaica. - [Mar.] Gestropt kinnebaksblok, kalf
gestropt blok n. - Kano f., boomstainschuitje n.
der Indianen. - [Tech.] Loodblok n. , zalm m.
(doorgaans saunion geheeten)
t Naviage, in. [Anc. mar.] Stuurmanskunst f.
%avieulaire, adj. [Anat., Bot.] Scheep- of
schuitvormig. Os n-, z V. a SCAPHA. Fosse n-,
FOSSE. - tls subst. m. [Ant. ram.] Sekeepseigenaa iii. —1favicuIe, f. Scheepje. schuitje n.[I1n.]
Soort van infusie-diertje ij. - Soort van noacksschelp f. - %avîfoinie, adj., Z. V. a. NAVICU
LAIRE.
%avigabilité, f. [Diclact.] Bevaarbaarheid f.
- Navigable, adj. Bevaarbaar, te bevaren.
Fleuve, Rivière n-, bevaarbare stroom ni., rivier t.
Canal n-. bevaarbaar kanaal n. Mer a-, bevaar-bare zee f. - avigateur, adj. ni. Zeevarend:
People n-, zeevarend volk ii. Van 't vrouwelijk
navigatilce vindt men geen voorbeeld.) NM!GATEUIt, m. Zeevaarder, inz. hij, die lange zeerelr

-

zen gedaan, ontdekkingen gemaakt heeft; zeeman,
bevaren zeeman, bekwaam stuurman ni. - Door
Bu ffon wordt de zwaan genoemd: Le premier les
H-s aiks. de eerste der gevleugelde stroombevoarders. Navigation, t. Zeereis, waterreis, vaart,
scheepvaart, zeevaart f., zeetogt m. N- mallheureuse, dangereuse, facile, sûre, ongelukkige, gevaarifjke, gemakkelijke, veilige vaart. N- hauturière, vaart op den oceaan, lange of groote vaart,
zeevaart. N- côtiere of N- des côtes, de cabotage,
kustvaart. N- plane, zeevaart naar platte kaarten.
N- par (of it Ia) vapeur, stoomvaart. N- nocturne,
scheepvaart bij nacht. N- sous-marine, onclerzee-

ache srhvepvaart, onderwaterr!arl. Nous avions one
belle i- , 'wij hadden een' fraa(jen overtogt, eene goede
zeereis. N- illtéLieuI'e. binnenlondsche scheepvaart,
schipperij f. Canal de n-, kanaal I!. voor de sckeep
f.--- {Hist.j Acte de-vart,be knlvart
n-, n a v I p a t i c-a c t e f., eene scheepvaart- en zeehandelswet, in Engeland dooi Cromwell in 16 51
uitgevaardigd en twee eenwen later opjeheven. [Phys.] N- adrienne, luchtvaart, de nog te vinden
kunst om een luchtbol of luchtschip eene rigting
naar welgevallen te geven. - Zeevaartkunde, stuurmanskunst, a a v i g a t i e f. II entend bid! Ia II-,
hij verstaat (le zeevaartkunde goed. II a fait on
livre sur Ia n-, stir l'ait de Ia n-, hij heeft een
boek over (le stuurmanskunst geschreven.
Navi git er, v. n. Varen, zeilen, de zee of de groote
stroomen bevaren, zeereizen doen, sttvenen. Nous
naviguâmes au nord, ecij zeilden, stevenden, zetteden koers naar '1 noorden. N- le long des vOtes,
langs de kusten varen. Ce vaisseau navigue bien,
dat schip zeilt goed. Cest un homme qui navigue,
't is een varensgezel, varensman, zeeman. N- pour
1'itat. pour le commerce, ten oorlog, ter koopvaardij varen. N- ii Ia traversée, an cools, voor
den tojt, bij de maand varen. N- sur lest, geballast varen. N- en armée, en escadre, in eeoc vloot,
in een eskader of smaldeel zeilen. N- sur Ie plat,
naar de platte kaart zeilen. N- sur le réduit. sur
Ie rond, zijn bestek naar eene wassende, gereduceerde kaart opmaken. N- a terre, met het bestek
VOO uit zijn, in 't land zeilen. N- dans les terres,
over 't land zeilen (als 't schip vaart. waar de
kaart verkeerdelijk land aangeeft). N- par les
sinus, par le corupas de proportion, volgens de
sinus -tafels, volgens den proporlionaal -cirkel zeilen of zijn bestek opmaken. N- juste, juist, naauwkeurig zei(en, met zijn bestek naauwkeurig uilko
men. N- fa sonde ! Ia main, op 't lood af varen.
- NAVIGUER, V. (1. N- one chaloupe, eene sloep
voortroeijen. - In deze laatste beteekenis kon het
part. paved ook adj. Zij!?: Chaloupe naviguée,
voortgeroeide sloep f. (Lombardfje).
Navilte, t. Besproeijingskanaal n. (inz. in
iavire, M. Vaartuig, schip, irz. zeeschip 0
N- marchand, koopvaardijschip. N- en charge, in
lading liqgen(l schip. N. en course, ter kaapvaart,
ter commis-vie-vaart, ter vrije nering uitgerust schip.
N- h fret, gehuurd schip, huurschip, vrachtschip.
N- en guerre et marchandise, ten oorlog en ter
,koopvaardij toegerust schip. N- profontid, zeer diep
gaand schip. N- (ofvaisseau), de conserve, N- banqué, debanqud, dsarme, frégaté, z. de bepalende
woorden. N- en wile, schip, dat voor en echte!' te
veel opspringt. N- bâti du quart, schip, dat een
vierde der lengte lot breedte heeft. N- bien lid,
-

*

stevig, sterk verbonden schip. - N-s a vapeur,
stoomschepen, stoomvaartuigen n. p1. - (Prov.) A n
brisé tous -les vents sent contraires, ook het
sv/wenste weder kan een ziekelijk ligchaam of afgesloofd mensch niet baten; wie eens geruïneerd
is, dien loopt alles tegen. - [ Astr. J Le n- Argo,
het schip Argo, een zuidelijk gesternte bij den 14ond.
- [Bles.] N- of Vaisseau habilld, z. HABILLE.
Navi-ant, e, adj. Grievend, hartbrekend, harttreffend Un récit n-, een karttrefl'end, roerend
verhaal ii. - Navrer, v. a. Kwetsen, WOfl(tefl: Na mort, mortellement, doodeljk kwetsen. (In vleze n
zin veranderd.) ( fig.) Breken (van droefheid),
het hart diep treffen, doorgrieven, doen bloeden:
Ce rdcit me navre de douleur, dit verhaal gaat
mij door de ziel, treft mij zeer. - [Hort.] N- un
échalas, eenen staak door eene insnfjding regt
buigen. - Het part. passé is ook adj.: Jal Ie
coeur navré de votre malbeur, mijn hart bloedt
ov , r uw ongeluk, ik ben over uw ongeluk ten
uiterste bedroefd.
Navuce, f. [Bot.] Volksnaam in. van den mos
-

-

laard (moutarde).
Naye, f. [Tech.] Loodregte vreemdsoortige
ader 1. in eene leigroeve.
Nazardat, m. [H. jud.] Nazirvlerschap n..
staat des nazireCrs onder de oude joden. - Proef- of
leertijd m. des nazireërs. - Nazaréeii, m., -ne, f.
Lid 1!. eener .cecte onder de jnden, die zich levenslang of tijdelijk aan de dienst van God wijdde en
de gelofte deed van geen' wfin te drinken, het
haar le laten groeijen, geene dooden aan te raken
en dpi., nazirder in., nazirésche t. - Nazardner m.,
toenaam, dien de joden aan Jezus en aan zijne
volgelingen gaven (naar liet stadje Nazareth, mooi'
Jezus eenigen tijd van zijne vroegste jeugd doorbraql). N-s of nazai'éïtes, nazardistes, m. p1. Christenen uit de eerste eeuwen der Kerk, die tevens
de wet van Mozes naleefden, nazarëners of nazarieten in. pi. --- %azaréisine, in. Leer der
half-joodsche christenen , die men nazareners of
nazarieten noemde, n (' z aks' i s in u s D.
Nazière, 1., Z. NASSIEBE.
Ne, adv. de ssd4at. Niet. liet gaat altijd een
werkwoord vooraf, dat dan doorgaans doos' pas
of point wordt gevolgd: Je ne lis pas, j'ai mal
aux yeux, ik lees niet, ik heb pijn in de oogen.
Je ne 115 point, je n'aime pas Ia lecture, Ik lees
niet (nooit), ik houd niet van leze!! (vçjl. PAS en
POINT). - Ne komt zonder pas of point voor,
wanneer het in eene ontkennende uitdrukking vergeveld wordt door: rien, peisonne, aucun, aucu-

neriient, nul, nullement, jamais, guèi'e, plus , ni,
que, qui que ce soit, quoi que ce soit. quelconqua, dire of i'dpondre mot, voir of entendre goutte,
d'autre... que: Je ne ci'ains ren, ik vrees niets.
11 online persoiine, hij bemint niemand. Je ne
connais aucun de vos amis, ik ken geen' uwer
vrienden. Je ne Ie connais aucunement (beter
nullement, en aucune manièi'e), Ik ken hem volstrekt niet. II ny a nulle raison de faire eels, er
is geenei'lei reden om dat te doen. Je ne le souffrirai nullement, ik zal 't in qeenen deele (volstrekt niet) dulden. Ne me parlez jamais de lui,
spreek mij nooit van (over) hem. U ne sort gudre,
hij laat weinig (zelden) uit. Je ny pense plus, ik
denk er niet sneer aan. 11 ne boit ni ne mange,
hij eet noch drinkt. II n'airne que son plaisir, kg
bemint alleen Zij!! vermaak. Je Wen ai parld b qui
que ce soit, (ii âme qui vive), ik heb er met niemand hoegenaamd (met gee n levende ziel) over gesproken. Je n'ai feit quoi que ce soit qu'on puisse
me reprocher, ik heb niets hoegenaamd gedaan,
dat men mij kan verwijten. 11 ne lui est derneure
chose quelconque, ei' is hem niets hoegenaamd
(volstrekt niets) overgebleven. II ne dit (rdpondit)
mot b mes questions, hij zeide (antwoordde) geen
woord op mijne vragen. Je ne vals goutte, Je Wentends goutte, ik zie, hoor volstrekt niets. Je nat
d'autre ambition que de vous voir lieureux, ik
heb geene andere eerzucht dan u gelukkig te zien.
(In deze laatste uitdrukking kan seen oak zeggen:
Je Hal pas d autre ambition etc.; doch wordt
autre verzweren. dan blijven pas en point volstrekt weg: Je n'ai de volonté que Ia tienne, ik
heb geen' anderen wit dan den awe). . Pas
en point worden ook nog in andere gevallen weggelaten, als: bij savoir, in den zin van onzeker

-
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Zijn: II ne sait ce qu'il vent, hij weet zelf niet
wat hij wil. - Bij je iw saurais, voor je ne peux
pas gebruikt: .1e ne saurais vous Ie dire, ik kan
't U niet zeggen. - Bij Wayoir garde: 1 1 na garde
de tramper qt., hij is er verre van iemand te
willen bedriegen. Bij* pouoir, oser, cesser,, bouger, als men de ontkenning niet zeer sterk wil
uitdrukken, en vooral als zij door een' in/Ms. gevolgd worden: Je ne puis souffrir os plaintes, ik
kan uwe klapten niet verdragen. N'osez-vous entreprendre une cause si belle, durft :ij eene zoo
schoone zaak niet ondernemen. La liberté na cesse
d'être aimable, de vrijheid blijft altijd, beminnelijk
(houdt niet op beminnelijk te zijn). Je ne hougerai
de I , puisque vous l'ordonnez , dewijl gij 't
beveelt, zal ik daar niet van (laan gaan. - Achter het voegwoord que, als liet dient om een'
wensch uit te drukken of als het in de plaats van
pourquoi pas staat: Que na mest-ii permis de
vous accompagner! waarom is 't mij niet vergund
U te vergezellen! Och of ik niet se mede inapt gaan!
Que n'ètes-vous arrive plus tOt? waarom zijt ge
niet vroeger aangekomen? --Bij het laatste van
twee door een betrekkelijk voornaamwoord verbonden ontkennende voorstellen, inz. als het eerste
eene uitsluiting bevat: Je ne connais perSonae
qui no fasse quelquefois des fautes, ik ken niemand, die niet nu en dan fouten begaat. II est peu
de grands hoinmes qui n'aient étd seasildes au
plaisir de commander. - In sommige vragende
vormen, ook na si, als 't zoo veel als h mains qua
beteekent, worden pas en point sierlijkheidsbalve
doorgaans weggelaten: Y a-t-iI an homme dont
elle na médise? is ei' een mensch, van wien zij
geen kwaad spreekt? Avez-vous un ansi qui ne
soit des miens? hebt gij een vriend, die ook niet
de mijne is? Si tu Was des vertus, on te rendra
des hommages, at ion te haïra, zoo gij geene deugden bezit, zal men u eer bewijzen en u haten. Ook na depuis qua, ii y a... que, gbruikt men
ne zonder pas of point, indien het volgend werkwoord in een' zamengesteleien tijd staat: II a Pica
grandi depuis qua je na I'ai vu, hij is veel grooter geworden, sedert ik hem niet gezien heb. Ii y
a six mais que je na lui ai pand. sedert zes maanden heb ik hem niet gesproken. (Daarentegen: Depuls lors nous na nous voons pas, omdat hier
het werkwoord in een enkelvoudigen tijd staat.)
Dikwijls gebruikt de fransche taal in 't afhankeljke zindeel het ontkennende ne, ofschoon
dat zindeel geen' ontkennenden zin heeft, waarom
het dan ook onveitaald blijft; (lit heeft plaats: in
de woorden, die eene vrees uitdrukken, zoo als
craindre, appréhender, avoir pear, trembler, ii
est dangereus, etc., in geval hethoofdvoorstel zelf
niet ontkennend is of eene in den bevestigenden
vorm opgeslotene ontkenning bevat: Je crams qu'il
na vienne, ik vrees, dat hij komen zal. (Daarentegen: Je na crams pas qui t vienne, ik vrees niet,
dat hij komen zal. Je crams qu'il ne vienna pas,
ik vrees, dot hij niet komen zal). Quol ! craignee
vous quil ne soit exaucé? hoe! vreest gij, dat hij
verhoord zal worden? (Daarentegen: Peut-on cramdre [d. i. On ne doit pas craindre] que Ia terre
manque aux hommes. J'aurais pi is d'autres mesures, si j'eusse craint [d. i. mais je n'ai pas
craint] qu'on me trahit). - Na de ontkennend
gebruikte werkwoorden nier, douter, contester,
désespérer, disconvenir, wordt ne in 't afhankelijk zindeel veelal herhaald: On ne peut nier que
cette vie na soit désirable, men kan niet ontken
nan (loochenen), dat dit leven begeerlijk is. Je ne
doute pas qu'il na vous derive, ik twijfel niet, of
hij zal u schrijven. (Daarentegen: Je ne doute
(nie) pas quil y alt un Dieu, omdat het afhanke
lijk zindeel iets ste/lips, onbetwijfelbaars, onbetwistbaars uitdrukt). Na etc werkwoorden empêcher,
éviter, prendre garde en garder gebruikt men in
't afhankelijk zindeel ne, om 't even of het hoofd
voorstel bevestigend, ontkennend of vragend is:
Empêchez queue ne se mele d'aucune affaire,
belet, dat zij zich met de minste zaak bemoeije.
Prenez garde qu'on na vous sdduise. zorg (pas
op, draag zorg), dat men u niet verleide. (Beteekent prendre garde, wel bedenken, weten, dan
blijft ne weg: Prenez garde que je vous dis Ia
vërité, weet, bedenk wel, dat ik u de waarheid
zeg.) - Na P moms que, de pear que, de crainte
-

-

-

-

-
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ue dans Ja crainte qua, ook na que, als dit in
plaats van sans que, avant que, a mains qua
staat, wordt na gebruikt: Je ne pars pas, P moms
qui l ne fasse beau, ik vertrek niet, of 't moet
mooi weder zijn. II s'eSquiva, de crainte quail
ne Ie retint de force. hij sloop weg, uit vrees dot
men ions met gewekt houden zou. Je na saurais
faire an pas seulement que je ne I'aie aussitöt ft
mes trousses, ik kan geen' enkelen stap doen, of
ik heb hem terstond op de hielen. - Wanneer het
eerste lid eener vergelijking van meerderheid of
minderheid bevestigend is, wordt het werkwoord
van het tweede lid met no gebruikt: Il dent mieux
quil no pane, hij schrijft beter don hij spreekt.
II est plus riche, mains riche qu'on ne croit, hij
is rijker, minder rijk, dan men meent. (Daarentegen: Cetle femme na pane pas rnieux queue dent.
omdat het eerste lid der vergelijking ontkennend
is). - Zoo ook na autre, autrement, tout autre,
tout autrement, plutöt que: On sevoit dun autre
oeil (tout autrement) qu'on ne voit son prochain,
men beschouwt zich zelven met een geheel ander
oog, dan men zijnen naaste beschouwt. On dompte
Ia panthèie plutöt qu'on ne l'apprivoise, de panter
wordt veeleer met geweld bedwongen dan tarn gemaakt. (Daarentegen: Je n'écris pas autremeatt
qua je parle.) - Na ii s en faut, vergezeld door
eene ontkenning of doos de bijwoorden peu, gudre,
presque rien etc., gebruikt men ne in 't afhankelijk zindeel: Ii ne sen faut pas de beaucoup epic
in somma ny soit, er scheelt niet veel aan, of de
5001 is volta/hg. Peu sen fallut que le meme accident ne lui arrivât, 't scheelde weinig, of 't
zelfde ongeval ware hem overkOmen. - Somtijds,
in fatn. stijl, gebruikt men n'était voor si ce n'était:
Cet ouvrage serait fort ion, n'était Ja négligence
da style, dat werk zou zeer goed zijn, als de stijl
maar niet zoo veronachtzaamd was.
Né, a(Ij. (en part. passé van naitre) Geboren:
Enfant nouvellement né of Enfant nouveau-nd
Pas geboren kind n. Fille nouveau-née, pas geboren meisje n. Nd de parents illustres, pauvres,
uit beroemde. arme ouders geboren, gesproten. II
est né francais, hij is een Franschman van geboorte, een tebore'n Fronschman. - Madame Dabois née Verdun, Mevrouw Dubois geboren Verdun. Jeune homme Plan ad, jongeling von goeden
huize, van deftige familie; ook; regtschapen jongeling. Elle ép
ousa an certain M. Bunel, qui n'était
né en aucune facon, zij trouwde zékeren Bunel,
die geenszins van goeden huize was - Fille mal
née, slecht geaard meisje f. - Mart-nd, dood geboren. Veau mart-nd, dood geboren kalf n. - ( fig.)
Tragédie mort-née, dood geboren treurspel a. (clot
geenerlei opgang maakt). Premier iié, eerstgeboren. Les enfants premiers ads, of als subst. : Les
premiers ads, de eerstgeborenen. Z. ook AVEUGLE,
COIFFE. - fig.) Etre l'ennemi né des talents, de
geboren, gezworen vijand van bekwame mannen
zijn. - Ii est né musicien, poète, hij is een geboren toonkunstenaar, dichter, hij is voor muzikant,
voor poëet geboren. Il est ad courageux, hij is van
aas-d, van nature moedig. - Le protestantisme est
né dans Ja Saxe, het protestantismus is in Saksen
ontstaan. Des nichesses sont nées Ie luxe et l'oisiveté, uit de rijkdommen zijn weelde en ledigheid
ontstaan of geboren. - (fain.) Cet homme est né
prié of prid né, die man behoeft niet verzocht te
worden, is ook ongenoodigd altijd welkom.
Néanrnoins, adv. Niettemin, echter, toch, desniettegenstaande, nogtans, evenwel. II est encore
très-jeune, at n- 11 est fort sage, hij is nog zeer
jong, en evenwel is lijf zeer verstandig. II lavait
promis, et a- ml Wen lit rien, hij had het beloofd,
en toch deed hij het niet.
Néant, in. Niet n. Dieu a créd (tiré) toutes
choses du n-, Gort heeft alle dingen uit niet geschapen. Sortir du n-, geboren worden. Le n- na
point le propriété, het niet (wat niet beslaat) heeft
geene eigenschap. - [ Prat.] Mettre au a-, vernietigen, niet toelaten, niet ontvankelijk verklaren,.
Mettre a- sun une requête, een smeekschrift te
niet doen, verwerpen (door er liet woord néant onder te plaatsen). (De uitdrukkisq is met het gebruik zelf verouderd). Article tiréfi n-, artikel w,
dat alleen voor memorie is uitgetrokken, post m., die
enkel tt herinnering dient en geene geldsom bevat.
- Bij uitbreiding: Nietigheid, nietswaardigheid; lage
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geboorte f., gebrek ij. aan verdienste, aan bekwaam-

iteid: Le n- des grar,deuis luimaities, de nietiglieid
dec mensclieljke grootheid. Sc querellei pour wie

chose de ii-, orii eene nietiylieid twisten. On la
fait rentrer dans son n-, men heeft hem tot zijne
nietiglieid, in zijn' voriqen lagen staat doen terugkeeren. Un homme de n-, een onwaardig mensck,
deugniet. Somtijds ook in 't meerv.: Elle a écrit
des ns spirituals, zij heeft geestige kleinigheden
geschreven. - ( Tam.) Je vous accorde votre premiè r e demanile ; mais quant ui l'autre, ij-, uwe
eerste vraag zij u toegestaan; maar wat de tweede
betreft, nul op 't rekest. - j 1%éantise, f. LYletipheid, onbeduidendheid f.
Iéarque, m., z. V. a. NAVARQUE.
Nebel., m., z. a. a. NABLA.
Nébride, t. [Myth., Ant. gr.] Hertevel ii., als
kleeding van Bacchus en de Buechanten. - NCW
brite, f., Nébritès, m. [Minér anc.] Een aan
Bacchus geheiligd, ons onbekend ede/gesteente n.
Nébulé, e, adj. [Bias.] Gewolkt, in een' wolkaclilipen vorm.
Nébiileuise, f. [H. n. ] Soort van grijze en
wille adder t. - Soort van steenuil ni. - [ Astr.]
Névelster, nevelvlek I., sterrehoop ni. - NébLi.
letax, euse, adj. Bewolkt, door wolken verduisterd, nevelij, nevelachli, mistig, donker, dijzig.
Temps n-, nevelachtig weder. - [ Astr.] Etoiles
n -euses, nevelsterren I i. - ( fig.) L'horizon est
f1-, liet uitzit is duister, er dreigen ongelukken. Esprit n-, sombere, zwaarmoedige geest m. Visage,
Front, Air II-, bewolkt gezigt of voorhoofd, verdrietig, gramstorig gelaat n. - Discours n-, donkere, niet wel verstaanbare rede t. - [ Méd.] yue
n -euse, omneveld, verduisterd gezigl n. - NEBULEUX, Iii. [I-I. n. ] Soort van lipvisch ni. - Né
bulosité, f. [Didact. , Astr.] Omwolktheid, omneeding f., nevelachtig hulsel ii. - (fig.) La ij- de
son discours, de duisterheid van zijne rede.
Néeanée, f. of Néeanées, f. p1. [Co rn .]
Oostindisch blaauw- en wilgestreept katoen n.
Nécessaire, adj. Onontbeerlijk, noodzakelijk,
noodwendig, noodig: La respiration est n- It Ja vie,
de ademhaling is voor liet leven onontbeerlijk. La lol est absolurnent n- pout le salut, liet geloof
is tol liet zalig worden volstrekt noodzakelijk. 11
sut so rendre n- dans vette maison, hij wist zich
in dit buis noodzakelijk te maken. Cet argent lui
est n- pour le commerce, dit geld heeft hij noodig
tot den koophandel. 11 nest pas n-, que vous sor tiez, 't is niet noodwendig, noodzakelijk, dat gij
uitgaat. C'est un mal n-, 'tis een noodzakelijk
(onvermijdelijk) kwaad. - NECESSAIRE, m. Het
noodige, noodzakelijke, noodwendige. II nest pas
riclie, mais ii a Je n-, hij is niet rijk, maar hij
heeft liet noodige. Priiférer le n- a l'agréalile, het
noodige boven 't aangename kiezen. - Faire le n-,
den bedrjvigen man, den bemoeial speen, zich met
alles inlaten, alsof men niet gemist kan worden. [Corn.] Soigner le ij- dune lettre de change, liet
sioodige van een' wissel bezorgen, hem door den
betrokkene doen accepteren of betalen. - Kistje n.
of doos f., koker m. met verschillende voorwerpen
van dageljksch gebruik, n é c e s s a i r e n. N- de
voyage, reiskistje n. - Ook de daarin vervatte
--

voorwerpen zelven: Un H- d'argent, een zilveren
accessoire. - Néeessairenient, adv. Noodwendig, noodzakelijk, onvermijdelijk: U faut n- manger pour vivre, men moet volstrekt eten om te
leven. Ii faut n- que ie men aille, ik moet noodzakelijk lienengaan. Quand le soleil luit, ii- ii est
jour, wanneer de zon schijnt, is 't onvermijdelijk,
onfeilbaar, dag. - Néeessitant, e, adj. Weleer
5. V. 0. NECESSITEUX. - [ Tbéol.] Grace ij-e, dwingende genade f. - (fact.) 11 est de nécessité n-e quo
je le fasse, 't is volstrekt noodzakelijk, dat Ik liet
doe. - N e cessitat i on, f. [Phil.] Nooddwang,
dwang m., omstandigheid, die iets onvermijdelijk
maakt. - Nécessité, f. Noodzakelijkheid, noodwendig h eid, noodzaak f. Ce sont des denrées de
première n-, dit zijn levensmiddelen van de eerste
noodzakelijkheid, het zijn de noodwendigste levensmiddelen. Une n- absolue , fatale, eene volstrekte,
onvermijdelijke noodzakelijkheid. C'est one n- de
mourir, de dood, liet sterven is volstrekt onver
mijdeljk. Une dure ij- my a réduit, eene strenge,
harde noodzakelijkheid heeft mij daartoe gebragt.
Obéir a Ia ii-, uit nood, uit noodzakelijkheid ge-
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itoorzamen. La n- d'aimer Dien, de onvernijJdeljke pligt om God te beminnen. Je na vois pas la
n- de cotta consequence, ik zie de noodzakelijkheid
dier gevolgtre k king niet in. - Nooddwang, nooddrang, dwang m. On lui tenait le couteau it In
gorge, ce lui fut une n- de rendre sa bourse, men
hield hem het mes op de keel, hij was gedwongen
om zijne beurs over te geven. Ne me réduisez pas
11 Ia n- de vous dire des choses désagréatiles,
dwing mij niet, breng mij niet in de noodzakelijklivid, u onaangename dingen te zeggen. - Dringende nood m. Queue ij- y avait-iI de le faire?
wat noodzaakte hem, welke dringende nood was
er, om dit te doen ? La n de mes affaires requiert,
mijne dringende omstandigheden vorderen. - Armoede, behoeftigheid, behoefte f., gebrek it. II est
dans la dernière n-, hij is in de grootste armoede,
hij is zeer arm. U est lans la ti- de touteschoses,
hij heeft gebrek aan alles. - (Proc.) Faire de n
vertu, van den nood eene deugd maken, zich naar
den tijd schikken. N- na point le bi, N- contraint
Ia bi, nood breekt wet. - NÉCESSITÉS, f. pi. Noodwendigheden f. p1. tot onderhoud van het leven,
nooddruft f., levensbehoeften f. p1. Cette succession le met It mime de se procurer toutes ses n-,
deze erfenis stelt hem in staat om zich alle noodwendigheden aan te schaffen. - Les ij- urgentes
de I'Éiat, de dringende noodwendigheden, geldbehoefte van den Staat. Les n- de Ia nature,
'
de
noodwendigheden der natuur (als eten, drinken,
slapen, enz.). - Faire ses n-, Aller It ses ij-, zijne
nooddruft, zijn , gevoeg doen, naar de bestekamer
gaan. - DE NECESSITE, bc. ado. Noodwendig,
noodzakelijk: Ii faut de n- quo cela soit, dat moet
noodwendig zijn. Ii sen suit de toute a-, daaruit
volgt onvermijdelijk. - PAR NECESSITE, 10e. adv.
Lit nood: Vendre sos livres par n-, zijne boeken
uit nood, uit geldgebrek verkoopen. Nécessiter, V. a. Noodzaken, in de noodzakelijkheid brengen, dwingen, verpligten. Dès que vous l'attaquez,
vous le nécessilez ii se défendre, zoodra gij hem
aanval, noodzaakt, dwingt gij hem om zich te verdëdigen. Noodzakelijk maken: CeIa nécessitera
votre intervention, dat zal uwe tunschenkomst
noodzakelijk maken. - Het part. passé komt ook als
adj. voor: Je suis nëcessité a le dire, ik ben genoodzaakt, het te zeggen. Nécessitetix, euse,
adj. Nooddruftig, behoeftig, noodlijdend, arm: Je
I'ai connu ljien riche, 11 est a prdsent fort n-, Ik
heb hem zeer rijk gekend, nu is zeer behoeftig.
Soms ook bij pauvre gebruikt: Voubliez pas les
pauvres n-, vergeet de noodlijdende armen niet. -Langue n -euse, arme taal f. - Ook als subsl.:
Les n-, de behoeftigen, armen.
Néchiloth, ni. [Mus. sacr.] Algemeene benaming der blaasinstrumenten bij de Hebreën (gelijk
NEG1NOTH of INEGIIINOTEI, die van hunne snaarspeeltuigen was) . (derf veroorzakend.
Nécipare, adj. [H. ii.] Den dood of 't verNee plus iiltia, bc. subst. Z. NON PLUS ULTRA.
Néerodolie, f. [Didact.] Doodenvereering t.
- Nécrogène, adj. [Bot.] Op een dood of stervend gewas groeijend. - Nécrograthe , m.
[Didact.] Beoefenaar of beschrij ver van lijken, n iikr ogr a a p h m. - Geschiedschrijver van dooden. Nécrographie, t. Lijkenstudie; ljkbeschrjving f.
Geschiedenis der dooden. - Nécrographique,
adj. Tot die beschrijving of geschiedenis behoorend,
nekrog rdphisch - Neciogi-aphisme, m.
Misbruikn. der lijkenstudie. - éero1âtre, m.
Overdreven vereerder van de nagedachtenis der
dooden; - overdreven rouwklager over een' doode.
- Néerolâtrlee, f. Afgodiscie doodenverecring,
doodendienst f -.- Overdreven smart t. over een'
doode. - Néerolâtrique, adj. Tot die vereerinq,
die smart behoorend, n e k r ol a t r i S c h. - Necrolithe, m. [Minér.) , z. V. a. TRACHYTE. Nécrologe, m. Doodboek, doodenregister B.; doodenljst f., opgave der jongst overlédenen in dagbladen en andere tijdschriften. - Doodsberigt a.,
levensbeschrijving van een' pas overleden beroemd'
man, verzameling f. van zulke levensbeschrijvingen,
it e k i o to 0 g In. - Nécrologle, f. Doodenge
f., geschiedenis der overledenen. - Né--schiedn
erologique, adj. Daartoe behoorend, n e k r 0to 9 sch. - Nécrologue, in. Schrijver van de
geschiedenis der pas overledenen, n e k r o 1 oo g m.
- Nécrornancie ofNécroiiiaiice, f. Onder,

-
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NJCROMANCIEN
vrajinq der dooden om de toekomst te weten, geestenbezwering; qeestenbanning, zwartekunst 1.
%éeronlancien , m., -iie, f. Geestenbezweerder,
zwarteftunstenaar,, geestenbanner in.; qeestenbezweerster, -banster f. Ook z. v. a. MAGICIEN. —
%écroinant, ni., nu NÉCROMANCIEN. — Nécro
nite, f. [Minér.] Soort van veld aath. — i%crophage , adj. L-1. a.] Op ?Oodedieren of
krengen azend. - NECIIOPHAGES, m. p1. Lf/kkevers.
- Neciophobe, adj. [Didaet. ] Voor den dood
of voor lijken bevreesd. — Néeropbobie , 1.
Overdreven vrees voor den dood; vrees voor lijken,
doodenvrees f. - Néerophobique, adj. Die
vrees betrefl'end, n e Ic r op ii O b isch. - %éeropole, ni. [AntI Doodenstad; begraafplaats, neropolis f. - Nécropsie, f. [Chir.j Opening f.
van een lijk, lfjkopening t. — Nécropsique, adj.
De ljkopening betre/fend, nekrópsisch. —
croseopie, f. Dooden- of lijkenschouw f., onderzoek ii. van een lijk. - Néeroscopique, adj.
Daartoe bekoorend, ne/c i 0 s k op isc ii.
Nécrose, f. {Mdd.J Versterving f. van beenderen, nekrôsis f. - [Agric. ], z. v. a. MELLE.
- éeroser (se), V. pr. Door versterving aangelast worden.
%éerotornie , f. [Chii'. ] Lijkontleding , lijkOpening f. - Nécrotoiiiiqiie, adj. De ljkopeninq
betre//'end, nekrotdmisc/s.
Nectaire, m. [Bot.] Honigkelk, honigbak 111.
der bloemen. - Ieder bijileel in de bloemen, dat
geen bedeelte der bioemorjanen schijnt uit te maken.
— Seetai-, in. [Myth.] De jodendrank, godenwijn, n e k t a r m. — (fig.) Elke voortreffelijke
wfn of drank: Ce vin esi du n-, die wijn is nektar, is allerkosteljkst. - (podt.) Quel pui' n- jai
hU stir ta Iouche ! welk een' zuiveren nektar heb ik
op uwe lippen ingedronken! - [Bot.] Honigsap ii.,
dat door verschillende deden der bloem aan zékere
planten wordt uitgescheiden. — Neetaradène, f.
[Bot.] Klier, die het honigsap der bloemen uitscheidt, honigklier f. - Nectaré, e, Neetarieii, ne, adj. Naar nektar gelijkend, nektarach5 Neetarei',
Lig, zoet als nektar, nektarzoet.
V. a. (door Mercier gesmeed woord) Met nektar
drenken. - Nectarifère, adj. [Bot.] Honigsap
gevend of dragend; een zoet vocht uitscheidend. % Nectariii, e, adj. Nectarzoet. - Nectari
nie, t. [I-I. ii. ] , z. v. a. GUITGUIT. — Neetaripare, f. [H. n.j Honiqsap voortbrengend. —
1%eetarite, m, Wijn in. op alantsworte!, nektariet m.
Nectiqiie, wij. [Iinér.] Drijvend, op het water eenigen tijd drijvend: Pierre ii-, drijvende steen,
drjfsteen m.
Nectopode , adj. [H. n. ] Met zwemvoeten
voorzien; met platte, roeispaanvoimige voeten.
Néeydale, f. [H. a.] Bastaard houtmot 1.,
zéker nachtinsect. - Pop t. van den zijdeworm.
Néeyoinanele, 1., z. V. a. NECROMAI\CIE. —
Waarzeggerij f. uit de beenderen en pezen eens
overledenen, uit de koorden, waarmede misdadigers
zijn ter dood gebragt. — Nèeysies, f. p1. [Ant.
gr.] Doodenfeesten, doodenofl'ers n pi.
S Néerlandais, e, adj. [Géogr.] Nederlandsch.
(Sedert de afscheiding van Belgie in 1830 is dit
woord minder in gebruik, en men zegt oneigenlijk
liollandais van 't geen het tegenwoordig koningrjk
der Nederlanden of zijne inwoners betreft.) —
iEERLANDA1S, m. De nederlandsche taal (het hollandsch en viaamsch).
Nef, f. (podt.) Schip n. - [Arcli. ] Schip, kerkschip n., het westelijk gedeelte eener kruiske2 k, van
het kerkkruis en de transeps tot aan den westgevel, ook beuken ni. p1., beuk, buik in. geheeten. Nprincipal, Grand n-, middelste deel van het schip,
qroote beuk. N-s latérales, zijbeuken (naast den
grooten beuk). - Schuitvormige drinkvaas f.; —
verguld-zilveren vaas I., waarin weleer de servetten voor de tafel des konings en der koningin gelegd
werden. — Moulin a n-, watermolen m. op een
vaartuig.
Néfaste, adj. [Ani.]: Joursn -s, dagen, waarop
b de Ilonieinen geene regtszaken behandeld Werden, vacantie-daqen in. pi. bij de geregtshoven; inz. rouwdagen, treurdagen, aan de herdenking
van eene of andere nederlaag gewijd; - ongeluksdagen (vgl FASTES).
Action n- verboden, ongeoorloofde daad 1.
k

—

-- .[

Nèfle, t. [Bot.] Mispel m. Laisser moult des
ii-s SUL Ja paiJie, mispelen op stroo laten rotten.

- (Loc. prov.) .1e ne la i pas en pour des n-s, ik

heb het voor geen ei en appel gehad: 't lice/I my
veel geld gekost. On vous donnera des n-s, dat is
geen kost voor uwen mond (tot iemand, die een te
duur of te fraai voorwerp verlangt). - (Pray.),
z. MûR1IS. — Néflier, m. [Bot.] Mispelboom m.
Néga, in. [Bot.], z. v. a. RAGOUM1MEJI.
Xégaiiopeau, in. [Corn.] Zeker indisch katoendoek ii.
Négate.ir , , m. [list.] Geloofsverzaker, afvallige m., naam, dien de eerste christenen gaven
aan hem, die onder de pijnigingen Christus verloodiende. — Négatif, ive, adj. [Didact.] Ont
kennend, eene ontkenning inhoudend- of uitdruk
kend . negatief (in tegenstelling met positif):
Mot, Terme n-, ontkennend woord n. Proposition
n -ive, ontkennend voorstel n. — Argument n-,
Preuve n -ive, ontkennend betoog, bewijs a. — ( fact.)
Cet homme es[ H- , it a lair n-, die man slaat
alles af, hij ziet er uit, alsof hij alles zal weigeren.
- Avoir voix n -ive dans une assemblée, cene
ontkennende stem, het regt van verzet tegen een
voorstel in eene vergadering hebben. --[Algèb.]
Grandeurs of Quantités n-ives, negatieve of antkennende grootheden f. p1., zulke, die met het minusteeken (—) zijn aangedaan. — Un avoir it-,
eene negatieve bezitting, eene schuld. - [Géom.]
Lignes n -ives, negatieve lijnen f. p1. — [ Gram.
Advertie n-, ontkennend bijwoord n. - [Phys.
Fluide n- of résineux, negatieve of hars-vloeistof f.,
eene der beide vloeistoffen, uit welke de elektrische
vloeistof geacht wordt te bestaan. Electricité n -ive,
negatieve of hars-electriciteit t. POle n-, negatieve
pool, koperpool f., het kopereinde der kolom van
Volta (in tegenstelling met de positieve of zink-pool).
Etéments it-s, negatieve elementen n.pl., de koperpleiten der Voltasche lioloin. — [Théol.j Commandement a-, ontkennend gebod, verbod n. — Peines
n -ives, ontkennende straf/en, uitsluiting van belooningen, eerbewijzen, enz. — Ne g ation, f, [IJidact.]
Hei ontkennen, loochenen; ontkenning, loochening,
a e g a t i e I. Toute proposition contient affirmalion
tion on n-, ieder voorstel bevat bevestiging of
ontkenning. - [ Gram. ] Ontkenningswoord it.
(non, ne, tie pas, ne point). - [Phil.] Afwézigheid eener eigenschap, voor welke een voorwerp
naar zijn' aard niet vatbaar is, a e g a t i e: Ne
point 'voir, qui est une privation dans un homme
aveugle, est une n- dans wie pierre, het niet-zien,
dat bij een blind snensch eene privatie of berooving
is, is bij eenen steen eene negatie. — Néatlve, f. Ontkennend voorstel n., ontkennende stelling,
ontkenning f., afkeurend, verwerpend gevoelen n.,
weigering t. Luit soutenait la ffi rinative, et J'autre
Ja n-, de een bevestigde, en de ander ontkende de
zaak. La n- J'emporta, de afkeurende stemmen
kregen de overhand. — Demeurer, Persister dans
Ja n-, bij de weigering, ontkenning blijven. — Cet
homme est fort sur Ja n-, deze man slaat gemeenlijk alles af. - [Gram.] Ontkenningswoord m. (doorgaans négation). — Négativenient, adv. Ontkennender wijze, met ontkenning: 11 répondit n-,
hij antwoordde met neen. — Négativeté , t.
[Phys.) Toestand m., waarbij een ligc/taam de
verschijnsels der negatieve elektriciteit aan den
dag legt, negativiteit f. - Négatoh-e, adj.
[IJidact.] Tot ontkenning, tot weigering dienend.
-

Nége, f., Z. NAGE.
Négeon, m. [Hort.] Soort van Champagne-

druif

t.

Néginoth, m. [Mus. anc.] , z. onder NÉCHILOTH.
Négligeable, adj. Wat veronachtzaamd, ver-

waarloosd mag worden, niet mede te tellen ofte reke
nen.—Négligé, e, adj. (en part. passé van négliger)
Verwaarloosd, veronachtzaamd, achteloos, slordig:
Education n-e, verwaarloosde opvoeding f. Style n-,
achtelooze stijl in. Extérieur ii-, slordig uiterlijk n.
Jardin ii-, verwaarloosde, slecht onderhouden tuin m.
- NEGLIGÉ, M. Ochtendkleed, morgengewaad, huiskleed ii (zoowel der mannen als der vrouwen),
-

négligé n.: Elle était dans son n-, dansun

grand

n-, zij was in haar huisgewaad, geheel in huisgewaad. - [Beaux arts] Zékere bevallige achteloosheid, losheid, nalatigheid (in tegenstelling met het
getikte, het angstvallig naacuikeuri' e). — 1%égligenient, ft. [Beaux arts] Opzettelijke achteloos-
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heid in behandeling. - % égligemuient, adv. Op
onachtzame wijze, achteloos, onachtzaam. PLépon
pondre n-, met achteloosheid antwoorden. S'IiabîIIer n-, rich slordig kleeden.
%égligenee, f.
Nalatigheid, verwaarloozinij, onachtzaamheid, S/OV
di'j/ie'id f., verzuim n. 11 a perdu sa fortune pal
sa n-, hij heeft zijn veîmopen door Zijne nalatigheid,
onachtzaamheid verloren. Ceci est une petite n- de
style, dat is eeoc kleine achteloosheid in den stijl.
La a- dans les vètements, de achteloosheid, slordigheid in de k/ceding. - Ook in goeden sin, inz.
in 't cicero.: 11y a quelquefois des n-s qui ant de
Ja grace, er zijn sons nalatigheden, die bevallig
staan. Les grâces (le Ja H-, de bevalligheden van
't ac/itelooze , losse, ongelikte, ongenianiereerde (inz.
in de schoone kunsten). - Négligent, e, adj.
Nalatig, onachtzaam, achteloos, verzuirnechtij, sloedig: II est n- en tout, hij is in alles onaclttzaasn.
nalatig. - Ook als subst.: Uit n-, Une ii-e, een,
eene onachtzame, slordige - Négliger, V. a.:
Verzuimen, verwaarloozen, veronachtzasnen, niet
achten of tellen, laten varen. in 't vergeetboek
.tellen: Vous négligez Vos devoiis , gij verzuimt
uwe Vliten. 11 nëglige sa santé, hij verwaarloost
zijne gezond/leid. II a négligé une 1)0011e occasion
de faire fortune, hij heeft eene schooîse gelegenheid
verzuimd, verwaarloosd, loten loopen, om fortuin
1e maken. U a négligé son amitiê, hij heeft zijne
vriendschap niet geacht, niet op prijs pest ld. - iNqn. , iemand veronachtzamen, hem zelden bezoeken,
niet trachten hem ten vriend te houden. N- sa
femme, zijne vrouw met onverschilligheid behandeten. - fiath.] N- une quantité, eene grootheid
verwaarloozen, haar als onbeduidend in de berékening weglaten. - NEGLIGEJI, V. n.. Ii neglige de
Volt' ses amis, de faire valoir son uien, hij verzuimt
zijne vrienden te bezoeken, partij van zijne bezittingen te trekken. - SE NÉGLIGER, V. Pr. Zich
zelven verwaartoozen, geene zorg voor zich zelvesi
of voor zijne zaken dragen. 11 étudiait autrefois
avec grand Soli, mais présenternent ii se néglige,
hij studeerde eertijds zeer vljtig, maar nu verwaarloost hij zich zelven, wordt hij nalatig.
Nagelaten kunnen worden: Ce travail peut se ii-.
- Elkander zelden bezoeken: Des anijs qui se négligeni. - Négligible, adj. [Matth.] Te verwaar
lozen (van kleine grootheden, die geen' merkbaren
invloed op het eindantwoord kunnen hebben).
Négoce, in. Handel, koophandel, inz. handel
in 't groot, groothandel ni. van particulieren of
bijzondere personen (van een volk, natie of staat,
zegt men commerce), n eg ó t i e f. Se mettre dans
Ie n , eenen handel beginnen. 11 entend Men le n-,
hij verstaat den koophandel goed. II fait a- d'épi
eerie, hij handelt in spececjen. II fait n- de tout,
hij handelt in alles. Le n- ne va pas comme autrefois, de koophandel gaat zoo niet meer als eertijds.
II se fai grand n- de ces marchandises en ce
pays, er wordt in dit land met deze koopwaren
groote handel gedreven. .- (fig.) Cet homme fait
on vilain n-, de:e man drijft een' slechten handel,
heeft eene slechte hantéring. II se mêle dun dangereux H-, hij laat zich in een' gevaarlijken handel,
eene misselijke zaak in. égociabilit , f.
[Corn.] Verhandelbaarheid, omzetbaarheid , verkoopbaarheid f. (inz. van wissels en staatspapieren).
- 1égociab1e, adj. Verhandelbaar, omzelbaar:
Cette lettre de change nest pas n-, die wissel
laat zich niet negotitren, omzetten, verhandelen.
- Xégociant, m. Koopman, handelaar, inz.
groothandelaar m. (liet vrouwelijk négociante is
zeer zeldzaam.) - Négociantisme, m. Handelsgeest m. , stelsel n., zienswijze f der handelaars.
Négotiateiir, m., •tilee, f. Onderhandelaar, inz. in staatsaangelegenheden; - bemiddelaar m., bemiddelaarster f. 11 a eu part a cette
pais, ii était du nombre des n-s, hij heeft aandeel
aan dezen vrede ge/lad, hij was bij 't getal der
onderhandelaars. Elle a été Ja n-trice de ce manage,
zij is de bemiddelaarster van dit huwelijk geweest.
- Négoeiafion, f. Onderhandeling f., bemidde
laarswerk ii., inz. in staatszaken, as eg o t i d t i e f.
11 a été employé dans Ja n- de Ja paix, hij is bij
de vredesonderhandeling gebruikt geworden. - De
zak der onderhandeling. II a une n- difficile entre
les mains, hij heeft eene moeijeljke zaak te onderhandelen. te bemiddelen. - Ook van bijzondere
zaken gebézigd: 11 est en n- pour acheter cette
--

-

,
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change, hij staat omtrent den aankoop venz dit
ambt in onderhandeling. - [Corn.] Verhandeling,
omzetting t.. verkoop m. (van 'wissels, schuldbrie
een.),ncgotiérinq, negotiâtief. Lan-dune
lettne de change, het verhandelen van eenen wisselbrief. - égocier, v. a. Onderhandelen; verhandelen, handel drijven of zaken doen, met wissets, effecten, actien, enz. handelen; - bezorgen,
verschaften; tot stand brengen, bewerken, bemiddelen, negotidren. 11 est chargé de ii- Ja paix
entre ces deux puissances, hij is belast om over
den vrede tusscken deze twee mogendheden te onderhandelen. - Les banquiers négocient des lettres
de change, de bankiers ver/lande/en wisselbrieven.
' N- un emprunt, eeoc geldleening negotidren, gelden
verschaffen. - C'est lui qui a négocié cette affaire,
ce manage, leur réconcilation, hij heeft deze zaak,
' dit huwelijk, hunne verzoening onderhandeld, bewerkt, tot stand gebragt. - Ook zonder voorwerp:
II négocie avec beaucoup cI'adresse. SE NEGOdER, V. pr. Verhandeld, genegotierd worden. II
se négocie quelque chose d'important, er wordt
iets gewigtigs verhandeld. La paix se négociait a
Vienne, er werd te IVeenen over den vrede qehandeld. liet part. passé is ook adj.: Lettre de
change négotiée, geneqotiderde, verhandelde, omgezette wissel m. - Traité négotié, tot stand gebragt, bemiddeld verdrag n.
Négoeil of Négiieil, m., Z. rianoic.
S Négograpttisme, in. Verhandeling f. over
den koophandel en de handelaars.
Jégs-ai1le, f. (ddnigr.) Negergespuis a.
1égi-aI, ni. [H. in.] Volksnaam van eenevlasvinksoort.
' ègre, adj. Zwarthuidig, tot het negerras behoorend: Peuple 11-, negervolk n Race a- of éthiopique, negerras, ethiôpisch ras n. Les Portugais
d'Afnique, alliés au sang éthiopien, deviennent
n-s, de met ét/iiopiscls bloed vermengde Portugezen
in Afrika worden z'warthuidiq. - [II. n ] Guénon
a-, negeraap. Tamanin n-, fp-ootoorige negeraap m.
(Voor beiden ook als subst. Le n..) - Toenaam van
verscheidene zwarthuidige visschen. - NEGRE, M.
Neger, zwarte; negerslaaf m. (fain.) Traiter
qn. comme tin a-, iemand zeer hard, als een' negerslaaf behandelen. N- marron, Z. MARRON. Nblanc, z, V. 0. ALBINOS. .- [H. a.] Soort van
tonijn m.; - zwarte dagvlinder, moor ni. - Naam
van twee apensoorten, z. boven.
ègrepelisse, m. Soort van katoenen slof 1.
(naar de gelijknamige fi'ansche stad, depart. Tarn
et Garonne).
Négrerie, f. lVegerhuis n., plaats, waar men
de gekochte en te vervoeren negerslaven opsluit. Negerwerkplaats. - Negervereeniging f.
Nègres -cartes, f. p1. [Minér.] Ruwe sawragden m. p1. van geringe waarde, welke aan de
negers, die in Nieuw- Granada deze edelsteenen
zoeken, worden overgelaten, om ze te hunnen voosdccle te verkoopen.
Négresse, f. Negerin, zwarte; negerslavin f.
- Ook als adj.: Esclave a-.
I%égret, m. [Hot-t.] Soort van druif f.
Négrier, m. en adj. m. [Man.] Neqerhaalder, slaven/mulder m., slavenschip, negerschip a. (Vaissean,
Bâtimen t a-). - Bevelhebber ni. van een slavenschip
(capitaine ii-). - NÉGRIERE, adj. f.: Littératune
a.-, litteratuur f., die zich met het lot der negers
bézig houdt.
1égri1lon , in., -ne, f. Jonge of kleine neger m.,
negerin 1., negertje, negerinnetje a. - [ Minér.]
Zwarte, naar fjzerschuim geljkende erts in de
mijnen van Chili en Peru, negríilo m. - [H. n
Soort van stekelvisch m.
Négrio of Nigri ll o, m. [Hart ] Zeer zoete
spa ansche wijndruif f
Négrite, m. et f. Negerkind a., jonge neger m.,
jonge negerin 1. - NÉGRITE, f. [H. n. ] Insect n.,
dat de weede-plantaadjes teistert.
Négrone, f. [Hort.] Soort van vsjq f.
Négropbage, m. Aanhanger, voorstander m.
van den stavenhandel. - Négi-ophagie, f. Stelsel van hen, die de slavernij der negers voorstaan.
- Négrophile, m. Negervriend, voorstander m.
van de afschaffing der slavernij. - Ook als adj.:
icnivain n-, schrijver voor de vrijheid der negerI

-

slaven.

égundo, m. [Bot.] Oostindische boom, wellcv
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bladeren den reuk en smaak van salie hebben. - gen van booinen, struiken en boschjes vertoonen.
- 1%émoptère, m. [H. ii.] WoudschorpioenSoort van ahorn m.
1Tégus, m. [Hist.] Gekroonde, titeldes keizers vlieg 1. - Néiiioral, e, adj. [H. n., Bot.] In
in Abyssinie. - Warme kruiderwijn in., uit wijn, de wouden of bosschen levend of groeijend.
1Ïémosome, m. [H. n. Draadkeverm., soort
water, suiker, citroen en muskaatnoot (naar zijn'
van houtkever. - Xérnotele, 1. [H. n.] Moerasuitvinder, den engelsclien overste Negus).
1%eige, f. Sneeuw f. De gros Ilocons de n-, vlieg f. - Xérnoure, adj. Met draadvormigen
jroote sneeuwvlokken f. p1. Eau de n-, sneeuwwa- staart. - NEMounEs, M. p1. Ongevleugelde insecten,
ter. N-s peipétuelles, altijddurende, nimmersmel wier onderlijf in draden of vezels eindigt.
1%erns 9 M. (pr. nèmce), Z. .ICHNEUMON (en lees
tende sneeuw. Peloton de n-, sneeuwbal ni. Se
battre a coups de pelotes de n-, elkander met daar nems in plaats van rems).
Nénies, f. p1. [Ant.] Doodenzangen, lijkzansneeuwballen gooijen. - (pop.) Cest on homme
le n-, un beau docteur de n-, 't is een nietig, gen m. p1., treurlicderen, klaagliederen D. p1., die
verachtelijk nsensch, een ellendige doctor. Habit de bij de begrafenissen der Romeinen tot lof der afn-, nietswaardig kleed n. - (Loc. prov.), Z. ANTAN. gestorvenen door vrouwen gezongen werden; - (poit.) La n- de ses (heYeux, Zijfl sneeuwwit ook wiegeliederen, slaapzangen (naar iNmnia, de
haar n. - [Cuis.] Oeufs it Ja n-, sneeuw, tot godin der lijken of de klaaggodin).
Nenni, adv. (pr. na-ni) (fain.) Neen, wel neen
schuim geklopt eiwit. - [Bout.] Sneeuw, sneeuwsuiker, fruitsneeuw 1. - [Coin.] Soort van ge- - (Loc. faîui.) 11 ny a point de n-, daar valt geen
singe geweven kant, a e i g e f. - [ Chim. anc.] neen op te zeggen, dat is een moet, eene gedwongen
N- d'antimoine, spiesglasbloemen f. pl., antiinonie- zaak, hier helpt geen tegenspraak. Cest un homme
sneeuw, zilverbloemen (witte, schitterende kristal- avec qui II ny a point de n-, 't is een jabroer;
len van antiinonium-oxy(1e). - [H. n.] Oiseau de lig laat zich tot alles gebruiken. - Soms ter vern-, sneeuwvogel, vlasvink m. van Spitsbergen. - sterking met da gebdzigd: Ferez-vous cela ? N- -da,
1%eiger, V. imp. Sneeuwen. II neige, neigera, liet je ne le feral pas. - 00/c als subst. : Un doux n-,
sneeuwt, zal sneeuwen. - (fig. et fain.) Ii a neigé sur een liefelijk neen (dat voor ja gehouden mag
sa tOte, hij heeft een sneeuwwit hoofd. - (Prov.) worden).
Nénuphar, Nenuf'ar, m. [Bot.] Waterlelie,
Quand ii a neigd sur les montagnes, il fait hien
froid dans les vallées, als 't ongeluk de grooten treft, zeeroos, zeebloem 1., plomp, n d n up it a r, n e ii
[ Bias.] Feuiiles de n-, plompen m. p1.,
zijn de geringe lieden reeds bezweken. - (Loc. prov.) far m.
Cela est vrai comme 11 neige, dat is zoo waar, waterbladeren n. p1.
1Iéo-chrétien, in., One, f. [H. rel.] Nieuwals tweemaal twee vijf is. - Somtijds vindt men
neiger met een subsi. tot onderwerp: Avril avait christen, -christin t. - Néo-ehristianisnie, m.
neigé sur l'amandier en Beurs, April had op den Het nieuwe christendom, eene beoogde hervorinin
in bloesem staanden amandelboom gesneeuwd. - van 't katholicjsmus. - Néocoi'at, m. [Ant. gr.
eigeux, eitse, adj. Sneeuwachtig, volsneeuw, Ambt n. van tempelopziener. - 1Téocoi -e, m.
besneeuwd, met sneeuw bedekt; sneeuwwit. Temps Tempelwachter, tempelopziener in. - Tempelstad 1.,
U-, sneeuwachtig weder n. Saison n -euse, sneeuw- stad, die tempels ter eere van Rome en zijne keizers
tijd m. Les cimes n -euses, Les sommets n- de had laten bouwen. (Ook als adj. Ville n-). - Xel'Apennin, de besneeuwde, met sneeuw bedekte top- ocorique, adj. Den tempelopziener of zijn ambt
pen, kruinen der Apennijnen. - La fleur n -euse betreffend. - Xéo-eye li que, adj. [Chron.] Een'
du pommier, de sneeuwwitte appelbloesem m. - nieuwen tijdkring openend: Fête n-, feest, dat een'
[Lapid.] Pierre n -euse, wolkige, onzuiver door- nieuwen cyclus of tijdkring opent. - Xéodan,oschijnende steen m. - NE1GEUSE, t. [H. n.] Sneeuw- des, m. p1. [Ant. gr.] Vrijverklaarde Heloten,
als burgers beschouwde staven, vrijgelatenen m. p1.
porseleinschelp f.
%ei ll e, f. [Tech.] Werk, uitgeplozen touw n., - Xéogale, m. [Méd.] Eerste moedermelk 1. na
't kolostrum of de biest. - Xéogaiiie, m et f.
hennep m. om lekkende vaten te stoppen.
Pas gehuwde man of vrouw. - Xéoganiie, f.
1éJi, m. [Bot.] In Indit de naam der onge
Pas voltrokken echt rn of huwelijk n. - Xécgra
pelde rijst t. - Rijstbolster m.
1Te1rna, m. [H. n.] Groote sibirische zalm m. phe, m. (of als adj.: lcrivain n-). - Nieuwschrj1%elombo of Nelunibo, m. [Bot.] Schildvor- ver m., iemand, die van de aangenomene schrijfwijze of spelling afwijkt, die eene nieuwe wil inmige zeeroos t., egyptische waterlelie f.
1%éniate, m. [H. n.] Bladzaagwesp t. —[Minér.] voeren, n e a g r a a p h m. - Xéoraphie, t.
Soort van vdzelige obsidiaan m. - éniatocère, Nieuwe, vreemde, afwijkende schrijfwijze t , werk n.,
adj., z. v. a. FILICORNE. - Néinatoïde, adj. verhandeling t. over eene nieuwe spelling. Xe[H. n.] Draadvormig. - 1Tématoïdes, m. p1., ographiqiie, adj. Die nieuwe spelling betreffend,
Iématoïdées, t. p1. H. n.] Draadwormen m. neoqrdp/sisch. —Xéographisnie, m. Nieuwp1. in 't ingewand. - Nematopode, adj. [H. n.] schrfjverj f., zucht om van de aangenomen spelling
Met vezel- of draadvormige voeten. - %éma- afte wijken, neographIsmusn.—Néographiste, m., z. v. a. NEOGRAPHE. - Xéo-gvec,
toure, adj. [H. n.] Met draadvormig achterlijf.
I%éméeu , ne , adj. [Ant.] lvenulïsch ( van que, adj. Nieuw-grieksch: Langue n-que, nieuwiVëmea in Argolis): Jeux n-s, neinélsche spelen n. grieksche taal t. - Xéo-lati!I, e, adj. Nieuwp1., kampspelen der oude Grieken, die ter eere latijn: Le francais, i'italien, l'espagnol, le por
van Zeus (Jupiter) om de drie jaren te Nemea ge- tugais, le valaque sont des langues n-es. - Xéo
vierd werden. Lion n-, neindïsche leeuw m. (door logie, f. Taalnieuwigheid f.; het gebruik of het
Hercules overwonnen). - % éniéonique , m. vinden van nieuwe woorden; - bij uitbreiding:
[Ant.] Overwinnaar m. in de nemélsche spelen. gebruik van bekende woorden in eene nieuwe be- Ook als adj.: La couronne n- était de persil, teekenis; nieuwe aanwending van veranderde uitde nemilsche overwinnaarskroon was van peter- drukkingen. - Nieuwigheid, nieuwigheidszucht f.
sillie.
(weefsel n. - Xéologique, adj. Wat tot nieuwigheden in
S %éniertaire, adj. [Adj.]: Tissu n-, zenuw- de taal, ook tot nieuwigheden in 't algemeen beérnésiennes, Némésies, t. p1. [Ant. gr.] trekking heeft, nieuwgevormd, n e a 1 O g i s c h. ExDoodenfeesten n. p1. ter eere van Némesis of de pression n-, nieuwgevormde, nieuwgesmede uitdrukwraakgodin, als beschermster van den aan de doo- king f. Dictionnaire n-, neolôgisc/s woordenboek, opgave en verklaring der nieuwgevormde woorden. den verschuldigden eerbied.
%éinestrine, f. [El. n.] Aap m. van 't geslacht l%éologiquernent, adv. Bij wijze van neologisder makakoos of kuifapen. - Levantsch tweevleu- mus.— éolowisme,m. Taalnieuwigheid f. nieuwgevormd woorn., inz. een kwalijk gevormd woord,
.qeliq insect n.
I%émoblastes, m. p1. [Bot.] Draadkiemen f. eene onjuiste nieuwe zegswijze; zucht om nieuwe
p1., zulke plantenkiemen, waarbij de zaadlobben woorden te smeden en te gebruiken, neologisuit de aarde komen, maar zich weldra in draad- m u s ii. La néologie est un art, Ie n- en esti'abus.
vormige ligchamen verdeelen, gelijk bij de mossen - Xéologiste, Xéologue, m. (het eerste altijd,
en varenkruiden. - 1Iéniocères, m. p1. [H. n. ] het tweede doorgaans in kwaden zin) WoordenInsecten n. p1. met draadvormige voelsprieten (vgl. smid, nieuwe-woorcienmaker, iemand, die nieuwig
heden in de taal brengt of zoekt te brengen, ne o
CRAcH0CEREs). - 1Témog1ossate, adj. [H. n.]
toog m. - Xéoméiiiaste, m. [Ant.] Vierder
Met draadvormige tong.
1%éinolithe, m. [Minér.J Soort van dendriet van het feest der neomenie of der nieuwe maan.
of boomsteen, op welles oppervlakte zich afbeeldin- - Neomenie, t. De dag van nieuwe maan, het
-
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begin eener maanmaand. - Nieuwe-maan[eest n.
eophobe, ill. [Didact.] Vijand ni. van nieuwigheden, inz. in de taal. - 1éophobie, f. iYieuwiglteidsvrees, vrees f. voor, afschuw in. van nieuwiglieden, neopliobie f. - Xéophysme, in.
Zucht f. om bekeerlingen te maken, n e op it y s
w u s II. - Xéophyte, in. et 1. Xieuwbekeerde,
pasgedoopte, n e 0 i Ii i e t in. en f. - Xéoplase, f.
IMinér.] Rood, oplosbaar zwavelzuur ijzer II.
iéop1asie , in. [M i di.] Nikkel-oxyde n. i%Téo-ptatoiiiciei. , in. [Phil.] ]Vieuw-platdni
in., naam (lei mystic/ce t/teosop/ten der 5e eeuw,-cao
inz. van Plotinus, Porp/iyrius , Jamb/ic/i/us en
Proclus; no/c van die der 15e eeuw, inz. van Marnil/us licinus. - Xéo-ptatoiiisme, in. Leer f.
der nieuw-platônici, n e o-j) t a t a n i s m u s n Néorarne, in. [Opt.] Nieuwzigt , vereeniging van
het panorama en liet diorama, dat het binnenste
5 0fl een gebouw, eenen tempel, enz. (geen landschap
in w
midden
of onbeperkte ruimte) voorste/t, e/ks
rich dc aanschouwer bevindt (uitgevonden door
Allaux te Parijs, 187), n e o r a os a n.— Xéothé
eique, adj. [Didact.] Naar den nieuweren smaak
of trant, nieuwerweisch, modisch, neothérisch.
- 1éotheimes, nipt. [Tech.] Warme baden n.
j/. naar een nieuw stelsel of model inqerigt. Xéottoeryjites, m. p1. [U. n.] Insecten a. p1.,
(!('e hunne cfîeren onder den bast der planten leggen.
1%èpe, f. [[ 1. ii.] IVaterschorpioen m., een halt.o:hild?g insect. - Soort van adder t. op Madagaskar.
%épaul, in. [H. n.], z. v, a. NAPAL.
1épenthe, f. [Bot.] Kannekenskruid n., eene
;iant in Indië, welker breede bladstengels aan de
SJ)t5 helder water bevatten. - Népenthès, in.
( pr. ne - pen -tèce) [Méd. anc.] Smart- en deadheid-verdrijvende artsenij 1. - Zorgverdrjvend,
opbeurend middel n.
%épe., in. (pr. —père) [Aiith.] : Bâtons of
B aguettes de N-, neperiaansche staafjes ii. p1.,
met welker behulp inz. de vermenigvuldiging en
(ledling werktuigelijk uitgevoerd worden (door den
schotschen baron iNeper of Napier uitgevonden) . %épérien, iie, adj. iVeperiaansch, door Neper
uitgevonden: Logaritlilnes ii-s, Baguettes n-es,
neperiaansche logarithmen in. p1., staafjes n. p1.
%éphéléiiiancie, t. [Divin.] Waarzeggerij f.
ti it de beschouwing der wolken. - éphé1ine, t.
[Minér.] Nevelsteen, sommiet , weeke smaragd,
witte hiacint in., eene steensoort, welker doorzigtige
kristallen in salpeterzuur névelig of wo/kip worden, nepheljne t. - Xéphélion of Néphéliuini, in . (yr. --ome) [C li ii.] K'olkje n., nevelvl k t., kleine witte vlek op 't hoornvlies van 't
oog; wolkje op of in de pis; wit plekje n. op de nagels. - Néphélolde, adj. Nevelig, wolkig, troebel.
1Iéphivi, in . [Mint/i.] Schelpmarmer n.
1éphra1gie, f. [Méd.] Nier- of lenclep(jn t. %éphraigiqiie , adj. De nierpijn betreffend,
n e p h r a t j i s c h. - Als subst. m. et t. Lijder m.,
ljjderes f. aan nierpijn. - % éphrélite, in. [Minér.]
Soort van serpentijnsteen, n e p h r e t i e t m. iéphre1niintiqiie, adj. [Méd.] Door women
in de nieren veroorzaakt, n eph m ei m i n ti s Ch.
- 1iéphremphraxie, t. [Méd.] Verstopping
of te groote opgevuldheid f. der niervaten. - Nepbréte, t. (p t= e ) [Méd.], z. v. a. NÉPHR1TE.
- éphré1ique, adj. [Anat.] De nieren betreffend. - [ Méd.] Aannierpijnlijdend, nep hri
C Ii. - [Pharm.] Remède n-, niermiddel,-tis
middel tegen de steenpijnen, nephritisch middel D.
- NEPHIUT1QUE, in. [Méd.] Lijder aan nierkoi(jk,
aan niergraveel. - [ Pharm j Middel ,tegen de
nierziekten, inz. tegen 't graved. - NEPHIIETIQUE, t.
Graveel, nierkodjk ii. - éphrétite, t. [Minér. ]
Groene steatiet of speksteen; - soort van édele
serpentijn, nephretiet in. - 1éphrine, t.
[Chin.], z. v. a. UREE. - Néphrite, t. [Minér.]
Niersteen, graveelsteen, bittersteen, een blaauwach tip groene, soms groenachtig witte, halfharde, doomschijnende steen van het talkgeslacht, inz. in Egypte,
71 e h r i e t in.; ook z. v. a. NÉPHRÉT1TE. - [ Méd.]
,Vierontsteking, n ep h ei t i s t. -- Néphritiqiae,
adj. et subst. , z. v. a. NEPHIIÉTIQUE. - Né-
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phrocatJlaiticoH ofNéphi'ocatholieon, in.
Pharm.] Niermiddel ii., middel tegen 't graved.
- Néphroeèle, t. [Méd. ] .Nierbreuk t., eigen1(1/c: inkleinming of uitzakking t. der nieren. - Néphrographe , in. [Didact.] Nierenbeschrjver,
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schrijver over de nieren en hare ziekten, n e p h r 0graaph in. - Néphiogi-aphie, t. Nierenbeschryving t. - 1éphiographique, adj. Die
beschrijving betreffend, n e p h r o g r ä h is c h. S Népliioïde, adj. [Didact.] Niervorsniq (rénifornie). - Néphi-olithe, in . [Méd.] Niersteen,
nephrolith in. - Xéphrolitliiase, t. [ Méd.]
Steen/)den n. in de nieren, n e p h r a 1 i t h j a s i s t.
- Népliro1itiqie, adj. [fliëd.] Door graved of
steen in de nieren veroorzaakt, n e p h r 0 1 í t I 5 Cii.
Néphiolithotomie, t. [Chic.] Niersteensnijding t. - i%éphiolithotoiiiique, adj. Tot die
kunstbewerking behoorend , n e p h m a 1 i t ii 0 t Omis ch. - Néphiologie, t. [Ditlact.] 1V/erenkunde, leer van, verhandeling t. over de nieren. 1 éphiologique, adj. De niercnleer betme/fend,
nephrolôgisch. - Néphi-ologiste, in. Nierenkenner, beoefenaar van de nieren en hare ziekten, nephrolooy. - Néphiologue, in., z. v. a.
NEPHROGRAPHE. - Néphrophlegmasie , t.
[Méd.] S/f/ni/ge pisopstopping t. (isthurie inuqueu
Se). - Népheophlegttiatiqiie, adj. Daartoe
behoorend, nephrophlegmdtisch. - Né
phvoplégie, I. [Méd.] Verlarnming t. der nieren.
- Néphvoplégiqiie, adj. Daartoe behoorend,
daaruit geboren, ii ep hr o p1 é q i s c h. - Néphi opléthoie, f, [Med.] Overvulling, voibloedigheid t.
der nieren. - Néphropléthorique, adj. Daaruit ontstaan, nep/iroplethôrisch. - Néphropyiqiie, adj. [Méd.] Door nierettering veroorzaakt, n ep hr op y'isch. - Néphropyose, t.
Nierettering, n ep h r op y ô s is t. - Néphvorrhagie, t. [Méd.] Bloedvliet uit de nieren, nierbloeding t. - Néphi-orrhagique, adj. Dc nierbloeding betreffend, nephrorrhdgisch. - Néphiospasiiiodique, Néphiospastiqiie , adj.
IMéd.] Door nierkramp veroorzaakt. - Néphrothromboïde, adj. [Méd.] Door bloedklonters of
geronnen bloed in de nieren ontstaan, nephrot h c o in b oí d i s 4. - Néphrotoiuie, t. [Chir.]
Niersteensnede, niersnede t. - Néphrotoiiiique,
adj. De niersnede betr/fend, n e p h r o t ô in i s c le.
Népides, in. p1. [H. ii.] Waterschorpioenen in.
p1. (nèpes).
Népotisnie, in. [Pout.] Neefbegunst'iging t.,
invloed n., door 's pausen neven dikwijls op de
staatszaken uitgeoefend; - zucht der in hoogheid
geplaatste personen om hunne neven of verwanten,
met achterstelling van vreemden en zonder daarbij
op verdienste of geschiktheid te zien, aan voordeelige en aanzienlijke posten te helpen, n ep atismus II.
Neptuiiales, t. p1. [Ant.] Feesten n. p1. ter
eere van Neptunus (den god der zee in de myth.),
neptundliën. - Neptune, [Mar.] Zeeatlas
met herleide kaarten, a ep t ci n u s in. N- oriental,
verzameling t. van zeekaarten der Oost-Indien,
zeeboek van d'Apres de Manevilette, Indische neptunus in. - Paste de N-, Neptunuspost t., mededeeling van berigten door glazen /lesschen, die men
bij gevreesde schipbreuken met een berigt in zee
werpt, opdat het toeval haar doe vinden of ergens
aan land spade. - (poét.) De zee 1.: Les lots
ernus de IX- irrité, de beroerde baren (van den
vergramden Neptunus) , de verbolgene zee. Les
champs, Les plaines, L'empire de N-, de zee. [H. n. ] Bonnet le N-, Z. SONNET. - Manchettes
de N-, zee-manchetten t. pl. , soort van punt koralen,
die naar eend in tallooze ploojjen ge/wankelde handlubbe gelijken. - Neptuinide, ni. et t. Afstammeling m. en 1. van Neptunus. - Neptunien,
iie, adj. Neptcmnisch, van Neptunus afstammend,
tot Neptunus of tot de zee behoorend: Le 1w/ras
n-, Theseus. - Terrain n-, viotbodem, door bezinking ontstane grond in. - (podt.) L'empire, Le
rivage n-, de zee t., liet zeestrand. - Als subst.,
z. v. a. NEPTUNISTE. - Neptuniswe, m. [Géol.]
Onderstelling of wetenschappelijke meening f., dat
de aarde hare tegenwoordige gedaante door de
werking des waters heeft verkregen (in tegenoverstelling met het vulkanismus, dat het vuur als de
eenige oorzaak dier gedaante aangeeft, n ep t uni s m u s n. - 11eptuniste, in. Aanhanger van
dal gevoelen, nep t U n i 5 t in.
Nère, m. [Chron.] Tijdperk n. van zes honderd
jaren in de tijdrekening der Cha1ders.
1érée, m. [Myth.] Néreus, ondergodheid der
zee, vader van 50 dochters, de nereiden geheeten.
S-:

-

]X1IUIPE

-

(poët.) De stille, bedaarde zee. L'eiripire de 1N -,
de zee.
Iéréide, f. [Myth.1 Waternimf, zeenimf f., eene der 50 dochters van Lvëreus, n e r ei d e f.
[H. n.] Glimworm m., zeer kleine zeeworm, waaraan men voor een gedeelte het zooge
der zee toeschrijft, zeeduizendbeen in.-noemdlicht
iéret, in. [Hort.] Soort van blaauwe druif f.
.ifl Languedoc.
1%Iéreiix, euse, aclj. Z. NÂIIEUX.
Nerf, ilL pr. oerfe; het mcccv. neifs, pr. ah!)
[Aaat.] Zenuw f. naam der dunne, witte, gunsterende, rnerghoudende draden of hoorden van het
dier l ijk 1qchaam, die g'rootendeels uit de hersenen
of uit het ruggemerg ontspringen, zich van daar
naar de andere tigchaamsdeelen begeven en de werktuigen des gevoels en der beweging zijn. Malathe
ie n-s, zenuwziekte 1. Attaque de n-s, zenuwaan
val rn. Avoir les n-s iiiitagles, een prik/eetbaar,
aandoenlijk zenuwgestel hebben. Avoir les n-s fa!bles, zwak van zenuwen zijn.
(pop.) Pees f.
(tendon), spier f. (muscle). Se fouler an a-, zich
eene pees verrekken. Contraction les n-s, zamentrekking der spieren. Nerf (pr. nèr) de boeuf,
bullepees f Donner ties coups de II- de boeuf a
(fig.) Kracht,
l°, iemand bullepeesslagen geven.
sterkte, vastheid, gespierdheid t.: Avoir lu a- dans
Ie caractêie, een vast karakter hebben. II ny a
point de a- dans son discours, zijne rede is krachteloos. Cet ouvrage est plein de n-, dit werk is
vol kracht, is gespierd. Bander les n-s de son esprit, zijne geestvermogens inspannen. (Loc. prov.)
L'argent est le n- de Ia guerre, geld is de ziel
van den oorlog. [Ai-eh.] z. v. a. NERVURE.
[Pêche] N-s de l'épervier, treklijnen of pezen t. p1.
van het werp- of stoipnet.
[Véner.] Teellid a.
van 't tiert. [Tech.] N-s, ribben 1. p1. van den rug
eens boeks.
Nerf féi-ure, m. [Vëtér.] Pezenklap, pezenslag, peeskwetsing t. (in t loopen door
't eene paard aan 't andere toegebragt).
Iériette, t., z. v. a. EPILOBE.
1érinde t. [Corn.] Soort van indisch wit
katoendoek a.
1léi-ion, in., z. v. a. LAURIER-ROSE.
1éi-ite, 1. [H. n.] Halvemaanhoren in., zwemslok, n e r i e t f., een schelpdiergeslacht, waarvan
men 7 2 soorten heeft, onder welke dejongclragende
neriet de merkwaardigste is.
Xéi-itite, f. Persteende zwemslak t.
1Téi-o1i, rn. [Pharm.] Oranjebloesem-olie, ne
-olie, geest van neroli, eene kostbare, zeer wet--soli
riekende ethdrische olie, die inz. te Ragusa en in
Zuid-Frankrijk wordt gedestilleerd.
1éi-on, rn. Wreed vorst, dwingeland, Nero
( naar den door zijne wreedheid beruchten romeinéronieii, ne, adj. Neschen keizer Nero).
rdnisch: Jeux n-s, nerOnische spelen a. pl. soort
van letterkundige wedstrijden, door Nero ingesteld,
later door Domitiaan hersteld onder den naam van
Kapitolinische spelen (vgl. CAPITOLIN).
erprun of ioir ]un, m. [Bot.] Wege
doorn, kruisdoorn m. ^des teinturiers, verwers
(wei/es onrijpe bessen het bessen- of-kruisdon
schijtgeel opleveren). N- cathartique, purgeer-kruisdoorn (uit wel/es onrijpe bessen het sap- of blazengroen wordt bereid).
Nervaisoii, f. [Didact.] Zenuwstelsel n. (liever système nerveux). Nei-val, e, adj. De
zenuwen betreffend; van de zenuwen voortkomend;
voor de zenuwen dienstig. Maladie n- e , zenuwziekte t. Baume n-, zenuwbalsem m. (Plur. m.
nervaux.) N ervation. t. [Bot.] Gezamenlijke
ribben f. pl. van een blad. Nerver, v. a [Tech.]
Met pezen voorzien of overtrekken. N- un battoir,
een raket met pezen overtrekken, omwinden. Nun livre, de rugribben aan een boek maken. Het
part. passé is ook adj.: Livre bien nervé, goed
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eribd boek a.
[Blas.] Feuille de chime n-e
4'or, goud geaderd eikenblad n.
1Ierveux,
euse, adj. De zenuwen betre/fend, tot de zenuwen behoorend, zenuwachtig; zenuwrijk;
gespierd, krachtig, sterk, vast. Affection ii-euse, ze'nuwaandoening t. Toux n-euse, zenuwachtige hoest,
zenuwhoest m. Fidyre, Maladie n-euse, zenuwkoorts,
-ziekte f. Etre n-, zenuwachtig zin, zeer gevoelige,
zeer prikkelbare zenuwen hebben. Le genre of
système n-, het zenuwstelsel.
Le pied est la
partie du corps Ia plus n-euse, de voet is van alle
iigch.aamsdeelen het rijkst aan zenuwen en spieren.
-

-

-

-
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Bras, Corps n-, gespierde arm m., gespierd,
sterk lig chaam n.
(ftp.) Style a-, gespierde,
krachtige, mannelijke stijl m.
[Bot.] Geribd,
met sterk uitkomende bladribben.
[Tech.] Far
a-, vast, taai ijzer a.ei-vié, e, adj. [H. n.]
Geribd, niet ribben.
iTervifo1ié, e, a dj. [Bot.]
Met geribde bladeren.
ei-vimoteur m.
[Anat.] Zenuwbewégende kracht t.
ei-vi
niotilité, t. Bewégelijkheid f. der zenuwen.
erviinotioii, 1. Zenuwbeweging, zenuwwerkzaamheid t.
Nervin, e, adj. [Pl1arrn.] Zenuwversterkend, goed voor de zenuwen: Un rernède
gebïuikeljker
n- of
als subst. : Un n-, een zenuwster/eend middel a. Nervoir, m., Xervoiie, f.
[Tech.] Rîbsteinpel in. des suikerbakkers, waar mede hij de ribben op de bladeren nabootst.
Werktuig a. des boekbinders voor de rugribben.
I. N ervosité, 1. Zenuwrijkheid; gespierdheid,
kracht, n e r v os i t e i t f.
Medeljdigheid f. der
zenuwen in eene ziekte.
Nei-vuleiix, euse,
adj. [Bot.] Met uitstekende ribben.
ervui-e, t.
[Tech.] Ribbing f. van een boek.
Smal bezetsel
snoer
Ii. op de naden van een kleed.
[Arcii.]
of
Ribben 1. p1., bogen of gedeelten van bogen, die
zich aan een gewelf vereenigen en elkander in
evenwigt houden; ribwerk a. aan andere voorwerpen.
[Bot.] Feuille a deux, trois n-s, blad n.
met twee, drie ribben. Feuille sans n-s sensibles,
ongeribd blad a.
1 Neseieniuient adv. pr. nèss-ci-a-inan)
Zonder het te weten, onberaden, onvoorzigtig.
t Nescient, e, adj. Onwetend (ignorant).
Neseio vos, (mots latins) (pr. nèss-ci-o-voss)
(eig. ik ken u niet; eene gemeenzame zegswijze om
iets te weigeren) Dat kan niet, daarvan gebeurt
niets, dat lust mij niet: Je vous a i accordd votre
première demande; mais pour celle-ei, n- ik heb
uw eerste verzoek ingewilligd; maar wat dit betreft, dat kan niet, daarvan wit ik niets weten.
N estor, m. Wijs, ervaren en eerwaardig grijsaard; oudste en ervarenste onder zijne geljken,
Nestor m. (naar Nestor, den wijzen en ervaren
koning van Pylos, die nog in zeer hoogen ouderdom aan 't beleg van Troje een werkzaam aandeel nam).
Nestorianisme, m. Leer f. van Nestorius,
bisschop van Constantinopel, die in 1 31 als ketter
van zijn ambt ontzet werd, dew/fl hij de maagd
Maria wel voor de moeder van den mensch Jezus,
maar niet als de moeder van God wilde erkennen.
Nestorien, in. Aanhanger dier leer, ne s t 0T i a a n.
NESTORIEN, NE, adj. Naar Nestor gel(jkend (in wijsheid, welsprekendheid, in hoog geklommen jaren); tot de leer van Nestorius behoorend, nestoriaansch.
Net, te, adj. Zuiver, schoon, rein, net, zindelijk:
Les rues sont n-tes, de straten zijn schoon, zindelijk.
Avoir les mains n-tes, schoone handen hebben. Ii
faut tenir ses dents n-tes, men moet zijne tanden
zuiver houden. Cette eau ii'est pas nette, dit water is niet rein, zuiver.
Cet enfant est déjà a-,
dit kind is reeds schoon: het bevuilt zich niet meer.
Ce cheval est sain et a-, (lat paard is gezond en
(fain.) 11 fit tons
wel, heeft geenerlei gebrek.
Zuiver,
les plats n-s, hij at al de schotels leeg.
onvermengd: Ce froment, Ce sucre est n-, die
tarw, die suiker is zuiver, onvervalscht, onvermengd.
Helder klaar doorschijnend ; glad,
blank, onbevlekt; net, duide'ijk, helder, zuiver. Ce
via est bien n- depuis qu'on la soutird, die w ij n
is zeer helder, klaar, sedert men hem afgetapt heeft.
Ce diamant nest pas a-, die diamant is niet
helder. La glace de ce miroir est bien a-, het glas
van dien spiegel is zeer helder, schoon gepolijst,
regt blinkend. EC riture nette, zuiver, net, duidelijk schrift n. Un style n-, een zuivere schrijfstijl m.
Cette dlie a Ia voix n -ta, dit meisje heeft eene
heldere stem. Avoir Ia vue n-to of (pop.) Avoir
visière n-te, een goed, scherp gezigt hebben. Cette
expression nest pas n-ta, deze uitdrukking is niet
klaar. Cela est clair et n-, dat is klaar en duidelijk. Zuiver, vrij, schuldenvrij, onbezwaard: Ce
bien est a-, dit vermogen, dit goed is zuiver, zonder
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schulden. Ses dettes paydes, il lui reste de quitte
et de a- trois cents florins, wanneer zijne schul

-

den betaald zijn, blijft hem nog drie honderd gulden vrij geld over.
Produit Ii-, zuivere, nettoopbrengst 1. (na aftrek van alle kosten en uitgaven).
-
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Prix n-, naaste prijs m. (die geen vermindering
meer dulden han). Poicis n-, netto of zuiver gewigt ii. (na aftrek der tarra). - N- de tous frais,
Vrij van alle kosten. - Helder, duidelijk, ligt te
verstaan: Pensée, Expression n -ta. heldere,duideljke gedachte, uitdrukking f. Avoir la conception
n-te, l'esprit net, een kelder begrip, opgeklaard
verstand hebben. - Zuiver, zonder zwarigheid,
zonder dubbelzinnigheid, zonder bedrog. Affaire
qui nest pas ii-te , zaak, die niet zuiver is,
(laos' wat achter schuilt. Jamais ii ne ma fait une
réponse nette, nooit heeft hij mij een bepaald,
klaar. duidelijk antwoord gegeven. Ii a l'ârne, Ia
conscience n -te, hij heeft een rein geweten, hij
heeft zich niets te verwijten. Ii a les mains n-tes
de ce qu'on lui impute, hij is onschuldig aan hetgeen men hem wijt. Je veux en avoir le coeur n-,
ik wil weten wat er van de zaak is. Un procédé
n-. eene openhartige handelwijze. Je suis n- de ce
crime, Ik ben rein (onschuldig) van deze misdaad.
- Faire maison ii-te. zijn huis zuiveren, zijne
dienstboden wegjagen, van dienstboden veranderen.
Faire tapis 11-, al het geld winnen, dat op tafel
ligt. - [Mar.] , z. PATENTE. NET wordt als
subst. gebruikt in: Mettie an n- Un écrit, Un
thèrne, een geschrift, een opstel in 't vetschrijven,
- Het komt ook als adv. voor in den zin van:
Eensklaps, in eens, geheel, volkomen; - (fig.) regt
uit, zonder omwegen, onbewimpeld. Cela s'est cassé
11- comme Un verre, dat ia eensklaps als een glas
in stukken gebroken. Je vous dis n- ce que jell
pence, ik zeg a ronduit, wat ik er van denk. Ii
iiie ia refusé n-, hij heeft het mij regtuit geweigerd.
- TOUT NET, bc. adv. Onbewimpeld, ronduit: II
lui donna le démenti tout net, hij heette het hem
ronduit liegen. - Xetterneiit, adv. Netjes, net,
zindelijk. zuiver: Ii faut se tenir ii-, men moet
zich net , zuiver houden. Un meuble n- travaillé, een net gewerkt stuk huisraad. Tenir nUh enfant, een kind rein houden. - (lig.) Duideijk, klaar: I! s'explique 11-, hij drukt zich duidelijk
Uit. Ecrire 11-, duidelijk, net schrijven. - Ronduit,
onbewimpeld: Ii lui a dit n- la vérité, hij heeft
hem onbewimpeld, ronduit de waarheid gezegd. 11 n'y a que la mart qui termine n- tous les
chagrins, alleen de dood maakt voor goed aan alle
verdrietelijkheden een einde. - Xetteté, f. Reinheid, zuiverheid: helderheid, blankheid; duidelijkheid, klaarheid f.: 11 règne une grande n- dans cette
maison, er heerscht eene groote zindeljkheid, reinheid in dit huis. - La ii- dune glace, de helderheid van een' spiegel. La n- de l'écriture, de 1hflpression, de duidelijkheid, zuiverheid van 't schrift,
van den druk. - Avoir beaucoup de n- dans Ia
voix, eene zeer zuivere, heldere stem hebben. (fig.) La ii- desprit, de style, d'idées, de klaarheid, helderheid van verstand, van stijl, van denkbeelden.
Nettoienient, Xettoyage, in. Het reinigen,
schoonmaken of zuiveren: Le nettoiement des rues,
dun port, het schoonmaken, boenen der straten,
het opruimen eener haven. - Le nettoiement des
grains, des terres, het zuiveren der granen (van
alle vreemde bestanddeelen); het schoonmaken der
akkers (van alle onkruid). - ii est chargédu
nettoyage des rues at des places publiques, hij
is met het schoonhouden der straten en pleinen
belast. - Xettoyer, v. a. Reinigen, schoonmaken,
zuiveren, wasschen, afwasschen; afvegen, uitvegen,
afboenen, afborstelen, enz. N- une maison, een huis
schoonmaken. N- un fusil, een geweer schoonmaken.
N- un habit, des bottes, een' rok afborstelen, laarzen poetsen. N- des verres, des assiettes, glazen,
borden afwasschen. N- du blé, koren zuiveren. (fig. et lam.) Les voleurs ant nettoyé cette maison,
de dieven hebben dat huis leég gestolen. - N- Ia
mei' des corsaires, les cliemins des voleurs, de
zee van zeeroovers, de wegen van roovers zuiveren.
N- Ja tranctiée, de beléqeraars uit de loopgraven
jagen. N- Ie tapis, in 't spel alles winnen. N- les
affaires, le Plan dune maison, de zaken, het vermogen van een huis in orde brengen. - N- mie
pensée, eene meening, gedachte klaar en duidelijk
maken. - [ Paint.] N- un tableau, eene schilderij
schoon maken, ophalen. N- des contours, omtrekken
zuiverder en naauwkeuriger maken. - (Loc. prov.)
N- les broes, les plats, de kannen, de schotels ledigen, veel drinken, alles opeten. N- qn. sans ver-
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gettes, iemand braaf afrossen. - SE NETTOYER,
v. pr. Zich schoonmaken, opknappen: Se ii- les
dents, zijne tanden schoonmaken. Se n- avant de
sortir, zich opknappen eer men uitgaat. - Elkan
(Ier schoonmaken of reinigen. - ettoyeur, iii.,
-eiise, 1. Schoonmaker m., schoonmaakster 1. Nettoyui-e, f. Veegsel, opgeveegd vuil n.
Nettroi-hyiique, m. [H. n. ] Soort van groote
ingewandsworm m. bij den mensch.
eiible, f. [Agric.] , z. v. a. CARIE.
Neu!, adj. numér. (z ) Negen: N- cents chevaux, negen honderd paarden n. p1. Le chiffre n-, het
cijfer negen. - Les n- soeurs. de negen zusters,
de muzen of zanggodinnen. - Ook voor neuvième:
Lan mil huit cent n-, het jaar duizend acht kondud negen. Charles n-, Karel de negende. NEUF, M. Het getal, het cijfer negen: La produit
de n- multiplid par trois, het product van negen
vermenigvuldifjcl met drie. Faire un ii-, deux neuf,
eene negen, twee negens zetten. - De negen in
't kaartspel: La n- de carreaux lui est entré, hij
heeft ruiten negen gekregen. Avoir tous les iieuf
dans son jeu, al de negens in zijn spel hebben. (lam.) Elle entre dans le n- , dans son ii-, zij gaat
in de negende maand (harer zwangerschap), in hare
negende maand. - [Atith.] Preuve de n-, negenproef f.
Xeuf, neave, adj. Nieuw, pas gemaakt; nog
niet of weinig gebruikt. Habit, Chapeau n-, nieuwe
rok, hoed ni. Cet habit n- est fall depths trois
aus, deze nieuwe, nog niet gedragen rok is sedert
drie jaren gemaakt. Cet h- est encore tout n-, dit
kleed is nog weinig of niet gedragen. - (pop.)
Un habit tout battant n-, een speldernieuw, spiksplinternieuw, vonkeinieuw kleed n. - (Loc. prov.),
Z. BALAI. Faire corps n-, z. CORPS. Faire maison
neuve, schoon schip maken, al Zijne dienstboden
wegzenden en andere nemen. Cela lui arrivera
plus tOt que robe fleuve, dal kan hem heel ligt
weer overkomen. - (Prov.) Un vieux four est
Plus aisé a chauffer qu'un ii-, op oud ijs vriest
het ligt; eene oude weegschaal is gevoeliger clan
acne nieuwe. - Bois n-, niet gevlot hout, per as
of per schuit aangevoerd hout. - Terre iieuve,
nieuw ontgonnen, nieuw beploegd tand n. - Chevaux n-s, versche paarden ; weinig of niet gebruikte paarden n. p1. - Nieuw, minder oud dan
andere dingen van dezelfde soort: La vieille ville
et in villa neuve , de oude stad en de nieuwe,
nieuwere. - Nieuw, onbedreven, onervaren, onnoozel, groen. II est tout 11- en cc métier-lá, hij
is nog geheel onbedreven in dit handwerk. Elle
est encore neuve aux affaires du ménage, zy is
nog onervaren in de huishoudelijke zaken. Etesvous encore n- dans cette villa? zijt gij nog onbe
kend, vreemd, nog een nieuweling in deze stad?
Cet étudiant est encore n-, deze student is nog
groen. - (pop.) Ii est n- comma Un fifre, hij is
nog zoo groen als gras. - Nieuw, nog niet gezegd,
behandeld, gebruikt: Pensde, Expression neuve,
nieuwe gedachte, uitdrukking f. Sujet ii- at traité
dune manidre neuve , nieuw onderwerp en op
eene nieuwe wijs behandeld. - (fam.) Voilà qui
est tout n- pour moi, dat is geheel nieuw voor
mij, daarvan had ik nog geen woord gehoord. NE(JF, M. Het nieuwe, het pas gemaakte, het nog
niet of weinig gebruikte Un coeur n-, een hart,
dat nog geene liefde gevoeld heeft, dat nog niet
heeft bemind. Donnez-nous du n-, geef ons van
het nieuwe. II y a du n- dans cette idde, er is
iets nieuws in dit denkbeeld.
a NEUF, bc. adv.
Nieuw, als nieuw, van nieuws op (herstellen of
omwerken): Refaire un bâtiment (t (en) n-, tout
a n-, een gebouw op nieuw, van den grond op,
opbouwen. Blanchir des dentelles it n-, kanten
wasschen, zoo dat zij er als nieuwe uitzien. DE NEUF, bc. adv. in 't nieuw (gekleed): Il a fait
habiller sas enfants da ii-, tout de n-, hij heeft
zijne kinderen in 't nieuw, geheel in 't nieuw,
laten kteeden of steken. eufrne, m. [Cout.] Negende gedeelten., dat
eertijds de geestelijken tot bestrijding der begrafeniskosten van 't nagelaten huisraad des afgestorvenen namen.
Neurne, m. [Anc. mus.] Herhaling f. van het
slot bij 't kerkgezang, n a u m a n. - Naam van
de notentekens (punten, streepjes, haakjes, enz.)
der middeleeuwen.
-

-

NEURALGIE - NÊVROPATHOLOG1E.
%euralgie, f., Z. NEYRALGIE. (negen.
1 Xeuranie, f. Het getal of de hoeveelheid
eiire, Netive, m. [Mar.] Buis, haringbuis f.
%etirileiiune, Neurite, Ieuritique, etc.,

--

Z. NEVRI—.

Neurobate, III. [Ant. rom. ] Koordedanser. Neurobatiqne, f. Kunst 1. des koordedansers,

het koordedansen.
Ieuroïde, t. [Bot.] Soort van wilde latuw f.
Neurolèi.e, t. [Bot.] .4merikaansch alantgewas D.

N eurologie, Neuroptè
Neurose, etc., z. NEVRO--.
-re,
Neurospastes, m. pl [Ant. gr.] Door dra-

Neurographie,
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sont n-s, de werkbijen zijn qeslachteloos, zijn noch
[Clint] Onzijdig, noch
mannetjes noch wijfjes.
zuur noch alkalisch: Sei n-, onzijdig zout, neutraal zout, uit de verbinding van een zuur zout
traal
(of een zuur) met een loogzout (of alkali) ontstaan,
zout, waarin het zuur en 't oxyde is geneutraliseerd of wederzijds werkeloos gemaakt. - NEUTilE. M. Onzijdige, onpartijdige m., hij, die geen
partij kiest: Le droit des n-s , het regt der onzijdigen. - [Gram.] Onzijdig geslacht n.: Confondre
-

Ie ii- avec le mascuiin. - [H. n. ] Geslachtlooze m.:
Ii y a des n-s dans certaines espèces de fournîls,
de termites. - eutretiient, adv., liever NEIlT1IALEMENT. -- Xeutiiflore, adj. [Bot.] Met

den bewogene ledepoppen, marionetten t. nl., die onzijdige of geslachtlooze bloemen. - Xentriser,
men tij de Bacchusfeesten ronddroeg, si e u r a - V. a. [Gram.] Niet-overgankelijk of onzijdig maken: Lusage a neuti'isé ce verbe. - SE NEUTRIspdsmata n. p1.
t Neustré, adj. et subst. m. Meubelmaker, SEll, V. vr. Als niet-overgankelijk gebruikt worden:
meubelverkooper m. Courtepointiers n-s, spreima- Ce verbe so neutrise rarement. Het part. passé
is ook adj. : Vei'l)e neutrisé, als niet-overgankelijk
kers, spreiverkoopers m. pl
eutra1ement, adv. Op onzijdige wijze, on- gebruikt werkwoord n.
Neuvaine, f. [Catli.] Neqendaagsch gebed n.
zijdig, onpartijdig, neutraal. - [Grain.] Le
vethe actif s'emploie souvent n-, het bedrijvend of - (podt.) La n- celeste, het hemelsch negental, de
overgankelijk werkwoord wordt dikwijls als onzij- negen muzen. (burl.) La docte n-, 't geleerde nedig gebruikt. Neiitralisant, e, adj. Veron- gental.
Nenve, M., Z. NEU1IE.
zijdiqend, onzijdiq makend, n e u t r a 1 1 s d rend.
- Neutralisation, f. Veronzijdiginq, onzijdig
Xenvièine, mij. Negende. Le n- jour du mais,
making, neutralisdtie, ncutraliséring: de negende dag der maand. - NEUVIEME, M. NeLa a- dun pays, dun navire. - Voorloopig ver- gende maand f., negende dag m. der maand; nedrag van neutraliteit of onzijdigheid. - [Chim.] gende gedeelte II. ii est arrivé le n- du mois, hij
Verbinding van een zuur ligchaam met een alka- is den negende dec maand aangekomen. Ella est
lisch tot een middelzout, opheffing of wegneming dans 5011 ll-, zij is in hare negende maand (der
der bijzondere eigenschappen van twee stoffen door zwangerschap). &voir un n- dans tine affaire, een
hare verbinding of wederzijdsclie inwerking op negende gedeelte in eene zaak hebben. - NEUVIEME, t.
elkander, neutrali.cdtie t. - [ Méd.] N- lull Negende toon rn van den grondtoon, anna t. virus, onschadelijkrnakinq t, dooding eener smclstof. Xeuvièmernent, ado. (en neuvième lieu) Ten
- Neutraliser, v. a. Onzijdig of onpartijdig negende, in de negende plaats.
severs, f. [Hort.] Soort van tulp t.
maken, in den toestand der onzijdigheid verplaatXeveu, ill. Neef, broeders of zusters zoon.
sen; onwerkzaam, krachteloos, werkeloos of onschadelijk maken, neutraal maken, n e u t r a 1 i s é - L'oncle at sas n-x, de oom en zijne neven. Petit
desles
nmauvais
projets,
ren: N- les efforts, les
of arrière n-, achterneef, zoon van neef of nicht.
seins de qn. , iemands pogingen, plannen krachte- z. ook MODE. - ( in deftiqen stijl en podt.) Nos
loos maken, verijdelen, iemands kwade voornemens n-x, onze nakomelingen. Jusqu'h nos dei'niers n-x,
onschadelijk maken, - [Chim.] Een basisch of nos arrière -n-x, tot onze laatste nakomelingen.
iÏévra1gie, t. [Béd.] Zenuwpjjn f., zenuwalkalisch zout met een zuur, of omgekeerd, zoodanig verbinden, dat zij elkander volkomen in even- lijden II ., a e u r a t p j e f. (z. ook onder TIC). wigt houden, dat elks bijzondere eigenschappen op- Névralgique, adj. Zenuwlijdend; de zenuwpijn
geheven worden en er een middenzout, een neutraal betre/fend, n e u r a iqi s c h. - évrartériel,
of onzijdig zout ontstaat, n e u t r a Ii s é r e n. - Ie, adj. [ A nat.] Tot de zenuwen en slaqaderen,
SE NEUTRALISER, V. pr. Elkander opheffen of te behoorend. -- %évrileinmatique, adj. [Anat.]
niet doen; onzijdig, werkeloos gemaakt worden. - Het zenuwvlies betreffend. - évritemine of
Het part. passé is ook adj.: Projet neutialisé, wer- Xévrilèrne, m. [Anat.] Zenuwvlies n., zenuwkeloos of krachteloos gemaakt ontwerp II, - Ville scheede f., n e u r i I y'm a of (minder goed) n e un-e, voor neutraal of onzijdig verklaarde stad 1. - l'iléma n. - Xévrileinmiteof Névrilite, t.
[Hid.] Zenuwvliesontsteking t. - 1évritiioti1iAcide n-, onzijdig gemaakt, geneutraliseerd zuur.
- Neuitraiité, f. Onzijdigheid, onpartijdi g heid f., té, f., z. v. a. NERVIMOTILITE. - Névrite, t.
toestand m., waarbij men 't met geene partij houdt, [Mid.] Zenuwontsteking, neuritis t. - ié
neutraliteit f. Respecter Ia n- dune puis vritiqiie, adj. De zenuwonts t eking betreffend of
sance, dune viiie, de onzijdiqheid eener mogend - daarvan afkomstig. - [ Pharm.] Zenuwsterkend,
lieid, eener stad eerbiedigen. N- armde, gewapende op de zenuwen werkend: Un médicament n-, of
onzijdigheid. - Ii garda Ja n- dans leur dispute, als subst.: [In n-, een zenuwmiddel n. - Névrohij bleef of hield zich bij hunnen twist onzijdig. - gaiiiie, t. [Méd. ] Dierljk magnetismus n. (als
[Chim.] Toestand van wederzijdsche opheffing of zeide men: zainenparing of ineensmelting der zetenietdoening der kenmerkende eigenschappen van nuwwerkzaamheid, nl. tusschen den magnetiseur
een zuur en een looqzout door hunne verbinding. en den ljjder), n e u 1' 0 q a m ie t. - Névroa- Neutre, adj. Onzijdig, onpartijdig, geene partij mi mie, adj. Tot het dierlijk lnagnetismus behootoegedaan of omhelzend, aandeelloos, n e u t r a a 1. renet, neurogémisch. - ITévrogénie, t.
Etre, Rester of Demeurer n-, onzijdig zijn, blij- [Anat.] Ontstaan n. der zenuwen, zenuwworVen. Etat, Prince n-, onzijdige Staat, vorst m. ding t. - Névrographe, in. [Didact.] ZeTerritoii'e n-, onzijdig gebied n. - Pavilion n-, nuwbeschrjver, neuï'ograaph m. - Névroonzijdige vlag t , vlag eener onzijdiqe mogendheid. graphie , t. Zenuwbeschrijving, verhandeling
over de zenuwen en hare ziekten, a e u r a p r aVaisseau n-, onzijdig schip n. - [Gram.] Onzij
dig, noch mannelijk noch vrouwelijk, van 't onzij- phie t. - Névroraphique, adj. Tot de zedig geslacht. Substantif n-, onzijdig zelfstandig nuwbeschrijving behoorend, n e u r a g r d p h is ch.
naamwoord fl Ii n'y a pas cie genre n- dans Ia - Névrologie, t. Zenuwleer, zenuwkunde,
langue francaise, de fransche taal heeft geen on- neurologíe t. - iTévroIogique, adj. Zezijdig geslacht. - Onzijdig, niet -overgankeljk, in- nuwkundig, tot de zenuwleer behoorend, n e utransitief, subjektief: Verbe n-, niet-over- rold gisch. - Névrologue, m. Zenuwkenner,
gankelijk, onzijdig werkwoord n. Verbe n- passif, neuroloog m. - Névrouae, m. [léd.] Pijnwerkwoord, dat, met een onbezield wezen als on- lijk onderhuidsch gezwel in 't zenuwweefsel; - bij
derweep, in reflexieven vorm met lijdende beteeke anderen de naam der zenuwknoopen of ganalien ,
nis gebruikt wordt, zoo als se vendre, se cueillir, neuroma n. - Névrornyélite, t. [Mid.]
(verkocht, geplukt worden); ook: niet-overgankelijk Ruggemergsontsteking t. - Névroparalysie, 1.
werkwoord, dat in 't fransch met être wordt ver- [Mid.] Zenuwverlamming t. - Nevroparalyvoegd, zoo als tamPer, venir (vallen, komen). - tique adj. Zenuwverlammend, neuroparaBot ] Fleur n-, onzijdige, gesiachtlooze bloem I., I y'ti s c h. - Névropathie, t. [Mid. 1 ZenuwMoem, die noch meeldraden noch stampertjes heeft. aandoening t., z. V. 0. NÉVRALGIE. - Névropa
- [H. n. ] Geslachteloos: Les abeilles ouvrihres thologie, t. [Didact.] Verhandeling 1. over de
-

--

-

-

-

.
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zenuwziekten. - Névrophiogose, 1. [Med.]
Zenuwontsteking 1. - évroprosopa1gie, f.
[Méd.], Z. V. a. TIC douloureux. - 1%évroptères, in. p1. 11 n. ] Pees- of netvieugeligen rn. p1.,
insecten met 'vier doorzigtiqe netvormige vleugels,
gelijk de watervliegen, lenteju/Jers, enz., n e u r óptera a. p1. — Xévroptérologie,f. [Diclact.]
Beschrijving der netvleugeli g e insecten. - Névroptérologique, adj. Die beschrijving betreffend, n eu r opterolO gis cle. - Névroptérologue, m. Kenoer, besc/ujjver van de netvieugeli insecten, a e u r op t e r a 1 a a g M. - Névro-ge
pyre, f. [M&l.] Zenuwkoorts f. - Névropyi-ique, adj. Zenuwkoortsig, n e u r 0 p y'r i s C ii. Névrose, f. [Méd.] Zenuwlijden n., zenuwaandoening, zenuwkwaal f. in t algemeen, a e u r 6sis F. - Névrosique, adj. Zenuwl ij dend, de
zenuwkwalen betre/fend, n e u rd S is c/i. - Névrosquelette, rn. [Ant.] Gezamenlijke beenderen n. p1., die de centrale deden van 't zenuwstelsel omgeven. - Névrosihénie, f. [Méd.j Te
groote zenuwwerkzaamheid, ziekelijk verhoogde
zenuwkracht, overmatige zenuwprilckel m., a e ter 0 s t Ie e n j e f. - Névrotiqie, adj. et subsi,
[Phanm] , z. v. a. 1'EViiIT1QuE. - Névrotoine, m.
[Anat.] Mes a. tee' zenuwontleding. - Zenuwontieder, neurotoom. - Névrotoine, f. Zeauwontleding, ontleedkundige bereiding der zenuwen; kunstmatige doorsnfiding eener zenuw, n e u1 0 t 0 flt I e f. - Névrotomique, adj. Daartoe'

behoorend, neurotômisch.

Newtoniai,isnie, m. (p1'. oiou—) [Phys.]

Stelsel n. , leer I . van Newton omtrent de beweging
der hemelligcharnen , de algemeene zwaartekracht,
e;z., ee e te, t a a i a n i S n e t s n. - NewtonieH,
ne, adj. 1Vewto o iaansch, van Newton, Newton of
,

zijn stelsel betreffend. - Als subst. rn. Newtoniaan,
aanhanger, voorstander van Newtons stelsel. Newtoniser, v. a. [Didact.jMet Newtons steleel in overeenstemming brengen.
Nez, m. Neus rn. Le n- de l'hornme, du che
du chien, de neus van den mensch, van het-val,
paard, van den hond. Le boel, Le das, Les ailes,

La cloison lu nez, de tip of punt, de rug, de

vleugels of zijden, het tusschen- of middelschot van
den neus. - z. AQUILIN, BOUItGEONNE, CAMARD,

CAMUS, ÉPATI, EvASÉ. - Parler, Chanter du n-,
door den neus spreken, zingen. Saigner du n-, uit
den neus bloeden; (fig. et fain.) lafhartig zijn, gebrek aan moed hebben. - (Loc. fig., fain. et pray.)
11 ne voit pas plus loin que son n-, hij ziet niet
verder dan zijn neus lang is, hij heeft geen doorzigt. Mener qn. par Ie n-, iemand bij den neus
leiden, met hem doen wat snen wil. Jeter qe au
n- de qu. , iemand iets onder den neus wrijven,
verwijten. Mettre ou fourrei son n- partout, Mettre Ie n- oil ion na que faire, z. FOURREII; Z. ook
EluDER, RUFFLE, CASSER, ENCErSOIR, FRIANIMSE,
MENER, METTRE, MOUTARDE. - 11 De commence

(1 u'á mettre son n- dans les livies, hij begint eerst
te studôren. Avoir toujours le n- sur qc., altijd
met iets beizig zijn. Ii espérait faire une grande
fortune, mais ii a donné du n- en terre, hij hoopte
een groot fortuin te maken, maar 't is hem mislukt. Tirer les vers du n- P qu. , ienmand uit /m ooren. Cela paraît comme le n- au visage, dat is
zonneklaar. Je n'ai pas le it- tourné vers cela,
daar heb ik geen' zin in, ° daar staat mnfj de neus
niet na (naar).Il donna do n- en terre, hij viel met
den neus voorover. On lui a fait un pied de n- ,
men heeft hem een' langen neus gegeven, regt beschaamd gemaakt. Avoir toujours qn. sur le n-,
iemand altijd op den hals hebben. Ii a le n- long,
hij ziet ver vooruit. Ce nest pas pour votre n-,
Cda VOUS passera loin du n-, dot gaat uwen neus
voorbij, daar zult ge niet aan ruiken. Beau n- Em
porter lunettes, een mooije neus om te brillen (als
bespotting voo iemand met een' grooten neus). Vo tre n- branle, gij zegt de waarheid niet, gij liegt.
Regarder (lui a le plus beau mm-, loopen rondslenderen of lanterfanten. Prendre son n- pour ses
fesses, zich lamp vergissen, een' grooten bok sekteten. - (Prov.) Qui coupe son n- dégarnit son
visage. wie zijn' neus schendt, schendt zijn aangezigt. Jamais grand it- ne gkta beau visage, een
goede gevel versiert een huis. Z. ook MORVEUX. (fern.) Neus, soot' 't ge/meele gelaat of hoofd genomen. Mettre Ie it- a Ia ten/mire, den neus uit het

-NICHE.
venster steken, uit het raam kijken. Les ennemis
n'osèrent montrer le it-, de vijanden durfden hun
gezigt niet vertoonen. Itegarder qn. sous le n- ,
iemand onder de oogen zien. Fermer Em qn. Ia porte
an n-, iemand de deur voor den neus toesluiten.
Ii lui a soutenu cela a son n-, hij heeft item dat
in zijn aanqezigt staande gehouden. 11 la fait it
mon n-, hij heeft het voor mijne oogen gedaan.
Donner sur le it- ,Em qn. iemand wat op zijn gezigt
geven; iemand eeoc of andere vernédering aandoen. Rire an U- de (Em) qn. , iemand in 't gezigt
uitlagchen. - (fain.) Neus, reuk m. Avoir bon it-,
Avoir le n- fin, een' goeden neus, een' fijnen reuk
hebben; (fig.) veel doorzigt of schranderheid hebben.

Les lévi'iers cent point de

U-,

de wind/monden

hebben geen' scheipen neus. - Chien de haut n-,
goede speurhond m. Ce chien a le n- dur, die hond
heeft een' slechten neus, blijft niet op 't spoor. [Bot.] N- coupé of Pistachier sauvage, klappernotenboom m. - [I-I. n.] Vise/i van 't haaijengeslee/it; - z. a. a. SASE. - [Man.] Porter le itau vent, den neus in den wind steken, den kop
hoog opligten; - (van imienschen gebôzigd): eene hooge
borst zetten. - [ Mar.] Voorboeg, neus m. Ce bittintent est trap stir le n-, dat schip ligt te veel in
den neus, is te zwaar van voren beladen. - [Teelt.]
Neus van eene dokpan; neus van een' blaasbalg.
- N- de busque, neus aan de geweerkolfkrornming.
Ni, conj. Noch, Ii nest ni bon ni mauvais, hij
is liar/i goed noch kwaad. Ni lui ni son frère ni
moi le ferons, noch hij noch zijn broeder noch ik
zullen het doen. Ni l'un ni lautre na fail somt
devoir, noch de eene noch de andere heeft zijnen
pligt gedaan. II ne le fera pas, ni moi non plus,
hij zal het viet doen, en ik even min. Ni plus ni
moms, niet meer noch minder, juist of evem zoo veel.
Niable, adj. Ontkenbaar, loochenbaar, wat ontkend of geloochend kan worden.
Niais, e, ad]. [Fauc.] Oiseau it-, restvogel in.,
vogel, die nog in 't nest ligt. - ( fi g.) Onnoozel,
eenvoudig, zonder ondervinding, onervaren. sintpel, sulachtig. Un garcon n-, een onnoozele jongen.
II a lair it-, hij heeft een onnoozel, dam uitzigt.
11 ina dit cela dun ton n-, hij heeft mij dit op
een' onnoozelen toon gezegd. II a fait une dmarclie fort n-e, hij heeft een' zeer dammen stap gedaan. - NIAiS, ill-, -E, f. Onnoozel, eenvoudig
niensch It., onnoorele bloed m., onervarene m. en f.;
onnoozele vrouw f. of meisje n., onnoozele duif 1.
Cest uit n-, 't is een onnoozel rnensch. II fait, II
contrefait le n-, hij houdt zich dom, ennoorel. (Loc. prov.) 11 est de ces n- de Sologne qui no
se trompent quit leur profi t, hij is een von ddiegenen, welke zich tot hun voordeel onnoozel aanstell n. - Niaiserneut, adv. Op eenvoudige, on-e
noozele, domnnie wijze, als een onnoozele bloed. I%iaiserie, f. Onnoozelheid, zotheid, eenvoudigheid, kinderachtig/meid, beuzeling f.; domme streek rit.,
zotte kuur f. Ne nous amusons point Em des ii -S.
laten we ons niet met zotheden, beuzelingen ophouden. II ne dit quo des n-s, hij zegt niets dan
kinderachtigheden. Il est dune grande em-. hij is
(in Abyssinid.
hoogst onnoozel.
Nibile, m. Soort van zakpijp f. of doedelzak in.
Nicarel, tij. , Z. NACA1RE.
Nicaise, in. (pop.) Eenvoudig, ligtgeloovig en
onnoozel jong rnensch, botterlk M.
Nieandre, f. [Bot.] Soort van mandrag&re t.

of aluinwortel m.
Nieaué, nt. [Corn.] Franse/t katoen n. voor
den uitvoer naar Afrika.
Niccoleux, adj. m. [Ch i nn . ] : Suroxyde Ii-,
nikkel -over -oxyde n. - Niceoliqite, adj. in.

[Chim.]: Oxyde Ii-, nikkel -oxyde n.
Niecolo, m. [Minor.] Soort van onyx-agaat in.
t Nice, a dj. Eenvoudig, onnoozel. - Promesse
n-, eenvoudige belofte f. (zonder pand of zekerheid).
Nicée, f. [Hort.] Soort van tulp, nicéa f.
argelooze,
t Nicement, adv. Op eenvoudige,Eenvoudigschroomvallige wijze. - ± Niceté, t.
held, onnoozelheid; ongekunsteldheid, argeloosheid t.
Nieette, f. Onnoozel, schuchter meisje n.
Niche, t. [Arch.] Nis, schelpvormige uitholling
of indieping t. in de dikte van eenen muur, om er
eene kagchei, een beeld of iets anders in te plaatsea. N- d'autel. altaarnis. .N- peint.e, blinde nis.
- (Loc. prov.) II est pined comme on saint dans
Ia n-, hij is geplaatst, hij zit als een heilige in zijns
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nis, hij zit zeer we!. - Indieping, kleine afgezonderde ruimte in eene kamer, om daarin een bed te
plaatsen, alkoof f.; ook eene soortgelijke afgezonderde plaats in een' tuin. [Cath.] Kleine troon im
tot tentoonstelling van 't Hoogwaardige. - Klein
elraagbaarineubel ii., als slaapplaats voor eene kat
of een' kamerhond. - NICHE, f. (bij verbastering
voor nique) Streek, trek m., pots 1., die men iemand
speelt. Faire uric n- a €n., iemand eenen streek
spelen, eene poets bakken. Ces n.s.lâ no me platsent point, deze streken, poetsen behagen mij niet.
I%iehé, e, mij. (en part. 2)as5d van nicher):
Oiseaux n-s, genestelde vogels m. p1. - [ Bot.]
en
in een
Sernences n-es, zaden n. pl. , die als efjer
nest geplaatst zijn. - Homme n- dans un coin, in
een' koek geplaatste man. - ichée, f. Nestvol,
nest, broedsel n. jonge vogels: Ii a pris Ia mOre et
in n-, hij heeft de oude (liet wijfje) met al de jongen weggenomen. La n- était de ving petits olseaux,
er waren vijfjonge vogels in het nest. - (bij uitbreiding): IJne n- de souris, d'insectes, de serpents, een nestvol muizen, insecten, slangen. (faIn.) LJne n- de voleurs, een dievennest. II a
chassé toute Ia n-, hij heeft het gansche gebroed
weggejaagd. - ieher, v. a. Nestelen, een nest
maken. Les hirondelles nichent aux fenèties et
dans les écuries, de zwaluwen nestelen, maken
hare nesten aan (le vensters en in de stallen. SICHER, V. a. (fain. et iron.) Op eene plaats nederzetten, vestigen. Qui vous a nichP en eet endroit?
wie heeft u OJ) deze plaats nee'rgezet, gebrat ? hoe
komt gij hier? - SE, NICIIEII, V. pr. Zich nestelen,
zich plaatsen; zich verbergen: Vous vous dtes nichd
bien haut, jj hebt u zeer hoop genesteld, pij hebt
ccce hooge verdiepinq tot woning. -- II ee nicha
dans une armoire, Jij) school in eene kast wcj. Ou l'orgueil va -t-il se n- ! waar wordt er al geen
hoogmoed gevonden! waar zit de hoogmoed al niet!
- iehet, in. Nestei n., ei, dat men in een nest
legt, opdat lie kippen er e(jeren zouden bij leggen.
- ieheiar, ni., -euse, f. Vogel m. , die een
nest 'maakt. - iehoir, in. Broeikooi f.
Iieke1, m. [Minér.1 Nikkel n., een jraauwcichtig z'ilverw'it, sterk blinkend metaal, dat zoowel
koud als warm smeedbaar 15, zich tot draden trekken en tot blik pletten laat, magnetisch en hoogst
inoejjelfjk smeltbaar is. - iekeIé, e, jeketifère, adj. [Mmdc.] Nikkel bevattend. keliiie, fl1. [Mìnér.J Verbinding van nikkel en
arsenik. - Nickolaiie, m. [M i di.] Metaal, dat
doorgaans het nikkel vergezelt, n i k k a 1 ci 15 U in n.
icodème, m. (pop.) Botterik, groote domoor,
zeer onnoozel inensch in.
Nicolaïsme, m. [H. rel.] Leer n., dooi L'Vikolaas, een' (Ier 7 diakenen van Jeruzalem, in de
Ie eeuw gepredikt, welke leer het huwelijk de
priesters en, naar men wil, de gemeenschap der
vrouwen toestond, a i c o a I s in u s ii. - Nieo
lalte, m. Aanhanger (lice leer, ei i c 0 i a 't e t in.
t N ieoré, e, adj. Onnoozel, eenvoudig. - Als
subst. , vooral in 't vrouwelijk: Unc n- e , een onn oozel meisje ii.
ieoteux, in . p1. Tech.] Vierendeels -dakpan
F. »1., 0001' de vakken tusschen de balken n. -nes
NN ieotiane, f. [Bot.] Vroegere fl00111 van de ta
t., tabak in. (naar den 1ranschinan-balcspnt
Nicot, die in de 10e eeuw dit gewas het eerst uit
Portugal, waar het toen uit Amerika door Spanjaarden en Portugézen was overgevoerd, naar
Frankrijk snedebragt) , si i c 0 t t cl si a I. - N ico
tiaiues, f. Pl Tabaksplanten, tabakssoorten f. Pl
- iieotianine, f. [Ch in .] Vast en vliegtig bestanddeel n. in den tabak, waaraan deze zijn' eigenaardigen geul- ontleent, ni co t i a n I ii, e f. - Ni
eotiiAe, I. [Chum) Vloeibaar, scherp en vlagtig
alkaloïde in den tabak, een zeer krachtig vergift,
nicotine 1. - ieotique, adj. [Chum.]: Set
n-, zout, waarvan de nicotine de basis is, ni c 0(ver in .
t i 5 c le zout n.
Iicrophore, in. [ E t. IL] Dodgraver, dikkeIietatioii, f. [Méd.] liet blikkeren met de
oogen, eene onwillekeurige krampachtige beweging
der oogleden, n i c t cl t i e t. - Nieter„ v. n.
[Vétdr. ] Blikkeren niet de oogen (bij paarden). %ietitaiit, adj. [Anat.] : Paupidie n- e , blikkerend
ooglid n.
iid, in. Vogelnest ii. N- de moineau, de corneille, de pie, musschen-, kraaijen-, eksternest n.
-

-
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Le n- des oiseaux de proie est appelé alec, het
nest der roofvogels noemt men aim. - Bij uitbedding: N- de fourinis, de termites, de guèpes,
N- de lapins, d'écureuils , mieren-, termie t en-,
wespennest, hazen-, eekhorennest. (fig. et fam.)
II ne, sort point de son n-, hij komt niet uit zijn
nest, uit zijn huis; ook: men vindt hem altijd te
bed. Pondre nu n- d'autrui , eens anders vrouw
beslapen. 11 a trouvd on hou n-, hij heeft eengoed
nest, een goed t'huiskoinen gevonden, hij is goed
bezorgd. C'est un n- d rats, nu vrai n- P rats,
t is een rattennest, een waar rattennest (van een
slecht huisje, bekrompen kamertje). - (Loc. prov.)
Prendre in pie nu n-, zijn oogmerk bereiken, eene
gunstige gelegenheid vinden, datge e n vinden, wat
inca zoekt- On na plus trouvé quo le n-, men is
te laat gekomen (om hem te vatten), de vogel was
reeds gevlogen. Ii croit avoir trouvd Ia pie au n-,
hij meent den aap gevonden, eene goede ontdekking
gedaan te hebben. Cda seri va it n- de chien, die
zaak loopt verkeerd uit. - (Proc.) Petit it petit
l'oiseau fait son n-, dooi' aanhoudenden arbeid
slaagt men allengs in zijn oogmerk, Rome is niet
0]) éénen (lag gebouwd. A chaque oiseau son n
est beau, elke vogel vindt behagen in zijn nest,
ieder vindt Zijne woning cle mooiste. - [Bot.] Nd'otscau, vogelnest, eeoc soort van standelkruid,
dat aan den voet der denneboomen wast. N- de
fourmis, mierennest, een klouterstruik van Cayenne. - [Bil.] N-s d'hirondelle , tamboersnesten
nesten, soort van epauletten,. - N- de pie, eksternest n. , gedekte plaats in een veroverd werk,
waaruit de belelgeraars veilig kunnen schieten. N-s de Tonkin, Tonkins -nesten, eetbare indische
vogelnestjes (van de salanq (i ne of 'indische zwaluw).
- XidiLicatioa, f. [Didact.] Het nestboust'en
der vogels.
idoreux, ease, WIj. [Méd.] Naar gebraden
vet of naar vuile eijel'en riekend of smakend, rottig, bedorven.
Nidulaire, t. [Bot.] Nestzwam n. laiit, e, adj. Een nest makend. - Nidulé, e,
adj. [Bot.] Als eijercn in een nest gelegen (can
zaden).
ié, e, adj. (en past. posed van nier): Fait n-.
Véuité n- e , ontkend feit n., geloochende waarheid f.
ièce, f. Nicht f., broeders- of zusters-dochter.
- Petite is-, achternicht 1., dochter van neef of
nicht. z. ook MODE.
Nielle, t. [Bot.] Korianderzaad n., veldkomijn in. N- des l)lés, Fausse ii-, N- bâtarde, geineene bolderik, /laweelachtige roo(le Icoî'enbloein t.
N- des champs, N- sauvage of Bgtarde, Poivi'ette,
commune, veldkomijn ni. N- romaine of des jardulls; N- cultivée of domestique, tamme of roomsche zwarte komjjn in. , velduigelle t', narduszaad n.
N- de Candie of do Levant, z. v. a. NIGEI.LE. [Agric ] lionigdaaw, brand in. in 't koren. [Tech.] Metaalplaat f., waarop eene teekening is
gegraveerd, welkei- groeven met inetaalzwartsei zijn
gevuld; hol sieraad op goudwer k gegraveerd en in
de groeven met zwart emailleei sel gevuld, niëllo n.
- IOiii t. van een vat. - +ielfer, v. a. [Tech.]
In metaal gravéren en met zinart emailleersel vullen, niellos maken, ii i el 1 é ren (eeoc door Iloreitünsche goudwerkers uitgevonden kunst). - [Agiic.]
Dooi- honigdauw bederven. - SE NIELLEI, V. Pl .
Door honigdauw aangetast, bedorven woede.
Les bids se iuiellent. - lietpart. passé is ook mij.:
BIds niellés, door honigdauw aangetast, b'adg
koren n. Ta batière n- e , geniëlleerde snuifdoos 1.
- Nieileuv, in. Ver v aardige r van niyllo -werk,
nillleereler m. - Nielhire, f. Kust van, siC/idrel: geui/leerd werk ii.
ie r , v. a. Ontkennen, loochenen: N- use vd
rité, un flit, eene waarheid, een feit ontkennen.
Je nie quit ait raison, Ik ontken, dat hij gelijk
heeft. IN- une dette, un dipdt, eeoc schuld, een
toevertrouwd pand loochenen, ontkennen. - [Log.]
N- une conséquence, une proposition, eese gevolgtrekking, een voorstel ontkennen, het niet daarmede eens zijn. - Ook zonder voorwerp: Vous
affli'mez, et moi je nie, gij bevestigt, en ik ontken.
- SE NIER, v. p. Ontkend, geloochend worden:
C'est là une chose qui se nie facilement.
ife, f. [Tech.] Bovenste oppervlakte t. eener
leischicht.
i%igaud, e, adj. (fam.) Onnoozel en don, lop:
--

,

-

-

-
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Homme n-, Femme n-e, of als subst. N-, N- e ,
Niudzing, Ninzin, ni., z. v. a. GENSING.
botterik IlL, uilskuiken n., onnoozele bloed m.,
Ningas, in. (pr. —gace) [H. ii.] Soort van
zotti n f. - NIGAUD, m. [K. n.] Kleine zee- of Indische zandvloo F.
waterraaf f - 1%igauder, V. n. Zich met beuinos, m. (pr. —mice) [H. n. ] Peruaansche bij F.
zelinqen ophouden, beuzeiwerk verriten; domme
1insi, IIinzin, Msaia, m. of Nisanne, f.
streken begaan. - 1igauderie, 1. Zotternij f., Ninsing, ninst- of ninsiwortel m., een voortrefbeuzelwerk n.; la/Je praat, domme streek m.
felj)k chineesch gewas, dat om zijne geneeskracht
%igauteaux, in. p1., Z. MCOTEUX.
beroemd is en naar den suikerwortel gelijkt.
1igeIie, f., weleer z. V. a. NIELLE. - [ Bot.]
1iiobé, 1. [H. n.]Naam van een' vlinder, nio bd 1.
Ju//'ertje in 't groen n., n I II é 11 a F.
Mole, F. (woord der schooljongens) Stoot, stomp,
Itigrescent, C, Wij. lvaar 't zwart zweemend, opstopper m.
zwartachtig, 9vaauwzwart.
Niort, m. (Prov.): Prendre le chemin de N-,
Xigrette, F. [H. ii.] (pop.) Meerl f. , ( merle).
lieden liegen ('waarmede men beschuldigd wordt),
liegen.
1%igriea, m. [Minér.], Z. V. a. AMPELITE.
Xigi-ieaule, adj. [Bot.] Met zwarten of zwartNippe, f., doorgaans Nippes, F. p1. Vrouachtigen stengel. - Nigi-icolle, adj. [H. n. ] wentooi, vrouwenopschik m., versierselen n. p1.,
Zwarthalzig. - igi-icoriie, adj. [H. n. ] Met modewaren, snuisterijen f. pl., kleinooden n. p1. zwarte voetsprieten. - % igi-icj-nre, adj. [H. U.] (fig. et fans.) 11 en a eu de honnes n-s , hij heeft
Met zwarte schenkels of dijen.
er goed voordeel, een' vetten buit bij behaald. Nigrillo, M., Z. NEGRIO.
Nipper„ v. a. Met modetooi, met voorwerpen van
1igi-in, m. [Mindr.] IJzerhoudend titanium- opschik voorzien of uitdossen. - SE NIPPER, V. pr.
erts m. - Nigriise, f. IJzer-titaan ii. , zwarte Zich van opschik voorzien; - zich allerlei fraais
granaat, een gekristalliseerde titanium -erts m.; aanschaf/en. - liet part. passé is ook adj. : Fernzwart bergglas n., rooktopaas m.
me Men n- e, goed van modetooi of opschik voorXigiipenne, adj. [H. n. ] Met zwarte vleugels ziene, netjes gekleede, goed bemeubelde vrouw.
of vleugeldeksels. .- 1%igrii-ostre, adj. [F I. n. ]
ippis, m. [Corn.] Phiiippijnsch doek in. van
Met zwarten snavel. - 1%igrispernie, adj. jot.j banaan- en bloemrietvezels.
Met zwarte zaadkorrels. - Nigritarse, adj.
Nique, F. (fam.) Minachtend of bespottend tee[H. n. ] Met zwarte voetwortels. - %1gritho- ken n. (alleen gebezigd in): Faire Ia n- a qn., it
i-ax, adj. Met zwarte borst; met zwart borst- qc., den neus voor iemand, voor iets op/talen,
schild. - igi-iveutre, adj. Met zwarten buik. iemand of iets verachten. - (Prov.) Les malades
%igi-oil, m. [1 I. IL] Zwartoog, zeebrasem m., en hiuc font an médecin Ia n-, de qenees/teerea
met eene zwarte vlek op den staart.
zijn onver'inogend om zékere lijders, wier namen
Nigi-oniancie, F. [Divin.] Sc h atgraverij F., de op ique uitgaan (asthmatiques, paralytiques, pulgwaande !unst «:0 i 1 aarde verborgen voor- moniques, hydropiques, etc.) te genezen. - [ fl . n.j,
werpen te vinden; - z. v. a. NECROMAISCIE. -- z. v. a. NINGAS.
1igi-osnancien, m., -iie, F. Schatgraver m.,
.t iquedoui1le, m. (fam.) Domkop, zotskap m.
schatgraafster F. - Als adj.: De schatgraverij beiquée (La gioire de), (plais.) Buitengetreffend; z. ook NÉCISOMANCIEN ,
meene praal, pracht of staatsie f. (naar INiqude,
heldin in den roman Amadis de Gaule).
ignedoiii1le, ni. (pop.), z. v. a. SOT, NAIS.
Niquer, t,. n. [Jeu] Bij den eersten worp winihiI-albuin of Nil-album (pr. —home), m.
[Chim. anc ] Wit niets n., zinkb l oemen, witte ligte neut of de vereischte oogen werpen.
vlekken f. p1. van zink -oxyde. - [Pliaini. anc.]
t I%iquet, m. Beuzeling, kleinigheid f. ; .Rattekeutels F. pt'.
ihi1is;ne, in. [Phil.] spottend gebaat' it.
lvietheid f., het niet, bet niet-zijn; liet niets-ge%isaii, m., Nisarine, F., z. NINSI.
boven; leer f. der vernietiging, a i h I l i s m u s n.
1Tise, f., Z. v. a. NIFE.
ison in. [H. n. ] Zeevogel m. van 't geslacht
- Nihiliste, in. et f. Nietsgeloovende m. et f.;
- n'ietsdoener in., nietsdoenster f.. tot niets deu- der arenden.
gend of bruikbaar lid n. der maatschappij, ni Ii iissole, 1. [Bot.] Soort van wi/eke F. (gesse).
li st al. - Ook als adj.: Ecrivain ii-, aan niets
); N itée, F., Z. V. a. NICEIEE.
Niteseent, e, adj. Blinkend; glanzig wordend.
geloovend schrijver in. - Nihilité, f. Nietigluid f., volslagen gebrek n. aan waarde; liet niet- - itieoIle, adj. [H. n. ] Met glanzigen hals. —
zij
n, nihiliteit F.
Nitidiflore, adj. [Bot.] Met glanziqe bloemen.
Nil, in. [Métrol.] Nil ni., te Surate en elders - Nitidifollé, e, ad). [11. n.j Met glanzige
in India eene som van 100 padans of 100000 m i l- bladeren.
Nitidule, f. [H. n. ] Glanskever, aaskever nu.
lioen ropijen (ongeveer = 1 0 millioen guldens).
Xitouehe, F. (zamentrekking van ny touche)
Nil-gaut, m. [H. II.] Nyl-qau in., een gazélaclutig dier in 't binnenst van Indië, met den hals (fam.) C'est une sainte ti-, 't is eene schijnheilige,
en kop van een hert, de horens en staart van een' eene fdmelaau -ster, huichelaarster. Faire la sainte
os (ook boeuf gris du Mogol gebeden).
0-, de schijnheilige, de preutsche spelen.
Nitraire, F. [Bot.] Salpéterstruuk in. î1iaque, ad). Den Nijl (rivier van Egypte)
betreffend. - Niligène, adj. Aan de Nijl-oevers tranilique, ad). [Chim.]: Acide n-, naam van
t indigo -zuur Pij Berzelius. - !itratation, F.
geboren: [Myth.] La génisse n- tic, Isis.
Xiilas, nu. (pr. —lace) [Corn.] Oost-indische Omzetting F. in salpeter. - Nitrate, in. [Chim.]
m cluindsche stof van boombast met zijde, n i ha s n. Salpeterzuur zout n. N- de potasse (in mineratoille, 1. [BIas.] , z. CROIX NILLEE. - [Agric.] gische taal Potasse nitratde), saipeterzure potRond uitspruitsellje n. aan bet bout van den bloei- asch F. - Nitre, 1. [Chim.] Salpeter n. leaden wijnstok. -- [Flort.] Rij palm, als sieraad treiix, euse, ad). Salpeterachtig. - [Chim]
9w een bloembed. - [Tech.] Langwerpig wieltje n. Acide n-, salpeterig zuur. Gaz n-, salpeterig gas n.
om darmen te tweernen. Z. ook AN1LLE. - iHe, - ITitriate, m. [Chim.] Salpeterzure potascit f.
e, adj. [Bias.] : Croix n- e , gescheiden ankerkruis n. - Nitrière, F. Salpetergroeve 1. - Nitrification, 1. Vorming F. van salpeter of salpeterzure
Miogèiie, adj., z. v. a. NILIGENE. - Nito
vuiètre, m. Nijlmeter m., paal of zuil tot meting zouten. - 1itrifier (Se), v. yr. Tot salpeter
overgaan,
salpeter worden. - 1itrigène, M.
(Egypte's
hoofd
der overstroomingen van den Nijl
rivier) nilometer in. - li1oiaaétrie, F. Nijl- [Chim.], z. v. a. MTROGÈNE. - %itrique, adj.
meetkunde, Nijimeting F. - itornetriqae, F. [Chim.] : Acide II-, salpeterzuur, sterkwater n. Den 1\7ijlmeter of de Nijimeting betre//end, n i 1 0- Nitrite, rn [Chin.] Saipeterigzuur zout n. métrisch. .- Xiloscope, m., Z. NILOMETRE. Iitvogèue, in. [Chi n.] Een der namen van de
- Nilotique, aPi. [H. n. ] In den Nijl levend. stikstof (azote). - Ook als ad).: Gaz nitrogdne,
I%imbe, m. Lichtkrans, straalkring om 't hoofd stiksioflucht n. - l%itrotnètre, nu. [Phys.]
van de afbeelding der heiligen (in dezen zin zegt Werktuig n. om de salpeters van den handel
men doorgaans aur („ ole); ook om het hoofd van te beproeven, salpeterineter, n i t r o nu e te r m. sommige heizers op oude munten, n i in b u s m. - 1%itroniuriate, in. [Chim.] Salpeterzoutzuur
( fi g.) Luister, glans in., dien uitstekende personen zout n. - Nitro-viiuriatique, adj. [Clunu.]:
Acide n- (nu acide hydrochioro-nitrique) , salpeteraan hunne verdiensten schijnen te ontleenen.
imbo, m. [Bot.] Malabarsciie boom m., uit zoutzuur, koningswater n. (eau regale). - Ni
welks olijfachtige vrucht eene olie wordt geperst, trosité, t. [Didact.] Salpeterachtigheid f. !%iitrure, m. [Chim.] Saipeterverbinding f. (azodie men voor zenuwsterkend houdt, n i m b 0 1fl.
-

-
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%ivette, f. [Hart.] Groote, langwerpige zoete
lure). N- d'hydrogène, z. v. a. AMMONIAQUE. Nperzik f.
de carbone, z. V. a. CYANOGÈNE.
Niviforme, adj. [Miner.] Sneeu'wvormig:Chaux
1%Tival, e, Xivéal, e, adj. [Bot.] Des winsulfatée n-, sneeuwvormige zwavelzure kalk m.
ters bloeijend.
Nivóse, m. Sneeuwmaand f., le maand in den
Niveau, ui. Waterpas, werktuig om te onderzoeken of een vlak horizontaal of waterregt is, kalender der eerste fransche republiek (van 21 Dec.
rigtsnoer, meetsnoer, nivelleer-werktuig n. N- de tot 19 Jan.).
Nix , in. [Myth. allen.] Boosaardige waterchaipentier, de macon, timinermans-, metselaarswaterpas. N- a liulles d'air, waterpas of liniaal n. geest in., verdicht wezen, dat zich in 't water opmet luclilbelbuizen en vizieren. N- a plornl) of it houdt en vaak menschen tot zich naar beneden trekt.
Noachides, in. p1. [[ .1. sacr.] ..4fstamtnelingese
pendule, schietlood, paslood n. - N- hydraulique,
fleschjes- waterpas. Le n- -cercie de Lenior, het van Noach, a a a c it j d e a m. p1. - De zeven gecirkelwaterpas van Lenior. Dresser nu (avec Ie) n-, boden n. pl., die, volgens de rabbijnen, doos Noach
waterpas zetten of stellen. Ajuster nu (avec le) n-, aan zijne zonen gegeven werden.
Nobilialre, adj. Tot den adel beltoorend, adelte lood zetten. 1%Iesurer au ii-, waterpassen, met
het paslood meten. - Toestand van een horizon- lijk: Ordre, Sang n-, adelstand m., adellijk bloed n.
taal vlak of van vele punten in 't zelfde horizon- - Soms ook minachtend gebézigd: La gent n-, het
tale vlak. Le n- le in mer, de hoogte der zee. - adellijk volkje. - Particule n-, adelaanduidend
N- de peale, docérinqs-hoek m. La ditidience de woordje vóór den familienaam (in Frankrijk de,
n-, 't verschil in hoogte, van waterpas. - [Mar.] in Duitschland von, in Nederland van, in Dene
N- de leau, waterspiegel m., waterpas. N- d'eau marken of, enz.). - NOB1LIAInE, in. Adelboek n.,
dun vaisseau, waterspiegel in. van een schip, wa- opgave of lijst f. van al de adellijke geslachten eens
terljn, lastlijn f. (ligne de flottaison). - ( fig.) lands. - obilissitnat, m. [Ant. rom. ] WaarGelijkheid f. van rang, van verdienste. - [H. n. ] digheid van nobilissiosus. - %obilissiiiie, adj.
N- d'eau, hamerhaai m. (marteau); - N- d'eau Alleredeiste, titel der Gwsars en hunne vrouwen
douce, waterjuffer f. (marteau). - DE NIVEAU, in 't latere romeinsche rijk, it o b i I I s s i in u S,
n 0 b i I i s 5 i m a. - Als subst.: Door Constantijn
AU NIVEAU, bc. adv. Op gelijke hoogte, waterpas,
gelijk: Mettre cent arpents de terre nu n-, honderd ingestelde waardigheid, die 't regt gaf om 't purmorgen lands waterpas leggen of maken. - ( fig.) Le per te dragen en den bezitter in rang boven den
danger, comme la mart, met bus les liomnles de patricier verhief. - t Xobilité, f., z. v. a. NOn-, 't gevaar, even ale de dood, maakt alle men- BLESSE. - t NOBILITER, v. a., z. v. a. ANOBLHI,
schen gelijk. - Ook als prép met de: La cour nest ENNOBLin. - %oblaitle, f. (dmnigr.) Kleine adel;
pas an n- do jardin, de plaats ligt niet waterpas verbasterde, gezonken adel in.
Noble, adj. Adellijk, van adel, van adellijke
met den taut. - ( fig.) Ii est au n- des plus grands
seigneurs, hij staat met de grootste heeren gelijk, geboorte, in den adelstand verheven: Ii est n- de
hij heeft gelijken rang en voorregt met de aanzien- naissance, par sa naissance, hij is vag adellijke
lijksten. Ouvrage qui nest pas au a- des con- geboorte, door zijne geboorte van adel. Etre n- de
naissances actuelles, werk, dat niet op de hoogte race, de maison, van adellijk geslacht, van een
der tegenwoordige kennis staat. - II nest pas it odeliük huis zijn. 11 est ii- de père et de mire,
votre n-, pour raisonner de la langue, hij staat hij is van vaders- en moederszijde van adel. Etre
niet met u gelijk, hij heeft de kunde niet ons, ge- n- par lettres da prince, door vorsteljke brieven
geadeld zijn, een' vorsteljken adelbrief hebben. lijk gij, over de taal te spreken.
4. Nivéen, ne, adj. Naar sneeuw gelijkend; [Fust.] N- homme, edelman, titel, dien de adellijsneeuwwit. - ivéirostre, adj. [1 1. n. ] Met ken weleer aannamen, en dien ook in sommige acten
de burgers droegen. - [.1 ui. féod.] Biens n-s, adelwitten bek of snavel.
Niveler, v. a. Waterpassen, met hel waterpas lijke goederen n. pl. - N- ablaye, adelljite abdij t. of paslood meten; waterpas, gelijk of elfen maken, (Loc. pray.) Ii est lou, on le roi nest pas ii-, hij
elfenen: N- one rivière, une allie, eene rivier, is eest uitgemaakte gek. - (fig.) Edel, verheven,
eene baan waterpassen. N- le pavé d'uite rue, de heerlijk, voortreffelijk, grootmoedig, edelmoedig,
bestrating eener straat waterpas, vlak leggen. - deftig, voornaam, beroemd: II a des sentiments n-s,
[Mar.] iN- uit vaisseau, een schip op Zijne draqt hij heeft eldele, verheivene gevoelens. Un coeur n-,
leggen, een schip van pas laden. - ( fig.) Gelijk een edel hart. Ce qui parait n- it Fun, parait has
maken: N- les fortunes, les rangs, de bezittingen a l'autre, wat den eenen edel, voortreffelijk schijnt,
gelijk verdeelen, de rangen gelijk maken. —(Coin.] schijnt den anderen laag. C'est une action n- , dat
N- un coinpte, eene rekening vere/fenen. afdoen. is eeoc heerlijke daad. - Un style n-, een deftige,
idele stijl in. - Un n- amusement, een lofwaar- NIVELER, V. a. (Tam.) Beuzelen, lanterfanten.
(In dien zin verouderd). - SE NIVELER, V. Pl . dig, fatsoenlijk tijdverdrijf is. - Un plus n- métier,
Waterpas gemaakt worden; waterpas worden; - een defliqer, fatsoenlijker beroep of bedrijf n. gelijk worden. Ce tannin no se nivellera pas fa- Un n- oigueil, een edele trots m. - Les hévi'ieis
cilernent, dat terrein zal niet gemakkelijk te Wa- sont les plus n-s des chiens, de windhonden zijn.
de edelste vast alle honden. - Les parties n-s du
terpassen Zijn. Les terms so nivellent sous l'inondation, de landen worden onder de overstrootning corps, de edelste deden des ligchaanss (als liet hart,
effen, vlak. - ( fig Les fortunes so nivellent de de lever, de hersenen. enz.); ook: de teeldeelen n.
jour en jour, de bezittingen walden met den dag p1. - NOBLE, Iii. Adellijke, edelman; geadelde, in
sneer en meer gelijk. - Nivèleiie, f. (woord den odeistand ves'luévene in. Les nobles cl les rotuners, de adellijken eis de burgerlijken. Tout
van La Fontaine), z. V. a. RADAUBERIE. velette. t. Soort van waterpas n., in gebruik bij gentilbomme est it-, mais tout n- nest pas gentilden aanleg van spoorwegen. - Niveleui-, m. homme, ieder edelman is adellijk, maar islet iederWaterpasser in., hij, die 't waterpas in handen adellijke is edelman (van geboorte). - N- de nouhoudt. - []list.] N-s, gelijk- of elfenmakers, n i- velle impression, nieuwbakken edelman. - (fig.)
v e 1 e u r s, aanhangers eener volstrekt politieke ge- Son goût était pour le grand et le n-, hij had
lijkheid inz. tijdens de eerste f'ansclie revolutie; smaak voor 't groote en édele. - [ Métrol. anc.]
geljkheidpredikers in Engeland, inz. onder Karel N- it Ia rose, rozenobel ni., voormalige eis geleche
I., levelers. - Xiveliev, in. Beuzelaar a. goudinunt, snel een schip en eeoc roos gestempeld.
Nivelle (Jean (Ie) (Lor. prov.), z. onder - Noble-épine, f [Ijot.] (pop.), Z. V. a. AUBEPiNE; soms ook Z. v. a. EPINE-V1NETTE. - NobleCHIEN.
meiit, adv. Op edele wijze, edel, adellijk; deftig,
iveJLensent, m. 1let waterpassen of ntvellé
ren; waterpassing, gelijkmaking, afineting naar 't heerlijk, voorts'e/felfjk: Il nest pas noble, mais ii
vit n-, hij is niet van adel, maar hij leeft deftig.
waterpas of 't paslood. N- liarornétrique, h000teof diepte-bepaling door oiddei van den barometer. Ii nous a traités n-, hij heeft ons heerlijk ont(fig.) Geljkinaking der standen, der bezittingen. haald. - [Féod.j Tenir is- sine terre, cvii landgoed
ivéo1e, f. [Bot.] Sneeuwklokje, lentekiokje n. als adellijk leen, als riddergoed bezitten. - (fig.)
Iiverean, m., Mverolle, f. [F!. n. ] Sneeuw- Ii pense is-, hij denkt edel. Il s'expi'ime n- , hij
vink in., soort van dikbek. - NIVEIIOLLE, f. [Bot.] drukt zich deftig, niet waardigheid uit. - Noblesse, I. Adel, adeldom, adelstassd m, . adellijke
Soort van winterbloem, f.
Nivet, m. (Pop.) Ongeoorloofd, geheim voor- waardigheid; - ridderschop f., edellieden m. til.
deel n., dot een zaakgelastigde voor zich zelven nil Ancienne, nouvelle n-, oude, nieuwe adel. On lui
a donnh Ia n-, men heeft hem den adeldom gegeeen' voor anderen gedanen koop weet te trekken.
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ven, hij is tot den adelstand verheven. 11 no se -- Noctambulis me, ni., Z. V. 0. SOMNAMBUpique poiut de H-, hij beeldt zich niets in op den LISME.
Noctifer, nu. (podt.) Avondster 1. - Als adj. t.
adel, hij isop zijn' ode/stand niet hoogmoedig. Des
lettres de H-, brieven m. pl., bewijzen n. pl. van adel. L'éloiie noctifère, de avondster. - Noctiflore,
N- par let tres, uit brieven van ode/dooi voortgevloeide adj. [Bot.]: Plante n-, bij nacht bloeijendeplant t.
adel. N- d'agrégation, aangenomen adel. N-par .-. oetiIioii, rn [H. n. ] Amerikaansche vleder
les armoiries, wapenadel. N- de chevalerie, ridder- muis t. met korten gespleten snuit. - Noctihi
adel. N- clrica1e, geestelijke adel, adelljlevoorreten ee, adj. Bot.], z. v. a. NOCTIFLOISE. - Noeti(1ev qeestetjkheid. N- palatine, koninklijke huisadel. luque, adj. [Didact.] Bij nacht lichtend, schitte
N- de quatre lignes ou quaitieis, adel van vier rend of lichtgevend: Les vers luisants soot ii -s,
geslachtslijnen of kwartieren,. N- transmissible, des inseetes 11-s, de glimwormen glinsteren bij nacht.
erfelijke, overïaande adel. N- vénale, gekochte Le phospluoie est n-, de phosphorus geeft in donadel. N- d'ëpée, zwaardadel, adel van den degen, her licht van zich af. - [Bot.] , z. V. a. 5/OCTIdoor krijgsverdiensten verworven adel. N- de robe, I'LOISE. - Ook als subst. : Les n-, de jj het duisdoor hofdiensten verkregen adel. Nouvelle n-, N- ter lichtende of glinsterende voorwerpen, insecrecente cie fraîche date, nieuwe adel. - (Prov.) N- ten n. pl - Xoetivagite, mIj. iVachtwandelend,
vient de vertu, deugd adelt. N- oblige. de echte bij nacht rondgaand (vaas dieren).
Noctuelle, t. [H. n.] Nachtuil; - nachtvlinadeldom betoont zich als zoodanig door zijne daden.
La is- I'Allemagne, de duitsche ridderschap. der rn - octiile, t. [H. ia] Spekmuis, spekUne assemblée de Ia n- , eeoc vergadering des adels, vlederinuis t.
Xoeturlabe, nu. (beter levorrnd: Xuetorlabe
van de gezamenlijke edellieden van een land. Une
den, of yctorlahe) [Mar.] ivachtwf)zer m. , een
assemlulée de II-, een gezelschap van edellie
van adellijke personen. La fleur cie Ia is-, de bloem vroeger gebruikte graadboog tot meting vaas de
des odds. - ( fi g.) Edelheid, verhevenheici, voor- hoogte der poolster bij nacht.
oetuiii&tl, e, adj. [Anc. liturg.] Nachtdienst t.,
treffelijkheid, edelmoedigheid; deftigheid, waardigheid 1.; het ddele. N- le coeur, i'âme, de senti- metten t. p1. (matines). - oeturiie, adj. Nochments , verhevenheid, edelmoedigheid van hart, ziel, telijk, bij den nacht voorva/lend; tot den nacht begevoelens. La a- de style, dexpiession, het edele hoorend. Apparition, Vision n-, nachtverschijning t.,
in stijl, in uitdrukking, deftigheid, waard?qheid nachtgezigt lu. - Assemblée Ia-, nachtvergadering t.
van stijl, van uitdrukking, 11 y a lieaucoup de - [Astr.] Arc iu-, nachtboog in. - [Bot.] Plante
n-, plant, welker bloeicten alleen in de duisternis
II- daiis sa conduite, er is veel edels, grootrooedigs
in zijn gedrag. - Cette figure a plus de is- que opengaan, of die 's nachts aangenaam riekt, nachtde beaut é , deze figuur heeft sneer edels dan schoons. plant t. -. [H. n.] Animaux is-s, nachtdieren ii.
Noe, in. [Tecli.j Duiker in., houten koker on- p1. (die 'snachts op roof uitgaan). - [Mdd.] Pelnes n-s, nachtelijk lijden ii., nachtpijnen f. p1. der een' dijk of eoe; - hanqgoot f.
Noce, t. Buwelijk n., echt m. (in deze bcteeke- NOCTURNE, ias. [Liturg.] Nachtzaaq in., nachtmette t.
-.- [Mus.] Veelstemmig anuzijkstukje n. van teedei,
fl.15 altijd meerv. : iloces) Enfants des premières
11-s, kinderen uit het eerste huwelijk. Elle la k/upend karakter. - NOCTURNES, In. p1. Nachtdpousd en secondes n-s, zij heeft niet hem een dieren ii. pl. , inz. nac/ilvoqels nu. p1.; woud- of
tweede huwelijk aangegaan. - ]3ïuilott f., bruilo(ts- nachtvlinders in. p1. - ioetiii-iiemeiit, adv.
feest, bruiloftsmaal is. (in dezen zin zoowel enkel Des nachts, bij nacht.
Us meervoud): Les n-s dun prince, het bruilofts-1- Noetifté, t. Schadelijkheid; - schuldigheid f.
Nodal, e, adj. [Plays.] Wat de s/in gerknoopen
leest van een' vorst. Une n- de village, een dorpsbruiloftsfeest, eene boerenbruiloft. Je vais aux n-s, of rustpunten in een tail/end vlak betreft. Lignes
ik ga te bruiloft. Toute sa famiiie était P sas Is-s, austl(jsaen t. pl. Figures ii -s, C/sladnische klankIs- a seas is-s, zijne gcsnsche familie was op zjjne fijuren t. pl.
othIi, Hi. [H. 11J, Z. V. a. FOIJ.
bruiloft. 11 vieiit de Ja a-, hij komt vr4 de bruiodicoIle, adj. [11 . is.] .131st knobbeligen hals
loft. - Les n-s de Canes, de bruiloft te Kassa. borstschild.
- Nodicorne, aPi. [H. n. ] Met
of
bruiloftskleed,
de
n-s,
Halit, présent de H- OH
-geschenk. - Bruiloftsgezelsc/sap ii., al de ter knobbelige voelsprieten. - odifère, adj. Met
bruiloft genoodigden : Tonic Ia n- est allée a knobbels bezet. - Nodiflore, adj. [Bot ] Met
l'égiise, liet geheele bruiloftsgezelschap is naar de bloemen aa/ de knoopen of ;e/édingess. - Nodi.
kerk gegaan. - (/iq.) C'est one n-, Un festisi de pède, adj. [H. Ii.] Piet knobbelige voeten. - Nodosité, f. Knobbeligheid I.; - knobbel. knoest nu.
H-, 't is een bruiloftsmaal (vaas een groot, kostelijk
maal). - (Loc. prov. et pop.) N'ètre pas is Ia ii-, -. [ 1 h/cl.] Knobbelig of knoestij gezwel n., basil t.
- 1%othilaire, adj. [11. is.] Vol knobbels, geheel
in ievaar , in verlégenheid, in eene nételige osnstandig/acid zijn. ii ne Int jamais a telles n-s (door knobbelig. - Nodule, aus. [Didact.] Knobbeltje,
gaans isa kwaden zin), hij is nog nooit zoo te gast knoestje, knoopje n. - Iodiileux, euse, adj.
01 te keainis geweest. Faire ii- de elsieaa, alleen ter [Didact.] Vol knobbeltjes of knoe.ctjes. - Nothivoldoening can zinneljke lusten trouu,en. Voyage lifère, adj. [H. ii.] Metkaobbeltjesbezet. - Node nsaltre, n-s de valets, waasaaeei' de heer uit is, dus, in. [Cluir.] Kroop in., hard gezwel aan de
maken de bedienden goede asiel'. 11 est arrivé consnse gewrichten, pezen en banden van 't ligchaam; knobtamliousin a hij kwam juist van pas. Ce na bel nu.; soms ook z. V. a. GArGLIN.
Noé (arehe de), Z. Al/OlIE.
sont quo 11-s, t zijn niets dan vrolijke dagen. Tous
Noël, III. [Liturg.j Kersfeest n., kerssnis t., kersles jours ne soot pas n-s. 't is alle dag geen keysills, geeaa bruiloft. Le pain des is-s dure encore, nacht 111. Lesjours ie is-, s/s kers'agcn m. p1. Nous
ale spcelmnaas zit nog op het dak, de wittebroodewe a uroius vacances a N-, asset kerssais zullen wij vaken duren nog. On sac dine point, quand on est can/ic hebben. . Bûclue de NoCI, z. ISÛCHE. de n-s le soir, wie 's avonds teas eten is gevraagd, Arbre de N-, kersboom in. - ( Prov.), Z. CRIER, V. a.
moet 's middags vasten. Qui 'vu is n-s sans p11cc, Quand IN- is son piimon, Paique P son limo, of
Quand lI N- on volt les nsouclserons, is Pabque 011
Sell revient sans diner, onenoodigde gasten zet
ancaa achter de deur. Boire tant qu'b des n-s, doch- volt les giacons, een late winter geeft een koud
tig /)Ooijen, veel drinken. Ii nest joie que de is-s, voo/jaar. - Keaslied 11.; WijS t. daarvan. Chanter
dat heel eerst pret hebben. Cda va comma ii des des n-s, keisliederen zingen. Esécutei des is-s su r
l'orgue, kers/lederen op 't orgel spelen. - Soort
11-s, dat gaat goed. Faire Ia n-, zijn hartje ophalen,
van spotliedje II. op die wijs: II courut Ull Hrefit piet hebben, volop eten en drinken.
Noeliei, Iii. podt.) .tuuinaan , schipper, loods m. colltre Ie luuillistre, er was een spotliedje tegen den
Le pale 11, Le is- du Styx, Le vieux is- des iusoits, minister in omloop. (In deze beteekenis verouderd.)
Noème, in. [lUuét.] Gedachten//guur f. , waarcie veerman, van den Styx, von de dooden, Charon.
Noeasiw , ni., -euse, t. (pop.) Verkwister, mede men de eene zaak te kennen geeft, terwpl
men de andere zeat, al 0 5 aa a 15. - [Phil.] Gessasulpaap tas. . verkwistter t.
Noeier, ière , ad;. [ Mytlu.] De bruiloften be- dachte t., denkbeeld ii. - NoPrg'ie, t. [Phil.]
sturcod, het toezigt over de bruiloften hebbend: La Verstandswerkzaa mheid t., het denkesa.
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iiociPi'e Ja.mon, de bi'sai!ofstgodin Juno. - lJlamleau

H-, binilofttoerts t.
j LOCtal1kbiuIatiOli . t., Z. NOCTAMBULISME.
- NoetiiLbiiFe, an. et t. Nacht- of slaapwan
debar n„., -ster t. (gebruikelijker is soinnaisubule).

Noeiid, Hi. it/lOO,'), strik nu. N- wire, mclie,
knoop of strik. Faire, Défaiie nu
een' strik of knoop leggen, losnuakesa. N- de lisserand, de chirurgien , weversknoop , chirua'pi.]nskaaoop. N- coulant, schuifknoop, stropeteek m. - de

vaste, losse

NOGAT
pêcheui ofanglais, v'isscliersknoop. N- droit, platte
knoop. N- allernand ofd'allernand, duitsche knoop,
iiininersteek. N- de hatcher, schipperssteek, schippersknoop. N- de galère, qaleisteek, las f. N- dartifi cier, vuu'rwerkersknoop, inastknoop. - [Mat».] Nmann of plat, zeemansknoop, platte knoop. N- (le
bouline , enkele sc/tootsteek in. N- d'agui a ëlingue, l ij fknoop; paalsteek. N- d'coute, sc/iootsteek.
N- de vache, oude-wijven-knoop. N- d'anguille,
cjarenstrop, want strop in. Dein!-rt-, halve knoop,
mastwerp a. IN- a plein poing, dubbele inastwerp,
/tielingsteek. N- gueule de loup, de mie, boytsteek
of enqelsche kink f., haaksteek. IN- de Pais, timmersteek. N- oeillet, oog n. N- cul de poic, knoop
aan 't eind van een touw. N- cut de pore simple,
double, P tète de mort, i tête l'alotiette, sjouwermansknoop, staande -wantsknoop, sc/t ildknoop, valseeps- of stopperknoop. N- oelliet et collet d'étai,
p van een stag. N- queue de rat, slurp in.,
00(1 en kraag
takeling f. N- étalingure doria de petite ancre,
de grappin, ankersteek, werpankeisteek. N- tour
mort, mastwerp. N- de hautraji, staande wantknoop. N-s de Ja ligne de sonde, knoopen van de
loodlijn. N-s de is ligue de loch, knoopen, titerken is. pl. van de lorjlijn. N- de jaume de chico,
trompet f., trompetsteek. - [Aiic. nijl.] N- de cordelières, knoopmoêr f., knoopband m. N- d'épaule,
schou d erstrik in. N- d'ép/e, deqerstrik, degenband.
N- du pontet, krop in. van den geweerbeugel. [H. anc.] N- gordien, Z. G0IW1EN.----- (fig.) Band in.,
verbinding f. tassclten personen: Le is- sacré da
manage, cie heilige band des huwelijks. Ils soot
attachés (liës) dun douile ii- de parenté, zij zjjn
door een' dubbelen band van bloedverwantschap
verbonden. Ilonspre Ie is- de l'amili€i, den baud van,
vriendschap breken. Former de nouveaux n-s, nieuwe
verbimitenissen aangaan. -- (fig.) Knoop si., zwarigheid, hoofdzaak f., hoofdpunt it. \Toill Ie it- de
i'alfaire, dat is de zwarigheid can de zaak. J'ai
trouvd le n- , ik itch de zwarip/ieid gevonden. 'Irandier Ie n- de Ia question, de Ia difficulté, den
knoop door/touwen, (Ie zwarigheden oimuiinen, de
vraap oplossen. - [Lilt. Le ii- <Ie cclie piece est
trial fornsé, de knoop (de verwikkeling) van dat
stuk is slee/it gelegd. Le n- ct Ie dénouement dune
tragédie, (Ie knoop en (Ie ontkiioopiiio van een
treurspel. -- Knoop, knobbel m., kom/de f.,
di n g 1.; kwast, knoest in. Le bois de cornouiller
est iiieiil de n-s, liet koriweijeliout is vol k nobbels.
Canne ti it-s, geléde rietsto k in. 1 1 y a plus de
11- P la paille de f - oment (job cdle d'avoine, er
zijn meer knodden of pelédiiipen can liet tarwedan aan 't haverstroo. - Ce hots tw sam- nit so
fendre droit, 11 y a trop de ns, dit ll(iut laat zich
niet reqt splijten, het heeft te veel knoesten. [Aunt.] Lid it., qelédiiiq t., peivriclit ii. der viiipers, lcno/c/cel in. Le n- da petit doigt, de kno//iel
van dcii pink. - N- de la gorge, Z. GORGE. [Vëtëi'.] Cooper h on cheval deux n-s de Ia
queue, een paard twee fIele(lnfJeii van den staart
af h ouwen. - [Astrni It'niio/) al., elk der heide
te(/ciiotergestelile punten in welke twee p'oiiie cirkels i/er schijnbare liemeispliver , inz. de ekliptilca
en i/v Ii)Opbaiii eeiier planeet, elkander snijden. z.
ASGE1)A5T, DESCENDA-NT. - [ Bot.] Knop in. aan
c/cit steîií;el, die (Ie geboorte redt aan ieder blad
of aan icc/er hladereiipaar. -- [Chas.] N-s. vleesc/iknocpen, uitstekende S/i/erLfl aan (Ie heupen van 't
tiert. - [Chir.] , z. v. ci. coous. --- [GoI.] A'iioop,
bergknoop ni., punt, n'acir berqketens zich tot een
stelsel vereenipen. - [GPoni. ] Knaap, punt, waarin
cciie kromme lijn zich, zelve sn[jdt. - 1H. n.j Soort
can ineirval of went e laar in. - [tlus.] , z. t,. a.
GIIOUPE. - [ Phvs.] Rnslpunt a. in cciie hi/lends
snaar, in een uanqestreiccn vlak. -- I Pèciie, Coat.]
Lanpzaaiii gedrcioqileeii weinif! qezociteii stokvisch in.

- [Tech.] Naad, voeg t., p/oats (le!' cereeniqin/
van, tu'ie stukken lood niet solcleei'.cil; plaats, waar
(Ie stukken (Ier tromnpethuis aaneen gesoldeerd, zijn.
- Gins/snoop ni. (Iioudine). - Kwast si., harde
plaats in 'narliter. c/is. - Knoop us. aan den tenpel.
Nogat. in., z. NOUGAT.
No-met, ni. [Tech J Lange en ondiepe ben of
inaicle f., hoef in. der t'i'uitvcrieoopers eta.
t ottaette t. Linnen en kanhierkoopster. iVinkellochter t. r(iii cciie hinsieti ecikonpeter.
ioii-, e, adj. Zwart; -- zwartachtii. doilserkleur ig, zwai'bbi'uin; - loodbleiauw, loodkleurig;

-

OIRCEUB.

- donker, duister; - vuil, smerig. Drap n-, zwart
laken. Barbe it-c, zwarte baard in. Enere n- e ,
zwarte inkt m. N- comme jais, coinine da charljoit,
comme tin corbeau, gitzwart, koolzwart, ravenzwart. Clieval a-, zwart paard. Cheval a- mal
teint, steekt geteekend, roodachtig zwart paard.
- Raisin ii-, blaauwc druif f. - Du pain a-.
bruin brood. - Personae it peau n- e , tactisch inst
donkerkleurige huid. Des yeu,x n-s, zwarte, donkere oog'jen. - Bètes it-s, z. BETE. - Viande n-c ,
bruin cheese/t (van hazen, snippen, enz.). - Bid
II-, Z. tILE. - On la laat satin qu'il est tout
noir, men heeft hem zoo geslagen, dat hij ge/test
loodkleurig (bont en blaauw) is. - Nuit it-c, donkere nacht nt. Cachot a-, donkere kerken in. Cliaiii
Pvc n- e , donkere kamer f.; z ook cnAMBnE. 11 fait
n- dans cdle dhaitibre, 't is duister in die kamer.
Le temps est 11-, de hue/it is digt betrokken. Una
n-c teinpète, een donker, zwaar onweder. - Froid
11-, koude f. met betrokken lucht. - Mains n-es,
vuile, onzindelijke handen f. p1. Son linge est toojours n-, zijn linnengoed is altijd vuil. Dents it-es,
zwarte, vuile tanden at. ph. - (fi g.) Droevig, droefgeestig; -treurig, staat-; boos, snood, afschuwelijk.
Des peasdes n-s, treurige, sombere, nare, akelige
gedachten f. pl. Cda lui donne one humeur n- e , dat
maakt hein droefgeestig. - C'est one n-c trahison,
't is een snood, boos, vet - raad a. Ii a idine n- e , li/f
heeft cciie zwar t e, boosaardige ziel, 't is een afschtuwel'/jic tactisch. - On me la dépeint si ii- que

je ne eux a coir aucun commerce avec lui, wen
heeft lie/il iiij zoo zwart, zoo snood afgeschilderd,
-

dat ik niet titel hein wil te doen hebben. On la
rendu idea a- clans vette affaire, inca heeft lietit
bij deze zaak zeer zwart gemaakt, zeer slecht van
hein gesproken. - (Loc. prov.) Le temps est isien
a-, il pleuvia des pi - ettes, de lucht is zwaar betrokken, 't zal zwartrokken regenen. z. ook BETE,
1/EURRE , 111.0/LE, FOUR. - ('poét.) L'onde n e,
de Styx, rivier der onderwereld. Passer l'onde it-c,
sterven. - Géogi- .] La nier N
1-e, dc Zwarte zee t.
La foret N- e , het zwarte woud. - [Grttv.] Mani/crc ii-c, zwartekiinst f. - [ Jeu] La coaleur
ri -c, de zwarte Ic/cur (klaveren en sCiiOspeti). -[,\ldd. ] Maladie n- e , z. v. a. MELENL - [Vdtéi'.I Ninuseau, Z. 13 A1UJOUQUE!'. - 501fl, al. Zwart m.,
zwarte kleur 1. N- lotted, garancé, donker, roo(,f1, achtig zwart. Cit vilain n-, een lee/fik zwart. Voile
teint en ii-, zwart qeverwcle s/u//er rn Chanthre
teiidue de a-, zwart behangen lcaiiier f. 11 est en
it-, hij' is in 't zwart. II est hahillé de ti-, /ij) is
in t zwart gekleed. Teindre en a- zwart verwen.
- [Coat. I N- dAllentagne , duitsch zwart. N- de
verf, hertshcirenzwarb. N- de charbon , kolenzwart.
N- de coidonitier, schoettitiokers zwartsel it. Nd'Espagite, spaanseh zwart. iN- de fume/c, de nile
i- cl'ivoire of de velours,
of a noircir, zwartsel. N
ivoorzwart, fluweelzwart. N- dos, beenderzwart.

(fig. et faut.) 11 ny voit que do llanc et da n-,

't is ccii os, die in den bijbel k/f/ct; hij kan 't niet
lezen, ook: hij kan 't niet inset lezen (door gebrek
aiiit licht). - Voir les chases en is-, de zaken Vuil
(Ie donker.ste, ergste zijde beschouwen. 11 nia vendu
tin a-, hij heeft ituuj bedot, bedrogen. 11 s'enfoiice
dans le it-, II fait of itt- ole da ii-, hij geeft zich
u/ui treurige gedachten accu. Z. ook BLANC, POT. [Agric.j Soort van roest of brand ni., die 't koren
aantast. - [1-lot.] Noir-prun, Z. V. a. NEIIIfl'JN.
- [Forg.] N- l)loyant, vlekken f. til. op 't ijzer. welke
eiauutoonen, dot liet smedi g , buigzaam is. - [II. a.
N- tulen, soort van colibri at. N- aui - ore, ,Iuuierikaansc/ue vliegenvanger in. N- souci (verbasterd van
noii-sourcil) , Auoerikaauusc/ue zwartvink met een'
goudgelen kop. N- bouillaiul, z. V. a. BARGE. NOits, in. Zwarte, neger. Uit a- et tin tdcinc, ccii
ziens- te cii ccii hiatt/ce. Commerce des n-s, slaeenhandel. - z. ook oinc. (qaai itt
Noil-ti, til. [H. ti I Soort va )? .Jovaansche hopeNoiiâtre, aPi. Zwa r tachtig: Coulenin-, zwartachhige 1e/eist- f. Terre n-, zwot-taclutiqe nat- de f.
- %oiraul. e. wij. (fain.) Zwart von haar en
(looker von g ela a tskl e ur. - II a le teint it- , ti/f
heeft ectue iiouukerbruiiie kleur. - Ook als suh.ut. in.
en f.: Une iiettc it-a , cciie kleine /uruiiiette. NO1HAUD, m. [ H. n. ] 1t/iivisc/t in. den Roads zes.
- Noireelir, f. Zwartheid f. La it- de l'dbmae,
dc i'enui - e, dc zwartheid cum, liet ebbenhout, vii
chest inkt. La a- des négrcs. cle zwartlieid der
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_ [ M€1.] La ii- da sang, de zwartheid

olie t. - Noot, naam van andere vruchten dan
die des eigenlijken notenbooms; Z. AIIEC, BEHEN,
jambe, tine n- au visage, hij heeft zwarte vlekken c000, GALLE, ?IIUSCADE , VOMIQUE, enz. N- de
aan 't been, eene zwarte vlek in 't aançjeziqt. - pistache, pimpernoot. N- de terre, aardnoot (ara
(fig.) Snoodheid, afschuwelijkheid, a[griseljkheid t.; chide). N- métel of mételle, Z. NETEL. - Kern,
noode laster, valeche streek m. . snoode behande- vruchtkern, pit t. (doorgaans noyau geheeten). ling 1. La n- de soii crime, (Ie snoodheid zijner N- de mer, blaashoren m. (bulle). - ( Loc. pray.)
misdaad. 11 a dit des ri-sde cette femme, hij heeft Le gout de la n-, het lokaas, waarmede men
(eeljke dingen, schandelijk en laster van die vrouw iemand misleidt. Marcher comme sur des n-, als
verteld. Faire Ei qn. une II-, des n-s, iemand een' op noten loopen, niet moeite en pijn gaan. Nulle
slechten trek, valsche streken spelen. - Noircir, a- seas coque, geen noot zonder dop, geen visch
zonder praat. z. ook CORNEILLE. - [ Anat.] NV. a. Zwarten, zwart of donkerkleurig maken,
zwart verwen, zwart aanstrijken: IN- du dir, une da genou, z. v. a. ROTULE. - [ Arqueb.] N- dun
muiaiiIe, Ieder, eenen muur zwart maken. Le so- fusil, dun pistolet, tuimelaar m. - [Cuis.] N- de
leil noiicit le teint, de zon maakt de gelaatskleur veau, kalfsklier 1. (in het schouderstuk bij '1 gebrain of donker. - [Tech.] N- le canon dun wricht der beide beenderen). N- d'alouette, bittere
fusil, une dpée, ^' geweerloop, een' (legen zwarten krop van een' leeuwerik. - [Mar.] Hammer, nomof zwart laten aanloopen (om hem tegen roest te mer al. (dikte onder den top eener steng, welke
beveiligen). (fig.) Cette lecture ma noirci les- daar gelaten wordt om de zaling en het want over
pilt, die lekluur heeft mij met sombere, akelige te leggen). N- du cabestan, kop al. van de spil. gedachten vervuld. - ( fig. et fain.) N- du papier, [Anc. mar.] N- du gouvernail, de Ia manuelle,
schrijven, papier vuil maken, papier bekladden. - rol f. in den bril of in 't koldergat (waarover de
( fi g.) Zwart maken, belasteren, bekladden, de eer kolderstok voer). - [ Tech.] Keep of proef t. met
of den goeden naam schenden: La calomnie peut half-cirkelvormigen bodem, neat f., tong t. die in
n- l'homme le plus innocent, de kwaadsprekend- de keep sluit. - Sleutel m. van eene kraan. heid kan den onschuldigsten mensch belasteren. On ;4s t. van 't rad des pottedraaijers - Getand
Fa noircie chez lui, men heeft hoar bij hem zwart rad n., neut t. van een' koffijinolen, pepermolen, enz.
Nolage, in., z. NAULAGE.
gemaakt. N- la indmoire de qn., iemands napeNolet of Noulet, m. [Tech.] Holle pan t.,
dachtenis bezwalken. - rconicin, v. n. Zwart worden: Ses cheveux ant noirci, zijne baren zijn zwart pannen gaatje n., zak rn. tusschen twee daken.
Noli me tangere, in. (latin) (pr. —tan-jO-ré)
deze
inkt
n-,
geworden. Cette enere commence a
begint zwart te worden. - SE NOIRC1R, v. pr. Zich [Bot.] Naam van verscheidene soorten van voelzwart maken; zwart worden. Se n- les cheveux, planten of zeer gevoelige gewassen (Vgl,. MIIÏEusE),
les sourcils, zich de haren, de wenkbraauwen zwart kruidje ccce mijniet fi.; ook van 't gemeene springmaken. Cela sest noii'ci ii la fumée, dit is in den kruid, welks rijpe zaaddoosjes bij de minste aanrook zwart geworden. - Le cie], le teinps se noir- raking openspringen; ook van de zoogenaamde vliecit, het weer wordt donker, de lucht betrekt. - gen/wip t. [Chir.] Vuile, opene, kankerachtige
(fig.) Voudriez-vous vous ii- dun tel crime ? zoudt zweer t. in 't gelaat.
Nolis, Nolisseinent, al. [Mar.] Bevrachting
gOij U niet zulk eene misdaad willen onteeren
schenden, bezoedelen? - Les méchants se flair- of huur van een vaartuig, scheepshuur, scheepsvracht
f. - No li ser, v. a. Bevrachten, huren.
maken
elkancissent les uns les autres, de boozen
der zwart. - Het part. passé is ook adj.: Papier (Beide woorden worden zelden dan in de Middelnoirci, zwart (]ema(kt papier ii. Homme n- de landsclie zee gebruikt.)
Nolitioii, t. [Phil.] Hetniet-willen, nolitie t.
crimes, met misdaden bezoedeld menseli m. - oirNom, m. Naam m., benaming t. Le a- dun
cisseur, m. [Ann. tech.] Zwartverwer m. homme,
dun arbre, dune plante, de naam van
Noireissiwe, t. [Teeh. ] .4anc4rijking met zwart,
zwartmaking t. ; - zwarte vlek f. - Omzet- een inenech, van eenen boom, van eeoc plant. Le
ting der wijnen, als zij eene zwarte tint aanne- saint a- de Dieu, de heilige naam van God. N- de
men. -- Noire. f. [Mus.] Zwarte noot, vierde of 1)aptêale, de familie, doopnaam, geslachtsnaam.
kwart-noot l. - Zwarte, negerin t. - [H. n ] N- de guerre, ooriogsnaain, krijgsnaam. Appeler
Soort van baars m.(persèque). - [Pharm.]Grandes qn. pal 5011 II-, iemand bij zijnen naam roepen.
n-s of Grandes fines a pointe, fijnste zwarte struis- II est asses conan par son a-, hij is bij zijnen
veren. Petites n-s a pointe plate, middelsoort van naam genoeg bekend. Je ne le connais que de n-,
zwarte struisreiren. - [Jeu] Zwarte kleur t. (schop- ik ken hem enkel tij naam. II a pris cette affaire-la
soils un n- emprunté, hij heeft deze zaak onder
pen of klaveren).
J Noireté, f., z. v. a. NOIRCEcil, OBSCUR1TÉ. - OIFlCfl, m. [Hart.] Soort een' vreemden naam aanvaard. Supposition de n-,
van blnauwe druif van Bourgogne. -- Noirlis, m. verdichting van eenen naam. - Philippe second
[Hot't.] Soort van tulp t. - i%oir-museau, al., da a-, Philips de tweede van dien naam. - (fig.
et font.) Décliner son a-, Z. DECLINER. - (Loc.
Z. IIAIiBOTJQTJET. - Noirou, m. [Hort.] Soort
van tulp, van aneinoon 1. - Noli--ployant, z. prov.) II se donne Ia liberté de nommer bates
les choses par leur a-, hij neemt (Ie vrijheid om
onder nosn. -- Noir-prun, Z. NERPRUN.
Noise, t. (fans.) Twist in., gekfjf, krakeel a. alles bij zijnen regten naam le noemen; hij neemt
C'est lui qui a commencé la a-, hij heeft den geen blad voor den mond. On an saurait lui dire
twist begonnen. Je an veux point de a-, ik wil gis que SOil a-, zijn naam is zoo ten kwade bekend,
geen krakeel. - ( Proc.) De petite chose vient dat dien te noemen reeds eene beleedigjing is. Je tie
sou-vent grande n-, uit eene kleinigheid ontstaat lui ai jamais dit pis que sOil a- , ik heb hem nooit
vaak een groote twist. - -j- Noise, v. n. Twist iets beleedigends gezegd. Cest un homme ii qui
ii ne faut pas dire plus haut que son n-, 't is een
zoeken, twisten.
Net notenbooen
notenboonten be- inensch, dien men niets durft zeggen, die zich terNoiseraie, f. [Agr
plante plaats; hazelaaibosch in. - oisetier, m. stond beleedigd vindt. Je réussirai, ad j'y perdral
[Bot.] , z. V. 0. cocniuEn. - Noisette, t. (verklw. mail nam, ik zal 't volvoeren, of mijn naam zal geen
van noix) Hazelnoot t. Casser des n-s, hazelnoten . . . . (de naam des sprekers) meer wezen. II vaut
kraken. - (Proc.) Donner des n-s is ceux qui mieux quo son n-, hij is niet zoo slecht als 't geWont l)lUS de dents, iemand willen helpen, wanneer rucht gaat. - IPrat.] Répondre dune chose en
het te laat is. -- N- d'lnde, z. v. a. A1IEC. N- de son propre et privé a-, zich persoonlijk verantterre, z. v. a. A1IACHIDE. - Couleur de a- of woordelijk voor iets stellen. - [Coni.] N- social,
naam der firma. Faire le commerce sous son n-,
Couleur a-, hazelnootkieur, roodachtig g.ijg
t 1oisette, f.(verklw. van noise)Kleine twist m., handel op zijn' eigen naam, voor zich zelven drijkibbelpartij t. - ± Noiseiix, ease, t Xoisif, ven. - L Ulans, goede 'naam, roep in., faam, eer t.
II s'est acquis un graad a-, hij heeft zich een'
ive, adj. Twistzoekend.
S Noisille, I. (verk(w. van iwix) (pop.), z. v.a goeden roep, naam verworven. Un homme de n-,
een beroemd man. Immortaliser son a-, zijnen
NO1SETTE. - I%oisillier , in. (pop.), z. v. a.
naam vereeuwigen, zich een' onsierfelfjken naam
NOISE TIER.
Noix, t. [Bot ] i\Toot vrucht van den noten- verwerven of maken. - Cest an homme sans a-,
boom, okkernoot t. Grosse II-, walnoot. Brou, C o- .t is een man zonder naam: hij is onbekend in de
quille ofÉcale, Zesle dune n-, bolster ui., schaalf. wereld, heeft geen krediet, gezag, invloed, enz. of dop m., dies t. of schilletje n. eener noot. Cuisse Naam, rang m., hooh e geboorte t.; odeldoin m. 11
de a-, vierdedeel eenee noot. Huile de n-, noten- West pas riche, ii na pour eoi que son a-. negers.

van het bloed. -- Zwarte vlek 1.: 11 a des n-s a Ia
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[Gram] Naamwoord IL N- piopre, eigen naamwoord. N- commun of appellatif, gemeen naamwoord. N- adjectif, bijvoegeljk naamwoord. Ncolleetif, verzamelwoord, — AU NOM DE, bc. adv.
In den naam van, uit naam van, ter wille van:
Je vous le dernande au ri- de mon père, ik vraag
U dit in den naam van mijnen vader. Au a- de
Dieu, ne m'abandoniiez pas, in Gods naam, om
Gods wil, verlaat mij niet. - Ook met en: C'est
en son n- qui! vous écrit, hij schrijft u in zijnen
naam. - DE NOM, lor. ado. In naam, niet in de
daad: 11 n'était roi que de n-, hij was slechts koning in naam.
1ornade, adj. Zwervend, omzwervend, zonder
vast verblijf, dolend, n om a d is c h (inz. van volksstammen ofvol/cen gebizigd: Tithu n-, omzwervende
stam m. Les Tartares sont on peuple D-, de
Tartaren zijn een zwervend vol/c. - INOMADES, M.
Pl. Rondzwervende volken ii. p1. of volksstammen m.
Pl., herdervolken, rondzwervers, n a m a d e a 111. p1.
- [H. n. Trekbijen f. p1. - -j- [Mid.] Voortknagende, om zich vretende zweer, wol/ waterkanker m., n a m a f.
1oiiianeie, 1Ioiiiance, t. (misvorming van
onomatomancie of onornancie) Waarzeggerij f.,
kunst om uit de letters van iemands naam zijn lot
te voorspellen. - % osnancien , ne, adj. Die
waarzeggerij betreffend. - Als subst. m. en t
Naamwaarzegger m., -zegster f.
]

1oinarchat, in., 1omarehie, f. [Hist.]

Bestuur over een' n a ra 0 5, een landsgebied of provincie, inz. in 't oude Egypte, landvoogdij, n om a r ch i e t. - Xoniaiqste, m. Overlieidsperoon, landvoogd, stadhouder van een' nomos, youverneur eener provincie, n om a r c h m.
onib1es, t. p1. [Vener.] Binnenbilspieren t.
Pl. van 't hert; - ook van de runderen gebdzigd.
Noinbrable, adj. (door Linguet gesmeed
woord) Telbaar. - onibraiit, adj. m. [Arith.]
(alleen in): Nombre n- (liever abstrait), op zich
zelf beschouwd getal n.
Xonibre, ni. Getal n.; hoeveelheid, menigte t,,
aantal n. Un grand n- d'hornines, een groot getal,
een aantal, eene 'menigte nienschen. (in petit nd'amis, een klein getal vrienden. Un certain n d'années, een ze/eer getal jaren. — Avoir on bon
n- d'ainis, of zonder dr/woord: Avoir n- d'arnis,
veel vrienden hebben. LI y a\ait on n- in fini de
peisonnes a nette fête, er waren verbazend veel
menschen, er was eene ontelbare menigte volks op
dit feest. N- d'historiens loot ainsi i'aconté, eene
menigte (tal van) qeschiedschiijvers hebben 't aldus
verhaald. — Cider an n, Z. CEDER. II nest lá
que pour faire n-, hij is daar enkel ons 't getal
vol te maken, hij beter/cent niets in dat gezelschap
of genootschap. - [ Math.] Multiplier, Dhiser un
n- pal' un actie, een getal met, door een ander
vermenigvuldiqen, deden. N- abstrait (noinbiant),
concret (nombid) , onbenoemd, benoemd getal. Nentier, N- rompu offi'actioniiaire, geheel, gebroken
getal. N- premie!, priinitif of incomposé, eerste
getal, grondgetal of ondeelbaar getal. N- composé,
zamengestld, deelbaar getal. N- carré, cuhique,
décirnal, vierkant, kubiek of teerling, decimaal of
tiendeelig getal. N- pail, impair, even, oneven getat. (z. verder de bepalende woorden.) — [ Astion.,
Chron.] N- dor, gulden qetal Ii. (waarmede ieder
jaar van den lnaan-cyklus wordt aangeduid) . —(Loc.
prov.) II entend ie II- Wor, hij verstaat het geheim om
rijk te worden. - [ Ecrit.] La Livre des N-s, Numen, het Ie boek van Mozes. — [Grain.] Getal n.
N- singulier, plui'iel, enkelvoudig, meervoudig getal. Noms de n-, telwoorden. N-s cardinaux, oidinaux, hoofdtelwoorden, ranyteiwoorden of getallen
van orde. -- [Litt., Mus.] Afgemeten, rédekunstige
of toonkunstiqe welluidendheid, oorstreelende afmeting van korte en lange lettergrepen of toonen,
klankmaat. welluidendheid t., r h y t h m u s, n eim e r u 5 151. (As vers, (As Périodes oat du n-, die
vu zen, die volzinnen zijn vloeijen]. 'welluidend. —
[Tec.h.1 Getal tanden m. pi. van elk uarwerkiad.
N- rentrant, opgaand getal, (etal tanden, dat,
door de tanden van het drijfrad gedeeld, juist opgaat of geen overschot geeft. — [ Vénei'.] , z. v. a.
NO31I3LE. — SANS XOMJJRE, toe. adv. In groote,
ontelbare menigte: 11 y a des fautes sans n-, er
zijn tallooze gebreken in. — [Bias.] II porte d'azur
aux Beurs cia Ijs d'oi' sans n-, Ii)] voert eene mes
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nigte, een onbepaald getal gouden leliën in een
blaauw veld. - NOMBRE DE, DU NOMBRE DE, bc.
prép. Onder 't getal van, onder, in den rang van:
On la mis nu n- des saints, men heeft Item onder
de (onder 't getal der) heiligen geplaatst. Ceux qui
sont du n- de Vos amis, degenen, die tot liet getal
uwer vrienden be/iooren, die van 't getal uwer
vrienden zijn. - nu NOMBIIE, toe. adv. Onder 't
getal, onder, ei bij: J'ai vu Ia lisle des personnes
invitées, VOU5 n'ètes pas du n-, ik heb de lijst der
genoodigden gezien, gij zijt er niet bij, niet onder.
- DANS LE NOMBRE, bc. adv. Onder velen: J'ai
VU ces tableaux, dans le n- ii r en a beaucoup
de médiocres, ik heb de schilderijen gezien, er zijn
vele middelmatige bij of onder.
Nombrer, V. a. (doorgaans van ontelbare voorwerpen gebézigé, vgl. DENOMBRER) Tellen, optellen,
berékenen; door cijfers uitdrukken: Qui pourrait
n- les étoiles du viel? wie zou de sterren des
hemels kunnen tellen? -- SE NOMBRER, 0. pr . Geteld
worden of kunnen worden, zich laten tellen. Het part. passé is ook adj.: Grains ii-s, getelde
zaden n. pl. — Nombre n- (lieverconcret), benoemd
getal n. - Xombreiasenient, adv. Talrijk, in
menigte. - No.iibieux, euse, adj. Talrijk,
menigvuldig; n o nib re u S: Arrnée nombreuse, talrijk leger n. L'assemblée était fort nombreuse, de
vergadering was zeer talrijk. - [Litt.] Welluidend,
welvboeijend, volklinkend, evenmatig, r h p thnl is C/c,
n u fl1 e r e U 5. Son discours est n-, ses vers soot
n-, zijne rede is, zijne verzen zijn welluidend, volklinkend.
Xombril, m. (pr. —hei) [Ant.] Navel m. [Bot.] Kruin f., kleine holte tegenover den steel
van appelen, peren, enz.; kelknaad m. (tij de tuinlieden oeil geheeten). - [Bias.] Schildnavet. [Géorn.], z. v. a. FOYER. - [H. n.] Navel der
schelpen. - N- mario, zeenavel. - [ Verr.] , z. V. a.
BOUDINE. - [Vétér.] Midden n. der lendenen VO1l
een paard, navel.
Nome , rn. [Ant.] Gedicht n. ter eere van
Apollo.
Bepaalde, aan vaste regels gebonden
zangwijs
, vaste melodie t. - Onder een' nomarch
staand landsgebied, district n. of provincie f., inz.
in 't oude Egypte, stadhouderschap n., n 0 was m.
- [Aigèb.] Lid, deel n., naamvan eeoc grootheid,
die met eene andere door het teeken ± of - is
verbonden: a ± B est un binome, dont les deux
n-s soot a et Ii-, a -- b is een binomium (z. BINOME),
waarvan a en b de beide leden zijn.
Xonieticlateur, tn. [Ant. row.] Naainnoe
mei' rn., een bediende, die zijnen meester de namen
noemde van de personen, (lie deze ontmoette. — (in
de middeleeuwen) Iemand, die in naam van zijnen
heer gasten ten disch noodigde. — (nu) Kenner of
beoefenaar dci' tot eene wetenschap of kunst beheorende namen, kunstnaaînkenner; schepper of
vinder der kunstnamen, naamjevei', n 0 in e a c 1 dlor. - NoLnenclation, f. Kunst f. der naamont
houding. - Nomenelatre, f. Naamlijst t.,
naamregister U., no.amsopgave f., gezamenlijke woor
den, (lie tot het gebied van cciie wetenschap of
kunst behooren; — gezamenlijke regels, naar welke
men in cciie wetenschap de vereischte nieuwe nafllCfl vormt, naamschepping, nomenclatuur t.
- Bij uitbreiding: lange rij van woorden, lange
optelling t. van namen. — .]- Iomene1atirer,
V. a. Voorwerpen rangschikken, aan elk een' naam
geven; de nomenclatuur of de kunstwoorden van
een of ander vak vaststellen; woorden in hunne
alphabetische orde schikken.
1owina1, e, adj. Den naam betreffend, bij
name, volgens den naam, n 0 m i a a a I: Appel n-,
afroeping der namen, appel nominaal ii. Valeur li -c, naa mwaarde t., waardevan geld of staatspapier, zoo als die bij de uitgifte door den Staat
is bepaald, nominale waarde t. (in tegenstelling
met de reële of wezenlijke waarde). - Déflnition
n-, bboote nauw- of woordverk laring (geese zaakverklaring). (Plur. il) . NOM1NAUX.) - NOMONAUX, M.
p1. [Phil.] iNaaouelooviqen, die scholastieken der
'middeleeuwen, welke beweerden, dol de algemeene
begrippen der dingen slechts woorden en namen
zijn of buiten de menscheljlee voorstelling bestaan,
a 0 fl1 fl cl 1 e si in. p1. — Noniiiialegueiit, ado.
Met naamwaarde, volgens nominole waarde. - Noininalisiiie, 110. [Phil.] Stelsel II., leer t. der
nominalen of nominalisten, n o nt i na bis m u 5 n.
-

-

-

-

-
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- Noininaliste, m. Aanhanger van de leer der
nominalen, van 't noîninalisinus, nominalist in.
]oniinataire, adj. [Droit. can.] Door den
leaning tot een geeslelijk ambt benoemde. Ab1n n.
— Xoiiiinateur, m. Benoerner, hij, die 't ieqt
heeft, ma iemand tot een geestelijk ambt te benoemen. — Noniiiiatif, ill. [Grain.] Eerste naamval, noemer, onderwerp a., n om i na ti v us in. —
? 0 M 1 NAT1F, IVE, adj. Benoemend, naaingevend, namen bevattend, n a at i a a ti e (. La liste n-lye (les
jures, de naamlijst t. (Ier gezworenen. - Nomiiiatioii , f. Benoeming, verkiezing, a ominci t i e t.
La a- des gélléraux est faite pouicette campagne,
de benoeming der generaals voor dezen veldtogt is
gedaan. - Lijst f. der kandidaten naar eene bediening: 11 y a quatre peisonnes sur Ja n-, er zijn
vier personen op de nominatie. - Benoeiningsregt n.:
Le magistiat a Ja n- de cette place, de overheid
heeft het benoemingsregt tot deze plaats. - Nominativenient, ode. 13f] den naam: Interpeller
n- qn., iemand bij zijn' naam Ier verklaring of opkeldering O])C ischen.
Xomique, adj. [Ant. gr.] Tot een' nomos of
vaste melodie behoorend (vgl. name); dichtmatig,
melôdisch, n ó en i s c h.
Noinmé, e, adj. (en part. passé van nommer)
Genoemd, geheeten; benoemd; vermeld: Etle U- le
père du peuple, de vader des volks genoemd wor
eten. Etre ii- j uge, tot regter benoemd worden. Poète
nullepart II-, nergens vermeld (ichter. - (fai)2 .)
itie bien, mal a-, een' pepasten, ongepasten naam
dragen; - weleer ook: te poeder, kwader faam
staan. - Evèque ii-, door den vorst benoemd, maar
nail niet door (tell paus bevestigd bisschop. - a
POINT 5 03131 E, lor. adv. Op liet bepaalde, geschikte
tijdstip, van pas, juist ter snede: Il ariiva a point
n-. - A JOUR NOMME, bc. adv. Op den bepaalden,
afgesproken dag: II se tiouva an rendez-vous a
jour ii-. - Somtijds ook als subst. gebruikt: [Jo
a- Pierre, [Joe o-e Susanne, een zékere Pieter,
eene zekere Suzanna.
Nomauée, t. [Féod.], Z. V. a. DENOMBREMENT.
Noinmémeut, adv. Met nailie, in 't bijzonder,
bijzonder: J'en connais plusieurs, et ii- votie awl,
ik ken er verscheidene, en in 't bijzonder nie' vriend.
Noniinei-, V. a. Z\oemeii, benoemen, eeneui naam
geven; iielen. IN- Un enfant, nu laptènse, een kind
bij den doop eesien naam geven. On a noinmë Je
prince Guillauine I. le Taciturne, men heeft prins
Willem I. den Zwijger genoemd, ijeheeten. On le
nonime Jean, men noemt, heet item Jan. - N- ses
complices, zijne medepliytigen noemen, doen kennen, opgeven. - Benoemen, verkiezen, beroepen:
II Ie nomina successeur ii l'empire, hij benoemde
hein tot zijnen rijksopvolger. N- qn. son héritier,
'iemand tot zijnen erfpenaain benoemen. - [Jeu]
N- Ja couleur, de kleur aangeven, opgeven, waarin
ascii speelt. — Ook zonder voorwerp : On est
obligé de n- avant (Ie VOl!' Ja rentrée, men moet
(de kleur) noemen, alvorens men den inkoop, de
ingekochte kaarten ziet. - SE OMMEil, V. »r. Zich
noemen, zjjnen naam opperen: II int oblige, dc se
n-. — Genoemd worden, tieeten : Comment se
nonsme -t-il P hoe wordt 1,)] qci,iiniI? 1,0e heet h(f?
Je me nonime Louis, ik 1oct t.isieu'ljis.
Noiiioeaiiou, ni. [i I . nil.] I'cizamelinq 1.
van staats- en kerkwelten, liet in ie grieksche kerk
geldende handboek van 't kerkenreqt, dooi P/iotius
omstreeks 83, ii 0 iii 0 k a a o a in. - Noinograplie, in. [Ant. gij J-Vetschrijver; verzamelaar
der ecetten. n 0 ill 0 5' a a p ii n). - Ntimographie, I. [Diilact.] l"erhandeliiiq over le wetten,
schriftelijke wetgeving 1. - Noi;ographique,
wij. Daartoe behoorend, a 0 in 0 q 1 P j) ii i S C Ii. Nori!oJogie. t. [Didact.] Leer der wetjeviiij,
ivetqeviijkuiide t. — Nontologique, ad!. Daartoehehoorend, now olOqisch. — Nomologiste
of Noinoiogiie, Hi. Schrijver over de wet ;evinJ
kunde, over de wetenschap der 'wetten, n a in alopist. noinoloog in. — Nomopliylaee,
Noiiiophylax , in. [Ant. gr.] Welbewaarder,
handhaver der wetten, ii o ii ii i 1 y 1 a x in. - Noniotbésie, f. Verhandeling over de wetten. Nomothète, ni. 1Veteve'r in. (legislaleur), nomollieet in.
1 • iøiiipair, (1((j. , z V. (1. I ) I'AIH.
Nompareil, Ie, adj , lioepeie spe l lin g van
NO:cpAnEIl.
fk

,

1

-
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NON-COMBATTANT,

Non, ode. Neen (in tegenstelling met oui, ja).
Bites oui ou Ii-, zeg ja of neen. Je gage que ii-,
ik wed van neen. - Het staat ook vooraan: N-,
Ja paresse ne peut renthe heureux, neen, de luiheid kan niet gelukkig ina/sea. IN-, ii-, je ny consenlirai janiais, neen, neen, ik zal er nooit in
toestemmen. — Staat het niet tegenover oui, dan
wordt het dooi' ni e t vertaald: Je le lui dirai, ncomme parent, mais comma awl, ik zal het hem
zeggen, niet als bloedverwant, maar als vriend. —
Somtijds ook met pas (nooit niet point) verbonden:
Je lui paierai tout, mais n- pas a Ja lois, ik zal
hem alles betalen, maai' niet in eens. Non, que je
sache, niet, voor zoo ver ik weet, niet dal ik weet.
- liet kan ook als subst. gebruikt worden: Ré
pondre un n- Dien see, een zeer droog neen ten
antwoord geven. Oui et non sont de petits muts.
- NON PLUS, ISON PLUS QUE, NON SEULEMENT, etc.,
z. de alphabetische volgorde.
Non -aceeptation , t. [Com.] Niet-aanneming,
weigering der aanneming van ecu' wissel, a o aacceptdtie f. - Non -aetivité, f. [Adniiu.
miJ.] Toestand van ecu' officier, die niet in werkeljke dienst is en verminderde soldij trekt, nietactieve
dienst, non - activ i t e i t t. - Non1
itge, m. [Prat. ane. Minderjarigheid f. (wino
rité). - NON -aGE, E, adj. Minderjarig (mineur).
Nonagénah-e, adj. (zelden dan van mensclen
gebruikt) lvegentiqjarig: Un homme, [Joe femme
0- 2 of als subst. NONAGENAIRE, in. elf. Eennegentigjarig niaii ill., cciie negentigjarige vrouw f., een
neaentigei rn
Nonagésiine, adj. in. [Astr.]: Degré n- of
als subst. EOXAGksIME, in., negentigste graad, punt
der ekliptika, dat 90 graden verwijderd is van de
punten, in welke zij den horizont snijdt. - NONAGESIME, t. [Liturg,] Feest n. van den pOen dag
vOOi' Paschen
Nonagone, nl., liever ENNEAGONE.
t Nonitire, 1. [Bot.], z V. a. ASTRAOLE.
Nonaiidre, wij. [B011, Z. V. a. ENXEANDRE
(maar lees daar, in plaats can met 9 stampertjes,
niet t) meeldiaden). - %onandrie, t., z. v. a.
E5N1(ANDRIE.
S Nolialite, wIj. num. Negentig (quatre-vingtdix). - Quart de n-, quadrant n- - Nonanter,
V. [Jeu] Negentig punten of een negentiger
maken ('iii 't piketten). — (weleer) IVegentijj jaar
oud worden. — a No!la!itib!I!e, a dj. Yegentigste.
Non-ave2iu , C , adj. Miduk; van geenei'
waarde: Ecrit H-.
Non -battu, ni. [Corn.] Soort van gering doek n.
ionee, In. Pauseljise boodschapper, pauselijk
gezant ni. (geen kardinaal zijnde), a iJ nc'i a s of
'ii a ii t i u S III. -. (weleer ook) Pooisch afgecaardigde van den adelstand op den rijksdag.
± i%oneer, v. a. , z. V. a. ANNONCE!!.
%onehain, iii. [11oct.] Soort van herfstj;eer 1.
Nonelualeuiiment, ode. Zonder oplettendheid,
onac/ilzaaii, m 7 achteloosheid , slordig, slof. Non ehalanee, f. Achteloosheid, nalatigheid, onachtzaamlieid, slordigheid, verwaarloozing f., verzaiin n. Travaillei' avec ri-, niet onachtzaamheid
werken. 11 laisse péiii' toufes SeS altaires par sa
ii-, /ifj laat al zijne zaken dooi zijne achteloosheid
in verval geraken. II l'ègne dans see poésies une
ceitaine ii-, ei ieerscht iii z(jiie poez(j cciie zékere
s101 dig/leid. - Nonelaalaiicler, V. ii. Tot traagheid, tot ledigheid vervallen, in vadvigheid verzinken. - Nonchalant, e, oil). Onachtzaam, nablip, achteloos, zorgeloos, slof, slordig; onachtzaain/ieid aanduidend. vadzig. %T ous ètes Pion n- en
tout, (rij zijt in alles zeer achteloos Une déinarche
ne, ccii vadzige gang m. - t Nonelialoir, V. 0.
Yeizuioieo (négliger). - t NONCHALOIiI, V. ii. Nalalig, onverschillig, zorgeloos zijn. - -(- NONCLIAL011!, In. 4chteloosheid, nalatigheid, vadzig/ieid f.
— Mettre a ij-, veronachtzamen, in 't vergeetboek
stellen.
Nonciation, t. [Atic. jur.j Gereqteljjke aanzeliging tot staking van een' begonnen bouw (tot(int Cl uitspraak in de zaak gedaan zal zon). Nonciatnre, t. .4i)ibt- en u,aardiolieiii 'van een'
siuncius of pau .( el(jken gezant, ii u a c i a t u ie i
nuntiatuu r t. - tijthluu'r ni. zijner aiiibtshediening; — zetel ni. van den iiuncius; — pauselj)/e
grondgebid fl onder eeneîi niencuts.
Non -coinbattant, H!. [Jill.] Niet-incdestr(j.

-

-

NON -COMPARTITION

der ni., persoon, die 't leger als ambtenaar volgt,
zonder aan den strijd deel te nemen. - 1onconiparution , t Non-eoinparenee, 1.
Prat.] Niet-verschijning t. voor 't geregt, verstek n.
(contumacy). - Non -coniplet, ni. [Anc. mil.]
Het ontbrekende getal, liet onvoltallige, onvollédige.
- NON-COMPLET, ETE, adj. Onvolledig, niet voltallig, niet Icompleet: Oeuvre n -ète, onvolledig,
defect werk a.
Xonconforiiiiste, m. [H. rel.] Naam, dien
de bisschoppelijke kerk in Engeland aan alle piatestantsc/ie dissenters, niet uitsluiting van gereformeerden en lutliersciten, geeft, ii a ii - c a 'a fo r mist m. - (lig.), z V. a. SODO MITE. -- ion
t. [Didact.] Niet -overeenstemiidng,-confrité,
onovereenkomstigheid, ongeljkvormig/ieid, ongelijkheid 1.
one, f. [Cath.] (eig. negende) Gezang xi., dat
in de kloosters op den noen, op liet negende uur
des dogs of te drie ure des namiddags gezongen
wordt, none f. Après sexte on dit a-, at puis
vêpi'es, na (Ie sexte zingt men de none, en dan de
vesper. - [AIm. jar.] Negende penning m., dien
men voor 't vruchtgenot van zékere goederen betaalde. - [Mus.] iYegende toon van den grondtoon. - NOSES, 1. p1. [Ant. lom.] Vijfde dag van
alle maanden behalve van Maart, Mei, Julfj em
October, in welke liet de zevende was. La veilie
des a- de Mars, dAoût, de Ge Maart, de i e Augustus.

cache).

Xonée, f. [Bot.] Soort van bernagie t. (haul1on -être, m., %Ton -existenee, 1. Het nietzijn, niet-bestaan, niet-aanwezig-zijn, a 0 n-c x I St é ii t i e t. (biesanjelier in.
Xon-l'euiiiée, t. [Bot.] Bladerlooze t., blaauwe
ionidi, in. _Vegende dag eener décade in den
tansck-rej)ublikeiesclien kalender.
oii4ntervention, f. [Pout.] ]Viet-tussclien
het niet tussclienbeiden treden bij twistende-komst,
partijen, n on-in terv da t ie f. - Xoiî-interveiitioniste, in. Aanhanger van 't stelsel van
non-interventie, non-interventionist m.
N oni u s of V ernier, in. [Math.] Uraadverdeeler ni., een hulpwerktuig bij nwtleotctisclie instro 'iitenten om de graden van den boon in zeer
kleine deden te verdeelen en die deeltjes naauwkeurig waar te nemen, si on 'i u s ni. (naar T. Nofins of Nunez, die op de uitvinding echter minder
re (jt schijnt te hebben dan P. Vernier).
on.j ouissaiiee, t. [Prat.] Viet -genieting,
ontbrinii 1. van 't vruchtgebruik
oii -j tweni, 151. [list.] lViet-zweerder, eedweigeraar, sinaili der engelse/te jakobieten, die den
cccl aan 't nieuwe koningsjeslo.cht weigeren.
1oniiain, nTi. IR. ii.] Xonnetje a., sluijerduif t.
- iVilte non f., kleine zaagbek in. (bane), eene
duikereend, die in Rusland vaak op hooge boornen
nestelt. - [Pèclie] Ito/cisc/i rn (rnenuaille).
1oiiiiain, ionne, t. (plais.) _Non , kloosterlinije t. - [Cuis.] Pet de nonne, soort van ligt
gebakje of ponnekoekje II.
Noiuiat, rn [Pectie] Kate/sc/i in. (menuaiile).
- (weleer) Een dooi' de keizersnede geborene,
n011na(1 t in.
N(SiEfle, t., z NONNAIN. -- oimeiie, t. (nu
alleen boertend gebruikt) Nonnenklooster n. - Donner dans in a-, zich bij de vronie zusjes scharen,
de fijivroine uithangen. - Vrouwenbabbelklub t.
it'oiitiettt-, 9 t. (verkiw. van nonne) LvOnnetje a.,
josiy non t. - [ H. a.] Arend isi. van IVigritie. Soort vein dikbek ni (gras -bee). - (pop.) Meereend t.
(benac1ie) . - i'isc/wrend ill. (ijalbuzard) . -- Nceudrde,
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J)oelmees 1. (clulzei). - [Ptis.]

koekje ti.
ii. - [Agiie.] Soort van torso I.
Ioiiobstcuiee, t. [Droit. can.] Oorkonde of
acte van herstel l ing (derde gedeelte der proc/s/Sn
van Rome, beginnende niet de woorden non oh-

staat/bus), non ohs t antic 1.
piëp. Niettegenstaande, onaan
in weirwil van: Ii a ltd obligd-gezin,odaks

Non-pair, e, adj. Oneven (inz. gebruikt bij

't raden naar 't even of oneven getal voorwerpen,
dat iemand in de gesloten hand houdt; in andere
gevallen gebruikt inca doorgaans iliPUR.

Nonpareil, le, adj. Zonder wederga, wat
zijns gelijke niet heeft, weirgaloos, onvergelijkel ij k:
Me/rite ii-, ongeëvenaarde, wet'rgalooze verdienste t.
Vertu ii -he, weirgalooze deugd t. - NONPAREIL, nu,
[H. a.] Groenvink rn (verdier) van Louisiana. rONPAREILLE, t. [Tech.] Het kleinste in zijne
soort. - Soort van zeer smal zijden lint ij. Zeer fijne suikerkorrels t. p1. of muisjes a. p1. [Typogr.] Kleine soort van drukletter, tusschen
kolonel en parel, nonpareil t. Grosse n-, allergrootste soort van drukletter. - [Hoi - t.] Groote,
geelachtig groene herfstappel in. -N - de Compiègne, de Rhodes, namen van twee anjelier-soorten.
-

[Corn.] , Z. LAIIIPAREILLES.

Xoii plus, bc. ode. Ook niet, even min: Vous
ne le vouhez pas, ni mol non plus, gij wilt het
niet, en ik ook niet, ik even rain. - NON PLUS
QUE, toe. coaj. Niet meer, even weinig: On Wen
pane non plus que s'ih acht jamais did, men
spreekt er zoo weinig van, als of 't nooit bestaan
/10(1.

Non plus ultra of N ee plus ultra, m.

(latin) Het onovertre/feljke, uiterste, hoogste, beroemdste, enz. in zijne soort, toppunt n., uiterste
grens, kroon t., laatste of uiterste, niet te overschrijven ,doel a., liet niet-verder, het n 0 n p 1 ie s
ultra. Etie uien mis, t i en logé, Plea nouru'i,

pour eet homme, Ie a- de la pertectibihite,
sociale, goed gekleed, gehuisvest en gevoed te wezen, dat is voor dien man liet nee plus ultra, het
toppunt der maatschappelijke volmaakbaarheid.
Metz tuut he a- de Charles V., Metz was 't nee
plus ultra voor Karel V., verder dan Melz kwam
Karel V. niet. (verdek, open.
Non -ponté, e, adj. [Mar.] Oncerdekt, zonder
)( on-prix, rn z. v. a. NON-VALEUR.
oui-recevoir, in. (alleen in) : Fiuu de a-, Z. FIN.
Non -iésidence, t. Het niet-wonen op de plaats
des anibtszetels. (mislukken
4. i%oII-réQssite , f. Het niet-gelukken , liet
Non-sanction, t. Niet-bekrachtiging t.
Non-sens, m. Onzin ni., dooi gesnap, louter
onverstand a., hoogdravende woorden a. p1. zonder zin; gebrek ti. aan oordeel.
Non se: il eiuieiit , 10e. adv. Niet alleen (gewoonlijk gevolgd dooi' mais, mais encore, maar,
voilâ,

maar Ook).
Xon-siieeès,

m., Z. V. a. INSUCCES.

Nouiuple, adj. Negenvoudig, negenmaal. S XonupIer ,V. a. lvegeninaal nemen, met negen

vermenigvuldigen.
Non -usage, m. Het niet-gebruiken: Les lois
s'abolissent souvent liar le a-, de wetten geraken
dikwijls, dooi' ze niet te gebruiken, in vergetelheid,
in onbruik.
oui-vaieur, t. Onwaarde, waardeloosheid t.,
gebrek a. aan opbrengst (van een land, van huizen,
enz.), onzSkere achterstand ni. van pacht, h uu r,
rente enz., te kort komend bedrag a. - [Fin.,
Corn.] Oninvorderbare schuld t. wegens onvermogen des sc h uldenaars, kwade schuld, is on - v alen i' t. Papiers de a-. .siec/itepapiereis a. p1.: wissels
of e/fecten, welker betaling zeer twijfelachtig is.
Nou -i'ente, t. [Corn.] Niet-verkoop in., gehick a. aan debiet of aftrek.
oau-viie, 1. [Anc. nmar.] Gezigtsbeleîiuinering 1.
door dikken mist, dik of mistig weder ij.
IIooevatiqtte, adj. (pr. uIO -(l—)

[Phil.] Da

heerschappij ofeippermagt dec rede betre/fiencl,
n o ii k 'i' si t i 5 c h. Ecole n-, school, die de opper
magt der rede leert, nodkratisclie school t. Xoogénose, t. [Méd.j Uit hersenontstelteiiis
ontstane ziekte t. - Noologie, t. Leer l'. you
de zuivere verstandsbegrippen. - TtToologiquie,
ad:!. Die leer betreffend, is o ö 1 d gi 5 eh.
Nopage, in. [Tech.] Het laken n oppen, het
-

de payer, a- son opposition, hij is verpligt geweest

noppesi.

elereis

a o p a I as. [cactus opuntia] , cciie plant in due-

te betalen, n'iette(jenstelelnde zijne tegenkonting.
toiiopétaie, wij. [Bot.] Met negen bloembla-

Xoii-on%'eé e, a((j. Onbewerkt, onbearbeid,
ruw: De lacier ij-, onbewerkt staal a. - D a huge
a- , glad, effen linnen a. (zonder bloenien of /i.rjulen).
ioui-ivaiemeuut, ill,, Z. N ON - PAYE -M ENT.

1ojiaI, ifl. [Bot.] Vfjgedistel ni., bloedvijg t.,
qeineene indiaansche vjiqebooin m., op iiustie t.;

rika, op wellier dikke, eironde bladeren de coche
si/lie leeft. Cocheuuihle du is-, Z. COCHENI L LE. opaiées, t. p1. lvopalsoorten 1. p1., cactusac h-

tige gewassen a. p1. - Nopaieiie, Nopaliè-
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re, f., Nopalier, m. Met nopals beplante grond m.,
nopaiplantaadje f.
Nope, 1. [Tech.] Nop, lakenvlok f., wolknoopje ii. - Noper, v. a. [Tech.] Noppen, liet laken
of andere geweven stoffen van de kleine verhevenheden of noppen zuiveren. - Het part. passé is
ook adj.: Drap n-, genopt laken n. - Nopeuse, f.
Nopster f.
Noquet, in. [Constr.] Strook f. lood ter afleiding van 't regenwater aan de hoeken van een
leijen dak, aan dakvensters enz. (pruim f.
Norberte, f. [Hart.] Soort van kleine zwarte
Nord, ilL Noorden, noord a. Les contrées,
regions du ij-, de landstreken, streken van 't noorden. L'Ecosse est au ij- de I'Angleterre, Schotland ligt ten noorden van Engeland. Le vent du
II-, de noordewind m. Le vent est touiné au n-,
de wind is naar 't noorden gekeerd, gedraaid.
L'étoile du a-, de noordster, poolster (toi l e po
mire). - [Mar.] Faire le n-, Courir au a-, om
de noord houden, noord aanleggen. Etre au il- de
son estiine, ten noorden van zijn bestek zijn. N-,
N- -quart-n- -est, N- -n- -est, N- -est -quart-n-,
N- -est, N- -est -quart -est, noord, noord-ten-oosten,
noord-noord-oost, noord-oost-ten-noorden, noordoost, noord-oost -ten-oosten. N- -quart-n- -ouest,
N- -n- -ouest, N- -ouest -quart -nord, N- -ouest,
N- -ouest -quart -ouest, noord-ten-westen, noordnoord-west, noord-west-ten-noorden, noord -west,
noord-west-ten-westen. - (absol.) Noordewind m.
(vent du ford): Le n- règne ordinaiienient sur
cette nier, de noordewinden heerachen doorgaans
in die zee. Le n- est le plus froki de tous les vents,
de noordewind is de koudste van alle winden. Ook als adj.: Le pOle n-, de noordpool f. Degrds
de latitude n-, graden in. p1. noorderbreedte. Le vent est n-, de wind is noord.
Norttcaper, m. [ H. n. ] ivoordkaper in., een
walvisch, dien men vroeger vow eene eigene soort
hield, maar die thans als één met den groenlandschen walvisch erkend wordt.
Noj-d -est, etc., z. onder rORD. - Nordes
V. n. [Anc. mar.] Noordoosteren, afwjken
-ter,
naar 't noord-oosten (van de kompasnaald). - Le
vent nordeste, de wind noordoostert, trekt naar
't noord-oosten. - Nordoueter, v. n. [Anc.
mar.] Noord'westeren. (besproe'(i ing.
Nolia, t. [llydrauL] Ketting-scheprad n. ter
Xorimoii, in. Soort van draagstoel m. in Japan.
Normal, e, adj. Tot regel of modél dienend;
naar den regel, regelmatig, voorschriftinatig, voorbee/dig, n 0 V ni a a I: Ecole n-, inodëlschool, kweekschool voor onderwijzers, normaal -school I. Etablissement n-, model-inrigt'ing t - Etat n-, regelmatige, gewone, natuurlijke toestand in. - [Géom.]
Iteythoekig. te lood, perpendiculair: Ligne ij-e, of
als subst. NORMALE, 1. Loo 1/jo 1. (inz. in de leer
der kromme lijnen). - Het mannelijk meervoud
schijnt nog twijfelachtig; vele spraakkunstsclir(/vers
geven aan normals de voorkeur, anderen schrijven:
Des cours normaux) - Novmalemeiit, adv.
Op normale, regeltiwtige wijze. - Xoraiialité, f.
[Didact.] 1legelmalie, niet het voorschrift overeenstemmende gesteldheid, a a i ei a I i t e i I t .
Nor m and, e, adj. [Géogr.] 1Vormandisch, uit
]Vornm'ndid. Cheval n-, normandiech paard n. Réponse n-e, dubbelzinnig, slum antwoord ij: Réconcilation n-c, onopregte, geveinsde verzoening.
- (Lee. proc.) Etre adroit comme un pretre n-,
de onhandigheid zelve zijn. - [ Litt.] Rime n-e,
norinandisc/s rjfin n. (liet rijmen van woorden, tij
welke de uitgang er als d klinkt, op zulke, waarbij'
deze uitgang als ère wordt uitgesproken, t. V. van
vanter op hiver). - Ook als subst.: Norinandier in.,
normandisc/ie vrouw t. Un n-, een normandisch
paard n. - (Loc. prov.) Réponclre en n-, noch ja
noch neen zeggen, een dubbelzinnig antwoord (leven.
C'est un fi n iN-, 't is een geslepen kerel, een sluwerd, een arglistig mensc/s. 11 a des grilres de N-,
hij heeft kromme vingers, hij is niet eerlijk. S Normander, v. a. [Agric.] Het gedorechte
graan zuiveren. - Normautlie, 1. Appelboomgaard in. - Noriisandiime of Xoiiiiiiisnie, in. [Gram.] 2aleiqen ii. der Normandiers, normandis ni, us, normanismus n.
t Norwe, f. Regel ni., voorschrift, rigtsnoer,
voorbeeld n., no rat a f. (islecne nieerl t.
Normelle, 1. [FL n.] Volksnaam van de ge-

.

,

--

,

Nornei, 1. p1. [Myth. scand.] De drie godinnen van den tijd en 't noodlot, n a r e n t. p1. ( Urd a of 't verledene, P e r a n d e of het tegenwoor
dige, en S k u I d a of liet toekomstige.
-

Nw-ale, f,, Z. V. U. BRIOCHE.
Nori-equier, m. [Anc. coot.] Schaapherder m.
Norwégien, iie, adj. [Géogr.] Noorweegsch,

tot Noorwegen of zijne inwoners behoorend noorsch.
- dis subst. m. en f. Noorweger, Noor in., noorweegsche vrouw, Mrin t. - Le N-, de noorweegsc/se taal t. - [H. n.] Soort van stekelvisch in.

Nos, proui. p1., Z. N óTRE. - NOS, Z. NOUES.

Nosocome, m. [Didact.] Bestuurder van een
hospitaal of gast/luis, nosokoom, nosokofl1 l s t in. - (bij uitbreiding) Ziekenoppasser, krankenverpleger m. - Nosoco!iIial, e, adj. [Mëd.J
In de hospitalen of gasthuizenlieerschend: Fièvres,
Maladies n-es, hospilaalkoortsen, -ziekten t. p1. Nosocornium, m. (pr. —ome) [Didact.] Hospitaal, ziekenhuis, gasthuis, n os o k 6 in i u.
ij . Nosodendie, In. [IHI fl.] Soos-t van boomkever m.
- Nosodoclie, in., z. v. a. NOSOCO)HUM. Nosogéiiie, t. [Méd.] Ziektevoortbrenging 1.,
het ontstaan der ziekten; leer t. van de eerste ziekte-oorzaken. - Nosogénique, adj. Daartoe behouwend, nosogénisc/i. - Nosogi'aphe, m.
[Didact.] Ziektenbeschrjver, n a s o g r a a 'p h in. Nosographie. f. Ziektenbeschrjving, rangschikking en beschrijving der ziekten; boek n., dat daarover handelt. -. Nosographique, adj. Ziektenbeschrijvend, n 0 sag r dp Ii isch. - Nosolo
gie, t. Leer 1. der ziekten; ziektebeschrijving 1. Nosologique, adj. Die leer, die beschrijving betreffend, nosoldgisch. - Nosologiste, in.
Kenner, leeraar der ziekteleer, n a s o I o a p in.
Nossaris, in. (pr. —rice) [Coin.] Indisch wit

katoen D.

Nostalgie of (min gebruikelijk) Nostomaiiie en ostiasie, t. [Méd.] 1 leimwee ij., liet
zwaarmoedig, ku'fjnend verlangen naar huis, naar
't vaderland (in gewone taal iiialadie of mal do
paysge/ieelen). - Nostalgiqtie, adj. Het heiiiiwee betreffend, daaruit voorivloeijend, n 0 s td tg i s c li. - Als subst. m. en t. ileimweeljder in.,
-lijderes 1,
Nostoc, Nostoeh, in. [Bot.] Aardgelei, aardbloem f., nostoch in. , eene plant van 't wiergeslacht, die naar eene vliezige, bruingroene, /tlëverige gelei gelijkt, en van de alchimisten de zonderlinge naaien kreeg run cracliat de lone , m aanspog n., saliva des étoiles, sterrenspeeksel n. dcume de lair, luclitschuim, fleur du ciel. fleur de
terre, hemel-, aardbloem. - Nostoehinées, f.
p1. [Bot.] Nostochgewassen II. p1. (waartoe een
lOtal soorten behooren).
-

S Nostonaanie, f., Z. rOSTALG!E.

Nostrate, a dj. [Bot.] In/icemsch, lot ons
eigen land behoorend: Plantes n-s, inheemsc/ie
planten f. p1.
Nota, ni. Noot, kenteeken, herinneringeteeken ii. ,
op den kant van een geschrift of boek of sékening

geplaatst, om de aandacht op zékere zaken te bepalen, nota f. i'Vlettez In Un n- , zet daar eeie noto. - Bij uilbieidinj: Korte aanteekening, opteekeninli, ii 0 t a I. Prenez un petit ij- de toules les
réponses de ce savant, houd cciie kleine nota van
al de antwoorden van dien geleerde. - (font.) Je
no pouvais portir, n- (of n- benè) quil étaIt déja
deux heure, ik Icon riet vertrekken, want weet,

let wel, dat het reeds twee ure was.

Notahilité, l. Opmei'kenswaardi(iheid; aan-

zienljk/ieiI; hoedanigheid van notabele; - (bij

misbruik ook): oanzienl1c persoon, n a t a b 1 1 i te i t f.: Les n-s de la villa, de notabiliteiten dei
stad. - Notable, adj. Opmerkenswaardi, merk-

waardig, gewiptig; aanzienlijk, voornaam: Cas n-,

opmerkelijk geval n. Dits, Fails n-n, merkwaar-

dige gezegden, feiten n. »1. Perle, Gain n-, belangrijk verlies IL, be!anrijke wis?sl t. N- commercant,
aanzienlijk handelsman. Les personnes n-s de la
villa, de aanzienlijke personen van de stad. 4

NOTABLE, in. Aanzienlijk, voornaam burger van

cciie clad, provincie of slaat, n o t d t a 1 e in. Assemblée de i -s, vergadering der notabelen of
aanzienlijke staatshurjers. - Notablemeiit, adv.
,

Aanincr/celjjlc, aenzienli/k. veel. II a perdu n-, /ijj

heeft veel verloren. 11 est intéressé ii- dans cette
allaire, hij heeft een aanzienlijk aandeel in deze zaak.

NOTACANTHE
Notacauthe, adj. [H. n. ] Met stekels op den

rug.

Notage, rn. [Tech.] Het inzetten der toonstiftjes in de rollen der orgeltjes.
Notaire, In. Notaris, een door de regéring
aangesteld en be&edigd persoon, die de bevoegdheid
heeft omzékere geregteljke handelingen (testamenten, volmagten, schuidbelsentenissen, protesten, enz.)
in tegenwoordigheid van getuigen te voltrekken en
daarvan eene geloofwaardige oor/sonde (notariele
acte) op te maken. N- royal, public, de viiie, de viilage, koninklijk, openbaar, stads-, dorps-notaris.
Contrat passe par devant n-, door eenen notaris
opgemaakt contract n. - (Loc. prov.) C'est comma
Si le n- y avait passé, dat staat onomstooteljk
vast, daaraan valt niets meer te véranderen of te
doen. Dieu nous garde dun et cetera des n-s, de
Hemel beware ons voor een et ecatera der notarissen
(omdat daaruit vele processen kunnen voortkomen).
Notalane, t. [Bot.], z, CINCINNALE.

Notalgie, f. [Mid.] Ruggepijn f. -- Notalgiqile, adj. De ruggepijn beireffend, n a t d i q i s c P.
Notamnient, adv. Inzonderheid, in 't bijzonder, voornamelijk: Ii a accusé trois personnes, at
II- celui-ci, hij heeft drie personen beschuldigd, en
inzonderheid (lezen.
Notares,que, adj. [Diplom.] De notarissen
betreffend. Ecriture n-, schrift met verkortingen.
- Notarial, e, adj. liet notarisschap of de notarissen betre/fend, a 0 t a r i de 1: Fonctiotis n-es,
notariële ambtsverrigtingen t. p1. Jurisprudence
n- e , notaridle vegtsgeleerdheid t. - (liet mannel.
meerv. vindt men nergens; wie 't noodig had, zou
isotariaux mogen gebruiken). Notai-iat, to.
Notarisambt, notoïissciiap, n 0 ta r i a a t n. Exereer Ie n-, het notarisschap uitoefenen. - 4. Notarier, V. 0. Door een' notaris doen opmaken,
voor een' notaris passéren (een acte, contract, enz.)
- SE NOTARIER, a. pr. Door een' notaris opgemaakt worden: L'acquisition dun immeuble doit
se n-. - liet part. passé is ook adj.: Acte notarid, notariéle, door een' notaris opgemaakte acte f.
Notation, t. Kunst , wijze van aanduiding
door bepaalde teekens, a o t é t - i n g, n o t a t i e t.
N- musicale , voorstelling der ?nuzijkt000en door
teekens. - N- prosodique, aanduiding der lange
en korte lettergrepen door teekens. - Geheim lettercijfer of teeken der kooplieden, waarmede zij
hunne goederen merken om daaruit dadelijk den
verkoopprijs te weten.
Note, f. Teeken, kenteeken, herinneringsteeken,
merkteeken n. Mettez une n- P la marge du livre
pour trouver le passage, zet een teeken op den
rand van Pet bode, om de plaats weder te vinden.
- Opmerking, aanmerking, aanteekening, noot t.
ter verklaring of opheldering eener plaats in een
geschrift. L'ouvrage est imprimé avec des n-s,
het werk is met aanmerkingen gedrukt. Faire des
n-s sur an auteur, aanleekeningen op eenen schrijver maken. Faire des n-s marginales, kantteekeningen maken. -- Beknopte opteekening f., kort
uittreksel is. ter herinnering; - korte rékening,
koopopgave t. van ontvangen of afgeleverde waren;
bewijs ii. van gelden, ss ot a 1. Vous avez promis

de vous charger de cette affaire, prenez en n-,
gij hebt beloofd a met deze zaak te belasten, noteer
het, neem er n 0 t a, a 0 t i t i e van. J'ai pris n-,
bonne n- de votre avis, ik heb nota, behoorlijke
nota (aanteekening) van uw advies (beriqi) genomen of gehouden. - Donnezmoi unc petite n- de
ce qua je dois, geef mij eene kleine nota van hetgeen ik schuldig ben. -- [Dipl.] Mededeeling f.,
diplorneltisch of gezantechappeljk schrijven of beriyt n., nota f. N- officielle, confidentielie, Se-

crète, dienstpligti(Je, vertrouwelijke, geheime nota.
- Oneer, schande, vlek, schandvlek f., schandmerk, schandleeken n.: Il a été espiori de police,
eest une is- qu'il portera toujours, hij is policie
is eene vlek, die hij nooit zal-spiongewt,da
uitwisschen. L'accusation portée contra lui est ina
de
II-,
tegen hein ingebraqte beschuldiging is cane
schandvlek. Quand qn. ast pendu, cast une n- infamante pour touta sa famille, wanneer iemand
is opgehangen, is dit acne schandvlek voor de geheele familie. - [Mus.] Noot t., toonteeken n.;
toonnaam to. - N- blanche, noire, sensible, toniqua, z. de bepalende woorden. Tête, Queue dune
II-, kop, staart to. eener noot. U t est Ia première
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Is- de Ia gamma, ut is de eerste noot der toonschaal. Chanter Ia n-, de toonladder afzingen; ook:
juist, maar zonder uitdrukking zingen. Bien attaquer la n-, eene noot, een' toon zuiver en juist
aangrijpen of doen hooren. (Loc. prov.) Ii na

sait qu'una n-, 11 ehante toujours sur la même n-,

hij zingt altijd hetzelfde liedje of deuntje. Changer
de n-, Chanter sur une autra n-, van toon, van
gevoelen, van meaning veranderen, anders spreken.
Cda change la n-, dat verandert den toestand
der zaak.
Notei-, v. a. Teekenen, snerken, aanstippen, een
teeken bijzetten; - opmerken, opletten, aanmerken,
opteekenen, opschrijven, a o t é r e a: N- un passage
dans un livre, dans un auteur, acne plaats in een
boek, bij een' schrijver merken, aanteekenen. Notez
Nan cela, merk dat wel op. Notaz quil était mon
ennemi, neem in aanmerking, bedenk, dat hij mijn
vijand was. - Ongunstig 0! ten kwade aanteekenan, met acne zwarte kool teekenen, in kwaden
naam brengen. Cain le notara aux yeux du public,
dat zal hem in de ooqen van 't publiek zwart
maken. - N- qn. d'infamie, iemand schandvlekken, onteeren, eerloos snaken. - [Mus.] Op noten
brengen of zetten: N- un chant, een gezang op
noten zetten. - Het part. passé is ook adj.: Passaga noté, aangeteekende plaats t. in een geschrift.
Paroles n-s, opgeteekende, ook: op noten gebragte
woorden n. ])l. Chant n-, op noten gesteld gezang n.
- Livias n-s, boeken met noten of aanteekeningen.
- Homme n-, ter kwader faam staande man;
onteerd, geschandvlekt mensch. - Noteur, m.
Noten- of muzijkschrijver, notist to. (Men gebruikt
liever COPIsTE). (noti to.
Noti, m. Cam.] Inligo van 't (erste gewas,
Notice. t. ilistorisch-geogreiphisclse beschrjving t. of berigt n. van de waardigheden, ambten,
wegen, plaatsen van een land of gewest. N- das
Gasfles, opgave f. der verschillende namen, die de
westen en steden van Frankrijk in onderscheine tijden gekregen hebben. - Overzigt, beknopt
verslag of berigt (aa)t 't hoofd van een werk, om
den schrijver, zijn' tijd, den algemeenen geest en
gang van 't werk enz. voorloopig te doen kennen);
- kort berigt, narigt n. (van ieder ander werk of
voorwerp), aanteekening, opgaaf, a o t j t i e f. Ce
journal contiant des n-s exacts , dat dagblad bevat
naauwkeurige verslagen of berigten. N- historique
biographiqua, beknopt geschrift over de hoofdgebeurtenissen van iemands leven, historisch, biogrdphiech verslag. N- nécroiogiqua, levensoverzigt van
een' pas overlédene. - Boekenlijst t. (niet uitgebreid genoeg om catalogue, katélogus, te mogen
heeten). - [ Prat.] Kennis, wetenschap t.: Cala
est venu P Ia 15- des juges, dat is tot kennis der
regters gekomen, de regters hebben daar wetenschap
van gekregen.
Notification, t. Bekendmaking, kennisgeving,
aankondiging, aanduiding, mededeeling van een
nari.qt, notified tie t. - Notifier, a. a. Bekencl maken, aankondigen, kennis geven, verwittegen, melden, narigt geven, berigten, tot kennis
brengen, kond doen (inz. met inachtneming van
zékere vormen) , n 0 t i fi c é r e n. On ne me la
point notillé, men heeft het mij niet bekend gemaakt, g a n 0 t i f i c e er d. - Het part. passé is
ook adj.: Ordra n-, bekend gemaakt, afgekondigd

g

bevel n.
Notiornètre, m. , liever IIYGROMETIIE.
Notion, t. Begrip, verstandsbegrip, door 'I verstand vee-kregen denkbeeld n. of voorstelling eener
zaak, kennis, nOtie t. N- claire, contuse, duidelijk, verward begrip of denkbeeld. Las pramièras n-s de in physique, de eerste gronden der natuurkunde. Je Wen al qu'une taibla n-, ik heb er
slechts een zwak begrip van, ik weet er slechts
weinig van. - N-s communes, algemeene begrippen (die zich aan ieder op dezelfde wijs voordoen).
Notite, t.[Minér.] Soortvan graniet, notiet to.
Notobranche, adj. [H. n.j Met kiemen op
den rug. - Notodonte, to. [H. n. ] Soort van
nachtvlinder to. - Notographe, adj. [H. n. ]
Met vlekken op den rug.

Notoire, wij. Algemeen bekend, wereldkundig,
openbaar, blijkbaar, als zeker en ontwjjfelbaar
erkend: Le fait ast Ii-, de daad is algemeen bekend.
Cast une vérité n-, 't is eene blijkbare waarheid.
La chose nest pas encore n-, de zaak is nog niet
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openbaar, niet wereldkundig. - Notoireinent,
adv. BaarbljIee1j/, wereldkundig, openbaar. Cela
est n- vi-ai, dat is baarblijkeljk, uitgemaakt waar.
Notolène, 1. [Bot.] Soort van varenkruict n.
Notoinélie, F. [Méd.] Misgeboorte f. met le-

o

Noué, e, ac/i. (en past. passé van nouer). Ru-

han n-, vastgestrikt lint n. - Intrigue 1)/en, mal

n- e , goed, slecht gelegde knoop rn. of intrigue f. Enfant n-, kind n. , dat de enqelsclse ziekte heeft.
Homme II- de goutte, man, die voljichtknobbels
zit. Goutte n-e, knobbeljicht C. - Boyau n-, gekronkelde darm m. - [Bias.] Lion a queue n-c
et passée en sautoir , dubbelstaartige leeuw, leeuw
met gespleten staart, welks dee/en schuin gekruist
dooreen geslingerd en geknoopt zijn. - [Chas.]
Lice n- e , z. LICE.
Cisir.] Suture n- e , geknoopte
naad m. - [i-list.] Les pèches n'étaient pas encore, n-es, de perziken waren nog niet gezet. NOUn, in. [Chir.] Knoopverband fl1. voor de om-

denaten op den rug. - Xotomyélite, 1., z. v a.
MYELITE. - Notoneete, im [U. ii.] Waterweegluis f., rugzwemmer in. - Notopède, m.
[H. n.j , Z V. a. TAUPIN. - Notopode, adj.
[1-I. fl. Met voeten op den rug, met naar boven
gekeerde zwemvoeten (van sommige schaaldieren).
- Notops, adj. [H. a.] Mei ooqen op den rug.
- Notoptère, Notoptérygieii, ftc, adj.
[H. n.] Met rugvinnen; met pooteit bij wijze van
vinnen op den rug.
streek.
Nouée, t. [Econ.], z. v. a. voua. - Nosiées, t.
Notoriété, 1. Algemeene bekendheid, openbaarheld, bljkbaarheicl, wereldkundig h eid, a o t a r i t- p1. [Véner.] Uitwerpsels ii. p1. des' hertenvan half
t e i t f. Cela est de n- pulilique, dat is wereld- Mei tot op het einde van Augustus.
Noiienieiit, ni. Het kisoopen (alleen voorkokundig, overal bekend - [Prat.] Acte de n-, wetlelijk opgemaakte verklaring omtrent de belcendlield mend in): N- de i'aiguiiiette, het knoopen van den
der comparanten met den staat van eenen persoon nestel (vgl. AIGUILLETTE).
Noner, V. a. lOsoopen, binden, eessen knoop
of eene 11cm bekende zaak, ter vervanging van de
eigenlijke acte, die niet kan geleverd worden, acte f. snaken of leggen, strikken, toebinden, toestrikken.
van notorieteit.
.
N- de l'argent dans le coin dun mouchoir de p0Notospernae, adj. [H. n.] Zijne eejeren op che, geld in de punt van eenen zakdoek kssoopen.
Nonez ces noix dans ee/te servietle, knoop deze
den rug diragend. - Notosto;nate, otosto
me, adj. [lii. n.] Den mond op den rug hebbend noten in (lit servet. N- un ruban, een lint knoo(van insecten). - Notoxe, in. [H. n. ] Schild- pen of strikken. Ni- ses souhiers, zijne schoenen
toebinden of toestrikken. Vouiez-vous n- ma erapadkever m.
Xotozéphyr,rn. Z'uidwestew'ind rn.--- Oord ni., vatte? wilt gij eens een' strik in mijne das leggen.
- ( fi g.) N- amitié, vriendschap snaken. (Deze uitwaaruit die wind waait.
Notre, adj. poss. ill. et f. Once. ons. Nos, p1. drukking is verouderd). N- une partie de jeu, een
onze
speelpartijtje maken. N- une intrigue, eeoc intrirn. et f. Onze. N- père, N- rnère, N- enfant,
vader, onze moeder, ons kind n. Nos arnis, Nos gee of kuiperij aanleggen. - [Litt.] Bien n- une
cousines, Nos maisons, onc vrienden, nichten, tragédie, de intrigue, (less knoop of de verwil:lcehuizen. - (bij 't volk 001e wel voor man, ma ge- 1mg van een treurspel naar behooren aanleggen. brui/st; zoo ook door vorsten, bisschoppen enz., 0]) [Fauc.] N- Ja Jonge, den valk in de ru/kooi zetten.
gelijke wijze als deze nous in plaats je of 11)01 ge- - [Man.] Ce chevai ilotte i'aiguiiiette, dit paard
r e, mijne vrouw,
slaat braaf achter nit. - NOUER, v. is. en SE
bruiken): N- femme, N- rnénagè
huishoudster. N- maître (in den mond van een NOUEII, v. pr. [Bot.] Zetten, zich tot vruchten zetdienstbode), mijn meester, baas of fleer. - N- con- ten: Les poimnes comnieneent a n-. it se n-, de
seil d'Etat entendu, onzen staatsraad qekoorct heb- appelen beginnen zich te zetten. - [ Fauc.] N- of
bende. - LE, LA NÔTRE, pron. poss. De, liet onze. Nagei entre deux airs, in de vs/Je lucht zweven.
Les n-s, de onzen. Votre jardin et le n-, uw tuin - [Mid.] Cet enfant se none, dit kind krijgt de
en de onze. Leut maison et Ja n-, hun huis en knobbelziekte, de engelsche ziekte. La goutte se
het onze. Vousavez Vos raisons, et nous avons les none, de jicht zet zich tot knobbels. Les intestins
11-s, gij hebt nice redenen, en wij (ie onzen. se nouent dans Ja coiique de rniséréi'é, tij liet
Somtijds zonder lidwoord: (fans.) Nous pouvons darmkoljk kronkelen zich de dai'sness.
compter soy lui, II est n-, wij kunnen op hem
Nonet, 'is. Zakje, ki-uiderzakje is., pop f. Nrdieessen, hij is ons, is ons toegedaan. Ces e ffets d'épiceries, d'heiljes, pop van specerijen, van kruisont n-s, die goederen Zijfl ons, belsooren ons. - den (die inca in eenig vocht laat weeken of uittrek
NÔTRE, LI. Liet onze, ons eigendom, wat ons toebe- ken) - [Pliai'm.] illiddel ii., da) de plaats van
hoort, wat van ons komt. Nous ne dernandons een klisteer of van cciie zetpil kan bekleeden. que le Is-, wfj vragen slechts het onze, wat ons [Modes] Lintstrik ni.
behoort. - Najoutons den du n-. laat ons er niets
S ouenr, rn. Knooper, knoop- ofstriklegger in.
van 't onze bijvoegen. - LES NÔTRES, de onzen,
Noiieux, euse, adj. Knoestig, kwastig, knobonze landgenooten, onze familie, onze vrienden, belig; - vol Isnoopen of knobbels: Bols n-, kwastig
onze partij, ons gezelschap: Nous et les is-s, ev(j hout n. B i ion n-, knoestige stok, knoeststok m. en de onzen. Celui-la est ii des is-s? is die van ons Corde n-euse, touw n. suet knoopen. - [Bot.] Tige
gezelschap, van onze partij, van onze vrienden? n-ease, ge/ide stengel, stengel snot geledingen of
Les n-s se soot Wen comportés dans Ie combat, knodden. - [Chic.] Suture n-euse, knoopnaad rn.
de onzen (onze soldaten) hebben zich dapper in Bandage n-, knoopverband is. - [Iéd.j Goutte
den strijd gedraen of gekweten.
n -euse, knobbeljicht f. - [Bias.] Witons Is-, knoestige stokken ni. p1.
Notre-Dame, f. Onze Lieve Vrouw, benaming des' maagd JJIaiia bij de kat/solfjken. - Peest
Nougat, in. [Con.] Maande/koekje is. - [aeon.]
der maagd Ma r ia: La N- d'août, liet Lieve-VrouLjfnkoek ni. (tot beestenvoeder).
we-feest in Augustus. - Aan Maria gewijde kerk,
Nouilles, f. P1 [Cuis.] Noedels t Pl., duitscis
inz. de groote kathedraal te Parijs, Maria -kerk t. deeg van cocci, boter en e[ieren, dat, gesneden
- Vereerd beeld to. der Maagd. La N- de Lo- zijnde, naar vermicelli qel(jkt.
rette, het Lieve-Vrouwe -be e ld te Loreto.
Noulet, in. [Tech.] Goot t. van holle pannen
S Notu1aton, f. [Plsilol.] Aanmerking 1. door of van omgebogen lood- of zinkstrooken.
eene kantteekening. - Gezamenlijke kantaannierNoiiinè iie, ni. [Phil.] Verstandswezen, bovenklagen t. p1. - Notitie, t. Korte verklarende zinnelijk voorwerp n., iets, dat bloot gedacht wordt,
randnoot f. - iDiplom.] , .z. V. a. MINUTE. - niet onder 't bereik dec zinnen valt (b. V. God,
Notulea', v. a. Kleine noten of ophelderende geest enz., in tegenstelling met pilenomene); onkantteekeningen maken.
dersteld grondbeginsel der phwnonsénen of verNotus, m. (vi'. —tuce) (jwét.) Zuidewincl m. schijnselen, n 0 P in e a o a n .
(naauwkeuriqer: zuidwestewind).
Nourrain, in. Pootvssc/i m. voor vijvers, enz.
t Nouailleiix, e n e, adj. , z. v. a. NOUEU'X. (aieviis).
Notirri, e, a dj. (en part. pascé van nourrir):
Notiasse, f. ICom.] Wilde muskaatnoot t.
Noudles, t. pl. , Z. NOUILLES.
Enfant bien mai n-, goed gevoed, op.qebsagt kind n.
Notie, f. [Arch. Plaats, waar de hellende Enfant n- de sa mOre, door zijne moeder gezoogd
vlakken van twee daken malkander ontmoeten; kind is. .- Enfant ii- dans i'amour de Ja vertu, in
dakgoot f. - Loodbekleeding f. (lier goot. - Holle liefde tot de deugd opgevoed kind. - Chevaux n-s
dakpan 1. voor den a/loop van 't water. - [aeon.] avec de Ja poule, met strOo gevoederdepaarden n.
Vette, vochtige weigrond m., nsarschland n. - p1. - Les dornestiques ne soot pas n-s dans cette
[Péche] N-s of Nos, ingewand n., lever en tong f. maison, de bedienden krijgen in dat buis niet genoeg te eten. - (iron.) Homme bien n-, zwaarvan kabeljaauw.
]
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lijvig, geniest man. - Ce blé est bien II-, dat
koren staat vol. - ( fig.) Style n-, volle, krachtige,
rijke stfl ifi. Ouviage n- de pensles, de ntlexions,
werk vol juiste gedachten, opmerkingen. - [Bias.]
Fleur de ijs au pied H-, lelie met aftjesneden voet.
qekrui(le pastei f. - [Cuis.] Paté bieis n-, goed
[Call.] Lettie bieii n-e, goed yevulde, vette letter F.
goed
onderhouden of vol[Mil.] Feu Fien n-,
gehouden vuur n. - [ Peint.] Pinceau n-, vet
penseel n. Couleurs l)ien n-es, dik, vet opgedragen
kleuren F. p1. - (Loc. prov.) ii a été n- en un
tonneau, ii na rien vu que par ie bondon, hij
heeft nog weinig of niets van de wereld gezien, hij
heeft moeders pappot nog niet verlaten.
iTourrice, F. Min, voedster, zoogster, zoog vrouw, minnemoeder f. Mettre un enfant en n-,
een kind bij eene min doen. Retirer un enfant de
n-, een kind van de min terugnemen, weder thuis
halen. Cet enfant a été changé en n- dat kind is
bij de min verruild. - (Lor. prov.) Ii faut qu'il
nit été cliangd en n-, hij moet hij de min zijn verruild: hl is hij lange na geen aardje naar zijn
vaartje.
attresa n-, zijne voedster slaan: personen of zaken aanvallen, waaraan men zijneop voeding of fortuin te danken heeft. Z. ook DEPUCELEU I. -

(

fig.) La Sidle était Ia n- de Rome,

J

Sicilië was de voedster, de graanschuur van Rome.

- Les maladies chroniques sont les n-s du medecin,
de chronische of slepende ziekten zijn de voedsters,
de melkkoetjes van den geneesheer. (In dezen zin
verouderd). - Zelfzogenele moeder t.: Cette mère
a été Ia n- de tons ses enfants, die moeder heeft
al hare kinderen zelve gezoogd. - Ook als adj.:
Mère n-, zelfzogende moeder, voedsterrnoeder. (fig.) La répuhlique est lamère n- de l'élojuence,
de republiek is (le voedsternioeder der welsprekendheid. - Nourrieerie , f. [Econ. iur.]
Plaats F., waar men z ij dewormen kweekt; z. v. a.
1%IAGNANIÈRE. ourrieier, m. Man eener min.
-. Ook als adj.: Père n-, voedstervader in. - (fig.
et fam.) C'est son père n-, C'est le père n- des
pauvres, 't is zijn weldoener, 't is de weldoener der
armen. - nOUIR1CIER, IEIIE, adj. Voedend: Sue
n-, Substance n-ière, voedend sap n., voedende
zelfstandigheid F.
1ourrir, v. a. Voeden, tot voedsel strekken of
dienen (aan of voor); onderhoud of voedsel verschaffen, spijzen , spijzigen, onderhouden. Les
ailments les plus propres h n- Iliomme, de geschiktste spijzen om den menscli te voeden, om den
mensch tot voedsel te strekken. II a nourri lien
des pauvres, hij heeft vele armen gevoed, onderhoud verschaft. Je l'ai vêtu et nourri dix aus
dui'ant, ik heb hem gedurende tien jaren gekleed
en gevoed of gespijzigd. Je lui donne taut par an
pour me loger et pour me n-, ik geef hein zoo
veel jaarlijks, om mij te huisvesten en te spijzigen,
voor inwoning en kost. On nourrit les vers a sole
de feullles de mûrier, men voedt, onderhoudt de
zijdewormen met moerbêziebladeren. - N- Ie feu,
het vuur onderhouden, er wat brandstof op werSon jardin le nourpen. - Ook van zaken gezegd:
rit,n tuin onderhoudt hein, hij leeft van de
inkomstenvan zijnen tuin. Le sang nourrit toutes
les parties du corps, het bloed voedt alle dcclvii
des tigchaams. Ces légumes ne nourrissent pas,
deze groenten voeden niet. La bonne terre riour
rit les plantes, de aarde voedt de planten, geeft
haarvoedsel. - L'Afrique nourrit Peaucoup d'animaux, Afrika bevat (teelt, brengt voort) vele dieren. Cette mei nourrit des poissons voraces, deze
zee bevat verslindende visscilen. - Le nultier qu'il
fait ne suffit pas pour le n-, het beroep, dat hij
drijft, geeft hem geen toereikend bestaan. - ( fig.)
La bonne lecture, la conversation les gens instruits nourrit l'esprit, het lezen van goede boeken, de omgang met knndige lieden, vormt den
geest. N- son esprit de chimères, zijn hoofd met
hersenschimmen vullen, voeden. - L'espdrance
nourrit l'amour', de hoop voedt, onderhoudt de
liefde. Les services mutuels noui'rissent l'amitié,
de onderlin g e diensten kweeken de vriendschap aan.
N- sa mélancolie, zijne zwaarmoedigheid voeden,
onderhouden. aankweeken. - (Proc.), Z. nEsAcE,
CAGE, MÉTIER. - ( Loc. pray.)N- un serpent dans
en boezem voeden,
son sein, cciie adder in zijn
iemand weldoen, die het daarna met ondankbaar
held beloont. - Zagen, minnen: Cette mère a
-

-

nourri tous sas enfants, deze moeder heeft al hare
kinderen gezoogd. Une mère qui nourrit son enfant est doublement mOre, eene moeder, die haar
kind zoogt, is dubbel moeder. - Cette femme ne
saurait n- d'enfants, deze moeder kan geen harer
kinderen opbrengen: zij verliest ze allen zeer jong.

( fi g.) Opvoeden, vormen: J'ai nourii mes enfants dans l'amour de in vertu, ik heb mijne kinderen in de liefde tot de deugd opgevoed. - [Com.]
N- une action, eeoc actie of een aandeelsbewjjs
foarnéren, op den vervaltijd de sommen betalen,
waartoe men zich verbonden heeft. - N- un numéro is la loterie, een loterijbriefje fournéren. [Call.] N- ses lettres, zijne letters vol, lijvig, vet
maken. - [Mus.] N- les sons, de tonnen vol em
krachtig aangeven. - [ Peint.] N- les couleurs,
de kleuren vet, dik opdragen. l- le trait, vette,
gevulde trekken maken, het dorre, magere vermij
den. - NOUmUR, als v. a. 11 y a des alimentsqui
nourrissent trop, er zijn spijzen, die te sterk voc
den. Le yin nouri'it, de wijn voedt. - Une mOre
qui ne nourrit pas nest mOre qua demi, cciie
moeder, die niet zoogt, is maar ten halve moeder.
- SE NOUIIPJR, V. pi'. L'homine se nourrit de
pain et de viaiide, de mensch voedt zich van brood
en vleesch. II na pas de quoi se n-, hij heeft niet
01fl van te leven. - Cet enfant so nourrit mal, bij
dit kind gedijt het eten niet, het wordt niet grooter of dikker. - ( fig.) 11 se nourrit d'espérance,
hij voedt, vleit zich niet hoop. - Se n- de la leeture de bans livres, zijn verstand, zijn hart dooi'
't lezen van goede boeken vormen. - Gevoed, onderhouden worden: C'est par lá que se nourrissent les passions, daardoor worden de hartstogten
gevoed. - Elkander voeden: La médisance et la
twine se nocirissent de leur Gel, de kwaadsprekendheid en de haat voeden elkander met gal.
Xourvissage, m. [Econ. rur.] N- des bestiaux, Veeteelt, verzorging en opkweekingvan 'tvee
- Nouirissant, e, adj. Voedzaam, goed voe
dead: Un ailment ti-, cciie voedzame spijze. Cela
West pas assez n-, dit is niet voedend genoeg. 1ourriseur, m. Veefokker, vetweider, koehoeder m. (bij Parijs en elders, die hunne melk in de
stad verkoopen. - Notirrisson, m. Voedsterkind,
minnekind n., voedsterling, zuigeling m. en F.:
C'est une bonne nourrice, clie ne inanquera pas
de n-s, zij is cciie goede min, 't zal haar niet aan
zuigelingen, aan minnekinderen ontbreken. - ( fi g.)
Kweekelinq, leerling in.: Télëmaque fut le n- de
Mentor, Telémachus was Mentors kweekeling, pleegzoon. - (pott.) Les n-s des Muses, de Mars, de
dichters, de krijgslieden m. pi. - oiairiture, F.
Voedsel, onderhoud n., Spijs F.; kost rit ; voeder ii.
voor 't vee. - II est bien malade, ii ne prend
plus de U-, hij is zeer ziek, hij neemt geen voedsel nicer tot zich. Le pain est une bonne n-. het
brood is een goed voedsel, eene goede spijs. - Le
trèfle est une bonne n- pour le bétail, klaver is
ccci goed moeder voor het vee. - ( fig.) L'esprit a
besoin de n- aussi uien quo le corps, de geest
heeft, zoo wel als liet ligchaain, voedsel noodig.
[MOd.] Son bras recommence .a prendi'e n-, zijn
arm begint wetr kracht te krijgen, voller, vleeziger te worden. - Cet arl)re ne prend plus de n-,
die boom krijgt geen voedsel meer. - Voeding met
zag, het zogen: Cette nourrice a fait deux n-s
(Inn même lait, die min heeft twee kinderen na
elkander met éëne incite gezoogd. Elle fait de belles n-s, de kinderen, die zij zoogt, groeijen goed. (iron.) Vous avez fait la une belle n-, gij hebt
daar een schoon vruchtje gekweekt (van een slecht
opgevoed kind; doch in dien zin verouderd) . (Prov.), Z. NATURE. - [Econ. rut'.] Faire des ii-s,
vee (ook gevogelte houden) , zich op de veeteelt toeleigen, vetweiden. C'est une terre propre 0 y faire
les n-s, dit land is goed voor de veeteelt. C'est
une belle n-, 't is een schoon, welgebouwd veulen.
- [Mar.] La II- du ternps nousannonceunchangement de vent, de met wolken bezette lucht voorspelt ons verandering van wind. - [Tech.] Donner de Ia n- aux cuii's, de huiden versche run
-

-

-

-
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geven.

%OIIS, pron. pers., le pers. p1. (dis onderwerp)
Wij: N- Ocrivons, wij schrijven. q ue ferons-n- a
présent? wat zullen wij nu doen - (Als voorwerp en als régime van een voorzetsel) Ons: 11 no
n- connalt plus, hij kent ons niet meer. La chose
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ne dëpend pas de n-, de zaak hangt niet van ons

af. Ce fut pour n- one grande joie, dat was voor

ons eene groote vreugde. - (Als ripime indirect)
Ons, aan (met, tot, tegen, voor) ons: Donnez le
0-, geef liet aan ons, geel' liet ons. 11 ne n- parle
pas, hij spreekt niet tot (tegen, met) ons. Voilà ce
qu'il n- a destiné, ziedaar wat hij voor ons bestemd heeft. - Dikwijls wordt nous in plaats van
je of mei gebruikt, inz. door vorsten, bisschoppen
en andere magthebbenden in hunne bevelen of voorschriften; ook door redenaars, schrijvers: N- avons
ordonné et ordonnons ce qui suit, wij hebben bevolen en bevelen als volgt: N- sousigné, wij ondergeteekende. N président, ordonnons, wij president,
gelasten. - ( fam.) N- autres homines, wij mannen. Vous alles jouer, n- autres n- allons it la
promenade, gij gaat spelen, wij gaan wandelen.
Nounre, f- [1éd.],

Vruchtzetting f.

Z. RACHITIS. - [ Bot.]

(of vóór een klinker of stomme h
1TouveI), Nouvelle„ adj. Nieuw, wat sedert
korten tijd bestaat of bekend is. [In nouveau livre,
een nieuw, pas uitgekomen boek n. Un nouvel instrument, een nieuw, pas uitgevonden werktuig n.
Uric nouvelle dicouverte, eene nieuwe, kortelings
gedane ontdekking 1. Do fruit nouveau, nieuwe,
pas verschenen vrucht t.; ook: iets nieuws, iets dat
pas verschijnt. Une opinion nouvelle, eene nieuwe,
nieuwelings opgeworpen of opgevatte meenin.q f. Somtijds geeft de verschillende plaatsing van dit
adj. bij 't zelfde subst. een' verschillenden zin: tin
habit nouveau, een nieuw, nieuwmodisch, kleed;
Un nouvel habit, een ander kleed (dan 't geen
men te voren aanhad) . Docteurs nouveaux, nieuwe,
eene nieuwe of vreemde leer verkondigende doctoren of leeraars; Nouveaux docteurs, nieuwe, kortelings gepromoveerde of tot den doctorsgraad verliëvene doctoren. Uric chose nouvelle, eene nieuwe.
Pas gebeurde, gedane of in zwang gekomene zaak;
Une nouvelle chose, eene andere zaak (dan die
men te voren onder handen had of dreef. Du yin
, most m.; De nounouveau, pas gemaakte wijn
veau yin, andere wijn (dan men eerst drank); pas
opgestoken wijn. - Le nouvel an of Lan nouveau, het nieuwe jaar. La saison nouvelle, de
lente 1. La uouvelle lune, de nieuwe maan t. Le
nouveau monde, de nieuwe wereld f. (Amerika).
- Le nouveau style, de nieuwe, Gregoriaansclme
stijl in. (vgl. STYLE). - Le nouveau Testament,
het nieuwe Testament of Verbond. Le nouvel
Adam, de nieuwe Adam (Jezus Christus). Le nouvel homme of L'homme nouveau, de nieuwe
mensch, de wedergeboren Christen. - C'est un
homme nouveau, 't is een heer van gisteren, een
gelukskind, een nieuwbakken beer of edelman, een
man, die van niet iet is geworden, een parvenu;
ook: 't is de eerste van zijn geslacht, die zich onderscheidt, die uitblinkt, Le del nouveau, La terre
nouvelle, La nouvelle Jérusalem, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Mener une nouvelle vie. een nieuw, ander leven
leiden. - [ Prat.] Passer titre nouvel (alleen in
deze vegswijs komt nouvel achter 't subst. te staan),
een nieuw verdrag aangaan. Articuler faits nouveaux, nieuwe feiten bijbrengen of aan/malen. Faire
one dënonciation de nouvel oeuvre, eenen buurman voor 't gerept roepen, om hem een' nieuwen
bouw of verbouw te beletten. - (Pray.) Tout ce
qui est nouveau, paraît beau, of Au nouveau,
tout est beau, al het nieuwe doet zich fraai voor,
het nieuwe behaagt, is aanlokkend; nieuwe bezems
vegen schoon. A nouvelles affaires, nouveaux consells, komt tijd, komt raad. A demain toutes cho
ses nouvelles, morgen komt er weer een dag. (Loc. fam et pray.) C'est du fruit nouveau que
de vous voir, als men u te zien krijgt, is 't wat
vreemds, mag 't wel niet een krijtje aan den balk.
Ils se sont dit mats nouveaux, zij hebben elkaar
harde, grove, onhebbelijke woorden toegevoegd.
Recommencer sur nouveaux frais, Z. FRAIS m. p1.
Voir tous les jours de nouveaux visages, elften
dag nieuwe, andere gezigten zien, met andere personen te doen hebben. - C'est on nouveau Bru
Alexandre, hij is een tweede Bru--los,unve
tus, Alexander. - Onervaren, onbedreven, groen:
II est bien nouveau dans son métier, hij is in
zijn bedrijf, in zijn vak nog gansch onbedreven,
nog een nieuweling. 11 est bien nouveau dans le
Noiiveaai
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monde, tout nouveau dans les affaires, hij is nog
groen, nog onervaren in de wereld, in de zaken.
NOUVEAU, m. liet nieuwe; nieuws n. Aimer le
n-, van 't nieuwe, van wat nieuws houden. Ny
a-t-iI rien de n-? is em' niets nieuws? Qu'y a-t- 11
de n-? wat nieuws is er ? - NOUVEAU, als ode.
(voor nouvellement): Du heurre n- hattu, pas gekamde, versch gemaakte boter t. Du yin tout nouveau percé, zoo pas opgestoken, uit een vol vat getapte wijn iii. (Plur. Des vms nouveau percis.) Les

enfants nouveau-tAs dorment lieaucoup, de pas
geboren kinderen slapen veel. - In dezen zin staat
nouveau nooit bij een vrouwelijk subst., dan alleen in: Une 1111e nouveau-née, een pas geboren
meisje. - Het staat, inde plaats van nouvellement
nog bij eenige andere als subst. gebruikte verleden
deciwoorden, en dam wordt het als adj. beschouwd
en is als zoodanig veranderlijk: Un nouveau marië,
tine nouvelle mariée, De nouveaux macus, De

nouvelles mariies, een nieuw gehuwde, eeoc kortelings gehuwde, pas getrouwden. Les nouveaux
venus, de pas aangekomen. De nouveaux débaquds, pas aangekomen vreemdelingen (z. oak DE -

BARQUE). Les nouveaux convertis, Les nouvelles
converties. de nieuw bekeerden. - [fort.] Nouveau-monde, soort van anjelier. - DE NOUVEAU,
bc. adv. Op nieuw, andermaal, nageens, bij herhaling, weder, wederom, nogmaals: litre accusé de
n-, op nieuw beschuldigd warden. - ii NOUVEAU,
bc. adv. [Com.] Op nieuwe rekening: Créditer,
Débiter a n-, op nieuwe rekening kreditéren, debitéien. Porter a n-, op nieuwe rekening overdragen.

Nouveaaté,f.Nieuwheid f.,hetnieuwe;nieuwig
heid, verandering t.; iets nieuws, een nieuwtje n. La
11- plait a la plu part dec hommes, het nieuwe berclt
(len meesten menschen. La n- de ce sentiment troli m a
des partisans, de nieuwigheid van dit gevoelen vond
aanhangers. Introduire des n-s dans in pays, nieuwigheden, veranderingen in een land invoeren.
Nieuwe, pas verschenen modestof,- pas uitgekomen
boek, nieuw ten taoneele gevoerd stuk n. Je na-

vais jamais out parler de cela, c'est une n- pour

moi, ik had nooit daarvan kooien spreken, 't is
iets nieuws voor mij. - ( fain.) Cost n-, Cyst one
n- que de vous voir, z. onder NOUVEAU, adj. -

Chez ce marclsand on ti'ouve toujours quelque n-,
bij dezen koopman vindt men altoos iets nieuws,
nieuwe koopwaren. II aime P lire toutes les n-s,
hij houdt er van alle nieuwe schriften of boeken
te lezen. Aller voir la is-, het nieuwe toaneelstuk
gaan zien. Magasin de n-s, magazijn van nieuwe
mode -artikelen. - Tijd, gedurende welken iets nieuw
is,. Cette mode est encore dans sa n-, deze mode
is nog in haren bloeitijd —Des fraises au commen
cement d'avril ! c'est de la n-. aardbezien in 't begin van April! dat is wat nieuws, wat zeldzaams!
IoLtvelle, I. Nieuws, versch berigt n., nieuwstj/ding, tijding, maas' f.: N- importante , toute
fraîche, apocryplme, belangrijk nieuws, kersverse/me
tijding, betwijfelbaar, verdacht berigt. C'est une
vieille n-, 't is oud nieuws. De qui tenez-vous
cette n- ? van wien hebt gij dit beript ? Ii est venu
des is-s, er zijn nieuw stijdinqen aangekomen. Beript n.: Ne faites lien que vous n'ayez de mes
n-s, doe niets, voor gij berigt van mij ontvangen
hebt. - Avoir n-, iets nieuws vernemen (dat men
nog niet wist). Avoir des n-s, tijding krijgen, bijzonderheden vernemen (van eene reeds bekende zaak).
- Ii y a longtemps quo je n'ai recu de sos n-s,
't is lang geleden, dat ik geene tijdin van hem ont
vangen heb. Donnez-moi, Mandez-moi souvent de
vos n-s, schrijf mij dikwijls, hoe 't u gaat. Envoyer savoir des n-s de qn., naariemands gezondheid laten vragen. - Vous aurez, Vous entendrez
de mes n-s (als bedreiging), gij zult van mij hooren! 'k zal 't op u weten te verhalen. - (fam.)
Je sais de vos n-s , ik weet uwe geheimen, uwe
bedekte gangen, uwe loopjes. Vous en pouvez dire
des n-s, gij kunt daarvan meipraten, gij weet dat
beter dan iemand. Vous débitez bien des n-s, gij
strooit vele nieuwigheden, veel nieuws uit. Valet
Pion des n-s, On dit de grandes ti-s, groot nieuws!
er is wat buitengewoans, iets zeer belangrijks gebeurd. - [MII.] Envoyer aux n-s, op kondschap,
op verkenning uitzenden. - (Loc. prov.) N'avoir
ni vent ni n-s de qn., niets ter wereld van iemand
hooren, niet weten waar hij gestoven of gevlogen
is. Ii ne faut pas dire des n-s de l'école, men
-
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n-s , het blaadje is gekeerd, de hekken zijn geheel
verhangen. Point de n-, daarvan gebeurt niets: 11
prornet de payer, mais pour de I'argent, point de
n-, hij belooft te betalen, maar als 't op geld aankomt, fluiten! (dan kan men op zijn' duimfluiten:
dan krijgt men niets, dan is hij niet thuis). Ce
sont des n-s danticliambre, de hasse-cour, de l'ar
lire de Ciacovie, 't zijn praatjes, valsche, belagchejke beriglen. - (Prov.) Point de n-s, hannes n-s,
geen tijding, goede tijding. - Somtijds z. v. a. Journal, dagblad: Airner a lire les n-s , gaarne de dagbladen of couranten lezen. - N-s a Ia main, soort
van geschreven of heimelijk gedrukt nieuwsblaadje,
dat weleer in Frankrijk zoodanige berigten in omloop bragt, welker openbaarheid de regëiing of de
censuur niet gedoogde. - NOUVELLE, f. Naam der
kleinere historie-verdichtingen en verhalen, kleine
roman 1., geschiedenisje n., vertelling, a 0 a d 11 e f.
- 1ouve11e-eneeinte, f. [Hort.] Soort van
anjelier. - XoLlvellemeIlt, adv. Ivieuwelings,
onlangs, sedert kort, kortelings. Cda est arrivé
a-, dat is onlangs gebeurd. Des arhres n- plantés,
onvel1ekortelings geplante boomen m. p1.
té, t. [Jur.] Storing f. in het bezit van eenfq goed.
-- 1Tonvellier, ière, adj. Op nieuws gesteld of
gezet; - z. v. a. INCONSTANT. -- Nouvelliser,
V. fl Nieuwstijdingen zeggen, verbreiden. - Nou
vellisnie, in. (woord van Bayle) Nieuwigheidsz cht t. - ouvelliste, m. Liefhebber en verspreider van nieuwigheden, van nieuwtjes, nieuwszoeker, nieuwsjager, nieuwtjeskramer. - Novellen-schrijver m.
Novactilaire, adj. [Minér.] Tot scheermessen
of tot sljpsteenen voor scheermessen dienstig: Métal
n-, metaal n. voor scheermessen. Pierre n-, steen m.
voor scheermessen. - Novaeulithe, in. Schilfersteen in., waarvan men fijne sljpsteenen maakt.
Novale, f. [Agric.] Nieuw ontgonnen en bezaaid land, novale, novaal-land n. - N-s,
tienden, welke de geestelijkheid daarvan trok, novaal-tienden t. p1. - in beide beteekenissen ook
als adj.: Terre n-, Dimes in-s.
Novateur, m. Vinder, invoerder van nieuwigheden, van veranderingen in bestaande zaken; aanhanger dier nieuwigheden. (De Acadérnie geeft het
vrouwelijk van dit woord niet aan: waar 't noodig
is, gebruike men NOvATRICE). - Ook als adj. voorkomend: Lesprit n-, de nieuwigheidszucht f., -geest
m. Tendance n-trice, strekking ons wat nieuws in
ie voeren.
Novatioii, f. [Jur.] Verandering van een bestaand contract in een ander, no v d ti c f. — Wel-eer z. V. a. NOUVEA,UTE, INNOVATION.
Novelette, f. [Econ. rur.] Jong schaap n., dat
nog niet gedragen heeft.
Novella, m. [Bot.] Naam van verscheidene
boomen en struiken, die in Oost-India tot sieraad
in tuinen en langs de wegen dienen.
Novelles, f. p1. [Jur.] De nieuwe verordeningen. of wetten van Justinianus, na de openbaarmaking van den tweeden codex (een deel van 't Corpus juris).
Novembre, m. November m., slagtmaand f.,
de lie maand des jaars (de 9e van 't romeinsche
jaar onder Romulus, en van daar haar naam).
Novemeosté, e, adj. (pr. no-vèm'--; zoo ook
in de hier volgenden) [H. n.] Negenribbig. —Nove.iidéeipoiictué, e, adj. [H. n. ] Met negentien
punten (van insecten). - % ovenidiales, f. p1.
[Ant. rom.] Negendaagsche feesten n. pl. , die met
regtstilstand gepaard gingen. Lijk of'doodenoffern.,
ijkmaal m., dat op den negenden dag na den dood
plaats had. - Novemdigité, e, adj, [Bot.] Met
een' in negen bloesems uitloopenden bladsteel. Novenifolié, C, adj. [Bot.] Met negen blaadjes.
- Novemlobé, e, adj. [Bot.] Negenlobbig. Xovemiiervé, e, adj. [H. n.] Negenribbig.
Novéiiaire, adj. [Didact.] Door negen zich
vormend, uit negen ontstaand: Série n-, reeks, die
negen tot reden heeft.
Novensiles, in. p1. (of als adj.: Divinités n-)
Ant. rom.] Door Tatius te Rome ingevoerde sohe godheden [novensiles dii].
Novice, m. et f. Nieuweling, proefklooster
Zing m. en f. (dje nog geene gelofte heeft gedaan).
Prendre J'habit de n-, het kleed der proefkloosterlingen aantrekken. - ( fig. et fam.) Ferveur de n-,
-
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nieuwelingsijvei m. (die ligt verkoelt, die niet lang
duurt). - [Mar.] Scheepsjongen, nieuweling, baar,
jong matroos rn. - NOVICE , adj. Nieuw, onbedreven,
onervaren, ongeoefend; - zoner ondervinding van
de wereld. Ii est encore fort n- dans son métier,
hij is nog zeer onervaren in zijn bedrijf of vak.
Une main, Une plume n-, eene ongeoefende hand,
pen f. Ce jeune homme est encore n-, die jongehag heeft nog weinig wereldkennis. Cette dlie est
encore n-, dat meisje is nog onschuldig, nog rein.
- Il nest pas H- en affaire, hij is bij lange na
geen nieuweling, hij is doorkneed. - Noviciat, m.
Kloosterproefjaar n., -proeftijd m.; leerlingsstaat m.
in kloosters, n o i c i a a t n.-- Verbljfn. der proefkloosterlingen. - ( fig.) Nieuwelingschap n. in cene
of andere kunst, wetenschap of bedrijf, leertijd,
proeftijd in. 1 . a fait un rude n- dans sa première
compagne, hij.. heeft in zijn' eersten veldtogt een'
harden proeftijd doorgestaan.
Novissimé, adj. (fom.) Kortelings, zeer onlangs, zeer kort geleden, laatstelijk.
.t Noxer, V. n. Onder het dansen met den hiel
stampen.
Noyade, f. Verdrinking f. van vele personen
te gelijk, inz. gelijk dat tijdens de eerste fransche
revolutie bij wijze van teregtsteliing te Nantes geschiedde, waarbij men de slagtoffers in eene schuit
plaatste, die men door 't openen eener klep deed
zinken.
Noyale, f. [Coin., Man.] Karreldoek, klaverdoek, dik en sterk linnen voor zeildoek, noyalsch
doek im. (naar 't fransche stadje Noyale of Noyal,
bij Rennes). — Ook als adj.: Toile n-.
i%oyalièi'e, f. [neon. rur.] Grond m., waarin
men notenkernen zaait om er boomen uit te kweeken. - Ook als adj.: Terre n-.
Noyau, m. [Bot.] Steen, kraaksteen m., de
harde, houtachtige zelfstandigheid binnen sommige
vruchten, zoo als perziken, abrikozen, pruimen,
kersen enz., waarin eene pit of kern vervat is.
Fruits a n-, steenvruchten f. p1. Eau de n-, op
steenvruchtpitten getrokken vocht n. - (Proc.)
11 faut casser Je n- pour en avoir l'amande, wie
noten eten wil, moet ze kraken: wie iets verkrijgen wil, moet zich moeite geven. - (pop.) 11 a
ansassé des n-x, hij heeft braaf qepot, hij zit dik
in 't geld. — [Anat.] N- central dés pédoncules do
cervelet, centraalkern f. van de stelen of beenen
(koordvormige ligchamen) der kleine hersenen (ook
corps rhomboIdal geheeten). — [Arch.] Binnenste n., kern, ziel t. (âme). Le n- de cette colonne
de plâtre est de bols, het binnenste, de ziel van die
pleisterzuil is van hout. —N- d'escalier, spil t. van
een' wenteltrap. Escalier sans n-, trap m. zonder
spil. - [Artill., Fond.] Kern, kernstang t. - [Astr.]
Kern f.(eener komeet); licht gedeelte in 't midden der
zonnevlekken. - [Minér.] Kern (van een' steen, van
een kristal) . - [Mac.] N- de plancher, grondlaag t.,
waarop de vloer wordt aangebragt. - [Org.] Kern,
doorboord stuk lood, dat onder de tong der orgelpijp vastgesoldeerd wordt. — (fig.) Kern f., oorsprong, aanvang m., begin n. van iets. Dix personnes désignées par le sort ant formé Je n- de
cette compagnie, tien door 't lot aangewezen personen hebben de kern van dat genootschap gevormd.
Le n- grossira, de zaak zal uitbreiding, sneer vastheid krijgen. — Le n- de l'armée, de kern, de
hoofcimagt des legers.
Noyé, e, adj. (en part. passé van noyer): Hornme II-, verdronken man. Chien n-, verdronken,
verzopen hond m. - Plaines n-es, overstroomde,
onder water staande, verdronken vlakten f. p1. Des yeux n-s de Jarmes, oogen n. p1. vol tranen.
- (fig.) Un homme ii- de dettes, een met schul
den overladen man, iemand, die tot over de ooren
in schulden steekt. — (fam.) Cest un homme n-,
't is een geruïneerd, bedorven man, 00/i: een bij
't hof in ongenode gevallen man. — Toutes ces
lionnes idées sont n-es dans on déluge de mots,
al die goede denkbeelden zijn in een zondvloed van
woorden verdronken. — [Mar.]Batterie n-e, verdronken, verzonken, te digt bij 't water liggende
batterij f. Le vaisseau qui nous fuyait fut bientét
n-, het ons ontvlugtende schip was weldra gezonken of aan den horizont verdwenen. Le fort do
vaisseati est n-, het schip ligt over zijne dragt geladen. - [Peint.] Couleurs bien n-es, goed ineengesmolten kleuren. — [Tech.] Papier n-, te veel
-
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bevochtigd papiel i. - NOYÉ, In., -E, t. Drenke- nemen. - Ce cheval-lá lout nu me coûte mille
ling, verdronkene m. en L: Reliiei de I'eau un Ii-, francs, dat paard, zoo als 't daar is (zonder zadel
een' drenkelinq uit liet water halen. - (Pray.) Un of tuig), kost mij duizend francs. - Bloot, ongea- s'accioche it nfl lain de paille, een drenkeling dekt, onbekleed, zonder de gewone omkleeding, eklemt zich aan een' stroohaim vast: in wanhopigen dekking of sieraad: Ii entra l'épée nue P Ia main,
toestand grijpt men ook het zwakste redmiddel gre- hij kwam binnen met den blooten degen in de hand.
tig aan. - NOYE D'EAU, in. [Tech.] Donkere vlek Une maison foute isue, een naakt huis n., zonder
huisraad. Une inuraille nue, een naakte, onbehanof plaats 1. in 't papier.
Noyer, ifi, [Bot.] Notenboom, okkernotenboom in. gen, onbeschoten muur in. - Pays nu, kaal, boomloos
land n.—[Bot]Les arhres sont nus en hiver,
notenboornenhout
n.
II-,
le
Bols
Noyei, v. a. Verdrinken, doen verdrinken of de boomen zijn in den winter kaal, zonder gebla(triv.) verzuipen. IN- un chien, een' hond verdrin- derte. Receptacle nu, naakte, gladde vruchtboleen. - ( fill. et fani.) IN. son chagrin dans le yin, dem in. Tige line, stengel, stam in. met zeer weizijn verdriet met een glas wijn afspoelen, in den fig of geene bladeren. Fleurs imes, bloemen zonder
drank verzetten. - ( fig.) IN- sa pense dans un kelk. - [Chin.] Feu nu, open, ongedekt vuur n.,
déluge de in o ïs. zijne gedachte in een' zondvloed vuur in de open lucht. L'huile nue of libre dun
van woorden verdrinken. - (Prov.), z. CHIEv. - végdtal, de zuivere olie t. van een gewas. [Jur.]
11 a iiové sa raison dans le yin, hij heeft zijn ver- Nue IJiopiiété, bloot eigendom, waarvan 't vruchtLitt. ] Style nu,
stand verzopen. Overstroomen, onder water zetten: gebruik is afgezonderd.
magere, dorre, prozaïsche -'
stijl in. Sujet nu, maLe déluge iioa Ia terre, de zondvloed overstroorn
aarde. Les écluses qu'on lâcha nay èrent-de ger, arm onderwerp n. - [ Minér.] 1\létal nu, gedeux lieues de pays, de sluizen, die men opende, degen, onverertst, zuiver metaal n. - [Point.,
zetteden het land twee uren ver onder water. La Sculp.] Figures nues, naakte, ongekleede, niet gemer a noé quciques villages, de zee heeft eenige drapeerde figuren f. pi. Tableau nu, 'naakte, ardorpen verzwolgen. - IN- son via d'eau, te veel moedig gestoffeerde schilderij f. - La face de cot
' wijn doen. - [Mar.] N- les pou édifice ost trop flue, de gevel van dat gebouw is
water in zijn
dies, het kruid onder water zetten (om de ontplof- te kaal, heeft te weinig sieraden. - ( fig.) Cost la
fing te beletten of om 't onbruikbaar te maken). vérité toute flue, dat is de zuivere, klare, naakte
N- un vaisseau, une île, een schip, een eiland waarheid. Ii lui a montrô son âme toute nue, hij
wateren (het door de kromming van 't watervlak heeft hem zijn hart geheel onbewimpeld, geopenuit het oog verliezen). N- sa Ijatterie, zijne batterij baard. - Nu, fl1. [Beaux arts] liet naakte, de
verdrinken, te laag bij 't water brengen. N- un naakte deelen n. pl. , het niet bekleede, niet gedravaisseau, een schip in den kop leggen, op of in peerde; het van sieraden ontbloote. De beaux nus,
zijnen neus laden. - [ Peint.] N- lescouleurs, de schoone naakte deelenn. p1. II traite Non le nu, hij
kleuren verdrijven, zacht doen ineen vloeijen. - is het naakte meester. Ces figures sont Pion dessi[Hydraul.] N- un jet, een' waterstraal dik en nées, Ia draperie suit Idea le nu, accuse Pion le
schuimend maken. - [ Jeu] II a floyd ma houle, nu, die figuren zijn goed geteekend, de draperie
hij heeft mijnen bat doen verloopen, hein in 't slootje sluit zich behoorlijk aan 't naakte aan, maakt het
aan 't einde van de balbaan gedreven. (fig.) N- naakte naar eisch zigtbaar. Le nu du mur, het
qn. , iemand ten gronde lie/pen, rumndren. - Som- vlakke, gladde muurgedeelte (waar geenerlei uittijds ook voor We lloyd gebruikt: II nest hon stek of sieraad is aangebragt). - [Dévot.] Veter
ed
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qua a-, hij deugt tot niets in de wereld. Cost les nus, de naakten kleen.
Un homme h is-, 't is e(n zeer slee/it mensch; hij is cher nfl corps a nu, een naakt ligchaam aanraniet waardig, dat de zon kern beschijnt. - SE ken. Monter un cheval it nu, a dos nu, op een
vOYER, V. pr. Verdrinken, in 't water smoren: Ii paard zonder zadel rijden. - ( fig.) Découxrir son
s'est noyé dans an puits, dans Ia rivière, hij heeft coeur it nu, zijn hart bloot leggen. - Mettro qn.
zich in een' put, in de rivier verdronken. II s'est a nu, iemand van alles berooven, hem uitschudden,
geheel uitkteeden , op straat zetten; iemand alles
noyé en baignant, hij is onder 't baden verdronken. - (fig.) Ii so Iioie dans le yin, dans les dé- afwinnen.
1Tiiage, m, Wolk f., dikke, donkere wolk. Le
bauches, hij dompelt, verzuipt zich in den wijn,
in stemperjen, in ongebondenheden. Se n- dans les soleil dissipe les n-s, de zon verdrijft de wolken.
larmes, in tranen versmetten, niet doen dan wee- Ciel couvert de u-s dpais, dik betrokken lucht f.—
nen. Se n- dans le sang, zich in 't bloed baden, So perdre dans les n-s, in de wolken verdwijnen;
een vreeseljk bloedbad aanrigten. - (Loc. prov.) (fig.) te hoog vliegen, te hoogdravend en daardoor
Ii se noieroit dans son crachat, dans une goutte onverstaanbaar worden, eene te /iooge vlugt nemen.
d'eau, dans un verre d'eau, hij zou over zij
ne ei- Un a- de tristesse s'est répandu sur son front,
gene beenen den hals breken: hij is s'egt onhandig, eene wolk van treurigheid heeft zich over zijn geongelukkig. Il se prend h tout comme un homme laat verspreid: zijn gezigt stond treurig. - ( fig.)
qui so noie, hij grijpt alle middelen aan, om zich Al wat het qezigt hindert of belemmert. Avoir les
te helpen. C'est Un hom me qui se noie, 't is een yeux couverts dun n-, eene wolk, een' nevel voor
man, die te gronde gaat, wiens zaken te niet loopen. de oogen hebben. Un n- de poussière, eene wolk
1%oyon, m. [Jeu] Grenslijn f. aan 't einde der van stof. On no volt les objets qu'au travers
balbaan, waarin de bal verloopt. - [Horl.] Gilin- dun n-, men ziet de voorwerpen slechts door een'
nevel. - Un ii- de traits, eene menigte, eene hageldervormig gaatje D.
1oyure, t. [Tech.] Trechtervormige holte f., bui van pijlen. - La véritë dissipo les n-s de lorom den kop van een' spijker, van eene schroef in reur, de waarheid verdrijft de névelen der dwaling.
Los n-s sent houreuseent
m dissipés, de twijfelinte vatten of gelijk te maken.
1u, e, adj. Naakt, ongekleed, ongedekt, bloot. gen, duisterheden zijn gelukkig verdwenen. Les
Homme nu, Femme toute flue, naakt man, geheel n-s qui olfusquent l'ontendemont, de twijfelingen,
naakte, moedernaakte vrouw. L'homme nait nu, benévetingen, die het verstand verblinden. Cotte
de mensch komt naakt in de wereld. II lui parla conduite jota quelque temps un certain n- sur
flu -tête 0/' tête niie, hij sprak tot hem met onge- leur amitid , dit gedrag bragt eenigen tjjct eenige
dekten hoofde, blootshoofds. Elle a les bras nus. verkoeling in hunne vriendschap. - Aucun n- no
Ia gorge ime, zij heeft, draagt de armen, de borst troubla le cours do sos prospérités, geene zwarte
bloot. Aller nu-piects of pieds nus, barrevoets gaan. wolk, geen droefheid of droevig toeval stoorde den
- (fig. et fam.) Un va-nu-pieds, een sclioofjer, béde loop van zijnen voorspoed. - [ Chir., Méd.] , z. v. a.
bar. (Plur. Des va-nu-pieds.) Etre nu en chemise, NÉPHÉLIOS, ENEOREME. - [ Astr.] N-s of Nudes
niets dan 't hemd aanhebben, in 't hemd staan. - de Magellan, nevelvlekken bij de Zuidpool, Magel(bij overdrjving) Etre tout nu, geen kleren aan laansche wolken t. pi. (in Grand en Petit n- onder't lijf hebben: slecht gekleed of te dun gekleed voor scheiden) . - [Blas.] Golflijn 1., uit- en inspringen't saizoen zijn. Je l'ai pris tout nu, ik heb hem ge- de lijn f. - 1uagé, e, adj. [H. n. Gewolkt,
heel naakt, van alles ontbloot, opgenomen. - (Loc. met wolkvormige vlekken. - [Bias.] Gewolkt. prov.) II est fait a cola comme un chien a aller Nuageux, euse, adj. Bewolkt, met wolken be(a Se promener) nu-tête, Z. CIHEN S'enfuir un zet, vol wolken. Le dol ost n-, de hemel is bewolkt.
pied chaussé, l'autre nu, Z. CHAUSSE. Nu comme - [Joall.] Uno pierre n-euse, een wolkachtige,
UH ver, comme Ja main, naakt als een worm, ge- hier en daar doffe, niet helder doorschijnende steen in.
heel naakt. - Observer qc. a l'oeil nu, iets met - uaison, f. [Mar.] Vaste streek, waarop de
liet bloote oog (zonder bril of vergrootglas) waar- wind zich gezet heeft en lang blijft doorwaafjen,
-
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staande wind In.; duur in. van zulk een staanden
wnd.
Xuaiice, 1. ivaarn van de verschillende sterktegraden eenei zelfde kleur, van den donkersten en
sterksten tot den heldersten en zwaksten, kleurscha/sdring f.; trapswfjze toe- of afneming f., onmerkbare overgang in. of ineensmeltiny der kleuriu!1, scitaduwverdeeling, schaduwing, nuance t.
(bij schilders ton , teinte , demi -teinte ge/leeten).
Les n-s pat lesquelles se dégiadent l'omln'e et
In Iumière sont iiiseiisibles, de overgangen, waardoor schaduw en licht verzwakken, zijn onmerkbaar. - IN- douce, rude, zachte, harde kleurpasdg 1. of overgang ni.
Cette fleur a de tidies
n-s deze bloetn heeft schoone schakéi'ingen , is
schoon geschakeerd. (lig.) Fijn, gering, schier
onmerkbaar verschil n. ii y a une a- iégère elitte
des deux hides, er is een gering verschil, een fijn
onderscheid tusschen (lie twee denkbeelden. Les
11-s (JUt distingueni les synonymes , het fijne onderscheid in beteekenis der synonymen, de kleine
wijzigingen, (tie de hoofdbeteekenis dec zinverwante
woorden ondergaat. - Nuaneei, v. a. Sc/iakésea, ren' zachten overgang maken, trapswfjze, allengs of onmerkbaar doen overgaan, doen toe- of
afnemen, ineen smelten, nuancéren: N les eauieui's, de kleuren zachtineen smelten, onwerkbaar
van toon of tint doen veranderen. (fig.)Cet auteur
sait Men n- ses caraetères, deze schrijver weet zijne
karakters in hunne verscheidenheden goed te doen
uitkomen. - SE NUANCER, v. pr . Eene kleurschakéring aannemen. - Het part. passé is ook adj.:
Couleurs bid nuancées, goed geschakeerde, ineengesmolten, genuanceerde kleuren 1. pl.—Fleurs n-es
geschakeerde bloemen f. pl
1uayuias, in. (pr. —ace) [Bot.] Reusachtig
bamboes II. in Oost-Indië.
,Xubéeule, f. [Méd.] , z. v. a. 1NEPHELION, ÉNEOREIJE. - [ Astr.] Kleine nevelvlek t.; --- wolkje n.
4- 1Tubifèie , adj. Wolkendragend, waarop
schijnbaar wolken rusten: Cirne H-, wolkendragende bergkruin t. - -I- Nubifuge, adj. Wolkenverdrijvend: L'aquilon a-, de wolkenverarfjvende noordewind m. - Xubigèue, adj. Flit de wolken of
uit den hemel gekomen: [Ant. ram.] Bouclier a-,
z. V. a. AvCILE.- [Bot.] Op zeer hooge bergtoppen
groeijend. Als subst.: [Myth.] Les n-s, de wolkenzonen, de centauren ni. p1.
1Tiibi1e, adj. Huwbaar, rijp voor 't huwelijk:
Garcon a-. huwbare jongeling m. Fille a-, huwbaas, manbaar meisje a. - Age a-, huwbare ou
m.
derdom of leeftijd
(SOMBRE.
Nubileux, ease, adj. , z. V. a. NEBULEUX;
1t&bi1ité, f. Huwbaarheid f., geschiktheid tot
het huwelijk; huwbare jaren a. p1.
ITitcai, e, adj. [Anat.] Den nek betreffend.
ueaiiientacé , e, adj. [Bot.] Kaijesdragend
(vql. chatons); met nootachtige bloemen.
Nucliieori*e, adj. [I-i. a.] Met een' voelkoren
in den nek of op 't achterhoofd.
1ueifère, adj. [Bot.] lVotendraqend, nootvor
inige vruchten dragend. - Xiieiforme, adj. Nootvorinig. - % ucifrage, ni [H. a.] Notenkrake r,
kernbijter, kersenvink, dikbek in. (gros-bee). - Als
adj.: instrument a-, notenkraker rn (een bekend
werktuig om noten te kraken) . - ' ucipersica, f.
[Hort] Nootperzik f., eene perzik niet een' steen
als die der noot. - % uciprunifère, in. [Bot.]
Soort van zeepplant t. - iicivore, adj. [[t a.]
Notenetend: Perroquet a-.
I%ueléaire, Nucléal, e, adj. [Bot.] De kern
of pit betreffend. - 1%ueléifère, wij. Eene pit of
kern bevattend. - 1%tieléifornie, adj. Kernvormig. - 1nc1éobranches, miii. [Ha.] Weekdieren a. p1. met kernvormige kieuwen. eléolithe, m. [H. a] Kernsteen m., eene soort
van versteende zeeegel.
Niietogiaphe, ffi. [Didact.]Nachtschrjver m.,
werktuig om in het donker te schrijven, nuktograaph rn.— 1%uctographie, t. Het schrijven in
liet donker, liet gebruik van den nuktograaph. Wuctographique, adj. Daartoe behoorend, nuktogrOphisch. - I%uctorlabe of 1%yetorlabe,m.
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I%ud, adj., vroegere spelling van ren. - Nudibraiiehe, adj. [H. a.] Met naakte kieuwen. -

NUDIBIIAnCHES , In. vl. Weekdieren, a. p1. met
naakte kieuwen, naaktkieuwers rn p1. - Nudieaiide, adj. [H. n.] Met naakten staart. - Nadicaule , adj. [Bot.] Met naakten stengel. Nudicolle, adj. [H. a.] Naakthalzig. - Nudiøoie, adj. [Bot.j Met naakte bloemkroon. 1%udifo 11 é, C, adj. [Bot.] Met naakte of gladde
bladeren. - 1%udiliniace, adj. [Fl. a.] Naakt
als eene slak (van weekdieren). - Nudipaie,
adj. [H. n. ] Naaktbarend. - Nudipédales, f.
p1. [Ant. ram.] Barrevoetsfeesten a. vi., rouwp!eg
tiglieden bij groote volksrampen, die blootsvoets
werden bijgewoond. - [I-list.] Barrevoeters at p1.,
een gezelschap van dweepers in de lie eeuw, dat
het geschoeid zijn voor zondig hield. - Nudipè
de, adj. [Didact.] Met bloote voeten, blootsvoets
of barrevoets loopend: Sausages li -s. - [H. a.]
Met naakte, onbehaarde, onbevéderde voeten. [Bot.] Met naakten stengelvoet. - Nudipellirère, adj.[H. a.] Met geheel naakte huid. Nudisexé, e, aaj. [H. a.] Met geheel naakte
geslachlsdeelen. - Nuditaise, adj. [H. a.] Met
naakte voetwortels.
Nudité, 1. Naaktheid, blootheid f. Couvrir,
Revêtir Ia a- du pauvre, de naaktheid des armen,
bedekken, den naakte kleeden. - Naaktheid,
schaamte f., schaarndeelen, geslachtsdeelen a. p1.
Les sauvages Wont pas lionte de leur a-, de wilden schamen zich hunne naaktheid niet. - Ook
van zedelijke voorwerpen gebézigd: Le crime dans
toute sa a-, de misdaad in al hare naaktheid. (fig. cl podt.) La triste a- des forêts, de treurige
naaktheid (bladerloosheid) der bosschen. - [ Peiat.,
Scuip.] Naakte figuur f. , naakt beeld a. N-s,
naakte deden a. p1. van een beeld of figuur (inz.
met opzigt tot de eerbaarheid en welvoegelijkheid,
en dan doorgaans in ongunstigen zin genomen).
Nudiventie, adj. [H. a.] Met naakten, onbehaarden buik.
1iue, t. Wolk t., hoog zwevende wolk. Le soleil perce Ia a-, de zon dringt dooi' de wolk. Le
ballon se perdit dans les a-s, de luchtbol verdween
in de wolken. Uae a- ealeva le Sauveur au ciel,
eene wolk voerde den Heiland naar den hemel. Somtijds ook voor cml, hemel: Dieu volt du haut
des n-s les eatreprises des hommes, God ziet uit
den hoogen hemel, uit het hooge wolkgewest op de
ondernemingen der snensctten. - (fig.) Elever qc.
jusqu'aux nuns, Z. ELEVER. Se perdre daas les
a-s (of nuages), Z. 1NUAGE. Cette pièce a été (est
allée) aux n-s, dat stuk (tooneelstuk) is uitbundig
toegejuicht. - (Loc. prov.) Faire sauter qn. aux
n-s, iemand driftig maken, van kwaadheid doen
opvliegen of opspringen. Toiaber des a-, uit de
wolken komen vallen, hoogst verbaasd of ontsteld
zijn. Ii seinbie tomiier des n-s, hij is geheel van
zijn stuk, staat te kijken, alsof hij uit de wolken
kwam vallen. C'est un homme tomisi des n-s,
niemand weet, waar dat mensch vandaan is. Etre
nu dessus des n-s, het leed, de zwarigheid, het
gevaar te boven zijn, boven jan zijn; zijne schaapjes op het drooge hebben. - [Litt.] Cet incident,
Ce persoanage tombe des ii-s, dat voorval, die
personaadje komt uit de wolken vallen, is er met
de haren bij' gesleept. On ne sait od Ia a- doit
crever, men weet niet waar de bui zal losbarsten,
waar de bommel zal uitbreken, wat er van de
zaak worden zal.
1Iué, e, adj. (en part. passé van nuer): Cela
est parfaitement Idea n-, dat is uitmuntend geschakeerd, dat heeft eene voortreffelijke kleurmengeling. - Fleurs n-es, veelkleurige bloemen f. p1.
- [Tech.] Or n-, borduurwerk n. van gouddraad
en zijde, waarbij het goud de grond der teekening
uitmaakt en de zijde de kleursc/iakéring aanbren,qt.
Xuée, 1. Wolk t., inz. eene uitgebreide, dikke,
sombere wolk: Le ciel est couvert de a-s, de hemel
is met dikke wolken bedekt. Ii pleuvra fort a Pendroit oá nette a- crevera, 't zal sterk regenen op
de plaats, waar deze wolk zal losbersten. - (fig.)
Une n-e se forme, er trekt een onwier zamen, er
wordt wat kwaads gebrouwen, er dreigt een gevaar.
Z. NOCTURLABE.
1%iiculaine, t. [Bot.] I leezige vrucht met vele
(fig.) Zwerm m., schaar, vlugt, groote mepitten. - 1ueu1aire, adj. [Bot.] Eene kern of nigte f. Uae a- de piacoas, een zwerm vinken.
pit bevattend. - Iucu1e, f. [H. n.]Nootschelp t. - 11 vint uae a- de barlarbs qui désolèrent tout le
[Bot.] Elke der pillen van eene veelkernige vrucht. pays, er kwaal eene schaar van barbaren, die 't
-

-

-
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in wat nacht van onzekerheid, van twijfel zie ik
mij op eens gedompeld! - [Peint.] Effet de n-,
of enkel N-, nachtstuk n. - [Véner.] Le cerf ft
fail sa n- dans eet endroit, het heet heeft op die
1%uietnent, adv., z. NÛMENT.
1uer, V. 0. Kleuren bevallig zamenparen, mv. plaats des nachts geweid, den nacht doorgebragt.
in wollen of zijden kunstwerk, scliakéren, zachte Défaire Ia II- dun cerf, het heit aantreffen op de
kleurovergangen maken: N- les couleurs. - Ook plaats, waar 't overnacht heeft. - La nuit wordt
zonder voorwerp: Cet ouvriei salt Nen n-, die ook, met uitlating van pendant, als ode. gebruikt:
On reposait Ia n-, men rustte 'snachts. Mon eswerkman verstaat de kleurschakéring goed.
1uesse, f. [Féod.] Onmiddelbaar regt n., on- prit troubld la volt encore Ia n-, mijn verwoede
geest ziet haar nog des nachts. - (Proc.) La nmiddelbare leenheffing t.
tous chats soot gris, Tout bonnet Ia n- est bon,
%ui1, in. Soort van standelkruid n. uit Chili.
1tiiile, 1. [Hart.] Gele roesivlekken f. p1. op '5 new/its zijn alle katten graauw. - DE NUIT, toe.
adv. Des nachts, gedurende den nacht, bij nacht:
de meloenen en de latuw.
1uire, v. n. (met avoir) Schaden, schade of Voyager de n-, bij nacht reizen. - Ni JOUR NI
nadeel doen, beschadigen, benadeelen, verkorten, NUIT. toe. adv. ellipt.: N'avoir de repos ni jour
krenken; hinderlijk zijn, hinderen, overlast aan- ni it-, des daags noch des nachts rust hebben, nooit
doen, lastig zijn. Ii ious nuira dans vos affaires, rust hebben. - Niiitaniinent, adv. Des nachts,
hij zal u in uwe zaken schaden. Vous cherchez bij nacht. - [ Jur.] Vol fait it-, bij nacht gepleegde
a iiie n-, gij zoekt mij te benadeelen. Le froid ooit diefstal in. - Iuitée, f. (pop.) Nacht, nachttijd m.
aux piantes, de koude isnad€elig voor, doet nadeel us ant travailld trois nuits etdemandentcinq francs
aan de planten. Cette niuraille iiuit a Ia vue, deze par n-, zij hebben drie nachten gewerkt en eischen
muur hindert, belet het uitzigt. Je ne lui nuirai vijf francs per nacht. - lvcichtverbljfn. in een lopas d'obtenir eet empioi, ik zal hein niet hinderen, gement: Cet auhergiste prend tant par n-, die herniet in den weg staan, one dit ambt te verkrijgen. bergier neemt zooveel per nacht.
Nul, le, adj. Geen, geene, niet een, niet eene,
Les itisectes nuiseiit, de insecten zijn lastig. (Prov.) Surabondance de droit ne ooit pas, te geenerlei: N- homme nest beureux, geen mensch
veel regt schaadt niet, men kan niet te veel regt is gelukkig. N-le crelature vivante , geen levend
hebben. Trop parler nuit, teveel praten deugt niet, sc h epsel n. Je wen ai n-le connaissance, ik heb
Z. ook CUI14E. Ce qui fluit a l'un sert lautre, wat er geene kennis van. En n-le manière, op geenerden eene schaadt, geeft den andere baat. - (Loc. lei wijze. N-la part, nergens. C'est une affaire
prov.) Les dharrettes lui nuisent, elk strootje ligt de n-la importance, 't is eene zaak van geen aanhem in den weg: 't is een zeer krege l mensch. - belang, van geene waarde. - (prov.) N-le rose
Ook als v. imp. 11 ne fluit pas d'avoir Un peu sans elpines, geene rozen zonder doornen. - Men
êtudië, voyagé, het schaadt niet, 't is nuttig, wan- vindt het ook in 't meerv. gebruikt, mv. bij zulke
neer men een weinig gestudeerd, gereisd heeft. - woorden, die 't enkele. missen: N-s frais, n-las
gans, geene kosten, geene lieden. - Nietig, nietsSE NU1RE, v. pr. Zich schaden of benadeelen: La
cupidité se fluit a elIe-mèrne, de begeerlijkheid beduidend, van geene waarde, van onwaarde, nul,
schaadt zich zelve. -- Elkander benadeelen: fis zonder kracht, onwettig (in deze beteekenis achter
out tentë tous les moyens de se n-, de so ii- l'un 't subst.): Votre observation est n-la, uwe aanmerking is nietsbeduidend, beteekent niets, is ona l'autre.
I Nuisance, f., t 1uisernent, m. Schade 1., gegrond. Cat acte est n-, deze akte is van geene
hinder, last, overlast in.; - boete 1. voor toegebragte waarde. Ce manage a été déclard n-, dit huwelijk
is voor onwettig. voor nul verklaard. - Son ereschade.
dit est n-, hij heeft geen krediet, geen vertrouwen
t %uisibilité, t. Schadelijkheid 1.
1uisib1e, adj. Schadelijk, nadeelig, hinderlijk. of invloed. C'est un homme n-, 't is een onbeduiduidend,
nietig, geheel ongeschikt mensch; (fam.)
een
schadelijk
voedsel
Cela
est
n.
,
Un aliment neene nul in 't cijfer. - [ Bot.] Calice n-, Graines
fl- a Ia santé, dat is nadeelig voor de gezondheid.
uit, t. Nacht m. N- claire, obscure, heldere, n-las, zonder hioemkelk, zonder zaadkorrels. donkere nacht. N- fermée, close, stikdonkere nacht. NUL, pron. indéf. m. Niemand, geen mensch: NLe repos, Le silence de Ia n-, de rust, de stilte nest exempt de mourir, niemand is vrij van den
des nachts. A n- fermante, A l'entrée of Au dood. A n- l'ambition nest étrangère, aan niemand
commencement de Ia n-, tegen den nacht, bij 't is de eerzucht vreemd, ieder mensch bezit eerzucht.
vallen van den nacht, van bet donker. Bien avant - De taus ceux qui y soot aJiels, n- Wen est
dans la fi-, diep in den nacht. II est, Ii fait n-, revenu, van at degenen, die er heen gegaan zijn,
't is nacht, donker. II va faire n-, II se fait ii-, is niemand teruggekomen.
1%uIle, f. Niets beduidend teeken n. in geheim't wordt nacht. La twit les a pris, de nacht, de
duisternis heeft hen overvallen. - Bonnet de ii-, schrift met cijfers, enkel dienende om de oplossing
nachtmuts 1. Chemise de n., nachthemd D. Table moeijeljker te maken.
1ii11ernent, adv. Geenszins, in geenerlei wijze,
de n-, nachttafel f. - Voleurs de n-, nachtdieren m. p1. - Oiseaux de n-, nachtvogels m. - in 't geheel niet, volstrekt niet: Je na le souffrirai
ik zat het geenszins dulden. Lui cèdarez-vous
in
door
n-,
pièce,
eens
ntout
dune
(fam.) Faire sa
slapen, den ganschen nacht onafgebroken slapen. cela? N-, zult gij hem dat afstaan? Volstrekt niet.
1ii11i , m. [Cuis.] italiaansch ragout n. van
N- blanche, slapelooze nacht. - Bon soir et bonne
geklopte eidojers, rozewater , suiker, enz., nulli II.
H- of Je vous souhaite Ia bonne n-, goeden avond
I%ullifieateur, m. [Pout.] Vernietiger, open wel te rusten, ik wensch u wel te rusten. II
a eu, passé one mauvaise n-, une n- douloureuse, heifer, hij, die eene wet wil te niet gedaan hebben
Ji(i heeft een' slechten, pijnlijken nacht gehad, door- (inz. van7 de Vereenigde Staten gebruikt). - Nul9ebragt. - Se mettre a la n-, gevaar loopen van lification, f. Vernietiging, afschaffing, opheffing
door de duisternis of den nacht overvallen te woe- eener wet, nultificcitie f. - Nullifier, v. a.
den. - Passer la n-, opblijven, niet naar bed Te niet doen, opheffen, vernietigen, voor nul en
gaan. Passer plusieurs n-s de suite auprès dun nietig verklaren, nullificelren: N- une bi, eene
malade , verscheidene nachten achtereen bij een' wet te niet doen. - Het part. passel is ook adj.:
zieke waken. - Ce malade ne passera pas Ja n-, Lol nulliliele, vernietigde, opgehetven wet f.
1Iuil1ipenne, adj. [H. II.] Zouder vleugels of
die zieke zal den nacht niet doorkomen. - (Pray.)
La nuit porte conseil , Z. CONSELL. La n- na vlerken. - 1ullipore, adj. [H. fl. ] Zonder zigtbare
(poelt.)
porien.
vriend.
is
niemands
nacht
point d'amis, de
1%LIllité, f. [Prat.] Nietigheid, ongeldigheid.
Les leux, Les flambeaux de Ia n-, de sterren f. pl.
Le flambeau, L'astre de Ia n-, de maan t. Les waardeloosheid, krachteloosheid, nulliteit f. La
voiles de Ja n-, de duisternis des nachts. La n- du 0- dun acte, de ongeldigheid, onwettigheid eener
tombeau, L'éternelle n-, de dood, liet graf. - La acte. Je proteste de n- contra tout ce qua vous
n- des temps, de nacht der tijden, de grijze oud- feraz, ik verklaar al, wat gij zult doen, voor nul
held, de langst verleden tijden. La n- de l'ignorance, en geener waarde. Action, Demande an n-, nullide nacht der onwetendheid, de onbeschaafde tijden. leits -vordering f. (waarbij de eischer verlangt. dat
Percer Ja n- des temps, de l'avenir, in de toekomst een stuk voor ongeldig verklaard worde) . Moyens
binnendringen. - QueJJe épaisse n- toot a coup de n-, bewijsgronden m. p1., dat iets onwettig, onin'environne! wat stikdonkere nacht omgeeft mij op geldig is. A paine de n-, op stro/Je van nulliteit.
eenmaal! (fig.) in welke akelige omstandigheden, - (/1g.) Cat homme est dune parfaite n-, deze
geheele land verwoestte;„. Uiie n- de sauteielles,
de poussière, een wolk van sprinkhanen, van stof.
- [Ast!., Bias., Joaii , Z. MJAGE.
]
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man is volstrekt tot niets in staat, heeft niet de men ,heeft deze koopwaren niet genommerd. - SE
minste verdienste. Les n-s et les rnédiociités, de NUM1ROTER, C. p1. Genommerd worden, een nomgeheel onbeduidende en de middelmatige menschen. nier krijgen: Cette rue se nunuirote sipai'ément.
- Jléduiie UI) Etat a Ia n-, eenen Staat geheel - Het part. passé is ook adj.: Maison nuinérotée,
onbeduidend , krachteloos, werkeloos maken. - genommerd huis a.
[Typog.] lVulteeken n. («) in cijrerkoloinmez.
i%uniisrnal, e, adj. [H. a.] Naar een geldstuk
TiinibIes, m. pl. , z. v. a. NOMBLES.
gelijkend, n u rn i s m a a t. - Pierre a-, of als subst.
Iûiiieit, ede. Naakt (a nu). - (/1g.) Onbe- NUMISMALE, f., V. a. NUMMUL1TE. (Plur. in. nuwimpeld, vrij uit, rondborstig, opreyteljic: Dire mismaux). - Numisniate , ni. Muntkenner,
II- Ia vérité, onbewiinpeld de waarheid zeggen. Je
penningkundige, n semis m cit icus m. - Nuvous conterai a- le fait, ik wil u rondborstig de mismatique, adj. De penningkunde betre//end,
daad verhalen. - [Jur. Féod.] Onmiddellijk: Ce penningkundig, numismatisch:Science, Art
fief relève n- de la couronne, dit leen hangt on- n-, of als subst. NUMIS3IATIQUE, f. Penningkunde,
middellijk van de kroon af.
muntkunde, numismatiek f. - Nuntisma1Tuuiiéraiie, adj. (van de wettelijke waarde der tiste, m., z. v. a. (en tegenwoordig meer gebruikt
muntspeciën gebëzig(l) Naar 't getal, nu m e r a ie: dein) NUMISMATE. - Numisniatogi-aphe, rn
La piece dor nouvelle est de 20 francs, valeur a-, Penning- of muntbeschrijver, n a in i s m a t ohet nieuwe goudstuic heeft BO francs nu'iieraire gr aaph in. - Nuniisniatogvaphie, f. Muntwaarde, geldt O francs. -- [Mal.] Signal ii-, nom- of penningbeschrjjving f. - N ninismatogramersein a. Gulden a-, nominerstandaard m. - phique, adj. Penningbeschrjvend, de penningbeNUMERAIRE, m. Geld, baar of gereed geld fl.; kimsc/l ujvirtg betre/Jend, a ie inismatogrdphisch.
kende munt f., kontanten n. pi. Le n- est fort
%iiinine of N urninus, ni (pr norne, nam'augmenté en Europe, 't gereed geld is in Europa muce) [Ant. rota.] Nummus rn, munt t., inz.
zeer vermeerderd. Pa er irioifié en a-, moitië en goud-nunonus, goudmunt. -- Nnmmifère, adj.
billets, half met geld, half met papier betalen.
(Pl IlOffi, - ZOO ook in de volgende) [[1. n. ] Met
1%urnéral, e, adj. Een getal aanduidend of ronde, muntvormige vlekken, geteekend. beteekenend: Nom n-, telwoord, getalwoord, naam- miforine, adj. [H. ii.] Muntvorinig. - Xuiiiwoord n., dat een getal aanduidt: Atljectif a-, ge- inu acé, e, adj. [H. n.] Naar een geldstuk gelijkend. - [Bot.] Lysimachie n-, of als .subst.
talaanduidend bijvoegeljk naamwoord. - Arithmétique n-e (of iiurnérique) , gewone cijferkunst, NUMMITLAIRE, 1. Penningkruid, muntkruid a. cijferrekening t. (in tegenstelling met arithmétique [1-I. n.] Linsvormige versteende schelp f., waaruit
littérale of algèIire, letterrekening of algebra) . - dikwijls geheele rotsen bestaan. - NUMMULAIRE, 111.
Lettres n-es, talletters, getalletters f. p. (M, D, [Ant. rom.] Wisselaar, bankhouder, n um muC, L, X, 1', 1, als romeinsclie cijfers). - Vers i clrius rn - % uinniulite , Xtiininnline,
numéraux ofcluonologiques, getalverzen (z. CHRO- Nunitilie, t. [H. a.] Penning- of linzensteen,
hekpenning, duivelspenning (z. v. a. phacite), numSSOGRAMME).
1ilIHératelii-, in. [Aritli.] Teller m. (van eene
mullet m.
1Iuncupatif, ive, a(ij. [Jur.] Mondeling, volbreuk), n uni ercitor m.
Tuméi-atif, ive, adj. [Diclact.] Wat om te pens mondelinge verklaring, n u n c u p a t i e f: Testellen dient, n u m e r a t i e f. - NUMERATIF, M. tament n-, mondeling en onder de bij de wet ver[Gram.] Telwoord n. N- cardinal, hoofdgetal, eischte vormen uitgesproken testament n. - Nungrondgetal in. N- ordinal, rangschikkend telwoord. c.ipation, t. Mondelinge aanneming en verklaring
N- distributif, verdeelend telwoord. N- fraction- tot erfgenaam, n U fl C up a t ie t.
naire, deelend telwoord, deeltal a. N- ihiratif,
1inndinaire, adj. [Ant. rom.] Om de negen
herhalingsgetal. N- multiple, verdubbeltal. - Nu- dagen plaats grijpend: Marches n-s. - Niiiidi
inératiou, f. Telling, kunst van tellen, van re- nal, e, adj.: Lettres n-es, marktletters, naam
kenen. - {Aiith.] Telling. het in cijfers schrijven der 8 eerste letters van 't alphabet, die achtereenvan eene gegeven hoeveelheid en liet uitspreken van volgend aan al de dagen desjaars gegeven werden,
een in cijfers uitgedrukt getal, n um e r a t i e f. zoodat elke negende dag dezelfde letter droeg. - [Corn., Jur.] Uitbetaling f. in klinkende munt: Jour a-, of Xundines, f. pi. Marktdag m., een
La n- a en lieu en présence des iiotaires. - der negen (eigenlijk acht) dagen, waarop het landvolk in Rome kwam om te handelen en naar de
t Nuniéreux, ense, adj., z. v. a. NOMBREUX.
Numériqiie, adj. Tot de getallen behoorend; staatszaken te vernemen. - Nundination, f.
door c(jfers uit te drukken, numeriek. Ranger Handel op de marktdagen, markthandel rn.
des choses dans leur orclre a-, dingen naar volgNunna, f. [Corn.] Wit chineesch lijnwaad n.,
orde van 't nommer rangschikken. Rapport n-, nunna f.
getalverhouding f. Opiration n-, becijfering f. CalNunnesarie of Nunnesie, f. (pr. no-ne-)
cul n- , cijferkunst; uitcjjfering f. Supuiiorité n-, [Bot.] Kleine Peruaansche palmboom rn
getalineerderheid f., numeriek overwigt n. - DilTëNnnnie, f. [Mus. any.] Bijzonder gezang der
rence n-, numeriek verschil a. (wat liet eene in- minnen, wiegelied n.
dividu van 't andere onderscheidt). - Nniiiéi-iNuptial, e, adj. De bruiloft betreffend, tot de
quenient, ode. Naar 't getal, naauwkeurig be- huwelijksvoltrekking behoorend: Habits nuptiaux,
rekend, zamen genomen: Douze témoins qui se bruiloftskleederen n. p1. Lit n-, bruidsbed n. Bmnérépètent Wen font souvent qu'un on deux n-, diction n-e, huwelijkszegen rn. - [Myth.] Dlvitwaalf getuigen, die herhalen hetgeen de anderen nités n-es, huwelijksgodheden t. p1.
gezegd hebben , maken dikwijls, naar 't getal,
Nuque, f. [Anat.] Nek rn., achterste gedeelte
slechts éénen of twee uit.
van den hals, inz. nekholte f. - Appliquer un
Nuniëro, in. Noramer, nummer, merkcijfer, vésicatoire sur Ia n-, eene trekpleister in den nek
numero n. N- dune maison, dune page, dun leggen. Ii lui donna na coup de baton sur Ia a-,
navire, dun billet de loterie, noinmer van een hij gaf hem eenen stokslag op den nek. - Weleer
huis, bladzijde, schip, loterijbriefje. - [Corn.] Bij- ook: ruggemerg n. (kruin of top.
zonder teeken, waarmede de winkelier zijne goedeNutant, e, adj. [Bot.] Met zacht neigende
ren merkt, om daardoor den in- of verkoopprijs
Nutation, t. [Astr.] Beweging, schudding van
te weten; -• de met een zelfde teeken gemerkte de as der aarde en de daarmede overeenstemmende
waren 1. p1. - (Toe. prov.) Ii entend le a-, hij van de pool des hemels, ten gevolge waarvan deze
verstaat den handel; hij is in Zijne zaak zeer knap. laatste in 18 jaren een' zeer kleinen cirkel aan
(fig. et fans.) Cette marchandise est dun bon den hemel beschrijft, n u I 4 t i e; - ook de schijn11-, die waar is van een goed nommer, van goede
bare beweging der vaste sterren. - [Bot.] Overhoedanigheid. - Elk der gedeelten van een werk, buiging f. van zékere planten en bloemen naar
dat bij genomrnercie afleveringen uitkomt: La suite de zon.
an prochain n-, 't vervolg in een volgend nommer.
Nutrescible, adj. Voedend, geschikt tot voed(Plu': Des numiiros.) - Nuniérosité, f. [ Didact.] sel. - -I- Nutreseibilité, f. [Didact.] Voedend
Talrijkheid f. - Ntimérotage, m. Het nomme- vermogen 11., geschiktheid f. tot voedsel. - Nuren, nommering, merking t. met een noinmer. N- tricaire, M., Z. NOUR1IICIER. - Nutricier,
vicieux, verkeerde noinmering. - Nurnérota. ière, adj. [Pllysiol.] Voedend, de voeding bevortion, f., Z. V. a. NUMÉRUTAGE. - Nuniéroter, derend. - t Nutriment, rn, z. v. a. NOURRIV. a. f'Zommeren, met noinmers teekenen, numeTUllE. -- Nutritif, ive, adj. Voedend, voedzaam.T 0 t sl T e n: On na pas numéroté yes marchandises,
Faculté n-lye, voedende kracht t. Bouillon a-,
Z.
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voedzaam vieeschnat Ii. - Apparell n-, voedings- (poët.) Jong, aanva llig nietsje n., schoone, welgetoestel n. (al de deelen van mond en maag, die tij maakte vrouw f. - (iron.) Lig/vaardig meisje n.,
de voeding werkzaam zijn). - Vie n-lye, voedend ligtekooi f., meisje van pleizier. - (burl.) N- potaleven n. (spijsvertering, ademhaling en bloedsom- gère, lief boerinnetje. - [H. n.] Nimf, eene der
loop). %utritition, 1. [Physiol.] Voeding f., na- gedaantewisselingen der insecten, bewégetjke chry tuurljke-verrigtinj, waardoor de chijl of 't maag- solide of pop. N-s of Oeufs de fourmis, mierenpopsap tij de dieren, liet voedingssap tij de planten pen t. p1., mierenejeren n. p1. - [ Anat.] N-s, kleine of
overgaat in de eigen zelfstandigheid van 't tewerk- inwendige schaamlippen, waterlippen, nymph en f.
tuigd wezen (geassimileerd wordt); in ruimer' zin: p1. - Weleer ook in 't enkele. z. v. a. CLITORIS.
de gezamenlijke tot de voeding tehoorende lunchen. —Nymphé, m., Nymphée, f., Nymphéim,m.
- Gevo!g ii. daarvan, voeding, nu t r i t i e f. - (pr. —ome) [Ant.] lvimfentempel m., natuurlijke
1utritivité, t. [Didact.] Voedzaamheid f. der of kuns/niatige grot f., heilige plaats der nimfen
met vele fonteinen, lustboschjes, enz. - Zomerspejzen.
Nuttalite, f. [Minhr.] Een (door Nuttal mede- badplaats t. voor vrouwen, n y m p ii cv u m n. Nyrnphéa, m., z. v. a. NÉNUPHAR. - 1%ymtde
Vereenigde
Staten,
n
u
gebragt) mineraal uit
phéacé, e, adj. [Bot] Naar de nenuphar of
a lith m.
water/die gelijkend. - Nyrnphéau, ni. [Bot.]
Nyehthéinère, adj. [Bot.] Een etmaal (een
dag en nacht) durend, kortdurend, vergankelijk. Soort van waterklaver t. - Nyniphée, F., Nym- [H. n.] Zwart en wit gekleurd (van vis.c1ien phéiirn, m., Z. N\MI'HE. - yniphion, rn.
en vogels). - NYCHTHEMERE, ilL [Ash.] Gehieele [Bot.] Honigvat n. in zékere planten. - Nym
dag, 21 uren. - 1yehthysoptène, adj. Op pliipare, adj. [H. n.] Poppenbarend (van zdkere
tweevleugelige insecten, ook pupipares geheeten) hoogten, op beamen vernachtend (van vogels).
Iyetage, Nyetaginée, f. [Bot.] Soort van Nymphite, t. [Méd.] Ontsteking t. der kleine
schuam/ippen.—Nyrnphoïde,f.,z. v. a. NYMPHEAU.
anherikaonsche nachtsc/ioone, volsclie jalappe t.
—Nynipholepsie,f. Verrukking,zinsvervoering t.
Nyctanie, m., beter NYSTAGME.
1ycta1ine, In. [1%ldd.] Ziekte f., waarbij men (waarin men. volgens de Ouden, verviel, als men
' s nachts spoken meent te zien. - Xyctalope, m. eene nimf gezien had) . - [ Méd.] Zwaarmoedigheid t.,
et 1. Nachtziende, dagblinde, hij of zij, die bij die de eenzaamheid der bosschen doet zoeken. nacht beter ziet dan bij dag, nyktaldps m. en f. Nyiiipliolepte, rn. Iemand met nympholepsie bebehebd. - Nyziiphomaiie, t. Door nymphomanie
(het tegengestelde van HÉMERALOPE). - Xyeta
lopie, t. liet nachtzien, dagblindheid t., katuilge- beheerschte vrouw. - Nymphornaiii aque, adj.
zi t a. - 1ycta1opique, adj. lvacktzigtig, dag- De nymphomanie betre//'end.—Nyinphonian ie, t.
blind, nyktalôpiscli. - yetanthe, in. [Bot.] [Mid.] Vrouwelijke minnewoede, mansdolheid t.,
Nachtbloem f. , indische jasmijnplant, welker bloe- hevige, onbevredigde wellust m. (andromanie). men zich 'snachts openen. - %yctéties, t.p1. Nyniphon, m. [H. n.] Spin t. met voelhorens,
[Ant. gr.] Nachtfeesten ter eere van Bacchus (die die zich met watervliegen voedt, n y m p h o n m.
ook Nyktdlios bijgenaamd werd), nyktélia n. p1. - Nyniplionides, m. p1. Geslacht dier voel- Nyctéinéroii, in., Z. NYCHTHEMERE. - Nye- spinnen. - Nyniphotorne, m. [Chir.] Schaamtere , m. [H. n.J Huid- of luc/itbotvleêrmuis, lippenmes n. - Nyniphotornie, t. Schaamlipeene vleeschietende vleirmuis, die hare huid zooda- pensnede t.; - ook: afsnijding van den klitoris;
nig kon opblazen, dat zij naar een' luchtbol gelijkt. het oostersch gebruik om de voorhuid van den kli- i%yctéribie, f. [H. n. ] Vlermuisluis t. -- loris te besnijden. - Nyrnphotomiqiie, adj.
[Chir.] De schaamlippensnede tetreffend, n ymp hoNyctérien, 'Le of Nyetérin, e, ad. [H. ii.]
Des nachts op roof uitvliegend (vein nachtvogels. tômisch.
Nypa, 1fl. [Bot.] Groote indische palmboom rn.
ook wet van zékere vleirmuizen.) - NYCTERIENS, in
1Tyroca, m. [H. n.] Witoogige eend, soce't van
Pl. Nachtvogels m. p1. - Nyctéiion, m. [Bot.]
Soort van nachtschade 1. - Nyctibie, t. [H. n.], wilde eend t. (rant t.
Nyssanthe, m. [Bot.] Nieuw-Hollandsche omaz. v. a. IBIJAU. - NyeticèI)e, fl1. [H. ii.] BenNysson, m. [H. n.] Gordelwesp t. - Nysgaalsche neusaap in. [leniur tardigradus] . - Nyesoniens, m. p1. Gordelwespen t. p1.
ticée, f. [H. n.] Nachtvlieger m., soort van vleir
Nystagme, rn. [Mid.j (eig. het knikkebollen,
muis. - 1%ycticorax, (dj. Bij nacht krassend.
- NYCTICORAX, M. (in bjbelstjl) Nachtvogel, nacht- inslapen) Krampachtig blikkeren n. der oogleden;
BIHO
krampachtig
rollen n. van den oogbal; - soms
somtijds
ook
voor
Z.
HULOTTE,
v.
a.
uil a.,
BEAU en ENGOULEVENT. - yctiIies, t. p1., Z. z. V. a. NÉVROPROSOPALGIE, TIC DOULOUREUX.
NYCTELIES. - 1%yefilops m. [Bot.] Plant f., die
ac blinkt. -- Nyctînière, rn
inzonderheid des nhts
g

9

[Astr.] Z. NYCHTHÉMERE. - 1Jyctiwérique, adj.

Het etmaal betreffend, n y k t i m é r I s c ii. - Nyc-

tinorne. in. [11. n.] Honds-vleirmuis t. (MOLOSSE).
S Nyctobase, in. Slaapwandelaar rn. (somnaniliule). - Xyctobalèse, f. Het slaapwandelen (somnambulisme). - Nyctographe, Nyetographie, %yctographiqne, z. NUCTOGR—.
Nyighaut, Nylgaiit, m., Z. NIL-GAUT.
Nyinplaacées, 1. p1. [11 . n.] Hoofdelooze tweeschohige weekdieren n. p1., n y m h a c é P n t p1.
- Nympliagogne, in. [Ant. gr.] Bruidgeleider

(die de bruid naar baren echtgenoot geleidde) , n y m-

phagoog m. - Nyniphale, m. [H. in.] -Nimf-

kapel f., een dagvlinder van velerlei soorten. I%ymphai-ine , t. [Minér.] Soort van ede/ge-

steente n.

Nyniphe,f. [My th .] Nimf, nymph t., naam
der onder- of halfgodinnen bij de Grieken en Romeinen, onder de gedaante van bevallige meisjes,
die niet ons/erfelijk waren, maar duizenden jaren
leefden, de voorwerpen der natuur beheerschten
en bezielden en daarvan hare bijzondere namen
ontleenden: N-s nëréides, océanides, water-, zeenimfen (nereïden, oceanjden). N-s des fontaines,
des rivières, fontein, riviernimfen (najclden, p0/am/den; N-s des lacs, des Hangs, meir-, vijvern imfen (limnaden); N-s des montagnes, des vallées
et hocages, des prés, berg-, da!- en bosch-, weidenimfen (onedden, n(ipceen, leiinonidden); N-s des
arbres, des forêts, boom-, woudnimfen (drydden,
hamadryciden), enz. - Les n-s do Permesse, do
Parnasse, d'Héllcon, de zanggodinnen of muzen. -

0.

0, ni. Vijftiende letter van 't alphabet en vierde
der klinkers, de 0 t. Des o bien tails, welgevormde os. - (De 0 wordt niet gehoord in faon,
paon, paonne, Laon; ook niet in de dubbele letter ce:
cedipe, ceta, C ce Ui, sceur, nceud, ceuf, etc. (pr. Edipe,
Eta, keur, seur, lieu, cut, enz.) - [Arch.] Cirkelvormige roos t. of rond venster n. boven 't portaal
der oude kerken. - (Loc.prov.) Rond comme l'o du
Giotte, volkomen rond. - ô, interj. 0! och! ô
cie!! ô bonte! o hemel! o schande! ô mon fits! o
mijn zoon! ô null effroyable! o vreeseljke nacht!
Ô temps! ô rnoeurs, o tijden! a zeden! ô que
Re 5015 je son, arni! ach of ik zijn vriend ware!
- [Liturg.] Les ô de NoC ] , naam der zeven of
negen beurtzangen, die in de roomsche kerk gedurende den Advent, zeven of negen dagen vóór kersmis gezongen worden (naar den latjnschen uitroep
o! waarmede zij beginnen).
Oaniste , m. [Lilt. anc.] Echteljke zamenspraak f. (doorgaans in dichtmaat).
Oasis, t. (pr. o-a -zice) Naam van elke meer
of min vruchtbare, met plan/gewas bedekte plek
gronds te midden eener woestijn, d a sis, odse t.
Les oasis sont comme des lies dans one mer de
sable, de oasen zijn als eilanden in eene zandzee.
- (fig.) Aangename rustplaats t. na vermoejenis
of onrust. - Oasites, m. pl. Oase-bewoners in. p1.
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Ob-, aan 't latijn ontleend voorvoegsel bij veü
Obélisrnène, adj. [BibJiogi .] Naar een' Obefranschewoorden, waaraan 't in 't algemeen een be lus (z. OBELE) gelijkend, met een' obelus geteekend:
grip van tegenoverp1aatsin toevoegt: objet, ol)sta DipJe ob- (>—), teeken, dat eene rust in een' volcle. — Vóór c, 1. en p verandert ob respectievelji zin aanduidt (in de oude tooneelstukken). DipJe
in oe, of en Op: occasion, o ff usquer, opposer.
oh- verse (— <) , teeken, dat in de tooneelkoren de
Obelavé, e, adj. [Bot.] Van de gedaante eenes strophe van de antistrophe scheidde.
omgekeerde knods. — Obconiq*ie, adj. [Bot.]
Obélisque, m. [Arch.] Vierzijdige spitszuil,
Omgekeerd kegelvormig. - Obeordé, e, Obeor- gedenk- of pronknaald 1., meestal uit een' enkelen
difornie, adj. [Bot.] Omgekeerd hartvormig.
steen gehouwen en doorgaans met hivroglyphen
Obédience, t. Gehoorzaamheid f., dienstpligtm., voorzien, waarvan men nog heden velen in E!ypte
inz. de onvoorwaardelijke, blindel'ingsc/ie gehoor- vindt, obelisk m. Lob- de Louqsor, de obelisk
zaamheid in kloosters en tij de jezuïeten, o be- van Luxor (dorp in Opper-Egypte aan den Nijl),
d i é n t i e 1. — Gezag n. van een geestelijk opper- die sedert 1836 de Place de Ja Concorde te Parijs
21 meters hoog is en 5 0 , 000 kiloos weegt.
hoofd. — Kloosterlijke geleibrie/' m. voor reizende versiert,
ordesgeestelijken. — Kloosterainbt n., bijzondere — En oh-, obeliskvormig. - RydrauJ.] Oh d'eau,
bediening, die een' monnik of eene non in een klaas- water-obelisk, waterpyramide f. -- [Diplorn.],
ter heeft waar te nemen. — [ Hist.] Ambassade Z. V. a. OBELE.
doP-, obedientie-gezantschap n., waarmede wel©bérer, v. a. Met schulden overladen, bezwaeer de duitscite keizer of een ander vorst den ren, belasten. Ii a obéré sa maison, hij heeft zijn
paus zijne aanhankelijkheid aan den roomschen huis met schulden bezu'oard. — liet part. passé
stoel liet betuigen. Ambassadeur d'ob-, obediëntie- komt ook als adj. voor: Famille fort obuiée, diep
gezant to. — Pays doP-, aan de pauselijke regts- in schulden stekende familie f. — SOBERER, V. pi.
magt onderworpen landen ii. pi. Fransche ge- Zich in schulden steken: Je crams qui l ne s'obère,
westen D. p1., die niet begrepen waren in 't con- ik vrees, dat hij zich in schulden zal steken.
cordaat tusschen Frans I. en Leo X. — Obé.
Obese, adj. Overmatig vet, zwaarl ij vig. — Ook
diencier, in. Waarnemer van een geestelijk als subst.: Un, Une oh-, een, eene zwaarl ijvige. —
ambt voor een ander, bedienaar eener kapel in OBESE, f. [H. n.] Rivierpaard n. (hippopotame).
naam eens kloosters, o b e d i a n ti d r i u s m. —
-1- Obésifuge, wij. De te groote vetheid of
Obédieiitiel, le, adj. Tot de obedientie of 't pau- zwaarlijvigheid verdrijvend. — -(- Obésigéne,
seljk regtsgebied, ook tot de kloostergehoorzaamadj. De zwaarlijvigheid veroorzakend. — .(- Obé.
heid behoorend.
siqiie, adj. Tot de zwaarlijvigheid behoorend:
Obéir, v. n. Gehoorzamen, zich onderwerpen: Régime anti-oh-, leefregel m., die de zwaarlijvigLes sujets doivent oh- a leur souverain, de on- held bestrijdt of voorkomt. — Obésité, f. Te
derdanen moeten hunnen opperheer gehoorzamen. groote vetheid of dikte des ligchaanis, zwaarlijvig11 sait se faire o1-, hij weet zich gehoorzaamheid held f. — ( fi g.) Log, traag verstand ti.
te verschaffen. — Ob- a Ja force, a Ja nécessité,
Obier, m. [Bot.] , Z. AUBIER.
voor 't geweld, voor de noodzakelijkheid zwichten,
Obiner, v. a. [Hort.] Jonge boomen kort bij
wijken, zich aan 't geweld, de noodzakelijkheid on- elkander zetten (om ze later te verplanten).
derwerpen. — Gedwee zijn, zich laten besturen of
Obisie, f. [ii. n.] Kreeftspin f.
leiden, luisteren naar; (can levenlooze voorwerpen)
Obit, m. [Cath.] Zielmis f. — Obituaire, m.
buigzaam, smedig zijn, melgeven. Ce cheval obéit (or als adj.: Régistre oh-) Zielmissenboek, regisa Ia main, h I'éperon, dat paard luistert goed naar ter, dat van de zielmissen wordt gehouden, ob i
de hand, naar de sporen, is zacht in den hek. —
n. - Weleer ook z. v. a. DÉVOLA--tudrim
Ce Ier obéit Ijien sous Je marleau, dat ijzer laat TAIBE, RÉSIGNATAH(E.
zich goed smeden, goed hameren. L'osier obéit
Objecter, v. a. Tegenwerpen, tegenwerpingen
sans se rompre, de teen laat zich buigen zonder maken of inbrengen; verwijten: Que pouvez-vous
te breken. .- [Jeu] De gevraagde kleur bijspelen obj- a ce qu'iJ dit? wat kunt gij inbrengen tegen
(in velerlei kaartspelen). — Het part. passe is ook 't geen hij zegt.
On lui objecta sa conduite
adj.: Père ohéi sans contradiction, zonder tegen- passie, men verweet hem zijn vorig gedrag, men
spraak gehoorzaamde vader.
wierp hem zijn vroeger gedrag voor de voeten. —
Obéissance, f. Gehoorzaamheid, onderdanig- S'OBJECTER, v. pr. Zich tegenwerpingen maken. —
heid, onderwerping, volgzaamheid; heerschappij, Tegen ingebragt kunnen worden. — Het part. passé
magt f., gezag n. Le fiJs dolt ob- a son père, de is ook adj.: Chose oJijectde, voorgeworpene, legenzoon is zijnen vader gehoorzaamheid verschuldigd. ingebragte, veruit/ene zaak f. - Objeclif, ive,
Jurer ob- a qn., iemand gehoorzaamheid, onder- adj. Voorwerpeljk, tot het voorwerp (Object) bedanigheid zweren. Ob- aveugJe, servile, filiale, hoorend, wat voor ons een voorwerp is of worden
blinde, slaafsche, kinderlijke gehoorzaamheid. — kan; buiten het den/end onderwerp bestaand;
Réduire un pays soos son ob-,een land onder Zijne wezenlijk, niet-denkbeeldig 0 bj e c t i e f. — [Opt.]
heerschappij brengen. Vivre, Etre sous Job- dun Verre obj-, of als subst. OBJECTIF, ni. Voorwerproi, onder de heerschappij van eenen koning leven, glas, het glas in een' kijker, dat naar 't voorwerp
zij
n. Prêter oh- a on prince, gehoorzaamheid of is gerigt, objectief-glas n. (in tegenstelling met het
onderdanigheid aan een' vorst zweren. Les enfants oculair-glas). — [ThioJ.] Dieu est notre béatitude
sont sous lob- de Jeurs parents, de kinderen staan obj-ive, God is 't voorwerp onzer gelukzaligheid.
onder de magt der ouders. - [ Prov. , Dévot.] Ob- — Objection, f. Tegenwerping, tegenbedenking,
vaut mieux que sacri fice, gehoorzaamheid is beter tegenspraak, opgeworpen zwarigheid, o bj d c ti e f.
dan 0/Ter. — Obéissaiit, e, adj. Gehoorzaam, Obj- fondée, gegronde tegenwerping f. — Vervolgzaam, onderdanig, gedwee; buigzaam, handel- wijt n.: J'ai quelques olij -s a faire sur votre conbaar, rekkelijk, meigevend. Des enfants, Des su- duite, ik heb een en ander tegen uw gedrag in te
jets oh-s, gehoorzame kinderen n. p1., onderda brengen. — Objectivation, f. [Phil.] Voorstelm. p1. Votre très -ob- serviteur, uw zeer ge--ven ling van het subjectieve of het onderwerp als een
hoorzame dienaar. PeupJe ob-, Ville ob-e, onder- gegeven object of voorwerp. — Objectivenient,
danig volk n., onderdanige stad f. — Cheval oh-, adv. [Phil.] Op objectieve of voorwerpeljke wijze.
gehoorzaam, mak paaid n. - Une Jame ob-e, — Objectiver, v. a. [Phil.] Iets als een gegeven
eene buigzame kling 1. Du cuir oh-, handelbaar, rek- object of voorwerp voorstellen, voorwerpeljk makelijk Ieder n.
ken, het onderwerp of het subjectieve tot voorwerp
Obèle, t. [BibJiogr.] Teeken in den vorm van een ma/een; naar buiten voeren, als buiten ons beliggende spiets of liggend streepje reist een of schouwen en verwezenlijken, wat vroeger enkel als
twee punten of met een sterretje geteekend, dat de voorstelling en gedachte in ons woonde, 0 bj e ciicritics in de oudere uitgaven der klassieke schrj- véren. — Objectivité, t. [Phil.] Voorwerpevers bij verdachte plaatsen, verkeerde uiidrukkin- ijkheid f., bestaan n. der voorwerpen buiten ons,
.qen, enz. zetteden, Obelus m.
uiterlijkheid, gesteldheid f. eener buiten ons ligObélîaphore, m. [Ant. gr.] Drager m. der gende zaak; zuivere toestand m., dien men den voorofferkoeken bij de Bacchusfeesten. — Obélies, f. werpen geeft, door ze geheel af te zonderen van
p1. Offerkoek ni., aan 't spit gebakken brood, dat het subjectieve onzer gedachten, van ons eigen ik,
aan Bacchus werd geofferd. — [H. n.] Soort van objectiviteit f.
medüsaas of zeenetels.
Objet, m. Voorwerp, al wat zich aan 't oog
Obéilscal, e, adj. Den obelisk betreffend; abe- voordoet, de zinnen treft, de geestvermogens bizig
hskvormiq: Colonne ob -e, obelislcvormige zuil f.
houdt, de te bewerken stof eener kunst of weten-

-

—.
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schap uitmaakt, object a. D'ici Ion dcouvre
iuo infinité tl'Ohj-s, van hier ontdekt men eene
roote menigte voorwerpen. Les couleurs sont les
oIijs de, Ia vue, les odeurs ceux dc l'odorat, les
soils ceux de l'ouïe, les saveurs ceux lu goût, (Ie
kleuren zijn de voorwerpen des gezicjts, de geuren
die des ren/es, de klanken die des qehoors, de smaleen die (les sinaaks. -- Lor est l'ohj- de ses dsirs, het goud is '.1 voorwerp zijner begeerten. La thiologie a Dien 1)0111 objet, de godgeleerdheid
heeft God tat voorwerp. - Il es l'oIj- le Ia raillei ie, du 1flélJI15, hij is 't voorwerp (onderwerp)
der spotternij, der verachting. - Doel, doelwit,
eindoogmerk ri. 11 na pour ohj- que Ia gloire, les
ricliesses, hij heeft geen ander doelwit, streeft
naar, beoogt niets anders dan roem, (Ian rijkdom.
-- Bij uitbreidin g : ding ii. , zaak t. (in onbepaal
den zi n ): Sa dhambre est remplie d'obj -s inutiles,
Zijne kamer is vol nuttelooze voorwerpen, dingen.
C'est on olij- de pen (Ie valeur, 't is een voorwerp, een ding van weini waarde. - (poét.) L'objde son amour, de sa flamme, de ses désirs,
de ses voeux , de sas feux, het voorwerp zfiner
liefcle,z(jne geliefde, beminde. - (obsol. et POP.)
Non o b )-, mijn 11e/je, hartje. - [ Gram.] Voorwerp II., vierde naanival, accusatief ni. (in 't fransch
doorgaans regime of complirnent direct geheeten).
- (Pray.), z. MOUVO1R.
Objuigateur, 111. Berisper, afkeurder rn.
- -I-Objurgation, t. Scherpe berisping, vinnige
wraking, bestraffing f. - Objurgatoire, adj.
Scherp berispend. - Obj uirguer, v. a. Bestraffen, doorhalen, verwijten.
Oblade, t. [11 . ii.], z. v. a. MÉLANURE. [Bot.] , Z. V. a. MObIL.
S Obtamineux, etise, adj. Lang goed blijvend.
Oblat, rn., -e, 1. [H. eed.] Jan 't kloosterleven toegewijd kind n. - Iemand, die zijn vermogen aan een klooster of godshuis schonk en zelf
daarin zijn verblijf nam (zonder altijd geheel aan
den regel gebonden te zijn) , oblaat, a b 1 a tu s m.
- OBLAT, fl1. [II. de France] Onbruikbaar geworden soldaat in., die in eene koninklijke abdij
of priorij onderhouden wer(i, invalide als leekebroeder, oblaat m. (ook moine-lai geheeten). Oblate, f. [Cërém. eccl.J Ongezuurd, dun broodje ii., waarvan een gedeelte voor de gewijde hostiën diende, terwijl 't andere als offerbrood aan
't volk werd uitgedeeld, o b 1 a a t m. - Oblateiar, in. Aanbieder eener oblatie of offergave,
of/vroor ni. - Oblation, f. [Relig.] O fering,
het toewijden en opdragen aan God; offer n., offergave, o/ferande f.; inz. de handeling des in lestoys, waarmede hij bet brood en den wijn aan God
opdraagt, opdat zij door de consecratie in 't ligchaam en bloed van Jezus Christus veranderen,
oblcl tie t. - Oblationnaire, m. [H. eed.]
Priester, die van oblatien, van offergaven leefde;
- diaken, die de oblatikn in ontvangst nam; brood- en wijnaanbrenger Ier plaatse waar de paus
de mis zal bedienen, oblationdrius m. Oblatoire, m. [Anc. liturg.] Bakijzer n. voor
het o/ferbrood, dat oblaat werd geheeten.
Obtétie, f [Bot.] Langbloemig ijzerkruid fl
Obliage, in., Z. OUBLIE.
Obligation, t. Verpligting 1., pligt in. , pligtschuldijfieid, verbondenheid 1. Les old-s des enfants
envers leurs parents, de verpligtingen der kinderen
jegens hunne ouders. S'acquitter des obl -s dun
bon chrétien, dun bon citoen, zich, van de pligten eens goeden christens, eens goeden burgers
ku'ijten. File d'ol)l- of Fite commandde, geboden
feestdag m. (waarvan dc viering tot pligt gezet is).
- Verpligting, reden tot erkentenis: Avoir 01)1de Ia vie a qn., iemand het leven te danken hebbee. Je vous en aurai obI- tante ma vie. ik zal
er u mjfn gansche leven verpligt, erkentelijk voor
zijn. - [Corn., Jur.] Schuldbekentenis 1., schuldbrief m., 0 b 1 i p a t i e F. ON- de mille francs,
schuldbekentenis van duizend francs. Acquitter,
Eteindre une oh]-, een' schuldbrief aflossen, het
bedrag eener schuldbekentenis afdoen, uitdelgen. -Faire honneur ii ses 01)1-s, zijne schulden betalen,
zijne verpligtingen nakomen. - [ Jur.] Verpligting,
gebondenheid f., verband n., elke handeling, waardoor men zich tot iets verpligt: Ol ] - personnelle,
persoonlijk verband n. 01)1- réelle, zakelijk verband (dat een onroerend goed tot hoofdvoorwerp
-

-

g

f

-

heeft) . ON- principale, hoofclverpligting, hoofdver
band. Ohl- accessoire, bijverpligting, toevallig verband. OM- pure et simple, onvooruaardeljk verband. OP!- gdnérale, spéciaie, verbale, algemeen,
bijzonder, mondeling verband. ON- solidaire, gemeenschappelijk of solidair verband n. (waarbij één
voor allen en allen voor éénen staan) . Ohl- causde,
sans cause, met, zonder redenen omkleed verband.
- Obligatoire, adj. Verpligtend, verbindend,
noodzakend, dwingend. Acte old-, verbandbrief vu.
- Obligatoiremeiit, adv. Op verbindende wijze. - Oblié, e, adj. (en part. passé van abuger): Place obl -e de se rendre, tot overgave genoodzaakte vesting t. - Visite obl -e, verp ligt, gedwongen bezoek n. - Je vous suis bien obl-, très
-01)1-, ik ben u zeer, ten hoogste verpligt, ik dank
u wel. - [Mus.] Flûte obl -e, obligaat-fluit 1. (die
de hoofd-melodie van. 't stuk voordraagt, tot de
hoofdstem behoort). Partie obl -e, partij of stem,
die men niet kan weglaten zonder de harmonie te
bederven, obligate partij f. Rhcitatif olil-, recitatief, begeleid en afgewisseld door instrumenten. OBLIGE, M., -E, f. Verpligte m. en f.: Je suis votre
01)1-, votre ohl -e, ik ben u verpligt, ik beu uw
schuldenaar, uwe schuldenares. - [ Jur] Le principal old-, de eerste of hoofd-schuldenaar. Leerling, leerjongen vu. C'est mon old-, hij is
mijn leerling, hij is bij mij in de leer besteld. Leercontract IL, verdrag, dat een meester onder
wederzijclsche voorwaarden met zijn' leerling aangaat. - Obligeaninient, adv. Op verpligtende
wijze, beleefdelijk: 11 a pand trés -old- de vous, hij
heeft van ee op eene verpligtende wijze gesproken.
liecevoir qn. ohl-, iemand beleefd ontvangen. Obligeanee, f. Dienstvaardigheid, beleefdheid,
hoffelijkheid f., verpligtend gedrag II.: II est dune
extrèrne ob]-, hij is buitengemeen dienstvaardig,
beleefd. Ii a mis heaucoup d'obl- dans cette affaire,
hij heeft in deze zaak veel dienstvaardigheid betoond. - Obligeant, e, adj. Verpligtend, gedienstig, dienstwillig, dienstvaardig, hoplijk, beleefd: Il ma parlé dun ton fort ohG, hij heeftm(j
op een' zeer verpligtenden toon aangesproken. Un
homme fort oM-, een zeer gedienstig man.
Obliger, v. a. Verpligten, verbinden, verpligting opleggen: La bi nous oblige a les aider,
de wet verpligt ons, hen te helpen. La justice
vous oblige a restitution, de geregtigheici verpligt
U tot vergoeding, teruggave. - Nopen, aansporen, bewegen, aanzetten, aandrijven; - verpligten,
dwingen, noodzaken. Quelle raison vous oblige a
partir? wat reden noopt, drijft u te vertrekken?
Mes conseils Font obligd a changer de conduite,
mijne raadgevingen hebben hem bewogen, aangespoord om zijn gedrag te veranderen. - Un devoir
impêrieux rn'oliligede vous quitter, een gebiedende pligt dwingt mij u te verlaten. ObI- un gé
néral de se rendre, een' generaal noodzaken zich
over te geven. - Verpligten, dienst doen of bewfjzen, beleefd of hoffelijk bejégenen, 0 b t i p é e' en.
\1 0u5 m'obligerez beaucoup de Ie faire, gij zult
mij eene groote dienst bewijzen door dat te doen. Il
ma oblIgd de bonne grâce, hij heeft mij op eene
beleefde wijs aan zich. verpligt. Obl- qn. de sa
bourse, iemand niet zijne beurs dienen. - (Jur.]
Son contrat l'y oblige, zijn verdrag verbindt hem
daartoe. - [Corn.] Obi- un apprenti, een' leerling
bij een' meester in de leer doen. Je l'ai oblige
comme apprenti chez mat, ik heb hem als leerling
bij mij verbonden. - S'OBLIGER, v. pr. Zich zelven
dienst doen. - Zich verbinden, zich, eene verpligting opleggen; borg blijven; eeoc schuldbekentenis
teekenen: S'obl- pour qn., voor iemand borg staan.
Sob!- corps et Mens, par corps, zich met lijf en
goed, met zijn' persoon verbinden, als borg stellen.
- Op zich nemen, beloven, zich door eene eenvoudige belofte verbinden: Prêtez-rnoi ce livre, je
mob!- h vous le rendre dans deux jours.
Obilguilé, e, adj. [Bot.] Met in twee tongetjes verdeelden binnenrand.
Obliqiaangle , adj. [Géorn.] Scheefhoekig:
Triangle obl-, scheefhoekige driehoek vu. - Oblique. adj. [Géorn.] Sshuin, scheef: Ligne oh!-, of
als subst. OBLIQUE, f. Schuinsche, scheeve lijn t.
Les rayons du soleil sont plus obl -s en hivei
qu'en été, de stralen der zon zijn schuinecher in
den winter dan in den zomer. - (fig.) Slinksch,
verdacht, bedekt, onopregt, langs sluipwegen, op
-

-
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kromme wegen, ongeoorloofd. Moyens, Voles oM-s,
slinksclie, verdachte, ongeoorloofde middelen n. p1.,
wegen, in. p1.
Accusation oM-, bedekte, zijdelingsclie beschuldiging 1.
Harangue oh!-, zijdelingsehe, niet regtstreeksclie toespraak f. [Gram.]
Cas oM-s, afhankelijke, verboene naamvallen m.
Pl. (alle naamvallen, behalve de eerste). Modes oM-s,
afhankelijke wijzen f. p1. (zoo als de conditionalis
en de subjunctivus). Propositions oM-s, onderqeschikte, afhankelijke voorstellen ti. p1.
[Mar.]
Navigation, Route oM-, schuine vaart 1., koers m.
[Mil.] Ordre olsI-, schuine slagorde, stelling t.
Pas oM-, schuine pas m. Marche oM-, schuine
marsch m. Feux 01)1-s, schuine vuren n. p1.
[Anat.] Les muscles oN-s de Ia tête, de schuinache hoofdspieren f. Pl. Le grand, Le petit mold- de loch, de qroote, kleine schuinsche oogpier 1. (Ook als subst.: Le iand, petit old- de
l'oeil).
[Astr.] Ascension, Descension old-, z.
ASCENSION, DESCENSION.
[Bot.] Feuilles oPt-s
of contournées, gedraaide, ornqewénde bladeren n.
Pl. Tige obi-, scheeve, schuinsche stam of stengel m.
Ob1iqueiient, adv. Schuins, scheef: [Joe
ligne tiiée oM-, eene scheef getrokkene lijn. Le
zodiaque traverse olil- l'équateui, de dierenriem
gaat schuins door den evenaar.
(lip.) 11 agit
old-, II va toujours oM- en tout ce qu'il fait, hij
gaat op eeoc slinksche wijze Ie werk in alles, wat
hij doet. Btâmer qn. iemand 0]) eene bedekte wijze,
van ter zijde berispen.
Obliquer, a. n. [Mil.]
Schuins Inarchéren. 01i de in jambe gauche,
di'oite, schuins links, schuins reqts rnarchdren.
Obliquité, f. [Math.] Schuinte, scheefte, scheme
of schuine rifjtinfj t. Laid dune ligne, de schuinte
van eene lijn.
[Astr.] OM- de iécliptiqie, de
schuine riqtinçj van den zonneweg. [Phys.] OMd'incidence, schuinte Van den invalshoek. [Anat.]
OM de Ia rnatrice, scheeve plaatsing t. der baarmoeder.
[Call.] Old des caractères, schuinsclie
stand m. der letters.
(fig.) L'obl de sa conduite, het slinksche, onoprepte in zijn gedrag.
Obliteration f. Schriftuitdelging, -uitwissching t.
[Mëd.] Sluiting, verstopping t. van
kanalen of vaten; sluiting eener wond;
ook:
trapswijze verzwakking afneming der zinnen
zintuigen,
b
I
i
i
t
r
0
t
e
i
e
f.
Obiitéi
-er,
of
v. a. .411engs doen verdwijnen, uitwisschen (letters
of schrift), doch zôd, dat er sporen overblijven:
Le temps a oblitéré cette inscription, ces caractères, certains mots dans ce manusci'it, de tijd
heeft dit opschrift, deze letters, zékere woorden in
dit handschrift onleesbaar gemaakt.
SOBLITERER, V pr. Allenqs verdwijnen of uitgaan: Ces
inscriptions s'oliitèrent. Zich allengs sluiten,
langzamerhand digt gaan: Cette 'seine s'est oblitérée. (fig.) Cette coutume sest oblitérée insensiMement, die gewoonte is allengs in onbruik
geraakt. (geheugen wisschend.
t Obiivieiix, ieuse, adj. Vergetelijk; uit het
OJ)iOJig, tie, adj. [Géorn.] Langwerpig, langachtig, mcci' laag dan breed: Carré ob]-, langwerpig vierkant n. Jardin nijl-, langwerpige tuin m.
Uit ovale est une figure nul-un, een ovaal is cciie
langwerpige figuur. [Lihr.] Dwars, minder hoog
dan breed: Les iivres de musique sont souvent
in-quarto oM-, de nsuzijkboeken zijn dikwijls in
dwars-octavo-formaat.
Obioiigifolié, e, adj.
[Bot.] Met langwerpige bladeren.
± Obiioxiation, t., Z. V. a. SOUM1SSION.
I Obuubiler, v. a. Bewolkt worden, betrekken.
Als v. a Met wolken of nevelen omhullen.
Obulaire, t. [Bot.] Virginisch kartelblad of
luiskruid n., 0 b I a r in t.
[H. n.] Soort van
giep t. of stekelbaarsje n.
Obole, t. [Métrol. anc.] Kleine oud-grieksche
zilveren en koperen munt t., Obolus, obool in. =
drachma. Fransche kopermunt der middeleeuwen,
= 1 12 denier of penning m. Gewigtje n. van 10,
of Van 1 2 greinen.
(fi g.) Kleinigheid van geen
of luttel waarde, penning, cent m. : (Loc. fain.)
Je Wen donnerais pas one ob- ik zou er geen'
cent voor geven. Navoir pas one oh , geen' penning
rijk zijn, doodarm zijn
. Rendre compte jusqu'â Ia
dernière oh-, rékening doen tot op den laatsten
pe n tot in de allerkleinste bijzonderheden.
Q ö'^tbrer„ V. a. (oud, maar weder verjongd
woord). Overschaduwen, bedekken, verbergen, beveiligen: Les anges t'ohombreront de leurs alles,
-

-

--

-

-

s

g

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

,

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

-

1

-

.

-

de engelen zullen u met hunne vleugels overschaduwen. t Obombration, t. Overschaduwing t.
% Oboi-tiie, adj. Opgaand, opkomend, verschij
nend: Astre oh , opkomend gesternte n.
(fig.)
People ob- opkomend volk n.
Obovai, e, adj. [Bot.] Omgekeerd ovaal of
eivornlig.
Obovatifoiié, e, adj. [Bot.] Met
omgekeerd ovale bladeren.
Obové, e, Obovolde, adj. [Bot.] Verkeerd eivormig. Obpy
raniidal, e, adj. [Bot.] Omgekeerd pyraînidaal.
Obraiiy, m. [Bot.] Guineesch zoethout ii.
Obreptice, adj. [Prat.] Door verschalking
of door list verkregen: Concession ohi- , slinks of
steelswijze verkrégene vergunning t.
Obrepticement, adv. Op slinksche, listige, bedriegeljke
wijze. Obtenir une grilce obr-. Obi-eption, t.
Verwerving door list of misleiding, inkruiping,
insluiping, verschalking, list, a b r ip li e f. Ii a
obtenu cette charge par vote d'obr , hij heeft dit
ambt dooi' verschalking verkregen.
Obion
Obroniiière, Z. V. a. AUBEIION,
-
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AUBEJIONN1È RE.
S Obriiei-, V. a. Overladen, overstelpen, over-

matig belasten, nederdrukken. (fig.) Ontmoedigen.
Obseène, adj. Oneerbaar, wulpsch, schaamte
loos, zedeloos, ontuchtig, onkuiscli, geil, schandelijk, vuil, o b s c e e n. Paroles obsc-s, ontuchtige
woorden n. p1. Conduite obsc-, oneerbaar, onkuisch
gedrag n.
Poète ohsc-, wulpsch, zedeloos dichter m. Tableau obsc-, ontuchtige schilderij t.
Obseéiiité t. Oneer ba arheid, ontuchtigheid, onbetamelijkheid, wulpschheid t., wulpsche, onkuiscfie,
geile of vuile redenen t. ril. a b s c e a i t e i t f. Dire
des ot)sc s, sc/1('nîtelooze, vuile elinen zeggen,
wulpschen praat uitslaan. Sa conduite eet au dessus de toute obsc , zijn gedrag gaat alle schaam
teloosheid, oneerbaarheid te boven.
Obseur, e, a(lj. Donker, weinig of niet verlicht, somber, niet helder; duister, van licht beroofd.
Nuit obsc e, donkere nacht in. Temps obsc , donker, betrokken, dompig, weder n. ti fait Men
obsc aujourd'liui, 't is heden donker weir, cene
betrokken lucht. Antre obsc , duister hol ii., duistere spelonk t.
Chainbre obsc-e, Z. CHAMBRE.
Bleu aPse- (of toned), donkerblaau'w. Bai ohsc-,
z. RAI. Ciair obsc , z. ald. Tableau trop obsc-, te
donkere, te zwarte schilderij t.
(fig.) Onduide
lijk, onverslaanbaar, duister, verward: Tenue
obsc-, onduidelijke uitdrukking t. Livne fort ohsc-,
zeer duister, inoeijeljk te begrijpen boek n. Yen al
one idée obsc-e, ik heb er een duister, verward
begrip van. Ce sont des mats ohsc-s, dat zijn daistere, onverstaanbare woorden.
Onbekend, vergeten, verborgen, onbemerkt, onberoemd; gering,
laag, onedel. Nom obsc weinig bekende, onberoemde naam in. Il mOtie one vie obsc-e, hij leidt
een stil, vergeten, onbekend leven. Ii est ne de
parents aPse s, hij stamt van geringe ouders af.
[Bot.) Les caractères de cette plante sont
obsc s, de kenteekenen van deze plant zijn onduideljk, onbepaald.
OBSCUII, m. : Louse- est lopposé (10 dam, het donkere lS het tegenovergestelde
heldere
van 't
of lichte.
D'illustnes obsc s, beroemde mannen, die in vergetelheid leven.
Ohseurant, Obseurantii., m. Vijand der verlichting, duisterling, doinperridder, o b s c a r ci iz t m.
Obscu rantisme, m. Verlichtingshaat m.,
lichtschuwheid t. verduisteringsgeest m., het streven om door alle mogelijke middelen liet zelfdenken
en den voortgang der verlichting te belemmeren en
te stuiten, liet volk in onwetendheid te houden,
obscurantjsinus D.
t Obseui ation, t.,
nu OBSCURCISSEMENT. Obseui-eii-, v. a. Verdonkeren, donker maken, verduisteren: La terre
obscurcit Ia lone pendant léclipse lunaire, de
aarde verduistert de maan gedurende de maaneklips. Les nuages obscorcissent ie jour, de wolken verdonkeren het daglicht. La nuit obscui'cit
tous les objets, de nacht maakt alle voorwerpen
donker, zwart
(fig.) Ontluisteren, bezwalken,
in de schaduw plaatsen, benévelen, onduidelijk
maken: Les actions du dis out obscurci celles da
père, de daden des zoons hebben die van den vader bezwalkt, bevlekt. Obsc- Ia gloire. l'entendement, den roem bezwalken of verkleinen, verstand bendvelen. Obsc- on passage, eene plaats (in
een geschrift) duister, onduidelijk maken.
SOBSCURCIR, V. Pl . Donker, duister worden: Le cie!
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commence a S'OI)SC-, de hemel begint te verduisteren, te betrekken. La vue s'obscurcit dans la
vielliesse, liet geziqt wordt in den ouderdom duister. Son esprit commence it s'obsc-, zijn verstand
begint te verzwakken. - ( fig.) Sa rputation sobscurcit, zijn roem begint af te nemen. - Uii bomme qui s'obscurcit, een mensch, die een stil, vergeten leven qoot leiden, zich van het tooneel der
wereld terugtrekt. - Obsctircissement, in.
Verdonkering, verduistering f.: L'obsc- du soleil,
de verduistering dei' zon. L'obsc- des couleurs, liet
donker worden der kleuren. L'obsc- de Ia vue, de
verzwakking, afneming van 't qeziqt. ObscurélHent, ode. Donker, onduidelijk; op duistere,
onverstaanbare wijze: On ne voit les objets que
très-obsc-, men ziet de voorwerpen slechts donker,
ten halve, zeer onduide(ijk. - (lig.) Ii aria obsc-,
hij sprak op ccce duistere, onverstaanbare wijze.
- Vergeten, verborgen, onbekend: 11 a longlemps
veel obsc-, hij heeft lanq in het duister, in 'I verborgene geleefd. - 1 Obscurei-, -- Obscui-i-

fier, V. a., nu OBSCURCIR. - Obscivricautle,
adj. [H. n. ] Met donkerkleuripen slaart. - Ohscuripenne, a dj. [H. n. ] Met donkerkleurige
vleugels of vlerken. - Obscurité, Donkerheid t.,
donker n., duisterheid f.: L'obsc- de Ia nuit, du
temps, de donkerheid van den nacht, van 't weder
Etre favorisd par l'obsc-, dooi' de duisternis begunstigd worden. Je n'aime pas l'obsc-, ik houd
niet van het donker. L'obsc- des couleurs, de
donkerheid der kleuren. - ( fir].) Duisterheid, onr.

duidelijkheid, onverstaanbaarheid, onbegrijpelijkheid t. 11 y a de l'obsc- dans ce passage, deze
_rlIiats is il'dster, oefjel om te verstaan. L'obsc
dolle lol, de duiterheid, onduidelijkheid van eene
wet. Son livre fourmille d'obsc-s, zijn boek knelt
van duistere plaatsen. - L'obsc- des temps. de
l'avenir, de duisterheid den (verafgelegen) tijden,
de verborgenheid der toekomst. - Verqdtelheid t,,
vergeten, stilleven II.; qeninqheid t., geringe stand m.
of afkomst, onberoeind/ieid t. 11 vit dans l'obsc-,
hij leeft in de vergetelheid, in geringheid, in een'
geringen stand. LaPse- de sa familie, de geringheid van zijn geslacht. -- [Ocul.] II a une obsc
yeux, hij heeft eeoc verduistering op 't-dansle
gezigt, een zeer zwak gezigt. - [ Jeu] Jouer a
101)5e-, nieuwe kaarten nemen (in 't omberen) om
éëne daarvan troef te maken, c a s c 0 n . , 0 b s c U-

rité t.
Obsécration, t. [Rbét.] Bezwéring t. (invocation). - [Ant. rom.] Ohs-, plegtige, openbare
gebeden n. p1., om de goden te verzoenen,. -- Ohsécrer, v. a. Smeeken (supplier).
Obséder, v. a. Beléqeren, gedurig om (iemand)
zijn, met aandrang en onafgebroken verzoeken,
met beden bestormen, plagen, kwellen, lastig vallen.
Obs- on prince, un ndnistre, een' vorst, minister
met beden bestormen. 11 m'obsède toute Ja journée,
hij liqt mij den ganschen dag op den hals, valt mij
onophoudelijk lastig. - Les tourments de la conscience l'obsèdei'ont un jour, eens zullen hem de
wroegingen van 't geweten bestormen, plagen. Un
i n alin esprit lobsède, een booze geest plaagt hein.
- Het part. passé is ook wij.: Femme obsédile,
met aanzoeken bes t ormde, met verleiding omgeven
vrouw. II est obsidd de travaux, hij is met
bézigheden overladen. - (pop.) II nest pas possédé,
Il nest qu'obsédé, hij is niet bezeten, maar wordt
door den booze geplaagd.
Obsèques, t. p1. Lijlcetaatsie, deftige begrafenis; plegtige uitvaart t. Assister aux obs- de qn.,

iemands begrafenis bijwonen.

Obséquiensenient, ode. Op hoogst ho//'eljke,
gedienstige, eerbiedige wijze. - Obséqiiieux,
euse, ad.j. Overdreven hoffelijk of gedienstig, hoogst
beleefd of eerbiedig; overmatig, overdreven. Hornme ohs-, overgedienstig, zeer hoffelijk en onderdanig man. Complaisance obs-, lastige dienstwilligheid, beleefdheid t. - Obséqiiiosité, t. Overgedienstigheid, ovenbeleefdheid f.
Observable, adj. [Didact.] Waarneembaar,
bemerkbaar: La différence de ces deux objets est
voora peine ohs-, het onderscheid van deze tweecéleste
werpen is naauweljks bemerkbaar. Corps
ohs-, waarneembaar hemelligchaam n. - Observance, f. Het waarnemen, waarneming, naleving,
vervulling t., inz. van ordesrfqelen, van kloosterregelen, o b s e rv 4 n t i e f.: I.'obs- des devoirs,

des règles prescrites, de waarneming der pligten,
der voorgeschreven regelen. - L'éti'oite, La petite
obs- , de strenge of strikte, de slappe en zachte
naleving van den ordesregel. - Het gebruikelijke; gebruik n., doorgaande regel m.; kloosterregel, ordesregel ni. Vieille, ancienne obs-, oud, overoud gebruik n. Manquer aux obs-s, tegen den regel, het
vaststaand gebruik zondigen. Se dispenser des
obs-s de la vie religiense, zich van de kloosterregels ontslaan. Les religieux de lobs- de SaintFrancois, de Franciskanen. Ohs-s légales, mozalsche gebruiken n. 71., wetten, instellingen t. pi. Obs-s de l'église, Ohs-s ecclésiastiques, kerkinzettingen t. p1. - Observant, m. Geestelijke m.,
die eene mis bedient. - Observantin, m. Franciskaner van den ouden strengen ordesregel, o b5 e r v d n t m. - Ook als adj.: Frère ohs-. (fig. et iron.) Al te angstvallig, kleingeestig mensch in.
- Observateui, m., -trice, f. Waarnemer,
opinerker, onderzoeker in., waarneeinsler, opmerkster, onderzoekster f., inz. waarnemer der natuurverschijnselen, des sterrenhemels, der menschelijke
zeden, handelingen, enz. J'étais lb comma ohs-, ik
was daar als waarnemer, als toeschouwer (niet
als handelend persoon). Ohs- de Ia nature, natuuronderzoeker. I-labile ohs- des astres, bekwaam
sterrewaannemer, 0 b s e rv 4 t o n. - Waarnemer,
opvolger, nalever (van wetten, voorschriften, regelen, enz.), opvolgster, noleefster t. Religieux ohsdes commandernents de Dieu, stipt opvolger van
Gods geboden. Cette religieuse est une grande
obs-trice de In règle, die non leeft den ordesregel
stipt na. - Ii est lidèle ohs- de sa parole, hij
houdt getrouw zijn woord. - Kondschapper, bespieder, spion in.: Les ohs-s de police sont les
limiers des bourreaux, de politie-spionnen zijn de
speurhonden der beulen. - Ook als adj. : Esprit,
Oeil ohs- , waarnemende geest in., naauwlettend
oog n. .- Observation, t. Waarneming. inachtneming, nakoming, naleving, opvolging t. Lobsdes lois, (les comniandements de Dieu, dune
règle, dune maxime, de waarneming of opvolging
van de wetten, van Gods geboden, van een' re q ei,
van eene grondstelling. - Waarneming, achtge
ving, opmerking, beschouwing , o b 5 e r V d t i e f.
Lobs- es[ le premier fondement de toutes les
sciences, de oplettende waarneming is de eerste
grondslag van alle wetenschappen. Ohs-s astrono
miques, météorologiques, médicales, sterrekundige, weérkundige, geneeskundige waarnemingen..
Avoir l'esprit d'obs- , den geest van waarneming
hebben. een goed, scherp waarnemer zijn. - Etre,
Se tenir en ohs-, 01) de loer staan, bespieden. Opmerking, aanmerking, aanteekening, noot; tegenwerping, bedenking 1. Ii a enrichi ce livre de
belles obs-s, hij heeft (lot boek met schoone aanmerkingen, noten verrijkt. Votre ohs- me parait
fondée, uwe aanmerking, bedenking schijnt mij gegrond te zijn. - [Mil.] Armée, Corps d'obs-, observatie- of verkenningsleger, observatie-korps n.
- (Mar.1 Bâtiment d'obs-, observatie-schip ii.,
verkennen, uitleggen m. Table of Hahitâcle d'obs-,
peiltafel t., peilstoel in. - Observatoiie, m.
[Astr.] Sterretoren in., sterrewacht, sterreschouw
t., een toren of gebouw tot ostrondmische-plats
waarnemingen ingenigt, 0 b s e r a t d ni u m ii. 11
a
un
ohs- h Leyde, te Le(jden is een observatoy
nium, sterretoren.
Observer, v. a. Voor oogen houden, waarne-

-

men, vervullen, betrachten, opvolgen, naleven, na-

komen, onderhouden: Ohs- les commandements de
Dieu, Gods geboden onderhouden, voor oogen houden, betrachten. Ohs- les lois, les coutumes, de
wetten, gewoonten in acht nemen. Ohs- fidèlement
Ie jedne, getrouw de vasten houden of nakomen.
- Waarnemen, gadeslaan, nagaan, naauwkeurig
beschouwen of bezien, o b s e r v é r e n : Ohs- le yours
du soleil, den loop der zon waarnemen, nagaan.
On a observé des montagnes dans la lune, men heeft
bergen in de maan waargenomen. Ohs- les symptômes dune maladie, de verschijnselen eener ziekte
gadeslaan. - Ook zonder voorwerp: L'astronome
Hipparque observa h Rhodes, Hipparchus deed
waarnemingen te Rhodes. II taut avoir de bons . instruments pour ohs-. - Opmerken, letten, zijne
aandacht vestigen (op), in 't oog houden (remarquer): Avez-vous observé cette locution, hebt gy
op die zegswijze gelet? Veuillez ohs- Ia différence
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quil y a entre ces deux choses, gelief op liet on- heid des zondaars. — Obstiné, e, adj. (en part
derscheid te letten, dat er tussclien die beide din- passé van obstiner) : Enfant obst- , st ij fhoofdig,
weêrspannig, halsstarrig kind n. Choix obst-, eigen is.(Loc. prov.) Ohs- les brèves et les longues of Obs- les points et les virgules, z . onder genzinnige, onverzettelijke keus f. - (fans.) Obsten diable, verduiveld koppig, erg st ij fkoppig. BREF. - Opmerkzaam maken, in bedenking geven,
(fig. et fam.) Rhume obst-, hardnekkige, niet te
doen opmerken. (Men wachtezich, in deze beteekenis observer in plaats van faire observer te ge- verdrijven verkoudheid f. — Ook als subst. : C'est
petit obst-, 't is een kleine st ij fkop. - Obstiun
bruiken): Je vous fais ohs- une chose a laquelle
vous ii'avez pas pensé (niet: je vous observe une iiénieiit, adv. Op stjjfhoofdige wijze, hardnekkig,
chose) , ik maak u oplettend op eene zaak, waaraan stijfhoofdig, halsstarrig: Elle soutient obst- son
gij niet gedacht hebt. Je lui ai fait ohs- (niet: je opinion, zij blijft hardnekkig, onverzettel ij k bij haar
lui ai observé) que son expression était incorrec- gevoelen. Soutenir obst- mi mensonge, stout en
te, ik heb hem de opmerking gemaakt, dat zijne stijf eene leugen staande houden. - Obstiner,
uitdrukking onnaauwkeurig was. Je fais ohs- a v. a. (fam.) J.lalsstarrig of hardnekkig maken. F!
l'assernblée que. . , of Je prie I'assembhe (lobs- n!ssez, si vous ne voulez l'ohst- encore davanque. .. ofL'assernblde voudra bien ohs- que. .. (niet: tage, houdt op, of gij zult hem nog hardnekkiger
J'observe a l'assernblée que . . .) - Bespieden, be- m ake n . - S'OBSTINEII, v. pi. Halsstarrig, hardgluren, beloeren, in 't oog houden, nagaan : On nekkig worden, het hoofd niet willen buigen, hardl'observe saus cesse, men gaat hem zonder ophou- nekkig staande houden. Plus on le prie, plus ii
den na. On a mis des geus autour de lui pour s'ohstine, hoe meer men hein verzoekt, hoe hardlobs-, men heeft hem met lieden omgeven, die hem nekkiger hij wordt. 11 s'obstine dans son opinion,
in 't oog houden. Obs- Ia marche de l'ennerni, op hij houdt zijne meening hardnekkig staande. S'obstden marsch des vijands acht geven. -- S'OBSERVER, a poursuivre une entreprise, eene onderneming met
V. pr. WaarGenomen , nagekomen of opgevolgd geweld willen doorzetten.
worden. Les lois ne s'observent pas toujours, de
t Obstipation, t., nu CONSTIPATION. —Obstiwetten worden niet altijd nagekomen. - Zich in pité , 1. [Méd.] Scheef- of kroinhalzigheid f.,
acht nemen, voorzigtig zijn: Cet bonirne s'observe kromme hals, scheeve nek in. ('rOlITIcOLIs).
Obstrnant, e, Obstruatif, ive, adj. [Méd.]
bleu, deze man neemt zich goed in acht, is voorzigt'ig. - Elkander gadeslaan of in 'toog houden: Verstoppend, wat verstopping veroorzaakt of kam
Ces deux armdes s'ohservent, die twee legers slaan veroorzaken : Itemèdes obsir-s, of als subst. m.
elkander gade. — Het part. passe is ook adj.: Co- Des obstr-s, verstoppende middelen , obstruënmete oi)s-e , waargenomen, geobserveerde k o- tia n p1. - Obstruction, f. [1léd.] Verstopmeet f. Des lois bieii observées, wel in acht geno- ping, obstrdcti.e f. Obstr- du foie, verstopping
men wetten f. p1.
[Mar.] Longitude, Latitude in de lever. - (bij uitbreiding) Verstopping, belemmering, afstuitu.; t. (I. V. van 't vrije g:iiuik der
obs-e, waargenomen lengte, breedte f.
Obsesseur, rn. (oud, maar weder verjongd straten, wegen enz. , van den doorloop des waters
woord): Zich opdringend mensch, lastig mensch, in kanalen, van den rook in schoorsteenen, enz.).
plaaggeest m. - Obsession, f. Bezetenheid f., toe- - Obsti'ué, e, adj. [Méd.] Vaisseaux obstruds,
stand in, van een' bezétene: Les accidents qu'on voit verstopte vaten n. p1. La circulation du sang est
dans eet homme fout croiie qu'ily ade lobs- (da obstruée, de omloop des bloeds is verstopt. - Rue
démon), de toevallen, die men bij dezen man ziet, obstruée, verstopte, belemmerde straat t. - Ook
doen gelooven, dat hij (van den duivel) bezeten is. als subst.: Un obstrué, een hider aan verstopping.
- liet gedurig lastig vallen, het om en bij iemand - Obstriier, v. a, Verstoppen, den vrijen (bar
zijn, belegering, kwelling f. , overlast in.: Cet horn- gang verhinderen of belemmeren: Obsti- les rues,
me avec ses visites me tient en ohs-, die man be- les canaux, de stralen, kanalen verstoppen.— [Mid.]
legert mij (valt mij gedurig lastig) met zijne be- .Eene verstopping veroorzaken: Cola peat ohstrles vaisseaux, dat kan de vaten verstoppen, ob
zoeken.
—S'OBSTiSUER, v. pr. Verstopt worden-struden.
S Obsides, m. pi.. z. v. a. OTAGES.
Obsidiane of Osidienne, f. (of als adj. of raken: Cette rue si itroite s'obstiue facilement,
Pierre obsidienne) [Minér.] Obsidiaan, lux -saffier, die zoo naauwe straat raakt ligt verstopt.
Obsubtilé, e, adj. [Bot.] Rond en naar boven
fjslandsche agaat m., lavaglas n., een natuurlijk,
niet zeer doorzigtig glas van zwarte, graauwe of allengs dikker wordend. - Obsutural, e, adj.
de naden aan liggend.
Tegen
donkergroene kleur, dat eene fraaije politoer aanObtelnpérer, V. 55. [Jar.] Gehoorzamen, naneemt (ook gallinace, agate I'Islande en miroir des
Incas gebeden. Porphyre is base d'obs-, obsidiaan komen: Obt- max ordres du roi, Is une lui, aan de
met ingemengde witte veldspaathkorreis, obsidiaan- bevelen des konings, aan de met gehoorzamen. A
quoi obtempérant, om welke na te komen, ter volporfier t.
Obsldional, e, adj. Het beleg betre/Jend. - doening daaraan.
(. Obteneiir, ni. Aanhouden ooi eene gunst,
[Ant. rom.] Coui'onne obs -e, Z. counoNNE. - Monom een' post, ambtbejager, gunstverzoeker m.
unie ohs-c, belégeringsmunt, noodmunt 1. (in beteObtenir, v. a. Verkrijgen, bekomen, erlangen,
genie vestingen geslagen).
verwerven, tot iets geraken: Jai tout obtenu de
± Obsister, v. a., nu nÉSIsTER.
-I- Obsolete, adj. Uit het gebruik of in on- lui, ik heb altes van hem verkregen. II a obtenu
bruik geraakt, verouderd, obsoleet: Phrase, des graces du roi, hij heeft gunsten van den koTerme ohs-. - Obstacle, m. Hinderpaal m., fling bekomen. Obt- l'estime de qn. , iemands achhindernis, verhindering. stremming, zwarigheid f., ting verwerven. - La lumière (iu'on obtient par
tegenstand in., beletsel n. Je ny trouve point Ie gaz, het licht, dat men door 't gasverkrijgt. —
d'obst-, ik vind er geen' hinderpaal in. Surmonter S'OBTENIR, v. pr. Verkregen worden: Ces faveurs
toutes sortes d'obst-s, alle hindernissen te boven ne s'obtiennent pas facilernent. - Obtention, t.
koeien. N'avoir que des obst-s, niets dan beletsels [Jar.] Verwerving, verkrijging f. Obi- dune grdce,
hebben. Faire naItre des obst-s, verhinderingen dun déla!, veikrfjging van eene genade, van een
verwekken, zwarigheden (toen ontstaan. [Phys.] uitstel. — Obtenu, e, adj. (en part. passé van
La force d'inertie met un obst- a l'action du mou- obtenir): Grhce obt-e, verkregen gunst, genade f.
Obtondaiit, e, adj. [Any. mid.] Verstompend,
vement , de traagheid wederstaat de bewegingskracht. - [Coat.] Beslaglegging 1. (saisie). — de scherpte dci' vochten verbéterend: Médicaments
Obstacler, a. a. [Coat.] In beslag nemen (goe- obt-s, of als subst.: OBTONDANTS, M. p1. Verstomderen, wegens vertraagde rentebetaling). - IVel pende middelen, obtundéntia n. p1. —
Obstaiice, t.,-erok:Hindspwer.— tondre, v. a. Verstompen (émousser).
Obturant, e, adj. Sluitend: Plaque obt-e,
nu OBSTACLE.
Obstetrical, e, Obstétriqne, adj. [Méd.] sluitplaat t. — Obturateur, m. [Tech.] AfslusVroed- of verloskundig, tot de verloskunde behoo- ting t., sluitmiddel n., eik voorwerp, dal den loop
rend, obstetricisch. - Obstétriqtie, 1. Ge- der vloeisto/Jen kan afsluiten ofvrjlaten. — [Ctlim.]
Glazen sluitplaat f. (onder de klokken, met gas enz.
boortehulp, verloskunde, vroedkunde t.
Obstinati oh , 1. Halsstarrigheid, hardnekkig- gevuld). - [Chir.] Werktuig n. tot sluiting der
heid, stijfhoofdigheid, hoofdigheid, koppigheid, ei- gaten eener wond in de wanden eener holte of in
genzinnigheid t. Son obst- est au dessus de toute het tussclienschot, dat twee hollen vaneen scheidt.
expression, zijne halsstarrigheid gaat alle beschrj Obt- du palais, kunstverhemelte n., zilveren plaat
ving te boven. L'obst- cia pecheur, de halsstarrig- voor een gat in 't verhemelte; inrigting f. om de
-

-

-
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(tan 't verhemelte gelegde geneesmiddelen vast te
houden, obturator in. - Ook als adj. [Anat.]
Muscles ohtuiateurs, sluitspieren t. p1. Membrane
O1)tUratrice, sluitvlies n. - Obtiratioii, f. [Mld.],
Z. V. a. OBSTRUCTION. [Chir.] Sluitinqwijze f.
der tegennatuurlijke gaten in 't verlieinelte, in de
schedelbeenderen enz., ob turd tie f.
Obturbiiié, e, ad]. [Bot.] Omgekeerd tolvorrniq.
Obtus, e, adj. [Gëom.] Stomp: Angle obt-,
stompe koek in.— [Bot.] Afgerond, met afgestompte
punt: Feuilles obt -es, afgeronde bladeren a. p1. Montagne ol)t -e, vlakke, weinig hellende berg in.
- Moellois obt-, stompe bloksteen m. - (fib.) Verdoofd, bot, stomp, plomp, zwakhoofdig: Sens obt-,
stompe, zwakke zinnen m. p1. Esprit obt-, bot verstand n. Mémoire obt -e, zwak, slecht geheugen n.
- Obtusangle , adj. [Géoim] Stomphoekig:
Triangle obt-, stomphoekige driehoek in. —Obtusangulé, e, adj. [Bot.] Stomphoekig, met afgestompte hoeken. - Obttisé, e, adj. [Bot.] Met
afgerond boveneinde (van bladeren). - Obtuséinent, adv. Op stompe wijze, stomp: Les feuilles
de l'ahricotier sont obt- dentées, de bladeren des
abrikozenbooms zijn stomp geland. —Obtusilide,
adj. [Bot.] In zeer stompe afdeelingen gesplitst
(van bladeren). - Obtusillore, adj. [Bot.] Met
afgestompte, afgeronde bloembladeren. - Obtusifolié, e, adj. [Bot.] Met afgeronde bladeren. Obtiisilobé, e, wij. [Bot.] Stomplobbig. - Obtusipenne, adj. [H. n. ] Met stompe, afgeronde vierken. - Obtusirostre, adj. [i-I. n.] Stompsnavelig. - Obtusiuscule, adj. [Bot.] Een weinig afgestompt.
Obus, m. (pr. 0 -boze) [Artill.] Granaat, bom,
11ouwitsL-qranwC f. Oh tête le mort, brandgra

- Obusier, in. Houwitser m., granaat--not.
kanon n.
Obvenir, V. n. [Jur.] Vervallen, ten deel worden, obveniéren: Ces biens obviennent tie droit
a lEtat, (lie goederen vervallen regtens aan (lea
Stoat. - Obventioii, 1. [Ann. droit can.] Kerkof kloosterbelasting, geestelijke belasting, o b v do-

tie f.

t Obverse, Obversé, e, adj. Gekeerd of
gerigt (naar eenig î)Uflt) . - OBYERS of OBVERSE, III.
[JNumism. ] Bovenzijde f. von een' penning (als hij
geen' beeldenaar heeft). --(- Obversernent, adv.
Tegenover.
-I- Obviable, adj. Verhinelerbaur, te voorkomen
of af te wenden: Accident Obv-, ofwendbaar ongeval ii. — Obvier, v. a. Voorkomen, tegengaan,
verhinderen, uit den weg ruimen, afweren, afwenden: 01w- (i un malheur, een ongeluk voorkomen.
Ii sot ohv- P tons les obstacles, hij wist alle h inderpolen uit eten weg ruimen. Pour 0kv- h ce
manque de prudence, om dit gebrek van voorzig
tigheid te verhelpen.
Obvoluté, e, adj. [Bot.] Buitenwaarts omgerold, gootvormig ineen g erold (van bladeren). Obvolatif, ive, adj. [Bot.] Om een ander deel
gerold.
0e (Lsuiue d'), t. Het dialect der romeinsche tool, dot men in de 13e eeuw in 't zuiden
van Frankrijk en in Cataloni ë sprak, de provençaalsche of zuid -fransc/e taal (dus geheeten,
naar men wil, omdat de Gascogners en inz. de
Gothen on zeiden, inplaats van oui of oil, ja, gelijk
men in 't overige Frankrijk sprak. - oe, in. Soort
van turksche fluit t.; - Ook: een pijlvormig turksch
wapen n.
Oca, m. [Bot.] Peruaansche plant met voedzamen wortel [oxalis tuberosa).
Ocaigner, v. a. [Anc. tech.]: 0e- des gants,
handschoenen met dra gautgom bestrijken, opdat zij
te beter den hun te geven geur bewaren.
Ocease, adj. (alleen voorkomend in): [Astr.]
Amplitude 0cc-, of als subst. OCCASE, f. Hoek in.
van ondergang buiten 't westen, boog m., die uitdrukt hoeveel een hemeluicht buiten 't westen onder gaat.
Occasion, t. Gelegenheid, geschikte tijd m.,
tijdsgelegenheid, omstandigheid, occasie t. Saisir,
Manquer l'occ-, de gelegenheid waarnemen, verzumen. Trouver 10cc-, of somtijds zonder lidwoord:
Trouver occ-, gelegenheid vinden. - Se conduire
suivant les occ-s, zich naar de omstandigheden gedragen. - (Loc. fam. et prov.), Z. cii&uvv, CIIEVEIJ , LARRON. - Aanleiding , oorzaak, aanies-
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dende oorzaak t. Ce fist lá l'occ- de sa mort, dit
was de oorzaak van zijnen dood. Ii lui donna occ
hij gaf hem reden, aanleiding om-desfilchr,
boos te worden. - [Mil.]Gevecht n., ontmoeting f .:
Locc- a été chaude, het gevecht was zeer hevig.
L'ennemi a perdu beaucoup de monde dans ces
différentes occ -s, de vijand heeft bij die verschillende ontmoetingen veel volk verloren. - (t VOCCASION DE, bc. pulp. Bij gelegenheid, naar aanleiding van: Accident arriv e a 10cc- dune dispute.
—PAR OCCASION, bc. adv. Bij toeval, nu en dan, bij
gelegenheid: Cda n'arrive que par occ-. - DOGCASION, bc. adv. (alleen gebruikt van dingen, die
men goedkoop verkrijgt, omdat de koopman ze van
de hand moet doen of omdat zij reeds gebruikt zijn)
1-/it de hand, toevallig, bij gelegenheid: J'ai eu of
adheté ce livre d'occ- , ik heb dat boek uit de hand,
toevallig gekocht. Marchandises d'occ-, uit de hand
gekochte of te koop zijnde waren t. pl t Occasioniiaire, m. [Mil.] Partijganger (aventurier).
- Oecasionalisme , m. [Phil.] Leer t. der
cartesiaansche school, volgens welke God overal onmiddellijk werkt en zich van eten menscheljken wil
en het dierlijk instinct alleen als gelegenheid
tot werken bedient, occasionali smu s n. - 0ecasionné, e, adj. (en part. passé van occasionne t» ): Malheur occ -par l'imprudence , door onvoor
zsgtigheiel veroorzaakt of te weep getrapt ongeluk n.
- Occasioniiel, le, adj. Veroorzakend, aanleiding gevend; toevallig: Cause occ -le, oanleidende
oorzaak t. — Ccci nest qu'occ-, dit is louter toevallig. - Occasionnelleinent, adv. Bijgeval,
bij toeval, toevallig, bij gelegenheid: Se rencontrer
occ-, elkander bij toeval ontmoeten. Envoyez -le mol
occ- zend het mij bij gelegenheid. —Oecasionner,
v. a. Gelegenheid of aanleiding geven; veroorzaken,
teweegbrengen: 0cc- des troubles, aanleiding tot
onlusten geven. Cda OU5 occasionnera bleu de in
peine, dat zal u veel moeite, verdrietveroorzaken of
baren. - S'OCCASIONNETt, V. pr Zich zelven aandoen
of op den hals halen: S'occ- des tourments.
Occident, In. [Astr.] Westen, eene der hoofd
streken van den horizon, tegenover 't Oosten, ondergong Til.; ])Uflt (les hemels, waar de zon en de
sterren onder den horizon dalen, ondergangspunt n.
0cc- dété of 0cc- septeutrional, zomer-ondergangs
punt (als (Ie zon in den Kreeft is). 0cc- d'biver
of 0cc- miridional, winter -ondergangspunt n. (als
de zon in den Steenbok is). Wc- dquinoctial, Point
du vrai 0cc-, waar of eigenlijk westen (als de zon
in hare evennaclitspunten of den equator is). [Géogr.] ['Vesten, naar 't westen gelegen land: La
France est P 10cc- de lAllemagne, Frankrijk ligt
ten westen van Du'itsc/iland. - [list.] Empire
dOve-, westersch rijk ii. - Eglise d'Occ-, westerse/ic Kerk 1. (ook wel enkel 10cc- ge/weten). (fig. etpodt.) Verval n., afneming 1., ondergang; ouderdom m.: L'Empire romain lot danssonocc- dès
Ie quatridme siècle, 't Romeinsche rijk was sedert
de ï e eeuw in zijn' staat van verval. L'occ- de sas
jours, de sa vie, de avond (ouderdom) zijns levens.
- Occidental, e, adj. Westelijk, westersch.
Les pays occiclentaux, (Ie westersche landen. Les
Indes 0cc -es, de West-Indikn n. Pl. Les nations
0cc -es, Les peuples occidentaux , of als suhst. Les
oc c identaux, de westersclie natien f. p1. of volken n.
p1., de westerlingen, (le Europeanen m. pi. [Bot.
Plantes occ -es, westersche planten t. p1.— [Joail.
Pierre occ-e, geringe, halve edelsteen m.
Occipital, e, adj . [AnatJ Het achterhoofd
betreffend of daartoe behoorend, occipitaeil : Region occ -e, achterhoofdsstreek f. Muscles occipitaux. achterhoofdsspieren f. pi. - [H. n.] Plumes
occ -es, acliterhoofdsvvimen f. p1. Nageoires ace-es,
nek of achterhoofdsvinnen t. pi. - OCCIPITAL, 1 11 .
[ Anat.] Achterhoofdsbeen n. - Occipito-atloldien, ne, adj. [Anat.] Tot het achterhoofd en
den atlas of draaijer (eersten halswervel) behoorend. - Occipito-axoïdien, no, adj. Tot liet
achterhoofd en den tweeden halswervel behoorend.
0 ccipito -frontal , e, tot achterhoofd en
voorhoofd behoorend. - 0ccipito-ménintiefl,
ne, adj. Tot liet achterhoofd en de meninx of
't harde hersenvlies behoorend.—Oceipito -mentonnier, adj. et subst. m. Schuinsche diameter
van 't hoofd (van 't achterhoofd tot de kin). Occipito-parlétal, e, adj. Tot het achterhoofdobeen en een der beide wand- of kruinbeen—

-

-

-

—

-
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OCO1PITO-PlTREUX
deren beliourend. - Oceipito.pétreux, ease,
adj. Door 't aeliterlioofdsbeen en 't rotseen jevorind. - Oeciptit, ni. (pr. —pute) [Anat.]
Achterhoofd, achterdeel des schedels, o ccip U t n.
t Occh'e, V. a. Dooden, doodslaan. - 0eeis, e, adj. (en part. passé van occire): Homme
OCC-, qedoode, vermoorde mensch m. -- - Occisear, m. -ease, f. Moordenaar m., -ster f. t0eeision,00k±Oeeise, 1. Doodslag, moord m.
Occlusion, 1. [Aunt.] Voorbijgaande of oogenblikkelfjke toenadering der ronden eener natuurlijke opening, vernaauwinq, sluitinq, occlûsi e F.
0cc!- des paupièies, des lèvres.—Ook{Méd.]z.v.a.
OBLITERATEUR.

Ocenitant, e, adj. {Bot.j Feuille occ -e, blad n.,
dat zich tegen den stengel geheel aan 't lieziat onttrekt. - Occultation, F. [Astr.] Bedekking,
soort van eklips eener ster of planeet door de lus-sclientredin.q van 't ilyc/taam der maan of eener andereplaneet tusscken die ster of planeet en onze aarde. - Weleer ook: Verberging, ver/ielinq, verhei
melfikinq; geheimenis F. - Oceulte, adj. Verborgen, verholen, geheim: Cause, Maladie ore-, verbor
gene oorzaak, ziekte f. Sciences ore-s, geheime,
verborgene wetenschappen f.pl. (tooverkunst, zwarte
kunst, hermétische kunst). - [ Dess., Géom.]Ligne
OCC-, blinde if/n, zeer fijne lijn f., die men uitdelgt,
wanneer 't werk klaar is. - Oecalternent, adv.
In 't verborgen, heimelijk. - Oeealter, v. a. Verbergen, verheimelijken.
Occupant, e, adj. Bezittend, in 't bezit: Nous
étions occ -s, 110115 avons été déposs€dés, wij waren
in 't bezit, wij zijn er van ontzet. - [Pi at.] Avou
OCC-, dienstdoend, voor eene partij optredend zaakvoerder m. - Ook als subst. : Le premier ore-, de
eerste bezitneiner. - Oecupateui', m., -trice, f.
Bezitnemer m., -neemster t. (Men heeft ook occugeul gezegd.)
Occupation, f.Bézigheid,verrigting 1.; werk n.,
arbeid in.; moeite F. 0cc- importante, dililcile, agré
able, innocente,gewigtige, moeijel)jke, aangename,
onschuldige bezigheid. - Cet ouvrier est sans
0cc-, die werkman is zonder werk of arbeid. Cet enfant me donne bien de lore-, dat kind geeft
snij veel te doen, veel moeite of zorg. - [Jur.] Bewoning F.: On pale Je loyer a proportion de l'occ-,
men betaalt huur naar evenredigheid van de bewoonde ruimte. - Bezitneming, beineestering F.:
Loec- a précddé Ia propriété , de bezitneming is
't bezit vooraf gegaan. - [Mii.] Bezitneming, bezetting, occupdti e F.: Lore- dune province par
I'enne rni, de bezetting eener provincie (1001 den
vijand. Armde d'occ-, occupatie of bezettingsieRhét.], Z. V. a. PIIOLEPSE.
ges' II.
Oecuper, v. a. Beslaan (plants) , innemen, bezetten, bekleeden; bewonen. Oer- nun grande place,
eene groote plaats beslaan of innemen. - Des ar
bres occuj)ent Ie fond du tableau, boomen beslaan
den achtergrond der schilderij. - Ii occupera un
jour un rang distingué, hij zal eens een' acinsienlijken rang b,kleeden.— Ii occupe un logement au
troisiènie, hij bewoont eeoc kamer op de derde
verdieping. Ce travail occupe l'esprit, dat werk
spant den geest in. Cet ouvrage a occupé plusieurs années de ma vie, (lit werk heeft vele jaren van mijn leven weggenomen (mij vele jaren bd
zig gehouden). - [Mii.] Bezetten, in bezit nemen,
zich meester maken: Nos troupes occupèient les
hauteurs , le dè fi lé, onze troepen bezetteden de
hoogten, den bergpas. - [Jur.] 0cc- un bien abandonné, een verlaten goed in bezit nemen. - Werk
of bézigheid geven, te doen geven, bezig houden,
ne
0 ccu pelsen: 0cc- des ouvriers, weekvolk in zij
dienst hebben. 0cc- des jeunes gens, jongelieden
werk geven, bezig houden. - OCCUPER, V. n. [Prat.]
Cet avond occupy pour mol en cette cause, deze
zaakvoerder treedt voor mij in deze zaak op. SOCCUPEB, V. pr. Zich bézig of onlédig houden:
Elm s'occupe trop du manage, zij houdt zich te
veel met het huishouden bezig. II alma 50cc-,
hij werkt gaarne, is gaarne bezig. 11 s'occupe de
son jardin, II soccupe ui jardiner, hij houdt zich
onledig in zijn tuin. Je m'occuperai de cda, ik
zal er mij laten aangelegen zijn, er aan denken.
S'occ- a des corPeilles zich niet het maken van
korf/es bezig houden. liet part. passé is ook
adj.: Place occupée, bezette vesting F. Appartement
occupé, bewoond vertrek n. - Ouvrier occupé,
-
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bézig werkman. - Vie occupée, bedrijvig, werkzaam leven n. - -- Oecupeuir, m. Bezitnemer na.
Occurrence, f. Voorval, toeval II.; ontmoe
ting, gelegenheid f., toestand m., omstandigheid F.
Une occ- favorable, een gunstig voorval n. Dans
cette fhcheuse occ-, bij dit verdrietig voorval. Je le feral dans l'occ-, ik zal 't bij gelegenheid
doen. Se comporter salon l'occ- des temps, zich
naar tijdsomstandigheden, naar den toestand des
tijds gedragen. - [Liturg.] Zamentreffing F. van
twee feesten, die op denzeifden dag invallen. Ocean-cut, e, adj. Voorkomend, zich voordoend,
bij gelegenheid ploatsgrjpend: Se comporter selon
les cas occ -s, zich naar de voorkomende gevallen
gedragen. - [ Liturg.] Fètes occ -es, zamentreffende feesten n. p1. - t Oecurrir, a. n. Te gemoet komen.
Oeéan, m. Wereldzee F., oceaan m.; elke
groote afdeeling der wereldzee. Naviguer sur Foe-,
den oceaan bevaren. - L'Oc- atlantique, pacili
de Atlantische, Stille, Indische zee.-que,ind
L - 0c - koraal, austral, (Ie Noordelijke, Zuidelijke
ijszee. - ( fig.) Un 0e- de malheurs, een afgrond m.
van rampen. Un oe- de sang, een stroom, zee van
bloed. Un 0e- de livres, cane groote menigte boeken. - L'oc- des airs, de luchtzee F. Le soleil, occia lumière, de zon, die lichtzee. - (podt.) L'ocdes âges, de tijd m. - Oeéane, adj. F. (alleen
in): La Mar 0e-, de Oceaan na. - Oeéanie, F.
[H. Ia.], z. a. a. NAUTILE. - Océanien, ne,
Oeéanique, adj. [H. ii.] Ocednisch, in den
Oceaan levend of groeijend; tot den Oceaan behoorend: Animal, Plante oe-, oceanisch dier n., oceanische plant F. - lies 0e-s, eilanden des Oceaans.
Ocellaire, adj. [U. n.] Met oogvormige vlekken op 't lijf. - Als subst. f. Steenpolyp m. Oce ll atlon, F. Oogfiguur F. op de paauwenveci
ren of op de vaderen en 't lijf van andere dieren.
- OeelIe, na. Oogje n -[H. n. ] Oogvormige
vlek 1. - Ocellé, e, Oeellifèi-e, adj. [1-1. n. ]
Met oogjes ofoogvo?'mige vlekken. - Oee ll ite, m.
[H. n. ] Versteende steenpolyp na. - Oeellus, in.
(pr. —mce) [Hort.] Vroegere naam eener schoone
anjeliersoort.
Océloide, adj. [H. n.] Naar den katpardel of
ocelot gelijkend. - Ocelot, in. [I I. n. Katpardel in., Paniherkat F,, ocelot in. (in 't warme
Zuid-Amerika). (zwijn ii.
Oehagoo, in. [Ti. fl.] Braziliaansch macrosOehe, f. [Cliarp.] Kerf, keept. (codE, lodE).
-

-

-

]

Oehéiva, in. (pr. eh =k) [Méd.j, z. v. a.
VEHICULE.

OchLocrate,na.Aanvoerder, beheerscher van 't
gepeupel, volksmenner, ochiokraat na. —Oehloeratie , f. (pr. t=c) Gemeene -volksheerschappij,
regérinli van 't graauw of de volksheffe, gepeupelregéring, ochlokratie f. - Oehlocratique,
adj. Tot de geineene-volksregéring behoorend.
Oehna, in. [Bot.] Soort van magnolia F. of
beverboon in.
Oehvaeé, e, adj. Okerkleurig, dof en bleek rood
of geel. - Oelii-anthe, adj. [Bot.] Met bleekgele bloemen.—Oehie, F. [Minér.]doorgaans (maar
minder goed) Oere, z. old. - [Bot.] Italiaansche
erwt, okererwt f. - Oehi-enx, ease, mij. Okerkleurig. - Ochiieovne, adj. [H. n. ] Met bruinachtige voelkorens.-- Oelii-oeéph&e, adj. [U.n.]
Met geel of okerkleurig hoofd. - Ochi-ochiore,
adj. [H. ta.] Geelachtig groen. - Oehroïte, f.
[Minér.] Gedegen ceriumoxyde n., cereriet, cerinsteen, ochroiet m. —Ochroleuqiie,adj.[U.n.]
Geel en wit, geelachtig wit. -- Och.olithe, in.
[Miiiér.] Okersteen m.,okerachtige aarde f., och roljth in. - Oebromatiqoe, a(ij. [Bot.] Geelachtig of geelachtig wit gekleurd (van sommige varenkruiden). - Ochrorne, in. [Bot.] Malsew plant F. met geelachtige bloem. - Oehropyre, f.
[Méd.] Gele koorts F. - Oehrosie, F. [Bot.] Soort
van geelzucht F. der planten. - Bourbonsch geelhout n. - Ochiostiete, adj. [H. n. ] Met geelachtige stippen of punten..-- Oebrure, adj.[H.n.]
Met gelen staart. (met harde ronden.
Oehthodes, m. [Méd.] Zweer of verzwering F.
Ochypétae, adj. (pr.ch=k) Met breede bloembladeren.
Oei-e of (beter) Oebre, F [Minér.] Oker in.,
een aardachtige, meestal geel, somtijds rood of bruin
gekleurde metaalkolk (metaal-oxy(,'e). Ocre de ter,
53*
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Ocre martial, ijzeroker, ijzersaffraan, aardvormqc
rood-, bruin- of geel-ijzersteen m., berq eel n. Ocie
rouge of hérnatite, roode oker, bloedsteen. Ocre de
rue of de rut, donkergele oker. Ocre rnolybdène
ocreux, zwarte oker. - Jaune d'ocre, okergeel. Ocreux en alle van acre afgeleide woorden, z.
q

OOTROYE.

der verwijderd zijn. - Octipède, adj., z. 0CTOPODE.

Octo-, iatjnsch voorvoegsel, in beteekenis gelijk
aan OCTA. - Oetobléphare, adj. [Bot.] Met
een' achttandiqen mondrand (van mooplanten) . Oetobrachidé, e, adj. [H. n. Met 8 armvoraanhangsels (van den kop der insecten). — OctoOCHR—.
ontleend
vooivoejsel,
bye,
rn. October rn., wijnmaand f., de 10e maand
't
griekse/t
aan
Octa-,
aanduidende, dat de deelen, door liet daarop vol- des jaars (de 8e van 't romeinsche jaar onder Rogende woord aangeduid, ten getale van ac/it zijn, mulus: van daar haar naam). - (Prov.) Quand
oct- prend fi n, Ia toussaint est au matin. met het
acht-.
Octacorde, adj. [Anc. mus.] Achtsnariq; acht- einde von October beginnen de najaarsziekten. Octoeèi-e, adj. [H. n. ] Met 8 voelhorens. n.,
Achtsna?içJ
speeltuig
M.
tooniq. - OCTACORDE,
pythaqOrsche tier 1. - Oetaèdre, m. [Géom.] Oetocorne, adj. [H. n. Met 8 horens. - 0e.4chtvlak n., een door 8 gelijkzijdige driehoeken tocosté, e, a(Ij. [H. n.] Achtribbig. - Oetodaetyle, adj. [F!. n.] Achtvin,qerig. - Octoingesloten ligchaam, 0 k t a ë (Ie r n. - Octa
édriforrne, adj. [Minér.] Den vorm van 't déciinal, e, adj. [Minér.] Net achttien vlakken
achtvlak hebbend, naar een' oktadder gelijkend. (van kristallen). - Oetodeiité, e, adj. [H. n.]
- Oetaédiiqiie , adj. [Géom.] Achtvlakkig, Achttandig.—Octodtiodécinial, e, adj. [Minér.]
het achtvlak betre/fend, octaddrisch. - 0e- Met twintig vlakken in twee rijen van acht en
taédrite, f. [Minér. ] Anatastitanium, als zuur twaalf. - Oetofascié, e, ac/f. [H. ii.] Met 8
voorkomend titanium, a k ta ed r ie t n. - 0e- gekleurde banden of strepen (van insecten). taétéride, f. [Chron.] Achtjarige cyclus, tijd- Octofide, adj. [Bot.] In 8 deelen gespleten. kring m. van 8 jaren, oktattéris 1. - 0e- Oetofore, adj. [U. ii.] Met 8 gaten of openingen
tagyne, Octagynique, adj. [Bot.] Achtstgiig, (van insecten). - Octoganie, adj. Achtînaalgeoktagy'iiisch. - Octagynie, f. Bot.] Acht- huwd. - Als subst. Iemand, die achtmaal gehuwd
stijlige planten 1. p1., zulke, welker bloemen acht was. - Octogénaire, adj. Tachtigjarig, tachtig
stampertjes lichten, a kt agy'n i a n. p1. — 0e- jaren oud. — Als subst. m. en t Tachtigjarige rn.
tandre, adj. [Bot.] Achthelmig, met acht meel- en f. - Octogonal, e, (Plur. rn. octo onaux of
draden in cie bloem, a k t a n (1 r i s c P. -- Octan- gebruikelijker: Octogone, adj. [Géorn.] Acht hoediie, t. [Bot.] Achthelinige planten, zulke, wel- kip, a k t agO n i sc h. - [Arith.]Nornbres oct-s. achtker bloemen 8 vrije meeldraden hebben (de 8e klasse hoekige getallen (de sommen van twee of meer terin 't stelsel van Linnéus), oktdndria a. pl - men eener arithmdtische reeks, welker verschil 6
Oetandiiqne, adj., z. v. a. OCTArDRE. - 0e- is), oktoqonaal- getallen ii. p1. -- OCTOGONE, M.
tane, t. [Mid.] Achtdaagsche koorts f. - 0e- Achthoek rn., figuur met 8 zijden en 8 hoeken,
taut, rn. [Mar.] Astronomisch werktuig n., dat 0 k t o p 0 0 n in. - [Fort.] Sterkte f. met 8 baseen' cirkel-sector van 45 graden of " cirkel bevat, tions of bolwerken. -- Octogyne, Octogynie,
Z. OCTAGYNE, OCTAGYNIE. - Octolépide, adj.
0 k t a n t m. - [AstiorL] Naam van een sterrebeeld, dat het digtst bij de zuidpool staat, a klant. [H. n.] Met S schubben of schalen. - Octolo- Ook de naam van vier phasen of schijnqestallen bé, e, wij. [Bot.] Ac/itlobbig. - Octomaeiilé,
der maan (als c41 namelijk op !s5, 135, 12,25 en 315 e, adj. [H. n.] Ac/itelekkig (van insecten). graden van de zon staat). - t Octante, adj. Oetomage , In. [Cout.] Achtste gedeelte der
num. Tachtig (ci uatre-vingt) . - Oetanthère, tiende, verhooging der tiende met een achtste daaradj. [Bot.] Met S stofkolfjes, 0 k t a ii td r I se h. - van. — Octoné, e, adj. [Bot.] Met achten bijeenstaand. - Oetonènie, adj. [H. ii.] Met8draden
t Octantièiaie, adj. Tachtigste.— Oetaples, rn
Pl. [Litt. sacr.] Bijbelvertaling t. in 8 talen, in of voelhorens. - Octonervé, e, adj. [Bot.]
8 naast elkander geplaatste kolommen gedrukt, Achtribbig. - Oetonoculé , e, adj. [H. n. ]
Oktapla H. pl. - Octastyle, adj., z. OCTO Achtoogig (van insecten). - Oetopéen, wij. rn.
[Astr.] Tot édne der 8 sterreplaatsen tusschen de
STYLE. - 0etateique, in. [Litt. sacr.] De 8
eerste boeken van 't Oude Testament, 0 k t a t e u- vier hoofdstreken behoorend. -- Octopenné, e,
eh os rn — Oetavaire, rn [Droit rom.] Betas- adj. [H. n. ] Met acht staartvederen. - Octopé
[Bot.] Met acht bloembladeren. - 0e--tale,dj.
ting t. of tol rn., waarbij men het achtste gedeelte
der belastbare goederen in betaling gaf, oe ta v a- toptiylle , adj. [Bot.] Achtbladerig. - OCTO
Liturg.] Gebëdenboek voor de octa- PHYLLE, f. [Ant. cccl.] In 8 wimpels gesplitste
ri u m II.
Ven, octaven-boek, octavidriuns ii. — Octa- pauselijke bonier t. - Octopode, adj. [H. n. ]
ve, f. [Liturg.] Achtdoagsche kerkfeestviering f., Achtvoetig. - OCTOPODES, M. p1. Achtvoe lers rn.
heilige week, de 8 dagen na een der groote kerk- p1. (geslacht van weekdieren, van vleugellooze infeesten, 0 C t a v e f.; inz. de 8e dag der octave. - secten). - Octoponetné, e, adj. [H. n.] Met
[Corn.] Achtste gedeelte der oude ei (aune). - 8 gekleurde stippen of punten (van insecten). Courtugie f. of makelaarsloon a. van 118 percent: Je Oetoradié, e, adj. Achtstraliq. - Octosé
aal Lilt aujourd'hui que dix francs doet-, mijne pale, adj. [Bot.] Met achtdeeliqen kelk. - 0ecourtagie bedraagt heden niet meer dan 10 francs tosétacé, e, adj. [Ii. in.] Met 8 borstels of ste(ik heb enkel voor 8000 francs e/feeten omgezet). - kels. - Oetosexdeeiinal, e, adj. [Minér.]
[JoaiL. Orf.] Achtste deel n. van 't mark. - [Mus.] Aehtvlakkiq en met twee achtvlakkige spitsen. Achtste toon rn. van een' aangenomen grondtoon; Oetosexvigésirnal , e , adj. [Bot.] Met 3 1
omvang in. van 8 toonen, 0 c t a a f a. — Octaaf- vlakken. - Oetospoi-e, rn. [Bot.] , z. v. a. PEZIZE.
fluitje is. - a L'OCTAVE, lor. adv. In 't octaaf, - Oetostémone, adj. [Bot.] Met 8 vrije meelZ. OTTAVE. - [ Pods. ] Achtrégelige versa fdeedraden. -- Octostyle, adj. [Arch.] Acitzuilig,
hag , de itoliaansche stanze f. (oltave rime). - met 8 zuilen. - OCTOSTYI.E, fl1. Rij of reeks t.
Oetavier, v. n. [Mus.] Int andere octaaf vallen. van 8 zuilen. - Octoti-igésimal, e, wij. [Minér.)
van 't eene octaaf in 't andere overgaan. Corde qui Met 38 vlakken (van kristallen). - Octovalve,
octavie, snaar f., die in 't andere octaaf valt. Un adj. [Bot.] Met 8 klapvliezen. - Oetovigésiinal,
tuau octavie quand ii a trop de vent, eene orgel- e, eu/i. [Minér.] Met 18 vlakken (van kristallen).
pijp valt in 't hooqere octaaf, als zij te veel wind
Oetrol, rn. Bewilliging, vergunning t. der rekrijgt. - OCTAVIER, v. a. Een octaaf hoogernemen gëring (die aan een' bijzonder' persoon of aan eene
spelen
(een
stuk,
passage).
Octavin,
rn.
compagnieschap
het uitsluitend regt verleent om
of
[Mus.] Octaa//luitje n. - Octavine, f. [Mus.] zékeren handel te drijven, zekere voorwerpen te
Voormalig spinet n. of klavecimbel f., alleen met vervaardigen, zekere waren uit- of in te voeren,
de hoogeoctaven, o ct a vine f. - Octavo (in-), enz.) , a ktr 0 0 i n.; - de dus bevoorrepte handelsZ. 1N-OCTAVO. - Octavon, rn. -ne, f. Kind n.
compagnie t. - Gemeente-belasting f. op eetwaren,
van een' blanke en eene quarteronin of van een' ok Ir o i ii. Receveur des octrois, ontvanger der
guarteron en eene blanke (vgl. QUARTERON). - oktrooijen. - Kantoor n. dier belasting: Aller It
Ook als adj.: Un enfant oct-, line file oct -ne.
l'octr-, naar 't oktrooikantoor gaan. - Oetroyé,
Oetidenté, e. adj. , Z. OCTODE1STÉ. - 0e- e, adj. (en part. passé van octroyer): Grace, Detidi , m. Achtste dag eener d dc a de, inden fran.cchmande octre, ingewilligde, verleende gunst, vraag f.
republikeinschen kalender. - Octil, e, adj. [Astr.]: - (Pout.] Constitution octr-e, staatsrdqeling of
Aspect oct-, Opposition oct-e, stand rn van twee grondwet, die als geschenk van den monarch uit
hemelligchamen, waarbij zij 45 graden van elkanvorstelijke magtsvoikoinenheid verleend wordt, ge]
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OOTROYEMENT
oktroojjeerde constitutie f.

ODORER.

-

1 0e-

troyeinent, iii. Inwilliging f. - Oetroyer, v. a.

een misbruik van reukwerk maken. Ii a toujours
des od-s sur lui, hij heeft altoos welriekende dingen, reukwerk bij zich. - (fig.) Etre en bonne, en
mauvaise od-, in een' goeden, kwaden reuk (naam)
staan. Moui'ir en od- de saintété, in den reuk van
heiligheid, met den roep van een' godvruchtige
sterven.
Odieuseiiaent, adv. Op hatelijke, verfoeijeljke
wijze: II s'est comporté od- dans cette allaire, hij
heeft zich bij deze zaak verfoeijeljk gedragen. Otlieux, ieuse, adj. Verfoeijelfjk, hateljk, walgelijk, onverdrageljk, onuitstaanbaar, ergerlijk, gehaat. Un homme od- , een hatelijk, verfoeijeljk
mensch. II s'est rendu od-, hij heeft zich gehaat
gemaakt. Les méchants sond od- a tout le monde,
de slechtaards worden van iedereen gehaat. La
vie lui est devenue odieuse, het leven is hem onverdrageljk geworden. - (Proc.) Toutes compa-

Inwilligen, bevoorregten, handels- of fabrjksvrj
heid verleenen, oktrooi schenken, o ktrooij ë ren.
Octiuple, adj. Achtvoudig. -. OCTUPLE, M.
Achtvoud n. - Octupler, v. a Achtvoudig nemen, verachtvoudigen. - S'OCTUPLER, V. pr. Achtmaal qrooter worden. - kleI part. passé is ook
adj.: Somma octuplée, verachtvoudigde, achtmaal
grooter geworden som f.
Oculaire , adj. [Anat.] liet oog betreffend,
daartoe behoorenci: Nerf oc- , qeziglszenuw f. Dents
0e-s, oogtanden ni. p1. - Médecine oe-, ooggenees
kunst f. Médicaments 0e-s, oogmiddelen n. p1. [Opt.] Verre oe-, oogglas n., het naar 't oog gekeerde glas des kijkers, o c u a i r glas n. (het tegengestelde van ol)jectif). - [Gram.] Dipli th ongue 0e-,
oogenschijnljke tweeklank m. (die wel uit twee
klinkers bestaat, maar door één onvermengd geluid raisons sont odieuses, z. CUSIPARAISON. - Als
wordt voortgebrogt, als ai, nu, ie, enz.). - [Jur.] subst. m. Het verfoeijeljke: Tout Vod- de vette
Tëmoin oe-, ooggetuige m. en t.— [Mus.] Clavecin action retombe sur lui.
± Odinolioii, m., z. v. a. LAMPIIOIE.
0C-, oogklavier u., een door den jezuïet Castel uitgevonden toetsenklavier, met evenveel kleur-octaven,
t Odlosité, t. Het hatelijke; hatelijkheid f.
Odobèiic, El. [H. n.j. z. V. a. MORSE.
als 't gewone klavier klank-oclaven heeft. Odomètre, Odoniétrie, Odouiéti-iqiie,
lairemeut, adv. Met eigen oojen: Je men suis
convaincu oc-, Ik heb mij met eigen oogen daarvan z. HODROM—.insect).
Odonate, El. [H. n.] Waterjuffertje n. (een
overtuigd.
S Oeulatioii, f. [Hort.] Griffeling,
Odontagogtie, m. [Chir.] Tandtang f., tand0 C U I a t i e f. - Uitbreking der overtollige knoppen
en twijgen. - Ocuté, e, adj. [F!. n. ] Met oog- sleutel, tandentrekker in. - Odoiitagre, 1. [Mtd.]
vormige vlekken. - Groolooig (van insecten). - Jichtige, rheumdtischetand- of kiespijn 1. - Odon[Minëi.] Pierre oe-e, oogsteen m. - ( fig. et fam.) ta1iJe, f. [Mëd. ] Tand-, kiespijn f. -- OdonEtre Men or-, goede oogen, een goed gezigt hebben. tal gique, adj. De tandpijn betrefi'end, tandpijn
- Oculer, V. a. [Hort.] Gri/felen, inooqen, een stillend, 0 d 0 n t ci t g i s c h: Itemèdes od -s, of als
zoogenaamd oog uit het lot eens edelen booms in subst. ODONTALGIQUES, m. p1. Tandnsiddelen, tandden bast van een' wilden stam overbrengen, ten pijnstillende of -geodzende middelen, a d a n t a Ieinde dezen laatste te veeddelen (eene minder oude gika, odOntika m. p1. - Odoiiteehnle, f.
kunstbewerking dan het enten), oculéren. - Tandheelkunde f., kunst f. des tandmeesters, kunst
Ocuti, m. (latin) [Liturg.] Derde zondag in de om de tanden le behouden en nieuwe in te zetten.
vasten of vierde zondag in. vóór Paschen (naar de - Odonteehnique, adj. Die kunde of kunst
aanvangswoorden der mis: Oculi mei semper ad betreffend, odontéchnisch. - OdonthirDominum etc., mijne oogen zijn steeds op den rhée, f. Bloerlvloeijing f. uit het tandvleesch. Heer gerigt enz.). - Oenlifère, adj. [1 1. n.] Odontiase, 1. Het (moe(feljke) tandenkrjgen der
Eén' oaq hebbend, eenoogig (van schaaldieren). - kinderen, a d on t I a si s f. - Odontine , f.
Oculifoinie, adj. Oogvormig. - Oculine, f. Zeker tandmiddel, od a n ti n e . - Odoiitique,
[H. n. ] Oogkoraal n., eene soort van madrepora adj., Z. V. a. ODONTALGIQUE. - Odontite, t.
of zeester. - Oeuliste, m. Oogarts, ooqmeester, Tand- of tandmergontsteking, 0 d a n t i t i s t. oculist m. - Ook als adj.: Médeciii,Clsiriirgien [Bot.] Tandkruid n.
0dontoénie , 1. [Mdd.] Het uitkomen der
oe-. - Oeulo-museialaire, adj. [Anat.] De
tanden; trinrienwarding 1. - Odontoglosse, f.
oogspieren betreffend. Nerf 0e- of ale subst. OCIJLO
[Bot.] Amerikaansch standelkruid n. - Odon
1S1[ISCULA1RE, beweegzenuw van liet oog. - Oenlus
toglyphe , m. Tandenstoker m., werktuig tot
-bell of Soils, iii. [Bot.] Doove netel f. (ortie
morte). - OeuHs-christi, M. [Bot.] Christus- het reinigen of in orde brengen der tanden. aster of blaasewe .oterrebloem f. (oei] de Christ). - Odontographie , 1. Tandenbeschrjving f. Odontographiqiie , odj. Tandenbeschrijvend,
Oeiilus-iiinudi, m. [Mindi.], Z. HYDROPHANE.
Oeyraphie, t., Z. V. a. TACHYGRAPHIE. - odontogrdphisch. —Odontoïde,adj. landOcypète, im [U. n. ] Snelvoet m. (van't spinnen- varmig. -- ODONTOIDES, In. p1., Z. V. a. OLOSSOgeslacht). - Ocypode, m. [H. n.] Snellaopende PETRES. - Odoiitolithe, in. Wijnsteen in. aan
krab f. - Oeyptère, adj. [U. n. ] Met,lan.qe en de tanden. - [I 1. n.] Tandversteeninq f., verpuntige vier/fen (van insecten). - OCYPTERES, M. steende zoogdiertand m. - Odontoli th iase, t.
p1. Zwaluwvliegen t. p1. - Oeytfioé, m. [U. n.] [Méd.] W(jnstcenvornling aan de tanden, o d a nSoort van inktvisch m. loopkever m. t 0 i i t h j a 5 is t. - Odontologie, f. TandenOdaeanthe, f. [1-1. ii.] Soort van aardtor of leer, verhandeling t. over de tanden. - Oclontologique, adj. Die leer ofverhandeling beti'effend,
Odacisme, M., Z. ODAXJSME.
Odalisque, t. Vrouw of slavin des sultans, tan(/kundig, a d on t 01 6 p i s c h. - Odontolo
die een zoon gebaard heeft, noch door bijzondere giste, El. Schrijver over de tanden; tandkundige,
gunst tot den rang van sultane is verheven; eig. a do ntolo og m. - Odontomaque, in. [F!. n. ]
dienstdoende vrouw bij de zusters, dochters en ge- Stelcelmier f. ' Odontopètres, ni. pl. , z. V. a.
GLOSSOPETRES. - Odoutophye, f., z. v. a.
ma/innen des sultans, o d a Ii .s k e f.
Odaxisme, m. [Mdd.] Tandvleesch -'prikkeling DENTITION. - Odontoi'hainphe, adj. [FL fl],
of -jeuking f., pijn bij liet uitkomen of doorbreken Z. V. a. DENTIROSTRE. - Odontorhize, adj.
[Bot.] Met tandsqewijs ineensluitende wortels. der tanden, odaxés'mus m.
Ode, f. [Pods.] Hoolied n., soortvan verheven, Odontorhynque, adj. [I-I. n.] Met qetanden
statig, in gelijkmatige strophen verdeeld lierdicht, snavelrand. - Odontorihagie, f. {Méd.( Bloeddat zich inz. kenmerkt door diep gevoel, treffende, vloejjinq door 't 'uittrekken van een' tand. -- Odon
verrukkende beelden. en waaruit de incest poetioche tostouie, adj. [ U. n.] Met getanden mond of
toon ademt, ode t. - Odelette, t. Kleine opening. - Odontoteehnie, Odoutoteehni
que, z. ODONTECEINIE, ODONTECHNIQUE. - Odoiiode 1.
Odéon (soms ook0déum, Odée), M. [Ant.] totrimuie, El. Tandpoeder ti., ad on tot ri inma
Muzjjk- of concerthuisn., waarin inz. dichterlijke of o d a a t V S en ri g 1fl a n. -- 0dontothrapie, t.
Tandheelkundef.— Odoutoxeste,m. l'and.schrapen toankun.stige wedstrijden Cehauden werden.
per, tand.cehoonmaker ifi. , tandviji t.
Concert-zaal; zong- en leeszaal f., o d é o n n.
Odorabilité, t. [Didact.] Ruikbaarheid. Odeur, t. Reuk, geur in. Mauvaise od- , Odagrdable, suave, faib e, forte, leelfjke, aangename, Odoiable, adj. Ruikbaar. - Odorant, e,
mij.
Welriekend, qeuri": Fleur od-e, welriekende
liefelijke, zwakke, sterke reuk. Od- qui porte it In
tête, reuk, die naar 't hoofd stijgt. - Reukwerk, bloem t. - Odorat, m. Reuk, reukzin m., een
w
reukgoed n., welriekende wateren, oliën, enz. (in d er vijf zinnen. - Odoration, t. Gewaarardezen zin vooral in 't meervoud). Se mauve de 'od-, ding f. Van den reuk, het ruiken. - -)- Odorer,
zich met reukwerk qeurig malien. Abuser des od-s, V. 0. Ruiken, dooi' den neus den geur of reuk
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inhalen: Od- une fleur. —Nog tegenwoordig sonz
gebruikt, maar dan als v. n.: Tous les animau
n'oclorent pas, mais tous respireiit. - Odoiifé•
rant, e, Odorifère, adj. Een' goeden reuk ver.
spreidend, reukgevend, welriekend, geurig. - Odo.
rifique, adj. Reukvooribrengend. - Odoriiie, t
[duin.] Eene der zoutvatbare bases in de dierlijk(
olie van Dippel (de andere zijn a n i m i a e ee
0 i a n i n e), met een' bijzonderen a[keerwekkendez
reuk, odorine f. - Odoiique, adj. [Chim.]
Wat het odorine tot basis heeft: Se l ad-, odorine
zout II. —: Odoroscope, Odoioscopique, adj.
[iJidact.] Tot liet waarnemen der uitstroomend
reuk(leeltjes dienstig, 0 d or o 5 k d p is Ch: Instia eat ui-. - Odoi-oscopie, t Onderzoek n.,
waarneming der uitstroomende reukdeeltjes.
Odynère, Iii. [H. a.] Wes pensoort t.
Odyssée , t. [Litt. -I Hetberoemde grieksclzs
heldendicht van Lfomkrus, dat de lotgevallen en
omzwervingen van den grielcsc/ien vorst Odysseus
of Ulysses bezingt, 0 d y s s ê a f. - ([am. et plais.)
Avontuurlijke reis f.
dE-, voorvoegsel bij vele woorden, dat aan den
rieksclien tweeklank oi is ontleend en als éwordt
itgesproken, somtijds 001e met é wordt geschreven
(gelijk in éconornie).
4Lcuniénieité, t. [H. eed.] Algemeenheid f.:
L'wc- dun coneile. - 4Ecuiiiénique, adj. Algemeen: Concile we-, ce kuménische ofalgemeene
kerkvergadering f. - tEeunéiiiquenieiit, adv.
Op aiqemeene wijze.
m

Z

4Edéniaté,

e, Edéinateux, euse, Edé-

iiiatié, e, adj. [Méd.j Door plaatselijke waterzucht aangedaan, naar eene waterzuchtige zwelling
gelijkend, cedemateus, wdemdtisc/i. 4Ldématie, t. (pr. t=e) [Mdd.j Waterzuchtige
gezwollenheid f., plaatselijke verschijnselen, die liet
aiddina vormen. - Edènie, in. [Méd.] Plaatselijke waterzuchtige zwelling f., mdelma n. (Edémosarque, 1'. [Med.] lVateri'leeschgezwel,
vast watergezwel a.
tFdipe, in- (fig.) Gelukkig of bedreven oplosser
van raadsels, scller])zlnniy, helderziend man; waarzegger in. ('naar den oud -thebaonschen koning
CE ( ipius, die t raadsel van den sphinx oploste).
Oeil, flL Oog a., zintuig des gezigts bij menschen en dieren. - [in deze beteekenis, zoo wel in
eig. als fig. zin, is liet meervoud altijd YEUX. Mi n, der eenstemmig zijn de spraakkunst- en woordenboekschrijvers omtrent den meervoudvorm van dit
woord, als het gebruikt wordt van voorwerpen,
die in vorm of kleur nijsi of mcci naar een oog
ge/ijken. Sommigen (zoo als Landais, Noel et Chapsal e. a.) willen, dat men zegge: Les oeils da finmage, (Ie la soupe, des ovils de houc, de chat,
de uncut etc., 1e2-wijl anderen (waarom/er de Acadërnie, Boiste, Laveaux, Nother) verlangen, dat
men zeggen zal: Les yeux du homage, de Ia soupe,
les yeux de Ia vigne etc. Bij liet nog weifelend
gebruik in dezen, doet men we/ligt veiligst zich aan
den regel van Poilevin te houden, die hierop neder
komt: Men gebruike het ineerv. yeux niet alleen
van 't gezigtsorgaan, maar ook in alle andere gevallen, waar het zonder vrees voor dubbelzinnigheid
lean gebézigd worden, derhalve: Les yeux cia pain,
du fiomage, da bouillon; - daarentegen: Des nails
de chat, de serpent (namen van steenen), des nails
de chèvre, de chien, de boeuf, de vache (plantennamen), des nails de boeuf (ronde dakvensters),
enz.] . - Oeil vif, perçant, riant, levendig of vlug,
doordringend, vriendelijk oog. Yeux bleus, bruns,
blaauwe, bruine oogen. Des yeux de boeuf, de
chat, de serpent, de perdrix etc., ossen-, katten-,
slangen-, patrijzen -oopen, enz. - Oeil de verre,
glazen oog, kunsloog. Oeil artificiel, kunstoog (tij
physische proeven). Les coins de l'oeil, de hoeken
van 't oog. Les larmes lui viennent aux yeux, de
tranen komen hem in de oogen. - Blik, aanblik m., gezigt n., het zien: Cda saute aux yeux,
dat valt in de oogen, in 't gezigt. Ii est innocent
a mes yeux, hij is in mijne oogen (naar mijne zienswijze) onschuldig. CHn d'oeil, Coup d'oeil, z CLIN,
cone. - Je le regarde dun oeil de pitiii, ik zie
hem met een oog van medelijden aan. II no le voit
pas de bon neil, hij ziet hem niet gaarne, heeft
geen goed oog 0/i hein. Ella no Ie perd pas des
yeux, zij verliest hem niet uit de oogen, uit het oog.
Le fripon se dëcouvre dans ses yeux, de sc/ia/nc

OEIL.

ziet hem uit de oogen. - (fig.) Les ministres sont
les yeux do prince, de ministers zijn de oogen van
den vorst. L'oeil de Dieu volt tout, pénètre tout,
perce le fond des abîrnes, voor Gods oog is niets
verborgen. - (poét.) L'oeil cie Ia nature, du monde, de l'univers, du jout*, de zon.— (Loc.feg.,farn.,
prov.) Pas plus que dans l'oeil, quo dans mes
yeux, in 't geheel niets. Aimer qn. comme ses
yeux, comma la prunelle de son oeil,iemand van
hee/er harte, als zon,' oogappel beminnen. Sarracher, Se manger le blanc des yeux, elkaar het
lie/it uit de oogen ha/en, elkaar het wit in 't oog
niet gunnen. z. ook ARRACHER. Avoir Pour qn. des
Yeux de père, dernère, iemand met acne vaderlijke,
moederlijke liefde beminnen, bewaken. 11 na des
yeux quo pour alle, zij is 't eenig voorwerp van
zijne_ aandacht, liefde, zorgen. 11 a Ia mort dans
les yeux, de dood ziet heen uit de oogen. Avoir
loeil sur qc. , sac qn., iets of iemand in 't oog
houden, er voor waken, zorgen. Avoir les yeux
pochés, nu heurre noir, en compote, z. COMPOTE.
Avoir lion pied, bon oeil, vlug en wakker zijn, bij
de hand zijn. Blesser les yeux, mishagen, ergeren,
jaloerschheid verwekken. Faire une chosepour les
beaux yeux de qn., iets voor iemand zonder ei genbelang doen. Je le ferai de bon oei], ik zal 't met
genoegen doen. Cela sest passé sons mes yeux,
dat is onder mijne oogen, in mijn bijzijn voorgeva//en. Ouvrir les yeux, geboren worden, het licht
zien. Avoir les yeux ouverts, op/attend, waakzaam
zijn. Ii pleura dun nail at rit da lautre, hij lacht
met het cciie oog en huilt met het andere: zijne
droefheid betee/ent niet veel. Regarder (In. avec de
tons, de mauvais yeux, iemand niet goede, met
verkeerde of s l echte oogen aanzien. Regarder qn.
entre deux yaux, iemand scherp in 't gezigt zien.
Cela saute aux yaux, dat springt in 't gezigt, is
zonneklaar. Voir une chose d'uic oeil sac, iets niet
drooge oogen, met onverschilligheid, ongevoeligheid
aanzien. Je l'ai vii de mes yaux, de uses propres
yeux, Ik liet het met eigen oogen, coat mijne eigen
oogen gezien. Voir par sas yeux, uit eigen oogen
zien. Voir par las ceux dun autre, door eens anders oogen zien. Voir les cicoes dun autre oei]
qu'on ne faisait, de zaken 'uit een a)(!er oogpunt
dan vroeger beschouwen. On voit une pailla Paris
l'oeil de son prochain at on ne mit pas rine l)ou
le sian, men ziet een' splinter in 't oog-tradns
(het kleinste gebrek) zijns buurnians, maar c/cr
balk in zijn eigen oog (zijne eigene gebreken, hee
groot Ook) bemerkt men niet. Entre quatre yeux,
tusschen vier oogen. Servir qn. P l'oail, iemand op
zijne wenken bedienen. - (pop.) Avoir, Acheter
line chose a l'oeil, iets op krediet, te borg krijgen,
vragen. J'ai oublié mes yeux, Je n'ai pas mes
yeux sul moi, ik liet mijn' bril vergeten, niet
bij mij. Les orailles sont plus in fidèles qua les
eux, wat men ziet, gelooft cocci eerder, dan wat
men hoort. Quand on a mal ciux yaux, il ii'y faut
toucher qua du coude , wie zeere oogen heeft,
moet ei' niet aan komen: misselijke zaken moet
men laten rusten. Deux veux valent mieux qu'un,
twee oogen zien meer dan één. Ii paraît quil a
les yaux aux talons, hij schijnt geen oogen in 't
hoofd te hebben: hij schijnt zeer verstrooid te zijn.
Z, ook AIGLE, ARGUS, AUTANT, BANDEAU, SE BATTBE, BOIS, BOUT, CHAMP, CHEVAL, COEUR, COMPAS,
COUVEil, CREVER, DENT, DESS1LLER, DEVORER, DOS,
DOUX, FASCiNER, FERME, FE R MER, FiIAPPER, FU
NIER, GUEISI1E, GUET, JETEIS, LYNX, PAR DESSUS
(onder DESSUS). - Ook van leven/ooze voorwerpen

gebruikt: (fig.) L'oeil de Fame, de l'esprit, de Ia
f01, het oog der ziel, des verstands, des geloofs. La
géographia et Ia chronologie soul les yeux de
['histoire, de aardrijkskunde en de tijdrekenkunde
zijn de oogen der geschiedenis. Cette affaire a on
oeil louche, die zaak ziet ei' verdacht uit. z. ook
LOUCHE. OEiL wordt nog, ter wille van eeoc
of andere overeenkomst, van velerlei voorwerpen:
van i/c kleine openingen, ho/ten of goalies in brood,
kaas enz., van de gaten in verschillende week/uigen, can de vetbolletjes op soep, bouillon enz. , van
serschillendeplanten, schelpen, visschen, vogels, enz.,
7ebézigd: Do pain qui a des yaux , de grands
eux (vergl. het aangemerkte in den aanvang van dit
art.) brood mei oogen, met groote oogen of ho/ligeden. Du froriiage sansyeux, kaas zonder oogen.
:e bouillon a heaucoup dyeux, die bouillon heeft

-
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vele 00gev: er drijven vele vetbolletjes op. - L'oeil
cI'un maiteau , dune hache, dune houe, dune
pioche etc. , liet steelgcit van een hamer, bijl, houwed, hak, enz. L'oeil dun dtau, het schroefgat
van een' schi'oefstok. Les yeux du mors, de oogen
of gaten in 't gebit of mondstuk des tooîns. Loch
dune chèvre, dune grue, het gat in een' bok, in
eene kraan (woordoor de touwen gaan). Lochl dune
meule, dune roue, het oog of got van een' molensteen, van een wiel of rad. Des yeux de fihhère,
trekfjzergaten. Lochl d une perle, het rfjjjaatje in
eene pore!. L'oehl dune aiguille, liet oog eener
naald. L'oehl dun fourneau, het gat, de opening
in een' smeltoven (waaruit het gesmolten metaal
afvloeit). - [Anat.] Ronde opening of venster:
Oehi de boeuf, ronde lichtopening in een muur,
licht, rond dakvenster n. in een' gevel, rond dalepanglas Ii. Oehi de boeuf rose, rondlicht, cirkelvormig venster II. Oehi de voûte, gewelfopening f.
Oehi de pont, ronde opening 1. onder de brugpij
Iers. - [ Ai'thhl.] Oehi de bonibe, de grenade, dobus, buisjat, lontgat van (Ie bom, van den granaat,
van den houwitserkogel. Oehi de roue d'afrut, oog
voor de asarmen van een rolpaard. - [ Mar.] Oeil
dune aticie, oog, gat voor den ankerring. Oeil
de chvadiere, oog van 't blindzeil. Oehisde pie, elfgaten,zuigergaten, Ieeu'wei'soogen n.pl. Oehi de gouvernail, gat n. voor de roerpen, voor 't spit. - Oei]
de boeut, doodshoofdsblok n. (nu liever moque of
pouhie a moque); - roodachtig rond wolkje n.,
dat dikwijls zwaar weder aanduidt (ook oei] de
bouc geheeten) .- Glans,qloed in., kleurtint t.: Loch
dune perle, dun diamant, de gloed eener parel,
eens diarnants. On azure le papier pour lui donner
un oehi plus agrable, men blaauwt het papier,
om 't eeoc aangenanier tint te geven. —[Bot.] OehI
de hoeuf, Z. BUPHTHALME, CAMOMILLE des champs,
MARGUEFITE. Oeil de bone of d'Amnson, z. v. a.
PYRÈTHRE. Ooit de bouri'hque, duivelsboon t., ezelsoog. Oeil de chat, kattenoog, doove netel (ortie
morte). Ooit de cheval, z. v. a. AUNEE. OehI de
chèvre, Z. iEGILOPS. - Oeil de chIco, honderoog,
soort van weegbree. Oei] du Christ, z. OCULLTSCHRiST!. Oehi de cornehile, kraafjenoog, zweert bladZW(lîfl 1. Oeil da diable, Z. AIJONIDE. Oeil de dragon, drakenoog, vrucht eener zeepplant. Oeil de
l'ohivier, olijfbooinzwam. Oehi de perdrhx, pate'ij
zenoog (een boon van China): soort van schuiftkruid; ook z. v. a. Aa0NmE. Oei[ de colehi, moederkruid IL met enkelvoudige bladeren. Oehi de
vache, z. CAMOMILLE des champs) .- [ Uort.] Oog n.,
knop in., die ziele begint te vertoonen; ook z. v. a.
NO31BR1L. - Ilolten 1. p 1 . of putjes n. p1. op den
knol van sommige wortels: Cette pomme de terre
a beaucoup d'yeux, die aardappel heeft veel putten. Oehis de boeul, ronde, vr() kleine gaatjes in
den boomstam, doo 't verderf aan een' tak veroorzaakt. - [Ii. n.] Oei] dAmmen, Oeil de boeuf,
Faux oeil de bouc , namen van verschillende
sclielpslakken t. p1. OehI de houc , napsiak f.
Oeil de Sainte-Lucie, venusnavel m., naam van
het deksel eener 'indische zeeslaksclielp. - Oeils
le serpent, slangenoogen, zékere versteende en gepolijste vischtandeo. - Oehi de boeuf, ossenoog,
grootoogige b'aseen In. OehI dor, goudoog, soort
van hardei in. Oehi de paon, paauwenoog, soort
van klipvisch. Oeil rouge, z. v. a. ROTENGLE. Oehl do jour of Paon du jour, paauwenoog, een
schoone vlinder m. - Oeil blanc, bastaard-nachtepaal m. van Madagaskar. Oeil de boeuf, z. v. a.
ELAxCEUR, ROITELET. Oehi dor, z. v a. GAIIROT.
Oeli peint, mexicaanscli kooivogeltje van de grootte
en kleur der geoceene musch. - [Minér.] Oehi de
1)oeul, ossenoog, opaalkleuriq veldspaath n. met
donkerbruinen weerschijn. Oeil de chat, kattenoog,
glasachtig kwarts 0.; soort van 011yX. Oehi de loup,
wolfsoog, een donkerkleurige edelsteen. Oeil de
monde, z. v. a. HYDCOPI1ANE. Oehl de perdrix, patrijzenoog, naam van onderscheiden steenen. Oehi
de poisson, vischoog, naam van melkkleurig of
weîisc/ijjnend kwarts, van den gemeenen opaal,
van zékere chalcedonen en van 't wit schelpvormig
veldspaath (adulaire). - [Chir.] Oehl simple,
double, enkelvoudig, dubbel oogverband (voor één,
voor beide oogen). Oeil de perdi'ix, patrjjzenoog,
soort van tikdoorn tusschen de teenen. - ( Méd.]
OehI de chat, leottenoog, z. v. a. NYCTALOP1E. Oeil
d'éléphant, olifaofsoog, z. V. a. ILYPROPHTFIALMIE.
-
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Oehl de hhèvre, hazenoog, z. v. a. LAGOPHTHALM!E.
- [Corn.] Oehl de perilrix, bleekroocle, vurige en
zeer dure soort van Chablis, van Champagne -wijn m.
- Ook als adj.: Yin oeil de pei'clrhx, couleur ccii
de perdrhx. - Lhnge oehl de perdrhx, gewerkt ta-

fellinnen, welks patroon tamelijk naauwkeuriq
palrjzenoogen nabootst.
a VUE D'OEIL, lee.
011v. Op het oog, enkel op 't gezigt; oogensch(jnlgk, zigtbaar: Je n'ah jugd de cette distance qua
vee cI'oehl, Ik heb dien afstand alleen op 't oog beoordeeld (niet gemeten). II dépérht, affaibhil a vee
d'oehl, hij vervalt, verzwakt zigtbaar, merkbaar.AUX YEUX DE, 10e. prép. Onder 't oog van, in tegenwoordigheid van: Cda s'est passé aux yeux
de toute Ia viiie, dat is onder 't oog van de gansche steel voorgevallen.
Oeillade, t. (fam.) Lonk, wenk m., ooglon
toelonking f. Jeter, Lancer ene oehllade, een?-king,
lonk of wenk geven, toewenken. toelonken. (In deftigen stijl zegt men coup d'oehl). - Oeilladei-,
v. a. Lonken of wenken geven, toelonken. - Weleer ook: beschouwen. - Oeillard, m. [Tech.]
Molensteengat ii. - Slfjpsteen van middelbare
grootte. - Oeillé, e, adj., Z. V. a. OCELLÉ.
- Pain, fromage oehilé, brood n., kaas t. met
oogen of kleine openingen. - OEILLE, M. [H. n.]
Zeehond, rob m. - Oeillère, adj.: Dent oeillère
of als subst. OE1LLERE, f. oogtand m. - OEILLÈRE, 1.
[Man.] Ooglap in., oogleêr n. aan 't hoofdstel. Ovaal bekkentje ii. (ten gebruike bij 't bellen of
baden der oogen), oogbadkuipje n.
Oeillet, ei. [Bot.] einjelier, angelier m. Oehllet
simple, enkele anjelier, anjer m. Oehilet double,
anjelier , dubbele of gevulde anjer,, tuinanjelier.
Oehllet girohie of Girofid, nagelbloem t. Oeillet des
poètes, gras- of woudanjjelier. Oeillet fi'ange of
inignardise, z. MIGNARDISE. Oehhlet d'!nde, afrikaan m., 'indische ofturksclie anjelier, fluweelbloein.
- Oehilet d'amour, gipskruid n., soort van steenbreke. Oeihlet champêtre , schermdragende witte
weegbree t. Oeillet de Dieu, Iweehuizige koekoeksbloem; - bolderik in., Jluweelachtige roode korenbloem. Oeillet d'Espagne, paanweslaart rn. (geincillade) . Oehhlet des sables, zandanjer, pae'(jsclie
anjer. - [Coutur.] Vetergat n. - [Mar.] Oog,
gat n. Oehilets de ns, rifgaten. Oeillets denvergure, gaten voor de ra- en rifseisingebanden. Oehi

Iets de point, de tournevire, d'estropes de poulie,
de chevhlles, oogen van de schoothorens, van de
kabelaring, van blokstroppen, van boeten. Oehi
Iets d'envergure, gaten voor de rabanden. Oeitlets de manoeuvres, oogen aan loopers , aan
enden. Oehhlet d'étai, slagoog. Aiguilie le oehilet,
marlspjjker, marlpriem m - [ Tech.] Blaasje n.,
dat soms 0]) 't brandschilderwerk (email) komt. Oeilleterie, 1. [Hort.] Bed, perk n. niet anjelieren, aejerbed is. - Oei lleton, m. [Bot.] Wortelscheut m., wortellot n., aan sommige blijvende
planten; - aflegger ni., afzetsel n. van een' anjetier, van artisjokken. - [Opt.] Koperen oogschuifje n. aan teleskopen. -- Oeitletoiiner, v. a.
[Hort.] De a/leggers of loten van de moederplant
afnemen. - Oei ll ette, f. [Bot.] Tuinpapaver m.
of -inankop IL; mankopolie, papaverolie t.
(Enanthe, t. [Bot.] Roode steenbreke t. , wilde
wijngaard m. - ananthiqiie, adj. Het aroma
of den eigenaardipen w ijngeur betreffend, ee n a athisch. - [Chim.] Ether mn-, vlugtige olie, die
aan den wijn zijn aroma geeft. Acide wn-, wnanthzuur n., uit de oxydatie van de vette sto/fen met
den most ontstaan.
(Eiiiis, m. [H. n.] Wilde duif, veldduif f.
(anas). - Soort van zweefwesp f,
4iné1éum, m. (pr. —ome) [Pharm.] Oliewijn m., mengsel van wijn en rozenolie (vroeger
veel gebruikt en ook Baume samaritain, samnai'itaansche balsem, geheeten). - tEuleole, adj. J-Vijnbe
werkend, in wijnen handelend. -- ffnogale, m.
Wjjnmnelk f., wijn met melk. - tEnol, m. [Pilaren.]
Wijn m. - EtioIatif, ive, adj. [Méd.] Wijn
bevattend. Als subst.: medicindle wijn en. lot uitwendig gebruik. - 4Enoature, f. [Pilaren.]
drtsenijwijn en., wijnaftreksel n. eener artsenij.—
4lEnoIé, en. [Pliarrn.] Met wijn bereide artsenij f.
- (Enolique, adj. Met wijn bereid, gemengd of
verbonden. --- Gnogi-apiiie, f. [Didact.] Beschrijving f. der wijnen. (E imographique,adj.
Daartoe behoorencl , wjjnbeschrjvend , ce n 0 g ret -
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p hisc h. - 4Enologie, f. Wijn leer, wijnkunde,
leer van den aanbouw, de keldering, gisting en behandeling der wijnen. - Eno1ogique, wij. Wijnkundig, de wijnkunde betreffend of behandelend,
cenolOgisch. — 4Eiiologiste, 0iio1ogiie,m.
Wijnkenner, wijnbouwkundige; schrijver over de
wijnkunde, over de behandeling der wijnen, e nobog m. - 6nomancie, f. [Divin.] Waarzegqerij f. uit wijn, inz. uit o//'erwfjn. - (Eno
mancien, ne, adj. Die waarzeggerj betre/fend.
- Als subst. : Wfjnwaarzegger ni., -zeysler f. 4Enomel, 4Eiiomé 11 é, M. [Pharm.] Honigwijn,
wijnhonig m., wijnmede f. •- Wnoinètre, m.
[Econ.] Wijnmeter in., werktuig tot bepaling van
den sterklegraad des wijns, cenometer en. tEnotnétrie, f. Wijnmetinq f. - 4Lnornétriqtie, adj. Den wfjnmeler of de wijnmeting beleeffend, wnomdtrisch. - Unope, adj. Wijnachtig van voorkomen, naar wijn gelijkend. 4Enophile, adj. Wijnminnend, van wijn houdend. Sociëté wn- , maatschappij of compagnieschap f. voor den wijnhandel. - Als subet. m.
minnaar m. - (Enophobe, adj. WijnhaWijn
tend. - Als subst. fl1. Wijnhaler in. - 4IEno. - (Eno
phobie, f. Afkeer m. van den wijn
phoi-e, m. [Ant.] Wijnvat n., groote wijnvaas 1.
- Wijnverzorger, keldermeester; wijntoediener,
cenophoor en. - tEiiopiqne, adj. Den wijn
betreffend. - tEnopote, iii. Wijndrinker, wijnpooger, cenopoot m. - ( Enothionique of
anothique, adj. [Chirn.]: Acide mn-, zwavelwijnzuur n.
tEonislice, f. [Antigr.] Waarzegger ij f. uit
(le vlugt der vogelen. - 4.Eonistieien , in., -ne, f.
Vogelwaarzegger m., -zegster f. - Als adj. De
vogelwaarzeggerij betreffend.
(Esophage, m. [Anat.] Slokdarm m., spijsbuis f. --- (Esophagien, ne, adj. Den slokdarm
betreffend, daartoe belioorend: Tube ms-, slokdarmbuis f., slokdarm m. -4Esophagisme, m. [MéL]
Siokdarinkramp f. - 4Esophagite, f. Slokdarmontsteking f. - dFsophagoirhagie, f. Bloeding r. uit de slokdarmvaten. - ( Esophagorhagique, adj. Die bloeding betreffend, ee s 0p ha g a rrh a gisch. - 4Esophagototiiie, f.
Slokdarmsnede, opening 1. (les slokdarms.—tIsophagotornique, ucij. De slokdarmsnede betreffend, wsophagotômisch.
(Esti-e, m. [U. n. ] Brems, groote horzel of
paardevlieg 1. (arrneiitaiie). - (lig.) Dichtervuur n., dichterlijke vervoering 1. - [I%Iéd.] (lsstre
vénérien, ontembare drift tot den bijslaap; hevige
teeldrift f. der dieren; soms z. v. a. CLITORIS. (Esfrh!es, m. pl [H. n. ] B'i-emssoorten f. p1. (Estrowane, m. en f. {1\léd.] Door minnewoede
gekwelde rn. en f. - tEstronianie, t., z. v. a.
SATYIIIASIS en NYMPLIOMAN1E.
(Esype, m. [Cirn., i%1d.j Wolvet f., eene vette
stof, die bij 't uitkoken der wol op het vocht drijft
en waarmede men weleer vertjfde gewrichten
wreef. - 4Esypère, 1. Onqewcisschen vette wol f.
- (Esypien, ne, adj. [Bot.] Op schapenmest
groeijend.
Oenf, m. (pr. euf, in 't meerv. en ; doch volgens
Besclierelle begint deze door alle spraokkunstschrj
vers aangegeven uitspraak van 't meervoud tegenwoordig meer en meer plaats te maken voor de weer
natuurlijke: euf). Ei n.: Oenfs d'oiseaux, vogeleijeren. Oeuf de poule, de cane, dole, de pigeon
etc., kippen-, eenden-, ganzen-, duiven-ei. Oeuf de
couleuvie, de lortue, de fourmi, de vers a soie,
adder-, sehildpad- , mieren-, zijdewormen-ei.
Oeufs (le poissons, kuit f., zaad n. der moedervisschen: Des oeuîs de carpe, de liareng, d'estur
geon, de brocliet, de tanche etc., karper-, haring-,
sleur-, snoeken-, zeelt-kuit. - (absol.) Kippen-ei:
Coque, Coquille I'oeuf, e'ijerdop m., eijerschaal t.
Jaune d'oeu[, eidojer m., geel n. van 't ei. Blanc
doeul, eiwit n. Gerrue d'oeuf , hanetred m. —Oeuf
frais , due, a Ja coque, ver.cch ei, hard, zacht gekookt ei. - Oeuf de coq, Oeuf blanc, windei. (Loc. fern. et prov.) Plein cornme,un oeuf, eivol,
tot stikkens vol, stikvol, propvol. Etre plein cornme un oeuf, zijn buik cot (dik) gegeten hebben.
Pondre, Couver sur ses oeufs, stil van zijn geld
leven, een gerust, zorgeloos leven leiden. It tondrait
sur un oeuf. hij zou de varkens willen scheren,
!?ij (Uit van 't geringste nog voordeel trekken; ook:
,
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hij zou op 't volmaaktste nog wat te bedillen yinden. Donner a qn. des oeufs de Phques, iemand
paascheijeren, een klein paasch,qeschenk geven. II
a mis bus ses oeufs dans un panier, hij heeft al
zijne fondsen in tine zaak geplaatst; hij heeft zijn
gansche vermogen, al zijn geluk daarbij op 't spel
gezet. Marcher sur des oeufs, als op eijeren toopen: zeer behoedzaam te werk gaan. us so ressemblent comme deux oeufs, zij gelijken elkaar als
twee e(jeren, als twee droppels water, zij gelijken
sprekend, volmaakt op elkander. II ne troquerait pas
un gros oeuf contre un petit, hij is de gierigheid
zelf. Ii fera toujours de ses oeufs poules, lijf weet
al wat hij heeft of doet heel groot voor te stellen.
Ii croit que ses oeufs ont deux boulettes, hij
denkt dat zijne ejeren twee dojers hebben, hij houdt
zijn' uit voor een' valk. IJs n'ont pas cinq oeufs
après la soupe, bij hen is Schraalhans keukenmeesIer. Ii est fait comme deux oeufs, comme quatre
oeufs, hij ziet er uit als een schooijer, als een geplukte vink. II aime mieux deux oeufs qu'une
prune, hij is zoo dom niet als zijne muts wel staat,
hij weet wat hem lijkt of voordeelig is. Ii a cass
ses oeufs, hij heeft zijn spel, zijne zaak bedorven.
(pop.) Elle a cassé des oeufs, zij is ontijdig bevallen. Z. ook BOEUF, FOURMI. - Ook de naam van
verschillende eivormige voorwerpen: [Arch.] Oeufs,
ejeren, ovale sieraden lusschen de krolneuten der
ionische en romeinsche kapiteelen. - [ Chirn.] Oeuf
philosophique, philosophisch ei, eirond destilleer
kolfje n. - [Fl. n. ] Oeufs de mer, Oeufs matins,
zeelkels m. pt. Oeufs de pierre of Pierre ovaire,
kuitsteen, m. Oeuf des druides , Oeuf fossile,
z. v. a. ECHINITE. Oeuf de vache, de chamois,
z. v. a. 2E0Ac,noPILE, BEZOAIW. - Ook de naam
van verscheidene schelpen, van eenige paddestoelen.
- Oeiifrier, m. (barber.) Ketel, pot m. om eperen in te koken. - Oeuvé, e, adj. Vol, kuit inhebbend. Hareng oeuvd, volle faring m.
Oeuvre, t. Werk, gewrocht n., voortbrengsel
eener werkende kracht: Les ieuvres de Dien, de Ja
nature, de l'art, de werken Gods, der natuur, der
kunst. L'oeuvre de Ja crmation fut achevme en six
jours (fut nu ouvrage de six jours), het werk der
schepping werd in zes dagen voltooid. L'oeuvre de
Ia rédemption, het werk der verlossing. Dien protége les oeuvres du gmnie, God beschermt de gewrochten van 't genie. (In dezen zin somtijds, (loch
alleen in deftiqen stijl, mannelijk: Athalie (tragedie
de Racine) est l'oeuvre le plus parfait du gmnie
inspire par Ia religion.) - (Prov.) A loeu\re on
connalt l'ouvrier, het werk verraadt zijn' maker,
aan 't werk kent enen den meester. La fin conronne l'oeuvre, Z. FIN. - ( Loc. fans.) Voilh de vos
oeuvres! daar hebt ge wat schoons verrigt! (van
iemand, die iets verkeerds gedaan, iets bedorven,
flebroken enz. heeft). B ne fait oeuvre de ses dix
doigts, Z. DOIOT. Jamais un tel ny lit oeuvre, dat
heeft deze of die (boe knop hij wezen moge) nooit
kunnen evenoren. 11 est grand poète, Voltaire n'y
fait oeuvre, hij is een groot dichter, Voltaire haalt
er geen handwater bij. Jamais il ny fi t oeuvre,
hij is daarin nooit een heksenmeester geweest. Jamais Gargantua ny fit oeuvre, Gargantua (een
reusachtig held van Itabelais, ook een reus in 't
eten) was bij hem maar een peuzelaur: een veelvraat
als hij is er niet. 11 emploie tonics pièces en oeuvre,
hij laat geen middel onbeproefd, hij klopt aan alle
deuren aan. - [Morale chrét.] L'oeuvre de la chair
of'dechair, het werk des vleesches, de vleesclieljke
gemeenschap van man en vrouw. - [ Prat.] Elle
est enceinte des oeuvres dun tel, zij is door dezen
of dien bezwangerd. Werk n., arbeid ni., gebruik n. Mettre en oeuvre, in 't werk stellen, qebruiken, aanwenden, gebruik maken; bewerken, verweren, bearbeiden: 1%lettre du bois, des pierres en oeuvre, hout, steenen Verwerken, bearbeiden. - Mettre
tonics sortes de remèdes. de moyens en oeuvre, allerlei geneesmiddelen in 't werk stellen of gebruiken,
alte,lei middelen oonwen(len, zijne toevlupt tot allerlei middelen nemen. - Mettre un ouvrier en oeuvre,
een' werkman aan 't werk zetten, hem werk g even,
zich van hem bedienen. - Mettre h l'oeuvre, aan 't
werk zetten, een werk of arbeid doen beginnen. So
inettre ui l'oeuvre, aan 't werk gaan, den arbeid
aanvangen, beginnen te werken. Etre h l'oeuvre, en
oeuvre, aan den arbeid of aan 't werk zijn, met
iets bizig zijn. Meltre Ia inain a l'oeuvre, de hand
-
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aan 't werk slaan, een werkzaam deel aan eene
taak nemen. - Main d'oeuvre, z. dat woord. Maître des oeuvres, (weleer) opzigter over de metsel- en tirarnerwerken. - Maitre des Mutes oeuvres, des basses oeuvres, Z. MAÎTRE (blz. 1097,
kol. 2 , en lees daar niet lasses, maar basses). [Joail.] Kas, ringkas, invatting f.: L'oeuvre de
ce diamant est fort délicate, de kas, de invatting
van dien diamant is sierlijk bewerkt. Ce diamant
est sorti, toinld de l'oeuvre, die diamant is uit
zijne kas geraakt, gevallen. Ce rubis est hors
d'oeuvre, est bien mis en oeuvre, die robijn is
niet gezet, is goed gezet. Mettre en oeuvre, zetten,
edelgesteenten, paarlen in goud, zilver enz. vatten.
Melteur en oeuvre, Z. METTEUR. - [Mar.] Oeu
vres vives, onderschip n., het onder water zijnde
gedeelte van een schip. Oeuvres mortes, bovenschip.
- Oeuvre de marée, al het werk, dat in eene
haven tij laag water verrigt moet worden. Oeuvre d'église, kerkinkomsten eener parochie. Kerkmeestersbank f. - t Maltres de l'oeuvre,
kerkmeesters. - [ Jur.] Oeuvre nouvelle, elk reit,
dal als inbreuk op eens anders eigendom kan beschouwd worden. Werk, voortbrengsel des
verstands, boek n. in proza o(poezjj, met betrekking
tot zijn' schrijver. Oeuvres phulosophiques, morales, posihumes, inédites, wijsgeerige, zedekundige,
nagelaten, onuilgegéven werken. Les oeuvres de
Racine, de Voltaire, de Chateaubriand, de wer
ken van B., V., Ch. - Werk n., zedelijke of godsdienstige handeling, verrigting of daad 1. Les
oeuvres de eharité, de miséricorde of Oeuvres
pies, de werken der liefde, der barmhartigheid,
vrome werken n. pl. , aalmoezen f. pi. Oeuvres
méritoires, surérogatoires or de surérogation, verdienstelijke, overtollige werken. Chacun sera jugé
seîon ses oeuvres, ieder zal naar zijne werken geoordeeld worden. Faire de bonnes oeuvres, goede
werken doen. La foi sans les oeuvres est morte,
het geloof zonder de werken is dood. - [ Tech.]
Oeuvres bianches, blanke, geslëpene, snijdende metalen werktuigen of gereedschappen n. p1.
OEUVRE, M. Werk n., gezamenlijke platen eens
graveurs, gezamenlijke muzijkwerlt'en van een'
componist. II a l'oeuvre dAlbert Durer, de Callot,
tout l'oeuvre de Mozart, de Haydn, hij heeft de
prenten van 41b. D., van C., al de muzijkwerken
van AL, van I-I. - [Métall.] Zilverhoudende looderts m. Plomb d'oeuvre, werklood n. Faire l'essai
de l'oeuvre, het zilvergehalte van den looderts onderzoeken, het werklood essaydren. Argent de i'oeuvre, werkzilver n., het in den looderts vervatte
zilver. - [ Mchim,] Le grand oeuvre, de goudmakerskunst, de steen (ier wijzen, z. pierre PHILOSOPHALE. - [Arch.] Hoofdgebouw n., algemeene
aanleg m. van een gebouw. Cet escalier est dans
l'oeuvre, die trap is binnen de hoofdmurep, binnen
't gebouw aangebragt. La salle a trente mètres
dans I'oeuvre, de zaal is binnenwerks, in 't licht,
dertig meters lang. z. voorts op HoRs en H O R S D'OEUVRE. - Travailler sous-oeuvre, Reprendre
saus-oeuvre of en saus-oeuvre un hâtiment, un
mur, nieuwe fondamenten onder een gebouw, onder een' muur aanbrengen. - ( fig. et fam.) Voyant
qua en tragdie péchait par le plan, ii la reprise
sous-oeuvre, daar hij zag, dat het plan van zijn
treurspel niet deugde, heeft hij 't omgewerkt, nog
eens onder handen genomen.
t Oeiavrei, V. a. et n. Werken (travailler).
I Oeuviier, m., -tere, f., nu OUVR1E1I, -1ERE.
Oenviiste, m. Verzamelaar van plaatwerken.
Offe, m. [Bot.] Spaansche brem 1.
Olfendie, v. a. Aanvallen beleedigen.
ifensant, e, adj. Beleedigenci, aanstooteljk:
Discours oil'-, beleediqend gesprek n. - Je ne lui
al rien fait doff-, ik heb hem niets beleedigends
gedaan. - Offense, f. Beleediging f., met woord
of daad aangedane hoon m. Faire une off- a qn.,
iemand erne beleediging aandoen. Pardonner une
oil-, eene beleediqing vergeven. - [ Morale chrét.]
Schuld, zonde 1.: Pardonnez-nous nosoll'-s, vergeef
ons onze schulden. Expier ses off-s, zijne zonden
boeten. -- Olfenser, v. a. l3eleedigen, eene beleediqing aandoen, krenken, aanranden: Ce nest
pas (t dessein que .1e vous al otiensé, ik heb u niet
met opzet beleedigd. - Ook van zaken: Off- Ia
méinoire de qn. , iemands nagedachtenis aanranden.
- Ook zonder voorwerp: Les paroles olfensent plus
-

--

;

que les actions. - [Théol.] 01f- Dien, zich tegen
God bezondigen, God vertoornen. - Kwetsen, hinderen, beschadigen; - aanstoot geven , ergeren:
Un son aigu offense l'oreille, een scherp, krjschenct
geluid kwetst het oor, doet het gehoor pijnlijk aan.
- Ce coup lui a offensé le cerveau, deze slag
heeft Item de hersenen gekwetst. Oil- la vanité de
qn., iemands ijdelheid kwetsen, zeer doen. Off- Ia
chasteté, les oreilles chastes, Ia blenséance, de
kuischheid, de kuische ooren, de welvoegelijkheid
kwetsen, aanstoot geven. - (Pray.) Ii ny a que
Ia vérité qui offense, alleen de waarheid kwetst:
de gevoeligste verwijten zijn die, welke men weet
verdiend te hebben. - S'OFFENSER, V. pr. Voor
eene beleediging opnemen, zich belgen, zich vertoor
nen, kwaad worden, kwalijk nemen: 11 s'offense
de ce que vous dites, hij belgt zich over hetgeen
gij zegt. - Elkander beleedigen: Ces orateurs sotfeusent réciproquement. - liet part. passé is ook
adj.: Un ami offensé, een beleedigé vriend. L'amour
propre off-, de gekwetste eigenliefde. - Ook subst.:
Je suis l'off-, ik ben de beleedigde. - Off'ensif,
ive, adj. Aanvallend, aanrandend, aantastend:
Traité off- et défensif, aanvallend en verdédigend
verbond ii. Guerre off-ive, aanvallende oorlog m.
- Armes off-ives, aanvallende wapenen II. p1.,
wapenen tot den aanval (vgl. DÉFENSIF). - Offensive, t. Aanval m., toestand m. of verhouding f.
van aanvaller: Prendre 10ff-, aanvallenderwijs te
werk gaan, aanvallen, aantasten. - Offensivenient, adv. .danvallenderwijs: Agir oil-, op eene
aanvallende wijze te werk gaan.
Offert, e, adj. (en part. passé van offrir): Présent, Service oil'-, aangeboden geschenk n., dienst t.
Sacrifice off-, opgedragen offerande 1. - Somme
off-c, geboden som f. - (Proc.) Marchandise off-e
a le pied coupé, aangeboden waar is verdacht. Offerte f. of Offertoire, m. [Liturg.] Gedeelte
der mis, tusschen 't Credo en Sanctus, waarbij de
priester het brood en den wijn opheft en vertoont,
misoffer II.; - ook: het gezang of gebed, dal deze
plegtigheid onmiddellijk vooraf gaat, offerzang m.,
offergebed, offertOrium n. — Offerdoek m., waarin de diakenen de offeranden der geloovigen in ont
vangst namen.
Of flee , m. Maatschappelijke pligt; pligt m.,
schuldigheid t. Cicéron a fait Un traite sur les
offices, Cicero heeft eene verhandeling over de
pligten geschreven. Loll- dun bon père, de pligt
van een' goed' vader. - Dienst f., dienstbetoon n.:
C'est un grand oil'-, un off- d'ami que vous lui
rendrez , gij zult hem eene groote dienst , eene
vriendschapsdienst betoonen. Promettez-moi vos
bans off-s auprès de lui, beloof mij uwe hulp,
amen bijstand hij hem. Itendre a qn. de mauvais
off-s , iemand ondienst, eene slechte dienst bewijzen.
- [Cath.] Dienst, kerkdienst, misbediening, kerkeljke ambstverrigting, de .qansche door den pries
ter bestuurde godsdienstoefening f. Assister a i'olr-,
Entendre l'off-, de godsdienst, de mis bijwonen of
hooren lezen. Il est allé a loll-, hij is naar de
kerk, naar de dienst, naar de mis gegaan. Livre
(10ff-, gebeden-, g e tij-, misboek n. Off- des marts,
zielmis, doodendienst f., voorgeschreven gebeden n.
p1. voor de afgestorvenen. L'off- de la Vierge, de
da,qeljksche Maria-dienst, in zevendeelige gebeden.
Le petit off-, de verkorte Maria-dienst. - Gedeelte n.
van 't brevier, dat ieder geestelijke dagelijks moet
bidden of zingen: II na pas encore dit, achevé
soil off-, hij heeft zijn brevier nog niet gebeden. Le saint olf-, Z. V. a. INQUISITION. Ambt n.,
bediening I'., post in., ambtsverrigting, dienstvervulling, dienst f. Off- claustral, civil, kloosterlijk,
burgerlijk ambt. La charge d'évèque, cclie de grand
vicaire sont des off-s eccidsiasliques, het ambt eens
bisschops, dat van eenen vikaris, zijn geestelijke
ambten. Ii a acheté eet off-, hij heeft dit ambt gekocht. - 11 fait 10ff- de sécrétaire, hij verrigt
de bediening van eenen geheimschr ijver. - (lig.)
Mon estomac ne fait plus son oil-, mijne maag
doet haar werk niet meer, is van hare streek:
verteert slecht. - (Loc. prov.) 11 a acheté un
off- de trépas, hij heeft een' pas voor de eeuwigheld gekocht, hij is afqezeild. Ii na Di off- ni bé
nifice, hij heeft geenerlei vast inkomen. - D'OFFICE,
bc. adv. Uit eigen beweging of aandrift; ambts
halve: Faire une chose doff-, iets uit eigen bewe
ging, vrijwillig doen. - Experts nommés doff-,
-

-

-

-

-
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door de overheid of den regter benoemde zaakkundigen. Rapport d'oir-, arnbtsberigt m
OFFICE, f. Linnen- en zilverkamer in aanzienlijke
huizen; - spijs/camer, voorraad- of proviandkakamer f.; vertrek n. bij de eetzaal, waar al liet tot
de tafeldienst benoodigde voorhanden is en gereed
gemaakt wordt. - Kunst t. der tafelbediening, der
bereiding, schikking enz. van 't nageregt. - Gezamenlijke keukenbedienden m. en t. p1.; al wat
tot de tafelbediening behoort.
Official ILL (weleer) Vicaris of qeesteljke
plaatsvervanger van een' bisschop der katholjke kerk
in wereldlijke aangelëqenheden, o f/ic i a a 1 in. Officialité, f. Ambt n. en waardigheid t, van
zulk een' bisschoppelj/cen officiaal, officialaat a.
- Officiant, adj. et subst m. [Liturg.] Dienstdoend; dienstdoende priester m. - OFFItIIANTE,
adj. et subst. f. Dienstdoende, met de weekdienst
,

belaste koornon.
Officiel, le, (l(Ij. Van ambtswege, ambts- of
pligtinatig, tot de dienst, den post of het ambt behoorend; al wat van hoogerliand geschiedt, uitgaat,
gewild of bevolen wordt; echt, geloofwaardig, boven twijfel verheven, o f f i c i e e 1. CeL article est
oil-, dit artikel is van hooger hand, van de bevoegde autoriteit, is officieel. Rapport off-, ambtsberigt, dienstberigt, officieel berigt, verslag n . Nouvolle off-le, officidle, ontwijfelbare tijding 1. - La
partie off-la du Moniteur, het officiële, van de regéring uitgaande gedeelte des Moniteurs. - Officie ll eiHent, adv. Op officiële wijze, van ambtswege of 0)) hoog gezag medegedeeld.
Officier, v. n. [Liturg.] De dienst doen, de
godsdienstoefening besturen, de mis bedienen, a I'ficidren. - (ram) Cot homme officie bien, (lie
man is een gezonde eter en drinker.
Officier, m, Beambte, ambtenaar, dienstverrigtend persoon ITI,: Off-s de guerre, ie justice, de
police, krijgs-, ges'egts-, policie -beambten. 011- civil,
burgerlijk ambtenaar. - [Mil., Mar.] Bevelvoerend
krjgsman, inz. die den graad van luitenant of
een' hoogeren bekleedt, o f i c i e r ni. oir- d'infanterie, de cavalerie, officier bij 't voetvolk, bij de
ruiterij. 011- ie (de Ia, dans a) garde nationale,
officier der nationale garde, schutter-officier. Offde (dans in) marine, officier der (of bij (i e) mavine , zee -officier. Off-s généraux , supérieurs,
hoofd-officieren, staf-officieren. Off-s sugalternes,
Sons-off-s , mindere officieren (luitenants, onderluitenants en adjudanten), onder-officieren. Off- de
santé, officies van gezondheid. Off- d'état major,
officier van (ten staf. O ff-s mariniers, Off-s mariniers de l'équipage , scheepsonderofficieren, dekofficieren (schipper, bootsman, schieman en hunne
moats). Off-s mariniers de canonnage, artillerieonderofficieren (konscapels-majoor, konstapel en
zijne moats). Off-s mariniers de pilotage, stuurliedes en noodhulpen. oil-s de plume, schrijvers,
pennisten in. »1. 011-s non-mariniers, baantjes -gasten, ambachtslieden aan boord (baas smid, baas timmerman, baas zeilmaker enz. met hunne maats).
Off- de quart, officier va n de wacht. Off- marcliand,
koopvaardij-kapitein. - [Cuis,] 011-s, spijs-officier,
kok en hofmeester.
Oflleière, f. [Fl. eed.] Kloosterzuster of non f.,
die eene of andere bediening heeft.
Officieusement, adv. Op gedienstie, bafflel(jke wijze, dienstwillig, dienstvaardig. -"Of fici
eux, ense, adj. Dienstvaardig, gediensti,q, dienstwiltig, wilvaardig, beleefd, wellevend ho//'eljlc, off iciilus. Ii est trés-off-, hij is zeer gedienstig. Mensonge off-, gedienstige leugen, leugen om bestwil (waardoor iemand. gediend en niemand benadeeld wordt). Z. ook DÉFENSEtJR. - Ook als subst.
(iron.) Faire l'off- , den gedienstigen man, den
oogendienaar spelen.
Offieiiial, e, adj. [Méd., Pharm.] In de apotheekvereischt en toebereid voorhanden; geneesrachtig. heelend, officinaal. Médicaments 0111-k
cinaux, in de apotheken gereed gemaakte, gereed gehou ene geneesmiddelen ii. p1. (v(„'l. MAGIsTRAL). Substances médicamenteuses off-es, geneeskrachtige zelfstandigheden t. pl., die in de apotheek voorhanden moeten zijn. - Plante off-e, geneeskrachtige plant, artsenijpiant t. - Officitialement,
ode. Naar apothekers wijze, volgens de behandeling
in de apotheek. - Offieine, 1. Winkel van een'
apotheker ofdroogist, artsenij-, kruidenwinket m.,

OFFTJSQTJER ,
apotheekf. —Werkplaats t., laboratOrium a.
- (fig.) Studeervertrek a.
Offraisde, t. 0/Ter n., offergave, offerande 1.
Les our-s de lancienne 101, de offers van 't oude
Verbond. Table d'offr-, offertafel 1. - [Cathj
0/Tering, offerande t., plegtigheid bij de iioogmisen,
wanneer de naar 't volk gekeerde priester de offers
of geschenken der geloovigen ontvangt, die de paténe of 't kellcschoteltje komen kussen. Aller it
l'offi'-, ten offer, ter 0/Tering gaan. Bassin aux offr-s,
offerbekken a. - (Loc.prov.) L'offr- es(, a dévotion,
of A l'offrande qui a dévotion, bet offer is vrijwillig, ieder offert wat hij wil. A chaque saint son
offr- of sa cliandelle, Chaque saint veut son offrof sa chandelle, Z. CHANDELLE. z. ook CURE. Quand
les curds ne voudront plus d'offrandes, te SintJutmis, nooit. - Bij uitbreiding: Gave, gift f.,
geschenk, offer a., al wat men uit ac/ding, eerbied,
enz. iemand aanbiedt. Le monarque agréa notre
off r-, de monarch nasa onze gave welgevallig aan.
Off rant, m. Bieder, aanbieder m. - [Prat.]
Au plus offr-, aan den meest of hoogstbiedende

z. (enchérisseur).
O1i're, 1. Het bieden of aanbieden; aanbieding,
aangebodene zaak I., voorslag m., aanbod; bod fl
Faire, Pecevoir une oltre, een aanbod, een' voorslag doen, aannemen.
en. 0e11de service, dienstaanbieding f. - Accepter, Refuser une olire, een aanbod aannemen, afslaan. - [Corn.] Lettre d'offre,
schriftelijk aanbod a. Faire la première off re a un
encan, het eerste bod bij eene veiling doen. C'est
ma dernière off re, dat is mijn laatste bod. - [Jar.]
Aanbod a. , voorslag ni. (ter voorkoming van eene
of andere regtshandeling): Ses offres ant été recues
eis justice et déclai'éesvalables, zijne aanbiedingen
zijn bij 't geregt aangenomen en voor geldig verklaard. - [Econ. pout.] (obsol.) Aanbod n., wedijver m. der kooplieden, fabrikanten enz. om hunne

waren te plaatsen; hoeveelheid dier waren. L'offre
et in demande, het aanbod en de vraag.
S Otfreui', flL Aanbieder m.
Olfrir, v. a. Aanbieden, ter aanneming voorstellen, ten dienste stellen, opdragen; offeren„ bieden: Offr- un présent, een geschenk aanbieden. 11
ma offert son carrosse, hij heeft mij Zijne koets
aangeboden. Je lui offris Ie choix de deux, ik bood
hem de keus van beiden aan. - (fig.) Je lui ai
offert mes amis, ik heb hem den invloed mijner
vrienden te zijnen behoeve aangeboden. 0Th'- le cornbat P qn., iemand uitdagen, den strijd aanbieden..
Offr- le choix des armes ii soii ennerni, zijnen
vijand de keus der wapens laten. Je lui al offert
mon épée, ik heb hens (de hulp van) mijn' degen
aangeboden. Offrir Ia main, le bras ii une dame,
eener (taaie de hand, den arm aanbieden. II lui
a ottert sa main, hij heeft haar Zijne hand aangeboden, haar ten huwelijk gevraagd. - Offr- an

sacrifice-dc l'encens, des actions de graces (t Dicu,
Gad een o/fer, wierook, dankzeggingen opdragen,
ten o/Terbrengen. - (absol.) Our- P l'offrande, zijn
offer opdragen, ten offer gaan (vgl. OFFRANDE). -

(Jig.) Offr- a Dieu ses douleurs, ses persécutions,
om Gods wil smarten, vervolgingen verdragen. -11 offre trois mille forms de cette maison, hij
biedt drie duizend gulden voor dit huis. - Aanbieden, vertoonen, voor oogen stellen, aan den geest
voorstellen: N e m'olt'rii'ez-vous plus qu' an visage
interdit, zult gij mij niets anders dan een ontsteld
gelaat vertoonen. Ce l)1YS 0111e it Ia vue de riants
paysages, dit land biedt het oog bekoorlijke landschappen aan. - S'OFFP.IR, V. pr. Zich aanbieden,
zich voorstellen; zich voordoen of opdoen, zich
vertooncn. Je m'offre prisonnier en sa place, ik
bied snij als gevangene in zijne plaats aan. Le

Christ s'est offert pout' nous ii son Père, Christus
heeft zich voor ons bij zijnen Vader als offer tebragt. - Quel triste objet s'offre It ma vile 1 welk
treurig voorwerp doet zich voor mijne oogen op!
- Ook als V. imp.: II s'offre une he lle occasion,
er doet zich eeoc schoone gelegenheid op.

Otfusquer, v. a. Beletten te zien of gezien te
worden; verduisteren, verdonkeren, het licht benemen; verblinden. Les nuées offusquent ie soleil,
de wolken verduisteren cle zon. Ce hâtiment olDis
que Ia vue, dit gebouw ontneemt het licht, maakt
het hier donker. Le soleil in'offusque les yeux, de
zon verblindt mij de oogen. - (fig.) Ves'wars'en,
bedwelmen, bentvelen: Les vapeurs tin yin offus-
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quent le cerveau, de wijndampen bedwelmen, benevelen de hersenen. La partialité ofrusque Ia raison, de partijdi1ieid verwart de rede, laat geen
vrij, kelder oordeel toe. - Hinderen, mishagen,
ergeren; kwetsen. Cel hom me I'olfusquait, die man
ergerde hem, stond hem in den weg, verwekte zijne
ijverzucht. IL s'oliusque de tout, Tout l'offusque,
hij ergert zich aan alles, alles maakt hein ijverzuchtig. 11 ii'o ffusquait Ia vanitd de personne, hij
kwetste niemands ijdelheid. - liet part. passé
komt ook als adj. voor: La soleil offusqué par les
nudes, (le door de wolken onziqtbore zon f. Des yeux
oil-s par le soleil, door 't zonlicht verblinde oogen n.
p1. - Cerveau off-, benivelde, verwarde hersenen f.
Pl. .- Ii so sent off-, hij voelt zich in de schaduw
gesteld, overtrof/en. Sa gloire fut un peu off-e par
eet évènement, zijn roem werd door die gebeurtenis eenigzins verminderd, bezwalkt.
Ogival, e, adj. [Arch.] Kruis- of spitsboogvormig. Architecture og a , spitsbogenstiji, ojiefstijl in. - Ogive, f. Kruisboog, spitsboog n. aan
gothische gewelven, o ie f n. - Ojief, een lijstlid, dat in zijn profiel eeoc uit twee bogen zamengestelde kromme lijn voorstelt, waarvan de eene
hol en de andere bol voorkomt. - Oom, IVE, adj.,
liever OGIVAL. - Ogivette, t. (verlewl. van ogive)
Spitsboogje n. (NADE, enz.
Ognon, Ognonade, etc , Z. OIGNON, OIGNO
Ooesse, t. [BIas.] Zwarte koek in. of schijf t.
Ogotone, fl1. [EI. n.] Zandhaas in. van 1110flgolie en China [lepus davuricus].
Ogre, ni. Ingebeeld monster of gedrogt, schrikbeeld n., weerwolf, kindervreter, menschenete',
wildeman, bullebak in. - (Lor. fam.) 11 mange
comme un ogre, hi eet als een wolf. -- Vraafucht t.
- Ogi-ei-ie, t. Weirwolfspreukje n. - OgresSe, t. Kindervrcetster, menscheneetster t. - Ogrition, ni., -De, t. Kind van zulk een wezen, weerwolfskind n.
Ogygique, adj . Overoud, eerwaardig dooi'
image oudheid, ogy'gisch (naar Ogyges, den
oudsten fabelachtigen beheerscher van jittika, onder wiens regéring de ogy'(jische vloed geheel Attika moet verwoest hebben).
Oh! interj. (om bewondering, verrassing, ongeduld. verlangen, verzoek, klagt, enz. uit te drukken)
0! Oho! Ei, ei! Och! Ach! - Olie! interj. (ons
te roepen) Hei! Hei daar! - Oho! interj. (om
verwondering uit te drukken) Wel hé!
Oïeeptome, in. [H. n.] Schildkever in.
Oie, 1. [H. ii.] Gans f. Oiedornestique, sauvage,
tamme, wilde gaas Oie des moissons, kleine sneeuwgans of zaadgans. Oie de neige, des Esquimaux,
Oie hyperborée, sneeuw- of hagel/tans. Oie nonnette, z. CRAVAN. Oie de Bassan, de Brente.
d'icosse, Z. V. a. BERNACHE, BERNACLE. Oie a
cravate, canadasche gans. Oie cygnoïde, zwanengans, chinésclie, guinésehe gans. Oie du Nord, it
duvet, noordsche gans, eder- of donsfjans. Oie armée, spoorgans. - Oie de solan, Z. V. 0. BOUBIE,
FOU. bie, de Ia mère Carey, z. v. a. ALBATROS.
Oie d'Amérique, Z. V. a. TOUCAN. Ole de Ia iner,
duikergans (harte). -- Tirer Foie, de gans den

kop aftrekken (een barbaarsch volksvermaak).
Jeu de Foie, ganzenspel, ganzenbord n. (bekend kinder -dobbeispel. - ( fam.) C'est utie oie, 't is een
gansje, een onnoozel schepsel. Etl'e bête comme
une ole, zoo dom als eeoc gans zijn. Conte de ma

Mdie Mie, Z. C(IINTE. --- Merde dote, Couleur
merde dote, z. )VIERDE. - Patte d'oie, kruispunt
van verscheidene wegen of lanen. Ook: Ooghoekri;npels In. p1. - [Cuts.] Petite oie , ganzenafval m., ganzepeper 1. , al wat men van eene gans
tij 't opmaken wegsnijdt: pooten, vlerken, hals,
lever enz. (abattis). - (fig.) (in Molière's tijd)
Stofféring t. van hoeden, van verschillende kleedingstukken; - eerste beginselen van den beschaafden
-

omgang; - kleine vrouwelijke gunstbewijzen n. pl.
La petite oie dun livre, de bijzaken van een boek
(voorberigt, opdragt, bladwijzer, enz.). (Al deze fig.
beteekenissen zijn verouderd.) - [Astr.] Gans t.
noordelijk sterrebeeld ii., tusschen de Lier en den
Arend. - [Mar.] , Z. MOUILLER. - ( Lor. prov.)
Envoyer qn. paître les oh's, iemand naar den
drommel jagen, weqzenden. Si tous les fous por-

talent des bonnets blancs, nous ressembleilons it

un troupeau d'oies, als alle gekkin witte kappen
droegen, zouden wij naar een' troep ganzen gelijken:
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ieder heeft zijn gebrek. - (Prov.) Qui a plumé
Foie du rol, cent ans après it en rend la plume,
met de grooten is 't slecht kersen eten.
( Oigneineiit, m. Het zalven; zalving t.
Oignon, m. (spelling der Académie e. a. (Pr.
o- nion), Ognon (spelling der botanisten) [Bot.]
Ui, uije, ajuin m., plant van 't lookgeslacht. Soupe
a l'oign-, uijensoep f. - Bol, bloembol, wortelknol in.
van vele planten: Un oign- de tulipe, de its, de
jacinthe, een tulpen-, lelie-, hyacintenbol. - Oign
macin, zeeajuinbol. Oign- de loup, soort van kauwoerde t. Oign- musqué, sauvage, twee soorten
van muskaat-hiacinten (muscari). - (Loc. prov.)
I1 croit it Ia tacon des oign -s, hij groeit als de
ugen: alleen in de dikte. 11 est vètu comme un
oign-, hij zit magtig dik in de kleiren. Se rnettre
en rang d'oign-, zich op dine lijn scharen, naast
.

elkander plaatsen; - zich onder groot gezelschap
mengen, waar men eigenlijk niet thuis hoort. Ii
y a de t'oign-, Cela sent l'oign-, daar steekt wat
achter, die zaak is verdacht, er is een luchtje aan.
Ii regrette les oign-s d'Eg y pte, hij reikhalst naar
de Egyptische vleeschpotten: hij wenscht de vorige,
bétere tijden terug. - (pop.) Ft donc l'oîgn-, vous
sentez Ia cilioule, weg, gij hebt uijen gegeten. (Proc.), Z. C1BOULE. -- [H. n.] Groote soort van
schelpslak t. - [ Mid.] Pijnlijke eeltknobbel in. on(iii' den grooten teen. - [ Vétér.] Eeltgezwel n.
aan den voetzool des paards. - Oignonade, t.
(pr. o-nion—, zoo ook de volgenden) I Cuts.] Spijs t.
of geregt n. met veel uijen bereid. - Oignonet, rn
Soort von ronde, uivormige zomerpeer t. - Oigiionette, f.(verklw. van oignon) Uitje, ajuintje n.
- Oignoniiière, t. U(jenbed n., uijenakker m.,
ufjenveld n.
Oil (Langiie d') , [Litt.1 Naam der taal,
die in de middeleeuwen in Frankrijk ten noorden
van de Loire werd gesproken, een mengsel van
latijn, celtisch en frankiscie (vgl. or,).
OiIIe, Oil, OuiLIe, t. [Cuis.], gebruikelijker
OLLA PODRIDA.

Oindre, v. a. Zalven, oliën, met eene vettige
stof of met olie bestrijken: Oindre le papier, le
bols, het papier, liet hout oliën, met olie laten
doortrekken. Oindre son corps, zijn ligchaam zalven, met eene vet- of oliestof inwrijven. - (inz. gebézigd van de calving der oude israëlitische koningen, en van die bij de kat!ioljke sacramenten):
Samudi oignit Saul pour ètre rol d'Israël, Samuel

zalfde Saul tot koning van Israël. Oindre un malade avec les saintes huiles, eenen zieke met heilige olie zalven, hem het laatste oliesel toedienen.
On oignit les athlètes pour Ia lutte, de kampvechtei's werden vóór de worsteling met olie bestreken.
- (Prov.) Oignez vilain, il vouspoindra; poignez
vilain 11 vous oindra, wie een slecht mensch goed
doet, wordt met ondank beloont (krijgt stank voor
dank), maar wie hem naar verdienste behandelt
(hard tegen hein is) , dien is hij onderworpen. S'OINDIiE, v. pr. Zich zalven, zich insmeren.
Oing, m. Gesmolten varkensreuzel m. en n.
Vieux oing, wagensmeer n.

Oluogi-aphie, Olnoniancie, Oïnoinètre,

etc., z. ENO)—.
Oint, e, wIj. (en part. passé van oindre) Rol,
Piètre oint, gezalfde koning, priester. - Ook als
subst. (inz. van Christus): L'oint du Seigneur,
de gezalfde des Heeren. Gardez-vous de toucher
a mes oints, wacht u, mijne gezalfden aan te raken. - t Oiuture, f., nu ONGUENT.
Oisaniite, f. [Minér.] Paramidale titaniumerts m. (octaédrite).

Oiseae , in. [H. n.] Vogel in. Ois- male,
temelle, mannetjes-, wijfjes-vogel, mannetje, wijl'je n. Ois- de proie, de mar, de passage, de leure,
de rainage, de volière, roof-, zee-, trek-, lok-,
zang-, vlugtvogel. Ols- aquatique, nocturne, domestique, privé, dressé, water-, nacht-, huis-,
tamme-, afgerigte vogel. Ois-x de basse-cour,
pluimvee n., hoenders n. p1., huisgevogelte n. Ois-x
nobles, ignobles, hoog-, laagvliegers ni. p1. - (Loc.
fig. et prov.) Lois- ny est plus, Lois- s'est envolé, de vogel is gevlogen, het nest is leig. Ce nest
Pas viande pour vos ois -x, dat is geen kost voor
uwen mond, (pop.) geen spek voor uwen bek: dat
is voor ie te duur, te hoog, te geleerd, enz. On ne
preid pas les vieux ois-x a la pipée, eene oude rot
loopt niet ligt in de val. 11 est léger comme lois-
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de Saint-Luc, hij is zoo vlug als een os. Voilâ
une grande cage pour un petit ois-, dat huis is
te prooi, te prachtig voor zulk een' gering, onbeduidend man. - (dnigr.) Ne voilà -t-i l pas un
bel ois- ! een schoone vogel! wat hooje borst zet
dat niensch! - Met oiseau vormt men den volksnaam van eene (Jroote menigte vogels, b. v.Oisabeille, Ois- boiirdon of bourdonnant, Ois- murmure, vliegenvogel, kolibri in. Ois- d'Afrique, Oispeint, z. v. a. PLNTADE. Ois- anonyrne, soort van
tangara of prachtmees, ook: een negencloocier (piegrièclse). Ois- arctique of do nord, roofmeeuw f.
(chasse-meide) Ois- béni, z. V. a. TROGLODYTE.
Ois- de boeuf, reiger m. van Madagaskar. Ois- de
Bohème, Z. JASEIJR. Ois- a bonnet noir, z. v. a.
MESANGE nonnette. Ois- boucher, z. v. a. PIEGRIÈCHE. Ois- liiame, indische WOUD, m. Ois- brun,
braziliaansche pimpelmees f. Ois-x de cadavre, lijkvogels, nachtvogels. Ois- de Calicut, Z. V. V. DENDON, DINDE. Ois- -canne, z. v. a. OLIVE. Ois- cé
de groote arend ID. Ois- de cerises, z. v. a.-lest,
LORIOT. Ois- -charneau, z. v. a. AIJTRUCHE. Ois
(Ie citnetiôre, z. v. a. GRIMPEREAU. Ois- cochon,
nachtreiger in. (bilsoreau) van Paraguay. - Ois
a collier, Ois- de Notre-Dame, Z. V. a. IARTIN
PECEIEUII. Ois- de combat, Z. COMBATTANT. Oisde Curacao, hokko van Guiana (z. HoccO). Ois- de
dégoût, z. V. a. DRONTE. Ois- du destin, z. v. a.
CALAO. Ois- du diable, de Diomède, twee soorten
van stormvogels (pétrel). Ois- diablotin, z. v. a.
GOPLAND. Ois-x de Dien, paradijsvogels. Ois- dunette, Z. V. a. GRIVE. Ots- dpinard, zevenkleurige
prachtmees 1. (tangara). Ois- d'été, groenlandsclEe
duiker ni. Ois- fétidie, z. v. a. BUTOR. Ois- de
feu, ..v. 0. BALTIMORE. Ois- uu, graauwspecltt m.
van Jamalka. Ois- des glaces, des neiges, sneeuwortolaan m. Ois- goitrepx, z. V. 0. PELICAN. Oisde guerre, z. V. a. FREGATE. Ois- huppé, kuifkoekoek m. (touraco). Ois- des Indes, papegaai
(perroquet). Ois- de Libye, kraanvogel (grue).
Ois- de mai, ring- of kalander-leeuwerik. Oismarbré, Z. V. a. NAPAL. Ois- it miroir, z. v. a.
GORGE -BLEEJE. Ois- mon père, kale kerkkraai f.
Ois-de montague, z. v. a. iiocco. Ois- moqueur, of
enkel Moqueur, Z. onder MOQUEUR. Ois- de mart of
de Ia mort, Ois- sinistre, sorcier, z. v. a. EFFRAIE.
Ois- de meurtre, Z. V. a. LITORNE. Ois- pècheur,
z. v. a. BALBUZARD. Ois- de pluie, regenvogel (piavert, engoulevent). Ois- pourpre, Z. V. a. POULE
SULTANE. Ois- prédicateur, z. v. a. TOUCAN. Oisde quaker, grijsbruine albatros ni. Ois- rieur,
lachvogel, soort van koekoek. Ois- du i'oi, z. V. a.
TYRAN. Ois- rouge d'été, scitarlakenroode prachtmees f. Ois- rouge de Surinam, z. v. a. COTINGA
ouette. Ois- royal, z. v. a. MANICODE. Ois- de
Saint-Martin, z. JEAN-LE -BLANC (er staat obusiv.
JEAN DE BLANC). Ois- de sauge, salievogel, rietbastaardnachtegaal. Ois- de tempête, de SaintPierre, stormvogel (pétrel). Ois- a tèie rouge,
z. v. a. SIZERIN. Ois- -tout-hoc, Z. V. a. TOUCAN.
Ois- du tropique, Z. V. a. PAILLE -EN -CUL. Ois- de
Turquie, Z. V. a. CASSE-NOIX. - (poët.) Lois- de
Cythère, de Vénus, de duif t. Lois- de ,lunon, de
paauw m. Lois- de Jupiter, de arend in. Lois- de
Minerve, de nil m. - Lois- de Médie, depaauw m.
Lois- de Nurnidie, de kalkoen. Lois- de Pala
mOde, de Scythe, de kraanvogel. Lois- de Pénélope, z. v. a. MILLOUIN. - [ Fauc.] Ols-, volk m.
Ols- de bonne affaire, wel afgerigte, gehoorzame
valk. Z. ALLONGÉ, ATTREMPÉ, BRANCHIEEI, DEPI-

TEUX, ECHAPPE, ESSOR, GOÛT, HAGARD, MAIN,
MAIS. -- Manteau, Montée, Parement de lois-, z.
MANTEAU, MONTEE, P&REMENT, - [Astr. ] Ois- de

paradis, Paradijsvogel m., .cterrebeelcl bij de zuid-

pool. - ( lig.) Pluiinen des paradijsvogels, als vrou-

wentooi. — [ Jeuj Tirer lois-, naar den vogel
schieten. - [Mac.] Draagkalkbak im -- P VOL
D'OISEAI.T, bc. adé'. In regte lijn, hemelsbreed. De
Paris it Rouen ii ny a que vingt lieues a vol
d'ois-, Parijs ligt hemelsbreed van Rouen niet meer
dan 20 uren. — Ook wel gebruikt voor: a VUE
D'OISEAU, 10e. adv. Van boven of uit de lucht gezien, in vogel-perspectief. II a dessiné cette villa
avue d'ois-, hij heeft deze stad in vogel-perspec
lief geteekend (gelijk een boven haar op de wieken hangende vogel haar ziet).
Oiseau-niouche, m. Vliegenvogel, honigzuiger (met regten snavel), kolibri m. (met krommen
-

snavel), het kleinste en tevens prachtigst gekleurde
vogeltje, waarvan men wel honderd soorten kent.
Oiseler, v. n. Jagt op kleine vogels maken,
vogelvangen (met netten, strikken, lijmroeden, enz.).
— OISELER, v. a. Een' volk tot de jagt afiigten. t Oiselet, m. (verklw. van oiseau) Vogeltje n.
-:- Oiseleiir, m. Pogeivanger rn. — (weleer)
Liefhebber van de valkenjagt. - [Hist.] Henri
lois-, Hendrik de Vogelaar. — Ook als adj.:
Serpent uis-, vogelslang I. (die op vogelsjagt maakt).
Marcliand ois-, vogelkoopman. - Vents ois-s,
zachte windjes II. p1., die jaarlijks tegen de lentenacht-evening waaijen. — Oiselier, m. Vogelkooper rn. — Oisellevie, t. Kunst f. van vogels
te vangen en op te kweeken; — vogelhandel rn. Plaats f., waar vogels opgekweekt worden.
Oiseaisemeiit, adv. Op trage, onbeduidende,
ijdele wijze. ---- Oiseux, ease, wij. Ledig, nietsbe
duidend, onnut, ijdel: PersonEle oiseuse, ledig, nietsdoend persoon. Gens oiseux, lediggangers m. p1. (doorgaans van zaken gebézig(l): Des paroles oiseu
zinlédige, nietsbeduidende woorden. On ren--sa,
dra compte de toutes les paroles oiseuses, flICB
zal van al zijne ijdele woorden rekenschap snoeten
geven. MetIer une vie oiseuse, zijn leven met nietsbeduidende, onnutte bézigheden doorbrengen. Une
question oiseuse, eene beuzelachtige, nietsbeduidende
vraag. — Ook als subst. L'ambitieux at l'oiseux,
de eerzuclitige en de onbedrjjvige.
Oisif, ive, adj. Ledig, niets(loend, werkeloos,
zonder bézigheid. II nest jamais ois-, hij is nooit
ledig, is altijd met iets bézig. — Mener une vie
oisive, een werkeloos leven leiden of voeren. Lais
eer son argent oisif, zijn geld renteloos, zonder
c)ordeel laten liggen. - (poet.) Une épée oisi . a,
een rustende degen (krijgsman). Des terras oisives,
onbebouwde, braakliggende landen n. p1. - On est
oisif, quand on ne fait actuellement rien, on est
oiseux, quand on est habituellement dans l'oisiveté. - Ook als subst. : Tout ennuie les oisifs,
alles verveelt den becli ijveloozen, den nietsdoeners.
OisilIon, In. (verklw. van oiseau) Vogeltje n.,
jonge vogel EO.
Oisivement, adv. Op lédige, nietsdoende wijze,
ill ledigheid. - Olsiveté, f. Ledigheid, werkeloosheid f. 11 derneure dans lois-, hij blijft wer
keloos. Lois- est Ia mère de tous les vices, de
ledigheid is de moeder van alle ondeugden. — Vivre
dans ene honnéte ois-, eene verdiende rust genieten, geene zaken meer om handen hebben.
Oison, m. (verklw. van OEE). Gansje ii., jonge
gans t. - (fig ) Stompzinnig mensch, zwakhoofd;
botterik, zotskap, onnoozele, eenvoudige m. Oisbridé, z. BREDE. - (Loc. prov.) Ii est bon b garder les ois-s en mue, hij is nergens toe te gebruiken. Les ois-s mènent paitre les oies, het ei wil
wijzer zijn dan de hen. z. ook CYGNE. — [Agric.]
Twee of meer zwaden haver, die men op 't veld
laat liggen, totdat men tijd heeft ze zamen te binden. — -)- Oisonnej-ie, f. (fam.) Onnoozelheid,
simpelheid f.
-

-

-

Okyraphe, Okygraphie, z. v. a. TACHYGRAPHE, TACHYGRAPHIE.

Oiaeinées, f. Pl. [Bot.] Stinkhoutgewassen n. p1.
Olainpi, m. [Pharm.] Olampi-hars of -gom f.,
een wit-geelachtig, doorzi.qtig hars uit Amerika.
Olanine, 1. [Chum] Een der bestanddeelen der
dierlijke olie von Dippel, o 1 a n j si e f. (vgl. ODENINE). - Olanique, adj. Met olanine tot basis:
Sels ol-s, olanine -zouten n. p1.
Olax, in. [Bot.] Stinkhout [lignurn fwtidum],
papegaaihout n., een boom in Oost-Indië (ook fis
silier en arbre it salade geheeten).
Oéa, m. [Minér.] Soort van jaspis, é 1 e a m.
OIéaineiix, ease, adj. Olieachtig; oliehoudend: Goût ol-, olieachtige smaak in. Fruits ol-,
oliehoudende, olierijke vruchten, olievruchten 1. p1.
Graine o]-euse, olierijk zaad, oliezaad n. — Oléanalie, adj. [Chim.] Een' oliereuk van zich
gevend.
Oléandre, f. [Bot.] Rozelaurier (laurier-rose),
een bnornachtige struik met vergiftige eigenschappen in de zuidelijke landen, o t é a is d e r m.
Oléastelle, f. [Bot ] Wilde olijfboom, oltas
-

teI m.

Oléate, m. [Chim.] Oliezuur zout n. 01- dc
potasse, oliezure potasch f.
Oléerananthroeacc, t. [M e d.] Ontsteking f.

-

OL1CRANE
der gewrichtsvlakte van den elleboog. — Olé-

crâne, m. [Anat.] Haakvormig uitsteeksel n. van

de eI1eboojspijp, ellebooqsknokkel m. — Oléerâ
uien, He, adj. Tot den ellebooqsknokkel belioorend.
Oléfiant, e, Oléifiant, e, adj. [Chim.]
Oliegevend. Gaz al-, gas n., dat uit één atoom
koolsto/' en één atoom waterstof bestaat. - Oléide, adj. Olieachtig, naar olie gelijkend. - Olé
f. p1. Met olie zainengestelde liqclianien. —-ides,
Oléifèie, adj. [Bot.] Oliehoudend, olievoortbrengend: Plante ol-. — 01
e, adj. [Bot.]
'o
Oiéogène, adj.
Met olijfbladeren. — Oléigèue,
Eene olieachtige vloeistof voortbrengend. — Als
subst. m. Grondstof f. der olie, olievormend gas,
koolwaterstofgas n. - Oléite, 1. [Chirn.] Olie f.
-- Oléiiie, 1., Z. ELAINE. — Oléiné,, e, a dj.
[Bot.] Naar den olijfboom gelijkend. - OLEINEES, f.
Pl. Olijfaardige gewassen ii. p1. .. Oléique, adj.
[ChinL] : Acide ol-, oliezuur, oleïne-zuur ii.
Oléoeérolé, m. [Pharm.], z. v. a. CERAT.OIéoI, m. [Phaim.] Natuurlijke vaste olie f. Oléolat, in., Oléuile, t. [Pharm.] Plantenolie t.
- Oléolaté, in. [Pharm.] Uit plantenoliën zamengestelde artsenij t. — OIéolé, M. {Pharm.J
Door afgieting of afko/sing verkrëgene medicindle
olie t. — Otéoliqne, adj. [Phaim.] : Médicament
01-, of als subst. OLEOLITE, m. Artsenij 1. 'met olie
als bindmiddel. — Oléone, t. [Chim. ] Vloeibare
stof f., nit de overhaling van een mengsel van
kalk en oliezuur verkregen. — Oléorieinate, t.
[Cluini.] Ricinusoliezuor zout n. - Oléorieinique, adj. [Chiin.]: Acide 01-, ricinusoliezuur n.
- OIéo-saccharuni, ni., Z. ELEOSACCHARUM.
éé 9 e, ('(1/. [Bot.] Moeskruidacliig. als

moeskruid gebruilt. — O$éracées, t. p1. [Bot.]
Moeskruiden, keukengewassen n. p1.
Oléries, t. p1. [Liturg.] Beurtzangen m. p1.
van den advent (ook ol- de Noël geheeten). [Ant.] Feesten n. p1. van Minerva, te Olera in
Kreta, o1erin f. p1.
Olfactif, ive, adj. [Anat.] Den reuk of reukzin betreffend, daartoe behoorend: Nerf olfactif,
reukzenuw f. -- Olfaction, t. [Didact.] Gewaarwording f. des i'euks, liet ruiken, de reukzin m.
— Olfaetoire, adj. [Didact.] .Reukverspreidend;
ook Z. v. (t. OLFACTIF.
011ban, in. K-ierook m. (encens).
Olibiius, in. (Pl. --ure) Ingebeelde zat, waanwijze, aanmatigend meneeR, poe/titans rn. (naar
een' ronteinscit serátor v'n dien naam, die in 47
tot keizer van 't Westen werd uitgerrepen).
Olifant, in. [C hoy.] Blaashorentje ii. der ridders en paladijns.
Oligacanthe, wij. [Bot.] Met weinig stekels
of doornen. — Oliganthe, adj. [Bot.] Weinig
bloemen dragend. .-- Oliganthère, adj. [Bot.]
Met weinig meeldraden, of met minder meeldraden dan bloembladeren.
Oligarehie, f. [Pout.] lleqéring van weinigen,
coinmitté-regér'ing, 0 1 i g a r c P 1 e f. - Oligar
chique, adj. Zulk eene regering betreffend, die
aanhangend of daarvoor jcstcrnd, in de nta;t van
weinigen, 0 t i p ei r it I s cit. -- Oligarehiquemeet, 0(1V. Volgens 't oligarchisch stelsel. —
Oligarque, m. Aanhanger in der oligarchic;
lid n. der reér'i'ng in eeoc oligarchic, o t i g a r c h.
Oligiste, 'Th [Minér.] (woord van flafly) Gruiserts m., soort van zeer hotnoqénen ijzererts, dien
men, om ltetn smeedbaar te maken, schier etiket
van zijne zuurstof behoeft te berooven. - Ook als
adj.: Fer ol-, a I i g I s t i s c h ijzer, glanssteen rn.
Oligoblennie, t. [Méd.] Gebrekkige of verminderde slijmafscheiding f. - ligoearpe. adj.
[Bot.] Weinig zaadkorrels dragend. - Oligocholie, t. [Méd.] Verminderde galafsrlteiding. —
Olioehroiie, adj. [Didact.] Weinig tijds darend, kortstondig, vlugtig. - Oligoehronornètre, m. [Phys. Werkt uig om zeer kleine lijddeeltjes te bepalen of te meten, a t i g a c h r 6 n ameter m. - Oligoehyle, Oligoehynie, ad j.
[Méd.] Weinig spijs'vocitt afgevend, slecht voedend,
krachteloos. — Oligoehylie, Oligoehyrnie, f.
[Méd.] Verminderde vochtbereiding 1. - Oligo
coprie, 1. [Méd.] Verminderde ontlasting van
dreksta/fen. -- Oli ocratie, t. (pi'. t=e) [Pout.]
Heerschappij van weinigen, o 1 i g a k r a t j e t. —
Oligoeratique, adj. De otigakratie betreffend,
die aanhangend, 0 1 i g a k t a t i s c ii. — Oligoda-

g
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crye, t. [Méd.] Beperkte afscheiding f. van tranen.
- Oligohéiuie, t. [Mid.] Blaedqebrek n., oh gohatmie, obiga3mie t. — Oligohidrle, t.
[ Mid.] Zweetgebrek n., ohigohidríe, ohigidrie f. - Oligomanie, t. [Mid.] Geestver-

warring t., die zich tot enkele denkbeelden bepaalt.
— Oligoméré, e, adj. Uit weinige deden bestaand. — Oligopharmacie, t. Vereenvoudigde
apothekerskunst f. - Oligophylle, adj. [Bot.]
Weinig bladeren hebbend, arm aan bladeren. Oligopionie, t. [Méd.] Weinige, geringe af
scheiding,
—— Oligopode, m. [Fl. nj,
scheiding f. van vet.
Oligopore, adj. [EI. n.j
z. v. a.
Met zeer weinig porien. - Oligoposie, t. [Méd.]
Dorstverntindering 1. - Oligopsychie, t. [Mid.]
Verstandszwakte, armoede t. van geest. - Oilgosialie, t. Geringe, verminderde afscheiding
van 't speeksel. - Oligosperine, adj. [Bot.]
Slechts weinig zaden bevattend. - Oligospermie, f. [Mid.] Verminderde zaadafscheiding t. Oligosténione, adj. [Bot.] Met zeer weinig
meeldraden. - Oligotriqiie, adj. [Bot.] Met
zeer weinig haren. — Oligotiophie, t. [Mid.]
Slechte bigchaatnsvoeding f. gebrek n. aan eetlust;
het vasten. — Oligourésie, f. [Méd ] Spaarzame
of verminderde pisontlasting, a t i g re s I e t.
Ohm, adv. (latin) (pr. 0-lime) Eertijds, oudtijds. — OLIM, M. pt. (of als adj. invar. Les régistres ohm). De oude registers of protokoblen n. ph.
van 't parjsche parlement sedert 1313.
Olinde, t. Fijne degenkling f. (uit de brazihiaansche stad Olinda). - t Olinder, v. n. (fam.)
Van leér trekken. - -)- Olindeur, m. (fain.)
Vanleirtrekker, vechtersbaas, twistzoeker m. (bretteur). (inerhout n.
Olio. in. [Bot.] Soort van braziliaansch timOlivaeé, e, adj. Olijfkleurig. - Olivaire,
qdj. [Bot.] Olijfachtig, olijfvormig. . [ Anat.]
Eminence ol-, olijfvormig uitsteeksel n. van 't verlengde merg. — Olivaison, t. Oogsttijd der olj
ven, olijvenoogst nil. - Olivarez, m. [H. n.j
Anterikaansch sijsje n. met objfkleurigen rug. Olivâtre, adj. Olijfkleurig, oljfgroen , groengeel.
- Olive, f. [Bot.] Olijf f. Huile dol-, olijfolie f.
- (podt.) Oljfboo ni. olijftak in. Lou- est le sym
bole de la paix, de oljfboont, olijftak 'is 't zinne
des vredes. Joindre lol- aux lauriers, den-beld
olijflak met de lauweren paren, na de bevochten
overwinning den vrede sluiten of aanbieden. — En
01-, oljfvarinig. — [ Arch.] Oljfvormig sieraad n.
--[Joail.] 01-s, olijfvormige paarlen J. ph. [1H!. n.] Olijfvormige schaal van sommige weekdieren, oljfschelp f., dadel m. - OLIVE, m. [H. n. ]
Olijfkleurige geelvink m. van Sint-Domingo. OlIVE, adj. Olijfkleurig. Couleur ol-, oljfitbeur t. Ook als subst.: Procédé pour obtenir les 01-s, handelwijze om de olijfkleuren te verkrijgen. — Oilvénite, f. [Minér.] Olijferts, olijfgroene kopererts m , olijfkoper, arsenikzuur koper n.. 0 1 i v eIt l e t in. — Olivet, in. [H. It.] olijfkleurige
prachtmees 1. — [Bot.] Wilde olijfboom m. —
Oljvenplantsaen n., oljfboomentuin m. — Oilvète, t. [Bot.] Radijsplant f., uit welker zaad men
olie perst. - Olivetiei-, m. [H. n.] Het weekdier, dat de olijfschelp bewoont. — Olivette, f.
Oljvenplantsoen n. (olivet). - [H. n.] Chindsche
wielewaal m — [Joail.] 01-s, al[tfvormige of langwerpige koralen, glaspaarlen enz., ohivétten t.
Pl. — 01-s, provençaalsche dansen m. p1. na den
01,6
i Z. ook OLIVETE. - Olivier, M. Olijfboom m. - 01- bàtarcl of des Barbares, z. v. a.
DAPHNOT. 01- sauvage af de Bohème, wilde olijfboom. 01- de marais, soort van NYSS.&. 01- nam,
z. v. a. CAMELEE. 01- nègre, Z. V. a. CAIMITIER. [i list., Géogr.] Montag des ol-s, olijfberg m. —
011vifornie, adj. Oljfvartnig. --- Olivile, t.
[Chim.] Bijzondere stof, doos- Pelletier in de gom
des olijfbooms ontdekt, ahivil t. — Olivine, f.
[Chim.] Olijfstof, door uitkoking der olijfboombladeren met zuurhoudend water verkregen, a iiv j it e f. — [Minér.] Bazaltisch en vulkanisch
chrysolith m., cciie steensoort.
Oiiaire, wij. [Bot.] Potvorntig. — [Minér.]
Pierres oh-s, potsteenen rn pl., zachte op 't gevoel zeepige steenen, die zich tat allerlei vormen
laten houwen en draajen, tufsteen m.
011a podrida, f. (espagn.) [Cuis.] Spjs t., bestaande uit fijn gesneden en sterk gekruid vheesch
-

-

-
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van verschillende soort met onderscheidene wortels,
een iievelinqsqeregt der Spanjaarden. - ( fig.) Allerle, niengelmoes, poespas n. (macédoine).
I Of1uve, I. [Tech.] Leêren schootsvel a. dec
zeembeieiders.
Olocarpe, Olographe, etc., Z. HOLO—.
Oloiiier, m., z. v. a. ARBOUSIER.
Olonne, f. [Corn.] Sterk linnen tot zeildoek,
oloneesch of oloncc/t zeildoek n. (naar Olonne in
Bretagne); ook LOCRONAN qe/ieeten (naar 't gelijknainig vlek).
Oiympe, in. (pocis.) Hemel m., qodenverbljf n.
(naar den berg Olympus in Tliessalid, op welken
Homerus e. 0. dichters den zetel van Zeus en de
hemelgoden plaatsen); -- de goden zelven: Tout
1' 01 - était assenthlé. - Olywpiade, f. [Chion.
anc.1 Tijdperk n. van 4 jaren, olympidde f.
La première ol- commenca Ian 3208 de la cidation du monde, de eerste Olympiade begon met liet
Jaar der wereld 3 08. - Olynipien, iie, cidj. IVat
Olympia (vlek in Elis ooit den Aipheus) of zijne
inwoners aangaat; den Olympus betretfend, o 1 y'rnpis eh: Dieux ol -s, godheden van den Olympus.
4. (fig.) Majestueus, indrukmakend: Front,
Regard ui- - Olympionique, rn Overwinnaar rn in de olympische spelen. - O1ynpi•
q!ie, adj. Tot den Olympus belioorend, oly'nsp i 5 C Ii. - Jeux nl-s, pleytige oudgrieksclie volksspelen, die in strijdoefeningen, wedloopen, wagenmennen enz. bestonden en bij 't inarktvlek Olympia
om de 1 jaren ge/monden werden.
Olyntholithe, rn [1%Iinéi. ] Korrelgranaat rn
Omagre, t. [Mid.] Schouderjicht f.
Oniates, M. pl [H. n.] Z. V. a. BETTHYLE.
- Cmiialise, f. [H. n.j (Ji'nslcever m.
On,ai-thi-oeaee, 1. [Mid.] Verzwering 1. van
de oppervlakten des sclwudergewriclmts.
Oniasas (pr. ---zuce), Oniasitni, (pr.—zorne)
m. [[-1. n.] Derde maag t. der lierkanuwende dieren.
OtubeHe, t. [Bot.] Bloemsclmerm mm. Fleur disposée en 0mb- , schermbloem, schermdragende
bloem f. - Ombellé, e, adj. [Bot.] Bloemsclmermnvormig. - Ombe ll ifère, adj. [Bot.] Bloemschermdragend. - Oiiibellifèi-es, t. pl Schermbloemen f. pl Ombeilifovme, adj. , z. v. a.
OMBELLE. - Ombellulaire, f. [fl 11.1 Schermdreigende veelarm of polyp rn - Onihellule, f.
[Bot.] Bloemnschmermnpje n., gedeeltelijk bloemnschierm
in de zaiumengestelde bloemschermen.
Ornbilie, in. [Anat.], z. v. a. N O3113 1IIL.
[Bot.], z. v. a. NOMJSRIL, HILE, OEIL. -- [H.
z. v. a. 1NOMBJUL. - Oziibilicaire, f. [Bot.]
Geslacht n. van korstmossen, umbilicd ria 1. Oiiibilieal, e, adj. [Anat.] Tot den navel behoorend: Région 0mb-, navelstreek f. Bernie 0mb-,
navelbreuk f. - Coulon omb-, navelstreng t. Ombilieifornie, adj. Navelvormig. - Ornbilieo-mésenterique, adj., z. v. a. OMPHALOMESENTERIQIJE. - Onibiliqué, e, adj. [. 11. n.,
Bot.] Navelvormiq, genaveld.
Oiiible, rn [Ft. n.] , z. v. a. OMBRE M.
Ombraeulifère, adj. [Bot.] Bloemnschmermdragend. - Ombraetilifoi-rne, adj., z. V. a. 031
-

-

JIRELL1FORME.
Ombi -age,

rn Beschaduwend gebladerte n.,
lommer, beschaduwing f. Se proiriener sous l'oinbr
des ai bres, onder de hammer der boomen wandelen. - ( fi g.) Argwaan m., achterdocht, verdenking f., kwaad vermoeden, mistrouwen n. Donner
de l'onibr- (t qn. , bij iemand argwaan verwekken.
Tout lui fait omhr-, alles verwekt bij hem achterdacht. - (pop.) z. v. a. ALBUGO. - Ombragé,
e, adj. (enpart.passévanomhrager): Lieu oinnr-,
belommerde, overschaduwde plaats. - ( fig.) SourvHs ombr -s de polls épais, wenkbraauwen f.pi., dooi
dikke haren overschaduwd. - Ombrageant,
e, adj. Schaduw (levend, belommerend. -- Ombrager, v. a. Schaduw af lommer geven, beschaduwen, overschaduwen, belommeren. Cet ar
bre ombrage la maison, deze boom beschaduwt het
huis. - ( fig.) Les grands doivent ombr- les petits, de grooten behooren de kleinen in bescherming
te nemen. -- (gait.) Un panache onmrageait sa
tête , een pluimbos overschaduwde, versierde zijn
hoofd. Les lauriers ombragent son front, de lauweren omkransen zijn hoofd. - Weleer ook: Argwaan geven, jaloersch maken (donner de lombra ge). - [Beaux arts] Meer schaduw of donker aan-

-

-

e

brengen, het licht verminderen. - [ Tech.] Den
glans temperen. Ombr- le trou des tuyaux, de pijpgaten vernaauwen. - S'OMBRAGEII, v. pr. Lommer krijgen: Ce jardin commence it s'ombr-. Ombrageux , ease , adj. Schuw, schichtig,
schrikachtig. Un cheval ornlmr-, een schichtig paard.
- (lig.) ItIf'strouwend, ergdenkend, kwaaddenkend,
achterdochtig. C'est un homme fort omhr-, 't is
een zeer mistrouwend man. Politiqueombrageuse,
achterdochtige staatkunde t. - Ombrati-ieoe,
adj. [Bot.] Op schaduwrijke plaatsen wassend,
liefst in de schaduw groeijend. - j- Oinbratile,
adj. Lomnierminnend. - in de schaduw gebeurend.
Ombre, f. Schaduw, hammer t.: Loinbre duim
arbre, de schaduw van een' boom. Se mettre, Se
coucher a l'ombre, zich in de schaduw plaatsen
leggen. I1 se prornène a lombre, hifi wandelt inde
schaduw. L'ombre de Ia terre cause l'éclipse de
Ia lune, de schaduw der aarde veroorzaakt de
maan-chips. - (Loc. prov.) Ii Ie suit comma
l'ombre suit (fait) le corps, 11 rio le quitte pas
plus qua son ombre, Cast son ombre, hij volgt
hem als zijne schaduw of scum. Cast l'ombre et
Ie corps, men ziet lien altijd bij elkander, 't zijn
de siamnésche broeders. Ii a peur de son ombre, hij
is bang voor zijne eigen schim. Prendre l'ombre
pour Ie corps, den schijn voor 't wezen houden Faire ombre, beschaduwen, schaduw geven. —(fig.)
Tout lui fait olMbre alles verwekt argwaan, mistrouwen bij hem; hij stelt in alles mistmouwen.
Faire ombre a go., iemand in de schaduw stellen,
zijn licht behimimmeren, iemands verdienste of zijnen
invloed door nog grooter verdienste of invloed verdonkeren. Coumir aplés tine onThre, eene schaduw
aloopen, eene ijdele hp voeden. Les grandeis
lu monde na sont quombre ei fumée, de wereldsche grootheden zijn niet dan schaduw en rook,
zijn ijdelheid. Passer comma l'onmbre, comme une
ombie, van zeer korten duur zijn. - Schaduw f.,
donker fl, donkerheid, duisternis f. Les ombres
nous environnent de toutes parts. de duisternis omgeeft ons van alle kanten. - (lig. et poit.) Les
ombres de la mart, du tomljeau, de nacht des
doods, des grafs. - ( fig. et pop.) Mettre qn. ii
l'ombre, iemand achter de tralies zetten; zich van
iemand niet geweld ontdoen. - (fig.) La timide
infoitune amin a gémir dans lombre. 't bedeesde
ongeluk zucht liefst in afzondering.— (fig.) Schijn rn,
voorkomen n.; dekmantel m., voorwendsel ii. Il
Ie fit sous omi)re de piété, saus l'ombre de la phitmi, hij deed het onder den schijn, onder den dekmantel van vroo rnhmeid. II lui a joud ce tour sous
ornbre damitid, onder den schijn van vriendschap
heeft hij hem dezen streek gespeeld. 11 ny a pas la
moindre oinbre de doute, er is geen de minste
sv/mijn van twijfel. Ces peuples n'avaient que l'onmbre de la liberté, deze volken hadden slechts een'
schijn van vrijheid. - Bescherming f.: Sous mornbra de vos alles, onder de schaduw, bescherming
uwer vleugelen. -- [My-th., poét.] Schim, ziel f. des'
afgestorvenen. L'omÏmre de Pompme lui apparut,
de scum van Pompejus verscheen hem. Le rovau
onthres, het rijk des schimmen. Pluton régna-meds
sur las ombres, a l'empire des omimres , Pluto
heerschie over, in het rijk der afgestorvene zielen.
Leur sang sera agréahle a l'omlire de ce héi'os,
hun bloed zal de sc/shin van dezen held aangenaam
zijn. - (Lay. prov.) Vous me feriez faire sauter mon
ombre, gij zoudt snij 't onmogelijke laten doen. (Pray.) Ii ny a pas de corps sans ombre, geen
iigchaam zonder schaduw. - [Paint.] Schaduw f.,
diepsel n. in schilderijen: Donner de fortes ombres a un tableau, sterke schaduwen ineene schildciii maken, eene schilderij sheik diepen. Des ombias bien entendues, wel aangebragte schaduwen.
Ombre portée, slagschaduw. (fig.) Cast une ombra nu tableau, 't is een klein vlekje of sproetje
op eenschoon gelaat (van een onbeduidend gebrek,
dal de andere goede eigenschappen te biter doet
uitkomen). Terre dornbre of enkel Ombre, oom baraarde f., amber m., schaduwkleurf., bergbruin n.,
bruin jjzeroker IR.; aardverw f. - [Bias.] Ombre
de soleil, schaduwzon t, zon van kleur; enkel in
omtrek voorgestelde zon; geheel effen zon (zonder
oogen, neus of mond). Ornbre de lion, schaduwleeuw rn., leeuw in omtrek voorgesteld of ook met
zoo dunne kleur bedekt, dat men er de andere
stukken en 't veld doorheen ziet. - Ombres chi'
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noises, Z. CHINOIS. - a L'OMBRE DE, bc. P 1 4P. 1fl
(te schaduw; (fig.) onder bescherming van, onder
begunstiging van, gedekt, beschermd door: La liberté n'existe qua l'ombre des lois. - DANS L'OM-

bc. adv. In de schaduw of in liet donker;
( fig.) in 't verborgen, in 't geheim. - SOUS OMBItE
prép. Onder den schijn
of t voorwendsel, onder den dekmantel van (z. boVen). - sous OMBRE QUE, hoc. conj. Onder den
schijn: Ii la trompë indignernent, sons ombre qui l
prenait intérèt a lui.
OMBRE, M. [H. ii.] Oinbervisck, omber m. [salmo thymallus] , een voortreffelijke forelachitiqe riviervischs van Europa. Ombre bleu, z. v. a. LAVABET. - Ombre chevalier of Ornifie, ridder in.
[salmo umbla] , eene forelsoort enz. in de meeren
van Zwitserland, waar /ijj rotte, rothförne, ampelein keet. - OMBRE, m. [Jeu], Z. HOMBRE.
Oiiibré, e, adj. (en port. passé van omlirer):
Dessin i)ien ornlrë, coed geschaduwde teekening 1.
- [Typog.] Caractères ombi'ées, schaduwletters 1.
Pl. -- [Bias.] Papilion dargent mirailid iI'azur et
ombié de gueuies, zilveren (witte) vlinder, blaauw
gespie g eld en rood geschaduwd.
Ouibre ll aire, ndj, [Bot.] Bloeinsckermvorrnig.
- Otiibrelle, f. Kleine parasol in., zonneschermBot.], Z. V. a. OMBELLE. - Ornbi'elpje Ii.
lé, eg adj. [Bot.] Met een schermvormig aanhanqsel. - Ombrelliforme, adj. [Bot.] Bloemschermvorinig. (wen aanbrenben, diepen.
Ornbrer, V. a. [Peint.] Schaduwen, de scbaduOinhrette, f. 1 11 . Ii.] .Steltlooper fl1. van den
Séne gal.
Ouilweux , etise, adj. Schaduwgevend, schaduwrijk; digt beschaduwd (zelden gebruikt dan
bij dichters: La vallée oml)reuse, digt beschaduwde, donkere vallei f. - [Bot.] Bij voorkeur in de
schaduw of op donkere plaatsen groeijend.
Onibromètre, in. [Phs.] , Z. V. a. HYETOMETilE. -- t Onibrophoie, adj. Beqenaanbrengend.
Oinéga, m. Naam der laatste letter van 't
,qrieksc/ie alphabet, overeenkomende met onze lange
0. - fig.) [Bib!.] Je suis l'a!pIia et lom-, ik ben
het begin en het einde. (fain.) 11 est !om le
Ja ciasse, hij is de laatste in zijne klasse. Omegavlinder m., naam van een' nachtvlinder, die de /1guur eener omega op de vlerken heeft. (Vgl. ALPHA.)
Omelette, 1. [Cuis.] Eierstruif f., eijer
pannekoek m. Om- au ] ard, spekpannekoek. Oma Ia célestine, kleine, dikke koek, zuster t. - Geklopt eiwit H. tot wijnklaring.
Omen, m. (latin) (pr. 0-mOno) Voorteeken a.,
voorbeduiding I.
Oinentésie, Oiuentite, f., z. v. a. ÉPIPLOI
TE. - Onieiitun,, in. (pr. o -mènn -tome), z. V. a.
BItE,

DE, SOUS L'OMBRE DE, 10e.
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Oinétides, t. p1. [H. rom.] Schouderkussen-

tjes a. ph.; soort van pofmouwen f. ph.
O,nettre, v. a Nalaten, achterlaten; uitlaten,
vergeten, verzuimen, overslaan, stilzwijgend voorbij gaan. Faites tout ce qui l faut, sans lien om-,
doe al 't noodige, zonder iets na te laten. Vous
avez omis Ie plus important, gij hebt het gewig
tigste verzuimd, uitgelaten. - OMETTI4E (de, que),
V. Si..' J'omettais de vous dire qu'il a dPi ici. ik
vergat, verzuimde u te zeggen, dat hij hier geweest
is. J'omettais qui l a fait cela, ik vergat, dat hij
dat gedaan heeft. - S'OMETTJIE, V. pi. Uitgelaten,
overgeslagen worden: Cet article ne peut som-,
doit som-. - Zich zelven vergeten of overslaan:
II s'est ornis sum Ia liste des invités.
Omicron, m. Naam der korte o in 't grieksche
alphabet. - [H. a.] Om- géographique, nélmuleux,
namen van twee avondvlinders.
Omineiix, euse, adj. Onheilspellend, kwaadbeduidend, onmin e us.
Omission, f. Verzuim in., achterlating, uitlating, nalating; vergeting, 0 1fl I S S I e f. Faute dom-,
misslag a. uit verzuim. - Pddhd dom-, zonde uit
nalatigheid begaan, omissie-zonde f. - Uitgeldtene,
overgesldgene: II y a beaucoup dom- dans cette
copie, in dit afschrift zijn vele uitlatingen, zijn
vele plaatsen uitgelaten.
Ominaillouros, m. (pr. —mce) [Minér.],
-

Z* V. a. OEIL

de chat.
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Omrnaiii, m. [Cuis,] Grof, in water gekookt
maïs-meel n., turksche brij m.
Omnibus, m. (latin) (pr. —huce) (eig. voor

allen) Naam der groote openbare huurrijtuigen
met overlangsche zitbanken, die in groote steden,
aan spoorweg-stations enz. op bepaalde tijdstippen
en in voorgeschreven rigling mijden, en waarin ieder
voor een' geringen prijs kan plaats nemen, om n ibus m. - (fain.) Vrouw, (lie hare gunsten voor
ieder veil heeft. C'est an onmn-, 't is eene allenmanshoer. - Ook als adj. gebruikt: Voiture omn-.
Omnicolor, in ., z. v. a. SOUIMANGA. - Oumii-

colore, adj. Van alle kleuren, veclkleurig. (in
wetenschappelijke taal behoudt het woord zijn' Iatijnschen vorm: omimicolor.) - Oniniforme, adj.
Van allerlei gedaante of vorm. - Ornnigène,
adj. Van elke soort. van ieder geslacht. - Omniitiode, adj. Op allerlei wijze. - Orniiiphage,
adj., z. V. a. OMMIVORE. - Omnipotence, f.
Almagt f., alvernmoyen a. - Bevoegd/meid om in zt
keme zaken een beslissend oordeel te vellen. L'omn d jury, het alvermogen der jury of der gezwore
mien. - Orniiipi ésenee, 1. Alomntegenwooidig
held f. -- Omnipréseit, e, adj. [Didact.] Alomtegenwoordiq. - -4- Omnipiogrès, in. Alemcciie vooruitgang: L'omn- oocial, de vooruitgang
in alle maatschappelijke zaken.— Oiiiiiiseience,f.
[Théol.] Alwetendheid 1. - [ OnlniseieHt, e,
adj. AlweGnd. — Omnium, ID. (pm'. —ome) [Fin.]
Gezamenlijke hoofdgelden D. pi. van den staatsschat
in Engeland, die aan deschuldeischem's van den Staat
als onderpand zijn aangewezen. - On.iiivonie,
adj. [MId.] Alles uitbrakend. — Omnivore, adj.
[H. n.] Allesetend, allesverslindend: Le rat est
oma-, de rat vreet, voedt zich met alles. Ook
als subst.: L'homme et lours sons deux omn -s, de
menschm en de beer zijn twee allesetende (lieren.
Ornoalgie, f. [MOd.] Schoudespijn, jichlige
aandoening in 'tschoudergewricht, o mn a I g I e, omaa lg ie t. - Otnoalgique, adj. De schouderpijn
betreffend, oma Ig jsc/m, o mo algi sch. - Oii.o-

u
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claviculaire, z.

V. 0. CORACO-CLAVICULAHIE. -

Oiiiocotyle, 1. [Anat.] Pan f. van 't schouderblad, o m 0 k ô t y I e t. — On.ohyoïaieii, ne, adj.
[Anat.] : Muscle om-, schouderbladspier f. van het
tongbeen. -- Onioïousieiis, ID pl. , Z. v. a. HOMOOUSIENS. - Otiiophage, adj. [H. a.] Baauw
vleescht etend. — Ook als subst.: U om-, een raauw
vleescheter in. - Omophagie, f. liet raauwvleesch eten. - Oiiiophore, Ornophorion, m.
[H. rel.] Schoudermnantellje n., dat de dienstdoende
bisschoppen weleer omhadden. - Oniophi-on, in.
[H. n.] Oeverkever in. — Oinoplate, I. [Anat.]
Schouderblad a .- Ornopi at -byoïdiei. ,iie,adj.,
z. v. a. OM0-HYO1DIEN. - Onioptères, in. ph., z.
HOMOPTERES.
Onioule, Omrnil of Oiiiouli, m., Z. OMULE.
Ornphaein, m. of Oniphacine, f. [Anc.

pharm.j Olie I. uit onrijpe olijven; sap H. uit onrijpe druiven. - Ook als adj.: Huile omph -e, Suc
oinph-. — Oinphacornel, in. [Pharm.] Aftreksd n. van honig op onrjpe druiven. - Oiiipha
her, m. [Bot.] Zvid-ammmerikaansche euphorbia of
wolfsmelk t. — Omphalniique, adj. [Anat.]:
Branche 0mph-, zenuwtak m., die tot beweging
van 't oog dient. — On.phalocèle, t., Z. EXOMPHALE. — Oniphalode, adj. [Bot.] lvavelvor
mnig. - Als subst. in .: IVavelkruid Ii. Oiiiphaloluancie, f. [Divin.] Waarzeggerj t. uit de
knoopen der navelstreng bij een pasgeboren kind.Oiiiphalomaneien, m. -ne, f. Waarzegger m.,
-zegster f. uit de navelstreng. — Omphalowancique, adj. Daartoe behoorend, ale belie/fend,
0 meiph alo ma n tisch. — Omphalo-mésenté
rique, adj. [Anat.]: Vaisseaux omph -s, navelvaten a. p1. — Omphaloniyces, in. p1. [Bot.]
Bladzwammen f. p1. - Oniphaloneie, t., Om
phalophynie, m . [Méd.j Navelgezwel, vleeschgezwel n. aan den navel.— Oniphaloptère, Om-

phaloptre of Ornphaloptiqmie, adj.

[Opt.]:

Verre 0mph-, dubbel-bolvormige of biconvexe lens t.
— Ornphalorrhagie, t. [Méd.] Bloedvloejjing t.

uit de navelvaten of uit den navel. — Ompha
lorrhagique, adj. Die bloedvloeijing betre/fend,
onmp h alorrh a g isc h. - Omiiphalosite, mij.
[Mécl.] Het voedsel door den navel ontvangend,
ompha losi tisch.—Oniphalotornie, f.[Chir.[
Kunstmatige doorsnijding van de navelstreng. —
Omphalotomnique, adj. Die snede betreffend,
om ph al 0 t Ô misc/i.
Omphax,

m., Oniphazite, t. [Mindr.] Door-

-
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schijnende, geelachtig donkergroene edelsteen, om(zeesnoek m.
pliax, omphazietm.
Ornule, Lu. [H. n. ] Silérische /cabeijaauw of
On, pion. indéf. rn Men : On le dit, croit,
men zegt, gelooft het. Qu'en dira-t-on? wat zal
men ei' van zeggen? - [Als de welluidendheid er
door bevorderd wordt, gebruikt men, in plaats van
on, dikwijle ion, inz. na si, ou, et, que, vooral
in dichtmaal : Que terions-nous, si Ion nous
entendait ? On doit considérei' les temps et les heus
o: Ion est. On passe sur ihonnôte et Ion songe
a Futile . Ii faut que Ion consente. - Ofschoon
on, als in afleiding één met homme, mannel. enlcelv.
is, wordt het daarbij behoorend adj. in 't vrouwel.,
en ook in 't meerv. , geplaatst, wanneer het een
vrouwelijk wezen of wel eene meerheid van personen aanduidt: A votre âge, ma dlie, on esi Ijien
curieuse. Quand on est jeunes, riches et jolies,
comme vous, mesdames, etc.] —(Loc. fain.) Je me
moque du qu'en dira-t-on, Z. DIRE. On dit, bc.
subst., Z. Dil] E. - ( Loc. lam.) 0 n est on sot, Men
is een gek: sla geen geloof aan berigten, die en/cel op
een men zegt, men wil, enz. steunen.
Onagraire, Oiiagrarie, e, adj. , z. v. a.
01NAGRÉ. - Onagre, t. [Bot.] Gele wddevile, nachtkaars, ô n a p r a f. (ook herbe aux ânes en jamBon du jardinier of de saint-Antoine geheeten). ONAGRE, m. [H. . 9.] Wilde ezel, ku/an m., in Oosten Zuid- Tartarje, Perzië, Sijrit enz. (niet helzelfde dier als de zebra). - [ Minér.] Pierre don-, bezoarsteen m., dien men bij den wi/den ezel wil gevonden hebben. - [Anc. mil.] Soort van katapult
(z. CATAPULTE).— Onagré, e, adj. [Bot.] Naar
onagra of wederik qebjkend. -- ONAGREES, f. p1.
Wederik-planten.
Onaiiisme , m. Zelfbevlekking, onanie f.,
0 n ani 5 mu s ii. (naar Genesis 38, vs. 9 dus gelieeten).
t One, Onques of Oneques, adv. Ooit. Je
ne vis one tin si méchant homme, ik zag nooit
zulk een slee/it mensch.
Once, f. [Métrol.] Ons n., voormalig gewipt,
= 1 /8 mark of 1 1 16 pond (= 0,03125 kilo). Vendre
a lance, bij 't ons verkoopen. Perles a lance, parelzaad n., zeer kleine paar/en, die men niet bij
den tel, maar bij 't gewipt verkoopt. - ( fig.) Ii na
pas tine once de jugement, de bon sens, hij heeft
geen ons oordeel, geen aasje gezond verstand. (Proc.) Une once de bon sens (de bonne réputation) vaut mieux qu'une livre de science (que
mille hivres dor), een ons gezond verstand (goede
naam) is beter dan een pond wetenschap (dan dui
zend pond goud).
ONCE, M. [IHI. n.] Once, onca f. [felisuncia],00k
wel kleine, langstaartige panther genoemd, in Barbarjje, Arabic, Perzik, China en op Malabar. Onceau., m. (verklw. van once) [Bias.] Kleine
onca f. - Oncelle, f [H. n. ] Kleine barbarijsche tijger m.
Ouchets, m. p1., Z. JONCHETS.
Onchocéphalé, m. (pr. cti=k) [H. n.] Ingewandsworm T. met haken aan den kop, haakworm m.
Oiiclal, e, adj. [Ant,] Ecriture onciale, of als
subst. f. ONCIALE, groole (één' duim hooge) better
voor opschriften, voor grafschriften, o ei c i a al -letles'. - [Typog.] Groote beginletter f.
Oncirostie, adj. [H. n.] Met hakigen snavel.
Oude, m. Oom m. Oncle paternel, maternel,
oom van vaders, van moeders zijde of kant. Grandoncle, oud- of grootoom. - z. ook MODE.
Oncose, f. [Chir.] Gezwel n. (tumeur). Oncotomie, f. [CIA r.] Kunstmatige opening f. van
een gezwel. - Oncotoniiqtie, adj. Die opening
bets-c/fend, onkotômisch.
Onques, adv., Z. ONC. (vaartuig n.
Oncre, m. [Anc. mar.] Soort van engelsch
Onction, f. Het zalven, oliën, het bestrijken
of insmeren met eene of andere vetstof, zalving,
oliemn,q f., inz. der huid. - Zalfachtigheid, veiligheid, smerigheid I. - [Cathi.] Za/ving; heiliging f.:
L'onct- du baptème, de Ia confirmation, de zalving
bij den doop, bij 't vormsel. L'onct- des évêques,
de za vin der bisschoppen. L'extrême onct-, z.
EXTREME -ONCTION. - [ th(vot.]L'onct de ha grâce,
du Saint-Esprit, de zalving, werking der genade,
de vertroostingen van den Heiligen Geest. - Ce
sermon est plein d'onct-, die preek is vol zalving,
brengt de ziel in eene v'ome stemming. - One-

-
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tueuserneut, adv. Met zalving. Prêdher onct-,
met za/ving prediken. - Onctueux, euse, adj.
Zalfachtig, veilig, olieachtig, smerig: Terre onetueuse, vettige aarde f. Semence onctuouse, olieachtig zaad n. - Saveur onctueuse, vettige
smaak in. - ( fig.) Style onct-, stijl in. vol zalving.
- Somtijds ook als subst. in.: L'acitle du citron,
l'onct- do cacao, het zure van den citroen, het
zalfachtige van den cacao. - Onctuosité, f.
Za/fochtigheid, veiligheid, olieachtigheid t.
Oiidati-a ofOudathra, m. 1 H. n.], z.v.a.
DESMAN.

Oude, t. Golf, baar f. (in dezen zin doorgaans
i'll 't meero.) Ondes écumantes, schuimende gobven. Les andes sont fort grosses, de baren zijnli
zeer groot. Le bruissement des ondes, het bruisen
der baren. Le vaisseau est eriglouti par les andes,
het schip is dooi' de golven versbonden. - [Pliys.]
Ondes soiiores, lumineuses, geluid-, lichtgolven of
-golvingen 1. pl. - (poét.) Het water (beek, rivier,
meir), inz. de zee t. Onde pure, paisiIle, lirnpide,
zuiver, stil, helder water. Sur Ia terre et sur
lande, te land en te water. Le soleil se cache
dans les ondes, de zon verbergt zich in de baren.
Lande amère, L'empire des ondes, het pekebveld,
waterrijk. Londe noire, de Styx, de Cocytus, de
dood. - ( fig. ei au Pb.) Het golfvormige: Verre
qui a des andes, glas, dat golfvormige vlekken
heeft. Une étolte h onites, eeoc gewaterde stof f.
Du Pols a ondes, gevlamd hout, hout met golven.
Cheveux en ondes, golvend haar ii. - [ Beaux
arts] Go//lijnen f. p1. - [ Cuts.] Donnez encore one
onde a cette viande, laat (lit vleesch nog even
doorkoken. - [Tech.] Hefboom rn in een kousenweefsioel. - Ojidé, e, adj. Golvend, met golflijnen, met op- en nedergaande lijnen: Etoffes ondees,
gegolfde, gewaterde sto/Jen t. Pl. Bois ondé, hout met
go //lijnen, golvend hout n. - [Bot.] Feuille ondée,
gegolfd blad n. - [Bias.] D'azur a trois fasces
ondées dor, drie dwarsbalken met een gouden
golfranci in een bbaauw veld. - ONDE, M. [H. n.],
Z. ONDOYANT.

Ondécagone, in., liever HENDECAGONE.
Ondée, t. Bui, regenbui f., zware maar kortdurende regen, plas-, stort-, slagregen m. Je recus
toute l'ondée, Ik kreeg de gansche bui op 'I lijf. ( fi g.) Une ondée de coups de bâton, eene dragt
stokslagen. Uue ondëe de flèches, eene wolk, een
zwerm, eene hagelbui van pijlen.
Oi*din, in., e, 1. Watergeest m. (vgl. esprits
dlémnentaires op ELEMENTAIRE).
Oiadoieinent, ai. [Rei.j Nooddoop

m., doop

zonder de gebruikelijke plegligheden (als 't kind
dreigt te sterven en er geen tijd is om 't naar de
kerk te dragen). - Ondoyaiit, e, adj. Golvend,
golfsgewijs bewegend. Flanime ond -e, golvende
vlam f. Vagues and-es, golvende baren f. p1. Maissons, Plaines and-es, golvend graan n., golvende
vlakten f. Pl. Cheveux ond-s, golvend haar n.
Ligne ond-e, golflijn I. - [ Méd.] Pouts ond-, golvende pols f. - ONDOYANT (ook ONDE), M. [H. n.j
Gestreepte dorade t. of goudvisch rn -- Ondoyer,
v. a. [Rél.j Den nooddoop geven of toedienen: Cet
enfant était Si faible qu'il a fallu Fond-. - Het
pail. passé is ook adj.: Enfant ondoyé, kind, dat
den nooddoop heeft ontvangen, genooddoopt kind n.
- ONBOYER, v. is. (zeiden dan fig. gebruikt) Galven, golfvormig bewegen, fladderen, wapperen: Ses
clseveux ondoient sur ses épaules, heur haren
hangen golvend op hare schouders. Les étendards
ollcloient dans Ia plaine, de standaards wapperen,
golven in de vlakte. Je voyais les moissons ond
sil r les piaines dordes, Ik zag het graan op de
goudgele vlakten golven.
Onthilaiit, e, adj. , z. v. a. ONDOYANT. Onduilatiois, f. Calving, golfswijze beweging f.,
slingering, schommeling, trilling 1. - [Phys.) Ond

do son, de Ia lumiere, de Ja chaleur, golving des
qeluids, des lichts, dci- warmtestof. Une pierre
jetée dans l'eau y cause des and-s, een in 't water
geworpen steen veroorzaakt daarop kringswp ze
bewegingen. - Les oud-s dun champ de bl, de
go/vingen, deining van een korenveld. - [ Peint.,
Sculp.] Go//lijnen t. p1.. golvende omtrek/een der draperie of bekleeding. - S Ondulativeinent, adv.
Op golvende wijze, golfsgewijs. - Oiidiilatoire,
adj. [Phys.] Golvend: Mouvement and-, golvende
beweging t. - Onduler, a. n. Golven, in zacht
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Oiiglé, e, adj. [BIas.] Genageld, met klaaugolvende beweging zijn: Le vent faisait oud- l'eau
du lac, de wind deed liet water van 't mcii gol- wen van andere kleur dan 't lijf: Lbopard dor
ven, kabbelen. — [ Manuf.] Dessin qui ondule, onglb de gueules, roodgenagelde geuden leeuw m.
golvende teeleeizinq f., gewaterd patroon n. - Het (luipaard). - [Fauc.] Oiseaux ongids, vogels met
part. passé is ook adj. : L'eau ondulée par Ia lirise, klaauwen. - Oiiglée, t. [Mid.] Pijnlijke verliet water, dat een koeltje doet kabbelen. Etolte dooving, tinteling in de toppen der vingers, ook
bien ond -e, goed gewaterde stof. - [H. n. Met der tee en, door de koude veroorzaakt: Je ne puis
golfswijze sliepen. -- Bot.] Met golfjes of kleine bcrire, car j'ai l'onglbe, ik kan niet schrijven,
plooijen (van bladeren). — Ontlulenx, ease, want mijne vingers tintelen van koude.— [Vétir.]
adj. Golvend (onduli). - Oiadulifolié, e, adj. Vliezig uitwas n. in den ooghoek (hetzelfde als
[Bot.] [liet qolfswijze bladeren. — Ondutiiies, f. ONGLE bij den inensch).
OiJet, m. (verklw. van angle) Nageltje n. Pl. [Arch.] Golf/iinen f. p1.
Oiiéirocrite, en. (of oniro----; zoo ook de vol- [Bot.j Nagel m., beneden deel n. van een bloemgenden) Droomuitlegger in. -- Oiiéiiociitie, f. blad, waarmede 't op den vruchtbodem vastzit. Droomuitleqging 1. — Onéiroeiitiqiie, adj. [Bouch.j Vetvlies n., dal aan de lever of long
Droomuitlepend, o neiroleri t isc/i. - Als svbst. hangt. — [Giom .] Hoek rn. van 45 graden. Onglet
cylindrique, cilinderstuk tusschen de basis en een
z. V. U. ONIOCR1TE. - Onéiiodynie, 1. [Mid.]
Ziekelijk, benewuwd drooinen; z. v. a. CAUCHEMAR. schuin snijvlak, dat de basis raakt. Onglet sphiri- Onéiiogyne, ni. Onkuische droom in. , nacht- que, gedeelte des bols tusschen twee vlakken, die
door denzelfden diameter gaan. — [ H. n.] Soort
en ONE!
E1
bevlekkiiq
t. (Men zegt ook ONROGOEE
van prach tmees of tanagra 1. - [Mist.] Klein uitROPOLESE). — Onuiromaieie, 1. Droomwaar
zeggerij t , voorzeg g ing uit droomen. - Onéivo- stek I!. aan 't eind van een' afgesneden tak, dat
iancien, m.. -ne, t. Droomwaarzegger m., nooit verwast. — [Joail.] Melkwitte vlek f. in den
onyx. - [Impi.] Faire un onglet, een verbeterblad
-zegster f. — Oiméiropole, m., Z. V. 0. ONEIROdrukken. — Onglets, z. v. a. GU!LLEMETS. CRITE. — Onuiropolèse, f., Z. ONE!ROGYNE. [Mbd.], z. v. a. PTERYG!ON. — [ Tech.] Holle graDroomwaarneming,
droomenI.
Ouéiioscopie,
studie t. — ønhiroscopiqte, adj. De droom- veerbeitel m. voor verheven werk; -- steekijzer n.,
gehard
staal I!., waarvan de eene zijde scherp en
beschouwing betre/fend, o n e i r o s k Op i s C ii.
Onéraire, adj. Met eene zaakvoering belast, de andere afgerond is; - vingerhoed m. der horeen ambt werkelijk waarnemend, den last, de ver- duursters; .- half regthoekig afgewerkte lijst of
antwoording hebbend (in tegenstelling met hono- plank f.; verstek n.; Assemblage fait a ongi-, in 't
raire): Syndic on-, waarnemend, verantwoordelijk verstek za?nengevoepd; — boogswijze inkerving op
zaakvoerder. Tuteur on-, waarnemend voogd m. 't plat van een houten of ijzeren liniaal; nagel- Oi,éreusement, adv. Op laslige, hinderlijke keep f. in een knipmes of pennemes, om het te opewijze. — Onéreux, ense, adj. Lastig, druk- nen; — papierstrook f., die bij de bladen des boeks
kend, bezwarend, moeijeljk, zwaar: Tutelle oud- wordt ingenaaid, om er eene plaat of kaart aan
reuse, lastige voogdijschap f. Condition onhreuse, te plakken. — Onleté, e, adj. [Bot.] Met een'
bezwarende voorwaarde 1. — [ Prat.] 11 a obtenu langen, doorschijnenden nagel. — Onglette, t.
cela ii litre on-, hij heeft dat verkregen tegen eene [Tech.] Platte graveesbeitel m. - Nagelkeep t.
zékere opbrengst of betaling. — Succession oud- (z. ONGLET).
Ongtiéal, e, adj. [Anal.] Van den aard des
reuse, nalatenschap f., met meer schulden bezwaard,
nagels: Mall ice ong -e. — Phalange ong-e of als
dan zij waard is.
subst.
ONGUEAL, vingerlid, dat den nagel draagt,
Onglade, f. [Mid.] Nageiontsteking f.
Oiigle, m. [Anat.] Nagel in. Les ongles des nagellid n.
Oiiuent, m. [Pharm.] Zalf t. Ong- pour les
doigts, des orteils, de napels der vingers, der teenen. Donner un coup d'ongle, eene krab geven, yeux, hou!' Ia hrûlure, pour les cheveux, pour
krabben. Avoir les ongles longs, lange nagels heb- les plaies, pour la gale, oog-, brand-, haar-, wond-,
ben. PLogner (Cooper), Ronger ses ongles, zijne scl!urftzalf. Ong- de Saturne, loodzalf. Ong- divin,
nagels afsnijden of korten, afbijten of afknabbelen. wonderzalf. Ong- gris of mercuriel, kwikzalf. — (Loc. fam. et pray.) Rognei les ongles ii qn., (Loc. prov.) Ii doit avoir de long- pour la hrûlure,
iemands snaqt of gezag fnuiken, kariwielcen. Ron- die moet eenmaal in de liet branden. II ny a pas
ger ses ongles, iets ernstig overpeinzen, over iets dong- qui le puisse gudrir, aan hem is geen zalf
zitten na te denken. On lui a donni, II a eu sur te strijken, hij is ongeneeslijk, zijne zaak staat
les ongles, men heeft hem op de vingers geklopt: wanhopig. C'est de long- pour Ia hrûlure, Ong
hij heeft eene scherpe berisping gehad. II a bee et milon -mitaine, z. MITAINE. z. ook 11011E. - [ H.
ougles, hij is geen kat om zon-ier handschoenen anc.] Allerlei welriekende dingen, kruiden, oliën,
aan te vatten, hij verweert zich met handen en enz. , waarmede men de ligchamen zalfde en balvoeten. Ii a du sang sons les ongles, hij is vol semde. - [ Agric.] Boomzalf f. (van koemest en
moed en dapperheid, hij heeft haar op de tanden. klei). Onuentaiie, adj. [Pharm.] Zalfachtig.
Onguicale, m. (Pr. — gu-i—) [1:1. n. Nagel m.
Ii nest crû quo par les cheveux et par les ongles,
hij is zeer klein gebleven. Vos louanges out des van sommige dieren, die naar den menschennagel
ongles et des griffes, uwe loftuigingen zijn zeer gelijkt. — Onga.iculë, e, adj. (pr. —gu-i—)
bijtend, geven steken. Savoir une chose sur l'ongle, Genageld, van nagels voorzien; nagelvormig. iets op zijn duimpje weten. Avoir les ongles lieu- Onguiieure, m. Nagelverzorger, nagelarts m. ns, kleine vlekjes of spikkels op de napels hebben; Oiigiiiforme, adj. (pr. — gu -i—) Nagelvormig.
Ongale, f. Hoornij bekleedsel n., dat den hoer
(fig.) gewoon zijn te liepen. 11 a de l'esprit jus
bout des ongles, hij zit van top tot teen vol-qu'a der viervoetige dieren vormt. — Ongulé, e, adj.
verstand. — ( pop.) Ongles de velours, lange, zwarte Nagelvormig. - [Jl. n.] Met hoeven voorzien, geof vuile napels. - Klaauw m. (van verscheidene hoe fd. — Ongulines, t. p1. [ II. n.] Klaauw
f. p1. of ungu lie ten rn-schelpn,ugj
dieren): Les ongles des lions, des tigres , des ours,
des chats, de klaauwen der leeuwen, tijgers, bee- p1. — Ongulogrades, m. p1. [H. n.] Klaauwren, katten. — Les ongles des aigles, des vautours lo ers in. pl., dieren, die op de klaauwen gaan.
4niroerite, f. etc. , Z. ONE!ROCIUTE enz.
(van roofvogels zegt men liever SERRE). - ( Loc.
Oniscides, Oniselens, m. p1. [H. ii.] Pt:pray.) C'est longle du lion, dat verraadt den
meester, dat komt van eene meesterlijke hand. z. sebedsoorten f. pl. — Oniscifoime, Oniscin, t,
ad
Naar eene pissebed geljkende, zeuqvornng. —
van
vlies
oog
Wit
op
't
n.
ook LION. — [ Fauc.]
den valk. --- [H. n. ] Nagelschelp f., naam van Oniscograplile, f. [Didact.] Beschrijving, ge
sommige schelpen; z. V. a. COUTELIER, DACTYLE. schiedenis van de pissebedden. - OniscograOngle odorant, welriekende nagelschelp. [Man.] phique, adj. Daartoe behoorend, onisko graOngles du poing de Ia bride, wijze van 't houden phisch. - t Onisqiie, f., z. V. a.CLOPORTE,m.
des teugels met de linkerhand, napels van de lin- (niet f., gelijk in voce staat).
Otille, m. [H. n.] Soort van lipvisch m.
kervuist. .- [Mid.] Nagelvlies n. (in den binnenOiiobrome, 1. Bot.] Blaauwe carhamus of
hoek van 't oog en zich van daar soms over het
doorschijnend hoornvlies uitbreidend). — z. v a. verwersdistel m. (van Linndus). — OnobryOno
chées, l.pl. [Bot.] Spurriesoorten t. p1.
JIYPOPION. — Incarnation de l'ongle, het groeijen
van den nagel (inz. des grooten teens) in 't vleesch. brychis. m. [Bot.] Spurrie t. (sainfoin).
- {Vétbr.] Paardenhoef m.: Chute de l'ongle,
Otiocentaure, m. [Myth.] Monster n., half
mensch en half ezel, o n 0 C e n t a u r U S m. het afvallen van den hoef.
j
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t [H. n.], z. v. a. GIBBON. — Oiioeéphale,
adj. Met een ezelshoofd. - Ouochoiritès, rn.
(pr. —koi-ri-tèce) Monster, half ezel en half narleen (waaruit de christenen, naar t zeggen der
heidenen, hunnen God gemaakt hadden). clée, f. [Bot.] Verwers-ossetong f. - Oiiocordon, in. [Bot.] Alckervossestaart rn. (vulpin des
pres). - Onoerotale, m. [H. n. ] Wetenschappelijke naam van de kropans of den pelikaan (péBaan). -. Ono1atric f. [lijst.] Ez elsvereering,
ezelsdienst f., vereering des ezels, w egens de jeneeskrachtiqe eigenschappen, die de Ouden aan verschillende deden van dit dier toeschreven; on/c als
beschuldiging teqen de eerste christenen gebruikt.
Onornaneie, f., z. ONOMATOMANCIE. - OtiomasHque, wij. [Didact.] Te benoemen, wat een'
naam moet dragen; namen bevallend of betreffend,
onomdstiscs. - Oiiomatologie, t. Leer
der namen of woorden, naanlvormingsleer t. -Onoiimatologique, adj. Die leer betre//end,
onomatolôgisch. - Onomatologiie, ni.,
z. V. a. NOMENCLATEUR. - Onomatopée, t.
[Réth.] Klanknabootsing, woordvorming naar 't
geluid, dot het te benoemen voorwerp geeft; klanknabootsend woord, klankwoord, o n a m a t oDe klank0 i 0 fl II. - Onomatopéique, a
Ono
nabootsing betreffend, klanknabootsen
matopose. f. ivaamsverberging, naanisvermomming f.
Ononide, f., Oiioiiis, ni [Bot.] Ezelskruid n.,
z. V. a. ARRÊTE-BOEUF.
Onoiiyehite, m. [H. rel.] Ezelsvoeter, spotnaam, dien de Heiden en aan Christus gaven, ononych iet rn - Onopoi-de, m. [Bot.] Witte
wegdistel in. (ook pet dane en épine blanche geiteeten). - Onoseèle of Onoseélide, iii. [Myth.]
Monster n. met ezelsvoeten. -- Oiioscioinachie, f.
[H. anc.] Het abderitisch proces over de schaduw
des ezels.
Onosme, Onosmode, f. [Bot.] Gele osse
(ook twglosse dorée geheeten).
-tong.
Onquer, v. n. Voorgesteld klanknabootsend
woord ow 't geluid des ezels uit te drukken, als
hij op eens zijn balken staakt.
Otiques, adv. , z. ONC.
Onthophage, m. [H. n.] Drek- of mestkever m.
Outogonie , f. [Phil.] Geschiedenis van de
wording der bewerktuigde wezens op aarde. Ontogonique, adj. Die wordingsgeschiedenis betreffend, ontogónisck. - Ontogiaphie,
Ontologie, t. [Didact.] Beschrijving, leer f. van
de wezens ofdingen, wezenleer, grondwetenschap f.
(een deel der bovennatuurkunde) . - Ontologique, adj. De leer der wezens betreffend of daarop
gegrond, 0 n to 1 6 g is c P. - Ontologiste, Ontologiie , m. Beoefenaar, kenner, aanhanger
dec ontologie, ontoloog, ontologist m.
Onychion, m. [Bot.] Zeker javaansch standelkruid m.
Onychite, m. [Minér.]Nagelsteen m.; onyxhoudend albast a. - Onychogryphose, t. (pr.
chk; zoo ook de volgenden) [Méd.] Pijnlijke
kromming f. der nagels. - Onychoniancie, f.
[Divin.] Waarzeggerj uit de nagels, nagelwaarzeggerff, onychomantie f. - OnyeholHancien, m., -iie, t. Nagelwaarzegger m., -zegster t.
- .41v adj : Tot de nagelwaarzeggerij bekoorend
onychomôntisc/i. - Onychophide, Ony
Gespoord, met sporen
chophore, adj. [H.
aan t achterlijf. - Onychophtonie, t. [Méd.]
Ontaarding f., bederf n. der nagels. - Onycophyme, m. [Méd.] Nagelgezwel, uitwas van een'
nagel, onychôphyma n. - Onychoptose, 1.
[Méd.] Het afvallen der nagels, o n y c h op t 6S is f. - Onygène, m. [Bot.] Zeer kleine paddestoel m., die op de hoeven en liorens der dieren
wast.
Onymancie, t. [Divin.] Waarzeggerij t. uit
olie en was. - Oiiymancien, m., -ne, t. Waarzegster m., -zegster t. uit olie en was. - dIs adj.:
Die waarzeggerj betre/fend, a n y in 6 n t i s c h.
Onyx, rn. [Minér. Nagelsteen, eene als edelsteen bekende verscheidenheid van den chalcedoon,
0 flyX m. Agate on-, onyx-agaat in. (vgl. CAnEE).
- [Méd.] .[Vagelvormige etterverzamellig f. tus,when de platen van 't hoornvlies. - Onyxie, t.,
Onyxis, m. [Méd.] Nagelgezwel n., nagelontste
king, ony'chia f.
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Onze, adj. nuin. Elf. Onze planètes, elf planeten. Nous étions onze le table, wij zaten niet ons
elven aan tafel. Ii viendi'a en tie dix et onze lieules , hij zal tusschen tien en elf ure, tusschen
tienen en elven komen. - Ook als subst.: Le onze
de ce cadran est e ffacé, de elf van die wijzerplaat
is uitgegaan. - Ook voor onzièrne, elfde: Louis
onze, Feuille onze, Lodewijk de elfde, elfde blad n.
- [Hoewel onze met een' klinker begint, schrijft
en spreekt men het daarvoor komend lidwoord, ook
de, qua, zonder afkapping: Le onze; La onze; II
ny en a que onze; lie onze qu'lls étaient, ii n'en
reste plus qu'un seul. - Ook wordt deeindinedeklinker, die onze vooraf gaat, in de uitspraak er
niet mede verbonden. Hetzelfde is met onzidme
't geval.] - Onzième, adj. nuns. Elfde. Le onzjour, de elfde dag in. La onzièiiie feuille, het elfde
blad. Sa onzième anode, zijn elfde jaar n - Ook
als subst. m.: J'ai un onz- dans cotta affaire, ik
heb een elfde, een elfde aandeel in die zaak. ONZIEME, t. [Mus.] Octaaf ii. van de quarte of den
vierden toon des grondtoons. - Onziènieinent,
adv. Ten elfde, in de elfde plaats.
Oolithe,ni.(pr. 0-0—, ook de volgenden) [Minér.]
Kuilsteen in., een kalksteen, die uit vischkuitvormnige
korrels bestaat, m é k o n i e t, 6 6 l th m. - Oolithique, adj. [Géol.] Uit zaneenhooping van kor
reivormige voorwerpen ontstaan, o ii Ii t Ii i s c P. Oologie, 1. [Didact.] Leer van de vogeleijeren en
-nesten, geschiedenis t. dereijeren. - Oologique,
adj. Die leer of geschiedenis betreffend, 0 6 lOgisch
- Ooniancie, Ooscopie, 1. [Divin,] Waarzeggerj uit eijeren, otOnantic, oöskopie 1.Ooniancien, tn., -iie, f. Waarzegger in., -zegster t. uit eijeren, - Als adj.: De eijerwaarzeggerij betreffend, 0 rn cl a t i s c h - Oomètre, m.
[Bot.] E[jerstok in. Oer phanerogamen of der
planten met zigtbare Geslachtsdeelen. - Ooit, m.
[MOd.] Kiem f. (germe). - Oonin, ni. [Chin.]
Eiwitstof f. ( al b umine) .- Oophore, in. [Physiol.]
Eijerstok m. (ovaire). - Oophorite, t. [Méd.j
Eijerstok-ontsteking f., 0 0 p ii 0 r t t is t. - Ooscopie, 1., z. OOSMANC1E. - Oospore, adj. [Bot.]
Met eivormige zaadkorrels. - Oothèque, 1. [Bot.]
Eijerstok in. der varenkruiden. - Oozoaires, in.
P 1 . [H. n.] Eidiertjes II. Pl.
Opacité, f. [Pliys.] Ondoorschijnendheid, donkerheid, opaciteit 1.
Opah, M. [H. n.], Z. LUNE.
Opalage, m. [Tech.] i let omroeren der suikerkristallen in de vormen.
Opale, t. [Mimic.] Melkblaauwe, glasachtige,
bijna doorschijnende edelsteen van 't kiezelgeslacht,
ferinamentsteen (een kiezelzuur hydraat), op a a 1 rn_
Op- noble, commune, orientale, Odele, gemeene,
oostersche opaal. - Opaalkleui f. - [Tech.] Faire
op-, opaal- of regenboogskleuren vertoonen (als
het zilver-allidersel, bij 't smelten in de kapel,
eene menigte op- en neêrgaande bolletjes vertoont,
die eensklaps plaats maken voor snelbewégende
strepen van de helderste regenboogskleuren).
Opaler, V. a. [Tech.] De suikerkristallen in
de vormen omroeren; de suikerkorrels van de normen losmaken.
Opalin, e, adj. [H. ii.] Opaalkleurig, opaalachti g . - Opalisant, e, adj. Den weêrsclijn
of gloed des opaals vertoonend, opaalgianzig. Opalisé, e, adj. [Minér.] Tot opaal oveigegaan,
in opaal veranderd, geopaliseesal.
Opaque, adj. Ondoorschijnend, het licht niet
doorlatend, donker: Pierre op-, on foorschijnende
steen m. Corps op-, donker lipclmaani n.
Opatie, M. [H. a.] Stofke v er rn
Ope, m. [Arch.] Muurgat voor de kortelin gen
of bunsems van een' steiger; balkgat n. onder de
zoldering.
(of houtzwam f.
Opégraphe, m. [Bot.] Soort van /iypoeylon n.
Opéra, rn. (ital.) (eig. werk, kunstwerk) Zangspel, muzikaal of toonku?istig drama of tooneelspel ii., Opera f.: Un op- Pion exécuté, eene wel
uitgevoerde opera. Composer des op-s, operaas
componéren of zetten. Chanteur, Chanteuse dop-,
opera-zanger ni., -zangster t. - Op- comique,
komische opera, vrolijke opera. 0p- liuffa of bouffe,
kluc/itzangspel n . Op- seria of sérieux, ernstige,
groote opera. - Op- of Theatre de lop-, schouw
tooneel n., tooneelzaal t., schouwburg m., waarin
de operaas worden uitgevoerd, op er a t.: Aller
-

-
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a I'op-, naar de opera gaan. - Gezamenlijke ver- te brengen, op eré ren. Cet aritliméticien opére
boners m.p1., personeel n. der opera: Lop- a avec heaucoup de facilité, deze rekenaar werkt
suivi le roi, de opera, liet opera -personeel is den met veel gemak, vlugheid. Ce chirurgien opére
koning gevolgd. - ( fig. et lam.) C'est un op-, t parfaitement, je l'ai vu op-, deze wondheeler opeis een moeijeljjk werk, eene lastige zaak. - [ Jeu] reert voortreffelijk, ik heb hem zien werken of
Faire op-, zich van al zijne kaarten ontdoen, al operéren. Op- un inalade, een' zieke operéren. zijne kaarten kwijt raken (in 't comtie -spel). - Se faire op- de Ja taille, zich van den steen laten
OPERA, f. [Mus.] Muzikaal of toonkunslig werk snijden. - S'OPERER. V. pr. Plaats hebben of grjpen, voorvallen, geschieden, zich bedragen: 11 s'est
(oeuvre).
Opérable , adj. Geschikt om geopereerd te opéré un grand changement en lui, er heeft eene
worden of de kunstbewerking te ondergaan; uit- groote verandering bij hem plaats gegrepen. Cornvoerbaar, doenbaar. - Opérant, e, adj. Wer- inent s'opère Ia sensation do goût? hoe geschiedt
kend, handelend, tot handelen geschikt. - Opé de gewaarwording van den smaak? - Het part.
rateur, m. Heelmeester, die opera1iin of kunst- passé is ook adj. : Changements opérés par Ia cibewerkingen verrigt , breuksnjjder , steensnijder, vilisation, door de beschaving bewerkte of teweegtandmeester, enz., operateur m. - in algemeenen gebragte veranderingen f. p1. - Ook subst.: L'opéré
Zin: Een in handgrepen ervarene: Les expériences mourut entre ses mains, de geopereerde stierf in
de Ja chimie dernandent un habile op-, de chemische zijne handen.
Opérette, f. [Mus.] Kleine opera f.
proeven vorderen een' bedreven werkman. - SomOpertané, e, Opertanéen, ne,adj. [Ant.]
tijds: Kwakzalver, uitventer van geneesmiddelen.
kunstGeheimzinnig
(van de offeranden). - [ Myth. lat.]
operatien
of
Opératrice,
f.
Zij,
die
S
bewerkinqen doet. Voi l à lop- aussitôt en besogne Les dieux op-s, de onderaardsche, in den schoot
aarde
wonende
goden m. p1.
(in La Fontaine's fabel Le Loup at Ja Cigogne), der
(arum).
Opétiole, f [Bot.] Oost-indische kalf.svoel rn.
daar tijgt onze o p e ra t r j c e terstond aan 't
werk. - Opéiatif, ive, adj. Werkend, werkOphate, rn. [Minér.] Naam eener marmerzaam, opera t ief. - Operati on, t. Werking, soort, op haat n.
Optièle, m. [Bot.] Soort van lagen baobab in.
verrigtinq, handeling f.: Les op-s de Ja nature,
de werkingen der natuur. - (inyst.) Les op-s de op Afrika's oostkust.
Ophiase, f. [Mid.] Kale plek, die tussehen de
Ja grace sur Je coeur du pécheur, de werkingen,
de invloed der genade op 't hart des zondaars. - haren in slangvormige wendingen voortkruipt,
Op- du Saint-Esprit, werking, werkende kracht ophIasis f. - OphJbase, f. [Mini;.], z. v. a.
van den Heiligen Geest. - [ Phil.] Op-s de les- OPHITIS, SERPENTIN. - Ophicalee, f. [Minér.] Met
prit, de l'entendement, werkingen, verrigtingen serpenljn gemengde kalksteen m., slangenmarmer n.
Ophicéphale, adj. [El. n.] Meteen' slangendes geestes, des verstands. - [ Méd.] Lop- de ce
remède est lente, de werking van dal geneesmiddel kop. - Als subst. : Slangenkop ni. (een visch).
is langzaam. - Verriqting, handelwijs, bewerking f. - Opliiclithes, Ophiehthyïqiies, m. p1.
[Math.] Op- d'arithmél.ique , rekenwijze, reken- Slangvormige vissehen in. p1. - Ophicléltie, t.
kunstige bewerking f.: L'addition est Ja plus facile [Mus.] Sla n gvormig blaasinstrument n. met 9 klepdes op-s, de zamentelling is de gemakkelijkste be- pen, serpent n., groote basfagot f. - Opkidie, f.
werking. - [Mil.] Régler les op-s dune en mpagne, Wormvormige naaldvisc/z m., zeenaald f. Ophde kr(jgs-op e r a t i a n, de verschillende bewegingen barbue, slangenvisch, baardmannetje n., in de Miden ondernemingen, het plan van eenen veldtogt be- dellandsche en Roode zee (ook donzelle geheeten).
palen of ontwerpen. -- [Chim.] Op- chimique, Oph- imberbe, ongebaeirde slangenvisch. - Ophi
scheikunstige bewerking f. - [ Chir.] Kunstbewer- dien, ne, adj. [H. n.] Slangvormig. - oemking, genezing door snijden, steken enz., op er á- DIENS, in. p1. Orde f. der slangen; slanqensoorten f.
t ie 1.: Op- du calcul, de steen-operatie, steen- p1.; slangvormige dieren n. pl. , a p h i d i a a f. p1.
snede f., het steensnfjden. Lop- de Ia saignée, het - Ophidosauriens, m. p1. Orde f. der slangen
aderlaten. - (lam. et iron.) Vousaves fait lá une en hagedissen. - Ophioctène, rn. [H. n.] Soort
belle op-! Voilh une belle op-! daar hebt ge u eens van veelvoet m. (seolopendre). - Opliiodoii regt uitgesloofd! daar hebt ge wal schoons verrigt! te, rn. [Minhr.] Versteende slanqentand m. - [Corn., Fin.] Onderneming, handelsverrigting, Ophiogènes, m. p1. [Ant.] Slangenzonen rn.
.sp e c u Ia t I e t. Op-s de Ja bon rse, beurszaken f. p1., fabelachtig menschenras n., dot voorqaf uit
Op-s cambistes, wisselzaken, wissel -speculatien. slangen te zijn voortgekomen. - Ophioglosse, rn.
V2
- Opéi-atoire, adj. [Chir.] De operatien of [Bot.] Slangen- of addertong t. - [H. n.] Soort
kunstbewerkingen betreffend. Médecine op-, opera- von tongsteen m. (glossopètre). - Ophioglos site, 1. [Minér.] Versteende slangentong t. of
lieve geneeskunde, chirurgie f.
Opereulaire, adj. [Bot.] Als een deksel, bij haaijentand m. - Ophiographe, m. [Didact.]
wijze van deksel sluitend: Valve op-, sluitend klap- Slangenbeschrijver in. - Ophiographie, f. Slanvlies n. - OPERCLJLAIRE, f. [Bot.] Dekselkruid n., genbeschrfjving f. _ Ophiographique , adj.
opercularia f. - Operculariées, t. p1. Slanqenbeschrfjvend, op h iog rdph i sch. - Ophi
Geslacht n. der dekselkruiden. - Opereiile, rn. olde, adj. Slangvormiq, naar eene slang gelijkend.
[Bot.] Deksel, dekseltje n. - [H. a.] Kieuwdek- - OPHIOtDES, M. p1. Slangvormige vissehen rn. p1.
set n. (der visschen); - deksel van één- en tweeZ. V. a. OPHIOMORPHITES. - Ophiolâtre, adj.
schuItje schelpen. - Tragus rn. of klepvormig uit- [Ant.] Slangenvereerend: Peuple oph-. - Ook als
steeksel aan den oorvoorrand, als het groot genoeg subst.: Les opli -s, de slangendienaars, -vereerders,
-aanbidders ni. p1. - Ophiolâtrle, f. Slangenis om de oorholte bijna te bedekken. - Operculé, e, Opercuilifére, adj. [Bot., H. n.] Met vereering, -aanbidding, -dienst f. - Ophiolàtri
een deksel voorzien. - Opereuliforme, adj. que, adj. Slangenvereerend, a p ii i 0 Id t r is c h. Dekselvormig. - Opereulite, 1. [Minér.] Ver- Ophiolithe, m. [M inér.] Slangenversteening t.,
0 p Ii I a I I t Ii m. - Zamengestelde steensoort met
steend schelpdeksel n . , o p e r c u I i e t rn.
Opérer, v. a. Werken, doen, uitwerken, uit- talk of serpentijn en straalsteen tot basis en hal/verwerking hebben, te weep brengen: Dieu seul a pu kalkt ijzer inhoudende. - Oplilologie, t. [Didact.]
op- ce miracle, God alleen heeft dat wonder kun- Leer der slangen, natuurbeschrijving t. der slangen.
tien doen, te weeg brengen. C'est Ia grâce qui a - Ophiologique, adj. Die leer of beschrijving
opéré sa conversion de genade heeft zijne bekee- betre/fend, op is i o lOgisch. - Ophiologiste, rn.
ring bewerkt. - [Bil.] Op- une diversion, eene Slangenbeschr ij ver, slangenkenner, o p hi o lo qi st,
afleiding maken of bewerkstelligen. -- Dikwijls ophioloog m. - Ophiornancle, 1. [Dlviii.]
zonder voorwerp: La grace opère sur les âmes, Waarzeggerfj t. door slangen. - Ophiomande genade werkt op de zielen. Ce discours a opéré den, m., ne, t. Slangenwaarzegger m., -zegster t.
sur les esprits, die redevoering heeft op de gemoe - Als adj. Tot de slangenwaarzeggerij behoorend,
deren gewerkt. Ce remède, Cette médecine com- ophioméntisch. —Ophlomaque,adj. Stanmence a op-, dit middel, die artsenij begint te genbestrjdend. - Als subsl.: Slangenbestrijder m.,
werken. - (lam. et iron.) 11 a Men opéré, hij heeft slanaenbevechtster f. (bijnaam van verscheidene
wat schoons gedaan (niets goeds gedaan). - lnz. egyptische goden, inz. van de godin ]sis). - Ophio
gebruikt in vele kunsten en wetenschappen, die inorphe, adj. [H. n. ] Slangvormiq, in slangenzékere vaardigheid, bedrevenheid der handen, door gedaante, ophio
rphisch. - Ophiomor
md
oefening verkregen vlugheid vereischen; lieelkunstig phites, m. p1. [Munér.] Slangvormige versteeningenezing
voort
werken of iets verrig ten om eene
ge t. p1., ammonshorens m. p1. - Ophiou, m.
-

-

-

-
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[H. n. ] Slanjwesp f. - Ophiophage, adj. Zich
met slangen voedend. - Als subst. m. en f. Sianjeneter in., -eetster f. - Ophiophagie, I. Het
slanqeneten. - Ophiophagique, adj. Slangenetend, op/iiop/iagisck. - Ophiorrfiise, f.
{Bot.[ Slangenwortelm. - Ophioseolodon, m.
[Bot.] Soort van kapperstruik m. - Ophiose, 1.

op hth aimom étrisch. - Ophthalmoncie, f.
flard ooggezwel a. in of aan het oog, o p ii t It a 1nioncus m. - Ophthalmonosologie , f.
Leer I. der oogziekten. -- Ophthalrnonosologiqile, adj. De oogziekten betreffend, o p It t h a tmo nosotogi s cli. - Ophthalrnonosologiste, ni. Schrijver over de oogziekten, 0 p /i t /i a 1[I3ot.j, Z. V. (I. OPUIOXYLLE. Opliiosène, I. monosologíst m.— Ophthalmophyrne, m.
H. n.j Soort van ingewandsworm m. - Ophio
Oogappelgezwel, ooguitwas n. - Ophthalmosperme, f. Pl. [Bot.] Slangenzaad n. -- Ophiopoule, f. Ongonts/eking 1. -- Ophthalrnopostaphyle, in. [Bot.] Soort van kapperstruik in. nique, adj. Oogontstekend, op/t titalmop Onisch.
- Ophiostome, m. [H. n.] Zékere ingewands
- Ophthalmoptose, f. Uitzakking des oogbals
worrii in. der zoogdieren en vissciten. Ophio- uit z/tne beenige kas, op h t it a 1 m op t ô s is, f. x le, m. [Bot.] Slangenhout n. - OphisatiOphtha1iiiorrhai,ie, f. Bloedvloeijing f. uit den
re, in. [1 1. ii.] Slangenhagedis, glasslang f. (ser
oogbal. - Ophthalrnorrhée, f. Uitstorting
pent de verre). - Ophisure, m. Slangenstaart, van bloed ofetter initet oog, ophthalmorrhsa f.
slaniaal rn., soort van zeeaal (ookanguille serpent - Ophthalmoiroïqne, adj. Die uitstorting
en poisson de roer geheeten) - Ophite, wij. betreffend, ophthatmorrhwisch. - Oph.
[Didact.] Naar de slang gelijkend. - [Litt.] thalinoseopie, I. Oogbeschouwing, kunst om
Vers oph -s, slanqverzen ii. p1. (die men in den iemands temperament uit zijne oogen op te maken.
slangenvorm schreef). - OPHITE, III. [Mindr.], - Ophthaltiioscopiqne, adj. Oogbeschouwend,
z. v. a. SERPENT1N. •- OPFIITES, m. p1. [H. rel.J op/i t it a 1w a S k d p i s c It. - Ophthalrnostat
Slangendien aars in. pl. , cme gnostische secte van of Ophtlialinostate , m. Oogbalhouder m.,
de e tot (Ie 6e eeuw, die de slangen vereerde, werktuig om bij zékere kunstbewerkingen aan 't
meenende, dat Christus zich verborgen had in de oog de oogleden geopend en den oogbal bevestigd
gedaante der slang, die Eva verleidde. - Ophi. of onbewégeljjk te houden, op /t t it a 1w o s t a a t m.
tine, f. [Minéi.] Basis I. van den serpentijn of - Ophthalinothérapeutiqiie, t. Leer van
groenen portier. - Ophiuchus, in. (pr. - kuce) de genezing der oogziekten., o p it t it a On o t her a[Astr.] , z. V. a. SERPENTAIRE. - Ophiure, adj. p j e t. - Ophthalniotoniie, 1. Oogontleding f.;
Ais een slangenstaart. - OPHIURE, f. [H. n.] - uitneining f. van 't oog. - Ophthalmoton.i
Slangenster f., cme stekelhuidige zeeester. Oph
que, cdi. Die ontleding of die kunstbewerking
Iézard of lézardée, spoewormnster, gestoarte zee- betreffend, ophthaimotOntisch. —Ophthalster f. - Ophrias, m., of Ophrie, f. [H. n.] moxyse, f. Oogkerving f. (vette voormalige kunstbewerking). - Ophthalinoxystre, in. Kerfbor
Kamslang, bergslang f.., eene soort van boa-slang.
Ophrys, m. (pr. o-frice) [Bot.] Tweeblad, n.,
m. voor de oogen.
-stel
Ophys, nî. (pr. 0-lice) [H H.] Njjlgrondelm.
op ii r 5 1., eene soort von standelkruid. Ophrys
Opiacé, e, adj. [Pharni.] Opium-'bevattend:
-mouche, vileqeplant L Ophrys-araigne, S])inneopiirys. Ophrys - nid - d'oiseau , vogeinest-ophrys.Reméde op-, of als subst. m. OPIACÉ, in. Opiummiddel, slaapmiddel n., slaapdrank m. - Opi.
Ophrys-abeille, bij-ophris. Ophrys-homme, menschvormiüe ophrys.
acer, V. a. [Pharm.] Artsenijen met opium beOphthalgie, t. [Méd.] Oogpijn f., oogljjden n. re/den. —lOpiat, m. [Pharm.] Opium-middel n.,
zonder ontsteking. - OpIithaIiqiie, adj. De pijnstillend middel met Opium zamengesteld. oogpijn betreffend, op P t It a i p t s c ii. - Oph- Tegenwoordig ook de naam van velerlei slikartsenjjen en andere bereidingen, waarin geen opium
tha1rniatre in. Oogarts rn. - Ophthaliniatrie, f. Oogheelkunde 1. - Ophthalrniatri
komt, op/at n. Op- pour lesdents, tand-opiat n.
que, a(Ij. De oo g heelkunde betreffend, a 7) h t/tal- - Opiatiqiie, adj. [Nltkl.] Den opium betreffend:
miatri scit. - Ophthalmie, t. Uitwendige 'Fraitement op-, behandeling met opium.
Opilatif, ive, adj. [Méd.] Verstoppend. oogontsteking, oogziekte t. - Ophthalmique,
adj. [Anat.] De oogen betreffend: Artère, Veine, Opitation, f. [Méd.] Verstopping f. (obstrucNerf ophth-, oogsiagader, oogader, oogzenuw t. - tion).
Opile, m. [H. n. ] Soort van mierkever m.
[MCII.] Oogen/teelend of -genezend; de oogziekte
Opiler, v. a. [Méd.] Verslappen (obstruer). betreffend, a p ii t lt a t rn i s c h: Remèdes ophth-s,
in,
Oogmiddelen,
Het
part. passé is oak adj.: Vaisseaux opilés, verals
subst.
p1.
OPHTHALMIQUES,
of
opht/wlmische middelen (oogwaters, oogzalven, oog- stopte vaten n. p1.
Opimes, adj. f. p1. [Ant. rom.] (alleen voorpoeders) , a p h t h a im i ha n. pi. - OPHTHALMIQIJE
of Oplilhalmiste, m. Ooglijder m. - Oph- komend in): Dépouliles op-s, veldheersbuit, eere
thairnite, in. [Miiiér.] , Oogsteen, oogagaat m. buit m. (welke een' veldheer ten deel viel, die met
der Grieken; agaat met oogvormige eenmiddelpun- eigen hand den aanvoerder van 't vijandelijk leger
tige cirkels. - [Méci.] inwendige ontsteking van had gedood).
Opinant, m. Stemgever, stemmer m., uitbrenger
den gonschen oogappel, o p ii t h a 1 m j t i s f. van zijne meening bij eene beraadslaging. - Opi.
Ophthaliniuis, ni. (pr. —uce) Onziqtbaarma
m., fabelachtige steen, (lie den droger-kendst ncr, V. fl. Zijn gevoelen uitbrengen, zijne meeninq
onzigtbaar maakte. - Ophthalmobiotiqne, f. zeggen, zijne zienswijze blootleggen bij eene beraad[Méd.j Oogcnverpleging, behoorlijke zorg voor 't slaging, stemmen: II a opind h Ja mort, pour Ia
behoud der oogen, op/italmobiotiek I. - paix, hij heeft zijne stem voor den dood, tat den
Opthalnioblennoirhée, f. [Méd.] Ooogdrui- vrede gegeven. Op- par Ia tribune, par Ia presse,
zijne gevoelens door middel van de tribune of 't
per m., ziekelijke uitscheiding van 't oog. Oph
thaliiioblennoirhéiqiie, adj. Den oogdruiper spreekgestoelte, door de pers openbaren. - (Loc.
beire/fend, opht/iaimoblennorrhwiscli. - pray.) Op- do bonnet, Z. BONNET. - [Ant.] OpOphthalniocèle, 1. [Mod.] Oogbreuk, uitzak- de Ia main. met de hand zijne stens geven.
Opiniàtre, adj. halsstarrig, hardnekkig, stijfking 1. van 't oog (exophthalrnie). - Ophihal
modviiie, I. [Méd.] Oogpjn t. - Ophihal. hoofdig, onbuigzaam, koppig, st(jfzinnig, eigenzin nip;
valhardend, onwankelbaar, standvastig: EnOogbeschrijver,
o
p
h
t
ii
a
I
m
afl1.
nioi-aphe,
1] r o7; p h in. -- Oplithalmographie, f Oogbe- fant op-, halsstarrig kind n. Ii ne faut point être
schrijving f. - Ophtlialrnogr&iphique, adj. op- sur cela, men moet niet hardnekkig daarop
Oobeschrjvend, opht/ialmographisc/t. - blijven staan. - Combat op-, hardnekkige, langduOplithalnioiatre, Ophthalnioïatrie, f., Z. rige strijd m. Travail op-, aanhoudende arbeid m.
- FiOvre op-, hardnekkige, niet te verdrijven
OPUTHALMIATBE. OPHTHALMIATRIE. -- Ophth alkoorts f. - Opiniâtréinent, adv. Op halsstarmologie, f. Oogenleer f. - Ophthalrnologi
qne, adj. De ooqenieer betreffend, 0 v / t / a I m 0- ripe wijze, met hardnekkigheid, standvastigheid
I ô p i s c Ii. - Ophthalinologiste, Ophthal- enz. Soutenir op- one erreur, eene dwaling hardmologne, rn. Schrijver eerier oogenleer, op/t- nekkig staande houden. - II a défendu op- cette
titalnioloog to. - Ophthalmoniètre, m. place, hij heeft deze plaats standvastig, hardnekkig
Oogmeter, werktuig ter bepaling van de grootte verdedigd. - Opiniâtrer, V. 0. Met hardnekkigder oogkameren, ophtliaimometer rn. - held staande houden: Op- un fait, een feit hardOplithalniométrie, f. Oormeting f., gebruik n. nekkig staande houden. - Op- ses plaintes, anvan den oogmeter. - Ophthalmo.nétriqiie, afgebroken met zijne klapten voortgaan. - Op- un
adj. Den oogmeter of de oogmeting betreffend, enfant, een kind halsstarrig maken. (In al deze
-
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OPINIATRET
beteekenissen is het woord weiniq in gebruik). S'OPINI1TRER, V. Pr. Sop- a ge., stijffioofdq, hardnekkig vasthouden, volhouden: 11 s'opiniâtre a
soutenir cette erreut, hij blijft onverzettelijk by
die dwaling. - Opiniàtreté, f. Hardnekkigheid,
stjfhoofdiyheid , halsstarrigheid, stij/zinnigheid,
hoofdigheid, koppigheid; standvastiyheid, v o lhouding f. Soutenir une erreur avec op-, eene dwaling met stjf/ioofdig/ieid staande houden. - 11 Se
défentht avec op-, hij verdedigde zich met hardnekkigheid, met volharding.
Opinion, t. Stem, meening f., gevoelen n. (van
hem, die mede over eene zaak beraadslaagt); meefling , zienswijze, gedachte f., gevoelen, inzien n.,
dunk m., eigen beschouwingswijze der dingen,
op1 n ie :r. Aller aux op-s, tot stemmen, tot het
opnemen der stemmen overgaan. Prendre, Recueilhr les op-s , de stemmen opzamelen. Aller aux
op-s (of Voter) par assis et levé, Z. ASSIS. - Op-

geuérale, raisonnable, fondie , algemeen, redelijk,
gegrond gevoelen. Partager top- de qn., iemands
meening of zienswijze dee/en. Les op-s soot libres,
de gevoelens, gedachten zijn vrij. - J'ai bonne
op- de lui, ik heb een' goeden dunk van hem. Opreligieuse, godsdienstmeening f., geloof n. C'est
une affaire dop-, 't is eene zaak, waarover ieder
Zijne eigen meening heeft, waarvan ieder kan denken wat hij wil. - Un mal dop-, een ingebeeld
kwaad. - Lop- publique, of enkel Lop-, de openbare meening, de volks -ineening, volks-opinie f. (absol.) J'ai op- de ce jeune homme, ik stel mv
veel goeds van dienjongeling voor, ik voorspel mij
veel goeds van hem. - Opinioniste, m. Opwerper, schepper van een gevoelen, iemand, die
eene meening opvat en daarop slaan blijft, op 1nionist m.

S Opiologie, t. Verhandeling overden opium.
- Opiophage, in. Opium -eter of rooker, amfioen.cchuiver.

Opisthoerane, m. Anat. ] Achterhoofd n.,
achterschedel m., achterhoofdsbeen, op i s t h 0 k r a-

a i on n. - Opisthocyphose, t. [Méd.] Ruggegraatskromnminy f., buit, bogchei m. - Opistho
dome, ivi. [Arch. anc.] .4chterdeel n. eens ternpels. - Opisthogastrique, adj. [Anat.]:Branche op-, of als subsi M. OPISTHOGASTRIQUE, m. Achter de maag ontstaande tak m van de neerwaartsgaande groote slagader. - Opisthographe,
adj. [Ant.] Van achteren, op de rug- of achterzijde
beschreven. Feuillet op-, aan beide zijden beschreven blad n. Les nianuscrits anciens ne sont pas
ordinairement op-s, de oude handschriften zijn
doorgaans enkel aan déne zijde beschreven. - Opisthographie, f. Het schrijven op de achter- of
keerzijde van een blad, beschrijving der beide zijden
van een blad. - Opisthographique, adj. Van
achteren of op de keerzijde, aan beide zijden beschreven, opisthográphisch. Opisthoto
1105, 111. (pr. ---noce) [Mid.] Krampachtige achteroverkromming des ligchaains, ruggekramp f.,
opisthOtonos m.
Opium, m. (pr. --ome) [Bot., Pharm.] lagedikt melkvocht van de stengels en zaadhuizen der
oostersche witte slaapbollen, lieu/sap. o p i u m m.,
in 't Oosten a m f i o e n geheeten. Op- en larmes,
opium in droppels oftranen(de beste soort) . (Plur.
Des opiums.) (H0PL-.
Oplite, Oploinachie Oplophore, etc., z.
Opobalsaitie of Opobalsamum , (pr.
—mome)m. [Bot.]Balsem m. van Gilead, van Mekka
of van Judea, egyptische balsem, de welriekende balsem van een boom [amyris gileadénsis] in Arabi ë .
Opodeldoch, m. [Pharm.] Zaniengesteld
liniment of vloeibaar inwrjfmiddel tegen rheumdlische aandoeningen, op od é Id a k n. (een door
Paracelsus gesmeed woord). Opodéocèle, t.
[Méd.] Breuk t. onder 't schaambeen. - Opo
panax, m. [Corn.] Panax -gom t., eene geneeskrachtige gombars uit den wortel eener soort van
pas t inaken in de Levant, in Zuid-Frankrijk, enz.
Opossum, rn. [H. n.] Buideldier n., buidelrat t.
Opportun, e. adj. Gepast, gelegen, gunstig,
tijdig, behoorlijk, voegzaam: Moment opp-, gepast
oo'enbuik n. Circonstance opp-e, gi'nsifcie omstandigheid t. 11 nest pas opp- de faire cela aujour
d'hui, 't is niet gepast, voegzaam, dit heden te doen.
- Opportiinénient adv. Op gepaste, gelégene.
-
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behoorlijke wijze, van pas. - Opportunité, t.
Gepastheid, voegzaamheid, gepaste of gunstige gelegenheid t. L'opp- du lieu, de gepaste gelegenheid
des oords. II fallait se prévaloir de l'opp-, men
moest zich de goede gelegenheid ten nutte maken.
Opposable, adj. Tegenover le stellen, geschikt
om tegenover gesteld te worden. - Opposant,
e, adj. Tegenstellend, tegensprekend, tegenstrevend,
verwerend, op p a n i/ r e a d. - [ Prat.] Etre i'ecü
partie opp-e, als verwerende partij toegelaten wJr
- Le parti opp-, de tegenpartij f. - [ Anat.]-den.
Muscles opp-s, tegenovergestelde spieren f. p1. OPPOSANT, M. Wederstrever, tegvnspreker, tegenstander, bestrjder, verweerder in., tegenpartij f.,
opponént, opposánt rn.: Les opp-s soul en
rninorité, de tegenstanders, de opposanten maken
de minderheid of het kleinst getal uit.
Opposer, V. a. Tegenstellen, tegenover stellen
of zetten (als hinderpaal, als tegenweer of om in
verhouding, in contrast of in vergelijking te plaatsen), opponéren. Opp- une digue ii Ia violence
de lean, eenen dijk leggen tegen de kracht van
't water. - On lui opposa des troupes fralclies,
men stelde hem versche troepen tegen. Opp- Ia force
a Ia force, Ia force h Ia ruse, geweld tegen geweld,
geweld tegen list gebruiken. Quel orateur availsnous qu'on puisse opp- ii Cicéron? welken redenaar hebben wij, dien wij met Cicero vergelijken
kunnen. 11 y a peu de statues modernes qu'on
puisse opp- aux statues antiques, er zijn weinig
hedendaafjsc/Ie standbeelden, die men bij de oude
zou kunnen in vergelijking brengen. - S'OPPOSER,
v. pr. Weêrstand bieden, wederstaan, bestrijden,
zich verzetten, zich tegenstellen, aankanten: S'opp
a l'exécution du jugernent, zich aankanten tegen
de uitvoering van een vonnis. -- Ii s'est toujours
opposé • nos desseins, hij heeft zich altijd tegen
onze oogmerken verzet, heeft ze steeds gedwarsboomd. S'opp- it l'arnbition de qn., iemands heer sc/izucht tegengaan. La fortune s'oppose ii tons mes
desseins, de fortuin is mij in alles tegen. Elkander tegenstaan, belemmeren of verhinderen: Les
hommes sopposent réciproquenlent h leur félicité.
- Het part. passé is ook wij.: Caractères opposes,
tegenovergestelde, strijdige karakters n. p1. - Le
rivage opposé, La rive opp-e, de tegenoverliggende
kust f., oever rn, de overzijde f. - Feuilles opp-es,
tegenoverstaande bladeren n. p1. - B e a u est
opp- a l aid,schoon staat tegenover I e e If] k.
- [Géoni.] Angles app-s , tegenoverstaande hoeken hi. p1. - [Mar.] Ces vaisseaux courent a
bords opp-s, die schepen liggen over tegenovergestelde boegen, houden of loopen elk over een' verschillenden boeg. - Ook als subst. ni. Ce fiTs est
e, die zoon is geheel het tegentout l'opp- de son pèr
a
overgestelde, het tegendeel zijn vaders.
L'OPPOSÉ, bc. adv. In tegendeel, daarentegen (au
contraire). - Opposite, rn ei t. Tegengestelde,
tegendeel n. Ce que vous avancez-lh est tout
l'opp- de ce que vous elites hier, wat gij daar
aanvoert, is geheel het tegengestelde van hetgeen
gij gisteren zeidet. - Weleer ook als adj. gebruikt:
Deux routes opp-s (opposées). - ii LOPPOSITE,
IOC. adv., ii L'OPPOSITE DE, bc. prep. Tegenover.
Le château est sur Ia liauteur, et a l'opp- il y a
de hoogte, en
an
rand bois, 't kasteel ligt opg
tegenover ligt een groot bosch. A l'opp- du camp
se troiive une batterie, tegenover het leger ligt
eene batterij. - Oppositif, ive, adj. Tegenover
staand; u'eêrstandbiedend, opp o s i t i e f. - Opposition, f. Tegenstelling t., tegenstand, weerstand, hinderpaal m., verzet n., tegenkanting, wederstrevinq, tegenspraak; tegenstrijdiqheid f., verschil, contrast n., 0 p p (1 S j t l v f. Vous ny trou
verez aucune app- , (jij zult geenen tegenstand
daarbij vinden. Lever une opp-, een' hinderpaal
uit den weg ruimen. II règne entre yes deux hornmes tine continuelle app-, er heerscht tusschen
die beide menschen cciie voortdurende tegenstrijdigheid. La morale est souvent en app- avec nos
goûts , de zedeleer is dikwijls in strd, in tegenspraak met onze lusten. La chose passa sans nucune app-, de zaak ging zonder eenige tegenkanting, oppositie, door. II a de l'opp- ii tout ce que
les autres veulent, hij is tegen alles, wat de anderen willen. [Prat.] Faire app- a un scelld,
tegen eene verzégeling opkomen. Sil ny a point
d'opp-, il en sera fait mention (lans lade da
-
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manage, indien er geen hinder, geen verzet is, zal
daarvan melding in de huwelijks-acte gemaakt
worden. [Pout.] Le part! de I'opp-, de tegenzijde of tegenpartij, de verzettinqspartij, welke de
regéring of de heerscitende partij tegenwerkt, de
oppositie-partij, de oppositie. Journal de lop-, opAstr. ] Tegenstand, tegenoverpositie-blad n.
stand m. (afstand van 180 graden tussciten twee
hemelligcliamen). Les dclipses de June ont lieu
quand Ia lune est en opp- avec Ia terre, de moansverduisteringen hebben plaats, wanneer de maan
in tegenstand is met de aarde. - [ Rhét.] Tegenstelling f., figuur, waardoor men twee schijnbaar
strijdige of onvereenbare begrippen vereenigt (b. v.
Poltron courageux, moedige bloodaard, Folie sagesse, dwaze wijsheid).
Oppresses, V. a. Drukken, benaauwen, beklemmen (van ligchaamsaandoeningen): Je sens qc.
qui m'oppcesse, Ik voel its, dat mij drukt, benaauwt. - ( fig.) Une niauvaise action oppresse
toujours in conscience, eene slechte daad bezu,aart,
drukt altijd het geweten. - Het part. passé is ook
adj.: Poitrine oppressde, beklemde, benaauwde
borst t. - Mae oppr-e, bedrukte , bezwaarde
ziel f. - Oppresseur, m. Onderdrukker, verdrukker, geweldenaar: Les sujets se rëvoitèreiit
contre leur oppr-, de onderdanen stonden op tegen
hunnen onderdrukker. - Ook als adj. m.: Gouvernernent oppr- , verdrukkende regéring f. 1- Oppressif, ive, adj. Drukkend, verdrukkend,
onderdrukkend, bedwingend: Législation oppr-ive,
drukkende wetgeving f Moyens oppr-s, dwangmiddelen n. pl. - Oppression, f. Drukking, bekiemming, benaauwing , benaauwdheid f. (der borst,
der ademhaling): Sentir une grande oppr- de poitrine, d'estomac, eene zware drukking op de borst,
op de maag gevoelen. - ( fig.) Verdrukking, ondercirukking, dwingelandij f.: Le peuple languit dans
l'oppr-, het volk kwijnt in de onderdrukking. Oppressivement, adv. Op drukkende, onderdrukkende wijze.
Opprimer, V. a. Drukken, verdrukken, onderdrukken: Un prince qui opprime son peuple, een
vorst, die zijn volk onderdrukt. Oppr- l'innocence,
In vérité, de onschuld, de waarheid onderdrukken.
- (absol.) Malheur a ceux qui oppriment! wee
hun, die onderdrukken! - liet part. passé is ook
adj.: Peuple opprimé, onderdrukt volk n. L'innocence oppr-e, de verdrukte onschuld f. - Ook als
subst.: Prendre la défense des opprimés, de verdediging der verdrukten opvatten.
Opprobre, m. Schande f., smaad, hoon m,,
schandvlek, oneer f.: Je ne saurais endurer eet oppr-,
Ik kan deze schande niet verdragen, dulden. 11 est
l'oppr- du genre humain, de sa familie, hij is de
smaad, de schandvlek van 't menscheljk geslacht,
van zijne familie. - Opprobrieuix, ieuse, adj.
Schandvlekkend, onteerend.
Opsartyciens, m. pi. [Didact.] Boeken n.
p1. over de kookkunst.
Opsiganiie, f. [Didact.] Laat huwelijk n. (in
ver gevorderden ouderdom). - Opsigone, adj
Laat verwekt of geteeld; laat ontslaan. Dents
ops-s, z. v. a. dents de sagesse, Z. DENT. - OPsituatie, f. (pr. t=c) Late leerzucht f., aanleering 1. eener zaak in den ouderdom.
Opsiomètre, rn Z. v. a. OPTICOMTRE.
Opsomane, adj. {Méd.] Op zékere spijs verzot of verlekkerd. - Als suhst. in. en f. Lekkerbek ni. enf. - Opsornanie, f. Verzotheid op
; lekkerbekkerij f. - Opsononie, m.
zekere spijs
[Ant. gr.] Opzigter, keurmeester m. der eetwaren.
- Opsophage, adj. [Didact.] Lekkerbekkig. Als subst.: Lekkerbek, fijnproever m. - Opso
phagie. f. Lekkerbekkerij f. - Opsophagique, adj. , z. v. a. OPSOPIJAGE.
Optatif, ive, adj. Wenschend, een' wensch
uitdrukkend of bevattend. - [ Gram. gr.] Mode
opt-, of als subst. OPTATIF, m. Wenschendewijs f.;
0 p t 0 t I v U 5 m. Proposition opt-ive, wenschend
voorstel n. - Optation, f. [Rhét.] Wensch m.
bij wijze van uitroep, op t a ti e f.
Opter, V. a. Kiezen, uit twee zaken eene keus
doen. Opt- entre Ia paix ou Ia guerre, tusschen
vrede of oorlog kiezen. On lui proposait one terre
té pour ia terre,
ou une somme d'argent, il a
Jeene
somme gelds
men sloeg hem een stuk land
voor, hij heeft het stuk land gekozen.
-
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Opticien, m. Gezigtkundiqe, opticus m. Oogglasslijper, brillenmaker, maker van optische
instrumenten. - Opticographe, adj. [Didact.]
Met een vergrootglas geschreven: Ecriture opt-,
schrift, dat men alleen met een vergrootglas kan
lezen. - OPTICOGRAPHE , m. Schrdver over de
gezigtkunde. - Vergrootglas n. waarmede men
schrijft, 0 p t i c 0 1) r a ap h m. - Opticogra
phie, f. [Didact.1 Verhandeling f. over de gezigtkunde. - Op ticographique, adj. Die verhandeling betreflend, opt icográphisch. - Opticornètie, in. [Phys.] Gezigtsmeter, werktuig ter
bepaling van de zienskracht of den sterktegraad
van 'tgezigtsvermogen, opticometer, optomete r m. - Opticoinétrie, f. Gezigtsmeting f. OpticoHaétrique, mij. Dc pezigtsmeiing betreffend, 0 P t ic 0 md trisc ii. - Opfico-troehléisclérotieien, adj. et subst. m. Groote schuinsche
oogspier f
Optimale, m. [H. anc.] Voorname, aanzienlijke, groote, optima at m. - Optimatie, f.
(pr. t=c) Gezamenlijke grooten ofaanzienljken m.
p1. eener stad; - z. v. a. ARISTOCRATIE.
Optiine, adv. (latin) (pr. —më) (fain.) Best,
opperbest, zeer goed. - Optimisme, m. [Phil.]
Leer van de beste wereld (van Leibnitz), uijsgeerige stelling, dat de wereld, in haar geheel genomen, de beste is, die God scheppen kon, o p t i mismu s n. - (in 't gewone leven somtijds): Neiging f. om alles van de goede zijde te beschouwen.
- Optitniste, adj. Het optiinismus betreffend:
Système opt-, optimistisch stelsel n--OPTIMISTE, M.
en f. Aanhanger m., aanhangster f. van 't optimismus, op t i m is t m. - (bij uitbreiding) Hij of zij,
die de wereidsche zaken liefst van hare goede zijde
beschouwt.
Option, f. Keus, keur, vrijheid f. om uit twee
of meer dingen din te kiezen: Je laisse cela to
votre opt-, ik laat dit aan uwe keus. Je vous
donne i'opt- entre ces deux livres, ik geef u de
keuze van deze twee boeken.
Optiqtie , f. [Phys.] Gezigtkunde , lichtleer,
wetenschap van de natuur des lichts en de wetten
van het zien, optiek, optica f.: Traité d'opt-,
verhandeling f. over de gezigtkunde. - Ook z. v. a.
perspective, vérgezigt, perspectief n., wijze, waarop
de voorwerpen zich op een' afstand voordoen. Illusions de l'opt-, gezigtsbegoochelingen f. p1. - Optdu thuâtre, oogmisleiding van het schouwtooneel.
- Optica-spiegel m. - OPT1QUE, adj. Het gezigt
betreffend. tot de lichtleer of gezigtkunde behoorend, gezigtltundig, optisch.Chambre opt- of
obscure, Boîte opt-, z. ondercHAoIBuE. Angie opt-,
gezigtshoek m. Axe opt- ofvisuel, gezigtsas t. Verres
opt-s, kijkglazen, oogglazen, optische glazen n . p1.
Illusions opt-s, gezigtsbegoochelingen, oogmisleidsngen f. p1. - [Astr.j Inégalité opt-, schijnbare onregelmatigheid f. (inde beweging der planeten). Lieu
opt- d'uneëtoile, oplischeplaats f.eenerster, punt n.
des hemels, waar zij ons toeschijnt te zijn.
S Opislenirnent, adv. In overvloed, in weelde:
Vivre op-, op grooten voet leven.— Opiilenee,f.
Overvloed van goederen, groote rijkdom m. Vivre
dans lop- de toutes choses , alles in overvloed
hebben. - Opulent, e, adj. Vermogend, schatrijk, zeer bemiddeld: Ii est devenu op-, hij is schatrijk geworden. Une maison op-e, een vermogend
huis. La commerce rend les villes op-es, de koophandel maakt de steden rijk. - Ook als subst. m.
en f. Faire lop-, i'op-e, den rijken heer, de rijke
dame spelen.
Opuntia, f., Z. NOPAL. - Opuntiolde, adj.
[Bot.] Vijgdistelvormig.
Opuscule, m. Werkje, klein geschrift n. Les
op-s de Piutarque,de kleine werken van Plutarchus.
Or, conj. (om eene rede, een voorstel met het
voorgaande te verbinden) Nu, nu dan: Or, pour
revenir to ce que vous disiez, nu (nu dan), om
terug te komen op 't geen gij zeidet. La sage est
heureux, or, Socrate était sage, done Socrate est
heureux, de wijze is gelukkiq, nu, Socrates was
wijs, derhalve is Socrates gelukkig. - ( fam., om
uit te noodigen, aan te sporen, en dan dikwijls
met ca en sus verbonden) Kom I welaan! Or, raconte'z-nous vette aventure, kom, vertel ons dat
avontuur. Or ca (Or sus), commencons, welaan
dan. laat ons biginnen.
Or, m. Goud n. Or vrai, faux, fin, pur, de ducat,
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echt, va1sc', fijn, zuiver, dukaten goud. Grains stom, geeft geen antwoord. - ( fig.) ii parle comme
dor, Paillettes dor, goudkorrels f. p1., goudloo- un or-, hij spreekt als een orakel, hij spreekt zeer
verijes n. pl. Poudre dor, stofgoud, goudpoeder n. goed. I 1 parle dun ton dor-, hij spreekt op orakel
Sable dor, goudzand n. Mine dor, goudmijn 1.; toon, op /ioogen, beslissenden, aanmatigenden toon.
gouderts m. Or en feuilles, en lames, bladgoud, - Cot homme est lor- de son pays, die man is
,klatergoud. Or en barres, en lingots, staa/goud. 't orakel, de vraagbaak van zijn tand. S OraOr trait, fl1 dor, gouddraad n. Or massif, digt, culeux, ease, adj. Godspraakachtig, in den
massief goud. Or natif, vierge, Z. INATIF. Or en vorm of toon des orakels. - Oraculiste, ni.
coquille, schelpgoud. Or vert, groen, goud. Or mat, (iron.) Orakel-spreker m., hij, die voor een orakel
broei, mat of dof, gebruineerd goud. Or en dra- wil gehouden worden.
peaux, goudlo mpen, goud in lompen (voor 't verOraie, m. Onweder, onweir, zwaar weder n.,
gulden van kleinezilverstukken). Or b vingt qua- donderbui f.; storm, stormwind a. Nous aurons
tre carats or It mille millièmes, geheel zuiver goud, de lor-, Le temps est a lor-, wij zullen onwekr
Wi -karaats,qoud. Or au titre, goud van 't ver- krijgen, de lucht staat naar onweer. II s'élève uti
eischi gehalte, keurlioudend goud, -karaatsgoud. or-, er komt een onweer op. Le vaisseau essuya
Or bas, slecht goud (minder dan 18 karaat). Or un grand or-, liet schip werd door een' zwaren
d'essai, proefgoud van bijna 2 1 karaat. Z. ook BAT- storm beloopen, had een' zwaren storm uit te slaan.

-

-

TU, BILLON, FULMINANT, CHAT, HACHÉ, MICA, POTA
BLE. - Tonne dor, tonne gouds (100,000 gl., in

Nederland). - Boite de deux ors, gouden doos
van tweedcrlei kleuren. - Goudgeld n.: Pa er tout
en or, alles met goud, goudgeld betalen. - Verguld zilverdraad n. voor passement, galons, franje,
sloffen, borduurwerk, enz. Drap dor, goudlaken n.
Dentelle dor, goudkant f. Clinquant dor, lyonsch
goud. - (fig.) Rijkdom m., groot vermogen n. La
soil de lor, de gouddorst, de zucht naar rijkdommen, naar schatten. - (lig ) Acheter, Vendre qc.
au poids de lor, iets tegen goud opwegen, t er
duur verkoopen. Avoir des monceaux dor, Etre
tout cousu dor, tot over de ooien in 't goud zitten. Marcher sur lor et sur l'argent, zich in weelde en overvloed baden. C'est un livre dor, 't is
een gulden boek. een voortreffelijk boek. - (/iq. cl
[am.) II ne le ferait as pour tout lor du monde,
hij zoude het niet doen voor al het goud in de
wereld. C'est de lor en barre, Z. BARRE. Un
marche dor, een zeer voordeeliqe koop m. Ii vaut
son pesant dor, hij is een zeer verdienstelijk man,
hij is goed waard. Cola vaut plus que son pesant
dor, dat is tegen geen goud op te wegen; men kan
het niet genoeg waardéren, met geen goud betalen.
II dit dor, 11 parle dor, hij spreekt gouden worn'den; hij stelt de zaak naar eisc/, reqt smakelijk
voor. - ( in g . cl prv. C'est Un Saint-Jean bouche
dor, Z. BOIJCHE. Faire un pont dor t l'ennemi,
den vijand eene gouden brug bouwen: zijne viugt
bevorderen, gemakkelijk maken. Ii a mangé plus
dor qu'il nest gros, hij heeft ontzettend veel gekost, veel verteerd. C'est l'histoire de Ia dent dor
of C'est Ia dent dor, ik zal dat qelooven, zoodra
ik 't met eigen ooqen zie. Quand lor parle, Ia langue na qua se taire, een rijk man is altoos de
verstandigste. Des jours filés dor et de sole, een
gelukkig leven, goede dagen. C'est de lor de Toulouse, hij zal er geen zegen bij hebben. z. ook ADOREE, MONT. - ( Pray.) Tout ce qui reluit nest
pas or, 't is al geen goud wat er blinkt. - ( fig. ei
poit.) Lor de Ia chevelure , des moissons , de
goudgele haarlokken I, pl., het goudgele graan n.
L'âge dor, Le siècle dor, de gouden eeuw.
[Astr., Chron.] INombre dor, Z. NOMBRE.— [Blas.]
Goud, een der beide metalen van 't blazoen (in
gravure afgebeeld door punten of stippen). - z. ook
BULLE. [Com] Or -sol, verouderde term ter aanduiding van het drievoud der daarachter genoemde
waarde, b. v...- Quatre cents livres d'or-sol font
douze cents livres tournois , vier honderd livres
or-sol doen twaalf honderd livres tournoois.
Oracle , m. [Anat.] Godspraak , godenuit
spraak f., voorgewende uitspraak of antwoord der
geraadpleegde goden, a r a ft e i n. Expliquer un or-,
eene godspraak verklaren. Les or-s étaient ordi
nairement ambigus, de godspraken waren gewoonlijk dubbelzinnig. Les or-s des Sibylles, Les or-s
sibyllins, de uitspraken of voorspellingen der Sibyllen (z. SIDYLLE). .. (fig) S'exprimer en style
dor-, zich dubbelzinnig, raadselachtig, geheimzin
nip uitdrukken. Les or-s de Ia sainte Ecriture, de
uitspraken van dc heilige Schrift. Les or-s de Ia
justice, de regterljke uitspraken, de vonnissen n.
Pl der reqtbank. - Les discours de eet homme
-lá sont des or-s , de redenen van dien man zijn
godspraken, hebben gezag, worden onvoorwaardelijk geloofd. - Godheid f., van welke 't orakel geacht werd uit te gaan. Lor- de Delphes, het Delphisch orakel, 't orakel te Delphi. Consulter lor-,
't orakel raadplegen. Lor- est muet, 't orakel is
y

e

-

-

,

Lor- passe , nous Wen aurons quo Ia queue, de

bui trekt voorbij, wij zullen er maar een staartje
van hebben. - ( hij.) Dreigend of plotseling treffend
onheil, ongeval n., ramp f., rampspoed m.; losbarsting f. van toom, van verontwaardiging, woeling,
hévige werking der hartstogten ; beroerte, onrust f. , opstand in. Les or-s de Ia vie, de stor
men, zware rampen, groote wederwaardigheden des
levens. - Votre père est en grande colère, je
crams pour vous un or- , uw vader is zeer vertoornd, Ik vrees voor u eene losbarsting. Les or-s
des passions ne peuvent plus l'atteindre, de stormen dec hartstogten kunnen hem niet meer deren.
Conjurer lor- dans un Etat, de beroerten, den drei
(jen opstand in eeizen Staat doen bedaren, weten
voor te komen. - (lig. et podt.) Un or- de traits,
de flèches, cern' hagelbui van pijlen. ... Ora
geux, ease, wij. Onweêrbrengend, onweiirdrei
gend; stormachtig, onstuimig, aan stormen blootgesteld, door stormen bezocht. Ciel or-, onwelr
onwerslucht, buijige lucht f. Mer-dreignlucht,
or-euse, onstuimige, woelige zee f. Nuit or-euse,
stormachtige nacht m. -- (fig.) Onrustig, woelig,
oproerig: Boner une vie or-euse, een zeer onrus
tip , kommerlijk leven leiden. Le malade a eu mm
nuit or-euse , de zieke heeft een zeer onrustige,
woelige nacht gehad. La séance de ]'assemblée a
été fort or-euse, de zitting der vergadering is zeer
onstuimi g geweest.
Oraire, m. [Liturg.] , gebruikelijke r ETOLE.ORAIBE, adj. Door 't gebed verkregen, afgebeden.
Oraison, f. [Gram.] Rede f., volgens de spraakkunstregels geordende woordenrj, die een' vollédi
Les dix parties dor- of de lor-,-genzioplvrt:
de tien rededeelen n. p1. - [Didact.] Rédevoering
rede, a rh ti e f.: Les or-s de Cicéron, de redevoe
ringen van Cicero. (In dezen zin thans buiten gebruik, behalve in:) Or-s funèbres, lijk-, grafredenen. - Gebed n., béde f. (tot God, tot de heiliqen)
Etre en or-, Faire son or-, zijn gebed doen. Lorde Ia naesse, het misgebed. Livre dor-, gebédenboek n. Lor dominicale, 't gebed des Lieeren, 't
Onze-Vader (le Pater). - Or- mentale, vocale, ja-

-

-

-

-

culatoire, Z. MENTAL, VOCAL , JACULATOHIE. (fam. et pray.) II a fait une bonne or- dans la
matinée, hij heeft een goed ochtendgebed gedaan
(van iemand, dien een onverwacht geluk ten deel
valt). 11 went comme mie or- funèbre, hijliegt of
't gedrukt was. Cost un homme dor-, 't is een
trouwe bidder.
Oral, e, adj. Mondeling, mondeljk, bij monde,
van mond tot mond overgeleverd (in dezen zin zeiden voorkomend dan in): Tradition or-e, mondelinge overlévering f. Loi or-e, mondelinge wet f.-Mondeling, niet luider stem (in tegenstelling met
geschreven, schriftelijk): Enseignement or-, mondeling onderwijs n. - [Gram,] Enkel dooi' den mond
voortgebraqt (in tegenstelling met nasal, door den
neus): Articulation ore, monduitspraak f. VoyelIe, Consonne or-, mondklinker, mondmedeklinker m. - [ Cath.] Manducation or-e, het mondeljk
eten van de gewijde hostie, van Christus ligehaam
(in de communie). - ORAL, M. [Litur .] Pauseljke hoofdsluijer m. bij zékere gelegenheden, or a I e n. - Soort van voormalige kap f. der vrouwen.— Sluijer in.. dien de jodinnen moesten dragen,
als zij door de stad gingen. - Ora-Iiiigiial, e,
adj. [Gram.] Enkel door mond en tong (niet door
den neus) voortgebragt.
Oran, m. (maleisclz woord, dat mensch beteekent) Naam van een groot, naar den mensch geg
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ljkend apengeslacht, zonder wangzakken en staart,
waarvan men niet meer dan twee soorten kent:
L'orang-outang, de bosch- of woudmensch, inz. op
Borneo, o r a n q- a e to n g rn. L'orang-outang dA-

frique, de a[rikaansche orang, sjimpansé (z. CuMPA1NSÉ). (Plur. Des orangs-outangs.) Orangbleu,
Orangvert (of Oianbleu, Oranvert), volksnamen
van twee lijstersoorten, de eene met blaauwen, de
andere met groenen rug.
Orange, 1. [Bot.] Oranje-appel in. Or- douce
of de Ia Chine, sinaasappel. c/iinaasappel, appelsina ni. Or- arnère, Z a. BIGARADE. Or- pomme
dAdarn, adamsappel, teer fjroote oranje appelsoort.
Or- mouilleuse, zeer sappige oranje appel. Fleur
dor-, z. fleur d'ORANGEIt. Huile dor-, oranjebloeseen-olie t.
Couleur dor- of als adj. Couleur
or-, oranjekleur t. (Lay. prov.) Manger des perdiix sans or-, iets eten zonder de bijbehoorende
toespijs of kruiderij. [Hart.] Or- Inusquée, mus
kade/peer f. Or- rouge, d'hiver, tulipee, namen
van drie andere perensoorten. Or- of Fausse or-,
soort van pompoen m.— Orangé, e, adj. Oranjekleurig, -verwig: Rubans or-s, oranjekleurige linten n. p1.
Ook als subst. m.: Lor- est une des
sept couleurs primitives flu prisme, de oranjekleur, het oranje is eene der zeven grondkleuren
van 't prisma.
Orangeade, t. [Limon.]
Oranjewater n., een drank uit oranjesap, suiker
en water of ook wijn (in 't laatste geval bisschop
qeheeten). Orangeat, ni. [Conf.J Ingemaakte
oranjeschillen f. pi.; gesuikerde oranjesnippers m. p1.
Oraiiger, in. Oranjeboom m. Fleur dor-, Eau
de fleur dor-, oranjebloesem rn. oranjebloesemwaORANGE-„ m., mE, Verkooper m., ver/oopstei i. van 0 unie- of sinaasappelen.
Ook
als adj. Fruitier or-, Fruitière or- ère. Oran.gene t. Oranjerie f. oranjehuls n. besloten
plaats, waarin des winters de oranjeboomen en andere voor de koude gevoelige gewassen bewaard
worden. Tuinperk n. voor de oranjeboomen gedurende 't schoone saizoen.
Oi-angesse, t.
[Conf. Cuis.] Ratafia f. van oranje-appels, oranjebrandewijn m., oranje-likeur f.
Oiangette, 1.
(verklw. van orange) Soort van kleine oranje-appel,
dien men plukt, eer hij de grootte eener kers bereikt hee/t. Oranisnie, in. [[list.] Politieke
meeninq f. stelsel n. 7jr enqelsche protestanten in
Ierland, aanhangers van Willem III. koning van
Engeland prins van Oranje (in 't laatst der l'le
eeuw)
Gevoelen n. der aanhangers van 't Oranjehuis in België (sedert de omwenteling van 1830).
Orangistes, m. p1. [list.] Naam, door de
Icatlioljke leren gegeven aan de protestantsche aanhangers van Willem van Oranje. Voorstanders
of aanhangers van 't Oranje-huis in België; vuripe beminnaars van 't Oranje-huis in de Neder
landen, oranjeqezinden; (iron.) volbloed-oranjeman
nen, (pop.) oranjeklanten rn. p1.
Orang-outang m. z. onder ORANG.
Oraugveit, z. onder OItANG.
Oraiioii-, rn. [H. n.] Javaansche vogel rn. met
fraai vuurrooden kop en borst.
Oranor, m.
[H. n.] Ceylonsche vliegenvogel in. Oraiivert,
z. onder O1IANG.
Orate, rn. (Chim.] Goudzuur zout n. Or- dammoniaque, goudzure ammoniak m., knalgoud n.
-
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(or fulminant).
Orateur, m. Redenaar, o rate a i, 0 rd t 0 r rn
Or- sacré , de in chaire, évangélique, kerk , kanselredenaar, geestelijk redenaar, prediker m. Or-

t a risc h e harm o n ie f.
ORATOIRE, m. Bidver
trek n., bidkamer; huiskapel f., o r a t 6 r i u m n.[I-I. eed.] Congrégation de lor- of enkel Or-, congregatie of geestelijke vereeniging of orde t. van
't Oratorium, in de 10e eeuw door Philip us van
Neri te Rome gesticht en in 1611 in Frankrijk ingevoerd. Pères de lOr-, priesters van 't Oratorium.
Ordehuis n., kerk t. der leden van 't Ora
torium.
[Mus.], Z. ORATORIO.Oratoire.
nient, adv. Op redenaars wijze, in redenaars stijl,
als redenaar, or a to ri s c P.
Oratorien, m.
Lid der congregratie van 't OratOrium (z. boven).
Ook als adj.: Pères or-s, priesters van 't Oratorium.
Oratorio, rn. (ital.) [Mus.] Soort
van muzikaal drama of toonkunstig tooneelstuk
van ernstigen, meestal bijbelschen inhoud, dat eene
handeling of gebeurtenis door gezang en gebarenspel vertegenwoordigt, geestelijk zangspel, or at ó
ri o a r a t e$ri urn n. (Plur. Des oratorios.)
F Oratrice, f. (woord van Mercier) Redenaarster, vrouw, die in 't openbaar het woord voert.
Orbe, adj. (van 't latijn orbis, kring) [Chir.]
Kneuzend kneuzing veroorzakend: Coup orhe,
zware kneuzing of blutsing, blutswond f. ORBE,
adj. (van 't latijn orbus, blind) [Tech.]Mur orbe,
blinde muur in. (zonder deuren of vensters).
Oibé, In. [Astr.] Kring m. mv. planeten loopbaan f.: L'orbe de Saturne, de Vénus, de loopbaan
van Saturnus, van Venus. Le grand orhe de la
terre, de groote baan der aarde (om de zon).
Holle spheer f. (weleer dienende om den loop der
planeten aan te duiden). (lig. et podt.) Bol m.,
schijf t. L'orbe du sole!!, de zonnebol, zonneschijf
Ring m. (van slangen): La serpent se dérou!e
en orbes tortueux, de slang ontrolt zich in bogtige ringen.
ORBE, M. [H. n.] Naam van een'
egelvisch of zeedgel. —Orbicuilaire, adj. [D!dact.]
Kring- of ringvormig, rond.
Mouveinent orb ,
kringvormige, kringswijze beweging f.
[Anat.]
Muscle orb- des paupidres, des lèvres, kringvormige sluitspier t. der oogleden, der lippen.— [H.n.
Poissons or-s, rondvisschen m. p1. (met bijna bot
vormig lijf). Orbiculaireineist, adv. Kringswijze, in 't rond: Un corps qui se meut orb-, een
ligchaarn, dat zich in 't rond beweegt.
Orbi
ciiie t. [ [ t. ti.] Tweeschalig weekdier n. met
platte, cirkelvormige whelp t.
Orbieulé, e,
adj., z. v. a. ORBICULAIRE.
Orbicuilithe, M.
[Minêr.] Versteende cirkel- of schijfschelp 1., o rbiculith m.
Orbières, f. p1. Halfronde ooglappen m. p1. of ooqiePren n.pl. der muilezels.
Orbi ll e, f. [Bot.] Schaaltje n. der korstmossen.
Orbitaire, adj. [Anat. De oogholte betreffend, daartoe behoorend, 0 r b i t a a 1: Arcade orbof sourc!l!ère, wenkbraauwboog m. Trous orb-s ,
ooggaten n. p1. Fente orb-, oogspleet f. Artère,
Veine orb-, oogholte-slagader, -ader t. Nerf orb-,
oogholtezenuw f. [H. n.] Plumes orb-, oogvederen f. pl. vederen rondom 't oog der vogels.
Orbite, m. [Anat.] Oogholte f.
[Astr.] Loopbaan f. Pl., loopkring m. eener planeet. Les orb-s
sont ell!pt!ques. de planetenbanen zijn elliptisch of
langwerpig rond.
Orbité, t. [Anc. jur.] Kinderloosheid f., kinderlooze echt m., orbiteit t.
Orbitèles, f. p1. [[-1. n.] Spinnen t. p1., die
cirkelvormige webben maken.
Orbito-extuts-seléroticien, adj. etsubst. rn.
[Anat.] Buitenste regte oogspier f.
Orbitofrontal m. Oogholtezenuw, ooqzenuw f. van
Willig. Orbito-inttis-selérotieien, m. Binnenste regte oogspier f.
Orbito-rnaxilli -labissl, in. Opligtende spier 1. der bovenlip. Orbito-palpébral, m. Opligtende spier van 't bovenste ooglid. (.41 deze woorden komen ook als
adj. rn. voor).
Orbitalithes, rn. p1. [Minér.] Soortvan versteende, vlakke en bijna cirkelronde koralen, z. v. a.
-

'

-

-

-

-

-

-

,

-

-

,

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

]

-

,

-

-

-

,

du l)arreau, redenaar voor de balie, advokaat,
pleiter m. Or- parlementaire redenaar in de
volksvertegenwoordigende kamers parlementaire
redenaar. Lor- romain, de romeinsche redenaar:
Cicero.
[H. de l'Angl.] Spreker, voorzittervan
't lagerhuis, speaker (pr. spiek'r). (Men treft
enkele malen het vrouwelijk OIIATRICE aan (z. lager).
S Orationnel, le, adj. [ Gram.] Gekoppeld, uit
twee woorden zamenqesteld: Chateau-fort est NUMMtJLITHES.
Or ça, bc. interj., z. onder on.
unelocution or-le, C hâteau -fort iseen zamenOrca, m. [H. n.], z. v. a. EPAULARD.
Orationenle, t.
gesteld, gekoppeld woord.
(plais.) Kleine rede, korte toespraak t.
Orcanétine, f. [Chim.], z. v. a. ANCHUSINE.
Ora
Oi-canète of Orcanette, t. [Bot.] z. V. a.
toire, adj. den redenaar betreffend, redekunstig,
oratOrisch: Art or-, redenaarskunst, redekunst, ANCHUSE.(Alpen.
kunst der voordragt, oratorische kunst. Figure or-,
OreelIle, t. [Bot.] Eetbaar bladzwam f. der
Orcéine, t., z. onder ORCINE.
redefiguur, redekunstige figuur f.
[Mus.] liarOrchésographe,rn.(pr.ch=k) [D!dact.] Dansrnonie or- overeenstemming des toons met de
beschrjver,dansafteekenaar,
o r c h e s o r a a p h rn
woorden of den zin der uitgedrukte zaken, a r a-
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- Orchésographie, f. (pr. ch=k) Dansbeschrijving, dansaf'teekening f.
Orchestie, f. (pr. ch=k) [H. n. ] Soort van

vlooicreeft of watervloo f.
Orchestiqiie, 1. (pr. ch=k; ook in de volgenden) [ Ant.] Dat gedeelte der gymnastiek, 't welk
de danskunst en 't balspel betrof, o s' c ft e s t i e k 1.
- Orchestographie, t., z. v. a. ORCHESOGRA
PH1E. - Orehestrarnaiiie, f., z. v. a. ORCHESTROMAME. - Oreliestration, f. [Mus.] Wetenschap f. der inrigting en besturing van een orkest.
- Oreliestre, m. [Ant.] Dans- en zangplaats 1.
bij de Grieken, of die plaats van liet tooneel, waar
het koor plagt te dansen en te zingen; - hij de
Romeinen de plaats, waar de senatoren zaten; tegenwoordig: speel- en zangplaats der toonkunstenaars in concert- en balzalen en in den schouwburg, o s k és t II. - Gezamenlijke muzikanten,
die 't orkest bezetten, orkest n. Orch- monsire,
monster -orkest, zeer talrijk bezet orkest. - Ook de
namen van eenige rijen banken voor toeschouwers, tusschen 't orkest en 't parterre, orkest. Orehestrer, V. a. [Mus.] Voor 't orkest componéren of zetten, de orkestpartijen schrijven. Orchestrino,m. [Mus.] Klein orchest.—Oi-ches
trino of Orchestjioii, m. [Mus.] Een door den
oLd Vogler uitgevonden snaarorgel m., orgelchordium II.; - een door Kunz te Praag in 1790 uitgevonden fluit- en snaar -instrument in de gedaante
van een klavier; - een door Kaufmann te Dresden in 1851 uitgevonden zelfspelend muzfjkinstru
orchdstrion n. - Orchestron..inie, f.-ment,
[Mid.] Soort van tarantula -dans (z. CHOREE, TARENTISME). - Oi-ehestronianiqiie, adj. Die
kwaal betref/'end, oichestromdnisch.
Orehidacées ofOrehidées, 1. p1. (pi.dh=k;
ook in de volgenden) [Bot.] Standelkruiden, orchis
gewassen. - Orehidéaeé, e, adj. [Bot.]-achtiqe
Met orchisvorinigen wortel.— Orehidocai-pe, rn.,
z. V. a. ASSIMINIER. - Orehiocète, f. [Méd.]
Balzakbreuk f. - Ook: teelbalgezweln.— Orchion
cie, t. [Méd.] Hard teelbalgezwel n. - Orchis, m.
[Bot.] Standelkruid n.; eene plant met twee bal(teelbal-) vormige wortelknollen, or c hi s m. Orchbouffon , harlekijnsstandelkruid. Oicli- masculin,
mannelijk standelkruid. Orch- bifolié, latifolié, maculé, odorant, tweebladerig, breedbladerig, gevlekt,
welriekend standelkruid. —Orehite,Orehitite,f.
[Méd.] Teeibalontsteking, o rc Ii j I i s f. - Orchi
tornologie, f. [Chir.] Verhandeling f. over de
wegneming der teelballen. - Orchitomologique, adj. Die verhandeling betreffend, orc h I tomológisch. - Orchotome, m. [Chir.] Werktuig n. ter teelbalwe,qneming, o r c h o t o om m. Orehoton.ie, f. [Chir.] Teelbalsnede, castratie
of ontmanning f. - Orchototniqtie, adj. De
teeibalsnede betreffend, ontmannend , o rc h o tOmisch. - Oi-chotomologiste, m. Schrijver
over de teelbalsnede, orchotoinoloog m.
Oreine, f. [Chim.] Nader bestanddeel n. van
de land-orseille (inz. van de parelle van A u vergne,
variolaria dealbita) , dat geen stokstof bevat, kleurloos en zoet, lot prismaas kristalliseerbaar en vlugtig is, terwijl het onder den invloed van de lucht
en den ammoniak tot eene prachtig violette kleursto overgaat, die oreëlne wordt ge/weten.
rcite, m. [H. n.] Bruine lipvisch in.
Orcus, m. [Myth.] Onderwereld f., dooden
ii.; (poit.) hel f.; dood in.
-rijk
.t 5 Ord, e, adj. Vuil, morsig.
Oidalie, f. [Any. jur.] Godsoordeel, onschuldbewijs n., in de middeleeuwen eene soort van geregteljk be w ijs. volgens hetwelk men de uitspraak
over de schuld of onschuld eens aangeklaagden afhankeljk maakte van den uitslag, die zikere levensgevaarlijke proeven, b. v. het tweegevecht, de vuurproef, de waterproef, enz., voor hen hadden, a rddlium, ordaal n.
Ordinaire, adj. Gewoon, gewoonlijk, doorgaand, gebruikelijk, alledoagsch, gemeen, a rd i n a ir. Le cours on!- de la nature, des choses, de.
gewone loop der natuur, der dingen. Ce sont les
suites ord -s de Ia guerre, dat zijn de gewone gevolgen van den oorlog. - Du yin ot d-, gewone,
dageljksche wijn, tafelwijn m. Un homme ord-,
een alledaagsch mensch m. Une beauté, ord-, eene
middelmatige schoonheid f. - [Mil.] Pas ord-, gewone pas in. - Ambassadeur ord-, gewone afge-
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zant (die aan een hof resideert). Médecin oid-,
lijfarts, huisdoctor ni. - [ Jur. any.] Question
ord- , gewone pijnbank f. (de eerste graden der pijniging). - ORDINAIRE, in. Gewoonte 1., gewone
manier van doen, van zijn, het gewone, ordin a t r e n. C'est son ord-, dat is zijne gewoonte. ii
entra a son ord-, hij kwam naar zijne gewoonte
binnen. Lord- des grands est de se misser gouverner par les flatteurs, de grooten laten zich dikwijls door de vleijers regéren. - 11 est fort nu
dessus de lord- des homines, hij is ver boven de
gewone mensc/ien, boven 't gros der menschen verheven. - Dageljksche spijs f., gewone kost, dageljksche pot in. Nous avons un ord- bourgeois
, wij
hebben een' burgerlijken kost, pot. Un pauvre ord-,
een schrale pot. Lord- ny est pas mauais de
tafel, het gewone eten is er niet slecht. U na que
deux pints et un morceau de viande a son orci-,
op zijne tafel komen gewoonlijk twee schotels en
een stuk vleesch. Ii ne fait point Oord- chez lui,
hij eet gewoonlijk niet te huis. Lord- d' mie auberge,
de gewone, open tafel in eene herberg. - Gewone
hoeveelheid spijs of drank, die men te gelijk aan
menschen, ook aan 't vee geeft, gewone portie,
spijs-portie t., drankrantsoe n D. Faire venir un
ord- de chez le traiteur, eene spijsportie bij den
gaarkok laten halen. Ii a déjà eu son ord- de yin,
hij heeft reeds zijne gewone portie wijn gehad. Mon
cheval a-t-ii en son ord-? heeft mijn paard zijne
gewone portie (haver) gehad? - Vin d'ord- , dageljksche wijn, tafelwijn in. - Gewone post (die op
bepaalde dagen vertrekt e n aankomt); postdag in.:
Je lui écrirai par ie premier ord-, ik zal hem met
den eersten pot schrijven. Je vous réçnndrai au
prochain ord-, Ik zal u den naasten postdag schrijven. II sest passé deux ord -s sans que j'aie vu de
ses nouveiles, ei' zijn twee postdagen verloopen,
zonder dat ik tijding van hem heb ontvangen. [Cath.] Ord- de la messe, gewone misgebeden n. p1.
- Lord-, de bisschop, als eigenlijke kerkregent
van zijn gebied, o r d I n 0 r i u s in. Se pourvoir
par-devant lord-, zich bij den bisschop vaneen
kerspel om een ambt melden. - Ord-s, Z. MENSTRUES, f. p1. [MOd.] - ii L'ORDINAIRE, bc. adv.
Naar gewoonte, zoo als gewoonlijk: Travailiez it
lord-, werk zoo als gewoonlijk. II se porte comme
it lord-, hij bevindt zich zoo als gewoonlijk. D'ORD1NAIRE ofeouli L'ORDINAHIE bc. mlv. Meestal,
doorgaans, gewoonlijk, bijna altijd: Word- j'étudie
Ie matin, gewoonlijk studeer ik 's morgens. On se
repent d'oi'd- of pour lord-, d'ayoir trop pand,
men heeft den meesten tijd berouw te veel gesproken te hebben. - CONTRE L'ORDINAIRE, lor. adv.
Tegen de gewoonte of t gebruik. - Ordinai
rement, adv. Gewoonlijk, gemeenlijk, doorgaans,
in den regel. Le courrien pant ord- it neufheunes,
de post vertrekt gewoonlijk om negen ure.
Ordinal, e, adj. [Gram.] Nombre ord- of
Adjectif ord-, of Nom de nombre ord-, ranggetal,
bijvoegeljk naamwoord of telwood n. van orde.
Premier, quatnidme, dixième sont des nombres
ordinaux, eerste, vierde, tiende zijn rangschikkende
getallen. Advenbes ordinaux, bijwoorden van orde.
Oidinand, m. [Cath.] Geestelijke, die tot priester gewijd zal worden, o r d i a 0 n d u s in. - Ordin ant, m. Wijbisschop, inw[ider, ordinOnt in.
- Ordination, f. Priesterinw ij ding f. (bij de
katholjken); bevestiging
dl f. in 't predikambt (bij de
protestanten) , or d i n ie f.
I it Ordir, V. 0. Bevuilen, bezoedelen (salir).
Ordo, in. (latin) [Liturg.] Jaarboekje n. voor
de dageljksche dienst der priesters, kerkalmanak in.
Ordon, m. [Tech.] Hamerwerk u., plaats,
waar de groote hamers der ijzersmelterijen werken.
Ordonnance, f. Inrioting, schikking, séqeling, ordening, zamenstelling f., aanleg in., 0 rd onndntie f. Lord- dun tableau, de aanleg,
ordening van eene schilderij. Lord- dun festin,
dune hatailie, de schikking, inriqting van een
gastmaal. van eenen slag. - [Artif.] Ord- dun
feu d'antifice, het vuurvatten der verschillende
deden van een vuurwerk in zékere tusec/tenpoozen,
vuurwerk-ordonnantie f. - [ Jur.] Ord- de dernière yolonté, laatste wilsbeschikking f., testament n. - [Arch.] Stijl in., de wijze, waarop
deze of gene bouworde wordt gebruikt en 't effect,
daardoor te weeg gebragt, or do ii n a ntie f. On!
donique, ionique, coninthienne, dorische, ionische,
,
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korint/tisc/ic ordonnantie.

-

Verordeninq f., ge-

bod, bevel, voorschrift, bevelschrift n., bepaling,

die van de bevoegde 7nagt uitgaat, inz. koninklijke
verordening tot uitvoering der wetten of betrekkelijk zaken van administratie, die niet het voorwerp
eener wet moeten zijn, o r d o n n a a t i e f. Orduste, utile, arbitraire, regtmatige, nuttige, wille^urige
e verordening. Cette ard- est difficile a ohserver, dit bevel is moeijelijk in acht te nemen
Toute ard- du rol dolt être contresignde par Un
ministre, elk koninklijk bevelschrift moet de medeliandteekening eens ministers dragen.
Cela est
contraire a lord-, dat is tegen de wet.
[[1 . de
Francej Wet, constitutie f. van somm i ge fransclie
koningen: Les ord-s de Francois I., de wetten van
Frans I. Lord- de Blois, de verordeningen van
Blois (van Blois uitgegane bevélen). Ord-s de Ia
troisièine race, wetten van liet derde koningskuis.
Ord- du commerce, militaire, handels-, krijgsver ordening. Ord-s de Ia marine, artikeibrieve n m.
p1.
(fain.) Ii est meublé suivant lord-, hij
heeft net meer dan 't volstrekt noodzakelijke huisraad (waarop de wet geen beslag kan leggen);
(bij uitbreiding) hij is slecht gemeubleerd. [Mil.]
habit dord-, montdring f. volgens moddi, voorgeschreven uniform n. Ord-, 0 r d 0 n n a n S, ordon nans-officier, overbrenger der bevelen van een' hoofdofficier. Lord-, het door een' ordonnans overgebragt
bevel.
[Fin.] Aanwijzing 1., orderbriefje n. ter
betaling van zëkere som. J'ai une ord- de cinq
cents florins, ik heb eene ordonnantie van vijf
honderd gulden.
[Méd.] Verordening, aanwij
zing f. des geneesh'ers met betrekking tot den leefrrqei of 't gebreL ii (les' edicfjnen; ook voorschrift,
icept ii. II fauL suivre lord- du médecin, men
moet des doctors aanwizing volgen. Porter I'oid
cliez I'apotliicaire, het recept 4j den apotheker
brengen.
OIIDONNANCES, f. p1. [H. de France]
Dv drie verordeningen van Karel X. in 1830, die
de Juljj- revolutie ten gevolge hadden: Les ard-s de
Juillet, de Julj -ordonnantien.
[H. eccl.] De
laatste .sacramenten en inz. het laatste oliesel.
Goddelijke en kerkelijke geboden n. p1. Orttonnanceinent, m. [Admin.] Magtiging f. tot betaling.
Ordonuancer, v. a. Tot betaling magt?gen, onder eene rekening, staat enz. de order
tot uitbetaling schrijven, or d 0 n n a a c d r e n.
Odoun ateui-, m. itéqelaar, ontwerper, verordenoar, beschikker, bestuurder m.: Lord- dune
fête , dun bal, de regelaar, bestuurder van een
leest, een' bal. Dieu est le grand ard- du monde,
God is de groote verordenoar, bestuurder der wereld. [Admin.] Aanwijzer tot betaling, lastgever m.: Chaque ministre est lord- des dépenses
de son département, elk minister geeft de magtsging tot de uitgaven voor zijn departement.
Ord-, of als adj. Commissaire ord-, titel, dien in
eene oorlogshaven het hoofd der burgerlijke amblenoren draagt, wanneer er geen intendant is, o rdonnateur, koinmissaris-ordon.nateur m.
Men vindt als adj. ook het vrouwelijk ORDON
NATBICE: La main ard- de Dieu, de rdgelende,
besturende hand Gods. Sa sagesse ord-, Zijne ver-
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ordenende wijsheid.

Ojdonné, e, adj. (en part. passé van ordon
Chases bien, mal ord-es, goed, slecht in ge--oer):
iïgte, gerégelde zaken f. p1.
Tête hien ord-e,
geregeld, juist denkend hoofd IL Tête mal ord-e,
verward hoofd. Maison bien ord-e, behoorlijk ngerigt huis n.
[Bias.] Mal ord-, een en twee
geplaatst, of enkel: t en 2 (als van drie figuren
téne nabij het sc/iildhoofd en twee nabij de schildpunt zijn geplaatst).
[Math.] Equation ord-e,
welgeordende vergeljjkiq F. (waarin de termen naar
(le O- of afgaande niagten der onbekende zijn geordend). Raison, Proportion ord-e. regIe verhouding, regte evenredigheid f.
[Mk1.] Medecine,
Saignée ord-e, bevolen, voorgeschreven geneesmiddel n. aderlating f.
[Liturg.] Prêtre ord-, geordend, ingewijd, ingezegend priester m.
[Fin.]
Paiement ard-, aangewezen, gemagtigde uitbetaling f. (Proc.), Z. CHAR1T1. Ordonnees, f.
p1. [Math.] 0 r d i n a t e n f. p1. , evenwijdig aan
elkander loopende repte lijnen, die van de lijn der
a bscissen naar de punten van den omtrek eener
-
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-
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kromme lijn getrokken worden.
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fluent, adv. Naar voorgeschreven wijze, in behoorisjke odc.
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Ordonner, v, a. Ordenen, regelen, schikken,
inrigien, in orde brengen, bestellen: Dieu a ordonnd toutes chases, God heeft alle dingen geordend. ,Ord- uric fête, un repas, een feest, een
maalt dij rfqelen, inrigten. Ord- on bâtiment, een
gebouw ontwerpen, het bestek van een gebouw
maken.
Gelasten, gebieden, verordnen, voorschrijven, o rd a n ndr e n: Mon devoir me lordonne, mgn pligt gebiedt het mij. La bi l'ordonne,
de wet beveelt het.
Le médecin a ordonné une
saignée, de geneesheer heeft eene aderlating voorgeschreven, gelast.
[Fin., Admin.] Ord- on
paiement, eene aanwijzing, een mandement tot uitbetaling geven. On lui a ordonné une forte somme
pour son voyage, hij heeft een mandement voor
eene aanzienlijke som tot zijne reis gekregen. (In
dezen zin verouderd).
[Liturg.] Wijden, inzegenen, de priesterwijding geven: L'évêque a ordound Un grand nombre de p'êtres, de bisschop
heeft een groot getal priesters gewijd.
In deren
zin ook zonder voorwerp: Un évêque ne peut
ord- dans le diocèse dun autre sans autorisation.
ORDONNER, v. n. Bevelen, bevel geven om iets te
doen, gelasten: On lui a ordonné de faire, de dire
cda, men heeft hem bevolen dat te doen, te zeggen.
Verordenen, beschikken: Dieu en avait ordonné
autrement, God had er anders over beschikt. La
destinde en a ordonné autrement, het lot heeft
het anders gewild. Orclonnez de mes jours, beschik
over mijn leven.
Ordre, m. Orde, behoorlijke verhouding der
dingen tot elkander, schikking, inritin,q, regeling
van een plan of stelsel, regelmaat, 'r'angschikking,
volgorde 1. L'ordre admirable que Dieu a mis
dans l'univers, de bewonderenswaardige orde,
welke Govt in 't heelal gebragt heeft. 11 régne on
grand ordre dans toutes ses affaires, in al zijne
zaken heerscht eene groote orde. Cast on homme
d'ordre, qui aime l'ordre, hij is een man van orde,
die de orde bemint. Apporter l'ordre dans one
maison, orde, regelmaat in een huis brengen. Ordre
d'ancienneté, opvulging naar dienst- of ambtsouderdom of ancienniteit. Ordre aiphabétique, alphabélische orde, volgorde. Scion l'ordre chronologique, naar tjdsorde. [Mil.] Ordre de marche,
marschorde. Ordre de bataille, slagorde. Ordre
mince, profond, breede of vlakke, diepe stelling f.
Ordre oblique, scheeve, schuinsche slagorde 01 stelling.
[Mar.] Ordre de combat of de bataille,
strijd- of slagorde. Ordre de chasse, jagtorde
Ordre de fuite of de retraite, retraite- of afto.qts
orde. Ordre de marche, de front, zeil-, morse h orde, front -orde. Ordre de convoi, konvooi-orde.
Ordre naturel, renversé, natuurlijke, omgekeerde
orde. Former un ordre, eene slagorde vormen.
[Gram.] Nombre d'ordre, z. NOMBRE. [Prat.]
Ordre des créanciers, rangorde der schuldeischers.
Orde, rust, tucht, ondergeschiktheid f.; regel, geregelde gang van zaken, behoorlijke toestand m. L'ordre règne dans toot Ie royaume, dc
orde, rust heerscht in 't ganschc rijk. Faire rentrer
les révoltés dans l'ordre, de opstandelingen weder
tot orde, onderworpenheid brengen. El na pas encore mis ordre ii ses affaires, hij heeft nog qeene
orde op zijne zaken gesteld. Tout va par ordre
dans son école, alles gaat geregeld in Zijne school.
Son jardin est en bon ordre, zijn tuin is in goeden
staat of orde. Cela est dans l'ordre de Ia nature,
des choses, dat ligt in de orde, in den regel, in
den loop dec natuur, der zaken.
Ordre public,
social, openbare, maatschappelijke orde.
Ordre
d'idées, gedachtenrj, volgreeks f. van denkbeelden.
van
den
dag, zaken, waarOrdre do jour, orde
aan eene beraadslagende vergadering den dag moet
besteden. La proposition fut rejetde et la Chambre
passa a l'oidre do jour, het voorstel werd verworpen, en de Kamer ging over tot de orde van
den dag. Adopter I'ordre du jour, de orde van den
dag aannemen Rappeler ii I'ordre do jour, aan
de orde van den dag herinneren. Orde f.,
rang m., klasse f., stand , staat m. ; ridderorde t.;
ordeteeken, ordelint n. Les Efats étaient autrefois
composes de trois ordres : l'ordre de Ia noblesse,
do clergé at du tiers-état, de Staten waren weieer zainengesteld uit drie orden of standen: de
adelstand, de geestelijkheid en de burgerstand of
derde stand. L'ordre des sénateurs, des chevaliers,
[Tbdol.]
dc raadeheerstand, de ridderstand.
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Les neuf ordres des anges, de negen engelenkoren. Poète ond-, ontuchtig schrijver, dichter m. - Ook
L'ordre des Sraphins, des Chérubins, de schaar, als subst. C'est un ond-, une ond-iène, hij, zij is
liet koor der Serafijnen, der Cherubijnen. - ( fig.) een vuilbek. - Ordiii-iei-, m. [Econ. dom.] VuilC'est un gdnie, Un esprit du premier orilre. 't is nisblik n., vuilnisbak m. (levend.
Oa-diii-icole, adj. [11. n. ] In drek of vuiligheid
een genie, een vernuft van den eersten rang. Oréades, f. p1. [Myth.] Bergnimfen f. p1. (vgl.
Z. ook HIERARCHIQUE. - Ordies religieux, miiitaires , qeestrljke, militaire orden. Ordre de clie- NYML'HE). - [ IE. n.] Mikroskopische schelpjes n.
valerie, ridderorde. Orcire teutonique, cluitscite p1. der Middellandsche zee.
ridderorde. Ordre de Ja toison, orde van liet gulOi'ée, t. Rand, kant, zoom m. (van een bosch,
den vlies. Ordre lu mérite, orde van verdienste. van 't strand enz).
- Ii est décoré de piusieurs ordres, hij is met
Oreillard, e, adj. [H. n.] Langoorig, met
verscheidene ordeteekens gedecoreerd, hij draagt hangooren, lobooren (mv. van paarden): Clieval
verscheidene ordelinten. - ((am.) Lordre des co- or-, Jument or-e, hangoor of loboor m., merrie f.
teaux, het wfjnproeversgild, de wijndrinkers. - met hangooren. - OREILLARD, M. [I I. II.] Lang[Ardli.I Orde, bouworde t: Ii y a cinq ordres oor m., vledermuis met bijzonder lange ooren.
darchitecture, er zijn vijf orden in de bouworde.
Oreille, t. [Anat.] Oor, zintuig van 't gehoor;
Z. COMPOSITE, COItI\THIEN, DORIQUE, 1ONIQUE
oorschelp f., uitwendig oor n. Le tympan le lor-,
TOSCAN. - Catli.j Wijding f., sakrament, dat het trommelvlies van 't oor. Avoir mal aux er-s,
de bevoegdheid geeft tot uitoefening van eene gees- oorpijn hebben. Se boucher les or-s, zijne ooren
lelijke be(liening. Prendre, Recevoir les ordres, de digt stoppen. Curer ses or-s, zijne ooren uitwroewijding krijgen, ontvangen. Otdies majeurs, mi- ten. Or- droite, gauche, regter, linker oor. neurs, Z. MAJEUR, 31 1NEUR. - [ H. nat.] Orde L, Tirer les on-s it qn., iemand bij de ooren trekken.
afdeeling, die bij de kiassi/icatie of rangschikking in Le lobe de lor-, hel oorlelletje. Se faire peneer
de natuurrijken onmiddellijk op die in klassen volgt, les er-s, gaatjes in Zijne ooren laten steken. Cheval
Vgl GENRE. - [ Geom.] Klasse f., waartoe de repte of qui dresse, qui baisse les en-s, paard, dat de
kromme lijn met betrekking tot den graad harer ooien opsteekt, nedersiaat. Manger des or-s de
asquotie be/tooren. - [ Véner.] Un hei ordre de veau, de cochon, kalfs-, varkensooren eten. chieris, een schoon hondenras. Bevel, ge- Boucles, Pendants dor-, Z. BOIJCLE, PENDANT. bod n., last m., order f.: (irdre verbal, dent, Gehoor n., gehoorzin in. AVoin Ion- bonne , dure,
ex pnès, schriftelijke, mondelinge, uitdrukkelijke last goed van gehoor, hardhoorig zijn. AVoin lor- déliof order. Suivre, Exécuien les ordres de qn., cate, juste, fausse, een fijn, juist, valse/t gehoor
iemands bevelen volgen, uitvoeren. Expédien ses of oor hebben. Cda flatte, hlesse, écorche lor-,
ordres, Zijne orders, bevelen gepen. De Fondre du dat streelt, kwetst, verscheurt het oor. Quel bruit
roi, op bevel des ltonings. - Etre aux ordnes de vient frappen uien or-, welk geluid treft oejjn oor?
qn., t t iemands dienst zijn, gereed zijn zijnen wil wat hoor ik? - Avoin de lor-, N'avoir pas dor-,
Le volbrengen. Je suis it Vos oidres, ik ben tot eet Zuiver gehoor, geen zuiver gehoor hebben. uwe orders, tot uwe dienst. - [Corn.] Order f., (Loc. fi g.) Panlez-lui du côté de sa bonne or-,
endossement of ruggeschrift, dat de houder van spreek tact hem te gelé;ener lijd; spreek met hem
een' wissel of orderbriefje op de keerzijde schrijft, van dingen, die hij gaarne hoort. Cda lui diaom het over te dragen aan een ander, die den in- touilie, liatte, charme lor-, dat kittelt hem liet
houd ontvangen of aan een ander zal endosséren. gehoor, dat hoort hij gaarne. Dressezvos er-s,
Passez vette Jettre de change a mon ordie, en- luister opmerkzaam toe. Faire la sourde or-,
dosseer dien wissel op mijne order, op mij. Billet doen als of men iets niet hoorde, hoorende doof
a ondne, orderbriefje n. (betaalbaar door den stel- zijn, oostindisch doof zijn. Cda lui entre par
Ier aan den daarin qenoeniden persoon of aan diens une or-, et sort par l'autre, dat gaat hein 't eene
order, aan hein op wien deze het overdraagt), eigen oor in, en 't andere weder uit. Avoir lor- de qn.,
wissel m. - [Méd.] Mat d'oi'dre, of enkel Ordre, een' witten voel bij iemand hebben, vrijen toegang
wachtwoord, parool n. Aller /t l'ordre, het wacht- tot iemand hebben. Rompre, Etourdir les or-s /t qn.,
woord gaan halen. Prendre l'ordne, het wacht- iemand de ooren vol schreeuwen, baloorig maken.
woord overnemen Les ennemis avaient surpnis Dunner sur les or-s de qu., iemand ma de ooren
londre, de vijanden hadden 't wachtwoord afge- geven, muilperen geven. 11 ne faut pas se faire
luisterd. - Oogeablik van den dag, waarop de tirer lor-, men moet zich niet bij de om-en latest
veldheer fijne bevelen uitdeelt, rapport fl.; - be- trekken, zich niet laten dwingen. II se gratte les
kendinah'ivq f. die op last van den veldheer ge- ors, hij krabt zich achter de ooren, hij staat verschiedt. Cetle nouvelle s'est déhitde /t l'ordre, dat legen. 11 est endetlé par dessus les er-s, hij steekt
nieuws is op het rapport verhaald. - Ce trait de tot over de ooren its schulden. Avoin Ia puce ii
bravoure a étë ruis ui lordre de l'armée, die dap- lor-, zeer ongerust, bezorgd voor iets Zijn. .Ini
pete daad is aan 't leger door eene dagorde kond les affaires par dessus les or-s , ik heb de handen
gedaan. - EN ORDUE , lor. adv. In orde, ordelijk, vol werks. Si je vous voyais en peine, je my
gereGeld. - JUSQU' NOUVEL ORDRE, bc. 0(1v. TO mettrais jusqu'aux er-s, wanneer ik u in nood
ren- of verlegenheid zag, zou ik het uiterste wagen. II
nader order, tot nadere beschikking, vaas' 't oogenblik. - EN SOUS'OBDIIE, lor. adv. Op onderge- sécone les or-s de tout ce qu'on lui dit, hij spot
wijze, met ondergeschiktheid, op last of in niet al wat men zegt. En avoir stir lot'-, het voor
naam van een ander. 11 ne travaillait qu'en de kiezen hebben, veel afgenomen zijn, veel geleden
sous -ordre, hij werkte slechts in ondergeschikte be- hebben. Dire, Souffler un mol /t lor- de qn.. Partrekking, in eens anders naam. - Créancien en Ier it lor- de qu- . iemand iets in 't oor fluisteren.
sous -ordre, hij, die eene schuldvordering op den Etre toujours pendu (1 lor- de qn. , iemand altijd
aan den hats hangen, hein geen rust laten. N'axoir
hem vervolgenden .sc/iuloeischer heeft.
Orthiii m. 1 PècIiej Lengte 1. van de aan koor- pas dor-s pour qe. , geen ooien naar iets hebben,
er niets van hooren of weten willen. Ouvnir lor-.
den bevestigde rietstokken der fuiken.
Ordure, 1. Uitwerpselen n. pl., dick m. en an- oplettend luisteren, de ooren open zetten. Ou'.rir
dere onreinheden van 't ligehaam; vuil, vuilnis, les er-s, gunstig naar iets hooi-en Préter lor-.
veegsel ti., vuiligheid 1. Ce chico a fait lá son ord-, oplettend zijn. Prètez-moi lor-, luister naar tn/f.
die hond heeft daar zijn Ijevoefi gedaan. Cet alcès verlcen mij t oor; vet/mar snfjn verzoek. Ne l)rète'/
a jeté i)eaucoup (lord-, die verzwe ring heeft veel jamais lor- ii Ja caloninie, luister nooit, stoor u
vuile slof uiteworpen. Cliambre pleine d'ord-, nooit aan den laster. Ètre tout er-s, geheel oor of
kamer vol vuilnis. Jeiez rein parnii les (of aux) ge/toer zijn, niet alle aandacht luisteren. Je craiiis
ord-s, gooi riot bij 't vuilnis. Vatte nianteau, Votre que eels ne 'vienna ii ses ors , ik vrees, dat (lit
chapeau est plein (lord-, uw mantel, uw hoed zit hein les' oore zal kooien. II y laissera ses or-s , hij
vol vuil, stof. U lui est entré une ord- dans l'oeil, zal es' niet heelhuids af/witten. Z. ook RUSSEll, 845
er is een stofje. vuiltje in zijn oog gevlogen. - (a(ij.), RATTU, BOLTEUX , CORNER, DORMIR, CHAUF(fig.) Onzedelijkheid in daden of woorden, vuiliq
FER, FERMER, FRAPI'ER, FROTTER. - (Lor. prov.)
vuile taal, ontucht f. Ord-s de Ëâme, onrein--held, Tenir Ie long par les or-s , in ccve nételiqe, geheld der ziel, des harten. Ne pariez point de cda, vaarljke omstandigheid zijn. 11 voet niieux 5e fier
ii na faut pas nemuer relic ard-, spreek daarvan ii ses yeux qua see er-s, beter op zijne noqen dan
niet, tien moet die vuiligheid niet roeren Ord-s op zijne ooren vertrouwd. Lor- est le cheniin du
du discours, .srhandeljkepraat m., bordeeltaal f. coeur, het oor is de weg naar 't hart. Petit chaii- Ordurier, ière, adj. Vuil, ontuchtig: Auteur, dnon, grandes er-s, kleine potjes hebben ook ooren.
-
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Les murailles (murs) ont des or-s, de muren hebben ooren, ei' is dak op 't huis: van een geheim
sprekende kan men niet te voorzigtiq zijn. t Vin dune or-, goede, beste wijn. Vin de deux
or-s, slechte Wj)fl m., bogt f. - Z. ook AFFAM1,
BOUQUET, dIEN. - Oreille wordt voorts fig. gebézigd van velerlei vooi werpen, die eenige gelijkenis met de oorschelp hebben, of die dubbel zijn als
de ooren: [Agric.] Or- de In charrue, oor, strijkbord van den ploeg. - [Anal.] Or-s du coeur,
oorlappen van 't hart. - Bot.] Or- de Judas,
Judasoor (uitwas aan den vlierboom). Or- d'ours,
beerenoor (auricule). Or- de souris, muizenoor
(céraiste). Or- dane, ezelsoor, smeerwortel ni. 'consoude). Or- d'hornme, mansoor, hazelwortel m.
(cabaret, asaret). Or- de lièvre, hazenoor (percefenille). Voorts de volksnaam van zeer vele paddestoelen en bladzwammen; - ook van velerlei
ooi'vonniije schelpen: Or- de Midas, de Vénus,
midas-, venusoor. Or- de cochon, z. v. a. CRETEDE-COQ, enz. - [Econ.] Or-s dun chaudron, ooren
van een' ketel. Lor- dune tasse, het oor van een
kopje. Ecuelle ui or-s, kom, nap f. met ooren. Calotte a ors, klapmuts 1. Or-s dun soulier, gespriemen ni. p1. aan een' schoen. Les ors dun !a1lot, de ooren, slippen f. »1. aan eene baai. Les
or-s dun peigne, de ooren, buitenste breede tanden aan eenen ham, - Faire une or- a un lìvre,
een vouwtje in een boek leggen. Ce livre est plein
dor -s, dit boek is vol ezi Isooren (omgekrulde bladhoeken). - [ Impr.] , z. V. a. LANGUETTE. - [ Mar.]
Or-s d'ancre, onkerooren, punten der ankerarmen.
Or-s d'ûne, havens m. p1. van een kruishout, kruishouten n pl., kruisklampen m. p1. Or-s de flasques, haken in. pi. der spoorstukken. Or- de lièvre,
driehoekig sioepzeil, roeizeil n. -- Donner de Fora ane pièce de bols, a un bordage, een hout over
de lengte met lippen werken, met schuine borsten
inlaten. 'Faire or- sur une aiguilletfe, eene krulsing op eene sjorring leggen. - [ Org.] Les or-s
des tuyaux, de ooien der orelpijpen.
Oreille, e, adj. [H. n.] Geoord (inz. van visschen en van schelpen). - [Bot.], Z. V. a. AUR!CCLE. - [ Bias.] Geoord, met ooren van andere
kleur of email dan het lijf (inz. van dolfijnen). Oreiller, iji. Oorkussen, hoofdkussen n. , hoofdpeluw t - ( fig. et prov.) Une conscience pure
est on bon or- , een zuiver geweten is een goed
oorkussen: men slaapt gerust met een goed geweten.
Prendre conseil de son or-, met zijn oorkussen
raadplegen, zich op iets beslapen. Se battre avec
son or-, veel moeite hebben om 's ochtends het bed
te verlaten. - [Tech.] Kussen n. der messenmakers, der kanlwerkslers. - [ Mar.] Broek, twit f.,
stuk hout, dat de overstaande vrangen van de
spanten kruist. -- Oreillère, 1. [EI. n.] , z. v. a.
PERCE-OREILLE. - [ Anc mi].] Oorstuk n., oorklep 1. (van eten helm). - Oreillette, f. (verkiw.
van oreille). Oordoekje ri. (om achter 't oor te leggen). - Oorklep f. Calotte a or-s , muts met oorkleppen, klapmuts 1. -' [Ace. cost.] Oordraad m.
(om er de oorringen aan vast te maken, wanneer
men geene gaatjes in cie oorlellen had). -- [Anat.]
Or-s du coeur, hartooren n. p1., twee holle aanhanp.cels aan de basis von t hart. -- [Bot.] Or-s
of Oreilles, Oreillons, ooren, oortjes, bijblaadjes n.
Z. V. a. ASABET. - Volksnaam van sommige
p1.
paddestoelen. - Oj-eillon, in. [Arch.] Oorvorwig hoeksieraad n. - [Bot.], Z. V. 0. OREILLETTE.
[

.

-

- Tort., anc. mil.], Z. ORILLON, OREILLÈRE 'Tech.] th -s, ledersnippers in. pl., lederofval ii

tot het maken von lijm. - Kwasten ía. p1. aan

't hoofdstel von 't paard. - OREILLONS of OMLLO1'S. M. Pl. {Méd.] Ontsteking f. der oorklieren.
OreHane, f. [Bot.] Oclean- of roekoe-boom m.
[bima oi'eltâna] in Amerika.
Oremus, ni. (lalin; eig. laat ons bidden) (pr.
0 -ri -more) (fans.) Gebed n. Dire des or-, bidden,
zijne cebeden opzeggen.
Oré,a, in. [Bot.] Japansche papierstruik m.
Oi-éobole, m. [1 lot.] Nieuw-klollandsche cy
pergrasplrint f., oreobellus in. -- Oreecalle, ni.
[Bot.] Peruoansche irôteus m., o r e o c a 1 1 i s t.
- Oréodoxe, m. [Bot.] Soort van palmboom m.,
oreodôxa 1. -- Oi-éographe, etc., z. ORO
GRAPUE. -- Oreotrague, iii. 9fl.] Klipspringer in., dwergems of .antilope van de Kaap.
Oi-eon, m. [Bot.], z. v. a. IIENOUEE.
-

-

t Orer, v. a. Bidden (prier).
t Ores of Ore, adv. Thans; nu eens, dan.
weder. - t Ores que, anj. Hoewel, ofschoon.
Orexie, 1. [fVléd. ] Groote en gedurige trek m.
naar spijs, vraatzucht f.
Orfèvi-e, m. Goudsmid, zilversmid m. Orfgrossier, grofzilversmid, grofwerker m. (die hoofdzakelijk tafelzilver bewerkt) . Oif- bijoutier, goudsmid, die inz. gouden tooisels of sieraden maakt
en verkoopt. Orf- joaillier, goudwerker, die diamanten, paarlen enz. zet, juwelier m. - Oi-fé
vrerie, liet goud- en zilversmeden, kunst des
goud. en zilves-smids, goud-, zilversmederij f.; goad- en zilverwerk n ; - goud- en zilversmidswinkel m. - Orfévré, e, adj. Bewerkt (van
goud en zilver): L'argent inonnayd et l'argent
on-, het gemunte en 't bewerkte zilver.
Orfra ie, f. [H. n], z. v. a. BIUSE-OS.
Oi-froi, m. (weleer) Met goud geweven stof f.
- (nu) goudbelegsel II. van kerkgewaden.
Orgagis, in. (pr. —glee) [Corn.] Wit oostindisc/t katoendoek n. - Organdi, rn. [Corn.]
Fransch katoenen weefsel n., naar 't netel- en kamercioek gelijkend, 0 r g a n d hij a, o r a n d y n.
Orgaan, rn. Werk- of hulpmiddel, hulplid,
zelfwerkend deel van een bewerkluigd wezen, inz.
zinswerktuig, zintuig, 0 r g a a a n. Les org -s de
Ja respiration, de Ja digestion, de Ja circulation,
de Ia locomotion, de werktuigen der ademhaling,
der spijsvertering, des bloedsomloops, der plaatsbeweging. Les feuilles et les fleurs sont les org -s
des plantes, de bladeren en de bloemen zijn de organen der planten. Lorg- de Ja vile, de Joule, de
lodorat, du goUt, du tact, het zintuig des gezigts,
des gehoors, des reuks, des sinaaks, des gevoels. Spraakwerktuig n., stem f.: Ce chanteur. Cet acteur a un bel org-, die zanger, die tooneelspeter
heeft eene schoone stem, een schoon orgaan. - ( fig.)
Persoon, door u'ien men iets laat zeggen of doen,
spreker, optreder, tolk m. , orgaan n.: L'ambassa
deur est lorg- du prince, de afgezant spreekt,
handelt in naam van zijnen vorst, treedt voor zijnen vorst op, is de woordvoerder van zijnen vorst.
Je lui ai fait connaitre ma réponse par lorg- dun
ami, ik heb hem mijn antwoord door tusschenkomst, door 't orgaan van een' vriend doen weten.

Organeau, rn. [Mai , .], Z. ARGANEAU.

t Os -gaiiei-, V. a. Muzijk maken; het orgel
bespelen; inz. akkoorden voortbrengen, veelstemmig
zingen.
Organique, adj. [Physiol.] Met organen of
werktuigen voorzien, benerktuigd, tot de organen
behoorend, 0 r g a n i 5 c h, org a niek. Le règne
org-, het bewerktuigde rijk. Corps org-s , bewerktuigde, levende liqchamen n. p1. Fonctions org -s,
organische verrigtingen t. p1. - [Anat.] Suture
oig-, organische nood in. (die de beenderen zonder
intanding verbindt). - [Mid.] Lésion, Maladie
org-, organische beschadiging. ziekte t. (welke een
der tot het leven noodzakelijke organen betreft).
Moldcules org -s, eerste elementen of grondbeslanddeelen der organische ligc/iamen (volgens sommige
wfsgeeren), organische molekdlen f. p1. - [Légisi. ]
Lois org-s , wetten, door welke het staatsligcliaam
in zf;n innerlijk leven wordt ir.qeriGt en die onmiddellijk uit de grondwet voortvloeijen, organische
wetten. - [Géom.] Gdonnttrie org-, beschrijving
der kromme lijnen door werktuigen en in 't algemeen door voortsaande beweging, organische meetkunde f. - ORGANIQUE, f. [Mus. ane.] Instrumentale muzijk t. - Organiqdlement, adv. Op organische wijze. - 5 Organisab l e, adj. Voor
orqaniséríng of bewerktuiging vatbaar. - Organisant, e, aclj. Bewerkt'uig'end, tot (le bewerkluiqinp bevorderlijk, o r p a n i 5 é r e a d. - Oranisateiir, trice, adj. Bewerktuigen d, o r y aa is é r e a d: La puissance org-trice, de bewerktuigende kracht f. - Ook als subst.: C'est un
grand org-, 't is een groot, schrander zarnenstet
inrigter, regelaar (b. v , van eenen Staat, van
eene orde). - Org'anisatioi, f. Bewerlctuiqing,
inrigling t. of bouw in. van een hewerklaigd wezen, of van elk der organen daarvan, o r g a ii is ellie f. L'org- du corps humain. des vegétaux,
de bewerktuiginci, de bouw des menschelfjken ligchaams, der gewassen. L'org- du foie, du poumon,
de bewerktuiging, het zamen.ctel der lever, der
-

long.

- (fly.) L'org- dun Etat, dune armëe, de

ORGANISERinrifjtinf/, réqelinq, organisatie, zamenwerking en
ineenvattinij der verschillende deeten van een' Staat,
van een leger. - [Mus.] Vereenqing van orgelspel met klavierrpel.
Organiser, v. a. Bewerktuigen, met organen
voorzien, de verriglingen van ieder deel eens ligchaams met betrekking tot het geheel bepalen en
réqelen, inriglen, vormen, o r g a n i s d r e n. C'est
Dieu, Ia nature qui organise les corps, God, de
natuur bewerktuigt, vormt de ligchamen. (fig.)
Org- mie arniée, Un corps politique, een leger, een
staatsligckaam inripten, vormen, ordenen, 0 r .q an isdren. - Org- une partie de plaisir, de jeu,
eene pleizierpartij , een speelpartijtje rdgelen. [Mus.] Org- un clavecin, een klavier met een orgelspel verbinden. - S'ORGANISER, v. pr. Bewerktuigd, inqerijt, qerdgeld worden. - Het part. passé
is 00k adj.: Corps bien organisé, goed georgan i s e e r d ofbewerktaiqd ligclsaam n. Corps org -s,
bewerktuigde ligctiamen n. p1. (dieren en planten,
in tegenstelling met de mineralen). - ( fig.) Armée
1)ien org-c, goed geformeerd, ingerigt leger n. Une tête hien org -a, een wel ontwikkeld verstand,
een helderdenkend hoofd n. - Organisme, m.
[Physiol.] Organische bouw, zamenhang m., zamenwerking f. der leden van een geheel, het Itvende, geléde IqcIiaam, het buizen- en vatenstelsel,
liet geheel der verrigtingen, die de organen volbrengen, organjsmus n. L'org- est Ie mode,
Ie resullat de l'organisation.
Organiste, m. et f. Orgelspeler m., -speelster f., orgelist, 0 r g a ss I s t m. en t. - Orga
nist, m. [H. n.] Een zangvogeltje van Sint-Domingo, soort van manakf/n.
Organodytiamie, 1. Didact.] Leer, studie f.
van liet werkvermogen der organen. - Organo
dynarnique, adj. Die leer of stadie betreffend,
organodynárniscli. - Organogénie, 1.
Leer der oi-ganenvorming in 't embryo. -- Oiga
nogéniqule, atij. Die leer betreffend, or g a n agtniscli. - Orgaiiographe, m. Organen-beschrijver, mr. beschrijver der planten-organen, organograaph m. - Organographie, f.
Organen-beschrijving f. -- Orga nograpliiqne,
adj. Organenheschrijvend, or ga n a g r âp Ii is c Th
- Organolde, adj. [Mintr.] Naar een organisch
ofbenerkluigd liic!aans gelijkend, a rg a no tdi sc ii.
- Organoleptique, adj. [Didact.] Op de organen werkend, organoléptisch. -- 0,-gañologie, f. Leer der oranen. - Orgaiiologiqie, adj. Die leer betrefi'end, o r g a n o lOgisch.
-- Organonoiiiie, f. Leer 1. van de wetten des
organiechen levens. - Orgaiioiioniiqne, adj.
Die leer betreffend, organonômisch. - Organonymie. f. Kunst der naamgeving aan de
organen, inz. leer van de nomenclatuur der plantenorganen. - Orgaiionyrniqtie, adj Die leer
betreffend, a i' g a ei a n y'm i se Ii. - Organophy
sie, f. Waarneming van de verschijnselen des organischen levens, inz. des l)lantenleens. - OI
ganophysi q iie, a(lj. Die nacirneming betreffemi,
orfjanophy'Sisch. - Org.nopinstie, t.
Organen-vorming f , kun.ctowti;e wijziging Oer Ievende vormen, organopiastielc f. - Orga
noseopie, f. Onderzoekende beschouwing (Ier organen ; v)aarewerij uit de organen, a r ci a n askopje f. - Orgatioseopiqie, adj. Die beschouwing of ook die waarzeqgerj betre/fend, orpanoskOpisch. - Organotactique, odj.
De ranq.ccbikking der schepselen naar hunne orra-'si en hetreffe'nd, organotáctisch. - Oi-gaiio
taxie, f. Rangschikking der schepselen naar hunne
organen.
Organshi , m. [Tech.] Kettingzijde, getwijnde
ofietweernde zijde f., organsijn m. Organsinae, ni. Hel zijdeiweernen.. -- Organsiner,
V. a. Zijde tot Orf/afl.fjfl tweernen. --- Organsineur. in. Oi'gansijn-fabi'ilcant in.
Orgasme, tn. {IS'ltd.J Sterke hewéginq, qoleing
van het bloed en andere vochten, opqezetle volheid,
hevige aandrift t., geprikkelde toestand in. m r. der
geslaehtsdeelen , a r g a a in a s rn
Orge, f. [Bo t.) Gerst garat t. Oi'ge d'hiver,
winleroerat. Du pain d'orge , qerstehrood. De
qei'lean dorge, ger.ctewafer n. Des grains,
stekorrels f. pl Sucre d'orge, gerstesuiker r. Orge
grate , gekneusde gepelde gerst. - Oi'ge rnondé, perlP,
gepelde, gepas-elde gerst. (Eenzonderling, moeijelijk
--
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te regtvaardigen gebruik neemt orge in de twee
laatste beteekenissen mannelijk; de geneesheei-en en
naturalisten echter schrijven orge mondte, peride.)
- Petite orge, Z. V. a. CEVADILLE. - fig. ei fam.)
II a bien fait ses orges, hij heeft zijne schaapjes op
het droog, zijne schaapjes geschoren, Zijne zaken of
dingen wel gedaan. II est grossier comme lu pain
d'orge, 't is een onbeschoft inenscit, een ongelikte
beer. Ii faut mourir, petit cochon, ii ny a plus
d'orge, 't helpt niet, gij zult deren dans niet antseringen, gij moet er aan. - (Prov.) Etre entre
lorge at l'avoioe, in de keus tusschen tweedingen.
verlegen zijn. - [Corn.] Grain d'orge, Linge,
Futaine grain d'orge of a grain d'orge, genopt
linnen, bombazijn n. - [Chir.] Lancette a grain
d'orge , gerstekorrelvormig of engelsch lancet n.
- [1:1. fl., Mar., Tech., Vétér.], z. onder GRAIN.
Orgeade, f., nu liever Orgeat, m. Gerstedrank m , gerstewater n., koeldrank rn; amandelmelk I, o i's a de, o r g e a de 1. - (Loc. fain.) Ii
est froGd comma une caraffe dorgeat, hij is marnier-, ijskoud, zonder gevoel, zonder vuur of ha etstogt. - Oigelet of Orgeolet, rn ('e'erklw. van
orge) [Méd. ] Gerstekorrel f., gezwelletje of puistje
op 't ooglid, (pop.) strontje n.
Orgeran, m. [Rort.] Soort van appel m.
Orgiasme, in. [Ant. gr.] Viering t. der nipsteritn of orqidn. orgiásmus n. - Orgiaspriesteressen van Bactes, 1. pl Bacchanten,
chus, die de or (lien bestuurden, a r g i 0 s t e n t.
adj.
De orgien betreffend;
Orgiastique,
Pldweepaclitig, opgewonden, razend, o rgi 0 sti sch.
Mengkoren
n., mengsel van
t.
[Agile.]
Orgie,
gerst, haver, erwten en boonen tot voeder.
Oigies, t. p1. fAnt. gr.] Geheime godsdienstgebruiken, mysteriën n. p1., inz. de naam der met
uitgelatenheid en dronken woestheid gevierde hocchusfeeslen en -offers n. p1. (Z. v. a. BACCHANALIES
en DIONYSIAQUES), 0 rg ida t. p1. - ( fi g.) Zuippartijen, nachtelijke zwelgerijen f. p1. - In dezen
zin ook in 't enkele., en mede in de heteekenis van
DÉVERGO1NDAGE, LiCENCE gehézigd. Orgiophantes, rn pl Priesters bij de orgiën, aan de orgiasten
ondergeschikt, or giophdn ten rn. pl
Orglisse, f. [Bot.] Z. V. ci. REGLISSE sauvage.
Orgne, f. [Agric.] Rij f. van naast elkander
gelegde zwaden.
Orgue, in., of Orgues, f. p1. Orgel n. Jeux
d'orgues, orgelregisters f1. p1. Tuyaux d'orgues,
orgelpijpen f. pl Facteur dorgue, orgelmaker m.
Souffleur d'orgue, orgeltrapper m. Jouer, Toucher
de lorgue. op 't orgel spelen, liet orgel bespelen.
Orgue hydraulique , waterorgel a. (oud.raine'insch
orgel). Orgues expressives, expressief orgel (met
naar willekeur des bespelers zwellende en afnemende
tonnen). Orgue a cylindre. de Barbaric, (l'Allemagne, cilinder-orgel, ofrikaansch, duitscit orgel.
Cabinet d'orgue. draaiorgel n. - Orpel n., verhévene plaats, waar t orgel in ccce kerk staat en
bespeeld wordt: Jttaish lorgue, dansl'orgue, aux
orgues pour entendre Ie sermon, Ik was op het
orgel om de preek le hooren. - [Mus.] Point (lorgue, ruotteeken, dat in (le maat noch in den rhyth
ii ; - favlasie.stukje n.-musinedtl,orgp
voor den zang, waarbij 't acco epagnernent zwijgt.
- (Loc. fam.) us sontcomrne destuyauxd'oi'gue,
zij zijn als orgelpijpen (van vele kinderen V(1n uiteeiiloapefl(le grootte). - [Artill] Orgeiqeschut n.,
verscheidene verbonden kanon- af geweerloopen te
gelijk losqebiand. - [Fort.] Valdeuren f. pl., schotbalken in. pl., stormepgen f. pl., aas de poorten
eener stad. - [V1ar.j Spijqat n., pijpen, loospijpen f. li. - [Anc. mat .] Orpel ii., orfjelpijpeï t.
pl., vroegere naam van den spiegel. om den vorm
van zijne betimmering. - [n. ILl Orgue de mar,
soort van madreparo t. of sterkoraal n.. uit cme
verzameling van op elkander liggende huisjes tiestaande.
Orgiei1, rn Hoogmoed m., trotschheid, hoovaaidij, haovaardiliei (1 f. Un org- insupportable,
een onverdraqeljke hoagmoed. Parler aver oi'g-.
op hooqinoediqen toon spreken. Ii crèveia Worg-,
hij zal van trotschheid bersten. - (ehli)t.) L'org
de sa naiesance, de sas ricliesses, de trotcchheid
op Zijne geboorte, op Zijne rijkdommen.. - Somtijds
ook in goeden Zin: Lorg- iltlicieux qua nous inspirent nos venus, de stseelende trois, die onze
deugden ons inboezemen. . (Proc.) Lorsque lorg(

--
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,

-
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chemine devant, honte et dommage suivent le
bien prOs, L'org- marche levant l'écrasement,
hoogmoed komt voor den val. 11 nest orgueil pie
tie pauvre enrich!, als niet komt lot let, kent
het zich zelven niet. - [ Tech.] Onderlaag f.,
drager in. van den hefboom, waarmede een last
wordt opgetild. Org- (Ie moulin, houten gekeepte
u,iuj 1. om den molensteen te verzetten (crémaillère).
- Orgueitleiasenient, adv. Op hoovaardige
wijze, hoovaardiy, trotsch: II lui répondit org-,
hij antwoordde hem op eene trotsche wijze. Orguel Heuix , ense, adj. Hoomoediq, hoovaar
opgeblazen: Homme org, trotsch,-dig,lrotsch
hoo g moedig mensch. Réponse org-cuse, hoogmoe
dig, trotse/t antwoord n. Sa rictiesse Ja rendu
ot g-, de rijkdom heeft hem trotsch gemaakt. (fig. et VOët.) La rime org-ense du 'Lilian , de
troteche kruin des Libonons. - Ook als subst gebeijd: Dieu abaisse les org-, God vernedert de
hOOVaa1di!jefl. - Proc.) II nest si grand dépit
pie de pauvre org-, geen .qevoeligeî', ligt geraakter
mensch dan een arme trotschaard.
Olihaas, m. (pr. —buce) (alleen in de pop. zegs
wijze): Poudie dor-, middel n. zonder kracht.
O1iehal(lLle, fl1. (pi. eh--k) [Minér.] Korinthisch koper fl.
Oiicou, nb [H. n. ] Oorgier m. (op de hoogste
bergtoppen van Zuid-Afrika. - Ook als adj.: Vau-

-

(

-

tour or-.

Orleulaire, adj. , Z. AUIIICULAIRE.
Oiicule, t. lAnaI.], Z. AURICULE.
Orient, nl. [Géogr j Oosten ii., punt des hemels,
waar de zon in den evenaar opkomt, eene dec
vier hoofdstreken van den horizon; - (in ruimer
zin) t. Plaats van den zonnenopgang: Lor- d'été,
d'hiver, zomer-, winter-opqctngspunt n. Vent dor-,
nostewind ni. La Suisse est a lor- de Ia France,
;soit.cerlad ligt ten oosten van frankrijk. - (in
peikter' zin) De ten oosten van Europa gelegen
inden, inz. de oost- en zuid-aziotsche landst reken,
het Oosten, Morgenland. Les peuples de lOr-,
de ostersche volken. -- Ook z. v. a. Levant, de
kusten van Klein-Azië, Syrië en Egypte: Le cornmeren dOr-, de leeantsclte handel Iii.
[ H. anc.]
L'ernpire dOt'-, het Oostersche rijk (waarvan
Byzantium of Constantinopel de hoofdstad was).
(1/Th) Lor- des années, dejeugd. - fJoail.] Lordune perle, het water, de gloed of kleur eener
parel. - [Franc-mac.] Oosten n., plaats waar
eeoc loge of vrjinetelaars-werkplaats is gevestigd; plaats c/es reqënenden meesters in de loge.
Grand Or-, Groot-Oosten, hoofdbestuur ii. van
de gezamenlijke leges onder dezelfde constitutie,
groote loge t. van bestuur. - Oriental, e, adj.
Oostwaarts, oostelijk; oo.ctersch, aan 'toosten eigen,
daartoe be/ioorend: Peuples orienta ax, oostelijke,
oostersche vol/een n. p1. Les lides or-es, OostIndië n., de Oost f. Langues or-es, oostersche
talen f. p1. Plantes, Perles or-es, oostersche planten, paar/en f. p1. (Vgl. OCCIDENTAL). - Style or-,
oostersche stijl in. Pompe or-n, oo.stersche praal,
pracht f. -- Ook als subsl. OR1ENTAUX, M. p1.
Oosten/ogen m. pi , oostersche volkeren ii. p1., inz.
de Turken, Perzen en Arabieren: Irniter Ie style
des Or- , den stijl der Oosterlingen navo/gen. Orieiatalisei- (s'), v. /Ji'. De gebruiken zeden
en gewoonten der Oosterlingen aannemen, zich
0 r i e n t a ! is P r e fl . - Het part. passé is ook
adj : Francais orienlalisé. als Oosterling levend
fran.cc/irnaeî. - Orientalisme, m. [Phil.] Gezamenlijke kennis I van de Oosteelinujen, hunne
wjj.cgeerige begrippen en hunne zeden; -stelsel n.
van lien, die meenen, dat de beschaving zich steeds
van het Oosten naar het Westen heeft verplaatst;
-- kennis f. der oosteesche talen; - oostersche
taaleigenheid f., orientaljsrnusn. — OrieiitaUste, In. Kennis der oostersche, inz. der semitier/ic talen en handschriften, orientalist ni.
- Orientation, 1. [Géogr.] kunst om (le plaats,
waar men zich bevindt, te erkennen, bepaling van
het punt (les waren zonnenopgangs en gevolgeljk
van de overige hemelstreken; - rigting van een
voorwerp niet betnekkinr tot de polen, rirting eener
hoort naar de hoofdstreken, orien térin g, a ricata ti e f. - Orieutauix, Th p1., Z. onder ORIENTAL. - Oricuté, e, adj. (en part. passé van
orienter): Carte Pien or-c, goed georiënteerde
kaart f., kaart, waarop de hemelstreken juist aan-

-
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gegeven zijn. - Maison bien, mal or-c, goed, slecht
gelegen huis II. (met betrekking tot de hemelstreken). - [ Mar.] Voiles bien or-es, goed bijstaande,
goed gebraste zeilen n. p1. Voile or- e au plus près,
scherp gebrast zeil n. Voiles or-es en ciseaux, over
en weir, over stuur- en bakboord gestelde of uitgehaalde zeilen. - Orienten.ent, m. [Arch.]
Het behoorlijk rigten van een gebouw met betrekking tot het oosten of tot de hemelstreken. - [[liar.]
Het zetten der zeilen naar den wind. - Orienter, v. a. Naar hel oosten of in 't algemeen naar
de hemelstreken rigten, een voorwerp den behoorlijken stand ten opzigte van de hemelstreken geven,
0 r i C a t d r e n. Or- une maison, une carte, een
huis, eene kaart oriéntéren. - [Arch.] Or- an
plan, un dessin, een' platten grond, eene teekening
orienléren, door eene windroos aanduiden hoe de
afgebeelde voorwerpen in de natuur zijn gelegen.
- [Mar.] Or- les voiles, Or- un vaisseau, de
zeilen goed naar den wind zetten, goed doen bijstaan, bijzetten, brassen. - Ook zonder voorwerp:
Or- au plus près, scherp of bij den wind brassen.
Or- vent largue, vent arrière, de zeilen voor den
wind brassen. - Als v. a.: Cette voile oriente
mal, dat zeil staat slecht bij. —S'ORIENTER,v. pr.
Zich oostwaarts rigten, of eig. de plaats van den
opgang der zon zoeken, om daarnaar ook de overige
hemelstreken te kunnen vinden; zich met de ligging
en verhoudingen eener plaats bekend maken, zich
verkennen. - ( fi g.) Een behoorlijk standpunt aannemen, zich in den vereischten toestand plaatsen,
zich behoorlijk inligten, naauwkeurige berigten inwinnen, zich als thuismaken, zich oriënt éren.
Laissez mol ni'or-, laat mij de zaak onderzoeken,
geef wij tijd om te overleggen, wat en' te doen valt.
- [Mar.] Le grand hunier s'oriente Hen, het
groole marszit staat goed bij, laat zich goed bij den
wind brassen. - Orieiiteur, m. Middagaanwijzer n., toestel om den waren middag voor eIken
dag des jaars aan te geven.
t Orier, in., z. v.a ORAIRE.
Orifant, iii. Kleine horenin. der ridders, waai'mede zij tot den strijd uitdaagden.
Orifice, ni. [Anat.] Mond in.. monding, ope
1. Or- de l'eetomae, de la matrice of de-fling
l'utérus, mond der maag, der baarmoeder. - (b
uitbreiding): Lor- dun matras, dune bouteille
dun canon, de mond, opening van eene destilleer
kolf, van eene flesch, van een kanon. Or-s de Ia
va petir, stoomdoortogten in. pl., st ornopeningen t. Pl.
Oi-iflainme, f. Rijks- of krijgsvaan f., standerd ni., hoofdvaan der oude Franschen (oorspronkelijk cciie lans van verguld koper met een' wimpel van vuurroode zijde, die in 3 punten uitliep,
ieder met een' gouden kwast voorzien; aanvanke
lok de banier van St.-Dionysius, later het veldteeken der Franschen, en weleer auriphlamule,
au iflamlie, oriflande, oritlour qeheeten).
t Orillant, adj. Praaltievend, pronkzuchtig.
-

,

-

ijdel.

Orifoime, adj. ?iIondvormig.
Origan, fl1. [Bot.] Orego, majoraan f., eene
plant, die als keukenkruid zeer gezocht is.
Oi'igéisisme, m. [II. rel.] Leer f. van Orj genes (die in de 3P eeuw a. a. leerde, dat Christus
enkel bij adoptie of aanneming Gods zoon is, dat
de straffen der verdoemden niet eeuwig zullen zijn,
enz.), origenísmus n. - Origéniste, m.
Aanhanger dier leer, origenist III.
Originaire, adj. Oorspronkelijk, afkomstig.
herkomitig: Je suis 01- d'Allemagne, ik ben afkoinstiq uit Duitschlond. Animal, Plante or- d'Afri
pie, uit Afrika herkomstig dier n., in Afrika inheeni,cche plant f. - Oorspronkelijk, aan geboren:
La phthiiie est souvent une nialadie or-, de tering
is dikwijls ccve aangeborene, overgeërfde ziekte. [Pra t .] Demandeur or- , eerste aanklager, cisc/icr,
hoofdaankla( er. -- Origiaairenivnt, adv. Oorsp)onkeljk. Ce mat vient or- da latin, dit woord
komt oor.cproi kl(fk uit het latijn. -- Original,
C, adj. Oorspronkelijk, niet nagemaakt, geen model of voorbeeld hebbend, tot model dienend of eediend hebbend, 0 r i g i ii e e 1. L'écrit or- est chez
lui, het originéle handschrift ligt bij hem. Voilk
les pièces or-les, hier zijn de oorspronkelijke,
originele stukken. - Naar 't oorspronkelijke stuk
gevolgd of gecopienerd: Copie or-c, oorspronkelijk,
echt afschrift ii., eerste, oudste kopij 1. - Oor-
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spronkeljk, nieuw, eigenaardig; zonderling, vreemd,
wonderlijk: Cette pensée est ot -e, Ie tour en est
or-, dat denkbeeld is oorspronkelijk, de wending
daarvan is nieuw. Cet auteur est souvent or-, die
schrijver is dikwijls eigenaardig, origineel. Le jeu
de eet acteur est or-, liet spel van dien tannedspeler is hem geheel eigen. - C'cst un homme or-,
ii a des manières or-es, 't is een wonderlijk man,
hij heeft originéle, zonderlinge manieren. NAL, In. Oorspronkelijk stuk of schrift, a r i g i
nee H. I 1 a des originaux des plus excellents
peintres, hij heeft oorspronkelijke stukken van de
voortreffelijkste schilders. Lor- hébreux, de hebreeuwsche grondtekst m. Faire des copies d'après
lor-, afschriften, afteekeningen, kopijen naar het
oorspionkeljice maken. - [ Prat.] Lor- dun acte,
het origineel, de mmuut van eene acte. - Oorspronkelijk schrijver, dichter, schilder enz., voorbeeld, modël ii. Cicéron est on or-, Homère, Vir
gile sont des oi'iginaux, Ciceïo is een voorbeeld,
Homerus, Virgilius zijn modellen. - Wonderlijk
man, zonderling, raar mensch m. C'est un vrai,
Un franc or-, 't is een echte zonderling, een rare,
originele man. - EN ORIGINAL, bc. adv. In origineel, in 't oorspronkelijke: Les actes doivent rester
en or- chez Ie notaire, de origjinéle akten moeten
bij den notaris blijven. - DOR1GINAL. 10e. ode.
(alleen in): Savoir , , Tenir qc. dor-, iets uit eene
echte bron, van goeder hand, uit de eerste hand
weten. OiiginaLement, adv. Op originéle,
oorspronkelijke, zonderlinge wijze: 11 s'exprime
toujours or-, hij drukt zich altoos op eene eigenaardige, zonderlinge wijze uit. Oi-igiiiaiité, f.
Oorspronkelijkheid, eiqenaardigheid, eigenheid; wonderlijkheid, zondelin;/ieid, wonderzinnigheid,
vreemdheid, originaliteit f. Lor- dune expression, de oorspronkelijkheid, nieuwheid, e'igenaardigheid eener uitdrukking. - On rernarque
partout lor- de ses manières, de son costume,
men merkt overal de wonderlijkheid zijner manicren, het vreemde van Zijne kleeding op. - tOrigiiiation, L, Z. V. a. ORIGINE.
Origine, f. Oorsprong, aanvang m., bron, oorzaak t., begin, beginsel 11.; - afkomst, geboorte f.
L'oi- du monde. de oorsprong der wereld. Ces
pratiques out leur or- dans le paganisme, deze
gebruiken, vonden, hebben hunnen oorsprong, hunne
bron in 't heidendom. C'est l lor- de tons ses
malheurs, dat is de bron van al zijne ongelukken.
Lor- dune maladie, de oorzaak erner ziekte. Arréter le mal dans son or-, hel kwaad in zijn begin
stuiten. - Originel, Ie, adj. Oorspronkelijk,
aangeboren, erfelijk: Vice or-, aangeboren, erielijke ondeugd f. Conserver son innocence or-le,
Zijne oorspronkelijke, eerste onschuld bewaren. [fhéol.] Péché or, erfzonde f. Justice, Grace, aangeboren geregligheid, genade f. (staal van onschuld,
waarin Adam was geschapen). - ( fig. et fam.)
Cet homme a le péché or-, dien man kleeft de erfzonde aan (hij kan wegens zijne afkomst, zijn vaderland, Zijne betrekkingen enz. , tot (i eene bev rilering gerak. n). - Originellement, adv. Inden
oorsprong, van den oorsprong of de geboorte af,
oorspronkelijk: Nous soinmes or- pécheurs, wij
Zijn zandaars van geboorte.
Origiial of Orignac, m. [U. n.] Canadaasch
elan(idler n., amerikuansche eland in. (Plur. on-

-
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gnaux.)
Orillard, e, adj., Z. OnEILLARD.

Oi'iILette, f. [Bot.] (pop.). Z. V. 0. MaCHE.
Oi'ilIon, m. (verkiw. van oreille) Oortje, klein

oor I. - [ Font.] Bastions- of bolwerksoor, bovenst
gedeelte van de flank aan een vestingwerk, or i 1Ion n - Z. ook OREILLON. - Oi'illonnei-,v.a.
[Fort.] Or- un bastion, een bolwerk met orillons
voorzien, a r 11 a n ii d r e n. - Het part. passé is
ook adj.: Bastion onillonné, bolwerk niet orillons.
Orin„ ni [Iblar.] Breireep f. - On- de galère,
galeiboeireep, kabeltouw bij wijze van boeireep. Onde ben of de herceau, boeireep van de wieg af
stede. - Oi'ingiier, v. a. [ M an.] .l)e boeireep
strekken; een anker met de hoeireep ii glen.
Oiiolitis, m. p1. [H. H 1 Vogels iii. p1. van
't geslacht des' wielewalen.
Orion„ m. {Astr.j Schitterend, prachtig sterrebeeld n. aan den zuideljken hemel. Or ian m. (naar
een' reusachtigen jager en held uit de grieksche mythologie). Baudnien dOn-, Orions gordel m., Drie-
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koningen m. p1., drie op eene lijn slaande sterren
van dat beeld.
Oripeau, m. Klatergoud n., verguld of verzilverd koperen plaatje, door 't pletjzer gedund.
- Met valsch goud of zilver opgelegde kleeaeren n.
p1., valsche tooi m. - (fig. et fam.) II y a then
de lor- dans eet ouvrage, es' is veel klatergoud,
valsch vemnuft in dat werk.
Orisel, in. [Bot.] Ginst of brem f. der Cananariache eilanden.
Orismologie, f. Verklaring f. der wetenschappeljke kunsttermen. - Orismologique, adj.
Die verklaring betreffend, or i s in a I o g i s c Ii.
Oi'ythyle, f. [H. n. ] Roeikrab f.
Oiie, in. [Arch.] Zoom, riem m., plat bandje
af filet n. onder 't ei van een kapileel. - [Bias.]
Binnenzoom m., die de helft der breedte van een'
gewonen zoom (bondure) heeft en door eene ruimte,
gelijk aan zijne eigene breedte, van den schildrand.
gescheiden is. One rond of Cyclamon, ronde zoom.
Posé of Rangé en ante, zoomswijze geplaatst. [Man.] Zoons mii. van een zeil. - [GéoI.] Kraterrand in., zoom eens kraters. - [ Hydn.] Sluis f.
Orléanisine, ni. Slaatssteisel n. van 't huis
van Orleans; gevoelens n. p1. der orleanisten. - OrIéaisiste, m. Aanhanger van 'thuis van Orleans
in Frankrijk, inz. van wijlen koning Louis Philippe
(sedert 1830) en van zijne familie, orleanist in.
- Ook als wij. Panti on!-, de orleanistische partij f.
Oiiiiaie, Oi'inoie, f. Olmbosch, olmboschje n.
- Oi.iie, al. [[lot.] Olenboom, also m. Bols dorme,
olmen-, ijpenhout n. - ( Pray.), Z. ATTENDRE. Ormean, ni. Jonge aim; aim in . - t Oi'iiiel, m.,
Z. V. (1. ORMEAIJ. - Orinier, m. [1-1. n.], z.v.a.
HALIOTIDE. - Ormière, in. [Bot.] Kleine geitebaard in., moeras-spirwa f. (sPIREE ulmaine). Ortiiille, I. Beg 1., staketsel n. van kleine alinea.
- Bundel m. olmnstaken. - ..4fzetsel n. van
een' olm.
(van salie.
Oi'min, m. [Bot.] Edel scharleikruid n., soort
Orgisoie, f., Z. ORMAIE.
t Oi'nateiir, adj. in.: Les rois arts-s, af als
subal. Les onn-s des peuples, (Ie koningen, die den
volken tot sieraad, tot eere strekken. - t Omatui'e, f. Sieraad n., opschik in.
Omue, in . [Bot.], Z. OaNIER. - ( weleer ook)
Weg in. , pad n.
Oriié, e, wij. (en part. passé van omen): Chansbne ornée, versierde kamer f. - Esprit orné, verrijkt, moet kennis versierd verstand n. Oi'iietisamiiste, fl5. (of als wij. Artiste, Ouvnier onn-)
Versierder in. - Oineiiieiit, ni. Sieraad, versiersel n., apse/uk, toni in., sier, versiering 1., or
nemént n. Les belles Blies n'ont pas besoin
d'onms -s, de schoone meisjes hebben qeene versiersels,
geen opschik van anode. Beitne des om -s, sieradcii aandoen. La facade de cette maison est chargée dom -s, de voo'gevel van dit huis is met sicraden overladen. Ons-s de relief, verheven siera
den. Om-s en cneux, ingediepte, holle sieraden. [Mas. ] Les oma -s de lécu, de sieraden van een
schild (buiten den schild-rand aangebragte versierselen). - [ Lilting.] Les om -s du pnètre, dun autel, de priesterljke kleederen, de sieraden van liet
altaar, or n cl ten in. p1. Cette église is quantité
de beaux om -s , deze kerk heeft eeoc menigte
schoone versieringen. - ( fig.) 11 est torn- de son
siècle, hij is het sieraad zijner eeuw, hij doet zijner eeuw eer an. -- [Rhdt.] Les onn -s dun discours, de sieraden, figuren, leenspreuken, bloempjes
eener rede. - -)- Oinementaii'e, a dj. Tat sicraad dienend, de sieraden belie/fend, a r n a m e at a I r. - Omnemetital, e, adj. Tot de sieraden
be/marend, versierend: Style oma-, versierde stijl m.
- Plarites om -s, sierplanten C. p1. — Oinemeiitation, f. Kunst of wijze van de sieraden aan
le brengen,kunst des versierders, or ne m e a Id tie f.
Omnéode, f, [U. n.] Vedermot f. , waaijervlinder in .
Ornéphile, adj. [11. n.] In houtgewas, in
bossehen
levend (silvicole).
Oi'iiem,
v. a. Versieren, opschikken, opsieren,
tooijen, oitoaijen, appronhs'en, apsmnukken, verfraaijen, om siren. Om- one église, on appartement,
cciie kerk, een vertrek versieren. Les beaux meu
bles onnent one chambre, hel schoone huisraad
versiert cciie Isomer. — (fig.) Om- soit esprit de
connaissances, zijnen geest met kennis versieren
-

'

-
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verrijken. -Les figures servent beaucoup a om
discours, de figuren of beelden dienen zeer om
-Un
eene rede te versieren. - SORNEII, V. pr. Zich versieren. - Versierd worden.
Ornes, f. pl. , Z. CHIASSE.
Ortil, in. [Bot.] Ornosvijg f., eene levant,cclte
voorjaarsvijg. (ornikel en.
Ornicle, en. [Corn.] Soort van zeer rijke slof,
Orriier , en. [Bot.] Wilde of roodbiaderige
escit en., die de apothekers-manna oplevert (ook
frène a Ja manne, frène it Ia fleur geheeten).
Ornière , t. Wagenspoor fl.: Chemin plein
doen-s, weg vol wagensporen. - Route a om -s,
spoorweg en. Om-s en ter, ijzeren spoorwegsc/ieenen 1. »1. - ( fig.) Hebbelijkheid f. , slender en.,
sleur f. Lom- de l'liabitude, de sleur der gewoonle. Suivre lom-, den slender volgen. - (Loc.prov.
et pop.) II boimait dans one om-, hij kan wel met
de konijnen door de tralies eten (van iemand, die
een lang en smal gezigt heeft).
Onus, en. [Corn.] Indisch neteldoek n., met
gouden of zilveren strpen.
Ornithies, f. p1. [Géogr. anc.] Voorjaars- of
lentewinden ni.pl. (die de eerste trekvogels schenen
aan te voeren). -- Oruithivore, adj. [H. n.]
Zich van vogels voedend.
Oiuithoeéphale, adj. [11. n.] Met een' vogelkop. - Als sabet. en. Vogelkop m., een fossiel
dier der voorwereld, volgens Sümmeming eene vIedermuis V. a. evee hagedissoort , o r n I th o cciphalus en. -I- Oriiithodelphe, adj. (H. n.]
Voorgeslagen woord tee vervanging von MONOTREME. -. Oriiithoéïde, wij. Naar een' vogel
gelijkend. - [Diplorn.] Lettres om -s, vogelletters
(welker sieraden vogelfiguren zijn) . - Oriiithogale, en. [Bot.] Vogelmelk f., veldajuin m.. aardulcer en., aardnoot f. Oma- a ornbelle, languedoc
sc/ic of schermdragende vogelmelk, eene groenachtig witte soort. Om- clievelu of Dame de onze
heures , langharige vogelmelk of middagschoone
(welker bloem te 11 ure opengaat en zich 's namiddags sluit). —Oinithographe, m. [Didact.]
Vogelbeschrijver, a i ei i t t, a çj r a ap h. - Oriiithographie, f. Vogelbeschujving t. Oinithoïde,
adj. Vogelvormig. - Oinitholithe, ni. i bliném. ]
Vogelsteen ni., eene vogelversteeninj. - Oiiaithologie, f. Vogelleer, vogelkunde, natuurlfjke histone 1. der vogelen. - Oruithologiqa&e, adj.
De vogelleer betreffend, o s n I t h 0 1 ô g I c le Ornitbologiste of Ornithologue, m. Vogelkenncr, voqelkundiqe, ornitholoog in. — Ot iiithoniajicie of Orriithoseopie, f. Vogelwaarzeçjgerij, voorspelling uit de vIu;t, het eten en zingen
ofschreeuwen der voeels. Ori,ithomaneien ,rn.,
-ne, 1., of Oriiithoseope, rn. en f. Vogelwaarzegger m., -zegster f., a r n I t h 0 m ci n t , 0 r n It ii a s k o op m. en f. - dIs adj.: De vogelwaar
zeggerj betreffend, omit/i ontdntisch, orni
thoskOpisch. - Oruitliouiye, f. [H. Ii.] Vagelluisvlieg f. - Orrilihope o/Oriiithopode, in.
[Bot.] Vogelklaauwtje, vogelpo tje n. ook pied
loiseau geheeten). - Oriiithophile. adj. Veel
van vogels houdend, voqellievend. Oriiithophonie, f. Vogelgezang n.; nabootsing I. van den
voqeleezang. - Oriiitborfiytiqiie, odj. [U. ii.]
Met een' vogelbek of snavel. - OIINITHORHYNQUE. M.
Votielbekdier n., snavelottei m. , een zonderling gevormd zoogdier van Nieuw-holland met een eendensnavel en met vier zwemveeten. - Oriiitho-

bezinksel. - Orobolde, adj. [Bot.] Sisservormig,
wikkevormig.
Orodemiiiade, f., z. v. a. OREADE.
Orogtiosie, t. [Didact.] Berg- of gebergtekunde f. - Orognostique, adj. Beegkundig, or o
g n 6 s t i sc h. Orohydrographie, f. Beschrj
ving der bergwateren. - Orohydrographique,
adj. Die beschrijving betreffend, a r o hya r og relP h i s eb. - Orologie, 1. Gebergteleer, verhandeling over de bergen, gebergtekunde f. - Orotog que, adv. Die leer of verhandeling betreffend,
orolôgisch.
Orotice, f. [Bot.] Kalfssnuit, orant en.
Oroisge, f. [Bot.] Oranje-gele, zeer smakelijke
paddestoel en.
OrpaiHeiir, en. Goudwasscher, goudzoeker in.,
die 't goud in 't zand van sommige rivieren verzamelt (ook pailloteur en ampailleur ge/weten).
Orphariité, f. Ouderloosheid f., staat en. van
wees. (fig.) Ellende f., verlaten toestanu en. Orphaiiolrophion, en. [Ant. gr.] Weeshuis,
verzorgingsgesticht voor weezen.
Orpharion, en. [Mus.] Voormalig snarenspeeltufq, soort van achtenarige cit/icr f.
Orphe, rn. [H. n.] Europdsche goudvisch [cy
prinus orfus] , een prachtig geelroode, zilverglan
zige visch, inz. in Zuid-Duitse/daad, die in schoonheid met den chinelschen .qoudvisch wedijvert.
Orptiée, m. ( fi g.) Groot toonkunstenaar, virtuoos, groot dichter m., 0 r p h e U s (naar den beroemden zanger en lierspeler Orpheus uit den oudsten, fabelac/itigen tijd der Grieken).
Orphelin, fl1. -e, t. Weeskind B., wees en.
en 1., weesjongen en., weesineisje n. La maison fles
0mph -s., of Les orph -s, het weeshuis. - Ook als
adj.: Etre 0mph-, ouderloos, vaderloos, moederloos
zijn. II est Oml)l1- de son pè r e, Elle est omph -e, de
set rnème, hij is vaderloos, zij is moederloos. 1 Orphelinage, en. (fam.) Ouderloosheid f. Orpheline, f. [Bot. I Violetbruine anjelier en. [H. n.j .LVaanz van verscheidene tweesc/ialige scheipen. inz. van twee soorten veeus.ccheipen.
Orphéon , m. [%Jus] Snarenspeeltuig, soort
van 'roote 1/er, die doos- een klavier en een rad bespeeld wordt,
h ci 0 Cl 11.
Oiptiie,f. [U.n.]
or Lloornvisch, naaldviech en [esox
tulane] , een vingerdikke, fraai gekleurde, maar
onsmakelijke ViS(h van 't snoekengeslacht, in alle
zeeen. - Orpliilière , en. [Pècl]e] Soort van
vi,eelmnet n.
Orphîque , ae],j. Wat Orpheus betreft. o rphisch. : [Ant.] Mystères orph-s, geheimenissen.
in de zedekunde. door eenige velelingen van Pythelyoras geleeraard en oorspronkelijk voor leerstelliegen van Orpheus gehouden, ô rp h I 5 C h e rn y st ci r i C n f. p1. - Fètes 0mph-s , of als subst onPHLQUES, f. p1. Orplileche feesten n. pi., soort van
buccliusfeesten of orgien. - Vers orph -s, Poèrnes
--

i

--

-

-

,

-

-

-

-

-

orph-s, of als subst. ORPHIQUES, t. pi. Orpfii.cc/w

verzen, .qe(Iicbten Ii. p1. - Vie 0mph-, zuiver, wijs,
door (le wetenschap verlicht leven n. (naar de
grondhei inselen von O'plieus).
Orpimeiit, m. [Chirn.] Geel zwavel-arsenik,
0 7) er IJS e n t, geel orpin n., een mineraal vergift,
dat ccve sclieone, maar niet duurzame kleurstof
oplevert. - Orpi wenter, v. a. [Tech.] Met operwent vermengen, kleuren of verwen. - Oipin,en.
:

[Hot.(, z. V. a. GnASSETTE. - [Chuin.j, z. v. a.
ORPIMENT.
Orque, en., Z. v. a. hPAULARD.

seope, Ornitboseopie, Z. ORNITHOIANC1EN,ORMT 1 I 031 ANCIE. -- OrnithothtoIogie, f.[Didact.]

Orrery, m. Planetarium n. (v. PLANETAIRE)
(naar rico graaf Orrery. aan wien liet eerste kunstwerktuig van dien aard werd opgedragen).
Oriliagogue , adj. ei subst. , Z. V. o. HYDRA-

Bewijs n. van Gods be,chtan uit de beschouwing der
vogelen. - Ornitliotonile, f. Onlledina f. der
vogelen. - Ortiittiotaophe of Oriiitrophe, en.
[Bot.] Celaster van Bou?bon lijsterboom in. Oriiitliotrophie, t. Vogelteelt f., kunst van eije
ren uit le broeijen. - Orni1hot'poIithe, en.,
Z. V. U. ORNITLIOLITHE. - Ornitbrophe, en., z.
'

Goc;uF:. - Orrhoe9iisie, 1. (pr. clilc) [Mëd.]

Buikloop en. van enkel vloeibare stoffen.
Oise, en. I Mar. J (weleer in de Levant:) Bakboord n. - Orser, v n. Over bakboord liggen,

-

oploeven.
OiieiÎ1e, t. [Bot ] Verfmos n., orseilie f. ,

ORNITHOTROPHE.

Orobanehe, I. [Bot.] Bremraap f., eene bladerlooze rood- of bruinachtige plant met eironde
schubben, die op de wortels van andere planten
groeit (ook tierbe ii thoreau geheeten).
Orobe, m, [Bot.] Orobus m., z. v. a. ERS Orpminlanier, voorjaars-orobu.c m. , met fraaije violetblaanwe en purl)erroode vlinderbloemen. . Oro
bite, en [Minér.] Erwtensteen en. - Oroboéide,
adj. [Mid.] : Urine or-, pis met linzenmeelvormig

-

3,

eene jilant, die tot eene schoone ronde verfslof, ook
tot bereiding van '1 lakmoes aangewend wordt.
Ors- marine, terrestre, zee-, land-orseille. Ots
violette of épurée, gezuiverde orseille, eene soort
van. eudhear.
Orier, v. n., z. onder ORSE.
Or -sol, en. [Corn. ( . z. on in. (op 't einde).
Or sus, z. Oil, adv.

ORT

-

Ort, adj. invar. [Corn.] (alleen voorkomend in):

Peser ort, bruto of met de verpakking wegen.
Cette caisse pOse 50 kilos oit-, die kist weegt 50

kiloos bruto. (plant, o r t d p i a f.
Ortégie, 1. (Bot.] Soort van onjelierachtige
Orteil, m. [Anat.] Teen, toon m. Gros, Petit
ort-, groote, kleine teen. - [ Anc. fort.] Berm m.
Orthacantlie, adj. [Bot.] Met regte doornen
of stekels. - Orthagorisque, m. [1-1. n.] MaanDisc/i m. - Orthaptodactyle, adj. [Ho.] Met
zeer sterke klaeiuwen (van vogels).
Orthite, f. IMinér.] Zwart bruin, in Finland
aanqetro/fen mineraal, o r t ii I e t m.
Orthoeératite, m. [Foss.] Versteende kamerslak f. - Oithoeère, adj. [1 I. n. ] Met regte
horens ofvoelspsieten. - Orthoelade, adj. [Bot.]
Met regte twjgen. - Als subst. m. [Minér.] Soort
van veldspuath, o r t P Ô k Ia s n. --Orthocolon,rn.
[Chir.] Gewrichtsstijfheid f. met onregelmatige uitstrekking van het liet. - Oithoeolyrnbe, adj.
[H. n.] Voortreffelijk duikend (van watervogels).
- Orthodactyle, adj. Met regte vingers of teenen. - Orlhodoiite, adj. [H. n.] Met regte tanden. - Orthodoxe, adj. [Théol.] Regtzinnig,
regtgeloovig, echt- of oud-kerkelijk, oud- of strenggeloovig, volgens de aangenomen kerkleer, o r t Ii odOx. Doctrine orth- , reglzinnige leer f. Auteur
peu oriB-, niet zeer s'egtzinnig schrijver. - Ce
goUt nest pas orth-, (lie smaak is niet zuiver,
niet echt. - Ook als subst. (van personen) Les
orth -s et les luirdtiques, de segtzinnigen en de
ketters. - Orthodoxie, f. Regtzinnigheid, regtgeloovigheid, eenstemmigheid met cie leer/deer, ook
met de letterkundige of zedelijke grondbeginsels of
algemeen annijenomen meeningen, orthodoxie f.
—Orthodoxogiaphe, m. Regtzinnig schrijver,
inz. over (Ie Isatitolijhe leesstellingen, 0 5 t P o cl 0 X 0graaph m. - Orthodoxographie, 1. lIegtzinnige schrijftrant in.; verhosuleling over de leerstellingen der kerk. - Oi-thodrouiiie, f. [Mar.]
Ilegte loop of koers rn. van een SC/ClJ) naar eene der t
hoofelwsndstreken (in tegenstelling met loxodromie).
- Orlhodvomique, adj. Regtzeilend, o r t P 0dsOmisch. - Oi'thoépie, t. [Litt.] Leer f.
van de uare ullsproak, uitsp'raakleerL—Orthoépique, adj. Dekleer betreffend„ regt- of
juist.cprekend, 0 C t P o cl is i 5 C h. - Orthogonal,
e, adj. [Gèorn.] Rerthoekiq, reglslandig, perpendiculair. - Orthogoualement, adv. Te lood,
regtisoekig. - Oiihogoiie, wij., z. v. a. ORTHOGONAL. - Orthographe, f. Spelkunst, spelling,
regtscl?rjving ; spelwgze , bijzondere spelling t.
eens schejvers, 0 rt hog s a p P i e t. Faute d'orth-,
spel/out t 11 n'y a point d'orth- dans ses lettres,
zijne brieven zijn vol spelfoulen. - Vicieuse orth-,
verkeerde, slechte schrjjfwjjze. ---L'orth- de Voltaire, de spelling van Voltaire. - (fig. et fam.)
Faire une faute cI'orth-, iets verkeerde doen, (fain.)
een' bok schieten. Cet habit a une tante d'oith-,
die sok is gescheurd.— Orthographie, t. [Géom.]
Teekening of voorstelling t. van een voorwerp, van
een gebouw, zoo als t ZICh in zijne verhoudingen
aan t oog vertoont, opstand m. van een gebouw.
Orth- dune forti fication, profil n., loodregte doorsnede f. van een vestingwerk. - (Sommige spraakkunstenaars gebruiken dit woord ook voor orthographe). - Orthographier , v. a. Behoorlijk
spellen, volgens de spelregels schrijven: Orth- Un
mol, een woord goed spellen. - Ook zonder voorwerp: 11 apprend a otili-. - kleI part. passé is
ook adj.: Un mat mal orthograplsié, een slecht gespeld woord n. - Orthogrssphique, adj. Spelkunstig, volgens de reels der spelling; de spelregels betreflend,orth op rap hisc h:Excercise orth-,
speloefening t. Dictionnaire orth-, orthographiech
woordenboek n. - De eaeetkusislige schets von een
gebouw betreffend: Dessin orth-. orthographische
teekenissg f. - [ Art.] Dessin orth-, z. v. a. projection. .- Oi'thographiquement, ode. Op
spelkunslipe WijZe, vaas' (le spelregels. Ecrire orth-.
- Orthogiaphiste, m. Schrijver over de spelhug, a r t It () g r (i a P ii. - Kennes der spelkunst,
goed speller in. - Ostliologie, t. Kunst f. van
juist te spreken, zich naauwkeariq uit te drukken.
.- Oithologique , adj. Die kunst belie//end,
0 r t Ii al (ig i s ( h. -- Orthomorphie, t. [Anat.]
Behoorlijke gedaantegeving, kunst om aan een ligchaamsdeel of aan 't ligchaam zijne natuurlijke
-
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vormen terug te geven, a i t ii 0 mo rp h í e t. Orthomorphique, adj. Die kunst betreffend,
ortliomorphi sch. - Orthornorphisine,rn.
[H. n.] Natuurlijke, regelmatige vorming f., ortho m 0 rp his m u s n. - Orthontropie ,
z. V. a. OIITHOPÉD1E. - Orthonyx, m., Z. V. a.
ONGUICULE. - Orthopale, f. [Ant.] Het wor
stelen in staande houding. - Orthopédie, f.
[Md.] Kunst om de misvormingen des ligchaams
bij kinderen te voorkomen of te verbéteren, o r t hop cv die 1. Orth- prophylactique, curative, voorhehoudende, genezende orthopeedie. - Orthopédique, adj. De bestrijding der ligchaamsmisvormingen betreffend, ortltopwdisch. - Orthopé
diste, m. Schrijver over de orthopeedie, bestrjder
der ligchaamsmisvormin gen, a r h op ce di 5 t m. Ook als adj.: Auteur, Médecin orth-. - Ortho
phides, 111. p1. [H. n.] Slangen 1. pi. met hoornachtige schubben of platen. - Oithophrénée,
Orthophrénie, t. Didact.] Kunst om den geest
en 't hart de vereischte rioting te geven, vorming 1.
van geest en hart. Orthophréniqie, adj.
Die vorming belreffend, a r t h a p h s' t n i 5 eb. Orthoplotères, m. [H. n.] Goede zwemmers m.
p1. (van vogeless).—Orthopnée, t. [Méd.] Aâmborstigheid f., (lie den l ijder noopt zich regtop Ie
houden, orthopneva t -. Orthopnoïqiie,adj.
Die aamborstigheid betreffend, 0 r t P op n cc is Ch.
Orthoptères, m. pi. [f I. n.]Re g tvleugeligen (van
insecten). - Orthorhachie, t. [Mécl. ] Kunst
om de ruggegraatskrommingen te verbéteren. Orthorhaehiquie, adj. Die kunst betreffend.
orthorhdchisch. - Orthoiynqne, adj.
[H. n. ] Mel regten snavel, regtsnavelig. - Orthorhynques, m p1. Vliegenvogels, kolibris m.
p1. - Orthoscèle, m. [Chir.] Toestel of werktuig n. ter herstelling van kromme beenen. - Orthose, t. [Minér.] Soort van veldspaath n. Orthosofnatiqule, f. [Méd.], z. v. a. ORTHOP E DIE. - Or th osonie, adj. [H. n. ] Met regt
lijf; met regelmatig gevormd lijf. - Orthostade,
adj. [Mdd.]: Malade ortli-, zieke, die 't bed kan
verlaten. - Als subet. ni. [Ant. gr.] Reqtplaoijig
kleed n. der atheeneche vrouwen. - Orthostoiiie, adj [H n. ] Regtmondig. - Orthototiie, t.
[Gram.] Juiste toon- of kleingeving f. aan de waarden. Orthrinate, m., Orthrine, t. [Ctii[n.],
z. v. a. BENZOATE, BENZOYLE.
Ortiage, nt [Vigri.] Wijngaardziekte t., die
de bladeren geel maakt.
Ortie, t. [Bot.] Netel t. Ortie commune, piquante of ljrûlante, brandnetel, gemeesie netel.
Oitie niorte of Blanche, doove vetel. Ortie morte
puante of rouge, Galdope, stinkende doove adel,
hennepnetel. Ortie grièche of cuisante, Petite ortie, kleine, bonte netel. Ortie dioïque. .qroote acte!
(fig. ei fani.), Z. FROC. - [Corn.] Toile d'ortie,
neteldoek n. - [H. ii.) Ortie de mei', Ortie marine, zeenetel. - [Vétér.] Stuk leêr of zwam, dat
tusschen vel en vleesch wordt gelegd om te reinigen.
- Oitier, v. a. [Vétér.] Met netels slaan of
steken. - Zacht prikkelen: Le bon yin dolt ortIe palais , goede wijn moet het verhemelte prikkelen. - Het part. passe' is ook adj.: [B&d. ] Fièvre
ortiée, netelkoorts f. Exanthème ortié, sieteluitslag n.
Oitive, f. adj. (alleen voorkomend in): [ Astr.]
Amplitude ort- of orientale, hoek m. van opgang
buiten 't oosten, boog in., die uitdrukt hoeveel een
lesnellicht buiten 't ware oosten opkomt, oostelijke
amplitudo f.
Ortolan, m. [H. n.] Tuinmeerl f., korenvink
in Zuid-Europa, a r t a I a a n en. (die, vet gemest
zijn(le, als eene uitstekende lekkernij verzonden
wordt).
Oitygoeopie, t. [Ant.] liet kwarteltreffen
(een oud-krieksch spel).
Orvale, 1. [Bot.] Scharlei f. , scharleikruid n.
(ook toute-saine geheeten). Orv- cultivée, tuinscharlei, rooinsche salie t. (kolibri m.
Oivert, m. H. n.1 Goudgele of goudgroene
Ot-vet, m. [H. n.] Blindslang, hageslanq t. (die
de grensljn of den overgang tusschen de eigenlijke
slangen en de ha!e(lissen vormt). 0ev- commun,
genieesie blindslang, ook glasslang (serpent de verre)
geheeten.
Orvlétan, m. [Pharm.] Een uit kruiden en
wortelen bereid vermaard tegengif n., 0 s' v i e -

-
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ta a n m. (naar de stad Orvieto in den Kericeljken Staat. - Marcliand dory-, kwakzalver, won-

derdoctor. - ( fig. et [ant.) Mooiprater, koolverkooper M.
Oryctères or Oryctériens, m. p1. [H. fl. ]
Aardravers m. p1., insecten, die in den grond
graven. - Molten t. p1., dieren van t mollengeslacht. -- Oryctérope, rn [H. n. ] Aardzui
ger m. (cochon de terre), eene soort van miereneter. - Oryctogéologie, f. [Didact.] Leer t.
van de ligging der metalen in den schoot der aarde.
- Oryctognosie, f Wetenschap der delfstoffen, der fossilien, kunst f. om de enkelvoudige of
onvermengde fossiliin te onderscheiden. - Oiyc.
toguoste, m., z. V. a. MINERALOGISTE. - Orye.
tognostique, adj. De wetenschap cte'i' fossilien
betre/fend, oryktognOstisch. - Oryctographe, m. Beschrijver der fossilin, steenen,
enz., ory ktog raapli UI. -- Oryetographie, t.
Delfstoffen-, fossilien-beschrijving 1. - Oryetographique, adj. Die beschrijving betre/fend,
oryictográp/uisc/t.—Orvetologie,f.,z.v.a.
MINÉRALOGIE, ORYCTOGPAPHIE ; inz. ook (le leer of
wetenschap van de petiefocten of versteeningen. Oryctotogiqiie, adj. Tot de deifsto/fenleer, tot
de wetenschap der versteeningen be/ oorend, steenkundig, 0 T y k to t O g i s c ii. - Oryctologiste
of Orytologue, in., z. v. a. 31 1NÉIIALOGISTE. Oryctotechnie, t. Wetenschap der delving en
verwerking van de delfstoffen. - Oryctotech
nique, adj. Die wetenschap betrefl'encl o r y k t ot eich nis eh. - Oryetozoologie, t. Leer van
de dierversteeningen, van de dierlgke fossilien. Oryctozoologiqiie, adj. Die leer be/re/Tend,
oryktozoölôqiscli. - Oryctozoologiste
of Oryctozoologue, m. Kenner der dierversteeningen,oryklozoölOog in.
Orysse of Orusse, ni. [U. n.] Angellooze
hou/west) t. (met re(jte /wrens.
Oryx, m. [H. n.] Zuid-afrilcaonsche gemsbok m.
Oi'yxiononie, 1. [Didaet] Be'ibouwkunde t.
Oiyza, m. [Bot.] Welenschoppeljjke naam der
rijst (riz). - Oiyz, e, Oryziné, e, Ory
zolde, adj. Rfstachtig, naar rijst gelijkend. Oryziphage, Oryzivore, wij. [H. n.] Rijstetend. - Als subst. iii. Rijste l er m. - Oryzopsis, m., Oryzopside f. Bot.] Rijstac/tt?qe
plant f. langs de bergen van de J. ivasons-baai tot
Quebec.
Os, m. [Aunt.] Been n.. vast en hard deel van
liet dier//ik ligchaam (bij de visschen arête, graat
geheeten). Os longs, plats, courts, lange of pijp-,
platte, korte beenderen. La molle des os-, het
beendermerg Os tie hoeul , tie mouton, de poulet,
ossen-, schapen-. hoenderbeenderen. - Os de haleine, walvischbeen, balein n. Os de seiche, inktvischschaal t. - (Loc. farn. et fig.) II ne fera pas
vieux os, hij zal niet oud worden. II y laissei'a
ses os, 11 est allé porter Ui ses os, hij zal er 't
hachje bij inschieten, hij zal er zijn grof vinden.
Ses parents loot mangé of rongé jusqu'aux os,
zijne bloedverwanten, hebben hem tot 0]) het bloed
uitgezogen, tot op het hemd uitgekleed. Donner un
os ii ronger a qn. , iemand een been te kluiven geven: hein in moejjelijkheden wikkelen; ook: iemand
met een kluitje in t riet sturen: eeoc kleine gunst
bewijzen oin maar van iemand af te komen. C'est
on os then dot' a ronger, dot is eeoc bittere
om te slikken. Les os lui percent Ia peau, 11 na
que Ia peau et les os, tij is dood mager, hij is
zoo mager, dat men zijne beenderen kon tellen. II
est aare jusque dans Ja moelle des os, de gier'iq
held zit hein in 't bloed. Ett'e percé Jusqu'aux os,
tot op 't hemd nat zijn, door en door aal zijn.
Casser, Rompre, tti'iser les os h qn. , iemand armen en beenen breken, duchtig afrossen. - (Lac.
pray.) Les os lui sottent des doigts, hij speelt
gaarne met dobbelsteeven, 't is een dobbelaar. z.
ook CHAIR, OOIEN. -- (poflt.) Gebeente, overschot,
staf n. C'est là que reposet'ont inns os, daar zal
mijn gebeente, mijn overschot rusten. [Vdner.]
Achterklaauwen in. p1. van. het heel: Dès que Ie
cerl tuit, il donne des os en terre, zondra het heet
vlugt, slaat het de achterklaouwen in den rond.
Osane, t. [H. n. ane.j Paard-antilope t.
Oseaba'ioia . Ose5ibiorii, in. [H. n. ] Kevermossel. zeesloep f., soort van veelsc/ielpi'e mossel.
- Oscabrionite, tn. Versteende kevermossel.
-

-

-

-
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Oschélte, f. (pr. ch=k, ook in de volgenden)
[Méd.] Balzakontsteking, o s c h e I t is of o s c h i
tis t. - Oschéocèle, f. Balzakbreuk t. Oschéoncie, 1. Hard balzakgezwel n., oschón-

C U5 m.

- Oschéotite, t., z. v. a. aSCII/aTE.

Oscillaiit, e, adj. [Phys.] Schommelend, slingerend, oscilldrend. -Oscillation,) t. Sc/tommeting, slingering, schommelende beweging, zwaaijing, oscilldtie 1.; z. v. a. VIBRATION. Osc-s
d' u n pendule, slingerschommelingen. [Physiol]
Golvende beweging t. der vézelen. - Les 05e-s dun
vaisseau, de slingeringen van een schip. Les OSC -S
de Ia Iurnière dune bougie, de flikkeringen van
de vlam eener kaars. - (fig.) Les osc- de l'opinion
pul)lique, de ongestadigheid, het dobberen der openbare nieening. - Oscillatoire, adj. [Phys.]
Slingerend, schommelend, zwevend, zwaaijend:
Mouvement 05C-, slingering t.
Oscille, f. Klein beweegbaar maskerbeeldje,
oscillum n.

Oseitler, a. n. [Phys.] Slingeren, schommelen,
zwaaijen, in eene schommelende, heen en weder
zwevende beweging zijn, a s c i 11 d r e a. Le pendule
oscille, de slinger schommelt.
Osciiie, t. [H. n. ] Brandvlieg t.
Oscitant, e, adj. [Med.] Geeuwend, japend:
Fievt'e osc -e, geeuwkoorts t. (waarbij de lijder gedung moet geeuwen). - Oscitation, t. i let
geeuwen.
Oscitlateur, trice, adj. [G e om.] In één punt
rokend: Cercle 05C-, cirkel, die eene kromme lijn
in één, punt raakt, raakcirkel m. Courbe osc-t rice,
rakende curve of kromme lijn 1. - Oscalatioti, t. Het kussen, zoenen. (In dezen zin niet
gebruikelijk). - [Géom.]Aanrakinq van de tweede
orde, of aanraking van eene kromme lijn of van
eene gebogen vlakte met eene andere, osculdti e t. Point dose-, aanrakings-, osculatie-punt n.
.- Oscule, m. [H. n. ] Zuigspriet tn. der lint-

warmen.

Osé, e, adj. (en part. passé van oser): Entre-

prise osde a'vec tétnerité, vermélel gewaagde onderneming 1. Cela est Iden osé, dat is zeer stout,
gewaagd. Vous ides bien osé, gij zijt zeer verinetet.
OselIle, C. [Bot.] Zuring t. Os- ordinaire of
des jardins, gemeene of luin-zurinfi. Os- sauage
of des Iiois, Z. BEGONE. Os- ronde of franehe,

rondbladerige of franse/te zuring. Os- de mouton.
schaapszuring. - (pop.) Set dos-, zuringzout n.
(actie oxalique).
Oser,v. a. Durven, zich onderstaan, zich versteuten, de stout/told, den moed hebben, wagen. Qui
oserait le blImer? wie zou Item durven laken II
a osé nous choquer, hij heeft zich vers/out ons te
beleedigen. - Si jose ie dire (als verzachting voor
't een men goat zeggen), als Ik 't zeggen mag. Dikwijls met het ontkennende ne: Personne nose
lui apprendt'e cette nouvelle, niemand dui-fl hem
dat nieuws me e te eleelen. (abol.) ie n'oset'ais,
ik durf niet. - Vous n'oseriez (als uitdaging),
gij durft niet, gij licht er 't hart niet toe. - En
l'état ou il est, il peut tout oser, inzijn' toestand
kan hij alles wagen.
Oseraie, t. Met wilgen beplante grond m.;
teenbosch, r(jcbosch n., griend f. - Osei'eux,
euse, adj. Griendachtig, -- van teenen gemaakt.
); Oseur, m. Dierver, woog/to/s ta. Métier
g

d'auteur, métier d'oseur, wie schrijft (als 5e/mij-

ver optreedt), waal.
Osier, m. [Rot.] Wilg, teenwilg m. - Osblanc, curt, franc, hitard, witte, groene, echte,
basterd teenwilg. - Toen t. , buigzame tw(g van
den wilg: Panier, Corbeille dos-, teenen mand f.,
korf m. Butte dos-, bos en. teenen. - (fain.) Etre
souple comme de los-, zoo gedwee, mak ale een
handschoen zijn. Il est franc comme os-, hij is de
openhartigheid zdf. - Os- de co u r, gedwee hovehag a. - [Bot.] Os- Saint-Antoine. Z. EPILOBE.
Os- bleu, soort van partjke of bloedkruid n.

Osnians, Osmanlis, m. p1. Turken, Muzel-

mannen, Osinannen tn. p1. - Osutiatiti, in. Dc
turksche taal f., het turk.sch.
Osinazôme, t. [Chim.) Gele/-extract, alko
holiseli extract van vleeschnot, osmazoom of(bé
ter) osmozooin n., naam van 't smakelijk nader
be.clonddecl v:n 't .cpiervlee.cch en gevolgelijk van
den bouillon (hoewel Rerzelius aangetoond heeft,
-

dot dit zoogenaamd nader bestanddeel eigenlijk een.

OSMAZOMÊ
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mengsel is van verscheidene in alkohol oplosbare
extractief-sto/Jen, en den naam van z o nz i d i (zo-

midine) geeft aan 't eigenlijke smakelijke bestand-

deel van 't gekookte en gebraden vleesch). — Osmazôiné, e, adj. Osmazoom bevattend.
Ositsiate, m. [Chim.] Osinium.z'sur zout n.
Osiiiie, t. [[t n. ] Soort van bloemenbij f.
Ostiiieux, adj. m. [Chim.] Oxyde osm-, eerste
oxydatie-graad van 't osmium, eerste oxyde n. —
Osinirnétriqiie, adj. [Didact.] Reuk- of geurwaarnemend: L'oilorat est ie sens osm-. - Osmiqiie, adj. [Chim.]: Oxyde osm-, derde oxydatie-graad van 't osrisium, osmium-oxyde n. Acide
osm-, osmium-zuur n. — Osmium, m. (pr. —ome)
[Cliim.] Osmium n., een door Tennant in 1803
ontdekt metaal. --- Osmitire, m. [Chim.] Osmium-verbinding f. (met een der andere metalen).
- Osmologie of Osphi-ésiologie, t. Reukleer f., leer van den reukzin en de riekende stof
fen. — Osmologiqiie of Osptirésiologiqne,
adj. De reukleer bet/c/fend, o s m 0 1 ô g i s c h, 0 sphresiolOgisch. — Osmologiste of Osphrésiologiste of Osphi-ésiologue, m.
Schrijver in. over de reukleer, o s m a I o g I s t, 0sphresioloog m. --- Osnionde, f. [Bot.] Bloeijend varenkruid, druivenvaren, watervaren n. Osmoudées, Osrnondaeées, f. p1. Varenkruiden n. p1.
Osphaigie of Osphyalgie, t. [Méd.] Lendeof lieuppyn f. — Osphalgiquie of Osphyalgique, adj. De lendepijn betre/fend, o sp it y a 1gisch.
Osphrasie of Osphrésie, f. [Didact.] Reukvermogen n. , reuk m., het ruiken. - Osphré
-

siologie, Ospinésiologique, Osphsésiologiste, Z. OSMOLOGIIS, enz.
Osphyte, f {{bléd.j Ontsteking van 't celweef-

sel op 't heupbeen, lendenontsteking, osphy'tis t.
Osques, adj. m. p1.: Jeux osq-, z. v. a. ATEL
LANES.

Ossas,

M., Z. OSSEC.

Ossature, f. ( Didact.] Gezamenlijke beenderen ii. p1. des ligchaams, beengestel, gebeente n. —
[Arch.] Verbindingswerk n. - ( fig.), z. v. a. ME-

CANISME.

Ossee, Ossas of Ouissas, m. [Mar.] Vulling, pompzode f., hoosgat n. van eene sloep.
Osselet, m.[Anat.]Beentje, klein been n. Oss-s
de l'oreille, oorbeentjes (hamertje, aanbeeld, stijgbeugel). — [ Jeu] Koot t., bikkel m. of gewrichtbeentje n., waarmede de kinderen spelen: Jouer aux
oss -S, koten, bikkelen. — [Jul.] Donner les oss -s,
de folterbeenderen, knevelhouten aanleggen (eene
voormalige foltering). - [Vétér.] Kootgezwel ta.
van 't paard. - [Bot.] Kern t. van sommige
vruchten: Les oss -s des nèfles, ie Ia cornoulile,
de kernen der mispelen, der kornoelje. - Osse
meets, n i. p1. Beenderen, doodsbeenderen n. p1.
On recueillit ses 055-s, men verzamelde zijn gebeente. Un charnier plein d'oss -s, een knekelhuis
vol doodsbeenderen. - Ossei-et, m. [Tech.] Beenmes n. (der slagers). - Osseux, eiise, adj. Beenachtig: Substance oss-euse, beenachtige zelfntandigheicl t. — Système oss- , beenstelsel, beengestel n.
Ossianiqute, adj. [Litt.] Ossiansch, in den
stijl, in 't karakter der poezfj van Ossian (den
beroemden schotschen bard der 3e eeuw, zoon van
Fingal, koning van Morven).
f Ossianiser,
V. a. [Litt.] Aan Ossians dichlstjjl gelijvormig
maken. - -I- OSSIANISER, v. n. Ossians dichttrant
nabootsen, ossianiséren. — Ossianisme,ni.
Navolging t. der aan Ossian toegekende poezij;
grootsche, statige dichtvorm m. - O'erdreven bewon derin g f. van die dichtsoo?t, ossianjsmus n.
— Ossianiste, m. Navolger van Ossian. Bewonderaar van Ossians pozij, 0 s s i a a i s t m.
Ossiesilaire, adj. De beentjes betreffend; beentjesvormig; vruchtkernvormig. - Ossicule, m.
Beentje ri. - [Bot.]J. z. v. a. NOYAU. — z. v. a. OSSELET. - Ossienlé, e, adj. Met beentjes voorzien. — Ossi fication, t. Verbeening f., overgang m. tot been; - beendergroei m., beenderont
wikkeling t. - [Md.] Oss-'du coeur, de I'aorte,
verbeening, verharding t. van 't hart, van de hoofdslagader. - Ossiflei-, v. a. Verbeenen, tot been
doen overgaan, a s s i [ie d ren. — ( fi g.) Les diagrins et les maladies l'avaient ossi fi u, verdriet en
ziekten hadden hem tot een geraamte gemaakt. -

—

-
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S'OSSlFIEII, V. pr. Verbeenen, tot been overgaan,
been worden, hard als been worden. - liet part.
passé is ook adj.: Cartilage ossi fi u, verbeend kraakbeen n. - Ossifique, adj. Verbeenend, de verbeening bevorderend. - Ossiforme, adj. Beenvormig. — Ossifrage, adj. Beenderbrekend. Ossifrague, m. [U. n. ] . z. v. a. OBFRAIE. S Ossillon, m. Vogelbeentje n. - Ossiphage
of Ossifage, m. Soort van lipvisch m. - Ossivore, wij. [Didact.] Beenvretend, beenvernie
zweer f.; z. v. a.-lend:Ucèros,bvtend
OSTEOPHAGE. - Ossomètre, m., Z. V. a. DYNA
3 I 0 1ÈTRE.
Ossii,
adj.
Beenig, knokkig,
e,
F
schonkig, zwaar of grof gebeend. — Ossiiaire, m.
Doodsbeenderstapel m., doodsbeenderhuis n. [Uist.] Loss- de Morat, het gedenkleeken door de
Zwitsers, na den slag van Morat, uit de beenderen der gesneuvelde Bourgondiers opgerigt.
[Ant. rom.] Kleine urn t. voor de beenderen, die
de brandstapel niet verteerd had.
1 Ost of Host, m. Leger, krijgsheer n. (Prov.) Si lost savait ce que fait lost, lost battrait lost, als een veldheer 's vfjands plannen en
toestand wist, zou hij hem gemakkelijk slaan.
Ostagre, t. [Chir.] Koorntang t., werktuig
om de door verettering losgemaakte beensplinters
weg te nemen; werktuig n. om de beenderen behoorlijk te plaatsen; - Z. ook DAVIER. - OstaLgie, etc., Z. OSTEALGIE, enz. — Ostariphyte,
adj. [Bot.] Eene vleezige steenvrucht dragend.
Oste, t. [Mar.] Gaarde 1. Loste dune voile
latine, de kaailijn t. van een emmerzeil. Les bragots des ostes, de gaardschinkels van eene laljnsche ra.
Ostéal, G ij. m. [Mid.]: Son ot-, beenderklank m., geluid, dat een aangeslagen been geeft. Ostéalgie, t. Beenderpijn t. - Ostéalgique,
a dj. De beenderpijn betreffend, o s t e ci I .q i s c h,
0 5 t a 1 g i s c h. - Ostéide, t. [Minér.] Beenachtige of beenvormige concrdtie of zamenpakking. [Anat.] Zelfstandigheid f. der tanden. - Toevallig
beenachtig pro luct n. — Ostéite, t., Z. OSTITE.
Ostensible, adj. Vertoonbaar, wat vertoond
kun, mag of moet worden; toonenswaard; - klaarblijkelijk, zonneklaar: Instruction ost-, vertoonbare
instructie f. of lastbrief m. Faites-moi no mot de
réponse ost-, schrijf mij een kort antwoord, dat ik
vertoonen kan. - Vérité ost-, klaarbljkeljke waarheid t. - Ostensiblement, adv. Op vertoonbare wijze; — klaarblijkelijk, op ziglbare wijze. Ostensif, ive, adj. [Dipl.] Vertoonbaar, mededeelbaar (in tegenstelling met secret. geheim). Ostensoir of Ostensoire, m. [Cath.] Toonvaas f., toonvat n. (waarin liet venerelbile of de
gewijde hostie, ook wel reliquiiin, den geloovigen ter
vereering worden voorgehouden) , monstráns f. ,
ostensOrium n. - Ostentateni-, trice,
adj. Pratend, vertoonmakend: Philosophic ost-trice,
vertoonmakende, pralende wijsbegeerte t. Luxe ost-,
pralende, pronkende weelde 1. — Ostentation, t.
Vertoonmaking, pralerij, pronkerij, praalzucht,
grooispraak ijdelheid, snorkerij, ostentatie t.
Ost- ridicule, déplacée, belagcheljke, ongepaste
vertoonmaking. Faire ost- de ces richesses, met
zijne rijkdommen praten. —t Osteiition, t. Het
vertoonen. - t [Cath.] Vertooning t. der reliquian
aan 't volk.
Ostéoeèle, t. [Mid.] Hard breukzakgezwel n.,
gezwel door verbeening van een' ouden breukzak.
-

-

- -

.- OstéocolLe ofOstéoele, t. [Minér.] Wit-

achtige steen, versteende boomwortel, enz., waaraan
men weleer de kracht toeschreef, gebroken leenderen aaneen te hechten, beenbreuksteen m.. 0 5 t e 0kolla 1. — Ostéoeope, m. [Mid.] Beenderenpijn f., ziekelijke gesteldheid der beenderen, waarbij
de lijder eene pijn gevoelt, alsof zij gebroken nvaren
- Ostéodermes, m. p1. [H. n ] Pantservis-schen m. p1., geslacht van kraakbeenvissehen. Ostéodyne, t. [Mid.] Beenderpijn f., beenpijnen t. p1 - OstéoIyniqne, adj. De beender pijn betreffend, 0 5 1 e 0 d y'n is c Ii. - Ostéogé
nésie of Ostéogénie, vroeger ook Ostéogonie, t. Beenderwording t., vorming en ontwilekehag f. der beenderen. — Ostéogéniqne, adj.
Beenvormend, o ste a gé nisch. - Ostéoglos
Se, m. [U. n.], Z. vAsTRd.—Ostéogi-aphe,m.
Beenbeschrfjver, 0 5 t e 0 g r a a p h m. - Ostéographie, t. Beenbeschrfjving t. - Ostéogra-
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phique, odj. Beenbeschrjvend, osteoqráphisch.
- Ostéotithe, m. [Minér.] Beenve7cteening f.,
beendersteen, 0 S t e 0 t j t Ii m.; - ook beenbreuksteen m. - Ostéologie, f. 1Md.J Beencterleer f., leer der beenderen. - Ostéologique, adj.
Beenderkundig, de beenderleer betre/fend, o s t e o
lOgisch. - Ostéologiste, Ostéologue, m.
Beenderkundige, beenkenner, o s teo I 00 g fl1. OtéoJyse, f. [Méd.] Bijzondere ontaarding en
ontbinding 1. van 't beenweefsel. - Ostéoma
lacie or Ostéoiiialaxie, f. Beenverweeking t.
- Ostéoncie, t. Beenderzwcllinq f., beendergezwel n., osteóncus m. - Ostéonéerose, f.
Drooqe beenversterving, osteonekrosis f. Os.téopEiage, adj. [H. n. ] Beenderetend: Le
chien est Un animal ost-. -- Ook als subst. m
Beendereter m. - Ostéophthisie, t. {MéLJ
Beenderterinq t. - Ostéophthorie, f. Winddoorn, beeneter m., beenbederf n. - Ostéophy
me, m. Week beengezwel ii., beenderuitzetting f.
- Ostéophytes, m. p1. Beenachtige producten n. p1.. beenwoekeringen f. pl., die soms bij aangestoken beenderen ontstaan. - Ostéopsathyrose, 1. Wrj/baar/ieid, groote brosheid t. der
beenderen. - Ostéopyre, f. Beenversterving t.,
beenbrand m. - Ostéorose, Ostéoporose, t.
Toenemende verharding der beenmassa, 0 5 t e 0 p 0r 6 s i S 1. - Ostéosareonie, m. Beenvleesch
der beenzelf'ctandiqheid in eene-gezwln.;ovra
sc h ijnbare vleesc/istof. - Ostéospertne, m. [Bot.]
Beenzaad w, eens kaapsche plant. - Ostéostéatouie, m. [Mëd.] Beenspekgezwel n.; overgang der beenderen in eene vetstof. - Ostéo
stome, adj Met beenige kook (van visschen). Ostéotide, t. Beenstof f., die in been moet overgaan. - Ostéotoniie, t. Beenderontleding, ontleedkunde t. der beenderen. - Ostéotoniique,
Beenderontledend; de beenderontieedkAnde belreffend, osteotdmisch. -- Ostéotyle, in. Beeneelt n. - Ostéozoaire, adj. Gewerveld: Ani-mal ost- of als subst. OSTÉOZOAIRE, ifi. Werveldier n., dier met wervelbeenderen.
Ostialre, m. [Ant. om.] Deurwachter, portier m. - [Cath.] Os t i ei r i u s m., hij, die de laagste derkleine wijdingen heeft ontvangen. (De
andere drie zijn, in opkliinmende volgorde, le cto r,
(ostjtis f.
exorcist en akoly'th).
Ostite of Ostéite, t. [Méd.] Beenontsteking,
Ostonie, m. [Ii. nj, z. v. a. MTIDULE.
Ostracaire, adj. (II. n.] In de schelpen der
oesters en kammosselen levend. - Ostracé, e,
adj. [F!. n.] Naar eene tweeschaliqe schelp qeljkend; twee- of meerschaliq, oestervormiq. - OSTR
CEES, t. p1. Oester- en m o sselsoorten t. p1. - Ostraein, e, adj. Op de oeslerschelpen zittend; oeslerscheipvormig. - Osti-acion, In. [H. n.],
Z. COFFOE. - .1- Ostraeisei-, v. a. Door het
ostracismus bonnen. - Ostracisme, m. [Ant.
gr.] Schervenqeregt, schelpenvonnis n.. eene tienjae'iqe verbanning eens te nagtigen en te gevaarlijkenstaatsburgers te Albenen, waarbij de stein qereqti.qden den naam van hem, dien zij wilden bannen, op scherven schreven, 0 S t r a c i .c m u s n.
- Ostracite of Ostj-éite, f. [Minir.] Versteentnq t. van een oestervorrniq schelpdier. Osti-acode, adj. [H. n.] Met dubbele schaal,
tweesehalig als de oesters en mosselen. - OSTF{ACODES, m. p1. Tweeschaliqen rn. p1. - Ostraco
dei -iiie, adj. [H. n. ] Met schaalvormig bekleedsel,
omschaald.- OSTRACODERMES, M. pi. Schaaldieren n.
Pl.' dieren met harde ecluilen. -- Ostracologie, f.
Schelpenleer, beschrijving t. der schelpen. - Ostraeologiqtie, adj. Die leer, die beschrijving
betreffend, ostrakolOgisch. - Ostraconiorphite. f [Minhr.] Versteende tweesehaliqe
schelp t. - Ostralge, adj. Schelpen verzamelend.
- Osti-éaire, adj. Op oesterschelpen aanwezig.
- Ostréiforme, adj. Oestervormig. - Ostrélne, t. fCh!m. ] Oesterstof 1., eene den oester
eigene zelfstandigheid. - Ostréite, t. [M!nr.]
Versteende oester m. , oeslerversteening f. - Ostréoiile, adj., z. v. a. OSTREIFORME. - Ostréopeetinite, t. Versteende kammossel t., 0 S t r eop e e t t n i e t m.
Ostrogoth, m. [Gëogr.] Oost.qoth m. - (fam.)
Me prenez-vous pour un ostr-, houdt ge mij voor
een lomperd? - Ook als adj. Cela est dun goût
bien ostr-, dat is in een' zeer onbeschaafden smaak.
-

-

-

Osyris of Osyride , t. [Bot.] Steenbzie-

kruid n.

Otacoustiqiie, ad(. [Pirys.] Den gehoorzin
of 't gehoor versterkend, gehoorsterkend, ota k dst i 5 c h. - OTACOUSTIQUE, t. Kunst om den gehoorzin te versterken, otakustiek t.
Otage, m. [Mil ] Gijzelaar m.; onderpand ii.
Donner des ots de part et d'autre, van beide
kanten gijzelaars geven. - Les ennemis se firent
donner des villes en ot-, des vines dot-, de vijanden
lieten zich steden ten onderpand, pandsteden geven.
- Otager, ni. [Cout.] Vreemde m., die als gijzelaar wegens schulden in hechtenis zat.
Otalgie, F. [1éd.] Oorpijn t. - Otalgique,
adj. De oorpijn bestrijdend; de oorpijn belie/fend:
Remèdes ot -s, middelen tegen de oorpijn, ot a 1gische middelen, otdlqika n. p1. - Otane, t. [H. n. ] Robbengeslacht n. met oorschelpen.
Oté, e, adj. (en part. passé vac ôter): Les
chevaux Otis le la voiture , de van 't rijtuig losgespannen paarden n. p1. Table Olie, afgenomen,
ontdekte tafel f.
Otelle, f. [Any. mii.] Soort van lans, otélle t.
- OTELLES, f. p1. [Bias.] Wapenfipuren van raadselachtigen aard, volgens sommigen lanspunten t.
p1., volgens anderen amandelen in. p1., altijd ten
getale van vier en schuinkruislings voorkomend,
otéllen t. p1.
Otenehyte, f. [Cliir.] Oorspuitje n. -Vloeistof f., die in 't oor wordt gespoten.
Oter (ôter) , v. a. Wegnemen, afnemen, wegdoen,
uitne m en, verwijderen van de plaats, waar iemand
of iets is: Otez cda d'auprès do feu, neem dat van
't vuur weg. On na ras encore ôté Ia nappe,
men heeft het tafellaken nog niet afgenomen. Utles chevaux de la voiture, de paarden van 't rijtuig spannen, de paarden uitspannen. - (fig.) Ota qn. qc. de l'esprit, de Ia tête, iemand iets uit
het hoofd nemen of praten. Ut- qn. de peine, dinquiétude, iemand uit de verlegenheid, onrust helpen. - Uittrekken, uitdoen, afdoen, afleggen, afzetten, afnemen (van kieedinqstukken sprekend):
Ot- ses bas, ses souliers, zijne kousen, zijne schoenen
uittrekken. Ot- son cliapeau, zijnen hoed afnemen,
afzetten. Ot- son épée, zijnen degen afdoen, afleggen. - Ot- son chapeau a qn., zijnen hoed voor
iemand afnemen, liqten. - Afnemen, ontnemen,
benemen, doen verliezen; ontrooven: Vous m'ôtez
Ie pen le contiance que j'avais en lui. gij ontneemt mij het weinige vertrouwen, dat ik in hem
stelde. Ce que vous m'ôtez est sans dëdommagemen!, wat gij me ontneemt, laat zich niet ver goeden. On lui a ôte son emploi, men heeft hem van
zijn ambt ontzet. Les voleurs lui ont ôté son manteau, de dieven hebben hem zijn' mantel ontroofd,
ontstolen. Ut- I'honneur a qn. , iemands eer ontrooyen. Ut- l'honneur ui one femme, eene vrouw
onteeren, verleiden. - Cette maison Ute Ia vue
de Ia rivière, dat buis beneemt, belet het uitzigt
op de rivier. Le quinquine ôte Ia fièvre, de kina
neemt de koorts weg, verdrijft de koorts. - Weg-

nemen, uitdoen, doen verdwijnen. afschaffen: Otles taches dun habit, de vlekken uit een kleed
doen. Ot- des alms, misbruiken doen verdwijnen,
afschaffen. - Cette lettre est trop longue, ôtez en
Ia moitii, die brief is te lang, maak hem de helft
korter. Otez les rimes de yes vers et vous aurez
de Ia prose, neem het rijm van die verzen weg,
en gij zult proza verkrijgen. Otez-en quatre et
ii restera cinq , neem, trek er vier af, en er
zal vijf overblijven. - -! Ut- sa main de qn.,
de hand van iemand aftrekken, hem aan zich zeiven overlaten. - S'ÔTEIi, v. pr. Zich verwijderen,
weggaan, heneng aan: Otez-vous de ma présence,
it mijnu
qeziqt. Otez-vous de mon soleil, sta
ga
mij niet in 't licht, ga mij uit het licht. — Weggenomen worden, zich laten wegnemen: Les taches

de rouille, Les prujugds s'ôtent di fficilement, de
roestvlekken, de vooroordeelen laten zich moe(jeljk
verdrijven. - Aan zich zelven ontnemen: ii ne
pouvait s'Oter vein de l'esprit, hij kon zich dat
niet uit het hoofd zetten.
Ote -vent, m., z. V. a. AUVENT.
Othéne, t. [Bot.] Japansc/ie brjappelboom, dmzendvoet m. (kruid n. (jacobée)
Othonne , t. [Bot.] Soort van Sint -Jakobs
Oths-yde, f., of Othrys, m. [Bot.] Kapperstruik m. van Madagaskar.
-
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Otidé, e, adj. [H. n.] Met eene groote oorvormige schelp. (MENT, OISW.

-I: Otietisement, - Otieux, z. v. a. OISIVEuitge
Otioptiore, adj. [H. n. ] Met oorvormig

-

breide voelsprieten.

1: Otiosité, f., z. v. a. iNACTION, OISIVETE.
Otiqite, adj. [Méd.] Tegen oorljden dienend:
Méthcarnents ot-s, oormiddelen, middelen tegen
oorljden, O tika n. p1. - Otirrhée, f., Z. OTORRHEE. - Otite, f. Oorontsteking, o t j t i s f.
Otographe, m. [Dithict.] Oorbeschrijver, otogra a a h m. - Otogiaphie, f. Oorbeschrijving t. - Otogi'aphiq.ie, adj. Oorbesc/irjjvend,
otogrdp/iisch. - Otologie, 1. Leer of wetenschap f. Van het oor. - Otologique, adj.
Tot die leer behoorend, 0 t 0 1 O g i s c It.
Oton, in. [Agtic.] Gedorsc/it graan n. in zijn
hulsel of bast.
Otoptatos, m. (pr. —toce) [Méd.J liet uitzweeten van vocht achter de ouren. - Otorrhagie, 1. Bloedvloeijing f. uit de ooren. - Otorrhée, f. Slijm or etterachtige vloeijing f. uit de
ooien, het loopen der ooien, o t o rr It w a f.
Otorréique , adj. Die vloeijing betreffend,
otorrhceisch. - Otoscope, m. Oor/tij/eer,
oorspiegel m., werktuig ter onderzoeking van 't
inwendig oor, o t o 5 Ie o 0 p m. Ototoniie, t.
Oorontleding f. - Ototoinique, acij. Ooront
-

-

ledend, ototOmniscit.

Ottava, (ital.) [Mus.] In 't octaaf, een octaaf
Itooqer of lager te zingen, dan de notdring aangeeft.
Ottoman, e, wij. [Géogr.] Ottomnannisc/t, osmannisctt, de Ottomannen of Turken betre//end.
Armée ott -e, turkse/t leger n. L'empire oft-, La
Porte ott -e, liet turkse/te rijk, de ottoimmansclte

Porte, /tooge Porte f., het turkse/te keizerlijke hof
(naar de itoofdpoort, die naar 't keizerlijk paleis
voert). - zIls subst.: Turk rn , turkin t. - Ottomane, t. Tteiksclt rustbed n., lage sop/ta t. zonder leuning, 0 t t oma ne t.
Ou, conj. Of (in wederkeerig uitsluitenden zin):
C'est iei qui i faut vaincre ou mourir, hier moeten
wij overwinnen of sterven. L'un ou l'autre, de
eene of de andere, het eene of het andere, een van
beide. - Of (in verkiarenden zin), anders gezegd:
La grammaire ou Fart de Men parlei, de spraakkunst of de kunst om wei te spreken. - In beide
beteekenissen dikwijlsmet bien verbonden: 11 fau
dra quil pate, ou hien ii ira en prison, hij zal
moeten betalen, of wel naar de gevangenis gaan.

dwaald schaap weder in de schaapskooi, tot de
kudde brengen (vgl. BERCAIL) . - [ Bot.] Boom rn
van Guiana, waarvan men Icanoos maakt.
Ouais, interj. (fern.) Ei! zoo! waarlijk!
Ouanderou, rn. [H. ij.] Ceylonsche baviaan rn.
(z. LOWANDO). (deeq n.
Ouangou, rn. Dikke maniokbrj rn, maniokOtiatitoti, rn [H. n.] Gekuifde zwarte specht rn.

van Cayenne.

Ouapa, rn [Bot.] Boomvormige wikkepiant t.
Ouaiii,e, t [H. nj, Z. V. a. GOUARIBA.
Ouarqtier, v. a. [Agric.] VOOrdenwintenn

ploegen, wat men in 't voorjaar bezaaijen wil.
Otiaspous, rn. [H. fl] dmerikaansche rob rn.,
zoo groot als een os.
Onate, t. Watte t., wetten 1. pl., zeer fijne
en zachte soort van boomwol: Doublé donate, met
watte gevoerd. Ouate de sole, de lame, de chanvre, zijden, wollen, hennepen waite. (De Acadérnie
wil, dat het lidwoord Ia vóór ouate niet moet af
gekapt worden: de Ia ouate, gelijk men ook eenpang door kleirmakers, naaisters, modisten hoort
uitspreken. Becherelle komt tegen die uitzondering
-

op en schrijft: Acheter de l'ouate.) - Otsater,
watten opvullen of voeren. - SOEJATER,
.
watten opgevuld worden: Les robes
d'hiver doivent s'ouater, de winterkleedjes moeten
met wetten gevoerd worden. - Zich in watten
wikkelen: Ne négliger pas de bien vous ouater.
- Het part. passé is ook adj.: Robe ouatée, gewatte, met watten gevulde japon rn.
Oiiategaii, In. (nabootsing van 't nederd.
watergang) Slijkige waterloop rn., moddersloot,
C. a. Met
V. pr Met

modder/tuit.
Ouateiix, euse, adj. Watachtig, naar watte
gelijkend; met wetten gevuld.
Otibier, rn. [EL. n. ] Soort van valk rn.
Otibli, rn Vergetelheid, vergetenheid t. , het
vergeten of niet herinneren, vergeetboek n. Leurs
norns sont tornbiis dans loubli, hunne namen zijn
in vergetelheid geraakt. Mettre en oulili, in 't vergeetboec schrijven. - [ Myth.] Le fleuve de l'Oubli,
de rivier der vergetelheid, Let/me. - L'oubli des
injures, het vergeten en vergeven der beleedqingen.
Oubli de ses devoirs, verwaarloozing, nalating t.
zijner pligten. L'oubli de so! -rnêrne, de onbaatzuchtigheid, de zelfverloochening 1. - PAR OUBLI, toe.
adv. Door vergeetachtigheid, bij verzuim, bij abuis.
- Oubliable, adj. Vergeetbaar; noodig vergeten
te worden. - Oubliage, Otibliat, rn, Z. on-

Byzance ou bien Constantinople, Byzantium of der OUBLIE.

wel Constantinopel. - Ou, m. [Mus.] Chineesch
snarenspeeltuig II. in den vorm van een' liggenden
tijger.
0.1, ode. Waar, waarheen, in of naar welke
plaats: Ou suis-je? waar ben ik? Oh allez-vous,
waar gaat jij heen? Dites-moi oh ii est, zeg mij,
waar hij is. Oft en sommes -nous? Ou en sommes
-foils derneures? waar zijn wij? waar zijn wij
gebleven (met het lezen, vertellen enz.). - Ook in
plaats van lá oh, daar waar: Ou l'usage prévaut,
nulle raison nest bonne. waar 't gebruik heerscht,
vervalt elke reden. Ook voor a quo!, waartoe,
waar/meen: Oft tend ce discours, waartoe dient,
strekt deze rede? Oh cela vous rnènera -t -il? waarheen zal dat u voeren? - nod, bc. adv. Van
waar, waar van daan: Dod vient-il? van waar
komt hij? waar komt hij van dean. - PAR oh,
bc. adv. Waardoor, langs welken weg, door welk
middel: Voilh par oil ii a passé, daar is hij doorheen gegaan. Par oil me tirer de cette affaire, door
wat middel, waardoor zal ik mij uit die zaak redden. - ou QUE (ellipt. coot En quelque lieu oh
Ie sort, le tiasard voudra que): Oá que vous alliez, conforrnez-vous aus moeurs du pays, waar
gij ook gaan moogt, schik u naar de zeden des
lands. oh, pron. rel. (in plaats van duquel,
auquel, dans lequel, par lequel etc.): La viiie oh
II derneure, de stad, waarin (in welke) hij woont.
Les circonstances oh il se trouve, de omstandigheden, waarin hij zich bevindt. Le bonheur oh ii
aspire, 't geluk, waarnaar (naar hetwelk) hij streeft.

Ouaehe, Ouaiehe, in. [Mar.), z. HOUACHE.
Onaifle, f. (nu alleen fig. gebruikt) Schaap n.
christen met betrekking tot zijn' leeraar of herder:
Les ouailles connaissent Ja voix de leur pasteur,
de schapen kennen de stem van hunnen herder.
Ramener au bercail une ouaille égarée, een afge-

- j Oubliance, t., nu OUBLI.
Oublie, f. [Pâtiss. , Cuis.] Oblie f., zeer dun,

doorgaans opgerold wafeltje, ijzerkoekje n. Main
d'oublies, vijftal oblitn, bundeltje van 5 (ook wel
7 of 8) oblien. - [ Cout.] Droit d'oublie, regt n.,
riot de onderdanen en vassalen op sommige plaatsen aan hunne heeren ophragten en dat in obiii/n
of ander gebak bestond, oblie-cijns rn. (ook obliage,
oubliage en oublial geheeten). - OUBLIE, t. [H. n. ]
Soort van blaashoorn rn.
O,iblier, v. a. Vergeten, niet onthouden, uit
het geheugen verliezen, vergeten zijn; vergeten of
verzuimen mede te nemen, laten liggen. Jai su
tout cela par coeur, mais je l'ai omiblié, ik heb
dat alles uit het hoofd gekend, maar ik ben 't vergeten, 't is mij vergeten, ik ben 't kwijt. N'oubliez
pas ce que vous m'avez prornis , vergeet niet,
wat ge mij beloofd hebt. J'ai manquë un rendez
vous, j'avais oublie l'heure, Ik ben niet op de
bijeenkomst geweest, ik was 't uur vergeten, het
bepaalde uur was mij door 't hoofd gegaan. Jal outdid ma bourse, ik heb mijne beurs vergeten,
laten liggen. - N'oubliez pas les pauvres, vergeet
de armen niet, gedenk den armen. Vous oubliez
qui vous êtes, gij vergeet wie gij zijt, gij kent u
zelven niet meer. - Vergeten, geen wrok behouden, vergeven; - niet meer tellen of in acht nemen. H faut oublier les offenses, men moet de beleedigingen vergeten. - 11 oubliait les dangers
auxquels il allait s'exposer, hij telde, achtte de
gevaren niet, waaraan hij zich ging blootstellen. (Loc. prov.) II n'oublie rien pour dormir, hij zal
niet ligt zijn voordeel verslapen, hij past altijd op
zijn tellen. 11 n'oublie pas ses mains, hijheefi
kromme vingers, is diefachtig. - Vergeten, nalaten, uitlaten, overslaan; verzuimen, verwaarloozen,
veronachtzamen. Vous avez oublié maim nom sur
cette liste, gij hebt mijn' naam op die lijst uitge-
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laten, overgeslagen. 11 oublie Ie soin de sa fortune,
hij verzuimt, verwaarloost de zorg voor zijne lortuin, voor zijn vermogen. 11 nubile ses devoirs,
itij verzuimt, veronachtzaamt zijne pliqten. - La
fortune lui a fait oublier ses amis, de voorspoed
heeft hens zijne vrienden doen vergeten, veronachtzamen. - OEJBLIER (de), v. n. Vergeten; verzuimen enz. J'ai oublid de vous dire cela, ik heb
vergeten u dat te zeggen. Ook met á: J'ai
oublid h chanter, ik heb het zingen verleerd. (Deze
zegsw(jze wordt weinig meer gebruikt.) - (Loc.
prov.) Qui songe a oublier se souvient, wat men
wenscht te vergeten, onthoudt men 't best. Qui
aime Men tard oublie, wie bemint, vergeet niet
ligt; wie ligt vergeet, heeft nooit bemind. - soilELIER, V. pr. Vergeten worden: Ce qu'on apprend
dans Ja jeunesse ne s'oublie jamais, wat men in
zijne jeugd leert, wordt nooit vergeten. Zich
vergeten, zich te buiten gaan; zijne eigen belangen
verzuimen. Les gens de fortune s'oublient bientOt, de lieden van fortuin vergeten welhaast wie
zij geweest zijn. II sest outdid en parlant h son
maître, hij heeft zich te buiten gegaan (de achting
vergeten), toen hij met zijnen meester sprak.
Ouiblierie, f. [Patissj liet oblie-bakken; obliebakkerij f. - Obliekast, -kist t.
Oubliettes, t. p1. Kerkers m. pi. der vergetenheid, onderaardsche gevangenissen f.p1., van boven
met eene valdeur voorzien, waarin de ongelukkigen, die men heimelijk wilde wegruimen, onver/zoeds nederstortten en uit de maatschappij verdwenen waren, oubliëtten t. p1. - Faire passer
qn. par les oubl-s, iemand uit den weg ruimen,
in 't geheim kerkeren of no/c van kant maken. (lig.) Mettre qc. aux oubl -s, iets in 't vergeetboek
stellen.
Oublieur, m., -euse, t. Obliebakker m., -bakster t.; oblieverkooper m., -verkoopster f.
Oublieux, ieuse, adj. Vergeetachtig. Vous
êtes bien oulil-, gij zijt zeer vergeetachtig.
Oiiche, f. [Agrie.] Boo m gaard m. bij een huis.
Oude, m. [Bot.] Indische hoepelstruik m.

hoord zijnde (of uit het getuigenverhoor), blijkt...
Etre assigné pour Otre oul, gedagvaard zijn om
(voor den regter) gehoord te worden. Un jugement
rendu parties oules, een na 't hooren der partijen
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uitgesproken vonnis.
Oiiieoii, in. Brandewijn m. der Cariben, uit
maniak, pataten, bananen, suikerriet bereid.

Oui-da, Z. DA.
Oul-dire, m. (invar.) Hooren zeggen n. Ce
nest qu'un ouï-dire, je Wen sais rien que par
ouï-dire, 't is slechts een gezegde, ik weet het enkel van hooren zeggen. Ne vous en rapportez jamais a des ouï-dire, verlaat u nooit op praatjes.
Otile, f. [Pbysiol. ] Gehoorzin m., gehoor ii.
Avoir l'ouïe bonne, een goed gehoorhebben. Avoir
l'ouïe dure, hard/ioorig z'(in. - [ Méd.] Ouïe double,
dubbelkooren n., aandoening van 't gehoor, welke
de toonen dubbel doet hooren. - OUIES t. p1.
[1-1. n. ] Vischooien n. p1., kieuwen 1. p1. Le pois
soil frais a les ouïes toutes vermeilles, de versche
visschen hebben geheel roode kieuwen. - (Loc. prov.)
Ii a les oules phies, hij ziet er ziekelijk, bleek uit.
- Les oules dun oiseau, de noren van eenen vogel.
- [Mus.] Les ouïes dun %iolon, de gaten n. p1.
van eene viool.
Ouillage, m. [dcon.] Het aanvullen van een
wijnvat. - OuiiIler, v. a. Aanvullen, b(jvulien.
- Den 'wijn in 't vat omroeren om item met de
lijm of met de ?noe'r te vermengen. - Onitte, 1.,
z. v. a. OILLE. - Ouillère, t. [Agric.j Pad,
looppad n. tusschen de rije
n wijnstokken.
Oiiu-, v. a. (tegenwoordig zelden gebruikt dan
in den in/In. en 't part. passé) ilooren: Ouïr Ia
messe, de mis hooren. Ouïr en confession, bier/it
/iooren. - Je 1ai nulprècher, ik hem hooien
prediken. J'ai oul dire a mon père, ik heb mijnen
vader hooren zeggen. - Aanhooren, gehoor verleenen; verhooren. On la condamné sans l'ouïr,
men heeft hem veroordeeld, zonder hem aan te
hooren. - [ Prat.] Ouïr les deux parties, beide
partijen hooren, in 't verhoor nemen. - Seigneur,
daignez ouïr les pribres de vos enfants, wil, 0
Heer, de beden uwer kinderen verhooren.
Oudre, f. [H. n ], z. v. a. OCQUE.
Onistiti, m. [H. n. ] Zijdeaap m , gestreepte
Ondi-ir (S'), v.pr. [Agric.] Rimpelen, rimpemeerkat f. [simia jacchus ] in Guianaen Brazilit
lig worden (van den bast der knoppen).
O.ilérnas, m. Klasse t. der turksche reqtsge
Ouest , rn. (pr. ou-este) [Géogr. ] Westen,
west n., de heme lstreek legen over 'toosten; plaats leerden, die te gelijk als geestelijken, als uitleggers
des
korans en bestuurders der godsdienst beschouwd
des zonnenondergangs. Ouest équinoctial. Le vrai
point de l'ouest, het ware westen, het punt, waar worden, ulemas, oelemas m. p1.
Oulices, t. p1. [Tech.]: Tenons a oul-, in 't
de zon in den evenaar ondergaat, Les astres se
couchent vers l'ouest, de sterren gaan in 't wes vierkant gesneden lappen of pinnen f. p1.
Oiilite,f. [Méd. ] Tandvleeschontsteking, u ii is f.
ten, aan den westelijken hemel onder. - Le chaOullièie, f., Z. I1UILLÈ1IE.
teau ost h i'ouest (au couchant) de Ia vOle, het
Oul,iiière, t. [Agric.j Olmenboschje , olmenkasteel ligt ten westen van de stad. - Le vent
est a l'ouest, de wind waait uit het westen. is plantsoen n., met olmen beplante grond m.
Oulonite, t., z. v. a. OULITE. - Oulorrhawest. - Ook voor: westewind: L'ouest a soufflé
depuis deux jours, de westewind heeft sedert twee git, t. [léd. ] Bloeding uit het tandvleesch, nb r
dagen gewaaid. Ouest-nordouest, Ouest-quart- rh a g ie t. - OiuIoi-rhagiquie, adj. Die bloeding
nord-ouest, Onest-quart-sud-est, ouest-sud-ouest, betre ffend, ulorrhdgisch.
Oulotrique, adj. Kroesharig, gekroesd. - .4 1s
west -noord -west, west-ten -noorden, west-len -zuisubst. : Un oul-, een kroeskop m.
den, west -zuid -west.
Ouradénite, 1. [Méd.], z. v. a. NEPHnJTE.
Oiuette of Cotiva-onette, f., Z. COTINGA.
Oura, m. [Bot.] Luchitrekgat n. van een' meiOaf, interj. o wee! ach! Ouf! vous me faites
Ier of /ioutskooloven.
mal, o wee! gij doet mij zeer.
Ouragan, fl1. Orkaan, geweldigste en snelste
Oni, adv. Ja (in tegenstelling met non, neen):
Répondez par oui en par non, antwoord met ja stormwind m., doorgaans met regen, bliksem of
of met neen. Je cr015 que oui (qu'oui), ik geloof aardbéving vergezeld.
Oiiralien, iie, adj.[Géogr.] Oeralisch, uravan ja. - ( fam.) Ne dire ni oui ni non, noch ja
noch neen zeggen, zich niet over iets willen uitla- lisch, wat den Oeral of 't Oeralisch gebergte (tus
t en. - Ja (als enkele bevestiging zonder tegenstel- schen Europa en Azi ë ) betreft. Langues our-fles,
ling met non, aan 't begin van een' zin of zin- Oeralische talen f. p1., familie van talen, die in 't
deel), waarlijk, voorwaar: Oui, eest double plaisir noordoosten van Europa en in 't noordwesten van
de tromper les trompeurs, ja, 't is een dubbel Azi ë gesproken worden. (der, ?i r a c hu s m.
Ouraq8le, ID. [Anat.j Blaasband, navel/eivermaak, de bedriegers te bedriegen. - Somtijds
Ouras, m. [Mar.] Patrijspoort, luchtpoort t.
duidt het verwondering aan en beteekent: hoe!
wat! is dat waar?: • Qu'entends- je? a-t-il dit cela? (éventouse).
Oni-di, e, adj. (en part. passé van ourdir):
oui? wat hoor ik? heeft hij dat gezegd? ja? Oui certes, Oui certainement, Oui vraiment, ja Chaîne ourdie , geschoren ketting m. -- (fig.) Trahi
zeker, ja gewis, ja waarlijk. - ( fam.) Vraiment son mal ourdie, slee/it ontworpen verraad n. oui, eh mais oui, wel zeker, wel ja. - Oui-da, z. (Pray.) A trame ourdie Dieu envoie le dl, God
helpt liet begonnen werk voleinden.
DA. - Ook als subst. gebézigd: Le oui et le non,
Ourdidoui, m. [Péche ] Afdak n. of schuur t.,
het ja en neen. Je m'ennuie de ses éternels oui
et non, zijn eeuwig ja en neen verveelt mij. Elle waar de vischhorden gevlochten worden, hordena dit ce oui a regret, zij heeft dit ja met weêrzin schuur f.
gezegd. - (Loc. prov.) Dire le grand oui, het beOurdlr V. a. [Tech.j Scheren, de draden tot
slis.send ja zeggen, trouwen.
liet weefsel in orde leggen: Ourdir de Ja toile, lijnOtil, e, adj. (en part. passé van ouïr) [Prat.] waad scheren. Ourdir Ia chaîne, den ketting sche
Les témoins ouls, il appert. , de getuigen ge- ren. - Ourdir one corde, een touw scheren, de
,

-

-
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garens vergaderen en uitspannen. Ourdir une natte, Ourdir un panier, eene mat, cene mande vlechten. - (fig.) Ourdir une trahison, une conspiration,
een verraad, eene zamenzwerinq smeden, beramen,
brouwen, ontwerpen. - [Mac.] Ourdir un mur,
eenen muur met groven kalk berapen, hem de eerste
kalklaag peren. - Ourdissage, m. [Tech.] Het
scheren, het opzetten van een weefsel, een vlecht
set. - Ourdisseur, m., -euse, f. Scheerder of
scherivgmaker m., scheerster f, -- Ou.rdissoi i',m.
Scheerraam n., weversboom, scheerpaal m. - Ourdissure, I. Schering f. L'oui'd- dun panier, het
legoen van den bodem van een monde, korf, enz.
-

Ourdoii, m. [ P harm.] Valschesenebladeren n.pi.
Ourdre, in. [POclie] Maasknoop rn.
Onrétale, m., z. V. a. PHOSPHATE.
Ourler, V. a. [Cout.] v. a. Zoomen, omzoo
Ourler des mouchoirs, zakdoeken zoomen.—-men:
Het part. passé is ook adj.: Serviettes ourlées,
gezoomde servetten n. p1. - Oii.'Iet, m. Zoom m.
Faites des ourlels larges a ce tablier, maak breede
zoomen aan dit voorschoot. - [ Tech. ] Zoom, boord,
randomslag m., randbelegsel n. - Wang f. aan 't

lood, waar eene glazen ruit in staat. - Omgelegde
rand m. van een ketel of ander vat. - [Arch.],
z. v. a. OULE.

Ourlon, m. [H. n.] (pop.), z.v.a. HANNETON.
Ouronologie, t. [Didact.] Pisleer, verhandehag f. over de pis. - Ouronologique, adj. Die
leer of verhandeling betre/fend, u r 0 n old g i 5 c h.
- Ouronologiste of Ouronologue, m. Pis
kenner, beoefenaar der pisleer, u r o a o t o o g m.
- Ouroiioseope, ni. Piskijker, uroskooprn.
- Ouronoscopie, f. Piskijkerj, pisbeschouwing,
beoordeelin,q van de ligchaamskwalen uit de gesteidheid derpis, uroskopie f.— Ouronosco
pique, adj. Dc pisbeschouwing betreffend, uroskopisc/i.
Ourque, in., z. v. a. 1PAULAllD.
Ours, m. (pr. ourse) [H. n.] Beer m. Ours
brun, noir, bruine, zwarte beer. Ours blanc of
polaire, witte beer, ijsbeer of poolbeer. Ours gris
of terrible, grijze beer, - Ours raton, voordamerikaansche waschbeer. Ours raton crabier, zuidamerikaanscie waschbeer. Ours fourmilier, mierenbeer. Ours mann, zeebeer, zeerob m. - L'ours
gronde, rnurmure, de beer bromt, knort. - (Loc.
lam. ei prov.) Etre fait comme Un meneur d'ours,
haveloos, slordig gekleed zijn. Ii est de Ja nature
de l'ours, ii ne maigrit pas pour pîtir, hij slacht
de beeren, hij wordt van thonger if/den niet mager.
Ii faut le faire monter sur Jours, wie bang is,
moet schilderen of op schildwacht staan (van een'
la/aard of vreesachtige sprekende). Lécher l'ours,
Z. LECHER. II ne faut pas vendre Ja peau de l'ours
avant de l'avoir mis par terre, men moet de beerenhuid niet verkoopen, eer de beer gevangen is.—
C'est un ours, un vrai ours, 't is een regie kluizenaar, een menschenschuw schepsel. Un ours mal
léché , Z. LECHE. - [ Bias.) Ours colleté, emmuseié, enchaind, gehalsbande , gemuilbande, gekelende beer. Ours en pied, regtop staande beer.
Ours rampant , klimmende (regtop staande en
schijnbaar voortgaande) beer. Ours assis, zittende
beer, met de voorpooten niet op den grond rustende. Ours accroupi, zittende beer, met de voorpooten op den grond. - [Bist.] Ours de Berne,
Berner beeren, die te Bern (in Zwitserland) sedert
eeuwen op openbare kosten onderhouden worden
en welker afbeelding een geliefd zinnebeeld is op
de munten en fonteinen van de steden en 't kanton Bern. - Ourse, f. [H. n. ] Beerin f. - [Astr. ]
Beer m., naam van twee noordeifike sterrebeelden:
La Grande Ourse et La Petite Ourse, de Groote
Beer en de Kleine Beer of de Groote en de Kleine
Wagen. - (podt.) Noorden: Les glaces de lOurse,
liet ijs van 't Noorden, van de Poolzeeën. - [ Mar.],
z. V. a. HOURCE. - Oursli., m. [H. n.] Zeeegel m.
- Somtijds z. V. a. lion mann, zeeleeuw m. (een
rob). - [ Tech.] Beerenhuid, beerenvacht f. (als
pelterij). - [ Minér.] Oursin fossile , versteende
zeee,qelm. - OURSIN, E, adj Zeeegelachtig. -- OU RSINS, M. p1. Zeetgeisoorten f. p1. - Ouirsine, f.
[H. n.] Beervlinder m., een ruige nachtvlinder. Oursiné, e, adj. [H. n. ] Egelachti.q, stekelig. Oursinien, ne, adj. [H. n. ] Naar den beer gelijkend. - Oursiniens, m. p1. Beerensoorten f.
Pl. - Ourson , m. (verkiw. van ours) Jonge
-

beer m., beertje n. - Vo l ksnaam van den zwarten
amerikaansehen beer en van een' brulaap m. [Pellet.] Mof f. van eene jonge beerenhuüt.
Ourvari, m., Z. HOURVAR1.
Outarde, f. [Ft. n.] Trapgans f. Grande out-,
groote trapgans. Petite out-, Z. CANEPETIEBE. Outhuppée, z. HOUBARA. - Ontardean, m. Jonge,

kleine trapgans.
Outihot, m. [Tech.] Stempel m. voor 't opzetten der koppen op de spelden (ook étibeau gehe eten).
OutH,ni.(pr. ou -ti) Werktuig, gereedschap n. der
kunstenaars, der werk-, akkerlieden, enz. Les outils
de jardinage, de Jahourage, het tuin-, akkergereedschap. Outii de menuisier, schrijnwerkers-, huistimmermansgereedschap. Outil is fût, in 't hout gezet gereedschap (als schaven, boren). --- Outil a
manche, werktuig met een' steel (als beitels enz.).
Outil crochu des stucateurs, gebogen beitel m. der
stukadoors. - Outils en fer, sinids -gereedschappen.
- (Prov.) Un méchant ouvrier ne saurait trou
ver de boos outils, un bon ouvrier se sert de toutes sortes doutils, een slecht werkman kan geen

goed gereedschap vinden, een goed werkman kan
zich met elk gereedschap behelpen. - (iron.) Voilh
un bel outil! dat is een fraai stuk werk! dat is
wat moois! (van iets, dot niet deugt). - Outilier, V a. Van gereedschap voorzien. Les maitres
outillent les apprentis, de meesters of werkbazen
voorzien de leerjongens van gereedschap. - S'ouTILLER, V. pr. Zich gereedschap aanschaffen. Het part. passé is ook adj.: Ouvrier bien outiilé,
goed van gereedschap voorzien werkman. - ( fig.
et pop ) Etre bien oulilld, goed toegerust zijn om
iets uit te voeren). - Outi ll eur, m. Gereedschap-

maker. -verkooper m.
Outrage, m. Zware beleediging f. met woord
of daad., smaad, hoon m. Faire un outr- a qn.,
iemand grof beleedigen, honen of smaden. - ( fig.)
CeJa fait outr-au bon sans, b Ja morale publique,
dat ergert, kwetst het gezond verstand, de openbare zeden. - (podt.) Verwoesting, schade f., nadeel n. (door de jaren, het gure weder, den tegenspoed enz., te weeg gebragt). Réparer J'outr- des
années, de door den ouderdom veroorzaakte verwoestingen, ontsieringen weder herstellen, goedmaken, bedekken. - Outragé, e, adj. (enpar t .
passé van outrager): Homme outr-, zwaar beleedigd man. - Outrageant, e, adj. Zeer belee
digend, smadeljk of honend: Ce sont des paroles
outr-es, dat zijn honende woorden, schimpwoorden n. p1. - Outrager, v. a. Zwaar beleedigen,
smaden of honen. Outr- qn. de paroles, iemand
met woorden smaden, beschimpen. (fig) Outr- Ja
grammaire, de spraakkunst, de taalregels met voeten treden. Outr- Ja pudeur, de eerbaarheid kwetsen. - Les chèvres outragent Ja verdure de Ja
vigne, de geiten schenden 't 100f van den wijngaard. - Ook zonder voorwerp: L'Iiomme outrage,
Ie temps venge, de mensch hoont, de tijd wreekt.
- Outrageusenient, adv. Op honende, smadeluke, zeer beleedigende wijze: IJs lout traité outr-,
zij hebben hem op eene smadelijke wijze behandeld.
- (fam.) Geweldig, hevig: Cette épingie ma outr
piqué, die speld heeft mij vinniq gestoken. - Ontrageux, euse, adj. Sinadel(jk, honend., zeer beleedigend: Des gestes outr-, honende gebaren np!.
Outranee (a), toe. adv. Tot het uiterste, op
leven en dood, met alle vinnigheid of gestrengheid.
Un combat, tournoi it outr-, h toute outr-, een
gevecht, een tournooi op leven en dood. Armes a
outr-, spitse, scherpe wapenen n. p1.— Persécuter,
Poursuivre qn. a outr-, iemand op het hevigst ver-

-

-

volgen. - Boire a outr-, zuipen, overdadig deinken. - II est plaideur h outr-, hij is een dol lief
hebber van pleiten.
Outre, f. Lederen zak m. of flesch f. On trans

-

les vms en Espagne avec des outr -s, in-porte

Spanje worden de wijnen in lederen zakken ver-

voerd. - [Ecrit. sainte] On ne met pas du yin
nouveau dans de vieilles outr -s, men doet geen'
nieuwen wijn in oude lederen zakken.
Outre, prip. de lieu. Over, van of aan de
overzijde, aan gene zijde (in dezen zin alleen in
sommige zamenstellingen): Guerres d'outre-mer,
overzeesche oorlogen. Le pays d'outre -Meuse, het
Overmaassche, het land aan gene zijde der Maas.
Le peupie d'outre -Rhin, het overrynsc/ze volk. -

-OUVERTURE,
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D'outre-tombe, van gene zijde des jrafs. OUTRE,
adv. Verder: II nalla plus outre, hij ging niet verder. La fluit l'enipècha de passer outr-, de nacht
belettede hem verder ie gaan. - OUTRE, prép. Behalve, boven: Outre cela, bovendien, daarenboven.
Outre cette somme ii a encore recu trois cents
forms, boven or behalve deze som heeft hij nog
drie honderd gulden ontvangen. - D'OUTRE EN
OUTRE, bc. adv. Door en door: Ii le perca d'outre en outre, hij stak hem door en door. - EN OU
TRE, bc. adv. Daarenboven, wat meer is. On lui
paie lant, et en outre on lui donne trois forms
par sernaine, men betaalt hem zooveel, en daoren boven geert men hem drie gulden 's weeks. - OUTRE
QUE, bc. conj. Behalve, niet alleen dat. .. maar
ook: Outre quelle est riclie, clie est belle, niet
alleen dat zij schoon is, maar zij is 00/c rijk, of:
behalve dat zij schoon is, is zij ook rijk.
Outré, e, adj. (en part. passé van outrer):
Sentiments outrés, Louanges outrées, overdreven
gevoelens n. pl., loftuitingen f. p1. Amour outré
d'indépendance, overdreven zucht f. tot onafhankeljkheid. - Clieval outré, afgereden, overreden
paard n. - Personne outrée, vetoornd, vergramd persoon m. 11 est outré de vos reIns, hij is
gebelgd over uwe verwijtingen. Cet homme est ouiré, outré en tout, die man overdrijft, gaat in
alles te ver.
t Outrectaidauce, t. Verwaandheid, vermetelheid f., eigenwaan m., aanmatiging f. - t Oi.trecuidé, e, Outieeuidant, e, adj. Verwaand,
vermetel, aanmatigend. - t Oiitrecuidei (S'),
V. pr. Vol eigenwaan zijn, zich veel inbeelden.
Outrée, 1. [Anc. prat.] Toewijzing f. aan den
hoogsten bwder. (legen: Pays outr-.
Outremarin, e, adj. Overzeesch, over zee geOintremeiit, adv. Op overdréven wijs, overmatig.
Outreiner, IlL. [Minér.] Lazuursteen [lapis
lazuli] , blaauwsteen ni., een kopererts van schoone,
/zoogblaauwe kleur (bij de Ouden onder den naam
van saphir bekend) , die tot architektonische en
meubel-versieringen, tot steenmozauic enz. wordt
aangewend, maar vooral tot bereiding van het:
Bleu d'outremer, of enkel Outremei', vltramarfjn,
bergblaauw n. van den lazuursteen (oorspronkelijk
0 v e r z e e uit Azië herwaarts qebraqt) .- z. ook op
OUTRE. - [H. n.] Lazuurblaauwe vink m.
Outre-mestiie, adv. Bovenmate, uittermate,
te zeer. Fatiguei' un cheval outr-, een paard bovenmate vermoeijen. - Outre-iiioitié (Lésion d),
[Prat ] Beschadiging t. van meer dan de helft. Outre -passe, f. )Eaux et for.] Overtreding F.
der grensscheiding bij 't houthakken. - Oiitre
passer, v. a. Te ver ofte buiten gaan, overschrjden; - overtreden, schenden. Outr- les lmi'nes
Iixées pour une coupe. de bepaalde grenspalen tot
de afhouwing van een bosch overschrijden. - Outr
les ordres que Ion a recus, zijne bevelen overschrijden, overtreden, schenden.
Oiatrer. V. a. Te ver drijven of trekken, overdrijven; -. te veel vergen, afmatlen, uitputten.
Outrer mie comparaison, eene vergelijking te ver
drijven -- (absol.) 11 ne laut jamais outrer, men moet
nooit overdrijven.— II outre ses ouvriers, hij vergt
te veel van zijn werkvolk. II a outré cc ctieval, hij
heeft dit paard overreden, bek-af gereden. (In dien
zin verouderd.) - Grieven, zwaar beleedigen, tot
het uiterst brengen, hoogst vertoornen. Vous lavez outré, flsen vengera, gij hebt hem zwaar beleedigcl, hij zal er zich over wreken. - S'OUTRER.
V. pr. Zich uitputten, zich afmatten, te veel van
zieh zelven vergen: II sest outré h travailler, hij
heeft zich afiewerlct, zich door ' t werken uitgeput.
Onvai-ovite, f. [Minér.] Een in Siberië ontdekte groene, chromiumhoudende granaat, u w ar ow ie t m. (naar den russischen minister Uwarow
of Uwaroff) . (van Mada asker.
Oiivave, m. [Bot.] Boodverwende rietsoort
Oiivei't, e, adj. (en part. passé van ouvrir):
Porte, Bouche ouv -e , geopende , open deur F.,
mond m. Yeux ouv-s, open oogen n.pi. Lire ouv-,
opengeslagen, geopend boek n. Ma bourse vous est
ouv-e, mijne beurs staat voor u open. Sa porte
est ouv-e ui taus lesonnêtes gens, zijne deur,
zijn huis staat voor alle fatsoenlijke lieden open. Tenir table ouv-e, open tafel houden. Le pan
est ouv-, Les paris soot ouv-s, de wedclingschap
-

-

staat open: ieder kan aan de weddinqschap deel
nemen. - ( fig.) Enfant qui a l'espnit Dien ouv, kind, dat voor zijne jaren een goed
pour son âge
ontwikkeld verstand heeft. II a l'âme ouv-e a Ia
joie, zijn gemoed staat voor de vreugde open. Recevoir qn. h bras ouv-s, iemand met open ermen, met blijdschap, met alle hartelijkheid ontvangen. - Its vivent en animosité ouv-e, zij leven in
openbare, verklaarde vijandschap. - Air, visage
ouv-, Plijsi000mie ouv-e, open, opregt, gul gelaat n.
Caractère ouv-, (;pen, ongeveinsd karakter n. [BIas.] Couron ie ouv-e, open, ongesloten, ongedekte kroon 1. Toui ouv-, geopende burgt F. (zonder deuren). Grenade ouv-e, geopende (opgesple
granaatappel in., als de spleet van andere-ten)
kleur is dan de appel zelf.— [Bot.] Feuilles, Brandies ouv-es of étalées, afstaande bladeren n. p1.,
takken m. p1. - Cotylédon ouv-, uitgekomen zaadlob f. - [Corn.] Compte ouv-, open réken?ng f.
(waarbij dagelijks nog andere posten of art ikelen
kunnen komen). - [H. n.] Atlas any-es, opgedekte insecten-vleugels m. p1. (die in rust elkander
niet bedekken). - [ Man.] Cheval ouv-, paard n.,
met op juisten afstand van elkander geplaatste
knieën. Cheval qui a les genoux, les jarrels trop
ouv-s, paard, dat te wijd in de knieën is.— [Mar.]
Voile any-a, volgebrast zeil n. Les feux de eet
endroit étaient ouv-s d' one voile, de deux voiles,
de vuren van die plaats stonden déne, twee wmdboonislengten uit elkander. Un port ouv- P tolls
les étrangers, eene voor alle vreemde schepen toegankelijke, open haven. - [Mil.] Guerre ouv-e,
open, verklaarde oorlog m. Campagne ouv-e, geopende, aangevangen veldtogt m. Feu ouv-, geopend,
begonnen vuur n. Tranchées ouv-es, geopende
loopgraven f. p1. Rangs ouv-s, geopende gelédesen n. p1 Pays ouv-, openliggend, ongedekt, open,
onverdedigd land n. Ville ouv-e, open stad I. (Loc. adv.) A FORCE OUVERTE, gewapenderhand,
met geweld. A LIVRE OUV-, Z. LIVRE (aan 't einde).
—a COEUR OUVERT, openhartig, rond, zonder omwegen. A FORTES OtJVERTES, metopen deuren, in alle
vrijheid, onverhinderd. - (Loc. prov.) Cast un
bniseur, on enfonceur de ponies owe-es, Z. ENFON
CEUR. Dormir les yeux ouv-s comme an lièvre,
dag en nacht op zijne hoede zijn. --OUVERT, M.
[Mar.] Ingang m., opening f.: L'ouv- dune rade,
dun port. het inkomen van eene reede, haven.
Etre h l'ouv- dun port, eene haven open hebben.
Onverternent, adv. Openlijk, vrij uit, zonder
bewimpeling. 11 s'est déclaré ouv- pour lui, hij
heeft zich openlijk voor hem verklaard. Ii lui a
panlé ouv-, hij heeft met hem openhartig gesproken.
Ouverture, F. Opening f., gat n., gaping,
spleet, reet, ledige ruimte F. in een voorwerp. II y
a une. petite ouv- a Ia muraille, er is eene kleine
opening in den muur. L'eau pénètre par les plus
petites ouv-s, het water dringt door de kleinste
gaatjes of reten. - [ Arch.] Ce lsâtiment a trop
d'ouv-s, dat gebouw heeft te veelopeningen, lichten
(te veel deuren, vensters of ramen). Cette porte
na pas assez d'ouv-, deze deur heeft geene opening
genoeg, is te smal. [ Constr. nay.] L'ou- des sabonds, het uitzagen der poorten. Faire louv- des
écubiers, de kluisgaten uitboren.– liet openen, het
openbreken of opbreken,het opensluiten of ontsluiten. L'ouv- dune lettre, het openen, openbreken
eens briefs. Louv- dune malle, het openen van
een valies. L'ouv- dun testament, het openen van
een testament. A l'ouv- du livre, bij het openen,
met het openslaan van 't boek. Arriver près dune
viiie h l'ouv- de Ia porte, bij eene stad aankomen
met het openen, ontsluiten van de poort. L'ouvdune veine, dun cadavre, het openen van eene
ader, van een lijk. - ( fig.) Opening 1. , begin n.,
aanvang m. van zékere zaken; - inleiding, aanleiding 1., voorslag m., eerste voorstel n. tot iets;
- openlegging, verklaring, mededeeling, bekentenis 1.; - uitweg m., middel n. om eene zaak ten
einde te brengen. L'ouv- des Chambres, de opening
der Kamers (de aanvang der ziltingen). L'ouv- de
Ja faire, het begin der kermis. L'ouv- de Ja campagne, het begin, de opening van den veldtogt. C'est a vous de faire les premières ouv-s, 't is
uwe zaak de eerste voorstellen, voorslagen te doen.
Faire l'ouv- d' un pnojet, een plan voorstaan. Je vous suis bien obligé de vos lionnes ouv -s, ik
ben te voor uwe goede inlichtingen, mcdedeeltngen
-

-
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zeer verplipt. - Je ne vois aucune ouv- pour parvenir P mon but, ik zie qeene opening, geen uitzigt om tot mijn oogmerk te geraken. Je Jul en
diral un mot, Si je trouve quelque ouv - , ik zal

met item een woordje daarover spreken, wanneer
0ev de ]'esprit,
ik eeniqe gelegenheid vind.
gemakkelijkheid f. om iets te begrijpen, verstand n.,
vatbaarheidf. 11 ma parlé avec nee grande ouv ,
hij heeft zeer openhartig met mij gesproken. Ii a
beaucoup d'ouv- pour les mathématiques, hij heeft
veel aanleg, vatbaarheid voor de meetkunde.
[Mus.] Openingsstuk, aanvangs- ofinleidinqsspel n.
van een opera, ballet, concert, o u v e r t û r e f.:
[Mil.] Ouv des
L'ouv de Robert le Diable.
colonnes, afstand tusschen de kolonnen van een
leper of een eskader. Ouv de la tranchee, het
openen, aanvangen der loopgraaf.
[Mar.] Open
ruimte tusschen twee landpunten, opening f. in
gang m., gat n.
Faire l'ouv- dun port, eene
[Géoni.] Ouv dun
haven openstellen, openen.
angle, dun compas, opening van een' hock, van
een' passer. [Jur.] Ouv dune succession, opefling eener nalatenschap, tijdstip, waarop zij aan
{Féod.] Ouv de fief,
de erfgenamen vervalt.
openvallin,q van een leen. Ouv P Ia régale, koninklijk regt ter benoeming tot eene opengevallen
prove; openvalling dec prove.
Oiivrable, ad j. (alleen gebruikt in): Jour ouv ,
werkdag in. (in tegenstelling met feestdag).
Ouviage, m. Werk n. het door een' werkman, kunstenaar, schrijver, enz. gemaakte, werkstuk, gewrocht D. in 't algemeen al wat door den
mensch of de natuur wordt voortgebragt. Ouv de
maconnerie, de menuiseiie, de broderie, metsel-,
schujn- borduurwerk n. Ouvr- de peinlure, de
sculpture, d'arcbitecture, schilder - , beeldhouw - ,
bouwwerk n. Ouvr- de mosaïque, de rapport, moza ïek, ingelegd werk. Ouvr- de politique, de jurisprudence, de littérature, staatkundig, regtsgeleerd,
letterkundig werk. Ouvrage de l'art, de Ia nature,
kunst-, natuurgewrocht. Ouvr de I'esprit, werk,
gewrocht des verstands, voortbrengsel n. of yinding f. in kunst of wetenschap. Ouvr d'esprit,
geestig, vernuftig werk. Ouvr- qui dernande beaucoup de travail, werk, dat veel arbeids vereischt.
Publiei', Mettre au jour un ouvr , een werk, boek,
geschrift in 't licht geven. Ouvr en vers, en prose,
dichtwerk, prozawerk. [Arch.] Gros 011v-s, grof
of groat werk (muren, gewelven, fundamenten).
Menus ouvr s, ligt, klein werk (schoorsteenen, ptafends, trappen). [Fort.] Werk, vestingwerk.
Ouvr de campagne, veldwerk n. veldverschansing f. Ouvrage h couronne, h comes. it crémailIère, z. C0UR0NzE, COSINE, CREMAILLÈRE. Ouvr
[Hydr.] Ouvr a
a tenailles, sterreschans f.
seaux, emmerwerk, scheprad n.' (fig.) Sa forture est l'ouvr- du liasard, zijne fortuin is 't werk
van het toeval. Tous mes malheurs sent votre
ouvr , al mijne ongelukken zijn uw werk. heb ik
(fam.) C'est on ouvr- de patience,
aL te wijten.
(Lee. pros'.) C'est
't is een werk van geduld.
l'ouvr de Pénélope, dat is 't werk van Penélope
(van een werk, dat men telkens op nieuw bearbeidt en
dat niet klaar kan komen).— Werk n. bewerking f.,
arbeid m. II y a beaucoup d'ouvr a ce tableau,
a ce plafond, er is veel arbeid, werk aan die schilderij, aan die zoldering. Ce dessin estd'un ouvrage
acbevi. die teekening is voortreffelijk bewerkt, is
van uitmuntende bewerking. Se mettre ii l'ouvr-,
aan 't werk gaan. Manquer d'ouvr , geen werk
hebben, zonder werk of arbeid zijn. (fam.) Avoir
coeur a l'ouvr , zin in 't werk hebben, met lust
Oiivrager v. a. [Tech.]
en ijver werken.
Met werkjes, sieraden, bloem fi guren, takken enz.
voorzien (eene stof. een borduursel, goud - of zilOuvr une mine,
verwerk, schrijnwerk, enz.).
een' gesmolten' erts van de slakken reinigen.
Ouvragé, e, adj. (en part. passé): La garde de
cette épée est très-ouvr-e, 't gevest van dien degen
is met zorg uitgewerkt, er is veel werk aan 't ge Ouvraison, f. [Tech z. v. a.
vest besteed.
mise en oeuvre, z. MISE.
Ouviant, e, adj. (zelden voorkomend dan in):
A jour ouv, bij 't aanbreken van den dag. A
porte ouvrante, bij 't opengaan van de poort.
Ouvré, e, adj. (en part. passé van ouvrer)
Bewerkt: Far, Bois ouvré, bewerkt ijzer, hout n.
Met werkjes, figuren, bloemen, vakken enz.: Du
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linge ouvré, linnen met werkjes, gebloemd, gefigureerd linnen n.
Ouvreaux, m p1. [Tech.] Zij-openingen f. p1.
in een' glasblazersoven.
Oavrée, f. [Agric.] Stuk grond, dat een werkman op een' dag kan afweken, dagwerk n.
t Ouvrer, v. a. Arbeiden, werken. L'iglise
défend d'ouvrer les dimanches, de kerk verbiedt
op de zondagen te werken.
[Tech.] Scheppen,
het werk van den schepper in de ^aupvierfabriijken
verrigten. OUV1IER. v. a [Tech.] r-la mon
naie, geld munten, munt slaan.
Ouvretii-, m.
[Tech.] Schepper, kuipgezelm., werkman, die met
den vorm de papierstof schept.
OUVREUR, m.,
-EUSE, f. Openmaker, opensluiter m. - sluitster f.
(inz. van de schouwburg-loges). Ouvreuse d'huitres, openrnaakster van oesters.
Ouvriei-, m.,
-ère, t. Werkman, handwerksman, ambachtsman,
arbeider ni., arbeidster, werkvrouw werkster,
handwerkster f. Habile ouvr , bekwaam werkman.
Ouvrière en soie, zijdewerkster. Ouvriers a pièce,
werklieden bij 't stuk.
Cela est lu bon ouvrier,
de Ia bonne ouvrière, dat is door eene bekwame
hand gemaakt. [Ecrit.] Ouvr -s d'iniquité,werkers
der ongeregtigheid. (fig.) L'ouvr- souverain, Le
suprême ouvr- du monde, de opperste werkmees.
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Ier (ier wereld, God.
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[lmpr.] Ouvr -s en con-

science, werklieden in dagloon.
[Mécan.] Ouvr
hdraulique, putwerktuig n.
Tech.], z. vVETTE. -- [Agric.] Boom m., op welken men de enten
of griffels neemt.
(Pray.) A ]'oeuvre on connaIt
I'ouvr-, z. OEUVRE.
OUVRIER, IEnE, adj. Werkend: La classe ouvrière, de werkende klasse f.
Jour ouvr- (ouvrable) werkdag m.
Cheville
ouvrière, sluitnagel m groote ijzeren bout, waarmede het achterstel eener koets aan het voorste
werk gehecht wordt.
(fig. et fam.) Cette entreprise ne peut aller sans lui, it en est Ia cheville
ouvrière, die onderneming kan zonder hem geen
plaats hebben hij is er de hoofdpersoon van, de
spil, waarop alles moet draaijen. [H. n. ] Abell
les ouvrières of neutres, werkbijen
, geslachtlooze
bijen f. p1.
Otivrir, v. a. Openen, opendoen, open maken,
open zetten, open sluiten;
den toegang open
stellen, voor 't gebruik vrij stellen : Ouvr une
porte, une fenêtre, eene deur, een venster openen,
open doen. Ouvr une Iettre, un livre, des huîtres,
eenen brief openen of open breken, een boek open
slaan, oesters open doen. Ouvr- par force, met
geweld open breken.
Ouvr- les ports, les mers,
de havens, de zeeen openen, voor de vrije vaart
open stellen. Ouvr in chemin de fer, een' spoorweg openen. Cette victoire lui ouvrit la Pologne,
die overwinning zettede Polen voor hem open.
(fig.) Ouvr- Ia porte aux abus, de deur voor de
misbruiken open zetten. Ouvr- un vaste champ au
soupcon, een wijd veld voor den argwaan openen,
Ouvr les
veel aanleiding tot verdenking geven.
bras a qn. iemand met open armen (hartelijk, vol
blijdschap) ontvangen. z. ook BOUCHE COEUR,
OEIL. Ouvr- sa bourse a qn., Zijne beurs voor
iemand ontsluiten, hem met geld bijstaan. Ouvrl'esprit h un enfant, het verstand van een kind
ontwikkelen, vatbaar maken. Openen, eene apening maken ; opsnijden aansnijden ontginnen;
open snijden vaneen scheiden: Ouvr me porte dans
Un mur, eene poort in een' muur maken. Ouvr
une route dans me forêt, een' weg in een woud
banen. Ouvr- une forèt, wegen in een bosch aanleggen. Ouvr- in melon een' meloen opsnijden.
Ouvr- un pâté, eene pastei aansnijden. Ouvr- une
mine, eene mijn ontginnen. Ouvr- me veine, in
cadavre, eene ader, een lijk openen. Ouvr qn.,
iemand openen (na zijn' dood).
Ouvr des noix,
des huîtres, des moules, noten, oesters, mosselen
open maken. Ouvr- ui) livre, een boek open snijden.
Ouvr- Ia terre avec Ia charrue, den grond
omploegen.
Ouvr- les jambes, de beenen uiteen
spreiden. Ouvr- les Fan g s, les files dun bataillon,
de gcléderen van een bataljon openen. Les plantes ouvrent leurs fleurs au soleil de planten
openen, ontsluiten hare bloemen voor de zon.
[Tech.] Ousr- les peaux, de huiden stoltsen, op
de stolts (eene stompscherpe ij.,zeren schijf) heen en
-
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weder trekken om ze lenig tèmaken ende vouwen
weg te werken.
Ouvr- Ia bosse, den met de
blaaspijp gevormden glasbol of cilinder overlangs
-
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doorsnijden. - Ouvr- Ia lathe, de wol op eene horde
slaan (om er alle onreinheid uit te drijven).
[Mar.] Ouvr- une voile, een zeil vol bressen.
Ouvr- une bale, one rade, eene baai, eene reede
in 't gezigt krijgen, open zeilen, opzeilen. Ouvr
l'angle de relevement de deux objets, ou de
deux marques de reconnaissance, twee voorwerpen of veikennnjsteekens, welke men in eene en
dezelfde streek heeft gepeild, uit elkander zeilen,
den peilingshoek van twee voorwerpen 01 merken
open zeilen. Ouvr- deux objets dune ou de deux
voiles, twee voorwerpen een of twee windboomslengten uit elkander houden. - [Mil.] Ouvr- lennemi, une troupe, de vijandeljjke geléderen doorbreken, uit elkander slaan. - Openen, beginnen,
aanvangen : Ouvr- Ia campagne , den veldtogt
openen. Ouvr- le fee, het vuur openen, beginnen
te vuren. Ouvr- nee assemblée, un bal, Ja danse,
cene vergadering, een bal, den dans openen. Ouvr
un emprunt, eene leening openen. Ouvr- un cours
d'allemand, d'éloquence, één' cursus (lessenreeks
of leergang) in liet duitsch, in de welsprekendheid
openen. Ouvr- une école, eene school openen, beginnen school te houden. Z. ook BOUTIQUE. Ouvr
Ia chasse, de jagl openen, open stellen, den tiid
der jagtorjheid bepalen. Ouvr- un avis, een gevoelen, eene meening uitbrengen, hel eerst voordragen. Ouvr- Ia dispute, den woordenstrijd openen,
aanvangen. Ouvr- le jeu, het spel beginnen.
[Corn.] Ouvr- un compte avec qn., eene rekening
met iemand openen. Ouvr- on crédit a qn. , iemand
een krediet openen. ouvnui, v. n. Openen,
open doen, enz.; open gaan, geopend worden„
gemaakt worden. Qui est-la? Ouvrez ! Je n'ouvre
pas, wie is daar? doe open! ik doe niet open. La
chasse ourira Ie 15 septernlre, de jagt zal den
15en september open gaan. Les niarcliands n'ouvrent
pas les jours de féte, de kooplieden openen (hunne
winkels) op feestdagen niet. Cette porte oeuvre
jamais, die deur wordt nooit geopend. - L7itang
hebben, den toegang openen, uitzien. CeUe porte
ouvre sur Ia rue, die deur komt op de straat uit.
La maison ouvre sur deux rues, het huis heeft
op twee straten uitgang. La fenètre ouvre sur Ia
rivière, het venster ziet op de rivier uit, geeft
het uitzigt op de rivier. - s'ouviva, v. pr. Zich
openen, open gaan, zich ontsluiten; geopend worden. L'armée s'ouvrit un passage, het leger opende
zich eeiven doortogt. La porte s'ouvre, de deur
gaat open. Cette holte ne veut pas s'ouvr-, deze
doos wil niet open gaan. Les tombeaux s'ouvrirent,
de graven openden zich. La terre s'ouvrit pour
lengloutir, de aarde opende zich, om hem te terstinden. Les Beurs s'ouvrent, de bloemen openen
zich. - S'ouvr- a qn. , zich aan iemand openbaren,
zijn hart, zijneplannen, zijne geheimen voor iemand
open leggen. Ii ne see est jamais ouvert a mol,
hij heeft zich nooit daarover bij mij uitgelaten. Je
Wen ouvrirai a vous, ik zal u mijn gevoelen daarover zeggen. - Mon coeur souvre a l'espérance,
a Ja joie, mijn hart opent, ontsluit zich voor die
hoop. - Le vaisseau souvrit, het schip sloeg aan
stukken. S'ouvr- on chernin au trône, of(poét.)
S'ouvr- le trone, zich eenen weg lot den troon
openen, banen. - Beginnen, geopend worden: La
scène s'ouvre par on monologue, het looneel wordt
geopend met eene alleenspraak. Le bal s'ouvre par
une polka, het bal begint (vangt aan) met eene
polka.
Ouvroir, m. Werkplaats f., werkvertrek n.
(voor ambachtslieden). - Le maitre est a l'ouvr-,
de meester is in de werkplaats. L'ouvr- dun couvent de religieuses, de werkplaats, werkzaal f. in
een nonnenklooster.
Ovaire, m. [H. n.] Eijerstok m., orgaan bij
de eijertiggende dieren, waarin het ei zich ontwikkelt, o v d r i u m n. - Les deux 0v-s de Ja femme,
de eijerstokken der vrouw, in welke de Graafsche
blaasjes of de orgen,
an waarin zich het ei vormt,
aanwezig
n,zijvar
o i a D. p1. - [Bot.] Vruchtbeginsel n., benedenst deel van de stampertjes, dat
de eitjes en later, bij verkregen rijpheid, de zaden
bevat. - Ook als adj. [Mitiér.] Pierre 0v-, z. v. a.
OOL1THE en OUIISIN fossile.
Ovalaire, adj. [Anat.] Eirond, ovaal. Trou
cv- of ovale, ovale opening f., heupbeengat n. Ovale, adj. Eirond, langwerpig rond, lang rond,
0 V a a t: Table ov-, langwerpig ronde tafet f. F!-

OXALATE.

gure ov-, ovale figuur f. Feuille 0v-, ovaal blad n.
- [Anat.], z. OVALAIIIE. - OVALE, adj. [Ant.
rom.] Couroene ov-, Z. COURONNE. - OVALE, M.
Het eirond, bet ovaal, ovale figuur f. - [H. n.]
Eironde geep f., eirond stekelbaarsje n. - [Tech.]
Werktuig ter zijdetweerning , twijnbord n. Ovaler, v. a. [Tech.] Da zijde met liet twijnbord bewerken. - Ovalifolié, e, adj. [Bot.]
Met ovale bladeren. - Ovarien, tie, adj. [[-1. n.,
Bot.] Den eijerstok, ook het vruchtbeginsel betreffend. - OVARIEN, m. [Bot.] De op het vruchtbeginsel geplaatste honigkelk m. - Ovarifère, adj.
Een' eijerstok dragend. - Ovarioncie, I. [MPh.]
Eijerstokgezwel n., o ariôncus in. - Ovaris
me, ni. [Physiol.] Stelling f. welke, al de bewerktuigde wezens uit eijeren doet voortkomen, ovarismus n. - Ovai'iste, m. Aanhanger van
dat stelsel, ovarjst ei. - Ovarite, 1. [Méd.]
Eijerstokonlsteking, o v a ri t is f. - Ovatifolié, e, adj., z. v. a. OVAL1FOLIÉ.
Ovation, f. [Ant. rem.] Kleine triumph of
zegevicrende inlogt m., waarbij de ovérende of
zegepralende veldheer niet op een' wagen, maar te
paard of te voet zijnen inlogt in Rome hield, en
in plaats van eenen os een' schaap [ovis] offerde,
ovatie f.
Ove, In. [Arch.] Ei n., aan de ionische zuilen,
eivormig sieraad n., vervat in eenen dop, welke
naar dien der kastanje gelijkt, e c h in u S m. (ook
quart de rond geheeten). - Ove fleut'onné, ombladerd of oinbloeind ei. - [Oif.] Eivormig sicraad n. - Ové, e, adj. Eivormig: Coquille ovée,
eivormige schelp t. Feuilles ovées, langronde bladeren n. p1.
Ovetle, f. [H. vi.], z. v. a. ABLE.
Ovéolithe, m. [Minér.] Eijersteen fl1., versleende eivormige schelp f., oveotith m.
Ovibos, In. (pr. —hoce) [H. n.] Bisam-os in..
in Zuid-Amerika (boeuf-muse of musquö). Ovicule, In. [Anat.] Klein ei, eilje n. (vgl. OVE).
- Oviducte, In. [Anat.] Eijerkanaal fl (der yegelen). - Ovifère, adj. [H. n.] Eijeren bevattend, eijerdragend. - Oviforme, adj Etjervor
mig. - Substance ov-, eiwitac1vtie zelfstandigiveid f. -- Ovigère, adj. [Bot.] Eivormige vruchten dragend.
Ovile, adj. [H. n.] Het schaap betre//'end. Ovité, e, adj. Méd.]: Déjections 0v-es, schapenkeulelvormige uitwerpselen n. p1.
Ovin, In. [Mar.] Bocireep f. - [ Econ. rur.]
Schapentrog m. - Ovine, e, adj. [H. n.] Van
't schapenras: Bêtes 0v-es, Race ov-e, dieren np!.
van 't schapenras.
Ovipare, adj. [H. n.] Eijerleggend, zich door
eijeren voortplantend. - OVIPARES, In. Pl. Eijerleggende dieren m. p1., o vil) aren m. pl: Les
ov-s et les vivipares, de eijerleggende en de levendbarende dieren. - Ovipai-isnie, m. of Ovipa
rite, f. [Didact.] Staat of toestand rn. der eijerleggende dieren, ovip arjsmus n. - Ovisrne,
Oviste, In., Z. V. a. OVAR1SME, OVARISTE. Ovivore, mij. [11. n.] Eijeîetend. - Als subst. f.
Eijerveeter In., eene amerikaansche adder.
Ovoidal, e, Ovolde, adj. [Bot.] Eivormig.
- OVOIDE, In. [H. n.] Stekelbuik m., eivormige
visch der Indische zee. - OVOIDES, m. Pl. Eivormige schelpdieren n. p1.
Ovoir, m. [Tech.] Beiteltje n. voor ovale verlieven figuren op metaal.
Ovologie, f. [ Didact.] Eijerenleer, verhandeling f. over de eijeren.
Ovovivipare, adj. [H. fl]: Animaux 0v-s,
of als subst. OVOVIVIPARES, ei. p1. Dieren, die uit
eijeren levend geboren worden, d. i. waarvan de
eijeren in 't moederlijf uitkomen, a v a v u V ip aren m. p1.
Ovule, rn [Bot.] Eitje in het vruchtbeginsel,
eer 't bevrucht is. - OVULE, t. [H. n.] Eijerslak 1.
der Middellandsche zee. - Ovulé, e, adj. Eentgzins eivormig. - Oviiliforrne, adj. Naar een
eitje gelijkend. - Oviilite, I. [Minér.] Versteende
eijerslak f. , ovuliet m.
Oxacide, In. [Chive.] Zuurstof-zuur n., b i nair
of tweeledig zuur, welk-s zuurmakend beginsel de
zuurstof is. - Oxalate, in. Zuringzuur zout n.
Ox- depotasse, de ctiaux, zuringzure potasch f.,
kalk m. Bi-ex- de potasse, zuringzout n. , dubbel
zuringzure potasch f., o xá 1 i u m fl - Oiali-

1

OXALIDfES

-

de, f., Oxalis, m. [Bot.] Zuring, zuringklaver,
zurkel. ôxahs f. (oseille). - Oxalidées, f. p1.
Zurinppionlen, zuringsoorten f. p1. Oxallque,
adj. Ctiirn.]: Acide ox-, Zurinozuur. - Oxa.
zotate, Oxazoteox, Oxazotique, Oxa
zotite (door Guiliourt voores1w en namen), z. v. a.
NITRATE. NITREUX . NITRIQITE, NITRITE ,
Oxeol, Ill. Pliarrn.j Avon In. (vinaigre). Oxcolat, 1fl. Overchao1de azijn. - Oxéolé, ni.

Méd?che of apothekers- azijn to.
ox hydroearhoiiazoté , e, adj. [ Chirn.]
Zvu-, watei-, knol- en stikstof bevallend. Oxhydroeaiboné, e, adj. Zuur-, water- en
Iconixtof bevat/end.
Oxitie, im [Pharm.] Zure, maar nog niet tot
volkomen a zijn overcene
qa w')n M.
Oxiarate, m [Ch/in.] Oververzuurd piszuur
zout n. - Oxitrique, adj.: Acide ox-, oververzuui'd piszuur n.
Oxy-, aan 't qrieksch ontleend voorvoegsel, dat
14f botanische terilien zoo veel (1/S stekelig, scherp,
puntig, bij chemische termen zuur, zuursniakend
aanduidt. -- Oxyaeaiathe, adj. [Bot.] Veelstekeliq, veeldoornig , a a y a P a t ii s c h . - Als
subst n : Zuurdoorn m. (Ijeiberis).— Oxyadèue,
adj. [Bot.] Met spitse of punti g e kl'ieren. - Oxyaiathe, in. [Bot] Braziliaansche krapplant f.,
oxyánt/tus in. - Oxybase, I. [Cliim.[ Oxy de n., dot als basis voorkomt. - Oxybèle, m.
[Any. mii.] Zeker werptui g n. der byzantijnsche
militie. - [H. ii.] Spitswesp 1. Oxybraetété, e, adj. [Bot.] Mt spitse bij- of dekbladeren.
.- Oxycarpe, wij. [Rot.] Met spits toeloopende
vruchten. - Oxyeèdre, in. [Bot.] Soort van
jeneverboom, ceder -jeneeerbnrnn (die de Balie de
cade oplevert). - OxycIi!orite. to. [Chim.]
Overchloorzuur zout 0. - Oxyehiorlde, to.
[Chirn.] Verbinding f. van een inetual-oxyde met
zuurstof en chloor. - Oxyehloiique, adj.
[Cilim.]: Acide ox-. overchloorzuur n. -- Oxyehloiure, Ri [Clilin.] Basische chloorverbinding f.
-- Oxyclade, adj. [Bot.] Met spit s e takken. Oxycole, t. ( Méd j Overmatige gevoel/t heid van
't gehoor, pijnlijke gewaarwording f. bij el/t qeluid.
- Oxyeoqtie, to. [Bo t ], z. v. a. CANNEBERGE.
- Oxyeiat, fl1. [Pharm. ] Azjjnwater , mengsel
van azijn en water, oxy kraa t n. - Oxerater, V. a. [Pharm.] In azijn oplossen; met az ij n
wassciten, oxykrotdren. .. Oxyero- -water
ee, m. [Mdd.] .afraanpleister f. - Oxyeyanasre, m. [Chirn.] Verbindinci f. van biwiuwtof met een metaaloxyde. - Oxydabilité, 1.s
[Chim. ] Vermogen fl. of vatbaarheid 1. tot verbinding toet d zuurstof, verzuurbaarheid, verkallebaarheici, oxydabiliteit f. - Oxydable,adj.
[Chirn. ] Verzuurbaar, met zuurstof te verbinden,
verkalkbaGr, oxydábel, oxydeerhaar. Oxydatit, e, .dj. Verzurend, oxydérend. Oxydation, f. [Ch/in.] Verzurin g , verkalking f.,
het verbinden met de zuurstof, verbranding, oxydátie, oxygenátie, oxydériny, oxyqe
drin q f. - Oxyde, to. (Ch/co.] Zuurstofver--n
binding f., metaalkalk m., verbinding van een liqchaa m met de zuurstof in bepaalde verhouding,
inz. de met zuren zoutvormende verbinding 1. van
een (zoogenaaind) zwaar metaal met de zuurstof;
in enger' zin: de voor zoutvorining vatbare metaal-
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kalk, welke de grootste hoeveelheid zuur bevat,
z. V. a. peroxyde, Pt tegenstelling met oxydule,
protoxyde. - Oxyder, V. a. Verzuren, toet
zuurstof verbinden, oxyd dre n, oxyg enére n:
Lair oxyde Ie fer, de lucht verzuurt, ver/mikt
het ijzer, doet het roesten. - S'OXYDER, V. a. Verzuurd worden. - liet part. Ji(LSsd is ook adj.:
Métal oxydé, verzuurd, verkalkt, qeoxydeerd,
geoxygeneerd metaal n. - Oxydereiquie,
adj. [Méd. : Midicaments ox-s oog.terkende raiddelen, oxyde/rcea of oxydôrcea n. p1. Oxydoïde, adj. [Chim.] Wat noch een zuur
noch eene zoutealbare basis ic, o x y d a ï d e. Als subst. to. Lox-. het water. - Oxydiile, in.
[Chum.] Fooi, zou/vorming geschikte metalkolk in
met geringer hoeveelheid zuurstof dan in 't oxyde,
oxydule , protoxyde n. —Oxyduilé, e,adj.
[Chirn.] Half verzuurd, half teekolkt, met de
mindere hoeveelheid zuurstof verbonOen, tot airydale overoegoan, geoxydu leerd. - t Ox-vin. [Pharm.] Verzuurde melk, oxy'gata n.
]

,
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- OxyénabIe, adj., Z. V. 0. OXYDABLE. Oxygénatit, e, adj. [Chito.] Verzurend, verkalkend, verbrandend: Principe ox- verzurend be-

ginsel it., zuurstof f. Oxygénation, f., z. a. a.

OXYDATION. - Oxygèue , in. [Cum j Zuurstof f., zuurstofgas n., eene der hestendige gassoorten, waarvan de dampkringslucht in voluineit lu/to
1/5, in gewigt ru/in s /tO bevat en die voor de ademhaling van înenachen en dieren, voor 't leven der
planten, voor de onderhouding van 't vuur, enz.
ononlbeerljjk is. - weleer ook 'levenslucht, zuivere
lucht. vuurlucht genoemd, de grondstof bij uitnemeodheid, oxy d vi u in ii. -- Oxygéiiei, Oxygéiiisei, Oxygéiié, Oxyge.iisé, Z. V. a.
OXYIJER, OXYI)E. - Oxyginoiiaètie, 01. [Phys.],
z. a. a. EUDIOMETRE. - Oxygeusie, f. [ Me d.]

Ziekelijk verhoogd smaakvermogen, a. - Oxy-

gone, F0. [Gmbo t n.] Scherphoekig. Triangle ox-,
oI • als subst OXYGONE, in. Scherphoekige driehoek in.
- Oxyhaphie, f. [ Më(I.] Bovenmalie!e verfijning
van 't Levoel of den tas/zin. - Oxymalva, in.

[Bot J Gaindec/te zuring f. - OXyIIIaDgaIIa-

te, in. [Cliitn.[ Overmnangacmnzuar zout a. Oxyisiangaiiique, adj. Chico.] : Acide ox-.
oveimnan.qaanzuur II - Ox'inet, III. ( Phartn. ]
Honiqazijn ni., azijnmede f. - Oxymètie, in.
[Phys. , Chi n .] Zuurmeter. zuursto/mimeter, 0 x y-

in. - Oxyiiiétriqiie, adj. Den zuurmeter betie/J'end , zuurmetend, o x y m ë t vi s c it. -- Oxymoron, ill. [Rhét.] Een met onbehagelijken woordentooi voorgedragen verzoek ii.;
scherpzinnige onzin ni., spitsvifl(Iiqe gedachte 1.,
die eene schjjnbci're tegenstsijdiqheid bevat, a x y
mnôron U. - Oxynommèine,Oxyiiusie, f.[Méd.
Scherpe, heete ziekte f. - Oxyope, in. [H. n.
Wolfsspin f. - Oxyopie, f. [I€d.i Scherpzigmneter

-

igheid; oo.qzielcte f. , waarbij men hij zwak lichtt

beter ziet dan bij klaren dag. - Oxyosphrasie, 1. [Mad.] Te sterk reukver m ogen n., te sterke
reuk t. (vql. OSPURASIE). - Oxyote, adj. [H. n.,
Bot.] Met spitse yore of oorijes. - OxypmtaIe,
adj. [Bot.] Met spitse bloembladeren. - *ixypè.
tre. in. ( VJiiIfir.[ Zuursteen RI., zuuraarde t. Oxyphieginasie, 1. [Méd.] Ilevige, snelle ontsteking f. - 0x3'phoille, I [Mcbil.]Sclsellestem f.,
inz. als verschijnsel in sommige ziekten. - Oxyphrèsie, f., z. v. a. OXYOSPEIRASIE. Oxy-

pityHe, oelj [Bot.] Spitsbladerig, moet puntig uit-

loopende bladeren. - Oxyptèie, in . [H. .] Een

aan den dolfijn verwant zec(Iier moet twee rugvinnen. - Oxyque, in. (term van Guicourt) [Chirn.]
Tweeledige verbind nq f., waarbij de zuurstof als
negatief element optreedt. - Oxyreguiiie, f.
[Méd.] Zure Oprispino f. van de maag, maagzuur n. - Oxyi'hodiu, in. (Phai'io.] Rozenazijn RI. - Oxyrfiyisqiie, adj. [H. n] Met
spitsen snavel, spitssnavelig. - OXYRRYNQUE, M.
Spitssnuit. spitsmmeus in. (hautin . akite) . - Spitssnav el. ke gelvormige. lanrwerpia spitse beleamniet m(vgl.
BI[LEMNITE). -- Oxysaeehars.ii, in. [Pharm.]
Azijnsuiker 1., een mitengsel van suiker en az ij n. Oxysel, m. [Chirn.] Naam, (lien Berzelius gaf
aan (Ie zouten, ti'eler basis en zuur zuurstof bevat. - Oxysperme, adj. [Bot.] Met spitse
vruchten of zaden. .- Oxystowe, adj. [H. n. ]
Scherpmondiij , sjitsmuilig; met scherpe, sn[jdende
opening. - Als suhst. in. Korenwormkecer to. Oxystyle, ac/ i. (H. n.[ Spitszuiliq (van schaaldieren). - Oxytai-ti'e. ni. [Churn.] Bladerig
mi'ijnsteenzout 11 Oxytèle, in . [H. n. ] Renkever in. - Oxythyu.ie, 1. ftPd.( Opvliegendheid f., driftig (!estel fl. _ Oxynre, adj Met
spitsen staart, spit.cstaartiq. - Als subst. in. Spitsstaart m., ren i ngewand s worm.
Oyant, e, adj. ( Prat.] Aanhoorend. - OYANT, M.
[Prat.]: Un oyant-cornpte, een aanhoorder van
m'ekenitmg , h ij , voor mien men in reglen rekeing
aflept. L'oyant fournif des debato conti'e Ie compte,
de aanhooder van rekening kam tegenwerpingen
tegen die rekening maken.
t Oye, t., z. a. a. ouiE.
't Oyer, in. Ganzenbrader; ganzenkoopman n.
- t OYER, V. a., z. a. a. OCIR, ECOITTER.
Ossa,iîte, f. [MinPr.(, z. a. a. ANATASE.
Ozais I qile, adj. fPharni.] Adeutzuiverend,
tnondreinigend: Medicanient oz-, mondzuiverend
middel n.
Ozèue , r. [Md.j Stinkend neusgezwel n.,
55
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kwaadaardige, slechtriekende neuszweer f. - [H. n. ]
Soort von stink k ever in.
Ozopt.ylte, adj. [Bot.] Met stinkende bladeren. - A/s subst. in. Reuliblad, stinkblad n., een
struikgewas in Guinea.

P.

PACOTILLE.

vigen, dikhuidige dieren met meer dan twee hoeven
of teenen aan eiken voet (zoo als de olifant, neushoren, het rivierpaard, mus k uszw ij n, tapiizwijn,
zwijnhert), pachydérmen in. p1. - Paehygastre, 0(1/. [1-I. n. ] Dikbuikig. - A/s so/nt. in .
Di s buik in ., me t aalvlieg f., soort van kalander. Pachyglosse, a dj. [U. ii.] Diktongig (van vogets). - Ps,cliymèi-c, mij. Dikiddig, met dikke
leden (van insecten). - Paeliyiièiiie, adj. [Bot.]
Met z(e) dik hout. - Paehyiitiqiie, adj.
[Pharm.] Verdilckencl: I%lédicarnents p-s , of als
subst. PACHYNT1QUEs, In. »t. Verdik k ende nt/d (l elen, p a chy'n t i ha I). pl. - Pachyodoiite,
adj. [U. n. ] Met dikke tanden. - Vae1iote,
adj. [H. n. ] Dikoorig (van olederinu/zen). - Pachy)h1le, a(Ij. [Bot.] Dikbiatierig. -- Als subst.
in.: Soort van Peruaanse/t standelkruid n.; ook:
eene tabakssoort. - Paehypode, adJ. [H. ti.,
But.] Dikeortig. -- Paeliyptile, wij. [ H. fl]
Met dikke vérleren. - As subst. in. Soort van
slormvogei fl. (pétrel). - Paehyihyze, wij.
[Bot.) Met )lil)Ite wortels. - Paehyrliylkchide, adj. [I-I. n.] Met dik/een bek (can insecten). PueJiysandre, t. [Bot.1 Noordamerilcaansche
wolfsmel/ijiiaiit t. -- Paehystonie, wij. [11.n.1
Met zeer grooten bek (van iflsLCteît). - Als subst.
rn. Langpoot in., een tweevleugelig insect. - Pa.
eliytiique, adj. Dikharig (van insecten).
PÈeifère , adj. t7 redemakenl , vredelievend:
Minere p-, de vredestichtende Minerva. - Pacifleateur, m. , -tviee, t. Vredestichter, vredemoker, bevreliger , bemiddelaar, verzoener m.,
vredestichister ,, vredeinaakstet , bevredigster, besnirlde/aarsler of been/dde/ares, verzoenster t. - Ook
als adj. : Puissance pacificatrice , bemiddelende,
vredestichtende mogenoheid t. Pacification, f.
Vredestichting, herstelling des vredes, bevrediging,
bijleging, verzoening, bemiddeling t.; verdrag n.,
vredesonder/tandeling , p a c i f c at i e f. - [Hist.]
La p- de Gand, (Ie pacificatie of bevrediging van
Gent (in 1 56). -- Paciliei, v. a. Bevredigen, den
vrede herstel/en, oneenig/teden of twisten bijleggen,
stillen, verzoenen, tot vergelijk brengen: P- uit Etat,
les dilféreruls, een' Staat tot rust, tot vrede beengen, de geschillen Vel'e//eflen of bijleggen. - SE

F, fl1. Zestiende letter van 't alphabet en twaalfde
der medeklinkers, de P f.: Un grand P, eene
groote P. - [Op t einde van een woord wordt de
(loorqaans nietgehoord: (camp, champ, coup,
up, drap, sirop, lieaucoup, flop , etc.); daarente/Jen wordt zij uitgesproken in cap. jalap, hanap,
Gap, julep, salep, sep, rep (niet in cop de vigne,
cep tortu, etc.) Alep, Ook in laps, relaps, seps,
rapt, concept. Zij is almede stom in baplènie,
liaptise, haptistai re, baptismal, exempt, exemp
(niet in exemption) , cornpte, dompter, es--ter
coml)te, prompt, promptitude (niet in piompteaiie), sculpture, scuipteur, sculpter, sept, septième (niet in septante, septenmre, septuagénaire, septuple, septentrion, etc.), Baptiste, St-JeanBaptiste, etc. - 1 toewel de p in coup, beaucoup,
trop stom is, verbindt zij zich in de uitspraak, althans in de deftige rede, met het onrni(Ideiljlc volgende woord, indien dat met een' klinker begint:
coup inattendu, heaucoup éludié, trop entèté;
doch deze verbinding heeft geen plaats bij camp,
champ, drap, loup e. a. -• Ph wordt uitgesproken als f.: ptuilosophe, plithisie, Joseph, Jephté,
pron. fl-b-vote, fti -zie, Jo-zèf, JOf-té.]
Paboiicbe, f., liever BABOIJCFIE.
PaI)OUS, RI. Vodkas in. bij de Perzen.
Pabalaire, in. lAic. Mil.] z. V. a. FOURRAGEUII.
Paca, in. of Lièvi-e aqiiatique, f. [11. n.]
G 5 vlekt zeevarkentje ofvarkenkonijntje ii. (cobaye)
in Zuid-Amerika, pakk a, Va y rn [inns paca].
J'aeage, fl1. JVeide, vetweide f. Pays de ps,
we//aid II. P-s dun village, geïneene dorpsweide.
Droit de p weideregt. -- Dikwijls z. v. a. PâTURE. PACIFIER, V. V. Zich zelven tot bedaren brengen,
- Paeager, v. a. Weiden, laten grazen: 11 est bedooi (], of kalm worden : Laissez -les faire, ils
permis de p- en terre vaine et vague, men mag finiront Pl' 50 p-, laat hen begaan, zij zullen wel
van zelf bedaren. La mer se pacifia, de zee werd
op ledigliggend, onbebouwd land laten grazen.
Pacal, fl1. [Bot.] Groote peruaansc/ie boom, stil, kalm, bedaard. - Het part passé is ook adj.:
Etat paciflé, tot rust gebragte Staat In. - Padpa/eat in.
Faeane, f. [Bot.] Zwarte walnoot f., eivor- fiq.ie, a dj. Vredelievend, vreedzaam. Avoir urie
mige vrucht van den Pacanier, im, den zwarten humeur p-, eene vreedzame inborst hebben. Prince
wolnotenbooni in . van Louisiana.
p-, vredelievend vorst. - (vn zaken): Stil, gerust,
t Paeai.t, in. Grazend dier n. - (lig. et pop.) lealm, bedoard, vreedzaam: Mener une vie p-, een
stil, gerust leven leiden. -- [Géogr. ] La nier P-,
Lummel, boerenkinkel, vlegel rn
Paeapae, in. [H. n. ] Blaauwe ltotinga f., de St/lie zee, Groote Stille zee f., Stille oceaan in .,
Zuidzee f. -- [H eccl.j Lettres ps, aanbevelings z. CORDON BLEU.
Faeaselias, in. (vi. pa -kace-kace) [Chim.] beleven (welke de bisschoppen eertijds aan de pries
Palinsapsuiker f. van de P/i/lipp(jnen, p a c a s c as tees gaven, (lie verplifjt waren reizen te doen). [Jur.] ['ossesseur p-, gerust, onbetwist, onbestreof pacasclias in.
Pace (in-), Z. IN-PACE. (P/ar. Des in-pace.) den bezitter van iets. -- Ook als subet.: [Eerit.]
Paeli, Pall, in. )Anc. rnar.j Onderze/l, pafi Ii. Bienheureux les ps, zalig zijn de vreedzamen.
..- Paeîfique rn ent, adv. Op vreedzame, vredeGrand J), fjrootzeil II. Petit p-, lok f.
]P acha in. 'J'urlcsch stadliouder, staatsraad in.; liee'ende, stille, rustige wijze: Vivre p-, vreedzaam,
voornaam krijgsbevelhebber, heervoerder, pasja, in rust en vrede leven.
Paekfong of Packfon, in., Z. ARGENTAN.
par/ia, basso in. - deux, trois queues,
Paco, ti). [Miîiéi'.] Geelroode zilverhoudende
pasfa van twee, drie paardestaarten. - [ H. n.j,
erts in. uit de mijnen van Chili, p a k o n. Z. BACHA. - P aeh&ilik, in. Gebied, gouverne[H. nj, Z. V. a. ALPACA.
ment van een' pasja, pdsjalik, pachalik n.
Pacolet, in. [Péche, Mar.] Pin f. ter vast1 Pache, in., vu PACTE.
Pachéablépharose, f. [Méd.] Ooglidver- zelling van touwen. - Paeolet, (eigennaam uit
dikking, eeltachtige vergroeijing of ontaarding f. de oude tnovergesch/edenissen, nog voorkomend in):
der oIglidranden, pacliyblépharon n,, pa- (Loc. prov.) C'est le cheval de P-, hij laat geen
firas onder zijne voeten groeijen: hij loopt stevig
r/iyblephardsis f.
door. 11 laudrait avoir Ie cheeal de P pour aller
Paehée, f. [Minér.] Oostersche smaragd in.
Si vite en ce lieu-I( 1, om daar zoo iaaaw te komen,
Paeheiitique, adj., z. PACHYNTIQUE.
zou men de laarzen van Klein -Duimpje moeten
J'aehirier, M. [Bot.] Wilde cacao-boom in.
achoiiiètre, in. [Tech. ] Dibtemeter in., hebben.
I'aeotille, f. Reisgoed, pakje n. , pakkaailie,
werktuig om de dikte van belegd spiegelglas te
paickagie 1., inz. vrijgoed, vr[jpakkagie, de weinige
meten, paclioinéter in.
Paehyearpe, adj. [Bot.] Met dikke vruchten. eigen goederen en waren, die de op schepen aange- Paeheépha1e, adj. [U. IL] Dikhoofdig stelde personen nwqen medevoeren. P- de lingo, de
(van vogels). - Paefiyeholie, f. (pr. pa -ehy- Parties, pak n. of bundel in. linnengoed, kleederen.
ko -lie) [Méd.] Galverdikking f. Paetiyehy- Faire sa p-, zijn pakje, reispakje, reichagoadje
mie, F. [Med.] Vochten- of sappenverdikking t. - klaarmaken, zijn boéltje pakken. -- [Corn.] liar]P aehyderiiie, aPi. [H. n., Bot.] Dikhuidig. - chandises de p , wrakgoed n.. beschadigde of geringe waar f. (vaak voor de koioniOn bestemd). PACHYIIERMES, in. pi. [H. n.j Dikhuiden, veelhoe
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(dënigr.) Ce nest pie de Ia p-, dat is voddeqoed.
(/qfJ. et fain ) Vous avez hi tine belle p- de

livres, de meubles, gij hebt (1001 een mooi partijtje

boeken, meubelen. - Pacotiller, a. n. Partijjes War n, wraIîf]oed aan boord nemen; vrijpakkapie meênemen. - Handel in wrakgoed drijven. Pacolillenr, rn Handelaar in, verzender van
wrakqoed naar de koloniën. -- Iemand, die met
eigen waren reist om ze in overzeesche landen te
verkoopen. (plant f.
Paeoiiriiie, f. [Bot.] dmerikaansche cichoreiPacqiiei', t'. a., Z. PAQUEII.
Pacquet, ni. [MetalI.j Mengeel ii. van roet,
meel en piS, 002 het ijzer en staal te harden, cement-compositie 1.
Pacqitire, m. 1 1 1 . U.], z. v. a. PECARI.
-

Pact" eonveita, ni (latin) [Hist.] Pun-

ten n. p1. van verdrag of overeenkomst, kiesvei
drag n , dat de verkoren koning VCfl Polen en de
ari.tokiatie des lands wederzijds maakten en teekenden. Signer les pacta conventa.
Pacte, rn Verdrag, veeqeljk n ., overeenkomst,
afsjn aak; verbindtenis f., verbood n. 11 y a pentre eux, er bestaat eene overeenkomst tusschen
hen. P- tacite, illicite, légitinie, stilzwijgend, onwettig. wetti(j ( f in reqten ye!(/efld verdrag fl Le psocial, 't maatschappelijk verdroq. 1'- de familie, buiLe p- conjugal,
selijkof lamilie-verdrag.
het huwelijk. - ( pop.) II a fait un p- avec le diable,
kil heeft zich aan den duivel verkocht. - [ EcIit. ]
Sara vous enfantera uit fils, et je feral un p- avec
lui, Sara zal U eenen zoon baren en ik zal mijn
verbond met hem oprigten. - [lijst,.] P- fédéral,
bondsverdrag n.. bonds-acte of feeder(„ tie f. der
Zwitsers. -- P- de familie, familie-verdrag ii., in
1761 tusschen Frankrijk en Spanje gesloten. Pacteur, Hi. (woord door Boiste 0/If/cf/even)
Verdi'aqnwleer. - t Paction, 1. [Anc. jur.],
nu PACTE. --- Factiser, v. a. Een ver(Iraq of
overeenkomst aangaan of sluiten, bij overeenkomst
bepalen, p a c t ei 7 e n. - ( fig. et Iwo.) II ne faut
jatilais J- avec sa conscience , avec ses clevoirs,
men moet nooit met zijn geweten, met Zijne pliten
in schikluinq treden, 12 a a s i qé ren.
Pactole, fl1. (rivier van Lydid, nu Bagoelet
of Sart gebeden, reeds in de oud/leid vermaard om
haar goudzand) (Loc. fig.) Posséder le P-, tout
lor du P- , sehalrjk zijn. Le P- court, roule pour
vous, de Paktolus vloeit voor U: f/ij zijt rijk. Cet
eniploi est pour lui Ie P-, dat ambt is hem de Paleto/us, de bron van groote voordeelen, van rijkdom.
Padda, in. [H. n. ] Rijstvogeltje fl op Java,
in C/i/na (zoo fJeheeten naar de paddi of rijst).
Padelin, m. [Tech.] Smeltkroes ni. des glasovens. (Oost-Indile.
Padére, 'Ti. [H. n.J Gedekte adderslang t. in
Padiebah, m. Titel des sultans vein Turkije,
door de Poi te sinds lang ook aan den koning vein
Frankrijk en teenwoordig ook aan de keizers van
Rusland en Oostenrijk qegeven, p a d i sj a h m.
Padou, rit. [Corn.] Florelband n (naar Padua
--
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,

benoemd).

±Padouan, 1 Padoiiantage, Padouir,

Z. V. ei. PACAGE, droit de PACAGE, PACAGER.

Paati, rn [Ant.] Loflied n. op Apollo; later
ook 0/) andere goden, op groote mannen: in 't eigemeen: statig, veelstemmig l/ezanq, loflied, jubellied a., p ce a si vu. (van paián , paioon, bijnaam
vein Apollo als god der geneeskunst. Pdagogile, etc. , Z. PEDAG -. - Psrdanehène, t. Mëd.]
Kwaadaardige keelontetekino van kinderen, p cern [Méd.]
'
ddnclione f. - Fietlanthroeace,
Ontsteking en opvolgende verzwering f. der beenderen omtrent de gewrichten, beeîeter, winddoorn m.
- Padérastie, etc., Z. PEDtR -. - Piedé
ne, t., z. v. a. PANAIDE.- Pziedéros, ni.
[Muuhr.] Soort van witten opaal rn. - Psrtlé
rote, f. (Bot ] Soort vein speerkmuid n.
Psedoiiome, m. {Ant.] Knapenopzirter. kinderleermeester, 111P d on o o in m. . PadopliiIe.
adj. [Didact j Kinderlievend. - Psedothyie!.
[Ant.] Opoffering f. van kinderen. . Pødotio'
phie f. Klein -kinderverpleging f., het grootbienPedotrophique, adj. Die
gen der kinderen.
verpleing betre/fend, pee d ot r ii Ii j S Ch.
VWO!), rn Litt. anc.] Ver.svoet of liever oretOrische voet van 3 korte lettergrepen en eene lange,
denser, pwon m.

Ptrone, f. [Bot.], Z. PIVOINE. -- Pøonia-

cees, f. pi. Peonie-planten, soorten van pinlisterof koningsrozen f. p1.
PaL m. Z. PACFI.
Pngaie, PagiIle,f., ook Pagai, in. [Mar.]
Schep- of roei! kin m. der indianen, p a g a a i t.
-. [Bol.j Pagaafjenboorn rn, in Guiana. - [Suer.]
Groote houten spadel, roerspadel ui.
P.g&ile, f. ( Mar.] (al/een gebruikt in): EN
PAGALE, Icc. adv. Overhaast, met overhoastieg, in
aller ijI: Aniener utie oile en p-, een zeil overhaast, in eens strijken, schielijk bergen. Mouiller
en p-. onder zeil Ira em/ier komen.
I Pagameiite, n). [Buur.] Mengmetaal, p agamént II.
Pagami er, ni [Bot.] Erapplant f. van Cayenne.
P&*gnaIes, Pagaiaalies, f. Pl. [Ant. roin.]
Landelijke fmeslen, elmpsfeslen n. pl., ter eere
van de eeldg;defl in Januarj gevierd, p a ga a a--

lien t. p1.

Paganelle, f. [H. n.] Soort van zeegrondelm.
t P*gaiie, 1., z. v. a. PAGAMSIRE. - Paganique, adj. [Ant. roniJ Landelijk, dorpsch,

boerscli: Fetes p-s, land-, d(Iip.s/esten 11. pl Paganisnie, in. Heidendom n. Dieu du p-, hei(leAse/Ic 1o1h11ul III , pl. of godheden 1. pl - Pagarque, Pagayaique, 0(„j. Ant.] Dorpsregtnt m.

Pagayer, V. n. it ii..: [ M.,ir. jl Pogaaijen, met

de pagaai i'oeijen (v(,1. PAGAIE). - Pagayenr, m.
Peiaaijei 111.

Page, f. Bladzijde. p P g i a a t. (van een boek
of schiifl); - schrift t. of druk ui. eenei bladzijde;
inhoud ni eener bladzijde. Les deux p-s dun leuillet, de beide z/j(Ien VOn een blad. p. a deuv colonnes, in twee liolonimee bedrukte ofbesc/ireven bladzijde f. - 11 y a de f/dies p-S dans ce livre, er zijn
sclioone bladzijden in dit boek. (fig ) C'est Ia plus
belle p- de soit hisloire, dot is het selioonst,t edeelte,
de ro('m.r(/k.ste. eesvolste dood vein zijnleven.- (palet.)

La nom de Dieu cot eicrit cur toules les pages de
Ia nature, Gods naam stoat op al de bladzijden
(ewrochten) der natuur geschreven. - [Agile.]
Eerste oog ii. of knop nl. vein den wijnfaetre/rank.
.- [Bot.] El/se di zijden van een vlak blad. [lnipr.] Mettre en p-s. z. METTRE.
Page, ni. Edelksaap, hofjniiker, lijfjonker, jong
menscil ter bediening von een vorsteljk' persoon,
pa gie In. Gouerneur desp -s, opziterderpagies.
firer de p-, uit d e n pagie-stand f/nt..laan. Sortir
de p-, den p(Iljie-st0n(1 verlaten. Etre blocs de p - ,
zijn diensttijd als edelknaeip volbragt hebben. (fig. et fain.) II cot liars de p-, hij staat niet meer
onder de plak, hij is zijn eigen meester geworden.
Mettre clii. liars de p-, iemand uit 1/C afhankelijkheid, de voogdi schap, het toezi,qt ontslaan. Louis
XI. mit les rois de France hors tie p-, Lode'wijk
xl. maakte de fransche koningen tot onbeperkte
vorsten. Un tour de p-, een pa ie-slreek, een guitenstreek, cmiie guitecij. snakerij f. - (Loc. pray.),
Z.EFFROrTE. II ny en aura que pour les p-s , er
zal te naauwernood geioeg zijn (van een niet te
ruim voorzie'nen disch of schotel). - [Mai.] Jongen, scheepsjongen, kajuitswachter (mousse). [ El. n.] P- de Ia reine, z. v. a. MACI-1A 0 N. [ Modes] Peigie rn, haakje of nijpertje n., waarmede de vrouwenkleedjes van onderen worden omhoog gehouden.
Pagean . Pagel, m. [H. n.] Roode zee- of
goudbrasem rn [sparus erytlirinus]. aan Frankrijks en Nederlands kusten en in de Middellandsc/ic zee (001e fi agoline. alboro, loevaroe geheeten.
Pagésie, f. [Aiic. jur.] Solidiaire cynspligtigheid I.
Pagi, in. [H. n.], Z. V. a. PUMA.
Pagiavelfe, in. [Corn.] Hoeveelheid der bijeen
verkoc/ile .clukqoederen (in sommige indische plaatsea), vier stuks lijnwaad in Pequ.
Pagiii at ion , f. [T ypogr. , Libr.j Volgorde der
bladzijden; beneauineriny, p a g 1 ii le r i n g f. - Pagitier, y. a. et n. De bladzijden met volgnomrners
teekenen. p a g i /1 ei r e n. - Het part. passé is ook
ad,j.: Livre mal paginé, slecht gepagineerd boek n.
Pagna. m. (Bol ] Groote oostindische beam,
die eeoc wolsoort oplevert, waarvan veen kussens
en matrassen maakt, p a g a a m.
Pag'ne. rn Stuk stof, dat denaaktgaandevoiks
staiiimen om 't onderlijf slaan, schaamteschort II.,
-

paan ai.
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Pagnon, in. [Corn.] Fijn zwart laken n. van

Sedan.

Pagnones, 1!. p1. [Mécan.] Fladspillen f p1.
-I- Pagiiote, lTD. Lafuard , blood a ard m., vooral

in den oorlog. --Mont p , veiliqeplaats; uit welke
Then een veldslag o[1evecht kan waarnemen, z. v. a.
Poste des EXVIJLiERABLES. - -- Pagrioterie, 1.
Lafhartigheid, bloohart ij1ieid; lornpIeiet, dotnlieid f.
Ptgode, f. Af g odste m pel in. in indid en China;
(1ff ad U). in,zulk een tempel , pa gOde ni.;
- kleine figuur f., meestal 111(1 beweegbaar hoofd
- ([am.) 11 remue in tetecoinrne one p-, /ilJmfl(Iakt
motie bewegingen met zijn hoofd. Ce nest qu'une
p , 't is eene pagode, een jabroer. - [Corn. ] Handelsvaam van ieee sche lpsoorten, v a fl O d e f. [Modes] Naam eener soort van mouwen aan een
vrouwenhuiskieed. - {MéIrol.] Indische goudmunt I. van ulteenloopende waarde. - Pagodi
iie of Pagodite , f. [Miriër.] , Speksteen m.
-

-

-

-

(stda iiie).

Pagie, ni. [H. n.j 1-toodachtige goudbrasem rn.
[sparus pagrus] in de Middellandsche zee, bij Vegiet-ie eantarella en taboo jeheeten.
t Pageie, f., nu PAYEMENT. (MiTE.
Pag.&ie, ilL [H. n ] , Z. V. a. JJERNAnD-L'HERPale, Paiemeiit, Z. PAVE, PAYEIENT.
Païeii, ne, adj. Heidense!, afgoden dienend,
a/odesc/: Les prèices, philosoplies p-s. de heidensche priesters, wjjcGeeren ni pl. Siècle p-, afgodische eeuw 1. Tout le pa r s cot p-, let qeheele
land is /eidensch. - PAYEr, ei., -NE f. 1-leiden at,
heidi f.: Les anciens p-s, de oude heidenen. La
conversion des p-s, de bekering der heidenen. (Lc. pioc.) Jiiei comme na p-, vloeken als een
ketter, als ren ketellap p er m.
1- Paillade, in. [Agric. ] Stro led a. (LITIERE).
1- Paillage, ni, Z. PAILIEMENT.
Paillaid, e, adj. Gil, onluc/tiq, hoeraclitig
- Als subat. a. en f. Ottchtijje rn en 1., foeeerder at, hoer f. Paillardeiiieiit, adv.
Op ontuchtige, onbeeclaunde wijze. - Paillai-dei-, v. n. Herren. - (/ij. et nyct.) Vreemde
f/OdeV, ofqoden aanbidden. - t SE PAILLAIWER,
V. jr. Zijn gemak en 7)1e/Zie? nemen. - Paillai-dise, 1. Hoererij, ontucht f.

PAIJJJJOT.
koop, de vriendschap breken. Tirer /i Ja courte pof an court fetri, Z. FETU. Si cela se fait, CI'OX de
p -, zoo dat gebeurt, zal er wat meer gebeuren.
Faire baler Ja p- is qn., iemand in een donker hok
sluiten. Tout y va, Ja p- et le liië, alles wordt er
aan qewaaqd, alles wordt Oj) t spel gezet. Faire
feu de p-, al/es doorbrengen, verkwisten. A longue
vole pailJe pèse, de liqtste vrachl wordt ten laatste
zwaar. Z. ook CIIEVAL, FEU, GRAIN, OE1L. - [Bot.]
P- de Ja Mecque, fleurig baardgras II. - [H. n. ]
J) en cal f P- en queue, Phd/ion, vliegende phaeton, keerkinjs'oel in., van (le grootte eener duif.
- Pij/staart, degene/ach m., een amerikaanscle
vise/i. - [Jar.j 1- darriinage, slaghout, stuwhout, stuwaa je/out n. P- de hi tte, betingbout m.
P- en ciii, broodwinder rn Bout-dehors de Ja p
en cal, p(lpeqaaistok In. Vergue de Ja p- en Cu!,
bi oac/wiader -ra f. - [MilU j A Ja p! uitgerust!
(bevelwoord tot een bataljon, dal geëxerceerd helt).
- [Tech.] Schilfer, break, slecht gen/de plaats 1.
in onto/en; gebrekkiqe plaats in t metaal, in sten,
in glas. - Vlek, donkere plek 1. in een' ede/steen.
.- P- de Ier, homers/eq ij. - Courir ui Ia p., het
zieden van het zout door eec snelle opstokinq verhaasten. - Vin de p-, stroow(jn m. (van duiven,
die men na den ooqst een tijd lang op stroo heeft
laten liqq(-'n). - PAILLE, adj. incur. Strook/ruig,
slrooqee/: Des rubis p- slrooqeel lint n. . Pail1 é, rn [Econ. rur.] Overdekking 1, afdak ij. van
een strooöpper. Stalstrooisel n. van één' dag.
- O n ve r tee r de nest in. - PAILLE, E, 05. [B lit s.]
Vee/kleurig, bont (diapré). - [H. n. ] Stioo//eurig
(van schelpen). - (Econ. mr.] Aim trop p-, met

teveelstroobedekte dose/v/ocr RI. - t Paillée, t.
[Econ. cur.] 1 loop graan, loop rn. schoven opeen'
do,schv/oer. - Paillemeti(, at, z v. a. PAILLAGE. - PailIe-eti-cul of en queue, z. onder PAII.LE. Paillebart, in., Z. V. a. TORCHIS.
-. PaiIléoles, t Pl. [iVIétaJl.] Goudlooveeljr.s n.
p1. (in 't zand van sommige rivieren). - Pa l l i er,
v. a. [Econ rur.] Alt stroo bedekken (een bezaaid
of b( p/aal veld). -- PAILLER, rn [Eon. ray.] Mesthof in. van eene boerenwerf. - Slroozo/det in.;
vertrek 11.; waar stroo om op te slapen is uitjespreid. - (Lec. fig.) 11 esi sir son p-, C'est an
Paillasse, 1. Stroozak;bultzak;stroomnatras rn
coq sur SOil p. (furrier), hij is op zijn eigen erf
stroebed t. Lne p- de bile, een linnen stroozak. (en daardoor sterk rif •moedig), 't is een laan op
- CoucIier cu' une p-, op een' stroomatros sla- zijn erf. - Pailleret, rn (pop.), z. v. a. BRUven. - (//q., bas et pop.) Soldatenhoer, c/lemons
ANT. - Paillessoti, a. Geringe strooloed in. loer f. -- (Loc. prov.) Seivileur ui Ia p-! adieu Paillet, adj. (al/eet in): Vin p-, bleekeit, bleek.ctroozak ! (ter aanduiding dat een de krijgsdienst roode wijn m. - Paillet , in. [Tech.] Klein
verloot). - [ Tech.] Haardmuur in. onder keuken- stukje ijzer of staal n. tussc/en de slotplaat en den
schoorstecsen . aan destilleer fornuizen). - PAIL- grendel, dienende voor eene veir. [ Agiic.] Hoop m.
LASSE. III. Hansworst, potsennaker, p a j a s , p a 1stroo. - [ Mar.] Mat f. (in het tulp ofop het touw).
J a S ni. - (Loc.prov.) C'est on saute p-, 't is een P- Iardé, fiespekte of gespikte mat. Pailleté,
politieke ?J)ef,1aan , kwakzalver - Paillas- C, adj. (Cot. ] Met loovcrtjes belegd of bezet. SOlI, [II. (verk/w. van paillasse) Bestikte vensterBot., Miter.] In den vorm van /oovertjes. —
inatras III., 01fl een vertrek legen zon, geraas, enz. Pailletear, fl. Zoeker, verzamelaar ni van goudle beveiligen. - Vloermotje a. vOds den im onq looverljes in 't rivierzand. - Paillette , f.
cesies' kamer. - Tainnot, dekuat f. - Paille,
verklw. van paiJle) Loovertje van goud, zilver, koStroo a. P- de froment, de seigie, forge tarwe-, per of staal tot belejret op stoffen; -- goud/oeverroçjje- , gerstesloo: 11011e de p-, bos rn stroo. Un tje n. in 't rivierzand; - schilfer f., schilfertje n.
cent de p-, honderd bos stroo. Coucier stir Ja p-, (van mineralen, van planten). [Cordon.], zn. a
op slroo slapen; (fig.) doodarn zij. Natie de AILETTE. [Oil.] P-s de soudure, kleine, langp , stroomut f. Ouviages de p-, stroowerk n., werpig vierkante goud- of zilverreepjes tot soldé
stroovlechtsels n. p1. Les soldals vont l Ja p-. de ren, soldeer/oovertjes. P-s de fey, z. PAILLE de ter.
soldate qaan on stroo uit. - I%lenue p-, boeten IM. -. [H. n. ] Soort van aardvloo f. - PaiIIeur, in.,
pt. of hulsels n. p1. van t graan, die er door het -etise, 1. Strooverkooper m., -verkoep.ster J.; stroo dorschen van afgescheiden worden. P- d'avoine, rijder. strooleverancier m. - Pailleux, ease,
haverkof. - (fig.) Le Seigneur sparera Ja p- da a(/j. Schil/eng f. (van metalen). - Paillici, ni.
Ion grain, de Heer zat het kaf (de boozen) van [Econ. rur.] , Z. PAILLEII. - Hoop rn uitqedorscht
'I goede zaad (de vromen) scheiden. (Loc. /iq. et stroo. - z. ook PALIEII. - Paillis, in. , z. v. a.
pop.) C'est an homme de p-, 't is een onbeduidend, PAILLAGE. - Paulo, M. i%larj, Z. PAILLOT. -ni e ti g meosch; 't is een str0000n: iemand, die slechts Paillole, m. [Peche] Fijnmazig vischnet n. zijnen noon tot iets leent, zonder werkelijk bij de Pailloii, m. Groole boyce t. (als sieraad op
zaak betrokken te wezen. Cda lOve, enléve. era- borduurwerk, tooneelgewaden enz.). - Vee/kleuporte Ja p-, dat is voortie/felj/k in zijne soort, rig zilverplaatje n. - [I-torI.] Elk der stukjes
dal draaqt den prijs weg, dat spant de kroon. II staal, waaruit een hor/ogle-ketting is zamen gesteld..
a bien mis de Ja p- dans ses souliers, hij heeft -. [ JoaiJ.] Folie f., onderlegsel n. der gezette
zijne schaapjes wei geschoren, zf)n voor"eel wel in steenen. - [Orf.] P- de soudue. Z. PAILLETTES
acht geno m en. Ii est dans Ja p- jusejuan veotre, de soudure. .-.-. [Pa l et.] Stroobedekking t. der kuip.
hij leeft (leeft alles) in overvloed, leeft als een -. [Pot. d'étain] Dun, rond tinblaadje n. ter vervischje in 't water. Its sont lb come rats en p-, tinning van sommige voorwerpen; . het vertinnen.
zij hebben alles naar wensch. Mythe qn. a Ja p-, - (Chirn.] Zeer smeltbaar a//ieersel van bismuth.
iemand rumnéren. uitkleeden , arm maken. Jeter Ja - Paillotiner, v. a. [Tech. ] Vertinnen. met
p an Vent, niet weten wat men doen zat, waar tin soldéren. - Het part. passé is ook adj.: Pièce
men heen zal let aan 't lot overlaten, iets op zijne nal paiJionnée, slecht vertind stuk a. - Paillcnoopen altellen. Rompre Ja p-, een verdrag, een' Lit, m. [Econ. dom.] Matrasje n. , kleine .stroo-

,

-

'

-

-

-
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zak m. – [Mar.] Klerk, schrijver rn. op eene qaleï.
— Beschuit- of broodkamer f. - Boidages de p-,
buikdenning, parniering f. van de broodkamer.

Pain, in. Brood n. P- blanc , noir, bis, tendre,
rassis , wil, zwart, bruin, versch of nieuwbakken,
oudbakken ofbeleqen brood. P- de frornent, de seigle , dorge, tarwe-, rogre-, gerstebrood,. P- de houlanger, P- de niënage (of de cuison of bourgeois),
bakker.cbrood , huisbakken brood, P- pâteux , brood,
dat niet doorbakken is. P- mollet b la reine, fijn
wittebrood. P.. clmland, z. CHALAND. P- chapelé,
geraspt brood. P- azymeof sans Ieain, ongezuurd
brood. P- de rive, korst-, blikjes-brood, brood,
dot inblikken gebakken is. P- doux levé, niet wel
gerezen brood. - Brood ii., voedsel, onderhoud n.,
kost m., bestaanmiddel n. Gagner son p-, zijn
brood, zijn onderhoud winnen. Avoir son p- assuré, een vast bestaan hebben. Etre sans p-, zonder brood of bestaanmiddel zijn. Demander son
p-, bddelen. - Z. ook AZYME, BÉNIT, BOULANGER
(v. a). CACFIETEJI. CHANTER. COUPER. duRE. EPICE,

gro d

ENFOUItNE1I, MUNITION, PROPOSITION. QUOT1IIIEN.

.- (Loc. fig., farn et prov.) II sail mieux que son
-manger, hij kan noq wat meer of beters dan

eten: hij heeft wat geleerd. II a du p- cult,
hij kan wel leven. II a inangé de mon p- pendant
trois ans, hij is drie jaren in mijne dienst geweest.
Ii ne vaul pas le p- quil mange, 11ff is 't brood
Riet waardig. dat hij eet. Vendre sa maison pour
Rn rnorceau de p-, zijn buis half te geef verkoopen.
11 trempe son p- de larmes, hij eet zijn brood met
tranen. II mange du p- du rai. hij zit gevangen.
Cela est long comme un jour sans p-, dat duurt
al te lang, dat verveelt even lang als een dag,
op melken men niet te eten heeft. C'est du p bien
long, op het voordeel, dat dit aanbrengt, moet men
lang wachten. On lui a fait passer (perdre) Ie
goit du p-, men heeft hem om het leven gebragt.
Faire la guerre au p-, Zijne hongerige maag stillen
met veel brood te eten; hongerig zijn. Emprunter
un p- sur Ja fournée, ergens de voorproef van nemen, alvorens men 't bezit (vgl. FOURNEE). II na ni
p ni pàté, hij heeft noch te bijten noch te breken.
Du p- cuit, Do p- de cuit, in voorraad gemaakt
werk n. om later te dienen Donner b un enfant
une fricassde de p- see, aan een kind mets dan
droog brood geven. II ne faut pas donner aux
chiens Ie p- des enfants, het brood der kinderen
moet men niet voor de honden werpen; men moet
de heilige zaken den ongodsdienstigen niet mededeelen. Oler le p. de Ia main de qn., iemand zijn
bestaan ontnemen. De tout savise a qui p- faut,
armoede zoekt list. II a mangé de plus dun phij heeft meer dan eene plaats in de wereld gezien.
11 est bon comme le p-, hij is een man als een
kind, de beste man der wereld. z. ook REMT, BEUR-

RE. BLANC. CORNIT , CBOÛTE, CUlT, ENFOURNER,
GAGNER, MINER, MANGER, MESSE. - Pain

wordt gezegd van verschillende voorwerpen, die min
of meer den vorm van een brood, van een langwerpig
blokje hebben: P- de sucre, cuikerbrood n. P- de
cire, waskoek m., wasschijf f. P- de savon, steenzeep f., stukje zeep. P- de plumb, loodblok n.,
zalm m. P- dacier, staa l klomp rn P- de roses,
rozenkoekje, rozenbroodje n. P- de terre, leemklomp m., ongevormde potaarde t. P- de tronille,
Z. TROUILLE. P- de crab, pijpje krijt P- de noeuds,
leiblok n. P-s de creton, kanenkoekjes (tot vogelmestnq). P- de liquation, ertskoek m., die na de
uitzijging of onizilvering van 't koper overblijft,
enz. [Bot.] Arbre h p-, broodbooin m. (jaquier).
P- de Saint-Jean, Sint-Jans-broodboom (ca rouhier).
P- (le vache, de loup , de crapaud, naam van paddestoelen. P- de pour'eau Z. CYCLAMEN. P- de
coucou, z. COUCOU, ALLELUAI. P- de singe, apenbroo', vrucht van denbaobab. P-desanges, z. v. a.
HOtTQUE. P- des Indiens, Z. v. a 1GNAME. P- blanc,
sneeuwbal (ook rose de Gueldre, pelote de neige
geheeten). P- d'oiseau, muurpeper. P- -yin. snort
van haver I. [%linér.] P- fossile of do diable,
steenbrood, duivelsbrood n., eene kalkaardiqe concrdtie, die soms honderden panden weegt. P- of
Pvliche de quatorze saus, z. MICHE. (bakker m.
Pain-d'épieier, m. Koekebakker, peperkoekPaines, f Pl. (Tech.] Lappen of snippers m.
p1. laken of wollen stof, waarvan de leêrtouwer
zijn' wischiap maakt.
]Pair, e, adj. Gelijk, eveneens: 11 est p- et

PAIItIE.1301

compagnon avec lui, hij leeft met hem als met zijn'

gelsjke - Even, (1001' twee zonder overschot deelbaar. Nombre p-, even getal fl: Tranches p-es, evene
afsnijdingen der cijfers van een getal. - [Pops.]

Pied p-, versvoet ,a. van een even getal lettergrepen.
- PAIR, fl1. Gelijke. wederga: Un génie sans p-,
een genie of vernuft zender wederga, Paris sans
p , het wetrgalooze Parijs. - Vivre,aec ses p-s ,
met zijne gelijken leven of omgaan. Etre juge par
yes p-s, door Zijne gelijken geoordeeld, gevonnisd
worden. - [Corn.] Le change est au p-, z.
CHANGE. La rente est au p-, de rente staat al
pan (als t ijdens de uitgifte derschuldbrieven). (fig.)
nu p-, geen achterstallig werk hebben,
alles bijgewerkt hebben, op elfen voet roet zijn werk
staan; ook: in een handelshuis teCen kost en inwoning zonder loon werkzaam zijn. Je me suis
mis nu p-, ik heb alles bijgewerkt. — [Jeu] Jouer
h p- ou non, even of oneven spelen. — [11. n. ]
Gaaike n., het mannetje of het wijfje van zékere
vogels (inz. van duiven en tortels) met betrekking
tot elkander: La lourterelle a perdu son p-, de
tortelduif heeft haar gaaike, haren tortel verloren. - (Lor. pray.) Ii entend le p-, hij' is in de
zaken zeer bedreven, doorkneed, hij is glad. DE
PAiR, bc. adv. Gelijk, op gelijke wijze, in gelijken
graad of rang: II va, marche de p- avec les plus
grands seigneurs, savants , hij wordt metde grootste heeren, geleerden gelijk gesteld, hij kan zich
met de grootste heeren, geleerden meten. z. ook
COMPAGNON. - Il s'est tird du p-, 11 est hors du
p , hij heeft zich boven Zijne 'eljken, boven anderen verheven, hij is alle anderen voorbij gestreefd.
II s'est tiré hors du p-, hij' heeft zich uit eene néteEtr e p ))-,
( gelijk
liqe omstandigheid gered.
Zijn, gelijk staan. -- PAIR, m. Lid, der eerste kamer
of pairskamei' (chamire des p-s) in Frankrijk,
pa t r; lid van 't hoogerhui.c of 't huis der lords
(cliambre des lords) in Engeland, p ee r (pr. pier).
- Weleer in Frankrijk de titel der groote kroonvassalen, vervolgens der bezitters van de tot palri Ei n verhevene landgoederen, welke als medeleden
van t parjsche parlement in rang en voorreqten
gelijk waren, pair. - [ Philol.] Les douze p-s
de France of de Charlemagne, de twaalf paladyns
der ridderromans, die tot het gevolg van Karel den
Groole behoorden. - P-, P- fernelle, vrouw, die
een pairschap bezat, die den rang en de voorregtea
van 't pairschap genoot.
Paire, f. Paar n., mannetje en wijfje van dezelfde dierensoort, inz. van vogels: Une p- de pigeons , de tourterelles. een paar duiven, een paar
tortelduiven (doffer en duif). - Une p- de boeufs,
de chevaux, tweespan van ossen, paarden. —(fans.)
Une p- d'amis, een paar vrienden. -- Paar n.,
twee bjjeenbehoorende dingen de bas, de gants,
de souliers, d'éperons, de pistolets, paar kousen,
handschoenen, schoenen., sporen, pistolen. - (fans.)
Une p- doreilles , de joues, een paar ooren, wangen. (Alen zou niet mogen Zeggen: Une p- de mains,
de bras, de jambes, de pieds, d'yeux ; alleen in
burl. stijl: Une belle p- de fesses) . -- Ook gebézigd
van een enkel voorwerp, dat hoofdzakelijk uit twee
verbonden stukken bestaat.' Une p- de ciseaux, de
lunettes, de mouchettes, de pincettes , de tenailles, eene schaar, een bril, een snuiter, eeoc tang,
eene nijptang. Une p- de calecons. de culottes, eene
onderbroek, korte broek. - (fain.) Les deux font
Ia p-. die twee zijn elkaâr gelijk, hebben dezelfde
gebreken. - [ mat.) P- de nerfs of enkel P-, zenuwpaar n., elke afdeeling van gelijksoortige zenuwen, die een' gemeenen oorsprong hebben. Les
douze premières p-s de nerfs, de 12 pnar hersenzenuwen (die uit het verlengde mer g ontsprin gen).—
[Bot.] Iedere twee tegenoverslaande bijhlacw'jes van
een zamennesteld blad. - [Phys.] Ieder platenpaar
(koper en zink) van de Voltasche kolom. - (Loc.
-

-

-

/1g.) z MANCHE f.

Pairement, adv. [Arith.] (zeiden dan in):
Nombre p- pair, even getal, welks helft ook een
even getal is Nombre impairement pair, een getal. welks helft een oneven getal is.
Pairesse, f. Vrouwvan een' pair, pairés f.,
(in Engeland) peeress (pr. pier'es).
Pairle, m. [Bias.) Gaf/el m., een der eerestuk
zoogenaamde eervolle heraldiscise wapen--kenof
stukken, gevormd uit den reqter en linker schuinbalk en den paal, elk Ier helft van hunne lengte ge-
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nomen en elkander in 't hart des sch il ds ontmoetende. P- a1és, renversé, verkorte, omgekeerde
gaffel. Po0 en p-, qa/Telsqewijs geplaatst.
Pairol, m. [Tech.] Groots koperen ketel m.
t Paisibi lité , 1. Vreedzaamheid, vredelievende geaardheid f. T Paisible, adj. Vreedzaam, stil,
rustig, vredelievend. C'est un homme p- , qui
veut vivre en tepos, 't is een vreedzaam man, die
in rust wil leven. Enfant p-, stil, rustig, bedaard
kind n. Ce prince esi p- dans ses élats, deze vorst
is rustig in zijne staten. - Le mouton est Un animal p-, het schaap is een zachtzinnig, stil dier. Un
courage p-, een kalme, bedaarde moed ni. - P- possesseur dune terre, ongestoord bezitter m. vaneen
goed. Lieux, Bols, Forts p.5, stille, rustige plaatsen f. pl., bosschen, wonden n. p1. - ouler des jours
p-s , rustige, vreedzame dagen slijten. - Paisiblerneiit, ode. Op vreedzame, stille wijze, geruste fjk. 11 dormait p-, hij sliep gerust. II vit p- dansl
Ie sein de sa familie, hij leeft stil in den schoot
zijner familie.
Paissaiit, e, adj. Grazend, weidend. - [Bias.]
Brehis p-e. grazend schaap n.
Paisse, f. [El. n. ] Vroegere naam voor molneau, musch f. —P- des bois, Ardenner vink in.
P- buissonnière of privée, z. v. a. PEGOT. P- de
saule, z. v. a. FnIQFTLT. - P- solitaire, blaanwe

mcccl t.

Paissean, in. [Agric.], z. v. a. ECHAIAS. [Corn.] Soort van ser.cjie t., die in Languedoc werd
gemaakt. PaisseIage al., Z. V. a. ECHALASSAGE. Paisseler, v. a., ECLIALASSER seliève, t. Door staken afgesloten plants f. [Cout.] Zwijnenvoedsel 0., draf m. - Paisse

lure, f. Dunne hennepbaad. in. tot bindstroo der
wijutokken.
Paisoii, f. [Agric., Véner.] Al wat het vee en
't jaqiwild te grazen of te eten vindt, inz. in de
bosschen; z. v. a. GLANDEE. - [ Tech. Stolts, stompscherpe ijzeren schijf, over welke de zeemtouwer
de huiden heen en weder trekt, om ze lenig te maken en de vouwen weg te werken. - Paisson
iier, v. a. [Tech.] De huiden stoltsen.
Paissoniiier, m., -ière, f. Veehoe d er m.,
-hoedster f in (Ie eikelbosschen.
Paitre, v. a. Afgrazen, afweiden; laten piazen of weiden. Les l)estiaux qui paissent l'herbe,
het vee, dot het gras afweidt. - Bij uitbreiding:
Les oles, les canards paissent Iherbe, de ganzen,
eenden vreten 't gras af. Les cochons paissent ie
gland, de varkens zoeken de eikels tot voedsel op.
-- Hoeden, laten grazen of weiden: Joseph et ses
frères paissaient les troupeaux, Jozef en zijne
broeders hoes/den de kudden. - [Tech.] P- la
meule, de olijven weder ander den molensteen brengen of schuiven. - LAITRE, V. a. Grazen, weiden:
Le lion et Ie tigre paissaient avec les agneaux,
de leeuw en de tijger graasden met de lammeren.
Faire p- ses chevaux dans Ie p r é de son voisin.
zijne paarden op de weide van zijn' buurman laten
grazen.
(fig. et pop.) Envoyer p- qn., iemand
met verachting wegzenden, naar den drommel Iaten bogen. -- SE PAITRE, v. pr Zich voeden. azen
(van roofvogels). Les corbeaux se paissent de
charogne. de raven voeden zich met, azen op kren
gen. - ( fig.) Se p- de chimères (liever repaître),
zich met hersenschimmen ophouden, vermaken.
Paix,f. Vrede in.; rust, eendragt, eensgezindheid;
kalmte, stilte, zielerust t. P- générale, algemeene
vrede. P- ferme et stable, vaste en duurzame vrede. En lemps de p-, in vredestijd. Traitd de p-,
vredesverdrag. P- fourrée, plâtre, schijnvrede,
geveinsde vrede. - P- do roi. inwendige vrede,
landsvrede (in Engeland). - R'ijablir Ia p- dans
on Elat, den vrede, de rust in eenen Staat herstellen. D epuis qu'il est entré dans notre familie,
ii en a ha nni la p-, sedert hij in onze familie is
gekomen, heeft hij den vrede, de rust daaruit gebonnen. La p- n'y est plus, er is geene rust, geene
eendragt of een.c'ezindlieid meer. On vit chez lui
dans une grande p-, men leeft bij hem in groote
rust, stilte. - P aroles de p-, woorden van vrede,
van verzoening. - Les arts de Ia p-, de kunsten
des vredes (voor welker bloei de vrede gunstig is).
—[Ecrit.] Lange de p-, de engel des vredes. Jezus
Christus. -- C'est un ange de p-. 't is een vredesengel, iemand, die verzoening, eendragt sticht. (dévot.) Dieu veuille nous donner sa p-, God geve
--

)ns zijnen vrede, zijne gunst, genade. - La p- de
'âme, de vrede, de stille g erustheid der ziel, de
ielerust t. - Prince de Ia p-, vredevorst, de Meslas. Loi de paix , vredewet f., het evangelie. fly.) fis ant fait la p-, lis se soot donné le baiser
le p-, zij hebben zich weder verzoend. II a fait sa
is weder in gunst. Laisser go. en p-, iemand
n rust, met vrede laten. Vous Otes let en p-, gij
:ijt hier in rust, ongestoord, onbezorgd. - (pop.)
)ieu lui fasse p., God late zijne ziel rusten, Gast
chenke hem de eeuwige rust. - (Loc. pray.) Ii
aut laisser les rnorts en p-, men moet de dooden
iten rusten, van hen geen kwaad spreken II iw
ie donne ni p- ni irève, hij plaagt mij altijd, hij
iat mij geen oogenblik rust. P- et peu, weinig en
set rust; beter een klein vermogen met rust, dan
vervloed met onrust. z. ook AISE. -- PAIX ! interj.
til! P- Iá, messieurs! stil daar, heeren! Eli, p
one! wees toch stil. - [ Liturg.] De patdne of 't
elkschot'ltje, dat de priester den getoovigen te kiesen aanbiedt; in 't algemeen: ieder gewijd voorwerp:
en bisschopsring, eens reliquie , een heiligeneeld, enz., dat weleer bij de dienst met de woorden
ax tecum ! vrede zij met u! te kussen werd geeven. Dunner Ia p- is baiser, het keikschoteltje
en kus aanbieden. -- [Bouch.] Schouderbeen n.
an een schaal) of kalf.
Pajotage , m. [Bdcan.] Omkeering f. der
chepborden van een' watermolen in 't water.
Pak -foiig, in., Z. ARGENTAN.
Pal, in. (P l m'. pals) Toegespitste paal m. Blas.] Paal in. (vroeger stook), twee loodregte
men, die door 't bait van 'I schild gaan. P- failli,
etrait , ahaissé, afgebroken, geknotte, verlaagde
aal. P-s Ilamblants (vroeger Paux fl ambants),
olvende en van onderen spitse palen. Rangé en p-,
aalewijze gerangschikt.
Palabre, f. Op de afrikaansche kusten, z. V. a.
.VAME in Turkije. - 4 P-s, onnutte en lange reenen f. p1.
Palache of Palanche, f. [Anc. mil.] His-

arenzwaard m., paldche f.
Palade, f. [Mar.] Riemslag, haal of slag in.
tel den roeiriem.
Paladiii, ni. Ridder, beroemd ridder uit de
iiddeleeuwsche ridderromans, inz. ridder uit het
evolg van Karel den Groote, paladijn in. - (fig.)
)apper en ho/felijk held, dolend ridder, avonturier.
'aire le p., den paladijn spelen, den dapperen en
alanten heer uithangen.

Palaïopèti-e , in. [Mindr ] Soort van digt
eldspaath, rots- of bergkiezel in.
Palais, in. Paleis n., vors tenwoning t., vorste
buis; —prachtig lieerenhuis, hotfl n. P- royal,-jk
postolique, archiëpiscopai, épiscopai, koninklijk,

auseljk, aartsbisschoppelijk, bisschoppelijk paleis n.
e p- de l'empereur, du gouvernement, het paleis
es keizers, het g ouverne m entsluis of 't paleis der
egéring.--Le p- Farnèse, Le p- Médicis, het paleis
f hotel (palazzo) Farnese (te Rome) , liet paleis Md:icis (te Florence). - Sa maison est un vrai p-,
fjn huis is een waar paleis, is groot en prachtig.
IHist.] P- -Royal, een door R ichelieu in ltU9
e Parijs opgerigt nebouw, dat tegenwoordig met
ijne aan den handel verhuurde galeries, die prach
ko[fsjhuizen, restauratifin,-gewinkls,mazj
ordeelen, enz. , ook een' grooten wandeltuin en twee
chouwburgen bevatten, als 't ware eens stad in
ene stad mag geheeten worden. - Maire du p-,
MA1RE. - [Jur.] Le p. de justice, het paleis
an justitie, 't geregtshof. Joins du p-, regtdaen in. p1. Gens de p-, geregtspersonen (regters,
dvokaten, procureurs, deurwaarders, enz.) Style
[u p-, de p-, Termes de p-, geregtsstji, geregtejke stijl m., regtstermen in. p1. - ( fi g.) Het be'oep van regtsgeleerde: Suivre le p-, zich aan de
alie, aan de regtbank toewijden. Mourir de fain
LU p-, als advolsaat niets te doen hebben, niets
'erdienen. - [Pout.] Révolution de p-, paleis-omventetin.q, zamenzwering f. in een vorstelijk pavis door de hovelingen, om den vorst van 't leven
e berooven, ofte onttroonen. - (poft.) Le p- des
)ieux. des cieux. Les célestes p-, Les p- aériens
f dtoilés, het paleis der Goden, der hemelen, de
)lympus. L'iiumide p- de Neptune, de Thétis, de
'ee. Les douze p- of maisons do soieil, de twaalf
eekenen of sterrebeelden des Dierenriems. - PAALS, in. [Anat.] Verhemelte n. des monds. Le voile
.

(

PALALACA
du p-, liet zachte verhemelte. Se hrûler le p-, rich
Avoir le p- fin, een' fij't verhemelte branden.
nen, lciesclien smaak hebben. [Cuis.] P- de I)oeuf,
qeregt ti. van ossenverhemelte.
[H. n. ] P- -de
- boeuf of cliagrind, handelsnaam cener soort van
n e r i e t (z. néiite).— [Bot.] P- de lièvre, z.v.a.
-

-

-

LAITERON.

PaaIaea, in. [U. n.] Groote groenspecht m.
der Philippijnen , van Bengalen.
Palame, f. [U. n. ] Plies n. tuseclien de teenen der platnoetiqe dieren; zwemvlies n.
Palamède, ni. [Hort.] Soort van tulp f., palainddes m. - [1-I. n.1 Palamedes rn, z. v. a.
KAMICHI. -- Palarnédien, ne, adj.: [Philol.]
Letties p -nes, Palainédisclîe letters f. pl. , namen
van 8 qrielcsche letters (eta, 0 mega. zeta, theta,
ki, phi , chi en psi), wel/eer uitvinding men aan

Palamedes toeschrijft.
Palarnente, t. [Mar.] Riemen, gezamenlijke
riemen m. 'Pl. eener 'join; z. V. (t. PALADE.
--

Palarnide, f. [U. n]. z. v. a. BONITE.
Paktmidière, f. [Ptche] Klein tonijnnet n.
Pataniie, f. [Chic.] Bloedende kloof f. in de
hand.
Palan, rn. f Mar. J To/cel n. , talie, derde hand f.,
vierloo.er m. P- d'étai of de charge. .cpiltakel,
slagtakel. P-s de revers, wanttalie. P- de bouline,
talie van de boelijns. P- de bredindin, binnenwipper m. P- debont, talie-ophouder m. of val 1. van
de blinde ra. P-s de caliorne et de candeletles,
P-s de mals, voor-zijtakel, zij- en kiptakel. P- de
roulis. stoottalie op de marsra, slingertalie. P- des
dirnanches, talie tij den fokkemast om de groote
marszeils -boelijn uit te halen, of om een werpanker te plaatsen. I- de retenue, keerljn , cjimouder ni. (bij 't kielen van schepen) . P-s b fouet, derdehand, staarttalie. P-s b croc, haaktalie; vierloo-

per. P-s de bout de vergue, noktakels. P-s de caDons et de retraite, zijtalies en achter- of in/waltalies tij de stukken. P- simple, kiaplooper m.,
enkele talie. P- double, vierlooper , dubbele talie.
P- de ns, riftalie. P- ui itaque, manteltakel. P- de
in come d'artimon talie op de paarden. P- b
émérillon, warteltalie P- de roulage of de roulis,
slingertalie, stoottalie op de marsra. P- de bigues,
hoorntouw, tuitouw n. P- de sahord, p0 rttalie.
P- a fouet. staarttalie derdehand. P-s damure
de drisse. de racage, de suspente, de guy, ho/stalie, rakkelalie, talie van de topreep, bakstagtalie
van den boom. P-s volants, losse taliën.
Palanehe, f. Z. PALACHE. [Coot] Groene
stof f. tot voering voor matrozenkleederen.— [Tech]
Juk, draag- of einmerjuk n. der waterdra g ers.
Palançons, m. p1. [Mac.j Stukken hout ter
vasthouding van (Ie pleisierleern.
P&ilancre of Palangre, f. [Pèche] Zware
vi.cclilj/n die de dunnere lijnen of dreqiouwen
draagt, palanqer f. Palanci-erof Palan,

,

-

,

,

-

grer, v. a. Met de palanqer visselien. -- Palanerier of Palangrier, m. Lijnvisscher m.
Palandeaux, m. pl. , Z. PALARDEAUX.
t Palandrie, f. Platbodemd vaartuign., palander m. (LANCRER.
Palangre, Palangrer, Z. PALANCRE PAPalauguer of Palaiiqiier, v. a. et n. [ftlar.J
OptaliPn, talien, aan een takel of talie hfjschen.
P- les hauhans, het want aanzetten.
]P alanqite , f. [Fort ] Palissaden-verschansing f. , van boven open blokhuis n. (bij sommige
vestinqen in Hongarije, Croalie, enz. in gebruik).
Palanqsier, v. n. , z. PALANGEJER.
Palanquin, M. [Mar.] Kleine talie f., takeltje n. P-s de mits de hune, kiaploopers van 't
stenqewant. Pendeurs des p-s , hangers van de
kiaploopers. - PALANQUIN, nl. Oost-indisch draagbed n . , draaqzetel , draaqstoel , p a 1 a n k ij a rn
(waarin indische grooten door hunne slaven op de
schouders gedragen worden) . - Palanquinet,m.
[Man. ] , z. v. a. PALANQUIN.
Palape, f. , liever PALADE.
Pal-à -planehe, f. , z. PALPLANCHE.
Palardeaiix, rn. p1. (Mar.] Met mos, met

bruinwerk en teer aanqelegde plankjes n. p1.,
sto planken f. p1., kluisproppen m. pi.
^ alare, m. [H. n. ] Draaiwesp f.
Palas, m. [Mi l .) Regte sabel ED. bij de Turken.
]Palastie, m. [Serr.] Kas van een slot, slotplaat f.
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Palatal, e, adj. [Gram.]: Consonnes, Lettre p-es, gehemelte - letters f. pi. (d, t, 1, n en r).
Palatial, e, adj. (ps. t=c) [Arch.]: Genre,
Style p- , paleizen-stijl ni.
Palatin, in. Paltsgraaf. - Koninklijke groatgraaf of onderkoning in Hongarije; stadhouder of
woiwode in Polen, palatijn, palatjnus m. PALATIN, E, (ldj. Electeur p-, Comte p- du Rhin,
keurvorst van de Pal/s. Maison p-n, paltsgrafeljk
huis of geslacht n. Princesse p-n, paltsqravin; ema/in van een' palatfjn of een' woiwode. - [ Geogr.
ann.] Mont p-, palatfjnsche berg of heuvelrn (een
der zeven h e uvelen, waarop Rome gebouwd werd).
[Myth.] Le dieu p-, La déesse p-e, Apollo,
Cybële. - PALATIN, E, adj. [Anat.] Het gehemelte
betre/fend: Os, Nerfs p-s, gehemelte-beenderen n.
pl. , zenuwen 1. pi. Voûte p-e, gehemelte n. - Palatinat, ED. Waardigheid van palatfjn of palts graaf, pa/tsgrafeljke waardigheid f., oalt.cqraafschap n. - [Gdogr.] Pa/Is f. Le P. du Rhin, de
Rfjnpalts. - Naam van elke provincie in Polen,
woiwodschap n. - Palatine, f. Gemalin van
een' paltsgraaf, van den hongarjschen onderkoning,
nun een' poo/schen woiwode; prinses van het pallsische huis. - [Modes ] Pelskraag, halspels in., sabelbont n., palatine f. (zoo qeheeten , zegt men,
naar de pa/tsgravin, die 't gebruik van zulk een
isieedingstuk in Frankrijk invoerde). - [H. n. ]
Polatijn -aap M.
Palatite, f. [Méd.] Ontsteking van 't qehemelte, van 't zachte 0 eheme/te, gehemelte-ontsteking t.
Palato -labial, e, a(j. [Anat.] Tot ge/seine/te
en lippen be/soorend, : Artère p-e, gehemelte-tongslaqadei- t. (P/ne. in. palato-labials.) - Palato
-deiita, e, at/f. [Gram..]: Lettre p-n, 'e/ieme/teen tand/ et er t. (P/ur. rn. palato-dentals.) - Palato-pliaryngieii, ne, adj. [Anat.] Tot gehemel t e en strottenhoofd behoorend: Le muscle p-,
of als subst. La p - , de qehemelte- en keels p ier f. PaIato - ptaaiyiiite, t. [Mid.] Ontsteking t.
vange/seine/te en keel. - Pal
-salpyngien,
adj. rn.: Le muscle p-, of als suhat. Le p- de oortrolnl)etsI)ier f. - Palato - staphyliei., adj. in.:
Le muscle p- of als subst. Le p-, de hu ,igspier t.
Palâtre, m. [Tech.] Dun geslagen ijz
erb/ikn.
- z. t'.
a. PALASTRE.
(ken/cl D.
Palave, f. [Bot.] Pei-uaansch Sint -JansPale, I. [Tech.) Schuif- of valdeurtje n., schutklep t. van een vijver , waternolen of sluis. Schepbord, schoepbord, roeibord n. van een sloombootrad. - Damplonk, he/plank f. ter afdainining
[Mar.] Blad ii. van een' riem. - [Liturg.] Kelk-

deksel m.

,

overtrokken bordpapieren deksel voor

den kelk bij de misbediening. - [II. n.] Zekere
adderslang t.
Pâte, adj. Bleek: Avoir le teint p-, eene bleeke
gezigtskleur hebben. II est p- de colère , hij is bleek
van toom, van gramschap. P- comme un mort,
zoo Week als een doode. Une lueur p-, een b/en/ce
schijn m. Couleur p-, b/ce/se kleur I. Rouge p., bleekrood. Jaune p - , bleekpeel. - Lumière p-, bleek,
mat licht n. . [Méd.] P/ties couleurs, Z. CHLORO'
SE. - (fig.) Style, Discours p-, k le ur/ooze stijl m.,

rede f.

Pal/t, e, ocij. [Bias.] Gepaald, geheel bedekt
met aaneengesloten pa/en in effen getal.
Paléage, m. [Man. ] liet uitschieten, opscheppen, verschieten van stortgoederen.
Palée f. [Arc. hydr.] Paalwerk n., rij fist geheide palen. - [EI. n. ] Balg m.; soort van meerforel in Zwitser/and [sairno paisea]. - [Mar.],
z. v. a. PALADE ; PALE.
Palefienier, m. Stalknecht, palfrenier in.
— Palefrol, m. Staatsiepaard, parade - paard;weleer ook mr.: damespaard ii. - (iron.) Knol m.,
slecht paard n.
Paleniente, f. , Z. PALAMENTE.
Palénion, in. [H. n.] Garnaal t. (chevrette).
Palempitrez, in. (pr. –rèce) [Corn. ] Oost-

indische tapijten m. pi. van beschilderd katoen.
Paléographe, m. [Didact.] Kennes van 't
oude schrift, palcvograaph m.
Paléora
plile. f. Kennis van de schrijfkunst en 't schrift
der Ouden; ontcijfering der oude handschriften;
-

palceographie t. - Paléographique, adj.
De oude schrijfwijze of de kennis daarvan betref-

fend, palwogrdpbisch.

-

Palëologue,

adj.

De oude talen kennend; op de wijze der Ouden

PAI4iONTOGRAPI1E
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-

sprekend p al wo I Og is c h.
[Hist.] Bijnaam e. a. bij 't boren;
ovaal plankje n. des rietdekder 8 laatste keizers ran 't Oostersclie rijk: Con kers; winctvanglilad n. in een uurwerk; naam
stantin Ii-. Constantijn Palwloqus. Als subst. der sprekende toetsen bij klaviermakers; opm. Kenner der oude talen, paiwolo ogm. Pa. tred in . van eene koets.
1éoiitovaphe, in. Beschrijver van de fossiele
Palettei-, v. a. (Péche] 4/platten, bletten,
ûverbIijf.eIs i/er voorwereld, p a I ao ie t o q i a a ph. I petten, het einde van een' vischhaak plat slaan, om
Paléoiitogiaphie, f. Beschrijving van de hem aan t snoer vast te maken).(M&NGLIER.
vooiwereldljke bewerklaigde wezens, van de fosPalétisvier, in. [Bot.] Wortelboom in., z.
sick dieren - en planlen-overbljfsels eenei- vroegere
Pâlear, f. Bleekheid, bleeke kleur f. inz. des
wereld, palwontoor aphi e.
Paféontogia. gelauts. P- mortelle, doodeljke bleekheid. La pphique, adj. Diebeschrjving betre/fend, p a 1w on- de Ia mort paraissait sur son visage, de doods
-

,

-

-

-

-

-

-

-

,

--

-

toqrdphiseh.

Paléontologie, I. Lee/der

-

kleur vertoonde vie/i op zijn (haar) aangezigt.

voorwereldlijke organische schepin'j ; z. v. a. PAPall, rn. [Philol.] Heilige taal f. van AchterLEONTOGRAPUJE.
Paléosaiires, rn. p1. Voor- mdie, in welke de gewijde boeken der godsdienst
van Boeddha zijn geschreven, en die 't midden houdt
Paléothé
wereldljke haedissoo'iten i p1.
nou, in. [H. II.] Voorwereldlijk dier, dat liet tusschen 't sanskrit en prakrit, pali n., poli-taal t.
midileii houdt tussehen het lopirzwijn en den neusOok als adj.: Alphabet p-, het alphabet dec'
horen, paiwothérion in.
Paléozoolo- poli-taal.
-

-

-

-

gie, f. Natuurlijke historie f. der fossiele dieren.

Paléozoologiquie, a dj. Die historie betreffend. palwozoö1ôisch. Paléozoologis.
te, in. Beschrijver, beoefenaar der fossiele dieren,

-

-

Pall, e, adj. (en part. passé van palir): Visage
p., verbleekt gelaat n.
Palleot, in. [Pèche] Draajjende viscliweer f.
Palicoiir, in. [1. ii.], Z. GALLITE.

palwozoölooq in.
Pafler, in. Trapportaal ii., rustplaats f. op
Paleron, in. Schouderblad n. (van sonimige een' trap: Quand on a inonté douze marches, on
dieren).
[Bouch., Cliarcut.] Schouderstuk n. trouve tin grand p-, wanneer men twaalf trappen
is opgestegen, vindt uien eene groote rustplaats.
van 't mud, van 't varken.
--Pa1esteaux, in. p1. Lompen, vodden f. p1. [Tech Houten balk in . onder de ijzeren as van eenen
(Loc. prov.) [Tn homme est bien
Palestine, 1. [Typogr. 1 Dubbele niedioan in ., watermolen.
eene drukletter tussrhen dubbele augustijn en dub- fort sur son palier (ook: cur son pallier), Z. PALLIER.
bele dessendiaan (ook deux points de cicëro ijeheePalièi -e, f. Eerste of onderste trede f. van
PALESTINES, f. p1. [Myth.] De furl/in of een' trap.
ten).
wraakgodinnen t. p1. (furies).
Palification, 1. [Arch.] inheijing of inram
van palen om op te bouwen, bevestiging f.-ming
Palestie, f. [Ant.j Worstelperk n., kampPalilier, V. a.
plaats ,nrstelooYiol i ii lcvstra f.
Somtijds van den grond door paalwerk.
no/c: de w)l'steIoc/cninçIen U 1)1., kampipelen n. p1. Paalwerk inlieten, met p aalwerk bevestigen.
Palestrique, a dj. De worsteloefeninpen bePalikares of beter Pallikares, in . pl Ont / e // en d , tot de kampplaats behoorend palms- regelmatige troepen f. p1., vrijwillige soldaten, mitriscli: Exercises p-s, pakeitriselie oefeningen t. liciens bij den vrijheidsoorlog der nieuwe Grieken.
Pl. (worstelen. wedloopen , scluijfwerpen, enz ).
Palikotir, M. Z. GALLITE.
PALESTI/1QIJE, f. Vechtkunst worstel- of kampPalilies, t. »1. [Ant.] Pales -feest ii., feest ter
kunst, pulwstriek f.
Pa!estrophylax,m. eere van Pales (de godin der herders, der veeteelt
Opziqier der kanipspelen; machte,' (lei , kampplaats. en des landbouws) Pa t i I i a n p1. of p a Ii 1 i t n f. p1.
Palet, in. {Ant.j Werpechijf 1. (disque
Palillogie of Paillogie, f., Z. V. II. PAL1N [Jeu] Werpschijfje n. platrond steentje ^^,i ij7e LOGJE.
enz., waarmede uien naar een doel werpt, keil
Palirnbachique, adj. [Poís. anc. ] : Vers psteentje n.
[Anc mu.) Soort van helm in ., pa- of als subst. PAL1.1RACHIQUE, z. v. a. ANT/BAGPalimpseste, in. (of als adj.
let n.
[Pêche, z. v. a. PALOT.
CHIQUE, in.
Paleteis of Paletis, in . [Anc. mi l.] Afge- Manuscrit p ) Op nieuw beschreven blad (ins.
paalde, gepalissadeerde ruil//te t. of perk n.
perkament) n. na uitdelging van het vroeger
Strd m. binnen zoodonig perk.
daarop geschrévene, palirnpséstus. palinz[Ant.] SchrijfPaleter, V. fl [Jeu] Met werpsteentjes spelen. psést in. [codex rescriptus].
[Aiic. mil.] Eesie gepalissadeerde plaats (paleteis) tafeltje n., waarop enen 't geschrévene weder uitcanvalen.
Palindrome, in. (of als adj.
delgen kon.
Paletoque in. [Cost.] Boerenwambuis of Vers. Matp ) [Litt. anc.] h1reef'tvers, kreeft spacinsche overrok in. yonder mou- woord n (dal denzelfden zin geeft, hetzij men 't van
-kamizool n. ;
wen. [Mar.] Matrozenkiel m.
Paletot, m. voren naar achteren of omgekeerd leest) p a I i nPalingène, wij. [Dilact.] HerSoort van ruime mans-overrok, korte overjas, droom n.
PaIingéinsie, f.
p alet o t in.
[Hort.] Soort van veelkleurige levend, zich vernieuwend.
Wedervoortbrenging, wedergeboorte; hervorming,
tulp t.
Palette, f. [Jeu] Palél, lcaatsplankje n.
omvorming f. het bekomen eener nieuwe gedaante
Plak f., houten strafwer/cluig n. der voormalige (gelijk dat b. v. met de rupsen plaats heeft), p asc h oolmeesters; plak f. slag in de vlakke hand I i n p e n e S .
1 e La p- du phénix, de wedergeboorte
niet dat werktuig.
[Peint.] Pa/dI , verfbordje n. van den phwnix (uit zijne ascii). L'établissgment
Charger sa p-, de verwen op 't palet brengen.
du cliristianisine fat une sorte de p- morale, de
Ce tableau sent la p-, die schilderij verraadt het vesliqing lXlfl 't christendom was eene soort van
palet, is gebrekkig van kleurmenging. Pièce fait zedelijke wedergeboorte. [Phil.] P- sociale, maatdune seule p., voortreffelijk, als met één' penseel- sch a ppel ij ke wedergeboorte f. (stelsel, volgens hetstreek gemaakt stuk n. Ce peintre a une p - bril- welk dezelfde maatschappelijke vormen, dezelfde
lante, die schilder is een uitmuntend kolorIst, een omwentelingen, ens. na een zeker tijdverloop wederzeer bekwaam kleurmeoqer. Gens de Ia p - man- keeren ) . [Opt.] Gezigtsbegoochelinq, waardoor
tien van 't palet, schilders.
(fig.) La p - de ce men het beeld van een voorwerp, van eene bloem
poète est rice, ii a bien des couleurs SUF sa p - , doet verschijnen op eene plaats, waar geen voordie schilder is rijk (IOn verbeelding en gloed.
werp is.
Palingéiiésique of Palingéné
[Anat.) Zwaardwijs uitsteeksel n. of paflel t. van siaquie, adj. De palingenesie of wedergeboorte,
't borstbeen (fourchette); knieschijf 1. (rotule); wedervoortbrenging betre/fend, p a Ii n ge n eis i sc Ii.
schouderblad n. (omoplate). [Chir.] LaatbekPalinidrysse, f. [Mid.] Vermindering van
ken n.; hoeveelheid bleds, die bij eene aderlating omvang; afneming, verzwakking 1. van een liggewoonlijk wordt afletapt. P- ii pansement, chacinisdeel. Herstelling f. van een liqchaamsdeel
spalk f.;
vingerspoikje n.
[H. nj, z. v. a. in zijn' voriqentoestand. —Palinlogie, f. [Rhét.]
SPATULE
J de Iépreux, soort van tweescha- Woordherhaling f., het beginnen van een nieuw
lige schelp f.
[Tech.) Schepbord n. , schoep - vers of nieuwen zin met het slotwoord of wel met
plank 1. aan een watermolen- of stoombootrad n.; een der laatste woorden van hetgeen vooraf ping,
Palinod of
spadel, spadel- of .cchopvormiq werktuig n. bij palinloqie, palilloqíe.
verschillende bedrijven; roerschop f. der pfjpmakers, Palinot. in. [Litt.] Dichtstuk, opstel n. over de
metselaars, bakkers e. a.; roer/mak in. der ijzer- onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria.
gieters;
verguldmes n.; lan (I harig stuk vel n. Dichtstukje n. , waarin men de herhaling van hetom 't goud op te nemen, hij veriulders; boor- zelfde vers aan '1 einde van elke strophe moet
stoel m., boorstelling L borstplaat t. dry smedcn aanbrengen.
Palinodle, t. Herhaling; herroe-
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ping, intrekking van 't peen men gezegd heeft, inz. PALISSER, V. pr. Aan muur- of latwerk gebonden
van 't geen men smadeljk van iemand heeft ge- worden: Certains arbres se pa lissent.
zegd of gesproken. - ((am.) Chanter Ia p-, het
t- Pâlisseur, f.. nu PhLEUR.
vroeger gezegde herroepen of intrekken, lof geven
PaIisois, in. [Tech. , z. v. a. PAISSON. aan iemand, van wien men vroeger kwaad sprak, Palissoiiner, a. a., z. v. a, PAISSER.
Paliiire, in. [Bot.] Steekdoorn, Christus- of
(farn.) zijne woorden weder opeten. - Paflno.
diqtie, wij. [Litt. ] De onbevlekte ontvangenis be- jodendoorn m., soort van kruis- of wegedoorn (ook
zingend of behandelend. - intrekkend, herroe- porle -chapeau qe/teeten).
pend. palinôdisch. - Paliiitocle, f. [Myth.]
Palixandre, m., z. PALISSANDRE.
Dubbele of herhaalde geboorte f. (gelijk die van Palla, f. [Ant. rom.] Lang overkleed n. der
Bacchus). - [ Fin.] Teruggave r. der door woeker aanzienlijke vrouwen, p a 11 a t. - Sleeptabbaard m.
verkregen renten.. der treurspeispelers.
Paliniire, m. (/1g.) Stuurman, schipper m.Palladate, m. [Chim.] Pallddiumzuur zout n.
(naar Pa1inirus, den stuurman van néas). - - Palladeiix, adj. rn: Oxyde p-, eerste palia[Ft. nj, z. V. a. HOMARD, LANGOUSTE (er staat in dium-oxyde n. - Palladique, adj. m.: Oxyde
voce abusievelijk LANGOUSTI).p-, tweede palladium oxyde n. - Palladium, m.
Paliposa of Paripou, m. [Bot.] Vinger- (pr. —ome) [Mindr.] Palladium n., een in 1803
palm m., een palmboom van Guiana met eetbare door Wollaston in 't platina ontdekt metaal.
vruchten.Palladium (pr. —ome) of Palladion, m.
Pâlir, v. n. Verbleeken, bleek worden: Qu'avez- [El. anc.] Pallasbeeld n., fabelachtig beeldje van
vous? vous pâlissez, wat schort u? gij wordt Pallas (Minerva), waarvan het lot der stad Troje
bleek. Le moindre bruit Ie fait p-, 't geringste afhing, daar men deze voor onneembaar hield, zoo
geraas doet hem verbleeken. II p/tilt de colère, hij lung zij dit heiligdom bezat; - van daar (fig.) beverbleekte van toom. La couleur de cette étoffe a schermend voorwerp, beschuttend heiligdom n., bephil , de kleur van die stof is verbleekt, verschoten. schermgod, vaste waarborg, hoeksteen in., schild,
(fig) Son étoile p/tilt, zijne gelukster verbleekt, p a 11 a a iu m n. La charte constitutionnelle est le
de fortuin keert hem den rug toe. - P- sur les p- (In trône et de Ja liherté, de grondwet is het
livres, onvermoeid, met overdreven ijver studéren. palladium, de hoeksteen, de waarborg des lroons
- P/tLIR v. a. Doen verbleeken, bleek doen war- en der vrijheid. - z. ook onder PALLADIATE.
den, bleek maken: La fièvre la phil, de koorts
Pallage, in. [Cout.] Heerenregt n. op de vaarheeft hem bleek gemaakt. Le vinaigre pItjE les 1 tuigen.
lèvres, de azijn doel de lippen bleek worden.
1 Pallas, f. (pr. -lace) [Astr.] Eene door Olbers
PaIirrhe, f. [Md ] Vernieuwde vloeijing t. te Bremen in 1801 ontdekte planeet, Pal las f.
- Paliri'héique, adj. Daartoe behoorend, p a- (naar de mytlwl. godin Pallas of Minerva). —(poit.)
lirrhéisch. L'oiseau de P-, de uil m. L'ambre, Le fruit de
Pails, rn. [Agric. ] Paal, stank m. tot afslui- P-, de olijfboom m., de olijf f. - [Hort.] Soort
ting of omheining; paalwerk n. - Door palen, van tulp f.
staken of horden af(Je,sloten ruimte t. - [ Phche ]
Paile, f. [Mar.] Malabaarsch vaartuig n.
Deknet n. - Palissade, f. Oenpalino, af.cluiPallet, m [Pèche] Soort van vischnet n.
hag f. met palen of staken. - [ Fort.] Paalwerk, -(- Palliateur, m., 4i'iee, 1. Bewimpelaar,
staketsel, schanspalen, stormpalen m. pl., dekking bemunteluar m., bewimpelaarster, bemantelaarster f.
of verdediging door een muur of 'rij van schans- - Als adj.: Bewimpelend, verzachtend. ver.cchnopalen, paiissdde, palissadering f.; - ook ' nend: Ricit p-, Excuse p-trice. - Palliatif,
van elk dier palen gebéziqd: .schanspaal, storm- . ive, adj. Bewimpelend; [Mid.] pijn.ctillend of verpaal m. Le château est défendu par une bonne ' zachtend (zonder genezing te bewerken): Cure
p , het kasteel wordt dooi' een goed paalwerk ver- p-lye, verzachtende, lénigende behandeling t., die
dediqd. P-s crne1ées, palissaden met schietgaten. enkel voor zékeren tijd baat geeft, die niet tegen
— 11 fut blessé en regardant entre deux p-s , hij ï de ziekte zelve, maar tegen hare verschijnselen is
werd gekwetst, terwijl hij tu.c.cchen toer stormpa- gei'iqt, p al I t a ti eve kuur f. Remède p-, of als
len door keek. - [1 tort.] Struik- of boombeg, om- subst. PALLIATIF, M. Pijnstillend, verzachtend midtuining t. van boom- of struikqewas: P- de char- del n. zonder eigenlijke geneeskracht; (fig.) bemes, hapebeulcen heg. -- iBot. ( Arbre de p-, beg- mantelend middel, hull)- of 'redmiddel voor korter'
geboom in., zeer diqtgetakte boom van Suriname. i of langer' tijd, hulp f. voor 't nogenbilk, middei
- Palissade, e, ad.j. (en part. passé van pa- van uitAel, van vertraging, paliiatie/ ti. Cette
lissader) Door paalwerk, dooi' schanspalen afge- , rponse nest qoun p-, dat antwoord is maar eene
sloten of verdedigd, gepali.csadeerd; AIIm uitvluqt,— Palliation, f. Bemanteling, verzachp-e , ofçepaolde loan f. - Retrancliement p-, ge- ting, vercchooning, vergoelijking, bewimpeling f.:
palissadeerde verschansinq I - Palissadenest pas une justi fication , eest une p-, dat
sae- Ce
1
ment, m. Het ompalen of prilissadéren; wijze van is qeene reqtvaardiging, 't is maar eene verschoopaolversehansino; 7)al'issa(lérinq. - Pali&sader, , ning. bewimpeling. (In dezen zin verouderd). —
v. a. Door paalwerk of staketsel afsluiten: )net [lléd.] Motining, leniging, verzachting, pijnstilschone- of stormpalen omgeven, p a li .c s a d d ren. , hag: - sc hijnbare (Jefleziflo t.
- SE PALISSADER, V. pr. Zich door palissaden
Pallidiflore, O((j. [Bot.] Met bleekkleuriqe
dekken; - met staketsels inqe.sloten worden. - bloemen. - Pallidipalpe, cdi. [I I. n. ] Met
Palissage, m. [11oct.) Het binden van een' boom bleekkleuriqe voelsprieten. Pallidiventve, adj.
legen latwerk of een' muur. - Het latwerk maken ï [H. n. ] Met bleekkleuriaen buik.
voor leihoomen; het loon daarvoor. --- Latwerk n.
Pallier, v. a. Bemantelen, bewimpelen, bedek
voor leiboomen. - Palissaire, adj.: Couronne ken, ver.cchoonen, vergoelijken. een' qoeden ('limp
z
V.
a. COITRONNE vallaire. geven: P- sa faute, zijnen misslag bewimpelen. 11
p-.
Palissandre of Palixandre, in [Bot.] sut très-bien p- sa méprise, hij mint zijne 'misrat
Purperhoulboom, pal'i.c.cander- of polixonderbonin hog of vergissing zeer goed te bedekken. - [Mid.]
rn. , een boom von Guiana. -- Bois le p- of enkel P- le mal, het kwaad enkel in schijn, niet in den
P-,purperhout, violethout, pali.ceanderhout n., dat grond genezen. - [Tech.] P- Ia cave. de verfkuip
inz. tot op- en inleqsi'erk oebruikt wordt. ommeren. SE PALLIER, V. pr. Bewimpeld, ver]P âlissant, e, odj Verbleekend. bleek wordend: goelijkt worden. - In schijn genezen worden.
Front. Visage p verbleekend pelaat n. - (fig.)
Pallikares, m p1.. Z. PALIKARES.
La gloire p-e (Ie ce roi, de verl)leekende, verwel-(- Paflioii, in. Mantel in. (manteau).
kende, afnemende roem van dezen koning.
Pallipède, odj. [H. n.j Met hleekkeuriaevoeten
Pa.lissé, e, adj. (en. part. paced van palisser
Pallium, m. (pr. —ome){I I. een.) Bis.cchopsPècher p- , opgebonden, aaneen' muur of aan lot- mantel iii. (sedert de ie eeuw door de romein.cche
werk rehonden Perzikboom rn - iRlas.I Gepalis- keizers en later door de pausen aan de hooqe bissadeerd. met ineen.cluitend paalwerk qedekt. schoppen als teeken hunner geestelijke magt gege S Pàlisserneiit, m. liet verbleeken of bleek ven). pallium n.
worden.
PaIlo'miiier, m. [Bot.) Soortvan heidekruid n.
Palisser, V. 0. [Hort.] Teren muur- of lat-Palma-Christi, m.(lat.), z. PALME-DE-CURIST.
werk binden, opbinden: P- des pèchers, des abri-Pairnage, in. [Constr. nay.] Het uit den
cotiers. - Ook zonder voorwerp: Ce jardinier ruwe bouwen of rondwerken van een' mast, het
palisse bien, die tuinman bindt goed op. — SE 1 af/takken van 't spint.
55*
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4306PALMAIRE
Palrnaire, adj. [Anat.] in de palm der hand
gelegen, lot de vlakke hand of handpalm behoorend:
Nuscie p-, of als subst. PALMAIRE, in. Palmspier f.
- [ITI. n.j PALMALIIES, M. p1. Tweehandige dieren n. Pl.
Patniants, fl1. p1. Koopsluiters ni. pi. onder
wederkeerig in de handen slaan.
]Palinate, m. [Chim.] Palnzine-zuur zout n.
Palinatifide, adj. [Bot.] Handvormig gespleten. -- Palinatiflore, adj. Met handvormige
bloemfiroon. - Palniatifolié, e, adj. Mel handvormige bladeren. — Paliiiatîforme, adj. Schijnbaar handvormig. — Palmatipartite, adj.
Handvormig afgedeeld (van bladeren).
Palnie, f. [Bot.] Palmtak, palm in. us portaient
bus une p- a Ia main, zij droegen allen eenen palmtak in de hand. La p- est Ie symbole de in vieloire, de palmtak is het zinnebeeld der overwinfling. - Bij uitbreiding: de palmboom m. Du yin
de p, palmboomwijn, palmwijn rn. - ( fig.) Zeqe,
overwinning t.: Reruporter Ja p-, de overwinning
behalen. Moissonner de nouvelles p-s, nieuwen
roem, nieuwe eer inoogsten. - ( fig. et rel )La p-, Les
p-s lu martyre, de palen, de palinen (de eeuwige
heerlijkheid) des marteldoods. - [ Chim.] Huile
tie p-, palmolie 1. -- [Mar.] Zeker oostindisch
PALME, M. [Métrol.]
vaartuig n., palma f.
Italiaansche, ook spaansche en portuqésche lengteI2 decimeter;
maat, palm,span 1. , oqeveer
lengtemaat in de fransche zeehavens, palm, rond29
millimeters.
houtpalm f., =
Palmé, e, adj. [Bot.] Handvormig (van bladeren, van wortels). — [H. n. ] Pieds p-s, voeten,
wel/eer teenen door een vlies verbonden zijn; zwemvoeten m. p1.
Pairne -de - Christ, t. [Bot.] Wonderboom,
kruisboom, palma-Christi f., ricinus m.
Palmer, V. a. [Tech.]: P- les aiguilles, de
oogeinden der naalden plat slaan. -- [Constr. nav.J
Een masthout rondhakken, rondwerken, van al
't onnoodiq hout bevrijden.
Palinérier, M. [Bot.] Met palmboomen bezette plaats, palmenplantsoen ii.
Palinette, f. (verleiw. van palme) [Tech.]
Sieraad ii. in den vorm van een palmblad, van
een' pcilnetak (op lijstwerk, borduurwerk enz.) —
[Bot.] Kleine palmbooin , taxis- of bukspalm m. —
[Hort.] Arbre en p-, leiboom in., welks zijtakken
horizontaal worden aangebonden,.
Palnae,ir, m. [Tech.] Platklopper van de oogeinden der naalden. (of groeijend.
Pahuiieole, adj. [Bot.] Op palmhoomen levend
PaIunieone, adj. [H. n. ] Met een' in vele
sprieten verdeelden voelspriet.
Palmier, ilL [Bot.] Palmboom m. P- dattier,
dadelpaimboom. F'- a coca, kokospalmboom. P- It
sagou, saqopalmboom. - P- maim, z. v. a. EN—

=

CRINE. GORGONE.

Palmi f'ère, adj. [Bol.] J-'alrndraqend.
PalutilfoHé, e, adj. Met handvormige blade-

ten. - Palmifoi'me, adj. Naar een handvormig
blad gelijkend. - Patinigèue, adj. [Archéol. ]
Eenen palmtak dragend.
Paitnine, f. fChiiu.] Wasachtig vet n.. dat
verkregen wordt door de ricinus-olie met eenige
percenten rood rookend salpeterzuur te vermengen,
palmine 1. (deren.
P5iLniii.erve, adj. [Bot.] Met palmribbiqe bla
Paliiiipède, adj. Breed; of piatvoetiq. Oiseaux
p-s, of als subst. PALMIPEDES, In. p1. Zwemvogels ret. Pl., vogels met zwemvoeten (ganzen, eenden, zwanen). P-s plongetirs, duikende of duikerachtiqe platvoeters of zwemvo gels. — Knaagdieren n. p1. met zwemvoeten (bevers en watermuizen), platvoeters in. p1.
pairni-phalatigien , m. [Anat.]: Muscles
p-s, of als subst. PAL 111 IPHALANG1ENS, M. p1. Wormspieren t. p1. der hand. (zuur n.
PaLrniq;ie, ad;!. [Chim.]: AcHe p-, palminePaliiiiste, rn [Bot.] Knoldragende palmboom in.
inz. op de Antillen, Ile de France en Bourbon.
Cliou-p- , palinkool f. .- [U. n.] Palmeekhorentje,
sury-katje n. (in Oost-Indië) [sciurus palmarum].
- Peilinboommeerl, p a lmlij s ter 1. — Palinite, in.
[Bot.] Palmhoommerq, palmmeel n.
PaI.iio-ptai.taire, wij. [H. fl]: Animaux
p-s of als subst. PALMO-PLANTAIRES, M. p1. Vierhandige dieren n. p1. ( quadrumanes).
,

-PALPITATION.
Palmoseope, in. [Divin.] Waarzegger m.
uit de lillende ingewanden der dieren, of 'wel uit
de polsen der hand, uit den polsslag, p a 1 m a skoop M. — Patmoseopie, t. Waarzegging r.
uit die voorwerpen, p aimoskopIe f. - Palmoseo)iqne, adj. Die waarzeggerijbetreffend,
pa I inos kOp i s Ch. (dubbele zaadrj.
Palinotile, f. [Agric.] Soort van gerst t met
Palomaneie, f. [Divin.], z. v. a. CLÉROMANCIE, RUABDOMANCIE.

Palombe, 1. [H. n.] Ringduif t. der Pyreneén; - vroeger in 't algemeen: duif f.
Palonibin ofPalosnbiiio, m. [Binér.] Soort
van wit, vast en fijnkorrelig mariner n.
Palornet, m., Paloniette, t. [Bot.] Soort
van nieikainpernoelje f.
Palornyde, adj. [H. n.] In moerassen levend.
- PALOMYDES, ni p1. Moeras-insecten n. Pl.
Palon, in. [Tech.] Spadel in. der waslicht
makers e. a.
Paloiiiie, f. [Cord.] Strop m. van de slede.
Palonnier of Palonneau, m. [Chas.j Zwengel ni., waaraan de strengen der rijtuigen worden
vastgemaakt, zwenqhout n.
Palot, m. (pop. et mépris.) Boerenkinkel, vlegel in. — (Loc. prov.) Tenir p- It qu., met iemand
gelijk staan of zijn. — [Péche] Wormschoffel,
schop om wonnen, schelpdieren, enz. te zoeken; —
stoic, paal m. voor de netten.
Pâlot, te, adj. (fain.) Een weinig bleek, bleekjes.
Palotag'e, in. [Agric.] Het vorengraven voor
't koolzaadplanten.
Palotte, f., z. v a. PAULETTE.
Palourde, t. [H. n.] Steenboorder m., steenmossel 1. [Bol.] Soort veii kauwoerde f.
Palpable, adj. Tastbaar, voelbaar. Les corps
solides sont p.5, de vaste ligchamen zijn voelbaar.
- Ténèbres p-s , tastbare. dikke duisternis t.
Brouillard p-, zeer dikke mist in. — (fig.) Klaarblijkelijk, klaar, zonneklaar, handtastelijk; ligt beqrjpeljk, dood eenvoudig: Raison p., klare, tastbare reden t. Ce que je vous dis est clair et p-,
wat ik U zeg is klaar en ligt begrijpelijk. S Palpableviient, ads'. Op voel- en tastbare
wijze, handtastelijk: On lui a monti'é p- sa méprise, men heeft hein Zijne dwaling handtastelijk
aangetoond. — Palpal, e, adj. Met voelkorens,
die zich hetzij door hunne kleur, hunne lengte,
hunne gedaante of door iets anders onderscheiden.
— Palpation, t. [Mid.] liet bevoelen, betasten
(met de volle hand).
Palpe, t. [H. n.j , Z. V. a. ANTENNULE, TENTACULE. — Baard in. van visschen (larbillon).
Palpé, e, adj. (en part. passé von palper):
Corps p-, betast, bevoelelligchaom n.— (ram. el fig.)
Somme p-e, ontvangen, gebeurde som t.
Palpéai'ine, f [Mid.] Smeer ii. , dat de uitlozinpshwisjes der Meiboom.cche klieren uitscheiden.
Palpébral, e, adj. [Anal.] De oogleden betreffend: Muscles palpébraux, ooglidspieren f. p1.
- Palpébré, e. adj. [H. a.] Met oogleden. —
Palpébreni-, adj in. Tot het ooglid behoorend
— Palpébi-etix, ease, adj. [H. n.] Van oogleden voorzien.
Palper, V. 0. [Méd.] Bevoelen, zacht drukkend
betasten —. (fig. et fam.) P- de l'argent, geld beuren, ontvangen, binnen krijgen. — [Mar.] Met een'
-

riem strijken.

Palpets, in. p1. (verklw. van palpe) [H. n. ]
Lange baarddraden in. p1. aan den mond van sommige vissehen. - Palpeur, eitse, wij. [H. n. ]
Met zeer lance voelspitsen. -- Palpicorne, adj.
Met lange voelspitsen als voelkorens. - P&ilpifère, adj. Voelepitsen dragend. - Palpifoittie,
adj. Naar voelspitsen gelijkend. — Palpigène,
adj. Eene voelspits hebbend.
Palpitant, e, adj. Trillend, lillend, bevend.
kloppend: Chair encore p-e, nog lillend vleesch.
Les entrailles de lillende ingewanden n. p1.
Coeur p-, kloppend hart n. Membres p-s, bevende
leden it. Pl. (fig.) P- d'amour, de joie, blakend,
geheel vervuld van liefde, vreugde.-)Question p-e d'intérêt , hoogst belangrijk vraagsiuk n., vraagstuk, dat aller belanostellinq opwekt
of verdient. Palpitation, t. [Mid.] Trekking,
ongelijke, krampachtige beweging: trilling, béving,
kloppinq, hart- of polsklopping t. 11 a one p- I
Ia paupière, hij heeft trekkingen in de oogleden.

PALPITER

-

Elle est sujette a des p-s de coeur, a de grandes
p-s, zij is met hartkloppingen, met zware hartklop-

pingen geplaagd. La p- des chairs dun animal
qui vient d'être égorgé, het tillen van 't vleesch
van een pas (jesiagt dier. - Palpiter, V. a.
Kloppen, slaan, trillen, tillen, beven; trekken. Le
coeur lui palpite, zijn hart klopt, slaat, jaant, hij
heeft hartkloppingen. Les enti'ailles des victimes
palpitaient encore, het ingewand der sla qioflers
tilde nop. La paupière lui palpite, hij heeft trekkingen aan 't ooglid. - Ook van de qerêqelde beweging van 't hart, de borst, enz. gebéziqd: Son
coeur palpite doucement, palpite encore, zijn (haar)
hart klopt zacht, slaat nog.
Palplanehe, f. [Constr.i Damplank, grondplank 1. vóór het fondament van 't paalwerk eens
dijks of voorinuurs aan een havenhoofd.
t Palsan.bleu, interj. (verzachtende verbastering can Par le sang de Did) Soort van vloek
uit het oude blijspel in den. 'mond der markiezen,
terwijl de boeren daarvan. Palsaugué en Palsav.giieiine maakten: Voor den drommel! .s'ak
kes'loot!
Paltoquet, m. (pop. etmdpris.), z. v. a. PALOT.
- Handjegaauw m. en f., kind, dat aan alles de
handen slaat.
Pal,id, Palude, m. Moeras n. (marais). Paludelle, f. {Bot.1 Moerasmos n. - Palisdeux, ease, adj. [ II. ii., Bot.] In moerassen
levend of groeijend. - Somtijds ook: Moerassig. Palsidicole, adj. [H. n., Bot.} Aan moerasboorden levend of qroefjend. - Paliltlier, m.
Werkman in de zoutputten. - Paludine, f.
[H. n. ] Eenscltaliq schelpdier n. der moerassen en
der rivieren. - Paltistre, adj. [Bot., H. n.] Op
drosqronden groeijend of levend.
Panibe, m. [H. n. Oost-indische platvisch,
die voor zeereizen gedroogd of ingemaakt wordt,
pambus in.
Parnhon of Pambou, m. [H. n.] Groote,
als heilig vereerde indische slang f.
Pâmé, e, adj. (en part. passé van pâmer):
Elle tombe p-c a ses pieds, zij valt bezwijmd, onma liq aan Zijne voeten. Carpe p-c, bezwijmde, in
katzwijm liggende karper, Z. ook ciu'u. - P- de
Joie, de douleur, van vreugde, van droefheid buiten zich zelven. - Pârué par la sonitrance, door
lijden geheel uitgeput. - [Brass. 1 Barrique p-c,
uitgegist okshoofd of vat n. - FBlas.J Dauphin
p- , doode dolfijn m. (die met gesloten oogen en geopenden tandeloozen bek is voorgesteld).
Panielle, f. [Agric. ] Soort van picardische
gerst 1.
Pàiner, v. n. , Se pâniei, v. l). l3ezwijmen,
flaauw worden, in zwijm, of onmapt vallen: II n'en
peut plus, ii (se) panic, hij kon nietmeer, hij bezuijint. - (lam.) Se p- de nrc, l i re a (se) p-,
zich ziek, half dood laqchen. 11 vous ferait p- de
nrc, gij zoudt u over hem half dood lagchen. P
de join, van vreugde buiten zich. zelven zijn. Cet
enfant se pâme it force de crier, dat kind velt
clone 't hevig schreeuwen in zwijm. - [ Tech.1
Lacier se pâine, het staal verliest zijne hardheid
(door te lange (. loejjing of smedin(I). - Pamoison, f. Flonuwte, bezwijming, oninart f. TamPer
en p-, in /laauwte vallen 11 es[ soi'ti de sa p-,
hij is van Zijne oninagt weder tot zich gekomen,
weder bijgekomen. (in mëdische taal zegt men liever (Idlaillance, évanouissement, syncope.)
Pampa, m. [I-I. n. ] Paraguay.cche kat r.
Paiiipas, f. p1. [Géogr.J Groote grasvlakten,
in Zuid-Amerika pampas f. p1.
Paisipe, m. Graanholmenloof n. (In hot. taal
zelden, voorkomend).
mige vogels).
Parnphae, adj. [H. n J Allesetend (van somPaiiipfiile, m. [Jeu I Zeker kaartspel n.; klaverentoer in dat spel, p a m p h j I i u a in.
Pamphlet, in. [Litt -1 Vlugschrift, klein geschrift; blaouwhoekje. .cchotsehrifi, painp /i tel t n.
--

]

q

,

-.
S Pamphlétaire , Pamphléteiir ,, m.
Pamphlet- of sc/ot.ccb'riftsehrji'er, p a mp h Iet i S t in. - Painphlétier, m. Slecht schotschrift-

schrijver m.

Panipluation. f. [Vign.] Het knoppenkrijoen,
het nitloopen ta n den wijn.ctok PanapiniI Rankvormig, wijngaardrankof kliinopvormig (van ineengevlochten zaadvaten).
Pample, m. [U. n. ] Dekvisch, pampel m.
forme, adi. [Anat.
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[st.rometeus ] , een smakelijke visch der warme zeeën.
Pamplesnoiisse, f. 1 Bot.] Oost-indische oranje-

ap/)elb om, vrucht diens booms, van de grootte
eens hoofde en met den smaak van aardbeijen, pampeloranje in.
Pampie, m. [Bot.] Wijngaardtak m. met
zijne bladeren en vruchten. - (poët.) La p- de
Bacchus, het wijngaardblad. -- [Arch. ] Sieraad n.,
dat een' wij n gaardrank nabootst, wijngaardrank m.
- Pampi'é, e, adj. [BIas.j Pampre p-, gebladerde wijngaardrank m.
Pati, m. Pand n., baan f. van een kleed, van
eenen mantel; - vak n. van eenen muur, van een
behangsel. - [Arch.] Une tour h six p-s , een toren mei zes vlakken, hoeken, zijden of oppervlakten, zeskante toren m. P. de comble, Le long p-,
dakzjjde , de lange zijde f. P. de chai'pente. de
muraille, wand m. van timmerwerk, van muurwerk. P- coupé, afgestompte, schuine huishoek (op
den hoek der stralen). - Les quatre p-s dune
couchette, de vier stukken hout, die de slaapbank
vormen. - [Mil.] P- de canon, platte kant m of
zijde 1. van, een' loop. P-s de cuirasse, zij.stukken,
lendenstukken n. p1. van een kuras. - [ Chas.]
Net n. voor wild. P-s de rets, net ons groote wilde
beecten te vangen. - PAN, m. [Myth. ,1 De herdergod. Pan m. La tlûte de P-, de pansfluit, herdersfluit, veld/luit f., het zevenmondig riet, ook papaoeno-fluit en syrinx f. geheeten. --'[Phil.] Le Grand
P., de Gro te Pan m., de scheppende en onderhoudende natuur f. (der Pantheïsten). - PAN,
interj. (klanknabootsing) Pol! paf!
Panace, in.. Z. P4NAX.
Panacean, m. [Artif.] Lat f. aan vuurpijlen
gebonden.
Panaeée, f. Algemeen geneesmiddel n., universéle of allesgenézende artsenij f., wondermiddel n., p a a a c ii a t. (fig.) La Pienfaisance
change lor en p- universelle, de weldadigheid verandert het goud in een algemeen geneesmiddel. [Bot.] Vlk.cnaam van verschillende planten, die
men eene veelvermogende geneeskracht toekende.
Paiiaehe, m. Vederbos in., staande of qolvende plum. t. (als sieraad op helmen, 0/) hoeden,
enz.), p a n a a, p a n a c h e m. - Bloem- of bladerkroon 1. der boomen en planten. - Kleurmengeling,
strepensc!akéring f. bijbloemen. - [Arch.) Die
hoekig vlak n. van een pendentief of hanggewelf.
- [A.rtill.j P-s, brandbossen, panaches m. p1.
-. I Bot. 1 P- de Perse, perzische keizerskroon f. [Cuis.] P-s de poi'c, 0/) den rooster gebraden varkensooren n. p1. - [H. n. ] (bij sommige schrijvers)
Paauwin (paonne). ook .comlijd.c gebéziid van 't
hertsgewei en fi g. van de horens, die eene ontrouwe
vrouw geacht wordt haren man op te zetten. P- de
mer, Z. V. (t. PALME de mer. - [Tech ] Bovendeel n.
eener kerklamp. Gedeelte n. van een' stookketel,
dat buiten 't metselwerk van 't fornuis blijft. Panaeher, v. a. en Se panaeher, v. pr.
[Hort.] Bonte of veelkleurige strepen hebben of
krjuien, zich schakeren. Cetle tulipe commence a
p. , a se p-, deze tulp begint bonte strepen te krijgen. -- 1-let part. passé is oak wij..' Oellet Paflaché, geschakeerde, hontgestreepte anjelier m. Poule
p-c, bontgestreepte hen f. - Casque p-, hel'n met
een' pluim- ofvederho.c, gepluimde helm in, - [Conf.j
Glace p-c, veelkleurig ijs n. ale konfituur. - Ook
ate sub.ct. [H. n ] Le p- sauteur, (ie bontqe.ctreepte
springer (visch hij (/c Molukken. die hoven 't water sprinat). - f Panaeher-boiiqiietier, m.,
-

--

Z. V. a. PIdJMASSIEII. - Panachier, in. Pluim-

bos-, helmhn,smaker m.

Panaehiante, mij. [H. rel 1 Toenaam der
maagd Maria 14f de grieksche christenen, z. v. a.
IMMACULEE.

Panaehiire, f. [Bot.] Witte en gekleurde
strepen of vlekken f. p1. op de grondkleur van eene
bloem of vrucht. kleurmengeling f. - [H. n
Kleursehakc(ring f. der vogels.
Panade, t. [Cuis.] Broodsoep t.
Pa.iatlei- (se), v. pr. (fam.), gebruikelijker
is SE PAVANEIS.
Panage, m. [Cout.] Weideregt, mestreot n.

voor zwijnen in de bossehen; opbrengst t. daarvoor;
- weleer ook e!ke soort ran belasting t.
Panagie, t. De Mneder,naaqd, de ïnaaad Maria hij de nieuwe Grieken, P a n a g i a, P a n aC h i a f. - CeremOnie der grieksche monniken,
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waarbij zi een stuk brood in den naam van Pa- Gezwel n. in 't alvleesch, p a n k r e a t 6 n c u s ni.
nagia inzegenen en onder elkander aan 't einde - Pancréon, m., z. v. a. PANCREATINE.
Paudaléon, m. [Pharm. anc.j Borstkoekje fl
van den maaltijd verdeelen, pa n a g ia f.
Pandan, rn [Bot.] Sc/ioone, fleurige bloem t.
Panaire, adj. [ Chim.]: Fermentation p-, broodvan ..4 9tboina, panddnus m. - Pandane, t.,
gisting f.
z.
v. a. IIAQUOIS.
Pasf.
[Bot.]
Pastenade,
Panais, In., of
Pandect of Pandit, rn Geleerde en priester
tinalce, pastinak, pastenaic f., eene bekende plant;
haar wortel m. P- cultivé of des jardins, moes der secte van Brahma, p a n d ë k t rn
Pandeetaii-e, m. [PhuloL] Uitgever der panpastinake. P- sauvage of Petit p-, wilde of kleine
decten. - Paiideetes, f. p1., z. v. a. DIGESTE.
pastinake. P- opopanax, Z. OPOPANAX.
als
p-,
of
m.
[Man.]:
Cheval
adj.
Panard,
S Pandéiiiîe , 5 Pandémiqsie , Z. v. a.
subst. PANARD, In. Paard n. met fransclie of snij- EPIDEMIE, ÉPIDEIIIIQUE.
Pandémoiiiuiii, ni. (pr. —ome) Hoofdzetel rn
dersbeenen (met buitenwaarts gerigte voorbeenen),
des helleugks, waar Satan (volgens Milton in zijn
dansmeester m.
Panarète, m. [Philol.) Verzamelnaam, dien Verloren Paradijs) de vierschaar der dcvmons spant.
de Grieken geven aan de drie bijbelboeken: Spreu- — (fig.) C'est un p an vrai p- 't is een broeiken, Boek der Wijsheid en Jezus Sirach, pan a- nest van allerlei kwaad. - Soms ook in qoeden
zin gebézigd van eene vereeniqing van uitstekende
reet m.
Paiiarine of Panarille, t. [Bot.] Vijt en veelsoortige talenten: Ce cercie est Un vrai pn., van 't geslacht der amaranten.
-kruid des arts, die kring is een waar pandwmönium der
Panaris, m. [Mid.] Vinger- of na eizweer f., kunsten.
Pandiculatlon, f. [Mid.] Uitstrekking en
vijt, fijt f. (ook onglêe, mal blanc en tourniole
geheeten).(dunne cigaar t. uitzetting der spieren, die eene krampachtige trekPanatella of Panetela, m. Zeer lange en king ten gevolge hebben, het uitrekken der leden hij
adj. [Ant.] De panathe- opkomende koorts, onwillekeurige uitrekking, doorPathénaique,
aii
naen betreffend of daartoe behoorend. - Pana- gaans met geeuwen gepaard, p a n d i c u 1 ci ti e f.
Pandion, m. [H. n.], z. v. a. BALBUZARD.
thénées, I. p1. [Ant.] Volksfeesten n. p1. der
Pandit, m., z PANDECT.
Atheners Ier eere van Athene of Minerva, p a n aPaiidore, f. [Myth.]: La holte de P-, de doos
t h e n cv e n t. p1.
van Pandora (een geschenk van Jupiter aan VulPanax of Panace, in. [Bot.] Wonderheel
kaans kunstgewrocht, de schoone Pandora, welke
kruid ti. der Ouden; - z. v. a. GINSENG.
Panca llers, m.(of als adj. Chou p-, Savoye- doos al de menscheljke kwalen bevattede, maar die
daaruit ontsnapten en zich over de aarde verspreidkool 1. (naar de stad Pancalleis in Piemont).
Pasicarpe, m. [Ant. gr.] Offerande 1.van den, zoodra haar echtgenoot Epimetheus haar onallerlei vruchten. - [Ant. rain.] Gevecht n. van bedacht had geopend, terwijl alleen de Hoop in de
allerlei dieren tegen elkander, als volksverlustiging; doos overbleef); ( fi g.) de bron, de oorzaak van alle
ook: gevecht van menschen met allerlei dieren, kwaad, van vele onheilen. — PANDORE, PANDURE
pancarpum n. ofpancárpus m. - [Arch.] Of PANDOURE, 1. [Mus. any.] , z. v. a. MANDOBE. —
PANDORE, f. [H. n.j Pandora f., naam van twee
Krans m. van bloemen en vruchten.
Pancarte, f. Tollijst f., tarief n. vein alle reg- soorten van tu.'eeschalige schelpdieren. - Pandoriser,
V. n. [Mus. anc.] De pandora of mandora
ten. - Aangeplakte verordening 1., plakkaat n. (iron.) Allerlei papieren of geschriften n. p1., scheur- bespelen.
Pandouileaii, m. [Vign .] Blaauwe Jura-druif t.
papier n. - Omslag m., in tweeën gevouwen bordPandour, ni. [I-list.j Hongaarsch voetsoldaat,
papier, voor papieren van dageljksch gebruik.
Panee, t. [Hort.] Soort van blaauwe druif t. behoorende tot eeoc weleer geduchte krijgsbende,
Paneei'ne, m. [Hist.] Poolsch ruiter ni.
p a n d o e r in. — (lig. et pop.) Ruw, norsch mensch,
Patichotte, m. [F!. n.] (pop.) Roodborstje D. bullebak m. P-s littéi'aires, ruwe, ongenadige recensenten m. p1. - [Jeu] Pandoerspel n., het pan(rouge-gorge).
Panehieste, adj. [Pharm.]: Bernède p-, of doeren, zeker kaartspel.
Pandonie, Pandure, f. [Mus.] , Z. PANDORE.
als subst. PANCHRESTE M. (zooqenoemd) Aihelpend
Paiidaié, e, of Pandurîfortne, adj. [Bot.]
middel, universeel middel, p a n c h r ë s t u cie n.
Panehyinagogaie, adj. [Pharm. anc.]: Re- Viool- of luitvorroig (van bladeren). -- PanditmOdes p-s, of als .s»ubst. PArcCHYMAGOGUES, M. Pl. rifolié, e, adj. [Bot.] Met viool- of luilvorenige
Afvoerende middelen voor alle kwade vochten, bladeren.
Pane, Paneau, Panier, m. [Anc. mil.
panchymagóga n. p1. penrusting).
Paneière, 1. [Anc. mil.] Buikstuk n. (der wa- Schild n. met eene huid; de huid t. van 't schil
Pané, e, adj. (en part. passé van paner): CdPanerace, m. [Ant. gr. 1 Strijdoefening t., die
het uorslelen en den vuisthamp vereeniqde, wed- telettes I)C5, in brood/iruirn gewikkelde, met beschuitskruini
bestrooide coteletten 1. p1. of ribbe
stud in. niet alle kampmiddelen en liqchaamskrachten, pancrâtium of pankrdtion n. - [Méc. ] tjes n. p1. Eau p-e , brood w ater a.
Paneata, in [Toun.] Duigeninal, duigenmeiat f.
Een uit vele raderen en veêren bestaand werk± Panégyie, rn. nu PANEGYRIQUE. - Patuig n., tot opheldering van vele waarheden, die
négviiarqae, m. [Ant. gr.] Opzitei' over de
op kracht- en tijduilsparinp betrekking hebben.
Pancrais of Paneratier, m.(pr. t=e) [Bot.] paneyrien, pa n e gy r I d r c h. - Panégyries
Krachtlelie, krachtbloem f., van 't geslacht der nar- of Panégyiides, f. p1. Algemeene feest- o/ vol/csvergaderisijen, om, de 5 jaren te Athenen gehouden,
cissen.
Paneratiaste, m (pr. t=c)[Anat.] Overwin- pa n e qy'r i P n. - Panigyi'ique m. Feestrede
naar, strijder m. in 't pankration (z. PANCRACE). VOO? eene volksvergadering; pleqtige lofrede f., lof- Panratie, t. (pr. t=c), z. V. a. PANCRACE; die/it, eeresc/irift n.; — (hij uitbreiding) la/spraak f.
al weit men goeds en b/JeW/cs van iemand zeqt: 11
ook z. v. a. PENTATHLE.
Paneratique, adj. [Opt.]: Oculaire p-, sterk fait le p- de son anii en toute occasion, hij spreekt
bij elke gelegenheid tot lof van zijnen vriend, hij is
verrootend oo.ejglas a.
Pa.ieréas, m. [Anat.] Alvleesch n., alvieesch- ,altijd en overal zijns vriends lofredenaar of lof
k/icr, buikspeekselklier, groote maagklier f. binnen trompetter. - (iron.) Vous lui faites lá Un beau
de pleiten van het darm.ccheil des korleldarms, p., (jij houdt daar eene nwOije lofrede op dein: gij
pcmnkreas n. - Pancréatalgie, t. [Méd.] ligt daar aardiq zijne doopcePl. - (Loc. prov.) Ii
Pijn 1. in 't alvlee.cch. - Paneréatalgiqtie, est menteur comme un p- of comme une oraison
Iunèbre, hij liegt als een lofredenaar, als een kwakadj. Die pijn betreffend, P a n k r e a t a 1 i s c ii.
Panerèateiu phraxis, t. [M A.] Overvulling, za/ver, hij is een onbeschaamd leugenaar. - PAverstopping t. van de buikspeekselklier. - Pan- NÉGYRIQUE, adj. [Ant.]: Jeux p-s, volksspelen,
ci-eatieo-dnodénal, e, adj. [Anat.) Het al- volksfeesten, p a n e g y'r i .c c h e feesten n. pi. —
vleesch en den twaalfvin.qerigen darm betreffend. Discours p., lofrede t. - Panégyi-is, in., z.v.a.
- Paneratine, 1. [Mëd.] Alvleeschsap n., PANÉGYR1AIiQUE.
S Panegyi'iinie, m. {Litt.]
vocht, dat de alvleeschklier afscheidt. - Pan- Overdreven la/rede 1. ; toon, stijl m des loftromci-catiqiie, adj. [Mint.] Het olvlee.scFz betreffend, petters; - opstel n. in den vorm der lofrede, p apavkredti.cch: Sue p-, Z. V. a. PANCREATINE. negyrisinus n. - Panégyi-iste, ni. Lofre- Paneratite, 1. [Méd .] .dlvleesc/iontsteking, denaar, schrijver of houder eever lofrede, p a n e
pa n kre atiti S t. - Pancréatoucie, f. [Mid.] g y riis t m., — (bij uitbreiding en doorgaans in
-

-

-

-
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-
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-
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ongunstiqen zin) lofbazuiner, loftrompetter m. [Ant.] Feestredenaar: ook z. v. a. PANÊGYRIAIIQUE.
Panel, m. [Bot.] Malabaarsche boom m., z. V. a.
MYROBOLAN.
Paiielle, f. [Corn.]

Ruwe, gele suiker in schijfvormige stukken uit Zuid-Amerika en de .lntillen,
panëlte f. - [Bias.], Z. PANNELLE.
Panérnore, rn. [Tech.] Nieuw uitgevondene,
met alle winden draajjende machine f., dienstig tot
het opvoeren des waters, het malen der granen,
het uitpersen der oliezaden, enz.
Paner, V. a. [Cuis.] Met brood- of beschuit
kruim bestrooijen of omwikkelen, p a n é r en.
Paiierée, f. Mandvol I., korfvol ni. (inz. van
vruchten).
t Paneret, t Panerot, rn. (vrklw. van
panier) Mandje, korje n.
t Paneter, rn. Bakker in. (boulanger).
Paneterie, 1. Broodkamer f. (in godshuizen,
kloosters, gestichten). - Hofbakkerij 1.; het personeel der lofbakkerij. - Paiietier, rn. Broodmeester, brooduitdeeler rn. (in gods/wizen enz.). [Hist.] Grand p- , opperbroodmeester, opperbakker,
opziqter van de hof bakkerij en van al de bakkers
in 't rijk. - Panetière, f. Herdersbroodzak rn,
herderstasch f. - [Chas.] Zakvormig net, zaknet n.
- Paneton, III. [Boul.] , z. v. a. BANNETON.
Panfihie, f. [Hort.] Soort van tulp f.
Paiigeriiianisrne, rn. [Pout.] Het streven, dat
alle vol/een van duitsc/ien oorsprong onder édne keerschappij wil vereenigen, pangermanismus fl
S Panglossie, 1. [Philol.] Verzameling van
boeken en geschriften in velerlei talen, panglossi e 1. - De gezamenlijke talen f. p1.
Pangolin, rn. [El. n.] Korlstaartiq schubdier, foiinosaansch duiveltje n. [ rnanis brachyura].
Pangoiiias, rn. (pr. -ace) [Minërj Prisma n. VUO kwarts.
Pangoaiic, f. [[-1. n.] Snuitbrems f., van de
klasse der tweevleugeliqen.
-

--

Pauharn.onieon o[Fanharmonique, M.

[Mus.] Een door Märzi te Weenen uitgevonden
speeltuig, dot vele blaasinstrumenten vereeniqt,
panharmOnikon n. - Panhellénies, f. p1.
[Ant. gr.] Feesten n. p1. ter eere van Jupiter (die
den bijnaam van panheliënion, albeschermer van
Griekenland, droeg), panheliënidn 1. pl
Panhydromètre, rn. [Phys.] Alvochtmeter,
werktuig om het specifiek of soortelijk gewiqt van
allerlei vloeistoffen te bepalen, p a n h y 1 r 0 m eter in.
Panic ofPaniciirn, ook (minder goed), Pa
Dis, Paniz, in. [Bot.] Panikgras, venkel- of
gierstgras II. P- commun, gierst f. P- d'Italie,
vogelgierst.
Panicaut, in. [Bot.], Z. ERYNGE.
Patiicées, 1. p1. [Bot.] Panikgraspianten f. p1.
Paiiieopfiobie, f. {1éd. ] Ongegronde schrik rn.
of vrees f., panische schrik. - Het schrikken in
den slaap; nachtvrees, panikophobie, panophobic. - Panicophobique, adj. Die vrees,
dien schrik betre/fenhl, p ani/cophObisch, panOj)hÔ bis ch.
Panicule, f. (of rn.) Rist, bloemen- of vruchtenrisl I , vrucht- of bloembundel in. Fleurs, Gm!nes disposées en p-, ristqewijs staande bloemen f.
., risliewij.c lijqende zaden n. p1. - Panicu
é, e, Panicuiliforine, adj. [Bot.] Bistgewijs,
rislvorsniq.
Panier, rn. Mand, ben f., korf rn. P- It anse,
a couvercie, korf met een hengsel, met een deksel,
hengsel-, dekselmand. P- á ciaime-voie of a jour,
Z. cLAIRE-VOlE. P- plein, digt gevlochten mand. P
dun cache, dune diligence, mand van een reis-,
postwagen. P- de boulangem, bakkersmand. P- a
chambon, kolenmand. P- au huge, waschmand,
balie'nand. P- á ouvmage, werk-, breimand n. (bij uitbreiding) Inhoud in. van eene mand, mandvol f (panemde): Ces fruits so vendent au pdie vruchten worden bij de mand verkocht. - Le
dessus, Le fond du p-, het bovenste (de beste of
toonwaren), het onderste (de mindere of slechtere
waren) vein de mand. -Loc fig. et fam.) Vous
avez pmis le dessus du p-, gij hebt het beste, het
neusje van den zalm genomen. II vous rnontre le
dessus du p-, hij laat u de zaak van hare schoonste zijde bekijken. C'est DII p- percé, 't is een
doorbrenger, verkwister; ook: een mensch zonder

V

geheugen, een vergeetachtig mensck. II est sot comme
Un p , hij is zoo dom als een os. Puiser de 'eau
dans un p , vergeefschen arbeid doen, den moriaa
wasschen. z. ook ADIEU, ANSE, OEUF. - ( Prov.),
Z. F4ERC1ER. - [ Arch.] , Z. ANSE. - [ Annum.] Pd'arbaléte, opleg rn., oplaag t., van een' kogelkruisboo . - [Chas.] Soort van vogelknip in. - [Cost.]
Hoepelrok n. - [Econ. rum.] Gevlochten bijenkorf m.
[Escr.] P- a espadon, mand voor espadon.oefening
- [Hoi t.] P- anglais, engelsche mand (ter vei
lige verzending van plantgewassen). - [Jeu] Klein
mandje of bennetje n. voor den inzet of pot; - de
inzet zelf. - [Mar. et Artill.] P- a piei'rier, steenmand voor mortieren. P-sr suppléer aux ancres
ankermanden. - [ Pèchej P. de pecheur, garnaal
net n., garnaalmand. P- de bonde, fuik 1. zonder
hals. - [ Tech.] Glazenmakers houten korf voor
glastafels of ruiten P- de macon, zeefmand der
metselaars. Plâtre au p-, geziflë pleisterkalk rn. -

-

g

-

-

-

Z. ook PANE.

Panifiahie, adj. [D idact.] Tot broodbereiding
geschikt, goed om brood van te bakken: Le rnaï
est p-, van de mats kan men brood bakken. -I- Panifleateur, m. Bakker m. ( boulanger).
- Panilicatioii, f. Broodmaking, broodberetding f. - Panifice, rn. [ D!dact.] Kunst f. der
broodbereiding. - Panifier, v. a. Tot broodmaken, brood bereiden.
Panique, adj. (alleen voorkomend in): Terreur
p , of somtijds als subst. PANIQIJE, f. Plotseling
blind alarm n., plotselinge, maar onnoodige of ongegronde schrik m., algemeene overbodige ontsteltenis (zoo als, naar luid van 't oud geschiedveraal, de veldgod Pan die den Galliërs bij den Delphischen tempel op 't lijf joeg), panische schrik m.
-

h

Panis, Panisse, m., Z. PANIC.
Paniston, in. [Corn.] Fiansche gedrapeerde

wollen stof 1.

Paiilexique, in. [D!dact.] Volledig woordenboek, van al de woorden en aangenomen zegswijzen
eener taal, algemeen léxikon n.
Pannaire, in. [Tech.] Bezaanleder n., waarmede de averegtsche zijde von eene slof bij het
winden op den weversboom, bij de zijdefabrikanten, omwonden wordt.
Panne, f. [Corn.] Pluisfiuweel (van zijde, katoen, wol, garen, geitenhaar), fulp, felp, trijp fl;
(absol.) zijdetrijp. Manteau doublé de p-, mantel
met ;zijdefluweel gevoerd. - [Econ. dom.] Buikvet II., reuzel rn. en n. Un cochon maigre a pen
de p een mager varken heeft weinig reuzel. (lig. et (am.) Ce garcon a deux doigts de p-, deze
jo gen is spekvet. [Bias.] Pels in. van hermelijn
of van vair. - [Bot.] Dikte der eigen zelfstandigheld van 't vruchthekleedsel. - [ Hort. ] P- isabelle,
izabelkleurige anemoon f. - , [Mar.] Het liggen met
volle en tegengebraste zeilen. Etre en p-, opgebrast,
onder den wind bijgedraaid liggen. Mettre en p-,
opbrassen. Ranier p- sum p-, zwaar slingeren, al
slingerend aan beide zijden even veel overheden. [Mi].] Rester en p-, onhewëqe!jk voor den vijand
staan. - (/1g. et (am.) II se tient (of II reste) en
p- , hij loert in stilte eene geschikte gelegenheid af.
[Tech.] Dakstoel in. - La p dun nlarteau,
het achterste van eenen hamer, klaauw in., pen
of pin f.
Panneau, rn. (verklw. van pan) Klein pand,
klein vak ii., kleine baan f. Un p- de porte, de
lambris, de carrosse , een paneel van eene (leur, van
een beschot, van eeoc koets. P- de v!tre, vak met
glazen ruiten. P- avec les anges, een qeheel tlas
in zijn lood. - Zadelkussen U.; draagkussen op
den rug van een lasldier f. - Versierd veld fl:
Les p-x de cette grille sont superbes, de versierde
velden van dit traliewerk zijn voortreffelijk. Zijde f. can een' getiouwen' steen. P- de tête,
zijde, die in het gezigt valt, voorzijde. P- de lit,
liggende zijde. - P-x, twee evenwijdig staande
raderen der friseer-machine. --- [Chas.] Net n.
(voor hazen, kon(jnen enz.): Tendre un p-. des p-x,
een net, netten uitspannen. - (fig.) Donner dans
Ie p-, in 't net vallen, in den strik loopen, zich
door list laten vangen of blinddoeken. - z. ook
CREVER. - [Mar.] Luik, diqt luik n., klap, klep f.
P- k bolle, stolp- of slul(l(eik. p de cuisine,
rooster in., luik boven de kombuis P-x de carèfles, kielluiken n. p1. - [Peint.] Paneel fl (voor
-

eene schilderij).
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Panneauter, v. n. [Chas.] Netten spannen
of uitleggen, om wild te vangen. (liet woord ver(papier n.
oudert.)
Pannefin, m. [Corn.] Soort van holiandsch
Pauiielle, f. [Bias.] Populierbiact n.
Pan.ier, v. n. [Tech.] Met de pin of 't achtereinde van cenen hamer gaten in metaal ma/een.
Panneresse, t. [Tech.] Met de langste zijde
in den dag geplaatste steen m.
t Panneterie, f., nu VA1NNERIE.
Pai.netièie,f. [If n. ] (pop.), z.v.a. BLATTE.
Panneton, m. (verktw. van panne) [Tech.]
Sleutelbaard m. P- d'espagnolette, baard in. der
spanjolet of sluitroede, waarmede de beide vensters
gesloten worden. - [Boul ] Deegmandje n.
Paniiexterne, m. [Bot.] Uitwendig vruchthulsel n.
Fannicuale, f. [Chir.] Vliezig uitwas n. op
't hoornvlies van 't Oog. -- [A nat.] Huid- of
spiervlies. P- adipeux of graissenx, netvlies. P- virgina!. maaqdevlies t. (hymen).
Panniforine, adj. [Bot.]Lapvormig.
Panninterne , m. [Bot.] Inwendig vrucht(denmakers.
hulsel n.
Paniioir, m. [Tech.] Kophamer m. der spelt.
J»aiiiiornie, [Jur.] .iilwetboek n. , verzameling van al de wetten, pan no mi e f.
Pannon, in. Oude spelling van PENNON. P
gérna1ogique, familie-schild, volledig wapen n. S {iéd.j Roode huidvlek, honigvlek 1. - Pannonage, m. [Féod.j Regt n. op 't voeren eener
banier. - Panisonceau, m. (verklw. van pannon) [Féod. , Bias.] Wapenvaan , vaan f. Schild n. dat de heeren op (Ie wegen en viersprongen lieten planten tee aanduiding hunner regtsmagt. - [ Anc. prat.] Papier n. met '5 konings
wapen op in beslag genomen panden. - Wapenbord n. der mannen van de balie. - [Anc. mil.]
Strik in., lint n. van eene lans.
t Pannoseux, ease of Pannositeux,
euse, adj. Mel lompen bedekt.
Pannosite, f. [Thtd.] Het slapworden der huid.
Pannus, (pr. pan -nuce) IChir.] Velletje n. of
vlek t. op bet oog, op 't hoornvlies; ook huidvlek f.,
z. V. a. PANNON. (Cayenne.
Panoeoeo , m. [Bot.] IJzerboom m. (van
Panome, m. [Bot.] Oostindische boom m.,
wel/es hout men als een tegengift tegen alle soor
ten van vergiften roemt.
Panon, m. [Méd.], Z. PANNON. - [ H. n.],
beter PANNON.
-

-

Panoncean, M., Z. PANNONCEAIJ.
Panope, m. [H. n.] Groote penguin m. of

vetgans t.
Panophobe, m. et 1. [Mid.] Met nachtvrees
bezochte, 2fl den slaap telkens wakker schrikkende m.
en f. - Panophobie , f. Nachtvrees t., het
schrikken in den slaap;' ook z. v. a. terreur
PANIQUE. - Panophobique, adj. Die vrees,
dat schrikken betre/fend, p a a 0 p li O b i s c h..
Pa.nophie, t. ( Anc. mil.] Volledige wapenrus
ting 1. - fig.) Nultelooze bagaadje t., onnoodig
reisnoed n.
Patiops, m. [H. n.] Snuitvlieg t.
Panoptique, adj. .4lziend: [Arch.] Edi fi ce
p of als subel. PANOPTIQUE , in. Zoodanig inqeriqt
gebouw, dat het oog nil zeker standpunt al de
inwendige dee/en omvat, panôptisch gebouw,
paflôPtikni n.
Paiiorania, In. Algezigt n., albe.schouwing t.,
cirkelvormige schilderij, die een' ge/eec/en horizon
voorstelt, in welks middelpunt de aanschouwer
staat en zoo het overzi et van een geheel, b. v. van
een stad, van een' veldslag, krijgt, p a n 0 ra m a n.
- Panorainique, adj. (juister gevormd ware
panoraniatique) Een alziqt gevend; het panorama
be/re/Tend, p a n ard iii isc h. - Panoiograhe, in. [Phys. ] Een in 18,221 uitgevondennwerkig, om het perspectief der voorwerpen, die den
horizon omgeven, oorenhlikkel(jk op een plat vlak
over le brengen, panorograaphm.
Panorpates, m. Pl. [H. n.] Srhorpioenvliepen 1. p1. (mouches scorpions). - Panorpe, m.
Schorpioenrlieq t.
Paiioi.fle. t. (pop.) Ruige zool t. in de klompen of ba/sb/ok/ecu.
Panouil, m. [Agric ] Male-car f.(joot f.
Panotire, f. [Mar.] Soort van chinésche gal-

-

(
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t Panphilontosie , t. (voorgeslagen woord
ter uitdrukking VUfl) Algemeene welwillendheid 1.
Panpoiarceaii, m. [Chas ] Stevige paal m.,
die 't net der pluvierjagers ophoudt.
Pansage, m. [Ban.] Verzorging 1. van 't
paard (inz. in gezonden toestand). (PANSU.
Pansard, e, adj. (pop.) Dikbuikig, z. v. a.
Panse, t. (fain.) Buik; (triv.) pens m. Avoir
ia p- pieine, zijn' buik, pens vol hebben. - (Loc.
fig. et prov.) Ii a les yeux plus grands que la p-,
zijne oopen zijn grooter dan zijn buik. 11 faut ser
vir Dieu avant Ia p-, godsdienst gaat vóór buikdienst. Mieux vaut avoir belle manche que belie
p , 'I is beter zijn geld aan goede klelren dan aan
smullerij te verteren. Z. ook DANSE. - H. n. ]
Eerste of grootste maag f. der lierkaauwende dieren. - [Corn.] P. de vache, gebloemd of gewerkt
linnen n. uit Picardid - P- de Damas, soort
van groote, in de zon gedroogde druiven, damascdnee' rozijnen f. p1. - [ Call.] Z. A.
[ Tech.]
Buik t. van eene flesch. van eene destilleerkolf.
van eene steenen kruik en dgl. - P- dune cloche,
aanslag van eene klok, rand m. eener klok, waaraan de klepel slaat.
Pansé, e, adj. (en part. passé van panser):
Cheval p., verzorgd, geroskamd, gevoederd paard;
verbonden paard n. Plale p-e, verbonden wond f.
( fi g. et pop.) Cet hot nine est bien p-, die man
heeft zijn' buik (pens) vol.
Pansélène, t. [Astr. aiic.] Volle maan t.
Pansement, m. [Chir.] Het verbinden (eener
wond). - Wondheelers dienst t. en geleverde middelen n. p1.: II etoit beaucoup a ce chirurgien pour
ses p-s. - On paie tant h ce maréchal pour les fers
et le p-, men betaalt dien hoefsmid zooveel voor 't
beslaan en de verdere bemoeijingen. - [ Man.] Het
bezorgen (roskammen, borstelen, schoonmaken) der
paarden (00/c panse rnent de Ia main geheeten). (In
dezen zin ware pansage beter.)
Panser, V. a. [Chir., Vtër.] Verbinden: Pun blessé, un cheval blessé, een' gekwetste, een
gekwetst paard verbinden. On le panse deux fois
par jour, hij wordt tweemaal daags verbonden. P
a see, enkel met droog plakeel verbinden. - [Man.]
P- un dheval, een paard oppassen, schoon houden,
verzorgen, voederen. Le palefrenier pause then les
chevaux, de stalknecht pact de paarden goed op.
- (Loc. pop.) Alles vous faire ., scheer je weg!
loop naar den duivel! - SE PANSER, V. pr. Zich
ze/ven verbinden. - Verbonden worden; verzorgd,
opgepast worden.
Panslavisine, m. [Pout.] Ilet streven naar
vereeniging der gezamenlijke slaviscite volksstammen
tol één rijk of althans lot déne natie, p a ei s 1 a v I
-

-

[

,

-
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-

-

mus n.

Pansophe, adj. [Didact.] Homme p-, of als
.cub.st. PANSOI'HE, M. Aiweter, algeleerde m. Pansophie, t. .4lwijsheid, algeleeriheid t.; waan in. van alles te weten. - Pansophiqite,
adj Alteleerd, alwijs, p aics (; hi sc/i. - Pitatspermie, t. (Phys.] Leer f. eener algemeene verspreiding van de kiemen der levende wezens. [MPd , Chir.] Verwarde op/moopino vein vreemde
sta//en, el/er, enz. - Panspei-mique, adj. Die
leer, die oplinoping be/re/fend, p a n S p P r om is c Ii.
Panstéréorama, in. [Phvs. ] Voorstelling f.
van een voorwerp (eenestad, een monument, enz.)
in geheel verheven werk (relief) en in zijne nare
grootte (ook plan en relief geheeten) , panst ereoráma n.
Pa,isii, e, adj. (fain.) Dikbuikig, een' dik/een
buik (pens) hebbend: C'est nu homme fort p-, of
als subst. C'est un gros p-, 't is een dikbuik,
dikzak.
Pantaga, m. [Rot.] Rood-sandelkoulboom m.
Pantaogiie, aPi. [Pliarrn. ] : Médicaments

p-s , of als cubit. PANTAGOGIJES, M. p1. Alles uitdrijvende, volkomen baikzuivercnde middelen, pantaaOqa n. p1.
Pantaginélique, adj, (fain.) Onophoudelijk
etCfl(I en drinkend, nooit verzadigd (naar Panta
een field uit het wrik van Rabelais. Vie de-gruel,
Pantagruel et de Gargantua). - Over lekker eten
en drinken heinde/end, pantagruéli.cch. Pantag,'iiéliser, v. n. Overdadig drinken. zuipen. -• PantagriuIisine, in. Zorgeloosheid,
epikürische nmj.she,eerte t., p a mm t a g r u eli s in u s n.
-- Pantagruéliste, m. Goede-siermaker, vriend

PKNTAGUITRES
van lekker eten en drinken en zorgeloos leven, pantagrueljst m.

Pantagiiières, 1. p1. [Mar.], z. PANTOQUI-

ERES.

I'antaine, t. [C h as.], z. v. a. PENT1tRE.
Pantaléon of Pantalon, m. [Mus.] Groot,

naar 't klavier gelijkend vertikaal speeltuig (naar
zijn' uitvinder Pantaleon Hetenstreit), p a n táleon ofpántalon a.
Pantalon, m. [ Tbât. ] Potsenmaker, kansworst m.; eig. eene maskerrol in 't Italiaansche
volksblijspel: een slim, rijk, nu eens gierig, dan
jaloerscli, vaak verliefd venetiaansch koopman, die
in wijde matrozen-broek (de in Venetid algemeen
heerscitende dragt) optreedt. - (van daar) Lange
broek, p a n I a t O n t. P- a pied, broek met slopkousen. — { Dansej Zekere contredans-figuur, pantalon. - [Coin.] Naam eener papiersoort uit
Angoulitne (Mus.], Z. PANTALEON. — ( lig. et
[am.) Cest an p-., an vrai p-, 't is een man, die,
om tot zijn doel te komen, allerlei rollen speelt. —
A Ia barbe de P-, in tegenwoordigheid en in spijt
van hein, dien de zaak het meest aangaat. - Pan
talonnade, f. [Thékt. ] Panlalondans m.; allerlei zotte figuren, grappen f. p1. van een' potsenmaker. ([am) Geveinsde betuiging van vreugde,
smart, gedienstigheid, enz. , veinzerij 1. — Narrenstreek in... om zich uit de verlegenheid te redden,
pantalonnáde I. - Pantalonné, e, adj.
Tech.j Tonneau p-, geheel, van b ven tot onderen omlioepelde ton f.
Pantorbe, f. Fabelachtige steen m. der Ouden,
wel/een enen de eigenschap bekende om het goud
aan te trekken.
Pante, f. Snoer van muntschelpjes (cauris),
schelpgeld a. — [Bras.] Paardenkaren zeefdoek ni.
t Patitelant, e, wij. Hijgend, buiten adem:
11 est lout p-, hij is geheel buiten adem. - (fig.)
Chair p-e, lillend vleesc/i n. - Panteler, v n.
Hiji en, buiten adem zijn.
Pantène, f. [Pècbej Soort van sleeknet n.
aan 't einde der visc/iweren, om er de paling in
te houden.
Pantenne (en), bc. ode. [Mar.] Ontredderd,
in wanorde, aan /luiden; overkruis getopt, de reins
getopt en gekaaid: A in fi n Un combat Ie vaisseau
se trouva en p-, op het einde van 't gevecht was
het schip geheel ontredderd, waren de zeilen aan
arden geschoten. — A In mort de l'amiral tous
s vaisseaux mirent leurs vergues en p-, bij den
doo! des admiraals topten al de schepen hunne raas
overkruis.
Paiiter, v. a. [Tech.] Het leder voor de Raarden opspannen. - Panteur, m. Raam a. tot het
opspannen en vasthechten van liet koardleder.
Paiithacfiate , f. [ITt. fl. Gedekte agaat,
panteiluidkieuriqe agaat m.
Panthée, adj. f. [Ant.]: Figure p-, of als subst.
PANT H EE, t. Standbeeld n., dat de attributen of
kenteekeven van verschillende godheden vereenigde
- La nature p.., de opperste godheid f. - Pan.
théisnie, i. [Phil.] Stelsel of geloof a., dat liet
heelal of de wereld de Godheid zelve is, p a n t ii ei smus a. P- psycho logique, stelsel, dat God als
de ziel (Ier wereld en de wereld als 't liqchaam
der Godheid beschouwt, psychologisch pantheismus. P- cosinologique, stelsel, (tat God en 't
heelal als één en 't zelfde beschouwt, kosmoldgisch
pantheisinu.c. P- outologique, stelsel, dat alleen eene
eeuwiÛe zelfstandigheid erkent, die zich hier door
de gedachte, daar door de uitgebreidheid openbaart,
spinosisenus, ontolOgiach pantheisinus. P- mystique.
stelei, (lat de gezamenlijke dinaen als één wezen
beschouwt, waarvan het wezenlijke en denkbeeldige,
het onderwerpelijke en voorwerpeljke om zoo te
zeggen de beide tegenovergestelde polen zijn, mystisch pantheismus. - Paiithéiste, m. ..4anhanher van zulk een 'wjjsqeer'i slelsrl. p a n t ii e í s t.
- Ook als adj. : Système p-, pantheistisch stelcel, panlheisrnus a. . Panthihtique, adj.
Het pantheismus betreffend, daartoe behoorend,
pantheistisch. — Paiithéologie, f. Geschiedenis, beschrijving van al de Goden des heidenen. - PanthéoIoiqlle, wij. Die geschiedenis
of beschrjoing betreffend, p a a t h e o Ui q i 5 cli.
Pauthéon, m. [I list.] Tempel der oudheid,
aan al de goden gezamenlijk gewijd, algodentemVel n., p a n t h e o n fl.;
later, onder de pausen)

f
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kerk te Rome, aan de maagd Maria en aan al de
heiligen gewijd, nu rotonda geheeten. — P- de Paris,
eeretempel voor overiddene .qroote en beroemde mannen, nationale tempel der onsterfelijken (weleer de
kerk der heilige Genoveva), liet par]jsclie pantheon.
(fig.) Huldevereering f. der nakomelingschap: Sa
place est marquée dans le p- de I'histoire, 't geschiedboek zat zijn' naam in eere houden. - -)- Pan.
théoiiiser, V. a. In 't pantheon plaatsen.
Panthère, f. [U. n. ] Panter m., panterdier n.,
parder m., een roofdier in Afrika en Oost-Indië,
dat naar den tijger en luipaard gelijkt. - [ Thnér.}
Pierre de p- gevlekte jaspis of agaat in.
Paiithymagog..e, adj. , z. v. a. PANTAGOGUE.
Pa.itière, t. [Gliias.] Vlouw t., snippennet a.
— Gebreide jagerstasch t.
Pantin , in. Bordpapieren kdemannetje a.
draadpop t., hansworstje a., een bekend kinderspeeltuig.
(fig. el pop.) Zotte-gebarenmaker; stijf, onbeholpen mensch.; - veranderlijk, telkens
van gevoelen veranderend rnensch m.—P- pouitique,
politieke draadpop.
Pantine,f.[Com.]Bundelm. strengen (van garen, zg(le, katoen, enz.). —Pantiner, v. a. Strengen tot bundels binden.
Pantociatrice, f. Keizerin f.(impératrice).
Paiitogène, adj. [Minér.] Gezamenlijk afnemend of drcrescërend (van kristallen).
Pantogonie, f. [Géom.] Kromme lijn f., die zich
voor elke stelling van hare as onder een' standvastijen koek snijdt.
Pantograplie, in. [Dess.] Teekenknaap, teekenaap of enkel aap m., werktuig tot nateekenen
en verkleinen of vergrooten van allerlei teekeningen of platen, pa n t o g ra a p Ii m. —Paiitogra.
phie,f. Gebruik a. van den teekenaap, het copit ren
met den pantograapli. — [Philol.] Verzameling t.
van al de alpliabetten.
Pantogiaphique,
ad.). Den teekenaap of zijn gebruik belie/fend
pa n to g r dph isc h. — Pantographique'
meat, adv. Door middel van den teekenaap, op
pantogrdphische wijze.
-

,

--

—

Pantoiement , Pantoinient, m. [Fauc. ]

.lâmborsliqheid t. der valken.

Paiitoire, f. [1ar.j, z. v. a. PENDEUR.
t Pantois, e, adj. Hijgend, buiten adem. -

(fill. et fam.) Verbaasd, verstoind, verbluft. — PANv. a. PANTOIEMENT.
Pautoinètre, m. [Géom.] Almeter, hoekme-

TOIS. ni., z.

ter, 'werktuig om allerlei afmetingen op het veld en
aan den hemel te bepalen. Ii ei t a in e t e r, p a n t ometer m. - Pantoinétrique, adj. Den pantometer betreffend, p a n o m t r s cli.
Pantomime, in. [Thiht. ] Gebarenspeler, pantomiinist in. — PANTOMIME, f. Gebarenspel a., gebarenspraak f., de kunst van de gedachten, gevoelens, hartstoqten, handelingen enkel dooi' gebaren en
gelaatstrekken, zonder woorden, aan den dag te
leggen, pantomime, pantomimiek t. --- Soort
van tooneelstak n., waarbij de handeling enkel door
gebaren wordt voorgesteld, p a n t o in i in e. — PANTOiiME, adj Door gebaren uitgedrukt, pantomial is c h: Danse, Ballet p-, qebarendans, pantomimische dans ni., pantomimisch ballét n.- Pauto.
inilnique, adj. Tot liet gebarenspel of de gebarenkunst behoorend, p a ei t ei in m i s cli. . Met gebarenspel gemengd, gedeeltelijk door gebaren voorgesteld.
t Pantonnier, m. Brugwachter. - ( fig.)
Trots en onbeduidecid mensch m.
Pautophage, m. [Didact.] Aleter, alvraat;
veeleter, ii a n t op h a a g in. - Ook als ad j.: Les
animaux p-s, de allesetende dieren a. p1. - Panto.
plaagje , 1. Alverslindende eetlust m., vraatzucht t. - liet alleseten, gebruik van alle eetbare
dingen zonder onderscheid. -- Paiitophagiqiie,
wij. Allesetend, p a n t 0 P h áq i s c Ii.
Pantopliile, m. [Didact. ] Alcriend. vriend
van tillen en alles. - Als adj. Alininnend.
Pantophobe, adj. [Md.] Met vrees voor alles behehd, p a n t a p h d b i s c h.. - Als subet. rn
en t. Lijder m., lijderes t. aan pantophobie. —
Paiitophobie, t. Vrees voor alles; ook: watervrees I
Pantoptères, m. p1. [H. n. ] Vieschen m. pl.,
die neene buikvinnen, hebben, p a a t d p t e r a n. pi.
Pantoquieres, I p1. [Mar.] Zwichttalies I. pl.
talies om Ie zwichten bij stormweder.

4312

PANTOTJFLE

Pantoufle, f. Panto/fel t, gemakkelijke buis- of
kamerschoen rn; pantoffel zonder achterstuk, mui
Etre en p-s, pantoffels aanhebben. Mettre ses souhers en p-s. Zijne schoenen neêrhakken. (Loc.
/ij. et prov.) II a mis son soulier en p-, hij meent
zich al goed vermomd le hebben, hij houdt zich
voor verkleed, als hij zijn' hoed het achterst voor
Raisonner comme une p- of Raksonner p-,
zet.
zonder verstand spreken, zotte taal uitslaan.
-

-

[Bot.] P. de Notre Dame, z. v. a. CYPR1PÈDE,
)IUFLIER [Chir. ] Ve,band n. voor de breuk der
[Maréch.] Soort van hoefijzer,
Ac h illes-pees f.
EN
dat van binnen dikker dan van buiten is.
PANTOUFLES, bc. adv. Op zijn gemak, zonder moeite.
II vit en p-, hij leeft op zijne muiltjes,verrigt weinig
of niets. Faire une chose en p- eene zaak zonder
moeite, gemakkelijk doen.
Paiitoufler, v. n.
(fain.) Zotteklap uitslaan, onverstandig spreken
Keuvelen gemeenzaam praten.
Pantouzfle
ne, f. (faoi.) Verkeerde redenéring f., zotlepraat in.
Gekeuvel n. [Tech.] Het pantoffel - of muilenmaken.
Pantouflier, in. [Tech.] Pantoffel-, muilenmaker; pantoffel-, muilenverkooper m.—
(fig.) Panlofleldraqer, iemand, die gaarne of meestal pantoffels aanheeft.
[H. n. ] klamervisch m.
-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

^annl

-

m., z. a. a. PANTOUFLE.
é, e, adj. [Chir.]: Furoncle p-, brood-

korstachtige bloedvin f.

PANURGE
Pan urge, m. [H. n.] Graafbij f.
(naam von eene personaudje uit Rabelais) (fig.)
P-, un vra! P-, 't is een geslepen gast,
een gladde vogel m.
Moutons de P-, nadpers in.
p L, =Iers f. p1., menschen, die alles nadoen,
ijk 't ook moge wezen.
oe
Paiins, m. (pr. pa -nuce) [Mid.] Kliergezweln
Paon, m. (pr. pan) [H. n. ] Paauw m. P
spicitere , javaansche, jopanscite paauw. P- de in
Chine. z. V. a. EPERONNIER P- des palétuviers, z.
CAEJBALE P- du Thihet, z. CHINQUIS. Queue de
p ' paauwestaart m. Le p- fait la roue, de paauw
breidt zijn' staart uit. (fig. et lam.) Li est gbrieux comme Un p-, hij is zoo trotsch als een
puouw. Cest be geai pare des plumes do p-, 't is
de kraai met paauweveren: hij schikt zich op met
vreemde vulren, hij pronkt met hel werk van anderen.
[Astr.j Poauw m. een zuidelijk sterre
beeld n.
[B],-is.] P- rouant, miraillé, posé de
front, pronkende, gespiegelde, aanziende paauw.
[H. n. ] P- I,leu, P- macin, zeepaauw, paauwvisch m. (van 'I geslacht der lipvisschen). P- diode,
Paauindische paauwvisch (Ook een uprise/i).
wenoog IL, naam van verschillende vlinders. P- de
jour, z. V. a. 10. P de ooit, paauwspiegel, groote
atlas m.
P de nier, zeepaauw, klein zee-insect
in de zee bij Ceylon, met vier rozekleurige vederen
in den staart.
t Paonacé, e, Paonisé, e,
adj. (pr. pa -na-cd, pa -nd) Paouwextaart/cleurig,
veelverwig. Paoiiiie, 1. (pr. pane ) Paauwin f.
Paoriiieaii, fl1. (pr. pa-nò) Jonge paauw in.,
paoawtje 0.
Pnounet, m. (ps. pa -nè) [Anc.
mi].] Soort van pijl m.
Paonnier, in . (pr
pa -ni -é) Pijlschutter in.
[icon. dom.] Oppasser in . der paauuen.
Paour, in. Lomperd, vlegel m.
Papa, in. Papa m. kinderwoord voor père,
vader. Grand p , groot-papa, grootvader. (lam.)
C'est on gros p , on p de bonne mine, 't is een
dikke papa, een gezette en gezonde oude beer. Un
bon p , een goede ziel.
[H. ii.] Koningsgier,
gierenkoning [vuitur papa] oeroeboe in.
Papable, adj. in. (plais.) Tot paus verkiesbaar: Cardinal p-.
Papaligiie of Papafique f. [Mar.] (in
sommi e h(JVefls) Bovenzeil ii.
Papaieot, m. [Bot.] Soort van papaya- of
sneloenboom m. van Amerika, zonder takken.
Papaie, f., Z. PAPAYE.
Papal, e, adj. Pauselijk: Dignité p-, pauselike waardigheid f.
Terres p s , pauselijk ge bied n., de Kerkelijke staat in.
Papaliti, m.
[Any. mil Pauselijk soldaat m.
Papaliser,
V. n. Naar de pauselijke waardigheid dingen.
t Papaliste, in Pauselijke stoel in.
t Papalite, f., nu PAPAIJTE.
Papan, m. [I-I. n.] Muskuseend 1.
Papas, m. (pr. pa-pace) Naam. dien vele aastersche christenen aan hunnen priester, bisschop,
-
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en patriarch geven, p a p as m. —Opperpriester m.,
[Bot.] z. V. a. TOPINAMBOUB.
bij de Peruanen.
Papat, m., Papauté, f. Waardigheid van
paus, pauselijke waardigheid t., pausschap n. Aspirer a ba p naar de pauselijke waardigheid
staan of dingen.
Tijdduur in. der pauselijke
bediening: Pendant Ia p- de Pie IX., gedurende
het pausschap van Pius IX.
Papavéracé, e, adj. [Bot.] Slaapbol- of mankopaclitig.
PAPAVÉRACEES, f. p1. Papaver- of
slaapbolgewassen n. pl. mankopplanten I. p1.
Papavérate, in. [Chim.], Z. V. a. MECONATE.
Papavéritie, f., z. v. a. NARCOTINE.
Papavériq.ie, adj. [Chum.], z. V. a. MECONIQUE.
Papayacé, e, adj. [Bot.] Naar den papayer
of meloenboom gelijkend.
Papaye, t. Amenkaansche meloen in. Papayer, m. Amerikaansche of echte meloenboom, p a p a p e r, p a p a y a m.
Pape, in. Paus in. Le tiare du p-, de tiara of
drievoudige pauselijke kroon f. —Soldat do p-, pauseljk soldaat;
(injur.) slecht soldaat, la/aard in.
E tats du p-, Pauselijke staten m. pl., Kerkelijke Staat
m. (Loc. prov.)Nous avons fait un p-, wij waren
van eenenlei gedachte. Pour devenir p-, ii ny a
quO so proposer de b'ètre, alles is moç,elfjk, wanneer men zich maar moeite geeft en de regte middelen gebruikt. 11 est fantasque comme in mule
da p-, hij is een grillig, eigenzinnig man. Ii est
assis en p- Colas, hij zit daar breed en gemakkelijk. 11 n'en branberait pas pour ie p-, hij is door
niets van zijn stuk te brengen. II en met bien
dans le grenier du p-, hij slaat veel van zijn gebed
over. z. ook MOUTARDIER. [H. n.] Paus m., eene
carolinasche d'ikbeksoort.
-
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Papefigue ofPapefiguière, Papeligos -

se, 1. (door Rabelais gesmede woorden) Land der
ongeloovigheid, der ketters, waar men zich aan
den paus niet bekreunt. met hem spot.
Papegai, of (somtijds) Papegaiid, in. [Jeu]
Houten o, bordpapieren papegaai 10 opeen' slaak
gezet, waarnaar men schiet. Tirer au p , naar
den papegaai schieten.
[H. n.] Grocle papegaai in. in Amerika.
Papéger,
v.
n.
Al
het
mogelijke doen om
1
op den pauseljken stoel te geraken.
Papelard, m. (deJnigr.) Huichelaar, schijnhei
lige in.
Als adj : Huichelend, vulsch: Air p-,
Mine p-e, valsch, huichelachtig gelaat n. S Papelaider, v. n. Den huichelaar spelen. t Pa,

-

-

-

-

-

-

-

pelardie,tPapelarderie,]- Papelardise. I'.
Huichelarij, schijnheiligheid f. - t Papelardiser, V. a., -..v.a. PAPELARDER. - tPapelaidisiiie, in.

Stelsel n. des huichelaars, des veinsaards.

Papeligosse, f.. Z. PAPEFIGUE.
Papeluime, (bij verbastering ook) Popeline, f.
[Com. ] Halfzijden stof, soort van gros-de-Tours,

met inslag van floretzijde of katoen, papeline f.
Papeloiiiié, e, adj. [Bias.] : ECU p-, geschubd
schild ti. (met figuren in de gedaante van vischschubben bedekt).
Paperasse, 1. Oud beschreven, onbuikbaar
papier, scheurpapier n.
Paperasser, V. fl.
(fain.) Papieren doorsnuffelen; papier bekladden of nutteloos beschrijven. Paperasserie, f.
Hoop in. scheurpapier.
Paperassier, in.,
lOre, 1. (fain.) Verzamelaar, bewaarder in., verzamelaarster, bewaarster f. van oude, nuttelooze
papieren
Papesse, f. Pausin f. (alleen voorkomend in):
P Jeanne, pausin Johanna (eene vrouwelijke personaailje die naar 't voorgeven van sommige
schrijvers, na Leo IV. den pauseljken stoel zou
bezeten hebben).
Papeterie, f. Papierfabrijk L papiermolen,
papieuliavdel in.
Kunst des papieroiakers, papiermakerij f.; winkel in. van papier en andere
van necess aire, bordSoort
schnijfbehoefien.
papieren of houten doos 1. roet schrijfbehoeften. II
s'est enrichi par Ia p-, hij is rijk geworden door
den papierhandel.
Papetier, in. Papiermaker, papierfabrikant; pa^ erhandelaar, p pierOok als adj.: iuyrierp-, papiermavenkooper.
leer, werkman van eenepapiei fobnijk. Marchand p-,
-
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papierkoopman in.
Papetière, f. Vrouw eiez
papiermakers, des papierhandelaars;
verkoopster von papier en andere schrjfbehoeflen.
Paphie, f. [U. n.I Porseleinhoorn in., eene
Paanlemoêr -vlinder in.
tweeschalige schelp.
-

-

-

PAPHORE
Paphore, m. [11. n.] Soort van groote arend m.
Papicole, m. Pausoanbidder m. (toenaam door
de protestanten 00fl de rooinsc/i-/catholjken qeqeven).
Papier, rn Papier fl P- fin, gros, qui a du
corps, fijn, grof, dikpapier. De Iépaisseur du p-,
dune feuille de p-, zoo dik als piipier, als een
blad papier. [) bien collé, goed ge/fluid papier. Préglé, gelinieerd papier. P- is Iettres, postpapier.
P- velin, velfjn-papier. P- rnar!jré, inaruquiné, genzarinerd, marokijn-papier. P- a lettres doré sur
tranche, op snet verguld postpapier. P- de deuil,
papier met een' zwarten rand, rouwpapier. P
Jrouillaid, vlak-, vloeipapier. P- ui dessiner, teekenpapier. J) tirnl)ré, gezeeld papier. P- libre of
mail, onqezegeld papier n. P- cartiet, kaartpapier.
P- rettid, papier, dat water-, jzer- of andere vlakken heeft. f) de couleur, gekleurd papier. P- it
cartouches, patroonpapier. P- it gargousses, kardoespapier. P- goudronné, geterd papier. P- gris,
graüaw papier, huidpapier, geteerd qraauw papier
(voor scheepmakers). - P- peint of P- tenture,
behangsel-papier. Une mme, une main de p-, een
riem, een boek papier. Ce p- bolt, dit papier slaat
door, vloeit. Un p - volant, een los, ongebonden
blad INécrivez pas cela sur un p- volant, schrijf
dal niet op een los blad. - P-s, papieren, bewijsstukken n. p1. van allerlei aard: Ce voyageur navait pas de p-s, die reiziger had geene papieren,
geen' pas. II attend pour se niarier que ses p-s
sjient arrivés, hij wacht, om te trouwen, op Zijne
papieren. ..- Beschreven blad, stuk, document n. of
oorkonde f., handschrift, bewijsstuk n., env. J'ai
égaré Un 1)- important, ik ben een belangrijk stuk
of papier kwijt. I 1 ma vendu sa maison, et men
a reiutis bus les ji-s, hij heeft mij zijn hals verkoe/it, en mij alle papieren, handschriften, bewijsstukken overhandigd. - [ Banq. , Coiti.] Papier
papiergeld a., wissel in., aanwijzing 1., schuldbnefm., enz. P- monnaie, papieren geld. TouL son
bien est en p-, zijn gansche vermogen bestat uit
papier (certificaten, obliqatien). Ii m'a payP en p-,
hij heeft mij in papier betaald. Les p-s haussent,
itaissent, de fondsen rijzen, dalen. - P- journal,
dagboek, rekeningboek n. (In dez a Zin verouderd.)
- Mar.j P-s de bord, scheepspapieren fl Pl. {Polit.] P-s publics, P-s nouvelles, nieuiospapie
n. pt. - Lire les p-s Francais,-ren,iuwsblad
de Fransche dagbladen lezen. - [ linpr.j P- blanc
schoondruk iTt., eerste Zijde van het te drukken vet.
P- it imprimer, drukpapier. - [H. n. ] P- de Ni],
plant, dienaar eene boterbloem gelijkt, papiergras n.
- [Minér.] P- de nontagne. Z. v. a. ASIJESTE. Pfossile, zeer dun asbestaardig weefsel, bergpa pier,
bergkurk, bergleder n. (ook cuir of liege fossile
geheeten). - (Loc. fig., fam. of prov.) Etre then
dans, sur les p- de qn. , bij iemand wel aangeschreverb Zijn, in een goed blaadje staan. II est Pent sur
Ie p- rouge, men zal item wel vinden., hij staat in
een Zwart daglicht. Otez, ltayez cela de Vos p-s,
de clessus vos p-s, strijk dat 'maar uit, reken daar
maar niet op. Les murailles sont le p- des foes,
de handen der Zotten besmeren alle muren, schrijven hunne namen overal. Vous ètes encore sur
mes p-s, (jij staat nog in mijn schuldboek. Le p
souffre tout, het papier is geduldi; men kan genoeg op het papier Zetten. Cela est réglé comme
tin p de niusique, dat is in volkomen orde. Eigure, Visage de p- mitché, bleek, ziekelijk gelaat n.
Je VOUS ferai voir cela p- sur table, ik Zat u dat
met dadelijke b.-wijzen toonen. kinderen).
I Papier, V. a. Lallen, stamelen (als de kleine
Papillatit, adj. m. [l1. ecci.]: Cardinal p-,
kardinaal in 't conclave, die Zelf geen aanspraak
op de pauselijke waardigheid maakt.
Papilionacé, e of Papillonaeé, e, adj.
[Bot.] Vlinderachtig, vlindervormig : Plante p-e,
lant f. met vlindervorinige bloemen, met vlinder
gloemen. Fleur p-e, bloem 1. met vlindervormige
bloemkroon Corolles p-es, vlindervormige bloemkroonen f. Pl. PAPIL 1 ONACEES 0 fPAPILLONACEES , 1.
p1. Planten f. pt. met vlindervormige bloemen. - Papilionaire, Papilloiaitle of Papillonide,
adj. [ H. n.] Vlindervormig, naar een vlinder gelijkend (van insecten). - PAPIL1ON1DES of PAPILLONIDES M. p1. Vlindersoorten 1. pl
Papille, f. (pr. 11=1, ook in de volgenden)
[Anat.] Tepel m., wrat f., kleine tepelvormige
verhe?enheid op de huid, de tong, enz. P-s nerveu
-

-

--

—

PAPIN.

-

ses, zenuwtepels a. p1. P-s cutanées, huidtepeltjes
tepeltjes der lederhuid. P-s linguales of Mamineons de la langue , tongtepeltjes n. p1. - [Bot.] P-s,
kleine verhevenheden t. p! of uitwassen op somenige planten-organen. - [Tech.] Korreltjes n. p1.
der nerf van 'tsagrjnleder. - Papillé, e, of
Papilleux, euse, mij Met tepeltjes, wratjes,
knobbeltjes bezet. - Papillifère, adj. Tepels of
knobbels dragend. - Papilliforme, adj. Tepelvormig, wroteormig.
Papillon , in. [II n.j Vlinder m., kapel f. ,
witje it. Les vers it soie se changent en p-s. de
Zijdewormen veranderen in vlinders. - ( fig.) Omgestadig, veranderlijk, wuft mensclz, inz. een onstandvastig, veranderljk minnaar. - (Loc. fig. cl
prov.) C'est en p-, 't is een spring-in-'t-veld. 11
va se bru ler it Ia chandelle corn me un p., hij gaat
als een vlinder in de kaars vliegen: hij goot zich
aan den fraoijen schijn vergapen. Courir aprhs les
p-s, zich met nietigheden bdzig houden. - [Blas.j
P- bigarré, miraillé, marqueté, afwisselend gekleurde, gespiegelde, gedekte vlinder. -- [Jeu] Soort
van kaartspel n. - [ Mar. i Boven-bramzeil n., klapmuts f. - [ Méc.] Smoorklep f. (aan eene stoomleibuis). - H. n.j Volksnaam van den spijker of
nagelroq (raie-bouclee); van den Zwarten Cfl blameseen kolibri. - PAPILLON, NE, adj. [Didact.] Vlin
[Phil.] La-derachtig,onbs.vderljkpassion p-ne, of als subst. La p-ne, de zucht naar
verandering (in 't stelsel van Fourier).
Papillouaeé etc., Z. PAPILIONACE enz.
Papillotane. f. [Hort.] Soort van tulp, vlindertulp f.
S Papillonnage , in. Het rondfladderen, het gedurig veranderen, inz. in de liefdekeus. - 1apiIIonner, v. n. .ds een vlinder
rond/ladderen, gedurig veranderen; - rusteloos in
beweging zijn, woelen
Papiltotage, m. (van papillon) Onwillekeurig ooggeblikker n. - [Litt.] Te groote menigte
van schitterende uitdrukkingen, al te gekleurde,
opgepronkte stijl m.; klatergoud n. - [Peint.] Le
p dans un tableau, de flikkerglansm., de esogvermoeijende lichten n. p1. en hooge kleuren I p1. in
eene sctiiderij. - [Typ.] Het smeren, dubbel afdrukken der letters, het smeren der ronden. -PILLOTAGE m. (van papillote) Het wikkelen van
't haar op papierrolletjes, het papiljolten- leggen. Papillote, 1. Reepje papier of stof. om hetwelk
men cene haarlok windt, om die te doen krullen,
haarrolletje n., papiljot f. Mettre des p-s. Mettre les cheveux sous les p-s , dans des p-, het
haar in papiljotten leggen. - Elle était encore en
p-s. Elle avait encore Ia tête en p-s. Zij WOS nog
gepapi(jot - (fin.) Avoir Ia tête en p-s , een op
vele plaatsen gekweist en verbonden hoofd hebben.
- (Loc. fain ) Cela nest bon qua faire des p-s,
dat is niet meer dan papiljot-, scheurpapier, 't is
een nietsbeduidend,verwerpeljk çeschrift. - [Cuis.1,
Z. COTELETTE. - [Conf.] P-s of Dragées en p-,
in papier qewikkelde suiker- of citocolaadkoekjes n.
pl., ulevellen 1. p1., enz. - [Cart.] Goud- en zilverloovertjes n. p1. op geborduurde kleederen. - Papilloter, V. a. (let haar in papiljotten of haarrolletjes winden, papiljotten leggen. Le coiffeur
Viendra vous p -, de kapper Zal U 't haar in papiljotten komen leggen. - [Cuis.] P- des côte
lettes, coteletten of ribbetjes in papier wikkelen.
- PAPILLOTER, V. fl. Blikkeren (van de oogen). [Litt. ( Opgesierd, le bloemrijk Zijn, gezochte schilterende uitdrukkingen bevatten (van den stijl). [Peint.) Te veel verschillende lichte partijen, te
helle kleurengloed hebben. - [Impr.] Smeren, dubbel afdrukken, randvlekken maken. - SE PAPILLOTER, v. pr Zich het haar in papiljotlen leggen.
-- Het part. passé is ook adj.: Me voilit toute papillotée, nu ben ik (nu is mijn haar) geheel ge pav i ljo t. - Impression p-e, Page toute p-e , gesmeerde druk m., geheel gesmeerde bladzijde f. Style p- , te bloemrijke, te opqepronkte stijl m. Papillots, in. p1. [ M d.] kltsidvlekken 1. p1. by
eene blut.ckoorts.
Papiunane, m. et t., r. V. a. PAPISTE. [Philol.J Bwoner m., bewonere.c 1. van Papimanip of 'I Papenland. - Papinianie, 1. (woord
door Rabelais gesmeed) Papenland n., Rome en 't
roomsche hof, Papimánie n. - Overdreven,
zucht 1. voor den paus, papimaníe I.
Papin, m. Pap I., dunne brj m. - Papia
I

i

-

.
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(inarmite a) (zoo geheeten naar den uitvinder,
den Fran.cchnian Papin), z. V. a. DIGESTEUR.
J'apiniaiiiste, m. [Jur.] Volgeling of aanhanger van de uitspraken des regtsqeleerden Papinianus, papinianist m. - (weleer ook) Juris
tisch student m. in zijn 3e studiejaar (omdat men
hem dan Papinianus verklaarde).
Papion, ID. [lii. n. ] Baviaan m. (simia sphinx).
Papisme, m. (minachtend woord in den mond
der protestanten) Pausdom n., de roomsc/i-/cathoif//ce Kerk, hare leer van (le onfeilbaarheid (-les pausen als stadhouder van Christus, J) a p i s m u s n.
- (iron.) Onbepaalde magt f. der pausen - Ultramontaanscis stelsel n. — -(- Papisser, V. n. Den
pauseljken stoet be'sleeden. - Papste, m., naam
waarmede inz. de protestanten de roomscis-katholijken aanduiden, rooinsche, roomschqezinde, posesgezinde, papist in. — Pa-pistique, adj. liet
pausdom of de pausgezinden betre/fend, pauselijk,
papistisch. (goed, erfgoed n.
Papoage of Papoalge, m. [Anc. jut.) StamPapolàtre, Z. V. a. PAPICOLE.
PapoIâ
trie, f. Pausaanbidding f. (als beschuldiging der
protestanten aan de katholfjken).
Pappe, in. [Bot.] Wollig dons n. van vele zaden. - Pappeiix, euse, Pappifère, Pappophoi-e, adj. [Bot.] (Jepluimd, met een pluimpje
voorzien. — Pappifoi-me, adj. [Bot.] Pluimvorrniq.
Papule, f. [Méd.] Puistje, huidblaartje, peuliet f. - [Bot.] Waterblaasje ii. -- Paptiletix,
euse, [Méd.] Puistig, met puistjes bedekt. - Papiilifère, adj [Bot.] Met waterblaasjes bedekt.
- Paptiliforme, adj. [Mé€1., Bot.] Puistvormig,
blao-vormiq.
Papyracé , e, adj. [Bot.] Papierachtig. Papyi'ier, ill. [Bot.] Popier-moerbézieboom (máBIER a papier.). — Papyiifère, adj. [Bot.] Papierdra(Jend , papiergevend (van planten, welker
schors tot schrijven dient). - Papyilforme,
adj. [Bot.] Papyrus- of papiervormiq. - Papy Till, e, adj. Naar papyrus of papier gelijkend.—
Papyrographe , m. Karton-steendrukker. Papyi-ogvaphie,f.Beschrijving von den papyrus
of van 't papier. —Karton-steendruk m., de aanwending van kartons of bord-papieren-platen, die met
eene soort van kleikalk overdekt zijn, in de plaats
van de gewone stee-nen tot den steendruk. - Papyrographique, adj Daartoe behoorend, papyroqráphisch. - Papyrus, ni. (pi. —nice)
[Bot.] Papyrus-struik in. , papierplant f., een egyplisch rietgewas.
IPaléog.j Papier IL, uit den
papyrus-struik bereid. — Handschrift n. op zulke
papier.
Paquage, m. [Pèclse, Corn.] Het pakken, het
tonnen of liet inslaan van gezouten risc/s in tonPen; --- pakloon n.
Pâqtie, f Paaschfeest der joden (ter gedachtelevis van den uitlogt uit Egypte), pascha of
passalt n. Irnrnoler, Mangerla p., het paaschlam
stapten, eten. - PQITES, (Tn. et f. Paaschfeest rn.
der christenen, ter gedachtenis Van (le opstanding
des Lieeren. Le jour, Le temps de P-, de paaschdag, paaschtijd rn. La quinzaine de P-, de paa.sch
de H dagen lus--tijd,vernagshpctfjd,
schen palmzondag (S dagen vóór pose/en) en den
zondag van Quasimodo (8 dagen na paschen). La
sernaine do P-, de paaschweek. — Ook 1. p1.: Pfleuries (of P- -dernandée), palmzondag. P- closes,
zondag van Quasimodo. --- Faire ses P-, Faire de
bonnes p-, paschen houden, ter biecht gaan in de
week vOOr of na Pose/sen. - Oeufs de P-, paascheijeren fl. p1., z. ook OEUF. ( Loc. prov.) Se faire
poissonnier Ja veille de P-, daags vóór Paschen
(als de vasten te/t is) vischverkooper worden: eene
zaak aanvangen, als er geen voordeel meer bij te
halen is. Z. ook BRAVE, CAREME-PRENANT.
Paqué, e, adj. (en part. passé van paquer):
Harengs p-s, gepakte, laagegewijs in tonnen gelegde haring ni.
Paqiiebot, m. Postschip, ligt. snelzeilend voortuig ii. tot overbrenging van personen, brieven en
goederen, pakdtboot, pakdt f. P- h vapeur, stoompaketboot.
Paqitefle, rn. [Mar.] Onderzeilen n. p1.
Paquer, V. a. [Pèche, Corn.] Pakken, laagsgewijs in tonnen digt opeen leggen (haring en anderen gezouten visch).
-

—

—

—

Paqiierette, f. [Bot.] , Z. V. a. PETITE MAR(fig. et prov.) P-s de cirnetidre, kerk-
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hofsotadeliefjes: witte haren van iemand, die bepint te grijzen.
Pâque, z. PiIQUE.
Paqtaet, rn. Pak n., bundel, bos in., pakje, bundeltje n. Un p- de linge, een pak linnen. Un p- de
lettres, een pakje brieven. Un p- d'allurnettes, een
bosje zwavelstokken. Charger qu. dun p-, iemand
een pakje medegeven. - (bij uitbreiding) Al de
brieven en pakjes van een' postbode of den brieven/lost, het prievenpak: Le p- dAngleterre,
d'Espagne, de engelsche, spaansche brievenpost,
brieven. — (lom. et pop.) Recevoir son p-, ses
p-s , zijn afscheid krijgen. Plier son p-, stil henengaan, wegsluipen. Faire ses p-s pour I'autre mande, of Plier son p-, sterven, op sterven liggen. C'est na p-, 'lis een log, zu,aar schepsel, een logge
vleeschklmop; ook: 't is een lomp, onbeholpen wezen, een houten klos, een stook; ook: hij of zij zit
stijf en smakeloos in de kiedren. - (pop.) N e nous
donnez plus de ce p- 1,5, kom ons met zulke st-reken of potsen 51/el meer aan boord. Donner tin pa go. , iemand beet hebben; — ook: iemand iets
toedichten, op den 1(015 laden. (In dezen zin verouderd.) Donner dans un p-, zich laten bedriegen,
in den strik loopen. Donner a qn. son p-, iemand
een bits, schamper antwoord geven. Faire no p-,
des p-s sur qn., iemand over den hekel halen. Faire
des p-s, le-ugenachtige geruchten uitetrooijen. Hasarder. Risquer le p-, er den boil aan wapen. —
II porte son p-, hij heeft een-' hoogen rug, een' buit.
- [Mar.] Arnener les voiles en p-, de zei/en in
eens st-rijken en loten (allen. Manoeuvres en p-,
verward touwwerk n. P- de mer, op het veriek
slaande zware golf F. — [Typog.] Stuk n., zeker
aantal gezette en snel bindtouw zaamqehouden regels, zonder hoofd, pag-inhring of signatuur. Ce
cornpositeur travaille en p-, va en p-, die zetter
werkt sluksgewijs, op 't stuk, is niet (net het opmaken (mise en page) belast. - Paqitetage, in.
[Mii.] Het pakken van den mantelzak des salters,
van den- ransel (les voetsoldaots. - Paqiseter,
v. a., liever EMPAQUETER. - Paquetier, in.
[Typogr. ] Ze/ter, die op stuk -werkt, niet opmaakt.
Paquette. f. [Bot.], z. v. a. grande paque
retle, z. MARGUERITE. (pakker ro.
Paqneiir, m. [Péche, Corn.] Pakker, haringPaquire, rn. [1 1. n.], z. v. a. PECARI.
± Paqiiis, m., z. v. a. PACAGE.
Par, prép. (om doorgang en beweging aan te
duiden): Door, over.' 11 a passé par Amsterdam,
par Ja Elollande, hij is door Amsterdam. door
Holland getrokken. Voyager par terre, par eau,
over (te) land, water reizen. Voyager par mer,
over zee reizen. Entrer par Ia port e. par Ja fen èt re,
par Ja brêclse, door de deur, het venster, de bres
binnen komen.— Dévolement par haat et par has,
Z. BAS (als adv.). - Door, in: IJ se promuiie par
Ja rue, par les champs, /(ij wandelt door (in) de
straat, (Ie velden. Cda 50 fait par tout le pays,
(lat geschiedt door (in) 't geheele land. — (tot aanduiding van de plaats of het gedeelte der voorwerpen, waarvan men spreekt). Bij: Je le pris par Je
bras, par Ja main, par Ja manche, Ik nam, greep
hem bij den arm, bij de hand, bij de -mouw. Presente'!. Je couteau par Je manche, bied het mes bij
den steel aan. — (om de oorzaak, beweegreden,
het middel, het werktuig. de wijze te kennen te
geven) Door, uit, met, bij: U a été instruit par
son père, /ij /5 door zijn' vader onderwezen. Li
a fait cda par crainte, par envie. par curiosté,
hij heeft dat uit vrees, uit nijd. uit nieuwsgierigheid gedaan. Cela so fait par hasard, par aventure, dat geschiedt bij toeval, bij geval. Nous sommes arrivés par Je bateau a vapeur, wij zn met
de stoomboot aangekomen. — Commencer. Finir
par, beginnen, eindigen niet: II commnenca. tuut
par pardonner ii son ennemi, hij begon, eindigde
niet zijnen vijand vergi/fenis te schenken. — Cornmen e er par un hout et fmnir par J'autre, met (bij,
aan) het eene einde beginnen en met Pet andere eindi
gen. - (om verdeeling aan le duiden) Bij, i: Marcher par troupes, bij troepen, troepsgewijs marc/md-ren of optrekken. II a divisé son Jivre par cliapitres, hij heeft zijn boek in hoofdstukken verdeeld.
Deux fois par jour, par mois, par an, tweemaal
'S daags, 's maands, 'S jaars (p er dag, per
-
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maand, per jaar). - Tornber par morceaux, in
stukken vallen. (om te bevestigen, te zweren of
te smeeken) Bij: Ii en jure par sa tol, par tout
ce qui! y a de plus saint, hij zweert daarop bij
zijne eer, bij (11 wat heilig is Je vous conjure par
notre ancienne amitlé, ik bezweer u bij onze oude
vriendschap. - (als voors. van tijd) Gedurende,
bij, in: On allez-vous par ce froiti, parcette pluie ,
waar gaat jij bij die koude, dien wind heen? Labourer Ja vigne par le beau temps, den wijngaard
gedurende of bij het sc/wane weder omwerken. (om de plaats aan een voorwerp met betrekking
tot een ander uit te drukken) Uit, volgens, op:
[Mar.] Dicouvrir, Voir nu vaisseau par I'avant,
par l'arribre, par le travers, een schip vooruit,
achteruit, dwarsuit ontdekken of zien. Par le bos
soir of Par Je travers lu bossoir, kraanbalksgewys. Par Ja hanche, op de windvering, schuin
achteruit. Le vaisseau eet par teiJe bauteur, par
telle longitude, het schip is Op die en die hoogte,
op zooveel graden lengte. Le vaisseau est par six
brasses, het schip is op 6 vadem water. Par
wordt bij vele andere voorzetsels en bij bijwoorden
van plaats gevoegd. zonder de beteekenis van deze
merkelijk te wijzigen: Cette maison est belle par
dedans et par lehors, dit buis is van binnen en
van buiten fraai. El se trouve par delh les mers,
par deJa les monts, hij is aan gene zijde, aan de
overzijde der zeeen, der bergen. J'ai passé par
devant, par derrière Ie château, ik ben voor, achter 't kasteel heen gegaan. ComparaItre par -devant
Ie commissaire, voor den kommissaris verschijnen.
Sauter par dessus Ja muiaille, over den muur
springen. Z. ook PESSLJS, DESSOUS, DEVANT, DERRIERE, DELL, DE1JS, DEHORS, OEVERS. - Par
id, Par Iá, Par-cl, z. id, Lh, Cl. - PAR TROP,
bc. adv. Al te veel, al te zeer, al le: Ii nsf par
trop iruportun, hij is al te lastig. Vous Otes par
trop complaisant, gij zijt al te gedienstig. - PAR
CONSEQUENT, lor. ode. z. CONSEQ
UENT, iii. -- PAR
ACRES, lor. adv. Daarna, later: Cola nest arrivé
qua par après, dat is eerst later of daarna gebeard. (Deze uitdrukking veroudert.) - DE PAR,
bc. prép. VCIR wege, op last of op bevel van: De
par Ie rol, De par Ia lol, van wegen, uit noons
des konings, der wet. Ouvrez, de par le tol! doe
open, op last des konin js. - ( fain.) i'aî de par
Ie monde un cousin que j'ainse beaucoup, ik heb
een' neef in de wereld, van uiten ik veel houd.
(viii DE, onderaan).
Parabase, 1. [Ant.] Toespraak in 't oudgrieksche blijspel van den koorvoerder in '5 dichters naam aan het publiek, welke toespraak niet
in zamenhang met het stuk stond, p a r a b a S i s f.
- Parabates, iii. Pl. [Ant. gr.] Zij, die in
den circus, na 't wagenrennen, ook aan den wedren te voet deel namen, p a r a b a t e a rn pi. Parabojai n, in. [Ant.] Stoutste, vermetelste
onder de zwaardvechters of de dierenbestr(jders;
waaghals m. -' [El. cccl.] Geestelijk ziekenverzorger of krankenoppasser (om 't gevaar (Ier besmelting, waaraan hij zich waagt, dus geheeten).
Parabole, 1. [Rhét. Gelijkenis, gelijkenisrede, die eene zedelijke waarheid of les bevat (ins.
van de gelijkenissen der heilige Schrift gebézi.qd),
p a r d b e 1 1. Les p-s de Jédus Christ, de gelijkevissen van J. C. - Les P- de Salomon, de Spreuken van Salomo. - [Ecrit.] Devenir Ja p- des
nations, den volkeren ten spot worden. - ( fig.)
Vous parlez toujours en p-s, gij spreekt altijd in
raadsels, in raadseltaal, in moeijeljk te begrijpen
taal. - PARABOLE, 1. [Gmom. ] Kromme lijn, ontstaande uit de kegeisnede , die parallel loopt met eene
zijde des kegels, p a r a b o o t f. P-s, kromme tijnen 1. pi., hij welke de abscissen evenrediq zijn aan
de mogten der ordonnoten. - Par aboliqite,
adj. Tot de parabel of gelijkenis behoorend. v ° r ab dl i .s eh; - de parabool of keneisnede betreffend,
de gedaante der parabool hebbend, varabOlisch.
- [Litt.] Poésie p-, gezamenlijke mythische verdichtingen, al de allegorian der oudheid (door Baco
dus geheeten). - [Géons.j 1ouvemeut p-, parabólische beweging f., beweging volgens de keqelsnedelijn. - Parabotique ment, adv. Bij wijze van
parabel of gelijkenis. - Eene parabool of keqelsnede-lijn beschrijvend, parandtiscL - Parabobide, m. [Géom.1 Parabolische kegel m. (welks
grondvlak eene parabool is) . P- demi -cubique (door]
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gaans seconde parabole dubique), kromme lijn t.,
bij welke le kuben der ordonnaten gelijk zijn aan
de vierkanten der diameters (knop m.
Paiacarpe, iii. [Bot.] Onvruchtbare vruchtParaeentéi-ion ofParacentère,m. [Chir,]
Kleine trokart m. (tiois-quart) ter verrigtinq van
de punctuur bij oogwaterzucht. - Par acentèse, t. [Chir.] Buiksteek in., aftapping f. met
een puntig, stekend werktuig van 't ziekelijk opgehoopte water uit den onderbuik of in 't algemeen
uit eene ligchaamsholte; Z. V. a. PONCTION.
Paraceritrique, adj. [Géoim] : Ligne, Courbe
p , Z. ISOCHRONE - Paraeentrostonie, adj.
[1-1. n.] Met ultinicideipuntigen mond.
Paraeépfiatie, t. [Anat.] Misgeboorte f.,
waarbij een gedeelte des Itoofils ontbreekt.
Paiaeereides, in. p1. [Anat.] Kleine beenderen n. p1. van het been.
t Paraehever, V. 0. T7oteinden, voltoof/en,
geheel afmaken. - [Tech.] Het kwikgoud opdragen (bij vergulders). - Ce th'ap est fi n, mais ii
est mal pai'achevé, dat laken is fijn, maar 't is
slee/it uitgeverwd.
Paranaehronisme, m. [Chron.] Missia.q m.
in de tijdrekenkunde, waardoor eene gebeurtenis
later wordt opgegeven, dan zij heeft plaats gehad,
telaatplaat.cing f., p a i a a a cli ro ni smu S in. (in
-

-

-

tegenstelling met proclironisnius).

Parachute, m. [Phys.] Valscherm in. (ter
vertraging van den vat), ins. aan luchtbollen; afzonderlijke toestel om bij 't verlaten van den
tuc/itbol neder te dalen, p a 'r a c t s t e t.
Paraclet, in. [Théol.] Trooster, Heilige Geest,
para kleet us. - [II. de France] Naam van 't
klooster bij Troyes, dat in de 1 (LUW het toevluqtsoord van den beroemden Abelard was. Paraclétique, adj. [Théol.] Den Heiligen Geest
betreffend, troostend, troostrjic, p a r a k t ii t i sc h.
- PARACLETIQHE, M. [Liturg.j Troostschrift,
grieksch kerkboek t]., dat tro stspreuken bevat.
Paraelose of Pai-close, t. [Mar.] Losse

weger m., vullingplank t.
Paraemastiqne, adj. Afnemend, von het
toppunt weder afdalend. -. [Mid.] Maladie. Fièvre
p , afnemende, in heftigheid verminderende ziekte,
koorts (nadat zij haren hoogsten trap van hevigheid
bereikt heeft) , para km as t is c he ziekte of koorts t.
- Paraenie, to. [Méd.] Afneming eener ziekte
of koorts na haren hoogsten graad van heftigheid,
parákme, parákinasis t.
Paracope, m. [!Vléd.] Voorbijgaande waanzinnigheid of verstandsverwarring, koortsjlhoof
digheid, parakope t.
Pai'aeousie, f. [Méd.] Gehoorbedrog, verkeerd
hooren; oorgesuis n., p a r a k a s i e t.
Paracrotte, ill. [Tech.] Siijkleêr, slijkscherm n. boven de raderen der wagens. - Slijkbeschutting t. voor de kousen en de broek.
-

Paraeuse, f. , z. v. a. PARACOUSIE.
Paraeyanate, Paraeyauique, z , v. a
FULM I NATE, FULMINI')UE,
Paraeyésie, t. [Med.] Buitengewone zwelling

of dikte f.; inz. zwangerschap f. buiten de baarmoeder.
Paracynancie, t [Mid.] Liqle graad m. van
keelontsteking, ontsteking der halsspieren, p a r acynénche t. - ]Paraeysme, m., z. v. a. PARACOUSIE.
Pai'ade,f. Vertooning, tentoonstelling t. . pronk-,

praalvertoon n., staatsie, parade t. Cda nest
mis hui pie pour p-, pour Ja p-, dat is dans- slechts
tot pronk, tot vertooning gezet. Cheval de p-,
pracht- of staatsiepaard, parade-paard n. Un lit de
p , een pronk-, parade-bed n. - (fig.) II fait p- de
son savoir, hij pronkt met zijne geleerdheid, kunde.
- [1il.j Pronkwapenschouw, wacht -parade, parade f. La p- se fait or(linairement a midi, de
parade heeft doorgaans op 't middaguur plaats.Man.] Faire p., vlagoen, een schip met al zijne
vlaggen ve deren, paradéren. - Statige rondrid,
pleglige optogt m. (Ier ridders v ó den tournootstrijd. - Kluchtvertoonino vóór de kermistenten,
om kijkers te lokken. - Plaats, waar de paarde
koopers hunne paarden ton toon stellen (z. V. a.
MONTIIE). - PARADE, t. [Man.] Het stilhouden.
stilstaan, p a r d r i n g f.: Ce clìeval est sûr a Ia
p dit paard is vast op het stilstaan, heeft eene
zékere paréring. - [Escr.j Afwering, p aréring,
-

[

-,
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y a cinq p-s, er zijn cf/f paiodem,
vijf wijzen om te paréren of af te weren. Etre a
la p-, de parade of 't afweren leeren, aan de parade
zijn. P- en tranchant le fer, strijkende parade,

parade f. U

het z'jjwaartsuit paréren. — 11 nest pas heureux
a Ja p-, hij is niet qeiakk'ig in 't paréren; (fig.)
hij weet den bal niet terug te kaatsen, hij weet
eene scherts, een' eet, een verwijt niet al' te weren
of te beantwoorden. — Parader, V. fl. [Mil.]
De parade of pronkwapensc/iouw houden, par adér e n. — [ Man.] Faire p- an chevai, een paard
doen paradéren, 'monsteren. -- (Mar.] Over en
weer houden (als of men zich tot den aanval voorbereidde) , paradéren. - -1- Vertooning, praalver
tooning maken; — kwakzalverij cebruiken.
Paradiastole, f. [Litt.] Naauwkeurige onderscheiding van naauwrerwante begrippen; opheldering eener zak door het tegendeel, pa r adidstole f. (Men zegt ook paradiaston en paradiation). - Paradiaze:xis, f. Gebrekkige, verkeerde scheiding of onderscheiding f. - [Mus.] Interval n. van eenen toon.
Par5Ltlière, 1. [Pèchej Drijvende vischweer 1.
f. tllankitkunst. paraParadigmatique,
es
di
1. - ]Paradigraiiirnatique, f.
[Didact.] Kunst om beelden en figuren van gips
te maken, paradigrammatiek f.
Paradiine, iii. [Gram.] Modélwoord. woord
tot voorbeeld om daarnaar de andere woorden van
-

dezelfde soort te verbuigen of te vervoegen, paradigma II.
Paradis, in. t-Ieerlj/ke tuin, lusthof in. Pterrestre of enkel P-, paradijs, aardse/t paradijs ii.,

hof van Eden, woonplaats van 't eerste menschen paar v(;r den val.
(fl.) Paradijs n., hoogst
genoegelijk verblijf; bekoorlijk buitenverblijf fl.;
gelukkigste toestand m., dien men deelachtig kan
wezen: Cette campagne est nu vrai p-, dat buitengoed is een waar paradijs. La terre serait un
--

-

p - , Si tous les bommes étaient

Sages et vertueux,

,

zijn; van dieren, wier aanwezen betwist wordt).

- L'ornithorynque p-. het zonderling gevormde

vogelbekdier. — Cristal p-, afwijkend gevormd
kristal n. - Somtijds ook als subst.: Ami du p-,
vriend van 't wonderspreukige, van t afwijkende.
- Pai-adoxalenient, adv. Op zonderlinge,
wonderlijke, ongemeene wijze. — Paradoxe, in .
Schijnbare tegenstrijdigheid, vreemdsoortigheid t.,
zonderling gevoelen n., bevreemdende, tegen 't algemeen gevoelen aandruischende stelling, wonderspreukige uitdrukking f., paradox in . - Hoviine
a p-s, man, die wonderlijke stellingen heeft, die
gaarne wonderspreuken op'oerpt , paradoxen -man,
paradoxen-vriend M. PARADOXE, adj., nu liever
PARAE)OXAL. - Pai-adoxisme, in. [Ethét.] Redefiguur t., die de sl'ijjdigste attributen of hoedanigheden in zich vereeigt, paradoxismus in.
- Paradoxologie, f. liet spreken of schrfjven in vreemdsoortige, wonderspreukiqe laat; verhandeling f. over de paradoxen. Misbruik n. of
overdreven zucht t. voor 't gebruik van paradoxen.
- Paradoxologue, m. [Ant. rom.] Soort van
potsenmaker en improvisator, die gedurende den
maaltijd de gasten moest vermaken. - Pal-adoxui-e, f. [H. II.] Het eigenlijke civetdier n.,
—

zibelkat t.

Parafe, Parafer,

z. PARAPHE, PARAPHEB.

Pai-afe.i, ill. (Tech.] Kleine muur in. voor

de openino van eenen clasblazersoven.
Paraffine, t. [Chim. ] Eene der stoffen, die
uit liet teer, dat bij (le drooqe overhaling van bout
wordt verkregen, ge(ieelteljk afgescheiden en gedeeltelijk vonrtaebragt wordt, in fijne naalden en
blaadjes kristalliseert en wit en blinkend is, p a-

t.(NEcIE.
Paiafoiidre , m. , gebruikelijker PARATON-

i'affi'ne

t Parage, in. Afkomst f., stand in. (nog gebruikelijk in): De haat p-, van itooge afkomst.
Gens de haut p-, lieden van hooge afkomst of geboorte. •- [Anc. jur.] inachtneining t. der gelijkheid, gelijk regl II., iiIz. bij 'I scheiden der vorste-ljke nalatenschappen; bedeeling t. eener zijlinie
door haar eene zdkere landstree/c, landerijen, env.
af te staan, die echter onder het toezipt van den
regent bleef, p a rd f1 i u m II. - [Mar. ) Streek,

de aarde zou een paradijs c//n, indien alle menschen wijs en deugdzaam waren. Un bon ménage
est le p- sur Ja terre, een goed huishouden is
't paradijs op aarde. Paris est ie p- des femmes,
Parijs is 't paradijs der vrouwen. - [Thëoi.]
Verblijf ii. der zaligen na dit leven, hemel m., zeestreek, omstreek, voor schepen toegankelijke kustparadijs ti. Les joies du p-, de vreugden, genietin- streek, hoogte f.: La nier est três-orageuse dans
gen des hemels. Les saints du p-, de heiligen in ces p-s , de zee is in (lie streken zeer onstuimig.
den hemel. - (Loc. pray. et fig.) Se recommander Vaisseau mouillé en bon p-, aan eene goede plaats
t! tous les saints du p-, alle heiligen te hulp roe- vow anker liggend schip. - (fig.) Qua venez-vous
pen, ieders bijstand inroepen. Faire son p- en (of faire dans nos p-s ? wat komt gij hier, in onzen
de) ce monde. alleen voor de wereldsche vermaken kring doen? - PARA(E, in. [Agric.] Eerste televen. II croit être en (of dans le) p-, hij meent in werking t. van den wfjnberg na de wijnlezing. 't paradijs te wezen (van iemand, die uit een groot [Constr. nay.] Het opwerken, afslechten, gladwerbezwaar gered, van eene groote smart bevrijd is, ken, klaarmaken der inhouten. — Pas -ageaii, in.
enz., of die zich in zijn' voorspoed verblijdt). Sur [Anc. cout.] Medebeleende, jonger broeder, die een
ma part de p , of Sur Ia part que je prtends au pard,qium had.
Parageiisie of Parageiistie , t. [Md.j
p , bij mijne zaligheid, zoo waar ik zalig wensch
te worden. z. ook CuEMIN. EMPORTER, ENTENDRE, Verkeerde smaak m., ontslemdlieid t. van het smaakIIE(JRTER. [Bot.] Pomniier de p-, of enkel P-, orgaan, valsche gewaarwording van de smakende
paradijsboom in., soort van appelboom. Pomme de voorwerpen.
(ijsbord H.
Paraglaee, ni. [Mar.] IJsbreker m.. ijsplank f.,
p . parad ij sappel m., vrucht van dien boom. Fleurs
de p-, schoone boom van Peru. P- des jardiniers,
Paraglosse , 1. [Md.] Tonguitpuiling 1.
volksnaam van den treurwilg (sauie pleureur). -- (waarbij de tong door hare onnatuurlijke grootte
Eli. n.j Paradfjsvisch in., een a,nerikaansche visch uit den mond puilt); z. v. a. GLOSSOCÈLE.
van 't baarseslacht. - Oiseau de p-, paradijsParagoge, t. [Grain. ] Eindverlenginij t. van
vogel in. - [ Mar.] Havenkom; binnenhaven 1. - een woord door toevoeging eener letter of eener
[Pharm.] Graine le p-, z. v. a. CARDAMOME. - lettergreep. - [Chir.] Zetting t. eener breuk of
[Théht ] Bovenste galerij f. in den schouwburg (ook ontwrichting. -- Paragogique, adj. [Gram.]
pouiailier qeheetvn), engelenbak rn.
Eindverlengend, de eindverlenging betre//end, p aParadisa, m. [Hort.] Paradijsdruif f., soort r aqögisch.
van Corsicaansche druif. - Paradiséauées,
Paragomphose, t. [Chir.] Onvolkomene inParadisécs, f. p1. [U. n.j Paradijsvogels m. p1., klemming van 't hoofd des kinds in 't bekken. Z. ook EMERAUDE. - Paradisiaque, adj Het
[Anat.] Inplanting, inkassin ,! van een been in
paradijs betre/fend: Joies p-s , paradijsvreugden f. eene holte (gelijk t. v. de tanden in de tandicassen) ,
p1. - Paradisier, of Oiseau de paradis m. p a r a g o m p h 6 c is t. (zet- of drukfout t.
Paradijsvogel ni. (op Nieuw-Guinea en naburige
P aragraiiinie, in. [Litt.] Taalfout. spelfout;
eilanden). - Paradiste, m. Potsenmaker m. aan
Paragraplie, in. [Litt.] Kleine afdeeling 1.
den inqano van eene ker m istent, van een kermisspel. van een hoofdctuk, eene rede, inz. van een regIsParados, m. (pr. —doce) (Fort.] Vesting- geleerd oeschrift, p a r a p r a a p h in. -- Teeken ter
werk n., dat den rug dekt, p a r a d 6 s in.
aanduiding van zulk eene afdeeling, J)aragraaphParadoxal, e, adj. Wonderspreukig, won- teeken n. (s).
derlfjk , strijdig met de aangenomen leer en gevoeParagrète, m. [Phys.] Hanelafleider in. —
lens, ofwjjkend, zonderling, p a r a d 6 x. Opinion -I. Para.'sêlé, e, adj.: Commune p-c, van een'
p-e, wonderlijke meeninq f. - Esprit p-, wonder- haqelofieiTer voorziene gemeente t.
zinnig hoofd n.. vriend m. van paradoxen. - ( fig.)
S Parausante of Pai-agouante, t. GeExistence p-c, twijfelachtig, raadselachtig bestaan n. schenk ii. tot vergelding van eene bewézene dienst
(van menschen, wier bestaanmiddelen een raadsel (doorgaans in ongunstigen zin genomen, en nu ver,

-

-

-

-

PARAGUAY
vangen, voor nwnnen, door pot-dc-yin, voor vrouwen, door épingles).
Par aguay, fl1. (pr. —ghè): Herbe du P-,
parafjuoy-tIIee f., plant, welke" bladeren in ParafJU(I (Zai(I-(LflUrikaaflsCh land) als thee gebruikt
worden. - Pai-aguay-roux,ni. [Phairii.j Nieuw
middel n. teqen landpijn. - Parag*iéeii, Iie,
adj. Paraquaysc/i, tot Paraguay of zijne inwoners
be/zoorend. - Als subst.: Parayuayer rn paraquoysehe vrouw f.
Paragiie, 111. [H. n. ] Mackervlieq f.
t Paraii.ier, V. a. Vurig, hartstogteljjk beminnen.
Pai-aisoia, F. [Tech.] Vorrninq van den gloscilinder bij t blazen door hem over eene marmeren
plant te rollen, liet glasblazen. -- Paraisonner,
V. 0. Spiegelglas blazen. - Paraisonnier, in.
Sjneqelflaebluzer m.
Paraitre, v. ii. (met avoir) Verschijnen, ziqtbaar worden, zich laten zien, zich veitoonen, voor
den dag komen. [Jan comôle a paru, ii y a qulnze
jails, ccve staartster is voor veertien dajcn eerschenen, zijtbaar çjeworden. Les houtoiis paiaisent
aux arbres, de knoppen vertonen zich aan (Ie
booinen. La jour paraissait a peilie, de dag brak
naauweljks (10fl. -- L'(1iture ie ce inaiiusciit
paiait k peine, (Ie letters van nit IIafl(ISCtl1ift Zijn
te naauwernood ziqibaar. - Ook van qevoelens,
van hoedaniuheden: Sa 1e1icatese paralt lans toutes ses aclions, zijne (hair) kescli'ieid blijkt ut al
Zijne (hai (?) (Ia(Iefl. 1- in I)UI)11C deatit Ie juge,
openlijk voor den reqter veiscliijnen. I 1 nose plus
p - , hij durft zich (liet mee? laten zien. -- Ierschijnen. uitkomen, in t licht komen, uitgegeven
worden (van boe/een): L ouviage paraitra saus peu,
liet werk zal binnen kort in t lie/il komen. - Zich
onderscheiden, uilblinken, uitsteken, in t oog valles: Cyst un homme 'vain qui veut p- 't is een
ijdel meesch, die uitblinken, pralen wil. Lesjeunes
gens veulent qe. qui paiaisse, ciejongelieden willen
iets dat blinkt, in de oogen valt. Un ruban rouge
parait fort sue le Plane , een rood lint blinkt zeer
op wit. steekt op wit zeer af. Schijnen, den
schijn of 't voorkomen hebben, lijken; dunken. Cela
me paialt beau, dat schijnt mij schoon, komt mij
mooi voor. On nest, pas toujours ce que Ion parait, men is niet altijd wat men schijnt. Aiiner
mieux etre que p- liever iets wezenlijk zijn, dan
liet te schijnen. da 100 parait ainsi, dat dunkt
mij zoo, c/at komt mij zoo voor. - ook als v. imp.:
Ii me paralt que vous vies trOITll)é, (hij (lunkt, het
schijnt mij toe, het komt mij voor, dat ij bedrogen
zjit. 11 ijarait que vous avez bit, het schijnt, dat
gij ongelijk hebt. II parait bus les jours le nouveaux entietuis, er doen zich dagelijks nieuwe vijanden op. LI y para'it, men ziet het, er zijn sporen
van. Ii a eu Ja petite vgrole, mais ii ny paralt
plus, hij heeft de kinderziekte, oe pokken gehad,
maar men ziet niets ouei' daarvan. -- Faire p-,
doen verschijnen, in teenwoordigheid doen kooien;
-. doen blijken, veiloonen; - doen schijnen, liet
voorkomen of den schijn geven. - (Loc. fain.) II
n'y a rlen qui ny paraisso , dal is maar at te
zigtbaar, dat is klaar en duidelijk. - (Loc. proc ),
Z. NEZ. - PARAITRE, In. Schijn en., voorkomen n.:
Prél€rer l'etre an p-, het zijn boven den schijn
verkiezen.
Parajour, m. [Tech.] Voorwerp, dat bij een
panorama op de toeschouwers en welt hen omringt
eene donkere scheduw werpt, p a rajo u r n.
ParaLanipsis , f. (pr. - Ianp-sice) [Méd.]
H"itte g linsterende vlek t. 0/) 't hoornvlies.
Paialée , m. [Bot.] Onechte kinaboom m.
van Guiana.
Paralimnodronies, m. p1. [U. n. ] Langs
moerassen loopende vigels in. p1. - Paraliinnoptèiies, UI. p1. Zich aan moerassen ophoudende
Voids 10. Pl.
Pnralipomènes, fl1. p1. (eig. overgeslagen
dingen, aanvullingsschriften) De twee boeken der
Kronykn in de n bijbel, p a ra I i p 'i rn en a n. pi.
Paralipse, 1. [Rliét. Voorbjganq rn, het
chjjbaar overslaan van zaken, waarop men toch
de aandacht vestigt, pai-aljpsis, pra3terItie 1. (prtérition).
ParaIIctique, adj. [Astr.] De paratlaxis
of t ver.schilzi t betreffend, p a r a 1 Ia k t i s c Ii,
Lunette p-, kijker op parallaktischen voet (met
,

(.

]

-
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welken men door eene enkele beweging des kijkers
een hemelligchaam 0/) zijne dageljksche baan volgen kan). .-- Parallaxe, 1. [Asir.] Verschilzi1it, verscheellicht II., schijnbare plaatsverandering
der hemellichten ten gevolge van de wenteling der
aarde (die natuurlijk kleiner is, naarmate de hemelligchamen verder van ons verwijderd zijn); verschillende rigting, in welke men uit twee verschillende punten een /iemelligchaam waarneemt, p aratlaxis, parallax 1. P- annuelle, jaarlijksche parallavis, zeer kleine kring, die iedere ster
jaarlijks aan den hemel seli,nt te beschrijven,
doors/len wij haar, bij de beweging der aarde om
(le zon, gestadig uit on(Iere oogpunten beschouwen.
.- [Cliir.] Beenbreuk f. met over elkander .ccliuiving (/e? , gebroken sleden.

Parallèle, adj. [Giiom.} Geljjkloopend, evenwijdig, 0]) alle j)ufltefl even ver van elkander blijvend, p a r a lItI: Lignes, Surfaces p-s evenwij(14w lijnen t. pl., vlakken f. p1. Ces (leux rues smit
1)-S lone ii lautre, (lie twee straten loopen evenW(lig aan elkander. - Sphère p-, paralléle spheei' I.
(waarbij de evenaar evenic'ijdirj is aan den horizon).
- [OpLj Rayons p-s, paralleile stralen m p1, (die
uit een lichtend punt komen, dat 0/) (Cfl' oneindigen ofstaisd van het oog ligt). PARALLELE, f.
[Géosn.j Evnw'ijdige lijn f., evenwijdig vlak n.
(met betrekking tot eene andere lijn, een ander
vlok), pa ia Ilél f. Tirer one p-, eene parallel
trekken. - [Foil.] Verbinding tusschen twee loop-

graven; Iaopgraaf met eene borstwering, evenwijdig
aan de zijde (Ier belegerde vesting, p a i' a 11 é I f. Les

p-s se coiiimuniquent par des cheinins cou\erts,
de pasallelen hebben door bedekte wegen met elkander gemeenschap. - r'ARALLELE, M. [Astr,,

Géogr.) Cirkel in., die venw(jdsg met den evenaar
is getrokken, parallel-cirkel, parallel-kring, p a railél in. Tous les Jieux qui soit sur le même pant Ja inëriie latitude, al de plaatsen, die op denzelfden parallel liggen, hebben dezelfde breedte. [Tech] P- a vis, parallel -liniaal n. - (fig.) Vergelijking f., onderzoek n. cie,' punten van overeenkomst en verschil tussc/ie twee personen of zaken,
tegenover elkander plaatsing, p ar a II é1 f. Faire
Ie p- dAlexaiidre avec César, Alexander niet ccvSal vergelijken. Je ne veux point entrer of etre
mis) en p- avec eet homme -la, je pei'drais au p-,
Ik wit niet met el/en man vergeleken worden, ik
zou bij de vergelijking verliezen. - Parallèle
meiit, adv. Op l)arallele of evenwijdige UYiJZe. ParalLélinervé, e, adj. [Bot.] Met evenwijdig
loopende bladribben. - Parallé$ipipède of
Parallélépi iiède, in [Géoin.j Lungwvrpige
teerling n., figuur I. of Iigchaasn n., door 6 parallelograatinen ingesloten , waarvan de tegenoverstaanden aan elkander gelijk zijn, p am lie lopj.

pedum fl - ParalLélipipédiqite, adj. Lang-

werpig teerlingvormig. J'aralléiiq iie, aclj. [11.
n., Bot.] Evenwijdig, p ar a 11 ei. - Par aI1é1is
me, m. Géom.j Het evenwijdig loopen van lijnen of
vlakken. -- [Astr.] Le p- de axe de la terre, het
p a r a I I e 1 i 5 rn u 5 of evenwijdig aan zich zelve
blijven van de aardas in al de punten der chips,
die zij jaarlijks ore de zon beschrijft. - Paralléliveiné, e, a(lj. [Bot.] Met evenwijdig geaderde
bladeren. - ParaLIéIoi'aui ni atique , adj.
{Géoin. ] Den varia van een parallelofrala hebbend,
7) arallebogramindtisch. -- Parallélograinine, in. [Gram.] Vierzijdig vlak, waarvan
0e tegenoverstaande zijden evenwijdig en daarom
ook celjk zijn, parallélográm n, - Parallelógraphe, in. [Math.] Werktuig ii. om evenwijd/ge lijnen te trekken, parallel-liniaal, rasts'aal n.
- Parallélographie, f. [let trekken van evenwij(li(/e lijnen, kunst f. om die te trekken. - ParalLélogi'aphique, adj. Die kunst betreffend,
paralleloqrdphisch. - ParalLéloplesi
ron, in. [Anc. geom.] Onvolkomen parallelogram.
soort van trapezium ii.
ParaLogisitie , m. [Didact.] Vaisehe sluitrede, verkeerde redenéring of gevolgtrekking I.,
paralogjsmus m.
ParaLyser, V. a. Verlammen: Cet accident
lui a PatalYsé Ie bras, dat toeval heeft zijn' arm
verlamd. -- (fig.) Verlammen, krachteloos of werkeloos maken, verzwakken. de uitwerking beletten,
ses
para lyseiren: La paresse paralyse
z ij
ne goede
bans desseiris, de luiheid verlarnt al zgne
[
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voornemens, maakt al zijne goede plannen vruchteloos. - Het part. passé is ook wij.: Bras paralysé, verlamde ai in m. Efforts p-s, verlamde, vruckteloos of onzijdig gemaakte po;ingen f. p1. - Paralysie„ f. [Méd.j Verlamming f. La p- dun
bras, de verlamming van cenen arm. L'apoplexie
se tourne souvent en p-, de beroerte brengt dikwijls eene verlamming te weep. - Paia1ytiquie,
adj. Verlamd, lam, geraakt: II est p- de Ja moitie
du corps, hij is aan ééne zijde, aan de lie/ft van
zijn liücliaam lane. - PARALYT1QUE , m. et f.
Lamme, geraakte m. en 1.
Paramaléate, ni. [Chirn.] Parasnaleïneuur
zout ii. - Paraiiialéiqiie, adj. [Chim.] : Acide
F - , een door drooje over/uiting van 't appelzuur

verkregen brandig zuur (eenzelvig met liet fumarium-zuur, dat in aardrook en ijslandsclie mos
wordt aangetroffen), p a r am alemne-zuu r ii.
- Paraméconiqiie, adj. [Chin.] Acide p-,

een door verluitting van 't mekon- of opium-zuur
in w.ter verkreqen zuur, paromeikon-zuur n. Paiaiiiénhperiniiie, f. [Chim. ] Zelfstandigheid, die de menispermine (z. dat woord) vergezelt,
paramenispermine f.
Pai-amèse , f. [Anc. anat.] Ringvinger m.
(doigt annulalie). - [Mus. anc.j Vijfde snaar f.
der aan Jibes gewijde her, pardrnesis f.
Pararnètre, in. {Géom.] Standvastige lijn f.,
waarvan men zich tot meting van kromme lijnen
bedient en die tot verklaring van de eigenschapen
der kegelsneden dient, pa r a m e te r m. - Para
inétiique, adj. Den parameter betreffend daartoe be/ioorend, paramétrisch. (Ier m.
Paranioii ai re, rn . [ I .I cccl.] KerkgoedpacliParamo ut, in [Véner.] Uiterste punt f. van
(Ie hoorven der hei ten.
Parausorphiiie, f. [Chim.] Eene nieuwe, door
Pelletier in den opium ontdekte zelfstandigheid,
somee isc/i met morphine, p a r a m a rp ii i n e f.
Paianaphthaiiiae,f. [Chim.] Eene met naphthalitie (z. dat woord) in vele opzigten overeenkomende en polymerische stof, p a r an a p P t Ii a Ii n e F.
Paramythie, F. [Litt.] Onderwijzend labelverdichtsel n., dichterlijke fabelvertelling f.
-

-

-

Paratidiiie, F., z. AIICTIZITE.
Paraiieige, m. [lddact.j Sneeuwscherm n.;

sneeuwafleider

if).

Paraiiète, F. [Mus. anc.] Zesde snaar f. der
aan Japiter gewijde tier.
Parangies, F. p1. [Anc. cout.] Leenmansver
pligting 1. tot het léveren van paarden voor de zg
-wern.
Paraiigon, m. (weleer) Voorbeeld, modél, patroon if.; ook: vergelijking I. P- de beauté, voorbeeld van schoonheid. Cela est sans p-, dat is onvergelijkelijk, zonder wedergade. - Corn.] P- de
Venise, schoonstezijdesto/Ten F. p1. ut Venetie(in den
smyrnaschen handel). - [Hort.] Naam van eenige
bloemen, die jaarlijks, zonder ontaarding, weder
te voorschijn komen, niet ontaardende bloem f. [Joail.] Diamant n i. of parel F. van onberispelijke
schoonheid, p a r a g d n-diamont, p a i' a g a n-parel.
(Ook als adj. m. et F.: Diamant p-, Perle p-.) [Minér. ] Zwarte italiaansche marmersoort F., paragon-marmer n. - [Typog.] Drukletter F., die
't midden houdt tusschen dubbele dessendiaan en
tekst, paragOn F.
Parangonnage, m. [Tpogr.] Het opvullen.
- P.rai.goniier, v. n. Vergelijken. (in then
zin oud en buiten gebruik.) - {Tyjogr.] Opvullen,
door middel van spotien, quadraten of interlinien
maken, dat eene letter van verschillend corpus op gelijke lijn komt met die, waarvan men zich bedient,
para ngonneiren. (maken.
t Paraiauiser, v. a. Jaarlijks of voortdurend
Paranole, 1. [iMéd.] Verstandsverwarring F.,
waanzin m. paranwa F. (NOM—.
-

-

Paraaiornase , Paranoniasie, z. PARO

Paraiiomie, F. [Ant. gr.] Handeling f., die
niet de wetten strijdt.
Parant, C, odj. Versierend, optooijend: Rien
West si p- que les diamants.
Paraiatlaii.e. F. , z. v. a. SCAPOLITHE.
Paraiiy niphe, m [Ant.] Bruidgeleider, bruid-

jonker (die bi, de Ouden de bruid in t huis des
opziener. ceremoniemeester
bruidegoms voerde);
bij bruiloften.
Ecol.] Lofredenaar bij de uitdeeling van cikadémische waardigheden (ook para--

PARAPHRASTE ,

nymphaire gelieeten); - plegtige lofrede F. bij die
gelegenheid; - geleider van den kandidaat, die
eene verhandeling in 't openbaar verdedigt, p a r any'mphus, parany'mph m. - Paraiiynipher, v. a. et n Eene lofrede houden (tij
't verlulijgen eener akadémische waardigheid).
Parapegme, m. [Ant.] Metalen weltafel 1'. IAstr. anc.j Sterrekundige rekentafel, tijdtafel f.,
kalender m. - Tafel F. der sterrewigchelaars.
Parapet, m. [Fort.] Borstwerig 1. - Borstmuur III. (aan bruggen, kaaijen, terrassen).
Parapétale, ni. Bot.] Bijbloeinbad, aanhangset ii. van een bloemblod of van cciie bloemkroon,
parapétalum n. - Parapétalifère, adj.
[Bot.] Met bijbioembladeren voorzien. - Para
pétaloïde, adj. [Bot.] Van de gedaante eens bjbloeniblads.
Paraphe of Pai-afe, m. Naamtrek, penne
trek m., dien men onder de naamteekening pleegt
te halen, naamkrul F.; - pennetrek, die somtijds
de naamteekening vervangt; vôOrletters van iemands
naam als goedkeuring eener b(fvoeging of doorschrapping in een geschrift, tot blijk van echtheid
enz., paraphe ii., paraphdring f. - Paphei- of Parafer, v. a. Met zijn handteeken
of zijn nciamteeken voorzien; een naamtrek maken,
paraphdren. - [ Prat.] P- tie varietur, zijn
naam- of handteeken zetten, opdat er geese verandering meer aan 't stuk gemaakt kunne weiden.
P- par première et dernidre, al de bladzijden (van
een stuk) van voren tot achteren met zijn handmerk teekenen. - liet part. passé is ook adj.:
Pages paraphées, met het naammerk voorziene of
geparapheerde bladzijden F. pi.
Paraphernal, e, ad]. [Jur.] (zelden voorkomend dan in): I3iensparaphernaux, of als subst.
PARAPHERNAUX m. p1. Eigen of bijzonder goed ii.
der vrouw, waarover zij zich het vrije beheer heeft
voorbehouden , buitenhuweljksgoederen , p a r aphernaat-goederen n. p1., parapherncilien F.
p1. - Parapheriialité, F. Aard m., eigenschap F. van buiten-hieweljksjoed, p a r a p h ii rnaliteit F
Paraphirnosis, 1. (pr. —zice) [Cliir.] Zamensnoeîing 1. der voorhuid achter 't roedehoofd,
met zwelling van 't laatste gepaard, spaansche
kraag M.
Paraphone, ac/f. [Mus. anc.] Zamenklinkend,
zamenstemmend: Sons p-s. - Paraphoiiie, F.
[Mus. anc.] Zamenklank m. - [ Méd.j Gebrekkige
voortbrenging F. der klanken; gebrek n. aan de
stem, onaangename stein m.— Paraphoniste, m.
[H. eed.] Zanger, koorzanger ni., koorkind n.
L'archi-p-, de hoofdzanger, voorzanger m.
Paraphore, in. [Mid.] Liüte graad m. van
ijlhoo[dijIieid, paráphora F.
Paraphospliate, m. [Chim.] Gegloeid phosphorzuur zout U. - Paraphosphoriqn, adj.
[Chim.] : Acide p , gegloeid phosphorzuur ti.
Paraphrase, F. [Philol.I Uitbreidende, verklarende of ophelderende omschrijving, uitbreidinq,
verklarende overzetting f. van eenen tekst, p araphrasis of paraphrase F.: P- da Cantique
des canliques. des Pseaumes, uitbreiding, omxchrj
ving van Salomo's Hooglied, van de Psalmen. - (bij uitbreidinp) Te wijdloopiqe vertaling F. (fain.) Kwaadwiliige , boosaardige uitlegging of
opvatting f. van onschuldigeof onverschillige zaken.
Omhaal iii., uitwijdingen F. p1., onnoodige woor
denrjkheid f. in een rede of geschrift. - ' Paraphraser, v. a. Omschrijven, verklarend uitbreiden, p a i ap h raseir en: On a paraphrasélelivre
de Job, men heeft het boek van Job omschreven. (fig.) trergrooten, bijvoegen: Vous paraphrasez eet
évènement, (jij vergroot dit voorval, rij doet er
veel van 't uwe bij. - Ook zonder voorwerp: Ce
West pas Ia traduire, eest p-, dat is geen verta
/en, dat is omschrijven. II paraphrase sur lout,
hij vergroot, overdrijft alles. - SE PARAPHRASER,
v. pr. Omschreven worden: Cet ouvi'age na peut
se p-, dit werk laat zich niet omschrijven. - Het
part. passé is ook adj.: Traduction paraphrasée,
omschreven, uitgebreide, liep a raph ra seer de
vertaling F. - Paraphraseiir, m.. -ense, F.
(fam. et dénigr.) Liefhebber, m., liefhebster t. van
vergrooten, van overdrijven, van bijvoegen; landradig, wijdloopig verhaler ni., verhaalster f.
- Paraphraste, m. Omschrijvend, uitlegger,
[

-

-

-

-

PARAPIIRASTIQTJE
verklarend omschrijver, p a r a 'p ii rá S t in. Pa
raphrastique, adj. Oinschujvend, verklarend
hr
Paiaphiénésie, f. [Méd.] Ontsteking van
't 11t(Ide1iir; voorbijgaande ijlhoofdigheid, door
die ontsteking ontstaan, doi/,eidckoorts, p a r ap/irenítis of paraphrenece f.
--

pa in p

--

Paiaphronysie of Paraplirosynie

,

t

[Méd.] Voorbijgaande waanzin m. door vergift te
ween jebraqt.
Pai-apasrne, rn. Merkteeken n. in een boek
(ant zékere liloots te kunnen wedervinden).
Pai'apteetique, adj. [ Mid.] Verlammend, verlamming veroorzakend; ijedeellelijk door beroerte
verlamd, ) (1 1' a p 1 d k t I s ch.
Paraplégie, f.
[Md.] Onvolko mene of oedeeltetijke veï1witininq,
nv. van de onderste ledematen p a r a p Ie g i e of
paraplexíe f. — Pai-aplégique, adj., z.v.a
,

-

.

PAIIAPLECTIQLTE.
Parapteuresie, 1. [Mid ] Valsche of onechte
pleuris 0/ ZiJ(e-O'otetekiflg, steek in. in de Zijde. -Parapeuritique, adj. De borstvliesontsteking
betre/Tend, /)(1 rajileurí tisc/i. --- Parapleur i tis., t. (pr. — tice) [Mid.] Ligte graad in. van

borslvliesntstekinq.

parooIuie, paraplu f.
[Fond.] Plank t.,
die teoen 't spatten beveili g t, schutbord n.
Parapop!eetiqie wij. [\Jéd.] Door eene
sclij)nbioei te (letro/fen, p arapopidktisc ii.
Parapoptexie, t. [Mid.] Schijnberoerte, 1ijte
growl ottO tHroerte; slijmberoerte t.(vlerk m.
Paiapteie, ni. [Ii. n. Valsche vleugel, schijnPararhythme, adj. [bIéd.]: Pouls p-, ongewone, leqenotanilijke pols met betrekking tot den
aard der ziekte en den ouderdom des lijders, v ara rrhy'thinische Pols,Vas'ar?'hy'thmusnL
-

4)

--

]

Pai-arthrème of Pas-arthi-ome, ni. [Chir.]

Onvolkomene ontwrichting; in 't algemeen: ontwrichhlag t., para rtlirërna of pa'rarthrOman.,parorthrésisf.
Pai-asânge, t. [Metrol. anc.] Perzische mijl
(waarvan ('r i 2 01) een' qraad des evenaars gaan,
= 9 uur (700fl5 of 5000 meters), parasdnye t.
Paiaseé mon, flTl. [Théât. any.] Kleedkamer,
achteiqedeclie van het tooneel, p ara s c éni um n.
(ook poIseénion qeheeten).
Paraseève, f. [Liturg ] Rust- of voorbereidinqsdaq. goede vrijdag. vrijdag vóór paschen.
Vooravond van een feest, heiligavond. Sabbathavond in. der Joden.
Parasehe, t. [Philol. rabin.] Eene der 51
afdeeflnyen, 'waarin de joden den Pentateuchos of
de boeken der wet verdeelen en die op den sabbath
worden voorqelezen
Paraséléne, f. [Astr.J Licht- of schaduw
beeld, der maan, bijmaan t.
Paraséiiiatographe, rn [Didact.] Schrjver over 't blacoen of de wapenkunde.
Paraséin atographie, f. Wapenleer, wapenkunde;
verhandelinq 1. over de wapenkunde. Parasématograpfiique, adj. De wapenkunde of de
wapenkaneliqe verhandeling betreffend, p a r a sem a to a r ei p ii i s c h.
telvriend
Parasite, m. Tafelschuimer, tafeibroir, schoschaimlooper teljoor- of pannelikker,
kiaplooper, parasiet rn: Un p -affainé, eifronté,
een lionqeriqe, onbeschaamde tafelschuirner. —(fig)
Woelterplant t. (die aan of op eene andere plant
groeit en aan deze haar voedsel onttrekt; woeker-iwect II. (dat op 't ligchaenn en ten koste van
een ander dier leeft).
PARASITE, adj. Schuimtoopend, tafelschuime'nd, pannelikkend, p a r a stisch. [Bot.] Woekerend: Plante p , woeker
plant (z. boven). Branche p-, waterloot, nuttelooze,
geen vrucht dragende tak in.
[El. nl Inseetes
p woeker-insecten n. p1. (z. boven).
(fig.) blots,
Expressions, Orne rnents p-s, overtollige of te vaak
voorkomende woorden n pl. uitdrukkingen t. p1.,
sieraden n. pl
Parasitiqite, adj. Den tafelschuimner eigen; den schuimnionper aanduidend, z.v.a
PARASITE adj.
PARASITIQUE, t. Schuimntoopc
rij t.
Parasitisme, rn Beroep n. kunst t.
des tafelschuimnes's , tafelschuimnerj, pannelikkerij f.
[11 IL, Bot.] Liet leven van een dier, van eene
plant op een ander dier, op eene andere plant, het
woekeren, parasitismus n.
1
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Parasol, ill. Draagbaar zonnescherm n., parasot Iii. - [Bot.] Plante en p-, z. v. a. OMBELLIFERE. - Naam van verscheidene bladzwammen,
ter wille van hare gedaante. - [H. n. ] P- chinois,
chinische parasol, soort van napschelp. - [Anc.
mii.] P - de marquise, zonnedek n. van eene of-

ficierstent.

Pa rasquivaiicie, t., Z. PARACYNANCIE.
Parastaties, rn Pl. [Bot ] Onvruchtbare bijhelmdraden ra. VI Parastaiiijues, 1. p1. Onvruchtbare bijlmelmnknopjes n. p1.
-

Parastate, in. [Anat. anc.], z. v. a. EPIDIDYIE en PROSTATE. - [Arch.] Bij- of zijpilaar,
stut to.
Parastreinine, ru. [Méd.] Krampachtige trek-

king t. des moods, der lippen, der oogen, p ar a -

strémnmna n.

Paiastylus m. p1. [Bot.] Bijstampertjes,
val.cche stampertjes n. p1.
Parasynuneie, f. Z. PARACYNANCIE.
Parat, to, [H.. n.] Naam van de munch t. (moineau) in Zuid-Frankrijk. (Het wijfje heet pare of
,

,

paralte.)

Paiatartrate
rn [Chini.] Druivenzuur
zout n.
Paratartrique, adj. [Chirn. ]: Aci
de p , druivenzuur n. (ook acicle racétnique geheeten).
(kleinen teen.
Paralhénar, m. [Anat.] Spier f. van den
Paiathèse, t. [Liturg.] Handenoplegging 1.
(imposition des mains). (fluit t.
Parathrète, t. [Mus. aic.] Treur- of rouwParatilme m. [Ant. gm.] Ontharing, kaalpluklóngj 1. der schaamndeelen (als straf voor bedreven overspel).
Paratitles, m. pi. [Jur.] Korte inhoudsopgaven vu beknopte verklaringen der titels of boeken
in den codex of de pandeleten.
Paratonneire, m. ) Phs.] Bliksemafleider m.
La tige, Le conducteur du p-, de stang t., de geleider rn des bliksemna/leiders.
Paràtre, m. (oud maar vernieuwd woord)
Stiefvader, schoonvader.
(elénigr.) Slecht vader ma.
Pmaratrinime, ma. [Chir.] Ontvelling t. lusscheme de dijen en billen doos' te veel rijden of toopen, [pol).) blikaars ma.
Paratte, f., z. onder PARAT.
Paravent, in. Windscherm, windschut; blind
of luik n. buiten vóór de vensters en deuren, spaansc/me wand ma.
Paravol, in. [Mécan.] Slag- of knalslot n.
(eene nieuweuitvinding terbeveili.qinq tegen diefstal).
Parbleu, interj. (verbastering van par Dieu)
((am.) Verdord! te drommel! sakkerloot!
Pare, in. Park, perk a. een door muur- of
.staketselwerk afgesloten, doorgaans beplante grond
tot jaqtvermaak, wandeling enz.. lustbosch a., warande t. , openbare wandeltuin m. diergaarde t.
Le grant! I)- de Versailles, het groote park of lustbosch vein Versailles.
[Econ. mr.] P- aux (of'
le) moutons, schaapekooi f. P- aux boeufs, vetwelde t.
[Bar.] Landswerf f., zee-arsenaal, admniraliteits -park n., oorlogshaven f. Afgesloten verblijf tusschen deks voor 't slagtvee, veehok n. P- a
boulets, kogelbak rn, scherplmok, kogel/mak n. P- a
boulets a l'anglaise. kogelrand, kogelrooster, kogeizak ni. Negerverblijf n. op de slavenhaalders.
[Mil.] Bewaarplaats voor geschut, munitie enz.,
werf t., park n.
Gezamenlijke voertuigen, die
de legerbehoeften achteraan brengen, parkvoertuigen n. pl. parkmateridei n. P- d'artillerie, artillerie -park. P- des twitches [t ten, geschutpark, geschutwerf. P- (les vivres, proviandpark. [Pèclie}
Ilaivemaanswijze vischweer t. P- aux hulires,
oesterperk fl, oesterbank f., oesterput m. Parcage, ma. Het verblijf der schapen op 't bouwland;
het
het inperken of omtuinen van t vee;
verblijven der oesters in de putten.
,

-

Paraplexie, t. [1id.]. Z. V. a. PARAPLEGIE.
Parapltiie, in. Draagbaar regenscherm n.,
.1

PARCELLE.1319

-

-

,

-

,

--

-

,

-

-

-

-

-.

-

,

.

-

-

-

-

Pareea,i, in., z. v. a. MATEAU.
Parcellaire, adj. Bij perceelen of gedeelten.

Cadastre p - , perceelsqewijze gemaakt kadaster n.Pareelle , t. Deeltje , klein stuk n. van een
geheel: Payer mie somme par p-s , eene som by
kleine gedeelten betalen. Cette rivière cliarrie des
p - s lor, die rivier voert gouddeeltjes aan. Ieder
klein gedeelte lands, van de naburige landerijen al'gescheiden en aan een' verschillenden eigenaar be
hoorend, perceel n. : Le cadastre de chaque
commune embrasse des milliers de p-s, het ka-

4320PARCELIJEMENT

-

daster van elke çeraeente omvat duizenden percee
Pareellemeiat, ado. Perceelsgewijze, bij-Zen.
perceelen. - Parcefler, v. a. In kleine deeltjes of
stukjes verdeelen; - in peiceelen splitsen. - Het
part. passe is ook adj.: Champ parcel!é, in percee
Len verdeeld veld ii.
Paiee que, loc. coej. Omdat, dewijl, vermits:
Un hoiiiiiie nest pas pauvie , parce qui l na rien,
mais parce quil ne tfavaille pas, een men.cch is
niet wat, omdat hij niets heeft, maar dewijl hij
niet werkt.
Farehasser V. a. [Chas.] Een stuk wild,
dal iee(JS Ianj VOO) bij of vow uit is, mei de windhonden nazelten. - De jagt met de vangst van '1
gejaagde (lice besluiten.
Parclieiiaiii , in. Perkament, parkeinent n.
Li, re re l ié en P- in perkament gebonden boek. P- vieige, maapden-petkament n. (bereide huiden
van doodgeboren lantiiteren of geiten) P- en rasse,
Z. raSSE. - ( fig. ei fain ) Allonger le p-, Z. ALLONGEL. - pp.) Visage de p-, /)erkententen pezt n., iemand nUt droope, gtle huid. - P-s, perkamenlen n. 'p1., brieven in p1. van adeldom,adelljke titels m. pl., waardigheden f. pl.; - ook: oorkonden f. p1., cauitiacten n p1. - 11 est tier de
yes p-s, hij is hoogmoedig op zijne adellijke brieven.
- %ieux p-s, oude, op perkament geschrevene oorkonden I.pl. - [1101.] Glad en blinkend vlies H. van
vele vruchten en zaden. - P- d'otIans, soort van
perzik 1. - Parchemitié, e, wij. Perkamentachtig. - Paieliein i iierie, 1. Perlwwenteiwkeiij, perkainent-/abi ijk t.; -kunst f. (les perIwnevt
makers; - pe ku(nent/wn(lel in. - Paicheimiinier, in, Perkamenlewker of -bereider, peilwmentvel koper m.
Paiciei-, ière, z. v. a. COPARTAGEANT.
Ptreiiisoiiie, f.Zuinij/ieid, kleiny estie spaarzoatalield , viekhigheid 1. - Paici.i.oiiieux,
ic-ta-se, wij. Zuinig, zeer spaarzaam, vrehkiy.
Besloten bouwPaieIoe , 1. [Anc. cout.
-

.

(

-

]

prowl in. - [ArcIl. Dworsljslen f. p1. aan pilasIers; - Uil(jesfledefl stijlen in. p1. - Mai.j , z. PARACLOSE. -- ui LA PARCLOSE , bc. adv. Ten

(enfin).
Paiçoiiiiier, flL, iére, f. (van 't oude parcon a/ ijaicliOn, deel, aandeel) [Mw. cOut.j Deelhebber ni., -hebster I - Medepligli1e ni. en f.
Par-co rps, m. [Anc. cont.j Lijfsdwang m.
(contrainte par corps).
Pareouiîi, v. a. Doorloopen, doorreizen, doortrekken: Je parcours bate Ia ville pour vous
chercher, ik doorloop de panache stoet om u te
zoekn. .ini parcouru toute Ia province, Ik heb de
beheele provincie doorreisd. Le soleil parcourt Je
zodiaque, de zon doorloopt den dierenriem. (fig.)
Met (Ie OOflefl doorloopen, vlu(]tig ovei zien. doorbladeren. .1 ai parcouru tous ces li%res, ik heb al
deze boeken dooi blodei d, doorloopen. II parcourut
des yeux loute lasseniblée. hij oveizoy vlugtig
het pan cbr gezelschap. De cette hauteur locH
parcoort tout l'tiorizon, van deze hoogte doorloopt
liet oog (of overziet men) den ganschen gezigteinder. - Mar.j Parcourir les coutures dun vaisseau , de naden van een schip nazien. - SE PAIlCOURIII, V. pr. Doorloopen worden: Cette yule peut
se p- en peu d'inslanls.— Pareousrs,m.[Cout. ]
Gerneenechappeljk drijf- of weidereft n.; Z. v. a.
ENTRECOUIIS. - Voorgeschreven of bepaalde weg m.,
effen een openbaar rijtuig doorloopt. Le p- des
omnibus. de Weg, loop rn., rigtieg 1. der omnibussen.
—Pareosiru, e. adj. (en part. passe van pareourir). Les pass p-s par eet homme, de door dien
man doorreisde landen n. p1.
Paidalote, ni. [1 1. fl. Soort van zeer kleinen
fJraau'we ekster of negerdooder, pardaldt m. Phuppé , kuif-pardalot ( eene zuid - arnerikaansc/ie
soort).
Paidantlie, m. [Rot.] Chinë,cche lischbloem 1.
Par-dessus, m. [Cort. ] Wijde overjas m.,
ruim overkleed n. - T egift ii. - [ Anc. mus..]
Instrument n. bestemd om de hoogste partijen te
spelen.
Pardi, verzachting van Par-dieet of Par
Diets, interj. (voormalig vloekwoord) Bij God!
waarachtig! bij mijn ziel! Volta on plaisant hornme, p-! dat is een aardige vent, waarachtig! (Alen
zeide ook pardine, pardié en pardienne).
Pardon, in. t'er.qeving, vergi/Tenis, verschooSlUlle

-

]

PARV.

fling; schuld- of zonde-vergiffenis, genade, straf-

onthe/fing, kwijtschelding f., pardon n. Demander, Accordei p-, vergiffenis vragen, schenken. Le
p des injures, de vergeving der beleediginqen. 11
est condanine saus espoir de p-, hij is veroordeeld
zonder hoop op genade. - Jesus vous accordera
Ie p- de vos péchés, Jezus zal u uwe zonden vergeven. - [Catli.] II est aJlé gagner les p-s, hij is
een' 0/taal, eene luijtsehetding van zonden, eene
ontheffing van de stie/fen des vagevuurs gaan haten. - z. v. a. ANGÉLUS. - Le grand p-, het jubi(wuin, Z. JUBILÉ. - ([am.) Je vous dernande p-,
of bijverkorting enkel P- (als beleefdheidsformulier,
wanneer men iemand in de rede wit vallen, hem
wil tegenspreken, of eenigen hinder moet aandoen),
verse/won, veigeef mij, pardonneer mij, met uw
verlof, pa cd on ! - Partloiiiiable, adj. (alleen
van zaken) Veréfeljk, verschoonbaar, versclioontjk,
IC verontschuldi(en. Vatte conduite nest pas p-,
uw gedrag is niet verschoonbaar, is onver.\choon
- Pai-doiinaire, m. [H. eccl.J Aflautuit-lijk.
deeler; (ifluutkeuinel In.
Partloiiiiei-, v. ei. Vergeven, vergi/Jenis schenken, kwfjtsc/ielden, van de straf onthe/fen; veront
schuldig n, verschoonen, door de vingers zien, ten
goede houden, pardonneren. ie vous pardonne
Ie mal que vous rn'avez fait, ik vergeef u liet
kwaad, dal (,ij huij hebt aangedaan. Pardonne-nous
nos olTenes, conme nous pardonnons a ceux qui
nous ont offensés, vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij velr;even aan onze schuldenren. Pardonnez ma crainte, mes soupoIis, verschoon mijne
vrees, mijn' argwaan. - Ook zonder voorwerp:
Le rol lui pardonne, de koning schenkt hem vertiffenis. genade. - Vergeven, zonder spijt of ergernis, zonder jaloerschheid zien: On ce pent p- 11
cette femme sa P auté, men kun de schoonheid
dier vrouw niet zonder jatoersehheicl zien. II ne
lui pardonne pas son mérite , hij ergert zich aan
Zijne verdienste. - Soms wil pardonner het voorzelsel a vóór een zaaknaam: Pardonnez ii ma
franchise, houd mij mijne openhartigheid ten goede.
Je lardonne COld 1 l'état oii vous èles, ik verschoon dat, ter wille van den toestand, waarin gij
zijt. - liet wordt vaak als beleefdheidsterm gebruikt: Pardonnez-moi, of enkel Pardonnez, si je
vous contredis, vergeef n'ij, neem t niet kwalijk,
zoo ik u tegenspreek. Pardonnez-moi ces expressions, houd mij die uitdrukkingen ten goede. (absol.) Pardonnez-moi, Pardonnez, vergeef mij,
pardonneer, ik ben 't niet met u eens. - Versclioo
nen, uitzonderen, sporen (in dezen zin doorgaans
met ne en 't voorzetsel (1): La mart ne pardonne
ii personne, de dood spaart niemand. Le soldat
ne pardonna Iii ii lage. ni au sexe, de soldaat
spoorde, verschoonde, ontzag ouderdom noch kunne.
Cette maladie ne pardonne pas, die ziekte is gevaarlijk, doodeljk. - SE PAIlDON1NEIl, V. pr. Zich
versehoonen, zich zetven ten goede houden. Nous
Ions pardonnons tout, et rico aux autres hornmes, ons ze/ven vergeven wij alles, en anderen
niets. - Elkander vergiffenis schenken, elkander
verontschuldigen, enz.: Ces deux ennemis se sont
pardonné tout, die twee vijanden hebben elkander
alles vergeven. - Vergeven worden: Cet affront
De peut se p-, die boon ban niet vergeven worden.
- Het part. passé is ook adj.: Crime pardonné,
vergeven misdaad 1. - (fam.) Vous bles tout pardonnd (tot iemand, die wellevendheidsbalve versehooning soos- 't geen hij deed of zeide vraagt en in dit geval alleen kan pardonné op personen
toegepast worden), alles is u vergeven. - (Pray.)
Péch é(aché est ii demi pardonné, verborgen kwaad
is half ver;es'en: men vergeeft gemakkelijker een
misdrijf, als het geen openbare ergernis heeft gegeven.
t Pardonnenr, m. Vergiffenis.schenker. verschoorer ni. - Door nieuwere schrijvers als adj.
gebéziç d: tin Dieu p-, een verevend God.
Paré, e, adj. (en part. pa„ .cé van parer): Fernme trop p-c , te zeer opgesierde vrouw. - (fam.)
Elle est parve (of decorée comme one châsse,
comme one épousée, comme un autel, Z. GHISSE,
AUTEL. - Uil tombeau p- de fleurs, een met bloe
men versierd graf n. - Objet p-, klaargemaakt,
in gereedheid gebropt, opiemookt voorwerp n. BJas.j Bras p-, bekleede, met eene mouw bedekte
arm; - ook: z. v. a. LAMPASSE. - [BoucIL ] Pièce
-

-

-

-

-

IPAR1AGE PARENT.
-e, stuk rudvleesc1i, dat boven aan 't middel- of
lendestuk wordt afgenomen. - [con.] Cidre p-,
uitge g iste cider of appeldrank in. - [Escr. ] Coup
I Litt.]
F afg eweerde, jepareerde stoot m.
St1e p-, opgetooide, opgesmukte, bloemrijke stijl m.
- [ Mar.] Ancre p-e, klaarliggend anker n. Palan
p , geklaard, geschoren loket n. Vaisseau p-, ten
strijde gei-eed schip n. Z. ook NAGEJI. - Jur.] Titre p-, ter executie of volvoerin klaar gemaakte
oorkonde f. Exéculion p-e, dodelijke ultuinning f,
reptsdwang IlL om iemand dodelijk tot betoline te
noodzaken, p a r a t e ex e C ei t I e 1. - [Véner.]
Pied p-, afg estompte, oftjesleten voet of hoef ni.
-

-,

-

voorts PARER).
Paiéage of Pariage, m. [Ju r.] Gemeenschappelijk sept n. von twee bezitters op één peed.
za Pareatis, m. (pr. —tîce) (latin) (eig. gehooramt I) [Jur.] Voltrekkingsbevel n. van eene hoogere aan eene la(ere retmapt.
Pareau of Faire, m. [Mar.] Groote kano
op de Malabaarsclie kust, pracuw 1. - PABEAU, rn
[Tech.] Diepe en neauwe ketel in. tot smelting
van 't oude was. - PAP.EAUX, 111. p1. [Pêclie]Zinksteenen m. p1. aan sommige netten.

Parecbise, f. [RhéI.], Z. V. a. D I GRESSION.
- Overdriving f. van een verwijt.
Paréchèse, f. IRliét.1 Verbinding of lice/iating van peljkluidende woorden of klanken; k l anknabootsing, p a r e C ii és i s f.
]Parectase, 1. [Rhét.] Verlenging, uitrekking
van een woord door eene ingelosc/ite of bijgevoegde
lettergreep, pa réktasis f.
Parégorie, f. [Md.] Werking, eigenschap f.
der verzachtende, pijnstillende middelen. - Pa, ad). Verzachtend, bedarend, pijnis nu
paregôrisch. (Gebruikelijke?'
stillend,
]r
aanodin).

Pareil, Ie, adj. Gelijk, gelijkvormig, eveneens,
soortgelijk, dusdanig. us out une p-1e ardeur pour
I'étude , zij hebben eenen gelijken ijver voor de
studie. On na rien vu de p-, men heeft iets dergelijks (of soortgelijks) niet gezien. Que feriez-vous
en p- occasion? wat zoudt gij bij dergelijke (of
dusdanige) gelegenheid doen? - (Lee. prey.) us
cii sont ii billes p-es, Z. BILLE. 'Foutes choses p es,
wanneer alles gelijk is, alles gelijk staat. PAREIL, ilL, -LE, f. Wedergade, weirga, gelijke m.
en f. C est on homme qui na pas son p-, t is een
man, die zijne weerga, zijns gelijke niet heeft. Elle
na pas sa p -Ie pour Ia rnalignité, zij heeft geene
weêrga in boosaardigheid. Voilà un beau cilien,
11 faut chercher son p , dat is een schoone hond.
men moet zijns gelijke zoeken. -- Ii en use mal
avec ses p-s, hij behandelt Zijne ge/ijken slecht.
Fréquentez vos p-s, ga met uwe gelijken, met
menschen van uwen stand, geboorte, enz. om.
SANS PAPEIL, SANS PAREILLE, lee. adv. Weîrqaloos, zonder wederga, onvergelijkelijk: Ce remède
est sans J)-, dol middel is zonder weirga, is voortreffelijk, renig in zijne soort. II est dune valeur
sans p-in, hij is weirgaloos dapper. - PAREILLE, 1.
Gelijke behandeling, zelfde wijze: Je lui rendral
it LA
Ia p-, ik zal hein mei gelijke munt betalen.
PARE1LLE, lor. adv. (fani.) Je me cornporterai It
Ja p-, Ik zal mij op dezelfde wijs, evenzoo qedragen. Si vous me faites ce plaisir lá, It Ja p-, indien gij mij dit vermaak doet, zal ik bij gelegenheid
evenzoo doen. - Pai-eillement, ode. Op dezelfde wijze, eveneens, evenzoo; ook, insgelijks. Vous
m'avez traitd avec bonte, je vous traiteral p-, gij
-

-

hebt mij 'met goedheid behandeld, ik zal u eveneens,

op gelijke wijze behandelen. Vous le désirez, et

mol p-, (jij verlangt het, en ik insgelijks, ik ook.
Pareire, Pareira brava, f. [Bot.] Wilde

wijngaard, gruiswortel III., een geneeskrachtige
'wortel uit Zuid -.4me'rilce in'. tegen steenlijden

aangewend.

Parélie, t. , z. PARHELIE.
Parelle, f. [Bot.] . Z. PATIENCE.
Parellipse, f. [Gram.] Uitlating von het

nevenesta(lnde, inz. van éE!nC der dubbele niedeklin
in ' t zelfde woord, p a r e 1 1 i p s e f.

-kers

Parenibole, I. [Litt.] Inlaccching f., tusochen
-in
m., p a r ii fl1 b a I e f.
Paretnent, m. Optooisel, versiersel n. , opschik, tooi rn, parem e nt fl Un beau p- d'autel
een schoone altaartooi, een schoon altaarkleed
-- [Boucli., Cuis1 Pet op de pens, penseet

Ii.
ii.

van een tam. -

[Cost.] P-s, oplegsels of garnitu-

ren n. pt. (op m ansmouwen, op liet voorpand der
vrouwenkleederen, nu enkel op het tooneel nog ge-

zien). - Les p.s dun habit, de opslagen der
mouwen van een kleed. - [Droit anc.] P-s personnels, regten en privilegien n. p1. der geestelijkheid. [Fauc.] Verschillend gekleurde vederen f. p1.,

inz. aan den hals van den volk. - [Mi]. anc.],
Z. V. a. PARAPET. REMPART. [Tech.] P- dune
pierre, buitenzijde f., voorkant m. , in den dag komend gedeelte n. van eeiien steen. Le p- dun pavé
het vlak van een' vloer. P. de plItire, de menuisene, buitenbe/ileeding, voorzijde f. van pleisterkalk,
van timmerwerk. Porte It dèux p-s , aan wederzijde
met lijstwerk voorziene deur f. Les p-s dun cliemin pavë, de kantsletnen m. p1. van cell' bestraten
weg. - Les p-s dun fagot, de dikke knuppels in
een' takkebos.— P- des tisserands, meel- of stjselpap f., glansmiddel, p a I' em e n t n. der wevers (waarmede de ketting 0/) 't weefgestel geslicht of bestreken wordt, de stoffen geoppriteerel worden). [Vdner.] P- in ecu. rood vleesch aan de herte
't blanke vleesc/i. Parementer,-huid,oner
V. (t. [Tech.] Vlok maken, om tot voorzijde te
dienen, een voorvlak gelijk maken.
Parénile, f. [Lilt.] Korte allegoric of gelijkenisrede f. - Spreekwoord n. - Parérniogra
phe , m. [DkIact.] Spreekwoorden -schr ijv er at
-verzamelaar, p a r ei ni i 0 pro a p h m. - Par e
miograptiie , f. liet spreekwoorden-schrijven;

spreeku'oordenverzameling f. - Parémiogra-

phique, adj. De spreekwoorden of de verzame-

ling daarvan betreffend, p a r cv m i o p r () p /t. i s c ii.
-. Paréwiologie. t. Sjlreekwoordenleer of -kunde f. Paréii.iologique, wij. Die leer of
- Paréó qi 5
k u nde betref/'end, p a r a ni i o 1 c/i.
iniologue, m. Spreekwoordenkenner, schrijver
erner spreekwoorden-verzameling , p ai , os 1fl i 0toog M.
S Pareniptose, t. [Méd.] Het indringen des
bloeds in deden, waar 't niet behoort (als vermoedelijke oorzaak van ontstekingen) , p ar e mp-

tösis f.

Parencéphale, m. [Anat.] De kleine hersenen, p a r enc up h. a ii 5 f. (cervelet). - Parencéphalite, t. [Méd.] Ontsteking der kleine her-

senen, parencepha litis f. - Pareneepha-

loeèle, f. [Chir.] Breuk f. der kleine hersenen
Parenchynial, e, adj. [Mid.] liet parenchyma of kliervleescle vormend. -- [Bot.] I-let
vleeschachti,q plantensap vormend. - Parenchymateux, ense, adj. Het parenchyma betreffend

of daartoe behoorend, uit parenchyma of c elweefsel gevormd, p a 1 C nc h y m a t eu s. - Parenchyrne, M. [Anat.] Eigen zelfstandigheid van 't
ingew a nd, kliervleesch, p a r dn c h y m a n. - [Bot.]
Binnensi merg , celweefsel , vleezig sap n. der
p lanten.
k. ', Parénèse, I, [Didact.] Vermanende voordragt, opwekking f. tot deu.jd. - Parénétique,
adj. Tot deugd vermanend of opwekkend, 11 (1 r en étisc/i.
Parensane, f. [Mar.] (in etc Levant) liet
ze i lklaar maken: Faire Ja p-, zich zeilvaardig maken. aanstalten maken om onder zeil te gaan.
Parent, m., -e, f. Bloedverwant, nabestaande,
aanverwant, verwant, maag rn en f., bloedvriend m.,
bloedvriendin f. P- paternel , maternel, bloedverwant van vaders, van ln('cders zijde Noussommes
p-5, iVij zijn. bloedvrienden. Elle eet ma p-e, ma
p-c au troisième degré, zij is mijne bloedverwante,
zij bestaat mij in den derden graad. - 11 est
devenu mon p- en dpousant ma cousine, hij is
n aanverwant geworden dooi- niet mijne nicht te
mij
trouwen. - (Lay. fact.) Nuns somines p-s du côté
d'Adam, wij zijn familie van Adamswege (in zeer
verwijderden graad verwant). - Les grands p-s.
de naaste bloedvrienden. -- (Pron.) Un Joii am!
vaut mieu quun parent, een goed vriend is beter
dan een bloedverwant , vriendschap gaat boven
bloedverwantschap. Les rois et les juges noot
point de p-s, koningen en regteî.c hebben geese fa
(moeten hunne persoonlijke banden of nel--mie
gingen aan hun' ambtsp'ijt opofferen).— PARENTS, rn
p1. Ouders rn. p1., vader en moeder; voorouders.
Un enfant dolt obd!r It ses p-, een kind moet zijnen
ouders gehoorzamen. - Ella compte entre ses pdes princes ditalie, zij telt italiaancche voi -eten
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onder hare voorouders. Nos premiers p-, onze eerste
ouders, Adorn. en Eva. - P-s spiri!.uels, peter en

meter (parrairi at marraine). - Parentage, rn.
Maa g sc h ap, familie-be t rekking f. (Het woord is
verouderd, en wordt enkel nog in qemeenzainen
en .cckertsenden stijl gebruikt.) - Paieiitales
of Pai-eiitalies, t p1. [Ant. rom.] Plegtiçje lijkoffers, inz. Ier eere van overlédene ouders. dooden
n. pl. , berafenismaaltjden m. pl., p a r e n--ofers
t a I i a a. p1. - Paretité, f. Maagsc h ap, verwantschap, bloedverwantschap n . , vermaagscliap
- gezamenlijke bloed- en aanverwanten in.-ping1.;
en f. p1., maagschap, verwantschap, familie f. Ii y
a p- entre eux, zij zijn met elkander vermaagschapt.
IIa donné tin diner a tonic sa p-, hij heeft aan

Zijne jansclie maagschap een maal gegeven. Chim. ] Verwantschap, keurverwantschap. - Pareiitèle, f. Maagsc h ap 1. (paienté).
Paienthèse, f. [Gram.] tnlasscltinçj, inscliui

f. van eenen zin, ingeschoven woorden, die OJ)-ving
zich-zelven een' onafhankelijken zin vormen ,tussckenvoegsel n., ingeschoven Zin in., p a r ë n t ii. e 5 i 5 1.
Teekens n. p1. ter insluiting van de woorden eener
inlasschinq [( fl , lussclienstellingsteeken n., haakjes n. p1., V a r é ii t h es is f. (ook in de mathematische wetenschappen van veelvuldig gebruik ter
zamenvalting van de termen eener grootheid). (fig. et pop.) Avoir les jambes en p-, kromme
beenen hebben. - PAR PARENTHESE, lc. adv. Tasschenbeide gezegd, lusschen twee haakjes: Je dais,

PARFAIRE ,

falt que p-, hij doet niets dan pardren. P- du corps.
de Ia main, met het lijf, met de hand afweren. [Man.] Ce cheval pare Lien stir les hanches, dat
paard staat fraai stil, houdt goed op de heupen
OP. - [Mar.] Weêr klaar of vlot worden, opdiep
water komen. . SE PARER, V. pr. Zich opschikken, zich oplooijen: Elle met une heure it se p-, zij
heeft een uur noodig om zich op te schikken. Ia terre se pale au printeinpsdeses belles fleurs,
de aarde pronkt in de lente met hare sclioone blocmen. 11 separe dun vain titre, hij pronkt met
een' ijdelen, nietigen titel. - (Loc. pray.) II se pare
des plumes d'autrui, hij versiert zich, hij pronkt
met een andermans vedren. - II se pare de sa
femme, hij pronkt met zijne vrouw. - Zich beveiligen, zich hoeden of wachten, afweren: 11 a son
manteau pour se p- de In pluie , hij heeft zijnen
mantel om zich voor den regen te dekken, le beschermen. Je na puis me p- de ce procés, ik kan
dit proces niet oulgaan, in moet er toe komen. (fig.) II est di ffi cile de se p- dun ennenii couvert,
't is moeijeljk zich voor een' verborgen vijand te
wachten. Je saurai bien iiie p- de in langue, Ik
zal mij wel weten Ie beveiligen tegen zijne tong. PARER, m. [Man.] Cheval qui a tin beau p-, paard,

dat een fraai stilstaan heeft, dat fraai ophoudt.
Parèie, iii. [ Con.] Gevoelen n. der kooplieden
in handels-geschillen. On deinandera 1e p- des trois
premiers négociants, men zal 't gevoelen van de
drie eerste kooplieden vragen.
Parergoi., m. [Beaux arts] Bijwerk, aanhangpar p-, vous informer qne votre frère est arrivé.
Parentoinozoalres, rn. p1. [1-I. n.] Dieren, sel n., bijzaak, bijfiguur f. Ces deux colonnades
niet veelvuldig ingesneden of gekerfd lijf, kerfdieren, font uil juli p- it ce château, deze twee rijen
zuilen ma/een een schoon bijwerk aan dit kasteel.
parentonhozOa n. pi.
Parer, v. a. Opschikken, opsmukken, versie- - Les Ij-s (of Les parerga) d'ufl tableau, de bij
oppronken:
une
in eene schilderij.
Pstukken
ren, tooijen, 0/mieren, optooijen,
Pai-ésie ofParésis, f. [Méd.] Onvolkomene
église, nu autel, une chambre, eene kerk, een altaar, eene kamer opschikken, versieren. Les perles verlamming, paresis f.
Paiesse, F. Luiheid, traagheid, vadzigheid; et les diamants parent hien une femme, de paarlen en de diamanten versieren eene vrouw zeer. - ledigheid, rust f. Agir avec p-, met luiheid, traag
Bereiden, opmaien, opwerken (om iets een beter te werk gaan. II a perdu Sn subsistance par sa
voorkomen, een' geschikter' vorm, enz. te geven). p , hij heeft zijn bestaan door zijne traagheid verP- sa marchandise, zijne waar opmaken, goed toren. - 11 passe sa vie dans une douce p-, hij
voordoen. - [ BoucILJ P- Ia viande, het vleesch brengt zijn leven in zoete rust door, hij doel niets.
opmaken, het van t overtollig vet enz. bevrijden. C'est par p- qu'il ne va pas se promener, uit zucht
P- an agneau, het pensvet wegnemen en over de tot gemak en rust gaat hij niet wandelen. - P
achterstukken uitspreiden. - [ Econ. dom.] P- da d'esprit, traagheid van geest, van verstand. cidre, da poiré, appeldrank, perendrank doen gis- (Loc. lam.) Je le relitverai Men da péché de p-,
ten. - P- Iesallées d'unjardin, de lanen van een' ik zal bij hem de traagheid wel verdrijven, ik zal
lui)) opknappen, opharken. - [ Tech.] P- tine hem wei voeten maken. - Paressei-, v. n. (fain.)
pièce de Pais , een stak hout glad schaven, opwer L'uijeren, den luiaard spelen: II a paressé plus de
ken. - P- an cuir, eene huid reinigen, beschaven, deux heures dans son lit, hij heeft meer dan twee
besnijden, dunnen. P- le pied dun cheval, den uren in zijn bed liggen luijeren. - Paresseu, f.
hoer van den voet eens paards mei het veegines I Cost.] Soort van damesmuls f , die los op 't hoofd
afsteken. - P- les draps, de lakens den persglans werd gezet, om in een oogenblik gekapt te zijn. geven, oppersen. P- in chaîne, den ketting pappen Oorkussen n. op eene sop/ta. - [Bot.] , z. cucu(bij wevers). - [ Mar.] P- an cable, een kabel of BALE. - Soort van late latuw f. - Blaauwe of
zwaar touw klaar leggen, klaren. P- les manoeu- zeegroene acacia f. (welker bladeren zich als die
vres, het (weinig gebruikelijke) touwwerk opschieten; van 't kruidje roe)' mij niet, maar langzamer, bij
touwtjes op houtjes doen. P- tine manoeuvre, een 't aanraken sluiten). [Fl. n.] Trage rozenrups f.
touw klaren, vrij maken. P- tine ancre, een anker (die zich bij aanraking oprolt). - z. voorts bj
klaar leggen tot vallen. Pare it mouiller! klaar bij PARESSEUX. - Pareisseutseinent, adv. Op
'tanker! Pare a virer! klaar om te wenden! Pare trage, langzame wijze. - Paresseux, euse,
manoeuvre! schiet op het touwwerk! - P- un adj. Lui, traag, vadzig. Vous ètes bien p, ij zijt
vaisseau , een schip opslechten, afslechten. P- it zeer lui. II est p- au travail, hij is traag in 't
l'herminette, niet den diesel opwerken, afslechten. werk. Je suis tin peu p- d'écrire, ik ben wal traag
- [Peclie] P- Ia seine, steenen aan den onder- in 't schrijven: ik kan mij niet ligt aan 't brievenrand der zegen binden (opdat zij langs den grond schrijven zetten. - C'est un esprit p-, 't is een
lioude). Beveiligen, dekken, beschermen; - traag verstand, hij heeft moeite iets te begrijpen.
ontwijken, vermijden, afweren, p a r é r e n. P- sa - [Man.] Cheval p-, lui paard ii. (dat gedurig
maison contre le vent du nord, zijn huts tegen zijn' gang vertraagt).- [ Méd.] Bas -ventre, Esto(ten noordewind beschutten. Cda VOUS parera du mac p-, traag werkende onderbuik m., maag f. soleil, de Ja pluie, dat zal u tegen de zon, den PARESSEUX, m., -EUSE, 1. Luiaard, luilak m., luije
regen beschermen. - { Escr.] P- tin coup. een' vrouw f., traag meisje n. - (Loc. prov ) Le p- est
stoot pardren of afweren; - ( fi g.) iets kwaads frère du mendiant, de luiaard en de bedelaar zijn
voorkomen. - [ Mar.] P- un aiordage, eene aan- broeders: luiheid voert lot armoede. Jamais p- n'eut
boordkoming ofentering vermijden. P- uncap, une grande écuellée, de luiaard komt nooit tot fortie, eene kaap of eenen koek, een eiland voorbij of tuin. - PAIIESSEUX, M. [1 1. ii.] Luiaard m. (Al,
omzeilen. Nous tûmes trois jours a p- Je cap de IJNAIJ). - Roerdomp m. (BuTOR).
Paretir, m. [Tech.] Opmaker, afwerker. opBonne -Espérance, ujij bragten drie dage)) door met
de kaap de Goede Hoop om te zeilen. - [ Jeu] P- Ja werker , klaarmaker , werkman, die de laatste
hand aan een werk legt. - Afschaver, uitstrijker
balie de volée, den bal in de vlugt terugslaan.
PARER(it), V. n (met avoir) Uitwijken, afweren, voor- der huiden Op den schaafboom. - [Navig.] Klaarkomen. verhelpen: 11 faut p- it eet inconvénient, men houder m. der lijnen, der trekljnen (hij, die zorgt,
moet dit ongerief voorkomen, verhelpen. On ne peut dat de lijnen nergens haken of verwarren).
Parèxe, adj. Zesvingerig, met dubbelen duim.
Th it tout, men kan niet alles beletten, voorkomen.
Parfaire, v. a. (zelden dan in den in/In. en
- [Eser.] Afweren, pa réren: P- et porter en
mème temps, paréren en tevens uitvallen. 11 ne de zamengestelde tijden) Volmaken, voltooen, vol-

-

-

-

-

-

.

PARFAISFUR
eindigen; voltallig maken: P- un ouvrage, een werk
voleindigen, 11 manque deux feuilles a ce livre,
mais le liliraire est obligé de les p-, er ontbreken
twee bladeren aan dit boek, maar de boekverkooper
is verpligt, het voltallig te maken. P. une somme,
een som voltallig maken. — Parfaiseur, m.
[Tech.j Fabrikant iii. van wolkammen, van kammen
voor de bereiding der weefsels.
Parfait, e, adj. Afcfemaakt, voleindigd, vol
dat is geheel voltooid,-toid:Celasfp,
volkomen ten einde gebragt. -- Volmaakt, volkomen,
alle of vele goede hoedanigheden in zich vercenigend,
voortreffelijk; — volledig, volslagen. Dieu seul est
p-, God alleen is volmaakt. I1 n'y a Tien de p- sur
la terre, er is niets volmaakts op aarde. -- C'est
un homme p-, Un ouvrage p-, 't is een voorare ffelijk mensch, een uitmuntend, onberispelijk werk.
-- C'est un p- honuèt.e homme, 't is een door en
door braaf man. Un p- courtisan, een volleerd,
volslagen hoveling. Un sot p-, een uitgemaakte,
volslagen zot. -- Obscurité p-e, volslagen duisternis f. Repos p-, vollediI;e rust t. — [Arith. j Nomhre p-, volmaakt getal n. (waarvan de som der deelers
aan 't cletal zelf gelijk is, b. v. 6 = 3 + 2 + 1;
28 = 14 -}- 7 + 4 ± 2 + 1). — [Destil.] Pamour, volmaakte liefde f. (soort van lijnen brandewijn). -- [Gram.] PrétériL p-, of als subst. PARFAIT, m., volmaakt verleden tijd m. --- [Bot.] Fleur
p-e, volmaakte, vollédige bloem f. ------ [H. n j Ar,imaux p-s, volkomene dieren n. pl. (door hunne
gelijken voortgebraJt en tot wedervoortbrenging in
staat). — Insecte p-, volmaakt insect n. (dat al
zijne gedaantewisselin.ren ondergaan heeft). — [Jein
P- conlenlernent, z. CONTENTE!►iENT. -- [Joail
P- contenternent, groote bolle diamantstrik m. -[Méd.] Apoplexie p-e, volslagen beroerte f. Crise
p-e, volkomen krisis f. -- [Mus.] Accord p-, vol
akkoord n.PARFAIT, m.-makt,volseig
Het volmaakte, volkomene: On ne trouve nullepart
idi -bas le p-, het volmaakte wordt hier beneden
nergens aangetroffen. -- [Dévot.] Les p-s, de volmaakten, zij, die alle wereldsche ijdelheden vaarwel gezegd hebben. — t AU PARFAIT, loc. adv. Op
volmaakte wijze. -- Parfaileinent, adv. 01.E
volmaakte. vollédige wijze. volkomen, geheel en al,
ten volle: S'acquitter p- de son devoir, zich voortreffelijk van zijn pligt kwijten. P- guéri, geheel
en al (genezen. P- ridicule, volslagen belagchel jk.
11 a p- senti qu'il avait tort, hij heeft zeer wel,
ten volle gevoeld, dat hij ongelijk had.
Parfaute, adv. [Anc. prat.] Bij gebrek van
(faute de, (1 défaut de).
Parfès, m. pl, [H.. rel.] Naam, dien de Albigenzen zich gaven, door verbastering van parfaits
(z. PARFAIT, m.).
Partilage, m. Het uittrekken, uitrafelen (van
goud- en zilverborduursel of galons, van weefsels).
-- Uitgerafelde draden m. pl., uitraafsel n. -Parl ter, v. a. Uitrafelen: P- du galon, du taffetas, galon, taf uitrafelen. — (absol.) Cette femme
passe son temps a p-. — [ Papet. j De vormdraden vastzetten. — .Het part. passé is ook adj.:
Étoffe parfilée, uitgerafelde stof f. — Parfilare, Uitgerafelde draden m. pl., uitraafsel n.
t Partin, f. Uiteinde f. — t P LA PAKFIN,
loc. adv. Eindelijk (enfin).
Parfois, adv. Somtijds, nu en dan.
Parfond, m. [Pèche] Grondangel, met lood
bezwaarde vischhaak m.
Parfondre, V. a. [Tech.] Gelijkmatig versmelten of insmelten (van de brandverw opde te
et part.
passé
H
iis ook
emailleren glasplaat). —
adj.: Couleurs been parfondues, goed ingesmolten
kleuren f. pl.
t Parforcer (se), V. pr. Zich inspannen,
alle krachten inspannen.
% Parfonrnir, V. a. Geheelverschaffen, voluit
léveren; naleveren. Un libraire doit p- les feuilles
qui manquent aux livres qu'il a vendus, een boek
moet de bladeren, die aan verkochte-verkop
boeken ontbreken, voluit leveren, — t Parfournissement, m. Vollédige lévering, geheele ver
nalevering f.
-scha(fing,
Parfum, m. Aangenamegeur, liefel"kereuk m.;
--- reukwerk n., welriekende, geurige dingen n. p1.
Le p- des fleurs, de bloemengeur. — Vendre des
(lig.) Le p- de la
p-s, reukwerk verkoopen.
louange, des louanges, het streelende der loftui---

.-

PARIFTAIRE.

tingen. Le p- de la prière est agréable à Dieu,
de wierook of de geur des gebeds is aangenaam
aan God. 11 y dans ce livre un p- d'antiquité, dat
boek draagt den stempel (is doortrokken met den
geest) der oudheid. -- Cet homme ne répand pas
un bon p-, die man staat in geen' goeden reuk. -[Uort.j P- d'aodt, kleine geurige augustus -peer f.
-- [Tech.] Berookingsrrmiddel n. voor 't zilverdraad
(om 't voor goeddraad te doen doorgaan). — Zuiverend reukwerk ter berooking van besmette plaat
verdachte goederen. — Parfi' ener, V. a.-sen,va
Welriekend of geurig maken, een' liefelijken geur
geven, met aangename geuren vervullen, p a r f um é r e n: Les fleurs parfument lair, de bloemen
vervullen de lucht met fleuren. — P- des gants,
de la pommade, handschoenen, ponsmade geurig of
welriekend maken. — (fig.) P- une objection, un
refus, het onaangename eener tegenwerping, eenei
weigering verzachten of wegnemen. ---- Berooken,
uitrooken, door berookingen zuiveren (van smet
maison, un navire, een-stof,vank).Pue
huis, een schip berooken. — SE PARFUMER, V. pr.
Zich geurig of welriekend maken. zich parfuméren. — Welriekend gemaakt worden. -- Het part.
passé is ook adj.: Chambre parfumée, Gants p-s,
welriekend gesmaakte, gap aarfumeerde
en eer d e kamer f.,
handschoenen m. pl. — Parfotwerie, f. Reukwerkbereiding f.; reukwerkhrr,adel m. — Parfumeur, m., -ecsse, f. Reukwerkrnaker m., -maak
verkoopster f. —-sterf.;ukwvopin,Parfuintoir, m. Reukkistje n., soort van kof
feitje net een' rooster, waaronder men reukwerk
brandt; — reukvat n., reukvaas f.
Pargasite, m. [Minér.] Hoornblende f. uit
Pargas in I{ inland, een mineraal in roode korrels,
pargasiet m.
Pargie, f. [Féod.] Geldboete f. voor de door
't vee aangerigte schade.
Pai•gueau, m., z. v. a. CARPILLON.

Pargué, Parguié , Parguenne, P ar guuienne, inter., z. V. a. PARDI, PaRD1ENNE.
Parliélie of Parélie, tn. [Phys.) Bilzon f.,
dampbeeld van de zon, zoodat men waant twee of
meer zonnen te zien, p a r h é 1 i u m n. -- Parhélique, adj. De bijzonnen betreffend, parhdliscft.
Parhoeuologie, f. [Rhét.], z. v. a. tONCESSON.
Pari, m. Weddenschap, wedding, veewedding;
de verwedde som f. Proposer, Accepter of Tenir
un p-, eene weddenschap voorslaan, aannemen. —
Payer Ie p-, de weddenschap, de verwedde som.
betalen. -- I1 est hors de p-, hij heeft met de weddenschap niets meer te maken (hij heeft verloren
en geen regt meer op 't geen cle anderen elkaar
nog betwisten). z. oog OUVERT.
Paria, nn. Persoon uit de laagste kaste of
volksklasse der Indiërs, die Brahma's leer belijden,
welke kaste door de Hindoes als onrein veracht
en geschuwd wordt, paria m. -- (fig.) Arm
mensch uit den laagsten, onberniddeldsten stand,
uit de volksheffe, p ro 1 i t a r i ë r, paria; --- ver
Slecht, armoedig schip,-worpeli.ngm[Ma]
kustvaartuig n. in Indië.
Pariade, f. [Chas.] liet paren der patrijzen;
--- gepaard patr jzenpaar n., koppel n. patrgzen.
Pariage, m., z. PAREAGE.

Pariaiube, m. [Mus. anc.] Fluit f. of snorenspeeltucig n. ter begeleiding van jambische verzen.
— [Pods. anc. ] Versvoet m. van twee korte lettergrepen (ook pyrrhique, p y r r hi e h i us, geheeten);
— ook: een versvoet van ééne korte en twee lange,
alsmede van ééne lange en vier korte lettergrepen,
p am ja in bus n. (parisette) gelijkend.
P aridé, e, adj. [Bot.] (Vaar 't pariskruid
Parien, ne, adj. Van Pat-os (eiland in den
Griekschen archipel): Marbre p-, parisch marmer n.
Parier, V. a. Wedden, eerie weddenschap aan
verwedden. Je parse vingt florins que cela-gan,
nest pas, ik wed om twintig gulden, dat dit niet
zoo is. -- Pour qui pariez-vous? voor Wien, op
wiens hand wedt gij ? — P- a coup sur, eerre zékere
weddenschap aangaan (die men vooraf weet niet
te kunnen verliezen) . -- (fam.) Il y a gros a p(beaucoup of tout à p-) qu'il réussira, 't is bijna
zeker, er is veel of alle kans, dat hij slagen zal.
— Het part. passé is ook adj. 11 y a en dix ducats
de pariés, er is om tien dukaten gewed. La somme
pariée, de verwedde som f.
Parlétaire, f. [Bot.] Muurkruid, glaskruid n.,
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steenbreke f. (ook rasse- pierce en perce-muraille
geheeten), pariëtó•ria f. — Pariétal, e,adj.
[Anat.] : Os pariétaux, wand- of kruinbeenderen n.
pl. (der h.ersenen). — Suture p-e, naad der wandbeenderen. — [Bot..] plan den binnenrand bevestigd
of vastzittend. -- PARIETAL, m. [Anat.] Wandbeen n. -- Pariétariées, f. [Bot.] Muurkruiden n. pl.
Parieu'r, m., -euse, f. Wedder m., wedster f.:
Les Anglais sopt les premiers-s du monde, de
.i ngelschen zijn de eerste wedders der wereld. —
(Loc. prow.) Cela ne naut riep pour les p-s, daar
valt niets bij te wedden, te verdienen: dat loopt
stellig voor éére der partijen slecht af.
Parigline, f. [Chita.] Een nieuwelings in den
wortel van sarsaparilla ontdekt alkali of loogzout n.,
parigline f.
Parilie, f. [Bot.], z. v. a. NÍCTAITHE.
Parillinigne, adj. [Chico. J : Acide p-, sarsaparilla-zuur n.
Parinervé, e, adj. [Bot.] Gelijkribbig (van
bladeren). -- Paripennne, Yaripenne, e, adj.
[Bot.] Gelijk gevederd (van bladeren).
Paris, m. (hoofdstad van Frankrijk) Parijs n.
- (Loc. prov.) P- est le paradis des femmes, le

purgatoire des horumes, i'enler des chevaux. Paris is 't paradijs der vrouwen, 't vagevuur der

mannen, de hel der paarden: er valt te Parijs veel
te genieten, maar er moet ook hard gewerkt worden-. P- ne scot pas fait en tin jour, Parijs (Rome,
Keulen) is niet olr éénen (lag gebouwd. Faire comme
on fait if P -, laisser pleuvoir, zich in 't onvermijdelijke met geduld scicikkerr. Qui se tient a P- no
sera jamais pipe, wie altijd maar t'huis blijft, zal
't nooit ver brengen. Z. ook CORBEIL. -- Herbe à
nâi;Is (naar den Trojaan Paris, den zoon van
Priamus), z. v. a. PARISETTE;.
Parisette, f. [Hot.] Pariskruid n., eene woud
welker vrucht eerre enkele zwartbruine bes-plant,
is, woudbézie, boschbes f. P- it quatre feuilles,
vierbladig pariskruid, waarvan de bes eenigzins
vergij'tig is (ook Iwerbe /t Paris, raisin de genard
en étratngle-loup geheeten).
Pa.risien, m., ne, f. Parijzenaar m., parijsche vrouw f. — ( fig.), z. v. a. BADAUD. — [ Mar.]
P ARISIEN, NE,
moedwillige maar trage matroos.
udj. Parijsch, wat Parijs of zijne inwoners betreft:
Mode p-ne, pan ijsche mode f. --- z. ook MATINES.
--- Parisienne, f. [Typog.] Parel f., kleine
druklettersoort tussclien nonpareil en robijn of
diamant (ook sédanoise geheeten). — [ Hort.] Soort
van anemoon f. — [Litt.] Parjsch volkslied in de
omwenteling van. 1830. — [Manuf.] Fijnst katoen n.
---- [Voitur.] Soort van omnibus in.
Parisis, m. (pr. —zice) [Métrol.] Oude munt
der hertogen en graven van Parijs, p d r i s i s m.
— Ook als adj.: Sou p-, parjsche, te Parijs gemucnte sou 1 14 zwaarder dan die van Tours).
Paristhnmie, f. [Anat.] Oude naam der amandelen in den hals (amygdales). -- [Méd.] Gntsteking der amandelen (ook PARISTHMITE geheeten).
J'arisyllabe, Parisyllabique, adj. [Gram.
gr.] Geljklettergrepig, van evenveel lettergrepen
door alle naamvallen heen: Les deux premières
—

(

rléclinaisons sont p-s.
Parité, f. Gelijkheid f. tusschen gelijksoortige
dingen: I1 y a p- de raisons pour at contre, de

redenen of gronden voor en tegen zijn elkander
gelijk. -- Vergelijking f., aanhaling van een gelijk
geval: Je vals vous le proever par ene p-,-.eortig
ik zal 't u door een gelijk geval bewijzen. — Evenheid, deelbaarheid f. in twee gelijke helften.
Pai j tire, f. Meineed, valse/te eed; geschonden
of verlos ac/tie eed m. ; meineedigheid f. Etre convaincu de p-, van meineed overtuigd zijn of worc/en. Les p- s des amants, de geschonden eeden der
minnaars. — PARJURE, adj. illeineedig, eedbreukig,
eedverkrachtend: Homme p- of als subst. PARJURE, m. en f. Meineedige; trouwelooze ni. en f. -Parjurer (se), v. pr. Zijnen eed breken of
schenden; een' valse/ten eed doen, meineedig worden: Il m'avait fait mille serments, et cependant
it s'est parjuré, hij had mij duizend eeden gedaan,
en. echter is hij meineedig geworden. I1 s'est par:meé devant Ie juge, hij heeft voor den regter een'

e}alsehen eed gedaan. — Alen vindt ook PARJURER
als v. a.: Its parjurent leur foi, leurs serments,
igij .rekenden hun woord, hunne eeden.

PAREER.
Parkinson, m. [H. n.] Groote fazant in de
lti'ieuw-Hlollandsche bergen, p a r k i n s o n m. —
Parkinsonie, f. [Bot.] Geurige amerikaanse/te
struik m., die op de Antillen vaak tot heggen gebruikt wordt, p a r k i n s ó n i a f.
Parlage, m. Gebabbel, gepraat, gesnap, gerel n., overvloed van nuttelooze of onbeduidende
woorden.
Parlant, e, adj. Sprekend, met spraak begiftigd: L'bomrrte est la seule eréature p-e, de mensch
is het eenige sprekende schepsel. — [Theat.] Personnages p-s, sprekende personen m. pl. (in tegen stelling met personnages muets, stomme personen).
-- (fain.) Let homme est p-, pen p-, die man
praat gaarne, praat niet veel. — Sprekend, vol
uitdrukking; sterk gelijkend. Regards, Gestes p-s,
sprekende, zeer verstaanbare blikken m. pl., gebaren n. pl. — Ce portrait est p-, dit portret gelijkt.
sprekend. Vous ètes p- dans volre portrait, gij
gelekt sprekend, in uw portret. -- Voila des preuves p-es, dat zijn sprekende, onomslooteljke bewzlzen. — t [Mus.] Trompette p-e, spreektrompet f.
(porte-voix). — [Bias.] Armes p-es of équivoques
(weleer Armes qui chantent), sprekende wapens H.
pl., zulke, welker figuren betrekking hebben op
den naam van hen, die ze voeren (gelik de wassenaars of wassende manen in 't wapen van 't huis
ra s s e n a e r, het rennende paard in dat der
geldersche familie van der Renne, het teeken « in
't roode schild der engelse/te familie And, enz.).
Pand, e, adj. (en part. passé van parley):
Langue p-e, gesproken taal f. (in tegenstelling met
langue écrile). — Numération p-e, gesproken nunecrotic f., het uitspreken van een in cijfers uitgedrukt getal (in tegenstelling niet numération écrite,
het schrijven van een uitgesproken getal). — Voilà
p- (gebruikelijker parler) comme it faut, dat is
naar den aard gesproken, dat keet spreken, zoo
als 't behoort.
Parlement, m. [H. de France] (oudtijds)
Rijksvergadering f., rijksdag m., vergadering der
rjksgrooten onder de eerste koningen. — (later)
Hoogste geregtshof, eerste provinciaal geregtshof
('t welk ook deel aan de hooge regering had), p ar1 e to é n t n. -- Regtsgebied van een parlement,
r e s s ó r t n. — Duur van een parlement, zittingtijd m. -- P- d'amour, z. v. a. Gouty d'amour. —
(tegenwoordig) De beide Kamers (der pairs en der
afgevaardigden), inz. de Kamer der afgevaardigden.
-- [H. d'Angl.] Rijksraad m., rijksvergadering f.,
de vergaderde rijksstanden of afgevaardigden der
hoogste magi ter beraadslaging over openbare staatsaangelegenheden, p a r l e m e n t n. -- (collect.) De
drie afdeelingen der wetgevende magt: L'omnipotence du p-, het alvermogen der staatsmaglen. —
(fig. et lam.) P- sans vacances, babbelklub f.,
vereeniging van babbelaars. — Somtijds z. v. a.
PARLEMENTAIRE, m. — Parlementaire, adj. Het

engelseh parlement betreflend; — de beide wetgevende Kapiers (in Frankrijk, België, Nederland)
betreffend, met de regelen en gebruiken der Kamers
overeenkomstig, parlementair'. Forme, Usa ges p-s, parlementaire vorm ni., gebruiken n. pl.
-- -j- Discussion, Eloquence p-, parlementaire beraadslaging, welsprekendheid f. — [i-list mil.] Armée p-, parlementsleger n., leger van 't parlement.
Flotte p-, parlementsvloot f. — [Mar.] Vaisseau
p-, parlementair schip, kartélschip n. (dat naar
de vijandelijke vloot of eene vijandelijke haven Bene
of andere boodschap overbrengt). -- PARLEMENTAIRE, m. [Mil.] Onderhandelaar, aan den vijand
afgezonden persoon om eersen voorslag te doen of
een antwoord op een' gedanen voorslag te brengen,
parlementair m. --- [Mar.], z. v.a.Vaisseau
p-, z. boven. -- [[list.] Aanhanger van 't parlement (in Engeland, in 1: rankrijk) . — _- .4fgevaardigde, volksvertegenwoordiger ni. — Parlementer, v. n. Onderhandelen, in onderhandeling treden, voorstellen doen en aanhooren om eene plaats
over te geven, p a r le m e n 1 é r e n; — (fig.) tot
schikking komen, stappen ter bevrediging of ver
doen. ,— (Loc. fig. et prov.) Ville qui par--zoenig
lemente est a derni rendue, wie voorslagen aanhoort, is reeds half gewonnen. — -f Parlementerie, f. (fain.) Bespréking, onderhandeling f.
Parser, V. n. Sprelfen, woorden doen hooren
of uitbrengen, praten. Un enfant qui commence
It p-, een kind, dat begint te praten. Un malade
-

PARLER.
q Ui ne parle plus, een zieke, die niet meer spreekt.

- haut, bas. luid, zacht spreken. P- du nez, de
la gorge, entre les dents, door den neus, uit de
keel, tusschen de tanden of binnensmonds spreken.
P- gras, brouwen, lispen. P- ia I'oreille de qn.,
iemand influisteren. — Apprendre a p- a un perroquet, à un sansonnet, b une pie, een' papegaai,
spreeuw, ekster leeren praten of klappen. — Les
tuyaux de ret argue parlent been, de p jpen van
dit orgel spreken goed (kun toon is juist, helder,
zuiver). — Spreken, een gesprek voeren, zich onderhouden, redenéren, praten. P- d'affaires, de
nouvelles, over zaken, over nieuws spreken. Pcomme an ange, comme an oracle, als een engel,
als een orakel spreken P- de tout en étourdi,
comme an étourdi, onbezonnen, onnadenkend over
alles spreken. P- sans témoins, tête i tête, zonder
getuigen, onder vier oo,rgen spreken. P- en public,
in 't openbaar spreken. P- prudemment, inconsidérément, insolemment, voorzigtïg, onbedachtzaam,
onbeschaamd spreken. P- aver ambigui#é, avec
mystère, met dubbelzinnigheid, geheimzinnigheid
reken. P- de sang-froid,^ met bedaardheid, bezagdheid spreken. P- dune affaire au ministre,
met den minister over eerie zaak spreken. C'est la
vous de p-, 't is uwe beurt om te spreken; u past
het, uw pligt is het te spreken. P- a son rang, a
son tour, op zijne beurt spreken. — Dieu a parlé
par la bouche des l)rophètes, God heeft door den
mond der pl'ohheten gesproken, zich verklaard of
geopenbaard. Les rois parlent P leurs sujets par
Ia Douche de leurs ministres, a leurs ennemis par
la bouche de leurs canons, de koningen spreken
tot hunne onderdanen door den mond hunner ministers, tot hunne i^ janden door den mond hunner
kanonnen. Les siècles parleront de ce grand hornme, de nakomelingschap zal lang van dien grooten
man spreken, gewagen. — (Prov.) Quand d'autrui
tu parleras, longe a toi, tu te tairas, houd uwe
tong in toom, wanneer gij van anderen spreekt. II
est aisé ale p-, mais malaisé de se taire, zwijnen
is moe eliker dan spreken, spreken is zilver, zwijgen is goud. I1 y a un temps de p- et on temps
de se taire, men moet te regter tijd weten te spreken en te zwijgen. -- Spreken, zich uitdrukken:
P- juste, zich juist, met juistheid uitdrukken. Pmal of Mal p-, zich verkeerd, onjuist, ongepast
uitdrukken. P- par compas et par mesure, a`gemeten, met afgemeten deftigheid spreken. Avoir de
la gncce à p-, bevallig spreken, zich bevallig uit
Vous parlez dor, dat is een-druken.—(lam)
gulden woord, dat is een woord op zijn' tijd, dat
is voortreffelijk gezegd. (Deze uitdrukking veroudert.) P- avec passion, hartstogtelijk, met drift
spreken. — P- pour qn-, voor iemand spreken, een
goed woord voos' hem doen. P- contre qn-, tegen
iemand spreken, ten nadeele van iemand spreken.
P- contre sa pensée, anders spreken, dan men
denkt. Cet avocat pane pour Mr. P., die advokaat
pleit voor den heer P. — (Loc. faro. et pew.) Pde la pluie et du beau temps, over koetjes en
kalfjes (onverschillige dingen) praten. P- dune affaire a batons rompus, bij vlagen, bij horten en
stootes, onzarnenhangend over eerie zaak spreken.
P- pour p-, praten enkel om te praten (zonder iets
te zeggen te hebben). P- comme an perroquet,
klappen of snappen als een papegaai (zonder zelf
te weten wat men zegt). I1 en pane comme un
aveugle des couleurs, hij spreekt er van als een
blinde over de kleuren (zonder de minste zaak
au coeur, à 1'imagination, aux pas--kenis).—P
sions, tot het hart, de verbeelding, de hartstogten
spreken. — (Jig.) P- à an mur, aux rothes, tegen
een muur, een ongevoelig mensch spreken. P- P un
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d'elle, die vrouw heeft zich nooit op de tong gebragt. On a beaucoup parlé d'elle, zij is veel over
de tong gegaan, er is een steekje aan haar los. —
(pop.) P- a une felle, een meisje van vrijen, van
trouwen spreken, een meisje vragen. — On en
parlera, On en entendra p-, dat zal opzien baren,
daar zal men van hooven. I1 en sera parlé a jamais,
men zal eeuwig daarvan spreken. — 11 faut que
qn. alt parlé, er moet iemand geklapt, het geheim
verraden hebben. — Faire p- qn., iemand woorden in den mond leggen. Ne me faites point p- (als
bedreiging) , maak mij den mond niet open. z. ook
ABONDANCE, AIR, AI'PRENDRE, BARRETTE, BAS (adj.),
BONNET, CHEVAL, COEt34I, CUIRE, DENT, HASARD,

HAUT, LIVRE. Spreken, zich verklaren, zijn
gevoelen, gedachte, voornemen, wil, enz. te kennen
geven, hetzij met woorden, met schrift of met gebaren. C'est un homme qui ne veut pas p- nettement, 't is een man, die zich niet bepaald wil ver
niet rond met de zaak voor den dag wil-klaren,
komen. Je saurai Dien le faire p-, ik zal hem wet
tot spreken weten te brengen, ik zal 't wel uit hem
weten te krijgen. 11 parle de s'en aller, de se marier, hij spreekt van te willen henen gaan, van te
willen trouwen. — (fans.) Voilá ce qui s'appelle
p-! C'est p-, cela ! Voila pj - ! dat heet spreken! dat

is een woord! dat laat zich hooren! Que voilk
bien p-, hoe schoon, hoe goed gesproken! — P- au
nom de qn-, in iemands naam spreken. P- de son
chef, avec mission, op eigen gezag, op last van een
ander spreken. — Dieu pane au coeur des pécheurs, God spreekt tot het hart der zondaren. —
Les muets panent par signer, de stommen spreken
door teekens. P- des v eux et du geste, door blik
gebaren spreken. — Ook van leeenlooze en-ken
zedelijke voorwerpen rebézigd, die men eerie soort
van spraak toekent: La peinture pane aux yeux,
de schilderkunst spreekt tot de oogen. Tout nous
pane ici de vous, alles spreekt hier van u, ieder
voorwerp doet ons aan u denken. Son silence me
parlait zijn zwijgen openbaarde naij z jne gedachten, zijne gevoelens. Cela pane tout seul of soimême, La chose parle d'elle-même, dat spreekt
van zelf, dat behoeft geene verklaring. Son mérite,
Ses services parlent pour lui, parlent en sa faveur, zijne verdiensten, zijne diensten spreken voor
hem, getuigen in zijn voordeel. Rien ee pane pour
lui, tout pane contre lui, niets spreekt vóór, alles
spreekt of getuigt tegen hem. La vdrité parle par
sa Douche, de waarheid spreekt uit zijnen nmond.
— II ne pane point de cela dans sa leltre, hij
spreekt (schrijft) daarvan in zijn' brief niet. Josèphe parle de la ruine de Jérusalem, Josephus
spreekt over de verwoesting van Jeruzalem. Pdans un contrat, au contrat, zijnen wil in een
contract uitdrukken, zich bij contract verbinden.
La lol parle très-clairement sur ce point, de wet
spreekt op dat punt zeer duidelijk. — [Jeu] Spreken, zeggen wat men doen wil, zijn spel aangeven.
— [Chas.] Bla/fen, aanslaan: Ce chien parle beaucoup trop pour être bon chasseur, die hond slaat
veel te diku^ijl.c aan om goed voor de jagt te wezen.
- GÉNERALEMENT PARLANT, loc. adv . In 't alge, meen gesproken: Cela est vrai généralement parlant. -- SANS PARLER DE, Joe. pr ép. Zonder te
spreken van, afgezien van, om niet te spreken van:
Sans p- de sa fortune, eest un des hommes les
plus heureux que je connaisse. PA RLER,
v. a. Spreken, zich in eerie of andere taal uitdrukken: P- plusiurs langues, verscheidene talen spreken. P- la langue francaise, P- francais, de fransche taal, fransch spahen; (fir!.) z. FRAiNCAIS. -On nose leur p- le lan .age de la vérit'é, men
durft met hen de taal der waarheid, niet spresourd, tot een' dc'ove spreken, voor doove ooien ken. — (Loc. prov.) Quand les lines parleront
preken. — [1 en pane Bien b son aise, hij heeft latin, te Sint-Jutinis, nooit. z. ook CORDEL1ER. -goed praten. -- Il trouvera á qui p-, hij zal zijn' (lig. et fans.) P- gres, has breton, haut allemand,
man vinden. -- 11 faut laisser p- le monde, of Iroquois, onverstaanbaar spreken, brabbeltaal uit
enkel: II faut laisser p-, men moet de menschen
On lui fern bien p- francais, men zal here-slan.
Iaten praten, men moet zich niet storen aan 't geen wel mores leeren, tot zijn.' pligt ° brengen, de waar
de wereld zegt. Cela ne `naut pas la peine den
doen zeggen. P- phébus, hoogdravend, zeer-heid
p 't is de moeite niet waard daarvan te spreken. dichtedik spreken. P- raison, gezonde, verstandige
Ne men panlei pas, zwijg toch daarvan, ik wil taal spreken, met oordeel spreken. C'est p- raison,
niets daarvan hooren. Parlez-moi de cela ! (als cela, dat is verstandig gezegd, dat heet redelijk
teeken van goedkeuring of tevredenheid,), dat laat spreken. — P- affaires, over zaken spreken, inz.
zich hoorera ! dat laat' ik gelden ! -- Cet homme uitsluitend over zaken spreken. — P- guerre, chasse,
na point fait p- de lui, die man heeft zich geener- blason, etc., van den oorlog, de jart, de wapen
lei naam gemaakt. Cette femme ❑ 'a jamais fait pweten te spreken, daarvan in de eigen-kunde,z.
.
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kunsttermen kunnen spreken. — P- géoinétrie, musique, peinture, over meetkunde, muzyk, schilder
spreken of redenéren. -- P- chicane, spits--kunst
vindiq, arglistig spreken; over processen spreken.
-- Ook gebézigd van de wijze, waarop men Bene
taal spreekt, van de manier, waarop men zich
uitdrukt: P- gascon, normand, het fransch met
een' gaskonschen, normandischen tongval spreken,
op zin gaskonjisclt, normandisch spreken. P- patois, plat sp; eken, boerentaal spreken. P- le Iangage des balles, de la cour, de vischrnai'kttaal,
de hoftaal spreken, zich genieen, zeer hoffeljk uit drukken.. — P- métaphore, épigramme, proverbe,
zich verbloemd, puntig, spreekwoordelijk uitdruk
veel overdragtel jke zegswijzen, veel zinrijke-ken,
en puntige gezegden, veel spreekwoorden gebruiken.
P- rébus, in raadsels, raadselachtig, onverstaanbaar spreken. — P- Vaugelas, Horace, naar de
regels van Vaugelas spreken, den stijl van Horatius navolgen. SE PARLER, v. pr. Gesproken
worden of kunnen worden: La langue francaise se
parle dans toute 1'Europe, de fransche taal wordt
in geheel Europa gesproken. Cette langue se parle
aisément, die taal laat zich ligt spreken: — Met
elkander spreken: Les a-t-on vos souvent se p-?
heeft men hen dikwijls met elkander zien spreken?
-- Tot zich zelven spreken. Je me parle a mol
ik spreek tot mij zelven.
-mèe,
PAKLEK, in. Wijze van spreken, spraak, bijzondere spreekmanier f : Avoir un p- doux et gracieux, rude et choquant, zacht en liefelijk, ruw
en hinderlijk van spraak zo'n. Philis an doux p-,
de liefelijk bespraakte, lieftalige Philis. — z. ook
Ef',ORCHEII, FRANC -- Ok van den b jzonderen
tongval fleuézigd: Le p- iiw mand, de normandische
tongval tas., 't normandisch accent n. Reconnaitre
qn. a son p-, iemand aan zijn' tongval, zijne uit
herkennen. Je n'entends pas leur p-, ik ver -sprak
hunne spraak niet.
-sta
y Parlerie, f. (fam.) Gesnap, geklap n., babeen
aanhoudend
gebelarij f : Une p- continuelle,
snap.
Pal-leur, ni , -ease, f. Babbelaar, veelprater,
snapper m., babbelaarster, veelpraatster, snapster f.
(doorgaans met een bijv. naamw. gebruikt): Cost
un grand p-, un p- éternel of perpétuel, 'í is een
groote snapper, een onophoudelijke babbelaar. —
(in goeden zin) Cot homme est un beau p-, die
man is een fraai spreker, drukt zich sierlijk, bevallig uit; ----- (iron.) die man spreekt mooi, wil
mooi spreken, spreekt gemaakt. — Somtijds ook
als adj.: L'oiseau p- (bij La Fontaine van een'
papegaai gezegd), de pratende, snappende vogel m.
Parlier, iére, adj. Woordenrjk, meest in
ijdele woorden vervat: Philosopbie p-ière, snappende wijsbegeerte f. — t PAALIER, m. 4dvokaat M.
Panoir, in Spreekkamer f., spreekvertrek n.,
inz. in kloosters, godshuizen, kollegien, enz. --Spreekzaal f., vertrek tot gezellig onderhoud in
sommige kloosters.
t Parloriser, v. n. Gemaakt spreken. —
t Parlitre, f. Spraak, wijze f. van spreken.
Paroneelle, f. [H. n.] Schildslak f. --- Parmaeole, m. [H. n.] , z. V. a. SCITTELLE.
Parure, f. [Anc. mil.] Ruiterschild tl.
Parenélie, f. [Bot.] Soort van korstroos n.,
parmélia.
Parinenie, f. [Bot.] Stinkend nieskruid n.
Parmentière, f. [Bot.] Vroegere naam van
den aardappel (pomme de terre).
Parmesan, e, adj. Tot Parnta (in Italië) of
zijne inwoners behoorend, parmezaansch. --- .Ells
subst. m. en f. Parmezaan m., parroezaansche
vrouw f. — PARMESAN, m. Welsmakende italiaansche kaassoort, uit Parma en 't Milanésche, parmezaan, parmezaan'kaas f. — Parniesane, f.
[Bot.] Soort van anemoon f.
Pat-mi, prép. (door een onbepaald meerv., dat
meer dan twee aanduidt, of door een verzamelwoord gevolgd) Onder, in of onder 't getal van,
tusschen: P- les bontmes, P- Ie peuple, onder de
menschen, onder 't volk. L'ivraie est melee p- le
bon grain, het onkruid is tusschen 't goede zaad
gemengd. Etes-vows étranger p- nous, zijt gij onder ons, in ons gezelschap, in ons land vreemd?
Panmi, m. [Pêche] Middenlijk n., middenlijn f.
(tot versterking van eene zegen).
Parmulaire, m. [Ant. rom.] Kampvechter op
,
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thracische wijze, schildkampvechter m. (ook Thrace
geheeten) .
Parasage, m. [Cout.], z. v. a. PANAGE.
Parnasse, m. [Litt.] Berg der zanggodinnen
of muzen, reuzenberg, zangberg m. (een aan Apollo
en de muzen gewade berg in 't oud - grieksche
landschap Phocis, aan welks voet de stad Delphi
lag), P a r n á s s u s, P a r n d s m. — Monter sur le
P-, Gravir le P-, den Parnas bestjgen: zich op de
dichtkunst toeleggen, verzen maken. Les nourrissons de P-, de dichters. (Hoewel Parnasse, Pinde
en .Hélicon drie verschillende bergen zijn, gebruiken de dichters die namen als synoniem ) — Le Pfrancais, de fransche poëzy f.; de fransche dichters n. pl. — Schelle du P-, z. v. a. GRADUS AD
PARNASSUMI. — Parnassides, f. pl. Zanggodin-

nee, muzen (z. MUSE). — Parnassie, f. [Bot.]
Leverbloem f ( hépathique). — Parnassien, ne,
adj. Den Parnas bewonend; tot den Parnas behoorend, j arndssisch. — [H. n.] Papillon p-, of
als subst P-, parnassiër m., een vlinder der bergen tusschen Europa en Azië. — S PARNASSIEN, m.
Dichter.
Parnassirn, m. Opzigter in. eener synagoge.
-- Parnassin, in. 4rinverzorger m. b ij de hedendaagsche joden.
Parne, m. [H. n.] Steenkever m. -- Parnides, m. pl. Steenkeversoorten f. pl.
Parnope, m. [H. n.] Soort van goudwesp,
snuitgoudwesp f.
Paroare, M. [H. n.], z. DOMINICAIN.
Parodie, f. [Litt.] Tegengedicht n., vernuftige toepassing f. van den vorm eens dichtstuks of
ook ander opstel op een veranderd onderwerp,
ironische, lachwekkende nabootsing van een ernstig stuk, spotnavolging, pa ro di e f. -- [Mus.]
Verzen n. pl. op eene gegévene zangwis gemaakt;
zangwis f., waarop men nieuwe woorden heeft
vervaardigd --- (weleer ook) Volksspreekwoord,
volkszeggen n. --- Parodier , v. a. Spotachtig
nabootsen, schertsend navolgen, p a r o d i é'r e n: Pun poème, une tra édie, een dichtstuk, treurspel
in een' lachwekken en vorm steken. — P- on air,
woorden op eene zanges js maken. -- P- qn., iernands gebaren, spraak, manieren, enz. nabootsen,
om hem belagchelijk te maken, iemand; p a r o d i 4ren. — SE PARODIER, v. pr. Tot eerie parodie gemaakt worden: Cette pièce peut se p-. -- Elkander bespottelijk nabootsen. — Het part. passé is
ook adj.: Pièce parodiée, kluchtig nagevolgd, gep a r o d i ë e r d stuk n. — Parodique, adj. De
parodie betreffend, spotachtig nagevormd of nagebootst, p a r a d i s c h. — [A nc. math.] Degres p-s,
termen eener vergelijking , welker exponenten in
arithmetische rede toe- of afnemen. — Parodiste, ui. Parodie-maker, geestig omvormend of navolgend dichter, parodist m.
Parodontide, f. [Méd.] Penlijk tandvleeschblaartje n.
Paraunie, f., z. PARÉMIIE.
Paroi, I. Wand, scheidrnuur m.: Les p-s de
cette chambre sont humides, de wanden dier kanier zijn vochtig. (In dezen zin verouderd.) —
[Anat.) Wand m., binnenvlak n. van een hol orgaan: Les p-s de l'estomac, de la poitrine, de la
vessie, de wanden der maag, der borst, der blaas.
— [Phys.] Les p-s d'un tube, d'un vase, de binnenwand , binnenzijde van eene buis , vaas. —
[Exploit.] Wand (van eene mijnschacht, van een'
onderaardschen gang, enz.) . — [Ant. adm. ) Rij f. gemerkte booroen in een hakbosch , ter afscheiding
van dat gedeelte 't welk niet bepakt nip worden.
— [Maréch.] P-s au sabot du cheval, hoornig om-

kleedsel n. van den paardenhoef.

Paroir, m., Paroire, f. [Tech.] Slichthamer, slicht(jzer n. (der kuipers); — veegmes n. (der
hoefsmeden) ; — kras j zer, krasblik n . (der vertinners); --- strjkbooin m. (der leêrtouwers).
Paroisse, f. Kerspel n., kerkgemeente , p ar ó c hi. e f.: Le curé de la p-, de pastoor van 't
kerspel. -- Parochie- of kerspelkerk f.: Aller It la
messe h sa p-, in zijne parochie-kerk ter misgaan.
— De leden der parochie of kerkgemeente: Toute
la p- aime son curé, de gansehe gemeente bemint
haren pastoor. — (fig. el fam.) Coq de p-, z. COQ.
Habit de deux p-s. kleed n. of rok m. van twee
verschillende, slecht b jeenpassende stoffen of kleuren. — Paroisslal, e, adj. (zonder mannel.
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meere.). Tot het kerspel behoorend, p a roc h i a al:
Église p- parochie-kerk f. — Paroissien , m.
-ne, f. Lid n. van de kerkgemeente, kerspelbewoner m., -bewoonster,f., p a r o c It i a a n m. en f. —
(Loc. prov.), z. GURE. — PAROISSIEN, m. Gebeden
bij de dienst.
-boekn.tgrui
Parole, f. Woord, gesproken woord n . P- bies,
mal articulée, goed, slecht uitgesproken woord n.
P-s entrecoupées (le soupirs, de sanglots, door
zuchten , snikken a fgebrókene woorden. Souvent
les p-s pleuvent, en attendant que les pensées viennent, dikwijls regent het woorden, in afwachting
dat de denkbeelden komen. — Woord n , spraak f.,
spraakvermogen n. L'homme communique sa pensé e par la p-, de mensch deelt zijne gedachte snede
door de spraak, door 't woord. La p- est an attribut de notre nature, het spraakverrnopen is Bene
eigenschap on?er natuur. — Avoir le don de la p-,
Avoir la p- a commandement, Manier Idea la p-,
(fam.) Avoir la p- en main, welbespraakt zijn,
met gemak spreken. -- Perdre la p-, geen woord
kunnen uitbrengen (van schrik, verwondering, vrees,
enz.); niet meer kunnen spreken, de spraak kwijt
zijn (van een' kranke). — I1 ne lui manque of I1
n'y manque que la p-, er ontbreekt de spraak
maar aan (aan een treffend gelijkend portret of
standbeeld, van een schrander dier). -- Toon der
stem, spreekloon m., stein f.: Avoir la p- rude,
agréable, tremblante, faibie, eene rucve, aangename, bevende, zwakke stem hebben. — Reconnaïtre
qn. b sa p- (nu liever voix), iemand aan zijne
stem herkennen. — Woord, rjezegde n., spreuk,
kernspreuk n.: II faudrait écrire vette p- en lettres dor, men behorde (lat woord, dat geegde
met gouden letteren op te teekenen. Dire une Jelle
p-, une p- pleine de sens, een schoon woord, een
zeer verstandig woord spreken. Selon la p- du
Sage, volziens de spreuk, het gezegde des ll jzen.
... Woord n., rede, bewoording, uitdruk king f., met betrekking tot de eigenschappen van de
daardoor uitgedrukte gedachten of gevoelens (in
deze beteekenis doorgaans meerv.): Voil`1 des p-s
obligeants, équivoques, inciviles, dat zijn verpligtende, dubbelzinnige, onbeleefde scoorden, bewoordingen of termen. Ce sort lor les p-s d'un homme
ivre, dat zijn woorden, uitdrukkingen, gezegden
van een beschonken etensch. Mal interpreter les
ps de qn., iemands rede, woorden verkeerd uitleggen. Dans lout ce qu'il dit, ii n'y a pas une
p- de vérité, van al wat hij zeelt, is geen woord
waar. —. Porter la p- an nom dune compagnie,
het woord in naam van een gezelschap voeren. —
Avoir la p-, het woord, het rept tot spreken hebben (krachtens zijn ambt, zijne waardigheid); —
aan 't woord zijn; — [Jeu] aan de beurt zijn om
te verklaren wat men doen wil. — La p- est demeurée á vous, het woord is aan u gebleven, gij
waart aan 't woord (toen deze of gene stoornis
het afbrak). Demander, Accorder, Refuser la p-,
het woord vragen, toestaan, weigeren. Oter, Retirer la p-, het woord ontnemen, terugnemen, iemand verbieden met spreken voort te gaan. Prendre la p-, het woord opvallen, beginnen te spreken. z. ook ADRESSER, COUPER. — [ Mil.] Passe p-,
geef de order het wachtwoord verder ; (bij vele
kaartspelen ook: ik pas). Faire passer la p- de
main en main, het woord verder geven, van man
tot man laten voortloopen. — (Proc.) A grands
seigneurs pew de p-s, met groote heeren moet men
niet veel woorden maken. Les p-s des grands ne
tombent ja mais à terre, de woorden der grooten
worden altijd opgevangen, gaan nooit verloren. z.
ook ENTENDEUR. — pop. et prov.) P-s ne puent
pas of P- ne pue pas (wanneer men genoodzaakt
is van onhebbelijkengen te aewaqen), woorden
stinken niet. — Woord n., uitdrukking. bewoording f. , met betrekking tot de kunst van spreken
of schrijven: La p- doit répondre exactement à la
penspe, de woorden of uitdrukkingen moeten met de
gedachte juist overeen stemmen. Cel auteur dit mains
de p. s que de chases. die schrijver zegt veel in
weinig woorden. — Welsprekendheid, zegoenskracht f.: Il posséde Ie talent de la p-, hij bezit de
gave van wel zeggen, der welsprekendheid, hij heeft
red naars- talent. Mahomet subjugua 1'Arahie par
Ie glaive et par la parole, Muitamed onderwierp
Arabia met zwaard en woord. Woord n.,
mondelinge belofte, toezegging, verzekering f.: P[

PAROIL.

--
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d'honneur, woord van eer, eerewoord n . P- sacrée, inviolable, solenneile, heilig, onschendboar,
plegt-ig woord. Ten ir p- of sa p-, zijn woord hou
belofte gestand doen. Tirer, Prendre p--den,zo
de qn., zich van iemand het woord laten geven.
Retirer, Reprendre, Dégager sa p-, zijn woord terugnemen; iets weder afzeggen; terugtreden. —
Donnes des p-s, de belles p-s, beloften, fraaije beloften doen (waarop echter niet te rékenen valt).
Donner de bonnes p- s, goede woorden geven.
Etre homme de p-, un homme de p-, een man van
zijn woord zijn, nakomen wat men belooft. Ma p-,
Ma p- d'honneur, P- d'honneur, op mijn woord,
op mijn woord van eer (om iets te bevestigen).
Votre p- ? geeft ge mij uw woord daarop ?—Jouer,
Perdre sur sa p-, op zijn woord van eer, op krediet spelen, verliezen. La p- fait le jeu of vaut le
jeu of vaut jeu, in 't spel geldt het woord, woord houden is de ziel van 't spel; (in 't algemeen):
wat men eens gezegd heeft, moet men nakomen. —
Cet homme est a deux p-s, Cost an homme de
deux p-s, II a deux p- s, 't is een man van twee
woorden, hij blijft niet bij 't geen hij gezegd heeft,
hij spreekt nu zus, dan zoo. N'avoir qu'une p-,
maar één woord hebben; (in handelszaken) niet
overvragen, in eens af zijne voorwaarden zeggen.
.

Z. ook CORNE. ECRITURE, EFFET. — Woord,

aan-

bod n., voorslag m., voorstel n.: P- d'accommodement, de pair, voorslag tol vergelijk, tot vrede.
Je lui ai porté p- de mille florins, s'il voulait renoncer au proces, ik heb hem duizend gulden aan
-gebodn,
als hij van 't proces wilde afzien.
P-s, scherpe, bitse, beleedigende woorden n. pl., oneenigheid f., twi„J in.: Se prendre de p-s, elkander
met woorden aangrijpen, in woordenwisseling met
elkander geraken. Its ant eu quelques p-s ensembie, zij hebben zamen eenige woorden, een' kleinen
twist gehad. En venir aux grosses p-s, tot grofheden overslaan, elkander leeljke dingen zeggen. Des
p-s als en vinrent aux mains, van woorden kwam
het tot daden, tot slaan of vechten. — (fam.) Je lu:
ferai rentrer les p-s dans le corps, dans le ventre,
ik zal hem zijne woorden, uitdrukkingen wel weder
doen herroepen hij zal zijne woorden weder moe
slikken. — Noorden n. pl. (in tegenstelling-ten
met daden), ijdele beloften f. pl. I1 na que des p-s,
wat hijj zegt zijn woorden en niets meer, zijn ijdele
beloften. Dire des p-s en lair, in den wind spreken. Ce lont p-s en lair, p-s vaines et vaguer,
't zijn woorden in den wind gesproken, ijdele en
onbepaalde woorden. Je veux de l'argent, je ne
me contente pas de p-s, ik begeer geld, met woorden, met beloften laat ik mij nietparagen. Pease
-t-it m'amuser de p-s ?.denkt hij mij met woorden,
met fraaije beloften af te schepen ? — La Péternelle, La P- incréée, La P- incarnée, het eeuwige, ongeschapen, vleeschgeworden Woord, Jezus
Christus. (Men zegt doorgaans Verbe.) La p- de
Dieu, La p- divine, of enkel La P-, Gods woord,
het goddelijk woord, het Woord, de heilige Schrift.
-- (fig.) Distribuer le pain de la p-, prediken. —
La p- écrite, non-écrite, het geschreven woord of
de schrift, de overlevering f. -- P-s sacramentalles, Z. SACRAMENT. — P-s magique, tooverwoorden n. pl., tooverformulier n. Charmer, Guérir
aver des p-s, door woorden betooveren, genezen.—
II vous fera avoir one audience, it salt les p-s,
hij zal u wel een gehoor bezorgen, hij weet den weg,
kent de middelen daartoe. — [Mus.] Les p-s d'un
air, dune chanson, de woorden, de tekst van eene
aria, van een lied. Je sais bien fair, mais j'ai oublié les p-s, ik ken de wijs wel, maar de woorden
ben ik vergeten, kwijt. Mettre des p-s en musique,
eersen tekst of woorden op muzijk brengen. — SUR
PAROLE, loc. adv. Op eens anders woord, op de
getuigenis van anderen. I1 ne faut pas condamner
qn. sur p-, men moet iemand niet op de getuigenis
van een ander veroordeelen. — Op zin woord, op
zijn woord van. eer: Etre prisonnier sur p-, op zijn
woord van eer gevangen zijsi. Jouer sur p-, of sur
sa p-, z. boven. — i Paroter, v. n. Spreken.
Paroli, m. fJeuj Oinrgeboqen hoek m., buiten
vouwtje n., dat in 't pharao- speleen pointeur-wazts
of speler maakt in de kaart, waarop hij heeft gewonnen, in geval hij zoowel zijn inzet als de daar
gevallen winst wil laten staan; het drievoud van-op
den inzet, drievoudige winst f. op eene dus geteekende kaart, p a ró 1 ii n. --(fig et fang.) Faire p.
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á tin., Rendre le p- à q n., iemand met gelijke munt
betalen, iemand iets betaald zetten. Faire p- b qn.,

ling, geheele betaling f. ---- T Parpayer, v. (t.
Afbetalen.
aie, f. [Myth.] Schikgodin, eene der drie
odinnen, die, als Jupiters dienaresParlevensg
lotof
sen, het menschel'jk leven onder 't beeld van eenes
draad besturen (Klótlie, die 't spinrokken houdt
en den draad opzet, Lachésis, die den draad spint,
en Atropos, die hem afknipt) . P a r c e, P a r c w f.
- -

iemand evenaren, zich naast iemand kunnen plaatsen. Faire p- b tine raillerie, eene spotternij met
eene andere even scherpe beantwoorden.
Paroenologie, f. [Rhét.] Het schijnbaar toegeven of inwilligen (concession). — Paronotogigae, arlj. Schijnbaar toegevend of inwilligend,
Ciseaux de la Parque, z. CISEAU. — PARQUE, f.
paromologisch.
Paromphalocéie, f. [Chir.] Breuk naast of [H. n.] Naam van een amerikaanschen Tisch m.
Parquer, V. a. In eene ruimte insluiten of
buikbreuk
f.
van
den
navel,
omtrek
in den
afzonderen, inperken, omperken, in een perk of
Paronigine, f., z. PARONYQUE.
plaatsen, p a r k é re n. P- des boeufs, ossen
park
Paronounase , f. [Rhét.] Gelijkluidendheid
der woorden van verschillende beteekenis en het za- in eerre besloten weideplaats drijven. P- des moumenbrengen van zoodanifje woorden (b. v. Son áme tons, schapen in 't veld koo jen. — P- des huitres,
se reinplit d'erreurs et de terreurs); — zin- of toe- oesters perken, oesters op afgeperkte plaatsen aan
speling op een' naam. — Paronomasie.f. [Litt.] 't strand laten vet worden. — [Mil.] P- l'artilleOvereenkomst f. van woorden uit verschillende ta- rie, de artillerie parkéren of in een park verzalen, welke een' genieenen oorsprong kan aanduiden. melen. — PARQUER, V. n. In een perk of a fgesloParons of Pairons, m. pl. [Chas.] De ou- ten ruimte z;jn: Les moutons ne parquent pas
den m. pl., het mannetje en wijfje der roofvogels. encore, de schapen zijn nog niet in de veldkoo2jen
Paronychie, f. [Bot.], z. v. a. PARONYQUE. of perken. -- L'artillerie parquait près de in viile,
— [Chir.] , z. V. a. PANARIS. — Faronych.iées, f. de artillerie had haar perk bij de stad opgeslagen.
-- SE PARQUER, V. pr. In een perk geplaatst worpl. [Bot. Nrgelkruidsoorten f. pl.
Parony naes , n1. pl. [Gram.] Stamverwante den. — Zich in een park vestigen, zich parkéren.
-(b )) .uitbreiding) Uit verachting afgezonderd
wortel
zijn
die
van
denzelfden
woorden, woorden,
afgeleid, p a ró fly in a n.pl.—Paronytnique,adj. worden: Aux Etats-Unis, les esciaves se parquent
un endroit particulier des temples, in de
dans
Starnverwant ; gelijkluidend, p a r o n y'mi s c h.
Vereenigde Staten wordt aan slaven in de kerken
Parouygnee, f. [Bot.] Naglelkruid n.
afgezonderde
plaats gegeven. — Het part.
-I- Paropie, f. [Anat. J Uitwendige oorhoek in. eene
Paropside, f. [H. n.] Soort van bladkever m. passé is ook adj.: Boeufs p-s, ingeperkte ossen m.
Paropsie, f. [Bot.] Pornpoengewasn. van Ma- pl. -- Terres p-es, geparkeerde landerijen F. pl.
(die men bemest door het daarop geperkte vee). --d argaskar, welks zaden reen eet.
Paroi tèse, f. [Méd.1 Zweetbad n. in warme [Mar.] Vaisseau p-, met knieen of slapers ver
rkt schip n.
-ste
asch of in warm zand, heit droog zweeten.
Paroptique, adj. [Phyrs.]' Couleur p-, door

straalbreking geboren kleur f.

Parquet, m. P a r k é t n., afgezonderde inge-

sloten ruimte in geregtszalen, waar de regters gezeten zin en de advokaten hunne plaats hebben;
bureau of werkvertrek n. der ambtenaren van 't
openbaar ministerie; -- de regters, de ambtenaren
zelven, als zij in 't parket gezeten zijn. — P- des
huissiers, parket der deurwaarders. — P- des
agents de change, verzamelplaats f. der wisselmakelaars (op de beurs). — [Théát.] Rijen banken
tusschen 't orkest en parterre (liever ORCHSTRE,
z. aid.). -- Doophek n. (in eene protestantsche
kerk). --- [Menuis.] Ingeleide vloer ni.; ingelegd
werk n. — S riegeipaneel n. ter beschulting van de
foelie. — [Jeu] Zeker spel n. met verschillend gekleurde plankjes. — [Mar.] P- of P- de carène,
bo.11astkist f., ballastbak m. P-s b charger, schot
afscheidingsschotten n. pl. voor-teni'rus,
verschillende goederen. P- a boulets, P- h boss,
,

Parorchidie, f. [Anat.] Gebrek n., waarbij
één teelbal of ooit wel de beide teelballen in de
buikholte zijn teruggebleven, liesbal in., liesbalgezwel, parorehidiuinn.
Parot, ni. [H. n.] Soort van lipvisch m. --z. V. a. GORGE-NOIRE (er staat abusiveltjh GORGE-

NOIR) .
Parote, f. [Bot.] Mexicaanse/te i;onzevoet m.
(ansérine), mexicaansche thee f.

Parotide, f. [Anat.] Oorklier f., groote klier
aan elke zijde des hoofds. (Ook als adj. Glande p-.)
[Méd.] P j nlilke zwellinq f. der oorklier. — Pa
rotidée, f. (Méd.] Oorklierz ?.velling, -ontsteking f.
-- Parotidien, ne, adj. De oorklier betreffend,
parotid inch. — Parotidite, f. [Méd.) Oorklierontsteking, p a r o t i t i s f. — Parofido-auEricrulaire, m. [Anat.], of als adj. Muscle p-,
vijfde oorspier f. — Parotidoncie, Parotoncie, f. [M.éd.1 Oorkliergezwel n., pa r o t i d ó nc u s m. — Parotigaie, adj. [Anat.] Bij de
ooren gelegen: Région p-, oorstreek f. -- [H. n.]
Labre p-, z. v. a. PAROT. — Parotite, f., z.v.a.
---

PAROTIDITE.

Parool, m. [Tech.] Glanzing, opmaking, apprêtéri:ng f. der geweven stoffen; glansmiddel n.,
glanspap f. (parement).
Paroeuel, m. [H.. n.] (pop.) Bastaard-nachtegaal in. der Alpen.
--

Paroidlie, f., z. PAIIIJLIE.

Paroxysane, m. [Méd.] Versterkte koortsaanval, aanval eenei tusschenpoozende koorts, pa roxy's m u s in. — (fig.) Hoogste graad m. van smart,
van kommer, enz. -- Paroxysniique of Paroxymuigaie , adj. [Méd.] Met wederkeerende
aanvallen. verbonden , p a r ox y s m i s c h. — P aroxysticine of Paroxytique , adj. [Méd.]:
Jour p-, dagen m. pl. , waarop de herhaalde koorts
plaats grijpen.
-anvle

Parpaigne, adj. [Mac.]: Pierre p-, z. v. a.
PARPAING.
Parpaillot, m. [H. rel.] Spotnaam m der

Calvinisten in sommige oorden van Frankryk. -(fam.) Goddelooze m.

Parpaing, nl. [Mac.] Streksche steen, strekher, streksteen m., steen, die de geheele dikte van
een' muur beslaat en dus twee parementen of zij
dag heeft, ééne buiten- en ééne binnen--deni
waarts. Assise de p-, streksche laag f. Mur de p-,
muur m. van streksche steenen. Pierre faisant p-,
streksche steen m.
1- Parpaye, -1- Parpayement, f. Afbeta-

z. PARC h boulets, PARC à Pais. --- Hok

D.

of

kooi f., waarin men een paar fazanten ter paring
zet. — Pargaietage, m. Ingelegd werk n. --Pargdieter, V. a. Van ingelegd werk voorzien,
inleggen, parquetéren of parkettéren. —
Het part. passé is ook adj.: Salle parquetée, zaal f.
niet ingelegden vloer. — Parqueterie, f. Kunst f.
om ingelegd werk, inz. vloeiwerk, te maken, het
inleggen. — Pargaeteur, in. Inlegwerkmaker in.
— Parquier, ITO. [Econ. rur.] Hoeder van 't ingeperkte vee; — bewaker van 't in beslag genomen
or gepande vee. — [Pèche] Perkvisscher m., hij,
die de ingeperkte visschen vangt. -- Ook als adj.:
Pècheu r p-.

m. Peter, peetoom, peet, doopheffer.
doopvader, gevader. Les p-s donnent ordinaire

de-nietlursodbapèmeálursi,

gevaders geven gemeenlji hunnen doopnamen aan
hunne petekinderen. -- Etre le p- dune cloche,
getuige bij den dooi) van eene klok zijn. — [Mil.]
Blinddoeker, peet, hij, die een' te fusilléren soldaat
op diens verlangen den blinddoek voorbindt. -[Anc, mil.] Getuige bij een steekspel of tweestrijd,
secondant ni --- Ridder, die eersen nieuweling ter
opname voorstelde, gevader. — (burl.) Bijnaamgever, hij, die iemand een' bijnaam, een' bespotte 1 jken toenaam geeft. — Pas-rainage, m. Peetschap n., hoedanig',eid van peter en meter.
Panrang, rn. [Bot.] Soort van peuldragende

palmboom m.
Paraqua, in. [H. n.] Boomhoen n. in de wou-

den van tropisch Amerika, door Oken schreeuwend
boomhoen geheeten, guiaansche fazant, p a r a k o e a in. [ortalida parraqua] . .
Parrhésle, f. [Rhét.] Schijnbare vrgmoed2gr-

PARRICIDE

PART .

heid of stoutheid f., eene rede fi guur, waardoor
men den schijn aanneemt van meer te zeggen dan
gepast of noodig is, terw ij l men juist een tege.>lgesteld doel bereikt, p a r r h e s i e f. -- Vrijmoedig
driestheid T. in 't spreken.
-heid,
Parricide, m. et f. Vader -, moedermoorder m.,
- moordster f.; — bij uitbreiding: bloedvyiendmn,00rder m., - moordster f., hij of zij, olie grootvader of
grootmoeder, broeder of zuster, oom of mo n i. of in
't algemeen een der naaste bloedverwanten ombrengt. — Vorstenmoorder m., - moordster f.; —
verrader m. des vaderlands; — bedrover m., bedrijfster f. eerier snoode, onnatuurlijke misdaad.
— PARRICIDE , m. Vader -, moedermoord; — bloed vriendenmoord m.; moordaanslag m. tegen 't leven
van den vorst of den regdnt. — PARRICIDE, adj.

avez des nouvelles, faites (of donnez) men p-, zoo
gij er tijding van hebt, deel ze mij dan mede. — Des
billets de faire p-, of Des billets de p-, bekend
pl. — Faire la p- des accidenst,-makingsbrefj.
du bonheur, du hasard, de gebeurlfake zaken, het
geluk, het toeval in rekening brengen. Cet acteur
a pea réussi dans son début, mais it faut faire pdu trouble, de la timidité, die tooneelspeler is bi
Zijne eerste optreding kwalijk geslaagd, maar men
moet zijne verwarring, zijne verlegenheid in rekening brengen, in aanmerking neonen. Faire la pde la critique, eenhen blaam bij den lof voeren,
niet onvoorwaardelijk pre -- Faire la p-^ du
feu, door brand bedreigde gebouwen omverhalen
(ten einde de overige le redden); (fig.) iets opo/J'eren, om een grooter verlies te voorkomen. — (fig.
et fam.) Faire la p- du diable, der menschelijke
zwakheid wat ten goede houden, wat door de yinpers zien. Plaats f., oord n., zijde f., kant m..
En quelque p- du monde que vous alliez. ou
serez-vous m^eux :' naar welk oord der wereld rij
ook moocjt gaan, waar zult gij beter zijn? On ne
Ie trouve nulle p-, men vindt hem ni--rrens. Je,
vair quelque p-, ik pa ergens heen. Mettez cela
quelque autre p-, leg dat op eene andere plaats,
ergens anders. Jai lu cela quelque p-, ik heb dat
ergens, hier of daar gelezen. — (firs.) Prendre qc.
en bonne p-, en mauvaise p-, iets wel, kwalijk
opnemen, iets van de goede, van de slechte zijde
beschouwen. Ce mot se prend en bonne, en mnauvaise p-, dat woord wordt in een goeden, in een'
kwaden zin genomen. — De gtrelle p- viennent
ces nouvelles? van welken kant, van wien komen
deze t dingen ? Gela vient de bonne p-, dat komt
van goeder hand. Je sail cela d'autre p- que de
Vous, ik weet dat van eene andere zijde dan van
u. Va trouver de ma p- ce jeune homme, ga van
minent were, uit mijn' naam dien jongen mensch
bezoeken. -- (fame.) Je prends cela de ia p- d'oh
it vient, ik hoor, ik weet wie dat zeeft, ik neem
dat op voor 't geen het is, ik bekommer mij niet om
't eieen die persoon. zegt, ik ken mijn' man. — Conn.]
Recu le contenu de l'autre p- of en l'auire p-, den
inhoud of 't beloop van de keerzijde, van d e omme
ontvangen. — Weleer ook gebruikt-zijde(sbloc/)
in den zin van panti, partij f.: Chef de p-, partij
Ook in dien van pantie, gedeelte: Une-hofdn.—
Si belle p- dune si belle vie. -- Ook voor: en partie,
redeelleljk. deels: Its retournèrent, p- joyeux, p-

Vader- of moedermoordend; -- moorddadig, afschuwelijk, snood: Sa main p-, zijne moorddadige,
vadermoordende hand f. Dessein p-, moorddadig,
snood opzet n. — TEdipe, sans le savoir, fut p- et
meeste, CEdipus was, buiten zijn weten, vader
bloedschender.
-morden
Pars, m. [[I. n.] Soort van serval n1. of tijgerkat f. — t PAIiS, E, adj. z. PEPS.

Parseinte, f. (Mar.] .Beep geleerd zeildoek,
presenningreep f.
Parsei ner, V. a. Bezaaien, bestrooijen, overstrooijen, hier en daar spreiden (inz. om te versie
P- un chemin de fleurs, eenen weg met-ren):
bloemen bestrooien. P- un habit de perles, de
ierreries. een kleed met paarlen, edelgesteenten
ezaaijen, bezetten. -- SE PARSEMER , V. pr. Bestrooid, bezaaid worden: Au printemps les prairies se parsèment de fleurs, in de lente worden
de weiden met bloemen getooid, bestikt. — (lig.)
Its se parsèment de louanges, zij zwaa(jen elkander het wierookvat toe. --- Lel part. passé is ook
adj.: Ciel parsemé d'étoiles, niet sterren bezaaide
hemel m. — Discours p- de fleurs, bloemrijke rede f.
t Parservir, V. a. Uitdienen, den diensttijd
volbrengen.
Parsis, in. pl. [Hest.] Vuuraanbidders m. pl.,

g

z. v. a. GUEERES. -- PAIRSI, In. Taal f. der parses,

het parzisch.
Part, m. (zonder meervoud) (pr. parse) [Jur.]
.Pas geboren kind n. Supposition de p-, onder schuivi.n,g f. van een kind. Suppression de p-, kindermoord n.; verberg-eng f. der bevalling, der geboorte van een kind. Confusion de p-, verruiling f.
van twee pas geboren kinderen. Exposis ion de p-,
het te vondeling leggen van een kind. P- légitinie,
te renter tijd plaats hebbende, of althans volgens
de wetten als zoodanig aangenomen geboorte 1.;
voor 't leven geschikt kind ti.
Part, f. Deel. gedeelte, aandeel, p art a. (van
iets (lat zich onder verscheidene personen laat ver
I1 a la plus grande p-, hij heeft het groot--deln):
se deel. Quand it a beaucoup d'héril,relrs, les
p-s sort petites, wanneer er veel erfgenamen zijn,
zijn (le aandeeles klein. J'ai p- dans ce rid oce, ik
hete aandeel in dezen handel. Je cèáer•ai ma p-, ik
zal mijn aandeel afstaan. Faire la p- lr (of de) qn.,
iemand zijn deel toewijzen. J'y retiens ma p-,
P- b moitié, ik ook mijn deel daarvan; (fain.,
wanneer iets in eens anders bilzijn gevonden wordt)
half mijn, half part. Enfrer en p-, Être de p- avec
qn., aandeel met iemand nemen of hebben, deelgenoot met iemand worden of zijn. P- béréditaire,
erfdeel n., erfportie f. Faire. R.dgler les p-s, de
deelen (b v. van eene erfenis) bepal.n, regelen. —
[Mar.] Être, Naviguer b la p-, op aandeel varen.
P- de prise, pr2jsrreld Ii. -- (Loc. prov.) Quand ce
vient aux p-s. les Jarrons se brouillent, als 't op
een deelen aankomt. krijgen de (lieven twist. La
p-, Le party e du lion, z. LION. z. ook CHIEN,
GhTEAII. Deel, aandeel n. (van dingen, die, zon
verdeeld te worden, zich aan velen laten mede -der
Avoir p- i5 la faveur du prince, deel aan-deln).
'S vorsten gunst hebben. Tante )'Europe aura paux avantages Ie la paix, geheel Europa zal aan
de voordeelen des vredes deel hebben. Entr•er en
p-, deel nerven; medeplictirq worden. Prendre p- h
qc., deel aan iets nemen; er aan mede doen; --- in
iets belang stellen. Je prends p- ih tout ce qui vous
touche, ik neer?, aandeel, stel belang in al vat u
raakt. — (#iq.) Faire p- ih qn. de quelpue affaire,
secret, de quelque` nouvelles, iemand eene zaak,
een geheim, eenig nieuws médedeelen. Si voos en
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Wat mij, wat hem. betreft. — DE PART LT D'AUTRE,
loc. adv. Van wederzijde, van beide kan ten, wederzijds, wederkeerig. 11 faut examiner l' affaire
de p- et d'autre, men moet de zaak van de eene
en andere zijde, van beide kanten. onderzoeken. I19
ant tort de p- et d'autre, zij hebben, ran we?rzijde, van beide kanten ongelijk. — DE TO(JTE PART,
DE TOUTES PARTS, loc. adv. Van, eiken kant. van
alle zijden of kanten: 11 mest venu des félicitatio as de toutes p-s, ik heb van alle zijden geluk wenschi-nc en ontvangen. DUNE PART, D'AUTRE
PART, DE DEUX PARTS, loc. adv. Von den eenen
kant, van den anderen kant, van heide kanten of
—

zijtien, van weêrskanten. — DE PART EN PRT, toe.

adv. Door en. door, van de eene zijde naar de an-

dere. 11 recut an coup d'épée qui Ie peren de p-

en p-, hij kreeg eenen steek met dén deren, die hem
door en door ging. La muraille était percée de
p- en p-, de muur was erebeet doorschoten. b PART, loc. adz'. Afzonderlijk. ter zijde, aan eene
zijde, alleen, bijzonder. Mettez celaap -, leg dit
ter zijde. Il le tiro a p-, hij trok, nam hem op
zijde. — tin magi et une femme qui font lit t p-,
een man en eene vrouw, die alleen slapen, von bed
gescheiden zijn. C'est un fait à p-, dat is eenti bij
andere zaak (die niet tot de overigen-zonder,
behoort). II fait bande h p-, h maakt een afzonderlijk gezelschap, hij leeft op zijne eigene hand.
Raillerie h p-, scherts ter zijde, zonder gekscheren.
Sa vanité b p-, it est kien instruit. zone ver
aan eene zijde gesteld, is hij zeer kun -wandhei
C'est an homnme b p-, 't is een mensch op-dig.
zich zelven, een geheel angler nien.ech dan de ge
— Ceci duit être dit ui p-, dit-wonemsch.
moet ter zijde, als ier-zijde-spraak gezegd worden
(op hel tooneel). — (pop.) II fait son petit pot Ii
p-, hij leeft voor zich, zelven alleen. — (iron.) II
vous en garde dans un petit pot b p-, hij zal er
56*
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u niets van geven, clij zult er niets van hebben. — mild toegerust. --- Verdeelen, in tegenovergestelde
a PART MOI, a PART SOI, à PART VOUS, in of bij partijen scheiden: Cette querelle va p- toute la
mij zelven, bij zich zelven, bij u zelven: Je disais cour, deze twist zal verdeeling tusschen 't gansche
h p- mol,, ik zeide in mij zelven. Examinons bien, geregtshof brenc'en, zal verschillende partijen doen
disalt-il a p- sol, laten we de zaak goed bezien, ontstaan. — Deel of aandeel nemen, belang stellen
zeide, hij bij zich zelven. (Men zegt nooit à part in: Je partage votre douleur, votre joie, ik neem
deel in uwe smart, in uwe vreugde. -- P-1'opinion,
eux, a part-elles.)
Partage, m. Deeling f.; het deelen of verdee- l'avis de qn., iemands gevoelen, meening deelen,
len; — het ten deel gevallene, deel, aandeel, erf aanhangen, van dezelfde meening zijn. Je partage
deel n. Faire Ie p- dune succession, eene erfenis votre crainte, in deel in uwe vrees, ik heb dezelfde
verdeelen, eene boedelscheiding maken. Nous avons vrees als gij. — SE PARTAGER, v. pr. Onder elkanfini Ie p-, wij zijn met de deeling klaar. — Cette der verdeelen: Se p- une comme, eene som gelds
ferme mest échue (tombée) en p-, deze landhoeve onder elkander deelen. — Les epoux se partagent
is mij ten deel gevallen. Le p - de I'ainé, du cadet, les plaisirs et les peines, de echtrgenooten deelera
het aandeel, erfdeel van den oudsten, van den lief en leed met elkander. — Verdeeld, gescheiden
jongsten zoon. — Le p- dune ligne en diverses worden; zich scheiden of verdeelen. Un nombre
p arties, de deeling eener l ijn in verschillende dee- impair ne peut se p- en deux parties égales sans
len. — [Jur. j Regterljke acte f. van boedelschei fractions, een oneven getal kan niet in tweegelijke
I1 faut produire votre p-, gij moet uw dee--ding: deelen zonder breuken verdeeld worden. La route
lings-reces bonen, voor den dag brengen. — (Loc. se partage lei en deux branches, de weg verdeelt
prov.) C'est le p- de Montgommery, tout dun zich hier in twee takken of armen. — II se parcoté et riep de l'autre, of C'est le p- de Corméry, tage entre plusleurs occupations, hij verdeelt zijnen
't is een deeling, waarbij de een alles ende andere tijd tusschen velerlei bezigheden. — Zich in tegen
strijdende partijen verdeelen; — inleen-gestldof
niets krijgt. z. ook LION. -- (fig.) La timidité est
Ie p- de la jeunesse, et la prudence celui de la gaan, zich in afzonderlijke partijen of benden
scheiden.
l
Les
avis se partagèrent sur ce point, de
hel
natuurlijk
dee
is
beschroomdheid
de
vieillesse,
der jeugd, en de voorzigtigheid dat des ouderdoms. gevoelens liepen omtrent dit punt uiteen. Amis,
Les maladies et les misères sont le p- du genre partageons-nous, vrienden, laat ons uiteen gaan.
Pai'tageur, m. [Anc. jur.] Verdeeler, boe
humain, ziekten en ellenden zin het erfdeel, het
-delschirm.
natuurlijk lot van 't menschdom. La gloire est le
Partanee,
f. [Mar.] 4fvaart f., oogenblik n.
der
deugd.
—
erfdeel
roem
is
't
de
p- de la vertu,
Posséder on coeur sans p-, een hart (iemands ge- van vertrek. Etre en p-, de p-, zeilree, zeilklaar
negenheid, liefde) onverdeeld of geheel bezitten. — liggen. Signal de p-, sein n. om onder zeil te gaan.
Gelijkheid van stemmen, van uitijebragle gevoelens Faire une belle p-, met eene goede gelegenheid
in eene vergadering, stemmenstaking f. Les juges onder zeil gaan. Coup de p-, afsclfeidsschnt n.; —
sont dix pour et dix contre, it ya p-, tien regters (in ruimer zin) sein of leeken n. van vertrek, van
zijn vóór en tien tegen, de stemmen staken. En cas scheiden, klokslag in. van henenr;aan. Point de p-,
de p- on reconimencera le scrutin, in geval de laatste peiling f. van 't land, begin n. van 't bestek.
stemmen staken, moet er herstemming plaats heb- — EN PARTANCE, loe. adv. [Mar .] Zeilree, op 't
ben. — [Hvdraul.] P- des eaux, walerverdeeling, punt van afvaart.
Partant, adv. [Prat.] Gevolge/fik, bij gevolg,
waterscheiding f., hoogste runt. van waar men 't
water door kanalen verdeelt. — [Chem. de ferj derhalve, dus, aszoo, om die reden, daarom: Vous
avez signé an contrat, et p - nous P1es obligé , gij
Point de p-. hoogste punt van een' spoorweg.
Partagé, e, adj. (en part. passé van parta- hebt het contract geteekend, en derhalve zijt cV
ger): Riens p-s, verdeelde goederen n. pl. — Domme gebonden en verpligt. — (fam.) Plus d'amour, pUien p- du sort, door het lot ruim bedeeld mensch in. plus de joie, geen liefde, gevolgeljk ook geen
-- Opinions p-es, Juges p-s, verdeelde, niet een vreugde meer. -- PA RTANT , ni. Vertrekkende, afgevoelens n. pl., regters m. pl. -- Amour-stemig gaande m. [Mil.] Les p-s de la garde, de van de
p-, wederzijdsche liefde f. — Attention p-e, ver wacht afgeloste, aftrekke de soldaten.
Partenient, nl. [Tech ] Kleine vuurpijl m.
niet op één voorwerp geritte aandacht. —-del,
Etre p- entre la crainte et l'espérance, tusschen van minder dan één' duim in middellijn. — [Mar.]
hoop en vrees zweven. — Jeux p-s, z. onder PAR.TI. Koers in. van een schip tegen 't oosten of westen, net
— Pat-tageable, adj. Deelbaar, verdeelbaar. — betrekking tot den meridiaan der laatste waurneming en dien waar 't schip thans is; het daar
Partageant, m., -e, f. .Teelhebber m., deel
verkregen lengteverschil. --- Weleer z. v. a.-dor
-heb.trf
départ, vertrek.
Deelen,
verdeelen,
uitdeelen;
Parts ;er, v. a.
Partenaire, m. et f. [Jeu] Maat m. en f.,
scheiden, afscheiden: P- la succession, de erfenis
of nalatenschap deelen. P- son bics avec les pau- medehelper m., - helpster f. (in vele kaartspelen, inz.
vies, zijn goed met de armen deelen. P- Ie travail in 't whistspel), partner, aide m. en f. --Mededanser m., - danseres f., dansgenoot, p a rtaux ouvriers, den arbeid onder de werklieden ver
Ce fleuve partage la province en deux,-deln.— sier m. en f.
Parterre, f. Platte, effen vloer m. — Onderste
die stroom verdeelt, scheidt de provincie in twee
deelen. — Ook zonder voorwerp gebézigd: Parta- verdieping f., gelijkvloers (nu rez de cllaussée). —
geons en frères. laat ons als breeders deelen.. I1 [ Hort.] Tuinbed, bloembed, bloemperk, part e rne partage pas dans vette succession, hij deelt in re n. P- de gazon, grasperk n. P. d'eau. waíerdie erfenis niet mede. — (Loc. fam.) I1 partagerait parterre, door water onnsloten en doorsneden tuin
[Théat.) Dat gedeelte der schouwburg--stukn.—
une maille en deux, hij zou een' halmen cent in
tweeën kloven: hij is de vrekkigheid zelve. P- un zalen, 't welk gelijkvloers tusschen de loges, het
cheveu, haarkloven, belagchelijk naauwgezet zijn. orkest en hel amphitheater is, bak m., parterre n.;
P - le gateau. Z E^ITE AU. --- EChev.j P- le soleil, -- de aanschouwers zelven, die in deze ruimte
licht en zon verdeeles: aan de beide kampvechters plaats nemen: Les applaudissements du p-, de toedezelfde voordeelen toestaan. — [Man.] P- les juichingen van 't parterre. — (fig.) Het publiek,
rènes, de teuoels in beide handen houden. — [Mar.] het volk, met betrekking lot de waardigheidbekleeP- (of Distribuer) le vent, den wind betwisten, ders of de regenten: Le ministre vient de faire
trachten af te winnen. — P- le ditférend. of P- une grande faute, voile de quoi amuser le p-. de
Ie di(térend par la moitié, 't verschil deelgin, het minister heeft eene groote fout begaan, dat zal het
midden nemen tus.echen den gevraagden en den ge- volk verlustigen. Juger du p- les actions du gouboden pri's. — (fig.) P- son temps entre linde vernement, de daden der refléring can verre gaet le plaisir. zijn' tijd tusschen de studie en 't ver- deslaan en beoordeelen. — (pop.) Faire des p-s of
maak verleden. P- le sort de qn., iea ands lot Prendre tin billet de p-, den grond kussen, met
deelen. La mère partage également sa tendresse den neus olp den grond vallen. — -j- [Con.] .Soort
entre tons ses enfants, de moeder verdeelt hare van gebloemd damast n. — [H. n.] IVaarn eenut
liefde gelijkelijk lusschen al ha e kinderen — Tot boa-slang 1. — Naam van een' regenhoonvisch of
aandeel, tot erfdeel even: Son père 1'a partagé en zeejonker (girelle, demoiselle). — Parterrien, rn.
ainé, zijn, vader heeft hem als oudste zoon een rijk (pop. et plois.) Toeschoun)er in 't parterre.
Parthénie, f. ( Myth.) Bijnaam van Minerva
erfdl el gegeven, hem ruim bedacht of' bedeeld. —
La nature, La fortune 1 a bien partagé de natuur, en Diana (wegens haren ongerepten staat), ook van
de fortuin heeft hem goed bedeeld, rik begiftigd, Juno (die, hoewel moeder van vele kinderen, jam',
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I4jks haren maagdelijken staat terugkreeg door uit
de fontein Cana te drinken). — [Astr.] Een der

namen van 't sterrebeeld de Maagd. — [Bot.]
Maagde- of ju/ferbloern f., basterdmoederkruid n.
— Parthénies, f. pl. [Ant. gr.] Maagden -lofzangen m. pl. ter eere van Apollo, p a r t h é n i ë n f.
pl. -- Parthéniens, m. pl. [Ant. gr.J Naam
der te Lacedtemon, lijdens den eersten messénischen
oorlog, geboren onwettige kinderen, p a r th. é n i ë rs.
— Parthénienne, f. [Ant. gr.] Parthénische
fluit f. (op welker bonen de jonge maagden dansten). — Ook als adj.: FIute p-. — Parthénoloaie, f. [[ 1éd.1 Ziektenleer f. der huwbare rneisles. — Parthénoloaique, adj. Die ziektenleer
betreffend, parthenológisch. — Parthénomancie, f. [Ant.] Waarzeggerij f. uit den maag
een meisje. — Parthértomancien, ne,-donsva
adj Die waarzeggerzj betreffend, p a r t h e n o m a n t i sc h. — Als subst. m. en f. Waarzegger in.,
waarzegster f. uit den maagdom. -- Pasthénon, in [Ant. gr.] Tempel m . van Ittineva op
de burgt te Athenen, p d r t h e n o n n. — Meisjes
huizen der Grieken (in 't a frele--vertkn.id
genste deel van 't huis). — Parthéno-notolo;

gie of Parthénosoiogie, Parthéno-no50-

loeigete of Parthénosologignte, z. V. a.
PARTHENOLOGIE, PARTHÉNOLOGIQUE.

Parthigne, adj. [Hist.] Parihisch, de Parthers betre/fend. -- Jeux p-s, parthische spelen n.
pl. (ter eere van Trajánus als overwinnaar der
Parthen). -- Fourrures p-s, parthisch pelswerk n.
Cuir p-, vuurrood ledere n. (bij de oude Romeinen
in oeb, uik voor schoeisels, draagbanden, enz.).
Pa.rti, m. Partij, zijde, aanhang m., vereeniging van vele personen tegen anderen, die een tegengesteld belang, gevoelen hebben. Prendre p-,
partij kiezen. A quel p- vows tenez-vous? aan
welke partij houdt gij u? Je l'ai attiré dans mon
p-, ik heb hem op mijne zijde getrokken. II a psis
le p- des plus faibles, hij heeft de partij der zwaksten gekozen. Se décla rer d' un p-, zich voor eene
partij verklaren IJs sort p- de l'ennemi, zij zijn
op de zijde (les vijands. IN'ètre d'aucun p-, tot
geene partij behoor°n, onzijdig zijn. Etre du p- de
la vérité, liet met de waarheid houden. — Hornme
de p-, partijman, earl zuchtig man Esprit. de p-,
artiji eest in., parlijzuc/it f. — Partrj f., besluit n.
rendre son p-, zijn besluit nemen. Quel p- avezvous pris, de rester ou d'aller? welk besluit hebt
gij genomen, te blijven of te qaan? Dès qu'il vit
que son mal était incurable, it prit son p-, zoodra
h2,1 zag, dat zijne kwaal ongeneeslijk was, wiam hij
zijn besluit. C'est on p- pris, 't besluit is genomen.
't is nu voor goed besloten. — (Prov.) A p- pris
point de conseil, z. CONSEIL. — (plais.) 11 faut
prendre son p- en grand capitaine, men moet (na
beaarzeld te nebben) een kordaat besluit nemen. —
[Peint.] Prendre un p-, eene schilderij in massaas
aanleggen: het licht en b"uin verdeeles, de figuren
en voorwerpen groepéren. — De p- pris, naar
vaste, bepaalde grondstellingen. — Partij f., middel n., uitweg m.: On lui a propose plusieurs p-s,
it a choisi Ie rueilleur p-, men heeft hem versche^dene middelen voorgeslagen, hij heeft den besten
uitweg gekozen. — Aanbieding f., aanbod n., voorslag m.: On lui fern un l,on p-, men zal hem eerren
goeden voorslag doen. Son p- en sera meilleur,
zijn voorslag zal daardoor beter worden. — .Partij f.,
voordeel, nut, profijt n.: Tirer un bon p-(l' une
affaire, goed partij of voordeel van eene zaak trekken. I1 sait tirer p- de tout, hij weet van alles
partij te trekken, alles tot zijn nut en voordeel te
doen dienen. — Tirer p- de la vie, partij van 't
leven trekken, er een goed en aangenaam gebruik
van maken. —Jouer on maauvais p- ii qn., iemand
een' leelijken trek spelen. S'iI continue ainsi, on
pourra lui faire on mechant (mnauvais) p-, als hij
zon voortgaat, kan 't slecht met hem afloopen. —
[Fin.] Bm,ding n.. roomwaarde f. van leverantie:
Metire one affaire en p-, omtrent de levering eener
zaak akkoord maken. Le p- Iles vivres, de aanbesteding van (Ie leverántie der lecen.cmiddelen. Il
s'est enrichi dans les p-s, hij is door de aanneming
der leverantiCCn rijk geworden. — [Jeu] Olfrir le
p-, op eerie dubbele of drievoudige kaart tegen eene
enkele, of omgekeerd. zetten (in 't lan.ckenet). —
Stand ni., beroep n. Prendre le p- de l'église, des
armnes, den geestelijken, den militairen starend kiezen,
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aannemen. Il ne sait encore, s'il prendra p- dans
l'épée on daas la robe, hij weet nog niet of hij de
krjgsdienst of den re asgeleerden stand zal kiezen.
— (absol.) Prendre p-, dienst nemen, zich laten
aannemen. — [Mil.] Partij, bende f , bende partij
Mener, Commander un p-, eenen hoop-ganers:
partijgangers aanvoeren. Aller en p-, op partij
uitgaan. — -[ P- bleu, blaauwe troep m , moeskoppers m. pl., soldaten zonder commissie (die
heimelijk en zonder verlof op roof uitgaan). —
Partij f., huwelijk, partuur n. (met betrekking tot
geboorte of fortuin). Cette fille est un bon p-, dit
meisje is eene goede partij, een voordeelig huwelijk.
Elle nest pas un assez bon p- pour lui. zg is
geene goede party voor hem. — [Bias.] Schildverdeelinq, waarbij de deellijn te lood staat: I1 y a
quatre divisions (partitions de l'écu) le p-, le coupé,
Je tranché et le taillé, er zijn vier hoofdverdeelingen van 't schild, het gedeelde (met loodregte deellijn) , het doorsnedene (met waterpas liggende deel
-lijn),hetrgscudnlikgesh
(waarbij de deellijn uit den regter- of linker bovenhoek naar den linker- of regter benedenhoek
loopt).
Parti, e, adj. (en part. passé van partir, verdeden) (Blus.]: I1 porte p- dor et de gueules,
hij voert een goud en rood gedeeld schild, hij
voert gedeeld van goud en keel. — Bi -parti, miparti, tri-parti, z. BI-PART!, li[- PAKTI, TRI -PARTI.
Charte-p-e, z. CFI ARTE-PAR TIE. — Jeux p-s of par-

tagés, soort van lierde-raadselspel n. der middel
pl. over de liefde, die de-euwn,radslvgm.
trouvéren of dichters van dien tijd opwierpen en
waaraan men zijn vernuft in goed gezelschap
scherpte. — PART!, E, adj. (en part. passé van
partir, vertrekken): Homme p-, Femme p-e, ver
reis gegane man, vrouw. Un éclat de-troken,p
rire p- du milieu de 1'assemblée, een schaterend
gelach, uit het midden der vergadering opgegaan.
— Un signal p- du camp ennemi, een uit de v„andelijke legerplaats gegeven sein n. -- Avis p- do
bonne main, van goeder hand gekomen of uitgegaan berigt n.
Partiaire, adj. m. [Jur.] (alleen voorkomend
in): Fermier p-, pachter, die een stuk land enz.
voor een gedeelte der vruchten huurt. — Partiaire, Partière, m. [Anc. coot.] Met den
eigenaar deelende pachter m.
Partial, e, adj. (pr. t=c) Partijdig, eenzjjdig. Juge p-, part ijdig regter m. — Somtijds verkeerdel2jk voor partiel gebruikt: Eclipse p-e, z.
ÉCLIPSE PARTIELLE . — (Plur. m. partiaux). -Partialement, ado (pr. t=c) Met partijdig
partijdier, eenzijdig. Se conduire p- dans one-heid,
affaire, partijdig in eene zaak te werk gaan. -Partialiser, V. a. (pr. t=c) In partijen verdeelen; verbrokkelen — SE PARTIALISEP, v. pr. Partijdig worden, partij vóór of tegen kiezen. —
t Partialiste, m. (pr. t=c) Partijdig regter of
beoordeelar.r. — (min gebruikelijk) Parljnaam m.
-- Partialité, f. (pr. t=c) Pam't dicjheid, eenz jclicgheid: II a montré (Ie la p- dans eel.te affaire,
hij heeft in deze zaak partijdigheid aan den dag
gelegd. — Weleer ook in den zin van faction, partijschap f.: Les p-s nuisent beaucoup au trien publie, de partijschappenijn zeer nadeelig voor 't
alrremeen welzijn.
.

Partibilité , T. [Didact.] Deelbaarheid f. —

Partible, adj. [Bot ] Deelbaar, vatbaar voor
vrijwillige verdeeling: Le fruit des géraniums est
quinti-p- (of (luinqué-p-), de vrucht derooijevaarsbekken i.e vijfdeelig.
Partibns (in), loc. adv. (latin) (pr. ine-parti-huce): Évèque in p-, z. EVEQUE. -- (fig. et iron.)
Monarq ue in p-, gevallen, onttroond, verdreven
monarch m.
Partielioir, nl. [Aue. tech.] Werktuig n. om
het garen is bereiden.
Pail ieipant, e, adj. Deelhebbend, deelachtig
Si cette affaire produit qc., vous en serez p-, indien deze zaak iets opbrengt, zult gij er deel aan
hebben. — (fig.) Les llommes sont p-s de la nature
divine, de menselmen zijn. de goddeljjke natuur deel
— P:tRTICIPANT , m. Deelhebber, deelge--achlig.
noot m. — Participation, f. Deelhebbing, deel
deelneming f., medeweten. La p- aux-nrhtiged;
profits dune entreprise, de deelhebbing aan (het
dealen in) de voordeelen eener onderneming. --
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[Théol.1 La p- aux mérites de Jésus-Christ, de
deelhebbing aan de verdiensten van J. Ch. — {Coin.
Société en p-, z. SOCIÉTÉ . -- Vous avez termine
cette affaire sans ma p-, gij hebt deze zaak afgedaan zonder min medeweten.
Partieipe, m. [Gram ] Deelwoord n. P- p résent, actif, tegenwoordig, bedrijvend deelwoord. Ppassé, passif, verleden, lijdend deelwoord. — Weleer ook: deelhebber, deelgenoot in. (in eene f nantie-zaak); — medepligtige m . (aan eene misdaad).
Participer, V. n. (met avoir)

Deel of aandeel

hebben, deel nemen (in dezen zin met à). Vous partici p erez à ma fortune, gij zult aan mijn geluk
deed hebben. P- b une conjuration, aan eene zamenzweri-ng deel nemen. -- 1 Théot.] P- aux mérites
de Jésus Christ, aan de verdiensten van J. Ch.
deel hebben, die deelachtig worden. --- Deelnemen,
belang stellen: P- à in douleur de qn., in iemands
droefheid deel nemen. (in dezen zin zegt men liever prendre part.) — lets van den aard, de eigen
natuur eenex zaak hebben (in dezen zin-schapof
met de) Le mulet participe de l'àne at du cheval,
muilezel
heeft iets van de natuur des ezels en
de
van die des paards.
Partietilairc, adj. [Gram.] Tol liet deelwoord
behoorend. — Weleer ook z. V. a. PARTICULIER.
Particstlariser, v. a. Met of in bijzonderhe
den verhalen, uitvoerig beschrijven, omstandig ver
P - un fait, un évèrnement, een feit, een-teln:
voorval omstandig verhalen. (absol.) — 11 particularise trop, hij treedt te veel in bijzonderheden. -^
Bijzonder maken, op een enkel geval betrekking doen
hebben (in tegenstelling met généraliser): Son observation na mien particularisé. zijne aanmerking betrof geen bij zonder (concreet) geval (zij was alge meen). [Prat.] P mm affaire, Bene regtszaak
of aanklopt tegen een' enkelen van vele mnedeschuldigen instellen. — Hel part. passé is ook adj.: Fait
p-, in bijzonderheden medegedeeld feit n. -- Partieularisme, n1 . [Théol.] Leer f. der bijzondere
genade (volgens welke Jezus Christus alleen voor
de uil verkorenen is geslorcen); — meening f. der joden, dat God onder alle volleen hen allen/mee/tuitverkoren en hen der eeuw/ge zaligheid deeldehtig
maakt, p a r t ie M a r i sal, us. — S [Pout.] B zon der belang, eigenbelang n. -- Partiealariste, m.
Aanhanger va a? 't particulari.smus, p a r t i c u l a'r is t ni. - -- Voorstander m. van een bijzonder ge-

—

-

,

voelen.

Partieaularité, f. Bijzonderheid, b ijzondere
omstandigheid, p a r t i c u l a r i t e i t f. Conter toutes les p-s d'un fait, al de bijzonderheden van eene
daad vem-ha!en.
Pai•tiec,ie, f. [bidact.] Deeltje n. (z. v. a. corpuscule, atosne): Les p-s dunt les corps soot composés, de de lljes of atomen , waaruit de ligchamnen
zamengestelrl zijn. — L'éïrne est une p- de la Divinité, de ziel is een deeltje, een sprankje der Godheid. — j Liturg.] Kruimeltje, klein stukje der gewijde hostie. -- [Gram.] Rededeeltje, onbui,gbaar,
onveranderlijk , naeest eenlettergrepig woordje n.,
Partikel f. P- con jonetive, disjonctive, verbindend,
scheidend woordje. P- prépositive of préfixe, voorvoegsel (zoo als a, ah. ad, con, des, di, enz.). Ppostpodil ive, aanhangsel (ei, Th, da). P- inseparable,
sepaarart►le, onscheidbare, scheidbare partikel. — Pnohitiarire, z . r OB1LIAIRE . -- S Partieenlé, e, adj.
[Gram J Van eene partikel voorzien of vergezeld.
Particulier, ière, adj. Bijzonder, eigen: Un
mol if p-, eene bijzondere beweegreden f. Il a un
zèle p- pour le bien de cette maison, hij heeft
een' bijzonderen ijver voor de welvaart van dit
huis. Cela est p- in ce pays-lb, dit is dat land
eigen. — B ijzonder. afzonderlijk (in tegenstelling
,

met général, universel): L'interèt p- doit céder
a I'intérèt général, het bijzonder belang moet wij
voor 't algemeen belang. L'Eglise admet un-ken
jugeruent p- après la mort. de Kerk neemt een
bijzonder oordeel na den dood aan. — Legs p-,

bvjzonder legaal ii. -- Ook in tegenstelling met
public : La vie publique et p ière, hel openbaar

,.rn het bijzonder (e fry teloo.c) leven. — Omstandig,
de b(jzrinder heden e_) :revend: I1 ma fait un délail
p- cie cetle affaire, hij heeft rnij een omstandig
verslag van die zar:? gei eren. Les circonstances
les plus p-s, ode minste, bijzonderste anstan.dighe'len f. pl. — 13(jzonrler, afzonderlijk, afgezonderd,
cfgeschei en: 11 habite urge maison p-ère, hij be-

woont een afzonderlijk huis. Un bien p-, een af

zonderlijk goed n. --- Bijzonder, ongemeen, zonder ling, buitengewoon , zeldzaam: C'est un homme
tout p-, 't is een gansch ongemeen bijzonder man.
Un talent p-, eens ongemeene onbegaafd/meid f. Une

conduite p-ère, een zonderling gedrag. Faire un
cas tout p- de qn., de qc., buitengemeen veelwerk
van iemand, van iets maken. - I1 y a qc. de pentr'eux, zij hebben iets bijzonders, iets geheims,
eane bijzondere zaak onder elkander. Nous n'avons
rien de p- 1'un pour l'autre, wij houden niets voor
elkander geheim. 11 n'y a rien de p- entre eet
homme et cette femme, er bestaat geenerlei verdachten, ongeoorloofden omgang tusschen dien man en
die vrouw. — PARTICULIER, m . Het bijzonder e: Le
p- dune affaire, het bijzondere, eigenaardige van
eene zaak. — Aimer son p-, veel van zin huis
houden, graag te huis zijn. — Bijzonder, op zich
zelven staand persoon, ambteloos of onbeambt persoon, iemand , die geen openbaar ambt bekleedt,
eenvoudig burger, privaat persoon, p ar ti k ulier m. On ne doft pas préférer l'intérêt d'un pà l'intéret de toute une nation, men moet het belang van een' bijzonder' persoon niet stellen boven
't belang eener natie. II y a des choses qu'un ppeut se permettre, mais qui ne conviennent pas
a une personae publique, er zijn dingen, die een
burger, een ambteloos persoon zich veroorloven
mag, maar die eenen ambtenaar, een' openbaar'
persoon niet betamnen. Ce nest qu'un p-, 't is
maar een eenvoudig burger. — (pop.) Que nous
veut ce p-, wat wil die man, dat mensch van ons
hebben. -- Sa particulière, zijn meisje. zijne beminde. -- DANS LE PARTICULIER, toe,. adv. In bij
zonder gezelschap: 11 est aimahle dans le p-. —
EN PARTICULIER, toe. adv. Afzonderlijk: in 't bijzonder. alleen. En général et en p-, in 't algemeen
en in 't bzonder. Il faut le voir en p-, gij moet
hem alleen zien. Je vous parlerai en p- ik zal u
alleen, in 't bijzonder spreken. —En mon p-, Pour
mon p-, wat mij betreft, mij aangaande, wat mij
belangt, voor mijn persoon. — 11 est en son p-,
hij is in zijne kamer, in zijn kabinet. — Vivre en
son p-, op zich zelven leven, eene eigen linie/manding, eigen tafel hebben. — Partieulièreinent,
adv. In 't bijzonder, inzonderheid, voornamelijk,
vooral; in bijzonderheden, omstandig: 11 vous honore p-, hij eert u in 't bijzonder. I1 vous a recommandé p- cette affaire, hij heeft u in 't bijzonder
deze zaak aanbevelen. Jeu connais plusieurs, et peet homme, ik ken verscheidene van hen, en voor
dezen roan. I1 excelle en bien des choses,-namelijk
et p- en poésie, hij munt in vele zaken uit, en
inzonderheid in de dichtkunst. — Je vous conterai
cela tantdt plus p-, ik zal u dit aan stonds omstan.diger verhalen.
Pantie, f. Deel, gedeelte n. Le tout est plus
grand que sa p-, het geheel is grooter dan zijvr
deel. Les cinq p-s du monde, de vijf werelddeelen. — Une p- de son armée, een gedeelte van zijn.
leger. Les p-s du corps humain, de deelen van 't
menschelijk lirgchaam. La p- salve, malade, het gezonde, zieke deel. Les p-s nobles, de edele deelen.
Les p-s organiques. de organische deelen. Les p-s
honteuses , of naturelles , of enkel Les p-s, z.
-

HONTEUX. (fig.), z . HONTEUX . — La p- supérleure

de 1'homme. 's menschen hoogergedeelte, zijne rede,

La p- inférieure, animale, hel lagere, dierljkegedeelte. Les p-s d'oraison. z. ORAISON. P-s similaires, deele n van eenerlei aard. P-s dissimilaires,
van elkander verschillende deelen. — [Arith.], z.
ALIQUOTE, ALIQ[TANTE. — Une p - de son temps ,
een gedeelte van zijnen tijd. II cache one p- de la.
vérité, hij verbergt een gedeelte der waarheid.. .-.
.Partij f. hoeveelheid waren (die men koopt of verhoopt): II a vendu unie grosse p- de draps, de
café , hi heeft eene aanzienlijke partij lakens,
ko[Jij verkocht. — [Coals., Fin..] Post, schulden post m.; rekening f. I1 avait à recevoir one p- de
mille florins, hij had een' post van duizend gulden
te ontvangen. Paves lui cette petite p-, betaal hem
dezer kleinen post. Laisser one p- en souffrance,
een' scliuldenpost in de rekening laten openstaan.
On a nrreté ses- p-s, men heeft zijne schulden, zijne
posten, zijne rekening gesloten, voor goed erkend.
(In deze beleekeni,s verouderd.) — (Loc. prov.)
P s (liever mémoire) d'apothicaire , z. AI'HTHIGAIR E.
- Partij f., spel H 11 faut faire cent points pour
-

-

.

PARTIEL
g agner la p-, men moet honderd punten maken, om

het spel te winnen. Jouons une p- d'échecs, laat
ons eene partij schaak spelen. Vous avez perdu
Ja ,p-, op hebt de partij, het spel verloren. z. ook
LIE. — Qui quitte la p-, la peril, die de partij opgeeft, verliest ze; (fig.) wie eene zaak niet doorzet,
Can niet slagen. -- Il a gagné lat p-, hij heeft het
spel, de partij gewonnen. Coup de p-, beslissende
slag, stoot, worp, enz.; (fig.) beslissende handeling f.,
beslissende stap in., beslissend voorval n. — (fig.)
Cet homme fait Bien sa p-, deze man weet zijne
zaak goed te maken. Tenir ses livres à p-s doubles, zijne boeken met dubbele posten houden, italiaansch boekhouden. C'est une p- faite ir la main,
't is eene afgesprokene zaak. z. ook PELOTER. —
La p- nest pas égale, de partij staat niet gelijk.
La p- nest pas tenable, de partij is niet houdbaar.
-- Partij f., tusschen eenige personen ontworpen
plan tot verlustiging, tot uitspanning, enz., gezelschap n. Voulez-vows ètre de la p-? wilt gij van
de partij, van 't gezelschap zijn? Une p- de plaisir,
eene partij van vermaak , pleizierpartij. P- de
chasse, de pèche, jagtpart j, vischpartij. — Cette
p- a été très-agreable, deze partij, dit gezelschap
is zeer aangenaam geweest. P- camee, gezelschap
van vier personen, twee mannen en twee vrouwen.
La p- n'a pas eu lieu it cause du mauvais temps,
on la remise a lundi, de partij heeft geene plaats
gehad wegens het slechte weder, aten heeft ze tot
maandag uitgesteld. — (lig.) Se mettre de la p-,
aan iets deel nemen, zich net iemand vereenigen.
Remettre la p-, iets uitstellen. I1 ne taut pas remettre la p- au lendemain, men moet niet tot
morgen uitstellen, wat men heden kan doen —
[Jur.] Partij , tegenparlj f. Qui est volre p-? wie
is uwe partij? C'est ma p- adverse, opposante, dat
is mijne tegenpartij. On 1a recu p- intervenante,
men heeft hem als tusschenbeiden- korvende partij
aangenomen. Etre juge et p-, regter en partij sn
eene zaak zijn. P- comparante, verschijnende partij.
z. ook DEFAILLANT, ADVERSE, LITIGANT, Our, Cl VIL , PUBLIC. — Prendre son juge a p-, zijn' regter

wegens onwettige handeling aanklagen.— (Jig.) Prendre qn. it p-, iemand het gebeurde kwaad welen,
het op horn verhalen. Vous avez affaire a forte p ,
gij hebt eerie sterke tegenpartij, gij hebt met een'
magtigen vijand te doen. 11 nest pas p- capable,
hij is daartoe de man niet, hij heeft niet de behoor
bekwaamheden daartoe. — (Prov.) Qui n'en--lijke
tend qu'une p- n'entend Tien, men snoet over
en weer, voor en tegen hoores. -- P-s. pui tijen f.
-

pl , z.
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CONTRACTANT, INTERESSE, BELLIGÉRANT. —

[Fin.] P-s prenantes, ontvangende partijen, schuld
staat, wier betaling op een bijzonder-eischrvand
fonds is aangewezen; — deelhebbers van eerie door
't gouvernement gedane uitdeeling van levensmiddelen, kleederen, enz.; — a.l de schuldeischers, die in
wettige volgorde bij eerie uitbetaling der fondsen van
hunnen schuldenaar opkomen. -- P-s, goede hoedanigheden f. pl., talenten n. pl. (in dezen zin ou^l):
Il a mutes les p-s d'un bon capitaine, hij heeft al
de vereischten van een' goed veldheer. — [Mus.]
Partij, stem f.: Chanter sa p-, ,en p-, zijne partij
of stem zingen. Un psaurne a quatre p-s, een
psalm op vier stemalen. P- de violon, de piano,
viool-, piano-partij. P- récitante, hot^fdstem, hoofdpartij (welke door de andere geaccompagneerd
wordt). z. ook CONCERTANT. — Partij, het papier
of muzijkboek, waarop of waarin ieders partij geschreven is: Avez-vous apporté vote p- ? hebt gij
uwe paslij medegebragt 7 — (fig. et fam ) Cet bom me tient kien sa p-, die man voldoet aan zijn'
pligt, speelt zijne rol goed. 11 tient bien sa p- ti
table, hij laat het zich aan tafel goed smaken. -EN PARTIE, loc. adv. Ten deele, gedeeltelijk, deels:
II nest héritier qu'en p-, h j is niet dan ten deele
erfgenaam. L'armee Ptait en p- composée l aventuners, h t leger bestond gede(,ltelgk uit gelukzoekers. — Somtijds wordt, bij herhaling van en partie, het voorz. en weggelaten: Le parement s'est
fait p- en argent, p- en billets, (Ie betaling is deels
in geld, deels in papier geschied. — EN QUEL QUE PARTIE, Inc. ode. Tenirerrnate.
Partiel, Ie, adj. Gedeeltelijk, een deel van een
Geheel uitrrrukend ; bij gedeelten gesch,iedend, 1) a rtiee l: Sommes p -les, gedeeltelijke, afzonderlijke
songmen f. pl. — Travail p-, gedeeltelijke, hij gedeelten gedane arbeid en . Revolte p-le, gedeeltelijke,
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niet volvoerde omwenteling. — [Astr.] Éclipse p-In,

Z. ECLIPSE . — [t-i. n. j Métamorpbose p-le, gedeel-

lelijke gedaante- verwisseling f. (der insecten). --Pluie p -Ie, regen, die slechts op ééne streek valt. Partiellemeut, adv. Bij gedeelten, gedeeltelijk,
voor een gedeelte, ten deele.
Partil, e, adj. [Astrol.] Zékere bepalingswjjze
van 't aspect of den onderlingen stand der sterren:
Conjonction p-, zamenstand, aspect van twee sterren in denzelfden graad. Opposition p-e, tegenstand. aspect op 180 graden afstand. Trine p-,
Quadrat p-, aspecten, waarbij twee sterren op 1L4,
op 90 graden a/stands van elkander staan.
-j- Piartir, V. a. Verdeelen, in, vele deden scheiden (zelden voorkomend dan in den infin., in): (Loc.
fig. et fain.) lis out toujours maille it p- ensemble,
z. MAILLE. — t SE PARTIR, C. pr., Z. V. a. SE
PARTAGER.

Partin, V. n. (met avoir als inca inzonderheid
de handeling, met etre als enen 't gevolg der handeling, den toestand op 't oog heeft) Vertrekken,
zich op weg begeven, afreizen, verreizen, henen- of
weggaan, wegtrekken, opbreken. Il vient de p-,
hij is zoo even vertrokken. Mon fits est parti p our
Amsterdam, mijn zoon is naar Arnsterdarn vertrokken. Je pars dans une heure, ik reis in een uur
af. P- á coeval, en voiture, af- of wegrijden. Pen ra^nant, afroeien. P- par eau, afvaren. — Pde ce monde, uit deze wereld vertrekken of afreizen, sterven. — I1 ne part point de I'église, hij is
altijd in de kerk te vinden. — (Loc. prov.) Psans dire adieu, sans payer I'hóte, zich in stilte
wegpakken, henengaan zonder te betalen, den kreupelen waard slaan. — Opsprinc,en, opvliegen, uitof wegvliegen (inz. van dieren, van vogels, van
wild); — afga -,rn, losgaan, losbersten, losbreken, uit
Le lièvre partit a trois pas de nous, de,-schietn.
haas sprong drie schreden van ons op. Le chien a
fait p- les perdrix, de hond heeft de patrpzen doen
opvliegen. Faire p- une pierce de la mine, eenen
steen uit de mijn doen springen. — La bombe part
du mortier, de born vliegt uit den mortier. La
foudre part de la vue, de bliksem schiet uit de
wolk. Le fusil a parti tout d'un coup, 't geweer is
eensklaps afgegaan. Faire p- on ressort, eene veer
doen afspringen. — [Man.] Ce cheval part bien
de Ia main, dit paard zet zich goed in galop, springt
goed in den galop aan. -- (fig.) Des qu'on lui parle,
it part de la main, it part de barre, zoodra men
maar spreekt, vliegt hij, op 't eerste woord is hï
gereed, hij de hand. — (fig.) P- d' u n éclat de rise,
in lage/ten uitbarsten. — Sa réponse ne tarde pas
a p-, hij heeft zijn antwoord terstond gereed. Ce
mot est pasti plus vile qu'il n'aurait voulu, dat
woord is hein eerder ant napt, dan hij wel gewenscht had. — Ontspringen, ontstaan, uitvloeijen,
uitkorren, voortkomen, afkomstig zijn: Les nerts
parlent du cerveau, de zenuwen ontspringen uit
de hersenen. Touti s les artères partent du coeur,
alle slagaderen korven uit het lhart, hebben hunnen
oorsprong in het hart. — Ce conseil ne part pas
de lui, deze raad komt niet van hem. Ce sopt des
louanges qui pastent de la flatterie, dat zijn lof
tuitinflen, die uit vleijerij voortkomen. P- d'un
principe, van een beginsel uitgaan. Vous ne partez point d'un bon principe, gij gaat niet van een
goed beginsel uit. — (fig. et pop.) Cela part de sa
boutique, dat komt uit zijn' koker. -- 5 PARTIR DE,
toe. préh. Van ... af. te rekenen of te beginnen
van: A- p- d'aujourd'hui, soyez plus exact, wees
van heden af naauwkeuriger. — a PAIITIR DE Lil,
Inc. adv. Dat aannemende, dal zoo zijnde, aangenomen dat dit zoo zij. — PAnTIR, v. a. [Man.]: P-un
cheval, een paard in beweging zetten. - PARTIR, m.
[Man.] Het afgaan, in beweging komen van een
baard: Ce cheval a le p- prompt. dat paard gaat
vlug af, zet zich vlug in beweging.
Partisan, in. Aanhanger, voorstander m. Les
p-s de Napoleon , de aanhangers van Napoleon.
Chaque auteur a ses p-s , ieder schrijver heeft
zijne voorstanders. — [Mil.] Part jganger; officier,
bevelhebber van eene bende partijgangers. Faire la
guerre en p , den partijgangers oorlog voeren. —
Wveleer nok (in verachtelijken zin): Pachter in. der
geldmiddelen. — S Partisa.ne, f. Aanhangster,
(kelk m.
voorstandster f.
Partite, wij. [Bot.]: Calice p-, diep gedeelde
1- Partiteur, m. [Arith.j Deeler m. (diviseur).
,

-

-
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PARTITIF

--

-- 4 Ces p-s de renommée, die uitdeelers der
faam, des roems.
Partitif, ive, adj. [Gram.] Deelend, een deel
aanduidend. Article p-, deelend lidwoord n. P l us i.e u r s, q u e 1 q u e s sont des norns adjectifs p-s,
p1usieurs, quelques zijn deelende bijvoege ljke naamwoorden. M ó I t i e est un substantlf
p-, m o ii i é is een deelend zelfstandig naamwoord.
— Collectif p-, deelend verzamelwoord n.
Partition , f. [Didact.] Deeling, verdeeltng,
par t i lie t. — [Bi itliog r.] P-s oratoires, Cicero's
werk over de deelen der redekunst. — [Bias.]
Hoofdverdeeling, verdeeling van het schild in twee
IV ke vakken door de regie lijn, in vier verschilne ri jtingen getrokken en telkens door 't middelpunt des schilds gaande. — [Bot.] ledere blad
als de deelgin enkel door de basis ver -afdeli.g,
zijn. — [Mus.] 41slernmig muzijkstuk n.;-enigd
de onder elkander geplaatste verschillende sternmen van een muz[jkstuk, p ar t i t u u r f. — Grond
regel tot stemming van 't orgel en de-sternigf.,
piano door temperatuur. -- [Phys.] P- de baromètre, verdeeling des barometers in 7 deelen.
Partner, m., (angl.). z. PARTENAIRE.
,

^

Partologie, f. [Méd.] Geboorteleer, verhan-

deling f. over de verloskunde. — Partologiyue,
adj. Verloskundig, de geboorteleer betre/j'ena, p a rtológisch.
Partout, adv. Overal, allerwege, alom, wijd
en zijd, heinde en verre. — (Loc. prov.) On ne
peut ètre p-, men kan niet overal te gelijk zijn,
Keene verschillende zaken te gelijk waarnemen. —
Se fourrer p-, Fouri er son nez p-, z. FOURRER.[Jeuj Six p-, As p-, Blanc p-, etc., zessen, azen,
blanken overal (in het domino-spel, om te kennen
te geven, dat er zessen, azen of blanken aan de
beide einden van de steenenrj .staan). — In dezen
zin ook als subst.: Faire on p-, hetzelfde oogengetal aan beide einden brengen, een Ir or l out maken.
Part-preiiant, in., -e, f. [Ant. prat.] Deelhebber m., -hebster I. (in eerie er fenis).
Parturateicr, m. [Chir.] Voormalig werk
bij moeijelijke verlossinr(en , p a r° t u r á--tuign.
t 0'1' in. — Parturation, f. Baring t., het baren.
Part, in. [H. n.], z. V. a. POJIACANTHE.
Parulie, f., Paralis, m. [Méd. j 1 andvleeschgezwrl n., Karinis 1.
Parure, f. Opschik, tooi in., tooisel, sieraad,
pronksieraad n ,opsiering, opschikking, optooijing f.
L1ne grande beauté na pas besoin de p , eene
grutte schoonheid heeft jeenen opschik noodig. Cette
parure ne lui sled pas Bien, dit tooisel staat haar
niet coed. — Les fleurs sont la p- du printeflll.)s,
de bloemen zijn het sieraad der lente. La p- des
bois, het pronkgewaad der bosschen, het gebladerte.
— (fig.) La modestie est la plus belle p- dune
jeune hole, de zedigheid is 't schoonste sieraad van
een huisje. — P- de diamants, de rubis, garnituur
of stel riiamonten, robijnen. — Gelijkheid, overeen
meer dingen: Chevaux-komstf.uchenw
de meire p-, paarden van gelijk haar en gestalte.
— (Fel.) Tuut est de meme p- eiei lui, bij heinis
alles gel'jk, alles draaft bij hem denzelfden stempel.
--['tech.] d fsnijdsel, afknipsel, a fxchaa flu l n. Pdu pied du cheval, hoe/snippers in. pl. (fie 't veegmes des hoe/^,rrrids werjneemt. eer het paard beslagen wordt). P- d'une peau de veau, snippers, af
snijdsel eerier kal/shaid. — P-s, ledersnippers voor
-

't lijrnkoken.
Parvexnir, v. n. (met èíre) Bereiken, tot een

voorgesteld doel komen (inz. als di t moeite en tad
kost, eeraken: Après one route de quinze jours,
ils parvinrent an pied des Alpes, na eene reis van
veertien dagen bereikten zij den voet der ,alpen.
-- Bereiken, komen tot (van zaken): J'espére que
ma lettre parviendra jusqu'a lui, ik hoop, dat rragn
brief heng zal geworden, heisi ter hand zal komen.
Ce bruit va p- aux oreilles du rol, dil gerucht zal
's konings ooien bereiken, zal weldra den koning
ter ogre komen. Le s écrits des Egyptiens ne soot
pas p-s jusqu'á rions, (Ie geschri/ten der l rgyptenaars zijn niet tot ons gekomen. -- (fig.) P- a on
grand tge, een' hoogen ouderdom bereiken. P- b la
couronne, aux plus hautes dignités, tot de kroon,
tot de hoogste waardigheden geraken. 11 na pu pb etre riche, hij heeft niet zoo ver kunnen korten,
dat hij rijk geworden is. — (atisol.) Fortuin teaken, vooruit komen, zich verheffen: C'est un hom-

PAS.

me qui ne peut pas manquer de p-, 't is een man,
die gewis fortuin zal maken. Je doute qu'il parvienue par de pareilles voles, ik twij/el, of .h#
door zulke wegen (middelen) zijn geluk zal maken,
vooruit zal koeien. — Het part. passé komt ook
als adj. voor: Un fruit parvenu a sa mat.urité,
eene tot rijpheid gekomen vrucht. Un homme paux dignités, een tot waardigheid gemaakt man.
— Parvenu, m. Man van fortuin, iemand, die
van een' geringeren tot hoogen staat gekomen is.
Gelukskind , fortuinskind n., heer van gisteren,
parvenu m. — Ook als adj.: Un sot p-, een van.
niet tot iet gekomen zot.
Parvieolle, adj. [H. n.] Met korten hals, kort
— Parviflore, adj. [Bot.] Kleinbloemig.-halzig.
— Parvii'olié, e, adj. [Bot.] Kleinbladerig. —
Parvirostre, adj. [H. n.] Niet kleinen, dunnen
snavel.
Parvis, ni. Voorplein, voorhof n.: Lep- d'une
église, het voorplein van eerie ke rk. Le p- du temple de Salomon, het voorhof van Salomo's tempel.
Le p- des Israelites, des Gentils, het voorhof der
Israëlieten, der Heidenen. — (poét.) Les célestes
p-, Les p- céléstes, het hemelgewelf, de hemel, de
Olympus m. — Les p- sacrés, het heiligdom, de
tempel m., de kerk f.
t Parvité, f. Kleinte, kleinheid f. (petitesse).
--- Parvuii isiaie, adj. (barbarismus van Voltaire en d'Alemt,ert) (iron.) Zeer klein.
Pas, m. Schrede, trede f., stap, voetstap, tred,
pas gin. Le p- d'un homme, d'un cheval, de schrede, voetstap van een' mensch, van een paard. I1
eient à peiits p-, hij komt met kleine stappen, met
korte schreden. Marcher toon p-, goed doorstappen.
Je le vis à trente p- de moi, ik zag hem dertig
schreden van mij. Faire un p- en arrière, eene
schrede achteruit doen. Retourner sur ses p-, den
zelfden weg terugkeeren; (fig.] nog eens hetzelfde
doen. Précipiter, Hater ses p-, zine schreden ver haasten. Arreter, Fixer ses p-, blijven staan. Egarer ses p-, verdwalen. Trainer ses p-, langzaam
en inoej)elijk gaan. — Faux pas, z. FAUX-PAS. —

(fig.) Faire un p- de clere, z. CLERC. — Aller an
p-, stapwoels gaan. Faire des p-, de grands p-,
stappen, groote stappen doen; (fig.) vorderingen,
snelle vorderingen maken. Aller it grands p-, met
groote schreden loopen, snel voortgaan; (fig.) spoedig vooruit, tot fortuin , tot aanzien korrzen. I1
s'est retiré an petit p-, hij is stilletjesweggeslopen.

(fig.) Marcher a p- de loop, de larron, z . LOUP .
Faire aller qn. plus vile que Ie p-, iemand beenen
maken, hem in beweging brengen. Voilh son p-,
zóó is zijne gewoonte. II mal'che b p- cornptés, li jf
gaal deftig, state/uk. Aller b p- de toriue, de géant,
als eene slak gaan, reuzestappen doen. Marcher
sur les p- de qn , Suivre les p- de qn., iemand navolgen, iemands voetspoor drukken. S'attacher aux
p- de qn., iemand overal volgen. Vous devriez
baiser la trace de ses p-, z. BAISER . En ètre an

premier p-, nog niets gevorderd zijli. Faire les
premiers p-, de eerste stappen, voorslaven, voor
verzoening) doen. — (Proc.) I1-steln(b.vo
n'y a que le pre mier pas qui coûte, alle begin is
moeijeljk, de aanvang is 't moeigeljkst; is de eerste
fout of zonde begaan, dan valt men ligt in andere.
Tout dépend du premier p-, een goed begin is 't
halve werk, goed begonnen is half gewonnen. La
peur a bon p-, de vrees heeft Ihazevoeten.— [Danse j
Kunstrnati e danstred, danspas, pas m. P- balancé,

coupé, . Chassé, glisSé, z. BALANCE, COUPÉ, CHASSÉ,
GLISSE (als subst.) — [EsCr'.J, z. MARCHER. — [:Viii.]

Pas, P- ordinaire, aceéléré,redoublé, posm.,gewone,
gezwinde, verdubbelde pas of steunpas. P- droit,
oblique, de cólé, repte, schuinsch.e lias, zjjpas. Pde charg e, stormpas. Perdre, Prendre, Changer
le p-, den pas verliezen, aannemen, veranderen.
Marquer le p-, z. MARQUER . Ouvrir Ie p- du pied
gauche, den gas niet het linkerbeen beginnen. Pd'école, school- of exercitie-pas. — (lig. et fate.)
Menie qn. au p-, iemand tol zijn' pli^it brengen. —
[Man.] Slap: Ce cheval va bien ie p-, dal paard
stapt goed, raat goed in den stap. Maitre, Remettre on theeai an p-, een paard doen stalpen, weder in den stap brengen. P- de camp, veldstap.
Cheval de p-, lrac,rd, dat een' goeden, ligten stap

gaat. Cheval b p- relevé. paard, dat de beengin goed
of hoog in den slap ol:ligt. P- averti, hulpstap, af-

gemeten stal). P- d'école , écouté, verzamelde stap,

-
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schoolstap. --- (fig. et fam.) Faire qc. en deux pun sant, iets vlug , zeer spoedig uitvoeren. -[Cheval.] P- d'armes, wapenpas m., plaats, die
een ridder tegen eiken aanvaller moest verdedigen;
tournooikamp m., dien een ridder alleen, of ook geholpen door Zijne wapenbroeders, allen strjdlustigen aanbood. Ouvrir le p-, een tourhooi of steeksp el openen; (fig.) aanvangen, den woorq!enstrijd,
de onderhandeling, enz. openen. — (fig ) Etre dans
un mauvais p-, in een' nételigen, gevaarlijken toestand zijn. — (fig) Voorgang m., regt n. om voor
te gaan; voorrang m., meerderheid f. Donner le p- à
qn., iemand laten voorgaan, ,het eerst laten binnen
treden. Ceder Ie p- à qn., z . CEDER . — Stap, gang m.,
moeite f. (die men voor iemand of iets aanwendt) :
Faire Bien des p- pour son ami, vele gangen voor
een' vriend doen, veel moeite voor hem aanwenden.
Cela lui a conté bien des p-, dat Beeft hem veel
loopens gekost. Vous y perdrez vos p-, gij zult
daartoe vergeefsche moeite doen. Je ne ferai pas

un p- de plus pour cette airaire, ik zal voor die
zaak geen' voet meer verzeilen. Je regrette mes p-,
ik betreur mijne vergeefsche pogingen. — 11 plaint
ses p-, I1 est avare de ses p-,
doet niet gaarne
eenige moeite voor anderen. — hi
(Jg.) Stap, gang m.,
gedrag n., handelwijze f., doen en laten n.: Observer tous les p- de qn., al de gangen van iemand
gadeslaan, iemands doen en laten bespieden. Dieu
compte tous les p- du pécheur, God telt al de
stappen des zondaars, slaat al de gangen des zondaars gade. — Stap m., voetspoor n., afdruk m.
van den voetstap: Nous virnes des pas d'homme
sur Ie sable du rivage. wij zagen menschenstappen op 't oeverzand. Distinguer le p- d'un cheval
de celui d'un mulet, het spoor eens paardevoets van
dien eens muildiervoets onderscheiden. — Pas,
stap m., afstand van den eersen voet tot den anderen bij 't loopen: 11 y a tant de p- au kilomèt.re,
er gaan zooveel passen in den kilometer of de mil:
Ce fusil porte tant (of à tant) de p-, dat geweer
draagt op zoo en zoo veel passen. Mesurer au p-,
afstappen, met den pas afrneten. — f 1étrol.] Pgéornétrlque, geomélrische, duitsche pas of schrede
(= 1,47 meter). P- rog ain , romeinsche schrede
(= 1.73

meter, en somtijds ook de helft daarvan) .

P- grec, grieksche schrede (= 0,77 meter). — II ne
vent pas avancer, reculer d'un p-, hij wil geen'

stap voor-, achterwaarts doen, hij wil blijven waar
hij ?s. I1 ne faut pas le quitter d'un p-, d'un soul
p-, men moet geen' voetstap van hem van laan
gaan. -- (bij overdrijving) I1 n'y a qu 'un p d'ici
cbez mol, ik woon hier ligt bij. Il demoure a deux
(trois, quatre) p- d'ici, hij woont maar twee (drie,
vier) stappen van hier. --- (fig.) I1 n'y a qu'un p-

de la vie à la mort. du plaisir a la douleur, de

overgang van 't leven tot den dood, van 't vermaak
tot de droefheid is het werk van één oogenblik.
— [f éogr.1 Pas, bergpus m., naauwe bergengte f.:
Le p- des Thermopyles, de bergengte van Thermopylce. Défendre Ie p-, den pas verdedigen. — Zeeëngte f., naauw n., straat f., kanaal n.: Le P- de

Calais, de straat van Calais, het Kanaal, het Engelsche kanaal. — 11 y a la an Bien mauvais p-,
er is daar eerre moejelijke, gevaarlijke plaats omn
door te komen. — (fig.) Se tirer d'un mauvais p-,
d'un p- diffïcile, zich uit een' moeijelijken, gevaar
toestand bevrijden. z. ook G LISSAN T. — (fig.-lijken
et pop.) II a passé le p-, sauté le p-, hij is er geweest (inz. van terdood gebragtemisdadigers).—(fig.
et fam.) 11 a fallu passer le pas, hij heeft er toch
aan moeten gelooven, hij heeft zich toch daartoe
gedwongen gezien. z. ook FRANCII1R. — [Tech.]

Sprong m., elke gang des draads door de schering,

Etre hors du p-, een' verkeerden sprong nemen, den

verkeerden draad nemen of eersen draad overslaan.
— Elke slag m. van het touw om de radspil, van
den horlogicketting om de kettingspil of snek. —
P- de vis, schroefdraadsafstand, afstand tuscchen

twee schroefdraden. — Steen, opired of aftred ni.
vóór een' deurdrempel; trede f. van een' trap. Prenez garde, it v a in un p-, voorzienig, hier is een
op- of aftred. II y a quatre p- a ce perron, die
sloep is vier treden hoog. Keep f. tot inlating
der sparren in de muurlat; keep, uilhakking f.,
nest n. in 't zaadhout, tot inlating der ruimstutten. — Les ar tisans ont des outils de toutes
sortes de p-, de ambachtslieden hebben gereedschap
van allerlei afmeting of grootte. --- PAS a PAS, loc.
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adv. Stapvoets, voet voor voet, langzaam: Aller
p- a p-, stapvoets gaan. -- (Prov.), z . LOIN . — DE
CE PAS , TOU T DE CE PAS , loc. adv. Op staanden
voet, oogenblikkelijk: J'y vals de ce p-, ik ga er
op staanden voet heen.
Pars, adv. (doorgaans voorafgegaan van ne. of
ook van non) Niet. Je ne veux p-, ik wil niet.
N'en parlez p-, spreek er niet van. Se conduire

par la raison et non p- par fantaisie, zich door de

rede en niet door grilligimeid laten biden. — Som
wordt ne weggelaten, inz. bij dichters: P- que je-tijds
sache, niet dat ik weet. Vois -je pas de buveurs une
troupe joyeuse? zie ik niet een vrolijk gezelschap
drinf£ebr 'olrs ? -- PAS UN, PAS UNE, z. v. a. AUCITN,
AUCUNE, geen, geene, niet een, niet eene: Pas on ne
le croit, niet een gelooft het. Pas une expérience
ne lui a réussi, niet eene proefneming is hein gelukt. — (Vgl. ook NE) .
Pasan, m. (H. n.] Bezoar-gazelle f. van Afrika,
pasang of paseng in. (ook gazelle du bézoard geheeten).
Pascal, e, adj. Tot het paasehfeest (zoowel
der joden als der christenen) behoorend: Agneau
p-, paaschlam n. — Devoir p-, Coninluniori p -e,
paaschpligt ni.. paaschbiecht, paasch - currcrrtunie t.
Fètes p-es, paasch. f eesten n . pl. , paaschdagen m. pl.
— (Het plug. nl. pascaux is niet in gebruik; pascals wordt door socrrr ógen gezegd.)
Pascalin,rn.,l'ascaline, f. of als adj. Rotte
pascaliue, f. [:%pith .] Eene door Pascal uitge-

vonden reken-machine f. , p asc ah i s c h rad n.,
pascaline f.

Pascau, in. [Bot.] Soort van vijg f.
PaS-d'àue, nl. [Bot.] Hoefblad ri. (tussilage).
Grand p-, groot hoefblad (pétasile). — ('rich.]

Galggebi.t n. , soort van gebit voor harobekkige
paarden. — Werktuig n ter openhouding van den
mond des paards, om dien inwendig te bezien. -Steekblad n., handbedekkend gev,st u. van een' degen. (Plus. Des pas-d'àne.) — Pas- darmes, z.
onder PAS m. — Pas-d'asse, m. ['I'ech.j Schuine
kant ni., inwendige afronding I. der duigen, b#
den gorgel. (Plur. Des pas-d'asse.) — Pits-de
:

-chat, m. [Tech.] Nest, wee/nest n., een cgrbr ek

in 't laken. (Plur. Des pas-de-chat.) — Ps-de
-cheval, m. [Bot.] Hoefblad n. cler Alpen (cacalie). (Plur. Des pas-de-cheval.)—Pas-de-paysau, Pas-de-poutlain, m. [H. n. j Vulk.inuatn
van twee schelpsoorten. (Plur. Des pas-de-paysan,
de-poulain.) — Pas-tie-sourï,,

III .

[Anc. fort.]

krultrap m. (Plug. Des pas-de-Souris.).

Paseva, in. [H. n. j , z. V. cc. PASAïv.
Pali rephe, m. Schrijver in algemeen schrift,
p a s i g r u ap h, in . — Pasigrapher, v. a. In

algemeen schrift schrijven, p u s i g r a p h é r e n. —
Pasiárapitie, f. Algemeen schrift n.; kunst om
door zekere albe.>neene of voor ieder verstaanbare
sclzri flteekens zijne gedachten uit te drukken. —
Pasil;raphique, adj. Het al^; erneene schrift betre/fence, pusi y rclphisch. — Pasilalie, f. Algenuine taal f. (gelijk Leibnitz, Wolke e. a. wijs-

geeren die vergeefs wenschten, en Mainiieux er
eene ontwierp), pasila li e, pas ilogie of pasi-.
p h r a s í e f. -- — Pasilalique, adj. Die alge
taal betre/fend , p a s i l a l i s c h, p a s i 1 ó--men
gi sch, pa.ciphr ásisch. (kever m.
Pasiuiaque, m. [H. n.] 4merikaansche graaf
Paspale, in. [Bot.] Pannegïas n.
Pasquin, in. Naaai van een verminkt standbeeld te kome op den hoek van 't paleis Orsini
(alwaar men wil, dat vroeger de winkel of het
stalletje van een' zeer schranderen en spotzieken
schoenlapper. Pasquino gebeden, stond), aan hetwelk men schimp- en spotschriften plagt vast te
hechten, p a s q u t n o, p a s k ij n ni. (vgl MARFORIO.) — Bijtend , scherp vernuft n., vriend van
scherpe kwinkslagen, spothoef rn. — (ThuiIt.J Jouer
les p-s, de bediendenrollen spelen. — Pasquinade, f. Spotschrmft, op gezegd standbeeld aangeplakt; — (bij uitbreiding) bijtende kwinkslag m.,
slékelige en doorgaans platte boert f.; schotschrift,
lasterschrift n., p a s q u i v á d e f., pas kwil n. —
+ Pasgatitier, nu Pasquiniser, V. a. et n.
Schirnp- of schotschriften maken; op iedereen kwinkslapen maken.
Passable, adj. Tamelijk, lijdelijk, dragelijk,
schappelijk, tusschenbeiden Ce vin est p-, deze
wijn is tameljk. Vers p-s, dragel jke verzen n. p1.
-
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Cette femme nest pas si lalde que vous Ie disiez,

elle est p-, die vrouw is zoo leelijk niet. als rij
zeidet, zij kan er mei door. — Ook als subst.: On

trouve dans eet ouvrage du passable, du bon et
du médiocre. -- Passablesment, adv. Tarnelijk,
dragelijk, redelijk, zoo zoo. Comment vous portez
-vous? P-, hoe vaart gij? Redelijk wel. I1 écrit p-,

hij schrijft tamelijk.
Passacaille, f. [Mus.] Gezang met begeleiding der guitar, waarmede men door de stralen
trekt, pa sac a ll e. — [Danse] Langzame dans m.
met bevallige beweging — [Jur.] Faire la p-, met
eene lage troefkaart coupéren ot' afbannen (op
hoop, dat de volgende speler geene hoogere hebben zal).
Passade, f. Doortogt, doorgang ni., doortrek
plaats, waar men maar' kort vertoeft).-kingf.(er
Ce Bite est assez bon pour une p-, dat verblijf' is
voor eene doorreis, voor een' enkelen. nacht tamelijk goed. — (Loc. prov.) Cela est bien pour une
p-, dat mag er voor éénen keer mei door (als 't
maar niet weer gebeurt). — Vlugtige minnar] f.,
voorbijgaande liefdehandel m.. Il prétend avoir eu
quelques p-s. hij geeft voor ettelijke minnarijtjes
g ehad te hebben. — [Escr.] , z. v. a. PASSE. —
Spaansche pas; hoefslag m., het heen en
an.]
M
weer loopgin van een paard op hetzelfde terrein. [Natat.] Donner une p - ti qn ., iemand bij 't zwemmen tusschen zijne beengin heen doen duiken. —
Reis- of teerpenning m. als aalmoes. (In dezen
zin verouderd — PASSADES , f. pl.: Vos fréquentes p-, uw gedurig heen en weir toopen, gaan en
komen.
Passage, ni. Het doorgaan, doortrekken, doorreizen ; doorreis f. , doorgang , doortogt , doormarsch m., doorvaart, overtogt, overvaart f. Le
.)

p de l'armée, het doortrekken, de doortogt des
legers. Le p- de Ia rivière, du pont, de overtorjt
der rivier, der brug. Le p- des Alpes, de overtogt
der Alpen. — (/'am.) Cette route est d'un grand

die weg wordt druk begaan, bereden. — Het
iop?,^kken
of reizen van sommige vogels en visschen
zékere tijden des jaar.: Le p- des tailles, des
barengs, het trekken der kwartels, der haringen.
— Oiseaux de p-, trekvogels n1. pl. -- (Tn el fain.)
C'est un oiseau de p-, 't is een trekvogel (van

iemand, die ergens maar kort vertoeft). — Oogenblik of tijdstip des door- of voorbijgangs: Af tendre,

Guel.t.er ie p- de qn., het oogenblik afii'achten, af-

loeren, dat iemand door- of voorbij komt. — (fig )
Overgang m. (transition): Le p- du jour à la nuit,
de overgang van dag tot nacht. Le p- dune teinte

b une autre, d'un ton b un autre, de overgang

van de eene tint in de andere (in .ene schilderij);
van den Benen toon in den anderen (in een 7nuzijkstuk). — Le p- d'un amour violent b une haarre
implacable, de overslang van eene vurige liefde tot
een' onverzoenlijken haat. — (fig.) La vie nest
qu'un p-, het leven is niet dan een doortogt. is
kort. Weg m. of plaats F. , waar men doortrekt,
doorloop in., baan F. C'est lb un grand p-, (lat is
een veel gebruikte doorgang, een hoofdweg, eene
hoofdstraat. Ce champ nest pas un p-, dat veld
is geen door- of overloop, geen overpad. S'óter clu
p- de qn., uit iemands weg gaan. S'en pa ier des

p-s, zich van de doorlogten meester snaken. —
[Jur .] I1 a obligation de p- par son part, hij moet

den doorgang of een overpad door zijn park toe-

laten. Acheter le droit de p-, het doorgan' , sregt

koopen. P- de servitude, refit n van dooroanq
over eens anders grond, rept van overpad. P- de
souffrance, doorgang, dien men op zijnen rrrond
moet toestaan. — (Loc. prov.) I1 me trouvera sur
son p- (als bedreiginro), hij zal mij in zijn' weg
vinden, ik zal hem dwarsboomen waar ik kan. —
In snn2rnicge groote steden de naam van zeere doorgaans met vloertegels geplaveide en met glaswerk
overdekte doorgangen of straten, alleen voor voet gangers bestemd en met prachtige winkels. kof jhuizen, enz. bezet. p a ss aq e f. — (fig.) Enfin ses
soupirs se 6rent p- eindel jk baanden hare zuchten
zich een' werp of uiftorrt, barstte zij in zuchten uit
— [Mar.. Nay.) Overvaart f., het vervoer met
een vaartuig van de eene haven naar de anflere,
van den erven rivieroever naar den anderen; —
tZjdduur m. van rlie overvaart: — konen m. pl.
der overvaart. vracht f., vrachtgeld, passage-geld n
—. weggeld, bruggeld n., tol m. Pendant le p-,

gedurende de overvaart. Nous eumes on p- assez
court, wij hadden eene vrij korte overvaart. Payer

son p-, zijne vracht betalen. — Affermer fort Cher
Ie p- d'un pont, d'ur, chemin, een' brug-, een'
weglol zeer duur verpachten. — B^.timent de p-,
vrachtschip, beurtschip n. Bateau de p-, overzetpont, overzetschuit F. — P- de la ligne, des tropiques, het passéren of snijden van de linie of den
evenaar, van de keerkringen. — [A rch. J Smalle en
korte gang, door- of overloop m. tusschen twee
vertrekken. — [Astr.] Doorgang eenex' ster tusschen 't oog des waarnemers en een ander voor
Observer le p- de Vénus sur le disque du-werp:
soleil, den doorgang van Venus over de zonneschijf
waarnemen. — [Man.] Afgemeten pas of gang m.
van een paard, passage f. Exécuter les p-s, de
passages uitvoeren. — [Mus.) Loop m., rij korte
volgnoten, die men als versiering tusschen twee
bonen. doet h.00ren: I1 fait trop de p-s en ehantant, hij maakt te veel loopgin bij 't zingen. — [Tech.]
Le p- des peaux, het verzadigen der looigare
huiden in een kleurbad. — (fig.) Plaats, uitdruk
volzin n. uit een boek of geschrift; plaats f.-kingf.,
of gedeelte n. van een maazijkstuk, p a ss a ge f.
11 ya dans ce livre un p- bien obscur, er is in
dat boek eene zeer duistere plaats. Concilier deux

p-s oppos !s, twee strijdige plaatsen met elkander
in overeenstemming brengen. Citer un p-, eene
plaats aanhalen. Cette chanson a quelques p-s
charmants, dat lied heeft eenicge bevallige passages.
Passager, v. a. [Man.] Het paard passages

of afgemeten passen laten maken. — PASSAGER,
v. n.: Ce cheval passage mal, dat paard inaakt de
passages slecht.

Prissager, ere, adj. Doortrekkend, doorrei
niet vertoevend, zich niet-zend,vorbijtkh
ophoudend: Oiseaux, Poissons p-s, doortrekkende,
voorbijtrekkende vogels, visschen m. pl. Pourquoi.
me fair, p-ère birondelle? waarom ontvluqt ge
mij, voorbijsnellende zwaluw? — Les hommes ne
sont que p-s sur la terre, de menschen zfjn slechts
reizigers op aarde. — (lig.) Voorbijgaand. kortslondiq, onbestendig, vergankelz,jk, vlufltig: La
beauté est p-ère, de schoonheid is vergankelijk,
duurt kort. Un chagrin p-, een voorbijgaand, kort
verdriet n. Les plaisirs de ce monde soot-stondiq
p-s, de wereld sch. e vermaken zijn vluctig. — PASSAGER, in . ERRE, f. Reiziger m., reizigsler f., inz.
op een vaartuig, ook op een' spoorwen, passagier m.
en f. 11 y avait vingt p-s sur ce hatinment, dans
ce waggon, ei ' waren twintig passagiers in dat
vaartuig, in dien waggon. — (fin,) Nous ne sommes lei-bas que des p-s. wij zijn hier beneden
slechts vreemdelingen, reizigers. — Voorbijganger m.:
Ouir dire qc. b des p-s, iets van voorbijgangers
hoorera zegsoen. (In dezen zin verouderd.) -- Passaghreanent, aily. voor korten tijd, kortstondig: Je ne suis ici que p-, ik ben slechts voor een'
korten tijd, hier. — „ Passagèreté, in. (woord
van Button) Het trekken of verhuizen der vogels.
-[- Passai eiar, in.. nu PASSEUR.
Passafe, ril. [I-I. n.] Soort van houtkever in.
der warme landen.
Passantlean, m. [Anc. mil.] Achtponder m.
Passant, e, arlj. [lilas.) Gaand. stappend:
11 porte d'azur an mouton p- d'argent, hij voert
een gaand zilveren schaap in een blaaw veld. —
Het wordt ook in den passie ven zin gebruikt voor:
veel doorgang hebbend: Rue p-e. Chemin p-, straat,
iveg m. snel veel doorwang; ook: openbare, voor
iedereen bruikbare weer m. Ville p-e, stad F. met
veel doortoot. — PASSANT, M. Voorbijganger, reiziger, wandelaar: Demander' qe. aux p-s, iets aan
de voorbijgangers vragen. Dévaliser les p-s, de
reizirjers uitpluneleren. -- (op grafschriften) Arrite, p-, et considère la fragilité des clhoses hu -

nmines, sta stil, wandelaar, en overdenk de broosheid der menschelijke ding n. (Het vrounwlijk passante is niet gebruik. Men vindt het bij Voltaire in
boertenden zin crehéziod: 11 priait in p- de lui conter etc. , hij verzocht de voorhijgangster hein te
vertellen, enz.). — (Prod'.) Donner de I'eau bénite
nux p-s, met steenen gooijen. — [Tech.] Lange
bladzaag f der houthakkers. — [Cost. mil.) P de
baudriet', broek f. of pas s ant m. van een' koppel,
van een. decenikoppel. -- EN P ASSANT , loc adv. In
't voorhigrra(fn, ter loops, in, der haast, vlugtiro: Je
lat vu en p-, ik heb hem in 't voorbijgaan gezien.
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Cela soit dit en p-, dit zi' in 't voorbij,q aan, tus- I soldaat, die door de spitsroeden heeft geloopen.
schen twee haakjes gezegd. (trapgans f. Une garnison p-e au ill de l'épée, eene over de
Passarage, m. [H. n.] Soort van indische kling gejaagde bezetting f. — Etre p- maitre, het
Passarilles, f, pl. [Coma Razijnen f. pl. van meesterschap, den meestergraad verkregen hebben,
Frontignan en omstreken.
tot meester bevorderd zijn. Etre maitre p- of p- matPassation, f. [Prat ] Het maken, aangaan tre en four/serie, een volleerde, doorkneede schurk
van een contract of verdrag: Its ont fait une p- de zijn. — Somtijds staat passé bij wijze van voorzetset
contrat de manage, zij hebben een huwel ksver- (en is dan ook als zoodanig onveranderlijk): P- vette
drag aangegaan, onderteekend, gepasseerd.
époque, it ne sera plus temps, na dat tijdstip, zal
Passavant, nl. [Admin.] Pas m. der tolkan- het te laat zijn. Ce nest que p- trois muis que vela
toren, vervoer- or geleibiljet n. voor goederen. — cut lieu, 'tis eerst sedert drie maanden, dat dit plaats
[Mar.] Loopplank f., loopgang m. naast den kuil.
had
PASSÉ, m . tiet verlédene, de verleden tijd m.,
Passe, f. Het doorgaan of' voorbijgaan. —[Corn.] de gebeurde zaken f. pl., het vroeger gedane of geHet ontbrekende aan eene gel Isom om haar vol te zegde. Le p-, Ie présent et l'avenir, het verledene.
maken, pasveld n.; — opgeld n., dat de in nominale het tegenwoordige en het toekomende. Oublions le
waarde verlaagde muntstukken tot hunne oorspron- p-, laat ons het gebeurde, het voorgevallene vergekelijke waarde terugbrengt. Sur cinquante francs ii ten. — [Gram.] Verleden tijd in. P- défini, indéme donne deux louis, done it me faut encore qua- fi ni, autérieur, bepaalde, onbepaalde, meer dan
rante sous pour in p-, op 30 francs geeft hij mij 2 volgnaakt verleden tad. P- simultané, z. v. a. iMlouizen, dus moet ik nog 40 sous pasgeld hebben. Voi1
PARFAIT de 1'indicatif. — [Tech.] Soort van borun écU de six francs, at vingt centimes pour la p-, duurwerk, waarbij de zijde' evenveel stof van boven
ziedaar een écu van 6 t'rancs, en 2() centimes voor als van onderen bedekt, doorgaand of dubbel-boropgeld. -- La p- du sac, vergoeding f. voor 't duurwerk, p assé n. (ook passée geheeten) .
zakje (waarin de geldso ►n is, die men ontvangt). -Passe-avant, m., z. v. a.. PASSAVANT.
[Call.] Pennetrek m. , krul f. tot afkorting. -Passe- kalle, m. [Mil.] Kogelmal, geweerko[Danse] Bft ondere ligchaamsbeweging, aan som
gelmat f. en n., kogelmaat f. (Plur. Des passedansfiguren eigen; ineenstrengeling der armen-mige balie.) — Passe-bleu , m. [H. n.] Blaauwe
bij een' wals, pa ss e f. — [Escr.J Uitval m. Faire mulch f. van Cayenne. (Plug. Des passe-bleu.) -p- sur qn., op iemand
emand uitvallen. — [Impr.] , Passe•boulet, m. [Mil.] Kogelmal, bommenz. CHAPERON. — [Jeu] IJzeren poortje n. of beu - mal f . en n . (Piur. Des passe-boulet.) —Passe
gel (in 't biljart-, malie- en beugelspel). On trouve base, f. [H. n.] (pop.) Winter-bastaardnachteactuellement pen de billards qui aient une p-, gaal m. (Plur. Des passe-Buse.) — Passe-carmen vindt thans weinig biljarten met een' beugel. reau, in. [Tech.] Pers- of strijkplank f. des'
Etre en p-, en belle p-, gunstig liggen om door liet kleérmakers (tot platmaking der naden). (Plug.
poortje te spelen. — (fiig.) II est en p- de faire Des passe-carceau.) — Passe-chevai, m. Kleine
fortune, hij is op den weg, hij heeft hoop of uitzigt pont of schouw ter overzetting van een paard,
om zijn fortuin te maken. Cette succession 1'a mis paardepont f. (Plug. Des passe-cheval.) — t Pasdans une belle p-, deze erfenis heeft hein in een' se-eleéro, m. Drukletter f. (onmiddellijk boven
goeden stand gesteld. — Inleg, inzet, b(/zet m. (in cicéro of mediaan, augustijn f. (Plug. Des passesommige kaartspelen). On a oublie' la p-, men heelt cicéro.) -- 5 Passe-cicéron, in. (iron.) Een
vergeten in te zetten. — [Mar.j Kanaal n., door- tweede cicero, iemand, die zich voor een' groot'
vaart, straat f., vaarwater n. tusschen twee ban- redenaar houdt. (Plur. Des passe-cicéron.) -ken of rotsen, enz. Le p- du canal de ilMozambique, Passe-corde, Passe-cordon, m. [Tech.}
het vaarwater in 't kanaal van liozainbique. On Riemnaald, koord- of snoernaalcl f. (Plug. Des
peut entrer dans ce port par deux p-s, men kan passe-corde, passe-cordon.) — Passe- Goude,
in deze haven door twee doorvaarten, straten 0/ m. pl. [ Anc. cost.] Armhandschoen, mouwhand
naauwe gaten komen. — P- de manoeuvre, slag m.,
ni., die tot over den elleboors reikte. (Plee.-schoen
winding f. van een' looper (rond<mm een Of ander Des passe-coudes.) -- Passe-debout , m. ,
voorwerp). P- dune épissure, part of'eind n. eener z. v. a. P.' SSAVANT. (Plur. Des passe-debout.) ---losgedraaide streng of eener splitsing. -- [1léd.] Passe-dix, nl. [Jeu] Boven de tien, dobbelspel,
Handbewéging f. des magnetiseurs. -- [Modes,) waarbij men met drie dobbelsteenen boven 10 en
Stulp, lui fel f. aan een vrouwenhoed (ter beschut- daarbij op twee steenen even veel oogen moet werting van 't gelaat); — pas t. aan eerie vrouwen- pen. (Werpt men even veel oogen op elk' der drie
muts. — (weleer ook) Valsche haarvlecht f. Zoom., steenen, dan heet dit mile.) (Plur. Des passe-dix.)
rand van Bene stof, zelfkant ni. — [Tech.] Houten — Passe- droit, in. Begunstiging f., gunstberol m. des zjjdeverwers. — Laatste doorhaling wijs n. tegen 't zegt en 't gebruik; (doorgaans) oneener stof door de verwkuip. — Maison de p-, regt n. door bij bevordering of belooning een' niet
bordeel n — PASSE , F. [Com.1 Soort van razzj- of minder geregtigde boven anderen voor te trekken.
nen f. pl — [H. n.] Volksnaam van den winter- (Plur. Des passe-droit.)
bastaardnachtegaal m. (O:k p- privée, p- sourde
Passée, f. [Chas.] Het strijken der snippen,
en p- buissonniere geheeten.) P- de saule, z. v. a. tijd m., waarop zij 's avonds het hout verlaten en
FRIQUET. P- de Canaries, z. v. a. SERIN. P- soli- in 't veld nederstrijken. — Snippennet n. — Sniptaire, blaauwe meerl f.
penjagt f. met netten of met lijmstangen. — Spoor n,
Passé, e, alf. (en part. passé van passer): van 't wild. — Plaats f., waar 't wild is doorgeHomme p- voorbijgegaan, ook: afgeleefd mensch m. gaan. — Tech.] Gang m., heen- en wederschie— Pont p-, overgeloopen, overgereden, overgetrok- ting van de weversspoel — Knoopsgatbenaaijing f ,
ken brug m. — Heure p-e dans la prière, met voorsteek m. -- Doorgaand borduurwerk, z. PASSE.
bidden doorgebragt of besteed uur n. — Au temps Getal huiden f. pl. (doorgaans 2 dozijn), die de
p-, in den verleden., vol/gen t jd Les siècles p-s, zeemtouwer te gelijk in de kuip dompelt, om ze
de verloopene eeuwen f. pl. Mes fautes p-es, mijne blank te maken.
. —

.

[

;

vroegere fouten f. pl. Tout vela est p-, dat alles
is voorbij, keert niet weder. — (Prov.) Ce qui est
ne peut revenir, gedane dingen hebben geen
eep. — Ces jours p-s, in de jongst verloopen dagen,
dezer dagen. La semaine p-e, Le muis p-, de ver
maand. -- Etoffe, Couleur p-e, ver-lednwk,
verschoten star, kleur f. Etolfe p-e en-blekt,
couleur, geverwde staf. Peau bien p-e, goed bereide, goed gaar gemaakte huid — [Bias j Deux
ossements p-s en croix, twee gekruiste doodsbeen deren n. pl. — Epées p-s en sautoir, schuingekruiste (in den vorm van een Sint-Andrieskruis
over elkander gelegde)degens m. pl. — z. ook NOUÉ. —
[Grain.) Participe p-, verleden deelwoord n. —
[Mar.] Manoeuvre Bien p e, p-e à contre, goed
geschoren, verkeerd doorgeschoren looper m. —
Mii.1 Soldat p- par les armnes , gefusilleerd of
^ oodg -!schoten soldaat. Soldat p- par les baguettes,

r

Passe- extraordinaire fin, grand-fin,
grand- €narchhand. grand-repasse-extraordinaire fin, m. Negen-, vijf-, vijfde-half, elf
strepige boomwollen deken f. — Passe-lion, m.
[Exploit.] Ertsader f., die door eene andere loopt.
(Plug. Des passe-lilon.) -- Passe- fleur, f. [Bot.],
ANEMONE , COQUELOURDE ; tweehuizige koekoeksbloem; bolderik of korenbloem f. (Plug. Des passefleur .) (PASSAGER.
Passége, Passéger, [Man.], z. PASSAGE,,
Passe-lmteet, m*. z. v. a PASSE-CORDON.

PasselougueofPasselongiie inttsquée,f.
[Hort.] !Muskaatdruif f. van Alexandrië (muscat
d'Alexandrie).
Passmient, m. Boordsel van gesponnen goud,
zilver of zijde, p a. s s e m é n t n. — [ Tech. J Zwelknip f., zwelder m , bij leêrlooijers de met een b t-

middel aangemaakte kuip, waarin de vooraf met
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kalk behandelde huiden moeten zwellen. P- blanc,
witte zwelder (waaraan de looistof ontbreekt). Prouge, roode zwelder (een met run gemengd bijtmiddel. P- courant, sterker zuurbad n. — P- an
confit, weeking der lamshui'-`en in eene kuip met
water. -- Passenienter, v. a. Met passement
omzetten, beleggen. — tiet part. passé is ook adj.:
Habit passementé, met passement belegd kleed n.
-- Passementerie, f. Kunst f. des passementwerkers, passementrnakerj f.; --- passementwinkel,
-handel nl. — Passetnentier, In., ière, f Passementwerker, -verkooper nl.; passernentwerkster,
-verkoopster f.
Passe-meteil, M. [Econ.] Mengkoren n., rnengsel van één gedeelte rogge en twee gedeelten tarwe.
— Passe -meer, m. [Ann. artill.] Muurbeuker in.
(z. v. a. COULEVRINE). (Ptur. Des passe-mur.) -Passe-amuse, m. [11. n.] Kleine civetkat f.
(P/ui'. Des passe-muse.) — Passe-muscat of
Passe-musqué, m. [Hort.] Soort van muskadéldruif f. (Plur. Des passe-muscat, Des passemusqué.) — Passe-parole, m. Wachtwoord n.,
kommando , dat van mond tot mond overgaat.
(Plur. Des passe-parole.) — Passe-partout, m.
Looper n1., sleutel, die op verscheidene sloten past,
hoofdsleutel m.; -- gemeene sleutel (dien vele personen van dezelfde deur hebben). -- (Prov.) L'argent est un bon p-, het geld opent alle deuren; met
geld komt men door de wereld. Une belle figure
est un bon p-, een schoon voorkomen is eene goede
aanbeveling. — [Dess.] Glasraam n. (tot opneming
der teekeningen, die men er achtereenvolgend wil
in plaatsen). — [Gray., Imp.] Gegraveerde plaat f.
met een ledig vak of olreningg, om daarin een ander gegraveerd stuk, een cijfer, enz. te plaatsen;
-- houten of gegoten lettersieraad n., ter inzetting
eener beginletter. — [ Tech.] Handzaag f. niet twee
getande randen (voor orgelmakers); -- groote zaag f.
voor boomstammen; --- beitel m. ter kloving van de
leiblokken; platte klopper tri. voor 't vormzand.
(Plur. Des passe-partout.) -- Passe-passe, m.:
Tours de p-, goochelkunsten f. pl., goochelstukjes n.
pl. --- (lig. el fam.) Faire des tours de p-, behendig
bedriegen. — Passe- peintre, m. [Bot.] iYaam
van eenige bloemen, die zeer moefjelijk na te teekenen of te sch ilderen zijn (zoo als van de honderd
roos, van vele geschakeerde bloemen, van-bladige
eene soort van steenbreke, enz.). (Plur. Des passepeintre.) .- Passe-perle, m. [Con.] Soort van
zeer fijn ijzer- of koperdraad n. van Libourne, om
kaarden te maken. (Plur. Des passe-perle.) --Passe-pied, m. [Danse] Voormalige dans m.
in 3 !s vraat, veel naar de menuet gelijkend; — muzijk f. van dien dans. (Plur. Des passe-pied.) —
Passe- Pierre, f. [Bot.], z. v. a. BACILE. (Plu'r'.
Des passe-pierre.) -- Passe -poli, m. Smal boordsel t,., smalle zoom m. of strook f. aan kleedingstukken, biesje n. op de naden. (Plur. Des passepoils.) -- Passe-pomiue, ni. [Hort.], z. coUDes passe- pornore.)
Passeport, ni. Vrjgeleide-brief voor personen

SINETTE. (Plur.

.--

PASSER.

bal des speles is door het raam gevlogen. Passez
-vous devant, ga gij vooraan. P- devant qn , vóór
iemand heen gaan. I1 a passé par ici, hij is hier
voorbij gegaan. Que les plus hates, les plus pressés, passent, laat de haastigsten voorbijgaan. Le
coup lui a passé sous le bras, het schot is hem
onder den arm doorgegaan. lls ant passé de l'autre
cóté de la rivière, zij zijn over de rivier gevaren,
zin de rivier overgestoken. P- outre, voortgaan,
verder gaan. J'ai passé bien près diet, ik ben hier
digt voorbij gegaan. P- de France en Angleterre, van Frankrijk naar Engeland varen of oversteken. Le courier a of est passé ici it trois heures,
de koerier is hier om drie uren doorgekomen.
L'empire passa des Grecs aux Romains, het rik
ging van de Grieken op de Romeinen over. L'armee
a passé, est passée par la ville, het leger is door
:

de stad getrokken. II na fait que p-, hij is maar

doorgegaan, doorgereisd (zonder zich op te houden).
La rivière passe par la ville, de rivier vloeit, vliet
door de stad. Le vent, la lumière passe par ici,
de wind, het licht komt hier door. L'eau passe
sous le pont, het water loopt onder de brug door.
Le sang passe des artères dans les veines, het
bloed vloeit, loopt uit de slag- in de bloedaderen.
Cela passera par nies mains , dat zal door
mijne handen gaan. P- dune charge à l'autre, van
het eene ambt tot het andere overgaan. Une barre
de fer qui passe dans la muraille, eene ijzeren
-

stang, die in den muur gaat. — Son nom passera

it la postérité, zijn naam zal tot het nageslacht
overgaan. La vertu ne passe pas toujours des
pères aux enfants, de deugd gaat niet altijd van
de vaderen op de kinden over. Cette succession
a passé de son frère u lui, deze erfenis is van
zijnen broeder op hem overgegaan. — Cette nouvelle a passé jusqu'h lui, dit nieuws is hein tei'
oore gekomen. — La maladie a passé par toutes
ses périodes, de ziekte heeft al hare tijdperken doorgeloopen. P- de l'opulence à la pauvreté, van
rijkdom tot armoede overgaan. -- P- de l'amour
à la twine, cie la tristesse à la jute, van liefde tot
haat, van droefheid tot blijdschap overgaan. -(Prov.) Les affaires doivent p- avant les plaisirs,
zaken gaan vóór vermaken. — Il fit p- dans
l'drie des soldats ]'enthousiasme dont it était

animé, hij stortte in de ziel zijner soldaten de
geestdrift over, welke hein vervulde. — Votre

affaire ne passera qu'après l'autre, que dans un

nlois, uwe zaak zal eerst na de andere, eerst na
verloop van eene maand behandeld , beoordeeld
worden, ter tafel komen. -- Ces marchandises
passent debout, die koopwaren worden enkel doorgevoerd (zonder verkocht of afgeladen te ?.worden).
--- [Mus.] P- d'un ton à l'autre, van den eenen
toon in den anderen overgaan. — [Escr.] P- sur
qn., op iemand passéren, hem naderen door den
linker voet vóór den regter te plaatsen. P- en arrière, achteruit passéren, den regter voet achter
den hiel van den linker brengen. P- en avant,
vooruit passéren. -- [Mar] P- an (of sous le)
vent d'un vaisseau, te loefwaart, onder de tij van
een schip langs loopgin, een schip den wind af-

en goederen, reispas, pas m , paspoort n. — [Mar.]
Verlofbrief om te vertrekken (aan een handelsvaa'rtuig) , paspoort n .; brief van afdanking (der zeelie- winnen. P- sous la poupe, sous Ie beau pré, achden), vrjbrief m. P- pour l'étranger, reispas voor terom loopen, van voren óverloopen. P- it (of en)
't buitenland, buitenlandsche pas ni. Un batiment poupe d'un bátime rit, achterom komen, onder den
pris it la mei sans p- est traité comme pirate, achtersteven komen (om bevelen te ontvangen. om
een iin zee genomen schip zonder paspoort wordt met voordeel te beschieten, enz.). 1'- sur an bane,
als zeeroover behandeld. -- (fig. el fam.) I1 porte sur an haut-fond, over eene bank, eene ondiepte
son p- aver lui, hij is zelf zijne beste aanbeveling, heen schuiven. P- a bhbord, ii tribord, aan bakhij is overal wél gezien. -- (fig.) L'allégorie sert boord-, aan stuurboordzijde gaan liggen of langs
de p- aux vérités les plus hardles, de aller,orie loopen. P- sur Ie bord d'un vaisseau, digt langs
dient als vrijpas (als bemanteling of, omkleeding) een schip heen loopen. P- par-dessus le bord, over
voor de stoutste waarheden.. (De Academie schrijft, boord vallen, in zee storten. Passe du monde sur
le bord ! sur la hune ! volk tegen boord of bij de
tegen het doorgaand gebruik, passeport.)
Passer, V. n. (met avoir als men de handeling, valreep' volk naar de mars! — P- au billet, zich
met ètre als men 't gevolg der handeling, den toe- voor 't vertrek aan boord komen vertoonen (van
stand op 't oog heeft) Van de eene plaats naar de 't scheepsvolk). — [Mil.] P- b l'ennemi, tot den
andere gaan, voorbij gaan, heen gaan, doorgaan, vijand overloepen. P- en revue, gemonsterd. in
Overgaan, Overtrekken, overvaren, overrjden, deer- wapenschouw genomen worden, de revue passéren.
loopen, doortrekken, doorreizen, doorrijden, door- z. ook MONTIIE. -- P- h un conseil de guerre, voor
varen , doorloopen, doorvlieten, doorvloeijen, door- een' krijgsraad verschijnen, verhoord worden. -stroomen, enz., p ass é r en : Passe le long de la (fig.) z. ETAMIINE. P- par de rudes épreuves, par
muraille, ga langs den muur, ga voorbij den muur. de grandes tribulations, zware proeven, een' zwaP- sur un pont, sur une plancbe, over eene brug, ren strijd door te staan hebben. — (fam.) J'ai
eene plank gaan, P- par la porte, par la fenêtre, passé par là, je cals ce qui en est, ik heb dat
door de deur, door het venster gaan of klimmen. alles doorgestaan, ik weet er van meé te praten. —
La baffle du joueur a passé par la fenêtre, de P- chez qn., bij iemand aangaan; ook: door iemands
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woonplaats trekken. -- P- de cette vie en l'autre,
uit dit leven in een ander overgaan, sterven. Je
lat vu p-, ik heb hem zien sterven. -- (Loc. prov.),

P- du blanc an noir, z. BL &NC m. P- de fit en
aiguille, van 't Bene gesprek op 't andere vallen.
II m'en a fait p- quinze par douse, hij heeft mij
bedrogen, beet gehad, wat wijs gemaakt, z. ook
NEZ, NOTOIRE, VE1'TRE, FENETRE . I1 a passé par
les charges, hij heeft van onder op gediend. — Ce
projet lui a passé par la tète, vous ne le ferez
pas changer, dit ontwerp of plan is hein in 't

hoofd gekomen, hij heeft zich dit plan in 't hoofd

CORUE. -- P- au retour (in het tiktakspel), in 't

spel van zijne partij dringen. — Passen, niet laten
spelen: Tout le monde a-t-ll passé ? heeft iedereen
gepast? Je passe, personne n'y a-t-il? ik pas, speelt
er niemand.? J'ai dit passe, ik heb gezegd pas. —
Voulez-vous p- de point? of enkel: passe de point?
(in 't piketten) willen wij van weerszijden ons spel
niet aangeven of declaréren? La carte a passé,
de kaart is niet gecoupeerd of afgetroefd. La main
passe, de gift (het refit van de kaart te geven of
uit te deelgin) is verloren. — (fans.) Passe, het zij
zoo, ik stem het toe. Passe pour cette fois-th mais

que cela n'arrive plus, voor deze keer mag het
zoo gaan, mag het zoo zijn, maar laat het niet meer
gebeuren. — Passe encore de hát.ir, mais planter a
eet age! op dien (hoogen) ouderdom te bouwen,
moge er nog met door, maar te planten ! (is dwaas,
ongerijmd). — Toereiken. toereikend zijn, uithou
Cet habit me passera eet hiver, die rok moet-den:
het dezen winter nog uithouden. II faut que ce
pen de bid nous passe l'année, dit weinige graan
eene zijde zetten, over 't hoofd zien, overstappen. moet ons door den winter helpen, moet voor den
Passons á d'autres choses, laat ons tot andere winter toereikend zijn. ,
PASSER, V. a. Gaan, overgaan, overloopen, overdingen overgaan. — P- outre, verder gaan, het
ven, nog meer voegen bij '1 geen men trekken, óvervaren, Oversteken, doorgaan, doornog verder drijven,
trekken
enz., passeren: P- la cour, over de plaats
—
[Prat.
j
Defense
gedaan
heeft.
gezegd
of
reeds
de p- outre à la vente d'un bico, verbod om met gaan, de plaats overgaan. P- Ie pont, de brug
overrjden. P- la rivière, de rivier overovergaan,
(lig.
den verkoop van een goed voort te gaan. —
et lam.) Cette affaire a passé par ses mains, die varen, oversteken. P- la rivière è gué, a la nage,
zaak is door zone handen gegaan. Tout lui passe de rivier doorwaden, overzwernrnen. P- les moats,
par les mains, hij houdt zich met allerlei bezig. I1 over de bergen trekken. P- une forèt, door een
est fàclheux d'avoir p- par ses mains, 't is kwaad, woud trekken. P- les mens, de zeeën oversteken.
met hem te doen te hebben. Cyst un hornme qui P- la ligne, de linie passéren, snijden. — (fig. et
passera par nies mains (b 'wijze van bedreiging), fans.) P- son chemin, zijnen weg gaan, zich niet
die zal wel in mijne handen vallen. P- par la main ophouden. Passez votre chemin et laissez -nous
du bourreau, door beulshanden gaan. P- par la en paix, ga weg en laat ons met vrede. — P- le
main du médecin, onder doctors handen zin. — pas, z. PAS. --- Vervoeren, Overbrengen. óverzetten: P- le canon en des bateaux, het geschut in
P- par les verges, les baguettes, spitsroeden moe
roeden gegeeseld worden. — Laisser-tenlop,m schuitsn overbrengen. Le batelier ma passé (in
p-, doorlaten, voorbh laten gaan. — (fig.) Laisser l'autre bord), de schuitevoerder heeft m,! overgep- one proposition, one parole, een voorstel, een varen, overgezet. — P- des march andises en fraude,
woord laten passéren of doorgaan, er geene aan koopwaren binnensmokkelen. — Insteken, doen inmaken. Laissera-t-on p- une faute si-merkingop of doorgaan, doorsteken; aantrekken, aanschieten.
P- les bras dans les manches de son habit, de
grossièr e ? zal awn eene zoo grove fout onopgemerkt,
onbestraft laten? -... Voorbijgaan, vergaan, ver armen in de mouwen van zijn' rok steken. P- Ie
verstrijken; — verdwijnen, te niet gaan;-lopen, ill dans 1'oeil d'une aiguille, den draad door 't
verkleuren, verbleeken, verschieten. Les muis, les oog eerier naald steken. P- son épée au travers
années passent, de maanden, de jaren gaan voorbij. du corps de qn., zijnen degen iemand door 't lijf
Tout passe en ce monde, alles is op deze wereld stootera. P- son doigt dans une bague, zijnen vinvergankel jk. Le temps passe insensiblement, de ger in een' ring steken. P- son habit, zijn' rok
tijd gaat ongevoelig voorbij. Les couleurs passent aantrekken. -- (Loc. prov.) P- la plume par le
avec Ie temps, de kleuren verschieten door den bee in qn., z. BEC. — P- u ne pièce de monnaie
tijd. P- de mode, uit de mode gaan. Son temps est fausse, een valsch geldstuk uitgeven, onderschuipassé, zijn tijd is verloopen. Cette femme passe, ven. — .Doorziften., laten doorloopen; ziften: Pdie vrouw wordt oud. — Ce vin est passé, deze une décoction dans un tinge, dans une chausse,
wijn heeft den smaak verloren. -- La faim lui a een afkooksel door een' linnen doek, door een' filpassé, de honger is hem vergaan. --- Je vous en treerzak laten loopen of doorzijgen. P- de la faferal p- l'envie, ik zal u den lust daartoe wel be- =•ine au tamis, meel ziften. — (fig.) P- une chose
nemen. Cela fait p- le mal de dents, dat verdrijft par l'étamine, iets scherp onderzoeken (vgl ETA de tandpijn. z. ook CARRIÈRE. — Toegelaten, aan- MINE). — Jan - of Overreiken, overhandigen, aan genomen worden: II ne passera pas a l'examen, geven, toesteken, toereiken: Passez-moi ce livre,
it est trop ignorant, hij zal tot het examen onder reik of geef mij dat boek eens aan. Passez cela in
niet worden toegelaten, h ij is te onkundig. II-zoek votre voisin, overhandig dat uwen buurman, geef
a passé maitre ès arts, hij is tot meester der vrije dat aan dengene. die naast u zit. — [Com.] Pkunsten gepromoveerd, bevorderd of aangenomen. une lettre de change in l'ordre de qn., eenen wisCette monnaie ne passe plus, deze munt is niet sel aan iemands orde overdragen, op iemand enmeer gangbaar. Ce mot ne passe pas, dat woord dosséren. — P- un article en compte, een artikel
deugt niet. Cela ne passe pas, dat kan zoo niet gaan. verrékenen, in rekening brengen. P- in compte, op
— P- en proverbe, tot een spreekwoord worden. P- de rekening zetten. .. . Perder gaanz, te buiten
dans l' usage, gebruikelijk worden. -- Ce vin peut of te boven gaan, overschrijden, uitsteken: La Poule
a passé Ie but, de bal is voorbij het doel, de meet
p-, die win is tamelijk, kan er mede door. —
, doorgaan, gehouden worden voor: 11 gerold. La doublure passe le drap,, de voering
POUR ,
SER POUR
steekt
buiten 't laken uit. Des bas qui ne passent
passe pour un habile ho^mne, hij gaat voor een'
bekwaam' man door. 11 est aware, an moms it point le genou, kousen, die niet over de knie reien. Cet homme vous passe de la tète, die man
passe pour cela, hij is gierig, ten minste hij wordt
daarvoor gehouden. Si j'avais faitcette f aute , pour steekt een hoofd boven u uit, is een hoofd langer
qui passerail-je dans votre esprit, dans Ie monde? dan gij. Ne vouloir pas passer un prix pour
zoo ik dezen misslag begaan had, waarvoor zoudt l'achat d'un objet, eenen prijs voor den aankoop
gij, zou de wereld mij houden. -- [Prat.] Cette van een voorwerp niet willen overschrijden of te
affaire a passé h, contre l'avis du rapporteur, die boven gaan. Ce rire ne passe pas les levres, dat
zaak is volgens, tegen 't gevoelen van den rappor- lagchen is naaiwel jks merkbaar, -- (absol.) Qui
rsse perd (in sommige spelen, waarbij men ver
leur of verslaggever doorgegaan. Elle a passé tout
als men 't aantal gezette punten overschrijdt),-est
d'une voix, zij is eenparig, met algemeenestemmen
besloten, doorgegaan. Elle a passé it fleurde corde, hooger verliest. — P- les bornes, la mesure, te
au bonnet. a volée de bonnet, z. CORBE, BONNET. ver gaan, de 'renzen (der betamelijkheid enz.)
La loi a passé, de wet ie doorgegaan, aangenomen. overscheden. Cela passe la raillerie, le jeu, z. JEU.
— [Jeu] Faire p- la balie of la bille par la passe, Cela passe la vraisemblance, dat gaat de waarden bal door den beugel of het poortje spelen z. ook schijnljkhc 3rl te buiten. Mon bonheur a passé mes

gezet, gij zult er hem niet af brengen. Cela ma
passé de la fête, dat is mij uit het hoofd gegaan,
ik ben 't vergeten. P - sur one chose, over iets heen
stappen, iets door de vingers zien, het niet nader
onderzoeken. Il faut en p- par là, ik moet mij dat
laten welgevallen. J'en passerai pa r oh it vous
plaira, ik zal alles overstappen, mg laten welgevallen, wat gij moogt -willen. P- par dessus touter
sortes de considérations , alle bedenkelpkheden aan
a

.
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souhaits, mijn geluk heeft mijne wenschen overtrolfen. — I1 ne passera pas 1'hiver, la nuit, hij
zal den winter, den nacht niet doorkomen. — (fam.)
Que cela ne nous passe pas, laat dat onder ons
(geheim) bl ij ven. — Vooruit of voorbij loopen;
voorbij streven, overtréffen, te boven gaan. Ce
lévrier passe tons les autres à la course, deze
windhond loopt harder dan al de andere, loopt al
de andere voorbij. — Ce disciple passera bientót
tous ses camarades, die leerling zal weldra al
zijne makkers vooruit leeres, overtreffen. Elle
passa toutes ses compagnes en beauté, zip overtrof
al hare gezellinnen in schoonheid. Les troupes ennemies nous passaient en nombre, de vijandelijke
troepen waren talrijker dan wij. Son mérite passe
sa naissance, zijne verdienste staat nog hooger
dan zijne geboorte. -- (Prov .), z. CONTENTEMENT.
-- Te hoog zijn, te boven gaan, buiten 't bereik
liggen: Cela passe mes forces, dat gaat mijne
krachten te boven. — Cela passe ma capacité, mos
intelligence, la portée de l'esprit humain, dat gaat
mijn begrip, mijn verstand, het bereik van 's menschen geest te boven. Cela passe toute imagination, dat gaat alle verbeelding te boven. Le root
Dieu passe notie intelligence, het woord God is
ons begrip te hoog, ligt buiten 't bereik van ons
verstand. -- Cela me passe, dat begrijp ik niet,
daarvan begrijp ik niets. -- (pop.) Cela vient j u squa mof et cela me passe, dat is mij te hoog, Ie
geleerd. — (Proc.), z. AMITIE. — Langs strijken,
overheen bewegen: P- la main sur son visage, sur
le dos dun cheval, zijne hand linos zijn aan gezigt,
langs den rug van een paard strijken. P- l'éponge
sur one table, de = o ^ e^ eerie tafel halen. Ple far sur du linge, l aken. P- des rasoirs sur
la pierre, sur le cuir, scheermessen op den slijpsteen, op het leder aanzetten. — P- la plume, un
trait de plume sur quelques endroits cl'un ouvrage.
eenige plaatsen in een werk met de pen doorhalen,
-- (fig.), z. LIME, SPONGE..— Ne faire que p- les
yeux sur une chose, iets vlugtig, ter loops, opper vlakkig bezien, vlugtig het oog over -iets laten gaan.
— Jan de werking of den invloed van iets bloot
P- du papier an feu pour le faire sécher,-steln:
papier voor 't vuur laten drooren. P- du tinge is
la calandre, het linnen mangelen. P- des coutures
au far, naden met het persijzer platmaken, de naden platstrjken. -- [Cuis.] P- de la viande, du
Poisson par la farine, vleesch, visch in meel wentelen, met meel bestrijken. P- qc. par la poële, iets
in een pannetje met boter enz. te vuur zetten. —
(rg.) In 't voorbijgaan vermelden, even aanroeren;
Overslaan, uitlaten. Il a passé cela légèrernent,
délicatement, hij heeft dat even aangeroerd, op
eene kiesche wijze aangestipt (zonder zich er bij op
te houden). Passet sela sous silence, on le salt,
ga dat met stilzwijgen voorbij, sla dat maar over,
men weet het. P- des riots dans use copie, woorden in een afschrift uitlaten, overslaan. — Goed
bewilligen, toestaan, laten gelden; -- ten-keurn,
goede houden, vergeven: I1 faut que vous me passiez encore cela, dat moet gij mi ,nog bewilligen.
P- une somma en (of dans un of a) conipte, eene
som in eerie rekening goedkeuren, laten gelden. Pun article en dépense, een artikel van uitgaaf
goedkeuren. — Je vous passerai ce chapeau pour
quinze francs, ik zal 'u dien hoed voor vijftien
francs laten. — P- condemnation, z. CONDAMNATION. P- one faute It qn., iemand eene fout vergeven, ten goede houden, door de vingers zien. 11
ne passe riep à ses enfants, hi ziet bij zijne kinderen niets door de vingers. On ne vous passera
jamais cela, men zal u dat nooit vergeven; ook:
nooit toegeven. — (Prow.) Passez-moi la rhubarbe,
je vous passerai le séné, de eene dienst is de andere waard, als de eene hand de andere wascht,
zijn zij beide schoon (het franse/te spreekwoord
wordt meest in ongunstirien zin of iron. gebézigd).
-- P. qn. maitre, iemand als meester aannemen,
tot meester maken, hem het meesterschap toekennen.
--- (fig. et fam.) On 1'a passé maitre, On 1'a fait pmaitre, men heeft hem al etende gewacht, men heeft
hem den hond in den pot doen vinden. Besteden, doorbrengen, aanwenden, gebruiken, slijten
(den tijd), passéren: A quoi passez-vous le temps?
waarmede brengt gij den tijd door? it passe le jour h
dormir et la nuit a jouer, hij brengt den dag met
slapen en den nacht met spelen door. P- un jour
„, ,

,

Bien agréablement, een' dag zeer aangenaam slijten of doorbrengen. P- le temps b lire,. den tijd aan
't lezen besteden. — P- le temps, den lijd passéren,
den tijd met een of ander vermaak, spel of t ij dverdrij f doorbrengen. Its passent bier le temps,
zij vermaken zich zeer. — (fam.) S'il avait affaire
á des Bens vindicatifs, it passerait mal son temps,
als hij met wraakgierige lieden te doen had, zou
't hem slecht vergaan, zou hij er leeljk af komen.
-- Jeunesse est difpicile of f orte /t p-, z. DIFFICILE.
— P- son envie de qc., zijne lust naar iets boeten,
zijne begeerte voldoen, zijn verlangen, zijn' wensch
vervuld zien. z. ook ENVIE. — [Danse] P- of
Battre un entrechat, Z. EN TRECHAT . — [Jeu] Pson jeu (in het tiktakspel), zone brug moeten opbreken. -- [Mar.] P- des manoeuvres, touwwerk
scheren, doorscheren. P- des torons, parten van
strengen inleggen, doorsteken. P- la tournevire, de
kabelaring verleggen, omleggen. — [Mil.] P- un
soldat par les armes, eersen soldaat de doodstraf
doen ondergaan, hem fusilléren. P- un soldat par
les baguettes, par les verges, eenen soldaat (door
de) spitsroeden laten loopen. -f- P- un cavalier par
les courroies, een' ruiter door de riemen laten loopen. P- one garnison au til de l'épée, a la baïonnette, een garnizoen over de kling, over de bajonét jagen. i '- des troupes en revue, troepen mrconsteren, in wapenschouw nemen, de revue laten
passéren. — P- en revue les actions dune personne,
iemands daden aan een onderzoek onderwerpen. —
P- un examen, z . EXAMEN . — [Prat.] P- on contrat, on contrat de manage. een contract of ver
een huwelijks- contract aangaan, notariëel doen-drag,
opmaken. P- une procuration, eene volmagt opstellen en uitvaardigen. — [Tech.] P- les lames
en blanc, de gegoten vlakke metaalstaven door de
stalen nekcilinders laten loopen (bij munters). PIe til par la filière, den draad door de trekplaat
gaten haten (bij draadtrekkers). — P- on livre en
parchemin, den rug van een boek met verscheiden
perkamentstrooken beleggen (bij boekbinders). —
P- la clairée, de geklaarde suiker of het klaarset
filtréren of zuiveren. P- les cuirs en suit, de huiden insmeren. P- un cuir en mégie, een vel tot
zeem bereiden. het zeemgaar maken. On a Bien
passé cette peau, die huid is goed bereid. P- one
étoffe en couleur, eerie stof verwen. -- PASSER, v.
imp. [Jur.] A gooi passe-t-il? wat is er door de
regters beslist? 11 passe b tel avis, dus is de uit
11 passe i is m i t i o r e m, het-sprakdegt.
zachtste gevoelen drijft boven. 11 passe au bannissement, a la mort, de uitspraak is verbanning,
de dood. (Al deze uitdrukkingen zin verouderd.)
-- II passe pour constant, het gaat voor zeker door,
men houdt voor gewis. — I1 s'est passé bien des
choses, er zijn vele dingen voorgevallen. — EN
PASSANT, loc. adv., z. PASSANT.
SE PASSER , V. pP'. Verloopen, verstrijken, voor
vergaan: Les années se pascent, de jaren-bijgan,
verloopen, vervliegen, gaan voorbij. Voilà la belle
saison qui se passe, nu gaat het schoone jaargetijde
ten einde. — Vergaan, afnemen; verdwijnen, ver
Les fleurs se passent en peu de jours,-schietn:
i weinig dagen.
de bloemen vergaan, vallen of in
Elle a été belle, mais alle se passe, zij is schoon
geweest, maar zij veroudert, hare schoonheid ver
neemt af. C'est ainsi que la vie se passe,-dwijnt,
zoo gaat het leven voorbij. L'occasion se passe, de
gelegenheid gaat voorbij. Cette mode se passe, die
mode raakt gedaan, houdt op. — Les couleurs
wives se passent facilement, de lévendige, heldere
kleuren verschieten lipt. — Gebeuren, geschieden,
voorvallen: Tandis que sela se passait, terwijl dat
gebeurde, voorviel. — Je ne saurais dire ce qui se
passait en moi, ik kan niet zeggen wat er in m
omging, wat ik gevoelde. — Zich onthouden, mis
niet noodiq hebben: Se p- de dire-senoftbér,
qc., zich onthouden van iets te zeggen. Je puis me
p- de cola, ik kan dat wel ontbéren, missen. I1 ne
saurait se p- de vin, hij kan zich niet van den wijn
onthouden. I1 se fut Bien passé de dire cola, de
me nommer, hij had niet noodig gehad dit te zeg
mij te noemen. Se p- de manger, zich van eten-gen,
onthouden. Je me passerai bien de lui, ik kan
hein wel missen, ik kan mij buiten hem wel redden.
Se p- Is peu, zich met weinig vergenoegen (Men
zegt liever: Se contenter de peu). — Zich zelven

vergeven, verschoonen of door de vingers zien:

PASSERAGE
C'est un bomme qui ne se passe de rien, 't is een
man, die zich zelven niets toegeeft, die gestreng
omtrent zich zelven is.
Passerage, m. [Bot.] Peperkruid n.
Passereau, m. Musch f. (moineau .) — PAS
ni. pl. Muschssoorten f. pl. ; somtijds-SERAUX,
ook: trekvogels m. pl.
Passerelle, f. Smal bruggetje n., alleen voor
voetgangers. — Weleer: wijljesrnusch f.
Passeresse, f. [Mara Ondergei f.
Passeret, n1. [H. n.]. z. v. a. EMERILLON.

Passerie, f. [Tech.] Bijtvocht n., zwelder in.
der leérlooijers. — ( Rist.) Traité des passeries,
grenshandelverdrag tusschen .Frankrijk en Spanje.
Passerigalle, adj. [H, n.] -Naar het hoen en
de muse/i. gelijkend.
Passerilie, f. [Corn.] Muskadel-razijnen f. pl.
Passerine, f. [Bot.] Muschwortel m., Bene
eenbladige bloem, welker zaad den vorm von een'
musschenbek heeft . (nachtegaal in.
Passerinette, f. 1FI. ti.] Kleine ba.^taard-

Passernigiie, f. [Conte].] Soort van sl jpsteen m. (FRIQUET.
Passeron, m. (pop.), z. V. a. B10INEAU franc,
Passe-rose, f. [Bot.], z. v. a. ALLEE. -- Pparisienne, tuinbolderik f. (Plur. Des passe-rose )
Passe-rosée, f. [Bot.] Soort van tulp f. (Plur.
Des passe-rosée.) — Passe- roleau, m. [Tech.)

Rolstok m., waarop de strengen zijde gerold wor-

den. (Plur. Des passe- rouleau.) — i, - Passeroute, f. Zeer moeijeljke handgreep f. — Paspoort n. (Plur. Des passe-route.) -- Passesoie, f. [Tech.] Kousenweversnaald f.; — ijzeren

plaatje n. met gaatjes, om de zijde er door te halen . (Plur. Des passe-soie.)
t Passet, m. Langzame stap of gang m.
Maat f. van vijf spannen. --- t PASSETS, m. pl.
Winkelplanken f. pl. voor de koopwaren.
Passe-talon, m. Hielstuk n., lederbekleeding
van den houten hiel der voormalige vrouwenschoenen. (Plur. Des passe-talon.) — Passe-talonnier, in. Ilielstukmaker in. (Plur. Des passe-talonniers.) -- Passe-temps, m Tijdverdrijf n.,
tijdkorting, aangename en ligte bezigheid f., ver
Lire par p-, tot t jdeerdrjj f lezen. (Plug.-makn.
Des passe - temps.) — Passe - téque, M., z. PAS-

TEQUE.

Passette, f. [Econ. dom.] Kleine doorslag m.
of teems f. — [Tech.] Schroefvormig koperdraad m.
der zijdewevers om de kettingdraden uiteen te
houden.
Passe-tuilloise, f. [Hort.] Soort van tulp f.
(Plur. Des passe-tuilloise.)
Passeer, m. Schuitevoerder, overzetschipper,
overzetter, veerman m. (Het vrouwelijk, waar dit
te pas snapt komen, is PASSEUSE, overzetster.)
Passe-velours, in. [Bot.] Fluweelbloem f.,
z. v. a. AMARAN TE. (Plug. Des passe-velours.) -Passe- vert, m. [H. n.] Groene tangara of
achtmees f. van Guiana. (Plus. Des passe-vert.)
i^ asse-vin, m. [Phis.] Wijntrekker m., een
kleine toestel, bestaande in een wi^dhalziq, met eene
ligte vloeistof, b. v. win, gevuld fleschje, geplaatst
op den bodem van een hoog glas vol water, om aan
te toonera, hoe de wijn allengs naar de oppervlakte
van 't water stijgt en zich daarover verspreidt,
terwijl het water de plaats des wijns inneemt.
(Plur. Des passe-vin.) — Passe-violet, m.
[Tech.] Violetblaauwe kleur, die het ijzer of staal
op zékeren graad van gloeihitte aanneemt. (Pier.
Des passe-violet.) — Passe-vogue, f. [Mar.]

Goede haal m. aan de riemen, het tegen de zee in
roe jen. On fit faire p- ir la chiourme, men liet de
galeiboeven fikse/te halen doen, krachtig oproeijen.
(Plur. Des passe-vogues.) — Passe- volant, m.
Ingeschoven persoon, plaatsvolder, volmaker van
't vereischte getal, als soldaat gekleed man, dien
men de revue of wapenschouw passéren liet om de
,compagnie voor voltallig te doen aanzien, blinde
soldaat, blinde man, lorrendraaijer nl. — ( fig. et
fam.) Binnengeslopen toeschouwer in schouwburgen
enz., binnensluiper op eene partij; bedriegel jk op
de scheepsrol geplaatst man, die niet tegenwoordig
is; — somtijds ook de naam dei' op de geschutpoorten gespijkerde houten kanonmonden. om Bene batterij te verbeelden. (Plug' Des passe- volants.)
Passibilité, f. [Doom.] Gevoeligheid, vatbaar
voor verschillende gewaarwor dingen, zooals-heid
,
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vreugde, droefheid, vrees, enz., p a s s i, b i. l i t e i t f.
— Passible, adj. [Dogm.] Gevoelig, voor gewaarwordingen vatbaar. — [Jul. .d an eene straf
]

onderworpen: I1 est p- dune amende, hij moet

eene boete betalen. — Passif, ive, adj. [Didact.]

Lijdend, duldend, eene werking ondergaand, lij
pas s ief: Corps, État p-, lijdende, passieve-delijk,
toestand m. Principe p-, bewerkt wordend, lijdend
beginsel IL — Lijdelijk, onwerkzaam, niet handelend, passief: Ii faut, dans cette affaire, attendre
et se tenir p-, men moet in deze zaak wachten en
zich lijdelijk houden. Votre role est tout p-, uwe
rol is gansch lijdelijk. — Obéissance p-ive, ljdelijke, blinde gehoorzaamheid f. --- z ook ACTIF ,
DETTE. -- [Econ. polit. j Commerce p-, passieve
handel m., in 't buitenland gedane inkoopen m. pl.,
invoer m.; het meerdere van den invoer boven den
uitvoer. — [Gram.] Verbe p-, lijdend werkwoord n.
Un sens p-, une signification p-ive, een lijdende
zin, eene lidende beteekenis. Paiticipe p-, Z PAR TICIPE. -- ( Méd.] Als tweede oorzaak of baloorzaak
werkend. — PASSIF, M. [Corn., Jur.] Gezamenlijke
schulden, passieve schulden f. pi., p a s s i e f n.,
pa ssi va n. pl. -- [Gram.] Lidende vorm m.:
Ce veri.)e na point de p-.
Passiflore, f. [Bot.] Passiebloem f. (ook grenadille, fleur de la passion, fleur passionnaire geheeten). -- Passiflorées, f. pl. Geslacht n. der
passiebloemen. — Passifiorine, f. [Chico.] Een,
naar men wil, uit den wortel der passiebloem ver
-kregn
loogzout n., p a s s i f l o r i n e f.
Passion, f. Lijden n. (in dezen zin zelden dan.
von .lezus Christus gebruikt), p á s s i e f. La pde noire Seigneur, het lijden van onzen Heer. -La semaine de l a p-, de passieweek, de laatste
week van de vasten. Le dirnanche de la P-, de
zondag, waarmede de lijdensweek begint, palmzondag m, -- (bij uitbreiding) Lijdenspreek, passie-preek, lijdensgeschiedenis f. Aller a la p-, de
lijdenspreek gaan hoorren. La p- selon Saint-Jean,
de lijdensgeschiedenis volgens Johannes. -- (pop.)
Het bellen in de kerk gedurende den doodstrijd
eens kranken. — (fig. et fam.) Souffrir mort et
p-, in groote benaauwdheid verkeeren,, doodsangst
uitstaan. — [Blas.) Clous de la p-, spijkers met
duiehoekigen kop. Croix de la p- of de Calvaire,
kruis met den dwarsbalk digt bi den kop. — [H.
rel.] Filies de la p-, z. v. a. CAPUCINES . — t [Méd.]
:

.

.

.

P- iliaque, z. CHORDAPSE. P- bovine, z. PHTHI-

RiASis. — Hartstogt m., drift, gemoedsdrift; —
hevige gewaarwor ding, neiging, begeerte, zucht f.,
inz. liefde, geslachtsliefde; liefhebberij f. I1 n'est
pas maître de ses p-s, hij is geen meester van
zijne driften. 11 est Bien sujet is ses p-s, hij wordt
van zijne driften beheerscht. Je vous en parle
sans p-, ik spreek er met u over zonder drift. -I1 meurt de p- pour elte, hij sterft uit liefde. genegenheid voor haar. Ce n'est qu'une p- naissante,
't is enkel eene opkomende liefde. Voilà ]'objet de
sa p-, zie daar het voorwerp zijner begeerte, neiging. I1 a beaucoup de p- pour la vertu, hij heeft
veel neiging tot de deugd, hij is zeer deugdzaam. Assouvir ses p-s, zijne begeerten, lusten voldoen. -(fam.) Aimer a la p-, sterk, smoorlijk verliefd zijn.
Cet.te fille a fait, causé de grandes p-s, dat meisje
heeft groote hartstogten opgewekt, veel aanbidders
gehad. — 11 a la p- des tableaux, hij heeft zucht

om schilderijen te verzamelen. Sa plus forte p-

eest le jeu, zijne sterkste neiging, zijne grootste
liefhebberij is het spel. -- Les p-s sont been tou-

chées dans ce tableau, in deze schilderij zijn de
hartstogten goed uitgedrukt. Un acteur qui entre
Bien dans la p-, een tooneelspeler, die de hartstogten goed voorstelt of uitdrukt. -- [Gram.] Le
verbe actif marque 1_action, et le passif marque
la p-, het bedrijvend werkwoord duidt de werking
aan, en het lijdende werkwoord het lijden. — PASS1ONS, f. pl. Gladhouten lijsten voor platen van,
ééne bepaalde grootte (zoo geheeten, omdat men ze

allereerst voor de platen van Jezus' lijden maakte) .
— DE PASSION, loc. ode. Hartstogteljk.
Passionnaire, m. Passieboek n., boek, waarin
de lijdensgeschiedenis staat. — [Bot.] Passiebloem f.
(z. PASSIFLORE).

Passionné, e, adj. (en part. passé van passionner) Hartogteljk, veljverig, vurig, verliefd,

hevig, driftig, geheel met of tegen iets ingenomen,
gepassioneerd. Amant p-, vurig, teeder min-
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PASSIONNEL

naar m. Regards p-s, verliefde blikken m. pl. I1 parle
d'un ton p-, hg spreekt op hartslogtelijken, op bezielden toon. — 11 en parle en homme p-, hij

spreekt er van als een sterk vooringenomen mensch.
— Je suis p- pour la musique, ik houd magtig
veel, ik ben een groot liefhebber van de ntuzilk. —
Ook als ,subst. (van perst.nen): Jouer, Faire le p ,
^ Pasden hartslol,trlfjke, den verliefde spelen.
sionuel, le, adj. Door hart^toc t werkend —
Passion nénnent, adv. Harístoc,leljk, in vuriyie lelde, met hevig verlangen: 11 ainie cette felle
p-, hij bemint dit meisje hartstortelgk. I1 désire p-,
hp verland vurig. — Passioneer, v. a. Gloed
01 vuur bijzetten, eenti har tstoc teijke uitdrukking
geven (aan zijne stern, zijne woorden): P- eon chant,
son récit. roet veel gevoel, met veel uitdrukking
zingen, verhalen: Cet orateur passionne bien on
discours, deze redenaar zet aan zijne rede veel
vuur bij, draagt ze met veel warmte voor — iemands
voorliefde opwekken: Les éléinents de géométrie
-

— -

ant passionné des jeunes Bens, jamais des vleil-

lards. — Soeptijds ook tebézigd voor: vurig begeeren, najagen: Il passionne le jeu. (Bij goede schr2,1vers vindt men vleze beteekenis niet). — SE PASSIO TER, V. pr. Driftig worden, in drift geraken,
zich laten -innemen. Un homme sage ne se passlonne jamais. een wijs man wordt nit driftig 11
:

se passionne pour tout ce qui est nouveau, h# is

ingenomen (laat zih innemen) met al wat nieuw
is. — Se p- pour one femme, op eene vrouw ver
worden. — Passionniste, m., z. v. a.-liefd
PATRIPASSIEN.

Passis, m. [Econ. rur.] Zwakke, ziekelijke

zidewo7m m.

Passivement, adv. Lijdelijk, in een' lijdenden
zin. Ce verbe se prend activement et p-, dit werk
wordt bedrijvend en lijdend genomen of ge--word
bruikt. (ven toestand brengen.
-[- Passiver, V. a. Lijdelijk maken, in passiePassiveté, f. [Myst.] Lijdelijkheid f., l jdeljke, bespiegelende toestand m. der ziel; werkeloosheir1,

f.

(gevoeligheid f.

Passivité, f. [Phil.] Innerlijke en uitwendige
Passoire, t'. Doorslag m., vergiettest f., gaten-

platted f.; — zeef, teems f. — Soort van doorboord
keteltje n. der stolfenverwers ter bereiding van 't orlean-bad.
Passot, m. [Anc. mil.] Lange dolk m. (ook
épée de passot geheelen). Arbalete de p-, lange
kruisboeg m.
Passulat, adj. m. [Anc. pharm.] Miel p-, of
als subst. Pass«le, f. .Honig van muskadel-razijnen (passerilles), p a ss u l a a t m.
Pastel, m. Verfstift f., eene uit verfdeeg gevarende en daarna gedroogde schilderstift, p a st é l n.: Dessiner au p-, met pastel teekenen. Por
in pastel gemaakt portret, pas--traiup,en
tel-portret n. La peinture au p-, het pastel-schilderen, het schilderen met pastelverwen, het droogschilderen. -- Pastel- schilderij, pastel-teekening f.:
Voilà un beau p-. — Orange-p-, bruinachtige
oranjekleur f. — [Bot.] Weedeplant; weede, ver
(tegenwoordig inz. gebruikt tot het-wersdf.
bijzetten der cuves au p-, weede- of pastelkuipen,
waarin men ze met den indigo mengt. — Pastel i er , m. [Tech.] Pastel- of weede-molen in.
Pastellage. m., z. PASTILLAGE.

Pastenade, f. [Bot.] (pop.). z. v. a . PANAIS .
Pasteiaague of Pastenagae, m. (of als
adj. Raie p-) [H. n.] Stekelrog, pijlstaart m.
Pastèque , f. [Bot.] Watermeloen ni. (ook
melon d'eau geheeten). — [Mar.] Kinnebaksblokje,

loodt jnblokje n.

Paster, V. n. [Chas.], z. PhTER.

Pasteur, m. Herder, veehoeder m. (in dezen
zin zelden dan van de oude volken en in de poëzj
gebruikt) : La plupart des anciens patriarches
étaient des p-s (of als adj. étaient p-s), de mees-

ten der oude patriarchen of aartsvaders waren
herders. — (poét.) Le p- phrygien, de Mantoue,
des troupeaux de Neptune, Paris, Virgilius, Proteus. — .4ls adj. Rois p-, Peuples p-s, herderkoningen m. pl., herdersvolken n. pl. — (fig.) Leids
leeraar m. Les évêques et les curés-manherd,
sont les vrais p-s, de bisschoppen en priesters zijn
de ware herders. Notre Seigneur est le bon p-,
onze Heiland is de goede herder. — Les p-s de
l'église Wallonne, de leeraars der Waalsche kerk.

PATACHON.

Etre nommé p-, tot predikant benoemd, beroepen
wolden. — [Bot.] Bourse a p-, z. aouRSE.
Pastiche, ni. [Perot.] AAavolcing I. in de manier eens meesters of beroemden schilders, welke
voor diens werk wordt uitgegeven, p asti ceio (pr.
pa-sti-tsjio), pastiche m. — [Litt., Mus.] Een
in den stijl van verschillende meesters geschreven
werk; een uit stukken van verscheiden meesters
zamengestelde opera-muzijk. — 4 Pasticher,v. a.
Den stijl, de manier van een' schilder, toonzetter,
sch nijver nabootsen, p a s t i c h é en.
Pastillage, m. [Cuis., Conf.] Figuren f. pt.
of vcor wei pen n. pl. van suikerdeeg, waal mede
men dessent-schalen opmaakt. — Pastille , f.
[Conf.] Bulletje U. van suiker, meel, vruci, tsap, enz.;
— remballetje, reukkaarsje n., p a s t i e Ij e f. P-s

de cliocolat, de cannelie, chocolaad-, kaneel-pastieljes. P-s roborantes, odorantes, versterkende, gcurige bolletjes n. pl. — [Pharm. j P-s du Levant,
d'Alleniagne, levantsche, duitsche zegelaarde- of
boluskoekjes n. pl.

Pastinaque, m., z. PASTINAGUE.
Pastisson, m. [Bot.] 4ppelpompoen in. (ook
bonnet d 'elec teur geheeten).
Pastophore, in. [Ant.] Priester, die allerlei

gewijde zaken in eene kast of kleine kapel ronddtroell. — Geneeskundige priester in E(:ypte.— Opligter van den tempelvooi hang, p a s t op h o o r m.
Bij uitbreiding door Voltaire gebezigd ucor: priester. paap m. — Pastophorie, f. Woning f.

dier priesters --- Kleine kapelf. niet een godenbeeld.
Pastoral, e, adj. Herderljk, landelijk, naar
herderswijze f., de landelijke zeden betreffend of
schilderend; — den geestelijke en zijn ambt b,treffend, zielverzorgend,p a s t o r aal. habit p-herderskleed m. Vie p-le, herdersleven n. Chant p-, herderszang m. Danse p-e, herdersdans m. — Baton p-,
herdersstaf m. Le some p- des eimes, de zorg van een'
geestelijken herder voor de zielen. Livre p-, geesteltjk boek n. Lettres p -les, geestelijke of herderlijke
brieven in. pl., brieven van een leeraar aan zijne
gemeente. (liet mannel. meerv. pastoraux is weinig
in gebruik). -- PASTORAL, m. Boek van de dienst,
van de gebeden en plegtigheden van een' priester.
— Pastorale, f. [Litt.] Herderszang m., herdersdicht n., herder-muzijk f.; — herder•sschouwspel n., p as t o rá 1 e f. — [Bist.] Groote roodgevlekte herfstpeer f. — Pastoralenient, adv.
Herderlijk (in den eig. zin niet in gebruik). (lig.)
Corriger p-, als een goede herder te legt wijzen,
verbéteren. — Pastoral, ln. [H. titel.] Priesterlee of herderlijke hoedanigheid f., priesterschap,
p astoraat n. -- Pastorelle, f. [Mus.] Rtaliaansch lied n. in den trant van den herderszang,
herderslied n. van schertsenden inhoud en levendige
zangwijze. -- Pastoricide, m. [H. rel ] Priestermoorder m.
-1 Pastosité, f. Deegachtigheid f. — [Peint.]
Vetheid f. in 't koloriet.
t Pastodir, m. Herder, jonge he r derm. -Pastoureauu , m., gebruikt
dan in 't herderslied en den m.arotischen stijl) Jonge
herder m., jonge herderin f., herdersknaap m.,
herdersmeisje n. — PASTOUIIEAUX , m. pl. ( Hist.]
Naam eenei dweepzieke partij dorpelingen , die
Frankrijk, gedurende de afwezigheid van Lodewijk IX., in rep en roer bragten. — PASTOURELLE,f.
[Danse] Naam eener figuur van den franschen
contredans. -- [Hort.] Soort van winterpeer f.,
die men inmaakt.
Pastrentents, m. pl [Corn.] Turksche run(lyphuisje n.
derhuiden f. pl.
Pasythée, f. [H. n.] Soort van celvormig poPat, m. (pr. patte) [Jeu] Toestand des konings
in 't schaakspel, waarbij hij, niet in 't schaak
staande, gespeeld moet worden en dit niet kan, omdat de hem omringende velden allen d f in 't schaak
liggen Of bezet zijn, pat, schaakpat n. (ook mat
suffoqué geheeten).
Pat, m. [Faut.] Valkenvoeder n. --- [Véner.]
Hondenvoeder n. van meel en zemelen.
Patache, f. [Mar ] Wachtschip n., uitlegger m.;
--- adviesjagt n.; — brievenschuit, postschuit f. (op
sommige rivieren), p a t a c h e f. — Naam van zékere openbare tweewielige rijtuigen, waarmede men
goedkoop, maar vrij ongemakkelijk reist. -- [Bot.
Soort van . zeegras n., waarvan men soda maak .
-- Pataehon, m. Gezagvoerder op eene palache.

PATAGAU
Patagati of Patague, M. [l1. n.] Soort van
groote karnmossel , waterrsjiuiter, groote eereden snavel m.
Patagion , ni. [H. n.] Vleêrmuisvlerk f.,
vlies n. , dat bij de vlederinuizen de dienst van

vleugels doet.

Patagon, m. [U. n.] Papegaai m. van BuenosAyres. — [Bot.] Soort van valeriaan. — PATAGON, m. Patagoniër, bewoner van Patagonia.
Patagorale, f. [Bot.] A.rnerikaansche seba stenstruik m.
Pataoua, in. [Bot.] Soort van- palmboom m.
op Cayenne.
Patapan, Patapatapan, m. Klanknabootsend woord voor het geluwd, der trommels.

Pataquès, Pataquiès, Pataqu'est- ce,
Pataqui-pataquiès, in. (lam.) Grove fout in

-

PATELLOIDE. 1343

confitures, d'abricots, de prunes, suiker -, abri
pruimendeeg. P- d'amande pour décrasser-kozen,
les mains, amandeldeeg. -zeep om de handen te
wasschen. P- de porcelaine, d'argile, de papier,
porselein -, klei -, papierdeeg n., de behoorlijk gemengde en lot eene soort van deeg of pap gebragte
stoffen, waarvan men porselein, vaatwerk, papier
maakt. -- P-s de verres, glaspasten f. pl., deegsteenen In. pl., deegafgietsels n. pl. of a fdrukken m.
pl van oude gesneden steenen, uit deeg van glas,
lak, gips, zwavel, enz. gemaakt. — Metal en p-,
metaal n., dat op het punt van smelten is. — [ Peint.]
Peindre dans la p-, de verwen dik opdragen en
dan behoorlijk dooreen werken. -- [Impr.] Cette
forme est tombée en p-, die vorm is in pastei
(uiteen) gevallen. — [Corn.] P-s, zilverstaven f.
pl., die door den smokkelhandel ongestempeld uit
de spaansche bezittingen in Amerika ingevoerd

de uitspraak van de franse/te taal door verkeerde
ij k eene s of t als verbindingsletter te laten hooren.-l werden.
P ataratfe, f. ((fam.) Hanepooten ni. pl., gePáté, in. Pastei f., deeggebak n., dat vleesch of
krabbel n., onleesbare pennetrek m., krabbelschrift n. visch bevat. P- de perdrix, de lièvre, de veau, de
Pataras, nn. [Mar.] Zijgijn noodwant n., borg - saurnon, patrijzen -, hazen -, kalfsvleesch, zalbnpashoofdtouwen n. pl. P- de carène, loelgjjres n. pl. tel. P-s chauds , warm voorgediende pasteitjes.
(bij 't kielen van een schip). — PATA1IAS IL, of P- de requète, koude pastei van klein gevogelte.
Patarasse, f. Klamaai-ijzer n. — Pataras- Ouvrir, Entailer un p-, eene paslei opsnijden. —
s er, V. a. et n. Klamaaijen, werk in de naden P- en pot, vleeschgehakt met specerijen, kastanjes,
drijven; het klamaai-ijzer gebruiken. — Het part. enz. opgemaakt en in een' pot gebraden. -- (pop.)
passé is ook adj.: INavire patarassé, geklamaaid P- d'ermite, vijg f. met Bene noot of amandel
vaartuig m.
daarin. — (Loc. prots.) C'est on prix fait comme
Patard, m. [Métrol.] Oude brabantsche, vlaam- les petits p-s, dat is of men bij den bakker een
sche stuiver m. — ( fain.) Je non donnerais pas un broodje (kadétje) haalt: dat is een vaste, gezette
p-, Cela ne me ' aut pas un p-, dat is mij geen prijs. z. ook CUAIR, CROLTE. Quel gros p! wat een
cent waard. N'avoir pas un p-, geen cent rijk zijn. dik, mollig kind! — (lig. et tam.) Inktvlak f.: I1
Patas, m. [H. n.] Roode aap m. van den ne peut écrire deux lignes sans faire de p-s, hei
Senegal [simia rubra].
kan geen twee regels schrijven zonder vlakken te
Patata, n1. (fain.) Klanknabootsing f. van den maken. — [Agric.] Plaats f., die de wijngaardenier
galop of hoefslag des paards.
hij 't bearbeiden overslaat. — [ Fort.] Soort van
Patate, f. [Bot.] Meelachtige wortelknol rn. rond buitenwerk op eene geinundeerde of door wavan den convólvulus batátus of de pataten -winde ter omgeven plaats, hoefijzer n., pastei f. -- [H. n.]
(eene eenjarige plant), een voedsel voor vele volken, Soort van kammossel f. -- [Impr.J Verschoven,
die tusschen dc keerkringen wonen, p a t a t e, b a- uiteengevallen vorm of gedeelte daarvan, pastei f.
t a te; -- ook de naam, door de reizigers aan ver- — [Jeu] Bedriegelijke doorschudding der kaarten.
schillende soorten van jams of broodvrucht, en ten Faire le p-, de azen, heeren, enz. onder 't kaaronregte ook wel aan den aardappel en de aardpeer tenschudden bijeen weten te brengen. — [Joail.]
gegeven.
Zamenvoeging f. van velerlei edelgesteenten, ver
Patatras, interj. (fang.) Klanknabootsing van
te koop gelegd. -- [Tech.] Bundel strooken-enigd
een vallend of neêrplofend voorwerp, plof!
oud ijzer of klingen, om zamengeweld te worden.
Pataud, in. Jonge hond in. met dikke poolen. P- de cheveux, haarpastei f., stevig om krulhout(fig. et fain.) Dik, mollig kind n. — Boerenkinkel, jes gewonden en in grof deeg gewikkelde haren.
vlegel m. — A rage, p- ! te water, poedel! (tot
Patée, f. Deegklomp m., beslag n. van kornel
een' hond, dien men in 't water drijft of werpt. — of van zémelen, waarmede men het gevogelte mest;
(fig. et pop.) 11 en parle bien à son aise, lui qui — mengsel n. van brood en vleesch voor de huis
est a nage p-, by heeft goed praten, hij zit er
-diern.
warm in, h ij heeft zijne schaapjes op het droog,
Pateil, m., z. PETAIL.
leeft in overvloed. — PATAUD, E, adj. (fam.) Lomp
Patelet, m. [Pèchej Soort van kabeljaauw m.,
en grof gebouwd (van gestalte). — Ook als subst. in Normandie de vijfde soort bij 't uitzoeken.
C'est un p-, une p-e, 't is een dikzak, eene dikke
Patelette, f. [Cost. mil.] Overtrek n. van de
schommel.
patroontasch, van den randsel.
Patauger , v. n. (fain.) Door dik en dun
Pateliii, m. (fam.) Vleijend bedrieger, sluwerd,
loopen, door den modder ploeteren. -- (lig.) Zich sluwe of oolijke gast, vos, boze schalk m. (naar
vastpraten, zich vastwerken.
den naam des hoofdpersoons in een kluchtspel van
Patavinité, f. [Litt.] Latjnsche tongval ni., Pierre Blanchet). — [Tech.] Proefsmeltkroesje n.
onzuivere latiniteit f. van de oude bewoners der voor de ménie in de kristulfabri ken. — PATELIN,
italiaansche stad Padua; — schrjfwijze f. van E, adj. Bedriegelijk vleijend, fleemend. indringend
den geschiedschrijver Livius, welke, in vergelijking (van toon, van manieren). — Patelina ge, m.
met die der Ouden, eenigzins onromeinsch is.
(fam.) Bedriegeljke vleijerj, fleemerf, arglistige
Patchouli, m. [Parfum.] Sterk riekende reuk- indringery f. — Pateliner, v. n. (fain.) Sluw
stof f. uit een dus gebeden nieuw -hollandsch kruid of listig te werk gaan, fleemen. -- PATELINER, v. a.
[plectranthus gravenlens] bereid, patsjoeli n.
Naar den mond praten, honig om den mond smePate, f. Deeg, brooddeeg, dik meelbeslag n. P- ren. — % P- one affaire, eene zaak keeren en
bien pétrie, goed gekneed deeg. P- sans levain, on- wenden, om ze te doen gelukken. — SE PATELINER,
gezuurd deeg. Renforeer la pate, het deeg (door v. pr. Elkander vleijen of ontzien uit baatzucht. —
toevoeging van meel) stfjver maken. — (Loc. prov.) Het part. passé komt ook als adj. voor: Vieillard
N'avoir ni pain ni p-, niets te baten noch te bre- pateliné par on hypocrite, door een' huichelaar geken hebben. 1N'avoir mangé ni pain ni p- de la vleide grijsaard. — Patelineur, in., -ease, f.
journée. den ganschen dag niets gegeten hebben. Sluw vleijer, fleemer m., sluwe vleister, fleemster f.
.Mettre la main is in p-, mede de hand aan 't werk — PATELINEUR, EUSE, adj. Fleemend van aard,
slaan. Avoir la nl- a la p-, bezig zijn met iets uit bedriegelijk, vleijend.
te deelen; het beheer der zaken in handen hebben.
Patellacés, m. pl. Geslacht n. der napslakQuand on a mis la main d la p-, it en demeure ken. — Patellaire, adj. [Didact.] Schotel- of
toujours qc. aux doigts, wiep veel geld door de napvormig. -- [H. n. j Kapschelp, schotelschelp f.
handen gaat, dien blijft altijd iets aan de vingers -- Patelle, f. [11. n.] Napsluk f. — [Anat.],
hangen. z. ook coQ. — (fig. et fam.) Ligchaamsge- z. V. a. ROTULE. — Patellé, e, Patelliforme,
stel, gestel n.: II est de bunne p-, hij is van goed Patelloide, adj. [Didact.] , z. V. a. PATELLAIRE.
deeg gezet, is sterk van gestel. — C'est une bonne — Patellimane, adj. [H. n.j Met platronde
p- d'homm, 't is een goede ziel, een goede slokkert, voorvoeten. — Patellimanes, m. pl. Loopkever een eerlijke kerel. — Páte wordt ook van andere soorten f. pl. — Patellite, f. [Minér.] Versteende
zamengeknede, deegvormige dingen gezegd: P- de napslak f., pa t e llie t m. — Patelloide, adj.,
;
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-- Patellule, f. [Bot.] Schaaltje,
(wijze.
schoteltje n.
S Patemment, adv. [Didact.] Op openbare
Patène, f. [Liturg.] Kelkschotellje, ouwelscholeltje, kelkdeksel n. bij de communie, pat é n e f.
Pateiiotier, m. [Bot.], z. V. a. STAPHYLIER.
Pateuátre, f. (pop.) Het Onze- Vader, Vader
[Pater nost.er]; ook het an e (z. aid.) en-ons.
andere kindergebeden. Cet enfant Bait déjà sa p-, dat
kind kent zijn Vader-ons al, kun al bidden. — Une
grande disease de p-s, eene jverige bidster. -- (Loc.
prov.) I1 dit la p- du singe, hij mompelt wat tusschen
zijne tanden. P- du lou!), soort van bezwering f.,
waarmede de herders meenden den wolf te kunnen
verjaren. -- [Bot.] P- des Italiens, z. V. a. AzEDARACH. -- [Iijdraul.] Ketting zonder eind, paternoster m. (vijl. CHAPELET). — [ Pèche] Kurken
paternosterwerk n. (snoer kurken tot ophoudhng der
netten). -- PATENoTRES, f. pl. Kralen 1. pl. van een
rozekrans of bidsnoer. --- Rozekrans m., bidsnoer n.,
paternoster m. ----- (fig.) 111angeurs de p-, hui
pilaarbijters m. pl. -- Se suivre comme-chelars,
(les p-, op Bene rij achter elkander loopen. -- [Arch._,
Paternoster of rozekrans, eerre met bolletjes aanoevulde rollijst. — [B1as.] Rozekrans, paternoster
(meestal in den kepervorm geplaatst). — Patenótré, e, adj.: Croix p-e, paternosterkruis n.,
kruis van aangeregen kralen. -- Patenótrerie, f.
[Corn.] Paternosterwaren f. pl, rozekransen, krui.sen, kruisbeeldjes, enz.; — winkel, handel in. eens
paternosterverkoopers. — Patenótier, in. Paternostermaker, -verkooper m. --- Ook als adj.:
Maitre . Marchand p-.
Patent, e, adj. Open, blj kbaar, duidelijk,
zonneklaar: Vérité p- e, blijkbare waarheid f. —
(,Chanc.j Acquit p-, schriftelijk bevel n. van eenera
vorst aan de schatkamer, om aan toonder de daarin
genoemde som uit te betalen; — geschrift n., dat
dot kwitantie verstrekt, waardoor men eene zékere
corn gelds ontvangt. -- Lettres p-es, opene koninklAke brieven m. pl., met het pro te zegel verzegeld; vol
vorst. — Articles p-s dun traité,-magtf.vne
openbare, bekende artikelen n. pl. van een verdrag.
Patentable, adj. flan patentregt onderworpen. — Patente, f. Oorkonde of acte f. cener aan
waarbij iemand zékere-steling;vrjbfm.,
voorregten of voordeelen worden toegestaan of
verzekerd; — inz. vergunningsbewijs ter ultoefening van een beroep, p a t é n t; — de daarvoor
aan den Staat te betalen opbrengst, patentregt n.
- [Mar.] Gezondsheidsbrief of -pas m. P- nette,
brute, voldoende of goede, onvoldoende of kwade
gezondheidspas. — P- nationale, nu BREVET d'invention. — Patenté, e, adj. Fen patent hebbend,
g e p a te n t e e r d: Marchand p-, gepatenteerd koop
Patenter, v. a. dan 't patentregt-man.
onderwerpen; een patent uitreiken, pate n Uren.
--- SE PATENTER, V. pr Een patent nemen, zich een
patent laten uitreiken.
Pater, m. (latin) (pr. pa-tèr): Le P-, het
Onze-Vader of 't gebed des Heeren (naar 't woord
ster, waarmede dat gebed in 't laten begint).
ire un P-, een Onze- Vader, een Vader-ons bidden. -- (fam.) Savoir one chose comme son P-,
iets op zijn duimpje weten of kennen. Ne pas sa voir son P-, zoo dom als een os zijn. Ne as dire
on P-, nooit bidden. — Ook: groote kraal f., elk
tiende ,rooter balletje n . aan den rozekrans: Les
ter de son chapelet sont d'émeraude, de groote
alen aan haren rozenkrans zien van smaragd.
Pater, v. a. [Cordon.] Leder aaneen plakken
of lijmen. --- PaTER, v. n. [Chas.] Met de pooien
,sl k medenemen (van 't wild gebézigd). --- [Hort.]
Melig, niet sappig zijn (van vruchten).
Patère, f. [Ant.] Of/'erschaal f., vlak offer- of*
drinkvat n., p a t e r a f. -- [Arch.] Klein schaal
sieraad n. in de tusschenruimten van de tri -vormig
der dorische fries, pat é r e f. — Schaal--.qlyphen
vormig sieraad van verguld koper, om de gordijnen
ran een bed of raam uiteen te houden.
[ Paterne, adj. (fam. et plais.) Vaderlijk,
(lls een vader.
Paternel, Ie, adj. Vaderlijk, des vaders; van
vaders zijde ; den vader eigen of betemende. La
maison p-l c , het vaderlijk huis, 's vaders huis. -Oncle p-, oom van vaders zijde. -- Amour p-,
vaderliefde f. Avis p-, vaderlijke raad nn.
[(Tram.] Cas p-, teeter, tweede naomvol, gen ez. PATELLE.
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t iv u s ni. -- Paternellement, adv. Op vader
wijze, vadfrljk, als een vader: Trailer qn.-lfjke
p-, iemand vader lik behandelen. — t P aterniser, V. n. Naar zfjnen vader gelijken. -- Paternité, f. Vaderschap n., hoedanigheid van vader.
P- lébitime, naturelle, adultérine, incestueuse,
wettig, natuurlijk, echibreukig, bloedschendig va
P- spirituelle, geesteljkvaderschap,-derschapn.—
de verhouding (les doopvaders tot zijn doopkind,
des doopenden geestelijken tot den gedoopte.
Pàteux, ease, adj. Deegachtig, tets, niet gaar
gebakken: Du pain p-, ongaar brood n. — Poire
pateuse, beursche, melige peer f. -- Ce vin est p-,
a un oeil p-, die wijn is onklaar, troebel, taai. —
Ce diamant a un oeil p-, die diamant heeft iets
troebels, is niet volkomen helder. — Avoir In bouche,
la langue pateuse, een' sljmerigen mond, eene kleverice tong hebben. — Chemin p-, sli,/kerige, sineripe weg in. — Enere páteuse, diIe geworden inkt m.
Pathétique, adj. Aandoenljk, hart-, zielroerend, hartbrekend, terke gemoedsbeweging uit
statig, vol waardigheid-druken,hatsoflj;
en kracht, p a t h ét is c h: II a traité ce sujet dune
manière p-, hij heeft dit onderwerp op eene aandoen
ukkeljlke, kracht--ijkewfzutgdr.Voxp-,na7
volle, indrulimakende stem. — [ Anat.] Muscle p-,
pathetische of groote schuinsche oogspier f. Nerf p-,
katrolzenuw f., zenuw van het vierde paar. —
PATHETIQUE, m. Het aandoenlijke, zielroerende,
barare jj'enae, hartslogteljke verhevenheid, hooge
gevoeligheid f. (van een' redenaar of d ichter); hartroerende, diepdoordringende uitdrukking f., na
ook: hartstogtelijk spreker
-drukm.—Sois
of redenaar in. — Pathétiquenient, ode. Op
zielroerende, harltreJfende, h,artstogtelijke wijze. -Pathétisme, in. [Rhét.] Kunst, om de hartstogten gaande te maken. — -1- Gebruik en (doorgaans)
misbruik n. van het pathétische of hartstogtelijke,
pathetísmus n.
Pathieis ne, m., z. v. a. PROSTITUTION.
Patiiogénésie of Pathogénie, f. [Méd.]
Leer van 't ontstaan, van cie oorzaken der ziekten,
pathogenie f. — Pathogén ésique of Pathogénique, adj. Die leer betreffend, ziekteverwekkend, p a t ii o g é n i s c h. — Pathognomniqite, adj. Ziektebepalend en onderscheidend, p athognómisch, pathognóstisch. — Pat.hognonmigne, f. Leer van de ziekteteekenen en
de juiste beoordeeling van de ziekten, p a t h oyn o 'in i e k f. — Pathologie, f. Ziekteleer, ziekte
ziekten, van hare verschillende-kunde,lrva
soorten en indeelingen, oorzaken en aanleidingen,
kenteekenen en toevallen, p a t h o l o g i e f. —
Pathologique, adj. Tot de ziekteleer behoorend;
de kenteekenen eener ziekte vertoonend, path o1 ó g i, s c la. — Pathologiste, m. Ziekteleeraar,
ziektekenner, schrijver over de ziekteleer, p a t h o1 o o g m. ---- Pathomanie, f. Soort van zinsverb. stewing f.
Pathopée, f. [Litt.], z. v. a. PATHÉTISME. -Pathos, m. [Rhét.] , z. v. a. PATH.CTIQUE, In.
— (fom.) Gezwollenheid f. (van stijl).
Patibulaire, adj. Tot de galg behoorend; galgachtig. Les fourches p-s, de stijlen der galg. —
(fig.) Mine, air p-, galgen - tronie f., - uitzigt n. -- PAT[BULAIRE, m. Verzameling van geschiedenissen van
ter dood gebragte misdadigers. -- t Patibule, f.
Galg f. --- Aan de kaak stelling f. -- Patibnlé, e, adj. Aan de kaak gesteld.
Patiemment, adv. Met geduld, geduldig:
Souffrir, Scouter p-, met geduld lijden, aanhooren.
--- Patience, f. Geduld n., lijdzaamheid; gelkmoedigheid, volharding, p a t i é n t ie f. La p- est
une vertu bien nécessaire, het geduld is eene zeer
noodige deugd. On a mis sa p- a one rude épreuve,
men heeft zijn geduld op eene harde proef gesteld.
11 a poussé ma, p- á bout, hij heeft mijn geduld
tot het uiterste, ten einde gebiiagt. Supporter ses
maux aver p-, zijne kwalen met lijdzaamheid, gelíjkmoed-igheir verdragen. ---- Ouvragelde p-, werk n.
van geduld. — Zonder lidwoord met de werkwoor
den avoir, prendre, doneer: Je voos paierai, mais
it faut avoir p-, ik zal u betalen, maar gij moet
geduld hebben. Ayons p- jusqu'au bout, laat ons
tot het einde geduld hebben of volharden. II
viendra dans un moment, ayez, prenez, donnezvous p-, hij zal in een oogenblik komen, heb geduld.
Prendre qc. en p-, iets geduldig verdragen, met
,
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geduld aannemen. Perdre p-, 't geduld verliezen. Il
ne saurait demeurer en p- , hij kan geene rust
houden, niet rustig blijven. z. ook ENIIAGER.
(fam.) P- d'Allema,nd, de capucin, taai, onui.tputteljk geduld n. — (Prov.) La p- veent à bout de
tout, geduld komt alles te boven, overwint alles.
La p- est la vertu des !nes, geduld is Bene, ezelsdeugd. P- passe science, geduld gaat boven (ver
meer (Ian) wetenschap. — Somtijds ook bij-mag
wijze van tusschenwerpsel gebruikt: P-, p-, sit
vous plait, geduld, geduld, als 't u belieft. P-,
j'aurai mon tour (als bedreiging), wacht maar, 't
zal mijne beurt ook worden (ik zal mij wel wreken).
— [Anat.] Oprigtende spier f. van 't schouderblad.
— [Blas.] In de vlammen voorgestelde salamander m. — [Bot.] Patich, patientie-kruid n. Prouge, rood patich, drakenbloed n. (ook sang de
dragon geheeten) . — [Jeu] Soort van kaartspel,
dat door een' enkelen persoon wordt gespeeld, ge
-spel n. — [ Tech.]-dulspe,atinc
Knoopenschaar f*, plankje met Bene groef tot schoon
-makingv
metalen knoopen.
Patient, e, adj. Geduldig, lankmoedig, leidzoom; volhardend. Ii est fort p- dans In douleur,
hij is in de smart zeer geduldig of lijdzaam. Ce
père a été fort p- a I'égard de son fits, deze vader
is ten aanzien van zijnen zoon zeer lankmoedig geweest. Dieu est p- et miséricordieux, God is lankmoedig en barmhartig. — Courage p-, volhardende
moed tn. — PATIENT, m. [I)idact.] Voorwerp n.
der werking, lijder m.: L'agent et le p-, de werkende oorzaak en het lijdende deel. — ( fam.) I1 a
été le p- dans nette querelle, hij -is de lijdende
partij. in dezen twist geweest. — PATIENT, tn., -E, f.
Veroordeelde, teregtgestelde misdadiger m., mis
(bij uitbreiding) Lijder m., tijde--daigsterf.
ree f., kranke, zieke, p a t i é n t m. en f. — Patienter, V. n. Geduld hebben, geduld nemen, met
geduld wachten: Patientez un pen, vous l'aurez,
heb wat geduld, gij zult het hebben. (TRIEUsE.
Portiere, f. (pr. pa-thière) [Pap.] , z. v. a.
Patiei, m. (weleer) Hooggehakte vrouwenschoen,
steltschoen; -- soort van overschoen, pcnlo//elschoen in. -- Schaats f. Aller sur des p-s, en
p-s, op schaatsen rijden. -- [Bras.] P-s, onder
pl. voor den loozen-legrsm.,ondhut
kuipbodem. — [Constr.] Zeer dikke plank f. onder het timmerwerk van renen trap, om dien te
dragen en tot grondslag te dienen; — grondbalk in.
van een gebouw, die op den heimast ligt: — grondsteen m., waar 't voetstuk eenex zuil op rust. -[Maréch.] Fer b p-, hoefijzer met een halven kogel
daaronder (om het paard in sonemige gevallen te
dwingen , ook op den tegenovergestelden voet te
rusten) , kogelijzer n. — [Mar.] P-s, Klampen,
stijlen, bolders, stutten m. pl. voor het sjorren van
de ankers.
% Patiriable, adj. Bevoelbaar, betastbaar, wat
zich gemakkelijk 'met handen laat betasten. — Ber jdbaar niet schaatsen: Glace p-, ijs n., waarop
men schaatsen kan. rijden. — .-L Patinade, f. Hartelijke handdruk m., handschudding f. -- Patinage, rn. (fam.) Het hevoelen, betasten.
Patine, f. [Métall.] Dooi- verkalking ontstane
bruine of groene roestoverdekking op koperen voor
munten, ene.; — de door chemische kunst -werpn,
verwekte of nagebootste roest m., p á t in a-mideln
of p a ti n e f. — [Peint.] Laag vuil op oude schil derjen, korst f.
Patiner, V. a. Onzacht aangrijpen; onbehoorlijk betasten, bevoelen. Ne patinez pas ces pèches,
betast die perziken niet. — SE PATINER, V. pr. Betast worden: Ces fruits ne doivent pas se p-, die
vruchten moeten niet betast, niet met de handen
,gedrukt worden. -- Het part. passé is ook adj.:
Fruits p-s, betaste, met de vingers gedrukte vruchten f. pl. — PATINER, V. n. Schaatsen rijden. —
Patinerie, f. Het schaatsenmaken; handel m. in
schaatsen, schaatsenwinkel m. — Patineiir, m.
(fam. et triv.) Bevoeler, onwelvoegelijk betaster m.
—PATINEUR, ni., -EUSE, f. Sc/► aatsenryder m.,
-rijds
ter f. — Patineer, m. Schaatsenmaker,
schaatsensmid m.
Pátir, V. a. Lijden, dulden. verdragen, uit —

staan: L'armée pdtit beaucoup

dans cette marche,

het leger stond veel uit op dezen togt. Sa maladie
ai/td longue, ii a bien eiti avant de mourir, zijne
ziekte is langdurig geweest, hij heeft veel geleden,
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eer hij stierf. -- Il a fait la faute, et j'en ai pati,
hij heeft de feil begaan, en 'ik heb daarvoor gele
geboet. — Votre bien en patira, uw vermogen-den,
zal daaronder, daarbij lijden. La bourse en pátira,
de beurs zal daarbij lijden. Les bons pátissent souvent pour les méchants, de goeden lijden dikwijls
voor de kwaden. — Nature patit, de natuur doet
zich geweld aan, wordt geweld aangedaan
Patira, m. [1-1. n.] Klein muskuszwijn n. van
Amerika. — [Tech.] Zelfkanten onderlegsel n. bi
't gebruik van 't persijzer (der kleérmakers). —
(fig. et fain.) Wrj(paal, zondenbok m.
Patirage, m. [Coat.] Weideregt n.
Patirich, m. [El. n.] Bijenwesp f., bijenvreter m. van Madagaskar.
Pàtis, m. [Econ. rue.] Weidegrond m., onbearbeide grond, waarop men 't vee laat grazen: Ce n'était qu'un p-, j'en ai fait un páturage, 't was slechts
eerre weide- of loopplaats voor 't vee, ik heb er een
goed weiland van gemaakt. — Ps tissage, in.
Weideregt n.; het weiden. — [Bout.] I-let deerkneden.—Pàtisser, v. n. Bakken of gebak, pasteijen
maken. — .tiet part. passé is ook wij.: Tourte mal
pátissée, slecht toebereide , gebakken taart f. —
Pátisserie, f. Gebak; banket n. — Kunst des
banketbakkers, des pasteibakkers, banket-, pastelbakkerij t.; bankethandel, banketwinkel m.; banket
plaats, waarin banket bereid en gebak -bakerijf.,
wordt. — Pàtissier, m., iére, f. Pastei -len
banketbakker m., -áalester f.; pastei- of-baker,
gebakverhooper in., -verkoopster f. — Ook als adj.:

iviarchand, Ouvrier p-.

Pàtissoie, f. [Conn.] Sc/wane chinésche zijdestof f.
(kers werktafel f.
Pátissoire , f. [Tech.] Baktafel, pasteibakPatois, m. Platte taal, lompe spraak, boeren
plattelandstaal f.; z. v. a. PRovrna 1.Is.uE.-sprak,
-- Patoiser, v. a. In plattelandstaal spreken;
de boerentaal nabootsen. — P ATOISER, v. a. [Théht.]
P- un rOle, eerre rol in de platte volkstaal, in de
plattelandstaal overdragen.
Patolles, f. pl. [Cori] Zijdestof f. van Surate.
Pàton, ni. [Eon.] Deegkluit, deegbal in. (als
mestvoeder voor gevogelte).— [Tech.] Deegklomp ni.,
dien de bakker bij het deegbereiden met kracht heen
en weder werpt. — Opstg(leder n. tusschen't bovenleder en de voering van eene laarzenschacht. —
Kluitje leenaarde f. ter vorming van de ooren, stelen, enz. aan 't pottegoed.— Knobbel m. in 't papier.
Patoréale, f. [II. n.] Eendensoortf. van Chili,
met een' rooden learn op den snavel.
-

,Paton, Patouu-patou, m., z. v. a. GASSETETE.
Patonille, f. [Tech.] Werktuig der ijzer

scheiding van den metaalerts en de-smeltrjn
aanhangende aarde. -- [Mar.] Loshangende touw
[Mus.], z. v. a. CLAQUEBOIS. — Pa--laderf.—
tornillet, m. [Tech.] Bak m., waarin de metaalerts van de aanhangende aarde wordt gezuiverd.
— Patonilleur, m. Werkman, die' dat werk
verrigt, ertszuiveraar m. —Patoailleuse, aclj. f.
[Mar.] Lame p-, kort opslaande golf f. Mer p-,.
bolle, korte zee f.
Patraque, f. Oud, versleten voorwerp, ding n.
van weinig of geen waarde is, prul f. Sa montre
nest qu'une p-, zijn h.orlogie is een oud, versleten
werk, eene prul. — (fig. et far.) Je ne suis plus
qu'une vieille p-, ik ben oud en afgeleefd. (In dezen zin ook adj.: Devenir p-). — [€ lort.] Soort
van aardappel m.
Patrat, adj. [H. rom.] (alleen in): Père p-,
eerste wapenheraut m.
Pátre, m. Herder m., inz. van groot vee, drijver, koeherder, veehoeder.
-

Patres (ad), z. AD PATRES.

Patriarcal, e, adj. . 4artsvaderl jk , tot de
waardigheid vanatriarch behoorend ; de oude
aartsvaders betrejj'end, naar hunne eenvoudige zeden gelijkend, p a t r i a r c h a a 1. Siége p-, patriarchale, bisschoppelijke zetel m. aglise p-e, patriarchale kerk f., naam van 5 kerken te Rome, die
't gebied der 5 opperbisschoppen vertegenwoordigen
(z. beneden). — Gouvernement p-, aartsvaderlijke
regéring, huisvaderlijke familie- regéring f. — Vie
p-e, aartsvaderlijk leven n. — [Islas.] Croix p-a,
patriarchaal of lotharingsch kruis n., bestaande uit
een' verkorten stam met twee verkorte dwarsbalken (ook Croix de Lorraine, Croix des templiers
57
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ge/weten). (De meeste woordenboeken ontzeggen aan

dit woord een mannel. meerv. ; nogtans hebben

Bossuet en Voltaire p a t r i a r c a u x gebruikt.) Patriarcalement, adv. Op patriarchále, aartsvaderlijke wijze. — Patriareat, m. Aartsva

waardigheid van aartsvader; waar -derschapn.,
een' opperbisschop of patriarch; ge--dighevan
bied n. eens patriarchs; tijdduur m. zijner zetelbekleeding, patriarchaat n. — [Phil.] Het derde
nier zeven tijdperken van 's menschdorns kindschheid,
in 't stelsel van Fourier, overeenkomende met het
nomddisch en herderlijk leven. — Patriarehe, m.
.Aartsvader, oudvader, stamvader van een geslacht,
inz. een der stamvaders en familie-hoofden der
oodsche natie, patr ia rch m. — ( fig.) Ce vieill ard a Fair d'un p-, die grijsaard ziet er aartsva
zeer eerwaardig uit. C'est un p-, 't is een-derlijk,
patriarch (van een grijze, die te midden van een
talrijk kroost leeft). — Sedert de 5e eeuw de titel
der opperbisschoppen te Rome , Constanti.nopel ,
Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem; later alleen
de titel van de opperbisschoppen der grieksche kerk
en van sommige andere, door de roomsche kerk
als scheurmakers beschouwde gemeenten , pat r i(i r eh m. -- Patriarchie, f. [H. eed.], z. v. a.
Église PATRIARCALE, z. boven.
Patrice, m. Titel eener levenslange waardig
Atheners ingesteld en door Constan--heid,or
t n den Groote vernieuwd ten gunste van de hoofden der eerste familien van den Staat, later ook
de titel der frankische koningen, ook der stadhouPers in Bourgondië, — der magistraten en senatoren van verscheidene nieuwere steden, p a t r i
Waardigheid van pa--cius.—Patr,m
theists, van patriciër, p a t r i c i a at n. — Klasse f.
der patriciërs. — Patricide, adj. et subst., liever PARRICIDE -- Patricier, ne, adj. [H. rom.]
Van 't geslacht der patriciërs, patricisch: Les
premiers consuls étaient p-s , de eerste consuls
waren van patricisch, geslacht, stamden af van de
eerste, door Romulus ingestelde senatoren. — Famules p -nes, patricische familiën f. pl., de 14 familien, majorum géntium geheeten , die van de
door Romulus gekozen senatoren afstamden, en de
38 familiën, minorum gentium genaamd, die later
bij de eerste gevoegd werden ; — adellijke, hoogaanzienlijke familiën in vele Stalen. — Aanzienlijk, adellijk, raadsheee ljk, patricisch. — PATRIfIEN, M. Pa tri c it r, adell2,lk burger in 't oude
Rome, titel van zékere familiën, die wegens hare
afkomst in den vroegeren tijd des romeinschen
Staats vele voorregten genoten (in tegenstelling met
p 1 e b éje r).
Fatale, f. Vaderland, geboorteland n., geboortegrond nl.; gewest n. of plaats f., waar men geboren is. L'amour de la p-, de liefde tot het va
vaderlandsliefde f. — La Normandie,-derlan,
Rouen est sa p-, Normandië is zijn geboorteland,
Rouaan is zijne vaderstad, geboortestad. — (bij uit
Vaderland, natie, de maatschappij f., waar -breidng)
Asservir sa p-, zijn vaderland on--vanmelids:
der 't juk brengen. — Landstreek f., klimaat n.,
aan zékere dieren en gewassen eigen: La Laponie
est la p- du renne, Lapland is 't vaderland des
rendiers, het rendier behoort in Lapland thuis.
La patrie du tuiipier est l'Amérique septentrionale , de tulpenboom is in Noord-Amerika inheemsch. — ( fig.) La France est la p- des miences et des arts, Frankrijk is 't vaderland der we-

tenschappen en kunsten, wetenschappen en kunsten
bloeijen in Frankrijk. — La céleste p-, het hemelsch vaderland, de hemel m. als 't verblijf der
zaligen. — (Proc.) La p- est partout oh ion est
bien, waar men 't wel heeft, daar is 't vaderland.
Patrimoine. m. Ouderlijk erfdeel, vaderlijk
erfgoed , er fverrriogen , aangeerfd vermogen, p at r i m ó n i u m n. P- paternel, maternel, vaderlijk,
moederlijk erfdeel, het van vaders-, van moederszijde gekomen goed. -- Ook gebézigd van dingen,
die als 't ware het natuurlijk toekomend deel, 't
gewone bestaanmiddel of inkomen van iemand of
van zékere klasse van menschen zijn: Les biens
donnés ui 1'Église devaient èíre le p- des pauvres,
de aan de Kerk geschonken goederen moesten 't erf
armen wezen. Les maladies imaginaires-delr
Torment au moins la moitié du p- des médecins,

de geneesheeren bestaan voor meer dan de helft van
de ingebeelde ziekten. -- [H. ecel.] P- de saint-

PATRON.
Pierre of Province du p-, erfdeel n, van Sint-Petrus, een gedeelte van den Kerkelijken Staat, waarvan Viterbo de hoofdstad is. — Patrimonial,
e, adj. Tot het ouderlijk erfdeel behoorend, vader
aangeerfd, patrimoniaal: Héritage p-,-lijk,
vaderlijk erfdeel n. Biens patrimoniaux, erftoederen, starn.goederen n. pl. — Patrimonialenient,
adv Op aangeërfde wijze. — Patrimonialiser,
v. a. [Prat.] Tot een erfgoed maken. — Patrimonialité, f. Hoedanigheid van ouderlijk erfgoed.
Patrinie, f. [Bot.] Soort van siberische va
-lerianf.
Patriote, m. Vaderlandsvriend, vaderlandsgezinde, vaderlander, volksvriend, pa t r i. ó t m. -Somtijds ook als adj.: Ministre p-, vaderlandslievend
minister. Coeur p-, vaderlandslievend hart n. —
Patrioterie, f. Gemaakte, overdrévene, of ook
valsche vaderlandsliefde. — Patriotique, adj.
Vaderlandslievend, vaderlandsgezind, vaderlandse/t,
staatsburgerlijk, p a t r i ó t i s c h : Zèle p-, vader
ijver m. — Don p-, aan 't vaderland-landsiev
gedane gift f. — Patriotiquement, adv. Op
vaderlandslievende wijze, als een vaderlander.—Patriotisuze, m. Vaderlandsliefde f., p at rio ti sm u s n. -- Karakter ii. des waren vaderlanders.
Patripassien of Patropassien,m. [H. rel.]
Aanhanger eener secte, die geloofde, dat God de Vader, zoowel als God de Zoon, de passie of het lij
-denhavolbrgt,pisnm.
Patristigne of I1 atrologie , f. [Didact.]

Kennis der christen- kerkvaderen en hunner leerstellinc,en, patristiek, patrologie f.
t Patroeiner, V. n. (fans. en doorgaans met
prècher verbonden) Lang en breed en tot vervélens toe spreken (om iemand tot eenig gevoelen te
bewegen): Vous aurez beau précher et p-, gij zult
te vergeefs preken en redenéren. — Iemand of iets
voor het geregt verdédigen, in regten beschermen:
Cicéron, Démosthènes patroclnèrent, Cicero, Dernosthenes hielden openlijke verdédigingsredenen.
Patrologie, f., z. PATRISTIQUE.
Patron, m., -ne, f. Beschermheilige nl. en f.,
patroon ni., patronés f.: Saint Nicolas est le pde la Russie, Sint-lvikolaas is de beschermheilige
van Rusland. Sainte Madeleine est sa p -ne, de
heilige Magdalena is zijne (hare) beschermheilige.
-Beschrn,
verdediger, beschutter, begunstiger,
schutsheer, beschermheer m., beschermster, verdedirgster, beschulster,begunstigster f.: Avoir un prince
pour patron, ure princesse pour p -ne, eenenvorst
tot beschermer, eerie vorstin tot beschermster heb
font.) Meester, heer, baas in., meesteres,-ben.—(
vrouw I. des huizes. Demander les ordres du p-,
vragen of de meester iets te bevelen heeft. —C'est le
p- de la case, hij is de baas, de meester in 't huis;
ook: hij voert in dat huis het hoogste woord (zon
eigenlijke meester te zijn) . — [Navig.] Schip -der
kapitein m. P- de chaloupe, kwartiermeester.-per,
P- de grand, de petit canot, kwartiermeester van
de barkas, van de sloep. — ( fig. et fain.) I1 est le
p- de la barque, hij is in die zaak de hoof dpersoon, hi heeft het meest te zeggen. — Bij de oude
Romeinen: de meester of heer, met betrekking tot
zijn' vrijgelatene: I.'affranclli devait respect á son
patron, de vrijgelatene was tot eerbied jegens zijn'
patroon verpligt. — Geregtigde tot het doen der
benoeming tot een geestelijk ambt, begever, patroon.
— Somtijds ook, bij wijze van vriendschappelijke
benaming, tot iemand van minderen rang gebézigd:
Bonjour, p-, goeden dag, vriendje. Rangez -vous, p-,
ga wat op zij, maak wat plaats, mijn vriend. —
Het komt ook als adj. voor: Cardinal p-, kardinaal-patroon (die als eerste minister regeerde en
doorgaans een neef var den paus was) .
PATRON, m. Modal of voorbeeld n., waarnaar
zékere ambachtslieden werken, schets, teekening f.,
patroon n. P- trop chargé d'ouvrage, te zeer oevuld, te vol patroon (voor borduurwerk, tapijt
Dentelle d'un beau p-, kant f. van een-werk,nz.)
fraai patroon. Ce tapissier a de beaux p-s pour
des chaises, die behanger heeft schoone patronen of
modellen voor stoelbekleeding.— Les p-s d'un tailleur, dune couturière, de patronen (uitgesneden
papieren modellen) der kleérmakers, der naaisters.
— [Luth.] P-s d'un instrument de musique, normen n. pl., mallen n. of f. pl. van een muzjjkinstrument. — [ Cart.] Uitgesneden blad bordpapier
of blik ter opbrenging van de kleuren. -- (fig. et
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fame.) Cet homme s'est formé sur un bon, sur un
mauvais p-, die man heeft zich naar een goed,
naar een slecht model gevormd. — [Anc. mil.] Patroontasch f. (giberne) (Men zeide 0019PATRONNE, f.)
--- [H. n.j P- des maréchaux et des charbonniers,

volksnaam van de koolmees (mésange charbonnière).
Patronage, m. Refit dat een prelaat of wereldlijk heer bezat om iemand tot een geestelijk
ambt te benoemen, refit der pastorij-bezetting, patronaat-regt n. Bescherming, begunstiging f., door
een' meerdere aan een' mindere verleend, patronaat n. -- [Bias.] Armoiries de p-, patronaatswapen n., naam, dien men aan'tschildhoofd, kwartier of dergelijk stuk geeft, 't welk een vorst als
gunstbewijs aan 't wapen eener stad toevoegt; leenmanswapen, waarin een of ander stuk uit het wapen van zijn' leenheer was overgenomen. — [Droit.
can.] Beschermregt n. over eene kerk, uitgeoefend
door hem, ('ie ze had laten stichten of ze begiftigd
had, patronaat n. -- [.Il. anc.] Droit de p- of de
patron, beschermheersregt n., dat cie meester over
zenen vrijgelaten' slaaf behield. --- PATRONAGE, M.
[Tech. [Beschildering of kleuring f. door middel van
uitgesneden patronen of modellen.
Patronal, e, adj. Den patroon, beschermer
of beschermheilige betreffend, p a t r o n a al : Fête
p-e, feest n. eens kerkpatroons.– Patronat, m.
[Ii. anc.] liegt n. des patroons over zijne cliënten of
bescher'rnelingen. — Waardigheid f. van schutsheer,
beschermheerschap n. ; bescherming F. , p a t r on a at n. (z. PATRONAGE).
1 Patroniser, V. a. [Mar.] Als gezagvoerder
besturen: P- un vaisseau, een schip voeren, kapitein of schipper op een vaartuig zijn.
Patronise, f. [Anc. mar.] De tweede in rang
van de koninklijke galeijen, welke onmiddellijk op
de koninklijke galei (ia réale) volgde. (Ook als
adj.: Galère p-.) ---- z. ook PATRON.
Patronner, v. n. [Tech.] fileuren of beschilderen door middel van uitgesneden patronen. —
PATRONNER, V. a. Op een patroon doorteekenen,
doortrekken of calqueren. -- 5 (plais.) Portrettéren. — .)- In bescherming nemen, in de gezelschap
wereld bi.nnenlciden , pa t r o c, i. n é--penofid
r en. -- Het part. passé is ook adj.: Broderie patronnée , naar een patroon gemaakt borduur
n. — Carte mal patronnée, slecht beschilder -werk
kaart f. — Jeune homme patronné par une-de
grande dame, jongeling, die door eenegroote dame
in bescherming genomen, g e p a t r o c i n e e r d wordt.
.1- Patronnesse, f. Dame, die zich met de besturing van een feest, een bal, enz. ten voordeele
van de armen of ongelukkigen belast, feestbestuur
-ster,paon
e s f. ( Ook als adj.: Dame p-.)
Patronnet, m. (pop.) Pastei- of koekebakkersjongen m.
Patronneur, ni. [Tech.] Patroonmaker, patroonteekenaar (voor borduur-, tapijtwerk, enz.)Maker der blikken of bordpapieren patronen voor
't beschilderen der voorzijde van de speelkaarten.
Iatronyrnique, adj. Naar 's vaders naam
genoemd , p a t r o n y'm i s c h (alleen voorkomend
in): Nom p-, geslachts-, familie- of stamnaam, m.,
een van den vader of den stamvader, somtijds ook
van den vorst, afgeleide naam (b. v. Héraclides,
Herakliden, naar Herakles of Hercules; Séleucides,
Seleuciden, naar Seleucus; Théséides, Theseïden
of Atheners, naar Theseus, enz.), p a t r o n y'm iIe on of p a t r o a y'm i c u in n. -- (tegenwoordig)
Familie- of geslachtsnaam, in tegenstelling met de aan
heerlijkheden ontleende naaien en met de bijnamen.
Patropassien, m., z. PATRIPASSIEN.
Patrouillage, m. (pop) Ge/ladder, geploeter,
gemors n.; morsigheid, vuiligheid, slijkbespatting
(vgl. PATROUILLER). -- Weleer ook z. v. a. SALMVIIGONDIS. — Patrouille, f. [Mil.]. Ronde, rond
wacht , ten einde des nachts of ook des-gande
daags voor de veiligheid en de rust te waken, p at r o u i 11 e f.: Faire la p- of Faire p-, de ronde
doen, patrouilleren. — Afdeeling, wacht, die de
ronde doet, ronde, patrouille f.: P- it pied, al cheval, ronde te voet, te paard. — (fam. et pop.) Se
mettre en p-, de herbergen of kroegen a floopen,.
rondzwieren. — [Tech.], z. V. a. ECOUVILLON. —
Patrouiller, v. n. (pop.) Door dik en dun loopen, fladderen, ploeteren, in vuil water of slijk
plassen, morsen. — [Mil.] De ronde of patrouille
doen. p a t ro u ill ure n.—PATROUILLER, V. a. (pop.)
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Onzindelijk hantéren, beduimelen, bezoedelen (b. v.
fruit, vleesch, enz.).--- liet part. passé is ook adj.:
Fruits patrouillés, beduimelde vruchten f. pl. Viande patrouillée, onzindelijk behandeld vleesch n. --Patrouillis, m. (pop.) Modderplas n., slikkerige
straat of plaats, vuiligheid f. --- Onzindelijk bereide of opgedragen spes f. of schotel m.: Je ne puls
manger de ce p- -la, ik kan van dat gemors niet
elan. -- Patrouillotisine, m. (een sedert 1789
opgekomen woord) (dénigr.) Overdreven ijver m.
voor de dienst der nationale aarde of burgerwacht,
voor de schuttersdienst.
Pattal, m. [Bot.] Soort van indische acacia f.
Pattales, f. pl. [Véner.], z. V. a. DAGUES.
Pattara, m. [Bot.] Soort van cistroos f. (eiste).
Patte, f. Poot m., naam van den met teenen,
nagels of klaauwen voorzienen voet der viervoetige
dieren (hebben zij hoeven, dan zegt men pied, terwijl men van de meeste apen main zegt): Les p-s
d'un chien, d'un chat, d'un lièvre, d'un lapin,
d'un ours, d'un rat, etc., de pootera van een hond,
kat, haas, konijn, beer, rat, enz. -- Ook van al de
vogels gebruikt, behalve van de roofvogels (van
deze laatsten zegt grien serre, griffe): P-s d'oie, de
poon, de c, c ogee, ranze -, paauwe-, oof ecaarspooten. — Ook van sommige waterdieren en insecten:
Les p- de l'écrevisse, cle pooten of scharen van den
kreeft. Les p-s d'une araignee, dune mouche, de
pooten eener spin, eeneg vlieg. Insecte it kuit p-s,
insect n. met acht pootera. — (fig. et fam.) Ce
chat fait p.- dc velours, die kat trekt hare nagels
of klaauwen in, als zij een' poot geeft, zij geeft
een fluweelen pootje. Cet homme fait p- de velours,
die man verbergt zijne valschheid achter vriendelijke manieren, hij zoekt met fluweelen woorden
te bedriegen of te schaden. -- (Prov.), z. CHAT. -Patte wordt ook wel van de handen en voeten der
menschen gebézigd, doch alleen in platten en zeer
gemeenzomen of wel in spreekwoordelijken stijl (ge
lijk men in 't nederduitsch op gelijke wijze de
woorden poot, klaaww, nagels gebruikt): Grosse,
vilaine p-, grove, lompe, leeljke hand of poot. Otez
vos p-s de lb, houd daar uwe nagels af. — (fam.)
Marcher à quatre p-s, op handen en voeten loopes.
11 ne remue ni pied ni p-, hij verroert geene vin.
Mettre la p- sur qn., iemand aanpakken, beet vatten, slaan, mishandelen; ook: iemand onder den
duim krijgen, heat geheel aan zich onderwerpen.
Tomber sous la p- de qn., in iemands handen
vallen, onder iemands handen komen. Passer sous
la p- de qn., door iemand afgerost, gehavend, benadeeld worden. Etre entre les p-s de qn., in iemands
klaauwen zijn, in de rnagt van iemand zin, wiens
strengheid men te duchten heeft. Sortir, Se retirer
des p-s de qn., zich aan iemands klaauwen onttrekken, onafhankelijk van hem worden. Tenir qn.
sous sa p-, iemand in zijne magt hebben. Trouver
qn. sous sa p-, iemand onder zijn bereik vinden.
Donner un coup de p-, des coups de p- á qn.,
iemand een scherpen, vinnigen zet geven, hem bits
beoordeelen , zich ongunstig over hem uitlaten.
Graisser la p- a qn., z. GRAISSER. Patte
wordt voorts, ter wille van meer of minder overeenkomst in vorm, van vele andere voorwerpen
gebezigd. [Bot.] Poot- of klaauwvormige wortel m.
van zekere planten: P- (of Griffe) d'anémone,
de renoncule, klaaucwtje n., wortelbol m. van eene
klaproos, van een' ranonkel. -- P- d'araignée,
z. v. a. NIGELLE (er staat abusievelijk NIGELIE) .
P- du lapin, roode klaver f. ; smeerwortel n1. Pde lièvre, veldklaver f. P- de lion, z. v. a. ALCHIMILLE. P- de loup, z. V. a. LYCOPE. P- d'oie, z. V. a.
CHÉNOPODE. P- d'ours, Z. v. a. ACANTHE; ook:
stinkende nieswortel m. — [Econ.] La p- d'un
verre, d'un vase, dune coupe, etc., de voet van
een glas, vaas, beker, enz. — [H. n.] P- pelue of
velue, z. V. a. CALANDRE. P- d'oie, de crapaud,
de lion brulee, handelsnamen van verschillende
schelpen. -- [Jeu] Zeker jongensspel, waarbij eenige
koperen muntstukjes tegen een' muur of in de
hoogte geworpen worden, en welke de speler wint,
als zij bij 't nedervallen minder dan eene span van
elkander liggen. — [Mar.] P- d'ancre, ankerhand f.,
blad n. of hand f. van een anker. La p- de l'ancre
tourne, het anker springt. Laisser tomben la p- de
Panere, het anker onder den kraanbalk vieren.
P- d'oie, z. PATTE-D'OIE beneden P-s de voiles,
leuvers m. pl. P- de carguefond, gordingleuver m.

PATTË

'1348

P-s de bonnettes, rjgleuvers der bonnetten. P-s
de ris, de bouline, rifleuvers, boeljnleuvers. Pd'anspect, ijzeren klaauw m. aan eene houten handspaak. P-s de fer, platte ijzeren haken m. pl.— [Mus.]

Lijntrekker m., l jnpen f., rastraal n., werktuig
om een' notenbalk in eens te trekken. — Beneden
opening f. van blaasinstrumenten, zoo als de fluit,
hobo enz. — [ Tech.] Knip m. of sluiting f. aan
een foedraal, aan eene brieventasch, enz. — Het
dikke platte einde aan een suikerbrood. — Vleeschhaak m. der slagers. — Onderste gedeelte van den
hennep- of vlasstengel. — Borstelhout n. (in welks
geboorde gaten de borstelbundels met gesmolten
pik bevestigd worden). — Sluitingstrook f. aan de
voorbroek; — kleine strook stof van afstekende
kleur op een uni formkleed. — Klaauw m., hou
ijzer, dat met zijn puntig einde in hout-vastn.,
gedreven of in gips of kalk vastgesoldeerd wordt.
P- du grand ressort, borst f. van de slagveir (aan
een geweer) .
Patté, e, adj. Met eene soort van poot of voet.
— [Bias.] Croix p-e, breedarmig kruis n. Croix
p-e alésée, verkort breedarmig kruis. Croix p- e
au pied livid, breedvormig spitsvoetig kruis. —
[Mus.] Papier p-, met het rastraal gelijnd papier n.
Patte-de-lion, f. [Eaux et for.] Zamenlooping op een zelfde middelpunt van verschillende
lanen in een bosch. — [ Bot.] , z. onder PATTE. —
Patte-de-loup, f. [Constr. nay.] Tandlasch f.
— [Papet.] Glanssteen. liksteen m. — Patted'oie, f. [Mar.] Hanepoot m., z. ook MMOUILLER.
— Plaats f., waar twee goten eener bestrating zich
tot eene enkele vereenigen. — [ Bot.] , z. v. a. CHÉNOPODE. — z. ook OIE.
Patte-pelu, m. (fam.) Sluwert, schijnheilige m.,
iemand, die onder een eerlijk en vriendelijk voor
zijn arglistig oogmerk weet te bereiken.-komen
(Ook van dieren, inz. van vossen gebruikt). —
Men zegt ook in 't vrouwelijk PATTE-PELUE, al
spreekt men ook van een' man: Cet homme, cette
femme est une vraie patte-pelue. (Plur. Des pattes-pelus, Des patt.es-pelves.)
Patter, V. a. [Mus.] Notenbalken met het ra

lijnpen trekken, rastréren.
-tralofde
Pattu, e, adj. Pootig, zwaar van poot, inz.
ruigpootiq, gevederd tot op den poot: Pigeon, Coq
p-, ruigpootige duif f., haan m.
Patulé, e, adj [ Bot.] : Feuilles p-es, ordeloos
afstaande en eenigzins nederhangende bladeren n. pl.
Páturage, m. Weiland n., weide f. Bons,
gras p-s, goede, vette weiden. — Avoir droit de psur une terre, het weide- of drjfregt op een land
hebben. — PAture, f. Voeder, voir, voedsel n.
voor 't vee, voor de vogels, ook voor de visschen.
— Pàturé, e, adj. [Prat.] Afgeweid, afgegraasd:
Prairie p-e, afgegraasde weide I. — Tot grazing
of afweiding voor 't vee bestemd. — Patureau, m.
[Anc. cout.] Weideplaats f. — Páturer, v. a.
Weiden, grazen. — Pàtureur, m. [Mil.] Ruiter m., die de paarden naar de weide brengt, voederknecht m. bij 't leger.
Paturin, m. [Bot.] Soort van grasplant f.,
die goed veevoeder oplevert.
Paturon, m. [Véter.] Koot f. Cheval blessé
au p-, aan de koot gekwetst paard n.
Patnrsa, f. [Méd.], z. v. a. SYPHILIS.
Pauciarticulé, e, adj. [H. n.] Uit weinige
gelédingen bestaande (van de voelsprieten der insecten). — Paucidenté, e, adj. [Bot.] Met wei
tanden of uittandingen (van bladeren). — Pau--nig
ciflore. adj. [Bot.] Met weinig bloemen. —
I'aueifolié, e, adj. [Bot.] Met weinig bladeren.
— Pauei.jugué, e, adj. [Bot.] Met weinig paren
bijblaadjes of inkervingen (van zamengestelde bladeren). — Pancinervé, e, Pauicinervié e,
adj. [Bot.] Met weinig ribben. — Pauciradié,
e, adj. [Bot.] Met weinig stralen. —. Paueirugueux, ueuse, adj. [Bot.] Met weinig rimpels.
% Pansite, f. [Didact.] Klein getal n., kleine
hoeveelheid of menigte f.
Paucrain of Pauerin, m. [Mar.] Sjouwer.
werkman of lastdrager m. in de zeehavens. —
Gierige reeler m. (CEAU.
Pauforceau, m. [Chas.], z. v. a. PAUPOURPanlette, f. [Jur.] Regt, dat weleer de meeste
ambtenaren bij de regtbank en 't finantie -wezen in
Frankrijk jaarlijks aan den koning betaalden, ten
einde de voordeelen hunner bediening aan hunne
:

-
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weduwen te verzékeren, weduwengeld n., p a u1 é t t e f. — Panletter, v. a. De paulette of 't
weduwengeld
f. [Cheval.] Ridderslag m.
Fannie, I. Vlakke hand, handpalm, palm f.
der hand. — (pop.) Siffler qn. en p-, iemand roepen door op de holle hand te fluiten. — [ Métrol.],
of Patnie, vuist, palm f., soort van maat ter
lengte van ongeveer 8 centimeters, waarvan men
zich weleer bediende om de afmetingen van 't paard
te bepalen. -- [Bot.] P- de Christ, z. PALMS de
Christ. -- [Constr. nay.] Ongeschaalde top m. (van
een' mast), vierkante borst, neut, pen f. — PAUME, f.
Het kaatsen: Le jeu de la p-, of enkel P-, het
kaatsspel. Jouer P Ia p-, kaatsen. C'est un grand
joueur de p-, h ij is een eerste kaatser. Jouer á la
longue p-, à la courte p-, in de open lucht, in
eene omsloten kaatsbaan spelen. — Jeu de p-,
kaatsbaan f. Jeu de p- couvert, découvert, overdekte, opene kaatsbaan. — Salie nue comme un
jeu de p-, niet gemeubleerde zaal f.
Pannié, e, adj. (en part. passé van paumer)
(pop.): Avoir la gueule p-e, een' slag op 't gezigt
krijgen. — Paumée, f. Uitmeting f. van den
hennep- of vlasstengel met de hand.
Paun.elle, f. [Bot.] Gerstsoort f., die in vele
streken van Frankrijk zeer algemeen is. — [ Chas.] ,
z. v. a. PAUMILLE. — [ Tech.] Spinlap, handlap m.
der garen.spinners; handplaat f. der zeilmakers;
ook de naam der handbeschutting van sommige
andere werklieden. — [ Serr.] Deurhengsel n.
Pannier, v. a. (alleen in de pop. zegswijze):
P- la gueule à qn., iemand een' slag op 't gezigt
geven. — PAUMER, v. n. [Mar.] , in de Middelland
se touer, zich verhalen. — [ Tech.]-schez.va
Den handlap, de handplaat gebruiken, daarmede
werken.
Paumet, m. Handplaat f., z. PAUMELLE.
Panmier, m. Kaatsmeester, kaatsbaanhouder m. P- - raquetier, balnet- of slagnettnaker. —
Palmtakdrager m. (vroeger van de terugkeerende
kruisvaarders en pelgrims gezegd). — Ook als adj.
gebézigd: Maitre p-, kaatsbaanmeester. — Panmière, f. Vrouw des kaatsbaanhouders; vrouw,
die eene kaatsbaan houdt, kaatsbaanhoudster.
Paumille, f. [Chas.] Gebogen ijzerdraad m.,
waaraan de lokvogel vast zit.
(ploeg.
Panmillon, m. [Agric.] Voorstel n. van den
Pauumoyer, v. n. (weleer) Hantéren, inz. de
wapens hantéren. P- une lance, eene lans drillen.
— [Mar.] Door de hand laten gaan (een touw).
P- un cable, een zwaar touw nazien, met de sloep
onder de touwen halen om ze na te zien.
Paumure, f. [Véner.] Kruin of kroon f. van
den hertshoorn, waar die zich in takken splitst
(ook empaumure geheeten).
Paupérisme, m. [Econ pol.] Armwezen n.,
't bestaan van een groot getal armen in een' Staat,
vooral wanneer dat bestaan door sommige moeijelijk
wegteruimen oorzaken voortdurend wordt gemaakt;
leer f. van de verarming, hare oorzaken en geneesmiddelen, p a u p e r í s m u s n.
Paupière, f. Ooglid n. Les p-s sont bordées
de petits pails qu'on appelle cils, de oogleden zijn
met kleine haartjes omzet, die men ooghaartjes
noemt. Ouvrir la p-, de oogleden openen; (fig.)
wakker worden, ontwaken; -- geboren worden. —
Fermer (Clore) la p-, de oogleden sluiten; — (fig.)
slapen; -- sterven. Fermer la p-, les p-s à qn.,
iemand de oogleden sluiten, hem in zijn sterfuur
bijstaan. — Het haar of de haartjes der oogleden:
P- noire, blonde, zwarte, blonde oogharen n. pl.
— [H. n.] Soort van baars met bewegelijke vliezen
boven de oogen, die als oogleden dienen, ooglidbaars m. (ook persègue, persèque geheeten) .
Paupiettes, f. pl. [Cuis.] Gespekte en gefarceerde vleeschreepen, die men in papier gewikkeld
braadt en met eene scherpe saus opdischt, p a upiëtten f. pl.
Paupoire, I. [Tech.] IJzeren plaat f.. waarop
de flesschenblazer den bodem der flesch plat drukt.
Pausaire, m. [Anc. mar.] Hoofd n. der roei
Priester, die de, pauzen b# de pro--jers.—[Ant]
cessiën van Isis regelde, p a u sar i u s m.
Pause, f. Staking f., stilstand m. eener han
beweging voor een weinig tijds,-delingofr
verpoozing, poos, tusschenpoos, tusschenpoozing,
p a u z e f. II fit one p- au milieu de son sermon,
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hij maakte een rustpunt, hij hield wat stil in 't
midden zijner rede. La procession fit une p- dans
Bette rue, de processie (plegtige omgang) stond stil
in deze straat. Dans un travail contenu, it faut
de petites p-s de temps en temps, bij aanhouden den arbeid moet men van tijd tot tijd wat rusten.
— [Mus.] Rust, pauze, inz. de rust eener qeheele
maat; teeken, dat die rust aanduidt, rustteeken n.,
pauze f. Demi-p-, pauze, ter waarde van eene halve
noot. — [Mar. ] Ligter m. inz. te Archangel. —
— [Tech. j Plaats f., waar de hamer eener klok
aanslaat. — Vereischte tijd in. om 't goud tot zekeren graad van dunheid te slaan. — -f- Pauser,
V. a. Eene lettergreep bij 't zingen drukken, aanhouden. --- Eene pauze in de muzfjk maken.
Pausie, f. [Bot.] Soort van olijf f.
Pausiménie, f. [Méd.] Het ophouden der
maandstonden, kritische leeftijd_ m. der vrouw.
Pausse, Paussiis (pr. — suce), in. [H. n.]
Haakkever m. (van 't geslacht der houtkevers). —
Paussiles, m. pl. Haakkeversoorten f. pl.
Pautkas, ni. (pr. —kasse) Soort van indisch
katoendoek n.
Pauvre, adj. Arm, behoeftig, het noodige niet
of te naauwernood hebbend, nooddru ftiq; ook: onbemiddeld, niet rijk genoeg voor zijn' rang of staat.
Homme p-, arm, behoeftig mensch m. En ce payslà les paysans sont fort p-s, in dat land zijn de
boeren zeer arm. P- comme Job, zoo arm als Job.
— (fans.) C'est un p- hère, un p- diable, z. HERE,
DIABLE. — ( Proc.) P-s gens noot guère d'amis,
arme menschen hebben weinig vrienden. — Etre
bien p- pour son rang, zeer onbemiddeld voor
zijnen rang zijn. Vous faites eet homme-1a bien
plus p- qu'il nest, gij maakt (noemt, beschrijft)
dien man veel armer, veel minder gegoed, dein hij
is. Mourir p-, arm sterven, sterven zonder goederen na te laten. — (Loc. fam.) Vous m'aimez
mieux p- que riche, gij wilt mij arm maken, ge100f ik (tot iemand, die ons iets te duur wil laten
betalen of op groote onkosten of uitgaven wil brengen). — Pays p-, arm, door de natuur karig bedeeld land n. ; ook: land, welks bewoners arm zijn.
— Hospice p-, arm godshuis of gesticht n. (dat ontoereikende of zeer middelmatige fondsen of inkomsten heeft). Bibliothèque, Jardin p-, arme,
karig toegeruste boekerij f., tuin ni. Mine p-, arme,
niet veel metaal houdende erts m. Langue p-,
arme, niet woordenr ke taal f. Sujet p-, arm, mager onderwerp n. Composition, Dessin p-, schrale,
bekrompen, onédele behandeling, teekening f. —
Pauvre wordt ook bij wijze van beklag of mede
ook minachtend voor: Armzalig, ellendig,-lijden,
gering, nietig, slecht, gebrekkel k, gemeen, enz. ge)ruikt (en in dien zin staat het altijd vóór zijn
subst.) Le p- homme! it a bien souffert, die arme
man! hij heeft veel geleden. Qu'as -tu, mon p- enfant? wat scheelt u, arme kleine? Voilà mon phabit tout Saté, nu is mijn arme rok geheel bedorven. De p- pain, De p- étoffe, slecht, gering
brood n., nemeene, nietige slof f. Il fit une p- harangue, hij deed eene onbeduidende, armzalige aan
Cela fait un p- effet, dat doet eene arm--sprak.
zalige, nietige uitwerking. Cet habit a p- mine,
dat kleed, die rok ziet er slecht, sober uit. 11 nous
donna un p- diner, hij gaf ons een schraal, sober
middagmaal. -- II ne ma pas dit on p- mot, hij
heeft mij geen enkel woord (van troost, van beleefdheid, enz.) gezegd. — (fam.) C'est Un p- sire,
't is een nietig, onbeduidend, onverdienstelijk mensch.
--- Cet auteur p- nest nullement un p- auteur,

die arme, behoeftige schrijver is in geenen deele
een slecht, middelmatig schrijver. — Somtijds, in
deftigen of dichterlijker stijl. heeft pauvre een régi-me: Leurs champs sont p-s de vains trésors.
mais riches de vrais biens, hunne velden zijn arm
aan ijdele schatten, maar rijk aan wezenlijke goederen.
PAUVIIE, m. Arme, behoeftige, nood
nooddruftige; bedelaar m. Donner l'au--lijden,
móne aux p-s, den armen aalmoezen geven. P-s
t

..

honteux, z. HONTEUX. P-s de la commune, de la
paroisse, gemeente-armen, bedeelden. — Cet homme
fait Ie p-, die man houdt zich arm, hangt den
arme of behoeftige uit. — (fam.) Un p- d'esprit,

een man van bekrompen verstand, een kleingeestig
man. — [Ecrit.j Bienheureux sont les p-s d'esprit,
zalig zijn de armen van geest. — (Prov.) Le pest toujours p-, de arme is (blijft) altijd arm. Qui

--
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donne au p- pride it Dieu, wie den arme geeft,
leent aan den Heer. Donner au p- n'appauvrit pas,
aalmoezen geven verarmt niet. — Pauvrennent,
adv. Armel2lk, armoedig, armzalig: I1 vit p-, hij
leeft armoedig. Il est vêtu p-, hij is armzalig gekleed. — ( fam.) Il écrit p-, hij schrijft zeer middelmatig, vrij slecht. (bedelaarster f.
Pauvresse, f. (fam. et pop.) Arias vrouw,
Pauvret, m., -te, f. (verklw. van pauvre)
(fam.) Arme bloed m., arme ziel f.
Pativreté, f. Armoede, behoefte, nooddruft f.,
gebrek n.; armoedigheid, behoeftigheid, schamel
Tomlier dans une extreme-heid,noruftg.
p-, tot de uiterste armoede vervallen. — La pdun pays, d'une province, de armoede van een
land, gewest (vgl. PAUVRE). — Loc. fam. et fig.)
I1 a jeune le carême, it est chu en p-, (van iemand,
die veel vermagerd is), hij heeft een heel pak uit
hij is van de graat gevallen. Qui a-getrokn,
bonne heure en sa vie na pas toujours p-, eens
weelde is niet altijd armoede. — (Proc.) P- nest
pas vice, armoede is geen schande, onteert niet.
En grande p-, n y a pas grande loyauté, armod
ziet zoo naauw niet, nood breekt wet. P- engen dre tricherie, armoede zoekt list. — [ Dévot.] Pévangélique, evangélische armoede, vrijwillige afstand van wereldsche goederen (naar den raad van
't Evangelie). P- d'esprit, armoede van geest, onverschilligheid voor aardsche bezittiligen. — Voeu
de p-, gelofte f. van armoede (eene van de drie
geloften der kloosterlingen). — (fig.) La p- d'une
langue, de armoede eener taal. P- d'idées, armoede
van denkbeelden. — ( fig. et fam.) Armzaligheid,
nietigheid, onbeduidendheid f. (in dezen zin ook in
't meere.): Cet ouvrage est d'une grannie p-, dat
werk is zeer erbarmelijk, ellendig, slecht. I1 ne dit
que des p-s, hij zegt niets dan nietigheden, zottern2jen, laffe, geestelooze taal.
Paux , m. pl. [Pêchej Staken m. pl. eener
drijvende vischweer. — z. ook PAL.
Pauxi, m. [H. n.] , z. v. a. IIocco du Mexique.
Pavage, m. Straatmakerswerk, straat-, vloer
bestrating, bevloering f.: P- de cailloux,-werkn.,
de lave, en asphalte, en bois, bestrating van keijen,
van lava, van asphalt, van hout. — Payer le p-,
het straatmakersloon betalen. — [ Anc. j ur. ] Straat
opbrengst voor 't onderhoud der straten.-geldn.,
— Pava eur, m. [Anc. jur.j Ontvanger van
't straatgeld.
(

Pavaiseur, m., z. PAVOISEUR.

Pavarne, m. [Bot.) Soort van amerikaansche
sassafrasboom m. (ook bois de cannelle en laurier
des Iroquois geheeten).
1- Pavanage, in. Vertoonmaking, pralers f.,
hoogmoed m. — Pavane, f. Paauwendans m.,
spaansche dans van hoogst deftige beweging. —
[Mus.] Wijs f. van dien dans. — [ Bot.] Purgeerhout n., hout van den molukschen ricinus of
wonderboom; — z. v. a. PAVANE. — Pavaner
(se), v. pr. (iron.) Stappen als een paauw, eene
hooge borst zetten, zich trotsch aanstellen. — Pavaneur, m. [H. n.] 4merikaansche bastaard
— f Pavanier, m. (bij Rabelais)-nachteglm.
Pronker; — danser van den paauwendans.
Pavao, m. [H. n.] , z. CORACINE ENSANGLANTEE.
Pavate, m. [Bot.], z. PAVETTE.
Pavé, m. Straatsteen, vloersteen m., plavei f.,

inz. straatkei m.; bestrating f., steenen vloer nl.,
plavleisel n., straatweg, straat m. P- de marbre,
de grès, marmeren, zandsteenen vloersteen, vloertegel m. of vloerplaat f.; ook: marmeren, zandsteenen
vloer m. Une charretee de p-s, eene kar vol straatsteenen, straatkeijen. Lever les p-s, de straatsteenen
opbreken. Grand p -, groote straatsteenen of keijen.
Petit p-, kleine straatsleenen, baksteenen. P- réfendu, straatsteenen van de halve dikte. -- Le pde vette ville, de vette église est beau, de bestrahag dier stad, de bevloering dier kerk is fraai.
Entretenir le p- en bon état, de straten of de bestrating in goeden staat houden. Le p- de Delft à
Rotterdam, de straatweg van Delft op Rotterdam.
Ne quittez pas le p-, blijf op de straat; volg steeds
den bestralen weg. — Le haut du p-, de straat
voor voetgangers, de kleine steenen, het voetpad
langs de huizen (trottoir geheeten, als het hooger
dan de staat ligt). D'ici b la ville eest tout p-,
van hier tot de stad is de weg geheel gestraat. —

Loc. fig., fam. on 4)rov.) Batteur de p-, Battre le
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faire des signaux , seinvlag. P- de Conseil, pisjaa'm
(welke tot teeken dient, dat men aan boord-vlag
Beene woning, kan nergens onderkomen, heeft Beene moet komen). P - amir al, admiraals-vlag. P- de
dienst. On la mis sue Ie p-, men heeft hem op pilote, loodsvlag. P- parlementaire, parlementair straat gezet. I1 était sur le p- du rol, hij was op of witte vlag, vredevlag. Faire p- hlanc, de witte
eene veilige plaats, op vrijen grond. Ne galoppez vlag opsteken (tot een teeken, dat men zich wil
pas sur le p-, ga voorzigtig te werk, haast u zoo overgeven). Trafiquer sous p- neutre, onder onzijniet. Le p- de Paris lui v aut beaucoup , hij heeft dige vlag handel drijven. Le p- couvre la marveel klanten, verdient veel geld in Panijs (van een' chandise, de vlag dekt de lading: de handel der
geneesheer, dans -, rrauz. k-, teeken, taalmeester, enz.) onzijdige mogendheden moet door de oorlogvoerende
Prendre le haut du p-_ den voorrang, de hooge natien geeerbiedigd worden. Mettre p- bas, de vlag
hand nemen. Faire quitter Ie p- is qn., iemand van laten zakken, strijken. Embrasser Ie p-, de vlag oJ)
de baan dringen, maken dat hij zich niet meer schoot halen, zamenbinden (opdat de wind niet vrij
durft laten zien. Tomber sur le p-, tot de -uiterste daarmede kan spelen). z. ook AMENER, ARBORER,
armoede vervallen. I1 a Ie nez sur Ie p-, hij is er ASSURER, BAISSER (Ook fig.), BERNE. ° (fig.) Se
geheel en al onder. Br ide en main sur le p-! Ne ranger sous le p- de qrl., zich onder iemands vlag
galoppez pas sur le p-, op de straat moet men scharen, zich onder de bescherming van iemand belangzaam rijden; in teedlere, bedenkelijke zaken moet geven, zijne partij kiezen. Déserter Ie p-, de vlag
enen zich niet overhaasten. Tiiter le p-, het terrein verlaten, van zijne partij afgaan. -- (fig.) Vlag,
verkennen, met omzigtigheid te werk gaan. --- Les de zee-mart, oorlogsvloot f. eener natie. Le p- anp-s le disent, de str•aatsteenen klappen het, jan en glais domirle sur les mets, de engelsche vlag
heerscht op de zeeën. Cet amiral a soutenu i'honalleman weet het.
PAVE, E, adj. (en paït . passé van paver) : Chemin neur du p- hollandais, die admiraal heeft de eer der
p-, bestrate weg m. Salle p-e de marbre, en ma- nederlandse/me vlag opgehouden, ijehandhaafd.
Pavillonné, e, adj. [Bias.] Geopend (van
aïque, met marmer, mozaik bevloerde zaal f. -( Loc. prov.) Les rues en sont p-es, er is over- den Wald,-, ja pt- of posthoren, als de groote opevloed van, men zou er de straten, de daken n ec ning (pavilion) van een ander email of kleur is):
Ook gezegd van de kasteeleen en torens, welker wets kunnen beleggen. z. ook GOSIER.
haan van verschillende kleur is. Il porte de gueules
Paveeheur, m., z. PAVOISECR.
Pavement, in. [let bestraten, bevloeren; be- à one tour ronde p-e dor, hij voert een' ronden
stratings- of bevloerings- materialen aa. pl.; bevloe- toren met een' gouden weiirhaan in een rood veld.
ring f., vloer m., inz. veelkleurig of bont vloer - Pavillonner, V. a. Eene vlag hijschen, vlag
- PAVILLONNER, V. n. (pop.) Scihertsen, gek -gen.
-werkn.
maken. (vloersteenen dienstig.-heid
Paver. v. a. rloerer^. plavei bestraten, met
p-, z. BATTEUR, BATTRE. Rraler

Ie p-, z. BRUER

-

(v. a.) Cet homme est sur le p-, deze man heeft

-

Pavimenteux , eerie, adj. [ Minér. ] Tot
une allee de carreaux
Panion, m. [I1. n.] , z. v. a. PAPION.
de inarbre, een' gang niet marmeren tegels, platen
Pavois, m. [Anc. Anil.] Groot, reet blik besla belergen. --- Ook zonder voorwerp; Les voitures
ne peuvent passer dans une rue oû I on pav e, de gen schild n., van onderen met een ijzeren prikkel

si aatslet en be/t eren. I'-

rijtuigen kunnen eene straat niet doornden,, waar
!4estraat wordt. P- à sec, in zand plaveien. P- á
Bain de mortier , met mortel, kalk vloeren.

Pavesade, f. [Mar.], z. v. a. PAVAIS. -- [Anc.
nnil.] Het verschansen achter schilden. - Groote
horde f., teenen schild of scherm n., achter 't welk
zich de, boogschutters plaatsten cia hunne pijlen af
te schieten. - Pavessier,

nl., z. PAVOISE['R.

Payette, f. [Bot.] Struik n1. van 't geslacht
der krapilewassen in 1ndié en Afrika.
Paveur, m . Straatmaker, plavefjei.
4 Pavide, adj. Beschroomd, bang.
Pavie, m. [Hort.] Soort van perzik f., die vast
aan den steen zit. - [Bot.] of Pavier. Ameri-

(om tot bescherming der' handboogschutters in den

grond gestoken te worden) , p a v é s e f. - Élever,

Porter sur Ie p-, op liet schild zetten, ronddragen

(gelijk de oude Franken hun' nieuw verkoren' koning of veldheer deden). -- (fly.) 11 faisait p- de sa
conscience contre toutes leurs attaques, zijn geweten was hem ten schild tegen al hunne aanvallen.

- [hoc. mar.] Schanskleed n. -- Pavoiser,
v. a. [I'lar.] Vlaggen, met vlag;gen. versieren. [Anc. mar.] biet schanskleeden stekken, met schans kleeden en vlaggen versieren. -- [Ans. mil.] Met

het schild dekken. -- Het part. passé komt ook als
adj. voor: Bátiment pavoisé, met vlaggen versierd
schip n. --- Pavoiseur, in. [Arre. nul.] Schild kaan., the kastanjeboom m. - [Corn.] Soort van voerder , schilddrager , boogschutter m. met een
gewerkt linnen n., weleer in ITlaanderen en Neoer- schild of pavése.
t Pavon, m., nu PAoN, paauw in. - PaNormand ië gemaakt.
t Panier, in. [i%Iar.] Verschansing f., z. v. a. vonaire, f. [H. n.] Paauwveder f., soort van
,

BASTINGAGE. -- [Bot.] , z. PAVIE. -- Pavier,
V. C. et n., z. v. a. I'A OISEIR.

Pavilion, n1.

Tent, veldtent f., ronde of ge-

1 kzijdig vierkante groote legertent f.: Tendre un
Tentbed , paveljoen n.:
p , eene tent opslaan.
Un' p- de taffetas, een paveljoen of tentbed van taf.
- [Catli.] Voorhang in., voorhangsel n., rlord jjn f.
Le p- du tabernacle, het voorhangsel van den tabernakel, van het sakramentshuis. Le petit p- du
ciboire, het kleine voorhangsel vara het hostiekasje.
- [Arch.] Koepelvormig uitstek in 't midden van
een gebouw ; zomerhuisje , tuin- of buitenhuisje
met rond dak, paveljoen U. I1 nn'y a qu'un corps
de logis et un p- au milieu. er is slechts een
hoofdgebouw en een paveljoen in 't midden. I1 a
fait bhtir un p- an bout de son jardin, hij heeft
een lusthuisje of paveljoen aan 't einde van zijnen
tuin laten bouwen. ---- [Anat. ] P- de l'oreille ,
Oorschelp f., uitwendig oor n. Le p- des trompen
utérines, de moed of opening der eileiders of trom
eerren als 't ware met-petnvaIloius(d
franjes omgeven rand heeft). - [Bias.] Verhemelte n.
van fluweel of hermelijn boven den mantel van 't
wapenschild. - [Mus.] P- chinois, z. v. a. BOSNET
chinois. - [Tech.] Plank f., die al de plankjes
eener jalousie bedekt, als zij opgehaald is. -- Facet
of ruit f., aan het ondervlak van den als brillant
geslepen diamant. -- Uitstaand ondereinde van een'
trechter, van eene trompet, van eene klok, van eene
sonde en dgl. (Mar.] Vlag f. P- de poupe,
vlag van achteren, hekvlag, achtervlag, nationale
vlag, kampanje-ving. P- de beaupré, geus f. P- pour
-

---

polypenhuis. - Pavonace, e, adj., z. PAONACE.
- Pavone, f. (H. n.] Straalachtige steenpolyp m.
-- -j- Pavonesque, adj. Paauwachtig; idel,
trotsch, pronkend: Vanité p-. - t Pavonesgi.erent, ode. Als een paauw; op hoogmoedige
w eze .

-

t Pavonesse, f., nu PAOitiNE. - Pa-

vonite, f. [H. n.] Versteende paauuweveder f.,
pavoniet in.
Pavot, , n Mankop, rnaankop, slaapbol, heul
papaver m. P- coquelicot of enkel coQUE--sapbol,
LICOT, z. dat woord. P- somnifère, slaapwekkende

mankop (waaruit men in 't Oosten den o p i'um
wint, die als een gomachtig sap uit de insnijdingen
vloeit, welke neen in de onr j pe zaaddoos maakt.
P- cornu, gehorende slaapbol, zjzergraauw schelkruid n. (ook cbélidoine corniculée of glaucienne

en glauciuni geheeten). -- (poét.) Les p-s du som
de slaap m. Morphée avait-mel,dMorphé
verst sur lui tons ses p-s, hij lag in diepen slaap. -( L o c . prov.) Comparer la rose au p-, twee geheel
verschillende dingen met elkander vergelijken.
Pavouane, f. [I1. n.] Papegaai m. van Guiana,
met rooderf halsband.
Paya, Ill . [Corn.] Witte zijde f van Aleppo.
- Soort van gesponnen katoen n.
Payable, adj. Betaalbaar: Lettre de change
p- b vue, op .zipt betaalbare wisselbrief m. -Payant, e, adj. Betalend: 11 n'y avait parmi
nous que quatre personnes p-es, er waren onder
ons maar vier betalende personen. - Billet p-(in
tegenstelling met billet gratis, vrijkaartje), biljet
of intreékaartje, waarvoor men betaalt. --- Carte

PAYE

-

PAYS.
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p-e, rekening van 't verteerde bij een laTelhouder
(in tegenstelling met de spijskaart) . — Ook als
subst.: Le nombre des p-s était de six seulement,
't getal der betalers, der betalende personen beliep

les frais de qc., z. FRAIS. z. ook DANSER. 11 he
payera (als bedreiging). hij zal 't weten, 't zal op
hem verhaald worden, hij zal er voor boeten. z.

Paye of Pale, f. [Mii., Mar.] Soldij f., krijgsmansloon n., betaling, bezoldiging f., traktement n.;
zeemans- maandgeld n. P- de capitaine, de lieutenant, kapiteins -, luitenants-traktement. Haute p-,
hooge soldij, hoog maandgeld; — (ook gebézigd van
dengene , die de hooge soldij' trekt) Les hautes
p-s du regiment, dun vaisseau, de hooge soldij
genietenden van 't regiment, de hooge maandgel ders, de matrozen ie klasse. Moyenne p-, gemiddeld
maandgeld; gemiddeld maandgelder, matroos 2e
klasse. Basse p-, laag of klein maandgeit; klein
maandgelder, matroos 3e klasse. — Morte p- ,
doode of verloren soldij f., invalide, uitgediend
soldaat, die in een garnizoen onderhouden wordt;
-- (bij uitbreiding): oud bediende, die 't genade
eet. — [ Fin.] Morte-p-s, onvermogenden,-brod
die de hun opgelegde belastingen niet kunnen betalen (non-valeurs). — Paye wordt ook van 't
loon, het dag- of weekgeld der werklieden gebruikt:
Les ouvi iers recoivent ordinairement leur p- tous
les huit jours, de arbeidslieden ontvangen cloorgaans om de acht dagen hun loon. — Betaling,
uitbetaling, loaning f.: La p- des soldats se faisait tous les cinq jours, de betaling der soldaten
had om de vijf dagen plaats. Jour de p-, betaal
dag van uitbetaling, loondag nl. — Betaler,-dag,
schuldenaar m.: C'est une bonne, mauvaise p-, ' t
is een goede, kwade betaler. — (Lee. prov.) Dune
mauvaise p- on tire tout ce qu'on peut, van een'
slcehten betaler haalt azen wat men kan; ook: men
moet van een' mensch niet meer vergen, dan hij

vergoeden, schadeloos stellen. Rien ne peut p- les
services que vous in'avez faits, niets kan de diensten vergelden, die gij mij bewezen hebt. P- qn. de
retour, iemand gelijk met gelijk vergelden, met gelijke munt betalen. Un moment de honheur nous
paye de beaucoup de jours de peine, een oogenblik
geluk vergoedt ons vele dagen van smarte. z. ook
CHAGRIN. — Betalen, boeten; doen boeten, straffen:
P- de sa tête on grand forfait, cene groote euvel
zijn hoofd boeten. P- de sa liberté, de sa-damet
vie un instant de plaisir, een kortstondig genot
met zijne vrijheid, met zijn leven boeten (betalen,
koopgin). P- qn. de tous ses crimes, iemand voor
al zijne misdaden doen boeten. I1 paye pour tous
les autres, hij boet voor al de anderen. — (absol.)
Se défendre, Refuser de p-, weigeren te betalen.
Ne pas aimer h p-, niet gaarne betalen. — (fain.)
Cela est à p-, dat is geld waard (om te zien, te
hooren, enz.). -- (fig.) P- ric- a -ric, alles op den
prik betalen, niet te veel noch te weinig betalen. —
(Loc. prov.) Qui répond paye, wie borst blijft,
moet betalen. II faut p- ou agréer, wie schuldig is,
moet betalen of ten minste goede woorden geven. —
Payer heeft dikwijls eene bijwoordel(ke bepaling bij
zich: P-comptant of argent comptant, z. (:OMPTANT.
P- à vue, op zigt betalen. P- au moes, á la semaine, bij de maand, bij de week betalen. P. a la
minute, terstond, zonder uitstel betalen. -- P- aver
of de qc., met iets betalen. Je vous payerai aver
des marchandisel, ik zal u met koopware 2. betalen.
P- do belles paroles, schoone woorden in plaats
van geld geven. P- d'ingratitude, met ondankkaarheid betalen, vergelden. P- de raisons, met woorden betalen, gronden aanvoeren. z. ook AUDACE.
P- de sa personne, zich zelven niet ontzien, zijla
leven niet sparen; zelf handelen, zelfde handen uit
den mouw steken. C'est un homme qui gaye de
bonne mine, qui ne page que de mine, zijn goed
uiterlijk is 't beste, 't eenige, wat er aan dien man
is. — P- en espèces, en papier, in specie, in papier
betalen. — (Joe. pray.), Z. BOURREAU, CHAT, GAM-

niet meer dan zes.

-

doen kan.

Payé, e, adj. (en part. passé van payer):
Ouvrier p-, betaald werkman m. Somme p-e, betaalde som f. Lettre de change p-e, betaalde wis
— Etre p- pour qc., voor iets betaald-selbrifm.
worden, iets voor geld, voor loon doen. -- (Loc.
famrm.) Je suis p- pour cela, ik heb mijn loon daarvoor gekregen, dat is mij zuur opgebroken. I1 a
été bien p-, hij heeft zijn verdiend loon (straf)
gekregen. Te vollel p- de ta raillerie! zoo is uwe
spotternij nu betaald gezet! Me voilii Bien payé
de mes services, dat is nu mijn dank voor mine
diensten. — (Loc. prov.) Taut tenu, tant p-, zoo
't werk, zoo 't loon; zoo de waar, zoo 't geld.
Payelle, f. [Tech.] Zoutzieders pan f (poéle).
Payen.ent, Paieument of Paiiuent, f. Betaling, voldoening, schuldafdoening f. Faire un p-,
eene betaling doen. 11 nee la dome en p-, hij heeft
het mij in betaling gegeven. L'escompte pour un
prompt p- est dun pour cent, de korting, het
disconto voor eerre prompte of spoedige betaling is
een van 't honderd. — De tot betaling gestelde tijd:
Le jour du p-, de betaaldag in. — (fig.) Vergelding,
belooning, straf f.: Le bonheur est Ie p- de la
vertu, le malheur celui du vice, het geluk is de
belooning der deugd, het ongeluk is de straf der

ondeugd.

Payen, ite, adj., z. PAlEN.
Payen , m. [Tech.] Voelbank f. van eenen
pottebakker.
Payer, V. a. Betalen, voldoen: P- ses dettes,
zijne schulden betalen. J'en paye trois cents florins,
ik betaal er drie honderd gulden voor. Je lui ai
payé le tout en trois termes, Ik heb hein het geheel in drie termijnen betaald. P- ses créanciers,
zone schuldeischers voldoen. P- he loyer dune
maison, de huishuur voldoen. — P- une lettre de
change, een' wissel betalen. — P- cent francs de
patente, d'impositions, honderd francs aan patent,
aan belastingen betalen. L'hectolitre de vin paye
tant d'entrée, het hektoliter of vat wijn betaalt
zooveel aan inkomende regten. — Se faire bien p-,

ook MARCHÉ; ook BATTU (m.), CASSÉ, CASSER,
ENCHÉRE. — ( fig.) Vergelden, beloonen, erkennen;

BADE, MONNAIE. — [ Constr.)

Cette pièce de boi,s
pagera pour l'autre, dat stuk hout zal 't ontbrekende voor 't andere opleveren. . SE PAYER,
V. T. Zich zelven betalen. II se gaye par ses mains,
hij betaalt zich zelven; hij stelt zich schadeloos met
hetgeen hij van zijn' schuldenaar in handen heeft.
Cela ne peut se p-, dat is onbetaalbaar. — Zich
tevreden stellen, zich laten paaijen. I1 ne se paye
pas de belles paroles, hij laat zich met geen niooge
woorden paaien. Je ne me paye pas de cela, Ik
ben daarmede niet tevreden. — Cela ne se ,peut
p-, dat is onbetaalbaar. — Se p- de raisons, zich
laten te regt wijzen, voor de bjgebragte redenen
zwichten. — Elkanfier betalen: Nous nous sommes
payé ce que nous nous devions. — Betaald worden: Cette marchandise se paye de sure, die waai'
wordt op staanden voet, kontant betaald.
Payeur, m., -eitse, f. Betaler nl., betaalster f.;
betaalsman , betaalsheer , betaalsmeester , uitbetater m. Bon p-, Mauvais p-euse, goed betaler,
slechte betaalster. — P- de l'armée, betaalemeester, uitbetaler van 't leger. — In dezen zin ook
als adj : Officier p-, uitbetalend officier, betaal- of

kwartiermeester.
Payol, M. Vloer nl., (lek n. van een roeivaar
-tuiq).—[
Anc. mar.] Broodkamer f.
Pays, m. Land n., landstreek f., landschap,
gewest; rijk n. Bon, Mauvais p-, goed, slecht land.
P- de bois, de chase, hout -, jagtland. P- peuplé,
désert, bevolkt, woest land. P- montueux, rnarécageux, bergachtig, moerassig land. P- étrangers,
vreemde landen. L'homme est he mème en tous p-,
de mensch is dezelfde in alle landen, oorden, stre-

zich goed laten betalen, zijne diensten, zijn werk
duur aanrekenen. Se faire p-, zijne diensten ver ken. La Hollande est on p- coupé de canaux,
trekken voor 't geen men ambtshalve-kopen,gld Holland is een van kanalen doorsneden land, geom niet moest doen, zich de handen laten smeren. west. I1 régna longtemps en paix sur ce pays, .hij
— (pop.) P- pinto, chopine, bouteille ba qn., iemand regeerde lang in vrede over dat land, dat rijk,
in eene herberg trakteren. — (fig.) P- he tribut à dien staat. -- P- plat, vlak, effen land (in tegen
la nature, den tol aan de natuur betalen, sterven.
bergachtig land). P- plat, open land,-stelingm
Je vous paye le tribut de reconnaissance que je platteland n. (in tegenstelling met de versterkte
vous dois, ik betaal u den u verschuldigden tol plaatsen). — Haut p- of P- d'amont, hoog land,
der dankbaarheid. -- P- les violons, z. v. a. Faire binnenland (waar cie bronnen der rivieren zin).
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PAYSAGE

--

P- bas, laag land (aan de riviermonden, bij de zee).
Les Pays-Bas, de Nederlanden. -- P- d'obédience,
coutumier, z. OBEDIENCE, COUTUMIER. P- latin,
z. latin; — ook: Latium n. — P- de cocagne, z.
COCAGNE. P- de Sapience, d'Adieusias, oude toenamen van Normandië, van Gascogne. — Vin de p-,
wijn m. van 't land, van 't kanton; inz. wijn, die
niet van de eerste kwaliteit, niet van een' beroemden wijnberg is. Cheval de p-, inlandsch paard,
paard van inlandsch ras. — [Mil.] P- de chicane,
doorsneden, ongelijk, bergachtig land n. Battre Ie
p-, Battre du p-, z. BATTRE. Courir le p-, le plat
p-, z. couRIR. — Gagner p-, vorderen, spoed maken. — Voir Ie p-, reizen. — ( fig.) Faire voir du
p- à une personae, iemand de handen vol geven,
hem veel moeite, verlegenheid brouwen. — ( fig. et
fare.) Parler, Jager a vue de pays, volgens een
vlugtig overzigt, zonder grondig onderzoek spreken,
oordeelen. ()e quel p- venez-vous? (tot iemand,
die niet weet of schijnt te weten, wat aan ieder
bekend is) Waar komt gij van daan? Zijt gij
een vreemdeling in Jeruzalem? Il a vidé le p-,
tiré p-, hij heeft de vlugt genomen, het hazepad
gekozen, de plaat gepoetst. — (pop.) Envoyer au
p- bas, opeten, doorslikken, naar binnen sturen. —
11 est de tons les temps et de tous les p-, hij is
van alle markten thuis, hij weet van alles meé te
praten; hij is een wereldburger. z. ook CARTE,
CONNAISSANCE. — ( fig.) P- perdu, afgelegen land,
land met weinig of geen hulpbronnen, zonder handel
of nijverheid. — (.Proc.) Autant de p-, autant de
guises of Chaque p- a sa guise, Chaque p- a ses
labo s, Z. GUISE. P- ruine vaat mieux que pgerdu, beter beclorc'en land dan geen land.
Land, vu ?erlani ti., geboortegrond m. (patrie, sol
natal). La France est neon p-, Frankrijk is mijn
geboorteland, vaderland. Aimer son p-, zijn vader
beminnen. AC-oir l'accent de son p-, den tong--land
val van zijn land hebben. Etre du même p-, ladsire au p-,
lieden. landgenooten zijn. — ( fam.) Ecr
lieden.
naai' huis schrijven. Recevoil des nouvelles du p-,
tijding van huis krijgen. — Avoir la nlaladie du
p-, het heimwee hebben. -- (Loc. prov.) Cel homme
est bien de son p-, die wan is zeer onnoozel, ligt
Nul nest propbète en son-gelovi.(Pr)
p-, een prol.;; eet is in zijn vaderland niet geëerd.
Le p- est la oil Ion peut vulre, waar -men 't goed
heeft, daar is 't vaderland. — Pays wordt ook van
de inwo Iers eens lands gebruikt: P- catholique,
protestant, civilisé, kathol(jk, protestantse/t, beschaafd land. Chaque p- a ses usages, ses moeurs,
ses habitudes, ieder land heeft zijne gebruiken,
zeden, gewoonten. — PAYS, m., -E, f. (pop.)
Landsman m., landgenoot m. en f. C'est un de
mes p-, une cie mes p-es, 't is een mijner landslui. Bonjour, p-, dag, lands.
Paysage, m. Landschap n., landouw f.; —
het landschapschilderen; geteekend, geschilderd landschap. Je vis Ie plus beau p- du monde, ik zag
het schoonste landschap der wereld. -- Ce peintre
réussit parfaiteinent dans le p-, die schilder slaagt
uitnemend in 't landschap. — Ce p- est dun jeune
peintre, dat landschap is van een' dongen schilder.
-- Paysager, m. [Hort.] : Jardin p-, kromlij
onregelmatig aangelegde tuin m., waarin de-nige,
kunst eene bevallige wanorde heeft weten voort te
brengen. — Paysagiste, m. Landschapschilder.
— Ook a/c adj.: Peintre p-.
Paysan, m., -ne, f. Boer, landman, huisnlan,
valdeling, akkerman m., boerin f. Riche p-, Belle
p -ne, rijke boer, mooie boerin: La classe, La vie
des p-s, de boerenstand, het boerenleven. — ( fig.)
C'est un p-, un gros p-, Il a fair dun p-, 't is
een boer, een lomperd, hij ziet er plomp uit. —
PAYSAN, NE, adj. Boersch, landelijk: Avoir lair p-,
een boersch voorkomen hebben. Les habitudes p -nes,
de boersche, landelijke gewoonten f. pl. — a LA
PAVSANNE, loc. adv. Op zijn boersch, op boerschen
trant: Etre vêtu à la p-. — 1 Paysandaille, f.
(dénigr.) Boerenvolk n., boerenkinkels in. pl. —
PAYsANNE, f. Soort van dans ni. — [Hort.] Naam
eener peersoort, ook eener tulpsoort. z. ook onder
PAYSAN. — % Paysannerie, f. Boerenstand m.;
boersche zeden en gewoonten f. pl., boerachtigheid f.
—[Théát.] Tooneelstuk, welksvertoonersboerenzin.
Yé, m. Tech.] Opstaande teen M. in mandewerk, staander m. -- Opstaande leisteen m. tot steun
van een' leijenhoop.
-

PEATTSSIER,,

Péache, f. [Expl.] Aardachtige chloriet in.
(z. CHLORITE.)
Peage, m. Tolgeld, tolregt n., tol in. ( weggeld,

bruggeld, sluisgeld, enz.). Payer, Percevoir le p-,
het, tolgeld betalen, ontvangen. Fermiers du p-,
tolpachters, m. pl. — Tol m., plaats waar het tol
betaald wordt, tolhuis n.: II faut vous arrêter-geld
au p-, gij moet aan den tol, aan het tolhuis ophouden.—Pea ger, m. Tolontvanger, tolgaarder, tolleman; tolpachter m.— Pé a gier, ni. Tolpligtige m.
Péanite; rll.-[Anc. miner.], z. v. a. GEODE.
Péat, m. [Agric.J Hak f., houweel n. voor de
wijnstokken.
Peau, f. Huid f., vel n., het natuurlijk uitwen
bekleedsel van het dierlijk en inz. van 't men--dig
scheljk ligchawn: La p- du lion, du serpent, de
l'aigle, de la baleine, de huid van den leeuw, van
de slang, van den arend, van den walvisch. Pferme, unie, fire, blanche, flasque, ridée, rude,
noire, vaste, gladde, fijne, blanke, slappe, gerimpelde, ruwe, zwarte huid. La p- est composée de
trois couches différentes: le derme, le corps muqueux et l'épidorme, de huid bestaat uit drie ver
lagen: de lederhuid, het onderhuidsche-schlend
bindweefsel en de opperhuid. — Maladie de p-,
huidziekte f. Cette maladie lui a fait faire pneuve, die ziekte heeft hem een nieuw vel doen kre gen, doen vervéllen. — (fig.) P- pie poule of Chair
de poule, d'oie, kippevel, toestand der menschenhuid, waarbij zij in ruwheid naar clie eener geplukte hen gelikt, z. ook Op CHAIR. — (Loc. faun.
et prov.) Crever, Enrager dans sa p-, van spijt
uit zijn vel springen, zich verbijten, zijn spijt of
misnoegen of jaloerschheid niet durven toonen. Les
os lui percent in p-, I1 a la p- collée sur les os,
11 na que les os et la p-, z. os. La p- lui demange, de huid, de rug jeukl hein, hij wil slaag
hebben. Cette fille est grasre à pleine p-, dit meisje
is dik en vet, is spekvet. `Nous avez beau faire,
it ne changera pas de p-, ii nmourra dans sa p-,
gij moogt doen wat gij wilt, hij zal niet veranderen. -- Avoir grand spin de sa p-, zeer bezorgd
voor zich zelven zijn, een weekelijk, verw ijfd leven
leiden. II fait bon marché de sa p-, hij verkoopt
zone huid goedkoop, hij schat zijn leven niet hoog.
11 vend bien char sa p-, hij verweert zich dapper.
— (pop.) Sa p- ne me teute guère, zij behaagt
mij niet, ik heb geen zin in haar. Elie a grande
envie de votre p-, zij zou u gaarne tot man heb
dier afgezonderde huid f., vel n.;-ben.—Dvaht
bereide huid f., leder of leér n. P- de boeuf, de
cheval, de veau, de renard, de chèvre, ossen-,
paarden.-, kalfs-, vossen-, geitenhuid. P- de mouton, schapenvel n., schapenvachí f. P- vernie, ver
leder n. La culotte est de p- blanche, de-nist
broek is van wit leder. — P-x fraiches, versch marokijnleder n. (dat te Rouaan gemaakt wordt). —
P- de chien de mer, zeehondenvol, robbenvel n.
(tot gladmaking en pol)jsting gebruikt). — Conies
de p- d'áne, z. CONTE. — (Pray.), z. COUDRE,
OURS. Huid, schil f., vlies n. (van vruchten, planten, bloembollen, enz.) La p- des pêches,
des fruits à novau est fort déliée, de huid, het
vlies der steenvruchten is zeer fijn. Le raisin muscat a Ia p- dure, de muskaatdruif heeft eene harde
huid. Confire des abricots sans p-, abrikozen zon
schil inmaken. La p- de I'oignon est très-mince,-der
de huid van uijen is zeer dun. — Huid, soort van
korst f., die zich buiten aan sommige voorwerpen
zet, (lik vlies n. op zékere vochten. — [H. n.] Pd'ane, de chat, de lièvre, de tigre, naam van ver
porselein-schelpen. P- de buffle, d'ouistiti,-schilend
soorten van kinkhorens. P- de civette, de serpent,
soorten van kegelschelpen.
Peaucier, adj. et subst. m. [Anat.], z. PEAUSSIER. — [Bot.] , Z. QUENOUILLE. (bevel polijsten.
Peau -de-ehienner, P. a. [Tech.] Met rob Peausserie, f. Kunst der huidenbewerking,
lederbereiding f. ; — lederkooperij f., lederhandel,
handel m. in bereide huiden of vellen; lederwaren,
huiden f. pl.; — plaats, waar de huiden bereid
worden, leêrtouwerzj f. — Peaussier, m. Lederberei,der, leertouwer; — lederverkooper, leérkooper in. In (lezen laatsten zin kan men in 't vrouwelijk
PEAUSSIERE lederverkoopster, zeggen. — Ook als
adj.: Marchand p-, Marchande p-iere. — [Anat.]
Muscle p- of als subst. PEAUSSIER, m. Huidspier I.
aan den hals.

PEAUTRAILLE
-f- Peautraille, f. (bas.) Gespuis, gemeen,
slecht volk, janhagel n.
t Peautre, m. Huis n. der ontucht. Het woord
komt nu alleen voor in de pop. zegswijze: Envoy er
qn. au p- of aux p-s, iemand naar den duivel Uiten loopen, hem wegjagen. — [Anc. mar.] Roer
van eene schuit, stuur n. — Peantré, e, adj.
[Bias.] Gestaart, met een' staart van ander email
of kleur dan de visch: Dauphin d'azur p- dor-,
blaauwe dolfijn met een' gouden staart.
Pee, adj. m. (alleen voorkomend in): Hareng
pee, pekelharing m.
Pécari, m. [H. n.] Muskuszwijn n., patina of
pekari m., eene kleine zwanensoort in Zuid-Amerika, tot welke ook de tajassoe of tagnicati behoort, dikwijls als één met den pekari beschouwd.
Peccable, adj. Zondig, voor zondigen vatbaar:
En cette vie tout homme est p-. — Peceadille, f. (fam. et plais.) Ligte zonde, kleine feil f.,
gering vergrijp n., vergeeflijke misstap m. — Peecant, e, wij. Zondigend: [Méd.] H urneurs p-es,
bedorven, schadelijke vochten n. pl. — Peceata, m.
Ezel in een openbaar dierengevecht, meester lang
ni. — (fig.) Ezel, domkop m. — Peccavi, m.-or
(latin; eig. ik heb gezondigd) (fam.) Berouwvolle
zondenbelijdenis f. voor God (alleen gebruikelijk
in): Faire son p-, Dire ses p-, eene opregte schuld
doen, zijne zonden ootmoedig beliden. Il-belijdns
sufut à la mort dun bon p- pour être sauve, op
het doodbed is eene berouwvolle zonderbelijdenis
voldoende om behouden, om zalig te worden.
Péehe, f. [Bot.] Perzik f. P- fondante, cotonneuse, hative, tardive, sappige, vooze, vroeg
perzik. Noyau, Amande, Duvet de-rijpe,lat
p-, perziksleen m., perzikpit f., perzikdons n. —
(Loc. fig. et pop.) Un lit, coussin, matelas, fauteuil rembourré de noyaux de p-, een zeer hard
bed, kussen n., zeer harde matras, armstoel m.
Péehe, f. Visschkunst, kunst van visschen;
vischvangst, visscher•X f., het visschen, het vischvangen; — vangst f., gevangen visch m.; — vischplaats f.; — vischregt Ii. Connaitre la p-, de vischkunst, het visschen verstaan. S'amuser á in p-,
zich met visschen, met de vischvangst vermaken.
La p- aux filets, à Ia ligne of á 1'hamecon, à la
mer, dans les rivières, het visschen met netten,
met den hengel, in de zee, in de rivieren. La p.
aux harengs, de haringvisscherij, de groote nering
of visscher2i. La p- aux baleines, de la baleine,
de walvischvangt, groenlandsvisscherij. — I1 duit
nous régaler de sa p-, hij moet ons op zijne vangst
onthalen. Combien vendez-vous votre p-? voor hoeveel verkoopt ge uwe vangst? — Atfermer la pdune rivière, het vischregt in eene rivier verpachten, pachten. — (bij uitbreiding) La p- des perles,
du corail, de parel-, koraalvisscherj. — La p- des
débris dun vaisseau, het opvisschen van het wrak
eens vaartuigs. — [ H. sainte] P- miraculeuse,
wonderdadige vischvangst (die van Jezus' discipelen). [Beaux arts] Schilderij, afbeelding f. daar
heerlijke schilderij van Raphael, welke-van,iz.de
die vischvangst voorstelt.
Péché, m. Zonde f., overtreding der goddelijke
of kerkelijke geboden. P- actuel, dadelijke of werkelijke zonde, Z. ook COMMISSION, OMISSION, CAPITAL, (adj.), CHAIR, FRAGILITÉ, HABITUDE, MORTEL,
VENIEL. P-s Of Cas 1'éservis, z. CAS. P- contre
nature, tegennatuurl jke zonde. P- solitaire, zelfbevlekking f. — ((arao.) P- mignon, troetelzonde,
lievelingszonde, kwade gewoonte f., waarvan men
zich niet kan losmaken. P- de dupe, onnoozele,
domme zonde (waarvan de bedrijver geenerlei voordeel trekt). -- (Loc fam. et fag.) Ce nest pas un
grand p-, dat is zoon groote zonde niet, daar hebt
ge zoo veel kwaad niet aan gedaan. En voilh pour
vos p-s, dat hebt ge voor uwe straf. Iis se sopt dit
les sept p-s mortels, zij hebben elkander de grootste
beleedigingen gezegd. Rechercher les vieux p-s de
qn., iemands oude zonde opzoeken, iemands levens
onderzoeken. Mettre qn. au rang des p-s-gedra
oublies, niets meer von iemand willen weten. -(Prov.) , z. PARDONNE, MISERICOBDE.
Péeiié, e, adj. (en part. passé van pêcher):
Carpe p-e dans le Rhin, in den Rijn gevangen
kanoer ni. — Perles p-es sur les cotes de Cey-tan,
op de kust van Ceylon gevischte paarlen f. pl. -T'ourhe p-e, baggerturf m.
Piepe-im'artiuu, z. v. a. ALCYON. — Péehe-

PÊCHEUR.

--
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pierre, m. [Chir.] Steen-netje n., werktuig met
een netje, om in de blaas het steengruis of den
steen te scheppen.
Péclier, v. n. Zondigen, de goddelijke of kerkelijke geboden overtreden; feilen, misdoen, een'
misslag begaan, een' pligt schenden, zich vergrijpen, tegen de wet der zedeleer, tegen de regels dei'
kunst handelen. P- contre les commandements de
Dieu, tegen Gods geboden zondigen. — P- par
ignorance, uit onkunde feilen. — Vous avez péché
contre les règles de l'art, gij hebt tegen de regels
der kunst gezondigd. — I1 a péché par trop de
zèle, hij heeft door te veel ijver eenera misslag begaan. II a péché pour vouloir trop Bien faire, par
trop de zèle, hij heeft gefeild, dewijl hij bette goed,
wilde maken. — [Méd.] Humeurs qui pècllent en
quantité ou en qualité, ligchaarnsvochten, die de
vereischte hoeveelheid of hoedanigheid missen. —
Ce vin pèehe en couleur, par la couleur, deze
wijn heeft geene goede kleur, heeft zijne natuur
kleur niet. Ce tableau pèche par le colons,-tijke
het koloriet van die schilderij deugt niet. — (fam.)
Ce nest pas par là qu'il pèche, dat is zijn gebrek-,
zijn zwak niet. — (Prov.) Qui peril pèche, wie
een verlies lijdt, verliest dikwijls de grenzen der
billijkheid of gematigdheid uit het oog.
Péeher, v. a. Vangen (vistb), visschen. P- uric
carpe, une perche, een' karper, een' baars vangen.
— P- un étang, een' vijver ledig vissehen. — (b ;
uitbreiding) P- des penles, du corail, paarlen, koraal vissc/ren. — P- un cadavre, des marchandises
naufragées, een lijk, verongelukte waren opvis schen. P- de la tourbe, turf baggeren. — Ook zonder
voorwerp: P- an filet, à la ligne, met het net,
met den hengel visschen. -- (fig.) P- en eau trouble, in troebel water visschen, uit wanorde of oneenigheid zijn voordeel willen trekken. — ( fig., fam.
et iron. ou dénigr.) Oil a-t-il pèché celti ? waar
heeft hij dat opgedaan, opgevischt? Oh a-t-il pèché
eet homme-lá'? hoe is hij toch aan dat mensch gekomen? hoe heeft hij zoo iemand kunnen kiezen?
— P- au plat, vrij toetasten, uit den schotel nemen
wat men verkiest. — (fam. et fig.) Cet homme ne
sail que p- an plat, nairae que p- an plat, die
man wil alles maar voor zich opgeschept vinden,
wil zich zelven niet de minste moeite getroosten.
P- un poisson, met den voet in 't waterraken, een
snoekje vangen. — (Loc. prov.) Toujours pêche
qui en prend un, een klein vischje, een zoet vischje,
beter iets dan niets, beter een half ei dan een ledige
dop. 11 n'a qua mettre un pied dans l'eau pour
p- un poisson, ,alles gelukt hem, wat hij onder
— SE PECHER, V. brr. Gevangen, gevischt-nemt.
worden: Le thora se pêche dans la Méditerranée,
de tonijn wordt in de Middellandsche zee gevangen.
— (fig.) Ce ?a ne se pêche pas dans la tête dun
sot. dat vindt men in 't hoofd van een' zotskap niet.
Pêelier, nl. [Bot.] Perzikboom ni. — Couleur
fleur de p-, perzikbloesemkleur f.
Pêeheresse, adj. f. [Eaux et for.] De vis
heire/fend: Ordonnance p-, verordening be -scherij
treffende de visscherij. — [Diplom.] Trève p-, ver
oorlogvoerende mogendheden-dragn.tusche
om wederzijds de visscherij en de visschersvaartuigen ongemoeid te laten. — PECHERESSE, 1., z.
PECHEUR.
Pi eherie, f. Visschers f., plaats, waar eren
gewoonlijk vise/it, of die men om te visschen heeft
—

,

voorbereid.

Pécáieteann, m. [H. n.], z. V. a. BAUDRO!E.
Péelieur, m., Pee heresse, f. Zondaar in..
zondares f. — (fam.) Lichtmis m., ligtekooi f.:
Vieux pécbeur, vieille pécheresee. -- Ook als adj.:
Tout homme est pécheur, Nous sonimes bus pécheurs, alle inenschen zijn zondaars. La Badelaine
pécheresse, de zondigende Magdaléna. Les gymes
pécheresses, de zondigende zielen f. pl.
Péelaeair, rn., ease, f. Visseher m., visscherin,
vischster f.: P-, P-euse h In ligne, hengelaar m.,
-ster f. Barque de p-, vissehersschuit t., visscherman m. -- [Ecrit., lig.] Je voos ferai p-s elbowrues, ik zal u tot vissc/rers van rnenschen ma/een. —
[H. ecc].] Anneau du p-, z. ANNEAU — Ook als
adj. gebruikt: Bateau p-, Barque p-ease, visschers-

vaartuig n., visscherman m., visscir.ersboot f.
Pieheur-marine, m. [ U. n.] , z. v. a. rs s.U-

Plur. Des plêcheurs- manins.) — Pécteeur
(Martinet of Martin-), Péelieair-du -ros, m.
7«
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H. n.] , z. V. a. ALCIoN. — Pécheur- da •Siénégal, m. [H. n.], z. v. a. BABOUCARD.

Péehurin , m. [Bot.] Kruidige zuid -amerikaansche vrucht f., die somtijds bij de bereiding
van chocolade gebruikt wordt.
Péchyagre, I. [Méd.] Elleboogsjicht f. -Péchyagrigize, adj. Met elleboogsjicht behebd
of Geplaagd.
Péco of Peko, Pé-kao, nl. Pecco, pecco-

thee f., eene fijne ch.inésche theesoort.

$ Pécore, f. Stuk vee, beest, dier n. --- (fig. et

inlu r.) Ezel, stommerik, botterik m.
•: Pecque, f. Zottin vol inbeelding, belagche1 ke wijsneus f.
Pecqueinent, m. [Tech.] Druivenmost m.,
waarin 't marokijn-leder gedoopt wordt.
Pect:ate, m. [Chico.] Pectinezuur zout n.
Pecten, m. (pr. pek -tènn) [Anat.] Schaam
[petten- veneris] . — [Bot.] Getande wilde-ben.
kervel f., venussleel m. — [H. n.] Kamschelp,
kammossel f.
,

Pectinaire, m. [H. n._j Soort van zeeworm m.,
z. v. a. AMPH1TRITE.
Pectinal, e, adj. [El. n.] Kamvinnig. — PECTINAUX, m. pl. Kamvinnige visschen m. pl.
Pectine, f. [Chico.] Plantengelei f., een nader
bestanddeel der rijpe vruchten. dat net de gom
eenige overeenkomst heeft en onder behandeling riet
salpeterzuur appel- en suikerzuur vormt, p e c t i ne f., péctinum n.
Pectiné, e, adj. Kamvinnig. — [Anat.] Tot
het schaambeen behoorend: Muscle p-, of als subst.
PECTINÉ , M. Kamspier f. (ook muscle sus-pubiofémoral geheeten). -- [Bot.] Feuilles p-es, kam
bladeren n. pl . - PECTLNÉS . m. pl. [ H. n.]-vorni,ge
Soort van hoofdelooze weekdieren n. pl. -- Peetineux, in. [Anat.] Schaambeenspier f., derde
dijspier. f. -- Pectinibranche, adj. [H. n.]
Met kainvormige kieuwen (van weekdieren). --Pectinicorne, adj. [H. n.] Met kamvormige
voelers of voelsprieten - PECTINICORNES , M. pl.

Kamsprieten m. pl., eene soort van vlinders. —
adj. [H. n.] Met kamvormicge uit-

Peetiaifère,

wassen. — Pectinifolié, e, adj. [Bot.] Met

kamvo'mige bladeren. -- Pectinirostre, adj.
[H. n. J Met kamvormigen snavel. — Pectinite, f.
of Pectonciitithe, m. [H. n.] .Karnsteen m.,
versteende kamschelp f.
Pectique, adj. [Chico.]: Acide p-, planten q eleizuur, geleizuur, pectinum -zuur n.. eene kleur boze, zuurachtig smakende gelei, die door salpeterzuur in slim- en zuringzuur, door koken met
verdund zwavelzuur in metapectinumzuur verandert.
Pectis, m. (pr. pek -tice) [Bot.] Bloemtu-ildragende plant van de Antillen in Zuid - Amerika,
pectis f.

Pectoneiilithe, m., z. PECTINITE.
Pectoral, e, adj. [Anat.) De borst betreffend,

tot de borst hehoorend: Muscle grand p-, petit p-,
of als subst. Le grand, le petit p-, de groote, de

kleine borstspier f. — [Méd.] Voor de borst dien
borstkwalen bestrijdend: Médicaments pec--stig,de
toraux, of al s subst. PECTORAU X, m. pl. Borstmid
pl. Sirop p-, borstsiroop f. -- Ce vin est-deln
vieux et p-, die wijn is oud en borststerkend. —
[H. n.] Mamelles p-es, borsttepels m. pl. Plumes
p-es, borstvederen t. pl. Nageoires p-es, borstvin nen f. pl. Poissons pectoraux, of als subst. PEC-

TORAUX, m. pl. Borstvinnige visschen, borstvinnigen m. pl. (doorgaans thoraciques geheeten). —
Croix p-e, borstkruis n. van de bisschoppen, ook

van sommige abten en abdissen . — PECTORAL, m.
[H. jud.l Borstlap in. des hoogepriesiers. — Peetoritoque, adj. [Mid.]: Un malade p-, of als
subst. Un p-, een zieke, bij uien men 't verschijn
waarneemt, dat den naam draagt van: Pee--sel
toriloq„ie, f., borstspraak f. van sommige teringlijders. P- chevrotante, z. v. a. EGOPHONiE. (Men
lezealdaor blaattoon, in plaats van blaastoon.)
Péeatat, m. Verduistering f. of onderslaan n.
van 's lands pennin pen, landskasbesteling f., staats
ni., peculaat n. ---4-SPéernlatennr, m.-diefstal
Landskasbesteler, landsdief m.—t' Péculation, f.,

z. v a . PÉCULAT.

Pécatie, m. [Jur.1 Zelfverworven eigendom ni.,
eigen gewonnen geld of vermogen n., waarover
men de vrije beschikking heeft, peculiair vermogen,

YE IDA RTROCA.CE.

--

p e c si i u m n. -- Spaarpenningen In. pl. , spaargeld n., spaarpot m., overwinst f. Les ouvriers
portent leur p- a la caisse d'épargne, de werklieden brengen hunne overwinst naar de spaarkas. —
Péeulier, ière, adj. [Jur.] Een' zelfverworven'
eigendom bezittend. — Weleer z. v. a PARTICULIER .
.

u
t Pécne,
f. Geld n., e c u n i a f. — Pécuniaire, adj. Geld betre^nd, in geld bestaand:
Secours p-, ondersteuning f. met geld. Amende,
Paine p-, geldboete, geldstraf f. -- ils se sont
brouilles pour un intérêt p-, zij zijn wegens een
geldelijk belang met elkander oneens geworden. -Pécunieux, lense, adj. (lam.) Veel geld bezittend, rijk aan geld.
Pédagne, nn. [Anc. mar.] Soort van voet
galeislaven, wanneer zij moesten roe(jen.-bankf.der
Pédagogie, f. [Didact.] Opvoedingsleer, opvoedingswetenschap, opvoedingskunst, p w d a g oi e k f. -- Somtids ook: huis n. van opvoeding,
ostschool f. -- Pédagogique, adj. Opvoedkundig, tot de opvoedkunde behoorend, p ce d a g óg i s c h. -- (in ongunstigen zin) Verwaand, schoolmeesterachtig, pedant. --- -[ Pédagogiste, m.
(ter vervanging van pédagogue, dat meestal in beschimp enden zin wordt gebruikt) Opvoeder, kost
-- Pédago gne, in. Opvoeder,-scholuderm.
schoolonderwijzer, p ce d a g o o g m.; (doorgaans in
ongunstigen zin gebézigd van iemand, die enbevoegd en ongeroepen de daden en woorden van
anderen beoordeelt en gis p t): I1 fait le p-, hij hangt
den schoolmeester uit. Cela sent le p-, dat riekt
naar den schoolvos, daaruit kan men den schoolvos proeven.
Pédale, f. [Mus.] Groote orgelpijp f., die men,
met den voet doet spreken, p e d a a 1 n. Clavier de
p s, toetsenrij f. voor de voeten, voetklavier n., peda len f. pl. Jeu de p-s, voetregister n. — P-s de
kdano, voettoetsen der piano. P-s dune harpe,
ijzeren toetsen van onderen aan eene harp, treden,
voettreden f. pl. -- Diepste toon ni. (van een ser
basfagot, bazuin),-pent,fagoh.icldrte
pedaal. -- Tenir la p-, denzelfden toon verscheiden
maten door aanhouden, terwijl de andere doorgaan. — [Tech.] Trede, voetplank f. (waarmede
men eene draaibank, een' molensteen, enz. in beweging brengt).
Pédalion, m. [Bot.] Indische plant f., welker
bloemen een' sterken muskusgeur hebben, p e d álion m.
Pédanchone, f. (pr. ch=k) [Méd.] Kwaadaard i p e keelontsteking bij kinderen, p ee d á n c h one f.
Pédane, ni. [Bot.] Gemeene distel m.
Pédant, m. Schoolvos; waanwijze, opgeblazen
schijnweter, betweter, smakeloos geleerde; mensch,
die stijf en angstvallig aan zékere beperkte vormen
en begrippen hangt en Beene vrije beweging van
den geest toelaat, pedant m. — PÉDANTE, f. Betweetster, waanwijze f. ; albedilster, p e d a n t e f.
— PEDANT, E. adj. Schoolvossig, waanwijs, ver
smakeloos, kleingeestig, bekrompen, letter--wand;
ziftend, p cd a n t. — 5 Pédantailte, f. (dénigr.)
Het ras der schoolvossen, de pedanten. -- z. v. a.

k

PÉDUSTERIE. --- Pédanter, v. n. Den pedant,
den schoolvos spelen. — Pédanterie, f. Schoolvosserij , schoolmeesterachtigheid , verwaandheid;
stijfheid, kleingeestigheid, letterzifting; srr2akelooze
eenzijdigheid, belagcheljke neiging om alles te ver
behalve wat men zelf kent en uitoefent,-achten,
p e d a n t err i e f. — Pédantesque, adj. Schoolvossig, schoolmeesterachtig, sehoolsch, stil', bekrompen, gemaakt. — Ook als subsi.: Le p-, het schoolmeesterachtige in 't gebied der letteren. Que de
moralistes tombent dans le p-! hoe vele zedeleeraars vervallen in 't schoolmeesterachtige. — Pédantesquuement, ode'. Op verwaande wijze,
schoolmeesteeljk. -- Pédantiser, v n. Den pedent of schoolvos uithangen; zich stijf en klein
gedragen, p e d a n t i s é r e n. — Ook als-gesti
V. a.: P- qn., iemand pedant of waanwijs maken.
-- SE PEDANTISER. v . pr. Pedant of waanwijs
worden. — Pédantismue, m. Schoolvoxser(j f.,
de loon, houding, manieren van een' pedant of

schoolvos, z. V. a. PEDANTEIIIE. -- De pedanten of
waann'ijzen.
5 Pédlarehie, f. (iron.) Kinderheerschappij f.
— Péd:,rrtiique, adj. De hinderheerschappij
betre/jend. 'iced arehisch. — Pécirarthrocace, t. [Méd.] Ontsteking en opvolgende; verzwering
,

Pi DATROPHIE

---

der beenderen omtrent de gewrichten bij kinderen,
pced arthrócace f. —Pédatrophie, f.[Méd.]
Uittering der kinderen, p ce d a t r o p h i e f.; z. V. a.

adj. Die kwaal
betreffend, pcedatróph -isch. — Pédéraste, m.
Knapenschender, sodomiet, p w d e r a s t m. — Pédérastie, f. Knapenschenderjj, tegennatuurlijke
ontucht, schandelijke vereeniging van mannen, sodomieterj, pwdera stie f.
Pédère, m. [H. n.] Druivenkever m.
Pédestre, adj. Te voet, op de voeten rustend;
CARREAU . — Pédatrophique,

te voet gedaan: Statue p-, standbeeld te voet.

Voyage p-, voetreis f. Exercise p-, oefening f. te voet,
in 't loopen. Promenade p-, toertje te voet, wandeltoertje n. ([iet woord komt, behalve in de genoemde voorbeelden, zeer weinig voor.) — Pé-

destrenient, adv. ((am.): Aller, Voyager p-, te

voet gaan, te voet reizen, voetéren.
Pédète, m [H. n.] Soort van kaapsch kon ijn n.
Pédiaire, adj. [Bot.] Voetvormig, gevingerd
als de voet (van bladeren).
Pédial, e, adj. [Anat.] Tot den voet behoorend. — [H. n.] Plumes p-es, aan den voet groeijende vederen, voetvederen f. pl.
Pédicellaire, m. [H. n.] Steelworm m., steeldier n., soort van polijp. — Soort van schelp f. —
Pédicelle, f. [Bot.] Bloemsteeltje n., steeltje van
elke bloem in t bijzonder. — [H. n.] Tweede geleding f. aan de voelsprieten der insecten. — Pédieellé, e,, adj. Gesteeld, door een steeltje gedra-

gen. — PEDICELLES, in. pl. [H. n.] Stekelhuzden f.
pl. (éehinodermes) met voeten.— Pédieellule,m.
[Bot.] Zeer klein en fijn bloemsteeltje n. — Pédieuiaire, adj. [Méd.] (alleen voorkomend in):
Maladie p-, luisziekte f. (phthiriase). — PÉDLCULAIRE, f. [Bot.] Luiskruid n. (crète de coq). — Pédicule, m. [Bot.] Steel m., steeltje n. van som
(niet van bloemen en vruchten,-migeplantd
bij welke het pédoncule heet). Les p-s d'un cham-

pignon, des lichens, des moisissures, de steeltjes

van een paddestoel, van de korstmossen, van de
schimmels. --- [Méd.] P- d'une loupe, d'un polype,
steel van eene wen, van een vleeschr;ewas. — Pédiculé, e, adj. Gesteeld, door een' steel gedragen.
d— Pédicure, nl. Geneesheer, die de voetkwalen
behandelt , voelarts, inz. likdorensnijder, eksteroogsnijder m. — Ook als adj.: Médecir,e p-, behandeling der voelkwalen, der eksteroogen, der likdorens. Chirurgien p-, likdorensnijder.
Pédievnx, ieuse, adj. [Ant.] Tot den voet be-

hoorend: Muscle p-, voetspier, kleine strekspier f.
der leenen. Artère pédieuse, of als subst. PEDIEUSE f. Voetslagader f.
Pédifère, adj. [Bot., 1-1. n.] Met een' voet
voorzien. — Pédiforme, adj. Voetvormig. —
Pédite, m. [Bot.] Voetje n. — Pédilé, e, adj.
Met een voetje voorzien.

Pédiluve, m. [Méd.1 Voetbad n.
Pédi»iane, adj. [H. n.j Met handvormige
voeten. Mammifères p-s of als subst . PEDIMANES,

zoogdieren, bij welke de dieren der achtervoeten
van de andere teersen afstaat, buideldieren n. pl.,
buidelrallen f. pl.
Pédioele, n1. [H. n.] Dier, welks oogen aan
den top van horens geplaatst zijn (gelijk de slak).
Pédionatgie, f. [Med.] Voetzool- zenuwpin f.,
zenuwachtig voeteuvel n., p e d i a l qi e of p e d i oneuralgie f. — Pédionalgique, wij. Die
kwaal betreffend , p e d i á l g i s c h, p e d i o n e urálgisch.
Pédiononme, arlj. (H. n.] Op de vlakte levend
(van vogels). — PÉDIONOMES, m. pl. Jfdeeling der
strandloopers, waartoe alleen de trapganzen (outar(les) behooren.
Pédipiolpe, adj. [H. n.1 Het voet- of schaar-

vormige voelers. — PEDIPULPES, m. pl. Schaarvoeters ►n. pl. (soort van spinnen).
Pédo'n ètre, m , z. v. a. HOD01METRE.
Pédon, ni. Voetbode m.

Pédoncnl(tire, adj. 1iloemn,steel.standig; met
greaten of langen bloem- of vruchtsteel. — Pé-^
doorn le, m. [Bol.] Steel f. der bloem of der
vrucht (vgl. pédicule). P- unitlore. biflore, triflore,
muitiflore. een-. twee-, drie-, veelbloewige sty el. —
)Anat.] P-s de cerveau (of bras de la moëlle allongée) beenen n. pl. of stelen der groote hersenen,
twee strooken, waarin zich 't verlencde merg
splitst, na onder de brug van Varolius te zijn

PEIGNE,
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doorgegaan. P-s du cervelet (of Cuisses de la moëlle
allongee) koordvormige ligchamen, twee korte en
dikke beenen, waardoor de kleine hersenen met het
verlengde merg zamenhangen. — Pédoncalé, e,
adj. [Bot.] Gesteeld, door een' steel gedragen (van
bloemen en vruchten). — [11. n.] Op eene soort
van hals staande (van den kop van sommige insecten). — Op een' horen geplaatst (van de slakken
Pédoneulei.x, ease, adj. Langste--ogen).—

lig, z. v. a.

PÉDONCULAIRE.

Pédonne, f. ITech.] Ivoren of palmhouten
knop op het ronde ijzer des fluweelwerkers.
Pédophile, adj. Kinderlievend, veel van kinderen houdend. - PEDOPHILE, m. et f. Kinder-

vriend m., kindervriendin f. -- Pédophlébotontie, f. [[Vléd.] [let aderlaten der kinderen. —
Pédophlebotociiique, adj. Die aderlating betreffend, pcedophlebotómisch. —Pédothysie, f. [Rel. anc.] Opoffering f. van kinderen. —
Pédotribe, m. [Ant.] Onderwijzer, meester m.
in de kampspelen. — Pédotrophe, in. [Didact.]
Leeraar , kenner der kinderverpleging , p ce d ot r o op h m. — Pédotrophie, f. Kinderverpleging, kunst van kinderen rjroot te breigen, p w d ot r o p h i e f. — [Agric.] Leer of theorie f. der bemesting. — Pédotrophique, adj. De kinderverpleging, ook de bemestingsleer betre/fend, p ce d1 at rophisch.
Ped+int, ni. (pr. —dome) Herdersstaf m.
Pégase, m. [Myth.] Muzen- of dichterenros,
gevleugeld paard n., uit het bloed der door Perseus gedoode 1Vledusa ontsprongen, Pégasus m. —
Monter sur P-, Enfourcher P-, Pegasus berijden of
best gen: gedichten of verzen maken. P- est rétif
pour lui, son P- est rétif, hij is een gebrekkig
dichter; zijne dichtader evil niet vloeien. — [Astr.]
Pegasus, een noordelijk sterrebeeld. — [Bias.] 1
porte d'azur au P- d'argent, hij voert een' wielen
Pegasus, een wit gevleugeld paard in een blaauw
veld. — [H. n.] Zeedraak m. (dragon de mer), een
zonderling gevormde visch van Ainboina. -- Pégasides, f. pl. Zanggodinnen, Muzen, P e g a s ides f. pl.
Pédanlière of Pégolière, f. Pikschouw F.
Pègle, nl . Soort van teer, verdikt teer n.
Peginatite, f. [Minér.], z. v. a. GRAN ITIN.
Pégoauancie, f. [Divin.] Waarzegging uit het
bronuwater, pegornantie f. — Pégomanelen, ni., -ne, f. Bronwaarzegger ni , - zegster f.
Pégon, m. [F!. n.] Harde venusschelp l'.
Pé ot, m. [H. n.] Bastaardnachtegaal m. der
Alpen. (dellandsche zee,
Pégonse, f. [H. n.] Soort van tong f. der MidPeï d'argent, in. [H. n.] Zilvervisch m. (van
't zalmr,eslacht), argentina f. (argentine.
Peignage, m. [Tech. Het karnooien (der wol),
het hélselen (van vlas, hennep). — Peigne, m.
Kam m., bekend getand werktuig tol reinigi g of
ontwarring van t haar, ook als hoofdsieraad der
vrouwen. P- d'ivoire, ivoren kam. P- d'écaille,
dor, schildpadden, gouden kam. Les dents d'un p-,
de tanden van een' karn. P- fin, fijne kam. Pétroit of a dents rappruchées, naauwe kam. P- a
dents esp acées, Gros p-, wijde, grove kam. Se

donner un coup de p-, zich de kam door 't haar
halen. — (fig. eipop.) Donsier tin coup de p- à qn.,
iemand roskarnaien, doorhalen. mishandelen. Etre
sale comme un p-, zeer' onzindelijk, morsig zijn.- (Loc. grrov.) , z. 11EPCIER . — [Tech.] P- de cardeur, wolkaarderskam. P- de tisserand, weverskam; kamblad n. (dat de kettingdraden uit elkander houdt). P- de couvreur, houten hark f. der
rietdekkers. --- P- d'une futaille, kam van een vat.
--- Steekkam waarmede de speldeninaker de praatjes
voor de spelden in de papieren steekt. — Werk
harde zeep in stukken wordt-tuig,nvarmed
verdeeld. z. ook crnoisolnn. — [Bot.] t>- de \Ténus,
z. SGANDIX. — [1-1. n.] Kamschelp, kaot.rnossel f.[Vétér.] Zékere kwcal van den paardenhoef, waarbij het haar zich als de tanden van een' kam oprigt. -- Peigne, e, adj. (en part. passé van pel
kien p-s, goed gekarn de hoeren. —-gner):Chvux
(fig. et fans.) Cost un heinone opal p-, of als subst.
C'est un rnal-p-, 't is een slordig, slecht gekleed,
haveloos rnenscli. Un, homme trop p-, al te net gekleed, gekapt man. Etre p- ii In diable, h la turque, wanordeljjk hoofdhaar hebben. — Jardin Wien
p-, Allée Lien p-e, goed onderhouden, goed schoon
A
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gehouden tuin m., laan f. — Ouvrage bien p-,
zorgvuldig bearbeid, behoorlijk beschaafd werk n.
Style trop p-,, te zeer gelikte, gekunstelde stijl nl.
— (pop.) I1 a eté been, drolement p•, hij is, duchtiii geroskamd, gehekeld, gehavend, afgerost. —
[Peche] Harengs p-s, geschonden haring m. Ook als
subst. : Du peigné, soort van gekamde wol. —
[Litt.] Le p-, het zorgvuldig bewerkte, beschaafde;
ook: gelikte, gekunstelde. — Peigiiée, f. [Tech.]
Hoeveelheid wol, vlas, hennep, die de werkman te
gelijk op den kam, op den hekel brengt. -- (pop.)
Kloppartij f.: Its se sort donné une bonne p-, zij
hebben elkander danig afgeklopt. — Peigne-machatu, m. [Agric.] Getand werktuig n. tot de
tweede bewerking der weiden.
Peigner, V. n. Kammen, uitkammen: P- ses
cheveux, sa perruque, sa barl e, zijne haren, zijne
pruik, zijnen baard uitkammen. — P- un cheval,
een paard kammen, roskammen. P- de crinière et
la queue d'un cheval, de manen en den staart
van een paard kammen. P- un Chien, eenen hond
karnmen. — [ Tech.] P- de la laine, wol kammen.
P- du fin, du chanvre, vlas, hennep hékelen. —
P- une fleur, eerie bloem, hare verschillende deden
in orde brengen. — (lig. et pop.) Roskammen, hékelen, doorhalen, mishandelen, afrossen: Je le peignerai comme it faut, ik zal hem duchtig doorha
Litt.] P- son style, zijnen stijl beschaven,-len.—[
polijsten, zorgvuldig bewerken. — [Mar.] Uitra Pelen, uitschrappen of losdraaijen om te slurpen.
- SE PEIGNER, v. pr. Zich karnmen. — ( fig. et pop.)
Elkander havenen, met elkander plukharen.
Peigneur, m., -ease, f. [Tech.] Wo/komnier m., -kamster f., hekelaar, vlas- of hennep-lzekelaar m., -ster f. — Peignier, m. Kammenmaker, kammenverkooper m. — Ook als adj. Marchand p-. — Peignoir, ni. Haarmantel, poeder
kamdoek, badmantel. — hitte, gemakke--mantel,
lijke dames- overrok m. als ochtend- of avondkleed.
— (weleer) Scheerzak m. der barbiers, kammenzak
des pruikm.akers. — Peignon, ni. [Tech.] Hoeveelheid vlas of hennep, die de spinner zich om 't
lijf slaat. — PEIGNONS, M. pl. Afval m., korte kamvezels f. pl. van de gekamde wol. — Pei gnrure, f.
[Mar.] Het uitgekamde f., uitgeschrapt eind touw werk n. PEIGOVRES, 1. pl. Haar, dat big 't kammen uitvalt, kamhaar, uitkamsel n.
Peille, Pile, Pile, f. [Pèche] , z. v. a. EMPILE. — [ Tech.] Papierlompen f. pl (chiffons). —
Peiller, m., -ere, f., gebvuikeljker CHIFFON.

—

:

NIER, IRRE.

Peinchebec, m., z. PINCHEBEC.
Peinodre, v. a. Schilderen, malen, afmalen,
uilschilderen, het penseel voeren. P- an homme,
one tête, un lion, one bataille, een' mensch, een
hoofd, eenen leeuw, eenen veldslag schilderen. I1 a
fait p- sa femme et ses enfants, hij heeft zijne
vrouw en kinderen laten uitschilderen, afmalen,
portretteren. — P- l'histoire, le paysage, le portrait, historie-, landschap-, portretschilder zijn. —
(absol.) P- d'après nature, d'idée, de mémoire,
naar de natuur, uit zijne verbeelding, uit zijn geheugen schilderen. P- sur toile, sur boes, sur ivoire, oir doek, hout, ivoor schilderen. P- à I'huile,
en détrempe, in olieverw, waterverw schilderen.
I1 excelle dans Fart de p-, hij munt uit in 't schil
hij voert het penseel voortreffelijk. — Be--dern,
schilderen, met figuren versieren: P- une galérie,
on plafond, eene galerij, eene zoldering beschilderen. — Schilderen, verwen, met verw bestreken,
den verfkwast gebruiken: P- one chambre, on
mur, eene kamer, eenen muur verwen. -- Leur
coutume est de p- leurs lèvres, zij hebben de gewoonte hunne lippen te verwen. — Somtijds ook:
schrijven, letters zetten: Elle peint si mal qu'on
ne peut lire I'écriture, zij schrijft zoo slecht, dat
men haar schrift niet lezen kan. — (lig.) Sc.h-i,lderen, door woorden als afmalen, levendig voorstellen
of beschrijven: Homere a peint parfaitement les
dieux, homerus heeft de Goden voortreffel(i k geschilderd, voorgesteld. I1 peint le vice et la vertu
aver les couleurs qui leur sont propres, hij schil dert, maalt de deugd en de ondeugd met de haar
eigene kleuren. — Ook met een-' zaaknaam tot onderwerp: Ses écrits le peignent dans toute sa sim
zijne schriften schilderen , teekenen hem-plicté,
(doen hem kennen) in al zijne eenvoudigheid. -- z
PEINDRE, Inc. adv. Schilderachtig schoon, om uit,
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geschilderd te worden. Voortreffelijk, keurig, zeer
schoon of netjes, enz. Cette fille est faite a p-, dat
meisje is beeldschoon, bij uitstek welgemaakt. Un
habit fait à p-, qui va a p-, een rok, die aan 't
lijf als geschilderd staat. — C'est pour l'achever
de p-, S'achever de p-, z. ACHEVER, S'ACHEVER.(Loc. lam.) Pour nous achever de p-, tot overmaat
van ongeluk.
SE PEINDRE, V. pr. Zich uitschilderen, zijn eigen portret of afbeeldsel maken; —
zich eeneg ligchaamsdeel beschilderen of verwen.
Rembrandt s'est peint lui-même, Rembrandt heeft
zich zelven geschilderd. Ce vieillard se peint (liever
se teint) la barbe, die oude man vervet zijnen
baard. — (fig.) Cet auteur se peint dans ses ouvrages, die schrijver doet zich kennen, schildert of
kenschetst zich zelven in zijne werken. —(fig.) Zich
voorstellen, zich afschilderen: On se peint mal la
félicité d'autrui, men stelt zich eens anders geluk
verkeerd voor. — Geschilderd, afgebeeld, voorgesteld worden: Cela ne saurait mieux se p-, dat
kan niet beter geschilderd, voorgesteld worden. —
Zich afbeelden, zich a fteekenen, a fgeteekend , na
voorgesteld worden: Les objets se peignent-turlijk
dans une oude Claire et paisible, sur une glace,
de voorwerpen teekenen zich af in een helder en
stilstaand water, op een' spiegel. -- Zich kleuren:
Le ciel se peint dor et d'azur, de hemel kleurt
zich niet goud en azuur.
Peine, f. Straf, kastijding f. Infliger, Appliquer une. p-, eene straf opleggen. Porter la p de son
crime, de straf zijner misdaad wegdragen, ontvangen. P- corporelle, afflictive, lijfstraf, ligehamelijke straf. P- pécuniaire, geldstraf, geldboete. Pcapitale, doodstraf. — [Jur.] Sous les p-s de droit.
op stra/fe, bij de wet bepaald. P- arbitraire, wille
aan 't goedvinden des regters overgelaten-keurig,
straf. — [ Theol.] Les p- éternelles, de l'enfer, de
eeuwige, de helse/te stro/fen. Les p-s du purgatoire,
de straffen des vagevuurs. La p- du dain, de straf
der verdoemenis. —Pijn, smart, kwelling, moeite f.,
verdriet, leed, leedwezen, hartzeer, lijden n. Les
p-s du corps, de ligchaamspijnen, ligcliaamssmarten. Les p-s de 1'esprit, de kwellingen, het lijden
van den geest. Cacher sa p-, zijne smart, zin ver
zijn lijden verbergen. — Onrust f., angst in.,-driet,
bekommering, verlegenheid, ongerustheid, bezorgd
f. Je ne sais que faire, ma p- est grande, ik-heid
weet niet wat ik doen zal, mine verlegenheid is
groot. To motes dune grande p-, gij bevrijdt mij
van eene groote onrust, bezorgdheid. Etre en pde la santé d'un ami, over de gezondheid eens
vriends bezorgd zijn. Sc mettre en p- de ce qui
peut arriver, zich ongerust, beangst maken over
',t geen gebeuren kan. — (fain.) Etre comme une
ame en p-, doodeli k ongerust zin.—Moeite f., arbeid m. Se doneer de la p-, zich moeite geven,
moeite doen. Epargner à qn. one p-, iemand eene
moeite sparen, uitwinnen. La terre ne refuse ses
biens qu'a rex qui refusent de lui donner leurs
p-s, de aarde weigert hare weldaden alleen aan dezulken, die weigeren haar hunnen a7 beid te wijden.
Homme de p-, Gens de p-, daglooners, daggelders.
--- Arbeidsloon n.: i e retenez pas la p- du tra
onthoudt den werkman,-vaileur,dmcn
den daglooner of huurling zijn' loon niet. — (Loc.
fig. et prov.) Nul bier sans p-, z. BEEN m. Réussir
dans une eetreprise nu mourir It la p-, liever ster
dan eene ondernomen zaak opgeven. Cet infati--ven,
gable ouvrier mourra h lap-, die onvermoeide werk
zal zich dood werken. Perdre sa p-, ses p-s,-man
vergeefsche moeite doen. Prenez la p- of Donnezvous la p- de faire sela, wees zoo vriendelijk dat
te doen. La p- est pour rien, Je ne cornpte pour
rien la p-, ik zal 't volgaarne doen. — (Pam.) La
chose en vaat la p-, de zaak is wel de moeite
waard. Cela n'en vaut pas la p-, Ce nest pas la
p-, dat is de moeite niet waard, niet de pijne waard,
't sap is de kool niet waard. — J'aï de la p- à lui
communiquer cette perte, 't is snel weerzin, dat
ik hein dat verlies mededeel. -- (Loc. prov.) P- de
vilain nest cornptée pour riep, der armen leed
wordt niet geteld. Toute peine mérite salaire, een
arbeider is zijn loon waard. A chaque jour sufpit
sa p-, z. JOUR. Moeite, moeijeljkheid, zwarigheid f.:
11 aura beaucoup de p- à gagner ce procès, ' t zal
hem moe]elijk vallen, veel moeite kosten, dat proces te winnen. 11 a bien de la p- a marcher, het
gaan valt hem zeer bezwaarlijk, moeijelijk. — a
—

-

—=-

PEINER
Naauwelijks, te naauwernood: A
p- est it hors du lit, hij is naauwelijks uit het
bed, hij is zoo even eerst opgestaan. A peine le soleil était-il levé, on (of qu'on) se mit en marche,
naauwelij ks was de zon op, of men begaf zich op
weg. Il est à p- jour, 't is te naauwernood dag,
nog niet ten volle dag. I1 faut a p- toucher ce point
délicat, men moet dit teeder punt te naauwernood,
slechts even aanraken. A p- s'il nous regarde, hij
ziet ons te naauwernood aan. Il ne se soutient
qu'à p-, hij kan zich te naauwernood, niet dan
niet moeite staande houden. — à GRAND'PEINE, loc.
adv. Met veel moeite, zeer moeijelijk of bezwaar
grand'p- arriverez-vous avant la nuit, zeer-lijk:A
bezwaarlijk zult gij vóór den nacht aankomen. —
AVEC PEINE, loc. adv. Met moeite, met weerzin:
Porter un fardeau avec p-, met moeite, niet dan
met inspanning een' last dragen. Je ne soultre cela
qu'avec p-, ik duld dat niet dan met weêrzin. —
SANS PEINE, loc. adv. Zonder moeite of inspanning,
gemakkelijk; gaarne, volgaarne, gewillig. I1 tra
heures par jour, hij werkt-vailesnpdouz
zonder moeite twaalf uren daags. Je feral cette
commission pour vous sans p-, ik zal volgaarne
die boodschap voor u doen. - SOUS PEINE DE,
loc. prép. Op straffe van: Cela est défendu sous
p- de vie, sous p- de la vie, sous p- de perdre la
vie, dat is op levensstraf verboden.
Peiner, V. a. Verontrusten, kwellen, verdrieten: Cette nouvelle ma beaucoup peinh, deze tijding heeft mij zeer verontrust, in groote verlegen
afmatten: Ce travail-heidgbrat.—Vmojen,
me peine beaucoup, die arbeid mat mij zeer af.—
Met moeite, met inspanning doen, niet dan met
moeite werken: Ce peintre peine beaucoup ses
ouvrages, deze schilder legt veel moeite aan zijn
werk te koste. (In dezen zin weinig gebruikelijk.)
- PEINER, v. n. Met tegenzin doen. moeite hebben:
On ooit qu'il peine a punir, men ziet, dat het
hem moeite kost, zwaar valt, om te straffen. (In
deze beteekenis weinig gebruikelijk.) — Zich ver
afsloven, zich afmatten, zich inspan--moeijnf
nen: I1 a peiné foute la journée a bêcher, hij heeft
zich den ganschen dag met spitten afgesloofd. —
(fig.) P- à entendre les gémissements dun malade,
smart gevoelen bij 't hoorgin van 't gekerns eens
zieken. —Cette poutre peine beaucoup, deze balk
draagt te zwaar, zakt sterk door. - SE PEINER,
V. pr. Zich veel moeite geven : Ii Walmm pas á se
p-, hij geeft zich niet gaarne veel moeite. -- II ne
s'en. est guere peiné, hij heeft zich daarom weinig
bekommerd. - let part. passé is ook adj.: Jen
suis peiné, het smart mij. — Ouvrage peiné, met
moeite of inspanning bearbeid werk n. Style peind,
gekunstelde stijl m.
t Peineux, ease, adj., z. v. a. PENIBLE. —
La semaine peineuse, de lijdensweek, passie-week f.
Feint, e, adj. (en part. passé van peindre)
Portrait parfaitement p-, voortreffelijk geschilderd
portret n. — ( fig.) Moeurs fidëlement p-es, getrouw,
naauwkeurig geschilderde, beschreven zeden f. pl.
— [Com.] Toiles p-es, sits, bedrukt lijnwaad f.,
katoen n. P- peint, behangselpapier n. — [ii. n.]
Couleuvre p-e, gevlekte adder f.
Peintade, Peintadeau, z. PINTADE, PINPEINE, 10C. adv.

-
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Peintre, m. Schilder, /ljnschilder, kunstschil
Les p-s anciens, modernes, de-derm.(patis)
oude, de nieuwere schilders. P- d histoire, de paysage, de portrait, historie-, landschap-, portret
de genre, z. GENRE. P- sur bols, sur-schilder.P
verre, sur ivoire, sur porcelaine, schilder op hout,
glas, ivoor, porselein. — Schilder, kamerschilder,
verwen (P EINTUREUR). P- en bátiment, au gros
pinceau, à In grosse brosse, huisschilder, grofschil
der. — (Loc. [am.) Etre gueux comme uil p-,
zeer slecht in zijne zaken staan. — ( fig.) Ce poète,
Cet orateur, Cet écrivain est un grand, excellent
p-, die (lichter, redenaar , schrijver is een goed,
voortreffelijk schilder, heeft Bene levendige, aan
schilderachtige voordragt. -- Ook als-schouwelijk,
adj.: Une femme p-, eene schilderes.
Peintrean, m. Slecht schilder, kladschilder m
t Peintresse, f. (somtijds nog iron. gebézigd)
Schilderes F.
Peintiirage, m. Het verwen, aanstrijken met
vorm. —• Slechte schilderij f., kladwerk n.
Peinture, F. Schilderkunst f., het schilderen.
-
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Exceller dans la p-, in de schilderkunst uitmunten. Renoncer à la p-, de schilderkunst vaarwel
zeggen, ze niet meer beoefenen of uitoefenen; —
(flg.) een plan laten varen, een' af keer van iets
kregen. — Schilderwerk, schilderstuk n., schil
Thuile, au pastel, en détrempe, à-deryF.Pà
fresque, sur verre, sur toile, schilderwerk in olie
natten-verw,inpastél ervw,op
kalk, op glas, op doek. Enrichir les murs dun palais, une galerie de belles p-s, de muren van een
paleis, eene galerij met schoon schilderwerk ver
(Loc. pop.) Cela est fait comme one-siern.—
p-, dat is zeer netjes, zorgvuldig bewerkt. — Verw;
kleur, kleurrnenging, schakéring f.: La p- de ce
tableau nest pas encore assez sèche, de verwen
van die schilderij zijn nog niet droog genoeg. II
donne aux fleurs leur aimable p-, hij geeft aan
de bloemen hare liefelijke kleuren, kleurschakéring.
— P- en Bois, figuren f. pl., beelden, sieraden n.
pl. van verschillend gekleurd hout n. P- d'impression, het opdrukken van kleurlagen op hout-, metaal-, ijzerwerk. — [ Mac.] P- au lait, witsel n.,
witkalk in. -- (fig.) Schilderij, levendige beschrijving,
aanschouwelijke voorstelling f.: I1 excelle dans la
p- des moeurs, des passions, hij munt uit in 't
schilderen der zeden, der hartstogten. — (/1g.)
Faire one mauvaise p- de qn., iemand slecht afschilderen, eene ongunstige beschrijving van iemand
geven. — [Jeu de cartes] Figuur f., beeld, prentje n.
(heer, vrouw of boer): 11 na que des p-s dans
son jeu, hij heeft niets dan figuren in de hand. —
EN PEINTURE, toe. adv. (Jig. et fam.) In schijn,
schijnbaar, niet wezenlijk: 11 est riche en p-, hij
is rijk in schijn. Je ne voudrais pas y être mime
en p-, ik zou daar voor geen geld ter wereld
willen zijn.
Peinturer, v. a. Met verw bestrijken, aanstrjken, verwen. — Het part. passé is ook adj.: Mar
mal peinturé, slecht aangestreken nuur m. Ce portrait ri'est pas peint, it West que peinturé, dat portret is niet geschilderd, maar geklad. — Peintuu.reaur, nl. Verwer. -- Kladschilder, broddelaar,
slecht schilder m. — Peinturlarer, v. a. (iron..,
burl.) Kladschilderen, smeren.
Péj oratif, ive, adj. [Gram.] : Terminaison
p-ive, of als subst. PEJORATIF, m. Uitgang m., die
aan 't woord eerie ongunstige beteekenis geeft (gelijk ache in bravaclle, ace in villaco, aille in
criailler, enz.). — - j- ` Péjoration, F. Vererge'ring, versli roering f.
Pekan, m. [H. n.] Canadasche wezel F.
Pékao of Pe-ko, z. PÉCO.
Pékin, m. [Coro.] Peking n., eene chinésche
zijdestof (naar de stad Peking). — [Mil.] .Beleedigend woord, waarmede de soldaten, inz. onder 't
eerste keizerrijk, de burgers aanduidden: ploert m.
— Bij uitbreiding: een niet -vermomde op een gemaskerd bal.
Pelaehe, f. [Anc. corn.] Grof trijp n.
Pelade, F. [Méd.] Het uitvallen der haren
(alopécie), waarbij ook de opperhuid, in de gedaante van schubjes of schilfertjes, loslaat. — [ Tech.]
Door bijtmiddelen verkrégene, niet afgeschorene
wol f.
Peladon, m. [Tech.] IJzeren haak m., die
met Bene schaft aan een' langen stok is bevestigd.
Pelage, m. Haarkleur, haargesteldheid F. van
sommige zoogdieren: Le p- du cerf, du tigre, du
cheval, du boeuf, du chien, etc. — [Tech.] Ontharing f. der huiden. — Weleer z. v. a. FOURIITRE.
Pélagíanisine, in. [H. eccl.] Leer F. van
Peldgius, een' engelschen monnik der 5e eeuw,
die de erfzonde loochende, en beweerde, dat de
mensch uit eigen kracht kan zalig worden, p e l agianismus n.

Pélagie, F. [Méd.] Schilferige roos f. der handen, soms der beenen, zelden van 't gelaat. —
[ H. n ] Soort van medusa of zeenetel F.
Pélagien, ne, adj. [H. ecel.) Planhanger der
leer van Pelagius (vgl. PÉLAGIANISME), pel agia an in. — PELAGIEN, NE, adj. Pelagiaansch.
Pélagien, ne, adj. [Anat.] Tot den oceaan
behoorend. — [11. n.] In de diepte der zee te vinden: Coquilles p-nes, zeeschelpen F. pl. — De volle
zee bezoekend, zich diep in zee begevend (van vogels). — PÉLAGIENS, M. pl. Zwemvogels m. pl. die
men op volle zee aantreft. — Péla.gigtie, adj.
[ H. n.] Diep in zee, ver van de kust zich ophou-
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Pèlerin, m., e, f. Pelgrim, bedevaartganger m.,
dend (van visschen). -- Pélagoscope, in. [Phys.] i
Kijker m., waarmede men naar de diepte der zee bedevaartgangster, bedevaartzuster f. P- qui va à
ziet, pelagos ko op m. — Pélagoseopie, f. Ge- Rome, à la Mecque, naar Rome, naar Mekka
bruik n. des dieptekijkers; onderzoek m. der'zeediepte reizende pelgrim. — [H. sacr.] Les p- d'Emmaus,
met den pelagoskoop, p e 1 a g o s k o p i e f. — Pé- de Emmausgangers m. pl. -- (fig.) Schalk, sluw,
lagoseopigtie, adj. Den dieptekijker of zijn bedriegeljk persoon, geslepen mensch, vos m.; listig
vrouwspersoon n. -- (Prov.), z. MMATIN . — r Fauc.j
gebruik betreffend, pelagoskó ptsch.
Pélains, m. pl. [Anc. com.J Zijde- of atlas- Tweejarige wijfjesvalk m. — [H. n.] Beenderhaai,
achtige chinésche en oost-indische stoffen, p e l a m s pelgrim m. [squalus maximus] , een zeer groote
haai der noordel jke zeeën. — Pèlerinage, m.
of pelangs f. pl.
Pélarnide, f. [H. n.], z. V. a. BONITE; LICHE. Pelgrimsreize, bedevaart f.; — plaats f. der bede
bedevaartsoord n. -- (fig.) Reize, doorreis f.,-vart,
— Soort van hydra of waterslang f.
Pélard, adj. in. (alleen voorkomend -in): Bois doortogt m., pelgrimschap f. La vie est un court
p-. — Pèlerine, f. [Modes] Groote neerhangende
p-, op stam geschild hout n.
vrouwenkraag, doorgaans van dezelfde stof als 't
Pélardeaax, m. pl., z. PALARDEAUX.
Pélargone, f. [Bot.] Kraansnavel, kraanvo- kleed, pelerine f. — [H. n.] Volksnaam der
gelbek m., eene geranium -soort in meer dan 300 gewone kamschelp. — [Hist.] Naam van de beroemde groote parel der koningin van Spanje, p everscheidenheden, p e l a r g o n i u m n.
Pélasgique, adj. De Pelasr/en of oorspron- lerine f.
5 Péletrage, m. [Tech.] Ko/fersluiting f.
keljke bewoners van Griekenland betref/'end, p ePelette, f. [Tech.] Steenbakkers werktuig n.
1 u s g i s c h. — Constructions p - s, z. CYCLOPEEN.
om de aarde tot baksteenen te snijden.
Pelastre of Pelàtre, m., z. PELLàTRE.
Pélévanil le, f. [Agric.] Druif f. van Médoc.
Pelauder, V. a. (pop.) 4/ranselen, af kloppen.
Pélican, m. [H. n.] Pelikaan, pellikaan m.,
--- SE PELAUDER , V. P. Elkander afranselen.
Pelé, e, adj. (en part. passé van peler): Peaux kropgans f. —[ Bias.] Pelikaan m. Aire, Piété
p-s, onthaarde huiden f. pl. Cochon de lait p-, du p-, nest, bloe n. des pelikaans. -- [Chir.] Pegeschrabd , onthaard speenvarken. — Fruit p-, likaan m., snaveltang f., een Landmeesters werk
om kiezen uit te trekken. — [Chim. anc.]-tuig
geschilde, gepelde, ontschaalde vrucht f. Fromage
ontkorste kaas f. Arbre p-, afgeschaalde boom in. Soort van glazen helm in. of destilleerkolf f. --élou rs p-, geschoren fluweel n. — (fig.) Montagne [Tech.] Zethaak, klemhaak m. (om bewerkt worp-e, kale, naakte berg m. (zonder plantengroei). dende stukken hout vast te leggen). -- [Anc. artill.]
-- Tète p-e, kaal hoofd n. — Le chien avait le Zesponder, pelikaan in.
Péliee, Pélie, f. [H. n. J Indische adderslang f.,
cou p-, de hond had een kalen, onbehaarden, kaal
geschaafden nek — PELÉ , m. (faut.) Kaalhoofdig van boven zwart, van onderen groen, p e l i a s f.
Pélicoïde, adj. Van den vorm eens w jwatermensch, kaalkop m.; — (/1g. et dénigr.) gemeene
vent m. — (Loc pop.) I1 y avait quatre tondus vats; ook z. v. a. PELÉCOIDE. — PÉLICOiDE , M.
et un p-, er was maar een klein hoopje gemeen [H. n.] , z. v. a. BENITIER, grand BÉNITIER.
Pélie, f., z. PÉLICE.
volk.
Pelin , m. [Tech.) Ontharingsmiddel n. der
Pélécanide, adj. [H. ii.] ,Naar den pelikaan
gelijkend, pelikaanachtig — PELÉCANIDES , m. pl. looijers, gebluschle kalk m., kalkmelk f., gebroken
Pelikaansoorten f. pl., vogels m. pl. van 't peli- gerst f., zuurdeeg n. reet water. — Kalkkuip f.
kaangeslacht. — Pélécanoïde, m. Kropdui- (waarin de huiden ter ontharing worden voorbereid
ker m., eene soort van stormvogel in de Stille zee. (ook wel plain gespeld). (lig waterhoen n.
Peliope of Péliopode, m. [H. n.J WitachPéléeiuou, m. [Ant.] B ivormige zonnewijzer m. — Pélécoïde, adj. [Géom.] Balvormig. . Péliose, f. [Méd. j Bloedvlekkenziekte, pel iosis
f.
.
B
flvormige
figuur
f.
PELÉCOiDE, m
Pelisse, f. Pels, met bont gevoerde of omzoomde
Pélékyde, I. [1linér.J Soort van arsenikhoumantel in. — [Mil.] Pels, huzarenpels. — Pelisdend koper n.
Péie-méle, loc. adv. Door elkander, onder son, m. Met bont gevoerde vrouwenrok m.
Pellagre, f. [Mid.] Pijnlijke, vlekachtige, huid
elkander. ondereen, verward, in wanorde, overItalië, milanéscheroos, péllagra f.-ziekt,n.
hoop. Les garcuns et les filles étaient p-, de jon
meisjes waren of zaten dooreen. I1 n'y a-gens — Pellagrenx ease, adj. Daarmede behebd.
point d'ordre chez lui, tout y est p-, er is — Als subsi. ni. en f. Lijder m., ljderes f. aan
geen orde bij hem , alles ligt er overhoop — pellagra f.
Pellàtre, in. [Anc. tech.] Blad n. eener schop.
PELE - MELE, m. Verwarring, vermenging f., ver Pelle, f. Schop, spade f. P- de of à feu, vuur-,
warde hoop of boil m. On ne peut se retrouver
dans ce p-, men kan elkander onder dien bonten, aschschop. P- ? eharlion, kolenschop P- de jardin,
verwarden hoop niet wedervinden. La vie nest tuinschop. P- de four of de Boulanger, oven-, bak
qu'un p- de biens et de maux, het leven is slechts
II renvue l'argent à la-kerschop.—(figtam)
een mengsel van goed en kwaad. — Ii y aura p- p-, hij heeft het geld voor 't opscheppen, hij heeft
veel
er
zal
aan
pêle-mete,
geld.
—
(Pray.),
't hof
voor
Z. F OURGON. — [Mar.] P à la cour,
zonder eenigen voorrang plaats hebben. —-steling d'aviron, riemblad rl. -- Pelle -à-cnl, m. l uint Péle-niéler, V. a. Ondereen mengen, ver
stoel n. met schopvormigen zetel. — Pellée, Pel
-waren.
Schopvol f. P- de tea, schop--leré,Ptf.
Peler, v. a. (van poel, haar) Ontharen., het vol vuur. P. de terre, schopvol aarde. — Pelle haar afschrabben, aschaven, afschroeijen: P- des ron, in. [Tech.] Kleine bakkers ovenschop f. —
peau, huiden ontharen. P- un cochon de Tait, een t Pelleter, Pelletier, v. a. Opscheppen (met
speenvarken afschroeijen, afschrabben. Le trait a Bene schop); het graan met de schop omzetten.
Pelleterie, f. Pels- of bontwerk n.. pelterij;
pelé le clreval, het trekleer heeft het paard onthaard, kaal gemaakt — PELER , V. a. (van peau, -- bontiverkerj, Iunst f. des bontwerkers; — han
huid, vel). Pellen, schillen, afschillen, afschalen,
pelterijen, pelshandel m. — Pelletier m.,-delin
de schil, bast, korst wegnemen: P- one pomme, -ière, f. Bontwerker in., -werkster f.; bontverone poire, een' appel, eene peer schillen. P- des kooper m., - verkoopster f., pelshandelaar m. —
amandes, amandelen pellen. P- du fromage, kaas (Loc. pop. et prov.) Tons les renards soot chez le
ontkorsten. P- un arbre, een' boom ontschorsen, p-, Nous nous trouverons chez le p-, de dood brengt
afschillen. P- une langue de l,oeuf, eene ossetong, ons allen bij elkander; na den dood zijn wij allen
schillen, van hare huid ontdoen. — [Hort.] P- la gelik.
terre, het gras, de zoden afsteken. P- une allée,
Pelleversage, m. [Agric.] Onspitling f. --eene laan schoffelen, van gras zuiveren. — PELEP., Pelleverser, V. a. Orrtspitten. — PelleverV. n. Vervéllen, afschilferen (van de opperhuid): soir, ni. Spade, omzetspade f.
Tout mon corps a pelé, mijn geheele laf is verPellieuulaire, adj. [H. n., Bot.] Pliesvormig,
veld — SE PEL ER, V. ter. Outboard, onts•child wor- vliesachtig, zeer dun. — Pellicuile, f. Plies n.,
den, zich laten ontharen, schillen, enz.: Le cochon vliesje, velletje, dun huidje n. L'épiderme est une
de laic, La piche se pèle aisément., hel speenvar- p-, de opperhuid is een vlies. L.a p- de 1'oeuf, het
ken laat zich liet ontharen, de perzik ligt afschillen. eivlies. Enlever la p- du fait lruuílli, het vlies of
— Verharen, vervellen: Cette peau de lapin se velletje van de gekookte melk afnemen. --- [Bot.]
pèle, (lat konijnevel verhaart. Mon corps se pèle, Les grains de grenade lont séparés les ons des
mijn ligchaarn vervelt.
autres par de petites p-s, de korrels van den gra-
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nautappel zijn door vliesjes van elkander afgeschei- C'est un p- (of une pelote) de graisse, 't is een
den. — [H.. n.] P- animée, z . PLANAIRE . — Pel
vetklomp (van zeer vette vogels, ook van een dik
adj. Vliezig, vol vliezen. —-licueax,s en vet kind). — (fam.) C'est un ramasse-p-, 't ir•
Peilueide, adj. Doorzigtig (van dunne vliezen). een vrouwenknecht. — (fig.) Se mettre en p-, zich
Pelnna of Peline, m. [H. n.] Ondervlak n. als een bal ineen rollen, gebogen nederhurken. -van den vogelvoet. --- Pelinatodes, m. pl. [H. n.] [Mil.] Onderverdeeling f. van een bataljon op het
Vogels, die noch springen, noch loopen, maar zich slagveld of op marsch, zestien of achttien opgesloenkel op boomlakken of steenen nederzetten, p e l- ten geléderen n. pl.; cig. eene geheele compagnie
voetvolk en eene halve compagnie ruiterj, p e 1 o matóden m. pl.
Peloir, m. [Tech.] Schaafmes n. dei zeemtou- t o n, p 1 e t on n.: Rornpre par p-s, met pelotons
wers tot ontharing der huiden op den schaafboom. opmarchéren. Aligner son p-, zijn peloton rigten.
Pélomancie, f. [Divin.] Waarzeggerjj f. Feu de p-, pelotons-vuur D. Ecole de p-, pelotonsui slijk. (horens. school f. — [Mar.] Klein smaldeel, smaldeeltje n.
Pélone, m. [H. n.] Soort van zwin n. met — (fig.) Groepje, hoopje n. menschen. -- P- de
mouches a mie!, hoop of klomp m. bijen. Les arPélopée, f. [H. n.] Basterdwesp f.
Pélopides, m. pl. [Ant. gr.] Afstammelingen bres sont pleins de p-s de chenille, de boomen zitvan Pelops (zoon van Tantalus, naar wiep de ten vol rupsennesten. — Pelotunner, v. a. Tot
Peloponnésus of 't schiereiland Aloréa zijn' naam een kluwen worden, opkluwen: P- de la sole, du
voert), pelopiden in. pl.
coton, zijde, katoen opkluwen . — SE PELOTONHER,
V. pr. Tot een kluwen gewonden worden. — (fig.)
Pélore, f. [Bot.] Vlaskruid n.
Pelosard, m. [Hort.] Soort van druif f. uit Zich tot groepjes or hoopjes vormen, zich dipt bijeen,
hoopsgewijs plaatsen: Its se pelotonnalent dans
de omstreken van Perpignan.
un coin de la salie pour causer d'af fires, zij
Pélossier, ni. [Bot.] (pop.) Pruimboom m.
Pelotage, m. Het winden tot kluwen. --- [Corn.] groepeerden zich in een' hoek der zaal om over
Fijn kemelshaar n.; — soort van vigogne-wol f. zaken te praten. — Zijne leden dipt bijeen nemen,
— [Jeu] Het spelen zonder zich om de regels te zich bolvormig maken: Quand le hérisson ne peut
bekreunen (in 't biljartspel, kaatsspel, enz.).
fuir, it se pelotonne, als de egel niet kan vlugten,
Pelote, Kluwen n., gewonden draadbal m. P- wikkelt hij zrch als een bal ineen.
Peloo, m. [Agric.] Gelédigde maïs-aar f.
de coton, de laine, de ficelle, kluwen katoen, wol,
Pelouse, f. Effen grasperk n., grond m. met
bindgaren. — Spelde- of naaldekussen; naaikussen n.
— P. de neige, sneeuwbal m. Se battre a coups kort en fijn gras bewassen. — Het korte, fijne g ras.
Pelta, in. of Pelte, f. [Ant.] Kleine, doorde p-s de neige, elkander met sneeuwballen gooijen. — (Loc. fig.) La troupe se grossit comme un gaans halvemaanvormig schild n. voor de ligte
p de neige, o f enkel: La p- se grossit, de volks- troepen. — [Bot.] Schildje n. der korstmossen. —
hoop of -menigte, de toeloop groeit met elk oogen- PELT A, m. [Mar.] Manschap f. of scheepsvolk n.
blik aan. -- Ses torts enver s moi vont en augmen
op een' walvischvaarder. — Peltaire, f. [Bot.]
hij doet mij al meer en nicer-tan,lpsegroi Soort van taschkruid, schijfkruid n., hongaarsche
onregt, de maal of de kerfstok wordt vol. — (fig. boerenmosterd m. — PELTAIRE, adj., z. V. a. PELet fam.) Au bout de quelque temps, cela fait p-, TOïDE. — Peltaste, m. [Anat.] Met eene petto
gewapend soldaat, p e l t á s t m. --- Pelte, f., z.
al (lie klei tjes (kleine voordeelen , uitsparingen
enz.) maken mettertijd een groote (een aardig som PELT A. — Pelté, e, adj. [Bot.] Schildvormig, —
Faire sa p-, een potje garen, een' goeden-metj). PELTÉS , M. pl. Schildvormige korstmossen n. pl. —
spaarpot maken. — [Artif ] P- a feu, vuurbal, Peltifolié, e, adj. [Bot.] .Vlet schildvormige blakleine brandkogel, handbrandkogel m. — [Bot. ] deren. — Peltiforuie , adj. Schildvormig. —
Peltigère, f [Bot.] Schildvlecht f., schildmosn.
P- de neige , z. v. a. BOULE-DE-rEIGE. — P- de
mer , zeebal m. , zaamgepakte langwerpig ronde — Peitis, in. [H. n.] Schildkever m. — Peltobal van zeewiervezels en bladeren, die men vaak céphale, m. [H. n.] Schildparidensoort t. met
hij
aan 't strand vindt. — [Chic.] Breukbandsbal of schildvormigen
kop. — Peltocochtides, m. pt.
-knop m. (waarmede 't naar buiten getreden deel [H. n.] Weekdieren n. pl. met schildvormige schelp.
— Peltoude, adj. (U. n.] Schildvormig. — [Bot.]
weder ingedrukt en teruggehouden wordt).
H. n.] P- de beurre, boterbal, handelsnaam eenex Schildvormig (van bladeren). — Peltophore, f.,
een schalige schelp. — [Irian.], z. v. a. ETOILE. — z. v. a. PELTIGÈRE.
[Jeu] Onovertrokken kaats- of knlfbal. -- [Pèche]
Peltre, m. [Corn.] Grof l^nwaad n. uit Bretagne.
Petes, e, adj. Harig (poilu).
.Balvormig stuk aas n. (ook peloton). — [Tech.]
Opgerold en ter smelling bereid bladkoper n. —
Peluche, f. [Corn.] Pluis,
langh trijp,
arig
Bal van amaril- of smergel-poeder, met water tot duffel n. — [Bot.] Bloem- of hartblaadjes n. pl.,
eene soort van deeg geknee l. — Hoop m. gloeijende die bij de dubbele anernoon de plaats der stempelkolen of asch in de glasblazerijen. — Hoeveelheid tjes vervangen. — Pel uché, e, adj. Pluizig, donhuiden, die de zeemtouwer te gelik walkt of stampt. zig. wollig, harig, fluweelachtig (van zékere stoffen
-- Bundel m. pitkatoen (bij kaarsenmakers. — en van sr7nmige plantendeelen). —Pelneher, v. n.
t à LA PELOTE , loc. adv. Al spelend, zonder er of *4e pelucher, V. pr. Wollig, pluizig, vézelig
op te letten, als ter loops. — Peloter, v. a. Tot worden, uitrafelen (door 't losfloan van de weef
een kluwen winden, tot een' bal maken. — (fig.) seldraden ten gevolge van het dragen of de wi jP- tin., iemand ten speelaal gebruiken. met hem ving der stoffen): Cette étolfe peluche, commence
leven als de kat met de muis, iemand havenen, It se p-, die stof begint uit te rafelen, pluizig te
roskammen, afkloppen. P- qn . dans une conver worden. — Pelucheux , euse, adj. Rafelig,
iemand in een gesprek deerlijk in 't naauto-sation, pluizig.
brengen, vastzetten. — [ Péche] Ballen aas in 't
Pelure, f. Schil, schelf. (van vruchten, groenwater werpen, om den visch te lokken. — [Tech.] ten, enz.): P- de pomme, de poire, de pèche, d'©Onder den hamer uitdrijven (weleer bij munters). gnon, appel-, peer-, perzik-, uijeschil f. — P- de
— PELOT ER, v. n [Jeu] Uit joke of als proefne- t'romage, kaaskorst f. — Vous faites des p-s trop
ming slaan, zonder eene geregelde parr te spelen épaisses,
schilt te dik. — P- d'ognon, uijeschil(in 't kaatsen, kolven). — (Lor. fig.) Iis pelolent kleur f. (van sommige wijnen). — [Bot., H. n.] Pen attendant portie, zij houden zich, in afwachting d'ognon, uijeschil f. , volksnaam van eene aardapvan wat beters, met onbeduidende dingen bezig; zij pelsoort en van een' paddestoel; — zadelschelp,
doen als proefneming en oefening, wat zij later in kleine paarlernoêr- oester f . — [Véner .] P-s, one//enernst hopen te doen. -- Met sneeuwballen goofjen. heden f. pl., knobbels m. pl. op 't hert sgewei.
— SE PEL .OTEII, V. pr. Tot een kluwen of bal gePelvaptère, adj. Zonder buikvinnen. — PEL wonden of emaakt worden. — (fiq.) Elkander ha- VAPTÉRES . rn. p1. 17i.s•schen zonder buikvinnen, pel
venen, of kloppen; — hevig
hevig met elkander twisten.
pl. — Pelvi- ereral, e, adj.-vaplérenm.
.— Hel part. passé is ook
Echeveaux pelo- [Anat.] Tot het bekken en de d hehoorend. — Pel tés. tol klzcr 'en.c gewonden strengen f. — Pelo- vien, ne, adj. [Auat.] Tol het bekken behoorenet:
tenr, m. Balspeler m., bij wijze van proefneming Cavité p -ne, bekkenholle f. Meml^resp-s of ExiréOf uit joks. -- PELOTEUR, m , -EUSE, f Kluwen - Inités p -nes. onderste ledematen f. lal. — Pelviwinder m , -winrister f. — PELOTEUSE Of PELO- forene, adj. Bekken -, beker- of schaalvormig. -TEUSF 11ÉCANIQUE. f. [Tech.] Wei kluiq n . voor 't Pe1vivaè1re,m. [Chic.] Bekkeninett r, werktuig tot
kluwenwinden — Peloton, m . Kluwen n.; balm.; melinq van ;l vrouwelijke bekken, p e l v i in e t e r m.
onovertrokken kaats- of' kolfbal (pelote). --- (fig.) —Pelvimétrie, f. Bekkenvoeting f. —Pelvis, m.
,
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PELVI-TROCHAN-

--

(pr. —vice) (latin.) [Anat.] Bekken n. -- Pelvi

-trochantérien, ne, adj. (pr. ch=k) [Anat.]

Tot loet bekken en den draaijer behoorend.
Peutirlta,f. [Rot.] Canadasche watervlierboom m.
Peinphi ;ode, adj. [ Méd.] 13laarverwekkend,
naar blaren gelijkend: Fièvre p- (of vésiculeuse of
bulbeuse), netelkoorts f. — Pemphigus, m. (pr.
pan-fi-guce) Blaarvormig uitslag n., netelzucht,
netelkoorts f. (derik I.
Peuiphis, m. of Petuphide, f. [ Bot.] WePétiader, V. n., Z. PENVADER.
Penaille, f. Vodden, lompen f. pl— (déniqr.)
Monniken-gebroed. -gespuis n., monniken -klub f.
-- Penaillerie, f. Vodderij t
m. vodden.
-- (dénigr.) Gemeene klub f. — Het monnikendom,
papendom, monnikerij f. — Penaillon, m. Vod f.,
lap m., lomp f. — (dénigr.) Monnik, paap m. —
Oude vrouwengek nl.
Pénale, e, adj. Strafopleggend, strafvorderend, p w na a 1, p e na al: Code p-, strafwetboek ti.,
snetboek van stra fregi , van strafvordering , p cen¢ le c o d ex m. Lois p-s, strafwetten f. pl. (Het
mannel. meerv. is niet in gebruik.) —Pénalité, f.
Strafbaarheid, straft.; stelsel n. van stro fregt, van
strafwetten, pcenaliteit f.
Penart, m. (iron.) (zelden voorkomend dan.
in): Vieux p-, oude vos; oude lichtmis, oude vrouwenjager m. —Gevederd gedeelte n. van eenera pijl.
Péinates, in. pl. [Ant. corn.] Beschermgoden
van den Staat en van bijzondere familiën, huisgoden, p e n a t e n m. pl. -- (fig.) Vaderland n., va
eigen woning f. , eigen huis n. , eigen-dersta;
haard in. II a visité Ines p-, hij heeft mijne huis
bezocht, mij een bezoek in mijne woning ge--goden
gegeven. Quand reverrai-je mes p-? wanneer zal
zk mijnen geboortegrond, mijn' eigen' haard weder
-- (poét.) Des p- d'or, d'argile, paleizen n.-zien?
pl., hutten f. p1. Les p- des champs, Les p- chanipêtres, het landhuis, landgoed, de buitenplaats. —
Ook als adj.: Les dieux p-, de huisgoden.
Penaar, e, adj. (/am.) Verlegen, onthutst,
verbluft, beschaamd. -- Ook als subsi.: Le p-, La
p-e, de onthutste, beschaamde in. en f.
t Penaux, m. pl. Bundel m. kleine kleedinqstukken; lappen m. pl.
.

.

t Pencel, m. [Mil.], z. v. a. PENNON. —
Penehant, e, adj. Hellend, afhellend, over-

Kwast m. aan eene lans.

hellend, overhangend. scheef; Mur p-, overhellende
muur in. — ( fig.) Afnemend, vervallend: Fortune
p-e, afnemend vermogen n. Etat p-, waggelende,
Staat m. — PEnCHANT, m. Helling, afhelling,
glooíjing f.; hellende grond ni,: Le p- d' urge montagne, dune colline, de helling van een' berg, heuvel. P- escarpé, doux, steile, zachte helling, sterk,
zacht glooijende grond. — (lig.) Etre sur Ie pdun precipice, aan de helling, den rand eens afgrands staan, in groat gevaar verkeeren, den ondergang of 't verderf" nabij zijn. La faveur lont
it jouissait est sur son p-, de gunst, waarin hij
stond, is aan 't afnemen. Le p- de lage, de rjpere
leeftijd, de naderende ouderdom. -- (fig.) Neiging,
overhelling , bjj7ondere geneigdheid , voorliefde ,
zucht I. (in dezen, zin met een veers.) Se laisser
aller (ojentrainer) b son p-, zijne neiging bot vieren, inwilli[;en. Resister, Cornbattre, Vaincre ses
p-s, zijne (verkeerde) neigingen weêrstaan, bestrden, overwinnen. Avoir du p- pour (a) l'étude,
pour une femme, liefde, zucht voor cie studie,
voor eene vrouw hebben. — Pennehe, e, adj. (en
part. passé van penner): Mur p-, overhangende,
hellende muur in. Thte p-e, hangend, overgebogen
hoofd n. Branches p-es, nederwaarts gebogen tak
ni. pr1. Plante à beurs p-es, plant f. niet over--ken
hangende bloemen. Chardon p- of a fleurs p-es,
ezelsdistel, f. — I1 était p- sur son pupitre, hij
leunde op zijnen lessenaar, stond of zat in gebogen
houding aan zijnen lessenaar. — (fig.) 11 a des airs
p-s, hij heeft gemaakte gebaren, behaagzieke manieren. — ecncxus, in. pl. [H. n.] Dieren 'met
sterk afhellenden rug (gelijk de kameelpardel of
giraffe). — Penelrement, m. Overhelling, overzakking (van een' muur, toren, enz.); overbuiginq
(van het lirchaam. het hoofd). — 11 ne répondit
que par un simple p- de tète, hij antwoordde :.
slechts 'met een enkel hoofdknikken. P- de In ba
de overhelling, het doorslaan-lance,dutrébi
van de schaal.

PENDANT.

Peneher, v. a. Doen overhellen, laten hangen,
overbuigen, buigen. P- la tête, Ie corps, het hoofd,
het ligchaanc laten hangen , overbuigen. P- les
branches dun arbre, de takken van een' boem overbuigen. P- un vase, eene vaas schuin, voorover
houden, schuin zetten. — PENCHER, v. n. Overhel len, niet loodregt of te lood staan, neigen, overhangen, hellen, gloo(en, niet waterpas liggen: Ce
mur penche, die muur helt, helt over, staat niet
te lood. Ce terrain va en penchant, die grond helt,
loopt af, glooit. -- (fig.) Overhelling, neiging, geneigdheid of voorliefde hebben, geneigd zijn: Cette
princesse penchait au catholicisme , die vorstin
helde tot het roomsche geloof over, gevoelde voorliefde tot het katholicismus. Les juges penehaient
á le renvoyer absous, de regters waren geneigd hem
vrij te spreken. Je penche vers l'avis du président,
de quel cóté penchez-vous (of oft penchez-vous)?
ik hel tot het gevoelen des voorzitters over, met
wiep houdt gij het? wiens meaning vindt bij u bijval, deelt gij het meest ? 1l penehe plus pour la
cadette que pour l'ainée, hij heeft meer genegen heid voor de jongste dan voor de oudste. -- SE
PENCHER, V. pr. Zich overbuigen , bukken, zich
krommen, krom worden: Son corps se pencue sous
le paths eta lage, zijn ligchaain buks, gaat gebukt,
kromt zich onder den last der jaren. Sa tëte se
penchait sur son sein, haar hoofd boog zich, zonk
op hare borst.
Vendable, adj. Hangenswaardig, de galg of
den strop verdienende: Cet, homme est p-, diaman
verdient opgehangen te worden. — Un cas p-, een
misdrijf, dat de galg, den dood, eene voorbeeldige
straf verdient. — (lam.) Jouer Li qn. un tour p-,
iemand een' leefken, onvergeeflijken trek spelen.
Pendage, nl. [ Tech.] Helling of gloo jing C. der
sleenkooloderen in de mijn.
Pendaison , f. Het ophangen aan de galg;
straf f. der ophanging, der koord.
Pendant, e, adj. Hangend, afhangend, neder waarts gerigt: Oreilles, Joues p-es, hangende ooreen ,
wanveen, hangnoren n. pl., hangwangen f. pt. Aller
les bras p-s, met hangende armen gaan. — Ra
Fleurs p-es, nederhangende-meauxps,Fil
twijgen in. pl., bladeren n. pl., bloemen f. pl. -[Juli Fruits p-s par In nacine of par nacine, onafgemaaid koren n,, onafgeplukte vruchten f. pl.—
(fig.) Un proces p-, een hangend proces, een regiegeding n., dat nog bepleit wordt, nog onbeslist is.—
(Loc. prov.) Et
re le couteau p- de qn., bereid zijn
om alles voor iemand te doen.
PENDANT, m. Hanger m., hangsluk n., tegenhan
ui. — [Mit.] P- de baudrier, z. V. a. PASSANT-ger
de baudrier. — P-s of P-s d'oreilles, hangers, oor hangers in. pl., afhangende sieraden aan de oorringen der vrouwen. — [Mar.] Enkele blokken n. pl.
der ljzeils-, bramzeils- en marszeilsvallen. — Pdune montre, ringsteel m. van een' hoelogie. Pde clefs, sleutelring, sleutelriem m. — j (fig.) Oorhangers, al te gedienstige menschen, pluirnstr jkers
der grooten. --- [Beaux arts] Tegenstuk, tegen
tegenhanger m., wederga f. elk der beide-beldn.,
kunstvoorwerpen (schilderijen, platen, beelden, ens.),
die bestemd of geschikt zijn om naast of tegenover
Elkander geplaatst te worden, die van gelijke grootte, in denzelfden smaak behandeld zijn , p e nda n t in. Ces tableaux sopt les deux p-s, die schilderijen zijn elkanders tegenhangers. Chercher un
p- a une esta ;spe, een tegenhanger, de wedergei
van eene plaat zoeken. Ces deu x vases font p-s,
font é peu pres p-s, die vazen behooren bijeen, komen vrij/ goed bij elkander. — (fig. et fain.) Cet
homme est le p- de l'autre, die man is deweerga,
de tegenhanger van den andere, is van den zei fd en
slag. Voici Ie p- de votre histoire ziehier de legenhanger, de weerga van uwe geschiedenis. — Faire
le p- de qn., niet iemand in. 't zelfde lot dealen. —
[Llas.] P-s du lambel, hangers van den baren steel of tournooi- kraag (in den reel drie in getal) .
-- [Anc. cout.j Le p- des eaux, de gezam-ennlike,
langs een writer liggende landerijen f. pl.— [Mar.]
Wimpel in. (ila rome). z. ook boven
PEDANT, prep. Gedurende, tijdens : P- votre
séjour à la ville, gedurende uw verblijf in de stad.
P- la vie, gedurende het leven. Le char€donneret
cbante p- foute I'année, de distelvink zingt het
geheelejaar door. — PENDANT QCTE, loc. conj. Ter'wil, gedurende dat: P- qu'il délibère, nous bies
- -

--

PEJ DAR

déjà hors de portée, terwijl hij beraadslaagt, zijt
gij reeds buiten bereik.
Peildar, m. [Hort.] Soort van herfstpeer f.
t Pendard of Pendeur, m. Beul, scherp regter m. — PENDARD, m., -E, f. Galgenaas n.,
,qa .gebrok, schelm in., deugniet in. en f. — 5 Pendardear, , m. Kleine deugniet, schelm m. -S Pendarderie, f. Schelmerij, schurkerij f.
Pendeloque, f. Hanger m., doorgaans peervormig sieraad n. aan een' oorring.
P-s d' un
lustre, hangers m. pl., kristallen siersels D. pl. aan
eene armkroon. — (iron.) Sa robe a plusieurs p-s,
de lappen of vellen hangen bij haar kleed. —
[Chir.], z. V. U. CONDYLOME.
Pendenment, in. (burl.), z. V. a. PENDAISON.
Pendentif, m. [Arch.] Hangboog, overhangende gewelfboog m. zonder regtstand (ook fourche en
panache geheeten) , p e n d e n t i e f n.
-f- Penderie, f., z. V. a. PENDAISON. — [ Tech.]
.Droogplaats f. der zeemtouwers; droogstaak m.
1- Pendeur, m., z. PEND:ARD. -- [Mar.] Hanger m. voor den zij-gijns- en zijtakels-schinkel. P-s
de redeesse of de carène, hangers van de keergijns. P-s des grands palans, hangers der zijtakels,
schinkel m van het spil- en sloeptakel. P-s des palanquins, hangers van 't stengewant. P-s des faux
haubans, hangers van 't borgwant. — P- de bras,
brasschinkel. P-s pour drisses de bonnettes den
bas, schinkels voor de onder-lijzeilsvallen.
Pendillard, m. [Agric.] Blaauwe druif f. uit
het departement der 4isne.
Pendiller, v. n. (fam.) Hangen te slingeren,
wapperen, in den wind fladderen (van opgehangen
linnen of kleederen) .
Pendillon, ni. [Tech.] Stift f., die de beweging des uurwerks aan den slinger mededeelt.
Pendoir, in. [Tech.] Speklijn f., vleeschhaak m.,
touw of haak, waaraan het spek of het vleesch bij
de slagers wordt opgehangen.
Peridozir, m. [Mar.], z. v. a. .PENDOIP..
Pendre, v. a. Hangen, ophangen. P- une cloche,
eene klok ophangen. P- du liege pour le faire sécher, linnen ophangen, om het te laten droogen.
P- un lièvre par les patter, een' haas aan de loopers ophangen. -- (fig. et fam.) P- son épée au
croc, z. CROC. — Ophangen, aan de galg hangen,
opknoopen: P- un criminel, een' misdadiger hangen,
ophangen. — (Loc. farm et prov.) Dire d'un homme pis que p-, alle mogelijk kwaad van iemand
zeggen. Cet homme ne vaat pas la corde pour le
p-, die man is den strop niet waard. Par pomplaisance on se fait p-, uit wellevendheid doet men
alles snede. Le bi uit penti l'homme, wie in een'
slechten roep staat, van dien gelooft men alles. z.
ook LARRON. --- PENDRE, V. n. Hangen, hangend
zijn; uithangen. Ses clleveux lui pendent jusqu'k
la ceinture, zijne haren hangen tot aan zpn riiiddellij f. Cette rolre penti trop d'un cOté, dit kleed
hangt te veel op eerie zijde. Votre cotillon penti,
uw onderrok hangt af. — Les jouen lui pendent,
zijne wangen hangen, zijn slap. -- (Loc. prov.),
z. AUTANT. L'hótellerie oh le rol de Prusse penti
pour enseigne, de herberg, waar de koning van
Pruissen uithangt. — SE I'ENDRE, V. pr. Zich, ophangen of opknoopen, zich verhangen: Se p- de
désespoir, zich uit wanhoop verhangen. --- Se ppar les mains ii un arbre, zich met de handen
aan eenen boom vastklemmen, hangen. — ( fig. et
fam.) Se p- au cou de qn., iemand met omhelzingen overladen. — Pendar, e, adj. (en part.
passé van pendre): Manteau pendu au croc, aan
den spijker gehangen mantel in. Enfant p- a la
mamelle, aan de burst hangend kind n. -- Criminel p-, opgehangen misdadiger m. — ( fig. el (am.)
Je veux etre p- si j'y consens, si j'y comprends
qc., 'k mag hangen, 'k wil mij laten hangen, als ik
daarin toestem, als ik er iets van begrijp. Etre toujours p- au cou de qn., iemand telkens omhelzen,
liefkozen. z. ook CEINTURE, OREILLE, LANGL"E, AUSSIT6T. — PENDU, m., -E, f. Gehangene (aan de galg),
opgehangene, opgeknoopte m. en f. — (Loc. fig. et
prov.) Etre sec comme un p-, zoo mager als een
hout, als een geraamte zijn. 11 a Fair d'un p-, hij
ziet er uit of hij van de galg kwam. De cent p-s,
pas un de perdu, van honderd gehangenen gaat er
niet één verloren (met zinspeling op de priester
hun allen in 't jongste oogenblik wordt-hulp,die
verleend) . z. ook CORDE.
—'
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Pendule, m. [Phys.] Slinger m. P- simple,
compose, enkelvoudige, zamengestelde slinger. P- a
pirouette, slinger, die een' kegel met horizontaal
vlak beschrijft. P- conique, kegelvormige slinger,
regulateur m. Centre de suspension of de mouvement du p-, ophang- of beweegpunt des slingers.
-- PENDULE , f. Slingeruurwerk n., wandklok,
hangklok f., staand horlogie n., p e n d u l e f. Pa ressort, pendule met eene vele. P- à équation,
Z. EQUATION. — Pendulier, m. Slingeruurwerkmaker, pendules- maker.
Penduliflore , adj. [Bot.] Met afhangende
bloemen. — Pendulifolié, e, adj. Met, afhangende bladeren. (MESANGE.
Penduline, f., of als adj. Mésange p-, z.
Penduliste, nl. [Tech.] Maker m. van kasten voor slingeruurwerken.
Pène, m. [Tech.] Tong of schoot f. van een
slot. P- à demi tour of h ressort, tong met eene
veêr. P- dormant, slapende of staande schoot.
PENE, f. [Mar.] , z. PENNE. — [Man.] Vliegen-

kwast m. aan het tuig van een paard.
Peneaux, in. pl., z. PENAUX.
Pénee, f. (pop.) of P- de tabac, snuifje n.
Pénéen, iee, adj. [Minér.] Arm aan erts, aan
ertsaders.
Pénélope, in. [fl. n.] Boomhoen n. met vrij
dunnen snavel, in de digtste wouden van 't warme
Amerika, yacu, sjakoe, door de Spanjaards bergkalkoen ge/weten. — z. ook onder OUVRAGE.
Peper, v. a. Oude spelling van PEINER, nog
over in pénible, péniblement.
Péner, V. a. Op den knip doen, met een' schuifknip sluiten.
Pénétrabi lité, f. [Didact.] Doordringbaar heid f. — Pénétralble, adj. Doordringbaar; —
toegankelijk. -- Pénétrant, e, adj. Doordringend; gevoelig, scherp: II n'y a rien de si p- que
le mercure, er is niets doordringender dan het
kwik. Les rayons p-s de lumière, de doordringen
doorschietende lichtstralen m. pl. — Odeur p-e,-de,
doordringende reuk m. — 11 fait un froid p-, het
is fijn, gevoelig koud. — Douleur p-, grievende,
gevoelige smart f.—(fg.) Indrukmakend: Discours
p-, Eloquence p-e, indrukmakende rede f., overrederide welsprekendheid f. -- (fig.) Schrander, scherp zinnig: II a l'esprit p-, hij heeft een scherpzinnig
verstand , hij is zeer schrander. Avoir 1'oeil , le
coup d'oeil, Ie regard p-, een' scherpen, doordringenden blik hebben. — i Pénétratif, ive, adj.
ndringend. — PénétraLigt door- ofindringend.
tion, f. Het doordringen, indringen, het door:
La
pdes sols, de doordrindring•ings-vermogen
gende eigenschap of kracht der zouten. — (fig.)
Scherpzinnigheid, schranderheid, verstandsscherpte,
scherpzigtigheid f., doordringend verstand n.: Avoir
beaucoup de p-, veel scherpzinnigheid een diep inzigt, een' scherpen blik hebben, zeer scherpzinnig zijn.
Pénétrer, v. a. Doordringen, doorheen gaan,
indringen, binnendringen, diep indringen. La lu
verre et les corps diaphanes, het-mièrepntl
licht dringt door het glas en de doorzigtige ligchaL'eau
forte
pénètre le fer et lacier, het
men.
sterk water dringt in ijzer en staal. — Le grand
froidénètre la terre, de sterke vorst of koude
dringt in de aarde. — (Loc. prov.) Courte prière
pénètre les cieux, z. COURT. — (fig.) Doorgronden,
doorzien, leeren kennen, uitvorschen, ontdekken:
P- Ie sens caché d'un mot, den verborgen zin van
een woord doorgronden. P- un hypocrite, eenen
huichelaar doorgronden. Cet homme a beau fainthe, it West pas difficile à p-, deze man mag veinzen zoo veel hij wil, 't is niet imoeijelijk hem te
doorzien, te doorgronden. P- les secrets de la nature, in de geheimen der natuur dringen. C'est
un esprit qui pénètre tout, 't is een verstand, dat
alles doorgrondt. — Doordringen, het hart treffen,
de gevoeligheid gaande maken, roeren, ontroeren:
Sa douleur me pénètre le coeur, zijne (hare) droef
heid treft mijn hart, maakt mijne deernis gaande.
Votre lettre ma penétré jusqu'aux ]armes, uw
brief heeft mij tot weenens toe geroerd. — PENETRER (dans, jusqu'b, (i travers), v. n. (met avoir)
Doordringen, binnendringen. Le coup a pénétré
dans les chairs, jusqu'h los, de houw, het schot
is in 't vleesch, is tot op het been doorgedrongen.
P- jusqu'au ministre, jusqu'au roi, tot den minister, tot den koning doordringen. — II a pénétré
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fort avant dans les mathématiques, hij heeft het
in de wiskunde zeer ver gebragt. Je n'ai pas voulu
geheimen
ik
dans
willen indri gen . - P dans un lieu
ook als
V. a. P- un lieu) in eene plaats binnendringen. -SE PENETRER. V.

a. Zich doordringen, zich de ziel,
het hart of 't verstand vervullen: I1 s'est pénétré

du sentiment de ses devoirs, du plus vii intérêt
pour ses devoirs. --- Het part. passè is ook adj.:
Etoffe pdnétrée d'huile, met olie doortrokken stof f.
Fruit pénétré par un insecte, vrucht f., die door
een insect doorboord is.—Un coeur pénétré de douleur, een diep bedroefd hart n. — Avoir ]'air p-,

een diep bedroefd voorkomen hebben.

Pénial, e, adj. [Anat.;J Tot den penis of het

mannelijk lid behoorend.

Pénible, adj. Moeijelijk, bezwaarlijk, lastig;
pijnlijk. C'est un ouvrage p-, dat is een moerel jk,
lastig werk. Un chemin p-, een verdrietige, bezwaarl jke weg m. Une situation p-, een pijnlijke

toestand ni. Spectacle p- , smarteli jk geziqt of

schouwspel n. --- Pénihleinent, adv. Moe el(k,

met moeite: 11 a la goutte it la main, it n'écrit que

p-, hij heeft de jicht aan (le hand , hij schrijft
slechts met moeite.
Péniche , f. [Mar.] Sloep , officierssloep f.;
nieuwe soort van ligt gewapend schip als kust
Frankrijk.
-wachterin
Pénleill afire, f. [Bot.] Soort van honiggras n.
S Pénicille, m. Penseel n. -- [Anat.] Penseelvormig einde n. van een of ander deel. --- Pénicillé, e, Pénieilleax, ease, adj. [H. n.]

Penseelvormig. — Peniciliifornne, adj. [Bot.]
Penseelvormig. --- Pénieilligère, adj. [H. n.]
in den vorm van )enseelen bezet.
Met
Pénide, f ., z. v. a. ALFENIC.

Pénien, ne, adj. [Anat.]: Artère p-ne, of als
subst PÉNIEN NE f. Slagader f. van den penis of 't
mannelijk lid.
Pénil, m. [Anat.] Voorste gedeelte van het
schaambeen, schaamstreek f.; venusheuvel m. (munt
de Venus).
.

Penillon, in., z. V. (t. PENAILLON.

Péningue, f ., z. V. a. PÉNIDE.

Péninsnle, f. [Géogr.] Schiereiland n. (pres
-- (absol.) La P-, Spanje en Portugal, het-qu'ile).
iberisch schiereiland (P- ibérique). -- Péninstulaire, adj. Tot een schiereiland of zijne bewoners
behoorend: Sol p-, Moeurs p-s, grond in. des schier
zeden f. pl. der schiereiland bewoners. ----eilands,
PÉNINSULAIRE , m. en f. .Schiereilandbeuwoner ni.,
- bewoonster f.
Pénis, m. (pr. ---nice) [Anat.] Roede f., mannelijk lid n. Frein du p-, toompje of bandje n. van
de roede. P- de la femme. vrouwelijke roede f.,
kittelaar m., (clitoris). --- P- du cerveau, z. V. a.
GLANDE PINEALE.
Peniston, m., z. V. a. PANISTON.

Pénitence, f. Boetvaardigheid f., berouw, leed
penitentie f.: La p- est-wezn.,pcit
une vertu chrétienne, de boetvaardigheid is eene
christelijke deugd. La p- duit être sincere et constante, het berouw moet opregt en bestendig zijn.
-- [Cath.] Een der zeven sacramenten (let' Kerk,
waardoor de priester de zonden vergeeft aan dengene, die ze met opzegt berouw biecht of belijdt,
boete, pwnitentie, sacrament der pasnitentie. Tribunal de la p-, biechtstoel m. ; biechta fnemend
priester m. -- Boete, boetedoening f., soort van
straf, door den priester aan den gebiecht hebbenden
zondaar opgelegd; vrijwillige zelfkwelling, bézigheid of oefening (vasten, ligchaamskastijding, bidden, enz.) , die men zich zelven voor zijne overtredingen oplegt; — bij uitbreiding: opgelegde straf f.
voor eene o/ andere fout, ook bij zékere gezel schapsspelen. Son confesseur lui a ordonné une
légère p-, zijn biechtvader heeft hem cone lime
boete opgelegd. Faire p- de ses pechés, voor zijne
zonden boete doen. --- Psaumes de la p-, boetpsalmen m. pl. (naam, dien 7 psalmen van David dragen). — (fig.) 11 fait p- du passé, hij boet voor het
verlédene, voor de zonden zijner jeugd. -- Mettre
en p-, eene straf opleggen, doen boeten. Voilà une
rude p- pour une foute boen légère, dat is eene
harde straf voor een' zoo kleinen misslag. I1 mé rite
p- pour avoir nié. hij verdient straf, omdat hij
gelogen heeft. -- Votre p- sera de chanter une
chanson, uwe straf zal zijn een liedje te zingen.

PENNE.
-- (fig. et fain,) Faire p-, een sober maal, een'
schralen pot hebben: Si vous voulez demeurer a
diner avec nous, 'vous ferez p-, zoo ge met ons
wilt blijven eten, zult ge pwnitentie doen, eene
sobere tafel hebben. --- Péniteucerie, f. [Gatti.]
Pauselijke vierschaar f. over pwnitentie- zaken, die
dispensatiën verleent en aflaatbullen uitvaardigt,
pcenitentiaire kamer f. — Ambt n., waardigheid
van pcenitentiarius of boetpriester. — Péuitenciel, m. [Liturg.] Boeteboek, kerkboek over biecht,
boete en aflaat, 1) ce n i t e n t i á l e n. — Pénitencier, m. Boetpriester, strafregter, inz. lijf, die
uit 's pausen naam in bijzondere gevallen dispensatie verleent, p ce n i t e n t i a r i u s. — Grand p-,
groot -pcenitentiarlius, kardinaal m., die in de paisselijke pcenitentiaire kamer voorzit. — [Mil.] Pmilitaire, militaire gevangenis f., tucht- of verbeterhuis n. voor soldaten. — (in 't algemeen) l uchtof verbeterhuis n --- .4 PÉNITENCIER , V. a. Eene
ligte straf of boete opleggen. — Pénitent, e, adj.
Boetvaardig, berouwvol, boetedoend: Pécheur p -,
Pécheresse p-e, boetvaardige zondaar m., zondares f. Vie p-e, boetedoend leven- n. --- PENITENT , m.,
-E, f. Boetvaardige, boeteling, biechteling m. en f.,
.

biechtkind n. Absoudre un p-. een' biechteling ab
zijne zonden vrijspreken. — (lam.)-solvérenfa
Avoir fair dun p-, er als een arm zondaar (bedrukt en ootmoedig) uitzien; ook: een bedrukt en
ootmoedig voorkomen aannemen, huichelen. — P-s,
P-es, bootenden, p co n i t én t e n m. en f. pl., naam
van verschillende geestelijke orden, die zich deze of
gene pcenitentie of boetedoening ten regel hebben
voorgeschreven, en naar de kleur van hun gewaad
verdeeld worden ira zwarte, witte, blaauwe, groene,

F'aauwe, enz. --- Pénn tentiaire, adj. De (i^aitentie of boete betreffend, inz. tot zédel jke verbétering r er veroordeelden dienend, zedeverbéterend: Système -, stelsel van zedelijke verbétering
der veroordeelden, p at n i t e n t i a i 7 - stelsel n. --.ills subst. in.: Gevangenis tot zedelijke verbétering
der veroordeelden in de Vereenigde Staten, in Engeland, Zwitserland, enz., verbéterhuis n. — [H.
rel.] Scheurmaker, die 't gevoelen der Kerk over
de pwnilentie niet deelt. --- l'énitentiel, le,
adj. m. Tot de pcenitentie of boete behoorend, die
betreffend -- 't Gebruik heeft een enkelvoud aan
dit adj. geweigerd en tevens het meervoud op onregelmatige wijs gevormd, namelijk pénitentiaux
(in plaats van penitentiels) en pénitentielles:
Psaumes pénitentiaux, boetpsalmen m. pl. Oeuvres
pénitentielles, werken van boetedoening, boetvaardige werken n. pl. --- PÉNITENTIEL, n1., z. PENI,

TENCIEL.

t Penn ache, nl., nu PANACHE.
1- Pennade, f. (pr. ph--), z. v. a. RU ADE —
t Penvader, v. n. (woord van Rabelais) Achteruitslaan (van een paard). -- Opvliegen, de vleugels uitspreiden; — (fig.) de armen en beenen achteloos uitspreiden.
Pennage, m. (pr. pè—) [Faut.] Gevéderte n.
eens roofvogels. Faucon du second p-, valk, die
zijne tweede vederen heeft. — Lange vlerk- en
staartvederen f. pl. van lederen vogel.
Pennaticisé, e, adj. (pr. pen—; ook de vol
[Bot.] Als de baard eener veder ingesne--gend)
den, gekerfd of ingedeeld (van bladeren) . -- Pennatifère, adj. [H. n.] Vederdragend, met vederachtige aanhangsels. --- Pennatifide, adj. [Bot.]
Zijdelings ingesneden als eerre veder. -- Pennatifolié, e, adj. [Bot.] Met vederachtige bladeren.
— Pennatilobé, e, adj. [Bot.] Met vedervorenige bladribben. (Men schrijft in al deze woorden
.

ook pinna— voor penna--).
Pennatulaires, m. pl. (pr. ph—) [H. n.
Zeevedersoorten f. pl. --- Pennatnle, f. [H. n.
Zeeveder f. (plume de men), soort van zoiiphiet of
plantdier, dat naar eene veder gelijkt.
Penne, f. (pr. pène) (weleer) Veder, pen f. in
't algemeen; schrjtpen; pijlveder f. — [H. n.]
Lange vlerk- en staartveder, slagveder, stuurveder f. P-s rectrices, of als subst. RECTRICES, f. pl.
Stuur- of staartventen: P-s rémiges, of als subst.
RÉMIGES , f. pl. Slagveêren f. p1. -- P- marine,
z. v. a. PENNATULE. - [Bias.] P-s, vederen op
eenen hoed, die 't schild dekt. — [Mar.] Boven
een' spriet of eene roe. Faire p-, Faire-nokf.va
la p-, eenen spriet pieken, er eene nok op brengen.
P- de guipon, dreum, drum of drom, grove dreum f.,
.

PENN1
wollen stof, waarvan men de pikiewasten en sloepsdweilen maakt. -- [Tech.] Eindjes n. pl. garen of
wol, die aan den weversboom blikven hangen, wanneer 't geweefde is afgenomen. — Penné, e,

(pr. pè-né) adj. [Bot.] Met vedervormige bladribben; met vederswi,^ze geplaatste bijblaadjes. — [H. n.]
Alles p-es, vleugels met in elkander vattende slagvederen. (Men schrijft ook pinné).
Penneau, in. [Charc.] Zijde f. spek.
Pennicorne, adj. (pr. pè —; ook de volgenden)
[H. n.] Met vederachtige voelhorens. — Pennifère, Peunigère, adj. [H. n.] Vederen dragend. — Pennifolié, e, adj. [Bot.] Met geve-

derde bladeren. — Penniforme, adj. [Bot.]
Vedervormig. -- [Anat.] Musc'es p-s, vedervormige spieren f. pl. — Peuninerve, adj. [Bot.] Met
gevederde ribben. — Penuipéde, adj. [H. u.]
Met bevederde achterpooten (van insecten). --- Penniveiné, e, adj. [Bot.] Met aan de ribben ge-

vederde bladeren.

Pennon, m. [Anc. mil.] Vaandel n., vlag f.,
standaard in., oude riddervaan f. P- royal, ko
ninkljke standaard m. (vgl. PANNON). — Faire de
p- bannière, z. BANNIERE . --- [Blas.] Vaan f. Pgenéalogique, á. PANNON. — [Tech.] Pijlveder f.
— Pennonage, m., z. PANNONAGE. — [Ans.

°---
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keuren, bivallen. — Gedachte, herinnering f., geheugen n., geest ni.: Elle revient á ma p- avec tous
ses attraits, zij komt mij weder voor den geest, in
't geheugen, met al hare bevalligheden. 11 ne peut
shot en bannir la p-, hij kan de herinnering daarvan, de gedachte daaraan niet zoo spoedig verbannen. - Gedachte f., plan, oogmerk, ontwerp, voor
Concevoir de vastes p-s, groote plannen-nem.
beramen. Avoir la p- de nuire a qn„ de gedachte,
het oogmerk, plan hebben om iemand te benadeelen.
II a changé de p-, hij is van gedachte, van plan
veranderd. — Gedachte, meening, bedoeling f.,
zin m.: Entrer dans la p- d'un auteur, den zin,
de bedoeling van een' schrijver begrijpen, vatten.
—. Verstand n., geest m., gezamenlijke geestvermogens n. pl.: Exercer simultanément le corps ei.
la p-, gelijktijdig het ligchaam en den geest oefenen.
— It y a de la p- dans eet ouvrage, dit werk is
kennelijk door een' denker geschreven. — Lire
dans la p- de qn., in iemands geest of hart lezen,
zijne gedachten raden. Cela nest jamais entré
dans nla p-, dat is mij nooit in den zin, voor den
geest gekomen. — [Litt., Beaux arts] Gedachte,
eerste schets f., eerste denkbeeld, nog niet vastgesteld plan n. van bewerking: Deter sur la papier,
sur la toile la p- d'un ouvrage, d'un tableau, het
losse ontwerp, de eerste schets van een werk, van
eene schilderij op het papier, op het doek brengen.
PENSITE . 1. [Bot.] Driekleurig viooltje, vergeetmij -niet n. — Couleur de p-, of Couleur p-, via-

mil.] Vendel, vaandel n., afdeeling der Lyonésche
burgerwacht. — Pennoneeann, m., Z. PANNONCEAU . -- Pennoneeler, v. a. et n. [Féod.]Eene
vaan ontrollen; bezit van eene plaats nemen door
er zijne vaan of banier te plaatsen. -- Penno- let-bruin, paarsbruin.
t Penseinent, nl. Het denken; gedachte, nanier, m. [Anc. mil.] Vaandeldrager, standaard
-dragem.(vértjn dachte f.; --- zorg, bezorgdheid f.
Penser, v. n. (met avoir) Denken: L'homme,
Pennine, f. (pr. pè—) (verklw. van penne)
Pénonibre, f. [Asir.] (Halfschaduw f. , zwak L'àme pense, de mensch, de ziel der ':t. — (Loc.
licht n., dat men b j de eklipsen bespeurt vóór de fain.) S'il ne dit mot, it Wen pense pas moins, al
gelteele verduistering en vóór den gebeden terug- zegt hij geen woord, hij denkt er niet te minder
keer van 't licht. -- [Phys., Beaux arts] Hall- om. — Denken, oordoelen: Il pense Bien, juste,
schaduw, die zich onmerkbaar in licht verliest of hij denkt, oordeelt goed, juist. L'art de p-, de
oplost, zwakke schaduw, die de eigenlijke schaduw kunst van denken, van oordeelen. — Denken, nadenken, zich bedenken, overdenken, overpeinzen:
omgeeft, p e n d m b r a f.
Penon, m. [Anc. mil.], z. PENNON. -- [Mar.] Pensez avant de parler, denk eer gij spreekt.
Spaansche waker, verklikker, topstander m. van On ne saurait p- trop murement á cette entre
zeer dunne, cirkelvormige blaadjes kurk, om bij prise, men kan niet te rijp over die ondern.ewing nadenken, haar niet rijpelijk genoeg overwindstilte te gebruiken.
Pensant, e, Wij. Denkend, nadenkend, pein- denken, overwegen. -- Denken (aan iets), zich te
zend, overdenkend: Etre p-, denkend wezen n. Tote binnen brengen, zich herinneren, bedacht zijn: Pp-e, denkend hoofd U. Homme Bien p-, weldenkend, à ses anciens amis, a uric perte qu'on a faite,
aan zijne oude vrienden denken, zich een geleden
welmeenend mensch m. Homme mal p-, kwalijk
kwaaddenkend mensch. — Somtijds als-gezind, verlies herinneren. Le mal vient sans q u'on y
pense, het kwade komt, eer men er op bedacht is.
een
kwaaddenker.
't
is
subst.: C'est un mal-p-,
Pensé, e, adj. (en part. passé van penser): — Ne p- qu'a soi-mnême, alleen aan zich zelven,
Chose Bien p-e, goed bedachte, uitgedachte zaak f. denken, baatzuchtig zijn. — Sans y p-, zonder
cht op te slaan, zonder opzet, onwillekeurig. —
Ouvrage Bien p-, goed ontworpen, doordacht
werk n. — (fam.) Cela nest pas mal p-, dat is niet Je penseraf it vous, ik zal aan u denken, uw belang
in gedachte houden. -- Denken, meenen, van
slecht verzonnen.
Pensée, f. Gedachte t., het denken, denkver- gevoelen zijn, oordeelen, gelooven, dunken: Pensezcomme-tooi
sur cette affaire ? denkt, oordeelt
vous
denken
mogen n. La p- est libre, de gedachte, het
is vrij. La p- est la première faculté de l'homme, gij even als ik over die zaak? Je pensais qu'il
i.k dacht, meende, geloofde, dat
vos
smis,
de gedachte is 't eerste vermogen van den mensch. était de
--- Gedachte f., gewrocht van het denkvermogen, hij van uwe vrienden was. — A ce que je pense,
begrip, denkbeeld n. P- sublime, claire, basse, naar ik denk of meen, volgens mijn gevoelen. II
obscure, verhévene, heldere, lage, duistere geduchte. viendra vous voer, b ce que je pense, hij zal u
P- juste, fausse, juist, valsch begrip n. Exprimer, komen bezoeken, denk ik. — z. HONNI. — Facon
Développer sa p-, zjne gedachten uitdrukken, zijne de p-, denkwijze, ziensw ij ze f., oordeel of gevoedenkbeelden ontwikkelen. Les grandes p-s viennent len n. over iets. — Denken, ontwerpen, in 't oog heb
een plan maken: 11 pense a magier favora--ben,
du coeur, de groote gedachten, denkbeelden komen
uit het hail. — Avoir de mauvaises p-s, kwade blement sa fille, hij denkt zijne dochter voordeelig
g edachten hebben, aan laakbare, slechte dingen den- uit te huwen. P- is faire une visite is un ami, van
ken. — (Loc. fam.) II nest pas tourmenté parses plan of voornemen zijn, Benen vriend te bezoeken.
p s, hij zal geen pijn in 't hoofd van het denken — P- la mal, een slecht oogmerk hebben. Sans pkrijgen, hid heeft weinig verstand, hij vliegt niet à mal, zonder kwade bedoeling, zonder erg. —
hoog — P-s, of P-s détachées, losse gedachten f. P- à soi, op zijne hoede zijn, oppassen, voorzorgen
pl., titel eenei verzameling van opmerkingen, tus- gebruiken. — Door een' infinitief gevolgd beteekent
schen welke geen noodzakelijk verband bestaat. ---- penser: op het punt zin, bijna iets doen of onderGedachte, overpeinzing, mijmerij f.: S'enfoncer dans gaan, meenen, denken: II a pensé mourir, hij was
ses p-s, zich in zine gedachten, mijmeringen ver op het punt van te sterven, hij ware bijna gestorS'abandonner a ses p-s, zich aan zijne-diepn. ven, h ij meende, dacht te sterven, 't scheelde weinig
overpeinzingen overgeven, zijne gedachten den vrijen of hij ware gestorven. Ur, manage qui a pensé se
loop laten. -- [Dévot.] La p- de Dieu, du salut, conclure, een huwelijk, dat op het punt stond gede la mort, de gedacihte aan God, aan de zaligheid, sloten te worden, dal bijna aangegaan werd. - v
aan den dood. N'avoir aucune p- de Dieu. de son PENSER , C. a. Denken, in de gedachte hebben: Dire
salut, zich om God, om Zijne zaligheid niet bekom - ce qu'on pense, zeggen wat men denkt. La liberté
meren. -- Gedachte, ziens- of denkwijze, meening, de p- tout ce qu'on neut, de vrijheid van alles te
overtuiging f., gevoelen n.: Parler contre sa p-, denken, wat men wil. 11 pensait tout autre chose,
tegen zijn gevoelen, zijne meening spreken. Est-ce hij had geheel iets anders in. 't hoofd. — P- tout
lh votre p-? is dat uwe meening, uwe zienswijze? Naut, z . HAUT (adv.). -- Denken, gelooven, oorEntrer dans la p- de qn., iemands zienswijze goed- deelen: Que pensez-vous de sela? Qu'en pensez-
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vous, wat denkt, gelooft gij daarvan? wat dunkt
u daarvan? hoe oordeelt gij daarover? Je sais
q u'en p-, ce que j'en dais p-, ik weet, wat ik
daarvan te denken, te gelooven heb. (absol.) Cela
est plus vraisemblable qu'on ne pense, dat is
waarsch ij nl jker, dan men denkt. La chose nest
pas si aisee q u'on le pense, de zaak is niet zoo
gemakkelijk, als men denkt, meent, gelooft. — Uit
verzinnen: Voici ce qu'il a pensé pour me-denk,
tirer d'embarras, ziehier wat hij bedacht, verzon
heeft, om mij uit de verlegenheid te helpen. ---ne
SE PENSER , V. pr. Gedacht worden, zich laten denken: De pareilles choses ne se pensent pas.
PENSER, m. Het denken, denkvermogen; het voor
denken, het gedachte; eigene wijze f.-werpvanht
van denken; (poét.) gedachte f.
Penseur, m., -euse, f. Denker m., denkster f.,
hij of zij, die diep denkt, doordenkt. — Libres p-s,
veydenkers m. (in zake van godsdienst). — Ook
als adj.: Un esprit p-, een diepdenkende geest m.
— Pensif, ive, adj. Peinzend, nadenkend , diep
in gedachten verzonken, vol gedachten: Avoir 1'esprit p-, on air p-, een' nadenkenden geest, een
peinzend voorkomen hebben. Cet évènement 1'a
rendu tout p-, dit voorval heeft hem geheel nadenkend gemaakt. Etre p-, peinzen, peinzend of

nadenkend, mijmerend zijn.

Pension, f. Kostgeld n. Payer une bonne,
forte p-, een goed, zwaar kostgeld betalen. — Kost
❑ .: Avoir trouvé une excellente p-. een voor -huis
kosthuis gevonden hebben. Prendre qn. en-treflijk
p-, iemand in der kost nemen. — In beide beteekenissen ook van dieren gebézigd: Payer p- pour ses chevaux. Mettre ses chiens en p-. — Kostschool f.,
huis van opvoeding en onderup js, p e n s i o n a a t n.
Mettre son ills en p-, zijnen zoon op eene kostschool
doen of leggen. Maitr e, Maitresse de p-, kost
houdster f. — Gezamenlijke kost -scholuderm.,
pl. eener school: La p- est à la pro--leringm.
menade, de kostschool is, de kostkinderen zijn uit
wandelen . — DE MI-PENSION , z. dat woord. — Eereo f genadewedde, rustgeld, jaargeld n., dat de Staat,
een vorst of een bijzonder persoon aan beambten
of bedienden voor' lang bewezen diensten, aan krijgslieden voor zeker aantal dienstjaren uitreikt, pensioen n. P- viagère, levenslang pensioen. P- alimentaire, kostgeld, vergoeding voor den kost. -Jaarlijksche uitkeeri.ng f., die men zich voorbehoudt
bij 't overdoen van een ambt: Résigner son bénéfice, en retenant une p- de mille francs, zijne
prebende of prove tegen eerre jaarlijksche uitkeering
van duizend francs overdoen. — Pensionnaire, m. et f. Kostganger m., -gangster f.; kostleerling m. en f., kostscholier m., kostscholierster f. —
DEMI - PENSIONNAIRE, z. dat woord. — Trekker van
eene jaarwedde of een pensioen, g ep e n s i o n e e rde m. — Genieter m. eener jaarljksche uitkeerin.g f.
van een overgedragen geestelijk ambt. — P- dun
théátre, tooneelspeler m., -speelster f. die een vast
inkomen trekt. — [Bist. de H011.] Pensionáris m.,
raadgevend advokaat of regtsgeleerde bij de stede
onder de voormalige republiek der-lijkergén
Vereenigde Nederlanden. Grand-p-, raadpensionaris, raadgever, advokaat of eerste minister der
Staten van Holland; — ook de titel van den voor
republiek van 1805 tot 1806.-ziterdBafsch
— Pensionnat, m. Kostschool f., huis van opvoeding en onderwijs, p e n s i one a t n. (ook PENSION geheeten). — Pensioneer, v. a. Een pensioen of rustgeld geven of toekennen, p e n s i on é r e n. — Het part. passé is ook adj.: Soldat
pensionné du gouvernement, door de regéring gepensioneerd soldaat. -- Ook als subsi. Un pensionné, een gepensioneerde. —, 5 Pensionnier, m.,
-ière, f. (dénigr.)Kostschoolhouder m., - houdster f.
t Pensiveté, f. Gramstorige, sombere stemming f.
Penstémone (verkorting van pentastémone),
adj. (pr. pein—) [Bot.] Met vijf meeldraden.
Pensant, m. (pr. pein-some) Straftaak f.,
strafwerk n. (eens scholiers) : Donner on p-, eene
straftaak geven of opleggen. (Plug. Des pensums).
Penta of Penté, (van 't grieksch pénte, vijf)
Onscheidbaar voorvoegsel bij vele fransche woorden,
die meest kunsttermen zijn, en 't welk het vijfvoud
van het daarachter geplaatste aanduidt.
Pentacanthe, adj. (pr. pein—; zoo ook de
volgenden) [H. n.] Met vijf stekels. -- Penta

--

PENTAPOLE.

carpe, adj. [Bot.] Met vijfvoudige vrucht. —
Pentachile, adj. [H. n.] Met vijf klaauwen aan
elken voet. — Pentachotome, adj. [Bot.] Vijfvoudig gedeeld, vijfdeelig. — Pentacle, m. Tooverzerlel m., pe n t ac a l u m n. — Pentacontaèdre, adj. [Minér.] Met vijftig vlakken (van
kristallen). — Als subst. in.: Vijftigvlak n. —
Pentacontarchie , f. [Anat.] Bevelhebber
50 man. — Pentacontarche, m.-schapn.over
[Ant.] Aanvoerder van 50 man , p e n t a kontorch m. — Pentacorde, m. [Anc. mus.]
Vijfsnarige lier f., p e n t a c h o r d n. — Pentacosiarchie, f. [Ant. mil.] Afdeelinq van 500
man. — Pentacosiarque, m. [Ant. mil.] dan voerder van 500 man. — Pentacrine of Pentacrinite, f. [H. n.] Medusa-hoofd n., Medusa

palm, tulpsteen, leliesteen m., eene plantdierversteening f.. p e n t a k r i n i e t in. — Pentaerostiehe, m. [Litt.] Vijfvoudig naamdicht n. (vgl.
ACROSTICHE) . -- Pentadactyle, adj. [H. n.]
fvingerig, snet 5 vingers of teenen; — met 5 vrije
Vijfvingerig,
stralen aan elke borstvin. — [Bot.] Met 5 vinger vormige afdeelingen. — PENTADACTYLES, M. pl.
H. n.] Zoogdieren n. pl., niet 5 teenen aan de
voorvoeten; a fdeeling der dikhuidige of veelhoevige
dieren, die 5 teenen aan eiken voet hebben, p e nt a d d k t y l e n n. pl. — Pentade, f. [Didact.]
Vijf stuks bijeen genomen; — vijftal jaren, l u st r u m n. — [Ant. gr.] Rot n. van 5 man. -- Pentadéeagone, adj. [Géom.] Met 15 hoeken en
15 zijden. — Als subst. m.. Vijftien/zoek m. —
Pentadelphe, adj. [Bot.] Met 5 helmdraden,
elk verscheidene stofkolfjes dragende. — Pentadynanie, adj. [Bot.] Met 5 lange en 5 kortere
nee/dralen. -- Pentaz^iire, adj. Vijfvlakkig. -Als subst. m. Vijfvlak n. — Penta Lotte, adj.
[Philol.] In 5 talen geschreven: Bible p-, bijbel m.
in 5 talen. — Pentagonal, e, adj. [Miner.]
Met vijfhoekige vlakken. — Pentagone, adj.
[Géom.] Met 5 hoeken en 5 zijden, vijfhoekig,
pentagónisch. —Als subst. in. Vijfhoek, p ent ag o o n in. — Pentagraphe, m. Werktuig n.
tei cop/icing van platen of teekeningen, p ent agra a p h in. — Pentagraphie, f. Gebruik n.
van dat werktuig — Penta gyre, adj. [Bot.]
Met 5 st jltjes, v j fwijvig, p e n t a g y'n i s c h. —
Pentagynie, f. [Bot.] Planten met t) stijltjes,
,

:

vij fwijvigen, vifst ligera f. pl., p en t a g y'n i a n.

pl. — Pentagynique, adj. Tot die plantenorde
behoorend, z. v. a . PENTAGYNE . — Pentahexaèdre, adj. [Minèr.] Met 5 rijen, elke van 6 vlakken boven elkander (van kristallen). — Pentahydrique, adj. [Chim.] Met vijfmaal zooveel
waterstof als een ander zamengesteld ligchaain van
dezelfde soort, p e n t a h y'd r i s c h. — Pentalépide, adj. [H. n.] Met 5 schalen. — Pentalithe, m. [Ant.] Bikkelspel n. niet 5 steentjes. —
Pentalobe, adj. [Bot. ] Vijflobbig. — Pentaimère of Pentanieré, e, adj. [H. n.] Met 5

leden aan elken poot (van insecten). — Ells subst. m.
Kever m. met vijfledige pooten. — Soort van fossiele schelp f. — Pentanietre, m. [P0/s Vijfvoetig vers n., inz. in de elégische versmaat het
daklylische vers, dat met den hexameter a/'wisselt,
pentameter m. — Ook als adj.: Vers p-. —
.]

Pentainyron, m. [Pharm.] Uit S stoffen .za -

mengestelde zalf f. — Pentandre, adj. [Bot.]
Met 5 meeldraden, vij fmannig, p e n t á n d r is c h.
— Pentandrie, f, j Bot.] Plantenklasse f., welker bloemen 5 meeldraden hebben, vij fmannigen,
vijfhelmigen f. pl., p e n t a n d r i a n. pl. (de 5e
klasse in 't stelsel van Lion/us) — Pentandrique, adj. Tot die klasse behoorend; z. v. a. PEN-

TANDRE. — Pentap ;uulaire, adj. [Didact.] , beter PENTAGONE. — Pentanthe, adj. [Bot.] Tij fbloemiq. — Pentanthère, adj. [Bot.] Met 5
stofkolfjes. — Pentapaste of Pentaparte, m.,

z. v. a. PENTASPASTE. — Pentapétale of Pen-

tapétalé, e, adj. [Bot.] Met 5 bloembladeren.
— Pentapliarinagne, ni. [Pharm.] Geneesmiddel van 5 bestanddeelen, p e n t a p h á r m akon n. — Péntaphylle, adj. Vijfbladerig. —
Ook z. v. a. PENTASÉPALE . — Pentaphylloï de, f. of Pentaphyllon, in., z. V. a. POTENTILLE . — Pentaplosténione, adj. [Bot.] Met

vijfmaal meer meeldraden dan bloembladeren. —
Pentapole, f. [Geogr. anc.] Vijfsteden-gebied n.,
landstreek met 5 voorname steden, p e n tá p o l is f.

PENTA.POI^ITAIN
-- P.entapolitain, e, adj. Uit ééne dier vijf
steden. — Pentaprote, in. [H. anc.] Titel der
5 hoofdregenten van zékere steden in 't grieksche
rijk, vijfheer, pentaproot m. — Pentaprotie, f. Waardigheid f. ?'an pentaproot of vijtheer.
— Pentaptère, adj. [.H. n.] Vifvleugelig. —
Pentaptote, adj. [Gram. lat.] Nom p-, of als
subst . PENTAPTOTE , m.. Vaamwoord net 5 naamvalsbuigingen, p e n t a p t ó t o n n. — PeutapyIon, m. [Arch.] Gebouw n. met 5 deuren. —
Pentaquèdre, adj. [Didact., Bot.] Vijfzijdig.
— Pentarcliat, m. [Pout.] Waardigheid van
pentarch of vijfman; — tijdduur m. zijner ambtsbediening, o f manschap, p e n t a r c h a a t n. —
Pentarehie, f. Regéi ing f. van 5 mannen (gelijk
die van het Directoire in Frankrijk), vijfman
-i e f. — Pentarehique,-schapn.,etr
adj. Tot de pentarch ie behoorend, p e n t á r c h i s c h.
— Pentarho,nbique, adj, (Minér.] Met 5
ruiten. -- Pentargne, m. [Polst.] V2,á fman m.,
lid n. eener pentarchie, p e n t a r c h m. — Pentarrhène of Pentarrhine, adj., z. v. a. PEN-

TAN.nRE. -- Pentasépale, adj. [Bot.] Met 5
bloembladeren. — Pentaspaste, m. [Mécan. anc.]
Takel in. met 5 schijven (3 van boven en 2 van
onderen). — Pentaspernie, adj. [Bot.] Vij fzadig. — Pentastique, adj. [Didact.] Op vijf rijen
geplaatst. — PEN TASTIQUE , m. [Phiiol.] Vijfregelig
gedicht, p e n t á s t i c h o n n. -- [Arch.] , z. v. a.
Pentastorne, adj. [H. n.j Met
a monden of openingen. -- Pentastyle, adj.
PENTASTYLE.

—

[Bot.] Met S stijltjes. - PENTASTYLE, In. [Arch.]

Gebouw met 3 zuilenrijen van voren, p e n t á s t pl on n. — Pentasyllabe, adj. [Litt.] Vers n.,
voet m., woord n. van 5 lettergrepen. — Pentasyrinque of Pentésyrinx, f. [Ant. gr.] Hou
werktuig n. met 5 gaten, om het hoofd, de-ten
beide armen en beide beenen eens misdadigers daar
te steken. — Pentateuque, m. [Litt.] De-dor
vijf boeken n. pl. van Mazes, p e n t a t e u c h u s m.
— Pentathle, m.; Z. v. a . QUINQUERCE . — Pentatonie, m. [H. n.] Soort van plantenweegluis f.
— Pentatonon, m. [Mus. anc.] Interval n.

van 5 toonen in de grieksche muzijk.
Pentauréa , f. [Mnér. anc.] Magnetische
ijzererts, steen m., die gezegd werd andere steepen
aan te trekken en de kracht der andere edelsteenen
in zich te vereenigen.
Pente, f. Helling, schuinte, ,ylooijing f., afloop m.
(van een' grond of Benig vlak). La p- d'une montagne , d'une colline, d'nn chemie, de helling,
schuinte van een' berg, heuvel, weg. La p- d'une
rivière, de afloop, 't verval eener rivier P- douce,
aisée, raide, zachte, gemakkelijke, steile helling.
Le terrain va en p-, est en p-, het terrein of de
grond glooit, loopt af. — (fig.) La p- du plaisir,
du libertinage, de helling, het afloopend pad, het
medeslepend vermogen der vermaken, der losbandigheid. -- (fig.) Neiging, overhelling, zucht, voor
Suivre, Contrarier sa p- naturelle, zijne-liefd.
natuurlijke neiging volgen of inwilligen, bestrijden
of tegengaan. Avoir de la p- au mensonge, au

vol, tot leugen, tot diefstal overhellen, geneigd zijn
te liegen, te stelen. — [Ameubl.] Val f., afhangende strook stof rondom een' beddehemel, over
den bovenkant der bedgordijnen, aan de planken
eener boekenkast, enz. — [Arch.] P- d' un comble,
dakhelling, helling der beide zijden van een dak. —
[Arqueb.] P- dun fusil, bogt f. der kolf van een
g eweer. -- [Mar.] P- de mat, valling, achterover
een' mast. P- de tente, klep f. van-helingf.va
eene zonnetent. — [Tech.] Mettre le tabac a la p-,
tabaksbladen
aan de stelen ophangen.
de
Pentécomarchie, f. (pr. pein —; zoo ook de
volgenden) [H. anc.] Stadhouderschap n. over 5
marktvlekken; — tijdduur m. der ambtstbekleeding
van den pentekomarch; ook zijne woning f. —
marktover 5
Pentéeomargae, m. Stadhouder
vlekken, pentekomdrch. — Pentécontail n. met 50 ongeeorde, m. [Mus. anc.] Speeltuig
lijke snaren. — Pentecontaèdre, m. [Minér.]
V j ftigvlakkig kristal n. — Pentécontarchie, f.
(Anc. mil.] Bende f. van 50 peltasten of ligtgewapende voetknechten. — Pentécontarque, m.
Hoofdman van zulk eene bende, p e n t e k o n t á r eh.
— Pentécontore, m. [Mar. anc.] Schip van
50 roeibanken, van 50 rijen roeiriemen.
Pentécostaire of Pentécostère , adj.

--
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[Liturg.] Tot het pinksterfeest behoorend. — .els
subst. m. Kerkboek n. der grieksche Kerk, dat de
dienst van Paschen tot Pinksteren bevat. — Pentecostal, e, adj. [H. eed.]: Don p-, pinkstergave f., - geschenk-, -ojfer n. Deniers pentécostaux,

pinksterpenningen m. pl., pinkstergeschenk n. —
Pentecóte, f. Pinksteren, Pinkster, Pinksterfeest n. (bij de joden ter gedachtenis van de wetgeving op den Sinai, hij de christenen ter gedachtenis van de uitstorting des Heiligen Geestes).
Pentédecagone, ni. (pr. pein—) [Géom.]
Viftienhoek m.
Ventélique, adj.: Marbre p-, pentelisch marmer n. (uit den berg Penteliko bij Athenen).
Pentenne, f. [Péche] , z. PANTÈNE.
Pentésyr innx, f., z. PENTASYRINGUE.
Pentéininière, f. [Poés. anc.] Verslid n. van

vijf halve voelen of derd'halven voet; de ccesuur of
versnede na derd'halven voet of in den derden
voet (des hexameters), p e n t h e m i m e r i s f.
Penthèse, f. [1f, eccl.] Feest n. van Mariareiniging in de grieksche kerk.
Penthaphore, adj. [H. n.] Rouwdragend,
zwart- of donkerkleurig.
Penthon, Penton, m. [H. n.] Soort van
stekelbuik m. (tétrodon). ,

Pentier e, f., z. PANTIERE.
Pentisulce of Pentisulque, adj. [H. n.]

Vijfklaauwig, vijfteenig.
Peetoir , m., z. V. a. PENDEUR.
Pentsée, m. Kruinvlecht f. der Chinézen.
Venture, f. [Tech.] Hengsel, deur-, venster
P- Ilamande, vlaamsch hengsel (met twee-hengsl.
armen). — [Mar.] P-s de sabords, poorthengsels n.
pl., poortduimen In. pl., beslag n. van eene valpoort.
P- de petit sabord, P- en ter à cheval, hoef-

ijzervormig beslag van eene patrijspoort, hoefijzer n.
P-s de gouvernail, vingerlingen m. pl.
Pénule, f. [Ant. rom.] Wollen reis- of regen
kap (scortée geheeten, wanneer-mantel.
hij van leder was).
Pénultième, adj. [Gram.] Voorlaatste, op één
na de laatste: La p- s3llabe, of als subst. La pdun mot, de voorlaatste lettergreep van een woord.
— Le p- jour du mois, de voorlaatste dag m. der
maand.
Pénurie, f. Drukkend gebrek n., hoogste ar
uiterste behoeftigheid, volslagen ontbéring f.-moed,
Grande p- de denrées, de fruits, d'argent, volslagen gebrek aan eetwaren, vruchten, geld. -- (absol.)
Geldnood m., geldeloosheid f.
Péon, m. [Mil.] Soldaat in Indië, indisch infanterist, peon (ook pion geheeten). — [Poés.
anc.] Versvoet van 4 lettergrepen, waarvan ééne
kort en drie lang.
Péotte of Péote, f. [Mar.] Ligt venetiaansch
vaartuig n., groote ronde gondel f.
Pépasme, m. [Méd.] Ri jpwording, Fkoking f.
der ziektestof, waardoor zij voor de ontlasting rijp
wordt, pepásmus m., pepansis f. — Pépastique of Peptiqiie, adj. [Méd.] Rijpmafiend; kokend, vertérend. Médicaments p-s of als
subst. PÉPASTIQUES, PEPTIQUES, m . pl. Middelen,
die de rijping of koking der ziektestof bevorderen,
pepástika, péptika n. pl.
Péperin of Pépérino, m., ook Pépérine, f.

[Minér.] Pepersteen m., een graauwe vulkanische
steen, menigvuldig in de vlakte van Rome aan getroffen en tot bouwwerk gebruikt, p e p e r l n o m.
— Pépérite, f. [Minér.] Roode vulkanische tuf
steen, p e p e r I e t m. --- Pépéromie, f. [Bot.]
Soort van peperplant.

1- g Pépétiller, v.

n., nu PETILLER.

Pepie, f. Pip f., eene Longkwaal der vogels.
— (fig. et pop.) I1 n'a pas la p-, hij is een liefhebber van drinken, van een glaasje. Vous nous
ferez avoir la p-, gij laat ons dorst lijden, gij

schenkt niet. — Ook in een' anderen zin van eene
vrouw: Elle n'a point la p-, z ij kan goed haar
mondwerk roeren, hare tong staat geen ooqenblik stil.
Pépier, v. n. Piepen, tjilpen (van jonge vogels,
inz. van musschen).
Pépin (bij sommige Pepin), m. Pit, kern f.,
het zaad in 't hart van appelen, peren, m.eloenen,
enz. — Pépinière, f. Boomkweekerj f., jong
plantsoen n. ter ver p lanting. -- Grond m., waarop
men boomera kweekt. — (g.) Verzameling, ver
jonge lieden, van personen, die voor-enigva

PIERCE-POT.

---
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zékeren stand of beroep bestemd zijn, kweekschool,
oefenschool f.: La France est une p- de soldats.
Franke ijk is eene kweekschool voos' soldaten. —
Pépiniériste, m. (of als a(Ij. Jardinier p-) Boomkureeker in.

Pépite, I. [Minér.) Klomp gedegen goud (zoo
als men die somtijds in de mijnen aantr (' ft), p epiet m.
Péplid.e, f., Péplion, Péplis, (pr. —piice),
m. [liet.) Wilde of wate•- porselein I.
P(ploIn of Peplum, m. (pr. —plome) [Ant.]
Plooimantel m., plooinik staatsiekleed, grieksch
wijd en 1/jij vrouwengewaad n. --- TI"ill ,, met
goud geborduurde sluijer m. voor 't standbeeld van
Minerva b2,1 Zen ommegang der Panathencoen. —
Bekleeding f. der godinnen-beelden.
Pépon, m., z. PEPIRON . — Péponide, f.

[Bot.] Pompoenachtige vrucht f. --- Péponifère,
Pompoenachtige vruchten dragend.
Pepside of Pepsis, m. [H. n.] Graafwesp m.
Pepsie, I. [1:1éd.j Kokinr;, rypzng der spijs
vertering, p e p s i s f. — Pepsique, add.-voclden,
[1V1éd.] Die kokinq betreffend, rijpend, vertérend,
p ép s i se h,. Remédes p-s, of als subst. PEPSIQOTES M .
pl. t'ertéring.,middel, rertéring bevorderend rnidriel, p it t i. ka n. pl. — Peptiq.ie, z . PÉP ASTIQUE.
j - Pepyer, V. n., z. v. a. BEGAYER.

Péquet, m. [Anat.] Réservoir de P-, z. v. a.
c^ITERINE lombaire.

Péragration , f. [bidact.] .Doorwandeling,

doo• u't'i ving, reis f. -- [Ast r.] Loop in (ener ster
door den dierenriem, tot weder op 't zelfde
punt wederkeert, p e r a g r á t i e f. -- I- Péragrer, V. n. Reizen, doorzwerven, inz. ter béde-

man. -- i11anteau p- par la pluie, van den regen
doornatte mantel m. — Etre p- jusqu'aux os, z.
os. --- Coeur p-, doorboord, doorstoken hart n. --

(fg.) Avoir Ie coeur p-, 1'áme p-e. les entrailles

p-es, diep getroffen, innig bedroefd, in smart verzonken zijn. Maison Bien p-e, goed verlicht, hel
huis, huis niet vele en groote ramen of lichten.-der
Forêt Bien p-e, bosch niet goede wegen of paden.
Rue bien p-e, goed aangelegde, in goede rigting
loopende en (doorgaans) repte, heldere straat f.
— [Peint.] Paysage Bien p-, goed geopend landschap n. (dat de verafzijnde voorwerpen laat zien).
— [Mar.] Vaisseau p- pour soixante canons, voor
60 stukken geboord schip n. — IBlas.] Pièces p-es,
doorbroken, opengewerkte, doorzigtige stukken n.
pl. — [Tech.] Etotfe p-e, te sterk gevolde of gewalkte stof f. -- P- à jour, opengewerkt, met ope-

ningen. — Vin p-, Tonneau de vin p-, opgestoken wijn, aangestoken wijnvat n. — (fig.) Panier
p-, z. PANIER. — Être has p-, aan lager wal zijn,
weinig o/' niets meel' bezitten. --- PERCÉ , m.,
z, v. a. PERCEE.
Perce-á-main, m. [Luth.] Handboor f. voor
de gaten der speeltuigen. (Plur. Des perse-b-main.)
-- Perse- beurre, m. Boterboor f. (Plur. Des
perse-beurre.) — Peree-bois, m. [H. n.] Hout worm m. (Plur. Des perse-Bois.) — Perse -bos-

se, m. [Bot.] , z. V. a. LISYIIACHIE. (Plm'. Des
perse-bosses.) — Perse-bourdon, in. (Tech.],
Z. PERCE . (Plur. Des perse bourdons.) -- Perceehaussée, m. [H. n.] Insect, ter grootte des

meikevers, dat gaten in dijkeet en wegen boort. (Plug.
Des perse- cliaussées.)— Perse- crane, m. [Cur.]
Schedelboor f., schedelsnijder m. (voor de doods
vaart reizen. — -f- PÉRAt;RER, m. Rédevaart f. als vrucht in de baarmoeder). (Plur. Des perse -crane.)
Percée, f., of Percé, m. Weg, doorgang m.,
opgelegde boetedoening.
t Pérarnibulation, I. Doorwandeling f. int. pad n ., opening f. in een bosch, hetzij om het
om te schouwen of te bezigtigen, woudschouwing; toegankelijk te maken of om gezigtspunten te openest: 11 y a plusieurs p-s dans cette forét, er zin
--- ook: opmeting f. van een terrein.
Péranie, I. [Bot.] Kuischboom m. van Guiana. in dat bosch verscheidene wegen, doorhakkingen.
Peramèle, m. [H. n.] Buideldas m., een vleesch- Belle percée de vue, Beau percé, schoon uitzigt
in een woud. — (fig.) Faire une p- dans les ba
etend buideldier van Nieuw- Holland.
Pérapetale, m.,

door de vijandelijke bataljons-tailonsem,

E.
beter PARAI'ÉTAL

Pératoseopie, f. I_Divin.] tf'aarzeggerfi f.
uit de luchtverschijnselen .— Peratoseopien, m.,
-ne, f. Waarzegger m., - zuster f. uit de lucht

-verschijnl.

Perage, m. [Tech., Mar.] Het boren , int.
van gaten voor pinnen, voor bouten.
Percale, f. [Com.] Zeer kort geschoren en digt
geweven oost - indisch wit katoendoek n., nu ook
in Europa voorireffel jk na g einaakt, p e r k a 1 n.
-- Perealine, f. Ruig, losgeweven en ligt katoendoek n., pensaline f.
Persart, e, adj. Borend, tot boren geschikt,
doordringend, scherp, spits: Aléne p-e, scherpe
eis I. Ce forel. nest pas asset p-, die boor dringt
niet genoeg door, sn'jjdt niet penneg. — (fg.) Doordringend, gevoelig, scherp, vinnig; schel, zeer hel
to (t n); scherpziend, scherpzigtig; schran--der(van

boren, zich een' weg banen, eene opening maken

door de vijandelijke bataljons. — I1 a fait one p-

assez avant dans 1'11e de Madagaskar, hij is vrij diep
in 't eiland, in 't binnenste van 't eiland M. doorgedrongen. -- [Exploit.] P- de communication,
verbindingsweg m., gemeenschap f. tusschen twee
onderaardse/te gangen. -- [Fond.] 4floopgat n. of
opening f., waardoor het gesmolten metaal uit den
smeltoven in de vormen a fvloelt.
Perse- fenille, f. [Bot.], z. v. a . BUPLEVRE .

(Plur. Des perse- feuiiles.) -•- Perse- forèt, m.
(fam.) Stout boschjager m. (Plur. Des perse- forels.)
— Perse- lettre, m. Briefpriem m. (waarmede
men de brieven of oorkonden doorboorde, om er het
zijden koord of lint door te steken, dat het zegel
moest dragen. (Plur. Des perse- lettres.)
Pei-cement, m. Het boren, doorboren of doorgraven; doorboring, doorgraving, doorsteking; de
daardoor ontstane opening f. Le p- d'un mur, het
doorbreken van een' muur. Le p- d'un puits artésien, het boren van een' artesischen put. P- dune
montagne, doorgraving, doorboring van een' berg.
P- dune digue, doorsteking van een' dijk. Le pde I'isthme de Suez, de doorgraving van de landengte van Suez.
Perse- nmeule, m. [Tech.] Stalen werktuig n.,
waarmede men 't geit in de sljpsteenen boort, sl^psteenboor f. (Plur. Des perse- meules.) — Percemousse, f. [Bot.], z. v. a. POL YTRIC . (Plur. Des

der. Froid p-, scherpe, doordringende, vinnige
koude f. Sons p-s, Cris p-s, doordringende, schelle
loonera n. pl , krijschend geschreeuw n., schelle
kreten in pl. — • eux, Regards p-s, scherpziende
hogen n, pl., doordringende, doorborende blikken,
adelaarsblikken fl1. pl.; ook: vonkelende, zeer levendige, glinsterende oogera n. pl. -- Intelligence p-e,
Esprit p-, doordringend, scherp verstand n.
Perearbuure, m. [Chien.] Koolstofverbinding
piet de grootste hoeveelheid koolstof.
Perse, f. T('erkluig n. om te boren, om gaten of
openingen te maken. -- [Luth.) Boor f. voor de
aten in muzijkinstrumenten, pjjpenboor, baspjp- perse-mousse.) — Perse- muraille, f. [Bot.],
oor (perse- bouráons ). -- El' PERCE , loc. adv. Oltggestoken
(van geestrijke vochten in vaten, waarin

men een ,gaatje boort om te kunnen (l ftappen)
Mel t.re du vin en p-, een vat win opsteken. I1 ne

faut pas laisser longtemps ce vin en p-, men

moet dien wijn niet lang opgestoken laten liggen.
-- z. Ook PERCES.

Percé, e, adj. (en part. passé van pers('r):
Montagne p-e, doorboorde, doorgegraven berg in.
Oreilles p-s, doorboorde oorgin n. pl., ooien met
ringgaatjes. Vase p-, doorboorde vaas f. -- Cocons
p-s, doorboorde tonnetjes n. pl. (door welke de
vlinders heen gekropen zijn). --Abcès p-, doorge.stoken zweer of verzwering f. Homme p- de coups,
vaan ,steken doorboord., door vele steken gewonde

z. PARIETAIRE. (Plur . Des perse-murailles.) —

Perce-mare, f., of Percemur, m. [Tech.]

Snippers m. pl., afval m., afschraapsel n. bij leder bereiders (waarvan lijm gekookt wordt) . -- Perceneige, f. [Bot.] Sneeuwbloem f., sneeuwklokje,
vastenavondzotje n., een der eerste lentebloempjes,
dat nog onder de sneeuw zijne knoppen doet uit
Des perce-neige.) — Perse- oreil--lopen.(Pur
Ie, m. [H. n.] Oorworm m. (Plur. Des perceoreilles.) — Perse -pied, m. [Bot.] Kleine of
engelsche steenbreke f. (Plur. Des perce-pieds ) --Peree-pierre, f. [Bot.] Steenbreke f. (saxifrage,

een plantengeslacht van vele soorten.
(Plur. Des perce-pierres.) — Perse -pot, m..

passe-pierre),

[H. fl], z. V. a. SITTELLE.

PERCEPTE U R
Pereeptenr, m. [Admin ] Ontvanger, gaar
-der,in
belastingen, tollen of accijnses.
Pereeptibilité, f. Ontvangbaarheid, hefbaarheld, inbaarheid, geschiktheid van ontvangen of gei.nd te worden: La p- d'un inlpót. — [Phil.] Waar
bemerkbaarheid , p e r c e p t i b e l i--nembarhid,
I e i t f.: La p- d'un objet au microscope. — Ook:
het vermogen om zich zelven van zijne gewaarwordingen rekenschap te geven. — Perceptible, adj.
Ontvangbaar, inbaar, hefbaar: Impót p-, Deniers
p-s. he f bare, ontvangbare belasting f., penningen m.
pl. of gelden n. pl. — Waarneembaar, bespeurbaar, merkbaar, bemerkbaar door de zintuigen of
door den geest (doorgaans met eene ontkenning
tjebézird): Cela nest point p- aux yeux, au toucher,
a 1'oreille, an gout, a I'odorat, dat is voor de oogen,
voor 't gevoel, voor 't gehoor, voor den smaak,
voor den reuk niet bespeurbaar, dat is niet zigtbaar, niet voelbaar, niet hoorbaar, niet proef baar,
niet ruikbaar, dat laat zichniet zien, voelen, booren, proeven, ruiken. -- La finesse de cette dpigramme est a peine p-, het fijne van dat puntdicht is naauwelijks mei kbaar, voelbaar. — Pereeptiblennent, adv. Op eene merkbare wijze.
— Perceptif, eve, adj. [Phil.] De waarneming
betreffend: La faculté p-eve, het waarnemings-,
voorstellings-vermogen. — Perception, f. Ontvangst, inzameling, heffing, inning', ingaring der
inkomsten, der belastingen, p ercd pt i e f. — Ontvangersarnbt, gaarderschap n.: Il a, a Paris aulant de p-s que d'arrondissements. -- [Phil.]
Waarneming , voorstelling met bewustzijn door
middel van de zintuigen; gewaarwording, werking
van 't waarnemingsvermogen, p e r c é p t i e f.
Perser, v. a. Doorboren, doorsteken (door en
door steken), doorbreken, doorgraven, doorstooten,
doorslaan; rioorsteken (door steken indringen), insteken, openen, Bene opening maken. P- one montagne, an mur, on ais, oenen berg doorgraven,
Benen muur doorbreken, eene plank doorboren of
doorschieten. P- les oreilles pour y mettre des
boucles, gaatjes in de ooren steken, rte oorei doorsteken , om er ringen in te hangen. — P- on
abcès avec one lancette, eene zweer, een gezwel
meteen lancet doorsteken, openen. Vous n'arriverez
pas à lui qu'après m'avoïr percé le coeur, gij zult
hem niet genaken, voor ge
ge mij het hart hebt doorboord, getroffen.. P- un
de coups, iemand
vele wonden (degen -, dolk-, messteken) toebrengen.
— P- un puits, een' put boren. — (bij overdrijving) Les os lui percent la peau, z. os. -- Pune foret, één of meer wegen, paden, doorgangen
in een bosch hakken. P- one rue, eene straat doorslaan, doortrekken (door de gebouwen weg te breken in de rigting, die zij volgen moet) . P- une
croisée, uni Porte dans un mur, Bene vensteropening
of een vensterlicht, sine deuropening of deur in
een' muur breken of aanbrengen. — [ Mar.] P- an
navue, de poorttin , geschutpoorten van een schip
uitzagen. --P- un tonneau, une pièce de vin, Pdu vin, een vat win, wijn opsteken (z. v. a. mettre
en PERCE) . P- son meilleur vin pourrégaler sis
amis, zijn' besten wijn opsteken om zone vrienden
te onthalen. --- (fig.) P- Fair de ses ens, de lucht
niet zijne kreten doorboren, van zijne kreten doen
weergalmen, een doordringend geschreeuw aanh.e ffen. Crier a p- les oreilles, een oorverdoovend.
oorverscheurend geschreeuw aanheffen, schreeuwen,
dat iemand hoorera en zien vergaat. — (fig.) Van
smart vervullen of doordringen, smartelijk aandoen,
grieven: Cet aiïreux spectacle pence le coeur,
1'áme, les entrailles, dat afgrijselijk tooneel doorboort het hart, is zielverscheurend, doet ons tot
in het diepst der ziel gevoelig aan. --Vous aiguisez les flèches dont on les perce, gij scherpt de
pijlen (der spotternij, der kritiek, enz.), waarmede
men hen treft. — Doorheen dringen, door en door
nat maken, doortrekken: La pluie a percé mon
habit, de regen is door mijnen rok heen gedrongen.
-- [Tech.] P- une étoffe, eene stof vollen, walken.
-- (absol.) Cette étotte, Ce drap ne perce point,
die stof, dat laken laat geen water, geen' regen
door, is waterdigt. --- (bij overdrijving) L'orage
ma perse jusqu'aux os, de bui heeft mij tot op
't hemd nat gemaakt — Doorheen dringen, doorbreken, doorheen breken, doorheen slaan: Le chasseur perce les buissons, de jager dringt door de
struiken heen. Les Francais percerent l'aile droite
,
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de l'ennemi, de Franschen doorboorden 's v ands
regter vleugel, drongen, sloegen zich door 's v-gands regtervleugel heen. P- la foule , door de
menigte heen dringen, zich een' weg door 't gedrang banen. -- (fig.) La vérité ne peut p- la
Poule des flatteurs pour aller jusqu'au roi, de
waarheid kan zich door de vleijers heen geen' weg
tot den koning banen. — (absol.) Si compacte que
soit la Poule, percons toujours, al is 't volksgedrang
ook nog zoo groot, laat ons maar doordringen. —
(par anal.) Le soleil perce les nuages, de zon
boort (de zonnestralen dringen) door de wolken
heen. La lumière perse les tenèhres, het licht
dringt door (verdr J«l) de duisternis. — ( fig.) Le
soleil de la vérité a percé les nuages de 1'erreur,
de zon der waarheid heeft de wolken der dwaling
doorboord. -- P- l avenir, de toekomst binnendringen, in de toekomst dringen, lezen, het toekomende
voorzien, raden, voorspellen. -- P- un mystère,
een geheim doorzien. ••••p...e PERCER, V. n. Doorkomen, doorbreken, zich Bene opening maken: Les
dents vont hientót p- is set enfant, de tanden
zullen bij dit kind spoedig doorkomen, doorbreken.
Cette tumeur persera d'elle-même, dit gezwel zal
van zelf doorbreken, opengaan. --- La lune perce
a travers les nuages, de maan schijnt door de
wolken heen. Le jour perce, de dag komt door,
aan. — Indringen, doordringen: Le coup perse
dans les chairs, de steek (stoot, houw, slag, het
schot, enz.) dringt tot in 't vleesch door. P- dans
l'avenir, dans le fond dune atl'aire, in de toekomst
dringen of lezen, eene zaak tot in den grond doorzien. — Aan den dag of aan 't licht komen, uit
zich openbaren, zich te kennen geven, zich-komen,
verraden: La vérité pence tot ou lard, de waar
komt vroeg of laat aan 't licht. Le secret le-heid
mieux gardé finit toujours par p-, het best bewaard.
geheim komt ten laatste uit, wordt eindelijk openbaar. Rien ne perse encore, er is nog niets uitgelekt, ruchtbaar geworden. Dans set ouvrage, le
sentiment perse a chaque page, in dit werk laat
zich op elke bladzijde 't gevoel bespeuren. Le caractère d'un homme perce plus on moms dans sis
discours, iemands karakter openbaart, verraadt
zich meer of min uit zijne woorden. -- [Véner.]
Le serf perse, het hert breekt of gaat door, neemt
de vlagt. --- Uitgang hebben: Cette maison perce
dans (sur) deux rues, dat huis heeft uitgang op
twee straten. — In de wereld vooruit komen, zich
een' weg banen (tot fortuin, tot waardigheid), opklimmen, zich verheffen: Ce jeune homme persera
par son mérite, die jongeling zal door zone ver
opgang maken, tot aanzien komen. 11 a-dienst
beaucoup de peine h p-, hij heeft veel moeite om
zich eenen naam te maken, om vooruit te komen.
— Doorbreken, zich voortplanten, zich mededeelen.
veld winnen: La liberté, La plhilosophie perce chez
tons les peuples, dans toutes les classes de la
société, de vrijheid, de wijsbegeerte dringt door,
plant zich voort tot alle klassen der maatschappij.
SE PERCER, v. pr. Zich doorsteken, zich
doorboren: A ces mots, it se perca le coeur, Ie
sein, bij dezewoorden doorstak hij zich. -- (fig.)
Se p- de sis propres traits, zich met zijne eigen
wapens bestrijden of kwetsen, zich zelven op 't
gezigt slaan, zelf in den kuil vallen, dien men
voor een ander heeft gedolven. — Se p- an abcès
á la main, zich eene zweer op de hand doorsteken,
openmaken. — Elkander doorsteken: Its se sont
p- la poitrine, zij hebben elkander doorstoken. Its
se sont p-s de coups de poignard, zij hebben elkander eene menigte dolksteken toegebragt. — Doorboord worden: Le Bois se perse facilement, het
hout laat zich ligt doorboren, men boort gemak
hout heen.
-kel2jdorht
Perserwt of Pescerat, m. [H. n.] , z. v. a.
PASTENAGUE.

Percerette, f. [Tech.] Zwikboortje n
Perse- roche, f. [H. n.], z. v. a. TERÉBELLE.
(Plur. Des perse-roches.) — Perse-ronde, f.
[Tech.] Stangpasser m. der zee/makers. (Plur.
Des perse-rondes.)
Perses, f. pl. [Tech.] Gaten n. pl. van een
blaas- instrument: Les p-s de la flute, de la clannette, de gaten der fluit, der klarinet.
Perse-terne, m. [Bot.] , z. v. a. NOSTOC.
Perceur , m. [Tech.] Boorder; scheepsboorder m. (gatenborend werkman); — drilboor f., door;
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slag m., waarmede men in de naalden de oogen of stokje in eene vogelkooi, vogelstokje n. — Nacht
-hok
n. der hoenders.
gaatjes boort of slaat.
Percillette, f. [Bot.] Soort van mosplant f.
Percevant, e, adj. Waarnemend, met waar
Pereis, m. [H. n.] Roivormige ombervisch m.
begaafd..
-nemigsvro
Pereevoir, V. a. Ontvangen, innen, garen: P- (sciène cylindrique) ;
Perelus, e, adj. Lam, verlamd, beroerd, gedes contributions, belastingen ontvangen. — [Phil.]
Gewaar worden, ontwaren, den indruk der voor raakt: Il est p- de tous ses meetbres, zijn geheel
ligchaam
is lam ; hij is aan al zijne leden geraakt.
les
sens
ontvangen, opvatten: C'est par
-werpn
que nous percevons les dilférentes sensations, door — (fig. et fam.) Avoir l'esprit p-, Ie cerveau p-,
middel der zinnen ontvangen wij de verschillende weinig verstand hebben, zwak van begrip zijn.
Percnoptère, adj. [H. n.] Met zwarte of
gewaarwordingen. — (absol.) Le vieillard ne perEgypcoit guère, de grijsaard ontvangt weinig indruk zwartgevlekte vleugels. — PERCNOPTERE, m.(pr.
pertische
of kleine gier m. — Perenos, nl.
buiten.
-kenva
knoce) Soort van arend m.
Perchant, m. [Chas.] Lokvogel m.
Percoides, m. pl., z. V. a. PEP.CHIDES.
Perch.aqueue , f., verspelling van PERD-SA
Persoir, ni., of Pergoire, f. [Tech.] Boor,
Perche, f. [Metrol. anc.] Roede, meetroede f.; handboor; kelderboor, fret t.; doorslag m. der smeden.
P- a fromage, kaasboor.
viercarrée,
Proede
gemeten
voorwerp.
het met de
Pereophis, m. [U. n.] Vischslang T. of slangkante roede. Acheter vingt p-s de terrain, twintig
roeden grond koopen. — Staak m., stang; lat f., visch m. van Brazilië.
Perna, e, adj. (en part. passé von percevoir)
kleêrstok m. Planter des p-s, les p-s dune hou
staken in den grond zetten, de hopsta--bloniêre, Impot p-, ontvangen impost m. of belasting f. —
met
Ol►jet
p-, waargenomen voorwerp n.
Faire
une
clóture
avec
des
p-s,
ken inplanten.
Percussion, f. Stoot, slag, schok m., botsing f„
staken 0/' latwerk afsluiten. Les p-s des tentes, de
tentstaken. Étendre du linge sur une p-, linnen op het aanstooten of botsen van twee ligchamen,
een' stok, een kleêrstok hangen. Mettre le faueon p e r c s s s i e f. — [A.rqueb.] Batterie à p-, percussur une p-, den valk op eene stang zetten. — P- sie- of slagslot n. Fusil á p-, percussie- of slagged'un batelier, schippersboom m. — [ Fauc.] Se bat- weer n., waarvan de lading ontbrandt door den
tre à la p., op de stang fladderen;—(fig. et prov.) slag van een' hamervormigen haan op een busje of
vechten, elkander slaan, zonder elkander veel zeer slaghoedje, dat knalpoeder bevat. Les corps du p-,
te doen. — (fig et fam.) P -, Grande p-, lang en het lijf van den percussie-toestel. Couvre-p-, per-QUEUE.

mager mensch, staak, lange staak, boonenstaak, lantarenpaal m. — [ Arch. anc.] P-s, dunne, hooge
pijlers m. pl. der gothische kruisgewelven. — [ Pêche]
Vischroede f., hengel m. — [ Chas.] P-s, 1pmstangen. -- P-s du serf, stangen van 't hert, de beide
hoofdhorens van 't hertsgewei. — [ Tech.] Tirer
on drap à la p-, een stuk laken uit de haren of
uit het eerste water werken, de vezels der gevilte
oppervlakte met kaarden losmaken.
PERCHE, I. [H. n.] Baars m. P- de rivière, de
mer, rivier -, zeebaars.

cussie- platlood, percussie-deksel n. — [ Mid.] Onderzoeking door middel van aanklopping op de wanden van een hol ligchaamsdeel, percussie f. P- de
la poitrine, het aankloppen der borst. — [Mus.] Instrument de p- , slagspeeltuigen, slaginstrumenten n. pl. (die bespeeld worden door ze aan te
slaan). — [Phys.] Machine de p-, stoot -machine f.,
werktuig tot het neuzen van proeven omtrent de
snelheid van bewogen ligch,amen na den stoot. - Percuter, V. a. Kloppen, stooten, schokken.
-- [Mid.] De percussie of aarsklopping bij een geneeskundig onderzoek in 't werk stellen, p e r c u t é r e n. P- médiatement, middellijk percutéren,.
een klankgeleidend ligchaam tusschen de onder
borst en de aankloppende hand plaatsen. —-zochte
SE PERCUTER, V. pr. Aangeslagen , gepercuteerd
worden. — Het part. passé is ook adj.: Ventre
percuté, Poitrine p-e, door aanklopping onderzochte, g e p e r c u teerde buik m., borst f.

Perché, e, adj. (en part. passé van percher) :
Oiseau p-, op een' tak, stok, kruk, lat, enz. gezeten vogel m. Poules p-s, roestende, op stok, op
roest zittende kippen f. pl. Les moineaux p-s sur
mon toit, de op mijn dak neergestreken, zittende
musschen f. pl. Le pinson est plus souvent posé
que perché, de vink zit meer op den grond dan op
boomtakken. — (fig.) I1 est toujours p- (of à chePerdable, adj. Verliesbaar, te verliezen: Proval) sur ses aïeux, hij laat zich altijd voorstaan
op zone afkomst. — PERCHÉ, m.: Tirer les faisans ce s, Gageure p-, verliesbaar regtsgeding n., te verliezen
weddenschap f. — Perdant, e, adj. Vertakken
den
boom
of
van
de
an p-, de fazanten uit
nederschieten. — Perehée, f. Groep of school liezend: Billet, Numéro p-, verliezend, met een'
.

neêrgestreken vogels. — [Chas.] Strik m. voor
kleine vogels. — [Agric.] P-s, aangeaarde, door
greppels gescheide hoogten, op welke men de wijnstokken plant.
Percher, V. a., Se percher, v. pr. Opzitten
(van vogels), op een' boomtak, stok, staak, lat, enz.
gezeten zijn, zich nederzetten, nederstrijken, gewoon zijn op die wijze te rusten, roesten: Les callles, Les alouettes ne perchent pas, de kwartels,
de leeuweriken roesten niet, zetten zich niet op
boomtakken, stokken, enz. Un moineau vint se percher sur ma fenêtre, eene musch zettede zich op
mijn venster neder. — ( fig. et fam.) Zich op eene
hoogte plaatsen, om beter te zien of te hooren:
Pourquoi vous p- si haut? waarom plaatst gij u
zoo hoog? — Percher, m. [Tech.] Droogstel ling f. voor de plaggen van gebruikte run. — Perchette, f. (verklu). van perche) Staakje n., kleine
boomstut m. — [ Pêcbe] , z. v. a. BALANCE. —Pereheur, ease, adj. [H. n.] Zich op boomtakken
enz. nederzettend, roestend. -- PERCHEURS, m.1.
Vogels, die gewoon zijn op boomtakken enz. neder
te strijken en te rusten, roestende vogels m. pl. —

niet uitgekomen briefje of hommer n., niet m.—PERDANT, m., -E, f. Verliezer nl., verliesster f. Les
gagnants et les p-, de winners en de verliezers. PERDANTE. f. (ot als adj. Marie perdante) [Mar.]
Afgaand tij, vallend water n., eb f. — t Perdeur, m., -euse, f. z. V. a. PERDANT.
5 Perdiablé, e, adj. Geheel van den duivel
bezeten. (kleurige steensoort f.
Perdicite, f. [Minér.] Patrijssteen m., patrijs Perdition, f. Slecht gebruik n. van iets, verkwisting f. (in dezen zin zelden voorkomend dan
in): Tout son bien s'en va en p-, zijn geheel ver
gaat door verkwisting verloren. — [ Mar.]-mogen
Etre en p-, in gevaar zijn van te vergaan, te ver ongelukken. — [Théol.] Verder/Th., verdoemenis f.:
Etre dans le chemin, dans la voie de p-, op den

weg des verderfs zijn. Fréquenter une maison de
p-, een huis der ondeugd, der ontucht, des verderfs
bezoeken. — Judas est appelé Ie fels de p-, Judas
wordt de zoon des verderfs, der verderfenis genoemd.
Perdre, v. a. Verliezen, kw ij t raken, niet meer
hebben. P- son bien, sa place, zijn vermogen, zonen
post verliezen, er van beroofd worden. -- P- une
bonne occasion, eene goede gelegenheid verliezen, .
PERCHEUSE, f. [H. n.], z. v. a. FARLOUSE.
—
Perchides, m. pl. [H. n.] Visschen m. pl. van niet waarnemen, voorbij laten gaan, verzuimen.
P- un bras, une jambe, la vue, la santé, een'
't baarsgeslacllt.
verliezen.
Perchis, m. [Hort.] Tien- tot vijftienjarig arm, een been, 't gezigt, de gezondheid
P- la guieté, l.usage de ses sens, zijne opgeruimd
hout n. — Afsluiting, ogntuini.ng f. van staken.
gebruik van zijne zinnen verliezen. — Y--heid,'t
% Perchlorate, m. [Chico.], z. v. a. oxYles bonnes graces de qn., iemands gunst verliezen.
CHLORATE. — Perchloraare, ni. [Chim.] Chloor
grootst mogelijke hoeveelheid-verbindgf.mt P- son Crédit, sa réputation, zijn krediet of ver
zijn' goeden naam verliezen. — I1 a perdu-trouwen,
chloor.
de
Perchoir, m. Hoenderrek n. , hoenderstok, le gout de l'étude, hij heeft den smaak voor
— On perd tout quand on peril~
studie
verloren.
hoenders
roesten;
roeststok m. , stok waarop de
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un ami lidèle, men verliest alles, als men een' trouzven vriend verliest. — P- son père, sa mère, ses
enfants, zijn' vader, zijne moeder, zijne kinderen
verliezen. — Ces arbres ont perdu leurs feuilles,

olie boomgin zijn hunne bladeren kwijt. Cette étoffe
perd sa couleur, die stof verliest hare kleur, ver
verschiet. — L'ennemi perdit dix mille horn--blekt,
tiles, de vijand verloor tien duizend man, er sneuvelden van den vijand tien duizend man. — [Mar.]
P- ses mats, ses cdbles, zijne masten, zijne kabels
verliezen, kappen. P- son aire, le vent, zijne vaart,
het voordeel van den wind, de loef verliezen. P-

fond, z . FOND . P- la tramontane, z . TRAMONTANE.
— P- la vie, het leven verliezen, sterven. — P- la
parole, 1'usage de la parole, de spraak, 't vermo-

gen om te spreken verliezen, niet meer kunnen
spreken, zonder sprakeloos of spraak liggen. —
(hg.) 11 perdit la p arole de surprise, d'admiralion,

de crainte, hij bleef staan, stond verstomd van
verbazing, bewondering, vrees. — P- haleine, l'haleine, la respiration, den adem verliezen of kwijt
raken, buiten adem geraken; ook: met moeite adem
halen. — P- la tête, het hoofd verliezen, onthoofd
worden. — (Tg.) P- la tête, ['esprit, krankzinnig
worden; ook (en doorgaans): zijne tegenwoordigheid
van geest, zijne bezonnenheid verliezen, niet meer
weten waar men is of wat men doet. — P- la
mémoire, 't geheugen verliezen; (fig.) vergeten, niet
meer gedenken. — P- son mouchoir, son chapeau,
zin' zakdoek, zijn' hoed verliezen, te zoek maken. —
Cette bonne a perdu it la promenade l'enfant qui.
lui était confie, deze kindermeid is het haar toe-

betrouwde kind op de wandeling kwijt geraakt. —
Ce postillon a perdu ses voyageurs, deze postiljon
heeft zijne reizigers van den regten weg gebragt.
— P- son chemin, van den regten weg raken. Les

chiens out perdu la piste du cerf, de honden hebben 't spoor van 't hert verloren. — (fig.) P- la
trace, les voles, le train d'une affaire, niet meer
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dat gezelschap zal here spoedig van zijn eer en
goeden naam berooven, in den grond helpen. Ses
ennemis ont eu beaucoup de peine á le p- dans
['esprit du rol, zijne vijanden hebben veel moeite

gehad om hem de gunst des konings te doen verliezen. P- une felle, en abusant de sa crédulite, een
meisje verleiden, onteeren, door misbruik van hare
ligtgeloovigheid te maken. — L'orgueil perd Yes
hommes, de hoogmoed verderft de nenschen, stort
hen in 't verderf. L'amour des richesses 1'a perdu,
de geldzucht heeft hem ongelukkig gemaakt. — Pune ame, eene ziel in 't eeuwig verderf storten.
— Bederven, beschadigen: L'inondation a perdu les
bids, de overstrooming heeft de granen bedorven.
Cette tache d'huile perd mon habit, die olievlek
bederft mijn' rok. — Un moment peut tout p-, een
oogenblik kan alles bederven. — [Gray.] P- une
taille, eene snede wegwerken, haar met eene andere
als ineen doen vloeijen. — [Jeu] P- les cartes,
minder slagen maken dan de tegenpartij. ...^.^.
SE PERDRE, V. pr. Zich verliezen, verloren gaan;
zich in het verderf storten; zich verloopen, zich
bederven; verdwijnen, vergaan; verdwalen; in onbruik raken, vervallen. Le chemin se perd en eet
tindroit, op deze plaats verliest zich de weg, houdt
de weg op gebaand te zijn. Nous nous perdimes
dans la forét, wij verloren ons, geraakten van den
weg af, verdwaalden in het woud. Cette rivière
se perd dans les sables, dans un lac, deze rivier
verliest zich in het zand, ontlast zich in een meer.
Ii se perd dans les raisonnements, hij verdwaalt,
raakt van den weg in zijne redenéringen. Se pdans des disgressions, te ver uitweiden. — Vous

vous perdez d'honneur et de réputation, gij doet
uwe eer en uwen naam verloren gaan. Jouer a se
p-, alles op 't spel zetten. — Le vaisseau s'est
erdu sur la cote, het schip is op de kust verongeukt, vergaan. -- La bouteille n'était pas bouchee,
l'esprit s'est perdu, de Pesch was niet toe, de geest
is vervlogen. — Cet usage s'est perdu, dat gebruik
heeft opgehouden, is in onbruik geraakt. Ce mot
s'est perdu, dat woord is in onbruik geraakt. —
[Peint.1 Des couleurs qui se perdent l'une dans
l'autre, kleuren, die zich in elkander verliezen, die
in elkander wegsmelten. — [Jeu] Se p-, verloopen (op 't biljart). Vous vous êtes perdu, gij zijt
verloopen. — Le ballon se perd dans les nues, de

Y

op de hoogte van eene zaak zijn, niet meer weten
hoe ver zij gevorderd is. — P- du terrain, grond
verliezen; (fig.) in eene zaak of onder neming achteruit gaan, terugdeinzen. — P- de vue, uit het
Bezigt, uit het oog verliezen. P- la terre, un vaisseau de vue, den wal, een schip uit het gezigt ver
(fig.) Ne pas p- qn. de vue, iemand in 't-liezn.
oog houden, scherp bewaken. P- qn. de vue, iemand
uit het oog verliezen, niet meer van hem hoorera; luchtbal verdwijnt in de wolken. — (fig.) Se pook: iemand in de hooge vlugt zijner redenering dans les nues of maages, z. NUAGE. — (fig. et fam.)
niet kunnen volgen. P- de vue une affaire, eene Je my perds, hier staat mijn verstand stil.
Perdreau, m. [H. n.] Jonge patrijs m., pazaak uit het oog verliezen, er niet meer aan denken.
— P- le fel du discours, den draad, den loop of trijsje n. — [Anc. mil.] Steenwer ptuig n. der midzamenhang der rede, des gespreks kwijt raken. — deleeuwen — Patrysgranaat f. (grenspalen.
Perdriaux, m. pl. Steenen m. pl. rondom de
P- pied, P- terre, geen' grond (waterbodem) meer
Perdrier of Perdrieur, m. [H. de France]
voelen; (fig.) niet meer weten waar men is of wat
men doet. — P- son temps, zijnen tijd verliezen, Patrijzenjager m.
Perdrigon, in. [Hort.] Groote blaauwe pruim f.
een slecht, nutteloos gebruik van zijnen tijd maken.
Perdrix, f. [H. n.] Patrjs in., veldhoen n.
P- sa jeunesse, zijne jeugd verbeuzelen. P- ses
démarches, sa peine, vruchtelooze stappen, ver- P- grise, graauwe of gemeene patrijs. P- rouge,
geefsche moeite doen. — (fig.) Vous y perdrez vos

pas, gij zult er niet in slagen, gij zult vergeefsche
moeite doen. z. ook LATIN, NNE. P- ses paroles, te

vergeefs praten. — P- une gageure, la partie, eene
weddenschap, de partij verliezen. Qui quitte la
partie, la perd, z . PARTIE . P- une bataille, eenen
veldslag verliezen. — Jouer à tout p-, alles op 't
spel zetten, alles te gelijk wagen. — (Loc. prov.)
A tout p-, 11 n'y a point de reste, men moet niet
alles in eens op 't spel zetten. — P-- Ie fruit d'une
chose, de vrucht, het te verwachten voordeel van
eene zaak verliezen. --(absol.) I1 faut savoir ppour gagner, men moet weten te verliezen, om te
winnen: wie winnen wil, moet een verlies wagen.
P- an change, bij de ruiling verliezen. Jouer à
qui perd gagne, z. GAGNEII, z. ook MARCHAND. -

P- sur une marchandise, sur un marche, dans

un marché, op eene waar, bij eenen koop verliezen. — Cette marchandise a perdu considérablement, die waar is aanmerkel(jk in waarde verminderd. (fig.) Cet homme, Cet ouvrage a beaucoup
perdu, die man, dat werk wordt veel minder gezocht dan te voren. Sa réputation perd cba q ue
jour, zijne faam, zijn' goeden naam neemt met den
dag af. a_. Bederven, in 't verderf storten, te
grond doen gaan, van eer en aanzien berooven.
Cet homme vous perdra, die man zal u in 't verderf, in 't ongeluk storten. La fréquentation de
cette société 1'aura bientót perdu, 't bezoeken van

blanche, roode, witte patrijs. P- grecque, z. v. a.
BARTAVELLE. P- de montagne, berghoen. P- de
mer, z. V. a. GIAROLE ; — ook z. v. a. SOLE. —
Compagnie de p-, vlugt f. patrj zen. — (Loc. prov.)
P- de Gascogne, knoflook n. (dat veel door de
Gaskonjers genuttigd wordt). — Oeil de p-, Vin
oeil de p-, Couleur oeil de p-, z. OEIL.
Perd-sa-queue, f. [H. n.] (pop.) Langstaar
-tige
mees f. (Plur. Des perd-sa-queue.)
Perdu, e, adj. (en part. passé van perdre):
Biens p-s, verloren goederen n. pl. Ami p-, verloren vriend m. — Réputation p-e, verloren goede
naam m. — Illusions p-es, verloren, vervlogen begoochelingen f. pl. — Je suis p-, ik ben verloren, bedorven, ongelukkig. Homme p-, bedorven, geruineerd man. Femme, Felle p-e, zedelooze vrouw f.,
eerloos, ontuchtig meisje n. I1 est p- d'honneur,
hij is zijne eer kwijt. I1 est p- de dettes, hij steekt
tot over de ooren in schulden. — Tout est p-, alles
is verloren, er is geen hoop meer, 't is gedaan. —
Puits p-, grondelooze put; zakput m. — Pays p-,
afgelegen, woest land n., land zonder gemeenschapsmiddelen, zonder bestaanmiddelen. — Peine p-e, ver
moeite f. — Temps-loren,vuchtzgfse
p-, verloren, kwalijk bestede, verbeuzelde tijd m. Heures p-es, verloren uren, vrije, ledige luren, snipperuren f. pl. (waarover men vrije beschikking heeft).
-- C'est temps p-, C'est peine p-e, dat is tijd, moeite
verkwist, dat is den tijd, de moeite niet waard. Ce
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sont tous pas p-s, 't is alles verloren moeite. —
Sentinelle p-e, verloren schildwacht f., verloren
man, voorpost, uiterste voorpost m. Enfants p-s,
verloren manschap f., soldaten, die den eersten
aanval moeten doen of doorstaan, die met de gevaarlijkste taak belast zijn. — (Loc. prov.) C'est
du Bien p-, dat zijn paarlen voor de zwijnen. z.
ook BIENFAIT, DIFFÉRÉ. —Coup p-, verloren schot n.,
worp, stoot, slag m. enz.; gewaagd, op goed geluk
gedaan schot, enz. Tirer b coup p-, of a coups p-s,
op goed geluk, in den blinde, in 't honderd schieten.
— [Tech.] Faire des fondations à pierres p-es,
een fondament van zinksteenen maken, de grond
voor een waterwerk maken door zware-slagen
steenblokken te laten zinken. - Jeter du bois à
buche p-e, à bois p-, à flot p-, z. Bois. — Ballon
p-, z. BALLON. Voyager a ballon p-, op goed geluk iets ondernemen, iets aan het toeval overlaten.
— A corps p-, z. CORPS. — Fonds p-s, z. FONDS.
— Salle des pas p-s, voorzaal van een' tribunaal
of geregtshof. — (dénigr.) Avocat de causes p-es,
advokaat, die altijd zijne pleidooijen verliest. —
[Cout., Taill.] Reprise p-e, onzigtbare, niet merk
verstelling f. -- [Peint.] Contours p-s, ver--bare
loren omtrekken m. pl. (die zich niet genoeg van
den grond losmaken). — PERDU, m., -E, f. Ve.?°lorene, bedorvene m. en f. — (Loc. prov.) Pour un
p-, deux retrouvés of recouvrés, dat verlies laat
zich gemakkelijk herstellen, 't is gemakkelijk om
voor zulk eenen twee andere terug te krijgen. —
Crier comme un p-, comme une p-e, als een razende, als een bezétene schreeuwen.
Perduellion. m. [Jur. rom.] Misdaad f. van
hem, die naar het koningschap gestaan of een burger als een vijand behandeld had, staatsverraad n.,
perduellíe f.
1- Perdurable, adj. Altijddurend. — - 1- Perdurablement, adv. Altijd, voor eeuwig. —
Perdurée, f. Eindelooze duur m. — Perdurer, V. n. Altijd duren.
Père, m. Vader m. Bon, tendre p-, goed, liefhebbend vader. P- dénaturé, cruel, ontaard. wreed
vader. Qui est Ie p- de ces enfants? wie is de vader van die kinderen? — Ook als adj.: Je suis père,
ik ben vader. — P- heureux en enfants, vader van
gezonde, welgemaakte kinderen. P- heureux dans
ses enfants, vadervan voorspoedige, goed geplaatste
kinderen. — P- de famille, huisvader. Vivre en
p- de famille, als een huisvader, in den schoot van
zijn gezin leven. — P- naturel, natuurlijke vader
(die een of meer kinderen buiten echt heeft ver
légitime, wettigevader. P- adoptif, aan -wekt).P
vader. P- putatif, vermeende vader. P--genom
propre, eigen, lijfelijke vader. P- nourricier, z.
NOURRICIER. — Nos p-s, onze vaderen, voorvaderen, voorouders m. pl., ons voorgeslacht n. — Ook
van dieren gebézigd: Le père et la mère dune
nichée d'oiseaux, de vader en moeder van een nest
vogels. Mon chien est le p- du vótre, mijn hond is de
vader van den uwe. — Vader m., hoofd n. eenex
lange rij nakomelingen: Adam est netre premier
p-, Adam is onze eerste vader. Abraham est le Ades croyants, Abraham is de vader der geloovigen.
— (fig.) Vader, weldoener, beschermer m.: Cet
bomme est Ie p- des veuves et des orphelins, die
man is de vader, weldoener der weduwen en weezen. P- de la patrie, du people, vader des vaderlands, des volks. Ce général était le p- de ses soldats, die veldheer was de vader van zijne soldaten.
— Vader, stichter, schepper, grondvester m.. Hérodote est le p- de l'histoire, Heródotus is de va
schepper der geschiedenis. Corneille est le-der,
p- du thédtre en France, Corneille is de vader, de
grondlegger van 't fransche tooneel. — (van zaken)
Vader, voortbrenger m., oorzaak, bron f., beginsel n.: Le travail est souvent Ie p- du plaisir, de
arbeid is vaak de vader des vermaaks. L'océan a
été appelé Ie p- de toutes choses, men heeft den
oceaan den vader van alle dingen geheeten. — (poét.)
Le p- du jour, de zon f. — Titel, dien men bij voor
aan God geeft, Vader: Le P- éternel, celeste,-keur
tout-puissant, Le P- des lumières, de miséricorde,
de eeuwige, hemelscha, almagtige Vader, de Vader
der lichten, der barmhartigheid. — [ Théol.] Dieu
le P-, God de Vader, de eerste persoon der Drie
— Le p- du mensonge, de vader der leu--enhid.
gen, de duivel. — P-s de l'Église, of enkel P-s,
kerkvaders, oudvaders, beroemde leeraars der vroeg-
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ste christenkerk. — P-s dun concile. de op een
concilie aanwezige bisschoppen. — Les p-s du désert, de vaderen der woestijn, de oude (voormalige)
kluizenaars. — P- en Dieu, Révérend p- en Dieu,
Vader in den Heer, eerwaardige Vader in God
(titel, dien men somtijds den bisschoppen, ook den
kardinalen geeft). — Le Saint P-, Le Très-Saint
P-, Notre Saint P-, Le P- des fidèles, des chréfiens, de Heilige, zeer heilige, onze Heilige Vader,
de Vader der geloovigen, der christenen (titel van
den paus) . - [1-1. eccl.] Pater, Vader, titel der
kloostergeesteljken. Les p-s capucins, de paters
kapucijnen. Le p- gardien, de pater gardiaan (z.
GARDIEN). — P- spirituel, P- directeur, geestelijke
vader, biechtvader, pater. — [ Théàt.] P- noble,
tooneelspeler, die de rollen der brave vaders speelt.
— (fig. et fans.) Vader, vadertje, oude (tot of van
iemand op bedaagden leeftijd en van geringen stand
sprekende): Bonjour p-, entrez, goeden dag, oude,
treed binnen. — (pop.) P- la joie, lustige broeder,
vrolijke snaak. P- douillet, weekeling, vertroeteld
mensch. z, ook ECU. C'est Ie p- aux autres, dat is
veel beter, grooter enz. dan de anderen. Est Lien
p- qui nourrit, wie een kind groot brengt, handelt
vaderlik. — [Ant. rom.], z. CONSCRITS. — [11. n.]
P- noir, zwarte muscle f., eene zwart gevederde
musch met roodera hals op Jamaica en elders. —
P- de famille, nachtvlinder m. uit de borstelrups
van den pruimeboom. — DE PERE EN FILS, loc.
adv. Van vader op kind, van ouder tot ouder: Its
sont libraires de p- en lijs dans cette familie, 't
zijn in deze familie boekverkoopers van ouder tot
ouder. Its sont goutteux de p- en lijs, de jicht is
bij hen van vader op zoon overgeërfd.
Péreau, m. [Tech.] Smeltvat n. des waswerkers.
1- Pérégrin, m., -e, f. Vreemdeling in. en f.,
reiziger m., reizigster f. -- [Fauc.] P-, of als wik.
Faucon p-, ongetemde, onafgerigte valk m. — [H.
eccl.] Communion p-e, soort van geestelijke rangyverlaging f. Subir la communion p-, van zijn' rang
ontzet, verlaagd worden. -- Pérégrinaire, m.
[H. n.] Monnik, die met de ontvangst der vreemdelingen, der reizigers is belast, pelgrimvader in.
— t Peregrination, f. Omzwerving, reis f.
in verre oorden. — t Péré griper, v. a. In
vreemde oorden rondreizen, oinzwerven, leven. —
Pérégrinité, f. [Jur.] Vreemdelingschap n., toestand van vreemdeling in een land. Vice de p-,
onbevoegdheid ten gevolge van vreemdelingschap. —
[Didact.] Vreemd, uitheemsch voorkomen n., uit
manieren f. pl.; - het gebruiken van-landsche
vreemde woorden in Bene taal. — Pérégrinomane of Pérégrinomaniaque, m. et f. [Didact. j Reiszuchtiqe, reislustige in. en f. --- Ook als
adj.: Homme, Femme p-. — Pérégrinomanie, f. Overdreven reislust m., reiswoede, verzotheid f- op reizen.
Péremption, f. [Jur.] Het vervallen, het ongeldig worden door verjaring, door driejarig ver
i e f. P- d'instance, het vervallen-zuim,perét
van den aanleg. — Pérernptoire, adj. Afdoend,
beslissend (waartegen niets valt in t. brengen):
Raisons; Preuves p-s, afdoende redenen f. pl., bewijzen n. pl. — [Jur.] Vernietigend, opheffend,
beslissend, p e r e m t ó r i s c h: Exception p-, ver
te niet doende. beslissende tegenwerping,-nietgd,
waarmede de beklaagde Of den vorm van den eisch
(Exception p- de forme) Of den grond zelven der
aanklagt (Exception p- de fond) poogt te vernietigen, peremtvrische excéptie f. — Pérennptoirernent, adv. Op afdoende, beslissende
wijze, zonder tegenspraak. — Péremptoriser,
v. n. [Anc. coot.] Uitstel geven of verleenen.
Pérenne, adj. Altijddurend, voortdurend: Fontaines p-s, altijdspringende, aanhoudende fonteinen.
— [Bot.] Plantes p-s, overblijvende, langlevende
planten f. pl. Feuilles p-s, aanblijvende, in den
herfst niet afvallende bladeren n. pl. -- t Pérennial, e, adj., z. v. a. PÉRENNE, PERPETUEL.
— Pérennibranehe, adj. [H. n.] Met levenslang blijvende kieuwen (van amphibian en reptilien). — t Pérenniser, V. a., z. v. a. PERPET[JER. — Perennité, f. [Didact.] Voortduring f.,
onafgebroken duur m., aanbljving, overblijving,
perenniteit f.
Péréole, f. [Bot.] , z. v. a. BLUET.
Peréquaire, m. [Anc. adm. j Gemeentekadaster n. — Peréquatenr, in. (pr. qua=koua)
--

-

PERÉQUATION

z. V. a. RÉPARTITEUR. — Peréquation, f. (pr.
qua=koua) [Admin.] Gelijke verdeeling f. der las
belastingen.

-ten,dr

Perétérion, m. [Chir.] Schedelboor, trepaan f.
Per fas et Hefas, loc. adv. (latin) (pr. per
fasse èt néfasse) Met regt en onregt, door alle moge
middelen, langs eiken weg 't zij goed of kwaad.-ljke

S Perfecter, m. Volmaker, voltooien m. -I- Perfectibiliser, V. a.(woord van Fourier) Ge-

schikt maken tot voortdurende toeneming in volkomenheid. — -^ Perfectibilisme, m. Leer f. eener
voortgaande volmáking des mensclzeljken geslachts,
geloof aan den bestendigen vooruitgang der menschenwereld, per fectibilísmus n. ---f- Perfectibiliste, m. Aanhanger van die leer of dat geloof; streven naar volniaakboarheid, p e r fe c t 1biljet

m. — Perfectibilité, f. Volmaakbaar-

heid, valbaarheid om steeds volkomener of vol
te worden, p e r f e c l i b i. l i t e i t f. —-makter
Perfectible, adj. Voor volmaking vatbaar, volmaakbaar. — 5 Perfeetif, ive, adj. Tot den
hoogsten graad der volmaaktheid gekomen, volmaakt.
Perfection, f. erfmaking, voltoojinq, voleinding f.: Dans an an eet édifice sera porté ii sa
p-, binnen een jaar zal dit gebouw geheel voltooid
zijn. (In dezen eig. zin weinig gebruikt.) -- Hoogste
trap m. van ontwikkeling bij een bewerktuigd weZen, volkomenheid f. Le corps de l'homme nest pas
plus tót arrivé à son point de p-, qu'il commence
a déchoir, 's menschen ligchaam heeft naauwelijks
zijn' hoogsten trap van ontwikkeling bereikt, of
het begint te vervallen. -- Volmaaktheid, volkomen held, valmaking f., het volmaaktste, volkomene in
zijne soort, p e r f é c t i e f. Aspirer, Tendre :f la
p-, naar de volmaaktbteid streven. Un bon chrélien
duit toujours travailler a sa p-, een goed christen
moet altijd aan zijne volmáking werken. — Uit
hoedanigheid van licgchaam en geest, voor -munted
volkomenheid f. (in dezen zin door--tref/'lijkhd,
gaans in 't meerv. gebézigd): Ce jeune homme est
doué de touter sorter de p-s, die jongeling is met
allerlei uitmuntende hoedanigheden begaafd. Queue
est la p- qui lui masque? welke volkomenheid ontbreekt hem (of haar)? — [Théol.] Les p-s de Dieu,
Gods volmaaktheden . -- EN PERFECTION, h LA PERFECTION, loc. adv. Op volmaakte, volkomene wijze,
in volmaaktheid, voortreffelijk, onverbéterlijk, mees
Elie danse, chante en p-, zi'-terlijk,npféc:
danst, zingt onovertreffelijk. Tout jeune qu'elle
est, elle ment déjà à la p-, hoe jong zij nog wezen
moge, zij liert reeds in perfectie, onverbéterizjk. —
Perfectiouné, e, adj. (en part. passé van perfectionner) Tot volkomenheid gebragt, zoo volkomen mogelijk gemaakt; der volkomenheid nader gebragt, verbéteed, geperfectioneerd: Ouvrage
p-, zoo veel mo!jeljk verbéterd werk n. Moeurs p-es,
verbéterde zeden f. pl. — Perfectionnement, m.
Het volkomen maken, het verbétcren; volmaking,
verbétering, beschaving f. Le p- dune machine, de
volmaking, verbétering eener machine. Depuis cinquant.e ass nous avons obtenu d'immenses p-s
dans les arts et les sciences, sedert vijftig jaren
hebben wij hoogst belangrijke verbéteringen in de
kunsten en wetenschappen verkregen. — 5 Perfectionnément, adv. Op volmaakte wijze (en
perfection). -- Perfectionner, v. a. Geheel vol
volmaakt in zijne soort maken. volmaken;-eind,
— (in meer gebruikerken zin) volkómener naken,
verbéteren, beschaven, tot meer volkomenheid brengen, p e r f e c t i, o n é r e n. P- on instrument ara toi re, een landbouwgereedschap volkomener maken.
nog verbéteren, P- la mécanique, de werktuigkunde
tot hooger volkomenheid brengen. La lecture des
bons livres perfectionne 1'esprit, het lezen der
goede boeken beschaaft, veredelt den geest. (absol.)
L'esprit bumain perfectionne, de men.schelijke geest
weet steeds te verbéteren. — SE PERFECTIONNER,
v. pr. Volkomener, volma' kter worden. in volkomenheid toenemen, veredeld, beschaafd worden. Les
métiers, les arts se perfectionnent, de ambachten,
de kunsten worden steeds volkomener, biter. L'esprit se perfectionne, de geest veredelt zich. — Zich
volmdken, zich grondig bedreven maken: 11 se
perfectionne dans eet art, hij volmaakt zich in die
kunst. — Perfectionniste, m. (meest in kwaden zin) Hij, die zich voor volkomen houdt; die
van eene volstrekte volkomenheid droomt, p e r f e cj

ti-onist m.
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Perfectissitne, m. [Hist. rom.] Eeretitel (sedert Konstant(jn) van sommige gouverneurs van
provinciën en van personen, die in hooge regeringsposten gestaan hadden (h,00ger dan clarissime),
allervolkomenste, p e r f e c ti s s i m u s m. — Ook
als adj.: Zeer volkomen.
Perfeuillé, e, adj., z. PERFOLIE.

Perfide, adj. Trouweloos, valsch, verraderljjk,
arglistig, ontrouw, snood. .Homme, Femme p-,
trouweloos man, trouwelooze vrouw. Amant, Ami
p-, ontrouwe, valsche minnaar, vriend. — Ser ment p-, valsche eed m. Silence p-, verraderlijk,
argli, tig zwijgen n. I1 ma joué un tour p-, hij
heeft mi een' valschen, snooden trek gespeeld. -Ook als subsi.: Dieu punit les p-s, God straft de
valschhartigen, trouweloozen. Le p-! La p-! die
snoodaard! die valsche, trouwelooze vrouw! —
Perfidement, adv. Op trouwelooze, valsche, verr derlke wijze. — Perfidie, f. Trouweloosheid,
ontrouw, trouwbreuk, verraad n., verraderij, valschheld, snoodheid f.: Voilà une fiche p-, dat is eene
lage trouw eloosheid, een snood verraad.
Perfolié, e of Perfeuillé, e, adj. [Bot.]:
Feuille p-e, doorblad n., blad, dat doorgegroeid is.
— [H. n.] Antennes p-es, voelsprieten m. pl., welker geledingen zou vele doorregen blaadjes gelijken.
Perforant, e, adj. Doorborend, doorheen dringend: [Bot.] Plante p-e, inborende, zich in steepen
dringende plant. — [Anat.] Muscles p-s, of als
subst . PERFORANTS , doorborende spieren f. pl. (wel
pezen door die van andere spieren heen gaan,-ker
welke laatste men muscles perforés, doorboorde
spieren, noemt) Artères p-s, doorboorde slagaderen f. pl. — Perforateur, in. [Chic.] Voor
-gedltvanihorpfstevbjzlar,
steenboor f., p e r f o r d lor m. — Ook als adj.:
Appareil p-, boortoestel n. — Perforatif, ive,
adj. [Didact ] Tot doorboren dienstig, doorborend.
— PERFORATIF, m. [Chir.] Beenboor, beenderboor;
hersep- of schedelboor f. , p e r f o r a t i e f of p e rf o r a t ó r i u m n. — Perforation, f. [Didact.J
Doorboring, doorheenboringq, p e r f o r á t i e. —
Perforatoire, m., z. v. a. PERFORATIF. — Perforé, e, adj. (en part. passé van perforer) Doorboord. [Anat.j Muscles p -s, z. onder PERFORANT.
— Perforer, V. a. [Tech.] Doorboren, door en

door boren. — SE PERFORER, V. pr. Doorboord

worden.

Perfns, e, adj. [Bot.] Overtrokken (van deelen. die over de geheele oppervlakte van een ander
deel verspreid zijn). (achtig.
Pergamentacé, e, adj. [Didact.] PerkamentPergée of Pergie, f. [Féod.] Opbrengst van
den heer voer 't aanstellen van oogst- of wijngaardwachters. — Boete f. voor de door 't vee aan
schade f.
-geri(t
Pergolèse, m. [(lort.] Pareldruif f., bijzondere druivensoorl (zoo peheeten naar 't vlek Perergo 1 é s e.
gol a in 't hertogdom Urbino) , per
Per g onte, f. [Bot.] Soort van wit madeliefje n.
Per ae, f. [H. n.] Soort van zaagwesp f.
Péri, f. [Myth ) Zachtzinnig, liefelijk, naar de
feFen of elfen gelijkend wezen, voorkomende als
beschermengel der menschen (in de Perzische ver
i I.
-telinrg),pé
Peri, e, adj. (en part. passé van périr): Homme
p- de faim, van honger orngekomen man m. Vaisseau p- sur la cote, op de kust verongelukt, ver
schip n. — [Bias.] Verkort, den schildrand-gan
niet rokend: Baton p- en bande, verkorte schuinstaak m. Baton p- en barre, verkorte linker schuinstaak (een teeleen van bastaardij).
Pari -, grieksch voorvoegsel in vele fransche zamenstellingen, bij welke het inz. omgeving, uitbreiding, ook voleinding van een' cirkelloop, voorts een
overschrijden, overtreffen, eene opklimming of ver
aanduidt: om, rondom, omheen; over, zeer.-sterking
:

Périadynie, f., z. PERIODYNIE.

Périal, adj. m., of als sub st. PI(RIAL , m. [Anat.]
Hoofdgedeelte of liochaam n. van elken wervel,
eene vrj dikke, platte, rondachtige schijf, reet eenen
boog daaraan verbonden, die met het ligchaam eene
soort van ring vormt. (Plur . PÉRIAUX.)
i

Périambe, m. [Litt. anc. J , z. PARIAMBE.

Périandrique, adj. [Bot.] De meeldraden
omgevend. - Périaiithe, m. [Bot.] Bloemhulset, bloembekleedsel n ., bloemscheede f., p e r i. d nt h i u m n. — Périapte, m. [Ant.] Talisman m.
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of amulet n., als voorbehoedmiddel tegen zékere
ziekten om den hals gedragen. — Périatomes, m.
pl. [Phys.] Onzigibare poriën f. pl. (ook pores pri-

maires geheeten).
Périblastétique, adj. [Bot.] Den rand der
varenkruiden omgevend. — Périblépharé, e,
adj. [H. n .] Het rondom behaarden rand (van infusie- diertjes). — Périblepsie, f. [Méd.] Het
angstig, verwilderd heen- en weir -zien der ijlhoofdigen. — Péribole, m. [Ant.] Eerste omsloten
ruimte f. rondom een' heiden.sclien tempel; -- tem peltuin, tempelgaard m., beplante ruimte rondom
de tempels, waarvan de vruchten den priesters
toekwamen, p e ri b o l u s m. — [Arch. mod.] Ruimte
tusschen een gebouw en zon' ringmuur of a fsluiting. -- [Méd ] Verplaatsing f. der vochten naar
de oppervlakte van 't ligchaam, huiduitslag n.,
p e r i b o 1 e f. — Péribrose, f. [Chir.] Klier
ontsteking F. der oogleden of-achtige,kwdsp
ooghoeken, ooglidschur ft n. en f., p e r i b r ó s i s f.
Péricalle, adj. [H. n.] Zeer schoon gevederd.
Péricarde, m. [Anat.] Hartzakje, weivlies,
waarin het hart besloten is, p e r i k a r d i u m n.
— Périeardiaire, adj. [Méd.] In 't hartzakje
voortgebragt: Vers p-s, hartwormen m. pl. —
Péricardin, e, adj. [Anat.] Tot het hartzakje
behoorend, daarop uitloopend: Artère p-e, slagader f. van 't hartzakje. Sérosité p-e, hartwater n.
— Péricardite, f. [Méd.] Ontsteking van 't
hartzakje, p e r i k a r d í t i s f. — Périearpe, m.
[Bot.] Zaadhuisje, vrucht- of zaadhulsel n., zaaddoos f. — [ Méd.] Huidmiddel, dat om den handwortel wordt aangelegd, p e r i k d r p i u m n.Péricarpial, e, adj. [Bot.] Zich in of op de
zaaddoos ontwikkelend. — Périearpique, adj.
[Bot.] Het vrucht- of zaadhulsel betreffend, daartoe behoorend; daarnaar gel ij kend, p e r i k á rp i. sc h. — Périeentrique, adj. [Didact.] Rondom het centrum of middelpunt geplaatst, p e ric é n t r i s c h. — Périehèse of Périehèze, ook
Périchète, m. (pr. ch=k) [Bot.] Moskelk m.
— Périchole, m. et f. (pr. ch =k) [Méd.] Galzuchtige m. en f. — Péricholie, f. (pr. ch=k)
Overloop m. van gal. — Périehondre, m.
(r. ch=k) [Anat.] Kraakbeenvlies, p e r i c h ó ndrium n. — Périchorèse, f.(pr. ch =k) [Théol.]

PÉRIODE.
schrijver,reisbeschrijver; kustenbeschrijver m.— [Ant.
gr.] Rondleider der vreemdelingen, aanwijzer en
verklaarder van de plaatselijke merkwaardigheden,
p e r i e g e e t m. — Périélèse, f. [Mus.] Inschuiving van eenige noten in 't slot van een zangstuk,
p e r i l é s is f. — Périenehyme, m. [Bot.]
Celweefsel n. in bolvormige plantendeelen.
Périer, m. [Tech.] Laatijzer, gesteeld ijzer om
den smeltoven ter afvloeijing van 't metaal in de
vormen te openen. — [H. n.] (pop.), z. v. a. PROYER.
Périérèse, f. [Chir.] Uitsnijding f. van een
gezwel door eene cirkelsnede om zijne basis.
Périgée, m. [Astr.] Aardnabijheid f.; standpunt
eens hemelligchaams, waarin het de aarde het meest
nabij komt, p e r i. q ce u m n. (het tegengestelde van

apogceum). — Périglotte, f. [Anat.], z. v. a.
[Bot.] Binnenste
bloemkroon f., bloesemhulsel n.; kelk m. der mannelijke mosbloemen. — [H. n.] Vlies n. rondom
het onbeschaalde vogelei, p e r i g o n i u m n.
Périgaeux, m. [Miner.] Zwartsteen, bruinsteen m. (naar de gel ij knamige fransche stad).
Périgy nandre , ni. [Bot.] Bloemhulsel n.,
bloemkroon f. — Périgyne , Périgynique,
adj. Rondom het vruchtbeginsel geplaatst, per ig y'n is c h. — Périhélie, m. [Astr.] Zonsnabjjhei.d eener planeet, punt harer loopbaan, waarin
zij de zon het digtst genaderd is, p e r i h é li u m n.
(het tegengestelde van a p k e l i u m) .— Ook als
adj. Demain, la lune sera p-, morgen zal de maan
in haar perihelium zijn.
Péril, m. (pr. 1 mouillé) Gevaar n., nood m.,
p e r ij k e f n. Afronter, C raindre, Eviter, Fuir le
p-, het gevaar trotséren, vreezen, vermijden, ontvlugten. Courir un grand p-, groot gevaar loopen.
— Prendre une affaire à ses risques et périls,
eene zaak voor zijne rekening en verantwoording,
op zijn gevaar en risico nemen. -- I1 y a péril en
in denleure, dralen of talmen is gevaarlijk, kan
schadelijk worden, er is p e r i c u lu m i n m o r a.
— Etre en p- de mort, in doodsgevaar, in doods
zijn. — AU PERIL DE, loc. prép. Op gevaar-nod
van: Servir qn. au p- de sa vie, iemand op gevaar
van zijn leven dienen. — (fam.) Je vous en assure
au p- de ma vie, ik verzeker 't u zoo waar ik
leef. — 1 Périller, v. n. In gevaar zijn. — Périlleusement, adv. Op gevaarlijke wijze, met
gevaar, gevaarlijk. — Périlleux, euse, adj.
Gevaarlijk, hagcheljk, gevaar dreigend: Passage
p-, Affaire p-euse, gevaarlijke doortogt m., zaak f.
— Saut p-, halsbrekende sprong m. der koorde dansers; — (fig.) hagchelijke onderneming f., waag stuk n.
Périllomie, f. (pr. pé -ri-lo -mie) [Bot.] Peruaansche lipbloem f.
Périmer, v. n. (met etre) [Prat.] Te niet
gaan, vervallen, hetzij door verwring of door 't
nalaten der vervolging op den vereischten tijd,
p e r i m e r e n. — Het part. passé is ook adj.: Instance p-e, vervallen aanleg m.
EPIGLOTTE. — Périgone, m.

Het bestaan van de drie personen der godheid in
elkander, p e r i c h o r é s i s f. -- Périelase, m.
[Chic.] Beenbreuk f. met uitstekende beenderen. —
Péricline, m. [Bot.] 14lgemeene kelk m., gezamenljke dekblaadjes n. pl. bij de bloemen der synantheriën (ook PÉRICLINANTHE geheeten). — [Mi nér.] Soort van veldspaath n., p e r i k l I n e f.
Périelitant, e, adj. Gevaar loopend: Affaire
p-e, slecht staande zaak f. -- Pérlelitation, f.
Gevaarlijke, dreigende toestand m.: La p- des affaires de 1'Etat. — Péricliter, v. n. Gevaar loopen,
in gevaar zijn (van zaken): Affaire qui périclite,
gevaar loopende zaak f. Votre argent périclite en
ses mains, uw geld loopt in zijne handen gevaar.
Périmètre, m. [Géom.] Omtrek, omvang,
Périclyinène, m. [Bot.] Soort van kamperfoel i e f. of geiteblad n. — Péricole, m., z. v. a. p e r i m é t e r m. — Péri métrique, adj. Den
omtrek betreffend, p e r i m é t r i s c h.
PERICHESE. — Péricope, f. [Rhét. anc.] NaauwPériénal, e, Périnéen, ne, adj. Tot den
keurige definitie of bepaling f. — [ Liturg. grec.]
Afdeeling uit de evangéliën of uit de brieven der bilnaad behoorend: Hernie p-e, bilnaadbreuk f. —
Périnée,
m. [Anat.] Bilnaad m., verbinding
apostelen, bestemd om op zon- en feestdagen voor
verklaard te worden, p e r i k ó p e f. —-gelzn tusschen 't schaamdeel en den aars, p e r i n ce urn
.

Péricors, m. [Tech.], z. v. a. APERITOIRE. —
Péricráne, m. [Anat.] Beenvlies van 't bekke-

neel, péricranium n.
Périculeux, ease, adj. Gevaarlijk, hagcheljk.
(Gebruikeli) ker is de zamentrekking PÉRILLEUX.) —
Périculosité, f. Gevaarlijkheid f.
Péridesmique, adj. [Anat.] Door een' omrievenden band veroorzaakt, p e r i d é s m i s c h. —
Péridesmite, f. [Méd) Celweefsel- ontsteking,
p e r i d e s m i t i s f. — Perididymite, f. (Méd.]
Ontsteking van 't scheedevlies, per id i d y m i t is f.
— Péridot, m. [Minér.] , z. v. a. CHRYSOLITHE.
— Péridrome, m. [Ant.] Zuilengang m., gang
tusschen zuilen en muur. — Périéeien, adj. m.
[Géogr.] Omwonend. — PERIÉCIENS, m. pl. [Géogr.]
Omwoners, zulke aardbewoners, die denzelfden parallel of dezelfde breedte, maar een' tegengestelden
meridiaan hebben en dus twaalf uren in tijd ver
i ce c i m. 1. — Pérlégèse, f.-schilen,pr
[Philol.] Land- en plaat beschrijving, p e r i ë g éS i s f. — Périégète, m. Landen- en stedenbe-

of perineum D. — Périnéocèle, f. [Chir.]
Bilnaadbreuk f. — Périnéo-elitorien, adj. m.
[Anat.]: Muscle p-, of als subst. PERINEO-CLITORIEN, m. Zamentrekkende spier f. der moederscheede.
Périnerveux, etise. adj. [Bot.] Met rondom

straalvormig uitloopende bladribben.
Périnet, m. [H. n.] Kuifhaan m. — PERINETVIERGE, m. [Corn.] Maagdenhars n. en f. — Périnette, f. [H. n.] Kuifhen f.
Péringle of Péringue, f. [H. n.] (pop.)

Soort van mees f.

Périnytides, f. pl [Méd.], z. v a. EPYNCTIDES.
Période, f. (eig. omweg, omgang, omloop m.)

Omloop , omloopstijd m. eenel planeet rondom
de zon: P- solaire, lunaire, zons-, maansomloop.
Le soleil fait sa p- en trois cent soixante-cinq
jours et près de six heures, de zon volbrengt haren
(schijnbaren) omloop in 365 dagen en bijna 6 uren.
— [Chron.] Tijdkring m., z. v. a. CYCLE. — Tijd.vak, tijdperk n., p e r i o d e f. L'histoire se divise
en plusieurs p- s, de geschiedenis wordt in ver-
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scheidene tijdvakken verdeeld. — P-s géologiques,
geológische tijdperken, tijdsafdeelingen van 't bestaar
der aarde. -- [Med.] Ziektetijdperk n.: On admel

ordinairement trois p-s, l'accroissement , 1'étal
d'intensité et le déclin, men neemt doorgaans drk

ziektetijdperken aan: de aanwas of 't opkomen,
de hoogste graad en 't afnemen. — Ces Iiièvre^

ont leurs p-s, die koortsen lichten hare geregeld
wederkomende perioden of tijden. — P- lunaire,
tad der maandeljksche zuivering, z. v. a. DIEN
Volzin m., een uit onderschei--STRUE.—[Log]

dene zindeelen of voorstellen bestaande vollédig6
uitdrukking, een logisch zamenhangende zin van
onderscheidene leden, p end d e f. — [Mus.] Muzikale volzin. -- [Phil.] P-s de la vie sociale, t ij dperken van 't maatschappel ij k leven , onderverdeelingen van het aanzijn des menschelijken geslachts
(in 't stelsel van Fourier).

PERIODE , m. Toppunt n., top m., hoogste graad
of trap m., dien iets bereiken kan (in dezen zin
doorgaans van een adj., zoo als dernier, Ie plus
Naut, enz., vergezeld) . I1 est parvenu au plus
haut p- de in grandeur, hij heeft het toppunt der
grootheid bereikt. Les maux out leur p- comme
les bieras, het kwade heeft zijn toppunt (keerpunt)
even als het goede. — Onbepaalde tijdruimte f.,
tij
d m.: Dans Ie dernier p- de sa vie, in den
laatsten tijd zijns levens. — [Arith.] Vak n., elke
afdeeling van drie opeenvolgende cijfers: Le 3e chiffre du premier p- fait les centaines , celui du
second donne des centaines de mille, liet 3e cijfer
van 't eerste vak bevat de honderden, dat van het
tweede vak de honderdduizenden.
Périodeate , m. Rondtrekkend arts in de
middeleeuwen; ook: rondtrekkend helper dc • bisschoppen; in de grieksche Kerk: rondreizend geestelijk inspecteur, p e r i o de u t m. — Périodicité, f. Omloop, terugkeer m. in bepaalde tijdruimten, geregelde wederkeering of verschijning f.;
kringloop in. der natuur, periodiciteit f. Calculer la p- des comètes, den periodischen omloop
eenex komeet berekenen. Lap- des menstrues, dune
publication, de geregeld wederkeerende verschijning
van de maandstonden, van eene letter kundig werk
— Periodique, adj. Omloopend, kringvormig,
op zékere tijden regelmatig wederkeerend; wisse
afwisselend, periodiek, p e r i ó d i s c h:-lend,
Le mouvement des astres est p-, de beweging der
sterren is periodisch, geschiedt in geregeld wederkeerende tijden. — [Méd.] Maladie, Fièvre p-,
afwisselende, geregeld wederkeerende ziekten, koortsen f. pl. — Vents p-s, tijd- of wisselwinden, op
gezette tijden waaijende winden m. pl. — [Bot.]
Fleur p-, bloem f., die zich op vaste uren opent
en sluit. — [Litt.] Écrits. Ouvrages p-s. tijdschriften, periodieke schriften n. pl. Ecrivain p-,
schrijver van tijdschriften. — Style p-, welafgeronde stijl m., geregeld zamenhangende, goed gebouwde en daardoor welluidende volzinnen m. pl.,
periódische stijl n1. — [Astr.] Mois p- de la lune,
omloopstijd m. der maan, van 't lentepunt af gerekend tot aan 't zelfde punt terug, tijd, waarin de
maan de 12 teekens van den dierenriem doorloopt,
periódische maand f. — [Arith.] Fraction p-,
wederkeerende tiendeelige breuk (b. v. 0,333 enz.
0,010101 enz.). Fraction p- mixte, gemengde of
onzuiver wederkeerende breuk (b. v. 0,1666 enz.).
— Périodiquentent, ode. Op geregeld wederkeerende of afwisselende wijze. — Parler p-, in
afgeronde perioden spreken (doorgaans in iron.
zin gezegd). — + Périodisnie, m., z. v. a. PE RIODICITE; ook gebr uikt in den zin van JOURNA-

LISME. — Périodiste, m.

Schr ij ver van peri-

odische schriften, t dschri ftschrj ver m. — Ook als
ad.: Écrivain p-.

Periodnre, m. [Chico.] Iodiumverbinding f.
met de grootst mogelijke hoeveelheid iodium.
Périodyntie, f. [Méd.] Spannende pijn van
een geheel ligchaamsdeel; hevige pijn f. door 't geheele ligchaam. — Périodynique, adj. Die pijn
betreffend, p e r i o d y'ni s c h. — Périaeciens, m.

pl., z. PÉRIECIEN . — Périophthalmie, f. [Méd.
Oograndontsteking f. — Périorbite, m. [Anat.]
Beenvlies n., dat de ooghollen bekleedt. — Périoste, m. Beenvlies, p e r i ó s t e u m n. — Périostite, f. [Méd.] Beenvliesontsteking, p e r i o stitis f. — Périostose, f. [Méd.] Beenvli-esgezwel n., benvliesverharding, periostósis f.

--
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Péripatétieien, ne, adj. Tot de leer en de

school van Aristoteles behoorend, die leer' volgend,
die school toegedaan, p e rip a td t i s c h: Philosophie p -ne, wasbegeerte van Aristoteles. Philosophe
p-, of als subst . PERIPATÉTICIEN, m. Wasgeer m.,
die de teer van Aristoteles volgt, p e r i p a t é t i
m. — Péripatéti q ue, adj. De wijsbegeerte-cus
van Aristoteles betreffend, p er i, p a t é t i s c h. —
Péripatétisine, somtijds ook Péripatéticis-

me, m. De wijsbegeerte, de schoot van Aristoteles,
van de peripatétici, p e r i p a t e t i s mus n.
Péripétie , f. (pr. t=c) Plotselinge ommekeer m. der fortuin ('t zij ten goede of ten kwade);
— onverwachte verandering f. (van toestand of
karakter in een heldendicht, in een' romann). —
Oplossing f. van den knoop (in tooneelspelen): La
p- est bien amende dans vette pièce, de ontwikkeling van den knoop is in dit stuk goed aangebragt.
— Périphérie, f. [Géom.] Omtrek, omvang,

inz. eener kromlijnige figuur, cirkelomtrek m. —
Périphérique, adj. Den omtrek betreffend, in
den omtrek gelegen, p e r i p h é r i s c h. — Périphér ome, m. [Rhet.], z. v. a. CIRCONLOCUTION.
— Périphimosis, m. [Méd.], z. v. a . PHIMOSIS .
- Périphorante, m. [Bot.] , z. v. a. PÉRICLINE.
— Périplirase, f. Omschrijving f., omweg m.
van woorden, ons uit te drukken wat men in de
eigenlijke termen niet kan of wil zeggen, p e r i
i s, periphrase f. — (faxre . et iron.)-phras
Filer une p-, een ' omweg nemen om iets te zeggen .
— Périphraser, v. ii. (zelden dan in ongunstigen zin) Omschrijvingen maken, net omwegen spreken, p e r i p h r a s é r en. — SE PERIPHRASER, V. pr.
Bij omschrijving uitgedrukt worden: Ce sont là de
ces choses qui dolvent se p-. -- Pé °iphraseur, m. (in ongunstigen zin) Liefhebber, mis
omschrijvingen, omu'egmaker in-bruikmaevn
't spreken. — Périphrastique, adj. Omschr vend, vol omschrijvingen , periphrástiscii:
Style p-. — [Gram.] Temps p-s, omschrijvende
tijden m. pl. (der werkwoorden), zulke, die door
middel van een hulpwerkwoord gevormd worden.
— Périphylle, m. [Bot.] Omkleedsel van 't
vruchtbeginsel bij de grasplanten. — Périple, m.
[Géogr. alle.] Onvaring, omzeiling, omvaart, rond vaart f.; — beschrijving van eene om- of rond
kustbeschrijving f., p e nipt u s m. — [H. n.]-vart,
Naam eenex mikroskopische schelpsoort. — Pér ipléronie, m., z. V. a. CIRCONLOCUTION. — Pé -

riploque of Périploce, f. [Bot.] Soort van
winde of sluijerplant f. — Périplysie, f. [Mid.]
Vloeijing, overvloedige a fvloeijing f. -- Péripneumoiiie, f. [Méd.] Longontsteking f. met koorts,
drukking en bloedbraking. — Péripneumonique, adj. Die longontsteking betreffend, daaraan
lijdend, p e ri p n e u m ó n i s c h. — Peripolygone, adj [Minér .] Cristal p-, of als subst.
PÉRIPOLY GONE, m. Veelvlakkig kristal n. — Périphy xie, f. [Méd.] Geheele af koeling of koudwording, aanmerkelijke vermindering f. van de dier
warmte. — Périptère, ni. [Arch.] Ge--lijke
bouw n., dat rondom door een' zuilengang omgeven
is; — uitwendige rondgaande zuilengang m. —
Ook als adj. Edifice p-, door een' zuilengang omgeven gebouw n., p e ri p t e r os in. — Périptose, f. [Méd.] Beslissende wending f., het omslaan
eener ziekte, periptósis f. — Pér1pyeme, m.
[Méd.] Omettering f., verwekking of ontstaan van
etter rondom Benig deel, p e r i p y é m a n.
Périr, V. n. (met avoir, doch bij wijze van uit
sommige schrijvers met être ge--zonaeriqd
bruikt) Te niet gaan, een einde nemen, ondergaan;
vergaan, omkomen, een' geweldigen, onnatuurlijken
dood sterven, sneven; sneuvelen; schipbreuk lijden,
verongelukken; — vervallen, in verval komen, instorten. Tout périt ici-bas, alles vergaat, neemt
een einde hier beneden. — Charles XII. périt b
1'áge de trente-six ans, Karel XII. kwam op zijn
36e jaar om 't leven. Une partie de l'armée a
pin, plus de la moitié a péri de fain, een gedeelte
des legers is in
i de gevechten omgekomen, is gesneuveld, meer dan de helft is van honger omgekomen
sf gestorven. — Vaisseau qui périt en pleine mer,
schip n., dat in volle zee vergaat, verongelukt.
P- corps et bieg, met man en muis vergaan. —
Faute de réparations, ce superbe palais va p-,
sit gebrek aan herstelling zal dit schoone paleis
^n verval raken. — (fig.) Leur mémoire périt aver
.
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leur personne, hunne gedachtenis vergaat met hun'
persoon (blijft hij 't nageslacht niet leven). Les
belles leftres périssent à vue d'oeil, de fraaje
letteren vervallen zigtboar. — (bij overdrjving)
P- d'ennui, van vervéling sterven, vergaan. —
Périsse (als verwensching), verga: Périsse mon
amour, perisse mon espoir! — [Jur.] , z. v. a.
PÉRIIMER. — Ook pop. als v. a. gebézigd: J'en veux
à cet homme, je le périrai ik heb 't op dien man
voorzien, ik zal hem doen vallen.
Périsciens, ni. pl. [Géogr.] Rondomschaduwigen, digt bij de pool wonende menschen, voor wie
de zon dagen, weken of maanden lang niet ondergaat, zoodat hunne schaduw in 1 uren naar alle
zijden om hen heen loopt, p e r i s c i ï m. pl. — Périscopique, adj. [Opt.] Rondomziend, per i
i s c h: Verres p-s, rondomschouwings glazen n.-skóp
pl., dooi Wollaston uitgevonden gewelfde k jkglazen , waarmede men rondom zich kan zien. —
Périscyphisme, m. [Chir.] Kringsnede f. inde
bekkeneelshuid. — Périspermnatique, adj [Bot.]
Tot het kiem- of zaadhulsel behoorend , per ispe r rrm á t i s c h. — Péri spernie, m. [Bot.]
Zaad- of kiemhulsel n. , zaaddoos f , p e r is p é rm i u m n. — Périspermé, e, Périspernnique, adj. Van een zaadhulsel voorzien, p e r i
Périsphalsie, f. [Chic.] Draai--spéraich.—
jende, rondvoerende beweging f., waarmede men
zekere ontwrichtingen zet. - Périsporant^e, m.
[Bot.] Hulsel n. van de bevruchtingsdeelen Ter varenkruiden. — Périspore, in. [Bot.] Net n. om
de zaadkorrels van sommige planten; — bij de bedektbloeijenden, z. v. a. PÉRIGARPE.
Périssable, codj. (van personen en zaken) Ver
broos, onbestendig: L'homme est p- dans-gankecij,
son corps, de mensch is naar 't ligchaam vercpankelijk. La santé est un bien p-, de gezondheid is
een vergankelijk, broos moed.
Périssotogie, f. [Rhét.] Woordenkraam f.,
onnoodige wijdloopigheid, inz. door 't herhalen van
dezelfde gedachte met andere bewoordingen. —
Périssologigiie, adj. Die woordenkraam betreffend, onnoodig herhalend, wijdloopig, p e r is
sold gisch.
Péristachyon, m. [Bot.] Bloesemhulsel n.
der grasplanten. — Péristaltigtie, adj. [Méd.]
Wormsgewys: Mouvement, Contraction p-, wormsgew jze beweging of zamentrekking (der ingewanden,
der maag). — Péristaphylin, adj. et subst. m.
[Anal.] Naam van verschillende spieren van 't
zacht verhemelte, huigspier f. — PERISTAPxYLI1TPHARYNGIEN, adj. et subst. m. Spier van de huig
en 't slokdarmshoofd. -- Péristédion,m. [H.n.]
Pantserhaan m. (een visch der Middellandsche zee).
— Péristères, m. pl. [H. n.] Duivensoorten f.
pl. — Péristiginène, adj. [Diplom.] (alleenin:)
Diple p-,. tusschen twee punten staande dipla (vgl.
DIPLE) bij verkeerde leeswijzen of onechte plaatsen
in de manuscripten (? of :<). — Péristole, f.
[Méd.] Wormsgewi,jze, kronkelende beweging der
darmen, p e r i s t o t e f. — Péristome, m. [Bot.]
Mondrand m., mondomranding, monding f., p eristoma of peristómiumn.—Péristome,
e, Péristounique, adj. Van een' mondrand voorzien, den mondrand rakend, p e r is t ó mi s c h. —
Péristyle, m. [Arch.] Zuilengang n., zuilengalerj f. vóór een gebouw of rondom eene plaats. —
Gebouw n., dat van binnen een' zuilengang evenwijdig aan de wanden heeft, penis t y'l e of p e r i s t y'l i zc m. — Ook als adj.: Batiment p-. —
Péristylique, adj. [Bot.] Rondom het stijltje
gelegen, p e r i s t y'li s c h. — Périsyphe of Périsysphe, m. [Bot.] , z. v. a. PERICHESE. — Perisystole, f. [Méd.] Stilstand m. van 't hart tusschen twee polsslagen, tusschen de verwijding en
vernaauwing der slagaderen, polspauze f. (inz. bij
stervenden merkbaar) .
t S Périte, adj. Bekwaam, bedreven.— t % Péritie, f. (pr. t=c) Bedrevenlieid, bekwaamheid f.
Péritoine, m. [Anat.] Buikvlies, een weivlies,
dat de binnenwanden der buikholte bekleedt en
naar de meeste ingewanden verlengsels afzendt,
waardoor het deze als met een' buitensten rob
voorziet, p e r i t o n ce u m n. — Péritoné al, e,
adj. Tot het buikvlies beI oorend, per i t o n ce a al,
— Péritonéorrhexie, f. Sceuring f. van '1
buikvlies. — Péritonite, I. [Méd.] Buikvlies.
ontsteking, peritonceitis of peritonitis f.--
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Péritrope, acdj. [Bot.] Van de as der vrucht
naar den omtrek gerigt, p e r i t r o p i s c h. — Perittomes, f. pl. [Méd.] Overblijfsels van ziekte
organen, ook van spijs en drank in-stofenid
de maart na de spijsvertering, p e r i t t ó m a t a n.
pl. — Perizonie, m. [Chir.3 Navelbreukband m.
Perkinisme, m. [Méd.] Bijzondere geneeswijze,
door den amerikaanschen geneesheer Perkins (gestorven 1799) uitgevonden, bestaande in 't bestrijken der ziekelijke deden met twee naalden van
verschillende metalen, per k in I s in us n.
Perkins, f. [Mécan.] Stoomwerktuig n. van
onbepaalde drukking (doorgaans Machine a la Pgeheeten),Perkins-machine f. —Canon à la P-, stoomkanon, Perkins-kanon n. (naar den naam des uit
-vinders).
Periaire, adj. [Didact.] Parel- of paarlemoêrkleurig.
Perlasse, f. [Tech.] Parelasch, amerikaan
zuiverste en volkomen witte potasch f.-schepota,
Perle, f. Parel, paarl f. Fil de p-e, parelsnoer n.
Sa coeur a un collier de p-s , zijne (hare) zuster
heeft een halssnoer van paarlen. — La péche des
p-s, de parelvisscherij. Des gants de sole gris de
p- (of gris -perle) parelkleur zijden handschoenen.
Ce sopt de fausses p-s, dit zin valsche paarlen.
Des p-s dune belle eau, paarlen van een schoon
water, van een' schoonen glans. Semence de p-s,
kleinste soort van paarlen. Z. ook BAROQUE MERE,
NACRE, oECE. — [ Arch.] P-s, paarlen, rij ronde
balletjes in sommig lijstwerk. — [Cuis.] , z. onder
PERLE. — [ Distill.] Faire la p- , parelen (van den
brandewijn, ais hij zich bij zwakke schudding vol
belletjes vertoont). — [H. n.] Parelvlieg f., waterjuffertje n. — [Impr•] Parel f., kleine lettersoort,
die hare plaats heeft lusschen nonpareil en robijn
of diamant. — [ Méd.] Parel f., z. v. a. LEUCOME.
— [Pharm.] Huile de p-s, parelolie f. — [ Tech.]
Balletje van doorboord email aan 't gaasweversgetouw. — Loupe de p-, knobbel m. aan de binnenzijde van sommige paarlemoêrschelpen, onvolkomen parel. — ( fig. et poét.) Dauwdruppel, traan m.
Les p-s du matin, de uchtendpaarlen, de dauwdrup
Les p-s dans sas yells, de tranen in hare-pels.
oogen. — Hagelwitte tand m.: Cette fille a des
p-s dans la bouche. -- Les p-s des cieux , de
sterren. — ( fig.) Het beste, edelste in zijne soort
(inz. van personen sprekende) : C'est la p- des
femmes, des mares, 't is een parel van een vrouw,
van een' man. — (Loc. fig. et prov.) Nous ne som mes pas ice pour enfiler des p-s, wij zijn niet hier,
om ons met kleinigheden op te houden. Ce nest
pas pour enfiler des p-s qu'il est venu ici, hij is
niet te vergeefs, zonder oorzaak, hier gekomen.
Cela ne s'entile pas comme des perles, dat laat
zich niet uit de mouw schudden. Cela est net comme p-, comme une p-, dat is keurig netjes. z. ook
POURCEAU. — Perlé, e, adj. Bepareld, met paarlen bezet. versierd; — parelvormig, parelachtig. -[Blas.] Couronne p-e, beparelde kroon f. —[Bot.]
Feuilles p-es, beparelde, met kleine blinkende knobbeltjes bezette bladeren n. pl. Lichen p-, parelmos,
leverkruid n. — [Conf.] Sucre p- of is la perle,
parelsuiker, geparelde suiker. — Ook als subst.:
Sirop cult au p- of á la perle, parelsiroop (op welke
zich parelvormige belletjes vertoonen). Petit p- of
Petite perle, half ingedikte siroop. Grand p- of
Grande perle, geheel ingedikte siroop. — [Cues.]
Bouillon p-, paarlend, zeer krachtig vleeschnat. —
O•ge p-, z. ORGE. --- [Dipiom.] Lettres p-es, parelletters f. pl. — [Minér.] Set admirable p-, parelzout, over- verzadigde zwavelzure soda. Spath p-,
parelglanzig spaath n. — (fig. et fam.) C'est un
ouvrage p-, une broderie p-e, dat is zeer netjes,
keurig bewerkt, bestikt, geborduurd. — [Mus.] Il
a un jeu p - , zijne voordragt is zeer zuiver. —
[Vign. ] Pareldruif f. — Perlée, f. [H. n.] Pareladder f. — Perler, v. a. Netjes, keurig bewerken (van naaldwerk): Cette brodeuse perle
tout ce qu'elle fait, al wat die borduurster maakt,
is hoogst keurig. — [Conf.] Met muisjes of parel
suikerkorrels overdekken, over'paarlen; —-achtige
zulke suikerkorrels maken. — [Mus.] Een' toonval of een' loop met de hoogste netheid en naauwkeurigheid uitvoeren. -- Perlides, m. pl. Parel
pl., geslacht van waterjuJ'ertjes. — Per--vliegnf.
lier, ière, adj. Paarlen opleverend: Moule, Huitre, Coquille perlière, parelmossel , pareloester,
`
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parelschelp f. — Perliere, f. Parelhoudende sch..elp,
parelschelp f. — [Bot.] , z. V. a. GREMIL, GNAPHALE.
Perlimpinpin, m.: Poudre de p-, artsenij f.
of middel n. zonder eenige kracht , kwakzalvers
middel.
Perlite, f. [Minér.] Parelsteen, parelachtige obsidiaan m. (obsidienne perlée). — Perloir, M.
[Tech.] Holbeitel m., tot het maken van parelvormig drj fwerk. — Suikerbakkers trechter m. tot
vervaardi$ng der suikerkorrels.
Perlon, m. [H. n.] De groote knorhaan m.
[trigla cuculus] (ook grondin, grondeau geheeten).
Perlosette, f. [Hort.] Soort van druif f. met
zeer kleine pitten.
Perluaax, m. pl. [Exploit.] Tot fakkels dienende reepen boombast met hars bestreken, licht
pl.
-spanderm.
Perloeide , adj. [Didact.] Volkomen doorschijnend, klaar. (Men zegt ook PELLUCIDE.)
Perlure, f. Knobbeltjes n. pl., parels f. pl. op
(schouw nemen.
't hertsgewei.
Perlustrer, v. a. Onderzoeken, in oo,renPerrnanemnnent, adv. Op duurzame wijze,
onafgebroken. — Permanence, f. Duurzaamheid, voortduring f., onafgebroken duur ni. La pn'est pas attachee aux ouvrages des homines,

duurzaamheid is geene eigenschap van de menscheljke werken. — Onafgebrokene zitting , het
aanblijven: La p- dune assemblée, de onafgebrokene zitting van eene vergadering. — [Théoi. ] La
p- du corps de Jésus Christ dans I'Eucharistie,

de bestendige verbltjving van J. Ch. in den ouwel
(in 't avondmaal bi de roomschen). -- EN PERMANENCE, loc. adv. Op den duur, voortdurend, aan
vergadering): L'assemblée-blijvend(z.a
s'est déclarée en p-, de vergadering heeft zich als
voortdurend verklaard. — Je suis resté la en pà vous attendre, ik ben daar voortdurend gebleven
om u te wachten. — Permanent, e, adj. Duur
bestendig, blijvend, voortdurend, onafgebro--zam,
ken: I1 n'y a point ici-bas de félicité p-e, hier beneden is geen bestendig geluk. Dieu seul est p-,
God alleen is voortdurend, eeuwig. — Une assemblé e p-e, eene aanblijvende, voortdurende vergadering. — [Phys.] Gaz p-, blijvend gas n. (dat zijn
luchtvormigen toestand bij alle temperaturen en
onder elke drukking behoudt). (me f.
Perrne, f. [Mar ] Turksche zee- veerboot, p e rPerméabilité, f. [Phys.; Doorgankelijkheid,
doortrekbaarheid, eigenschap der ligchamen, waardoor zij het licht, de lucht, het water of eene andere vloeistof door zich heen laten gaan), p e rm e a b i 1 i t e i t f. La p- du verre aux rayons lu
de doordringbaarheid van het glas voor-mineux,
de lichtstralen. — Perméable, adj. Doorgankelijk, doortrekbaar: Le verre, l'eau sont p- a la lu
het glas, het water is doordringbaar voor-mier,
het licht; hel licht dringt door het glas en water f.
Perenesse, m. [Myth., Géogr. anc.] Beek f.
in Bceolie, die aan de muzen of zanggodinnen was
gewijd, Pe rm éss u s m. (nu Panitza geheeten).
Les nymphes du P-, de zanggodinnen. Le dieu du
P-, Apollo. — ( fig.) Fréquenter les bords, les rives du P-, zich met de dichtkunst bezig houden,
dichten. — Periuesside, f. [Myth.] Muze, zang
nimf van den .Permessus. — Ook als adj.:-godin,
N ymphe p-.
Perinettable, adj. Vergunbaar, toe te laten.
Pernnettre, V. a. Vergunnen, toestaan, bewil-

ligen, toelaten, gedoogen, qehengen, veroorloven,
toegeven, p e r m i t t é r e n: La toi vous le permet,
de wet veroorlooft het u. Dieu permet les guerres
et les dissensions, God laat de oorlogen en ver
Mes occupations ne me le permet--delhnto.
tent pas, mijne bézi.gheden laten 't m ij niet toe,
gedoogen het niet. Il faut bien p- ce qu'on ne
peut empêcher, men moet wel bewilligen, toestaan,
wat men niet kan beletten. I1 me la permis, hij
heeft het mij vergund, veroorloofd. — P- Ie vin,
la viande á un malade, eenen zieke 't gebruik van
wijn, van vleesch vergunnen. — Ook als beleefdheids -formulier: Permettez-moi de vous dire,
Veuillez p- que je vous dise, of (ellipt.) Permettez, vergun mij, sta mij toe u te zeggen, permitteer me, met uw verlof, met uw permissie. — SE
PERMETTRE, V. pr. Vergund, veroorloofd worden:
Ces choses ne sauraient se p-, die dingen mag
men niet toestaan, kunnen niet veroorloofd wor-
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den. — Zich zelven veroorloven, zich het regt, de
vrijheid, enz. toekennen: Se p- beaucoup de choses, zich veel zaken veroorloven, aanmatigen. -Permis, e, adj. (en part. passé van permettre):
11 se croit tout p-, hij meent, dat alles hem geoorloofd is, hem vrij staat. A vous permis, 't staat ee
vrij, zoo als 't u belieft. Si vous voulez vous en
fácher, à vous permis, wanneer gij er boos over
wilt worden, 't staat u vrij. — S'il mest p- de
parley ainsi, als ik 't zoo zeggen mag, om zoo
te zeggen. - Enfin it lui fut p- de respirer un
peil, eindelijk vermogt hij, was 't hem mogelijk,
een weinig adem te halen. — PERMIS, m. Verlofbriefje, vrijbriefje, geleibriefje, vervoerbiljet, paspoort (voor goederen) , p e r in i e n. — P- de séjour,
verblj fkaart f. (aan vreemdelingen, aan militairen
afgegeven).
Permissible, adj. Vergunbaar, te veroorloven, toe te laten, p e r m i t t e e r b a a r.
Permission, f. Vergunning, veroorloving, toelating, bewilliging, gedooging f. , verlof n., permissie f. User, Abuser d' une p-, van eene ver
gebruik, misbruik maken. — (Loc. fam.-guni
et prov.) Ab- de la p-, te ver gaan, de maat te
buiten gaan: ,Etre coquette á ce point, eest abde la p-, zóa kokét of behaagziek te wezen, dat
gaat te ver. I1 est par trop laid, it a abusé de la
p-, hij is al heel leeljk, 't kan er niet med door.—
P- de chasse, jagtverlof n., vrjbrief m. om te jagen. — Avec votre p- (als beleefdheidsterm of om
eene aanmerkin i, een verwijt te verzachten), met
uw verlof, met uwe permissie. --- C'est comme
une p- de Dieu, On dirait une p- de Dieu, 't

schijnt eene beschikking Gods, 't is of God het zoo
heeft willen hebben. -- Permissionnaire, m.
[Mil.] Verlofganger m. — Permissionnner,v. a.
Verlof. vergunning geven.
Permixtion, f. (pr. per-mik-stion) [Arc. chim.]
Vermenging van twee stoffen, die elkander moeten
témperen.
Perinatabilité , f. Verwisselbaarheid , verplaatsbaarheid, geschiktheid oen verwisseld te worden, per m u ta b il i te it f. —Permutable, adj.
Omzetbaar, verplaatsbaar, verwisselbaar, p e r m ut a b e 1. — Persmutant, m. Verwisselaar, ruiler m., inz. van eene geestelijke bediening met eene
andere: Les deux p-s (Le p- et le copermutant)
ont passé acte devant notaire, de beide verwisselaars (de ruiler en tegenruiler) hebben eene notariéle
acte doen opmaken. — Perinutation, f Verwisseling, verruiling (inz. van eene bediening met eene
andere). — [ Math.] Omzetting, verplaatsing der
grootheden, p e r m u tá t ie f. T rois chiffres différents, comme 1, 2, 3, sont susceptibles de six
p-s, drie verschillende cijfers, als 1, 2, 3, zijn voor

zes omzettingen vatbaar, kunnen op zes verschil
wijzen geplaatst worden (123, 132, 213, 231,-lend
312, 3.21). — Permutateur, m. [Didact.] , z.v.a.
PERMUTANT. — Ook als adj.: Deux officiers p-s,
twee verwisselende ambtenaren. -- [Gram.] Ver
niet eene andere, die tot het--wiselngrt
zelfde spraakorgaan behoort. — Perinater, V. a.
Verwisselen, ruilen (inz. eene bediening, een geestelijk ambt met een ander); — verplaatsen, omzetten (cijfers, letters) , p e r m u t é r e n. — (absol.)
Ces deux fonctionnaires ont permuté, die beide
ambtenaren hebben met elkander (hunne bediening)
geruild. — SE PERMUTER, V. pr. Verwisseld of ver
omgezet of verplaatst worden. — Het part.-ruild,
passé is ook adj.: Emploi permuté, verwisselde bediening f. — Permutenr, m., z.v.a. PERMUTANT.
Perne, f. [H. n.j Tweeschalige schelp van 't geslacht der parelmosselen, kamschelp f. ^
-t- Pernet, m., z. v. a. BARONET. Etre fier
comme un p-, trotsch als een paauw zijn. Faire
le p-, den grootgin heer uithangen.
Pernette, f. [Tech.] Onderstel n. van een' suikervorm, ook va het in de kokers gezette platteelwerk om gebakken te worden.
Pernieiensement,adv. Op verderfelijke, scha
wijze. — Pernieieux, ieuse, adj. Ver-deljk
schadelijk, gevaarlijk (inz. van zaken en-derfljk,
in zeilel ken zin): Un mets p-, eene schadelijke
spijs f. - Conseil, Exemple p-, verderfelijke raad in.,
voorbeeld n. Conséquence p-ieuse, gevaarlijke gevolgtrekking f.— Ook van personen: Gens p-, boosaardige, gevaarlijke lieden m. pl. — C'est une langue p-ieuse, 't is een lastertong m. en f., een
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kwaadspreker m., kwaadspreekster f. -- [11éd.] Het fart. passé is ook adj : Crime, Assassinat perFièvre p-ieuse, kwaadaardige koorts. --- [Géogr.] pétre, gepleegde, volvoerde misdaad f., moord m.
Perpètres, m. pl..[Anc. jur.] Gemeene gronlies p-ieuses, gevaarlijke eilanden n. p1., Powiotoearchipel n. (snelle beweging f. den m. pl. (die geen' bijzonderen eigenaar hebben);
Pernicité, f. [Phys.] Groote snelheid, zeer gemeente-weide I.
Perpétuane, f. [Chim.] Soort van fijne, duur
Pernoetation, f. Overnachting f. — % Perstof, soort van sergie f.
-zameportugésch
noeter, V. n. Overnachten, den nacht doorbrenPerpétuation, f. Onafgebroken duur m., voort
gen; — den ganschen nacht aan den zwier gaan.
vereeuwiging, het in wezen houden of blij--during,
Per obitum, loc. adv. (latin) (pr. per o-bitome) Door overlijden, afsterven: Bénéfice vacant ven, p e r p e to á t i e f. — Perpétaé, e, adj. (en
p-, een door overlijden openstaand kerkelijk ambt n. part. passe van perpétuer): Espèces p-es, altijd
Pérodactylien, adj. et subst. m. Buigspier f. voortdurende, zich voortplantende dierensoorten f.
van den grooten teen.
Pl' -- Fonctionnaire p- dans son emploi, ainbtePéroné, ni. [Anat.] Kuitbeen n., kleine been- naar, die levensleng in zijne bediening blijft, aan
ambtenaar m. — Perpétuel, le, adj.-blijvend
pijp f. — Péronéo-calcanien, adj. et subst. ni.
Kuit- en hielbeenspier f. — Péronéo-malléo- Altijddurend, onafgebroken, ophoudelijk, bestendig;
laire, adj. et subst. Kuitbeen en enkel betreffend; eeuwig, levenslang , perpetueel : Silence ,p-,
voortdurende stilte f., aanhoudend zwijgen n. Enbloedader des kuitbeens, kleine moederader I.
Péronéo-plialaugien, adj. etsubst. ni. Schuin - ger un monument p -,een blijvend gedenkteeken opsche buigspier f. van den voet. — Péronéo -pré- ri.gten. — Bannissement, Exil p-, levenslange uit
ballingschap, f. Charges p-les, levenslange-banig,
phalangien, adj : et subst. in. Zijstrekspier f.
van den voet. — Péronéo-soils-phalanget- bedieningen f. pl. Sécrétaire p- de l'Académie ,
tien, adj. et subst. m. Lange buigspier f. van den aanblijvend, levenslang secretaris der akademie. —
grooten teen.—Péronéo- soos- tarsien, adj. et [Phys.] Mouvement p-, z. MOUVEMENT. — Gedusubst. m. Middelste kuitbeenspier f. — Péronéo rig, menigvuldig , herhaaldelijk , dagelijksch: Ce
- slis- phalangettien eoniniun dii pollee, sont des plaintes p -les, dat zijn aanhoudende,
lange gemeenschappelijke strekspier der teenen, eeuwige klapten f. p1. De p-les interruptions, tel
plaatshebbende afbrekingen of storingen f. p1.-kens
strekspier f. van den grooten teen. — Péronéo
-tibial, e, adj. Het kuit- en scheenbeen betref - — [Diplonm.] Alliance p-le, voor een' onbepaal en
fend. — Péronien, ne, Péronier, ière, adj. tijd gesloten verbond, eeuwig verbond ii. -- Perpétuelle, f. [Corn .] , z. v. a. PERPETUANE. --Het kuitbeen betreffend, daartoe behoorend: Mus
kuitbeensspieren, kuitbeens--clesp,Artè Perpétuellement, adv. Onophoudelijk, zonder
slagaderen f. pl. (ster, zottin f. ophouden, voortdurend, altijd, eeuwig: Les damPéronnelle, f. (déniijr.) Klappei, babbelaar - nes souffriront p- dans l'enfer, de verdoemden zulPéro -s, m. 1.1. [Faut.] Vader en moeder van len eeuwig in de hel lijden. — (bij overdrijving)
Dikwijls, telkens: Elle ment p-, z ij liegt telkens,
een' valk, ouden U. pl.
eeuwig. I1 est p- au cabaret, hij zit eeuwig in de
Péroole, f. [Bot.] , z. v. a. BLUET.
Péroptère of Péro p térygien, ne, adj. kroeg. — Perpétuer, v. a. Doen voortduren,
[H. n.] Geheel of gedeeltelijk zonder buikvinnen. altijd doen voortgaan, voortdurend onderhouden of
voortzetten , voortplanten , vereeuwigen, ,p e r p e— PEROPTERES , nl. pl. Visschen snel beenwervelen.
Péroraison, f. [Rhét.] Slot n., slotrede, p e r o- tuinen. C'est la genération qui perp é tue les
1' á t i e f. — [Mus.] Slot eener symphonie. — especes, de voortteling bewerkt de voortduring, het
Pérorer, v. n. Het slot eener rede uitspreken steeds in wezen blijven der dierensoorten. — P- des
(in dezen zin, niet gebruikelijk). — Breedvoerig en querelles, des proces dans les farilles, oneen-igop redenaarstrant over iets spreken, den de ftigen heden, regtsged ingen in eene familie doen voortduredenaar spelen, p e r o ré r e n. — Péroreur, m., ren op de lange baan schuiven. — P- sa gloire,
-ease, f. liij of zij, die over alles breed en met zijn' roem vereeuwigen. P- des erreurs, dwalingen
zékere deftigheid spreekt, veelprater ni.,-praatster, doen voortduren. -- SE PEP,PÉTUER, V. pr. Voort
blijvend gemaakt worden; zich voort -durenof
babbelaar m., -ster I.
zich in stand houden, zich vereeuwigen:-plante,
Pérot, m. [Eaux et for.] Overblijver, overL'espece
se
perpétue par la génération, de dierenstaander m., boom van den tweeden hake (die bij
den eersten hak gespaard is): Si In coupe se fait soort blijft door de voortplanting in wezen. —
tous les 25 ans, Ie p- en a 50, indien de hak om [Bot.] Les espèces se perpetuent par la semence,
de J jar en plaats heeft, is de overstaander 50 jaar. de plantensoorten zetten zich voort door het zaad.
( Tegenwoordig heet (ie SOja"rige overstaander mo- — Cette tradition s'est perpétuée jusqu'h nous,
deze overlevering is tot op onzen tijd bewaard, in
derne; die jonger is, heet jeune.)
Perou , m. [Géogr.] Peru n. , zuid -ameri- wezen gebleven. — Se p- dans one charge, zich
kaanscli land, door zijne rijke mijnen vermaard. — levenslang in een' post weten staande te houden. (fig. et lam.) Mines, Richesses, Trésors du P-, Perpéti'ité, f. Onafgebroken voortduur m., bealt ij ddurendzeer groote rijkdommen, verbazende schatten ni. pl. stendige voortduring, duurzaamheid,
— (fig. et pop.) Ce nest pas le P-, dat is niet heid f.: La p- du christianisme, de duurzaamheid,
— it PERchristendom.
van
't
onvergankelijkheid
waar
ding,
geen
persoon,
geen
veel bijzonders, 't is
veel waarde moet hechten. Gagner le P-,-anme PETUI TE, 10e. acly. Voor altijd, voor eeuwig; lemis
voor aleene
Fonder
one
masse
a
p-,
venslang.
schatrijk worden. G'est un P-, on petit P-, 't is
tijsi, ten eeuwigen dage instellen. — Etre condameene goudmin, een kleine goudmijn f. of schat.
levenslange
galeistraf
Peroxyde, m. [Chiin.] Sterkst verzuurd oxy- né aux galères it p-, tot
de (vgl. oxj7de), over-oxyde, p e r ox y'd e n. -- veroordeeld zijn.
Perpignage, m. [Constr. nay.] Het schranPeroxydé, e, adj.: Métal p-, oververzuurd meken nigten of stellen: Le p- de ce couple est Uien
taal n.
5 Perpendiele, m. [Mae.], z. v. a. PERPEN- fait, dat spant staat goed geschrankt. — Perpigner, v. n. Schranken rigten of stellen. P- un
DICULE . -- Perpendiculaire, adj. Loodrerlt,
te lood. regtstandig, naar geese zijde overhellend, couple perpendiculaire h la flottaison, een spant
ljjnnegt naar 't middelpunt der aarde gerigt: Ligne loodregt op de lastlijn stellen.
Perplexe, adj. Verlegen, verward, besluiteloos,
p-, loodl jn. regtstandige, vertikale lijn I. — [Paleogr.] Écriture p-, schrift, dat van boven naar bedremmcld, onthutst, verbluft, bedeesd; verlegen
makend,
onthutsend, ontstellend, p e r p l éx: Cette
onderen, of van onderen naar boven loopt (gelijk
p-s, deze tijding maakte hen
dat der Chinézen en Japan.ezen), refit opstaand, nouvelle les rendit
men liever embarp e r p e n d i c u l a i r schrift . -- PERPENDICULAIRE, f. verlegen (van personen gebruikteen
radelooze toerassé).
—
Une
situation
p-,
Loodlijn f. Tiger one p-, eene loodlijn trekken. —
Perpendieula:ireuwent , adv. Op loodregte, stand in. — Perplexité, f. Verlegenheid, beslulgroote
bedremmeldheid,
angstvalligheid,
regtstandige wijze, te lood, loodregt. — Perpen- teloosheid,
Elle est dans une
dieiilarité, f. Loodregte . stand ni., regtstandig- ongerustheid, p e r p l e x i t e it f.
grande p-, zij is in eene groote verlegenheid.
held, eerpen diculari telt f.
Perquer ir, v. n., Z. V. a. PERQUISITIONvER.
Perpétration, f. [Jug.] Het begaan, het plem. [Admin.] Onderzoeker,
^
gen of bedrjt^e ? (eener misdaad) ; volvoering, vol - —Perquisiteur,
- Onderzoek,
brenging, bedrijving, p e r p e t "r a t i e. — Perpé- uitvorscher m. — Perquisition, f.navorsching,
n., doorzoeking,
onderzoek
geregtel
jk
Volvoeren,
begaan,
bedrijven,
plegen,
trer, 2v. a.
v.n.
p e r p e t r e r e n: P- un crime, on assassinat. -- pei'quisitie f. — S. Perquisitiouner,

PERM
Onderzoeken, doorzoeken, navorschen, p e r q u i•
r é r e n. (schutting f.
Perré, m. [Tech.] Sleenen brug- of hoofdbePerreau, m. [Tech.] Groote vertinde smeltketel m. der waswerkers.
Perrée, f. (volg.) Strand n. (rivage).
Perréieiir, m., z. v. a. PERRIER.
Perriehe, f.H. n.] Langstaartigepapegaai m.
Perrier, m. €Anc. mil.] Steenwerpluig n. —
Steenschutter m. — [ Tech.] Leigraver m.; — wel
algemeen: mijnwerker. — PERRIER, m.,-erin't
Of PERRIERE, f. [Tech.] , z. PÉRIER. — PERRIÉRE, f.
Leigroeve; weleer in 't algemeen: steengroeve f.
Perron, m. [Arch.] Steenen optred, buiten
m. van een huis, bordés n., hooge stoep f. P--trap
carrée, vierkant bordes. P- cintré, bordes, waarvan de trappen afgerond of ovaal zijn. P- à double
rampe, dubbel bordes (waar men van twee kanten
op komt). — [Hydr.] Cascade par chutes de p-s,
waterval in. met trappen.
Perroquet, m. [H. n.] Papegaai m. P- een
of Jaco, aschgraauwe papegaai. P. vert, groene-dré
papegaai. P- varié, bonte papegaai. P- noir of
Vaza, zwarte papegaai. P- a couleur bes de sang,
papegaai met bloedrooden snavel. P- à tête bleue,
groote blaauwkop m. P- à tête grise, gr(jskoppige
papegaai. — P- d'Allemagne, duitsche papegaai,
Z. V. a. CORACIAS. — P- de France, z. V. a. BoUVREUIL. — P- de mer, du Groenland, z. v. a. MiACAREUX. — P- de mer, zeepapegaai, (een visch van
't geslacht der doraden of goudvisschen). P- vert,
groene lipvisch m. — P- d'eau, z. v. a. MONOCLE.
-- Baton de p-, z. BáTON (ook fig.). — (fig.) Papegaai, naklapper, naprater zonder oordeel en enkel uit het geheugen. Parler comme un p-, als
een papegaai klappen. — ( fig. et pop.) De la soupe
a p-, brood n. in wijn geweekt. — [ Mar.] P- of
Voile de p-, bramzeil n. P- de fougue, kruiszeil.
z. ook n 1áT, VERGUE. P-s d'hiver, winterbramzeilen.
P- volants of royaux, bovenbramzeilen (cacatois).
Grand, Petit p- royal of volant, groot, klein voorboven- bramzeil. P-s en bannière, vliegende bramzeilen. P- d'artimon, bezaanstenq. P- de beaupré,
bovenblinde. P- de misaine, fokke- bramsteng. Accaster les p-s, de bramzeilsschoten aanhalen.
Perrot, m. [Tech.] Streng f. inslagdraad m. —
(pop.), z. v. a. PERROQUET.
Perruche, f. Kleine langstaart-papegaai m.
der oude wereld. P- h tête rouge, à tête noire,
rood-, zwartkoppige papegaai. P- -oni of variée,
jeune, huppée, bonte, gele, gekuifde papegaai. —
(pop.) Wijfes-papegaai. — [Mar.] Bovenkruiszeil,
grietje, Grietje van Dijk n. Mat, Vergue de p-,
grietjessteng, -ra, bovenkruissteng, -ra f.
Perruque, f. Pruik, panwik, haarmuts, haar
P- a bourse, zakpruik. z. ook MARTEAU.-kapf.
Tête a p-, pruikebol m.; — ( fig. et fam.) oud,
leelfjk, belagchel2,lk man, oude pruik. Dunner une
p- b qn., iemand een' bokking geven, hem vinnig
doorhalen. — Ook als adj. gebruikt voor: ouder
stijf, naar den ouden trant, niet overeen -wetsch,
vooruitgang, met de begrippen des-komstigedn
tijds: Gout, Style en p., pruikensmaak. pruiken
Perruque, e, adj. Gepruikt, eene-stjlm.—
pruik dragend. — Perruqta ier, m. Pruikmaker,
kapper m. (nu meestal coiffeur geheeten). — Perruquiere, f. Pruikmakers- of kappersvrouw f.
t Pers (pr. pèr), -e, adj. Groenachtig blaauw,
groenblaauw: Les anciens donnaient aux déesses
des yeux p-.
Per saltnni, loc. adv. (latin) (pr. pèr saltome) Door overspringing, sprongsgewijs (iemand
bevorderen).
Persan, e, adj. Perzisch, uit Perzië. (Sommigen willen persan alleen van 't geen het heden
Perzië betreft gezegd hebben, en perse-dagsche
van 't oude _Perzië). — [Arch.] Balkdragend:
Figure p-e, balkendrager of slavenbeeld als zuil
(vgl. PERSEQUE). — Als subst.: Pers, Perziër,
Perziaan m., Pérzische vrouw. --- PERSAN, m.
Het perzisch, de perzische taal f.
Perserutation, f. Naauwkeurig, grondig onderzoek n., p e r s cr u t d t i e. — 5 Perseruter,
v. a. Naauwkeurig onderzoeken, uitvorschen, doorzoeken. — S Perserutateur, in. Naspoorder.
Perse , adj. Perzisch, oud -Perzisch. — Its
subst.: Pers, perzische vrouw f., bewoner en bewoneres van 't oude Perzië (vgl. PERSAN). —
-

-
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PERSE, f. [Corn.] Indisch beschilderd doek, sits n
— Bleu de p-, perzisch of groenachtig blaauw.
Perséa, m. [Ant., Bot.] Soort van egyptische
lotusboom m.
Persécutant, e, adj. Vervolgend, lastig,
lastigvallend, kwellend, opdringend: Créancier p-,
vervolgend, lastig, schuldeischer. C'est 1'homme
le plus p- du monde, dat is de lastigste, opdringendste mensch van de wereld. — Persécuter,
v. a. Vervolgen, onderdrukken, verdrukken; —
plagen, kwellen, lastig, vallen, geene rust laten.
Saul persécutait les chrétiens, Saul vervolgde,
verdrukte de christenen. Les remords ne eessent
point de p- Ie coupable, de wroegingen vervolgen,
pijnigen den schuldige zonder ophouden. — I1 a un
créancier qui Ie persécute, hij heeft een' schuld
lastig valt, vervolgt. Un mauvais-eischr,dm
maitre aime à p- ses domestiques, een slecht meester plaagt gaarne zijne bedienden. — SE PERSECUTER, V. pr. Elkander vervolgen, kwellen, enz.:
Mortels, ne vous persécutez point, stervelingen.
vervolgt, kwelt elkander niet. — Het part. passé
is ook adj. : Chrétiens persécutés , vervolgde
christenen m. pl. Vertu persécutée , vervolgde
deugd f. --- Ook als subst.: Les persécutés, de
vervolgden. — Persécnteur, in., -trice, f.
Vervolger, verdrukker; plager, plaaggeest, kwelgeest m., vervolgster, plaagster f., lastig, indringend mensch n. Néron fut un des plus grands
p-s des chrétiens, Nero was een van de grootste
vervolgers der christenen. Elle était la p-trice de
cette famille, zij was de vervolgster van deze familie. — 11 ne me quitte point, eest mon p-, hij
verlaat mij niet, 't is mijn plaaggeest. — Ook als
adj.: I1 est animé dun zèle p-, hij wordt door
vervolgingsijver, vervolgzucht gedreven. — Persécution, f. Vervolging, verdrukking, onderdruk king; — kwelling, moeite f.; overlast m. On compte
de Néron à Dioclétien dix p-s qu'on a faites aux
chrétiens, men telt van Nero tot Diocletiaan tien
vervolgingen der christenen. — C'est une p- perpétuelle, que vous me faites, 't is eene gedurige
kwelling, een gedurige overlast, dien g ij mij aan
gij kwelt mij onophoudelijk.
-doet,
Persée, m. [A str.] Perseus, een noordelijk
sterrebeeld (naar den geljknamigen held uit de
grieksche myth., zoon van Jupiter en Danae, door
wien Medusa bedwongen en 4ndromeda bevrijd
werd).
Persègue, f., z. PERSEQUE.
S Perséité, f. (barbar.) [Scolast.] Het op of
door zich zelven zijn, het bestaan op zich zelven.
Perseque, f. [Bot.] Oude spelling van 't woord
pêche, perzik. — [H. n.], z. v. a. PERCRE; Z. ook
PAUPIERE.

Persévéraiument, adj. Met volharding, vol
Persévéranee, f. Volharding, stand--harden.—
vastigheid, volhouding f. 11 1'a obtenu par sa longue p-, hij heeft het verkregen door zijne lange
volhardsng. I1 doit ce succès b sa p-, hij heeft dit
gelukkig gevolg aan zijne standvastigheid te dan
La p- vient á bout de tout, on--ken.—(Prov)
vermoeide arbeid komt alles te boven, met gedulden vlijt brengt men 't wijd. — (absol.) Standvast2gheid in 't geloof: 11 demanda à Dieu le don de
la p-. — Persévérant, e, adj. Volhardend,
standvastig, volstandig, aanhoudend: Homme, Caractère p-, volhoudend man m., karakter n. Soros
p-s, aanhoudende, gestadige zorgen f. pl. —T 5 Persévérationn, f., z. V. a. persévérance, opiniatreté.
— Persévérer, v. n. Volharden, standvastig
zijn of blijven, volhouden, aanhouden, uithouden.
vast staan. P- dans sa résolution, in zijn besluit
volharden, bij zijn besluit blijven. Celui qui persévère jusqu'h sa fin, sera sauvé, wie volharden
zal tot het einde toe, die zal zalig worden. Ce nest
pas assez de Bien commencer, it fout aassi p-,
't is niet rfenoeg wel te beginnen, men moet ook
aan- of uithouden, volharden. P- dans sa toi, in
zijn geloof standvastig blijven. — Je persévère. ik
blijf bij mijn gevoelen. — Son mal persévère, zijne
kwaal houdt aan, wederstaat alle geneesmiddelen.
Persieaire, f. [Bot.] Vlooijenkruid n. (cordon
de cardinal). P- douse, tacbetée of ordinaire,
zoet. gevlekt of gemeen vlooijenkruid n. P- acre of
brulante, of Poivre d'eau, Piment d'eau, Curage,
waterpeper f., scherp vlooijenkruzd n.
Persieite, f. [Minéc.]

.Perziksteen m. — Per58
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sicifolté, e, adj. Met perzir boomachtige bladeren.
--- Persicot, m. Op perzil^fpitten getrokken brandewijn, pérsico in.
Persien, ne, adj. Perzisch: Costume p-,
Moeers p -nes. (Gebruikel jl^er is persan, perse.)
uins i n
Persienne, f. Zonneblind n. van sch

PERSONNE.

gewikkeld zijn. -- Tapisserie a p-s, tapijtwerk n.
met ingeweven menschen figuren.
Personnaliser, v. a., gebruikelijker PERSONNIFIER. — PERSONNAL1SER,

v. n.

Personaliteiten of

persoonlijkheden zeggen, iemand scherpe, beleedigennde zetten geven, op den man spreken, persoon een raam gezette latten of plankjes, buiten de ven ljke beleedigingen zeggen. -- 4 Personnalis-steramn. me, m. Zelfzucht, neiging om alles aan zijn eigen
Persifflage, m. Fijne bespotting , honende persoon dienstbaar of voordeelig te maken, p e r s oplager j, bespotting, spotternij f., bespottende lof in., n a ii s an u s n. — Personnalité, f. Persoon
bijzondere geaardheid of eigenschap f. van-ljkheid,
fopperj I. — Persiffler, V. a. Op eene fijne wijs
bespotten, belagcheljk maken; voor den gek houden, een' persoon, het persoonlijke, het karakter, de
van een' bijzonder' persoon; Pour
hoedanigheid
uitjouwen; foppen, p e rs i J f t é r e n: N'espérez pas
me p- impunément, hoop niet, mij ongestraft be- juger sainement dune chose, it faut dépouiller
spolleljk te maken. — (absol.) 11 ne fait que p-, toute p-, oen gezond over eene zaak te oordeelen,
hij doet niets dan bespotten — SE PERSIFFLER, V . pr. moet men al het persoonlijke ter zijde stellen. —
Elkander bespotten, uitjouwen. — Het part. passé Zelfzucht f. (égóisme). — Persoonlij ke beleediging,
is ook adj.: Le persifQeur est souvent persilile, de toespeling f., scherpe, beleedigende zet m., die
bespotter wordt dikwijls zelf bespot. — Persif- iemands persoon raakt, persoonlijkheid, p e r s ofleur, m., -ease, f. Bespotter m., bespotster I. n a l i t e i t f. (in dezen zin doorgaans meerv.):
.

— Ook als adj., doch alleen in 't mannelijk: Ton
p-, spottende toon m.
Persil, in. [Bot.] Petersélie f. P- de jardin of
vulgaire, tuin- of gemeene peterselie. P- frisé,
krulpeterselie. Gros p- of P- d'Angleterre, groote
of engelsche peterselie. — (Loc. prov.), z. GRELER.

— (pop ) Arracheurs de p-, pelerselieplukkers,
volksnaam der mannen, die in de lijn loopen, om
de schuilen voort te trekken (met toespeling op
hunne voorovergebogen houding) , schuitentrekkers m. pl. — [Bot.] P- de houc, bokspeterselie,
bevernel f. (soort van steenbreke). P- des fous,
hondspeterselie, z. v. a. cicutaire aquatique. Pache of des rochers of de Macédoine, steeneppe I.
(huh ►on). P- de marais of Encens d'eau, watereppe.
P- d'ane, wilde kervel I. P- de montagne, bergpeterselie. -- [Modes] Soort van blonde f. met
bloemen, die naar peterseliebladeren gelijken. -Persillade, f. [Cuis.] Sneedjes koud rundaleesch
met peterselie, olie en az ij n. — Persilté, e, adj.
(alleen in): Fromage p-, kaas, die van binnen

groene, naar gehakt peterselie gelijkende vlekken
of punten heeft, groen gevlekte kaas f., gelijk die

van, Roquefort.

Persismmon, m. [Hort.] Soort van pruim f.
Persique, adj. [Arch.] Ordre p-, perzische

orde f., Bene bouworde, in welke slavenbeelden de
zuilen vervangen . — PERSIQUE , f. Soort van groote,
lekkere perzik. (Van dit woord is pëcile eene verbastering.)

Persistanee, f. Duur m., duurzaamheid; vol
bestendigheid, p er i s t é n t i e f. [Bot.]-hardinq,
Aanbljvendheid f., het overblijven. — Persistant, e, adj. Volhardend: Vous connaissez leur
résolution, ils y soot p-s, gij kent hun besluit, zij
volharden, blijven daar b ij. — [Bot.] 4anbljvend,
blijvend, niet afvallend op den gewonen tijd: Feuilles p-es, aanblijvende bladeren n. pl. Calice p-,
blijvende kelk m. — [H. n ] Pattes p-es, blijvende
pooten (die het insect hij al zijne gedaantewiseelingen behoudt). — Persister, V. n. Volharden,
standvastig blijven, vast slaan, p e r s i s t é r e n: Ii
persiste dans son opinion, dans son refus, hij volhardt, blijft bij zijne meening, weigering. Persistezvous a nier, a soutenir cela? (absol.) Persistezvous ? volhardt gij in dat te ontkennen, dat te beweren? blijft gij daarbij?
Persouna e, m. Persoon, mensch, man m.,
inz. een merkwaardig, beroemd persoon, personaadje f. Les grands p-s de l'antiquit.é, de groote
mannen der oudheid. — (fam. et icon.) Cast un
sot p-, on ridicule p-, 't is een zot, bespottelijk
personaadje. Je connais ce p-, ik ken dat mensch.
—

— Trancher du p-, Se Bonner du p-, Faire of
Se croire on p-, den grooten heer spelen, zich voor

heel wat groots houden. — hol, tooneelrol f. (met
betrekking tot het karakter des voortestellen persoons): 11 outre sur la scène sas p-s. hij overdrijft
op het bonedl zijne rollen, de karakters. — (fig.)
.Rol, die men in de wereld. in eene of andere zaak
speelt: Quel p- est -ce que je fats dans tout ceci?
zvelke rol speel ik in dit alles ? — P- allégorique,
allegorisch wezen n., ieder onbezield voorwerp, dat
door de dicht-, schilder- of beeldhouwkunst als een
persoon wordt voorgesteld. — (lam.) Jouer un
Beau p-, eene schoone rol vervullen, een' aanzien
betrekking bekleeden.-lijkenpost,vrd
,ouer, Faire on mauvais p-, in eene leelitke zaak

Dire, Se permettre des p-s, persoonlijkheden zeg

zich persoonlijkheden veroorloven.
-gen,
Persoonat, m. [H. rel.] Soort van kerkelijke
waardigheid of prove f. in eene dom- of stichtkerk;
bloot persoonlijke voorrang zonder kerkelijk gezag,
personaat n.
Personne, f. Persoon, mensch m., menscheljk
wezen n. (zonder onderscheid van ouderdom,
kunne of stand). Les p-s de lou et de l'autre sexe,
de personen van beiderlei kunne. Les p-s at les
choses. de personen en de zaken. Fréquenter des
p-s bien élevees, des p-s comme it faut, met wel
opgevoede. fatsoenlijke menschen omgaan. — Acception de p-s, aanneming des persoons, voorregt,
dat men aan den eenen persoon boven den anderen
geeft, z . ACCEPTION . — Voilà ene belle p-, une
des plus belles p-s du monde, dat is eene schoone
vrouw, een der schoonste vrouwen of meisjes der wereld. Jeune p-, jong meisje n. — Persoon in., uiterlijk voorkomen, ligchaam n. van een mensch: Sa
p- plait extrèmement, haar (zijn) persoon of voor
bevalt uitnemend. Ella a mille agréments-komen
en sa p-, zij heeft duizend bevalligheden in haren
persoon. Un sot est embarrassé de sa personne,
een zot is met zijn persoon verlegen. — [Jur.] Pcivile, burgerlijk persoon, ieder, die bevoegd is in
de burgerlijke maatschappij zékere regten te hebben.
P- morale, zedeljk persoon. P- qualifiée, nonqualifiée, bevoegd, onbevoegd persoon. P-s interposies, tusschenbeiden komende personen. P-s suspectes, verdachte personen. — [Prat.] Parlant a
sa p-, tot hem sprekende in persoon. Signifier is
p- of a domicile, aan iemand in persoon of aan
zone eigen woning significéren of beteekenen (eene
geregteljke boodschap). — (Loc.) Etre Bien fait de
sa p-, welge m aakt van persoon, van lijf en leden
zijn. Etre content de sa p-, de sa petite p-, ingenomen, rept voldaan met zich zelven zijn. Aimer
sa p-, Avoir soin de sa p-, veel werk van zich zelven maken. S'assurer de la p- de qn., zich van
iemands persoon verzekeren, hem in hechtenis zet
Répondre de la p- de qn., zich voor iemand-ten.

verantwoordelijk stellen, voor iemand borg blijven;
ook: verantwoordelijk voor iemands bewaking zijn.
Répondre de sa p-, voor zich zelven instaan, zeker
van zich zelven zijn. Payer de sa p-, z. PAYER. —
(Loc. prov.) 11 y a p- at p-, tusschen menschen
en menschen is onderscheid, de eene persoon is de
andere niet. — La p- du roi, de persoon des konings, de koning. — [Théol.1 Les trois p-s divines,
de drie goddelijke personen (Vader, Zoon en Heilige
Geest). — (Grain.] Persoon m. La première, la
seconde, In troisième p- du présent de l'indicatif,
de eerste, de tweede, de derde persoon van den
tegenwoordigen tijd der aantoonende w ijs. — EN
PERSONNE, EN PROPRE PERSONNE, loc. adv . In persoon, in eigen' persoon, ik, gij of hij (of zij) zelf:
Il y était en p-, hij was er in persoon bij. -Cast l'otTenser en sa p-, en sa propre p-, dat
heet hem in zijn' eigen' persoon beleedigen. — Se
porter de sa p- en quelque endroit, zich in per-

soon ergens heen bedeven.
PERSONNE, prop. inde j. m. (met het ontkennende
ne) Niemnand: 11 n'y a p- au logis, daar is niemand
thuis. P- ne peut mieux Ie savour que lui, niemand kan het beter weten dan hij. P- nest venu,
niemand is gekomen. I1 ne faut otlenser p-, men
moet niemand beleedigen. — (zonder de ontkenning,

PERSONNE

--

in vragenden of voorwaardelijken zin) Iemand: Poserait-il le nier? zou iemand liet durven loochenen?
Y a-t-il p- aussi hardi ? is wel iemand zoo onverschrokken, stout? Si jamais p- a le courage de
cette entreprise, it réussira, als ooit iemand den
moed tot die onderneming heeft, zal hij slagen.
Personné, e, adj. [Bot.]: Corolle p-e, rnuilvormige, maskerachtige bloem/troon, eenbladige, dubbelgelilrte bloemkroon, welker beide lippen (de bovenste heet palais, de onderste casque) eene ruwe
voorstelling van een' dierenmuil ot -kaak geven.
Plantes p-es, of als subst. PERSONNÉES, f. pl. Maskerplanten f. pl.
Personnel, le, adj. Persoonlijk, aan elken
persoon eigen; den persoon rakend of betreffend,
personeel. Qualité p-l c , persoonlijke hoedanigheid f. Intérêt p-, persoonlijk belang n. — (Loc.
prov.) Les fautes sopt p-les, niemand is voor eens
anders fouten verantwoordelijk. — Injures p-les,
persoonlijke beleediginnen f. pl. — Critique p-l c ,
persoonlijke kritiek of beoordeeling f. (die meer den
persoon des schrijvers dan zijn werk betreft). —
[Jur.] Intenter one action p-l c, eene persoonlijke
regtsvervolging instellen. Droit p-, persoonlijk regt n.
in tegenstelling met droit réel, action reelie). —
[Admin., Fin.] Contribution p -Ie, personéle belas
voor zijn' persoon, als individu,-tingf.(dem
moet betalen, hoofdgeld n. -- [Théat.] Entrée p-l c ,
vrije. toegang in. (dien de bezitter daarvan niet op
een ander kan overdragen). — ( fig.) Zelfzuchtig,
baatzuchtig: On se croft philosopbe, on nest que
p-, men meent een wijsgeer te zin, en is niet dan
zelfzuchtig. — [Gram.] Pronom p-, persoonlijk
voornaamwoord n. Verbe p-, Verre pronominal,
Verbe réféchi, werkwoord, dat met een dubbel
voornaamwoord wordt vervoegd.
PERSONNEL, m. Het persoonlijke, het uiterlijk
voorkomen: Cette femme a un très-niédiocre p-,
die vrouw heeft een zeer middelmatig uiterlijk. (In
dezen zin weinig gebruikt). — Persoonlijkheid,
eigenaardigheid f., persoonlijke aard m., persoonlijk
karakter n.: Je ne vous dirai riep de son p-, ik
zal u niets van zijne persoonlijkheid zeggen. (In
dezen zin gemeenzaam en verouderd.) — Personee n., gezamenlijke personen, waaruit een collegie,
een bureau, eene openbare dienst, enz. bestaat (in
tegenstelling met matériel): i.e p- et le matériei
d'une armée, het personeel en het materiëel van een
leger. Tout Ie p- du bureau a été renouveli, 't
gansche personeel van 't bureau is vernieuwd, al
de bureau- beambten zijn door andere vervangen. —
Persoonlijkheid f., persoonlijks n.: Dans les disputes littéraires, it n'entre que trop souvent du p-,
in letterkundige twisten is maar al te dikwijls iets
persoonlijks, worden gewoonlijk persoonlijkheden
gemengd.
Personnelleneent, adv. Persoonlijk, in eigen
persoon. Il rn'a offensé p-, hij heeft mij in eigen
persoon beleedigd. Se faire justice p-, zich zelven
regt verschaffen. — [ Prat.] P- établi of Établi p-,
in persoon tegenwoordig. ,
Pe,•sonnier, m., -lege, f., z. v., a. ASSO-

CIE, E. — [Jar.], z. v.

a. COHÉRITIER, -IERS.

Personnilication , f. Persoonsverbeelding

voorstelling van een zedelijk of verstandelijk wezen
als een handelend persoon, verpersoonlijking, p e rson i ficátie f. La p- est dun grand usage
dans la fable, de ers('onsverheelding is in de fabel
zeer gewoon. — Personnifier, v. a. Verpersoonlijken, als persoon voorsi lien wat het niet is, persoonlijk maken, p e r s o n i f i c i é r e n: P- la foi,
l'espérance et la charité, het geloof, de hoop ende
liefde verpersoonlijken of als personen voorstellen.
-- SE PERSONNIFIER, V. pr. Verpersoonlijkt worden.
— Het part. passé is ook adj. La prudence personnifiée, de verpersoonlijkte voorzigtigheid f. C'est in
modestie p-e, hij of zi is de zedigheid zelve, de
zedigheid in persoon.
Persoonie, I. I Bot.] Nieuw- hollandsche plant
van 't geslacht der proteën (dus geheelen naar den
kruidkundige Christiaan Persoon).
Perspeetif, ive, adj. Een voorwerp als in de
verte, als van verre gezien voorstellend, p e r s p e ct i e f: Vue p-ive, vérgezigt n. Représentation
p-ive, voorstelling naar de regelen der vérzirgt- of
doorzigikunde, perspectief-voorstelling f,
Perspective, f. [Beaux arts] Vérzigt- of doorzigtkunde, kunst om de voorwerpen zoodanig e f
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te beelden, gelijk zij zich van een gegeven standpunt in vorm en kleur aan het oog voordoen, leer f.
van de grondbeginselen dezer kunst; verschiet, vérgezigt, perspectief f. Ce peintre entend kien
la p-, deze schilder verstaat het perspectief, de
verzigtkunde goed. II a fait one belle p-, h ij heeft
een schoon perspectief gemaakt. P- lineaire, verschiet- voorstelling f. enkel door lijnen. P- aérienne,
verschiet-voorstelling door den graad des lichts en
de duidelijkheid der voorwerpen. P- sentimentale
of de sentiment, naar 't gevoel waargenomen perspectief (van niet regtljnir;e voorwerpen, gelijk de
wolken enz.). P- lm vol d'oiseau, vogelperspectief
(vgl. h vue d'oiseau, op OISEAU, aan 't einde). —
La p- est belle, 't verschiet, het vérgezirt is schoon.
— Faire one belle p-, een schoon perspectief of
vérgezigt schilderen, teekenen. — (fig.) II a la pd'une grande fortune, hij heeft het uitzir;t op een
groot vermogen. Avoir une belle, une triste p-,
eene schoone, treurige toekomst hebben. — EN PERSPECTIVE, loc. adv. In 't verschiet, op een' afstand;
in de toekomst, in 't uitzigt, in de verwachting:
Cette maison a la ville en p-, dat huis heeft het
uitzigt in de verte op de stad, ziet de stad in 't
verschiet. — ( fig.) Il est riche en p-, hij is rijk in 't
vooruitzigt, h ij heeft groote rijkdommen te wachten.
S Perspieace, adj. Scherpzinnig. — Perspicacité, f. Scherpzinnigheid f., doordringend
verstand, groot doorzigt n., heldere blik m. — Perspieiiité , f. Duidelijkheid , verstaanbaarheid,
klaarheid f. La p- du style, de duidelijkheid van
den stijl.
Perspirable, adj. [Mid.] Verdampbaar (door
onmerkbare uitwaseming): Humeur p-. — Perspiration, f. Uitdamping, onmerkbare uitwaseming f., het zweeten. La p- s'opère par les pores,
de onmerkbare uitwaseming geschiedt door de poriën of zweetgaten. — Perspiratoire, adj. Tot
de onmerkbare u it waseming behoorenri.: Uumeurs
p-s, uitgezweele vochten n. pl. — Perspires, v.. n.
Onmerkbaar uitwasemen.
Perstriction, I. [Chic. anc.] Het omleggen
van naauwsluitende, klemmende banden, het binden, zarnensnoeren.
-I- S Perssuaclable, adj. Overreedbaar, voor
overreding of overtuiging vatbaar. — Persiiadant, e, adj. Overredend, overtuigend: Discours
p-, overtuigende rede f. ; z. v. a. PERSUASIE. -Persuader, v. a. Overréden, overtuigen. bepraten, Over/malen: Vous ne pouvez me p- de son innocence, gij kunt mij niet overtuigen van zijne onschuld. Persuadez-le de mon affection, overtuig,
verzeker hem van mijne genegenheid. Je l'ai persuadé d'y aller, ik heb hem overreed, bepraat daar
te gaan. — (absol.) Les exempies persuadent-hen
mieux que les paroles, voorbeelden overreden béter
dan woorden; leerinq,en wekken, voorbeelden trekken. — P- une vérité is qn., iemand van eene
waarheid overtuigen. P- It qn. de •faire un crime,
iemand tot eerie misdaad bepraten. On lui a persuadé de se marier, men heeft hem Overgehaald,
bepraat om te gaan trouwen. — SE PERSUADER,
P. pr. Zich verbeelden, zich diets maken, zich inbeelden, gelooven: Je ne puil me p- qu'il i'ait fait,
ik kan snij niet verbeelden, dat /mij liet gedaan
heeft. II se persuade que tout le monde l'adinire,
hij verbeeldt zich, dat een ieder hem bewondert.
Persuadez-vous On contraire, houd u van het tegendeel verzekerd. — Aangeraden, aangedrongen
worden: La vertu se persuade mieux par des
sentiments que par des préeeptes, de deugd laat
zich béter door gevoelens dan door voorschriften
aandringen. Aan zich zelven opdringen: La passion se ment h elle-mëme et se persuade ses niensonges, de hartstogt misleidt zich zelve en dringt
zich hare begoochelingen op. — Het part. passé is
ook adj.: Homme Bien p- d'une vérité, van eene
waarheid geheel overtuigd man. — Ook als subst.:
Un p-. Une p-c, een. eene overtuigde. — Persuasible, adj. Ligt te bewijzen, bew jsbaar, duidel jk: L'axiome que le tout est plus grand que
sa partie est fort p-, de ,grondstelling, dot het geheel grooter is dan een zijner deden, laat zich ligt
bewijzen. — Voor overreding vatbaar (van personen), z. V. a. PERSUADABLE. — Persieasif, ive,
adj. Overrédend, overtuigend: Un orateur p-, een
redenaar, die de gave van overriding bezit. Eloquence p-ive, overrédende welsprekendheid f. --
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Persuasion, f. Overréding, overtuiging f., het vaincu par des raisons très p-es, hij heeft mij door
overreden, het bepraten, het aanraden. Avoir le zeer gepaste redenen overtuigd. — ( Prat J Moyens
don de la p-, de gave der overreding hebben. 11 a p-s et admissibles, tot de zaak behoorende en aan
la p- sur les lèvres, de overreding vloeit van zijne
gronden m. pl. — t Pertise, f. Ge--nemljk
lippen, hij spreekt op de overtuigendste wijze. — schiktheid, bekwaamheid.
Je fis cela a sa p-, ik deed dat op zyn aanraden.
Pertviaux, m. pl., z. PERLUAUX.
— Overtuiging f., vast geloof n.: Avoir la p- dune
Pertuis, m. Opening f., gat n., inz. zulk een,
chose, de overtuiging van iets hebben, zich van waardoor het water uit een vergaarbak, waterkom
iets overtuigd, verzekerd houden.
Persulfiare, f. [Chico.] Zwavelverbinding f.
met de grootst mogelijke hoeveelheid zwavel.
Perte, f. Verlies n., derving f. van een voordee l of van. een of ander goed; nadeel n., schade f.,
kwade uitslag m. eener zaak. La p- de l'empire,
de 1'honneur, de la vue, het verlies van het rijk,
van de eer, van 't gezigt. Déplorer la p- d'un ami,
d'un père, het verlies eens vuiends, eens vaders betreuren. Prendre part á la p- de qn., deel in
iemands verlies nemen. — Il a fait de grandes

p-s dans Ie commerce, hij heeft groote verliezen,
nadeelen in den handel geleden. — Être repoussé
avec

p-, met verlies, met schade teruggedreven

worden (van troepen). — Ces marchandises ant
subi de la p- depuis qu'elles sont emmagasinés,

enz. afvloeit. —1Vaauwte, engte f., in sommige rivieren aangebragt om de hoogte des waters raar
willekeur te vermeerderen, sluis, sluisopening f.
— Molenverlaat n. (wanne) . — [Mar., Géogr.]
Naauwte, doorvaart: P- d'Antioche, doorvaart
tusschen de fransche eilanden Ré en Oléron. Pbreton, doorvaart tusschen 't eiland Ré en de
fransche kust. — Bergpas m. (in den Jura). —
[Tech.] Gat eener trekplaat (bij draadtrekkers).
— Vaststaand werk n. in een slot voor den loop des
sleutels, middelbreuk f.; ook: de daarmede overeenkomende opening in den sleutelbaard.
Pertuisage, m. [Féod.] Regt n., dat aan den
heer voor 't opsteken en aftappen van een vat wijn
werd betaald.

Pertuisane, f. [Anc. mil.] Soort van hellea ard in., partizaan, pertizaan f. —Pertuisanier, m. Partizonier, met eene partizaan
gewapend soldaat m. — Pertuisanon, m. Kleine
p- de qn., iemands dood, verderf zweren. Courir partizaan f.
t Pertuiser of Pertuer, v. a. Doorsteken,
a sa p-, naar of in zijn verderf loopen. La p- des
affaires, de l'État, 't verval van de zaken, van den doorboren, eene opening (pertuis) maken (nu p ercer).
Staat.— [Ttiéol.J La p- de l 'àme , 't verloren gaan
Perturhatenr, m., -trice, f. Rust- of vrede
der ziel, 't verlies der eeuwige zaligheid. Les pé-verstod,wanicherm:-sto,
cheurs tourent à leur p-, de zondaars loopen in ster f. -- Ook als adj. Esprit p-, onruststokende
hun verderf, in hunne verdoemenis. — [Méd.] P- geest, woelgeest m. — [Astr.] Force p-ice, stode sang, bloedverlies II. (hémorrbagie). P- blanche, rende kracht f. (die eene planeet in haren loop door
z. V. a. LEUCORRHEE. P- d 'appétit , z. V. a. ANO- eene andere ondervindt). -- Ook [Mécan.]: Storende
RREXIE. P - de la mémoire, z. v. a. AMNESIE. P- de kracht in de regelmatige beweging eerier machine.
1'odorat., z. V. a. ANOSM1E . P- de la voix, z. v. a. — Méd.] Médecine of Métliode p-trice, verstorende, den gewonen gang der ziekte verstorende
APHONIE. P - de la vue, z. v. a. CECITÉ, A IAUROSE.
— [Géogr.] La p- du Rhone, de verdwijning van behandeling of geneeswijze f. — Perturbation, f.
den .Rhone, plaats bij Frankrijks oostgrens. waar Storing, verwarring, wanorde f. — [Astr.] Sto-

die waren hebben schade geleden, zijn afgenomen,
sedert zij in 't magazijn opgeslagen zijn. — Onder
dood m.; verderf, bederf, verval n. Jurer in-gan,

(Ie Rhone weleer in den grond verdween. (In 1828
heeft het sardinisch gouvernement de rots, die hier
de rivier bedekte, weggeruimd.) — á PERTE, loc.
('HIV. Met verlies, niet schade: Vendre à p-, met
eerlies verkoopen. — á PERTE D'HALEINE, loc. adv.
Z. HALEINE. — PEKTE DE VUE, 10e. adv. Onafz tinbaar, tot in onzigtbare verte: Allée á p- de
vue, onafzienbare laan f. L'aérostat s'éleva à pi?e vue, de luchtbal steeg tot buiten 't gezigt. —

(f-g.) Raisonner, Parler, Discourir a p- de vue,
Iii 't wild praten, in 't honderd redenéren. — EN

PEKTE , loc. adv. In 't verlies, in 't nadeel: Ce
nnarchand est en p- sur eet article, dune trèsforte somme, die koopman heeft op dit artikel ver
heeft eene aanzienlijke som gelds verloren.-lnre,
PU RE PERTE ,

loc. adv. Zonder eenig nut,
„' eheel onnoodig of vergeefs, voor niet, zonder oor .zaak: Se tourinenter en pure p-, zich geheel onnoodig kwellen. Parler en pure p-, in den wind
praten. Il prend Bien de la peine a pure p-, hij
geeft zich veel moeite voor niet. --Tons mes sacrifices sont tournés en pure p-, al mijne opofferingen, zijn mij op niets dan verlies te staan gekomen. — [Jeu] Se retirer sur sa p-, uitscheiden als
men verliest; -- (fig.) zich aan de zaken, aan de
wereld, na eene geleden schade of nederlaag, ontEN o f

à

trekken.

Pertègnes, Perte^uettes, f. pl. [Mar.]
.Latten f. pl. van de achterzonnetent eener galei.
Pértérébrant, e, adj. [Méd.J Stekend, hoeend: Douleur p-e.
-I- Pertinace, adj. Vasthoudend, hardnekkig,

lialsstarrig. — S Pertinacement, adv. Met
'zardnekkigheid. — -t Pertinacité, f. Vasthou lendhei.d, halsstarrigheid, hardnekkigheid f.
Pertinemnnient, adv. Behoorlijk, gepast, gevoefelijk, met oordeel, treffend, ter zake dienend.
I1 a répondu très-p-, hij heeft zeer gepast geantwoord. I1 en a discouru p-, hij heeft daarover
treffend, wel ter snel, ter zake dienend gesproken.
— Met behoedzaamheid, bescheidenheid: On ne saurait parler trop p- de choses si délicates. — Pertinence, f. Gepastheid, voegzaamheid, schikkelijkh.eid, p e r t i n é n t i e f. (zelden gebruikt dan als

,

rregtsterni):

La p- des moyens, de gepastheid der

Middelen of gronden. - Pertinent, o , adj. Voeg raam, gepast, behoorlijk, p e r t i n é n t: 11 ma con-

ring, afwijking eener planeet van hare elliptische
baan, door de inwerking van andere planeten ver
i e. — [Méd.] Storing in-orzakt,peubá
de dierlijke functidn; — storing in den gang eener
ziekte door daartoe dienstige middelen. P- critique,
spanning f. , welke de krisis of beslissing eener
ziekte vooraf gaat. -- [Didact.] Storing f. der
zielerust, der gemoedsrust.
Pertus, e, adj. [Didact.] Vol gaatjes, vol onregelmatig gevormde of onregelmatig verstrooide
doorschijnende punten of stippen.
Pertusaire, f. [Bot.] Soort van paddestoel m.
van 't geslacht (ter houtzwammen, p e r t u s á r i a f.
Péruifère, adj. [Bot.] Peruviaanschen balsem
voortbrengend.

Pérule, f. [Bot.] Knophulsel n.
Peruvien, ne, adj. Peruviaansch, peruaansch
tot Peru of zijne inwoners behoorend. — Als subst.
;

Peruviaan, Peruaan m., peruaansche vrouw f. of
meisje n. — Péraivien, ne, f. [Coco.] Peruaan sche zijdestof l'., gebloemd gros de Tours (ook

prussienne geheeten).
Pervenche, f. [Bot.] Maagdepalm m., maag
wintergroen n., vinkoorde f. Petite p-,-dekrui,
kleine of smalbladerige maagdepalm (ook petit pu
sela ge en violette des sorciers geheeten) .
Pervers, e, adj. Verkeerd, boosaardig, goddeloos, snood, verdorven. Homme p-, snood mensch.
Femme p-e, booze vrouw. — Avoir des sentiments

p-, verkeerde, slechte gevoelens hebben. — Ook als
subst.: Les p-s, de boozen, goddeloozen. — 5 Perversement, adv. Op goddelooze, slechte wijze.
(Men gebruikt liever avec perversité.) — Perversion, f. Verergering, verslechting, verbastering, ontaarding f., bederf n., verplaatsing uit een'
goeden toestand in een' slechten of minder goeden,
p e r v é r s i e f. La p- (liever corruption) des
moeurs, het zedebederf. — [Méd.] Bederf der
vochten (in de leer der humoristen). P- de la fete,
des os et des muscles, z. v. a. LOXARTHRE. Perversité, f. Verkeerdheid, slechtheid, boosaardigheid, goddeloosheid, snoodheid, verdorven
f. La p- du siècle, des moeurs, de verdorven--heid
heid, verkeerdheid der eeuw, der zeden. — Slechte
daad, verkeerdheid f.: Vous repentirez-vous enfin
de vos p-s? zult gij ten laatste berouw over uwe
verkeerdheden gevoelen? — Pervertir, V. a. Be-
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derven, slecht of goddeloos maken, verleiden, ten
kwade veranderen (inz. in zake van zeden of godsdienst. P- un jeune homme, een jong mensch ver
Les mauvais exemples font perverti, de-leidn.

kwade gezelschappen hebben hein verleid, bedorven.
— P- 1'ordre des chases, de orde der dingen storen, omkeergin. — (fig.) P- Ie sens de i'écriture,
den zin der heilige Schrift verdraaijen, vervalschen.
— Het part. passé is ook adj.: Chrétien p-,
ontaard christen in. — Ordre p-, omgekeerde, verstoorde orde f. — Pervertissable, adj. Vatbaar voor verleiding, ligt te verleiden of te beder-

ven: La jeunesse est lage Ie plus p-. — Pervertissesnent, in. liet verleiden, verderven; ver
verderf n.: Le p- du coeur, de la jeu -leidngf.,

Ver-nes.—Prvtiu,m-esf.
bederver m., verleidster, bederfster I.
-leidr,
Pesade of Posade, f. [Man.] Beweging van
het paard, waarbij het zijne voorpooten opligt,
zonder de achterste te bewegen, bedaarde steigering f. P- de chèvre, bokachtige steigering f.,
waarbij het paard de voorpooten niet buigt.
Pesage, in. Het wegen. — [ Anc. Gout.] Waag
-geld,wartn.

Pesainment, adv. Op zware, logge, loonre
wijze. Marcher p-, een' loggen, zwaren gang hebben. Etre vêtu p-. dik, zwaar gekleed zijn. — [Mil.]
Soldats p- armes, zwaar gewapende soldaten. --

(fg.) Met moeite, onbevallig: Parler p-, zwaar ter
taal, zwaar van tong zijn. Écrire p-, zwaar van
hand zijn, onbevallig schrijven. -- Pesant, e,
adj. [Phys.] Zwaar, zwaarte hebbend, aan de
zwaartekracht gehoorzamend. La pierre est p-e, Le
Liége est p-, steen, kurk is zwaar, heeft zwaarte.
-- Zwaar, zwaarwegend, wigtig; — drukkend,
nederdrukkend, zwaar om te dragen, oen, te tillen:

Le platine est le plus p- de tous les métaux, het

platina is het zwaarste van al de metalen. Fardeau p-, Charge p-e, zware, drukkende last m.,
vracht f. — Un ciel lourd et p-, eene zware, drukkende lucht f. — Volwigtig, 't vereischte gewipt
hebbend (van munten): Ducat p-, Espèces p-es,
wigtige dukaat m., speciën f. pl. -- [,Miner.] Terre
p-e, zwaaraarde, z. BARYTE. — ( fig.) Lastig, druk
Cette administration est un far--kend,moijl:

dean p-, dat beheer is een drukkende last, een
zware last. — Traag, log, loom, vadziq: Le
boeuf est un animal p-, de os is een log dier. —
Avoir ]'esprit p-, traag van verstand, van begrip
zijn. Imagination p-e, trage verbeelding f. Style
p-, stroeve, onbehageljke stil m. — Commencer
a devenir p-, zwaarlijvig worden; ook: zijne levendigheid van geest, van verbeelding verliezen. —
[Man.] Cheval p- á la main, paard n., dat zwaar
Zn de hand ligt of steunt, dat steun in de vuist
zoekt. — (fig. et fam.) Homme p- b la main, onbeholpen, vervelend, lastig mensch, die in gezelschap
met zone houding verlegen is. — Avoir la main
p-e, zwaar van hand zijn, de vereischte vlugheid,
vaardigheid, gemakkelijkheid in de uitvoering mis
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ging, logheid, loomheid f. Ce cheval a trop de ppour un cheval de main, dat paard is voor een
handp aard te traag, te log. Démarche d'une pinsupportable, onverdrageljk logge gang m. —
(Tg.) P- d'esprit, traagheid, logheid van verstand,
van begrip. — [ Méd.] Zwaarte, dofheid, loomheid:
P- de tête, zwaarte in 't hoofd. I1 sent de la ppar tout le corps, par tous les membres, hij voelt
eene loomheid door 't geheele ligchaam, door al

zijne leden.

Pesat, m. [Agric.] Gedroogde erwtenstengel m.
Pescerat, m., z. PERCERAT.
Pesé, e, ad'. (en part. passé van peser): Ballot p-, gewogen baal f.— Paroles bien p-es, wel overdáchte. wel gewogen en gewikte woorden n. pl.
Pèse-aeide, m. [Phys.] Zuurweger m. (Plur.

Des pèse-acides.)

Pesèe, f. Het wegen; de in eens gewogen hoeveelheid f.; — kracht, drukking f., die door menschenhanden op 't einde van een' hefboom, een touw,
enz. wordt uitgeoefend: Faire une p-, een' last
met een hefboom, enz. verzetten of oplieten. —
[Tech.] Stuk lood n., waarop de speldenmaker de
speldekoppen aanslaat.
Pèse-esprit , m. [Phys.] Drankweger m.,
werktuig om de kracht van geestrijke vochten te
bepalen. (Plug. Des pèse-esprits.) —Pèse-lait, m.
[Phys.] Melkweger in. (galactomètre) (Plur. Des
pèse-lait.) — Pèse-liqueur, m. [Phys.] Vocht
(aéromètre) (Plur. Des pèse-liqueurs )-wegrm.
— Pèse- ®noot, m. [Phys.] Wijnmeter m. (oma mètre). (Plur. Des pèse-mout.)
Peser, V. a. Wegen, 't gewigt van een voor
onderzoeken of bepalen, afwegen. P- du pain,-werp
du sucre, des ballots de marcbandises, brood,
suiker, balen koopwaren wegen. — (absol.) P- aver
des balances, met weegschalen wegen. — [Com.]
P- net, het netto- of zuiver gewigt bepalen, zonder
inpakking, zonder vat, kist of baal wegen. P- art
of brut, z. ORT. — P- de nouveau, P- une seconde fois, Overwegen, nog eens wegen. -- (fig.) Overwégen, overléggen, overdénken, bedenken, overpeinzen: P- inurement les conséquences d'une affaire, de gevolgen eener zaak rijpelijk overwégen.
C'est on homme qui pese tout ce qu'i.l dit, 't is

een man, die at wat hij zegt overdenkt, wel wikt
en weegt. P- les raisons de part et d'autre, de re-

denen van weêrszijde overwégen. — PESER, V. n.

Wegen, zwaar zijn, zeker gewipt hebben. Le tout
pesait plus de cinquante kilogrammes, 't geheel

woog meer dan vijftig kiloos of ponden. — Het ver
wettelijke gewipt hebben: Ce pain pèse,-eischt,
dit brood houdt zijn gewipt. Ce ducat ne pèse pas,
die dukaat heeft zijn gewipt niet, is niet wiptig, is
te ligt. - Wegen, drukken, zwaar vallen: Ce far-

deau pese trop sur le devant, die last is van vo-

ren, aan 't vooreinde te zwaar, drukt te zwaar
op de hand. Cette viande pèse sur

(a) 1'estomac,

dit vleesch ligt zwaar in de maag. -- (fig.) Cette
mauvaise réception me pèse sur le coeur, dat
Ce maitre d'écriture, Ce peintre, Ce cbirur--sen. kwaad onthaal ligt mij zwaar op het hart. Cet
gien à la main p-e, die schrj(meester, schilder, homme me pese toujours sur les épaules, deze
heelmeester is zwaar van hand. — Cet homme a man is mij altijd tot last. Cette personne me pèse
a main p-e, le bras p-, die man is hard hands, sur les bras, die persoon kost mijveel, zijn onder
valt mij zwaar. — Une couronne pèse à ce--houd
zijne slagen komen aan, zijn raak. — (fig et fam.)
Ne l'irritez pas, it a le bras p-, maak hem niet lui qui la porie, eene kroon valt hem, die ze draagt,
boos, hij heeft een' zwaren arm, hij is magtig en zwaar. — Ce secret lui pèse, dat geheim drukt
te vreezen. -- [Mid.] Avoir la tête p-e, zwaar in hem op 't hart: hij kan het niet dan met moeite
't hoofd zijn. - PESANT, adv.: Une livre pesant bewaren, hi zal het aan den dag brengen. — Sterk
d'or, een (oud) pond goud. Un kilogramme p- d'ar- drukken, zwaar leunen op iets: P- sur un levier,
gent, zilver ter zwaarte van een kilogram. — PE- op een' hefboom met kracht drukken. P- sur un
cordage, een touw aanhalen, in een touw vallen.
SANT, m. Zwaarte f., gewigt n. (alleen gebruikt
P- sur une aussière, sur une manoeuvre, eenen
van personen of zaken, die in hunne soort uit
Cet homme vaut son p- d'or, z. OR. —-munte): tros aanhalen, eenen looper door- of neérh.alen. —
[Tech.] Stuk ijzer of lood n., waarmede de kleër- P- sur les étriers, op de stijgbeugels drukken, steumakers hun werk vastleggen (ook plomb gebeden). nen. -- (bij uitbreiding) P- sur la plume, op de
— Pesanteur, f. [Phys.] Zwaarte f., neiging pen drukken. — [Mus.] P- sur une note, eene
van alle ligchamen om zich in eene bepaalde rigting noot aanhouden. I1 faut p- sur cette syllabe, men
naar de aarde te bewegen. P- absolue, relative, moet op deze lettergreep drukken, er den nadruk
spéci llque , volstrekte , betrekkelijke , soortelijke op laten vallen. — (fig.) I1 faut p- sur les circonzwaarte. — Zwaarte, wigtigheid f., gewigt n. La stances les plus graves, men moet op de gewigtigp- de lair, d'un fardeau, de lor, de zwaarte van ste omstandigheden drukken, die het meest doen
de lucht, van een' last, van 't goud. — ( fir;.) La uitkomen. — ( fam.) Cela ne pèse pas plus qu'une
p- dune inquiétude, d'un ennui, de zwaarte, het plume, dat is zoo ligt als eene veêr. — ( fig. et fain.)
drukkende, lastige eener onrust, eener vervélinq. Il ne pèse pas une once, hij is luchthartig.—(Loc.
--, La p- d'un coup de poing, de zwaarte, de prov.) Au long aller fardeau (of petit fardeau) pèse,
kracht, 't geweld van een' vuistslag. — Traagheid, z. ALLER, m. — [Man.] Ce cheval pèse a la main,
gebrek aan vlugheid, aan levendigheid, aan bewe- dit paard ligt zwaar in de vuist, rust te veel op
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PÈSE-SEL

PÉTARD,

den toom. — (fig. et (am.) Que eet homme pèse
à la main ! wat is die man bot, traag van begrip!
-- (Véner.] La bete a. pesé Bien fort, het wild
heeft diepe voetstappen nagelaten . — SE PESER , v.pr.
Gewogen worden: Ces ballots se pèsent facilement, die balen laten zich gemakkelijk wegen. —
(fig.) Ces chores doivent se p- froidement, die zaken moeten bedaard overwógen worden. — Zich
zelven wegen.
Pèse-se1, m. [Phys.] Zoutweger m., werk
bepaling van de digtheid eener zoutoplos--tuiger
sing. (Plur. Des pèse-sel.)
Pesette, f. Kleine, zeer zuivere balans f., goud
n. — [Bot.J, z. v. a VESCE .
-schaltje
Peseur, in., -ease, f. Weger, afweger, waag .

mee ster m., weegster f.

Pèse-vin, m . [Phys .] , z. V. a. 1ENOMETRE.
(Plur. Des pèse-vin.)
Peso, m. [ Métrol . J Spaansche rekenmunt f. ter
waarde van ruins 2 gl. 50 cts., mexicaansche piast er , peso m.
Pesogiie, f. [Vétér.] Voetkwaal f. der schapen.
Peson, in. (of P- a contrepieds) Unster, weeg haak in. (romaine). P- ii ressort, veérunster.
Pessaire, m. [Chir.] Moederkrans m., zet
voor de lj fmoeder, een langwerpig rond dotje-pilf.
van wol of zijde, met hars of was bestreken, dat
in de moederscheede wordt aangebragl , p e s s arum n., pessus, péssul us m.

Pesse of Pece, Piceu, m. (pop.), z. v. a.

SAPID'.

Pesseau, ni. [Agric.], z. v. a ÊCHALAS . -Pesselage, m. [Cout. j Regt n. om wijngaardstaken in de bosschen te snijden. — Het staken
planten.
Pessimisme, m. Stelling of leer f., dat de wereld slecht, door en door slecht is, leer van de slechtste
wereld, p e s s i mismus n. — [ Pol.] Gevoelen n.
van hen, die 't maatschappelijk heil alleen verwachten uit de voorafgaande omverwerping van alle orde,
uit de overmaat van 't kwaad. — Pessirniste, m.
Aanhanger van die stelling, verdediger van the
leer, pessimist m. — Ook als adj.: Un esprit
p-, een p e s s i in í s ii s c h e geest, een pessimist.
Pessonmaueie, f [Divin.] Waarzegger] uit
witte of zwarte keisleentjes, p e s s o m a n t i e f.
.

Pesson, in. [Tech.) . z. PAISSON. — Pessonnare, f. [Tech.] Leder afval m. of afschraapsel n.

(ter lijmbereiding).

t Pestard, in. (pr. pa-tar) (bij schoolknapen)
Klikker, verklikker, klikspaan, aanbrenger m.
Peste, f. Pest, pestziekte, zeer besmettelijke en
gevaarlij ke ziekte f., oostersche typhus m., pest i l é n t ie f.; — bij uitbreiding: elke ziekte, die eene
groote sterfte onder menschen of dieren te weeg
brengt. La p- est endémique dans 1'Orient, de pest
is endémisch of inheemsch in 't Oosten. — La fiè-

vre jeune est une p- originaire d'Amérique, de
gele koorts is eene uit Amerika afkomstige pestziekte. La mor ve est In peste des chevaux, de

droes is eene heerschende kwaal der paarden. —
(fig.) Pest, verderfelijke zaak f., hoogst schadelijk
persoon m., bederf, verderf n., ondergang m. Le
péehé est Ia p- de lame, de zonde is de pest, 't
verderf der ziel. Les flatteurs lont de véritables
p-s pour les rois, de vleiers zijn ware pesten of
verdervers der koningen. La discorde est in pd'un :tat, de tweedragt is de pest, de ondergang
van een' Slaat. — ((am.) C'est one rnéchante p-,
une rnéchante petite p-, 't is een duivelsche jongen, 't is eene helleveeg, eene kleine karonje. — Van
knapen sprekende zegt men in dezen zin ook in
't mannelijk: C'est an petit p-, 't is een kleine
quit, een satanskind. — (Loc. prov.) Dire p- et
rage de qn., alle mogelijk kwaad van iemand zeg
iemand de huid vol schelden. — Ook als adj.-gen;
pebézigd. 11. Elle est un pea p-, hij, zij is Vrij
boosaardig . — PESTE ! interj. ((am.) Duivelsch,
drommelsch, verdord, de droes, soar den drommel!
P-, Qu'il fait froid, verduiveld, wat is 't koud! —
Men zegt ook La geste : La p-, Si jamais voos
my reprenez, de duivel zal u halen, als ge mij dat
weér bakt. — P. soit de 1'ignorant, du vieux fou!
naar den duivel snel den weetniet, met den ouden
gek! La p- soit de ce mau^tit havard ! de droes
hale dien verwenschten wawelaar. - Pester,v. n.
Razen, tieren, uitvaren: fl peste contre le rol, hij
vaart uit tegen den koning. Vous avez beau p-, it

n'en sera pas autrement, tier, vloek zoo lang gij
wilt, 't zal toch niet anders worden.—(Loc. prov.),

z. CHAIR . — t Pesterie, f. Getier, gebulder, gevloek n.
Pestifère, adj . [Didact .] Verpestend, besmetlelijk. Air p-, besmettelijke, verpestende lucht f. —
Pestiféré, e, arlj. (en part. passé van pestiféeer•). Ville p-e, besmette, verpeste stad f. Marchandises p- es, besmette koopwaren f. pl. — PESTIFEBE, ni., E, f. Pestzieke m. en f., pestlijder m., pest-

li dezes f., met de pest bezochte m. en f. — (Loc.
prov.) Fuir qn. comme un p-, iemand schuwen
als de pest, in geenerlel aanraking met iemand
willen komen. -- Pestiférer, v. a. Met de pest
besmetten, de pestziekte mededeelen.
t Pestilence, f., z. V. a. VESTE . — Nog tegen
voor: besmetting der lucht. —•-wordigebéz
(fig. et bibl.) Etre assis dans la chaire de p-, ver
grondstellingen verspreiden. — Pesti--derflpk
lent, e, adj. Pestaardig, pestachtig; verpestend,
besmettend: Cadavre p-, pestaardig lijk n. Vapeur
p-e, besmettende damp m. — Pestilentiel, Ie,
adj. Verpest, door de pest besmet en geschikt om
die mede te deden (van zaken), besmet, aangestoken: Air p-, pestlucht f. Maladie p-le, pestziekte f.
— Pestilentieux, ieuse, adj. In hoogen graad

verpest, z. V. a. PESTILENTIEL.

Pet, m. Wind, poep m., hoorbare luchtlozing
uit het achterdeel. Faire, Làcher an p-, een' wind
laten. — (Loc. prov. et (am.) Chantez is l'ane, it
vous fera des pets, doe een' deugniet wel, en gij
krijgt stank voor dank. On tirerait aussitót un
p - dun áne mort (van een zeer gierig mensch),
ge zoudt eerder uit een' keisteen olie, dan een cent
uit zijn' zak halen. 11 est glorieux comme an p-,
(lui chante dis quit est ne, hij is opgeblazen als
een kikker, hoovaardig als een paauw. — [Cuis.j
Pet de nonne, luchtig, bolvormig gebakje, poffertje n. — Pet-d'ane, Pet-en-gueule, Pet-en-lair, z.
die woorden op hunne al!.rhabetische volgorde.
Pétail, m. [Anc. mil.] Schicht, pijl m. met

een' dikken kop.

Pétalaire, m. [H. n.J Bonte indische adder f.
Pétale, m. [Rot.] Bloemblod n. Corolle mono-, l,i-, tri -, tétra-, penta-, hexa-, polypélale,

een-, twee-, drie-, vier-, vijf-, zes-, veelbladerige
bloemkroon f. — Pétale, e. adj. Met één of meer
bloembladeren. — Pétalifornie, adj. Bloembadvormig. -- Pétalin, e, arlj. Tot de bloembladeren behoorend , door de bloembladeren gevormd ;
van den aard der bloembladeren, bloembladachtiq.
— Pétalipare, adj. Met bloembladvormige organen of gesl..chtsdeelen. -- Pétalisnme, m. [Ant.]
Verbanning voor 6 jaren uit Syracuse (alwaar bij
de stemming voor den te verbannen persoon diens
naam op oljf bladeren. werd geschreven) , pet alísmus n. -- Pétalite, f. [flllnér.J Soort van
zweedsch veldspaath n., p e t a 1 i e t m. — Pétaloeères, m. pl. [H. n.] Insecten n. pl. met hladerige voelhorens, p e t a 1 o c é re n nn. pl. -- Pét, alodé, e, adj. [Bot. J Van bloembladeren voorzien; den vorm eens bloerrmblads aannemend. —
Pétaloïde, adj. [Bot.] Bloeinbladvorm?g. -[Méd.J Schubbig, bladerig (van 't bezinksel der
pis). — Pétalomanie, f. [Bot.] Neiging I. van
zekere bloemdeelen om het voorkomen van bloem
eerre bloemkroon aan te nemen. —-bladernofv
Pétalopède, m. [Bot..] Plant f. met rosmarijnachtige bladeren. — Pétalopode, adj. [H. n.]

Met vliezige voelen (van zoiiphielen of planidieren).
— Pétalosommme, adj. (H. n.] Met lint- of blad-

vormig lijf.

—

PÉTALOSOMES.

m. pl. L'intvisschen,

bladvisschen m. pl. — Pétalospeirne,m. [Bot.]
Soort van dahlia f. — Pétalosténione, adj.
[Bot,. ] Met aan de bloembladeren hangende meel draden. — Pétalostonie, m. [H. n.J Soort van
ingewandsworm. m.
Péta:uenaire, Pétantinaire of Pétamona:ire, ni. [Ant. rom J Luchtspringer.
Pétarade, f. biet achtergeblaas van paard of
ezel, met achteruitslaan gepaard, paardewind m.
— (fam.) Nabootsing van zoodanig geluid met den
mond, om iemand te honen. — (fig.) 11 ma ripondu par une p-, hij lachte wat (hij gaf niets) om 't
geen ik zeide. — (iron.) Vergeefsche, eutlelooze
kanonschoten n. pl. — [H. n.] Geluid, dat de
bombardeerkever met zijn achterdeel maakt (vgl.
bombardier). -- Pétard, m. [Mil.] Springbus f.,

PÉTARDIER

PETIT.

---
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ren, knetteren, een krakend en ploffend geluid geven: Le sel pétille, Les feuilles de laurier pétillent dans le feu, het zout knettert, de laurierbladeren knapperen in 't vuur. — Schuimen, vonkelen, parelen: Ce vin de Champagne pétille dans
les verres, die Champagne -wijn schuimt, vonkelt
in de glazen. — (fig.) Ses yeux pétillaient d'impatience, hare (zijne) oogen vonkelden, schitterden
van ongeduld. P- de courage, d'indignation, de
colère, van moed, verontwaardiging, gramschap
- [H. n.], z. PETARD.
blaken, trillen, tintelen. — Le sang lui pétille
Breedgerande
reisPétase, m. [Ant., Myth.]
hoed in.; inz. het gevleugeld hoofddeksel van Mer- dans les veines, het bloed bruist, kookt in zijne
curius , p é t a s u s m. — Pétasite, f. [Bot.] aderen; —h# is hoogst levendig, vurig van aard. —
Groot hoef blad n. (ook herbe aux teigneux ge- Des yeux, Des diamants qui pétillent, vonkelende,
heetea). — Pétasophore, adj. [H. n.] tHoedvor- tintelende,_ schitterende oogen n. pl., diamanten m.
pl. — Cet enfant pétille d'esprit, dat kind is vol
mig; eene soort van hoedvormig scherm dragend.
Pétand, m. (alleen voorkomend in): (Loc. fam.) geest. — 11 pétille de partir, hij brandt van verLa cour do rol P-, warboêl m., verward huishou- tangen, staat op heete kolen omn te vertrekken. —
den. huishouden van Jan Steen, hof n. van Jan (absol.) Je pétille, je n'y tiens plus, ik brand, ver
ongeduld, ik kan 't niet langer uithhouden.-gavn
Vlegel. — Pétandière, f. Bedelaars- of schooijersPetilléres, f. pl. [Tech.] Minder digte geklub f.; — bij uitbreiding: verwarde vergadering f.,
waarin ieder 't hoogste woord wil voeren, poolsche deelten eener huid (bij handschoenmakers)'
S Pétilleux, ease, adj., z. v. a. PETILLANT.
rijksdag m.
Pétiml► e, m. j H. ii.] Pj pvisch m. (fisfulaire).
Pétattre, in. [Ant.] Soort van wipstellaadje f.,
Pétiolaire, adj. (pr. t=c; ook in de volgen
wipspel n.; — stellaadje der luchtspringers, van welke
zij hunne kunstspringen deden. —Pétauriste, m.
[Bot.] Op of om den bladsteel grneijend:-den)
[Ant.] Luchtspringer, koorddanser, p et a u r i s t m. Fleurs p-s, gesteelde bloem f. --- Renoncule p-, ra
in. met gesteelde bladeren. — Pétiola--nokel
— (H. n.) Springer, springkever m.
tion, f. [Bot.] Gesteeldheid f. der bladeren. —
Pet - d'àne, m. [Bot.] (pop.), z. ONOPORDE.
Pétéchial, e, adj. [L%lép j: Fievre, Eruption Pétiote , m. [Bot.] Bladsteel m. (queue). —
p-e, vlekkoorts f., vlekkig uitslag n. — [H. n.] [H. n.] Dun gedeelte, waardoor het onderlijf van
Met roode gestipte vlekken geteekend. — Pété- sommige vliesvleugelige insecten met het lijf zamenchies, f. pl. [itiéd.] Kleine roode vlekken, ge- hangt. — Pétiolé, e, adj. [Bot.] Gesteeld, van
woonlijk het voorteeken eenei zenuwkoorts, pet é- een' bladsteel voorzien, aan een' bladsteel zittend:
Feuille p-e, gesteeld blad n. — Pétiolulaire,
c h i e n f. pl.
Pet-eu-aaieule, m. Zeker kinderspel, waarbij adj. [Bot.] flan een bijsteeltje zittend. — Yémen de wangen opblaast, en deze, door er op te tiol^xie, m. (verklw. van pétiole) [Bot.] B(zonzonder steeltje van ieder blaadje bij een zamengedrukken of te slaan, een zeker geluid doet voort
— Pet-en - 1'air, m. Kort en sluitend-breng. steld blad, bijsteeltje n. — Pétiolulé, e, adj.
huiskleed n., dat niet veel lagerdan de lenden reikt. [Bot.] Van een bijsteeltje voorzien. — Pétiola(Plur. Des pet-en-fair.)
leux, ease, adj. Van lange steeltjes voorzien.
Pétenuche, f. [Coin.] Soort van fransche zijde,
1 Petiot. e, adj. et subst. (verklie. van petit)
geringer dan /loszijde, g a l e t t e, p e t e n u c h e f. Zeer klein. — Somtijds nog gehoord in gemeenzaPéter, v. n. Een' wind laten. — (Loc. prov.), men stijl: Dors, p-, sur le sein de ta mère, slaap,
z. nUL. — (fig.) Knappen, met een' plof bersten of lieve kleine, op den moederschoot.
Petit, e, adj. Klein, van weinig uitgebreidheid
openspringen, een' slag geven. Le Bois de chène.
Le sel pète dans le feu, het eikenhout, het zout of omvang: P- homme, kleine man m., mannetje n.
knapt in 't vuur. Cette bouleille de vin de Cham- P- femme, kleine vrouw f.. vrouwtje n. P- mien,
pagne pètera bient.ót, die flesch Champagne-wijn kleine jonge hond in., hondje n. P- jardin, kleine
zal spoedig openspringen. Les cordes de cette har tuin m., tuintje n. P- livre, klein boek, boekje n.
de snaren van die harp-peontrsqu é, P-e ville, kleine stad f., stadje n. Le p- doigt, de
zijn bijna allen gesprongen. — Son pistolet lui a kleine vinger, de pink m., de kleine teen m. Les
pété dans les mains, zijne pistool is onverwachts femmes sont ordinairement plus p-es que les hom in zijne handen afgegaan. — (Loc. prov. et fig.) mes, de vrouwen zijn doorgaans kleiner dan de
P- dans la main, in den steek laten, zijn woord mannen. — Klein, gering, onbeduidend, minder in
niet houden: ! lalgré ses belles promesses, it ma vergelijking van gelijksoortige dingen; weinig, klein
pété dans la main, ondanks zjjne beloften, heeft in getal; kort; nietig, zwak. P-e fortune, klein,
hij mij laten zitten, mij bedrogen. J'avais pour dix gering vermogen, fortuintje n. P-e dépense, kleine,
mille francs de billets, qui m'ont pété dans la onbeduidende uitgave of verteiring f. Faire ses afmain, ik had voor 10,000 francs aan wissels, aan faires à p- bruit, zijne zaken met weinig, met
briefjes, waarvoor ik geen cent heb kunnen krijgen, luttel gedruisch, stilletjes verrigten. Reridre a qn.
die niet betaald zijn. Z. ook GUEULE. — La tète un p- service, iemand eene kleine, geringe dienst
me pète , 't is of mijn hoofd zal bersten (van bewijzen. — (Pray.), Z. MERCIER. — Aller an phoofdpijn); 't hoofd loopt mij om (van drukte) . — pas, kleine, korte schreden doen, langzaam, gaan.
Marcher a p-es journées, kleine dagreizen doen.
[ lil.] Faire p- le salpètre, hevig vuren.
Péterolle, f. [Artif.] Kleine voetzoeker of Porter Ie p- deuil, den kleinen rouw dragen.
Leur origine est p-e, hunne afkomst is gering. —
zwermer m.
Péteur, m„ -ease, f. Hij of zij, die dikwijls P- nornbre de personnes, klein, gering getal n.
winden laat vliegen, windenlater m., - laatster f. — personen. P-e sornme d'argent, kleine som f. gelds.
( fig.) Lafaard ni., blooharlige m. en f. — PETEU- — P- constitution, P- temperament, zwak gestel,
SE, f. [H. n.], z. v. a. AGA11I. - Péte«x, in. zwakkelijk ligchaamsgestel ii. — P- vent, zwakke,
(pop.), z. V. a. PÉTEUR. — [H. n.], z. v. a. PROYER. flaauwe wind m. 11 fait un p- vent frais, erwaait
Pétlhole, f. [H. n.] Soort van afrikaansche een koeltelje (koeltje), de wind is koeltjes. P-e plate,
zachte, fijne regen in. — Porter de p-s cheveux,
adder f.
zon haar kort dragen. P- cutlet, z . COLLET —
Pétianelle, f. [Agric.] Soort van tarty f.
Pélicaalaire, adj. (Meid.] Gevlekt als door C'est une p-e tete, un p- génie, 't is een mensch
van zeer beperkte verstandsvermogens. C'est un pvlos jesteken. Fièvre p-, ligte vlekkoorts f.
esprit, 't is een kleingeestig mensch. Cela est p-,
Pétigo, m. ] Méd. J , z. v. a. GRATTELLE.
Pétillant, e, adj. Knapperend, knetterend: bien p-, dal is kleingeestig, onedel, laag, zeer laag.
pareSchuimend,
n.
—
— Se faire p-, weinig plaats beslaan, zich met eene
Feu p-, knapperend vuur
lend, opbruisend, vonkelend: Vin p-, vonkelende, kleine plaats behelpen; — (fig.) geenerlei aansprapaarlende wijn m. — Yeux p-s, vonkelende, sch t- ken maken, zich néderia gedragen, alle opzien
terende oogen n. pl. — (fig.) Levendig, vurig, zeer vermijden. Se faire p- of Etre p- devant qn., zich
opgewekt: Caractère, Esprit p-, levendig karakter, ver beneden iemand plaatsen, zich als iemands
vurige geest m. Enfant p-, levendig, dartel kind n. mindere beschouwen, iemand met veel onderdanig— Pétillemnent, in. Knappering, knettering (van heid, eerbied behandelen. Tout est p- devant Dieu,
takkebossen, van zout, enz. in 't vuur); vonkeling, alles is gering, nietig bij (vergeleken met) God. --pareling f. (van wijn). — Pétiller, v. n. Knappe- Le p- peuple, 't gemeen, de lagere volksklasse.
poortbreker m., een kegelvormig krijgstuig, weleer
gebruikt om er poorten, muren, enz. mede te doen
springen of omver te werpen. — [Artif.] Voetzoeher, zwermer m., klapbus f.; stink- of strontpot m.
-- (H. n.) J. of Pétar dier, in. [H. rom.) , z. V. a.
BOMBARDIER . — Pétarder, V. a. [Mil. j Met pelarden of springbussen beschieten, doen springen. —
Pétardier, m. Springbusmaker; springbusschutter; — zwerinermaker; a. fschieter van voetzoekers.

-
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PETIT-ARGENT

-

Des gens de p-e étoffe, De p-es gens, geringe
lieden m. p1. — (pop.) Le p- monde (in tegen
grand monde), de menschen zon--stelingmL
der aanzien of fortuin, de onbemiddelde burgers.
— La p-e pointe du jour, de eerste schemering f.
van den dag. — P- bruit, z. onder BRUIT. — BruIer à p- feu, z. BRULER (v. a. et n.). — [Mil.] P-e
guerre, kleine oorlog m. (die enkel door legerafdeelingen of benden wordt gevoerd om den vijand
gade te slaan, af te matten, afbreuk te doen, enz.);
ook: exercitie- of oefeningsoorlog m. , spiegel evecht n. Faire la p- guerre, den kleinen oorlog
voeren, vr jbuiten en stroopen. — Klein, in 't klein,
in miniatuur: Cette ville est on p- Paris, die
stad is een klein Parijs, een Parijs in 't klein. PDik
marcband, z. V. a. marchand en DETAIL.
wijls dient petit (even als dit ook met den verkleinenden uitgang in 't nederduitsch het geval is)
om iets verzachtends, iets liefei ks, hartelijks bij
't hoofdbegrip van 't substantief te voegen, zonder
dat daarbij aan eigenlijke kleinte gedacht wordt):
Buvons un p- coup, un p- verre, laat ons een
teugje, een glaasje drinken. Mais dis done, ma p-e
femme, ?naar zeg eens, vrouwtje, wij/je. — En
être aux p-s coins aver qn., allerlei oplettendheden, beleefdheden voor iemand hebben. — Ook bij
wijze van minachting: Mais, mon p- Monsieur,
prenez le un peu moms haut, maar vriendje,
heertje, mijn goede heer, bedaar een beetje, spreek
niet op zoo hoo,g en toon. — Petit wordt met vele
substantieven door een koppelteeken verbonden.
Petit-argent, Petit-barrage, enz.; z. die woorden
in de alphabetische volgorde.
PETIT, m. Het kleine, geringe: I1 y a grande
difPirence du p- au grand, er is een groot verschil
tussehen 't kleine en groote. Ii ne faut pas argumenter du p- au grand, men moet, mag niet van
't kleine tot het groote besluiten, wat van 't kleine
geldt moet men niet toepasselijk maken op 't groote.
A jager du p- au grand, als men over 't groote
naar "t kleine mag oordeelen. -- PETIT, m., -E, f.
als lief kozende of gemeenzame term) Kleine, lieve m.
en f. Pauvre p-, p-e, vous êtes bien malade, arme
kleine, ge zijt heel ziek. Chère p-e, hannes-mol
sela, lieve kleine, geef mij dat. — PETITS, m. pl.
Het volk, de volksklasse f., de geringen, onbemiddelden m. pl.: De tout temps les p-s ant páti des
sottises des grands, ten allen tijde hebben de klei
voor de dwaasheden der grooten-neofgri
moeten boeten. La mort n'épargne ni grands ni
p-s, de dooi, spaart grooten, noch kleinen, rijken
noch armen. — (Loc. prov.), z. GRAND. — PETIT, m.
Pas geboren dier, jong dier, jong n. (in dezen zin
zonder vrouwelijk) Les p-s dune lionne, de jongen,
welpen n. pl. eener leeuwin. Les p-s dune tourterelle, de jongen eener tortelduif. Aux p-s des
oiseaux Dieu donne leur pature, God geeft der
vogelen jongen hun voedsel. — EN PETIT, loc. adv.
In 't klein. Les machines en p- ne réussissent pas
toujours en grand, de in 't klein gemaakte werk
gelukken niet altijd, wanneer zij in 't groot-tuigen
gemaakt worden. Cette église est Saint-Pierre en
p-, die kerk is Sint-Pieter (de Sint- Pieters kerk te
Rome) in 't klein, in miniatuur. — PETIT a PETIT,
loc. adv. Allengs, allengskens, langzamerhand, ongemerkt, mettertijd, met der tijd. Faire sa fortune
p- á p-, allengskens zijn fortuin maken. P- á pl'oiseau fait son nid, z. ivID. — t UN PETIT, loc.
adv. Een weinig (un pea): Je commence à le
croire no p-, ik begin 't een weinig, eenigzins te
gelooven. Lin p- de temps, een weinig tijds.
--

-

Petit-argent, m. [Minér.], z. v. a. PLATINE.
— Petit-barrage, m. [Cum. [ Soort van smal
gestreept, gewerkt linnen n. — Petit-boeuf, m.
[H. n.], z. v. a. ROITELET. — Petit -bols, m.

[Tech.) Kruishout n. in een vensterraam, voor
de ruiten. (Plug. Des petits-bois.) — Petitbourgogne, m. [Corn.] Geringe Bourgogne-wijn,
ook beken
d onder de namen van t a v e 1, l i r a c,
enz. — Petit-canon, m. [Impr.] , z. CANON. -Petit-chène, m. [Bot.] Soort van manderkruid
(germandrée). — [H. n.] Soort van noordsche
vlasvink m. (Plur. Des petits- ciaênes.) — Petitcoup, m. [Tech.] Kopschroef f. aan den kousenweversstoel. (Plur. Des petits-coups.) — Petitcyprès, m. [Bot.], z. v. a. APROTONE. —.Petitdenil, m. [H. n.] Kaa sche mees .f. — T'Vitstaartige klipvisch m. — Mol f. van den papenhoutboom.

PETISSIME.

(Plur. Des petit-deuil.) — Petit-deux, m.
[Tech.] Naam der één kilo wegende suikerbrooden
in de raffinaderijen, klein middelsoort f. (Plur.
Des petits-deux.) -- Petite-bière, f., z. BIERE.
— Petite-felle, f. Kleindochter, zoons- of doch
dochter f. (Plur. Des petites-filles.) — Pe--ters
tite-maitresse , f. Modelu fj'ertje , opgepronkt
nufje n., toongeefster, saletju)fer f. (Plur. Des
petites-maitresses.)
Petitenuent, adv. In kleine of geringe hoeveel
11 a du been, mais p-, hij heeft bezittingen,-heid:
maar in geringe hoeveelheid. — Eng, naauw; bekrompen, sober, karig, povertjes. II est logé p-, hij
is eng, bekrompen, armelijk behuisd. I1 vit p-, hij
leeft sober, op kleinen voet, h# behelpt zich. —
Nous nous sommes p- amusés a ce bal, wij heb
ons zeer middelmatig vermaakt op dat bal. —-ben
Penser bien p-, zeer bekrompen, kleingeestig, armhartig denken.

Petite-niece, f., z. NIECE. (Plur. Des petitesnieces.). — Petite-oie, f. (of Petite oie), z. OIE.
— Petite-olonne, f. [Corn.] Soort van niet ontschaalde hennep n:i. voorzeildoek(vgl. OLONNE).-

Petite-orge, I. [Bot.], z. v. a. CEVADILLE. --Petites- maisons, f. pl., Z. MAISONS. — (Loc.
lam.) Envoyer qn. aux p-, iemand naar 't gekken-

huis, naar Meer-en-Berg zenden, hem voor gek
beschouwen, als gek behandelen. — Petit-espadon, m. [H. n.] Visch van 't snoekengeslacht,
olifantsneus m. (Plur. Des petits-espadons.)
Petitesse, f. Kleinheid, kleinte f. La p- dune
montre, de kleinte van een horlogie. La p- du caractère de cette édition, de kleinte van letter, de
kleine druk van deze uitgaaf. — Kleinheid, middetmatigheid, geringheid, onbeduidendheid, nietigheid f. -- (fig.) Zwakheid, lafhartigheid, laagheid;
kleingeestigheid, bekrompenheid f. P- de coeur,
d'áme, lafheid, kleinmoedigheid, versaagdheid; laaghartigheid. P- d'esprit, kleingeestigheid. Homme
plein de p-s, zeer bekrompen, kleingeestig mensch.
— Kleingeestige, kleinhartige, lage daad f. Ne
commettez pas de p-s, maak se niet aan kleingeesheden, aan laagheden schuldig. Ne regardez pas
á la p- du don, zie niet op de geringheid van de
gift. La p- de sa fortune, de geringheid van zijn
vermogen.

Petite-fete, f. [H. n.] , z. V. a. LEPTOCEPHALE.

— Petite-%%enise, f. [Corn.] Normandisch gewerkt of ge fi gureerd linnen. — Petite-vérole, f.
[Méd.] , z. v. a. VARIOLE.

Petit-fits, m. Kleinzoon m., zoons- of dochters-

zoon. (Plur. Des petits-fils.) -- Petit-fond, m.

[Mar.] Ondiepte f., weinig water n. Être mouillé
sur un p-, Op weinig water geankerd liggen. (Plur.

Des petits-fonds.) -- Petit -gris, nl. [H, n.]

Noordscha eekhoren m., zwart o/'gris eekhorentje n.
— [Corn.] Bereide huid f. van dit dier. (Plur. Des

petits- gris.) -- Petit -haat, m. [Tech.] Vierde

verdieping f. van den meiler o j' kolenbranders houtmijt. (Plur. Des petits-hauts.) -- Petit-hoax, m.
[Bot.] , z. ROUX.

Pétition, f. Verzoekschrift, smeekschrift, bidschrift n., p e t it i e f. Présenter une p- an roe,
au ministro, den koning, den minister een verzoek
aanbieden. Faire droit a une p-, een ver -schrift
gunstig opnemen, beantwoorden. —-zoekschrift
Droit de p-, regt van petitie, petitie-regt n., de
door de grondwet gewaarborgde bevoegdheid van
ieder' burger tot liet' indienen van verzoekschriften
aan de staatsmagten. — [Didact.] P- de principe,
schijngrond m., het aanvoeren als bewijsgrond van
datgene, wat zelf eerst bewezen moet worden, p et i t i-o pr i n c i p e i. — [Jur.l Eisch m., aanvraag f.,
verzoek n. P- d'berédité, erfregtsaanvraag (waar
wettige erfgenaam of de universéle lega--dore
taris eischt, dat hij, die onwettig een deel der
nalatenschap onder zich houdt, zal genoodzaakt
worden daarvan overgifte te doen). — Pétitionnaire, m. et f. Steller m., stelster f., indiener m.,
indienster f., onderteekenaar in., -ster f. van een
verzoekschrift, p e t i t i- a n d 2 i s m. en f. — Pétitionnernent, m. Het indienen van verzoeksclsriften. — Pétitionner, V. a. Een verzoekschrift
stellen, indienen of inléveren.
Petitissirne, adj. (pluis.) Zeer klein, allerkleinst: La p- république. de extra - kleine republiek f. (naam, dien Voltaire ergens aan Geneve
,

geeft). (Men zegt ook wel parvulissime.)

PETIT-JAN

--

Petit -jan, nl., z. JAN. -- Petit-lait, m., z,

LA1T . — Petit•inaitre, in. Modeheertje n., mo degek ni., jong opgepronkt, winderig heertje n.,
windbuil, saletjonker, toongever m. — Ook als
adj.: Avoir Fair p-, het voorkomen van een' salet jonker hebben. (Plur. Des petits-maîtres.) — Petit-métier, m. [Patiss.] , z. METIER. (Plur. Des
petits-métiers.) — Petit-monde, m. [H. n.]

Oogvormig gevlekte stekelbuik of viertand m. (tétrodon ocelle). — PETIT MONDE, z. PETIT en MONDE.
— Petit - nev en, m., z. NEVEU. (Plur. Des petits
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Pétri, e, adj.: Pate bien p-e, goed gekneed

deeg f. Argile p-, geknede klei of potaarde n. — (fig.)
Un homme tout p- de bonté, de vanité, een mensch
vol goedheid, vol (of geheel doortrokken van) ijdelheid.. Elle est toute p-e de graces, zij is cie aan
zelve. C'est un homme tout p- de sal--valighed
pètre, 't is een bij uitstek oploopend. driftig mensch,
hij vliegt op als buskruid. — (fig. et fam.) Il se
crost p- dun autre limon que le reste des horn-

mes, hij denkt, dat hij van beter slak gekneed (van
edeler natuur) is dan de overige menschen, hij meent
lleveux.) — Petit-noir aurore, m. [H. n.] heel wat beter dan alle anderen te wezen.
Soort van amerikaansche vliegenvanger m. (Plur.
Pétricherie, f. Toestel m. voor de labberdaanDes petits-noirs aurores.)
vangst, vischwant n.
Petitoire, adj. [Jur.] Demande, Action p- of
Pétricole, adj. In steenen zich ophoudend, het
als subst. PÉTITOIRE , Demande au PÉT1TO1RE. binnenst van steenen bewonend. — Coquille p-, of
Raauwe vordering of aanspraak f., geregtel/jke als subst . PÉTRIGOLE , m. Steenbewonend schelp
eisch om gehandhaafd of hersteld te worden in 't
wordt.-diern.(k
bezit van een onroerend goed.
Pétrière, f. Kneedplaats f., plaats, waar gePetit-pied, m. Sponsachtig, bijna eivormig
Pétrifiant, e , adj. Versteenend : Matiere
been n., in 't binnenste van den hoef eens paards. p-e, versteenende, de versteening bewerkende stof.
(Plur . Des petits-pieds) , z. Ook PETITS-PIEDS. — La vertu p-e de certaines eaux, de versteenende
Petit-qaé, in [lmpr.] Komma-punt n. (zoo ge- kracht van zékere wateren. — (fig. et fam.) Verheeten, omdat dit teeleen in de oude latijnsche uit bazingwekkend, verstommend, ontzettend (liever
gebezigd werd ter afkorting der conjunctie-gaven stupéfiant, étourdissant). — Pétrification, f.
que: nosq; noblsq;). — Petit-roniain, m. [Impr.]
Versteening, verandering f. in of overgang m. tot
Gai mond , eene drukletter tusschen dessendiaan steen, p e t r i f i c á t i e f.; versteend voorwerp n.,
en galjard. (Plur. Des petits -romains .) — Petits- versteening m., p e t r o f a c t n. -- Petriíier,
pieds, in. pl. [Cuffs.] Klein wild gevogelte (kwar- C. a. Versteenen, tot steen doen worden, in steen
tels, t(jsters, ortolanen, enz.). — Petit-salé, In. veranderen, p e t r i f ï c é r e n. II y a des eaux qui
[Cuis.] Versch gezouten jong varkensvleesch, hoofd
pétrifient les substances animales ou végétales
hoofdkaas f. — Petit-simon, m.-vlescitn., qui y séjournent, er zijn wateren, welke de dier
[H. n.] Bourbonsche vijgenster m. (van 't geslacht
plantaardige stoffen, die er lang in blijven,-lzjkeof
der bastaard-nachtegalen). (Plur. Des petits-si- versteenen. — (fig.) Doen verstijven of verstommen,
mons.) — Petit-texte, m. [Inlpr.] Brevier, eene stijf van schrik, van verbazing, enz. maken: La
drukletter tusschen galjard en kolonel. (Plug. Des nouvelle de eet affreux malheur la pétrifié, de tij
petits-textes.) — Petit-Venise, m., z. PETITEdat ijselijk ongeluk heeft hem als versteend.-dingva
VENISE.
— SE PETRIFIER, V. pr. Versteenen, tot steen ver
Petivère, F. [Bot.] 4ntillische ratelde f.
steen worden: Le Bois se pétrifie assez-gan,
S Pétoffe, f. ((am.) Nietigheid f., twist m. om promptement dans cette terre. — Het part. passé
niets, Z. V. a. BALIV ERNE, FADAISE. (NONNIERE. is ook adj.: Bois pétrifé, versteend hout n. —
Petoire of Pitoire, adj.: Canoe p-, z. CA- Femme p-e de douleur, van droefheid als ver
Pétole, f., z . PÉTIIOLE .
vrouw f., vrouw, die stom, roerloos is van-st.end
Peton, ni. (verklw. van pied) (fam. kinder- smarte. — Pétrifiq ae, adj. Versteenend (pétriwoordje) Voetje n.: Voilà de jolis p-, dat zijn fiant). — Pétrilithe, ni. [Minér.] Soort van
lieve voetjes, pootjes.
rood veldspaath n., p e t r i 1 í t h m.
Pétoncle, m. [H. n.] .dlikruik, hartdoublet,
Pétrin, nl. Kneedtrog, baktrog, bakkerstrog m.
kammossel f. P- velu, harige hartdoublet, zeenoot f. - (f g. et fam.) Etre dans le p-, in verlegenheid
P- ondulé, gevlamde kammossel, got fvormig ge- zijn, in de pekel zitten. Mettre qn. dans le p-, ieteekende alikruik.
mand in 't naauw brengen.
:

:

Pétorite, Pétoritu in of Pétorritnm (pr.
--tome), m. [Ant.] Vierwielige wagen m . van

gallischen oorsprong. (FRIQUET; PROYER.
Pétrae of Pétrat, m. [H. n.] (pop.), z. v. a.
Pétrace, f., of Pétraceau, m. [fl. n.]
(pop.) , z. CANEPETIERE.

Pétrarchiser of Pétrarquiser (pr. ch et
qu=k) Eene platónische liefde (als die van den
grooten ital. dichter der 14e eeuw Petrhíreha voor

Laura) voeden. — Petrarcha in zijn' dichttrant
navolgen, p e t r a r c h is é r e n. — Pétrarehisme of Petrargnisme, in. [Litt.] Navolging,
inz. stijve, gedwongen navolging f. van Petrarcha's
manier, p e t r a r c h i s m u s n. — Pétrarchiste
of Pétrarquiste, adj. Tot Petrarcha behoorend,
Petrarcha navolgend. — ^C Als subst. m. Navol
-germ.vanPtch
Pétr é, e, of Pétreux, erase, wij. [Bot.] Op
of tusschen steenen of in steenachtigen bodem groei
-- [H.. n.] Op steenen levend of verblijvend-je,id.
(van insecten). — [Anat.] Hard als steen, steen
Os p-, Apophyse p-e, rotsbe en n. (van het-hard:
oor), naar binnen gekeerd uitsteeksel des slaap
Sinus p-s, holten f. pl. van het harde her--bens.
senvlies. — [Géogr.] Arabie p-e, steenachtig Arabië.
Petr eau, Ill . [Bot.] , z. v. a. DRAGEON.
Pétreatil, m. [Any. mit.] Zeker steenwerp-

tuig n.

Pétréide, f. [Litt.] Heldendicht n. van Thomas
op Peter den Groote, P e t r e í d e f.
Pétrel, (Petit Pierre) m. [H. n.] Stormvogel m.,
een zeevogel inz. in de zuidelijke zeeën. P- géant
of gygantesque, reuzenstormvogel, beenbreker m.
P- fulmar, Z. FULMAR . P- blanc, bleu, witte,
blaauwe stormvogel. P- cendré, aschgraauwe storm-

vogel, noordscha of engelsche meeuw f. (op SintKilda en elders) .
Pétreux, euuse, ad:. [Anat.], z. PETRE.

Pétrinal, m. [Anc. nil.] Vuurroer n., dat
men bij 't afvuren tegen de borst drukte.
Pétrir, v. a. [Tech.] Kneden, tot deeg of tot
eene deegachtige zelfstandigheid maken: P- du pain,
un gateau, brood, een koek kneden. P- de l'argile
avec les pieds, leem met de voeten kneden, treden. — (absol.) Cet ouvrier pétrit bien, die werk
kneedt goed. — (fig.) Dieu a pétri l'homme-man
du limon de la terre, God heeft den mensch uit
het slijk der aarde gekneed, gevormd. Dieu nous
a tons p-s du même limon, God heeft ons allen
dezelfde natuur geschonken, ons allen gelijk ge-

maakt. -- Je connais son coeur, comme si j e l'avais pétri de Ines propres plains, ik ken zijn hart,

als of ik 't met eigen handen gekneed, alsof ire 't
zelf gemaakt had. — Elle p étrit son pain dans les
pleurs, zij eet haar brood met tranen . — SE PÉ T RIR , V. pr. Gekneed worden, zich laten kneden:
La glaise se pétrit facilement, de potaarde laat
zich ligt kneden. — Pétrissage, Pétrissement, m. Het kneden; kneding f. P- a bras, à
pieds, kneding met de handen, met de voeten. —
Pétrissetir, m. Kneder , deegmaker , deegzetter nl. — Pétrissoir, n7., z. v. a. PÉTRIN.

Pétrocalle, Pétroeallide, f. Peperkruid n.
der Pyreneen, p e t r o c a 11 i s f. — Pétrodro-

ine, m. [H. n.] , z. V. a. GRIMPEREAU de muraille.
— Petroglosses, m. pl. [Minér.], z. v. a. GLOS-

SOPETRES.

i Pétrognosie, f. [Didact ] Steenkunde, delf-

stofkunde, z. v. a. ORYCTOGNOSIE . — Pétrogno -

sique, adj. Steenkundig, delfstofkundig. — Pétrographie, f. Steenbeschrijving, verhandeling f.
over de steenen. -- PétroQraphique, adj. Steen-

beschrjvend, de steenbeschrijving betre/fend, p e t r o
g r á p hi s e h. Cartes p-s, landkaarten, waarop de
berg- of steensoorten en hare grenzen aangewezen
zijn, lretro;;ráphische kaa r ten f. p1.
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être précis, 't zegt weinig, duidelijk te zijn, men
moet ook bepaald, bondig zijn . — DANS PEU , sous
PEU, loc. adv. et ellipt. Binnen kort, binnen weiPétromatognosie of Pétrotnatologie, f. nig tijds, weldra, welhaast, eerlang, eerstdaags,
straks: 11 sot dans p- la carte du pays, hij kende
[Didact.] Leer, kennis der fossiliën.
Pétromarule, f. [Bot.] Soort van raponsjef. alras de kaart van 't land. J'irai vous voir sous
Pétromyzon , m. [H. n.] Lamprei f., z. p-. ik zal u eerstdaags. weldra komen bezoeken.- PEU a PEU , loc. ode. Langzamerhand, allengs. alLAMPROIE.
Pétron of Pétrot, m. [Bot.], z.v.a. GENEVRIER. lengskens, van lieverlede, ongemerkt, mettertijd :
Tot
het
Des changements qui se font p- a p-, veranderinPétro-occi p ital, e, adj. [Anat.]
rotsbeen en achterhoofdsbeen behoorend. — Pétro gen, die allengs, ongemerkt plaats grijpen. -- à PRO
PRES, a PEU DE CHOSE PRÊS, loc. adv . Op weinig
-pharyngien, m. (of als adj. Muscle p-) Slaap
keelspier f.
-bens na, ongeveer, omtrent, bijna, nagenoeg, schier: Ces
Pétrophile, adj. [H. n.] De steenachtige plaat- deux talents se ressemlilent a p- pres, h peu de
sen beminnend, steenlievend. — Als subst. f. Nieuw chose près, die beide talenten staan nagenoeg gestruik m. van 't geslacht der proteën.-holandsce lijk. — Ook als subst.: L'b-peu -pres suffit dans
Pétro-salpingo-pharyng ien, m. (of als ce cas, in dit geval komt het er zoo naauw niet
adj.: Muscle p-) [Anat.] Spier f., die van 't wigge- op aan . — TANT SOIT PEU , loc. ado. Een weinigje,
been, het slaapbeens-uitsteeksel en de trompet van zeer weinig, zoo weinig mogelijk; in 't allerminst:
Eustachius naar 't bovendeel van 't slokdarmshoo fd Donnez-moi de cela tant soit p-, of als subst. on
loopt. — Pétro-salpingo-staphylin, m. (of tant soit p-, geef mij daarvan een weinigje, een
als adj.: Muscle p-) [Anat.] Spier, die van het klein beetje. Ne croyez pas que cela ait tapt soit
rotsbeen en de trompet van Eustachius naar de p- trouble mon repos, geloof niet, dat dit in 't allerminst mijne rust heeft gestoord. — Ook als subst.:
huig loopt.
Pétrosilex, m. [Minér.] Rots- of bergkiezel m. Laissez-moi seul on tant soit p-. — Si PEU, AUSPétro-sphénoïdal, e, adj. [Anat.] Tot het SI PEU ; TROP PEU, loc. adv. Zoo weinig, te weirotsbeen en wiggebeen behoorend. — Pétro-sta- nig: I1 leur en coûte si p-, het kost hun zoo weinig
phylin, m. (of als adj.: Muscle p-) .spier, die van moeite. Vous y séjournerez aussi p-, tant et si p-,
't slaapbeens-uitsteeksel naar 't midden van 't zacht que vous voudrez, gij kunt er zoo kort, zoo lang
en zoo kort als gij wilt vertoeven. Ce serait trop
gehemelte loopt, buigspier f.
Pettéie, f., of Petteutérion, m. [Anat.] p- d'honneur pour mol, dat zou te weinig eer voor
Soort van dam- of schaakbord n. bij de Grieken.--- my zin. -- Si PEU QUE, AUSSI PEU QUE, loc. conj.
Pettimaticie, f. Waarzeggerj f. uit het dam- Hoe weinig ook: Si p- que vous donniez, vous
spel. — Pettiinancien, m., -ne, f. Waarzeg- pouvez faire beaucoup par l'exemple, hoe weinig
U Zj ook geeft, gij kunt veel door 't voorbeeld doen.
ger in., -zegster f uit het do/nspel.
Petto (in), loc. ode. (ital.) (pr. ine pett-to) — Si PEU QUE RIEN , loc. adv. (faro.) Zoo goed als
In 't hart, in de gedachten, bal zich zelven: Le pape niets, weinig of niets . — PEU APRES , loc. adv. Kort,
a fait deux cardi naui et en a réservé un in p-, daarop of daarna, weinig tijd daarna: I1 sortit
de paus heeft twee kardinalen benoemd en nog een' p- apres, hij ging kort daarna uit. -- Ook als loc.
derden i n p e t t o, in de gedachte gehouden (wiens prép.: P- aprês ni'avoir rendu visite, li mourait,
naam hij eerst later bekend zal maken). — (fam.) kort nadat hij mij een bezoek had gegeven, stierf
Ce jeune homme est mon gendre in p-, die Jon- hij . — TROP PEU POUR , loc,. prép. et conj. Te wei
om, te weinig dan dat: Je vous estime trop-nig
geling is mijn aanstaande schoonzoon.
Pétulainment, adv. Op uitgeldtene, dartele p- pour m'offenser de vos paroles, ik tel u te wei
dan dat ik over uwe woorden beleedigd zou-nig,
wijze. -- Pétulance, f. Dartelheid, overgroote
levendigheid, moedwilligheid, uilgelatenheid, balda- zijn. Je liens trop p- aux richesses pour y sacridighei,d, ligtzinnigheid f. — Pétulant, e, adj. fier mon repos, ik hecht te weinig waarde aan de
Dartel, moedwillig, uitgelaten, ligtvaardig, brood- rijkdommen , om er mijne rust aan ten o fer te
dronken (van personen en ver p ersoonlijke zaken). brengen . — POUR PEU QUE , loc. conj. (met den subEnfant p-, dartel, moedwillig kind n. I1 est dun jonctief): Pour p- que vous lui en parliez, it le
naturel p-, hij heeft een' 1artelen, ligtzinnigen sera, als gij hem maar één woord daarvan spreekt,
zal hij het doen. Pour p- qu'il en prenne soin,
aard. Langue p-e, dartele, ligtvaardige tong f.
Petun, m. Inlandsche naam des rookiabaks op als hij er maar eenigzins voor zorgt . — PEU APRES
Tabago, p e t u m m. — ^- (dénigr.) Preneur, Pre- QUE, loc. conj. Kort nadat: P- apres qu'il nous
neuse de p-, snuifneus m. en f. — t Petuner, cut quittés, kort nadat hij ons had verlaten. —
PEU S'EN FAUT QUE, loc. conj. 't Scheelt weinig of,
v. a. Tabak rookgin; snuiven.
Pétiinie, f. [Bot.] Soort van amerikaansche bijna. P- s'en faut qu'il ne m'ait nommé son père,
't scheelt weinig of hij heeft mij vader genoemd.—
nachtschade f.
Pétnnse, Petunze of Pe-tunt-se, m. Somtijds ook zonder que : 11 vous laissait a ses
[Minér.] Wit veldspaath n., dat in China bij 't pieds, p- s'en faut, prosternée, hij liet u, om zoo
te zeggen, geknield aan zone voeten liggen.
porseleinmaken wordt aangewend.
PEU, m. Weinig, weinigje n., kleine hoeveelheid f.
Petut, M. [Péche] Wijdmazig net n., aan
Attendez un p-. un petit p-, wacht een weinig,
Frankrijks zuidkusten gebruikt.
Pens, adv. Weinig, niet veel, niet zeer, luttel: wacht wat. I1 perd le p- de lustre qu'un p- de
11 mange p-, hij eet weinig. Il est p- aimable, hij mémoire lui donnait, hij verliest den geringen glans,
is niet zeer beminnelijk. Il s'acquitte peu exacte - dien een weinig geheugen hem schonk. Ce p- de
ment de son devoir , hij kwijt zich niet zeer terne couvre ces grands talents, dit weinigje aarde
naauwkeurig van zijn' pligt. Ii a p- parlé, hij bedekt die groote talenten. Jose es érer beaucoup
heeft weinig gesproken. 11 a p- d'argent, hij heeft de mon p- de vaillance, ik durf veel van mijn
weinig geld. Je vous le dirai en p- de mots, ik weinigje dapperheid hopen. — Ook voor peu de
zal het u met weinig woorden zeggen. P- de mon- chose gebruikt: P- lui suffit, Il se passe de p-,
de le salt, P- de Bens le savent, weinig lieden weinig is hem genoeg, hij neemt het met weinig
weten het. — P- de chose, weinig, eene kleinig- voor lief. -- Homme de p-, onbeduidend, gering
heid. C'est p- de chose que ce livre, er is niet mensch. — Un peu wordt ook fam. bij wijze van
veel aan dit boek, 't is een boek van weinig betee- aanvullingswoord gebézigd en komt overeen met
kenis. A p- de chose pres, op eene kleinigheid na. het nederduitsche : eens (ereis) Dites-moi un p-,
Cela tient à p- de chose, dat hangt van eene klei- zeg eens. Voyons un p- comment vous vous y prennigheid af. — (fam.) C'est p- de chose que de drez, laat ons eens zien, hoe gij 't aan zult leggen.
Peucédane of Peucédan, m. [Bot.] Var
nous, 't is haast met ons gedaan; wj zijn zwakke,
n. — Peucéda--kensvlm.,pucd
armzalige schepselen. — (Loc. prov.) Qui p- endure Bien p- dure, wie niet veel kan verdragen, nées, f. pl. Geslacht n. der varkensvenkel-gewasleeft niet lang. Paix et p-, z. PAix. — P- et bon, sen. — Peucédanin, m., of Peacédanine, f.
weinig en goed; weinig is genoeg, als 't maar goed [Chico.] Bittere, aromatische zelfstandigheid, die
is. P- ou prou, Ni p- ni prou, veel of weinig, noch men door kokenden alkohol uit de wortels der var
trekt, p e u eed a n i n e f.
-kensvl
veel noch weinig. P- ou point, weinig of niets. Ni
Peugne, f. [Pêche] Het visschen langs de zeep- ni point, volstrekt niets, niets hoegenaamd. —
C'est peu, 't zegt weinig, 't beteekent niet veel: kust van Zuid-Frankrijk.
Penille, f. [Tech.] Stukje proefmetaal n.
C'est p- d' (of C'est peu que d') être clair, it faut
Pétrole, m. [Minér.] Steenolie, bergolie, aard-

olie f., petroleum n.

Pétrologie, f. , z. v. a. PfTROGNOSIE. —
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Peule, f. [Man.] Kier f., ledige ruimte onder
elke laag watervaten. (doorn m.

Peume, m. [Bot.] Childsische verwerskruisPetiplade, f. Volkplanling f. , gezamenl ij ke
menschen, die zich naar een ander land begeven,
om dat te bevolken; — plaats, waar de volkplanting zich nederzet, kolonie f. Faire une p- dans
un pays, eene volkplanting naar een land zenden;
zich in een land vestigen. — Onbeschaafde volksstam m., horde f.: Les p-s errantes, sédentaires,
de zwervende, gezétene volksstammen m . pl. — In
gezelschap levende dieren n. pl. — Gezamenl ij ke
pootvisch m. in een' vijver.
Peuple, m. Volk n., de onder dezelfde wetten
in 't zelfde land wonende menschen: Les p-s anciens, modernes, de oude, hedendaagsche volken.
lieureux Ie p- dont 1'histoire est ennuyeuse, gelukkig 't volk, welks geschiedenis vervelend is. —
Volk n., de gezamenlijke menschen, die dezelfde
afkomst, dezelfde qodsdienst hebben, natie f.: Le
p- juif est dispersé par toute la terre, het jood
volk, de joodsche natie is over de geheele-sche
aarde verstrooid. — Volk n. (in tegenstelling met
vorst) , onderdanen f. pl. (in dezen zin wordt
dikwijls het meerv. in plaats van het enkele. gebruikt): Le conducteur d'un grand p-, de leidsman, aanvoer der van een groot volk. 11 n'avait
rien a craindre de ses peuples qui l'aimaient, hij
had niets te vreezen van zijne onderdanen, die hein
beminden. — [H. de France] Volk n., in tegen
adel en de geestelijkheid, derde-stelingmd
stand m. (tiers état): Le p- était représenté aux
états généraux, het volk werd in de algemeene staten vertegenwoordigd. — Souveraineté du peuple,
volks -souvereiniteil , volksoppermagt f. , br tinsel ,
volgens 't welk de oorsprong der staatsmijten in
het volk ligt. — Ennemi du p-, volksvijand m. -Volk n., het talrijkste, maar minst verlichte, minst
gegoede gedeelte van de inwoners eens lands, eenex
stad, enz. Se jouer de la crédulité du p-, met de
ligtgeloovigheid des volks den spot drijven. Le pobeit avec bassesse, ou domfine avec orgueil, het
volk gehoorzaamt met laagheid, of heerscht niet
hoogmoed. — Homme du p-, man uit het volk, gering man, burgerman. — Menigte, schaar f., volkshoop m. (zonder opzigt tot rang of stand). Un pnombreux y afp.uait , eerre talrijke volksschaar
stroomde er heen. — Volk n., aantal personen, ten
opzigte van zékere betrekkingen, die hun gemeen
zin: Le p- des auteurs, het schrf versvolk. Il march ait entour é d'un p- de valets, h ij ging daar heen,

omgeven door een' drom bedienden. — Bij uitbreiding en poét. ook van dieren, planten , ja van
levenlooze voorwerpen: Le p- singe un jour voulait élire un roi, eens wilde 't apenvolkje eenen
koning verkiezen. Un p- de fraisiers prospérait
sous 1'ombrage d'un chéne , eene groote menigte
aardbézieplanten groeide welig onder de lommer
van een' eik. Un p- ingénieux de machines mouvantes, een vernuftige stoet van beweegbare werktuigen. — Poatvisch m.: Mettre du p- dans un étang,
Pootvisch in een' vijver zetten. — [Hort.) Uitspruit sel n. aan den voet der boongen en bolplanten. —
Ook als adj. gebézigd: Vanter son ami, cela est
trop p-, mais loner son ennemi, voilà le beau,

zijnen vriend te verheffen, dat is te alledaagsch
(dat doet ook de groote hoop); maar zenen vijand
te prijzen, dat heet schoon. — Air p-, alledaagsch,
gering, gemeen voorkomen n.

Peuplé, e, adj. (en part. passé van peupler):
Pays bien p-, wel bevolkt, volkrijk land n. —
Forét p-e de gibier , met wild bevolkt bosch n.
Étang p- de carpes, met karpers bevolkte vijver m.
5 Peuplement, m. Het bevolken; bevolking f.
Le p- de la terre, dune contrée.---[Econ. rur.] Het

bevolken, bezetten, voorzien (van een' vijver met
visch, van een hofplein met gevogelte, enz.).
Penpier, v. a. Bevolken: P- one ïle déserte,

een; woest, onbewoond eiland bevolken. — Adam et

Eve ont peuplé la terre, Adam en Eva hebben de
aarde bevolkt. — Ook van dieren gebézigd: P- un
étang de poissons, eenen vijver met pootvisch bevolken, van jonge visschen voorzien. — (fig.) P- un
Bois, une vigne, jonge boomen in een' bosch, jonge
wijnstokken in een' wijnberg planten. — Bevolken,
in groot getal bewonen: Les bommes qui peuplent
vette solitude, de menschen, die deze eenzaamheid
bewonen, bevolken. — [Charp.] Een ledig vak op

geregelde afstanden met hout vullen: P- de poteaux une cloison, P- de solives un plancher, eene

schutting met stijlen, eene zoldering met tusschenbalken of ribben vullen. — [Peint.]'P- un tableau,
vele figuren in eene schilderij aanbrengen , eene
schilderij stofféren — PEUPLER , v. n. Vermenigvuldigen, voorttelen: Aucun poisson ne peuple autant que la carpe, geen' visch teelt zoo sterk voort
als de karper
SE PEUPLER , v. pr. Bevolkt, volk rijk worden: Un pays se peuple quand la popula.

. —

tion y augmente.
5 Peuplerale, f. [Agric.] Met populieren beplante grond m., populier-plantsoen n.
Peuplier, m Populier, populierboom, popel m.
P- tremble, ratelpopulier, trilpopulier, esp, ratelaar m. P- blanc, witte populier, abeel m. P- noir,
zwarte populier. P- d'Italie, de Lombardie, italiaansche populier. P- argenté, zilverpopulier. Bois
de p-, populierhout, espenhout n.—Peuplière, f.
[Bot.] Populierzwam, popelzwam f.
Pear, f. Angst, schrik m., beangstheid, vrees,
benaauwdheid; lafheid, bangheid, bevreesdheid, beschroomdheid f. La p- de la mort, de vrees voor den
dood. Trembler, Mourir de p-, van angst beven,
sterven. Avoir p-, bang, bevreesd zijn. Avoir p- du
danger, d' un ser p ent, bang zijn voor 't gevaar,
voor eene slang. Faire p- à qn., iemand schrik aanjagen, bang maken. La p- le saisit, de angst, bangheid beving hem. II en a été quitte pour la p-, hij
is er met den schrik af gekomen. Votre p- est mal
fondée, uwe bezorgdheid is ongegrond. — La bravoure évite plus de périls que la p-, de dapperheid ontgaat meer gevaren dan de lafheid, bloohartigheid. — (Prov.) I1 n'y a point de médecin de
la p-, banghei.^1, blooheid is eene ongeneeslijke kwaal.
z. ook Eois. — Bij overdrijving ook voor crainte
gebézigd: J'ai p- de vous incommoder, ik vrees u
hinderlijk te zijn, u lastig te vallen . — a FAIRE
PEUR , loc. adv. (fam.) Overmatig, bij uitstek, in den
ho!f,gsten graad. Ii est laid„ é faire p-, hij is a fschuwelijk, afzigteljjk leelijk. Etre mis a faire p-, regt

belagchelgk, hansworstachtig, als een vogelverschrikker gekleed zin. — DE PEUR QUE, loc. conj. Uit
vrees dat, opdat niet. Cachez-lui votre dessein, de
p- qu'il ne le traverse, verberg hem uw voornemen, opdat hij het niet dwarsboome. Je le dirai,
de p- qu'il ne vienne, ik zal het zeggen, uit vrees
dat hi mogt komen. — DE PEURDE, loc. prép. Uit
vrees van: I1 ne sort point la nuit, de p- d'être
attaqué, de p- des voleurs, hij gaat des nachts
niet uit, uit vrees van aangerand te worden, uit
vrees voor de dieven. — Peureux, ease, adj.
Vreesachtig, bang, schichtig, schuw; laf, bloohartig. I1 est extrëmement p-, hjj is zeer vreesachtig,
zeer bang. Le lièvr e est un animal fort p-, le
haas is een zeer schuw dier. — Ook als subst.:
Vous êtes un p-, gij zijt een bloodaard.
Peut -étre, adv. Misschien, welligt, mogelijk:
Il viendra p-, hij zal misschien komen. P- ferai-je
ce que vous désirez, welligt zal ik doen, wat gij
begeert. — PEUT-ÊTRE QUE , IOC conj.: P- qu'il
viendra, welli,gt, 't is mogelijk dat hij zal komen.
— Ook als subst.: I1 se fonde sur an p-, hij bouwt
op een misschien, op iets onzekers. Il n'y a pas de
p- (tot iemand, die het woord peut-être gebruikt
heeft, om zijnen twijfel, de onzekerheid van 't geen
men bespreekt, uit te drukken), hier komt geen mis
te pas, daar is geen twijfel aan.
-schien
Pévarons of Pévarones, m. pl. In azijn
ingemaakte peperkorrels f. pl.

Pezade, f., z. v. a. PA1SSON.
Pezize, f. [Bot.] Beker- of klokvormige paddestoel m., napmorielje, bekerzwam f. P- ponctuée,
ciboire, en godet, gepunteerde, kelkvormige, napvormige bekerzwam.
Phacétie, f. [Bot.] Carolinische sebestenboom ni.
Phacite, f. (Miner.] Linzen -, penning- of
vruchtsteen in., eene versteende kamerslak.
Phacoclière, m. [H. n.] Soort van amerikaansch wild zwijn n.
Phaeoïde, adj. [Didact.] Linsvormig. — [Anat.]
Corps ph -, z. v. a. CRISTALLIII.
Phacose, f. [Méd.] Linzevlek f., zwarte vlek
in 't oog. — Phacote, m. [Chir.] Linsvormig

heelmeestersmes n.
Phaéton of Phaéthon, m. Hooge, ligte, onbedekte wagen m., ook: zeer ligte open kalés
met twee wielen, p ha e to n ni. (zoo geheeten naar
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phalansterion behoorend. — Als subst. m. en f.
Hi of zij, die lid van een phalansterion is.

Phaeton, den zoon van Apollo of den zonnegod in
de mythol., die, toen hij op zékeren dag van zijnen
vader de ver, unning had afgeperst om zelf den
zonnewagen te mennen, zich zoo slecht van die
taak kweet, dat hij de aarde bijna verbrandde,
waarom hij door Zeus met een' bliksemstraal werd

Phalaride, f . [Bot.] , z. v. a. ALPISTE.
Phalarique, f. [Anc. mil.] Soort van brand-

of vuurschicht m., die met de balista geworpen
werd.
Phalar is, m. [Bot.] , z. v. a. PHALARIDE.

gedood). — (fig. et plais.) Le ph- dune voiture á
loin (in een van La Fontaine's fabelen), de voerman
van een' hooiwagen. -- [Astr.] , z. v. a. COCHER.
-- [H. n.], z. v. a. paille en cul of paille en
queue, z. onder PAILLE . -- % Phaéthoniser,
v. n. Wagen, te veel op 't spel zetten. — Phaétontiades, f. pl. [Myth. J Zusters van Phaëton (die den dood baars broeders beweenden, tot-

Phalarope, m. [H. n.J Zwemvogelachtige
strandlooper, watertreder m., soort van watersnip f.
Phalène, f. [.H. n._l Nachtvlinder m., nacht
lichtmot, p h a l ce n a f. — Phalénide,-kapel,
Phalénite, Phalénoïde, adj. Nachtvlindervormig. — tells subst. m. pl. Nachtvlindersoorten f.
pl., geslacht n. der nachtvlinders.

dat zij in populieren werden veranderd).
Phagédène, f. [Méd.] Voortknagende booze
zweer, phagedcena f. — Phagédénique, adj.
Invretend, voortvretend, voortknagend, p h a g ed w n i s c h. — Eau ph-, oplossing f. van bijtend
sublimaat (chloorkwi.k) in kalkwater, phagedcenisch
water n. — Phagèn e, f. [Anc.Ined.] Vraat zucht f., geeuwhonger m., p h a g ce n a f.

Phaleuce of Phaleuque, adj. [Litt. anc.] :
Vers ph-, of als subst . PHALEUCE, PHALEUQUE, m.

Elflettergrepig trochaïsch-daktylisch vers n. (naar
den dichter Phaleukos benoemd en ook hendécasyllabe geheeten).
Phallagogie, f. [Ant. gr.] Statige omme

Phagre, m. [H. n.J, z. PAGRE.
Phaie, f. [Bot.] , z. v. a. LIM0D0RE.
Phainocalligraphie, f. [Didact.] Kunst om
in korten tijd schoon te leeren schrijven. — Phainocalligraphique, adj. Die kunst betreffend,

phcenakalligraphisch.
Pha l ofnée, t. Japansch speelvaar tui^j n.
Phalacrose,' f. [Méd.] Het uitvallen van 't
haar, het kaalworden, p h a l a k r ó s i s f.
Phalange, f. [Anc. mi).] Gesloten krijgsbende f.,
inz. keurbende van naacedonisch voetvolk, een in
't vierkant (ligt opeengesloten troep van & tot 16,100
man, net lange spiesen gewrrp?end, die door 't geweld van haren aanval doorgaans de veldslagen
besliste, vierkant krijgsligchaam n., p h á l a n x f.
— Bij uitbreiding en in verheven, stijl: ieder leger
voetvolk. — [Anat.] Vingerlid,-korps,inz.va
teenlid, kootje n., naam van ieder der kleine (maar
behoorende) beentjes, welke
lange
beenderen
tot de
de vingers en teenen helpen vormen en waarvan
de beide duimen en groote teenen er ieder 2, de
andere vingers en teenen ieder 3 hebben, zoodat er
in 't geheel 56 zijn. Men onderscheidt ze in Ph-s

premieres of métacarpiennes of enkel PHALANGES,

PHARE.

---

eerste of voorhandsche vinger- of teerleden;

Ph-s secondes of moyennes of PHALANGENES,
PHALAN GINES, middelste vingerleden; en Ph-s troi-

sièmes of unguifères 0f PHALANGETT .ES, derde
of nageldragende vingerleden. — [Phil.] , z. PHALANSTÉRION. — [Bot.], z. v. a. PHALANGERE. —
[H . II.] , z. v. a . TAKENTULE . — Phalarn ;ène , f. [Anat.], z. onder PHALANGE. — Phalang er, m. [H. n.] Soort van buidelrat f., die op

feesten, waarbij-ganm.opdeBchusOirde phallus of de afbeelding der mannelijke roede
werd rondgedragen. — Phallique, adj. Den phallus betreffend, tot de eeredienst van den phallus
behoorend, p h a l 1 i s c h: Chants ph-s, of als subst.
PHALLIQUES , f. pl. Gezangen bij de processiën met
den phallus. — Phallite, f. [Méd.] Ontsteking
van 't mannelijke lid, p h a 1 l i t i s f. — Phallodynie, f. Roedep jn, pin aan den penis of de
roede, phallodyníe of phallalgie f. -Phalloïde, Phalloïdé, e, adj. Naar een mannelák lid gelijkend (van zékere paddestoelsoort en
van andere gewassen, ook van eene soort van sta
i d i s c h. —
-Itkiengbézd),phalo
loïdiens, m. pl. [Bot.] Morieljes f. pl., soort van.
gr.]
paddestoelen. — Phallophore, in. [Ant.
Phallusdrager ni. (in de phallus-processiën). —
Phallorrhagie, f. [Méd.] Bloedvioejing uit de
vaten van 't mannelijk lid. — Phallorrha;ique, adj. Die bloedvloejing betreffend, p h a 11 o rr h a g i s c h — Phallorrhée, f. [Méd.] , z. v. a.
BLENNORRHEE . — Phallus, m. (pr. fat-lace)
[Ant. gr.] Afbeelding van 't mannelijk lid, als zin
teelkracht der natuur, p h a l 1 o s,-nebldva
p h a l l u s m. — [Bot.] Soort van paddestoel m.,
zachte morielje f.
Phallusie, f. [H. n.] Soort van zeescheede f.
Phanéranthe, adj. [Bot.] Met zigtbare bloesems, p h a n e r á n t h i s c h. — Phanéranthère, adj. [Bot.] Met buiten de bloem uitstekende
stofkolfjes, phaneranthérisch. — Phanère, m. [Anat.] Uit klierblaasjes bestaand orgaan n.,
waarbij het uitgescheidene deel altijd uitwendig en
ziglbaar blijft. — [Bot.] , z. v. a . BAUHINIE . — Phanérobranehoïde, adj. [H. n.] Met zigtbare
kieuwen. — Phanéroearpe, adj. [Bot.] Met
zigtbare vrucht of zigtbaar zaad. — Phanéroco;

boomen leeft en zich met vruchten voedt, phalange r m. [phalangista] . Ph- volant, vliegende phalanger op Nieuw -Holland, die, met behulp van een
zaadlobben.
vlies tusschen de voor- en achterpooten, zeer wijde tylédoné, e, adj. [Bot.] Met zigtbare ke,
sprongen kan doen [petaurus]. Ph- du Levant of — Phanéroganie, adj. Met duidelij zigtbare
bevruchtingswerktuigen
(van planof
geslachtsdeelen
levantsche
phalanges
m.
koeskoes,
b front concave,
— Phalangère, f [Bot.] Hardspinnen- of ten en van dieren gebézigd) , p h a n e r o g a m i s c h.
Phanéroganiie,
f.
als
subst.
of
van
Plantes
ph-s,
soort
n.,
kreeftspinnenkruid, wit haarmos
(de planten
affodil of goudwortel. —Phalangette, f. [ Anat.], Planten met zigtbare geslachtsdeelenLinnéus,
in
stelsel
van
in
't
z. onder PHALANGE . --- Phalangettien, ire, der 23 eerste klassen
adj. [Anat.] liet derde vingerlid betreffend. — ter;enstelling met die der 2 te klasse, de kryptogaPhala.ngide, Phalangien, ne, adj. Depha- men of bedekt bled?jenden) , phanerogamische planlosse,
langen of vingerleden betre/fend. — PHALANGIDES ten, phanerogámen f. pl. — Phanéro;
tong. — Phanéroof PHALAN'GIEIXS, m. pl. Geslacht der kreeftspinnen adj. [H. n.] Met zigtbarekennelijke
—
zenuwen.
Met
neure, adj. [H. n.]
Phalangier
of lanrpoolen (z. FAUCHEUR) .
ière, adj. [H. n.] Naar den phalanger gel ij kend. Phanéropueanione, adj. [H. n.] Met vrije,
adj.
— PHALANGIERS , m. pl. Geslacht n. der phalangers. zigtbare longen. — Phanérostéinone,
-- Phalangine, f. [Anat.] , z. onder PHAL ANGE. [Bot.] Met zigtbare meeldraden.
—

,

-- Phalanginien, ne, adj. [Anal.] Het tweede

vingerlid betreffend. --- Phalangiste, adj. et

Phantaisle, etc., z. FANTAISIE enz.
t Pharainineux, euse, adj. Wonderbaar

verbazend.
-lijk,
Pharaoh, m. [Jeu] Pharao -spel, pharao of
faro m., een hazard- of kansspel met kaarten (zoo
naam voor FAUCHEUR. -- [Bot.] , z. v. a. PHA - geheeten, omdat eertijds op een der kaartenbladen
de Pharao uit Jozefs geschiedenis was afgebeeld).
LANGER
E . — Phal aiigose, f. [Chic.] Binnen
waardoor-wartscheomzvndigraíjes, — [H. n.] Pou de ph-, zandvloo f. — PharaoPharaozij 't oog prikkelen en doen tranen, p h a 1 a n g 6- ne, f. [H. n.] Pharao's- schelp f. —tijdperk
der
nique, adj. Tot de Pharaos of het
sis. — Phalanstère, m. [Phil.] Gemeenschap
woon- en werkplaats voor eene phalange of-peljk Pharaos behoorend, p it a r a ó n is c h.
een
van
de
naam
(oorspronkelijk
Phare, ni.
phalanx, dat is, eene zainenwoning van 400 huisg ezinnen, naar het stelsel van den franschen socia- eiland aan den mond des Nijls, waarop een zeer
de
list Fourier, phalanx- kazerne f., p h a l a n s t é- hooge vuurbaak of vuurtoren stond, die onder
9 i
non
n. — Phalanstérien, ne, adj. Tot het wereldwonderen werd gerekend) Vuurtoren, licht-

Phal angite, m.
[Ant.] Kr jgsman uit eene phalanx. — Phalangiunm, m. (pr. —ome) [H 11.1 ]Wetenschappelijke

subst., z. v. a. PHALAI'GIER . —

,

PHARIER
toren In., vuurbaak f.; kustvuur n. — [ Géogr.]
Ph- de Messine, straat m. van Messina, de zeeengte tusschen Sicilië en Calabrië. — [Mar.] Tuig,
de masten met hunne raas en zeilen, ondertuig n.
Pharier, m. [H.. n.] .Houtduif f. (pigeon ramier) .
Pharillon, m. (verklw. van phare) Kleine vuur
Pêche] Pekkrans m., toorts f., kom -torenm.—[

(als lokmiddel bij het visschen des nachts).-forn.
Pharisaïque, adj. Huichelachtig, schijnheilig,
p h a ri z e e s c h. — Pharisais<ne, m. Aard m.,
karakter n. van de secte der pharizeën. — Ver toonmaking van vroomheid en deugd; huichelarij,
schijnheiligheid f., p h a r i z e i s m u s n. --- Pharisien, m. Lid eenei voormalige joodsche secte,
die zich onderscheidde door stipte inachtneming van
de uiterlijke godsdienst, zonder daaraan zuiverheid
van zeden te paren; — huichelaar, schijnheilige,
pilaarb ij ter, pharizéër m.
Pharmaceute, m. [Ant.] Artsenijbereider,
apotheker, p h a r m a c e u t m. — Pharmaeentique, adj. [Méd.] Ar isenijkundig, de artsenij -

kunde betreffend, p h a r in a c e u t i s c h. — PHARKunst der artsenijbereiding, apothekerskunst, ph a r mac e u ti e k f. — Pharmacie, f. Kennis van de inzameling en bewaring der
geneeskruiden en van hunne vermenging tot artseneen ; artsenijbereidingskunst, apothekerskunst f.
— Apotheek f., apothekerswinkel m.: La ph- dun
hópital, de apotheek van een hospitaal. -- Apothekers- beroep n. Exercer la ph-, het bedrijf van apotheker uitoefenen. — Pharmacien, m. Artsenijbereider, apotheker m. (apothicaire). -- 5 Pharmacienne, f. Apothekers-vrouw f. — Pharmacite, m.. z. v. a. AMPELITE. — Pharmacochiinie, f. [Méd.] Artsenijscheikunde, p h a rm a k o-c h e mi e f. — Pharmacochimigae,
adj. [Méd.] Artsenij-scheikundig, p h a r m a k ochemisch, chemischpharmaceutisch.Pharmaeolithe, m. [Minér.] Giftsteen, arseni,kzure kalk, p h a r m a k o l í t h m. — Pharmacologie, f. [Méd.] Kennis der artsenijen,
artsenleer I. — Pharmacologique, adj. Die
kennis of leer betreffend, artsenijkundig, p h a rin a k o l o g is c P. — Pharmacologiste, ni.
Artsenijkundige, p h a r m a k o l o o g m. — Pharinaeomanie, f. Overdreven zucht f. tot het
voorschrijven van geneesmiddelen. — 5 Pharmacope, m., z. v. a. PHARMACIEN. — Pharinacopée, f. Leer, kunst der artsenijbereiding; verzameling f. van voorschriften ter bereiding van een
artsenijen, boek der art--voudigenzamstl
senijbereiding, apothekers handboek n., p h a rm ak o p ce a f. — Pharmacopole, m. 4rtsenyverkooper m. (gewoonlijk gebezigd in den zin van)
kwakzalver. — Pharinacoposie, f. Vloeibare
artsenij f., drank m., drankje, inz. buikzuiverend
drankje n. — Pharmacosidérite, f. [Chim.]
Teerlingerts m., uit arsenikzuur en ijzer bestaande,
ph arm akosideri,et m. — Pharmaeothèque, f. [Méd.] Huis - apotheek, reis-apotheek, artsenijkist f. — Pharmacotiste, m. 4rtseniwrijver of -stamper. — Pharmaque, m. [Ant. gr.]
Artsenijmiddel, inz. toovermiddel n., tooverdrank m.
— Grieksch priester m., die de vadermoorders ontzondigde.
Pharyngé, e, Pharyngien, ne, adj. [Anat.]
Het keelgat of slokdarmshoofd betreffend, daartoe
behoorend. — Pharyngéal, e, app. Een deel
van 't slokdarmshoofd uitmakend. — Pliaryngeurisme, m. [Méd.] Ziekelijke verwijding f.
van 't slokdarmshoofd, p h a r y n g e u r i s m a n.
— Pharyngien, ne, adj., z. PHARYNGE. —
Pharyngite, f. Ontsteking van den pharynx of
't slokdarmshoofd, p h a r y n g i t i s f. — Pharyngocèle, f. [Méd.] Soort van verslapping of
breuk van 't slokdarmshoofd, waardoor aan zijne
wanden zakken of gezwellen ontstaan, p h a r y ng o c e l e f. — Pharyngo-glossier, z. v. a.
GLOSSO-PHARYNGIEN. — Pharyngographe, m.
[Didact.] Beschrijver m. van 't slokdarmshoofd;
pharyngograaph m. — Pharyngographie, f. Beschrijving van 't slokdarmshoofd.—
Pharyngographique, adj. Die beschrijving
betrefJ'end, pharyngo,q rdphisch. — Pharyngologie, f. Verhandeling f. over' t slokdarmshoofd. — Pharyngologique, adj. Die verhan deling betreffend, p ha r y n go t ó g i s c h. — Ph aIIIACEUTIQUE. f.

-- PH:ELLOPLASTIQUE.
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ryngolyse, f. [Méd.] Verlamming der spieren
van 't slokdarmshoofd, keelverlamming, p h a r y ng ó l y s i s f. — Pharyngo-palatin, z. V. a.
PALATO-PHARYNGIEN. — Pharyn'opéristole, f.

[Méd.] Vernaauwing van 't slokt armshoofd, keelvernaauwing, keelzamensnoering, p ha r y n g op er i s t o 1 e f. — Pharyngoplégie, f., z. v. a.
PHARYNGOLYSE. — Pharyngoplégique, adj.
De keelverlamming betreffend, p h a r y n g op l ég i s c h. — Pharyngorrhagie, f. [Méd.] Bloeding f. uit de vaten van 't slokdarmshoofd. —
Pharyngorrha gique, ,adj. Die bloeding betreffend, p h an y n g o r r h a g i s c h. -- Pharyngosp asroe, m. [Méd.] Kramp van 't slokdarmshoofd, keelkramp f., p h a r y n g o s p d s m u s m.
— Pharyngo-staphylin, z. v. a. PALATOSTAPHYLIN. — Pharyngostome, adj. [H. n.]

Den rand des slokdarms tot mond hebbend. —
PharyngotoYne, m. [Chir.] Lancet voor de
snede van 't slokdarmshoofd of de opening van 't
spijskanaal, p h a r y n g o t o o m m. — Pharyngotomie, f. Snede f. van 't slokdarmshoofd. —
Pharyngotoinique, adj. Die snede betreffend,
pharyngotómisch.
Pharynx, m. [Anat.] Boveneinde n. of -opening f. des slokdarms, slokdarmshoofd, keelgat n.,
keel f.

Phascochoère, ni. [H. n.] , z. PHACOCHERE.
Phascoïdé, e, adj. [Bot.] Baardmosachtig.
Phascolarctos, m. [H. n.] Buidelbeer of
koala van Nieuw- Holland. — Phascolome, m.
[H. n.] Buidel-mormeldier n., wombat f. [phascolomys] .
Phase, f. [Astr.] Lichtgestalte, lichtafwisse-

ling, schijngestalte, inz. elke der verschillende gestalten, waarin de maan (ook Mercurius en Venus)
ten gevolge van hare onderscheidene standen tegen
de zon en de aarde, zich aan ons oog voordoet,
p h a s e f. — (fig.) Verandering f., afwisselend
verschij nsel n. (b. v. iin eene ziekte); gedaantewisseling f. in de toestanden van 's menschen leven, van
de fortuin, van de beschaving, enz.
Phasèle, m., Phaselle, f. [Ann. mar.] Ligt

roei- en zeilschip ii.

Phaséole, f., z. FASEOLE. — Phaséolé, e,
Phaséoliii, e, adj. [Bot.] Snijboonachtig, snijboonvormig. — Phaséoline, f. [Chim.] B ij zon-

dere stof f. uit eene vergiftige boonensoort, p h as e o l i n e f. — Phaséolique, adj. [Chim.] :
Acide ph-, boonenzuur n.
Phasianide, adj. [H. n.] Naar den fazant
gelijkend. — PHASIANIDES, m. pl. Fazantensoorten f. pl. — Phasianoptère, adj. [H. n.] Fazantvleugelvormig.
Phasme, m. Grijpsprinkhaan m., een insect,
dat zijne prooi met de voorpooten grijpt; wande lend blad n. (ph- feuille sèche).
Phasque, m. [Bot.] Baardmos n.
Phasquier, Phastier, m., z. FASQUIER.

Phatagin, m. [H. n.] Langstaartig schub dier n. (aan 4frika's westkust), p h a t a g e n m.
Phatniorrhagie, f. [Méd.] Bloeding I. uit
de tandkassen.
Phavier, m. [H. n,] Houtduif f. (pigeon ramier.)
Phé, ni. [H. n.] Kleine soort van sibérische

veldrat of hamster f.

Phébé, f. (poét.) De maan, de maangodin,
P h ce b é f. (in de Myth. dezelfde als Diana z.
DIANE). — Phébas, m. (pr. fé -buce) (poét.) De
Zon f., de zonnegod, P h ce b u s m. (in de Myth.
de naam van Apollo als god des lichts en der dichterlij ke ingéving). Le blond Ph-, de blonde Phcebus,
de Zon. Les rayons de Ph -, de stralen der Zon.
— Ph- 1'a inspiré, Phoebus of Apollo heeft hem
bezield (begeesterd) . — ( fig. et faro.) Gezwollenheid
in de rede, hoogdravendheid f., brommende, duistere stijl, bombast m.. I1 donne dans Ie ph-, hij
valt in 't hoogdravende, hij spreekt bombast.
Phéci, m. [Mil.] Jagersmuts f., muts der fransche jagers te paard in A1gerië, fe s s of f e s s i m.
Phégoptère, adj. [Bot.] Aan den voet desheesters groeiend (van varenkruiden).
Phellandre, m., of Phellandrie, f. ]Bot.] ,
z. v. a. CIGUë aquatique.
Phellodrys, m. (pr. —drice) [Bot.] Kurk
Phelloplastique, f.. [Didact. Het-eikm.

beeldsnijden uit kurk, kunst om uit kurk allerlei
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figuren en inz. afbeeldsels van monumenten te
sneden, phelloplastiek f.
Phenakisticope of Phénakistiscope, m.
[Phys. ] Stroboskópische schijf f., een oocpnisleidende
toestel, bestaande uit eene bordpapieren schijf, die
aan haren rand vierkante openingen heeft, tusschen
welke een en hetzelfde voorwerp in zijne verschil
opeenvolgende standen bij zekere beweging is-lend
afgebeeld; wordt nu de schijf om hare as gedraaid
en ziet het oog door de achtervolgende openingen
in een' tegenover de figuren geplaatste spiegel, dan
schijnt het afgebeelde voorwerp wezenlijk de voor
beweging te volbrengen. (wereld.-gestld
Phene, f. [H. n.] Soort van gier m. der Oude
Phengite. m. ] Minér.] Glanssteen m., kalk
een doorschijnende, teerlingvormige, sterk-spathn.,
opbruisende steen, p h e n g i e t m.
Phénivine, f. jChim.] Indigopurper, purperpoeder n., een purperroode nederslag, die door oplossing van den indigo in zwavelzuur onder toevoeging van zoutzuren kalk wordt verkregen. p h cen i c i n e f. — Phénicisme, m. [Méd.] Mazelen f. pl., roodvonk n., pheenicismus m. —
Phénicoptère, m. [H. n.]. z. v. a. BÉCHARU.
— Phénigme, m. [Méd.] Ziekelijke roodheid f.
van 't gelaat; — roodmakend middel n. voor 't vel,
phcenigmus m,
Phénisseau, m. (verklw. van phénix) Jonge
phcenix m. — (fig.) Bij uitstek zeldzaam, naauweljks te vinden voorwerp n.
Phénix, nl. Zonnevogel, een fabelachtige wondervogel m., dien de Ouden voor Benig in zone
soort hielden, en van welken zij voorgaven, dat
hij, na 5 eeuwen geleefd te hebben, zich op een Zelfbereid leger verbrandde, om weder uit zjne asch
herboren te voorschijn te komen, p h oe n i x m. —
(fig.) Uitstekend, voortreffelijk, in zjne soort eenig
persoon: I1 est le ph- des orateurs, hij is de p h cn i x der redenaars. — [Astr.] Zuidelijk sterre beeld n., Phcenix m. — [ Bias.] Phcenix (vgl.
IMMORTALITE). - [ Bot.] Wild onkruid n. met
rood zaad, p h ce n i v. — [H. n.] Phoenix, naam
van een' nachtvlinder.
Phénoi ame, Phénoganale, z. v. a. PHANÉROGANE, PHANÉROGAMIE.

Phénoinénal, e, adj. Naar een phcenomeen
of verschijnsel gelijkend. — (fig. at fam.) Vreemd,
wonderlijk, wonderbaar. — Phénoinénalement, adv. Op vreemde, wonderlijke wijze. —
Phénonténalisme, m. [Didact.] Wijsgeerige
leer f., bij welke men zich alleen bepaalt tot hetgene onder de zinnen valt, p h cc n o m e n a l í sm u s n. — Phénomenaliste, m. Volger, aan
ce n o m e n a l i s t m.
-hangervdil,p
Phénoinène, m. [Didact.] fll wat onder de
zinnen valt, verschijnsel, inz. lucht-, hemel-, na
lucht-, hemelteehen n., p h ce n o--turveschijnl,
m e e n n.: Les ph-s de 1'attraction, de la pesanteur, de 1'électricité, de verschijnselen der aan
zwaarte, der elektriciteit. La migra--treking,d
tion des oiseaux est an ph- bien singulier, het
trekken der vogels is een zeer zonderling verschijnsel. Les comètes, les météores sort des ph -s, de
luchtverschijnsels.
kometen, de verhévelingen
--Les phénomènes ziladie,
dune de verschinselen (symptomen) eener ziekte. — (fig. et fam.)
Vreemd voorval n., zonderlinge gebeurtenis f., iets
vreemds, een wonder n.: C'est un ph- de vous voir,
't is iets vreemds, zeldzaams, als men u te zien
krijgt. Cet enfant est un petit ph-, dat kind is
een klein wonder.
Phénoniénographie, f. [Didact.] Beschrijving van hetgeen onze zinnen treft, van de natuurverschjnselen, p h ce n o m e n o g r a p h je f. -Phenoménographique, adj. Die beschrijving
betreffend, phwnoinenographiseh. —Phénoménologie, f. Verschjnselenleer, leer der natuurverschijnselen, p h ce n o m e n o l o g i e f. —
Plhénoinénologique, adj. Die leer betreffend,
phcenomenológisch.
Phénopode, adj. [H. n.] Met zigtbare voeten.
Phéocéphale, adj. [H. n.] Met bruinen kop.
— Phéolépide, adj. [H. n.] Met bruine schubben (van dieren en gewassen). — Phéolenque,
adj. Wit en bruin.
Phéon, m. [Bias.] Dubbel of drievoudig geweêrhaakt pijlijzer n.
Phéophthalme, adj. [H. n.] Met bruine
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oogen. — [ Bot.] Met bruine oogvlekken. -- Phéopode, adj. [H. n.] Bruinvoetig. — Phéoptère,
adj. [H. n.] Bruinvleugelig; bruinvinnig.
Phérécratien, m. (of als adj. m. Vers ph-)
[Litt. ane.] Zevenlettergrepig trochaïsch-daktylisch
vers, pherekra tisch vers n. (naar den griekschen dichter Pherékrates).
5 Pheughydrie, I. [íMéd.] Watervrees f.,
pheugydran n.
Phialithe, m. [H. n.] Fleschsteen, Bene fleschvormige steen-concrétie f.
Philadelphe, adj. Broederminnend, broederof zusterlievend, p h i l a d dip h i s c h. - PHILADELPHE, M. [Bot.], z. v. a. LILAS. -- Philadelphé, e, adj. [Bot.] Syringvormig. -- PHILADELPHEES, f. pl. [Bot.] Syringsoorten f. pl. — Philalèthe, adj. m. [Myth.] Waarheidminnend (een
toenaam van Jupiter).
Philandre, m. [H. n.] Surinaanuche .Eneas m.,
boschrat f. (ook cayopollin en faras geheeten), eene
buidelrat, die hare jongen op den rug draagt.
Philanthe, adj. [Didact.] Bloemenminnend,
bloemlievend. — PHILANTHE, m. [H. n.] Bloemwesp f. — Philantheurs, m. pl. [H. n.] Bloem
pl.
-wesportnf.
Philanthrope, m. Menschenvriend, p h ii ant h r o op in.: C'est un ph -, of als adj. I1 est ph-,
't is een menschenvriend, hij is menschlievend. —
Philanthropie, f. Menschenliefde, menschlievendheid f. — Philanthropique, adj. Menschlievend, menschenminnend, liefderijk, vergevensgezind,
ph i 1 a n t h ró p i sch. — Philanthropisme, m.
Stelsel n., gevoelens n. pl. der menschenvrienden.
— Philanthropomane, m. Dweepachtig, overdreven menschenvriend m., inz. hij, die steeds de
warmste menschenliefde in den mond voert, p h ila nth r op om a a n. — Philanthropomanie, f.
Dweepachtige, overdreven menschenliefde f.
Philarétie, f. (pr. t =c) [Didact.] Zuivere en
beoefenende deugdliefde f.
Philargique, adj. [Didact.] .Rustlievend.
Philargyrie, f. [Didact.] Geldliefde f., gouddorst m , hebzucht f.
Philantie, f. (pr. t=c) [Didact.] Eigenliefde,
,zelfzucht f. (egoïsme).
Philerène, m. [H. n.] Soort van wespenbij f.
Philétère, m. [Bot.], z. v. a. BASILIC Sauvage.
Phileiire, m. [H. n. j Soort van horenkever in.
Philharmonie, f. Toonkunstliefde f. — Philharmonique, adj. Muzijk- of toonkunstlievend
(inz. van muzijkgezelschaypen gebézigd): Société
ph-, toonkunstlievend gezelschap n., p h i l h a r m ónische sociëteit f.
Philhellène, adj. Griekenlievend, de Grieken
beminnend of voorstaand, p h i l h e l l n i s c h. —
PHILHELLENE, m. Griekenvriend, voorstander der
Grieken (inz. der nieuwere Grieken tijdens hun
vrijheidsoorlog), p h i l h e 11 e e n m. — Vrij -ne
dienst van Nieuw-Griekenland. —-wilgerm.n
Philhellénisnie, m. Griekenliefde f., liefde voor
de (zich vrijvechtende) Grieken, p h i l h e l l e n i s-

mus n.

5 Philiátre, m. [Didact.] Vriend, liefhebber
der artsenijwetenschap; — student in de medicijnen. — Philiàtrie, f. Liefhebberij-studie der geneeskunde, voorliefde f. tot de artsenijwetenschap.
-- Philiátrique, adj. Geneeskunstlievend, p h i1iátrisch.
Philippine, f. [Chir.] Soort van spuit f.
Philippique, f. Heftige strafrede, krachtige
rédevoering f., waarin iemand ten toon gesteld,
doorgehaald, ontmaskerd wordt (gelijk die de atheensche volksredenaar Demósthenes tegen koning Philippus van Macedonië uitsprak), p h i ii p p i c a f.
— Philipp isme, m. [Rist. rel.] Partij f., gevoelen n. der philippisten. — Phili ppiste, M.
Aanhanger, volgeling van Philippus Melanchton;
— ook: aanhanger van den laatsten franschen koning Louis-Philippe en diens geslacht (orleanist),
philippist m.
Philistin, m. (in de duitsche studententaal)
(denigr.) Niet-studérende, burgerman, inz. koopman, philistijn, philister m.
Phillyrée, f. [Bot.] Steenlinde f.
Philobiosie, f. [Didact.] Levenslust m., liefde f. tot het leven. — Philocalie, f. Liefde voor
't schoone en nette, reinheidsliefde f. — S Philocryse, f. Gouddorst m., geldzucht f. — Philo-
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PHILODOXIE
doxe, adj. Sterk aan zijne gevoelens verkleefd. —

Ook als subst.: Vasthouder m. van zin gevoelen.
— Philodoxie, f. Gehechtheid f. aan eigen begrippen. — Philogyne, adj. Vrouweniievend. —
PHILOGYNE, m. Vrouwenvriend, liefhebber m. der
vrouwen. — Philogynie, f. Vrouwenliefde,
zucht f. voor 't schoone geslacht. — Philotogie, f. Taalliefde, taal- en oudheidkunde, taalgeleerdheid, laalwetenschap, kennis f. der talen en
hare letterkunde. -- Philologique, adj. Taallievend, taal- en oudheidkundig, taalgeleerd; tot de
taal- en oudheidkunde behoorend, die betreffend,
philológisch. — Philologiquemernt, adv.
Op taal- en oudheidkundige wijze. — Philologue, m. Taalvriend, taalgeleerde, taalkundige,
taal - en ou l heidvorscher, inz. kenner, beoefenaar
der klassieke oude talen, letterkunde en geschiedenis, p h. fi l o l o o g m. — Philolo;uer, V. n.
(iron.) Zich met taalstudie bézig houden; den philoloog of taalkundige uithangen. — Philomathie, 1. Leergierigheid f., leerlust m., zucht f. voor
(te wetenschap. — Philomathique, adj. Leergierig. weetgierig, p h i l o m á t i s c h.
Philornèle, f. (poét.) Nachtegaal m. (rossignol), philoméle, filomeel f. (naar Philoméle, dochter van Pandion, koning van At benen,
welke, volgens de mythologie, nadat haar zwager
Tereus haar onteerd en voorts de tong uitgesneden
had in eenen nachtegaal werd veranderd).
Philon.étor, adj. et subst. m. [H. n.] Moederlievend, moederlievende m. (iron. bijnaam van
sommige vorsten der oudheid). — Philonium, m.
(pr. — ome) [Anc. méd.] Pijnstillend middel n.
(naar den arts Philon benoemd). — Philonotis,f.
(pr. -- tice) [Bot.] Soort van ranonkel m. — Philopator, adj. et subst m. Vaderlievend, vader
bijnaam van den vadermoorder-lievndm.(ro
Ptoleinéus IV.) -- Philopatridalgie of Phi-
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spitse indig redenéren; noodeloos redenéren en rédetwisten. — Philosopherie, f. (dénigr.) Valsche
wijsbegeerte f. — 5 Philosophesgae, adj. (déni.gr.) Schijnwijsgeerig, den valschee wijsgeer eigen.
— Philosophesse, f. (iron. et burl.) Vrouw,
die den vrjgeest uithangt. — Philosophie, f.
Wijsheidsliefde; wijsheids- of waarheidsleer, wijs
kennisleer, verstandswetenschap , weten -begrt,
wetten en voorwaarden der redelijke-schapvnde
kennis van God, den mensch en de wereld, kennis
der dingen in hunne oorzaken en gevolgen; studie I.
der natuur en der zedeleer. On divise la ph- en

quatre parties: La logique, la morale, la physique et la métaphysique, men verdeelt de wijsbe-

geerte in 4 deelen: de redeneerkunde, de zedekunde, de natuur- en de bovennatuurkunde. — Stelsel n., leer van dezen of genen beroemden wijsgeer,
van eene wijsgeerige school. Solon la ph- de Piaton, de Descartes, volgens 't wijsgeerig stelsel van
Plato, van Descartes. — Stelsel n. van beginselen
of gronden , die men aanneemt om eene zékere
klasse van natuurverschijnselen te verklaren. Phcorpusculaire, z. CORPUSCULAIRE. — Werk n., dat
de eerste beginselen, de grondwaarheden van deze
of gene wetenschap of kunst bevat: La ph- de la

botanique, de la médecine, de l'art de la guerre,

de philosophic of grondbeinselen der kruid-, genees-, krijgskunde. — (in geheel zédelijken zin) Zékere verhevenheid van geest en vastheid van ziel,
waardoor de mensch zich boven den invloed van
de wisselvalligheden des levens weet te verheffen:
I1 n'y a point de ph- à l'épreuve de cola, daartegen is geene geestkracht bestand, op die proef bezwikt onze philosophic. — Ph- chrétienne, christel jke, aan cle waarheden des christendoms ontleende geestkracht of zielsgrootheid , christelijke
philosophic. Ph- païenne of naturelle, heidensche
of natuurlijke, alleen aan 't licht der rede ontlopatridomanie, f. [Méd.], Z. v. a. NOSTALGIE. leende philosophic. Ph- naturelle, natuurlijk ge— Philopatridal gique of Philopatrido- zond verstand, juiste beoordeeling en waardéring
manique, adj. Door heimwee gekweld, aan helm- der voorkomende zaken. Savoir se contenter de
wee lijdend. — Philopatridomaniaque, m. peu, eest bonne ph-, zich met weinig te kunnen
Heimweelijder in. — Philophane, adj. [Didact.] vergenoegen , is ware levenswijsheid. -- Weten
welke men onder dien naam aan de hooge--schapf.,
Lichtminnend.— Philophauie, f. Lichtliefde f. —
Philopolite, adj. Zijne medeburgers beminnend. scholen onderwijst: Professeur de ph-, hoogleeraar
in
de
philosophic
of wijsbegeerte. Faire son cours
(dénigr.)
PhilosophenPhilosoph =rille, f.
dom n., de groote hoop m. der zoogenaamde wijs- de ph -, of absol. Faire sa ph-, zijnen philosophischen
geeren, 't wijsgeerig gepeupel. — Philosophail- cursus houden, de lessenreeks over de wijsbegeerte
Ier, v. n. Den philosooph of wijsgeer uithangen, bijwonen. — [Typog.], Dessendiaan f., eene letter
gedurig philosophéren. — Philosophale, adj. f. tusschen mediaan (cicero) en Barmond (petit ro(alleen voorkomend in): Pierre ph-, steen m. der main). — Philosophique, adj. Wijsgeerig, ver
redema--standwechpl2jk,isdmne
wijzen , het (nooit verkregen) resultaat van het
streven der alchimisten, om de onedele metalen in tig ; grondig onderzoekend , denkend , ph ii o s ogoud te veranderen. — ( fig.) Zeer wenschelijke, p h is c h. Raisonnement, Conduite ph-, wijsgeerige
maar onmogelijk te vinden zaak f. — (lig. et fam.) redenéring f. , wijsgeerig gedrag n. Esprit ph-,
II faut qu'il alt trouvé la pierre p-, hij moet goud wijsgeeriq denker m., iemand, die helder en gerekunnen maken (van iemand wiens uitgaven zijn in- geld, vrat van vooroordeel en hartstogt redeneert.
komen ver te boven gaan). — (iron.) I1 na pas — Grammaire ph- , wijsgeerige spraakleer f. —
trouvé la pierre ph-, hij heeft het buskruid niet [Alch.] Or ph-, philosophisch goud n., het door kunst
uitgevonden (van iemand, die niet veel verstand voortgebragte goud , dat de alchimisten zochten.
heeft). — Philosophastre of Philosophà- Signes ph-s , philosophische teekens : de Steenbok
tre, m. [Didact.] Valsche wijsgeer, schijnwijsgeer, en de Waterman. — Philosophiquement,adv.
schijnwijze, philosopháster m. — Philoso- Op wijsgeerige wijze, als een wasgeer: Agir, Parphe, in. (eig. wilsheidsvriend) Wijsgeer, beoefe- ier, Raisonner ph-. — Philosophisme, m. Genaar der philosophie ot wijsbegeerte, p h i 1 o so op h, waande of schijn-ph.ilosophie, leer der valsche wijsf i l o z o o f m. — Mensch, die een stil en tevreden geeren , schijnwijsheid , quasi-verlichting f., p h ileven, ver van 't gewoel der wereld, leidt: Il vit to s o p h i s m us n. — Philosophiste, m. Schijnà la campagne en vrai ph-, hij leeft als een echte wijze , schijn-philosooph, iemand, die onder voorphilosooph op 't land. — (bij misbruik ook gebézigd wendsel van alle vooroordeelen af te schudden, de
voor) Vrjgeest, ongeloovige in. — [Ecol.] Stu- algemeen aangenomen grondbeginselen en gevoelens
dent m. in de philosophie. — [Alch.] Zoeker van trotseert, philosophist m.
-(- Philotechnie, f. [Didact.] Kunstliefde f.,
den steen der wizen, goudmaker, philosooph. —
Philosophe wordt ook van vrouwen gezegd: Cette kunstzin m. — + Philotechnique, adj. Kunstlievend.
— Philotésie, f [Ant. gr.] Het gezond
un
vrai
eest
force
d'áme,
grande
femme a one
drinken, het toedrinken, vriendschaps-toast m.,-heid
ph-, die vrouw bezit veel zielskracht, zij is regt
gezondheid
f.
wijsgeerig. — tiet wordt ook als adj. gebruikt: Un
Philtre , m. Liefde- of minnedrank, tooverroe ph-, een wijsgeerig koning m. Un siècle ph-,
eene wijsgeerige eeuw f. -- Philosophème, m.. drank m., lie dekweekend middel a., een drank,
kruiderij , enz. om liefde op te wekken, p h i 1Wijsgeerige redenéring of beschouwing f., wijsgee
rig onderzoek, philosophisch vraagstuk n., wysr;ee- trum n.
Phiniosique, adj. [Chir.] Door de voorhuidsr pe meeping of bewering f., p h i l os o p h é m a m.
Philosopher, v. n. Over wijsgeerige voorwer- vernaauwing veroorzaakt , daarvan afhangend,
pen of vraagstukken handelen, grondig, verstan- p himó s is ch. — Phimosis, m. [Chir.] (pr.
dig denken en navorschen; uit gronden inzien, be- fi-mo-zice) Voorhuidsvernaauwing f. , spaansche
kraag m., phimósis f.
sluiten, bewijzen; zich, duidelijke begrippen en voor
Phlase of Phlasnme, m. [Chir.] Kneuzing
iets zoeken te maken, wijsgeerig eene-stelingva
stof behandelen, de oorzaken der dingen nasporen, of indrukking van een vlak been , phi a si s of
philosophéren, filozoféren. — Ook: te thlasis f.
i

PHONKIUE.

I9'2 PHLÉBARTÉRIODIALGIE -Phlébartériodialgie of Phlébartériodialyse, f. [Méd.] Aderspattig slagadergezwel n.
-- Phlébartériodlalgique, adj. Dat gezwel
betreffend. — Phlébectasie, f., Phlébeurysme, m. Uitzetting van eene bloedader of van een

gedeelte daarvan, aderspat ,, p Iii e b é k t a s i s f.,
p hlebeu risma n. — Phlébite, f. Bloedader ontsteking, phlebitis f. — Phléboderme ,
Phlebodermé, e, adj. [Bot.] Met geaderde
huid. — Phlébographe, in. [Anat.] Bloedader beschrjver, p h l e b o g r a a p h m. — Phlébographie, f. Bloedaderbeschr2Jving f. - Phlébographique , adj. Bloedaderbeschrfjvend , p h l e b og r a p h i s c h. — Phlé bolithe, m. Adersteen m ,
steenachtig ligchaam n. in de bloedaderen.—Phlé bologie, f. Leer f. van de bloedaderen. — Phlébologigae, adj. Die leer betreffend, p hi e b o l dg i s c h. — Phlébopalie, f. Bloedaderpols m.,
beweging f. der bloedaderen. -- Phlébophore,
adj. [Bot..] Geaderd, met aderen. — Phlébophthalmotomie, f. [Chic.] Kunstmatige apefling der oppervlakkig liggende oogaderen, oogader
f.—Phié--latingf.,ophmebi
bophthalmotomique , adj. De oogaderlating
betre/fen.d, ophthalmophlebotomisch. —
Phléboptère, adj. [H. n.] Met geaderde vleugels (van insecten). — Phléborrhagie, Phléborrhexie, f. [Mid.] Breuk, scheuring eener
ader, na welke bloeding volgt, aderbreuk, p h l eborrhagíe, phleborréxis f. — Phlébor.

rhagique of Phléborrhectique, adj. Tot de

Phlogoehimie, f. Leer f. der ontbrandbare
ligchamen. — Phlogistologique, Phlogistochimique, adj. Die leer betreffend, p hlo g i stológisch, phlogochémisch,—Phlogode,
Phiogoïde, adj. [Méd.] Ontstoken, vlammig,
vuurrood. — Phlogopappe, adj. [H. n.] Met
vuurroode kuif of pluim. -- Phlogopyre, f.
[Méd.] Ontstekingskoorts, p h lo g óp y r a I. --Phlogose, f. [Mid.] Plaatselijke ontsteking, inz.
vliegende hitte, voorbijgaande roodwording van 't
aangezigt, p h l o g ó sis f. — Phlogosé, e, adj.

Ontstoken, met phlogosis behebd. — 5 Phlogoser, V. a. Ontsteken, eene ligte ontsteking te weeg
brengen. — Phlogosique, adj. [Minér.] Door
't vuur voortgebragt. — Phlogurgie, f., z. v. a.
PHLOGOCHIMIE. — Phioïotribe , m. [H. n.]

Schorskever m.

Phlomide of Phloinis, f. (pr. fio-mice) [Bot.]

Wolbloem f., kaarskruid n., jeruzalemsche salie f.,
een p ronkgewas van vete soorten, waartoe de leeuwestaart, het leeuwenoor, de saliestruik e. a. beilooren. — Phlomoïdes of Phlomidées, f. pl.
Wolbloemsoorten f. pl.
Phíoridzine, I. [Chim.] Radicaal n. of orga-

nische grondstof f. in den verschen wortelbast van
appel -, peren -, kersen- en pruimeboomen, p hl oridzine of (beter) phlorrhizine f.
Phlose of Phlox, m. [Bot.] Vlambloem f.,
een nieuw -hollandsch pronkgewas van velerlei

soorten.

Phlyacographe, m. [Litt. anc.]

Schrijver

koddig voorsteller m. van
aderbreuk of aderscheuring behoorend, ph ie b o r- van grappige werken,
rhágisch, phleborréktisch. -- Phlébo- ernstige stukken. — Phly acographie, f. Kodtome, m. [Chir.] Lancet om eene ader te openen, dige voordragtswijze f. eener ernstige geschiedenis;
om ader te laten, laat- lancet n., laatvlijm f., laat kluchtspel n.
Phlycténe, f. [Méd.] Waterblaasje n., inz. in
snepper, ph le b o to om m. — Phlé bo--ijzern.;
tomie, f. Aderlating f. — Aderontleding f. — 't oog, p h l y k t ce n a f.; — valsche druiper m. —
Phlycténoide,
adj. [Méd.] Blaas- of blaartjes
ader
de
aderlating,
Phlébotomique, adj. De
naar hittepuistjes gelijkend. — Phlyse, f.-achtig,
betreffend, p h l e b o t ó m i s c h. —Phlé--ontledig
van waterblaasjes op de
uitbreken
Het
botomiser, v. a. [Chic.] Aderlaten, eene ader [Méd.]
openen. — SE PHLEBOT0MISER , V. pr. Gelaten huid, p h l y s i s f. — Phlysacion, m. [Mid.]
worden, eene aderlating ondergaan. — Zich zelven Hztteblaas, brandblaar f.
Phocacé, e,,adj. [H. n.] Rob- of zeehondvoraderlaten. — Het part. passé is ook adj.: Malade
phlébotomisé, e, gelaten, adergelaten zieke ni. en f. mig . — PHOCACEES , m pl. I-tobbensoorten f. pl.,
p
h
o c a c e e n f. pl. — Phocas, m., z . PHOQUE .
— Phlébotomiste, m. ^4derlater; -- voorstanPhocenine -zuur
der der aderlatingen. -- [Anat.] Aderontleder, — Phoeénate, m. [Chim.]
phlebotomist. — Ook als adj.: Barbier phi-, zout n. — Phoeène, ni. , z. v. a. MARSDUIN.
Vloeibaar
nader be—
Phocénine,
f.
[Chim.]
aderlatend barbier m.
Phlégéthou of Pyréphlégéthon , m. standdeel D. van de dol /ijntraan, p h o c e n i n e f.
[Chico.]:
Acide
ph-, phoadj.
—
Phocénique,
[Myth.] Vuurvloed in., eene van de rivieren der
bestanddeel van
onderwereld, die, in plaats van water, vuurstroo- cenine- of delphine -zuur n., eenrijpe
zaden van
men met gloeijende rotsbrokken voortstuwde, p h l é- de dol fsjntraan , alsook van de
viburnum opulus (gemeene sneeuwbal). — Phogethon m.
Phleghymenite , f.[Méd.] Slijmvliesontstesteking, p h l e g m y m e n i t i s f. — Phlegmagogue , Phlegmasie , Phlegmatie etc., z.
FLEEM —.

Phlegme, Phlegmon etc„ z. FLEGME, enz.
Phlégréen, ne, adj. [Géogr. et .Rist. anc.]

Tot Phlegra (een landschap in Macedonië) of zijne
inwoners behoorend , p h l e g r cv i s c h. Champs
phi-s, phlegrcvische velden n. pl., waar de met de
goden strijdende giganten of reuzen door den bliksem van Zeus vernietigd werden, brandvelden n.
pl., inz. de zwavelrijke vlakte bij Curia in Beneden- Italië. (vlegelvormig.
Phléodé, e, Phleoïde, adj. [Bot.] DorschPhlécecien, ne, Phléogominique, adj.
[Bot.] Op de boomschors groeijend.
Phléoïde, adj., z. PHLÉODÉ.

Phlogisticien, ne, adj. et subst. [Didact.]

Aanhanger m., aanhangster f. der leer van 't phlopiston (z. 't volgende woord). —Phlogistique,m.
[Chim. anc.] Brandstof f., brandbaar beginsel n.,
zuiverste en eenvoudigste brandbare grondstof f.,
door Stahl in 't gebied der chemische wetenschap
op den voorgrond gesteld, maar door Lavoisier uit
die eereplaats verdreven, p h l o g i s t o n n.—PHLOGISTIQUE , adj. Brandstofhoudend, brandbaar, p hi og i s t i s c h. — [Méd.] Geschikt om inwendige
warmte te ontwikkelen. Medicament phi-, of als
subst. PIILOGISTIQTJE, m. Hitte ontwikkelend middel n. — Maladies phl-s, door ontsteking veroorzaakte ziekten f. pl. — Phlogistiqué, e, adj.
[Chim. One.] Brandstofhoudend, ontbrandbaar of
verkalkbaar (naar Stahls theorie): Air phi-, z. v. a.
GAZ phlogistique. Acide sulfurique phi-, zwavelig
zuur (acide suifureux). -- Phlogistologie ,

cin, e, adj., z. v. a. PHOCACE.

Phaebé , Phoebus , Z. PHÉBÉ , PHEBUS. —
Phaenicine, f., z. PHENICINE . — Phaenieoptè re, Phmnieopyre, etc., Z. PHÉNIC --. — Phoenix, m., z. PHÉNIX.

Pholadacés of Pholadaires, m. pl. [H.n.]
Geslacht n. der pholaden of boorschelpdieren n.pl.
— Pholade, f. [H. n.] Boorschelp n., zeedadel m.
— Pholadier, m. [H. n.] Dier n., dat die schelp
bewoont, boorschelpdier n., steenboorder m., die in
de hardste oeverrotsen boort en in het duister licht
g eeft. — Pholadite, f. Versteende zeedadel of
boorschelp f.
Phoiidobene, adj. [H. n.] Met geschude voeten. — Pholidoptrides, m. pl. [H. n.] Geschubde slangen f. pl. — Pholidote, adj. Geschubd.
— PHOLIDOTES, m. pl., z. V. a. PHOLIDOPHIDES.
Phonascie, f. [Ant. gr.] Stemoefening, spraak -

en zangoefening f.

Phonaspiste, adj. [H. n.] Venijnig: Serpents
ph-s, of als subst . PHONASPISTES , m. pl. Venijnige

slangen f. pl. (welker bovenkaakstanden allen ven# nig zijn).
Phonasque, m. [Ant. gr.] Stemleider, zangleeraar m. — Phonation, f. Stem- en spraak
— Phonétique, adj. [Didact.] De stem-vorming.
of 't geluid betre fend, het spraakgeluid voortbrengend, p h o n é t i s c h. — Ecriture ph-, klankschrift n.

— Phonétigaement, adv. Op phonétische of
klankafbeeldende wijze. — Phonique, adj. [Phys.]
Den klank betre fend, klinkend, p h o n 2 s c h. —
Voute ph-, klankgewelf n. Centre of Foyer ph-,
phonisch middelpunt, stem- of klankpunt n., de
plaats, waar de sprekende of roepende persoon bij
eene enkelvoudige echo moet staan. Kaleidoscope

PHONOCAMPTIQUE
ph -, z, V. a. I(ALIIDOPHONE. — Phonoean,p

tique, adj. [Phys.] Stembuigend, klankbrekend,
p h, o n o k á m p t i s c h: Centre of Foyer ph-, steni-

buigingspunt, phonokamptisc/i middelpunt n., de
plaats, van welke 't geluid bij Bene echo wordt
teruggeworpen. — PHONOCAMPTIQUE, f. [Phys.]
Leer der lclanlcweérkaatsing, der klankbreking,
phonokampsíe f. — Phonographie, f.
[Gram. génér.] Klankschrift n., klankschri fkunst,
afbeelding f. der spraakgeluiden door het schrift,
p h o n o g 'r a p h i e k f. -- Phon ograpliique,
adj. Klankschrjvend, phonogrdphisch. —
Phonolithe, m. [Miner.] Klanksteen m., eene
gemengde rotssteensoort, p h o n o 1 i t h m. — Phonologie, f. [Gram.] Klankleer f., wetenschap
van de spraakgeluiden. — Phonolo giq ie, adj.
De klankleer betre jfend, p h o n o l o g i s t h. —
Phonomaehie, f., z. v. a. HI ATUS. — Phono-

niètre, m. [Phys.] Klankmeter, werktuig ter bepaling van de kracht der stem of des peluids,
p h o n o as é t e r m. — Phoiionnétrie, f. Klankmeting f., gebruik n. des klankmeters. — Phonoinétrique, adj. Klan/metend, den klankmeter en
zijn gebruik betreffend, p h o n o ni t r i s c h. —
Phonométriquement, adv. Op klankmetende
w ij ze.
Phoque, m. [H. n.] Rob, zeehond m. (waar
verschillende soorten veau marin, vache-vande
marine, lion marin, ours marin, éléphant marin,

zeekalf, zeekoe, zeeleeuw, zeebeer, zeeolifant, ge
worden) .
-hetn
Phoranthe, m. [Bot.] Bloemboder m. (doorgaans clinanthe of réceplacle geheeten), p h o r á nth i um m.
Plhorn,inge, Phorminx, m. [Mus. ant.]
Soort van draagbare citer of harp f. bij de Grieken.
Phornnion of Phormium, (pr —ome) m .
[Bot. Nieuw -zeelandsch vlas n.
5 Phoronontie, f. [Phys.] Bewegingsmeetkunst, wetenschap van 't evenwigt en de beweging
der vaste en vloeibare ligchamen (een gedeelte der
hoogere werktuigkunde). — Phoronoinique,
adj. Bewegingsrnetend, de bewegingsmeetkunst betreffend, phoronomisch.
Phosgène, m. [Chit.] Door 't licht verwekte
lucht, de dooi 't zonnelicht bewerkte verbinding
van kooloxyde-gas met chloorgas, ph o s g e n i u m m.
— Phosphate, m. [Chim.] Phosphorzuur zout n.
Ph- de chaux, de fer, phosphorzure kalk m.,
ijzer n. — Phosphaté, e, adj. Met phosphorzuur verbonden. — Phosphite, m. Phosphorigzuur zout ii. — Phosphocarburé, e, adj.:
Gaz hydrogène ph-, niet phosphor en kool verbonden waterstofgas n. — Phospholéule, m.
j Pllarm.] Oplossing van phosphor in eene plan.

,

tenolie. — Phosphore, m. [Chim.] (eig. licht-

drager) Phosphor, phosphorus m., eene in de tweede
helft der 17e eeuw ontdekte niet-metallische grond
bereiding van het zuivere phos--stof,dienz.
phorzuur en tegenwoordig ook tot het vervaardigen van phosphorus- vuurtuiger (lucifers, strijkwam, strijkkaarsjes, enz.) wordt aangewend. Phsulfuré, met zwavel verbondenphosphor. — Phosphoré, e, adj. Phosphorhoudend. -- Phosphorénèse, f. [Mid.] Ziekte, ontstaan uit gebrek of uit
overmaat van phosphorzuren kalk in de beenderen,
p h. o s p h o r e n é s i s f. —Phosphorescence, f.
[Phys.] Lichtgeving f. in duister, eigenschap van
vele ligchamen om zonder verbranding in het duister een sterker of zwakker licht te verspreiden,
ph o s p h o r e s c é n tie f. Ph- de l'océan, het lichten der zee. — Phophorescent, e, adj. In het
duister lichtgevend (gelijk b. v. de glimworm en
vele zoogdieren), ph0sphoreccéread. —Phosphoreux, ease, adj. [Chim.] : Acide ph-, phosphorig zuur n. — Phosphorides, m. pl. [Mi
Phosphorhoudende mineralen. — Phospho--ner.]
rine, f. [Chim.] Eene den dieren inwonende lichtstof, p h o s p h, o r í n e f. — Phosphori phore,
adj. [H. n.] In het duister lichtend (van dieren).
-- Phosphorique, adj' Phosphórisch, zeljlichtend; phosphorhoudend; aan phosphor eigen: Lumière ph-, phosphorisch licht n. Vers pui -s, glim
pl. — [Chim.] Acide ph-, phosphor--wormen.
zuur n. Briquet ph-, phosphor-vuurtuig n. Bougies ph-s, phosphor- kaarsjes n. pl. — [Arch.] Colonne ph-, zuil met een bakenvuur, licht- of vuurzuil f. — Phosphorisation, f. [Mid.] In-
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vloed In. van den phosphorzuren kalk op de dier
lijke huishouding. — [Chum.] Herleiding eener stof
tot phosphorzuur zout; het phosphórisch maken,
phosphorisatie f. — Phosphoriser, V. a.
[Chun.] Phosphorisch maken, tot den toestand van
phoph.orus brengen, p ii o s p h o r i s é r e a. — SE
PHOSPHORISER, V. pr. Tot phosphor worden, phos
phorisch gemaakt worden. — Phosphorite, f.
[Minér.] Phosphorzure kalk, p h o s p h, o r i e t m.,
eerie soort van apatiet (vgl APATI TE). — Phos
phoritique, adj. Phosphorzuren kalk bevattend,
p h o s p h o r í t i s c h. — Phosphure, m. [Chco.]
Phosphorverbinding f.: Ph- de fer, phosphorzjzer n.
— Phosphuré, e, adj. Met phosphor verbonden.
Photel, m. [Bot.] Pharao's vijgeboom m.
Photinge, f. [Ant. gr.] Soort van dwarsfluit f.
Photizite, f. [Minér.] Natuurlijk kiezelzuur
mangaan n.
-

-

.

Photogène, m. [Phys.] Lichtstof f., p hot o-

g é n i u m n. — Photogénique, adj. Door 't
licht voortgebragt, p h o t o g é n i s ch: Images ph-s,
lichtbeelden, doom' de daguerreotype voortgebragte
beelden n. pl. — Photographe, m. Lichtbeschrijver. — Vervaardiger van lichtbeelden, p h ot o g r a a p h m. — Photograpliie, f. Lichtteekening, het lichtschilderen, dag u e r r e o t y p i e (z.
aid.) , p h o t o g r a p h ie f.; ook: lichtbeeld n., inz.
een lichtbeeld op papier. — Photographique,
adj. In lichtbeelden voorgesteld, tot lichtbeelden
dienstig. Papier ph-, photo g r d p h i s c h papier n.
— Photologie, f. [Didact.] Leer des lichts,
lichtleer f. — Photologique, ad?. De lichtleer
betreffend, p hoto 1 ó g i s c h -- Photou iagnétique, adj. [Phys.] Magnetisch door inwerking
der lichtstralen, p h o t o m a g n é t i, s c h. — Photouiagnétisme, m. Het door inwerking der
lichtstralen verwekte m,agnetismus, p h o t h o in a gn e t í sm u s n. — Photonmètre, m. [Phys.]
Lichtmeter, werktuig om de sterkte des lichts te
meten, p h o t o m é t e r m. — Photonrtétrie, f.
Lcihtmeting, lichtmeetkunst f. — Photométrique, adj. Lichtmetend, den lichtmeter of zijn gebruik betreffend, p h o t o m é t r i s c h. — Photophobe, adj. [Didact.] Lichtschuw. -- Photophobie, f. [Mid.] Lichtschuwheid f. der ooglij
— Photophobique, adj. Lichtschuw, de-ders.
lichtschuwheid betreffend, p h o t o p h o b i s c h. —
5 Photophobophthalene , m. Lichtschuw
oog n., z. v. a. NYCTOLOPE. — P110topllobO-

phthalmie, f. Oogontsteking f. met groote lichtschuwheid verbonden. — Photophobophthalunique, adj. Jan die oogkwaal lijdend, p h o t ophobophthálmisch. — Photophyges, m.
pl., z. v. a. LUCIFUGES. — Photopsie, f. [Mid.]

Ziekelijk licht- of stralen-zien, z. v. a. MAR1IARYGE.

— Photosciatérique, f. [Phys.] Leer f. van
licht en schaduw; z. v. a. GN01^MONIQUE . — Pho tosphère, m. [Phys.] Lichtende zonne-atmospheer f. — Phototype, m. Lichtbeeld n., z. v. a.
IMAGE PHOTOGENIQUE . — Phototypie, f. Kunst f.

der voortbrenging van zulke lichtbeelden.
Phoxe, m. [Anat.] Spitshoofd, mensch niet
zeer spits toeloopend hoofd, p h o x u s ni.
Phragnne, m, [Bot.] Dwarsschot of scheidvlies n. in vruchten. — Phragtnigère, adj.
[Bot.] Door dwarsschotten afgedeeld.
Phrasaire, in. Eerste leesboekje n. voor kin-

deren.

Phrase, f. [Gram.] Zin m., regelmatig zamengevoegde woorden als uitdrukking van eene gedachte, uitdrukking; zegswijze, spreekwijze, spreek
Phr- Claire, courte, obscure,-manier,phsf.
longue, duidelijke, korte, duistere, lange zin of
uitdrukking. Phr- estropiée, verminkte, onvollédige uitdrukking. Phr- faite, vaststaande, aangenomen zegswijze. — La pbr- francaise a de Ia
clarté, de franse/me uitdrukking of spraakwending
bezit duidelijkheid. — (fam.) Faire des phr-s, op
gemaakte wijze spreken, fraaiklinkende (maar dikwijls zinlédige) uitdrukkingen gebruiken. Cent un
faiseur, on diseur de phr-s, 't is een woorden
(Loc. prov.) Varier la phr-, nu eens-krame.—
op deze, dan op gene wigs leven of handelen, van
verandering of afwisseling houden. — [Mus.] Phrmusicale, muzikale zin of uitdrukking. — [Bot.]
Phr- botanique, beknopte en volledige omschrijving f.
eener plant. — Phrasé, e, adj. (en part. passé
van phraser): Style bier phr-, Musique Dien plmr-e,
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goed afgeronde stijl in., rnuzjk f. — Phraséolodie, f. Eigen zinbouw m. of woordschikking f.
eener taal of eens schrijvers: La phr- de la langue
francaise, de zinbouw, de eigenaardige zarnenstellrng ° der woorden tot zinnen in de fransche taal.
— Verzameling van spreek- of zegswijzen; leer f.
van de eigenaardige, niet letterlijk over te brengen
zegswijzen eener taal. — Phraséoloaignne, adj.
Den zinbouw, de eigenaardige uitdrukk-inllen betre lfend. Dictionnaire phr-, woordenboek van de
eigenaardige spreekwijzen eener taal, ph ,r a s e o l óg rich woordenboek n. — Phraser, v. n. Zinnen
vormen, zijnen stijl afronden, in behoorlijke zin
Ook als v. a.: Phr- ia musi--snedvrl.
que, eiken zin of iedere uitdrukking van een muzijkstuk goed doen uitkomen, zoodat zij met elkan:der eerie goede uitwerking doen. — 4 Phraseur
of (gebruikel jker) Phrasiel-, m. Schrijver of
spreker van schoonklinkende, maar weinig zergencle
woorden, liefhebber van bloenarjke, hoewel zinledige uitdrukkingen, woordenkro.mer, phrasen-rmt.aker m.
Phratriarque, ni. [H. anc.] Stamhoofd, gil
D. -- Phratrie, f. Eene oorspronkelijk-dekof
door stamverwantschap verbondene volksafdeeling
in 't oude Griekenland, stainafdeelhng f., geslacht,
gilde n.

PHYLLOPH AGE.
Phthanite, f. [Mïnér.] Soort van jaspis, kie

-zelschi;r,ptanm.

Phthartigcte , adj. [Méd.] : Médicaments
ply 11I s, spoedig doodende middelen en sterke ver-

giften, p h t h á r IJ k a D. pl.

Phthiriase, f. [Méd.] Luisziekte, luiszucht
(malodiie pédiculaire), p h t h i r i a sis f. — [Bot.]
Luisziekte f. der planten. -- Phthiria ique,
adj. [Mid.] De lti isziekte betre//end; met luisziekte
bezeeht. — Phililvide, f. 111. n.] Luisvliec! f.

(lee vleêrmuizen. -- Phthirigénose. f. [Méd.]
Ziekte, door 't parasitisinus of 't woekeren der
luizen voortgebragt, p h t h i- rig e n o s i s f. —
Plithiroetone, ni. [Bot.] Luiskruid n. —
Phthirophage, m. et f. [H. n. j Luïzeneter m.,
- eetster l'. ---Als adj. Lu'izenetend: Singe pllth-.
-- Weleer ook van de Negers en Hottentotten gebez?.qll-

Phthisie, f. [Méd.] Tering, inz. longtering.
Phth- abdominale, buiktering. 1'11th- dorsale,
uglerinl,. Phth- lai y 3gée . strottenhoofd.stering.
Phtli- pulhnonaire, longtering. Phth- trachéale,
luchtpijpstering. Phth- oculaire, pnpillaire, wegteriny, verdwijning f. van den oogappel. — Phthi-

siologie, f. [Méd.] Leer van, verhandeling f.
over de terinfl. — PIithisiologique, ad]. Die
leer of verhandelingbetie/fend, phtirisiolóyisch.
Phr énésie, Phrénétique, z. FREN—. — — Phthisiopne rnionie, f. [Méd.] Etterende
Phrénieo- astrique, adj. [Anat.] Middelrif '. longtering f. giet ontstekingt. — i-'hthisiopnenen maag betreffend. — Phrénieo-splénique, inonique, adj. Die kwaal betre/frnd, p h t hiadj. [Anat.] 11îiddelrif en milt be/re/fend. --- Phré- 5 i U p a e umcin. i scP. — Plithisiquue, asij. Teniq&`e, adj. [Anat.] Plet middelrif belre[/'end, tot ringachtio, teringzuchti , p h t It i s s e h. — PHTHIhe middelrif behoorend: Nerf phr-, niiddelri fs- SIQUE, m. et f. Teringlijder ni., -ljderes 1. —
zenuw f. — j Phrénisnie, rn., z. V. a. FIRENE- Phthisurie, f. [Méd.] Glittering f. door overma
-tige1psloz.nq,
pisvloed m. (diabète).
SIE. — Phrénite, f. [Méd.] Middelrifsontsteking,
Phthore, m. Chien.], z. v. a. FLUOR. —
p h r e n i t i s f. — Phrénitigite, wij. De rniddetrri fsont stekïnfl betreffend, p h r e n i í i s e h. — Phthoriqiie, Phthornre, etc., z. F1.IJORIQUE,
IE.
Phrénetiasis, f., z. V. a. PARAPHIIENES

Phréiiologie, f. [Didact.] Kennis van den

zedelijken en verstandelijken weasels, genzoeds- of
verstandsleer; inz. schedelleer, hersenleer f. (van Gall;
vgl. CRáNOLOGIE). — Phrénologique, mij. De
verstande- of gemoedsleer betre/Tend; tot de schephrenolsch.
— Plyrédelleer oorend,
behoorend,
ógi
nologiquenient, adv_ Op phrenologisch.e wijze.
— Phrénologiste, m. Beoefenaar der verstandsleer, der schedelleer; aanhanger, verdediger der
schedelleer van Gall, phrenologi st tn. —
Phrénopathie, t. [Méd.] Hersenljde.n m., geesteskrankheid f. — Phrénopatique, adj..4an
de hersenen lijdend; tot het hersenleden behoorend,
phrenopáthisch. — Phrénygiétigiie, f.
[Didact ] Kennis, leer f. van den invloed der zedelijke oorzaken op de ligchameljke bewerktuiging.
Phricasine, m. [Med.] Koortshuivering, koorts
-rilngf.,phkásmuorióde.t Phricoide, adj. [Méd.] Fièvre phr-, koude
koorts f.
Phi-ontiste, m. [Théol.] Bespiegelend, overpeinzend christen, f r o n t i s t m. — Phrontistère, m. Overpeinzingsplaats f.; somtijds ook:
klooster n.
Phryganelle, f. [Bot.] Soort van zeegras n.
Phrygie, I. [Hot.] Soort van dui-zendguldenkruid n., p h r y'g i a f:
Phrygien, ne, adj. [Géogr. any.] Phrygisch,
tot Plarygie (landschap in Klein-11zie) of zijne inwoners behoorend. — [Mus. any.] Mode phr-, phrygische toonsoort f. (van hevig opwekkende werking).
— [Myth.] Mère phr -ne, binaam van Cybéle. Le
berger phr-, de pllrygische herder, Paris. -- [Ant.]
Robe phr -ne, phrygisch gewaad n.; te Rome: ieder
geborduurd kleed n. — Bonnet phr-, phrygische
muts f., ronde muts van bijzonderen vorm als zin
vrijheid. — [lViinér.] Pierre phr -ne,-nebldr
phrygische steen m.. een sponzige steen tot roodverwen. — PHRYGIEN, m., - NE, f . [Géogr. anc.]
Phrygiër m , phrygische vrouw f . — PHRYGIEN , m
De phrygische taal f., het phrygisch — PHEtYGIEN N ES. f. pl. [Ant.] Feesten u pl. ter sere van Cybele.
Pliryne, m. [H. n.] Soort van tarantula-spin f.
in 't warme 4rrrerika en Azië. — Rusische dagvlinder m., p h r y ne f. — Phryné, f. Verleideljke, wellustige, boelérende vrouw f. (naar den
naam eener vermaarde aanzienlijke boeleerster in
't oude Athenen).
Phrynosorne, m. [H. n.] Padhagedi.s f., in
Mexico tapay axi n geheeten.
- -

.
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Phu, f. [Bot. 1 Soort van valeriaan f.
Phycées, Phycoïdées, f. p1. [Bot.] Naar
spons gelijkende zeewierplanten f. pl. — Pliyco1a 1e, 1. 1Oidaet.] Leer t. van de wierplannten.
Phygéthlon, n1. [Méd.] Ontstoken roosachtig
gezwel n., loopende roos f,
Phylactère, ni. [Ant.] Behoedmiddel tegen
tooverij, amulét, p h y l a k t é r 'i. u ri n. — Gedenkceel der Joden met de 10 Geboden of nok met zékere
schriftuurplaat.sen, die zij aan 't voorhoofd of op
de borst droegen. — Religuien- kistje n.
Phylarchie, f. [Ant. gr.] Waardigheid of bedienïng f. van phylarch, p h y l a r c hie f. — Phylarchigne, adj. -De phylarcltie betre/fend, p hy1 O r c kE i s c lx. — Phylarque, f. [Ant. gr.]
Hoofd n. of aanvoerder nl. eener h h y l e of volks
waarvan er te J,thenen aanvankelijk 4,-afdeli.nq,
later 10 waren, p h y l á r c h.
Phylique, 1. [Bot.] Kaapsche kruisdoorn
-struik
in p h y l i c a f_
Phyllachue, f. [Bot.] Vuurlandsche mos soort f., phylláchnon n.
Phyllacte, f. [Bot.] Peruaansche valeriaan f.
Phyllade, m. [Minér.] Bladsteen, schilfersteen.
Phyllaniphore, adj. [Bot.] Piet bekervormige
bladeren. — Phyllanthe, adj. [Bot.] Met op
de bladeren staande bloemen. — Als subst_ m. Blad
— Phyllastrophyte, m. [Bot.] Plant,-bloemf.
welker bladeren den stengel stervormig omgeven.
— Phylle, m [Bot.] Blad, inz. kelkblad n.
(sépale). — Phyllépidiort, in. [Bot.] Noord
— Phyllide, f.-ameriknsch, to.
[H. n.] Bladslak f. — Phyllie, f. [H. n.] Wandelend blad n. (een oost-indisch insect). — Phyllite, f [Bot.] Nertstong f., hertstongekrui.d n. —
Phyllithe, rig. [Minér.] Versteend plantenblad u.;
steen m. met blada fdruKsels, ph y t i i. e t m.
Phyllobolie, f. [Ant. gr.] Het bladeren of
bloernenstrooi^en op de graven. — Phyllobranehe, adj. [H. n.] Met bladvormige kieuwen. —
Phyllode, Phylloide, adj. [Bot.] Bladvormig.
— Phyllogèiie, mij. Op bladeren groefend. —
Phyllogouie, f. [Bot.] Leer f. van de voort
bladeren,. — Phyllo de, adj., z.-bren^,;igd

PHYLLODE . — Phyllolithe, m. [Minér.] Blade -

rige koolzure kalk, p h y l 1 o l i t h in. — Phy lloliaanie, f. [Bot.] FULLOMANIE. — Phyllopes,
Phyllopèdes, Phyllopodes, m. pl. BladvoeIers m. pl , dieren met bladvormige voeten. —
Phyllophage, adj. [H. n.] Bladeren etend, Zich

--

PHYLLOPHILE

met bladeren voedend. — Phyllophile, adj. [Bot.]
Bladlieverd, tusschen de bladeren groeijend. -.hyliopodes, ni. pl., z. PHYLLOPES. --- Phylloptère, adj. [EI. n.] Met vliezige vleugels. —
Phyllorhodoinaiicie, f. [Ant.] Waarzeoging f.
uit rozebladeren, die men tusschen de hand deed
stuk klappen (iez. bij liefdezaken in gebruik). —
Phyllorr•hyiique, adj. [11. n.] 1liet bladvorinigeiz snuit. — Phyllostouie, in. I3ladinuii,

bladneus nl., eene soort van vledermuis. — Phyllotaxis, f. [Bot.] Plaatsing f. der bladeren rond orn den stengel. — Phyllypsopode, adj. [11. n.]

let lange beengin t n bladvormige voeten (van son

mike watervogels).
Phynia, ni. [Méd.] Van zelf ontstaan gezwel,

uitwas n. of harde vei'heverrheid f., inz. kliergezwel n.
phyuiatie, f. [til. n.] Amerikaansche boschweegiuis f. Ph- rongée, schorpioenweeglu'is f.
hhysale, ni. [}i. a.] Vinvisch, soort van walciscih,, roryual ni. (batein.optkfre jubarte).
Physalide, f [Bot.J , z. v. (t. ALKEKENGE .
Physalie, f. [f 1. n.] Zonderling gevormd straal
r n., zeeblaas, balei f., fregat 11.
-die
]Physalitiie, in. [Minér.] Illaassteen, soort van
topaas, (lie i.n de soldeerlarnp luchtbellen ontwikkelt, physalith, pyrophysalith m.
Physaloïde, t. [Bot.] Boode jodenkers f.
-

Physape, m - [.1-I. n.] , z. v. a. THRIPS.
1P°hyseou, m. [Ant.] Dikbuik: Plolémée Ph-,
_Ptolentéus de 1?ikbuik. — Physconie, f. [Méd.]
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PHYSIQUE .

adj. Natuurbeschrijvend, de natuurbeschrijving betreffend, physiográphisch.
Physiologie, f. [Didact.] Natuurleer, inz.
de natuurleer der dieren- en planten-ligchamen;
menschen-natuurleer, leer van de gesteldheid en
inrigtn^l van 't menschelijk ligchaam. — Verhandeling f., werk over die wetenschap. — (bij uitbreiding) apenlegging van de gesteldheid en inrigting
der maatschappelijke verhoudingen , het inwendig
leven, enz. van 't burgerlijk ligchaam eener gemeente, eener stad, enz., p h y s i o l o g i e. —Physiologique, adj. Tot de physiologic behoorend,
p it y s i o l Op i s c h. — Physiologiqueuient,adv.
Op physiologische wijze. — Physiologiste, ook
Physiologue, m. Natuur- of ligchaamsonderzoeker, kenner of onderzoeker der menschelljh-dierljke natuur, physioloog nl.
Phystonomie, f. Gezigt, gelaat n., gezamen-

lijke gezigtstrekken m. pl., gezigtsvorm m., die eene
blijvende natuurlijke gesteldheid van den mensch
uitdrukt, gelaatsuitdrukking , p it p si o n o m i e f.,
uitzigt n. van een mensch: Cet homme a une phouverte, prévenante, repoussante, die man heeft
een open, innemend, terugstootend gelaat. 11 a la
ph- d'un larron , hij heeft het uitzigt van een'
dief. — 11 n'y a pas de veritable beauté sans ph-,
ei° is geene ware schoonheid zonder gezigtsuitdrukking, zonder iets karakteristieks in 't gelaat. —
(fig.) Het eigenaardige, het kenmerkende, waardoor
men gelijksoortige dingen van elkander onderscheidt: La ph- d'un peuple , du dix-neuvième

siècle, het eigen voorkomen, het kenmerkende van
Buikopzwelling, opzetting 1'. van 't onderlijf.
een volk, van de 19e eeuw. — Gelaatkunde, z. V. a.
Physe, f. [Ei. n.] Blaasslak f.
PHYSIOGNOMONIE . -- 5 Physionomiser, v. a.
Physème, in. [Med.], z. V. a. ENPHYSEME.
et n. Uit het gelaat oordeelen. -- PhysionocnisPPlhysetère, nl. [.[H. n.], z. v. a. CACHALOT.
te, m. Gelaatkenner z. v. a. PHYSIOGNOIIONISTE.
[Mod.] Windgezwel n.
3Physhariaionnica, m. [Mus.] Speeltuig n., — Physionotrace of Physiotrace , ook
welks tooneti door middel van metalen tongen, op 1Physionotype, m. [Gray.] Werktuig tot spoedige en meetkunstig juiste overneming van de ge'welke de wind werkt, voortgebragt worden.
Physieieia, m. Natuurkundige, natuurkenner, laatstrekken, van schilderijen, ook tot uitvoering
borstbeelden in gips, p h y s i o n o t y'p e f.
natuurkunde,
van
beoefenaar, kenner der physica of
Physique, f Natuurkunde, natuurwetenschap;
p h y's i c u s in. - student in de -natuurkunde. —
lWeleer: G^'neesheer•, doctor. -- Ook als adj. gebé- — in engeren zin: wetenschap van de wetten en
zigd : ii ,egt ph- , hij is een natuurkundige. — oorzaken der natuurverschijnselen, in zoo verre
[Phil.] Ecol ph -Ine, ionische school f. — Somtf)ds deze niet van organische en chemische grondkrach komt ook het vrouwel. PHYSICIENNE , als subst. ten afhangen, natuurteer, natuurkunde, p it y s i e k,
rboor: L'aimable phi -ne s'occupait de la décompo- p h y's i c a f. — Ph- expérimentale, Z EXPERiMENsition de lair, de lieve natuurkundige hield zich TAL. Ph- générale , particulière , astronomique,
met (Ie ontbinding der lucht bézig. — Physico algemeene, bijzondere, astronomische of sterrekun-nlathèmatique, adj. De natuur- en wiskunde d-ige natuurkunde. — Verhandeling n., werk over
te gel [ik betreffend, natuurkundig toet wiskunstige de physica of natuurkunde : La ph- de Van der
berekening: La nmécanique, l'optique, etc sopt des Burg , de natuurkunde van Van der Burg. -Wijze van redenéren over de onderwerpen der
sciences ph-s, de werktuigkunde, de gezigtkunde,
enz. zijn pi ysico- mathematische wetenschappen, zijn natuurkunde: Cet ouvrage est dune tres -mauwiskundige natuurkunde. — Physico-médi- valse ph-, op het punt van natuurkunde is dat
cal, e, adj. Ivatuurkundig met betrekking op de werk erbarmelijk, over de natuurkunde wordt in
geneeskunde, p li y s 'i k o- m e d i k a l i s c h. —Phy- dat werk zeer slecht geredeneerd. — [EcoI.] Klasse,
sico-techniope, m. Mikroskoop n. met zeer collegie f., waarin men de physica onderwijst: Cet
écolier va entree en ph-, die scholier zal spoedig
groot gezigtsveld.
Physiei,ogénose, f. [Méd.] Ziekte, ontstaan de lessen in de physica gaan hooren of bijwonen,
physcia gaan houden.
zal
in
eene
of
anuit de ontwikkeling eener zaadkiem
PHYSIQUE, m. (fain.) Uiterlijk voorkomen n. Ce
dere ligchaamsholle, p h y s i rn o g e n ó s i s f.
-- PItysioerate,m. [Phil.] Aanhanger, belijder jeune homme a un très-beau ph-, die jongeling
(let physiokratie, natuurkrachtbel)jder, p h y s t a- heeft een zeer schoon voorkomen. — Natuurlijke
k r a a t. — Physioeratie, f. (pr. t=c) NVatuur- gesteldheid f., het ligchamelijke van een' mensch
kracht f., natuurvermogen n. — Physiocrati- (in tegenstelling met het zedelijke), het p it y's is c h e:
que, adj. De natuurkracht betrefl'end, daarop ge- La ph- influe beaucoup sur le moral, het physigrond, p h y si o k r á t is eb. — [ Polit.] Système sche of ligchamelilke oefent veel invloed uit op het
ph-, stelsel of leergegrip, volgens welks grondbegi.n- moréle of zédeljke.
PHYSIQUE , adj. Natuurlijk, zinnelijk, ligchameselen de hoogste bloei des landbouws de eenige bron
van den volksrjkdoinis, ph/s io kratisch sys- lijk, dierl k, uiterlijk; natuurkundig, overeenkom
natuurleer, p h y s i e k, p h y's i s c h:-stigmed
teem n. (vgl. systéme rIERUANTiLE).
Physio aromnonie of Physiognon,ie, f. Cause, Conséquence ph-, natuurlijke oorzaak, naLe monde intelligent nest pas
gevolg.
tuurlijk
wetenschap
Uelautktsnde,
--og-no
-)
[bidact.] (»r.
ogre uit de gelaatstrekken tot de eigenschappenvan aussi bien gouvernee que le monde pit-, de ver
wereld
wordt niet zoo goed bestuurd-standelijk
enz.
te
's menschen geest en gemoed, zijn' aanleg,
besluiten, physioggnonioníek, trhysiogno- als de ligchameljke, de stoffelijke wereld. Propriérni e f - Physiogi.olnonique of Physio- tés ph-s d'un corps, natuurlijke ligchamelijke, stofgiionligne, adj. Gelaatkundig, tot de gelaatkun- feli ke eigenschappen van een ligchaam. — Sciende behoorend, physiognomonisch, physi.o- ces ph-s, natuurkundige wetenschappen. — Imp os
physic/ce, natuurlijke, in de natuur-sibltéph,
g n v rn i s c h. — Physiot;uomoniste of Physioenoaniste, m. Gelaatkenner, gelaatkundige, gegronde onmogelijkheid f. (in tegenstelling met Imphysiognornonist, physiognomist, phy- possibilité morale, zedelijke onmogelijkheid). Cerf. —
s i o g n o o m m. — Physiogirosie, f. Natuur titude ph-, zinnelijke , stoffelijke zekerheidtegennatuuronderzoek n.
-kenisf., Point ph-, ligchamel2jk, physisch punt n. (in
MATHÉMATIPoint
mathématique,
z.
stelling
met
Ploysiographe, m. [Didact.] Natuurbeschrijver, pit y si o gr a a p it m.—Physiol;raphie, f. QUE) . — Horizon ph-, physische of zigtbare horiNatuurbeschrijving f. — ]Physiographique, zon m.
—

,

:

.

:

.
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Physigaement, adv. Op wezenlijke en naof natuurkundige wize: Je le lui ai
m011 tré ph-, ik heb hei hem natuurlijk, uit de natuur bewezen. Cela est ph- im possible , d at is
!1 11

physiek onrnogel k.

Physoblépharon, m. [Méd.J Wind- en lucht
D. dei° oogleden. - Physocarpe, adj.-rezwl
[Bot.] Met blaasachtige, opgezwollen vruchten. Plhysoeèle, in [N1éd.J Lucht- of windbreuk f.
(t(neumatocéle). - Ptzysoeéphale, ni. [Méd.]
iloofdwindzucht f., een windhoofd n. - Physograde, adj. [H. n.] Door middel van blazen zwem
Physoïde, adj. [Didact.] Blaasvormig.-mend.
- lPhysoInètre, Physoiuétrie , f. [Méd.]
Troannelzucht F. der baarrnoeder. - Pfiysoncie, f. [Méd.J JT ind-, luchtgezwel n. - Phy.sophone , adj. [Bot.] Met blaasjes voorzien. Ixhysopsophie, f. [Méd.] 311 geruisch, verbon-

rlen ontlustin(l van wind of lucht. -1'hysopsoph1que, aclj. Tot (lie windontlasting behoorend,
I. h y s o p có p li i sch.-Physospas:zIe,m. [Méd.]
Trommelzucht f., door kramp an de darmbuis
veroorzaakt, physospasmus in. - Plhysospasfnodiqite, adj. [Méd.] Die trommelzucht
hefre/fend , p h y s o s p a s m ó d i cc h. - PhysoI horax, m. [x.1((1 .j Wind ezzvel n. der longen
crt der borstholte.
Pliytadelge, adj. [H. n.] Plantensappen zuiLend: Insectes ph-s, of als suist.: PHYTADELGES, m.
14. Plantenzuigers m. pl. (piantisunes). - Phyta iii hrace, m. [Minér.] !\atuurljl e of u-it planten voortgekomene steenkool I. -- Phyta uxie, f.
[Bot.] Wasdom m. der planten - Phytelas,
;

-

;

J'hytelephas, m. [Bot.], z. ELEPHANTUSIE.

➢P'hyteuinatocolle, I. [Clhim.], z. v. a. PHY-

TocoLLE.

Phytetiine, M. [Bot.] , z. V. a. RAIPONCE.
Phytibranche, (jij. [11. n.] Met takzormigge,
navar voeten gelijkende kieuwen. - Phytiphages, adj. [H. n. ] , z. v. a. HERP,IVORES.
Phytobiologie, F. [bidact.] Leer van, ver
-h.andeti,govr7)lne.-Phytobi
logique, adj. Het leven der planten betreffend,
f)hytob.iologisch. - Phytochïfnie, f.Plantenscheikuii, planten-chemie F. - Phy toehiinique , adj. De plantenscheikunde betreffend,
phytochémisck. - Phytoeblorine, f.

[(IIIM • Z. V. a. CHLOROPAYLLE. - Phytocolle, F. [Chico.] Stikstofhoudende plantenstof I. Phytoconis, m. [Bot. J Poedervormig stofmos n.
-- Phytogamie, I. [Bot.] Ontluiking, opening f.
eenex bloern. - Phytogène, adj. Uit planten

voortgekomen , p h ,r/ t o g é n i s c h.: Carbone ph-,
.steenkool f. - Substances ph-s, plantaardige brand,sto/fin f. pl. - Phytogenesie, 1. [Bot.] Het
kiem ( n, het ontstaan eenex plant. - Phytogéographie, F. [) blast.] Planten-aardrijkskunde f.,
wetenschap van de verspreiding der jilanten op aarde.
--- Phytogéographique, adj. Die wetenschap
betreffend, phytogeográphisch. - Phytoglyphe, ln. [Minér.] Steen in met een' plantena fdruk. - PhytognonUie, F. [Bot.] Planten
wetenschap one de planten en-onderschigf.,
hare krachten naar hare uiterlijke gesteldheid te
beoordeelen. - Phytographe , rn. [bidact.]
Plantenbeschrijver. ---- Pliytographie, F. Plantenbesckrtving F. - Kunst om de planten door
eene soort van calquéring of doortrekking na te
bootsen. - Plhytographique, adj. Tot die besclarij ving, tot die kunst behoorend, p h y t o g r dph isch. - Phytoïde, adj. [H. n.] Plantvormig, met plantachtig voorkomen. - Phytolaqoe, m. [Bot.] Jnierikaansche kermes- of schar
Phytolithe, m. [Minér. J Plan,t--lakenbézif.
steen in. , plantversteening, versteende plant f.;
steen met afdrukken van planten, inz. van hladeren, p h y t o 1 i t h m. - Phytologie, f. [bidact..]
Plantenleer, z. v. a. BOTANIQUE. - Pihytologiq!ie, adj. De plantenleer betreffend, p h y t o 10(/ i s e h. - Phytolo . iste, 3n., z. v. a. BOTANISTE,
PHYTOGRAPHE. - - 4- Phytomagnétisation, F.
[Méd.] Pehandeling sloor middel van gemagnetiseerde boomgin. - Phytomorphite, F. [Minér.j
z. V. a. PuYTOLITHE. — Phytomyses , F. pl.
[H. n.] Vliegen f. pl., die hare eijeren onder de
(//////'///// i// der planten leggen. - Phytonouualol echnie, f. [bidact.] Kunst der plantenbenoenmini;, plantennaamgeving F. - Phytonomato-

technique, adj. Die naamgeving betre ffend. Phytonomie, f. [Didact.] Leer van den plan-

tenwasdom, van de wetten des plantenlevens. Phytoninique, adj. Die leer be/re/fend, ph ytono mi s ch. - Phytonynnie, F. Plantenbenoeming f. - Phytonymique, adj. De plan.tenbenoeming betre//end, phytony'misch. - Phytonyinphie, f. [Bot.] Eerste verschijning van
den bloesene eenex plant. - Phytophage, adj.
[H. n.] Plantenetend, van planten levend, phytop h á g is e h.- PHYTOPHAGES, m. pl. Planteneter
s m.
pl., een geslacht van insecten. -- Phytopolite,
adj. [Bot.] Op eene andere plant levend ('t zij al
of niet ten koste van deze plant) , p h y t op o 1 i
Phytosehésie. f. [Didact.] (pr. 11--tisch.
toce-ké -zie) Onderzoek n., kennis f. van 't geen de
stekken, afleggers, enten, enz. der gewassen opleveren, als zij onder gunstige omstandigheden ingeplant worden. - Phytotechnie, F. [bidact.]
Leer F. van de onderscheiding, de ranrtschikkdng en
de benoeming der planten. - Phytoteehnique,
adj. Tot die leer behoorend, p h y t o t dc la n i s c P.
- Phytotérosie, f. [Didact.] Beoefening F. der
veranderingen, die in de planten-functiën kunven
plaats grijpen, pathologie of ziekteleer F. der planten - Phytothéologie, F. [Didact.] Leer van
God uit de verstandelijke beschouwing der gewassen, planten-godgeleerdheid f. - Phytothérapie, f. ] Didact.] Plantenheelkunde f. - Phytotomie, m. [H. n.] Plantenmaaijer m., een vogel
van Chili, die de jonge planten van hare wortels
afsnijdt. - Phytotoinie, F. [Didact.] Plantontleedkunde, anatomie F. der planten. - Phytotomi q ue, adj. Plantontlédend , p h y t o t d m i. s c h.
.- Phytotomiste, m. Plantontleder m. -- Phytotraumatie, f. [Didact.] Kennis van de ver schijnselen, die de aan de plantten toegebragtewonden opleveren. -- Phytothrophie, f. [bidact.]
Voeding F. der planten. - Phytotropie , f.
[Didact.] Kunst om de natuurlijke gedaanten der
planten te veranderen. - Phytotypolithe, m.,
z. v. a. PHYTOLITHE. -- Phytozoaire , adj.
[H. n.]: Animaux ph-s, plantdieren n. pl. -Phyturgie, f. [Didact.] Plantenteelt, kennis F. der
plantenkweeking. - Phyturgique, adj. Tot de
plantenkweeking behoorend, p h y t u r g i s c P.
Piabuque, m. [H. n.] Zilvervisch , zilver zalm m. (in de zuid-amerikaansche rivieren).
Piaculaire, adj., z.. v. a. EXPIATOIRE.
Piadet, m. Turksche sloep f. in de Dardanellen.
t Piaffe, f. Pronk m., praal F. in kleeding,
in huisraad, in woorden, enz. - [Man.] Trotse/me
gang at van een paard. - -t- Piafer, v. n. Pronken, pralen: P- aver de beaux meubles. - [Man.]
Fier stappen, in den spaanse/men pas gaan. t Piaf%ur, m. Pronker, praler m. -' [Man.]
Paard n., dat fier stapt.
Piailler, v. n. Schreeuwen, piepen (van vogels). - (fam.) Schreijen, kroten, huilen, schreeu
well (van kleine kinderen); - gedurig kijven, keffen, misbaar maken (van volwassenen). - Piaillerie, f. Vervelend geschreeuw D. van jonge vogels) . - (fam.) Gekrjt, gehuil; - gekijf, gekef n.
- Piailleur, in., -ease, F. Gedurig schreeuwende vogel m. - (fam.) Schreeuwer, krijter m.,
schreeuwster, krotster f., huilebalk m. en f,; kyver m., kijfster f. - [H. n.] Braziliaansche gier m.
Pian, m. [Méd.] Soort van venérische ziekte F.
in westelijk Afrika en op de ..4ntillen, p i a n m.
— PIANS , M. pl. Puisten F. pl. of knobbels m.
Pl. , welke bij die ziekte te voorschijn komen,
pians m. pl.

Pianelle, f. [Anc. cart.] Soort van schoeisel n.
Piaiae-plane, adv. (fam.) Langzaam., zachtjes,
zoetjes: Marcher p-. - Pianino, m. [Mus.] Ver tikale of opstaande piano, p i a n í n e F. - Piauissirno, adv. (ital.) [Mus.] Zeer zacht, bij uit
zacht of stil. - Pianiste, m. et f. Forte--stek
piano-speler m., -speelster f. - PIANISTE, m. Lijder m. aan pian (z. PIAN). - Piano, adv. [Mus.]
Zacht, zwak, stil. - Ook als subst.: Observer Pion
les piano et les forte, de piano's en forte's (de
aanwijzingen van zwak en sterk te spelen) wel in
acht nemen. -- Somtijds ook in de taal der zamenleving gebruikt: Il faut aller p- , men moet
zachtjes, bedaard te werk gaan. - (Proc.) Qui va
p- va sano, et qui va sano va longtemps (een naar
't italiaansch gevolgd spreekwoord), langzaam gaat

PIANO-FORT1

PICOTAGE.

zeker, en zeker gaat lang. — Piano-forté (of
-forte), Forté•piano, of enkel Piano, in.
[Mus.] Hamerklavier n., een in 1717 door Scumder in Saksen uitgevonden en in later' tijd veel
verbeterd speeltuig, forte-piano of pianoforte of doorgaans enkel piano n. P- a queue,
staart -piano. P- droit of vertical, P- à sécrétaire,
vertikaal klavier n., opstaand piano (welks snaren
regtstandiq op de toetsen staan). P- a archet, of
ORCHESTRINE, z. dat woord. (De Académie, N. Landais e. a. laten dit woord, als een vreemdeling,
zoo wel onder zijn' enkelen als zamengestelden vorm,
in 't meervoud onveranderd; het dagelijksch gebruik
echter, dat men er van maakt, waardoor het gezegd
kan worden verfranscht te zijn, schijnt voor het
teeken des meervouds te pleiten.) — Pianotype, m. [Typogr.] Piano- of klaviervormig werk
om 't letterzetten te bespoedigen, piano--tuign.
type
m. (een mengen.

Pica, m. [Méd.] Belustheid. f., inz. der zwangere vrouwen, ongeregelde trek m. naar dingen,
die men anders niet eet. — Pieacisnie, in.,
z. v. a. PICA. (worden glas n.
Picadil, m. [Tech.] Geel of donkergroen gePicadon, ni. [Tech.] Plaats, waar men de
soda klein maakt.
Picador, m. De met eene lans gewapende
kampvechter te paard bij de spaansche stierenge-

Piarder, v. n. [Agric.] De meststo/fen doorPiaristes, m. pl. [FL mei.] Leer- of schoolmonniken , eene geestelijke orde in 't begin der
17e eeuw gesticht, welker leden aan de kinderen
der armen om niet onderwijs geven, p i a r i s í e n,
piáren m. pl.
Piaste of Pioste, m. [Hist.] Lid n. eerier
oude familie van poolsche regénten, afstammelingen van Plast, een' poolsch' landman, die in de
9-- eeuw hertog van Polen werd en wiens nakomelingen tot 1386 regeerden, p i. á s t m.
Piastre, m. [Métrol.] Piaster m., eene zilveren rekenmunt van uiteenloopende waarde in ver
landen (de spaansche wordt doorgaans-schilend
op 2 gl. 50 cts. gerekend) .
Piat of Piot, m. Jonge ekster m.
Piauhau, ni. [iL n.] .Poodhalzige kolinga,
pioho M.
Pianlard, e, adj. (pop.) Telkens schreeuwend

of piepend; gedurig huilend of krijtend: Miseau
p-, Enfant p-. — PIAULARD, m., -E, f., z. v. a.
PIA[LLEUR. — Piauler, v. n., z. v. a. PiAILLER.
— Pianleur, euse, adj, et subst., z. v. a. PIAU-

LARD, PIAILLEUR. -- Pianlis, m.

getjilp n.

(fain.) Gekweel,

5 Piantre, m. Stal m., hondehok n. — (Loc.

prow.) Envoyer qn. au p- of au peautre, z. PEAUTRE.
Piave of Piève, m. Kanton, district n. in

Italië.

Pible (aa), lac. ode. [May.]: Màt of Mature à

p-, polakkermast m. (met de steng en bramsteng
aan één stuk op elkander gekluft).
Pibole, f. Doedelzak m. van Poitou.
Piboule, f. [Bot.] Soort van zwarte populier m.
Pie, m. [Tech.] Houweel D. — Stookijzer n.,
pook m. — [Man.] Ga jfel, piek f. — [Métroi.]
Lengtemaat op verscheidene plaatsen in 't Oosten.
— (Loc. pop.) Tout de p-, in eens, op eenmaal, in
Benen keer. Pic, in. [Géogr.] Piek f., hooge
en spitse berg m.; — bergspits f., bergtop m. Le pie
de Ténérilre, Le p- Adam, de piek van Teneri/fe,
de Adamspiek. P- inaccessible , ontoerankelejke
bergspits f. — á pie, loc. adv. Loodregt, te lood,
steil: Montague coupée á p- of qui est à p-, berg,
die loodregt, steil naar beneden gaat. — [ Mar.]
Etre à p- sur son ancre, op en neêr zijn (als de
voorsteven van 't schip regt boven 't in den bodem
hechtende anker is); (fig.) Geheel zorgeloos, volkomen gerust zijn. Le vent est a p-, de wind is op
en neêr. — Saut à p-, loodregte val m. (van 't water in eene rivier). — ( fig. et pop.) Ceci tombe of
arrive à p-, dat komt net van pas. . pie, in.
[Jeu] Term van 't pikétspel, beteekenende, dat de
voorhand zoo door roemen als uitspelen tot 30 is
gekomen en dan op eens van 129 niet op 30, maar
op 60 telt (mits de tegenpartij door opspelen niet
één punt telle); komt hij door roemen alleen zonder
opspelen tot 30, dan telt hij van 29 op 90 en dit
heet dat hij repic maakt. Faire p- et capot, pie en
kapot maken, van 29 op 60 tellen of een zestiger
maken en voorts al de slagen halen. Pig, m.
[H. n.] Specht m. P- vert, groene specht, groen
vert des Philippines, z. PALALACA. P--specht.P
grlmpeur , boomspecht. Grand p- noir , zwarte
specht. P- flair huppé, z. OUANTOU. P- aux ailes
dorées, goudspecht (in Noord - Amerika). P- des
champs, veldspecht. P- laboureur, bruine specht
(in Zuid-Afrika). P- - macon, spechtmees f. (tor-

chepot) .
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vechten, picaddr m.
Pieaillon, ni. (eig. eene piemontésche kopermunt) (pop.) Iedere muntsoort f.: I1 tient it ses
p-s, by stapt niet ligt van zijn geld af
Picapara, m. [Fin.], z. v. a. GREBE foulque.
Picapoule, m. [Nat.), z. v. a II1COCOULIER.
Picard, e, adj. Picardisch, wat Picardie of
zone inwoners betreft. — 141s subst. ni. et f : Pi.cardiër m., picardische vrouw f. — (fain.) C'est
un bon P-, 't is een ronde, gulle vent. — (Loc.
prov.) Tête p-e, tote chaude, de Picardiërs zijn

wat driftig gebakerd.

Picardant, m. [Hort.] Muskadéldruif t. van
Montpellier. — Wijn m. van die druif bereid.
Picarel, m., of Picarelle, f. [H. n.] Zeebrasem m. met roode vinnen (ook sévéreau geheeten).
Picaresgiie, adj.; Pièce p-, tooneelstuk n.,
waarin de hoofdpersoon een doortrapte relt, een
intrigant of bedrieger is. — Picaro, m. Sluw,
arglistig man, spitsboef, deugniet m. La plupart
des valets de Molière sont des p-s, de meeste bedienden van Molière (in Molière's blijspelen) zint
sluwerts.
Picasson, nl. [Ei. n.], z. v. a. GRIMPEREAU.
Pieassure , f. [Coin.] Loodvlek f. op zeker

aardwerk.

Picataplioi e, m. [Astrol.]Achtste huis n. des
hemels, waaruit dood en erfenissen voorzegd worden.
Pication, f. Bepikking, het bestrijken met pik.
— [Pharm.] Pikpleister f.

Pieaud, in. [tí. n.], z. v. a. FLET.
Picaveret of Picavert, m. [H. n.]

vlasvink nl.

Kleinste

Pieeiforme, adj. Pekachtig: Houille p-, pek kool, liars- of vetkool f. — Piecirostre, adj.
[H. n.] Met pekkleurigen snavel. — (Men spelt

ook pici—.)

Picé, e, adj. [H. n.] Spechtvormig.
Pieéa, m. [Bot.] , z. V. a. PESSE.

Piglet, rn. Tuitkan, wijnschenkers kan f.; inhoud m. daarvan. (Men heeft ook piché, picher
gespeld) .
Pichi-ciago, m. [H. n.] Gordeletuis f.
Pichichy, m. [H. n.] Grootkop m.,

kleine

visch, welks kop grooter is dan zijn ligchaam.

(olj f f.

Pichina, m., z. PINCHINA.

Pieholine, f. Kleine ronde olijvensoort, tafel
Piehon of Pichois, m. [EI. n.] Amerikaan
tijgerkat f. — [Pêche] Vierde kamer of af--sche
deeling f. van het tonynnet. — PICHON, ni. (pop.
et provinc.) Kindje, popje n. -- PICHOT, m. [EI. n.]
(vogel nl.
(pop.), z. v. a. PINSON.
Picicitli, m. [H. n.] Surinaamsche kanarie -

Picide, adj., z. v. a. PIe.E.
Piciforine, Pieirostre, adj., z. PIGCI—.

Picivore, adj. [ H. n.] : Insectes p-s, op p nboomen levende insecten n. pl.

Pie-wagon, m. [H. n.] , z. onder Pic.
Pic-nic, m., Z. PIQUE-NIQUE.
Picoiide, adj. [f1. n.] Spechtachtig. — PlCO'iDES, in. pl. Drieteenige spechten ni. pl.

Pieois, m. [Mar.] Scheepshouweel n.

Picolat, m. [H. n.] (pop.), z. V. a. PIVERT.

Picolet, ni. [Tech.] Krammetje n. in een slot,
dat de schoof of tong vasthoudt.

Picorée, f. [Mii.] , z. V. a. MARAUDE. Aller a

la p-, op een' strooptogt uitgaan (van schoolknapen, van kinderen, die vruchten gaan kapen, van
bijen, die honig gaan inzamelen, enz. — 5 Picoier, V. n., z. v. a. MARAUDER. —S Picoreiir, in.,
z. v. a. MARAUDEUR. — (lig. et fang.) Letterdief ni.
(plagiaire).
t Picorner, v. n. Pooijen, zuipen.
Picot, m. [Tech.] Punthamer in (der

steen -

brekers in de steengroeven). — Oneffenheid, punt f.,
scherpe hoek nl., uitstek n. aan een' niet gelijk afgekapten boom. — Omoog n. aan kant, passement,
enz. — [Hort.] Soort van beerenoor n. — [Pêchej
Platvischnet n. --- Picotage, m. 1 let prikken
-
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PICOTE

prikkelen. --- Picote, f. [Colli.] Soort van zeer
grove fransche wollen stof f., klein kamelot n. —
[Méd.] (in sommige provinciën), z. v. a . VARIOLE .
— (pop.), z. V. a . CLAVEAU. — [Bot .J Anjelier m.,
met eenkleurige zachte blardrandstrepen op een'
witten of gelen grond (zijn die strepen veelkleurig,
dan heet de bloem picot-bizard; vgl. hizarrre.) —
Picote, e, adj. (en part. passé van picoter): Raisins p-s par les oiseaux, door de vogels gepikte
druiven. — (fig. et farm) Etre p- de petite verole,
door de pokken geschonden, pokdalig zin.— [Bias.]
Poisson p- , geplekte visch, m. (met plekken van
ander email of kleur dan de visch). — Picotement, m. Prikkeling, steking, lastige, pijnlijke
jeuking f. — Picoter, v. a. Prikkelen, steken:
Une pituite qui picote in gorge, een slijm, dat de
keel prikkelt. — [Man.] P- un cheval, een paard
met de sporen prikkelen, kittelen. — Pikken (van
vogels): Les oiseaux out picoté ces cérises, de
vogels hebben deze kersen gepikt. — (fig.) Sarren,
tergen, gedurig plagen of beet hebben. 11 1'a picotée
toute la journee, hij heeft haar den gebeden dag
geplaagd. — SE PICOTER, V. pr. Elkander plagen
of tergen: Its ne font que se p-. — Picoterie, f.
Stekelachtige rede, hékeling, plagerij f.; twist m.
om kleinigheden, gehaspel n., hakketéring f.. 11
cherche à nous chagriner par des p-s continuelles, hij zoekt ons door onophoudelijke plagerijen
te ergeren. - Ce nest qu'une p-, 't is maar een
kibbelpartijtje.
Picoteux, m. [Péche] Kleine visschersboot f.
in 't Kanaal, kanaalvisscher m. — Soort van
klein net, platvischnet n.
Ficotin, m. [Econ.] _Fransche havermaat f.;lww>eveelhu-i^l haver f., in 7U1k eene maat vervat en
die men 't paard doorgaans op eenmaal geeft. —
Somtijds ook boertend van de spd sportie voor een'
mensch gebruikt: Il faut qu'on lui serve exactement son p-, men moet hem precies zijne portie,
zijn rantsoen toedienen.
Picots, in. pl. [Corn.] Smalle garenkant f.
Picotte, F. [Cor.] , z . PICOTE.
Picridie, f., Picris, m. [Bot.] Bitterkruid n.,
eene zuid-europésche cichorei-plant. P- vipérine,
gele ossetong F. P- épervière, gele cichorei f., eigen
ijk bitterkruid n. (kriet m.-l
Picrite, m. [Miner.] Bitterspaath n., p iPicrochole, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Bittergallig, door overmaat van gal geplaagd. — (fig.)
Oploopend, opvliegend. -- Picroglycion, m.
[Chico.] Bitterzoet n., eene eigen stof van de bitterzoetstengels (van solánum dulcamára). — Picrolithe, m. [Miner.] Bittersteen ni., eerre ver
serpentijn, pi k r o 11th m.-scheidnlva
— Picrontel, m. [Chico.] Bitterstof, galstof f.,
Bene bijzondere stof in de ossegal, p i k r o m é t n.
— Picrotoxine, f. [Chico.] Bittergift n., een
eigenaardig basisch plantvormend deel in de kok
menispermum cócculus), pi kro--kelsor(van
toxine F. -- Pierotoxigtie, adj. [Chico.]: Sels
p-s, pikrotoxine-zure zouten n. pl.
Pictipenne, adj. [H. n.] Met bontgekleurde

vederen.

Pictite, F. [Minér.] Titanium-schorl F.
Pictoiiiane, ni. Schildervriend zonder ta
schilderijen-gek; p ic t o et a a n m. — j Pie--lent;
to^nanie, f. Verzotheid op schilderen; overdreven zucht F. voor schilderijen.
Pictoiiigtue, adj. [Géogr.] Tot Poitou behoo-

rend. pictónisch.
Pieucule, in. [H. n.] Zuid-amerikaansche
strandlooper m. -- Boomspecht m. (plc gritnpeur).
(houtvlotten.
Pic -vert, m., z. PIVERT .
Pidance, f, Groote

houten hamer in. op, de

Pie, F. [H. n.] Ekster ris. — (Loc. prov.) Etre
au nid de la p-, op den hoogsten trap der fortuin
staan, het zoo ver mogelijk gebragt hebben. z. ook
NIB. Il donne a manger a la p-, hij zakt zijne
winst, hij steekt van zijne whist ongemerkt wat

weg. z. oole JASER, LARRON. — [H. n.] P - agasse ,
z. v. a. I'IE-GRIËCHE. P - des bouleaux , z. v. a. coRACIAS . P- de mer , z. v. a. HUITRIEII. P- du Bresil, z. v . a. TOUCAN. P - des sapins, z. v. a. CASSE

-NOIX. P- des lavanes, soort van koekoek der Antillen. — [Mil.] Nid de p-, z. MID. Oeils de p-, z.
OEIL . — 'S [Cuis.] Opgewarmd overschot n. van
een' lamsschouder.
PIE , adj. Bont, inz. zwart en wit (alleen van

—
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zekere dieren): Pigeon p-, bonte duif F. — [Man.]
Cheval p-, bont paard n. Cheval p- jaune, prouge, p- bruis, p- grisátre of de porcelaine, p noir, geelbont, roodbont. bruinbont, porseleinbont,
zwartbont paard. Clievaux p-s varies, agaat- of
gemengdbonte paarden.
PIE, ac(l. Vroom (pieux). Tegenwoordig alleen
gebruikelijk in: Oeuvre p-, vroom werk, z. OEUVRE.
f ^ Piega, adv. Lang geleden, sedert geruimrmen tij(..
Pièce, f. Stuk n., brok in., deel n . van een
geheel: P- de Bois, de boeuf, stuk hout, stuk ossenvleesch. Les p-s d'une montre, d'une machine,
de stukken of deden van een horlogie, van eerre
machine. Met.tre, Briser une chose en 11-s, en
mille p-s, iets in stukken, in duizend stukken breken. — (fani.) C'est une p- de chair, une grosse
p- de chair, 't is een vleeschklomp, logge vleeschklomp (van een log, zwaarljvig en dom mensch).
— (fig. et pop.) La p- de boeuf, z . BOEUF . I1 tonibe pal' p-s, (If leden vallen hem (rotten hem)
van 't lijf. — Etre armé de toutes p s, van top
tot teen, van 't hoofd tot de voeten gewapend zijn;
(fig.) op alles voorbereid, gewapend zijn. — (fig.
et fam.) Habiller, Accornmoder, Ajuster qn. de
,

touter p-S, z. HABILLER, AJUSTEP.. — Taillel one

armée en p-s, een leger geheel verslaan, in de pan
hakken. — (fig.) Mettre tout le monde, les ab
iedereen, de afwezenden over den-sentp,
hekel halen. Ce journaliste la mis en p-s, die (lagbladschrijver heeft hem duchtig gehavend. II a mis
eet auteur en p -s, hij heeft veel uit dien schrijver
nageschreven. — (fill.) Emporter la p-, op onbarmhartige, beleedigende wijs beoordeelen, bespotten. P-s de rapport, z. RAPPORT. — P-s d'honneur,
eerestukken, zékere eer-, stand- of rangteekens,
zoo ais de schepter, de kroon, de degen, de orde
bij de likstaatsie van vorsten en-kruisenz.,d
prooien door de hooge dignitarissen gedragen worden. — [Bias.] P- honorables of hér aldiques , heraldische stukken, eerestukken (schildhoofd, schildvoet, paal, balk, kruis, keper, zoom, vrjkwartier,
enz.). -- Etre tout d'une p-, uit één stuk zijn:
Glace, Colonne tout d'une p-, ,spiegel m., zuil f.
uit één stuk. -- (fig. et fain.) Etre tout dune p-,
iets stijfs, gedwongens, gemaakts in zijn' gang, in
zijne houding hebben; ook: onbuigzaam zijn, racet
weten te geven en te nemen, een stijfkop zijn. -(fg. et fam.) Dormir, Faire la nuit tout d'une pin eens door, den ganschen nacht door slapen. -Stuk n., lap m. (van doek, van metaal, enz, om
daarmede te herstellen): Mettre one p- a one chemise, á on habit, 5, on clhauclron, een lap of stuck
in een hemd, in een rok, op een ketel zetten. ---(Loc.
prov.) Mettr e one p- à cóté du trou , een' lap naast
het gat zetten: een gebrek verkeerd verhelpen. —
P- d'estotnac, borstlap in. Stuk n , benaming van 't geheel van sommige dingen, inz. van
weefsels: Une p- de drip, de toile, de mousseline,
de ruban, een stuk laken, linnen, neteldoek, lint.
Juger de Ia p- par l'échantillon, over 't stuk naar
't staal oordeelen; (fig.) eengin persoon, eene zaak
beoordeelen volgens 't weinige , wat men er van
weet of gezien heeft. — P- de four, de patisserie,
stuk gebak (taart. pastei, tulband, enz.). P- de
vin, d'eau de vie, stuk, stukval n. of vat wijn, brandewijn. — Stuk, zeker voorwerp als behoorende
tot een geheel, tot een stel of verzameling: On lui
a carré la plus belle p- de sa vaisselle, eten heeft
het .schoonste stuk van zijn tafelgoed gebroken. La
p- la plus précieuse de son ameublement, zijn
kostbaarste stuk huisraad. — P. de cabinet, kohlore/stuk, zeer fraai of zeldzaam voorwerp. — Pd'orfèvrerie, stuk goudsmidswerk. P- de tapisserie, rol f. behangsel. — P- de gilder, de volaille, stuk
uwild, gevogelte , elk eetbaar , op de jagt gedood
dier n. — (absol.) Ce chasseur na pas tere une
seule p-, die jager heeft geen enkel stuks wild geschoten. Cornbien de p-s a-t-il pris, hoeveel stuks
heeft hij gevangen? Ce pa'ysan a trentes p-s de
bétail, die boer heeft dertig sticks vee. P- de paisson, visch van zekere grootte, die alleen een' schotel voor den discti oplevert. Vertrek n ., kamer f., elk der verschillende gedeelten van eerie woning: Logement de douze p-s, woning van 10 ves'trekken- Le salon est la plus belle p- de la maison, de zaal is 't schoonste vertrek van 't huis.
La p- d 'honneur , de staatsiekamer , pronkkamer.
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Stuk n., voorwerp dat als afgezonderd van
zone gelijksoortige voorwerpen beschouwd wordt:
P- de terre, stuk land n., akker m., veld n. —
Une belle p- de blé, een schoon korenveld. —
d'eau, waterkom f., vijver m. — P- d'écriture,
ioonschri[t, schoonschrift n. — Stuk, elk, ieder:
Citrons a quinze centimes Ia p-, citroenen tegen
15 centimes het stuk . Ces chev aux content cinq
cents francs p- of la p-, die paarden kosten 300
francs ieder, elk, per stuk, het stuk. — TravailIer aux p-s, a ses p-s, op stuk (niet in dagloon)
werken. — Stuk, geldstuk, muntstuk n. P- dor,
d'argent, goud-, zilverstuk. P- fausse, valsch geldstuk. P- de mise, gangbaar muntstuk. P- de cinq
francs, vijffrancs-stuk. Je me vis bientót an bout
de mes p-s, mijn geld was spoedig op. Donnez-moi
Ja m- de cette p-, wissel mi dat stuk geld, geef
mij klein held voor dit stuk. — P- de manage,
trouw- of huwelijkspenning m., gouden of zilveren
penning, dien depriester bij de huwelijks-inzégening
wijdt en die door den man aan zijne vrouw wordt
gegeven. — P- de crédit , kredietmunt f., toon
niet gangbaar goud - of zilverstuk, dat-stukn.,
men bij zich plagt te dragen, om in geen geval zon
geldswaarde of pand te zijn. -- (absol. et pop.)-der
Donner la p-, een stuk geld, eenti fooi, een' drinkpenning, eene kleine belooning voor eerre dienst geven. Demander la p- eene fooi, Bene belooning vragen. — (Loc prov.) Etre pr ès de ses p-, slecht big
kas zijn, zeer weinig geld hebben; slecht bij zijne
zaken staan. Il na pas de monnaie faute de grosses pièces, hij heeft geen klein geld en zijn groot
geld is gewisseld. Rendre, Danner b qn. la monnaie de sa p-, z. MONNA1E . -- (fig. van personen)
Bonne p-, Fine p-. I'Iéebante p-, guit, slimme
gast in., dien men 'n r t vertrouwen kan. — -- Il ti
a bonne p-, 'tis lang geleden (vql. pieca).-- 1>1FCE
a PIECE, loc. adv. .Stuk voor stuk, het eene stuk
voor en 't andere na: 11 vendit sa bibliothèque,
son mobilier p- à p-, hij verkocht zijne boeken,
zijne meubelen, stuk voor stuk. [AÍhn.]
Stuk zilver, dat de essayeur afhaktm er de proef
mede te nemen , proefstuk n., proefkorrel f. —
[Artill.] P- d'artillerie, P- de canon of enkel P-,
stuk geschut, kanon, stuk n., vuurmond m. P-s
de batterie , de siége , batterij- , helégerings!geschut n., - stukken n. pl. P-s de campagne, veldgeschut. P- chamhrée, kamerstuk. P- folie, stuk
met scheef geboorde .ziel. P- de huif levees de
balie, achtpoii^der m. P- de vingt-quatre, vier-entwintig ponder. — [Annquelb.] P-s darmes, ve r
stukken of deden, waaruit een geweer -schilend
andere sloten bestaan. P-s de réchange,-sloten
voorraadstukken, woarloo.ze stukken. P- de pouce,
duimblik, duimplaatje n. aan (Ie geweer- of pistool
[Charp.] Platstamper ni., werktuig om de-kolf.—
hoeden mede l)/at te merken. — [Constr.] P- de
charpente, stuk bewerkt timmerhout, dat in een
getimmerte wordt aangebragt. — [t;onstr. nay.]
P-s de quine, kielstukken n. pl., balk m. tot kirlstukken. P- de 1'étrave, steven, krommer tot voorsteven, balk m. tot achtersteven. P-s de tour des pré
boeghouten, kromhouten n. pl., boegplan -ceints,
pl. P-s de carlingue, balken tot zaadhouten.-kenf.
P-s de liaison , verbandstukken. P-s de Chasse
de l'avant, voorste boegstukken, voerstukken n.p1.,
jagers m. pl. P- a grands équerrissages, trout, dat
sterk gezweed is, dat veel schot heeft, zeer scherpe
of stompe zweijen heeft. — [Cuis.] P- de résistance, groot stuk vleesch, stuk, waaraan veel te
eten valt, slat (duren kan. --- [Faut.] Etre tout
dune p-, vogel m. van ééne kleur.— [Fort.] Werk,
fort n., verschansing f. P- avancée, buitenwerk,
voorliggend werk. P-s détachées , afgezonderde
werken. P-s auxiliaires, hulpwerken. — [Jeu] Stuk,
schaakstuk n., inz. iedere schaaktTuur, die een'
bijzonderen naam draagt (in onderscheiding van
pionnen of boeren). Donner, Recevoir une p-, een
stuk voorgeven , voorkogen. Couvrir une p-,
een stuk dekken. Prendre, Exposer une p-, een
stuk nemen, blootgeven. Faire p- pour p-, stuk om
stuk spelen, afruilen. — [Litt.] Stuk, ieder ge
zijn geheel, 't zij in proza of poëzij, inz.-schriftn
klein geschrift, vlugschrift. los blad n. P- achevée
d'éloquence. meesterstuk van welsprekendheid. Ces
pièces de vet's ont remporté la prix, deze dicht
hebben den prijs behaald. Recueil de bel--stuken
les p-s en prose, verzameling van schoone stukken
A

.

-
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in proza. — P- de théatre of enkel P-, stuk voor
het tooneel, tooneelstuk (treurspel, blijspel, opera,
enz.), dramdtisch stuk. P- en trots, en cinq actes,
stuk in 3, in 5 bedrijven. Les p-s de Corneille, de
Racine, de Voltaire, de tooneelspelenvan C., R., F.
— La petite p-, het nastuk het kleine stuk, dat
men doorgaans na la grande p-, het groote of
voorname stuk, geeft. ---- (fig. et fam.) La petite
p-, de naklucht, lachwekkende, vermakelijke, bespottelike zaak, die op eene meer belangrijke of
ernstige volgt. — P- it tiroirs, eig. schuifladenstuk:
een onzamenhangend tooneelstuk, waarin men meer
de uitwerking (het effect) van enkele tooneelen, dan
de eenheid der handeling op het oog heeft gehad.—
(fig. et fam.) Jouer, Faire one p- a qn., Faire la
p- b qn., iemand ee'ne poets, een' leelijken trek of
streek spelen. La p- est bonne, plaisante, de trek
is goed, aardig. -- [Mar.] P- (1 eau, stuk n., waterlegger m., watervat n. P- d'arrimages, waterlegger, stu?,vvat. — P- de cordage, tros niet de
hondseinden er aan, heele tros m. P- de ligne,
heele lijn f., stuk lijn. P- d'aussière, heele tros. Pde haubans, stuk want met de hondseinden er
aan. — [Mits.] Stuk, muzijkstuk n. P- de violon,
de fl+ te, stuk voor de viool, voor de fluit. —
[Prat.] Stuk, acte-, processtuk, document, bewijsstuk, enz. P-s authentiques, décisives, fausses,
echte, beslissende, valsche stukken. P-s it lappui
of au soutien, P-s jointes, bijlagen f. pl., bijgevoegde
stukken. P-s justificatives, bewijsstukken. P-s servant it conviction, b décharge, stukken, die tot
overtuiging, tot ontlasting dienen. P-s de comparaison, stukken van vergelijking. — (fig. et fam.)
C'est 1a meilleure p- de son sac, dat is zijn beste
steun, zijne beste toenlugt, dat geeft hem 't meeste
voordeel. II est cousin u ministre, redt la meilleure p- de son sac, hij i s een neef van den mini ster, dat is zijne sterkste aanbeveling , dat geeft
hem de meeste kans. -- t Piéeer, V. a. Lappen,
verstellen. — Viéeette, f. (verklw . van pièce)
Stukje, brokje, deeltje n. (In dezen zin niet gebruikelijk.) — [Tech.] Donkerste blaawwe grond m.
bij 't zwariverwen. — [Méd.] (in sommige str e
ken) Leverontsteking f.
Pied, m. Voet m., onderst gedeelte vn het
been des menschen, waarop hij staat en loopt. Pdroit, P- gauche, regter-, linkervoet. La cheville,
La plante, Le talon, Les orteils du p-, de enkel m.,
zool f., del m., teenen m. pl. van den voet. Marcher
p-s nos of nu p-s, blootsvoets gaan. Marcher sur la
pointe des p-s, op de teenen logpen. Se tenir sur ses
p-s, op zijne voeten staan. Frappen du p-, met den
voet stampen. Etre, Se jeter, 'l'omber aux p-s cie,
qn., voor iemand knielen, iemand te voet vallen.
Donner on coup de pied it qn., iemand een' schop,
trap geven. La saignée du p-, de aderlating op
den voet. — P- plat of Plat p-, breede, platte voet;
(fig.) gering, gemeen, niet beduidend mensch. —
P- poudreux, z. POUDREUX. — t- Gens de p-, voet
voetsoldaten m. pl., voetvolk n. — Va--knecht,
Iets de p-, voetbedienden m. pl. — (fig.) Mettre
tout à ses p-s, alles aan zich onderwerpen, van
zich afhankelijk maken. Je mets tout it vos p-s,
ik stel alles te uiver beschikking. — Sauter a jp-s
joints, z. JOINT. (fig.) Vous avez sauté, passe a
p-s joints sur ces dillicultés, gij hebt in eens al
die zwarigheden ontweken, gij zijt over al die hinderpalen heen gestapt. — Examiner qn. de la tête
aux p-s, depuis les p-s jusqu'b la tête , iemand
van 't hoofd tot de voeten opnemen of bekijken. —
Peindre qn. en p-, iemand ten voeten uit schilderen.
Portrait en p-, portret ten voeten uit. — De plain
p-, z. PLAIN-PIED. — (fam.) Aller de son p- galllard, de son p- léger, de son p- mignon, te voet,
onbelemmerd en met weinig kosten reizen. Venir
de son p- h3 quelque tindroit, ergens te voet heen
gaan. — (fig. et fain.) Aller du meme p-, een' gelijken gang gaan, eveneen s te wer k gaan. Aller de
bon p- dans one affaire, eene zaak met ijver en
trouw behartigen, rond en eerlijk in iets te werk
gaan. — (fain.) Ne pouvoir mettre on p- levant
l'autre, geen' voet voor den anderen kunnen zet
zeer zwak, zeer afgemat zijn. — Mettre p- it-ten,
terre, afstijgen, van 't paard stijgen, uit het r tuig stappen. Mettre le p-, les p-s quelque part,
ergens gaan of komen. Je ne mettrai plus les p-s
dans cette maison, ik zal geen' voet meer in dat
huis zetten. — Donnons un coup de p- jusque lit,
:

-

-
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laat ons even daarheen gaan. — Etre sur p-, op
de been zijn. Il est sur p- des cinq heures du
matin, hij is van 's morgens vijf ure op de been.
— Etre sur p-, Etre remis sur p-, van eene ziekte

hersteld zijn, het bed weder kunnen verlaten, weder op de been zijn. Son médecin 1'a remis sur
p-, zijn doctor heeft hem weder op de been gebragt,
geholpen. — (fig.) Etre en p-, Etre mis en p-, in
dienst, in werkelijke of actieve dienst zijn of gesteld

laat ons vertrekken, opbreken; kom, scheer u weg,
pak u voort. Faire haut le p-, zijne biezen pakken, de vlugt nemen, verdwijnen. Ne lui prêtez
point d'argent, eest un haut-le-p-, leen hem gene
geld, hi is een man van den dag, een avonturier,
een gelukzoeker, een vogel in de vlugt. Chausser

le p- droit le premier, et lever le p- gauche le

second, eerst het noodzakelijke en dan het aangename doen. Croire tenir le bon Dieu par les p-s,
worden. Officier à demi solde qui vient d'être mis zich in den hemel gelooven, overmatig verheugd,
en p-, officier op halve soldij, die weder in actieve zijn. Mettre le p- dans la vigne du Seigneur, zich
dienst gesteld is. -- (fig. et fam.) Mettre qn. sur een' roes drinken. Faire usage de ses p-s tortus,
p , iemand op de been helpen, zijne gezonken for- zich veel moeite geven zonder uitzigt op goed getuin of zijne verachterde zaken herstellen. — (fig.) volg. z. Ook CHAUSSER, CHAUSSURE, COUPER, DANMettre qn. sur un bon p-, iemand groote voordee- SER, EPIiNE, LANGUE, SE MOUCHER. — ui PIED, IOC.
len bezorgen; ook: iemand te regt zetten, te regt adv. Te voet. Aller, Voyager a p-, te voet gaan,
wijzen, iemand noodzaken zijn pligt te doen. — reizen. — Bon logis à p- et à cheval (op uithangEtre sur Ie bon p-, sur un bon p-, op een,, goeden borden), goed logies voor den gaanden en rjdenden
voet staan, in roede omstandigheden zijn. Etre sur man. — (fig.) Etre le p-, ruiter te voet zijn, geen
un bon p- ui Ia cour, dans le monde, aan 't hof, rijtuig en paarden, geen equipage meer houden. -bij de wereld wel gezien, geacht zin, op een' goe- (Loc. prov.) Aller á beau p- saris lance, te voet
den voet bij 't hof, bij de menschen staan. — gaan, op apostels paarden rijden. Aller ou le rot
Etre sur an grand p- dans Ie monde, een' hoogen va a p-, gaan waar ook de koning te voet heen
rang bekleeden, tot de groote wereld behooren. — gaat: eene natuurlijke behoefte gaan verrigten. z.
Etre sur le p- d'un homme de condition, de qua- ook CHERCHEPR. — PIED h PIED , loc. adv. Voet voor
lité, voor een' mean van rang, van aanzien gelden, voet, langzamerhand, allengs 11 avanca p- i p-,
gehouden worden. Se mettre sur Ie p- d'un homme hij naderde voet voor voet, kwam langzamerhand
puissamment riche, zich als een magtig rijk man nader bij. — Défendre an poste p- a p-, een' post
voordoen, — (fig. et fam.) Etre sur tel p- aver qn., voet voor voet, met hardnekkigheid verdedigen. —
op dien en dien voet met iemand staan. Sur quel Aller p- à p- dans une affaire, langzaam, met bep- êtes -nous ensemble? op welken voet staat gij leid, met omr zigltigheid in eene zaak te werk gaan.
met elkander. — Se mettre sur Ie p- de faire ou -- DE PIED FERME, loc. adv. Zonder een voet breed
de ne pas faire une chose, zich de vrijheid geven, te wijken, standvastig, onverschrokken. z . COMEAT zich gewennen, zich het regt aanmatigen om iets TPlE. — D'ARRACHE PIED, loc. adv., z. ARRACHEte doen of te loten. Vous vous mettez sur le p- PIED (D'). — Voetspoor n., indruk van den voet,
de trouv („ à re ^'e à hut, gij geeft u de vrijheid voetstap in. (trace): Je vis des p-s sur la neige,
overal wat op te zetgen te hebben. Sur le p ou en sur le sal)le, ik zag voetstappen in de sneeuw, in
sont les chases, of Sur ce p- -là, als de zaken zoo het zand. Pied, voet, poot, wordt ook van
staan, op dien voet, op die voorwaarden, in dat vele dieren gebruikt, inz. van dezulken, bij welke
geval, onder zulke omstandigheden. Sur ce p- -là dat deel van hoorn is: Bête le quatre p-s, viernous resterons amis, in dat geval zullen wij enen- voetig dier n. P-s de devant, de derrière, voor -,
den blijven. — Etre encore Sue ses p-s, nog 0p achtervoeten. Le p- d'un cheval, d'un asje, d'un
vrije voeten staan, nog in zijn geheel zin, nog serf, d'un chevreuil, de voet van een paard, van
(loop niets gebonden zijn, nog de vrije keus hebben; een' ezel, van een hert, van een ree. Des p-s de
ook: nog staande gebleven, nog op de been ,zijn veau, de neouton, de cochon, kal fs- schape-, var
-

-

,

(ondanks een geleden verlies). I1 na pas signé, I1
est encore sur ses p-s, hij heeft niet geteekend, hij
is nog vrij in zijn doen, h2 kan nog van de zaak
af. On a cru qu'il se declarerait insolvable, mais
it est encore sur p-, men meende, dat hij zich insolvent zou verklaren, maar hij houdt zich nog
staande. — Mettre une armée, des troupes sur p-,
een leger, troepen op de Deen brengen. — Mettre
une maison sur un bon p-, sur un grand p-, een
huis op een' goeden, op een' grootgin voet inrigten.
— (fig.) Mettre une chose sons les p-s, soos ses
p-s, iets verachten. Mettez cette injure sous vos
p-s, sla geen acht op die beleediqing, tel die beleedi,ginq niet. i\Iettre une injure au p- de la croix,
au p- du crucifix, enne beleediging om Christus' wil
geduldig verdragen. --- (fig.) Prendre p-, vasten
voet krijgen: Ce marchand ne tardera pas a prendre p-, die koopman zal spoedig een' vasten voet
krijgen, 't vertrouwen winnen. — Perdre p-, geen
grond meer voelen of vinden, in te diep water ko-

men ; (fig.) niet meer weten waar men is of wat

men doet, zijne bezinning, zijne tegenwoordigheid
van geest verliezen. — I! y a p- dans cette rivière,

er is grond, enen vindt grand in die rivier, men

kan die rivier met het hoofd boven water doorwaden. — (fig. et fam.) II n'y a pas p-, er is geen
grond, geen vastigheid, dat laat zich niet wagen,
men kan in die zaak op niets rekenen. — (fig. et
fam.) Toonher sur ses p-s, op zijne voeten te land,
te regt komen. I1 tombe toujours sur ses p-s, hij
komt altijd, als de hutten, op zijne voeten neér, hij
komt overal heelshuids, ongeschonden af. II ne
saurait tomber que sur ses p-s, 't kan hem niet
tegenloopen, hij komt er altijd goed door. — (fig.)

P- d'éléphant, de chameau, de bufile,-kensvot.
olifants-, kameels-, bu ffelsvoet. Les p-s palmés des
oies, de zwemvoeten der ganzen. -- (Loc. prov.)
Être déferré des quatre p-s, geheel van zijn stuk

zijn, niet weten wat aan te vangen. La vache a
bon p-, het ir beslag of in pand genomen voorwerp
heeft genoeg waarde tot dekking van de schuld.
La vache na point de p-, daar komt niets van,
die zaak laat zich vergeefs wachten. Faire Ie pde veau, den pluimstrijker spelen. z. ook ALLE,
CRUE, 1%IOUCHE. - (b ij uitbreiding) Voet m.,
beneden gedeelte van den stam der booroen, van den
stengel der planten (somtijds ook de geheele boomt
of plant); ook: laagst gedeelte van een' berg, gebouw, muur en soortgel ij ke voorwerpen: S'asseoir
au p- d'un chine, aan den voet van een' eik gaan
zitten. Arroser des fleurs par le p-, bloemen van
onderen, aan de wortels begieten. — Acheter une
récolte sur p-, nog op den halm (of te veld) staande
granen, aan den boom hangende vruchten koopera.
Secher sur p-, op den stengel, tot aan den wortel
uitdroogen, verdorren; (fig.) uitteren, van de graat
vallen, van verdriet, verveling, ongeduld enz. ver
Ahattre deux cents p-s d'arbres, 200-gan.—
boomstammen of boomen vellen. Mettre un pd'oeillet, dans un pot, eene anjelierplant in een'
pot zetten. -- Le p- d'un rother, dune montagne,
dune tour, d'un clocher, de voet van eene rots,
van een' berg, van een' toren, van een' klokketoren.
Au p- des Alpes, aan den voet der Alpen. Les
soldats se logèrent au p- du bastion, de soldaten
nestelden zich aan den voet van 't bolwerk. Le pdu tróne, des autels, de voet des troons, der altaren. — Raser une maison rez p-, rez terre, een

11 ne sortira que les p-s levant, que les p-s Ie huis tot den grond afbreken, slechten. — (Loc.
premier (van een' kranke, soms ook van een' be- prov.), z. siUR. — Donner du p- a un rempart,
schonkene), hij zal niet seemr uitgaan, dan met de eenera wal glooijing, helling, schuinte geven. —
voeten vooruit, dan om bedraven, om weggedragen Donner du p- á une échelle, eene ladder van onte worden. z. ook AIR, ARDME, BILBOQUET, BOULE, deren uitzetten, verder van den muur verwijderen.
— (fig.) Au p- de la lettre, z. LETTRE. — Voet,
BRULER (v. n.), CHAUD, ETRIEB, FEBIBE, FOSSE,
FOULER, GAGNER, GORGE, LACHER, LEVE, MARCHER, poot m., onderstuk n., waarop vele stukken huisAIARIN . — (Loc. prov.) Aller de p- comme un chat raad, keukengereedschappen e. a. voorwerpen rusmaigre, vlug ter been zijn. Haut le p-! komaan, ten. Le p- d'un chandelier, d'un verre, d'un vase
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de voet van eenen kandelaar, van een glas, van
eene vaas f. Les p-s dune table, d'une chaise,
d'une marmite, d'un lit, de pooten van eene tafel,
van eenen stoel, van eenen kookketel, van een bed.
— Le p-, Les p-s du lit, het voeteneinde van 't
bed. [Agric.] P- chaud, smaak in., dien de

wijn door inwerking van de lucht in de kuip aan
f. — [Anat.] P- d'hip--nemt.Bworlzike
pocampe, ammons- horens, twee achter - uitsteeksels

der hersenen. — [Bias.] P- de l'écu, schildvoet.

Animal en p-, op de vier pooten staand dier n.
P- nourri, Z. N OURRI . — [Bot.] P- d' Alexandre, bertramkruid n., kwlwortel in. (pyrèthre). P- d'alou-

ette , z. V. a. DAUPIHINELLE. P- de boeuf, z. v. a.

BOLET . P- de bout, wilde engelwortel nl. P- de
chat, kattepootje, muizenoor, soort van roerkruid n.
P- de chèvre, z. v. a. BOUC AGE. -- P- de corneille,
kraal f. — P- de coq, kruipende ra
in. ; Z. ook CLAVAIRE . — P- de griffon, stin--nokel
kend nieskruid n. — P- de lièvre, hazevoet in., veldof akkerklaver f. P- de lion, soort van leeuwevoet (alchimille) . P - de Loup, z. V. V. LYCOPODE.
— P- d'oie, z. v. a. CHÉNOPODE . — P- d'oiseau,

z. V. a. ORNITHOPE Of ORNITHOPODE. — P- d'ours,

z. v. a. .&CANTHE. P- de pigeon, duivevoet, weeke
geranium m. P- de poulain, soort van hoefblad.
P- de poule, ruw hondsgras n. P- de veau, z. v. a.
ARUM . — [Constr ] P- droit, staander, op- en
neêrstaande stijl m. P-s corniers, hoekstijlen van
't verhemelte eener koets. — Apporter des maté
materialen of bouwstoffen-ríauxàpd'oev,
digt bij het onderhanden zijnde gebouw aanbren-

gen. — [Cuis.] P-s de veau, de mouton, de cochon, kalfs-, lams-, varkenspooten. Petits p-s, z.
PETIT. — [Eaux et for.] P-s corniers, z. CORNIER.

— [Escr.] Se battre de p- ferme, vechten of schermen zonder van zijne plaats te gaan, pal staan,
onwrikbaar vechten. — [Faut.] P-s, pooten (van
den havik en den sperwer) . -- [Féod.] P. de fief,
verbrokkeld leen n. — [Font.] P- de fontaine,
voetstuk n. of dikke pijler, waarop de fonteinkom
rust. — [H. n.] P- d'ane, ezelshoef m., lazarusklap f., eene soort van schelp. P. de pélican,
pelikaansvoet, eene schelpsoort. P-s mhchoires,
kaakscharen, voorste scharen of nijpers van den
kreeft. — P. gris, zeeleeuwerik m., een strandkievit; ook z. v. a. BAVEQUE of BAVEUSE. P - noir,
zwartkeeltje n. (traquet). P- rouge, z. V. a. riui-

vert, z. v. a. BECASSEAU• — P - s de
mouche, fijn gekristalliseerd zeezout n. -- [Jeu]
P- de boeuf, handje-boven. -- Clsasse au p-, slag m.
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voet. P- plat, platvoet. — [Mil.] Conversion de pferme, zwenking f. in het front. — [iléd.] P- de
dentelle, zeer smalle kant f. — ] Octroi] P. fourdid, inkomend stadsregt n. op het vee met gespleten hoeven. — [Pêche] Binnenrand ra. van een op
en neër uitgezet net. Pêche de p-, strandvisseherjj
met lijnen en hoeken. -- [Tech.] Verf- of kleur

ieder opvolgend bad, dat men aan eene stof-badn.,
geeft; P- de pastel of de guède, pastel- of weede
bad; Petit p-, ligt, zwak kleurbad. -- P. d' une
balance, bril m. of schaar f. eener weegschaal (ook

chasse ge/weten). — P- de biche, .z . BICHE . P- de
chèvre, z. CHEVRE . -- P- d'étape of Étable, z.
ETAPE . P. d'entrée, portierstijl m. van een rijtuig.
— De la bière qui a le p- de levain, bier, waarbij

de giststof rgeëvenredi.gd is aan de te brouwen hoeveelheid. — ^[Typog.] P. de mouche, vliegepootje n.,
een renvooi- of verwijzingsteeken (7). — [\réner.]
Spoor n. van 't gejaagde wild: On a reconnu au
p- que d'était un cerf, men heeft aan 't spoor ge
dat het een hert was. P- paré, z. PARE. —-zien,
[Vétér.] P. antérieur, postérieur, voor-, achtervoet, geheel het voor- of achter edeelte van het been
eens paards of ander huisdiers, gerekend van den
knieboog tot beneden.
PIED, m. [Métrol.] Voet in., voormalige en nog
altijd veel gebruikte lengtemaat in verschillende
landen, ter gemiddelde lengte van 3 decimeters
of palmen. Mur haut de vingt p-s, twintig voet
hooge muur nl. Chambie de cinq p-s de long sur
quatre de large, kamer van vijf voet lang en vier
voet breed. P- carré, cube, quadraat- of vierkante,
kubiek- of teerling-voet. — Maatstok, duimstok m.
ter lengte van een' voet. Se servir d'un p-, een
duimstok gebruiken. — P. horaire, derde gedeelte n.
van den seconde -slinger. — (Loc. fam. et prov .)

Elle a un p- de rouge, de Blanc sur le visage, zij
is vingerdik geblankét. I1 voudrait être à cent p-s
sous terre, hij wenschte wel, dat hij honderd voet
diep onder den grond lag (van iemand, die 't leven
moede is); hij zou wel in den grond willen weg
iemand, die zeer beschaamd, verlegen-kruipen(va

is). Je voudrais qu'il fut a cent p-s sous terre

(als verwensching), ik wou, dat hij honderd voet
onder den grond lag (dat hij was). Je ne 1'as-

sisterai pas quand je lui verrais tirer la langue
d'un p- de long, ik zal hem niet helpen, al stond
hem 't water tot aan de keel. — Avoir dune chose
cent p-s par dessus la tête, een' grooten walg aan
iets hebben, tot aan de keel zat zijn. Avoir un pde nez, En sortir aver un p- de nez, een langen

of kaats f., waarbij de bal aan den voet van den neus krijgen of halen, er met beschaming af komen.
muur nederkornt. — [Jur.] Le p- saisit Ie chef, Faire le p- de nez a qn., iemand met beschaming
de eigendom van een bodem brengt dien van de afw ij zen. Si vous lui donnez un p-, it en prendra
oppervlakte mede; de eigenaar eens grands kan quatre, als gij hein den vinger geeft, neemt hij de
elke op- of overbouwing, op wat hoogte ook gedaan, gelmeele Pand. — Prendre p- sur une chose, zich
beletten. — [Man] P- de 1'etrier of da montoir, op iets beroepen, iets als voorbeeld, als maatstaf,
linker voorpoot van 't paard. P- hors du montoir, als regel gebruiken of aanhalen, uil eene zaak een
regter voorpoot. Cheval qui galope sur le bon p-, gevolg trekken voor eene gelijksoortige zaak. Je
sur Ie mauvais p-, paard, dat op het goede been vous ai persnis cola, mais j e ne vieux pas qu'un
of re^ts, op het verkeerde been of links galoppeert. autre prenne p- Ib dessus, voor u heb ik dat geNIettre an cheval sur le bon p-, een paard met doan, maar ik wil niet, dat een ander daarop
het eeg/er been leeren aanspringen. — [(btaréch.] stenne, zich daarop beroepe, dat tot een maatstaf
P- altéré, desséché, resserré, uitgedroogde, inge- gebruike. -- SUR LE PIED DE, Inc. prép. Tegen, in
krompen hoef n. P- cerclé, ringhoef. P. comlile, verhouding van, naar evenredigheid -van; op den
plat of en écaille d'huitre, vollhoef, plathoef. P- voet ven. J'ai payé cette étolfe sur Ie p- de vingt
derobé of Mauvais p-, hoef met hoornscheuren. P- francs le mètre, ik heb die stof tegen twintig francs
de boeuf, gespleten hoef, ossenhoef, volboef. P- de meter of cl betaald. — Mettre l'armée sur le pgros, hoef met ingebogen, dunne zij- en dragtwan- de guerre, de paix, het leger op den voet van
den. P. neuf, nieuwe hoef; Ce cheval a fait p- vrede, van oorlog brengen. — AU PEED DE, loc. prép.
neuf, dit paard heeft een' nieuwen hoef gekregen. Naar de maat of den maatstaf van: Est-ce au pP. serré, vernagelde hoef. P- bot, bokshoef. P-s du savoir qu'on mesure les bommes? worden rte
de travers, scheeve hoeven. P- pincard of rampin, menschen naar de maat van hunne kunde gemeten?
stelthoef. P- panard, cagneux, buitenwaarts, bin- — AU PETIT PIED , loc. adv. In 't klein, verkleind,
nenwaarts gekeerde voet. P- a talons serrés of op kleine schaal: Réduire un plan an petit p-, een
encastelés, naauwe krimp- of klemhoef. P- de mu- plan of platten grond op kleiner schaal Overbrenlet, hooge hoef. -- [Mar.] P- de mat, pen, hie- gen, verkleind nateekenen. --- (fig.) C'est un Naling f., ondereind n. van den_, mast. P- d'epontille, poléon au petit p., '1 is een N. in 't klein, in mi
Etre réduit an petit p-, zich zeer-nialur.—(fg)
voet van een' schoor, stut of stijl. P- d'un mat de
Rune, hiding van eene steng. — P- de poule, moeten inkrimpen, zeer beperkt in zijne bestaan knoop in. aan 't eind van een touw (cul de pore). middelen geworden zijn. — PIED, M. [Pols.] Voet,
-- P- de vent, ossenoog n., lichtplek aan den he- versvoet m., elke afdeeling der verschillende .soormel, die aanduidt, (lat de wind uit die streek zal ten van métrische verzen: L'hexamétre est de six
komen. — P- mai'in, Z. MARIN. Deter un p- d'ancre p-s, de hexameter heeft 6 voeten. Les vers alexandans un parage, ergens voor een korten tijd ten drins out six p-s ia ►nbiques, de alexandrijnsche
verzen hebben zesi ambische voeten (l2 of 13 letteranker gaan. -- [Méd.] P- bot, horrelvoet, mis
voet. — (fam. van -iemand die deze mis -vormde grepen). — (bij uitbreiding) Elk syllaben-paar n. in
heeft) C'est un p- bot, 't is een korrel--vorming de fransche verzen (hoewel deze niet metrisch zijn).
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140 2PIED-A-TERRE
Pied-à-terre, m. Optrek m , optrekje ii., klein
v(rblijf n., kleine woning f., die men ergens heeft
om er nu en dan kort te vertoeven: Prendre un p-

aux environs d'Arnhem pour la belle raison, een
optrek voor 't schoone saizoen in Arnhems omstreken huren of koopen. (Plur. Des pied-à-terre.)
Pied- droit, m. [Arch.] Gedeelte van den deurof vensterpost, dat het lijstwerk bevat. — Looden
bedekking f. aan 't getimmerte eens dakvensters.
(Plug. Des pieus -droits.)
Piédestal, in. [Arch.] Voet in., voetstuk n.

(van eene zuil, van een standbeeld, enz.), p é d eS t a l n. Les trois parties du p- sopt le socle, le
(if et la corniche, de drie deelen van 't pedestal
zijn (Ie basis of sokkel, de teerling en het dekstuk.

— (firs.) Se faire un p- dune chose, iets als een

pedestal, als een- middel om vooruit te komen, om

zich te verheffen, gebruiken. Servir de p- à qn.,
iemand tot pedestal, tot voetbank, tot een werk
zijne verheffing of zijnen roem dienen;-tuigvan
ook: aan de bevordering, den roem van een ander
opgeofferd worden.
Pied-fort, m. [Moan.] Proefmunt, modélmunt f. (Plug. Des pieds-forts.)

Piédoiiehe, in. [Arch., Sculp.] Klein pedestal
of voetstuk n. (voor eene vaas, een borstbeeld, enz.)
Pied-poi. , in. [Bot.] Water- of moeras-ra-

nonkel m.

Pied-senté of I'- sente, in. [Cant.] Voet

dat men met geen lastdieren gebruiken-padn:,
mag. (In 't noorden van Frankrijk nog in gebruik
voor sentier, voetpad.)
Piége, m. Val f., valstrik, strik, knip in. (om
dieren te vangen): Tendre des p-s aux bups, aux
renards, aux oiseaux. — (fig.) Hinderlaag, laag,
list f., valstrik in., misleidend middel om iemand
te bedriegen: Tomber, Donner dans le p-, in den
strik vallen, zich laten verschalken. Ce qu'on vous
offre est un p-, wat men te aanbiedt, is een valstrik,
is lokaas. — (Prov.) Un bon reward nest pas gris
deux fois au rême p-, een goede vos loopt niet
tweemaal in denzelfden strik, een ezel stoot zich
niet tweemaal aan éénen steen.

Pie-grièche, f. [H. n.] Neeendooder, graauwe

ekster, elders ook slagtersvorgel en bergvol,el ge/teeten, die de grootte eene;' lijster heeft en den overgang van de roof- to (le zangvogels vormt. P-

grise, groote graauwe negendooder. P- écorcheur,
z. ECORCHEUR . P fiscal , z. FISCAL. — (fig. et fans.)
-

C'est one p-, one vraie p-, 't is eene schreeuwster, kijfster, eene regte hanevecr.
Pie-rnère, f. [Anat.] Het zachte hersenvlies.
Piérides, f. pl. [iVIyth.] Bijnaam der muzen
of zanggodinnen (hetzij als overwinnaressen der
dochters van Piëros, of naar den haar pew fjden
berg Piëros in Thracië), p i ë r i d e n f. pl.
Pierraille, f. Kiezel m., kiezelsteentjes ii. pl.,
gruis n.
Pierre, f. Steen, bouwsteen in. P- dure, tendie, compacte, harde, zachte, digte steen. Lit de
p- of de p-s, steenbedding, steenlaag f. Bátiment
tout en p-, geheel van steen opgetrokken gebouw n.
Pont de p-, steenen brug f. Tailleur de p-, steen houwer in. -- Poser, Mettre la première p- a on
bátiment, den eersten steen tot een gebouw leggen.
Ne pas laisser p- sur p-, geen' steen op den ander en laten, alles het onderst boven keeren. -- Cela est
dur comme p-, cowme la p-, steenhard, hard als
steen; (fig.) ongevoelig, onaandoenlijk, wreed. —
(fig.) Coeur de p-, steenen hart. I1 gele it p- fendre, z. FENDPE. Sa douleur fend les p-s, zijne sotart
zou een' steen, een steengin hart vermurwen. Cost
du vin ,i fendre les p-s, 't is allerkostelijkste wijn.
-- P- sépulcrale, of enkel P-, grafsteen, liksteen.
— Steen, keisteen, straatsteen In., stuk steen,
ieder hard voorwerp n. van dien aard: Cherin
plein de p-s, steenige weg m., weg vol steenen. Se
heurter contre one p-, zich tegen eengin steen stopten. Se battre C coups de p-, elkander met stee
d'aclioppernent of de scan--negof/.—(i)P
dale , z. ACHOPPEMEN T. — P- précieuses, edelgesteenten n. pl., edelsteenen m. pl. P-s fines, fijne,
echte steel en. P-s fausses of artilicielles, valsche,
nagemaakte edelsteenen. -- (Loc. fig. et peon.)
Trouver des p-s dans son chemie, steepen, lrinderpalen, beletselen. zwarigheden op zijnen weg
vinden. Jet: r la p- et cacher le bras, in 't geheim
kwaad doen. La p- en est jetée, de teerling is ge-

PIERRE.

---

worpen, de kogel is door de kek. (dui lui jeltera
la première p? w-te zal den eersten steen op hem
(of haar) durven werpen? wie kent zich geheel
vri' van 't geen men hem of haar te laste legt?
j

z. ook CHEMIN, COUP, JARDIN, JETER, MOUSSE. —

Des poires qui ont des p-s, peren met steentjes
daarin, steenige peren f. pl.. .. [Archéol.] P-s
écrites, beschreven steenen, naam van gallische
monumenten met grieksche opschriften. P-s levies,
opstaande, opgeuigte steenen, overoude groote, ruwe
monumenten, die overeind op hun' smalsten kant
staan. — [Arch., Constr.] P- artificielles, bak steenen. P-s d'attente, koppelingsteenen, klesooren,
z. ATTENTE (ook fig.). P- a bátlr, bouw-, metsel
P- en binard, steenblok n., dat met den blok -sten.
vervoerd moet worden. P- en chantier, ter-wagen
bewerking of behou ving klaar liggende steen. Pdébitée, gezaagde hardsteen. P- d'écbantillon, monstersteen, monsterblok, bestelde steen. P- émillée,
vierkant gehouwen steen. P-s fichées, gestreken,
gemetselde steenen. P- dire, harde, stroeve steen.
P- franche, voortreffelijke, gezonde steen. P- grenue,
korrelige steen. P- hachée, met den tandhamer opgehakte steen. P-s jointoyées, gevoegde steenen.
P. layée, met den tandbeitel gegroefde of behouwen steen. P- moulinée, murwe, brokkelige steen.
P- nette, zuiver, rein behouwen. steen. P- pleine,
volle, volkomen steen, steen zonder de gewone gebreken. P-s de rapport, inlegsteenen, kleine sleenen
voor inlegwerk. P- refractaire, brosse, moeijelijk
te behouwen steen. P. relournée, aan beide zijden
opgewerkte steen. P- rustiquée, grof behouwen steen.
P- sèches, drooge (zonder bindmiddel op elkander
gelegde) steenen. P- de taille, hardsteen, arduinsteen, steen, die behouwen is of moet worde,^. Ptraversee, in 't kruis of kruiselings behakte steen.
P- velue, ruwe, onbehakte steen. z. ook ANGULAIRE,
PEUTER, EBOUSINER, ENCOIGNURE, EVIER, FONDAMENTAL, JECTISSE, IIILLIAIRE, PARPAING, PERDU.

— [Alch. j P- philosophale , V. PHILOSOPHAL. —

[Ant ] P- spéculaire, z. SPECULAIRE . — [Chir.],
z. CAUTERE, INFERNAL. — [Chili[ .] P- calcaire, kool-

zure kalk in. P- calaminaire, z. CALAMINE. P- de
Rologne, Bologneser steen m. of spaath n. — [Copt.]
P. bleue, blaauwe steen, koekje van pastel- of
weedepoeder, somtijds als indigo gebruikt om 't linnen te blaauwen. — [Liturg. cath. j P- d'autel,
altaarsteen, een vierkante gewijde steen in 't midden van de altaartafel. — [Mid.] Steen. P- de la
versie, des reins, des intestins, blaas -, nier -, ingewandsteen. Avoir la p-, den steen hebben. Avoir
été taillé de la p-, van den steen gesneden zijn. —
[ Minér., H. n.( P- acide, zuursteen aluinsleen.
P- d'aigle, adelaarsteen (aétite). P- d'ainlant, zeil -,
magneetsteen. P- C aiguiser, à repasser, b Thuile,
a rasoir, slijp-, wet-, oliesteen. P- alumineuse,
aluinhoudende lavasteen. P- apyre, vuurvaste, vuur
steen. P- C broyer, wrijfsteen (der ver--bestndig
wees). P- a brunir, polir, bruineer-, polijststeen.
P- de cerndre, z. V. a. TOURMALINE. P- C cbampignons, zwamsteen. P- it chaux, kalksteen. P- it
détacher, vlekkensteen, steen om vlekken te ver
P- de fout[ re of de tonnerre. z. v. a. BE--drijven.
LEMNITE. P- de galliriace, z. V. a. OBSIDIENNE. Pgypseuse, gipssteen. P- hématite, z. HEMATITE. P-

hépalique of de foie, leversteen. P- des Incas,

z. V. a. OBSIDIANE. P- de lair, z. V. a. MOBOCHITE.

P- lithographique, lilhographische steen, een digte
kalksteen, waarvan de steendrukkunst zich bedient.

P- de lumacons of P- lumachelle, z. LUMACHELLE.
P- de lunet, , maansteen. P- de Péribord of Pinigueux, z. PERIGUEUX. P- de poix, piksteen. Pponce, puimsteen. P- de pore of P- puante, stink-

steen, varkenssteen, eerie soort van koolzuren
kalksteen. P. ravonnante. straalsteen. P- rouge,
bloedsteen. P- de sable, zandsteen. P- it sat,lon,
fijne zandsteen, schuurzand n. P- serpentine, ser
srr► ectite, stéatile, speksteen, zeep--pentijs.P

steen. P- du soleil, z. v. a. GI RASDL. P- surnageante, dr fsteen. P- + Ie violette, z. IOLITIIE. Pvitrescible of vitrifiable, veralaasbare steen. z. ook
AEROLITHE , ALCHIRON , ALECTORIEN, ARBORISÉ,
ARDIÉNIEN, ASSIEN. ATRAMENTAIRE, AVENTURINE,
AZUR, CALCAIRE, CHAT, CIRCONCISION, CORlEENNE,
FIGURE, FILTRANT, FUSIL, GEMME, I1IRONDi:LLE,
INFERNAL, IRIS, JADE, JUDAïQUE, LABRADORITE,
LARD, LENTICULAIRE:I,YNX, MEULIÉRE, litEL, MINE,
i1TIROiR, NUMVIISMALE, OBSIDIANE, OLLAIRE, OSTEO-

PIERRE
COLLE , OVAIRE , TOUCIHE , TRLVEIITIN , etc.

-—

[Pbarm. anc.] P- de bézoard of P- bézoardique,
z. BEZOARD. P-s d'écrévisses, kreeftenoogen n. pl.
P- de bel, galsteen. — [Typog.] P- à laver, loogbak, waschsteen voor de vormen.
PIERRE, m : Saint P-, Sint-Pieter, de apostel
Petrus. -- (Loc. prov.) Etre hardi b nier comme
un saint P-, onbeschaamd in 't loochenen, in 't
heeten liegen zijn. Découvrir sant P- pour couvrir
saint P-, de eene schuld maken om de andere te
dekken, eene fout herstellen door eene andere te
begaan. — [H. eccl. j La chaire de saint P-, de
stoel van sint Petrus, het bisdom z van Rome.
Pierré, m. [Pèche] Netsteen m.
1- Pierreein, m. [Pot. ► Peterselie f. (persil).
Pierrée, f. [Constr.] Steenen waterloop m. of
goot f.
Pierreries, f. pl. Edelgesteenten n. pt., edele
steenen, edelsteenen m. pl.
Pierrette, f. (verkiw. van pierre) Steentje n.
(alleen nog gebruikt in): Jotter a la p-, het steen
spelen. — PIERRETT E, f. [ H. n.] W jfjes--tjes.p
huismusch f. — PIERRETTE, f. [Tlléat.] Vrouw
van den pierrot (z. dat woord). -- [Cost.] Voormalie wit vrouwen-kamizool n. als huisgewaad.
Pierrennx, ease, adj. Vol steenen; steenachtig;
steenig. Chemin, Champ p-, weg m., veld n. vol
steenen. Poire p-euse, steenige peer f. Concrétion
p-euse, steenachtige zamenpakking f. — [Anat.]
Apophyse p-euse, rotsbeen n., binnenwaa rts uitsteeksel van het slaapbeen
PIERREUX , m. [Mèd.]
Steenlijder In.
Pierrier, m. [Anc. artill.] Steenstuk, kamer
steenmortier, draaibas m.; — kanon n. —-stukn.,
[Agric.] Zinkput m . — -[ PIERRIER, m., Z. V. a.
. —

JOAILLIER, BIJOUTIER.

Pierrot, m. [H. n.] Huismusch, mannetjes

mosch of musch f. — P- tacheté of damier, kaapsche duif f., soort van stormvogel. — ( Loc. proc.)
Etre bardi cornrne un p-, de brutaalheid of onbePIERROT , m. (verklw.
schaamdheid zelve zin
van Pierre, Pieter). — [Théàt.] Onnoozele, telkens
gefopte, dikwijls afgeroste hansworst uit het ital.
blijspel, ook op andere tooneelen overgegaan, pier o, p i e r r o t m.; als een pieró verkleed persoon m.
-- [Cost.] Vrouwenlijfje n. met twee opstaande
panden van achteren.
Pierretres, f. pl. [S'éner.] Eenige knobbels m.
pl. onder aan de horens van een hert, van een' ree
parels f. pl.
-bok,
Piestron, m. [Chir. ace.] Hoofdverbrijzelaar m., een werktuig orn 't hoofd van den foetus
in de baarmoeder te verbrijzelen.
. —

t Pietabte, adj., z. v. a. PITOYABLE.

Piétage, m. De diepgangsrnerken aanbrengen;
— diepganpsnierken n. pl.; diepgang n1.
t Pietaiife, f. Voetvolk n., voelknechten in. pl.
Piétain of Piétin, m. [Vétér.1 Beengezwel n.,
beenziekte f. bij schapen en hoornvee.
Pièté, f. Vroomheid, godsvrucht, godvreezendheid: P- s incère, aimable, hypocrite, opregte, bemii.nelijke, gehuichelde vroomheid. — Kinderlijke
liefde f., liefdevol aandenken ►i., dankbare liefde
en onderdanigheid jegens ouders, weldoerer.c, enz.,
jegens overlédenen, hartel ijke genegenheid f. tusschen echtgenooten enz. P- filiale, conjugale, kinderlijke, echtelijke liefde. Cette nation se distingue
par sa p- pour (of envers) les mails, die natie
onderscheidt zich, door haren eerbied, hare vereering
van de nagedachtenis der dooden. P- envers les
malheureux, werkzame liefde voor, erbarming f.
of medelijden n. met de ongelukkirsen. — [Bias.]
Bloed n. des velikaans; bij andere schrijvers ten
onrecrte ook de pelikaan zelf. — Mont de p-, z. MONT.
Pièté, e. adj. ) Tech.] In voeten en duimei
verdeeld (van een' meetstok).
Piéter, v. a. Opzetten, tot tegenstand of verzet
voorbereiden. tegen iets gestemd of gezind maken:
On 1'a piété contre vous, contre tousvos conseils,
men heeft hem te!;en u opgezet, tegen al uwe raadgévingen ingenomen. (In dezen zin fain. en weinig
gebruikelijk). -- [(Vlag.] De maat uitzetten, af- of
opmeten. P- l'étrave et I'élarni.jot dun vaisseau,
de diepgangsmerken op den voor- en achtersteven
afzetten. — [Tech.] Een blaauw verf bad aan de

zwart te verwen stoffen given. --- SE PIETER, V. pr.

Zich verharden, zich niet kloekheid wapenen, lrrachlig moederstaan: Les stolciens se piétaient contre
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la douleur, de stoicjjnen verhardden zich tegen de
smart. — PIETER , V. n. [Jeu] Voet aan de meet
houden, voet bij stek zetten (in 't kegel- en balspel).
Piètin, in., z. PIÉTAIN.

Piétinage, Piétineinent, m. Het trappelen,
getrappel; het vertreden, riet voeten treden. —
Piétiuer, V. a. Vertrappen, vertreden, met voeten treden: 11 jeta la lettre par terre et la piéiina, hij wierp den brief op den grond en vertrapte
hem. — [Tech.] P- un cuir, la terre, eene huid,
het leem treden. — [Pêche] P- of Pomineter le
cable, de visch, uit het zand stampen of treden (bij
het platvischvangen) . — PIETINER , V. n. Trappelen;
stampvoeten (van ongeduld, onrust, spijt, gramschap enz.)
Piëtisme, m. [1I. rel.] Leer der piëtisten. —
Fijnvroomheid, kwezelar2,j, zucht tot bijzondere geheiine vroomheids- oefeningen, ziekelijke godsdienst
natuur als geheel ver--rigtn,demschlfjk
dorven beschouwt, pictisterij f., piët'2smus n.
— Piétiste, m. et f. ,4anhanger m., aanhang
secce in de luthersche en gereformeerde-sterf.n
kerk (sedert S p e n e r in 1670), die bijzondere zamenkorusten tot oefeningen van vroomheid houdt,
p i ë t í s t m. en f.; — l'jnman m., fljnvrome m. en
f. ; pilaarbijter m., -bijtster f., bídbroir m., bidzuster, fijne kwezel f. — Ook als adj. gebézigd:
Homme, Femme p-.
Piéton, rn., -ue, f. Voetganger, voeteerder m.,
voetgangster, voeteerster f.: II est bon p-, C'est
une mauvaise p-ne, hij is een goed voetganger, zij
is eene goede voetgangster. — Looper, postbode m.
voor de landelijke gemeenten. — [Anc. mil.] Voet
(fantassin). — y Piétonner, v. n.-knechtm.

Te voet gaan, voetéren.

t Piètre, adj. (fain.) Armzalig, ellendig, pover, stofel: Un p- habit, een pover kleed. Faire
p- figure. eene armzalige figuur maken. Un p- artiste, ecrivain, een zeer middelmatig kunstenaar,
schrijver. — f Piètrenient, adv. (fan.) Op
armzalige wijze, povertjes. — t 5 Piètrerie, f.
Vodder / f., slecht, gering voorwerp, tuig n.
Piétrir, V. n. [Tech.] Zacht, week worden
(van perkament).
Piette, f. [f-i. n.] Kleine gekuifde duikeend,
witte non f., nónnetje n.
Pietter, V. n. [Chas.] Opvliegen (van kwartel , patrijzen, die Je hond doet opvliegen).
Piean, ni. Paal, staak m. Ficher, Planter un
p- en terre, een' paal in den grond zetten. P-x
1'ourchus, palfelstaken (om netten, garens, enz. op
te hangen). File de p-x, rij palen, talenrij f. —
[H.. n.] P- des rochers, soort van korenvink in.
(truant fou),
Piensennent, adv. Op vrome, godvreezende
wijze, godvruchtig: I1 est mort très-p-, hij is zeer
vroom gestorven,. -- Croire p- une chose, iets uit
een vroom beginsel gelooven; (Jig. et fans.) iets te
goeder trouw, blindelings, zonder onderzoek gelooven. Voila deux enfants (lont it se croit p- le
père, ziedaar twee kinderen, van, welke hij zich te
goeder trouw, zonder errs voor vader houdt. —
PIEI.TX, PLE1JSE adj. Vroom, godvruchtig, godvreezend: Ilomme p-, Anse pieuse, vroom man m.,
vrome ziel f. — Fntreprise pieu=e, vrome, uit
vroomheid voortvloeiiende onderneming f. Un pdevoir, een vrome plint in. — Legs p-, z. LEGS. —
Croyance pieuse, vroom geloof n. (uit godsdienstbeginselen 'ivoor tvloeijend, doch, niet voorgeschreven).
— (fain et iron.) I1 faut le laisser dans sa pieuse
croance, we moeten hem maar in, zijn heilig l eloof, in zijn blind , argeloos geloof of onnoozel
vertrouwen laten. — Vroom, ouderlievend, kinderlievend, hartelijk en opreet: 11 rend it son père les
plus p- devoi^ s, hij vervult jegens zijn vader die
vroomste, de hartelijkste kinderpligten. 1í montra
une pieuse reconnaissance, hij toonde eene kinderlijke, innige, diep ejevoelde dankbaarheid. — Fraude pieuse, vroom bedrog, een uit verkeerde vroom
gepleegd bedroof n.
-heid
,

-

Piève, f.. z. PIAVE.
Pièzate, adj [U. n; ] Met zamenrgedrukte ka -

ken (van insecten). — PIEZATES. M. pl. Vliesvleurelioe insecten n. pl._ (hyménoptères). — Pièzoniètre, in. [Phys. ] Drukkingsmeter, een werk tui! tot acting van de zainenpersbaarheid der vloei stoffen, p i e zo rn é t er m. -- Piézorn,mphe,
adj. [1-[. n.] Met zamengedrukten snavel.
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Pilfar•o, Pilfero, m. [^\1us.] Soort vary dwars

veldpijp f. (in Italië in rr bruir'c), 7) í f f e ro m.-luit,

Piffre, in., -sse, f. (pop. et bas.) Dikbuik, dilc-

zak m. en f. — Weleer ook: vraat m., vreetster f.

--- Ook als adj.: I1 est devenu bien p-, hij is zeer
dik geworden . -- PIF FRE, m. [Tech.] Groote goudslagershamer n1 . (PIFFRER.
Piffrer, Se pitfrer, lieve° Ei1IPIFFRER, S'EM-

Pigache, adj. m. [renet.] : Pied p-, spoor n.
van een wild zwijn, welles eene klaauw langer dan
de ander is.
Pigamon, m. [Bot.] Soort van ranonkel m.
P- jaunàtre, waterruit, valsche rhabarber f.
Pigeon, m. Duif f. P- mile, femelle, do//er m.,

PILL,

-

toelopende gevelmuur in. (welks to p
het einde van den nokbalk draagt). P- à redeets,
gevelmuur ,net trappena , trappengevelrnuur ni.
Cornbie a p-, zadeldak n. -- (Loc. pr(;v.) Av1ir psur rue, een eigen huis hebben; ook : onroerend
!loert bezitten. — [Mécan.] Tandrad , invallend
rad, n. van kleinen diameter. P- de renooi, rondsel n . — PIGNON , m. [Coin.] Geringe wol f., die
Coiistr.] .''pils

bij 't kaarden van de andere wordt a fl;ezonderd.
—, [Tech.] Snuit n., hen nepafval m. --- Pignonne, e, adj. [inas.] T7 , apvormig.
Pigrnoratif, m- adj. [Jur.] : Contrat p-, con-

tract van verpanding , pandverdrag n., verpanding f. bij wze van verkoop. — Pignoration,f.
Iet aangaan van een pa:ndverdraci, panding, p i
tamprivés),
sauvages,
duif f. P-s domestiques (of
i e. — Pignorer, v. a. [Ann. jur.] .dl,r-gnorat
me, wilde duiven. Le p- roucoule, de duif kirt.
P- de colombier, de volière, slagelui f. P- ramier, pand in beslag nemen; panden, verpanden.
Pigoehe, f. [Jeu] Spel n., waarbij men uit
ringduif, wilde duif, woudduif, ;.houtduif. P- de
roche, steenduif. P- nlessager of voyageur, brieven een' op den grond getrokken kring een muntstu k
postduif. P- grosse gorge, kropduif. P- cul--duif, moet drijven door er een ander op te werpen.
Pigou, ni. [Mar.] Kaarsensteker m., ijzeren
butant , tuimelaar ru. P- tournant of batteur,
draaïjer m. P- nonnain of a chaperon, P- pate of kandelaar met twee punten (zoo eels men die in 't
ruim
en de bott(lari,) bij het stuwen g('bruikt).
Pm.
n.
,
sluijerdui
f
f.,
jakob2,ln
nonnetje
jacohin,
Pigouliêre, f., z. V. a. PEGOLTLIÉRE.
a eravate, meeuwtje n. P- polonnais, romain, turc,
Pigrolier,
m. [H. n ] (poji.), z. V. a. PI\'1+:RT.
turk
suisse, poolsche, roineinsche (of spaansche)
Pihauhau, m. [H. n.] Ljster f. van Cayenne.
duif. P- mondain, maandduit.-sche,zivtr
fi Piissime, adj. Zeer vroom, allervroomst.
P- tambour of glou-glou, trommelduif. P- fuyard,
vlugteling, tamme duif, die weggevlogen en wild
geworden is. P- lleurté, rnaskerd ui f, duif, wier kop
en staart verschillend gekleurd zijn. P- paon, paauwestrart. P- pattu, ruigpoot, duif met ruige, bevederde pooten. P- hirondelle , zwaluwduif. P-

tourterelle, tortelduif. P- de la Jamaïque, grond-

duif (onder den naam van ortolaan op tafel gebragt). P- de passage, trekduif. P- couronné, ge -

kroonde reuzenduif (hocco) . z. ook CAITGROIS. —
P- plongeur of de mer, duikerduif. -- Un, Une
couple de p-s, z. COUPLE. --- (Loc. fig. et prov.)
I1 ne faut pas laisser de seiner pour la crainte des
p-s, om een mogelijk klein nadeel, om eene kleine
zwarieid moet men eens, voordeelige, goede zaak
niet achterwege laten. of opgeven. Its ant la un bon
p-, C'est leur p-, dien zullen zij danig plukken,
afzetten. Plunger Ie p-, den vogel plukken, afzetterjj plegen, valsch spelen . z. ook COLONBIER, EFFAROUCHER. — Couleur gorge de p- of Gorge dep -,
z. GORGE-DE-PIGEON. [PÉChe] P-s, lange ooren n.
pl. of mazen f. pl., waarmede men somtijds hij het
bre(ien der netten begint. --- [Tech.] Pleisterkalk m.,
die zonder steenera, hout of latten wordt gebruikt
om schoorsteenpijpen te maken. — Papiersoort f.
van klein formaat. — Clous a p-s, z. CLOU. -[ Vétér.] Voetgezwel n. der ossen. — Pigeonne, f.
(fam. et burl.) Duifje, liefje, schatje n. --- Pigeonneau, m. (verkirv. van pigeon) Jonge
duif f., etui f je n. — (1g. et fam.) Jong mensch,
dien men plukt of afzet. — [H. n.] P- of Pigeon
couvant, Pigeonne couvante, z. V. a. COLOMBELLE .
-- Pi geonner, V. a. [Tech.] De pleisterkalk uit
de hand opdragen (tot optrekking van een' dunnen
scheidsmuur, eene schoorsteentong of schoorsteen
Pi geornnet, n1. [Hort.] Soort van herfst--pij).—
peer f. — Pigeounier, m., gebruikelijker is noLO MER. -- ^ Duivenliefhebber, duivenmelker in.
Pigment, m. [Anat.] Kleurstof f., p i g m e n t n.,
waarvan de donkere, soms zwarte kleur van som
huid bij de ne--migelchasdn(b.ve
pers, van het vaatvlies in 't oog, enz.) afhangt, —
van
w
{n,honig
en kruiderzlen.
drank
ni.
Voormalige
— [Vétér.] Soort van paardekwaal. — PigmueRtaire, adj. [Anat.] Tot de kleurstof behoorend,
(kelster f.
olie vormend of uitmakend.
r, hennephePignaresse, f. [Tech.] Hekente
(pomme
de pin).
m.
Pijnappel
Pi ne, m. [Bot.]
PIGNE, f. [Tech.] Goud- of zilverkoek m., massa
goud of zilver, die bij de arnalgamáíie (of uitsmelting door middel van 't kwik) na verdamping van
't kwik overblijft.
—

ÉT
Pignerolle, f. [Bot.], z. v. a. CHARDON OILÉ.

Pignof-lier, V. n. (fain.) Kieskaauwen, met

lange tanden of zonder eetlust eten.
Pignolat, m. [Coot.] Soort van suikerhoede.,
dat men weleer vnn de pijnappelicern maakte.
Pignon, ni. Pinie f., zoete noot van den piniepij7nboomn in Zuid - europa, die in smaak en grootte
naar amandelen gelijkt (ook p- doux geheeten). --[Pharm,] P-s d'Inde, purgeernootkernen f. pl. P- de
Barbaric, ricinus-pitten f. pl. — P1GNON, m. [Arch.,

Pika, m. [II. n.] Sib(i, ische aardhaas m.
Pikle, m. [Métrol.] Pikol, pikol m., handelsgewigt in Indië, doorgaans o p 60 kilo gerekend.
Pil, m. [Ane. mil. j Str jdknods, strijdkolf f.
Pilage, m. liet stampen; stamping i.
Pilaire, adj. [bidact.] Iles lijfhaar betreffend:
Svstème p- of P1 leus , gezamenlijk lijfhaar. -[Méd.] Maladies p-es, haarziekten f. pl. (plique,
trichiase).
Pilastre , ni. [Arch.] 1Vluurpilaar, muraalpijler m., die minder dan zijne breedte voorspringt,
inz. als hij van een kapiteel en basement is voorzien, kantige of hoekigee zuil f., p i l a s t e r m. Pcornier of angulaire, jioe/pilaster. P- plié, g ebroken , een inspringend en hoek makende pilaster.
P-s accouples, gepaarde pilasters. P- indenté, met
gestaafde cannelures of groeven voorziene pilasters. P- bandé, blokpilaster . P- ravalé, opgewerkte,
overtrokken pilaster. P- ébrasé, uitspringende pilaster. P- eintré, boogpilaster. P- lie, verbonden
»uitstel.
Pilau, m. Rijstmoes, rist in vleeschnat, vet,
boter, eniz. gekookt, eerie geliefde _spas der Turken
e. a. Oosterlingen, p i t a u, p i l a w in.
Pilchard, in. [II. n.] Soort van haring, vetter dan de gewone, inz. aan Engelands zuidkust,
pilchard gin.
Pile, f. Stapel, hoop fn.: P- de livres, de bois,
cie boulets, stapel boeken, hout, kogels. -- P- de
cuivre, stel koperen gewigten, in den vorm van.
bakjes, die allen in elkander sluiten. -- [Blas.]
Punt f., zeer langwerpige, van den bovenscliildeana!
uitgaande driedoek, die nagenoeg den overkant van
den schild/and raakt. — [Constr.] Eruripijler,
pijler m. -- [Jur.] P- de malheur of de misere,
ongeluks-stapel (in het tiktakspel, als een der spe
niet in 't spel van zijne tegenpartij kan drin--lers
gen en al zijne stukken in den hoek van zi/n grooten jan moet opeen hoopen. — [Pèclme] I-iaaklyn,
pees f., haaksnoer n. Des p-s de erin, de fi1ade
laiton, paardenharen, koperdraden haakl(jnen. -Ph s.] P- iii taïgue of galvanique, kolom van
Volta of roan Galvim, Voltas•he, Galvanische kolom f. (vgl. GALVANISER en GALVANISME). P- seehe,
drooge kolom (waarbij de vochtige geleider tutor/ten
de metalen- of elementenparen door een droog,
vast ligchaam is vervangen), Zambonische kolom.--[Teeh.] liedeelt: vary, den boomstam, dat zich als
timmerhout laat verwerken. — Yoller.strog iii.
Stamptroq m. des papiermakers. — Olievergaarbah m. in de zeepziederzlen. -- Groote pletsteen m.
(nu buiten, gebruik) ter verbrijzeling en fijnrnakin,q
van voorwerpen. --- (Lou. prov.) Mettre qn. ii
-

In p- au ver,jus, iemand over de tong laten gaan.
over den hekel halen. — PILE, f. Keerzijde van een,

muntstuk, wape it zijde. muntzijde I. (in tegenstel

Croix, beeldzijde). — (Loc. fam.) Je les-linqmet
jetterais à Croix ou a p-, of it Croix et à p-, ik

zou er lraijne hand niet om willen verdr°aa[jen; ik
wil de keus wel aan 't lot overlaten. z. ook CROIX.
-- t P[LE, n1.,

Z.

V. a. TRAIT, .TAVEI.OT.

PILOT.

4403"

Pilé, é, adj. (en part. passé van piler): Amart-- deren, ook van zijn geld tot de som van 30 livres;
des p-es, klein gestooten, gekneusde amandelen m. (het overige heette butin) .
Dillard, e, adj. (pr. 1 mouillé) (fam.) Plunpl. Drogues, .Herbes p-es, gestampte droogerijen f.
derziek, roofzuchtig, diefachtig: Troupe p-e, plunpl., kruiden n. pl.
derzieke troep in. of bende f. — [Chas.] Chien p-,
Piléaire, adj. [Didact.] Hoed-, mutsvormig.
Piléanthe , m. Nieuw - hollandsche myrthe- bijtzieke hond m. — Ook als subst.: Poursuivre
les p-s, de plunderaars , stroopers vervolgen. —
plant f., pileanthus m.
[Fauc.] , z. F[JYARD.
Piléate, adj. [Bot.] Van een hoed voorzien
t Pille, f. (pr. 1 mouillé) Gemunt geld n. —
(gelijk zekere paddestoelen).
Pilée, f. [Tech.] Hoeveelheid stof, die te gelijk [Jeu] Faire p-, z. FILLER
Filler, v. a. (pr. 1 mouillé) Plunderen, uitplunin den trog gevold wordt. — Het vollen of walken.
Piléoformne, adj. [H. n.] Hoed-, mutsvormig. deren, rooven, stroopen; stelen: P- one ville, on
— Piléolaire, adj. [Bot.] Tot het vruchtknops- chateau, eene stad, een kasteel plunderen. — Des
hoedje behoorend. — Piléole, f. [Bot.] Vrucht domestiques qui pillent impunément leur maitre,
— Piléolé, e, adj. [Bot.] Een-hnopsedj. bedienden, die hunnen meester ongestraft uitplunhoedje dragend; van een vruchtknopshoedje voorzien. deren, bestelen. — [Litt., Beaux arts] P- des vers,
Piler, v. a. Stampen, klein stooten, kneuzen, des passages entiers, verzen, geheeleplaatsen plun
met een' stamper klein of fijn maken. — (fig. et deren, stelen (van anderen overnemen en voor eigen
fam.) P- du poivre, peper stampen (van soldaten, werk laten doorgaan). I1 a pillé cette pensée dans
die, bij 't marjhéren in hun' vooruitgang verhin- les anciens, hij heeft die gedachte bij de Ouden gederd, den pas blijven aangeven), trappelen. - Ook stol en. — (absol.) tin soldat na plus de discipline
iron. gebézigd van een' slecht' ruiter, die bij eiken dès qu'il peut p-, een soldaat heeft geen krjgsstap van 't paard in den zadel opspringt; — ook tucht meer, zoodra hij kan plunderen. — Poète
van een' tragen daglooner gezegd: dagdieven. — SE qui p ille partout, dichter, die overal steelt. — Aan
aanvallen, aantasten (van honden, doch-rande,
PILER , V. pr. Gestampt, gekneusd worden. — % ei
(pop.) Eten, inz. gulzig eten, doorzwel--LER,v.n in dien zin weinig in gebruik): Ce chien pille les
gen. -- Pilerie, f. Stamphuis n., suiherstamperij f. mendiants, die hond randt de bedelaars aan. Pille!
Pileste, ni. [Bot.] Volksnaam van den geniee- pak aan! sa!— [Jeu] Meer kaarten van den talon
of stok nemen, als behoorlijk is (in 't omberen); -nen arum of kalfsvoet m.
Pilet, nl. [.H. n.] Langstaartige noordsche eend f. ook: Rooven, het gekeerde troefblad voor eene andere
kaart ruilen. (Men zegt ook faire pille.) — SE PIL
(canard pointu).
ER , v. pr. Elkander plunderen, bestelen: Les poètes-L
Pilette, f. [Toch.] Wolstamper m. — Turfse pillent sans Ie vouloir. — Het part. passé is
stapel m. in den vorm eener pyramide.
Pileur, nl., -euiss, f. Stamper m., stampster f. ook adj.: Village p-, uitgeplunderd dorp n. — Pil lerie, f. (fam.) .Roverij , dieverij, afzetterij, kne— % (fig.) Slokop, vraat m.
lPileux, ease, adj. [H. n.] Harig, langharig. velarij f.: S'enrichir par des p-s, zich door dieverp,
afzetterij verrijken. — Pillear, m. Plunderaar,
[Anat.], z. v. a. PILA.IRE.
Pilidion, m. [Bot.] Hoedje n. van sommige z. v. a. PILLARD. — Afzetter, knevelaar; letterdief.
Pillolet, m. [Bot.] , z. V. C. SERPOLET.
korstmossen.
-t Pilloter, v. a. (pr. 1 mouillé) (fam.) In 't
Pilier, m. [Arch., Constr.] Pilaar, paler m.,
klein
plunderen, hier en daar wat stelen, kapen.- schraagpijler,
steunzuil. P- bulant of boutant,
steunpilaar. P- de dome, koepelpijler. — P-s de Pilloterie, f. Kleine dieverij, kaperij f.
Pilocarpe, adj. [Bot.] Met behaarde vruchten.
carrières, steengroefp(jlers, steenmassaas, die men
Pilocierge, m. [Bot.] Mexicaansche cactusvan afstand tot afstand laat staan, om den bovengrond of hemel te dragen. — (fig. et fam.) Avoir plant f. (ook cierge à bonnet geheeten).
Piloir, m. [Tech.] Stamper m. (ier zeemtoude bons gros p-s, zeer stevige, zware, dikke beenen
wers en anderen.
hebben. Cet homme est un p- de café, de cabaPiloniyces, in. pl. [Bot.] Paddestoelen m. pl.,
ret, de coulisses, de palais, etc., die man is een
pilaar, een steunpilaar van 't kof jhuis, van de die een' zoogenaamden hoed hebben.
Pilon, ni. Stamper, mortier- of vijzelstamper,
kroeg, van den schouwburg, van de pleitzaal, enz.,
hij zit gedurig in 't koffijhuis, in de kroeg, bezoekt stempel m.: P- de fer, de Bois, de marbre, d'agate,
trouw den schouwburg, heeft altijd regtszaken aan ijzeren, houten, marmeren, agaten stamper. —
de hand. — -)- Les p-s dune justice, galg f. en Stamper m. der papier -, run- e. a. molens. —
rad n. van een geregt. — [Anat.] P-s du voile du Mettre un livre au p-, een boek tot scheurpapier
palais, kolommen of slippen der beide bogen van maken. — [Bot.] , z. v. a. ARUM. — [Tech.] IJze't zacht gehemelte, onderscheiden in: P- antérieur ren roerslang f. voor de glasovens. — [Mar.] Lage,
en P- postérieur, voor- en achterkolom. P-s du steile kust f. -- Pilonnage, rn. [Tech.] Het
diapbragme, middenrifskolommen of - zuilen f. pl. stampen. — Het omroeren der fritte of ,glasstof in
— [Man.] Paal, latierpaal, stalpaal m., afschei.- de kroezen. — Pilonner, v. a. Stampen, met
ding der paarden in eenen stal. P-s de manège, den stamper bewerken: P- du sucre, du café, suirijschoolpalen, tusschen welke 't paard gedresseerd ker, kopij in den vijzel stampen. P- la terre, de
wordt: Travailler autour du p-, om het middel- aarde vaststampen, ineen stampen. — [Manuf.] Ppunt der volte werken. — (Loc. fig. et prov.) Se la laine, de wol in eene potaschloog of in een
trotter au p-, de kwade gewoonten van anderen urien-bad omroeren en wasschen. om haar te ontovernemen. — [Tech.] P-s de montre, stijltjes n. vetten, de wol ontzweeten. — [Verr.] P- Ie verre,
pl. in een horlogie. — [Mar.] P-s de hitte, béling- de glasstof of (ritte in de kroezen omroeren.
Pilori, m. Kaak f., schandpaal, pranger m.,
steunders of standers m. pl.
Pilifère, adj. [H. n.] Haardragend, behaard, hals ij zer; drilhuisje n. Mettre qn. au p-, iemand
harig. — Piliforine, adj. [H. n. ] Haarvormig. aan de kaak zetten; (fig.) iemand aan de openbare
-- PILIFORME, f. [Anat.] Een der kleinste oogvlie- bespotting prijs geven, iemand ten toon stellen. --zen. — 5 Piligère, adj., z v. a. PILIFERE. — [H. n.] , z . PILORIS . — Pilorier, V. a. A an de
Pilisnietion, f. [Méd.] Dradige of harige water- kaak zetten, drillen. — (fig.) Ten toon stellen, belozing f. — Pilipède, adj. [H. n.] Met behaarde lagchelijk, bespottelijk maken, aan de openbare bevoeten; draadvoeti_g. -- Pilipenne, adj. [H. n.] schirnping pres geven. — Het part. passé is ook
adj.: Banqueroutier pilorié, aan de kaak gezette
Met 1.,haarde vleugels.
Pillage, m. (pr. 1 mouillé) liet plunderen; vrij bankeroetier m. — -^- 5 Pilorieuusewnent, adv.
Li--buiten;pldrg,sovjbuitef. Door middel van de kaak (straffen). - S Pilorivrer, Mettre, Abandonner one vitte au p-, eene ment, m. Het aan de kaak stellen.
Piloris, m. [H. n.] 4ntillische muskutrat f.
stad ter plundering! overgeven. La vitte se raclleta
Pilorisation, f. Veroordeeling tot de kaak
du p-, de stad kocht de plundering af. -- (Loc.
fam.) Ii semble qu'il revienne do p-, 11 est fait of den schandpaal. — Pilorisernent, m., z. PIcomme un voleur (of comme un diafile) qui re- LORïMENT. — Piloriser, v. a., z. PILORIER.
Piloselle, f. [Bot.] Muizenoor n.
vieut du p-, hij ziet er uit als een geplukte vink,
Pilosité, f. [Didact.] Harigheid, behaardheid,
als of hij van de galg gedropen is, als of hij gestol en had. — Tout y est an p- (van een verward ruigheid. — Pilosiuseitle, adj. [Bot.] Een weihuishouden), alles ligt er overhoop, de boêl loopt n ig behaard, dun behaard.
Pilot, m. [Tech.] Kegelvormige zouthoop in
er in 't honderd. — f Ane. mar.] Geplunderd goed,
prijsgoed n., de roo( van 's viands koffers en klee- een' zoutpoel. -- [Consti'.] , z. PILOTIS. -- [Pêche]
.

-
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PILOTAGE

PINCE.

Gedeelte van een kórnet. --- [Org.] hamertje n.,
Piuipant, e, adj. (bij verbastering voor porndrukker m., die de klep der orgelpijpen opent. — pant, van pompe) (fain.) Opgeschikt, opgedirkt:
[Papet.] Linnen lompen f. pl. voor 't papierwaken. Comme elle est p-c! wat is zij opgedirkt. — Ook
Pilotage, in. (van pilotis) [Constr.] Heiwerk, als subst.: Faire Ie p-, la p-e, den pronker, de
paalwerk n.
pronkster spelen. (modepop f.
Pilotage, m. (van pilote) (weleer) Het sturen
-j- Pinipesonée, f. (fa m.) Gemaakte, ingebeelde
van een schip; (nu) stuurmanskunst, zeevaartkunst;
Pinnpignons, m. [Pèclie] Netstrikken, stropook: liet loodsen; loodswezen n. École de p-, zee- pen m. pl (in Provence). (BOUCAGE.
vaartschool f. Les officiers mariniers dep -, de stuurPimnpinelle, f . [Bot.], z. v. a. PIIIPRENELLE,
man en onderstuurlieden. Droit de p-, of enkel P-,
Pimple, nl. [H. n.] Zwartwesp f.
loodsgeld, loodsrel n. — Pilote, m. Stuurman;
-1- Pinnpreloeher, V. a. (fam.) Het haar op
loods. P- hauturier, cótier, larnaneur, z. HAUTU- eene bespottelijke wijze opmaken..
Piiriprenelle, f. [Bot.] Pimpernel, pimpi:nelRIER, COTIER, LAMANEUR. P- major, kommissaris in.
van 't loodswezen. — Atlas m. met zee- en kust la f. P- officinale of des boutiques, geneeskrachtige
Org.] P-s, cilinderstaafjes n. pl. die-karten.— pimpernel, eene plant met een' wortel van scherp
de werking der toetsen van 't eerste klavier op de brandenden smaak. Grande p-, groote pimpernel,
basculen Overbrengen. — [.H. n ] Loodsmannetje n., een goed voederkruid. Petite p-, kleine pimpernel,
een vischje, dat, naar zeemans geloof, den haai tot een salade-toekruid. P- d'Al'rique of P- aquatique,
loods of wegwijzer dient
PILOTE , m. [Conn.]
z. V. a. MELIANTHE . P- blanche of sasifi'age, z. v. a.
P i l o, soort van zeer sterk gekeperd laken n.; — BOUCAGE.
geschoren stof f. van half linnen en half katoen,
Pin, nl. [Bot.] Pijnboom, pijn m. P- sylvestre
pillows n.
of sauvage, wilde panboom. P- franc, tamme pijnPiloter, V. n. (van pilotis) [Constr.] Heijen, boom. P- du Liban, ceder- pijnboom,. P- pinier,
palen inheijen of inslaan.
pignon of cultivé, P- d'Italie, pinie- pijnboom (vgl.
Piloter, V. a. (van pilote) [Mar.] Sturen; lood- PIGNO T). — Pomme de pin, pijnappel m. (pigne).
sen, in- of uitloodsen. — (fig. et fam.) Den weg
Pinaele, m. Tinne f. of hoogste gedeelte n.
wijzen, tot gids dienen.
van een gebouw (in den eig. zin alleen gebézigd
Pilottirique, Pilotric, m. [Bot.] Uitheem van de plaats, werwaarts de duivel den Heiland
mossoort f., pilot/inch i u m n.
-sche voerde): Jésus Christ fut transporté sur Ie p- du
Pilotin ni. [Mar.] Stuurmansleerling, stuur- temple, JA C. werd op de tinne des tempels geleiij.
mansnoodhulp m -- [Org.], z v. a . PILOT . — -- (fig.) Etre sur le p-, tot den hoogsten top van
PILOTINS, m. pl. Hoofdpalen m. pl. der vischweren. aanzien, fortuin gestegen zijn. Mettre qn. sur Ie
Pilotis, in. [Constr.] heipaal , grondpaal, p-, iemand hemelhoog verheffen.
paal m. Bátir sur p-, op paal- of heiwerk bouwen;
Pinaeothègnne, f. Verzameling van schilde
(fig.) op een ' vasten grond bouwen, zijne zaken, rijen, platen, beelden, enz. kunstkabinet of muzijne fortuin op een' vasten voet brengen, niet be- séurn n., nu inz. dat van den koning van Beieren:
leid en voorzzgtiglieid te werk gaan. — [ Hydr.] P- Le p- de Munich, de p i n a k o t h e e k van Munchen.
de bosdage, buitenste rij f. ingeheide palen aan een
Pinaie, f. Pljnboomplantsoen n.
waterwerk. P- de remplage of de retenue, inwenPinai.rn, m. [H. n.] Soort vans slijmvisch m.
dige heipalen.
(blennie).
Piluulaire, adj. [Pharm.] Pilvormig, in den
Pinasse, f. [Mar.] Soort van sloep f. met ten
vorm van pillen. — Masse p-, pillenmassa f., pil minste 6 riemen; — lang en smal jagt- of postschip n.
stof, die tot pillen-lendg.,orwekt met plat achterdeel en riemen; -- klein tweeinastmoet gemaakt worden - PILULAIRE , F. [Bot.] vaartuig n., ongeveer als een schoener belakeld. spie
Pillenkruid, pilvarenkruid n. — [H. n.] Soort van
pinas F. — Pinnasses, f. pl. [Cow.]-gelscripn.,
drekkever m.
Indische stof f. van boomschors.
Pilule, f. 1 Pliarm.] Pil f., artsenijballetje n.
Pinostre, m. [Bot.], z. v. a. PIN SAUVAGE.
Prendre, Avaler des p-s, pillen innemen, slikken.
Pinas , m. [Bot.] Pal,nboom in. van Guiana.
— (fig.) Avaler la p-, de pil slikken, ietsmetweêr- — Soort van eetbare paddestoel m.
zin doen. Faire avaler la p- h qn., iemand eene
Pincage, m. [Agile.] Inkorting f. van den.
pil te slikken geven, hein iels laten doen, waarvan wijngaard-rank.
hij een' afkeer heeft. Dorer la p-, de pil vergulden,
Pincaard, ni. [Man.] Stelthoef m. — Ook als
iets onaanrgenaarns op verzachtende, op behageli ke adj.: Ce cheval est p-, dat paard heeft een' stelt
wijs voordragen, het grievende (b. v. van eene
heeft stelthoeven. — [H. n.] Volksnaam van-hoef,
weigering) door iets anders wegnemen. — Piln- den vink (pinson).
li e r, m. [Pharm.] Pillenvoren m., pillenPinee, f. Het knijpen, het krachtig aangrijpen;
ne t'., werktuig, waarmede men 30 pillen te ,gelijk neep, kneep f.: Instrument, Outil qui a de la p-,
maakt. — Pillendoos f., -doosje n. -- Pilnnlifère, qui na pas asset de p-, werktuig, gereedschap n.,
adj. [Bot.] Met pilvormicne vruchten. — Piiuuli- dat geed, niet genoeg grijpt of vastklemt. -- (fam.)
flore, adj. [Bot.] Met pilvormirre bloemen.
I1 a la p- forte, la p- rude, h2,1 is krachtig, ruw
Piawaalot, ni. [Ii. n.] Soort van enexicaansche van greep, hij is hard hands. — (pop.) Etre mespreeuw ni.
nGrcé de la p-, Craindre la p-, met revanrennemrng
Pi rua r* r[l, m. [H. wi, z. v. a. LORIOT.
bedreigd worden, voor hechtenis of gijzeling bePinmbèche, f. ((ans,.) Trotsclre modepop f., ducht zijn. — Etre sujet b la p-, kromme vingers
nufje n. — Oo/c als adj. gebruikt (door Mad, de hebben, inhalig, oneerlijk zijn. L'argent est sujet
Sévigné) in den zin van processi!', pleitziek.
à la p-, aan 't geld vergrijpt iaen zich ligt, van
Pirnbérat, m. [H. n. j Groote verscheurende geld blijft er ligt wat aan de vingers hangen. —
adderslang van de Soenda- eilanden en van Ceylon, Mesurer p- a p-, al te krap meten. — PINCE, f.
weeps/any f., p i ft b e r a m.
[Tech. Koevoet, ijzeren handboom ni., breekijzer n.,
Pintélée, f. [Bot.] Nieuw-hollandsche daphne f. groote tang, vuurtang; rijmli- of knijptang (bil ver
n.]
Piawwélie, V. [Ii.
Vetkever m. — Piniéhandwerken en kunsten); wondheelers--schilend
lithe, nn. [Minér.] Vetsteen ern., groene chrpso- tang f. P- b roper, noptang f., hopijzer. P- pour
aard„ f , eerie uit nl/deel, kiezelaarde, enz. arraclier Ie poll, haartang i., haartrekker m. P-s
est(iai?,de steensoort, p i in e l i t h m. — Pinieof Baguettes, buigtang. — Scherpe voorkant in.
lo(le, m. [H. n.] Ii"ruriswentelaar m. (wel eerie vette aan den heef van s ommige dieren, toonwand m.
somtijds
ook
kruisvin en
met een hoofd- en rugschild) . aan den paarden/cel: Ce cheval a la come ghitée
Piment, nl. [Bot.] Plant van 't geslacht der vers la p-, de hoef van dat paard is bij den toon
nachtschaden, in een twaalftal soorten, longkruid,
bedorven. -- Voorkaart van 't hoefijzer. ----wand
sint -jakobs- kruid. duivenkruid n.; jamoica-peper, [H . n.] P-s, snijtanden in. pl. der grasetende dieren:
wonderpeper, spaansche of indische peper, lange Les cisevaux perdent ordinai remco t Jeu iis p-s vers
peper f., de onrijp gedroogde, zwartbruine en krui- leurtroisième nu quatrièn7e année, depaardenverdiqe bessen van de myrtus pimenta in de Indien, liezen doorgaans hunne snijtanden roet hun derde
P i m é n t in. — P- d 'eau z. onder PEIISICAIRE. P- of vierde jaar. — P-s, scharen f. pl., voorste grijdes abeilles of des mouches, melisse- of honig pers (van een' kreeft, eene krab, enz.). — Insect n.,
kruid n. P- des warais . P- royal, geurige gagel, met schaarvormige voelhorens, langkever, oorwilde rosmarijn m. — Pinientade, f. [Cuis.] worm m. — [I-lorl.] Rand eerier klok, op welken
Pimentsaus f. — - Pimnenter, v. a. Met piment de klepel aanslaat, aanslag m. --- [Mar.] Scherpte f.,
kruiden of bereiden.
loefhouder m., het schuine voorgedeelte van een
.
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sch.ipr. — PINCE, f. Spits for loopende vouw of met de vingers of nagels afknopen. — [Litt.] Pla rnatidre, le sujet, de stof, het onderwerp opperplooi F. in eene of andere stof.
Pince, e, adj. (en part. passé van pincer): vlakkig behandelen, ter loops aanroeren. (In dezen
Oreille fortement p-e, fel geknepen oor n. Planche zin min gebruikelijk.) --- [tVlan.] Aansluiten, zon
sporen in te drukken: P- du droit, du-der
p-e dans I'étau, in de bankschroef geklensde plank f.
— (fig. et fain.) Le thou est enfin p-, de gaauw- gauche, des deux, met het regter, met het linker
dief is eindelijk gelrnipt. — Air p-, Mine p-e, ge- been, niet beide beenes aansluiten. — [Mar.] P- le
maakt gelaat, aanmatigend voorkomen n. — Style vent, aan den wind knijpen, tegen den wind inp-, gekunstelde stijl in. — [Mar.] Vaisseau p-, krimpen, prangen. P- un navire, een schip heel
scherp -maken, sterk wegvegen. Le vaisseau est
scherp schip n., schip, dat van voren te veel weg
trop plein, it faut Ie p- un pel', het schip is te
— P1M E, m. [Mus.] , z. v. a. PIZZICATO.-gevdis.
Pineeaui, m. Penseel n.; kwast in. Trait, Coup vol, het enact wat scherper gemaakt. wat meer'
weggeveegd
worden. — [Mus ] De snaren met de
coup
de
dernier
de p-, penseelstreek f. Donner le
p- b un tableau, de laatste penseelstreek aan eene vingertoppen, in plaats van den stikstok, doen
schilderij geven, haar geheel afmaken. P- à la trillen, pizzicato spelen. — Een instrument bespecolic, stijfselkwast. P- b goudronner, leerkwast. — len, waarbij het voortbrengen der tonnen enkel met
(fig et fans.) On lui a donné un vilain coup de de vingers regel is. P- In harpe, la guitare, de
p-, men heeft hem heel leelijk afgeschilderd, vinnig harp, de guitar bespelen, tokkelen. (De dcadémie
doorgestreken. — (fig.) Wijze van schilderen, gebruikt in laatstgenoemde beteekenis pincer als u. n.
schildermanier f., penseel n.: 11 a un beau p-, un en zegt, in strijd met het gevoelen der meeste taal
P- de, la harpe, de la guilare.) — [Tech.]-kenrs:
p- niàle, hij heeft een schoon, gnan'nelijk penseel:
hij schildert in eerie schoone, mannelijke manier. P- une pièce de vaisselle, den scherpen rand aan
een
stuk
vaatwerk maken — SE PINCER . v. pr.
schr
dichters,
redenaars,
Bij uitbreiding ook van
vers gezegd: Le p- de Corneille, de Bossuet, 't Zich zelven knijpen, zich klemmen. Je me pincais
penseel, de voorstellingswijze van C., van B. 11 y a pour ne pas rice, ik kneep snij zelven om niet te
dans vette histoire des coups de p admirabies, er la.gchen. Se p- Ie doigt dans une porte, zich den
zijn in dat werk bewonderenswaardige plaatsen, vinger in eerie deur klemmen. -- [Mus.] Pizzicato
trekken, schilderingen. — [H. n. j Noord-arneri- gespeeld, met de vingers gegrepen worden (van tookaan.sche snol f. — Soort van ouï.titi of zijde-aap in. nen op strijkinstrumenten); — met de vingers be— Soort van buideldier n. — P- de nier, steen speeld worden . Passage qui se pince. La guitarre
(een schelpdier). P- en plume, bissch.ops--bordem. est un des instruments qui ee pincent. — Elkanmijter m. (schelpsoort). — Glimworm, z. NE IIEE — der knijpen: On commence par se p-, puis on
Pineea.uta ;e, nl. [Tech.] liet verbéteren of s'égratigne.
Pinee-sans-rice, m. (faun.) Geniepig mensch,
bijwerken met het penseel van gedrukle stoffen of
beschilderde papieren. — Pincen.uter, v. a. iemand, die als zonder erg scherpe zetten geeft.
[Tech. 1 Met het penseel bijwerken of verbéteren. — (Plur. Des piece-sans-rire.)
- Pineeter, Pincetter, V. a. Met een tanPinceanteuse, f. [Tech.] Bijwerpster f., vrouw,
getje uittrekken (het lijfhaar, den baard). — SE
die met dat werk in de fabrijken belast is.
Pinee-balle, f. [Mar., Artill.] Kogeltang f. om PINCETER . V . pr . Zich het haar, den baard met een
de gloei ende kogels in 't geschut te brengen). tangetje uittrekken.
Pineette, f. (verklw. van pince) Haartangetje n.:
(Plur. Des piece-l,alles).
Pincéc, f. Vingergreep f., greepje n. P- de set, Se faire la barbe aver la p- of avec des p-, zich
baard met het haartangetje uittrekken. — P1Nden
de poivre, vingergreep zout, peper. P- de tabac,
CETTES. F. p!. Tang, vuurtang f. Attiser le feu
snuifje n. (prise) .
Pinceiicr, m. Penseelbakje n. (der schilders). av'ec les p-s, het vuur met de tang opstoken. 1/ne
Pince-iisière, f. [Tech.] Zel fkanthouder m., paire de p-s, eene tang. — ( Loc. fain.) On ne Ie
toestel om de stof, die geappréteerd of geglansd toucherait pas aver des p-s (van een zeer morsig
moet worden, vast te leggen. (Plur. Des pince- voorwerp) men zou hein (het) met geene tang aan
Raiser qn. en p-, of b la p-, iemand-vaten.—
lisiére.)
Piece-maille, m. Vrek, kneker, taainagel, kussen en te gelijk zacht in de wangen knijpen,
grieksch
kusje geven
iemand
een
[Tech.] Tanmanille.)
Des
piecegortetelder in (Plur.
Pineement, in. [Hol=t.] Het afknijpen der jonge !jetje n., naam van velerlei kleine grijpwerktuigen
bij
verschillende
bedrijven,
in
de
heelkunde,
enz.knoppen. — [Méd.] Klemining t., het klemmen; de
daardoor veroorzaakte kneuzing f. of bloedsoploopm. [Bot.] P- de nier, z V. a. ZOSTÈRE.
Pinceur, m., -ease, I. Rijper, knijper n1.,
Pincer, V. a. Nijpen, knijpen; knellen, klemmen. II me pincait 1'oreille, la joue, hij kneep mij nijpsler, knipster f., hij of zij, die dikwijls en
in 't oor, in de'wang. 11 m'a meurtri en pincant, gaarne knijpt. — [Constr.] Werkman, die de slee
-nemtd
koevoet oplig;t.
hij heeft snij bont en blaau.w geknepen. Les perr•oPineharií, m., z. PiNCARD.
quets pincent souvent Ie doigt qu'on leur pré
Pluche, ni. [H. n.] Roodslaartige uilenaap m.
de papegaaijen nijpen dikwijls den vinger,-sent,
Pinehebeelz, m. [Métall.] Spinsbek, pinchdien reen hun voorhoudt. -- P- nu morceau de
bek n., metaalmengsel van koper en zink, dat het
Ier dans des tenailles, een stuk'ijzer in eerie nijp
kiemmen. — Snij lende, snerpende pijn doen:-tang goud nabootst.
Pineliinn,, m. [Coin.] Soort van wollen stof f.;
Le froid pince Ie visage, de koude snijdl in t gezig.t. Cette liqusuir pined l'estomac, die drank grof I'oulonscic laken n.
Pinson,
m. Neep, kneep f., indruk op de
nemen,
-(fig.
et
furs.)
Beet
snijdt in de maag.
pakken. vasthouden; — bei'r.spen, doorhalen; zet huid van 't knijpen : Faire un p- a qn., iemand
steken geven. S'il y revient, je Ie pincerai,-tenof eerre kneep geven, iemand de nagels in 't vel zetten.
je saurai kien Ie p-, als hij 't iveér doet, zal ik — [Tech.] Lip f. van een hoefijzer , geringe omhein pakken, zal ik hem wel weten te krijgen. — buiging, vooral aan de achterijzers, tot beschutting
On 1'a pincé assez rudernent, men heeft hem vrij van den hoef'. Ier b p-, gelipt hoefijzern. —[[in.],
vinnig doorgehaald of doorgestreken: men heeft hem z. PINSON.
Pindaarigivae, wij. In den smaak of trant van
vrij scherpe zetten, scheuten onder water gegeven.
II piece en riant, hij weet iemand al lagchende, Pindarus (een' voortre(feljk' griekse/t' lierdichals zonder erg, de waarheid te zegger, scherpe ter). p i n it ár i s c h : Ode p-, pindárische ode f. —
zetten te geven. — (fain.) Se faire p- of Etre pince, Pinilariser, v. a. Pindarus navolgen. -- (fain.)
zich laten knippen; beet of meé genomen worden, Bloemrijk opgesmukt, gezwollen spreken of schrijvan de huig geligt worden, van eene slechte reis ven. pin d a r isé r e n: I1 veut toejours p-, hij wd
komen, er tegen loopen. 11 sect Lalt p- par les altijd eene hooge dichterlijke vliegt nemen. — Pinagents de police, hij heeft zich door rte ggeregls- eariseur, ni. (fain.) HHoogvl-iener, hoogdravend
dienaars laten knippen, vatten. 11 at voulu jouen spreker, r;ezwollen schrijver m.— Pindarisjmme,m.
de l'a3'gent, et it s'est fait p-, hij heeft om geld [Litt. J Navolging van de dichterlij ke vlugt, glen
willen spelen en is er tegen r,eloopen, heeft er voor dichttrant van Pindarus; — verheven dichterlijke
moeten boeten. — Ook `zonder voorwerp eebézird inkleeding t. der gedachten. — Gezwollen, hoog
-draven
stijl m., hoogdravendheid f.
in al de genoemde beteekenit^•sen: 11 airne b p- et le
Pinde, ni [Litt.] Muzenberg, berg der zang
mordre Des tenailles qui piscent b)i en. Un bom zangberg (een aan Apollo en de muzen-godine,
me qui pince adroitement. --- [Hort.] P- des
bourgeons dun arbre, de knoppen van een' boom gewijde berg tusschen Epirus en Thessalië, nu
.
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Mezzovo geheeten), P i n d u s nl. Le dieu du P-,
Apollo. Les déesses du P-, de zanggodinnen. Les
nourrissons, Les, habitants du P-, de dichters. (vgl.

PARNASSE en HELICON) . — ^ Pindique, adj. Tot

den Pindus behoorend, p i nä i s e h.
Pinéal, e, adj. [Anat.] Pijnappelvornsig. Glande
p-e, pijnappelklier f., pijnappeltje n.
Pineau, m. [Vign.] Soort van kleine, fraai

me un p-, zoo vrolijk als een vogeltje zijn. -Pinsonnée, f. [Chas.] Vinkenjagt f. bij nacht.
-- Pinsounière, f. [H. n.] Volksnaam van de
koolmees f. (mésange charbonnière).
Pintade, f. [11. n.} Parelhoen n. P- nléléagride, gemeen parelhoen (avis numidica der Ouden).
P- liuppée, mitrée, gekuifd, gehelmd parelhoen.-

gevlekte hen f., handelsnaam-Parlemoéschp,
eener porseleinschelp. — [Bot.] , z. v. a. FRITILLAI
parelhoen.-RE.—Pintadeu,m[H.]Jog
Pintage, m. [Cout.] Rept op den rnatenijk,
ijkregt, ijle/non n.
Pintail, m. [H. n.] ,Zeefazant m.
Pintat, m. [Anc. roetrol.] Halve pint. — Pinte, f. [Anc. métrol.] Pint f. , eene vochtmaat. Pde Paris, parjsche pint (houdende 48 teerlingduimen, het 1 I2ss gedeelte van een maid of mud). —
Hoeveelheid vocht , die zulk eene maat inhield,
Pingouin, Pin;uin, Pingoin. m. [H. n.] pint: Boire, Payer p-, zijn pintje drinken, betalen.
—
(Loc. prov.) Mettre p- sur chopine, z . CHOPINE.
Vetgans, al/cf., p i. n g u i. n m,
11 ny a que la première p- qui chute, alleen de
Pingre, in. (pop.) Mensch van ongunstig voor
vrek, gortentelder m. — [Mar.] Zeker-komen; aanvang valt zwaar, alle begin is moeijelijk. Je
plat, groot vrachtschip, van voren en achteren rond, voudrais qu'il men eut couté une p- de mon sang
zonder galjoen of sieraden, pinkschip n., p i n k f. pour que cela ne fut pas arrivé, ik zou dat wet
Piná`iédine, f. [Agric.] Ziekte f. van den met mij n eigen bloed hebben willen afkoopen of bewortel des vijgeboonss. — Pinauédineux, ease, letten. — S Pinter, v. ia. (pop.) Pooien, zuipen.
Piochage, ni. [Tech., Agric ] Het ophakken,
adj. [Didact.] Vet, vol vet. — Pin uieole, adj.
[H. n.] In vet levend. — Pinguifolié, e, adj. loswerken met de hak of 't houweel; hak- of hou
daarvoor, hakloon n.—Pioche,f.-welrkn.;o
[Bot.] Met vette bladeren. — Pinguin, m., z.
Houweel, pikhouweel n., hak f. — Piocher, v. a.
PINGOUIN . — Pingainal, e, adj. [H. n.] In
vet levend. — Pinguitude, f. [Didact.] Vetheid, et n. Met een houweel of hak loswerken, ophakken. — (fig. et font.) hard werken, zwoegen; ivelijvigheid f.
Pinicole, adj. [H. n.] Op pijn- of denneboo- rig studéren, blokken. -- SE PIOCHER, V. pr. Opmen levend of groeijend. — Als subst. m.: Deane- gehakt worden. — (fig. et pop.) Plukharen, vechwesp f -- Pinier, m. [Bot.], z. v. a. PIGNON.- ten. — Het part. passé is ook adj.: Sol pioché, ViPinifère, Pinigère, adj. Pijn- of denneboo- gne p-e, opgehakte grond, wanberg m.
Pioehet, m. [H. n.] Een der volksnamen van
men dragend, vooríbrengenrl. -- Pinifolié, e,
adj. [Bot.] Met bladeren als die des pijnbooms. — de pimpelmees of 't boomkruipertje (grimpereau).
Piocheur, m. [Tech., Agric.] IIy, die 't hou Pinine, f. [Chim.] Pijnboomh.ars, dennenars n.
en f. — Pinique, adj. [Chico.] Acide p-, pijn- weel of de hak hanteert, houweelwerker, hakker.
— (Jig. et fam.) Werkezel, vl tig werkman m. —
boom- of dennezuur n.
Piochon, m. [Tech., Agric.] Klein houweel n.,
Pinite, C. [Mirlér.] Natuurlijke kiezelzure aluin
-ardef.,pintm kleine timmermansdissel in.; kleine hak f.
Pioler, V. n., z. PIAULER.
Pinnat, m. [Bot.], z. V. a. ANANAS.
zwarte druif, waarvan de beste Bourgogne-w-jn
gemaakt wordt. P- aigret, z. v. a. MORILLON. —
[Bot.] Kleine palmhoorn m. van Cayenne.
Pinède, f. [Agric.] , z. v. a. PINAIE.
Piuée, f. [Corn.] Beste stokvisch m.
Pinéen, ne, adj. [Didact.] Met pijnboomen
beplant, bezet. — [Géol.] Terrains p-s, aardbeddingen, waarin men vele fossiele pijnboomen aan
(sapin).-tref.(bom
Finesse, f. [Bot.] Volksnaam van den denne-

1

Piiiit aticisé, Pinnatifide, etc., z. PENN—.
Pinrie, Pinne inarine, f. [U. n.], z. JAM-

BON, JA31BONNEAU.

(de teenen.
Pinsbé, e, adj., z. PENNE .
Pinnidactyle, adj. Met zwemvliezen tusschen
Pijnier, m. Dier n., dat de kamdoublet (pinne
jambon) bewoont.
Pinnifère, Pinnigère, adj. [H. n.] Van
vinnen voorzien, gevind. -- Pi inniforme, adj.
[H. n.] Vinvormig. — Pinnipède, adj. [H. n.]
Met vinvormige voeten . - PINNIPEDES , M. pl. Zoog dieren n. pl., wier voeten vinvormig en tot zwem
geschikt zijn (robben, walrussen) ; — vogels,-men
wier 4 teenen in één vlies vereenigd zijn, vinvoeters m. pl.
Pinnite, f. [Minér.] Versteende kamdoublet f.
(pinnie), pin n iet m.
Pinnothère, m. [H. n.] Zeer klein schaal
kleine krab f., die in 't najaar verschil -diern.,
elpen, inz. de mosselsoorten,-lendtwschaig1
tot wijkplaats kiest, en waaraan men de nadeelige
gevolgen, die 't eten dier schelpdieren soms te weeg
brengt, wil toegeschreven hebben.

Pinnoux, 111. [Bot.], z. v. a. ALCHIMILLE.

Piunut aire, f. [Minér.] Versteende vin f. van

een' visch.

Pinneule, f. [Asl-r.] Vizier n. , het loodregt

staande metalen plaatje aan een diopter- of vizierliniaal (vgl . ALIDADE) . Graphimètre à p-s, hoek-

meter met vizieren.
Pinocher, V. n., z. PIGNOCIIER.

Piti ue, f. [Mar.] , z. PEY'QUE. — Pink, vis

kust.

aan de neder -scherpinkf.,v atug
-landsche

Pinsar, Pinsard, Pinseur, m. [H. n.]
Volksnamen zaan den vink (hinson).
Pinson, m. [H. n.] Vink m. P- ordinaire of
common, tuin-, beuk-, woudvink. P- de montagne,

bergvink , Ardenner dikbek ni. P- des nei ges ,
sneeuwvink (niverolle). P- d'Auvergne, bloedvink

(bouvreuil noir). P- de Barbaric, z. V. a. cASSENOIX. P- de chardon, P- doré, distelvink (chardonneret). P- de mer, de tempête, stormvogel n1.
(pétrel). — (Loc. prov.) Etre gat comme p-, corn-

Pion, m. Weleer z. V. a. FANTASSIN, PISTON.

-- Indisch voetsoldaat, p i o n m. — (pop.) Arme
drommel m. — Schimpnaam : dien de scholieren
geven aan dengene, die hen big de studie of in den
speeltijd bewaakt, toekijker, oppasser, s u r v ei 11 a n t. — PION, n1. [Jeu] Boer, pion, kleinste der
schaakstukken, waarvan elke speler er 8 heeft. Pcoil%, z . COIFFE . P- double, verdubbelde pion, twee
pionnen van dezelfde kleur op ééne opstaande lijn.
— Schijf, damschijf f.. — (fig.), z. DAMER.—PION, m.
(pop.) , z. v. a. BOUVREUIL.
Pone, I. [Bot.] (pop.), z. v. a . PIVOIN E.
Pionet, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. GRIMPEREAU.
Pionner, v. n. [Jeu] Pionnen pennen or slaan,
het vooral op de pionnen gemunt hebben.
Pionnier, m. [Mil.] Weleer z. v. a. fantassin,
voetknecht. -- Soldaat der genie , schansgraver,
pionnier m., inz. soldaat van de straf-corn p agnie. P- à cheval, bilruiter , pionnier te paard.
Pioriin, rn. [ii. n.] (pop.), Z. v. a. IIÉCASSEAU.
t Piot, m. (pop.) Wijn, drank nl.: Aimer le p-,
een liefhebber van een glaasje zijn. — [H. n.j
(pop.), z. V. a. DIKDON.
Piotte, f. Soort van venetiaansche gondel f.
Pioulque, f. Zuigpomp f.
Piouquen, in. [H. n.] Trapgans f. van Chili.
Pipa, m. [H. n.] Surinaamsche pad, p i p a f.
-f- Pipable, adj. Ligt te bedriegen.
Pipage, in. [Gout.] .liegt n., dat men van elke
pijp wijn betaalde.
Piped, m (Bot.] De heilige vijgeboom ni. in
Indië, aswáttha, pi-pála f.; — vrucht diens
booms.
Pipe, f. Pijp, tabakspijp f. P- de terre, de
porcelaine, aarden, porseleinen pijp. P- d'écume
de ener (vcrbasterinq van P- de Kummer, naar
den naam des uitvinders Kummer), meerschuimen
pijp. P- de nouveau marié, bruigomspijp. Tête of
Fourneau de p-, p jpekop in. Remplir, Charger,
Bourrer la p -, zijne pijp stoppen. z. ook DEBOURp

RER, CULOTTE, CAPUCINE Allurer, Furer sa p-,

zjne pijp aansteken , rooken. — Overdraglelijk:
het rooken,- de hebbelijkheid van het tabakrooken:
La p-diminue l'appétit, de pijp, het rooken vermin-

PIPÉ

PIQUÉ.

dert den eetlust. La p- désennuie, de pijp ontspant,
een pijpje verdrijft de vervéling. — PIPE, f. Pip f.,
lang en smal vat ter verzending inz. van wijn,
brandewijn en olie: La p- de cognac contient environ 621 litres, celle de Languedoc, 610 litres. —
Oude inhoudsmaat voor drooge waren in Bretagne:
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bijtend, prikkelend; scherp, snijdend, p i k á n t:
Les orties sort p-es, de netels zijn stekelig, de
netels prikken of steken. — Vin p-, prikkelende
wijn m. Moutarde trop p-e, te bijtende. te scherpe
mosterd m. Sauce p-e, kruidige, pikante saus f.
-- Froid, Vent p-, scherpe, snijdende koude f.,
Une p- de blé devait peser 600 livres. — [Chico.] wind m. — ( fig.) Stekelachtig, bijtend, spijtig,
Koelvat m. — [H. n.] Pijpvisch ni., soort van schamper, bits, vinnig, p i, k a n t: Mot p-, stekelnaaldvisch (syngnlathe). — P- du sable, zandpijp f., achtig, scherp woord n. Raillerie p-e, bijtende
koedarm m., eene pilpvormige schelp. ---- [Meun.] spotternij, vinnige scherts f. Se lancer des traits
IJzeren wig f.
p-s, elkander scherpe, vinnige zetten geven. —
Pipé, e, adj.: Dis p-s, z. Di. Cartes p-es, ge Réponse p-e, scharnper, bits antwoord n. -- Ook
kaarten f. pl. — Etre p- au jeu,-merkt,valsch in goeden zin gezegd van 't geen een' levendigen,
door valsch spelen bedrogen worden.
aangenamen indruk op de zinnen maakt , van
Pipeaa, m. Herdersfluit, pansfluit f., z. PAN. iemand, die door' aanvalligheid, aardigheid, enz.
-- [Chas.] Lokfluitje, vogelfluitje lokpijpje n. - — behaagt: opwekkend, innemend, boeijend, treffend,
P-x, ljmroedjes n. pl., z. GLUAUX.
fig. et fam.) aantrekkelijk, geestig, aardig: Spectacle p-, trefJ'ai évité ses p-x, ik heb zijne listen, zijne sluwe fend, boeiend tooneel of gezigt n. I1 n'y a reen de
streken ontweken, verijdeld.
p- dans eet éerit, er is niets aantrekketijks, niets
Pipée, f. [Chas.] Vogelvangst f. met het lok- geestigs, niets pikants in dat geschrift. — Elle a
fluitje: Faire une p-, niet het lokfluitje vangen; lair p-e, zij ziet er aantrekkelijk, innemend uit.
ook: de vogelvangst met het lokfluitje voorbereiden. — In dezen zin ook wel als subst. gebézigd: Le p(fig. el fam.) Bedriegerij, verschalking f. -- (Loc. de l'aventure, de la chose, het treffende, hel aar
fig. et prov.) Prendre ctn. a la p-, iemand in den
voorval, van de zaak. — PIQUANT, m.-digevanht
strik, in 't net, in de val krijgen.
[Bot.] Stekel, prikkel, doorn m.: Les cbardons sont
Pipeliue,f. [H. n.] Soort van eetbare zeemeeuw f. pleins de p-s, de distels zitten vol stekels, prikkels.
Piper, V. a. Met het lokfluitje vangen, lokken. Les p-s dun hérisson, de stekels van Benen egel.
— (fig. et fam.) Bedriegen, verschalken; valsch spePique, f. [Mil.] Piek, spies f. Demi -p-, z.
len. On a voulu le p-, men heeft hem willen ver DEIII-PIQUE. P- flamande of de Flandres, vlaamqn. au jeu, iemand in 't spel bedrie--schalken.P sche piek (een voormalig wapen van bijzonderen
gen. — P- des des, des cartes, dobbelsteenen ver vorm). Its portaient leurs p-s renversées et traikaarten geheime merken geven. —
SE-valschen,
nantes, zij droegen hunne pieken omgekeerd en
PIPER, V. pr. Zich clef/en, zich misleiden.
naar den grond. Its marchèrent les uns sur les
Pipérace, e, adj. [Bot.] Naar den peperboom autres les p-s baissées, zij trokken met gevelde
gelijkend.
(bedriegster f. pieken op elkander los. — Lever la p-, zich over-t. Piperesse , adj. et subst. f. Bedï er;elilk; geven; ophouden niet strijden. — (fig. (t fam.) Etre
Piperie, f. Bedriegerj f. in 't spel , valsch a cent p-s au dessus, au dessous de qn., verre
spel n., mo/felarij; — in 't algemeen: bedriegerij, boven, beneden iemand slaan. Ouvrage a cent p-s
verschalking, misleiding f. Il ny a que p- dans le an dessous des autres, werk, dat verre voor de
monde, 't is alles bedrog in de wereld. (Het woord anderen onderdoet. Vous en étes à cent p-s, gij
veroudert.)
hebt liet ver mis, gij zijt er mijlen ver af. — (Loc.
Piperine, f., of Piperin, in. [Chico.] Peper- prov.) Il a passé par les p-s, hij heeft het hard te
stof f., bestanddeel n. van de lange, de witte en de verantwoorden gehad, hij heeft veel moeten doorzwarte peper, dat in kleurlooze, doorzigtige, reuke- staan of te boven komen. — [Mar.] P- d'abordage,
en smakelooze rhornbische zuilen kristallisert, p i- enterpiek. — Négocier a la longueur de la p-, op
p e r í n e f. — z. v. a. PÉPERIN. — Pipériné, e, een kanonschot van 't land voor anker gaan om
Pipérité, e, adj., z. v. a. PIPÉRACE. — Pipé. te onderhandelen. — Traiter á la p-, met de werivore, adj. [H. n.] Peperetend. — PIPERIVO- pens in de hand onderhandelen. — Met Bene piek
RES, m. ])l. Pepervreters, toekans in. pl.
gewapende soldaat, piekenier, piek m.: Faire dillPipet, m. [H. n.] Volksnaam van den veld- Ier les p-s, de pieken of piekeniers laten defileren
leeuwerik (farlouse).
of voorbij trekken. — [H. n.] Soort van luijan in.
Pipette, f. (verklw. van pipe) Pijpje n., kleine (vgl. LUTJAN) . — PIQUE, f. (fam.) Oneenigheid,
pijp f. — [Chico.] Glazen trechtertje, proefglaasje n., verwijdering f. ten gevolge van een' twist, wrok m.,
pipet f.
bedekte haat of nijd, pik m.: II a une p- contre
Pipeur, m., ease, f. Valsch speler m., valsche moi, hij heeft een' pik op mij, hij heeft het op mij
speelster f. — PIPEUR, m. [Chas.] Vogelaar m. geladen, hij is mij niet genegen. I1 y a de la pmet het lokfluitje. --(fam.) Bedrieger, ver sch.al- dan s c ette affaire, bij die zaak is een heimelijk wrok
her m. (In dezen zin verouderd.) — Weleer ook in 't spel, er loopt p i k a n t e r i e onder. (Dit p ials adj. gebé.zigd: La pipeuse espérance, de bedrie- k an te r i e, dat vaak in Nederland gehoord wordt,
gelijke hoop f.
maar in 't fransch niet voorkomt, zal wel eene
Pipi, m. (klein-kinderwoordje): Faire p-, wa- verbastering zin van picoterie, z. ald.).
teren. — [H. n.] Piepende leeuwerik; veldleeuPIQUE, m. [Jeu] Schoppen f., eene der zwarte
rik m. (farlouse).
kleuren in 't kaartspel: Las, Le roi, La dame, Le
Pipicule, m. [H. n.] Soort van specht m.
valet de p-, schoppenaas n., -heer m., -vrouw f.,
Pipiem ent, m. Gepiep, getjilp R. (der jonge -boer' m. Jouer du p-, schoppen spelen, uitspelen.
vogels). — Pipier, v. n., z. v. a. PEPIER.
— (Loc. prov.) C'est un bon as de p-, 't is een
Pipile, m. [H. n.] Wild hoen n. van Cayenne. eerste domoor, botterik. Voilà bien rentrer de p-s
Pipiri, m. [H. n.), Z. TITIRI.
noirs (als iemand niet een ongerijmd, onnoozel gePipistrelle, f. [H. n.] Dwergvledermuis f., de zegde in een gesprek valt), dat past als een vuist
kleinste in Europa.
op 't oog, dat `rijmt als een tang op een varken, dat
Pipoïdes, m. pl. Bipa-soorten f. pl., geslacht n. heeft slot noch val.
der surinaamsche padden.
Piqué, e, adj. (en part. passé van piquer)Pipoir, m [Chas.] Lokfluit f. (der vogelaars). Doigt p-, geprikte, gestoken vinger m. — Papier
—. [Meun.] Werktuig ter aandrijving der ijzeren p-, doorgeprikt papier n. Dessin p-, geprikte teewiggen.
kening f. — Meule p-e, gebilde molensteen m.
-t- Pipoler, v. a. Oppronken, opsieren.
Pierre p-e, gepikeerde, met den spitsen beitel bePipradés, Pipridés, m. [H. n.] Geslacht n. werkte steen m. — Courte- pointe p-e, gestikte, doorder manakjns (z. MANAItN).
(Guinea. genaaide sprei f. -- Perdreaux p-s, gelardeerde of
Pipris, m. [.Mar.] Praauw f. der negers van gespekte jonge patrijzen m. pl. — Cheval p-, ver
paard; ook: met de sporen geprikkeld paard n.-siageld
Piptonniehie, f. [Mid.] Het uitvallen der nagels.
— Futaille p-e, aangeboord, aangestoken fust of
Pipiincale, m. [H. n.] Haakvlieg f.
Piqua e, m. [Meun.] Het billen, hersteken of vat n. — Farine p-e, aangestoken, bedorven meel n.,
ruwbeitelen der molensteenen. — [ Manuf.] P- meel met graauwe stippen. Vaisseau p- par les
d'once, oneerlijkheid f. of diefstal m., door de werk- vers, van den worm aangetast schip n. — (Loc.
lieden in zijde gepleegd in al de takken der zijde prov. et pop.) Cela nest pas piqué des vers, des
welke Frankrijk op 2I tot 30 millioen-industre, hannetons, dat is niet van de wormen aangestoken,
francs te staan komt.
dat is bij lang na niet kwaad, dat ziet er beter uit,
Piquant, e, adj. Prikkend, stekend, stekelig; dan ik dacht. — [Mus.] Notes p -es, gepunteerde
j
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0/ aangestreepte noten f. pl. (als teeleen, dat zij sité, la jalousie de qn., iemands nieuwsgierigheid,
kort afgestooten moeten worden). — Etre p- par ijverzucht opwekken, prikkelen of gaande maken.
un serpent, d'une puce, door eene slang, eene vloo Ce nest pas 1'intérêt qui nous pique, 't is niet het
gestoken, gebeten zijn of worden. --- (fiq.) Etre p-, eigenbelang, dat ons drijft, aandrijft, aanspoort. —
geraakt, gevoelig zijn. Je suis très-p- de cette re- Cet ouvrage m'a vivement piqué, dat werk heeft
p onse, ik ben over dat antwoord zeer geraakt, be- mij getrolj'en, een' levendigen indruk op mij geleedigd, boos . — PIQUÉ , m. [Corn.] Katoenen stof f., maakt. (absol.) Rien dans ce roman ne pique,
welker weefsel gestikt schijnt te zijn, p i k é n. -- er is niets in dien roman dat boeit, aangenaam
[Brod.] Stiksteek m. Faire un beau p-, een' fraai- treft. Sa phy;sionomie pique et attire, zijn gelaat
jen stiksteek maken. Mus.] Pratiquer le p-, wekt belangstelling en trekt aan. — Boos maken,
vertoornen, verbilteren, tergen: Ce re p roche la
de noten of toonen kort afgestooten voordragen.
Pique-assiette of (liever) Pique-assiet- piqué an (jusqu'au) vif, dat verwijt heeft hem diep
tes, m. (fam.) Tafelschuimer, z. v. a. PARASITE. getroffen, innig gekrenkt, gevoelig beleedigd. (absol.)
(Plur. Des pique-assiettes.) — Pique-boeuf of Dire des chases qui piquant, stékelige, beleedigende
(liever) Pique-boerifs, m. Ossendraver. — Os- dingen zeggen. -- P- qn. d'honneur, iemands eersendrjversstok of -prikkel m. — [H. n.] Ossen gevoel opwekken, aanprikkelen. [Chas.] Peen vogeltje van 't geslacht der dikbekken-piker, (son cheval) dans Ie fort, zijn paard in galop in
aan den Senegal en aan de Kaap, dat met zijn' het digtst van 't woud drijven. — [Chir.], z. boven.
sterken snavel de insecten- maskers uit de huid van — [Constr.] Een' steen pikéren of bikken, scherp
't rundvee en van de gazellen pikt. (Plur. Des of ruw behouwen. P- une meule, een' molensteen
pique-boeufs.) — Pique-bois, nn. [H. n. ] Hout billen; — z. v. a. PIQUETER. — [Cuis.] P- de la
volksnaam van de zwarte specht. (Plur.-pikerm., viande, des perdreaux, vleesch, jonge patrijzen larDes pique-Bois.) Pique-bois jaune, goudspecht (Pie déren of doorspekken. P- de gros lard, met groote
aux alles dorées). — Pique-lbroe, Pique-bro- spekrepen lardéren. -- [Dess.] P- un dessin, eene
que, ook Piqiie-borurgeon, m. [H. n.] Knop- teekening opwerken, de lichte partijen met wit
penbijter m., volksnaam dei° insecten-maskers, die krijt enz. doen uitkomen; — ook: , omtrekken
ngl.] P- les
de boornknoppen aantasten. (Plur. Des pique-broes eeneg teekening doorprikken. — [pi
of -broques of -bourgeons.) — Pique-ehásse, m. papiers, met den steekkam de speldegaatjes in de
[Artif.] Vuurwerkerspriem, opruliner m. (Plur. papieren prikken. — [Fauc.] P- après la sonnette,
Des pique-chásses.) — Pique-nladrille, m. den valk narijden (door 't geluid van zijn schelletje
[Jeu] Soort van kaartspel, dat eenige overeenkomst te volgen). — [Jeu] P- la bille, den bal (op 't bilmet het pikélten heeft. — Pique- mouche of jart) bijna regtstandig met de keu raken, den bal
(liever) Pique-nno:aches, f. [H. n.] Volksnaam op den kop stooten. — [Man.] P- un cheval, of
enkel P-, een paard de sporen geven (z. ook boven
der koolmees f. (mésange charbonnière).
Piquenaire, m. Piekenter m., met eene piek Maréch.) Ce cavalier pique bien, die ruiter rijdt
gew(,r)end soldaat.
lard, spoort zijn paart sterk aan. P- des cl - , v,
Pique-nique, ni. (fans.) Gemeenschappelijke Z. DEUX (ook fig.). I1 reinonta à cheval et piqua
maaltijd m., waartoe ieder deelnemer zijn aandeel vers la ville, hij steeg weder te paard en reed
in de vertering bijdraagt, botje-bij-botje n., pik e- spoorslags naar de stad. — (fain.) P- Ia mazette,
nick m. (Plur. Des pique-piques.) —a of EN op een slecht paard, een' knol rijden. — [Maréch.]
PIQUE-NIQUE, loc. adv.: Faire on repas à of en p-,
P. un cheval, een paard vernagelen, het bij 't beeen eelkransje, een botje-bij-botje houden. — Pi- slaan een' nagel in 't vleesch drijven. — [Mar.] Pque -poule of Pique-ponies, ni. [Vign.] la cloche, l'horloge, les heures, glazen slaan, glaZwarte hoenderdruif f. (Plur. Des pique- poules ) zen aan (Ie klok slaan, het uur van den dag door
Piquer, V. a. Pikken, prikken, steken; beprik- slagen op de klok aangeven, -- P- un homme dun
ken, doorprikken; prikkelen, aanprikkelen: Cette bout de corde, een' man met een eind touw (endje
épingle, Cette épine m'a piqué, die speld, die doorn dag) slaan. —Als V. n.: P- au vent, bij den wind
heeft mij geprikt, gestoken. — (absol.) Les épines opsteken. P- dans le sud, naar de zuid afhouden,
piquent fort, de dorens steken fel. — P- du papier, zuidwaarts stévenen. — [Péche ] P- Ie poisson, een'
papier beprikken. P- un patron de dentelle, een ruk aan den hengel geven (om den aanbijtenden
kantpatroon afprikken, uitsteken. — P- les boeufs, visch aan den haak te krijgen). SE PIQUER ,
de ossen voortprikkelen, met den prikkel voortdrij- V. pr. Zich prikken, steken: I1 se piqua jusqu'au
ven. -- (fig.) P- les ouvriers, de werklieden aan
sang, hij stak, prikte zich, dat hij bloedde. Elle se
aandreven, tot spoed nopen. — (Loc. prov.)-sporen, piqua les doigts plus d'une fois, zij prikte zich
die
sent
rien
quand
on
lepique,
meer dan eens in de vinger s. — (Proc.), z. SE FROTCet homme ne
man is hard van huid, is ongevoelig voor beleedi- TER. -- Zich beleedigd gevoelen of achten, boos,
gingen. — [Chir.] Le chirurgien la leux fois verstoord geraakt, vergramd worden, gepikeerd
piqué avant de lui tiger du sang, de heelmeester zijn: C'est un homme qui se pique du nnoindre
heeft hem (haar) tweemaal geprikt (met het lancet mot, 't is iemand, die bij 't minste woord boos
geraakt), zonder dat er bloed kwam. I1 lui a piqué wordt, vuur vat, op zijn paardje rijdt I1 s'est
l'artère, Ie nerf, hij heeft heng bij 't aderlaten eene piqué de mon observation, hi is over mijne aanslagader, eene zenuw gekwetst, getroffen. — Ste- werking gepikeerd, geraakt geworden. — Zich eene
ken, bijten (van zékere dieren): Un serpent, Une eer uit iets maken, fier, grootsch of trotsch op iets
puce, une mouche m'a piqué, eene slang, vloo, zijn, zich inbeelden, laten voorstaan, zijn' roem
mug heeft mij gestoken, gebeten. Les vers ant p- dragen op iets: Il se pique de naissance, de noeet habit, de wormen hebben dien rok doorgebeten, blesse, hij is trotsch, laat zich wat voorstaan op
doorgevreten. — (fig.) (uelle mouche vous a piqué, zijne geboorte, op zijnen adel. I1 se pique de bien
Z. MOUCHE. — [Cout., ^I a .ill.] P- one courte- pointe, danser, hid beroemt zich goed te kunnen dansen,
un matelas, eene sprei, een' matras stikken, door- hij beeldt zich in een goed danser te zijn. 11 se
naaijen. P- Ie collet dun habit, den kraag van pique d'être bien fait, h(j wil voor een' welgemaakt'
een' rok stikken. — P- (liever Pointer) les absents, man gehouden zijn. — II s'est piqué d'honneur,
z. POINTER . — (fig. et fain.) P- l'escabelle, als hij heeft zich door 't eerrievoel laten aansporen, hij
klerk op een' notaris- of procureurs- kantoor wer- heeft er eene eer in gesteld (om moediger, milder,
ken. P- les cotfres, Ie taboo rei, z. COFFRE. P- les vlijtiger, enz. dan naar gewoonte te zijn) . — Se ptables, les assiettes, l'assiette, z . ASSIETTE. — au jeu, of enkel Se p-, z. JEU . — Ce vin, Cette
Prikkelen, den smaak aandoen, als of de tong ge- boisson se pique, die wijn, die drank begint zich
prikt wierd, bijten: Ce vin pique agreablement Ie om te zetten, zuur te worden. -- Ce bots, Ces
palais, die wijn prikkelt aangenaam het gehemelte. étotfes se piquent, de worm komt in dat hout, die
La mauvaise eau-de-vie pique la langue, slechte stoffen krijgen motgaatjes. --- [Typogr.] Ce papier
brandewijn bijt op de tong. (absol.) Ce fromage se pique, dat papier wordt vlekkerig (door te lang
pique, die kaas bijt, is scherp. Cette sauce ne pique in vochtigen toestand opeen te leggen) .
Piquereau, in. [H. n.] Volksnaan2 van den
pas assez, die saus is niet prikkelend, niet kruidig,
niet pikant genoeg. — On nous servit une raie notenkraker (CASsE-NOIX).
Pignerie, f. [Bot.] Mexicaansche milleria I.
qui piquait, qui commencait a p-, men zettecle ons
een' rog voor, die aangéstoken was, die begon te
Piquet, m. [1V1il.] Pikétpaal, kleine in den
ruiken,. .._ (fig.) Prikkelen, opwekken, aanspo- grond geslagen schoor of stijl {íiot spanning en vastren, levendig of gaande maken; een' levendigen, making van de touwen eener tent), ten/stijl m. Enaangenamen indruk te weeg brengen: P- la curio- foncer les p-s dune tente, de pikétpalen voor eene
:

--

PIQTJETER
tent indrijven. — Planter le p-, zich neêrslaan,
karnpéren. Lever Ie p-, het kamp opbreken; (fig.
et fam.) aftrekken, zijne biezen pakken. Aller planter le p- chez qn., zijn vsrbl2 f voor eenigen tijd

iemand opslaan, zijn' intrek bij iemand nemen.

— Zware piketpaal, aan beide einden met ijzer
beslagen en van ringen voorziene stijl m., waaraan
men de paarden in 't kamp vastnaakt. — (fain.)
Etre droit comme un p-, zoo rept, zoo stijf als een
paal zijn. Etre planti comme un p-, onbewegelijk,
als een paal of standbeeld ergens staan. — Veldwacht, leverwacht f., troep soldaten om den vijand
gade te slaan en overrompeling te voorkomen, p ik é t n. P- d'infanterie, de cavalerie, piket voetvolk,
ruiterij. Cette compagnie est de p-, die compagnie
heeft de veld- of legerwacht. — [Any. mil.] Pz.ketpaalstraf f . — Navolging van die voormalige mili
straf op sommige scholen, waarbij de over--taire
treder reqtop en onbewegelijk op eene plaats moet
blijven staan, zoolang de speeltijd duurt. -- Ifsteekpaal, bakenstok m., z. v. a. TALON. -- [Agric.]
Soort van zeis f. (in België in gebruik) .
PIQUET, m. [Jeu] Pikét, pikétspel n., een bekend
kaartspel, gewoonlijk tusschen twee personen met
32 bladen. Jouer an p-, pikétten. Faire une partie
de p-, Un cent de p-, een partijtje pikét, een liondertje piket maken. P- a écrire, piketspel in eene
reeks van doorloopende partijen. — Un jeu de p-,
een piketspel, een spel kaarten om te piketten. Un
sixain de p-, een pakje van 6 piketspellen.
1Piqueter, v. a. Eene lijn met bakenstokken of
paaltjes a. fzetten. -- [Constr.] 14/schrappen, af teekenen, mallen, toeleggen, op een ruw stuk hout den
vorm van 't geen men er van maken wil aftrekken.
— P- un mat, une vergue, eersen mast, eene ra
toeleggen, afschr(„, i„ „en. — [Mil.] P- des taeciries,
de fascinen of legertokkebossen met piketpalen vastzetten.
Pigiieton, nl. (pop.) Soort van piquette f. (z.
't volg. woord.) -- Piquette, F. Geringe, slappe,
zure wijn in den franschen handel, wijn m. van
de tweede persing, p i q u e t t e f. (Men zegt ook
Vin-piquette.) — Bij uitbreiding: Slechte wijn of
drank m., borst f. — [Constc. nay.] Str^kl jn m.
(ter bepaling von de breedte der boordplanken).
Piqueur, m. [Chas.] Jag/knee/it bij de parforce-ja(;t; jager te paard. — Voorrijderr ni. (der

vorsten, der greaten). — [Man.] Berijder, africhter,
paardendresseerder, pikeur m. — [Cuts.] Lor
spekher m. — [Constr.] Opzil,ter over 't-der,
werkvollr., onderbras (chasse-avant); opteekenaar
der afwezigen en telaatkomenden. — Steenbikker;
molensteenbilder m. — (fig. et fain.) P- de colfre,
slaafsch opwachter der grootera (vgl. COF FRE) . Pde tables, d'assiettes, Z. A SSIETTE. — PIQUEUR , m.,

-ELISE, f. [Tech.] Stikker m., stikster f. van leder werk. — Hij of z ij , die met de steekkaan de gaatjes
in de spelrlfenpapie ren steekt. — iVerkman, die de
kettinrulraden door den ka -in trekt.
Pique-véron, m. [H. n.j , z. v. a . MARTIN PECHEUI{.

Piquiair e, Piquier, m. [Anc. mil.] Pieke-

nier, piekdrager n i .
-

Piquitingue, in. [Et. n.] <-imerikaansche spiessnoek m. [sphyrmna picuda] .
Piquoir, m. [Tech.] Steeknaald f., steker m.
Piquot, m. [Anc. mil.] Soort van degen ni. —
z. ook PICOT.
Figûre, f. Prik, steek m., kleine wond van
eenprikkend
voorwerp, van een stekend] dier: Ppr
d'aiguille, d'épingle, naalde-, speldeprik. P- d'épine,
d'ortie, doorn -, netelsteek. La p- dune abeille,

dune guêpe, dun cousin, de steek van eerie b ij ,
wesp, mug. — Le chirurgien lui a fait trois p-s,
de heelmeester heeft haar drie lancet-prikken ge
-- Ce manteau est criblé de p-s, die man--gevn.
tel is vol motgaatjes. Boiserie pleine de p-, beschot werk vol wormsteken. — [Chir.] P- de l'artère,
dun tendon, kuwetsinq der slagader, eener pees
(door 't lancet bij 't aderlaten). - [Nlaréch.] Ver
paard (door het in 't vleesch dig--nageliv't
ven van een' nagel bij 't beslaan) . — [Cout.. Tall.]
Het stikken, doornaaijen; stiksel n.; stiksteek m.
Uitgestoken sieraden n. pl. op taf enz. -- [H. n.]
P- de mouche, muggen- of vliegendrek m., han
ketelschelp.
-delsnamr
Pirabe, M. [H. n.], z. v. a.. EXOCETE — PPirapède of Pirabèbe, m. [H. n.] Vliegende
;

PIROUOT.

zeehaan m., zeezwaluw f. [trigla volitans] , z. v. a.
D ACTY LOPTERE.
]Pirarucu, m. [H. n.] , z. v. a. VASTRE.

Pirassoupi, m. [H. n.] Arabisch muildier ii.
Pirate, m. [Mar.] Zeeroover, zeeschuimer nl.,
naam der vaartuigen en der bemanningen, die zon
lastbrief voor eenige mogendheid op zee rooven-der
en plunderen. iNettoyer les mens de p-s, de zee
van zeeroovers schoonvegen. — Ook gebézigd van
de roofschepen der barbarijsche volken, ofschoon
deze van hun gouvernement tot zeeschuimerij gemagtigd zijn: Les p-s de Maroc, de Salé, de zeeschuimers van Marokko, van Salé. — Bij uitbreiding: C'est un p-, no vrai p-, 't is een afzetter,
een repte knévelaar, een geldwolf. — [H. n.] Volks
fregatvogel (frégate). — P- de mer,-namvde
domme zeezwaluw (fou) van Cayenne. — Pirater, v. n. Zeeroeven, zeeschuimen. — Piraterie, f. Zeerooversbedr j f n. ; zeerooverj, zeeschuimer2j f., zeeroof m. — Bij uitbreiding: Afzetterij,
afpersing, knevelarij C.
Piratinier, m. [Bot.] Letterhoutboom M.
% Piratigi'e, adj. Den zeeroover eigen, .zeerooverachtig: Habitudes p-s, zeerooversgewoonten f.pl.
Pire, adj. Slechter, erger, slimmer: Ce vin est
encore p- que le premier, deze wijn is nog slechter dan de eerste. 11 a rendu sa condition p-, hij
heeft zijnen toestand erger gemaakt, verergerd. La
dernière faute sera p- que la première, de laatste
fout of dwaling zal erger zijn, zal schadelijker gevolgen hebben, dan de eerste. — (Prov.) I1 n'y a
p-s sourds que ceux qui ne veulent pas entendre,
er zijn geene erger dooven, dan die niet hoorera
willen. Le remède est p- que le mal, het middel
is erger dan de kwaal. z. ook DORM1R. — Le, La
p-, de, het slechtste, ergste: 11 est Ie p- de toes ses
frères, hij is dle slechtste van al zijne broeders. Les
p-s des ennemis, ce sont les flatteurs, de ergste,
gevaarlijkste vijanden zijn de vle ers. -- Ook als
subst. m.: Souvent qui choisit prend Ie p-, wie
kiest, neemt dikwijls het slechtste. — Vous aurez
du p- dans cette affaire (verouderde zegswijze), rij
zult bij die zaak te kort komen . — (Prov.) De
deux inaux it faut éviter le p-, z. MAL (m.).
Pirel, m. [[1. n.] Geruite telschelp f.
Pirifornie, adj. Peervormig. — [Anat.] Le
muscle p-, of als subst. Le p-, de peer vormige
spier, eerste aftrekkende dijspier t.
Pirigare, m. [Bot.] Stinkhoutboom m. (van
Cayenne) .

Piri j ac, Pirita, m. [Bot.] Naam van palm
-bon2e
aan de oevers van den Orinoco.
Pirogue, f. Praauw f., roeischuitje der Indianen, dikwijls uit een' uitgeholden boomstam bestaandie. -- [H. n.] Handelsnaam eener schoone
oesterschelp. — Piro -uier, m. Pr aauwvoer der,

praauwbestuurder m.

Pirole, Pirolle, f. [Bot.] Sterrebloempje,
schermkruid n., eene heideplant, met bladeren als
die des peperbooms. -- PIROL, PIROLLE, m. [I. n.]
1Viedewaal, wielewaal, goudlijster m., goudmeer le f., bulow, pirol m.
Piron, in. [ Agric.] Onhandig dorscher; nieuweling in het dorschen.— [Tech.] Soort van duim in.
of har f.
Picot, m. [ITI. ti.] Jonge gans f., gansje n .
Pirouette, f. [Jeu] Molentje, draaihoutje n.,
soort v an kinderspeelgoed. — (Prot.) (dui a de
]'argent a des p-s, voor geld is alles te koop, geld
is de ziel van alle zaken.— [Danse] Draaisprong m.,

kringdraaijing, omzwenking op den hiel van éénen
voet, pirouette f. (somtijds ook un pirouetté geheeten). Faire une p-, eene pirouette snaken; — (in
't maliespel) Den bal geheel en al mis slaan. — (fig.
et fam.) P.épondre par des p-s, met gekheid antwoorden. I1 a payé ses creanciers en p-s, hij heeft
zijne schuldeischers mei uitvlugten, met mooije beloften betaald. — [Man.] Het omkeeren of zwenkenz van een paard op de achterbeenen zonder van
plaats te veranderen. — [Roil.) Cirkelvormige
slinger m. , lens f. — Pirouettentent , nl .
[Danse] Hielzwenking, achtereenvolgende omdraai
hiel. — Pironetter, v. n. [Danse]-jingeopd
Eene cirkelzwenking maken, zich op éénen hiel geheel omdraaijen, p i r o u e t t é r e n. [Man.) Op
de achterbeenen omkeeren.
Pirouot, m. [H. n.] Volksnaam van den leeuwerik (alouetle) .
—
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Pis, adv. Slechter, slimmer, erger : Iis sont pque jamais ensemble, zij staan slechter met elkan-

der dan ooit. — Met een onbepaald naam- of voor
wordt het ook als adj. gebruikt: Il-namword
n'y a rien de p- que sela, niets is slimmer dan
ce
dat. Voici que j'ai trouve de p-, dat schijnt mij
het ergste bij de zaak te zijn. Qui p- est, wat
erger is. I1 est ignorant, et qui p- est plein de
vanité, h ij is onwetend, en, wat erger is, vol idelheiá. — (Loc. prov.), z. NOM, PENDRE. — Taut
p-, z. onder TANT . — Ook als subst. m.: Het ergste, slimste: Le p- qui puisse arrives, het ergste, dat gebeuren kan. Prendre les noses au p-,
de dingen op het ergste opvatten. Faire á qn. du
p- qu'on peut, iemand op allerhande wijzen zoeken te benadeelen. Meitre qn. it p- faire, au pfaire, of enkel: Mettre qn. au p-, iemand uittarten om al het kwaad te doen wat hi kan, om zijne
bedreiging uit te voeren. — (Proc.) Qui trop choisit prend p-, wie de keur heeft, neemt vaak het
slechtste . — AU PIS ALLER , loc. ada. Op zijn ergst
genomen, in 't ergste geval, als alles tegenloopt:

--

PISTOLE.

Pisos, m., z. PISOIR . — Pisonner, v. a.,
z. v. a. PISEB.
Pispannes, f. pl. Kruishouten n. pl. om het

touw voor gymnastische oefeningen te spannen.
Pissasplialte of Ylalthe, m. [Minér.] Bergteer, bergpek, mineraal pek, p is s a sp h a l t n. (ook

ASPHALITE geheeten) .

Pissat, m. Dierenpis, zeik f. P- de Chien, de
chat, hoede-, kattepis. -- (pop.) Menschenpis, inz.
als zij bedorven is : Baquet plein de p-. — Pisse, f., z . onder PISSER . — (pop.) Pis f. -- Pissé,
e, adj. (en part. passé an pisser): Sang p-, uitgewaterd bloed n. — Pisse-Chien, m. [Bot.] Volksnaam eener soort van boomzwam f. — Pissefroid, m. (pop. et injur.) Koud , onverschillig

mensch, druiloor m. — Magtelooze, een tot den
bijslaap of de voortteling onbekwaam man. —Pissenient, in. Het waterloozen, pissen (alleen gebézigd in): P- involontaire, onwillekeurige waterloozing, het afloopen der pis. — P- de pus, de
sang, het etter-, het bloedwateren. (In wetenschappel ke taal zegt men PYURIE , HEMATURIE ) —
Au p- aller, nous aurons recours á vos amis. — Pissenlit, m. (fain.) Pissebed m. en f., kind, dat
Ook als subst.: C'est votre p- aller, dat is 't erg- in 't bed watert. — [Bot.] Paardebloem, bonds
f., papekruid n., leeuwetand ni. (dent de lion).-ros
ste wat u gebeuren kan; ook: dat is uwe laatste
toevlugt. Je serai vatte pis aller , 't mag loopen — Pisser, V. n. (fam.) Pissen, wateren. — (Loc.
zoo 't wil, op mij kunt gij rekenen of staat maken. prov. et pop.) P- contre Ie soleil, tegen de maan
— DE MAL EN PIS, DE PIS EN PIS, loc. adv. Van bla/fen. P- sur la fosse de qn., iemand overheen.
kwaad tot erger, hoe langer hoe erger: Le malade C'est Jociisse qui mine les poules p-, 't is een
va de mal en p-, de p- en p-, het gaat met den jan-hen, jan-gat, keukenklouwer, potkeker, erwten
Bij uitbreiding: Druppelen, afdruppelen,-telr.—
zieke hoe langer hoe erger.
Pis, ni. Uijer m., speen f. Vache a gros p-, koe lekken: La cave pisse encore, de kuip druipt nog
af.
—
[Pêche]
Faire p- les harengs of Tenir les
met grooten uí,^er. — t PIS, m. Borst, maag.
Pisaire, adj. (bidact.] Ter grootte eener erwt. harengs à Ia pisse, de haringen laten uitdruipen.-Somtijds
ook
als
v. a. gebézigd: P- du pus, du sang,
Pisang, m. [Bot.] Adams- of paradijs-vfigeboona m., een waar pronkrée,wwas in Azië, Afrika etter, bloed wateren. — Pisse-sang, m. [Bot.]
en t1'est- .Indië. — Paradijs- of Adamsvijg , ba- I7olksnaam van den aardrook (fumeterre).—Pisseer, m., -ease, f. Pisser in., pisster f., inz. hij
naan f. (vgl. BANANE).
of zij, die dikwijls het water loost. — (pop. et
Pisaphalte, n1., z. PISSAPHALTE.
déni+lr.) C'est une p-, 't is eene piskous.
Piseantine. f., z. v. a. PIQUETTE.
Pissite, m. [Bid. alle.] Teerwijn, pekwijn m.
Piseatoire, Piseatorien, ne, ach. [bidact.]
De visscherij of de visschors betreffend, daartoe --- [Minér.] Peksteen m.
Pissoir, m. Pishoek; pisbak in.
adj.
behoorend, piscatórisch. — Piseatrice,
Pissote , f. 4floopkraantje onder aan eerre
f. [Alchéol.] Femme p-, visschende , hengelende
waschkuip.
-- Pissoter, v. n. Dikwijls en telkens
vrouw. — Piseieeptolo ie, f. Verhandeling f.
over 't visschen, over de vischkunst. -- Piscieo- een weinig pissen. — Pissotière, f. Pishoek m.
Ie, f. [If. n.] Soort van bloedzuiger m. — Pisci- -- (fain. of dcmni.gr.) Fontein f., watersprong m.,
culture, f. Kunstmatige visclzteelt of verrnenig- die weinig water geeft, pisstraal ni.
Pistache, f. Groene amandel m., de olieachvuldiging der vissclien, p i s c i Cu l t u u r f. — Piseidie, f. [Bot.] Vischboom n:., een amerikaansch tige, welsmakende, naar de hazelnoot gekkende
vrucht
van den pistache-boom, p i stack e f. -- P-bedwelmt.
de
visschen
welks
schors
n.,
gewas
Pisciforn,e, adj. [Didact.] Vischvormig. —Pis- sauvage, plinpernoot, klappernoot, wilde pistache f.
—
Pde
terre, z. V. a. ARACHIDE. -- Pistacialnntezt, m. (pr. —than) [Pèche] Slijmig vicchaas n.—Piseinal, e, adj. [H.. n.] Invischvijvers o f ehier, m. Groene amandelboom, pistache -boom m.
in
't
en in Zuid-Europa [pistacia verg] .
Oosten
vischkommen levend. — Piscine, f. [Ant. ram.]
Vischvjjver m., vischkaar f.; — badkom, badkuip f. Faux p-, of P- sauvage, wilde-pistacheboom, klap — [H. ottom.] Wasclibad, badwater n. bij eene turk pernotenboom m. [staphylea pinnata) . -- Pistamoskee. — [I:1. Sainte] P- of P- probatique,-sche cite of Pistazite, f. [Midi'.] , Eene meestal
het badwater van Siloam of Bethesda: Un ange pistache-groene steensoort, z. v. a. EPIDOTE.
Piste, f. Spoor, voetspoor n., indruk, dien de
descendit dans la p-, troublait l'eau, et Ie premier malade qui y était jeté fut puin, een engel voetstap van het dier achterlaat. Perdre la p- de
daalde neder in 't badwater, beroerde het water, l'animal qu'on poursuit, het spoor van het dier,
en de eerste zieke, dien men daarin nederli.et, werd slat men aagt, kwijt raken. — Bij uitbreiding ook
genezen. — [Cath.] Plaats f. in de sacristie, waar van menschen llebézigd: Suivre des voleurs it la
het waschwater der heilige vaten wordt uitgestort. p-, dieven op het spoor volgen. --(fig.) Les re— Piseivore, adj. [Didact.] Vischetend, zich mords sufvent le crime à la p-, de wroeging volgt
met visschen voedend . — PISCIvOE , m. [11. n.] de misdaad op het spoor. — [Man.] Hoefslag m.
Vischslang f., vischvreter m., eene groote ameri- P- simple, double, enkele, dubbele hoefslag. Tra
sur deur p-s, een paard op twee-vailerunch
kaansclze slang, die van viseb leeft.
Pisé, m: [Constr.] Stampaarde, gestampte of hoefslagen rijden.
Pistie, f. [Bot.] Dik eendenkroos n.; watersaineengeslagen aarde voor sommig bouw werk, pisé.
Bátir en p-, z. v. a. PISEB . — Piser, v. a. Met lade f., waterananas m.
Pistil, ni. [Bot.] Stamper m., stampertje n.,
pisé of stampaarde bouwen. — De aarde voor den
pisti-bouw tusschen twee planken zamenpersen, p i- het vrouwelijk orgaan of bevruchtingswerktuig der
planten.
Le pistil se compose de l 'ovaire , du style
sé r e n. — Piseen-, m. Pisé-metselaar m.
Pisifère, adj. [Bot.] Erwten of erwtvormige et du stigmate, de stumper bestaat uit het vrucht
liet stijltje en den stempel. — Pistillai--beginsl,
zaden dragend. — Piseiforane, adj. Erwtvorwig. — [Anat.] Os p-, erwtbeentje n., het vierde re, adj. [Bot._ Tot den stamper behoorend, den
handwortels-beentje van de eerste rij (ook Os len- stamper betreffend. —PIST!LLAIRE,f. [Bot.] Stamperticulaire of orbiculaire, Os hors rang geheeten). vormige paddestoel m. -- Pistillifère, adj. [Bot.]
Tubercules p-s, erwt- of wratvormige hersenknob- Een' stamper dragend of bevattend. — Pistillifornne, adj. [Bot.] Stampervormig. — Pistillibels in. pl.
Pisiter, V. n. Sjirpen , schreeuwen (van den pare, adj. [Bot.] Een' stamper voortbrengend.
-f- Pistolade, f. Pistoolschot n.
spreeuw).
Pistoie, f. [Nlétrol.] Pistool f., eene goudmunt
Pisoir, Pison, ni. [Tech.], Soort van stam
-per in verschillende landen en van uiteenloopende waarvoor de pisé-aarde (vgl. PIsE).
de, doorgaans echter ongeveer 9 1 /2 á 10 gulden. —
Pisolithe, m. [Miner.) Erwtsteen, een rond
Loc. prov.) La p- volante, geldstuk n., dat onkalksteen, p 1 5 0 1 z til ni.
-korelig

PISTOLET

dersteld wordt altijd tot den gebruiker terug te
keeren. Il faut qu'il ait la p- volante, zijn geld
schijnt nooit op te raken. Etre cuusu, tout cousu
de p-s of d'argent, z. cousu. — Naam der dingen,
die men in eene gevangenis voor zijn geld bekomen
kan; bijzonder vertrek n. in eene gevangenis, waarvoor de gebruiker betaalt. — t [Arqueb.] Klein
geweer n., dat met ééne hand werd: afgeschoten
(ook pistolet geheeten.).
Pistolet, m.Pistool f., zeer kort vuurwapen, dat
met ééne hand wordt afgeschoten. P- d'arcon of de
Belle; zadel- of ruiterpistool. P- de poche, .zakpistool. Fourreaux de p-, pistoolholsters m. pl. Coup
de p-, pistoolschot n. -- (fig.) Ii s'en alla, après
avoir tine son coup de p-, hij ging heen, nadat hij
zijn schot gedaan had, nadat hij zijne meening, zijn
gevoelen gezegd had. —(Loc. prov.) 11 le tuerait, si
ses yeux étaient des p-s, hij zou hem wel met
zijne oogen willen doorboren; hij werpt hem grimmige blikken toe. Les fourreaux tinent aussi been
que les p-s, de leerlingen zijn zoo knap als de wees
[l^lar.] Knietje n.. duiker, drukker m. van-ters.—
den westergang. — [Phys.] P- de Volta of Pélectrique, Voltasche of elektrische pistool, eene
soort van glazen of metalen gekurkte flesch, gevuld
met waterstofgas en dampkringslucht, die door eene
elektrische vonk , welke men langs een' metalen
draad daarin weet te brengen, ontvlamt en met
een' zwaren knal de stop doet wegvliegen.— [Tech.]
Ketel m. des papiermakers ter verwarming van
de papierstof. — Rond staal n. des perkamentbereiders. — Werktuig n. om kromme lijnen te beschrijven of te teekenen. — t PISTOLET , m. tl'on-

derlijk mensch, zonderling, origineel: Voila un singulier p- ! — -[- Pistoletade, f. Pistoolschot. —
Pistoletier of Pistolier, m. [Anc. mil.] Pistoolschutter in. — t Pistoletter, v. a. Met een
pistoolschot dooden.
Piston, m. Zuiger n. (eener pomp, eener spuit).
P- foulant, perspompzuiger, dompelaar m. P- a
vapeur, stoomzuiger, zuiger van den cilinder. Pde la pompe à air, luchtpompzuiger. La course
dun p-, de zuigerslag m. Tige dep -, zuigerstang f.
P- It garniture de chanvre, pakkingzuiger, zuiger
met hennepen pakking. — Fusil á p-, z. v. a. fusil
it PERCUSSION. — [Mus .] Cornet à p-s , z. CORNET.

Pitance,.f. Spijsaandeel n., spjjsportie, portie f.
(inz. in de `kloosters). — Bij uitbreiding: dage
bestaan, onderhoud n.: Avoir sa p- assuree,-lijksch
een vast bestaan of stuk brood hebben. — Somtijds
ook in tegenstelling met brood gebézigd: (pop.) I1
Y- a tant pour le pain et tart pour la p-, er is
zooveel voor 't brood en zooveel voor den overigen
kost. — Pitaneerie, f. Plaats f., waar de spijsportiën worden uitgedeeld. — Pitaneier , m.
Spijsuitdeeler, schaftmeester m. (in kloosters).
Pitar, m. [H. n.] Tweeschalige venusschelp f.
% Pitand, m., -e, f. (pop.) Plompe boer, boe
-renlum.,
lompe boerin, boerendeern f.
Pite, f. [Anc. métrol.] Kopermuntje, waarvan
er 4 op een denier gingen, mijt f. — z. ook PITTE.
Piteusement, adv. (fam.) Erbarmelijk, jammerlijk, deerlijk: Crier p-, erbarmelijk schreeuwen.
— Piteux , euse, adj. (fam.) Jammerhartig,
jammerlijk, deerniswaardig, erbarmelijk: I1 est dans
un p- état, hij is in een jammer/ijken, deerniswaardigen toestand. — Faire piteuse mine, een
droevig Bezigt zetten. Faire piteuse chère, een sober maal doen.
Ook als subst.: Faire le p-, zich
houden als of men zich in een' erbarmelijken toestand bevond.

Pithéeiens , m. pl. [H. n.] Geslacht n. der
staartelooze apen (margots). — Pitheque, m.
[H. n.] Woudduivel, gemeene of turksche aap m.
Pithomètre, m. [Métrol.1 Vatmeter m., werk
bepaling van den inhoud eens vats. — Pi--tuiger
thométrie, f. Vatmeetkunst. — Pithométrique, adj. De vatmeetkunst betreffend , p 1 t h om é t r is c h: Echelle p-, pithométrische schaal, ver
maat ter bepaling van d o inhoud der va--del
ten, vatmaat f.

Pitié, f. Medelijden, mededoggen n., ontferming,
deernis, erbarming, meedoogendheid, meêlijdendheid f. J'ai p- de lui, ik heb medelijden met hem.
Etre touché, emu de p-, door medelijden getroffen,
geroerd worden. Regarder qn. en p-, dun oeil de
p-, avec des yeux de p-, iemand met een oog van
medelijden aanzien. Ce miserable fait p-, die ellen-
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dige verwekt, baart deernis. — 11 est fier, it regarde les autres en p-, hij is hoogmoedig, hij ziet
op anderen met minachting neder. — I1 fait des
vers que eest p-, hij maakt ellendige, erbarmelijke
verzen. Vous me faites p- de parler ainsi, het
jammert mij , dat gij zoo spreekt. Ce serait grand'
p-, 't zou jammer zijn. — (Loc. prov.) Guerre et
p- ne s'accordent pas ensemble, in den oorlog vindt
geen medelijden plaats. z. ook ENVIE. — Lap-, het
vondelingshuis te Parijs.
Pito, m. [H. n.] Amerikaansche vogel, zoo men
meent eene ekstersoort, p i t o m.
Pitoire. adj f. Canne p-, z. CANONNIERE.
Pitois, Pitoit, m. [Tech.] Grof en kort penseel, verdrj(penseel is.
Piton, in. [Tech., Artill.] Oogbout, ringbout,
ringnagel ni., ringschroef f. P- pour anneau d'embrelage, bout rnet klapmutsring. P- h fourche,
broeking-ringbout. P- traversant le bord, broeking
-ringbout voor karonnaden net vaste broeking. Pa oeil, oogbout. P- de chouquet, oogbout in 't ezels
de croupière, oogbout van de achter- of-hofd.P
inhaaltalie. — PITON, In. [Géorg.] Hooge bergtop m.,
bergspits f. P- inaccessible, ongenaakbare, onbeklimbare bergspits f.
Pitoyable, adj. Mededoogend : medelijdend.
(In dezen zin verouderd.) — Meél2jdenswaardig,
erbarmelijk, deerlijk, jammerlijk, ellendig, slecht.
L'état ad it se trouve est p-, de toestand, waarin
hij zich bevindt, is jammerlijk. I1 lit dune manière
p-, hij leest op eene erbarmelijke wijze. C'est un
écrivain p-, 't is een erbarmelijk, slecht schrijver.
— Pitoyablemeitt, adv. Op jammerl ke, erbar-nelijke, ellendige wijze: Il vit p-, hij leeft ellendig,
erbarmelijk. Vous écrivez p-, gij schrijft heel slecht.
Pitpit, m. [H. n.] Soort van bastaard-nachtegaal m. van Cayenne.
Pitrepite, m. [Corn.] Sterkedrank, soort van
brandewijn m. in de fransche koloniën van Amerika.
Pitrion, m. [H. n.] (pop.), z. v. a. CRÉCERELLE.
.

Pitte, f. of Aloès -pitte of Chanvre des
Indietis, m. [Bot.] Ajave of amerikaansche aloë,

welker tweede schil wee f bare vezels oplevert, pit1 e f. Cordage de p-, pitte-touw n.
Pittizite, f. [Minér.] IJzerpikerts m., zwavel-

en arsenikzuur ijzer n.; p i t t i z i e t m,
Pittone, f. [Bot.] Pittonia, soort van borstbes f.
Pittoresque, adj. De schilderkunst betreffend,
daartoe behoorend; schilderachtig, tot eene schil
behandeling, tot een goed effekt in de-derachtig
schilderkunst geschikt, schilderachtig schoon, pi tto r é s k. Le genie p-, het schilders- talent, schil
Contree p-, schilderachtige streek f.-dersgni.
Attitude p-, schilderachtige houding f. — Bij uit
schilderachtige voorstellingen bevattend,-breidng:
de verbeelding zoo levendig en aangenaam doende
werken, als of men 't beschrevene, werkelijk vóór
zich had: Style p- , schilderachtige stijl m. Description p-, schilderachtige beschrijving f.— [Philol.]
Foor schilders dienstig: Guide p- en Italie, schil
-gids m. in Italië. — [Libr.] Edition p-, uit-ders
tekst gedrukte gravuren , inz.-gavemtind
houtsneden, versierd, pittoreske uitgave f. Magasin
p-, pittoresik magazijn n. — In dezen laatsten zin
ook als subst.: Des p-s, uitgaven met houtsneden
in den tekst. — Pittoresquement, adv. Op
schilderachtige wijze.
Pittospore, m. [Bot.] Plant f. van 't geslacht
der kruisdoornen, welker vrucht veelal een vloei baar hars bevat, pi.ttospórum n.
Pituitaire, adj. [Anat.=► Het slijm betreffend:
Membrane p-, slijmvlies n. Fosse p-, slijmholte f.,
turksche zadel m., eene donkere groeve van het
wiggebeen in de hersenen. Glande p-, slijmklier f.
— Pituite, f. [Mod.] Slijm n., taai ligchaamsvocht: La p- l'étouffe, het slijm doet hem stikken,
hij stikt van 't slijm. Une p- épaisse et recuite,
een dik en taai slijm. — Pituiteux, ease, adj.
Slijmig, slijmerig, verslijmd, vol sl jm: Tempérament p-, sljjmig gestel n. Fièvre p-, slijmkoorts f.
— Ook als subst.: Les p-, de slijmigen, de met
slijm geplaagden.
Pityorne, m. [H. n.] Soort van geelvink m.
Pityriase, f. [ Méd. ] Schilferachtige haarworm m., zemelachtig huiduitslag n. op 't hoofd,
p i t y r i a s i s. — Pityroïde, adj [Méd.] Zemelachtig: Sédiment p- de i'urine, zemelachtig bezinkse l D.
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Pit&, adv. (ital.) (pr. piou) [Mus.] Meer: Ppiano, P- forte, zachter, harder. P- adagio, Ppresto, langzamer, sneller.
Pivane, ni. [H. n.] (pop.), z. v. a. BOUVREUIL.
Pive, m. [H. n.] Vischluis f.
Pivérone, f. [H. n.] Handelsnaam eener venusschelp f.
Pivert, m. [H. n.] Groene specht m. (pie vert),
een der schoonste europésche ^ vogels. — P- d'eau
of P- bleu, z. v. a. MARTIN-PI CHEUR.
Pivette, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. BCUASSEAU.
Pivijie, f. [H.. n ] (pop.) Groote aschgraauwe
sneeuw f.
Pivoife, f. [Bot.] Peonie f. (naar Pcoonie in
Macedonië), pioenroos, pinkster- of koningroos f.
— [H: n.] Oude naam van den bloedvink (bouvreuil).
Pïvori, m. Cassave-brandewijn ni.
Pivot, in. Spil, stift f., duim m., har f., draai
[Arqueb.] P- de la noix, stift van den-punt.
tuimelaar. P- de la baïonette, bajonetstift. Les
deux p-s de la grenadière, de twee oogera van den
middelband. — [Impr.] Schroefpunt f. der pers.
— [Mar.] Punt, spil van de konnpasroos. Le pd' un cabestan, de taats van de spil. P- de pierrier,
vork f. van eene draaibas. — [ Mach. it vapeur]
Balans-tap in. — [Mii.] Spil f., vleugel m. op welken men zwenkt, punt n. om hetwelk eene beweging geschiedt. Les homines du p-, de manschapen aan de spil (die op hunne plaats blijven staan
en den pas markéren, terwijl de anderen zwenken)
— (fig.) Le p- dune affaire, de spil, het hoofdpunt
in eene zaak. La liberté de conscience at de commerce, voilà les deux p-s de 1'opulence dun stat,
gewetens- en handelsvr jheid, ziedaar de beide spil
grondslagen van den rijkdom eens-len,stu
Staats. — [Bot.] hartwortel in. — [Véner.] Elk
der beide uitstekende beenderen, waaruit het gewei
opgroeit.
Pivotal, e, adj. [Phil.] Tot spil of grondslag
dienend. — Pivotant, e, adj. [Bot.] In lood
grond dringend, een' hartwor--regilnd
tel makend.
Pivote, f. [H. n.] Soort van bastaard-nachtegaal m. P- ortolane, ortolaan-leeuwerik m.
Pivoter, v. n. Op eene spil draajen. --- [Bot.,
Hort.] Loodregt in den grond dringen, een' hartwortel maken of schieten.
Pivoton, in. [H. n.] (pop.), z. v. a. FARLOUSE.
Pivre, f. [Agric.] Ziekte f. der aardappelen.
Pizzicato, nl. (ital.) (pr. pite-zi—) [Mus.]
Aanwijzing op lnuzijk voor strjkinstrumenten, dat
men in plaats van den strijkstok de vingers moet
gebruiken, met de vingers geknipt, p i zz i c á t o. —
Ook de toonenreeks, die dus gespeeld moet worden:
Un long p-, een lang pizzicato.
Pjouiquues, f. pl. Soort van zuigpomp f. om bij
drenkelingen het ingedrongen water te verwijderen
(uitgevonden door Louis.)
Placabilité, I. [bidact.] Verzoenlijkheid I.
— Placable, adj. Verzoenljk, verzoenbaar.
Plaeage, m. [Tech.] Het opleggen, het maken
van oplegwerk. — Opgelegd houtwerk n. Table de
pl-, opgelegde tafel f. (bij welke een dun blad van
fraai hout op het dikkere en geringere hout is gelegd). P- par compartiments, vaksgewijs, bont- of
veelkleurig oplegwerk. — (fig. et fam.) Lapwerk,
zamenge flanst werk n. (een boek, dat uit hier en
daar genomen stukken is zamengesteld. — [Mac.]
Vloeibare mortel m. — [Mar.] Opvullingsstuk n.,
dubbeling f. onder de pompen. — Réunir à pl -, los,
vlak, vierkant op elkander zetten, met elkander
verbinden.
Plasage, m. Het plaatsen of plaats geven. —
U-itdeeling der stand- of staanplaatsen op eene
jaarmarkt of kermis. — Regt n., dat inca voor die
plaatsen betaalt, staangeld n.
Plaeaque, m. [Constr.] Leem-, kleimortel in.
Placard, m. Plakkaat n., openbaar aangeplakte
verordening of bekendmaking f., aanplakbiljet n. —
Aangeplakt schotschrift, schandschrift of paskwil n.
— [Impr.] Épreuve en p 1-, of enkel Pl-, proef f.
of aftrek m., die op de eene zijde van een blad
zonder paginéring gedrukt is. -- [Tech.] Sierlijke
bekleeding f. van houtwerk boven eene deur. —
Kas met vakken, wandkas f. in de indieping van
een' muur. — Placarder, v. a. Aanplakken (een
plakkaat). — Met plakkaten bedekken (b. v. de
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muren van een gebouw). — Pl- qn., een paskwil
of schotschrift op iemand maken, dat aanplakken
of verspreiden; iemand in een geschrift ten toon
stellen, havenen. — [Impr.] Platkaatsgewijs. —
[Tech.] Eene bekleeding boven eene deur of kasten
in muurwerk aanbrengen. — SE PLACARDER, v. pr.
Aangeplakt worden. — Zich zelven ten toon stellen, zich aan de kritiek, aan de spoltern-j blootstellen. — Het part. passé is ook adj. Ordonnance
placardée, aangeplakte verordening f. — Mur
tout placardé, geheel met aanplakbiljetten bedekte
muur nl. — (fig.) Ecrivain cruellement pl-, onbarmhartig gehavende schrijver m.
Place, f. Plaats, ruimte, die iemand of iets
inneemt of kan innemen, stede, plek I. Pl- vide,
remplie, libre, ledige, gevulde, vrije plaats. Clianger de pl -, van plaats veranderen. Prendre pl- à
une table, plaats aan Bene tafel nemen. — (Loc.
prov.) Se mettre á la pi- du niais, zich aan 't
midden van de tafel plaatsen. — Arrêter sa p1dans une voiture, eene plaats in een rijtuig bespreken of bestellen. — Queue est Ia pl- de ces
tneubles, de ces livres? welke is (Ie plaats dezer
meubelen, dezer boeken? Une pl- pour chaque
chose et cliaque chose a sa pl -, eene plaats voor
ieder ding en ieder ding op zijne plaats. — Faire
pl -, plaats of ruimte maken, ruim baan maken, op
zijde gaan. Faire pi- à qn-, plaats voor iemand
maken, wat opschikken, opschuiven om iemand bij
zich eene plaats te geven. — ( fig.) Les vieux font
pl- aux jeunes, de ouden maken plaats voor de
jongen. — Faire pl- à qc., plaats voor iets maken,
eene ledige ruimte maken om er iets te plaatsen
(liever in dezen eig. zin: Faire une pl- à une chose);
-- ook: vervangen worden: Les boes abattus font
pl- aux champs, aux phturages, aux hameaux,
et enfin aux villes, de gevelde bosschen worden
vervangen door akkers, door weiden, door ge/inchten en eindelijk door steden. — (fig.) La haine it
fait pt- à la reconnaissance, de haat is veranderd
in dankbaarheid. Les lois cèdent la pl- it l'injustice, de wetten wijken voor de ongeregtigheid. —
Se faire pl-, Se faire faire pl-, zich plaats of
ruimte maken, doen maken. Quitler la pl-, de plaats
verlaten, inruimen. Laisser pl-, pen de p1-, plaats,
weinig plaats laten; (fig.) gelegenheid, weinig gele
aanleiding geven. — Pl- marchande,-genhidof
geschikte plaats voor een' koopman — (lig. et
fam.) Être en pl- marcbande, z. onder MARCHAND.
-- Faire pl- nette, eene woning ontruimen. — Se
tenir it sa pl-, op zijne plaats blijven; (fig.) in acht
nemen wat stand of betrekking vordert, zich binnen
de gezette grenzen houden. — Rernettre qn. it sa
p1-, iemand weder op zone plaats zetten; (fig.)
iemand den eerbied, de achting, de beleefdheid enz.
herinneren, die hij verpligt is te bewijzen. — (ellipt.)
Pl- ! pl- ! maakt plaats! plaats gemaakt! op zijde!
gaat uit den weg ! — EN PLACE, loc. adv.: Les
troupes restèrent en pl- pendant plusieurs heures,
de troepen bleven vele uren achtereen op dezelfde
plaats. — [Prat.] Etre en son lieu et pl- (voor
Etre en son lieu et it sa pl-), op zijn oord en plaats
zijn; z. ook LIEU. — ( ellipt.) En pl- ! op uwe plaats!
elk op zijne plaats! — SITE PLACE, 10C. adv. Op de
plaats zelve: Ces marchandises doivent ètre ven dues sur pl-, die waren moeten op de plaats zelve
verkocht worden. — SUR LA PLACE, loc. adv. Op
de plaats, op eens: Il fut tué, Il tomba mort sur
la pl-, hij werd op de plaats gedood, hij viel plotseling dood neder. Dans cette bataille, it est resté
dix mille hommes sur la pl-, in dien veldslag zin
tien duizend man gesneuveld, op de plaats, op het
slagveld gebleven. — it LA PLACE DE Of EN LA
PLACE DE, loc. prép. In de plaats van: 11 mit son
autorité it la pl- des lois, hij stelde zijn gezag in
de plaats der wetten. — (fig.) Se mettre it (of en)
la pl- de qn., zich in iemands plaats stellen, zich
verbeelden in zijnen toestand, zijne omstandigheden
te zijn. Metten-vous en (à) ma pl-, stel u eens in
mijne plaats. Tout écrivain doit se mettre it la
pl- de ses lecteurs, elk schrijver moet zich in de
Etre it sa p1-, op
plaats zijner lezers stellen.
zijne plaats zijn, in een gezelschap naar zijn' rang
of stand, of naar zin' smaak zijn; ook: in den
post geplaatst zijn, waarvoor men geschiktheid
heeft, waarin men thuis behoort. — Ce mot, Cette
pensée est en (of dans) sa pl-, dat woord, dat
denkbeeld staat op zijne plaats, is op de regte
—
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plaats aangebragt. C'est une plaisanterie hors de
pl-, 't is eene kwalijk aangebragte spotternij. Cela
nest pas tout-a-fait a sa pl-. dat is hier niet geheel en al gepast. -- Trouver pl -, Trouver sa pl -,
vermeld worden: Ce fait trouwera pl- (of aura sa
Pl-) dans l'ouvrage, dat feit zal in 't werk eene
plaats krijgen, vermeld worden. — Avoir, Tenir
pl- dans l'histoire, eene plaats in de geschiedenis
hebben of beslaan, in de geschiedenis vermeld worden of voorkomen, bekend of beroemd zijn. I1 tien dra, prendre sa pl- parmi les grands hommes, hij
zal. onder de groote mannen eene plaats innemen,
onder de groote mannen gerekend worden. — Avoir
one pl- dans le coeur de qn., eene plaats in iemands
hart hebben, door iemand bemind worden. .
Plaats f., post m., ambt n., bediening f. ; — rang,
staat, maatschappelijke stand ni. Pl- importante,
de confiance, gewigtige bediening, post van ver
la uté de sa p1-, 11 est hors de pl-,-trouwen.O
men heeft hem uit zijn' post gezet, hij is buiten bediening. I1 est en pl-, hi bekleedt Bene aanzienlijke
betrekking. Homme en pl-, ambtenaar, staatsbeambte, regéringspersoon m. -- 11 était digne d'occuper la première pl-, hij was waardig de eerste
plaats, den eersten rang te bekleeden. — Cet écoher a souvent la première pl -, die scholier heeft
dikwijls de eerste plaats, den hoogsten rang zijner
klasse. On compose demain pour les pl-s, morgen
wordt er een opstel om de plaatsen gemaakt..—.—..
Plaats, openbare plaats f., plein, marktplein, marktveld n., markt f. La ville de Paris possède un
grand nombre de pl-s: la pl- Vendome, la plRoyale, la pl- de la Concorde, etc., Parijs heeft
een aantal pleinen: het plein Vendome, het Koningsplein, het plein der Eendragt, enz. La grande
pl-, de groote markt. La foire se tent sur telle
pl-, de kermis wordt op dat en dat marktplein
gehouden. (Loc. prow z.:IIAUBERT - P1- de fiacres, plaats, plein der huurrijtuigen (in groote
steden). Cabriolet de pl-, huur-cabriolet f, — Doniestique de pl-, bediende, dien men voor korten
tad in zijne dienst neemt, huurlakkei, loonbediende m. — [Mil.] Pl- d'armes, paradeplaats, oefen
wapenplaats, verzamelplaats-plats,exrc
(Pl- de ralliement) in een kamp. — On a fait
dans la tranchée plusieurs pl -s d'armes, men heeft
in de loopgraven verscheidene wapenplaatsen aan
(om de uitvallen der belegerden te keer te-geld
gaan). P1- d'armes saillante, rentrante, uitspringende, inspringende wapenplaats. — Ook: grens
hoofd-depot der legerbehoeften,-vestingf.mh
onder welke de troepen des hoods terugtrekken,
wapenplaats f. — P1- forte, PI- fortifiée, P1- de
guerre, of enkel Pl -, sterkte, versterkte plaats,
vesting f. Pl- imprenable, inexpugnable, onneembare, onwinbare vesting. PI- frontière, grensvesting . PI- de I'intérieur, binnensterkte, binnenland
de premier ordre of de dépot,-schevting.PI
Pl- de second, de troisième ordre, vesting van den
eersten rang of stapelplaats, vesting van den tweeden, derden rang. Pl-s en premiere ligne, eerste
linie van vestingen, grensvestingen. Pl -s de seconde, de troisième ligne, tweede, derde vestinglinie.
PI- maritime, versterkte haven f., zeevesting. Les
dehors d'une pl-, de buitenwerken tiener vesting.
Le corps de la pl -, de hoofdvesting, het hoofdgedeelte der vesting. Un corps de pl-, een fort. Commandant de la pl -, plaatskommandant. — PI- de
bouche, mond- of spijsportie f., ration n. van een
soldaat. PI- de fourage, voeder-portie, paardenration. Il est du à eet officier six pl-s de boucbe
et quatre de fourrage, dien officier komen zes mond
paarden- rations toe. — [Corn.]-portiënev
Plaats, handelplaats, beurs f.: Avoir crédit sur
la pl-, krediet op de beurs hebben. Négocier un
billet sur la pl-, een papier op de beurs verhandelen. Jours de pl-, beursdagen m. pl. C'est aujourd'hui jour de pl-, 't is heden beursdag. — Gezamenlijke kooplieden en bankiers eener stad: La pl- de
Lyon est une des meilleures de France, Lyon is
Bene der beste handelplaatsen van Frankrijk. —
[Tech.] Werkbank f. of aanbeeld n. des spijkersmids. — Pl- d'assemblage, vul- of laadplaats f.
in eene mijn (waar de erts in de tonnen geladen
wordt). Pl- au charbon, kolenplaats f. (waar de
inhoud der kolenkarren wordt uitgestort).
Placé, e. adj. (en part. passé van placer):
Bátiment bien p1-, goed geplaatst gebouw n. --

Jeune homme pl- dans les contributions directer,
bij de directe belastingen geplaatst of aangesteld
jongeling. — Marchandises avantageusement pl-es,
voordeelig geplaatste, afgezette, verkochte waren f.
pl. -- Il a les épaules bien pl-es, hij heeft goed
geplaatste schouders, draagt zijne schouders goed.
Etre Bien pl- à cheval, goed, fraai te paard
zitten. Cheval Bien p1-, paard, dat den kop goed
draagt. — (fig.) Coeur Bien, haut pl -, goed ge
edel, regtschapen hart. I1 a le coeur mal,-plats,
bas pl -, hip heeft een slecht geplaatst, laag hart.
— Cette plaisanterie, Cette renlarque était Bien
pl-e, die scherts, die aanmerking was goed aangebragt, kwam juist te pas. Cela est fort mal pl-,
dat is zeer ongepast, ontijdig, onvoegzaam.
S Placebo, m. (latin) Oogendienaar, hofvleijer; plasdankbejager m. -- Aller à pl-, vleijen,
pluimstrijken.
Placel, m. [Any. mar.] lof n., blinde klip
-penf.
pl. (in de Middellandsche zee).
Placement, m. Het plaatsen, uitzetten, beleggen, op interesl zetten van geld, geldplaatsing, uit
geldbelegging f. — De uitgezette geldsom f.-zeting,
-- In algemeener' zin: Het plaatsen, het geven
eener plaats aan een persoon of zaak: Le pl- dun
apprenti chez un maitre, de plaatsing van een'
leerling bij een' meester. Le pl- d'une bibliothèque, de plaatsing eener boekerij.
Placenta, m. (pr. —cènn—, ook in de vol
[Anat.] Moederkoek m., nageboorte f. —-gend)
[Bot.] Zaadkoek nn., zaadlob f. (ook tropbosperme
geheeten). — Placentaire, m. [Bot.] , z. v. a.
PLACENTA. — Placentarien, ne, adj. [Bot.]
Uit den zaadkoek of zijne lobben voortgekomen.
— Placentation, Placentature, f. [Bot.]
Wijze, waarop de zaden aan de placenta of den
zaadkoek geplaatst zijn. -- Placentiforwe, adj.
[Bot.] Koekvormig.
Placer, v. a. Plaatsen, stellen, zetten, leggen,
eene plaats geven, eene plaats aanwijzen, eene bediening, betrekking bezorgen. P1- des arbres dans
un jardin, boomen in een' tuinplaatsen. Dieu nous
a placés ici-bas pour travailler, God heeft ons hier
beneden geplaatst om te werken. P1- des livres dans
une bibliothèque, boeken in eene bibliotheek zetten.
Pl- des spectateurs dans une Salle, toeschouwers
in eene zaal plaatsen. Pl- un jeune homme dans
la cavalerie, een' jongeling bij de ruiterij plaatsen.
Ce père a soin de Bien pl- ses enfants, die vader
draagt zorg zijne kinderen goed te plaatsen, in
voordeelige betrekkingen te brengen. — Pl- un
ouvrier, een' werkman plaatsen, werk geven. —
(fig.) Ou placez-vous le déluge? waar plaatst gij
den zondvloed? wanneer heeft naar uwe meeping
de zondvloed plaats gehad? — Vous me placez
dans une position difficile, gij brengt mij in een'
moeijeljken toestand. — Ses talents et ses vertus
le placent au premier rang, zijne bekwaamheden
en deugden plaatsen hem in den eersten rang. —
Pl- Pion une citation, eene aanhaling op hare regte
plaats aanbrengen. — ( fig.) Il place Bien ce qu'il
dit, wat hij zegt, brengt hij juist ter snede bij. Pl une anecdote, une plaisanterie, eene anekdote, eene
spotternij van pas aanbrengen. — Pl- Bien ses
aumones, zijne aalmoezen met oordeel uitreiken. —
P1- Bien son amitié, P1- en bon lieu sa confiance,
zijne vriendschap, zijn vertrouwen schenken aan
lieden, die 't waardig zijn. — [Corn.] Pl- des marchandises, koopwaren plaatsen, afzetten, verkoopen.
— In gelijken zin: Pl- des billets de loterie, de
spectacle, loterij-, schouwburgbriefjes plaatsen of
aan den man brengen. — Pl- de l'argent, geld
plaatsen, uitzetten, beleggen, op interest of rente
zetten, in eene onderneming steken. — Pl- de Jargent à acquérir une maison. geld tot den aankoop
van een huis gebruiken. — [ Escr.] Pl- son coup,
zijnen stoot, zijnen houw goed aanbrengen. — [Jeu]
PI- la balie, son coup, zijnen bal goed uitslaan. —
[Man.] Pl- un homme a cheval, iemand te paard
leeren zitten, leeren rijden. Pl- un cheval, een
paard de goede houding leeren aannemen. — SE
PLACER, v. pr. Zich plaatsen, eene plaats innemen:
Se pl- dans un eerde, zijne plaats in eenen kring
nemen. — Parmi tapt de héros je nose me pl-,
onder zoo vele helden durf ik mij zelven niet plaatsen. — Elle s'est placée comme domestique chez
Mr. P., zij heeft zich als dienstbode bij den heer
P. verhuurd.

),
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. Plagier, v. a. et n. Plunderen, bestelen (een.
Placet, m. Verzoekschrift, smeekschrift, adres n.
schrijver, een boek); letterdieverj plegen.
(In dezen zin door pétition verdrongen). -- [Jur.
Piagieux, m. ]N. n.] Soort van heilbot f.
[Pokt.)
Aanvraag f, om gehoor bij de regtbank. —
Plagionite, f. [Minér.] Een te Wolfsberg geKoninklijke toestemming, inwilliging f. der hooge
landsregéring, inz. tot bekendmaking en uitvoering vonden mineraal, plagioniet m.
Plagiostonne, adj. [H. n.] Het scheef of dwars
van pauselijke verordeningen, pia c e t n. — t PLAgelegen mond. — PLAGIOSTOMES, m. p1. ScheefmonCET, m., z. V. a. TABOURET.
dwarsbekken in. pl., eene familie van kraak
den,
pl.
Plankjes
m.
j, Plachettes, f. pl. [Constr.]
ook: eene soort van zeeëgels. — Pla--benvisch;
om de pannen of leijeu te dragen.
J'laceur, m. Plaatser , verkooper , aan den giare, adj. [ H.. n.] Alet vlakken of hor•izontalen
man brenger; plaalsbezorger m. (altijd door eene staart. — PLAGIURES, m. Vlakstaarten m. pl. (van
bepaling vergezeld, in onderscheiding van placier): 't geslacht der cetaceën of walvisschee).
Plaid, m. [Jur.] Pleidooi, pleit n , pleitrede f.
Pl- de billets, plaatser, verkoopar van biljetten.
(alleen nog gebruikt in): (Loc. prov.) Peu de eboPl- de domestiques, plaatser van dienstboden.
Placide, adj. Vreedzaam, rustig, kalm, stil: Be, peu de pl -, om eene beuzeling moet men niet
Coeur, Esprit pl -, rustig hart n., kalme geest m. veel water vuil maken. — In 't meervoud betee— Placidem ent, ode. Op stille, rustige wijze. kende het : Pegtszitting f., waarbijgepleit werd,
pleitdag m
.; ook: de vergaderingen,
iin welke, onder
— Placidité, f. Kalmte, rustigheid f.
Placier, m. Plaatsaanwijzer (bij ceremoniën, de fransche koningen van de twee eerste rassen,
de
feesten, enz.). — Marktmeester m. — [Corn.; Plaat- de regtszaken beslist werden; uitspraken of vonser, aan den man brenger (van handelsartikelen, nisen dier veranderingen. — (Loc. prov.) Etre sage
au retour des pl -s, door 't verlies van een proces
boekwerken, enz.).
Placite, e, adj. [Jur.] Goedgekeurd , bewil- wijs worden of den pleitlust verliezen, met schade
ligd, toegestemd. — Weleer ook als subst. m. Groote wijs worden. -- PLAID, m. Geruite wollen mantel m.
der Bergschotten — Mantel met mouwen.
regtszitting f.
Plaidable, adj. Bepleitbaar, verdedigbaar voor
Placnne, f. [H. n.] Schijf- of koekschelp. Plplacenta of Vitre chinoise, doorzigtige schijfschelp, de regtbank : Cause pl- , bepleitbare zaak f. —
pl -, pleitdag in. —5 Plaidailler of PlaiJour
1
vensterruit f., chineesch glas n.
Pladarote, f. [Méd. anc.] Week spekgezwel- dasser, v. a. (dénigr.) Slecht pleiten. -- Gedurig
pleiten,
pleitziek zijn. — Plaidant, e, adj. Pleiletje n. in 't celweefsel der oogleden, p l a d a r ótend, voor de regtbank eene zaak verdedigend:
ma n., pladarósis f.
Plafond, m. Zoldering, kamerzoldering f., bo- Avocat pl -, pleitend, voor de balie optredend advovengedeelte van Bene overdekte plaats, van eene kaat (vgl. consultant). — Pleitend, in een proces
zaal of een vertrek, dikwijls met pleister bedekt gewikkeld: Les parties pl -es, de pleitende, procesen soms met schilderwerk versierd, plafond n voerende partijen f. pl.
Plaider, v. n. Pleiten, een proces of regtstrjd
Pl- de plátre, gipszoldering. P1- de peinture, beschilderd plafond, dekschilderstuk n. — [ Hydraul.] voeren, procedéren; eene zaak voor de balie verdededigen:
I1 se ruine a, p1-, hij maakt zich arm met
waterkom.
van
eene
P1- d'un bassin, grondvlakte
— [Mar.] Vloer m. van de zeet of zitplaats, zitte- pleiten. Cet avocat plaide pour mol, die advokaat
bord, ruggebord n. eener sloeg). — [ Menuis.] Pl- de pleit voor mij. — (fig.) La franchise de sas aveux
porte, de croisée, dekplaat f. boven eerie deur- of plaide en sa faveur, de openhartigheid zijner bevensteropening. — [Pdtiss.] Groote vertinde kope- kentenissen, pleit, spreekt in zijn voordeel. — (Loc.
ren bakplaat f., bakblik n. — Plafonneage, m. prov.), z. CEDULE. — PLAIDER, v. a. Bepleiten, voor
Het bekleeden van een plafond of zoldering; zol- 't geregt verdedigen: Pl- une mauvaise cause, eene
derbekleedi.ng, pla fonnéring f. — Plafonuer, slechte zaak bepleiten. Plaider soi-mème sa cause,
V. a. Eene zoldering bekleeden, bepleisteren, p l a - zelf zijne zaak bepleiten of verdedigen. — (fig.) Plf o n n é r e n. [Peint.] Pl- une figure, eene figuur la cause de l'innocence, des opprimes, de zaak der
aan een plafond naar de regels van 't perspektief onschuld, der verdrukten bepleiten, voorstaan, ter
inkorten. — In dezen zin ook als v. n.: Figure qui harte nemen, verdedigen. — (absol.) I1 plaide fort
plafonne, figuur f., die naar de regels van 't per- bien, h ij verdedigt zijne zaak goed. — (Loc. prov.
spektief aan een plafond geschilderd is. — SE PLA- et fam.) Pl- le faux pour savoir le vrai, met eene
leugen achter de waarheid zoeken te komen. -FONNER, V. pr. Geplafonneerd worden. — Het part.
passé is ook adj : Chambre richement plafonnée, Somtijds ook met een' persoonsnaam tot voorwerp
rijk geplafonneerde kamer f. — Plafonneur. ni. gebézigd : Pl- un tuteur pour lui faire rendre
Plafond-maker; stukadoor van kamerzolderingen; compte, Benen voogd voor de regtbank roepen, tegen een' voogd pleiten, om hein rekenschap te doen
plafond-schilder m.
Plagal, adj. m. [Mus.] : Le mode pl- of als afleggen. — SE PLAIDER, v. pr. Bepleit worden. —
Tegen elkander pleiten of procedéren. — Het part.
ernstige
toonsoort.
statige
en
subst. Le p1-, de
Plage, f. Zandstrand, strand n., zacht of/wi- passé is ook adj.: Cause bien plat/we, goed bepleite,
verdedigde zaak f.
lend gedeelte des zeeoevers, dat alleen met hoog
t Plaiderean, nil., Z. V. a. CHICANEUR. -water onderloopt. Se promener sur la pl -, le long
de la pl -, op, langs het strand wandelen. Pl- ou rè- f Plaideresque, adj. Den pleiters of advokaten
gnent les barras , strand , waarop voortdurend eigen, regtsverdraaijend. --t Plaiderie, f. Pleibranding staat. — (poét.) Landstreek f., oord. kli- tersberoep , pleitersleven n. — Piaideur, m.,
maat n. — [Géogr.] Streek, hemelstreek f.: Cette -euse, f. Pleiter m., pleitster f., hij of zij, die in
ville est situee vers telle pl -, deze stad ligt tegen een proces is gewikkeld. — Pleitzieke, pleilzuchtrge m. en f. — Plaidoirie, f. Het pleiten; bedie of die hemelstreek.
Plagiaire, m. [Jur. anc.] Menschen- of kin- pleiting f., pleidooi n., pleitrede, dingtaal f.: Plderroover, zielverkooper m. --- .Boekenplunderaar, eloquente, welsprekende bepleiting. — Pleitkunst f.;
letterdief, gedachtendief, hij, die uit eens anders beroep n. van advokaat: Il connaít a fond les sewerken overneemt en dat voor 't zijne laat doorgaan. crets de la pl -, hij verstaat de geheimen der pleit
grond. — Se destiner à la pl -, zich-kunstide
— Ook als adj.: Auteur, Écrivain pl -. letterroovend schrijver, letterdief. Tout siècle est pl- d'un aan 't beroep van advokaat wijden. — Weleer ook:
autre siècle, elke eeuw verrijkt zich met den roof Proces n., regtsstrjd m.: Abhorrer la pl -, een, af(maluwe-plant f. schuw van processen hebben. — t Plaidoyable,
eener andere.
Plagianthe, m. [Bot. ] Nieuwe-zeelandsche adj.: Jour pl-, pleitdag m., dag, waarop gepleit
Plagiarisrne, m. Letterdieverij f. — Pla- wordt. — Plaidoyer, m. Pleidooi n., pleitrede,
pleitmemorie f. (Men zegt doorgaons plaidoirie.) —
giat, m. Letterdiefstal, edachtenroof m., boeken
eens an--plunderig,otmaëenigf.v Plaidoyeur , m., -ease, I. (burl.), z. v. a.
ders letterarbeid, p l a g i a a t n .: Auteur accusé de PLAIDEUR.
Plaie, f. Wond, wonde, kwetsuur f.: P- dan
pl -, van letterdiefstal beschuldigd schrijver. -- Ge
gevaarlijke wond. Panser une pl -, eene-gerus,
overgenomen of uitgeschreven gedeelte: Les-rofd,
plus beaux endroits de son ouvrage lont des pl -s. wond verbinden. Pl- contuse, kneuswond, wond
met kneuzing. Pl- par arrachement, scheurwond.
-- [Jur. anc.] Menschenroof, kinderroof m.
Plagiaiile, m. [Ant. gr.] Fluit f. met om ge- Pl- par brugure, brandwond. Pl- dune arme a
feu, schotwond, geschoten wond. Pl- vénimeuse,
bogen einde.
vergiftigde wond. Mettre Ie ter dans une pl -, in
Piagiédre, adj. [Minér.]: Cristal pl-, dwars
kristal n., kristal met scheeve facetten. -vlakig eene wond snijden, met een instrument in eene
-
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wond komen. — [Dévot.] Les cinq pl-s de potre
Seigneur, de vijf wonden van onzen Heer. — (Loc.
fig. et prov.) Mettre Ie doigt sur la pl-, den vinger op de wond leggen: de oorzaak van een onheil,
van een' tegenspoed, enz. met juistheid aanwijzen.
I1 ne demande que p1- et bosse, z . BOSSE . P1d'argent nest pas mortelle, P1- d'argent peut se
guérir, geldverlies kan men te boven komen. —
Likteeken n.: Le vieux soldat est toujours fier de
montrer ses blessures, een oud soldaat toont graag
zijne likteekens. — [Bot.] Les pl-s d'un arbre,

de kwetsuren, scheuren f. pl., gaten n, pl. van een'
boom. — (fig.) Onheil n., ramp f., rampspoed m.;
hartzeer, verdriet n., kommer m., grieve f. La per-

te de cotta bataille est une pl- qui saignera longtemps, 't verlies van dezen slag is eene wonde, die

lang zal bloeden, een rampspoed, waarvan men de
gevolgen lang zal ondervinden. La pl- qui blesse
Ie coeur, de wonde, de smart, de grieve, die 't hart

kwetst. A Dieu ne plaise que je rouvre des pl-s
déjà fermées, God beware mij, dat ik reeds gesloten wonden weder zou openrijten. Sa langue fait
des pl-s, hare tong brengt wonden toe, zij spreekt
kwaad, lastert. — [Ecrit.] Plaag f.: Les dix pl-s
d'Egypte, de tien plagen, van Egypte. — (Loc. fam.)
C'est la onzième pl- d'Egypte, of Cast ene pid'Egypte, dát is een onverdrageljk mensch, eene

onuitstaanbare zaak.
Plaignant, e, adj. [Jur.] Klagend, aanklagend: La partie pl-e, de klagende partij f. — Ook
als subst. m. en f. Le pl-, La p1-e, de klager m.,
klaagster f.
Plain, e, adj. Effen, vlak, zonder one jfenheden; glad, gelijk. Pays pl-, vlak land n. Livrer
bataille en pl-e campagne, in 't open veld, in de
vlakte slag léveren. — Velours, Satin pl-, effen,

glad fluweel, satijn n. (Men zegt daarvoor nu doorgaans uni.) — [Fauc.] L'oiseau va de pl -, de valk
zweeft, drijft op de wieken, vliegt met uitgesprei-

de, niet fladderende vlerken. —Plain-chant, Plain-

pied , z. beneden. -- PLAIN, 111 . [Tech .] , z. PELIN.
— Plainage, m. [Tech.] Het bewerken der hui
kalkkuip (vgl. PELIN).
-deni
Plain-chant, m., z . CHANT . — [H. n.] Volks
een' ongelijk gevleugelde vlinder in. —-namv
Notenslak, noten- of muzikschelp (ook volute musique geh.eeten). (Plur. Des plains-chants.)
Plaindin, m. [Conn.] Soort van schotsche serPie f.
Plainclre, V. a. Beklagen, betreuren, bejammeren, deernis of medelijden hebben: Je vous plains
dans Ie fond du coeur, ik beklaag u van harte.
Personne ne le plaignit, niemand betreurde, beklaagde hem. Je vous plains de la perte que vous
avez faite, ik beklaag u wegens 't verlies, dat gij
geleden hebt. Vous ëtes bien a pl-, gij zijt zeer te
beklagen. — Ongaarne, met weêrzin geven, karig
toedienen: I1 plaint le pain à sas geus, hij gunt
zijn volk het brood niet, 't is hem leed, 't gaat
hem aan 't hart, dat hij zijn volk den kost moet
geven. II ne plaint point l'argent, la dépense, hij
ontziet, spaart geen geld, geene uitgaven. I1 ne
faut pas pl- sa peine, son temps your sas amis,
voor tine vrienden moet men zijne moeite, zijnen
tijd gewillig veil hebben . — SE PLAINDRE, v. pr.
Klagen, jammeren, weeklagen , zich beklagen : I1
souffre sans se pl -, hij lijdt zonder te klagen. I1
se plaint comme an petit enfant, hij jammert als
een klein kind Que gagne-t-on á se pl- ? wal wint
men met klagen. --- (Loc. prov.), z. onder MARIE.
— Klagen, zich, beklagen, zijne klagt doen, zijn
misnoegen of verdriet betuigen (in dien zin door
áe of de ce que of qua gevolgd): I1 se plaint fort
de nous, hij beklaagt zich zeer over u. Quel sujet
a-t-il de s'en pl -? welke oorzaak heeft hij, zich
daarover te beklagen? Je me plains de ce que vous
m'avez insulté, ik beklaag mij er over, dat ge mij beleedigd hebt. I1 se plaint qu'on ait voulu le battre.
hij klaagt, dat men hem heeft willen slaan. — Zich
in repten beklagen, eerie klagt indienen: I1 ast allé
se pl- an juge de paix, hij is zich bij den vrcderegter gaan beklagen. — Zich zelven uit gierigheid
onthouden, zich niet gunnen: I1 s'est plaint toute
sa vie le boire at le manger, hij heeft zich in zijn
gansche leven noch eten noch drinken gegund, niet
zat ,gegeten noch gedronken.

Flame, f. Vlakte f., vlak land, vlak veld n.
Une pl- entourée de montagees, eene met bergen
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omgeven vlakte. La Pologne est un pays de pl -s,
Polen is een vlak land, een land, dat veel groote
vlakten heeft. — Pl- d'eau, watervlak n., watervlakte f. —(poét.) La p1- liquide of humide, de zee,
het pekelveld. La pl- celeste, azurée, étoilée, Les
pl -s de Fair, de hemelvlakte, de hemelvelden n. pl.,
het uitspansel. — [Agric.] Soort van kleine ploeg m.
— [Bias.] Smalle of versmalde schildvoet m. (ter
hoogte van één deel). — [Banuf.] Planeer- of
glanswerktuig n. — [H. de France] , z. V. a. SlA-

1HAis. — [Clsirom.] Pl- de Mars, gedeelte in. van
't midden der hand, driehoek m. (triangle).
Plain-pied, in. [Constr.] Woni.?zg of huisvesting f., die uit eenige kamers gelijk gronds, zonder
optreden of trappen bestaat. I1 occupe un pl -, h ij
bewoont vertrekken gelijk grands — DE PLAIN-PIED,
loc. adv. Gelijk grands, zonder op- of af te treden.
On va dune chambre à l'autre de pl-, men gaat
gelijk gronds uit de Bene kamer en de andere. —
(Íig.) Cela va de pl -, dat gaat als van zelf, zonder
.

moeite of zwarigheid. (klagt f.

t Plaint, m. Gekerm n., jammertoon m., weePlainte, f. Klagt, wee- of jammerklagt f., geklag, gekerm, gejammer n. Les pl-s d'un malheureux, d'un malade, de klapten, weeklagten van
eenen ongelukkige, van eenen zieke. Stouffer ses
pl-s, zijne klagten, zijn gekerm smoren, inhouden.
--- Ook van sommige dieren gebézigd: (poét.) La
pl- amère du rossignol, de jammerklagt des nachtegaals. — Klagt, aanklagt f.. beklag n.; regterljke
aanklagt f., klaagschrift n. 11 en porta ses pl-s au

père, hij deed er zijn beklag over aan den vader.
— Le juge de paix a recu sa pl-, de vrederegter
heeft zijne klagt aangenomen. P1- en faux, besclzuldiging f. van valschheid.
Plaintif, ive, adj. Klagelijk, klagend, op klagenden toon, droevig, kermend: Voix pl-ive, klagende stem f. Chant pl -, klagelijk, weemoedig gezang n. -- (poéi.) La pl-ive Philomela, de klagen
(nachtegaal). Le ruisseau pl -, de-dePhiloné
klagende, droevig ruischende beek f. Manes pl -s,
Onsbres pl-ives, klagende sch.immnen f. pl. (der afgestorvenen). — Klaagziek, altijd klagend en jammerend: II ast toujours chagrin, plaintif, hij is altijd verdrietig, vol klagten. — 5 Plaintiveinent,
adv. Met klagende stem, klagelijk, klagenderwijze:
I1 chant.e pl-, hij zingt niet eene klagende stem.
Plaire, V. n. Behagen, bevallen, aanstaan, aan
zijn, de zinnen of den geest streelen, be--genam
hageljk, bevallig zijn, iemandsgenegenheid of liefde
winnen. Sans être belle, alle plait a tout le monde, zonder schoon te zijn, behaagt zij een' ieder.
Ce qui lui a plu une foil, lui plait toujours, wat
hem eens behaagd heeft, bevalt hem altijd. Cette
couleur ne me plait pas, deze kleur staat mij
niet aan. La femme à la quelle it voulait pl-, de
vrouw, die hij wenschte te behagen, die hij ge,renegenheid wilde inboezemen. — (absol.) Avoir fart,
Ie secret de p1-, de kunst, het geheim om te behagen bezitten. — (Loc. ram.) Cela vous plait à dire,
dat behaagt u, dat gelieft u zoo te zeggen.

-- -^---

PLAIRE, V. imp. Behagen, goed vinden, willen, lusten,

gelusten, gelieven: I1 a pie ui Dieu cie l'aftliger, het

heeft God behaagd hem te bedroeven. I1 nle plait
den user ainsi, het lust mij, ik vind goed aldus te
handelen. it ne me plait pas, que nous y alliez,
het behaagt mij niet, staat m ij niet aan, dat gij
daarheen gaat. (Somtijds met weglating van de) Il
vous plaira payer, gelief te betalen. La faveur qu'il
vous a plu me faire, de gunst, die ge mij wel hebt
willen bewijzen. — Si! vous plait (als beleefdheidsterm), als 't u belieft: Faites-moi, s'il vous plait,
le plaisir de Ie lui dire, doe mij, als 't u belieft, het
vermaak van 't hem te zeggen. --- Somtijds ook ge-

bruikt om eenige kracht of nadruk aan 't geen uien
zegt te geven: Sachez, s'11 vous plait, que je `aurai me faire obéir, weet, als 't u belieft, dat ik
mij zal weten te doen gehoorzamen. — (due vous
plait-il? of ellipt. Plait-il ? wat belieft u? wat is
er van uwe dienst? — Ook (even als het nederduitsch: wat belieft u ? wat blieft ?) gebruikt om te
kennen te geven, dat men iemand niet verstaan
heeft. -- Je compte partir denlain, s'il pla?t Im
Dieu, ik denk morgen te vertrekken-, zoo God wil.
. — (Loc. prov.), z . DMEU . 11 ast levant lui (of anprès de lui) a plait-il maitre, hij speelt bij hem
den onderdanigen dienaar. — PLAISE a DIED QUE,
PEUT It DIED QUE, loc. conj. Geve God, Gave God,
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dat... Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi, geve God,
more God geven, dat het zoo is. Plait a Dieu que
cela fut vrai. gave God, dat dit waar was. -Dieu ne plaise que j'y consente jamais, God behoede mij, dat ik ooit daarin zoude toestemmen. —
Ook enkel: A Dieu ne plaise! dat verhoede God!
— Plaise au roi, het behage den koning, mogt het
den koning behagen. — SE PLAIRE, v. pr. Zich
zelven behagen of bevallen, voldaan of tevreden met
zich zelven zin. I1 plait á tout Ie monde et ne
saurait se pl-, hij bevalt iedereen en kan zich zelven niet bevallen. — Behagen scheppen, vermaak
of genoegen vinden (in iets te doen); gaarne ergens
zin: Son frère se plait a lire, zijn broeder schept
genoegen in het lezen. 11 ne se plait R riep, niets
geeft hein vermaak, hij schept nergens genoegen
in. — I1 se plat It la campagne, hij is gaarne
op liet land, hij schept behagen om op het land
te zijn. — Bi uitbreiding ook van dieren en
planten gezegd, die ergens gaarne zijn of groeijen
en zich wel bevinden : tieren, gedijen, wel aar
Le gibier se plait dans les taillis, het 'wild-den:
houdt zich gaarne in kreupelbosschen op. Lavigne
se plait dans les terrains pierreux, de wijnstok
tiert, aardt wel in steenachtige plaatsen. — Elkander behac;en of bevallen: Les femmes se plaisent
rarement les unes aux antics.
Pia isaaiitnent, adv. Behagel jk, bevallig; op
bevallige, aardige, geestige wijze. I1 raconte pl-, hij
vertelt aardig, bevallig. — Belagchel k, koddig:
Elle Plait p]- habillée, zij was op eerie koddige,
belagchelijke, zotte, potsierlijke wijze gekleed.
t Plaisanee, f. Vermaak, genot n., lust in.
(nu alleen nog gebruikt in): Maison, Lieu de pl-,
lusthuis n., lustplaats f., buitengoed n.
Pl ais alit, e, adj. Vermakelijk, lachwekkend,
aardig, kortswijlig , grappig : II nous a fait un
conte très-pl- , hij heeft ons eene zeer aardige,
grappige geschiedenis verhaald. Une aventure pl -e,
een aardig, lachwekkend avontuur n . Un homme
p]-, een aardig, grappig, vermakelijk man. — In
dezen zin ook als subst.: Passer du pl- au sérieux,
van het kortswijlige tot het ernstige overgaan. —
Weleer ook , zoowel van personen als van zaken,
voor agréable, aangenaam, gebruikt: Demeure pl-e,
aangename, bevallige woning f. 11 West pas pl- d'attendre, 't is niet aangenaam, te wachten. — Belagch.elijk, bespottelijk, zot, vreemd, onvoegzaam,
onwelvoegelijk (in dezen zin altijd vóór het subst.)
C'est un pl- homme, 't is een wonderlijk, bespotlelijk man. Il s'est affublé dun p1- habit, hij heeft
zich in een wonderlijk, zot pak gestoken. Je vous
trouwe pl- de vouloir m'imposer vos opinions, ik
vind is onbescheiden door mij uwe gevoelens te willen indringen. Voyez on peu Ie pl- animal, zie eens
dien onbeschofter kerel. -- PLAISANT, m. Grap
potsenmaker, snaak, boertig mensch m.:-penrak',
C'est un mauvais pl -, 't is een lafje grappenmaker, een spreeuw. C'est le pl- de la compagnie,
hij is de potsenmaker, (Ie grappige man van 't gezelschap. — (fam.) Le p]- de l'aventure , eest
que... , 't koddigste. 't mooiste van 't geval is, dat...
— Plaisanmter, v. n. Schertsen, boerten, korts wijlen, gekscheren : Parlez -nous sérieusement ou
pour pl- ? spreekt gij in ernst of uit kortswijl ? Je
ne plaisante point, la chose est comme je vous la
dis, ik scherts niet ('t is geen gekscheren), de zaak
is zoo als ik ze u zeg. Vous plaisantez sur tout,
de tout, gij schertst, boert met alles. — ( fam.)
C'est un Domme qui ne plaisante pas, avec qui it
ne fait pas bon de pl-, met dien man valt niet te gek
verstaat geen gekheid. — PLAISANTER,-ken,dima
v.n. Voor den'gek houden,uitlagclien, ten. spotstellen,
beet hebben: Its 1'ont tant plaisanté qu'il na pu y
tenir, zij hebben. hem zoodanig beet gehad, uitgelagchen, dat hij 't niet langer kon uithouden. —
Plaisauterie, f. Scherts, snakerij, grap, boert,
boerterij, gekkernij, gekheid, kortswijl, aardigheid,
klucht; spotternij f., spot ni., bespotting, beschimping f. Dire, Faire une p]-, eene grap, eene snakerj zeggen, uitvoeren. II ne faut pas pousser ]a
pl- trop loin, men moet de boerterij of scherts niet
te ver drijven. I1 tourne tout en pl-, hij maakt
uit alles kortswijl. 11 prit ia chose en pl-, hij nam
de zaak in scherts, voor eetre grap op. Je Ie disais
par pl -, ik zeide het uit scherts. PI- a part, alle
boerterij ter zijde, alle gekheid op een stokje. —
S'exposer a la pl-, zich aan den spot, de bespot-

ting blootstellen. La pl- est une arme it deux tranchants, de spotternij is een tweesnijdend wapen. —
Entendre Ia p]-, scherts verstaan, er niet boos om
worden; somtijds ook: de kunst verstaan van te
schertsen zonder te beleedigen (doch in dezen zin
zegge men liever: Savoir manier Bien la pl -). I1
n'entend pas pl-, hij verstaat geen gekscheren: hij
is gaauw geraakt; dikwijls ook: hij is een streng,
naauwkeurig man, men moet bi heng op zijn tellen
passen (vgl. RAILLERIE). — Plaisanntiu, m. (fain.
et dénigr.) Kluchtenmaker, hansworst in. — Z. ook
GoMIR.

Plaise, f. [H. n.] Soort van schol f.
Plaisir, m. Vermaak, genoegen n., vreugde,
geneugte, aangename gewaarwording f. Les pl -s
du corps, des sens, de genoegens des ligchaams,
der zinnen. Les pl -s de l'éine, de l'esprit. de geneugten der ziel, des verstands. Le travail est. souvent Ie père du pl-, de arbeid is dikwijls de vader
des vermaaks. J'achète, a peu de frais, de solides
pl-s, ik koop voor geringen prijs duurzame ve,'maken, blijvend genot. La douleur touche de près au
p1-, de smart grenst digt aan 't vermaak. Le plde pardonner, het genoegen, de vreugde, de voldoe
vergiffenis te schenken. I1 se fait un pl--nigva
de (I1 proud pl- a) In'ol►liger, hij is vol ijver om
mij dienst te doen. — Vermaak n., uitspanning,
verlustiging, vermakelijkheid f., p l e i zier n. P1-s
innocents, nobles, permis, critninels, vulgaires,
défendus, onschuldige, édele, geoorloofde, strafbare,
genieene, verbódene vermaken. Les pl -s de la campagne, de la viile, de uitspanningen van 't land,
van de stad. Jouer pour le pl-, tot uitspanning,
tot tjdverdrij f spelen. I1 donne tout à son pl-, hij
offert alles aan zijne vermaken op. — (absol.) Pl-s,
zinnelijk genot n., weelde f., lust, wellust in., genietingen f. pl., vermaken n. vi., wereldsche geneugten f. pl. Vivre, Se plonger dans les pl -s, in
zinneljk genot leven, baden. La pepte des pl-s, z.
PEKTE. Se rassasier de pl -s, zich aan genietingen
verzadigen. Livrée P de honteux pl -s, elle courait
à sa perte, hare schandelijke lusten volgende, snelde
zij haar verderf te gemoet. -- Wil m., goedvin
believen, welgevallen n.: C'est mon pl- que la-den,
chose se fasse ainsi, 't is mijn wil, mijn goedvinden, dat de zaak dus geschiede. Sous votre bon
pl-, je ferai vela, met uw goedvinden, zal ik dat
doen. Arrèter, Régler une affaire sous le bon plde qn., eene zaak geheel naar iemands welgevallen of believen vaststellen, regelen. — Car tel est
notre pl-, notre lion pl- (oude formule der koninklijke verordeningen), want aldus is onze wil,
ons goedvinden. — Vivre sous le régime du bon
p1-, onder eene willekeurige regéring leven. —
[Hlst.] Les pl -s du roi, of enkel Les pl-s, het koninkl jk jagtgebied. — Menus Pl -s, z. 1IENU ( adj.
et subst.). —Gunst f., dienstbewijs, dienstbetoon n.,
vriendschap f., vriendschapsbl jk, pleizier n. Faites-moi ce p1-, doe mij dat pleizier, bewijs mij die
gunst, die beleefdheid, enz. -- (Prov.) Qui pl- fait,
pl- attend, wie vriendschap doet, vriendschap ontmoet. Ne fait pl- qui ne neut, tot vriendschapsdiensten kan niemand gedwongen worden. — iá
PLAISIR, loc. adv. Naar hartelust, naar zijn' zin
en smaak: Maison bátie b p]-, huis, dat men geheel naar zijn' zin en zonder kosten te sparen heeft
laten bouwen. Cola est travaillé is pl-, dat is met
zorg en smaak bewerkt. — Naar welgevallen, op
zijn gemak: Jai vu tonics ces raretés ii p]-, ik
heb al die rariteiten op mijn gemak bekeken. —
Om te vermaken, verzonnen, verdicht: Un conte
fait b p]-, een voor de aardigheid verzonnen ver
een sprookje, een knapuil. — PAR PLAISIR,-tels,
loc. adv. Uit vermaak, tot tijdverdrijf, uit de grap.
I1 ne travaille a cela que par pi-, hiwerkt daaraan enkel uit tijdverdrijf. Goui.ez par pl- ce vin,
proef om de aardigheid dien wijn eens — [Fauc.]
Faire p]- à l'oiseau, den valk vergunnen zone
prooi de vederen uit te plukken. — [Pátiss. j Soort
van ligte oblie f. in den vorm van een peperhuisje
opgerold.
t Plait, In. [Jur.], z. PLAID.
Plarnage, m. [Tech.] Het ploten; ploting f.
— Plarnée, f. [Tech.] Looijerskalk m., waarin
de huiden ter ontharing worden voorbereid. —
Planier, V. a. [Tech.] Ploten, de huiden laten
wee/een en zwellen en ze vervolgens ontharen en
ontvetten. — Het part. passé is ook adj.: Cuirs,

PLAMOTAGE
Peaux plamés, geplote huiden f. pl. — Flamene, f. [Tech.] .Ploting f.
Planrota ge, m. [Tech.] Het uitkloppen der
suikerbrooden (uit de vormen). --- Plamoter,
V. n. De suikerbrooden uit de vormen kloppen.
-f- Plantuse, f. (pop.) Oorvijg f., klap m.
Plan, e, adj. Vlak, plat: Les pl-es rives de
I'Euphrate, de vlakke oevers van den Euphraat.
(In dezen zin zelden gebruikt.) — [Géom.] Angle
p1-, vlakke hoek, op een vlak getrokken hoek m.
Surface pl-e, plat vlak n. (over 't welfa eene regte
lijn in alle rigtingen zoodanig kan bewogen worden, dat zij altijd in al hare punten het vlak aan
Figure pl-e, vlakke, platte figuur f. Tri -rakt).
pl-e, platte-driehoeksmeting f.—[11ar.]-gonmétrie
Carte pl -e of Carte plate, Navigation pl-e, z.
CARTE, NAVIGATION. — [ Opt.] Minoir pl-, Verre
pl-, vlakke spiegel m., vlak glas n. (vgl. CONCAVE) .
Plan, ni. [Géom.] Vlak n. (surface plane. z.
PLAN, adj.). PI- horizoctal, vertical, incliné,
horizontaal o/' waterpas liggend, vertikaal of
te lood staand, hellend of schuin vlak. PI-s
coupants, elkander snijdende vlakken. P1- tangent, rakend vlak. --- [Géogr.] Pl- du nléridien,
vlak des meridiaans, middagsvlak. — [ Peint.]
La dégradation des pl -s, de afneming, verkleining
der gezigtsvlakken het verkleinen der voorwerpen
van den voor- naar den achtergrond. — [Plays.]
Pl- de gravitation, vlak der zwaartekrac/it.
Constr.] Plan, ontwerp n., schets, planteekening f., plattegrond m., teekening, die den stand
en de verhoudingen der ve 'schillende deelen van
een gebouw, een schip, eene vesting, een' tuin, enz.
aangeeft. Lever, Prendre un p1-, een plan opnemen, opmeten. Pl- de site, grondteekening, grond
plattegrond m. Faire I'élévation d'un-vlaktef.,
pl-, den opstand van een plan maken. Le pl- d'un
siege, d'une bataille, het plan, ontwerp van een
beleg, van een' veldslag. Pl- géométrique, meetkunstige, regtlijnifle teekening. PI- perspectif, perspectief of vérgezigt-teekening. Pl- a vue d'oiseau,
teekening van bovenop te zien, plan in vogel-perspectief (vgl. OISEAU, aan 't einde). PI- en relief,
opgewerkt plan, inodél n. Pl- diametral, plan der
dwarse doorsnede. — [ Mar.] P1- diarnétral d'un
vaisseau, dwarsscheepsvlak van een schip. Pl- horizontal d'un vaisseau, horizontale doorsnéde, waterin f. van een schip (boven de lastl(jn). PI- du
gabariage d'un couple, meetkant m. van een spant.
Pl- vertical latitudinal, vlak van het grootspant,
vertikaal dwarsscheepsvlak. Pl- vertical longitudinal, langscheeps- middenvlak, vertikaal langscheepsvlak. Pl- vertical of de projection, raamteekening,
spantteekening. P1- horizontal, omloop-teekening.
Pl- d'exécution, verbandsteekening. — Pl- darnimage, laag f. watervaten. Premier, second, troisième pl- d'arrimage of d'eau, onderste of eerste,
tweede, derde laag watervaten. — [Taill.] Prendre
son pl-, een kleed op de stof a f teekenen (alvorens
het te snijden). -- (fig.) Plan, ontwerp n., schets,
aangenomen schikking, orde f. of regel m. voor een
werk van kunst, voor een letterwerk; — bij uit
ieder plan of ontwerp, van wat aard ook.-breidng:
Deter son pl- sur le papier, zijn plan op 't papier
brengen. Le pl- dune tragédie, d'un roman, het
ontwerp van een treurspel, roman. Manquer son
pl-, zijn ontwerp niet ten uitvoer kunnen brengen.
— Le pl- dune négociation, d'un traité de paix,
het plan van eene onderhandeling, van een vredes
Concevoir on vaste pl-, een uitgebreid-verdag.
plan, een groot voornemen opvatten. Arrèter un
p1- de voyage, een reisplan maken. — d PLAN!
loc. interj. [Mar.] Onder de doften! (bevelwoord
aan de matrozen eerier sloep enz. om tusschen de
banken op den bodem te gaan zitten) .
Planage, m. Het bewerken niet het haalmes,
den planeerhamer, enz., het planéren(z.FLANER,v.a.).
Planaire, adj. [H. n.] Met platten, vlakken
kop. — PLANAIRES, m. pl. Platwormen m. pl.
Plananthe, m. [Bot.] Soort van lycopodium n.,
wolfsklaauu) m. of gordelkruid, n.
Planebe, f. Plank, deel f. Une p1- de six pieds,
eene plank van zes voeten. PI- de chéne, eiken
deel. Passer un fossé sur une pl-,-houtenplakf
op eene plank over eene sloot of gracht gaan. —
(Loc. fig. et prov.) Faire Ea pl- aux autres, den
weg banen, liet ijs breken. eene brug voor anderen
leggen, hen voorgaan. Cela fern pl -, dat zal den.
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weg voor anderen banen, dat zal navolging vinden.
Se fier sur une pl- pourrie, op eene verrotte plank
vertrouwen: op eenen persoon of eene zaak ver
dat niet verdient, die te zwak is.-trouwen,di
C'est une pl- dans le naufrage, dat is eene laatste
een
laatst
redmiddel, een noodanker. Santoevlugt,
ver une pl- du naufrage, een klein overschot van
zijn vervlogen fortuin weten over te houden. I1 est
maigre comme une pl -. hij is zoo mager als een
hout. — [Mar.] PI- of Pl- de bateau, Pl- à débarquer, loopplank f., loopgang m. La pl- est tirée,
levée, halée, de loopplank is ingehaald, opgehaald.
Jours de pl-, z. jour;. — P1-s de roulis, slinger
Pl- d'ouverture, zwieping f., plank, welke-planke.
men aan 't boveneinde der spanten spijkert, om ze
in hun verband te houden. — [Natat.] Faire la
p1-, op den rug zwemmen, zonder merkbare beweging te maken. — [Thédt.] Monter sur les pl -s;
Bruler les pl-s, z. MONTER, BRlLER. — [ Gray.]
Plaat f., houten of 'metalen blad, waarop f g.uen
gegriffeld zijn oen die af te drukken. Pl- de l;ois,
de cuivre, houten, koperen plaat. — [Impr.] 4fdruk m. eener gegraveerde plaat, plaat, koperplaat,
houtsneêplaat f.: I1 y a dix pl-s dans eet ouvrage.
— P1- d'imprimerie, vorm m. (forme). -- Les p-s
d'imprimeurs d'indiennes, de vormen der sits- of
katoendrukkers — [ Hort.] Bed, tuinbed n. Une
pl- de tulipes, d'hyacinthes, een bed met tulpen,
hincinten. — [ Tech.] Ongekloofd leiblok n. -- Bovengedeelte n. van den houten hiel eens vrouwen
schoens. — Slijpsteen m. met al zijn toebehoor:
Limer of Emoudre en pl-, een stuk met de vijl en
den slipsteen bewerken. — Vlak hoefijzer n. van
eenen muilezel. -- Vlak of onderdeel n. des steg,
beugels. — Schijfvormn nl. des waswerkers. Pi-s a
moule, vormplanken, planken voor de schijfvormen.
Planchéia;e, m. [Tech.] Het bevloeren, bezolderen. — Piancheier, v. a. Bevloeren, beplanken,
bezolderen, met planken of deelen beleggen: PI- une
chambre de bots de chene, eene kamer met eiken
deelen bevloeren. PI- un plafond, een plafond of
zoldering met houtwerk bekleeden. -- Het part.
passé is ook adj.: Chambre planchéiée, niet planken bevloerde kamer f. — Planchéieur, in.
[Anc. nay.] Stellingbaas, steigerbaas. — [Tech.]
Vloerlegger m. van planken, bevloerden.
Planeher, m. [Arch.] Zoldering f ., zolder m.,
gezainenl jk houtwerk, dat de scheiding tusschen
de verschillende verdiepingen van een gebouw uit
ondervlak n. van zulk eene zoldering (dat-makt;—
dikwijls met dun hout- of latwerk bekleed en met
pleisterwerk versierd is), plafond D. (z. PLAFOND);
— in bijzonderen zin: vloer, houten of planken
vloer m., dien men betreedt; beneden bevloering f.
van een gebouw, grondvloer. Établir, Poser les pl-s
d'une maison, de zolderingen van een gebouw leggen. — Toucher de la tête au pl-, niet het hoofd
aan de zoldering, aan 't plafond raken. Suspendre
qc. au pl-, iets aan den zolder of 't plafond han
frotté, lavé, gewreven of geboende,-gen.—P1
gewasschen of geschrobde vloer. PI- parqueté, ingelegde vloer. Danser sur Ie pl -, op den vloer
dansen. Faux pl-, boze zoldering (om de hoogte
van een vertrek te verminderen). P1- enfoncé, onbekleede, niet geplafonneerde zoldering. -- (Loc.
pop.) I1 faut soulager, décliarger le p1-, er moet
wat ruimte in de kamer of de zaal komen, deze
of gene moet er uit (z. ook DECHARGER). — (fig. et
pop.) Le pI- des vaches, de grond, vaste grond m.
(in tegenstelling met het water): Il West Tien tel
que le pl- des vaches, que de marcher sur le pl des vaches, er gaat niets boven 't reizen te land,
't is veel zekerder te land dan te water te reizen.
— (fig. et fam.) Vous me feriez sauter au pl -, gij
zoudt mij (van ongeduld, van kwaadheid, enz.), uit
mijn vel doen springen. — [Anat.] Binnenvlak n.,
bodem m. van deze of gene holte: P1- des fosses
nasales, bodem der neusholten. — [Impr.] Trede f.,
voetplankje n. der gewone drukpers. — [Man.],

z. a. a. PLATE-FORME.

Plancher, v. a. [Tech.] in de lengte of overlangs slijpen (de schaarbladen).
Planchette, f. (verklw. van planche) Plankje n., kleine plank f. — [Géom.] Meettafel f.,
meettafeltje, p 1 a n e h é t n. -- [Man.] Trede f.,
plankje aan den vrouwenzadel, dat als stijgbeugel
dient. -- [Mil.] Kleine toestel tot ontsteking eener
mijn. -- [Tech.] Borstplankje, borstblad n., borst-
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PLANCHON

PLANTATION.
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plaat f. (van verschillende ambachtslieden bij zwaar
boorwerk) .
Planchon, m. [Anc. mii.] Soort van lans f.
[Bot.] Volksnaam van 't kool- of raapzaad

en polijst. Pl- en cuivre, toebereider der koperen
platen voor de graveerstift, planeerder van koperen platen.
Planieandes, m. pl. [H. n.] Vlak- of plat(tolza)
staarten m. pl., een geslacht van ha g edissen. —
Planton, m. [Hort.] Stek in., loot f., tak m. Planieeps, adj. [H. n.] Met platten kop. —
van een' wilg, els, populier, ene., dien men afsnijdt Planieorne, adj, [H. n.] Met platte horens of
om te poten. (De gepote stek heet PLANTARD.) — voelhorens. — Planieosté, e, adj. [Didact.]1Ylet
[Constr.] Balk, krommer m. tot platen of planken. vlakke zijden. — Planidenté, e, adj. [H. n.)
Plan-concave, adj., z. CONCAVE. — Plan- Met afgeplatte tanden.
Planier, m. [Géogr.], z. V. a. PLATEAU.
convexe, adj. Plat- bolvormig: Verre pl -, platbolvormig glas (met ééne vlakke en eene bolle zijde).
Planiflore, adj. [Bot.] Met platte, vlakke
Plane, f. [Tech.] Haalmes n., snijmes met twee bloemen. — Planifolié, e, adj. [Bot.] Vlakblahandvatten (bij wagenmakers, kuipers, boom- en derig. — Planifornie, adj. [H. n.] Van platten
tells subst. m. Platkever m. —
mastenmakers, enz.). Pl- droite, demi-courbe, creu- ligchaamsvorm.
se, reit, half geboren, hol haalmes. — Strijkbout n. Planiinètre, m. [Géom.] Vlaktemeter, werk(der baksteenvormers). — Boek of pakje n. goud- tuig ter bepaling der uitgebreidheid van vlakke
s ,'agersvlies (chaudret). — Gladbeitel in. (der draai figuren, van welken vorm ook (uitgevonden door
tinnegieters). — Pl-s du-jors).—Benim(d Ernst te Parijs), p l a n i m é t e r m. — Planimarteau, de bei le vlakken m. pl. des planeerha- niétrie, f. Vlaktemeetkunst, vlaktemeting f. —
mers. — Pl- à déborder, P1- ronde of Débordoir Planirnétrique, adj. Tot de vlaktemeetkunst
rond, rond snijmes n. der loodgieters. — Trek- behoorend, vlaktemetend, p l a n i m é t r i s c li. --toes n. (der vischhaakmakers voor 't leismaken van Planipède, adj. [H. n.] Platvoetig. — Plani(len weerhaak. — t [Bot.], z. v. a. PLATANE; — penne, adj. [H.. n.] Met vlak uitgebreide vleucok een naar den plataanboom gelijkende aliorn- gels.
PLANIPENNES, M. pl. Vlakvleugelige insecten n. pl. — Planiquene, adj. [H. n.] Platboom m. — [l=l, n.] Volksnaam der bot (pile).
Planer, V. n. Zweven, op de wieken drijven staartig. — PLANIQUEUES, rn. pl. Platstaarten m.
zonder die merkbaar te bewegen: Un aigle qui pl. (waartoe de bever, de lesman of muskusrat beplane dans Fair, een arend, die in de lucht zweeft. hooren). —. Planirostre, adj. [H. n.] Vlak- of
— (fig.) Une banqueroute publique planait sur platsnavelig. — PLANIROSTRES, M. pl. Platbeknos fortunes, een staatsbankeroet zweefde over ken m. pl., een musschengeslacht. — Planisphè(bedreigde) onze fortuinen. — Uit de hoogte be- re, m. [Astr., Géogr.] Afbeelding o f voorstelling
.c chouwen, overzien: De vette hauteur on plane van de hemelspheer of ook van den aardbol op een
cur In capitale, van deze hoogte overziet men de plat vlak, p 1 a n i s p h e e r f. L'astrolabe est ure
reheele hoofdstad. — In zédelijken zin ook gezegd p1- céleste et In mappemonde un pl- terrestre, het
van eene algemeene en verhévene beschouwing des astrolabium is eene hemelsche en de wereldkaart
veestands, van eene hooge vlugt der verbeelding, eene aardsche planispheer. — Planite, f. j_H. n.]
van een gevoel of denkbeeld, dat den mensch als Zeeoor n., eene schelpdierversteening, p1 a n i e t m.
't ware aan de aarde ontvoert: Son génie plane —.Planiusenle, adj. [Didact.]' Bijna vlak of
sur ces matières, zijn genie zweeft over (overziet, plat. — Planiventre, adj. [B.. n.] Platbuikig.
Planoir, m. [Tech.] Planeerbeitel m., polijst
omvat geheel) deze dingen. Mon áme erre et plane
-staln.,poerhm
glans t'univers sur les alles de 1'imagination, mijne
Planorbe, m. [H. n.] Taf elbordschelp, schijf
ziel zwerft en zweeft door 't heelal op de wieken
schelp f., eerre vlakke, eenschalige zoetwaterschelp.
der verbeelding.
PLANER, C. a. [Tech.] Met het haalmes, het snij- — Planorbier, m. Weekdier n., (lat die schelp
mes, enz. (plane) bewerken, effenen, gelijk, effen bewoont, schijfslak f. — Planorbite, m. Ver
schijfslak.
-stend
of glad maken; glad of plat slaan, p 1 a n é r e n.
Plant, m. [Agric.] Stek m., loot, poottelg f.,
-- Marteau á pl-, planeerhamer (der goud- en kopersmeden, tot het plat en glad slaan van 't metaal). scheut, schoteling m. — Jonge, nieuwe wangaard m.,
Planétaire, adj. [Astr.] De planeten betref voor 't eerst vruchtgevende wijnstokken m. pl. —
fend: Systèrne pl-, planeten-stelsel n., gezamenlijke Pas geplante vruchtboom m. — Plantsoen n. van
planeten, die tot het zonnestelsel behooren. Espace, jonge boonren of planten. — [Eaux et for.] Jong
Region pl -, ruimte f., waarin zich de planeten be- bosch (van 20 tot 30 jaren). — Plantage, m.
wegen. Anne pl-, planeetjaar n., tijd, dien de pla- [Agrie.] Het planten; planting f., inz. van suikerriet,
neten tot hunnen omloop rond de zon of de aarde rijst, tabak, enz. in de koloniën; — die planten
besteden. — Carré pl-, loovervierkant n., uit de zelven, plantsoen n., plantaadje f. — [ Tech.] Draaizeven cijfers
van 3 tot 9 gemaakt. — PLANÉTAIRE, M. paal m. der touwslagerfjen.
cijfers
Plantaáiné, e, add, [Bot.] Naar weegbree
[Asti.]
of platte afbeelding f. van den loop
(Ier planeten; kunstwerktuig om de bewegingen der gelijkend. — PLANTAGINEES, f. pl. Weegbreesoorhemelligchamen, inz. de wederzijdsche verhouding ten f. pl.
Plantain, m. Weegbree f. Grand pl -, Pl- -t
van de aarde tot de maan, aanschouwelijk te ma.ken, planetárium n. — Weleer ook z. V. a. bouquet of a larges feuilles, groote, breedbladerige
weegbree. P1- moyen of Blanc of velu, witte of
ASTROLOGUE.
Planète, f. Dwaalster, p 1 a n e e t f. Les or- ruige weegbree. Petit pl- of Pl- à feuilles étroites,
bites des pl-s, de loopbanen der planeten. Pl- su - kleine, smalle of smalbladige weegbree. Pl- psylpérieures, boven-planeten (welker loopbanen, met lion of pulicaire, vlooienkruid n. PI- découpé of
betrekking tot de zon, buiten die der aarde liggen, Corne de serf, wilde kraa jevoet m. Pl- lancéolé,
of die verder dan de aarde van de zon verwijderd subulé , argenté, weegbree snel lancetvormige,
zijn). PI-s inférieures, binnen-planeten (Mercurius priemvormige, zilverkleurige bladeren. Pl- (les Alen Venus, die tusschen de aarde en de zon loopen). pes, alpische of kretensische weegbree. P1- de moine,
Pl -s télescopiques, teleskopische planeten (die alleen monniksweegbree, oeverkruid (literelle). P1- arbre,
door telexkopen kunnen gezien worden). Pl -s du z. v. a. PLANTANIER. Pl- aquatique of d'eau,
second ordre, Pl-s subalternes of secondaires, waterweegbree.
Plantaaire, adj. [Anat.] De voetzool betreffend,
bijplaneten, manen f. pl. — (Loc. prov.) II, est né
sous une heureuse (bonne) pl- of étoile, z. ETOILE. tot de voetzool beiboorend: Muscle pl -, of als subst.
PLANTAIRE, m. Voetzoolspier f. — PLANTAIRES, m.
-- [Tech.] , z. PLANETTE.
Planeten, v. a. [Tech.] Het hoorn of het ivoor pl. [H. n.] Zoolgangers n1. pl., dieren, die alleen
aan de achtervoeten een' afstaand en duim zonder
voor de kammen uitdunnen.
Planétigoie, adj. [Méd.] : Goutte pl -, vliegende, nagel hebben (buidelratten, phalangers).
Plantanier, ni. [Bot.] Een der namen des
zwevende jicht f.
Planétolabe, m. [Ant. asti.] Arerktuig tot banaanbooms (bananier). PLANCON).
Plantard,
m. [Agric.] Gepote stek m. (vgl.
waarneming der planeten, p 1 a n e to lá b i u m n.
Plantat, m. [Agric. [ Eenjarige wijngaard no.
Planette, f. (verklw. van, plane) [Tech.]
Plantation, f. Het planten; planting, aan
Kling f., snijmes n. der mandemakers tot het vlakTemps de Ia pl-, planttjid m. — Plant--plantigf.
snijden der teenen. -- [Mar.] Haal- of riemmes n.
soen n., geplante gewassen n. pl.: 11 fait de belles
tot afronding van 't bovendeel des roeiriems.
Planeer, m. [Tech.] Planeerder, poleerder in., pl -s dans sa terre, hijlegt .schoone plantsoenen in
werkman, die 't zilvergoed planeert, glad maakt zijn goed aan. — Plantaadje, plantagie f., streek
—

„

„

—

-

-

PLANTE
lands, door europesche volkplanters in Oost- en
West- Indie ontgonnen en met tabak, rijst, suikerriet, enz. beplant. Commerce des p]-s, handel der
plantaadjes, der koloniën, koloniale handel m.
Plante, f [Bot.] Plant f., gewas n. PI- indigène, exotique, in-, uitheemsche plant. PI- prin-

tanière (of vernale), estivate, automnale, hivernale, lente -, zomer -, herfst -, winterplant P1- annul'e, bisannuelle, vivace of ligneuse, eenjarige,
tweejarige, langlevende (blijvende) of houtachtige
plant. P1- cryptoganne, phanérogame, bedekt bloei jende, zigtbaar bloezjende plant. — In beperkter'
zin: niet - houtachtig gewas n., plant f., kruid n.: P1-s
potagères, grimpantes, parasites, moes -, klouter(of klim -), woeker-planten. Pl -s marines, aquatiques , iluviatiles, zee-, water-, rivier-planten. P1-s
eéréales, graangewassen. P1-s médicinales, geneeskruiden. — Jardin des pl -, plantentuin, botanische
.tuin nl. — Op zich zelven beteekent plante somtijds
geneeskruid, artsenij -plant: Ce jeune médecin conaalt parfaitement les pl -s. — [Vign.] Ce vin eat
l'une nouvelle pl -, die win is van een nieuw aan gelegden wijnberg, van een jong plantsoen. — (fig.)
Jong renset, knaap m., meisje n. (niet betrekking tot
,de opvoeding): C'est one jeune pl- qu'il faut cultiver, 't is Bene jonge plant, die gekweekt moet worden. — [Anat.] P1- du pied, voetzool f. ; inz. het
gedeelte der voetzool tusschen den hiel en de teener,
voetholte f., voetblad n. On lui mit des sinapismes a la pl- des pieds, men leide hem mosterd pappen in de voetholte.
Planté, e, adj. (en part. passé van planter):
Arbre pl -, geplante boom nl. — Terre bien pl -e, goed
beplante of aangelegde grond m. -- (fig.) Maison bien
pl -e, goed gelegen huis n. Oreilles Bien pl -es. goed
.geplaatste ooien n. pl. Etre bien pl- sur ses pieds,
sur ses jambes, goed op zijne beerven staan, eene
bevallige houding hebben. Statue bien pl -e, standbeeld n. in schoone houding. — Des cheveux bien
pl -s, goed gegroeid, sierlijk hangend haar n. —
(fig. et jam.) Etre pl- quelque part, ergens als een
paal, als op een' post staan, lang staan te wachten.
I1 eat pl- la comme Un piquet, hij staat daar als
een lantaarnpaal. — [Bias.] PI- dans l'eau, in
't water staand (van een gebouw op het schild,
dat als door water omgeven is voorgesteld). —
[Man.] Poil pl -, ruw, opstaand eiaar n.
1- Plaiaté, m. (verbasterd van 't e7ngelsch plen(y) Overvloed uzi., menigte. -- (1 PLANTS, loc. adv.
In overvloed. (geplant heeft.

Plantte, f. De gezamenlijke gewassen, die men

Plante-éponge, f. [ll. n.], z. v. a. CRISTA'fELLE.
Planter, v. a. Planten, poten, in den (;rond
zetten, steken of leggen, om er te groeien: Pl- des
arbres, des fleurs, des choux, des pépins, boomen,
bloemen, kool, pitten planten. — Pl- one avenue,
un jardin, eene laan, een' tuin beplanten., aanleg .gen. — PI- no terrain d'arbres, een' grond met
boomen beplanten. — (absol.) Celui qui plante, tèt
ou tard devra recueillir, hij, die plant, zal vroeg
of laat moeten inzamelen. .z. cook PASSER (v. n., op
't einde). — (Loc. fig. et prov.), z. egoel. — In
den grond slaan of steken, inzetten, oprigten: Pl des pieux, palen inslaan, zetten. Pl- une croix
sur le chemin, een kruis op den weg zetten of
oprigten. -- (fig. et fans.), z. PIQUET. — P1- un
Otendard, un drapeau, een standaard, eene vaan
opsteken, oprigten, planten, het vaandel (aten waai jen. — (fig.) P1- I'etendard de la croix dans un
pays, den standaard van 't kruis in een land oprigten: er het christendom invoeren. — (fig.) P1des échelles a Th muraille, de ladders aanleggen
one storm te bogen). — [Teelt.] Pl- no édifice, de
fundamenten of grondslagen, of welde eerste steen
fondamenten van een gebouw leggen.-lagenopd
-- (fig.) P1- son pied quelque part, ergens vasten
voet krijgen, zich nestelen. Pl- one personne en
quelque tindroit, iemand ergens op post, ter bespieding, plaatsen. — (fig. et tam.) Dépècllez -nous,
ou je voos plante la, haast u wat, of ik loop
benen en laat u staan. Je les ai plantés 1h, ik heb
hen laten zitten, in den steek gelaten. PI- là qn.
pour reverdir, iemand tot vervélens toe laten
wachten. — (fig. et pop.) P1- (of Plaquer) un soufflet sur la joue, au beau milieu de la joue de
qn., iemand een' slag, een' forschen klap in 't gezipt geven, iemand eene muilpeer geven. Pl- des
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cornea à qn., iemand horens opzetten, hem tc t
horendrager (cocu) maken. — PI- (of Plaquer)
qn. one chose an nez. iemand iets in 't gezin t
verwijten. — [Tech.] Pi- les formes, de suikerbroodvormen met de punt naar beneden plaatsen.
P1- les pains a lucre, de suikerbrooden op hunne
punt in de potten of vormen zetten — SE PL AnTER, V. pr. Geplant, gepoot, enz. worden. — (f.
et fam.) Il s'est venu pl- impoliment devant mol,
hij kwam op eene onbeleefde manier vlak voor mil
staan. — [Man.] Ce cheval se plante kien, dr t
paard staat goed op zijne pooten.
Plaitteiir , m. Planter, booroen- of gewasse;;planter; boomkweel^er. — Planter, bezitter rm.
eener plantaadje in de koloniën. — (fig. et fain.)
Pl- de choux, koolplanter, iemand, die afgezor-derd, stil op het land woont.
Plantigrade, adj. [H. n.] Op de voetzolen,
loopend. — PLASTIGRADES, m. pl. Zooltreders ni.
pl. (in tegenstelling niet digitigrades, teentre(iers )
Piantis, m. [Hort.] , z. V. a. PLANTE,E en PLAN;

.
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Flanti-sots-pifhalangien, adj. m. [Anat.]
Le muscle pl -, of als subst. Le pl -, de wormspier E.
van den voet.
Plantisuage, adj. eí subst., z. v. a. PHYTADELGE.
Planti - tentlino - pllalangien, adj. el subst.
m., z. v. a. PLANTI-SOUS-PHALANGIEN.

Plantivore, adj. [H. n.], z. v. a HERBIVORE .
Plantoir, m. [Hort.] Plantijzer, pootijzer,
.

plaathout n.

5 Plszntomane, m. Overdreven liefhebber van
planten en poten, plantenzot m. -- ^ PlantoInaniagae, adj. Plantziek, plantzuchtig. --

5 Plantonno u ie, f. Overdreven zuc. t f. voor
planten en aarti:ggen. (nANCE.
Planton, m. [Mil.] Ordonnans m. (z. onDOvPlanttulation, f. [Bot.] Kie;nontwikkeling f.
-- Plantule. f. [Bot.] Plaatkiem f.
t Pl anttir eausenient, adv. (faro.) In overvloed, overvloedig. — -(- Yl,antureax, euse, adj.
(firn.) Overvloedig, 'rijkelijk; — vruchtbaar, welig.
Plannalaeé, e, adj. [H. n.] Met platte of ingedrukte schelp. — P1annalaire, adj. [H. n.]

Met plat lijf (van wonnen). (been n.
Planvat, nl. (pr. —nome) [Anat.] Plat oo(-

Planures, f. pl. Spaanders, houtspaanders ni.
pl., die 't snij- of haalmes (plane) van 't hout haalt.
— [Exploit.], z. v. a. PLATEURE.
Plaque, f. Plaat f., blad metaal van meer of
minder dikte en breedte. Pl- b feu, Pl- de chemnée, vuur- of haardplaat, schoorsteenplaat. P1- (^
fourneau, ovenplaat. -- Wandblaker ni. — [Ar till.] Pl- de crapaudines, plaat voor de bouten van
het tappenstuk. Pl -s de levier de pointage, baks ijzersplaat. PI-s a oeillet, oogplaten f. pl. of oog
sleden. Pl -s de pivot d'affut-beslagn.drko
de caronade, wrijfplaten der onderkaronade-sleden. Pl -s cintrées de roulettes, z jrolsch.ijven f. pl.
of beslag om 't asgat der rolpaard, wielen. Pl- dagpui de roue, schuurplaat. Pl- de renfort d'arnions,
plaatje n. onder de borsten van de bloktang. PIcarrée d'atfut, onderwangplaat van 't al7uit. Pl de fièche, beslag voor den langwagen. Pi- de garniture pour 1'encastrement de l'essieu, ,asplaat of
strop m. bij houten assen. — [Maclh. 0vvvapeurj
Dekplaat van den condensor of dainpverdigter. PIde la chapelle, voetdeksel n. der stoornschuifkast_
Pl -s contre la face extérieure du cilindre, spiegel
P1- du trou sous Ie foyer, slikgcitplaat of-platen.
-deur f. PI- en avant de la grille, doodbed n.,
vuurbank f. — [Mil.] PI- de giberne, de ceinturon, patroontasch-, bandeliers-plaat. PI- d'épée,
steekblad n. van een' degen. Pl- de couche, kol fplaat. — [Tech.] Doorboorde plaat f. of blok n.
tot matiging van 't vuur. — Opvangplaat of -blik
des waswerkers. — Plaatje der tandmeesters om
de vooruitkomende tanden in te drukken. — Merk n.
van de sjap of den merkhamer op de boomen. —
Proefplaat des tinnegieters. — Pl- de fer, blikmaat f.
(met inkepingen van allerlei grootte om de dikte
van geslagen goud of zilver juist te bepalen). —
P1- dune pendule, Fausse pl -, wijzerplaat f. van
een' uurwerk. — Vlakke haarvlecht f. aan eene
pruik. — [Cheval.] Plaat, ordeplaat f.: 11 porte
la pl- de la légion d'honneur, hij draagt de plaat
van 't legioen van eer.
Plaqué, e, adj. (en part. passé van plaquer)
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Bois p1-. opgelegd hout n. — Vaisselle pl-e, geplat
goud- of zilverblaadjes verguld 0! ver-terd-,m
zilverd tafelgoed n. Argent pl -, geplatteerd zilver,
met zilverblad overdekt metaal, n. — [Anc. tech.]
Cuirs pl-s, sterk gelooide en gedroogde huiden f. pl.
PLAQUE, m. [Tech.] Platteerwerk, geplatteerd,
met dun goud- of zilverblad overdekt metaal, pleet n.
Saucière en pl-, pleten sauskom f.
Plaqueminier, m. [Bot.] Europésche of italiaansche lotusboom m. (van 't geslacht der ebben
P1- de Virginie. virginische dadelpruim--bomen).
boom.

Plaquer, v. a. [Tech.] Beleggen, dunne bladen hout opleggen, inz. met goud- of zilverblaad-

jes vergulden of verzilveren, p 1 a q u é r e n, p 1 a tt é r e n. Pl- une feuille d'acajou sur du bots Blanc,
unit hout met een mahonie-blad fornéren of beleggen. Pl- de l'or sur du cuivre, koper met goud

platiéren. — PI- du platre sur une muraille, een
muur met gips bekleeden. Pl- du gazon, graszoden (op een' daartoe voorbereiden grond) leggen
en vastkloppen. — (Loc. fig. et pop.), z. PLANTER.
- SE PLAQUER, V. pr. Bekleed, opgelegd, geplat teerd worden.
Plaqueresse, f., z. PLOQUERESSE.
Plaquesin, Plaquesein of Plagiaesain,

m. [Tech.] Glazenmakers bakje of potje n. voor
het wit, waarmede zij 't glas merken, eer zij 't
snijden.
Plaquette, I. [Anc. métroi.] Voormalige bel
munt f. van biljoen, ter waarde van onge--gische
veer 14 centen, p 1 a k é t f. — (Loc. prov.) Cela
ne vaut pas one p1-, dat is weinig of niets waard.
— [Arcl .i Platte uitstel°->nde steen in. eener kor— ['á ach.] i;; : ebono` lz boekje n., dat zeer dun
is met betrekking" tot zijn formaat. — Soort van
kaarde, z. PLOQUERESSE. -- [H. n.] Soort van
tienvoetig schaaldier n. niet zeer plat lijf.
Piaqueur, m. [Tech.] Maker van opgelegd
werk, oplegger, forneerr!e. ni. -- Pleetwerkmaker,
platteerden (vgl. PLAQUER).— Plaq cais, in. [Tech.]
Ingelegd werk n. van marmer of steen zonder bindmiddel. (musaraigne).
Plaron, ni. [Ii. n.] Soon van kleine spitsmuis f.
Plasma, m. [Minér.] Soort van groene chatcedoon. ni., bij de Ouden op hoogen prils gesteld,
plasma U. — Plasn'ateur, ni. (woord van
Voltaire) [Didact.] Vormer, nedaantegever, kneder nl. — (fig.) Dieu est Ie pl- de 1'univers, God
is de vormer, maker van 't heelal. — Plasnie, m.
[bidact.] Modelvorm, grondvorm, t y p o s in.,
p 1 a s in e n. — [Anc. pharin.] Smaragdpoeder n.
-- z. ook. PLASMA. — Plasn ier, V. a. [bidact.]
Vormen, den vorm geven. — Plasticite, f. [Didact.] Vormbaarheid, geschiktheid ter vorming, ter
aanneming van verschillende vormen, p 1 a s t i c it e i t f. — Plastique, adj. [Didact.] Vormend,
gedaante-gevend; scheppend, boetserend, p 1 as t i s c h.
-- [Beaux arts] Art pl -, of als subst. PLAST1QT;E, f.
Kunst om uit harde of weeke stoffen beelden en
figuren te maken; boetseerkunst in gips, leem, was,
enz.; in 't algemeen: ligchameljk vormende kunst
(ook de beeldhouwer)] en de beeldgieterij omvattend),
plastische kunst, plastiek f. -- [Méd.] Force pl-,
vormkracht f. (die ondersteld werd, de voortbrenging der organische weefsels bij 't levend wezen te
weep te brengen). LNmphe pl -, vormstof f. (die
ten gevolge van ontsteking of ook in wonden uitzweet, stolt en een' organischen vorm aanneemt,
plastische lympha f. — [ Miner.] Argile p1-,
vormklei f. — ( fig.) Poésie, Littérature pl -, plastische poëzij, litteratuur f. (die zich inz. met den
vorm der gedachte, met de uitdrukking en den stijl
bézig houdt). — Plastodynantie, f. [Physiol.]
Vorm/wacht , vormende . scheppende kracht (die
den organen het aanzijn geeft en ze ontwikkelt),
pi a s to dy n a in ie k f. — Plastodynarnigne,
adj. De vormkracht betreffend, vormend, p l a s tod y n a m i s c h.
Plastron, m. [Ant.] Borststuk, voorstuk van
een kuras, borstharnas n. — [Escr.] Borstlap m.,
borstleer n. They au p1-, op den borstlap trekken.
— (fig.) Etre le pl- de la compagnie, het mikpunt,
de wrijfpaal, het voorwerp der spotterp j van een
gezelschap zijn. Etre Ie p1- de qn., iemands zon debok zijn. — [ Tech.] Borstplaat f., borstleder,
borstsnek n., borstlap m. (bij velerlei ambachten in
gebruik om de borst des werkinans tegen de druk,
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king van een of ander gereedschap te beschermen);
— [Chir.] Borstverband, harnasverband n. —
[Constr. nay.] Stevenklamp m. — [EI. n.] P1blanc, noir, wit-, zwartkélige kolibri m. Le p1dune tortue, het buikschild eener schildpad. —
[Sculp.] Oor, geslingerd sieraad n. in den vorm
van het oor eener mand. — Plastronner, v. a.
Met een borststuk, borstleder, borstlap, enz. voorzien. — SE PLASTRONNER, V. pr. Een borstharnas
aantrekken; — een' borstlap enz. voordoen. -- (fig.
et fam.) Se pl- contre la peur, contre le danger,
zich moed in 't lijf spreken, zich tegen de vrees,
tegen 't gevaar vermannen, zich een' riem onder
't hart binden. -- Het part. passé komt ook als
adj. voor: Poitrine plastronnee, beschutte, door
een borststuk of borstlap gedekte borst f.
]Plastyngophyte, m. [Bot.] Plant I. met muil of bekvormiqe bloemen.
Plat, e, adj. Plat. vlak, elfen, gelijk, glad:
Sol, Terrain p 1-, vlakke, e//en grond in. — Pays
pl -, vlak land n. (in tegenstelling met bergachtig
land). Le p1- pays, het platteland, het veld (in
tegenstelling met de steden en versterkte plaatsen).
— Assiette pl -e, plat bord, vlakt tafelbord n. —
Vaisselle pl -e, vlak tafelgoed of tafelzilver n. (uit
één stuk, zonder soldeersel) , inz. zilveren schotels
en borden. Préférer la porcelains à la vaisselle
pl-e, meer van porseleinen dan van zilveren borden
en schotels houden. Les cuillers, les fourchettes
sont de la vaisselle pl -e, lepels, vorken zijn vlak
tafelzilver. — [ Hydraul.] Bassin p1-, vlakke, ondiepe waterkom f. Eaux pl -es, vlakke, niet springende wateren n. pl. Broderie pl -e, vlak, glad bor'duurwerk. — PI-e peinture, vlak, glad schilder
doek, hout, enz.). Teinie pl-e, vlakke-werkn.(op
tint f. (die aan de randen niet verzacht is). Touche pl-, vlakke verfopdragt f. — [Mar.] Vaisseau,
Bâtiment pl -, plat, platboomd vaartuig n. — Plat,
ingedrukt, minder uitstekend of vooruitkomend dan
de gewone vorm der natuur medebrengt: Nez,
Visage, Dos pi-, platte neus m., plat gezigt n.,
platte rug m. Joue, Bouclie, Poitrine pl -e, platte
wang f., mond in., borst f. -- (fig.) Physionomie,
pl-e, gelaat m. zonder uitdrukking, niets zeggende,
karakterlooze gelaatstrekken m. pl. Cheval pl-,
platribbig, dunlijvig paard n. — Cheveux pl -s,
sluik haar U. -- (farn.) Avoir le ventre p1-, een'
platten, hollen, ingevallen buik hebben: honger,
niets in 't lijf hebben.. Sa bourse est Bien pl-e, zijne
beurs is vrij plat, is nagenoeg ledig. — (fam.)
Baltic une armee a pl -e couture, z. COUTURE. -[Mar.] Calme plat, z. CAL 1E (ook fig.)
Zonder smaak of kracht: Vin p1-, jlaauwe, ver
wijn m. Vinaigre pl -, verschaalde azijn m.-schalde
--- (fig.) Zouteloos, laf, plat, gemeen, alledaagsch:
Tout ce qu'il dit est tort p]-, al wet hij zegt is
zeer alledaagsch, plat, zondergeest, zouteloos. Cette
pensee est pl -e, die gedachte, dat denkbeeld is laf,
flaauw, heeft niets tref/endsof verhevens. Epigrammc pl-e, zouteloos, laf puntdicht n. — Un pl- personnage, pl- sujet, pl- individu, een onbeduidend.
gering, onverdienstelijk persoon m. — [Litt.] Rimes
1-es, z. ADIE. — [Anc. agric.] Terre pl -, braak ggend, onbebouwd land n. Plat komt ook als
adv. voor, inz. met tout: (fam.) I1 demeura p1-,
tout p1-, hij stond geheel verlegen, onthutst, beschaamd. Il était étendu tout p1- dans son lit, hij
lag zoo lang als hij was in zijn bed. -- 11 refusa
tout pi-, h2,á weigerde vlak weg, ronduit. — á PLATE
TERRE, loc. adv. Op den grond, op den vloer, ter
aarde: I1 tomba P pl-e terre, hij viel zoo lang als
h ij was op den grond. Sc toucher à pl-e terre,
op den blooten grond of vloer gaan liggen. — f.
PLAT VETRE, loc. adv. Op den buik, plat op den
buik: 11 se mit, Sc coucha b pl-,ventre, hij ging
plat op zijn' buik liggen. — (fq.) Etre a pl- ventre
decant qn., voor iemand kruipen, iemand op eene
lage wijze zijn hof maken.
'Plat, in. Schotel m. Pl- d'or, d'argent, d'étain,
de porcelains, de faïence, de bols, gouden, zilveren, tinnen, porseleinen, aarden, houten schotel. —
Sch stel m., geregt n., de op eersen schotel opgedischte spijs I. P1- de gibier, de roti, de viands,
de poisson, schotel wild, gebraad, vleesch, visch.
Je n'ai mange que dun plat, ik heb maar van
éénen schotel gegeten. P1- d'entrée, d'entremets,
voor-, tusschen-gerent n. — Ocufs sur Ie pl-, in
de pan gesla{lea en gebakken eijcren n. pl. Servir
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01- 11 pl -, den eenen schotel na den anderen opdraien. — (Loc. pop.) Il ne chasse, 11 ne pèche
qu'au pl -, hij jaagt, hij vischt alleen in den schotel, hij maakt aagt op wild, op visch, maar en/cel
in den schotel, op tafel. Avoir un rien entre deux
pl -s, een' koste/ijken niemendal krijgen. — (Loc.
fig. et prov.) Mettre les petits pl -s dans les grands,

veel kosten, veel omslag maken om iemand goed te
onthalen. 11 n'en saurait faire un bon pl -, daar
kan hij niets goeds van maken, dat kan hij niet
vergoelijken, verontschuldigen. Donner, Servir un
pl- de son métier, z. MÉTIER. — ( iron.) Voilà un
bon pl- ! (van slechte, li!Jtzi.nnige rnenschen, die men
bijeen vindt), ziedaar een mooi zoodje, een fraai
gezelschap, daar zijn de re,, te lui. bijeen ! — ( fig. et
fam.) Nous avons eu cette nuit on bon pt- de
gelée, 't heeft van nacht een aardig koekje gebak
heeft hard gevroren. Servir qn. a pl -s cou--ken:'t
verts, z. COUVERT (adj.) — [Tech.] P- de verre,
glasplaat. groote vierkante of ronde glazen plaat,
zoo als die uit de fabrijken komt, om tot venster
gesneden te worden. — Pl- de balance,-ruiten
schaal f., weegschaal eener balans. — [Rist.] Dat
wat elk officier van een vorstenhuis 't zij in-gen,
natura of in geld voor zijne tafel kreeg, kostgeld,
tafelgeld n. — [ Mar.J P1- de matelot, matrozen
bak en., zeven spijs - portiën bijeen voor zeven-bak,
zamenetende personen. Etre du meme pl -, aan
Benen en dezelfden bak zijn. P1- de malade, zie
des soldats, soldatenbak. PI- des ofii--kenba.PI
ciers mariniers, onderof}iciersbak. — iI PLAT COUVERT, loc. adv. Met gedekte?r schotel: in 't geheim,
in 't verborgen, heimelijk, ter sluik.
PLAT, m. Plat, vlak n., het platte gedeelte van
zékere voorwerpen: )onner un coup du pl- ale la
main, du pl- de l'épée, een' slag met de vlakke
hand, met het plat van den degen geven. Le pl
het vlak, plat van een-d'uncotea,règl
nies, liniaal. — [ Mar.) Pl- de varangue, vlak,
plat der vrangen of buikstukken. Vaisseau qui a
beaucoup de pl -, vlak, plat schip. — P1- d'aviron,
plat van den riem. Les avirons sur le p1- ! (bevelwoord) Snijden! riemen snijden! — (Loc. feg. et
fans.) Donner du pl- de la langue a qn. ; Il fait
des merveilles (of I1 fait merveille) du pl- de la
langue, z. LANGUE. — ( fig.) Het platte, smakelooze,
geestelooze, la /fe, zoutelooze: Qui pourrait supporter le médiocre et le pl -' — a PLAT, loc. adv.
Op zin plat, op de platte zijde, op den vlakken
kant. Poser un livie a pl -. — a PLAT, TOUT b
PLAT (of tout plat) Geheel en al, vlakweg: Une'
pièce de théitre tombée it pl -, tout it pl -, een geheel en al gevallen (mislukt, uiigefïoten) tooneelstuk n. Elle nia la chose tout it pl -, zij heette
de zaak vlakweg, ronduit liegen.
Plata, ui. (espagn.) Zilver n. (bij munten in
tegenstelling met vellon, koper, gebruikt): Ducat,
Real de pl -, zilveren dukaat, reaal m.
Platage, m. [Féod.] Stand- of staangeld,
marktgeld, marktregt n.
Platain, m., z. PLATIN.
Platalée, f. [H. n.] Lepelreiger in. (spatule).
Plat -allen and, in. [Philol.] Plat-duitsch,
nederduitsch, neder saksi.cch n.
Platanaie, f. [Hort.] Met platanen beplante
plaats f., plataanplantsoen n.
Platanaire, f. [bot.]. z. V. a. RIJBAN d'eau.
Platane, in. [Bot..] Plataanboom, plataan,
buitenlandsche ahorn- of mastboom m.— [H. n.]

Brasemvormige visch in. — Platané, e, Platanoïde, adj. Plataanvormig, naar den plataan
gelijkend. — Plataiioide, m. [Bot.] Soort-bom
van ahorn, ahornplataan m.
Platanthène, f. [Bot.] Tweebladig standel
(orchis bifolié).
-kruidn.
Platatiiai, adv. (pr. —time) (burl.), z. v. a.
plat à plat: Servir on diner pl -, een middagmaal

schotel voor schotel opdragen.
Plat -bord, m. [Mar.] Potdeksel, (vroeger)
schanddek n., breede, dikke plank f., die den kop
der oplangers van al de inhouten bedekt; dol
zetgang m. Le pl- d'une chaloupe,-bordn.,ze
het dolboord eener sloep. Le pl- est à l'eau, het
boord ligt aan 't water. Lisse de pl -, deklijst f.
(Plur. Des plats-bords.)
Plate, f. [Bias.] Zilveren muntschijfje n. of
bezant m.— [Pêche] Platboomd visschersschuitje n.,
plaat f. -- [Mar.] Pl- de bouline, boelijnsblok n.
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Plateau, in. Weegschaal f. eener balans, inz.
groote houten schaal C. of weegbord n. — [ Econ.]
Theeblad, kofjblad n. -- Glazen of metalen tafelstel n met bloemvazen, kristallen, enz. — [ Agric.]
Klopper m., plank aan een langen steel om (le losse
aarde ineen te kloppen. — [ Bot.] iVaam van ver
paddestoelen m. pl. met platten of vlak--schilend
ken hoed; — waterlelie f. (nénuphar). -- [Flort.]
Erwtendop m. of -huize f., in welke de erwten
nog niet ontwikkeld zijn. — [Géogr.] Vlak hoog
hoogvlakte f., bergvlak nl., plateau n. —-land.,
[Mil.] Geschut- of stukbedding f., plat n. —
[Artill.] Pl- of Plate-forme d'éprouvette , bedding f. voor den proefmortier. Pl- a pierrier, spiegel m. voor steenmortieren. Pl- de mortier, mortierspiegel in P1- à initraille, schrootbosplaat f. —
[Phys.] P1- électrique, ronde glazen schijf f. der
elektriseerinachine. Pl- collecteur, verzamelschijf,

gladgepolijste metalen schijf om zeer kleine hoeveel
elektriciteit merkbaar te maken. — [ Véner.]-hedn
Pl -x, hertendrek m., hertekeutels in. pl., die platrond zijn.
Plate- bande, f. [fort.] Rabat n., smal tuin
langs een' heining of muur, of om een bloem -bed
Artill.] Tappenciekplaat, flap f.-stuk,zombedn.—[
Pl- de culasse. hoogste of achterste sieraadsband ni.,
plint n. van den stootbodem. Pl- du collet, halsband.
Pl- de renfort, platte band van het tappenstuk. —
[Mar.] Hekplanken f. pl., beplanking f. van het
heiti, van het wulf. — [Arch.] Vierkante, 'meer
hooge dan uitspringende lijst f., band m. P- de bale,
steenera bovendrencpel m. P1- de pavé, rand m.
van vloer- of marmertegels. — [ Tech.] Couteau ii
p1-, mes n. met vergulden of verzilverden rug.
(Plur. Des plate- bandes.)
Platée, f. [Arch.] Grondmuurm., fund/ring f.
van een gebouw. — PLATEE, f. (pop.) Boordevolle
schotel, groote schotelvol m.
Plate-face, f. [Org.] Platte vlakte, afplat
aan de orgelpijpen. (Plur. Des plates-faces.)-tingf.
Plate-forme, f. ( Constr.] Plat huisdak, plat n.
op een huis. — Kunstmatig opgehoogde en vlak
gemaakte plaats f., van waar men een vr)) uitzigt
heeft, terras n. — Bij f. balken, die 't getimmerde
van het dak dragen. P1- de fondation, fond/ringplaten f. pl., roosterwerk n. - [Arti1L] Plat n.,
aarden bedding f. voor 't geschut in batterij. Pl de batterie, batterijbedding f. Pl- de mortiers, mor
Pl- volante of de campagne, nood -,-tierbdng.
veldbedding f. Pl- d'éprouvette, z. onder PLATEAU.
— [Mar.] Vloer m. , stelling f., loosdek n., ban, feit m., laning f. PI- aux cables, kabel- of louw stelling f. Pl- d'éperon of de la poulaine, roos
pl., bedekking f. of vloer m. van 't galjoen.-tersin.
PI- du maitre, bottelarj f. Pl- des canons de retraite, (weleer) bedding f. onder de stukken in de
konstapelskamer. P1- du grand cabastan, vissing stukken n. pl. voor 't groote gangspil. P- des
soutes lá poudre de l'arrière, vloer van de ach
flottante , vlottend wacht--terkuidam.—P1
huis, vlot n. — [Anc. mil.] Prop, ladingprop m.
(van een vuurwapen). — [Tech.] Deelschijf f. der
horlogiemakers, tot afdeeling der raderen. — Pl tournante, groote draaischijf f. op de spoorwegen,
om de waggons te doen wenden. (Plur. Des platesformes.)
t Platel, m., z. v. a. PLATEAU.
Plate- longe, f. [1%/an.] Lange riem m. of
p latte lijn f., waaraan enen 't paard in de rijschool
laat looptin, l o n g e f. van leder, van breed linnen
band of van koord. — [ Maréch ] Spanriem m. bij
't beslaan der paarden. — [ Sell.] Broek f., riem
aan 't paardentuig, die 't achteruitslaan belet. —
[Véner.] Koppelriem, koppelband m. (voor de honden). (Plur. Des plates- longes.)
Platernent, adv. Op platte wijze (alleen jig.
gebruikt); op gemeene 'wijze; gemeen, laf, plat, laag.
Parler pl -, plat spreken. Se conduire pl -, zich ge
gedragen. — (fain.) Tout pl -, zonder omwe--men

gen, platweg, ronduit gezegd.
Plateinyde, f. [FE. n.] Soort van schildpad f.
Platène, f., z. PATENE.

S Plateer, m. (plais.) Vlakheid, platheid f.
Plateure, f. [Exploit.] Horizontaal loopend
gedeelte n. van eene mijnader of bedding.
Platease, f., z. PLATUSE.

Plate-varangue, f. [Mar.] Vlakke of plat-

te vrang f.
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vlak), welker eigenschappen, zoo men wil, door
Plat-fond, m. Oude spelling van PLAFOND.
Platiasine, In. Breede uitspraak f. niet opge- Plato gevonden zijn. — (fig.) Repas pl -, platónisperden mond, gebrekkig breedspreken n., veroor- sche maaltijd m. (waarbij meer over geleerde zaken
gehandeld dan gegeten wordt). —Platonisuie,m.
zaakt door een gebrek der tong.
Piatiére, f. Vlak terrein n. onder aan een' Wijsgeerige leer f. of stelsel II. van Plato; inz.
heuvel. — Beek f., die door een' graaien weg loopt. het streven der kerkvaders, om de platonische wij;
christelijke leer in verband te brengen,-heidmt
Platilles, f. pl. [Com.] Naam van versclaeiden soorten fijn silézisch en boheemsch, ook fransch p lat o ni s ni u s n. — Platoniste, adj. et subst.,
z. v. a. PLATONICIEN.
en enrrelsch lijnwaad, p la ti e l j es f. pl.
Plat-pays, z. onder PLAT.
Platin, in. [Mar.] Wakende bank f., strand n.,
Platrage, m. Gipswerk, pleisterwerk n. —
dat met den. vloed onderloopt. Pl- de sable, vlak
zandstrand n. P1- de roche, met de eb wakende (f g.) Ce livre nest que du pi-, dat boek is maar
lapwerk. — [Agric.] Le pl- dun pré, het bepleisklip f.
Platinage, in. [ Tech. ] Het platinéren of teren eerier weide , het bestrooien met gips- of
ileisterpoeder ter verbétering van den grond. —
overtrekken smet een ainalgarna van platina en kwik.
Platinate, m. [Claim.] Verbinding f., waar ^ lâtras, m. Stuk n. afgevallen of afgebrokkelden
platina -oxyde de rol van zuur speelt. Pl- am--in't pleisterkalk. — Kalkpuin n. — (fain.) Cette maison n'est batie que de pl-, dit huis is van slechte
monique, knal- of donder-platina m.
Platine, I. [Econ.] Diooc,bekken n. (voor het bouwstoffen opgetrokken.
Platre, m. Pleister f., gips n. , zwavelzure
droogen en strijken van 't linnen. — [Mil.] Geweerslot, slot n. Corps cle la pl -, slotplaat. P1- a kalk, seleniet m. Carrière de pl -,^ gipsgroeve f.
batterie, slot met pandeksel, gewoon geweerslot. Four à Pl. (/ipsoven m. Cuire, Gather, Sasser
Pl- a l;ercussion, percussie -slot (vgl . PERCUSSION) . du pl-, gips branden, beslaan, ziften. PI- serré,
— P1- a secret, slot met eene geheime veer. Pl- à Clair, nod é, dik, dun, zeer dun beslagen gips. PIespingole, slot van eene donderbus. — PI- à queue bla,nc , cru , tuit , éven té , witte of gezuiverde,
pour canon, pour pierrier, staartslot voor zeege- raauwe of ongebrande, gebrande, verweêrde pleisschut, voor draaibasssen. — [Anc. mil.] Pl-ra mêche, ter. PI- au papier, au sas, grove of met de mand
lontslot n. Pl- à rouet, radslot. — (in de arsena- gezifte, fijne of met de zeef gezifte pleister. —
len) Platlood n. , stuk lood , waarmede men het (fig. et fam.) Essuyer les pl -s, een nieuw gebouwd
zundgat der kanonnen bedekt. — [Tech.] Slot- huis gaan bewonen; ook de onvermijdelijke onaanplaat f. (in welke 't sleutelgat is aangebragt. Ver - genaamheden van een' nieuwen post doorstaan.
ron It pl- of Pl- de loquet, op eene plaat loopende Battre qn. comme pl -, iemand murw slaan, bont
grendel m. — Elk der beide geelkoperen plaatjes n. en biaauw slaan. — Cette feinnie a deux doigts
pl. of schijven f. 1)1., tusschen. welke 't raderwerk de pl- sur le visage, die vrouw is zwaar geblanr(tn een trorlopie : j"ch be?i , „ ebt. — Ieder der ijzeren két. — Gipswerk, pleisterwerk; pleisterbeeld, gipsof stalen bladen n. pl., waartusschen 't lemmer model n.: Le pl- dune statue, dune buste, het
van een toegeslagen knipprnes zit. — Ver (bord n. pleistermodel van een standbeeld, borstbeeld. Un
der speelkrartenkleurders. — Plaat of platina f. p1- tiré sur l'antique, een pleistermodel of afgietvan den hollander of roertrog in de papierfabry- sel n. naar 't model der oudheid gegoten. — Le pl
het pleistermasker, waarmede men-d'uneprso,
ken. — Plaat of platina aan den lintwevers -weef
den afdruk van iemands gelaat heeft genomen. —
stoel. — Deel m. der drukpers.
PLATINE, In. [Minér.] Platina n., het zwaarste Pl-s, kleine sieraden van pleister of gips. — Pláen minst smeltbare (eerst sedert 1730 in Europa tre-cicnent, m. Pleister-cement n. — Platrer,
bekend) metaal , ook 'wel wit goud geheeten. — v. a. Bepleisteren, met gips of pleister bestrijken. [Phys., Ciiim.] Pi- spongieux, platina - spons, pla- [Agric.] Bepleisteren, pleisterpoeder als meststof
tina -zwam f., fijne , los zalnenhangende platina - aanwenden. — (fig.) Blankétten. — (fam.) Bewimdeeltjes van slonsachtig aanzien, ter ontbranding pelen , maskeren , een' glimp geven: 11 est difficile
van het evatersto faas bij de watersto f vuurmachines. de pl- sela. — SE PL alTRER , v. pr. Bepleisterd worPlatineer, v. a. [Tech.] Platinéren (vgl. PLA- den. — (fig.) Zich blanketten. — (fain.) Zijne ware
gevoelens verbergen, een masker voordoen. --- Het
TINAGE).
part. passé is ook adj.: Plafond plátré, bepleisterd
Platinerur, in. Geweerslotrnaker m.
Platitieux, ease, adj. [ C11im.] : Oxyde pl -, plafond n. — Champ pl -, bepleisterd, met gipspoeeerste platina-oxyde n. Sels pl -, eerste platina-zou- der bemest veld n. — Visage pl -, geblanket geten n. pl. — Platinides, m. pl. [Minér.] Pla- laat n. — Paix pl-e, schijnvrede en. Reconciliation
tina-metalen n. pl., het platina en zijne verschil pl-e, geveinsde verzoening f. — Plàtrerie, f.,
verbindingen. — Platinifère, aclj. [Minér.]-lend z. v. a. PLhTRIÉP.E . -- Plàtreilr , euse, adj.
Platina-houdend. — Platiniquue, adj. [Chim.] : Gipsachtig, pleisterachtig: Terre pl-euse, gipsachOxyde pl -, tweede platina-oxyde n. Sels pl -s, twee- tige aarde f. — islet gips of pleister gemengd, gipshoudend. — Pláti-ier, m. Gipsbereider; gipshande platina-zouten n. pl.
delaar, rlipsverkooper. — Gipswerker, pleisteraar m.
Platise, f., z. v. a. PLATITUDE.
Platitude, f. Platheid (in (fen stijl, in de re- — Platriere, f. Gipsgroeve, gipsmr^n f., pleisde), platte, rgemeene, lage uitdrukking f.: Dire des terkuil m. — Plaats f. der rgipsbereiding, gipshut f.
pl-s, platheden zeggen. — Somtijds, maar zelden, -- P1á.troir, Piatronoir, Platrouuer, m.
Gips- of pleistertro f fel m.
ook r;ebézigd van den smaak, dien sommige voor
Plature, adj. [H. n.] Platstaartig. — Als
hebben: Ce vin not dune extrème p1-, die-werpn
wijn is zeer flaauw op de tong, heeft een' zeer subst. in.: Breedstccart, platstaart m., eene waterslang, door Oken tot de afwijkende ta felkoppen geflaauwen smaak.
Platole,f. [Econ. rur.] Rootnbak In., roomschaal, bragt [platurus] .
Platuse, m. [H. n.] , z. v. a. PL IE .
roomvloot f., groote schotel, waarin de boeren de
Platyearpe, adj. [H. n. ] Met breede vruchmelk doen, om naderhand den room daarvan af
te scheppen.

Platonicien, ne, adj. [Phil.] Platonisch, de
wijsbegeerte van Plato (glen beroemden leerling van
Socrates) toel;edaan; die wijsbegeerte betreffend:

Les philosophes pl-s of als subst. Les pl-, de piatonische wisF eeren, de platonici. academici (académniciens). Système pl -, ,platonisch, stelsel n. —
Platonique, adj. Platoniscia, wat Plato betreft,
van hem afkomt, met zilne w,vijsgeerige leer overeen
is. — Amour p1-, platonische liefde f., eene-komstig
louter geestelijke , van al het zinnelijke ontdane
liefde. -- Année pl-, platonisch jaar n., de ornloopstijd van den clanschen sterrenhemel. — République pl-, platonische republiek f., het modél eener
volkomene staatsinrigting, gelijk Plato die ontwierp.
— [Géorn.] Corps pl -s, platonische ligchamen n.
pl., naam c/er vijf regelmatige ligchamen (viervlak,
zesvlak of kubus, achtvlak, twaal fvlak en twintig-

ten. — Als subst. ni. .hnerikaansche bignonia of
trompetbloem F. — Platyeéphale, adj. [H. n.]
Breed- of plathoofdig. — tells subst. in. Platkop m.
(een visch, ook een kever). — Platyeérates, m.
pl. [H. n.] Breedhorens m. pl., breedhoornige dieren n. pl. — Platyeere, m. [H. n . ] Breedhoorni/fe kever m. — Damhert n. (daim). — Platycerq„e, adj. [H. n.] Platstaartig. — Als subst.
m.: Platstaart m. (een insect). — Platyeorne,
adj. [H. n .] Met platten romp. — P l atyd ^,ctyle, adj. [H. n.] Met platte vingers of teenen.Als subst. m. Soort van gekko, breedteenige gek
[stellio, platydactylus] .-kom.,enhagdisrt
— Ook eene insectensoort , welker achterpooten
rienavormi,g uitgebreid zijn. -- Platygastre, adj.
[H. n.] Platbuikig. — Platyglossate, Platyglosse, adj. [H. n.] Breedtongig. — Platylobé, e, adj. [Bot.] Met breede lobben. — Pla:ty-

PLATYINOTE
neure, adj. [Bot.] Met breede ribben. — Piatynote, adj. [H. n.] Met breeden, platten rug.Platypède, adj. [Bot.] Met verbreeden voet. —
Platypétale, adj. [Bot.] Met breede bloembladeren. — Platyphylle, adj. [Bot.] Breedbladig.
-- Platypode, adj. [H. n.] Breed-, platvoetig.
— PLATYPODES, m. pl. Platvoeters m. pl., een ge.slaclrt van vogels. — Platyprosopes, m. pl.

[H. n.] Houtkevers m. pl. met platte voethorens.-

1Platyptère, m. [H. n.] Spanner m., een stof
nachtvlinder. — Platyrhin , e , of-vleugi
Platyrirhin, e, adj. [H. n.] Met breeden of

platten snuit. -- PLATYRHINS of PLATYRRf1INS, m. pl.
Apen m. pl. met breede neus g aten.—Platyrhynque, adj. Met platten ingedrukten snavel. — PLATY' RHYNTQUES, m. pl. Breedsnavels m. pl., soort van
vliegenvangers (gobe-mouches) in 't warme ÂmeVrika. — Platyrostre, adj. I3reedsnavelig, breedmuilig. — PL ATY ROSTRES , m. pl. Breedsnavels, een
geslacht van musschen. -- Platyrrhin, z. PLATYBHIN. — Platysiliqué, e, wij. [Bot.] Met

platte, breede heulen of hulzen. — Platyso.ne,
adj. [H. n.] Met plat lijf. — Platyste, m. [H.n.]
Platte wentelaar of rneirval, platlGij f ni. [platystacus]. — Piatysterzie, m. [H. n.] Breedborst f.,
eene schildpadsoort. — Platystonne, m. [H. n.]
Met breeden mond of opening. — Platyure, adj.
[H. n.] Met breeden, platten staart. — Piatyzonie, m. [Bot.] Nieuw-hollandsch varenkruid n.
t Pl au b age, ni. [Bot.] , z. v. a. DENTELAIRE.

1P1 uncle of 131aude, f. Kiel m., z. v. a.

BLOUSE.

5 Plausibilité , f. Aannemelijkheid , waarschijnlijkheid,pl a usibiliteitf.—Plausible,
adj Aannemelijk, geloofwaardig, schijnbaar, waar
p Ia u s i b cl : Raison, Excuse pl -, aan -sclrAnijk,
rede, verontschuldiging f. — Plausible--nemlijk
meat, cdv. Op aannemelijke wijze, met veel schijn.
Plausiter, Plausonner, v. n. Met de vleugels ruischen (van duiven); kirren.
Pléban, in. [H. rel.] Door een kapittel benoemde of te benoemen pastoor, p 1 e b a n u s m.
Plebe, f. [Ace. rom.] Volksklasse f., plebéjers in. pl. Pl- urbaine, de volksklasse, de kooplieden
en behoeftigen in'toude Rome. Pl- rustique, landtolk n. — [1:I. mocl.] Laagste volksklasse f., gemeen, gepeupel, p l e b s n. (Sommigen schrijven ook
plebs en plébée.) -- t Plébé, e, adj. Plat, gemeen, laag (alleen van den stijl gebézigd: Expres sions pl -es, gemeene uitdrukkingen). --- .]- Plébéeule, f. 't Gemeene volkje. — Plebéianisme,m.
[Polit.] Toestand van 't plebs, van, de geringste
volksklasse, van de armen. -- Plebéien, m. [H.
rom.] Burger, man uit het volk, ieder, die niet
tot den stand der senatoren en ridders behoorde,
p 1 e b di er ni. -- [ H. mod.] Burger, burgerman,
de gemeene rain (in minachtende tegenstelling met
den adel). — Ook als adj gebézigd:` Magistral pl -,
plebejisch , burgerlijk, niet odelli k re!;éringspersoon. -- PLEBÉIE ITNE, f. Vrouw uit de volksklasse, burgervroury f. — PLÉBFIENS, m. pl. [H. n.]
Kleinste soort van dagvlinders. — -)- Plébieo>le,
adj. Volksbelievend, het volkvleijend, naar de volksgunst strevend. — Plébiscite, in. [H. rom.] Volksbesluit n., verordening r., die van 't romeinsche
volk uitqinq , p l e b i sc í t urn n. (in tegenstelling
net senatus-coiusulte).
1Piécopode, adj. [11. n.] Met ireencevlochten
voeten of aamenrewassen achtervinnen. — Pléeoptère, adj. [H. n.] Met vereenigde buikvinnen.
:

Plécoste, m. [ 1-1. fl], z. v. a. LORICAIRE.
Pleetaiée of Pleetanèje, f. [Bot.] Honds-

kool f. van Madagaskar.
Plectoguatties, m. pl. [H. n.] Orde f. van
visschen, bij welke de bovenkaak niet bewegelijk,
maar met de hersenpan zaamgegroei-d is. -- Pleetorae.irite, f. [i^1id.] Ontsteking f. der zenuwvlechten. -- Pleetorite , f. [Foss.] Versteende
vischtand m.
Pleetranthe, m. [Bot.] Harpbloem f., een
pronkclewas van de Kaap, p le kt ra n t h u s in.
Pieetroue, m [Bot.] Kaapsche of indische
wege- of kruisdoorn m., plektrónia f.
Plectrum (pr. -_ tronie) of'Plectre. m.[Ant.]

Elpenbeenen, houten of metalen stift f. of slaa fje n.,
waarmede de Ouden de citersnaren sloegen, p 1 e ctrum of plektron n. — Oud-griekscla muzijkinstrument (door Sappho uitgevonden).

-

PLEIN.

4Ak25

Piée, f. [H. n.] Insect n. van de orde der half-

vleugeligen.

Plégaire, m. [H. n.] Soort van rol/weer m.

(ook velours vert geheeten).

Plégorrhize, m. [Bot.] Wondwortel m.
Pléiades, f. pl. [Asir.] Zevengesternte n., Pleidden f. pl. (volgens de Myth de door Zeus onder

de sterren verplaatste 7 schoone dochters van Atlas
en Pleióne), eene sterregroep in het sterrebeeld de
Stier (in welke een gewoon oog zes, een zeer scherp
oog zeven sterren ziet, terwijl men er met een middelmatigen kijker meer dan honderd in bespeurt).
(Beneden de Pleiaden vindt men in 't zelfde sterrebeeld de Hy a d en of regensterren, eene groep, die
den vorm heeft van de letter V en waartoe Aldebaran behoort.) — (fig.) Groep of vereeniging van
7 beroemde personen. Pl- philosophique, de 7 wij
Griekenland. Pl- poétique , dichterlijke-zenva
pleiade, dichteren-zevengesternte , naam, dien de
Grieken gaven aan 7 beroemde dichters onder de
regéring van Ptolemeus Philadelphus. Pi- littéraire
de Charlemagne, soort van akadémie, door Karel
den Groots opgerigt en aan welker hoofd hij zelf
met zes beroemde mannen van zijn' tad stond.
Ronsard itnagina une pl- de sept poètes francais,

R stelde eene pleiade zamen uit zeven beroemde
fransche dichters (onder welke hij ook zich zelven
plaatste). — IPléiadiser, V. a. (iron.) Spreken,
schrijven als de dichters van Ronsards pleiade.
t Pleige, m. [Jur.] Borg; borgtogt m. -t Pleiger, v. a. Borg staan of blijven.` Pl- qn.,

voor iemand borg blijven. — (fig.) 'Bescheid doen,
antwoorden op de gezondheid, die door een' gast
gedronken- is. — - Pleigerie, f. [Jur.] Borgtogt m., borgstelling
PIein, e, adj. 41, gevuld, opgevuld, zooveel
mogelijk bevattend of inhoudend: Verre, Tonneau
pl-, vol glas, vol vat n. Pl- pot, panier, volle kan,
volle mand f. Cola n'est pas pl-, Cola n'est p1- qua
demi, dat is niet vol, niet meer dan half vol. —
(Prov.) Quand Ie vase est trop pl-, it faut Bien
qu'il déborde, als 't vat te vol is, moet het overloopen. — (fam.) Pl- comme un oeuf, zoo vol als
een ei, eivol, propvol, stikvol. — (fig.) Ouvrage
pl-, vollédig werk n. (alles bevattend wat het onder
Cet ouvrage nest pas assez plein,-werpvischt).
dat werk is niet volledig genoeg, laat nog veel te
wenschen over. — Style pl- et nourri, afgeronde
en gespierde stijl m. — B) uitbreiding: Vol, veel
bevattend of inhoudend: Une Salle pl-e de spectateurs, eene zaal vol toeschouwers. Avoir ses ca
pl-es de vin, zijne kelders vol wijn hebben. --ves
Un homme pl- de vin, een beschonkene. — (fam.)
Avoir le ventre pl-, Etre p] -, uien pl-, den buik
vol hebben, zich zat gegeten hebben. — Bête pl-e,
dragtig dier n. Jument pl-e, dragtige merrie f. —
Vol, ruim voorzien, rijk, iets in overvloed heb
Un jardin p1- de fruit, een tuin vol ooft.-bend:
Une rivière p1 -e de poissons, eene rivier vol visch,
Bene vischrijke rivier f. Un champ pl- de chardons,
een veld vol distels. Le monde est pl- d'écrits pernicieux, de wereld vloeit over van verderfeljise
geschriften. — (fig.) Un coeur pl- d'amour, een
liefdevol hart. Une tête pl-e de science, een hoofd
vol wetenschap. 11 est pl- de zèle, de confiance,
d'orgueil, hij is vol (vervuld , doordrongen) van
ijver, vertrouwen, hoogmoed. — Avoir le coeur pl de qc., het hart vol van iets hebben, behoefte gevoelen om iets mede te deelen. -- Etre pl- de loisir,
geheel meester van zijnen tijd zijn. — Mourir pl- de
jours, in hoogen ouderdorn sterven. — Un homme
pl- (le lui-même, een mensch vol eigenwaan, vol
inbeelding. — Un homme pl- de diflicultés, een
man, die altijd zwarigheden maakt of opwerpt.
Un homme pl- d'espédients, een man, die nooit
verlegen staat, die altijd raad weet. — Des regards
pl-s de douceur, blikken vol zachtaardigheid. —
Un front pl- de grdces, een gelaat vol aanvalliaheid. — Vol, geheel volledig, volm aakt, volkomen:
Un jour pl-, tin mafs pl-, Une année p1 -e, een

volle dag m., eene volle maand f., een vol1aar n.
— Une vie pl-, een volmaakt, onberispelijk leven n.
— P]- pouvoir, volmagt, onbepaalde magt f. Abuser dun pl- pouvoir, misbruik van eene volmagt
'maken. — PI-e lone, volle maan f. — (fig et fam.)
C'est la pl-e lone, I1 a un visage de p1 -e lone,
hij heeft een volle-rnaansgezigt. — Elle a le visage
pl-, un pl- visage, hij heeft een vol Bezigt. -- Pl-e
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vendange, pl-e récolte, overvloedige wijnoogst ni.,
rijke inzameling f. (in anderen zin): Etre en pl-e
récolte, in 't midden (der bezigheden) van den
oogst zijn. — Une vigne en (ook de) pl- rapport,

PLÉORAME.
dans le pl- of an pl-, in de roos (in 't midden van
't wit of de schijf) schieten. — [Jeu] Mettre en

P l , in 't midden van een cijfer zetten (bij 't hok
bij 't biribi-spel, als een speler zijn' inzet-ken
een wijngaard, die zijne volle vrucht geeft, die zoo midden in een cijfer plaatst, welken inzet hij bij
veel opbrengt als men verlangen kan. — Voix pl -e, 't uitkomen van dat nommer in 't eerstgenoemde
el 27 maal en in 't andere 64 maal terugkrijgt) .
volle, krachtige stem f. — [Bill.] Bille prise pl-e,
vol genomen, in 't hart of midden geraakte bal m. F aire son pl-, eene bru g of zes gesloten velden
-- [Blas.] I1 porte 1'écu p1- de gueules, hij voert maken (bij het tiktakspel). Rompre son pl-, zijne
een geheel rood schild zonder wapenstuk. I1 porte brug opbreken. — t a PLEIN , loc. adv. Ten volle,
les armes dune maison pl-es, hij voert het gansche geheel en al (pleinement): Au travers de son maswapenschild van een huis zonder verdeelingen en que on voit à pl- le traitre, door zijn masker heen
bijgevoegde stukken. — Fleur pl-e of double, volle, ziet men den verrader in al zine snoodheid. —
,gevulde of dubbele bloem f. -- [Chron.] Annie à PUIT ET a PLEIN , loc. adv. Geheel, geheel en al,
pl-e, vol jaar n., maanjaar van 35 dagen (in te- ten volle (zelden voorkomend dan in): I1 est absous
genstelling met année CAVE). Mais pl-, volle maand, à pur at a pl -, hij is geheel en al of volkomen vrij
van 30 en 31 dagen (in tegenstelling met muis CAVE).
Se faire soldat à pur at a pl -, voor-gesprokn.
— [Constr.] Bois pi-, digt, vast hout n., hout van goed soldaat worden.
Pleine-Croix, f. [Serr.] Versiering f., beslag n.
digt weefcel. — [Man.] Jarrets pl-s, volle waden f.
pl., dikke en ronde spronggewrichten n. pl. Flanes op 't kamrad van een slot.
Pleinerneiit, adv. Ten volle, geheel en al, vol
pl-s, gevulde, welgesloten flanken of zijden f. pl. —
Jan suis pl- convaincu, satisfait, ik-komenlij.
[ íMar.] Pl- Bois, boord, vast boord n., het gedeel-

V

te van 't schip, dat boven 't water is. Tous les
boulets ont porti en pl- bois, al de kogels zijn in
't vaste boord geschoten. — P1-e mer, hooge zee f.,
hoog water n. (marée). Mer pl-e of haute, volle
zee, het ruime sop. — [Mid.] Pouls pl-, z. POULS.
— [Mil.] Être en pl-e marche, en pl-e retraite,
en pl-e déroute, in vollen marsch, in vollen aftogt,

ben ten volle daarvan overtuigd, daarmede
m
tevreden. Il s'en est pI- justifé, h ij heeft zich geheel en
al geregtvaardigd.
Plein-jeu, m. [Mus.] , z. plein jeu op JEU.
Pleinpe, f., z. PLEMPE.
Plein -saittier, Pleine-saatière , adj.
(tam.); Esprit plein -sautier, Imagination pleinesautière, vlugge en levendige geest m., verbeelding f.
Pléiophylle, adj. [Bot.] Vele bladeren dragend.
PleInpe of Pleinpe, f. [Navig.] Plemp f.,
kleine hotlandsche visschersschuit f.
Plénicorne, adj. [H. n.] Met volle (niet hol-

tot dit ambt gekomen. — Un arbre á pl- vent,

algeheele wijze.
Piénipotentinire, adj. Gevolmagtigde, gevolmagti,gd gezant m. Les pl -s d'Espagne, de gevolmagtigden van Spanje. — Ook als adj.: Ministra pl -, gevolmagtigd minister m.
Pléniprébendé, adj. et subst. m. [H. ecel.]
Domheer, kanunnik m., die al de inkomsten van
eene prove genoot.
Plénirostre, adj. [I1. n.] Met vollen of gladden (niet gekerfden) snavel.
P1énisane, m. [Phil.] Stelsel n. van 't volle
in de natuur, p l é n i s m u s n. — Pléniste, m.
adj. et subst. m. JVijsgeer, die beweert dat er reen
ledig in de natuur is. cartesiaan, p leníst m.
Plénitutle, f. [Mid.] Volheid f., overvloed m.
Cela marque une grande pl- d'humeurs, dat bewijst eene groote volheid, eenen overvloed van
kwade sappen. — [Ecrit.] La pl- de la divinité
habitait an lui, de volheid der godheid woonde in
hem. Jésus-Christ vint au sponde dans la pl- des
temps, J. C. kwam ter wereld in de volheid des
tijds. — PI- de puissance, volle magt f. (eens vorsten, eens kerkvoogd.). -- Recouvrer la pl- de sa
santé, zijne volle, volkomen gezondheid terugkrj^gen. Je vous parle dans la p1- du coeur, ik spreek
tot u uit de volheid mijns harten.
Pléonasine,m. [Rhét.] Woorden-overvloed m.,
overtollirie uitdrukking, bfjeenplaatsing of opeenhooping f. van geljkbeteekende woorden, p le o n á sm u s in. Je l'ai vu de mes propres yeux ast un
pl- autorisé, Ik heb het met mijne eigene oog en gezien is een door 't spraakgebruik gewettigde pleonaslaus.
Pléonaste, m. [Log.] Zwart spinel, ijzerspinel n., Bene verscheidenheid van 't spinel.
Pléonastigtie, wij. Een' pleonasmus bevat
overtollig, overladen met geljkbeteekende-tend,
woorden of uitdrukkingen, p l e o n a s t i s c h.
Pléopelte of Pléopeltique, f. [Bot.] Mexicaansch varen kruid n., p l e o p é l t i s f.
Pléoranne, m. [Phys.] Scheepvaartbeeld, oever
een bewégel k tafereel, dat zich voorbij-beldn,
den aanschouwer schijnt te bewegen, als of hp

in volle vlugt zijn. PLEIN vormt, voorafgegaan
door de voorzetsels a, de of en, en gevolgd door
een of ander substantief, vele bijwoordelijke uit
Crier is pl -e tête of gorge, luidkeels-drukinge:
schreeuwen. Boire a pl- verre, met volle glazen
drinken. Un vaisseau qui vogue á pl-es voiles, le) horens.
Plenier, ière, adj. Vol, volkomen. 11 y a ineen schip, dat met volle zeilen vaart. Donner a
pl-es mains, met volle handen geven, zoo veel als dulgence pl - ira à cette église, in die kerk is vol
aflaat. Le jour de noël le roi tint cour-komen
dezelve kunnen bevatten. Un cheval gras b pl -e
peau, een zeer vet paard. Confire des fruits á pl pl - ira, op kersdag hield de koning volle, algemeene
vruchten met zoo veel suiker inmaken als-sucre, hofvergadering. — Buiten deze zegswezen komt het
de vruchten wegen. Pouvoir faire qe. de pl- droit, woord nu zelden meer voor. — Enkele nieuwere
iets met volle reit doen kunnen. Franchir un fossé schrijvers hebben er zich ook van bediend: Liberté
de pl- saut of d'un pl- saut, eene gracht in eenen pl -ière à chacun de etc , algeheele vrijheid aan
sprongoverspringen. I1 y a passé de of d' un pl- iedereen om enz. — (iron.) Visage pl -, volle- maanssaut, hij is met eenen sprong tot deze waardigheid, gezigt n. -- t Plenièrement, adv. Op volle,
een boom, die in de vrije lucht staat, die groeit
zoo als hij wil. — Etoffe à pl-e main . mollige,
dikke, goed gevulde stof f. En pl-e mer, in volle
zee. En pl-e maree, bij hooggin vloed. En pl- midi,
en pl- jour , op klaren middag , op klaren dag.
En pl- été, en pl- hiver, midden in den, (in 't
hartje van den) zomer, winter. L'armée est en
pl-e retraite, marche, het leger is in vollen terugtogt, aantogt, marsch. En pl- marcbé, en pl-e rue,

op de volle markt, straat. En pl-e assemblée, in
de volle vergadering. — EN PLEIN, loc. adv. Ten
volle, geheel en al: Perdre son proces en p1-, tout
en pl-, zijn proces geheel en al verliezen_ L'armée
de l'ennemi recut en pl- les rayons du soleil, het

leger des vijan.ds kreeg al de zonnestralen vlak in
't gezipt. — Somtijds wordt plein bij wijze van
voorzetsel gebruikt : Avoir du vin p1- sa cave,
zijnen kelder vol wijn hebben. Avoir de I'argent
pl- ses poches, of ses poches pl-es d'argent, zijne
zakken vol geld hebben. -- Ook als bijwoord: [Mar.]
Porter pl -, volhouden. P- plein at près, vol- en
bijhouden. — (très-fam.) Tout pl-, veel, zeer veel:
II y an a tout pl-, 't is er in overvloed, volop. II
y a tout pl- de monde la fête, er zijn magtig
veel menschen op het feest.
PLEIN, m. Het volle, niet-ledige n., de gevulde
ruimte f.: Le pl- at le vide, het volle en het ledige.
— Le trop p1-, de overmaat: Cast une preuve du

trop pl- de tendresse que j'ai pour vous, 't is een

bewijs van de overmaat der liefde, die ik u toedr-aag. — [Arch.] Le pl- d'un mur, het volle of
gevulde gedeelte van een' muur (dat noch deur
noch venster heeft). — [Astr.] Le p1- de la lune,
de volle maan (la, pleine lune). — [Call.] Neêr-

haal m. (vgl . BELIE , m.). — [Chir.] Le pl- de la

bande, het midden gedeelte des zwachtels. — [Mar.]
Le pl- de l'eau, de la mer, hooge zee f., hoog
water n. (als de vloed ophoudt). — Aller, Mettre,
Donner au pl-, het (schip) op 't strand zetten of
jagen. Poursuivi de près, le vaisseau a donné au
pl-, het schip, van nabij vervolgd wordende, heeft
het op 't strand gezet. — [Mil., Arqueb.] Mettre
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zelf in een schommelend vaartuig de tegenovergestelde voorwerpen voorbij voer, p 1 e o r á m a n.
Pléostémone, adj. [Bot.] Met veel meeldraden.
Pléréorainphe, adj. [H. n.] Met harden en
ongekerEden snavel.
Pléronie, m. [Phil.] (eig. volheid, vulling) De
lichtzee f., naar de leer der gnostieken de woning
van God, de bron van al 't goede, p 1 e r 6 m a n.
Plérose, f. [Méd.] 4ansterking eens genezenden zieke, toeneming der lijvigheid en der ligchaamskrachten, p 1 e r ó s I s f. — Plérotique, adj.
[Méd.] Vleeschmakend, krachtgevend: Médicaments
pl-s, of als subst. PLEROTIQUES, m. pl. Opvullende,
vleeschmakende middelen, p l e r o t i k a n. pl.
Plésion, f. [Anc. mil.] Langwerpig bataljon n.
bij de, Grieken.
Plésiosaure, m. [II. n.] Fossiele reuzenkrokodil m. der voorwereld. (verzadiging f.
Plesinone, f. ] Méd.] Gevuldheid der maag,
Plessiniètre, m. [Méd.] Ivoren plaat f. ter
verligting der percussie (vgl. PERCUSSION) van de
borst en den onderbuik, p 1 e s s i in é t e r m. —
Plessimétrie, f. Bijzondere manier van percussie door middel van den plessimeter, p 1 e s s i in et r i e f. — Plessimétrique, adj. Daartoe behoorend, plessimétrisch. (boomte.
t Plessis, m. Lusthuis n. te midden van gePlet, m. [Mar.] Bogt f. Mouiller un pl- de
cable, eene bogt van een zwaar touw uitsteken.
Pléteux, m. [Péche] Werktuig n. tot krom
-buigndervschok.
Pléthomérie, f. [Anat.] Overtal n. van lig
zes vingers) . — Pléthore, f.-chamsdeln(b.v
[Méd.] Volbloedigheid, volsappigheid; opvulling der
bloedvaten, pl e t h o r a f. — Pléthorique, adj.
Volbloedig, overrjk aan vochten, p l e t h ó r i s c P.
--- Ook als subst. m. en f. Un, Une pl -, een, eene
volbloedige.
Plethre of Pléthron, m. [Anc. métrol.]
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se pleure soi-même en pleurant les autres, wanneer men anderen beweent, beweent men zich zelven. On ne la pleuré que d'un oeil, men heeft
hem slechts in schijn beweend. — Cet avare pleure
Ie pain qu'il mange, deze gierigaard gunt zich het
brood niet, dat hij eet. — (Anc. loc. prov.) Ce que
maître veut et valet pleure sont toutes larmes
perdues, wat de heer wil hebben, moet zich de
knecht laten welgevallen. — SE PLEURER, V. pr.
Beweend worden. — Elkander beweenen.
t Pleiirerie, f. (burl.) Geween, geschrei, ge(schapen.
krjt n.
Pleures, f. pl. [Anc. corn.] Wol f. van doode
Pleurésie, f. [Méd.] Ontsteking van de pleura
of het ribbenvlies; zijdesteek m., p 1 e u r i s, p 1 e uresie of pleuritis f. — Pleurétique, adj.
Aan borstvliesontsteking lijdend of daaruit voort
Homme, Femme pl -, of als subst. Un,-vloeijnd:
Une pl -, een lijder, l jderes aan 't zijdewee, een
pleurisljder m., -ljderes f. — Sang pl-, bloed, dat
hein of haar, die de pleuris heeft, wordt afgetapt,
pleurétisch bloed n. — [U. n.] Met anders gekleurde zijden dan 't overige des ligchaams.
Pleureur, m., - eense, f. Huilebalk m. en f.,
grijner m., grijnster f., hij of zij, die gedurig en
vaak zonder reden schreit. — PLEUREURS, m. pl.,
PLEUREUSES, f. pl. [Ant.] Gehuurde schreijers m.
pl. en schreisters f. pl. bij de begrafenissen. —
PLEUREUR, ELISE, adj. Weenend, krijtend, jammerend: Ton p1-, Mine pl -euse, weenende toon m.,
klagelijk gelaat n.— [Bot.] Saule pl -, treurwilg m.
— [H. n.] Singes pl -s, of als subst. PLEUREURS, m.
pl. Huilende apen, huilers, z. v. a. SAPAJOUS. —
PLEUREUSE, f. [H. n.] Soort van korenworm m.
— [Modes.] Pl -s, rouwband m., rouwfloers n.;
weleer breede handlubben f. pl. van effen batist in
den aanvang van den zwaren rouw. — Pleureux, ease, adj., beter PLEUREUR, EUSE.
Pleurique, adj. [Anat.] Tot het ribbenvlies
behoorend. — Pleurite, f. [Méd.], z. v. a. PLEU-

Oud-griekse/ir lengtemaat, ongeveer = 31 meters,
RÉ.SIE.
plethron n.
Pleuritides. f. pl. [Mus.] Zékere orgelregi,sPléthynticon, m. [Anc. iitt.] Gebruik n. van
Iers, die rijzen of dalen, om den wind in of uit de
't meervoud in plaats van 't enkelvoud.
Pleiapleit, m. [H. n.] (pop.), z. v. a. PIVERT. pijpen te laten. (TIQUE•
Pleuritique, adj. et subst., z. v. a. PLEURÉt Pleurahie, adj. Beweenenswaard.
Pleurnicher, v. a. (fam.) Gr nen, een hui-Pleural, e, adj. [Méd.] Het borst- of ribbenvlies betreffend. -- Pleuralg ie, f. [Méd.] Zij- lend gezipt zetten, veinzen te schreijen (gelijk kindewee, pijn f., onder de ribben. — Pleuralgi- deren doen, die iets willen afdwingen). — Pleur
f. (fam.) Gegrijn, gejank n. — Pleur -uicher,
que, adj. Het zijdewee betreffend, pleurd 1gisch.
f. Grijner m., grijnster f.,-nicheur,.as
t Pleurand, m., -e, f. Huilebalk m. en f.,
huilbalk
m.
grijner m., grijnster f.
Pleurobranclhes, m. pl. [11. n.] ZijdekieuPlerurant, e, adj. Weenend, schreijend, tra
stortend: Homme pl-, Femme pl -e.
-ne wers in. pl. (soort van weekdieren). — Pleurocarpe, adj. [Bot.] Met aan de zijden der sten
Pleare, f. [Méd.] , z. v. a. PLEVRE.
zittende vruchten. — P1eurocèle, f. [Méd.]-gels
Pleuré, e, adj. (en part. passé van pleuren):
Breuk
f. van het borst- of ribbenvlies. — Pleurobeweend
perPersonne pl -e sincèrement, opregt
soon m. Homme pl- des pauvres, door de armen e yste, m. [Ft. n.] Zeeëgel m., wiens anus op
zijde zit. — Pleurodère, adj. [H. n.] Met op
beweend man.
Pleure- misère, Pleure-pain, m. (fam.) zijde zittenden hals. — Pleurodontes, m. pl.
Eeuwige klager, zemelaar m., die altoos over [ H. n. ] Hagedissen f. pl. met buiten aan de kaak
slechte tijden klaagt; gierigaard. (Plug. Des pleure- bevestigde tanden. — Pleurodynie, f. [Méd.]
Uitwendige borstpijn f., valsch zijdewee n., val
misère, Des pleure-pain.)
pleuris f. (ook fausse pleurésie, pleurésie-sche
Pleurer, v. a. Weenen, schreijen, tranen storten, huilen, krijten. Elle ne fait que pl -, zij doet rhumatisante of rhumatismale geheeten. — Pleuniets dan weenen. De quoi pleurez-vous? waar- rodynique, adj. De valsche pleuris betreffend,
over, waarom krijt, schreit gij? P1- à chaudes p 1 e u r o d y'n is c h. — Pleuro-hyoïdien, adj.
larmes, heete tranen storten. II pleura de colère, at subst. m. [Ant.] Schouderbladspier f. van het
hij huilde van boosheid, toorn. On pleure à force tongbeen. — Ple.ironectes, m. pl. [H.. n.] Op
de rire, men schreit, wanneer men sterk lacht. — zijde zwemmende visschen, platvisschen (schollen,
Bien heureux ceux qui pleurent, car ils seront botten, tongen, enz.). — Pleuronervé, e, adj.
consolés, zalig zijn de weenenden, want zij zullen [Bot.] : Feuilles pl -es, met zijderibben voorziene
vertroost worden. Ne pleurez par sur mol, mais bladeren n. pl. — Pleuropneunnonie of Pleupleurez sur vous et vos enfants, weent niet over ropéripneumonie, f. [Méd.] Gelijktijdige ontmij, maar weent over u zelven en over uwe kin- steking f. van het borstvlies en de longen, longontderen. — P1- avec des (of en) larmes de sang, steking met borstvliesontsteking gepaard. — Pleutranen van bloed storten, bitter bedroefd zijn. — ropneuinoniquae of Pleuropéripneeiinoni(fam.) Pl- comme un veau, janken, tranen met que, adj. Die dubbele ontsteking betref'end. —
tuiten storten. — (Loc. prov.) I1 ne lui reste que Pleurophone, adj. [11. n.] Met een vlies voorles yeux pour pl -, hij heeft alles verloren, hij zien. — Pleuroptère, adj. ( H. n.] Door midheeft niets meer dan tranen. P1- d'un oeil et rice del van zijvliezen vliegend. — Pleuropyèse, f.
de l'autre, schreijen met het eene oog en lachen [Méd.] Borstcoliesverettering, p 1 e u r o p y é s i s f.
met het andere. — Les yeux lui pleurent, het — Pleurorhizé, e, adj. [Bot.] Met op zijde
water loopt hein uit de oogera, de ooggin tranen zittenden wortel. — Pleaurorrhee, f. [Méd.]
hein. — La vigne pleura, de wijnstok druipt. Op/moping of ziekelijke uitstorting van een of anPLEURER, V. a. Beschreien, beweenen, be- der vocht in de borstvliesza leken, p l e u r o r niece f.
treuren: 11 pleure la mort de son père, hij be- — Pleurortliopnée, f. [Méd.] Belemmerde
weent Tien dood zijns vaders. P1- des péchés, over ademhaling f. door eene borstvlieskwaal, zijdezijne zonden weenen, zijne zonden beweenen. — On wee n., dat den lader alleen in opgerigte houding
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vergunt adem te halen, p l e u r o r 1 h o p n ce a f. — front, an visage, rimpels in 't voorhoofd, in 't BePleurospasrne, m. [Méd.] Borstvlieskramp f. zigt hebben. — Omslag m. van een' brief, de brief
— Pleros
u
asniodique, adj. De borstvlies- zelf. J'ai recu deux lettres sous le même pli, ik
kramp betre#end. — Plenrothotonos, m. (pr. heb twee brieven onder één couvert of omslag ont—noce) [Méd.] Zijwaartsche ligchaamskroinming I. vangen. Vous trouverez sous ce pil le papier que
vous m'avez demandé, gij zult hierbij ingesloten
ten gevolge van tétanos of regtstijvigheid.
Pleurs, m. pl. (van 't niet meer gebruikelijke het gevraagde papier vine en. — [Constr.] Insprinenkelv. pleur, dat eigenlijk pijnlijke kreet beteeken- gende hoek m. van een' muur (in tegenstelling met
de) Tranen m. pl. Verser, répandre des p1-, tra coude, uitspringende hoek). — t [Man.] Pli de
vergieten of storten. Toute la vilie était en-ne 1'embouchure, gewricht n. of breuk f. van 't mondp1-, de gansche stad was in treurigheid verzonken. stuk des gebits. — Donner un bon pli à un che.Donner un libre cours à ses p1-, zijne tranen den val, z. v. a. PLIER un cheval. — [Mar.] Pli de
vrijen loop geven. -- Essuyer ses pl-, zich troos- cable , z. PLET.
% Pliable, adj. Buigzaams, vouwbaar: Ce Bois
ten. Essuyer les pl- de qn., iemand troosten. -Etre tout en pl-, Se noyer dans les p1-, Être bai- nest pas pl-, dit hout laat zich niet buigen. —
gné, trempé de pl -, in tranen baden, diep bedroefd (fig.) Avoir l'esprit pl-, een' buigzamen, rekkelijken
zijn. — (poét.) Les pl- de l'aurore, de dauw m. geest hebben. — Pliage, in. Het vouwen of plooiLes pl- de la vigne, het vocht, dat uit de pas ge- jen; vouw, plooi f. Le pl- du lïnge, des étoffes,
(kel m. het vouwen van 't linnengoed, van de stoffen. Le
snoeide wijngaard-ranken vloeit.
Pleutre, m. (tres-fan.) Ploert, lomperd, kin- p1- des feuilles imprimées, het vouwen der gedrukte bladen. — Un pl- fait aver soin, eene netjes
t Ple^ivirier, v. imp. Zacht régenen.
Pleuuvoir, v. imp. Régenen: 11 pleuvra bien- gelegde vouw of plooi. — Pliant, e, adj. Buigtót, 't zal welhaast regenen. Il pleut à verse, i. zaain, ligt te buigen: Branche pl-e, buigzame tak m.
seaux, het stortregent, het regent, dat het giet, — (fig.) Caractère pl-, buigzaam, gedwee, inschikals of het niet emmers van den hemel gegoten werd. kelk, toegevend karakter n — [Econ. dom.] Siège
Je crams qu'il ne pleuve, ik vrees, dat het zal pl -, of als subst . PLIANT m. — Vouwstoel m. Table
regenen. Il a fort plu, het heeft sterk geregend. — pl-e, neérslaande tafel f., tafel met nederslaande
(fannz.) I1 v pleut comme dans in rue, de regen bladen.
Plica, f. [Méd.] , z. PLIQUE.
dringt in dat huis overal door. — (fig.) Je n'en ai
Plieatif, ive, adj. [Bot.] Om zich zelven opnon plus qu'il en pleut, ik heb er geen sikkepitje
van . — ,(Loo. prov.), z. DEGOUTTER, ÉCOUTE-S'IL- gevouwen; ordeloos opgerold. — Plicatile, adj.
[Didact.] Met geplooide oppervlakte; voor toevouPLEUT, ECUELLE, AIERCERIE, PARIS . I1 faut que j 'y
aille, quand it pleuvrait des pierres, des hallebar- wing of zamenplooijing geschikt, daartoe geneigd. des la pointe en bas, ik moet er heen, al regende Plicatule, f. [H. n.] Vouwschelp f., eene twee't ook steenen. — Ce somt noes et vents sans pl-, schalige, oestervormige schelp. — Plicature, f.
dat zijn niet dan ijdele beloften. — Pleuvoir wordt [Chic.] liet buigen der gebroken beenderen. —
door analogie ook van velerlei dingen gezegd, die Plicil'ére, adj. [H. n.] Vouwen of plooijen heb
Pliciforane, adj. [1.-I. n.] Plooivormi g-bend. ,
in menir:te uit de hoogte vallen: II pleut des bornbes, des boulets. des balies, het regent bommen, vouwachtig. — Plieipeiine, adj. [H. n.] Met
kanons-, geweerkogels. Faire pl- sur qn. une gréle overlangs gevouwen vleugels (van insecten) — PLI de coups, iemand eene duchtige dragt slagen geven. CIPEN1iES , m. pl. Kokerjuffertjes n. pl., netvleuge— (fig.) Il pleut des brochures, de inauvais vers, lige insecten met kokervormig opgerolde vleugels
het regent vlugschriften, slechte verzen. — Ook (f r i gane) . (CARRELET.
Plie, f. [H. n.] Bot f. Plie Tranche, z. v. a.
met een subst. tot onderwerp of als v. n. gebézigd:
Plié, e, adj. (en part. passé van plier): Etolfes
L'argent pleut chez lui, bij hen, regent het geld.
pl-es,
gevouwen stoffen f. pl. Linge pl-, opgevouPièvre, f. [ Anat. ] Ribben- of borstvlies n.,
pleura f. — Plévrigiiie, adj. Tot het ribben- wen linnengoed n. Un roseau pl-, een gebogen rietstok m. — Voiles pl-es, gereefde zeilen n. pl. Pavlies behoorend.
Plexéoblastes, M. pl. [Bot.] Planten f. ijl. vilion pl-, vastgezette vlag f. — Un esprit pl- sous
met dubbele zaadlobben. — Plexielhronome- Ie joug, een onder 't juk gekromde geest m. -tre, in. [Phys.] Soort van chronometer of tijd- Plié, m. [Danse] Kniebuiging f. Faire des pl-s,
p l i é s of kniebuigingen maken. — Plieineut, m.
meter m.
Plexiforme, adj. (Anat.] Vlechtvormig, vlecht- [Rel.] Het vouwen (pliage)
Plier, v. a. Vouwen, opvouwen, een- of meer
aardig. — Plexlpède, adj. [Bot.] Met een' uit
toeslaan of dubbel leggen: Pl- du Tinge, des-malen
vezelvlechtsel bestaanden steel of stengel. — Piehabits,
des serviettes, linnengoed, kleederen, ser
xus , m. (pr. plé-ksuce) [Anat.] Vlechtsel of
opvouwen. Pl- uric lettire, eenen brief you--vetn
weefsel n. van vaten en zenuwen, zenuwvlecht,
wen, toevouwen, dipt maken. Pl- des feuiiles imvaatvlecht f., plexus m.
íPlcyon, ni. [Agric.] Rijsje of teentje n. oma priniees, gedrukte bladen vouwen. — (fig. etfam.)
den wzingaard te binden. — Dekmat f. der tuin PI- la toilette, zich met iemands kleederen uit de
schrijft ook pilon).
-liedn.(M voeten maken.— [Mil.] Pl- bagage, opbreken, oppak.Pij, in. Vouw, plooi; bogt f.; rimpel m. Faire ken; — (fig.) zich uit het stof, uit de voeten maken;
un pli b une étoffe, a une feuille de papier, eene z. ook BAGAGE, P AQUET . — Buigen, krammen, krona
vouw in eene stof, in een blad papier leggen. Re- buigen: Pl- de l'osier, des branches d'arbre, teen,
mettre une étoffe dans ses plis, eene stof weder boomtakken buigen. — PI- le bras, la jambe, le
in hare vroegere vouwen leggen. Les plis dune coude, Ie genou, den arm, het been, den elleboog,
manche, de plooijen Bever mouw. — Un habit qui de knie buigen. — Pl- les mains, de handen ze
vouwen. PI- les épaules, de schouders-menlg,
ne fait pas un pli, een rok, die aan 't lijf als geschilderd zit. Cet habit a pris son pli, dat kleed ophalen. — (fig.) Pl- les genoux devant le veau
heeft zijne blijvende plooijen, aangenomen, heeft dor, zijne knieën voor 't gouden kalf buigen, het
zich naar 't lijf gezet. --- (Loc. lig et prov.) Cela gouden kalf aanbidden. — tfig.) Buigen, schikken,
ne fera pas un pli, pas un petit pli, pas le mom- onderwerpen, doen toegeven, gewennen: Pl- son
die pli, die zaak zal niet de minste tegenkanting caractère an circonstances, zijn karakter naar
vinden, zal zonder tegenstand doorgaan. — (fig.) de omstandigheden buiq,en, wijzigen, schikken. PlGewoonte, hebbelijkheid f. Vous avez prijs un man- nu jeune homme á la règle, een' jongeling aan
vals pli, (ij hebt eene kwade gewoonte aangeno- den regel newQnnen. PI- son esprit aux volontés
men. Donner un bon p1í aux jeunes geus, de jonge dun inaitre, zijnen geest aan den wil eens oweslieden goede gewoonten bijbreng;en, hun karakter Iers onderwerpen. — Pl- la lol aux divers cas qui
naar behooren vormen. Il a poi:, son pli, hij ver se présentent, de wet naar de verschillende voor
gevallen buigen of plooijen. — [Man.] Pl -komend
niet meer, zal niet anders worden. Donner-andert
een paard buigen, afbuigen. Pl- uil-unchevai,
un lion pli ii mie affaire, eene zaak in de beste
plooijen schikken, haar Bene goede wending geven. cheval lij droite, a gauche, een paard gewennen ,
— (Loc. pros.), z. CAMELOT. -- Le pli du bras, zich regts of links te wenden. -- 1 Man.] Pl- le padu jarret, de elleboog, de knieboog. — Les plis 1 vilion, den hals van de vlag vastzetten (om haar
dun ruisseau. dune rivière, de bogten, kronkelin- het klapperen te beletten). PI- la toile, een rif ingen eener beek, eener rivier. — (fig.) Les plis et steken. — Pl- un Portage, eene plank buigen, krom
branden, stoven. _-- PLIER , V. n Vou--men,
les replis du coeur, de geheimste schuilhoeken of
verborgenheden van het hart. — Avoir des plis au wen: P1- en deux, en quatre, in tweeën, in vieren
.
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vouwen. — Krom worden, buigen, in- of doorbui
gen: Un baton qui plie, een stok, die buigt. Un
plancber qui plie sous le faix, een vloer, die onder den last doorbuigt. — (lig. et prov.) I1 vaut
mieux pl- que roetpre, 't is beter te buigen dan
te breken: beter toe te geven dan zich door tegenstand te schaden. C'est an roseau qui plie It tout
vent, hij is als een riet, dat de wind heen en weder
beweegt, 't is iemand zonder karakter of zelfstandighei^d, die met alle winden waait. — (fig.) PIsous le poids des affaires, des années, gebukt gaan
onder den last der zaken, der jaren of des ouderdoms. — [Mil.] Deinzen, wijken: Les ennemis
plièrent h in première charge. de vijand week,
deinsde bij den eersten aanval. — [Mar.] Hellen;
Overhellen, overhangen, overhalen: Ce vaisseau plie
sur tribord, sur bábord, dat schip hangt (of haalt)
aan stuurboord, aan bakboord over. Pl- sous voiles,
overhalen, krengen. — (fig.) Toegeven, zich onder
zich schikken: P1- sous les locs de la ne -werpn,
zich naar de wetten der noodzakelijkheid-cesité,
schikken. Faire tout pl- sous sa volonté, alles aan
zijnen wil onderwerpen, alles voor zijnen wil doen
bukken. I1 ne pliera pas, hij zal niet toegeven. —
SE FLIER, v. pr . Buigen, zich krommen: Un arbre
qui se plie sous ses fruits, een boom, die onder
zijne vruchten buigt. Un vieillard qui se plie sous
Ie poids de l'age, een gr2,jsaard, die onder den last
des ouderdoms gebukt gaat. — (fig.) Zich onder
schikken, toegeven: Se pl- aux caprices-werpnof
d'autrui, zich naar eens anders luimen schikken.
Se pl- aux usages du monde, zich naar de gebruiken der wereld voegen of schikken.
Plienr, m., -ease, f. [Tech.] Vouwer m.,
vouwster f.: Pl- de draps, lakenvouwer. Plieuse
de livres, boekenvouwster. — .41s adj.: [H. n.]
Chenilles plieuses, rupsen f pl., die in een blad,
dat zich om haar zamenrolt, hun spinsel maken.
P1inger of Plonger, v. a. [Tech.] De kaar
eerste indompeling in 't smeer geven.-senpitd
-- Plingeare, m. (pr. —jure) Het indoopen
der pitten in de gesmolten- talk.
Plinthe, f. [Arch.] Plint f., onderst gedeelte
van den zuilsokkel, eene plaat in den vorm eener
vierkante, soms ook veelhoekige tafel, waarop onmiddellijk het basement der zuil rust. — Platte
strook of lijst, die om een gebouw loopt en de ver
afscheidt, gording f. — [Artill.] Plint,-diepng
kleine sieraadband aan een stuk geschut. — [Anc.
cur.] Plinte of plinthium n., voormalig werktuig
tot het zetten van ontwrichtingen of breuken. —
[Ante gr.] Een in den vorm des trapeziums opgesteld leger, welks breedste zijde naar den vijand
was gerigt.
]Plioir, m. Vouwbeen n. — [Pêche] Simplankje n. (om hetwelk liet hengelsnoer gewonden
en bewaard wordt). — [Tech.] Nokpanvorm m.
der steenbakkers; — vouwtafel f. ; vouwmes n. voor
de geweven stoffen; — buigtang f. des kastenmakers.
Plion, m. [Agric.]. z. PLEYON.
Pligaue, f. [Méd.] Poolsche vlecht, eene in Polen vaak voorkomende haarziekte, die uit onzuivere sappen haren oorsprong neemt, p l i c a f. P1multiforme, medusa-hoofd ii. — Pligne, e, adj.
(PLEURES
Met plica behebd .
Plis, m. pl., of als adj. Laines p1-, z. v. a.
Plissage, m. [Tech.] Het plooijen; plooiwerk,
plooisel n. — Plissé, e, adj. (en part. passé van
piisser): Collerette biera pl -e, goed geplooid hals
— [Bot.] Feuilles pl -es, geplooide bla--kragjen.
deren n. pl. Écorce pl -e, geplooide, gerimpelde
schors f. — Ook als subst.: Le p1- dune chemise,
het plooisel aan een hemd. — [Bot.] Petits pl -s,
kleine soort van paddestoelen m. P1. — Plisse
-

.

merit, m., z. v. a. PLISSAGE. — Plisser, v. a.

Plooijen: Pl- la jupe dune robe, den rok van een'
japon plooijen. — Ook als v. n.: Ces rideaux pilssent trop, plissent mal, die gordijnen hangen in
te veel, in, verkeerde plooijen . — SE PLISSER. V. pr.
Geplooid worden; plooijen krijgen.
Plisson, m. [Cuis.] Zékere lekkere melkspijs f.,
die men herhaaldelijk warm maakt en koud laat
worden, tot dat de room van boven rimpels of
plooijen krijgt.
Plissui-e,f. [let ploo jen, de plooimanier, kunst f.
van plooijen: Ella n'entend rien a la pl -, zij ver
niets. — Vele plooijen bijeen,-stavn'ploije
plooisel n.
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Plistobolinde, m. [H. ane.] Zeker dobbel
Ouden, waarbij men om de meeste oogen-speln.dr
of punten wierp.
Floe, m. [Tech.] .Koehaar n. — Slechte wol t.,
uitschot n., afval m. van wol. — [Mar.] Haarbekleeding f. onder de buitenhuid, uit koe- en ander
haar, gestampt glas, enz., alles met teer doortrokken, bereid.
(kaarding f.
Plocage, m. [Tech.] Het wolkaarden; wolPlocauiie, f. [Bot.] Soort van zeegras, p l ocamium n. (mos n.
Plocarie, f. [Bot.] Soort van bengaalsch korstPloie- ressort, m. [Tech.] Veêr2jzer n., vecrbuigtang f. (der geweermakers). (garrot).
Plomard, m. [H. n.] Wijfjes ltlappereend
Plonlb, in. [lVlinér.] Lood n. Pl- natil, vierge,
gedegen lood, maagdenlood. P1- en feuilles, blad
P1- en lames, platlood. Pl- en saumons, lood-lod.
in zalmen of blokken, bloklood. Pi- a rabat, gestreken lood. P1- bleu, blaauw of saksisch lood.
P1- jaune of molyhdaté, gele looderts. Pl- noir of
Pl- phosphaté altéré, zwarte looderts. P1- chromaté of Pl- rouge de Macquart, Macquarts roode
looderts. Oxyde de pl -, loodoxyde, z . MASSICOT.
Deutoxyde de pl -, tweede loodoxyde, menie (vgl.
;11INIUMI) . P1- reniforme, loodnieren f. pl., soort van
siberische looderts. Sulfate de pl -, zwavelzuur lood.
Sulfure de pl -, zwavellood, loodglans m., galéna f.
Pl- d'oeuvre of de liquation, werklood, zilverlood.
Pl- de ressuage, uitzijglood. Blanc de pl -, loodwit n. P1- minaré of PI- carbonaté aciculaire
d' Hairy, loodglimmer n. Pl- bacillaire carbonaté,
Pl- en prismes of baguettes, looderts met zuilvormige kristallen, lood van Hai.iy. Pl- compacte sul
loodspiegel m. PI- d'écumage, zilverhoudend-furé,
proeflood. — Mine de pl -, z. GRAPHITE. — Des
tuyaux, Des gouttières de p1-, looden pijpen, goten f. pl. Cercueil de pl -, looden doodkist f. —
(Loc. lam.) Etre en pl- (nu verouderde uitdrukking), in eene looden kist liggen, dood zijn. Changer son or en pl -, een' slechten ruil doen. Nager
comme une balie de pl -, comme un chien de pl -,
als een baksteen zinken, niet kunnen zwemmen.
z. ook GUL, DAGUE. — [Typog.] Lire sur Ie pl -,
van den vorm af lezen. — [Bil.] Lood n., looden
kogel m., scherp n. La place capitula faute de
pl -, de stad kapituleerde uit gebrek aan lood. —
— Menu pl -, hagel, schiethagel m. — (fig. et lam.)
N'avoir plus ni pl- ni poudre, aan al het noodige
gebrek hebben. — (/am.) Mettre du pl- dans in
tête de qn., iemand een' looden pil te slikken geven, hem met een geweer- of pistoolschot het hoofd
verbrijzelen; (fig.) iemand gezonde kennis, bezadigdheid, ernst bijbrengen. 11 a du pl- dans la
tête, hij heeft een gezond oordeel, is een verstandig
man. — [Corn., Manuf.] Lood, zegellood, plombeerloodi, klein boden zegel of merkteeken, dat aan
de stoffen wordt gehecht om hare echtheid, hoedanigheid of vereischte lengte te doen blijken, of om
te toonen, dat de regten van goederen betaald zijn.
— [Constr.] Lood, schietlood n. Voir avec un plsi one muraille est droi' e, met het schietlood onderzoeken of een muur regt of te lood staat. Pl a niveau, waterpaslood. -- [Mar.] Pl- of PI- de
sonde, lood, dieplood, peillood, lood om te peilen
of te boden. — ( Loc. fig. et prov.) Jeter son pl Sur qc., z. JETER. — [Econ. dom.] Looden (sons
ook steenera of houten) bak m. op de verschillende
verdiepingen eener woning, om daarin het spoel
te werpen. — Volksnaam van het sekreet -water
. HITTE ; ook van de daardoor te weeg-putengas,z
gebragte verstikking. — Colique de pl -, Z. cOLIQUE. — [[list.] Officier du pl -, Frère du pi-, bearnbte aan 't rooinsche hof, die met het plornbéren
der bullen is belast. Pl -s de Venise, naam der
voormalige martelkerkers onder de boden daken
van 't paleis van Sint-Marcus te Venetië, loodkamers f. pl. — Siècle de pl -, boden eeuw f. (de lie en
12e eeuw). — [Tech.] Looden zoutpan f. of zoutketel m. (inz. in Norrnandie). Pl -s de vitres, reepen lood voor glasruiten, ruitenlood. — [H. n.j
Volksnaam van den hamervisch (marteau). — a
PL011B , boe. adv. Te lood, loodregt, regtstandiq,
perpendiculair. Met.tre, Dresser h pl- one murailie, Beven muur te lood zetten, optrekken. Le soleil
y donne (bat, tombe) à p1-, de zon schiet daar
hare stralen loodregt neder. — (fig.) Ce reproche
donne à pl- sur voos, dat verwijt treft bij u den
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spijker op den kop, komt bij u juist van pas. —
a PLOMB wordt ook als subst gebruikt, maar dan
als één woord geschreven, z. APLOMB .
Plombage, m. Het bekleeden met lood, het
plombéren, z PLOMBER . — [Agile.] Het vast slaan
of stampen der bezaaide aarde. — [Chir.] P1- des
dents, het plombéren der tanden, het aanvullen of
vol gieten der holle tanden met lood.

---

PLONGEUR.
Plomée, f. [Tech.] Faire les pl-s, eenen steen

tot op het midden glad behouwen. — [Pèche],
z. v. a. PLOMBÉE.

t Ploinmer, v. a. Verglazen, z. v. a. PLOmBER. — t Plomumet, m. [Constr.] Schietlood n.
(plomb). — t (Loc. prov.) Mener une vie sans
règle et sans pl-, een uitspattend, liederlijk leven
leiden.
Pion, m. [Bot.] (pop.), z. v. a OSIER.
Plo:nbagine f., z. GRAPHITE; DENTELAIRE.
Plongé, e, adj. (en part. passé van plonger):
— Plombaginees, f. pl. [Bot.] LoodkruidplanCruche pl-e dans l'eau, in 't water gedompelde
ten f. pl.
kruik f. — Poignard pl- dans Ie sein, in de borst
Ploinbate, m. [Chim.] Loodoxyde -zout n.
Plombateur, m. [[list.], z. V. a. Officier du gestooten dolk m. — Femme pl-e dans la douleur,
in droefheid verzonken vrouw f. Jeune homme plplomb, z. PLOMB.
Plombé, e, adj. (en part. passé van plomber): dans l'étude, in de studie verdiepte jongeling m.
Vaisselle pl-e, verglaasd pottegoed n. —11Marchan- — [Bot.] Plantes pl -es, onderblijvende waterplandises pl-es, geplombeerde (met het looden merk voor- ten f. pl. — [Tech.] Chandelle pl-e, getrokken
ziene) goederen n. pl. — Dents pl -es, geplombeerde (niet gegoten) kaars f. — Plongeant, e, adj.
(met lood gevulde) tanden m. pl. ,— Canne pl-e, In nederwaartsche ri.gting, van boven naar onderen:
met lood beslagen stok ni . — PLOMBE , E, adj Lood Vue p1-e, uitzigt n. van boven naar de diepte. Feu
Visage p1-, loodkleurig gelaat n.-kleurig,odbc: pl-, naar beneden gerigt schot, plongeerschot n.
Plongée, f. [Fort.] Val m. of afdaking f. van
— [H. n.] Couleuvre pl-e, loodkleurige adder f.
— (fig.) Tête pl-e, ligtzinnig, onbezonnen mensch. de bovenvlakte der borstwering. — Tirer de of par
— PLOMBÉ , m. [Tech.] Uitgebrand loodwit n., pl-, plongeerschoten doen, van de hoogte naar de
waarmee de snede (ter rouwboeken wordt bestre- laagte schieten.
S Plongement, m. (woord van Voltaire) Inken. — [H. n.] Soort van lipvisch m. — Plombée, f. [Anc. mil.] Pijl, met eene looden punt of dompeling f. (bij den doop).
Plongeon, m. Het duiken, indompelen. Faire
kop, met lood beslagen pijl m. — Met lood beslagen knods f. — [Pêche] Looden snoer n., snoer le pl-, duiken, bij 't zwemmen onderduiken; (fig.
.

.

;

met looden kogels aan 't ondereinde van sommige
netten. —, [Tech.] Menieverw f. — Loodlffn f. —
t Plombe[nent, m., z. V. a. PLOMBAGE.

Plomber, v. a. Met lood voorzien, bekleeden
of beleggen: Pl- des filets, netten met lood bezwaren, netten looden. — Pl- les faïtes dun toit, den

nok van een dak met lood beleggen. — Pi- une canne,

eenen rotting of stok aan de einden met lood voor
[Mar.] Pl- les parois intérieurs des da--zen.—
lots, des écubiers, de spigaten, de kluisgaten binnenwerks met lood bekleeden. — Verglazen, glei sen, een glazuur van loodoxyde geven (aan 't potte goed). — [Dent.] Pl- une dent, eenen (hollen) tand
p t o m b é r e n, met lood aanvullen of volgiete n. —
[Com., Douan.] Met lood stempelen of verzégelen,
met een zegellood of looden merk voorzien, een
looden teeken aanhangen, p 1 o m b é re n: Pl- des
ballots, des coifres, balen, koffers plombéren (ten
bl/jke, dat er de regten van betaald zijn). Pl- one
pièce de drap, de toile, een stuk laken, een stuk
lijnwaad plomberen (om de fabrijk, de hoedanigheid der stof, hare ellemaat aan te duiden). —
[Dipl.] Pl- une bulle, un bref, eene (pausel2,jke)
bulle of breve met het looden zegel voorzien. —
[Agric., Hort.] Vast treden, vaster maken, ineen
slaan of stampen (den grond, de aarde): PI- une
terre meuLle, een' lossen grond vast treden, ineen
werken. — Les pluies plombent la terre, de grond
wordt door den regen vaster gemaakt, zamengepakt. PI- un arbre, de aarde rondom eenen boom
vast treden of stampen. — [Constr.] Looden, den
loodregten stand door middel van het schietlood
geven of onderzoeken: PI- les couples d'un vaisseau, de spanten van een schip te lood zetten. Pl
eenen muur looden, den loodregten stand-unmr,
van een' muur onderzoeken. — [Mar.] Pl- un
vaisseau, een schip zwaar beballasten. — [Tech.]
Twee voorwerpen aaneen soldéren. — P1- la tranche d'un livre, de snede van een boek wit maken.

— SE PLOMBER , v. pr. Gelood, geplombeerd worden. — Vaster worden, ineen zakken (van den
grond) .
Plomberie, f. Loodgieterij f., loodgietershandwerk; loodwerk, loodgieterswerk n.; loodgieters werkplaats f.
Plombeur, m. Plombeerder, aanhechter der
looden merken op de goederen. — [Hist.] , z. v. a.

et fam.) bukken als men hoort schieten; ook: eene
berisping of bespotting ontduiken door zich weg
te maken; uit zwakheid of vrees toegeven; (pop.)
sterven. — [Artif.] Waterzwermer, waterkogel m.
(die in 't water schiet en er onuitgedoofd weder
uitkomt. — [H. n.] Duiker m., duikeend f., duikelaar in. [colymbus, plotus] . PI- de mer, z. v. a.
31ACAREUX .

Pl- de rivière, Pl- commun of Man-

geur de plumb, rivierduiker (zeer moeijel k te schieten wegens de snelheid waarmede hij b ij 't panvuur onderduikt). Grand pl-, groote duiker, ijsduiker. PI- huppé, kuifduiker. — Somtijds ook
de naam der vetgans (manchot).
PlouBer, v. a. Indompelen, onderdompelen. PIun seau dans l'eau pour Ie remplir, eenen emmer
in 't water dompelen om hem te vullen. Plonger un
homme dans l'eau, iemand in 't water dompelen;
[Mar.] Eenen man van de ra doen vallen, hem
kielhalen. — Instooten, indrijven: Pl- un poignard
dans Ie sein de qn., iemand een' dolk in 't hart
stooten: (fig.) iemand eene allergrievendste smart
aandoen. — (fig.) Les débordements font plongé

dans la misère, zijne uitspattingen hebben hem in
ellende gestort. L'ingrat ma plongé dans un goufire
de maux, de ondankbare heeft mij in een' afgrond
van rampen g estort
PLONGER , v. n. Duiken, onderduiken, dompelen: Cet homme plonge comme
un canard, die man duikt als eene eend. Machine
à pl-, duikertoestel m., duikerklok f. -- [Mar.]
Pl- dans l'eau, zakken, diep liggen, indompelen
(van 't schip sprekende). Ce vaisseau plonge trop
de l'avant, dat schip ligt in den kop, in den neus,
is van voren te veel ingedompeld. — (fig.) Médite
le présent, plonge dans l'avenir, overpeins het tegenwoordige, verdiep u in de toekomst. — Eens
nederwaartsche rigting hebben, van boven naar beneden gaan: [Mil.] Cu coup de canon tiré en
plongeant, een nederwaarts gerigt kanonschot n. Pldans un retranchement , eene verschansing van
boven naar beneden beschieten, in eene verschansing
schieten; ook: in eene verschansing kunnen zien.
Du haut du Pantheon, on plonge sur tout Paris,
van den top des Pantheons blikt men op geheel
Parijs neder. — SE PLONGER, V. pr. Zich indompelen, duiken. -- (fig.) Se pl- dans le sang de qn.,
in iemands bloed baden, hem vermoorden. — Se
pl- dans Ie vice, zich geheel aan de ondeugd over. —

Officier du plumb, z . PLOMB.

geven.

p1-, loodoxyde n. Sels pl-s, loodoxyde- zouten. n. p1.
Plomboir, m. [Dent.] Werktuig n. tot het
plombéren der tanden.

Plongeur,m.Duiker m., inz. de geoefende duiker, de duiker van beroep: On pêche Ie corail, la
perle, l'éponge á l'aide de pl-s, door middel van
duikers vischt men koraal, paarlen, spons. Cloche
du pl-, duikerklok r. — [Tech.] Schepper of kuip gezel in. in de papier fabrijken. — Dompelaar, duikelaar, perspompzuiger m — PLONGEURS , ni. pl.
(of als adj. Palmipèdes pl-s, Oiseaux pl-s) [li.n.]
Duikelbaars, duikers m. pl., duikeenden f. pl., duikerachtige platvoeters m. pl.

Plombides, f. pl. [Minér.] Loodmetalen n. pl.,
het lood en zijne verschillende verbindingen.
Plornbier, m. Loodgieter m. — Ploinbier,
ière, adj. Loodachtig, naar lood gelijkend: Pierre
plombière, loodsteen m. — Plombière, f. [Conf.]
Soort van zeer welsmakend vruchtenijs n.
Ploanbifère, adj. [Minér.] Loodhoudend, lood bevattend. — Plomnbiq^^e, adj. [Chim.] : Oxyde

t Plonget, m.

[H. n.] , z. V. a. CASTAGNEUX.

.

PLONGEURE
Plongeure, f. (pr. —jure) [Tech.] Het scheppen met den papiervorm.
Plonnure, f. Verglaasd pottegoed of aarde -

werk n. (LOQUETTE.
Ploque, f. [Tech.] Blad n. gekaarde wol; z. v. a.
Ploquer, V. a. [I1ar.] De haarbekleeding aan
koehaar op de buitenhuid plakken (vgl.-breng,
PLOC) . — [Tech.] Verschillend gekleurde wol ondereen mengen. ('t kaarden.
Ploqueresse, f. [Tech.] Breekkarn m. voor
Plot, m. Zeer zware voetbank f. — [Horl.]
Koperen klinkblokje n.
Plotères, m. pl [H. n.] , z. v. a. PLONGEURS.
:

Plotoptère, adj., z. PLOCOPTERE.

Flouter, V. a. [Agric.] De aardkluiten klein

maken.
+Ploutoeratie, f ., z. PLUTOCRATIE.—SP10utonomie, f. [Didact.] Wetenschap der rikdomnmen, staatshuishoudkunde f. rol) .
Ploutre, m. [ Agric .] Kluitenbreker m. (eene
Ployable , adj. Buigbaar . z . PLIABLE . —
Ployage, m., z . PLIAGE . — Ployé, m. [Jeu]
Term van 't pharao-spel, aanduidende, dat de
bankier refits en links twee gelijke kaarten (twee
zessen, twee heeren, enz.) gekeerd heeft. (Men zegt
ook plié en doublé.) — Ployer, v. a. Buigen enz.,
z. FLIER . (Ployer behoort tot den deftigen stijl en
tot de poëzj; in het dagelijksch leven gebruikt van

--

PLUMEAU
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L'ánle de la plume, z. hME. Pl-s of Pennes remiges, rectrices, z. PENNE. Pl -s tectrices, dekvederen. Le tuyau, La barbe, Le tissu de la barbe
des pl-s, de schacht, de baard, de baardvederen
der pennen. Pl-s d'autruche , struisvederen. —

Ook van de gezamenlijke vederen eens vogels gezegd: Cet oiseau mue, toute sa pl- tombe, die vo
ruit, hij laat al zijne vederen vallen. Acheter-gel
de la volaille en p1-, levendig gevogelte koopen.
Lit de pl-, of ook wel enkel Pl-, vederbed n. —
Als sieraad of tooi bereide veder, pluim f.: Bouquet de pl-s, pluimbos m. Porter des pl-s a son
chapeau, veéren of pluirnen aan zijn' hoed dragen.
— (Loc. fig. et prov.) Jeter la pl- au vent, het op
goed geluk, op het toeval laten aankomen. C'est

la plume de l'aigle qui dévore les autres, hij deelt

als de leeuw in de fabel: hij weet zich zelven al de
voordeelen toe te eigenen. Arracher a qn. une pl-,
une belle pl-, in plus belle pl- de 1'aile, iemand

eene veir, eene schoone veer, de schoonste veer uit
zijn' staart trekken, hem van een belangrijk voorde el berooven. Avoir des pl-s de qn., iemand geld
in 't spel afwinnen. Laisser des pl-s, de ses pl-s
dans une entreprise, bij eene onderneming verlie-

zen. z. ook ALLE, ARGENT, BEC, PAON. — (Prov.) A

dure enclume, marteau de p1-, met geduld en moed
komt men alles te boven. La belle plume fait le
bel oiseau, de kleederen maken den man. — Cette
plier.) — Ploye- ressort, nl., z. PLOIE-RESSORT. viande sent la p1-, dat vleesch is niet gaar (de kok
is te laat opgestaan). — [Chas.] Chien, Faucon
Ployon, m., z. PLEYON.
Ployare, f. Vouw- of plooiwijze f. eener stof. dressé au poll et it la p1-, een hond, een valk, die
op allerlei wild, op gevogelte zoowel als op hazen
Plu che, f ., z. PELUCHE.
Pluchoter, v. n. (weleer) z. v. a. ÉPLUCHER. enz. is afgerigt. — (fig.) I1 est au poll et à la pl-,
— (nog tegenwoordig, vooral in Normandië) naar hij is van alle markten t' huis, is tot alles te gegraankorrels krabben (gelijk de hoenders doen in bruiken, overal voor berekend. — [Fauc.] Donner
't stroo enz.). — Peuzelen (gelijk een kleine eter une pl- à l'oiseau, den valk zijn agerregt (curée)
doet, die hier en daar kleine stukjes uitzoekt) . geven. — [ Com. ] Alun de pl-, pluimaluin m.
--.^ Schrj(veder, schrjEpen, pen f. Préparer
(Men zegt voor dit laatste ook plucoter.)
Pluie, f. [Météor.] Regen m. Une goutte de des pl- s, pennen bereiden; z. ook HOLLANDER. Botte
pl-, een regendroppel m. Temps de pl-, regentijd m. de pl -s, bos ni. pennen. Dessin fait is la pl-, met
Un brouillard qui se résout en pl-, een mist, nevel, de pen gemaakte teekening f. Trait de pl-, pennedie zich in regen oplost. Un manteau pour la pl-, trek m. Cette pl- n'écrit pas bien, elle crie, die
een regenmantel m. Ce chapeau ne pence point a pen schrijft niet goed, zij krast. Tailler une pl-,
la pl -, deze hoed is walerdigt. Le temps se dis eene pen vermaken , versnijden. — Prendre la pl-,
pl-, het weer zet zich tot regen.-pose,mtàla Mettre la main is la pl-, de pen opvatten, beginnen
Se mettre a couvert de la pl-, voor den regen te schrijven, te stellen. Poser, Quitter la p-, de
schuilen; (fig.) zich bergen, een appeltje voor den pen neêrleggen, met schrijven ophouden. Tenir la
dorst bewaren, zijne schaapjes op het drooge zetten. pl-, de pen voeren, met het schrijfwerk in eene
— (fig.) Notre espérance s'en va en pl-, onze hoop vergadering enz. belast zijn, secretaris zijn, de noverdwijnt in rook. — (Loc. prov.) Ce sont de tulen houden. Ce mot est resté au bout de me
p etites pl-s qui gátent les grands chemins, kleine, pl-, dat woord is mij in de pen gebleven: ik heb
telkens wederkeerende vertéringen putten een groot vergeten het te schrijven. Ce mot s'est présenté
vermogen uit. A la bonne heure nous a pris la au bout de ma pl -, dat woord is mij van zelf uit
pluie, wij waren juist vóór den regen binnen: wi de pen gevloeid . Ecrir e au courant de la pl-, Se
hadden juist den tad om het dreigend gevaar of laisser aller au courant de la pl-, zijne pen den
ongeluk te vermijden. Faire la p1- et le bean temps, vrijen loop laten, zijne gedachten nederschrjven,
alles naar zijne pijpen laten dansen. Parler de la gelijk zij zich voordoen. Consulter un homme de
p1- et du beau temps, over koetjes en kalfjes pra- p1-, des gens de pl-, eenen zaakvoerder, de penten. Se cacher, Se jeter dans l'eau de peur de la voerders raadplegen. — Guerre de pl-, pennepl-, uit den regen in den drup loopen. — (Prov.) strijd m. — PI- métallique, stalen pen. -- Pl- de
Après la pl- vient Ie beau temps, op regen volgt bois, houten pen (tot het merken der balen enz.) .
zonneschijn,na lijden komt.verblijden. Petite pl- abat — P1- géométrique, werktuig om allerlei kromme
grand vent, z . ABATTRE . — Une pl- d'or, een gou- lijnen te trekken, geométrische pen. — (fig.) Stijl m.,
den regen m., milde giften, groote gunsten f. pl. schrijfwijze Avoir one bonne pl-, een' goeden stijl
11 a fait tomber une pl- d'or sur cette familie, schrijven. CeL écrit part dune pl- exercée, dat gehij heeft dat gezin met weldaden, gunsten, geschen- schrift komt uit eene geoefende pen. Pl- d'or,
ken overladen. — [Artif.] Pl- de feu, vuurregen m. d'airain, de Viel, rijke, Porsche, bitse of bijtende
— [Com.] Pl- de feu, soort van blinkend droget n. stijl. I1 trempe sa pt- dans le feel, Sa pl- distille Ie
—[H. n.] Pl- d'or, d'argent, goud-, zilverregen m., feel, hij doopt zijne pen in gal, hij schrijft op een'
bijtenden, verbitterenden toon. — Bij uitbreiding:
schelpen van 't kegelgeslacht.
geschrj f, geschrift, letterkundig werk n.: Il vit de sa
Plui - piui, m., z. v. a. PIVERT.
Plumage, m. Gevederte n., véderen f. pl., ge- pl-, hij leeft van zijne pen, van zijnen letterarbeid.
zamenljke veêren aan 't lijf eens vogels. — Plu - — De schrijver zelf: C'est la meilleure pl- de son
mail, m. Vederstoffer, kleine stoffer of bezem rn. siècle, hij is de beste schrijver van zijne eeuw. van vederen. — Plumard, m. [Tech.] Beslag n. -]- [Mar.] Officiers de pl-, of La pl-, pennisten,
van den molenstander. — Plumassean , m. schrijvers, administrateurs m. pl. (Men noemt hen
Penneschachtje n. (aan pijlen, aan klavieren). — nu officiers d'administration.) — [Minér.] P1- de
Vederbezempje n. (plumail). — [Chin.] Wiek, paon, paauweveder f., een vedersgewijs gestreepte
plukselwiek f. -- [Maréch.] Vederpennen f. pl. (in groenachtige agaat m. — [H. n.] Pl- de mer, z.
de neusgaten der paarden gestoken, om een' over- PENNATIILE . P1- d'orange, handelsnaam eener een
schelp. -- [Tech.] Cuire a la plume, de-schalige
vloedigen afloop van slijmstof op te wekken) . —
Pluinasser ie, f. Veder- of pluimbereiding f., suiker tot fijne draden koken.
handel m. in bereide vederen. — Plumassier, m.,
Plan'é, e, adj. (en part. passé van plumer):
-ière, f. Bereider of verkoopar m., bereidster of Oiseau pl -, geplukte vogel m. — (fig.) Jeune homverkoopster f. van vederen tot sieraad. — Ook als me pl- au jeu, jong mensch, dien men bij 't spel al
zijn geld afgewonnen heeft. , — Somtijds ook gebéadj.: Marchand pl-, Marchande pl-ière.
zigd voor PENNE , EMPENNE.
Plu nibagine, Z. PLOMBAGINE.
Plumeau, m. Vederstoffer, vederbezem m., voor
Plume, f. Vogelveder, veder of veér, pen f.
j
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't afstoffen van meubelen, schilderijen, enz. (plu
masseau). — Pennebakje, kantoorbakje n. (in dezen
zin weinig gebruikt). — Plunmée, f.: P1- d'encre,
pen f. vol inkt. — Hoeveelheid velren, die een geplukte vogel oplevert. Faire la pi-, de ganzen plukken, haar jaarlijks de fijne veêren of/ut dons ontnemen. — [Constr.] , z. V. a. PLOM EE . — Pltz-

,

melle, f. [Bot.] , z. V. a. CORNETTE.

Pluvier, V. a. Plukken, de vederen uittrekken,
ontpluimen: Pl- une oie, un pigeon, eene gans,
eene duif plukken. — (Loc fam.) Pl- la poule
sans la faire crier, z. CIt[ER . — (/1g.) Pl- qn :,
iemand plukken , hein zijn geld afhalen , 't zij
bij het spel of op eene andere wijze. — [Mégiss.]
Pl- la peau, de huid ontharen. -- [PêcheJ Pl- les
canoes, ie roseau, de rietstokken voor de vischweren afbladeren. — SE PLUMER, V. a. Geplukt warden. — (fig. et fam.) Les hommes ne songentqu'a
se pl -, de menschen streven enkel om elkaar te
plukken. — PLUMER, m. Vezels f. pl. op 't papier,
papierpluisjes n. pl.
Plunmér ie, f. [Bot.], z. V. a. FRANGIPANIER.
Plurnerolle, f. [Bot.] Soort van tulp f.
Plunse -saus -fin, f. Voortdurend inktgevende
pen f., soort van stalen pen, die in eens eene zekere
hoeveelheid inkt opneemt, welke van zelf naar den
bek der pen toevloeit. (Plus'. Plumes-sans-fin.)
Pleiniet, m. Pluirn, hoedpluiin, struisveder f.
aan een' hoed: Porter un p1- à son chapeau, eene
pluim op zijnen hoed dragen. — [Mil.] Pluimbos,
vederbos m. (die bi sommige wapens op den hoed
of de sjako wordt gedragen). PI- tricolore, drie
pluimbos. — (iron.) Jong mensch, die eene-kleurig
pluim draagt; jong militair; (in verzamelenden zin)
de krijgslieden. (Deze beteekenissen zijn verouderd.)
— Garcon pl -, jonge vlasbaard, melkmuil nl. —
[Mar.] Pl- de pilote, z. v. a. PEPTON.
Plumet-blame, m. [H. n.] iilanakjjn m. van
.

Cayenne (z. MANAKIN).
Pl®inneté, e, adj. [Bias.] Gevederd (wanneer

het schild is voorgesteld als geheel bedekt met in
rijen geplaatste ruilvormige vederen).
Plunietis, m. Klad, ontwerp n. van een geschrift. (In dezen zin buiten gebruik). — Zeker
borduurwerk met katoen, katoenborduursel n.
P1«rnette, f. [Conn.] Zeer ligte zijden en wollen
stof f. van vroeger' tijd.
Plameux, euse, adj. Bevederd, met vederen
bedekt; — met vederachtige haren bezet (van planten, van de voelsprieten der insecten, enz.); — vederachtig, naar vederen gelijkend.
Plun'ieolle, adj. [H. n.] Het bevederden hals.
— PLU:IIICOLLES , m. pl. Roofvogels m. pi. met bevederden kop en hals. — Pluniigère, adj. [UI. n.]
Vederen dragend, gevederd. — Pluuanipède, adj.
[H. n ] Met bevederde voeten. — PLUn1IPEDES. m.
pl. Hoenders n. pl. met bevederde voeten. — Plnmnitarse, adj. [H. n.] Met bevederden voetwortel.
Plucllitif, m. [Jur.] Minuut f., eerste opstel n.
van een geschrift; — protocol, geregtsboek, waar
concepten van vonnissen, enz. geschreven-inde
zijn. Pl- de l'audience , auditntie-blad n. —
(farn.) Tenir le pl -, de notulen houden, secretaris
zijn. — (iron.) Pennelikker, pennist, klerk, kan
griffier, enz. — Ook als adj.: Ca--torschzjve,
naille plumitive (uitdrukking van Beaumarchais),
sch.otschri.ftschrijver, slecht, gemeen schrijver m.
Plumotage, nn. [Tech.] Het bevochtigen en
kneden der aarde bij 't suikerraf f néren. — ^Pinmoter, V. a. De suikeraarde op de vormen bevochtigen en kneden.
Plurnpudding,m. (anijs.) (pr.plom-pou-dingue)
Groote rozijnenkoek, pudding m. met pruimen of
,-azijnen.
Plasmide, f. [H. n.] Donsveirtje n. — [Bot.]
Pluimpje, zaadpluimpje n. La pl- est 1'origine de
la tige ascendente , het zaad pluimpje is de oor
eerste begin van den opstijcrenden stengel.-sprong,het
Plunn uleux, euse, Plumniiformne , adj.
[Diclact.] Den vorm van een veêrtje hebbend.
Plupart (Ia), f. (verkorting en zamentrekking van la plus grande part, gelijk men eertijds
zei(le) Het grootste of meeste gedeelte, het meerendeel; de meeste nienschen, de meesten: La pl- des
bommes Ie désirent, de meeste menschen verlangen
het. La pl- du monde s'abuse, In pl- des gens se
trompent, het grootste gedeelte der menschen dwaalt,
de meeste lieden bedriegen zich. — POUR LA FLU -

PART, somt ij ds

enkel LA PLUPART, loc. adv. Voor

het grootste gedeelte , grootendeels , meerendeels:
Les homines sont pour la pi- égoïstes, de menschen zijn meerendeels zelfzuchtig. Ces pierreries
sont la pl- fausses, die edelsteenen zin meest allen
valsch . — LA PLUPART AU TEMPS, loc. adv. 1Vleesten.tijds, meestal, doorgaans, gewoonlijk : La pl du temps it est b la wille.
Piciralisation, f. [Gram.] Het plaatsen (van
een woord) in 't meervoud. — Pluraiiser, V. a.
In 't meervoud plaatsen . meervoudig maken, het
teeken des meervouds geven: PI- un mot, on substantif. — SE PLURALISER , v. pr. Het teeken des
meervouds aannemen. — Het part. passé is ook
adj. : Mot pluralisé , in 't meervoud geplaatst
woord m. — Piaralité, f. Meerderheid f., G rootst
getal n.; grootste hoeveelheid f. (in vergelijking).
Décider qc. à la pl- des voix, iets met meerderheid
der stemmen beslissen. -- (absol.) Stemmenmeerderheid, de meeste stemmen: Avoir la pl -, de meeste
stemmen (op zich vereenigd) hebben. PI- (of Majorité) absolve, relative , z . MAJORITÉ . — Buiten
vergelijking gebruikt, beteekent het zoo veel als mul tiplicité, veelheid, meerheid: La p1- des mondes,
de veelheid der werelden. La pl- des femines existe
en Orient, de veelwijverij bestaat in het Oosten.
— [Gram.], z. v. a. pluriel, rneervoud: Donner à
on mot le signe de la pl -, aan een woord het teeken des meervouds (leven. — Piuriartieulé, e,
adj. [H. n.] Met vele leden of gelédingen. — Pillridenté, e, adj. [H. n.] Met vele tanden.
fl lamel, le, adj (weleer PLURIER, IEOE) [Gram.]
Meervoudig: Substantif pl -, meervoudig zet fstan,(lig naamwoord. Terminaison pl -le, meervoudsuitgang nn. — PLURIEL , m. Meervoud, meervoudig
getal n., p t u r a l i s m.: Les règles pour la formation du pl -, de regels voor (Ie vorming (les meervouds. — Woord in 't meervoud: La poásie emploie volontiers les pl -s ia la place des singuliers,
de poëzi gebruikt gaarne de meervouden in plaats
van de enkelvouden
Pluriflore, adj. [Bot.] Veelbloemig, met vele
bloemen of bloesems. — Plrarilobé, e, adj. [Bot.]
Veellobbig. — Plnnriloculaire, adj. [Bot.] Veelvakkig. — Pluripartite, adj. (Bot.] Veeldeelig,
met vele indeelingen. — Pluripétale, Plus-1pétalé, e, adj. [Bot.] Met vele bloembladeren.
kMeer gebruikelijk is polypétale). — ]Plurisérié, e, adj. [Bot.] Vele rijen of reeksen vormend.
Pins, adv. fileer: Il est pl- content qu'un roi,
hij is vereenoegder (d. i. meer vergenoeg (/) dan een•
koning. I1 dit pl- qu'il ne fait, hij zegt meer dan
hij doet. Vous Ie louez p1- qu'il ne tm/rile, gij
prijst hem meer, den hij verdient. — Il nest pas
pl- ohligeant gull ne faut, hij is niet zeer gedienstig . II West pas pl- obligeant qu'il le faut, hij is
juist zoo gedienstig, als 't behoort. -- Je n'en oïfrirai riep de pl -, ik zal er niets meer voor bieden.
11 a fait pl- de six lieues a pied, hij heeft meer
dan (over de) zes mijlen te voet afgelegd. 1 luit est
pl- que six, zes is sneer dan vier. II est pl- d' in
demi vaincu, hij is meer dan half overwonnen.
Son apprentissage est pl- d'i moitié fait , zijn
leertijd is meer dan half volbragt. Il ny a riep de
pl- utile, niets is nuttiger. 11 en a autant et pl que voos, hij heeft zoo veel en weer daarvan als
gij. — IL Y A PLUS, er is sneer, dat is nog niet
alles, bovendien, daarenboven, wat mees' is, ja
zelfs. 11 ne ma pas passé, it y a pl -, it a prétendu
qu'il i)e me devait riep, hij heeft mij niet betaald,
ja wat meer is, hij heeft beweerd, dat hij snij niets
schuldig was. — [Prat.] PLUS, verder, daarenboven, nog, item: PI- un lit d'acajou, verder een
mahoniehouten le'ikant. PI- la som me de mille
francs, nog de som van duizend francs.
PLUS wordt, zonder vergelijking, met ne gebruikt,
oen het ophouden van eeg, e werking of van een'
toestand, eene berooving van een of an(;er goed aan
te duiden: Je n'espère pl -, ik hooi) niet meer. Je
n'y liens pl -, ik houd het niet langer uit. Je n'y
eense pl -, i k denk er niet meer aan, Il est devenu
tout autre, ce nest, pl- lui, hij is geheel eerarnderd,
hij is dezelfde niet meer. 11 na pl- d'argent, hij
-

heeft geen geld meer. -- 11 nest pl -, hij is niet

oneer, hij is overleden. — (ellipt.) Plus despair (11
n' y a plus d'espoir), geen hoop smeer. Pl- de larmes, pl- de soupirs, pl- de chagrin, voortaan geen
tranen , geen zuchten. geen verdriet smeer. . .
-
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Met het lidwoord vormt plus den overare fi'enden vordering f. La plus -value, de overwaarde f. —
trap: Le p1- grand de tous, de grootste van allen. [Algèb.] Plus-teeken n. (-}-).
Plusage, m, [Tech.] Het uitpluizen, reinigen
C'est l'homme du monde Ie pl- capable, hij is de
bekwaamste man van de wereld. C'est la femme van wol. — Pluser, v. a. Uitpluizen (éplucher).
du monde la pl- vertueuse, zij is de deugdzaamste — Het part, passé is ook adj.: Laines plusées,
vrouw der wereld. C'est elle que j'ai le pi- aimée, uitgeplozen wol f.
Plusiaque, adj. [Minér.] Rijk aan metalen
haar heb ik 't meest bemind. Ce Bont la les livres
que j'ai le pl- consultés, die boeken heb ik 't meest of edelgesteenten. —PLUSIAQUES, m. pl. Gronden m.
geraadpleegd. . DE PLUS EN PLUS, loc. ode. pi., die veel édele metalen bevatten.
Plusieurs, adj. pl. m. en f. Vele, verscheidene:
Meer en meer, al meer en meer, hoe langer hoe
meer, voortdurend: I1 se rend habile de pl- en pl -, P1- fois, p]- jours de suite, verscheidene keeren,
hij wordt al meer en meer bekwaam. Sa vue dinli- dagen achtereen. 11 est arrivé p1- vaisseaux, er
nue de pl- en pl -, zijn gezigt neemt voortdurend zijn verscheidene schepen aangekomen. En pl- oeaf. — AU PLUS, TOUT AU PLUS, 10e. ode. Ten casions, bij verscheidene gelegenheden. — Het wordt
hoogste, op zijn hoogst: Son armée monte au p1- à ook dikwijls zonder subst., en ook in betrekking
dix mille hommes, zijn leger beloopt ten hoogste tot een reeds genoemd subst. gebruikt: Il nest pas
10,000 man. I1 a tout au pl- trente ans, hij telt juste que pl- patissent pour un seul, 't is niet
op zijn hoogst 30 jaar. — DE PLUS, BIEN PLUS, bilpk, dat velen voor éénen lijden. Parmi ce grand
QUI PLUS EST, loc. adv. Daarenboven, wat meer nombre de spectateurs, i] y en out pl- qui pleuis, bovendien: De pl- it faut remarquer que ..., ra,ient, onder dat groot getal aanschouwers waren
daal enboven moet men in aanraking nemen, dat.... er vele, die weenden.
Plus-pétition, f., z. PLUS (op 't einde).
I1 y a consent!, bien pl- (of qui plus est), it a
Plus- que -parfait, m. [Gram.] Meer dan
offert de nous assister, hij heeft er in toegestemd,
wat meer is (ja wat meer is, of enkel: ja) liíj heeft volmaakt verleden tijd ni.
Plas- value, f., z. PLUS (op 't einde).
aangeboden ons behulpzaam te zijn. -- Ni PLUS NI
Plate, f. [Ant.] Teenen mande f. met eene
MMoINS, loc. adv. Niet meer of minder, eveneens,
evenzeer: Je n'en offrirai ni pl- ni moms, ik zal huid bedekt, dienende tot een schild.
I- Plutocratie, f. (van Plutus, de god des
er niet meer of minder voor bieden. I1 vous laisse
parley et n'en fait ni p]- ni moins, hij laat u pra- rijkdoms) Geldheerschapp ij , regéring of magt f.
ten en doet toch zijn' zin. Aimer qn. ni p1- ni van 't geld.
Pluton, m. [Myth.] Pluto, de god of koning
moms que si Jon était son frère, iemand evenzeer
als of hij een broeder ware beminnen. — PLUS OU der onderwereld. — [Cam.] Zékere katoenen stof f.
uit Normandië. — [U. n.] , z. v. a. CORMORAN. —
BIOINS, loc. adv. Meer of min, ongeveer, omtrent,
in meerder' of minder' graad. Cela vous coutera Plutonien, ne, adj. [Myth.] Pluto betreffend,
cent francs pl- on moins, dat zal u ongeveer (om en plutónisch; onderaardsch. Gouifre pl-, peillooze afb) de honderd francs kosten. 11 soultre tous les jours grond m. — .' lutonique, adj. [Géol.] Door onpl- ou moins, hij lijdt eiken dag, nu meer, dan deraardsch vuur voortgebragt, vulkanisch. Terrains
minder. Vous venez pl- ou moins tand, gij komt pl-s, aardlagen f. pl., die door de werking van
min of meer laat. — QUI PLUS, QUI MOINS, IOC. onderaardsch vuur zin opgeworpen. — Plutoadv. (fain.) De een meer, de ander minder: Its y nisme, m. [Géol.] Leer f. of stelsel n., waarb
ont tous contribué, qui pl-, qui moins. — SANS de vorming der aardkorst aan de werking van 't
PLUS, 10e. ode. Zonder meer: Nous jouerons deux onderaardsche vuur of de vulkanen wordt toegeparties, sans p]-, wij zullen twee partijen, en meer schreven, plutonisin.us, vulkanísmus n.
niet, spelen. Je vous jouerai dix francs, sans pl-, — Plutoniste, m. Aanhanger van dat stelsel,
ik wil met u om 10 francs spelen, maar dan is 't plutoníst, vulkanist m. — Plutonium, m.
uit (dan geen revanche). — Ook als foe. prép. met (pr. —ome) [Minér.] , z. v. a. BARIUM.
Plutot, ode. Liever, veeleer, eer, eerder: Veeen' infinitief: Sans pl- larder of dilrérer, zonder
langer te dralen of uit te stellen. -- SANS PLUS DE, nez pl- b six heures qu'h sept, kom liever om zes
loc. pré]).: Sans pl- de facons, de détours, zondere dan om zeven ure. Moerons pi- que de le souffrir,
verdere pligtplegingen , omwegen. — Plus staat laat ons liever sterven, dan dit te dulden. — C'est
dikwijls aan 't hoofd van den zin of het zindeel un petit village, ou pl- un hameau, 't is een klein
in tegenstelling met moms of ook met plus en dorp, of liever een gehucht. — (Men verwarre
mieux, en wordt dar, vertaald door: hoe meer, des plutót niet met plus tot, z. TOT.)
Plutus, m. [{Myth.] De god des rijkdoms. —
te meer: P1- vous lui en direz, moins it en fern,
hoe meer gij hem daar van zegt, hoe minder hij 't [H. n.j Goudkleurige aardvloo f.
Plavial, e, adj. Den regen betreffend, van
hoe
meer
zal doen. Pi- je le connais, pl- je l'aime,
ik hem ken, des te meer bemin ik hein. Plus on est regen: Phénomène pl-, regenverschijnsel, tot den
sobre, mieux on se porte s hoe matiger men leeft, regen behoorend luchtverschijnsel n. Eau pluviale,
des te beter bevindt men zich. — (Prov.) Pl- on a, regenwater n. — [Bot.] Souci pl-, z. v. a. CALENpl- on vent avoir, hoe meer men heeft, hoe meer DULE. — PLUVIAL, m. [Cath.] Naar een' mantel
men wil hebben. ( Weleer gebruikte men in zegs- gelijkend, van voren open priestergewaad, dat bij
wijzen als de laatstgenoemden d'autant plus que : de namiddagdienst en bij enkele andere plegtige
D'autant pl- que vous lui en direz, d'autant moins verrigtingen buiten de mis wordt gedragen (weleer
it en fera, enz., 't geen nu als verouderd enact be- als regenmantel gebruikt: van daar de naam),
schouwd worden.) — D'AUTANT PLUS QUE (zonder p l u v i á 1 e n. — [H. n.] Regenpad f.
Piuvian, m. [H. n.] Naam van eenige pluherhaling) , foe. conj. Te meer, zoo veel te meer:
II est d'autant pl- a craindre, qu'il a beaucoup viersoorten, z. PLUVIER.
Pluviatile, adj. [Phys.] Jan den invloed des
de Crédit, hij is zoo veel te nicer te vreezen, daar
hij veel invloed heeft. -- Gaat en vooraf, dan blijft regens onderworpen; door den regen veranderd of
que weg, en d'autant plus is loc. ade., z. D'AUTANT gewijzigd: Température pl-, van den regen afhanPLUS beneden AUTANT. — NON PLUS QUE, PAS PLUS gende luchtsgesteldheid f. Terrain pl-, door den
regen gewijzigde bodem ni. of aardlaag f.
QUE, loc. conj. Zoo min als: Je ne me fie pas a
Pluvier, m. [H. n.] Regenvogel, pluvier m.,
lui, non pl- qu' a son frère, ik vertrouw hem niet,
een trekvogel van de grootte eener duif of kloeke
als
zijn
broeder.
zoo min
PLUS, m.: Le pl- que je puis faire (que je puisse lijster. P1- doré of commun, goudgroene pluvier.
faire) eest de vous recommander. al wat ik doen — (Loc. prov.) II est gras comme un pl -, h ij is
kan (het meest, het best wat ik doen kan) is u aan spekvet.
Pluvieux, Tease, adj. Regenachtig, veel regen
te bevelen. Le p]- et le moins ne changent point
l'espèce, het meer of minder verandert het wezen aanvoerend; regen voorspellend: Temps pi-, regen
weder n. Saison pluvieuse, regen-saizoen n.,-achtig
der zaak niet. — (fain.) I1 faut qu'il y art du plou du moins h cola, die zaak moet niet geheel en regentijd rn. Tent pl-, regenwind m. (die regen
al zóó zijn als men zegt, z. verder niOINS (m.). — aanbrengt) . Nuage pl -, regenwolk f. Constellation
Door het lidwoord voorafgegaan vormt plus som- pluvieuse, regengesternte n. — 1 Bot.] Plantes plu
regenplanten f. pl. (welker bloemen zich-vieus,
tijds niet het volgende subst. eene soort van zamengesteld naamwoord: Le plus payé, het meer of sluiten, als er regen ophanden is). — [H. n.] Mouover betaalde, het te veel betaalde. Au plus offrant, che pluvieuse, regenvlieg f. (die bij naderenden reaan den meest of hoogst biedende. — [Prat.] La gen zeer lastig is) . (salamander.
Pluvine, f. [H. n.] Volksnaam van den aardplus -pétition, de onmatige eisch, m. de overdrévene
,

,' 434PLUVINLR
Pluuvilier, V. n., z. PLEUVINER.
Plniviometre of Plruviométrographe, m.
[Phys.] Regenmeter m., een werktuig om de hoe-

veelheid gevallen regen te bepalen, p l u v i o m é-

ter m. — Pluvio^nétrique of Pluvionlé-

tro graphique, adj. Den regenmeter betreffend.
— Plaviolnétrograpllie, f. Kunst f. om de
hoeveelheid gevallen regen te bepalen.
Pliv iose, m. [Chron.] Regenmaand f., de 6e
maand in den kalender der eerste fransche republiek (van 2O januari] tot 19 februari j) .
Pnéométre, in. [Phys.] 4demrneter m. -Pnéonlétrie, f. Ademmeetkunst f. — PnéoPiétrigrue, adj. De ademmeting betreffend, p n e ométriseh.
Pneunla, m. (grieksch woord, dat in de zamenstelling van vele kunsttermen voorkomt) Adem,
wind m., lucht f. — [Anc. phil.] De levensgeest m.,
ziel f.; tie element der stoïsche wijsgeeren, het ondersteld beginsel der geestelijke natuur. — Pnen maticité , f. [Phys.] Toestand van een ligchaam,
waarbij (Ie lucht er kan binnendringen, toegankeljkheid voor de lucht, pneumatieiteit f. -Pneuunnatigale, adj. [Phys.] De lucht betref
luchtdruk--fend,tolruchbewginof
king behoorend, p n e u m cl t i s c h. Machine pil-,
luchtpomp f. Briquet pn-, luchtvuurtuig n. (een
metalen of glazen busje, waarin Wien door plotselinge zamenpersing der lucht een stukje zwam doet
vuur vatten). Physique, Chimie pit-, (tat gedeelte
der natuur- en scheikunde, 't welk zich met de
lucht en de verschillende gassoorten bézig houdt,
pneumatische natuur -, scheikunde f. Cuve, Baquet
pn-, luchtkuip f., chemische toestel ter verzameling
der ;assen. -- [Med . ave.] Se=c i.e pn :, geneesheeren
der oudheid, clie alle levensversch2,jnselen uit het
p n e u m a (z. boven) zocht n te verklaren, p n e um a t i Sc h e se c t e f. -- [Bot.] Vaisseaux pn - s,
luchtvaten n. pl. —. PNEUMAT IQUE , f. Luchtleer,
luchtbewegingsleer, leer van 't gewigt, de drukking
en beweging der lucht- of gassoorten, p n e u m at i. e k f. — Pneilinatissne, m. [Méd. anc.) Leer
der pneumatisten of der pneumatische secte, z. boven.
é

-- Pneuunnatiste of Pneunlatigile, ill. Aan-

hanger van die leer, pneumatist ni. — Pnealmatocèle, ni. [Méd.] LVind- of luclitbreuk f.
van den balzak. — Pneuniatochinmie, f. [Didact.] Scheikunde der gassen, chemische bearbeiding der gassoorten, p n e u m a t o c h e m i e f. —

Pneulnatoellintique, adj. Dat gedeelte der

scheikunde betreffend. — Tot gasopvan ging dien
Cuve, Baquet pn-, lucht- of gaskuip f. —-stig:
Pnen,atode, adj. [iiléd.] Door lucht of gas
opgezet, gezwollen, opgeblazen; — engborstig, kort
en snel adem halend. — Pneumatologie, f.
[Didact.] Geestenleer f.; — z. v. a. PN EUMATIQUE .
- Pneulnlatologigiie. adj. Tot de geestenleer
behoorend, pneumato1ogisch; —z.v.a .PNEUMATIQUE. — Poeuniatolowiste, Pnenlinato-

logien, Pneumatologue, m. Schrijver over

de geestenleer; aanhanger [n. van de geestenleer. —
Pneuimatounaque, in. [H. rel.] Bestrijder m. van
cle persoonlijkheid en godheid des heiligen Geestes.
— Pneumnatoenphale, f. [Mid.] Navelwindbreuk f. — Pneuntatopéricarde, m. [^iéd.]
Luchtophooping I. in Glen hartzak. — Pneiiniatophore, adj. [Didact Luchtvoerend , luchthoudend. -- [Bot.] Vaisseaux pn-s, luchtvaten n. pl.
.]

— Pneniinatorachls, m. (pr. —chive) [Méd.]

Luchtophooping in 't werveikanaal of de ruggegraatsholte, pneumatórrhachis f. — Pneuinatose, f. [Méd.] Opzelting f. van 't onderlijf,
van de maag of in 't algemeen van een ligchaamnsdeel, windgezwel n., p n e u m a t ó s i s t.— Pneii-

anatothorax, [n. [Méd.] Luchtborst f., op/moping
van ingedrongen gassen in de borstholte. (Men zegt
doorgaans, maar minder juist, p n e u in o t h o r a x) .
Pneuilnenlphraxie, f., z. v. a. PNEUDIONE.11 -

PHRAXIE.

Pneulnobranehe, adj. [H. n.] Door luchtkieuwen ademend. — Pneumobranchie, f.
[H. n.] Luchtkieuw f. (die tot inademing der lucht
dient). — Pneulnoeèle, f. [Méd.] , z. v. a. PLEU -

ROCELE. — Pnetallnogastrique, adj. [Anat.]:
Nerf pn -, of als subst. P\TEUMOGASTRIQUE, M.

Zwervende zenuw f. (nerf vague), tiende paar der
hersenzenuwen. — Pnellcnographe,m. [Didact.]
Longbeschrijver m. --- Pneilmographie, f. Long-

--
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beschrijving f. — Pneumographigne, ddj. De
longbeschrzjving ,betre jfend, p ne u m o g r á p h i- s c h.
— Pneulnohelnie, f. [Méd.] Bloedbraking f. —
Pneiltuolithiase, f. [Méd .] Ziekte met ontwik
keling van steentjes in de longen, p n e u m o 1 ith i a s is f. -- Pneamologie, f. [Méd.], z. v. a.

-

PNEUMOGIIAPHIE . — Pneaiinoniètre, m. [Didact.]

Longnieter, een werktuig om de ruimte (capaciteit)
der longen voor lucht in den gezonden en zieken
toestand te bepalen, p n e u m o m é t e r m. — Pneuailoinétirie, f. Longmeting f. (niet betrekking tot
de grootte der luchtruimte). -- Pneulnorlalgle, f.
[Méd.] Longpin f. — Pneillllolial gique, adj.
De longppijn betreffend - Pneuniona.Ilthe, adj.
[Bot.] Met eene bloem, die naar eene met lucht
gevulde blaas gelijkt. — Als subst. f. Soort van
.

gentiaan f. — Pneumoneinphraxie, f. [Méd.]

Longverstopping f. — Pnetilnoiiie, f. [Méd.]
Longziekte, inz. longontsteking f. (pneumonite). -Pnetllllonignle, adj. [Méd.] flan longziekte, aan
longontsteking lijdend: Malade pn-, of als subst.
PNEUMOINIQUE , m. et f. Longlijder m., -lijderes f.
— Tegen longontsteking dienstig: Rein/mes pn-s of
als subst PNEJJMONIQUES , m. pl . Longmiddelen,
pneumonische middelen, p n e u m o n i k a n. pl. —
Pneumonite, f. [Méd.] Longontsteking, p n e um o n i t i s f. — Pneiirlion 41 ges, M. pl. 1 H. n.]
Schaaldieren n. pl. met staar tkieuwen - Pnect .

.

niopéricarde, m., z. PNEUMATOPERICARDE. -

— Pneuamophthoé, f. [Méd.] Longtering, long-

zucht, pneumóphthisis of pneumophthoe f.
— Pneilnioplectique, adj. [Méd.] De longverlamming betreffend, p n e u m op 1 é k t i s c h. —
Pneumoplégie, f. (Méd.] Longverlamming f.

---- Pileunloplearés ne f., z. v. a. PLEUROPr..U:1I051E . — Pneuenopleur ite, f., z. v. a. PLEUROPNEUMONIE. — Pneulinoplenlritique, adj., z. v. a.
PLEUROPNEUMONIQUE . — Pneunlopoane, adj.

[H. n.] Door longen met een deksel ademend (van
weekdieren). — Pnenlmnorrhagie, Pn,ealnorrhée, f. [Méd.] Bloedvliet m. uit de longen, bloedspuwing f., bloed/westen n. (hénioptysie). — Pne,iinorrhagiglle, Pneunlori-héiqule of Pnei- -

nnorrhoïquue, a(lj. Die bloeduitwerping betreffend, p n e u m o r r h a g i s c h. — Pneuinose, f.
[Méd.] Longaandoening f. — Pneuiiiostonle, m.
(H. n.] Ademhalingsot gaan n. bij de insecten. —
-

Pneá1111othor aX, m., z. PNEU 1[ATOTIIORAX. ---

Pneaaiiloton.ie, f. [Anat.] Longontleding f. —
Pnenniotomniqule, adj. De longontleding be-

treffend, pneumotóinisch.

% Pnigalion, m. [Méd.] Nachtmerrie f. (eauchemar). — 5 Pnig ume of Pnix, m. [Méd.]
Stikking f., stikhoest m. — 5 P iigophobie, f.
[Méd.] Borstbeklemming I.
Po a, m. [Bot.] , z. v. a. PATURIN.
Poallier, m. [Tech.] Topstuk n. (boven aan

eene torenklok). — Spilplaat f., stuk metaal, waar op de spil van den windmolen draait.
Pobratitne, m. [Mil.] Wapenbroeder m. bij
de Aforlaken.
Poc- à -poc, loc. adv. [Mar.] Langzaam: Le
vaisseau s'avance p -.
Pocllade, f. [Peint.] Vlugtig ontworpen, stout
daarneder geworpene schets f. — [Litt.] -Ruwe
schets f. of plan n. van een werk.
Pocllard, in. [H. fl], z. v. a. MMILLOUIN.
Poche, f. Zak ni. P- d'habit, de gilet, de pantalon, rok -, vest-, broekzak Ernplir , Vider ses p -s,
zijne zakken vullen, ledigen. Mouchoir de p-. zak
m. Pistolet de p -, zahpistool f.-doek,nus
Dictionnaire de p -, zakwoordenboek n. Argent de
la p-, zakgeld n. —, (fig.) Mettre en p-, zakken,
in zijn' zak steken, opsteken: iets voor zich alleen
houden, wat voor velen bestemd was. Revenu dans
la p -, zuivere opbrengst f., geld in den zak. Payer
de sa p -, uit zijne eigen beurs of kas betalen. —
(Loc. prov .) Jouer de la p -, Mettre la main à la
p-, in de beurs tasten, geld uitgeven. Avoir ses
mains dans ses p -s, met de handen in den zak
loopen: een werkeloos, lui leven leiden; ook: van
zijne renten leven. Il na pastoujours en les mains
dans ses p -s, hij heeft het niet altijd zoo gemak
gehad, hij heeft de handen uit de mouw-kelij
moeten steken; ook: hij heeft kromme vingers gehad, zich met eens anders goed verrijkt. z. ook
MAID?. Tenir une affaire dans sa p -, Avoir son affaire en p -, zeker van zijne zaak zijn. z ook CHAT ,
.

.

POCHÉ
LANGUE, MANGER. — [ Com.] Zak, graan-, koren-,
meel -, haverzak, enz. Une p- de froment, een zak
tarw. Louer des p-s, zakken huren. (In dezen zin
gebruikt men liever SAC.) — [ Call.] Ronde eind
krul f. aan sommige letters. — [Chas.]-trekm.of
Konijnennet; patrijzen -, kwartelnet n. (ook pochette geheeten). — [Chir.] Zweer- of wondholte f.
(ook sinus genaamd). — [ Cout., Tail.] Valsche
plooi, kreuk of vouw f. in slecht gesneden kleederen. P- du busc, balein- of planchetschui f f. aan
't rijlijf. — Split f. in den vrouwenrok of in 't
kleedje, om bil den zak te kunnen komen. —
[Cuis.] P- of Jabot dune volaide, krop m. van
een' vogel. — [ Danse] Zakviooltje n. der dans
Buidel m. der buideldieren;-mestr.—[pin]
beursje of zakje, waarin de reukslof bij de civetkatten en muskusdieren, de kwalijk riekende vloei stof b ij den bunsing en andere stinkdieren, het
beverpeil, bij den bever is vervat. — Krop m. des
vogels. — Volksnaam van den lepelreiger (spatule).
— [Pèche] Krielnet n.; zak m. der sleepnetten.
— [Tech.] Langgesteelde gietlepel der metaalgzeters; — scheplepel m. der glasblazers; — soort van
smeltkroes m., die in de gedaante eens afgestompten
kegels toeloopt. — P- de navette, holte f. in 't -midden van de schietspoel. -- Poché, e, adj. (en
part. passé van pocher): Oeufs Ei -s, spiegele(Jeren n. pl. (die men, zonder ze vooraf zamen te
kloppen, in heet water, in gebraden boter, enz.
kookt). — I1 a les eux p-s, des yeux p-s au
beurse noir, h ij heeft een paar blaauwe oopen
(blaauw geslagen of gevallen ooges). — Ecriture toute
p-e, geheel gevlakt schrift n., slecht gevormde en vol
inkt geloopen letters f. pl. -- Poehe-chiller, m.
[H. n.] (pop.) Le . lreiger m. (spatule). — t Pochée, f. Zakvol m.: Pochée de ble, zakvol koren.
-- Pocher, V. a. Eene kneuzing met zwelling
toebrengen (alleen voorkomend in): P- les yeux a
qn-, iemand een paar blaauwe oogen geven, de
oogen bont en blaauw slaan. — [ Cuis.] P- des
oeufs, spiegeleieren bakken. — [Call.] Een' ronden eindtrek, eene krul aan 't einde eener letter
maken. — [Impr.] Smeren, te vet drukken. —
SE POCHER, v. pr.: Its se sont pochés les yeux it
qui mieux mieux, zij hebben elkaar om 't zeerst de
oogen blaauw geslagen. — Pochery, m. [H. n.]
Een der volksnamen van den ijsvogel (alcyon). —
Pochet, in. [Agric.] Met de hand gemaakt zaai
n. — Pocheter, v. a. Lenigen tijd in den-kuiltje
zak dragen (inz. van zékere eetbare voorwerpen,
waarvan men meent, dat zij bij het dragen in den
zak béter worden). P- des olives, olijven bij zich
dragen. — Ook als V. n.: Faire p- des trulfes, tru ffels in den zak goed laten worden. — Het part. passé
is ook adj.: Marrons p-s, door dragen in den zak
goed geworden kastanjes f. pl. — Pochetier, m.,
-ière, f. Zakkenshaker m., - maakster f. — Pochette, f. (verklw. van poche) (fam.) Zakje n.
(als kinderwoordje). -- (Loc. prov.) Belles p-s et
rien dedans, mooie kleêren en leége zakken; veel
geschreeuw en weinig wol. — [Pèche] Zaknetje m.
— [Dans.] Kleine zckviool f. Avoir un jeu de p-,
een' zwakken, schrillen toon uit eene viool halen,
spelen als op eene kinderviool. --- Pochiire, f.
Dik einde n. van den teenen band, waarmede de
takkebossen worden vastgebonden. — [ Manuf.]
Groefje n. in eene stof.
Poco, adv. (ital.) [Mus.] Weinig, eenigzins:
Un poco allegro, lento, eenigzins levendig, langza am . — Pococurante, in (pr. cu=cou) (ital.)
(burl. woord van Voltaire) Zorgeloos, onverschillig mensch; door zingenot verstompte egoïst ni. —
Pocoeairantisre, m. Volslagen onverschillig hei d of gevoelloosheid; toestand in. of stelsel n. van
den door zingenot verstompten mensch.
Poculifornie, adj. [bidact.] Bekervormig :
Podagraire, f. [Bot.] Jichtkruid n., wilde
angelica f. of engelwortel m. (ook petite gérarde,
herbe it gérard, herbe it la goutte, angélique
sauvage geheeten).
Podagre, f. [Méd.] Voetjicht f., voeteuvel.
(fam.) pootje n.; — ook wel verkeerdelijk voor
jicht in 't algemeen (goutte) gebruikt. — PODAGRE,
adj. Met de voetjicht behebd, voetjichtig; — (bij
misbruik) jichtig: Etre tout p-, vol jicht zitten
Podalyre, m. [Bot.] Tcveelobbige plant met
vlindervormige bloemen, oorspronkelijk van Carolina en de Kaap, podaly'ria f.
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Podarge, m. [H. n.] Soort van geitenmelh er m. (engoulevent) op Nieuw- Holland.
Podarion, ni. [H. n.] Voet m. der achter
bij de zoogdieren. — Podarthre, m.-poten
[H. n.] Voetgewricht n. der vogels. — Podarthrocace, f. [Méd.] Ontsteking f. der gewrichtsvlakten van den voet.
Podeucéphale, f, [Méd.] Misgeboorte f. met
buiten Glen schedel op een' steel staande hersenen.
Podère of Podéris, f. [Ant. jud.] 1N'aauw
priestersleepkleed n.
Podestat, m. [H. ital.] Stadsregter en burgerneester in sommige steden van Italië; — eerste
magthebber in de republiek Genua, p o d é s t a,
podestaat m.
Podex, m. (latin) Achterste n., stuit m. —
Podicipède, adj. [H. n.] Met voeten aan den
stuit. — PODICIPEDES, m. pl. Stuit- of aarsvoeters m. pl. (een vogelgeslacht).
Podobranehe, adj. [H. n.] Met kieuwen aan
de pooten. — Podocarpe, adj. [Bot. Met op
een steeltje staande vrucht. — Podocephale,
adj. [Bot.] Met in langgesteelde toppen bijeen
bloemen. — Podochélones, m. pl.-stande
[H. n.] Schildpadden f. pl., die op de voeten kun
gaan. — Pododysniolge, adj. [H. n.] Met-ne
salamander- pooien. — Podogyne, m. [Bot.]
Steeltje ii. van den eijerstok in sommige planten.
Podolo;ie, f. [Anat.] Leer van de voeten, beschrijving f. van den voet. -- Podologique, adj.
Die leer of beschrijving betreffend, p o d o l o g i s c h.
— Podomètre, m. [Métrol.] Voetmeter, weg meter, schreden- of passenteller in., z. v. a. onoSIÈTRE. — Podomgléti-ique, adj. Den wegmeter
betreffend, p (; rl o m é t r i s c h. — Poelonipsie, f.
[Lidact.] filet voetwasschen. — Podoniptes, in.
pl. [H. rel.] Voetwasschers, dweepzieke wedei doopers in de 16e eeuw, die ook de voetwassching voor
een sacrament hielden, p o d, o n i p te si m. pl. —
Podophanère, adj. [H. n.] Met zigtbare voeten (van insecten- poppen) . — Podophthalme,
adj. [11. n.] Met op een' bewegeljken steel staande
oogen (van schaaldieren) . -- PODOPHTHALMES, M.
pl. Steeloogen, voetoogen n. pl. (eene kreeftsoort).
-V- Podophylle, m. [Bot.] Eendevoet m., voetblad n. — Podoptère, adj. [Bot.] Met vleugelvormige bloem- of vruchtstelen. — [H. n.] Met

platte zwemvoeten. — PODOPTERES, m. pl. Vleugelvoeters, voetvleugeligen m. pl. -- Podosperjne, m. [Bot.] Navelsnoer n. der zaadkorrels. —
Podothèquue, m. [H. n.] Huidbedekking f. van
de voeten der zoogdieren; — hoornig bekleedsel n.
van het ondergedeelte des vogelpoots; — gedeelte
der pop, (lat de pooten van 't insect bedekt. -Podozoaires, ni. pl. [H. n.] Veelvoeters m. pl.
— Podures, in. pl. [H. n.] Voctstaartdiertjes n.
Pl., aard- of plantenvlooijen f. pl., springstaar
pl.
-tenm.
Peeeile, in. [Ant. gr.] De bonte zaal f., eene
beroemde zuilenzaal in 't oude A1henen met wandschilderijen van Polygnotos. -- [U. n.] Soort van
schildvleugelig insect n. — Paeeilonlorphe, adj.
[H. n.] Zeer uiteenloopend van vorm of gedaante.
— Peecilonote, adj. [H. n.] Met gevlekten of
bonten rug. — Paeciloptère, asij. [H. n.] Met
bonte of veelkleurige vleugels. — Peecilorhynque, adj. [H. n.] Met gevlekten snavel.

Poèle, m. Lijklaken, dood/deed n. -- Slu(er m.,
alien men over 't hoofd van 't bruidspaar houdt
bij de huweljjks- inzegening. Mettre on enfant sous
Ie p-, een vóor het huwelijk geboren kind voor echt
verklaren door het mede onder den sluer te hou
den. - Weleer ook: draaglamel m. (dais).
POELE, f. [Cuffs.] Pan, bak -, braadpan, koekepan f. — (Loc. fig. et prov.) Le plus enspeché (Le
plus emi;arrassé) est celui qui tient la queue de
la p-, wie aan 't hoofd van eene zaak staat, heeft
altijd de meeste beslommering. A carème prenant
cliacun a rhesoin de sa p-, men moet iemands lepel
niet willen leenen, als hij zelf soep eet. z. ook BRAISE.
— [Pèche] Kuil m. in een' v(iver tegenover den
duiker, diepte f., waarin zich de visch bid 't aftap pen van 't water verzamelt. -- [Tech.] Pan f.,
naam van verschillende pan-, lepel- of ketelvormige
gereedschappen bij een aantal bedrijven.
POELE, m. Kagchel f. P- de fonte, de tOle, de
construction, gegoten, geslagen, gemetselde .
— Karchelkamer f., ovenvertrek n., in Dutschland
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en Zwitserland de gerneene kamer, waar de kagchel
gestookt wordt.
Poêlée, f. (fare ) Panvol f. Une p- de poissons
frits, eene panvol gebakken vis ch.
Poélerie, f. [Tech.] handel in kagchels, kagchelhandel nl. — [ :con. dom.] Gezamenlijke ge reedschappen, die tot verwarming en verlichting
dienen.
Poêlette, f . (ver klw. van poble) Pannetje; bekken n. — [Chic.], z. PALETTE.
Poëlier, in. Kagchelnaker, -verkooper; ver
allerlei aarden, blik--vardigeofkpn
ken, ijzeren, koperen huisgereedschappen ter ver
verlichting.
-warminge
Poëlon, m. Pannetje n., doorgaans van geel
koper en dieper dan de gewone pan. — Poélor-nee, f. Panvol f.
Poeine, (Poitne) m. Dichtstuk, gedicht n.
P- épique, drainatique, bucolique, lyrique, didactique, satirique, ëlegiaque, drotique, helden-,
tooneel-, herders-, lier-, leer-, hekel-, treur-, minnedich.t. — Bij uitbreiding: P,•oza-werk n. in dichter•lijken stijl: Le Télemaque est on poè ►ne en
prose, de T'elérnachus is een dichtstuk in proza.
— Woorden n. pl., tekst m. eener opera: La mnusique de eet opéra est an clef-d'oeuvre, mafs le
p- est fort médiocre, de muzijk van deze opera is
een meesterstuk, inaar de tekst is zeer middelmatig.
Poésie, f. Dichtkunst, poëzij f.; — versbouw m.,
e jmkunst, versificatie La p- est appelée le langage des dieux, de poëzij wordt de !aal der goden
geheeten. — Une p- douce, facile, harm€;nieuse,
een zoetvloeijende, gemakkelijke, welluidende vers
versificatie. -- Dichtsoort ï.: P- s aerée -bouwf ,
prot.ne, gewijde, ongewvij i'e poëzij. — Dichterlijke
uitdi ukkingsrvijze f., dichterlijke gloed in. of e'er
heffing f., poëtisch vuur n.: Ces vers sent pleines de
p-, die verzen zijn vol poëzij, ademen een' dichterlijken geest, getuigen van dichterlijk gevoel. II ti
a une belle p- dans Chhateaubriand, Ch. is vol
schoone poëzij, er ligt een schoone dichterlijke gloed
over de werken van Ch. La p- du style, de poëzij,
de dichterlijke vlugt van den stijl. — Bij uitbreiding : Un tableau plein de p-, eene schilderij vol
poëzYg, vol dichterlijke opvatting en uitdrukking:
11 a de la p- dans Ie caract°rre, er is iets dichter
zijn karakter. — Faire la p- dune chose,-1ksin
eene poëtische zijde, eerie dichterlijke , schoonheid
aan eerie zaak weten te vinden. -- POESIES, f. pl.
Gedichten, dichtslukken, verzen n. pl , inz. die,
welke niet zeer uitgebreid zijn en tot de nieuwere
dichters behooren: Les p-s de Lamartine, Lamartine's gedichten.
S Poétastre, m. Slecht dichter, pïruldichter,
rjwelaar, verzensmid in.
Poète, m. Dichter, poëet ; verzenmaker m.
Les p- anciens, modernes, de oude, nieuwere dickIers. -- Avoir lu les p-s, de (werken der) dichters,
inz. de griekse/me en latijnsche dichters gelezen heb
P- crotté, pruld ichter, rijmelaar.-ben.—(fai)
— Het wordt ook van eene vrouw gezegd: La
France compte aujourd'hui plusieurs femmes qui
sopt touter de gracieux p -s, Frankrijk telt tegen
verscheidene vrouwen, die allen bevallige-weordig
dichteréssen zijn. — Ook als adj. gebruikt: 11, Elle
est, p -, hij is dichter, zij is dichteres. Une femme
p-, eerie dichteres. tje ouvrier p -, een dichterlijk
werkman. — Etre né p-, dichter, dichteres geboren
zijn: een' natuurlijken aanleg tot de poëzij hebben.
— Poétereati, ni. Pruldichter, z. v. a. POÉTASTRE. (dien schrijft nog poétreau en poétriau). —
Poéterie, f. (burl.) Poeterij, dichterij; — (dénigr.)
dichterklub f. — Poétesse, f. Dichteres f. (Dit
woord, reeds in Alnpot gevonden, is door eenige
moderne schrijvers gebruikt, maar heeft geen burpercept verkregen; men zegt Une femme polite.) —
Poétique, acli. Dichterlijk, p o ë t i s c h. Figure,
Fiction p -, dichterlijke figuur, vinding f. Ouvrage
p-, dichtwerk n. Style, Tour, Expr ession p-, dickterl ke stijl in wending, uitdrukking f. — Licence p -, z. LICENCE . — (fig. et fam.) Verdraai jing der waarheid: Se permettre une licence p dans un récit. — [Typog.] Caractère p -, verleng
langer dan de gewone (zoo-deltr,sman
geheeten, omdat zij inz. tot het drukken van werken in alexandr jnsche verzen wordt gebruikt). —
POETIQUE, f. [Didact.] Dichtkunde , leer, wetenschap of theorie der dichtkunst, p o ë t i e k f. —
-

POIGI^TARD.
Bij uitbreiding: La p- des beaux arts, de poëtiek
der schoone kunsten; de aanwijzing, verklaring van
't geen er ver/tevens, ideaals in de schoone kunsten
is. — Foétiqueutent, adv. Op dichterlijke wijze,
dichterljk: Ecrire, Parley, Penser p-. — (iron.)
Diner p-, in gedachte eten, niets te eten hebben.
Vivre p-, zich door belagchelijke zonderlingheid
onderscheiden. — Poétiyuettr, m. (dënigr.) Dichter. — Poétiser, v. a. Dichterlijk maken: P son langage, son style, zijne taal, zijn' stijl Bene
dichterlijke tint geven. — (dénigr.) Verzen maken,
rijmen, p o ë t i s é r e n: — SE POETISEIS, v. pr.
Dichterlijk worden: Son langage se poétise. —
Het part. passé is ook adj. Style poétise, dichter
gemaakte stijl m. — Poétreaii en Poé--lijk
triaii, m., z. POE TEREAU .
(boord nl.
Doge,, m. [Mar.] (weleer in de Levant) StuurPognée, f. [Coma.] Soort van enejelsehe wollen
deken f.

Pogonias, m. (pr. —ace) [H. n.] Baard
BARBICAN. — [Asti'.] Haar--vischm.;—ZVa
komeet f. — 'Po ;oniase, f. Ontwikkeling van
den baard bij emoe vrouw, p o g o n i a s i s f. —
Pogonologie, f. [Didact.] Verhandeling I. over
den baard. — Pogonologique, adj. Die verhandeling betre%fend, p oqono lôgi sc h. — Pogonoplhile, adj. [Tech.] Beardlievend. (Het
woord wordt van zdkere scheerrnes>.en en van een
aanzetleder gebruikt). -- Poaotiophore, adj.
P000\OPfIU1IES, m.
[B . n.] Een' baard dragend
pl. Baardvogels m pl. (van de orde der kioutervogels); — baardkevers m. pl. — Pogonopode,
adj. [1-1. a.] Met behaarde voeten. — Pogonorhy.[q®ue, aclj. [fl. n.] 1tMet baardirgen snavel.
P og onotome,
e, m. (lion.) Baardscheerder, barbier ril. — Pogonotuaaie, f. Barbierskunst f.,
het baardscheren. — Pogonotoni1que, adj.
. -

-

Daartoe behoorend.

Poids, m. [Phys.] Zwaarte f., gewipt n. P-

absolu, relatif, specifique, volstrekte, betrekkelijke,

soortelijke zwaarte of gewipt. — [Phys. et Chim.]
P- atomique, atórnisch gewigt, gewipt der atomen
van een ligchaar (gewoonlijk in betrekking tot de
zuurstof bepaald). -- (fig.) Last m., vracht f.,
druk m., drukking, kwelling f.: Le p- des iinpóts,
de la guerre, de druk der belastingen, des oor°locis.
Le p- des années, de last der jaren. De quel pvous avez soulagé mon coeur! welk een' pak (last,
vracht) hebt ge mi van 't hart gewenteld! 11 succorribe sous ie p- des affaires, hij bezwijkt onder
den last der zaken, der bézigheden.. — (fig.) Gewigt, belang, aanzien n., aangelegenheid; kracht f.,
gezag n.: Homnme de p-, man van gewipt, van
aanzien, van invloed. Cent une affaire de p-, 't is
eerie zaak van gewipt, van aangelegenheid Ces
raisons Sant d un grand p-, die redenen hebben veel
kracht, zijn zeer geldig. Exemple dun grand p -,
voorbeeld n. van groot gezag . — Monnaie de p - ,
wzgtig stuk geld n. (dat de bij de wet gevorderde
Gewigt n., een stuk ijzer,
zwaarte heeft).
koper, lood, enz. van bekende en bij de wet bepaalde
zwaarte, dat men gebruikt ore te wegen. `fous
les poids des marchands doivent litre échantillolinés, al de gewipten der kooplieden moeten geijkt
zijn. Vendre à faux p-, met valsch gewigt verkoopen. Faites nloi lion p -, weeg mij goed, geef
mij goed gewist. Vendre, Acheter une chose au
p- de lor, iets zeer duur koopen, verkoopen, met
goud opwegen. — ( fib.) Avoir deux p- et deux
niesures, enz., z. IIESURE. — P- du sanctuaire,
sikkel des heiligdoms (standaard van 't gewipt,
dien men in den tempel van Jeruzalem bewaarde).
— (fig.) Examiner, Poser une chose au p- du
sanctuair e, eene zaak rijpelijk, met de grootste
behoedzaamheid overleggen, onderzoeken, haar wik ken en wegen . Peser one chose au p - du bon
sens, de la raison, eerie zaak aan 't gezond verstand,
aan de rede toetsen. — Poids de marc, rnarkgewigt n. — Les p - dune horloge, dun tournebrocl^e, de gewi gten van eerie klok, van een braadspit.
Poignant, e, edj. Stekend; grievend: Douleur
p-e, stekende pijn f. Remords p -s, hertverscheu-rende wroegingen f. pl. — -(-POIGN AiT , m., reu TaE--

--

BUCHANT.
Poi geard, m. Dolk, pook, moordpriem, pon
Percer qn. dun p -. de cent coups de-jeardm.

p-, iemand met een' dolk, met honderd dolksteken
doorboren. — (fig.) Mettre, Tenir h qn. Ie p- sur

POIGNARIJER

--

POING.
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la gorge, iemand den dolk, het mes op de keel zal hij er haar bij laten. I1 y a laissé du p-, hij
zetten, hem met geweld tot iets willen dwingen. heeft er haar bij gelaten , hij is er niet zonder
C'est un coup de p-, dit is een dolksteek, eene grie- kleerscheuren (zonder een of ander verlies of navende smart , een hartverscheurend verlies , enz. deel) af gekomen. C'est un gaillard qui a du p-,
Avoir le p- dans Ie coeur, diep bedroefd, gegriefd 't is een snaak, die haar op de tanden heeft, die
zijn. Tourner le p- dans la plain, den dolkin de durft. z. ook BETE, BRAVE. — Harig, wollig gewond ontdraaijen: het smartelijke of grievende ver- cleelte van laken, fluweel, trip, enz. Drap, Feumeerderen door steeds over de oorzaak te spreken. tre à long p-, a p- ras, langharig, kortharig laken,
vilt n. — Velours a trots, ic quatre p-s, driedraads,
— [Pêciie] Middelmatige snoek m. — Poignar
der, v. a.. Met een' dolk of ponjaard treffen, kwet- vierdraads fluweel n. (welks inslag uit 3 of 4 drasen of dooden, doorboren. Brutus poignarda César den zijde bestaat). P- de chèvre, geitenhaar, keen plein sénat, Brutus doorboorde Cwsar in den melshaar, ongepaste naam eener stof, walker inslag
vollen senaat. -- (fig.) Lui dire cette nouvelle, ce van kamwol en welker schering van katoen is. —
serait le p-, hem dat nieuws te vertellen, zou een (Bot.] Haar n., vezels f. pl. der planten: Les p-s
dolksteek voor hem zijn. — ( fig.) Prikkelen, aan
des orties piquent, het haar der netels prikt. P-s
ven: La jalousie poignarde son coeur, de min--drij follets, zeer fijne haartjes of vezeltjes. — [Chas.,
nenijd, ijverzucht prikkelt zijn hart.
SE P0I- Fauc.] Mettre l'oiseau à p-, den valk op hazen,
GvARDER, v. pr. Zich met een' dolk treffen. — Elk- konijnen afrigten. z. ook PLUME. — [ Cuis.] Un
ander net dolksteken doorboren. — Het part. passé lièvre en p-, een onafgetrokken, niet gevilde haas,
is ook adj : Homme poignardé par des brigands, een haas in zijn vel -- [H. n.] P- de nacre, zijde
door struikroovers met dolken afgemaakt man. — of haar der zijdemossel (pinne marine). — [Man.]
J'oinardin, m. (een door Katharina I1. ge- Monter un cheval a p-, a cru, een paard zonder
smeed woord) Vorstenmoordende monniken; pre- zadel berijden, los te paard zitten. Avoir l'éperon
dikers of verdedigers m. pl. vara den koningsmoord. au p-, een paard de sporen geven. Faire le p- a
Poignée, f. Handvol, greep f. Une p- de sel, on cheval, het haar van een paard in orde brenBene handvol zout. Une p- d'argent, eene handvol gen, knippen. — [Mid.] P- des mamelles, of enkel
geld. Une p- d'herbes, eene greep kruiden. — Une P-, pijnlijke zwelling en ontsteking der borsten bij
p- de verges, een bundel roedjes of teentjes. — jonge kraamvrouwen, melkklonter m., z. v. a. MAsUne p- de morues, twee zacmgebonden zoutevis- TITE. — [ Tech.] Gants sur p-s, pelshandschoeschen. — Une p- de tuilen, vier stuks op elkaar ven m. pl. met de ruige zijde naar buiten gekeerd.
gelegde dakpannen. — Se donner une p- de main, — P- de laine, fijne struisvederen f. pl. als modeelkander hartelijk de hand drukken. — (fam. ) tooi.
(LETTE.
Poilette, f., Z. POEL
ETTE. — [ Chir.] , z. PAPrendre une p- de feu, zich een oogenblik warmen.
--- (fief. et fans.) Een klein getal: Une p- d'amis,
Poileux, ease, adj. [Ei. n., Bot.] Behaard,
Bene handvol vrienden. On eut bientét raison de harig, met lang, zacht en ijl haar bezet: Feuille
cette p- de séditieux, neen bragt dat hoopje op- p-euse, harig blad n.
Fouler, m. [Tech.] , z. POALLIER; POELIER.
roerlingen weldra tot hun' pligt. — à POIGNEE,
Poiloux, m. (pop.) Rekel, gemeene, nietswaar
loc. adv. Met de volle hand of vuist: Prendre une
kerel m. — Ook z. v. a. velu, ruig, harig als-dige
chose à p-, iets met de volle hand aangry. pen. —
Met handen vol: Jeter des fleurs, de l'argent à een beer.
Poilii,
e, adj. Harig, behaard, met haar bep-, bloemen, geld met handen vol uitstrooijen.
n., greep f., houvast n.: La p- dun dekt, ruig: Corps p-, behaard lid[ n. (Men gebruikt
sceptre, d' un sabre, d' une épée, de greep van een' doorgaans velu.)
Poineiane, Poineillade, f. [Bot.] Paauschepter, sabel, degen. — Hoekslip f. van een' korenzak, om hem te beter te kunnen aanvatten en westaart m., p o i n c i a n a f., eene broeikasplant
bewegen. — Rond stuk hout n., waarop de signet- uit West-Indië (naar den franschen gouverneurgeneraal Poinci) (ook fleur de paon, fleur de pasnijder het te bewerken signet bevestigt.
Poignet, m. [Anat.] Handgewricht n., nahand radis, fleur d'oeillet d'Espagne geheeten).
Poincon, m. [Tech.] Puntig metalen gereed
of achterhand f. (carpe), handwortel m., verbinom te doorboren of te grove/ren, stiff, gra--schap
ding van. de hand met den voorarm, vuist f. Il a
le p- fort, Il a une grande force de p-, hij is sterk, veersti ft f., priem, steekpriem; doorslag, drevel m.;
zeer sterk in de vuist. Se démettre, Se luxer le steekijzer n. (der mandemakers); punt/lamer m.
p-, zich het handgewricht verstuiken, verrekken. - (der smeden); scherpe steenbeitel m. (der metselaars).
[Cout.] Handboord, hemdsboord m.: I1 a des bou- — Stempel, muntstempel; keur-, ijkstempel; boek
stempel m. — [Constr.] Makelaar in., ge--binders
tons de nacre aux p-s de sa chemise, hij heeft
paarlemoeren knoopjes aan zijne hemdsboorden. — velspits f. P- d'échafaudage, steigerboom m. — PP-s de manche, overmouw, voormouw f., ter be- de valfat, plugijzer. P- pour doublage, puntijzer n.
— [Artif.] P- d'arrèt, doorslag met een dwars
schernring van de handboorden.
Haarnaald f. P- de dia -stifobu.—[C]
Foil, in. [Anat.] Haar, lijfhaar n.: P-s du
diamanten haarnaald. — [ Me/can.] Spil f.,-mant,
visage, des mains, haren op het Bezigt. op de han
rude, doux, hérissé, hard, zacht, borstelig-den.P opslaande boom m. om welken Bene machine draait.
haar. Le p- des narines, des sourcils, des aissel- — [Corn.] Tonnemaat f. (in verschillende gedeelles, de la poitrine, des parties honteuses, het haar ten, van Frankrijk), ongeveer 213 van 't oude mud.
der neusgaten , wenkbraauwen , oksels , borst , — [H. n.] Handelsnaam eener eenschalige schelp.
schaamdeelen. — P- de chat, de lièvre, de cheval, — PoinSonnennent, m. [Tech.] Stempeling. —
katten-, hazen-, paardenhaar. — Somtijds ook: Poinsoiiner, v. a. [Tech.] Stempelen. -- Het
hoofdhaar m. (,naar steeds in ongunsligen zin): Le part. passé is ook adj.: Orfèvrerie poinconnée, gep- lui blanchit, Son p- grisonne, zijn haar wordt stempeld, gekeurd goud- en zilverwerk n.
Poindre, v. a. Steken, prikken, prikkelen; —
gris, begint te grijzen. — Kleur f. van 't haar
(van sommige dieren sprekend): De quel p- est (fig.) aansporen, aanprikkelen. — Het woord wordt
votre cheval, votre chien ? welk haar (welke kleur nu zelden gebruikt dan in de zegswijzen: Oignez
van haar') heeft uw paard, uw hond? Ce cheval vilain etc., z. OINDRE. Quel taon vous poind ? wat
est p- bai, dat paard heeft roodbruin haar. — scheelt u? wat maalt u door 't hoofd? waarom
Chien dressé au p- et a la plume, Homme au p- wordt gij boos? (Men zegt liever Queue mouche
et à la p1-, z. PLUME. --- Somtijds ook van den vous pique?). — [Anc. tech.] Scherpen, spitsen:
baard des mans gebézigd: (Iris-fain.) Se faire le P- les épingles, de punten aan de spelden slijpen.
p-, zich scheren. Ce barbier fait parfaitement le — POINDRE , v. n. (zelden gebruikt dan in den
p-, die barbier scheert voortreffelijk. — P- follet, infin. en 't futurum) .4anbreken, doorbreken; uit
voor den dag komen: Le jour commence-spruiten,
z. FOLLET. — Loc. fig. at fain.) Se laisser arracher la barbe p- à p-, een groote bloodaard, laf- á p-, poindra bientát, de dag begint aan te breken,
aard zijn. -- P- de Judas, Judas haar, z. JUDAS. zal weldra aanbreken. Dès que les herbes commenUn poil n'y passe pas l'autre, bij hem is alles in cent a p-, zoodra het gras begint uit te spruiten.
de uiterste orde, zit alles netjes aan 't lijf. I1 n'y — (fom.) Le poil commence a lui p-, de baard
manque pas un p-, er ontbreekt geen haartje aan. begint bij hem voor den dag te komen, hij krijgt
Avoir eu du p- de qn., geld van iemand gewon- een' vlas- of inelkbaard. — (Loc. prov.) On volt
v en hebben, iemand geplukt hebben ; een of ander déjà oh l'épine veut p-, men ziet reeds wat er uit
voordeel op iemand behaald hebben. Si! se joue hein groejen zal, wat geestes kind hij is.
Poiii , in. Vuist, geslotene of gebalde hand f.
<a moi, je lui aurai du p-, als hij mij aanrandt,
-

—

-

(
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POINT.

Donner, Appliques tin coup de p-, een vuistslag
geven. Faire le c- de p-, Se battre a coups de p-,
met vuisten vechten. Serres Ie p-, de vuist ballen,
Bene vuist maken of zetten. — Ook van de geheele
hand tot aan 't handgewricht gebézigd: I1 fut condamné à avoir Ie p- coupé, hij werd veroordeeld
om de hand afgekapt te worden. — Flamheau de
p-, handtoorts, hand fakkel f. Oiseau de p- of de
bonne affaire, hand- of vuistvalk, goed afgerigte
valk m. — Livrer qn. pieds et p-s lies, iemand
aan handen en voeten gebonden iverleveren; (fig.)
iemand geheel en al ter beschikking, ter willekeurige behandeling van een ander stellen. Montrer le
p- a qn. , iemand met opgeheven vuist dreigen,
iemand dreigen. - (fig.) Mener qn. sur Ie p- (liever par la main), iemand bij de hand rond voeren,
niet iemand doen wat men wil. II ne vaut pas on
coup de p-, hij heeft noch gezondheid, noch kracht.
— (Loc. ;prov.) I1, Elle a la tète plus grosse que
le p-, zijne, hare gansche ziekte of kwaal is ver
kwade luim. — [Mar.] P- de la bride,-beldinqof
vuist, linker vuist, linker hand f. des ruiters.
Point, m. [Coot.] Steek in. P- d'aiguille, naaldsteek. Raccornmoder on accroc en quelques p-s,
een' winkelhaak met eenige steken ligt maken. P de cóté, de devant, de chainett.e, P- noué, croisé,
zij-, rijg-, ketting-, knoopsgat-, kruissteek. P- de
surjet, a I'anglaise, overhandsche, engelsche steek.
— Zeker borduur- en tapijtwerk met de naald,
stikwerk n. P- de Hongrie, z. HONGRIE. — Ge
kant f., kantwerk n. Ouvrière en p-, kant--naide
werkster. P- de Bruxelles , Brusselsche kant. —
P- de la Chine, zigzaosgewiize strepen in 't satijn.
[Géom.] Punt n., stip f. Le p- mathématique est l'extrémité de la ligne, I'endroit ou vette
ligne en coupe one autre, het mathematisch punt
is het uiteinde der lijn, de plaats waar deze lijn
eene andere snijdt. P- de section of d'intersection,
snijpunt, doorsnidingspunt. P- d'inflexion, buigp unt. P- de retroussement. keerpunt. --- (fig.)
Notre vie est on p- dans l'éternité, ons leven is
eene stip in de eeuwigheid. — [Métrol. J Punt,
1,e gedeelte der lijn. — Punt n., ieder klein gedeelte van eene lijn, van een vlak: Chaque p- de
la circonférence est également eloigné du centre,
elk punt des omtreks is op geloken afstand van
het middelpunt. -- [Didact.] Punt n., vaste en
bepaalde plaats. P- milieu, P- central, middelpunt,
centraalpunt. P- d'équilibre, evenwigtspunt n. Pd'appui, steunpunt. P- de départ, uitgangspunt.
P- de contact, aanrakingspunt, raakpunt. — Pde réunion, vereenigingspunt.. — [Mar.] Bestek n.
Faire Ie p-, het bestek opmaken of in de kaart
brengen. P- de départ et d'arrivée, afgevaren en
bekomen plaats f. P- estimé, gegist bestek. P- réel,
waar bestek. Etre en avant, en arrière du p-, met
het bestek achteruit, vooruit zijn. P- de eh.aque
midi, middagsbestek. z. ook PARTANGE. — P- velique, zeilpunt. — P- dune voile, du bas dune voile, schoothoorn m. van een' zeil. P- d'amure. oog n.
van den hals. P- du haut de la voile, P- d'envergure, nokleuver, nok m. van 't zeil. — P- d'écoute, school/worn, schoot m. P-s du vent, loefschoothoorn, loefhals, hals m. P -s de sous le vent, lij
schoot in. — Borda ges de p-,-schotrn,lij
verminderingsgangen m.pl. Ces hordages out le mème p-, die buitenhuidsplanken hebben dezelfde afmetingen. -- [Astr.] P- vernal of de printemps,
P- estival of d'été, P- automnal of d'automne,
P- hiémal of d'hiver, lente-, zomer-, herfst-, winterpunt, punten, waarop de zon respectievelijk in
de teekens van den Rain, den Kreeft, de Weegschaal en den Steenbok staat. P- verticaux, vertikale punten, toppunt en voetpunt (zenith en nadir).
P-s de la plus grande et de la plus petite distan-

ce, z. v. a. ABSIDES. z. ook EQUINOCTIAL, SOLSTITIAL, CARDINAL, CULMINANT. — [Opt.] P- de con-

cours, brand-, vereenigingspunt (der stralen). Pde diversion, verstrooijingspunt. P- de réfraction,
straalbuigingspunt. P- de réflexion, terugstralingspunt. P- radieux, straalpunt. — P- d'aspect 0/ de
vue, beschouwings- of gezigtspunt, punt of afstand,
van waar men een voorwerp, een gebouw b. v., het
voordeeligst beschouwt. — [Mécan.] P- d'appui,
steun- of rustpunt. P- d'application, de suspen sion, aanlegpunt, ophangpunt. — [Hydraul.] Pde partage, verdeclingspunt (van waar het water
verschillende rigtingen neemt). P- de sujétion, hoog-

ste punt, waartoe het water zich verheffen moet. [Phys.] P- lumineux, lichtend punt (aan 't einde
van een' geëlektriseerden geleider). P -s électriques,
elektrische punten. — [Perspect., Peint.] P- de
vue, gezigtspunt, punt, waarop het oog zich op
zekeren afstand rigt en vestigt; plaats, waar een
voorwerp zich bevinden moet om wél gezien te worden; plaats, die men moet innemen om een voor
te zien; — voorwerp of verzameling van-werpél
voorwerpen, waardoor het oog getroffen, aangegeboeid
wordt, uitziet, gezigt n. Choisir
lokt of
on p- de vue, een gezigtspunt kiezen. Déterminer,
Prendre Ie p- de vue, het gezigtspunt nemen, bepalen. Etre dans uLI bon p- de vue, op een goed
gezigtspunt staan. P- de vue magnifique, vaste,
ihnmense, varié, prachtig, ruim, onbepaald, afwis selend uitzigt., — Mettre une lunette a son p- de
vue of enkel a son point, een' verrekijker op zijn
gezigtspunt zetten, de buizen ter vereischte lengte
uithalen. — (fig.) En visager one question sous un
p- de vue nouveau, een vraagstuk uit een nieuw
oogpunt beschouwen. La différence des p-s de vue
cause la différence des opinions, 't verschil der gezigtspunten of der zienswijzen veroorzaakt het
verschil der rneeni.ngen. — [Anat.] P-s ciliaires,
ooglidpunten of gaatjes n. pl. P-s lacrimaux, traanpunten. , POINT, in. [Gram.] Punt n., stip f.
of tittel m., die op eene i, aan 't einde van een'
zin, enz. gezet wordt (.) . Le deux p- of Les deux
p-s, het dubbele punt (:). P- interrogatif, interrogant of d'interrogation, vraagteeken (?). P- admiratif, d'admiration of d'exclamation, uitroepingsteeken ( ! ). -- (Loc. fig. etrov.), z. I,

aNE. —

[Typog.] P- conducteurs off carrés, punten op
quadraten. P- typographique, typographisch punt,
zesde deel eener linie, als maat van het corpus
der letters. — Stip f., punt n r wal bij uitstek klein
is of klein sch nt en zich te naauwernood laat bespeuren. Le ballon ne paraissait plus que comme
un p -, de luchtbal vertoonde zich noel slechts als
Bene stip. Les étoiles ne nous paraissent que de
petits p-s brillants, de sterren schijnen ons niet
dan blinkende stippen te .zin. — [Mus.] Punt of
stip aan de regter zijde eener noot, waardoor hare
tijd.swaarde met de helft wordt vermeerderd. Une
ronde suivie d'un p- vaut trois blanches, eene
geheele noot met een punt doet drie halven: P- d'orgue, z. ORGUE . P- détachés, punten op de geirunteerde of af te stooten noten. — [Tech.] Riemgaatje n., waardoor de tong der gesp (laat. Allonger, Raccourcir les étriviêres d'un p-, de stijg
een gat of steek langer of korter ma--beuglrimn
ken. — Teeken op de maat des schoenmakers, hoedenmakers e. a., steek m. , streep f. z. CFIAUSSER
(ook fig.). — (fig.) Faire venir qn. á son p-, iemand
brengen, waar men hem hebben wil, hein voor onze
inzigten of wenschen weten te winnen. -- [Lapid.]
Punt n., vlek f., witte, zwarte, roode stip in een'
diamant. ., Punt, vraagstuk, geschilpunt n.,
bijzondere zwarigheid in een of ander vak van wetenschap; hoofdpunt n., hoofdzaak f.: Approfondir
on p- de théologie, een geschilpunt, eene stelling
der godgelcer^dlieid grondig onderzoeken. Cet évènement est un p- dhistoire fort obscur, deze gebeurtenis is een zeer donker punt in de geschiedenis, deze geschiedenis ligt in het donker. Its sont
d'accord sur ce p -, zij zijn het over dit punt eens.
C'est lb Ie p- de l'af acre, (lat is het hoofdpunt, het
wezenlijke van de zaak f., daarop komt het voor
aan. I1 faut venir au p-, men moet tot de-namelijk
zaak, tot het hoofdpunt komen. Voilà Ie p- en
question„ dat is het punt, de zaak, waarover moet
gehandeld worden. -- Deel, lid, stuk n. van eene
rede, van een werk, inz. van eene preek: Son sermon est divisé en trois p-s, zijne preek is in drie
deelen verdeeld. Le 'premier p- dune harangue,
het eerste lid, stuk eener redevoering. — Staat,
toestand m.: Le malade est toujours au même
p-, de zieke is altoos in denzelfden toestand. II est
en mauvais p-, hij is in slechten toestand. Ses
affaires sont mal en p-, zijne zaken staan slecht. —
Graad, trap, top in., punt n.: II est au plus haut
p- de sa gloire, hij is op den hoogsten trap van
roem, tot het toppunt van eer. On peut miller,
mals jusqu'h un certain p-, men mag schertsen,
maar slechts tot op een' zekeren graad. Les sciences, les arts, ont été portés à on haut p- de perfection, de wetenschappen, de kunsten zijn tot een'
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POINT
hooggin graad vran volkomenheid riehragt. — Le pd'honneur, z. HONNEUR. — Point werd weleer"' gebruikt voor instant, moment ; van daar nog: Etre
sur le p- de faire une chose, op het punt staan,
gereed staan iets te doen. Arriver á p- noinmé, op
het bepaalde tijdstip komen. — Le p- du jour, z.
JOUR. --- [Anc. anat.] P- saillant, trilpunt, trilstip , het punt van een ei , waar enen 't hart
van 't hoen ziet kloppen. — [Blas.] P- d'honneur, eereplaats, z. HONNEUR. P- du chef, hoofd
vakken van een geschakeerd-punt.—Elkder
veld. P-s équipollés, aangrenzende vakken, scha
stukken. , beurtelings van metaal-kéringva9
en kleur. — [II. n.] P- de Hongrie , perspectief-schelp, alpha f.; soort van porselein-schelp;
ook z. v. a. CANTHARIDE ; doodgraver nl. (zékere
kever). P- double, z. v. a. PHALENE. — [ Jeu]
Oog, punt n. op dobbelsteenen; getalwaarde, die
aan elke kaart wordt toegekend: Las au piquet.
vaut onze p-s, les figures valent (lix p-s, het aas
in 't piketten doet elf, de prenten tien punten. —
Ook: aantal punten, (lat eenige kaarten van dezelfde kleur gelden, punt, blad ii. Marquer son p-,
zijn blad aangeven of noemen. Son p- est meilleur
que le vótre, zijn blad of punt is beter dan 't uwe.
Le p- se compte avant toute chose, het blad ('t
gelat kaarten van eene kleur) wordt vóór allen
anderen roem geteld. — Punt, getal, dat men b
eiken stoot, worp, slag, enz. telt; getal punten, die
in eene partij gemaakt moeten worden. Faire trois
p-s de suite, drie punten achtereen maken. NN'avoir
pas encore gris de p-s, nog geen punt gemaakt
hebben. Jouer en cinquante p-s, eerre partij van
50 punten spelen. -- Donner ou Itendre des p-s
a qn., iemand punten voorgeven. — Punt n., goede
of kwade aanteekening in scholen voor de hoedanigheid van het werk en voor 't gedrag der leerlingen; ook op examens voor de meerdere of mindere bekwaamheid der mededingers. — [Mil.] Pde mire, z. MERE. P- d'appui d'une troupe, steun
Benen krijgstroep. P- stratégique, stra--puntva
tégisch punt. P- de rallienient, verzamelpunt. Pde rencontre, ontmoetingspunt. — [ Fort.] P- de
la gorge, keelpunt, saillant van de keel. P- d'épaule, schouder m., schouderpunt. P- de brisure,
wendingspunt. P- d'at.taque, aanvalspunt. P- dominant, beheerschend, dominérend punt. P- inaccessible, ontoegankelijk punt. — [itiléd.] P- de cóté,
zijdesteek, steek m. in de zijde. — (Loc. prow.)
Faire one chose a son p- et aisement, iets op zin
doode gemak doen. , à POINT, loc. adv. Van
pas, juist ter snede, op het repte tijdstip: Venir,
Arriver á p-, fort a p-, tout b p-, van pas, duist
van pas komen, aankomen. Cela lui veent a p-,
biera à p-, dat komt hein juist ter snede. — (Proc.)
Tout viest à p- pour qui peut attendre, met tijd
en geduld komt men alles te boven. — Viande cuite
a p-, juist van pas (niet te veel of te weinig) gebraden vleesch. — Prendre à p- ce que eient de
dire un autre, partij trekken van 't geen een anAU DERNIER POINT. loc. adv. In den
der zegt.
hoogsten graad, bij uitstek: Etre courageux, vigilant, libertin au dernier p-, inden hoogsten graad
moedig, wakker, losbandig zijn. — MAL EN POINT,
loc. adv. In slechten staat of toestand. — DE TOUT
PoiNT, loc. adv. Geheel en al, volslagen, in ieder
opzigt: Un livre mauvais de tout p-, een volslagen
slecht boek. — Equiper un homme de tout p-,
iemand van top tot teen uitrusten. — (fig.) Accommoder, Equiper qn. de tout p-, iemand zeer kwaDE POINT EN
lijk bejégenen, iemand toetakelen.
POINT, loc. adv. Van punt tot punt, naauwkeuri,q,
zonder iets over te slaan: Il ma tout raconté de
p- en p-, hij heeft mij alles tot in de minste bijzonderheden, van stukje tot beetje verteld. — a
POINT NOMME, lor,. adv. Op den bepaalden tijd: I1
se trouva au rendez-vous an 1p- nommé, hij was
ten bepaalden tijde op de plaats der bijeenkomst.
POINT, ode. (doorgaans voorafgegaan van ne)
Niet, niets, geenszins; geen: Je ne suis p- en état
de sortir, ik ben niet, geenszins in staat om uit
te gaan. En voulez-vows? Je s'en veux point,
zeilt ge daarvan? Ik wil er niets van. Je n ,ai pd'argent sur moi, ik heb geen geld bij mij. — Point
wordt inz. in nadrukkelijke, volstrekte antkenningen, in zinspreuken, in bevelen en vooral ook in
cie potzij gebruikt. Het komt ook ellipt. zonder ne
voor: On pardonne à un ennemi, p- it un flatteur,
--

-

—
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men vergeeft eenen vijand, eenen vleijer nziet. —
(Loc. prow.) P- d'argent, p- de Suisse, z. ARGENT.
z ook NOUVELLE. — Het kan ook als antwoord op
eene vraag alleen staan ('t geen met pas 't geval
niet is), en wordt dan door: neen, volstrekt niet,
geenszins, vertaald: Eter -vows faché? P-, zijt ge
boos? Neen. — POINT DU TOUT, loc. adv. Geenszins, volstrekt niet, in 't geheel niet, op geenerlei
wijze, in geenen deele: Je ne suis p- du tout de
votre opinion, ik ben volstrekt niet van uw gevoelen.
Pointage, ni. [Mar.] Het uitzetten van 't bestek op de kaart. — [ Artill.] Het rigten, stellen,
pointéren (van een stuk geschut). Vis de p-, pointeersrhroef f. (voor 't rigten der stukken van groot
kaliber). — [Dianuf.] Gebrek n. in laken, als gevolg
van gebrekkige schering. — [ Impr.] Het leggen van
het vel papier op let timpaan in de puncturen.
Poiiital, nl. [Chirp.] Regtop staande stut
-balkm.
Pointe, f. Punt, spits f : La p- d'une épée,
d'un couteau, d'un clou, dune épingle, d'un cornpas, de punt van een degen, mes, spijker, speld,
passer. — La p- dune montagne, d'une pyramide,
d'un clocker, de spits van een' berg, van eene pyrami.de, van een' klokketoren. La p- d'une lIe, de
punt, uithoek m. van een' eiland. — La p- du pied,
de punt van den voet, de teenen m. pl. Marcher
sur la p- du pied, op de teenen, zonder gedruisch
loopen. Se dresser sur la p- du pied, op de teenen
gaan staan. — ( fig.) Quereller sur une p- d'épingle of d'aiguille, om een haverstroo, om Bene beu
twisten. Tout ce raisonnement repose sur-zeling
one p- d'épingle, die gansche redenéring berust
op een' nietigen grond. Emporter une chose à la
p- de l'épée, iets met geweld afdwingen, doorzet
ne quitte rien qua la p- de l'épée, hij geeft-ten.I1
niets dan gedwongen toe. Je n'ai jatnais recu leurs
services qu'b Ia p- de neon argent, ik heb° hunne
diensten nooit dan door de kracht van mijn geld
verworven. — La p- de l'esprit, het fijne, scherpe,
bijtende van den geest, scherpzinnigheid, geestig
vernuft n. -- (fig.) Prikkel, steek m. La-heidf.,
p- de la colère, de prikkel der gramschap. Elle a
senti ces p-s de douleur qui percent le corps, zij
heeft die steken der smart, welke het ligchaam
doorboren, gevoeld. -- Prikkelende smaak, prikkel m., prikkeling f. op de tong: Ce vin, Cette
sauce na pas de p-, die wijn, die sausheeft niets
prikkelends, is flaauw van smaak. — Etre en pde vin, Avoir une petite p- de vin, vrolijk zijn
door een' kleinen roes, wat op hebben, een weinig
de hoogte hebben. — ( fig.) Une p- d'ironie, de raillerie, iets boertigs, spottends, een boertende, spottende zet. Une p- d'esprit, een geestige inval m.,
gedachte f. Faire des p-s, Dire des p-s, fijne, scherpe
zetten geven; puntige, geestige dingen zeggen; woord
maken. L'abus des p-s, het misbruik der-speling
puntige gezegden, der woordspelingen. La p- de
l'épigramme, z. EPIGRAMME. — Faire one p-, een'
uitweg, een' zijsprong maken. Le cheval a fait
une p-, het paard heeft een' zijsprong gemaakt. —
Suivre, Poursuivre, Passer sa p-, zijn oogmerk,
voornemen, onderneming doorzetten, zijn doel bestendig in 't oog houden, niet loslaten, onvermoeid
aanhouden. — La p- du jour, z. JOUR. ..[Bias.] Punt f., langwerpige driehoek, die van een'
der scheldranden uitgaat en nagenoeg =?en overkant
raakt. P- renversée, omgekeerde punt. P- entée,
ingedreven, ingebogen punt (die slechts tot den
schildnavel opstijgt). -- [Cost.] Klein halsdoekje n.
der vrouwen; — voormalige vrouwen-rouwkap f.
— [Cout.] Geer f.: Mettre des p-s à une chemise,
geeren in een hemd zetten. — [Cues.] Une pde poivre, z. POIVRE. — [Danse] Avoir des p-s,
op de teenen kunnen dansen, kracht in de teenen hebben. Cette danseuse excelle dans les p-s,
die danseres munt uit in de passen, die op de teenen gemaakt worden. — [ Escr.] Couper la p-, de
punt coupéren. Parer de la p-, de punt pareren.
— [Fauc ] Het stijgen: L'oiseau fit la p- et fondit
sur Ia perdrix, de volk steeg en schoot op den patrijs aan. — [Fort.] P- de bastion, bolwerkspunt f., saillant m. van een bastion. --- [Géogr.]
Punt, landtong, lage kaap f., uithoek, hoek m.
P- de sable, de rocker, zandpunt, rotspunt. —
[H. n.] Stekel m.: Les p-s d'un oursin, de stekels
van een' zeeegel. — [Jeu] Elk der 2I velden of
langwerpige driehoeken op een tiktak- of verkeer-
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bord, veld n. — [Lapid.] Ruwe diamant van bui
vorm. — [Man.] Zijsprong m., z. bo--tengwo
ven. — [Mar.] P- de boussole, streek, kompas-,
windstreek. Le vaisseau va, navigue à six p-s, va
à p- de bouline, het schip zeilt op zes streken,
zeilt digt bij den wind of bij de boelijn op. — P de bordage, sluitgang m. — [Maréch.] P- de feu,
brandijzer n. P- de vent, ligte dampigheid f. —
[Mil.] P- d'une alle, spits f. uiteinde n. van een'
vleugel. — Faire une p-, zich kortstondig uit de
linie verwijderen. — [ Prat. anc.] Registre de p-,
register, waarop ieder raadsheer en regter vóór het
uur der audientie zijn' naam moest doen schrijven.
— [Tech.] Spitshamer m. der leidelvers; — nog
niet omgebogen stuk draad voor de kaarden; —
kleine spijker m. zonder kop, taats f.; — naald,
radeernaald f. der graveurs; diamantspits f. der
steengraveurs; — glazenmakers diamant m. ; —
snijmes n. der houtgraveurs; — els, corrigeerels f.
der letterzetters; — snymes, kartonmes n. der boekbinders; — grofbeitel in. der beeldhouwers; — polijststaal n. der draadtrekkers; — draaistift f., draaistaal n. der kunstdraaijers. — P-s d'une meule, oneffenheden op een' molensteen (door 't billen voort
P- a gratter, krasbeitel m. der lood -gebrat).—
-- EN POINTE, loc. adv. Punts--gietrs,olmak.
gewi,e, spits uitloopend: Une langue de terre qui
se termine (qui finit) en p-, eene landtong, die
spits uitloopt.
Pointé, e, adj. (en part. passé van pointer):
Canon p-, gerigt, gepointeerd kanon n. —
[B1as.] Met anders gekleurde bloembladeren en
doornen. — [Mus.] Note p-e, noot met eene stip,
gepunteerde noot. — Kort a ftestooten noot f.
Pointeau, m. [Horl ] Stift f. of priem m.
van gehard staal.
Pointeinent, m., gebruikelijker is POINTAGE.
Pointer, V. a. [Escr.] Met de punt steken,
p o i n t é r e n. — [Bouch.] P- un boeuf, een' os steken, hem de ruggestreng afsteken. — [ Tech.] Rijgen,
rjgsteken in een stuk stof maken om er de vouwen
in vast te leggen. — P- Ies aiguilles, de naalden
punten, de punten aan de naalden slijpen. — Met
passer en zwei de afmetingen van 't model of de
teekening op het te bewerken stuk overbrengen,
puntéren.
POINTER, v. a. [Artill.] Rigten, aanleggen, stellen, pointéren: P- le canon contre un bastion,
het kanon tegen een bolwerk rigten. P- un bastion,
op een bolwerk schieten. — [Mar.] P- la pièce
directement, het stuk regelregt pointéren, vlugten
en dompen. — (absol.) P- en belle, op liet kernschot
rigten, in 't midden van de poort rigten, het stuk
vlugten. P- à couler, a couler bas of a la flottaison, dompen, op een grondschot rigten. P- obliquement, baksen, schuin rigten, voor of achteruit
pointéren. P- en cbasse of en retraite, zooveel
mogelijk vooruit, achteruit baksen. P- en plein
buis, op het vaste boord, op den romp rigten. Pà démáter, op het tuig rigten, naar het rondhout
of bovenwerk schieten. Pointez Ie canon ! pas af
uw stuk! — Het bestek opmaken (faire, prendre
le point). P- la carte, het bestek uitzetten, de
kaart passen. — [Escr.] Met de punt steken, pointéren. — POINTER, C. a. et n. Punten zetten, stippen, met punten teekenen, puntéren: P- Ie patron
dune dentelle, het patroon eener kant met stippen
teekenen. Faire un dessin en pointant, eene gestippelde teekening maken.. P- les articles dun compte,
de posten eener rekening met punten merken (ten
teeken dat zij nagezien zijn). — P- les absents,
de afwezigen puntéren, eene stip hij den naam der
afwezigen zetten. — P- une note, een stip bij eene
noot zetten, eene noot puntéren; — ook: eene noot
afstooten (couper) . — Puntig, spits maken: P- les
aiguilles, de naalden spitsen, de punten aan de
naalden slijpen. — [ íil1anuf.] P- les drags, de stukken laken los doorrijgen (om er de vouwen in te
houden). — [Typog. J Bij den keerdruk de bladen
weder juist in de punktuurgaatjes van den schoondruk opleggen. — POINTER, V. n. Stijgen, opstijgen,
opschieten (van vogels): L'alouette aime ii p- vers
Je ciel en disant sa joyeuse chanson, de leeuwerik
stijgt onder 't zingen van zijn vrolijk lied gaarne
omhoog. — [Man.] Zich verzetten, steigeren: Cheval qui pointe en place, paard, dat stilstaande of
op de plaats steigert, zich verzet. — Aanbreken,
doorkomen (poindre, perser): Le jour va bientot
:

.

Pols.
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p-, de dag zal weldra aanbreken. Le vert commence à p-, het groen begint uit te komen.
Pointerelle, f. [:H. n.] (pop.) Knoppenvreter m. (een insect).
Pointeer, m. Rigter, steller, kanonnier, die
't geschut richt, kommandeur van een stuk, p o i n
e e r d e r m. — Werkman, die de gevouwen stuk -t
doek los doorzijgt. — 4anstipper in. der af--ken
wezigen in eene vergadering, — Ook als adj. Canonnier p-, pointeerder.
Pointicelle, f [Tech.] Dwarsstiftje, nageltje n.,
dat door de weversspoel gaat en ze vast houdt.
Pointil, M. (pr. —ti) [Veer.] Puntecrstaa f f.,
lange ijzeren staaf voor 't puntéren der spiegels. Pointiliare. m. Het teekenen of schilderen met
stippen of puntjes, het stippelen of puntéren. —
(fg.), z. v. a. CHICANE. — Pointille, f. Spitsvindighe2d, haarkloverij, woordenzifterij f.—Pointiller, v. a. Stippelen, stippen, met puntjes gravéren , schilderen of teekenen, p o i n t i, l l é r e n,
pun t é r e n. — ( fig.) Zich met nietige kleinigheden ophouden en daarover twisten , haarkloven,
kibbelen, hakketéren; -- schimpen, vitten. — SE
POINTILLER, v. a. Gestippeld worden. — ( fig.) Met
elkander kibbelen; elkander bevitten. — Het part.
passé is ook adj.: Écusson pointillé, gepunteerd of
gestippeld wapenschild n. — POINTILLÉ, m. Het
punteerwerk. — [H. n.] Gestippelde visch van 't
zalmgeslacht. — Pointillerie, f. Kibbelarij f.
over beuzelingen, vitlust m., muggenzifterj f. —
Pointilleux, ease, adj. Twistziek, kibbelachtig;
al te naauw nemend; spitsvindig.
Pointe, e, adj. Spits, scherp, puntig; min of
meer spits uitloopend. Couteau p-, puntig mes n.
Aiguille p-e, puntige naald f. Avoir Ie mentors p-,
eene spitse kin hebben. — ( fig.) Esprit p-, spitsvindige geest m. — ( fig. et fain.) Voix p-e, Schelle en
scherpe stem f. 11 a l'esprit p- comme une boule,
hij is zoo schrander als een os. — Un froid p-,
Bene scherpe, doordringende koude f. — Soort van
klipvisch m.
Pointure, f., weleer z. v. a. PIQuRE.— [Typog.]
Les deur p-s du tympan, de beide puncturen of
stiften aan het timpaan. — [ Mar.] Nokleuver m.,
elk der bovenste hoeken van 't zeil. P-s de ris, rifleuver. Rabans de p-, nokbindsels n. pl., steekbouten m. pl. Taquets de p-, nokklampen m. pl. ---[Tech.] Schoenmakers leest f. van den hiel tot de
punt.
Point-virgule, m. [Gram.] Komma-punt n.
(; ). — Point-voyelle, m. [Gram. hébr.] Vokaal-punt n.
Poire, f. [Hort.] Peer f. Poire fondante, succulente, saprsjke peer. P- d'été, d'automne, d'hiver, zomer-, herfst-, winterpeer f P- molle, overrijpe, beursche peer. — P- tapées, op den oven
gedroogde peren. — ( fig.) Entre la p- et Ie fromage, bij 't nageregt, tegen 't einde van den maaltijd (als de tongen losser zijn geworden). — (Loc.
prov.) z. ANGOISSE, GARDER, MMOU, SLUR. — [ Ar'tif.]
P- a feu, peervormige koperen damp- of rookkogel m.
(éolipy 1e). — [Bot.] P- de terre, aardpeer f., z.
TOPINAMBOUR. P- de vallée, z. v. a. BARDANE. —
[Cbas.] P- aa poudre, peervormige kruidhoorn in.
— [Cost.] Peervormige oorhanger m. Perle en p-,
peervormige parel f. — [Econ.] P- de la romaine,
peervormig tegengewigt van den unster.— [Maréch.]
P-s secrètes, soort van mondstuk aan 't paarden gebit. — Poiré, m. Perendrank m. (cidre de
poire). — [H. n.] Peervormige kegelschelp f.
Poireau of Porreau, m. [Bot.] Prei, porrei f. — POIREAU, m. [Méd„ Vétér.] Wrat f.
Poirée, f. [Bot.], z. BETTE. P- rouge, kroot f.
Poirier, m. [Bot.] Perenboom in. P- domestique , sauvage , tamme , wilde perenboom. P- de
rousselet, suikerperenboom. — P- des Antilles, des
Iles, soort van bignonia der Antillen. P- avocat
of de la Nouvelle Espagne, z. v. a. AVOCATIER.
P- des indes, z. v. a. GOYAVIER. P- de chardon,
soort van cactus m. —P- de montagne, bloemtuildragende kinaboom in. — (Loc. prov.) Je 1, ai vu p(van een' parvenu gebézigd, niet toespeling opt
geen zékere boer van de houten heiligen on zijn
kerspel zeide), ik heb hem nog als een gering, onbeduidend mensch gekend.
Pols, m. Erwt f. P- verts, groene erwten. z.
ook CARDIOSPERME, CHICHE, COSSE, ECOSSE, GOiJRMAND, NA1N, SITCRÉ. — (Loc. prov.) Après la fête
,

POISON
et le jeu, les p- eau feu, 't moet alle dag geen kei-

mis wezen: na veel verteerd te hebben, moet men
weder zuinig leven. Ceux qui me feront des p-,
je leur ferai de la purée, wie mij te na komt, zal
't weten, leer om leer. Manger des p- chauds, niet
den nnond vol tanden staan: niets weten te outwoorden. Vendre à qn. des p- qui ne cuisent pas

of qui ne veulent pas cuire, 'iemand eerre poets

spelen. Que ce soit p- ou fève, dat is om 't even,
de keus is onverschillig. Z. ook FEVE.. — [Méd.]
l- ;t cautère, fontanel- balletje n. (om le ettering
le onderhouden) .
Poison, ni. (weleer f.) Vergif of vergift, gif

of gift n. On donne Ie nom de p-s aux substances
délétères minérales at v lgétales ; ceux qui proviennent des animaux sont désignés sous Ie nom
de venin, men noemt vergiften de levenverwoestende

stoffen uit het mineraal- ent uit het plantenrijk; die

uit het dierentijk heet men venen. P- lent, violent,
mortel, langzaam, hevig, doodelf/k vergift. Le lait
empécha l'ef et du p-, de melk verhinderde de

----

POIY .Iij E.

de Pissehen, [-Je teelyen of sterrebeeld, can (leut olierenriem. P- austral of solitaire, Zuidervisch, ('ei
zuidelik sterrebeeld. P- volant, Vliegende visch ni.
mede een zuidelijk slerrebeeld. —' P- d'avril, z.

AV1UL. — [H. n.j P- d'argent, P- doré, z. v. ca.
DOLADE. P- arme, gewapende vise/i, volksnaam
der ko//'ervisschen, egelvisschen e. a. P- d'avril.
z. V. a. M QUEREAU. P- blanc, w-itvisch, blei f. P-

bourse, z. v. a. BA ISTE. P- chil'urgien, z. c[u1BURGIEN. P- colrre, z. COFFRE. P- cour oune, harinrg
(hareng). P- cuirasme, Z. v. a. PEGASE
. P- enmliereus, z. V. (1. ESPADOX. -- P- épinard. (leep f.,
stekelbaarsje (épinoche). P- éventail, z. ^r NTA1I,.
P- fétiche, naam van een' haai en van een' hoof-it-

visch. P- gourmand, z. v, a. GIRELLE. P- juif, .
JUIy. P- lizard, z. v. a. CaALL1uv1:MME dragonneau .
P- tune, z. LITIE de nier. P- inangue, P- paradis,

Z v. a. POLYNLME. 11- monoptère, z. v. a. NAR 'AL.
P- montagne , z. hPAKEN; 00k z. v. a. REQUIN. P-

b moustaches, z. v. a. SILURE. P- perroquet.

Z. v. a. S+ ARE. P- 1011(1, Z. V. a. 'I'ETRAODON. P-

werking van 't gif. -- (fg.) Verderfelfjke leer of rouge, roodvisch. P- en ruban, lintvisch. P- ii
stelling f., gevaarl ij k voorbeeld n., het verderfelijke scie, z. S(AE, ESPADON. P- de Notre-Seigneur, zeein iemands geschriften of redenen; al wat de rust schorpioen. P- serpent, z. v. a. ANGUILLE, COSGRE,
van 't hart, 't geluk des levens, enz. verstoort. MURENE. P- stercoraire, z. V. a. CENTRONOTE,
Dans ses écrits it glisse un p- dangereux, in zijne CHASSE- ➢IERDE. P- de T olmie z. v. a. AMIIII)DYTE.
geschriften mengt hij een gevaarlijk vergift, ver P- trembleur, z. v. a. GYMNOTE en TORPILLE. Pstellingen. Le p- de I'hérésie, 't vergift-derfljk ti'oinpet te, z. v. (t. SYXGNATHE en FISTUL AIRE. .Pder' ketterij. L'esprit de parti est on p- qui altére vert, springvisch van Carolina. P- volant, vlietous les sentiments, de partijgeest is een vergift, gende visdi. — P- anthropomorphe, z. v. a. LAslat alle gevoelens vervalscht. — Polsoir, C. (pop.) MANT IN en DUGONG. P- blanc, naam van eene dei
C'est one p-, 't is eens helleveeg; eene ligtekooi.. walvischsoorten. P- donut, zeekoe der amerikaannsche zeeë?u. P- femme, Z. v. a. LAMANTIN. P- it sabre,
-- 1 - Poisonner, v. a., nu EMPO1SONNER.
Poissard, e, adj. Gemeen, laag, in den st- l Z. v. a. EPAIJLARD. --- P-s de 1► ieu, zeeschildpadof den trant van de vischw jven, van 't gepeupel: den f. pl. — P- fleur, z. V. a ACTINIE en MED1TSE.
Poissonnage, m. [Féod.] Ileerenregt n. op
Expression p-e, gerneene uitdrukking, straattaal f.
,

,

.

Chanson p-e, gemeen lied, straatlied n. — [Litt.]

Genre, Style p-, genuevne schrijfstijl, plat boertige
stijl nl. — Poissarde, f_ Vischvrouw f., vischie) f n. ; — bij uitbreiding: elke gemeene koopvrouw, vrouw uit het gepeupel.
Poisse, f. [Ant. mil.] Gepekte legertakkebos m.
Poisser, v. a. Bepekken, bepakken, met pek of
pik besmeren of overdekken. P- on tonneau, een
vat bepekken. Le vergetier poisse ses soles, de

borstelmaker doopt zijne borstels of varkensharen
in pek. — Besmetten, bezoedelen, vuil maken (met
iets vettigs of smerigs): 11 a poissé son habit, hij

heeft zijnen rok besmeerd. — POISSER, v. n. Smet
snieren: Cet objet poisse, dat voorwerp smet.-ten,
---- SE POISSER , C. pr. Bepekt worden: Le fil du
cordonnier se poisse, de draad des schoenmakers
wordt door pek gehaald. — Zich besmetten, zich
vuil of smerig maken: Cet enfant s'est poissé en
inangeant, dat kind heeft zich bij 't eten bemorst.
— Het part. passé is ook adj.: Avoir les mains
poissées, besmeerde, morsige handen hebben. —
Poisseux, euse, adj. Pekachtig, met pek be.eineerd; smerig. — ills subst. (fam.) tin p-, line
h-else, een smerige vent m., een smerig wijf n.
Poisson, m. [H. n.] Visch in. P- de mes,
^1'eau douce, de rivière, d'étang, zee-, zoetwater -,
rivier -, vijvervisch. P- frais, sale, vert, sec, ver

gezouten, verstb gezouten, gedroogde vistb.-sche,

z. ABDOMINAL, APODE, CARTALIGINEUX, JUGULAIRE,

^THORACIQUE, etc. — La table fut servie en chair
et en p-, er werd zoowel visch als vleesch opge(,ragen. — P-s royaux, koninklijke, den koning

behoorende visschen (de dolfijn, steur, zalm, die,
als zij op 't strand geworpen werden, alleen den
koning toekwamen). P-s it lard, traanvisschen (wal
robben, bruinvisschen, enz.). — (Loc. fig.-vischen,
et prov.) La sauce fait manger Ie p-, de saus
(naakt den vistb smakelijk: iets onaangenaams op
zich zelf wordt vaak aangenaam door de bijkomende

omstandigheden. On ne sait s'il est chair ou p-,

men weet niet, of men vistb of vleesch aan hem

heeft, hij heeft een raadselachtig karakter. Petit
I)- deviendra grand, uit kinderen groeien menschen; het aanvankelij k geringe wordt mettertijd
belangrijk. Donner un petit p- pour en avoir un
gros, een' spiering uitwerpen, om een' kabeljaauw
te vangen. Les gros p-s mangent les petits, de
gm-emote visschen verslinden de kleine: de rijken, de
rnagtigen onderdrukken de armen, de zwakken.
Etre comme le p- dans l'eau, als een visclíje in 't
water leven, een onbezorgd, vrolijk leven leiden,
het vette der aarde genieten, -- [Astr.] Les P-s,

den vischverkoop. — Poissonnailie, f. (fain.)
Katvisch, allerhande kleine visch nl. — Poissonnerie, f. Vischmarkt f. — Poissonneaux,
ne eau p-euse, een vistberase, Odj. Vischrij Line
rik water n. — ^Poissonnier, m., -litre, f.
P ischkooper ire., vischkoopster, vischvrouw f. —
Ventjager n1 . -- [1-I. n .] (pop.) , z. v. a. CASTAGNEUX, — POISSONNIERE, f. Vischketel m., vischpan f. -- Poissonnure, f. Afval m., afschraaps e l n . van schapevellen, om er lijm van te maken:
de daarvan gemaakte lijm f.
Poitevine , f. {Métrol.] , z. v. a. PITE. —
f Poitevineur, in. l'alsche- munter m.
Poitrail, m. Borst f. van een paarrd, — borst
borstriem m. van 't paardetuig. — P- de-stukn.,
vautour, de cllèvre, haviks-, geiteborst (te veel
vooruitslekende, te platte borst). — [Charlj.=
Dwarsbalk ni., dekstuk n. ; zware stut m. —
[Tech.] Borstblad n.; borstplaat f. (bij verschillende

ambachten). (Plm(. poitrails). — Poitrinaire.

adj. [Méd.] Engborstig, aan de borst lijdend. Ale
subst. n1. en f. Borstlijder m., - lijderes f. (in wetenschappel(/ke taal zegt men PuTHISIQUE) . — Poitrinal, e, mij. Tot de borst behoorend: N ageoimes p-es, borstvinnen f. pl. --- [Tech.] Borst f. vair
't aanbeeld (poitrine d'encluine).
Poitrine, f. [Anat.] Borst f. Se frapper, Se

battre la p-, zich op de borst slaan. — Ook gezegd

van 't geen de borstholte bevat, inz. van de longen:

Bonne, Mauvaise p-, goede, kwade borst. Maladie
de p-, borstziekte, z. v. a PHTHISIE . — [Mus.]
Voix de p-, borststem f. — Avoir bonne p-, i1'avoir pas de p-, eene sterke, zwakke stem hebben.
-- [Cuis.] P- de veau, de mouton, kalfs-, lootsborst. — [Tech.) Voorwand om. des smeltovens. -.

z. ook POITRINAL.

Poitrinière, f. [Tech.] Borsthout n., borstb oom m. van een lintgetouw. — Borststuk n.,
borstplaat f. — Borstriem m. van 't paard.
Poivrade, f. [Cuis. ] Pepersaus f., zure saus
van azijn, peper en zout.
Polvre, f. [Bot.] Peper f. z. ook POIVRIER. -Mettez one pointe de p- a cette sauce, doe een

weinigje peper bij die saus. P- blanc, noir, witte,
zwarte peper. P, bétel, z . BETEL . P- it queue ot'

cubèbe, z . CUBEBE. P- d'eau, z. PERSICAIRE. Pd'Espagne, d'Inde, du Brésil, de Guinee, spaan
peper. P. long, lange peper (piment). P--sche
mignonnette, z . MIGNONNETTE . P- des murailles,
Z. V. a. JOUBARBE vermiculaire. — (Loc. prov.)
Cher comme p-, peperduur, zeer duur. — Poivrée, f. [Bot.] Peperplant f. van Amerika en
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POIVRER

--

Afrika. — j 11. 11.], z. V. (1. EI.AMMETTE. — Poivrer, V. a. Péperen, met peper kruiden: P- une
sauce, eene saus peperen. — ( Fauc.] P- 1'oiseau,
rlen valk met water en peper wasschen. -- (pop.)
Eeoe venérische kwaal mededeelen. — Het part.
passé is ook adj.: Mets poivré. gepeperde spijs f.
-- (pop.) Être p-, aangebrand zijn, eene venerische
kwaal opgedaan hebben. — Marchandise biers p-e,
peperdure waar f. — Poivrette, f (pop.), z.
NIELLE des champs. -- Poivrier, m. Peper
►n. (vulg. ook POIVRE geheeten.). — [icon.-bom
dom.] Peperbus f. — Poivriere, f. [Agric.] Met
peperbormen beplante grond m. , peperveld n. —
[Eren. dom.] Pepervaatje n. ; — kruiddoos f., doos
met vakken voor peper, foelie, enz. — [Fort.] Gemetseld steenen schiiderhuis ti. op den hoek van
een vestingwerk. — Poivron, m. [Cuis.] Plwent a. in den. dop.
Poix, f. Pek, pik ti. P- blanche of de Bourgogne, wit of bourgondisch pek. P- élastique, velerhars ►l. P- minérale of de terre, P- de Baby[one, z. v. a. PISSASPIIALTE. P- navale, batarde,
.echeepspek, teer n. (goudron). P- -résine, harpuis n.
— (Loc. prov.) Noir comme p-, pekzwart. --Poix-résiner, v. a. Harpu izen, met harpuis
bestrijken.
Polaeea, f. [Mus.], z. v. a. POLONAISE.
Polacre, f. [Mar.] Zeker vrachtschip n. op de
,liiddellandsche zee, polakker ni. -- Kluiver m.,
fok f. van lipte vaartuigen (op roe Middelt. zee). —
POLACRE, m., beter POLAQUE --- Polacron, m.
lar.] Kleine polakker m.
Polaiii of Pullain, m., -e, f. Kind n. uit
een' christenvader en eene muhamedaansche moerl Fer geboren (tijdens de kruistogten) .
Polaire, adj. [Asti.] De pool of de polen betie/fend, bij de polen. Glaces p-s, ijsvelden n. pl.
van de pool, pool js n. Étoile p-, poolstar f. (Men
zegt ook als subst. La polaire). — (Jïq.) Vous serez
neon étoile p-, gij zult mijne poolstar, mijn gids,
mijn leidsinan zijn. — Cercies p-s, poolcirkels.
Cadran p-, pool-zonnewijzer m. Mer p-, Poolzee f.
— [Bot.] Plante p-, plant, die bij de pool groeit.
Polaque, m. Poolsch ruiter, polak in. —
[I)anse] , z. v. a. POLONAISE.
Polarisation, f. [Phr s.] 11lededeeling of aan
polariteit (z. POLARITE), p o 1 a r i--nemigf.va
s á t i e f. -- Polariser, V. a. Polariteit mede
aannemen. — Polarite, f. Neiging of-delnof
i°igting van vrijzwevende magneten naar de mag
polen der aarde; — in ruimer' zin: het-netisch
bezitten van twee polen of tegenovergestelde plaat
strijdige (aantrekkende en afstootende)-senmt
eigenschappen, polariteit f. P- magnétique,
electrique, magnetische, elektrische polariteit. —
P- de la lumière, eigenschap van 't licht, om na
zone breking, enz. door zekere ligchamen (inz. dubbelspaath) tegen ligchamen van dezelfde soort eene
veranderde, naar de rigtingen verschillende verhouding aan den dag te leggen, p o l a r i t e i t van
't licht. (des loodgieters.
Polastre, m. ITech.j Koperen soldeerpan f.
Polatotuehe, in. [11. n.; Vliegend eekhorentje n. (van de grootte eener rat). P- tagouan, groot
vliegend eekhorentje n ., taguan in. (van de grootte
eener kat) .
P ®le, m. [Didact.] Pool f., elk der beide eind
waarom een li.gchaam draait. —-puntevads,
[Astr.] P -s de la terre, polen der aarde. P- du
monde of P -s célestes, polen des hemels, de draaipunten, om welke zich de schijnbare hemelbol in
2i uren schijnt te wentelen. — [Géogr.J P- aretique, i)oreal of septentrional, noordpool. P- antarctique, austral of niéridional, zuidpool. — Hauteur of Elévation du p-, poolshoogte, geographische
breedte f. — [Phvs.] P-s magnétiques, P- de
1'aimarlt, magnétische polen, polen des magneets.
P-s électriques, elektrische polen P- positif, négatif, positieve pool, zinkpool, zinkeinde n., negatieve
pool, koperpool, kopereinde (der I7oltasche kolom) .
— [H. n. ] Soort van tong (sole), hondstong f.
Poléonarehie, f. [Ant. gr.] Opperveldheer.schap ti., waardigheid van heirvoerder, van oorlogsminister. — Polérnarchique, adj. Die waardigheid of ook den bekleeder daarvan betreffend,
polemarehisch. — Polemarque, m. Opperveldheer, heirvoerder hij de boeóti.sche legers;
tweede archont bij ge .4tbeners, oorlogsminister,
,

POLICER.

p o l e rn d r e h. — .Polémicon, ni. Krijgsdans in
der oude Grieken. — Polénmique, adj. Twistend,
de wetenschappelijke strijdvoering betreffend, po
p-s, twistschriften, polemische schril--lénisch:Fert
ten n. pl. Ecrivain p-, twistschrz ver, wetenschappeltjk strijder, geleerde klopvechter, p o l é m i cus m. — POLEMIQUE, f. Twistleer, kunst des
woordenstrgds of der verdediging, bekwaamheid
om eery' geleerden redetwist, een' wetenschappelijken
strijd te voeren; het voeren van dien redetwist
zelven, pennestrijd, geleerde twist m. ; verdediging van zijn geloof, zone inzigten en meeningen
tegen andersdenkenden, polemiek f. — Polémiser, v. a. Zich met de polemiek bezig houden,
polemiseren. — Polémiste,,m. Wetenschap
strijder, geleerde redetwistvoerder, p o l é--peljk
mi c us m.
Poleinoine, f. of Polémoniuni, ni. (pr.
—ome) [Bot.] Speerkruid n. P- à fleurs bleuer.
blaauw speerkruid n. (ook valériane grecque,
grieksche valeriaan, geheeten). — Polénioniaeées, f. pl. Speerkruiden n. pl., speerkruidplanten of -soorten f. pl.
Polémoscope, ni. [Opt.] [i7r jgsverrek jker,
walkijkerm.. polemoskoop n. P- d'opera, operaker m. — Polémoscopiquee, adj. Dien kijker
betreffend, polemoskópisch.
Polenta, f. (ital.) (pr. — lènn—) Brjjspijs f.,
dikke brij m. van kastanje- of ander gebakken meel,
met boter, olie of spek, en parmezaankaas, een lieveli.ngsgeregt der Italianen, p o 1 é n t a f.
Polètes, m. pl. [Ant. gr.] Beheerders der ten
pro/ijte van den Staat verbeurd verklaarde goede
titel van tien regéringspersonen te 4thenen,-ren,
poléten in. pl.
Poli, e, adj. (en part. passé van polir) Gepolijst, glad gemaakt, gebruineerd, geslepen, gewreven, glad, blinkend: Marbre p-, gepolijst marmer ti.
P- comme une glace, glad, blinkend als een spiegel. — ( fig.) Beschaafd, beleefd, hoffelijk, welgemanierd, heusch, sierlijk, aardig. Un homme extrèmement p-, een bij uitstek hoffelijk, welgemanierd.
man. — POLL, m. Glans m., gladheid, poljsting f.,
luister m.: Ces armes sont dun beau p-, die wapens hebben een' schoonen glans. — (fig.) Le pdes nnanières, de la bonne société, het hoffelijke
der manieren, de welgemanierdheid van fatsoenlijk
gezelschap. — [Tech.] Tweede polijsting f. van
spiegels en kristal (vgl. ADOUCI).
Poliade, adj. [Myth.] : Minerve p-, Minerva
de stedenbeschermster. — Poliátre, m. Stadsarts, stads-doctor m.
Police, f. Staatsinrigting, die de openbare orde en de veiligheid der personen en eigendommen
handhaaft; staats- of stadsorde, volkstucht f., geregt n. voor de openbare orde, rust en veiligheid,
p o li t i e f. P- générale, de sûreté, judiciaire, militaire, municipale, rurale, algemeene, veiligheids-,
regterlijke, krmjgs-, stads-, plattelands politie. P médicale, sanitaire, geneeskundig ordetoezigt n.,
gezondheids-politie. Commissaire de p-, kommissaris van politie. Agent de p-, politie- agent, geregtsdienaar, diender. — Gezamenlijke personen m.
pl., administratie f., met de uitvoering der politie
belast: Etre appelé h la p-, voor de-verodnig
politie geroepen worden. — Orderegel m., reglement n. eener vereeniging: Chaque société it sa
p- partieulière, elk genootschap, iedere societeit
heeft haar eigen reglement van orde. La p- dune
armee, de politie, de tuchtregel van een leger. —
[Mii.] Salle de p- of de discipline, politie-zaal,
arrest-kamer f. (in de kazerne). Bonnet de p-,
politie-muts. — POLICE, f. [Coin.] Verzekeringsverdrag, assurantie-contract (eontrat d'assurance).
P- d'assurance, assurantie- of verzekeringsbewijs n.,
het bewijsstuk of de oorkonde, waaruit de deelhebbing in eene verzékeringsmaatschappij, alsook
de aard, waarde enz. der verzekerde goederen
blijkt, p d l i s f. van assurantie. — [Typog.] Raming van 't aantal letters, die tot den druk van
een werk gegoten moeten worden.
Policer, v. a. Goede orde (politie) invoeren,
wel inrigten, verordeningen maken ter verzekering
der openbare rust en veiligheid; beschaven, de zeden verzachten. P- une vilie, un Etat, orde of po
stad, in Benen Staat invoeren. — Het-liten
part. passé is ook adj.: Etat Bien police, wel ingerigte of geregelde Stoat. Des nations p -es, he,

POLICEUR

----

•chtr<<fde natiën f. pl. -- -j- Policeur, m. lVetw'Vt? m. (législateur).
Polichinel, m. (de 4cadéîme schrijft polichir► elle) Grappenmaker, hansworst, eene maskerrol
iin de italiaansche, inz. napolitoansche kluchtspelen,
p o 1 i c h i n é 1 m. — (fam.) Mismaakt mensch n.
— tig.) C'est un vrai p-, 't is een ongestadig
rnensch, een windwijzer. C'est Ie secret de P-,
't is een rgeheim, dat jan en alleman weet. --[Tech.] Gebogen stookijzer n. of pook m.; — ovenrake! n1. — Polichinélique, adj. Wat Poli-

r•hinel betreft. — Poliehinelle, f. Soort van
hluchtirre dans in.
Polieien, nl. (van polir) [Tech.] Vilten lap nl.
oren (le kammen te polijsten. -- POLICIEN, m. (van
police) Man der politie, politie-beambte m. — Potieier, ière, adj. Tot de politie of stadstucht beh.00rend: Ordonnance p-ière, politie-verordening f.
- Policier, in. (fam. et denigr.) Politie -man of
-

- beambte m.

Polières, f. pl. {Tech.] Pakzadelriemen in. pl.
Polifollé, e, acIj. [Bot.] Met poleiachtig blad.
Polianent, m. Het polijsten, glanzen, bruiné-

ren, slippen (va n marmer, spiegels, edelsteenen, enz.)
-- Glans, luister in., polijsting f. Ce marbre a on
Penn p-, dit marmer heeft een' schoonen glans.
Poliement, adv. Beleefdelijk, op eene beleefde,
beschaafde weze: II lui a parle p-, hij heeft met
;hero op eene beleefde wijze gesproken.
Poliocépliale, arid. [H. n.] Met aschi;rraau-

wen kop. -- Poliogastre, adj. [t1. n.] Met

aschgraauwen buik.

Potion, m. [Bot.] Polei f., eene bittere, spe -

cer° jachtig smakende, sterkriekende plant.

Polioreète, adj. m. [Ant. gr.] Stedenbedwincgend: Démétrius P-, Demétrius de Stedenbedwinrier. — Poliorcétique, adj. De belégeringskunst
betre/fend. -- IOLIORCETIQITE, f. Belégeringskunst.
Poliose, f. [Méd.] Het grijzen of wit worden
(le, haren. ----- Poliosocne, f. [iMéd.] Met asch(ar nauw lijf.
Polir, V. a. Polijsten, glad en glanzig maken,
glanzen, bruinéren, glad sl ?jp en of wrijven: P- le
Ier, lacier, le marbre, het ijzer, staal, marmer
polijsten. -- (lig.) Beschaven, verfijnen, verédelen,

welgemanierd maken: L'étude, la conversation des
femmes polit l'esprit, les moeurs, de studie, de

omgang met vrouwen beschaaft den geest, veredelt
rte zeden. — P- nn éerit, een geschrift beschaven,
(le beschavende hand aan een geschrift leggen. P^on style, zijnen stijl kuischen, veredelen. — SE
POLIE., V. pr. Gepolijst worden, zich laten polijsten
of glad maken: Les diamants se polissent a`ec de
la poussière de diamant, de diamanten worden met

diamantpoeder gepolijst. Le liois de no-ver se polit
tien, het noteboomenhout laat zich goed poljsten.

Poliseaitx, 1n. pl., z. POLIZEAU .
Polison, f. [Bot.] Soort van chilésische ane-

iie ron f.

Polissable, adj. Poljstbaar, voor pol sting,
bruinéring of glanzing vatbaar. — Polissage,m.
[Tech.] Het polijsten, bruinéren, het glad en glanzig maken, het glanzen. • ---Polisseur,m., -euse, f.
Polijster, bruineerder, gladslaper m., polijstster,
bruineerster, riladsl jpster f. — (fig. et dénigr.) Beschaver; zeden,verbéteraar; taalbeschaver m. -- Po.
lissoir, m. [Tech.) Polijst- of bruineertand m.;
bruineerstaal n.; polijststeen m. of - schijf f.; polijst of bruineerhout ti.; polijstbank of -tafel l'. (der
naaldenmakers); in 't algemeen een werktuig om
te polijsten of te bruinéren. Ook z. v. a. POLICIEN
Evan polir).—Polissoire, f. [Tech.] Polijstrad n.
,.lei, messenslijpers; -- in.; gladhout n.
-- (Mil.] Poetsstok m.

Polisson, ne, adj. (van kinderen) Slecht opgevoed, verwilderd, straatjongensachtig; (in minder
onqunstigen zin) speelziek; -- (van volwassenen)
gemeen, vuilbekkig, ontuchtig, vuil. C'est on enfant
p-, 't is een verwilderd, een speelziek kind. Cet
homme est trop p-, die man is al te los van taal.
— Ookvan zaken: Chanson p-ne, ontuchtig liedje n.
Discours p-, vuile taal f. -- POLISSOM, M. --NE, f.
Straatjongen, guit, deugniet m., gemeen, verwilderd meisje n. -- Gemeene- grappenmaker , vuil
gemeen, onbeduidend mensch n. --- Po--bekm.;—
lissonner, v. n. Straatjongensstreken bedraven,
guitestukjes uitvoeren. — Gemeene, vuile dingen
:ergen of doen. -- Polissonnerie, F. Jongens-
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streek, straatschenderj, Muiterij f. — Lage, geineene
taal, ontuchtigheid f.
Polissure, m. [Tech.] Het polijsten, z. z'. (r.

— Weleer ook: het zwaardvegen (;foui hissage, fourbissure).
Politesse, f. Beschaafdheid, beleefdheid, hoJfetikheid, welgemanierdheid, heuschheid f., ver /ijndc
zeden f. pl., de toon m. der beschaafde wereld, beleefde, verpligtende handeling of uitdrukking f.
On remarque one grande p- en tout ce qu'il dit,
men bemerkt eene groote beschaafdheid, evelgeinanierdheid in alles, wat hij zegt. Avoir de la p- envers les étrangers, beleefdheid voor vreemdelingen
hebben, hen niet heuschheid bejégenen. — Je suis
confus de t.outes vos p-s, ik ben verlegen over al
uwe beleefdheden. 11 ma dit des p-s, hij heeft mij
verpligtende dingen, aardigheden gezegd. -- (Loc.
fig. et prov.), z. ERuLER. P- de marchand, eigen batige beleefdheid.
Politicoinane, adj. Met staatkunde dweepend,
op staatkunde verzot. — tells subst.: Overdreven
liefhebber van staatkunde, staatkundige tinnegieter m. — Politieoinanie, f. Overdreven zucht
voor staatkunde, staatkundige tinnegieterij I.
2 Politie,f. (pr. t=c) (woord van J. J. Rousseau)
Toestand m. van een beschaafd volk, beschaving f.
Politique, adj. Staatkundig, de staatkunde
betreffend of daartoe behoorend; staatsburgerl2jk,
p o l i t i e k. Système p-, staatsstelsel n. Maxine
p-, staatkundige grondregel ni. Intérèts, Vuesp-s,
staatsbelangen, staatkundige inzigten n. pl. Droit
POLISSAGE .

p-, slaatsregt n. z. ook ARITHIMETIQUE, ECONOMIE.

--- (pop.) Listig, doorslepen, sluw, doortrapt, omzigtig, p o Ii t I e k : 11 est p- dans tout ce qu'ii
dit: hij is sluw, omzigti,g, fijn berékenend in al, wat
hij zegt. -- [Litt. anc.] Vers p-s, naar 't accent
gemétene grieksche jambische verzen, die in de middeleeuwen naar de toenmalige volksspraak gebruikelijk waren. — POLITIQL'E, f. Staatswetenschap,
staatkunde, staatsleer, p o l i t i e k f. S'occuper de
p-, zich met staatkunde bézig houden. Les secrets
de la p-, de geheimen der staatkunde. — Bijzonder

stelsel n., dat eene regéring aanneemt, rigting f.,
die aan de staatszaken gegeven wordt: Bonne ,

mauvaise, fausse p-, goede, slechte, valsche staat-

kunde. —(bij uitbreiding en -in ongunstigen zin) Bedrevenheid, geslepenheid in den omgang, sluwheid,
list f. — POLITIQUE, m. Staatkundige, staatsman,
p o l i t i c u s in. Tous les p-s sont d'accord lei-dessus, al de staatkundigen zijn het daaromtrent eens.
P- tin, rusé, sluw, listig staatsman. -- Bij uitbreiding: Gevat of geslepen man , sluwerd , politiek
mensch: Le p- salt servir Dieu de manière It ne
point offenser le diable, de politieke man weet God
zóé te dienen, dat hij den duivel te vriend houdt.
— Politiquement, ode. Staatkundig, volgens
de regels, de beginselen der staatkunde. --- In al
g e m e e ner' zin: op listige, doorslepene wijze, politiek. — Politiquer, v. n. (fain.) Over staats
staatkunde spreken; den staatsman of-zakenof
staatkundige uithangen. , tinnegieten. -- Politiquerie, f. (fam.) Onverstandig gesnap n. over
staatkunde of staatszaken , domme tinnefli.eterj ,
kopijhuis-politiek; politieke babbelklub f. - Poli
in. (fam.) Staatkundige tinnegieter m.-tiquer,
Polium, nl. (pr. --ome), z. PoLlov.
Polizeau, m. [Corn.] Soort van hennepdoek in.

(naar Polizeau, een norrnandisch dorp).
Polka, m. [Danse] Poolsche dans m., die in
den jongsten tijd veel opgang in Europa maakte,
p o l k a f. — Wijs f. van dien dans. — Polkamanie, f. Overdreven zucht voor het polka-dansen. -- Polker, V. n. De polka dansen. — Pol keur, m., -euse, f. Polka- danser in., - damserres f.
Polkiste . ni. et f., z. v. a. POLKEUR, E[`SE.
Pollack, in. [Ft n.} , z. LÉNENAGATTE.
Poll, nn. (angi.) [list..] (eig. hoofd) Kiezers-

lijst; opneming der stemmen bij de verkiezing von
parlementsleden in Engeland; onstuimige kiesvergadering f.

Pollachigène, adj. [Bot.] , z.v.or. POLI'CAIIPIEN.
Pollage, m. [Feod.] Opbrengst f. in hoenders;

heerenregt ii. 01) de hoenders.

Pollaplosténionopetale, adj. [Bot.]: Fleur

p-, bloem , waarvan. het aantal helmdraden een
veelvoud is van dat der bloembladeren.
Pollen, m. (pr. pol -lènn) [Bot.] Bloemt- of
bloesern.stof, zaadstof n. aan de meeldraden der bloc-

`jIk`X ,
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men. — Polleuine, f. [Chun ] Bijzonder bestandlee! «. van het bloemstof, p o l 1 e n i n e f.
Pollicates, m. pl. [H.. n.] Duiinvoeters m.
pl., vingerdieren n. pl. (met afgescheiden duimen
at(In, (Ie pooien, gelijk de aye-aye).
Pollichie, f. [Bot.] Kaapsche melde f.
Pollicipèdes, m. pl. [H. n.] Duimvoetersm.pl.
Pollieitation, f. [Jur.] Eenzijdige belofte f.,
r„ enz?jdig aanbod n. (nog niet aangenomen door hem,
^rrr n wien 't gedaan wordt).
Pollie, f. [Bot.] Japansche aspergieplant f.
Polligère, adj. [H. n. j filet meelstof bedekt
(gelijk vele vlinders). — Pollinaire, adj. [Bot.]
Met fijn stof bedekt. — Pollination, f. [Bot.]
1 7 itstorting f. van 't pollen of bloesemstof. — Pol
adj. [H. n.] Met een geelachtig,-liteux,s
0aar pollen gelijkend stof bedekt. — Pollinifère,

wij. Bloesemstof dragend. — Pollinique, adj.

liet bloesemstof betreffend.

t Pollu, e, adj., z. v. cc. POLLUE, SOUILLI.. —

--

Pollué, e, adj. (en part. passé van polluer):
"Temple p -, bezoedelde, verontreinigde tempel. —
Pollsuer, V. a. Ontheiligen, verontreinigen, ont-

wijden, be.smetten (inz. eerie kerk, een tempel, een
gewijdd voorwerp): P- one égiise, les choses sainle — SE POLLUER , V. pr. Ontwijd enz. worden.
— z. V. a. SE MASTURBER. — Pollution, f. Ver Ontrein.iging, ontwijding, ontheiliging (eens heilig
— [Méd.] Lelfbevlekking f. (masturbation).-rloms).

1'- nocturne, nachtelijke, onwillekeurige zelf bevlek-

king of zaaduitstorting f.

`olluux, m., z. CASTOR ET POLLUX.

Poloehion, m. [ H. n. ] Moluksche b envre-

te7 , m. (een vogel).

Polographe, m. [Astr.] Hemelbeschrjver m.
— Polographie, f. Hemelbeschrijving f.

Polomat, m. [Bot.] Chinésche broodboom in.
Polonais, e, adj. Poolsch, tot Polen of zijne
inwoners behoorend: Langue p-e, of als subst. coLOtiAIS, m. De poolsche taal. — POLONAIS, m., -E,
Pool, Polak m., poolsche vrouw f. of meisje H. —
i'oLONAISE, f. [Danse] Poolsche nationale dans m.
in 3 14 maat; polonaise f.; — wijs of muzijk f.
elaarvan. -- [Cost.] P -, of Robe a la p -, op de
wijze van een mansrok gemaakt vrouwenkleed n.;
?.rouwen-pelsmantel m. naar poolsche wijs. —Poloniser, v. a. (woord van Mercier) Het lot van
Polen doen ondergaan, verdeelen, verbrokkelen gelíjk Polen: Its voulaient p- la France.
Polophile, m. [H. In.] Soort van koekoek m.
Polosse, ni. Legering f. of mengsel n. van
roodkoper en tin.
Poltron, ne, adj. Lafhartig, laf, bloode of
hbo, bloohartig, zonder moed: 11 est extrêmement
p-, hij is uiterst lafhartig. — [Faue.] Oiseau p -,
talk m., wien men de nagels van de achterklaauiren heeft afgesneden; ook: valk, die zich niet laat
afrigten. — [Pêche] Crabe p -, of als subst. POL
m. Krab f., die op 't punt staat hare schaal-,risoN

ar te werpen. — POLTRON, m., - NE, f. Lafaard,

bloodaard m., lafhartige, versaagde in. en f.: 11
passe pour u n p -, hij wordt voor een' lafaard gehouden . ---- t Poltronesque, adj. Laf, lafhar-

tig (poitron).--- l - Poltronesquement, adv. Op
lafhartige wijze. — S Poltronise, f., z. v. a.
t'OLTRO NERIE, f. — Poltroniser, v. n. Den
bloodaard spelen; zich als een lafaard gedragen. Poltronnerie,f.La fhartigheid, la. fheid, bloohartigheid, versaagdheid, bangheid, kleinhartigheid f.
Poly-, aan 't grieksch ontleend voorvoegsel in
(Ie zamenstelling van vele fransche woorden, beteekende: v e e 1 (z. de volgende woorden).
Polyacanthe, adj. [Bot.] Met vele stekels of
doornen.— Polyacanthocéphale, adj. [H. n.]
Met vele stekels aan 't hoofd. — Polyacoustique, adj. [Phzys.] Veeltoonig, toonvermeerderend,
toonversterkend. — Polyadelphe, Polyadelphique, adj. [Bot.] Veelbroederig, p o l ya d é 1p h i s c h. — Poiyadelphie, f. Klasse der veel
planten (bij welke de meeldraden der-broedig
bloemen tot drie of meer bundels zijn zamengegroeid, de 18e klasse in 't stelsel van Linneus),
p o l y a d é l p h, ia n. pi. —Polyadène, adj. [Bot.]
Met vele klieren voorzien. -- Polyw. mie,f. [ Méd.]
Volbloedigheid f. (pléthore). - Polyalde , f.
[Phy s.] Vergrootglas n. of kijker m., waarmede
enen de vergrooting der voorwerpen binnen zekere
grenzen kan doen afwisselen. — Polyamatype,

adj. [Typog.] : Caractères i' - , zarnengegótene, vp

één letterstaafje vereenigde letters f. pl. —Polyaanatyper , v. a. Verscheidene letters op één

staafje gieten. — i'oly amatypie, f. Het gieten

van verscheidene letters op één staa. fje. — Polyarnique, adj. [Pharm.; Uit vele bestanddeele,z
zanuengesteld. — Polyandre, Polyandrique,
adj. [ Bot. ] Veelhelni ifi , veelman.nig , p o l y a 0drisch. — Polyandrie, f. Klasse der veelhel-

mige planten (die meer dan 20, soms tot 100 en
111eer meeldraden hebben, welke aan den vruchtbodem
of aan de bloembladeren zijn vastgegroeid, cle HP
klasse in 't stelsel van Linnéus), veelhelmigen, veel
pl , p o 1 y a n d r i a n. pl. — Veelman--manigef.
ner f., veelheid van mannen, aan eéne vrouw gehuwd. — Polyangie, f., Polyangion, in.
[Bot.] Veelvakkige planten f. pl., bedektbloeilende
planten, welker zaden in verscheidene vakken besloten zyn. — Polyanhre.nie, f. [Méd.] _Ilgemeene bloedveiminderzng f. -- Polyanthe, PoIyanthème, adj. [Bot.] Veelbloemig, vele bloemen dragend. --- I>oLYANTIIE , m. of I'olyanthie, f_ [Litt.] Bloemlezing, verzameling van velerlei schoone stukken, p o 1 y a n t lid a f.— Poly anthéré, e, adj. [Bot ] Met vele stofkol fjes. -lPolyarchie, f. [II ist.I Veelheerschappi^, regering van velen, veelhoofdige regering, staatsinrigting, waarbij de regering in handen van velen is,
:

•

p o 1 y a 2° e h i e f. — Polyarebique, adj. feel
heeren hebbend , p o l y á r c h i s c h. — Polyarque, m. Lid eerier veelhoofdige regering; voor

regering, p o 1 y á r° e h.

-standervzulki

Polybaphie, f. [Didact.] Veelkleurigheud f. -Polyblennie, I. [Med.] Verslijming f., overvloed
van sl2,lmstofj'en. — Polybotrye, f. [Bot.] Soort
van zuid-amerikaansch varenkruid n. — Polybrachie, I. I eelarmigheid I. (als misgeboort(') . —
Polybranche, adj. [H. n.] Met vele kieuwenn.
— POLYBRANCHES, M. pl.,

z. V. a.

NUDI1:n. n:HES.

Poly eamératique, adj. [ Tech. ]: Horloge

p -, uurwerk n., dat verscheidene uurw2,lzers, zoo
binnen als buiten een gebouw, in beweging brengt.
-- Polycarde, F. [Bot.] Veelhart n., een boom
van Madagaskar. -- Poly ei rue, adj. Vele vruchten dragend, met vele vruchten, poly k cí r p i sc h.
— PoLYC.AR IE , M. [Liturg.] Naam eener verzameling van kánons, kerkelijke verordeningen en wetten.— Polycarpien, aie, Polyearpique, adj.
[Bot.] Veelmalen vruchten dragend. — Polyeephale, adj. [Bot.] Veelhoofdig, net vele koppen
of toppen., --- Statue p -, veelhoofdig standbeeld n.
— PiLYCEPHALE , M. [H. n.] Veelhoofd n., een.
in:gewandsworm. -- Polycérate, adj. [H. n.
Met vele horens. — Polychneme, m. [Bot.

Wilde kamferplant F. -- Polycholie , f. (pr.
ch =k) [Méd.] Overloop in van gal, te groote hoeveelhe , id, gal. — Polychoptere, adj. (pr. cb =k)
[H. n.] ]Ilet overlangs gevlekte vleugelen. — Polychorde , m. (pr. (h =k) [Mus.] Veelsnarig
speeltuig n. — Polychotoinie, f., z. v. a. P0I.YTOfIIE. — Polychreste, adj. [Didact.] Tot

vele dingen bruikbaar, veelzijdig of algemeen nuttig, veelhelpend, veelgenezend, p o l y c h r é s t. Sel
p- de Glaser, polychrest- of veelgenezend zout van
Glaser , oude naam van de zwavelzure soda f.,
glauberzout, wonderzouI n. Set p- de la Rochelle,
oude naam van de wijnsteenzure soda. — Poly chrolsme, m. [Phys.] Veelkleurigheid, kleura fnisseling F. der kristallen. -- Polychroite, f.
[Chico.] Saffraangeel n. , uitgetrokken kleurstof
van den saffraan, polychr01et n. — Polychrome, adj. [Didact.] veelkleurig. — POLYC1111031E , M. [lS'liner.] Phosphor-looderts , groen of
bruin looderts m., phosphorzuur lood, p o 1 y c h r ómium n. — Polychromie, f. [Didact.] Veel
— Polychrone, adj., [Didact.]-kleurighdf.
Langaurig, lang van duur, p o l y c h i o n i s c h. —
Polychyle, adj. [Méd.] Rijk in chijl of voedingsvoch,t, saprijk. — Polychylie, f. [Méd.]
Overvloed aan voedingsstof, die veel chijl of melksap en g evolgelijk veel voedsel geeft. —Polychyme, adj. [Méd.] , Volsappig, volbloedig. — J'olychynhie, f. [Med.] Veel- of volsappigheid, vol
— Polyclade , adj.. [Bot.] Met-bloedighf.
meer takken of bladeren dan gewoonlijk. — Poly[H.
n.] Met veel haar, rijk aan hoofdad).
come,
haar. — Polyconque, adj. [H. n.] Met meer
dan twee schelpen of schalen. -- Polycoprie, f.

iO J COQUE
[111éd.] Ontlasting f. van eene te groote hoeveelheid
drekstof. — Polycoque, adj. [Bot.] Met vele
doppen of schalen. — Polycotyle, adj. [H. n.]
Met vele hollen. — Polycotylédone, Polycotylédoné, e, adj. [Bot.] Met meer dan % twee
zaadlobben of zaadbladen. — Pol ycratie, Po-

lycratique , z. V. a. POLYARCHIE, POLY ARCIIIQUE.
— Polycyclique, adj. [H. n.] Zich veelmalen

om zich zelven rollend.

Polydacrye, f. [Méd.] Tranenvloed m., overvloediae afscheiding van tranen. — PolydactyIe, adj. [H. n.] Veelvingerig, met overtollige vingers. — Polydactylie, f. Veelvingerigheid f.
(als misgeboorte). — Polydipsie, f. [Méd.]

r-roote, tegennatuurlijke dorst nl. (in ziekten).
Polyèdre, ni. [Géom.] Veelvlak ii. — Veelhoekig geslepen glas n ., dat de voorwerpen vermenigvuldigt. — Polyédrique, adj. Veelvlakkig.
— Polyergie, f. [Didact.] Bekwaamheid f. of
talent n. in velerlei vakken. -- Polyergique,
adj. Veelzijdig werkzaam of ontwikkelend.
Polygala of Polygale, m. [Bot.] Melk
melk- of kruisbloem f., kruiswortel m.,-kruidn.,
een plantengeslacht in vele soorten (ook herbe à

POLIS P1TALE.
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len. — [Artill. ] Veelzijdige opgeworpen a.anlheuvel ni., die by de oefeningen der artilleristen tot
mikpunt dient; oefenplaats voor de artillerie, p o1 y g o o n in. — [Fort.] Veelhoek, versterkingsveelhoek m.; sterreschans f. P- octogone, achthoekige sterreschans f. — [Bot.] Duizendknoop in.
(renouée). — Polygonal, e, adj, Veelhoekic1,

p o 1 y g o n a a 1. -- Polygonées. f. pl. Duizend
pl. — Polygonote, m. [H. n., -knopsrtef.
Walvischluis f. — Polygramnie, adj. [Didact.1
Met vele lijnen of strepen geteekend. — PoLVGRAMME, 1n. [Alle. géom.] Veelzijdige figuur f. —
Polygraphe, m. [Philol.] Veelschrijver ni.,
iemand, die over velerlei onderwerpen heeft geschreven. — Ook als adj. Auteur, Ecrivain p-. --[1Mécan.] Veelschrijver, een werktuig, waarmede
men verscheidene pennen te fleljjk kan doen wer°ken en zoo te zelfder tijd vele afschriften van ecu
zelfde stuk kan nemen, p o l y rl r a a p h m. —
Poly' raphie, f. (Didact.] Geheimschr(fkunst f.

met velerlei letterteekens; — kunst f. der ontcg fering van dit schrift. — Verzameling f. van ecuschillende schriftsoorten
schriftsoorten. — Polygraphiquae,
adj. Den polygraaph of de polygraphie betreffend,
lait en lait common geheeten). — Polygalac- p o l ygraphisch. -- Polygyne of Polyg nique, adj. [Bot.] Veelstijliq, veelw(jvig, pol ytique, adj. [Méd.] Melkrijk: Aliment p-, melk
voedsel n. — Polygalées, f. pl. [Bot.]-rijk g y'n i s c h. — Polygynie, f. Plantenorde (in 't
Melkbloemsoorten f. pl. — Polygalie, f. [tiled.] stelsel van Linnéus) met vele stijltjes in elke bloem.
Groote overvloed ill. van melk 01' zog, overmatige
Polyhalite, m. [Minér.] Soort van natuur
zwavelzuren kalk in. -- Polyhaennie, f.,-lijken
zogafscheiding f. — Polygaline, f. [Chico.]
Kruiswortelbitter n., eene uit den wortel der po- z. POLY^EDIlE . — Polyhidrie, f. [Méd.] Buiten
sterk zweet n., het te sterk zweeten. —-gemn
ly lala serre a getrokken stof. — Poly galigne,
adj. [Chico.] : Acide p-, bitterwortelzuur n. — Polyhistor, m. Veelweter m. — PolyhistoPolygame, adj. Veelgadig, veelwijvig, veel ^nan- rien, m. Schrijver, die de geschiedenis van vele vol
nig, p o 1 y g d m i s e h. Homme p- of als subst. POLYhistorie heeft geschreven.-kenofvrdalgm
Polylépide, adj. [H. n.] Veelschubbig. —
GAME , m. 11 , die vele vrouwen te gelik heeft, poly g a n2 i s t m. Femme p-, vrouw, die vele mannen Polylogie, f. [Didact.] Bekwaamheid, kunst f.
te gelijk heeft. (Men zegt hiervoor liever polyan- om over velerlei onderwerpen te spreken. — Poire). — [Drost. can.] Homme, Femme p- of als lylagique, adj. Die bekwaamheid of kunst besubst. POLYGAME, m. en f. Man, die verscheidene treffend, p o l y l ei g i s c h. — Polylogue, m.. lij,
vrouwen, vrouw, die verscheidene mannen achter die over velerlei onderwerpen weet te spreken; die
elkander gehad heeft. — Pays p-, People p-, land, aan universéle kennis eerre gemakkelijke voordragt
volk n., dat de veelroverij toelaat. -- [Bot.] paart, P0 l y l o v g m. — Polylyanphie, f. [Méd. 1
Plantes p-s, planten f. pl., bij welke op den eenen Overvloed ns. van lympha of bloedwater.
Polymathe, adj. [Didact.]: Homme p-. of
stengel volkomen bloemen (niet nteeldraden en stam
oir den- anderen enkel eruct tbloe7nen (niet-pertjs), als subst. POLYMATHE, M . Man van veelzijdige ken.stampertjes), of ook op eerren en denzelfden stengel nis, veelweter. — Polyivathie, I. Veelzidige , .
volkomene, alsmede eenslachtige (mannelijke en algemeene kennis, veelweters f. - Polymathivrouwelijke bloemen) te gelijk gevonden worden que, adj. Veelwetend, p o l y m a th i s c h. -- Ecole
(de 23e klasse van Linneus), p o 1 i g a m i a ti. pl. p-, school, waarin men velerlei kundigheden on— Polygamie, f. Veelvoudige echt m., veelwi- derwijst, polymáthische, polytéchnische
verij (pol yrgynie), veelmannerij (polyandrie) , p o- school f. — Polyméré, e, Poly enérié, e, adj.
l y g a m i e f. — [Bot.] , z. V. a. Plantes POL YGA- [H. n.] Veeldeelig, veelledig. — PolymérisMES. -- Polygamique, mij., z. V. (1. POLYGAME.
me, m., z. V. a. PLETHOMERIE . Polyméro -- Polyg ainiste, m. Voorstander van 't veel
somate, adj. [H. n.] Met vele ligchaamsdeelen,
huwelijk, inz. van de veelwijverij. — [H.-vuldig met een veeldeelig lijf (van insecten). — Polyrel.] Lid n. eener christensecte, door Bernardin morphe, adj. [bidact.] Veelvormig, aan velerlei
Okin gesticht, waarbij de veelwijverij geoorloofd gedaanteverandering onderwerpen; — van zamen
was. — Polygamon, ra., z. v. a. POLYGALA. —
vorm. — Polymorphisme, m. l'eel--gest1dn
Polygarchie, f., z. v. a. POLYARCHIE. — Po- vormigheid F. — Polymythie, f. [Litt.] Opeen
lygastre, Polygastrique, adj. [H. n.] Met
dichterlijke vonden, overlading f. met-hopingva
vele magen of voedselzakken. -- Polygastri- verdichtsels of fabelen.
ques, m. pl. Maagdiertjes n. pl., eene soort van
Polynènne, m. [f-t. n.] Vingervisch ni. —
infusie-diertjes. --- Polygène, adj. [Didact.] Polynésien, tie, adj. Tot Polynésië of zijne
Veel voortbrengend, zeer overvloedig. — Poly- bewoners behoorend, p o l y n P s i s c h. — Pol yginglynie, adj. [H. n.] Coquilles p-s, tweescha - neure, adj. [Bot.] Veelribbig (van bladeren). —
lige schelpen met veel windingen. — Polyglotte, Polynóine, ni. [Algèb.] Veelledige grootheid f.,
adj. Veeltalig, in vele talen geschreven of gedrukt. polynámiurn n.
Bible p-, of als subst POLYGLOTTE, f. Bijbel in
Polyodon, m. [H. n.] Veeltandirge kraakbeen
vele talen, p o l y plot-bijbel m. Dictionnaire, Lexim. — Polyodonte, adi. Veeltandig. ---visch
ion p-, veeltalig woordenboek n. Homme p- of Polyonyune, adj, [bidact.] Veelnamig. -- Poals subst. POLYGLOTTE. m. Iemand, die vele talen lyo p hthalme, adj. [H n.] Met vele oogvormige
verstaat of spreekt. — [El. ni Oiseau p-, vogel in., vlekken. — Polyopie, Polyopsie, f. [Méd.]
die veel verscheidenheid in zijn gekweel of zang Het veelvoudig-zien, dubbelzien (een gezigtsrlebrek').
heeft. -- Polygnathe, aclj. (pr. po -lygh-nathe) — Polyoptre, m. [Opt.] Veelzigtig glas, ver=
1 H. n.] Met vele kaken. — Polygnathie, f. menigvuldigingsglas n. (dat een voorwerp vele ma[Anat.] i eelkakigheid f. (als misgeboorte). -- Po- len, maar verkleind, vertoont), p o 1 y ó p t e u' ni., of
lygomphe, adj. [H. n.] Veeltandig. -- Poly- polyóptron n. — Polyorama, m., z. v. a.
gonal, e, adj., z. v. a. POLYGOXE. — PolyPLEOIIAMA . — Polyorexie, f. [Méd.] Met sma.r;onate, adj. [Bot.] slet vele knodden of geld- telij/ce maagpijn verbondene geeuwhonger nl. -dingen. -- Polygone, adj. Veelhoekig, p o 1 y- Polyovulé, e, adj. [Bot.] Vele eitjes bevattend.
q ó n i s c h.. -- POLY GONE , 111 . [Géom. ] Veelhoek,
Polype, m. [H. n.] Veelvoet, veelarea ni.,
p o l y g o o n m. P- inserit, circonscrit, régulier, klein geleiachtig plan/diertje n. met vele armen of
ingeschreven, omgeschreven, regelmatige veelhoek. voeldraden, p o typ m. — [Méd.] Yleeschprop m..
-- [Aritll.] .Nombre p-, veelhoekig of poly go- vleeschuitwas n. in of aan het ligchaam, doorgaans
fl a a 1 -getal n., gefigureerd getal, dat zich door in holligheden met een slijmvlies bekleed, p o 1 y p m.
even ver van elkander verwijderde punten in 't P- du nez, P- nasal, neuspolyp. P- du coeur,
vlak van een' regelmatigen veelhoek laat voorstel- hartpolyp. — Polypétale. adj. [Bot.] Veelbla—
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ileïiq, niet vele (meer dure zes) bloembladeren.
Polypétalie, f. Veelbladerighcid F. — Polypeux, ease, udj. [H. n.. Méd.] Depolypen betie/Tend, polypachtig. — Polyphage, adj. [Ditact.] 1 deletend; van allerlei dingen levend, velerlei etend (onlnivoi e). - [Myth.] Hercule p-, lierrules de veelvraat. -- Polyphagie, f. [Méd.]
Veeleterij, vraatzucht, veelvratigheid f. -- Polypharnlacie, f. [Méd. j liet voorrschrijven van
velerlei geneesmiddelen, veelvulcl,igheid f. der artseajfee. — Polypharencon, ni. [Pharm.] Veel
j d'ienst'irt g enees -vou(ligzamenstr,voudi
middel ii., veelgenneze)uie artsenij 1. — Polypliarniaque, in. (of als adj. Médeciii p -) Arts al.,
die vele of ook zeer zarnengestelde artsenijen voorschrijft. -- Polyphile, adj. [Didact.] I''eel of
velerlei beminnend, zijne genegenheid onder velen
-

-

-

ver deelend. — Polyphilie, f. t eelliefde f., liefde

of (lefneglenheid voor velen. -- Polyphone, adj.
[Phi s.] Echo p-. veelstein)nige echo i. (die de tooflerl vele malen herhaalt;. -- Polyphore, adj.
I Didact ] Veel dragend of voortbrengend, vruchthaai; --- sterle, krachtig (van artsengen). -_ Po-

lyphragnie, Poly p hragnlé, e, adj. [Didact.
Met vele scheidswanden of tussch-enschotten, veel
— Polyphylle, 0(1). [Bot.] Veelbladerig.-vakiq.
— Polyphysie, f. [Méd.] Overvloed ni. van
winden, te groole opfjezetheid( f. — Poly phyte,
rrdj. [Bot.] t'eelsoortiq, vele planten bevattend. -Polypiaire, adj. Polypachtig. --- Polypier, in.
[H.. n. j Polypenwoning f. - Polypifère, adj.
[11. ii.] Polypen drariend of bevattend. -- Po-

lypifornle, adf. Polypv?ori,ii.b. - PolypioIG e, t
verv, ' ` % irl f. te groote overcloed muit vet. - olypite, ni. [E-1. ti.] Versteende
polyp, 1) o1 ypiet, lfora11iet ni. — Polyplacophore tij Polyplaxiphore, Polypiaxien, ire, adj. [H. n.] Niet vele kaihaar^dil,e platell bedekt. — Polypode, adj. [tt. n.] Veelvoelig, met vele voeten. -- POLYPODE, Yn. [Bot.a Puntraren, enrlelzoet (op, oude boomstammen, nzrr,ren,
(rtz.' , o l y p cr d i u rrr, a s p i d z u rrr si. P- fougère
lilde, irtarliletjes-boschvaren. P- des 1'oniainnies, bron Va7en ia. -- [Aunt.] i1isgeboorte f. met te veel voetei7. -- Polypodiacées, f. pl. [Bot.] Engelvfiel soorten f. pl. — Polypodie, 1. [Didact.
Veelvoetigheirl T. --- Polypogon, ni. [Bot.] Zuid
-- Polypore,o il). [Di--européschgalntf.
dactj diet vele poriën. — Polyposie, f. IMéd.]
Drinkzucht f., z. V. u POLmnIPSIE. --- Polyprènle, ni. [Bot.] . rnerikaansclle 'eldsalade ,'.
-- Polyptère, adj.
, [H. ii.] I'eelvleunelig: veelvinri ,iii. — POLYPTERE, ill. I eelvinr, bicilil of p1chii' ni., een visch van 't snoehengeslacht, ((let 16
Polyptotot 18 rugvinne;i, inz. in den . 'Vijl.
te, t. [Litt.] Veelvuldige opeerivnl(Jinrl of 11crhalnrl f. va11 eerr woord hiel verandt'rden uitgang,
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[Arcli.] Veelzuilig gebouw n. — Polysyllabe,
adj. [Gram.] 1eel1ettergrepig. — its subst. ni.
Veellettergrepig woord D. — Polysyllabie, t.
Veelheid f. van lettergrepen in een woord. — Polysyllabique, adj. [Gram.], z. v. a. uoLl'svLLABE. Echo p -, veellettergrepige echo f. (die vele
lettergrepen herhaalt). -- Polysyllogistique,
adj. [Didact.] Verscheidene syllogismen of sluit r edenen bevattend. -- Polysyndéton of Polysynthéton, m. [hliét.] Veelheid of ophooping f.
der voeg- of koppelwoorden, overlading f. door
eenerlei koppelwoord, een niet voegwoorden overladen volzin in., polysyndeton n. --- Polysynodie, f. Veelvuldige zamenhonisten ter beraadslag'ing; veelheid der raadsvergaderingen, der
regeringsposten in eerren Staat; reggéring van eenen
Staat door vele raadsligchamen.

Polytechnicien, ne, adj. [Didact.] In vele
kunsten. ervaren. --- Een deel der polytechnische
school uitmalend of uitgemaakt hebbend. — Po-

lytechnie, f. [Didact.] Vaardigheid in de uitoefening van velerlei kunsten; leer der kunsten en
industriële ver rigtiingen, polytechniek f. — Polytechnique, adj. Vele kunsten en wetenschap
omvat/end. p c l y t é c h n i s c jl. Ecole p -, hoo--pen
gere beroeps- of ambachtsschool, algenieene kunst school, polytechnische school f. -- Polythalamé, e, adj. [Bot.] Met bloemen van verschillende

fleslachten. op een' zelfden stengel (van grasplanten).
-- Polythée, m., z v. a . POLYTHEIST.. — Po lythéisrne, m. [Théol.] Veelgoder , vereering ,f.
van vele (loden, p o l y t h ei s m us n. — Polytheiste, ni. Aanhanger (Ier veelgoderij, veelgodenvereerder, polytheist in. -- Ook als adj.: Religions p-s, vele goden vel'eerende godsdiensten, po
e ist'isclle religiën f. pl. --- Polythélé,-1yth
e, adj. [Bot.] islet vele eijerstokken in elke bloem.
-- Polytome, adj. [Bot.] Veeldeelig. -- Polytonnie, f. [Phil.] 1 adeeling in, vele deelen. (111en
zegt oole hol chotornie). -- Polytoinique, adj.
Die indeelinll betsel"end.. P o l y t ó m i s c h. — Politone, ad). [Didact.] Veeltoonig. — Polytric, al [Bot. j i'Iaarmos, vrouie,enhaar n. —
Polytricho dé, e, adj. (pr. ell=h) [Bot.] Haarrnossoorten f. pl. — Polytrique, adj. [Bot.
tiet veel ea lang haar. — Polytrigné, e, adj.
[1-1. n.] íllet behaard lijf. — Polytrophie, f.
[Méd.] Overvoeding f. — Polytrophique, adj.
Overvoedend, al te voedzaam.; te sterk gevoed. —
Polytypage, in. [Tech.] Veeldruk m.; kunst I'.
des veeldruhs. — Pol3 , type, adj. [Tech.] Door
de kunst des veeldruks ontstaan, lj cp o l y t y p e e r d.
— [H. n.] Tot type of grondvorm voor vele s0oi — POLYI'IPE, rn., Z. v. a. POLYTI--tendzc(I.

PEUII. -- Polytyper, V. a [Tech.] Door rteo
veeld i'ulti vermenigvuldigen , poly t y p é r e n. -Polytypeur, m. Vilvoerder van (ten veeldruI,
polytypeerder m.
PPoly1)trítor2.11.
Polyrtrie, f. [i léd.] Menigvuldige of testerke
Polyrhize, adj. [Bot.] Mel veel wortels.
Polyrhynque, adj. III. a.] Met veel snuilen pislozing f. --- Polynriique, ad). [iiléd.] Doom tr,
groote pisophooping veroorzaakt, p o l y -ii, r i s c h.
(If s it revels.
Poly.xène, m. [ Minér.] .IJzerhoudend plat.ino n.
Polysarcie, f. [l'Ié(l. i J' eeirke ,irlheid, volheid
Polyzoaire, adj. (i1. it.] iVaar verschillende
vaan cleesch, ongewone dikte of l jcigheid i'. -- Podieren
gelijkend. -- Polyzoné, e, adj. [D. n.]
Iyseélie, 1'. [Anat.] Overal nn. ('(iir voeten (als
misgeboorte ) . ---- Polyseope, nn). [t)pt.] 1'eel- Met verscheidene gekleurde gordels of banden gehijker m., verveelvuld iginrlsrglas, p o l y s /s o oir n. — teekend. -- Polyzonite, f. [Miner.] Bont gePolysépale, adj. [ Bot. I Piet vege kelkindeelin- streepte schiefer, p o 1 y z o n i e t ni.
Poniacanthe, gin. [1l. 11.] Koehvisclr, Ind ia gen -- Polysète, adl Bot.] 1> kt veel stelrels.
-_ Polysialie, f. Te sterke afscheiding f. var? lien-visch m., zwarte klipvisch, die veile gele streep
^peeltisel, speeltselover°vloed ni. "-- Polysoc-auto- opel/eesch-ub heeft (teIlavanna chi rivita, inBrareetenr, M. [Agiác. Gode;'roy's ploeg m. riet zillt p a r° u. op Martinique p o' t u g e es ge/weten).
Pomard, m. [(:om.] Zeer gezochte w'gn 'uit
`i jzei°s. --- Polysornatie, f. i ii(Ied. j Diklrjvigheirl, overmatige l jvigheid 1. — Polysomie, i'. de o m streken van Pomai'd (een dorp rn het depar'Lna1_.] Ieetliwirllreid f. (als inislreboorte). --Po- leinent Cote d'or), p o 10 a n d in.
Potnarin, m. [H. a.] Soort vaal roofnzeeuw f.
lyspaste, adj. [Di(l ct.? ;tart riroote trekkracht.
Poniatobranehe, adj. [U. n. ] .1/ct verbnr^POLYSPASTE, 11. [Méc. ;]tic.] Blokkatrol f. (moutie). --- Polyspernlatique, Pol.yspernle, flen kieuwen.
Poinér-idieu, ne, adj. [Bot.] : Plante [.r-nt',
(Id). [Bot.] Veelzadig, veel zaad bevattend. — Polyspermie, f. [Bot.] Veelzadiglreid, zaadvolhei^l f. plant, die hare bloemen des namiddags opent.
Pomnifère, all). [Bot.] Appeldragend; met apMéd.] Overvloed in. van zaarlvocht. zaadrijk- 1
held f. Posy stact► yé, e, wij. [ Bot.'j Met pelvo7 , nrige vrucht. — Ponliforine, adj. [Bot.]
.4ppelvorini-g.
Met
1
[Bot.]
adj.
veel aren. --- Polysténlone,
Po,nmade, f. (van pomme) Zalfachtig meng
vele ineeldraderl, niet meer meeldraden dan bloem
n. van dierenvet (doorgaans Neuzel) met ver -sel
---- Polystome, adj. [ Fl. n.] Veelrnon--blade7rn.
veelal welriekende bestanddeelen, '1 om--schilend,
d.i,g. --- POLYSTOMiE, m. [HL. n.] V'eelinuil m., eene
1è`res,
soort van zeehwallen- era ingewandsworinen. -- in a d e f. P- our les cheveux, pour les lippen
haar°zalf
f.
of haarpommade, lippenzalf of
—
Polystyle,
[Bot.j Soort van woekerplant.
P- ophth.alnlique, oogpomrnode. — PO --poni.ade
0dj. [Bot. r Mel vele stijltjes raf starstpe?tles. -
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,MADE, f. (van pomineau) [Man.] ,Spiong of zwaai in.
over 't paard , waarbij men zich aan den zadel
vasthoudt. — Pomm ader , V. a. Met-knop
pommade beste ken of inwrijven . — P ~~NADER ,
V. n. Pommade bereiden. --- SE POMMADER, V. pr.
Zich met pommade bestrijken. -- fillet pommade
bestreken worden. — Het part. passé is ook adj.:
Clieveux pommadés, met pommade bestreken haar.

bolletjes of appelvormige knoppen versierd stuk n.
Poinmette, f. (verklw. van pomme) Appelof bolvormig sieraad van hout of metaal, knopje.
bolletje, klootje n.; — kleederknop, hoedenknop in.
(om kleedaren of hoeden daaraan op te hangen). [Anat ] Uitstekend gedeelte van 't gelaat onder
den buitenhoek van ieder oog. Os de la p-, Os
malaire, oogbeen n., wandbeen , kakebeen n. -Poutuiaille, f. [Hort ] Geringe appelsoorten. [Arqueb. ] Kap : f, der pistoolschacht. — [Bot.] .
Pomme, f. [Bot.] Appel ni. Mondre dans une z. v. a. A ZEROLE. — [Gout.] Garen knoopjes n.
p-, in eenera appel bijten. P-s cuites au four, in pl. van hemdsmouwen enz.
den oven gebradene appelen. P-s de garde, winterPotuniier, m. [Bot.] Appelboom ni. — Brûler
appelen. P- der ange , oranjeappel. P- de Going, du p- of du Bois de p-, appelboomenhout branden.
kweappel. P- à cidie, cider -appel (tot bereiding -- Appel- of ooftplukker in. (pommeraie) .— [Ecoa.
van cider o/' appelwijn) . — Sinop, Gelee de p-s, ap- dom.] Appelpan f., aarden of metalen keukengereed
pelsiroop, appelgelee. f. Compote de p-s, appel -kom- schap om appelen voor 't vuur te braden.
1,?ot n. — P- de terre, aardappel. -- P- de para
Pomologie, f. [Didact.] Ooftkunde, leer f.
a. BANANE. P- baume of P- de-dis,'Aamz.v van de boomvruchten. -- Pontolo ^gique, adj.
nierveille, balsem- of wonderappel. -- P- d'ariné- Ooftkundig , de ooftkunde betr
ncl p o ni o 10nie, z. v. a ABRICO T. -- P- de chitin, z. V. a. tsAN- rt i s ch. — Ponmologne, n1. ftke ii„iieï„ ooftDRAGORE. P- de Chine, sinaasappel, appelsina m. kundige, pornoloog in.
P- de chène, galnoot f. (noix de galle). P- de canPomone, f. [Bot.] Gezamenlijke, in een laad of
nelle, z. V. a. CO1IOSSOL. -- P- d 'amour , P- dorée oord inheemsche boomvruchten l'. p1.; lijst of beschrijof P- du Pérou, z. v. a. TOMATE. P- épineuse (of ving f. daarvan, oo ftbeschrijving, p o m é n a f. (waar
Herbe des magicians, du diable, à la taupe, l'en- Pomona, de ooft- of tuingodin der Mythologie).
dormie), z. V. 0. STRAMMOINE ; MMANCENILLE. P- d'or,
Poinoyer, v. a. , z. PAUNOYER.
oranje-appel (orange). P- de pin, pijnappel. PPompadour, adj.: Style p- , Pompadourrose, soort van citroen in. — (fe.) Donner la p- stijl m., term, waarmede men de voorwerp en van,
à une femme (met zinspeling op de fabel van kunst en smaak aanduidt, die tot den lijd der reParis), den prijs der schoonheid aan eerre vrouw géring van Lodewijk XV. en- zijne heerschzuehtz,rie
toewijzen, haar voor de schoonste can een gezel - matres, de markiezin de Pompadour behooren. —
schap, enz. houden. P- de discorde, z. DISCORDE. [Litt.] Style p-, verouderde en gemaakte stijl of
— (Loc. prov.) On i'apaiserait facilement aver .schrijftrant m. --- [Mod.) Costume p-, kleed)) of
one p-, hij, zij is liigqt weder in goed humeur te dragt f. in den ser. <:=frhkder inarkiezin de Porn pad,.ur.
brengen. z. ook cui í'. -- [ Anat. ] P- d' Ad am, — P0l1PADOUIt, ni s leine brei- of werkzak iii. der daadamsappel, keelknobbe i in., verhevenheid van 't mes. — [[1. n.] Pur perroode kotinga of zijdestaart in.
schildvormig kraakbeen des strottenhoofds (thyPompe, f. Pracht, staatsie, praalvertooning.
roïde, noeud de la borgti). -- [Cuffs.] Hart n. van praal f., luister, pronk in. P- royale, koninklijke
kool, van kropsalade, krop f. -.- I 'Pech.] Knop rn. pracht. La p- des nieubles, des habits, de praal
La p- dune canne, de knop van een.' rotting. in meubelen, kleederen. P- funèbre, lijkstaatsie,
Les p-s d' un chenet, de knoppen van een haard- begrafenispraal. — (fig.) La p- du style, du dis
ijzer. — [Mar.] P- de mat, kloot m. van den mast.
de peon/c, cle verhevenheid van den stijl. —-cours,
P- de flarritne, de girouette, druif 1. van een' wim- l►oMiPES, f. pl. JJdelheden f. pl.: Renoncer an inonpelstok, van een' vleugel. P- de pavilion, kloot of de et b ses p-, de wereld en, hare ijdelheden vaasknop van den vlaggestok. P-s de racage of de ra wel zeg g en. -- (poét.) Les p- du soleil, de luie rakkeklootjes n. pl. P- gougées, scant klootjes.-ques, ter in. der zon.
P- d'état, muis van het stag ; stagnzuis f. P-s dc
Pt)MPE, t. [Hydraul.] Poïnp, gewone pomp, slagtournevire, muizen van de kabelaring.
pomp f. Corps de p-, Corps dune p-, pompbuis t.
Pommé, ni., gebruikel ker CIDRE . — POIiI- Piston, Soupape d'tine p-, zuiger ni., klep f. eens's °
iné, e, adj. (en part. passé van pommer): Laitue pomp. Le jeu des clapets dune p-, de beweging,
p-e, kropsalade f. Choux p-s, sluitkool f. — (fig. werking der pompkleppen. P- aspirante, foiilariet fain.) C'est tin lou p-, 't is een volslagen gek. te, zuig -, perspomp. P- élévatoire, hefpomp. P- it
Pommeau, in. [Tech.] Zadelknop; -- degen - feu, ar vvapeur (nu Machine a vapeur), stoomknop m. -- [Anat.] Kuit f. (van het been.).
pomp f., stoom- niachine. P- It feu, door stoom bePommeler (se), v. pr. Zich met witte en wocen pomptoestel, die 't water opheft en door de
rj1 ijsachtige wolkjes (zoogenaamde schapewolkjes) verschillende gedeelten sever stad verspreidt. P- a
bedekken (van de lucht). -- zippelqraawwe vlekken incendie of d'incendie, P- ; fete, brandspuil f.
krijgen, appelgraauw worden (van paarden) . — P- domestique, huispomp. P- portative, drataclhtr? e
Het part. passé is ook adj.: Ciel ponlmelé, lucht f. spuit. P- alimentaire, voedingspomp (der stoommet schapewolkjes. Cheval dun gris p- , appel
machine). P- d'épuisemernt, lenspomp. P- marchan1
paard n. -- (Lor. prov.) Ternps p- et-grauw à bras, handpornp, floor menschenhanden in bewefemme fardée ere sort pas de longue durée, echa- ging gebragte pomp. P- is simple, á double elfet,
pewolhjes en eerre geblankette vrouw duren niet lang. pomp van enkele werking (niet voortdurender
Pommelette, f. (verklw. van pomme) Appel- straal), van dubbele werking. P- chapelet, Ptj e n., kleine appel m.
rouet et á chaine, kettingpomp. --- [Mar.] P- ro)Pomt nelière, f. [ V étér.] Aanvangende lonrg- ale. pomp niet dubbelen zuider (op groote .schepen).
ontsteki-ng bij 't rundvee; longontsteking f.
P- d'étrave, stevenpornp. P- a laver, spoelpomp.
Pommelle, f. [Tech.] Rooster m., rooster- P- brisee pour la Gale, kromme of gebogen pomp
blik n., rond geslagen plaatje met gaatjes aan 't voor 't ruim. ruimpomp. P- b decharger ('eau de
einde tiener pijp of buis, om 't vuil tegen te hou
la Gale. lenspomp. La p- a peis, de pomp (leeft
vloeistof door te laten. -- Werktuig-den water. La p- est gon gée, de pomp is onklaar, minder leërtouwers om 't leder te krispelen of er de stopt. La p- est éventée, de pomp slaat lucht, is
nerf op te doen komen. — Houten wigje n. , dat lek. La p- est tranche, haute, de pomp is lens.
de steengroefwerker naast de ijzeren wig indrijft, Affranchir la p-, lens pompen. Charger la p-, waom den steen te doen springen.
ter boven in de pomp gieten. Charge la p- ! girl
Pornrner, V. a. [Hort.] Zich sluiten, kroppen wat laf in de pomp! A la p-! sta bij de pomp!
krijgen, kroppen (van kool en kropsalade): Ces pompen ! Barre de p-, ijzeren pompstang I. Sonde
choux commencent it p-, deze kool begint te sluiten. de p-, peilstok m. van de pomp. Rouane de p-.
Pomineraie, f. [Hort.] Appelboomgaard m. pompboor f. Dale de p-, pompdaal f. — [Phys.]
— Werktuig n. om appelen en peren te plukken, P- pneumatique, 'Cl air, de Boyle, luchtpomp f., z.
oo ftplukker in.
PNEUMATIQCE. — [Chin.] P- a sein, borstglas, zuig
Pommeter, v. a. (Bias.] Met bolletjes omzet (om de overtollige melk uit ire vrouwen -glasn.
ten. [Pèche], z . PIE TINER (en lees daar sable
te verwijderen). -- [Econ.] P- de celliers,-borsten
in plaats van cable). — Het part. passé is ook steekhevel m., wijnkooperspomp.— [Brass.] P- 5 caadj.: [Blas.J Croix pommetée (of bourdonnée), barer, moutkuippomp. P- a, jeler trempe, pomp),
bolkruis, appelkruis n., een verkort kruis met een' die het bier uit den ketel in 't koelval brengt. —
bol of knop aan elk uiteinde. Croix cléchée, vidée [Tech.j Couteau t p-, mes n. met eenti vege. Canif
at p-e , Tonlouser- kruis. Pièce p-e , 'snel kleine
1 p-, pen•nernes n., welks lemmer in 't heft schuift.
-
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— [%Ius.] Verlengstuk n. aan blaas-instvunzenten,
dat men op en neer kan schuiven.
Pomper, V. a. Pompen, uitpompen, leêgpornPen: P- I'eeu dun vaisseau, het water uit een
schip pompen. P- lair du récipient de la machine
pneumaticlue, de lucht uit den ontvange r of de
klok der luchtpomp pompen. — (bij uitbreiding)
Le soleil ponlpe les vapeurs, de zon trekt de dampen in de hoogte. Ces corps pompent l'humi_dité,
olie ligchamen zuigen het vocht in. — ( fig.) P- qn.,
iemand polsen, uitvragen, uit/waren. P- un secret,
een geheim uitlokken. — Ook als v. n. gebruikt:
On a pompé toute la nuit, men heeft den ganschen
nacht gepompt. Quand Ie navire fait eau, it faut
p- I tour de bras, als het schip water maakt, moet
meen voortdurend pompen. — ( fig. et pop.) Cet
ioinnie alma a p -, die man pooit gaa rne, is een
drinkebroer of pooier.
Pomperie, f. Kunst f. des pomprnakers; pomprnakerij; brandspuitmakerij f.; -- het pompwerk;
het pompen, het spuiten.
Pompeuseinent, ode. Op prachtige, luister
wijze, met praal, met pronk of pracht, heer -ijke
statig; -- (lig.) met verhevenheid, met hoog--lijk,
rÍravendheid. — Pompeux, ease, adj. Prachlig, schitterend, pronkend, pralend, statig, keerlijk, luisterrijk: Entrée p-euse, statige, prachtige intogt m. Têtes p-euses, schitterende feesten n.
pl. Iastre p- du jour, het schitterende daggesternie, (le luisterrijke dagtoorts f. --- ( fig.) Verheven, statij; hoogdravend, gezwollen. Style p-, verhevene,
édele stijl m. Vers l)-, fraaiklinkende, hoogdravende verzen n. pl. Paroles. Expressions p-euses, geollen. =oogd (/t•(nde u_tr-orden, n pl., uitdrukkin!,en, f. pl. ; loges p-, zeer groote, overdreven lof in.
f aliniatias p- , winderige , zirnlédirle woorden
hoogdravende wartaal f.
Ponnpholyx, in. [Chin,] Linkbloernen, galniet-bloemen, lichte vlokken f. pl. van z ink-oxpde.[Mécl.] Uitslag n. van blaartjes zonder koorts of
ontsteking.
Pompier, in. Pompmaker; br°andspuitrnaker;
— pmrnpinecster, opzigtei over de openbare pornpen en spuiten eener slag. — Brandspuitgast, be(lienaar der brandspuit, spuitgast ril. P -s, Sapeurs
-j)-s,,. gewapende spuitgasten, pornpier°s n. pl. (te
Parijs en in andere p oole steden erne soort van
politie-soldaten).
:!

,

„

Pomnpile of Poinpyle, rn. [IE. n. j Graafweep f.—Posupiliens of Poiupyliens, nl. pl.
[_.1=i n.] Graafu'espsoorten f. pl.
Pompon, in. Klein sieraad ll. als vr ouwenhoofdtooi of kleedertooi, opschik in. P-s de dia
diamanten- hoofdtooi ril. --- [Mil.] Nollen-ilath,
kuif f. op (le sjako, p o m p o n ni. — t 5 (Jig.) Ge-

zachte sierlijkheid f. van stijl. — Poinponner,
v. a. filet pompons versieren, kleine tooisels aaïrbiengen. — (bij uitbreiding) P- nu enfant, une
jeune lilie, een kind, een jongt meisje opschikken.
- (fitt.) P- son style, zijnen still met sieraden overladen.. -- sE, 110311'O]NNER, V. pr. Zich opschikken,
zich too jen. — liet part. passe is ook adj.: FeniD le kien ponnhonnée, zeer opgeschikte vrouw.
Pompyle, Ponrpylieus, :. P0MPIL--.
Ponande, f., Pouandé, in. [Anc. adm.]

1PONI)1RAL,.
of glad makers. P- Ia vaisselle d'argent, het zilveren tafelgoed met puimsteen afwrijven. P- le parchemie, de (met krijt of gebluschte-kalkpoeder bestrooide) perkamentvellen niet puimsteen glad wrrj
ven. P- un chapeau, le cuir, een' hoed, het leder
met puimsteen e (Tenen, van alle ongelijkheden zulveren. — [Manuf.] P- une toile, een stuk lijnwaad
met merkinkt teekenen. — [Dess.] Doorstuivenn,
doorgeprikte teekeningen of lijnen bladen met kolensto f sponsen, met houtskoolsto f sponsen. — Poucette, f. (verklw. van ponce) Sponszakje n., z.
PONCE. — Poneeur, m. [Tech.] Wrijver, gladmaker riet puimsteen. -- Fonceux, enge, adj.
Puimsteenachtig, met puimsteen gemengd.
Ponehe, In., z. PUNCH.
Poneirade, m. [Bot.], z. v. a. MÉLISSL.
Poncire, m. [Bot. ] Groote, welriekende ei. -

troen of limoen, waarvan men de kon stuur bereidt,

die écorce de citron wordt geheeten. — Citroen-

boom m., die deze vrucht voortbrengt.
Ponds, in. [Dess., Tech.] Doorgeprikte teekening f., d000rgepr.ikt ljnenblad n., waarover men
met het sponszakje (ponce) wrijft. --(fig.) Elke teekening of schilderij f., waarin neen een' zékeren
slendergang, eene te zeer in 't oog vallende kopij
bespeurt: Ce peintre na clu'un p -, ne fail que du
p-, die schilder heeft maar ééne vaststaande manier.
Ponetifère, adj. [ Didact. ] Met stippen of
punten voorzien, gestippeld. — Ponctictilé, e,
adj. [Didact.] Met zeer kleine stippen geteekend,
fijn gestippeld. -- Ponetiforme, adj. [Didact.J
Punt- of, strpvorrnig. --- Ponetigère, adj., z.v.a.
PONC.l• IFEJIE.

Ponetion, f. [Chin.] Steek m., opening door
middel van een' prik of steek van de wanden eener
natuurlijke of toevallige holte, ter ontlasting van
de daarin beslotene vloeistof, punctie , pun ct u u r f.: 'iri z. (le punctuur des onderbuiks ter aftapping van het water.
Ponctipenne, adj. [H. n.] Alet gestippelde of
fijn gevlekte vederen.
Ponetnalité, f. Stiptheid, naauwkeurigheid,
naawwgezetheid, groote oplettendheid, gestrengheid
in t handhaven der orde, punctualiteit f. Sa
p- s'étend jusqu'aux inoindres choses, zijne stipt heid strekt zich uit tot de geringste zaken. 11 a
11110 grande p- a faire tout ce qu'il a promis, hij
vervult alles, wat hij beloofd heeft, met de uiterste naauwgezetheid. — Pouctuateur, ni. [H.
eed.], z. V. a. POIN EU1I. -- Pouetnation, f.
[Gram.] Het plaatsen der zin- en scheidteekens,
teekenzetting; kennis van de plaatsing der teekens,
p u n c t u á t i e f. Les règles de la p -, de regels der
teekenzetting. — Ook: de ieekens zelven: Mettre
la p-, de zin- en scheidteekens plaatsen. — Punten n. pl., die de klinkletters vervangen in 't hebreeuwsch en enkele andere oosterse/is talen. —
[Mus.] Het puncteren; kunst f. van 't punctéren.
— Ponetné, e, adj. (en part. passé van ponctoer): Manuscrit mal p -, handschrift, waarin de
zin- en scheidteekens slecht geplaatst zijn, slecht
gepunctueerrd manuscript n. --I,igne p-e.
stippellijn f. — (fig.) Cpn homme p- et virgulé, een
overdreven, kleingeestig stipt rnensch. — [H. n.,
Bot.] Aile p-e, met punten of zeer kleine vlekken
geteekende vleugel ni. Feuille p-e, gestippeld blad n.
— [(; ►•arid.] Un i p-, eene i met een punt of stip
daarop. — PONCTUE, M. [Fl. n.] Gevlekte knor haan n1.; gestippelde wentelaa r° of meirval m. —
Ponetnée, f. Gevlekte hagedis t. — Ponetuel,
Ie, adj. Stipt, zeer naauwkeurig, streng, punte1[jk, punctueel: 11 est p- en tout, hi is stilrt
in alles. --- Ponetuelleineut, adv. Stiptelyk,
naauwkeurig, op naauwkeurige wijze. — Ponctuer, v. a. [ Gram. ] De zin- en scheidteekens
plaatsen; (le regels der punctuatie in acht nemen,
pun c t u é rr e n. -- (absol.) 11 ne salt pas p-, hi,
verstaat de teekenzetting niet. — [Mus.] De rus
aanduiden, p u n c t é r e n.
-tenvrdlig
Pondag, m. Helling f. van eerie ader in eene
steen kolenmijn.
Pondage, m. lonnegeld n., belasting f. op
iedere ton goederen in Engeland.
Pondaison, f. [N. n.] liet eijerleggen; legíijd m. der vogels.

.Aanteekening f. aan 't hoofd eerier rekening.
Ponant, in. liet westen (occident); ook: (le
Atlantische oceaan in. (in tegenstelling mettle Phd(lellandsche zee, die men la roer du levant heet).
---- Ponantais, Ponantin, m. (bij de bevaar Iers nier 1lliddellandsche zee) YVestersch zeeman, 1
Zeeman van 't westen, van den ,illantische-n oceaan.
Potteage , m. Polijsiinfl of wrijf in,g f. niet
pteirrsteen. — Het sponsen met houtskoolstof. —
Ponce, f. [Minér.] Puim- of dr j fsteen its. (ook
Pierre-t)- (jeheeten) . — [ Dens.] Met fijn houtskool
gevuld zakje, om door middel van een doorprikt
Papier de onz.trekken van teekeningen, of ook linen,
voort te brengen, spons^a> je n. --- [ Corn., Fabr.]
Teekenzwarl n.. merk-inkt sin. (tot werking der 1
stukken lijnwaad). i
Poneeau, in. [Bot.] (pop.) lslaproos f. (co(Juelicot) . --- [Arch. j Brugje ii. van één' boog over
eene beek, gracht, enz. — PONCE&U, adj. Hoogrood,
klaprozenrood: Ruban p -, Ruban couleur de p -,
Ponderabilité, f. [Didact.:] Weegbaarheid f.
hoogrood lint. — Ook als subst. in dien zin: Le
Ponderable, adj. Weegbaar. -- Pond ép- esl une des couleurs les plus éclatantes. -Ponei r, v. a. [Tech.] Met puimsteen afwrijven 1 ral, e, mij. Tot gewipt betrekkelijk. -- ;4 Pon,
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PON1ÉRANT
dérant, adj. Zwaarwigtig, geldig: Preuves p-es,
geldige, wigtige bewijzen n. pl. -- Pondérateur,
trice, adj. Het evenwigt bewarend, elkander opwegend: Pouvoirs p-s, elkander opwegende magten.
Pondération, f. [Phys.] Evenwigt a. —[Point.,
Sculp.] 41gemeene harmonie f. tusschen de zaaienstellende cleelen van een geheel, evenwigt in de hou
bewegingen eenei figuur. — [Polit.]-dinge
La p- des pouvoirs de 1'Etat, het evenwigt der
staatsmagten. — Ponderer, V. a. in evenwigt
plaatsen. — (fig.) P- les pouvoirs de l'Etat, de
staatsmagten in evenwigt brengen 0/ houden. —
SE PONDERER, V. pr. Elkander opwegen of in
evenwigt houden. -- liet part. passé is ook adj.:
Pouvoirs Bien pondérés, in behoorlijk evenwigt
gebragte , elkander goed opwegende marten. -}- Pondéreux, ease, adj. Zwaar, zwaarwigtig.
— t Pondérosité, f. Zwaarte, zwaarwi,gtigheid f. — Popdeur, eiace, adj. (zelden dan in
't vrouwelijk voorkomend): Legvogel in., leghen f.
--- (pop.) brouw, die veel kinderen krijgt, leghen,.
— PONDEUSE, f. [Bot. ] (pop .), z. v. a. UBERGi\E.
Pondre, V. a. Leggen, en,jeren leggen: Poule
qui pond ses oeufs, hen, die hare eijeren legt. —
(absol.) La tortue pond dans Ie sable, de schildpad

legt hare ejeren in 't zand. — (Loc. prov.) P- ses
oeufs.. stil van zijn vermogen leven, err warmpjes
in zitten-, zijne schaapjes op het drooge hebben. —
Pondu, e, adj. (en part. passé van Mondre): Des

oeufs tout frais p-s, versch gelegde efjeren n. pl. -(pop.) V'oil(.t qui est iaen p-, dat is een schoone

inval: dat is een mooi stuk werk.
Popent, nl. [1.1. eccl.] Kardinaal-rapporteur
of berigtgever aan 't 11,9f van, home. — z. ook PON ANT.
Ponere, in. [l:1. n.( Stekelmier f.
Poney of Poeet, in. Langharig paardje 11.
in Ierland en Scftotlr nd, klepper, hit, p o n e y nl.
Pon-wer, t,. a. TJ"ater inzuigen (van leder). —
SE PONGEP., V. pr. Met water doortrokken worden:
Le euir mat preparé est sujet à se p-, slecht be'reid leder is onderhevig aan water in te zuigen.
Popgo, fl1. [1-1. n.] Pongo in., z. v. a. BARRIS.
Poene, f. [INa.vig.] Poon f., platbodmd vaartuigje.

Ponsif, ni., z. v. a. P>O Tcis.
Pont, ni. Brug f. P- de Pierre, de buis, de Ier,
de corde, de jour, steenzen, houten, ijzeren brug,
touwbrug, rietbrug. Les arches, Les piles dun p-,
de bogen, de pijlers van eerre brug. P- de bateaux,
schipbrurj. P- volant, gierbrug; schuifbrug. P- tou;°nant, draaibrug. P- suspendu, hangbrug, hettingb7 ug. P= levis, wip-, ophaalbriurs, valbrug. P- dorwant, vaste brug. P- flottant, P- de radeaux, vlot
aa fléclle, wipbrug. P- de tonneaux et rte-brug.P
cordages, ton.nenbrurl. P- coulant, rolbrug, ponton trein ni. P- de pilotis, de ehevalets, brug op palen, op schragen. -- P- i), bascule, z. BASCULE. —
[Admin.] P-s et chaussées, z. CHAUSSEE. —[Anat.]
.

P - de Varole, z. MÉSOCEPHALE. -- [Cord.] Brug f.,

planken f. pl. voor liet spinrad. — [Fond.] P- de
cloche, middelboog nl. van eerre klok. — [Hor).]

Soort van galg f. in uurwerken., die de raderen
draagt. — [Jeu] Faire un p-, eene brug maken
(eenige kaarten zoodanig buigen, dat hij, `die coupéren of afnemen moet, schier genoodzaakt is dit te
doen ter plaatse waar neen 't begeert). — [elan.]
P- levis, steigerende sprong m. van 't paard. -- [Mar.] Dek, verdek U. Vaisseau à deux, à
trois p-s, tweedeks-, driedeksschip n., driedekker in.
Entre p- , tusschendeks. Faux p-, koebrugdek, koebrug. Demi p-, halfdek (gaillard). P- a caille-

botis, roosterwerk n. over den kuil, kuil ail. tusschen de loopplanken. P- volant, loos dek, ban-

jert ni., hangstelling f. P- coupé, gebroken (lek.

P- de cordage, vinkenet n., touwdek over den kuil.
P- courant, P- entier, gladdek. P- à batterie, bat-

terijdek. -- [Org.] Basis f. of voet m. der orgel
[Taill.] Klep, broekklep, voorbroek f. —-pijen.
(Loe. fig. et prov.) Laisser passer 1'eau sous les
p-s, violen laten zorgen, Gods water over Gods

akker laten loopen. z. PNNE, EAU, FOIRE, OR. ---

t,Anc. loc. prov.) 11 est. sur Ie pont de Sainte Lai'me, de waterlanders zijn b ij hem aan glen dijk: hij
is op het punt van te gaan weerren.
Pontae, in. Donkerroode, zware fransclie wijn
(naar 't gelijknamiq oord in Zuid- .Frankrijk),
;apontak in.
Pontade, f. [Constr.'( )let nesten: ophah:king f.

op (!e dra glen.

---
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Positail, nn. [3J. n.] Eidereend f. (die 't eiderdons oplevert).
Pontal, ni. [Mar.] Holle, diepte f. van 't ruim.
Ponte, f. [H. n.] Het eijerleggen, het leggen.
- legtijd in . ; — legsel n., de gezamenlijke e fieren,
die een vogel, eerre schildpad, enz. gelegd heeft. —
[itilinér.] , z. v. a. SALBAN DE. — PONTE , In. [Jeu]
Harten- of ruitenaas n., als ie troef in 't omber spel, in geval de roode kleur troef is. — In somsnipe hazardspelen: (Ie pointeur, zetter, speler m.
(met betrekking tot den bankhouder).
Ponté, e, adj. (en part. passé van ponten):
Navire p-, gedekt schip, schip n. met een dek of
met dekken.
Pooteau, m. [Tech.] Stoelbalk in. (van 't ge
-touwdes
zijdewevers) .
Pontédère, Pontédérie, f. [Bot.] Soort
van narcisplant f.
Ponteler, v. a. [Tech.] De stoelbalken. planeten (bij 't stellen van 't zijdeweefgetouw) .
Pontenage, in., z. POPTONNAGE.
Ponter, v. a. [Constr. nay.] liet dek of tie

dekken leggen, dekken, van dekken voorzien. —
[Jeu] Tegen den bankier spelen (in 't phiarao,
bassette, enz.), zetten, p o i n t é r e n.
Pontet,m. [Arqueb.j : P- de sous-garde, knop ni.

van den geweerbeugel. P- de fourreau de sabre,
ring in. of bovenbeslag n. van de sabelscheeile. Pde virale de baïonnette, neus in. van den bajonetring. (van den tabak.
Pontiare, t'. (pr. ti..^ ci) Een der oude namen
Ponticule, nl. (cerlilw. van pont) Brugje n.,

kleine brug.
Pontife, in. [HI. arre.] iioogepriester, opper
Aaron fut Ie premier p- des juifs.-priestm.:
Aaron was de eerste hoogepriester der joden. Les
anciens Romains avaient leurs p-s, de oude Bomeinen hadden hunne p o n t i f i c e s of opperpriesters. C.ésar é(ait granfi p-, Ccesar was opperste
priester. — [Cath.] Souverain l)-, roomsche opper priester, priestervorst, de paus in. — Ook: bis
prelaat in, 't algemeen. --- PONTIFES of-schop,
Frères du pont, Frères pontifes, Frères pontitices,
bruggenbouwers m. pl., eerre orde van hospitalieten.
die zich inz. niet het bouwen van bruggen over
de rivieren en 't beschermen der reizigers bézilq
hielden. -- Pontifical, e, adj. Iloogepricsterl)jk;
bisschoppelijk; priesterlijk. Le ti One p-, de pauselijke troon m. — PONTIFICAL, m. [Liturg.] Kerk
-

dat de pligten of verrigtingen eens bis -boekn.,
bevat (onder Clemens VIII. in 1P96 ver -schop
-- Pontifcalem eut, adv. Op hooge--schen).
of opperpriester) jke wijze, hoogepriesterlijk, bis
— Pontificat, m. Iloogepriester--schopelijk.
schap, opperpriesterschap, inz. pausschap n., pauselijke waardigheid f., p o iz t i f i c a a t n. Aspirer
au p-, naar de pauselijke waardigheid dingen of
streven. — T jdduua° dier waardigheid: Sous le pde Lion X., onder 't pausschap van Leo X. —
Pontiiicatif, ive, adj. [Ti. anc.] Tot opper priester' of p ó n ti f e x verheffend of makend.
Pontifier, v. n. [Liturg.] De opperpriesterljke
bediening vervullen; als opperpriester dienst doen.
— t PONTIFIEII, V. a. ml het pontificaat or dc
pauselijke waardigheid verhelen.
Pontil, m. [Tech], z. POINTIL.
Postilles, f. p1., z. ÉPON'TILLES.
Pontiller, v. a., z. I'OIN'TILLER.
Pootins, adj. m. pl.: Marais p-, pontinisclu
of pontijnsche moerassen n. pl., eene moerassige
landstreek, zuidwaarts van Rome.
Pontigae, adj. [H[. n.]: Rat p-, hermel-ijnn n.
(hermine).
Pont-levis, m., z. onder PONT.
Pont-neuf, m. Algemeen bekend straatliedje ii.
(met zinspeling op den Pont-neuf te Parijs, op
welke brug weleer door de liedjeszangers zulke
Liedjes gezongen en verkocht werden) .
Pontoise, (naam eener fransche stad) (Prov.):
Avoir fair de revenir de P-, er onthutst, bedrem
-meld
uitzien.
Ponton, in. [Mar.] Kielligter, ligter, onder
pont, vlotschuit t. P- (t-legr,pontm.;—
creuser, baggerpraam f. -- [Mil.] Schipbrug, pon
koperen ponton, ponton. — [11. nail.]-tonbrugf.;
Schip it. voor krijgsgevangenen, ponton. — Ex
PONTON, loc. adv. Pontonsgew(js, pontonvorniig:
Enilaarcation en p-, hout- of ponatoail1Cr)nirie
, sleep,

4.; *
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hoot o f praam, schouw f. met zegt opstaande boorden. • Pontonnage, m. [Navig.] Veergeld,
Tolgeld n., tol m. — Pontonnier . nl . [Nav1g.]
Wraken, schipper op een' kielligter; — veerman;
tolwachter; baggerman; opzigter nl. der baggerlieden. -- [1^f1i1.] Schipbrugbouwer, soldaat met de
dienst der pontons belast, p o n t o n n i e r ni.
Pontuseau, m. [Tech.] Metalen roede, over de
koperdraden der papi,ervormen. — PONTUSEAUX nl .
pl. Strepen, die deze op het papier nalaten.
Pope, m. [H. rel.] Priester der graeksche kerk
rn Rusland, p o p e ni. -- [ Ant. rom. ] O fferslagter,
(kat m.
o fJerpriester m.
,

Pope, m. [ 11. ii.] Uroote jaguar ni. of tiggerPopeline, i. [Com.] Halfzlden stof f. uit

zijde en wol of katoen, inz. in Ierland vervaardigd, poplins f. pl., popeline f.
-}- Popine, f. Pop; — kroeg f.
+ I'opiner (se), v. pr. Zich opschikken.
Popinette, f. [H. n.] Een der volksnamen van
(.le langstaartige mees f. (mésange à longue queu().
Poplité, e, Po p litaire, Poplitique, adj.
Anat.] Tot den kniehoog behoorend, aan den knie boog aanwezig: Muscle p-, knieboogspier f.
Poppysine, m. [Man.] Het smakken met de
tong, aanmoedigend geluid n. dat de ruiter et
elen mond maakt.
Populace, f. (weleer m.) Uraauw, gemeen n.,
de laagste volksklasse f.. de volkshoop m., gepeupel n. I1 y a une émotion parmi la p-, er is een
oploop' onder het gemeen. — Populacerie, t.
Zeden, gewoonten, manieren f. pl. van 't gepeupel. — - Populaeler, ière, add. dan de volksklasse o f 't ,q epeupel eigen, gemeen, onedel, laag.
Stele p-, platte volksstjl m. — Zich met het volk
gemeenn, makend, liet gemeen vleijend om 't voor
zich te winnen : I1 West pas populaire, it West
ue p-, hij is geen vollesvriend, hij zs niet meer
an een volksvlegel .
Populage, in. Bot.] Watergoudsbloem f.
Populaire, adj. liet volk betreffend, tot liet
tolk behoorend, aan het volk eigen, volksmatig,
populair: Opinion ,p-, volksmeening f. Erreur
volksdwali-ng f. Prejugé p-, volksvooroordeel n.
Lssemblement p-, volksbijeenkomst I. — Maladies
p-s, volksziekten, volkskwalen f. pl. -- Gouvernement, Etat p-, volksregéring f., volksstaat m. —
Onder de bevatting van den grooten volkshoop val
algemeen verstaanbaar of nuttig: Rendre la-lend,
science p-, de wetenschap populair, voor iedereen
toegankelijk, voor 't volk verstaanbaar maken.
Eloquence p-, voor 't volk geschikte, op 't volk
ind^rukmakende welsprekendheid f, — Volkslievend,
volksbelievend, minnelfjk, gemeenzaam, genaakbaar,
bij 't volk bemind, p op u IC i r: Se rendre p-, zich
populair, bij 't volk gezien, bemind maken. Un
homme p-, een populair, volksbelievend, voor allen
,

genaakbaar man, een volksvriend. — $ POPULAIRE, m. De gemeene man, z. v. a. POPULACE . —
Populairement, adv. Op populaire wijze, als

het volk, als de gemeene man, op algemeen verstaan
wijze; op volksbeli.evende wjze: Vivre p-, als-bare
de gemeene man leven. On dit p-..., men zegt in
de volkstaal, in 't gemeene leven... S'exprimer p-,
zich algemeen verstaanbaar uitdrukken. Parley p-,
op volksbelievende wijze spreken. — Popularisation, f. Het populair maken; populair-making f. —
r maken, algemeen
Populariser, V. a.
verstaanbaar of nuttig =*bij t volk in gunst
brengen, p o p u l a r i s é r e n. P- In science, de
wetenschap onder 't bereik van 't volk brengen,
haar onder 't volk verspreiden. Une telle conduite
ne pouvait manquer de le p-, zulk een gedrag
moest hem wel by 't volk in gunst brengen. — SE
POPULARISER , V. P. Zich bij 't volk bemind maken,
zich in de gunst van 't volk dringen; — algemeen
ander' 't volk verspreid worden. I1 se popularise,
hij dringt zich in de volksgunst, hij wint de volksgenegenheid. Les sciences se po p ularisent tous les
lours, de wetenscha ppen worden dagelijks meer
en nicer onder 't volk verspreid. — -}- Popularlsme, m. Lage volksbel/eying, volksvle2jjer2i f. —
Volksregéring f. (gouvernement populaire). - Popularité, f. Volksbelieving, minzaamheid jegens
rleringeren, genaakbaarheid; volksliefde, volksgunst;
— algemeene verstaanbaarheid of bevatteli,jkheid,
algemeene nuttigheid, volksmatigheid f., volkstoon m., volkstaal, p o p it (a r 1 t e i t f. — Popiij

lation, f. Bevolking, volksinenigte, populatie f.
Ce pays, Cette vilie a one grande p-, dit land,
deze stad heeft eene groote bevolking. Excès de p-,
overbevolking. — Soulever les p-s, de bevolkingen,

de volken in opstand brengen.
Po p uléum. nl. (pr. —ome) [Pharm.] Populierzal f f. — Ook als adj ..' Onguent p-.
Populeux, ease, adj. Volkrijk, sterkt bevolkt:
Cité grande et p- euse, groote en volkrijke stad t.

— Populicide, adj. Volksdoodend, verderfelkjk
voor 't volk, het volksgeluk verwoestend: Lol p-,
volksmoordende wet f. — els subst. Volksmoorder m., verwoester van 't volksgeluk, van de volkswelvaart. — Misdaad f. tegen 't volksbelang.
Populicole, adj. [11. n.] Op populieren- Ievend. — Populine, f. kristalliseerbaar bestand
n. uit de bladeren- en d°n bast van populi.e--del
ren, populine f.
Populo, m. (pop.) Dik, vet, mollig kind, vet
molletje n. -- Soort van• likeur .
. Popuulosité, I. j'olkrjkheid, sterke bevolki ng f.
Poque, nu. [Jeu] Het pogchen, pochspel n.
(zeker kaartspel) . Avoir un p-, Avoir p-, poch -

kaar ten hebben, poriehen; -- 1 azen, 3 heeren, l vrouwen, enz. hebben. Montrer sa p-, zone pochkaarten,
toonen, open leggen. — Poclipot e n., bakje, waarin
ieder speler zijn' inzet legt. — Poquer, V. n. Por- chen, z. vi. a. Avoir une p -. -- (in 't balspel) Eenen

bal tegen een' anderen slaan, zoodat hij blijft liggen.

Poracé, e, adj., z. PORRACE.
Porane, f. [Bot.] Indische winde f.
Pore, m. (pr por vóór een' medeklinkee, doelt
voor eene klink/etter of stomme h, alsook op 't
einde van den zin pr. pork) [H. n.] Varken-,
zwijn n. (cochon). Les Juifs, Les Tures ne mangent point de chair de p-, de Joden, de Turken
eten geen varkensvleesch. Soie de p-, varkens
n., varkensborstels m. pl. — Varkensvleescli n.:-har
Manger du p- frais, versch varkensvleesch eten. —
(fig et tam.) Morsig en schrokkig mensch n. —
(Loc. prov. et pop.) 11 est comme le p- u I'au ge,
h# leeft als een vogeltje in zijne kooi, als eeoo
vzschje in 't water: hij heeft alles naar wensch. —
[H. n.] P- marin, P- de mer, z. V. a. MARSOUIN
en DAUPHIN . P- de Guinée, guineesch varken n.

P- de rivière, z. V. a. CAPIVERD, CABIAI. P- sau-

vage, wild zwijn n. (sanglier). P- marl, z. V. a.
POUL E sultane. — [Mil.] Tête de p-, wigvormige
slagorde, wig f. — [Tech.] , z. v. a. COCHON . —
Vergaarbak m. voor den gewasschen en tot poeder
gebragten erts.
Porcelaine, f. Porselein n. P- de la Chine,
du Japon, d'Europe, de Saxe, chineesch, japansch.
europeesch, saksisch porselein. — Peindre, Borer
sur p-, op porselein schilderen, vergulden. Terre
à p-, porseleinaarde f. — Porseleinen vaas f.: Il a
beaucoup de p-s, de très belles p-s, hij heeft vele,
zeer schoone porseleinen vazen. — [Corn.] Zeer
schoon indisch wit katoendoek, porseleindoek n. —
[H. n.] Porseleinschelp, porseleinslak f. P- vert,
westindische goudkever m. — [ Méd• ] , z. v. a.
ESSÉRA . — Ook als adj.: Cheval p-, grijs en blaauw
gevlekt paard n. —Poreelainier, in., -ière, f.
Porseleinverkooper m., - verkoopster f. — Porcelanisé, e, adj. Tot porselein geworden, in por
veranderd. — Poreelanite, f. [H. n.:)-selin
Versteende porseleinschelp f.
Poreelet, m. [H. n.] , Z. v. a. CL OPORT E. P- des
Indes, z. v. a. CABIAL--[Bot.], z. v. a. JUSQUTAME.
Porcelie, f. [ Bot. ] Peruaansche flesschen-

boom m., pored/ia f.

Poreellane, f. [H. n.1 Porseleinkreeft m.
Porcellanite, f. [M iner .] Soort van jaspis ni.
(ook jaspe p- geheeten). (kruid e.
Porcelle of Porcellite, f. Gevlekt varkens Porcellion, m. [H. n.] Soort van pissebed f.

Pore-épic, m. (pr. por-ké-pik) [H. n.] Ste-

kelvarken n.

Porehaison, f. [Véner .] Vetheid f. van 't
wild zw n (ook PORCHAITON geheeten). — Jagttijd ire .
der wilde zwijnen.
Porche,m. [Arch.] Voorportaal n. (van een tempel, kerk of ander groot gebouw), ingang m. Il
n'entra pas dans l'église, it se tint au p-, hij ging
niet in de kerk, hij bleef in 't portaal staan.
Poreher, m. Varkens- of zwijnenhoeder , var
.

-

kensdrjjver m. — (fig. et fam.) Lomperd, buffel m.

PORT.

POROHf E

purperkleurige gordels of barden. — Porph rure, adj. [11. n.] 11let purperkleurigen staart.
Porpite, f. [H. n.] Soort van cirkel- of eiroede
versteende sponskoraal n., p o r p i e t m.
Porque, f. [Constr. nay.] Kattespoor n., zwaar°
hout, liggende over de zaadhouten en de tin ikdelling van het schip. P-s acculées, achterste en voorste kattesporen, banden m. pl. in 't zog. P-s de,
fond, middelste of vlakke kattesporen, banden in
't ruim. P- oblique, steunder m. vara het diago
Fausse p-, Demi p-, loos,-nal(ifsepgvrbd.
half kattespoor. — Porgaer, v. a. Van kattesporen voorzien, de kattesporen rnleggeii, vastleggen.
Porracé, e, aclj. [Minér.] Lookgroera, (ileekgroen gelijk prei. — [Méd.] Bile p-e, lookgroene

— Porehère, f. Varkenshoedster f. -- Porcherie, f. Varkens-, zwijnenstal m., varkenskot n.
Porein, e, adj. [ i. n.] vaar 't varken gel -

liend, zwijnachtig.
Pores, nl. pl. [Ph^Ys.] Kleine tusschenruirnten,
welke de molekulen ot zamenstellende deeltjes der
ligchamen van elkander scheiden„ poriën f. p1.:
Les p- du buis, du eerre, des métaux, (le poriën
van 't hout, van 't glas, van de metalen. — [Anat.]
Zweetgaatjes n. pl. der huid, der vliezen. P- cutanés, huidporiën. P- exhalant`, absorbants, uit
inzuigende poriën. — [Bot.] Onrnerk--wasemnd,
ba.ar kleine openingen , waarmede de planten de
lucht en 't vocht opnemen en uitlatenz, planten-poriën.
t Porée, f., z. -v. a. POIREAU.

Porenehynne, m. [Bot.] Poreus planten-cel

gal f . — Porreau, m. [I'ot.] , z. POIREAU.

Porreetion, f. [Cat Ii] Overhandiging, over-

gewassen.
-wefsl
Iet poriën of kleine tusPoreux, ease, 2i1.nde
schenru linten , vol zeer kleine openingen, •ponsachtig, p o r e u s. Taus les corps sopt p-, alle ligehamen hebben poriën, zijn poreus.
Porgy, in. [H. n,] Goudoog n., soort van brasem.
Poriné, e, adj. [H. n.] Vol poriën of .zweet
bij de kegeld

reiking f., eene ceremonie bij 't opdragen der lagere
geestelijke orden, waarbij men den intewilden persoon de voorwerpen van z jne nieuwe waardigheidd
aanbiedt of enkel laat aanraken.
Porrifolié, e, adj. [ Bot. ] AIet lookachtig blad.
Porrigineux, ease, adj. [Méd.] filet zerneluitslag belzebd, p o r r i g i n e u s. — Porrigo, m.
[Méd.] Zemeluitslag n.

-gatjes.

Poristi-ie, ni. [Anc. gom. ] , z. V. a. LE ME.-

Poristique, adj. Op een lemma of hulpstelling

steunenzd, poristisch, porismdtisch.— Methode p-, aanwending der lemmaas of hulpstellingen; — handelwijze om te bepalen langs welke wegen
en op hoeveel aa-izen Wien, de oplossing van een vraacstuk han verkregen, poristzsche methode f.
Porite, m. [H. n.] Soort van madrepóra of
zeestar f. , por -iet m.
Pornographe, n1. [Didact.] Schrijver over de
ontucht, over hoeren j; ontuchtig schrjver.—Schiilder m., die wulpsche, ontuchtige ta fereelen schil
Pornographie, f. Verhandeling f. over-dert.—
ile hoererij. --- Onzedel(lke schilderij of teekenrng f.
— Porno;raphique , adj. Die verhandeling
enz. betreffend, p o r n o g r a j) h -i s e h.

Porocèle, I. [Méd.] Steenbreuk, kraakbeen

uit verhardingen ontstane breuk f.-breuk,valsch

Porodernié, e, (id! [I1. n.] AIet poriën of

!4:i I

.

zzveetraatjes in de huid.

Porodra ne, Ill. [1 1. n.] Versteende eenscha -

1 ige schelp I. aan de Kaap.

Poromphale, f. [Med.] Uitpuiling of zwel

waarin steentjes of verhardin--lingvade,

gen aanwezig zijn , navelsteenbreuk f., p o r d mphalon m., poromphalocéle 1.
Porophore, m. [ Bot. ] Zeer poreus korstos n. — Porophylle, adj. [Bot.] filet poriën
in de bladeren. — Poroptéride, f. [Bot.] Soort
van var'enkruid n. — Porosité, I. Eigenschap
der poreuse ligcharnen, doordringbaarheid, spons
poreusheid, p o r' os i t e i t f.
-achtiged,
Porotique, adj. [: 1èá.] : Médicaments p-s, of
als subst . POROTIQUES , M. pl. Geneesmiddelen n. pl.,

die de voortbrenging van beenweer [callus] tusschen
de gebroken beenderen bevordert, p o r ó t i k a n. pl.
Porphyre, m. [Minér.] Purpersteen m., een
gemengd gesteente van onderscheiden grondstof, niet
omgegroeide veldspaathkristallen enz., porfier, por
n. — [Pharm.] Kleine, doorgaans porphy--phyr
ren tafel, waarop de stoffen tot zeer fijn poeder'
gebrag worden. — [Peint .1 Wrijfsteen nl. -[H. n.] Olijf f., schelp van 't geslacht der toten. Porphyré, e, adj. [H. n.] Por f erachtig gevlekt.

— Porphyrion, ni. [.H. n.], z. V. a . POULE
sultane. — Porphyrique, adj. [Minér.] Por-

/ierachtig; porferhoudend.—Porphyrisation, f.
[Pharm., Peint.] Het fijnwrijven op een' porfieren
wrijfsteen. -- Porphyriser , v. a. [Pharm.,
Peint.] Op den por/iersteen fijn wr'ijven. — SE
PORPHYRISER, V. pr. Tot zeer Tijn poeder ,gewreven
worden, zich zeer fijn laten wrIjven. — Het part.
passé is ook adj.: Couleurs porphy risées, , zeer 1/f ii
gewreven verwen f. pl. — Papier porphyrise, ,geglad,
,q laneerd papier n. — Z'orphyrite, f. [Minér.]
?iItli'iili'i' n. met purperstrepen, p o 1/) h y r i e t D.
— [Bot.] Soort van roode vijg, porfiery g f. —
Porphyritique, adj., z. V. a. PORPHYRIQUE. —
Porphyrocephale, adj. [H. n.] Met purper
kop. — Porphyrogénète, adj. [Rist.]-roden

In 't purper geboren, p o r p h y r o g é n i, t u s, b naarn der prinsen van 't grieksche keizerrijk na
Konstantfjn. -- Porphyroïde, adj. [Minér.]
Por//erachtig. -- Porphyrozoné, e, adl. Met

Porse, f. [Tech.] 'Zeker aantal vellen papier

met hunne vilten. P- cle dix quets, hoop m. van
tienmaal 26 vellen.
Port, m. Haver, f. P- de mer, de riNière, zee-, rivierha.ven m. P- marshand, militaire, mixte, koopvaardij-, oorlogs-, koopvaardij- en oorlogshaven. 'ouvert, opene, voor wind en zee opene, onveilige haven. P- fermé, gesloten, verboden haven; besloten,
veilige haven. P- brut, door de natuur besloten
haven. P- de marée, tfjhaven. P- de toute mnarée,
haven, die naera bij elk getij kan binnenloopen. P- hi
(of de) barre, haven, voor welke eene zandbaar of
bank ligt. P- franc, vrijhaven. P- pie relache, en vérschingshaven, sluiphaven. — Prendre p-, Surgir au p-, eerre haven aandoen; (fig) in Bene ondernem2ng slagen, het doel van zijn streven, vary
zijne wenschen bereiken. Fermer un p-, eerre haven
sluiten. Arriver à bon p-, in behouden haven binnenloopen ; (fig.) gezond en wel aankomen waar
men heenging. Faire naufrage au p-, voor (in of
bij) de haven vergaan of schipbreuk lijden; (fig.)

NAUFRAGE. Avoir un p- sous le vent, eerre haven
onder de lij hebben; (fig.) in den nood Bene toevlugt

Z.

hebben. — (fig.) Conduire it p-, á bon p-, cent'.

onderneming gelukkig volvoeren. — Stad f. bjj of
orn eerre haven gebouwd, haven: Brest est un beau
p-, Brest is Bene schoone haven. Habiter un p- de
mer, eerre zeehaven bewonen. — Plaats, waar day
schepen laden en lossen, haven, kade, kaai f. Le
p- de Londres, de haven, kade van Londen. Le pau ble a Paris, de korenhaven, graankaai te Parijs.
— Le p- militaire d'Amsterdam, de marine- of rijks
te .4. — In de Pyreneën.: natuurlijke doortogt of-werf
pas m. tusschen twee schakels der groote bergketen:
Le p- le plus élevé est celui d'Os, de hoogste bergpan
is die van Os. -- (fig.) Haven, rustplaats I. rustoord,
toev(ugtsoord n., /) laats van veiligheid, van rust:
Etre dans le p-, ut de haven, in behouden haven
zijn; ook: de zalige ruste zijn ingegaan, in den
Heer ontslapen zijn. 'oir du p- toutes les tem pêtes du monde, uit de haven (in rust in veilig
alle stormen des levens gadeslaan. P- de sa--heid)
lut, toevlugtsoor'd n
PORT , m. [Mar.] Lading, scheepslading f., last rn.,
grootte, ruimte, c a j)(1 c i t e i t f. van een schip,
last, dien een schip kan dragen : Navire du p- de
six cents tonneaux, schip van zes honderd ton. -p- permis, vr goed It vr jpakkaauje f., z. v. a.
PACOTILLE . — Vracht f., vervoerloon, draagloon n.;
port, briefport n. Payer tint par kilogramme pour
Ie p- de ses et%ts, zooveel per pond voor de vracht
van z2in goed betalen. Se ruiner en p- de lettres,
zich niet briefport ruinéren. P- frase, P- payé,
portvrij, franco. Une lettre franche de p-, fen
e(rankeerde brief. — Avoir ses p-s francs, z-gne
rieven vrachtvrij ontvangen. P- d'armes,
regt van wapens te dragen; bewijsschrift n., waarby dat regt verleend wordt. — [Mii.] Houding f.
van een' soldaat: Les principes du p- darmes, de
beginselen van de houding onder de wa p ens, van
den wapenhaandel. — [Jeu] Handkaarten f. pl.,
spel n., kaarten, die riten bi' sommige spelen in de
hand houdt, terwijl men le overige voor andere
.

g

-

PORTABLE

:FORTE-A-FAUX.

ruilt: J'avais un beau p-, mais ii mest rentré
ilain, ik had mooie handkaarten (mijne vraag
was coed) . maar ik heb slecht ingekocht. ^.
lauding 1'., voorkomen ri., wijze waarop men 't

les p-s du temple de Janus, vrede sluiten. Ouvrir
les p-s du temple de Janus, den oorlog verkla ren.
(fig.) Fermer la p-, les p-s d'un pays ir mm

an beau p-, on p- noble, majestueux, eeneschoone,
édeie, statige houding hebben. Elle a Ie p- dune
reine, un p- de reine, zij heeft de houding, het

OR fer mée , als men snaar tusschen twee dingen te

hoofd draagt, daarheen gaat, zich voordoet: Avoir
voorkomen van eene koningin, hare gestalte ver
waardigheid en bevalligheid. Avoir un beau-enigt
p- de fete, het hoofd bevallig dragen. — [Bot.]
Voorkomen n., bouw ni., houding f. eener plant in
haar geheel: Arbre qui a Ie p- du sapin, boom, die
't vnoi - konten van, een' den heeft. — [Mus.] P- de
y oir , onmerkbare overgang der stem van een lagen
tot een' hoogeren toon, stemrijzing, stembuiging f.
Portable, adj. Draagbaar: Fardeau p-, draag
— Cet habit est encore p-, dat kleed-barelstm.
kan nog gedragen worden. — [Cout.] Rente p-,

E ente, die bij den grondheer of rentenier aan huis
of op eene bij verdrag bepaalde plaats betaald moet
worden (in tegenstelling met rente requérable, die
de schuldeischer zelf moet gaan halen).
Portage, m. Het dragen, overbrengen, vervoer , en. Frais de p- of enkel P -, draag-, vervoerloon n.
of - kosten m. pl., vrachtgeld n., vracht f. Le p- de
ces marchandises a conté tapt, het overbrengen van
die koopwaren heeft zoo en zoo veel gekost.— [Mar.]
Droit de p-, nu liever P- permis, z. PORT . —
Draagpunt n., punt, waar vree ra op de hoofdtouwen en pardoenen draagt. -- [Nay.] Overdraag plaats i'.. plaats in Bene rivier, waar- een waterval
de vaart belet en de boot met de goederen moet
overgevoerd worden. Faire p -, overdragen, overvoeren. -- PORTAGE, m. [Coin.] Inkomend regt n., dat
men aan de stadspoorten voor goederen betaalde.
Portall, m. [Arch.] Hoofdingang in., hoofd(Jeur f. van een groot gebouw, inz. van kerken en
tempels, met de daaraan verbondene sieraden der
bouwkunst. — Geheele voorgevel m. van eene kerk.
— [ tiert. ] Pinksterpeei f. (Plur. Des portails,

weleer portaux.

Portaut, e, wij. (zelden dan met kien, mal,
mieux). Etre Bien p- , welvarend , gezond zijn.
titre mal p-, ongesteld, ziek zijn. Depuis quelques
jours je suis mieux p-, sedert eenige dagen bevind
rk mij/ beter. -- h BOUT PORTANT, loc. adv., z. onder

BOUT F. — (fig. et fam.) Dire b. qn. des injures is
hout p-, iemand beleedigingen in 't gezigt zeggen.
Portant, m. [PhI s. j Anker n., stuk ijzer on..

def Glen magneet, waaraan men 't gewipt hangt,

dat h moet dragen. — [Tech.] P-s, ijzeren hand

vatten of hengsels van koffers, kisten, enz.; draag-

ijzers n. pl. aan draagstoelen, waardoor de draag-

stok wordt gestoken; — dragers m. pl., stukken aan
draagbanden, orn deze langer of korter te maken.

Portatif, Ire, ad,. Gemakkelijk draagbaar,
ligt te dragen: L'armée a des pants p-s, het leger
heeft draagbare bruggen. Livre p-, handboekje n.
Dictionnaire p , zakwoordenboekje n. —(fam.) I1
-

ri'est pas p-, hi is zwaarlijvig en slecht ter been.

Porte, f. Deur; poort f. P- de maison, de jar-

Fain, rile grange, huis-, tuin-, schuurdeur. P- peine ipale, hoofddeur. Les p-s d'une wille, de poorten
eencr stad. P- arasée, gladde deur zonder bewerk.

nation, eene natie den toegang tot een land ontzeg

(Loc. prov.) 11 faut qu'une p- soit ouvert.e-gen.—

kiezen heeft, moet inen tot het een of het ander besluiten. -- Scouter aux p-s, aan de deuren luisteren, afluisteren. (lig.) 11 a écouté aux p-s, h#
heeft aan de deur geluisterd: hij is achter 'tgeheinr
weten te komen; ook (iron.) hij heeft de zaak niet

vert gehoord, maa r half verstaan. Cela voos apprendra is écouter aux p-s, dat zal u uwe onbescheidenheid afleeren. Trouver toutes les p- ouver-

tes, alle deuren voor zich open vinden: overal welkom zijn. Trouver p- close, niemand t'huis vinden;
ook: •niet ontvangen worden, waar inen een bezoek

wil brengen. Se faire écrire à la p- de qn., of S'écrire chez qn., z. E CRIRE . Donner, Céder la p- is
qn., iemand eerst laten in- of uitgaan. — (fig.)
Entrer, Sortir par une belle p-, op eene eervolle

wijze een ambt verkrijgen, verliezen of neêrleggen.
Frapper à la bonne p-, zich aan den regten man,
aan 't regie kantoor wenden. Heurter, Frapper is
touter les p - s, z. HEURTER. — Etre aux i - s de la
mort, op sterven liggen. Mettre qn. à la p-, iemand

aan de deur zetten, iemand wegjagen, uit zijn huis
jagen. — (fig. et fam.) Prendre la p-, zich bij tijde
wegmaken. Prenez la p-, Passez of Entilez la p-,
pak u weg, scheer a uit mijn huis. Fermer,
i'ousser la porie an nez, sur le nez de qn., iemand
de deur voor den neus digt doen. z. ook CLE, DERhIERE, FORCER, MORFONDRE. -- (fig. et prow.) Lor

ouvre toutes les p-s, het goud opent alle deuren,
rijkdom geeft overal toegang. On a balayé devant:
sa p-, men heeft hem al zijn geld afgewonnen. z.

ook DLtBLE , EiVFO \'CER , E iFONCEUR , GR ACIET X.
--.—® (fig.) Toegang, weg os., middel n. orn bin-

nen te komen, sleutel nl.: Ouvrir la p- aux abuis,

aux désordres, de poort of deur voor de misbruiken, wanorden open zetten. L'impunité ouvre la
p- à tons les crimes, de stra eloosheid opent de
deur, baant den weg voor alle misdaden. La pdes dignités, des honneurs lui est fermée, ouvelr-

te, de weg tot waardigheden, tot eereposten is hein

afgesloten, gebaand. — (fig.) Cette place est la p-

de tel pays, deze vesting is de poort, de sleutel tot
dat land.--- [Eerit.] Les p-s de l'enfer, de poorten
dei' hel. — (poet.) Les p-s de la vie, de la mort,

de l'éternité, du giet, de I'enfer, de poorten (les

levens, des doods, der eeuwigheid, des hemels, der
hel. Les p-s de l'orient, du couchant, de 1'aurore,
du jour, de poorten van 't oosten, van 't westen,
van den dageraad. van den dag. — [Anat.], z.
V EINE . -- [Epingl. ] P- d'agrafe, oog n. van een' haak.
-- [:Hist. pol.] P- ottomane, Sublime p-, of enkel

la P-, z. OTTOMAN. — [Mil.] P. coulante of P-

COUIIS, z. V. C(. COULANT (n1.). — FORTES, f. pl.

[Géo r.] Engte, bergengte f., pas ns is LA
PORTE DE, loc. prep. Bij, clirjtb?j: Etre loge is in
p- de qn., digt in iemands nabijheid gehuisvest zin.

— PORTE is PORTE, loc. ado. Digtb2,^, naast elkander: i ous demeurons p- b p-, wi wonen zeer

digtbij elkander. -- à PORTE OUVRANTE, is PORTE
FERMANTE, bc. adv. z. OUVRA\T, FERMANT. --- is

n loire, dune alcove, d'une bibliotheque, d'une

FORTE CLOSE, loc. adv. Met gesloten deuren, in
't geheim, zonder getuigen: Délibérer is p- close,
met gesloten deuren beraadslagen. — DE PORTE EN
PORTE, loc. adv. Van deur tot deur, van huis tot
huis: 1%Iendier de p- en p-, van huis tot huis, aan
alle huizen bédelen.
Porté, e, Wij. (e kart. passé van porter):
Fardeau p- sur les epaules, op de schouders ge-

.sluis. La p- d'un fourneau, d't.me fout-, de deur

dragen kruis n. — (Loc. prow.) Autant vaut trarné

P- vitrée, glazen deur. P- a jour, 5 claire coin,
operz.ge ,zverkte deur, traliedeur. P- croisée, balkon-

, enster nn. P- verte, togtdeut - , winddeur. z. ook
BhT ARD, _BRISEE, COCHERE, DÉGAGEMENT, DERRIERE,

.FL AMANDE en ande re bepalende woorden; ook FER-

eAxi, FERMER, FERMETURE, OUVRIR, OUVERTURE,
ENTREBAILLÉ, áENTR'OQVERT. — Les p, s d'une ni -

dCluse, de deuren eener kas, alkoof, boekenkas,

,van een fornuis, van een' oven. -- (fig.) Les sens
pont les p -s des bides, (le zinnen zijn de deuren,
toegangen der denkbeelden. La p- de la conscience

('st tr cóté de cello de 1'imagination, de deur des
i.rewetens is naast die der verbeelding. — L'ennemi
( St aux p-s, de vijand is voor de poorten, is nabij;
g.) 't gevaar dreigt. Faire défendre Sa p-,, ver
b ieder iemland b l zich te laten. Refuses sa p- a qn.,
gemand, zijn huis ontzeggen. Fermer sa p- is qn.,
- iie (leer' voor iemand sluiten. (absol.) Fermer sa

1)-, genie bezoeken meer ontvangen. Ouvrir, Reu-

sir sa p -, bezoeken ontvangen, weder bezoeken
rlaflnera2err. — (poét.) Fermer les p- (te in guerre,

dragen last m. Croix patieniment p-e, geduldig ge-

que porté, 't komt op 't zelfde neer, 't komt o

een en. 't zelfde uit, 't is onverschillig hoe men doet.
— I1 est fort p-, hij wordt zeer begunstigd. —
Cause p-e is l'audience, ter colic gebragte zaak f.

— Article p- sur le régistre. en depense, au credit de qn., op het register, in uitgaaf, op iemands

crédit gebragt artikel ti. — Un jeune homme p- is
la vertu, à l'étude, à la paresse, een tot deugd,
tot studie, tot luiheid geneigd jongeling m. — Les

plus grands coups soot p-s, z. COUP. — Onsbre
p-e (of proj etée) , slagschaduw f.
Porte-a-faux, m. [Ards.] Elk gedeelte von

een bourc;iverk, dat verkeerd olp zijn steunpunt aan-

PORTE-AFFICHES
bragt is, of niet naar eisch op zijne basis draagt.
(Plur. Des porte-a-faux.) — Porte- affiches, in.
[Admin.] Aanplakkast f., groot houten of Ijzeren
tralieraam voor de aankondigingen van den burgerlijken stand. (Plur. Des porto-affiches.) —
Porte-aigle, ni. [l1. mii.] Jdelaardrager in.
(van een regiment in 't fransch-keizerlijke leger).
(Plur. Des poste-aigle.) — Porte-aiguille, m.
[Clair.] Naaldvoerder m. (een wondheelers-werktuig oen fijne naaldjes te vatten en te verlengen).
— [Tech.] Naaldhouder m. ; — breihoutje n.,
b7 eikoker in. (Plur. Des poste-aiguilles.) — Porteaiguillon, m. [fl. IL] Angeldrager in. (insect,
welks onderlijf in een' scherpen angel eindigt). (Plus.

Des Porte-aiguillon.) — Porte-alluune, .m.
[Boul.] Lichtpan f. (ter verlichting van den oven).
(Plur. Des porto -allure.) — Porte-aHuinettes, nn. [Econ. dom.] Lwavelstokdoosje, zwavelbakje n. (Plus. Des porte-allumettes.) -- Portearquebtise, in. [list.] Roerdrager nl. des konings op de jagt. (Plus. Des porte-arquebuse.) --Porte-assiette, m. [Econ. dom.] Schotelring,
tafelrirr,g m. (Plus. Des porte-assiette.) — Porteastelles, m. [Chic.] Spalkhouder, spalkzwachlel in. (Plug. Des Porte-astelles.) — Porteauge, m. [Tech.] Opperman, kalkbakdrager,
metselaars- leerjongen ni. (Plus. Des porte-auge.)
— Porte-auine, in. [Conn.] Ellestokdrager, elhouder in. (Plur. Des Porte-aunce.) — Porte -baguette, in. [ Arqueb.] Laadstokring m. (Plur. Des
baguette.) --- Porte-ha €onnette, m. [Mil.]
=et-scheede f. (Plug. Des porto-b a/onnette.) -Porte-balance, rn. Weegschaalhouder, schaalof balansdrager in. (Plur. Des porte-balance.) —
Porte-Halle of Porteballe, m. Paklooper,
marskramer m. (Plug. Des porte- balie, Des porteballes.) — Porte-bandeau, m. [Myth.] .Ells
adj. gebruikt in: L'enfant p-, het geblinddoekte
kind, Cupido. — Porte-bannière, m. kerkvaan drager (bij eerie processie). — [Mil.] Standdaarcidrager m. — [list.] P- de l'empire, rijksbanier

(titel der hertogen van Wurtemberg).-dragem.
(Plus. Des porte- barrière.) — Porte-barres, m.
pl. B-lalsterringe n m. pl., ringen van touw, waar
stokken der zarnenrekoppelde paarden dra -inde
— Porte-barrette, in. [11. eccl.] Baret--gen.
brenger m., pauselijk hofbeambte, die de baret of
roode kardinaalsmuts aan de nieuwbenoemde kardia/en brengt. (Plur. Des porie- barrette.) —
Porte-bee, m. [H. n.] Snuitkever m. (Plicr.
Des porto -bee.) --- Porte-bonnet, m. [Mil.]
Riem in. voor de go/die-muts. (Plur. Des portebonnets.) — Porte-bossoir, at [Mar.] Drukker in. onder den kraanbalk. (Placr. Des portebo soar.) — Porte-kouchoir, in. [Tech.] Voor
ni. (Plus. Des porte-bouchoir.) -- Porte--oven
boogie, 11:1. [Clair.] .Kanul of buis f., waardoor
men den katheter in de pisbuis brengt. (Plus. Des
porte- bougie.) -- Porte-bouquet, in. Bloemkorfje, bloemschaaltje n. op het dames-toilet. (Plug.
Des porte-bouquet.) --Porte- broche, tn. ['[ecu.]
Bewételljk heft n. ter opneming van verschillende
werktuigen. (Plus. Des porie-broche.) -- Porteeahiers, ni. Schrij ftasch f., omslag nl., groote
brieventasch f. (Plus. Des porto- cahiers. ) —Porte,

carabine, nl., z. V. a. POIITE-MOUSQUETON. -

Porte-earrean, m. [Tech.] Tussenbankje n.
(Plur. Des porte-carreau.) — Porte-elhandelier, ni. handelaar- of kaarsdrager m. (bij process-itn); — -.. V. a. GUERImON. (Plur. Des porte-

chandelier.) — Porte-shape of Porteehape, in. [Cath ] Koormanteldrager m. (Plus. Des
Porte-cihape, Des portechapes,) — Porte-eliapeau, in. [Bot.] , z. IALIURE. (Plus. Des portechapeaux.) — Porte-charge, m. Greep I. of
steel m. eenes koetsierszweep. (Plur. Des portecharges.) — Porte-ehausse, ni.. z. v. a. BREcELLE. (Plur. Des porto- cllausse.) — Porteehoux, m. Klein warmoezierspaard n., om de

groenten, naar de markt te brengen, marktklepper,
kooldrager ni. (Pius. Des poste-choux.) — Portecigare, m. Cigarenp'Jpje n. (P/or. Des Porte-cigare.) — PORTE-CIGARES, ln. Cigarenkoker ni. (Plus.

Des poste-cigares.) -- Porte-clapet, ni. [Tech.]
Rond- stick koper n. voor 't pompklepje. (Plur. Des
porte-clapet.) — Porte-ales, ni. Slcuteldrager,
kerkerz.vachter, kerkerknecht, cipier m. — [ ius.]
Toetsenbord ra. (clavier). (Plur. Des porto—rid s.)

-
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— Porte-colliers, m. [Mar.] Lipklamp ni.,
klamp om den top voor de stagoogen; top m. van
den boegspriet. (Plur. Des porte-colliers.)-- Portecorne, in. [H. n.] 1^eushoorn m., z. RHINOCEROS.
(Plug. Des porte-come.) — Porte-eornette, m.
[Anc. mil.] Kornetdrager, vendeldrager en. (Plur.
Des porte-cornette.) — Porte-corps, m. [Artill.] Kanonwagen nl. (Plur. Des porte-corps.) —
Porte-coton, m. [list..] Hofkamerdienaar in.
(fig.) pluirnstrijker, lage oogendienaar in. (Plug.
Des porte-coton.) — Porte-couteau, ni. Draadmes n., werktuig tot doorsnijding van 't ijzerdraad
voor de vischhaken. (Plug. Des porte-couteau.) —
Porte-crayon of Portecrayon, m. Teekenpen f., stifthouder in. (Plur. Des Porte-crayon,
Des portecrayons.) -- Porte-erëte, m. [H. n.]
Karnhagedis f. van Amboina. (Plur. Des portecrête.) — Porte-eroisee, F. Balkónvenster n.
(Plus. Des porrte-croisèes.) — Porte-croix, m.
[Cath.] Kruisdrager in. (voór den paus, vóór een'
aartsbisschop, vóór een' legaat, bij processiën). —
[Fl. n ] Volksnaam van verscheidene schildvleugelige insecten, z. ook CRIOCEIRE . (Plug. Des portecroix.) ---- Porte-Crosse, nl. [Cath.] Stafdrager ni. (vóór een' bisschop). -- [Mil.] Geweerschoen
(aan de ruiterzadels), karabinholster in. (Plug.

Des porte-Crosse.) — Porte-Dieii, m. [Cath.]
Priester in., die inz. met de bediening der ster

belast, hun de gewijde hostie brengt.-vendis
(Plus. Des porto- flea.) -- Porte- drapeau, ni.
[illii.] Vaandeldrager, vaandrig In. (P/ui. De„

porte-drapeaux.)

Portée, f. Dragt f., getal jongen, dat de wij fjes- dieren in eens dragen of werpen; dragtt jd in.:
Cette chienne a fait jusqu'á dix chiens en une p-,

deze teef heeft in eene dragt tot op tien honden
geworpen. La p- de l'dnesse est d'environ onze
muis, de, ezelin draagt ongeveer elf maanden. —
Bereik n., afstand m., op welken een schot, een worp,
enz. kan treffen, de stem zich kan doen hooren,
het oog kan zien, het oor kan hooren, enz.; schools-,

worpsverheid f. Nous Bommes hors de la p- des
balles, des flèches, wij zijn buiten 't bereik der
kogels, der pijlen. Le jardin nest qu°à une p- de
fusil de ma maison, cle tuin is maar een geweer
mijn huis. S'avancer h la p- du fusil,-schotvan
a demi -p- du canon, tot op een geweerschot, op
een half kanonschot (op halve schootsverte) naderen.. P- a toute rolde, P- entière of ii balie perdue, grootste schootsverheicl. — Cela nest pas It
1 a p- de ma vue, zoo ver reikt mijn gezigt niet.
Etre Ii la p- de la voix, de l'oreille de qn., zóó
kort bij iemand zijn, dat men zijne stem kan h.00ren, door hem gehoord kan worden. — Cette clef

nest pas à la p- de ma main of nest pas It ma

ik kan niet tot den sleutel reiken, die sleutel
hangt snij te hoog. — (fi i.) Etre It p- de qc., in
staat zijn, de gelegenheid hebben om iets te doen.
p-e,

Il est It p- de voos sere ir, hij is in staat om u te

dienen. — (fig.) Verstandsber=eik n., bekwaamheid,
vatbaarheid f., vermogen n. 11 y a pen de gens de
sa p-, er zijn weinig menscchen van zijne bekwaam -

heden. (,da est au dessus de la p- de l'esprit hu main, dat gaat boven 's menschen vatbaarheid,
verstand,. Cola passe, excède ma p-, zoo ver reikt
mijn vermogen, mijn doorzigt niet. ,fie eonnais sa
p-, ik ken de maat van zijn verstand, ik weet hoe
hoog hij timmert. — .Datgene, wat iemands geboorte,
stand, fortuin, raaatsch.appelgke verhouding mede
Projeter un manage au dessus de sa p - -brengt:
een huwelijk boven zijn stand, boven zijne geboorte
beramen. Faire une dépense an dessus de sa p-c,
eerie uitgaven boven zijn vermogen doen. -- Kracht f.,
1ewigt n., klem f. van een bewijs, van eerie redenéring, enz.: 11 na pas renti la p- de ce qu'on dit, hij
heeft de kracht, de beteekenis van 't geen men ze/di'
niet gevoeld. — [Arch.] Uitgestrektheid, lengte f.
van een' gelegden balk of steen: Cette poutre plie
dans le milieu, elle a trop de p-, deze balk buigt
in 't midden door, hij is te lang. — Dragt f., gedeelte van een' balk enz., (lat op een' muur of
pijler steunt: Cette poutre doft avoir tin moans uit
pied de p-, deze balk moet ten minsten eenen voet
dragt hebben. — Uitstek m. buiten een gevelmuur
(gelijk die van eene goot, een' luifel, enz.). --[Arpent.] Lengte eener ketting van den eerren slok
tot den anderen. — [Chas.] Luchtspoor n., hoogste
plaats, waar het hert, bij 't breken door 't kretc-
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pelhout, de takken met zijne horens geraakt era
gebogen heeft: Les p-s donnent connaissance du
serf, aan 't luchtspoor weet men hoe groot het hert
is. — [Hod.] Punt n., waarop eene spil draagt. —
[Joail.] Kas f. van den te zetten steen. — [Mus.]
Balk m., de vijf notenlijnen f. pl.. Régler du papier
à hull p-s par page, papier zoo liniere^r:, dat er
acht notenbalken op ééne zijde komen. — [Tiss.]
Gang m. , z. BRANCHE. — [Cord.] Geschoren gaeens n. pl.
Porte-écarlate, adj. (woord van La Fontaine): La gent p-, het scharlakendragend volkje n.,
de parlementsleden n. pl. — Porte-enselgne, m.
[Mil.] Vaandeldrager m. (nu porte-drapeau) . (Plur.
Des porte-enseigne.) — Porte-épée, m. [Mil.]

Degenkoppel m. (Plur. Des porte-épee. ) — Porteéperon, in. Spoordrager m., klein stuk leer, dat
aan den hiel zit en de sporen draagt. (Plur. Des
p orte-éperon.) — [H. n. J , z. v. a. EPERONNIER. —
Porte-épines, ni. [11. n.], z. v. a. PORC-ÉPIC.

Stekeldrager m.,, naam van, een' goudvisch. —

[Bot.] , z. V. a. ECHINOPHORE. (Plur. Des por teépines.) — Porte-éponge, m. [Tech.] Spons-

tang f. (ter bevochtiging van de metalen, die gedraaid worden.). (Plur. Des porie-éponge.) —
Porte-étendard, m. [Mii.] Standdaarddreiger m. (der ruiterij). — Standdaardschoen m., stuk
leder aan den zadel, waarin het einde der standdaardschaft rust. (Plur. Des porte-étendard.) -Porte-étriers, m. [Sell.] Beugeldrager, beugel
riem tot ,het opbinden der stijgbeugels.-riem.,
(Plur. Des porte -étriers .) — Porte-étrivières, m. [Sell.] Stgbeugeloogen n. pl., vierkante
oogen of ringen voor de stf gbeiigelriemen. —
Portefaix, m. Lastdrager, pakdrager, kruier m.
— (fig.) Lomp. ruw, onbeschaamd mensch n. —
Les p- de la science, de kruijers der wetenschap:
de onderwijzers der wetenschappen en letteren; ook:
de vertalers, de compilátors. — [Tech.] P- d'en
haut, d'en bas, bovenste, benedenste dragers of
steun p unten der groote veer van den kousenweversstoel. — Porte-fer, m. [Mil.] Hoefijzer
ruiter). (Plur. Des porte-fer.) —-taschf.(der
Porte-feu, m. [Artif., Artill.] Zundpfjp f. —
[Tech.] Opening f., door welke een kalkoven wordt
aangestoken. — Mijngravers werktuig n. om mijnen te doen springen, aansteekkast f. (ook botte
de Boules geheeten). (Plur. Des Porte-feu.) —
Portefeuille, m. Brieventasch f. ; zakboekje n.;
omslag m. voor papieren, teekeningen, enz. —
(lag.) Ministerambt n., bediening van staatsminister;
departement, ministerie n. Accepter, Refuser un
p-, eene portefeuille of ministersplaats aannemen,
weigeren. Le p- de la guerre, des affaires étrangères, het departement van oorlog, van buitenlandsche zaken. Ministre a p-, minister, die aan
't hoofd van een departement staat. Ministre sans
p-, minister zonder departement (vgl . MINISTRE) .
— [Fin.] Avoir tout son Bien en p-, zijn gansche
vermogen in staatspapieren hebben. — [Litt.] Avoir
un ouvrage en p-, een nog onuitgegeven handschrift
onder zich hebben. — [Dess.] De in eene portefeuille vervatte teekeningen of platen: Cet artiste
a on riche p-, die kunstenaar heeft eene rijke
portefeuille, heeft eene schoone, rijke verzameling
van teekeningen, enz. (In dezen laatsten zin is
album gebruikeljjker) — [Bot.], z. v. a. RAPETTE.
— Portefenilliste, m. Portefeuille- of brieven
taschmaker. — Porte-flambeau, m. Fakkel-,
toorts-, flambouwdrager. (Plur. Des porte-flambeau.) — Porte-foret, m. [Tech.] Boorplaat f.,
boorvoerder m. (Plur. Des porte-foret.) — Portefoudre, m. (poét.) Het kanon. (Plur. Des porte-

foudre.) — Porte-gargousses, m. [Arbil.]
Kardoeskoker m. (Plur. Des porte-gargousses.) —
Porte-giberne, m. Koppel, bandelier m. van de
patroontasch. — Porte-glaive, m., z. v. a.
PORTE - EPÉE. — [Hist .] Zwaarddrager of zwaard-
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-Danse, m. [Tech.] Holle cilinder ni. van geslagen ijzer. — Porte-haubans, m. pl. [Mar.] Rusten f. pl. der hoofdtouwen. — Porte-huile, ni.
[Horl.] Olienaald f. (om olie op de spillen der
uurwerken te brengen). (Plur. Des poste-huile.)
— Porte-iris, m. [H. n.] Regenboogdrager m.
(eene medusa-soort). (Plur. Des porte-iris.) —
t Porte-,dupe, f. (iron.) Rokdraagster, vrouw.
Ook als adj.: Rien West si trom p eur qu'animal
p-. — Porte-lacy, in. [Chic.] Omsnoerder m.,
werktuig, waarmede de vroedmeester de leden dec
vrucht in den uterus omstrikt, ten einde die te
keeren. (Plur. Des porte-lacs.) Napels) .
Portelain, m. [Hist.] Havenmeester in. (te

Portelalne, f. [Bot.] Wolgras, katoen ras a.
(linaigrette). — Porte-lambeaux, m. [gH. n.J

Lappenvogel m., een 13' (oude) duim lange vogel
op Nieuw-Holland, met twee vleezige baardlappen.
gelik de hanen. (Plur. Des porte-lambeaux.) -Porte-lame, m. [Tech.] Scheringdrager m. (aan
den weefstoel). (Plur. Des porte-lame.) — Portelance, m. [Mil.] Lansriem, ophouder of drager in.
van de lans. (Plus. Des porte-lance.) — Portelancettes, m. [H. n.] Lancetdra er m., een
visch, die aan weerszijden bij den staart een' bewégeljjken lancetvormiger stekel heeft. (Plur. Des
porto-lancettes.) — Porte-lanterne, m. [H. n.]
(pop.) Lantaarndrager, glimkever m. (fulgore).
(Plur. Des porte-lanterne.) — Porte-lentille, m.
[Bot.], z. V. a. NIDULAIRE. — Porte - lettres, m.

Zak-brieventasch f. — Omslag of koker m. voor
papieren, die men eenen chef ter teekening moet
voorleggen. (Plur. Des porte-lettres.) — Portelof, ni. [Mar.], z. v. a MINO T. — Porte-lots
of Portelots, in. pl. [Nay.] Boeiplanken f. pl.
— Porte-lumière, nl. [Phys.] Lichtdrager,
.

lichtwerper m., een werktuig om een' lichtstraal
in eene donkere plaats te werpen, of ook, om net
licht eener brandende pit te weclrkaatsen. (Plzcr^.

Des p orte-lumière.) — Porte-lyre, m. [H. n.]
Lierdrager m., z. LYRE . — Porte- malheur, m.
(fam.) Ongeluksvogel m. (porte-guignon). (Plur.
Des porte- malheur.) — Porte-rnanchon, ni.
[Cost.] Zilveren mofring m. (Plur. Des portemanchon.) — Porte-manteau of Portemanteau, m. Kapstok ni.; — mantelzak m., valies n.
— [Anc. cout.] Manteldrager m. des konings; —

sleepdrager van den mantel der koningin. (Plus.
Des porte-manteau , Des portemanteaux.) —

Porte- masse, m. Stafdrager (bij zékere plegtigheden); pedél, deurwachter m. (Plur. Des portemasse.) — Porte-mache, m. [Anc. mil.] Lontdrager m., een deel der uitrusting van een' voor
[Chir.] Stalen of zilveren.-malig'bukschetr.—
werktuig n. , waarmede men eene plukselvlecht in
diepe wonden brengt, die men open wil houden.
(Plur. Des porte-mêche.)
Porteinent, m. Het dragen. [Pelnt.] P- de
croix, kruisdraging f., schilderij, die Jezus voor-

stelt, zijn kruis dragende.

Porte-mesure, m. [Tech.] Pottemaat f.,
werktuig des pottedraaijers, waarmede hij aan dig
ruw gevormde stukken ten naasten bij de grootte
geeft, die zij, afgewerkt, moeten hebben. (Plur. Des
porte-mesure.) — Porte-miroirs, m. [H. n.]

Spiegeldrager m., groote surinaamsche vlinder m.
(Plur. Des porte-miroirs.) — Porte-missel, m.
Altaarlessenaar m. voor het misboek. (Plur. Des
porte-missel.) — Porte-mitre, m. Mijterdrager m. (eens bisschops). (Plur. Des porte-mitre.)
- PORTE-NITRE DOR, M. [H.

n .] (pop.) Distel

-

vink m. (chardonneret). - Porte-monnaie, m.
Geldtaschje, beugeltaschje n., taschje van leder of
andere stof, aan een' stalen of zilveren sluitbeugel
bevestigd, p o r t e-m o n n a i e f. (Plur. Des portemonnaie.) — Porte-montre, m. Horlogie-kussen n., plat, sierlijk bewerkt kussen, waartegen
men een horlogie aan den muur hangt; — horlogiekastje of -huisje n., klein, veelal pendule-vormig
meubel, waarin men een horlogie plaatst, zoodat
alleen de wijzerplaat zich vertoont. (Plur. Des
porte-montre.) — PORTE-MONTRES, m. Glazen uithangkastje der horlogiemakers. (Plur. Des portemontres.) — Porte -mors, m. Bakstuk, gebitleder n. (Plur. Des porte-mors.) — Porte-mouchettes, m. Snuiterbakje n. (Plur. Des porte-

ridder m., lid eener voormalige krijgshaftige monnikenorde in Polen. (Plur. Des porte-glaive.) —
Porte-grève, m. (weleer) Havenmeester, eerste
refént eener haven- of zeestad. (Plur. Des portegreve.) — Porte-guidon, m. [Mil.] Guidevlagdrager m. (Plur. Des porte-guidon.) — Portegulgnon, m. (fam.) Ongeluksvogel, onheilsbode m.
(Plur. Des porte-guignon.) — Porte-hache, nl.
[Mil.] Bijlschoen m., scheede der sappeursbijl. mouchettes.) — Porte-mousqueton, m. [Mil.]
(Plur. Des porto-hache.) — Porte-hence of Geweerhaak in., haak van den bandelier. — [Tech.]
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den schepter voeren, de kroon dragen, regérend
vorst zijn. -- P- les armes, de wapens dragen of
voeren, in Icrjgsdienst zijn. Il a porté les acmes
sous Napoléon, hij heeft onder N. gediend. Malheur à qui ose p- les armes contre sa patrie, wee
hem, die de wapens tegen zijn vaderland durft
CHEVROTAIN. (Plur. Des porte-muse.) — Portenoeiid, m. [Chir.] Knooplegger m., een werktuig voeren. — [Mit.] P- l'arme, les armes, het geweer
om den steel van een polypgezwel te onderbinden. schouderen. Portez armes! op schouder 't geweer!
(Plur. Des porie-noeud.) — Porte-noix, m. P- les armes à qn., 't geweer voor iemand schou[Bot.] Notendrager m., groote boom van Guiana, deren. .^.^,. Dragen, bi/ zich, in zich hebben: Pdie vruchten tel grootte van een hoofd draagt, un livre dans sa poche, une canne à in main, een
welke vier eetbare pitten of noten bevatten. (Plur. boek in zijn' zak, een' rotting in de hand dragen.
Des porte-noix.) — Porte-objet, in. [Phis.] Je ne porte jamais d'argent, ik heb nooit geld b-#
Voorwerpdrager m , een koperdraad aan den voet mij. I1 porte la rage, la vengeance dans son coeur,
des mikroskoops, waaraan men het te beschouwen hij draagt de woede, de wraak in zijn hart. —
voorwerp bevestigt. (Plur. Des porte-objet.) -- Dragen, houden, eene zékere houding aannemen ot'
Porte - or, in., z. PORTOR. — Porte - oriflain - geven. P- la tête droite, le front haut, het hoofd
me, m. [H. mil.] Oriflamme- of standdaarddra- regtop, omhoog dragen of houden. P- la poitrine
ger m. (Piur. Des porte-oriflamme.) — Porte- en avant, de borst vooruit houden. P- les pieds
page, m. [Typogr.] Pagina-papier n., een 3- of en dehors, de voeten buitenwaarts houden of zet
le bras en écharpe, den arm in een band-ten.P
4maal toegevouwen stevig blad papier, waarop de
zetter zijne afgezette en met bindtouw zaamgebon- of doek dragen. Un cheval qui porte bien sa tête,
den bladzijde schuift. (Plur. Des porte-page.) — een paard, dat zijn' kop goed houdt, sierlijk draagt.
Porte-paix, ni. [Liturg. Paténe-dra er nl., — (fig. et fam.) P- le nez au vent, den neus in
hij, die bij plegtstatige missen de patene oft kelk- den wind steken, eene trotsche, verwaande houding
schoteltje den geloovigen ter trussing aanbiedt. (Plur. aannemen. Cet homme le porte haut, die man laat
Des porte-paix.) —Porte- pièce, ni. [Tech.], zich veel voorstaan. — (fig.) I1 porte la mine
z. V. a. EMPORTE-PIECE. — Porte-piez -re, M. d'avoir fait cela, nnen kan aan zin gezipt zien,
[Chir.] Teekenpenvormig werktui g n.,om er den hel- dat hij dat gedaan heeft. II porte la mine dun
schen steen mede te houden en op te drukken. (Plur. vrai fripon, dun franc maraud, hij heeft een waar
Des porte-pierre.) — Porte-plume, m. Penne- schurkengezigt, hij ziet er als een echte spitsboef
houder m. (voor de stalen pennen). — [Bot.] Kam- uit. ..
brengen, wegbrengen, naar
fer-pterónia t. (Plur. Des porte-plume.) — Porte- eene andere plaats brengen, voeren, vervoeren; —
pluinet, nl. [H. n.] Rivier-neriet m. (vgi. NERITE). rigten, toebrengen, voortzetten, uitstrekken, 'uit(Plug. Des porte-plume!..) — Porte-poids, m. breiden, verheffen. P- une lettre à la paste, een'
brief naar de post brengen. I1 prit deux tableaux
[Phy s.] , z. PORTANT. (Plus'. Des porte-poids.)
Porte-pompon, m. [Mil.] Ophouder, steun m., et les porta dans sa chambre, hij nam twee schil(Plur.
derjen en bragt (droeg) ze naar zone kamer. Des
(vgl.
POMPON).
voor
den
pompon
sleuf f.
Des porte-pompon.) --- Porte- potaces, m. pl. tuyaux qui portent l'eau dans un jardin, buizen,
[H. n.] , z. V. a. POLLICATES. — Porte - presse, m. die 't water in een' tuin brengen, voeren, leiden.
[Tech.] Voet m. der snijpers. (Plur. Des porte- Les vents portaient le vaisseau contre un écueil,
presse.) — Porte-queue, m. [H. n.] Staart- de winden voerden, dreven het vaartuig tegen
drager m., een langstaartige vlinder. — Sleepdra- eene klip. — P- qn. en terre, iemand ter aarde
ger in., bediende, die weleer den sleep der aan- brengen of dragen, iemand begraven. P- qn . par
zienlijke vrouwen droeg). (Plug. Des porte-queue.) terre, iemand ter aarde, op den grond werpen. —
[Com.] P- un article sur un livre de compte,
Porter, V. a. Dragen (met of zonder het bij
P- une balie de-begripvankchts ): dans un registre, eenen post boeken, te boek brenkoopwabaal
eene
gen, in een register brengen, inschrijven of overmarchandises, une vole d'eau,
ren, een' gang water dragen. P- qc. sur le dos, à dragen. P- une Somme en compte, en récette, en
bras, á la main, d'une main, iets op den rug, met dépense, eene som in rekening, in ontvang, in uitde armen, in de hand, met ééne hand dragen. Un gaaf brengen. P- un article au débit, au Crédit
chameau qui porte cinq cents kilogrammes, een de qn., eenen post op iemands debet, credit brengen.
kameel, die 500 kiloos of' ponden draagt. Des co- (vgl. CREDIT, DEBIT). -- Ces montagnes portent
lonnes q ui portent une galerie, zuilen, die eene leurs eimes jusque dans les nues, die bergen rei
galerij dragen. — P- un drapeau, un étendard,
hunne kruinen (strekken hunne toppen-kenmt
een vaandel, een' standaard dragen. Elle portait -uit, verheffen hunne kruinen) tot in de wolken.
son his dans ses bras, zij droeg haren zoon in Un arbre qui porte sa tête dans les nues, een
hare armen. — Le fruit qu'elle portait dans son boom, die zone kruin ten hemel heft, hoog opvoert.
sein, de vrucht, die zij in haren schoot, onder P- qn., qc. aux nues, iemand, iets tot boven de
haar hart droeg, waarvan zij zwanger was. (Van wolken verheffen, hemelhoog prijzen. — I1 faut p.
dieren ze g t men in dezen zin: P- dans ses flancs, ce mur plus loin, j us q ue là, men moet dien muur
dragen, dragtig zijn). --(fig.) P- qn. dans son verder voortzetten, tot daar toe verlengen. -- Pi 't hart dragen, eene hartelijke ses pas vers un ami, zijne schreden naar eenen
coeur, iemand in
liefde, vriendschap voor iemand koesteren. — Je vriend rigten, naar eenen vriend gaan. OftportezIe porte sur mes épaules, z . ÉPAULE . — Cette vous vos pas? waar gaat gij heen? De quelques
riviére porte bateau, die rivier is bevaarbaar. — cóté que je porte la vue (of mes regards), je
Ce vin porte bien l'eau, ne porte pas l'eau, die wijn n'apercois que 1'immense océan, werwaarts ik
houdt goed, houdt geen water. — P- bien le vin, ook hit oog (of mijne blikken) rigt, wend of heen
veel wijn kunnen verdragen (zonder dronken te sla, ik bemerk niets dan den onmételjken oceaan.
worden). Dragen (als kleeding of tooi, als — P- la main à l'épée, au chapeau, de hand naar
beroeps-, stands- of waardigheidsteeken, als ver- den degen, den hoed uitstrekken, de hand aan den
dedigingsmiddel) . P- des chemises fines, des bot
degen leggen of slaan, naar den hoed grijpen. Pverniel, de petites moustaches, fijne hemden,-tes Ia main sur qn., iemand slaan; ook: zich van
geverniste laarzen, kleine knevels dragen. P- du iemands persoon verzekeren, hem in hechtenis nedrap, duvelours, du satin, laken, fluweel, satijn men, de hand aan iemand leggen. — (fig.) P- sa
dragen, zich in laken enz. kleeden. -- (Loc. prov.), vue bien loin, ver vooruit zien, diep in de toez. CORNETTE . — P- les couleurs d'une dame, z. komst zien of dringen. P- ses vues bien haut,
COULEURS onder COULEUR. P - le deuil, het rouw - groote plannen maken, véruitziende plannen hebgewaad dragen, rouw dragen, in den rouw zijn. ben. — (fig.) P- la vengeance, l'hypocrisie à l'ex— (fig. et pop.) Cette femme porte la culotte, les cI , au comble. de wraak, de huichelarij tot in.
chausses, z. CULOTTE, CHAUSSES. -- P - les chaus - 't uiterste voeren, zoo ver mogelijk drijven. Pses, , pagie of edelknaap zijn P- les couleurs, les ses soupcons sur qn., zijne vermoedens, zijn' arglivrees, la livrée, lakkei zijn. --- ((am.) Homme waan , zijne verdenking op iemand laten vallen.
portant barbe, volwassen man. — P- l'habit mi- P- an loin la terreur de ses armes, de son nom.
litaire, la soutane, het krjgsmanskleed, het pries- den schrik zijner wapens, zijns naams wijd en zijd
terkleed dragen. P- l'épée, le mousquet, la souta- verbreiden. P- Naut ses droits, ses prétentions,
ne, le petit collet, ie froc, officier, soldaat, pr/es- zijne repten, zijne aanspraken hoog opvoeren, verre
Ier, abt, monnik zijn. P- le sceptre, la couronne, driven, krachtig doen gelden. — P- les arts d' EuHaakje ii. van een horlogieketting of hoilogieba;^dje,
waaraan de sleutel en de sieraden hangen. (Plur.
Des porte-mousqueton.) -- Porte-moxa, m.
[Chir.] Aloxa-tang f. (vgl. MOxA). (Plur. Des
porte- mora.) — Porte•uausc, m. [H. r1.], z.
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en Atrique, (le kunsten, uil Europa naa2
Afrika overbrengen. P- la guerre au coeur th
1'Asie, den oorlog tot in 't hart van Azie voeren.
ro

l

P- de tous cótés le for et la flamnle, allerwege tE

vuur en te zwaard verwoestingen aanrigten. P partout la terreur, la confusion, overal schrik erg
verwarring verspreiden, aanjagen... Met ver
substantieven vormt porter gallicismen,-schilend
waarvan de voornaamste hier volgen: P- bonheur, malheur, geluk, ongeluk aanbrengen. z. GuiGNoN. — P- amitie, affection a qn., iemand vriend
schap, genegenheid toedragen. — P- honneur, respect
a qn., iemand eeren, eerbiedigen. --- P- envie,
nijd toedragen, benijden, z. ENVIE; — ( ook in eenen
zin die niets Natel jks heeft): Je vous porte envie

de ce que vous avez le plaisir d'habiter la campagne, Ik benijd u 't vermaak (iie wenschte wel
voor mij zelven 't vermaak) van op het land te
wonen. — P- ombrage, achterdocht, ongerustheid,
jaloezij verwekken of inboezeínen. — P- préj udice,
un prejudice, nadeel toebrengen, benadeelen. -- P Ia parole, het woord voeren. Le president porta la
parole pour la chambre des députés, de voorzitter
voerde 't woord voor (sprak in naam van) de ka
afgevaardigden. P- parole, verzekering-merd'
geven, mondeling beloven. P- parole de qn., iets in
naam van een ander beloven, toezeggen. Je lui ai
porté parole de dix mille francs, ik heb hem de
toezegging van tien duizend francs overc!ebragt.
J'ai porto parole de cent mille francs pour eetje
terre, ik heb (in naam van, een' (telde) honderd
duizend francs voor dat landc,oed geboden. J'ai
porté parole pour un tel, ik heb voor dien en dien
gesproken, geworven. P- h qn. des paroles de paix,
de consolation, iemand woorden van vrede, van
troost brengen. — P- ténioignage, getuigenis afleggen, getuigen. II ne faut jamais p- i;émoi rage
contre la vérité, men moet nooit tegen de waar
getuigen. — P- son jugement de qn., sur qc.,-heid
zijn oordeel over iemand, over iets vellen, uitspreken, uitbrengen, over iemand of iets oordeelen,
zijne meening, zijn gevoelen over iemand of iets
uiten. --- P- un coup a qn., iemand een slag, steek,
houw e itz. toebrengen. P- tin coup mortel, een'
rloodeliken slag enz. toebrengen; (fig.) vernielen,
bederven, verwoesten, in den grond boren. Ce mal heur a porté un coup mortel à sa santé, dat ongeluk heeft zijne gezondheid geheel verwoest. P coup, het doel treffen, veel indruk maken, veel
uitwerking doen, raak zijn; schade toebrengen, benadeelen. 'routes see paroles portent coup, al
zijne woorden zijn raak, maken indruk. Cola porte
coup a sa réputation, dat schaadt, benadeelt zijn'
goeden. naam. — Ce fusil porie lien in balie, son
plomlm, of (abs.) Ce fusil porte bien, dat geweer
draagt den kogel, zijn lood goed, verspreidt het
lood niet te zeer. — [Jeu] P- je coup, z. coup. —
P- une santé, un toast, eene gezondheid drinken,
een' toast instellen. P- la santd de (In1., op -iemands
gezondheid drinken. P- a..., aanzetten,
r
engen,
bewegen, aansporen, aandrijven, vervoeren, verleiden tot...: P- qn. a la vengeance, iemand
tot vermaak aanzetten. !'avarice peut porter h
toutes les bassesses, de gierigheid kan tot allerlei
laag/meid brengen of vei voercn. Houden,
inhouden, eene zékere afns eting hebben: Bette pièce
de drap porte 80 mètres, dat stuk laken houdt 80
meters, is 80 el lang. Cette poutre porte 30 needs
de long, the balk is 3o voet lang. Dragen,
voortbrengen, opbrengen: Ces terres portent de
beau f roment, die akkers brengen goede tarty voort.
Lin arbre que porte de beaux fruits, een boom,
olie schoone vruchten draagt. — Cette somnle porte
intérét, die som brengt rente op, geeft interest.
(absol.) Ce billet a porté, na pas porté, dat briefje
heeft gewonnen, niet gewonnen. — Ook van ae
vrouwen en de wij fjesd'ieren gebézigd: P- un enfant ir ternne, een kind den vollen tijd dragen, een
kind uitdragen. L'enfant qu'elle porte, het kind,
(lat zij draagt, waarvan zij zwanger is. (abs.) Les
cavales portent onze moes, de merrien dragen elf
maanden. Dragen, verdragen. lijden, ver
uitstaan: P- son malheur en homme de-duren,
bien, zijn ongeluk als een reglschapen man dragen.
11 en portera la peine, hij zal er cie straf voor
lijden of ondergaan, hij zal er' voor boeten-. Les
enfants portent souvent les iniquités de leur père,
de kinderen (tragen of boeten dikwijls (Ie ongereg,

tigheden buns vaders. — ( fig.) P- tout Ie golds des
affaires, al den last der zaken dragen. P- le joug,
het juk dragen, door' iemand overheerscht worden.
z. ook Croix. Inhouden, bevatten, luiden,
behelzen, melden, zeggen: L'arrêt porte condamnation, het vonnis spreekt de veroordeeling uit.
Cet acte ne porte point de date, die acte draagt,
heeft geen datum. — In dezen zin inz. met que:
La déclaration porte que..., de verklaring beveit
of luidt, dat... Les dernières lettres portent quo
tout est tranquille, de laatste brieven behelzen,
luiden, zeggen, dat alles rustig is. plan
den dag leggen, toonen, vertoonen; den indruk
dragen: Il porte dans tout un esprit étroit, hij legt
in alles een bekrompen verstand aan den dag. — II
porte encore les traces des coups, hij draagt, ver
slagen. Cette vaisselle-tongdeksr
porte les armes dun due, dat vaatwerk draagt,
vertoont de wapens van een' hertog.
(fig.) Elle
porte la tristesse peinte sur son front, de treurig held is op haar gelaat te lezen. — Cela porte son
excuse avec soi, dat brengt zone verontschuldiging
met zich. 11 porte sa recommandation sur sa figure,
hij draagt zijne aanbeveling op zijn gelaat. Le
temps Ie porlait ainsi, de tijd bragt het zoo snede.
Iis ont plus d'esprit que ne potte leur condition,
zij hebben 'meer verstand , dan hun stand medebrengt. [Cuis.] Cette viande porte sa sauce,
dat vleesch brengt zijne saus mede, is zoo sappig,
dat het geen saus behoeft. Ce fruit porte son sucre,
die vrucht heeft hare suiker bij zich, behoeft niet
gesuikerd te worden. -- [Escr.], z. BOTTE. —
[Jeu] P- beau jeu, rnauvais jeu, een goed, slecht
spel in de hand hebben (vóór 't ecartéren). P- une
couleur, eene kleur in de hand hebben: 11 portait
une seizienme de coeur toute faite, hij had een
volle zestiende in de hand. Il portait pique, mais
it ne lui est Tien rentré, hij had schoppen in de
hand, maar hij heeft niets ingekocht. (absol.) Bien
p -, Mal p -, goed, slecht ecartéren of wegwerpen;
met goede, met slechte kaarten koopen. — [Man.]
P- son clieval, zijn paard ondersteunen, het met
de hand, de beenen. enz. in 't loopen helpen. P son cheval en avant, zijn paard voorwaarts drjven. — [Mar.] Ce navire peut p- mille tonneaux,
dat schip kan 1000 ton laden. Porter du 2!i en
liatterie, k' ponders in batterij voeren. — Ce vaisseau porte Bien, porte mal la voile, dat schil)
voert goe(i zeil of is niet rank, voert slecht zeil,
zeilt slecht of is rank. P- peu de voiles, klein zeil
maken, weinig zeil voeren. P- les huniers avec
deux ris, twee reven. in de mnarszeils voeren. —
P- le cap an vent, den neus in den wind steken,
z. ook CAP. — (Loc. prov.) P- l'endosse pour
autrui.. voor een ander de schuld, de straf dragen.
P- (of Paver) la folie enchère, z. ENCHÈIIE. Ets
l'autre monde chacun porte son panier, in de andere wereld zal ieder rekenschap moeten geven, zal
elk zijn pakje dragen. z. ook AIOGEvT, CRolx, COUP.
— (fam. et pop.) 11 ne le portera pas loin, I1 n(,>
Ie portera pas en paradis, en l'autre monde, ik zal
't hem al spoedig doen berouwen, ik zal mij -wel
hein weten te inreken, 't zal hem nog in-draop
deze wereld vergolden worden.
POPTEC, V. n. Dragen, ondersteund worden, ru.stena: Une poutre (lui porte sur deux murailles,
een balk, die op twee muren draagt. — P- à fond,
loodrer,t op zin fondanaent staan. P- ii cru, z. crv.
P- h faux, z. FAUX nl. , ook fig. — Cette y oitu.re
porte sur la flèche, dat rijtuig stoot op den lang ,wagen. La volle de ce cileval poste sur le garrot.
de zadel van slit paard drukt op deschoft.—[Man.;
Houden, dragen: Ce cheval porte beau, porte en
luau lieu, (lat paard draagt zijn' kop fraai. 11 pm'te bas, het draagt den kop laag; ook: het heeft een'
slecht gebouwder hals..
[i\Iar.] Stévenen,sturen,
zeilen, loopen, stroomen , aanleggen, aanhouden:
P- an gord, au cud, an large, sur la terre, noord,
zuid, zeewaarts, op den wal aanleggen of aanhou len. P- de pointe sur l'ennenli, rent op (jen vijand
zanhouden. P- en route, koers houden. P- á telle
sire de vent, in die en die streel„ zeilen. Le con'ant porte it telle aire de vent, de stroom loopt in
lie en die streek. — Laisser p -, beter volhouden,
mis men, te digt aan den wal lint. Porte Bien ! stuur
ol ! Tais p- ! volle zeilen !
Dragen, relen; raken, treffen (inz. van vuns'- en andere mijn)ens). Ce fusil porto b u i, porie ii mille nlètrf s,
--

,

.
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fistel. (Plus. Des porto- sonde.) — Porte-sonnet
te , m., z. v. a. CODO? OPHORE. — Porte - tapis-

dat geweer draagt ver, draagt op 1000 meters.

Le canon porte jusqu'ici, 't geschut draagt, reikt
tot hier toe. Cette flèche porte jusque la, die
pijl draagt tot daar toe. -- Tous les coups ne
portent pas, alle schoten treffen niet. Le coup a
porté sur los, het schot heeft het been getroffen.
Le, coup a porté juste, het schot heeft getroffen.
-- (fig.) Tous tes traits ont porté, al uwe zetten, uwe schimpscheuten zijn raak geweest. — Sa
,que porte loin, zijn gezigt draagt, reikt ver. ^.m.._.
(fig.) Bedoelen, ten doel hebben; raken, betreffen: Je ne vois pas oil p orte (liever tend) ce dis
ik zie het doel dier rede niet, ik zie niet,-cours,
waar die rede heen wil. Cette observation porte
sur tel point, die aanmerking raakt, betreft dat
punt. — Sa tête a porté, zijn hoofd is aangekomen,
hf) heeft bij 't vallen zijn hoofd bezeerd. — P- à la
tête, naar 't hoofd stijgen, bedwelmen : Ce vin
porte a la tête, die wijn stijgt naar 't hoofd. z.
ook ODEUR. P- sur les nerts, de zenuwen aandoen,
op de zenuwen werken. — [Jeu] La balie a porté
sur Ie toit., sur les deux toits, de bal heeft het
dak, de beide daken geraakt (bij 't kaatsen). La
balie porte, a porté au mur, de bal is tegen den
muur teruggesprongen. — P- á une couleur, à carreau, op eene kleur, op ruiten houden. — Dans
cette bataille la perte a porté sur tel corps, bij
dien veldslag heeft dit en dat korps het meest gele
— [Bias.] Voeren, in zijn wapen, op zijn wa--den.
penschild dragen: I1 porto d'azur an lion d'argent,
hij voert een' zilveren leeuw op een blaauw veld.
SE PORTER , v. pr. Gaan, zich begeven, zich rig,

ten: Le roi se porta de sa personne au fort de la

mêlée, de koning begaf zich persoonlijk in het digt-
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serie, m. Tapijt- of behangselraam n. (Plur •. Des
potte-tapisserie.) — Porte-tarière, n1. [Tech.] ,
z. v. a. PORTE-BROCHE. — Porte-tolet, ni . [Mar.]
Dolktamp m. (ook toletière geheeten) (Plur. Des
potte-tolet.) — Porte-torehe, in., z. V. U. POR TE-FLAMPEAU. — Porte-traits, m. pl. [Sell.]
-

^

Stren,glussen f. pl., lederen strengophouders in. pl.
aan de rtuigboomen.
Portent- , m , -euse, f. Drager ni., draagster;
— brenger, overbrenger iii., brengster, overbrengster f. P- de charbon, de hlé, kolen-, korendrager.
P- d'eau, waterdraagster f. P- de chaise of enkel
p-, draagstoeldrager. -- P- dune lettre, brenger
van een' brief. Veuillez donner la réponse au p-,
gelief het antwoord aan den brenger mede te geven.
-- [Corn.] P- d'une lettré de change, houder, ver
een' wissel. Billet payable an p-, of-tonerva
enkel B iliet au p-, op vertoon betaalbaar briefje n.
— P- de contraintes, dwangbevelbrenger. — P- de
paroles, woordvoerder. — P- de bonnes, de mauvaises nouvelles, brenr,er van goed, slecht nieuws.
— P-s de pardons, a flaatverkoopers. — (fam. el
iron.) P- de rogatons, pruldichter, prulschrijver ,
(die ieder met het voorlezen van zijn werk lastig
valt). — [Dist.] P- d'épée, z. v. a . FORTE - GLAIVE.

—P-, of als adj. Cheval p-, zadelpaard, postiljonspaard n. (waarop de postiljon van een rijtuig zit).
Porte-valise, m. [Hilt.] Mantelzak- of valiesdrager m., voormalig pauselijk beambte.— [Sell.]
Zadelkussentje n. (Plur. Des porte - valise.) -Porte-vent, m. [Org.] Windbuis, windpijp f.
— [Tech.] Blaaspijp I. (voor de soldeer- of emailleer-lamp). — Luchtbuis, windtrekpp f. ter ver
lucht in de mijnen, in de stook--vérschingade
plaatsen der stoombooten, enz. (Plur. Des porte-

ste gedrang. L'arriiée se porta vivement sur 1'ennemi, het leger drong heftig op den vijand in. La
foule se porte à ce théátre, de menigte stroomt
naar dien schouwburg. — (tarn.) On s'y porte, vent.) -- Porte-verge, m. [Cath.] Stafdrager,
men verdringt er elkander, men wordt ei als ge- pedél (bij eene processie) . (Plur. Des porte-verge.)
dragen. — Le sang se portait à la tête, het bloed — Porte-vergues, m. pl. [Man.] Galjoen-régesteeg naar 't hoofd. — La curiosité se porte prin- lingen I. pl., de ijzeren leers of houten leunincipalement sur lui, de nieuwsgierigheid ragt zich gen, welke van den kraanbalk af naar den kop
voornamelijk op hem.
Zich toeleggen, zich bé- van 't beeld langs het galjoen loopen (nu verouzig houden; neigen, neiging hebben, overhellen: Ii se deed). — Porte-vessie, m. [ H. n. ] Visch. ni.
porte avec ardeur it tout ce qu'il entreprend, hij met eene zwemblaas. (Plur. Des Porte-versie.) -legt zich met de borst toe op (houdt zich ijverig Porte -vis, in. [Arqueb.] Zijplaat, schroefplaat
bezig met, grijpt met ijver aan) al wat hij onder of S, f. (ook contre-platine geheeten). (Plur. Des
— Cet enfant se porte au bien, an mal,-nemt. forte-vis.) -- Porte-voix, nl. [Phys.] Spreekdat kind neigt ten goede, ten kwade. Se p- it la trompet f., roeper in.; — [Man.] Scheepsroeper m.
débauche, tot losbandigheid overhellen. — Se p- P- à deux corps, schuifroeper. P- de combat, batá des extrémitès, à des excès contre qn., iemand terj- of gevechtsroeper. (Plur. Des porte-voix.)
Portier, m., -ière, I. Portier, poortier, deui
met de uiterste gestrengheid behandelen, zich tot
uitersten tegen iemand laten vervoeren.
Zich wachter in., portierster, poortiersche, deurwacht(wel of kwalijk) bevinden, varen: Comment nous ster f. — Ook als adj.: Frère p-, Soeur p-ière (in
portez-vous? hoe vaart gij? Je me porte bien, mal, kloosters), broeder-portier, zuster-poortiersche. —
passablement, mieux, ik vaar wel, niet wel, tame- [Liturg.] Ordre de p-, minste der 4 lagere geeslijk wel, beter. -- [Prat.] Se p- garant, zich als telijke ordeningen, portiers-ordening f. — Por
borg aanbieden. stellen. Se p- partje contre qn.,
ingangsopening f. van een rijtuig; deur f.-tière,f.
zich in eene regtszaak als partij tegen iemand stel- der opening, portie)' n. Regarder par la p-, uit
len. Se p- pour appelant, als appelant optreden, het portier zien. Ouvrir, Fermer les p-s, de portie
openen, toedoen. -- (iron.) Carrosse a trente-ren
in appél, in hooger beroep komen. z. ook HÉRiTIER, FORT . — Weleer ook voor se comporter: I1 -six p-s, kar, boerekar f., slechte wagen m. —
Deurgord
ijn f., deurvoorhangsel n. — ] Anc. mil.]
s'y est porté en homme de coeur, h1 heeft zich
daarbij als een man van moed gedragen, gekweten. Blinde f. voor een schietgat.— [Vétér.] Lijfmoeder t.,
Porter, ni. (pr. portre) [Brass.] Sterk engelsch lijf n. van eene koe — PORTIÈRE , adj. f. Dragtig,
vatbaar om dragtig te worden (alleen voorkomend
bier, porterbier, p o r te r, p o or t e r n.
Porte-ranee, m. [Mar.] _IJzeren riempio n., in): Vache, Brebis p- , dragtige koe f., dragtig
schaap n. - [ Véner. ] Lice p-, teef f., die men
dol m. (Plur. Des porte-tame.)
Portereau, m. [Nawig._] Keer sluis ii. (om houdt om er jongen uit te winnen. — Portiers, ni.
een' hoogeren waterstand op de rivieren te hou pl. [Pêche] Twee palen nl. pl. aan de opening der
[Charp ] Draaghout n., hevel m.
-den). vischweer.
Porte-respect, m. (fam.) Ontza g verwekker in., 1 Portion, f. Deel, gedeelte, stuk; aandeel n.,
een wapen, dat men tot zijne verdediging bij zich p o r t i e f. Partager un champ en quatre p-s égadraagt; — uiterlijk waardigheidsíeeken n. — Deftig, les, een veld in vier gelijke deelen of stukken ver ernstig persoon, wiens tegenwoordigheid cie jeugd deelen. La plus forte p-, het beste, grootste deel.
Pendant une grande p- de sa vie, gedurende een
in bedwang houdt. (Plur. Des porte-respect.)
5 Porterie , f. Portiershuisje n., portierswo ,groot gedeelte zijns levens. Chacun a déjà sa p-,
-nigf.—Porteschap, teder heeft reeds zijn aandeel. — (fig.) Une faible
portierspost m.,
Porte - sac, m. [H. n.] , z. v. a. ARAIGNEE porte p- d'autorité, eene geringe mate van gezag.— [Jur.]
-sac.(Plur.Des Porte-sac.)—Porte-seie,m. [H.n.] P- virile, erfdeel n. b ij hoofd, erfportie f., mansZaagdrager m. (een vliesvleugelig insect). — Porte deel n. La succession a été.partagee par p-s viriles,
-sel, m. [Sal.] Zoutkorf nl. (Plur. Des porie-sel.) — de nalatenschap is in vier gelijke deelen verdeeld
Porte-siége, m. [Carross.] Bokgestel n., onderstel geworden. •— (fam.) Spijsgift f., mondaandeel n.,
van den bok o f koetsierszetel. (Plur. Des porte-siége. ) hoeveelheid der op eenmaal toegediende of uitg— Porte-soie, m. [H. n.] [Volhoen n. (in Ja- reikte spijs (inz. in scholen en k$oosters), spijs-por- pan), met zachte, haarachtige vederen. (Plur. Des lie f. Dinlinuer, Grossir les p-s, de spijs -portiën
porte-sole.) — Porte-sonde, in. [Chir.] Leid- verminderen, vergrooten. — [Droit. can.] P- conpijpje n. voor de sonde bij (le operatie der traan- grue, jaarwedde, (lie de tilularis eener pastorij
,
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aan den waarnemer betaalde, regtrnatig of behoorlijk deel n. — (bij uitbreiding en fam.) Beperkte jaar
gering traktement n., onbeduidende ren -wedf.,

-- Portioncule, f. (verklw. van portion)-tef,
Klein gedeelte, stukje n. --- [fl. eccl .] Eerste ordes
bij Assisi in 't hertogdom-huisderfanckz
Spoleto, p o r t i e ncu 1 a f. -- Portionnaire,
a(lj. [Anc. jur.] 3andeelhebbend in eerie erfenis. -Als subst. in. en f. Deelhebber nl., -hebster f.
Fortigtie, f. [Arch.] Gewelfde of overdekte
zuilengang in. of galerij f., p ó rt i c u s in. La place
est entourée de p-s, het plein is met zuilengangen
of overdekte galerijen omgeven. --- [Rist, ] Boomgewel f n , d-i.gt belommerde laan f., boomprieel n. Pde treillai e,boompriëel mettra'iewerk.— [Jeu] Zeke r
spel n., waarbij een bal rondom eene soort van ga
niet vele poortjes loopt. — [P13i1.] De school of-lerij
leer van Zeno of der stoiczjnen (zoo geheelen, omdat de leerlingen diens wijsgeers bijeen kwamen in
Bene beroemde zuilenzoal vanAth.e:2en. (z. P ECILE).
Porto, in. [Coca ] Porto- of portwijn ni., een
portugésche ronde wijn, die uit Oporto wordt ver -

zonden.

POSER.
tilleerd water te bepalen , hydr°ostátische balans.

porydróster in.
Porzane, f. [H. n.], z. v. a. %IAIOUETT'E.
Posada, m. Spaansche herberg f. of logement nu.
Posade, f., z. PESADE.
Posage, m. ( Tech.] Hel stellen, leggen, opslaan, opzetten, oprigten, plaatsen, aanbrengen; -kosten in. pl. daarvan.
POsaulne, in. [ flus. ] , z. v. a. TRO11BO2 NE.
Pose, f. [Tech.] liet stellen, zetten, leggen,

plaatsen, aanbrengen; stelling, plaatsing f. inz. dei
steenen van een gebouw. Faire la p-, stellen, zetten, enz. Payer tant pour la taille, et tapt pout
la p- des pierces, zooveel voor 't bebouwen, en zoo
veel voor 't leggen of stellen der steenen betalen.

La p- des poéles, des billards, des sonnettes, de

plaatsing der kagchels, biljarten., schellen. La p- dun
appareil a vapeur, het lnzelten van een stoomwerktuig. — La p- de la première pierce, het leggen van

Eten eersten steen. --- [IYtar.] La p- de la quille, het

leggen van de kiel. — [MII.] Aflossing f., zeker getal
soldaten, die ?pen op schildwacht gaat zetten. Etre

de la première, seconde p-, tot de eerste, tweede

Portoir, ill. [H. ceel.] Draagbak, houten etensbak ni*. in cle kloosters, om de sp js-portiën. daarin
aan te brengen. -- PORTOIR, m. of Portoire, f.
[Econ. rui.] Ovale draagkuip f. bij den wijnoogst.
Portor, m. [[ inér.] Zwart marmer n. reet

aflossing behooren. Caporal de la p-, korporaal
van de wacht of de aflossing. -- [Danse, Peint.]
Stand in., houding, stelling f. (vast een' danser,
van iemand. die tot moclél dient. Avoir des p-s na
natuurlijke, sierlijke,-turels,éigano/
gedwongene standen of houdingen hebben. Clloisir

Port- permis, in. [Mai. j , z. onder POR'T.
T S Portraire, V. a. Een portret of afbeeldsel
wraken, port°rettéren. — (fig.) Levendig beschrijven,
afschilderen. — Portrait, in. .fbeeldsel n. inz.

slige houding kiezen, om zich te doen afbeelde?t. —
[Jeu] Eerste aanzet in het domino -spel, voorzet in.

goudgele aderen.

van ern' mensch, door het r 'nseel, de teeken- of

grazers - stift voortgebragt , bi eldtenis , ofbeelding,
gelijkenis f., p o r t r é t, - - konterfeitsel n, P- ressernblant, gelijkend portret. P- en grand, en pied,
beeldienis in ,'t groot, in levensgrootte of ten voeten uit. P- a Thuile, portret in olieverw. P- en
nniniature, afbeelding in 't klein, miniatuur -portret. P- charge, overdreven, overladen portret (dat
de gebreken van 't model te sterk uitdrukt of overe/r j ft). P- - flatté, gevleid portret (dat de gebreken
van 't model vermindert). P- parlanit, sprekend,
sprekend gelijkend portret. — Etre Ie p-, tout le
p- (le qn., sterk op ieiüan l gelijken ('t zij in wezenstrekken of in gezindheid). -- [Litt. Levenzl-ige, naluurl(jke en juiste voorstelling, beschrijving of schildering van een' persoon of eerie zaak
sloor woorden.' La Bru'yère est rempli d'excellouts p-s, La B. is vol voortreffelijke schilderingenn. I1 fit un p- Bien 'if de la derniere bataille,
hij gaf eerie ragt levendige beschrijving van den
laatsten slag. - [Tech.] Struatrnakerrshamer m.
— -1- S Portra.iteui-, m., -euse, f., n.-u lORTRAITISTE. -- , Portraitique, adj. Portretachtig. — Portrailiste, nl. en f. Portretschilder,
p o r- t r a i t e u r In., portretschilderes f. — Por
f. I(ufst f. van 't portrettéren. Livre-traiue,
de p-, teekenboek a. slat al de rnenschelijke ligchaamsdeele n leert af beeld^-e.
Port-Royal, nu. [Phil.]: École de P -, vereerriging vein kundige en, vrome mannen, olie in de 17e
eeuw eerie abdij van dien naar, bij C -hevr°ease
bew000nden, totdat de jezuïeten hela in 16 P/ als
jansenisten lieten veroordeelen en gewelddadig vel drsgven; hunne leer werd door Pascal, Racine, Boi-lean e. u,. aangeltlee fd.
Portugais, e, adj. Por'tugeesch, tot Portugal
of z'jj;re inwoners behoorend. Langue p-a . of POR
►n. Portugésche taal f. — i ORTUGAIS , m.,-TLGAtS,
E, f. Portugees m., portur,ésche vrouw f. o f meis -

je ii . — Portuigaise of Porteugalaise , f.
[Maui Kru/esjorring, «nooa)iing f. van een' bok of

van. (Ie horens der bokkebeenen.
Portutacé, e, adj. [ Bot. ] , I^'aar porselein
(pourpier) gelijkend. — ^PORTt^LACEES, f. pl. [Bot.]
Porselein-soorten f. pl.
Portrilan, m. [Anc. mar.] Zeeboek, kust- en
hcrvenboek, graadboek n., p o r t u- l a n m.
Fortune, f. [H.. n.] Eetbare krab, roeikrab i.
P- dépurateur, porseleinkrab f., breedvoet in. P
oceaankrab, stekelkrab.
-pélagique,
Poruleux, ease, adj. [H. n.] Vol gaatjes of

doorschijnende puntjes als poriën.

Porydrostère, m. [Plhys.] Werktuig ru., om
ale soortelijke zwaarte van een vast ligchaarra in
roer °hmeding tol etre Vr?n vert, gelijk t'olum^erz gedes-

une p- favoialale l?oui' se faire peindre, Bene gwii-

A vous la p-, gij zet voor.
Fosé, e, adj. (en p)o-^' passé van poser): PierC e p-e, gelegde steen ni. 3illard p-, gezet, op t >
placets gesteld biljart n. Parquet p-, gelegde vloer ni.
Colonne p-e sur un piédestal, op een voetstuk ge
gezette zuil f. — line danseuse p-e is ra--platse,
vir, cede danseres in bekoorl7jken stand, in ver
houding. — question p-e, voorgelegde-rukelij
vraag f., gesteld vraagstuk n. Vérite p-e, aangenomen, vastgestelde waarheid f. &xiome p-, als ontegerizeggeljk aangenomen axioma n. Cette question
me paralt mal p-e, slat vraagstuk schijnt mij kwalijk voorgesteld, slecht bepaald of omschreven.

Cela p-, dit aangenomen, toegestemd, vastgesteld

zijnde. — Lil homme avantageusement p-, een in
de maatschappij voordeelig geplaatst 'man. — Eviltare p-e, vaste hand f., geregeld handschrift n.

Urire I? main p-e., niet vaste hand, langzaam schrijven. -- [Bias.] Lion p-, staande (op de e pooten
staande) leeuw m. P- en bande, in scha?:inregtscherr
stand, schuinregts gesteld of gelegd. P- en barre,

in schuinlinkschen stand, schuinlinks gesteld of gelegd. Animaux p -s en barroque, dieren, die van
achter het schild schijnen uit te komen. --- Post, R,
adj. Bedaard, bezadigd, bedachtzaam, van gelijk matige, e-rjstige gemoedsgesteldheid. Parley d'un

ton p-, op een' bezadigder, bedaarden toon shrf'ken. 11omrne p-, bezadigd, g e p a s e e r d rad??. Air
p-, ei,zstig, zedig voorkomen n. — Posément,

adv. Bedaardelijlc, langzaam, op bezadigde, bedachtzame rtwijze, zonder zich te haast' n. Lisez, mar-

chez plus p-, lees, loop bedaarder, langzamer. Ella
marche p-, zij gaat bedaardeljk.
Poser, V. a. Zetten, stellen, plaatsen, leggen.
opp de bepaalde plaats ineen zetten, opzetter?, op-

rigterz: Posen ces lasses set le bullet, zet deze

kopjes op de schenktafel. II faut prendre garde,
dans an lieu glissant, oh 1'on pose le pied, rrwrr

snoet acht geven, op eerie glibberige plaats, waar

men den voet zet. P- on poèle, on billard, eene

kagchel, een biljart op hunne plaats ineen zetten.

P- les sonnettes, de schellen aanbrengen, op bene

plaats harigen.. --- I'- les fondements d'un edifice,
de grondslager2 van een gebouw leggen. P- la piemière pierce dune église, den eersten steen van
eene kerk leggen. P- ene brique de plat, een' bak
zijn plat leggen. P- une poutre de champ,-stenojr
eenen balk op zonen kant leggen. P- it see, zonder
metselspecie leggen. P- ii cru, op den lossen grond,
niet ondersteund los plaatsen. P- en th/charge, ter
ondersteuning of onderschraging stellen. — [Beaux
arts] In den vereischten stand, de geschiktste houding
plaatsen, om nagevolgd te worden. P- le modèle,
ene figure, het model, eene figuur plaatsen, stelle?).
-- P- sa voix, den toon zu iver aangrijpen, vast
esi zuiver intonéren. -- Plaatsen: P- Ia quille d'un

vaisseau, de kiel van een schip (op de blokken)
leggen. -- P- un oordage, eene buitenhuidsplank
aanbrengen. P- les allonges, opstutten. — [Arith.]
P- un nombre sous un autre, een getal onder een
ander zetten. 8 et 4 font 12, je pose 2 etje retiens,
1, 8 en 4 is 12, ik zet en houd 1. -- [Mil.] Pdes sentinelles, schildwachten uitzetten. Posez vos
armes ! legt neder uwe geweren ! — (fig.) P- les
armes, de wapenen nederleggen, vrede maken. —
[Typogr.] P- une forme, eengin vorm opmaken. —
Onderstellen, vooruit- of vaststellen, als erkend,
als waar aannemen. II pose en fait, pour constant,
en principe que.., hij neemt als zeker, uitgemaakt,
als grondstelling aan, dat... Je vous pose cela
comme une chose de fait, ik stelle u als daad
vooruit, dat het zoo is. Posons la chose com--zak
me vous la dites, stellen of nemen wij de zaak,
zoo als gij zegt. Posons que sela soit ainsi, stellen
wij (of: genomen), dat het zoo zij. Posé Ie cas que
cola fut ainsi, aangenomen, het ware zoo. — Pune question, eenti vraag of een vraagstuk bepaald
voorstellen, naauwkeurig omschr ijven. — P- un
jeune homme dans la société, een' jongeling in de
wereld plaatsen, eenen stand in de maatschappij
ven. -- : POSER, V. n. Dragen, rusten op:
ette poutre ne pose pas assez sur le mui, deze
balk draagt, rust niet genoeg op den muur. —
[Peint., Zitten, in eenti zékere houding als model
zitten, p o s é r e z: J'ai posé deux heures de suite,
ik heb twee uren achtereen gezeten. — (fig.) Cette
femme pose toujours, die vrouw bestudeert altijd
hare houding, gebaren en blikken (om de opmerking
te trekken). -- [Dor.] P- au livret,, uit het goud
opdragen. -- [Jeu] ,P-, een' steen of E 'omino-boekj
aanzetten. C'est ^k vous a p-, 't is uwe buurt om
aan te zetten. -- SE POSER , v. pr. Zich zetten,
zich plaatsen: L'oiseau est venu se p- sur les
branches, de vogel is zich op de takken komen
zetten. -4- Zich eene positie of een' stand in de wereld verschalen: II est bies diflicile de se Bien p-.
— Zich opwerpen, zich zelven eene eigene rol geven: Se p- en reformateur (les abus, zich tot hervormer der misbruiken opwerpen.
Poseur, m. [Tech.] Steenlegger; steller, ineenzetter, opzetter (van biljarten, kasten, enz.),
legger (van vloeren). P- de sonnettes, aanbrenger,
plaatsei in. der schellen. -- (fig. et fam.) Iemand,
die zijne houding bestudeert , alsof hij voor den
schilder zat, p o s e e r d er ril. (In dezen zin zou
men van eerre vrouw poseuse zeggen.)
Positif, ive, adj. Stellig, zeker, gewis, werkelijk, vastgesteld, bepaald, aangenomen, uitgemaakt,
positief: Preuve p-ive, stellig bewijs n. Nou
zékere, onbetwijfelbare tiding f. Chose-velpi,
p-ive, uitgemaakte zaak f. -- Esprit p-, ordelievend,
naar waarheid zoekend rnensch, iemand, wiens begrippen juist, bepaald, vast zijn, man van bepaald,
vaststaand karakter, positieve geest m. — Werkeljk, stoffelijk (matériel): Bien pen d'homines
jouissent de la vie actuelle et p-ive, zeer weinig
men.schen genieten het tec!enwoordige , stoffelijke
leven. — [Didact.] Volstrekt (in tegenstelling met
relatif) , a b s o 1 u u- t : I1 n'v a de grandeur p-ive
quell Dieu, er is geene volstrekte grootheid dan
in God. — (Ook in tegenstelling met naturel). Le
droit p-, het positieve, stellige, vastgestelde 7 egt.
Religion p-ive, vastgestelde, geo p enbaarde en overgeleverde godsdienst (in tegenstelling niet de natuurlijke godsdienst). -- [Gram.] Stellig: Dégré
p- of als subst. POSITir, z. beneden. -- Stellig, bevestigend (in tegenstelling met négatif) Vous le
louez en disant qu'il ne fait point de mal , mais
ce nest pas une louange p-ive, gij prijst hem met
te zeggen, dat hij geen kwaad doet, maar dat is
Beene positieve, stellige lofspraak. Commandements
p-s et négatifs, bevestigende en ontkennende geboden n. pl. — [Algéb.] Quantités p-ives, positieve,
stellige grootheden, z. QUANTITÉ. — [Phis.] Fluide
p- of vitré, positieve of glasvloeistof f., eene der
beide vloeistoffen, uit welke de elektrische vloeistof
geacht wordt te bestaan. Electricité p-fie, positieve
of glas -electriciteit f. Pole p-. positieve pool, zink
zinkeinde der kolom van Volta. Elé--polf.,het
ments p -s, positieve elementen n. pl., de zinkplaten
der Voltasche kolom. -- [Phil.] Philosophie p-eve,
ositieve of stellige wijsbegeerte f.— [Théol.] Tbéoogie p-eve, stellige godgeleerdheid f.' — eosiTIP, m. Zékere, onhetwistbo e zaak f.; iets zekers,
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stelligs, deugdelijks in. A.voir On p- á la tête, we-

zenljke, grondige kennis bezitten. — (fam ) Stolfeljke, geldelijke voordeelen n. pl., het materiële of
stoffelijke, het p o s i t i e v e : Tenir au p-, zich aan

het positieve houden. -- [Grain.] Stellende trap,
positief, positivus nL: 11 ^' ^ a trois degrés
dans la plupart des adjectifs : lep-, le comparatif et le superlatif, er zijn drie trappen in de meeste
bijvoegelzjke naamwoorden: de stellende, de vergelikende en de overtreffende trap. — POSITI , nl.
[Mus.] Voororgel, klein orgel voór een groot, p o-

sitief n.

Position, f. Stelling, ligging, gelegenheid, plaat
in., pos 1 tie f. La p- dune ville,-singf.,tad
de ligging eenei stad. P- favorable, avantageuse,
gunstige , voordeelige ligging, stelling, stand. —
(fig.) Toestand ni., omstandigheid, gesteldheid f.,
staat nl. Sa p- est critique, embarrassante, zijn
toestand is ha.cjcheljk, netelig. Etre dans une pheureuse, in gelukkige omstandigheden verkeeren,
in voordeeligen toestand zijn. être en p- de faire
du bies aux pauvres, in staat zin, in de gelegen heirl zijn, de middelen bezitten, om den aromen goed
te doen. -- [Arith.] Régle de fausse p-, regel der
valse/te positie (waarbij 't gevraagde gevonden wordt
door middel vaan gestelde, niet in 't voorstel bearepene getallen). — [ Astr. ] Angie de p-, positie - of
standhoek in. (in 't middelpunt eens hemelligchaanis
door don declinatie-cirkel en den breedte - cirkel gevaried). -- [Beaux arts] houding, stand der fl(1uren: Cette figure est belle de p-, die figuur heeft
eene schoone houding. Ce peintre a mal peis ses
p-s, die schilder heeft zijne standen verkeerd gekozen. -- [Bias.] Plaatsing der wapenfiguren. P- fixe.
vaste plaatsie j (de heraldieke stukkc u, dewijl zij
Bene vaste plaats in 't schild beslaan). P- arbitrai1 e, willekeurige plaatsing. -- [Dance] Plaatsing
der' voeten met betrekking tot elkander , voete n
positie: Les cinq p-s, de vijf positiën.-p!atsing,
Portez les pieds a in quatrienle p-, breng de voeten in de vierde positie. — [Ecol.] Stelling, lees stelling f.: Cette these contient dix p-s, dat strijd
voorstel, die thesis bevat tien stellingen.— [Gram.
Zamentreffing van twee of meer medeklinkers ,
waardoor in 't griel'sch en latijn eene anders korte
lettergreep lang wordt. Syllabe longue par p- gloor
positie, door° zarnentrelling met een' medeklinker
lang geworden lettergreep f. — [Jug.] Avail' la p-,
het voordeel des' positie, der plaatsing van de stuk
hebben (in 't schaken, dammen). ; iMan.] Ilan--ken
ding des ruiters te paard, zit f., postuur n. Ce
cavalier a une belle p-, die ruiter heeft eene goede,
fraaije houding te paard. — [Mil.] Stelling, stand,
het gekozen terrein voor Bene krijgsverrigting: L'armee, par vette p- , couvrait In capitale, door die
stelling dekte liet leger de hoofdstad. Changer de
p-, vary stelling veranderen. P- offensive, defensive, aanvallende, verdedigende stelling. ----[Math.]
Cercle donné de p-, z. rIONr E. — [Mus.] Plaats
eener scot op ee))e der notenlijnen;— plaats, waar
de hand otp desa hals van een snarenspeeltu ig grijpt.
Positionnaire, III. [Gray.] Stilt f., ie'eiar)uede de onderlinge lig ;°i)(r1 der /)laatsen op eenti
kaart wordt aangeduid.
Positive, f. [Théol.] Stellige godgeleerdheid.
--- Positiventent, 0(1V, Op stellige wijze, bepaal delik, uitdrukkelijk, zeker, -net zekerheid: Je pui;
vous assurer p-, ik kan u stellig verzekeren. II te
lui a dit p-, hij heeft het hein uitdrukkelijk gezegd.
Savoir p-, friet zekerheid weten. --- Positiveté, f.,
z. POSIT1VITE. — Positivisme, 111 . [Phil.] Stel
positieve of stellige wijsbe feerte, p o Si t -i -selvon
i s mu .s n. -- Positiviste, adj.: Philosoplhe -.-v
of als subsi. POSITIVISTE , m. Aanhanger, belijdei
dei stellige wijsbegeerte, p o s i t i v i s t m.-- (dénigr.) ,
,

,

,

C. V.

a. EGOISTE, 1IATERIALISTE. -- Posilivi-

té, f. [Phys.] Toestand eens ligchaams, waaraan
men de verschijnselen der positieve elektriciteit
waarneemt, p o s i tie t t ei t f.

Posoir, m. Kunsthand f., waarmede men bij
't munten de metaalplaatjes tusschen de beide stem-

pels brengt.
Posole, f. Uit ltor•en gekookte indische drank in.
Posologie, I. [Méd.] Leer of aanwijzing i''.
van de hoeveelheid, deg' toetedienen artsenigen giet
betrekking tot leeftijd, kunne, testel, enz. — Posologiq.ie, adj. Die leer' of aanw jzing betrejj'end,
posolOgiseh.
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Pospolite, f. [.[list.] Opontbod n., oproeping f.
in 't voormali ff Polen van alle tot den wapenhandel geschikte onderdanen, zoo edelen als burgers,
om zich naar eene aangewezen plaats te begeven
en op hunne kosten den Staat zes weken lang te
dienen; —het aldus bijeengebragte leger.
Possédable, adj., liever POSSESSIBLE.
Possédé, e, adj. (en part. passé van posséder)
Des biens lé;itimc;ment p-s, wettig bezeten goede
n. pl. -- Un homme p- dune ambition démé--ren
surée, een man, die door eene qrenzelooze eerzucht
wordt beheerscht, bezield. — Un homme p- du démoti, een van den duivel bezétene, een bezetene. I1
est p- du démon de 1'orgueil, hij ic van den duivel
des hoogmoeds bezeten. - POSSÉDÉ, m., -E, f. Bezéte-ne m. en f. (déinoniaque). Se déméner comme
un p-, als een bezetene, razende te werk gaan.
Posséder, v, a. Bezitten, hebben, in bezit heb
bezit zijn van: P de grands biens, groote-ben,i
goederen bezitten. P- une chose légitimement, a
bon of ii juste titre, par indivis, iets regtmatig,
-met goed regt, onverdeeld •in eigendom hebben. —
(van zaken sprekende) Bezitten, inhouden, bevat
Le département du Nord possède les plus-ten.:
riches mines de houille, het departement van 't
noorden bevat de rijkste steenkoolmijnen. — (bij
uitbreiding): P- des emplois, des dignités, ambten,
waardigheden bezitten. — Les bienheureux possedent Dieu, de gelukzaligen smaken de eeuwige heer
zien God van aangezigt tot aangezigt. —-lijkhed,
P- qn., iemand bij zich hebben: Nous espérons vous
p- pendant quelques Jours, wij hopen u eenige dagen bij ons te hebben, te zien. — P- ]'esprit de qn.,
iemoods gemoed beheerschen. met iemand naar welgevallen handelen. P- les bonnes graces de qn.,
iemands gunst bezitten, bij iemand in gunst staan.
— P- une femme, eerie vrouw bezitten, hare gunsten genieten. -- P. son ame en paix, zijne ziel in
vrede bezitten, gemoedsrust smaken. — Grondig
verstaan, volkomen kennen, geheel meester zijn,
goed bedreven zijn in: P- les Jetties, les arts, de
letteren, de kunsten in den grond kennen. II possède Bien sa langue, hij is zone taal geheel magtig.
P- la musique, goed in de rnuzzlk bedreven zijn.
P- Virgile, Homère, Virgilius, Homerus grondig
verstaan. — Ook gebézigd van de gevoelens, de
hartstogten , die iemand beheerschen of waaraan
men onderhevig is: Overheerschen , meester zijn
van: L'ambition, ]`avarice , la colère le possède,
de eerzucht , de gierigheid , de gramschap overheerscht hem, hij is van de eerzucht enz. bezeten.
,

Dans is douleur qui la possède, elle n'écoute riep,

in de smart, die haar overweldigt, hoort zij naar
niets. Queue rage vous possède? welke razernij
maakt zich van u meester? van welke razernij zit
gij bezeten ? -- [Théol.] Le démon le possède, hij
is van den duivel, van den booze bezeten. — ( fain.
et pop.) Le diable, Le démon le possède, de duivel rijdt hem, de duivel is in hem, hij is dol, ra
. — SE POSSEDEE, v. pr. Meester van Zich-zend
zelven zijn, zich zelven beheerschen, zijne driften,
hartstogten in toom houden, zich weten te matigen, zich gelijk blijven: L'homme sage se possede
toujours, de w jze is altijd meester van zich zelven.
— (jam..) Ne pas se p- de joie, buiten zich zelven
van blijdschap zijn.
Possesseur, m. Bezitter m. P- légitime, wettig bezitter. P- de bonne foi, bezitter te goeden
trouw. P- pacifique, 'rustig, ongestoord bezitter. [Moh.] Ontdekker m. van den steen der wizen.Possessible, adj.Bezitbaar, wat bezeten kan worrten. — Possessif, ive, adj. [Gram.] Bezittelijk,
bezit uitdrukkend: M o n, t o n, so n, etc. sant des
adiectifs p-s, m o n, ton, son enz. zijn bezittelijke
bijvoer elijke naamwoorden. L e m i e n, 1 e t i e n,

1 e s i e n, etc. sopt des pi•onoms p-s , Le mien. 1 e
t i e rl, 1 e s i e n zijn bezittelijke voornaamwoorden.
--- Possession, f. Bezit , genot n., p o s s é ss is e f. P- légit ime, i n j uste, wettig, onregtmatig bezit. Avoir la p- d'un emploi, in 't bezit of genot
van eery, ambt zijn. Prendre p , in bezit nemen.
:MIettre en p-, in bezit stellen. Etre en p- de lestime publique, de openbare achting bezitten, genieten. — Etre en p- de dire ii qn. les vérités les
plus duces, de bevoegdheid hebben, de vrijheid ne;

men, gewoon zin iemand de hardste waarheden te
zeggen. -- [Jur.] P- civile, naturelle, burgerlijk,
«<ctr. urlgk bezit. P- constante, continue, non in-

POSTE.

terrompue, ongestoord, voortdurend, onafgebroken
bezit. P- immémorale , bezit sedert onheugeljke
jaren. P- non équivoque, utile, deugdelijk bezit.
P- precaire, bezit tot wederopzeggens toe, bezit ter
bede. P- d'état comme dpoux, comme enfant légitime, bezit van huwelijksstaat, van den staat van
wettig kind. P- de fait, werkelijk, dadelijk, factisch bezit. Entrée en p-, in bezit treding f. Prise
de p-, bezitneming f. — Bezétene zaak, bezitting;
genieting f., genot n. Ce prince fut rétabli dans
ses anciennes p-s, die vorst werd in zijne oude bezittingen hersteld. — Les plus grandes passions
diminuent par la p-, de sterkste hartstogten nemen
af door de genieting, door 't genot. — [Théol.]
Bezetenheid f. van den duivel, van den booze. —
POSSESSIO`S, ni. pl. Bezittingen, buitenlandsche bezittingen, volkplantingen, koloniën F. pl. Les p
de fransche bezittingen in-franciseAqu,
Afrika. — Possessionnel, le, adj. [Jur. j Het
bezit aanduidend, van het bezitregt getuigend. —
Possessoire, adj. Het bezit betrefl'end. Action
p-, het bezitregt rakende actie f. - POSSESSOIRE, m.
[Jura Bezitrergt n. Contester le p-, het bezitregt
betwisten. — Possessoirement , adv. [Jur.!
Naar het bezitregt. Agir p-, zich bij eerie aanklagt
op het bezitregt beroepen.
Possibilité, f. Mogelijkheid, doenlijkheid, uit
Je ne nie pas la p- de la chose,-voerlijkhdf.
ik ontken de mogelijkheid der zaak niet. — Pos
„Hogelijk, doenlijk, doenbaar, uitvoer--sible,adj.
lijk: Cela est difficile, Thais pourtant p-, dat is
moejeijk, maar echter mogelijk. I1 n'est pas p- de
vivre sans manger, 't is niet mogelijk te leven zon(Ier te eten. S'il mest i►-, indien 't mil mogelijk,
doenlijk is. — Weleer ook als ode. voor peut-etre
gebruikt: 11 arrives p- que... , 't zal mogelijk,
misschien gebeuren, dat... Est it p- que sela soit?
is het mogelijk, dat liet zoo zij % — (ellipt.) Commettez le mains de fautes p-, bega zoo min mogelijk fouten. ,Tenez Ie plus tOt p-, kom zoo vroeg
mogelijk. Autant que p-, zooveel mogelijk. — PosSIBLE, nl. Het mogelijke : Les bornes du p-, de
grenzen van 't mogelijke. - AU POSSIBLE. lor. adv.
Zoo veel mogelijk, in den hoogsten graad, bij uit
Etre arh.ficieux an p-, uiterst argtist•ig zijn.-stek:
Faire tout son p-, alles doen wat mogelijk is, zijn
best doen.
Possire, f. [Bot.] Pijlhout n. van Cayenne.
Postal, e, adj. [Admin.] De brievenpost of
de posterijen betreffend: Service p-, postdienst f.
Route p-e, postweg m. — Convention p- e, postverdrag n. (Het mannel. meerv. komt in geen der
woordenboeken voor: Besctierelle doet den voorslag
oma, waar 't nondig mogt zijn, postaux te schrijven:
Ilèglements postaux, postreglementen n. pl.)

Postbrachial, e, adj. [Anat.] , z. v. a. mé-

tacarpe. — Posteonnnnunion, f. [Liturg.] Ge-

bed n. des priesters bij de mis na de communie. —
Posteostal, e, adj. [Anat.] Achter eene rib gelegen. (Plur. m. postcostaux.) — Posterit, m.,
z. V. a. POSTSCRIPTITIII. - Postdate, f. Latere
dagteekening f., valsche datum m., later dan de
ware. — Postdater, v. a. Eene latere dagteekefling geven. — Postdiluvien, ne, adj. Na den
zondvloed: l amps p-s, tijden n. pl. na den zond
e. adj. [Anat.] .4chter-vloed.—Pstra,
of op den rug. (Plur. m. postdorsaux.)
Poste, f. Post; paardenposterj, posterij f.,
posthuis; het reizen met postpaarden. Chevaux d.e
poste, postpaarden n. pl. Chaise de p-, postchais,
postkar f. Maitre de p- (vroeger maitre- coureur),
postmeester. — Trouver de bons chevaux a ia p-,
goede paarden aan de posterij, aan 't posthuis
vinden. — Prendre In p-, Voyager, Aller en p-,
met cie post reizen, postpaarden nemen. La p- fatigue beaucoup, het reizen met de post vermoeit
sterk. — (fig. at fam.) Courir la p-, Aller la p-.
Aller un train de p-, zeer snel loopen: iets in haast
doen. — [Métrol.] Franse/la wegmaat f. van 2
malen of 8 kilometers, post f., poststation n. Courir trois p-s sur Ie même cheval, drie posten op
hetzelfde paard afleggen. — Post, brievenpost, pos
n., postbode, postrjder; postkan--terijf.,poswzn
toor n. I.'adminístration des p-s, het beheer der
posterijen. La p- est une des branches des revenus
de l' É tat, de postinrigting, het postwezen is een
van de takken der staatsinkomsten. — La p- vient

d'arriver, ne fait. que d'arriver, de post, de postbode
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is zoo even aangekom en. Cost demain jour de p- pour

I'italie, 't is morgen italiaansche postdag, de post
naar Italië vertrekt morgen.. — La p- est dans
telle rue, de post, liet postkantoor is in die en
(lie straat. Jeter one lettre à la p-, een' brief op
de post doen, in de post- of brievenbus werpen. —
P- restante, ter bewaring op het postkantoor
(woorden, die men op 't adres van een' brief schrijft,
als hij niet bezorgd, maar afgehaald moet worden).
Malle- poste, z. MALLE. -- [Mar.] (plais.) P- aux
Choux, kadraaijers-sloep f., sloep met den hofmeester (die van den wal proviand gaat halen). -Bateau de p- of Bateau-p-, postboot, maalboot f.,
postvaartuig n. — ; ( t POSTE, loc. adv. Op zékerc
termijnen: Acheter, Vendre a p-, koopen, verkoopen op voorwaarden van in termijnen te betalen.
— j a SA POSTE, loc. adv. Te zijner beschikking:
Avoir des gens aa sa p-, lieden te zijner beschikIcing hebben. — POSTE, f. [Chass.] Kleine boden
,geweerkogel m.: Le fusil était chargé de douse
p-s, 't geweer was met twaalf kogeltjes geladen.
POSTE, m. [Mil.] Post, krijgspost m., standplaats f. van troepen, van een' soldaat of schildwacht, wachtpost m., wacht f. P- avance, voor
d'alarme, alarmpost. z. ook JALOUX. Quit--post.P
ter, Garder un p-, een' post verlaten, behouden.
Emporter un p-, een' post overweldigen, innemen.
Ce ne fut qu'une affaire de p-, 't was enkel een
postengevecht. — La garde sortit du p-, de wacht
kwam uit. Visiter les p-s de la vilie, de wachtposten om de stad visitéren. — P- d'honneur, eerePost, gevaarlijkste standplaats f. ; -- ook: eerewacht f. (ter bewaking van een' hoog geplaatst' persoon, van een staatsligchaain, enz.) — Enlever no
p-, een post overrompelen, opligten. Retirer, Relever un p-. een' post of schildwacht intrekken,
aflossen. Doubler les p-s, de posten verdubbelen.
— Post m., plaats, waar de pligt iemand roept,
waar iets behoort te zijn: Etre a son p-, op zin'
post zijn. Aller. Se rendre a son p-, zich naar
zijn' post begeven. -- [Mar.] Ce vaisseau est
son p-, (lat schip is op zijn' post. Mettre les ancres à p-, de ankers opzetten. hen langs boord,
in de rusten vastsjorren. Meetre les chaloupes
h p-, de sloepen innemen en bergen. — P- de
cllirurgien, hut f. van den doctor. P- des maJades, ziekenboeg m., ziekengrens f. P- of Théátie des blessés, slagverband n. (plaats op een oor
verpleging der gekwetsten bij den-logschipter
strijd). — [Pêche] Tendre un filet a p-, een net
voor vast, voor langen tijd zetten. — ( fig.) Post,
stand m., waarin de Voorzienigheid den mensch
geplaatst heeft: Demeurons dans le p- oil le eiel
nous a mis, laat ons op den post blijven, waar de
hemel ons geplaatst heeft. Post m., ambt n.,
bediening f.: C'est un joli p-, dit is een mooi ambt.
ii occupe un p- envié de bier des gens, hij bekleedt
eenen post, door vele lieden benijd. Il méritait un
rneilleur p-, hij verdiende eene bétere bediening.
— à POSTE FIXE, boe. adv.: Etre b p- fixe dans
un lieu, ergens zijn vast verblijf hebben, er gezeten
zijn. — POSTES, in. pl. [Sculp.] Platte, spiraal
sieraden n. pl. (zoo geheeten omdat zij-vormige
elkander schijnen na te loopen) .
Poste, e, adj. (en part. passé van porter):
Troupes avantageusement p-es, voordeelig geplaatste, geposteerde troepen m. pl. — Etre Bien posté,
een voordeelig ambt hebben, voordeelig geplaatst
zin; ook: goed geplaatst zijn om te zien of te hooren. — (fam. et iron.) Nous voilá bien p-s, daar
zitten wij nu mooi in 't naauw, in de klem.
Postels, m. pl. [Manuf.] De sterkste onder de
reeds gebruikte kaardendistels f. pl.
Poster, v. a. Op een post of standplaats zetten, plaatsen, stellen, doen postvatten, pos t e ren;
— in een' ,post, in eene bediening plaatsen . P- un
chasseur a 1'affut, een' jager op den loer, in den
schuilhoek postéren. -- [Mil.] P- les troupes sur
une éminence, de troepen op eene hoogte postéren
of doen post vatten. P- une sentinelle, eene schild
uitzetten. — On ne 1'a pas posté comme-wacht
II Ie méritait, men heeft hem niet zoodanigen post
.gegeven, als hij verdiende.
SE POSTER, v. pr.
Zich op post stellen, zich plaatsen, zich stellen, post
vatten, zich postéren: Se p- an coin dun Bois, op
den hoek van een bosch post vatten. Cette troupe
s'était postée sur une éminence, die troep had op
cone hoogte post gevat.
-
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t Postères, m. pl. (burl.) Achterdeel, achter
(postérieur). Montrer les p-, op den loop-sten.
gaan, vlugten, zijne p o s t e r i ó r a laten kijken.
Postérieuir, e, adj. Later, jonger, nieuwer;
achter: Ce testament est détruit par un codicile
p-, dit testament is door een later codicil vernietigd. Son droit est p- au mien, zijne aanspraak is
nieuwer, jonger dan de mine. — La partie p-e de
la maison, het achterhuis, achterste gedeelte des
huizes. La partie p- de la tête, du corps, het ach deel van 't hoofd, van't ligchaam. — PO5TÉRIEUR, m.
(fam.) Achterdeel, achterste n.: Tomber sur son
p-, op zijne p o s t er i ó r a vallen. -- Postérienrement, adv. Later, daarna: Cela est arrivé pa ce que vous Bites, dit is later gebeurd, dan gij zegt.
Posteriori (a), (latin) (loc. adv.) Van achteren,
uit de ervaring, van de zinnen of van de ervaring
afhankelijk, a posterióri: Raisonner a p-, gevolg
-trekingapos
maken.
Postériorité, f. Het later of jonger zin, laterheid, posterioriteit f.: P- de temps, de
date, latere of nieuwere tijd m., latere of jongere
dagteekening f.
Postérité, f. Nakomelingschap f., nageslacht,
nakroost n., afstammelingen, nakomelingen m. pl.:
Toute la p- d'Adam, de gansche nakomelingschap
van Adam. II est mort sans p-, hij is zonder nakomelingen gestorven. La p- féminine, de vrouwelke nakomelingschap. — La p- en ju ;era, het
nageslacht zal er over oordoelen.
Postéromane, adj. Naroemzuchtig. — . Ells
subst. m et f. Bij of zij, die door de zucht tot
naroem wordt beheerscht, p os te r o m a a n m. en f.
— Postéronta,nie, f. Zucht f. oen zijn' naam
tot bij 't nageslacht voort te planten, naroemzucht,
posteromanie f.
Postface, f. [Vaberirlt n., narede f., na- of slotwoord n.: La préface et la postface dun livre,
het voorberigt en 't naberigt van een boek.
Posthite, f. [Méd.] Ontsteking der voorhuid,
voorhuidontsteking, p o s t hi, t i s f. — Posthoncie, f. [Méd.] Voorhuidsgezwel n., p o s t h ó n c u s m.
Posthunie, adj. ,iVa 's vaders dood geboren.
nakomend: Enfant p-, of als subsi POSTHUT. M.
et f. Een na 's vaders dood geboren kind. — Na(elate)), achtergelaten, na des schrijvers dood in 't
licht gegeven: Oeuvres p-s, nagelaten werken of
schriften n. pl. — (bij uitbreiding) Honneurs p-s,
na den dood bewezene eer f,
Postiche, adj. Later bijgekomen of bijgevoegd;
nagemaakt, valsch aan- of ingezet, onecht, ontleend, geborgd. Ornements p-s, later aangebragte
of bijgevoegde sieraden n. pl. — Bathe p-, valsche
baard m. Dents p-s, ingezette tanden m. pl. Cheveux p-s, valsch haar n. — L'homme p-, de valsche mensch, sch nmensch: de aap, de oranr-oetang m. — Kwalijk of verkeerd aangebragt: Lette
episode est p-, die episode, dat tusschenstuk is ver
heelt geen natuurlijk verband-kerdangbt,
met liet hoofdonderwerp. Tons ces embellissements
sont p-s et mal assortis, al die versieringen zijn
verkeerd aangebragt en niet-zamenpassend. — [Mil.]
Tijdelijk, plaatsvervangend: Caporal p-, tijdelijk
korporaal, gewoon soldaat, die de dienst van kor
doet. — POSTICHE, m. Het nagemaakte,-poral
onechte, valsche: Le p- est ii la nature ce que
l'hypocrisie est it la vertu, het nagemaakte is bij
de natuur, wat de huichelarij bij de deugd is. —
Travailler en p-, nagemaakt of valsch werk maken, valsche tanden, valsch haar, enz. vervaardigen
of toebereiden. - POSTICHE, I. Kunst van schilderijen te copiéren, copiëer-kunst f.
-f- Postille, f. Kantteeking, randverklaring f.
Postillon, m. Postrijder, postknecht, p o stil
jon; — voerman van een rijtuig (het zij hij een
der voorgespannen paarden berde of op den bok
zit); — brievenbezorger m. van een' bijzonder persoon. — (fam.) P- d'amour, overbrenger m. van
minnebrieven. — (burl.) Les p-s d'Eole, de winden m. pl. — [H. n.] Soort van stormvogel m.
aan de oevers van Kamtsjatka, zeeduif f. — [Jeu]
Elk teeken, dat een speler boven de helft van het
voor de party bepaalde getal maakt (in't verkeer
piketten), postiljon. —-spel,inhtdor
Kaarteblaadje of papiertje, door hetwelk de kinderen hun vliegertouw steken en dat door den wind
naar den vlieger wordt gevoerd, brief, verklikker m.,
postiljon. — [Anc. mar.] Klein adviesjagt n.
j
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Postlinninie, f., Post-linniniusu, in. (pr.
--one) [Jur.] Wederintreding f. in 't vorig bezit.

Découvi°ir te p- aux roses, Bene zaak, die inca ge heim wil houden, boor onvoorzigtigheid openbaren.
Its sopt ensemble á p- et it rót, Its ne font qu'un
p- at un feu, zij leven alle goederen gemeen, als
man en vrouw. ll va et vient comme pols en p-,
hij loopt gestadig heen en weder. Cola aide a faire
bouillir Ie p-, dat helpt huishouden, dat doet den
pot koken, den schoorsteen roolt.en. II fait bouillir
Ie p-, hij houdt het huishouden staande. Il est a
p- at a rót dans vette maison, hij is dagelijks gast
in (lit huis, hij is daar als thuis. Etre toujours
parnii les p-s et les plats, altijd aan den smul zijn.
C'est un p- sans anses, on tie sait par on le
prendre, 't is een pot zonder ooren, men weet niet,
waar men hem zal aanvatten. Bête comme un p-,
dom als een os. Sourd comme uii p-, doof als een
kwartel. 'Penir au petit p-, ziele laag bij den grond
houden, eenvoudig en stil daarheen leven, Il pane
comme ui) p- cassé, hij heeft eerie zwakke stem.
Jouer aux p-s cassés, een verderfelijk spel drijven;
al spelend of stoezjend alles vernielen. P- au noir,
strik m., gevaar n. Il a doimné dans .le p- an noir,
hij is in den strik gevallen. Gare Ie p- au foil
(tot den geblinddoekte in 't blindemans- spel), pas
op, dat gij a niet stoot; -- ook: wacht a voor glen u
gespannen strik. P- de vit], z. POT-DE-VIN. --- La
fortune du p-,, 't gewone middageten. z. ook A:^SE,

liet i'erit, dat voor iemand daor zone terugkomst
uit vreemde landen of uit de gevangenschap weder
ontstaat, post-limínium IL
5 Postposer, V. a. Achteraan stellen, naar

achteren plaatsen; (fig.) geringer achten, beneden
stellen. — Postpositif, ive, adj. [Gram.] Ach
te plaatsen. -- Postposition, f. [gram.]-teran
-dchteraanplaatsing, achterstelling f. — [Méd. j
Latere intreding I. van de koortsaanvallen f.
Postridien, ne, adj. [Didact.] Tot den voljenden dag behoorend. — I Ant. rom.] Jour p -,
flag m., die op de kalenden, iden of nonen van
elke maand volgde.
Post-scripture, ni. (pi , . —tone) Xaschri ft

ja brieven. postscrí ptum, postscript n.
(doorgaans uitgedrukt door P. S.) (Plur. Des
post-scriptum.)
Postulant, e, adj. Verzoekend, aanzoekend• .
— POSTULANT, in., -E, f. Aanzoeker m., -.zoekster f.,

droller, mededinger m., -dingster f., h1 of zij, die
naar een' post, eene bediening staat, die in eene
orde. in een genootschap, enz. wenscht opgenomen
te worden, p o s t u 1 á n t in. en f. 11 y avait beaucoup de p -s pour vette place, er waren veel aanzoekers om deze plaats. — Postulat, m. [Phil.]
Vereischte n., de stelling, die zonder bewijs aangenomen en als geldig beschouwd moet worden uit
hoofde van eene andere noodzakelijke en zékere
stelling, p o s t u l a a t n. -- [Géom.] Vereischte n.,
vordering f., postulaat n. -- Postulateur, nl.
[H. eed.] 4anzoeker om eene canonisatie of heiligverklaring. — Postulation, t. Aanzoek, ver
n. — [Prat.] Voorbereiding, be--lange,br
handeling f. eener regtszaak voor eene der partijen. — [Droit. eed.] Aanzoek n. hij den paus tot
de benoemiug eens persoons voor eene geestelijke
waardigheid, tot welke hij eigenlijk naar het ka-

n.onnieke relt niet benoemd kan worden, post u1 a t i e f. — Aanzoek n. tot opneming in een klooster, eene orde, enz. — [Ant. rom.] Zoenoffer n.
tot stilling van den toorn der goden. -- PostiiIer, v. a. Aanzoeken, aanhouden, met aandrang
verzoeken, dingen, staan, p o s t u l é r e n: P- un
emploi, om een ambt aanhouden, naar eene bedieizinri staan of dingen. — P- pour être recu dans
une maison religieuse, de aanneming in eèn klooster verzoeken. — Ce chapitre postale on tel pour
évèque, dit kapittel houdt aan om dien bisschop
te hebben. (absol.) On 1'a fait longtemps p-, men
heeft hem lang laten aanzoeken. — [Prat.] Eene
regtszaak voor ééne der partijen voorbereiden en
behandelen, voor iemand in regten als verdediger
optreden.
Posture, f. Houding f., stand ni. (les ligchaams,
1)ostuPr I). (posituur f.). I1setientdansune p
!tij staat in eene gedwongene houding.-contraie,
Les baladins font des p-s ridicules, de potsenmakers neonen belagchelijke houdingen aan. — Il le
menaca, et se mit en p- de le (rapper, hij bedreigde
hem, en deed als of hij hem wilde slaan. — (fig.)
11 est en bonne p- auprès de la cour, hij staat
bi 't hof goed aangeschreven, in een goed blaadje,
op een witten voet. — [Danse] Danse de p-, pos
(waarbij de dansers zekere vreemde-turdan.si
posturen aannemen). — [Beaux arts] P-s, platen f. pl., die personen in eene reeks van verschillende houdingen voorstellen.
' Posydrostère, m. [Phys.] Werktuig n.
dat de zwaarte van een vast ligchaam aanwijst,
door de hoeveelheid der verplaatste vloeistof, waar
-inmeht
dompelt.
Pot, m. Pot m., kan f.: P- de terre, aarden
pot of kan. Le couvercle du p-, het potdeksel. Pau (a) lait , an (h) beurre, melkkan, boterpot. Des
p-s de fleurs, potten met bloemen. P- ui bière, bierkan. P- de bière, kan bier. -- [Métrol.] Fransche
maat f. van twee pinten. Un p- de vin, eene kan
wijn. Vendre a p- renversé, á huis coupé, wijn
verkoopen of tappen zonder daarbij ten eten te
geven. Vendre p- et pinte, bij de kleine maat ver
kookketel, vleesch--kopen.—(abs)Vlchkt,
pot m.: Mettre le p- au feu, den vleeschketel te
vuur zetten. (z. ook POT - AU - FEU). Écumer Ie p - ,
liet vleesch, den vleeschketel afschuimen. Cuiller a
p-, z. CUILLER. — (Loc. fain. et fig.) P- aux roses , het fijne van rle mis, het geheim van iets.

AUTOUR, CASSE, COUVERCLE, ECUELLE, ENFUIR (S'),
FÊLÉ, FORTUNE, b PART (onder PART) . -- [ A rtif. j

P- it feu, vuurpot, springpot m., zwermdoos f. Pde fusie, kapel f. van een' vuurpijl. -- [Artill.]
P- á feu, springpot, stinkpot. — [Anc. mil.] P-,
pot, helm, stormhoed m. -- [Mar.] P- à brai, pekketel, pikpot. P- de pompe, pompemmertje, hart n.
(chopine). — [Tech.] Vol- of walktrog m. P- ia
cueillir, kroes m. met de gesmolten glasmassa, waarin
de glasblazer de blaaspijp dompelt.
Potable, adj. Drinkbaar, goed om te drinken:
L'eau de men nest pas p-, het zeewater is niet
drinkbaar, niet te drinken. — Tamelijk, middel matig: Ce vin nest pas excellent, it nest que p-,
die wijn is niet uitstekend, hij is alleen drinkbaar.
— Or p-, vloeibaar goud in., goud tot eene vloei
kan drinken.
-stofgebra,dimn
Potage, m. Soep van vleeschnat of bouillon
met groenten, sneden brood, rijst, gerst, enz.,
potaadje f. P- al la viande, aux herbes, aux choux,
aux oignons, aux pols, au ris, au vermicelli,
vleesch-, groente-, kool -, uije-, erwten-, rist-, ver
-soep. P- gras, vette soep, vleeschsoep. P -mice-l
maigre, magere soep, vastensoep. P- a l'eau, an
lait, water-, melksoep. -- POUR TOUT POTAGE, loc.
adv. (fam.) In alles, in 't geheel, alles in alles: Il
croyait y gagner beaucoup, mais it na en que
deux cents florins pour tout p -, hij meende daarbij
veel te winnen,maar h ij heeft alles in alles maar
twee honderd gulden gehad. — (iron.) Pour ren fort de p -, tot overmaat van ongeluk, op den koop
toe. -- Potager, m. Keukenfornuis n. — Aarden of tinnen pot, waarin inca den werklieden,
hunne potaadje, hun middageten brengt, soeppot,
potaadje-pot m. -- [list.] Koninklijke kok, die
met de potaadje was belast. (In dezen zin ook als
adj.: Cuisinier p-). -- Moestuin, groentetuin, moes-

en fruittuin, warmoestuin in.

— POTAGER, ERE,

adj.: Jardin p-, moestuin in. (potager). — Herbes
p -ère,s, moeskruiden n. pl., keukengroenten f. pl.
[H. n.] Insecte p -, insect n., dat zich op woeskruiden ophoudt. — ) Potagiste, m. Soep- of
potaadje- bereider, bekwame kok m.
t Potailler, v. n. Gaarne pooijen, veel van
de kan houden.
Potalie, f. [Bot.] Soort van gentiaan f.
Potarnide, f. [Myth.] Stroom- of riviernimf f.
(vgl. NY IPHE). — POTAMIDE , m. [H. n. J Rivier hoornschelp f. -- Potaanite, ad/. [H. n.] In rivieren levend. — t Potamogeton, m. [Bot.]
Najade, z. v. a. EPi d'eau. — Potamographe, m.
[Didact.] Stroom- of rivierbeschrjver, p o t a in og r a a p h m. — Potamographie, f. Stroomof rivierbeschrijving f. — Potamographique,
adj. Rivierbeschrjvend, p o t a m o g ra p h i s c h.
-- Potamologie, f. Stroom - of rivierkennis f.;
Potamophiie, rn.
z. V. a. POTAMOGRAPHIE .
[H. n.] Rivierkrab f. — Potamot, m. [Bot.],
z. v. a. ÉPI d'eau.
t Potassane, f. [Chun ] Zoutzure potasch f.
—

(muriate ate potasse).
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Potasse, f [Cllitn.] Potasch f. (loogzout uit eene van welker smalle zijden men eerre andere
de asch van landgewassen), vroeger planten -alkali. tafel overdwars geplaatst `heeft. Maison bátie en
of vast alkali geheeten, inz. het bij sterke roode p-, huis, welks beide vleugels een' regten hoek met
gloeihitte in een' reverbereeroven gecalcineerde plan- het hoofdgebouw maken. -- [D1ii.] Armée rangée
tenloogzout (salin) . — [Chic.] P- a la chaux, z. v. a. en p-, hoeksw-jjze geschaard leger n. — Galg f.,
pierre a cautère, z. CAUTERE .
Potassé, e, een bekend straftuig voor misdadigers (gibet):
rdl. [Chim.] Met een weinig potasch verbonden. Planter dresser, Elever une p-, eerre galg oprigten.
— Potassides, m. pt. [Chico.] Potassium bevat Attacher it la p-, ophangen, opknoopen, z. GIBIER.
planten f. pl. -- Potassique, adj. [Chins.]-tend — Galg f., straf der galg, galgstraf f.: Mériter
Oxvde p-, potassium-oxyde n. Sulfure p-, zwa- la p-, (Ie galg verdienen. —iaatstok m., maat f.,
vel-potassium n. Sels p-s, potaschzouten n. pl. -- werktuig ter bepaling van de juiste hoogte van
Potassiutn, m. (pr. --onze) [Chim.] Potasch- menschen, ook van paarden. - IJzeren dwars
metaal n., metallische basis der zuivere potasch,
inhoudsmaat, over welke de strijk -stangf.ope
hotdssium n.
glijdt. — Koperen staander in., waarop de on--stok
' Potation, f. (pop.) Het drinken.
rust van een uurwerk draait. — Potencé, e, adj.
Pot-a».-feu, ni. [Cui.s.] Vleesch en bouillon [Bias.] : Cr oix p-e, krukkenkruis. Croix p-e et
in den kookketel. — Het voor de potaadje of soep repolencée, herkrukt krukkenkruis (als het dwars
bestemde vleesch. Un p- áe deux kilogrammes, een
aan 'ieder einde seeder van een dwarsstu lc-stuk
stuk soepvleesch van twee kiloos. rcumer he pot- voorzien is) .
au-feu, den vleeschketel, de soep afschuimen. —
Potenceaux, m. pl. [Tech.] Raamgestel ii.
(tig. el fam.) On Wen roettra pas plus grand p-, bij de passementwerkers.
men zal daarom niet meer onkosten, niet meer
-. Potent, e, adj. Sterk, gezond, bij krachtere.
omslag maken. (Plur. Des pot-au-feu.) — PotPotentat, m. Magthebberm., gekroond hoofd n.,
de-clnambre, m. [Ecora. dom.] Waterpot, nacht - opperheer, keizer, koning, souverei-n van een' groosspuegel m. (Plur. Des pots-de-chanmbre.) -- Pot- ten .Staat, potentaat in. — (fam. et iron.) Faire he
e-vin, m. [Prat.] Wijnkoop m., geschenk, dat p-. Trancher du p-, den gezaghebbenden man spelen.
enen bij eenen koop op den bepaalden prijs toegeeft.
Potentiel, le, adj. (pr. t=±:c) [Méd.] Remède
(Plur. Des pots-de-vin.) --- Pot-de-vinier, in. de p-, Middel n., dat, hoewel zeer krachtig, eerst
Hij, die zulk een geschenk of wijnkoop ontvangt eenigen tijd na zijne toediening of oplegging werkt,
of vordert. (Plug. Des pot-cle-`infers.)
potentieel: Les alcalis caustiques lon t des cauPote, adj. f. (alleen voorkomend in): (fans.) teres p-s, de bijtende loogzouten zijn potentiële,
Main p-, dikke of gezwollen hand f., die men niet niet dadelijk werkende brandmiddelen (fin tegen
dan moeijelijk kan gebruiken. — (Loc. fain.) It
ijzer, dat een cautère-stelingmhojd
na jamais les mains p-s, quand it est question actuel, een dadelijk brandmiddel is). — [Gram.
din recevoir ie l'argent, als 't op geld-ontvangen gr.] Particule p-1e, mogelijkheid aanduidend voor
naam van cle grieksche partikel an,-voegsln.,
aankomt, heeft hij altijd vlugge vingers. -- POTE, f.
[Ecora. dom.] Vuurtest f. ter voetverwarming. (Dit omdat zij doorgaans de mogelijkheid van de haswoord wordt enkel in sommige oorden gehoord.)
deling des werkwoords, bij 't welk zij gevoegd is,
Poteau, m. Paal, post, stijl, staak m.: Plan- aanduidt. — Potentielleinent, adv. Op eerre
let' des p-x de chêne, eiken palen inslaan. P- cor- niet dadelijke wijze, op verborgene wijze werkend.
nier. hoekpost, hoekstijl. Les p-x de la Porte, de
Potentille, f. [Bot.. [ Ganzerik f.: P- argenstijlen der deur. P- d'huisserie, de croisée, post tine, zilverkruid n., zilverschoone ganzerik, vijfvan eene deur, van een kruisraam. P- de cloison, vingerkruid n. — Potentillées, f. pl,. Ganzerik heschotstijl. P- ie tlécharge. schoorstijl, schuine soorten f. pl. (lokaas.
stut m., schoor f. P- de remplissage, de remplage,
Potera, nl . [Péche] Peu ' f., angel en. Vonder
aanvullingsstijl. P- d'écurie, latierpaal. -- P- guide,
Poterie, f. Aardewerk, pottegoed n., potte P- indicateur, wegwijzer, paal, die op scheid- of bakkerswaren f. pl.; — pottebakkerij f., kunst f.
kruiswegen den weg aanwijst. --- Mettre uu crimi- des pottebakkers, plaats waar liet aardewerk genet au p-, een misdadiger aan den schandpaal, aan maakt wordt. Boutique de p-, pottewinkel m. de kaak zetten.
P- d'étain, tinnen vaatwerk n.
Potée, f. Potvol m., kapvol f. On lui a jeté
Poterne, I. [Fort.] Looze, geheime poort, sluip une p- d'eau, men heeft een' potvol water op zijn poort f. (lot het doen van uitvallen).
hoofd uitgegoten. -- (fig. et pop.) Its ont une pPoterot, m., z. v. a. GENEVRIER.
^l'enfants, zij hebben eenes zwerm, een huisvol
Potestatif, ive, adj. [Jur.] Van- den wil der
kinderen. — (I,oc. prow.) rvei[lé comme uue p- contractérende partijen afhangend: Condition p-ive.
(potte) , de souris, z. PORTLE. — POTEE, f. p ate statieve voorwaarde f.
Poteyer of Potoyer, v. a. [Tech.] De tin[Chim.] P- d'étain ou oxide d'étain Blanc, calciné, tinasch f., tinkalk n. P- d'émeril, amaril negietersvormen van binnen met puimsteenpoeder
[Tech.] Oplossing van roodera oker in-asch.— inwrgven.
water, tot grond voor 't glazuur. Moule de p-,
Potiche, f. [Constr. nay.] Op- of weghakking
gietvorm m. van klei niet paardedrek en vulhaar. voor de ridsing van 't hout. -- [Tech.] Potje n.
Potelé, e, adj. (inz. van kinderen en meisjes
Potler, m. Pottebakker; potte- of aardewerk
gebézigd) Mollig, poezel, poezelig, dik en vet, vlee-verkop.
-- P- d'étain, tinnegieter nl.
Potière, f. Koopvrouw in aardewerk, pottezrg. Jeune felle p-e, mollig meisje. Joues p-es, volle,
poezele wangen. — -I- POTELE, m. Het mollige, poe verkoopster f.
molligheid, poezelheid, vleezigheid,-zel,vig;
Potilles, f. p1. [Tech.] Schuifhouten n. pl.,
gevuldheid f. Le p-, pour l'embonpoint des en- stijlen nl. pl., langs welke de valdeuren van eerre
fants, est un néologisn1e lieureux. --- POTELFE, f. watermolen-sluis zich bewegen.
[Bot.] (pop.), z. JUSQUTAME.
Potin, m. [Métall.] : P- jaune, of enkel P-,
Potelet, m. [Cbarp.] (verklw. van poteau) metaalmengsel van geel koper, lood, tin en galmei,
Stijltje n., kleine stijl of post m.
hard metaal n., klokspijs f. P- gris, mengsel van
Poteleur, m. [Anc. namin.] Burger in., die, geelkoperslakken, tin en lood. — [Chim.] Gegoten
zonder eene tapperij te houden, den wijn van zijn destilleerkolf f. voor de overhaling van 't sterk
gewas bij de kan verkocht. (BAGINE.
-water.—(po),zv
CAQUET, VERBIAGE.
Potetot, m. [Minér.], z. v. a. GRAPHITE, PLO 1Potinières, f. pl. [Pèche] Fijnmazig sardijn.net
n.;
—
digte
?nazen
pl.
Potence, f. [Constr.] Juk n. ; kniestuk m.
f.
van zulk een net.
11MTettre one p- pour étayer use poutre, een juk
Potion , f. [Méd., Pharm.] Geneesdrank,
oprigten, om een balk te steunen. P- de pompe of drank m. , drankje n. P- purgative, émétique,
de bringuebale, pompmik m. — Arm, uitsteker, anodine, cordiale, purgeer -, braakdrank, pijnstilhanger m., ijzeren of houten stang f. ter ophanging lend, hartsterkend drankje.
b. v. van de uithangborden, van de lantaarns, enz.,
Potiron, m. [Bot.] Groote, geheel ronde pomvan den ring bij 't ringsteken, z. ook BRIDER. -- poen of kalebas; — groote eetbare paddestoel m. —
[Constr. nay.] Stut onder 't spoor van den be- (fig. et faro.) Venir comme un p-, groeijen als
zaansmast , galgstijl; barringstijl m. --- [Blas.] kool (van kinderen). Il est venu comme un p-,
Kruk f. (een verkorte dwarsbalk, ondersteund door tout en une nuit, hij is als een paddestoel in éénen
een' verkorten paal). --- Kruk f. (waarmede lam- nacht opgeschoten (van een' parvenu of geluksvogel).
enen of kreupelen zich onder de okselera steunen).
Potographie, f. [Didact.] Beschrpving der
Table en p-, T-vormige tafel. lange tafel, tegen dranken. — Potographique, adj. Drankenbe—
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sehr° jvencl, p o t o cl r rí p h i s e h. — Potologie, f.
Ponehoe, in. [Corn.] Verfstof f. tot geelverKennis, leer f. der verschillende dranken, verhan wen, uit Siam en China, p o u c h o c n.
deling over de dranken. — Potolo ique, adj.
Pouchon, in. [H. n.] Uil m. der Sa:rdwichsDie kennis, leer of verhandeling betreffe
nd, pot o- eilanden.
l6gisch.
Ponder, in. [Tech.] Duimstuk n., duimring,
duimeling nl. , soort van vingerhoed van som
Potoyer, v. a., z. POTEYER.
Pot-pouf i i, ni. [Cuis.] Gemengde spijs f. van
werklieden. — Drukker m. aan eene klink,-mige
dooreen gestoofd vleesch, groenten, enz., poespas, waarop men den duim legt, om eene deur te opehutspot m., mengelmoes n. — [Parf.] Reukvaas, nen. — [Anc. chic.] Kunstduiin m. (voor persovaas f. of pot m. vol bloemen en geurige kruiden. — nen, die den duim verloren hadden).
[Mus.] Een uit vele reeds bekende stukken zamenPoud, m. [Métrol.] Poed, pud n., een russisch
gesteld muzijkstuk, pot -p o u r r i n. — [Litt.] gewigt, ongeveer = 16 kiloos of nederl. ponden.
Boek, waarin velerlei zaken zonder orde of ver
Pou-de-sole, f. [ Corn. ] Sterke zijdestof f.,
bijeen gebragt zijn, mengelmoes n. — Ver -band welker nerf het midden houdt tusschen gros de
alles wet elkander vermengende of verwar -warde, Tours en gros de Naples.
-rend
rede f. (Plur. Des pots-pourris.)
Poudin , m. [Cuffs.] I;ngelsch ragout of gebak, waarvan broodkruiin en 'meel, rundermerg,
Potreau, m. Kleine balk in., balkje n.
Potron -jacquet of Potron-minet , m. krenten, enz. de hoofdbestanddeelen zijn; in een'
(pop.) filet krieken van den dag. S'éveiller au p-, doek beslagen en gekookte meelklomp, koek in den
Se lever au p-, niet het krieken van den dag ont- zak, podding, pudding m. (Men zegt ook
waken, opstaan.
plum-pouding). —Poudinue, in. [Minér.] PudPoti, in. [H. n.] Luis f. Gagner, Prendre des dingsteen, werpsteen m. eene gemengde steensoort.
p-x, luizen krijgen, ongedierte opdoen. — (lig. et — [H. n.] Gestraalde brasem m. -- Roest kleurige
pop.) C'est tin p- alfamé, 't is eene hongerige luis, kegelschelp f.
]Poadre, f. (inz. in deftigen stijl en in po&zfj
een kale schrok. I1 est laid comme on p-, lijf is
zoo leelijk als de nacht. Il écorcherait un p- pour gebézigd voor POUSSIERE, z. aid.) Stof n. Le vent
en avoir la peau, h;j is een aartsgierigaard. Cher- fait voler la p-, de wind doet het stof opvliegen.
cher des p-x a qn., met iemand twist om eene Secouer la p- de ses habits, de ses souliers, het
beuzeling zoeken. — [H. n.] P- cie Bois, houtluis. stof van zijne kleederen, schoenen afschudden. —
P- des chiens , z. v. a. TIQUE. P- des insectes, (fig.) Mettre, Réduire une wille en p-, eene stad
z. v. a. MITE. P- des oiseaux, z. v. a. MITE des geheel en al verwoesten, met den grond gelijk maoiseaux. P- des moutons, teek, schapeluis, z. v. a. ken, slechten. Mettre en p- un raisonnement, eene
HIPPOEOSQUE. P. des poissons , z. v. a. CALIGE. redenéring geheel ontzenuwen , te niet doen. —
(Men leze daar vischluis, inplaats van vischbuis.) Jeter de la p- aux yeux, zand in de oogen gooien,
— P- de baleine, walvischluis, z. v. a. BALAITE. door een' schoonen schijn verblinden. Faire mordre
P-x sauteurs, z. v. a. PODURES. P- de mer, z. v. a. la p- à ses ennernis, zijne vijanden in 't zand doen
bijten, doen sneuvelen. — [ Man.] Battre la p-,
CYNOTHOE (er staat abusievelijk CEMOTHEE.
Pouaere, adj. Vuil, smerig, smeerlappig. -- trippelen, te korte stappen doen, weinig vorderen.
— [Écrit. sainte] Tu es p-, at to retourneras en
E'OUACRE, m. en f. Smeerlap m. , morsebel f. —
p -, gij zijt stof, en tot stof zult gij wederkeeren.Pouacrerie, f. Vuilheid , morsigheid, smerig
Elke
[H. n.] Jonge nacktreiger m.-heidf.,stankm— Du bie qui sent la p -, muffig koren n.
zeer fijn verdeelde zelfstandigheid, iedere gedroogde
(biboreau).
Pouah ! interj. (fam., om afkeer uit te druk en fijn gewreven of gestampte artsenij of drooBa ! foei !
-ken) gerj f., poeder, poesjer n. Sucre en p -, fijn gestoo:Puce, m. [Anat.] Duim m. Le p- de Ia main, ten suiker, poedersuiker f. Tabac en p -, snui ftadu pied, de duim der hand, de duim van den voet of bak m., snuif f. Café en p-, gemalen koffij f. P- de
de groote teen m.— [H. n.] .4 fstaande klaauw m. bij corail, koraalpoeder. P- impalpable, z. I1IPALPAsommige zoogdieren en vogels.—(Loc. fam.)Jouer du BLE. P- de diamants, diamantpoeder n. P- dor, z.
p -, duimkruid geven, geld opdokken: Pour se tirer OR. P- dor des peintres of Or en coquilles, z.
d'affaire, it lui a fallu jouer du p -, om zich uit den COQUILLES. — [Méd., Pharm.] Médecine en p-,
brand te helpen, heeft hij duimkruid moeten geven. artsenij f. als poeder of in den poedervorm, poeiMettre les quatre doigts et le p-. met alle vijf naar jers. P- pectorale, sternutatoire, de senteur, borst -,
iets grijpen, gretig en onmanierljk toetasten; (fig.) nies -, reukpoeder. — [Chun.] P- fulminante, z.
zonder verschooning of kieschheid te werk gaan; FUL 11NANT. — (fig. et pop.) , z. ESCAMPETTE,
ook: al zijne kracht inspannen. — (fig. et fam.) PERLIMP1NPIN. — Strooizand, brievezand n. Mettre
Se mordre les p-s, berouw of spijt hebben. Serrer de la p- sur one lettre, zand, strooi.zand op een'
les p-s à qn., iemand het vuur na aan de scheenen brief doen. -- Haarpoeder H. Sac, Bonte a p-,
leggen. Mettre les p-s, zich onderwerpen, zich over- poederzak m., poederdoos f. Se mettre de Ia p-,
wonnen bekennen, de vlag strijken. J'aimerais au- zich poeijeren. — Un oeil of Un petit oeil de p-,
tant baiser mon p -, of (ellipt.) Autant baiser mon Bene ligte poedertint. Ses cheveux n'avaient qu'un
p -, ik heb daar alles behalve zin in. Manger sur petit oeil de p-, zijn haar was maar zeer ligt gele p -, in der haast en staande wat eten. -poederd. — [H. crim.] P- de succession, successie POUCE, m. [Métrol.] Duim m., oude lengtemaat,
poeder, een langzaam, werkend vergift. — [Alch.]
het 12e gedeelte van den franschen voet (pied du P- de projection , projectie-poeder , goudpoeder
ron), verdeeld in 12 lignes of lijnen. — (fig.) N'a- (waarmede de alchimisten de metalen in goud
voir pas un p- de terre, geen' duim breed gronds, meenden te veranderen) . — P- de sympathie, symBeene onroerende goederen hebben. — (Loc. prov.) pathie- poeder (dat op geheimzinnige wijze op afSi on lui en donne un p- (Si on lui en donne wezige dingen moest werken) . — [Tech.] P- de f ulong comme le doigt), it en prend long comme Ie sion, smeltpoeder (om de smelting der metaalertsen
bras, z. BRAS.— [Hydraul.] P- d'eau, waterduim m., te verligten). Buskruid, kruid n. Baril de
de hoeveelheid waters, die uitvloeit door eene ronde p -, ton buskruid. Moulin à p- , kruidmolen m.
opening van een' duim diameter, gemaakt in eerie Soute aux p -s, kruidkamer f. P- a canon, kanon der zijden van een waterbak, een' duim beneden kruid. P- a fusil, infanterie -, geweerkrued. P- de
het oppervlak van 'twater. -- Pouce-avant,m. chasse, á tirer, a giboyer, jagtkruid, jagerskruid.
[Corn.] Overmaat, toegift f. op ellewaren. Auner P- de guerre, oorlogskruid. P- de mine, m2jnkruid.
a p- -avant, ruim meten. (Alen vindt ook minder — P- de plomb, musschenstof n. (CENDRÉE).—Metgoed pouce-event, of enkel EVENT, z. EVENT.) — tre Ie feu aux p-s , den brand in 't kruid steken;
Pouee-de-ron, m. [ Anc. corn. ] Naam eener (fig.) den haat, de tweedragt, het oproer, enz. aan
doen losbarsten. — (Loc. fig. et fam.)-stoken
soort van blonde f. — Pouee-pied, m. [H. n.],
z. V. a. ANATIFÈRE, POLLICIPEDE. — Poueet, m. Ce pays sent la p- à canon, dat land wordt ge(verklw. van pouce) Kleine duim m., duimpje n. dung door den vijand, door vijandelijke invallen
— Petit p-, klein duimpje, dreumesje, dwergje n. bedreigd. On ne peut lui rien dire, sans qu'aussi— Poucettes, f. pl. Duimkoord, duimketting f. tót Ie feu prenne aux p-s, men kan geen woord
(waarmede men de beide duimen eens gevangenen tot hem zeggen, of hij vliegt terstond op als buszamenbindt). — Pouce-évent, m., z. POUCE- kruid. Etre vif comme de la p -, of enkel Etre cornAVANT.
me de la p -, bij uitstek levendig, driftig, opvliePouche , f. [ Pêche ] Soort van driehoekig gend zijn, terstond vuur vatten. — (Loc. prov.),
z. INVENTER, Bt01NEAU, PLO IB. — [Rist.] Connet n.
--
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spiration des p-s, buskruidverraad n., naam van
een' mislukten aanslag op 't leven des engelschen
konincs en der parlementsleden in 1603.
Poudré, e, adj. (en part. passé van poudrer):
Cheveux p-s, gepoederd haar n. Cheveux p-s a
blanc, zwaar of dik gepoederd haar. Il était coiffe
et poudré, hij was gekapt en gepoederd. — [H. n.]
Plumage p-, witachtig groen gevederte n. -- PoUDOE, m. (11. n.] Witneus m., z. v. a. HOCHEUR.Poudrer, v. a. Poederen, poeijeren, bepoeijeren:
P- les cheveux , one perruque , het haar, erne
pruik poeijeren. P- à Blanc, dik of zwaar bepoeijeren — POUDRER , C. n. [Anc. tech.] Stuiven (van
zwart geverwde stoffen): Des étoffes qui poudrent
encore, stoffen f. pl.. die nog stuiven of stof afgeven. --- [Chas.] Ce lièvre poudre trop, die haas
stuift te veel, werpt te veel stof op (zoodat de honden zijn spoor verliezen). — SE POUDRER, V. pr.
Zich poeijeren. — Poudrerie, f. Buskruid- fabrijk f., kruidmolen m.; -- het buskruidmaken, de
kruidfabrikatie f. — Poudrette, f. (verklw. van
poudre) Mestpoeder n., i edroogde en tot poeder
gebragte drekstoffen f. pl. — Poudreux, euse+^
adj. Met stof of poeder bedekt, bestoven, stofferig,
.

vol stof. Des livres p-, bestoven, met stof bedekte

boeken n. pl. Collet p-, met poeder bedekte kraag m.
— Rue p-euse, stofferige straat f. — J'arrive de
voyage, je suis encore tout p-, ik kom van de
reis, ik ben nog geheel bestoven. — S (fam.) Pied

p-, vagebond, rondzwerver, landlooper; deserteur;
bedelmonnik; geringe marskramer m. — Pou
drier, m. Buskruidmaker; kruidverkooper m. (In
deze beteekenissen zelden gebruikt.) — Zandlooper m., uurglas n. (In dezen zin verouderd; men
zegt sablier.) — Zandkoker m. — Poudrière, f.
Buskruid fabrijk f., kruidmolen m.; — buskruidmagazijnz B. , bewaarplaats f. voor buskruid. —
Zandkoker m. (poudrier). — [Chas.] Kruidhoren,
kruidzak m. — Poudrin, m. [Mar.] Stofregen m. , dien de brekende baren opwerpen. -,- Poudroyer, v. a. Bestuiven. — POUDROYER,
v. n.: Le soleil poudroie, het stof blinkt inde zon
-nestral.
S Poue ! interj. (klanknabootsing van een geweer- of pistoolschot) Paf!
Pouf! interj. (klanknabootsing van het dof geluid, dat iets bij 't vallen maakt) Pof! plof! —
t PoUr, m. (van 't eng. puff) Bluf m., brallende,
kwakzaiverachtige advertentie f., vaak in den vorm
van Bene anekdote of nieuwslijding gestoken. —
Faire p-, een' bluf slaan; vertoon maken, brallen,
pralen. — POUF', m. [Anc. cost.] Soort van vrouwenkapsel n. — Kladschuld f. (dette criarde). —
(pop. et triv.) Faire p-, Faire un p-, op den pof
(op krediet, te borg) koopgin , poffen ; ook: den
kreupelen waard slaan: henengaan zonder de ver
gekochte te betalen. — à POUF, lor. adv.-teringof'
(pop. et triv.) Op den pof, te borg, op krediet. —POUF,
adj. invar.: Du marbre p-, De la pierre p-, bros,
bij 't bewerken wegbrokkelend mariner n., brosse
steen m. -- [Fond.] Noyau p-, kern of ziel f. eener
klok,die juist de voor 't gieten vereischte sterkte heeft.
Poutfer, v. n. ((am.) (alleen gebruikt in): Pde rire, onwillekeurig in lagchen uitbarsten, het
uitschateren, uitproesten. Je pouffais de rire, of
(absol.) Je poulfais, ik barstte in lagchen uit, ik
proestte het uit.
Pougeoise, f. [Ane. métrol.] , z. v. a CITE .
Pouger, v. n. [Anc. mar.] (op de Middelt. zee)
Lenzen, voor den wind zeilen.
5 Pouillé, m. [Hist.] Lijst der kerkambten
van een landschap of van een bisdom in Frankrijk,
met hunne inkomsten en de namen der kerkheeren.
— Pouuille, f., doorgaans plur., z. POUILLES.
Pouiller, v. a. (pop.) Schelden, uitschelden,
grof beleedigen. — Luizen, ongedierte zoeken. —
SE POUILL ER, C. pr. Elkander uitschelden. — Zich
of elkander luizen. (hoenderhok.
Pouillère, f. Opening f. of deurtje n. in een
Pouillerie, f. Kleerkamer in een gasthuis of
hospitaal (waar men de kleedaren der armen of
zieken bergt). — Zeer onzindelijke plaats f.; —
groote onzindeljkheid f.; — uiterste behoeftigheid,
naakte armoede f.
Pouilles , f. pl. (fam. et pop.) Scheldwoorden n. pl., drove beleedigingen f. pl. Chanter p-, z.
.

CHANTER (v. a.) .

t Pouilleutenient , m. ( pop.) Luisziekte,
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door ongedierte veroorzaakte ziekte f. -- Jeuking f.,
beet m. van ongedierte.
Pouilleux, euse, adj. Met luizen behebd of
geplaagd: Enfant p-, kind n., dat vol ongedierte
zit, vaak ongedierte krijgt. 11 a la tête p-euse, zijn

hoofd zit vol ongedierte. — [Constr.] Bois p-,
hout met rotvlekken, aangestoken hout n. — Eau
p-euse, met vischschuim (graissin) bedekt water n.
— S POUILLEUX, m., -EUSE, f. Hi of zij , die veel
luizen heeft. — (fig. et injur.) Gemeene havelooze
kerel, luizebosch m.; vuile slet f. -- Pouillier of
Pouillis, m. (pop.) Bedelkot n., bedelaarsherberg f., luizennest n.
Pouillot, m. [H. u.] Gele loofvogel of bastaard
in. (ook chantre geheeten)-nachtegl,boszr
[svlvia hippolais] .
Pouillouse, f. [Mar.] Groot stagzeil n. —
P-s, stormstagzeilen n. pl.
Poiiilly, m. [Com.] Beroemde witte wijn m.
uit de omstreken van Pouilly -sur-Loire.
Poulaille, f. Gezamenlijk gevogelte n. van
den hoenderhof, hoenders n. pl. (volaille). — Poulailler, m. Hoenderhok n., hoenderstal m. — (fag.
et fam.) Slecht versterkte plaats f. of post m.; —
babbelkransje n., vrouwen -babbelklub f.; — engelen
kleine schouwburgen. — Hoenderkooper,-bakm.der
vogelkooper m. (In dezen zin ook als adj.: Marchand p-). — (Loc. prov.) I1 veut être riche marchand ou pauvre p-, hij wil schatrijk of doodarm
worden, hij zet alles op het spel, waagt er alles
aan. — -Hoenderwagen m. — fig.) Slecht rijtuig n.
— Weleer ook: Gaarkok m. (rotisseur). — Poulaillerie, f. Hoendermarkt f.
Poulain (Poulin), m. Veulen, joeg paard
beneden drie jaren oud, hengstveulen n. (Het femin.
is pouliche, vroeger poulaine, pouline.) — [Com.]
Stede f. zonder wielen (tot vervoer van zware lasten); — stelling, rolplank f. (om wijn enz. te kelderen). — [H. n.] Zeepaardje n. (hippocampe).[Constr. nay.] Klink, klik f., laatste stuk hout, dat
men wegslaat, als 't schip van stapel loopt. -- [Mid.]
(pop.) Venérische liesbuil f. (bubon inguinnal).
Poulaine, f. [Mar.] Galjoen n. Plancher de
la p-, vloer m., roosterwerk n. van 't galjoen. —
Souliers à la p-, of enkel P-s, (voormalige) schoenen m. pl. met lange opwaarts gebogen punten,
aan welke men somtijds belletjes hing.
Poulan, m. [Jeu] Verhoogde of verdubbelde
inzet in. van den kaartgever bij sommige spelen; —
laatste ronde f. of tourtje n., waarbij dubbel betaald wordt.
Poulangis, m. [Anc. com.] Soort van wollen
en linnen garen n. uit Normandië.
Poulard, m. [Agric.] Soort van tarwe f.
Poularde, f. Kapoen , jong gesneden en gemest hoen n.
Poule, f. [H. n.] Men, kip f., huishoen n. La
p- glousse, de hen klokt, kakelt. Chair de p-, kippevleesch n. P- huppée, kuifhen. Mettre les p-s
(a) couver, de hennen te broeijen zetten. — Bij
uitbreiding: P- faisan e of faisande,wzj fjes- fazant m.,
goudlakensche hen. P- d'Inde, kalkoensche hen. Pde neige, z. v. a . LAGOPËDE . P- de mer, z. v. a.
GUILLEMOT. P- de pharaon, P- de Barbarie, d'Afrique of de Numidie, z. v. a PINTADE . P - sultane,
sultanshen, purperhoen (ook oiseau pourpre, por
en talève geheeten) [fulica porphyrio] . —-phyrion
P- de marais, z. v. a. COLIN -N OIR. P- d'eau, z.
FOULQUE. P- de Bois , des coudriers , P- sauvage , z. v. a. GELINOTTE. P- de bruyère of de
Limoges, z. v. a. TÉTRAS. -- (Loc. fam., fig. et
prov.) P- mouillée , z. lIOUILLE. I1 fait la pmouillée, hij heeft geen hart, is een durfniet. Etre
frisé comme une p- mouillée, sluik haar dragen.
— Plumer la p-, knevelarijen, afpersingen doen;
op den boer loopgin. Elle est une gardeuse de p-s
d'Inde, zij is gedurig op liet land. I1 est empêché
comme une p- qui na qu'un poussin, hij heeft
het zoo druk als een pruikmaker met één' klant.
Un bon renard ne mange jamais les p-s de son
voisin, een listige vos houdt zijn nest zuiver; aan
plaatsen , waar men bekend is, moet men niets
kwaads doen. 11 est avis au renard que chacun
mange sa p- *comme lui, wie alles volop heeft,
kan zich niet verbeelden, dat zoo vele menschen
gebrek lijden. Qui nait p- aime a gratter, iemands
aard (wat iemand aangeboren is) komt altijd weer
boven. Tuer la p- pour avoir 1'oeuf, of En faire
.

.
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comme de la p- aux oeufs dor, de hen dooden
om 't ei te hebben, zich om een klein dadelijk voor
blijvende of toekomstige voordeelen be--delvan
rooven. z. ,00k BLAND (adj.), CHAIR, COQ, CRIER,
CUL, LAITE, PISSER. — Lait de p-, z. LAIT. —
[Bot.] P- grassy, z. v. a. n11CHE. -- [Danse] Eene
van de figuren der fransche quad rille, p o u 1 e f.
— [Jeu] Pot, gezamenlijke inzet to.: Mettre i la
p-, inzetten. Gagner la p-, den pot winnen. —
Potspel n. (op 't biljart). Faire la p-, pot spelen.
— Hoen n., elk der stukken van 't vos- en hoen
vos moeten insluiten. -- [Tech.]-der.spl,in
Cuir de p-, hoenderleder n., hij uitstek dun leder n.
— POULE, adj. [Tech.] : Acier p-, blaarslaal, brandstaal, cementslaal n. (welks oppervlakte vaak met
kleine blaren is bedekt).
Ponlenée, f., z. POULNEE.
Ponlente, f., z. POLENTA.
Poulet, m. [H. n.] Kuiken, kieken, hoentje n.,
jonge haan, wiens nestvederen voor andere hebben
plaats gemaakt. P- de grain , met graan gevned
kuiken. — P- de buis, V. v. a. IIUPPE. P- d'Inde,
z. V. a. DINDON. — ( dénigr.) C'est un véritable p
't is een rept uilskuiken n. — ( fig. et fam.)-d'Ine,
Garcleur, Gardeuse de p-s d'1nde, of enkel de p-s,
landjonker ni., landdame f. -- Four ia p-, broeioven m. (waarin men eijeren zonder de hulp van
hennen uitbroedt). — Liefje, popje, schatje, enz.
(als liefkozend woordje tot kinderen). Venez ici,
mon p -, kom eens hier, mijn liefje. — Iinnebriefje n.; — papier ri. voor minnebriefjes. —Pouletier, m. 11oenderkooper m. -- [Ant. rom.] Oppasser, verzorger der geheiligde hoenders (poulets
sacrés). — ]Ponlette, f. Hoentje n., jonge hen of
kip. P- prête à pumice, jonge hen, die weldra zal
gaan leggen. — ( fig. el fang-.) Liefje, boutje, bekje,
enz. (als liefkozend woordje tot kleine meisjes);
(iron.) bejaarde vrouw, die voor jong wil doorgaan, oude kokétte f. — a LA POULETTE, loc. adv.
[Cuis.] Met blanke saus: Riz de veau à la p-,
kalfszwezerik f. met blanke saus.
Pouulevrin, m., z. PULVERIN.
Poulias of Ponliat, in Persoon uit de diepst
verachte kaste of vollcsklasse in Indië, nog beneden
die der parias ( vgl. PARIA) staande, zoodat de
1) o u 1 i a h zelfs Beene hut zich mag bouwen en
steeds op 100 passen a fstands van personen uit
andere kasten moet blijven. (Men noemt ze ook
poulichi en pulchi.)
Pomiliche, f. Merrieveulen n., jonge merrie f.
beneden drie jaar oud (vgl. POULAIN). — Poiilielii, m., z. POULIAS.— Poalichoir, m. Klein
veulen, veulentje n.
Pouilie, f. [lMécan.] Katrol f. P- simple, fixe,
mobile, mouflée, enkelvoudige, vaste, beweegbare,
zamengestelde katrol (de laatste ook takel geheeten). — [Mar.] Blok n. P- dormante, courante,
vast, los blok. P- ferrée, beslagen blok. P- double,
triple, dubbel of twee sch fs-, d riesch2j fsblok. P- de
caliorne, ,gijn- of j'i,nblok. P- à palan, viool f.,
vioolblok, spaansch takelblok. P- de palan debout.
trijsblok. P- 5 talon, of de bout de vergue, marszeilsschootblok. P- de capon, katblok. P- plate of
à dent, plat blok, hangerblok voor de marsedraaireeEp. P- coupée en galoche of h dent, kinnebaksblok. P- à tête de moine , schootsblok van het
blindzeil. P- b navette, spoelvormig blok. P- tournante, marionette of it tourniquet, wartelblok,
draaiblok met beslag. P- de retour, voetblok. P(Ie redresse, trnpree pblok. P- de conduite, leiblok.
P- de sous-vergue, gording en geeitouevblolc n.
P- de sur -vergue, de drisse, kardeelblok. P- de
drisse de viva{fiere, blinievalblok. P- (le drisse de
misaine, foklce- kardeelblok. P- de balancine, topperzantsblok. P- de bloc. nokrlordingsblok. P- de
guinderesse, stenrrewindreepblok. P- d'étai, stagblok, doodshoofdblok ofdoodsboofd n. P- d'écoute,
d'amure, de point, schootblok. P- d'écoute de misaine, fokke-schootblok. P- aa moque, doodshoofd.
P- de cargue-fond, de cargue a beuline, d'itaque,
de palanquin, gording- , geitouw-, draaireeptalie-blok. P- de lancage, drilblok. P- de matage et de carène, kiel -', kielligtereblok. P- ii fotiet,
b cros, a tourniquet, staart-. haak-, waterblok.
P-s de haubans de galère, taaliereepblokken voor de
hoofdtouwen eener galei, vioolblokken. P-s b canon,
dubbele blokken voor ge.schuttalies. P -s en rateaux
of Rateaux en p-s, duizendheen n., schildpad f.

POUPELIEIt.
Pouilier, ni. [Mar.] Singelgrond ni., singels m•
pl., zand en kiezelbank f. — Hij, die de blokken of
katrollen doet werken.
Pouilier, v. a. Met eene katrol ophijsch.en.Pouilierie, f. Blokmakerij f., werkplaats der
blokinakers; het blokmnaken. — Poulieeir, m.
Blolonaker.
Poeilin, m., z. v. a. POULAIN. — Pouiliner,
v. a. Een veulen werpen, veulen. — Poulinière, f. I eulenrnerrie f. (waa )'uit men veulens (okt).
— Ook als adj. f. Jument p-. — (pop. et triv.,
van eene vrouw, die veel kinderen krijgt) Cast
une bonne p-, 't is eene goede leghen.
Pouliot, m. [hot.] Polei f. — [Mar.] Halve
schijf f. (om ligt touwwerk over te laten varen).
Poulnée, f. [Econ. rar.] Duivemest m.
Poulot, m., -te, f. (liefkozende woordjes tot
kinderen) , z. v. a. POULET, POULETTE.
Poulpe, f., nu PULPE. — POULPE, m. [H. n.]
Achtarnmtige polzjp m. gieren).
Ponlper of Pulper, V. n. Schreeuwen (van
l'o,ulpeton of Poutlpeton, m. [Cuis.] Gehakt
•vleesch n. met sneden van kal f svleesch bedekt. —
Poouipetonnière of Poa.ipetonnière, f. Pot
of ketel m. waarin zulk een geregt klaargemaakt
wordt. (kozakken, pulk m.
Poralgdie, f. [Mil.] Vaandel of escadron n.
Fouls, m. [:i1éd.) Polsslag, pals m. P- fort, faible, éggal, inégal, réglé, déréglé, sterke, zwakke,
gel /ke, ongelijke, regelmatige, onregelmatige pols. z.
ook CAPRISANT, CONCENTRÉ, DICROTE, FEBRILE,
7

,

FREQUENT, INTERCADENT, INTERMITTENT, LENT en

andere bepalende woorden. -- Consulter, Interroper, Observer le p-, den pols raadplegen, onderzoeken, waarnemen. Tater le p- a qn., iemand
den pols voelen; (fig.) iemand polsen, uit hoeren,
ondertasten. Se titer Ie p -, zich zelven den pols
voelen; (fig.) zijne hulpmiddelen, krachten, enz.
raadplegen, alvorens Inc)) iets onderneemt. — (fig.)
Le p- lui bat, zijn pols klopt, hij is bang.
-t- Poultre o/'Pouutre, f. Meer dan driejarige

merrie f.

Poulverin, lid„ z. PULVERIN.
Pouma'èle, f. [Agric.] Soort van gerst f.
PouuRnon, m. [Anat.] Long f. P- droit, gauche,
regter, linker long. Inflammation, Maladie de p -,
longontsteking, longziekte f. z. LOBE. — (fig.) Avoir
de boi„s, d'excellents p -, goede, beste longen hebben,

eene sterke, zeer sterke stern hebben. L'einporter
par la force des p-, het door de kracht zijner longen, door hard schreeuwen (niet door kracht van
redenéring) winnen. User ses p -s, S'user les p -s,
zich moede, heesch schreeuwen.
Pouparcl, m. Gebakerd kind n. — Groote
Ipop f. — [H. n.] Grootste en Bezochtste soort van
zeekrab, taschkrab f. (ook poupart gesch ) even). —
Poupardeau, m. Gebakerd kindje n.
Poupe, f. [filar.] dehterschip n., achterboeg,
achtersteven, hele m. P- carrée, ronde, vierkant
hek, ronde achterboeg. — [Anc. mar.] Spiegel m.
Voir par p-, achter zich, achteruit zien. Avoir (le)
vent en p -, voor den wind zeilen; (fig.) het voor
den wind hebben, voorspoedig, in gunst zijn. —
[Anc. anat.] Os de la p- du front, z. v. a. os coRONAL. — [Chas.] Pram f., in.z. van (le beerin
en andere wilde dieren. -- [Géol.] Hooge borst- of
koepelvormige kalkberg m.
Poiipée, f. Pop f , kleine menschenfiguur van
hout, pleister, enz. als kinderspeelgoed. Jouer à la
p-, met de pop spelen. — (fig. et fam.) Pop, opgedirkt meisje n. -- Visage de p-e, lief, kleurig gezigtje n.; ook: gezigt n. zonder uit.irukking. Il fait
sa p- de vette maison , dat huis is zijn lust en
leven. — (fig.) Spec/pop f., speelgoed n.: La gloire
et la fortune sont ,es p -s des grands enfants,
roens en fortuin zijn het speelgoed der groote kinderen. — (pop.) Ligtekooi f. -- Houten man, strooman in. (als wit om met (Ie pistool op te schieten).
— [Even.] Bundel m. gehekeld vlas of hennep. dien
men op de klos doet; -- lad) m. doek, dol f., )vaarmee )nen 't kalf zijn drinken toedient. — [Hort.]
Zekere entingswijze. — [Mod., Perr.] Mutsebol,
pruikebol m., soort van ledepop. — [Tech.] Rei.stok m. aan de draaibank.
Pouupegois , in. ( klanknabootsend woord)
Paauwengeschreeuw n.
Poupelier of Poupetier, m., -ière, t. Pop-

pemaker; -verkooper m.; poppemaakster; -verkoop-

FOUPELIN
ster. ( Men zegt liever BIMBELOTIER, -ZERE. ) —

Poupelin, m. Kind n. aan de moederborst. —
POUPELIN of Poupelain , m. [Cuis.] Gebakje

van meel, eigeren en kaas, met boter en suiker,
po/feitje n. — 5 Poapeliner, v. a. Liefkozen,
troetelen. — l'oupeliiiier, m. [Cuis.] Poffertjespan; boterpan f. voor de poffertjes.

Poupeton, Poupetonnière, z. POULP--.

Poupiettes, f. pl. [Cuis.] Gefarceerde (gevulde),
opgerolde, zaamgebendene en langzaam gebradene
schijfjes kalfsvleesch.
Youpin, e, adj. (fam.) Popachtig, popperig,
poppig, gemaakt sierlijk gekleed of gekapt: Veuve
p-e, popperig weeuwtje n. — Ook als subst.: Faire
Ie p-, la p-e, zich als eene pop kleeden. — Poupiner, v. a. Een popperig voorkomen geven, kinderachtig mooi opschikken. -- Ponpon, m., -ne, f.
-Popje, mollig kindje n. 11Ia p-ne, mijn liefje, schatje,
enz. -- [Bot.] Soort van kauwoerde f.

Pour, prep. Voor, ten behoeve van, ten voor
gunste van: Parlor p- qn., voor iemand-deloftr
spreken. Combattre pour sa patrie, voor zijn va
strijden. --- (absol.) Se prononcer p- ou-derlan
contre, zich voor of tegen verklaren. Etre p-, er
voor zijn. — Voor, jegens, tegen : La tendresse
d'une mere p- ses enfants, de liefde eener moeder
voor (jegens) hare kinderen. Eprouver de la haine
p- qn., haat tegen iemand gevoelen. Une femme
douce pour ses domestiques, eene voor (jegens)
hare dienstboden zachtzinnige vrouw. Un remède
bon p- la fièvre, een middel goed voor (het bestrijden of het verdrijven van) de koorts, goed tegen (Ie
koorts. — Voor, ter wille van, uit liefde tot; met
inzigt om te verwerven. 11 ne fait rien p- or ni
pour argent, hij doet niets voor goud of zilver. Il
La fait p- Dieu, pour l'amour de Dieu, hij heeft
het om Gods wil gedaan. — 11 a vécu p- la gloire
et t'honneur, hij heeft voor den roem en de eer
geleefd. — (fam., bij wijze van smeeking) Pour
Dieu, ne vous livrez pas an désespoir, om Gods
wil, geef u niet aan de wanhoop over. — Je ne
le feral point, et p- cause, z. C AUSE . — Voor,
met betrekking tot, ten opzigte van: Cet habit est
trop chaud p- la saison, dat kleed is te warm voor
't jaargei . Alle est fort instruite p- son age, zij is
voor hare jaren zeer knap. I1 vit asset rnesquinement p- on ambassadeur, voor een' afgezant
leeft hij vrij bekrompen. — Voor, ter oorzake van,
wegens, om; Etre puni p- one légère foute, voor
eene geringe fout gestraft worden. Etr e eslimé p-

ses vertus, Etre hal p- ses vices, om zijne deug den geacht, om zijne ondeugden gehaat worden. —
Voor, voor den prigs van, in ruiling voor: J'ai
en ce livre p- trois francs, ik heb dit boek voor
drie francs gekregen. Je lui otfre cette moutre pce diamant, ik bied hein dit horlogie voor dien
diamant aan. — Voor, in den naam van , in de
plaats van, tot: Commander p- Ie ros, voor .ten
koning 't bevel voeren. Parley, Jouer p- qn., voor
iemand spreken, spelen. — Avoir one plancue plit, eene plank tot bed hebben. Its n'ont que Ie ciel
p- aait et que Dieu p- maitre, zij hebben slechts
den hemel tot dak en- God tot 7nloester. — Voor,

als, even als, . in den toestand of in. de hoedanigheid van: Laisser qn. p- mort, iemand voor dood
laten lir.gen.. Je ne voos donne mes idées que pconject ui'es, ik geef u mijne denkbeelden alleen als
gissingen. Pensi' qn. p- dangereux, coupahle, iemand voor gevaarlijk, schul(Iirr houden. P- qui me
prenez-vous ? waar houdt ge mij voor? waar ziet
ge wij voor aan? Comptez cela p- fail, Tenez la
close faite, (jij kant dat als reeds gedaan be.sch,ouweu. 11 est homme d'honneur, du mains ii se
donne pour tel, hip is een roan van eer, althans
hij geeft er zich voor uit. Il la grit pour femme,
hij nam haar tot vrouw. II compte tout cela prien, p- peu, hij rekent (telt) dat alles als niets,
als weinig. — Etre p- beaucoup, p- peu, p- rien
dans qc., veel, weinig, geen deel aan (of aandeel
in) iets hebben. — Voor, voor den tijd of het tijdstip van; gedurende: II a, du tinge pour dix ans,
hij heeft linnengoed voor tien jaar lang. Ce sera
p- domain, dat zal voor morgen zijn. Cast pour
aujourd'hui. dat is voor van (daag. Il a de quoi
vivre p- foute sa vie, hij heeft het noodige voor
geheel zijn leven, hij heeft genoeg om gedurende
Zijn gansche leven van te bestaan. I1 ma confié
son fels p- quelque temps, hij heeft mij voor (ge-
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durende) eengen tijd zijnen zoon toevertrouwd. —
Voor, bestemd voor, ten dienste van: Acheter du
drap p- un habit, laken voor een' rok koopen.
Ce collier de perses est p- ma soeur, dit parel
voor mijne zuster. Nous naissons, nous-snoeri
vivons p- la société , wij worden geboren, wij
leven voor de maatschappij. Argent p- les menus
plaisirs, geld voor kleine uitgaven, zakgeld n. Argent p- les pauvres, arwengeld n. Trone p- les
pauvres, armbus f. — Wat aangaat, wat betreft
(quant h), aangaande, met betrekking tot: P- lui,
ne l'attendez pas, wat hein betreft, wacht „ ,jet op
hem. P- moi, j'y consens, wat mij betreft (ik voor
mij, ik voor mijn deel), ik stem er in toe. P- ce
qui est de me rendre indépendant, j'espère y réussir, wat aangaat mij zelven onafhankelijk te
maken, ik hoop er in te slagen. I1 ne me rente
qu'un souhait à faire p- volre bonileur, er blijft
mi niets over dan een' wensch voor (met betrekking tot) uw geluk. -- Naar (inz. bij partir, s'embarquer, orn de strekking, het doel aan te (luiden).
II est p- pour Rome, hij is naar Rome vertrokken.
S'ernbarquer ii Amsterdam pour les Etats Luis,
zich te Amsterdam naar de Vereenigde Staten in
„

.

schepen. Door hetzelfde woord voorafgegaan duidt pour eene soort van vergelijking, of
wel eene wederzijdsche handeling, of ook Bene volkomen overeenstemming tusschen twee dingen aan:

(fam.) Vaincu p- vaincu, it vaut mieux l'ètre par

un homme de réputation, als men toch overwon nen, geslagen moel worden, is 't verkieslijk, dat
iemand van naam ons dit doet. — Randre amour
p- amour, liefde met liefde (wederliefde) vergelden.
Na rendez pas injures p- injures, beantwoord beleedigingen niet met beleediginren. — Traduire
mot p- mot, woord voor woord, letterlijk vertalen.
-- Door een' infinitief gevolgd, heeft pour dikwijls naw,enoeg de kracht van 't vroegwoord: afro de,
ten einde, om te; ook van lr cause que, parse que,
omdat; soms ook van quoique, Bien que, hoewel,
ofschoon: Faire son possible p- reussrr, zijn best
doen om te slagen. I1 la dit p- rice at non p- vous
facher, hij heelt het om te lagchen (uit scherts) en
niet om u boos te maken gezegd. P- dire le vrai,
om de waarheid te zeggen. P- vous parley franc

of franchement, om gul, opregt met u te spreken.

— I1 est trop faible encore p- monter a cheval,

hij is nog te zwak om te paard te rijden. --- II est
puni p- avoir désobéi (parce qu'il a désobéi), hij
is gestraft, omdat h ij ongehoorzaam is geweest. II
est malade p- avoir trop mangé, hij is ziek, dewijl
hij te veel gegeten heeft. — Il est tien ignorant pavoir (bien qu'il ast) si lungtemps étudié, hij is
zeer onwetend, ofschoon hij zoo lang geleerd heeft.

• ..... POUR QUE , loc. conj. (met den subj.) Opdat,
om; dan dat: P- qu'on vous obéisse, obéissez aux
Lois, gehoorzaamt aan de wetten, opdat men u
gehoorzame; om f'ehworzaamd te worden, moet gij
zelf de wetten gehoorzamen. II ma rendu trop de
services p- que je l'oublie, hij heeft mi te veel

diensten bewezen, dan dat ik hem vergeten zou
(om hem te vergeten). — PoUP, ... QUE, loc. conj.
(met den subj.) Hoe ... ook: P- grand que (gebruikelijker quelque grand que) soient les rois, its
sopt ce que nous sommen, hoe groot de koningen
wezen mofren, zij zijn wat wij zijn. — POUR PEU
QUE, foe. conj., z. onder PEU. — POUR LOBS, loc.

adv.. z. onder LORS. — POUR AINSI DIRE, loc. adv.
Om zoo te zeggen, als 't ware, eenipernrate. .

POUR , m. Voor n. Examiner Ie p- at Ie contre
dans une atfaire, het voor en tegen ie eenti zaak

Onderzoeken z. ook CONTRE.

Pourboire , m. Drinkgeld n., fooi f., fooitje n. (Velen schrijven, in strijd met de .Icadérnie,
pour- bolre, en gevolgelilk in 't meerv. Des pour1)01 ia.)

Poureeau. m. [i-I. n.] Volksnaam van 't varken of zwijn (cochon, pore). — Etabie si p-, var
nl., varkenskot n.; (f q. et fans.) ;morsig,-kenstal
onzindelijk huis, varkenshok n. Cet homme ent un
vrai p-, die man is een repte vreetzak, hij leeft om
te eten, zijn buik is zijn God.— (Loc. prov.) .later,
Semen des perses decant les J)-C, paarlen voor
de zwijnen werpen, over geleerde zaken nut bolterikken, over heilige dinfen met goddelooze spotters
enz. spreken. C'est un p- d'Epicure, 'lieven eerste
wellusteling, een geheel zinnel k mensen. Aller de
portti en Porte comri^e le p- de saint Antoine,
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voor zich zelven eene collecte (inzameling van liefdegiften) doen. — [H. n.] (pop.) P- ferré, ijzervarken n., europésche egel m. (hérisson) . P- de
mer, z. V. a. MARSOUIN.
Poureellane of Pourcellaine, f. [Bot.]
(pop.) Porselein f. (pourpier).
Poor-cent, m. [Fin.] Interest n. of rente f.
ten honderd, percent, procent n. A quel pavez-vous place, tegen welk (hoeveel) percent hebt
gij uitgezet?
t Pourehas , m. Volgehouden , hardnekkige
jagt f. — ( fig.) Volhoudend, onvermoeid streven n.
— Weleer z. V. a. TRAVAIL ; BENEFICE. -- Pourehasser, V. a. [Chas.] Hardnekkig najagen, nazetten, vervolgen: P- un cerf. — (lig.) P- un emploi, ijverig en volhoudend naar een ambt staan.
P- une femme, de gunsten, de liefde eener vrouw
najagen.
Pourfendeur, m. Doorkliever, doorhakker m.
(alleen gebruikelijk in): C'est un p-, un grand pde giants, 't is een snoever, een groote snoeshaan,
ijzervreter. — t Pouarfendre, v. a. (fam.) Door
midden houwen, doorklieven, opsplijten (zelden dan
van snoevers gebézigd). A. Fen croire, it pourfendrait tout Ie monde, wilde men hem gelooven, dan
zou hij iedereen kunnen door midden klieven.
ï LPonrtiler, v. a. Doorheen spinnen of weven
(inz. een goud- of zilverdraad door een weefsel).
Pourget, Pourjet, in. [Econ. rut'.] Pleister I. van koemest en asch ter besmering van de
buitenzijde der leemen bijenkorven.
Pourouum ier, m. [Bot.] Netelboom m. (van
Guiana).
S Poturparler, v. n. Ruggespraak houden. —
POURPARLER, m. Ruggespraak f., mondgesprek n.,
woordenwisseling, mondelinge onderhandeling f. tusschen twee of meer personen: L'affaire s'arrangera, ils sont en p-, de zaak zal geschikt worden,
zij zijn daarover in onderhandeling. (Sommigen
schrijven, in strijd met de 4cadémie, pour- parley,
en gevolgelyk in 't meervoud Des pour-parler.) —
t Poaurparleur, m. Onderhandelaar m.
Poeurpenser, v. a. Doordenken, lang overdenken.
Pourpier, m. [Rot.] Porselein, postelein f. Psauvage, z. v. a. PFPLIDE. P- de mer, struik- of
zee- melde, zeeporselein (ook arroche en arbrisseau,
soutenelle, geheeten. — Pourpière, f. [Bot.]
Soort van wilde porselein.
Pourpoint, m. Wambuis n. — (Loc. prov.)
La chemise est plus prone que Ie p-; Mettre qn.
en p- (of en chemise), z. CHEMISE. Avoir un sot
dans son p-, een gek zijn. Commencer à remplir
son p-, dik en vet worden. Bien remplir son p-,
ter deeg schransen, veel eten. L'eau est entrée dans
ses souliers par le col de son p-, hij is verdronken,
hij heeft zich. verdronken, 't scheelde weinig of hij
was verdronken. I1 y a laissé Ie moule de son p-,
hij is er 't hachje bij ingeschoten, hij is er gebleven.
Sauver Ie moule de son p-, er het leven afbrengen.
Donner a qn. un p- de pierres de taille, iemand
tusschen vier muren zetten. -- à BRULE P -, lOC.
adv. Van zeer nabij, met de tromp op de borst (op
iemand schieten), z. v. a. a bout portant. -- (fig.),
Z. BRLLER. — Pourpointerie, f. Wambuismakerij f. — -h Ponrpointier, m. Wambuismaker m.
Potirpre, f. [H. n.] Purperslak f., de janthina of het amethyst-schelpdier; — schelp der purperslak, purperschelp f. — Purperverw f., purperrood, purper n., de kostbare hoogroode kleurstof,
die men in de oudheid uit het vocht derpurperslak
bereidde en op de stoffen wist te hechten. — Met
purper geverwde stof, purperstof f., purper n.;
purperverwig gewaad of kleed, purperkleed n.,
purpermantel m., inz. die der kardinalen. Porter la
p-, Etre vêtu de p-, purper dragen, in 't purper
gekleed, zijn. Habit de p-, purperkleed n. — ( fig.)
Koninklijke, vorstelijke waardigheid f. (van welke het
purper weleer ten zinnebeeld strekte). Etre né dans
la p-, van koninklijk, vorsteljk bloed zijn. Rois,
respectez votre p- ! koningen, eerbiedigt uwe waardigheid! — [Fl. rom.] La p- consulaire, impériale. de waardigheid van consul, van imperator
of keizer. — La p- romaine, of (absol.) La p-, de
kardinaols-waardigheid. Tous deux sopt revêtus
de la p- romaine of de la p-, beide zijn tot kardinalen verheven. — POURPRE, m. Purper n., purperkleur f., purperrood n., eene schoone donker-
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roode, naar 't paarsch zweemende kleur: Le p- des
raisins, du teint, het purper der druiven, der gelaatskleur. Des oeillets tachetés de p-, purper
anjelieren m. pl. Étoffe d'un beau p-,-vleki
schoone purperkleurige stof f. — [ Bias.] Purper n.,
nu eens als metaal, dan weder als kleur beschouwd;
in gravure als kleur voorgesteld door schuine l j
uit den linker bovenhoek naar den regter-ne,di
benedenhoek loopen. — [ Chim.] P- de Cassius. Pminéral, purper van Cassius, mineraal purper,
precipitaat of nederslag, gevormd door een mengset van eerste of laatste chloortin in eene zeer
slappe goudoplossing (naar Cassius van Zurich,
die in 16b8 deze schoone kleurstof bekend maakte).
-- [Mid.] Purper- of scharlakenkoorts f., purpervuur n. — Ook als adj. gebezigd: Manteau p-,
purperen mantel. Teint p-, purperkleur. — Pourpre, e, adj. Purperrood, purperkleurig. Joues,
'fulipes p-es, purperroode wangen, tulpen f. pl.
— [Med.] Fievre p-e, purperkoorts blutskoorts f.
T Pourprendre, v. a. Omvatten, geheel grijpen of omgeven.
Pourprier, m. [H. n.] Purperslak f. (pourpre). — t'ourprin, e, adj., z. v. a. POURPBE. —
POURPRIN, in. [Bot.] Purperkleur f. van zékere
bloemen.
t Ponn''pris, m., z. v. a. ENCEINTE, ENCLOS.
Le céleste p-, Les célestes p-, de hemel m., de
hemelsche woningen f. pl. (donkerrood n.
1Potirprure, f. [Anc. tech.] Paarschachtig
Pouurquoi, conj. of adv. conjonctionnel. Waarom, om welke reden of oorzaak: Je ne sais pas p
ik weet niet, waarom ik-j'aiperduvotmé,
uwe vriendschap verloren heb. Il est arrèté sans
qu'on sache p-, hij is in hechtenis genomen, zonder dat men weet waarom of om welke reden.
S'en aller sans dire p-, henengaan zonder te zeggen waarom. — (fam.) Demandez moi p-, ik weet
niet waarom, waarom weet ik niet. — Het staat
ook voor pour Iequel, pour laquelle, enz., van
zaken sprekende: Une des raisons p- Ie chant du
rossignol est plus remarqué, eest qu'il chante la
nuit. — Het wordt inz. als adv. in vragen gebruikt:
Vous voulez partir, p-' gij wilt vertrekken, waar
P- pas? P- non? waarom niet? P- cela?-om?
waarom dat? P- exiger qu'il vienne? waarom te
vorderen, dat hij komt? — C'est p-, daarom, deswegen, om die reden: C'est p- vous avez tort,
daarom hebt gij ongelijk. POITRQUOI, m. Waar
n., oorzaak, rede f. I1 est difficile de répondre-om
aux p- multipliés d'un enfant, 't is moeijelijk op
de menigvuldige waaroms van een kind te antwoorden. INc me demandez pas Ie p -, vraag mij niet
het waarom. Comment contenter ceux qui veulent
savoir le p- du p-? hoe zal men hen tevreden stellen, die 't waarom van 't waarom willen weten?
Poorrette, f. [Hort.] Poottelg f., schoteling m.
van den moerbezieboom.
Ponrri, e, adj. (en part. passé van pourrir):
Bois p-, verrot hout n. Fruit p-, verrotte, rotte
vrucht f. — ( fig.) Homme p- d'ulcères, rnensch,
die vol zweren zit. (absol.) Homme p-, tout p-,
aan verouderde venuskwalen wegkw ijnend mensch.
Un membre p- de la société, een verrot lid van
de maatschappij, iemand, die de maatschappij onteert. Coeur p-, Ame p-, diep bedorven hart n.,
ziel f. z. ook PLANCHE. — ( fam.) Temps p-, nat en
ongezond weder n. — [Cuis.] Viande p-e de cuire,
tot brij gekookt, geheel verkookt vleesch n. —
[Géogr.] Mer p-e, Stinkende zee, Sivatsje, eene
lagune der zee van 4zof, aan de Noord- en Oost
— POURRI, m. Het verrotte,-zijdevanKrm.
bedorvene, rot n., rotheid f. Oter le p- d'un fruit,
't verrotte gedeelte eener vrucht wegsnijden. Cela
sent le p-, dat heeft een' rottigen reuk, smaak. —
Pourrir, v. a. Doen rotten of verrotten, bederven, doen bederven. L'eau pourrit Ie bols, het
water doet het hout verrotten. La sueur pourrit
Ie linge à la longue, het zweet doet ten laatste
het linnen vergaan. — ( fig.) Les mauvais exemples
lui ont pourri Ie coeur, de kwade voorbeelden hebben zijn hart aangestoken, bedorven. — P- le
rhume, de verkoudheid tot rijpheid brengen, hare
genezing bespoedigen. — PouRRIR, v. n., SE POURRIR, v. pr. Rotten, verrotten, bederven, vergaan.
Ces graines pourrissent avant de germer, deze
zaden verrotten, eer zij ontkiemen. Ce citron commence a se p-, deze citroen begint te verrotten. —
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(fig. et fam.) P- en prison, lang gevangen zitten,
in eene langdurige gevangenis wegkwijnen. Il ne
pourrira pas dans eet emploi, hi zal niet lang
dien post behouden. — P- dans la misère, dans
1'ordure, in armoede, in vuiligheid vergaan. Pdans le vice, in de ondeugd voortleven, vergaan.
— [Cuis.] Faire p- la viande it force de la cuire,
het vleesch tot brij laten koken, het vleeseb ver
m. [Tech.] Ziet rotten,-koen.Purisag,
de rotting f. der papierlompen. -- Pourrisadj.
sant, e,
Rottend, verrottend; rotting ver
Cadavre p-, rottend lijk n. Humidité-orzakend.
p-e, bedervend, verrottend vocht n. -- Pourrissoir, in. [Tech.] Rotbak in., steenen vat n.,
waarin men de papierlompen soms laat verrotten.
— Plaats f., waar voorwerpen spoedig verrotten.
— (Jig.) Zedebedervende plaats. — Pourriture, f.
Verrotting f., bederf n. Tomben en p-, tot verrot
ontbinding overgaan. — [ Md.] P- d'llópiial,-ting,
hospitaal-versterving f. — [Vétér.) P- du pied,
z. v. a. PIÉTAIN. P- des soies, zékere huidziekte
der vrkens. -- [Tech.] Vat n., waarin men den
indigo e. a. stoffen tot gisting brengt.
Poeursille, f. [H. n.] Soort van bruinvisch ni.
of zeevarken n. op de .Imerikaansche eilanden.
Poursuite, f. Het vervolgen, najagen, nazet
vervolging, najaging, achternazelting f. P--ten;
vigoureuse,, acharnée, lkrachlige, verwoede eervolging. Etre a la p- de l'ennemi, dun voleur, den
vijand, eenen dief achterna zetten. — ( fig.) La pdu sort, de l'adversité, de vervolging des noodlots,
des tegenspoeds. — Bet volhardend streven of najagen, het aanhouden ter verkrijging van iets; het
door- of voortzetten. Obtenir une place après
plusieurs années de p-s, eene bediening na vele
jaren aanhoudens verkrijgen. Il a obtenu cette
felle en manage après deux ans de p-, hij heeft
na tweejarig aanhouden dat meisje ten huwelijk
verkregen. La p- du plaisir á plus de charmes
que le plaisir mère, het najapen van 't vermaak
is genoegelijker dan 't vermaak zelf. I1 est chargé
de la p- de mes créances, hij is met de doorzetting
mijner schuldvorderingen belast. — [ Prat.] Ver
criminelle, chile. lijfstraffelijke, bur--volgin:P
gerl2jke vervolging. Entamer des p-s, vervolgingen
aanleggen. P- intentée do/lice, ambtshalve aangelegde vervolging. Prévenir des p-s, vervolgingen
voorkomen.
Ponrsuivable, adj. [Prat.] Vervolgbaar.
— Poursuivant, e, adt. [Prat.] Vervolgend:
Partie p-e. vervolgende partij f. Créancier p-, vervolgend schuldeischer m.
POURSUIVANT, m. Bejager, aanzoeker in. (om een' post, om eene bruid).
11 y a trois p-s qui demandent vette place, ee /te
riche héritière, er zijn drie wanzoekers om dien
post, om die rijke erfdochter. — [Prat.] Vnortzetter, doorzetter m. (van geregtelijke vervolgingen). -- [[list.] P- d'armes, aanzoeker om den
post van wapenheraut. P- d'amour, dolend liefderidder m. — Poursuiveur, in. (burl.) Najager:
P- de belles, meisjesjager. — Poursuivi, e, adj.
(en part. passé van poursuivre): Ennemi, Voleur,
Débiteur p-, vervolgd vijand, dief, schuldenaar m.
Un homme p- de malheurs, p- par des ennemis,
een door ongelukken, door vijanden vervolgd man.
Poursuivre, v. a. Vervolgen, najagen, nazetten, achterna zetten. P- l'ennemi, un voleur, le
gilder, den vijand, een' dief, het wild nazetten. —
(fig.) L'ennui le poursuit partout, de verveling
vervolgt, kwelt hein overal. Son visage odieux me
poursuit, ik heb overal zijn afschuwelijk Bezigt
voor oorven. -- La calomnie, L'envie me poursuit,
de laster, de nijd vervolgt mij. — [Jur.] P- qn.,
iemand geregtel jk vervolgen. P- un proces, une
affaire, een regtsgeding, eene zaak regterlgk doorzetten. P- un arrêt, eene reciterljke beslissing zoeken te bewerken. (absol.) Ne voulez-vous pas p-?
wilt rij de zaak niet vervolgen, voor den regter
brengen? — IJverig aanzoeken of aanhouden, dingen, staan (naar eene bediening enz.), najagen: Pune charge, une falie en manage, om een ambt,
om een meisje onvermoeid aanhouden, ijverig naar
een ambt enz. staan of dingen. --- Vervolgen, doorzetten, voortzetten (wat men begonnen heeft) : Pune entreprise, eene onderneming doorzetten.. Pson chemie, son discours, zijnen weg, zijne rede
vervolgen, voortzetten. P- ses études, zijne studiën
voort-, doorzetten. — (absol.) L'orateur poursui.—
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vit en ces termes, de redenaar ging in deze woorden voort. — P- (of Pousser) sa pointe, z. POINTE
(er staat abusievelijk passer voor pousser). — SE
POURSTIVRE, V. pr. Nagejaagd, vervolgd, aangezocht worden. [Prat.] Cette affaire se poursuit, die
zaak wordl in regten vervolgd. — Acheter, Vendre
une maison ainsi qu'elle se poursuit, een huis
koopen, verkoopen, zoo als het is, zondere nadere
bepalingen. (boom m.
Pourtalone, f. [Agric.] Soort van kastanjePourtant, conj. Echter, evenwel, nogtans, toch,
niettemin. Vous me 1'avez promis, et p- vous ne
l'avez pas fait, gij hebt het mij beloofd, en echter
hebt gij het niet gedaan. Vous ne le croyez pas,
et p- la chose nest que trop vraie, gij gelooft het
niet, en toch is de zaak maar al te waar.
Tourtour, m. [Arch.] Omtrek, omvang m. Le
p- d'une colonne, de omtrek van eene zuil. Le pdun hors d'oeuvre, de omvang van een bijgebouw.
Po€ rvoi, m. [Prat.] Het opkomen tegen eene
regterlijke uitspraak. P- en cessation, voorziening
in cassatie (vgl. CASSATION), indiening van een ver
om vernietiging van een vonnis. — P- en-zoek
grfce (liever Recours en grace), verzoek om genade.
Pourvoir, V. Cl. Voorzien (in), zorgen (voor).
P- aux besoins d'une familie, in de behoeften van
een gezin voorzien. P- ia la sureté publique, voor
de openbare veiligheid zorgen. P- à 1'insuffisance
dune loi, in de ontoereikendheid eener wet voorzien. — Begeven, benoemen (tot): P- á un bénéf ce, a une charge, eene prove, eene bediening begeven. -- PoURVOiTC, v. a. Verzorgen, voorzien, toerusten. P- une maison des meubles nécessaires,
een huis van het noodige huisraad voorzien. — Le
ciel 1'a pourvu Co mille bonnes qualités, de hemel
heeft hem met duizend goede hoedanigheden voor
begiftigd, toegerust, versierd. — (fig.) Ver -zien,
a been pourvu tous ses enfants, hij heeft-zorgen.Il
al zijne kinderen goed verzorgd, een' goeden stand
in de maatschappij, eene goede huwelijkspartij bezorgd. — P- qn. d'une charge, iemand eene bediening, eenen post opdragen. — SE PoURVOIn, v. pr.
Zich verzorgen, zich voorzien, opdoen: Se p- de
vivres, levensmiddelen opdoen, zich van proviand
voorzien. Se p- de livres pour la traversee, zich
van boeken voor den overtogt voorzien. — Se pd'avance contre la vieillesse, vooruit zijne voor
tegen den ouderdom nemen.— [Prat.] Zijne-zorgen
klapten bij den regter inbrengen, aanklagen. Si
vous ne me faites raison, je me pourvoirai en
justice, zoo ge mij geen regt doet, zal ik de zaak
voor 't geregt doen dienen, zal ik u aanklagen. I1
s'est pourvu par-levant tel juge, hij heeft bij dien
en dien regter zijne klapten in,gebragt. —(absol.) Zich
in cassatie voorzien: Ce corrdarnné a refusé de se
p-, die veroordeelde heeft geweigerd zich in cassatie te voorzien (vgl. PouRvoi en CASSATION). — Se
p- en cour de Rome, bij 't roomsche hof, b2,á den
paus een verzoek indienen, dispensatie (z. DISPENSE)
te Rome aanvragen.
Pourvoirie, m. Voorraadshuis of spijsmagazij n n. van eenen proviandmeester of leverancier.
— Gezamenlijke proviandmeesters m. pl. — 5 Pourvoyanae, f. Lévering van proviand; ambt n. van
een' proviandmeester. -- Pourvoyeur, m. ,
-ease, f. Proviandmeester, leverancier, spjsbezorper m., spijsbezorgster, leverancierster f. — (in
kwaden zin) Koppelaar In., -ster f. (entremetteur,
-euse). — [Artill., Mar.] Patroonhaalder, kar
(gedurende den strijd). — ( H. n.]-doeshalrm.
Toenaam van den karakal en den sjakal (als onder
leeuw).-steldpfjbzorg,iaesvnd.
Pourvu, e, adj. (en part. passé van pourvoir):
Enfants
n.
wel
voorzien
huis
Bien
p-e,
Maison
avantageusement p-s, voordeelig geplaatste kinderen n. pl. — Jeune homme p- de talent, met talent
begaafd jongeling m. — (Loc. prov.) Être p- de fel
et d'aiguille, van al het noodige voorzien zijn, van
top tot teen uitgerust zijn. Pounvu, m. [I-I. eed.]
Le premier p-, de eerslbenoemde tot eene prove.
Pourvu que, loc. conj. (met den subj.) Mits,
mits dat, als maar, indien snaar, op voorwaarde dat:
Je vous 1'accorderai, p- vous le lui disiez, ik zal
het u toestaan, mits gij het hem zegt. — Somtijds
zijn pourvu en que door een woord gescheiden: Je
vous aiderai, pourvu cependant (pourvu toutefois)
que vous me promettiez etc.
Pousal, m. [Pêche] Soort van za/met n. (ook wel
—
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pouceaux of pousaux en poucaoul (pr. —cou) geheeten).
(suiker.
Poonse, f. Drank m. in Indië uit limoenen en
Pousse, f. [Bot.] Scheut, loot f., lot, jong uit
n. van eenen boom. Prémière p -, eerste-spruitel
lot (in Maart en April). Seconde p tweede lot
(in Augustus). -- [Corn.] Stof, afval n. van droogerijen en specerijen (grabeau). — [Econ. rur.]
Vin attaqué de la p- of Vin poussé, wijn, die
door ontijdige gisting troebel en bitter is geworden.
-- [Exploit.] , z v. a IIOUJFETTE. - [Vétér.]
Kortademigheid, dampigheid f. der paarden. -f- POUSSE. f. (pop.) Dievenleiders m. 1,11.
Poussé, e, ad j. (en part. passé van pousser):
Un homme p- de désespoir, de rage, de repentir,
een door wanhoop, razernij, berouw aangedreven
mensch. m. Des vaisseaux p-s par le vent, door den
wind voortgestuwde, voortgedreven schepen n. pl.
Passion p-e trop loin, te ver gedreven hartstogt m.
— Vin p-, z. onder lOUSSE. -- Chevai p- de nou.rriture, overvoed paard n. — [Mar.] Vaisseau pà la cote, op lager aval bezet of vervallen schip n.
— (Tech.] Ouvrage p-, of als subst. POUSSE, g('ad
geveld (niet gepolijst) werk n.
]Pousse-Haile, m. [Anc. mil.] Laadstok van
eene buks, kogelklopper m. (Plur. Des pousse- balie.)
- Ponsse-broeihe, ini. [Tech .] Drijfbeitel,
stompe, platte beitel m. des speldemakers. (Plur.
Des pousse-broche.) — Pousse-caillon, m.
(iron. et pop), z. v. a. GENDARME. (Plur. Des
pousse-caillou.) -- Potisse- e -t
ionbr ure , m.
[Tech.] Buigijzer n. voor 't zoolleder. (Plur. Des
pousse-carmmbrure.) — t Pousse-eul, m. (pop.)
Diender. dievenleider, rakker m. (Plur. Des
l,uusse-ce^i.)
Poussee, f. [Arch.] Trukkinc; f., druk m. P
voute, drukking van een gewelf op de mu--d'une
ren. Faire les p-es dune voute, de dikte der steun
een gewelf berekenen en-murendaopijlsv
opteekenen. — P- des terres, zijdelinrgsche drukking
der aarde (tegen de muren). P- verticale, opwaartsche drukking. — [ar.] Opwaartsche drukking f.
van 't water op het lichaam van een schip. -^
(fig. et pop.) Heftige vervolging: Donner la p- a
qn., iemand digt op de hielen zitten; iemand, angst
aanlagen. -- (farm. et iron.) Nous avez fait là une
belle p -, gij hebt daar wat schoons uitgevoerd. —
(pop.) P-, druk werk n., overvloed m. van werk
(presse d'ouvrage). — [Tech.] Eerste zuivering f.
der metaallegérinrgen.
Poiisse-f ehes, m. [Tech.] Drijfijzer n., pinuitdrijver m. der glazemakers. (Plur. des poussefiches.) — Pousse-goupilles, m. [Arqueb.,
Mil.] Drijfijzer n. voor de stiften of spietjes. (Plur.
Des pousse-goupilles.) — Pousse-pied, m.
[Mar.] Plet, schouw I. (accon). (Plur. Des poussepied.) — [H. n.], beter POUCE-PIED. --- Poussepointes, rn. [Tech.] Drevel m.
Pousser, v. a. Stooten, drukken, voortduwen,
voortschuiven, drijven, aanzetten, voortzetten, aan -,
voortdrijven, voortstuwen; uitbreiden, doortrek ken, verder doen strekken; — voortslaan, voo rtschoppen; inslaan, indrjjven, enz. Ne me poussez
pas, stoot mij niet. Voos m'avez poussé du coude,
gij hebt mij niet den elleboog gestooten. P- un cheval, een paard aanzetten, vooruit jagen, de sporen
geven. P- les ennemis, den vijand doen terugdeinzen. Poussez cela plus avant, schuif dat wat
vooruit, duw dat wat voort. Le vent poussait la neige vers nous, de wind dreef de sneeuw
op ons aan. P- la Porte, de deur toewerpen. Il
voulait entree, mais on lui poussa la porte au
nez, hij wilde binnenkomen. maar men sloeg de
deur voor zijnen neus toe. Le morceau de terre
qu'il a acheté Ie force de p- son cour de cloture,
liet stuk land, dat hij aangekocht heeft, noodzaakt
hem zin' scheidsnuur door te trekken, verder voort
te bouwen. P- un fossé, une allée, eene sloot, eene
laan verlengen, doortrekken. — I1 pousse Bien la
balie, hij slaat den bal goed. II a Bien poussé ce
coup là, deze slag was goed. P- on clou dans une
muraille, eenen spijker in een' muur drijven of
slaan. — ( Bot.] Schieten, doen uitspruiten: Cet
arbre pousse ses racines très-profondément, die
boom schiet zijne wortels zeer diep. Ces arbres
poussent trop de bols, die boomen schieten te veel
hout. — [Constr.] P- des moulures, lijsten maken
of aanbrengen (op hout, op pleister). — [Dor.] P-,
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ales filets, des nervures, etc., iguurlijnen, ribben,
enz. met de stempels opdrukken. — [Escr.] Pu ne botte, un coup d'épée. een' stoot, steekniet
den degen toebrengen. — [Mar.] P- sa bordée,
zijnen gang bij 't lavéren, zijnen slagboeri verder voortzetten. P- la barre du gouvernail, het
roer omleggen. P- la barre a bord, Ziet roer te
boord leggen. — Poussez les barres ! (tot de mannen aan 't gangspil), draait op, hieuwt op! zet
borst aan.! (absol.) Pousse ! (bevel aan den voorsten
man in de sloep), zet af voor! — [Nay.] P- un
bateau avec le croc, aver les names, eene schuit
boomen of voortduwen, voortroeijen. , (fig.)
P- qn. dans Ie monde, iemand in de wereld voort helpen. Pour réussir à la cour, it faut avoir qn.
(lui vous pousse, om uw fortuin bij 't hof te rnaken, moet gij iemand hebben, die u voorthelpt, moet
gij eenen kruiwagen hebben. Ce maître ne pousse
pas assez ses élèves, die leermeester brengt zijne
scholieren niet genoeq vooruit, zij maken geene
vorderingen genoeg. 11 les a poussés assez loin
dans les mathématiques, hij heeft hen tamelijk ver
in de wiskunde gebragt. P- ses conquètes, zijne
veroveringen voortzetten, uitbreiden. — P- son
travail, zijn werk met ijver doorzetten (absol.)
Poussez! ga voort! vervolg! — Vous poussez la
raillerie trop loin, gij drijft de scherts te ver. —
P- la voix davantage, Zijne stem versterken, meer
verheffen. P- des cris, des soupirs, schreeuwen,
gillen, zochten, geschreeuw aanhe/fen, een' gil geven, zuchten uitboezemen. P- des cris de joie,
vreugdekrelen aanhe/fen, uitgalmen. — (fig.) dan
aandraven, aansporen, opwekken, aanprik -zetn,
P- qn. a 1'étude, iemand tot de studie aan -keln.
La misère I'y a poussé, de ellende, de nood-zetn.
heeft hem daartoe aangedreven. C'est elle qui le
pousse à cela, zij drijft
ft hem daartoe aan. — (fig.)
P- qn., iemand in 't naauw b rengen, tergen, te
ver met hem gaan. Vous me poussez de questions,
gij brengt mij door uwe vragen in 't naauw. Vous
le poussez trop, gij tergt hem te veel. Vous poussez à bout, à 1'extremité ma patience, gij drijft
mijn geduld op het uiterste, gij doet mij 't geduld
verliezen. P- les enfants de nourriture, de kinderen volop, ook te veel te eten geven. -- P- of
Mettre qn. à bout , Z. OUT (Loc. fig. ou prov.)
P- les beaux sentiments, den galanten man uit
gevoelens veinzen. P- sa pointe,-hange,kisc
z. POINTE (er staat abusievelijk passer voor pausser). Il poussera loin sa fortune, z. FOItTUNE. z.
ook BIDET, ÉPAULE. POUSSER, v . rn. Uitbotten,
uitspruiten, uitschieten. Les arbres, les fleurs com
mencent à p-, de boomen, de bloemen beginnen uit
te botten, uit te spruiten. Les bles sent déjà poussés, de granen zijn reeds uitgeschoten. — Les cheveux, la bartje, les ongles poussent, het haar, de
baard, de nagels groeijen in de lengte. — (fig. et
fam.) Ce jeune homme pousse Bien, die jongeling
schiet, groeit goed op. — [Arch.] Un tour qui
pousse en dehors, een muur, die naar buiten uit
buik maakt, uitzakt — [Marécb.]-schiet,n
Cheval qui pousse, paard, dat dampig, kortademig is. — [Men.] P- à in main, snij-lijstwerk maken. — [i%lil.] P- aux ennemis. op de vijanden los
gaan. — [Peint.] Ce tableau pousse au noir, deze
schilderij wordt steeds donkerder, zwarter. —
[Vign.] Ce vin commence a p-, deze wijn begint
(door buiten tijds te gisten) drabbig te worden. —
P- à la roue, a la brouette, een rad, een' krieiwagen helpen voortbewegen; (fig.), z. BROUETTE. —
SE POUSSER, v. a. Voortgedreven worden; — elkander voortdrijven.; — elkander stoelen; (fig.) zich
zelven of elkander vooruit helpen: Se p- dans le
monde, zin fortuin in de wereld maken, zich omhoog werken; elkander tot fortuin, tot aanzien brengen. — Se p- de nourriture, te veel eten, zich vol eten.
A'oaasset, in [Sal.] Zwart zout n. vol vuiligheid.
Poussette, f. Zeker kinderspel n. met twee
spelden.
Pousseuir, m., -euse, f. Voortdri ver, stoojEster, stootster f. — (fig. et dénigr.,
ter m., voortdr,
bij Molière). P-euses de beaux sentiments, vrouwen, die de gevoeligen, de verliefden spelen.
Poussier, m. Stof of gruis n. van houtskolen.
— [Artill.] Stof van buskruid. — [Mac.] Steengruis n.
Poussière, f. Stof n., zeer fijn poeder van
aarde. La p- entre dans les yeux, het stof komt
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in de ooges. Secouer la p- de ses souliers, het heug, En puis-je mais? ben i k schuld aan dit onstof van zijne schoenen afschudden. 11 fait beau- geluk? z. ook MAIS. — (Loc. prov.) Tel en phtit
coup de p-, de weg stuift sterk. Vous faites de qui s'en peut mais, de onschuldige moet dikwijls
la p-, gi stuift, gij werpt bij 't gaan het stof om- 't gelag betalen. z. ook JEUNESSE. - .. POUVOI[,
hoog. — ( fig.) Faire de la p-, veel wind maken, v. imp. Kunnen: I1 pourrait venir an meipeur
eene hooge borst zetten, veel vertoon maken. — temps, er zou een beter tijd kunnen komen. I1
(fig.) Réduire une ville en p-, eene stad geheel peut arriver que les prix hit assent, 't kan gebeuverwoesten, plat schieten. i T' être plus que p-, ge- ren, dat de prijzen rijzen. — Menz lire /t pouvoir ook
heel vernietigd of te niet zijn. -- Mordre la p-, elliptisch en in gemeerizamen zin (gelijk dit nog
z. MORDI&E. —• La p- de l'école, du coliège, het met het nederduitsche ku n n e n 't gev(rl is) (:ebruikí
schoolstof, de school, het collegie. — Ellendige toe- in de beteekenis van: bevatten kunnen: Combien
stand of staat m., geringheid, nietig/meid f., niet n. pe n t-il de personnel dans ce carrosse? hoeveel
Vivre dans la p-, in een' zeer geringen, ellendigen personen kunnen (of gaan) er in die koets ?
staat leven. They qn. de la p-, iemand uit het niet `E POUVOII,, V. pr. Zijra of gebeuren kunnen, mooopbeuren. -- Deviant le Seigneur, l'llomme nest ge/ijle zijn: Cela se peut, dat kan zijn, dat is moque poudre et p-, voor God is de mensch slechts fielgk. 11 se poucrait que 1'aq'aire inaimqutit. 't zou
stof en asch. -- Stof, overblijfsel n. van den mensch hunnen zin of gebeuren, dat de zaak mislukte.
na zin' dcod: C'est là que repose sa p-, daar rust (Eigenlik is se pouvoir enkel in schip eenz v. pr.,
zijn stof. — 1 Bot.] P- fécondante, z. v. a. POLLEN. daar se bij een verzwegen werkwoord behoort;
— I'oussiéreuux, ease, adj. [Didact.] Naar Cela se peut toch staat voor: Cela se peut faire
stof gelijkend. — Vol stof, niet stof bedekt.
of Cela peut se faire, s'exécuter, se pratiquer.)
Ponssif, ive, adj. [Vétér.] Damnpig: Cheval
Pouvoia, m. Vermogen li. (ors te doen), niagt,
p-, dampig paard n. — (pop.) I1 est p-, of als subst. kracht f.: N'avoir ni Ie p- Ili la volonté de nuire,
C'est an p-, hij snuift, hij haalt met moeite adem. noels het vermogen noch den wil hebben om te scha Poussiii, m. Kuiken, kieken n. (dat pas uit
den. Cela passe moon p-, dat gaat mijne rnagt of
is). guano le p- revet les plumes, on lui-gebroid kracht te boven, dat ligt buiten 't bereik van mijn
donne Ie nom de poulet. — (Loc. prov.) Vouloir var'rnogen. S'employ-er pour qn. de tout son p-,
la poule et ses p-s, alles willen hebben, zeer heb - uit al zin vermogen, -uit al z ijne kracht voor iemand
zuch.ti,q zijn. á. ook POULE.
werkzaam zijn.. — Avoil en son p-, in zijne margt
lPoussiuesque, adj. [Peint.] In den trant van hebben, te zijner beschikking hebben, in zijn bezit
Poussin (een beroemd fransch schilder): Tableau hebben, bezitten. Avoir son enreini en son p-,
p-, schilderij in Poussins manier. — Figure p-, Tomber en son p-, zijnen viand in z(jne raagt
figuur, iets kleiner dan ter halve levensrirootte hebben, in zijne raagt vallen. Avoir en son p- des
(gelijk Poussin die in .zijne historische landschap
papiers importars ts, belangrijke papier•e i te zijner
-pen beschikking laebb . in zijn bezit hebben. -- [Phys.]
maalde) .
Poussiuière, f. Kiekenhok n. — Stoof f. ter Le feu a Ie p- de tlissoudre les corps, liet vuur
verwarming van de kunstmatig uitgebroeide kie - heeft let vermogen om de ligchamema te oi21binden.
kens. — [Astr.] Volksnaam der pleiaden.
P- expansif , uitzettingsvermogen , uitzettende
Poussoir, m. [Hort.] Drukker m., knopje kracht, — Volmagt f., bevoegdheid om voor iemand
waarop gedrukt wordt om een repetitie- horlogie te handelen: Donner un p- illirnité, conditionnel,
te doen slaan. — ^ Any. chin] Tanduilslooter m., un ample p-, eene onbepaalde, voorwaardelijke,
een driepuntig ijzeren werktuig, waarmede men ruime volmagt geven. — (ellipt.) Donner p-, vol tanden uittrok.
rnagt geven. — Volmagtebr ie f m. , volinagt f. ; ge
Ponssaline, f., z. POUZZOL AXE.
deze beteekenissen doorgfaans meer -lofsbriem.(n
Poet-de-soie, z. POU-DE-SOLE.
Montrer, Exhiber ses p-s, zijne volmagt-voud):
5 Positie, f. (pr. t=c) Slofje n. (op kleederen). toonen, voorleggen. Son homme d'affaires a un p— Poutieaax, lease, adj. (pr. t—c) Overdre- de lui, zijn zaakwaarnerner heeft eene volmagt van
ven zindelijk, kraakzindeljk.
hem.. La Chambre vuile les p-s de tout député
t S Pouatis, m., z. V. a GCTICHET.
récemrnent élu, de Kamer onderzoekt den geloofsFoutre, f. Balk, legger, moirbalk m. P- de brief van ieder nieuw verkozen afgevaardigde. —
chène, de sapin, eiken-, dennenbalk. P- ii viva Fondé de p- of de p-s, z. FONDRE. -- [Cath.] Ce
arrète, balk met scherpe kanten. -- (Loc. prov.), pm' tre à des p-s, die priester heeft de bevoegdheid
z. PAILLE. --- POUTRE, f., z. POULTRE. - Pol1om biecht te hooren. — [Jur.] Un mineur na pas
trelle, f. (verklw. van poutre) Balkje n., kleinte p- de faire testament, een minderjarige heeft de
balk ni., loggertje, bind n. (voeder. bevoegdheid, de mna gt niet orri testament te maken.
Poeiture, f. [Agric.] Veervesting f. met melig . (in bijzonderen zin) Magt f., gezag, refit n.
Pouvoir, v. a. Kunnen doen, vermogen, (Ie van gebieden, opperniogt t. P- absolu. indépendant,
snapt, den invloed, het refit, enz. hebben om te doen. arbitraire, onbepaald, onaf7hankelijk, willekeurig
P- qc,. auprès de qn., iels op iemand vermogen, gezag. Exercer Ie p-, iet gezag, de oppermagt uit
oenigen invloed op iemand hebben. Que peuvent
P- royal, konims.kl(jke inapt. P- temporel,-oefn.
contre Dieu toes ges roil de la telre, wat vermo- spirituel, wer°eldl)jk, kerkelijk gezag. -- [Polit.]
gen al de koningen der aarde tegen God? Vous Les trois p-s, de drie staatsrzagtear: Le p- légispouvez beaucoup dans vette affaire, gij kunt in latif, exécutif, judiciaire, de wetgevende, uitvoedeze zaak veel doen. 11 peut tout sul lui, hij ver rende, regterlijke raagt. Division des p-s, verde r alles op hem, hij kan alles van hem gedaan-mag ling der staatsinagten. Balance des p-s, evenwigt
krijgen. -- Ne p- qu' faire, er niets aan kannen der staalsmagten. — Oo1C: de met gezag of magt
doen, iets niet kunnen beletten. PoUVOIn, v. n. bekleede personen, maglhebbers: Flatter, Encenser
(door een' in/in. gevolgd, die evenwel dikwijls ver
Ie p-, de magthebbers vief/en, bewierooken. -,-.
wordt) Kunnen, in staat zijn, vermogen:-zwegn Vermogen n., invloed m., overwzgt n. Avoir beauP- marcher, kunnen gaan. Je ne puffs (peux) pas coup de p- auprès du ministre, veel invloed bij
sortir, ik kan niet uitgaan. Je n'ai pu Ie voir, ik den .sinister hebben. Le p- de l'éloquenee, de la
heb hein niet kunnen zien. Puts-je (niet peux-je) musique, 't vermogen, de invloed Ver welsprekend vous aider? kan ik it helpen? be,? ik in slaat u held, der toonkuunst.
te helpen? Je me sauve oil je puil (Irae sauver),
Pouzzolarne, f. [ Ylinér.] Vulkanische tufik berg naij waar ik kan. Sauve qui peut! redde steen m., die inz. bij Pozzuoli in Italië voorkomt,
zich wie kan ! ieder berge zijn lijf! — Bij oudere pozzolána. puzzolana f.
schrijvers vindt men je ne puis que... re, voor je
Poye, f. [Paget.] Slok, om de schroef der pers
ne puis m'empèelmei• de : je rie puis que je ne op te houden, schroefstok am.
blame votre eltronterie, ik kan niet nalaten (ik
Pozzolane, f., z. POUZZOLANE.
kan mij niet weêrhouden) uwe onbeschaamdheid te
Fraerit, m. Benaming der onderscheidene volks
laken. — (Met en en 't ontkennende ne): Je s'en
Indië, oorspronkelijk uit het sans/emit-dialectn
puis plus, ik kan niet meer, ik ben afgemat. Je ontstaan , maar zeer veranderd en verbasterd,
me suis promené à s'en p- plus, ik heb zoo lang prakrit n.
gewandeld, dat ik niet naeer gaan kan. Je s'en
Pradier, In. Werkman, die niet de bewerking
puis plus de sommeil, de slaap overweldigt mij. — van de gemeente-weiden is belast.
(pop.) Cet hornme, Ce malade s'en peut plus, die
Pragenatigae, ar j. ..4onwendbaar, algemeen
man is doodop, 't is met dien zieke gedaan. — (Met nuttig, leerrijk, leerrijke oplossing gevend: Histoire
mais, in fans. zegswijzen) Puis-je mais de ce mal- pr-, pragmatische, pragmatieke geschie,

.
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denis of geschiedschrijving (waarbij men onderzoek
doet naar de oorzaken en gevolgen der gebeurtenissen en daaruit leerrijke gevolgen trekt). —
Sanction pr-, algerneen nuttige landsverordeninq,
algemeene wet tot openbare welvaart in geestelijke
of wereldlijke zaken, inz. de verordening van keizer Karel VI. in 1713, door welke hij de erfopvolging in zijne stalen vaststelde, p r a g m a t i e k e
s a n c t i e f. Parti pr-, pragmatische partij f., die
van de dochter van Karel VI.
Praguerie, f. lijst.] faam eener partij opstandelingen tegen Koning Karel VII. van Frankrijk in 1 10. -- ^ Etre en pr-, in opstand zijn.
Praliaii, ni. [liar.] Praauw f. (der Soenda-

eilanden).

Prairiai, e, adj. [Bot.] In de weide groeijend:
Plantes pr-es, Végétaux prairiaux , weide-planten f. pl. of - gewassen n. pJ. — PRAIRIAL, m.
[Cllron.] Negende maand van den fransch-repu-

blikeinschen kalender, loopende van 20 mei tot 18
jun j, weidemaand f. — Prairie, f. WeiJe f.,
weiland n., grazige dreef f. -- Groote glasvlakte,
in Noord -Amerika, p r a i r i e f. Pr-s naturelles,
natuurlij ke weiden (in welke 't gras van zelf groeit).
Pr-s artificielles, kunstweiden (bouwland, waarop
men allerlei voederkruiden, inz. klaver, spurrie,
teelt) .— (fig. et poét ) L'émail des pr-s, de bloemen F. pl.
Praline, f. [Conf.] In suiker gebakken aniondel rn., praline f. ---- Praliner, v. a. In suiker bruin bakken. — (absol.) Suikeramandelen bak
-- Pr alineiir , m. Bereider der suiker -ken.
soortgelijk suikerwerk.
-arndel
IPrame, f. [Navig., Mar.] Prcaarn; oorlogspraann,
vlotbatterij f.
Prat ïliuIft, (ar. -- c„ne) of Praniiiion, in.
[Minér.], z. MI0R10N.
Prao , m., z. v. a. PRAHAU.

Prase, f. [Minér.] Looksteen m., lookgroene,

doorschijnende variëteit van het kwarts, p r asem, eraser m.

Prasiees, F. pl. [Bot.] Witte-andoornplanten f. pl. — Prasion, m. [Bot.] Witte andoorn in., eene zuil- europésche plant.
Vrasoïde, f. [Minér.] Lookgroene topaas m.
— Prasopale, f. [Miner.] Soort van chrysopras of li tgroene agaat m. -- Prasophylle, m.
[Bot. ] Standelkruid n. met lookgroene bladeren.
Prasse, m. [H. n.] Volksnaarn van de 7nusch
(moineaau).

Praticabilité, f. Uitvoerbaarheid, doenlijkheid, mogelijkheid; — bruikbaarheid f. La pr- dun

rno^Ten, de uitvoerbaarheid van een middel. La prdun chensin, de bruikbaarheid, bereisbaarheid van
een' „eeg (voor voetgangers, zoor rijtuigen). --

Pratleable, adj. Uitvoerbaar, uitvoerljk, doen

aanwendbaar, doelmatig, bruikbaar, p r a e--lijk,
t i c a b e l: Chose, Moyen, Idee pr-, uitvoerbare
zaak f., doelmatig of bruikbaar middel, uitvoerbaar denkbeeld n. Employer toutes les voles pr-s,
alle uitvoerbare, aanwendbare middelen in 't werk
stellen. — Gangbaar, beloop -, berj-, bereisbaar,
bruikbaar, doorivaadbaar. Chemin pr-, bereisbare,
begaanbare, berijdbare weg m. Ce gue nest pas
ar. — (fig.)
pr-, die waadplaats is niet bruikbr.
Homilie pr-, handelbaar mensch m.; (doorgaans
met de ontkenning): Cet homme n'est pas pr-, met
dien man is niet om te gaan. -- [Thédt.] Porte
pr-, wezenlijke, bruikbare (niet geschilderde) deur F.
— 1R^TICAILEs, M. pl. Voorwerpen, die in werkelijkheid zijn aangebragt en niet maar op een plat
vlak afgebeeld zijn.
Pratieien, ni. Ervaringsman, hij, die zijne
kunst meer dadelijk uitgeoefend dan hare weten
regels bestudeerd heeft, p r á c t i c u s m.-schapof
Ce médecin eet no excellent pr-, die arts is een
voortreffelijk practicus, heeft veel praktische kennis
van zijn vak. — (in bijzonderen zin) Uitoefenend
of praktisérend geneesheer; inz. regtszaakvoerder,
zaakbezorger, procureur, advokaat, praktizijn ni.
-- [Stulp.] Werkman, die de voorwerpen uit den
ruwe bewerkt. — Ook als adj. gebruikt: Médecin
pr-, uitoefenend arts. Etre plus pr- que théoretieien, beter practicus dan theoréticus zijn.
Pratieole, adj. [H. n ] In de weiden levend.
— Praticulteur, m. [Agric.] Weidebebouwer,
bebouwer m. van kunstweiden (vgl PRAIRIE) —
.

Pratieultare, F. Weidebebouwing F.
Pratique, adj. Uitoefenend, werkdadig, wer-
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kelk, toegepast, p r a k t i sc h: Connaissance pr-,
werkdadige, toegepaste, praktische kennis f. Morale
pr-, beoefenende zedeleer F. — Homrne pr-, man
van veel ervaring, praktisch man. — ( Mar.] Marin,
Pilote pr-, of als subst . PRATIQUE , m. Bevaren
zeeman, loods m.
Pratique, F. [Didact.] Uitoefening, beoefening,

toepassing van de regelen of grondbeginselen eener
kunst (in tegenstelling met t.héorie); uitvoering;
door oefening verkregen vaardigheid, hebbelikheid,
vaarriigheid, ,gewoonte f., gebruik n.; bijzondere
handelwijze, praktijk f. Il faut joindre la pr- a
la théorie, men moet de oefening of toepassing bi'
de beschouwing voegen. — Le projet est beau,
lnais it sera dificile dans la pr-, het ontwerp is
schoon, maar 't zal moeijelijk zijn in de uitvoering.
— Mettre qc. en pr-, -iets in toepassing, in beoefening brengen. La pr- dun art, de la médecine, de
uitoefening eener kunst, der geneeskunde. Préclairée, aveugle, ep gronden steunende, blinde
praktijk. — La pr- des vertus, de beoefening der
deugden. -- Connaissez-vous la pr- ordinaire des
niauvais princes, kent gij de gewone handelwijs
der slechte vorsten ? Ce poète a la pr- du théátre,
die dichter verstaat de kunst om voor het tooneel
te schrijven, hij is een goed tooneeldichter. Ce comédien n a pas asset de pr-, die tooneelspeler is
nog niet vertrouwd genoeg met het tooneel. —
Avoir la pr- des aftaires, ondervinding, bedreven heid in de zaken hebben. Ne savoir sa langue que
par pr-, zijne taal enkel floor 't gebruik of door
oefening (niet volgens beoefende taalregelen) kennen.
— [feint.] Peindre de pr-, naar een zékeren sleur
(niet naar de natuur) schilderen. (in goeden zin):
Avoir mie grande pr- du dessin, eene groots oe fefling in het teekenen hebben, zeer bekwaam in het
teekenen zijn. -- Cast la pr- de ce pays-là, dat
is 't gebruik in dit land. Cette pr- est génerale
chez eux, dit gebruik is bij hen algemeen. — [Arith.]
Pr-s a 1'italienne, of Abrégés italiens, rekenwijze
tot eenvoudiger, korter oplossing van een' regel van
drieën, inz. als de eerste term 1 is, praktijk, italiaansche praktijk. ---- Praktijk, beroepswerkzaarnheid f., cliënten van een' advokaat, procureur,
notaris, patiënten van een' geneesheer, heelmeester;
klanten van een' koopman, werkmeester, baas, enz.
La pr- (Ie eet avond, de ce médecin nest pas
grande, die procureur, die arts heeft niet veel praklijk. Un épicier sans pr-, een kruidenier zonder
kalandizie. -- 11 vient toes les jours de nouvelles
pr-s al ce marchand, deze koopman krijgt dagelijks
nieuwe klanten. C'est une bonne p -, dat is eene
goede klant. — (fig. et fam.) Donner de la pr-,
oren de la pr- (of de la besogne) á qn., z. EEsoONE,. -- - PR ATIQUES , F. pl. Uiterlijke godsdienst
ineen, vrome praktijken. Leur religion n'est-oefn
qu'un tissu de pr-s minutieuses, hunne godsdienst
is niet dan een zamen.wee fsel van kleingeestige
uiterlijkheden. — [Prat.] Mcten F. pl., alle geschriften van eenen notaris of advokaat. — Ce notaire
a bieo vendu sa pr-, deze notaris heeft zijne acten
duur verkocht. — Praktijk, gang der regtszaken,
rjemeenzaamheid met de balie, met de regtsgebruiken: 11 est très-versé dans la pr-, hij is zeer bedreven in de praktijk der balie. -- [Mar.] Prak
gemeenschap met den wal (wanneer men de-tikale
quarantaine heeft stilgelegen), vrije landing f.:
Donner, Accorder Ir- ti un vaisseau, aan een schip
verlof geven oma aan wal te komen laden en lossen.
1ls ne purent avoir pr- avec les habitants de vette
lie, zij konden, durfden geene gemeenschap met de
inwoners van dit eiland hebben. — [Méc.] Metalen
werktuig n. der marionettenspelers, waarmede zij
den klank hunner steen veranderen, stemnpijpje n.
— (Loc. prov. et pop.) I1 a avalé la pr- de Poli
hij heeft een' brok, eene graat in de keel,-chinel,
hij is zeer heesch of schor. -- [Chas.] Soort van
lokfluitje n . (appeau). — Des pr-s de dévotion,
vrome oefeningen. — Kwade praktijken, kunstgrepen, listen f. pl., vonden m. pl. Faire de sourdes
pr-s, heimelijke listen gebruiken. Il fit tant par ses
pr-s, que..., hij bragt het door zijne streken zoo
verre, dat...
Pratique, e, adj. (en part. passé van pratij

quer): Devoir pr-, in beoefening gebragte, beoefends plint m. Art pr-, uitgeoefende, toegepaste
kunst F. — Téinoin pr-, omgekocht getuige m. (In
dezen zin weinig gebruikt). — Chemin pr-, gebaan,

PRATIQTJEME]NT
de weg m. — Trou pr- dans une muraille, in een
•muur geboord of gemaakt gat n.
Pratiquemneft, adv. In de beoefening,naar
de praktijk: 11 a raison théoriquernent, mais pri l a tort, theorétisch heeft hij ge/i,/k_ maar in de
praktijk of toepassing heeft hij ongelijk.
Pratiquer, V. a. In praktijk, beoefening of
toepassL q brengen, oefenen, beoefenen, uitoefenen,
in 't werk stellen; betrachten, vervullen, uitvoeren:
Pr- les règles d'un art, de regelen eener lunst in
beoefening brengen. (absol.) L'habileté ne s'acquiert
qu'en pratiquant, de vaardigheid wordt alleen door
oefening verkregen. Pr- la vertu, de deugd uit
I1 pratique thus les devoirs de son em--oefn.
ploi, hij beoefent, betracht al de plinten van zijn
ambt. — C'est une cerémonie qu'on ne pratique
plus, dat is eene pl^^itigheid, die niet meer in gebruik is. — 141s rer;tsneleerde, notaris, geneesheer,
heelmeester werkzaam zijn, p r a k t i s é re n: Il
pralique la médecine, hij oefent de geneeskunde
uit. (absol.) I1 a pratiqué dans sliver=es juridictions, hij heeft tij verschillende rergtbanken gepraktiseercl. — De gewoonte of hebbelijkheid hebben om
iets op zekere wijze te doen: Les liabiles Bens le
pratiqueut ainsi, bedrevene lieden doen dat zoo.
On le pratique autrement en France, in Frankrijk

is reen gewoon dat anders te doen. — Omgaan,
verkeeren, gemeenschap houden: Je l'ai assez pratiqué pour savoir de quoi ii est capable, ik heb
lang genoeg met hem omgegaan, om te kunnen weten, waartoe hij in staat is. — In dezen rain gebruikelijken zin ook als v. a.: 11 y a du danger a
P r- aver les méchants, 't is gevaarlijk met slechte
lieden ons te gaan. -- Op zijne zijde brengen, ver
heimelijk omkoopen. Pr- les domestiques,-leidn,
de bedienden op zijne zijde brengen. I1 a pratiqué
des témoins clans vette affaire, hi heeft in die
zaak getuigen ortngekociit. Pr- les voix dans ure
élection, de stemmimen bij eerre verkiezing zoekui te
winnen. --- Zich weten Ie bezorgen of verschaffen;
— fierneenschap onderhouden, bezoeken: Pr- des
intelligences dans une place assiégée, geheime verstandhouding in eens belegerde stad weten te kr gen, — [Cow.] Les Anglais ont loujours pratique
Maseat.e, de Engelschen hebben altijd hand.elsgemeenschap sint kascate onderhouden. — [Mar.]
Pr- aver la terre, met den wal gemeenschap hebben. -- [Arch.] Met besparing van ruimte zékere
gemakken weten aan te brengen: Pr- un escalier
dans l.'épaisseur dun mur, eenera trap.in de dikte
van een' muur aanbrengen. 11 faut pr- mi des
garde-robes, men moet hier kle€„rkasten aanbrengen. — Pr- un trou, ure ouverture, een gat boren,
eene opening maken. -- Pr- un chemin, nu sentier,
een weg, een voetpad banen. aanleggen. — SE
PRA TiQUEPi, v. pr. In praktijk rebragt worden. —
Dikwijls gedaan worden. — Zich banen, zich openen (eenera doorrong, weg).
Pré, m. weide f., stuk weiland n. (van rainder omvang dan prairie) Ce pré Porte de bon foin,
rend beaucoup de foin, deze weide geeft goed hooi,
veel hooi. -- (Loc. proac.) rpargne ale l)ouc%e slaut
rente de pré, eene spaarzame tafel is zoo vorrdeelig als een kapitaal op interest. Aimer nnieux qn.
en eerre qu'eii pré, iemand liever onder de dopden

clan onder de levenden zien. — Kampplaats f. voor
een tweegevecht. (In deze beteekenis tienlot het woord
te verouderen.) — Pré saté, z. PkE-SALE.
Pré -, voorvoegsel (aan 't latijnsehe voorzetsel
prm ontleend) , dat aan de woorden, waarbij 't geplaatst is, het begrip voegt van een v ó P r-, v o o ra a n-. v o o r u i t-zijn, zoowel weit de plaatsen, als
den tijd en den rang of voorrang betreft.
Preaelaat, m. [Coma Vooruitbetaling f., be-

talinr; vóór de léver-ing; voorkoop m. -- Préav. a. Vooruit betalen, eene waar betalen,
eer zij geleverd is; — ook: vóórkoopen, koopen vóór
de openbare veiling. — lit part. passé i.e ooh uclj.:
etieter,

Marchandise piéacfietée, vooruitbetaalde, of ook:

voort€itgekoci te waar f.
Préadantisme, ni. [Tlléol.] Stelsel of gevoelen, dat de aarde reeds vóór Adam bewoond is ge
mus n. — PréaclaUhi--west,pr€vodainj
tes, m. pl. Mense4en, die ondersteld worden, reeds
vóór Adam geleefd te hebben, p r ce a a in i e t e n m.
pl. -- Het komt ook als adj. voor: Production dun
monde pr-, voorthrengscls n. pl. eerier wereld vóór
Adam, eener proeadarnitisehe Wereld..

--
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Préalable, adj. Voorafgaand, wat vooraf gezegd, gedaan, onderzocht moet worden, voorloopiq.
Rernplir les conditions pr-s, de voorafgaande voorwaarden vervullen. Point, Question pr-, punt, dat
vooraf bepaald of vastgesteld, vraag, die vooraf
moet opgelost of beslist worden. -- [Diplom.)
Question pr-, vraag om te weten of een ander voor
vraagstuk al of niet in behandeling zal ge--gestld.
namen worden, voorafgaande vraag f
PREALABLE , in. Voorafgaande zaak f., op den voorgrond
gesteld vraagstuk n.: I1 y a un pr-, er is een punt,
dat vooraf moet uitgemaakt worden (eer men tot
de behandeling der zaak zelve overgaat). — Au
.

—

PRÉALABLE, toe. adv., of Préalablemetat, adv.

Vooraf, vooruit, voor alle andere dingen: Payer
au pr-, vooruit betalen. Ii faut voir au pr- of
préalabiement si..., inca moet vóór alle dingen zien,
of..., eerst snoet er onderzocht worden. of...
Préallégaaé, e, adj. (en part. passé van 't
niet meer gebruikelijke préalléguer) Te voren aangehaald, vermeld: Fait pr-, Preuve pr-e.
S Preainbnlaire, adj. Inleidend, tot inleiding
dienend. — Préanmbule, m. Voorafspraak, voorrede, inleiding f., ingang ni., voorspel n. I1 debuIa par un pr- ennuyeux, hij begon. met eerre vervélende voorafspraak of inleiding. Pr- dune lol,
inleiding eener wet. -- (bij uitbreiding en fain.)
Uitweiding, onbepaalde, oppervlakkige, weinig of
niets ter zake dienende redenéring, w jdloopigheid f.,
omhaal m Point de pr-, venous au fait, geene
uitweiding, geen omhaal van woorden, laat ons tot
de zaak komen. Préannbualer, v. n. (iron. ou
burl.) Eene inleiding voorop zenden, een voorspel
maken; omwegen, omhaal van woorden maken,
pee ambu1éren.
Préau, in. (weleer) Kleine weide I. (petit pré);
gras- of bleekveld n. — Binnenplaats f. van een klooster, van eerie gevangenis: Quelques prisonniers
out la liberté d'être sur Ie pr-, de se promener
au pr-, sur le pr-, eenige gevangenen hebben de
vrijheid om op de binnenplaats te zijn, te wandelen. — Speelplaats f. eener lagere school.
t S Préa"is, ni. Vooropgaande aanmerking
of noot f. ; voorloopig uitgesproken meening f. , ge
-voeln,^'radis.
Prébende, f. [ E1 eccl.] Prove, kerkelijke ver zorging f., zeker jaarljksch inkomen n. van eens
geestelijke stichting; — geestelijk ambt n., waaraan
een deel der kerkinkomsten is toebedeeld, sticlits-

plaats, kanunniks- of domheersplaats f., domheer schap n., pre ben d e, f. — Kleine lijfrente f.,
voor sommige farniliën vastgesteld en aan hare
armste leden uitbetaald. — Prébendé, e, adj.
Kenti prove genietend, niet eens prove of prebende
bedeeld. — Prébeiidé of Prébendier, m. Genieter eener prove, provenier, p r e b e n d d r i s in.
— Ook: Genieter eeneg lijfrente.
Préboiiin, m. [Agric.], z. v. a. PnoviN.
Prébollisset, m. [Bot.], z. v. a. fragon, petit
houx, z. HOEJX.

Préeaii-e, ad?. Bij vergunning voor zekeren
tijd verleerd of toegestaan, vergund; -- aftiankelijk, voorbijgaand, onzeker, twijfelachtig, r,anke
lend, p r e c a i r. Autorite pr-, voor een' tijd ver
opgedragen gezag n. -- Possession pr-,-lendof
voor zekeren tijd vergooide bezitting f., voorbijgaand bezit n. ; z. POSSESSION. — Existence pr-,

afhankelijk, onzeker bestaan n. — Commerce pr-,
handel tusschen twee vijandelijke natien door raiddel van eerre derde en onzijdige; middelbare, precaire handel m. — [U1. eccl.] Bénéfiee pr-, of
als szubst. Pare HIRE, M. Vruchtgebruik, ge adebezit n. van eerre prove voor zekeren tijd. -- PaE
CA«E, m. (Jul.] Het tot wederopzeggens toe ver
Pass/der ure eerre par pr-, een land tot-lend:
wederopzerogens toe in vruchtgebruik bezitten. -Préeaireinent, ads' Bij wijze van vergunning,
door bN un.ctiging, op afhankelijke, onzekere, voor
wijze. -- Préearité, f. [ Ditlact.] 4 f --bijgande
hankelijkheid, onzekerheid f., het wankelende, voor
-b[raonde.
Préeatif, i -ve, a€Ij. (bidact.] I'er°zoekenderprecatief.
biddend.,
wjs,
`rheaiition f. Voorzorg, voorhehoeding f.,

voorbehoedmiddel n.; behoedzaamheid, voorzigtighcid., ornzigtigheid, vo orbedachtzaarrtheid f., voor
maatrege l ni., erecautie f. Pr-utile,-zirJt•gheds
nécessair'e, nuttige, noodige voorzorg f. Par pr-,
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uit voorzorg, uit voorzigtigheid. User de pr-, voor
gebruiken. — (Loc. prov.) Trop-zorg,mic;thed
nuit, te veel voorzorg of behoedzaamheid
schaadt. — Pré'cautioune, e, adj. tehoedzaam,
bedachtzaam. 0]) 't r;ebeurlijke bedacht of gewapend,
vrnzir;lir;, voorzigtig, bezonnen. — PrécanYtionnen,ent, adv. Mct omzigligireid, niet bedaciitzaamheid, op behoedzame wijze. -- á Pré
V. a. Waarschuwen, bewaren, be--cautioner,
hoeden: Pr- qn. contre la séduction, iemand tegen
de verleiding behoeden 01 waarschuwen . — SE PItE CAt;TIONNEli, V. P. Voorzorg gebruiken, op zijne
hoede zijn, zich in acht netnero, zich voorzien: Ce
de pr-

lont des maux conlre lesquels it est bol) de se pr-,
dit zijn kwaden, tegen welke het (toed is voorzorg
te gebrui, en. Pour ce long v oyage , ii faut se pr -

de beaucoup de chases, tot deze lange reis moet
men zich van veel zaken voorzien. — Préeautioinieuux, ease, adj. (fam.) Vol voorzorg, zeer
ornzititig., z. v. a. PRECATT1O NNE.
Préceclé, e, odj. (en part. passé var, précéc1er):
Voiture pr-e d'un piqueur, door een' voorrijder
voorolager;aan rijtuig nn. II marclia, pr- du bruit

Elf' see exploits, ij trok e, v00r'C1,flegaa7?, (100e 't
gerucht zijne? heldendaden, -- Préeédeauolegnt,

adv. Vooraf, vroeger, te voren: Conine je vous

PRECHMUSE.
(in ongunstigers zin) schoolmeesterachtig, p e d á n t.
Ton pr-, leertoon m.; schoolmeesterstoon in. Cravité pr-, schoolmeesterlijke deftigheid f. (Ptur. m.
préceptoraux.) .-- Preceptorat, m. Leeraarsambt n., leermeestersplaats f., leermeesterschap n.
— [lijst.] Pr-, of Préeeptorerie, f. Soort van
kommandeurschap (cornrnanderie) eenei geestelijke
ridderorde , p ram c el) t o r a a t n. -- t Preceptoria.le, adj. f.: Prebenrie pr-, of als subst. PlECEPTORIALE, f. Leeraarsprove f., prove, die den
taalmeester, welke de jonge geestel ij ken onderwijzen moest, werd toegekend. — t Preceptoriser,
v. a. Als leermeester onderritten, lessen of voor
geven. — PRÉCEPTORISER, V. n. Den school--schriften
meester op pedant spelen.
Préees:,iou, f., of Pr- des équinoxes, f. [Astr.]
Vooruitgang in. der nachteveningen, verplaatsing of
verschuiving van den coquator, ten gevolge van de
langzame verandering, (tie de ornwerïtelings-as der
aarde in hare ligging met betrekking tot d„ sterren
ondergaat ( welke vetplaatsing echter inderdaad
een achteruitgang is, met betrekking tot de rigting,
waarin de zon zich aan den hemel beweegt, en tot
de volijorde dir 12 hemelteelcens), p r e c é s s i e f.
Pr echanitre, m . [Liturg.] Voorzanger, koor meester ni. (Men zegt ook précenieur, préclanteur,

grand chautre.) — Préclhaamtrerie, t. VoorzC4nai dit pr-, zoo als its, u vroe^. er gezegd heb.
PrCeetlent, e, adj. Vorig, vonrg nand, onmiddel- gers-ambt mm.
,

lijk voorafgaand: Le jour pr-, de vorige dag. Dans
le (au) chapitre pr-, in 't voor afgaande hoofdstuk .
L`annee pr-e, het vorige jaar. — Ook met verzwijging van het subst.: Je vous ai mar que par ma
pr-e, ik heb u door naujnen voriyen (brief) doen

weten. — PRECEDENT, m. Reeds gevestigd gebruik n.,

dat in regten geldt of waarop men zich als gezag
beroept; — inz. (in de taal der staatseer°gaderingen) vroeger geval, voorafgaand voorbeeld: Citer
des pr-s, vroegere gevallen aanhalen. II n'y a pas
de pr-, er bestaat g een voorbeeld van.
Précéder, v. a. VOOrgaan (zoowel met betrek king tot de plaats als tot den tijd), vooraf gaan,

vooruit gaan. Deux cavaliers préeéderent sa voiture, twee ruiters reden vóór zijn rijtuig. Ceux
qui nous ont précédés, et qui viendront après nous,

degenen, die ons zin voorgegaan, en die na ons

komen zullen. L'éelair précède le tonnerre, de
bliksem raat váor den donder. -- (absol.) Onrnidde!lijk vooraf ,aan : :Le chapitre, La page qui
précède, het voorgaand hoofdstuk, de vorige blad
voorrang hebben, overtreffen:-zijde—(fg.)Dn
Pr- qn. en dignite, in waardigheid boven iemand
SE
PRECÉDER
, v. pr. Voorafgegaan worden.
staren
Préceiute, f. (bij de Icadéinie, en bij die alleen, m.) [ Ilar. ] Barrhout, berghout n. (lisse).
,

. —

Première, Seconde, Troisième pr-, onderbarghout,
bovenbarghout, ra- of reebout. Les pr-s d'un vaisseau, de voorname buitenverbanden n. pl. van een

schip. Pr- de vihoril, ra- of reehout n. Pi'- de plat
bord, barghout voor lime vaartuigen, reehout.
1- 5 Précellertce, f. Voorrang m., meerderheid f. (supériorité). --- Préceller, v. a. U1itmunten, overtreffen.
t Precenteur, m., z. PPSECHANTRE.

Précepte, m. Voorschrift n., regel nl., les f.,

onderrigt n. Les pr-s de fart, de voorschriften,

regelen der kunst. Donner de bons pr-s, goede
voorschriften of lessen, goed onder'rigt geven. -Conformer sa vie aux pr-s, zijn leven naar de
lessen of voorschriften der zedeleer inrigten. -- (in
bijzonderen zin) Gebod U. (van God, van, 't I vangelie of van de Kerk), voorschrift. Observer les
pr-s de Jésus, de geboden van Jezus opvolgen.
Prêcher les pr-s, de geboden prediken. Dans 1'Eva,ngile, it faut distinguer les pr-s d'avec les conseils, in 't Evangelie moet aren onderscheid maken
tusschen de geboden en de raadgevingen. Celti est
de pr-, dat is geboden. voorgeschreven. — Pré cepteur, m. Onderwijzer. leermeester m : 11 cherche no bon pr- pour con Ills, hi zoekt een' goed'
onderwijzer voor zijnen zoon. -- Jésus Christ est
le Bivin pr- des hom in es, Jezus Christus is de
goddelijke leeraar der menschen. --- (fm1,.) Le siècle
assé a été le pr- du nótre, de vorige eeuw is de
èerineesteres van de onze geweest. — (Het fern.
PRÉCEPTJIICE is niet in gebruik.) — Preceptif,
eve, adj. Voorschriftm,atig, onderwijzend, leerend,
vermanend, voorschriften bevattend of gevend. —
Préceptorial, e, adj. Den onderwijzer eigen:

Y

Prèciie, in. Preek, peedikat-ie, leerrede f. (bij

de Protestanten). — (fg. et faam.) Aller an pr-. Se
rendre au pr-, tot de protestantsche Kerk over-

gaan, protestantsch worden. Quitter Ie pm'-, het
protestantsch geloof vaarwel zeggen. — (bi uit
bedehuis in., protestantsche-breidng)Potsach
kerk f.: On fer ma, abattit tous les pr-s, men sloot,
slechtte alle protestantsche kerken. -- Précher,
v. a. Preken, pred iken, Gods woord van den kansel verkondigen, eene leerrede houden; --- vermanen, vertoogen doen, aanraden; aanprijzen, aan
woord of schrift voorstaan, voort-bevln,mt
verspreiden; -- roemen, opvijzelen: Pr--planteof
l'Evangile, Ia parole de Dieu, het evangelie prediken, het woord Gods verkondigen. Pr- Ie Carème,
de vastevpf edikatiën houden, gedurende de vasten
in dezelfde kerk prediken. -- Pr- les fidèles, les
gentils, de ongeloovigen, de heidenen vermanen.

Pr - qn . pour qu'il prenne une femme, iemand
vermanen, aanraden eerie vrouw te nerven. Je l'ai
assez préché d'y aller, ik heb hein genoeg voorgepreekt, aangezet daarheen te gaan. — (fig. et fans.),
z. CONVERT!. — Pr- une morale sévère, des maximes pernicieuses, eerre strenge zedeleer, gevaarlijke
grondbepinselen verkondigen, leeren, voorstaan. —

Ne pr- clue malheur et misère, niets dan ongeluk

en ellende voorspellen; ook: altijd over den sl ec hten

tijd klagen. Pr- tou ours la meme chose, altijd
koekoek éénen zang zingen. — (absol.) 11 ne fait
que pr-, hij heeft altijd den mond vol van vermaningen en zedelessen. --- (Loc. proe.) On a beau
pr- [of parler) à qui na cure cie leien faire, z.
CURE. — 11 preche toujours la grandeur de ses
ancêtres, hij roemt altijd op de grootheid zijner
voorouders. Vous ne faites que pr- vos exploits a
tout Ie monde, gij doet niets dan bij iedereen uwe
daden opvijzelen. — Als V. n.: Pr'- éloquemmnent,
aver conviction, welsprekend, niet overtuiging preken. — Pr- d'exemple, zelf in beoefening brengen,
wat men anderen predikt of voorhoudt, door zijn
voorbeeld leeren, met een goed voorbeeld voorgaan.
— (Loc. prov.) Pr- pour son saint, pour sa paroisse, iemand of iets ter wille van zijn. eigen, voorde el aanprijzen, in zijn' eigen zak praten of preken. z. ook CAREME, DE, SEPT, VENI)AN'GE. — SE
PaECHE1S, C. brr. Gepredikt, verkondigd, aanbevolen worden: La sobriété, I'humilité doivent plu

les riches que deviant les pau--tóseprdvan
vres. — Préclheresse, f. [lt ceel.] Dominika.

ner non f. — Prèctieuar , m. Weleer z. V. a.
prédicateur, prediker; nit alleen minachtend gebézigd voor: slecht, vervelend prediker: vervelend
zedepreker m. Un pauvre pr-, een armzalige vrekenmaker. — (fam.) Cet homme est un pr- éternel,
die roan hangt eeuwig den zedepreker reit. -- [li.n. j
(pop.), z. V. a. TOUCAN. --- Ook als adj.: Frèr e pr -,
dorninikaner monnik, predikheer m. -- Pr4chetuse, f. (fam.) Vrouw, die vermaningen of zedelessen geeft: Vous êtes one jolie pr-, gij zijt eene

lieve zedepreekster.

PR ^CIEUSE

_PRE ISiMJliNT.

Précieuse , f. Opgepronkte, behaagzieke, in
manieren en taal hoogst gemaakte en daardoor belageheli, ke vronw,1 re c i en s e f. (Ilet woord werd
vroeger in goeden zin, in dien van fijn beschaafde
dame genomen, zoodat Molière zijn bekend blijspel
met segt Les Précieuses ridicules, niet enkel Les
Précieuses betitelde.) Men gebruikte vroeger in gelijken zin PRECIEUX, voor: een gemaakt, saletpoppig man. — Précieuse;neat, adv. Ells iets kosteljks of dierbaars, zorgvuldig: II garde pr- ce
present, hij bewaart dit gesciierik als iets dierbaars,
op het zorgvuldigst. -- 5 [Beaux arts] Met de uiterste zorg, zeer keurig bewerkt. -- PRECIEUX,
EUSE , adj. Kostbaar , kostelijk , schatbaar, van
hooge waarde, zeer belangrijk, hoogst („eivigtig of
nuttig; — dierbaar, waard. L'or, Ie pins pr- des
metaux, het goud, het kostbaarste van de metalen.
Ce sopt des meubles pr-, dat is huisraad van
groote waarde. — Découverte pr-lease, zeer belangrijke ontdekking f. 11 n'y a reen de si pr- que
Ie temps, er is niets zoo dierbaar als de tijd.
— Les moments lont pr-, de oogenblikl£en zijn
dierbaar. er is geen tijd te verliezen. — Je garde
vette leltre, comme un gage pr- de son amitié,
ik bewaar dezen brief, als een dierbaar, kostbaar
onderpand zijner vriendschap. Une vie ,pr-ieuse is
I'Etat, een voor den Staat vlierbaar leven. — Le
pr- sang de Notre-Seigneur, het dierbare bloed van
onzen fleer. — (in ongunstigen zin) Opgesmukt, gedwongen, gemaal£t, gezocht: Ella a des manières
pr-ieuses, zij heeft gedwongene, remaakte manie
11 parle un langais pr-, hij voert, hij spreekt-ren.
eerre gezochte, gemaakte taal. -- Zorgvuldig, zeer
Bijoux d'un travpil pr-, keurig bebewerkt:
net
werkte kleinoodiCn n. pl. — e.aECIEUX, in. Le prde son style me fatigue, het gezochte, gedwongene
in zijnen stijl vermoeit mij. — [Point.] Le pr- convient surtout aux petits tableaux , eerre uiterst
nette en naauwkeuricge bewerking past inz. voor
kleine schilderjen. — Gemaakt, gen Jfecteerd man,
z. onder PRECIEUSE . — Préciosité, f. Gemaakt
gezochtheid in manieren en taal, preutschheid,-heid,
preciositeit f.
Précipice, m. .Afgrond m., steilte, steile af
rotshelling f. Etre sur le bord, Ie penchant-heling,
d'un pr-, op den rand, de helling eens a fgronds,
eener steilte staan. Chemin bordé de pr-s, weg m.
niet steile afhellingen, weg tusschen afgronden. —
(fig.) Ellendige toestand m., verderf n. , onder
groot ongeluk, groot gevaar n.: 11 ne volt-ganm.;
pas le pr- oil ii court, hij ziet den afgrond, den
ondergang niet, dien hij te eremoet snelt. Marcher
sur Ie bord d'un pr-, in een' hoogst gevaarl-jken,
hagchel jken toestand verkeeren. z. ooi PENCHANT.
Précipitaantnent, adv. Met overhaasting of
overjling, ijlings, in haast, in aller ijl, (trop.) hals
over kop. Courir p ►'-, in aller ijl loopen. 11 ne faut
Tien faire pr-, men moet niets met overhaasting
doen. — Précipitant, nl. Chim.] Nederslaand
of neêrplo/fend nniddel, p ewec i p t t an s n. Les pré.
-ciptésonraeu;vtnparie
du pr- est entrainée aver eux, de »rwcip'itaten of
nederplofsels zijn zelden zuiver; vaak voeren zij
een deel van het PPracipitaiis niet zich. — Préeipitation, f. kIfstorting, vederstorting, nederwerping I. van eerie hoogte: Le supplice de la pr-, de
straf der nederstorting in een' afgrond. — Spoed,
haast; te groole spoed of haast m., overhaasting,
overijling, jagt f. Marcher, Courir aver pr-, met
spoed, grooten spoed gaan , loopes. Ecrire aver
pr-, niet overhaasting schrijven. Souvent on se repent d'avoir abt on parlé avec trop de pr-, dik
heeft men berouw, dat men te overjld fiehan--wzjls
deld, te voorbarig gesproken heeft. -- [Chins.] Nederplo(fng, scheiding eerier opgeloste zelfstandig
haar oplossingsmiddel door middel van-heidvan
eerre toegevoegde derde stof (of een. reagens), preei.pitátie.
Préeipité, e, adj. (en part. passé van préci
piter): Criininel pr-, in den afgrond gestorte misdadiger m. -- Vue pr-e, gezigt n. van eene te
groote steilte of hoogte nederwaarts. — Mouvement pr-, zeer snelle, overhaaste beweging f. Marcher a pas pr-s, niet verhaaste, versnelde, verdubbelde schreden loopen, zeer schielijk gaan. — Demande pr-e , overijlde, onbezonnen , voorbarige
vraag f. — Mercure pr-, nedergeclagen, gepreci piteerd kwik n. — PIIÉC'[PITE , m. [Chins.]
-
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Vederslag in., nederplofsel, het nedergeplofte, ten
bodem gevallen of bezonken t igchaam, p r e c i p it a a t n. (vgl PRECIPITANT). — [Anc. chim.] Prrouge of per se, rood precipitant, rood kwikovyde, nu tweede of over-kwik-oxyde n. geheeten.
Pr- blanc, wit precipitaat, eerste chloorkwi;£, verkregen door chloorwaterstofzuur of chloor in eerre
oplossing van salpeterzuur eerste kwik -oxyde te
rieten. Pr- jaune, geel precipitaat, mineraal turbit.h, zwavelzuur kwikpoeder n.— Précip►iter,v. a.
Afstorten, nederstorten, van boven naar beneden
storten, in een' afgrond of ream' diepte werpen. Les
Romains précipitaient certains criminels du haut
de la roche Tarpéienne, de Romeinen stortten zekere misdadigers van den top der Tarpéische rots.
Jéhu précipita la reine Jézabel par une fenetr e,
Jehu wierp de koningin Jezabel uit een venster. —
Pr- dans Ie tombeau, in 't graf storten: den dood
veroorzaken, ten grave brengen. — (fig.) In een
groet ongeluk, eerie diepe vernedering enz. doen
vallen. Cette paste la précipité dans le désespoir,
dans la misère, dit verlies heeft hem in wanhoop,
in ellende gestort. — Verhaasten, versnellen; overhaasten, overjlen: Pr- ses pas, zijne schreden verhaasten, verdubbelen, snel gaan. Pr- sa fuite, in
aller ijl vlugten. — Pr- les jours, les années de
qn., iemr'nds dood bespoedigen, zijn leven verkorten,. — Cette rivière précipite son cours, die rivier
is zeer snelvlietend. — Vous précipitez toutes les
affaires, gij overhaast u in alle zaken. Cat acteur précipite son débit, die tooneelspeler overijlt
zich in zijne voordragt, hij draagt te snel en onduidelijk voor. — [ Chim. Nederslaan , nederploffen, p ie c i p i t é r e n. — In dezen zin ook als
v. n. Cette mature (se) précipite en blanc, die
stof geeft een' witten nederslag. — SE PRECIPITER,
v. pr. Zich storten, zich, af- of nederstorten (van
eene hoogte). 11 se précipita dune fenètre, d'un
troisième etage dans la cour, hij stortte zich of
sprong uit een venster, van de derde verdieping,
op de plaats. La rivière s'y précipite avec grand
bruit, de rivier stort zich daar neder niet groot
geraas. — (fig.) Se pr- dans le danger, zich in 't
gevaar storten. Se pr- dans toutes sortes d'excès,
zich in allerlei uitslattingen storten. — Se pr- sur
qn., zich op iemand werpen, iemand met geweld
aanvallen of te lijf gaan. La foule se précipitait
au-deviant de lui, de menigte stroomde hem te gemoet. Se pr- dans les bras l'un de l'autre, in elkanders armen vallen, elkander hartelijk, met vervoering omhelzen. — Zich overhaasten of averij/en:
I1 s'est trop précipité dans celte entreprise, hij
heeft zich bij deze onderneming te veel gehaast. —
[Chim.] Cette niatière se précipite en blanc, z.
boven. — -4- Préeipiteuusemament, adv., z. v. a.
PRECIPITAMSIENT. — t Precipiteux, ease, adj.
Opvliegend, driftig (emporté, houillant).
Préciput, m. (pr. —pu) [Jur.] Vooruitmaking, vooruitcgenieting f., vooruit n., datgene, wat
iemand bij boedelscheidingen of erfenissen vooruit
ontvangt , p rose í p u u to n. - Pr- conventionnel,
vooruitniak inr, krachtens overeenkomst. Par pr- of
Hors part, bij vooruitgi ft, bij vooruitgeniet'ng, bij
wijze van vooruitmaking en buiten erfdeel. —
Préeiputaire, adj. De vooruitmaking betreffend.
— /41s subst. in. en f. Vaoruitgenietende m. en f.
Précis, e, adj. Naauwkeurig, juist, stipt; bepaald, vastgesteld, beknopt, zakelijk. I1 eet arrivé
a deur heures pr-es, hij is wist, p r e c i e s om twee
ure aangekomen. Au jour, Au temps pr- op den
bepaalden, bestemden dag, tijd. — Prrendre des mesures pr-es, juiste, behoorlijke, gepaste maatregelen nemen. -- [Prat.] Faire (les demandes pr-es,
bepaalde, uitdrukkelijke, forméle eischen of klagten inbrengen. — Ine reponse pr-e, een bepaald
• antwoord n. Etre pr- dans son discours, kuit en
duidelijk in zijne rede zijn. Auteur pr-, naauwkeurig en beknopt schrijver rn. — PRECIS, ni. Kort
begrip n., korte en zakelijkeinhoud, hoofdinhoud m.
bites nioi Ie pr- de cetle aventure, zeg mij het
zakelijke van dit voorval. Voila Ie pr- de son- sermon, dit is het kort begrip, de korte inhoud van
zijne preek. — Pr- d'lsistoire, de géographie, kort
begrip, beknopt overzigt n. van de geschiedenis,
van de aardrijkskunde. — Précisé, e, adj. (en
part. passé van précioer): Date pr-e, naauwkeurig aangegeven dagteekening f. — Précisénnent,
adv. Juist, naauwkeurig, stiptelijk, juist op den be.

,
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paalden tijd. Ré pondez pr- à ce qu'on vous demande, antwoord juist of bepaald op 't geen men
u vraagt. Il 1'a fait pr- comme it l'avait dit, hij
heeft het juist zóó gedaan, als hij gezegd had. I1 est i
parti pr- a quatre heures, hij is net om vier ure
vertrokken. — Ce qui devrait affliger 1'homme ,
est pr- ce Boat it se réjouit, wat den mensch moest
bedroeven, is juist dat, waarover hij zich verheugt.
— (fain.) ]a. juist, net zoo, zoo is 't. Vous aliez

done partir pouf Paris? Pr-, r;ij vertrekt dus naar
Parijs :? Juist, zoo is 't. — 4. Préciser, V. a.

Met Juistheid opgeven, zeer naauwkeurig voorstellen: Pr- I'heure dun r endez-vous, het uur eener
bijccnkornst juist bepalen. Pr- les circonstances,

van den Messias. -- On a nommé Jean Huss le

pr- de Martin Luther, men heeft Jan lluss den
voorloopei' van Maarten Luther genoemd. — (bij
uitbreiding en fig.) des sines sant les pr-s de
quelque grand évènement, deze teekenen zijn de
voor boden. van eene of andere groote gebeurtenis.
Prétiateur, m. Buitenaker , plunderaar ni.
Prédécéder, v. a. [Prat.] `'óór een ander
overlijden, eerst, vooraf sterven. -- Het part. passé
is ook adj.: Femme prédécédée, eerstoverledene
vrouw f. -- Ook subsi. in. en f. Le prédècédé, La
pr-e, de eerstover ledene m . en f. — Prédéeès,m.
[ Prat. Vóóroverlijden n. , het overlijden vóór

een an.. er.

Prédéeesseazr , in . Voorganger m. (in een
ambt, bediening, waardigheid). Marcher sur les

de om-staf.d i(fheden rnet naauralseuri heir_l verrnelden. -- Préeision, f. Juistheid, naauwkeurig
naauwkeurígheid der-luid;bepah,ong
uitdrukking; stipte regelrnati.gheid in de uitvoering:
Ecrire aver pr-, beknopt en naauwkeurig schrijven.

traces de soil pr-, de voetstappen van zijnen voor ganger drukken. — PRÉDÉCESSEURS, nl. pl. Voor
voorzaten m. pl., zij, die in 't zelfde land-vadern,
La pr- des ic.ées , de bepaaldheid, juistheid, de vóór ons leefden: I1 y avait moms de luxe pasmi
er was minder weelde onder onze voor
begrippen.
—
Ces
nos
pr-s,
der
naarcwheurige onderscheiding
voorvaders.
-zaten,
mou'ceine[l s soot exécutés avec la plus grande
pr-, die be=weq ingen zijn -riet de grootste juistheid, 1 Prédénonimé, e, adj. Voornoemd, vooraf genoemd (in een geschrift).
regelmaat uitgevoerd.
Prédestinaatianisme, m. [Théol Leer f.,
P i-éeiste, m. [IT.. eccl.] hij, (lie in I)uitschland krachtens het zoo genaamde rent der eerste stelsel n. der voorbeschikking, predestinatie -leer f.
beden, (premières pr ior es, z. PiuÈius) tot eene ps'oce -- Prédestinatien, in. Voorstander van de leer
der voorbeschikking , p r e (1 e s ti n a t i a a is in.
benoemd wordt, Zianist, prcecíst gin.
Précité, e, rrdj. [Prat.] Voornoemd, voormeld, Predestination , f. Voorbeschikking, genadekeus, Gods verordiné sin g of verkiezing des enen voorzegd: Article pr-, voornoemd artikel n.
Préelóture, f. [Atic. rout.], z. v. a. ENCLOS. schen tot zaligheid of tot verdoemenis , p r e d estin á t i e f. — Predgestiner, v. a. Voorbeschik
--- j [Jul.] , z. V. a. PRECIPUT.
i n é r e n. Dieu a-ken,vorbpal dest
Précoee, adj. Vroegr jp , vroegtijdig, vroeg;
vroege vruchten dragend. Des pols pr-s, vroege prédesliné les élus, God heeft de u•ilverkorenen
erwten f. pl. A b►r'icotier pr- , abrikozenboom, die voorbeschikt, voorbepaald tot zali iteid. — Dien
vroegrijpe vruchten geeft . — (fig.) Enfant , Esprit avait prédes tiné Moise pour ètre Ie conducteur de
pr-, vroeg ont w ikkel l kind ('t zij naar 't ligchaarn son people, God had Mozes tot geleider van zijn
of naeer den geest). vroegrijp verstand n. Puberté volk voorbepaald. — Het part. passé is ook adj.:
pr-, vroegtijdige geslachtsrijpheid f. (bij meisjes vóór Les áines predestinées, de tot zali ,yheid voorbehet 1-2e, bij knapen voor' het irie jaar). -- Cette scihiltte zielen. Il ï a des homines qui seintalent
nouvelle est pr-, die tijding is voorbarig. - Pré - pr-s au malheur, er zijn nienschen, die tot het oncocité, f. Rijpheid voor den tijd, vroege rijpheid, geluk voorbeschikt, bestemd schijnen. — Ook als
ontijdige rijpheid (zoo van vruchten, als jig. van subst.: Un prédestiné, Une pr-e, een, eerre uitverkor°ene, vooraf tot zaligheid bestemde. — (Loc. fam.)
ligchaam,en geest) , p r e r o ei t e i t f.
U a un visage de prédestiné, hij heeft een gezigt
t Precogité, e, adj., z V. a. PRIM IEDITE.
Preeommmpte, ni. Rekeningf. met voorloopicge af- als een, engel, een vol en blozend gelaat. - - PRÉ
Onvermijdelijk noodlot n., voorbeschik-DESTIN,f.
trekking. — Préeoi►mpter, v. a. Vooruit in af(prédeslination).
-kingf.
r ekening of mindering brengen, voorloopiij aftrek
Prédéter:ninant, adj. [Théol.] yóórbepaPrécomptez sur la somnie les mille francs-ken:
que vous avez revue, trek vooraf van de som de lend: Décret pr-, vóórbepale rd besluit n. — Pré
Vóórbesluit n., vóórbepa--déterniso,f.
duizend francs af, die gij ontvangen hebt. — Vooraf tellen; Pr- les coups qu'on va recevoir, vooraf ling f. van God, omtrent den wil en de daden der
menschen. -- Prédétermmmi ner, v. a. Den mende klappen tellen, die men krijgen zal.
S Préeoneeption, f. [Didact.] Eerste gedach- schelijken wil vooraf bepalen (van God sprekende),
te , eerste onoverlei de opvatting f.; — ook z. v. a. vooraf besluiten. — liet part. passé is ook adj.:
PRÉJUGL. — Préeoneevoir, v. a. Eene vooraf Volonté pr-e, voorafbepaalde wil tn.
Prédieii, e, adj. [Alle. tout.] Fondsen en erf
opgevatte meening hebben, zich vooruit en zonder
betreffend: Rentes pr-es, renten f. pl. van-goedrn •
ondervoege inbeelden, p r ec o ne t p i é r e n. — liet
en erfgoederen; grondpacht f. Servitude
voor
fondsen,
adj.:
Opinions
préconcues,
is
ook
part. passé
pf., vooroordelen n. pl.-uitopgecamnf. pl' -e, op een ijoed riestend servituul of bezwaar n.
Predicable, adj. [1.og.] Toekeebaar, toe te
Pi-é ,onisation, f. [H. eccl.] Bevoegdverklaring in 't pauselijk consistorie van hem, dien de kennen, wat van verschillende voorwerpen gezegd,
vorst tot een bisdom heeft benoemd, p r e e on i s d aan onderscheidene zaken toegekend kan worden,
t i e f. — ( fig. ) Lofverheffing , overdrévene lof p i e d i,c a b e l,: Qualité pr-, eigenschap, die zich
spraak, ói)l<erneling f. — Précotizser, V. a. [R. aa=rs verschillende voorwerpen laat toekennen. -eed.] Den tot een bisdom benoemden persoon in PREDICABLE, m., z. v. a. CATEGOREME. — Prédi't vol ?e consistorie voor bevoegd verklaren , pre- caiiient, m. Toekenningsbegrip n., eigenschap f.,
c o n i s é r° e n. — (fig.) Hoog verheffen, buitenmate die aan een voorwerp toegekend kan worden. —
prijzen of roerhen, ophemelen. — Pr- un rennède, Begripsklasse f., afdeeling, waarin de schoolsche
een reneesmiddel sterk aanprijzen. -- [ A nc. rout.] wijsrreeren al de begrippen of denkbeelden plegen
Voor 't geregt dagen. — SE PRECO TISER , V. pr. te plaatsen (categorie). — (fig. et fam.) 11 est en
Zich zelven uitfermate prijzen, zijn eigen loftrorn- bon, en nsauvais pr-, hi staat in een' goeden,
petter zijn. — liet part. passé is ook wij.: Remède kwaden naarm. Cola 1'a mis en mauvais pr-, dat
préconisé, sterk aangeprezen geneesmiddel n. — heeft heus in een kwaad gerucht gebragt. -- PrePréeoniseur of Préconisateur , ii. [H. eccl.] dicant, ni. (dënigr.) Predikant, prediker. (Liet
B v oegdverklaarder, afkondiger der bevoegdverkla- woord is in Frankr-ijk zelden dan als schimpwoord
van de leeraars der Hugenoten gebruikt. ) --rinn. -- (lig.) Loftrompetter, overdreven lofredenaar.
,
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Préconnaissanee, f. [Didact.] Yóórken- -j- Prédieat, ni. [Log.] Toeë-igeningswoord n,,
nis f., vnorloo gig begrip n., z. PRÉNOTION.—Pré- ' de aan een voorwerp toegekende eigenschap t.,
eonnaitre, v. o!. [Didact.] Vooruit erkennen, predicaat, attribuut (attribut). -- Prévóór elke zinnelijke waarneming kennen. — Het die^ateur, m. Prediker, predikant, kanselrede part. passé is ook adj.: Vérité preconnue, vooruit naar in. Un pr- éioquent of Un éioquent pr-, een
welsprekend kanselredenaar. — (bi uitbreiding)
ingeziene waarheid f.
Préeo► rtlial, e, adj. [Anat.] Tot de maag-

streek behonrend. (Plus'. n1. précordiaux.)
Préeurseuv, m. Voorlooper, voorganger: St.
Jean était Ie pr- de Jésus Christ . du Messie,
Johannes was de voorlooper van Jezus Christus,

Verkondiger van eene of andere le-r, van goede of
verkeerde stellingen : Pr- de mor ale, de fausses
doctrines, zedeprecliker , verkondiger van, valsche
leerbegrippen. --- Prédication, f. Prediking f.,
het prediken, de kanselvoordragt f. La pr- de I'd-

PRLF1RE R.

PRÉDICATRICE
vangile, de prediking van 't Evangelie. 11 a peu j
de talent pour la pr-, hij heeft weinig talent voor i
het prediken. -- Somtijds ook z. v. a. prêche, preek,
leerrede f.: Assister á in pr-, de preek of predikatie hooren, bijwonen. — (fig.) La vertu de nos ancêtres est une éternelle pr-, (le deugd onzer voorouderen spoort ons onophoudelijk aan om hen na
te volgen . — Prédieaatriee, f. Prekende kwakerin f. — Vrouw, die over de zedeleer schrijft of
openlijk spreekt, breekster f.
Prediction, f. Het voorspéllen; voorspélling, 1
voorzégging; voorspelde zaak of gebeurtenis, jivedictie f. Faire une pr-, eene voorspelling doen.
Sa pr- s'est acconiplie, est arrivée, zijne voorspellino is uitgekomen.
Prédilection , f. Vóórliefde, vooringenómenheid, genegenheid, die men bij voorkeur voor iemand
of voor iets gevoelt. p r e d i 1 é c t i e f. Avoir de la
pr- pour qn., vooringenomen met iemand zijn. PrmeriIée , verdiende voorliefde f.
Prédire, v. a. Voorspéllen, voorzéggen, door
goddelijke ingeving, of op wetenschappelijke gronden, of door wigchelarj of ook naar gissing toekomstige dingen aankon e igen. Les prophètes ont
prédit la venue de Jésus Christ, de profeten heb
komst van Jezus Christus voorspeld, gepro--bend
feteerd.—Pr- one éclipse de Lune, eene maan.-eklips
voorspellen. — Les charlatans prédisent l'avenir,
de kwakzalvers voorzeggen de toekomst. --- Je lui
avais prédit que ceia arriverait, ik had hem voor
,dat dit gebeuren zoude.
-speld,
Predisposaut, e, adj. Voorbeschikt of ontvankel jk makend, voorbereidend. — [1Méd.] Cause
pr-e, oorzaak, die ontvankelijk, vatbaar voor eene
ziekte maakte , voorbeschikkende oorzaak f. —
Prédisposer, v. a. Voorbereiden tot het opnemnen van dezen of oenen indruk, vooruit geschikt,
vatbaar of ontvankelijk maken , p re d i s p o n ér e n : Son éducation Ie pr'éd:sposait b certains
vices, zijne opvoeding maakte heen voor zekere ondeul,den ontvankelijk. — [IlÏéd.j Ontvankelijk of
vatbaar voor Bene ziekte maken. — Prédisposition, f. [Meid.] Voorbesc'riktheid f., aanleg in.
tot Bene ziekte, predispositie f.

Prédit, e, adj. (en part. passé van prédire):
Evenement pr- , voorspelde , voorzegde, geprofeteerde gebeurtenis f. Mort pr, e, voorspelde dood m.
Prédonflnanee, f. [Meid. ] Het uitoefenen van
den meesten invloed, het Overhand- hebben: La prdu système nerveux, de bovendrijvende invloed
van 't zenuwstelsel. — Prédo misiant, e, adj.
Heerschend, overheerschend, de Overhand of 't óverwi%lt hebbend, bovendr vend, p r e d o in i n é r e n d:
Passion pr-e , Vice pr- , overheerschen.de , voor
ondeugd f. Queue est Ia qua--namstehrog,
lité pr-e de cette eau ininérale ? Welke is de
kennel }kste, voornaamste eir:enschap van dat mi
— Prédoniinner, v. a. tieerschen,-neralwt?
overheerschen., de overhand of 't overwigt hebben,
den meester spelen, het hoogste gezag of den weesten invloed hebben, bovendrijven , p red o rn i néren. Lintérêt le prédomine, het eigenbelang overheerscht hem. L'amhition, L'avarice prédoniine en
lui, de eerzucht, de gierig;heid heeft in heen de
overhand. 11 veut pr- partout, hij wil overal het
hoogste gezag voeren. — [Cuts.] Le poivre pré
dans vette sauce, men proeft in die saus-domine
de peper boven alles uit. -- [Meid.] La bile pré
lui, de gal heeft bij hem de overhand. -domine
Prédorsal, e, adj. [An at.] Tot den voorrug
behoorend: Région pr-e, voorrurgstreek f. (Plur. in.
predorsaux). — Prédorso-altoïdien of Pré dorso-€cervical, m. [Anat.] Lange lralsspierf.
(Ook als adj.: Muscle t)r-.)

Prééraiinnenee, 1. Voorrang m., grootere voor
uitstekendheid, voorkeur 1. Un car--treéflkhid,
dinal a la pr- sur un évèque, een kardinaal heeft
den voorrang boven (staat hooger in rang dan)
een bisschop. — Ook van. zaken: La pr- de In tra
sur le d rame, ne voorrang van het treur- -gédie
spel op het drama. — Prééui inent, e, adj. Uit
voorrang hebbend, voortreffelijker dan-stekn^i,d
andere dingen van dezelfde soort. La cliarité est
la vertu pr-e, de liefde is devoortre/felykste deugd.
Préeuuipter, v. a. Vóórkoopen, vóór anderen
koopen. — Benaderen. — Préeinption, f. Vóórkoop rn., regt van het eerst of voor anderen te
koopen. .—[Admin.] Droit cle pr-, benaderings-
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rept n., zegt der tolbeambten of kommiezen, omrl in
zékere gevallen de te laag aangegeven voorwerpen
voor dien aangegeven prijs te houden.
Préétablir, v. a. Vooraf vaststellen of bepalen: Pr- ia question, de vraag, hetvraagstuk voor af bepalen. -- Het part. passé is ook adj.: Question préétablie, vooraf bepaalde vraag f.
Préexistant, e, adj. [ThéoI.] Vooraf aan
vooraf bestaand : L'hnne est-elle pr-e au-wezig,
corps? bestaat de ziel reeds vóór het t igchaam ? is
de ziel reeds vóór 's menschen geboorte aanwezig?
Dieu a cr éé ie monde de rien, et non dune isia -

tière pr-e, God heeft de wereld uit niets geschapen , en niet uit eene vooraf bestaande stof. —
Préexistenee, f. Vroeger bestaan n. , vóóraanwezigheid f., vóórbestaan. La pr- des rimes, het
voorbestaan der zielen. — Préexister , v. n.
Vooraf bestaan, vroeger aanwezig zijn: L'anie a-telle préexisté au corps? heeft de ziel vroeger bestaan dan 't ligchaam ? Le droit a, préexisté it la
lot, het regt bestond reeds vóór de wet.
Yréface, I. Vóórberigt n., vóórrede f. (vóórwoord n.). II n'v a pas d'orgueil qui ne s'humilie
dans une pr-, er is geen hoogmoed , die zich in eend
voorrede niet vernedert. — (fain.) Vooralspraak,
inleiding f.: Point de pr-, venous au, fait, Beene
inleiding, laat ons ter zake hooren. — [Cath.] Inleiding f. , aanvang der mis van den kánon. -5 Préfacier, in. Voorberi;'tschrjver; liefhebber
van lange voorredenen. -- Yréfacioneule of
Préfatinnenele, f. (iron.) (verklw. van preface)
Voorberigtje, klein voorberigt n.,
-4- Préfectoral, e, adj. [Admin.] Den prefect
of de prefectuur betreffend , p r e fe c t o r a a l:
Arrêtés préfectoraux, besluiten n. pl. van den prefeet

(z. PR EFE T). — 5 Préfeetorat, m. Waar-

digheid f., ambt van prefect; tijdduur van zijne
ambtsbediening, p re f ec to r a a t n. — Préfee-

tiure , f.

Gebiedsdeel , dat onder eenen prefect

staat, fr°ansch departement n.; — waardigheid f.,
ambt n. van Benen prefect;--verbl jfplaats,woning f.,
bureau n. van den prefect; — tijdduur m. zijner
ambtsbediening f., p r e f e c t u u r f. — Pr- titanlime, zee-prefectuur, kuststreek f., onder een' zeeprefect staande, zee-arrondissement n.; hoofd
een der vijf fransche zee-departe ►nen--platsf.vn
ten. — [H. any.] Naoen van verschillende hooge
staatsbedieningen in 't rooreinsche rik , inz. het
beheer eeneer stad, die tegen Rome opgestaan en
weder onderworpen was , stedehourlerschap m.,
landvoogdij, p r ce f e c t u u r f. — [ 1I. eccl.] Kamer f. in de collegii n der jezuieten en benediktijnen,
waar zich de toeziener der studiën ophielden waar
hij de nalatieen b ij zich ontbood.
Préférable, adj. Verkieslijk , den voorrang
verdienend, de voorkeur waard, p re fe r d b el:
La vertu est pr- b tout, de deugd is boven alles
verkieslijk. Sa situation est heureuse, mais elle
nest as pr- it la vétre, zijn toestand is gelukkig,
maar niet boven den uwe te verkiezen. Virgile est
pr- à Lucain, Virgilius verdient den voorrang bo
ven Lucanus. -- Préférabletneut, adv. Bij
voorkeur, boven alle dingen. Ainme^' Dieu pr- k
toute chose, God boven alles beminnen. ,l'ai clroisi
vette couleur pr- á l'autre, ik heb deze kleur bij
voorkeur boven de andere gekozen. — Préférence, f. Voorkeur f., voorrang ni,, pref er é n t 'i e. Vous aurez la pr-, gij zult de voorkeur
hebben. Cicéron merite la pr- sur tous les orateurs
Latins, Cicero verdient den voorrang boven alle
Latijnsche redenaars. — [Prat. J Voorrangsregt n.,
voorrang in.: Les plus anciens cr éanciers hypothé
caires ont la pr-, de oudste grondpandheboers of
plegthouders hebben den voorrang, de preferentie,
zijn preferent Instance de pr-, verzoek om de verdeeling van eenen inboedel volgens het regt van
vnorrang. — DE PREFERENCE, toe. ode. Bij voor
liefst: De ces deux charges, it a peis Celle-ci-keur,
de pr-, van deze beide ambten, heeft hij bij voor
dit genomen. — I^REFERENCES, f. pl. Bizon -keur
bewijzen van genegenheid, van eerbetoon, van-der
beleefdheid, enz., onderscheiding f.: 11 est trop accoutumé aux pr-, hij is te zeer aan onderscheiding
gewoon. — Préférer , v. a. Verkiezen, liever
hebben of doen, de voorkeur of iaen voorrang geven, voortrekken, boven stellen, hoogex achten of
waardéren, p re feréren,: Pr- l'utile hl'agréable, het nuttige boven 't aangename verkiezen of
-

-
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stellen. 11 faut pr- la vertu aux richesses, men
moet de deugd op hooger' prijs dan de rijkdommen
stellen, men moet liever deugdzaam dan rijk zijn.
—. Ook door een infin. (met of zonder de) gevolgd:
Je préférerais mourir, plutót que de Ie trahir, ik
zou liever sterven dan here verraden. J'aurais pré
logfis,, ik zou liever thuis ge--férdestan
bleven zin. — SE PREFERER, V. pr. 1100ger geschat worden, verkozen worden: La vertu dolt se
pr- á tout, men moet de deugd boven alles schat -

ten. — Zich zelven den voorrang geven, veel eigen- liefde bezitten: Nous nous préférons aux autres,
wij hebben ons zelven meer lief dan anderen.
Préférieigle, f., [Ant., 1Nurnism.] Soort van
offerschaal f., pra? ferículum n.
Préfet, m. Hoofd van eerie prefectuur of een
departement in Frankrijk, p r e fe c t. Pr- maritime, zee-prefect, bestuurder van een zee-arrondissement of zee-prefecluur. P- de police, politie-prefeet in het departement der Seine. — [H. rom.]
Titel van verschillende staatsbeambten, p rce f éct u s: Pr- d'Egy pte, prcefectus, síedehouder, landvoogd , gouverneur van Egypte (toen het onder
Augustus een romeinscize provincie of wingewest
was geworden) . Pr- de la holte, vlootvoogd, bevelhebber der vloot, onder het opzigt eens consuls.
Pr- du prétoire, opperbevelhebber der ke.izer!fike
lofwacht. Pr- de légion, prtefectus van een legioen
(olie bijafwezigheid van den krggstribuun of 'veldheer diens plaats vervulde). Pr- de cité, stedehouder in eerie stad, die hare trouw aan Rome had
geschonden en weder tot onder=werping was gebrac;t.— [col.] Opzigter der studiën in de collegiën.
Préfices, f pl. [Ant. rom.] Gehuurde rouw klaagsters f. pl. bij de ljkplegtigheden.
-I- Préligurer (se), v. pr. Zich vooruit inbcelden of voorstellen.
5 Prélnir, v. a. [Jur.] Vooraf bepalen of vaststellen, (b. V. een' termijn, binnen welken iets geschieden moet.
Préfix, e, adj. Vooruit bepaald , vastgesteld:
Temps pr-, bepaalde tijd m. — [Corn.] Lettre de
change à jour pr-, wissel ril op een' bepaalden dag
betaalbaar. Somme pr-e, bepaalde som f. — Pré
adj.: Particule pr-, of als subst. PRFFtxE, f.-fixe,

[Gram.] Voorgeplaatste partikel , vooropgaande
lettergreep f. om de beteekesis van een woord te
wijzigen, voorvoegsel, p r cc Ii x u in n. (in tegenstel
suffixe). --- Préiixion, f. [Arc. jur.]-lingmet
Bepaalde tijdgunning, vaststelling f. van een' termijn of uitstel.
Prétleuraison of Préfloraison, f. [Bot.]

Toestand m. van de verschillende gedeelten eener
bloem vóór hare ontluiking, ligging f. der bloesndeelen in den bloesesnlsnop.
-. Pré foliation, f. [Bot.] Ligging f. der bladeren in den knop.
Prégadi, in. pl. [[-list.] Staatsraad, senaat m.
der voormalige republiek I7enetit.
Prégaton , m. [Tech.] 'Trekplaat f. tot de
vierde trekking van 't gouddraad.
Pré-gazon, ni. [AgIle.] Kunsímatig weiland is.
(door bezaaiji.nc! verkregen). (Plus. Després- gazons.)
Prégnant (pr. preg - nan), e, adj. [ Méd. ]
(alleen voorkomend, in) : Soulï'ranees , A)ouleurs
pr-es, heftule, dringende pijnen f. pl. -- [Didact.]
Eene vruchtkiem bevattend. — [ Gram. orient.]
Construction pr-e, soort van ellips of uitlating,
die in gedachte moet aangevuld worden. — Pré
f. Zwangerschap; dragt, Z. V. a. CES-gnatiou, -
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Pré— ustatelar, m. [Ant. rom. ] Voorproever m. — Prébustation , f. Het voorproeven
(der spijzen, alvorens ze op te disschen).
Prelhenseur, adj. m. [H. n.] Grijpend, aan -

vattend (inz. van insecten). -- PREHENSEURS, v. pr.

[H. n.] Klasse f. der vogels, die hun voedsel met de
pooten aangrijpen. — Préliensile, adj. [H. n.]
Grijpend, aanvattend (inz. van apen); --een'
grjpslaart. — Prélhension , f. [Didact.] Plet
grijpen of vatten; aangrijping, aarsvatting t. (inz.
der spitzen om ze nQ ar den mond te brengen). -[Ane. jur.], z. v. a. PRISE . -- Préheusipéde,
adj. [ H . n.] Met grijpvoeten,
Prehnite, f. [Minér.] Groene schorl m., eerie
naar den overste Prehri benoemde kiezelsoort van
de Kaap, prehniet m.
Préjudice, m. Nadeel, verlies n., schade, be-
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nadeeling, p r e j u d i ei e f. Porter pr- à qn., iemand,
nadeel, schade aanbrengen. II a soutfert tin grand
pr-, hij heeft een groot nadeel, verlies geleden. II
a obtenu eet emploi a mon pr-, hi, heelt dit ambt
tot mijn nadeel verkre gen. AU PREJUDICE DE , loc.
prép. Ten nadeele van, tegen: Faire une chose au
pr- de sa parole, de son honneur, iets tegen zijn
woord, ten aadeele van zijne eer doen. — SANS
PREJUDICE DE, loc. prép . Onverminderd, niet voor
Sans pr- de ses droits, an droit des par--behoud:
ties, onverminderd zijne regten., het regt der parbijen. -- Préj «diciable, adj, _Nadeelig, schadelijk, hinderlik. Cela est pr- is sa santé, dat is
schadelijk voor zijne gezondheid. — ^ Préj udicial, e, a(j. De benadeeling betreffend, benadeedeelend. — [Jur.] Frais préjudiclaux, , eregtskosten, die vooraf moeten betaald worden, g e p r ej u d i c i ë e rd e kosten m. pl. — Préj udieiel, le,
adj. [Prat.] Vvór de hoofdzaak te onderzoeken
en te beslissen: Question pr-le, vraag f., die vóór
de hoofdzaak moet beslist worden. — 1Préjudieier, v. n. Nadeelig, schadelijk zijn: La débauche
pr^ijudicie a la santé, de losbandigheid is nadeeli,q
voor (le gei ondh.eid, benadeelt, schaadt de gezondheld, doet nadeel, afbreuk aan de gezondheid. —
[Prat.] -Ne pas pr- aux droits de go., niets aan
iemands reglen ontnemen. Et sans y pr-, en dit
onverrimi,>zclerd.
Préjllgé, e, adj. (en part. passé van préjuger):
Question pr-e, vooraf beoordeelde, besliste vraag f.
PréjQi é, in. [Jur.] Voorafgaand oordeel,voorloopig bescheid n., vroeger gedane uitspraak f. in
gelijk geval; — voorteeken n. van den goeden of
kwade.>r uitstag eenei zaak, voorspelling f. Cette
circonstarice est un pr- en sa faveur, die omstandigheid is voor hem een gunstig voorteeken. Quand
on élargit un , prisonnier it caution, eest on pren sa faveur, wanneer enen eersen gevangene onder
borgtogt loslaat, dan is 't voor hein een gunstig
voorteeken. — Opvatting f., zonder onderzoek aan
gevoelen n. of meening f.: Les bons pr-s-genom
sont eeux que le jugement ratifie quand on raisonne, de goede opvattingen zijn die, welke het
oordeel bekrachti;t, wanneer men redeneert. ^..
Vooroordeel n., opgevatte waan m., verkeerde
vooringenomenheid, dwaling f. C'est dans l'enlance
que nuns sonimes imbus des pr-s qui retardent
Ie progrès de nos connaissances, in de kinds; hheidi
worden wil doortrokken van de vooroordeelen, die
den voortgang onzer pennis vertragen. Pr- national, volksvooroordeel. — Préju er, v. a. [Prat.]
Voorloopig oordeelen., vooraf beslissen, een voor loopig bescheid over eerie later te behandelen zaak
uitbrengen Pr- le fond, de zaak zelve buiten haar
geheel brengen. — Pr- sine question, eerie vraag
voorbarig, zonder 't .ioodir, onderzoek beslissen. --(absol ) Bij gissing vooruitzien, lissen, vermoeden:
Cola ne i eussira pas, ii ce qu'on peut pr-, dat zal
niet gelukken, voor zoo ver meer vermoeden mag,
gaar 't zich laat aanzien. — `5 Préjugiste, m.
Bevooroordeelde, een nnensch vol vooroordeelen.
Prélart, in. Soort van hennepdoek n. -- [Mar.]
_Presenning, geteerde presennin ; f., dekkleed n. (Men
vindt ook, maar ten onregte, prélat geschreven).
Prélasser (se), v. pr. (fans.) Den prelaat
uithangen, Eerre hooge borst zetten, als een paauw
—

j

daarheen stappen.
Prélat, in. Titel van ieder' geestelijke, die Bene
eigene jurisdictie heeft, kerkvoogd, p r e l a a t m.
Les évèques, les cardinaux, les gapes soest des
pr-s, de bisschoppen, kardinalen, pausen zijn prelaten. -- Aan 't roornsche hof: ieder geestelijke,
die toegang tot den persoon van den paus heet en
het violetkleurig kleed snag draden, prelaat. —

[Mar.], z. PRÉLART. -- P'rélater (se), v. pr'.

Regelmatiger, maar' minder gebruikelijke vorm
van SE PRELAS .SER. — Prélatifler, v. a. (burl.)
Tot prelh; ot maken..

Prélation, f. [Jur.] Vóórtrekking f., regt n.

(les voorrangs, waarbij de kinderen in de ambten
hunner vaders, boven vreemden, gehandhaafd worden, naasting f. voor kinderesi; p r e 1 á ti e f. -[Féod.] liegt van eenige leen/meeren, om de landgoederen in hunne leesmen tegen de waarde vain
het contract te nemen.

Prélature, f. Waardigheid f., ambt n. van
eenen prelaat, kerkvoogd j f., kerkvoogdijschap n.,
prelatuur f.
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I'réle, f. [Bot.] Paardestaart ni., schaafgras ii.
(van de klasse (Ie) bedekt bloejiende planten) (ook
queue cle cheval en chevaline qelieeten). - [H. n. ] ,
Z. V. a. IROYER. - Pr1é, e, adj. [Tech.] Bols
pr-, met s chaafgras gepolijst hout n.
Préleettire, f. [Typog.] Vooraflezing t. van
het proefblad, eer het aan den schrijver wordt gezonden, of van de kopij, eer men ze begint te zetten.
Pré1es, in. (pr. pré -lè) [Jui.] Vooruitrnaking F. bij uitersten wil, legaal n., dat vôôrde verdeeling der erfeiis uitgereikt wordt. - Préléguer, V. a. Vooruit maken, v'iôrlegatdren. H lui
a prélégué Ie jardin, hij heeft hein den tuin vooruit geinaalit.
Préler, V. a. [Tech.] Met s chaafgras (prê!e)
afvijlen en polijsten. - SE PRÉLEII, C. pr. Met
schaafgras gepolijst Worden: Ce bols se prële difficilernent, dit hout laat zich moeijelijk polijsten.
Prélevé, e, adj. (en part. passé van piëlever):
Frais pr-s, vooruit afqenomen of ingehouden onkosten in. »1. - Préièvement, in. [Jur.] liet
vooruit afhouden van een gedeelte des geheels, van
eene som v6ôr (le decling van 't overige, voorafligting, vooruil(;enieting f. 11 a Ie pr- dune soriime
de trois cents forms, hij heeft eene soio van drie
honded.gulden vooruit geligt. - Prélevei, v. a.
Vooraf nemen of ligten, V óór de deeling wegnemen: 11 faut pr- 25 9 forms pour les frais fundraires sur les trois mille florins qu'il a laissés,
van de drie duizend gulden, welke hij heeft vagelaten, moet men voor de begrofenisleoslen 2 30 gulden vooraf nemen.
Prélibation, f. Voorproef f. - [ Féod.] ilceren
n. op den eersten bruidenocht, Z. CULAGE. -rept-1- Préliber, v. a. Voorproeven, vooraf proeven.
(fig.) Een nieuw nog niet behandeld onderwerp
,

1

-

aanroeren.

Piéliniinaive, adj. Inleidend, voorafgaand,
voorloopig, den weg banend, preliminair:
Agiter, Vider utie question pr-, eene voorloopige
vraag opwerpen. uitmaken. Discours pr-, inleidende rede, inleiding, voorrede f. - Articles pr-c,
of als sUb5t. PISEL1MINAIRES, ni. ))l. Voorloopige
artikelen of punten, preliminaire artikelen n. p1.,
prwlintindridn ef preliminairen 1. p1.
Pr-s de la paix, eredes -prelirninairen, vonrafgaande punten tij een te sluiten vrede. - [Jui.j Pr
de conciliation, voorafgaande poging tot der partijen door den icantonrepter. - Préliminairernent, adv. Vooraf, vooruit, z. V. a
PRÉ ALABLE REiST.

Prélire, v. a. [Typog.] Vooraf lezen (eene
proef, eer zij naar den schrijver gaat, het handschrift, cci' men 't begint te zetten). (Men zegt
liever: Lire en Prenhièe).
P,-élornbtire, adj [Anat.] Vóór de lendenen
liggend: Région pr-, vOOrlendenstreek 1.
Prélonge, ni., beter I'ROLONGE.
Prélti, e, adj. (en part. passé van prélire)
Epreuve pr-c, voorafgelezen proef f.
Prélude, in. [Mus.] Voorspel, inleidend spel,

prelddiuin II.: Ce pianiste excelle dans les
pr-s, die piano-speler munt in de voorspelen uit. In den smaak der preluditn gesteld muzjjkstukje ii.
(fig.) Voorbode, voorlooper in , voorteeken II.:
Les frissons soot les pr-s ordinaires de Ia fi èvre,
huiveringen
zijn de gewone voorboden, voorteede
kens van (Ie koorts. Le combat de Quatre-bras
fut le pr- de Ia liataille de Waterloo, 't gevecht
bij Q. was het voorspel, de voorlooper van den
veldslag van W. - Pvéludei', v. n. Een voorspel maken, vooraf spelen, p r e 1 u d t r e n: II est
long-teinps t Pr-, hij maakt een lang voorspel.
Eenige tonnen vooraf zingen: II lélude pour preydre son ton, hij preludeert om den toon te vatten.
- In den smaak der preludien voor de vuist
iets spelen. - ( fi g.) Inleiden, voorbereiden; lieproe
van proefneming iets doen: Pr- a-ven,tijwz
uiw bataille par des escarrnouehes, een' veldslag
door schermutselingen voorbereiden. Ces petites
réformes prdludaient aux grands changernents
qu'il fit depuis, deze kleine verbëteringen waren
't voorspel of de proefnemingen van de groote veranderingen, die hij naderhand maakte.
Prématuiré, e, a dj. Te vroeg rijp, vroeg rijp
af ontwikkeld: Fruit pr-, vroegrjpe, v óór den gewonen tijd qerjpte vrucht f. - ( fig.) Esprit prvroeg ontwikkeld verstand n. - Vroeg, vóór den
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gewonen tijd gebeurend: Vleillesse pr-c, vroege
ouderdom in. La mart pr-e, dun grand homme est
Un malheur public, de vroege dood van een' groot'
man is eene volksramp. - Ontijdig, overhaast,
overijld, voorbarig: Entreprise pr-c, ontijdige, te
vroeg aangevangen onderneming t. La nouvelle
dtait pr-c, de tijding was voorbarig. - Prématiii-érnent, adv. Op vervroegde wijze; voorbarig,
ont(jdiq: Ce sont des fruits cueillis pr-, dit zijn at
te vroeg geplukte vruchten. Agir pr-, overjld, voorkarig handelen. - Pi-ématurité, e, 1. Vroegrijpheid f.; verhaaste of afgedwongene ontwikkeling f.; ontijdigheid, voorbarigheid f.
Préntéditation , t. Voorafgaande overlegging f., voorloopig overleg n. met zich zelven: Faire
ge. avec pr-, sans pr-, iets niet, zonder voorafgaand overleg met zich zelven doen. - [Jur.J
Voordacht, voorbedachtzaa m heid f. Avec pr-, met
voorbedachten rade. --- Prénéditer, v. a. (doorgaans in kwaden zin gebruikt) Vooraf bedenken,
in zich zelven vooraf overleggen, bepeinzen: Prun crime, in zich zelven eene misdaad beramen,
van ccve misdaad zwanger gaan. - Ook als v. n.

met de gebdzigd: II préméditait depuis longlemps
de faire ce mauvais coup, hij was er reeds tang
op bedacht, ging s'eeis lang van het plan zwanger,
om dien slechten streek uit te voeren. - 1-let part.
s i ook adj. : Dessein préméditd, voorbedacht
passé
plan n. Action pr- e de longue main, lang tevoren
overlegde daad f.
Prémerage, m. (provinc.), z. v. a. PRIMEUR.
Pi- émiees, 1. p1. Eerstelingen m. en f. p1,,
eerste vruchten van de aarde of van het vee. CaIn
offrit a Dieu les pr- des fruits de Ia terre, Abel
celles de ses troupeaux, Kaïnofferde aan God de
eerstelingen vas de aardvruchten, Abel die van
zijne kudden. - Eerste neiging des harten, eerste
genegenheid, eerste liefde 1.: Les pr- dune âme
pure, virginale, de eerste liefde eener zuivere
maagdeljke ziel. - (farn.) Avoir les pr- dune Idle,
de eerste liefdegunsten van een meisje genieten. (fig.) Aanvang in., begin n. Je vous consacre les
pr- de mes dtudes, ik wijd aan se de eerstelingen
mijner studiën. - La tyrannic a souvent d'heu
reuses ge-, de tirannij heeft dikwijls een' gelukkigen aanvang, begint vaak onder gunstige voorteekenen. (Dcliiie heeft dit woord in 't enkelv. gebézigd: Cette teidre lueur, prémice de l'Aurore.)
Premier, ière, adj. Eerste (met opzigt tot
den tijd, de plaats, de orde of schikking, den rang,
enz.) Les pr-s temps du monde, de eerste tijden
der wereld. La pr-idle enfance, de eerste kindseb heid. Le pr- port de roer oh nous sommes débarquds, de eerste zeehaven, waarwij ontscheeptz(jn.
Combattre en pr-hIre ligne, in de eerste, voorste
rij vechten. Le pr- étage dune maison, (Ie eerste
verdieping van een huis. Le pr- prince do sang,
de eerste prins van den bloede. Le pt- livre dun
ouvrage, hel eerste boek van een werk. - Eerste,
voornaamste, uitstekendste, aanzienlijkste, gewigtigste: Ii tot 1e pr- capitaine de son siècle, hij
was de eerste, uitstekendste veldheer van zijne eeuw.
Racine et Corneille sorit les pr-s poètestragiques
des Francais, R. en C. zijn de voornaamste treurspeldichters der Franschen. La pi -idre lol de 1'État,
de eerste, gewigtigste staatswet. Le pr- devoir de
l'liomrne, de eerste, voornaamste pligt van den
menseh. - Eerste, noodzakelijkste, onmisbaarste,
onverm(jdeljkste : Subvenir aux pr-s besoins
dune famille, in de eerste of noodzakelijkste behoe/ten van een huishouden voorzien. - Eerste,
vorige, vroegere: Recouvrer sa pr-ière santé, zijne
vorige gezondheid terugkrijgen. Tout est remis
dans son !r- état, alles is weder inz[jn' vroegeren
toestand gebragt. -- Eerste (als eeretitel, aan sommige bedieningen verbonden): Le pr- médecin do
roi, de eerste geneesheer des konings. Le pr- puisident do tribunal, de eerste voorzitter van 't geregishof. - Le pr- consul, de eerste consul (Bonaparte). - Ook gebizigd van 't begin , de eerste
schets, liet ontwerp van zékere dingen: Con fi er au
papier ses pr-ières iddes, zijne eerste denkbeelden aan 't papier toevertrouwen. Ii na pas Ia
pr-he re teinture de vette science, hij kent de eerste gronden of beginselen van die wetenschap nog
-

niet. - • Z. ook CAUSE, ETOUBDI, FOIS, INSTANCE,
LIEU, MATIEBE, MISE, MOBILE, MOUVEMENT, NE,
NOOIBIIE, OCCUPANT, PRIS. - [GéomJ Figures
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pr-ières, eerste, enkelvoudige figuren (die niet in t h i s f. Pr- des murs of Pr- murale, muur/mikeenvoudiger figuren verdeeld kunnen worden, zoo bloem. Pr- 11 feuilles étroites, biesvormige knikbloem.
PrelIdre, v. a. Nemen, aannemen ('t zij met
als de driehoek en de driezijdige pyrarnide).. -Ook als subsl.: Eerste: Le pr- qui versa des lar- de hand of op eene andere wij ze), vatten, aanvat mes fut un père malheureux, de eerste, die Ira- ten, grijpen, aangrijpen, opnemen, opvatten. Prnen startle, was een ongelukkig vader. — (Loc. une epee, un baton, une pierce, eenen degen, eenen
prov.) 11 vaut mieux èt.re le pr- de sa race que stok, eenera steen grijpen. Pr- les renes de l'empire, le limon des affaires, de teugels van 't bele dernier, 't is biter de eerste van zijnen stam,
dan de laatste te zijn.' 't is beter zich door eigen wind, het roer der zaken aangrïjpen. Pr- en main,
verdienste te verheffen, dan den roem zijner voor ter hand nemen, besturen. — Pr- les armes, de
zijn persoon te laten uitsterven. — Le-vaderni wapens opvatten. Pr- la plume, z . PLUME . — Prpr- vena, de eerstkomende, de eerste de beste. qc. aver les dents, iets met de tanden aanvatten.
Confier ses secrets au pr- venu, zijne geheimen aan Pr- de l'eau a la rivière, water uit de rivier schepden eerste den beste toevertrouwen. — Eerste ver pen of putten. L'élépliant prend les objets avec
Habiter un pr-, eene eerste verdieping-diepngf. sa trompe, de olifant vat de voorwerpen met zij
aan. Aantrekken, aandoen, om--nesail
bewonen. — [Jeu. j Gedeelte der kaatsbaangallerij,
dat het digtst bij de koord is. — [Litt ] Eerste ge- doen, omslaan, opzetten: Pr- son habit, son mandeelte van het zamengestelde woord eener charade: teau, ses pants, son chapeau, zijnen rok anal rekMon premier est un oiseau, mon second on meu- ken, zijnen mantel omdoen of omslaan, zijne handble. — [lil.] Battre un pr-, den veldmarsch slaan schoenen aandoen of aantrekken, zijnen hoed op(battre aux champs, z. CHAMP.) — (Loc. prov.) zetten. — Pr- le deuil, le froc, l'habit, le petit
Nous étions cent, sans conipter le pr-, wij waren collet, l'épée, la cuirasse, le bonnet, etc., z. DEUIL,
zeer talrijk. — Premier wordt 'met het lidwoord FROG, HABIT, COLLET, ÉPÉE, CUIEIASSE, BONNET,
ook in bijwoordelijken zin gebruikt: Il se jeta dans etc. — Pr- femme, trouwen (zonder bijbegrip van
l'eau la tète la première, hij wierp zich inet het keuze). Pr- one femme, eene vrouw nemen, kiehoofd vooruit (of naar beneden) in 't water. 11 est zen. — Nemen, wegnemen, medeneuzen ('t zij
venu an monde les pieds les pr-s, hij is met de uit voorzorg of behoefte, met geweld of list); zich
voeten vooruit in de wereld gekomen. -- PRE^1iÈ- meester maken, innemen; gevangen maken; vangen;
RE , f. [Typog.] Eerste proef f. of proefblad n., aanvallen, aantasten; overvallen, verrassen, betrap
Pr- un fusil pour aller te la cliasse, een ge--pen.
eerste aftrek ni. van den lettervorm: Lire une pr-,
of Lire i ne feuille en pr-, Bene eerste proef lezen. weer nemen, om op de jagt te gaan. Les brigands
lui out pris jusqu'b sa chemise, de roovers hebC6té de pr-, vorm m. of zijde f. van 't vel druks,
ben hem alles tot op het hemd toe ontnomen, hebben
waarop de eerste bladzijde komt, buitenvorm, bui
tegenstelling met cc té de deux, binnen -tenzijd( hem naakt uitgeschud. Le renard a pris les plus
binnenzijde). — PREMIERES, f. pl. Eerste rij f.-vorm, belles poules du poulailler, de vos heeft de schoon loges in eene schouwburgzaal. — In dezen zin ook ste hoenders uit het hok gestolen. — Pr- une ville
in 't enkele.- L au er une première, eerre loge op d'assaut, eene stad, stormenderhand innemen, bede voorste rij afhuren. — PREMMi ► RS, m. pl., of magti.gen. — Pr- q il . an collet, au bras, iemand
PREMIÈRES, f. pi. [Jeu] De eersten, de vijf eerste, bi den kraag, bij den arre, vallen. — Pr- de (of
door denzelfden speler gemaakte slagen of trekken par) force une title, een meisje verkrachten. Prin 't omberen e. a. kaartspelen. — Première- 1'occasiou aas clheveux, Z. CIEVEU. --Pr- on voinent, adv. Eerstel k, in (le eerste plaats, voor- leur, eersen dief grijpen, vatten.. Pr- dix mille hom eerst: Falcons pr- notie cievoir, ensuite nous pour- mes sur l'enee,-ni, tien: duizend man op den vijand
gevangen maken. Pr- on verf, on lidere, des perrons sortir, loot ons eerst onzen pligt doen, ver
kunnen wij uitgaan.
-volgens drix. on brocbet, een hert, een' haas, patrijzen,
Preuuier-né, m. Eerstgeborene in., eerstgebo- een' snoek vangen. Le, furet a pris trois lapins,
ren kind n. z. ook NE. — (Van een meisje spec- het fret heeft drie konijnen gevangen. Pr- l'ennemi en flanc, par derrière, den vijand in de flank,
kende, zegt men niet la première-née.)
Prélilisses, f. pl. [Log.] De voora fgaande of van achteren aanvallen, aantasten. aangrijpen. —
2 eerste stellinrren tiener sluitrede, p rte m i s s e n f. pl. (l g.) Pr- qn. au pidge, iemand in den strik vanPremnacte, in. [f1. n.] Dubbelgevlekte klip- gen. E1le a pris ce jeune homme clans ses filets,
zij heeft dien jongeling in haar net weten te krijvisch, prern.na.s m.
Préinontres, m. pl. [H. rel.] Prernonstra- gen. Z. ook DELIT, DÉPOURVU, FAIBLE, FAIT, TRdténsen ni. pl., monniken eener geestelijke orde, BUCHET. Pr- qn. par ses propres paroles, iemand
door Sint Norbert in 1120 gesticht, zoo genoemd bij zijne eigene woorden vatten. Nemen,
naar het hem door den hemel aangewezen weiland een' prijs vragen; voor een' zékeren prijs nemen,
(pré montré), waar het eerste klooster moest ge- koppen: Ce maitre de langue prend deux francs
pour la lecon, die taalmeester neemt twee francs
bouwd worden.
Pré,niotion, f. [Théol.] Werking van God op voor de lest Je prends tout cela pour dix francs,
den wil, zonder dat daardoor de vrijheid van den ik neem dit celles voor tien francs. -- La langue
francaise a pris beaucoup de mots du Latin et plu
wil verloren gaat.
S Prémoaerant, ni. [Prat.] Eerst overlédene m. grec, de fransche taal heeft vele woorden aan 't
íP. ré «m u n i r, V. a. Uit voorzorg wel toerusten, latijn en grieksch ontleend. — (fan2.) Je n' prends,
verzékeren, wapenen, verschansen: Pr- qn. contre ►ni n'y mets, ik doe er niets af noch bij: ik vertel
Ie froid, la faim, iemand tegen de koude, den hon- de zaak zoo als zij is; ook: de zaak is mij geheel
ger wapenen. --- (/1g.) II faut le pr- contre la sé- onversr hillig. — (fig. et farn.) Pr- sa bonne part
duction, men moet hein teren de verleiding wape- de plaisir of de la fête, zijn laartje ophalen, zich
tien. -- SE PP.EMUNIR, v. pr. I7 0 0rzorgen- nerven, veel vermaken. Nemen, op zékere voorzich wapenen, zich toerusten: IE s'est prémuni waarden in gebruik nemen: Pr- on logement, eerie
contre les accidents de la fortune. hij heeft zich woning huren. Pr- une comme `,i intérèt, eerie som
tegen de ongevallen der fortuin gewapend. — feet op interest nemen. Pr- on intérét dans one entrepart. passé is ook adj.: Un coeur pr- contre l„i prise, een aandeel in eene onderneming nemen. —
seduction, een tegen de verleiding gewapend hart n. Pr- one résolution, un parti, een. besluit nemen.
— 5 Préinunissenient, in., of Prenteini- Pr- un expedient, een hulpmiddel aangrijpen. Prtion, f. [bidact.] .tiet nemen van voorzorgen, des mosures, maatregelen nerven. Pr- ses préeautions, zijne voorzorgen nemen. Pr- le parti de qn.,
wapening f.
Prenable, adj. Neernbaar, inneembaar, win- iencands partij kiezen. Pr- son parti, zin besluit
baar. Une vitte pr-, eens stad, die veroverd of in- nemen; ook: zich onderr.ver'pen aan 't geen, gebeugenomen kan worden, eene winbare clad. -- (fig.) ren moet. Pr- le parti tie la robe, de l'épée, de
I1 West pr- ni par or, ni par argent, hij is noch, l'E lise, regtsgeleerde. krijgsman, geestelijke wordoor goud noch door zilver te winnen, om te koo- den. Pr- les ordres, les ordees sacrés, den geestepen. te verleiden.
lijken stand omhelzen. Pr- par ti pour of contre qn.,
Prenarlt, e, adj. Nemend, ontvangend. — partij vóór of tegen iemand opvatten. Pr- parti
[Fin.] Partie pr-e, ontvangende partij f., ontvan- avec qn., in iemands dienst treden. Nemen,
er m. -- Careme pr - , z. CAI;ÊME - PEENANT. -- aannemen, ontvangen: Prenez ceci pour volre
H. n. j Queue pr-e, g jpstaart m. (als clie van peine, neem dit voor uwe moeite. - Houden, bevete apen) .
schouwen als, aanzien voor: Pr- qn. pour on sot,
Prenanthe, f. 1_Bot.] Knikbloem, p re n a n- iemand voor een' zot houden. Pr- one personne
,
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pour une autre, iemand voor een ander aanzien.
— Pr- qn. pour une dupe, iemand als onnoozel, als
ligt te bedriegen beschouwen. Pr- qn. pour dupe,

iemand misleiden of om den tuin leiden. — (fam.)
Pr- pour 1bon, pour argent comptant, voor goede
munt aannemen. — Pr- un mot pour un reproche,
een woord als een verwijt opvatten. Nemen,
nuttigen, gebruiken, zich toedienen: Pr- des aliments, spijzen gebruiken. Pr- une bouchée de pain,
een' mondvol brood nemen of nuttigen. Pr- un remède, un bain, een geneesmiddel, een bad gebruiken. --- Pr- du tabcc, snuiven, een snuifje nemen.
Pr- du thé, du café, du chocolat, thee, kopij, chocolaad drinken. Kragen, zich op den hals
halen: Pr- la fièvre, (Ie koorts kregen. La fièvre
1'a pris, hij heeft de koorts gekregen. — ( fig.) La
peur la pris, die schrik heeft hein bevangen. La
eolère le prit, hij werd toornig. Nemen
(een' weg), inslaan. Pr- In route dune vide, den
weg naar eene stad inslaan. Pr- le plus long of
son plus long, den langsten weg nemen. — (absol.)
Pr- a droite, b gauche, regts, links omslaan. Prenez par ici, par 1à, ga hier heen, daar heen. —
Pr- la voie du chemin de fer, of enkel Pr- le chemin de fer, niet den spoorweg vertrekken of rei
zen, zich va:n, den spoortrein bedienen. z. ook DEVANT. — ( fig.) Pr-

la bonne vole, la mauvaise voie,

den goeden, verkeerden weg inslaan of opgaan. Prles voles de la douceur, den zachten weg inslaan:
zachte maatregelen aanwenden. Pr- a travers les
choux, zh travers choux, eene zaak met kracht
doorzetten. Pr- le pas sur qn., iemand voorgaan.
--i-- Opvatten, begrijpen, verstaan: Pr- mal Ie
Sens dun auteur, den zin van eerren schrijver ver
opvatten. 11 erend tout en mal, hij vat alles-kerd
kwaad op. Pr- qc. en bonne, en mauvaise part,
iets goed, iets kwalijk opvatten. Vous avez mal
pris la chose, gij hebt de zaak kwalijk begrepen,
verstaan. Vous prenez tout en riant, gij vat alles
in scherts op. I1 ne faut pas pr- toejours les elmyes a la lettre, men moet niet altijd de dingen lettertUk opvatten. z. ook CONTREPOIL. — ( fam.)
Prenez que je n'aie rien dit, neem aan, onderstel,
dat ik niets gezegd heb. — (fam.) Oh avez-vous
pris cela? waar haalt ge dot van daan? hoe komt
u dat in 't hoofd? --- Pr- une posture, une attitude, eerre houding aannemen. z. ook PL[, AIR,
HAUT (adj. et adv.). — Prendre wordt met nog
vele andere substantieven, 't zij met of zonder lidwoord verbonden, b. v. Pr- haleine, adem halen.
Pr- patience. geduld nemen, geduld hebben. Prcouleur, kleur kregen. Pr- soin, zorg dragen. Printérèt, belang stellen. Pr- naissance, een' aanvang
nemen, ontstaan. Pr- garde, oppassen, zorg dra gen, opletten, in acht nemen. Pr- la défense de
qn., iemands verdediging opvatten. Pr- de l'attection pour qn., genegenheid voor iemand opvatten.
Pr- qn. en haine, en horreur, haat, afschuw voor
iemand opvatten. Pr- de t'hge, jaren krijgen, oud
worden. Ce cheval b peis ving ans, dat paard is
in zijn vijfde jaar. Pr- du venue, een' dikken buik
krijgen. Pr- ses avanlages, Pr- avantage dune
chose, partij van iets trekken. Pr- les avis, les
voix, (ie gevoelens, de stemmen opnemen. Pr- une
chose h coeur, eerre zaak ter harte nerven. Pr- ene
chose en considération, iets in aanmerking, in
overweging nemen. Pr- les homines commo ijs
sont, de menschen nemen zoo als zij zijn, Pr- congé de qn., afscheid van iemand nemen. Pr- conseil
de qn., iemand raadplegen. Pr- du délai, du temps,
uitstellen. Pr- Ie dessus, er weder bovenop komen,
zijne gezondheid, krachten, enz. terugkrijgen. Prlangue, berigten inwinnen. Pr- la parole, het woord
opvatten, beginnen te spreken. Pr- (la) parole de
qn., iemands woord of toezegging nemen. Pr- de
la peine, zich moeite geven, .zijn best doen. Veuillez p- la peine de vous asseoir, geef u de moeite
van te gaan zitten. — Pr- qn. au mot, iemand bij
't woord vallen. Pr- un engagement, eene verbind,tenis aangaan. — Pr- qn. en pitié, medelijden met
iemand krijgen; ook: minachting voor iemand opvatten. — Pr- son mal en patience, zijn leed met
geduld verdra,ien. -- Pr- du repos, du relàche,
rust nemen, rusten.. — Pr- sa source, zijn' oor
nemen, ontspringen: La Seine prend sa-sprong
source à Saint-Seine, de Seine neemt haren oor
te Saint-Seine. — Pr- a témoin, tot getuige-sprong
nemen. --- Pr- son temps, zijnen tijd nemen, zich
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niet haasten; ook: zijnen tijd waarnemen, het geschiktste oogenblik kiezen. Pr- le temps de qn., op
een' gelegen tijd bij iemand komen. — Pr- le haut
ton, Le pr- sur Ie haut ton, een' hoogen, trotschen
toon aannemen, boud spreken. — Pr- la grande
(of haute) main dans une affaire, het voornaamst
bestuur over eene zaak in handen nemen. -- Prqc. sur soi of sur son compte, iets op zich nemen,
iets voor zijne rekening, zijne verantwoording ne
Pr- trop sur soi, te veel op zich nemen. ---men.
(Men zie dit werkwoord nog met verschillende wizigingen van beteekenis gebruikt bij ELAN, I POUVANTE, FUITE, CLE,ESCAMPETTE, GARDE, LIBERTE,
MORS, MOUCHE, CHEVRE, VERT, PIED, LEVE, GRË,
LIT, GRIPPE, DEPOURVIT, enz. ® [ Escr.] Pr- sur

Je temps, zijne tegenpartij vooruit zijn, haar voor
Ie défaut dun mouvement, dune at--komen.Pr
taque, gebruik maken van een' misslag, van een'
uitval. — [ Faut.] L'oiseau prend motte, de valk
strijkt op den grond neder. — [ Jeu] Jouer sans
pr-, zonder te koopen, zonder te ruilen spelen,
s a n s p rr e n d r e spelen. Pr- sa bi que, z. BISQUE
(ook fig.) Pr- sa revanche, z. R ,VANGHE. (ook fig.)
[Jur.], z. FAIT (rn.), PARTIE. — [Man.] Pr- les
dents, de tweede tanden krijgen. — (fig. et fain.)
Pr- la cinquième rène, de manen en den zadel
grijpen (om niet van 't paard te storten) . Pr- de
1'avantage (of son avantage) pour monter a che-

val), zich van een' steen, paal of iets dergelijks
bedienen, om gemakkelijker te paard te stijgen. Ce
cheval a peis tout à coup Ie galop, dit paard is
op eens in den galop aangesprongen. — [filar.] Prun chargement, des troupes, des passagers, eene
lading, troepen, passagiers innemen. Pr- Ie vent
sur un bhtiment, den wind aan een schip ontnemen. Pr- la mer, zee kiezen, in zee steken. Prle large, z. LARGE (ook fig.) Pr- terre, zich aan
de kust verkennen. Pr- port en quelque Jerre, ergens voet aan wal zetten, ergens landen. Pr- hauteur, Pr- la hauteur du soleil, hoogte, zonshoogte
nemen. Pr- des ris, reven, reven innemen of insteken. Pr- la bordée de terre, eerren gang, eerren
slagboeg op den wal aanleggen. Pr- la bordée du
large, eenen gang op zee aanleggen of leggen. Prles amures sur le bord, de halzen toeleggen. Prune Posse, z. FOSSE. Pr- vent levant, den wind
voorin krijgen, wenden. Pr- chasse, het gevecht
ontwijken, vlugten. Pr- le fond avec louvre, ten
anker komen, ankeren. L'ancre a pris fond, het
anker houdt (in den grond). -- [Véner.], z. BUIS SON, CHANGE. — ( Loc. prov.) On salt qui Jon
quitte, on ne salt pas qui Jon prent], alle verandering is geen verbétering. Pr- saint Pretre pour
saint Paul, het eene voor 't andere aanzien, zich
vergissen. (z. soortgelijke zegswijzen op CORBEIL,
CUL, MARTE). Qui prend s'engage of Qui prend
se vend, wie geschenken aanneemt of geld te leen
neemt, maakt zich daardoor afhankelijk. z. ook
FILLE.

Elle nest pas à pr- avec des pincetten,

men zou haar met geene tang aanvatten: zij is de
mo rsigheid zelve. Pr- le bison par oh it bible, eene
zaak geheel verkeerd, van de nadecligste zijde aan
Pr- un rat, zijn doel missen, bot vangen.-vaten.
PRENDRE, v. n. ]Wortel schieten, wortel vatten:
Cet arhre prend, die boom schiet wortel. — (fig.)
Ce livre, Cette piece de théatre n'a pas pris, dat
boek, (lat tooneelstuk heeft geen bijval gevonden,
heeft geen opgang gemaakt. Cette plaisanterie
était de trop mauvais gout pour pr-, die scherts
was te smakeloos om op te gaan. Ce jeune homme
prend bier dans le monde, die jongeling maakt
opgang in de wereld, weet zich in de wereld goed
te houden. — (fain.) C'est un homme qui ne prend
à tien, 't is een man, die nergens belang in stelt.
— Indruk maken, werken, vatten: Cette odeur
prend an nez, die geur stijgt, vliegt in den neus,
doet Glen neus gevoelig aan. Les vésicatoires preranent sur la peau, de trekpleisters vatten of hechten zich, op de huid. -- Bevriezen, stollen, strem
Ie froid continue, la rivière ne tardera-men:Si
pas a- pr-, indien de koude aanhoudt, zal de rivier
weldra bevriezen, bevriezen. Le laic commence a
pr-, de melk begint te stremmen. — Krijgen, in de
gedachte krijgen, in zich voelen opkomen: L'envie
lui grit d'aller a Paris, hij kreeg lust om naar
Parijs te gaan. — Ook als v. impers. in deze beteekenis: I1 lui prit une fantaisie, hij kreeg eenen
inval, eene gril. II lui prit un mal de dents, hij

1482PRENETTR

--

kreeg tandpijn. — Pr- á, zich mededeelen aan: Le
feu a pris a un ma asin, de brand heeft zich aan
een magazijn rnedebedeeld. Le feu prend a l'alcool, het vuur doet den alkohol ontbranden.
Pr- sur, afnemen, sparen: Pr- sur sa nourriture,
van z2jn eten sparen. Pr- sur son sornuieil, van
zijnen slaap afnemen, zijn' gewonen slaaptijd bekorten. 11 prend sur son nécessaire pour donner
aux pauvres, hij bekort zich. in 't noodzakel jkste,
hij zuinigt op zijne eerste behoeften uit, om aan
de armen te kunnen geven. — (Loc. adv.) A bien
pr-, A tout pr-, alles wel ingezien, beschouwd of
overwogen: A tout pr-, In vertu est le plus sur
moven d'être heureux, alles zamen genomen, alles
wel ingezien, is de deugd het zekerste middel om
gelukkig te zijn. -- (fain.) Bien vous en a pris de
dire Bela, 't was een goede inval, een gelukkig
denkbeeld can u, (1t te zeegen. z. ook BIEN.
SE PRENDRE, V. ter, Lich, hechten, bl fven haken
aan iets: La robe de cette title s'est prise a un
clou, aux ronces, de jurk van dit meisje is aan
een' spijker, aan de struiken blijven hangen. —
Bevriezen, stremmen, stollen, verdikken: La rivière
se prend, de rivier bevriest, vriest ligt of toe. Le
laic se prend, (Ie melk stremt. Ce sirop se prend,
die siroop wordt li/c. -- Zich laten opvatten of
verstaan, opgevat, opgenomen of begrepen wordén:
Ce mot peut se pr- diversement, dat woord kan
verschillend opgenomen worden. -- (fig ) Ne savoir
ou se pr-, niet weten aan wien of waaraan zich
te houden, tot wien de toevlur„t te nemen. — Se
laisser pr-, zich laten bedriegen of beet hebben. -S'y prendre, het aanlegden, dit of dat middel gebruiken: II s'y est pris adroiterent, gauchement,
hij /?! r ft dat handig, lomp (Janrrelegd. Ne savoir
comment s'y prendre, niet weten hoe men 't zal
aanleggen, wat men zal aanvangen. — Se prendre
a, beginnen, ook: zich laten vangen. II se prit iii
pleuren, à eire, hij begon te weenen, te lagchen.
— Le renard s'est pris au piége, de vos is in den
strik geloopen. — ( fir,.) L'innocence se prend aux
piéges de l'amour, de onschuld laat zich in (fe
strikken der liefde vangen. --- Se prendre á qn.,
iemand aanranden, uittarten. S'en prendre a qn.,
iemand de schuld geven, iemand iets wijten. —
Vous ne vous en prendrez pas h nnoi, gij zult
mij hiervan cie schuld niet geven. I1 ne faut pas
nous en pr- à lui, mais a nous, si l'aftaire a
mal tourné, w2,á moeten niet hem, maar ons de
schuld geven, toekennen, wanneer cie zaak een'
slechten keer genomen heeft, kwalijk is afoeloopen.
Je men prendrai a vous de tout ce qui pourra arriver, ik zal mij aan u houden, u de schuld
geven van alles wat er mag voorvallen. Cast votre
faute, prenez-vous en b vous-même, dit is uwe
schuld, wijt het alleen aan u zelven. -- Se pr- d'amitié
pour qn., vriendschap voor iemand opvatten. Its
se sont peis de paroles, de bec, zij hebben woorden of een' woordentwist met elkander gekregen.
-- Se pr- de vin, zich dronken drinken, zich een'
roes drinken.
PRENDRE, m. Het nemen: Avoir le pr- on Ie
lai`ser, de keus hebben. -- -j- Au fait et au pr-,
up 't oorienblik van handelen.
PreHeur, nl., -ease, f. Nemer m., neem
gebruiker in ,gebruikster f. Pr- de tabac,-sterf.,
tabaksnuiver; tabakrooker. Preneuse de café, de
thé, koflij-, lheedrinkster. --- Pr- de viltes, steden veroveraar, stedeninnemer. - Pr- d'oiseaux a la
pipée, vogelvanger met het lokfluitje. Pr- de taupes, mollenvanger. Pr- de poissons, vischvanger.
— [Prat.] Le bailleur et le pr-, de verhuurder
en huurder. (In dezen zin heeft het woord geen
vrouwelijk). -- Ook als adj. gebruikt: [Mar.] Vaisseau pr-, prjsmaker m., schip, dat eengin prijs
heeft gemaakt.
Prénom, m. Voornaam, doopnaam m. Le pr- de
mon f is aïné est Louis, de voornaam, doopnaam
van mijnen oudsten zoon is Lodewijk. César por
Cwsar droeg den voornaam-taileprdCïus,
Cajus. -- IPrénoiumer, v a. Tot voornaam
geven: On 1'a prénominé Pierre, men heeft hem
den voornaam Pieter gegeven.
Prénotion, f. [Didact.] Voorloopig begrip,
voorbegrip, voorafgaand denkbeeld n.
Préoecnpation , f. Gelreele ingenomenheid
van den geest met een of ander denkbeeld, uitsluitend op één punt gerigte aandacht f. - Vooraf op-
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gevat gevoelen n., vooroordeel n., vooringenomen
bevangenheid f.: Juger sans pr-, zonder voorin -heid-,
genornenheid, onbevangen oordeelen. — Préoceuper, v. a. Geheel en al den geest bézig houden:
Cette idée le préoccupe continuellement, dat denk
boeit al zijne aandacht, hij draagt dat denk--beld
beeld onophoudelijk bij zich. — Vooroordeelen inboezemen, vooringenomen maken, voorinnemen: Un
homme aisé it pr-,,een man, die zich ligt laat voorinnemen. — SE PREOCCUPEII, v. pr. Het hoofd vol
van iets hebben. — Vooringenomen zijn. — Het
part. passé is ook adj.: Esprit préoccupé, voorin
-genom,
bevooroordeelde geest in.
Préoennlaire, adj. Vóór het oog geplaatst.
Préonanthe, m , z. PRENAN'T'IIE•
Préopinont, in., -e, f. Eerststemmende nl.
en f., voorstemmer m. Je suis de I'avis du pr-, ik
ben van de meening des voorstemmers. — Pré oipination , f. liet vOórstemmen, stemming 1.
voor een ander. — [ Méd.; Twijfeling, onzeker
omtrent de ziekteteekenen.-heidI.sgnr
Préopiner, v. a. Voirstemmen , het eerst
zijne sten uitbrengen.
Préordination, Préordonnauee, f. Vooraf gemaakte schikking, voorloopige régeling f. —
Préordonuer, v. a. Vooraf beschikken of regelen, voorbeschikken.
Préparage, m. [Tech.] Toebereiding f. tot
een werk. — Préparirant, e, adj. Toebereidend:
[Asnat.] Vaisseaux pr-s, toebereidende zaadvaten n.
pl. — Préparate, f. [Anat.] Voorhol fdsader f.
(veine faciale). — Préparateeir, ni. [Didact.]
Toebereider, riereedrnaker; Liz. hij, die bij schei- of
natuurkundige lessen het noodige tot de proef ne1n ingen in gereedheid bre;? rit, p r ce p a r á tor, p ep a 'r a n t nl. — Préparatif, in. (doorgaans in
't meerv. gebruikt) Toebereidsel n., toestel m., toerusting, toebereiding f. Ne pas faire Ie moindre
pr-, niet de minste toebereiding maken. Faire de
grands pr-s pour u11e fête, groote toebereidsels tot
een feest maken. Cette opération demande de grands
pr-s, deze operatie vereischt groote toerustingen.
— PrépS.aration, f. tiet bereiden, voor- of toebereiden; voorbereiding; toebereiding, toerusting,
aanstalte, p re para t i e t.: Prèchersans pr-, zonder voorbereiding, onvoorbereid spreken. Joule sa
vie a été une pr- a la mort, zijn geheele leven is
eeoc voorbereiding tot den dood geweest. Pr- a la
communion, voorbereiding tot het avondmaal. Pra la eiesse, voorbereiding tot de mis. — La prdes peaux, de bereiding der huiden. La pr- des
mets, de bereiding der spijzen. — In bijzonderen
zin: Zarnenstelling' van een geneesmiddel; het zarnengestelde geneesmiddel zelf , i r e p ar a a t n.
La pr- dune potion, het klaarmaken of toebereiden van een drankje. Les pilules, les potions, etc.
sont des pr-s pharmaceutiques, de pillen, drankjes,
enz. zijn apothekers-preparaten of bereidingen. —
Pr- anatomidue, kunstmatig toebereide menschel ke of dierl[ ke ligcliaamsdeelen, anatomische preparaten. — [Dess., Peint.] Schikking der schaduwen en halve tinten zonder ineensmelting, ten einde
het effect algerneener te i na/ en. -- Préparatoire, wij. Voorbereidend, voorafgaand, voorloopig,
inleidend: Cours pr-, inleidende of voorbereidende
cursus ni. of lessenreeks f. -- [Jur.] Jugement pr-,
voorbereidend gewijsde, prep a r a too r vonnis n.
Adjudication pr-, voorloopip e toewijzing f. La question pr- fut abolie par Louis XVI., de voorloopige
pijnig ing werd door Lodewijk XVI. afgeschaft. —
[ Math.] Proposition pr- , voorbereidend of inleidend voorstel D. — PREPARATOIRE, m., z. v. a.
PRÉ PAR ATIF.
Préparer, v. a. Bereiden, toe-, voorbereiden,
toerusten. gereed, klaar maken , p r e p a r é r e n:
Pr- un diner, een middagmaal bereiden, klaar maken. P- le terrain, den grond toebereiden. Pr- une
médecine, eene artsenij bereiden. Pr- de la viande,
vleesch toebereiden. — (fig.) P- une surprise lr qn.,
iemand eene verrassing voorbereiden. P- les voies
a qn., iemand den weg banen. Cela nous prépare
de grands malheurs, dat bereidt ons in de toe komst groote onheilen. Pr- qn. á une mauvaise
nouvelle, iemand op eene kwade tijding voorbereiden. — SE PRÉPARER, V. pr. Zich gereed of klaar
maken, zich bereiden, zich toerusten. zich schikken,
zich op iets gevat, gewapend, voorbereid houden.,
zich p r e p a r é r e n: L'ennemi se prépare au corn-
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geleken ? -- Omtrent, ongeveer, bijna : 11 y a prde cinq lieues d'iei a Anvers, ,ontwerpen is ongeveer of omtrent vijf uren van hier. Vous aver
gagné pr- de dix mille francs, gij hebt ongeveer
(of bij de) duizend francs gewonnen. DE
PRES, loc. adv. Tian nabij, van digt bij: Rewarder
de pr-, van nabij beschouwen. Entendre de loin
comme de pr-, zoowel van verre als van nabij
reid man.
Prépondéranee, f. Overwigt n. — [Artill.] hoorera. -- Suivre, Serrer qn. de pr-, iemand op
Pr - d une bouche b feu , broekzwaarte f. — den voet volgen, hem digt op de hielen zitten. —
(Loc. fig ) 'i'enir qn. de pr-, iemand niet uit liet
(fig.) Overwigt n., meerderheid in aanzien , ge
invloed, enz. Ce ministre a la pr- au con--zag, oog verliezen, hem weinig vrijheid laten; hein kort
sell , deze minister heeft het overwic,t in den houden; ook: sterk, gedurig bij iemand aandringen.
raad. — Ook van zaken gebézigd : Cet avis à -- Se voir le pr-, elkander van nabij, onder de
la pr- , dat gevoelen drijft boven. — Prépon- oogeis zien, een tweegevecht houden. lie connaitre
dérant, e, adj. Zwaarder wegend (in dezen ei- une personne ni de pr- ni de loin, iemand in 't ge
niet kennen. Il n'en vent entendre parler ni-hel
genlijken zin niet in gebruik); overwegend, overtretfend, beslissend: Voix pr-e, beslissende stem f. de pr- ni de loin , hij wil er in 't i eheel niet van
Raison pr-e , beslissende , overhalende rede f. — hoorgin. — Cette chose me touche de pr-, die zaak
S Prépondérer, V. n. Zwaarder wegen, den gaat mij van nabij aan, is voor mid van veel belang.
-meesten invloed uitoefenen.
Nous nous touchons de pr-, Nous Bommes paPréposé, e, adj. (en part. passé van prépo- rents de fort pr-, w j bestaan elkander van nabij,
ser): Commis pr- ii la recette dun impót, ambte- wij zijn naauw aan elkaar verwant, wij zijn naaste
naar, aangesteld tot de ontvangst eeneer belasting. bloedverwanten. — 11 v regarde de pr-, of ook II
-- Ook als subst. gebruikt: Les pr-s de la douane, ï est kien pr- regardant, hij let op de minste uit de ambtenaren, kommiezen van het tolkantoor. — gave, op 't geringste voordeel, hij past op de klein Préposer, V. a. Aanstellen, het op- of toezigt tjes. a CELA PRES , ii TELLE CHOSE PRES,
gerekend;
over iets geven, aanbetrnuwen, het bewind geven. loc. adv. Dat uitgezonderd of niet mede gerekend;
On la préposé a- l'entretien des Chemins, men op zoo en, zoo veel na: I1 ai me on peu ii
heeft heen tot het onderhoud der wegen aangesteld. mais, a sela près, eest on hoinme très-aiinab!e,
Phruraon préposa Joseph sur toute l Egypte, Pha- I hij babbelt wat gaarne, maar, dat uitgezonderd
(overigens, anders) is hij eert zeer beminneljk mensch.
cao gaf aan Jozef het bewind over geheel Egypte.
Les eveques soot préposés sur les églises, de bis Jill tout recu a cent florins p-, ik heb alles ontop tlonderd gulden na. -- I1 n'en est pas
zijn over de kerken gesteld.
vanen,
-schopen
Prepositif, is e, adj. [Grain.] VOOr l^ plaat
è sela pr-, de rop komt het hein ni t aan. Cela
Particule p-ive, z. PARTICULE. — Den aard-sen: vous causera quelque dépense, mais vous n'ètes
van een voorzetsel hebbend: Locution p-ive, pre- pas is sela pr-, dit zal u een/ge onkosten veroorzapositieve uitdrukki;iq. z LOCUTION. — Pré - ken, maar daarop komt het u immers niet aan.
position, f. [Gram.] Voorzetsel n. , prep o - — a PEU PRES, a PEU I)E CftOSE ;PRES, Inc. adv.
s i t i e f. Pr- inséparatile , onscheidbaar voorzet- z. onder PEU. --- h BEAUCOUP PRES, loc. adv. Op
s el n. — Prépositionuel, le, adj. [Gram.] verre na niet, z. BEAUCOUP.
Présage , ni. Voorteeken , voorbeduidsel n.;
Tot het voorzetsel behoorend. — Prépositionnellennient, adv. Bij wijze van voorzetsel, als een gissing f. uit zulk een voorteeken opgemaakt: On
sela comme un très-heureux pr- , men
regarde
voorzetsel: Employer un adverbe pr-.
y Prepotenee , f. f411eenheerschende magt, ziet dit aan als een gelukkig voorteeken. — Voir
ses pr-s s'accomplir, zijne vermoedens zien uit
hoogste raagt, over ina^.t f.
-- [Mid.], z. v. a. PROGNOSTIC. —
-komen.
Prépuce, m. [Anat.] Voorhuid f. — Prépeav. a. Voorspellen, uit een zeker teeken iets
sager, C.
tia,l, e, (pr. t=c) wij. Tot de voorhuid behoorend.
,
aankondigen,
voorzeggen;
aanduiden
toelcomstigs
Préroaative, f. Voordeel, aan zekere waar
beteekenen; — (van personen gebruikt) gissen,
verbonden voorregt f., p r e r o g a t i e f tra.-dighen
La naissance lui bonne Bien des pr-s, de geboorte vermoeden wat gebeuren moet. Les premieres angeeft hem vele voorregten. La pr- royale of enkel mies de ce prince présagger► t un règne heureux,
la pr-, het koninklijk prerogatief. — La raison, de eerste jaren van dien vorst voorspellen eene gela parole et la liberté sant les trois plus belles lulckige regering. Que présage la tristesse oh j e
pr-s de l'homme, de rede, de spraak en de vrijheid vous vols? wat beteekent de droefheid, waarin ik
zijn de drie schoonste voorregten van den mensch. 'u zie? -- Je ne présage riep (Ie Inauvais de ce
Pres, prép. (op zich zelf, dat is zonder toevoe- qu'i1 vous a dit, ik vermoed niets kwaads uit hetging van (te, niet meer in gebruik dan in gemeen - aeen hij u gezegrl heeft. — SE PRESAGER , V. pr.
zamen stijl en in zékere door 't gebruik geijkte Voorspeld, vermoed worden. — Zich zelven voor
ook adj.: Mort pré -speln.—Htaréis
zegswijzen) B ij : Etre lo gd pr- Ie Palais-Royal,
voorspelde dood in.
-sagée,
près In fontaine, bij 't Palais-Royal, bij de fontein
Présaie, f. [H. n.] , z. v. a. EFFIIA1E.
wonen. Ambassadeur pr- Ia cour d'EQpagne, afgePré -salé, n1 . Vleesch n. van schapen, die in.
zant bij 't spaaneche hof. Passy pr- Paris, Passy
bij Parijs. -- Komt près in andere dan deze en Bene door (Ie zee besproeide weide gegraasd heb
ook zoodanig schaap n.: Achel er un pr-. (Ptur.-ben;
soortgelijke uitdrukkingen zonder de voor dan is
't een bij e'oord: Demeurer près, nabij wonen. -f Des prés- satés.)
Presanctifé, e, adj. [Liturg.] Te voren ge[Mar.] Etre an plus près, digt of scherp bij den
wind zeilen. Etre pr- et plein, vol en bij zeilen. heiligd, vooraf gewijd. Pains pr-s. Hosties pr-s, of
Pas plus pr- ! niet hooger I -- PRES DE. loc. prép. als subst.: PRESANCTIFIES , m. p- l. Brooden , hos (om nabijheid zoowel 'van plaats als van tijd aan tiën, die reeds op een' der dagen, welke de mi s
te duiden). Bij, nabij, ligt bij, kort bij: S'asseoir vooraf gaan, gewijd zijn. Messe des pr-, mis zon
consecratie, maar waarbij men met de vr oeger-der
pr-, tout pr- de qn. , bij, digt bij iemand gaan
zitten. — (Loc. prow.) Pr- de l'église, loin de gewde hostiën coinmuniëert.
-j- Presbyope, adj., nu PRESBYTE . — Pres
Dieu, z. LOIN. — I1 est pr- de trois heures, 't is
f., z. v. a. TRLSBYTIE. — Presbyte,-byopie,
tij drieen. — (fig.) Cet ouvrage est Bien pr- de la
perfection, dat werk is de volmaaktheid digt nabij. a'1j. Opt.] Vérzigtig : i !omme pr-, Femme pr-,
:;- (farn.) Avoir la tète pr- du bonnet , z. BONNET . of als subst. PRESBYTE, m et f., verzigtige m. en
Etre pr- de ses pièces , z. PIÈCE. -- [Mar .] Etre f., hij of zij, die beter in cie verte dan nabij ziet,
pr- du vent, bij den wind zeilen. Pr- du vent! niet uit hoof ?e van de afplatting der kristallens, welke
lager ! (als bevelwoord aan den roerganger) . — Op doorgaans bij lieden van middelbaren leeftijd begint
het punt van: Etre pr- de mourir, op 't punt van plaats te grijpen (het tegengestelde van aivops). —
sterven zin, op sterven liggen, den dood nabij zijn. Lunettes pr-s, een bril voor vérzir,.. tigen.
Presbytéral, e, adj. [H. ecel.) Priesterlijk.
Qui nest pas genéreux est biera pr- d'ètre injuste,
wie niet edelmoedig is, staat op het punt van on- Fonction pr-le, priesterlijke bediening f. Maison
billijk te worden. - Weleer is près de ook voor au- pr-e, priesterlik huis n., pastorij f. Bénéfices presprès de gebruikt in den zin van: in vergelijking van: bytéraux, priesterlijke proven f. hl. — PresbyQue sont-ils pr- de vous? wat zijn z ij bij u, in téranisnie, m., z. PRESBYTERIANISME. -- Pres vergelijking van u ? wat zin zij bij u of bij u ver- ': bytérat of Presbytériat, nl. Waardigheid f.

bat, de vijand maakt zich gereed tot het gevecht.
I1 se prépare pour on voyage, hij rust zich toe,
Un orage se
prépare, er komt een onweder op. --- Het part.
passe is ook adj.: Appar tement préparé, klaar gemaakt vertrek n. Un homme pr- á tous les évènements, een op alle voorvallen gewapend of voorbe-

maakt zich gereed tot eerre reis. —
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van oudste of kerkopziener, oudstenambt, p re sb y t e r i a a t n. — Presibytère , m. Pastori,
woning f. des priesters. -- Kerkeraad m., vergadering f. der kerkoudsten of kerkopzieners (in dezen
zin verouderd: men zegt conseil). — Milde pauselike gift f. bij zékere gelegenheden. --Presbytérianisine, m. Leer f. , stelsel n. der Presbyterianen of der niet-bisschoppelijke christenen in
Engeland en Schotland, p r e s b y te ri a ni s m u s n.

van geest, bezonnenheid, welberadenheid f. — Som
aanblik m., gezigt n.: Depuis quand-tijdsz.va
craignez-nous la pr- de ces paisibles lieux ? sedert
wanneer vreest g2,á, den aanblik dezer vreedzame
oorden? -- EN PRESENCE , loc. adv. In elkanders
tegenwoordigheid , tegenover elkander: Les deux
armees étaient en pr-, de beide legers stonden tegenover elkander. — [Prat.] Tant en pr- qu'en
absence, zoowel tegenwoordig als afwezig. — (fig.)
— Presbytériat, m., z. PRESBYTERAT. — Pres - Partis en pr-, partijen, die tegen elkaar op hunne
bytérien, m., -ne, f. Presbyteriaan m., presby- hoede zijn, elkander gade slaan en gereed zijn elkteriaanse/te f., naam der prr testanten in Engeland ander te bestrijden. -- EN PRÉSENCE DE , Inc. prép .
en Schotland, die geenen bisschop erkennen, maar [Prat.] In tegenwoordigheid of ten overstaan van.
die de kerk , even als in de eerste tijden, door En pr- Jun de 1'autre, ten overstaan van elkander.
o u d s t e n willen geregeerd hebben. — Ook als adj.:
Présensation, f., z. PRESSENSATION.
Présent, e, adj. Tegenwoordig, aanwezig, aant;glises pr -nes, presbyteriaansche kerken.
Presbytie, f. (pr. t=c) [Opt.] Vérzigtigheid f. wezend, voorhanden (in tegenstelling met absent),
(vgl. PRESBYTE). — Presbytisrne, m. Het ge- p r é s ent: Etre p r- a 1'assemblée, bij de vergadering tegenwoordig zijn. Cela s'est passé moi pr-,
brek der verzigtigheid.
Préseience, F. [Théol.] Vóorkennis, voorwe- dat is in mine tegenwoordigheid voorgevallen.
tenschap f. La pr- de Dieu, de voorwetenschap van Dieu est pr- partout, God is alomtegenwoordig.
(bij overdrijving) Cet homme est pr- partout, est
God. Dieu connait par sa pr- ce qui doit arriver,
God weet door zijne voorkennis wat gebeuren moet. pr- a tout, die man is op alle plaatsen te gelijk:
— t Préscient, e, adj. Vóbrwetend, vooruit hij schijnt zich door zijne werkzaamheid te vermewetend. (king nemen, afzien. nigvuldigen. — (fig.) N'être pas pr-, afgetrokken,
Preseinder, V. a. [Scolast.] Niet in aanmer- verstrooid van gedachten zijn. — [Prat.] Pr-s tels
Preseindré, m. [Agric.] Eerste omwerking f. et tels, in tegenwoordigheid van die en die persoder braaklirorlende laden.
nen. A ce pr-s et acceptants tels et tels, waarbij
Preseriptable, adj. [Jur.] Verjaarbaar, aan die en die tegenwoordig waren en het aangenomen
verjaring onderhevig. Des biens pr-s, aan verja- hebben. — A tous ceux qui ces pr-es lettres ver
ring onderhevige goederen n. pl. — Prescrip(of als subst.: qui ces pr-es verront), of A-ront
tion, f. Verjaring f., het verlies van een regt, toes presents et á venir, aan al degenen, die deze
doordien men niet ten behoorlijken tijde daarvan (of dit schrijven) zullen zien of hooren. — La prgebruik heeft gemaakt; ook, van den anderen kant: lettre, of als subst. La pr-e, de tegenwoordige
de ve;^ krijging van het refit floor zulk een verzuim brief, deze brief, de brief, dien men bezig is te
van een ander, prescriptie f. Acquérir, Inter- schrijven : Veuillez répondre à la pr-e (lettre) ,
rompre la pr-, de verjaring verkrijgen, stuiten. aussitot que vous l'aurez recue, gelief dadelijk
Suspendre le cours de la pr-, den loop der verja- na de ontvangst op dezen (brief) te antwoorden.
ring sluiten. — Voorschrift n., verordening f.: Le pr- porteur, brenger dezes. Vous donnerez un
Les pr-s de la loi, de verordeningen der wet. (Het franc nu pr- porteur pour sa commission, gij zult
woord wordt in dezen zin niet veel gebruikt.) — brenger dezes een' franc voor zijne boodschap ge
Avoir toujours une chose pr-e a-ven.—(fig)
Pr- médicale, of enkel Pr-, voorschrift des geneesheers, r e c é p t n.
l'esprit, altoos iets vóór den geest hebben, iets niet
Preserire, v. a. Voorschrijven, gelasten, beve- uit zijne gedachten kunnen zetten. Cela mest toulen. Prescrivez -lui ce qu'il doit faire, schrijf hem jours pr- a 1'esprit, dat is mij altijd in de gedachten,
voor, wat hij doen moet. J'ai exécuté ce que nous zweeft mij steeds voor den geest. —Avoir ]'esprit pr-,
m'avez present, ik heb volbragt, hetgeen gij mij een' vluggen, levendigen geest hebben, altijd wakker
belast hebt. — [Jur.) Laten verjaren, door verja- en b de hand zijn. It a la rnémoire pr-e, hij heeft
ring verkrijcen, verjaren: Pr- la faculté d'accep- een vlug geheugen.... Tegenwoordig
Tegenwoordig (in tegenstel
ter une succession, het resit om eene erfenis te aan
siècle pr-, de tegen
met futur en passé):
laten verjaren. Pr- une lette, eene schuld-varden
eeuw f. L'année pr-e, het tegenwoordige,-wordige
verjaren, haar uitdelgen, omdat de betaling niet loopende jaar. Le pr- ministère, het tegenwoorin den bij de wet bepaalden tijd gevorderd is. - dige ministerie. Le mal pr-, de tegenwoordige, nu
Ook als v. n. in dezen zin: On ne prescrit pas heerschende kwaal f. — [Gram.] Participe pr-, te
contre les mineurs, tegen minderjarigen heeft geene
deelwoord n. — [Ans. jur.] Prendre-genwordi
verjaring plaats. — SE PRESCRIBE, v. pr. Voorge- a pr- forfait (nu en flagrant délit), op heeter daad
schreven, bevolen worden. — Zich zelven voorschrij- betrappen. — S [Méd.] Dadelijk werkend: Reinède,
ven of ten pligt of regel stellen: Les lhommes se Poison pr-, dadelijk werkend geneesmiddel, vergift n.
sort prescrit des devoirs mutuels , de menschen
PRESENT , M. Tegenwoordige tijd m., het tegen
hebben zich zelven wederzidsche pligten voorgeNe s'occuper que du pr-, sans penner a-wordige:
schreven. — [Jur.] Door verjaring verkregen of l'avenir, zich enkel niet het tegenwoordige bézig
verloren worden, verjaren. — liet part. passé is t houden , zonder aan de toekomst te denken. —
ook adj.: Action prescrite, voorgeschreven hande- [Gram.] Tegenwoordige tijd m.: Conjuguez ce
ling f. — [Jur.] Droit prescrit, verjaard regt n. verbe au pr- du sulijonctif (of als adj.: an sub— Somtijds ook als subst. m.: Le prescrit de la jonctif pr-), vervoeg dat werkwoord in den tegen
lol, het verordende bij de wet.
tijd der aanvoegende wijs. — PRÉSENTS,m.-wordigen
Préseance, f. Regt op de hoogere eereplaats, pl. Tegenwoordigen, aanwezigen m. pl. (in tegenstel
voorrangsrest n., voorzitting f. Disputer la pr- a
absents): Les pr-s s'égayent parfois aux-lingmet
q n., iemand het regt op de hoogere eereplaats be- dépens des absents, de aanwezig:n verlustigen zich
twisten.
soms ten koste der afwezigen. — b PRESENT, loc.
Présence, f. Tegenwoordigheid , aanwezig- adv. Tegenwoordig, nu, thans: Cette coutume nest
heid f., bijzijn, bj)wezen n., p r e s é n t i e f. Hono plus observée à pr-, die gewoonte wordt tegenwoorrer une assemblée de sa pr- , eene vergadering dig, hedendaags niet meer in acht genomen. A premet zijne tegenwoordigheid vereeren. — La pr- de sent, je men vais. nu ga ik henen. — Ook bij
Dieu en tous lieux, de alomtegenwoordigheid Gods. wijze van subst. met de gebruikt: Les usages da
— [Divot.] Se maitre, Se tenir en la pr- de Dieu, , pr-, de hedendaagsche , tegenwoordige gebruiken:
zich in Gods tegenwoordigheid stellen, God als ge- Les femmes d'b pr-, de vrouwen van onzen tijd,
tuige zijner handelingen vertegenwoordigen. — de hedendaagsche vrouwen. — DES b PRESENT, loc.
[Théol.] Pr- réelle du corps et du sang de No- odv., z. onder DES. -- JUSQU'/ PRESENT, 10e. adv.
tre-Seigneur dans l'Eucharistie, of enkel Pr- réelle, Tot nu toe, tot dus verre: Jusqu'b pr-, je n,'ai pu
werkelijke tegenwoordicheid van 't ligchaam en rn'occuper de votre affaire . -- QUANT a PRESENT,
bloed Onzes Keeren in 't Avondmaal. — Droit de Inc. adv. Voor het tegenwoordige, voor zoo ver het
pr-, presentie-geld of -regt n. (dat in sommige tegenwoordige betreft; Je n'y pense plus quant á
vergaderingen den aanwezigen leden wordt toege- pr-. — POUR LE PRESENT, Inc . adv. (fam.) Voor
kend) . z. ook JETON. — [Chim., Mid.] Reconnaitre het tegenwoordige. thans: Pour le pr , je me porte
la pr- du poison dans un aliment, de aanwezig assez biera. — DE PRESENT, boe. ode. [Prat.] Nu,
voorhanden zijn des vergifts in eerre spijs-heidof't thans: Un tel de pr- résidant b Paris, die en die
erkennen. -- (fig.) Pr- d'esprit, tegenwoordigheid persoon, thans woonachtig te Parijs.
--

-
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Présent, m. Geschenk n., gift, gave, veneering f., presentéren; binnenleiden, introducéren.
p r esén t n. Donner, Accepter, Refuser un pr-, Pr- qn. au rot, iemand aan den koning voorsteleen geschenk geven, aannemen, weigeren. Faire pr- len. Aurai-je l'honneur de vous pr- a ma famille,
dune chose, iets ten geschenke geven. L'Evangile a mes amis? zal ik de eer hebben u aan mijne faest le plus beau pr- que Dieu put faire aux hom- milie, aan mijne vrienden voor te stellen ? Pr- qn.
mes, het Evangelie is het schoonste geschenk, dat dans unie maison, iemand den toegang tot een huis
God den menschen geven kon. — (Loc. prov.) A verschaffen, in een huis introducéren. — Pr- un
petit pr- petit merci, zoo de gift, zoo de dank. enfant au baptème, een kind ten doop heffen of
Les petits pr-s entretiennent l'armitié, de kleine houden. — Pr- Ie corps a la paroisse, het lijk naar
geschenken onderhouden de vriendschap. — Pr-s de parochie-kerk dragen (opdat het er de kerkede noces, bruiloftsgeschenken n. pl. — (poét.) Les lijke wijding ontvange , alvorens het begraven
pr-s de Flore, de Pomone, de Cérès, de bloemen, wordt) . - Voorstellen, voordragen: Pr- qn.
het ooft, de granen. — (fig.) Un véritable ami est pour une place, pour une chaire, iemand tot een'
on pr- du eiel, een waar vriend is eene gave, een post, eenes leerstoel voordragen. Avoir droit de
pr- à un bénéfice, het voordragtsregl tot (de ver
geschenk des hemels.
geestelijke bediening heb -vulinga)erpof
Présentable, adj. (van personen en zaken,
dezen zin ook absol.: Pour eet emploi-ben.—I
inz. met de ontkenning) Voorstelbaar, aanbiedens-^
waardig, gevoegelijk voor te stellen of aan te bie Ie ministre présente, Ie roi nomme, voor dit ambt
Ce vin-den,prstba áei: wordt de voordragt door den minister, de benoenest pas pr-, dezen wijn kan men niet voorzetten, ming door den koning gedaan. — Voorhouden, voor
bies ooges houden, laten zien, vertoonen: Pr- le miroir
homme
est
is niet aan te bieden. Ce jeune
pr-, deze jonge mensch mag 'wel voorgesteld wor- à qn., pour qu'il se vote, iemand den spiegel voor
opdat hij zich daarin beschouwe. Pr- un-houden,
den, mag wel in de wereld optreden.
Présentateur, m., -trice, f. Voorsteller m., plan a qn., pour qu'il l'examine, iemand een plan
voorstelster f., hij of zij, die het regt heeft, iemand voorleggen (vertoonen, laten zien), opdat hij't onderzoeke. Cette fête présentait un spectacle magnifitot een geestelijk ambt voor te stellen.
Presentation , f. Aanbieding , vertooning,, que , dat feest bood een prachtig schouwspel aan,
overreiking, indiening; voorstelling, present a- leverde een prachtig schouwspel op — (fig.) Voort i e: La pr- dune lettre de change, de aanbieding, stellen, uiteen zetten, verklaren, doen kennen; aan
opleveren, verschaffen. Pr- la chose aussi-biedn,
vertooning van een' wisselbrief (aan den betrok
La pr- dune requête, de indiening van een-ken). clairement que possible, de zaak zoo duidelijk maverzoekschrift. — Pr- a la cour, voorstelling aan gelijk voorstellen of uiteen zetten. Pr- la question
't hof. I1 y aura aujourd'hui plusieurs pr-s, er d'un seul cóté, de vraag slechts van ééne zijde
zullen heden verscheidene personen ten hove wor- voorstellen. — Cette affaire ne présente pas de
den voorgesteld. — [Prat.] Verklaring van een' nombreux avantages , die zaak levert niet vele
pr,
cureur, dat hij voor eene der partijen in regten voordeelen op. — Ce mot présente un double sens,
zal optreden. (Men zegt nu constitution d'avoué).- dat woord levert een' dubbeler i zin op, is voor twee
Droit de pr-, regt der voorstelling tot een ambt, inz. verschillende opvattingen of verklaringen vatbaar.
tot een geestelijk ambt , voordragtsregt , presen- — [Tech ] Aanleggen, bijbrengen (om te passen,
tatie-refit n. Pour eet emploi, la pr- appartient te vergelijken): Pr- un bordage, eene plank aan
bijbrengen om te voegen. — (Loc. prov.)-legnof
au ministre, voor dit ambt heeft de minister het
regt van voordragt, wordt er door den minister Pr- un chat par les panes, eene zaak van de oniemand voorgesteld. — [ Liturg. ] La Pr- de la gunstigste zijde voorstellen.
SE PRESENTER, V. pr . Zich ver toonen , zich aan
Vierge, Maria-presentatie, feest der roomsche kerk
zich opdoen; zich goed voordoen, zich laten-biedn,
ter gedachtenis aan het tijdstip , waarop zij op
zien;
zich voorstellen (tol eenig ambt). Le roi lui
haar derde jaar door hare ouders in den tempel
a défendu de se pr- devant lui, de koning heeft
werd voorgesteld.
Présenté, e, adj. (en part. passé van présen- hem verboden voor hem te verschijnen. La première
ter): Fauteuil pr-, aangeboden armstoel m. Péti- chose qui se présenta a mesyeux, het eerste, dat
tion pr-e, ingediend verzoekschrift n. Ambassadeur zich aan mijne oogen vertoonde, dat mij voor oogen
pr- à la cour, aan 't hof voorgesteld afgezant m. kwam, in de oogen viel. I1 dit qu'un spectre s'est
Enfant pr- an baptême, ten doop gehouden kind n. présenté b lui, hij zegt, dat hem een spook verscheAffaire pr-e du cóté Ie plus favorable , van de nen is. — J'accepterai la première occasion qui
se prèsente, ik wil de eerste gelegenheid aannemen,
gunstigste zijde voorgestelde zaak f.
Présentenient, adv. Tegenwoordig, nu, ter- die zich aanbiedt. — Ce jeune homme se présente
stond, op staanden voet: Chambre a louer pr-, ter- bien, deze jonge mensch doet zich goed voor. Ce
stond te huren kamer f. Coutume abolie pr-, pas jardin se présente bien, deze tuin valt goed in 't
afgeschafte gewoonte f. Je viens de la quitter pr-, oog, geeft eery schoon gezigt. — Son nom ne se
présente pas a ma mernoire, zijn naam schiet m ij
ik heb haar zoo even eerst verlaten.
Présenter, v. a. Aanbieden, voorhouden, over- niet te binnen. — (Ook als v. imp.) I1 se présente
reiken, toereiken; vertoonen, p r e s e n t é r e n. Pr- beaucoup d'affaires, er komen zeel zaken voor. Si!
une chaise h qn., iemand eersen stoel aanbieden. I1 se pr ésente une occasion favorable, als zich eene
lui présenta de l'argent, hij bood hem geld aan. gunstige gelegenheid opdoet. — Se pr- pour une
Pr- la main a qn., iemand de hand bieden, toerei - place, pour un emploi, zich voor een' post, een
ken. Pr- le bras a une femme, eene vrouw den ambt voorstellen of aanbieden, er naar dingen.
Préseuteur, m. (woord van Voltaire): Indiearm bieden. — Pr- son bras au chirurgien, den
heelmeester zijnen arm voorhouden, toesteken. — ner, aanbieder: Pr-s de requête, indieners van
Pr- ses lettres de créance. zijne geloofsbrieven verzoekschriften.
Présèpe, m. [Astr.) De Kribbe in den Kreeft,
aanbieden. Pr- une lettre de change, een' wissel
vertoonen (aan den betrokkene). — Pr- une re- naam eerier kleine nevelvlak in het sterrebeeld de
quête, een verzoekschrift indienen. — [Mil.] Pr- Kreeft.
Preservant, e, adj. [ Bot. ] Feuilies pr-es,
les armes , het geweer presentéren (als militair
eerbew s). — Pr- la pointe de l'épée, de punt van beschermende bladeren, dek- of schutbladeren n. pl.
—
Préservateur, trice, adj. Beschermend, be—
(fig.)
degen
voorhouden
(als
bedreiging).
den
Pr- la bataille, den slag aanbieden, den strijd uit schuttend, voorbehoedend, verhoedend, voorkomend,
— [Man.] Pr- le bout au vent, met den-loken. preservatief : ^Médecino pr-trice, voorbehoekop op of in den wind houden. Pr- Ie bout h la dende geneeskunde f. La vaccine est pr- de la peLame, au courant, den kop op de zee, op den stroom tile vérole, de koepokinenting is een voor behoedhouden. Pr- le travers a un objet, de zijde aan middel (een prophylaktisch middel) tegen de kineen voorwerp bieden , dwars van een voorwerp derziekte. — PRÉSERVATEUR , m. [Tech.] Beveili
liggen. Le bdtiment présente 1e cap a telle aire gingsfornuis n., dat de vergulders tegen de kwik
beveiligt. — Préservatif, ive, adj.-dampen
du vent, het schip legt over dien en dien boeg. —
(absol.) Pr- au vent, in den wind, scherp bij den (doorgaans alleen van geneesmiddelen gebézigd) Bewind liggen. -- (fig., als beleefdsformulier) Pr- à schermend, enz. (z. PRESERVATEUR). Moy ens pr - s,
qn. ses hommages, ses respects, iemand van zijne behoedmiddelen n. pl. Médecine pr-ive , Remede
hoogachting, eerbied verzekeren. Je vous présente pr-, of als subsi. PRESERVATIF, m . Behoedmiddel n.,
mes salutations sincères, mes civilités , ik heb de voorbehoedende artsenij f., p r e s e r v a t i e f n. —
eer u welmeenend te groeten. Voorstellen, (fig.) Le travail est Ie meilleur pr- de l'ennui, de
-
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arbeid is het beste behoedmiddel tegen de vervéltng.
—. Préservation, f. Behoeding, voorkoming f.
Préserver, V. a. Behoeden, bewaren, bescherrnen, beschutten, presery é r en : Dieu nee pré -

serva par sa gréce all milieu des périls, God bewaarde mij door zijne genade in 't midden der gevaren. -- Ook zonder voorwerp: L'économie preserve de la ndsère, de sliaarzaamheid behoedt tegen
armoede. -- Het wordt dikwijls bij wijze van
wensch of bede gebruikt: Dieu me préserve de
pensen b eels ! God behoede mij daaraan, te denken. ! Wen préserve le eiel ! de hemel beware snij
daarvoor ! -- SE PRESERVER, V. pï. Zich behoeden,
zich beveiligen: Se pr- d'un péril, dune tentation,
zich, tegen een gevaar, tegen eense verzoekmne, bereiligen. -- Het part. passé koest ook als ae!j. voor:
Un monument préservé des outrages du temps,
een gedenkteeken, dat voor de schending des t , ds

bewaard is gebleven.

Préside, e, adj. (en part. passé van présider):
Assemblée présidée par an vieillard vénéraliie,

vergadering f. met een' eerwaard inren grijsaard aan
't hood.

I'résidence, f. Het vóOrzitten, het voorzit
presidentschap n. -t'inclsreg;ozhap,
ambt ti. en waardigheid von voorzitter, pr weidi urn n.; tijdduur in. dier° waardigheid. La pr- du
Conseil des ininistres, het voorzitten in den 'aunts-

lerraa^l. Son frère a la pr-, zin, broeder is voor -

zitter, heeft het voorzitterschap. -- Cette loo a été
faite sous sa pr-, deze wet is onder z . n presidentschap gemaakt. -- [Géogr.] Presidentschap n., administratieve a frleeling in som.uuirge streken: Les
;

possessions anglaises aux Indes sopt partagées en
ulua,tr e pr-s.

BPrésident, m. Voorzitter , president, p r c-s e s m. Le pr- de la Clrambre des députés, d'un
conseil de guerre, collège électoral, de president

van de Kamer der afgevaardigden, van een' krijgsraad, van een kiescollegie . [Polit.] President ,
titel, dien vaals het hoofd eener republiek draagt.
-- S Présidental , e , adj. Den voorzitter of
—

zijne waarde beid betref/end. -- Présidente, f.

Voorzitster, `Vresidente; --- voorzitters- of vresi-dentsvrouw f.
Présider, V. a. et n. Voorzitten, het voorzit
i d é r e n: Pr- une assern--terschapbkldn,
blée, Pr- à une assemblée. eeoc vergadering ire-

sidéren , het voorzilterschap hij eerre vergadering
bekleeden of waarnemen. II na pas asset de pré sence d'esprit pour pr-, hij heeft geen teienwoordirfireid van geest genoeg om voorzitter te zijn. —
PRESIDER, V. n. Het bestuur, de leiding hebben, besturen, leiden: Dieu pr ésiuie aux chosen 1uumaines,
God bestuurt de menschelilke zaken. ion frère
présidait a la cérénionie, mijn broeder bestuurde
(had de leiding van , was de hoofdpersoon hij) de
plegtig!reid. Nlineree présidait aux sciences. Mi
wetenschappen onder haar bestuur.-nervahd
— (fig.) Le bon gout ne preside pas toejour[ b la
toilette des dances , de goede smaak bestuurt niet
altijd, rfecu opschik d.er dimes.
P'résides, f pl. [Géogr.] ivaam, dien de Span-

geven,e
aan een viertal
vestingen nl) d
jaarden
il
Barbar.sche ku,^t, en welke hun tot verbanningsoorden
vorm misdarligcrs dienen, e r e s i (11 o s marl.— Pré
m. Verbanneru.e naar een (Ier presidios.-sidare,
Présidial, m. (weleer in Franikelik) Landgerigt n., landvoogdij f'., eerre soort van regtbanken,
door Hendrik 11. ingesteld; -- plaats, waar zulk
eerie regtbark zitting hield; -- regitsrjebied n. daar
een l r'ndrerirft. -van.Lrdegtm,livan
[Géogr.] Onderverdeeling der kreitsen in Beheren.
— Présidiai, e, adj. Tot een landgerir^t behoorend, den landregter betr•ffend: Siége pr-, zetel van
een lam/gerept. Sentence pr-e , vonnis n. , uitspraak I. van een landeerigt. --- Présidialenient, adv. (zelden gebezigd dan in): Juger pr-,

in hoogste ressort uitspraak ^ doen.

Presle, f. ( [lot.] , Z. PRELE.
Présonaptif, ive, adj. (pr. pré - toep —; zoo

ook de volgenden) Vermoedelijk , waarschijnlijk

(zelden gebruikt dan in): Héritier pr-, Héritière
pr-lye, vermoedelij ke erfgenaam in. en I. Héritier
pr- de la couronne , vermeedelíjke troonopvolger,
erfprins, kroonprins rn. — Présor^nption, f. ITermoeden n., op waarschijnliïjkheid berustende onder
gissing; — verdenking f., argwaan m.,-stelingof

PRESSE.
picasumtie, presomptie f. Touter les pr-s
voos sort favorables, alle vermoedens zijn in uw
voordeel. I1 ne s'est pas diced la moindre pr- contre votre probité, er is niet de reinste verdenking
tegen uwe eerlijkheid opgerezen. — [Jur.] Pr s
simples, eenvoudige vermoedens. Pr- graves, pré
vermoedens, die gewigtig,-cisetonrda,
naauwkeurig bepaald en eenstemmig zijn. Pr- suffisante, genoegzaam. vermoeden. Pr- légale, wettig

vermoeden, legale prws'umtie. --- Inbeelding f.,
zelfbehagen n., te gunstig gevoelen van zich, ze/ven,
laatdunkendheid, verwaanelheiei f., eigenwaan m.
Avoir heaucoup de pr-, vol inbeelding, vol eigenwaan z gur. Sa pr- est insupportable , zijne laat
is onverdragelijk. — Présouiptueu--dunkehi
setnent, adv. Op ingebeelde, aaninatigencle wijze,
roet zelfbehagen, niet verwaandheid oJ'laatdunkendheid: Parler pr-, op verwaanden, aanunatigen.den
toon spreken. --- Présorraptueux, ease, adj.

Verwaandheid aanduidend (van zaken), verwaandlucid bezittend (vaan personen) , verwaand , laat
aanmatigend, ingebeeld, vol zelfbehagen.-dunke,
Désirs pr-, aan.matigende, stoute wenschen m. pl.

of begeerten f. pl. — Iiomme pr- of als subst. PRÉ
-SOMPTUEX,m.
Ingebeeld, laatdunkend man.
Préspina.l, e, adj. [Anat ] Vóór de ruggegraat gelegen.

Presque, adv. Bijna, schier, bijkans, haast:
Pr- janmais, bfna nooit. Pr- toejours, bijna alt/id.
Pr pas, Pr- point, bijna niet. I1 est pr- nuit,
't is bijkans nacht. L'ouvrage est pr- achevé, het
werk is bijna geeindigct. Un llomme pr- nu, een
schier naakt immense/i. Il est pr- entièrement oublié,

hij is bijna geheel vergeten.
Presgll'ile, f. Schiereiland n. -- Landtong f.

Presqu*ombre, f., z. v. a. PE. OCHIRE.
Pressa;e, m. [Tech.] Gebruik n. van de pers;

het persen.

(met aandrang.

Pressamrnent, adv. Op dringende wijze,
Pressant, e, adj. Dringend, aandrznrrend, vanhoudend, volhoudend: II est pr- sans indiscrétion,

hij is aandringend zonder onbescheidenheid. -- Ook
van zaken: Des sollicitalions pr-es, dringende aan
pl. Faire une reconimarrdation pr-e, eerre-zoekn.
dringende, zeer sterke aanbeveling, doen. — Dringend, geen uitstel gedoogend: Avoir des affaires
pr-es, dringende zaken hebben. Un devoir pr- m'appelle, een dringende, gebiedende pl-igt roept mij. La_
maladie est pr-e. de ziekte eischt dadelijke hulp, is

gevaarljk. L'occasion est pr-e, de gelegenheid moet

terstond waargenomen worden .Douceur pr-e,

dringende, hevige, scherpe pijn f. (In dezen laatsten
zin weinig gebuikelijk. )
Presse, f. Dirjte volksrnenirte f., volkshoop m.,
gedrang n. Fendre la pr -, door den volkshoop heen
d„ ingen. Se t.irer de la pr-, zich uit liet gedrang
maken (ook fig.). N'y allez pas, 11 y a trop de
pr-, ga daar niet heen, er is te veel gedrang. --(fain.) Je n' ; ferai pas la pr-, Je n'y ferai pas
grande pr-, i1L zal daar 't gedrang niet vermeerderen, enen zal ?WW j bij die drukte niet zien. I1 n'ti
aura pas grande pr- (of grand' pr-) -ti acheter cette
marchandise, men zal eikaeir niet dood dringen om
die asaar te knopen. -- La Pr- y ent, 11 v a pr-,

(inz. van waren, van Triode- artikelen, die druk gezocht worden), men loopt er de deur om af, mien

vecht erom. — [Mar.] Pressing f., hresgang m. van

zeevolk (ir, Engeland). On a fait ene nouvelle pr-,
e r is eerie nieuwe p ressing gedaan. --- (Prov.) A la prvont les fou4, gekken begeven zich in 't gedrang.

-- Ce prédicateur a la pr-, deze predikant heeft
veel toeloop. --- [Tech.] Pers f. Metier du tinge,
des étoffes en (sous la, lu la) pr-, linnengoed, stoffm in de pers zetten. Les relieurs se servent de
plusieurs espèces de pr-s, de boekbinders bedienen
zich van onderscheidene soorten van persen. Pr- a
vis, schroefpers. Pr- b bras, handpers. Pr- ii catir

les étotfes, cilanspe7s. — Pr- hydraulique, uwaterpers, hydraulische pers. -- (firn. et fain.) Etre en
pr-, in de klein, in verlegenheid, in nood zin. Se
firer de pr-, zich uit de klem helpen. — [Typogr.]
Pr- d'imprimerie, of enkel Pr-, boekdrukpers,
drukpers, pers. Pr - lithographique, steendrukpers,
lithograph.isclre pers. Pr- mécanique. snelpers. La
pr- nuécanique fait á elle seule he travail de buit
presses ordinaires, de snel pers doet alleen het werk
van 8 gewone persen. Pr- (r vapeur, stoompers. —
Presse wordt ook van het werkvolk der pers ge-

-
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bruikt: Embaucher une pr-, de werklieden eener
drukkerij onderhuren. — Ouvrage sous pr-, sous
la pr-, werk, dat men bezig is te drukken, ter
perse liggend werk. 31ettre sous pr-. doen drukken,
ter perse leggen. — (fly.) Faire géniir la pr- , z.
1;EMtrt. — (bil uitbreiding) De boekdrukkunst, cle
boekdrukkerij in 'l algemeen, hare voortbr°enrjselen,
de gedrukte werken. Liberté ale la pr-, vrijheid
der drukpers, persvrijheid f. Pr- periodique, dagbladpers, de dagbladen n. pl. — [Hort.] Soort van
kleine perzik f., die niet kleurt.
Pressé, e, adj. (en earl. passé van presser):
Des gangs I)r-s, opeengedrongen rijen f. pl. of geléderen n. pl. Ces livres soot si pr s quon ne peut
les tiger des rayons, deze boeken staan zoo Bigt
op elkander, dat men ze niet van de planken kan
nemen. Eeriture trop pr-e, te digt ineengedrongen
schrift. Tissu tros-pr-, zeer digt weefsel n. -Etoltes pr-es, geperste, in de pers gezette stoffen f.
pl. --- Les ennennis pr-s de toute part, de van alle
kanten aanr,etaste vijanden. Vaisseau trop vivemeet pr-, te heftig bestookt of aangevall n schip n.
— II était pr- Wen finir, hij verlangde stek een
eind daaraan te maken. Je suis pr- de partir, ik
heb haast om te vertrekken, de tijd drinryt mij om
heen te gaan.
Ouvrage pr-, werk, dat geen
uitstel lijdt, dringend werk n. --- Pr- par la faim,
par la soif, door den honger, door den dorst gekweld. II moerut pr- de ses remords, hij stierf,
gekweld door zijne wroegingen. — Etre pr- d'argent,
dringend verlegen om geld zijn. --- Ook als subst.:
Le plus pr-, het dringendste, datgene, wat allereerst
gedaan moet worden. -- Pressée, f. Persvol f.,
hoeveelheid, die te gelijk in of onder de pers gaat.
— ' Pressénnent, adv. In haast, in aller ijl.
Pr essensation, f. [bidact ] Het vooruitrgevoelen of gewaarworden, voorgevoel n. — Prmagnetique, magnetisch voorgevoel n., eene soort
van instinct, dat, naar men wil, de nabijheid van
een voorwerp doet gewaarworden, zonder dat men
nog dat voorwerp ziet of hoort.
Pressenti, e, adj. (en part. passé van pres
vooruit evoeld ongeluk n.,-sentir).Vlahup,
ongeluk, waarvan men een voorgevoel gehad heeft.
— Pressentimnent, m. Voorgevoel n. I1 avail
un pr- de sa mort, hij had een voorgevoel van
zijnen dood. — Avoir un pr- de liièvre, de goutte,
de voorboden van de koorts-, de jichtaanvallen voelen. — Pressentir, v. a. Voorgevoelen, een voorg evoel van iets hebben. I1 pressentait son mallseur,
hij had een voorgevoel van zijn ongeluk. --- Toetsen, polsen, ondertastenn, uitvorschen. Pr- l'opinion
de qn„ de meening van iemand polsen. I1 faut pr1a mère sur ce manage, men moet de moeder wegens dit huwelijk zoeken te polsen.
Presser, v. a. Persen, in de pers zetten; uit
drukken, uitdrukken. Pr- du liege, lin--persn,
nengoed persen. Pr- on livre pour le relier, een
boek persen om, het in te binden. — Pr- un drop
mouillé, een nat laken uitwringen. Pr- un citron,
eersen citroen uitpersen, uitdrukken. Pr- des groseilies rouges, roode aalbeziin uitpersen. Pr- une
éponge, eene spons uitdrukken. Le tailleur presse
sur les coutures, de kleermaker drukt de naeken
plat. — (van personen sprekend) Pr- qn. glans of
entre ses bras, contre son coeur, iemand in zijne
armen, aan zijn hart drukken. — Digt bijeen brengen, zamendrin flen, dint opeen zetten, digt been
schikken: Pr- l'éeriture, les lignes, digt ineen
schrijven, de regels digt bijeen zatten.. Pr- les rangy's,
de geléderen dirt opeen schuiven.. --- (fig.) Pr- ses
expressions. son style, ses idées, zijne uitdrukkingen, zijn' stijl, zijne denkbeelden zamendri.ngen,
met beknoptheid voordragen. — Op de hielen zitten, hevig aanvallen, bestoken, in 't naauw brengen, dringen: On presses les assiéges, au point de
les forcer a se rendre, men bestookte de belegerden
zoo 'anig, lat zij gedwongen werden zich over te
geven. Pr- l'ennemi, den vijand op de hielen zitten, hein in 't naauw brengen, hem hevig en van
alle zijden aanvallen. — Cet avocat a' pressé
vigoureusement son adversaire, die advokaat heeft
zijne tegenpartij met hevigheid aangetast, heeft hem
het vuur na aan de scheenen gelegd. — (fig.) Te
ver drijven, overdrijven, te strenge gevolrjtrekkingen maken: Pr- un principe, un système, een beginsel, stelsel te ver drijven. II ne faut pas trop
pr- vette comparaison, men moet die vergelijking
j
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niet te ver doorzetten. — Verhaasten, bespoedigen,
tot spoed aandrijven of aanzetten, jagten: Pr- le
départ dune personne, iemands vertrek bespoedigen. Pr- des ouvriers, werklieden aandrijven, tot
spoed aanzetten. 11 n'y a riep qui nous presse, le
temps eet (i nous, Wij hebben volstrekt geen haast
te maken, wij hebben tijds genoeg. Pr- un cheval
of le pas dun clieval, een paard aandrijven. —
[Nlus.] Pr- le mouvement, la mesure, de beweging, de maat versnellen. -- (fig.) Pr- une allaire,
un manage, den afloop eener zaak, het sluiten van
een huwelijk bespoedif,en.. — Met aandrang verzoeken, aanhouden, bestormen: Pr- qn si tar t qu'il
ne prrisse refuses la faveur qu'on lui Bemande,
zóó sterk bij iemand aanhouden, iemand zootlanig
bestormen, dat hij de gevraagde gunst niet kan

weigeren.. -- Pr- qn. de questions, iemand niet

vragen, bestormen. — Kwellen, dringen, drukken:
La faint commence b pr- les assiegés, de honger
begint de belegerden te kwellen, te drukken. La
douleur rite pressant, j'oubliai tin jour neon troupeau, daar de smart lnij nederdrukle, vergat ik op
zékeren dag naijrre kudde. — PRESSER. V. n.
Dringen, dringend .zijn, reen uitstel dulden, spoed
vereischen: Le temps, L'alfaire presse, Ie tijgt-, de
zaak dringt, duldt steen uit.ilel. Le danger presse,
't gev aar dringt, eischt spoedige hulp of uitredding.
L'occtasion presse, de gelegenheid snoet onmiddel
lijk waargenomen worden. La maladie presse, de
ziekte is hoogst gevaarlijk, vordert dadelijke hulp.
— La douleur presse, dry smart is hevig, hoogst
gevoelig. - [\lar.] Matrozen pressen (in Engeland). SE 1'IESSER, v. pr. Opeen dringen,
dipt opeen schuiven, elkander verdringen: La foule
se pressait pour voir te prince, de volkshoop drong
opeen, oat den vorst te zien. Pressez vous un pee ,
afin qu'il y alt place pour tout Ie monde, schuif
wat digt ineen, olid^ t iedereen kunne zitten, opdat er »laats zij voor iedereen, — Zich haasten of
spoeden, spoed of jagt maken: Si vors ne vous
pressez, nous n'arriverez pas asset tót, zoo gij
geen spoed maakt, zult r,ij niet vroeg genoeg aan
Plus on se presse, mains-komen.—(L/)ÎV
on avance, hoe neer ;raast, hoe minr;er spoed.
Vressette, f. (verklut. van. presse) [Tech.]
h'leinc pers, glanspers. plethers I. der papiermakers.
Pres.ear, in. 1 Tech.] Perser m van sta/Ten.
— [1Vlar. j Presser, pr°esga,t?rer, mutrozenpresser
(in Engeland). (kersr;ezel m.
Pressies, m. [Typ poer.] Drukker, boekdruk-

-

Pression, f. [Phyrs.j Drukking I. La pr- de
fair, de drukking der lucht. Pr- aten uspliér'ique,
darnpkringsdrukking. -- [Mach. b tapeur) Prde Ia vapeuI . . stootndrukking, stoomspanning f.

Rasse pr-, lage drukking (die 1'/2 (Iampkri.n.gsdrukking niet te boven slaat). Pr- moyenne, middelbare drukking (van t'12 tot x'12 dantipkringsdrukkingen). Haute pr-, hooge drukking (van meer dan
4' 12 dampkrir;gsrirukkincjen). Machine a Passe, à
moyenne, a haute pr-, machine van lage, van niiddelbare, van hooge drukking.
Pressïrostre, adj. [t!. n.] Met platgedrukten
snavel. — PRESSIBOSTEES, m. pl. T'laksnavels m.
pl. (pluvieren, kieviten, trapnranzen, enz.).
S Pressis, m. (Cuis.j Uitgeperst sap n. van
vleesco of kruiden.
Dressoir, m. Tfi"ijn- of druivenpers; ook: ei
olijvenpers, oliepers f. .
-deroftls,

n.

—

t Pressorier, m., Z. V. a. PRESSU(IEUR.

Pressures, nl. [Did.] Soort van, vijl f. aan
den nagelwortel.

Pressurage, ni. Het uitpersen (van druiven,
ooft, enz. ); - de door die persing verkregen w.v jn m.
Pressure, f. ['['ecb.] liet aanpunten der spelden en naalden . z. ook PRESSURA.
Pressurer, V. a. Uitpel'sen door middel der
perskuip (pressoir). Pr- des raisins. des potomes,
druiven, appelen uitpersen. -- 1'itdrukken, uit
Pr- une orange, un citron, een' (iranje -knijpe:
een' citroen uitdrukken. — ( fig) Door be--apel,
lastingen, schattingen of heffingen uitzuigen of uit
n ; - door geweld of list alles von iemand-mergl
halen, wat men kan, afzetten, uitkleeden: 11 a
pressuré vette province, hij heeft deze provincie
uitgezogen. Its ne songent qua pr- eet herome
riche, zij zijn er alleen op uit om dien rijken man
uit te kleedera.
P'ressurenr, m. Wijn-, ooft-, olijvenperser m.
—
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Prestance, f. (faro.) Statigheid, deftigheid f.;

deftig, indrukmakend voorkommen of wezen n. C'est

un homme de pr-, 't is een deftig, statig man. 11
na pas assez de pr- pour bien repr ésenter , zijn

uitzigt is niet deftig genoeg, om op te treden, zoo

als 't behoort.

Prestant, m. pl. [Mus.] De vooraanstaande
groote tinnen orgelpijpen f. pl., p r e s t a n t e n m.
pl., het principaal n.

PRÉTEN PRE.
— Het part. passé is ook adj.: Principe présupposé, vooraf als waar aangenomen beginsel n.
(absol.) Cela pr-, dit als waar aangenomen zijnde.
-- Prestipposition, f Vooronderstelling f.
Présure, f. Leb of lub f., melkstremsel. n., inz.
het zure vocht in de vierde maag (caillette) der

jonge kalveren en andere herkaauwende dieren,
dat gebruikt wordt om de melk te doen stremmen,
waartoe ook de bloemen van sommige gewassen kun
-ne.
dienen.
Prestation, f. [Pol.]: Pr- de serment, eedhommage,
Prét, e, adj. Gereed, bereid, klaar, toegerust:
aflegging f. — [Féod.] Pr- de foi at
aflegging van den leenseed. z. ook HOMMAGE. — Le diner est pr-, pr- a servir, het middagmaal is
[Admin.] Uitkeering f., cijns m., die in geld of gereed, is klaar om opgedischt te worden. L'arin natura betaald moet worden. — [Mil.] Ver mee est pr-e a en venir aux mains, het leger staat
fournituren, p re s t á t i e f.
-schuldige slagvaardig, ten strijde toegerust. Il est pr- à tout,
Preste, adj. (fam.) Vlug, gaauw, schielijk, hij is tot alles bereid. Tenez-vous pr- pour partir,
handig: Avoir la main bien pr-, eerie vlugge hand houd u bereid om te vertrekken. 11 nest jamais
hebben. — (fig.) Réponse pr-, schielijk antwoord n. pr-, hij is nooit klaar, komt altijd met zijne toe— (interj.) Gaauw! schielijk! rep u! — Preste - bereidselen te laat. (Behalve met is en pour, werd
ment, adv. Op vlugge, behendige wijze, behendig, PRET vroeger ook met de gebruikt, dat nu weinig
met gaauwigheid, gezwind. 11 1'a fait plus pr- qu'il meer gezien wordt. -- Door de dichters is vaak
ne lallait, hi heeft het vlucger gedaan, dan by moest. prèt ii in plaats van près de, op het punt van, gePrester, m. (pr. —tère) [Phys.), Z. C. a. zegd. Het onderscheid laat zich het best gevoelen
TROMBE de terre of terrestre. — Ontvlambaar, uit een voorbeeld als dit: Heureux 1'homme qui,
geweldig luchtverschijnsel n. — [H.11.] Soort van près de mourir, est aussi prêt is mourir, wel
hem, die, als hij den dood nabij is, ook bereid is
vergiftige slang I.
om te sterven.
Prestesse, f. (fam.) Gaauwheid, gezwindheid,
Prêt, m. Leening, uitleening; geleende som of
vlugheid, behendigheid f. Il 1'a fait avec une grande
pr- de la main, hij heeft het met eerie groote vlug- zaak f. Pr- à intérêt, sur gages, leening tegen inheid van hand gedaan. — (fig.) La pr- de ses terest of rente, leening op pand. Pr- gratuit, leeréponses m'a étonné, de gaauwheid zijner ant- ni,ng zonder interest. Pr- d'argent, geldleening. Pra usage, bruikleening. Pr- a grosse aventure of
woorden heeft mij verwonderd.
Prestidigitateur, m. Goochelaar in. — á la grosse, geldleening op bodemerij. Maison de
Prestidigitation, f. Kunst L des goochelaars; pr-, leenhuis n., eene inriigting, waar men geld
uitleent tegen onderpand. — Ce livre ne m'a pas
snelvingerigheid f.
Prestige, m. Begoocheling, tooverachtige, door été donné, ce nest qu'un pr-, dit boek is mij niet
tooverkunsten voortgebragte verblinding f. Les ma- geschonken, 't is mij maar geleend — Inscrire ses
giciens d'Égypte firent des pr-s, en transformant pr-s, zijne uilleeningen, zijne uitgeleende geldsom
andere voorwerpen boeken. — [Mil. ] Ge--menof
leurs hoquettes en serpents, cie Egyptische toovenaars maakten goochelkunsten, toen zij hunne wone vijfdaagsche soldij f. van een' soldaat (zoo
(bij
uitbreiding)
geheeten, omdat zij bij voorschot wordt uitbetaald).
staven in slangen veranderden. -Pretantaitie, f. (fam.) (alleen voorkomend
Les pr-s de la physique, de 1'optique, de oogmis
leidingen der natuurkunde, der (,ezigtkunde. Les in): Courir la pr-, doelloos heen en weer loopen,
van
het
tooneel.
lanterfanteren,
rondslenderen. Cette fille court la
zinsbedrog
het
pr-s du théátre,
Les pr-s de 1'éloquence, de tooverachtige invloed in. pr-, dat meisje is op den dril, drentelt rond om
daar
wat op te doen. (binding der hoepels.
der welsprekendheid. 11 y a du pr- à cela,
Préte, f. [Tech.] Gespleten teen f. tot zamensteekt bedrog, begoocheling achter. — S PrestiPrété, e, adj. (en part. passé van prèter):
giateur, ni. Begoochelaar. — Prestigieaux,
Argent
pr-, uitgeleend geld n. Livres pr-s, uitgeBegoochelend,
begoocheling
bewerkend.
lense, adj.
tot
leende
boeken n. pl. — Ook als subst. in 't spreek
Bijzondere
stichting
Prestimonie,
f.
i
I
zeggen: C'est un pr- rendu, 't is leer-wordelijk
onderhoud eens priesters, zonder dat zijne bedie
om leer, 't is goed betaald gezet.
ning eene prove is, p r e s t i m o n i e f.
Préte-Jean of Prétre-Jean, m. [Hist.]
Prestissinne, adv. (ital.) [Mus.] Uiterst snel
of gezwind (te spelen). — Presto, adv. (ital.) 1Vaain der keizers van Abyssinië (die vroeger werkelipk ook priesters waren), z. v. a. NEGUS.
Zeer snel.
Prétendant, m., -e, f. Manzoeker, dinger ni.,
Prestolet, m. (dénigr.) Onbeduidend, onveraanzoek.^ter, dingster f., hij of zij , die naar iets
dienstelijk geestelijke m., priestertje n.
staat of dingt, aspiránt, pretendént m. I1
Prestre, m. [H. n. j , z. v. a. PRETRE.
y a plusieurs pr-s a cette place, er zijn vele aan Présunmable, adj. Vermoedelijk. — Pré
adv. Op verrnoedel2,ike wijze. -snmableit, zoekers om dien post. Une pr-e (t une abbaye, eene
Présunner, v. a. Vooraf aannemen, onderstel- aanzoekster om cene abdij. — Kroonvorderaar, hij,
len, vermoeden, gissen, p r e s u in é r e n: I1 faut die aanspraak op den door een' ander' bezetten
ton jours pr- le bien de son prochain, men moet troon maakte, pretendent (inz. gebézigd van de
altijd van zijnen naaste het goede onderstellen. Je vorsten uit het gevallen huis der Stuarts) . -- Hij,
présume qu'il n'en demeurera pas lt, ik vermoed, die naar de hand van eene vrouw staat, vrijer,
dat hij liet daarbij niet zal laten. — [Jus.] La toi minnaar, pretendent m.: Cette jeune héritière a
presume innocent tout accuse qui nest pas encore beaucoup de pr-s, die jonge erfdochter heeft vele
évidemment reconnu coupable, de wet houdt voor pretendenten.
Prétendre, V. a. Vorderen, verlangen, begee(beschouwt als, onderstelt) onschuldig ieder aangeklaagde, die nog niet klaarblijkelijk van schuld ren, eischen, vragen als een refit, aanspraak maovertuigd is. —' Zich veel inbeelden, zich laten ken op: Pr- on cinquième dans un béritage, een
voorstaan: 11 présume trop de ses propres forces, vijfde gedeelte van eene erfenis vorderen. Pr- le
hij laat zich te veel op zijne eigen krachten voor- remboursement des avances qu'on a faites, de testaan. Il ne presume pas assez de son propre me- rugbetaling zijner gedane voorschotten eischen. (Deze
rite, hij schat (of stelt) zijne eigen verdienste te uitdrukkingen zijn verouderd; men behoort te zeg
Pr- avoir on cinquième etc., Pr- recevoir le-gen:
laag - SE PRESUMER, V. pr . Vermoed worden,
zich laten vermoeden: Cela ne se presume pas, ne remboursement etc.). — Je n'ai rien it pr-, ik heb
peut se pr-, dat laat zich niet vermoeden. — Het niets te vorderen, ik heb geene aanspraak op iets.
part. passé is ook adj.: Nouvelle présumée vraie, — PRÉTENDRE QUE, Beweren, staande houden,
voorgeven: Pr- qu'une chose nest pas vraie, bevoor waar gehouden tijding f.
weren, dat iets niet waar is. Je pretends qu'il
Présupposer, V. a. Vooronderstellen, onder
vooruit als waar aannemen: Pour Bien-steln, ne 1'a pas dit, ik houd staande, dat hij het niet
-

--

.

comprendre le dogme de 1'éternité, it faut pr- que
1'áme est immortelle, om bet leerstuk der eeuwig

wel te begrijpen, moet men vooraf aannemen,-heid
dat de ziel onsterfelijk is. — SE PRÉSUPPOSER , v. pr.
Voorondersteld, als waar aangenomen worden:

L'impossible et 1'absurde ne doivent jamais se pr-.

gezegd heeft. Il prétend qu'il a perdu son argent,

hij geeft voor, dat hij zin geld verloren heeft. —
[Prat.] Pr- cause d'ignorance, beweren van iets
onkundig te zijn, onkunde voorwenden. — ;rillen,
verlangen, vorderen (in dezen zin wil prétendre
que het volgende werkwoord in den subjunctief):

PIUTENDU
Que prétendez-y ous de mol ? wat wilt, verland
gij van mij? Je prétends que voos me rendiez
service ïa votre tour, rk verlang, dat ge mij op uwe
beurt dienst bewijst. Il prétend doneer la lol partout, hij wil overal de wet voorschijven. — Wil len, willens of voornemens zijn, denken: Au printemps prochain, ii prétend parlir pour I'Italie, in
't aanstaande voorjaar denkt hij (is hij voornemens
of van plan) naar' Italië te vertrekken. II ne 1'a
pas dit sérieusement, it a prétendu plaisanter, hij
heeft het niet in ernst gezegd, hij heeftwillen schert.sen. m—., PRÉTENDRE (b), V. n. Staan, dingen;
aanspraak maken: Pr- i ene charge, naar eene
bediening staan. Pr- a. In main dune felle unique,
,raar de hand eene eenige dochter dingen. -- II
faut toejours tendre à la perfection, sans jamais
^T pr-, men snoet altijd naar de volmaaktheid streeen, zonder ooit er aanspraak op te malven. — in
dezen zin vindt men 't b j dichters dikwijls zonder
GE, als v. a.: En vain notes prétendons le droit
^l'élii'e on maitre, vergeefs maken wij aanspraak
rip, het regt om eenen gebieder te verkiezen. -- SE
PPETENDRE , v. pr. Beweerd worden: Pareille chose
ne duit pas se pr-, zoo iets moet niet beweerd
worden. — Prétendu, e, adj. (en part. passé van
prétendre) Gewaand, ondersteld, zoogenaamd, ver
Ce pr- pentil-hoinme, die gewaande of-rned:
zoogenaarnde edelman. Alléguei' on pi'- droit, een
vermeend regt bijbrengen. -- PRETENDU , m., -E, f.
(fare.) Aanstaande in. en f., bruidegom tn., bruid f.
^roil à mon pr-, ma pr-e, ziedaar mijn aanstaande.
-- In algemeener zin: minnaar, vrijer: Cetle verve
E plusieurs pr-s. - Prétenduenient, adv.
Bij onderstelling.
Préte-nom, in. Naamleener, stroornan (hommme
de paille, z. PAILLE). (Plus. Des prête-nom.)
Prétentaine of Prétentane, f., z. PRETANTAINE.

Pirétentientx, ïeuse, adj. Aanmatigend, ver -

m aand, ingebeeld: Homme pr-, Femme pr-ieuse,,
of als subst. PRÉTENTIE[TX, nn., IEUSE, f. Man Of

vrouw vol inbeelding, vol aanmatiging. — Ge-

maakt, gezocht: Style pt'-, gezochte stijl m.

Prétentlon, f. Vordering f., eisch m., aan
iets heeft of meent te heb -sprakf.,diemno
voorgeven n., p r e t é n s i e f.-ben;aitgrf.,
Sa pr- est légitinle, zijne aanspraak, vordering,
schuldvordering is regtmatig. Si nous n'avions pas
de pr-s, celles des autres ne anus choqueraient
pas, indien wij zelven zonder aanmatiging war'cn,
zou die ons in anderen niet ergeren. — T it in.,
voornemen- n.: Je n'ai pas la pr- de l'emporter
sur vous, ik wil niet de overhand op u hebben. —
Gitzigt n. op fortuin, op erfenis: Ce jeune hom.me a

de belles pr-s, die jongeling heeft schoone nitzigten.
— (fam.) Homme a pr-s, iemand, die zich veel
laat voorstaan op zijn verstand, zijne talenten,
zijne geboorte, zijn' rang, enz., aanmatigend, ver
Homme sans pr-s, eenvoudig en-wandmesch.
bescheiden man, iemand zonder pretensie of aan
Elie a des pr-s à la beauté, zij maakt-matign.
aanspraak op schoonheid, laat zich op hare schoon
veel voorstaan. Cette femme a encore des pr-s,-heid
die vrouw maakt nog aanspraken, wil nog behagen.
Préter, V. a. Leenen, uitleenen, ter leen geven.
Je lui ai prêté de i'argent et quelques livres, ik
heb hem geld en eenige boeken geleend. 11 lui a
prèté mille florins a intergit, sur gage, hij heeft
hein duizend gulden op interest, op onderpand geleend. — (fig.) Verschaffen, léveren, verleenen,
schenken, geven: Ses malheurs lui prêtaient encore
de nouveaux charmes, hare rampen gaven haar
nog nieuwe bekoorlijkheden. Tout preie des armes
à la volupté, alles verschaft wapenen aan den wel
La lure prète sa lumière, de maan schenkt,-lust.
(leeft haar licht. — Pr'- sa plume, zijne pen leenen,
voor iemand schrijven. — (fig.) Pr- secours, aide,
faveur, hulp, bijstand, gunst verleenen. — Pr- la
main h un vol, de hand tot eenen diefstal leenen,
eenen diefstal helpen begaan. Prètez-moi un pea
la main, help mij een weinig, bied mij eens de
hand. z. ook MAIN-FORTE. -- Pr- serment, eersen
eed afleggen, zweren. Pr- serment de fidélité, den
eed van getrouwheid zweren. Pr- son nom h qc.,
iemand zijnen naam leenen, toelaten bij eene zékere
gelegenheid zich van zijnen naam te nv-Ten bedie- 1
nen. Pr- son Crédit, ses amis à qu., iemand met
zijn' invloed, wet zijne vrienden van dienst zijn.
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PI'- sa voix á qn., voor' iemand spreken. --- PrI'oreille, het oor leenen, toeluisteren. — Toeschrijven, toekennen, toedichten: On lui prête cette action, eet ouvrage, men kent of schrijft hem deze
daad, dit werk toe. Pr- des vertas à qn. qu'il na
point, iemand deugden toekennen, die hij niet bezit. z. ook CIAIIITE. — ( fans.) Pr- le collet à qn.,
zich aanbieden om met iemand te vechten. I1 est
homme à lui pr- le collet, hij is een man, die 't
met hein durft opnemen, die hem de spits kan bie
Blootgeven: Pr- le flane a Pennenli, den-den.
vijand de zijde blootgeven, de flanken bieden. —
(fig. et fam.) Pr- le Ilane, zich blootgeven, vat op
zich geven. — Zoo zegt men ook zonder voorwerp:
Pr- (matiére) au ridicule, stof tot lagchen geven.
Cette conduite prête á de fhcheuses interprétathins, dat gedrag kan zeer ongunstig uitgelegd
worden. — [Mar.] Pr- Ie cóté (t un fort, a on
bátirnent, dwars voor een fort, voor een schip gaan
liggen. Pr- (Ie cap) au vent, a la mei, tegen den
wind, tegen de zee in liggen. — Prêter, zonder
voorwerp gebruikt, beteekent: geld leenen: Cet hornme aime a pr-. — Pr- à intérêt, tr usure, sur
gage. -- Pr- à la petite semaine, geld leenen voor
korten tijd en tegen hoorgen interest. - I'RETER,
V. C. Trekken, toegeven, meegeven: Ces buttes prf-tent, vleze laarzen rekken, geven snede. — (fig.)
C'est un sujet qui prête, 't is een onderwerp,
waarover zich veel laat zeggen. — SE PRETEB, v. pr.
Geleend worden. L'argent se prête an taux Ic/gal,
het geld wordt tegen den wettelijken interest geleend. — Elkander leenen: Tout est common entre
eux; ils se prêtent leurs livres, leur argent, etc.,
alles is onder hen gemeen; zij leenen elkander hunne
boeken, hun geld, enz. -- Tijdelijk aan iets mededoen, zich schikken naar; toestemmen; zich ver
toegevend, handelbaar betoonen. Le-dragzn,
sage salt se pr- au plaisir, sans s'y abandonner,
de wijze weet deel te nemen aan de vermaken,
zonder er zich aan over te geven. -- Se pr- à la
plaisanterie, de scherts weten te verdragen, er niet
boos om worden. Se pr- aux circonstances, zich
naar de omstandigheden schikken. --. Se pr- ir un
accommodement, zich een vergel jk laten welgevallen, de hand tot eerie schikking bieden._ C'est
un homme que se prête is tout, que ne se préte
a rise, 't is een inca, die zich naar alles, naar
niets weet te schikken, die tot alles, tot niets te
gebruiken is, die alles, die niets rneédoet. — Se
pr- aux faiblesses de ses asnis, inschikkelijk, toegefelijk zijn omtrent de zwakheden zijner vrienden,
— (absol.) I1 faut savoir se pr-, men moet van pas
weten toe te geven. PRETER, in. Het geleende, het leseen (alleen voorkomend in de beide
spreekw. (J ezegden): Ami au pr-, ennemi au ren
. AM! . C'est un pr- à ne jamais rendre, dat-dre,z
heet leenen om nooit terug te krijgen, hier is leenen zoo goed als schenken.
Prétergénération, f. [Physiol.] Misgeboorie f., afwijking der natuur in de wetten der voort
-,rengi.
Prétérit, m. [Gram.] Verleden tijd ni. (passé).
Pr- défini, indéfini, interieur, z PASSE (in.) —
Ook als arj. gebézigd: [Jur.] Enfant pr-, in
' en testament geheel met stilzwijgen voorbijgegaan
kind n. — Prétérition, f. [Jus.] Het stilzw 7end voorbijgaan eens natuurljken erfgenacnns in
yen testament (waardoor dit stuk van onwaarde
wordt), p r w t e r i t i e. — [P.hét.] Overstapping,
niet-vermelding, verzwijg -ing f., eene rede/figuur,
waarmede men verklaart niet te willen spreken
van iets, dat men nogtans behandelt. -- Préter^

,

ruission, f. [Rliét.] , z. v. a. PRETÉRITION,

Prêteur, in., -ease, f. Leener, uitleener, inz.
leldleener, opschieten, geldschieter m., uitleenster,
leldschietster, enz. Pr- sur gages, geldschieter op
sand. (liet woord wordt meest in kwaden zin, in
tien van woekeraar, genomen.) — Ook als adj.: 11
i'est pas pr- de son naturel, of als Loc. prov.:
La Tourmi nest pas préteuse, het leenen valt niet
n zijn' aard, is zijne zaak niet, hij is geen vriend
an leenen.
Préteur, m. [H. rom.] (aanvankelijk) dan
oorlog, veldheer; (vervolgens) Op-->oerdin
lerregter, stad- of landvoogd in., hoofd n. der
egterljke raagt, de voornaamste magistraats-pereon naast de consuls int oude Bome, prwtor m.
- [H. mod.] Stadsregent in. in sommige steden
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van Duitschland. -- Onder Napoleon 1. (le titel
van zékere officieren, die uit den schoot des senaats
benoemd werden.
Prétexte, f. [Ant rorn.] De met Bene breede
purperstrook omzette toga, [toga p r ce t e x t a] , 1
welke de hoogere overheidspersonen als waardig- I
heidsteeken droegen; ook: het lange, witte, van onderen reet eene smalle pur penstrook omzoomde kleed
dat door de vrijgeboren knapen van het 15e tot het 1
17e jaar en door de meisjes tot aan haw • huwelijk 1
werd gedragen. (Ook als aclj.: Robe pr-, Toga pr -.)
PRETEXTE, iii. ['oorweodsel, voorgeven n., schinrjroio:l, schijn dekmantel m., uitvlagt f. Ce sa iff
lá de mauvais pr-s, dat zijn slechte voorwendsels. I
Vous chereiez pr- de quenelle, jij zoekt een voor
Sous pi.- de justice, de piété,-wendsltui.
onder den dekmantel, schijn van regtvaardigheid,
van godsvrucht. Sous pr- de inaladie, onder voor
ziekte. II J i a pas de pr- a cela, of-gevna
enkel: II n'y a pas de pr-, daarvoor is zelfs geen
schijnbare avond, geen vooru.,endsel.
Prétexter, V. a. Yoora)enden, voorgeven: Prall voyage, une inaladie, eene reis, Bene ziekte
voorwenden. — hewin'ij elen, vergoelijken: De quoi
peut-il pr- un procédé Si éírange ? waarmede kan
hij eerie zoo vreemde handelwijze vergoelijken? (In
dezen zin wordt het werkw. zelden gebruikt; men
,:egt: Que peut -il dcnner pour pr- dun procédé Si
étrange.) --- SE PRA TEXTER, v. pr. Voorgegeven,
voorgewend worden, lot voorwendsel dienen: Lette

1

:

légère init.rtnité ne saurait se pr- comme ex.emplion du service militaire, dat gering gebrek kan

niet als voorwendsel tot vrijstelling van de krijgsdienst gegeven worden. — liet part. passé is ook
adj.: Voage prétexté, voorgewende reis.
Frétibial, e, adj. [Afat. j Vóór het scheen
telepen.
-ben
Yl-etintaille, f. [Coutur.] Uitgetande, openijewerkte sieraden a. Ijl. als boordsel aan dameskleede'en. -- (/ij. et faun.) Kleine bijzaken f. pl.,
b jkomende kosten ni. pl. of uitgaven f. pl. -- [Jeu
de l'lhombre] Bijkomende toevalligheden, waarvoo'r'
de speleg fiches ontvangt of betaalt (zoo als consolation, parfait contentement, enz.) — Pi etintaiiler, v. a. [Coutur.] Met uitgetande sieraden
omboorden. — ( fi(i. et jam.) Pr- son style, zijnen
stijl snot sieraden overladen.
Prétoire, m. [1-1. rong.] Veldheerstent f.; regthuis, cteregtsfiof (.les jar°rotors (vgl. PRÉTEUR). —
Ikazerne of vaste legerplaats der ,pretorianen of
keizerlijke lijfwacht. — Pro/tot du pr-, z. PREFET.
— Prétorien, ne, adj. Den proctor of zijne
waardigheid betrefend: Dignite pr-ne, waardig
— Families pr-nes, prceto r°iaan--heidvanpr3to.
sche familitin (die eengin proctor als lid telden). —
Edifice pr-, prachtig landgoed n. der roaneinsche
grooten. — Provinces pr-nes, Gloor eersen prcetor
beheerde wingewesten n. pl. of provinciën f. pl. —
Porte pr-ne, prwtoriaansche poort f. (de le der
!j poorten van een romeinsch kamp) . — Garde
pr-ne of als subst. PRÉTORIEwNs nl. pl. Lijfwacht
der romeinsche keizers, prcvtoriaansche cohorte f.,
prcetori ane27, in. pl.
Pretoriole, f. [Anc. mar.] (alleen op de illiddell. zee) Kajuit, kapiteinskamer f.
Prétrage, nl. (iron.), z. v. a. SACERDOOE. —
Prétraille, f. (injur.) Papengebroed, priestergespuis n.
Prétre, m. Priester, bedienaar eener gewijde
eeredienst bij de volkeren der oudheid, heden inz. bij
de katholjke christenheid. Les pr-s du paganisme,
de priesters van 't heidendom. Les pr-s de ,1 upiter,
d'Apollon, de Baal, d'Isis, de priesters van Jupiter, Apollo, Baal, Isis. Les pr-s et les lévites, de
priesters en de levieten. — Les pr-s gaulois se
Hommaient druides, (le fallische priesters heetten
des Hindous se no.ment brahuïden. Les pr-s n
druïden.
manes, ceux des Cliinois hopzes, de priesters der
1lindoes heeten brahmanen of brahmienen, die der
Chinezen bonzen. — Se faire pr-, priester worden,
de wijding van liet katholijke priesterschap ontvangen. Consacrer un pr-, eersen priester wijden. (Bij
ale protestanten zegt men in plaats van pretre doorgaans rninistre of pasteur.) -- (Loc. prov.) I1 faut
clue le pr- vivo de I'autei, of Le pr- vit de l'autel,
z. .VUTEL. — Pr- de Plutus, iemand, die van 't
geld zijn' afgod maakt, priester van Plutus. Pau•-re pr-, onnoozele bloed, hals, sukkel in. — (poét.)
,
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Pr- dApollon, de Poly°mnie, de Thémis, d'Esculope,
de Flore, dichter, toonkunstenaar, regtsgeleerde,
geneesheer, plantenkenner. --- [Bot.] Bonnet de prêtre, z. BONNET. — [Fort.] Bonnet de of a pr-,
z. PRETRE. -- [ U. n.] Volksnaam der water ju ffertjes of schoenlappers (libellule, demoiselle); — ook
z. v. a. BOUVREUIL, MACAREUX, GRADOS. Petit pr-,
z. v. a. ROSSIGN'OL do muraille.
YI'étl'e jéail, m., z. PRETE-JEAN.
Prétresse, f. Priesteres f. (bij de Ouden): Prd'Apollonn, de Vénus, priesteres van Apollo, van
VVenus.
Prétrise, f. Priesterscha}r, priesterlijke waar
bij de katholjjken, priesterambt n. (in-dighef.
deft/pen stijl sacerdoce). (muraille.
Prétrot, ni. [H. n.], z. v. a. ItOSSIGNOL de
Preture, f. [Ant. rom.] Ambt n., waardigheid f. van prWtor (z. PRÉTEUR). — Tijdduur m.
der ambtsbediening eens praetors, p r cv t u u r f.
Pretave, f. Bewijs n., staving van eene waar
vaan een feit, proef, proeve f. Pr- complète,-heid,
suffisante, convaincante, decisive, irrécusable,
positive, légaie, volkomen, voldoend, overtuigend,
afdoend , onwraakbaar, stellig, wettelijk bewijs.
Pr- littérale, orale, schriftelijk, mondeling bewijs.
Pr- muette, stilzwijgend bewijs. Semi- of Demipr-, half bewijs. Pr- tesfimoniale, bewijs door getuigen. Faire pr-, bewijzen. Faire pr- tant par
titres que par témoins, zoowel door bescheiden als
door getuigen bewijzen. Faire Ia pr- d' un fait, een
feit bewijzen, met bewijzen staven. Fournir la pr-,
liet bewijs opleveren. Avoir pr- en main, het bewijs in handen hebben. Justifier de la pr-, het bewijs voeren, uit het bewijs gevolgtrekkingen maken.
— (fain. et ellipt.) Pr- de cela, Pr- que cola est,
eest que..., tot bewijs daarvan dient... Pour pr-,
je 'vous citerai une loi, tot bewijs zal ik u eenti
wet aanhalen. -- En venir h, la pr-, tot het bewijs
overgaan. Tout g`it en pr-, alles komt aan op 't bewijs. — Faire pr- de noblesse, of enkel: Faire see
pr-s, zijnen adeldorp bewijzen. -- (fog.) Faire see
pr-s, zich als een clapper, geleerd, eerlijk enz. mensch
doen blijken. Faire pr- de courage, de probité,
proeven of bewezen van moed, van regtschapenheid
geven. — Bewijs, blijk n., proef f. Donner une
preuve de son amitié, de son sang-froid, een blijk
van zijne vriendschap, van zijne koelbloedigheid
geven. — [ Aritb., Algèh.] Proef f., bewijs van de
juistheid eerier uitkomst, door eedpo tegengestelde
bewerking. -- [Corn.] Pr- de Hollande, hollandse/ze
pnoef, gewone brandew ijn n1., brandewijn van- 19
graden. — Pr-, proefglaasje n., om den sterktegraad
van verschillende geestrjke vochten te onderzoeken.
-- [Rllét.] , z. v. a. DEMONSTRATION.
-i Prefix, adj. m. Dapper, stout, koen, moe
dappere ridder. — Ook als-dig:Prcheval,
subst.; Cost un ancien pr-, 't is een man zoo
dapper als de oude ridders.
Prévaloir, v. n. De Overhand hebben of behouden, overtréjfen, te boven gaan, meer vermogen:
Cette raison prévalut, die reden had de overhand,
dreef boven. Son adversaire a prévalu, zijne legen partij heeft de overhand behouden. I1 ne faut pas
que la coutume pm/vale sur la raison, de gewoonte
moet de rede niet te boven gaan, niet meer gezag
hebben dan de rede. On fit pr- l'intéret de l'Etat, enen
trok het belang van den. Staat voor. — SE PRE'VALOIR, C. pr. Partij of voordeel trekken, zich laten
voorstaan: Se pr- de sa naissance, de son Crédit,
de sa fortune, partij trekken van, zich laten voor staan op zijne geboorte, zijnen invloed, zijn ver
11 se prévaut, I1 s'est prévalu de notre-mogen.
faiblesse, h ij maakt zich onze zwakheid ten nutte,
hij heeft misbruik van onze zwakheid gemaakt. —
[Com.] Je Inc suis pm/vain (j'ai tire) sur nous
de trois cents florins, ik heb drie honderd gulden
op u getrokken.
Prevaricateur, m., -trice, f. Pligtvergeter,
pligtv'erzaker, trouwelooze ambtsbekleedez -; verrader van zone partij, valschaard m. I1 y a Bien des
p-s dans leur emploi, er zijn veel ontrouwe ambtenaars. — Ook als adj. ,luge pr-, pligtvergeten
regter. (Iet vrouwelijk kont zeer zelden voor.) —
Prévaricatiou, f. Pligtschending, pligtvergetenh.eid, ambtsontrouw, knevelarij; heimelijke ver standhouding met zijne tegenpartij, verraderij f.
Se rendre coupable de pr-, zich aan ambtsontrouw,
aan schending van dienstpligt schuldig maken- —
.

-
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Prévariquer, v. n. Tegen trouw en pligt han 1 pr-, de onwetendheid is de moeder des vooroordeels.
ontrouw zin, niet rond en eerlijk te werk-deln, --- Telastlegging, beschuldiging van misdrijf,
gaan, het vertrouwen misbruiken, ambtsontrouw van misdaad: I1 est en pr-, en état de pr-, hij is
plegen, den schurk spelen; het met beide partijen beschuldigd, in staat van beschuldiging. — ,Het
houden, verraden: Pr- dans son emploi, zijn' ambts- vóórkomend ingrijpen in eens anders regt; het regt
pligt schenden. Ce juge a prévariqué, j e Ie pren- om het eerst van eene regtszaak kennis te nemen,
drai à C^artie, die regter heeft zijn a7nbtspligt ge - p r e v e n t ie f., preventie-zegt n. Le pape a droit
de pr- sur 1'ordinaire, de paus heeft het regt om
schonden, ik zal tegen hem klagen.
(bij begeving eener prove) den bisschop van 't kerPrévat, nl. [Bot.] Peperkampernoelje f.
spel
voor te komen. Prendre connaissance dune
Voorkómendheid
f.,
verpligtend
Prévenance, f.
vóórkonm,en n., gedienstigheid, beleefdheid f.: Il cause par pr-, kennis van eene regtszaak nemen,
gagne tout le monde par sa pr-, hij wint een ieder krachtens het preventie - reilt. (Het woord veroudert
vloer zijn verpligtend voorkomen, door zijne ge - in dezen zin.)
I'réventivement, ado. Bij wijze va i voor
dienstigheid. Etre plein de pr-s, vol gedienstigheid
-zorg,p
vermoeden: ;tre incarcere pr-.
zijn. — Prévenant, e, adj. Voorkomend, gePrévenu, e, adj. (en part. passé van préve(lienstig, dienstvaardig, beleefd: tin 1holnme trèspr-, een zeer voorkomend man. — Innemend, be- nir): Homme pr- de certaines opinions, met zékere
vallig, aangenaam: Une phisionomie pr-e, eene meeringen vooringenomen anensch. -- I1 est pr- de
innemende physionomnie f., een innemend gelaat n. sa grandeur, hij is ingenomen met, verhoovaardigt
Prévenir, V. a. Vóórkomen, eerst aankomen; zich op zijne grootheid. — J'en étais déjà pr-, ik
-- vooruitloopen, vroeger of vooraf komen. Le was er reeds van verwittigd, voor gewaarschuwd.
courrier de France a provenu celui d'Autriche, — [Prat.] Homme pr- de vol, van diefstal ver
dezen zin ook als subst. Le PoE--dachtmn.—I
de fransche koerier is vroeger dan de oostenrijksche
aangekomen. — Quelquefois la sagesse prévient VENU, La PRwENUE, de van misdrijf of misdaad
m.
en
f.
l'age, somwijlen komt het verstand, de wijsheid verdachte
5 Prévigile, f. De dag m. vóór den vooravond
vóór de jaren, loopt het verstand de jaren vooruit.
J'aime inieux pr- i'heure du rendez-vous que de van een hoog feest.
Prévision, f. [Théol.] Gezigt n. der toekomst,
le faire atiendre, ik wil liever vóór het tot de bij
bepaalde uur komen, dan hem te laten-enkomst der toekomstige dingen. La pr- de Dieu, het voorwachten. — Váórkomen, het eerst doen, wat een uitzien van God. Avoir le don de pr-, de gave des
ander doen wilde: I1 voulait venir me voir, mais vooruitziens hebben. -- Verwachting f., vermoeje l'ai prévenu, hij wilde mij komen bezoeken, maar den n. (in dezen zin inz. in 't meere.): L'évèneik ben hem voorgekomen, voorgeweest. Vous vou- ment a justifié toutes mes pr-s, de uitkomst heeft
liez demander eet emploi, mais un autre vous a al mijne vermoedens bevestigd. -- Somtijds ook
prévenu, gij wildet om dat ambt vragen-, maar een z v, a. prévoylance, voorzigtigheid f.
Prévoir, v. a. Vooruit zien, voorzien: On
ander is u voorgeweest. — Voorkómen, te gemoet
komen, goede diensten bewijzen zonder dat men aura it pa pr- eet accident, men zou dit toeval
daarom aangezocht wordt: Dieu prévient p ater- hebben kunnen voorzien. I1 a prévu toutes les
nellement nos Fesoins, God voorkomt vaderlijk suites, hij heeft al de gevolgen vooruit gezien. Qui
onze behoeften. Pr- les désirs de gn., Iemands be- prévoit tout est mallieureux, wie alles vooruit
geerten te gemoet komen, ze vervullen eer hij er ziet, is ongelukkig. — De noodige voorzorgen ne one vraagt. -- Pr- les objections, les dificultes, men: 11 faut tout pr-, men moet op alles gewapend
de tegenwerpingen, de zwarigheden voorkómen, ze zijn. On ne peut tout pr-, men kan niet tegen
reeds vooruit oplossen, wegruimen.. --- Voorkórnen, alles op zijne hoede zijn. -- SE .REVOIR, V. pr.
fwen- Vooruitgezien worden: Cola pouvait se pr-, dat
afweren, verhoeden, door zijne voorzorgen afwenden: Pr- le mal, ure maladie, eerre kwaal, eene kon men vooruit zien.
Prévót, m. Oppe r ste, opziener over iets, titel
ziekte voorkomen, verhoeden. I1 est plus aisé de
pr- one nialadie que de la guérir, 't valt ligter van verscheidene ambtenaren in burgerl ij ke en lij fstra, ffelijke zaken, opperregter, halsregter, proeene ziekte te voorkomen dan ze te genezen.
Vooraf berigten of kennis geven, te voren melden; voost m. Pr- des marchands, opperste, hoofdma,
waarschuwen: Pr- un arni qu'on lui fern visite voorzitter der kooplieden. -- Pr- d'une salle d'arle lendemain, eerren vriend vooraf berigten, dat mes, de danse, de p ré v 6 t of opziener in eene
men hem den volgenden dag zal bezoeken. Pr- qn. schermschool, de voordanser in eene dansschool. —
d'un danger, iemand voor een gevaar waarschu- Pr- d'un chapitre, proost van een kapittel. -- Le
wen. — Voorinnemen ('t zij ten goede of ten kwa- pr- d'une communauté d'artisans, de opziener,
de); winnen, op zijne zijde brengen. Se laisser pr- opperste van een gild. de heer. — [Ani. mil.] PrPaul ou contre qn., zich voor of tegen iemand de l'armée on grand pr-, de kapitein geweldiger,
laten innemen. I1 la prévenu par toutes sortesde generale provoost, opperste veldregter. Le pr- dun
bons offices, hij heeft hem door allerlei goede dien- regiment, de regiments- provoost of regter. Pr- royal,
st en voor zich ingenomen, op zijne zijde gebragt. de koninklijke opperregter. — Le grand pr- de
Il a on air de morlestie qui previeni, tout le monde France, on de 1'liótel du roi, (weleer) de opper en sa faveur (of, zoiide^' voorwerp) qui prévient hofmaarschalk van Frankrijk, des konings opper
— [Anc. mar.] Ply- général de la ma--halsregt.
en sa faveur, hij heeft een zedig voorkomen, dat
iedereen gunstig voor hem stemt, dat iedereen in- rine, oppergeweldiger van het zeewezen, generaal neemt. Pr- on juge, l'esprit d'un juge, eeneis reg- auditeur. Pr- d'équiipage, scheepsprovoost (die aan
ter voorinnemen. -- SE PREVEMR, V. pr. Zich laten boord de opgelegde straffen moest toedienen). Prinnemen of winnen; vooringenornenlieid opvatten: marinier, opzigter over de gevangenen op een schip.
C'est l'homme du monde qui se prévient le moins, -- [Mar.] Pr-, slecht matroos, die met de oppasspang
hij laat zich uiterst rmioeieli k voorinnemen, een der zieken is belast, ziekentrooster. — Prévovooroordeel bijbrengen. Se prévenir pour, contre tal, e, adj. Tot den provoost en zijne bevoegdheid
qn., ingenomenheid voor of tegen iemand opvatten. behoorend. — [Ani. mar. et mil.] Cas pr-, regts— Elkander berigten, elkander waarschuwen: En- geval, dat tot het gebied der zee- of veldregters
Ere amis, on se prévient de tout ce qui peut in- behoorde. p r e v o t a a 1 geval n. Cour pr-e, optéresser 1'amitié, onder vrienden berigt men elkan- pergeregtshof in krijgs- en zeezaken, prevotaal
(ler alles, waarschuwt men elkander voor alles, 110f n. — Prévotalement, adv..Halsregterlilk,
zonder appel of beroep. — Prévote, m. Prowat voor de vriendschap belangrijk kan zijn.
Préventif, ive, adj. Voorkomend, voorbehoe- voostschap n., waardigheid van provoost. — Plaats,
dend, verhinderend: Mesures pr-fives, voorbehoe- waar de provoost zitting hield. — Regtsgebied van
dende, preventieve maatregelen, behoedmidde- zoodanigen provoost of halsregter. -- [H. eiij.]
len 11. pl. — Arrestation pr-lee, in hechtenis ne- Prove, die van een kapittel afhangt, proostdij f.
ming eens aangeklaagden, preventieve arrestatie f.
Prévoyance, f. Het vooruitzien, het nemen
Prévention, f. Vooraf opgevatte meening, voor van voorzorgen voor de toekomst, voorzorg, voor
voor-zigtigheid f. Détourner on mal par-zieng,
vooroordeel n ., p r e v é IS t i e f.-ingeomhdf.,
Heureuse, Folie pr-, gelukkige, dwaze vooringe- sa pr-, een onheil door zijne voorzorg afweren. --nomenheid f. Juger des cboses sans pr-, een onbe- Etre doué de pr-, de gave des vooruitziens en der
vangen oordeel over de zaken vellen. Se défaire, voorzorge hebben. -- Prévoyant, e, adj. Foor, Se dépouiller de toute pr-, zich van alle vooringe- uitziend, zorgend: Une mère pr-e, eene vooruit
nomenheid ontdoen. L'ignorance est la mère de in zorgende moeder. La sagesse est pr-e, de wijsheid
,

,
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PRIME.

.. iet in de toekol nst. 11 n'est pas assez pr-, hij ziet

CODUIRT. — Bede f., verzoek n Faire une pr- ii qn.
iemand verzoek doen. Etre sound a une trèshumble pr-, doof zijn voor eens zeer néderige
bede. Exaucez sa pr-, verhoor zijne bede, zin ver zoek. -- [H. iel.j Droit de premières pr-s, regt
getande vleugels, p r i a in u s ni.
der eerste beden , het regt om zékere proven of
Priape, M. Prici11us nl., z. v. a. PHALLUS. geestelijke waardigheden, tot sommnige duitsche lea(naar Priapus, den myth. tuin- en veldgod, den pitlels behoorende, op te dragen.
rood der vruchtbaarheid en geilheid, zoon van
Priem-, m. [H. eccl.] Kloostervoogd, opperste
Bacchus en Venus). — ftl. n.] Pr- de nier, zee- in een klooster, p ri oor m. Pr- cure, prioor, die
priaap m., zee- anemoon, zeenetel f. — Pi-iapée, f. eene pastori had. — Grand pr-, groot-prioor der
Ontuchtig lied, of gedicht 01 afbeeldsel. — Pria- Maltezer-orde. (In sommige aanzienlijke abdijen
péeu, tie, Priapique, adj. Tot Priapus of werd rle eerste dignitaris na den abt ook grand
zijne eeredienst behoorend , 7^ r i a p i s c h. — lPria
prieur geheeten.) — (Loc. prov.) I1 faut toujours
pisuie, nl. [iiléd.] Aanhoudende oprigting de) dire du Bien de monsieur le pr-, van zone meer
roede zonder wellustige aandoeningen en vaak mei
moet reen steeds met achting, met verschoo--dern
pijn verbonden, pp r i a p í s '1fl u s n. — Friai^o- ning spreken. -- Prieural, e, adj. [11. eccl.l,
lithe, m. [Miner.] I'iiaapsteen, lidsteen ni. (oils Den prioor, de priorij of het prioraat betreffend.
eenige gelijkenis niet het manneli,;k lid zoo geheeten). Eglise pr-e , priorale kerk f. Droits prioraux ,
Pridieii, ne, adj. [Didaaet.] Tot den vorigen prioors-regten n. p1. — Chanibre pr-e, z. v. a.
dag behoorend.
Chambre magistrale, z. MTAGISTIIAL. — PIIIEURE, f.
Prié, e, adj. (en part. ,passé van prier): Un Kloostervoogdes, opperste van een vrouwenkloospère prié de faire grace ii son Ills, een vader, ter, priorin, priores f. — Prieuré, m. Klooster na
leien uien oen vergiffenis voor zijnen zoon gevraagd onder 't bestuur van een' prioor
eerie priorin,
heeft. — Ii mille a étre prié, hij laat zich Jaarne priorij f. — Huis ii. of kerk eener priorij. —Waar
noodigen, hij wil rjaar'n,e gevraagd zijn. — Diner
priorin, prioraat n.—-dighef.vanpro
pi'ié, nziddaginaal it., waarbij n nael zékere pleg- Grand pr-, groot-priorij; verblzl f eens groot rrrioors..
tigheid wordt genoodigd. -- PRiL., in., -E, f. Ge
Priuiage, ni. [filar.] In de Levant z. v. a.
;

friet genoeg vooruit, hi is niet voorzigtig genoeg.

Prév u, e, adj. (en ?part. passé van prévoir):
Malheur pr-, vooruitgeziene, voorziene ramp f.
Priaiii, m. [11. n.] Zeer schoone vlinder met

,

gast, llenoodsgde jij. en f.: Etre du hombre-vragde
(les priés, tot de genoodigden behooren. — Cet

lininnie est ne prie, z. E. -- [Bist.] Conseil des
piiés, z. PREGADI.

Prie-Dieu, in. Bid- of knielbankje n., bidstoel m.
(Plug. Des Arie- Dieu.)
filer, V. a. Bidden, een gebed doen. Je pile
Dice, ik bid God. Pr- le lout-Puissant, le Seigneur Jésus Christ, la salute Vierge, den Almagltihe, den fleer Jezus Chí°istus, de heilige Maagd
bidden. — In deze beteekenis dikwijls zonder voor
Passer la nuit it pr-, den nacht niet bidden,-werp:
in 't gebed doorbrengen. Pr- humblement, avec
coiifiance, véderig, met vertrouwen bidden. Prpour ses enneinis, voor zijne vijanden bidden. PrPour les niorts, voor de dooelen bidden. — Bidden,
soseeken, verzoeken, als eene gunst vragen: Pr(In de faire une chose, (le r endr e en service,
remmand verzoeken iets te doen, eerie dienst te bewijzen. Je ne vous prierai plus de rien, ik zal u
o111 niets meer verzoeken, vragen. - —(ain.) Je jeul
ai prié coy rime Dieu, comme pour Dieu, ik heb
er hem op mijne knieën, op het dringendst out
-

lgesrneekt.

-- Pr- qn. de sore désïuonneur, iemand

orrmz iets oneerends, iets schandeljjksvragen. -- (Loc.
fain.) C'est le pr- de son désllonneur, met zulk een
verzoek moet azen hem niet aan boord komen, daarvan
wil hij niet hoores. (Deze zegswijzen zijn verouderd.)
— Je vous prie (als belee/'dheids-form.), ik bid u,
wees zoo goed, ci, lieve: hannes-mol ce livre, je

vous prie, el lieve, geef ne dat boek, wees zoo

goed snij dat boek te geven. — Ook als eene soort
van bedreiging of bevel flebézifJd: Je sous prie que
cela n'arrive plus, ik verzoek u, dat dit niet weir
gebeure. Douceinent, je vous prie, zacht wat, als
't u belieft. — Verzoeken, noodigen, uitnoodigen,
vragen: Pr- qn. ii diner, iemand ten eten vragen.
(Men zegt ook Pr- (ju. de diner. wanneer de uit
toevallig, zonder eenige pligtpleginq ge--riodgn
schiedt.) Pr- qui ' ure voce, ii une fête, iemand
opl eene bruiloft, op een feest verzoeken. — (Loc.
1)r(1v.) Qui va a noses sans pr- etc., z. NOCE. 11
ne prie pas comme it joint les mains, hij is zoo
,vroom niet, als hij lijkt. Ce nest pas pour avoir
toujours prié Dieu, dat (die straf) heeft h.ij om
zijn goeddoen niet gekregen. La viande ne prie
point les Bens, de maaltijd is alles behalve uitlokkend. — SE PRIER , v. pr. Elkander noodigen: Its
se lont prié à diner. — gebeden, gesmeekt worden:
Dieu dolt se pr - en esprit et en véi ité, men moet
God in geest en in waarheid aanbidden-. — Se faire

pr-. Aimer à se faire pr-, zich laten bidden, ge-

vraagd willen zijn. II mime a se faire pr-, hij wil
gaarne bij herhaling gevraagd zijn.
Prière, f. Gebed n.: La pr- du niacin, du soir,

het ochtend-, het avondgebed. Fair e sa pr- , ztre
en pr-, zin gebed doen, bidden. Livre de pr-s, gebedenboek n Dieu exauce les pr-s desjustes, God
verhoort de gebeden, de smeekinflen der regtvaardigen. — (fain.) Courte pr- pénètre les kleur, z.
.

151)1E d'assurance.

Prihnaire, adj. Eerst, van den eersten graad,
primair: Ecole pr-, Enseigneinent of Instruc-

tlon pr-, z. ECOLE, ENSEIGNEMENT. — ( Astri Pianètes pr-s, hoofdplaneten f. pl, (in onderscheiding

van planètes secondaires, biplaneten of manen).
— [Iiot.] Branches pr-s, hoofdtakken m. pl. —
Oorspronkelijk (z. v. a. prinlitif , pr imordial) : [Géol.}
Terrains pr-s, oorspronkelijke , eerste of grond
eerste of oudste gebergten ri. pl. —-gebrtn,d
[Polit.] Asserllee pr-, grondvergadering f. (waar
bijeen korven om de kiezers te benoemen.-indeburgs
Trilnat, rim. [H. eeel _) Opperste of voornaamste aartsbisschop in een rijk, eerste landskerkvoogd,
p'ríncas, primaat m. — Pr- de Pologne, prinrr,aat van Polen, hoofd des senaats, die gedurende
de tusschenregeringen 't bewind voerde. — In 't hedendaagsche Griekenland: titel der aanzienlijkste
ingezétenen eener stad, eener provincie: Les pr-s
de Spezzia, de notabelen van Spezzia. — liet komt
ook als adj. voor : Archevêque pr-, Prince pr-,.
aartsbisschop-, prins-primaat. — Priuuates, in,
Zpl. [H. n, ] Eerste klasse f. der zoogdieren (waar
Linnéus den mensch, de apen, de makis, de-in
vleermuizen, en zelfs de luiaards en vliegende makis plaatst). — Prirnatial, e, adj. (pr. t=c) Tot
den primaat belioorend: Siége pr-, prirnaatszetel m.
Eglise pr-e, priinatische kerk f. (Plur. ni. primatiaux.) — Priniatie, f. (pr. t = c), Waardig
primaat, primaatschap, primaat n.----heidf.van
Regtsgebied n. van eenes primaat; -- zetel desregtgebieds; — huis, paleis n. van den primaat. —
PrirnauYté, f. Eerste, hoogste rang, voorrang m.
La pr- du page, de opperhoofdigheid van den paus.
-- Contester la pr-, den voorrang betwisten. —
[Jeu j Voorhand f ., regt van eerst te spelen. Tirons
b qui aura Ia pr-, laat ons om de voorhand loten,
zien wik wie eerst zal spelen. Gagner de (of par)
pr-, in of door de voorhand winnen; (fig.) iemand
voorkomen, hem eene vlieg afvangen: Je voulais
acheter vette maison, mais on ma gagné de pr-, ik
wilde dat huis koopera, maar men is mil vóórgeweest.
Prime, adj. Weleer in de dageljksche taal gebruikt voor premier, eerste: La pr- verdeur de
fade, de eerste, volle bloei des levens. — [Agric.
Fruit pr-, vroegrijpe vrucht f. — Het komt ook
voor in prime-abord, prime-niorue, prime-saut en
prime-sautier. (z die woorden beneden.)
PRIME, f. [Catll.] Eerste der uurgebeden, eerste
biduur n., (les morgens te 6 ure. -- [Anc. astr.] La
lure est en pr-, de maan is in haar eerste kwartier. -- [Corn.] De aller/ijnste spaansche wol f. —
[Escr. j Eerste positie of stelling, p r i m e, p r i e in f.
Garde, Esctocade de la p-, stelling, stoot van de
Iprimne. — [G éom.] Zestigste deel n van een' graad,
iiiinuut f. — Tiende deel eener eenheid, inz. van
den duim bi landmeters. — Vierentwintigste deel
van een grein. (In geene dezer 3 laatste beteekenissen wordt het woord meer gebruikt.) — [Impr.j
Eerste bladzijde f. van ieder gezet en gedrukt vel.
,

_PRHAIE ABORD
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— [Jeu] Vier kaarten van verschillende kleur,
maar die evenveel punten tellen (in 't zoonenoemde
omb%clu-spel,waarin'men slechts vier kaarten krijgt).
La grande pr- , de oroole prime (van meer dan
dertig oogen). La petite pr-, de kleine prime (van
minder dan dertig oogen of punten) . — [Joa ill . ]
Half doorschijnende steen, die tot basis of matrijs
voor de kristallen dient en verschillende namen
krijgt volgens zijne verschillende kleuren.— [Pèclhe]
Sardines de pr-, tegen den avond gevangen sard' jnen m. pl. (in tegenstelling met sardines d'auhe,
-die tegen den ochtend gevangen zier). Morues de
pr-, versche zoutevisch, eerste labberdaan in. —
[Tech.] Houten of ijzeren priem ni. der suiker
— [Venen.] DE HAU TE PRIME , loc.-ra(j`indeus.

adv. Dadelijk, terstond, op staanden voet.
PRIME, f. P r e us i e f., verzékeringspi' js, assurantie -prijs n., het geld, dat reen voor de verzekering van een huis, een schip, enz. betaalt, assuranbie-premie, premie van assurantie (prime d'assurance). -- Premie f., datgene, wat hij wijze van
aanmoediging in zaken van handel, en industrie,
enz. wordt uitgereikt. Pr- d'importation, d'exportation, premie van witvoer, van invoer. — Pr- de
loterie, loterij -premie. — [Fin.] Marché -a pr-, han
koop rn. op premie, verhandeling op tijd van-delof
e/fecten, waarbij het den kooprer, voor eene door
hein te betalen premie, vrij staat om op den bepaalden tijd (Ie gekochte effecten al of niette nemen.

Prune-abord (de), loc. adv. ([am.) Eerst,

etanvankelijk, bij den eersten opslag : De pr- je

le prenais pour on autre. — Prune-nmoriie, f.
[Pèche] , z. V. O. Morues de pr-, z. PRI iE.
Filmer, V. a [Jeu] Den eersten rang of de eerste
plaats in 't kaatsspel bekleeden, 't zij door den bal
uit te slaan of hem te ontvangen, p r i ni d r e r^. —
(fig.) De eerste zijn, den voorrang of de eerste plaats
hebben, anderen te boven gaan, oueï-tr'd jfen, uitmunten, p r' i m é r' e n. Vouloir toujours pr-, altijd de
eerste, nornmer één willen zijn. Pr- dans la convei'sation, den hoorsten toon in 't gesprek voeren. (;'est
surtout au jeu quit prime, in 't spel vooral overtreft hij alle anderen, is hij de baas, munt hij uit.
-- tlolnere primo entre (of sur) tous les poètes,
homerus bekleedt onder alle dichters den eersten
rang, staat aart 't hoofd der dichters. — PniMEI,
V. U. Overtreffen.' Ce jeune écolier prime tous ses
C amer ades, die jonge scholier steekt al zijne mak
loef af. -- [Jur.] Pr- rlu. en hypothéque,-kersd
eerie oudere hypotheek of kusting dan een ander
hebben. — [Mar.] Pr- la marée, vóór het tij uitwerken; ook: den stroom dood zeilen. -- SE PRIMER,
V. pr. Overtro/Jen worden. — Elkander overtre/[en:
C'était à qui se primer ait, zij wedijverden om 't

zeerst am elkaar te overtreffen.
j- Priuierain, e, adj. Eerst, oorslrronkelijk,
-

oud: I1 rétablit la pr-e sainteté de i'Eglise,

Priwerole, f. [Bot.] , z. v. a. PISSI MEVERE.
Prime -sant (de), loc. adv. F"luks, terstond.
Prime-sautier, ière, adj. Vlug van begrip en vaardig van voordragt; — kort van beraad,
kort van stof, de eerste opwelling of -inn ev-ing volgend.
Primeur, f. Eerste tijd m. (der rijpheid van
fruit, groenten, bloemen). Les fraises, les pomines
de terne sont ehères dans leur pr-, de nieuwe,
,eerste aardbezien, aardappelen zijn duur. -- Ook
van 'wijnen gezegd: Quelques sins sont bons dans
leur pr-, sommige wijnen zijn terstond na den
oogst goed, laten zich reeds zeer jong drinken. —
PRI.MEURS, in. pl. De eerste vruchten , groenten,
bloemen, cle eerstelingen: Les pr-s sont couteuses,
de eerste vruchten, enz, zijn duur. — (fig.) Toutes
les pr-s plaisent et surtout celles du coeur, alle
eerstelingen behagen, en vooral die van het hart (de
,eerste opwellingen van vriendschap, liefde).
Prionevère, f. [Bot.] Sleutelbloem, voorjaars,leutelbloein, p r i m u l a- v e r i s f. (ook Fleur de
coucou, koekoeksbloem f., Oreille d'ours, beerenoor n. en Herbe a la paralysie, kruid tegen ver
Bouquet de p-s, ruiker ti,-tarnig,eh).
van sleutelbloemen . -- PRLIIEVERE , f. (bij de 1ca-

dérni.e is het m.) Begin der lente. — -t- Primevert, m. Eerste lentegroen n.
Primicériat, in. Waardigheid f. van oudste,
can deken of eersten kerkheer, p r i tn'i c e r i a a t n.
— Primicier, m. [H. n.] Oudste, deken in.,
eerste domheer bij een sticht, p r i in i c é r 'i u s m.
.(ook princier geheeten).

—
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Prisnidi, nn. [Cliron.] Eerste dag eenei dérade
in den fransch-republikeinschen almanak.
Primigène, adj. [Bot..] Oorspronkelijk, niet
door kruising van aanverwante soorten gekweel t.
Plantes pr-s, stamplanten f. pl. — Priuuine, t.
[Bot.] Eerste omhulsel n. van 't planteneitje. —
Primnipare, aclj. [Méd.] b'emme pr- of als subst.
e>;IMMIVARE , f. Voor het eerst barende vrouw. —
Primiparité, f. Eerste bevalling f., toestand in.
eener eerstbarende.
Primitif, lye, adj. Oorspronkelijk, aanvonkelijk, allereerst, oudst: Le monde pr-, de eerste
wereld, de wereld in haren eersten toestand. L'Eglise pr-ive of La pr- Eglise, de eerste, oudste kerk.
L'innoeenee ps -izve, de oorspronkelijke onschuld f.
— Titre pr-, eerste oorkonde, stichtingsoorkonde f.,
oudste document n. -- [Arith.] Nombre pr-, z.
S OMBRE . — [Bot.] Plantes pr-ivies, of als subst.
PRIMITIVES, 1. pl. Stainplanlen f. pl. (planten prirnigènes). — [Géol.] Terrains pr-s of primaires,
z. PRIMAIRE. -- [Gram.] Mot pr-, of als subst.
PRIMITIF, m. Wortel- of stamwoord, grondwoord n.
Ce pr- a beaucoup de dérivés, dit stamwoord heeft
vele afgeleide woorden. Temps pr-s d'un verbe,
rjrondtiden van een werkwooril, die, waarvan de
andere tydvor,nen afrleleiJ worden. --- Langcue
pr-lye, oorspronkelijke, eerste taal, stam- of grond
welke men onderstelt het eerst gesproken,-tal,die
van c Bene andere afgeleid te zijn. — [Phys.] Cou-

leurs pr-ivies, grondkleuren, prismatische kleuren,
regenboogkleuren, de 7 enke lvoudige kleuren, waaruit het daglicht bestaat en die zich in 't prismabeeld
of het kleuren-spectrum en in den regenboog ver toon.en. — Primuitiveineitt, adv. Op oorspronkelijke wijze, art vankeljk, oorski'onkeh ?c: Ce mot
a été employé pr- dans on sens beaucoup plus
restreint, dit woord is oorspronkelijk in een' veel
beperkter' zin gebruikt. — 5 Prianitivité, f. Oor° spronkel jkheid f.
Primo, adv. (latin) Eerstelijk, vooreerst, ten
eerste, in de eerste plaats.
Pr inlogéuiture, f. (Jul.] Eerstgeboorte f.,
eerstgeboorterert (droit d'a ±nesse). Succeder par ordre de pr-, naar orde van eerstgeboorte opvolgen.
--- Esau vendit sa pr- pour un plat de lentilles,
L'zau verkocht zijn eerstneboorteregt voor eenen

schotel linzen.

Primordial, e, adj. Liet eerst in volgorde,

oorspronkelijk, oudst, z. v. a. r niui'ru'. — [Bot.]
Feuilles pr-es, eerste, reeds aan 't zaadpluimpje
zich vertoonende blaadjes n. l,l. (Plur. gin. prilnordiaux.) — Primnortliaieinent, adv., z. V. a.
PRIMITIVE_11ENT. — Priinordialité, f., z. v. (1.
PR1MITIV-1TÉ.

Priinuzlaeées, f. pl. [Bot. j Sleutelbloemcoorten f. pl., de familie fifer sleutelbloemen (prinievères).
Priii, adj. ni. (oudtijds voor premier gebruikt)
[Pécliej Filet pr-, vijgetouw n. — [Tech.] Prliie. z. PRItiFILE .

Princard, ni. [ U. II.] Volksnaam van den z in
(pinson).
Prince, M. Vorst, prins: . voir accès auprés
du pr-, toegang tot den vorst hebben. II a su plaire
au pr-, iti heeft den prins weten te beliacien.
G'est un pr- d'Allernagne, 't is een duitsch,e prins.
Les pr-s du sang, de prinsen van den bloede. Pt'héréditaire, erfprins. Pr- royal, kroonprins. Prde l'empire, rjksvorst. Pr- electeur, keurvorst.
L'ernpereur 1'a élevé b la dignité de pr-, de keizer
heeft hein tot den vorstenstand verheven, tot prins
gemaakt. — (fain. et iron.) Land du pr-, de bezorger, handlanger der geheime vermaken van een'
vorst of hooggeplaatst' persoon, 's vorsten regterhand. — Pr-s de l'église, kerkvorsten (kardinalen,
aartsbisschoppen en bisschoppen). — Le pr- des ténébres, des enters, de vorst der duisternis, de;'
hel (de duivel). — Eerste ira rang, in bekwaaniheid: Le pr- des poètes, des orateurs, des philosoplies, de vorst, het hoofd, de voornaamste tier thickIers, der redenaars, der- wijsgeeren. St. Pierre et
St. Paul furent les pr-s des apétres, Petrus en.
Paulus waren de voornaamsten, de hoofden, de
vorsten der apostelen. — (Loc. prov.) Les pr-s ont
beaucoup d'yeu . et beaucoup d'oreilles, de vorsten hebben overal oogen en oores (door hunne
spionnen). Les pr-s out les bras longs of les mains
longues , de vorsten hebben lange armen (hune
rnagt reikt ver'). -- Vivre en pr-, vorstelijk, prach-

i4)'
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tig leven. Etre vêtu en pr-, als een vorst gekleed
gaan. — Ce sent jeux de pr-s qui ne plaisent
qua ceux qui les font, of enkel: Ce sont jeux de
pr-s, dat zijn vorstenspelen: daarbij bekommert men
zich weimg of niet om de schade, die anderen
daardoor kunnen lijden. C'est un bon pr-, 't is
een goede ziel. — Princeps , adj. (latin) (pr.
---cèpse), z. EDITION. --- Princerie, f., z. v. a.
PRIMICERIAT.

— t ( iron.) Vorstel ke rang m.,
,

waardigheid f.; — vorstel'gke manieren f. ijl. —
Princesse , f. Vorstin, prinses f. Pr- royale,
kroonprinses, gemalin van den kroonprins. — (lig.
et fam.) Faire la pr-, de prinses, cie groote dame
uithangen of spelen, voorname manieren, een' weid schen staat ten toon spreiden. — [Hort.] Pr-s, of
als adj. Haricots pr-s , prinsessen - boongin f. pl.
Amandes pr-s , prinsessen -ainandelen m. pl. (niet
zeep' gemakkelijk te breken dop). —Pi incier, adj.
Vorstelijk, prinselijk: I)ignité pr-ière, prinselijke
waardigheid. Droíts pr-s, vorstenregten n. pl. Ab ha)-e pr-iere, abdij, waarin alleen vorstendochters
worden oi.;genornen, vorstelijke abdij f. — Avoir
une maison pr-lire, op een' grooten voet leven,. —

PRIíNCIER, til., z. PRIMICIER. —

Princillon, In.

(iron.) Prinsje n., vorst van een' zeer kleinen Staat;
arme vorst iii.
Principal, e, wij. Voornaamst, aanzienlijkst,
hoofdzakelijk, eerst in zijne soort, p r i n ci p a a l:
i%ia pr-e obligation, mijne voornaarnsle verpligting.
C'est lá son pr- défaut, dat is zijn voornaamst
gebrek, zijn hoofdrrebrek. Les points principaux
dun traité, de voornaamste, hoofdzakelijke punten
ran een verdrag , van eerie onderhandeling , de
hoofdpunten F. pl. — (Lno. proza-. et fig.) C'est la
- pièc e t u say dat is hoofdzaak, daar komt
het op cyan. -- i Géonn.i Axe pr- d' une ellipse,
groote as eenei' ellips. — [ Jul.] Conclusions pr-es,
hoo f deischen iii. pl., hoofdvorderingen f. pl. (in tegen-stelling iiiet conclusions suhsidiaires). z. ook
LOCATAIRE, OBLIGE. — [ Log.]

Proposition pr-e,

hoofdvoorstel n. (waarvan de andere afhangen).
Idée pr-e, hoofddenkbeeld n. — [ Mus.] Partie pr-e,
eerste of hoofdpartjj f. Violon pr-, Clarinette pr-,
obligaat - viool, - klarinet f.
Principal, iet. Het voornaamste, gewigtigste,
belangrijkste, de hoofdzaak: Le pr- dolt toujours
aller avant i'accessoire, de hoofdzaak moet altlid
vbur de bijzaken paan. -- Iloofiisom f., rentegevend
kapitaal n.: Payer , Renmbourser Ie pr- et 1intérèt, de hoofdsom en den interest betalen, afdoen.
Hoofdzaak f., hoofdpunt, p r i n c i p a a l -[Jur.] n.
— Hoof cd n. an een gemeente- rollegie in Frankrijk ,
rector, principaal. — Weleer in 't algemeen gebé zitd voor
superieur, patron,nlandataire, opper ste, patroon, lastgever, principaal. — PRINCIPAUX, M.
pl. iroornaamsten, aanzi nljksten: Les pr- de ia vil le, de aanzienl(jkste personen, notabelen der stad.
Principale ,t, ni. t-let rector schap Jo een fransch
gemeente- coller5ie. (Men zegt ook principalité.) --Principalennent, ede. Voorname/ijle, vooral,
inzonderheid, bovenal, hoofdzakelijk: Je recommancle ii mes enfants pr- la crainte de Dieu, ik
beveel voor'namel'ijk aan mine kinderen de vreeze
Gods. 11 s'y applique pr-, hij legt zich hoofdzakel k daarop toe. -- Pritacipalité, f., z. PRINTCIP ALAT. — Prineipat, iii. Vorstelijke waardig
[H. roan. j Waardigheid, van prins des-heidf.
senaats, _p rincipa a t n. --- -i [Hist.] Le pr- de
Catalogue, het vorstendoorn Catalonië. — Prineipautè, f. Vorstelijke waardigheid f.: I1 aspire à
le pr-, hij streeft naar de vorstelijke waardigheid.
— Vorstendom, prinsdom n.: Eriger une terre en
pr-, een land tot een vorstendom verheffen. —
[Théol.] Pr-s, vorstendommen, 3e der negen enge-

lenkoren.
Principe, m. -Eerste oorzaak F., oorsprong m.,
begin n . (in dezen zin alleen van God gezegd) :
Dieu est le pr- de toutes choses, Ie premier pr-,
le souverain pr-, God is de eerste oorzaak, de opperste oorzaak van alle dingen. -- [Cbim.] Grond
enkelvoudig, niet ontleedbaar ligchaam, be--stof,
gipsel, bestanddeel n. Pr-s Motifs, actieve of werkzame beginselen (die op andere werken). Pr-s passits, passieve of lijdende beginselen (op welke andere inwerken). Pr-s immédiats, nadere bestand
pl. — [ Phyrs.] Grondstof f., grondbe--rlen.
standdeel in Selon quelques philosophes les atomes sort les pr-s des corps, volgens sommige wijs-
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geeren zien de atomen de grondbestanddeelen, de
eerste beginselen der ligchamen. Pr- vital, levens
Grond m., natuurlijke oorzaak, grond -beginsl.—
beginsel n. Le pr- de la chaleur, du-orzakf.,
mouvement, de grondoorzaak der warmte, der beweging. — Pr-s, eerste beginselen ii. pl., gronden in.
pl. , grondbegrippen , eerste voorschriften n. pl.
eenei wetenschap of kunst. Les pr-s de la géométrie, de la niusique, de eerste gronden of beginselen der meetkunde, der toonkunst. — Beginsel n.,
oo rsprong m., oorzaak f :

Ramener chaciue chose

a son pr-, elke zaak tot haren oorsprong terugvoeren. Examiner une chose dans son pr-, eerie zaak
in haar beginsel onderzoeken. Attaques one er
dans son pr- , eene dwaling in hare oor -reu
aantasten. — Beweegoorzaak, beweegreden,-zak
dlr fveêr I. van 's rnenschen hamdelingen: L'amour-propre est le pr- de presque toutes nos action s, de eigenliefde is de Brij fveêr van schier
al onze daden. — Grondwaarheid, eerste waarheid f. ( duidelijker dan oenige andere ), grond
nl. Poser, Etablir un pr-, eerie grondwaarheid-slag
vaststellen. Partij• dun pr-, van eerie grondwaar held uitsaai.— Gedragsregel, grondregel m ,, waar
handelt, beginsel, p s' i n ci p e n. Etre fi--narme
dele a sett l,r-s, getrouw aan zijne beginselen zijn.
Avoir pour pr- de ne jamais taire la vérité, tot
grond- of gedra.r sregel hebben, nooit de waarheid
te verzwijgen. I1 fait tout par pr- d'honneur, hij
doet alles uit beginsel van eer. — (absol.) Avoir des
pr-s, goede beginselen, principes hebben, goede regels van zedeleer, van godsdienst volgen. — 11 est
de pr- que..., 't is een. vaststaande regel, een aangenoinen beginsel, .dat... Partant du pr- que..., oir
clen voorgrond stellende, can 't beginsel uitgaande,
dat... – DES LE PRINCIPE, lor. (ide. Van den beginne af, al dadelijk: J'ai vu dés Ie pr-, que eela
n'abouiirait i? lien, ik heb van den beginne af jjezien, dat die zaak op niets ou uitloopen.

Prineipesgluse, adj. (iron. et dénigr.) Voi'ste-

lijk, clen. vorst behoorend. -- Principicule, rn.
(iron.) Prinsje n., onbeduidende, onnaagtige vorst nl.;
--- jong prinsje.
-s Prineipier, v. n. Beginselen of eerste groneien b jbren'jen, principes leer en. — Net part. passé
kwam ook als adj. voor: Jeune homme been prin-

cipié, jongeling snol goede beginselen. --- [Chum.]

Principes pr-s, uit gron,clsto/fen zamen jestelde bestanddeelen n. pl.

Prit3cipion, Vrincipiot, m. (iron.) Vorstje,

prinsje n., vorst van een' kleinen Staat.

Prinfilé, m. [Tech.] Ponst gesponnen tabak Iii.
Pringalle of Pringole, f. [Anc. mil.] , z.v.a.
ESPI\GOLE.
Prinos, m. (pr. - noce) [Bot.], z.v.a. CASS1NE.

Printanier, ière, 0(1, . Tot de lente bel2oorend: i%Iois pr-, lente- of voorjaarsmaand f. Saison
pr-ière, lentesaizoen, voorjaar n., lente f. Fleur
pr-ière, lentebloem f.—Etolles pr-s, voorjaarsgoed nn.,
ligte stoffen, die men in de lente draagt : — Printanière, f. [Cuffs.] Soep f. van voorj aarsgroenten. — [ii. n.] Wijfjes zijdeworm m. -- [Manuf.]
Voorjaarsstof f. (Etolfe printan ière) .
Printemnps, m. Lente f., voorjaar n. Un prpluvieux, eene regen lente. Un beau jour
de ps-, een schoone lentedas. — (poét.) File n'a vu
que quinze pr-s, Zij is niet ouder dan vijftien jaar.
11 refine on éternei pr-, on pr- perpétuel dans ce
pays, in dat land- heerscht eene altijddurende, ona fciebroken lente. -- (fig.) Le pr- de l'age, de lea
vie, de lente des levens, de jeugd.
Priocère, adj. [H. n.] Net zaagvormig getande voelhorens. — PRIOCERES , m. pl. Kevers met
zaagvormig getande voelhorens, zaaghorens m. pl.
— Priori, m. [11. u.] Vaam van verschillende
kaapsche stormvogels (pétrels), momot m. — Prionarithe, a(j. [Bot.] 1VIet zaagvormig getande blocmess. — Prione , m. [H. n.] Woudkever rn.
met zaagvorrmirie voelhorens. ---Prioniens, m.pi.
Woudkeversoorten f. pl. —Prionocte, asij. [Anal.]
Zaagvormig. -- Prionorarnphe, adj. [H. n.(
Met zaagvormig getanden snavel. — PRIONTOR 111PHES, m. pl. Zaagsnavels m. pl. — Prionote, n3.

[H. n.j , z. v. a. TRIGLE.
Priorat, m. [H. n.] Prioorschap, p ri o r a at n.,

waardigheid f. van prioor of priorin;—tijdduur m.

zijner of harer ambtsbediening.
Priori (a-), loc. ode.'. (latin.) Uit het vooraf-
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gaande, uit een aangenomen beginsel (afgeleid of stuk n. — Bille en pr-, maakbare bal in. — Lacher
bewezen); van voren, vooruit, door zich zelven of pr-, loslaten (wat men gegrepen had). Les dogues
uit verstandsgronden erkend ( zonder ervaring), d'Angleterre ne lachent jamais pr-, cle engelsche
doggen laten nooit den gegrepen buit los. 11 s'était
a priori ( het tegengestelde van a posteriori)
Raisonner a pr-, gevolf;trekkingen 2 priori maken. emparé de ce biera, mais on lui a fait lacher pr-,
Priorite, f. Voorrang, voorgang m. (ten op- hij had dit goed bemaritigd, maar men heeft het hem
zigte van tijd - of rangorde) , eerstheid 1.; liet ouder weer doen loslaten, teruggeven.. -- (bij uitbreiding)
of vroeger zijn, prioriteit f. Pr- d'hypothèque, Les deux armées se sopt hattues totmte la journie
voorrang van hypotheek of trusting. Pr- de date, sans lacher pr-, de beide legers hebben den geheevroegere danteekening f. — Voorregt n. van eerst len dag gevochten, zonder 't op te geven. Its ont
te spreken, van het eerst zijn gevoelen te uiten en disputé longtemps, sans qu'un decix nit voulu 1ftin behandeling te doen nemen (inz. in politieke ver - cher pr-, zij hebben lang getwist, zonder stat een
gaderingen). Avoir la pr-, het eerst aan de beurt van hen wilde toegeven of 't wilde opgeven. —
Pr- d'eau, 0/leiding van water (eenei rivier, eens
zijn (om te spreken, om zin advies uit te brengen)
L'amendement proposé par ce député à la pr- sur vijvers enz., om b. v. een' molen in beweging te
tous les autres, het sloor dezen afgevaardigde brenc.en); het aanleggen van een afleidingskanaal;
voorgestelde amendement moet váár alle andere be- het dus afgeleide water. -- Pr- d'armes, het ophandeld worden. (eer m. vatten der wapenen, om dienst te doen; ook, en
Pririt, m. [H. n.] Afrikaansche vliegencan- doorgaans: het opvatten der wapenen tot oproer.
Pris, e, adj. (en part. passé van prendre): Ville
ingenomen stad f. -- Poissons pr- dans les
filets , in de netten gevangen visschen m. pl. —
Vaisseau pr- de came, de gros temps, door stilte,
dooi storm overvallen schip n. Valour pr- sur le
fait, op de daad betrapte (lief m. — Du lait pris,
gestremdemelk f. De Thuile pr-e, gestolde olie f.Mesure pr-e trop taal, te laat genomen maatre
m. Parti pr-, z. PARTI. — inn homme pr- cle-gel
Vin, een beschonken man. — Enfant pr- par les
yeux, door den schijn verblind, bedrogen kind n.
Tout le monde y aurait été pr-, iedereen zou zich
daarin bedrogen, vergist hebben. I1 a été pr- pour
dupe, men heeft hem beet gehad, bedrogen. — Personne Bien pr-e dans sa taille, welgemaakt of Raai
gevormd persoon m. _kvoir la taille Bien pr-c. Etre
cie taille Bien pr-e, eeil e welgemaakte gestalte I iben.
Cheval biera pr-, paard met fraai lij f n.—C'est autant de pr- sur l'ennemi, z. ENNE11I. -- Ook als
subst. ['feel,.] Les pris, de zwarte punten in 't
patroon des lintwerkers (in tegenstelling met de
witte, die laissés heeten). — t (Loc. fig. et faun.)
II a lair d'un premier pr-, hij ziet er uit, als of
hij zijn zondagsoortje versnoept had,.
Prisable, adj. (woord van J. J. Rousseau)
Prijzenswaardig (appreciable).
Prisage, nl. Het schatten, waardéren, p ri
séren of'taxéren.
Prise, f. Met nemen, innemen, vangen, vatten
enz.; inneming, wegneming, verovering, bemagliging, gevangenneming, przismaking; — cle genomen
zaak, vangst f., buit, roof, prijs m. La pr- dune
place de guerre, het innemen, de bemagtig ing eeneg
vesting. La pr- d'un vaisseau, de wegneming, ver
een schip. La pr- d'un verf, het van--overinga
gen van een hert. Ce vaisseau a fait plusieurs
pr-s, dat schip heeft verscheidene prijzen gemaakt.
— (Loc prov.) Tons les jours de chasse ne sopt
pas des jours de prise, elk schot is geen eendvoeel: men nmag niet verwachten, dat alles ons ge
zal. --- Bonne, Riche pr-, goede, rijke prijs,-lukenz
buit of vangst. Amener sa pr- dans un port, zijnen prijs in Bene haven binnen brengen. Il est entré Cant de pr-s, er zijn zoo en zoo veel prijzen
opgebragt. Capitaine de pr-, prijskapitein. Déclarer an navire de bonne pr-, een schip prijs ver
Ce poète a pris son sujet d'un-klaren,—(/1g.)
auteur oublié, sela etait de bonne pr-, die dichter
pr-e,
,

,

heeft zijn onderwerp uit een' vergeten schrijver
renomega, dat was prijs, dat was een goede vond.
-- Middel onz aan te grijpen of te vatten, handvatsel n., vat m., houvast n. Ce vase est tout
vond, it na point. de pr-, die vaas is geheel rond,
er is geen houvast of vat aan. Les lutteurs se

frottaient d'huile, afin de doneer moms de prsur eux, cle worstelaars wreven zich met olie in,
om minder vat op zich te geven. — (fig.) Le remorcis na plus de pr- sur cette áme endurcie, de
wroeging heeft geen vat meer op die verharde ziel.
Trouver pr- sur qn., vat op iemand krijgen, gele genheid vinden om hem te berispen, hem iets betaald
te zetten, hein te schaden, enz. Donner pr- a la satire, au ridicule, zich blootstellen om gehekeld, bespot te worden. Donner pr- sur soi, vat op zich
geven, zich bloot geven. — Être en pr-, in gevaar

zijn om genomen te worden, bloot staan voor iets.
Etre hors de pr-, buiten bereik zijn, veilig zijn,
niet genomen kunnen worden.— [Jeu] Pièce en pr-,
neembaar stuk. Pièce hors de pr-, niet -neemnbaar

Etre condamné a mort pour pr- d'arines, ter dood
veroordeeld worden wegens gewapend verzet of oproer. -- Pr- d'habit, aanneming van een geestelijk
ordeskleed: J'ai été present 11 la pr- d'habit de sa
coeur, ik was er bij, toen zijne zuster het geestelijk kleed, aannam, non werd. — [Jur.] Pr- de
corps, lijfsdwang m., in hechtenis neming I. op
regterljk bevel. — Pr- à par tie, verhaalzoeking f.
of verhaal n. op den regter. — Pr- de possession,
bezitneming f. -- Twist m., geschil n. Avoir unie
pr- aver qn., een geschil met iemand hebben. -En venir aux pr-s, handgemeen worden. Etre of
En etre aux pr-s, handgemeen zijn, slaags zijn,
aan 't vechten of slaan zijn; — (bij uitbreiding)
met elkander aan het twisten., aan 't harrewar
zijn, elkan(.Ii-' in 't haar, in 't vaar i' ater zit--ren
ten. Mettre det .- perronnes aux pr-s, twee menschen tegen elkander in 't harnas jagen. — (fig.)
Etre aux pr-s aver la mauvaise fortune, met den
tegenspoed worstelen. Être aux pr-s ave( la snort,
met den dood worstelen , op sterven liggen; in
doodsgevaar verkeeren. Hoeveelheid, die men
op eens van geneesmiddelen, droogerijen, enz. gebruikt, dosis f.: Prendre une pr- de rhabarbe,
eene dosis rhabarber innemen. — Pr- de tabas,
snuifje n. Prendre one pr- de l abac, een snuifje
nemen. — [Man.] Pr- d'essai, muntproef f., munt
toetsing. — [Mach. á vapeur] Pr- de-stukn.er
vapeur, stoomleibuis f., de pijp of buis, c'ie den
stoom uit den ketel naar de stoomkast voert, om
van daar in den cilinder te treden.
Prise, e, adj. (en part. passé van priser) : Nieubles mal pr-es, verkeerd geschatte of gewaardeerde meubelen n. pl. -- Ouvrage fort pr-, zeer geschat of op prijs gesteld werk n. — Prisée, f.
Schatting, waardering, p r i..s é r i. n g f.; prijs m.
of waarde f., waarop iets geschat is. Faire la prdes nleubles, huisraad, meubelen waardéren. Ce
tableau est vendu au dessous (le la pr-, deze schilderij is onder de waardéring verkocht. Cola est
demeuré pour la pr-, dat is voor den gewaar deerden prijs verkocht. — (Loc. prov.) Elle est demeuree pour la pr- (van eene oude vrijster, die
weleer menige goede partij heeft afgeslagen), z ij is
blijven zitten , omdat niemand haar goed genoeg
was. — Het snuiven. — Priser, v. a. Schatten.
w.^aardéren, den prijs of de waarde van iets bepalen, tax e r en, p r i s é r e n: Son pèré a prisé les
livres, zijn vader heeft de boeken gewaardeerd. Prune maison, een huis waardéren. -- II prise trop
sa marchandise, hij waardeert zijne koopwaar te
hoog; (fig.) hij laat zich te veel gelden. — Schatten,
hoogachten; op prijs stellen: On prise beaucoup ce
prédicateur., men schat dien predikant hoog. —
PIUISER , V. n. Snuiven, snuif gebruiken: Avoir l'habitude de pr-, gewoon zijn te snuiven. Une femme
que prise, eene vrouw, die snuift. — SE PRISER,
V. a. Gewaardeerd, geschat worden. -- Zich zelven
hoogschatten, veel waarde aan zich zelven hechten: Cet homme se prise beaucoup et ne prise
guère les autres, die man houdt veel van zich zelven en weinig van anderen. — Priseaur, ac/i.
Schatter, waardeerder, p r i s ee r d e r n. — .1ls
adj.: Commissaire pr- (vroeger Huissier pr-), ambtenaar, die bij inventarissen de bi openbare veiling
te verkoopen goederen waardeert. — PRISEUR, m.,
-ELISE, f. Snuiver m., snuifster f.
Prisinatique, adj. [Géom.] Kantzuilig, in
den vorm van het prisma, prisma -vornmicl, p r i .s-

-
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in a t t s c h. -- [Phys.] Couleurs pr-s, prismatische
kleuren f. pl. (ook couleurs primitives geheeten, z.
PIIIDIITIF) . — P^ïsinatisation, f. [Phvs.] Ontbinding f, van het daglicht door middel van het
prisma; -- toestand m. van het dus ontbonden
licht, p ris m a t i s á Hee f. -- Prismatiser, v.a.:
Pr- la lumière, het licht door het prisma ontbinden. — Het part. passé is ook adj._ Lumière pris-

mat is e, ontbonden, g eer r° i, s 7rá a t i s e e r d licht n.
-- Prisnmatoearpe, adj. [Bot..] Met .prisma

z. v. a.

vruchten. — PRISM.ATOCARPE, in. [Bot.] -vormige ,
MIIROIl de Vénus . -- Prisniatoïde, adj.

[Minér.] h^enigzins prima-vorrnig, naar een onvolkomen prisma gelijkend. --- Prisme, m. [Math.]
Kantzuil , hoe/dfje zuil, een lf.gchaam, begrensd
door drie of meer parallelograinmen als zijvlakken
en dooi twee gel'(ike en evenwijdige drie- of veel
als grondvlakken, prisma n. — [Phy s.]-hoekn
Langwerpig, driekant, zeer glad geslepen glas of
kristal, inz. tot breking van het licht in zeven ver
gekleurde stralen.. — (fig.) Re arder a-schilend
travers un pr-, de zaken beschouwen in 't licht
van onze vooroordeelen of hartstoriten, door een
prisma, door een bril kijken. Le pr- de 1'amourpropre, de gril m. der' eigenliefde. — Prisiné, e,
adj. [ 1inPr.] Tot den prisma.-vorm gekomen. —
%'risnnoïde, adj. Prisma-vorntig. -- Als subst.
m., Z. V. a. PRISiE.

Prison, f. Gevangenis f., gevangenhuis n., ker-

ker ni. Pr- d'Ftat, staatsgevangenis. Pr- pour dettes, gijzeling f. Pr- militaire. kr'ggsgevangenis, lol
gevangenis, p7 r' i s o n F. Mettre qn. en pr-,-litare
iemand in de gevangenis zetten. Soms peine de pr-,
op kei kerstra f. — (Loc. prov.), z. A:►TOUR, GRA(:iEtiX. L(='e dan la prin de saint Crépin, zeer
naa uwe seizoenera aanhebben. -- (fig.) Le corps est
la pr- de 1'1me, het ligchaam is de kerker der ziel.
Gevangenzetting , gevangenschap, gevangenis f..
Etre eondamné P six niois de pr-, a one pr- perpétuelle, tot zes maanden, tot levenslange pecanpenis veroordeeld zijn. — Prisonnier , ni.,
-ière, f. Gevangene, gekerkerde m. en f. Pr- pour
crime, pons délit, pour Pette, gevangene voor rnisdaad, voor vergrijp, voor schuld. -- Pahl des p r-s,
brood voor de gevangenen, dat de ,Staat hun dage

verschaft. --- Pr- d'Etat, staatsgevangene. Pr--lijks
de ucr're, krfjrisgevangene. — (Loc. prov. et fam.)
Faire un pr-, iets eten, terwijl men voor en na
een glas wijn drinkt. — liet wordt ook als ar_lj.
gebruikt: Etre pr- sur parole, gevangen zijn op
zgn woord van eer. Se constituer pr-, zich vrijwillig in arrest begeven. — Prisonnières, f. pl.
[Corn.] (voormalige) Zijden stoffen f.pl., door•schijllend en ligt als gaas.
Pristigastre, nl. [II. n.] Zaagbuik nn. (van 't
haringgeslacht). — Pristipliore, m. [1-l. n.] Blad-

zaagwesp f.

Privahte, adj. Mak te maken, tembaar (van
dieren). Animal, Oiseau pr-, snak te naaken dier n
vogel n1.
1- Privanee, f., z. v. a. PRIYAtiTE.
Privatif, ave, adj. [tram.] Beroovend, de
afwezigheid of het tegendeel eener eigenschap aan
i v a ti e f: La particule in est pr-ive-duien,pr
dans inanimé, inconstant.— Mot pr-,of als
subst. PRIVATIF , R). Woord, dat eerie beroovende
partikel voorop heeft, privatief woord n. -- [Anc.
algèb.J Quantite pr-ave (nu négative), ontkennen
grootheid f. -- [inc.] Geheel uitsluitend: Article-de
pr-, uitsluitend artikel n. -- Privation, f. Vrij
onthouding , onttbdrinq 1'.: S'imposer des-wilge
pr-s, zich ontberingen opleggen. — Vivre de pr-s,
zich vele noodwendige dingen ontze hijen; ook: vele
noodwendigheden missen.' -- Gebrek aan 't nood
gemis n.: Etre dans la pr- de toutes-zakelij,
choses, aass alles gebrek hebben. — Berooving f.;
verlies n., ontbering, derving f. van 't geen men
moest of kon hebben: La pr- rte la vue, de l'ouie,
't verlies of de ontbering van 't gezipt, van 't gehoor. La pr- dun privitége, de derving, het ver
een voorregt. Pr- des droits civils, ver -liesvan
intrekking der burgerregten. — (Ans. prat.]-lies,
Ontzegging, verbeurdverklaring f. — Privativement, adv. BD uitsluiting (zelden voorkomend
dan in): Pr- a tout autre, met uitsluiting van ieder ander.
Privanté, f. Overgroote remeenzaamheid, eer trouwelijkheid, vrijheid, inz. die, welke een man
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zich omtrent eene vrouw veroorlooft: Se permettre cerlaines pr-s, zich zèkere vertrouu'elsjkheden
of vrijheden veroorloven.
Privé, e, (en part. passe van priver): Homme
pr- de sa raison, van zijn verstand beroofd man.
Corps pr- de sépultln'e , van begrafenis verstoken lijk n. — Oiseau pr-, makke, tamme vogel in.
— ( jig. et fain.) Défiez-vous de eet Domme, eest
un canard pr-, wacht u voor dien man, 't is een
lokvogel. (De uitdrukking is verouderd.) — (fam.)
Ce domestique se rend un pen trop pr-, avec ses
maîtres, die bediende maakt zich met zijne meesters wat al te gemeenzaam. (In dezen zin weinig
sneer gebruikt, .
PRIVE , E, adj. Niet openbaar;
bijzonder eigen; verborgen, geheim, heimelijk; ----(in tegenstelling met het openhuiselijk
ombteloos,
bare en algemeene), p ri v a a t : Sacrifier l'intérèt
pr- a l'intérêt public, het bijzonder belang aan 't
algemeene opofferen. Avoir des vertus pr-es, huiselijke, stille, verborgen deugden hebben. De son aintorité pr-e, op zijn eigen gezag. — (Prat.] Agir en
son propre et pr- nom, in zijn' eigen eiaam, voor
zijn' eigen persoon handelen, optreden. Acte sous
seing pr-, onderhandsche acte f. — Conseil pr- of
Conseil d'Ftat pr-, geheime raad, geheime staats
m. -- Uomme pr-, ambteloos, p r i v a a t man.-rad
Vie pr-e, ambteloos leven, privaat leven. -- ppaV , m. Sekreet n., bestekamer f., geheim gemak
privaat, privé. (Men zegt nu liever Lieux of
Cabinet d'aisances.) -- Vertrouweljkheid, gemeen
Etre a son pr-, bij zijne vertrouwde-zamheidf.
vrienden zijn. (1n dezen zin buiten gebruik.)
t Privémm ent, adv. Op gemeenzame, vertrouwae lijke wijze, op een' vertrouwden voet.
Priver, V. a. Berooven, ontblooten, onttrekken,
ontzetten van 't geen iemand bezit of bezitten moest.
Pr- qn. de ses biens, de sa charge, iemand van
zijn ambt ontzetten,, van zijn goed berooven. Cette
fluxion 1'a privée de la vile, deze zinking heeft
haar von 't gezigt beroofd. Pr- qn. de sa libertd,
de ses (halts de citoyen, iemand van zijne vrijheid
berooven, van zijne biergerreppten ontzetten. -- Mak
of tam maken (van dieren sprekende). Pr- une
perdrix, Lin n'moineau, een' patrjs, eerie musch mak
tnakesm. --- sr PTIIVEII, v. pr. Zich berooven, zich
versteken: Sc pr- de tout secants, zich van alle
hulp versteken. -- Zich onthouden, zich antbérin!;
opleggen: 11 salt se pr- de Bien des chosen, h ij
weet zich van veel dingen te onthouden. Se pr- de
vin, zich van wijn onthouden. — Mak, gemeenzoom worden. Le tigre ne se privy pas, de tijger
laat zich niet mak of tam maken.
Privilége, ni. Uitsluitend voordeel n. , aan
iemand toegekend voorr'ebt, v rij heid f., eigen refit n.;
— vrijheids- of verlofsbrief . vorstelijke vergun ningsbrie f m., p r iv i 1 d g i: e n. Nos loss actuelles
out aholi la plupaart des pr-s, onze tegenwoordi e
wetten hebben de meeste p'iviligitn afgeschaft.
Excercer uil pr-, van ee n privilergie, preferéntie of
voorregt gebruik maken, — Produire no pt•-, een'
vrijheids- of vergunningsbrief voor den dag brengen. — Les pr-s de la noblesse, de voorregten van
den adel. — [Jut'.) Avoir un pr-, eenti pre fe rentie, eene bevoorregte hypotheek of kusting heb bQ}2. — La raison est un pr- qui distingue les
honsgees de la bête, de rede is een voorreep, dat
den nnensch van het dies' onderscheidt. — II a le
pr- de faire dans cette maison tout ce qui lui
plait, hij heeft de vrijheid in dit huis te doen, wat
hein behaagt. La vieillesse donne des pr-s, oude
lieden mogen veel doen, wat anderen niet vergund
is. — Privilégié, e, adj. (en part. passé vas
privilégier) Een privilegie of voorzegt bezittend,
bevoorregt, g e p r i v i 1 e g i ë e r d: I1 v avast autrefois des marchands pr-s, er waren eertijds bevoo+',
repte kooplieden. --- Cas pr-s, z. CAS. — Lieu pr-,
vrijplaats f. (.vaar men voorheen voor de algemeene
policie veilig was). Jour pr-, dag, waarop iemand
om schulden niet gegijzeld kan worden. — Créaneier pr-, bevoorregte, preferente schuldeischer ni.
Créance pr-e, preferente, voorgaande schuldvordering f. -- L'homme est une créature pr-e, de
niensch is een bevoorregt wezen. --- Les vieillards
lont pr-s, de oude lieden hebben een' vrijpas, mogen meer doen dan anderen. — Ook als subst. om.
en í'. Bevoorregte, geprivilegiëerde m. en f. Ii n'
a point de pr-s levant Dieu. — Privilégier,
v. a. hen privilegie of voorregt verleenen. — SE
--
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rRIVILÉGIER, V. P. Bevoorregt of geprivile iëerd
worden.
Prix, m. Prijs m., waarde f. Pr- modique, matige prijs. Acheter qc. au pllls haut pr-, iets voor
den hoogsten prijs koopen. 11 Ia vendu à bas pr-, hij
heeft het voor een' lagen prijs, goedkoop verkocht.
Aclieter au vil pr- , au pr- courant, au pr- de
inarché, à pr- lixe, voor een' geringen prijs, spotprijs, voor den inkoopprijs, voor den marktprijs,
voor den bepaalden of vastgestelden prijs koopera.
A quel pr- nie céderez vous CO drap ? voor wel
prijs wilt gij mij dit laken geven > Nous som--ken
mes convenes du pr-, wij zijn 't over den prijs
eens geworden. — Ce drup est de pr-, dit laken is
van waarde, is kostbaar. Vendre qe. a non pr-,
iets onder de waarde, met schade verkoopeen. Ces
mnarchandises sont hors de pr-, deze koopwaren
ziiii buiten prijs , hebben geenen bepaalden iflijs.
Achetez -ie à quelque pi- que ce soit, is tout pr-,
koop het, voor wat prijs liet ook moge zijn. —
(Loc. fans. et prov.) Je vous le donne pour le ptqui! iii ; coute, ik verhaal het u, zoo als ik 't gehoord heb. Pr- fait, vaste, gezette, vastgestelde prijs.
-- (Loc. prow.) C'est on pr- fait, comme celui des
petits pàtes, z. PáTÉ. — Sans pr-, beneden den gewonen of beneden eiken prils: Les elfets publics
sopt sans pr-, de e fecten hebben geen prijs, worden niet gezocht. -- In omgekeerden zin beteekent
sans pr-, ook: van hooge, onbetaalbare waarde: Ce
tableau de Raphael est sans pr-, die schilderij van.
Rap/tact is onbetaalbaar. --- (jig.) C'est on botanic
sans pr-, 't is een man van onschatbare verdienste.
— (Loc. prov.) Chacun valut son pr-, er is niemand
of hij heeft eerre goede zijde. — Cela vaut toujours
son pr-, dat behoudt altijd zijne waai de. -- Prijs,
al ?vat het kost om een of ander voordeel te ver
dezen zin meestal dooie 't voorzetsel „l-krijgen(
voorafgegaan): Je refuse vos services aa ce pr-, ik
'weiger uwe diensten tegen dien prijs. Acheter in
victoire an pr- de son sang, de overwinning ten
koste (niet opo/fering) van zijn bloed koopera. —
Prijs in., waarde, verdienste f. van een' persoon;
voortre/fel jkheid f. eenex zaak: C'est un homme Klont
on ne connait pas Ie pr-, 't is een man, wiens
waarde, verdienste men niet kent. Le pr- du temps,
de In vertu, de waarde des tijds, der' deugd. —
Pr s in., eereloon n., uitgeloofde belooning f.: Le prde la course, de prijs van den wedren, van de
harddraverij. Le grand pr-de peinture, de groote
prijs van de schilderkunst. Proposer un pr-, eenen
prijs uitloven. Décerner, A.dj uger, Donner le pr-,
den vrijs toekennen, toewijzen, uitreiken. On fern
derrnain la distribution des pr-, morgen zullen (Ie
pr(zen worden uitgedeeld. — Un pr- de la loterie,
een prijs in de loterij. — Rernporter le pr-, den
prijs behalen, wegdragen ; — ( fig.) alle anderen
overtreffen: Partout ou vette jeune femme se houve, else remporte Ie pr- de la bu.auté, overal waar
die jonge vrouw zich bevindt, draagt zij den prijs
der schoonheid weg, roemt men haar als de schoonste. — Loon n., belooning in 't algemeen, vergelding, --- straf f. La vertu trouwe son pr- en ellemèr le, de deugd vindt haar loon in zich zelve. —
11 a recu le pr- de ses forfaits, hij heeft het loon,
de straf, de vergelding voor zij°ne wandaden ciekregen. La mort fut Ie pr- (te sa fidélité, de dood was
het loon, de vergelding voor zijne trouw. — cm .
PolIR PRIX, loc. adv. liet eerie bi 't andere vergeleken, in vergeljkina met elkander , alles tegen
elkander opgewogen: !i- pour pt• -, ee drup est plus
vlier que ce velours, naar verhouding is dit laken
duurder dan dat fluweel. Pr- pour pr-, eet hornme naut son frère, alles in aanmerking genomen,
weegt deze man tegen zijn' broeder op. — AU PRIX
DE. loc. prép. In vergelijking van, vergeleken bij,
ten aanzien van, met betrekking tol: Le plonib est
vil an pr- de lor, het lood is gemeen, vergeleken
bij het goud. — ia TOUT TRIX, h)c. adv. In weérwil
van alles, wat het ook kosten moge: I1 voulait exdcuter son projet a tout pr-, hij Wilde zijn planten
uitvoer brengen, wat het ook kosten mogte.
Proae ore , nl. [Ant.] Redenaar, spreker in.
van eerie bezending.
Proapodose, f. [Rhét. ene.] herhaling van
het eerste woord aan 't einde van den zin, proapódosi.s f.
Probabiliorisnie, in. [Tliéol.] Leer f., vol
welke trien, op straffe van zonde, verpligt is-gens
f

,
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om in elk geval niet eens waarschijnlijke, maar de
waarschijnlijkste partij te kiezen , p r o b a b i t i o
-rismun.—Pobalriste,m4nhger dier leer, p ro b a b i l i o r i s t fn. — probabiiisine , m. ['I'héol.] ilIeeningsgeldigheid f., de
verderfelijke jezuletische stelregel, volgens welken
de enkele meening, dat eerie daad welti.gt goed kan
zijn, reeds genoegzaam is om haar te ondernemen;
ook: waarschijnlijkheidsleer f., volgens welke er geene
volkomen zekere kennis, ?naar alleen waarschijnlijkheid zou te verkrijgen zijn , p r o b a b i l i s in u s n.
— Probabiliste, in. Aanhanger van dien stel
i l i s t m. — Pro--reglofvandi,pb
babilité, f. Waarsch jnlrlkheid, schijnbaar/meid f.,
schijn in. van waarheid : I1 n'y a pas de pra
dit, er is geene waarschijnlijkheid in 't geen
hij zegt. Tout cela repose sur ene pr-, dit alles
rust op een' schijn van waarheid. — [Math.] Calcut des pr-s, waarschijnl kheids-berékeniiiq, kans berekening f., inz. toegepast op 't berekenen der
kansen van winst of verlies in de hazard- spelei,
in de loten en, in 't vestigen can lijfrenten, enz. --[Théol.] Opinion, Doctrine sur la pr-, z. v. a.
PROBA ILIS3IE. — Probable, adj. Waarschjnlik, schijnbaar waar of op de rede ,gegrond; —
vermoedelijk , onderstelbaar. Opinion pr- , waai'schijnlijk gevoelen n. — ii est pr- qu'il viendra, het
is waarschijnlijk, dat hij zal komen. — Ook als
subst. ni.: Préférer le certain an pr-, het zékere
boven 't waarschijnlijke verkiezen. — Probableinent, ode. Naar alle waarschijnlijkheid, waaischienlijk: 11 perdra pr- son procès, hij zal waar
,

proces verliezen.

-schynlijkz

Probante, adj. [Prat.] (alleen voorkomend iii:)
Pièce pr-e, bewijsstuk n. Raison pr-e, overtuigen
reden f., bewijsgrond lei. En forme pr-e, in den-de
regtsvorrn, in den echten, behoor/ijken vorm.
-1- Probatif, ive, adj. Bewijzend, wat bewijzen kan. — Probatiorn, f. [H. rel.] Proeftijd iii.,
die 't noviciaat voorafgaat; ook: de tijd, van 't noviciaat (vgl. NOICIAT). — Probatigaie , adj.
[.H. sainte] : Piscine pr-, of als subst. PROBATIQUE, f.,
z. PISCiNR. -- Probatoire, adj. Tot bewijs dienend:Acte pr-, bewijsstuk n., bewijsschrift n. (Deze
uitdrukking is verouderd.)
Probe, adj. Braaf, regtschapen, eerlijk, vroom:
Holmne, Coeur pr-, regt.rchapen man m., hart rr.
— Probité, f. Braafheid, eerlijkheid, regtsch,azpenheid, goede trouw, opregtheid, vroomheid, deugd
f.: La pr- est i'attachement a toutes les-zarneid
vertus civiles, de regtsch.apenheid is de verknocht heid aan alle burgerlijke deugden. Etre fiddle faux
devoirs de la pr-, aan de pli-gten der eerlijkheid getrouw zijn. C'est nn homme de pr-, 't is een oprept, regtschapen, eerlijk man.
Problématique, adj. Twijfelachtig, betwijfelbaar, onzeker, onbeslist, onuitgemaakt; raadselachlig, dubbelzinnig, p r o b l e in á t i s c li.: Tout ce qui
souffre le pour et le contre avec une presque égale
vraisemblance, est pr-, al wat het nor en tegen
met eerie bikans gelijke waarschijnlijkheid toelaat,
is onbeslist, problematisch. — Cette nouvelle est
fort pr-, dit nieuws is ;-eer twijfelachtig. — Conduite pr-, dubbelzinnig, raadselachtig gedrag ii. -Problét natiquentent, adv. Op onbesliste, onzékere, twijfelachtige wijze.
Probléiiie, in. [I)idact.] Voorgesteld vraagstuk n., welks oplossing volgens she regelen der wetenschap verlangd wordt, strjdvraag f., te on/binden opgave f.,voorstel,probléina, probleemcc.
Pr- de physique , de mathématiques , voorstel.
vraagstuk uit de natuur- of wiskunde. Eésoudre
un pr-, een voorstel oplossen. L'aigdbre vous donnera in solution de ce pr- , de algebra zal is dit
voorstel oplossen -- Twijfelachtig voorstel of
vraagstick, waarvan enen zoo wel het voor als het
tegen kan staande houden; in 't algemneen: al wat
inoeijelijk te doorgronden is, raadsel n. C'est encore un pr- de savoir laquelle de ces deux formes de gouvernement est in meiheure , 't is
nog eerie vraag, een twijfelachtig vraagstuk, een
problema , welke van deze -twee reciéringsvormnena
de beste is. — L'homme eat pour lui-mème usa
brand pr- , de tactisch is zich: zelven een groot
raadsel. Cette conduite esl, un pr-, dat gedrag is
een raadsel, laat zich, meelijk verklaren.
Proboseéphalé, e, adj. [H. ».] Met eenei
snuit- of troinpvormig verlengden kolf (van inse.-c-
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ten). -- Proboseide, f. [I-1. n.] T mp of snuit m.
der tweevleugelige insecten. — We leer in de na
historie en in 't blazoen van den snuit-turljke
des olifants gezegd. — Alssubst. m.: Snuitworm m.
(een ingewandsworm van vele dieven). -- Proboseidé, e, adj. Tromp- of snuitvormig. —
Proboscidien, ne, adj. Met snuitvormig ver
neus . — PROBOSCIDIEreS, m. pl. Snuit- of-lengd
trompdieren n. pl. (olifanten, mastodons). — Proboseidifere, adj. Eenen tromp of snuit dragend.
— Proboscidiforme, adj. Tromp- of snuit
-- Prolboscirostre, m. Snuitvormige-vormig.
kop m. van sommige insecten.
Proeataretique, adj. [Méd.] Voorbeschik
gelegenheid gevend (prédisposant): Cause pr-,-kend,
gelecenlreid gevende oorzaak f. (eener ziekte).
Procathartique, adj. [Méd.] Vooraf zuiverend of puegérend: Renrede pr-, buikzuiverend
middel n. uit voorzorg_
Procédé, ni. Handelwjjs, manier f. van doen,
van handelen, gedrag n. van den eenen persoon
jegens den anderen: Cest un étrange pr-, dat is
eene vreemde handelwijs of manier van doen. J'ai
éprouvé de sa part de mauvais pr-s, hij is op eene
slechte wijs met mij te werk gegaan. -- Zonder
bepalend woord gebruikt, heeft het in 't enkele.
dooi °qaans een kwaden, in 't meervoud een' ,goeden
zipt: Votre pr- met tout le monde contre vous,
uw verkeerd gedrag maakt iedereen u ongene(;en.
Cet homme ne' connalt pas les pr-s, die man kent
zijne wereld niet, heeft Beene manier van leven,
weet niet wat men in de maatschappij elkander
schuldig is. Ii se pique de pr-c, hij beroemt zich op
wereldkennis, hij wil een man zijn, die zijne wereld kent. -- (in wetenschap en kunst) ilandelwljs,
werkmanier f. om iets uit te voeren: Pr- chimique, chirur ical, chemische, chirurgische werkma
Se servir dun nouveau pr-, zich van eene-nier.
nieuwe werkmanier bedienen. --- [Bill.] Lederen
dopje op het dunne einde van de queue of den bil
doorgaans pommerans geheeten. — PRO--jartsok,
CEDE, E, adj. (en part. passé van procédér) (zelden als zoodanig voorkomend dan in): [Prat.]
Bien jugé et mal pr-, goed gevonnist, maar tegen
den regtsvorm gehandeld (vgl. JUGS). -- (lam.)
Taut fut pr- que l'on convint que..., er werd zoo
lang over en weder gepraat, dat er eindelijk bepaald werd om... (Deze uitdrukking is verouderd.)
Proeéder, v. n. Voortkomen, afkomen, voort
zijn' oorsprong nemen. Sa maladie pro--spruiten,
cede de rotte chute, zijne ziekte komt uit dezen
val voort. Cela procède d'une autre cause, dat
spruit uit eene andere oorzaak voort. -- [Theol.]
Le Saint-Esprit procède áu Père et du Fils, de
H. Geest gaat uit van den Vader en den Zoon. -Te werk gaan, handelen; overgaan: I1 faut pravec ordre dans l'examen de cette affaire, men
moet met orde in het onderzoek van deze zaak te
werk gaan. Finissons ceci, et puis nous procèderons an reste, laat ons dit eindigen, en daarna
zullen wij tot het overige overgaan. Pr- par ordre,
aver ordre, met orde, geregeld te werk gaan. Sa
manière de pr- est étrange, zijne handelwijze is
vreemd. -- [Prat.] Pr- an jugenzent dun proces,
tot de behandeling van een regtsfleding overgaan.
On procèdera á la vente des livres, men zal tot

den verkoop der boeken overgaan. — Een proces

of regtsgeding voeren, p r o c e d é r e n: Pr- contre
qn., tegen, iemand procedéren, iemand in 'r^egten
vervolgen. — Pr- criminellement contre „qn., iemand
wegens lijfstraffelijke zaken voor 't gerept vervolg e n . — Pr- militairement contre qn., op inilhtaire
1vVze, met voorbijgang van de gewone regtsvormen,
met iemand te werk gaan. — [Litt.] Een' geregelden gang hebben, planmatig bewerkt zijn: Ce
poème procède bies, er is plan en orde, een goede gang in dit dichtstuk. (In deze beteekenis wordt
het woord weinig gebruikt.) Cet orateur procède
par pr-s, die redenaar spreekt in goed gebouwde,
welafgeronde volzinnen.
Procédure, f. Regtshandel ni., regtspleging,
regtsvordering, regterlijke behandeling eener zaak,
p r o c e d u r e f. Pr- civile, burgerlijke regtspleging
of regtsvordering f. Pr- criminelle. lij stra/felgke
regtsvordering, strafvordering. -- Gezamenlijke
stukken en papieren eener refltszaak, proces -stukken n. pl.: On a mis l.oute la pr- entre les mains
tie 1' vocat, then heeft al de proces - stukken in

handen van den advokaat gegeven. -- Procédurier, iére, adj.: Homme pr-, of als subst PROCEDURIER, m. Bedrévene in den regtshandel; ---(fam. et iron.) vriend van pleiten; twistziek mensch.
— (van zaken sprekend) Den regtsgang vertragend: Forrrialités pr-ières, formaliteiten of vormen,
die den regtsgang vertragen.
Procéleusmatique, ad.j. et subst. m. Vers
o f versvoet m. van tt korte lettergrepen. —-lidn.
Vers n., dat uit 3 zulke voeten en een tribrachps
of anapa'st bestaat.

Procellaire, f. [ii. n.] Wetenschappelijke
naam des stormvogels (pétrel). — Stormmeeuw f.
— Procellariés, In. pl. Stormvogels m. pl..
stormvogelsoorten f. pl.
Procello, m. [Tech.] Puntig ijzeren werktuig
met eene veer (bij spiegelmakers in gebruik).
Procéphalé, e, adj. Met duidelijk, kennelijk
hoofd (van weekdie ren); ook z. v. a. 31ACROCEPHALE.

Procérité, f. (oud woord, door nieuwere schrijvers weder gebruikt) Hooge wasdom m., slankheid f.

Procés, m. Regtszaak, zaak f., geding, re gt_s-

geding, pleidooi n., regtshandel m., pleit, p ro c é s it.
Pr- civil, criniinel, burgerljjk, lij fstra ffelzjk geding.
Avoir un pr-, Etre en hr-, een proces hebben, in
regtsgeding zijn. I1 lui a fait un pr-, hij heeft hem
een geding aangedaan, in repten vervolgd. I1 a
perdu son pr-, hij heeft zijn proces verloren. Ral
een proces op nieuw weir beginnen.-lumernp,
Instruire un pr-, z. INSTROIRE. z.

ook COUR, CR©C,

PENDANT. Sans forme de pr-, zonder vorm van
proces, buiten regtsvorm. — (fig.) Zonder omsta>rdigheden of complimenten. — (lit,.) Faire le pr- It

qn., iemands proces opmaken, hert beschuldigen.
veroordeelen (omtrent iets dat h ij gezegd of gedaan

moet hebben): Vous arrives ia propos, none vous

faisions votre procès, gij komt van pas, wij maakt en, juist uw proces op. C'est un misantrope qui
ferait le pr- an genre humain, hij is een menschen
hater, die het geheeie menschengeslacht den oorlog
zou aandoen..- Ook van zaken: On faisait Ie prIt votre livre, quand vous avez para, men sprak
het oordeel uit over uw boek, toen gij verscheen t.-II a gagné le pr-, zijn ondernemen is hem gelukt.
-- (Loc. prov.) Faire un pr- sur la pointe d'une
aiguille, om een wisjewasje, om een' speldeknop,
om eene kleinigheid twisten. — Gezamenlijke stukken of schriften n. pl. van een regtsgeding. (Men
zegt liever pièces). --- [Anat.] Uitstek n. van een
been (apoph'- se); voortzetting, verlenging f. van
een of ander deel: Pr- papillaires, de uiteinden
der reukzenuwen. --- [Chir. anc.] Handelwijze,
werkmanier f. (procédé).
Processif, ive, adj. Pleitzuchtig, pleitziele:
C'est no homme fort pr-, 't is een pleitzuchtig mams.
Procession, f. Plegtige optogt m., feestelijke,
statige omgang, inz. bij de katholijken, hetzij in
de kerk of daarbuiten, plegtige kerk- of bedevaart,
p r o c é s s i e f. Voir passer la pr-, de processie of
den optogt zien voorbij gaan. La pr- du Saint-Sacrainent, de processie -met het Hoogwaardige. -(Loc. prov.) On ne peut pas sonner les cloches ei
aller a la pr-, men kan niet op twee plaatsen te
gelijk zijn, men kan niet twee (onvereenbare) dingen te gelijk doen. — (lig.) Lange volksrij f. op de
straat of op den weg: On dirait une pr-, 't lijkt
wel eene processie. — [Théol.] Pr- du Saint-Esprit, voortdurende uitgang des Heiligen Geestes uit
den Vader en den Zoon. — Processionnaire,
adj. [H, n.] : Chenilles of als subst. PROCESSIONNAIRES, M. pl. Processie-rupsen f. pl. (die, als
zij op voedsel uitgaan, in twee of drie lange evenwfjdqe lijnen optrekken). — Processionnal
(min gebruikel ij k Processionnel), m. [Liturg.]
Gebeden -, gezangboek n. voor processiën. (Plu ?'.
Des processionnaux.) — Processionnellenment, adv. In processie, bij wijze van statigen optogt of omgang. -- ^ Processionneur, ni.,
-ease, f. IJverig volger m., ijverige volgster f.
der processen.

Proeés-verbal, m. Schriftelijke nederstelling
of uiteenzetting van een voorval, de van ambtswege
nedergeschreven toedragt f. eener zaak, p 9 , o c e sv e r b a a 1 n. — Dresser, Rapporter un pr-, een
proces - verbaal opmaken, inbrengen. — Le pr- dune
assemblée, de notulen eener vergadering. – Procés-verbalïser, V. n. Proces-verbaal opmaken
Prochain, e, w j. Naburig, nabijgelegen, naa. t

--

PROC AINEMMENT

(van de plaats); -- aanstaand, eerstkomend, toekomend, eerstvolgend (van den tijd); — ophanden,
nabij (van te gebeuren zaken). La ville pr-e, de
naburige stad f. Le village pr-, het nabijgelegen
dorp n. Relacher au port le plus pr-, inde naaste
haven binnenloopen. — Le mais pr-, de volgende,
eerste of toekomende maand f. La semaine, Lannée pr-, de toekomende week f., het volgende jaar n.
— Son départ est pr-, zijn vertrek is ophanden,

fera pr-, dat zal eerstdaags geschieden. — [Prat.]
Au terme pr- venant, op den eerstkornenden termijn.
Proehe, adj. Naast, naburig, nabijgelegen (van

onteerd; vgl. PHILOMELE).

Procoinbant, e, adj. [Bot.] Nederliggend,
ter aarde vallend: Tige pr-e, stengel m., die zich
uit zwakte op den grond uitstrekt.

de plaats); -- aanstaande, nabij (van den tijd); —
naast, naauwverwant (van familie-leden). Les maisons qui lon t pr-s de In viile, de huizen, die nabij

Procomnnissaire, m. [H. eccl.] Plaatsvervangend kommissaris, pro-c o m m i s s a r i u s in.

La ville la plus pr-, de naaste stad

(die echter nog vrij ver af kan liggen, terwijl
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4fgekondigd worden. -- Zich zelven uitgeven voor,
:ich noemen, zich opwerpen tot: Its se proelainaient les réformateurs du gout. — Het part.
rassé is ook adj.. Loi proclamee, afgekondigde
vet f. Roi pr-, uitgeroepen koning m.
Proelitique, actj. [Gram. grec.] Het accent
)p 't volgend woord verschuivend, p r o k lit i s c h.
Proelive, adj. [Didact.] Voorovergebogen,
5,ellend. -- Oudt ij ds: genegen, geneigd. — Proelivité, f. I-Jelling; neiging T. La pr- dune colline, de a fhellinq van een' heuvel.
Proené of Progné (pr. prog-né) (poét.) De
zwaluw f. (naar Progne, dochter van Pandion.
die, naar luid der Myth., in eene zwaluw werd
veranderd, nadat zij haren zoon Itys geslapt en
hem toebereid aan haren geniaal Tereus opgedischt
had, uit wraak dat deze hare zuster Philomele had

nabij. — [Théol.] Occasion pr-e, naaste aanleiding
tot zondigen, verzoeking: Eviter les occasions pr-s,
de naaste aanleiding tot zondigen vermijden. —
PEOCHAIN, m. Naaste, evennaaste, evenmen sch ni.:
Aimer son pr- comme soi-même, zijnen naaste als
zich zelven beminnen. L'amour du pr-, de liefde
tot den evenmensch. — Proelhainemnent, adv.
Weldra, binnen weinig tijds, eerstdaags: Cela se

de stad staan,

PROCT R,.AT -EUR..

Procondyles, m. pl. [Anat.] Vingerbeen

la

ville prochuine op weinig_ afstands, la ville 'mi sine op nog minder a/stands ligt). — ,L'hiver est
pr-, de winter is nabij. — Cyst ma pr- Parente,
zij is naauw aan 7n1/ verwant. Son plus pr- parent, zijn naaste bloedverwant. Its ne sauraient
être plus pr-s parents, zij kunnen geen nader bloed
zijn. — PROCHES , m. pl. Bloedverwan--verwant

ten, naastbestaanden, magen m. en f. pl., bloed
pl. en bloedvriendinnen f. pl. Un de-vriendm.
mes pr-s, een mijner bloedverwanten. - PROCHE, adv. Bij, nabij, digit bij: II demeure ici pr-,
tout pr-, hij woont hier digt bij, zeer digt bij. —
DE PROCHE EN PROCHE, loc. adv. At voortgaande,
van de eene plaats of van 't eene voorwerp naar
een naastbijgelegen plaats of voorwerp, de eene
voor en de andere na, na elkander. Il va mendier
de pr- en pr-, hij loopt van huis tot huis bédelen.
Couper le bois de pr- en pr-, den eenen boom na
den anderen vellen, stam voor stam omhouwen.

Faire des conquêtes de pr- en pr-, de eerie ver-

overing na de andere maken, het eene land na 't
andere veroveren. -- (fig.) Allengs, trapsgewijs,

langzamerhand: De pr- en pr- it est parvenu a
une grande fortune, hij is trapsgewijs tot een groot
vermogen geraakt. PROCHE DE, lor. prép.

pl., die zich aan de middelhand aansluiten.-tjesn.
Proconsul, m. [H. rom.] .l(getreden consul m.,
die eene provincie bestuurde, stedehouder, p r oe o nsu 1 m. — Ook de titel van zékere regenten,
die men in buitengewone omstandigheden te Rome
aanstelde en wier magt die des dictators nabij
kwam. — Proeonsuulaire, adj. Den proconsul
betre ff'end: Dignité pr-, waardigheid f. van proconsul. — Provinces pr-s, door proconsuls bestuurde provinciën f. pl. — Proconsdilat, m.
Waardigheid f : , ambt Il. van proconsul; — tijd
zijne ambtsbediening.
-durm.van
Proconrs, m. [Anc. cout.] Weideregt n. in
eens anders weiland.

Procrastination, f. Uitstel n. tot morgen,
vertraging , verschuiving f. (ajournement) . —
Proerastiner, v. a. Tot den volgenden dag ver
uitstellen, verschuiven.
-schuiven;
Proeréation, f. Teling f., het telen, inz. van
kinderen. — Proeréer, v. a. Telen, kinderen
telen, verwekken of voortbrengen. — (absol.) Les
animaux dorment, mangent, procréent etc,, de
dieren slapen, eten, planten hun geslacht voort
enz. — SE PROCREER , v. pr. Geteeld worden., -

Bij, ligt bij, kort bij, nabij:

[Prat.] Enfants pr-s
en légitime manage, in wettig huwelijk verwekte
kinderen n. pl. Les hoirs procrées de son corps,

de stad, dan bij het bosch gebeurd. — In gemeen-

Proeruste, nl. [H. n.] Lederkever ni. — (Jig.)
Lit de Pr-, bed van Prokrustes, elke willekeurige

Il demeure pr- de in
porte, h2,1 woont digt bij de poort. Cela est arrive
plus pr- de la ville que du Pois, dit i.e digter bij

zaaien stijl wordt de verzwegen: Pr- les quais,
Pr- les rerrmparts.
Prochronisane, m. (Chron.] Vervroeging f.,
fout in de tijdrekening, waardoor eene gebeu rteni.s
,

vroeger geplaatst wordt, dan zij zich heeft toege-

dragen, p s' o c h s' o n i s m u s m. (in tegenstel/int

paranaclironisme).
Providence, f. [Méd.] Uitzakking, doorzak

met

uittreding van eenig ligchaamsdeel, inz. var-king,

de iris (z. v. a. CHUTE).

Proef; ale, f. [H. n.] Lantaarndrager in. (POR
LAKTERNE, ook mouche veilleuse).
-TE
Procillon, m. (fain.) Onbeduidende regtszaak f.
klein proces n.
Proela maten r, m. [Didact.] 4fkondiger.
uitroeper In. — Proclamation, f. Uitroeping
afkondiging, openbare bekendmaking, p roc 1 a in
Ii e. La pr- de l'empereur, de uitroeping tot kei.
;

u2Ie pr-, eene afkondiging doen. La pr.
de la paix, de bekendmaking van den vrede. Lr
pr- des hans d=o manage. . de afkondiging, het af.

zee. Faire

lezen der geboden van twee verloofden. -- Het ge,
schreven of gedrukte stuk, (lat afgekondigd, wordt.

Rédiger une pr-, eerie proclamatie opstellen. —
Proelanie, f. Openbare biecht f. bij sommige
kloosterorden (bij de bernardijnen en feu,illante^

proclamation gebeden). — Proelanner, V. a

Openlijk uitroepen, afkondigen, bekend maken
proclaméren: L'armée le proclania rol, he,
leger riep hem openlijk- tot koning uit. — (fir,.
Verbreiden, verspreiden: La renommée a pro.
clamé les grandes actions de ce général, dr
faam heeft de groote daden van dezen veldheer be
kend gemaakt, verspreid. — SE PPOCLA IETI, v. p2•
,

-tiet part. passé is ook adj.:

zijne lijfelijke erven, lijferven.

vorm, waarin een onderwerp als met geweld besloten en ingekleed wordt (naar den attischen
roover Prokrustes, die, volgens de Myth., zijne
gasten in eenti ijzeren bedstede plaatste, waarin zij
juist passen moesten: die te kort waren rekte hij
uit en van hen, die te lang waren, kapte hij het
overstekend eed eei te af).
Proctag re, f. [Hed. j Jichtige aarspijn f.,
p r ó k t a g r a n. — Proctaigie, f. Aarspijn,
p ro k t a l g i e f. — Proctalgigiie, adj. Tot de
aarspijn behooren!1, p r o k t a l g i .c c h. — Proetite, f. Ontstekincf van den aars, 12 s' o Ic t i t i s f. —
Proetoeèle, f. (Cllir.] Uitzakkinc van den endel

f. — Proetoncie, f.[Méd.j-darm,poktcé1e

.Aarsgezwel n., p r o k t ó n c u s m.

--- Proeto-

ptose, f., z. v. a. PROCTOCELE. — Proctorrhagie, f. Bloed,vloeiji.nq f. uit den aars, —

Proetorrhagiqtie, adj. _Die bloedvlocijing betreffend, prohtorrhariisch. .— Proctorrliée, f. [IIéd.] Slijmontlasting uit, den aars,

p2 r o k t o n h, w a, f. — Proctorrhéiq ue, acl7.
Tot die ontlasti;2g behoorend, p r o k tore li e Ise h.
— Proctotrupe, m. [i1. n.] Boorwesp f. -Proctotropieus, nl. p1. Boorwespsoorten f. lil.
Procuurateur, n1. f oln2agthouder, gemagligrl
zaakvoerder m. (in dezen weinig gebruikten zin
geeft men 't soms een vrouwelijk: procuratrice) ,
volmagthoudster f.) — [H. rom.] Titel van zékere
cri erheidspersonesz, die de keizer in de reingewesten zond, om hens te vertegenwoordigen, p r o cur a t o r m. — [It. mod.] Pr- de Saint-Marc, groot
dignitaris der Venetiaansche republiek, in 'I jaar'
1004) voor t eerst aangesteld om voor de kerk van
.int-P,larens te wakev c v hare inkonmsten te _hehee-

PROCURATIE

P. RODUCTIEUR.

ren; later werd het getal der procurators tot 9
gebragt. — Grands pr-s de la nation, twee leden
van 't wetgevend ligchaam in de le fransche republiek, die voor het hooge nationale geregtshof
de criminéle beschuldigingen moesten volhouden,
groot-procurátors m. p1. — Procriratie, f. (pr.
t=c) Waardigheid f., ambt n. der procurators van
Sint-Marcus; — hun regtsgebied n. ; — hun paleis n. -- Procuration, f. Volmagt, lastgeving f.;
lastbrief m., l r o c u r á t i e f. Etre fondé, chargé
de pr-, volmaat hebben, met volmagt bekleed zijn.
Donner pr-, volmagt geven. I1 agit en vertu de pr-,
hij handelt volrgens volmagt. -- La pr- doft être
parafée par celui qui In donne, de volmagt moet
met den naam des genen, die ze geeft, onde'i teekend
rijn. Faire apparoir de sa pr-, zijne volmagt, zijn'
lastbrief toones, voorleggen. — Proeuratrice, f.,
z. FBOCIIRATEUR. -- Procure, f. [H. eccl.] Het
zaakvoerdersambt in een klooster; — woning des
zaakvoerders, p r o c u r a t u u r f. — Procurer,
v. a. Verschaffen, bezorgen, doen verkrijgen, geven:
Pr- it qn. no emploi, un avantage, aan iemand
een ambt, een voordeel verschaffen of bezorgen. Pra ses enfants des paisirs, zijnen kinderen vermaken bezorgen. Cette vietoire nous a procuré la
paix, die overwinning heeft ons den vrede verschaft, aanclebragt. — SE PROCURER, v. pr. Zich
aanschaffen, zich zelven bezorgen: Se pr- de l'argent, zich geld aanschaffen, zich aan geld helpen.
— Elkander verschaffen of aanbrenjen: De fideles époux se procurent le v-rai bonheur, trouwe
echtflenooten brengen elkander het ware geluk aan.
— Te krijgen zin, aangeschaft kunnen 'worden:
Ce poison se, procure três-dillicilement, die visch
-is moezjelijk te krijgen. -- Het taart. passé is ook
adj.: Des fruits de primeur procures h grands frais,
zeer duur verkregen of gekochte eerste vruchten f.
pl. — Procureur, in. Zaakvoerder, zaakbeheer
zaakverzorger, hij , die last heeft om in iemands-der,
naam te handelen en volmagt heeft, gevolinagligde,
volmagthouder, p r 0 c u? á t o r; inz. regtszaakvoerder, pleitbezorger, procureur m. Faire ses
affaires par pr-, zijne zaken door eenes gevolmagtigde bezorgen, laten doen. — (Loc. prov.) Celui

schijnsel buiten (niet t e g e n) den gewonen loop
der natuur (vgl. MIRACLE);
bij uitbreiding en
overdrijving) iets buitengewoons; uitstekend persoon m., zeldzame zaak f. Sans cause connue le
saldi perd tout à coup sa lumière, eest un pr-,
zonder bekende oorzaak verliest de zon eensklaps
haar licht, dat is een wonder, iets wonders. La
superstition aime á transformer tout en pr-s, het
bijgeloof ziet gaarne overal wonderen. — L'amour
de la patrie a fait des, pr-s, de vaderlandsliefde
heeft wonderen (groote, uitstekende daden) verrigt.
— Cet hon,me est un pr- de savoir, de valeur,
de mérnoire, die man is een wander van geleerd
dapperheid, geheugen. Néron fut un pr- de-heid,
cruauté, Nero was een wonder can wreedheid.
Cette statue est un pr- de l'art, dit standbeeld is
een wonder der kunst. — Prodigieusetnent,
adv. Op verbazende, buitengemeene wijze: Il est
pr- fiche, hij is verbazend rik. La maison est prgrande, het huis is geweldig groot. I1 dépense pr-,
hij verkwist ontzettend veel. -- Prodigieeux,
Tease, adj. Verbazingwekkend, verbazend, wonderlfjk, buitengewoon, onfieloofelijk, monsterachtig:
II a fait tine fortune pr-ieuse, hij heeft een verbazend fortuin gemaakt. Cruauté pr- ieuse, ongeloofelijke wreedheid f. I1 est dune grandeur prieuse, hij its van eene buitengewone, monsterachtige
grootte. Line ménloire pr-ieuse, een bewonderenswaardig, verbazend geheugen n.
Prodigtie, adj. Verkwistend, doorbrengend,
verspillend, kwistig, overdadig: Domme, Femme
pr-, verkwistend man, doorbrengende vrouw. —
La parabole ale l'enfant pr-, de gelijkenis vara dery
verloren zoon. -- (Loc. prov.) A père avare enfant
pr-, op een' gierigen vader volgt een verkwistende
zoon; men moet .zone kinderen niet te kort houden.
-- II est pr- de son bies, hij its kwistig of overdodig mild met zijn (joed. -- (fg.) Pr- de serments,
de promesses, mild in eedera, in beloften. -- Ook
in goeden zin: Il est pr- de son sang, de sa vie
pour l'Etat, hij spaart, ontziet zin bloed, zijn leven niet voor den Staat. — Soms ook van zaken
gebézigd: Des mains pr-s, verkwistende, kwistige,
overwilde handen f. pl. -- PRODIGUE, ni. en f. 1'e °kwister, verspiller, doorbrenger rn., verkwistster,
verspilster, doorbrengster f. Le pr- jouit moms
que l'économe, de verkwister geniet minder dan de
spaarzame. — Prodiguer, v. a. Verkwisten,
doorbrengen, verdoen, verspillen, onnoodig verte
niet sparen of ontzien, mildel jk bedeelen.-ren;—
Il a prodigué tout son Dien, hij heeft al zijn goed
doorgebragt, verspild. — Vous prodiguez votre
temps, gij verkwist uwen tijd, gij brengt uwen tijd
nutteloos door. — I1 prodigue son sang pour la
patrie, hij spaart zijn bloed niet voor 't vaderland.
La nature lui a prodigué ses dons, de natuur
heeft hem rijkelijk met hare gaven bedeeld, beschon ken. — SE PRO.DIGU E R, V. pr. Verkwist, verspild worden: Rien ne se prodigue plus voloiitiers
que les flatteries, les promesses, niets wordt zoo
kwistig gegeven als vle eren, beloften. — Melk
ruimschoots geven: Its se prodi--anderovl,
guent des protestations d'arnitié, zij overladen
malkander niet vriendschapsbetuigingen. -- 4. Prodiguueur, Ti.
) (woont, van 1%lirabeau) Verkwister rte. ( prodigue).
1- Proditeur, in. Verrader m. (tiaitre). -- Prodition, f. Verraad n. (trahison). — Proditoirenient, adv. [Jur.] Verraderlijk, bij ver
verraderlijke wijze: Il 1'a tué pr-, hij-rad,op
heeft hein op verraderlijke wijze gedood.
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qui a itpar pr- est souvent trompé en personae,

het oog des meesters maakt het ward vet: wie niet
wil bedrogen worden, 'moet zelf zijne zaken besturen. I1 a pril Jacques des Lt,ges (of Jacques Déloge) pour son pr-, hij heeft, zich uit de voeten
gemaakt, het hazepad gekozen. -- Plaider par pr-,
door een procureur pleiten, een' procureur in zijne
regtszaak gebruiken. Pr- général, hij, die met het
openbaar ministerie bij een oppergeregtshof is belast, procureur-generaal m. Pr- du roi, procureur
.les konings, hij, die het openbare minister ie bij
de arrondissements-reritbonken waarneemt. — [H.
eccl.] Monnik, die de tijdelijke belangen van het
klooster beheert. Pr- général, hij, die met de belangen der geheele geestelijke orde is belast.
[H. n.] Pr- de nleunier, volksnaam van den groenen specht (pivert). — [Tech.] Naam van een
ijzeren werktuig des spiegelrnakers, p r o c u r e u r. —
Procureuse, f. Procureursvrouw (doorgaans
farts. en iron. gebezigd). — Pr- du roi, Pr- généi'ale, vrouw van den procureur des konings, van
den procureur-generaal.
Procyon, m. [H. n.] lVaschbeer in. (naton).
— [Astr.] Ster f. van de eerste grootte in het ster
Hond, P r o c y o n nl.
-rebldKin
Pi-ode of Prodou, nl. [Mar.] Mastgijn in.
(op eene galei).
Prodietateur, m. [H.. rom.] Dictator, door
't volk in de afwezigheid der consuls benoemd,
p r o d i c t á t o r m. — Prodictature, f. Prodictatorschap n ., p r o di c t a t u u r f.
Prodigaleimment, adv. Met verkwisting, in
Overdaad, overdadig, verkwistend: I1 a toejours
vécu pr-, hij heeft altijd verkwistend geleefd. —
Prodigalité, f. liet verkwisten; verkwisting,
verspilling, overdadigheid; zucht f. tot doorbrengen. Se ruiner en pr -s, zich door overdadigheid,
door verkwistende uitgaven arm maken. En toutes closes, la pr- nuit, de overdadigheid is ten
allen tijde schadelijk. — Somtijds in roeden zin: II
a réduit sa fortune par de pieuses pr-s, hij heeft
door milde vrome qiften zijn vermogen besnoeid
Prodige, m. Wonder, 9-vonderteeken, wonderwerk n., wonderdaad f., verbazingwekkend ver,

—

— (

Prodou, in., z. PROBE.

Prodrome, m. Voorlooper, voorbode nn. -[Méd.] Tijd m. die eene ziekte onmiddellijk vooraf

gaat; voorafgaand verschijnsel n.: Le vertige est
Ie pr- de l'apoplexie, de duizeligheid is de voorbode van beroerte. — [Litt.] Inleiding f. van een
boek, van een studiewerk.
Productedur, in., -trice, f. [Econ. pol.] Voortbrenger in., hij, die door zijnen arbeid in landbouw of industrie voorwerpen ten verbruike voort
tegenstelling niet consommateur), voort --brengt(i
brengster f., p rod u cd n t nl. en f. z. uoNSO MATEUR. — PRODUCTEUR, TRICE, adj. Voortbrengend,
scheppend: Genie pr-, scheppend vernuft, genie n.
Industrie pr-trice, voortbrengende , vruchtbare
kunstvlijt of industrie f. Les causes pr-trices de nos
idées, de motieven n. pl., scheppende oorzaken f. pl.

PROPU CT'I.BILIT
onzer denkbeelden. — Productibilité, f. [bidact.]
Voortbrengbaarheid f., geschiktheid om voortgebragt
te worden. — Produetible, adj. [Diitact.] Voort
wat voortgebragt kan worden. — Pro--brenga,
diaetif, lye, adj. Voortbrengend, veel opbrengend
of opleverend, veel winsl afwerpend, vruchtbaar,
p r o d u c t i e f: Une terre pr-ivy, een veel opbrengend land of landgoed n. — Une entreprise prive, eene winstgevende onderneming f. — Prodtletioti, f. Het voortbrengen, voortbrenging f.;
— voortbrengsel n., vrucht f. , p r o d u c t n. La
natur e est surtout admirable dans la pr- des
plan tes, de natuur is vooral bewonderenswaard iq
in het voortbrengen der planten. — Les pr-s de
la natur e sopt autant de merveilles, de voort
natuur zin zoo vele wonderen. Les-brengsld
pr-s de noire sol sopt tres-variées, de voortbrengvelen, vruchten van onzen grond zijn zeer ver°schezden. Ce tableau est ene des plus belles pr-s de
1'art, die schilderij is een der schoonste voortbrenjselen, gewrochten der kunst. - - (absol.) Voor tbrenging, al wat de grond en de industrie van een
land oplevert, p r o d ei c t i e: La pr- a exeddé la
consonimation, de productie heeft het verbruik of
de consunatie overtroffen. — [Prat.] Overlegging,
inbrenging, 'indiening van stukken, p r o d u c t i e f.;
die stukken zelven, bewjjzen is pl., oorkonden f. pl.
Faire sa pr-, zijne stukken overleggen. Mettre sa
pr- au brefle, zijne bewijsstukken ter griffie nederleggen. -- [Anat.] Verlengsel n., voortzetting f. (prolongement) : Le inésentère est one pr- du péritoine, het darmscheil is een verlengsel van 't buikvlies.
Produire, V. a. Voortbrengen, telen, verwel ken, het aanzijn geven: Tout animal produit son
semblable, elk dier brengt zijns gelijke voort. -(fig.) La Gréce a produit de grands lhonlmes,
Griekenland heeft groote mannen voortgebragt. —
Voortbrengen, opleveren, dragen (van de vruchten
der aarde sprekend): Tout ce que in terre produit, alles, wat de aarde voortbrengt. L'Amerique
produit de lor et des diainants, Amerika levert
goud en diamanten op. Ces arbres produisent de
beaux fruits, die booroen dragen, geven schoone
vruchten. — Ook van de voortbrengselen der nïjverheid en des landbouws gebézigd: Tout ce que
l'agriculture et 1'industrie produisent en France.
— In dien zin ook zonder voorwerp: L'industrie
produit de plus en plus, de nijverheid levert meer
en meer op. — Voortbrengen, maken, vervaard icgen
(van werken des verstands of der kunst sprekend):
Cet auteur a produit beaucoup d'ouvrages, die
schrijver heeft vele werken voortgebragt, gemaakt,
geschreven. Tout ce que !'art a jamais produit de
plus beau, het schoonste, dat de kunst ooit heeft
voortgebragt. -- Opbrengen, geven, voordeel, winst
of inkomen geven, afwerpen: Cette charge produit
dix mille francs par an, dat ambt brengt tien duzzend francs 's jaars op. Cet argent ne produit
point d'intérêt, dat geld geeft geen interest. -(fig.) Pourquoi vous tourmantel.'? vein ne vous
produira Tien, waarom u dis gekweld? dal zal
u niets baten. --- Voortbrengen, telen, veroorzaken, te 'weeg brengen, baren, berokkenen: La
guerre produit de grands inaux, de oorlog veroorzaakt, teelt, baart groote randpen. Ce testament
peut pr- d'interminables procès, slat testament kan
eindelooze processen veroorzaken, na zich slepen.
Cela ne produira pas uit bon eti`et, dat zal geene
goede uitwerking te weeg brengrn:. Cela a produit
uit Bien, daaruit is iets goeds ontstaan. -- [Prat..]
Overleggen, voorleggen, vertoonen, te voorschijn of
voor den dag brengen, p r o d u c é r e n: Pr- des
pièces, stukken overleggen. — Pr- des témoins,
getuigen bijbrengen. (absol.) Les parties out produit, de partijen hebben hunne stukken bilgebragt,
aan 't gerent overgelegd. — (fig.) Pr- des raisons,
redenen bi/ brengen. — .meiden, binnenleiden, bekend maken: Pr- un jeune homme dans le monde.
a la cour, eerren jongeling in de wereld, aan het
hof inleiden. -- SE PRODUUtE, v. pr. Overgelegd,
voor den dag gebragt worden: lie acte illébal ne
peut jamais se pr-, eene onwettige acte kan nooit
in regten dienen. --- Zich voordeelti vertoonen of
doen kennen, zich zelven opwerken: Cast un bomme qui sart se pr-, `t is een mean, die met eere weet
op te treden, zich giet voordeel weet te vertoonen:
I1 s'est produit de lui-m€,me, laid heeft zich zelven
vooruit gewerkt. — Ook van z aken: La médiocri-
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té se produit hardinient an grand jou!, de laiddelinaligheid vertoont zich stout in 't volle licht,
treedt stout in het daglicht.

-j- Produisants, m. pl. [Arith.] , z. v. a.
F ACTEUR S. -- Produit, e, adj. (en part. passé
van produire): De belles poires pr-es par un vieux

arbre, schoone peren, door een' ouden boom voort
Le bien pr- par Ie vice est toejours mêlé-gebrat.
de mal, het door de ondeugd te weeg gebragte

goede is altjid met kwaad gemengd. P:ioDUIT , n).
Opbrengst f. Le pr- dune charge, dune ferme,
de opbrengst van eene bediening, van eerre boerderij.
Vivre In pr- de son travail, de sa plume, van de
opbrengst zijns arbeids, z ij ner pen leven. — Prnet, zuivere opbrengst, netto product n1. (na
aftrek van alle kos ten of lasten) . — (fig.) Le bonheur est le pi'- de la vertu, 't geluk is 't gewrocht
der deugd. — [Econ. pol.] Voortbrengsel van den
landbouw, vary de nijverheid, p r o d u c t n. Cette
province a cle bons debouchés pour l'écoulenment
de ses pr-s, die provincie heeft goede verlierwegen
voor hare producten. Les pr- agricoles, industr iels,
—

de landbouw-, de nijverheids-producten n. pt. -[ClmiiYm.] Elk gewrocht eener chemische werking,
product n. Le vin, la Pièce, le goudroe, la
potasse etc. sopt des pr-s, wijn, bier, teer, potasch,
enz. zijn producten. --[Arith.] Het door vermenigvuldiging verkregen getal, uitkomst f., p r oduct

n. — [prat.] Acte de pr-, acte f. of bewijs n.

van Overlegging (ten bl(ke, dat riten zijne stukken
ter griffie heeft eed ergelegd) .
Proédre, m. [Ant. gr.] Voorzitter in de volkevergaderingen, titel van .) regéringspersonen, die
jaarlijks te <Athenen bij 't lot verkozen werden,

proedros in.
Proégea iieue, adj. [fliéd.] : Cause pr-, verwijderde, voorbereidende ziekteoorzaak f. (Men gebruikt doorgaans prédisposant.)
1- Proèn ie, in. Voorrede, inleiding f. (préface).
Proéminenee, f. .Het vooruitstaan, vooruit
La pr- du globe de l'oeil, du nez, het-stekn:
vooruitkomen van den oogbol, van den neus. --Proéntirreut, e, adj. Vooruitstaand, vooruit
Dans le visage de l'homme, le front et Ie-komend:
nez lont pr-s, in 't mensclielfjk gelaat komen 't
voorhoofd en de neus vooruit. — Proéniiner,
v. n., v. PnoMii^Eit.
Proemptose, f. [Asir. j Maansvere#ening f.
(ook équation lunaire geheeten.)
Proépizeuxis, f. [Gram.] Plaatsing van 't
werkwoord tusschen zijne beide onderwerpen of
voorwerpen, of ook de plaatsing van het onderwerp
of voorwerp tusschen twee werkwoorden.
Profanateur, m., -trice, f. Heiligschender'
of -schennen, ontwijder, ontheiliger m., heiligschendster, ontwijdster, ontheiligster f. Pr- du sabbat,
sabbatschender. — Ook als adj.: Peuple pr-, iNation pr-trice, heiligschendend volk n. (Het femin.
komt weinig voor.) — Profn:natioii, f. Ontheiliging, ontwijding, heiligschennis: Se rendre coupable de pr- zich aan heiligschennis schuldig rnaken. — (bij uitbreiding) Misbruik, slecht gebruik nn.
van kostbare zaken: La pr- dun beate talent, het
misbruik, de onteering van eenza schoone begaafd
— Profane, adj. Onheilig, strijdig met den.-heid.
eerbied voor gewijde voorwerpen; ontheiligend, ontwdend, liet heilige niet eerend. met de godsdienst
spottend, p r o fa a n: Conduite pr-, onheilig, goddeloos gedrag nn, Action pr-, heiligsch.,endende daad.
Discours pr-, ontheil-iciende, oneerbiedige, r^^oekeboze rede f. — Ongeestelijk, niet-kerkelijk, niet tot
ale godsdienst behoorend, ongew d, wereldtijk:
Auteur pr-, ongewijd schrijver. Histoire pr-. weceldlijke, bu'rgerlrjke niet-kerkelijke, ongewijde of
algemeene geschiedenis f. — PROFANE, m. Spotter'
met, verachter can het heilige en gewijde, goddeboze, oneerbiedige, ongodsdienstige, p r o f a a n ni.
Parler des chores les plus sacrées comme un pr-,
over de godsdienst als een godsverachter spreken.
— Oningewijde, lijf. die inde verborgenheden eerren
godsdienst, in de geheimen van een genootschap
niet ingewijd is; inz. bij de vrijmetselaren, een niet
profaan. — Een onwetend, voor 't-vrijnetsla',
schoone ongevoelig mensch. -- (fig. et plais.) C'est
un pr-, hij is niet van de onzen, hij hoort hier niet
thuis (van iemafld, dien men in Benen kring niet
wil 'toelaten). — (absol.) Mêler le pr- au sacré,
het profane of ongewijde met het heilige of gewade
:
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vermengen. — Profané, e, adj. (en part. passé sa pr- de foi politique, zijne staatkundige geloofsvan profaner): Autel pr-, ontheiligd, ontwijd al- belz^den is afleggen, openlijk verklaren, welkestaatstaar n. — Talent pr-, misbruikt, onteerd talent n. parti men, is toegedaan, zijne politieke gevoelens
-- Profaneinent, adv. Op onheilige, heilig - open leggen. Faire pr- d'une religion, eene godsdienst
schendende, oneerbiedige wijze. — Profaner, V. a. openlijk belijden. — Faire pr- de principes trèsOntheiligen, ontwijden, heiligschennis begaan, met relacbés, zeer losse beginselen doen blijken, aan
de godsdienst of gewijde zaken spotten, pro f a- den slag leggen. Faire pr- d'atiléisme, zich als godloochenaar doen kennen. — (fam.) Faire pr- de qe.,
néren: Pr- une église, un autel, les hosties sa
eene kerk, een altaar, de gewijde hostiën-crées, zich ergens voor uitgeven, zich laten voorstaan op
schenden, ontheiligen. Pr- la parole de Dieu, Gods iets, ergens voor uitkomen: Faire pr- de bel esprit,
woord ontheiligen, met Gods woord spotten. — den vrijgeest uithangen. Its étaient ses amis, ils
Somtijds ook in goeden zin: een gewijd voorwerp faisaient pr- de l'êtr°e, Zij waren zijne vrienden,
weder wereldlijk maken: Le premier coup de mar- Zij kwamen er voor uit. Faire pr- d'être fidèle,
teau profane le calice, de eerste hamerslag be- sincère, zich op trouw, opregtheid beroemen. —
neemt den miskelk zijne wijding, maakt hem weder Stand nl., beroep, bedrijf, handwerk, ambacht n.:
tot een wereldlijk voorwerp. -- Misbruiken, schen - Choisir, Embrasser one pr-, eersen stand, een beden, onteeren, een slecht gebruik van iels kostbaars, roep kiezen, omhelzen. Etre cordonnier de pr-,
reins of edels maken. Pr- les droits de l'honmme, schoenmaker van zijn ambacht zijn. La pr- des
de regten van den mensch onteeren. Pr- son esprit, armes, het beroep der wapenen, de krijgsmansson genie, zijn verstand, zijn vernuft misbruiken. stand. ni. — Un savant de pr-, een geleerde vara
Pr- la beauté, l innocence, de schoonheid, de on- beroep. Un joueur de pr-, een speler van beroep,
schuld schenden, onteeren — SE PROFAN ER, V. pr. een eerste speler. Cu ivrogne de pr-, een gezworen.
dronkaard. Un divot de pr -, een repte fjnvrome.
Ontwijd, ontheiligd, misbruikt worden.
15 Profeetice, Profectif, ive, adj. [Jur.] — Aflegging f. der klooster- of ordes-gelofte: AsFan de ouders gekomen of geërfd: Riens pr-s, van sister à la pr- d'une religieuse, de aflegging der
de ouders gekomen goederen. — Pécule pr-, eigen gelofte van eene non bijwonen. II a trente ans de
vermogen, dat een zoon zich verworven heeft met pr-, hij heeft reeds vóór dertig jaar zijne gelofte
het hem door zijnen vader gegeven geld; vermo- afgelegd. — Professionnel, le, adj. Het beroep
gen n., dat uit de opeenhooping van de inkomsten of ambacht betreffend: Infimité pr-le, laagste trap
in de rij der bedrijven. — Ex professo, loc.
eener geestelijke bediening is ontstaan.
Proférer, V. a. Uitspreken, spreken, luid en adv. (latin) Grondig, als kenner, als man van 't
verstaanbaar uiten, uitbrengen: I1 na pas proféré vak: Parler d'une chose ex pr-, over iets als zaakun mot, hij heeft geen woord gesproken. Pr- le kundige, als man van 't vak spreken. -- Profes
n0111 de Dieu en vain, Gods naam ijdel in den solve, m. [t1. rel.] Eerste jaar n. na de aflegging
mond voeren. Pr- une malédiction, eene verwen der gelofte. — 5 Professoirenient, adv. Beuitbrengen, uitspreken. — SE PROFERER,-sching roepshalve. — Professors 1, e, adj. Den leeraar
V. pr. Uitgesproken worden: Ce voeu ne droit se of hoogleeraar betreffend, tot het leeraarsambt bepr- que de sang froid, die gelofte behoort niet dan hoorend, p r o f e s s o r a al: Etre dégouté de la vie
met bedaardheid te worden uitgesproken. — Het pr-e, het professorale leven, het leeraarsleven moede
part. passé is ook adj.: Menace proférée, uitge- zin. --- In ongunstiger zin: Se Bonner un air pr-,
sproken bedreiging f.
zich een professoraal, pedant, staf deftig voorkoProfes, Professe, adj. [Cath.] Klooster- of men geven. Ton pr-, professorale, aanmatigende,
ordes- gelofte afgelegd hebbend: Religieux pr-, Re- verwoande toon m. — Professoraiement, adv.
ligieuse pr-se, of als subst. PROFES, m., PROFES - Als een professor, op professorate wijze. — ProSE, f. Monnik ná.1., non f., die de gelofte heeft af- fessorat, m. Openbaar
n., leeraarsgelegd. — .Maison pr-se, huis n., waarin diegenen, plaats f., hoogleeraarschap n.; tijdduur m. der
welke de gelofte gedaan hadden, hun verblijf hielden. ambtsbediening eens professors, p r o f e s s o r a a t n.
Professer, V. a. Openlijk belden, in oefening
Proficiat, m. (latin) (zelden gebruikt dan in):
brengen: Pr- la religion chrétienne, le luthéranis- Sonhaiter a qn. un bon pr-, iemand een goed sucme, de christelijke godsdienst, het lutherdom belij- ces, een goeden uitslag toewenschen. — Ook soms
den. — Socrate professa toute sa vie l'unité de als uitroep gebézigd. wanneer iemand sliest of' ook
Dieu, Socrates beleed, erkende geheel zijn leven de terwijl hij drinkt: pr- ! wel bekome 't u!
eenheid van God. — Betuigen, doen blijken: Pr- le
Profil, m. Z jdebceld, hal fgezigt, gelaat n. van
plus grand respect pour qn., den grootsten eerbied ter zijde gezien, hetzij wezenlijk of afgebeeld, p r ovoor iemand aan den dag leggen. — Uitoefenen, f i e l n. Elle est plus belle de face que
pr-, zij
drijven (een beroep, kunst). I1 professe la librairie, is schooner van voren dan van ter zij
zjde
de gezien.
la tonnellerie, lui drijft den boekhandel, het k'ui- --- Pr- perdu, eenigzins achterwaarts gekeerd propershandwerk. Pr- la médecine, la chirurgie, de liet, zoodat men een weinig aseer van het achter
geneeskunde, de heelkunde uitoefenen. — Openlijk
iets minder van 't voorgedeelte des-gedltn
leeren, onderwijzen: Il professe les mathémati- hoofds ziet. — Voorkomen n., afbeelding van een
Prà
hij
onderwijst
de
wiskunde.
ques,
— (absol.)
voorwerp aan eene zijner zijden gezien: Le pr- de
l'université, an collège de France, eenen leerstoel la vitte de Paris, het pro/et van Parijs, Parijs
aan de universiteit, aan 't collegie van Frankrijk van eene zijner zijden gezien. — [Arch.] Doorbekleeden . - SE PROFESSER , V. pr. Openlijk bele- snede f., voorstelling van een gebouw, een fort.
den worden: La religion doit se pr- partout. — enz., zoo als het zich zou voordoen, als het in zijnen
Het part. passé is ook adj.: Une opinion professée opstand doop een perpendiculair vlak doorsneden
avec conviction, eerie met overtuiging beleden mee- ware: Le pr- dun bátiment en fait connaïtre les
fling f. — Professeur, m. Leeraar, onderwijzer dimensions intérieures, de profiel- teekening of de
eener wetenschap of kunst, p r o f e s s o r m. Pt'-de doorsnede van een gebouw doet zijne inwendige
faculté, hoogleeraar. Pr- en théologie, en droit, afmetingen kennen. Le pr- d'tine oorniche, de dooren médecine, hoorleeraar in de godgeleerdheid, in snede eener kornis. — Profiler, v. a. [Dens.,
de regtsgeleerdheid, in de geneeskunde. Pr- de gres Arch.] In profiel of van ter zijde afbeelden; — in
of de langue grecque, leeraar dei grieksche taal. doorsnede voorstellen, pro f i l é rr° e n. — (in eene
Pr- d'escrime, s chermmee ster. — (fam. et iron.) bijzondere beteekenis) Aan de omtrekken van Benig
Cet écrivain est on pr- d'athéisnme, die schrijver bouwwerk het hun voegende karakter geven. is professor in 't atheïsmus, treedt als godlooche- SE PROFILER, V. pr. Van ter zijde afgebeeld, in
naar op. -- (in Frankrijk en België) Ieder, die doorsnede voorgesteld worden. — Het part. passé
Benige kunst of kunstvaardigheid uitoefent en daar is ook adj.: Tête profilée, hoofd in profiel, van
zijn beroep of bestaanmiddel maakt (in tegen--van ter zijde voorgesteld hoofd n. BItiment pr-, in
stelling net amateur, liefhebber). Ne le prenez pas doorsnede afgebeeld gebouw n.
pour un amateur en musique, en peinture eest
Profit, m. Winst f., voordeel, nut n. Nous
un pr-, houd hem niet voor een liefhebber van de avons partagé le pr-, wij hebben de winst gedeeld.
muzijk, van de schilderkunst, 't is een man van 11 ne songe qu'h son pr-, hij denkt enkel aan
't vak, hij is toonkunstenaar, schilder van beroep. zijn voordeel. I1 a fait un grand pr- dans le né— Pr- de eirage, schoenpoetser. Pr- en prestidigita- goce, hij heeft groote winst in den handel gedaan.
tion, goochelaar. — Profession, f. Belijdenis, 11. met tout a pr-, hij trekt nut uit alles; hij beopenlijke en plegtige verklaring, bekentenis, p r o- steedt alles tot voordeel, tot nut. — Je vous
f e s 5 1 e f. Pr- de toi, gelon febel2jdevis f. — Faire ai averti, faites-en votre pr-, Ikheb u gewaar.
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schuwd, maak het u ten nutte, trek er profijt van.
— (fam.) C'est un pr- tout clair, Cost tout er-,
't is zuivere winst, alles winst. — Chose faite a
pr-, iets, dat gemaakt is om lang te duren. —
Faire du pr-, voordeelig zijn, niet te spoedig op
of verteerd raken. Ce Bois a bruler fait du pr-,
dat brandhout is voordeelig, houdt op 't vuur. —
Verstandelijke of zedelijke vordering f., vooruit
Faire beaucoup de pr- sous un maitre,-ganm.:
veel vorderingen onder een' meester maken. (Beter
progrès.)
— Lire, Etudier aver pr-, met
zegt men
voordeel, vrucht lezen, studéren. (Beter zegt men
fruit.) — [Jur.] Pr- du défaut of du joint, profijt
van 't verstek voor de comparerenden. Au pr- de...,
ten profijte of ten voordeele van... Pr- brut, net,
onzuivere, zuivere opbrengst. — Profitable, adj.
Voordeelig, winstgevend, nuttig, profijtelijk: Un
emploi pr-, een winstgevend, voordeeliq ambt. —
Cet argent ne lui sera guère pr-, dit geld zal hem
niet veel van nut, niet zeer profijtel2dk zijn. — Profitablement, adv. Op voordeelige, nuttige wijze.
Profiter, v. n. Winnen, voordeel of winst
doen, winst trekken; voordeel of winst aanbrengen;
tot voordeel gebruiken, nuttig aanwenden; nuttig,
van nut zijn, p r o f i t é r e n. II profite peu sur ces
marchandises, hij wint weinig op die koopwaren.
— Faire pr- son argent, zijn geld uitzetten, winst
met zijn geld doen. Mettez vette somme dans le
commerce, pour la faire pr-, leg deze som in den
handel, opdat zij u winst inbrenge, rente geve.
Son argent ne lui profile point, zijn geld is hem
van geen nut. — (Prov.), z. AC,QVIS (adj.) — Pr- du
temps, de l'occasion, zich den tijd, de gelegenheid
ten nutte maken, den tijd, de gelegenheid waarnemen. II a mal profité des instructions, qu'on lui
a données, hij heeft kwalijk de hem gegevene onderwijzingen zich ten nutte gemaakt. — Cela na
profité ni lui, ni aux siens, dat is noch hem
noch den zijnen van nut geweest. De quoi cela lui
profitera-t-il5 wat zal hein dat helpen? — `fout
profite it 1'habileié. de bekwaamheid trekt van
alles partij. — In dien zin ook als v. imp.: Il ne
lui a de reen profité d'avoir publié cela, 't heeft
hem geenerlei nut aangebragt, dat hij dit bekend
gemaakt heeft. — Vorderingen maken. Pr- en vertu,
en science, in deugd, in wijsheid toenemen. II a
beaucoup profité sous, aver ce précepteur, hij heeft
veel vorderingen gemaakt bij dezen leermeester. —
Wassen, sterk worden, groeien, tieren: Cette fille
a beaucoup profité en peu de temps, dit meisje
is in weinig tijds veel gegroeid. Ces arbres proftent Bien dans ce sol, deze boomen tieren goed in
dien grond.
Profiterole, f. [Cuffs.] ..4schkoekje, onder de
asch gebakken koekje n. — Broodje n. zonder
kruim, gevuld met tru/fels, lever, zwezerik, enz.,
ten gebruike in de soep.
!- Profiigateuur. m. Vervolger, tuclitiger, kas
Les pr-s du vice.
-tijder:
1- Proiltivion, f. [Méd.] , z. V. a. DEBORDE -
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Profond, e, adj. Diep: Pulls pr-, Rivière
pr-e, diepe put m., rivier f. Vase pr-, diepe vaas f.
Grotte pr-e, diepe grot f. — Diep in- of doordringend: Racines pr-es, diepe wortelen m. pl. Plaie pr-,
diepe wond f. — Soli 1 tide pr-e, diepe, ver van alle gewoel verwijderde eenzaamheid f. — Pr-e révérence,
Pr-e inclinaison. diepe buiging f. — Diep , diepzin
te leeren of te begrijpen: Science-nig,moejlk
pr-e, diepzinnige wetenschap f. Verne pr-e, diep
waarheid f. Il garde la- dessus Ie plus pr--zinge
secret, hij bewaart dienaanrpaande het diepst geheim. — Grondig, diep doordringend in de kennis
der dingen: Avoir de pr-s connaissances en histoire, en physique, grondige kennis van de geschiedenis, de natuurklcnde hebben. Une idée pr-e et
juste, eert grondig en juist denkbeeld n. — In
dezen zin ook van personen: Un savant, pr-, een
grondig geleerde. Un pr- penseur, een grondig, diep
denker. Etre pr- dans la jurisprudence, de regtsgeleerdheid grondig verstaan. — Un pr- scélérat,
een aartsschelm., een doorknede schurk. — Diep,
groot, buitengemeen in zijne soort: Pr- silence,
diepe, groote stilte I. Pr- sommeil, diepe, vaste
slaap m. Pr- chagrin, diep verdriet, hartzeer n.
Douleur pr-e, diepe, innic e smart f. Pr- désespoir,
volslagen wanhoop I. Pr- respect., diepe, groote
eerbied ate. '. -uit pr-e, diepe, stikdonkere nagit rn.
,
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Pr-e ignorance, diepe, volslagen onwetendheid I.
Pr-e sagesse, diepe, uitstekende wisheid f. Paix
pr-e, diepe, volmaakte vrede m. of rust f. —(poét.)
Les plaines pr-es, La plaine pr-e, de zee. — [ Myth.]
Jupiter pr-, Pluto. Junon pr-e, Proserpina. —
[Anat.] Muscles pr-s, z. v. a. Muscles PERFORANTS.
— [Méd.] Pouls pr-, diepe, diepliggende pols nl.
— [Mil.] Ordre pr-, z. ORDRE. — PROFOND, m.
Grond m., diepst n.: Du pr- des enfers j'ai crié
vers Ie Seigneur, uit het diepst der helle riep ik
tot den Heer. Ce bruit fit frémir Ie plus pr- des
enfers, dit geraas deed het diepst der hel sidderen.
Etre tombé an plus pr- du gouffre. in het diepst
des afgronds gevallen .zin. — Profondément,
adv. Diep enz. (z. PROFOND): Un arbre pr- enracine, een diep ingewortelde boom. Dormir pr-, vast
slapen. Etre pr- verse dans les sciences, grondig
ervaren zin in de wetenschappen I1 a ce bienfait
gravé pr- dans le coeur, deze weldaad is diep in
zijn hart geprent. Il vous salue pr-, hij groet u
zeer nederig, eerbiedig. — -t- Profonder, v. a.,
z. v. a. APPR©FONDIR. — Profondeur, I. Diepte I.
La pr- d'un puts, d'un abime, du lit d'un fleuve,
de la mer, de diepte van een' put, van een' afgrond,
van eene rivierbedding, van de zee. — [Géorn.]
.Afmeting eens ligehaams van boven naar beneden,
diepte, dikte, hoogte I. — Diepte, uitgebreidheid in
de lengte. Ce batiment a plus de pr- que de largeur, dit gebouw heelt meer diepte (of lengte) dan
breedte. — I1 perce la pr- flu bols, hij dringt diep,
ver in het Bosch door. — [Mil.] Une troupe rangée
sur tart d'hommes de pr- (of d'épaieseur, de hauteur), eene ardeeling op zoo veel man diepte geschaard. — ( fig.) Diepte, diepzinnigheid, ondoorgrondeljkhei.d, verborgenheid f.: La pr- des jugements, des conseils de Dieu, de ondoorgrondelijk
raadslagen. La pr- des-heidvonGsrl,
mystères de la religion chrétienne, de diepzinnigheid van de verborgenheden der christelijke godsdienst. — Diepte, grondigheid f„ diep inzigt n. La
pr- de son érudition, de grondigheid, de wijde omvang zijner geleerdheid. Pr- d'esprit, diep doordringend verstand n. Cette matière est dune
grande pr-. die stof is moeijelijk te doorgronden,
vordert veel scherpzinnigheid.
Profondie, e, of Profontié, e, adj. [Anc.
mar..] Navire pr-, zeer diepgaand schip n.
t Prof ns, e, adj. Verkwistend , verspillend,
overdadig ---Profusément, adv. Op verkwistende wijze, kwistig, te rijkelijk, overdadig: Dépenser pr-, overdadig verteren of uitgeven. —
Profusion, f. Overmatige uitgave of mildheid,
overdadigheid , verspilling , verkwisting f.; Overvloed m. Donner aver pr-, met kwistige mildheid
geven. Sc ruiner par de grandes pr-s, zich door
groote verspillingen in den grond boren. Servir tout
a pr- dans un festin, op een feestmaal alles in
overvloed opdisschen. — (fig.) Donner des louanges is pr-, aver pr-, overmi otigen lof uitdeelen of
toezwaa2,len, kwistig met zijne lo fspraken zijn, uit
prijzen.
-terma
t Progénitenr, ni. Voorvader m. (aïeul, ancetre). -- t Progéniture, I. (fain.) Kroost n.,
kinderen n. pl.; — (van dieren) jongen n. pl.
Probné, f., z. PROCNE.

Prognose, f. (jr. prog-no—) [Méd.] Vóórkennis, vóóraanwijzing , voorzégging I. van den
uitgang eener ziekte. — Prognostic, Prognostieation, etc., z. PRONOST—.

Programme, m. Opgave, beschrijving f. van
den gang, dien een te geven feest, eene plegtirheid,
een concert, eene tooneelvertooning, enz. nemen zal,
of van (le voorwaarden, die bij een te houden wedstrijd te vervullen zijn, p r o g r a oi m a n. Afficher,
Distribuer les pr-s, de programmaas aanplakken,
uitdeelen. -- (oudtijds) Elke openbare schriftelijke
bekendmaking f., plakkaat n.; — brief m. niet het
koninklijk zegel. - (Loc. prov.) 11 est menteur
comme un pr-, hij liegt als een programma: hij
belooft veel en houdt weinig.
Pro;rès,, m. [Didact.] Voortgang, vooruit
beweging , vordering f.:-ganm.,vorwtsche
Le pr- du soleil dans l'écliptique, de vooruitgang
van de zon in den dierenriem. Arreter Ie pr- du
feu, de I'ineendie, den vooruitgang, de verdere
uitbreiding van den brand stuiten. L'inondation
fait de. terribles pr-, de overstrooniing maakt geduchte vorderingen, breidt zich op eene schrikba-
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rende wijze uit. Arrêter les pr- ales ennemis, het
voorttrekken, voortrukken des viands stuiten. —
Vordering f., aanwas m., elke uitbreiding, ver
of toeneming f. zoo ten goede als ten-merding
kwade: Le pr- de la verité, de l'erreur, de uitbreicling der waarheid, der dwaling. Combattre Ie prd' une malatlie, den voortgang, de uitbreiding eener
ziekte stuiten. Faire de rapides pr- dans un art,
dans les sciences, snelle vorderingen in eene kunst,
in de wetenschappen maken. Faire du pr-, des prdans les hannes graces de qn., steeds meeren meer
in iemands gunst komen. Les arts at les sciences
ont fait depuis pen beaucoup de pr-, de kunsten
en wetenschappen hebben sedert korten tijd veel
vorderingen gemaakt. — (absol.) Vooruitga p m.
der beschaving, der maatschappelijke en staatkundige instellingen: Partisan, Ennemi du pr-, voor
vijand des vooruitgangs. — [Phil.] I1 n'y-stander,
a point de pr- (of de progression de causes) à I'infini, er is Beene tot in 't oneindige voor tloopende
reeks van oorzaken: al opklimmende moet men tot
Bene eerste oorzaak komen. — f Progresser,
V. a. Vorderen, vordering maken, vooruit gaan:
La civilisation progressa, de beschaving ging vooruit. — Progressear, adj. m. Vordering of voor
goede bewerkend of bedoelenci: i\Iouve--uitgane
ment pr-, op vooruitgang doelende of berekende
beweging f. — Pro gressibilité, t. [Diclact.] Vatbaarlieid f. voor volmaking of vooruitgang.—Progressible, adj. [E)idact.] Voor volrnaking vatbaar, tot vooruitgang geschikt. — Progressif,
ive, adj. Voortgaand, steeds vooruitgaand, toenemend: Le mouvement pr- (les animaux, devoorwaartsche beweging der dieren. Le mouvement
pr- de In lone, de voortgaande beweging der maan.
— (fig.) L'hornme est pr-, de menech is voor gedurige volmaking, gestadigen vooruitgang vatbaar.
— [Polit.] Imput pr-, belasting, die naar Gene geométrische reeks opklimt. — Progression , f.
[Didact.] Beweging f. naar voren , vooruitgang,
voortgang m.: Pr- lente, insensible, irrésistible,
langzame, onmerkbare, onweerstaanbare vooruit
des animaux sont doués de la-gan.Lplurt
pr-, de meeste dieren kunnen zich voorwaarts bewegen. — (fig.) Aaneenschakeling, onafgebroken rij
of reeks f.: La pr- des causes, des etlets, de aan
oorzaken, der' uitwerk.eelen. Une-enschakligdr
pr- de malheurs, eene reeks, aaneenschakeling van
rampen. I1 n'y a point de pr- de causes it l'infini,
z. PROGRES. — [ Astr.] Iblois de pr-, z. v. a. Mois
de CONSECUTION. — [ Math.] Reeks f., rij van getallen of grootheden, die naar dezelfde wet of naar
eene gegevenverhouding voortloopen, p r o g r é ss 'i e f. Pr- par ditférence of Pr- aritbmétique, rekenkunstige, arittzmétieche reeks (welker getallen
met gelijke verschillen opklimmen of afdalen). Prpar quotient of Pr- géoinétrique, meetkundige,
geometrische reeks (welker getallen ieder evenveel
malen in het daarop volgend getal begrepen zijn).
Pr- croissante, décroissante, infimie, opklimmende,
afdalende, oneindige of oneindig voortloopende reeks.
— Progressiste, adj. Den vooruitgang bedoe lend of bevorderend , aan den maatschappelijken
vooruitgang gewijd: Journal pr-, dagblad de< vooruitgangs, progressistiseh journaal n. -Progressivesgierut, adv. Op steeds voortgaande
wijze: Se mouvoir pr-, zich steeds voortbewegen.
Proherbe, f. (Bot.] Soort van abyssinisch koren n., dat een schoon meel oplevert.
Prohiber, v. a. Verbieden (van regéringswege):
Pr- 1 importation, ('exportation, la veste dune
marchandise, den invoer, uitvoer, verkoop eener
waar verbieden. Pr- In chasse pendant use partie
de l'année, de jagt gedurende een gedeelte desjaars
verbieden. Pr- Ie port d'arines, het dragen van
wapenen verbieden. — SE PROHIBER, V. pr. Verboden worden. — liet part. passé is ook adj.: Livres
pr-s, verboden boeken n. pl. Aases pr-es, verboden
wapenen n.pl.— [Jur.]Degré pr-, verbodengraad nl.,
graad van bloedverwantschap, bij welken de wet
het huwelijk verbiedt. — Prohil>itif, ive, adj.
verbiedend: Lui pr-ive. verbodswet f. — Prohibition, f. Verbod nn. La pr- dune denrée. 't verbod eener eetwaar. Les pr-s sont en g néral léfavorables au commerce et b i'industrie, de ver
(cie verbodswetten) zijn over 't geheel nadee--boden
lig voor handel en nijverheid. — Prohibitiveriieut, adv. Bij wijze van verbod.
,

-

PROJETER.
Proie, L Prooi f., roof, buit nl. Le lion se

feta sur sa pr-, de leeuw wierp zich op zijne prooi.

Les petits poissons sont la pr- des brochets, de
kleine visschen zijn ten buit der snoeken, dienen
den snoeken tot spijs. Oiseau de pr-, roofvogel ni.
— [Faut.] Etre ápre à la pr-, de prooi met snavel en klaauwen aanvallen; — ( fig.) roofgierig zijn.
- - Krijgsbuit, oorlogsbuit: Toutes ses richesses
furent la pr- des soldats, al zijne rijkdommen werden den soldaten ten buit.
( bij uitbreiding) Cette riche fortune devint la pr- d'avides héritiers, dat rijk vermogen werd de buit,van heb
erfgenamen.—Etre en pr- tm (of Etre la pr--zuchtige
de) ses domestiques, door zijne dienstboden bestolen
worden. — ( fig.) Etre en pr- á la médisance, à In
calomnie, aan de kwaadsprekendheid, den laster
blootgesteld zijn. I1 resta en pr- a la vengeance,
hi bleef aan de wraak blootgesteld, prijs gegeven.
Etre en pr- à ses passions, aan zijne driften over
gegeven zijn, door zijne driften beheerscht worden.
-- Cette maison a été la pr- des #lamsles, dat
huis is eene prooi der vlammen geworden, is afgebrand.
Proier, M. [Alle. mar.] Bevelvoerder rn. op 't
voorschip.
Projectile, in. [Méc., Mil.] Werptuig, ieder
door eene of andere kracht voortgeslingerd of weg
kogels, bommen, houwit--geworpnlicham,z.
sers, enz., p r oj e c t ii e l n. Les pr-s jets obliquelnent décrivent use parahole, de schuins in de
hoogte geworpen ligchamen beschrijven eene para
-- PROJECTILE, adj.: Force pr- (of de pl'o--bol.
Jection), werpkracht f., voortstuwend vermogen- is.
1%louvement pr- (of de projection), werpbeweging,
voorstwwende beweging f. --- Projection, f. Het
werpen, het voortstuwen vaar een werptuig, worp lis.
Force. Mouvement de pr-, z. PROJECTILE.— [Chins.]
riet werpen bij lepelsvol van zékere poeders, die
sen gloegen wil, in den te vuur staanden smeltkroes. Poudre de pr-, z. POUDRE. — [ Fond.] liet
gieten van metaal in zand, in was, enz. —[Géom.]
Afbeelding van de schijnbare ligging en gedaante
van een voorwerp, schets, uit een zeker gezigtspunt
genomen, teekeni.ng t., ontwerp n., p r oj é c t i e f.
Pr- de la sphère, afbeelding der spheer op een
vlak. Pr- centrale, gnonnonique, projectie, waarbij
men 't oog in 't middelpunt der aarde denkt en.
vair dat punt de landen en zeeën rondoen zich heerrziet, centrale projectie. Pr- orthographique, projectie, waarbij men 't oog op een' oneindigen afstand van de aarde denkt en de landen als op eerie
vlakke tafel rondom zich heen ziet, orthographische
projectie. P- stéi'éographique, projectie, waarbij uien
't oog in een punt van de oppervlakte des bole
denkt en door de aarde heen het tegenovergelegen
halfrond opneemt, als of 't zich afspiegelde op een
vlak, dat de aarde in twee helften deelt, stereographische projectie. Pr- isographique, projectie,
waarbij arren zich het oog eenera aard-radius boven
de aarde denkt, isographische projectie. — Pr- po
projectie, waarbij men zich tegenover eerie-laire,
der polen denkt geplaatst te zijn, polaire projectie.
Pr- équatoriale, projectie, waarbij men zich in den
evenaar denkt geplaatst te zijn, cequatoriale projectie. Pr- horizontale, projectie, waarbij men zich
in eenig punt naar welgevallen van de oppervlakte
cler aarde denkt geplaatst te zijn en dat punt tot
het middelpunt van het ontwerp ?naakt, horizontale projectie. — Projectare, f. [Arch.] liet
vooruitspringende, uitstekende, b. V. van lijstwerk,
van eerre, kornis, enz.
Projet, in. Ontwerp, plan, oogmerk, voornemen n., beraming, bedoeling f. Ce soit de yams
pr-s, dat zijn ijdele ontwerpen, plannen. Détruire
Ie pr- (le I'ennelni, het voornemen, ontwerp vair,
den vijand te niet doen, verijdelen. Il a vu avorter, échouer tons ses pr-s, hij heeft al zijne berarrti7rgen , zijne plannen zien mislukken. — Ontwerp n., schets f., eerste opstel van eene acte, eene
wet, een verdrag, enz. Pr- de loi, ontwerp van wet,
concept-wet f. Dresser no pr- dalliance, een ontwerp van verbindtenis opstellen. Ce nest encore
qu'un simple pr-, 't is nog niets ;neer dan eerie
schets. — [Arch.] Schets van een opter igten gebouw
ne doorsneden en opstanden. -- Proj eter,
?net zijne
C, a. Ontwerpen, een ontwerp of plan maken, be.ramen, voorhebben, van plan zijn, voornernen: Prun voyage, une entreprise, Bene reis, eerie onder--
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neming ontwerpen, beramen. Dès qu'il a projeté
une chose, it l'exécute, noodra hij eene zaak heeft
voorgenomen of beraamd, voert hij ze ook uit. (absol.)
Vous projetez sans cesse, et vous ne faites riep,
gij maakt zonder ophouden plannen, en gij voert
niets uit. — Ook met de en een' in/in.: Pr- Caller
passer 1'été en Italie, van plan zijn om den zomer
in Italië te gaan doorbrengen. -- Werpen, voor
Un corps qui projette son oml)re-wartsigen:
sur no mitre, een ligchaam, dat zijne schaduw op
een ander werpt. — [Géom.] Ontwerpen, afbeelden, door eene teekening volgens zékeremeetkunstige regelen op een vlak voorstellen , p r oj e c t ér en: Pr- les cercles horaires sur la surface d'un
cadraii, de uurcirkels op het vlak eens zonnewijzers
projectéren of afbeelden. — SE PI;OJETER, V. pr.
Ontworpen, beraamd worden. — Vooruit komen,
vooruit treden: Cette figure se projette dans Ie
tableau, die figuur komt op de schilderij vooruit.
Plus le soleil est éloigné de son midi, plus loinbie se projette au loin, hoe verder de zon von
hare middagshoogte is, des te verder reikt de scha
-- Projeteur, in., ease, f. (fam.) Plan--duw.
nenmaker m., - maakster 1. (in ongunstiren zin).
ProlabiJ-IL, m. [Anat.] Voorlip f.
Prolaps«s (pr. —sure) of Prolapse, ni.
[ Chin. ] Uitzakking , doorzakking f. van eenhl
ligchaamsdeel, z. v. a. CHUTE , PROCIDENCE.
Prolation, f. [ Cue. mus. ] Toonverlenging,
aanhouding f. van eenen toon.
Proleetation, f. [Didact.] Afscheiding der
fijnste lee/en eens ligchaams van de grovere.
Vroleetion, f. Aangename, welkome eisch nn.
of V noodiging f.

Prolé;omènes,

m. pl.

[Dailact.] L'itroerige

voorrede (f inleiding f., het vooropgeplaatsI ^, voor loopige aanmerkingen of herinneringen f. pl., voor
wetenschap , p r o 1 e g o en e--beridngf.to

na n. p1.
Prolepse, I. [Rllét.] Voorkomende beantwoording f. van mogelijke o f waarschijnlijke tegenwerpingen (antéoccupation). -- [Phil.] , z. v. a. ANTICIPATION. — Pi-oleptisluue, adj. [Méd.] Vroeger
intredend, te vroeg komend (van koortsaanvallen).
r-- Proleptiquen neut, odv. [Didact.] Op voor-

uitloopende wijze.

Prolétaire, nl . [11. rom.] Onbemiddeld barger, die den Staat niet met geld, maar enkel door
zijne kinderen van dienst kon zijn. — [H. mod.]
Burger uit de behoeftige volksklasse, arme, p r ot e t d ri e r m. -- Ook als asli. gebruikt: La classe
Pl'-, de armenklasse f. — :Prolétaireuueut, adv.
Op de wijze der armen. — -. Prolétariat , m.
[Pout] Toestand, stand m. der laagste voliesklasse;

die klasse zelve, (te volkshe/l'e f.; armwezen, 1) -r oletariaat n.
Prolifération, f. [ Bol. ] Verschijning van
eerren knop of van eene bloem op eens ongewone
plaats. -- Prolifère, adj.: Fleur, Fruit pr-,
bloem, vrucht, die uit eene andere bloem of vrucht
aan een' a fzonderl ijken steel groeit , p r o l if Ic ér e n d e bloem of vrucht f. — Prolifieation, f.
Toestand van ieder orgaan, dat het aanzijn geeft
aan een ander orgaan, 't welk het in den regel
niet voortbrengt, of dat een aan zich zelven gelijk
orgaan voortbrengt, p r o l i, f i cá t ie f. ---sortig
Prolifique, adj. Tot voortteling geschikt, vruchtbaarmakend, bevruchtend : Vertu pr-, teelvermogen n. Seinence pr-, bevruchtend zaad n. Humeur
pr-, zaadvocht, zaad, dierlijk zaad n. (sperms). —

Animalcules pr-s, zaaddiertjes n. pl , diertjes in 't
zaadvocht. — Médicaments pr-s of als subst. vno
m. pl. Teelkrachtgevende middelen n. pl.-LIFQtiES,
— Proligère, adj. [ Bot. ] Voortplantingsdeelen
voortbrengend.
Prolixe, adj. Zeer lang: La barbe are et le
menton pr-, dunne, ijle baard en zeer lange kin.
— Wijdloopig, omslagtig, langwijl'i.g, te uitvoerig.
Discours, Style pr-, wijdloopige rede f., stijl tii.
Orateur pr-, langwijlig redenaar n. — Prolixenient, adv. Op wijdloopige, te uitvoerige wijze,
lanrlwiilig: I1 écrit trop pr-, hij schrijft te wijd
— Prolixité, f. Widloopigheid, omslag -lopig.
te groote uitvoerigheid, langwijligheid f.:-tighed,
Sas discours ennuient par leur pr-, zijne redevoeringen vervelen door hare w'ijdloopigheid. — Cot
orateur est dune pr- insupportable, die redenaar
is onverdragel2jk langwijlig, langdradig.

--
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Proloetiteiar, m. [Hist.] Spreker in 't lagerhuis , z. ORATELR. — Oudtijds z. v. a. AVOCAT.
Prologies, f. pl. [Ant.] Grieksche feesten ti.
pl. vóór den oogst.
,Prologue, nl. Voorrede f., voorberin n.; inj leidingsrede, openingsrede f., inz. eene tot het publiek gerigte toespraak f. vóór de opvoering van.
een tooneelspel, p r o l o op, p r ó l o g u s m.-(fam.)

Laissez-11c tout pr- at venen au fait, maak Beene

inleiding, geen' omhaal, en kom tee' zake. -- Tooneelspelei' m., die den proloog voordraagt . (in dien
zin bij de Onden en somtijds nog bij de ni,euweren

gebézigd).

Prolongation, f. Verlenging f. van tijd, uitstel n., het stellen van een' lateren termijn, prolon g ci ti e f.

11 a obtenu une pr- de six semaines,

hij heeft een uitstel van zes weken verkregen. La
pr- dune trève, de verlenging van eenen wapen

Prolonge, f, [Art/ll.] Koppelwagen, munitie

-stiland.

sleeptouw n. voor 't veldgeschut, p r o--wagenm.;

1 o rage f. — Prolongé, e, adj. (en part. pass,
van prolonger): Trève pr-e, verlengde wapenstilstand m. -- Galerie pr-e, verlengde galerij f. -Espér ance pr-, uitgestelde, verschoven hoop f. -Cri pr-, gerekte, aangehouden kreet ni. — [Mar.]

Va,isseau pr- par lm
'airal ennemi, schip n., door
.

den v'(jandel^^ken admiraal aan boord gelegen. --Prolongeliient, in. [Didact.] Verlenging, voort -

zetting t.

Pr- d'un mur, dune digue, dune rue,

voortzetting van een muur, dijk, straat. --- [Anat.]
La queue dans les animaux est on pr- de l'épine
dorsale, de staart bij de dieren is eene voortzetting
van de ruggegraat. Pr- de la moëlle du cerveau,
Pr- rachidien. v e r lengde merg, ruggemerg n.
Prolonger, v. a. Verlengen, verte gen, uitstel
lange; doen duren, een' lateren-le,vrschuin
tijd of termijn bepalen, peat o n ge! ce n; — langer
maken, voortzetten. Pr- ure tréve, eenen wapenstilstand verlengen. Cola prolonge la vie, slat verlengt het leven. Pr- Ie terme d'un payement, den
tad eener betaling uitstellen, verschuiven. — Pr- une
ligne, eerre lijn verlengen. Pr- une digue, un gaai,
eerren dijk, eerre kade voortzetten, langer maken.- [Mar.] Pr- un bïitiment, une cote, een schip, Bene
kust langs zeilen. Pr- un batiment ennemi, een
vijandelijk schip aan boord, op zijde leggen. -(- Prla civadiere, de blinde ra lanr;sscheeps, onder den.
boegspriet halen. — SE PROLONGER , v. pr. Ver
lengd worden: La trève peut se pr-, de wapenstilstand kan verlengd worden. — Zich uitstrekken in
duur, duren, aanhouden. La vie de 1'homme ne
se prolongs guère jusqu'h un siècle, 's menschen
leven duurt zelden Bene eeuw. Les débats se sopt
prolongés fort avant dans la nuit, de debatten
hebben tot diep in den nacht geduurd. — Zich uit
lengte, voortloopen: Cette avenue se-strekni
prolongs jusqu'a la route royale, deze laan strekt
zich uit, loopt voort tot aan den koninkl iken weg.
Prolusion, f. [Litt.] Voorspel n., vooroefeving f., opstel les' beproeving van zijne krachten;
-

— ookk: uitnoodings- of aankondiginllsschrift nn.,
(voering geschikt.
p r o l etc s i e
f.

1- Prowenable, adj. Ter rondleiding of rond-

Pronnenacie, f. Het wandelen, wandeling; wandelplaats, wandeldreef f. La pr- est salutaire, het
wandelen is gezond. Aller b la pr-, gaan wande
Faisons une grande pr-, laat ons eene qroote-len.
wandeling doen. — La pr- sst belle aujourd'hui,
't its van daag mooi wandelweêr. -- Cette villa a
de belles pr-s, die stad heeft schoone wandeldreven.
Promnener, v. a. Tee' wandeling begeleiden;
leiden. geleiden, rondvoeren , omvoeren: Pr- un enfant, un rnalade, niet een kind, een' zieke Bene wandeling doen. — Pr- des étrangers par (of dans) la
villa, vreemdelingen in de stad rondleiden. — [Man.]
Pr- un cheval, een paard bij den teugel leiden of

een paard zachtjes berijden. Pr- un cheval p ar le
droit, een paard regtuit. op de s'egte lijn leiden. —
(fig.) Pr- sa vue (ses regards), son esprit (sa pensée) sur divers objets, zijne ooges of blikken, zijne
gedachten over verschillende voorwerpen laten gaan.
Pr- partout son chagrin, ses soucis, allerwegezin
verdriet, zijnen kommer met zich voeren. — Prqn., iemand om den tuin leiden, met fraaije beloften ophouden, afschepen: Voilà plus d'un an que
eet homme pronzène son créancier, reeds meer dan
een jaar scheept die man zijnen schuldeischer niet
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fraaije beloften (if. -- Ce ruisseau promène dans stekend, bovenuit- of vooruitstekend, vooruitsprinla prairie ses eaux Iirnpides, die beehdoet haar hel- gend. — Prominente, f. [Anat.] Laatste hals der water al kronkelend door de weide vloeijen. -- wervelbeen n. -- -( Proininer, v. a. Zich verPr- sa main sur Ie dos dun ellen, zijne hand over heffen boven, bovenuit steken, vooruit springen.- den rug van een' hond strijken of laten gaan. — Prominule, adj. [bidact.] Een' zeer kleinen uit
makend, zeer weinig uitspringend.
-stek
SE PR0)IENEa, V. pr. Wandelen, eene wandeling
Prowls, e, adj. (en part. passé van prometdoen, uit wandelen, uit rijden, uit varen gaan om
zich te vermaken of beweging te verscha/fen: Se pr- tre): Fille pr-e en manage, ten huwelijk beloofd,
dans un jardin, in eenera tuin wandelen. Se pr- en uitgehuwelijkt meisje n. — La terne pr-e, het bevoiture, It cheval, en 1)ateau, een pleiziertogtje, loofde land , Kanacin; (fig.) rijk en vruchtbaar
een toertje met r2jluig, te paard, in een schuitje land n. —(Lor. prov.), z. Du. — PROMIS, m., -E, f.
doen. — Allez vous pr- (tot iemand, dien men Verloofde m. en f. (fiancé, e).
S Proinisene, adj. Vermengd, gemengd, zon moede is, op wien men boos is) Loop heen ! loop
naar den drommel ! scheer is weg ! C'est nu impor- der orde , door elkander. -- Proiniscuité , f.
tun, je i'ai envo--é p- (in plaats van se pr-), 't is [Didact.] Verwarde, ordelooze vermenging, inz.
een lastige vent, ik heb hens naar de maan laten die der seksen, gemeenschap f. der vrouwen.
Prontisseur of Prometteur, in. [Astrol.]
logpen. — (fig.) Mes regards se proiuenaient sur
ces fertiles campagnes , mzine blikken dwaalden Punt des hemels, gesternte n., dat men waarneemt.
Prornission, f. (zelden gebruikt dan in): Terre
(doolden, zweefden.) over die vruchtbare velden. Son
esprit, son imaginat.iotl se pronnène d'un objet a de pr-, z. v. a. Terre promise, z. PROMIS.
van
't
Prornontoire, n1. [Géogr.] Voorgebergte II.,
zijn
geest,
zijne
verbeelding
zweeft
l'autre,
eene voorwerp naar 'tandere.—Pronmeneuur,ni., kaap f. (vgl. CAP) .
Proiiioteur, adj. Bevorderend, aandrijvend,
-ease, f. Wandelaar In., -ster 1., liefhebber m.,
liefhebster f. van wandelen. Le pare est plein de aansporend. (Het (emin. promotrice wordt niet
meer gebruikt
PROMOTEUR , m. Voornaamste
pr-s, de charinantes pr-euses, het park is vol wan
debars, vol lieve wandelaarsters. — C'est tin grand verzorger eener zaak, bestuurder, verzorger, bepr-, 't is een eerste vriend van wandelen. — (fig. vorderaar, voortrekker m.: Le pr- dun établiset lam.) Vous n'êtes qu'un pr-, gij laat iemand sement, de hoofdbestuurder, eerste voorstander
maar te vergeefs loopesi, gij scheept iemand maar eener inrigting. — Hoofdoorzaak f. , aanlegger,
met fraai je beloften af. — Le pr- d' un v ieillard, aanstoker, roervink m. C'est vous qui avez été le
de begeleider van een' grijsaard. La pr-euse dun pr- de vette quenelle, gij zijt de aanlegger, de
enfant, de rondleidster van een kind. — Pro®ne- hoofdoorzaak vara dien twist geweest. -- [Jur.]
noir, m. Door de kunst aangelegde wandeldreef; Procureur eener geestelijke jurisdictie, fiskaal,
syndicus m. -- Promotion, f. Bevordering, ver
overdekte wandelplaats f.
benoeming, p r° o in ó t i e f.-hefng,ravoi
Proiiiépie , M. [D. n.] Soort van afrikaan bevorderingen bij ijet
ra
l-aire des pr-s dans t'ac de,
sche „,pecht m
Protnérops, nl. [Fl. n.] , z. v. a . EPIMAQITE .- leger doen plaats hebben. Le roi fit une pr- d'ofProuleru'pe, ni► ., z. v. a. MAN[JCODE a douse filets. ficiers géneraux, de koning benoemde eenige hoofdPromesse, f. Belofte, toezegging f., woord n.: officieren. — Ook in passieven zin: Cet evéqueEn quoi consiste sa pr- ? waarin bestaat zijne be- après sa pr- au cardinalat, voulut . . . , na zone,
lofte ? ii faut tenir, Barder sa pr-, men moet zijne verheffing tot de kardinaals- waardigheid wilde die
belofte, zijn woord houden. Pr- de manage, trouw- bisschop . . . .
Protnouvoir, V. a. (alleen gebruikelijk in dent
of huwelijksbelofte f.: Dieu est fiddle dans ses pr-s,
God is getrouw in Zijne toezeggingen. — (fig. et in/in. en in de zamengestelde tijden) Tot eene waar
verheffen, bevorderen, ver/wogen, benoe--dighe
fain.) Se ruiner en pr-s, vele beloften doen, die
men niet nakomt. -- (Prov.), z . GRAND . — [Corn.] men, promoveren: Pr- un prêtre à l'épiscopat,
Schriftelijke belofte van betaling , schuldbriefje, Benen priester tot de bisschoppelike, waardigheid
handschrift n. Pr- sous seinij privé, onderhandsche verheffen. (z. ook PROMU. )
Prompt, e, adj. (pr. pron, pronte) Spoedig,
belofte. Voilà une pr- de mille florins, hier is een
schuldbriefje van duizend gulden. — Pronmet- vaardig, haastig, onverwijld, niet dralend; snel,
beloof
gezwind, gaauw, vlug; voortvarend, geen tad
tear, m., -ease, f. (fam.) Belover m.,
ster f., hij of zij, die ligt belooft, die veel belooft, verliezend. Je vous souhaite un heureux voyage
maar weinig houdt. — z. ook PROMISSEUR.
et un pr retour, ik wensch u eenti gelukkige reis
Proniettre, v. a. Beloven, toezeggen, zijn woord en eene spoedige terugkomst. En attendant une
geven: I1 tient ce qu'il promet, hij I t^udt hetgeen pr-e réponse, in afwachting van een spoedig) anthij belooft. — Pr- une fide en manage, een meisje woogd. z. ook PAYE MENT. — Pr- commie un eclair,
ten huwelijk beloven, een meisje uithuwelijken. — zoo {nauw, snel als de bliksem. — I1 a in concepOok niet de en een' in/In.: 11 a proris de vous as- tion, pr-e, hij heeft eene vlugge bevatting, is vlug
sister, hij heeft beloofd u bij te staan. -- Ook met van begrip. — 11 est pr- en tout ce qu'il fait, hij
que : Pr- qu'on fera son possible, beloven, dat enen is voortvarend in al wat hij doet. 11 est pr- a
zijn best zal doen. — (obsol.) Pr- Iégèrelnent, ligt- rendre service, hij is zeer dienstvaardig. — Haaszinnig beloven. -- (Loc. prov.) Ce nest, pas tout tig, oploopend, driftig, kort van stof: Il a l'hude pr-, 11 faut. tenir, Pr- et tenir sort deur, be- meur pr-e, it est d'humeur pr-e, hij is van oploven is niet genoeg, men moet zijne belofte hou - loopenden aard. II est si pr- que le moindre ob
hij is zoo kort van stof,-staclemnoèr,
den. Il se ruine à pr- et s'enrichit (of s'acquitte)
a ne rien tenir, hij belooft veel, en houdt weinig. zoo heet gebakerd, -dat de minste hinderpaal hem
z. ook BEURRE, MMÉGHANT, MERVEILLE, MOlT. — in toorn brengt. — I1 a la IMain pr-e, hij slaat
Beloven, voorspellen, aankondigen: Le temps pro- aanstonds toe. ---- Tin pr- it Noire , dadelijk
met de la pluie, het weder belooft, voorspelt re- drinkbare wijn ni., wijn, dien men zeer jong dringen. — Beloven, doen hopen: Ces campagnes pro- ken moet of kan. --- Ook als adv. in: (fain.) Allez,
mettent de riches moissons, die velden beloven een' v ite et pr- ! ra snel en gezwind. Revenez pr-, keer
rijken oogst. — PROMETTRE, v. n. Beloven, hoop schielijk terug. — Promptemuent, adv. (pr.
of verwachting geven, doen. hopen: Ce jeune hom- pronte —) Op vaardige, vlugge, voortvarende wijze.
me promet beaucoup, die jongeling belooft veel, met haast, met spoed. Faites cola pr-, doe dat
van dien jongeling is veel te verwachten. Les vi- haastelijk. Ne tardez pas, revenez pr-, vertoef niet,
gnes promettent vette année, de w jngaardenstaan kom spoedig terug. — Promptitude, (pr. prondit jaar goed. — SE PROMETTRE, v. pr. Zich be- ti--) Vaardigheid, snelheid, haastigheid, gezwind loven, zich inbeelden, zich voorstellen, hopen; voor- heid f.: Il vous servira aver pr-, hij zal u met
nemen: I1 se promet cola de votre bonté, hij be- vaar digheid dienen. I1 exécute avec pr- ce qu'il
looft zich dat, verwacht dat van uwe goedheid. Je promet, hij brengt schielijk, niet snelheid ten uit
hetgeen hij belooft. — Cette affaire demande-voer
me promets Bien d'aller le voir, ik stel mij voor,
ik heb bepaald besloten hem te gaan bezoeken. — de la pr-, deze zaak vordert spoed. — Vlug beMalkander beloven : Se pr- fidélité , malkander grip n., levendigheid f. van bevatting. — Oploopendtrouw beloven. — Beloofd worden: De pareilles hei.d-, opvliegendheid f. Pr- de l'esprit, vlugheid
choses ne se promettent pas légèrement, derge- van verstand. — Sa pr- lui nuit, zijne oploopendlijke dingen moeten niet ligtzinnig beloofd worden. h.eid doet heng nadeel. -- Uitbarsting I. van toorn,
t Prominence, f. Zitstek n., het bovenuit- of uitval in. van drift ('in deze weinig gebruikelijke
vooruitstekende. — t Prominent, e, adj. Uit- beteeke'ois doorgaans in 't mcerc.): Ses pr-s lont.
.) --
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insupportables, zijne driftige uitvallen zijn onverdrageltjk. — Promptuaire, m. (pr. pron-ptu--)
[Phïlol.] 1Handboek, hulphandboek, kort begrip,

1romptuári.um n.

Promo, e, adj. (en part. passé van promouvoir): Prètre pr- a 1'episcopat, tot bisschop, tot
de bisschopswaardigheid bevorderd, verheven, benoemd, g C])? om o v e er d priester m. — Ook als
subst.: Les pr-s allèrent remercíer le roi, de bevorderden, benoemden gingen den koning bedanken.
Promulgation, f. Openbare, plegtige bekend
afkondiging, de van het staatshoofd uit -making,
acte, waarmede hij de openbaarmaking eener-gean
wet aankondigt, promulgatie f. — Promulguer, V. C. Eene wet in de vereischte vormen
bekend maken, af kondigen, kond doen, p r o as u lg é r e n. -- Pr- an jubilé, een jubelfeest uitschrijeen. -- Het part. passé komt ook als adj. voor:
On ne peut pe étendre ignorance d'une lol qui a
été promulguée, men kan Beene onkunde voorwen Y

den van eene wet, die a f gekondirid is.

Pronatenr, adj. in. [Anat.]: Muscles pr-s of

als subst. PIIONATE URS m. pl. Nederwaarts bui gende handspieren f. pl., voorover^^buigers, p r o n áfors m. pl. -- Probation, f. Voorwaartsdraaijing of - buiging, inz. de beweging der armpijp om
den elleboog, waardoor de binnen - handvlakte naar
beneden ligt, p r o n á ti e f. (het tegengestelde van

supination).
Pr ®ne, In. [Liturg.] Christelijk onderri-gt, dat

de pastoor eiken zondag na 't eerste evangelie der
parochie-mis geeft en waarin hij 't volk bekend
maakt met de feest- en vastenlagen, de huwelijksgeboden e. a. dingen, die de kerktucht aangaan, Ver
katte, preek f. Assister au pr - -manipsre,,fd';
de predikatie b2,jw (,neen. --- Recommander qn. au
pr-, iemand van den kansel aan de voorbede, aan
de liefdadigheid der gemeente aanbevelen; — (fig.
et iron.) klapten over iemand bij zijn' heer of mees
inbrengen (opdat deze hem straffe). — (fam.)-ter
Lastige vermaning, zedepreek f. — Je me moque de

votre pr-, ik lach wat met uwe zedepreek. — Próner, V. a. De predikatie of verrnaningsrede hou
dien zin niet gebruikelijk.) — (fig.) Over--den.(I
matig loven of prijzen, opvijzelen, hemelhoog ver he/fen: Pr- une action comme un trait d'lléroïsme,
eene daad als een heldenfeit ophemelen. Pr- un
écrivain comme un génie du premier ordre, eenen
schrijver als een vernuft van den eersten rang opvijzelen. — PROVER, V. n. Lastige vermaningen
geven, den zedepreker spelen, zedepreker: Aurezvous bientót fini de 1)1-? hebt ge haast gedaan met
zedepreken ? --- Somtijds ook als V. a. in deze be-

teekenis: Que me prc nez-vous la? wat preekt ge
ini• daar voor? -- SE PROVER, V. pr. Opgehemeld

worden: Une bonne action ne doft jamais se prpar-dessus les toits, eene goede daad moet nooit
boven de huizen geprezen worden. -- Elkander ophemelen. — Zich zelven loven, zijn eigen loftrom
zijre. — Proneur, in. Houder eener ver -petr
prediker m. (In dezen-manigsredofpkt,
zin niet in gebruik.) --- Proneuzr, m., -euise, f.
Lofverheffer, overdreven lofredenaar,opvijzelaarm.,
lofverhefster f.; — zedepreker rn., - preekster f. 11
n'y a point pour les talents d'ennemis aussi dan
que les pr-s, voor de talenten zijn er geene-gerux
vijanden zoo gevaarlijk als de lofbazuiners. — Taistoi, pr- éternel, zwjig toch, eeuwige zedepreker.
Pronoé, m. [Ft. n.] Soort van dagvlinder m.
Pronoun, m. [Gram.] V óórnaamwoord n. Printerrogatif, vragend voornaamwoord. z. ook DEMONSTRATIF, INDEFINI, PERSONNEL, POSSESSIF, RELATIF . — Pronominal, e, adj. Tot het voor

Verbes pronominaux,-namwordbeh.werkwoorden, die met twee voornaamwoorden van
denzelfden persoon vervoegd worden: terugwerkende (reflexieve) en wederkeerige (reciproke)werkwoorden. — Pronoininalemeut, adv.: Verbe
employé pr-, een als terugwerkend of als wederkeerig gebruikt werkwoord. -- Prononaination, f.
[Rhét.] , somtijds z. v. a . ANTONOMASE .
Pronopiographe, m. [Phys.] Soort van don-

kere kamer f . [camer a obscura] , die de vóór haar
liggende voorwerpen vertoont; — soort van pantograaph of teekenaap voor het landschapteekenen,
pronopiograaph m.

Pronostie, m.

Teeken der toekomst, vóortee-

ken, vóórbeduidsel, p rag n ó S t i k o n n.: Ce petit
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évènement est un heureux pr-, dat kleine voorval
is een gelukkig voorteeken. -- Voorzégging, voor
gissing f. van 't geen gebeuren zal: Faire-spéling,
de bons pr-s, goede voorzeggingen doen. — [Méd.]
Ce médecin ne se trompe guère dans ses pr-s, die
geneesheer vergist zich zelden in zijne voorzeggingen, zijne vóóraanwjzingen (van den gang en den
afloop der ziekte), -- [Astr.] Tirer des pr-s, horoskoop trekken. — [Phys.] Weêrglas, dat de
weersverandering door het troebelworden der vloeistof, waarmede 't gevuld is, moet aanwijzen, baroskoop n. — j- Pronostication, f. Voorspel ling, voorzegging, gissing f. — Prognostigeie,
adj. Vóórbeduidend, voorzeggend, voorspéllend
(zelden voorkomend dan in): Sines pr-s, voorbeduidende, p r op n ó s t i s c h e teekens, voorteekens n.
pl. — Pronostigtuer, v. a. Vooruit zeggen, voor
Pr- un évènement, I'issue-zégen,vorspl:
d'une maladie, een voorval, den afloop eenei ziekte
voorzeggen. — SE FRONOSTIQUER, V. pr. Voorzegd
worden. — Elkander voorzeggen. -- Iet part.
passé komt ook als adj. voor: Evènement pronostiqué, voorzegde gebeurtenis f.
Prononcé, e, adj. (en part . passé van prononcer): Mot bien pr-, goed uitgesproken woord n.
— Discours pr- distinctement, duidelijk voorgedragen redevoering f. — Arrèt pr-, uitgesproken,
geveld, gestreken vonnis n. — Traits pr-s, sterk
uitkomende, kennelijke trekken n. pl. -- Caractère
pr-, vast, vaststaand, bepaald karakter n. — Intention fortement pr-e, krachtig, stellig verklaard
voornemen n. — PRONONCÉ, ni. [Prat.] : Pr- de
l'arrêt, de la sentence, du jugement, regterlijke
uitspraak f. -- Prononeer, v. a. Uitspreken, door
de spraak doe hooren; — zeggen, uiten; — voor
II 1ptenonce bier ce mot, I1 spreekt dit-dragen.
woord goed uit. — A peine eut-il prononcé ses
paroles, que . . . , naauweljks had hij deze woorden gesproken of . . . . Pr- une harangue, eene
redevoering doen, uitspreken, voordragen. — Pra un criminel sa sentence, eenen misdadiger zijn
vonnis voorlezen. — (fig.) Cat Domme a prononce
lui -même sa condamnation, die man heeft zelf zin,
vonnis uitgesproken, zich door zijne eigen woorden
veroordeeld. -- Uitspreken, met regterljk gezag
verklaren: Le concile prononca anathème eontre
Arius, de kerkvergadering velde den kerkelijken
ban tegen Arius. Le juge a prononcé cette sen tence, de regter heeft dit oordeel gestreken, dit
vonnis geveld. — (absol.) l'Église, Le législateur,
La lol a prononcé, de Kerk, de wetgever, de wet
heeft beslist, uitspraak gedaan. — PRON ONCER ,
v. n. Uitspraak doen, zin gevoelen zeggen; beslissen: Pr- entre deux personnes, tusschen t wee personen uitspraak doen. I1 est difficile de pr- en
pareille matière, 't is moeijelijk, in zoodanige zaak
te beslissen. -- Spreken, bevelen: Vous n'avez qu'a
pr-, gij hebt maar te spreken. --- [Paint., Sculp.]
Sterk uitdrukken, scherp doen uitkomen. 11 a Ie
défaut de trop pr- les muscles, hij heeft het gebrek, dat hij de spieren te sterk doet uitkomen of
spreken. — SE PRONO'CER, V. pr. Uitgesproken
worden, zich laten uitspreken: Se mot se prononce
dillicilement. — Zijn gevoelen openbaren; zich bepaald, krachtig uitdrukken, duidelijk verklaren,
beslissend uiten: N'oser pas se pr-. zijne meering
niet durven zeggen. — Elle ne s'est pas encore
prononcée sur cette affaire, zij heeft zich over
deze zaak nog niet bepaaldelijk verklaard. — Le
caractère de eet enfant se prononce déjà, het karakter van dit kind openbaart, ontwikkelt zich reeds.
— Prononciation, f. Uitspraak f.: La pr- de
ce mot, de uitspraak van dit woord. — Cette idle
a la pr- embarrassée, dit meisje heeft eene zware
uitspraak. — Voordragt f.: La pr- est une des

principales parties de fart oratoire, de voordragt
is eene der hoofdzaken van de redenaarskunst. —
[Jur.] La pr- dun jugement, de uitspraak, het
voorlezen van een vonnis. — Pronostigaeur, m.
(fam.) Voorspeller, voorzegger m.
Proodique, adj. [Pods. anc.]: Verspr-, Groot
vers, islet betrekking tot het kleinere

(épode), dat

het besluit, voorvers n.

Propagande, f. [H. rel.] Genootschap I1.,

instelling f'. ter uitbreiding van het christendom
onder de heidenen, tot verspreiding van kerkelijke
of politieke leerstellingen. zendeling - genootschap I?.,
P r o p a g á Si d a f. ; in bijzonderen zin: het door
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paus Gregorius XV. in 162 ingestelde collegie, z.

Voorzegd worden. -- Elkander voorspellen. --- Zich
zelven voorspellen. — liet part. passé is ook wij.:
propaganda, plegtige zitting der roornsche iropa- Les malheurs de Sion prophétisés par Jérémie, de
ganda op Drrekonin.gen-dag. -- 1 ropagandis- door Jeremias voorzegde ongelukken van Sion. -me, m. Stelsel U. leer f. der propaganda, inz. der Prophétisme, m. Voorspellingczuch.l f.
roomsche; bekeeringsijver m. — Zucht flu eerre
Prophylactigtie, adj. [Méd.] Verhoedend,
nieuwe leer, eerre revolutionaire leer voort te plan- voorkomend , afwendend , gezondheid bewarend ,
ten, propagandis iii us n. —Propagandis- p r op h y l á k ti s c h: Moyens pr-s, voorbehoedmirlte, n1. Lid U. aanhanger cler propaganda; -- delen, p r o l) h y l á k t i k a n. pl. -- P rophylaevoortplanter van nieuwe leersíellinren, van poli tique of Prophylaxie, f. Verltoeding, voorbeginselen, p r o p a g a n d i s t m. — Propa--tiek kom^ing eener ziekte door gepaste middelen, p r ogateur, trice, adj : Voortplantend, verbreidend: phyláx i s f.; z, v. a. HYGIENE.
Propiee, adj. Gunstig, genegen, genadig (inz.
Zele pr-, bekeeringsyver ni., 2,jver tot uitbreiding
van kerkelijke of 7rolitieke leerstellingen. — PIiO- van God gezegd): Dieu nous soit pr-, God zij one
PAG.\TEUR , til. Yoortplanter , verbreider m. — genadig. Se rendre `es juaes pr-s, zich zijne
I'ropagation, f. Voortplanting, veemenirivuld i- regters genegen maken. Avoir 1'occasion pr-, eerie
ging f. door cie voortteting: La pr- ilu genre humain, gunstige gelegenheid hebben. Soyez mol pr-, wees
de voortplanting van het inn schelzjke geslacht. -- mij genegen . — -- a LA PROPICE, loc. adv. La mai ( fi(j.) Verspreiding, verbreidinrg, uitbreiding I. ont- son était à la pr- de l'acquéreur, het huis stond
wikkelinr'J f.: La pr- de la fol, de uitbreidinig van den koopei a.an.
Propine, f. [1-[. een.] liegt can 10 feit horz't geloof. La pI•- des lumié•es, pies découvertes, de
uitbreiding der kenra is, der ontdekkingen. -- [ Phvs ] derd, raat te Rome aan den kardinaal-prolector bevan
't
La pr- du son, de voortplanting
geluid. ' La taald. werd voor de uitvaardiging der' bullen voor
pr- d'tzpte maladie contagieuse, de voortplanting beneficiën.
Propion, 111. [Bot.], z, v. a. BARDANE.
van eerre aanstekende ziekte.
Propa gee, v. a. Voortplanten, door voorttePropitiation, f. (pr. ti=ci) Verzoening, beling vermeeird.eren. (In dezen zin vooral als v. pr.) vrediging 1. (zelden voorkomend dan in): Sacrifice,
— (II!.) Poortplanten, verspreiden, verbreiden, Vistime de pr-, zoenoffer n. — Propitiatoire,
uitbreiden. Pr- l'Évanbile, la foi, la vérité, het adj. (pr. ti.=ci) Verzoenend, bevredijgend: Sacri.Evangelie, het geloof, de waarheid voortplanten, lice, Victime pi' - . zoenoffer' 11. — PROPITIATOIIE, ni.
[Rel. héhr.] Tafel f. van zuiver goud, geplaatst
verspreiden. -- sE PR( Ii t; LR, V. pr'. Zich voort
zich ontwikkelen, zich verspreiden: Le-plante, boven de a-rk des verbonds, en voor een gedeelte
creme Ii umain s'e-:t propagé dans toutes les contrées bedekt met de vleuge?en der twee Cherubijnen, die
de la terne, liet menschet./ke geslacht treeft zich in ter zijde der ark stonden, genadestoel m.
Proplastiq^ie, adi. [bidact.] (zelden voor
alle landen der aarde voortgeptarz.t. Le son se
dan in): Art 1j °- of als subst. PROPS S -komend
prop3age en tons sens, 't geliti,d plant zich in alle
rigtingen voort. L'erreui se p•opage plus promp- TIQrIE, f. Kunst oen leeroen modellen of gietvormen
te
maken.
de
d2valinrl
tement que ia rife,
verspreidt zich
Propolis, f. illaagdewas, ruw of geel was 11.
,sneller dan de waarheid. — rropa ;irae, I. of
I'ropagule, m. [Bot.] Yoortplantingssiaf der — Propoliser, v. a. Met rnaagdeivas Bigt stoprnosplanten, kiemstof, kiemmeel, p r op (i g u r u ni n. pen (gelijk (le bijen de openingen harer korven doen).
Proportion, f. Evenredigheid , verhouding,
Propathie, f., Propa,tlhique, z. 'u ' i.^gelijkmatigheid, p r op ,i r t i e f. Les pr-c sont Uien
THIE, It ('t ((. .'HIQUE.
i'ropension, f. [Phys. ] Neiging, natuurlijke gardées dans ce batiment, in dit gebouw zijn de
rigting t`. van een zwaar li-c;chaam naar een punt: verhoudingen wel in acht genomen. 11 ny a point
Les corps pes{ants ont une pr- nat,urelie a descen- de pc- entre les revenus cie ces ileux places, er is
dre, de zware ligchainen hebben eerre natuurlijke geent gelr,jkmatigtieid tusschen de inkomsten vary
neiging tot vallen, dalen. — (fig.) Neiging, geneigd- deze twee plaatsen. — Réduire à de moindres pr-s,
hei l, overhelling f. La pr- (le penchant) at Bien. tot kleiner afmetingen herleiden. — iVlettre de In
pr- witre sa dépense et son revenu, zijne uitgaven
Stu mal, de neiging tot het Hoede, tat het kwade.

rjONGREGATION de la pr-. Féte de la pr-, feest der

.

Prophète, m. Voorzégger, voorslréller, int. de

door Gods geest gedreven verkondiger van het toekomende bij 't oude hebreeutesche volk; godsdienstleeraar, p r o /'i e t m. Dieu tt parlé par la boucle
ales pr-s, God heeft gesproken door den grond der
profeten. Les quatre grands et les douze petits
ltr-s, de vier groote en de twaalf kleine profeten.

-- Le pr- -roi, I.e rot-pr- of Le pr- royal, de ko-

ninklijke profeet, David. — I1 ny a qu'tin Dieu et
Mahomet est son pr-, er is naaar éen God en .11.
is z , n profe( t. — t faro.)

Faire le pr-, den

profeet spelen, voorspellen. Faux pr-, valsch profeet Pr- de malheur, ongeluks-profeet. -- ( ( oc.
fait . et prov.) (el It pr- uu passé, of (trio.) 11
est pr- comme une vac%e, 't is een profeet, die
brood eet. z. ook

LOI, PAYS. — Prophétesse, f.

Voorzegster, voorspelster, profetes f. Anna la pr-,
.Inni de profetes. — I'rophétie, F. Voor^zégging,
voorspélling f.; hei voorspelde, p r' o f e t i e f. Le don
de pr-, de gave der voorzegging. La pr- s'est accom p lie, de voorzegging is uitgekomen. — Gezarnenljjke voorspellingen van een' profeet; het boek,
waarin zij vervat zijn: La pr- it Jérémie, de
Daniel, cle profetie van Jeremza.s, it .Darniel. —
(bij uitbreiding) Elke voorspelling, hetzij waar of
valsch, goed of kwaad: Les pr-s de 1'alinanach,
de voorspellingen van den almanak. — Prophétique, adj. Yoorzéggend, voorspéllend, pro f ét i s c h. Un écrit pr-, een voorzeggend geschrift.
Le style pr-, de profetische stil m. — Propliétiquenient, adv. Op voorzeggende, profetische
2Upze, al, 'en profeet. — g'rophétiser, v. a.
Voorspéllen, voor zéggeaa, p r o p h e t é r e n: Les pa,

triarebes ont prophétisé la venue de Jésus-Christ,

de aartsvaders hebben de komst van Jezus Christus
voorzegd. — (faro.) Je sous avais Bien prophétisé que sela arriverait, ik had u wel voorspeld,
dat dit gebeuren zoude — Si. PROPHÉTISEII , C. pr.
.

naar zijne inkomsten regelen, de tering naar de

nering zetten. — [Chin.] P -s chimiques, chemische of scheikundige verhoudingen. — [Math.
Evenredigheid , gelijkheid van twee redens. Pr-

rithmétique, -géometrique, harmonique, continue,

a

reken-, meetkunstige, harmonische, gedurige evenredigheid. Compas de pr-, z. CO)IPAS. — a PRO-

PORTION DE of EN PROPORTION DE, IOC. prép. Naai'

mate, naar evenredigheid. it ne elépense pas a prde son revenu, hij verteert niet naar evenredigheid
van zijn inkomen. 11 sera récompensé en pr- of a

pr- de ses services, hij wi naar gelang zijner dien sten beloond worden. — Somt ds ook zonder

de

Faire provision de blé et acheter dit
vin a (en) pr-, koren opdoen en wijn naar evenals loc. adv

redigheid koopen. -- á PROPORTION QUE, 10c. Conj.:
Le plaisir Puit a pr- qu'on le cherche, het vermaak
vliedt, hoe meer enen 't zoekt. -- Froportionnable, adj. .In verhouding of in evenredigheid te
brengen. — Proportionnableinent, ode. Naar
verhouding, naar evcnrediyheid. — Proportionnalité, f. [Didact.] Verhouding, gelijkmatigheid f.

-- Proportionné, e, adj. (en part, passé van
proportionner) Figure Bien pr-e, goed geëvenréd-igde, wel afgemétene, goed g e p r op o r ti o n e e r de
figuur f. Revenu pr- a ses besoins, aan zijne bebehoeften geëvenredigd inkomen n. — Proportionnel, le, adj. In verhouding, in evenredigheid

staand, evenredig, gelijkmatig, proportioneel:
Parties pr -les, evenredige deelen n. pl. Schelle
pr-le, schaal der evenredige deelen, proportie schaal f. Lignes, Quantités pi' -les, evenredige l jnen, grootheden f. pl. — ]Proportionnelle, t. In
evenredigheid staande grootheid f. — Proportionnellement, adv. [Math.] Naar evenredig
— Proportionnérnent, adv. Met even--heid.
redigheid. — PROPORTIONNEMENT /t , bc. prép.

Naar verhouding van, naar gelang van: On ne

PI{OPOR 'TION STER
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PROP1{E.
i'.

Va has récoulpensé pr- ia son mérile, men heeft dat ... — A pr- de rien of A 1)r- de haltes, z.
hem niet overeenkomstig zijne verdiensten beloond. BOTTE. -- DE PROPOS DÉLIBÉRÉ , loc. adv., z.
Proportionnner, V. (1. In verhouding stellen, DÉLIBÉRÉ.
ewenreaig nuken, naar zekeren maatstaf inrigten,
Proposabte, adj. 1'oorstelbaar, wat voorge1 r oir o r t i o n é ren: Pr- la hauteur is in longueur steld of voorgeslagen mag worden: Cette affaire
eta In largeur dun édi!ice, de hoogte van een nest pas pr-, deze zaal kan niet worden voorgegebouw in verhouding tot zijne lengte en breedte steld, laat zich niet voorslaan. — Proposant, m.
brengen. Pr- la déppense a In recette, de uitgaaf Een tot het predikambt bij de protestanten onderwiet de ontvangst evenredig wraken. — SE PROPOR- zocht en bevoegd verklaard, maar nog niet geplaatst
Ï uwtiER, V. rpr. In verhouding gebragt worden. — persoon, pro p 0 n é n t nl. — PROPOSA NT, adj. ni.
Se pr'- a, zich in verhouding stellen met, zich (zelden voorkomend dan in): Cardinal pr-, voor
, chikken naar; zich op gelijken trap plaatsen: Se
kardinaal (die de benoemde bisschoppen-stelnd
pr- h I'iutelligence de ses auditeurs, zich naar de aan de kardinalen voorstelt) . — Proposé, e,
vatbaarheid zijner toehoorders schikken. Cet homme adj. (en part. passé van proposer): Lui pr-e, voor'sait se pr- it tons, die man zoekt bij niemand door gestelde, voorgeslagen wet I. Énigme pr-e, voorjezijn verstand of bekwaamheden uit te Minken. Cet steld, opgegev( is raadsel n.
bomirae sait se pr- à tout, (tie man weet zich naa r
Proposer, v. a. Voorstellen, voorslaan, voor'alles te schikken, te Voegen. Se pr- ;i son sujet, leggen, voordragen, opgeven, opwerpen; uitloven;
zinen stijl naar zijn onderwerp wijzigen.
aanwijzen, p rop a rz e r e i: Pr- une question, eerie
propos, in. Besluit, voornemen 1n. (in dezen vraag, voorstellen, opgeven. Pr- son opinion, zijn
zin zelden anders dan in de christelijke zedeleer gevoelen voorstellen, voordragen. -- Pr- uil prix,
gebruiiit): Faire an ferme pr- de ne plus ofl'enser une réconmpense, eersen prijs, eerie belooning uitDieu, het vaste voornerrren opvatten om God niet loven. -- 1'r- qn pour un emploi, iemand tot een
fineer te beleedigen. -- Ittíle i'., gesprek n. '['coil ambt voorslaan, aanwjzen. Pr- qn-pour modèle,
d'éti'anges pr-, des [)r- joyeus, zonderlinge, vro- I hour eaernpie, iemand als voorbeeld aanwijzen, ten
like gesprelken voeren. [)es [)t - de table, tafelge- ^ voorbeeld stellen. — Pr- un sujet, een onderwerp
sprekklen, - redenen. lï'lettre certain pr- sur le ta- ter behandeling opgeven
PROPOSER , V. n. [Théol. j
1)15, zeker gesprek op het tapijt brengen. Changeons Eengin bijbeltekst ontwikkelen, uiteen zetten (van
de pr-, laat ons van wat anders spreken. -- (Prov.) een' protestantsch' student in de godgeleerdheid
z. C ANGEIIE T. — [feu] Jouer aua pr - inter- sprekend). — L'honlnie propose et Dieu dispose,
compus, het spel der afgebroken 'rede (een zeker z. DIEU. -- SE PROPOSER, V. IJP. Voorgesteld workoddig gezelschapsspel) spelen; --(fig.) onzarnen- den. — Zich aanbieden. Se pr- pour une mission,
hangende gesprekken voeren, zoodat men elkander zich tot eerre zending aanbieden. — Zich voorstel
niet verstaat. — (absol.) Praatje n., beuzelpraat m.,
voornemens zijn, van zins zijn: II se propose-len,
ijdel gesnap n. S'a:nuser de pr-, zich, giet ijdel de partir á hui[ heures, hij is voornemens om acht
r/esna]r ophouden. Méhriser les pr-, de praaties ure te vertrekken. II s'était proposé de le faire,
ce'rachten. Je me moque des pr-, ik lach wat niet hij had zich voorgenomen , was van zins het te
rte praatjes der naenschen. — ,leíer des pr-, z. jE- doen. -- Les Chrétiens dolvent se pr- Jésus Christ
TER. — ii PROPOS, loc. adj. Van pas, geschikt,
pour niodèle, de Christenen moeten J. C. tot voorpassend, voegzaam: I1 est it pr - de vous rappe- beeldi nerven, zich ten voorbeeld stellen.
ier . . ., 't is voegzaam u te herinneren . . . . II
Proposition, f. 1-Het voorstellen, opgeven; voor'serait a pr- que vous fussiez de retour' dans une stel n., voorslag in., aanbod u., voordragt, p rop oheure, 't zou passend zijn, dat gij binnen een uur s i t i e f. La pi•- d'un problèrne, dune énigme, het
terug waart. - a eaoi os, loc. adw. Van pas, juist voorstellen, opgeven van eega vraagstuk, van een
ter snede, te regter tijd, als geroepen; tot de zaak raadsel. --- Faire une pr- raisonnahle, inadmissible,
beiroorend; — ook bij wijze van tusschenwerpsel in een redelijk, onaannemelijk voorstel doen. Pr- de
glen zin van : eer ik 't vergeet , wat ik zeggen dais, voorslag tot vrede. On rejeta les pr-s, men verwilde, à p r o p o s: C'est uil art bier ditticile que wier]) de voorslagen, de voorwaarden. Pr- motivée,
de parley et de se taire à pr-, 't is eerie moeije- reet redenen onikleede voordragt. — [Math.] Voorlijke kunst om van pas te spreken en te zwijgen. stel n., stelling f., eerie mathematische waarheid,
On ne meur t jamais it pr-, men sterft nooit ter die moet bewezen worden (theorenna), of een vraag
gelegen lijd. AToos arrivez justemeut ai pr-, g ij
dat dooi constructie moet opgelost worden-stuk,
komt juist van pas, als geroepen. Voilk qui est (problema), p r o p o s i t i e f.: Démontrer, Résoudit fort à pr-, Oat is juist een woord op zijn pas, dre tine pr-, een voorstel betoogen, oplossen. -Op zijn' tijd. — A pr-, voos avez encore oublié [Rel. j ud.] Pains de pr-, toonbrooden n. pl. —
de me payer, a propos (wat ik zeggen wilde) gij [Gram., Log.] Voorstel, in woorden uitgedrukt
hebt nog vergeten flaij te betalen. — v' - PROPOS, oordeel n. Pr- simple of incomplexe, Pr- composée
1 oc. subst. liet gepaste oogenblik n., de repte tijd m., of complexe, enkelvoudig, zamengesteld voorstel.
het gepaste, te regter tijd aangebragte: 1..,'à-pr- fait — z. ook AFFIRMATIE, CONTRAIRE, DIRECT, NEGAIe rnérite de tout, op de keus van 't repte oogen- TIP, enz. --- [fihét.] , z. v a. EXORDE. -- [Théol.]
blik komt alles aan, de gepastheid van epen woord, Les cinq pi'-s, de vijf stellingen, die men in 't boek,
van cone handeling maakt er de verdienste van getiteld Augustinus, van den bisschop Jansenius
'reit. Je ne vois pas 1'à-pr- de cette plaisanterie, wilde vinden en die door de bolle Unigenitus ver
ik zie 't gepaste, het treffende van die scherts niet
werden.
-ordel
in. Voilh un hun ii-pry-, un sot (1-pr-, dat is een
Propre, adj. Eigen, uitsluitend toebehoorend:
van pas aangebragt woord, een onnoozele inval of Sa propre maison, zijn eigen huis n. Sa propre
ontijdig gesnap. 11 faut de l'à-pr- dans I'einploi vie, zijn eigen leven n. Vos pr-s paroles, uwe eigen
des proverhes. de spreekwoorden moeten op zijn woorden n. pl. Je l'ai vu de mes pr-s yeux. ik heb
pas, te regter tijd en plaats aangebragt worden. — het sect rune eigen oogen gezien (vgl PLEONASME) .
a QUEL PROPOS, loc. adv. Bij welke gelegenheid; Amour pr-, z. Au1OUR. En main pr-, in eigen han
tot welk einde, suet welk oogmerk: A quel preigenhandig. — Norn pr-, eigennaam, familie--den,
it-t-i1 dit cela ? tot wat einde, bij welke gelegen- sworn m., eigen naamwoerd n. — En pr-s termes,
livid heeft hij dat gezegd
à TOUT PROPOS, loc. met de eigen, dezelfde bewoordingen. — Eigenlijk
adv. Bij elke gelegenheid, ieder oogenblik, telkens, (in tegenstelling reet figuré): Ce mot dans sa prgedurig: Il se 'tante Iui-mnème à tout pr-, hij be- signification neut dire..., dit woord wil in zijne
roemt zich zelven bij elke gelegenheid. — HORS DE eigenlijke beteekenis zeggen... Le sens pr- dun mot,
PROPOS, MAL à PROPOS, loc. adv. Ten onpas, onde eigenlijke, natuurlijke zin van. een -woord. Ii
tijdig, ongelegen, ongepast, zonder grond: Parley s'est servi el.0 mot pr-, du terme pr-, de l'expresmal a. pr- hors de pr-, ten onpas, ontijdig spreken. sion pr-, hij heeft zich van 't eigenlijke, juiste
Vous vous fdchez mal à pr-, gij maakt u zonder i woord, van de eigenlijke uitdrukking bediend. —
rede boos. -- DE PROPOS EN PROPOS, loc. adv. Van Geschikt, bekwaam; — dienstig, gepast, passend,
't eerie gesprek op 't andere: De pr- en pr- nous behoorlijk: Jeune homme pr- à l'étude, voor de
nous mimes à parlor physique, van 't eerie gesp rek studie geschikt jongeling. 11 est pr- á tout, hij is
op 't andere kwamen wij over (Ie natuurkunde te tot alles geschikt, hij is tot alles te gebruiken. Bois
.spreken. -- à PROPOS DE, hoc. prep. Met betrek- pr- á lnitir, goed bouwhout n. Cette herbe est
hing tot, ten opzigte van, wat betreft, gesproken pr- a g uérir tel mal, dit kruid is dienstig ter gepan : A. propos de nouvelle , savez-vous déjà nezing van die en die kwaal. Ce remède est prque . .. , van, nieuws gesproken, weet gij reeds, ur augmenter Ie mal, dat middel is geschikt omit. de
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uu o PROPRE-A -RIEN
kwaal te vermeerderen. Choisissez un lieu pr- ai

faire cola, kies eene geschikte, behoorlijke plaats

om dat te doen. -- (door cle gevolgd) Alleen of
bij uitsluiting geschikt, eigenaardig: Le matin est
Ie telrips pr- de I'étude, de ochlendstond is de

eigenaardige tijd voor de studie. Le. terrain prd'une plante, de eigenaardige grond eener plant.

— [Bot. j Calico, Pédoncule pr-, b ijzondere kelk,
sten(jel rn. ---^ — Rein, zindelijk, zuiver', net,
schoon, p cop e r: Enfant très-pr-, zeer zindelijk
kind. Mettre une chemise pr-, een schoon hemd
aantrekken, Avoir les plains pr-s, schoone, zinde lijke handen hebben.

Ltre très, pr- sur sat, zeer

net, proper op zijn lijf zijn. -- ECriture pr- et lien
rangée, net en t eregeld schrift n. -- (Loc. prov.),
Z.

ECUELLE.

PR_OPRE, m. Onderscheidende eigenschap, bijzon
hoedanigheid, eigenaardir,heid I., liet eigene,-rlec

eigenaardige, kenmerkende: Le pr- des singes est de
contrefaire, het eigenaardige der apen is na te
doen. C'est Ie pr- de 1'aimant d'att.irer Ie fer, 't is

de bijzondere eigenscha», het eigenaardige van den
zeilsteen, dat h ij het ijzer aantrekt. — Eigendom m.
(in (lezen zin meestal niet en, als loc. adv.) Les
religieux ne possèdent zien en pr-, Wont riep en
pr-, de monniken bezitten, hebben niets in eigendom.
— [Gram.] Ely sl ke, wezenlijke zin m.: Prendre
un iiiot au pr-, een woord in zijn' eigenlijken zin
nemen, opvatten. — [Jur.] Pr-s, grondeigendom n.,
onroerend, door erfenis verkregen goed n. Dispo set- de ses p-s, over zijnen grondeigendom beschik -

ken. Les pr-s paternels of du c6té du pére, het
van vadersz ij de gekomen onroerend goed. — Bijzonder of afzonderlijk vermogen van den man of
de vrouw (dat niet in gemeenschap van goederen
komt): Elle demande le remplacement de ses pr-s
que son mart a aliénés, z ij eiecht herstelling voor
haren eigendom, dien haar man vervreemd heeft.
-- [Liturg.] Le pr- du ternps, de op zékere tijden
van 't jaar gebruikelijke gebeden n. pl. of dienst f.
Pr- des saints, alleen op heilige dagen gebruikelij ke dienst.
PROPRE , f. [Raff.] Suikersapketel m.
Propre-a -gele, rim. (pop.) Iemand, die tot niets
deugt of geschikt is.

Propr•éfet, in. [Ant. rom.] Plaatsvervanger rn .
van een prts fectus (vgl . PRÉFET) , p r o p r ce f e e 1 u s.

Proprenient, adv. Juist, eigenlijk; in den
eigenlijken, waren zin. C'est pr- ce qu'il dit, dat
is liet eigenlijk wat hij zegt. — Ceia se dit pr- et
íigurément, dat wordt eigenlijk en zinnebeeldig gezegd. — La Grèce pr- dite, het eigenlijke Grieken
La comédie pr- dice, het eigenlijk gezegde-land.
blijspel. — Rein, zinde!ik, netjes, zuiver. I1 faut
pr- manger, men moet zindelijk eten. Etre vètu
pr-, netjes gekleed zijn. -- I1 ebante pr-, hij zingt
zuiver, sierpk. Cela est pr- travaillé, écrit, dat
is net gewerkt, geschreven. — Parler pr-, zuiver,
in goede bewoordingen spreken. — a, PROPRE1IIENT
PARLER, PP.OPREMENT PARLANT, IOC. ado. Eigenlijk

gezegd, om 't bij den repten naam te noemen.
Propret, te, adj. (verklw. van propre) (farii.)
Uiterst net, gemaakt sierlijk, poppiel; kraak:indelijk. Un petit vieillard pr-, een poppig oud man-

netje. Personne pr-te of als subst. PROPRET, m.,

--

PROSAISMIE.

.Prop]-iété, f. Eigendomsregt n., eigendorp m.
Contester, Disputer la pr-, het eigendoinsregt betwisten. — 11 taut respecter 1a pr- d'autrui, men
moet eens anders eigendom eerbiedigen. Pr- mobilière, immobilière, foncière, roerende, onroerende,
gron d-eigendom.
^ l s, ii publ que , gebouwde, ongebounatio
de,^ 7 ale,
w
wde,
openbare eigendommen. Pr- gresée, bezwaarde, belaste eigendom. z. ook NU. — (absol.) Grondeigenr1oi12 m., goed, landgoed, huis n., bezitting f. —
Eigenschap; bijzondere hoedanigheid, geaardheid,
eigenaardigheid f. L'impénétrabilité est une pr- de
la mature, de ondoordringbaarheid is eene eigen -

schop der stof. — La pr- de 1'aiman t est d'attirer5
le fer, de eigenschap, het eigenaardige des zeilsteens
is het ijzer aan te trekken. La pr- de cette machine est de produire Ie mènme eifet dune manière
plus simple, het eigenaardige van deze machine bestaat daarin, (lat zij dezelfde uitwerking op eerie
rer,voudiger wijze voortbrengt. — S'exprirrier avec
pr-, zich eigenaardig uitdrukken. La pr- du sty-le,
de eigenaardigheid van den stijl. — [Gram.] Eigen 1 ke beteekenis f.: Entendez-vous Bien la pr- de
chaque mot? verstaat gij wel de eigenlijke beteekeiiis van ieder woord.` --- [Arie. mus.), Z. V. a.
NUANCE. — [Pharm.] Elixir de pr-, tinctuur 'van

mirre., aloë en saffraan.
Proptonnie, Iii. [aiéd.] Ziekelijke verlenging f.
van eendeel (b. v. van rte huig), prop 1 ó ni a n. -Proptose, f. [Méd.] Doorzakking, uitzakking f., in d.
van den oogbol, p r o p t u s i s f. (procidenrce, chute.)

Propulseiir, adj. m. [I)idaci. i Voortdrijvend:
Cylindre pr- of als .subst. PROPULSEUR, nl. t7oortdrijvende cilinder ni. of rol f. -- Propulsion, f.
[bidact.] Poortdrijving,voortstooting,probi ulsi e f.
Propos, m. (pr. —puce) [Astr.] Naam eener
kleine ster in 't sterrebeeld de Tweelingen, P r opus,
ook T e j a t p i i o r geheeten.
Propylde, ni. [Ant.] Voorhof m., hoofdpor
prachtingang rn van een groot gebouw.-taln.,
Pr-s, de rijkversierde ingang van den burg te
Jthenen, p r o li y l (Pe n n. pl. — Propyléen, ne,
adj. Tot (Ie propyleeen behoorend; — vóór de deur
plaats hebbend.

Proquesteur, n► . [Ant. Foul.] Plaatsvervaiiciend quwstor M. (vgl. QUESTEUR), p r o q u ass
toer m. — Proquesture, f. [Prat.] Waardig heid f., ambt n. eens proqucvstors.
Prorata (au), loc. adv. Naar evenredigheid,
naar verhouding, naar mate: Les béritiers contribuent aux dettes an pr- de leers parts et portions,

de erfgenamen betalen mede aan de schulden naar
, mate hunner erfdeelen en portiën. -- Somtijds ook
als subst. Recevoir son pr- (sa quotepart), zijn
aandeel ontvangen.
Prorogat.if, ive, adj. [Prat.] Uitstellend,
verschuivend, opschortend: Un décret pr-, een uit
besluit n. -- Prorogatioi, f. [Prat.]-stelnd
Uitstel n., opschorting, verlenging, verschuiving,
p ro tr o gd t ii e f. On lui a accordé une pr- de quinze
jours, men heeft hein een uitstel van veertien da
vergund. — La pr- in parlement, de verdaging,-gen
verschuiving van de zitting des parlements. -Proroger, v. (I. Opschorten, uitstellen, verschuiven, verlengen. Pr- an délai, een uitstel ver
Pr- ene séance, eerie zitting verda--leng.—
gen. Pr- les Chambres législatives, de zittingen
der wetgevende Kamers verdagen, tot een' lotei-en
tijd uitstellen — SE PROROGER , v. pr. Opgeschort,
verdaagd worden: Le parlement se prorogera demain. -- Het part. passé is ook adj.: Délai pr-,
verlengd uitstel n. Parlement pr-, opgeschort, g ep r o r o g e e r d parlement n.

-TE, f. Opgeschikt heertje n., pop f. - opgeschikte
vrouw f. of meisje, popje n.; kraakzindel'^he vrouw f.
Propreté, f. Zindeljkheid, reinheid, zuiver
netheid, sierlijkheid, p r o p e r h e i d f. La pr--heid,
du corps, de reinheid des ligchaams. Sa maison
est t enue dans une grande pr-, zijn huis wordt
zeer net gehouden. — [Beaux arts] Cela est peint.,
grave avec l:Reaucoup de pr-, dat is zeer zuiver
geschilderd, gegraveerd. I1 a ene grande pr- de
Pros, m., z. V. a. PRAHAU.
Prosailler, v. n. (fam.) Slecht proza sehrjpinceau, hij schildert zeer zuiver, net.
Proprétenr, m. [Ant. rom.] Plaatsvervangend ven. — Prosa^ïgiie, adj. In onrijm of in ongeprcvtor (vgl. PRETEUR), proprcztor. -- Propré- bonden stijl, in de taal van 't gewone leven vervat;
ture, f. Telaardigheid f., ambt n. van proprcvtor. ondichterlijk, zondes dichterlijke vlugt; — alle
Expression pr-, pro--dagsch,pltrozï:
Propriétalre, ni. et f. Eigenaar n1., eigenares, eigenaarster f. Je suis le pr- de cette maison, zaïsche, ondichterlijke uitdrukking f. Ces facons
et son frère est le locataire, ik ben de eigenaar de pager sont pr-s, die zegswijzen zijn prozaisch,
van dit huis, en zijn broeder is de huurder. Pr- alledaagsch. -- (fig.) Vie pr-, alledaagsch, profoncier, grondeigenaar. — Ook als adj.: Plusieurs zaïsch leven n. — Prosaïquenient, adv. Op
artisans sont devenus pr-s, vele handwerkslieden prozaïsche wijze. — 5 Prosatser, v. n. In proza.
zijn eigenaars geworden. — [Théol.] Ame pr-, schrijven. -- Prosaïsn,e, m. [Litt.] Gebrek aan
baatzuchtige ziel f. (die God uit hoop op belooning pol/zij in de verzen, prozaïsmus n. — (fig.)
lledaagschheid, eentoonigheid f., slenderga.ng m.:
dient). — Propriétairenient, adv. [Jur.] Als
eigenaar of eigenares: User dune chose pr-. — Le pr- de la vie, de eentoongh.eid van het dage.

-

PROSATEUR
lijksch leven. --- Prosateur, In. Schei ver in ongebonden stijl, in proza, prozaschrijver, p r o z a i s t.
— Ook als adj.: Poète pr-, pr •ozaschrijvend dichter m.
-

Prosearabée, m. [K. n.] Bastaardkever,

nneiworinkever m.

Proseénihvni, in. [Ant.] Voortooneel n., ge
tooncel, waarop de schouwspelers hunne-helt
rollen uitvoerden.
Proseripteiir, nl. Vogelcrijverklaarder, ver -

banner. — Proscription, f. Vogelvrgverklaring,

verbanning, proscriptie f.: Le plus souvent, la
pr- était une condarnnation a mort, doorgaans was
de vogelvrijverklaring enne terdoodveroordeeling.
— (bij uitbrei (i ing) ledere gewelddadige maatregel
tegen personen in tijden van burgeronlusten, ver
vervolging f. — ( fig.) Verwerping, uit -ban-ig,
werping, afschaffing f.: La pr- dun mot, dun
usage, de uitwerping van een woord, de afschaf
-fing
van een gebruik.
Proscrire, v. a. Vogelvrij verklaren, bannen,
verbannen: Les triunivii's proscrivirent leurs ennemis, de driemannen verklaarden hunne vijanden
vogelvrij. — (b ij uitbreiding): C'est un homme
dangereux, it faut le pr- de nos aassemblées, 't is
een gevaarlijk man, wij moeten hem uit onze ver
bannen. — ( fig.) Uitwerpen, wegwer--gaderin
pen, afschaffen: Pr- un mot, un usage, een woord
uitwerpen, niet meer toelaten, een gebruik afschaf fen. — SE PROSCISIRE, v. pr. Uitgebannen worden.
— Elkander vogelvrij verklaren of verbannen. —
Proserit, e, adj. (en part. passé van proscrire):
Citoyen pr-, vogelvrij verklaard, gebannen bur,ier, m. — Usage pr-, afgeschaft gebruik n. Mot
Pl'-, uitgeworpen woord n. — Figure pr-e, z. Figure de pr- beneden. — PROSCIIIT, m., -E, f. Vo
banneling, balling, gebannene m.-gelvrijkad,
en f. — (fig. et icon) J'ai un jeu de pr-, des dis
de pr-, ik heb een ellendig spel, ik werp schande
weinig ooggin. — Cet homme a une figure de-lijk
Pl, -, la mine dun pr-, die man ziet er ongunstig,
terugstootend uit.
Prose, f. Ongebonden rede f., ongebonden stijl,
onrijm, ondicht, proza n. Ces vers ne sont que
(Ie la pr- rimée, die verzen zijn niet dan ber jmd
proza. Pr- poétique, dichterlijk proza. --- (Loc.
prov.) Faire de la pr- sans le savoir, sneer geluk
dan wijsheid hebben, den goeden uitslag alleen aan
het toeval te danken hebben. — [Liturg.] Latijn sche lofzang der kathol jke kerk in verzen zonder
rhythmus of quantiteit, maar op rijm en van een
bepaald getal lettergrepen, s e q u in ti e, p r o z a f.
Proseeteiir, in. [Anat.) Eerste ontleder voor
de lessen des professors in de ontleedkunde, tweede
leeraar der ontleedkunde oha hoogeecholen, p r o-

sector m.

Prosélène of Prosélénique, adj. [slist.]
Ouder dan de maan, vóór de maan bestaan hebbend,
prose 1 é ni s c h. Les Arcadiens se noïnmaient
pt' -s, de 4rcadiërs noemden zich p r o s e l e n i e t e n.
Prosélyte, m. et f. Geloofsoverlooper m., -loopster f., nieuwbekeerde, bekeerling m. en f., inz.
die tot het roomsch. kathol jk geloof is overgegaan,
proseliet m. Les Juifs et les pr-s, de joden en
jodengenoten: Ce missionnaire a fait fbeaucoup de
pr-s, die zendeling heeft vele bekeerlingen gemaakt,
velen tot het katholicismus gebragt. — (bij uitbreicling) Hij, die voor eene andere partij, voor eene
andere meening gewonnen wordt: La persécution
multiplie Ies pr-s, de vervolging verrnenigvuldigt
de proselieten. Cette opinion fait tous les jours de
nouveaux pr-s, die meening vindt dagelijks meer
en meer aanhangers. — [ Cout.] Vreemdeling, die
't burgerregt verkr gt. — Ook als adj.: Une eierve
pr-, eene bekeerde maagd. — Prosélytique, adj.
Aan nieuwbekeerden eigen; — bekeeringszuchtig,
Il r o s e l y't i sc h. — Prosélytisene, m. lekeeringszucht, geloofswerverij f., inz. het streven van
hen, olie anderen door slinksche middelen tot hunne
godsdienstpartij zoeken over te halen, proselieten
-snakerjf.,polytímu
Prosennbryon, m. (pr. pro-zan-- ) [Bot.]
Kiemhulsel n. (périsperme).
S Proser, v. a. [Litt.] In proza schrijven. —
Prosier, nl. [Liturg.] Kerkboek n. reet de lof
-zange,dim
prozaas noemt (vgl. PROSE).
Prosiiniens ni. _pl. (pr. pro-ci—) [H. n.] Aap achtige dieren n. pl. , halfapen m. pl. (rnakis,
lori.s i nd ris)
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Prosodie, f. [GTrani. j Syllaben- of lettergreep maat, regelmatige uitspraak der woorden overeen
-kornstigheac dqunti;ler
greepmetina, p r o s o di e f. — [Ant. gr.] Gezangen n. pl. ter eere van de goden, inz. van Apollo
en Diana , p 7' o s o d i e n f. pl. — Prosodier,

v. a. et n. [Mus.] Zorgvuldig de lange en korte
toonen in acht nemen. — Prosodique , adj.
[Gram.] De prosodie of sl/llabenmaat en de toon
betreffend, p r o s ó d i s c h: Signes of Ca--gevin
ractères pr-s, prosodische teckens n. pl. — Langue
pr-, taal, in welke 't accent en de quantiteit der
lettergrepen vast staat, prosodische taal f.

Prosonoaiiasie, f. [ I;_liét. ] , z. v. a. PAHOti01IASE.
Pr°osopalgie, f. [Méd.] -4angezigtspijn f. -Prosopalgigue, adj. De aangezigtspin betref
-fend,p?0soIgih.

Prosope of Prosopis , (pr. —zo -pice) M.
[1I. ai.] Woudh j f.
Prosopographe, m. [Lidact.] Soort van pantograaph- (.d. pantod raplxe). — Prosopographie, f. [Rllét. ] Persoonsbeschrijving f., schilde
uitwendig voorkomen van een mensch-ringva't
of dier. -- Prosopographique, ad.. De per-

soonsbeschrijving betre ffend, p so sop o graph isch.

Prosopopée, f. [.lthét.] Persoonsverdichting,
voorstelling van een' afwezige of overledene, of van
een levenloos voorwerp, als handelend en sprekend

persoon, p r o s o p o p cv I a.

Prospectus, in. (pr. —tuce) Voorloopige aan
beredeneerd berigt of programma n.-kondigf.,
van een werk, inz. een boekwerk, dat bij inteekening wordt uitgegeven, en waarin men een denk
geeft van het onderwerp, dat het behandelt,-beld
van het formaat, de letter, 't getal deden, den prijs,
enz., prospectus m.

Prospérant, e, adj. In voorspoed levend,
voorspoedig, bloeiend. — Prospère, adj. Gunstig, voorspoedig, voorde lig; gelukkig: II a eu les
vents pi'-s, de winden waren hem gunstig. Le eiel
voos soit pr-, de hemel zij u gunstig, genadig. -Ses affaires sont dans un etat pr-, zijne zaken zijn
in een' gelukkigen, bloeijenden staat.
Prospérer, v. n. Voorspoedig zijn, bloeijen f.,
welvaren; wel gelukken, wel slagen, goed voortkomen, gedijen. Dieu permet que les mécliants prospèrent pour quelque temps, God laat toe, (lat het
den boozen voor eenigen tijd voorspoedig gaat. 11
ne prospèrera pas dans cette allaire, hij zal in die
zaak niet wel slagen. Toutes clioses lui out prospin, alles is heen gelukt. Ces plances ne prosperent pas dans ce sol, die planten gedijen niet, komen niet goed voort in dezen grond.
Prospérité, f. Voorspoed m., geluk, heil n.,
welvaart f., bloei, welstand m. Sa pr- était de peu
de durée, zijn voorspoed was van korten duur.
On ne manque point d'amis dans Ia pr-, in voorspoed ontbreekt het nooit aan vrienden. Je prie
Dieu pour la pr- dde votre famille, ik bid God voor
het heil, de welvaart van uwe familie. — (fain.)
Avoir un visage, une mine de pr-, er uitzien als
melk en bloed; ook: een vrolijk en vergenoegd voor
hebben. — Ook in 't meerv.: Une longue-komen
suite de pr-s, eene lange reeks van gelukkige voorvallen, een onafgebroken voorspoed.
Prosphyse, f. [Méd.] Zamengroeijing, aaneen wassing f. (van deden, die gescheiden moeten zijn,
prósphysis f.

Prostaphérèse, f. [Astr. anc.] Verschil n.
tusschen de ware en rlemidde ?de beweging eener
planeet of tusschen hare ware en middelbare plaats,
p r o s t a p h co r e s i s f. (nu équation du centre

geh.eeten) .

5 Prostase, f. [Mid.] Overhand f. van 't eene
ligchaamsvocht op 't andere.
Prostatalgie, f. [Méd.] Pijn f. aan de voor
— Prostate, f. [Anat.] Voorstan--standerkli.
derklier f., prostaat m. — Prostatique, adj.
[Anat.] De voorstanderklier betreffend, p r os t át i s c h: Ligaments pr-s, voorstanderbanden m. pl.
— Prostatite , f. [ Méd. ] Ontsteking van de
voorstanderklier, p r o s t a t i t i s f. — Prostatocèle, f. [Chir.] Voorstanderklierbreuk f. — Prostatoncie, f. Voorstanderkliergezwel n. , p r ostatóncus m.
Prosternation, f. Het nederbuigen uit eerbied,
nederbuiging; kniebuiging, nederknieling f., voet-
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-- Prosterné, e, adJ. (en part. passé
van prosterrler) Une femme pr-e au pied de I'autel, eene aan den voet des altaars neer geknielde
vrouw. — Weleer z. v. a. DELABRE. — PI•oval nl.

sternernent,

PROTESTANT.

P.T OSTERi '

n1.,

z. v. a. PROSTERNATION.

Prosterner (se), v. pr. Zich nederwerpen,
zich ter aarde bu igen, nederknielen, te voet vallen,
een voetval doen: 11 se prosterna aux- pieds du
rol, hij wierp zich voor des koning s voeten neder,
hjf viel heen te voet. Se pr- la face contre terre

devant Dieu, zich met het Bezigt op de aarde voor
God nederwerpen. Se pr- au pied de l'autel, aan
den voet des altaars nederknielen. — (lip.) Se prde^ant qn., iemands meerderheid nederig erkennen,

de vlag voor iemand strijken.
Prosthème, rn. [H. n.] 1Veusaanhangsel ❑ . van
sommige zoogdieren. -- Prostlièse, f. [Grain.]
Voorvoeging f., toevoeging eens 'rnedektinkers voor

het woord, zonder dat daardoor de beteekenis ver
[Chit] , z. v. a. PROTHESE.
-andert.

t Prostibule, m. Plaats f. der ontucht, hoerhals n. — Prostitué, e, adj. (en part. passé can
prostituee): Femme pr-e, eerlooze, aan ontucht
overgegeven vrouw. — (fig.) H.onmrne pr- aux passions d'autrui, mensch, die zich tot liet lage werk
driften van een ander laat gebruiken.-tuigder
Homiue pr- à la fortune, lage slaaf of oogend-ierijken
naar der
. — Plume pr-e, veile pen f., veil
schrijver ni. — Prostituée, f. Jan ontucht prijs
gegeven vrouw f., veil vrouwspersoon n., hoer f.
— [ECrit.] Babylone in grande pr-, de groote babylonische hoer (het heidensche Rome). - Prostituer, v- a. Der ontucht prijs geven, let ontucht
verleiden of aanzetten (van iemand gezegd, die door
gezag of overreding een vrouw of meisje noopt om
zich, aan de larie lusten van een ander over te geven): Elle prostitue olie -mime sa felle, zij geeft
zelve hare dochter der ontucht prijs, zet zelve hare
tot ontucht aan. — (fig.) Onteeren, verbagen, schandvlekken; te schande maken : Pr- son
honueur, sa dignité, zijne eer, zijne waardigheid
schandvlekken. — Pr- son honneur (van eene vrouw
sprekende) , zich zelve pres geven.. — SE PROSTI`tUER, V. pr. Zich aan de ontucht overgeven. -(lig.) Zich onteeren, zijne eer, zijn karakter, zijn
talent schandvlekken, Laagheden begaan, veil zijn:
Se pr- à la faveur, aa la fortune. voor gunstelingen, voor rijken kruipen, zich tot een gemeene
slaaf der grootera en vermogenden maken. Cet écrivain se prostitue, die schrijver verkoopt zijne pen,
is veil , schrijft voor geld al wat men wil. --Prostitution, f. Overgave aan de ontucht (van
vrouwen of meisjes sprekend),,prjsgeving, onteering,
ligchaarnsschendi:ng f.. ontuchtig leven n., p r os t i t u t i e J. Elle a recu dans la pr-, zij heeft in
lage ontucht geleefd. — Lieu cie pr-, huis der ontucht, hoerhuis n. — (fig.) Verlaging, onteering,
sehandvlekking f , het lage, baatzuchtige kruipen
voor niagt of rikdo'm; schending, verkrachting f. (van
wetten, van de geregtigheid). — in bijbeltaal dik
Afgoderij, afgodendienst f.
-wjls:
Prostoniicie, adj. [H. n.] Met eerre iraondope-

nirrq aan 't einde van den snuit (van visschen).
Prostration, f. ederwerping, nederbuiging f.
uit godsdienstig gevoel. — [Méd.] Groote vermin(tering f. der levenskrachten, z. v. a. A DYNAMIE.
Prostyle , m. [ Arch, arre. ] Zuilendeur of
-poort f., zuileningang m. , pro s t d'l o a.
Prosule, f. [Liturg.] Kleine proza (z. PROSE),
prosula f.
Prosyllogisme, in. [ Log. ] Voor-sluitrede,
inleidende sluitrede f. (die tot bewijs tiener stelling in
eene andere sluitrede gemaakt wordt), p r os y l l ogismus m.
Protase, f. [Litt.] Inleiding van een tooneelspel, tot ontvouwing van het onderwerp. — [Log.]
Voorzindeel n., protasis f. (vgl. Al'ODOSE)• —
Protatiyue , adj. [Litt.] (zelden voorkomend
dan in): Personnage pr-, persoon, die alleen in 't
begin van een tooneelspel optreedt, oen de protasis
of de ontvouwing des onderwerps voor' te dragen.
Prote, m. Bestuurder m eener drukkerij onder de bevelen des meesters.
Protéacé, e, adj. (Bot.] paar den zilverboom (protée) gelijkend. — PROTÉACEES, f. pl. Zilverboomsoorten f. pl.
lProtagoniste, in. [Didact.] Hoofdpersoon m.
in een tooneelstuk.

PI'otecteur, n1., -trice, f. Bescher'me'r, be-

schutter; beschermheer, patroon; begunstiger m.
bescher,
mste'r, begunstigster f. Il a on pr- puissant,

;

Dieu est mon
pr-, God is mijn bescheriner. Minerve était regardie comme 1a pr-trice des beaux arts, Minerva
hij heeft een' magtigen beschermer.

werd als de beschermster der schoone kunsten, aan gezien.

— Avoir un ministre pour pr-, een' minis-

ter tot begunstiger hebben. — Cette societé à un
`rol pour pr-, dat genootschap heeft een koning tot
beschermheer.

— Cardinal-pr-, ka'rdinaal-protec-

tor (die te Ronne belast is niet de kerkelijke zaken
eener natie of met de belangen van zékere V estet)/he orden). — [list.] Le pl- Cronin-ell, de p r ot e c t o r of rijh.sbeschermer C. — Napoléon, pr- de
la connfédération plu Rhin, 1V., beschermer van 't
B jnverbond. — Ook als adj.: Son bras pi.-, zijn

beschermende arm ni. 11 prend un ton pr-, hij neenit
den loon eens beschermers aan. -- Protection, f.

Bescherming, beschutting, hoede; begunstiging f.; beschermheerschap up r o tel c t i e f. Prendre !apr- des
opprimés, de bescherming der verdrukten opvatten.

La pr- de Dieu, dun homme puissant, de beschertai.ng van God, van een' mytagtig' man. Prendre qn.
en (of sous) sa pr-, iemand in zijne bescherming,
onder zijne hoede nemen. Mériter, Demander pr-,

ondersteuning, hulp verdienen, vragen. -- Beschertiter, begunstiger m.: Avoir de Mutes, de puissan-

les pr-s, hooggeplaatste, inagtige beschermers itch-

ben. —Mnbt n. van kardinaal-protector te Borne.[Econ. pol.] Système de pr- of Protectionis1ne, nl. Stelsel n. van handelsbescherming, betrek
toelaten van vreemde koopwaren in een-keljht
land. — Protectionniste, ui. Aanhanger ni. van
dat stelsel. — Protectorat, in. Beschermheer
-schap),rotei lcan.Proteetorerie, f. [H. ceel.] Waardigheid f. van
kardinaal-protector aan 't roomsche hof.
Protée, m. Veranderlijk, onbestendig mensch,
gedaanteverwisselaar, iemand, die allerlei rollen
speelt, duizendkunstenaar, Proteus ni. (naar
den zeegod Proteus wit de Myth., die, behalve de
gave der voorspelling, ook 't vermogen bezat om
zich in allerlei gedaanten te veran (leren). -- Ook
vara veranderlijke zaken gezegd: La naode est an
Pr-, de mode is een Proteus, is gedurig anders. —
[Bot.] Proteus, een gewas van verscheiden schoone
soorten (zoo geheeten, omdat sommige soorten fluweelachtige , van kleur verwisselende bladeren

hebben). Pr-

argenté, zilverboom m. — [H. n.]

Soort van meersalamander, dien men in de Krain
en in de noord-anierikaansche meiren Erie, Champlain en St. Claire heeft aangetroffen, p r o t e u s.
Protégé, e, mIj. (en part. passé van protéger)
Orplielin pr-, beschermde wees m. L'innocence
pr-e, de beschermde, verdedigde onschuld f. —
Conlnlerce pr-, begunstigde koophandel m. -- PROTEGE, m., -E, f. Beschermeling, gunsteling, begunstigde m. en f.: II est le pi- du ministee, hi is de
gunsteling des ministers. — 5 Protegement, m.
(woord van Beaumarchais) Zucht tot begunstiging.
Proté er, v. a. Beschermen, behoeden , beschutten, beveiligen; begunstigen, voorstaan: Que
Dieu vous protège 1 dat God u bescherme, Pr- les
opprinlés, les veuees, de onderdrukten, de weduwell in bescherming nemen. — Pr- le commerce,
les arts, den handel, de kunsten voorstaan, begunstigen. — Lin mur qui protège contre le froid,
:en muur, die tegen de koude beschut, beveiligt.
-- SE PROTEGER, C. pr . Beschermd worden; -i och zelven beveiligen of dekken ; — elkander beir/termen.
Protéiforine, Protéique, adj. Telkens van
gedaante, veranderend.
Protele, m. [H.. n.] Soort van schahal of jakhals.
Proterie, f. Werkvertrek van den bestuurder
,grote). eerier drukkerij; — bediening f., post nt.
man zulk een' bestuurder.
Protestant, m., -e, I. Protestant rn en f.,
rorspronkelijk alleen de naam can Luthers volge'ingen, sedert zi' op den rijksdag te Spices in 1529
?en protest tegen dr besluiten der katholjke vorsten
ndienden; na den westfaalschen vrede ook aan de
calvinisten of gereformeerden, vervolgens ook aan
Ie anglikanen e. a. niet- katholjke christenen gegeven.
— PROTESTANT , E, adj. Protestantse/t: Pasteurs
ir -s, protestantse/te leeraars, predikanten ni. pl.
j

religion pr-e, irotestan.tsche godsdienst f. — Pro-
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testantiswe, in. Leer f. en geloof n. der pro-

enz. — Regterl fjk verhoorschrift n. — [Dig om.
Register n. der beraadslagingen en handelingen van
eenera r jksdag, een congres, eene conferentie, enz.;
-- dikwijls ook: die beraadslagingen en handeli;agen zelven, p r o t o k o l n. — Protogale, m.,
[Mud.] Eerste moedermelk f., eerste zog n., biest f.
p r o t d g a i a n. (béton, colostre). — Protogene, adj. [Didact.] liet eerst voortgebragt of gevormd. — Protographe, m. [Pidact.] Eerste
ra op h ni.-schet.nakr,pl 'coag
-- Protographie, f. Eerste teekening, planleekening I. — Leer of kunst der schetsteekening. —
Protomartyr, m. [U. ceel.] Eerste may°telaai
of bloedgetwige des christendoms (Stephanus). -Proto-médecin, m. Eerste geneesheer van eenen
vorst, van Bene stad. — Proto- inédieat, ni.
Bediening I. van eerste geneesheer. — Protonotaire, m. Opperschrijver, oppergeheimschrjver; --lid van het uit 12 voorname geestelijken bestaande
collegie te Rome, belast met de leiding van alle het
pausdom en de kerk betreffende zaken, pro t ohonneur, qu'il le servirait de tout son pouvoir, n o tá r iu s m. --- Protonotariat, m. Ambt n.
hij verzekerde hem op zijne eer, dat hij hem uit van protonotarius. --- Protopapas of Protoal zijne krachten dienen zoude. -- [Corn.] T'legens pape, in. [H. ceel.] Eerste papas of priester' bij
niet-betaling wettig afwijzen, protest doen opma- de Grieken, bisschop in. -- Protopathie, t.
ken, protestéren: Pr- une lettre de change, eenen [11éd.] Eerste ziekte, die niet door eene andere
wissel protestéren. Au reins que fait une personne veroorzaakt of voorafgegaan is (in tegenstelling mimet
testanten, protestantsche kerk f., p r o t e s t a n t i sinus n. — Protestatiorn, f. Betuiging, openlijke en plegtige verzekering; — stellige verzekering,
betuiging, belofte f. I1 a fait une pr- de sa fidélité
au roi, a 1'Etat, hij heeft openlijk en plegtig ver
Staat, den koning getrouw te dienen.-zekrd,n
— Il me fit mille pr-s i'amitié, hij deed mij duizend betuigingen van vriendschap. — Voorbehoud n.,
vi-ijwaring van zone regten door eene forméle tegenspraak, door wettelijk verzet, p r o t es t d tie f.,
p r o t é s t n. ; — liet geschrift, dat dit verzet bevat: tegenbetuiging, openbare tegenspraak, ontschuldiging f. Faire sa pr- par deviant notaire, zijne tegenspraak, zijn protest voor eenen notaris doen.
Faire enregistrer une pr -, een protest laten registréren.
Protester, v. a. Openlijk betuigen , plegtig
verklaren, beloven of verzékeren. Je vous proteste
qu'il ne men a rien dit, ik betuig u, dat hij mid
niets daarvan gezegd heeft. II lui protesta sur son

d'accepter une lettre de change ou de la payer
a 1'écneance, ii faut la pr-, on peut la faire pr-,

wanneer iemand weigert eenen wissel aan te nemen, of hem op den vervaldag te betalen, dan moet,
dan kan men hem laten protestéren. — PROTESTER,
v. n. Zich tegen iets verklaren of verzetten, tegen
opkomen, eene kwetsing, schending of benadeeling
van zijn regt tegenspreken, zich daartegen formeel
of in regten verzetten, p r o t e s t é re n: Je proteste contre cette résolution, ik kom tegen dit besluit op. — [ Prat.] Pr- de violence, verklaren,
dat men iets gedwongen doet. Its lui enlevérent
ses papiers, mais en même temps, it protesta de
violence, zij namen hem zijne papieren af, maar
te gelijker tijd verklaarde hij, dat hij tegen 't geweld protesteerde, dat het alleen gedwongen was
geschied. Pr- d'incompétence, den regter voor onbevoegd verklaren. Pr- de tous dépens, dommages
et intérêts, tegen alle kosten, schade en interesten
protestéren. — SE PROTESTER, V. pr. Elkander
plegtig betuigen. — IHet part. passé is ook adj.:
Serments mille fois pr-s, duizendwerf bezworen
eeden n. pl. — Lettre de change pr-e, geprotesteerde
wissel ;n. — In den laatsten zin ook wel van personen gezegd: Ce négociant a été dejá pr- plusieurs
fois, de wissels op dien koopman zijn reeds meermalen met protrot teruggegaan.
Protèt, m. [Corn.] Regtsvoorbehoud n., wette
acte f., waardoor men aan hem, die een'-lfjke
wissel of ander handelspapier weigert te acceptéteren of te betalen, verklaart, dat hij en zijn correspondent verantwoordelijk zullen zijn voor alle
daaruit voortvloeijende schaden, p r o t é s t n. Prfaute d'acceptation, de payement, protest van
non- acceptatie (vgl. NON-ACCEPTATION), van nietbetaling. Frais de pr-, protest-kosten m. pl.
Protévangile, m. [Théol.] Eerste evangélie n.,
de eerste voorspelling van den Messias, die men in
Genesis III, vs. 13 meende te vinden; — ook: een
aan Jakobus, ten bisschop van Jeruzalem, toegeschreven evangelie, protevangélium n.
Prothese, I. [Chir.] Kunstmatige aanzetting
van een lid (b. V. van een houten been.,, een' neus,
eene lip, enz.) — [Gram.], z. PROSTHESE.
Protiodure, ni. [Chico ] Eerste iodium-verbinding I.

deutéropathie). -- Protopathigoe, adj.: Maladie pr-, eerste, oorspronkelijke ziekte f. — Protoplaste, adj. Eerst gevormd, in den oorspron-

kelijken vorm, p r o t o p l d s t i s c h. — PROTi Eerstgevormde mensch (Adam). -ceel.] Eerste pope of priester
in Rusland, bisschop in. -- Protopraxie, f.
[Jar.] liegt n. der bevoorregte schuldeischers (bij
een concours). — Protosèbaste, nl. [Rist.;
Eerste minister van het hof te Constantinopel ,
protosebást m. — Protospathaire, i1.
[list.] Hoofd van de spathariën of zwaarddragers
der grieksche keizers, p r o t h o s p a t h a r i u s ir,.
— Protosyncelle, in. [11. eccl.] Vicaris van
eengin patriarch, van eenera bisschop in de Grieksche
kerk, protosyncéllus in. — Prototype, ni.
[bidact..] Eerste voorbeeld, oorspronkelijk model is.;
eerste afdruk m. van ets- of snijwerk, p r o t ó t ypus M. of prototype f. — ( fig.) Un pr- d'éloquence, een model of voorbeeld van welsprekend' held. -- [Teelt.] Lettergieterswerktuig om de coï pus-sterkte van elke letter te bepalen. — Prototypique, adj. Oorspronkelijk, p r o t o t y'p i s c h.
— Protoxyde, m. [Cliim.] Eerste oxyde n.,
zuurstofverbinding met de kleinste hoeveelheid
zuurstof. — Protozeugme, in. [Gram.] Soort
van zeugma (z. LEUGNE), waarbij het woord, da:
in den loop der uitdrukking verzwegen wordt, aan
't hoofd derzelvestaatuitgedrukt, protozeugmaii.
— Protozoaire, m. [B.. n.] Dier op den laagten trap der organische ontwikkeling, onvolkomenst
bewerktuigd dier, aanvangsdier, p r o to z ó o n n.
Protuiberance, f. [Didact.j Uitstek n., ver
Knobbel, hersenknobbel in.-hevnidf.—[Aat]
Pr- occipitale, achterlaoofdsknobbel. Pr- cérébrale
of annulaire, hersenknobbel, ringvormige knobbel.
brug van Varólius; weleer ook: het verlengde merg
PLASTE , m.

Protopope, in. [H.

(MESOCÉPHALE, vgl. dat woord). (voogd us.

Protuteur, m. [Jur ] Toeziende voogd, medeProtypographique, adj. ,De uitvinding der
boekdrukkunst voorafgaand, proty pograph isch:
Manuscripts pr-s, handschriften n. pl. van vóór den,
tijd der boekdrukkunst.
t Pro&&, adv. (lam.) Veel, genoeg. -- Ook al
subst. voor profit, voordeel, gewin n.
Prone, f. [Mar.] Voorste gedeelte van den boeg,
Protobronmire , Protoearbure , Pro- voorboeg m., voorsteven m. Le vaisseau a cent pieds
chlornre , etc. , eerste bromium- , eerste kool
de poupe a pr-, het schip is 100 voet lang over ste-stof, ven. Voir par pr-, vooruit kijken. — -[ Donner la pr-,
eerste chloor-verbinding f. enz.
Protocanonique, adj. [Théol.] Livres pr-s, den koers bepalen of aangeven (dien de galeijen te
boeken der heilige schrift, die van den beginne af volgen hebben) .-- tventjpar pr- tegenwind m., wind
voor echt gehouden en verklaard zijn, kanonieke van voren. — [Anat.] Os de la pr- (Os occipital),
boeken n. pl. van den eersten rang (vgl. DEUTÉRO-CA- achterhoo fdsbeen H.
NONIQUE). —Protocarbure, Protoehlorure,
j- Pronesse, f. (plais.) Heldendaad f., heldenZ. onder PROTOBROMURE.— Pi
m. Schrif- feit n. I1 conto volontiers ses pr-s, hij verhaalt
telijk opgeteekende handeling, verklaring of uit - gaarne zijne heldendaden. — (fig. et iron.) Grove
spraak I. van ondervraagde personen enz. in bur- uitspatting, ongebondenheid f.: Voilà une belle
gerl-ij ke aangelegenheden, berigt n. van het voorge- pr-, dat is eene schoone heldendaad.
vallene of verhandelde. — [Jur.] Boek, dat de
Prouvable, adj. Bewijsbaai'.
notariële acten bevat; — formulierboek ter opmaProuver, v. a. Bewezen, met bewijzen staven;
king van de openbare acten, de regterljke berigten, — duidelijke blijken geven; aantoonen, aan den
,
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(lag leggen, liet kenmerk zijn van. Pr- la vérité
d'un fait, de waarheid van een feit bewezen.. I1 a
prouvé son droit par titre et par témoins, hij heeft
zijn regt door oorkonde en getuigen bewezen. —
Je voudrais pouvoir nous pr- ma r econnaissance ,
ik wenschte u mijne dankbaarheid te kunnen doen
blijken, te kunnen bewezen. — Cela prouve qu'il
est riche, dat bewijst, toont aan, dat hij rik is.
— (absol.) Prouvez, et nous croirons, bewijs, en
wij zullen gelooven. Le silence ne prouve pas tou,tours pour I'esprit, het zwijgen bewijst niet altijd
voor 't verstand. — (Prov.) Qui prouve trop, ne
prouve Tien, wie te veel bewijst, bewijst niets.
Provediteur, in. [H.ist.] Oppertoezkgthoudend
^ egéringspersoon in de voormalige republiek Venetië. proveditor ni .
Provenance, I. (doorgaans rneerv.) Elke han
een land voortbrengt en uitgevoerd-<leswarf.,di
wordt, handels-product n.: Les pr-s de ce pays
•

,

sont soumises ii des droits fort élevés, de uit dat

land komende waren zijn aan zeer hooge regten
onderworpen. — Marchandises de pr- étrangère,
waren van vreemden oorsprong. -- (fig.) Mot Bout
on ignore la pr-, woord n., welks afkomst, oorsprong
enen niet kent. — Provenant, e, adj. [Prat.]
Voortspruitend, voortkomend. Les Diens pr-s dune
succession , de uit eene erfenis voortspruitende

goederen n. pl.

--

PROVISION.

Provignage, m. [Agric.] Voortplanting, ver
afleggers van wgnstokken. ---menigvuldf.or
Provigneinent, m. Het afzetten, het inleggen
van wijngaardranken. — Provigner, v. a. Afleggers van wijnstokken of booroen poten. — PROVIGNER, V. n Vermenigvuldigen, voortbrengen (van
afleggers). — 1- (fig.) Cette famille a Dien provigné,
deze familie is sterk aangegroeid. — Provigneiir, m. Planter van afleggers. — Proven, m.
Aflegger m. van een' wanstok.
Province, f. Wingewest n., naam, dien de
Romeinen aan de veroverde landen gaven, die zij
bij hun rijk voegden. — Gewest, landschap, gedeelte lands van eersen Staat, dat een gouvernement
uitmaakt, pray inc i e. La Macédoine fut réduite
en pr- romaine, Macedonië werd tot een rome-insch
wingewest gemaakt. — Dans les Pays-bas chaque
pr- a pour chef un commissaire du roe, in de
Nederlanden staat elke provincie onder een' kom
[Rist.] Les Pr-s- unies,-misardekong.—
de Vereenigde provinciën. — Ook van de inwoners
der provincien gezegd. Plusieurs pr-s se soulevèrent, verscheidene provinciën raakten in opstand.
— Pr ovince , in 't enkelvoud, wordt in Frankrijk,
ook gezegd van de departementen in 't algemeen of
in onbepaalden zin, en bijna altijd in tegenoverstelling met de hoofdstad of met het hof: Demeurer
en pr-, niet in de hoofdstad wonen. Il a encore un
air de pr-, men ziet het hem nog aan, dat hij de
hoogere beschaving der hoofdstad mist, dat hij van

Provencal, e, adj. Provencaalsch, van Proscore (voormalig graafschap en gewest in 't zuiden
van Frankrijk). Langue pr-e, provencaalsch n., 't land komt. Cela sent la pr-, dat riekt naar 't
provencaalsche taal f. (nu een dialect der fransche land, dat •is geen Parijsche smaak of manier, dat
taal, maar vroeger eene zelfstandige schrijftaal is boersch. — Provincial, e, adj. Gewestelijk,
naast de noord-fransche). (Plur. in. provencaux.) de provincie betreffend, tot de Provincie behoorend,
— ui LA PROVEN4ALE, loc. adv. [Cuffs.] : Sauce a provinciaal: Etats provinciaux, provinciale
In pr-, saus van eidolers, vleeschnat, wat knoflook, Staten. -- Boersch, plat, de fijne beschaving, de
piment en citroensap. — PROVEI•CALE, f. Jeu]: manieren der hoofdstad missend, stijf, gedwongen,
Faire la pr- , de kaarten ter bétere" vermenging op onbeholpen: Air pr-, boersch voorkomen n., hou
een' buitenman. Manières pr-es, land--dingf.va
(le tafel uitspreiden. — [H. n.] Soortnaam eener
adder. — Provencalisrne, m. Provencaalsch manieren, onbeschaafde manieren f. pl. Accent pr-,
provinciale tongval m. — [Philol.] Lettres pr-es,
taaleigen n., provevea1ismus m.
j, Provence, f. (faro.) Voorraad m. van le- of als subst. Les pr-s, titel van een beroemd, tegen
vensmiddelen, mondbehoefte f. ; — voeder voor 't de jezuieten gerigt werk van Pascal, Provinciale
brieven m. pl
PROVINCIAL , m., -E, f. Provincievee, gemengd voeder n.
Provenir, v. n. (met être) Voortkomen, ont- bewoner m., -bewoneres f. ; — (dikwijls in ongunstaan, spruiten. De lï1 proviennent tous les abus, stigen zin genomen): C'est un pr-, 't is een landvan daar komen alle misbruiken voort, daardoor jonker, een onbeschaafd mensch. — PROVINCIAL, m.
ontstaan alle misslagen. D'oh croit-il que provient Oppertoeziener of overste van verscheidene kloosvette maladie? waarvan gelooft hij, dat deze ziekte ters in een kerkelijk district, p r o v i n c i a a l m.
ontstaat? Les enfants qui proviendront de ce ma- — Provincialat, m. Ambt n., waardigheid van
riage, de kinderen, die uit dit huwelijk zullen Benen provinciaal; -- tijdduur m. van zijne ambtsspruiten. — Provenu, e, adÍj. (en part. passé bediening, p r o v i n c i a l a a t n. — Provineiavan provenir): D'ou lui sopt pr-es tart de ri- lenient, adv. Naar plattelandsgebruik, op boer
beschaafde wijze, niet naar de manieren-sche,min
chesses, hoe is hij aan zoo veel rijkdommen gekomen. -- S PROVENU, m. Voordeel n., winst f. op der hoofdstad, links, onbeholpen, stijf.f. — Provineialisme, m. [Gram.] Gewestelijke uitdrukking,
eene zaak.
Proverbe, m . Spreekwoord n. Cela a passé zegswijze f. of woord n., taaleigen n. van een
en pr-, dat is tot een spreekwoord geworden. — gewest, landschap of oord, eigen landschapsspraak f.,
.Spreuk f.: Les pr s de Salomon, de spreuken van provincialísmus m.
Proviseur, m. Hoofd van een keizerlijk colleSalomo. — [Theat.] Klein blijspel n., dat een
volksspreekwoord ontwikkelt. — [Mus.] , z. PR0- gie in Frankrijk. (Het hoofd van een gemeente-collegie heet principal.) — Weleer: eerste bestuurder
VERBIAL . — Proverbial, e, adj. Spreekwoordelijk: Expression, Locution pr-e, spreekwoordelijke van zékere genootschappen of gilden; — verantuitdi ukkinrg f., spreekwoordelijk zeggen m.- [Mus.] woordel jk ambtenaar, die de belangen van zekere
Air pr-, Thème pr- ook Proverbe musical), volks collegiën waarnam, provisor m.
Provision, f. Voorraad ni. inz. tot verbruik,
volkszang m., waarvan de melodie terstond-wijsf.,
aan de daarbij behoorende woorden doet denken. provisie F. Faire pr-, voorraad opdoen. Pr-dc
-- Proverbialeinent , adv. Bij wijze van de vin, de blé, de bols, de sel, voorraadvan wijn,
spreekwoord, spreekwoordelijk: On dit pr- etc. — koren, hout, zout. Avoir sa pr- toute faite, zijn'
Proverbialiser, v. a. Tot spreekwoord maken. ganschen voorraad opgedaan hebben. Pr-s de bouche,
- SE PROVERBIALISER, V. pr. Tot een spreekwoord mondvoorraad, levensmiddelen n. pl. Pr-s de guerre,
worden. -- Het part. passé komt ook als adj. voor: oorlogs- of krijgsvoorraad. — Faire ses pr-s, zich
Vérité proverbialisée , tot een spreekwoord ge- het noodige aanschaffen. — (Loc. prov. et fam.)
Pr-, destruction, of Pr-, profusion, hoe grooter de
worden waarheid f.
t Provicaire, m. Plaatsvervanger van den voorraad is, hoe meer er gebruikt wordt. — (fig.
et fam.) Groote hoeveelheid of menigte f., veel:
vicaris, proviearis m.
Avoir pr- d'esprit, de courage, veel verstand, moed
5 Provide, adj., z. v. a. PREVOYANT.
Providence, f. Voorzienigheid f.: La divine hebben. Avoir une bonne pr- de patience, eene
Pr-, de goddelijke Voorbenigheid. Se confier en la goede dosis geduld hebben. 11 faut se faire, dans
P-, zich op de Voorzienigheid verlaten. — (fig.) la jeunesse, une pr- de savoir, men moet in de
Etre la pr- de qn., Etre une pr- pour qn., iemands jeugd een' goeden voorraad van kundigheden opgoede engel of genius zijn, veel toebrengen tot doen. — [Jur.] Som, die aan eene party, welker
remands geluk. — S Provident, e, adj. Voor refit zoo goed als zeker schijnt, vóór de einduitzorgend: Un Dieu bon et pr-. -- Pro--vitzend spraak van het regtsgeding wordt toegekend, toevidentiel. le, adj_ Tot de Voorzienigheid be- kenning f. bij voorraad. On lui a adjugé une prhoorend, haar betreffend, van haar uitgaand: Les de mille florins, men heeft hem duizend gulden bij
vues pr-les, de oogmerken der Voorzienigheid. Main voorraad toegewezen. Sentence de pr-, voorloopige
uitspraak f. Demander, Accorder une pr-, eene
pr-le, hand der Voorzienigheid.
. --
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sueur, het zweet uitlokken, bevorderen. -- Men
gebruikt het ook in dezen zin als v. n. met á: Prau sommeil, den slaap bevorderen, doen inslapen.
Cela provoque à boire, dat verwekt dorst. --- SE
PROVOQUER, V. pr. Elkander tergen, uitdagen. IHet part. passé is ook ad'.: Confidence pr-n, uitgelokte vertrouwelijke rnededeelinrl f. Personne pr-e,
opgehitst,, getergd, uitgedaagd persoon m.
Proxenète, nm. Bemiddelaar, makelaar, inc.
koppelaar m., hecorderaar van ongeoorloofd ver
-kertuschnd
beide seksen.
Pr oxiinite, f. Nabijheid, nabuurschap, p r ox i. m i t e i t f.: Le théátre est à votre pr- , de
schouwburg is in uwe nabijheid. -- Pr- de deux
dates, gering verschil n. tusschen `2 dagteekeningen.
— Verwantschap, bloedverwantschap f. I1 y a prde sang entre voos et moi, er bestaat bloedverwantschap tusschen u en mij.
Proyer, m. [1H. n.] Graauwe vlasvink, gerst
[eniberiza miliaria] .
-vink.
Prozoïgiie, adj. [Minér.] Vóór 't bestaan dei
dieren aanwezig.
Prude, adj. Zeer ingetogen en zedig voor 't
uiterl ij k, schijnzedig, preutsch, overdreven zedig:
Elle a toejours été pr-, zij is altijd preutsch, mannenschuw geweest. — Un air pr-, Un extérieur pr-,
een hoogst zedig gelaat, voorkomen n. — PRUDE, f.

provisie of een vonnis bij voorraad vragen, ver
Pr- alilnentaire, uitkeering f. tot levens -len.
Avoir pr- de sa personne, voorloo--onderhu.
pi J onder borgtogt ontslagen worden of op vrije
voeten komen. — [Corn.] Regt van zooveel percent,
genoten sloor bankiers, commissionnairs, expediteu7s, enz. voor de zaken, die zij voor elkander of
voor anderen verrigten, bezorfjingsloon n., provisie f.: I1 a pris un quart, un demi pour cent
cie pr-, hij heeft een kwart, een half percent provisie gereken d. — Weleer ook: het dekking fonds
voor een' getrokken wissel, dekkinq f.: 11 ne rn'a,
pas encore fait passer la pr-, h ij heeft mij Beene
dekking overgemaakt. — [Droit can.] Aanstelling f.
tot eerre kerkelijke bediieniinq met eene prove;— regt n
om zulk eene bediening op te dragen; -- benoewings- of aanstellingsbrief m. tot zoodanig geestelijk ambt. — PAr.. PROVISION, loc. ode. Voorlooprq
bij provisie of b ij voorraad, p i o v i, s i o n e e l:
[Jul.] Les jugements pour pr- ali,nentaire sopt
exécutoires par pr-, (Ie vonnissen tot uitkeering
van levensonderhoud kunnen bij voorraad ten uit
gelegd worden, zijn executoir bij provisie. —-coer
(fare. et plais.) Puisque nous ne dinerons qu'h
sing heures, je vais par pr- déjeuner on pen, daar
wij eerst orn vijf ure zullen eten, zal ik bij provisic wat ontbijten. -- Provisionnel, Ie, adj.
Voorloopig, bij voorbaat, bij voorraad, tot op narlere bepaling of tot nader order, p r o v i s i o n e e l:
Traité pr-, voorloopig verdrag n. — Provisionnellement, adv. Op voorloopige wijze, bij
voorraad: Il a été ordonné pr- que ..., er Zs
voorloopiq gelast, dat ... — Provisoire, adj.
[Jul.] Voorloopig , voorafgaand , proviso -i r:
Sentence pr-, voorloopige uitspraak f. Main-levée
pr-, voorloopige opheffing van 't gereytelijk beslag.
— Exécution pr- , voorloopige tenuitvoerlegging.
— Gouvernement pr-, voorlooplg bewind n. —
Faire on arrangement pr-, eene voorloopige schikking maken. -- Ook als subst.: Het voorloopige,
rte voorloopige uitspraak of toewijzing; de voorloopige toestand m., p r o v I s o r i u in n. Faire
cesser le pr-, den voorloopigen toestand opheffen.
Gagner le pr-, eene voorloopige toewijzing verkrijgen. — Provisoireinent, ode. Bij voorraad,
op voorloopige wijze, tot nader overleg. — Provisorat, m. Ambt n. of waardigheid, f. van provisor in een keizerlijk collegie (z. PROVISEUR); ---tijdduur m. van zijne ambtsbediening, p r o v i s 0rant H. — Provisorerie, f. Ambt nn., waardigheid eens provisors of eersten bestuurders van
een collegie der oude universiteit.
Provocateur, trice, adj. Aanstokend, aanh itsend, opzettend, uitlokkend , p r o v o c é r e n d.
Agent pr-, opzetter, aanstoker. — Als subst. in.
en f Aanhitser, opzetter, aanstoker m., aanhitster,
aanstookster I. Vous avez été le pr- de cette que relle, gij hebt dien twist uitgelokt, aangestookt. —
Provocatif, ive, adj. [Méd.] Remèdes pr-s,
of als subst. Des pr-s, opwekkende, inz. tot minnedrift prikkelende middelen n. pl. — Provocation, f. Aanhitsing, aanstoking, opzetting, aanprikkeling, terging, opeisching, uitdaging, p r o v oc a t ie f.: Pr- a la vengeance. à la revolte, an
crime, opzetting tot wraak, opstand, misdaad. —
Ce lapgage est one pr-, die taal is eene opeisching,
eene uitdaging. — [Méd.] La pr- des menstrues,
de opwekking der maandstonden. — Pr- an som
neiging f. tot slaap, prik -meil,a'ncot
— Provocatoire, adj.-kelm.tonuischd
[Mod.] Jours pr-s, z. v. a. jours critiques, z.

et les coquettes, de preutsche en de behaagzieke
vrouwen. -- (filet woord werd weleer is goeden
zin voor eene brave, deftige vrouw gebruikt.)
Preideinmaient, adv. stilet voorzigtigheid of beleid, voorzigtig, wijselijk: Agir, Parler pr-, voor
handelen, spreken. — Prudence, f. Voor --zigl
zigtigheid, omzigtigheid, bedachtzaamheid f., beleid n., wijsheid f. II a donné des marques dune
grande pr-, hij heeft bewijzen van eene groots voor
zigtigheid gegeven. — (Loc. prov.) Avoir la pr- du
serpent, hoogst voorzigtig zijn. -- [Jur.] Laisser
a of Sen rapporten a la pr- de la cour, het aan
de wijsheid, aan 't beter inzigt van 't geregtshof
overlaten. -- Prudent, e, adj. Voorzigtig, omzigtig, bedachtzaam, welbedacht, wijs: Cela était
fort pr- de sa part, dit was van zijnen kant zeer
voorzigtig, wijs. C'é tait une action pr-e, dat was
eerre zverstan(lige, wijze daad. -- Ook als subst.:
Le pr- salt prévoir le danger, de voorzigtige, bedachtzame weet het gevaar vooruit te zien. —
Prudentiel, le, adj. Voorzigtig, door de voorzigtigheid voorgeschreven.
Priiderie, f. Schijnzedigheid, preutschheid, ingetogenheid voor 't oog der wereld, schijneerbaarheid; mannenschuwheid, overdreven zedigheid, pruderie f. Elle affecte one certaine pr-, zij neemt
eene zékere preutschheid aan.
t Prad'hotnie, f. Regtschapenheid f., aan groote levenswijsheid en ervaring gepaard. -- Pr^Ed'honaine, m. Regtschapen, eerlijk en ervaren
man . -- [Prat.] Zaakkundige, deskundige (expert),
scheidsman ter bemiddeling van oneenigheden lus schen fabrikanten, arbeiders, enz. in de fransche
fabrjksteden. Conseil de pr-s, raad van scheidslieden of scheidsregters. -- [Peche] Overman m.
der visschors (in sommige havens).
Pradoterie, f. Zotte, belagchelijke preutschheid (pruderie).
Prué, f. Bindtak, band ni. van twee taaije takken, inz. voor 't vlot/wist.
Pruine, f. Wit meelachtig stof n., dat sotnoiige
vruchten en planten bedekt en ze tegen 't vocht
beschut. — Priiiné, e, iPruinea.x, ease, adj.

Provogner, V. a. Aanzetten, aanlb.itsen, aan
aanprikkelen, opzetten, ophitsen, uitlokken;-drijven,
tergen , uitdagen , provoceren. Pr- la ven geance , de wraak uitlokken. La fausse amitié provoque nos confidences, de valsche vriendschap lokt
onze vertrouwelijke mededeeli-ngen uit. -- Pr- au.
crime, à la vengeance, tot misdaad, tot wraak
aanprikkelen. Pr- à boire, lot drinken aansporen.
Pr- qn. an combat, iemand tot den strijd uitdagen. 11 vous a dit des injures, mais vous 1'avez
provoqué, hij heeft u scheldwoorden gezegd, maar
!,rij hebt hem getergd. Pr- qn. b la colère, Pr- la
aalere de qn., iemands gramschap gaande maken.
— Verwekken, te weeg brengen, veroorzaken, bevorderen, uitlokken: L'opium provoque le sommeil,
de opium verwekt , bevordert den slaap. Pr- la

Prnnace, e, mij. [Bot.] 1Vaar den pruimeboom
gelijkend PRUNACES , m. pl. Pruimeboomsoorten.
Pruine, f. Pruim f. Pr- d'abricot, Pr- abricotée, abrikoospruiln f. Pr- de reine Claude, koningspruim, groene pruim. Pr- impériale, keizers- of
appelpruim. Pr- de Monsieur, Pr- gros damas
musque tardif, Monsieur- pruim. -- (Loc. prov.)
IJs ne sopt pas venus pour des pr-s, zij zijn niet
voor niemendal gekomen. z. ook OEUF. — i (fig.)
Pr- de prophétie, geweerkogel m. —[Bot.] Pr- des
apses, de coco, de coton, d'Icaque, verschillende
namen voor de vrucht des antillischen pruianebooms (icaquier) . Pr- des Indes, zal fnoot, behennoot, z. V. a. M Y ROBOLAN . Pr- du Malabar, vrucht
van den jambo-boom (jambosier). Pr- sebesten,
zwarte borstbtzie (vql. cordie, sél►este). Pr- de
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Schinzedige, preutsche, stuursche schoone: Les pr-s

Met zulk stof bedekt.
.----

--
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PRUNEAU
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Catignac, soort van olijf f. — Pruneau, m. [Bot.]
Gedroogde pru'i.m. — (Loc. prov.) C'est un petit
pr-, un pr- relave, (van eene vrouw of een meisje
met bijzonder bruine gelaatskleur) , 't is een zwarte
heks. — Pruunelaie, f. Pruimeboomgaard m.
— Prunelée, f. [Cuffs.] Gestoofde pruimen f. pl.,
pruimenmoes n.— Prunelet, m. Pruimenmost in.,
drank van gedroogde pruimen.
Prunella, f. [Anc. mid.] Droogte f. der tong
en keel bij aanhoudende koortsen.
Prunelle, f. [Anat.] Ronde opening in de iris
of den regenboog van het oog, door welke de strelen gaan om de voorwerpen op de retina of het
netvlies of te teekenen, oogappel m., pupil f. —
Conserver qc., Aimer qn. comme la pr- de 1'oeil
of de ses yeux, iets als zijn' oogappel bewaren,
iemand als zin oogappel beminnen. — ( fig. et fam.)
Jouer de Ia pr-, toelonken, lonken geven, teekens
van verstandhouding met de oogen geven. — [Chim.]
Sel de pr-, prunelzout n., eerie witte massa, uit
bij roode gloeihitte gesmolten salpeter en eenig zwavel bereid. — [Como.] Zékere sergieachtige wollen
stof, ook lasting geheeten.
Prunelle, f. (ook 1.srunelle, épine noire en
prunier sauvage geheeten) [Bot.] Catharina-pruim,
sleepruim, eene bijzondere schoone pruim, die vooral
in en bij de fransche stad Brignoles groeit, p r un e l l e, br i. g n o l e f. — Prunellier, m. Slee pruimboom in.
Prugnier, in. [Bot.] Pruirneboom m. Pr- epineux, z. v. a. PRUNELLIER. — Loc. prov.) Etre
sot comme on pr-, zoo dom als een os zijn.
Prunifornie, adj. [Bot.] Pruirnvormig.
Prunine. f. [Chico.] Plantenslijm n. uit de
gom des pruimebooms, p r u n í n e I.
Pruriginetix, ease, adj. [Méd.] Jeukend,
7 uidjeuking veroorzakend. — Prurigo, m. [Méd.]
Merk jeukend huiduitslag n, in de gedaante van
kleine peukeltjes, prurigo f., pruritus m. (ook
,prurigie geheeten). — Prurit, m. [Méd.] Hevige
huidjeuking I. — In 't algemeen: aangename jeuking, kitteling f. -- Pruriteux, ease, f., z. v. a.
-

(
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Prusse (Bleii de), z. BLEU. — PRUSSE, m.
Constr. nay.] Pruissische deelen, greenen deelen,
liekdeelen f. pl. -- Prrassiate, in. [Chir.] Blaauw zuur zout n. (hydrocyanate).
Prussien, ne, adj. Pruissisch, tot Pruissen
of zijne inwoners behoorend. L'armée pr -ne, het

pruissische leger n. — PRUSSIEN, m., -NE, f. Pruis m.,
Pruissin I. — PRUSSIEN, ni. (pop. et bas.) Achters te , achterdeel n. (Ie derrière). — [Jeu], z. RAMPONEAU. — PRUSSIENNE, f. (of Cherninée Wii ia pr-)
Schoorsteenvormige hagchel f. — Prussique, adj.
[Chlini.] Acide pr-, pruissisch zuur n., nu blaauwstof- waterstofzuur, acide hydrocyanique geheeten).
-- Prussiure, f., z. V. 0. CYANURE.
Pruyer, m. [EI. n.], z. V. a. PROYER.
Prytane, Tn. [Ant. gr.i Elk der 50 raadsle-

de n , die uit iedere der tien klassen van den Atheenechen senaat gekozen werden en die beurtelings i7,
den raad en de volksvergadering voorzaten, p r yt a a n m. — Pry tanée, f. Openbaar gebouw n.
in 't oude 4thenen, waarin de prytanen hunne
maaltijden hielden en waar tevens de mannen, die
zich omtrent den Staat verdienstelijk gemaakt hadden, levenslang onderhouden werden, pry t a0 é u ros n. — [H. mod.] Pr-s francais, fransche
prytaneOn f. pl., naam van verschillende gestichten
in Frankrijk, waarin kinderen op kosten van den
Staat opgevoed en onderwezen worden. — Prytauie, f. Tijd van 35 of 36 dagen, gedurende
welken de prytanen uit elke klasse van den senaat
(le zaken des volks bestuurden; tijdduur m. der
prytaanswaardigheid.
Psallette, f. [Liturg.] School voor koorknapen, koorzangersschool I.
Psalauaiste, m. Psalmdichter, maker van psalmen, p s a l m i s t m. (absol.) Le ps -, de psalmist
(David). — Psalrnistique, adj. Den psalmdichter
of de psalmen betreffend. -- Psalmodiation, f.
Liturg.] Het zingen of opzeggen der psalmen enz.
zonder stembuiging. — ( fig.) Op eentoonigen, temenden toon spreken, lezen, zingen. -- Psalmodie, f. [Liturg.] Het afzingen of opzeggen der
psalmen, psalmgezang n., zangwijs der psalmen,
p s a tm o d i e f. — ( fig.) Eentoonige manier van
ezen of voordragen; ook: centoonige schrijftrant
-
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of stijl m. — Psalmodier, v. n. [Liturg.] Zon
der stembuiging de psalmen of andere gedeelten van
de dienst zingen of aflezen. -- (fig.) Verzen of
proza op eentoonige wis voordragen, in eentooni.gen stijl schrijven. — In den laatsten zin ook als
V. a.: Ps- un discours, un sermon, eene redevoering, eene preek eentoonig of op éénen dreun voor
komt ook als adj. voor:-dragen.—Htpsé
Office psalmodié, zonder stembuiging gezongen of
gelezen dienst f. — Style ps -, eentoonige stijl m.
— Psalnlodique, adj. De psalmodie betreffend.
— Psalneographe, in. Psalmschrjj ver, -dichter m. — Schrijver eener verhandeling over of ver
psalmen, psa1inograaph m.--klaringvde
Psalnnographie, f. Psalmdichting f. ; — ver
verklaring f. van de psalmen. —-handeligovr,
PsalEnographique,,adj. De psalmographie betreffend, p salmographisch. — Psaltérion, m. [Anc. inns.] Zeer oud snarenspeeltuig
in den vorm van een' geknotten driehoek riet 13
rijen snaren van ijzer- of koperdraad, waarop men
een ijzeren roedje of krom staafje sloeg, hakkebord n., psalter m., p s a tier ion n.
Psalure, adj. Met gevorkten staart.
Psamme, m. [Bot.] Zandriet n. — Psainmisme, m. [Méd.] Warm en droog zandbad n.
— Psamniite, m. [Minér.] Zandsteen m. der
steenkoolmijnen, p s a in m i e t m. — Psamniitiqae, adj. Psamnmiet bevattend, p s a m in i e t i s c h.
- Psaintnostée, m.. z. v. a. OSTE0C0LLE.
Psare, Psaros, in. (pr. —rote) [H. n. ant.]

Spreeuw m. (étourneau).

Psature, f. [Bot.] Bourbonsche krapstruik m.

(ook Bois cassant geheeten).

Psaumne, m. Psalm m. Le livre des ps-, of

Les Ps-s, het boek der psalmen, de Psalmen. z.
ook GRADUEL, PENITENCE. -- Psautier, m. Psalmboek n. — Zeer lange rozekrans met 1.10 kralen. —
Soort van nonneslujer, die bij 't zingen van de
dienst hoofd en schouders bedekt. — (pop.) Derde
maag der herkaauwende dieren, vetmaag f.
Psélaphe, m. [H. n.] Voelkevel m. — Psélaphides, in. pl. Voelkeversoorten f. pl.
Psellion, m. [Ant. gr.] Soort van talisman,

dien de grieksche vrouwen aan den arm of aan
den hals droegen. — Soort van kenketting m.
Psellisine of Psellotis, m. Het stamelen,
stotteren, p s e l l í s m u s n.
Pséphobole, m. [Ant.] Dobbelbeker, dobbel -

kroes in. — Pséphophorie, f. [Ant. gr.] Het
stemmen met witte en zwarte steentjes.
Pseudaleanine, f. [Chim.] Roode kleurstof f. uit den wortel van orcanet of ossetong. —
Pseudaníante, f. [Lapid.] Valsche edelsteen m.

— Pseiidangustine, f., z. v. a. JIRUCINE. —
Pseiidarthrose, f. [Anat.] Valsch, gewricht n.

Pseudo (soms verkort tot pseud, gelijk in
de bovenstaande woorden) , grieksch woord, dat voor
vele fransche woorden geplaatst wordt, om daaraan
de beteekenis van: valsch, onecht, misleidend, te
geven. (Bestaat het woord, waarmede 't verbonden
wordt, op zich zelf, dan schrijft men 't met een
koppelteeken; het blijft in 't meervoud onveranderd.)
Pseudo-acacia, m., z. v. a. FAUX-ACACIA. —

Pseud.o-aconit, m. [Bot.] Valsche monniks-

kap f., vergiftigde hanevoet m. (thore). — Pseado-acore, m., z. v. a. FAUX-ACORE. — Pseudo-

agate, m. [Minér.] , z. v. a. JASPACHATE. —
Pseudo-agnus, m. [Bot.] Druivekers, tros kers f. — Pseudo-albd.tre, m. [Minor.] , z. V. a.
ALABASTRITE. — Pseudo-annbroisie, f. [Bot.]

Valsch lepelblad n„ kraaijevoet m. —Pseudoaméthyste, m., Z. v. a. FAUSSE-AMÉTHYSTE. —

Psendo-amonme, m. [Bot.] , z. v a. CACI of
CASSIS. — Pseudo-apios, m. (pr. —oce) [Bot.]
Knobbelige wikke f. — Pseudo-apocyn, in.

[Bot.] Virginische bignonia of trompetbloem f. —

Pseudo-asbeste, m. [Miner ] , z. v. a. FAUXASBESTE. — Pseudo-asphodèle, f. [Bot.] Val-

sche affodil of goudwortel m. — Pseudo-asth-

me, m. [Méd.] Valsche aamborstigheid f., z. v. a.
DYSPNEE. — Pseudo-basalte, m. [Minér.]
Valsch basalt, wak n. — Pseudo-béryl, in.
[Minér.] , z. FAUSSE-AIGUE-MARINE. — Pseudoblepsie, I. [Méd.] Het valsch- of verkeerdzien,
ieder gezigtsgebrek n. — Pseudo-bunion, M.

[Bot.] Onechte aardnoot f. — Pseudo- buxus, M.
[Bot.] , z. v. a. FAUX-BUIS. — Pseudo-capsi-

PSEUDO-OAT HOLIQUE
cum in. (pr. -kome), z. v. a. FATJX -PIMENT.

-

-

Pseado-eatholiqiie, ni. et 1. Valsc/ie kat/tolijk m. en f. - Ook als adj.: Ouvrage Ps-, kat/totijk werk n. in schijn. -- Pseuido-chrysalithe , in. [Minér.] Groene obsidiaan, boutetliesteen rn ., z. V. a. FAUSSE.CHJIYSOLITF1E. - Psendo-elinopode, ni. [Bot.] Valsche woudpolei f.,
soort van t/t4jtn. - Pseudo-cobalt, ft. [Miner.]
Arsenik-nikkel , valse/t koper n. - PseudoCole, f. [Méd.] Elk gehoorgebrek n. - Pseudocoronope, m. [Bot.] Wilde kraaijevoet rn.,
groote hertshoorn n. - Pseudo-eotylédone
Of Pseudo-cotylédoné, e, adj. Met schijnbare
zaadlobben voorzien. - Psetido-cristal, rn
[Minér.] Onecht kristal n. - Pseudo-cyésie, f.
[Méd.] Valse/te, schijnbare zwangerschap f. Pseudo-diamant, rn., Z. FAUX-DIAMANT. Pseudo-diète, f. (woord van J. J. Rousseau)
[Hist. ] Onwettig vergaderde rijks- 01 landdag in.
- Pseudo -digitale, f. [Bot.] Virginiscit dra
D. - Pseudo-dipt/tre, rn. [Arch.]-ltenkopsruid
Gebouw n. met eene schijnbare of boze dubbele
zuilenrij (terwijl liet er slechts ëdne heeft). Pseudo-ébène, f., z. v. a. CYTHISE des Alpes.
- Pseudo-éinéraude f. [Minér.] Onechte
srnaraqd rn. - Pseudo -érythrine, f. [Chirn.]
Zelfstandigheid, door de werking van kokenden
alkoliol op de erythrine (z. aId.) voort qehragt,
pseudo-erytlieíne f. - Pseudo -étoIle, f.
[Astr.] Naar eeoc ster gelijkend luchtverschijnsel n.,
valse/te ster t -Pseudo-eupatoire, f. [Bot.]
Kattestaart rn.. Kunigonde-kruid n. - Pseudoo'alène, 1. [Minér.] Once/it loodplans, zinkblende,
zinkkies II. - Pseudogriathe, adj. [H. n.]Met
schijnbare of volsc/ic kaken. - Pseudo-ga'a
phe, rn. Schriftvervalsclier ni., maker van valse/te
geschriften, ook van rekenfouten, p s e ie d a p r a a h.
- Pseudo-gra j hie, f. Sc/triftvervalsching t.;
- fout eens
afschryvers, eens rekenaars. - Pseudo-graphique, adj. Daartoe be/toorend. pseu d o f1 r ei p /i I s c ft. - Pseudo-hydropisie, f.
[Méd.] Valse/te waterzucht t. - Pseudo-iris, rn
[Bot.] , z. v. a. FAUX-ACORE. -- Pseudo-ligustru ii, rn., Z. V. ci. PSEIJDE-AGNUS. - Pseudo-i
logie, t. [Didact.] Valschspreken it., leugen, onwaarheid; valse/te leer t. - Pseudologique,
wij. Leugenachtig, onwaar. - Pseudologue, rn
Leugenaar in. - Pseudo-lotus, rn. (pr. -tuce)
[Bot.] , z. v. a. PLAQuEM1NIEIi; -- Pseudo-lysirnacliie, t. [Bot.] , z. v. a. FAUSsE-LYSiMACHIE
- Pseudo-malachite, f. [Min é r.] Phosphorzuur-koper n. - Pseudo-iuédeein, rn Kwakzalver rn - Pseudo-niélilot, rn [Bot.] Valsc/ie of gehoornde steenklaver 1. - Pseudo-mélisse, t. [Bot.] , z. v. a. MOLDAVIQUE. - Pseudonienibi-ane, t. [Mëd.] Valse/t vlies fl - Pseudo-mole, rn. [Mëd.] Valse/te of onechte moederkoek rn.
- Pse
udo-inonocotylédone,
Pseu] édoné , e, adj. [Bot.] Schijndo-onocoty
m
baar met slechts ééne zaadlob. - Psendoniorhe, adj. [Minér.] Valsch gevormd (van kristalen). - Pseudo-morphine, t. [Chirn.] Valse/t
opiumzuur n., een niet vergiftig bestanddeel des
opjuins, p 5 e u d a - m a rp h j n e f. - Pseudoniorphose, 1. [Minér.] Valse/te kristal- of steenvorming t. - [Méd.] Zekeljke vorming t. Pseudo-iu,yagruni, rn. (pr. -grorne) [Bot.].
z. v. a. CAMELINE. - Pseudo-inyite, rn. [Bot.],
z. v. a. AHIELLE of MYRTILLE. - Pseudonaid, rn. [Bot.] , z. v. a. LAVANDE. - Pseudoaol-mat, e, adj. [Minér.] Schijnbaar regelmatig. - Pseudonynie, adj. Valse/inamig, onder
verdichten naam: Auteur pr-, schrijver, die een'
verdichten naam aanneemt, p s eu d O n y mv 5,
pseudoniem rn. Ouvrage, Ee
rit ps-, onder een'
verdichten naam verse/tenen werk of geschrift n.
- PSEUBONYME, M., z. v. a. Auteur ps-. - Val
ee/te, verdichte naam in. - Pseudonyinie, f.
Valsehnamigheid, het verborgen zijn onder een'
valse/ten naam, pseudonymiteit t. - Pseu
do-péripneunionie, t. [Méd.] Valse/te, onechte 1wnqontsteking t. - Psendophidien, ne,
wij. Slanqvorinig, wegens de gedaante van 't lijf
en de afwezigheid van voeten, gelijk sommige amphibien. - Pseudo-phthsie, 1. IMéc1.] Valse/te
tering, schijntering f. -- Pseudopie, 1. [Mél.]
Gezigtsmisleiding f., het vaisc/izien, - Pseudopithèques, rn. p1. [H. n.], z. v. a. PIiOSIMIENS.
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- Pseudo -platane, ni. [Bol. ] IOlx(lt ;s;l(I(IflbOOhti. 500,1 van ahornboom, in. - i'seudopleuiiésie, t., -. t'. (1. FAt SSE-1LELIIESIE. -I'seudo-pI%euluouie, t. [ Mttl.] .Schjjitlnire loin1ontsteking
tuit
t. -- 'seiido-pode, adj. [H.. n.[ 3h' t
rI('ti'm'111i51' verlengsels. •-- 1'seu(1O-1)o11)e, Hi.
[Mt1.] .Se/ig»poly/1, O1it'(hlL' vlre.cc/innji 1fl.
I'seudo- prase, F. [ M iliël . ] Onechte lnnl.ch'en in.
(Vgl. IIisL). - -- J'seudo-piopbète, in. I (llxC/ti
/)iflf('('t In. -- I'seudo-prophé tesse, t. Valse!',
jii'olete.s t. - I'seudorieIe, f., . v. a. 'SEtI_)1u1)IE. - '. eiidiex Ie, 1. [ I alicIa lintjt'i'ii'ihIol in. - ' seudo-rliiihaibe, t. [Bot .
seudo-ruhis. in.
C. . 1'. (1. PIGAIVION [111111111 1. •
[ Mi nér.],
iii.] . z. v. a. F.sU:'s-1iiIis. -- se1(IO-safltaï, a. [Bot.], z. v. a. iiEsi I.I.E i. --- J'sCik(lOSiI)lliJ_, (H. [Miiulr. ] Blaauw kwarts ii. 1seu(10Sa111ieflS, Di. Pl. [Fl. n.] I,'(iXt(lili(l-li(I(/i'(li'it'll 1. p1. -- 'seutIo-sit1h. in. I .Uiiuii. I

Pseutdo-stai-hys, in.
e('llt Vt'liis/1(1(ilh n. .
seIi(Io(1 1 '1 . - t ((') [Bot.]-lljieiin'trl in. -stj'ulliiuui, in. (ja. - 0111e) [ Bot. . C. (. Ii.
-. . Pseudo-syeonioie, Dl. [Bot. I . z. 1'. 0.
.ZEI)AliACEI. - - 1i.eudO-1OI)a'I.i(. t. [MiIII't. I Onechte l0]iel(1.S n.,. iC()kr;(il 1111//is n. -toxine, t. [ Ch I In.] Ei't'1' in l' belladonna of
wolfkers ontdekte stof, p x (1 ii (1 - t 1) .1 1 ii r.
I'5i(i!(1OIi1)1k1H . e g (til). [Arch.] ll.s ('(ii huis
jZCi, •11 it (I,' j'I)(i/.Slll(l
1l(,. .st(i(! ('(',siei(l (van huizen
(U) het land sprekend) . - Pseudo -valéiiaiie.
[Bot.] Oar/itt' valeriaan, soort 1(111 t'('l(l.s"ll(UIl t.
-- J'seudo-zoiiie, (((if. [11. n. ] .\O(11 cru dier
(/('ljJl(iI, .a/giiliiIai' llrïl?ili. -- isEtI nzi AIRES. (0.

7)1. .V(l(11 lijn' ;el(/la'nil' »la tiles. j.uii'! '-a!'i ira.
l'si. ni. [R. iLl ,1i:t' n,icl,trin,,!. i in.. di''
01 1 z[juir (frj((1(5 1 L' figuuri (/(,). fjii,_'/iO/I(' 111h'r if'
heft. p 5 1 iii.
l'sitogastre, ni/f. [H.. ii I haul/tat/tip, niet
'iiiIOIiOtC. ,ie/f.
(,1iB'/((l(li(l(ll onderbuik. -. -

I t . n.] Met flitlk'h(l(l,(l,il 1. 1!'! --- si opode, Oil. J.
[H.. ii . ] 'lit't onb,'/u,,iiile i'ii,'tin. - i»siIOliO!Ple.
1(1, Met ((I I liiu t at ii, ii lijf (van Ii I I (ii i I
-.. I'si1ostaeIi'é e, t,il• . [Bot .] lit ',,' ,l ta'

e,i'i'i(. -- I'iilo1Iiie, calf. [M'1.] Onlliau''i'!
(1 ti til 01 ic)
I'sittaeiite, Psillaeidé. e. Psiltaeiii, e,
adj. [ Iit
I . .] .\iI(1 din papegaai ;clpla'til. -1.CIS, in . 1)1. !'(I1),.'!l(1i( j.ïO0it_'i( t. /d. ---'&i1t a(iIICS, ni. »1. [H . it.] kleine j,(1/),'i1iitii.s0('itt'it .
I'sitl ttiie. in. P(1/)"gel(Ii in. (1tioiu'I ) . --

J'sittiiiosl ye, ni. I'(1/('t,l(1i,sit((('tI ni„ een,

(l,'I .Saiulu'itlts ,ih,n,lt'ti.
I'ioa , 1soas. ii). [Anat.] Leiulr.sii, I. -1'5(1 , M. [H. ii.] .'/tlliitki't't 0. -- i'soule, t.

[Il. I J.('it(I'.s/iit'1l))tt'itCki1(l/, /t so j t i .5 t.
Psophia, f. [Bot.],, z. i'. ii.
is 1. - J'soijiie. in. II I . n.] Woudluis
quilles, in. ji!. 11 ot,dlui.s.son,tttt t. p1.
Psoie of Psora, 1. [Méd .1 Schurft t. "it n.
(gale). - J.s()1ia(e, I. ;'/. P soriasisg RI- Het
se/mi/tip- of i(lif/1"l)til"iU .si'Ii'i/l. Psorifornie, (hij. .V(1(1i 5,/tOt/t qlijlceiisl. quie ((If. Schurftachtig, schurftig, Ill i(lii/: tq('
i/t li.'ii.sti1: Reinr.hs st,!? tii•/ tij, iii'':(li_' schurft
11 , 11. isi»ila( n. pl. ' -- I'sorophtlLalluie, t. Oog lidschurft, schurftachtige ontsteking di tttgl,'l,;
-- 1'soroI)hIlIaIini(ILe. (!dj. Ii" iinql,d.sln;r!i

belie//al. /•.co rop /t t 1, a in t e h.
- k) [Ant. u1•. I
I'syehagogie, t. (pr. ehlc,,l't':u't'iittg. - J)y eItai.ogiqv&e (hIJ. (p1.
(1tk ) De q.'i's'lt'itbezier,it,q al let, geestenbet s e Ii -- 's zweerder betreffend, 1, .c ij ( /1 a C.
ehagogue. ill. en I. (/tt'. eh,-k) Gees!,,
let. ltJtt(tt'J)ti ?(1il de schimmen der iltnlet; , „gce s tenbezweerster f., p s , e Ii a ii (t (t f' 10.
Ps y ché, t. [MIJ Ziel t., qta'.st in. - [II. t.
5Oct1/ i'(('i ('litilli) m., psyche
// 1 . Ii c (tt"I(It Psyche„ d'
.5(/t(tOit(' ltUl(tt(ttt'S' VeIlt 4 i1t(tt iii t (Ie AIÜth., Ii'
titt't ilitu!','rli'itp'lrn i'ett',lt afgebeeld). --- I i't'th.
Groot,', op Ii"," .cjiilli'ti l l,aajje,,d, totl'l.s/ti,'(/i'l in.
- 1'S(IiiiIl VP, iÏI. Zielenarts, !/'t,('C1t'ct, (ii"
ziek inz. iittt (It' lii'itlei, t'(ilt Pitt i ,s',sl ittzii ltttit,it.
.-- PiyeIiiàtrie f. Geneeskunde (lit
ziekten. - I'sy(JiiâtI- iqI1e ni/f. 1i,' peil':10(11(1e b'tt'e//i'nil. /151/ e it i ii I t'i SC11. --- I'Sy(-hi(tIIC adj. [Phil.]Ft ii 111(1 I)-, onderstelde allerfijnste vloeistof f. , 11'fleltUit (Ii' ziel Jt'l'(tt'Itl(I 15. Diii geest of dc zul bt'tia'/Tc'nd, P11(1/ill i:,'(/telt?(. -

f

......

PsYeI1I8MMM

Psychisme, m. [Phil.] Stelsel n., 't welk aan

dat de ziel uit eene uiterst fijne vloeistof-nemt,
gevormd is. — Ook, in tegengestelden zin: boven
(vgl. SPIRITUALISME) , p s y--ineljksprtuam
c h i s m u s n. — Psychiste, ni. Aanhanger,
voorstander van 't psychismus (in beide de opgegeven beteekenissen) , p s y c it i s t.
Psychode, m. (pr. ch=k, zoo ook in de volgenden) [H. n.] Vlindervlieg f. — Psyeliogénose, f. [Méd.] Zielsziekte, geboren uit de bewustheid
van onzen verheven aanleg en van onze onmagt. —
Psychognosie, f. (pr. psi- kog-no-sie) [Didact.]
Kennis f. der zielskrachten, der zielsvermogens. —
Psychognostique, adj. Die kennis betreffend,

.p s y c h o g n ó s t i s c h. — Psychographe, in.

[Didact.] Schrijver over de zielkunde, psych oU r a a p h m. — Psychographie, f. Beschr^ving f. van de ziel en hare vermogens. -- Psychographigdie, adj. Zielbeschrijvend, psych ogg r á p h i s c h. — Psychologie, f. [Didact.] Ziel
wetenschap van den aard, de-kunde,zilrf.
vermogens, de veranderingen en werkzaamheden
der ziel. -- Psyeholoeique, adj. Tot de ziel-

kunde behoorend, zielkundig, psychologisch.

— Psyehologiste, Psychologie, m. Ziel-

kundige; zielleeraar; onderzoeker der ziel, psy-

choloog m. — Psychoinaehie, f. [Didact.]

Ziels- of gemoedsstrijd rn. — Psyehoneancie, f.
[Ant.], z. v. a. PSYCII AGOGIE . — Psychoinantien, m., -ne, f., Z. V. a. PSYCHAGOGUE. -- Psychoniètre, m. [Phy siol.] Zielmeter m., een werk

waarmede Wien bedoeld heeft de mate der-tuign.,
zedelijke en verstandelijke vermogens van den mensch
t' bepalen, p s t ', h o nz « t e r. ---- Psychornéti -ie, f. Bepalinlr (ler ride van 's rnenschen zedelijke en verstandelijke vermogens. — Psychométriquue, adj. Die bepaling betreffend, p s yc h o m é te i s c h. — Psychonzétrologie , f.
[Phrsiol.] Verhandeling f. over de kunst om de
mate van 's menschen zielsvermogens te bepalen. -Psychométrologique, adj, Die verhandeling
betreffend, psychometrologisch. — Psychopompe, m. (iron.) Biechtvader at (naar den
bijnaam v n Mercurius, als geleider der zielen naar
de onderwereld) .
Psychotrie, f. [Bot.] Plant van 't geslacht
der krapgewassen, p sy c h o t r i a f.
Psychrornètre, m. [Pllys.] Werktuig om
den graad van vochtigheid der lucht te melen, psyC is r o m e t e r. — Psychrornétrique, adj. Dien
vochtmeter betreffend, , p s y c h r o as é t r i s c h. —
Psychtigne, adj. [Méd.] Verkoelend, verfrisschend: Rernède ps-, of als subst. PSYTIQUE, m.
Ver frissch.end middel n.
Psydracie, f. [Méd.] (eig. leugenblaasje of
-puistje, omdat men geloofde, dat hët ontstond, als
iemand gelogen had) Jeukend waterblaasje of puistje n., inz. op den neus en op den punt der tong.
Psylle, f. [H. n.] Bladvloo f. — PSYLLE, f. of
Psyllion, m. [Bot.] Vlooijekruid, vlooijezaad n.
— PSYLLE , f. [li. D. anc.] .EI frikaansche goochel
(waarmede de Egyptenaars zoogenoemde-slangf.
tooverkunsten uitvoerden). -- Slangenbezweerder
slangentemmer m., a frigter dier slangen. — Psyllides, m. pl. [H. a] Bladvloosoorten f. pl. —
;

;

Psyllion, m., z . PSYLLE . — Psyllophore, f.
[Bot.] Vloorietkruid D.
Ptarinigne, adj. [Méd.] lviezingverwekkend
(sternutatoire); ook: door niezing veroorzaakt. —

:JTJBESCE1, CE.
vereenigde teenen p1 vingers. — PTÉRODACTYLE, nn.,

z. v a. ORNITHOCEPHALE. — Ptérodicère, adj.
[H. n.] Met vleugels en twee voelsprieten. — Pteroglosse, m. [H. n.] Soort van pepervreter o
toekan, arakari in. — Ptéroïde, adj. [H. n.
Vleugelvormig. — Ptérome, m. [Arch. anc.]
Vleurel in. van een gebouw; — ook z. V. a. PoRTIQUE. — Ptérophanère, adj. [H. n.] Met

duidelijk zigtbare vleugels (van insecten). — Ptérophore, adj. Vleugeldragend, van vleugels voor
— Ptérope, m. [H. n.] Vliegende hond ni.,-zien.
Bene groote vledermuissoort in Oost-Indië, p té r op u s m. — Ptéropodes, m. pl. Voetvleugeligen,
vleugelvoeters m. pl., gevinde weekdieren n. pl. —
Pterosperme, adj. [Bot.] Met gevleugelde zaden. — Ptérostyle, adj. [Bot.] Met vleugelvor-

mig stijltje. — PTÉROSTYLE, m. [Bot.] Nieuw-

hollandsch standelkruid n., p t e r o s 1 y 1 i s f. -Ptérote, adj. [H. n.] Gevleugeld.
Ptérygibranche, adj. [H. n.] Met vin?por mige kieuwen (van weekdieren). — Ptérygien,
ne, adj. [H. n.] Gevind (van visschen). — Ptérygion, m. [Méd.] Nagel of vleugel op het hoorn
oog. — Vleezig nageluitwas n. — [H. n.]-vliesan't
Neusvleugel ril. der zoogdieren. — Ptérygoïde,
adj. Vleugelvormig. — [Anat.] Apophyses pt-s,
vleugelspewijze uitsteeksels of voortzettingen van
het wiggebeen. .-- Ptérygo-palatin, e, adj.
uitsteeksels van 't
[Anat.] Tot de vleit
wiggebeen en tot het verhemelte behoorend. — Pterygo-pharyngien, adj. et subst. m. Wiggebeensvleugel- en keelspier f. — Ptérygo-salpingold.ien, adj. et subst. m. Spier I. van den wig-

flebeensvleugel en de trompet van Eustachius. —

Ptérygo-staphylin, adj. et subst. in. Spier

van den wiggebeensvleugel en de huig of het zacht
verhemelte.
Ptilin, m. [H. n.] Pluimhoorn kever m. — Ptilocéré, e, adj. [H. n.] íllet behaarde voelhorens.
-- Ptilodère, adj. [H. n.] Mel bevederden hals. —
Ptiloptère, adj. [H. ii.] Met vinvormige vleugels.
Ptilose, f. [Méd.] feet uitvallen der wenkbraauwen en ooghaartjes; -- eeltachtige ontaarding
der oogleden, die dat uitvallen ten g evolge heeft,
p t i l ei s is f. -- [H. n.] Gezamenlijke vederen
eens vogels.
Ptilote, adj. [H. n.] Gevleugeld. — PTILOTE, n1.
[Bot.] Soort van zeewier ni.
Ptine, m. [H. n.] Boorkever m. -- Ptiniens,

m. pl. Boorkeversoorten f. pl.
Ptose, f. [Méd ] Zakking, inbuiging f. van 't
bovenste ooglid ; ingebogen oogharen n. p1., p t o -

Ptiniores,

s is f.; in 't algemeen
DENCE, CHUTE.

z. V. a. PROLAPSUS, PROCI-

Ptyalagogue, ad(- [Méd ] De speeksel- of

/luima f scheiding bevorderend, p t y a l a g v g is c la.

Remèdes pt-s of als subst. m. Pt-s, speekselafvoe-

rende middelen, ply a l a g O g a n.pl.—Ptyaline,t.
[Chim.] Speekselstof f. — Ptyalisme, no [Méd.]
Het aanhoudend spuwen, speekselvloed In.— Ptysmagognne, adj. {Méd.], z. v. a. PTYALAGOGUE,
EXPECTORANT.
Pu, part. passé van PoUvo1R.
Puamnlent , adv. Met stank, stinkend. —
(fg. et fam.) Mentir p-, onbeschaamd, grof liegen.

— Ptaant, e, adj. Stinkend, kwalijk riekend,
stank gevend: Gaz p-, stinkend gas, inz. zwavel-

waterstofgas n. Baleine p-e, stinkende adem nl.
. BETE . — (fig. et fam.) Men-[Clas.]Bêtep,z

songe p-, P- menteur, grove, onbeschaamde leuPtélée, f. [Bot.] Driebladeriqe plelea, leder- gen f., leugenaar m — PUANT , m. (triv.): C'est
bloem, struikklaver f., een struikachtig pronkge- un p-, on vilain p-, 't is een neuswijze gek, een
was in Noord-Amerika. (Madagaskar. regie windbreker. — [H. n.] Stinkdier n. (viverre,
Ptélidie, f. [Bot.] Terpentijnstruik m. van moufette) . -- Volksnaam van den ijsvogel (martin
Ptène o f Ptén uni, m. [C him.] , z. v. a. OSMIUM. -pêcheur, alcyon). -- [Bot.] Stinkhout n. -- PuPtéride, F. [Bot.] Soort van varenkruid n., anteitr,m. Stank, onaangename, besmette reuk m.;
p t e r i- s f. -- Ptéridion, m. [Bot.] Zeker fraai stinkendheid f. (weleer puantise).
Pubère , adj. Huwbaar, manbaar: Garcon ,
varenkruid D. — [H. n.] Waaijervisch m. (éventail). — Ptérigraphe, m. [Didact.] Beschrijver Fille p-, of als subst . PUBÊRE , m. en f. Huwbare
der varenkruiden, p t e r i g r a a p h. — Ptéri- jongen m., meisje D. — Puuberté, f. Huwbaargraphie, f. Beschrijving van, verhandeling f. heid, manbaarheid, geslachtsrijpheid I. ter voortteover de varenkruiden. — Ptérigraphigae, adj. ling geschikte leeftijd m., p u b e r t e i t f. — [Jur.]
Die verhandeling of beschrijving betre/fend, A t e r i- Huwbaarheid f., ouderdom , waarop de wet het
g r d p h i s c h. — Ptérigyne, f. [Bot.] Vliezig huwelijk aan de beide seksen vergunt. — Pubescence , f. Ontkieming , uitspruiting van het
of vleugelachtig aanhangsel eener zaadkorrel..
Ptéroearpe, adj. [Bot.] Met gevleugelde vrucht. baard- en lijfhaar als teeken der manbaarheid; bekleeding met zacht haar of dons. — [Bot.] La p— PTI+:ROCARPE , M. Sandelhoutboom m. -- Ptérodactyle, add. [H. n.] Met geheel door vliezen des feuilles, des tiges, de zachtharigheid; donzigPTARMIQUE, f. [Bot.] Nieskruid D.

.

PUBESCENT
leid der bladeren, stengels. — Pubescent, e,
edj. Manbaar wordend, rijpend; zich met zacht,
donzig haar bedekkend, zachtharig, donzig: Peau
p-e, zachtbehaarde huid f. Tige p-e, donzige sten-

del in.
Pubieorne, adj. [H. n.] Met donzige voelhoeens. — Pubien , ne , adj. [ Anat, ] Tot het
schaambeen behoorend: Arcade p-ne, schaamboog m.
— Région p -ne, schaamstreek f. — Pubiflore,
adj. [Bot.] Met donzige, zachtbehaarcie bloemen. Pubigere, adj. [Bot.] Zachtharig, donzig.
Pubis, m. [Anat.j Schaamstreek , scha'melheid f. -- Ook als adj.: Os p-, schaambeen n.; ook
z. v. a. AIONT de Vénus.
Public, ique, adj. Openbaar, wat tot een ge
volk, tot den ganschen Staat, tot eene geheele-hel
gemeente betrekking heeft, zich uitstrekt of toebehoort, p 'u b t i e k. Le Bien p-, het alf„emeene welzijn, 's lands of 's volks welzijn. La Bette p-ique,
de openbare schuld , landsschuld f. Trésor p-,
's lands schatkist f. Calamité p-lque, algemeene
ranip, volksramp f. La voix p- ique, de volksstem,
de openbare, algemeenemeening f. Personnes p-iques,
staatsbeambten, ambtenaren in.pl. Vie p-ique, openbaar leven, staatsleven, ambtsleven, het in de bekleed ing van een ambt gesleten leven (in tegenstel
vie privée). Charges p-iques, algemeene-lingmet
belastingen f. pl., staatslasten in. _pl. — [Prat.]
La partie p-ique, de prokureur- generaal of zijn
plaatsvervanger . ftjinistere p- , z. MlNISTÉnE. —
Openbaar, tot aller gebruik bestemd , voor allen
gemeen, algemeen, pub 1 i e k: Cherin p-, openbare
weg m. Place p-ique, openbaar plein, marktplein ,
marktveld n. Edifices p-s, staats -, stads -, gemeente
pl. Pron„enade p-ique, openbaruu, alge -gebouwn.
wandelweg nn., wandeldreef f. — Femme,-men
Filie p-ique, openbare vrouw f. of meisje n., hoer f.
.- Openbaar, openlijk, in ieders bijzijn, voor aller oog,
publiek: Séance p-ique, openbare zitting, zitting
met open deuren. Affront p-, openlijke beleediging f.
— Openbaar, algemeen bekend, ruchtbaar, wereld
ie IE: H est de notoriété p-ique que...,-kundig,pbl
't is algemeen bekend, 't is wereldkundig , dat....
La nouvelle de cette victoire fut aussitot rendue
p-ique, (le tijding van die overwinning werd aan
openbaar, ruchtbaar gemaakt.
-slond
PUBLIC, m. Het volk in 't algemeen, het alge
gezamenlijke volk n., wereld f.; —een groo--men,'t
ter of kleiner getal personen, vereenigd om iets bij
te wonen, inz. de schouwburgwereld; ook de leeswereld, het lezend gedeelte des volks, p u b l i e k n.
Se sacrifer pour Ie p-, zich voor 't volk, voor 't
algemeen opofferen. Le p- alma à être trompé, het
publiek laat zich gaarne misleiden, de wereld wil
bedrogen zijn. -- Cheque théat.re li son p- particulier, elke schouwburg heeft zijn eigen publiek,
zijne bijzondere soort can bezoekers. — Donner un
ouvrage an p-, een werk in 't licht geven. A quel
p- ce livre est-il destiné ? voor welk publiek, voor
welke soort van lezers is dit boek bestemd ? — EN
PUBLIC, loc. ade. In 't openbaar, openlijk; Pacaitre,
Se montrer en p-, in 't openbaar verschijnen, zich
openlijk vertoonen.
Publieain, in. [H. rom.] Pachter, met de invordering van 's lands penningen belast, staats pachter, tolpachter, in den Bijbel tollenaar geheeten: [LCrit.] Ii faut Ie traitor comme un palen,
comme un p- , men moet hem als eenen heiden,
als eenen tollenaar behandelen. -- (fam. en in ongunstigen zin): Les p-s, de pachters, de geldmakelaars, woekeraars. --)- Publieateur m. Bekend maker, afkondiger m. — Publication, f. Bekendrnaking, afkondiging, p u b l i c á t i e f. La pde la guerre, de la paix, de openlijke aankondiging van den oorlog, van den vrede. — Het uitgeven, in 't licht geven van een boek, een dagblad,
enz. Défendre Ia p- dun livre, de uitgaaf, den
verkoop van een boek verbieden. — Publicisme, m. Kennis f. van het staatsregt. — Onder
-wijsn.delrva't g.—Gezmnlijke publicisten, p u b li cl s m u s. — Puublieiste, m. Staatsgeleerde, staatsregtkenner, inz. hij,
die over staatsregt en staatkunde schrijft of die
daarin onderwijs geeft, p u b l ie i s t m. — Publicité, f. Openbaarheid, openlijkheid, algemeene
bekendheid, ruchtbaarheid, p u b l i c i t e i t f. La pest la sauce-garde du peuple, de openbaarheid (in
alle regéringszaken) is de veiligheidswacht des volks.
.

---
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Leurs démêlés not recu la plus grande p-, hunne'
oneenigheden zijn alle7'wege ruchtbaar geworden.
Donner p- à une chose, eene zaak openbaar maken, ter kennis van 't publiek brengen.
Publier, v. a. Openbaar maken, openlijk bekend maken, afkondigen, verkondigen, p u b 1 i e ér e n. P- la paix, den vrede bekend maken. P- les
bans par deux Bimanches consécu tifs, de huwelijksgeboden twee zondagen achter elkander of kondigen. — Je lui avais dit cela en secret, et ii va
le p- partout- ik had hem dit in 't geheim gezegd,
en hij gaat het overal bekend maken. P- tin livre,
een boek aankondigen, uitgeven. — (lam.) P- qe.
sur les toits, par dessus les toits, iets van de daken verkondigen, iets uitbazuinen, rondtrompetten.
[Libr.] In 't licht geven of zenden, uitgeven.
P- un livre, un journal, een boek, een Barblad in
't licht geven. — SE PUBLIER, v. pr. Afgekondigd
worden; ruchtbaar worden. — Het part. passé is
ook adj.: Loi p-e, afgekondigde wet f. — Liv re p-,
4 uitgegeven boek n.
Publiquetnent, adv. Op openbare wijze, ter
kennisse of voor 't oog van iedereen, opent k, in 't
t openbaar: 11 1'a dit p-, hij heeft het in 't openbaar
gezegd.

Puce, f. Vloo f. Piqure, Morsure de p-, vloo je steek, vlooijebeet m. Oeufs of Lentes de p-, vlooi i jeneijeren m. pl., vloo°jeneten f. pl. — P- pénétrante of irritante, z. V. a. CHIQUE. P- de terre, z. v. a.
MORDELLE. P- arborescente , aquatique , z. v. a.
( MONOCLE. — Loc. prov. et pop.) Secouer les p-s a
qn., iemand de ooren wasschen, hein duchtig onder
handen nemen. Avoir la p- b l'oreille, vol onrust
zijn. Met.tre b qe. In p- á l'oreille, iemand bezorgd.
ongerust maken. — [Bot.] ilerbe aux p-s, z. v. a.
i PSYLLION. — PUCE, adj. I'lookleurig, vloobruiv .
Couleur p-, vlookleur f.
5 Puceau, m. (fain. et libre) 11iiannelijk persoon , die geen vleescheljken omgang met vrouwen
gehad heeft. — Ook als adj.: Garcon p-, rein jongeling. (fig., als adj.) Zeer zuiver: Charbon p-,
zeer zuivere steenkool f. --- Pucelage, m. (fair..
. et libre) Maagdom ni. (virginité); — maagdelijke
bloem f. Perdre son p-, zin' maagclom verliezen.
— [Bot.] , z. PERVENCHE. — [U. n.] Venusschelp,
porseleinschelp f. — Pozcelette, f. (verklw. van
1 pucelle) (fam. et libre) Jonge, kleine maagd f. —
$ PITCELETTE, f. ( verklw. van puce) Kleine vloo f.,
vlooitje n. — Pucelle, f. (fam. et libre) Maagd f.,
ongerept meisje n. — La P- d'Orléans, de Maagd
van Orleans (Jeanne d'Are).— Les neuf p-s, Les
p-s du Permesse, de negen-zanggodinnen of muzen.
( — [Bot.] Nog onbenoemde bloem of plant f. —
y [H. n.] , z. FEINTE, — Maagdeschelpje n. — [Dort.]
Soort van peer f. — Ook als adj. gebruikt: Jeune
felle encore p-, nog maagdelijk meisje. — Somtijds
z. V. a. ongebruikt, nagelnieuw; zuiver. -- Puceii
Maagdevisch ehi kleine
in 't Kanaal
ham noch
kuit heeft; ook grand gut genoemd).
Pueeron, n1. (verklw. van puce) [LI. n.] Boomluis, bladluis f. Faux p-, z. v. a. PSYLLE. — Lion
des p-s, z. LION. — Puceronne, f. Wijfjes(

1

oo

boomluis.

Puchage, m. [Tech.] Het uitscheppen (.in de
zoutziederijen en suikeratfinaderijen). — Patcher
of Patchier, v. a. (verbasterd van puiser) Uit
scheplepel m. ---schepn.—Put,mKléie
Puchette, f. [Pèche j Net f. in den vorm van een
baggernet. — Pucheux, in. [Teef ] Groote koperen scheplepel ni. met langen steel (in de suikerraffinaderijen). — Puehoir, m. [Tech.] Langresteelde schepbak m. (in de zoutziederijen).
Puehot, m. [rilar.] Hoos, waterhoos f. (trombe).
Pudding, m., z. POUDING.
Puddlage, in. [Tech.] Puddelwerk n., loutering van 't ruwijzer in roer- of puddelovens. -Puddler, v. a. [Tech.] Het ruwijzer in smeed
veranderen door het te frisschen in vlamoven.s-ijzer
of haarden, waarbij het niet onmiddellijk niet de
brandstof in aanraking komt, p u d d e 1 e n. Tour
a p-, puddel- of roeroven n1.
Puudendagre , f. [Méd.] Pijn in de schaam
-deln,puéagrf.-Pdenu,i
(latin) (pr. pu-dénndome) Schaamdeelen, ustwendige geslachtsdeelen der beide kunnen, maar inz.
der vrouw, schaamte f. (Plug. pudenda.)
Pudeur , f. Eerbaarheid, eerbare schaamte ,
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schaamachti(}beid als gevolg van kuischheid f. Pvirglnale, maagdelijke schaamte. Les lois de la p-,
(le wetten der eerbaarheid. Franchir les oornes de
la p-, de palen der eerbaarheid te buiten gaan. —
Attentat a la p- publique, aanranding der openbare eerbaarheid. — Beschaamdheid, schaamachtig
verlegenheid , schroomvalligheid, groote be--heid,
scheidenheid, terughouding (uit nederig zelfgevoel

PUISSAM VIE1^TT.
spot over iets ongerijmds) : Puf ! eest pitoy able,
ba ! 't is erbarmelijk. — PUF, m., z. POUF.
Puffin, m. [H. n.] Stormduiker in., soort van
stormvogel (petrel). P- cendré , grijze of gemeene
stormduiker (in alle zeeën voorkomend) . Petit p-,
noordsche of kleine stormduiker, op IJsland skraa-

pur geheeten.
Pugilat, m. [Ant.] Het vuistvechten, vuistgeI1 rougit de p-, lorsqu'il allait dire son vecht n., vuistkamp m. — Pugile, Pugilisopinion deviant ces vieillards respectables , h ij te, n1 . Vuistvechter, bokser in. Le caste du p-, de

geboren).

bloosde van verlegenheid, toen hij in tegenwoordigheid dier eerwaardicle grijzen zijn gevoelen zou

Ii a en la p- de taire son nom,
La p- des lois,
de eerbied voor de wetten. — La p- des mots, du
zeggen.

hij is zoo

bescheiden geweest, zijnen naam te verzwijgen. —
Ook met een' zaaknaam tot régirne:

lapgage, de kieschheid, welvoegelijkheid der woor-

den, der taal.

Pudiboiid, e, adj. (burn.) Schaamachlirr, vol
natuurlijke schaamte, bedeesd: I1 est p - comme une

.jeune filie, hij is zoo schaarnachtig als een jong
meisje.— Air p-, bedeesd, beschaamd voorkomen n,

— Itougeur p-e, seliaarnteblos in. — Ook als subst.:
C'est une p-e, un jeune p-, '1 is een verlegen, schaamachtig meisje, een bedeesd jong mensch.— Pudibonder, v. a. Schaamrood naken. - Pudicl-

té, f. ft eschheid, eerbaarheid f.: La pudeur est une
consequence de la p-, de schaanrachtigheid is een
gevolg der kuischheid. — Pudique, adj. Kuisch,
eerbaar: Le p- Joseph, de kuische Jozef. Uue pLucrèce, eerie kuische Lucretia. L'honneur dune
femme p-, de eer eenei kuische vrouw. — (bijuitbreiding) Une bouche p-, een kuische mond in.
Des ore 1'es p G kuischi noren n. p1. -- Discours
4, eer ^a r°e red f. I. Flarnme p-, kuische liefdec/am f. — [Bot.] Plantes p-s, mimosa- planten
(die bij de minste aanraking hare bladen sluiten).
— Pudiquemeut, adv. Met eerbaarheid, op
kuische, eerbare wi,Ize.
Pué, in. [Manut.] Schi k king I. der draden voor
alen ketting der stoffen.
Pueil, III. [Eaux et for.]: Bois en p-, minder
(fan driejarig bosch n.
Payer, V. n. Stinken, een' onaangenornen, besmet
reuk Vein zich geven: Viands qui pue, stinkend-ten
vleesch is. — P- comme un bouc, comme un rat
mort corurne une charogne, comme un blaireau,
comme la peste, stinken als een bok enz., zeer
kwalijk rieken. — (n. et pop.) Chose qui pue au
nez a qn., iets dat iemand walgt. Le plaisir lui
pue, 't vermaak walgt hem. -- (Loc. prov.), z. PAnoLE. — Ook als v. imp.: 11 pue tres-fort dans
vette chambre, liet stinkt zeer sterk in die kamer.
— Somtijds ook als v. a.: Cet homme pue le vin,
le tahac, die naam ruikt (stinkt) naar den wijn,
den tabak. Cette female, Ce tinoir pue le muse,
die vrouw, die lade ruikt naar muskus. — (fig. et
aan.) 11 fait. tellennent parade de son savoir, qu'il
en line, hij pronkt zóó met zijne kunde, dat hij
er ondragelijk door wordt.
Puéril, e, adj. Kinderlijk, tot den kinderli ken leeftijd behoorend; kinderachtig, jongensachtig.
Lage p-, (le kinderlijke leeftijd, de k ndschhei-d. —
Vous tenet 1<,i des discours p-s, (jij voert daar kinderachtigen praat. — (Lc. prov.), z. CIVILITE. -Puérileineut, ode. Op kinderachtige 'ir^ijze, kinderachtig : A ii p- , kinderachtig handelen. —
Puériliser, v. a. Kindsch maken : L'exti•ênle
vieillesse puérilise l'lsornrne, de zeer laooge ouder
maakt den weasels kindsch. -- Kinderachtig-dom
maken : Son éducation a puérilisé ses pensées,
fijne opvoeding heeft hem kinderachtige denkbeel'ten bjjqebraqt. -- PU EIIILISER, V. n. Zich kinderachtig aanstellen, kinderachtigheden doen: Its lont
là f p- depuis line heure. — SE P(JERILISER, v. pr.
,

Kindsch worden: L'homme se puérilise par la
vieiliesse. — Het part. passé is ook adj.: Hornme puérilisé par la vieillesse , door ouderdom
kindsch geworden man. -- Puérilité, f. Kinder-

achtigheid, kinderachtige daad f., kinderachtig ge
Il ne fait que des p-s, hij doet niets dan-zegdn.:
kinderachtigheden.
Puuerpéral, e, adj. [Méd.] De bevalling en
hare gevolgen betre f end: Fièvre p-e, kraamvrouwenkoorts, zogkoorts f. -- -I- Puerpéralité, f.
[Méd.] Toestand m. eener barende en inz. eener
bevallen vrouw.
Puf! interj. (uitdrukking van minachting, van

strjdhandschoen (les vuistvechters.— Pugillaire,
adj. [H. n.] Ter vuistgrootte, zoo groot als eene
vuist. -- Puugille, m. [Pharm.] Greepje m., zoo
veel als men van kruiden, bloemen, enz. tusschen
den duim en twee vingers vatten kan , pug í l1 u s m. — Pugilonniètre, m. [Dynam .] Vuist-

krachtmeter, werktuig om de door eenen vuistslag
voortgebragte kracht te bepalen, vu g i l o m e t er tn.
Pugiiacité, f. [Didaet.] Strijdlust, strijdzucht f.
5 Puilant, e, adj. [Aléd.] Etterverwekkend,
de ettering bevorderend.
Puine, m. Heester m., welks hout als van
geenerlei nut wordt geacht.
Puiné, e, ads;. Later of naderhand geboren,
jonger: G'est mop frêre p-, ma soeur p-e, of als
subst.: Cast mon p-, ma p-e, 't is mijn honger
broeder, mijne jongere zuster. (Puiné wordt inz.
van den tweeden der broeders gezegd, al heeft hij
ook nog jongere broeders.)
Puffs, adv. Vervolgens, dan, daarna, nader
I1 était assis le premier, at puis son fels, hij-hand.
zat het eerst, en daarna zijn zoon. Je vair à Amsterdam at p- à Utrecht, ik ga naar Amsterdam
en vervolgens naar Utrecht. — Et pais, daarenboven, bovendien. — (fain. en vraagsw(ze) En dan?
wat nu ? wat volgt ei ?
Ptiisage, m. Het putten, scheppen. — Pui
in. Zink- of zakput m. — Puisatier,m.-sard,
(of als adj.: Ouvrier p-,) Putgraver m. -- Pui
e, adj. (en part. passé van puiser); De l'eau-sé,
p-e ii (of dans) la fontaine, uit de fontein geput
water ii. — (In sujet p- dans la Génèse, een uit
Genesis geput, genomen onderwerp n. — Puiselle, Puisette, f. [Tech.] Scheplepel m. bij de
kaarsenmakers.
,

Puiser, v. a. Putten, scheppen. P- de I'eau à
la rivière, dans une fontaine, water uit eene rivier, uit eene fontein scheppen of putten. Puisez
aver ce pot, schep met dezen pot. — (fig.) I1 1'a
puisé dans les livres, hij heeft het uit de boeken
gehaald. --- Ook als v. n., met verzwijging van 't
voorwerp: P- dans un tonneau, water uit een vat
scheppen. -- (fig.) Puisez chez les anciens les rè-

gles de l 'éloquence, put bij (ontleen van, leer van)
de Ouden de regelen der welsprekendheid. — Pdans la bourse de ses amis, uit de beurs zijner
vrienden putten , geld van zijne vrienden gebruiken of leenen. — [Mar.] Le vaisseau puisait par
les dalots, het schip schepte water door de spiegaten. -- (Loc. prov.) II nest rien tel que de p- a
la source, er gaat niets boven 't putten uit de
bron zelve: men moet zijne inlichtingen, berigten,
enz. uit de eerste hand zoeken te krijgen. -- SE
PUISER , v. pr. Geput worden.
Puisette, f., z. PUISELLE.

Puiseur, m. [Tech.] Putter, schepper m . —
['I'ech.] Les p-s dune tourbière, de scheppers van
een turf- of veenland. — Puisoir, m. [Tech.]
Scheplepel m., schepkom f. der salpeterfabrijken.
Puisque, conj. Dewijl, daar, naardien, naar
vermits, aangezien: J'y consens, p- vous Ie-demal,
voulez, ik stem er in toe, dewijl gij 'twill. Puisqu'il
fait beau, nous sortirons, daar het goed weir is,
zullen wij uitgaan. P- vous ne pouvez faire Ie
bien, du moans ne faites pas Ie mal, daar gij niets
goeds kunt doen, doe dan ten minste niets kwaads.
— Somtijds wordt puisque door een woord gescheiden: Puis done qu'il est ainsi, faites ce que
vous voulez, daar de zaken eenmaal zoo staan,

zoo doe wat gij wilt.

Puissauinnent, ode. Met kracht, krachtdadig,
nadrukkelijk, sterk, zeer veel. Secourir p- ses pa
rents, zijne bloedvrienden krachtdadig ondersteunen.
I1 est p- riche, hij is zeer, geweldig rijk. Cela a
influé p- sur sa santé, dat heeft zeer sterk, nadrukkelijk op zijne gezondheid gewerkt. — Cast
p- raisonner, dat heet met kracht redeneren (ook
iron. gezegd).

PUISSAN=CE
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Puissance, f. Magt f., vermogen n., bezit der
noodige middelen om zijnen wil te volvoeren: La
p- est a la volonté ce que la matière est à la vie,
de magt is voor den wil, wat de stof voor 't leven
is. — Magt f., invloed m. der uitwendige dingen,
vermogen n., Kracht f.: J'ai été vaincu par la p-,
de ses charmes, ik ben door 't vermogen. den invloed harer bekoorlijkheden overwonnen. La p- des
bienfaits, 't vermogen, de kracht der weldaden. -La p- de t'habitude, de 1'imagination, de kracht,
de magt der gewoonte, der verbeelding. — P- de
raisonnement, kracht van redenéring. — Avoir de
Ia p- sur qn., sur l'esprit de qn., invloed op iemand,
op iemands geest hebben. — (bij uitbreiding) Ver
algemeen, geschiktheid, bekwaamheid f.-mogeni't
om te gevoelen, te denken, te handelen: La mémoire, 1'entendement, la volonté, sont des p-s de 1'áme, 't geheugen, 't begrip, de wil, zijn zielsvermopens. La p- de réfléchir, 't vermogen des naden
Réduire la p- b I'acte, 't vermo--kens.—[Phil]
gen 0/ de kracht tot werkelijkheid brengen. —
JVagt f., gezag n., bezit der middelen, op wat wijze
ook verkregen, om aan anderen zijnen wil voor te
schrijven. P- paternelle, vaderlijke, ouderlijke magt.
P- maritale, raagt des mans (over zijne vrouw).
P- temporelle , spirituelle , tijdelijke , geestelijke
magt. P- législative, exécutive, wetgevende, uit
maat. P- civile, ecclésiastique, burger--voernd
loke , kerkelijke magt. P- royale , ministérielle,
koninklijke, ministeriéle magt. P- absolue, límitée,
onbepaalde, bepaalde magt. Afaiblir, Perdre sap-,
zijne magt, zijn gezag verzwakken, verliezen. —
Avoir, Tenir qn., qc. en sa p-, iemand, iets in
zijne magt hebben. — La p- de Dieu na pas besoln de celle des bommes, Gods magt heeft die
der menschen niet noodig. — Kracht , natuur
La p- végetale, de groeikracht. La p--krachtf.:
animale, de dierlijke kracht. La p- solaire, de
kracht der zon. Les p-s elémentaires, de krachter der elementen. — Magt f., aanzien n., groote
invloed m., krediet n.: Ce député s'est servi de sa
p- pour faire le bigin, die afgevaardigde heeft zich
van zijnen invloed bediend om het goede te doen.
-- Toute-puissance, z. dat woord. —. Magt f.,
gezag n., heerschappij f. van een' vorst, van een
volk.- Napoléon I. soumit it sa p- plusieurs Etats
de 1'Europe, 1V. I. onderwierp verscheidene Staten
van Europa aan zijne heerschappij. Les Romains
réduisirent tout l'univers sous leur p-, de Romeinen bragten de gansche wereld onder hunne heer
mogendheid f., souvereine Staat m..-schapij.—Mgt,
P- du premier, second, troisième ordre, mogendeersten,
tweeden, derden rang. Pheld van den
maritime, continentale, zee-, vactelands-mogendheid. P-s alliées, amies, verbondene, bevriende mogendheden. — Nobles p-s, edelmogenden (voorma
titel der nederlandsche provinciale Staten).-lige
ilautes p-s, z. HAUT. — Traiter de p- it p-, tusschen geljkstaande mogendheden, van souverein tot
souverein onderhandelen (ook in het dagelijksch
leven fam. en soms iron. gezegd van onderhandelingen
tusschen burgers). — (fam.) Les p-s du jour, de
mogendheden, de nnagtbezitters van den dag (de
ministers, de eerste staatsambtenaren, met toespeling op het onzékere van hunne standplaats). Devenir une p-, een magtig, invloedrijk man worden,
veel magt en invloed krijgen. I1 se croit one p-, II
se figure etre une p-, hij meent, dat hij heel wat is,
zeer veel vermag, hij denkt wat groots te zijn. —
[Théol.] P-s, een der rangorden in 't engelenheer:
Les trnnes, les p-s, les dominations, de troonen,
mogendheden, heerschappen. — Les p-s du ciel,
Les p-s célestes, de hemelsche magten (de engelen) .
Les p-s des ténèbres, de l'enfer. Les p-s interimles, de helsche magten (de duivelen, booze geesten).
— Magt f., vermogen n., middel om iets te doen:
Je voudrais vous zendre ce service, mais je n'en
ai pas la p-, it nest pas en ma p-, ik wenschte u
die dienst te kunnen doen, maar 't staat niet in
mijne magt, ik heb er 't vermogen niet toe. C'est
un entêté, it n'y a pas de p- humaine que Ie false
céder, 't is een stijfhoofd, geen menschelijk vermogen kan hem doen toegeven, geen mensch ter wereld
is in, staat hem te buigen. La p- du glaive,
de maat, het regt over leven en dood (dat in han
vorst berust). — P- des clés, magt,-denva
regt der sleutelen, de magt om te binden of te ontbinden, de zonden al of niet te vergeven. — P- de
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fief, leenheerlijke magt. — Kracht f., vermogen n.,
werking, eigenschap f. van zékere zelfstandigheden, van geneesmiddelen, enz.: L'aimant a la pd'attirer le ter, de zeilsteen heeft het vermogen, do
kracht om den zeilsteen aan te trekken. La sulfate
de quinine à la p- de cooper, de guérir la tièvre,
de zwavelzure quinine heeft de eigenschap van de
koorts te stuiten, te genezen. — Kracht, ligchaamskracht f.-, La p- de 1'homme, du cheval, de 1'éléphant, de kracht van den mensch, van het paard,
van den olifant. P- musculaire , spierkracht. —
[Méc.] Kracht, elke uitwerking door een ligchaam
op een ander te weeg gebragt: P- mouvante, résistante, beweeg -, tegenstandskracht, kracht van beweging, van tegenstand. P- animée, inanimée,
bezielde of levende, onbezielde of doode kracht. P-s
conspirantes, zamenwerkende, in dezelfde rigtina
werkende krachten. P- méchanique dune machine, werkkracht, mechanisch vermogen eener machine. — [ Math.] Magt f., het product van. twee
er un noinbre „i la
of meer gelijke factoren: Elev
deuxième p- of au carré, à la troisième p- of au
cube, een getal tot de tweede of vierkants-ragt,
tot de derde of kubiek-raagt verheffen. Extraire In
racine d'une p- doniiée, uit eene gegeven snapt den
wortel trekken. -- [Phyrs.] P- de réflection, P- céfléchissante , terugkaatsend vermogen. P- dabsorption , P- absorbante, opslorpend , inzuigend
vermogen. — P- d'une lunette, vermogen van een'
verrekijker, afstandsverte, tot welke hij reikt; ook
de graad van vergrooting of naderbijbrenging, dien.
hij bezit. — { Minér.] P- d'une couche, dun felon,
magtigheid, dikte f. eener bedding, eener ader. [Trictrac] Prendre son coin par p, twee schijven.
te gelijk in den hoek van zijne tegenpartij brengen,
door één af te trekken van de met eiken der beide
dobbelsteenen geworpen oogen. EN PUISSANCE DE,
loc. prép. [Prat.] Onder 't gezag van: Une femme
est en p- de mari, Un Ills est en p- de père ci
mère, eene vrouw staat onder 't gezag des mans,
een zoon onder 't gezag der ouders.
Puissant, e, adj. Magtig, veelvermogend; aan
groot; sterk, krachtig; gezaghebbend, in--zienljk,
vloedhebbend, rik: Un Etat p-, een magtige staat ni.
— Tout-puissant, z. dat woord. — I1 a de p-s
arms, hij heeft vermogende, invloedrijke vrienden.
Un p- secours, eene krachtige, krachtdadige hulp f.
— Un p- remède, een krachtig, veelvermogend,
sterk werkend geneesmiddel n. — Cet aimant est
très-p-, die zeilsteen heeft zeer veel draagkracht.
Lever one p-e armée, een sterk, talrijk, groot leger op de been brengen. — I1 était p- en paroles
et en oeuvres, hij was krachtig in woorden en
werken. — Etre p- en fonds de terne, rijk in lig
goederen zijn. C'est le plus p- négociant de-gend
la wille, hij is de rijkste koopman van de stad. —
(fig. en soms iron.) Un calculateur p-, een sterk
rekenmeester. — (fam.) Dik, zwaarlijvig: Voyez
comme cette jeune femme est déjà p-e, zie eens
hoe dik die jonge vrouw reeds is. — PUISSANT, nl.
Magtig man, magthebber, magtige m. Les t,-s de
ce siècle, de magtigen, grooten dezer eeuw.
Petits, m.Put m. P- commun, mitoy en, gemeene,
gemeenschappelijke put. P- perdu, grondelooze put,
put, die zijn water laat wegzakken. P- foré of artésien, z. ARTÉSIEN. — [ Mar.] Pompzode, pornpzoo (nu liever arcbipompe geheeten) . — Waterruim, waterhok n. (in de door Bakker uitgevonden scheepskameelen). P- à boulet, kogelbak m.,
kogel- of scherpgat n. P- des ebaines de mouillage,
kettingbak m.— P- sur he fond, kuil in., geul f., put
in eene bank of in den zeebodem. — P- a l'eau.
waterstander m. , zoetwaterkast aan boord der
oostindische kustschepen. — [ Mil. ] P- de mine,
mijnput. P-s militaires, wolfskuilen (trous de loop).
-- [Cuis.] Holte f., die men in het deeg maakt of
in 't midden van een' schotel laat. P- d'amour, hol
gebakje n., met konflturen enz. gevuld. -- (Loc.
fig. et fan.) C'est on p- de science, 't is een door
en door kundig man. C'est un p- dor, 't is een
schatrijk man. Cet homme est on p-, on vrai p-.
Ce qu'on lui dit tombe dans on p-, die man is de
geheimhouding zelve, men kan hem gerust zijne
geheimen toevertrouwen. Cela est tombe dans Ie
p-, dat is in vergetelheid, in onbruik geraakt. Cela
ne tombera pas dans he p-, dat zal niet vergeten
worden. — (pop.) Montrer a qn. la tune dans un
p-, iemand stat op de mouw spelden. — (Loc. prul. )
-
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La vérité est au fonds dun p-, de waarheid ligt
diep verborgen, is moeijelijk te vinden. 'firer la
vérité áu fond du p- , door veel nasporingen achter
de waarheid Konen. -- (Prov.) I1 faut puiser tandis que la corde est au p-, men moet de gelegen
ij 't haar grijpen, men moet het ijzer sme--heidb
den, terwijl het heet is.
Pulicaire, adj. [ Bot. ] Gespikkeld als met

in poeder, p u 1 v e r i s á t i e f. — Pulvériser.
v. a.Tot poeder maken, in stof veranderen, puiver i s é r e n. — (faIn.) Si to ne te tais, je te
pulverise, zoo ge niet zwijgt, vermaal ik u tot
stof. — Il a pulvérisé eet argument, hij heeft dat
bewijs volkomen wederlegd, te niet gedaan. — SE
PULVERISER, V. pr. Tot poeder gebragt worden. —
Het part. passé is ook adj.: Drogue pulvérisée,
tot poeder gemaakte droogerf f. — Pulvériseur, m. Fijnmaker ( van verfstoffen , droogerijen, enz.). — Pulvéral, m. [Pharm.] Artsenijpoeder it. -- Pulvérolé, m. [Pharm.] Tot
poeder gebragte stof f., poeder n. — Puivéru-

sterk verspreid.

plaatst waren, p u l v i n d r i u m n. — Pulviné,
e, Pulvinifornie, adj. Kussenvormig.
Pulvisculaire, aclj. Zeer fijnkorrelig: Grés
p-, zeer fijnkorrelige hik- of zandsteen m.

.

vlooijescheten. — [Méd.] Fievre p-, vlek/warts,
uitslagfcoorts f. -- Als subst. f. Vloo jekruid n.
Pullulation, f. (woord van Button's schep
Sterke en snelle vermenigvuldiging f., zeer-ping)
welige groei ni . La p- des chenilles. — Pulluler,
V. n. (met avoir) Met snelheid en in overvloed, ver lateur, adj. m., z. v. a. PULVERATEUR. - Pul vermeerderen, aangroeijen: Les-menigvuld, vérulent, e, adj. Met stof, met poeder of met
clienilles oat beaucoup pullulé cette onmin, de een poederachtig dons bedekt, bepoederd, bestoven.
rupsen zijn dit jaar sterk vermeerderd. Le cllien- — Ligt tot stof of poeder te maken.
dent pullule beaucoup, liet hondsgras teelt sterk
Pulvinar of Pulvinaire, m. [Ant. rom.]
voort. — (lig.) Cette nouvelle a Pullulé en peu Kussen of bed n., waarop de beelden der goden bij
de temps, dit nieuws heeft zich in weinig tijds de o fferanaaltijden rondom eersen bereiden disch gePolnrent, m. [Cuffs.] Dikke potaadje f. (van

rijst, boonera, enz.).
Pulruornaire, adj. [Gnat., Méd.J Tot de long
behoorend, de long betreffend: Artère p-, longslag ader f. z. PIITHISIE. --- L ULMONAIRE, f. [Bot.] Long kruid n. P- de chime, z. v. a. LOBAIH,E. P- des
Francais, z. V. a. EPERVIEBE. — Potmoraal, e,
adj. [Méd.] Van de longen komend. — Pulinoné, e, adj. [H. n.] Door longen ademend. —
t Pulnwonie, f. [iV1é(l..] nu P EUMONIE en ook
PLEUROPNEUMOME .-- Pulnnionifère, adj . [U. n.]

Met longen. -- Pulinoniforrne, longvormig. —
Prrlmonique, adj. Longzuchtig, aan longkwaal

lijdend. — .els subst. m. en f. Longzuchtige m. en f.
Palpation, f. [Pharrn.] lIet maken tot moes.
Pulpe, f. [110/.] Week, eleezig, hoofdzakelijk
uit celweefsel bestaand gedeelte der plantendeelen
(bij de vruchten sarcocarpe, bij de bladeren paren chyme, bij de zaden endosperme geheeten) , vlee.sch,
vruchtevleesch n. — [Pharm.] Het tot moes gemaakte vleezige gedeelte der vruchten en wortels,
moes n., gelei f., br2,i m. — [Anat. J P- cérdbrale
of du cerveau, hersenmerg n. -- Pulper; v. a.
[Pharm.] Tot moes of gelei maken. — Pulpeux,
euse, adj. Vleezig, mergachtig, tot moes of gelei
gebragt; lijvig als moes of brf .--Pulpogénie,f.
[ Anat. ] Leer I. van de vorming en ontwikkeling
van 't hersenmerg. — Pulpoire, m. [Pharm.]
Spadel in. tot het maken van moes of gelei. —
Pulpolé, 111. [Pharm.] Tot moes of gelei gebragte
zelfstandigheid f. — Pulpolique, adj. [Pharm.] :
Médicament p-, uit plantenmoes bereid middel n.
Pulclue, f. Bedwelmende drank m. uit het sap
van den amerikaanschen agávus, p u 1 q u e.
Puisateur, trice, adj. Kloppend, tikkend.—

[H. n.] Scarabée p-, of als subst. ni. P-, klop

een boor- of houtkever, die een tikkend-pertjn.,
geluid maakt (vrillette). -- Puisaatif, ive, adj.
[Méd.] Douleur p-ive, kloppende pijn f. — Pul
of Pulsatile, f. [Bot.], z. v. a. COQUE--satile
LOURDE, PASSE FLEUP^.
Pulsation, f. Klop ping f., het kloppen. — [Méd.] Het kloppen, slaan,
inz. van de slagaders, van den pols, p u l s a ti e f.;
ook z. v. a. douleur pulsative , z. PULSATIF. —
[Phyys.] Trillende beweging, trilling f. der veêrcrachtige vloeistoffen.. -- Pulsatoire, adj. [Mèd.,
Phys.] Klopping, trilling voortbrengend, p u 1 s at órisch.
Pulsiloge, Pulsimètre, in. [Méd.] Pols- of
polsslagmeter m. (een werktuig). — Pulsimancie, t. [Méd.] Voorspelling f. op de waarneming
van den pols gegrond. -- Pulsinmancien, ne,
adj. -Die voorspelling betre/fend. -- Pulsimètre,
z. PULSILOGE. -- [Phys.] Toestel ni. ter aanwijzing
van de gemakkelijke verdamping in 't luchtledige.
5 Pulsion, f. [Phys.] Voortplanting der polrende beweging in eerre veêrhr ac-itige vloeistof.
Pultacé, e, adj. [Méd.] Brijachtig.
-

—

Puma, m. [H. a.], z. CONGUAR.
Puniicif, m. Teekenkarton u.

Puntieiforme, adj. Puimsteenvormig.
Pcrrnicin, m. Palmolie f. (huile de Sénégal).
Purnicite, Puinite, f. [Minér.] Puimsteen in.
Puiniqueux, ease, adj. [Minér.] Puimsteen -

achti.g.

Punais, e, adj. Uit den neus stinkend. —
Als subst. Un p-, een stinkneus m.
Punaise, f. [1-1. n.] Weeg-, wandluis f. —
(Loc. pop. et prov.) Avoir Ie centre plat comnne
une p-, eene ledige maag hebben. C'est une p-.
't is een walgelijk voorwerp. -,— (fig. et fam.) [Mil.]
Kleinste gesp f. -- Spijkertje n., waarmede ingenicurs e. a. hunne planteekening vastleggen.
Punaisie, f. [Méd.] Stank m. uit den neus;

z. v. a. OZENE.

Punch, m. (pr. ponche) Ponsch, punch ni.,
eene alriemeen bekende drank.
Puui, e, adj. (en part. passé van puur): Ci'iniin el p-, gestrafte boosdoener m. — (fig. et fam.;^
Le voila bien p-, daar staat hij nu leeljk te lef]ken. Etre p- par oh loo a péché, verlies en, ver

oogsten, waar men winst en vermaak gezaaid-driet
had; loon naar werken krijgen.
Punique, adj. Karthaagsch, p u n is c h. —
[H. anc.] Guerre p-s , punische oorlogen, drie
beroemde oorlogen tusschen Rome en Karthacgo
(van 264 tot 146 vóór Chr.). --(iron.) Foi p-, punische trouw, kwade trouw, woordschending f.
Punir, v. a. Straffen, bestraffen: P- les nlé-

chants, Ie crime, de boosdoeners, de misdaad stro ffen. Je punirai l'outrage, ik zal den hoon straffen,
vergelden. — Dieu le punira, God zal hein straffen.

— (absol.) Qui punit been a bien nioins a p-, wie
naar behooren straft, behoeft veel minder te straffen. — SE PUiNIR, v. pr. Zich straffen. — Gestraft
worden. -- Elkander straffen. — Punissable,
(van personen en zaken) Strafwaardig, strafbaar:
Action p-, strafwaardige daad f. Vous étes p-,
gij zijt strafbaar. — Punisseur, m. Straffer ni.
— Ook als adj. m. Le glaive p- pend sur ta téte,
het straffende zwaard hangt u boven 't hoofd.
Punition, f. Straf, bestraffing f_ P- exemplaire,
corporelle, voorbeeldige, ligchamelfjke straf. P- divine, humaine, goddelijke, menscheljke straf. C'est
one p- de Dieu, du eiel, dat is eene straf van eden
hemel, van God,.
Pupaler,

v. n., z.

PUPULER .

-

Pupe, f.

[l1. n.,I Volksnaam van den hop (huppe). — Fivormige pop f. der stofvleugelige insecten.
Pupillaire, ad]. (pr. pu-piI-laire) [Jar.] Weezen of onmondigen, minderjarigen betreffend: Biens
p-s, goederen van minderjarigen. — [Anat.] De
pupil of den oogappel betreffend, daartoe behoorend.
Pulvéracé, e, add. [Bot.] Met meelachtig stof — Membrane p- , oogappelvlies n. (dat bij de
bedekt. — Pulvérateur, adj. in. [H. n.] Oiseaux vrucht den oogappel bedekt). — Pupillarité, f.
p-s, vogels en andere dieren, die zich qaarne in 't [Jur.] Tijd m. der onmondigheid of minderjariqstof rollen, stofwentelaars m. pl. — Pulvéres- heid; -- hoedanigheid van pupil, minderjarigheid f
eenee, f. [Bot.] Het bedekt zijn met meelachtig
Pupille, in. et f. Minderjarige , onmondige,
stof. — Pulvérin, m. [Antif.] Meelbuskruid n. kind, dat zijn' vader of moeder, of beide, verloren
— Kruidhoorn m. Stofregen m., inz. der water- heeft, p u p i t nl. en f. — (bij uitbreiding) Kind n.,
vallen, fonteinen, enz. — Pulverisation, f. met betrekking tot zijn' opvoeder of leermeester,
Poedermak?ng, het veranderen eener zelfstandigheid kweekeling m. en f. — [H. de France] P-s de la
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aarde impériale, pupillen der keizerlijke garde,
een korps onder Napoleon 1. meest uit vreemdelingen gevormd. — Ook als adj.: Dieu, protecteur des
rois p-s, God, de beschermer der onmondige ko-

ningen. — PUPILLE , f. ] Anat.] Oogappel m of
pup i 1 f. (in het dagelijksch leven prunelle, geheeten). -- Pupillé,^ e, adj., z. V. a. OCELLE .
5 Pupiller, V. n. Schreeuwen (van den paauw).
Popion, m. [Agric.] Zijwaarts uitspruitsel n.
van 't graan.
Pupipare, adj., ook subst ni . Nimf of popbarend (van sommige insecten) .
Pupitre, m. Lessenaar in. P- a derive, a dessiner, schrijf-, teekenlessenaar. P- à musique, d'orchestre, d'église, muzijk-, orkest -, kerklessenaar.
Pupivore of Pupophage, adj. [H. ni Popof nim f etend (van vliesvleugelige insecten, die aan
insecten - poppen leven).— Als subst. m.-vankelj
Popverslinder, popvreter m.
Pupue, f. , Puput , Puput , m. [H. n.]
Hop m. (huppe). — Pupuler, v. n. Schreeuwen
(van den hop) .
Pur, e, adj. Zuiver, onvermengd, onvervalscht,
helder, klaar, rein; — onbevlekt, onbezoedeld. De
lor p-, zuiver, onvermengd goud. De l'eau p-e,
zuiver, helder, klaar water. Du laic p-, zuivere,
onvervalschie melk f. — (fig.) Bonheur p-, zuiver,
onvermengd, ongestoord geluk n. Vie p-e, zuiver,
onbevlekt leven n. Réputation p-e, onbevlekte, ongeschonden naam m. P- dun crime, zuiver van, onschuldig aan eene misdaad. — Coeur p-, rein,
onbedorven hart n. — Le eiel est p-, de hemel is
klaar, helder, onbewolkt. — Zuiver, rein, eerlijk,
braaf, regtschapen; onschuldig, eerbaar, kuisch.
Maitre du trésor public, it resta toujours p-, hoewel meester van de schatkist, bleef hij steeds eer
ijk. Vierge p-e, reine, kuische maagd f. Amitié-l
p-e, zuivere, onbaatzuchtige vriendschap f. —
[Litt., Beaux arts] Zuiver , net, naauwkeurig,
juist: Style p-, zuivere stijl m. Cet écrivain est
très-por, die schrijver is zeer zuiver (van taal, van
stijl). Dessin p-, zuivere, nette, juiste teekening f.
Chant p- , zuivere zang In. Voix p-e , zuivere
stem f. Danse p-e et régulière, nette en regelma tige dans ni. — Pur wordt ook als eene soort van
aanvulsel en verkorting gebruikt in den zin van:
niets dan, bloot, enkel, louter, p u u r (en dan staat
het doorgaans vóór het subst.) : C'est la p-e jalousie qui le fait parler ainsi, 't is loutere, pure, jaloezfj, die hem dus doet spreken. — Somtijds in
dien zin nog versterkt door tout : Vous me donnez
cela pour du vin ; eest du vinaigre tout p-, gij
geeft mi dat voor wijn; 't is niet meer of minder
dan azijn. -- Mathématiques p-s, Z. :IIATHEDIATIQUE. — [Théol.] L'état de p-e nature, de zuivere
natuurstaat, Adams toestand vóór de zonde; (bij uitbreiding) de toestand van den mensch vóór
alle beschaving. — (fans.) Naaktheid: Il était en
état de p-e nature, hij was moedernaakt. — [Blas.]
Effen (z. v. a PLEIN D'azui p-, een effenblaauw
schild. — [Prat.] Promesse p-e et simple, onvoorwaardelijke belofte f. -- a, PUR ET a PLEIN, bc.
adv. Geheel en al, ten rotte: Ii fut absous a p-et it
plein, hij werd volkomen vrij gesproken. — EN PURE
PERTE, Z. PEKTE. — PUK, m.: Les p-s, de ware geloovigen. — Vous avez pris le p-, la crème da fait, gij
hebt het zuivere, den room van de melk genomen.
Puraque, m. [H. n.], z. v. a. GY3INoTEélectrique; — ook een elektrische viseb in Brazilië.
Pureau, m. [Tech.] Het bloote of onoverdekte
gedeelte van de gelegde leen of dakpannen.
Purée, f. [Cuis.] Soep f. van fijn gemaakte en
door de teems gedrukte erwten, en bi uitbreiding
ook van andere moeskruiden, p u r é e f. P- aux
pois, erwtensoep, (hop.) snert f. P- de choux, de
pompnes, purée van kool, van appelen. — ( Loc.
prov ) Préferer la p- aux pois, nicer van den wijn
dan van de druiven houden.
Purennent, adv. Op zuivere wijze, zuiver, enz.
(z. Pun). Vivre p-, een zuiver, onbevlekt, kuisch
leven leiden. Ecrire p-, zuiver schrijven. Parler
p- one langue, eene taal zuiver spreken. — P- par
plaisir, par passe-temps, louter, enkel uit vermaak,
uit tijdverdrijf. — P- et simplement, zonder voor- j
beding, zonder eenige voorwaarde. — (fans.) Je
suis venu p- et simplement pour nous voir, ik ben
enkel en alleen gekomen om u te zien.
Purer, V. a. [Bras.] A fsclh rimmmcnn.
.

.
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Pureté, f. Zuiverheid, onvermengdheid, onvervalschtheid; helderheid, klaarheid, reinheid; onbevlektheid; kuischheid, eerbaarheid f. La p- de !'eau,
de lair, de zuiverheid, helderheid van 't water,
j van de lucht. — La p- des moeurs, de zuiverheid,
reinheid der zeden. — Cette jeune felle a fait
voeu de p-, dat meisje heeft gelofte van kuischh.eid
gedaan. Des propos qui blessent la p-, gesprekken,
die de eerbaarheid kwetsen. — La p- du manage,
des sacrements, de zuiverheid, heiligheid des huwelijks, der sacramenten. — La p- de style, de
langage, de zuiverheid, netheid van stijl, van taal.
Cet ecrivain est d'une grande p-, die schrijver
heeft een' zeer zuiveren, gekuischten stijl. Ce chant
est d'une très- grande p-, die zang is hoogst zuiver.
Purette, f. [Minér.] Zwart, ijzer- en titaniumhoudend zand aan den zeeoever. — Strooizand n.
(over 't schrift) .
Purgatif, ive, adj. Buikzuiverend, afvoerend:
Remède p-, of als subst. PURGATIF , m. buikzuiverend middel , purgeermiddel n. , p u r g cl t i e f.
— Purgation, f. Buikzuivering f.; ook z. v. a.
PURGATIF m. Prendre une douce p-, eene zachte
buikzuivering nemen. P-s menstruelles, maand stonden ;n. pl. (menstrues). -- [Anc. jur.] P- canonique, zuivering door eenen eed voor den geestelijken regter van eene ten laste gelegde misdaad.
P- vulgaire, of enkel P-, zuivering door 't ordaliuns
(z . ORDALIE) . — [Anc. chum.) Loutering f. der
metalen. — Pur gatoire, nl. [Catll.] Vagevuur n.:
Prier pour les àmes an p-, voor de zielen in 't
vagevuur bidden. — (fig. et fam.) Faire son pen ce monde, veel kruis in deze wereld hebben,
veel moeten uitstaan. — (Loc. prov.) Ie feu du
p- fait l)ouillir la marmite des moines, met het
vagevuur koken de monniken hun' pot: het va
bezorgt
bezorgt de monniken een goed leven. —-gevur
Ook als adj.
Mois p-, zuiveringsmaand f., Februarij (als wordende in die maand het burgerlijk
jaar van de begane tijdrekenfouten gezuiverd). —
Pur gatorié, e, adj. In 't vagevuur gelouterd
wordend. — Als subst. m. en f De in 't vagevuur
gelouterde, hij of zij, die in 't vagevuur is. —
t Purge, I. [Méd.] Buikzuivering; buikzuiverend
middel n. — [Coin.] Ontsmetting der van ver
plaatsen komende goederen. — [Prat.] Vrij -dachte
afdoening f. van hypotheek. — Purgé, e,-making,
adj. (en part. passé van purger): Malade p-, zieke,
dien men heeft laten purgéren. Bas ventre p-, gezuiverde, ontlaste onderbuik m.—Purgement, m.
[Méd.] Het afvoeren, zuiveren. — [Prat.] , z. v. a.
PURGE. — Purgeoir, ni. Reinigingsbak m. voor
eene waterleiding; zandkom f. om 't fonteinwater
te zuiveren.
Purger, v. a. Zuiveren, reinigen, inz. het inwendig ligchaans, den buik of ook andere deelera
zuiveren, afvoeren, p u r g é r e n. P- le i)as-ventre,
l'estoma.c, la poitrine, den onderbuik, de maag,
de borst zuiveren. P- un malade, een' zieke laten
purgeren, buikzuiverende middelen doen gebruiken.
— (fig.) P- la mélancolie, de droefgeestigheid ver
P- le lucre, une liqueur, de suiker,-drijven.—
Benen drank zuiveren. P- Ie pays de voleurs, het
land van dieren zuiveren. — P- sa conscience,
zijn geweten zuiveren, zijne schuld bekennen; biechten. P- son esprit d'erreurs, zijnen geest van dwalingen zuiveren. — P- une langue, eene taal zuiveren. — P- son Bien, zijn goed vrij, onbezwaard
maken. — [Jur.] P- les hypothèques, P- an irnmeuble, of ook enkel P-, een onroerend goed van
de daarop lastende hypotheken of kustingen bevrijden, de hypotheken zuiveren. P- le défaut, zich
tegen eene uitspraak wegens een vergrijp regtvaardigen. P- la contumace, of enkel P-, z. CONTUMACE. — [Constr.] P- le Bois d'aubier, het
hout van spint zuiveren. — [Mar.] P- le vaisseau
du vieux hrai et goudron, het schip afschrappen.
— Als v. n.: Ce médecin name pas p-, die geneesheer is geen vriend van purgéren, van purgatiën voor te schrijven. Ce medicament purge
tout doucement, dat middel voert zeer zacht af.
— SE PURGER, v. 7)r. Een purgeermiddel innemen.
— (fig.) Zich zuiveren; zich regtvaardigen. —Gezui.z'erd worden of kunnenworden. — [Jur.] Ontlast, gezuiverd worden (van hypotheek).
Purgerie, f. [Baffin.] Plaats f., waar mende
gevulde snnikervorinen nederzet, om er de melasse
of suikersiroop te laten uit druipen.

,
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Purification, f. Zuivering, reiniging, loutering, p u r i f i c d t i e. La p- des rnetaux, de zuivering, loutering der metalen. La p- des humeurs,
de zuivering der vochten. Ce remède est bon pour
la p- du sang, dit is een goed bloedzuiverend mid(lel. —

[Cath.] La p- de la sainte Vierge,

P YGARGTJF.
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zuivering der heilige Maagd, Maria-reiniging f.,
het feest van haren tempelgang na hare bevalling.
P-, dat gedeelte der mis, waarbij de priester, na
(le communie, wijn in den kelk neemt om dien te
zuiveren, purificatie f. — [H. jud.] P-s léales, wettelijke, door Mozes' wet voorgeschreven
reinigingen f'. pl. — Purifcatoire, m. [Liturg.]
Handdoek m., waarmede de priester na de dienst
den kelk uitwischt en de handen afveegt.
Purifier, v. a. Zuiveren, reinigen, louteren.
P- lair, de lucht zuiveren. Cela purifie le sang,
dat zuivert het bloed. — (/i;.) P- le style, la
langue, den stijl, de taal zuiveren. P- le coeur,
liet hart reinigen. -- SE PURIFIER, v. pr. Gezuiverd
of zuiver worden; zich, zuiveren, zich reinigen:
L'air se purifie par le vent, par le feu, de lucht
wordt gezuiverd door den wind, door het vuur. —
[Rel. jud.] Les femmes étaient obligées d'aller se

p- au temple après leurs couches, cle vrouwen
waren verplicgt in den tempel te gaan na hare be'calling, om zich te reinigen.
Purifornme, adj. [Méd.] Ettervormig, naar

etter gelijkend: Matière p-, etterachtige stof f.
Purim, m. [Rel. jud.] Feest, dat de joden tot

aandenken van den hun door Ilarnan toegedachten
ondergang in Maart vieren, purim, purimsfeest n.
. Purin, m. [Agric.] Mestgier n.
Purisme, m. Taalzuivering; overdreven taal
zucht tot taalzuivering; taal--kieschd,grot
vitterij, p u r i s m u s n. — VQiriste, m. Taalzuiveraar; taal -, woordenzifter of-vitter, p u r i s t m.
Puritain, m., -e, adj. [14. rel.] Strenge presbyteriaan m., presbyteriaansche f. (z. PRESBYTERIES), P u r i t e i n, reingeloovige m. en f. -- (bij
uitbreiding) Iemand, die in de zedeleer, in de taalkunde, ook in de staatkunde zeer strenge beginselen
voorstaat. -- Ooh; als adj.: La secte p-e, het puritei,nsche kerkgenootschap. — La gauche p- se
leva en masse, de puriteinsche linkerzijde (der
staatsvergadering) stond als één man op. -- (/1g.)
Elise p-e, al te stijve en eenvoudige kleedij f. -Puritanisme, m. Leer f. (ter puriteinen; —
gezamenlijke puriteinen m. pl. — (flg.) Overdreven
gestrengheid van beginselen, p u r i t a ni s rn u s n.
P.uron, in. [Agrie.] Gezuiverde hui, wei f.
Purat, m. [Agric.] Mestgierput in., vergaar
voor de mestgier (purin) .
-bak
Purpitracé, e, adj. Ligt purperkleurig. ---PURPURACES, m. p1. [H. n.] Purperslaksoorten f.
Pl. — Purpurate , m. [Chem.] Purperzuur
zout n. — Pnrpurifére, a dj. [H. n.] Purper
voortbrengend.— PURPURIFERES, n. pl., z. v. a.-verw
PURPUR AGES. -- Purpnrin, e, adj. Naar purper/sleur gelijkend, purperachtig. purperkleurig:
Joues p-es, purperkleurige wangen f. pl. — Purpurine, f. [Chien.] Krappurper; kraprood n. —
Gemalen brons n., dat reen als vernis opbrengt. —
Purpurique, a(l . [China.] : Acide p-, purperzuur. --- Purpurite, f. [ft. n ] Versteende pm'perslak f., p u r p u r i e t nl.
Purulence, f. [11&l.] Elterige gesteldheid;

ettering f. -- Purulent, e, adj. Etterig, van
dien aard des etters: Crachats p-s, etterige flui-

men t. pl.
Psis, m. [3 ,léd.] Etter m. P- louable, goedaar
etter ni.
-dige
Pusillanime , adj. Kleinmoedig , versaagd,

bloode, bloohartig, laf hartig: domme, Caractère
(1-, blooliartig man m., karakter n. — Ook als
subst.: Un p-, een bloohartige. - —) Pusillanimetnent, adv. Op blooharlice wijze. — Pusil-

lanimnité, f. .Kleinmoedighe?d, bloohartigheid, ver
lafhartigheid f. La p- ne peut se par--sagdhei,
donner qu'aux femmes, de bloohartigheid kan alleen
aan de vrouwen vergeven worden.
Pusilliflore, wij. [Bot.] Met kleine bloemen.
Pustule, f. [Méci.] Etterpuistje n. P- maligne,
kwaadaardige puist, vestbuil f. P- syphilitique,
venérische puist. — Pustulé, e, adj. Met etterpunisten bedekt. — Ook als subst.: Un p-, iemand,
die vol puisten is. -- Pustulennx, ease, adj. De
puisten betreffend, puistig; van puisten vergezeld.

t Put, e, adj. Schandetjk, ontuchtig. -- 5 Put age,

m. (bas.), z. v. a. PUTANISME. — Puta-in, f.

(bas) Hoer f.; — vrouw f. of meisje n. van slechte

zeden.

Putaminées, f. pl. [Bot.] Gewassen n. pl.,
welker vrucht eene harde schil heeft.
Putaniscr, v. a. (bas ) Hoerejagen, bij de hoeren loopen. — Putanisine, in. (bas) Hoereleven;
hoerebedrij f; omgang ni. niet hoeren. — Putasser, v. n. (bas), z. v. a . PUTANISER . — Putas serie, f. (bas) liet hoerejagen; hoereleven. — Putassier, ière, adj. (bas) De hoeren betre/fend:
Vie p-ière, hoereleven n. -- PUTASSIER, m. (bas)
Hoeren.looper m.
Putatif, ive, adj. Vermeend, verkeerdelijk gehouden voor: [Jur.] Père p-, vermeende vader.
Manage p-, vermeend huwelijk, te goeder trouw
gesloten, maar ongeldig huwelijk n. — Putativement, adv. Onderstellenderwijs, naar men
meent, volgens gedachte.
.-I- S Puteal, e, adj.: Eau p-e, putwater n.
4. Putide, adj. Stinkend; besmet, ongezond: Lieu
p-, besmette plaats f. ---- Pestier, m. [Bot.] Drui f
kerse- of troskerseboom m . — z. v. a. PUTASSIER.
Putine, f. Hoertje n., jonge_ kleine hoer f.
Patois, m. [H. ii.] .3unsing m. — Bont n.
van den bunsing. — Penseel n. van bunsinghaar.
Putput, m., z . PUPUE.

Putrédinaire, m. [bidact.] Aanhanger van

de leer, dat zékere diertjes uit rottende stoffen geboren worden. — Putrefactif, ive, adj. Ver
opwekkend of bevorderend. —Putréfae--roting
tion, f. Verrotting, ontbinding f., bederf n.: La
p- est Ie signe le plus certain de la nlort, de ver
zekerste teeken van den dood. —-rotingshe
Corps tombé en p-, ontbonden, verrot lig chaam n.
— Putréfait, e, adj. Verrot, ontbonden, bedorven. (Men zegt liever PUTRÉFIE .)
Putrélier, v. a. Doen rotten of verrotten, tot
verrotting of ontbindiug brengen, doen vergaan:
L'air putrifie rapidement les cadavres, de lucht
doet de lijken snel tot ontbinding overgaan. — SE
PUTREFIER, v. pr. Verrotten, zich ontbinden, ver
Les cadavres gelés se putrifient rapidement,-gan:
bevroren lijken gaan snel tot ontbinding over. -Het part. passé is ook adj.: Matières putréfiées,
verrotte. vergane stoffen f. pl. Sang putréfié, be•
doreen bloed n. — Putrelliné, e, adj. [H. n.1
Op rottende voorwerpen levend. -- 4 Putrescent, e, adj. Tot verrotting overgaand, aanvankelijk verrottend. — Putreseible, adj. Voor
verrotting vatdaar, met meer of minder spoed tot
ontbinding overgaand. — Putride, adj. Rot, ver
bedorven; rottig, tot verrotting geneigd: [Méd.]-rot,
Humeur p-, bedorven vocht n: Pièvre p-, rotkoorts f. (fièvre adynamique). Suppuration p-,
stinkende verettering f. Odeur p-, rotstank m.,
rotlucht f. — [Chico.] Fermentation p-, rottende
gisting f. — Putridité, f. [Mèd.] Ver-rottingstoestand ni., rotheid f . ; ook Z. v. a. PUTREFACTION.

-- Putrilage, m. [MEE.] Half vloeibare, brij-

achtir e stof, die zich bij sommige kankerachtige
kwalen van de aangetaste deelgin afscheidt. — Putrivore, adj. tl1. n.] Op verrotte stoffen azend.
Puy, m. [Geogr.] Berg, piek m.; bergketen f.
Pyenite, m. [lblinEr.] Slangsteen, schorlachtige
beryl, soort van topaas m. — Pyenocarpe, adj.
[Bot.] 13.tet buikige, gezwollen vrucht. — Pycnogone, in. [1I. n.], z. v. a. POLYGONOTE. — Pyc-

nophylle, adj. [Bot.] Breed- en dikbladerig. —
Pycnostyle, adj. [Arch.] : Edifice p-, of als subst.
PYCNOSTYLE. m. Dichtzuilig gebouw n., gebouw
met digt bijeen geplaatste zullen. — Pycnotique,
adj. [tiled.] Verdikkend, vochtverdikhend: Bemèdes p-s, of als subst. PYCN OTIQUES. , nl. pl. Verdik

geneesmiddelen, p y k n ó t i k a n. pl.
-kend
Pyézoniètre, m. [Phys.] Werktuig 0211 de
zarnenpersbaarheid eener vloeistof te bepalen, p y ez o m e t e r 111. — Pyézométrie, f. Gebruik n. des
pyezometers. --- Leer f. van de bepaling, der .zanienpersbaarheid van vloeistof^'en. — Py ézométrique, adj. Den pyezometer of de pyezometrie betre/fend, pyezometrisch.
Py gargite, f. [pi. n. anc ] Wit gevlekte adelaarsteen m. — Pygargue, adj. Met witten staart
(van vogels). -- Met eene witte vlek aan den staart
zoogdieren) . — PYGARGUE, m. Zee--wortel(van
arend n1. (brise-os, orfraie); -- ook z. v. a. JE Ad
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PYGMÉLS
LE-BLANC. (Er

staat in voce bij vergissing Jean- rondom eene van hare ordinaten, p y ra m id o Id e f.

de-blanc.)
Pygmées, m. pl. [Myth.] Dwergmensclzen ,
P y g m w e n m. pl., naarm van een fabelachtig
volkje in Thracië (v. a. in Ethiopië, of ook in Indie), dat uit dwergen van een' voet lengte bestond.

— Pyginée, 'Th et f. (fam.) Dwerg m., dwergin f.,

zeer kleine man of vrouw. — Onbeduidend, nietig,
onverdienstelijk mensch n. — Ook als adj. gebruikt:
La nation, p-, het pygmasen- volkje. -- [H. n.] , z. v. a.
CHIMPANZE .

-

Pyginéen,

ne,

adj. Tot het

volkje der Pygmeeen behoorend. — (fig. et fam.)
Dwergachtig, zeer klein; nietig, onbeduidend, p y gmceisch.
Pylóne, m. [Arch. anc.] Groot portaal n. aan
de egyptische tempels, p y l o o n m.
Pylore, m. [Anat.] Poortier, portier, benedenote mond der maag, waar hij in den twaal fvingerigen darn overgaat, p y l ó r u s ni. — Pylorigae, adj. Den poorteer betre/j'end: Orifice p-,
poortiermond m.
Pyoeélie, f. ] Méd.] Etterbuik m., verzameling
van etter in de buikholte. — Pyoeéligne, adj.
Den etterbuik betre/Jend, p y o c ce l i s c h. — Pyochézie, f. Etterbuikloop, etterafgang m. — Pyocyste, m. Etterzak m. — Pyogénie, f. [Méd.]
Ettervorming, p y o g in e s i s f . — Pyogénigae,
adj. Ettervormend. — Pyohémie, f. Toestand m.
van het met etter vermengde bleed. — Pyomèse, f.
Etterbraking, p y o m e s i s f. — Pyoinètre, in.
Verzameling f . van etter in de baar moeder. — Pyophthalmie, f. Etteroog n. -- Pyoplanie, f.
Etterverdoling of verzakking f. — Pyoptysie, f.
Lozing f. van etterfluimen. — Pyorrhagie,

Pyorrhée, f. Sterke etlerafschei-ding f. uit eene

zweer; — etterachtige buikloop m. — Pyose, f.
[Méd.] Bestendige oogettering f., etteroog n. --

Pyothorax, m. Etterborst f. — Pyoulque, nl.,

z. PYULQUE .

Pyracanthe, adj. [Bot.] Met gele dorens of
stekels. — ills subst. m., z v. a. Buissoc ardent.
Pyrale, f. Licht- of vuurzoeker nl., een sto vleugelige nachtvlinder; -- bladroller ni. (insect,
dat de bladeren oprolt om zich daarin te verbergen.
Pyraine, m. [H. n.] Kortharig bolognézei°
hondje n.; enrielsche kwartelhond m.
Pyramidal, e, aclj. Spitszeeilig, i)yrariiidevormig, p y r a mid a a i: Peuplierrs py ramidaux,
pyramide-vormige populieren m. pl. — (fig.) Zeer
groot, kolossaal, verbazend: Un succes p-, een ver
voorspoed , buitengemeene bijval m. (Het-bazend
woord wordt in dezen fig. zin vaak misbruikt.) —
[Math.] Figure p-e, figuur, die eene pyramide
voorstelt, pyramidale figuur f — Nombre py ramidaux, Nombres pr emier s pyramidaux, pyramidaal , enkelvoudige pyramidaal - getallen (die
men uit de achtervolgende sommen van de reeks
der driehoekige getallen 1, 3, 6, 10, 155, 21 en-.
verkrijgt, namelijk 1, 4, 10, 20, 3^, 36 enz .). —
f

.

[Anat.] OS p-, z. CU EIFORIIE. Muscle p- du

nel,

de ('abdomen, de la cuisse, driehoekige neusspier,
buikspier, dijspier f. — PYRAMIDALE, f. [Bot.] _Pyramide-vormig klokje (campanule), boschklokje n.
— Pyra;aide, f . [G éom. j Spit szuil f., ligchaarn,

dat eenen drie- of veelhoek tot basis heeft en door
drie of meer driehoekige z'(jvlakken, die in één
toppunt zamenkomen, ingesloten is, pyramide f.
P- triangulaire, quadrangulaire, pentagonale, drie-,
vier-, veelhoekige pyramide P- tronquée, geknotte
pyramide. — [Ant.] Les p-s d'Egypte, de pyramiden, graf- of tijdnaalden van Egypte. — [Anat.]
Beenige kleine verhevenheid f. in de trommelholte,
waaraan de stijgbeugelspier is vastgehecht; — ver
ruggemerg. — [Tech.] Goud-lievnhdat
Werktuig des handschoen--dratekspim.makers om de handschoenen te rekken. — EN PYBAMMIDE, loc. adv. Als eene pyramide, pyramide-vormig,
spitstoeloopend: Des arbres en p-, pyramide-vormi-ge boomen. — Pyranmidé, e, adj., z. v. a.

Pyraphrolithe, f. [Minter.] Een uit planten
aardhars bestaand gesteente in bruinkool--harsen
gebergte, resiniet, retiniet, pyraphrolíth m.
Pyraster, in. (pr. —tère) [Bot.] Wilde pereboom m.
Pyranste, n1. [H. n.], z. v. a. PYROLE.
Pyrélaïne, f. [Chun.] Overgehaalde olie f.
Pyrénaeées, f. pl. [Bot.] Steenkernplanten f.
pl. — Pyrène, f. Steenkern f.
Pyrénéen , ne , of ] Pyrénaïgae, adj.
[Géogr. ] Tot de Pyreneen behoorend, p y r en e ï s c h. — Pyrénéite, f. [Minér.] Zwart granaat n. der Pyreneen.
Pyrenoïde, adj. [Bot.] Steenkernvormig. —
[Anat.] Tandvormig uitsteeksel n. van den tweeden halswervel.
Pyrèthre, in. [Bot.] Bertramkruid n., kwlwortel m. (racine salivaire) .
Pyréticnnm, m. (pr. —kome) [Méd.] Koortsverdrijvend middel n.
Pyrétine, f. [Chico.] Brandhars f. en n.
Pyrétique, adj. [Méd.] Den koortsaanval betreffend. — Koortsverdrjjvend (fébrifuge). — Pyrétologie, f. .Koortsleer, verhandeling over de
koortsen. --- Pyrétologique, adj. De koortsleer

betreffend, p y r e t o l ó g i s c h. — Pyrétologiste
of Pyrétologne, m. Koortskenner; schrijver
eener koortsleer, p y r e t o lo o g m. (val in.

Pyrexie, f. [Méd.] Koortsziekte f.; koortsaanPyridion, m. [Bot.] Peervormige vrucht f. —
Pyrifère, asij. Peervormige vreeehten dragend.
— Pyrifornie, adj. Peervormig.
Pyrigene, adj. Van den aard des vuurs.
Pyril amnpe, in. [H. n.] Glimworm m. (ver

luisant).

Pyriquue, adj. Het vuur betreffend. — [Phys.]
Spectacle p- of Jeux p-s, chineesch doorschijn -

vuurwerk nn.

Pyrite, f. [Chins.] (eig. vuursteen) Natuurlijke
verbinding van zwavel met een metaal, inz. piet
ijzer, gewoonlijk als kleine, goudgele, metaalglanzigge kristallen voorkomend, zwavelkies n., p yr i e t m. P- de fee, ijzerkies, kattegoud, overzwavel-ijzer n. P- de cuivre. P- cuivreuse, koperkies.
P- arsenicale, arsenik-kies. — Pyriteux, euise,
adj. Kiezelachtig, ki:ezelhoudend. — Pyritiser,
V. a. [Chico.] In zwavelkies veranderen, tot zzva
velkies maken - Pyritologie, f. [Minér.] Besclzr ving f. der kiezelsoorten. — Pyritologiste of
Pyritologaue, m. Kenner , beschrijver der kiezelsoorten, pyritoloog.
Pyrobalistique, adj. [Mil.] Door vuur in
beweging gebragt of voortgeworpen: Armes p-s,
werpgeschut n., vuurwapenen n. pl. —(Als subst. gebruikt men liever BALISTIQI E). -- Pyrobolaire, m. [Ant. ] Vuurpijlwerper, vuurpijlschutter in.
— Pyrobole, m. [Ant.] Vuurgeschut, vuur
n. — Pyrobolélogie of Pyrobologie, f.-tuig
[Didact.] Vuurwerkerskunst f. (Men zegt ook, en
liever, pyrotechnie en pyrologie). — Pyroboliste, nl. Vuurwerker m.
Pyroeète, M [Minér .] Vulkanisch ijzer n.
Pyroehirnie, f. [Chien.] Leer f. van het vuur.
Pyroehne, f. [H. n.] Vuurkever in.
Pyroeitrate, M. [Chin.] Brandig citroen zuur zout n. — Pyrocitrique, adj. [Chins.]:
Acide p-, brandig citroenzuur n., een door droopy
overhaling van 't citroenzuur verkregen zuur.
.

.

Pyrocorax, m. [H.. n.] Roodbekkige raaf f.
Py rodmnalithe, m., z. v. a. PYROSMALITHE.
Pyrod«lie, f., z. v. a. PYROLATRIE.
Pyrogallate, m. [Chim.] Brandij galnoten zuur zout n. — Pyrogalligne, adj . [Chins.]:
Acide p-, brandig galnoten zuur n.
Pyrogène, m. [Géol.] : Terrain p-, vulkanische grond m . -- Pyrogéné, e, adj. [€;him.]

Door de werking des vuurs voortgebragt: Huiles

p-es, br andige oliën f. pl. — Pyrognostigiue,
ad). [Chins.] : Essai p-, proef f. met de blaaspijp.
mide-vormige schelp f. — Pyranilder, v. n. PyPyrolàtre, m. [H. rel.) Vuuraanbidder m.
ramide-vormig zijn, als eene pyramide toeloopen: — Ook als adj.: Les Perses etaient p-s. — PyroUne corbeille de fleurs qui py - ramident agréahle- látrie, f. Vuuraanbidding, vuurdienst f.
ment, een korfje bloemen, die eene fraazje pyraPyrole, f. [Bot.] Wintergroen n. Grande pmide vormen. — Pyraniidion, m. [Arch.] Py- j of P- ti feuilles rondes, rondbladig wintergroen.
ramide-vormige spits f. eener obelisk. - Pyra- Petite p-, P- uniflore, eenbloemig wintcrgroen. —
midoïde, m. [Géom.] Ligchamel(jke uitgebreidPyrolées, f. pl. Wintergroensoorten f. pl.
heid, ontstaande uit de omwenteling eener parabool J Pyroligneux, eense, adj. [Chum.]: Acide pPYRAMIDAL . — Pyramidelle, f. [H . n.]

Pyra

-
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brandig houtzuur n. -- Pyrolignite, m. Bran- twijfelaar uithangen. — Pyrrhoii isme, m. [Phil.]
De twi felleer van P y rr h o, een' oud-grieksch' wijsdig houtzuur zout n.
Pyrologie, f. [Didact.] Leer f. van 't vuur. geer, die leerde, dat men aan alles moet twijfelen,
— Pyrologique, adj. De vuurleer betreffend, om de waarheid uit te vorschen, p y r r h o n i sp y r o l o g i s c h. — Pyrologiste, Pyrolo- m u s, z. v. a. SCEPTICISME.
Pyrrhonote, adj. [H. n.] Met rooden rug. —
gue, m. Vuurkenner m.
Pyromalate, m. [Chim.] Brandig appelzuur Pyrrhophore, adj.- [H. n.] Met roode wenk
Pyrrhoproete, adj. [H. n.] Met-brauwen.
zout n. — Pyromalique, adj. [Chim.] : Acide
rooden stuit. -- Pyrrhopyge, adj. [H. n.] Met
p-, brandig appelzuur H.
Pyromancie, f. [Ani.] Vuurwaarzeggerij f., rood achterdeel. — Pyrrhorhine, adj. [H. n.]
Met ronden neus. — Pyrrhostonie, adj. ' H. n.]
voorspelling f., inz. uit het offervuur.--Pyroman
cien, m., -ne, f. Vuurwaarzegger m., -zegster f. Met ronden mond, met roode opening.
Pyrrhnle, m. [EI. n.] , z. v. a. BOUVRETTIL.
Als adj.: De vuurwaarzeggers betreffend. — PyPyrule, f. Peer- of vijgeslak; vijgepeerschelp f.
romanie, f. [Didact.] Vuurwoede f., de zucht
Pythagore, m.: Table de Pythagore, tafel
om zuur aan te leggen, om brand te stichten -- Pyromaque, adj. [Minér.] : Pierre p-, vuursteen m. van vermenigvuldiging, pythagórische tafel f. (naar
den beroemden griekschen wijsgeer Pythágoras, die
Pyroniètre, m. [Phys.] Vuurmeter m., werk
hittegraden, of eig. van-tuigomenvah omstreeks 600 jaar vóór Chr. leefde). — [Geom.]
de uitzetting der vaste ligchamen door 't vuur, Theorème de P-, Proposition de P-, Pythagoripyrometer m. -- Pyrométrie, f. Vuurme- sche leerstelling (dat het vierkant op de hypothetingskunst, vuurmeetkunst f- — Pyrométrique, nusa of schuinsche zijde eens regthoekigen driehoeks
gelijk is aan de som der vierkanten op de beide
adj. Vuurmetend, pyromé trisch.
Pyroimncate, m. [Chim.] Brandig slijmzuur regíhoekszzjden). — Pythagoricien, m. Wfgszout n. — Pyrolnucique, adj. {Chico.]: Acide geer van de school van Pythagoras; aanhanger van
de leer diens wijsgeers. — (bid uitbreiding) Iemand,
p-. brandig slumzuur n.
Pyronoenie, f. [Chico.] Vuurleidingskunst f., die in het dagelijksch gesprek telkens uitdrukkingen
der reken- of meetkunst mengt. — Iemand, die een
kunst der vuurverdeeling.
Pyrope, m. [Minér.1 Vuurkleurige granaat m. zeer matig, streng leven leidt. — PYTHAGORICIEN,
Pyrophage, m. Vuureter m. (ignivore). — 'E, adj. De leer van Pythagoras toegedaan; overPyrophane, m. [Minér.] Opaal m., die door eenkornstig met het pythagorismus. — Pythagoinzuiging van gesmolten was doorzigtig wordt. — rique, adj. Tot de wijsbegeerte van Pythagoras
Pyrophore, m. [Chico.] Zelfontbrander ni., behoorend, p y t h a g o r ï s c h,. — Table p-, z. boeerie stof, die van zelf aan de lucht ontbrandt (ge ven: table de PYTHAGOBE. — Pythagorisn ie, m
V. de phosphorus), p y r o p h o o r m.
-lijkb. Leer f. van Pythagoras, 1) y t h a g o r i s m u s n.
Pythaule, m. [Ant.] Fluitspeler' nn. bij de pyPyrophyllite, f. [Minér.] Kiezelzure aluin
-ardef. thische spelen. -- Pythiade, f. Tijdruimte f.
Pyrophysalithe, m. [Miner.] , z. PHYSALITHE. tusschen twee achtereenvolgende vieringen der pythische spelen (welke om het 5e jaar te Delphi gePyroptère, adj. [H. n.] Met roode vlerken.
Pyroseaphe, m. [Nay.] Stoomboot f. zonder vierd werden). — Pythie, f. [Ant.] Apollo's
schoorsteen, stoomvaartuig n. — Pyroseope, m. priesteres, die te Delphi hare orakelspreuken deed
Werktuig n. tot meting van de kracht der uitstra- h-ooren, pythische priesteres, P y t h i a f. — Pylende warmte. — Pyroscopie, f. Kunst om de thien, ne, of Pythigne, adj. Pythisch:
uitstralende warmtekracht te meten. — Ook z. v. a. Oracle p-, pythische gods;>raak f. Jeux p-s pythiPYROMA NCIE. (ijzersteen m. sche spelen n. pl. — Elute p-, pythische fluit 1. —
Pyrosidérite, m. [Minér.] Schubbige bruin- Esprit p-, voorzeggingsgeest m. Apollon pythien,
le dieu pythien (in dit geval niet pythique), de
Pyrose, Pyrosis, f. [Méd.] Ranzige opris
pingen f. pl., zuur n., branding f. in
n de maag.- pythische Apollo, de pythische god (toenaam, dien
Apollo verwierf door het dooden van de geduchte
Pyrosmalithe, m. Parelglimmer n., eene steen
zoutzuur ijzer, mangaan, enz. bevat. -sort,die slang Python). — Python, m. [H. n.] ReuzePyrosophe, m. [Alch.I Vuurwijze, vuurken- slang f. der Oude wereld, door Oken ook draak
ner, p y r o s o o p h m. — Pyrosophie, f. We- geheeten. — Pythonisse, f. [Myth.] , z. v. a.
tenschap des vuurs, vuurkennis f.; scheikunst f. PYTHIE; — bij uitbreiding in 't algemeen) prodoor middel van 't vuur.
phetes, waarzegster f. Saul consulta la p- d'Endor,
Pyrostat, m. [Chico.] Toestel m. tot régeling Saul raadpleegde de tooveres (doodenbezweerster,
van 't vuur. — Pyrostatique, f. Leer van het waarzegster) van Endor.
evenwigt, van de regelmatige verdeeling des vuurs.
Pyiilque, f. [Chir.] Spuitvormig werktuig n.
Pyrotartrate, in. [Chim.] Brandig wijnsteen- om den etter en de scherpe vochten uit de diepte
zuur n. — Pyrotartreux, eense, adj. {Chim.]: e'er pijpzweren of andere holten te verdrijven, etAside p-, brandig wijnsteenigzuur n ---- Py ro- tertrekker n1., etterpinnp f., p y si l k o n. — Pyutartrïque, adj. m. [Chico. ] : Acide p-, brandig rie, f. [1Vléd.] Ontlasting van etter bij 't waterwijnsteenzuur. -- Pyrotartrite, ni. [Chim.] lozen, het etterpiassen. (Boksdoorn m.
Brandig wijnsteenigzuur zout n.
Pyxacanthe, Pyxiaeanthe, m. [Bot.]
Pyrotechnie, f. Kunst van 't gebruik en de
Pyxide, f. [Bot.] Doosvrucht, p y xi s f. —
leiding des vuurs; — somt ijds ook: scheikunde [H. n.] Doorschildpad f. — Pyxidé, e, adj.
(chimie) . — Vuurwerkkunst, vuurwerkerskunst, [Bot.] Doos- of bekervormig. — Pyxidirostre,
vuurwerkerf f. P- militaire, krijgvuurwerkers- adj. (H. n. J Met doosvormigen snavel. — Pyxikunst f. — Pyroteehnique, adj. De vuurkunst, dule, f. [Bot.] Mosbekertje n., het bekervormig
vuurwerkerskunst betreffend, p y r o t é c h n i s c P.
hulsel der' mosplanten.
Pyrothonide, f. [Didact.] Papierolie f., de
bruine brandige stof, die zich uit zamengerold,
langzaam aan de lucht verbrandend papier, uit
linnen, enz. ontwikkelt.
Pyrotique, adj. [Méd.] Brandend, bijtend, invretend, p y r ó t s c h. — PYIIOTIQUE, m. Brandend,
bijtend,,invretendgeneesmiddel(gelkdehelschesteen).
Pyroxène, m. [Minér.J , z. v. a. AUGITE.
q, m. Zeventiende letter van 't alphabet en derPyrrhie,hée, Pyrrhique, m. [Poés. anc.]
Versvoet van twee korte lettergrepen, danser, tiende der medeklinkers. [ In 't begin en midden
p y r r h i c h i u s m. — Pyrrhieien, ne, Pyr- der woorden wordt deze letter altijd door u gerhigaie, adj.; Pied p-, z. v. a. PYIIR1IICHÉE. — volyd. Qu geldt in de uitspraak doorgaans als k:
PYRBHIQUE, f. ] Anat.] Krjgsdaacs m. in volle wa- qualité, quand, querelle, quittance, quotité, etc.;
— daarentegen als kou in: aquatique, équateur,
penrusting.
Pyrrlhoeère, adj. [H. n.] Met mode voelho- équation, quadragénaire, quadrature, quadrupèrens. — Pyrrho gastre, adj. [H. n.] Met rooden de, quadruple, quaker, in-quarto, quartz, etc.;
buik. — Pyrrholenque, adj. [H. n.] Rood van en als ku in.: équestre, questeur, questure, quinboven en wit van onderen.
tuple etc., ook in piqure. —• enkele woorden
Pyrrhonien, adj. et subsi., z. v. a. SCEPTIQUE. staat zij op het einde alleen en wordt dan als k ge— % Pyrrhoniser, v. n. Aan alles twijfelen; den hoord; in coq d'Inde is de q stom; — in cinq
:
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QUACIJA
worst Zjj alleen dan gehoord, als dit woord op het
einde staat of door een woord gevolgd wordt, dat
met eene klinkletter begint.]
Qur.aclha, in. (pr. qu =kou) [H. n.] , z. V. a.
COUAGGA. (COATI.

Quaclhi, nl. (pr. qu=kou) [H. n.j , z. v. a.
+iq.uadernes, nl. pl. (pr. qu =kou) [Trictrac],
z. V. a. carmes, z. CARME.
Quadragénaire, adj. (pr. qu=kou) Veertig
eenheden bevattend: Le nombre qu-, 't getal veertig. — Veertigjarig: Homme, Femme qu-, iof als

subst. QUADRAGENAIRE, n1. et f. Veertirrjarife m.
en f. — Quadragésiival, e, adj. (pr. qu=kou]
Tot de vasten behoorend, veertigdaagsch: Jeune qu-,
veertigdaagsche Vasten f. (Plug. quadragésimaux.)
— quadragésiine, f. (pr. qu=kou) (alleen
voorkomend in): Le dimanche de la qu -, de eerste
zondag in de Vasten.
Quadrangle, f. (pr. qu =kou) [Géom.] Vierhoek m. (quadrilatère). — Q,uadranf;ulaire,
Quadra:ngulé, e, adj. (pr. qu=kou) Vierhoekig.
Quadrat, e, adj. (pr. qu =lou) [Astrol.] (alleen voorkomend in): Qu- aspect, Opposition qu-e,
stand van 2 planeten, die 90 graden of een vierde
cirkel van elkander verwijderd zin. — [Imp.]

(pr. qu=kou), z. CADRAT. — Quadrateur, m.
(pr. qu =kou) (iron.) Zoeker van de quadratuur

des cirkels (z. QUADRATURE). •— Quadratin, in.,
z. CADRATIN.— Quadratique, adj. (pr. qu=kou)
Tot het quadraat of vierkant behoorend: Equation
qu-, vierkants-verreljking f. -- Q adratoriste, m. (pr. qu =kou) [Peiiit.] Fresco- schilder m.
(vf/l ; FRESQUE). -- Quadratrice, f. (pr. qu =kou)
[Geom.] Kromme lijn der oude meetkunstenaars,

door welke zij de quadratuur des cirkels poogden
voor te stellen en te berekenen, q u a d- r á t six f.
— 41uadrature, f (pr. qu=kou) [Géom.] Ver
een vierkant, inhoudsbepaling vandoor-anderig
kromme lijnen begrensde vlakten, rl u a dra t cc u r i'.
La qu- du eercle, quadratuur des cirkels, verandering van het cirkelvlak in een vierkant van gedike grootte, bepaling van de verhouding tusschen
den inhoud des cirkels en het vierkant van zijnen
straal (eene verhouding, die alleen bij benadering
en onmogelijk met volkomen juistheid door getallen kan uitgedrukt worden; van daar :) (fig.), iets
onmogelijks, onuitvoerbaars, eene hersenschim. -[Astrol.] , z. QUADRAT aspect. -- [Perot.] Frescoschilderij f. (vgl. FRESQUE). — [ Horl.] (pr. qu=kj,
z. CADRATURE.

Quadricapsulé, e, adj. (pr. qu=kou ; ook
in de volgenden) [Bot.] Met 4 zaaddoozen —
Qaadricolore, adj. [Didact.] Vierkleurig. —
141s subst. f. [Bot.] Vierkleurige anemoon f.— [i..n.]
Vierkleurige dikbek m. op Java.— (Itiadricorne,
adj. [H. n.] Vierhoornig; riet 4 voelhorens. —
[H. n.] Antilope qu-, vierhoornige antilope f. —
Quadridenté , e, adj. [Bot.] Viertandig. —
Quadriennal, e, ad]. Vièr,larig; z. ook QUA-

adj. ['Bot.] Vierspletig, in vieren gespleten. — Quadriflore, adj.
[Bot.] Vierbloemiq. — Quadrifolié, e, adj.
[Bot.] Vierbladig. — Quadrifoliuen, m. (pr.
—ome) [Bot.] Vierblad n. — Quadriga, m.
[Chir.] Kruisverband n. — Quadrige, m. [Ant.]
Vierspan n., met 4 paarden naast elkander bespannen wagen m. (gelijk men dien in de olympische e. a.
volksspelen gebruikte). — (Quadrij ugnné , e,
adj. [Bot.] Viervoudig gepaard. — Q,uadrijunieaux, adj. m. pl [Anat.] : Muscles qu-, de vier
tweelingsspieren f. pl. van het dijbeen. — Tubetcules qu-, vier dubbele knobbels in. pl. op 't verlengde merg. — Quadrilatéral, e, Quadrilatère, adj. [Didact.] Vierzijdig, vierhoekig. —
QUADRILATÉRE, m. [Géom.] Vierhoek m., vierzjdige figuur f.
Quadrille,f.,4fdeelinq of partij f. ridders in een
tournooi. — [ Danse] Elke groep t. van 4 dansers
en 4 danseressen op de balletten en groote bals; even
getal paren dansers en danseressen, die op een bal
contredansen uitvoeren. — [Mus.] .liluzijk f. voor
de quadrille-dansen. — [Jeu] Soort van om.berspel
met 4 spelers, q u a d r i l le f. — Quadrillé, e,
adj. [Coco.] Geruit (van stoffen).
Quadrillion, m. (pr. qu =kou ; zoo ook in
de volgenden) [Arith.] Millioen n. van den vierden
rang of tot de vierde magt verheven, q u a d r i l1 i o e n n. — Quadriloculaire, adj. [Bot.] Met
TRIENNAL. — Quadriiide,

QUALIFIER.
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vakken. — Quadriniane, adj. [H. n.] Met
voetwortels _(van insecten). — (Zaadrinerve,adj.
[Bot.] Vierribbig. — Quadrinóme, nl. [Algèh.]
Vierledige grootheid. -- Quadriparti, e, Quadripartite, adj. [Bot.] Vierdeelig, in vieren ver
Quadripartition, f. [Didact.] Vieren -del.—
vieren. — Qaadripenne,-deling,vr
adj. [H. n.] Viervleugelig. — Qitadripétale,
adj. Met re bloembladeren. -- Quadriphylle, adj.
Vierbladig. — Quadrirécne , m. [Anc. mar.]
Galei f. niet 4 roeibanken, met 4 rijen riemen. -_
Quadrisaiieul, m., -e, f. Grootvader m. des
overgrootvaders, grootmoeder f. der overgrootmoeder. — (Quadrlsulce, adj. [H. n.] Vienitoevig,
vierklaauwig, vierteenig. — Quadrisyllabe,m.
[Grain.] Vierlettergrepig woord n. — Quadrisyllabique, adj. Vierlettercrrepig. — Quadrivalve, Quadrivalvé, e, ac/i. [Bot.] Met vier
klappen of lobben. — -k Quadrive , nl. Viersprong m., plaats, waar 4 wegen of straten malkander kruisen. — t Quadriviuin , m. (pr.
—ome) [Litt.] De 4 deelen der wiskunde, namelijk: rekenkunde, inuzijlk, meetkunde en sterr•ekunde. — Quadrugée, f. [Agric.] Dagwerk n. van
4 ploegpaarden. — Quadrumnane, adj. [H. n.
Vierhandig: Animaux qu-s, of als subst. QUADRUMA BES, m. pl. Vierhandige dieren n. pl., apen m.
pl. - Quadrilpède, adj. [H. n.] Viervoetig:
Animnaux qu -s, of als subst. QUADRUPEDES, rm. pl.
Viervoetige dieren n. pl. , viervoeters m. pl. —
Quadrupédologie , f. [Didact.] Beschrijving
van, verhandeling f. over de viervoetige dieren. —
Quuadruple, adj. Viervoudig. — [Mus.] Qucroehhe, vierenzestigste noot f. -- [Ilist..] Qu- alliance, viervoudig verbond n. -- QUADRUPLE in Viervoud m. — Qaaadrupler, v. a. Viervoudig nemen,
viermaal grooter maken. — QUADRUPLER, V. nt.,
SE QUADRUPLER, v. pr. Viermaal grooter worden.
— Het part. passé is ook adj.: Somme quadruplée,
viermaal grooter geworden, verviervoudigde som f.
— Quadruplique, f. [Anc. prat.] 'Tegenantwoord n. des beklaagden op de tripliek (z. TRIPLIQUE) des klagers.
Quai, in. Kaai, kade, steenera kaai f., kaaimuur m. — Steenen voetpad n. langs de spoorwegen aan de stations. — Quaiage of Qziayage, m..Kaaigeld, kaailoon, liggeld n. — Onder
-houdn.erkaij
Quaielie, f., z. a. a. CAïCHE.
,

-

Quait, m., z. QUET.

Quaker of Quacre (pr. koua-kre) [H. rel.]
Kweker m., lid der in 1650 door George Fox gestichte christensecte, die zich zelve 't Gezelschap
der vrienden noemt. — Quakeresse , f.
Kwakerin f. — Quakérisine, in. Leer f. der
kwakers, kwakerismus n.
Qual, m. (pr. koual) [H. n.] Zeestar f.
Qualificatetir, m. [H. rel.] Onderzoeker, berigtgever, q u a l i f i c ci t o r, in Spanje en Italië de
titel eens godgeleerden, die over den aard, de soort
en den graad van eerie of andere voor eene geestelijke regtbank gebragte misdaad uitspraak doet, de
op den index geplaatste boeken onderzoekt, enz. —
Qualificatif, ive, adj. [Gram.] Eene hoedanig
uitdrukkend: Mot qu-, of als subst. QUALIFI--heid
CATIF, m. Hoedanigheidswoord, eigenschapswoord,
bijvoegelijk naamwoord n. — (Qualification, f.
Toekenning eener hoedanigheid, benaming, betiteling, q u a l i f i c á t i e f. La qu- de marquis, de benaming , titel van markies. La qu- des crimes,
de benaming, de naamsaanduiding der misdaden.
— Qiialiflcative, f. [Chico.] Ontleding, die de
verschillende eigenschappen van de bestanddeelen
eener zamengestelde stof leert kennen. — Qualifier, v. a. Noemen, benoemen, eenen naam of titel
geven, betitelen, Bene eigenschap bijleggen of toekennen, q u a l i f i c é r e n: I1 qualifia vette proposition d'erronée, hij noemde dit voorstel valsch.
Qu- qn. d'imposteur, iemand eenen bedrieger noemen. L'arrêt le qualille chevalier, in het vonnis
noemt men hein ridder. Je ne sais comment le qu-,
ik weet niet hoe hem. te noemen. -- [Gram.] De
hoedanigheid uitdrukken : L'adjectif sert a qu.- Ie
substantif. — SE QUALIFIER, v. pr. Zich noemen,
zich uitgeven voor, eenen naam of titel aannemen.
Se qu- marquis (ook de marquis), zich markies
noemen, zich zelven den titel van markies geven. —
Het part. passé is ook adj.: Ouvrage qualifié ci'hé-
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résie, een als kettersch betiteld, bestempeld boek n.
— Personne qu-e, iemand van aanzien, van rang.
Les personnes les plus qu-es de la ville, de aan
personen der stad. (Deze uitdrukkingen-zienljkst
zijn verouderd.) — [Jur.] Vol qu-, diefstal m.
met verzwarende omstandigheden , diefstal met
braak, in een bewoond huis, enz. -- [Any. jur.]
Crime qu-, hoofdmisdaad f.
gnalité, f. Eigenschap, hoedanigheid f., gesteldheid , q u a 1 i t e i t f. Ce drap nest pas de
bonne qu-, dit laken is niet van goede hoedanigheid. Elle b de belles qu-s, zij heet schoone eigenschappen. — Ce vin a de la qu-, deze wijn is zeer
goed, heeft goede hoedanigheden. -- L'odorat et le
gout font connaitre les qu-s (propriétés) des plantes, door den reuk en den smaak kent men de hoedanigheid der planten. — Stand, rang m., aan
titel m.: Une femme de qu-, eene vrouw-zien.,
van rang, van aanzien. Les personnes de qu-, de
aanzienlijke personen. I1 fait l'homme de qu-, hij
speelt den man van rang. I1 prend la qu- de due,
hij neemt den titel van hertog aan. — [Jur.] Pour
intenter une action, it faut avoir qu-, om eene
regtsvervolging in te stellen moet men daartoe de
bevoegdheid hebben, geregtigd zijn. Il me disputa ma
(lu-, hij betwistte mij mijne bevoegdheid, m ijnen
regtstitel. En quelle qu- pretend-il a cette succes
onder welken titel maakt hij aanspraak op-sion?
deze erfenis? — EN QUALITE DE, loc. prép. In hoedanigheid van, krachtens de hoedanigheid van; als:
En qu- de père it en est autorisé, als vader is hij
daartoe gewettigd.

Quanioelite, m. [Bot.] (pr. qu=kou) Soort
van mode jasmijn in Amerika, kardinaalsbloem f.
Qiaainquam, m. (pr. kouam-kouam) [col.]
Latijnsche schoolredevoering f.
Quand, adv. Wanneer, in of op welken tijd;
toen als: Vous voulez me payer, mais qu-? gij wilt
mij betalen, maar wanneer? Qu- est.-il venu ? wanneer is hij gekomen? Depuis qu- est-il parti ? sedert
wanneer is hij vertrokken? Jusques li qu- me persécuterez -nous, tot hoe lang zult gij mij vervolgen?
Pour qu- me donnez-vous parole, voor welken tijd
geeft gij mij uw woord? Quand ils furent tous
rassemblés, toen zij allen vergaderd wapen. Je le.
salue qu- je le rencontre, ik groet hem, als ik hem
ontmoet. — QUAND, conj. Ofschoon, al, al ... ook,
wanneer ook: Q u- cela serait, vous ne devriez jamais en parler, al ware dat zoo, dan moest gij er
toch nooit van spreken. Je n'aurais pu finir, quj'aurais travaillé toute Ia journée. ik zoude niet
hebben kunnen klaar komen, al had ik ook den
ganschen dag gewerkt. — Somtijds wordt er tot
versterking meme bijgevoegd: Qu- même je le
pourrais, je ne le ferais point, al ware 't ook
dat ik het konde, dan zoude ik het toch niet doen.
Qu- mime it serait ici, je le dirais, al ware hij
ook hier, ik zoude het toch zeggen. — (ellipt.) Qumême, al ware 't ook nog zoo, in elk geval. er gebeure wat er wil. Le système qu-mime, het stelsel
van doordrijven , wat er ook gebeuren moge. —
QUAND ET QU!iND, b c . prép. (pop.) Te gelijk met:
I1 partit qu- et qu- nous, hij reisde te gelijk met
Ons af. (conossOLIER.
Qaanebane, f. (pr. qu =kou) [Bot.], z V. a.
Quangauam, m. (pr. kouan-kouan), z. QUTAnIQUAM . - QuangUa n , m. (pr. kan-kan) , z.
CANCAN.

Quant, adv. (altijd door a gevolgd) Aangaande, betreffende, wat ons aangaat of betreft: Qu- à
mot, Qu- a ce qui eet de mot, je eense que non,
wat mij betreft, ik denk van neen, Je suis prêt qub ce point, wat dit punt aangaat, ben ik klaar.
Qu- au reste, voor het overige, overigens, wat het

overige betreft. — QUANT-è-MOI, QUANT- è-SOI, m.
(fam.) Tenir, Garder son quant-P-moi, on quant

op zijne hoede zijn, zich niet blootgeven, zich-asot,
niet dan met omzigtigheid uitlaten; eerre stijf deftige houding aannemen. Se maitre sur son quant
eerre hooge borst zetten, zich veel inbeelden.-amoi,
-f- Quantefois,adv. Hoe dikwijls, hoe vele malen.
quantes, adj. f pl. (fam. et pop.) Je vous
accompagnerai toutes at quantes fois (of toutes
fois et quantes) qu'il vous plaira, ik zal u vergezellen telkens en zoo dikwijls als gij 't begeert. (Het
woord is verouderd.)
Quiantième, adj. Hoeveelste: Le qugij in uwe
dans votre classe ? de hoeveelste zit grl

QUARAI\ TIÉME.
klasse? — QUANTIÈMME, m. Hoeveelste, hoeveelste
dag der maand, datum m. Quel qu- avons-nous
aujourd'hui ? den hoeveelste hebben wij heden ? De
quel qu- vous écrit-il ? van den hoeveelste is zijn
brief aan u ? van welken datum schrijft hij u ? -Une moutre P qu-, een horlogie, dat den dag der
maand aantoont.
-[- Qutantitatif, ive, aelj. De hoeveelheid betreffend, volgens de hoeveelheid of menigte, naar
't g etal, q u a n t i t a t i e f: Sous le rapport qu-,
uit het oogpunt der hoeveelheid beschouwd. -[Chim.] Analyse qu-ive, ontleding, die de verhouding in hoeveelheid der zamenstellende deden doet
kennen, qua^ntitatieve analysis f.
Quantité, f. Hoegrootheid, grootheid, hoeveelheir, al wat gemeten of geteld kan worden: Deu x
qu-s égales, twee gelijke grootheden, hoeveelheden.
-- [Math.] Qu-s algél;riques, algebraïsche of stelkunstige grootheden. Qu-s incommensurables, onderli.ng onmeetbare grootheden. Qu-s rationnelles,
onderling meetbare grootheden. Qu- positive, stel
grootheid (die het plus-teeken (-)-) voor zich-lige
heeft of geacht wordt vóór zich te hebben). z. ook
NEGATIF, IMAGINAIRE, DISCRET, INCONNU, CONSTANT.

Qu- continue, de uitgebreidheid eens ligchaams in
lengte, breedte en dikte of hoogte, de zamenhangende, aanhoudende grootheid. — [Mécan.] Qu- de
mouvement, grootte f. van beweging, product n.
van de massa eens ligchaams en zijne snelheid. —
Hoeveelheid, veelheid, menigte f.; grooter of 1kleiner
getal; aantal n., q uantiteit f. On a reu one
qu- de fruits, men heeft eene menigte vruchten ontvangen. Une certaine qu- de pains, eene zekere
hoeveelheid bronden. I1 a qu- de livres, hij heeft
een groot getal, veel boeken. Qu- de gans font
dit, veel lieden hebben het gezegd. I1 y avait qude monde, er was een groot aantal menschen. —
[Gran► .] iItaat der lettergrepen, syllabenmaat, duur
der lettergrepen, hare lengte of kortheid, q u a nt i t e i t f. Pour faire des vers latins, ii faut savoir
la qu-, on latijnsche verzen te maken, moet men
de quantiteit of den tijdduur der lettergrepen kennen. — [Mus.] Tijdmaat, lengte f. der noten of
lettergrepen.
Quapalier, m. (pr. qu=kou) [Bot.] Bloem
-tui.ldragenbsf
(banistêre). —
poyer, m. (pr. qu=kou) [Bot.] Gomboom m. van
Guiana.
Quarantai«, m. [Corn.] Languedocsch laken,
waarvan de ketting uit 40 honderd of 4000 draden
bestaat, qua ran tai n -laken n. — [A Bric. ] Soort
van maïs f . — [Bot.] , z. QUARANTAINE. — quarantaine, f. Veertigtal., n. Une qu- de florins, een
veertigtal guldens. Ii a one qu- d'années, hij is
omtrent veertig jaren oud. — (absal. et fam.) Approcher de la qu- , naar de veertig loopen. —
Weleer ook z. v. a. CAREMIE, vasten f.: Jeuner la
qu-, den vastentijd van veertil dagen houden. —
[Bot. ] Poode nagelbloem, zoener-nagelbloem f. —
(Mar.] Leg- of proe fl jd m. van schepen en passagiers,

die uit vreemde, van pest verdachte plaatsen komen (oorspronkelijk op 1,40 dagen bepaald, doch nu
doorgaans veel korter. Etre en qu-, in quarantaine

liggen. Ce vaisseau na fait que dix jours de qu-,
dit schip heeft slechts tien dagen quarantaine gehouden. — [Mar., Pêche] Lijn, driestrengs -lijn f.

tot herstelling van 't want (ook QUARANTAiNIER Of

QUARANTENIER geheeten). Simple of Petit qu-, zesof negendraadslijn. Gros of Double qu-, twaalfof vil ftiendraadsljn. -- Quarante, adj. num.
Veertig. Qu- livres, veertig boeken n. pl. I1 est
agé de qu- ans, hij is veertig jaar oud. — QUARANTE, m. 't Getal veertig. -- [Hist.] Le tribunal des
qu-, het geregtshof van veertig leden in de voormalige republiek Venetië. — Les qu- de l'Académie francaise, of enkel Les qu-, de veertig leden
der fransche .4c a dé mi e — [Jeu] Le trente et
qu-, Le qu- de cartes, namen van twee kaartspelen.
Avoir qu- -cinq, vijf en veertig hebben ( 3 14 van de
partij van 60 punten hebben, in 't kaatsen). —
(fig. el fam.) Il a qu- -cinq sur la partie, hij heeft
gewonnen spel, h ij zal gewis slagen. — Quarante- langlies, m. [H. n.] ,

z. V. a. POLYGLOTTE. --

Qaarantenaire, adj. [Jur.] Veertigjarig: Pres

veertigjarige prescriptie of verja--criptonqu,

ring f. -- Quuarantenier, m. [Mar., Pêche] , z.

onder QUARANTAINE. — Quarantie, f. (pr. ka-

ran-ti), z.v.a. tribunal des QUARANTE..— Q,uaran-

Q UAR A1\1 T1 M IER

--

tièwe, adj. Veertigste: Le qu- jour, la qu- année,
de veertigste dag In., het veertigste jaar n. — QUA-

RANTIEME , m. veer tigste gedeelte n.: 11 a uu qudans cette affaire, hij heeft een veertigste gedeelte
in die zaak. — Quarantinier, In. [Mar.,Pêchej,
z. v. a. QUARANTAINE.

Qiaarderonner, v. a. [Arch.] Met afgeronde
kanten maken, met eene kraal of een' duiveljager

voorzien.

Q,,uarelette, f., z. v. a. LIME de foret.

quaréographe, in. [Doss.] iJ7erktuig n. tot
het opnemen van perspectief- teekeninrlen, q u a rreograaph m.
qurlarre, Quaff-ré, Qaaarreau, Quarrelet, Qtiarrésnent, Quarrer, Quarrure,
z. CARR—.

tjetart, in. Vierde, vierdedeel II., vierdepart f.;
kwart, kwartier uurs n. Le qu- de cette somilie
me sufkt, het vierde gedeelte van die song is voor
my genoeg. Nous avons fait le qu- du chemie, wij
hebben het vierde van den weg fa fgelegd. Qu- d'heure,
z. HEURE. Deux heures trois qu-s, Trots heures
loins tin qu-, kwartier voór drieën. Avoir son
qu- dans une affaire, een vierde aandeel in eene
zaak hebben. I1 n'a pas eu le qu- taut de peine
que vous, hij heeft het vierdedeel zoo veel moeite
niet gehad als gij. — [Arch., Charp., Orf.] Qude rond , onde kant m., kraal f. — [Arpent.,
Artill.] Qu- de cercle , kwart-cirkel m. , kwadr^ant n. — [Astr.] Qu- d'astronoanie, astronomisch kwadrant , z. ook HOISODICTIQUE, MURAL.
Qu- du méridien terrestre, kwadrant des nseridiaans (van den evenaar tot de pool). — [Chas.],
z. LEVRAUT. — [Constr. nay.] Mastplanls?r, rond
houtplankje n., kUj)Inuts f. — [Com. j Qu- de harengs, vierde ton haring. — [Man.] Travailler uil
cheval de qu- en qu-, een paard bij de volle drie
na elkander op iedere lijn van het vierkant-mal
laten loopen. — [Mar.] Wacht, zeewacht f. Au
qu-, op de wacht. Etre de qu-, Faire le qu-, op
de wacht zijn, de wacht hebben. Relever le qu-,
de wacht aflossen. Qu- de tribord, de Nabord ,
stuurboords-, bakboordswacht. Qu-s de jour, de
nuit, dag -, nachtwachten. Premier qu- , hoofdwacht, eerste wacht. Second qu- , hondewacht,
tweede wacht. Le qu- de la diane, de dagwacht.
Officier de qu-, officier van de wacht. Gens de qu-,
kwartiervolk n. — Bon qu- ! Bon qu- partout!
Alles wel ! Bon qu- d'avant ! wel uitkijken voor!
— Qu de vent of de rhumb, streek, kompasstreek,
windstreek f. — Qu- de nornante, graadboog in.—
[Mil.] Qu- de conversion, kwart:.wenking, zwenking f. — [Peint.] Portraitde trois qu-s, portret n.'
half van voren en half reet verkorting geschilderd
of geteekend. — [Tiss.] Twee honderd kettingdraden bij 't balistweven. Batiste á 8 qu.-s, batist n.
van 160t1 kettingdraden-. — (fig. et fans.) Le tiers

et le qu-, z. TIERS.
QUART, E, adj. Vierde (tegenwoordig alleen nog
gebruikelijk in): [ Chas. ] Le qu- an of als één
woord Le quartan d'un sanglier, een wild zwijn
in zijn vierde jaar. -- [Firi.] Le qu- denier, de
vierde penning m. — [Sléd.] Fièvre qu-e, derden
koorts f. Eievre double qu-e , dubbele-dasche
derdendaagsche koorts.

Q$uartager, v. a. [Apric.] Eenes u ijnberg íáe
vierde bewerking geven.
Quartaine, adj. (alleen nog gebruikt in): Eièvre qu-, derdendaagsche koorts (als eene soort van
verwensching gezegd): Que la fièvre qu- te serie!
of Tes rlèvres qu-s! krijg de derdevdaagsch.e koorts!
de drommel zal u halen!
Quartan , Quartanier , in. [ Chas. ] , z.
quart an onder QUART, adj.
Quartation, f. [Métall.] Zamensinelting van
1 deel goud met 3 deden zilver, om vervolgens dan
proefkorrel met salpeterzuur aan de scheiding (depart) te onderwerpen, q u a r t a ti e, q u a r t t r i n g f.
Quuartauld, m. [Métrol.] Vierde gedeelte van
een oud mud, kwart okshoofd rn. (te Parijs .= 6 i
-

liters of kannen) .

Quart-bisee ité , m. [Adrnin. mil.] Kwart
beschuitbaksel , viermaal minder dan beschuit ge

-bakenomisrd.

Quarte, f. Oude maat van 2 pintjes, naengel n.deel der terts of 3600ste gedeelte der seconde,
kwart. — [Astr.] Gedeelte van 't zigtbare hemel halfrond, begrepen tusschen den meridiaan ear den
60ste

QUARTJER.
eersten vertikaal.

-- [Escr.]
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Vierde stootmanier,

kwart, q u a r t e f.: Porter of Pousser une botte

en qu-. Porter de qu-, eene kwart stootgin of maken. Parer a la qu- of en qu-, in de kwart paréren of den stoot afwenden. — -f- [Jeu] Vier op
elkander volgende kaarten van eene kleur (nu qua-

trième geheeten). — [Droit. anc.] , z . FALCUDIE ,
TREBELLIANIQUE.— [Mus.] Kwart, interval van 2'lz
toon. Qu- climinuée of Fausse qu-, verminderde of
kleine kwart (van 2 toonen). Qu- augmentée of
superflue, groote kwart (van 3 toonen).
Quarte -feuille , f. [Bias.] Vierblad n., klaverblad van Te puntige blaadjes.
Quiartelage, m. [Féod.] Iieerenregt n. op het
vierde gedeelte van den graan- en w jnoogst der
vassalen.
Quartelette, f. [Corn ] Vierde ton f. groene
zeep (in 't noorden van Frankrijk). — z. ook CARTELETTE.
Q,uartenier, n]., z. QUARTINIER.

Quarter, V. a. Tasschen twee sporen rijden,
het wagenspoor vermijden. -- [Escr.] Door eene
zijwending ontwijken. -- [Mus. anc.] Kwartéren,
niet kwarten opklimmen of dalen.
Quarteron, m. Vierde gedeelte van een oud
pond , vierendeel n.; — kwart-honderd n. (van
voorwerpen, die bij den tel verkocht worden). —
(Loc. prov.) 11 n'y a pas trois douzaines an qu-,
enen moet daarmede wal zuinig omgaan. — [Tech.]
Goudboekje II. van 23 blaadjes. — Steekkam m. des
speldenmakers (z. PEIGNE).—QUAARTERON, m., -15E, f.

Vrucht der vermenging van 't europésche menschen ras met de te r c e r 6 n e n, d. i. met dezulken,
die uit Europeanen en Mulatten zijn voorlgekomen, quart e, ion.

Qua:rterot, m. [Mar.] Vierde roeijer aan eengin
riem (van 't boord af gerekend).
Quartetto, m. (ital.) (pr. qu=kou) [Mus.]
Kwartét, vierstemmig muz jkstuk n. (Plur. Des
quartetti.)
Quartidi, In. Vierde dag eener décade in den
fransch-republikeinschen almanak.
Quuartier, m. Irierde, vierde gedeelte van z!
here voorwerpen, vierde el, vierendeel n.; (bij uit
stuk, gedeelte. Qu- de veau, vierde van-breidng)
een kalf, voet m. kalfsvleesch. Qu- ule devant, de
derrière d'un agneau, lams-voor-, achterbout n.
Qu- de ruban, vierde el lint. Couper une pomme
en quatre qu-s, eengin appel in vieren snijden. —
I1 duit deux qu-s (doorgaans trimestres) de son
layer, hij is twee kwartalen van zijne huur schuldig. — Qu- de la lune, maankwartier. Nous aeons
le premier qu-, Nous sommes an dernier qu-, wij
zijn in 't eerste, in 't laatste kwartier der maan. Un qu- de pain, een stuk brood. Un petit qu- de
terre, een klein stuk land n. — Mettre en qu-s,
in stukken scheuren. Son corps a été mis en qu-s,
en quatre qu-s, zijn ligchaanz is gevierendeeld. —
(Loc. prov.) Toinber sur les quatre qu-s de qn.,
iemand ruw te lijf gaan, zonder verse/mooning behandelen. Je me mettrais en quatre qu- (of enkel
en quatre) pour lui, ik zou mij voor hem laten
vaneen scheuren , voor hem zou ik alles doen. —
Bois de qu-, in vieren gekloofd brandhout n.— Q u
de lard, zijde f. spek. Qu- de viande, groot stuk
vleesch. — [Tech.] Pierres de qu-, groote blokken
bouwsteen (waarvan 2 of 3 eerie wagenvracht voor
1 paarden maken). — Qu-s de soulier, luie/stukken n. pl. van een' schoen. Qu- de souffiet, leder
aan een' blaasbalg. Qu-s dune selle, zij- of-werk
dijstukken van een' zadel. Les quatre qu-s d'un
habit, de 4 hoofdgedeelten van een' rok. Dresser
un cuir des quatre qu-s, eene huid in vieren, van
poot tot poot, toeslaan. — [Arch.] Qu- toursant,
de treden in den hoek eens wenteltraps, die om de
spil draaijen. — [Blas.] Kwartier, veld, vak n.
van een r'egt of schuin gevierendeeld schild (ook
zoo geheeten, als 't getal der ace/en meer dan i
-

bedraagt). z. ÉCARTELÉ, CONTRE-ËCARTELE. Franc

-qu-, vrijkwartier n. (doorgaans in den regter boven
bovenhoek geplaatst, heet het-hoek;indlr
qu- senestre, linker kwartier). --- [Généal.] Adelelke
graad vain, afstamming in de
lijk kwartier n.,
vaderlijke of moederlijke linie: Les chevaliers de
Malte feisaient preuve de hult qu-s, de Maltezerridders ouoesten 8 adellijke kwartieren van voor
bewijzen. — [Mar.] Les qu-s, de voorboe--ouders
gen en aclulerboegen m. pl. of windveringen f. pl.
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Qu- (lu couisier, kwartier van den loopgang (eener
galei), ruimte f. op den loopgang. — Qu de réduction, koppelblad, reductie-kwadrant n. Qu- sphérique, bolvormig, spherisch kwadrant. Qu- anglais,
z. V. a. QUART de nonante. Qu- de réllexion, oktant m. , z. OCTANT. — Vent de qu- , wind,
die dwars in komt of overwaait, halve wind m.
Le vent est de qu-, wij hebben een' bakstage wind. — [Vétér.] Qu-s du pied dun cheval, horenwanden ni. pl., hoefzijden f. pl. van den paar
Faire qu- neuf, een' nieuwen hoef krijgen.-devot.
r.^.. Wijk f., kwartier n., afdeeling eener stad;
omstreek, streek f. der nabuurschap. Ville divisée
en 20 qu-s, in 20 wijken verdeelde stad f. Habiter
un qu- tranquille, eene stille wijk of streek bewonen. Nouvelles de qu-, wijkpraatjes n. pl., stads
Faire des visites de qu-, bezoeken in de-nieuws.
buur t afleggen . — (fain.) Cet bomroe est de nos
qu-s, die man is uit onze streek of landstreek van
Baan. Dans taus les qu-s du monde, in alle oor
wereld. -- [ ;col.] Naam van elk der ver -denr
schoolvertrekken in een collegie. Qu- de-schilend
seconde, schoolvertrek der 2e klasse. Maitre de
qu-, leermeester in zulk een vertrek, klassemeester.
— [Mil.] Kwartier n., gebouw eener stad of vesting, waarin troepen gekazerneerd zijn; garnizoenskwartier° n., onversterkte stad, die troepen in bezetting heeft Qu- de cantonnement, de campelnent, kantonnér ings- kwartier, légerings- kwartier;
in kwartier liggende troepen m. pl.; veldkwartier,
kampemént n. Qu; d'hiver, winterkwartier. Qudes vivres, kwartier der mondbehoeften; veldbak
Qu- général, hoofdkwartier n. Mettre, Don--kerijf.
ner 1'alarme an qu-, het kwartier in alarm brengen; (fir/.) eene verontruste;tde tiding brengen of
verspreiden. -- (fly.) L'alarme est au qu-, het geheele huis, gezin, gezelschap, enz. is in rep en roer.
[Mii.] Kwartier, pardon n., genadige, verschoonende behandeling jegens de overwonnenen:
Donner of Faire qu-, kwartier geven. Demander
qu-, kwartier vrager; (fig.) om versclhooning, om
eene verschoonende, zachte behandeling verzoeken.
Ne point faire of dunner de qu-, Etre sans qu-,
geen kwartier geven, alles nedersabelen of -schieten; (fig.) allerstrengst behandelen, zonder ver
te werk gaan, niet ontzien of sparen. —-schonig
t à QUARTIER , loc. adv. Afzonderlijk, ter zijde:
Tiger qn. a qu-, iemand ter zijde trekken. Mettre
de l'argent b qu-, geld ter zijde leggen, sparen.
quartier-maitre, m. [Mil.] Kwartiermees
ter. — [Mar.] Kwartiermeester (officier marinier)
Qu- de charpentage, baas-timmerman van een oorlogsschip. quar tier- mestre, in. (Anc. mil.]
Kwartiermeester van een vreemd regiment ruiterij.
-

—

quartile, adj. m. (pr, . qu=kou) [Astrol.] Quaspect, z. V. a. QUADRAT aspect.
Quartinier, m. Wijkmeester m.
Quarto (pr. qu=kou), z. IN-QUARTO.
quartuaires, nl. pl. [list.] Grensruiters,

grensbewakers m. pl. in Polen en Volhynië.
Quartz, m. (pr. kouartce) [Minér.] Kwarts n.,
uit kiezelaarde bestaande steensoort, blinkend en
doorschijnend, en meestal in den kristalvorm voorkomend. — Quartzeux, ease, adj. Kwartsachtig;
kwartshoudend. — quartzifère, adj. Kwartsbevattend. — quartzifornie, adj. Kwartsvorwig. -- quartzieruue, adj. Uit kwarts zamengesteld. -- quartzite, f. Doorzigtig korrelig
(een kalfsbout.
kwarts m.
Quasi, m. [Cuffs.] Qu- de veau, stuk n. van
Quasi, adv. (fam.) Bijna, omtrent, bijkans,
schier, als 't ware, eenigerrnate: On se trompe qutoujours lb-dessus, men bedriegt zich bijna altijd
daarin. (Het woord wordt vrij willekeurig bi eene
menigte woorden voorop gezet, om gelijkenis uit
te drukken met hetgeen die woorden beteekenen.)
Quasi-contrat, m. [Jur.] Stilzwijgend contract of verdrag ; schijnverdrag n. (Plur. Des

quasi-contrats.) :— Quasi-délit, m. [Jur.] Niet-,
opzettelijk vergrijp, half wanbedrijf n. (Plur. Des
quasi-delits.)-- Quasi -hun)ain, e, adj. [Didact.]
Schijnbaar menschelijk. — Q uasi-légitimniste, m. [Polit.] Aanhanger der quasi-legitimiteit.
— Ook als adj.: Le part! qu-. — Qnasi-légiti-nité, f. Toestand eener koninklijke familie, die

op 't naauwst verwant is met eene wettige, van den
troon gejaagde dynastie, quasi- legitimiteit f.
Quasimodo, m. [Liturg.] De eerste zondag m.

QUATRE.

na pose/ten. — (Loc. p rov.) Renvoyer les gens h
qu-, een zeer lang uitstel vragen.
Quasi-républicain, m. Soort f. van gemeenebestgezinde, (fam.) stuk n. van een republikein.
— Quftsi-universel, Ie, adj. Bijna algemeen.
Quass, m., z. KWAS.

Quassie, f ., of Queassier, in. (pr. qu =kou)

[Bot.] Bitterhoutboom m., bitterhout n. , bitter-

bast m. (van eenen boom in Suriname, dien de
inboorlingen tegen venijnige slangebeten aanwen
bij ons als een koortswerend middel gebruikt-den
wordt), q u as s i e f., kwassie-hout n. — quassine, f. (pr. qu=kou) [Chico.] Bitter bestand
-deln.vakwsi
wortel.
quatèle, f., q'aateié of Quatelet, m. (pr.
qu=kou) [Bot.] Potboom m., eene mirtensoort.
quaternaire, adj. (pr. qu=kou) Uit 4 eenheden zamengesteld, 4 geldend. Le nombre qu-, 't
getal 4. — Quaterne, m. Vier bezette te gelijk
uitkomende nommers in de getalloterij; 4 bezette
nommers op eene horizontale rij in 't lotto- of
kienspel, q u a t e r n f. -- Quaterné, e, adj.
(pr. qu=kou) [Bot.] Vier aan vier geplaatst. --Quaternifolié, e, adj. (pr. qu=kou)1VIet 4 aan
4 geplaatste bladeren. — quaternité, f. [Dogm.]

Viereenigheid f. (in tegenstelling -net trinité).
Quatorzaine, f. [Anc. prat.] Tijd m. van
veertien dagen.
Quuatorze, adj. num. Veertien. Qu- hommes,
14 menschen. Qu- cents florins, 1400 gulden. —
(Loc. prov.), z. LIEUE, MID!. -- Ook voor quatorzième, veertiende, gebézigd: Chapitre qu-, veertiende hoofdstuk n. Louis qu-, Lodew[jk de veertiende. — .ills subst. nn. Het getal veertig; —
ceertiende dag in. vats een tijdperk. Nous av (uis
demain le qu-, wij hebben morren den veertiende.
— [Jeu] In 't piketten.: 4 azen, 4, heerera, 4 vrouwen, 4 boeren of l tienen. J'ai un qu- das, de
valets, ik heb vier azen, vier boeren, of wel: ik
heb it azen, boeren. Avoir quinte et qu-, een vijf
tiende (vijf achtereenvolgende kaarten) en 14
hebben; — (fig.) veel vooruit hebben in eene zaak,
g ewonnen spel hebben; -- (pop. et iron.) aangebrand zijn. — Qnatorzièine, adj. Veertiende:
La qu - an ee , het veertiende jaar. Le qu- denier,
de veertiende penning m. — Als subst. m. Veertiende
dag m.; veertiende gedeelte n. Le malade n'ira pas
j usqu'au qu-, de zieke zal den veertienden dag niet
halen. I1 est dans cette affaire pour an qu-, hij
heeft een veertiende gedeelte of part in deze zaak.
— tells subst. in. en f. veertiende in volgorde: 11
(Elle) est Ie (la) qu- de sa classe, hij (zij) is de
veertiende van zijne (hare) klasse. — Q,uatorzièmement, adv. Ten veertiende, in de veertiende
-

.

plaats.

Quatrain, m. Vierregelig gedichtje n.; elk des°
beide viertallen versregels in een sonnét of klink
[H. n.] (pop.) Soort van distelvink in. -dicht.
quatre, adj, num. Vier: Les qu- saisons, de
4 jaargetijden n. pl. — Tirer à qu- chevaux, z.

CHEVAL. — (Loc. fam.), z. COIN, EPINGLE, MARCHER.

— (pop.) Eile est faite comme quatre sous, men
zou haar niet Beene tang aanvatten. — Entre quyeux, onder vier oogen. — [Coco.] Vinaigre des
qu- voleurs, naart van een' zeer sterken, zwaar
gekruiden azijn m. — [Jeu] Jeu des qu- fleurs,
soort van lotto-spel. Les qu- yeux, soort van kaart
-- [Mus.] Pièce a qu- mains, voor 4 han -spel.
gezet stuk, een qua try- mains. — Ook voor-den
quatrième, vierde: Chapitre qu-, vierde hoofd
Henri qu-, Hendrik de vierde. — tells subst. m.-stuk.
Het getal vier; het cijfer 4. Deux fois deux font
qu-, tweemaal twee is vier. — (faas.) z. DEUX. — Its
marchaient qu- a qu-, zij gingen vier aan vier. Le
chiffre qu-, Un qu- de chiffre of en chiffre, of
enkel Un qu-, het cijfer 4, eene 4. — (fig.) Qu- de
chiffre, soort van val f. in glen vorm eener 4, om
muizen, ratten, vogels, enz. te vangen. — Vierde
dag m. der maand. — Nous avons aujourd'hui le
qu-, wij hebben van daag den vierde. — [Jeu] Le
qu- de coeur, de trèfle, harten-, klaveren-vier f.
Amener qu-, vier oogen werpen; ook : eene 4
brengen (in het domino- spel). — (fig. et fam.) Se
mettre en qu- pour qn., zijn best, al het mogelijke
voor iemand doen; z. ook onder QUARTIER. Ii faut
le tenir b qu-, hij moet met 4 man gehouden worden (van een' krankzinnige, woedende); — (lig.)
men moet hem met geweld bedwingen, in toom
.
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houden; ook: men moet zeer sterk bij heira aan
om iets gedaan te krijgen. — (/ g . et farm.)-dringe,
Se tenir à qu-, zich met geweld inhouden of bedwingen. Comme qu-, buitengewoon, groot, veel,
sterk, enz. I1 erie comme qu-, hij schreeuwt voor
vier, hi) schreeuwt uit alle maat . — z. ook DIABLE .
Qdiatre- alles, m. [H. n.] Viervlerk m., een
vogel van den Senegal, wiens uitgespreide vleugels
dubbel schijnen. -- Qnnatre-à-la-livre , m.
[Hort.] Vier op een pond (soort van kerseboom).
— Quatre-cosies, m. [H. n.] Soort van post f.
— Qiiatre -dents, m.. z. V. Cl. TETRODON. —

q uoi : Que sert-il de me justifier? waartoe
dient het, mij te regtvaardigen? (Eigenlijk is que
hier elliptisch gebruikt voor: Dites-moi ce que sert
de me justifier? zoodat het een pion. rel. is.) —
(fam .) Que diable dites-vous là ? wat drommel zegt
gij daar? — Je n'ai que faire, ik heb niets te doen.
Je n'ai que faire a lui, ik heb niets met hem te
maken, ik heb hem niet noodig. Je n'ai que faire
de vous dire, ik behoef u niet te zeggen. Je n'ai
que faire /s cela, ik heb geen belang daarbij. Je
n'ai que faire la, ik heb daar niets te doen. Je ne
puis que faire a cela, Je n'y puis que faire, ik
kan er niets aan doen, ik kan 't niet verhelpen.
- QUE, conj. Dat: Il se peut que je me tr om per, 't kan zijn, dat ik mij bedrieg. Je crois que

-

Qnatre-feiiilles, nl. [Plas.] Vierblad n. —
Quuatre-inendiants, m. [Cuis.] , z. 14MEIDIANT.

gllatre-nations, f. pl. Collegie te Parijs, door
Mazarin gesticht voor 't onderhoud van 60 jonge
edellieden uit de door Lodewijk XIV. veroverde
landschappen van Italië, Duitschland, Nederland
en Spanje.— Qiiatre-oeil of Quatre-yenx, m.,
z. v ; a. S:tRIGUE. -- Quatre - taches, m ., z. v. a.
PIDIELODE . — quatre - temps, M. [Liturg.]

_Naaap van el/sen der 4 strenge vastendagen op den
eersten vrijdag van ieder vierendeel jaars, q ii aterteinper m.
Qutatre-vingt, adj. numn.. Tachtig. Quatrevingt- six chevaux, ze s en tachtig paarden. n. pl.
Quatre-ving!s florins, tachtig gulden m. pl. Its
étaient quatre-vingts, zij waren met hun tachtigen. Quatre-vingt-dix , negentig. -- QUATaE-

VIiTGT, m. [l,1. n.] Naars van eene kleine honden
ook chien d'Artois, artésische hond m., ge--sort,
heeten. -- Qttatre-vingtième, adj. Tachtigste.
— Ook als subst.: Un qu-, een tachtigste deel.
qRatr e-voleur s (V inaigr e des), z. onder
QUATRE. , Qnalr•e-y eaux, M., z. v. a. sRIGUE.
4,jaatriénie, adj. Vierde: Qu-étage, vierde
verdieping f. — [Véner.] Cerf de qu- tête, vijfjarig
hert r). — 41s subst. m. Vierde, vierde deel n.
Avoir un qu- (doorgaans un quart) dans use affaire, Etre d un qu- dans une affaire, een vierde
aandeel in eene zaak hebben. -- Vous venez á
propos, nous attendions an qu-, gij komt van pas,

wij wachtten op een' vierden man (b. v. als medespeler) . -- Lager au qu-, op de vierde verdieping wo een. --- Wills subst. f. [Jeu] Vierde f., vier achtereenvolgende kaarten van ééne kleur. — Vierde klasse f.
Ftudier en q-, in de vierde klasse zijn. — Un qu-,
een leerling der Ode klasse. — tells subst nl . en f.
Vierde m. en f. in rang of volgorde. — Qnatriemement, adv. Ten vierde, in de vierde plaats.
qtuatriennal, le, adj. Om de vier jaren.
Charge qu-e, Office qu-, post n., bediening f., die
men één jaar van elke vier jaren bekleedt.
Quatrinorne,rri. [Algèb.] l'ierledigegrootheid f.
.

Qnatrouille, f. 1 Véner.j 1londenhaar n. met

verschillende kleuren doormeng.d. -- quuatroiiillé, adj. m.: Pail qu-, het tusechen gemengd vreemdkleurig haar.
Qnatnor, in. [Mus], z. v. a. QUARTETTO.
quayage, m., z. QUAIAGE.

que, pion. rel. Dien, die, welker, welke, dat,

hetwelk, wat: Celui que vous avez vu, hij, dien,

gij gezien hebt. La personae que vous connaissez,
de persoon, welken gij kent. Les qualités que ion
admire, de hoedanigheden, die men bewondert. La
nouvelle qu'on débite, het nieuws, dat -men uit
Je ne sail qu'en perser, ik weetniet, wat-stroi.
ik er van denken moet. — Wanneer eest voorop
gaat, staat que somtijds in plaats van k , qui, de
qui, our qui, en qui, etc., en wordt dan in 't
nederduitscii, bij 't volgen (Ier fransche constructi.ën, door dat vertaald: C'est de vous que je
parle, 't is van u, dat ik spreek (van u spreek
ik). C'est /s vous que je m'intéresse, 't is in u,
dat ik belang stel (in u stel ik belang). C'était sur
vous que j'avais les z eux, 't was op u, dat ik het
oog had (op 2c had ik het oog) . — Van zaken sprekende, vervangt het somtijds de plaats van pendant
lequel, dans lequel, etc. : L'hiver qu'il fit si froid,
den winter, toen (of waarin) 't zoo koud was. Le
jour que cela eet arrivé, de dag, waarop dat ge
C'est ici qu'il habite, hier woont hij. --^... -beurdis.
QUE, pron. interr. Wat? Que faites-vous in ? wat
doet gij daar? Que pensez-vous faire ? wat denkt
gij te doen? Qu' importe? wat is er aan gelegen?
Quest-ce que eest? wat is 't? Quest-ce que la
vie sans la vertu ? wat is 't leven zonder deugd?
— Somtijds staal het in plaats van k quoi, de
-

l'áme est immortelle, ik geloof, dat de ziel on-

sterfelijk is. — Als, dan (in vergelijkingen): J'ai
autant de liv res que vous , ik heb zoo veel boeken als
gij. T ant tués que blessés, zoo gedooden als gewonden. Jeu ai plus que tious, ik heb er meer
dan gij. — liet 'wordt ook door dan vertaald, als
het elliptisch in de plaats van autre chose que,
autrement que, sinon que, Si ce n'est que staat:
I1 ne fait que faire et manger, hij doet niets dan
eten en drinken. Que vois-je autour de moi que
des amis vendus? wat zie ik om mij heen dan om
vrienden? -- II ne fait que sortir, hij-gekocht
doet niet dan uitgaan, hij gapt gedurig uit. I1 ne
fait que de sortir, hij is zoo even eerst uitgegaan.
— Na douter wordt que door o f overgezet:
Je Boute qu'on Ie condamne, ik twijfel
fel of merz
hem veroordeelen zal. — Que wordt ook elliptisch
volgende
en
gebruikt in de
vele andere uitdruk kingen: Qu'avez vous done que (voor puisque of
et dok vien que) vous ne mangei point? wat
scheelt er toch aan, dat gij niet eet ? Que tardezvous? (voor pourquoi tardez-vous? of d'otivient que
vous tardez ?), wat draalt gij? waarom talmt gij?
Que ne parliez-vous plus tót? waarom spraakt
gif niet eerder? A pprochez, que (voor a fin que)
je vous parle, kom nader, opdat (dat) ik met u
speelse. I1 attend qu'on (voor jusqu'h ce qu'on)
l'appelle, hij wacht, tot (lat men heng roept. Lin
jour qu'ii (voor lorsqu'il, of quand ii), venait me
voir, eens toen hij mij kwam bezoeken, op zekeren
dag dat hij mij kwam bezoeken. I1 y a deux ass
qu'il (voor depuis qu'il) est absent, er zin twee
jaren verloopen, sedert hij afwezig is, sedert twee jaren is hij afwezig. Si j'étais que de vous (en la mime
place que vous), zoo ik in uwe plaats ware, (fats.
als ik u was). 11 faisait un bruit qu'on (voor un
tel bruit qu'on) ne pouvait rien entendre, hij maakte
een geraas (zulk een geraas), dat men niets hoores
kon. Les avares auraient tout lor du Pérou,
qu'ils (voor et tel est leur caractère qu'ils) en
desireraient encore, al hadden de €gierigaards al
het goud van Peru, zij zouden toch nog meer begeeren. Je ne vous quitte point que (voor is moms
que) mon amour n'ait ohtenu ce point, ik verlaat
u niet, tenzij mijne liefde dit verkregen heeft. La
vie s'acliève que (voor au moment que) l'on a aa
peine ébauché son ouvrage, het leven loopt ten
einde, als men te naauwernood zijne taak ontworpen heeft. On leur parle encore qu'ils (voor alors
quits) sont pas tis, men spreekt nog tot hen, terwijl zij reeds vertrokken zijn. — Que staat voorop
bij wenschen, bevelen, toestemmingen, af keuringen
enz., roet weglating der werkwoorden, die dat
uitdrukken: Que je meure, si cela n'est pas vrai,
ik moge sterven (fare. 'k mag sterven), als 't niet
waar is. Qu'il pafte tout à Í'beure ! laat hem aan
vertrekken! Qu'il fasse ce qu'il lui pluira,-slond
laat hem doen, wat hem belieft. Que je trahisse
mon ami! je mouwais p lutét, mijnen vriend zou
ik verraden ! liever wilde ik sterven. swig se soit
outdid Is ce point ! waarom moest hij zich zoo zeer
vergetene ! — Staat que voorop bij een' uitroep, die
bewondering, scherts, verontwaardiging, enz. aan
dan staat het voor combien, hoe, hoeveel,-duien,
wat: Que Dieu est. puissant ! hoe magtig is God!
Que de beaux jours n'ont pas de beaux soirs ! hoe
vele schoone dagen hebben geene schoone avonden!
Quit fait beau! wat is het mooi weder! Que vous
etes importun ! wat zijt ge lastig! — Dikwijls
wordt que gebruikt enkel om meer krach&te geven
aan 't geen nsen, zegt (en zou dan ook kunnen weg
worden): C'est use belle chose que de-gelatn
garden un secret, een geheim te bewaren is eeve
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schoone zaak. C'est se tromper que de croire ..., werp behandeld. Si cela était, qu- historien en,
men bedriegt zich, als men gelooft .... Sais to aurait parlé, als dat zoo ware, zou de een of anquelque chose de plus? Oh que oui, weet gij nog dere (zou deze of die) geschiedschrijver er van geiets meer ? 0 ja. — Als overtollig staat que som - sproken hebben. Quelques-uns y ajoutent foi ,
tijds voór Si: Que s'il m'afflige, que si vous m'ob- d'autres (qu-s autres) en doutent, eenigen gelooven
jectez , voor: S i! m'altlige, si vous m'objectez. het, anderen twijfelen er aan, I1 fut qu- temps
Somtijds staat que tusschen een adj. of subst. en immobile, h ij stond eenigen tijd, eene poos onbe't werkwoord être: Insensé que j'étais, de croire wegeljk. Quelque part, ergens, op de eene of andere
á leur bonne foi ! dwaas als (die) ik was, met aan plaats; z. ook PART. — (fani. et ellipt.) Qu- sot,
hunne opregtheid geloof te slaan ! Le fripon qu'il dan moest ik wel gek zijn, zoo gek ben ik niet (om
était m'emporta mille francs, de gaauwdief daar dat te doen, te zeggen) . — Quelque chose, z.
hij was, nam duizend francs van mij mede. — CHOSE . — Eenige , enkele, een klein getal, een wei
wat: 11 a qu- sujet, qu- petit sujet de se-nig,
NE ... QUE staat vaak in plaats van seulement,
enkel, alleen, niet dan, slechts: Je ne veux que ie plainare, hij heeft eenige reden, min of meer reden
voir, ik wil niet dan hertz zien. Ce n'est qu' à vous orn zich te beklagen. Cela vous coutera qu-s tloque je pense, ik denk alleen aan u. tine lecon rins, qu- argent, qu- peu d'argent, dat zal u
n'est qu'un jeu pour lui, eene les is voor hem enkele guldens, een weinig geld, wat geld, een
slechts spel. — (fam.) Que Bien que mal, nu liever weinig geld kosten. --- Ongeveer, omtrent, ten
Taut bien que mal, z . LINT . — Vóóá° oui (of si) naasten b ij (in dezen zin staat het voor à quelque
en non worth het van een werkwoord afhangende nombre près, en is onveranderlijk): Il y a quque dooi van vertaald: Vous prétendez que oui, soixante ans, 't is ongeveer 60 jaren geleden.
et moi j e soutiens qua non, gij beweert van ja, en Vóóá° een subst. ('t zij al of niet door een adj. ver
dat door que gevolgd is, wordt quelque-gezld),
ik houd staande van neen. Je gage que Si, ik wed
van ja. — (Loc. fans.) Être toejours sur le que met que ver taald door: welke ... ook, wat ... ook,
Si, que non, altijd gereed zijn om tegen te spreken. hoe ... ook: Qu-s efforts, Qu-s grands efforts que
Qaédee, nn. [Bot.] Langbloemi,ge lobelia (lobélie). vous fassiez, welke pogingen, welke krachtige poQuel, le, adj. (om te vragen wie of wat een' gingen gij ook aanwendt. Ou-s grands Mens que
persoon of zaak is) Welk, welke, hoedanig, hoe- boes a^ ez, hoe groote goederen gij ook bezitten moogt.
danige, wat voor een of eene, wat voor? Quel Qu- remède qu'on lui donne, tout sera en vain,
capitaine commandait ce jour lit ? welke kapitein wat middel men hein ook geven moge, alles zal
voerde op dien dag 't bevel? Quel temps fait-il? vruchteloos zijn. Qu- part que nous soyons, waar
welk weder, wat voor weêr is 't? Q uelle heure wij (waar ergens wi ook) zijn mogen. Qu- chose
est-il? welk uur is het? (gebruikelijker) hoe laat qui arrive, wat er ook flebeure. — Vóór een adj.
is 't? En quel état sont les boses, in welken, in (zonder subst.), of ook v,'ór een adv., door que gehoedanigen staat zijn de zaken? hoe staan de za- Uolgd, staat quelque bijwoordelijk en ellipti.scir in
ken ? — Ook in bevestigende zinnen, en om on- plaats van la quelque degré, en is daarom onverzekerheid, tw ij fel uit te drukken : Je vous ai dit anderljk: Qu- corrompues que soient nos moeurs
quel homme eest, ik heb u gezegd, welk man, (è qu- degre que nos moeurs soient corrompues),
wat voor een mensch het is. Je ne sacs quel au- hoe bedorven onze zeden ook zijn. Qu- adroitement
teur a dit cela, ik weet niet welk schrijver dat qu'ils s'y prennent, hoe behendig of listig zij 't ook
gezegd heeft. Ne savoir quel panti prendre, niet aanleggen. — Zoo ook met een als adj. gebruikt
weten welk besluit men nemen zal. — Ook in uit subst.: Qu- bons traducteurs qu'ils soient, hoe
Quel malheur ! welk een ongeluk! Quelle-roepn. goede vertalers zij ook wezen mogen.
Quelquefois, adv . Somtijds, somwijlen, soms,
pitié elle me fait! welk een medelijden heb ik snel
haar! Quelle folie d'agir ainsi! welk eene dwaas- nu en dan, altemet: Je lui parle qu-, ik spreek
heid, wat dwaasheid, aldus te handelen! — Het hens somtijds.
Quielglii'iin, -e, prop. indéf. (van personen
wordt somtijds van zijn subst. gescheiden: Quel est
ce langage étranger? wat vreemde taal is dat? en zaken) Een, een uit vele: Nous attendons des
Quelle fut sa surprise en voyant ...., hoe groot amis, des amies, it en viendra qu-, qu-e, wij
wachten vrienden, vriendinnen, er zal er wel een,
was hare verwondering, toera zij zag ...
eene komen. Il racontait quelques-unes de ses avenQuel wordt ook door que gevolgd, heeft dan daar
aard van een onbepaald voornaamwoord,-medn tures, hij vertelde eenige zijner lotgevallen.— (absol.)
wordt door den subjonctief gevolgd en vertaald QUELQU 'UN, pron. indéf. m. (alleen van personen)
door: wie ook, welk ook, wat ook, van welken aard II viendra qu-, er zal iemand komen. J'attends in
ook, hoedanig ook: Ne laissez entrer personae, qn., ik wacht hier iemand. Qu- a-t-il vu cela?
quel qu'il soit, quel qu'il puisse être, laat niemand heeft iemand dat gezien ? -- Ook (absol.) in 't
binnen, wie 't ook zij, wie 't ook wezen moge. Je meervoud (doch enkel als onderwerp): Quelques-uns
partage vos chagrins, quels qu'ils soient, ik deel assurent que ..., eenigen verzekeren, dat ... — Somin uw verdriet, van welken (of hoedanigen) aard tijds, maar zelden, wordt quelqu'un door ce vooraf
het ook wezen moge. Quelles que soient vos vues, gegaan: Qu- qui croit hiep Ie savoir me la dit,
welke ook uwe inzigten zijn. Quels que soient leurs at ce qn. est mon père.
-1- j,uéinander, v. n. Loopen bédelen. —
droits, wat ook hunne renten zijn. — z. ook TEL .
Quelcongae, adj. indéf. (doorgaans met het t Qiléiisandelir , m., -en.se, f. Bedelaar m.,
ontkennende ne) Wie 't ook zij, wat het ook zij, -ster f., landlooper m., - loopster f.
qu'en-dira-t-on, m. (fain.), z . DIR E.
volstrekt geen, hoe ook genaamd, hoegenaamd: II
quenelles, f. pl. [Cuis.] Balletjes n. pl. vleesch-,
n'y a homme qu- qui ne sache cola, ei is geen
mensch hoegenaamd (niemand wie 't ook zij, geen wild of visch in eene warme pastij.
Q,uénïa, m. (pr. qu=lcu) [II. n.] Afrikaansch
mensch ter wereld), die dat niet weet. II ne lui
est demeuré chose qu-, er is hem niets hoegenaamd stekelvarken n.
quenotte, f. (fam.) Kindertandje n., melktand m.
(niets wat het ook zij, niets ter wereld) overgeblequenonnille, f. Spinrokken, spinrok n.: Coiffer,
ven. — Ook zonder ontkenning in den zin van: een
of ander, wie of welk het ook zij, hoedanig ook, Charger la qu-, het spinrokken aanleggen, er de
onverschillig welke of wat: Dune manière qu-, op te spinnen stof op doen. — De stof, die om het
de eene of andere wijs. Donnez-en une raison qu-, spinrokken gewonden wordt: Elle a achevé sa qu-,
geef er eene rede voor, welke dan ook. — Ook in zij heeft haar spinrokken af. — (Loc. prov.) Allez
't meerv.: Deux points qu-s étant donnés, twee filer votre qu-. (tot eene vrouw, die zich met zaken
punten naar welgevallen (hoe ook geplaatst) ge- buiten haren kring bemoeit) , blijf b ij uw. spinnegeven zijnde. (paard ni. wiel, bemoei u met uwe keuken, met uw huishouqueue of Quelly, m. [H. n.] Guinésche lui - den. — [Généal.] Vrouwelijke linie, spillezijde f.
Quelleinent, adv. (alleen gebruikt in de ge- — (lig.) Cette maison est tombée en qu-, dat
rneenzame uitdrukking): Tellement qu-, zoo zoo, huis is aan de vrouwelijke linie vervallen, eene
tamelijk, vrij middelmatig: I1 se Porte tellement dochter is erfgenaam geworden. Ce royaume ne
qu-, hij vaart zoo tamelijk. I1 fait son devoir telle- tombe pas en qu-, de kroon van dit koningrsjk
ment qu-, hij doet zijnen pligt zoo zoo, zoo goed komt niet op liet vrouwelijk geslacht. -- (fig. et
fam.) L'esprit est tombé en qu- dans nette famille,
en kwaad als 't gaat.
quelque, adj. indéf. Eenig, eenige; een of an- in die familie hebben de dochters meer verstand
der, een of meer uit velen: Qu-s écrivains ont dan de zonen. — Les qu-s d'un lit, d'un vieux ca.traité ce sujet, eenige schrijvers hebben. dat onder- rosse, d'un dais, de stijlen m. pl. van een ledekant,
,
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van eene oude koets, van een verhemelte. — [Bot.]
Naam van verscheidene paddestoelen. Qu- of Cni-

que, z . CNIQUE . Qu- sauvage, wilde kooldistel m.,
wild saffloers n.; spillezwam f. — [Cord.] Spinstok m. — [Hort.] Arbre en qu-, spillebooin in.
— [Manuf.] Qu-s, .baarden f. pl. voor de boomwol. — [Mar.] Normandische visschersschuit f. —
Qnenouillée, f. Spinrokvol n. — Queatonnillette, f. (verklw. van QUENOULLLE) Klein spinrokken n. — [Bot.] Spilledistel, gele distel m. —
[Mar.] Hekstijl m., wulfhout n.; spiegelstut m.
Qu-s de trelingage, zwichtingbouten m. pl. —
[Fond.] Schuif, gootschuif; stopslang f. — Que
Bos m. geplukt kalfaatwerk,-noail,m.[Mr]
kloen of kluwen n. bruinwerk.
Quentelage, m. [Mar .] , z. V. a. LEST.

Quérable, adj. [Jur.], z. V. a. REQUERABLE.

Qiiérat, in. [Anc. mar.] Buitenhuid f. onder
't barghout. — [Mar.] (in de Middell. zee) Aandeel,
kijnbereiders.
part n.
Queree, f. [Tech.] .Steenei mes n . des marok Quercerelle, f., Z. v. a. CRÉCERELLE.

stelling boeit , waarbij veler belang in 't spel
is, welks oplossing men reikhalzend verbeidt.
Aborder la qu-, het vraagstuk in behandeling
nemen. — Zaak f., onderwerp n., waarvan gesproken, gehandeld wordt, kwestie f. De quoi
est-il qu-? waarvan is de rede? La chose dont ii
est qu-, de zaak, waarover gehandeld wordt. I1
est qu- de savoir, si votre frère y a été, het komt
er op aan te weten, of uw broeder daar geweest
is. Rappeler it la qu-, tot het in behandeling zijnde
onderwerp terugroepen, verzoeken om niet van het
onderwerp af te wijken. Voici la personae en qu-,
hier is de besproken. de bedoelde persoon, zie hier
onzen man. ^... Pijnbank; pijniging f. Supporter la qu-, de pijnbank uithouden. Il a tout avond
á la qu-, hij heeft alles op de pijnbank bekend. z.
Ook PREPARATOIRE. — Mettre qn . a la qu-, iemand
op de pijnbank leggen; (fig.) iemands geduld pijn
rekken, iemand uittermate kwellen. -- (pop.)-lijk

11 ne faut pas lui doener la qu- pour lui faire
dire tout ce qu'il salt, men behoeft hem niet op
de pijnbank te brengen, om alles te zeggen, wat hij

Quereitrin, m. [Chico.] Kleurend bestand weet: hij vertelt alles van zelf. — Qaestionenuit alen bast van den Quercitron m.,-deln. le, f. (plais.) Vraagje n., kleine vraag f. — Questionnaire, nl. Pgniger, hij, die de folteringen
verweik of quercitroen [quercus tinctoria] .
Querelle, f. Twist m., krakeel, geschil n., on- der pijnbank toediende, beul m. — Gezamenlijke
eenifjheid f., woordenstrijd ni., kij fpartg f. I ► y a vragen f. pl. achter een boek of eene les over de
qu- entr'eux, its lont en qu-, zij hebben twist on- behandelde zaken. — Qnestionner, v. a. Via'
tler elkander, z ij zijn in oneenfgheid. Il a one gen, ondervragen, uitvragen: I1 est venu me qugrande qu- sur le bras, hij is in een groot geschil sue cette aliaire, hi is mij over deze zaak komen
u- au jeu, sur le jjeu, zij ondervragen, uitvragen. — (absol.) I1 ne fait que
gewikkeld. Its prirent qukregen twist bij, over liet spel. Embrasser, Epouser qu-, hij doet niets dan vragen . — SE QUESTIONNER,
In qu- de qn., -iemands partij bij Benen twist kiezen. v. pr. Elkander ondervragen. — Het part. passé
Prendre qu- pour qn., het voor iemand opvatten. is ook adj.: Personne qu-e, ondervraagd persoon m.
Qu- de chien, slecht afgeloopen geschil. z. ook — Questionneur, n1., -ease, f. Prager m.,
ALLEMAND. — [Prat.] Qu- of Plainte d'inofÍtciosité, z. INOFFICIOSITE . — Qnereller, v. a. Twist

zoeken of maken, krakeelen, twisten; kijven, bekijven; begraauwen, schelden. iNe querellez personne, zoek niet niemand twist. Son père 1'a que
zijn vader heeft hem bekeven. Il querelle tou--relé,
jours ses domestiques, hij begraauwt altijd zijne

dienstboden — (abs.) 11 aime à qu-, hij houdt van.

krakeelen. — SE QUERELLER, V. pr. Onder elkande r twisten of krakeelen, zamen Zijven: Its se sopt
querellés, zij hebben met elkander getwist, gekrakeeld.

-- Querelleuur, ease,

adj. Twistziek,

twistzoekend: Domme qu-, Femme qu-euse, of
als subst. QUERELLEUR, m., -EUSE, f . Twistzoeker,
twistmaker, kijver in., twistzoekster, twistmaakster, kijfster f.

Quérimonie,

f. (pr.

qu=ku) [Dr. canon.]

Verzoekschrift n. aan den geestelijken regter, om
verlof te verkrijgen tot uitvaardiging van een aan

-manigschrjve.
Quiérir, v. a. (alleen nog in den infin. met
aller, envoyer en venir in gebruik) Halen: Aller
qu- qn. of qc., iemand of iets gaan halen. Envover
qu- du vin, win laten halen. Venir qu- qn., iemand
koeien halen. — (Loc. prow.) Ii serait bon is aller
qu- la mort, hij zou goed zijn om den dood te
halen: hij blijft altijd zeer lang uit. -- (Prov.)
Mieux vaat tenir que qu-, hebben is beter dan
halen; niet allen, die zoeken, vinden ook.

tQuestabilité,Questalité,f.Dienstbaarheid,
Q^^esteur, m. (pr. qu=ku) [H. rom. ] Regé-

slavernij f. —Qetestable, Questal, z . QUETABL E.

ringspersoon, die 't opzigt over de schatkist had
en de staatsinkomsten deed innen, schatmeester,
q u cw s to r m. — [H. de France] Qu- de l'uni.versité de Paris, rentmeester der Parysche uni.
Qu- de la Chambre des députés,-versit.—
rentmeester, rekeningvoerder van de Kamer der

afgevaardigden.

Question, f. (pr. kès-ti-on; ook in de volgenden) Vraag, ondervraging f., vraagstuk, voorstel n., opgave f.; strijdpunt, geschilpunt n., k w e st i e f. I1 ma fait plusieurs qu-s, hi heeft mi ver
vragen gedaan. — (Prov.) A sotte qu--scheidn
point de réponse, eene zotte vraag verdient geen
antwoord. -- Résoudre une qu-, een vraagstuk

oplossen. Cost une qu- épineuse et captieuse,
(lat is eene nételige en listige vraag of opgave. Qude physique, vraagstuk uit de natuurkunde. ,Qude droit, regtsvraag, regts- kwestie. Qu- d'Etat,

staatsvraag, staats-kwestie. z. ook INSOLUBLE, INTENTIONNEL, PRÉALABLE, PRÉJUDICIEL. — Qu-

hrfilante, vraag -, geschilstuk, dat aller belang-

vraagster f., inz. hij of zij, die met gedurige vragen lastig valt, vraagal m. en f. — Ook als adj.:
Cette femme est uien qu-euse, die vrouw is zeer
vraagziek.

Questorien, ne, adj. (pr. qu=ku) [H. rom.]
Den quaestor betreffend (vgl. QUESTEUR). — QUESTORIEN, m. Gewezen quaestor m. — Qnesture, f.
(pr. qu=ku) Ambt n., waardigheid van quaestor,

van rentmeester of rekeningvoerder, qutestorschap n.; — tijdduur nl. dier bediening; — bureau
of kantoor des penningmeesters. (vilten.
Quuet, n1. [Papet.] 26 vellen papier met hunne
Quétable, adj. [Cout.] Dienstbaar.
Qiaéte, f. Opsporing, nasporing, opzoeking f.:
Je suis en qu- de lui, ik zoek hem op. C'est une
longue qu-, 't is eene lange nasporing. — [Chas.]
Opsporing, opjagin,g f. van 't wild (door een' jager
of door honden); de daartoe aangewezen streek f.
Aller en qu-, wild opzoeken. Un épagneul bon
pour la qu- de la perdrix, een patrijshond, die
goed is tot het opsporen van patrijzen. — Geldinzameling voor de armen of voor liefdadige oog merken, e o 1 le c t e f. Faire la qu- dans l'église,
in de kerk collectéren. Les religieux mendiants
vont it la qu-, de bedelmonniken zamelen aalmoe
Opbrengst der collecte: Faire one bonne-zeni.—
qu-, eene goede collecte doen. — (Loc. prov.) Ce
nest pas tout de prêcher, ii faut faire la qu-,
het studéren moet ons tot nut strekken. -- [Mar.]
Qu- de l'étambot of de l'étrave, het vallen, overhangen "van den achter - en voorsteven. — Quêter,
v. a. Opsporen, opzoeken, nasporen: [Chas. j Quun cerf, un lièvre, een hert, eenen haas opzoeken,
opspeuren. — (fig.) Qu- des voix, des suffrages

pour qu-, stemmen voor iemand zoeken te winnen.
Qu- des louanges, naar lof jagen, om lof bédelen.

— QUETER , v. n.

Giften, aalmoezen inzamelen.

On a quêté pour cette famille, men heeft voordeze

familie giften ingezameld. Qu- de porte en porte,

van huis tot huis bedelen. — liet part. passé is ook

adj.: Cerf quêté, opgejaagd hert n. — Louanges
qu-es, afgebedelde lof m.
Quëteur, m., -ease, f. 4almoezen- of giften ophaler m., - ophaalster f., c o 11 e e t a n t m. en f.
— (fig.) Gedurige vrager m. of vraagster f. om iets.
— Ook als adj.: Frères qu-s, bedelmonniken n. pl.
— Chien qu-, speurhond m.

Queue, f. Staart m. La qu- dune vache,
d'un cheval, d'un poisson, d'un oiseau, d'un crocodile, de staart van eene koe, van een' paard,

van een' visah, van een' vogel, van een' krokodil.

Qu- prenante, grijpstaart m. Couper la qu- is on
cheval, een paard den staart afhouwen. — [Man.

'
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Qu- anglaise of a 1'anglaise, engelsche, geangl-i-

haar). -- [Tech.] Ondergedeelte van een boek (bij
binders) . — Soort van slipsteen m. Qu- à Thuile,
kort -, stompstaart. Qu- en balar, bezemstaart. Qu- oliesteen. — Soort van fust of vat, dat ongeveer
dle rat, rattestaart (onder haar). Qu- en trompe, 1 1 /2 oud mud inhoudt. — Qu- de carré, staart der
regluitstaande, horizontale staart. — [Rist.] Pa- slede (bij touwslagers). Qu- de chanvre, dod of
eha á une qu-, á deux, á trois qu-s, pasja van bos nl. hennep. Qu- de rat, kattestaart, ronde vijl f.
één', twee, drie paardestaarten. — [Cuffs.] Qu- Qu- de renard, vossestaart, een boorgereedschap
de mouton, staartstuk van een schaap. — [Pellet.] met 2 scherpe kanten. — La qu- d'une poèle, d'un
Qu- de martre, marterstaart (als bontwerk) . — gril, d'une lèchefrite, etc., de steel ui. van Bene
(Loc. prov.) 11 s'en est retourné honteusetnent, pan, van een' rooster, van eene braadpan, enz. —
in qu- entre les jambes, hij is met schande, met (Loc. prov.), z . POELE (f .). — [Vétér.] Qu- de rat,
beschaamde kaken teruggekeerd. I1 n'y a rien de rattestaart, soort van kaalmakenden haarworm aan
plus difficile a écorcher que la qu-, op het einde de pooten der paarden. - (fig.) Einde, ach
laatste gedeelte van iets, achtereind, slot n.-tersof
komen doorgaans de grootste zwarigheden voor den
dag, het zwaarste komt achteraan. Le `enfin est à la A la qu- dia bols, de la forèt, aan 't einde van
qu-, het einde draagt den last. Le mal porte le 't bosch. La qu- de I'hiver a été rude, het laatst;
repentir en qu-, de misdaad heeft droevige gevol- gedeelte van den winter is streng geweest. de wingen. C'est un renard qui cache sa qu-, 't is een ter heeft een' staart gehad. z. ook Mi. — (fam.) La
schalk, een vos, die zijne streken verholen houdt, qu- d'une affaire, laatste zorgen, die eene schijnhij heeft ze achter de mouw. 11 viendra un temps baar geëindigde zaak nog vereischt, staart, naoh les renards auront besoin de leur queue, er sleep m. van eerie zaak. Nye point faire (of laisser)
zal een tijd korven, dat men gaarne had, hetgeen de qu- dans un pa` ement, in eens geheel afbetamen nu veracht. Cette qu- West pas de ce veau- len, geen gedeelte of restant daarvan laten staan.
là, dat behoort daar niet toe; dat past niet za- On a pris cette affaire par la tète at par la qu-,
men. Tenir son tine par la qu-, alle voorzorg ge- men heeft die zaak van alle kanten aangevat, onbruiken. 11 faut que chacun garde sa qu-, een ieder derzocht. — (Loc. prov.) Prendre le roman par
moet voor 't zijne zorgen. 11 n'en est resté la qu- la qu-, de zaken niet in behoorl ij ke volgorde voor d'un of d'une, er is niet een enkele van overgeble- dragen, met het einde beginnen. Elle prend Ie roven. -- Ven voir plus ni qu- ni oreille, niet het man par la qu-, zij begint van achteren af, zij
minste spoor van iets (gestolens of verlorens) meej leeft met hem als of zij reeds zijne vrouw was. —
[Polit.] La qu- de Robespierre, de la révolution,
zien. Se donner la discipline avec une qu- de renard,
strenge zeden huichelen en in 't geheim zondigen. de rest of de overblijfsels van Robespierre's aan
— (pop.) Y aller de tote et de qu- (of de cul)
uit den omwentelingstijd overgebleven-hang,de
eoanme une corneille qui abat des noix, z. CoR- partij f. — (Loc. prov.) Gare la qu- des AlleNEILLE. z. ook ANGU[LLE, BRiDER, DIABLE, LOUP,
mands, wacht u voor den leeljken nasleep van die
31IRER (SE) . — [Bot.] Steel m. Qu- de rose, steel zaak. — La qu- d'une procession, de achterste
van eene roos. Qu- de poires, de fralse, etc., steel personen, de staart van eene processie. La quvan peren, van aardbeziën, enz. Des cerises à lon- d'une armée, de achterhoede f., nasleep, staart van
een leger. La qu- d'une armée navale, de achter gues qu-s, kersen met lange stelen. [Arqueb.
Qu- de bassinet, staart der geweerpan. Qu- de hoede eener vloot, staart eener linie. Vaisseau de
culasse, staart van de staartschroef. — [Artill.] qu-, heksluiter m., achterste schip n. — (fam.)
Qu- d'un flasque, staart van eene zijwang. Qu- Achter elkander geschaarde rij f. menschen. — Faire
(Ie pierrier, pointeerijzer n. van een' steenmortier. qu., in eene lange rij achter elkander staan (om
— [Astr.] Qu- d'une comète, staart eener komeet. beurtelings toegang te krijgen, b. v. tot een kantoor
Qu- de dragon, drakestaart, afdalende knoop m. voor plaatsbrie/jes aan een spoorweg -station enz.),
der maan. Qu- de la Grande Ourse, staart van q u e u e naken — á LA QUEUE, EN QUEUE , loc. adv.
den Grooten Beer, ster van de 2e grootte aan 't Achteraan, onmiddellijk volgend: Le bagage suivait
einde van den staart van dat sterrebeeld. Qu- de en qu-, était is la qu-, de bagaadje volgde achterla Petite Ourse, staart van den Kleinen Beer, de aan. — (fain.) Avoir les ennemis en qu-, den v ij
hielen hebben, van nabij door den-andigtope
poolster f. -- [Bill.] Biljartstok m., keu, queue f. z.
Ook FAUSSE-QUEUE, PROCÉDÉ. — [Call.] La qu- d'un vijand vervolgd worden . — QUEUE it QUEUE , loc.
g, p, q, etc., de staart eener g, p, q, enz. — [Corn.] adv. Digt achter elkander, op eene rij; Attacher
Bos m. gehekeld vlas of gehekelden hennep van één des chevaux qu- a qu-, paarden achter elkander
kilogram of nederl. pond. — Laatste eind n. van vastkoppelen. — (fig.) A la qu- reu reu, z. LEU. —
een stuk stof. z. ook CAP. — [Constr.] Breedste Quand on dit M o n s i e u r, sans qu-, on entend
gedeelte der treden van een' wenteltrap; ook z. v. a. Ie maitre de la maison, als men Mon s i e u r zegt,
CUL DE LAMPE. -- [Arch. j Qu- d 'aronde , z. ARONDE,
verstaat men daardoor den heer des huizes.
gnnene-blanche, f. [H. n.] , z. v. a PYGAR Ook ASSEMBLAGE. Qu- d 'une pierre, ingemetseld
eind n. van eenen steen. -- Qu- d'un moulin, staart GUE. — queue-de-cheval, f. [Bot.] , z. v. a.
van een' windmolen (waarmede men hem op zijne PRELE . — Queue-d'éeureuil, de faisan,
spil laat draaijen). — [Fort.] Qu- d'aronde, zwa- twee soorten van koraalmos: granaatappelmos,
lu wstaart (BON NET it prètre). Qu- dun contrefort, paauwestaart. — Qnienie-de-fenouil, f. [H. n,] ,
(likte van een contrefort. Qu- de tranchée, ingang z. v. a. ,IIACHAON . — Queue-de-flèche, f. [H. n.] ,
der loopgraaf. Qu- du glacis, voet m. van 't z. v. a. PAILLE en queue. — Queue-de-lézard, f.
glacis. Qu- de plate-forme de batterie, achter- [Bot.] , z. v. a. LÉZARDELLE . — Queue-de-lièkant in. eener batterij- bedding. -- [Impr.] Niet vre, f. [Bot.] , z. v. a. LAGURIER . — Queue-degevulde bladzijde aan 't einde van een hoofdstuk lion, f. [Bot.] Leeuwestaart, z. PHLOMIDE, PHLOIis. — Queue-de-poèle, f. [H. n.] Langstaar of boek, staart pagina f. — [Jeu] Bepaalde geldsom f., die men aan den meestwinnende betaalt; ti,ge mees f. — Qneae-de-poirean, f. [Bot.] ,
som, om welke buiten den hoofdinzet gespeeld wordt. z. V. a. PEUCEDANE. — Quene-de-renard, f.
— [Luth.] Qu- d'un violon, staart eener viool. [Bot.] I7 ossestaart, sering f. z. ook onder QUEUE.
Piano a qu-, staart-piano f., staartstuk n. — — Queu e-de-souris, f. [Bot.], z. v. a. aiYO[Mar.] Qu- de bossoir, staart, binneneind n. van SURE . — Queue -da -chat, f. [Danse] Zékere
den kraanbalk. Qu- d'un pavillon de la série, dans/guur f. — Quene-en-éventail, f. [H. n.]
hals in. van eerie seinvlag. Qu- de chat, endje dag, Waaierstaart m., naam van verschillende vogeltjes.
eindje touw n. (waarmede afgestraft wordt) . Qu- — Qnenie -en-soie, f. [H. n.], z. v. a. JASEUR
de rat, slurp, slur p ing f., hondsend n. Manoeuvre de Bohème. — Queue-j mine, f. [H. n.] Goud
en qu- de rat, geslurpt, met een hondsend geslageelstaart m.. naam van tweederlei vis --star,
gen of puntig uitloopend touw n. — [Métall.] schen; ook van een' vlinder. — Queue-noire, f.
Faire la qu-, eenen staart maken (van 't kwik ge- [H. n.] Zwartstaart, soort van baars — queuezegd, als de bolletjes of kogeltjes, ten gevolge van rouge, f. [H. n.] Roodstaart, soort van makreel;
onzuiverheid, bij 't voortloopen eene metallische ook een vogeltje. — Queiue-verte, f. [H. n.] Groen
ook een vlasvink.-star,vichn'bemgslat;
streep achterlaten). — [Modes, Coutur.] Qu- d'un
manteau, d'une robe, sleep m. van een' mantel, van
Queiirse, f. [Tech.] Leerlooijers steen m. tot
een kleed. — [Mus.] Qu- d'une note, staart eener ontharing der huiden. -- gaeurser, v. a. [Tech.]
noot. — [Pêche] Gesteeld vischnet n. Qu- d'oison De huiden met den steen ontharen.
of Cul rond, gondelvormige haringschu^ of buis f.
R,iieiissi-queiiini, loc. ode. (fam.) Eveneens,
— [Perruq.] Staart (van eene pruik, van 't hoofd- volkomen 't zelfde, op een haar; zoo zoo.
seerde staart (vgl. ANGLAISER). Qu- en catogan,

,

.

.

Q,UINÉQUE.

QUEUTER

J^^

Queu ter, V. Th [Bill.] Twee ballen te gelijk i Molinos gesticht. --- Quiétude, f. [Dévot.] Rust,
gerustheid, kalmte f. des gemoeds. L'amour de Dieu
t Qeieiux, Ill. Kok (cuisinier). - Soort van met ]'esprit dans une entière qu-, de liefde Gods
brengt hel gemoed in volkomene rust. — Ook in
st jpsteen, m. (liever queue) .
Qui, pron. rel. Die, wie, welke, dewelke, het- het dagelijksch leven gebruikt: Il passe ses jours
welk, dat, wat: L'homme qui raisonne, de mensch, à la campagne dans une douce qu-, hij slit zijne
die redeneert. Celui, ou cello de qui (doet) je dagen op het land in stille rust.
Quignon, n1. (fam.) Homp in. brood. — [ Agric.]
parle, 1 qui j'ai donné cela, hij, zip van wien of
wie ik spreek, aan wien of wie ik dat gegeven heb. Met stroo gedekte vlashoop m. in 't land.
Quilave, f., z. CULAVE. ,
Celui pour qui, contre qui je plaide, hij voor,
Quilboquet, nl., liever EQUILBOQUE T.
tegen Wien ik pleit. Voici le livre que j'ai lu, hier
is het boek, dat of hetwelk ik gelezen heb. — Dik
Quillage, in. [Mara : Droit de qu-, regt, dat
wordt het woord, waarop qui betrekking-wijls de koopvaardijschepen in fransche havens bij hun
heeft, weggelaten; Qui plus est, Qui pis est, wat eerste binnenloopen betalen, kielregt n.
meer is, wat erger is. Voillt qui est beau, Voila
Quillai, m. [Bot.] Zeepboom m. van Chili.
Quille, f. [Constr. nay.] Kiel f. — Qu- de
qui va bien, dat is schoon, dat gaat goed. I1 trouvera it qui parley, hij zal zijn' man vinden. Je pont, jukdrager in., jukdwarshout n. — QUILLE, f.
croirai qui vous voudrez, ik zal gelooven wien gij [Jeu] Kegel m. Joueur de qu-s, kegelaar, kegel wilt . Qui dolt, dine, wie slaapt, eet. — Un je ne speler tn. Le jeu de qu-s, het kegelspel. Un jeu de
sais qui, zeker iemand, zeker onbeduidend mensch. qu-s, eene kegelbaan . Jouer aux qu - s, kegelen.
-- Qui que ce soit, Qui que ce puisse êtr e, wie Faire, Abattre trois qu-s de venue et trois de ra-

voortstooten.

't ook zei, wie 't ook wezen moge, wie ook (quiconque); (met de ontkenning) volstrekt niemand,
geen mensch hoegenaamd. Qui que ce wit qui voos
fait dit, it s'est trompé, wie u dat ook moge gezegel hebben, hij heeft zich vergist . Je fl y ai trouve
qui que ce soit, ik heb er niemand aangetroffen.
. - QUi, pron. interr. Wie ? Qui vous 1'a dit?
wie heeft het u gezegd? De qui le tenez-vous? van
Wien hebt gij 't (gehoord)? A qui écrit-il? aan
Wien schrijft hij? Qui accusez-vous? wien of wie
beschuldigt gij? Qui (voor lequel) des deux sera
vainqueur? wie van beiden zal overwinnaar zijn?
— Qui est -ce qui? wie? Qui est -ce que? wien of
wie? Qui est ce qui ne plaint pasles pauvres ?wie
beklaagt niet de armen? Qui est -ce que vous soupconnez ? wien (wie) verdenkt gij ? — Somtijds
vindt men qui, in verdeelenden zin, herhaald met
de beteekenis van ceux-ci, ceux-là of les uns, les
autres: Its étaient dispersés qui eb, qui là, zij
waren verstrooid, de eerren hier, de anderen daar.
Qui veut du roti, qui du bouilli, qui du froid,
qui du chaud, deze wil gebraden, die gekookt , een
derde kond, een vierde heet. (Dit gebruik van qui
veroudert.)
Quia, (latin) (pr. kui a), alleen gebézigd in de
gemeenzame zeg swezen : Etre a quia, niet weten
wat men zal antwoorden, met den mond vol tanden staan. Mettre qn. a quia, iemand tot zwijgen
brengen, hem den mond stoppen.
(luibus, m. (latin) (vr. kui-I)uce), alleen gebézigd in 't volkszeggen: Avoir du qu-, geld heb
rijk zijn.
-ben,
Quiche, m. [Cuis.] Dijervlade f.
Quiconque, pron. indéf. Al wie, wie ook,
wie, wie 't ook zij, iedereen: Qu- veut entrer, doit
payer, al wie (of enkel: wie) binnen wil gaan, moet
betalen. Défiez-vous de qu- parle mal de ses amis,
mistrouw iedereen, die kwaad van zijne vrienden
spreekt. I1 le dit a qu- veut ]'entendre, h ij zegt
het aan al wie 't hoorera wil. Le grand jour sert
mal qu- veut mal faire, de kwaaddoeners houden
van het daglicht niet.
quidam, m. (pr. ki -dan), Quidane, f. [Prat.]
Zeker iemand, zeker man, zékere vrouw: Il aurait
appris de certains qu-s, dune certaine quidane,
que. .., hij zou van zékere menschen, van zekere
vrouw vernomen hebben, dat... — (fam., maar dan
alleen m.) Je his accosté par un qu-, of (als pleonasmus) par cer tain qu-, er kwam mij zeker
iemand op zijde.
Quiddité, f. (pr. qu=ku) [Phil. scol.] Innerlijk wezen n. eener zaak.
tleiidiat, m. [Pêche j Vischnet n. op hooge staken.
Quiescence, f. (pr. qu=ku) [Gram.] Het
stomzijn van sommige letters. — quiescent, e,
adj. (pr. qu=ku): Lettres qu-es, stomme, niet uit
pl. (in oostersche talen) .
-gesproknltf.
f quiet, ète, add. (pr. qu=ku, ook in de
volgengten) Gerust, stil, kalm, rustig, tevreden. —
t Quiètement, adv. Op geruste wijze. — Qulétisme, m. Leer f. der quietisten; volkomene berusting in God en de daaruit voortvloeijende kalmte
der ziel, gemoedsrust f. , q u i e t i s m u s n. — [Polit.] Het' kalm en zonder deelneming blijven bij 't
woelen der partijen (inz. van de fransche revolutie). — Qaiétistes, m. pl. Rustvrienden m. pl.,
eerie dweepende christensecte, in de 17e eeuw door
.

;

bat, drie kegels van voren (bij den aanloop des
bals) en drie van achteren (bij den terugstoot) omwerpen. — (Loc. fare.) Se tenir droit comme une
qu-, zoo regt als cene kaars staan. Il est planté là
comme une qu-, hij staat daar als een paal, onbewégelik. — (Loc. prow et pop.) Prendre, Trousser son
sac et ses qu-s, zijne biezen pakken, zich uit de
voeten maken. Donner ui qn. son sac et ses qu-s,
iemand den zak geven, hem wegjagen. Ne laisser
aux autres que Ie sac et les qu-s. het beste zelf
nemen. z ook CHIEN . — [Tech.] IJzeren wig f. tot
kloving der leiblokken. — Vingerhout Ii. der handschoenmakers. — Staartschroefboor f. der geweer
Kegelvormig werktuig n. bij verschil--makers.—
lende handwerken.
Quillé, in. [Agric.] Roest m., eene wijngaard
waarbij de bladeren gele en roode vlekken-ziekt,
krijgen. — Quillé, e, adj. [Mar.] : Vaisseau qu-,
schip n. met eene kiel.
QZuiller, v. n. [Jeu] Uitwerpen om te zien wie
't eerst bij 't kegelen spelen zal of wie maats zullen zijn. — De omgeworpen kegels weder opzetten.
-- QUILLER, v. a. (pop.) Steenen of stokken tusschen iemands beengin gooijen. (kaars staan.
:

.

t Quilleter (se), v. pr. Zoo regt als eerie
Quillette, f. [Agric.] Wilgeloot f. ter poting.
Qaillier, m. [Jeu] Kegelplaat f., houten of

steepen vierkant, waarop de 9 kegels staan. -- De

9 kegels: Faire, Abattre tout le qu-, al de 9 kegels

maken of omwerpen. — [Tech.] Schulpboor f. der
wagenmakers. (van een' haspel.
uilloir, m. [Cord.] Schiemanswuit f., stok
Quillon, in. [Mil.] Kruis n., pareerstift, bladtap f. (aan een sabelgevest) .
Quin, m. [Salie.] Vergaarbak m., dien de
vloed der zee vult.
Quina, m., verkorting van QUINQUIN'A.
Quinaire, adj. [Arith.] Door 5 deelbaar:
Nombre qu-.

Qiiinate, m. [Chin] .]

Quininezuur zout n.

t Q,auinaud, e, adj. (burl.), z. V. a. PENAUD.
Quineaille, Quincaillerie, f. Allerlei uit
ijzer, staal, koper, enz. vervaardigde kleine waar,
Vzerkramerj f. —S(feg.)Koperen munt f. — Quincaillier, m. IJzerkramer; winkel m. van allerlei
kleine metaalwaren; fabrikant van zulke waren.
Quineajon, m., z. CARCAJOU.

Quineonce, m. Planting, plaatsing f. van
boomen in den vorm der romeinsche vijf (V), vp f
vorm in. Qu- simpte, enkele vijfvorm (V, -.*). Qudouble, dubbele vijfvorm (X :•.) . — [Anc. mil. ] ,
z. v. a. ECHIQUIER . — Quinconeial, e, adj. In
den V- of X vorm.
-

Quinsonnean, m., z. V. a. CABILLOT.

Quindécagone, m. (pr. qu=ku) [Géom.]
Vijftienhoek m.
Quine, m. [Jeu] Vijff op eene horizontale rij
bezette nommers in 't lotto- of kienspel; vijf bezette
en te gelijk uitgekomen nommers in de getalloterfg,
q ui.nterne, quine, kien f. — (fig. et fam.)
C'est un qu- It la loterie, 't is een lot. ht hoo g ste
lot uit de loterij, een zeldzaam geluk of buiten
— [Trietrac] Worp van 2 v ij ven: Arnener-kansje.
qu-, twee vijven ,goo jen. (van bladeren).
Quiné, e, adj. [Bot.] Vijf aan vijf geplaatst
QQuinèque of Q uinette, f. [Com.] Soort van
;

kamelot n.

1 36QUINIFLORE
Qiiiniflore, adj. [Bot.] Met vijf aan vijf ge

-platse
Quinine, f. [Chim.] De wit den kinabast afgezonderde bittere grondstof, q ui n i n e f. — Qilibloemen.

nique, adj. [Chum]: Acide qu-, kinazuur n. —
Quinobaunne, ril. [Chim.] Kinabalsem m., een

mengsel van copaiva- balsem en quinine.
Quinola, m. [Jeu] Hartenboer in 't reversispel, kapucijn m. — Gehuurde geleidei eener dame.
Quinologie, f. Verhandelinft, redevoering f.
over de kina en hare eigenschappen. — Quinologiqu.e, adj. Die verhandeling betre/fend, q u i
-nolgiseh.
Quinquagénaire, adj. (pr kuin-koua—) Vijftigjarig: Homme, Femme qu-, of als subsi. QUINTQUAGEN.AIRE , m. et f. V j ftigjaririe m. en t. —
[H. rom.] hoofd n. van 50 soldaten. -- Politie
50 huizen of huisgezinnen. — [H. ecel [-opzigterv
Opperste van 50 monniken. — QuIinquagésiIne, f. (kain-koua—) [Lit.urg.] Zevende zondag
(jOste dag) vóór Paschen, zondag m. vóór de vasten, estoniih2, quinquagésima f.

Quinquangitlaire, Quinquangulé, e,
Quinquanguleux , euuse , adj. (pr. kuink:ouan—) [Didact., Bot.] Vijfhoekig.
Quinqué, m. (pr. kuip-kué, zoo ook de vol(jenden) [Mus.] Vijfstemmig muzijkstuk k w in-

telt n. — Quinquédenté, e, adj. [Bot.] Vij ftandig. — Quinquédigité, e, adj. [Bot.] Met
quingiléfide, adj. [Bot.] Vijfi bijblaadjes
spletig. — Quinquéflore, adj. [Bot.] Vil fbloemig. -- Quinquéfolié, e, adj. [Bot.] Y jfbla
dig. — Q».inquéfoliolé, e, adj. [Bot.] Uit 5
. -

blaadjes bestaand. — Qilinquéjugué, e, adj.

/_Bot.] Met uit 5 paar blaadjes bestaande bladeren, vijfvoudig gepaard. — Quinquélobé, e,
adj. [Bot.] V2j flobbig. -- Quingaéloeulai re,
adj. ; Bot.] Vf) f vakkiq.
Quinquenelle, f. (pr. kuip -ke—) [Coat.] Vijfjarig uitstel n. van betaling.
Q.nninquénervé, e, adj. (pr. kuiII--kué) [Bot.]
-

Vijfribbig.

Quinquennial, e, adj. (pr. kuin-kuèn—, zoo
ook de volgenden) Voor 5 jaren, vijfjarig; om de
jaren. — [_11. rom.] Magistrat qu-, of als subst.
QUINQUENNAL, m. Regéringspersoon voor 3 jaren
in de koloniën en de municzpia of vrijsteden. —
Jeux quinquennaux, spelen, die om de 0 jaren
gevierd werden. --- Quinquennalité, f. Tijd m.
van 5* jaren, vij fjarigheid 1. — Vijfjarige duur m.
van 't mandaat als afgevaardigde in de fransche
Kamer. — Quinquenniunn, m.(pr. --ome) [Ant.]
T jjdruimte f. van 5 jaren. — Vijfjarige studiën f. pl.
op de universiteit.
Quinquenove, m. (pr. kuip -ke--) [Jeu] Vijf
en. negen (een dobbelspel) .
Quiinquéparti, e, Quinquépartite, adj.
(pr. kuin-kué, zoo ook de vol(enden) [Bot.] Vij f
deelig. — Quinquéponetué, e, adj. [H. n.]

i%Iet i; stippen geteekend (van insecten) , -- Quinquéporte, m. [Pêche] Net n. met i -ingangen.
Quinqueree, m. (pr. kuin-kuerce) [Ant./ Vijf
soort van strijdoefeningen-strijdm.,evfl
(het springen, schijfwerpen, spieswerpen, wedloopen
en worstelen), welke de kampvechter alle zegevierend
moest volbrengen, wilde hij den prijs betalen, q uinquértium, pentathlon n.
Quinquél -étmme, f. (pr. kuin-kué—) [Anc. mar.]
Galei f. met vijf groeibanken.
Quinquet, m. 4rgandsche lamp f. met dubbelen luchtstroom (naar den verbéteraar dier lampen, Quinquet).
Quinquille, f., z. V. a. QUINTILLE.

Quinquina, m. [Bot.] Kinaboom, koorts
inz. in Peru, waar hij cascara de Loxa-bom.,
heet. — [Pharm.] Koortsbast m., bast van den
kinaboom, als koortswerend middel wel bekend,
kina f. Qu- jaune, rouge, gris, gele, roode, graauwe kina. Qu- aromatique, z. v. a. CASC ABILLE. —

Quiinquinate, ni., z. v. a. QUINATE. — Quin quinatiser, V. a. [Ani. méd.] Kina doen innemen. — SE QUINQUIiNATISER, V. pr. Kina innemen.
Quint, m. Vijfde deel, vijfde n. (nu CINQUIEME).
— ^Féod.] Droit de qu- et de requint, opbrengst
van 't vijfde deel der waarde van een leen en van
t vijfde gedeelte van dat vijfde deel. — QUINT, E,
adj. (nu zelden gebruikt dan in): Charles qu-,
Karel Y. (keizer van Duitse/daad). Le pape Sixte

QUINZE.
-, paus .Sixtus V. — [ó\iéd.] Fièvre qu-e, koorts f.,
om de a dagera terugkeert.
geQuintadiner,
v. a. [Anc. mus.] :ene onzui-

vere kwint doen hoorera (inz. van 't orgel ggezegd).
Quintaine, f. [Anc. man .] Worgpaal, ren
steekpaal ni. ; het steekspelen. -- [Blas.]-pal,
Schildpaa.l m.
Quintal, m. Centenaar n., gewigt van 100 (oude)
ponden of enkele ponden meer. Qu- inétrique,
metriek centenaar, 100 kiloos o f nederl. ponden. --[Mar] Chanber au qu-, op de .1liddell. zee. z. v. a.
elders charger it la CUEILLETTE .
Groote stee ven kruik I.
Quintan, m. [Ian .] Fouten man (faquin).
—

Quintane, adj. [Méd.], z. v. a. pin! F.

Qilintau, ni. [Agrie.] Doop ni. korenschoven,
takkebossen, in veld of bostb.
Qsiinte, I. [.%1 us. I Kwint f., interval van 5
opeenvolgende noten (v ( l. QUARTE) . — altviool f.
— [Géom. J GOste deel van een kwart (z. QUARTE).
— [Jeu] Vijf volgkaarten van dezelfde kleur,
v'[j ftiende. Z. ook QU ATOIIzE. — [Fscr.] Kwint of
vijfde síootmanier. — [Méd.] Stikhoest m. — (fig.
et faiiz.) Gril, kuur, kwade luim f. Cet homme est
sujet ii des qu-s, die man heeft dikwijls 'rare
kuren. — [Mar.] Gril van 't paard om plotseling
stil te staan.

Quintefeuille, f. [Bot.] Vijfblad,, vijf ringerkruid n. -- [Blas.] Vijfblad n.
Quintelage, in. [lUar.] , in de Middell. zee
z. v. a. LEST. — Vrije lading f. van een' matroos.
Quinter, v. a. [Gout.] Een erfdeel in vijven deel(('.. — [Tech.] liet ,getoetste goud stempelen. —
Q,ui iii er. v. n. Met kwinten opklimmen of dalen.
Quintessence, f. [ Phil. ant.] De etherstof,
die men zich als de fijnste van allen dacht en in
den en draad der hoogte plaatste, q u i n t e s s é nt i e f. — [Pharm., Chim.] Vlugt,gst gedeelte n.
van zél;ere zelfstandigheden, de op eerre "/ andere
stof overgehaalde wijngeest, e s s e n t i, e I. (z. ES-

SE."CE) . — (/ig.) Het voornaamste to beste, het

pit, het merg van iets. II a tiré la qu- de eet
ouvrage, h heeft het pit, het merg uit dit werk
gehaald. I1 en salt la qu-, hij weet er 't voor
— Quuintesseneier, P. a. Den-namstev.
(leest, het beste, zuiverste, krachtigste uit iets halen; — di' pit of het merg uit iets halen; — (fig.)
uitpluizen, ziften, haarkioven. -- Het part. passé
is ook aclf. Raisonnement quintessencie, spitsvin
— t QUINITESSENCIER , m., z. V. a.-digernéI
,

.

DISTILLATEUR.

Quintetto , m. (1,,'. kain —), gebruikelijker
Quintette, f. (pr. kin--) I .\Ius.] Vil fstemmi.g

11( hr kwintet n.
Quinteilx, erase, adj. Grillig, grilziek, wonderlljk, eigenzinnig, vol nukken of kuren.
Qnintidi, m. (pr. qu. =ku) Vijfde dag eenex
décade in den fransch republikeinschen al,11anak.

Quintil, e. adj. (ph . qu=ku) [Astj'ol.] : Quaspect, stand van °2 planeten, die 72 graden . op
des dierenrierns van elkander verwilderd zin.
I.
1
— hamtil, m. [Litt.] Vij fregelig couplet reet 9.
rijmen. — Quintille, m. (pr. (Iu=ku) [Jeu]

Soort van omberspel met 5 spelers.
Quintin, m. [Com.] F,jn, dun fransch linnen
(naar de stad Quintin). — [Tech.] Buildoek n.
Quintuple, adj. (pr. qu=ku, ook in de vol
Vijfvoudig. -- Jls subst. m. Vijfvoud n.-cend)
-- Quintuipler, V. a. Vijfvoudigg maken of ne
vijfmaal gr , met 0 vermenigvul--1ne,
SE QUINTITPLER , v. pr.
digen, verv2j fvoudigen
I7/ fvoudir, vijfmaal grootex worden. — I-let part.
passé is ook adj.: Nombre quintupié, vervij fvoudigd getal D. (melde f. in Peru.
Qnin'ia of Quinoa, m. [Bot.] Soort van
Qiiinzain, adj. invar. [Jeu de paume] Vijftien
tegen (of o(II ) vijftien. Nous Bommes qu-, wij staan
vijftien om v( /tien. — Qniinzaine, f. V2,^ftiental n., getal van 1;; of daaromtrent: tine qu- d'années, een víj ftiental jaren, een jaar of vi,u ftien. —
(absol.) 14 dagen: Passer une qu- a la campagne,
14 dagen op het land doorbrengen. — On lui a
donné terme do qu-, men heeft hem een' tijd van
14 dagen gegeven, een' termijn van 14 dagen ge
La qu- de Piques, de 14 dagen van Zon -steld.—
zondag na Paschen. -- Quinze, adj.-dagvórto
1(11111 . Vijftien. Qu- florins, 15 gulden. Depuis qujours, sedert 14 (niet i :; dagen. — Ook voor quin.

•

-°--

U INZE-PiTI ES
zième, vijftiende: Page qu-, vijftiende bladzijde
bladzijde vijftien. Louis quinze, Lodewijk de vijf
tiende. — Ook als sabst. m.: liet gelal 13; — d^
lids dar van een tijdperk: Le qu- de Mars, d,
hide Maart. Partir Ie qu-, den U5deti (dag dei
maand) vertrekken. — [Jeu] Zeker koart.spel
waarbij 't op het halen van juist 15 punten aan
komt. — Nous avons qu- b treste , wij staan 15 on
30. Donner qu-, 13 punten voor geven. Donner
qu- et bisque (inz. in 't kaatsspel), tweemaal 1.
voor geven — (firj. et fan.) z. aisQUE. Avoir qu•
sur la partie, veel vooruit zijn, veel voor hebben
fjewonnen spel hebben. Cela en vaut qu-, dat is dc
moeite waard, slat is refit koddig, aardza,. On lui
fait passer douze pour qu-, men spelt hem wat ot;
de mouw, ?sen stopt hem een knol voor een' ei
ook LIEVE RMJATTBE. ---tr'oenidha.z
Qjeiilze-épiaies, nl. [H. n.] Soort van stekel
Quuinze-seize, m. [Con.] Zijde--barsn.

Etre qu- envers qn., iemand niets meer schuldig
zijn; (tij uitbreieiieig) iemands bewezen diensten -met
wederdienst vergolden hebben. Je le tiens ja-, ilc
verklaar, dat hij mij niets neer schuldij ic; (icon.;
ik ben op zijne diensten of beleefdheden niet gesteld. — [Prat.] Qu- et libre, vrij en onbezwaard.
— Fríj, bevrijd, ontheven, ontslagen, verlost: Eten
qu- dune visite qu'on avait it faire, vrij zijn van
een te geven bezoek,. En ètre qu- Pour in peur,
pour une réprimande, e; niet den schrik, niet eenre
berisping afkomen. z. ook MAIC1IE. Ale voilà qude cette tâclle, nu ben ik vann die taak ontheven?,
verlost. --- (absol. etc firn.) Vous dices que jeu
aurai la fièvre, qu- pour l'avoir, gij zegt, dat ik
daarvan de koorts zal krijgen, nu, dan krijn ik ze
maar. — Als ode. in: Jouer qu- ou double of
Jouer 5 qea- ou (a) double, kamp op of dubbel
spelen; (fig. et fans.) alles op het spel zetten, ei'
alles aan wagen. — Etre qu- li go-, elkaar ,,iets
meer schuld-ia zijn. raisons go- <t qu-, laten we
onze zaken op effen voet bren,en. -- Qititté, e,
adj. (en p(;rt. passé van quitter): 1%lalson qnl-e,
verlaten huis n.
,

,

stof f. van

13 /16

el breed. — quinze-vingts, m,

Hospitaal te Parijs voor 17 maal -20 01 300 blinden.

— (laic.) Un quirize-vingts, een dier 300 blinden.

-- Quinnziè me, adj. Vijftiende: Le qu- siècle,
(1e 15de eeuw f. La qu- pantie, liet 15de deel.
dis subst. ni.: Le qu- du moil, de la maladie, de
15de dag der maand, der ziekte. Etre dans one
affaire pour un qu-, een 15(1 e aandeel in esse zaak

t Qilittellielit, ode. [Bot.] Onbelast, vr)) van

alle schulden en lasten. Ce lien lui eet franchement et qu- elemeui é, dit goed is hem vrij en onbelast gebleven.
Quitter, V. a. Verlaten, achterlaten: Qu- sa
compagnie, père at nnère, zijn gezelschap, vader en
moeder verlaten. Qu- sa femme, zijne vrouw verlaten; zijne vrouw laten varen. -- Ook van zaken:
Son portrait ne me quitte pas, zijn portret ver
mij niet (ik draag het steeds bij mzj). Son-lat
image ne me quitte pas, ik heb zijne becldtenis

s

-

hebben. — Als subst. f. [Mus.] Dubbel octaaf n. —

Als subst. m. en I. t'ij fliende in rang of volgorde.
— ,uinzièEnement, adv. Ten Zij /tiencic, in de
vijftiende plaats.
Qu iognnio, ni. Palmboter f.
Q«iossa;e, m. [Tech.] Het bewerken van 't
leder met den schaafsteen. — uiosse, f. [Tech.]
Soort van steen om 't leder ar te wrijven, schaaf steen m. — Quiosser, v. a. liet leder afwrij
ven of afschaven..
Qiripos, m. (pr. ki-poce) Knoopschrift n. dei
Peruanen, gekleurde snoeren, op velerlei wijzen
zamen,gesnoerd en ineengevlochten, welke den Peruanen weleer als schrij fteekens dienden. — Qutpograplaie, f. Kennis f. van 't knoopschrift.
Quiproquo, m. (fan.) Vergissing f., verzien n.,
inisgreep, verwisseling f. van 't eene woord 0/voorweep met het ander: Il fait sans cesse des qu-s,
hij neemt telkens het esse voor 't andere, hij ver
zich telkens. Dieu nous garde dun qu- d'apo--gist
thicaire, de Roeruso beware ons voor esse apothekers
strijd met het doorgaand gebruik-vergisnf,(I
schrijft de Académie in 't meervoud des quiproquo.)

altijd voor den geest, voor de ooryen. Ce souvenir

ne me quittera jamais, die h,erinnerinq zal ,nij
altijd bibl jven. La fortune la quitté, de fortuin
heeft hem verlaten. --- Tourlaten, uitgaan: Quitter
la maison, son pays, het huis, zijn land verlaten.
J'ai quitté ce natin Paris, ik heb dezen morgen
Parijs verlaten. — Ne pas qu- la chambre, zijne
kamer houden. Qu- le lit, het bed verlaten. opstaan, Qu- Ie grand clsernin, vaat den grootes weg
afgaan. -- (fig.) Qu- Ie droit ciiemin, van 't regie
pad afgaan:, zijn' p1/pt verwaarloozen. — Verlaten.
opgeven, van afzien, laten varen, vaarwel zeggen:
Qu- le service militaire, cie kr ;rcdienst verlaten.
Qu- le commerce, den handel vaarwel zeggemi,
laten varen. Qu- le barreau, Ie théàtre, de balie,
het tooneel vaarwel zeggen. Qu- one entreprise,
eene onderneming opgeven, van esse onder iernc,nlg
afzien. --- Qu- In partie, de partij, het spel oppe-

-

f Quiquieron, nl.,

z. v. a. VIDANGE TIR

,

.

á uiiqul, m. [H. n.] Wezel f. van Chili.
Quuirat, m. [Coin.] Aandeel n. in den eigendom
van een schip. — gtiirataire, m. 4andeelhou-

der in . in een schip.
Qe irinaal, ni. (pr qu=ku, zoo ook in de volgraden) [H. rolsi] Naam van een' der heuvelen,
waarop Rome werd gebouwd. -- QITIIuNAL, E, adj.
Dien heuvel betreffend, q -u i r i- n a a 1. — Flamine
qu-, priester van Quirinus (naam onder melken
Romulus werd vereerd). — Qulirinales, f. pl.
Aan Quirinus of Romulus geheiligde feesten, q u ir. i n, cí t i a n. pl. — Qairite, m. Eernaam der
oud-romeinsche burgers, sedert de Sabijnen zich
met hen tot één volk vereenigd hadden. — QU[RITE, f. [Myth.] Bijnaam van Juno.
S Quirriter, V. n. Knorren (van varkens).
Qalis, m. (pr. kice) [Minér.] Zwavel- of koperkies n., vitrioolsteen ni.
Qttisea ie, in. [H. n.] Rupsendooder, maïs
-diefn.,
een amerikaan,sche woudvogel.
Qilisquale, Qctisqualier, m. (pr. leiskoua—) [Bot.] Wonderboom en.
Qitittanee, f. Bewijsschrift van ontvangst of
betaling. vereffen.ingsbewis n., kwijtbrief m., kwijting, kw i t a n t i e I. Qu- volante, losse kwitantie.
Donner qu-, kwitantie geven, kwitéren. Compter
sur ,qu-, op kwitantie betalen. — 5 (fir.) Donner
qu- a qn., iemand afwijzen, wegzenden; ook iemands
aanbod niet aannemen. --- Quittaneer, v. a. De
ontvangst schriftelijk getuigen, esse kwitantie of
eenera kw jtbrie f geven, als voldaan onderteekenen,
k w i t é r e n. — Het part. passé is ook mij.: LetIre de change qu-e, als voldaan reteekende wissel m.
Quitte, adj. Vereffend, niets meer schuldig; op
effen voet, kamp op, quitte, k i e t. Recu tant,
pa Y é tant, et partant qu-, zoo veel ontvangen, zoo
veel betaald, en gerolgclijk vere/fend, op effen. voet.

QUITTER.

ven; (fig.) van iets afzien. -- (Loc. prov.), z. PAR-

TIE. — Ou- le monde, de wereld vaarwel zeggen,
in a f zonering (laan leven; zich in een klooster begeven. Qu- la vie, sterven. — Afleggen, uittrek
uitdoen: Qu- ges vètements, zijne kleedenen-ken,
a/leggen, uittrekken. Qu- son épée, zijnen dertev
afleggen, afd oen. Qu- sa peau, eene nieuwe huid
krijgen (van slangen); (fig. et fame.) zijne slechte
gewoonten laten varen. — (ail.) Qu- Ie froe,la
soutane, l'épée, het rinormni^kenleven, den geestel jken stand, den krfjgsman.cetand laten varen. —
Loslaten: I1 l'avait pris aui cheveux, et ne voulait pas le qu-, hij had hem hij de haren gevat en
wilde hein niet loslaten. On ne put lui faire quprise, razen kon hem zijnen buit niet doen loslaten,;
(fig.) men kon hein zin voorneanen, niet doen op7even. ___. Cet arbre quitte see feuilles, die boom
laat zijne bladeren vallen. Cette prune quitte Ie
noyau, die pruim laat den steen los. — . Afstaan,
gver/aten, afstand doen: Qu- coos ses drol,ts it qn,,
'1l zijne regten aan iemand afstaan . Qu- sa place
1 qn., aan ieniand zone plaats afstaalz, overlaten.
— (fan.) Je vous quitte in place, ik ga heen; (fig.
ik geef 't u gewonnen, ik wil giet langer twisten,
ik ruim het veld. — Kwijtschelden, ontheffen, vrij,preken, ontslaan: Je vous quitte de ce que vous,
ne deviez, ik scheld u alles kwijt, wat gij misij schuldig;
waart. — (fain.) Je vous quitte de toes vos conn)liments, ik schenk u al uwe kornplimenten. —
UITTER, v. n. [,Jul] Opgeven, den inzet laten va. -en (bij sommige kaartspelen)
SE QUITTER , v.
)r. Elkander verlaten; scheiden: ire pouvoir se qu-,
nalkander niet kunnen verlaten. Se qu- bons amis,
ros goede vrienden scheiden. -- (fam.) Verlaten
,

. -

vonden: Un bon felt se, quitte aver peine, men kaai

noeijelfjk een goed vuur verlaten.
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QUITUS

Quittis, m. (pr. kui-tuce) [Fin.] Goedkeu
rekening (door de rekenkarper).
-rlingf.e
qui- va -iá.? (of Qui v a là) , Qu►i-vivo ? (of
Qui vive), interj. [119ií.] Aanroep van fransche
schildwachten: wie daar ? werda ? — (Loc. prov.)
Avoir réponse a tout, hormis à qui- va -là, op alles
kunnen antwoorden. maar op de gedane vraag
niet. ha toujours réponse a qui- va -lb, hij heeft
altijd zijn antwoord klaar, hij staat nergens voor.
Etre sm le qui-vive, op zijne hoede zijn, zeer oplettend zijn; ook: gedurig bedenkel jkheden hebben.
Qiioaille, f. [Com.] Grove wol f. van den
staart der schapen. — quoailler, v. n. (alleen
in den 3e" pers.) [iilan.] Gedurig niet den staart slaan.
Quodlibétaire, adj. [Scolast.] (alleen in):
Question qu-, spitsvindire vraag of opjave f. voor
de jonge studenten in de godgleleer^dheid, wijsbegeerte en medicijnen. — QUODLIBÉTAIRE of Quodlibétiq'ue, l Thesis over al de deelen eener wetenschop.

Quoi, pron. rel. (alleen van zaken, doorgaans
in betrekking tot ce, voici, voila, Tien, en door een
voorzetsel voorafgegaan) Wat, welk. De quoi,
waarvan, waarover , waarmede, enz. A quoi, waaraan, waarop, enz. Voilà de quoi ii m'a entretenu,
ziedaar waarover hij mij onderhouden heeft. Diteslui tout ce ui quoi ii s'expose, zeg hem alles (al
datgene), waaraan h g zich blootstelt. --(ook met wegloting van ce) Je sais it quoi voos penset, de quoi
vous panics, ik weet waaraan gij denkt, waarvan
(waarover) gij spraakt. Ce sont des chases h quoi
(auxquelles) ii ne fait pas attention, dat zijn
zaken, waarop (op welke) hij niet let. Des conditions sans quoi le marc sé est nul, voorwaarden,
zonder welke de koop niet geldt. Sait-on la cause
pour quoi on 1'a arrete, weet men de oorzaak, om
(waarom) men. hein heeft aangehouden. C'est
en quoi vous vows trompez, daarin bedriegt gij it.
— De quoi wordt ook, met verzwijging van 't
woord, waarop het betrekking heeft, gebruikt om
het middel, de oorzaak uit te drukken: 11 n'y a
pas de quoi se fécher, er is geen reden om zich
boos te maken. H n'a pas de quoi vivre, hij heeft
het nood/ge niet om te leven, hij heeft geen bestaan middel. Donnez-moi de quoi eenre, reef in2j schrijfgereedschap. — _(pop.) Avoir de quoi, dik geld heb
'rijk zijn. -- Zonder voorzetsel staat quoi in:-ben,
Je ne sais quoi, of als subst. Un je ne sais quoi,
ik weet niet wat, zeker iets, iets, dat zich moeielijk noemen of beschrijven laat. I1 vv a dans ses
mmmanières un je ne suis quoi qui me plait, er is
in zijne (hare) manieren zoo iets, datsmzj behaagt.
-- [Prat.] Quoi faisant of En quoi faisant, 't nelk
doende. - --- Quoi, pion. interr. Wat? Vous
désirez qe., quoi ? gij verlangt iets, wat ? Quoi de
plus beau que la vertu? wat is err schooner dan
de deugd? De quoi s'agit-il ? waarover wordt er
gehandeld, gesproken:? wat is er aan (le hand? A
quoi pensez -nous? waaraan (waarover) denkt gij?
Sur quoi disputez -nous? waarover twist gij? ..-.
QUOI, interj. Hoe! wat! Quoi! ous v ave-i. coneenti ! wat! hoe! hebt gij daarin toegestemd! Quoi
clone'. vous m'osez lhraver! hoe! durft gij mij
tirotséren ! — QUO! QUE, prop. indéf. Wat .. ook:
Quoi qu'il arrive, wat em' ook gebeure. Quoi qu'il
en soit, wat er ook van zij, hoe dat ook zijn moge.
Quoi que ce soit qu^elie disc, wat zij ook zegg en moge.
Qnoigtie, conj. (niet den subj.) Hoewel, ofschoon, niettegenstaande, onaangezien, alhoewel, al.
Qu- vous ayez raison, alhoewel gij gelijk hebt. —
Qu- p eu riche, it est genéreux, al is h ij niet zeer
bemiddeld, hij is toch inild.
Qaolibet, m. Laffe woordspeling, platte dubbelzinnigheid, flaauwe, laffe scherts, gemeene grap,
gemeenplaats f. — 5 Quolibétier of Quolihétiste, m. Uitkramer in. van zulke quo//bets, schijn
Quolibétiquie, adj. Rijk aan-vernuft.—
woordspelingen, dubbelzienigheden, gemeenplaat
M.-sen,z.(trochad
-f-Quoquard, m. Mensch vol inbeelding, dwaze
Quote-part, f. Deel, aandeel n. (dat elk deelhebber naar verhouding bij te dragen or te ontvangen heeft): I1 a recu, pavé tapt pour sa qu-. hij
heeft zooveel voor zijn aandeel ontvangen, betaald.
tjeuotidien, ne, adj. Dagelijksch, van elken dag
(zelden gebruikt dan in de volgende uitdrukkingen):
Journal qu-, FeuiIle qu -ne, dageljksch. ver:sch21nend dagblad n. -- Fièvre qu -ne, alledaagse/me

-

RABAIS.
koorts f. --- Pain qu-, dagelijksch brood n. — (fig.
et fam.) C'est son pain qu-, dat is zijn dagel ksch
werk, dat is hij gewoon. dat is voor hem iets alledaagse/s. — S Quotidiennement, adv. Dage
-I- Qtiotidienneté, f. Het dagelijksch--lijks.—
zin, het dagel jksch verschijnen: La qu- dun journal.
Quotient, m. (pr. ko-cian) [Math.] Uitkomst f.,
antwoord op eene divisie of deeling, q u o t i e n t n.
QZuotité, f. ..4andeelsbedrag n., bepaalde som,
die ieders aandeel (quote-part) bedraagt. — Iinpót
de qu-, naar evenredige aandeelen bepaalde betasting f. — Qu- du eens, (in 't leenstelsel) bedrag,
beloop n. van den. leen- of gron.dc(jns; (in 't heden-'
daagsche kiesstelsel) bedrag van den census (vgl.
CENS). -- [Jur.] Légataire dune qu-, legataris
(vgl. LÉGATAIRE) van een zeker aandeel eener nalatenschap. Qu- disponil►le, indisponible, beschik
niet- beschikbaar gedeelte ri.
-bar,
Quottement, m. [Hort.] Wrijving, aanstooting der radertanden. -- Quotter, v. a. Wrijven,
aanstooten: Cette dent quotte, die tand stoot aan.

,

IL, n1. et f. (Un re, Une erne) Achttiende letter
van 't alphabet en veertiende der medeklinkers, de
R f. Le r (re) est une lettre liquide, de r is eene
vloeibare letter. — [De r op het einde der woorden wordt uitgesproken, behalve 1) in de in/in/tieven op er: aimer, chanter, danser, etc.; 2) in de
meerlettergrepi-ge woorden op ier, firer, cher en
ger: jardinier, Noirmoutier; foyer, Boyer; boucher, Roucher; Boulanger, Béranger, etc.; terwijl
zij in de eenlettergrepige woorden met die uitgangen geboord wordt: c hef , Cher, fier, Ger, Gers,
tiers, Thiers, enz.; zoo ook in de tweelettergrepige: Niger, Sugar, Euscher, Altier, e. a. — Alger,
waarin men vroeger de r deed hooren, wordt, sedert de naam dier stad zoo menigvuldig op de tong
der Franse/men komt, als Algé uitgesproken. — In
elken anderen uitgang wordt de r gehoord, behalve in monsieur en messieurs (z. die woorden), terwijl zij zich in sieur laat hooren. — De
eind-r der in/in/lieven op er kan in de deftige rede
en in dichtrnaat op den vooropstaanden klinker van
't volgende woord overgaan; doch in de omgangstaal zou dit gemaakt en belagchelijk klinken. De r
der adjectieven op er verbindt zich, ook in de beschaarde omgangstaal, met den vooropstaanden
klinker van 't volgende substantief: Un dernier
adieu, pr. un dernié-r-adieu. (Doch Ces derniers
adieux, pr. les dernié-z-adieux, omdat de bgekomen s ter verbinding voldoende is.) De substantieven op er daarentegen gedongen die verbinding niet:
L'e'.tranger est en fuite, pr. L'étrangé est. en fuite.
Ra, m. [Mus. mil.] Tromslag, zeer korte ro fel m.: Le pied gauche doit tomber avee le ra, de
linkervoet moet met den slag op den grond komen.
Rabâehage, m. (fam.) Het herkaauwen, het
noodeloos en vervelend herhalen van 't reeds gezegde, gezanik, gezeur n. — Rabâelter, v. n.
Herkaauwen, zaniken, zeuren, altijd op 't oude
terugkomen. — Somtijds als v. a.: R- cent fois la
même chose. -- fabàeherie, f., z. v. a. aABáCHAGE . — Rabàcheur , in., - ease, f adj. Herkaauwer, zaniker m., herkaauwsler, zanikster f.
— Ook als adj.: L'amour est r-, de liefde zegt

(CERELLE.
gaarne honderdmaal hetzelfde.
Rabaillet, in. [H. n.] Volks naam voor CRÉRabais, m. Afslag, aftrek m., vermindering f.
in prijs of waarde; [Coo.] korting f. voor gereede
of vervroegde betaling, r ab at n. R- des monnaies, waardevermindering der munten. — Vendre
au r-, teren verminderde prijzen verkoopes. -Livres vendus an r-, met korting of rabat ver
hoeken. Je garderai les marchandises gá--kochte
tées, mov ennant un r- de 20 pour cent, ik wil de
bedorvene koopwaren houden, mits tegen korting
van '20 ten honderd. Donner, Mettre un ouvrage
au r-, een werk hij a f bod toewijzen, aan den minst
inschrijvende aanbesteden. — (lig.) Mettre qn. au
r-, iemand te laag schatten, met minachting van
hem spreken. Prenez mes expressions au r-, trek

—

RABAISSE
van mijne uitdrukkingen wat af, neem ze niet ten
strengste op. z. ook CHABBON. — Rabaisse, e,
adj. (en part. passé van rabaisser): Mérite trop r-,
te laag gestelde verdienste f. —Rabaissement, m.
Pr-js- of waardevermindering f. — ( fig.) Verlaging,
laagschatting, geringschatting f.
Rabaisser, v. a. Lager plaatsen, lager stellen
of hangen, laten zakken, nederlaten; lager maken,
verlagen. R- un tableau, eene schilderij lager han
muur lager maken. — ( fig.)-gen.Rumr,
R- l'orgueil de qn., iemands hoogmoed fnuiken. te
keer gaan, vernéderen. R- la voix, zachter spreken. z. CAQUET. — R- son vol, lager vliegen; (fig.)
zijne uitgaven beperken; rnirder staatsie voeren;
minder aanspraak maken, de snaren lager stemmen.
— R- les impóts, les inonnaies, de belastingen
verminderen, de waarde der munten verlagen. —
(fig.) Verlagen, te laag schatten, verkleinen; ver
le mérite, les talents, de verdienste,-nedr:R
de talenten verkleinen, te laag schatten. L'égo sme
rabaisse l'homme, de zelfzucht vernedert, verlaagt
den inensch. Vous rabaissez trop sa marchandise,
gij veracht zijne waar te veel. -- R- les hanches
d'un cheval, de heupen van een paard nederbuigen. — [Rel.] Forméren, de borden of kartons
naar de grootte van 't boek haaks afsnijden. — SE
RABAISSER, v. pr. Zich verlagen, zich vernederen,
zich verootnwedi.gen. -- Elkander vernederen.
Raban, in. [Mar.] Raband In., bindsel n. R-s
d'envergure of de tétière, rabanden, waarmede 't
zeil aan de ra wordt geslagen. R- de croisure of
de pointure, rokbindsel. R- de pointure de ris,
steekbout m. R- de ferlage, beslagband m., beslag
f. R-s de sabords, poorttouwen n. pl., poort -sei.n
f. R-s de volde, koptouwen (dienende voor-sjoring
de sjorring der stukken tusschendeks) . R -s de pavillon, zuigers m. pl. van de vlag, vlagstropjes n.
pl. R-s de hamac scheerlijnen f. pl. van eene
hangraat. — [ Pêche] Blinde lijn f. — IRabaner,
Rarbanter, v. a. [Mai .] De rabanden vastmaken. R- une voile, een zeil aanslaan.
Rabat, m. Bef f., kraag m. (der geestelijken,
der regters); omgeslagen zoom of rand, op- of omslag m., r a b d t n. — [ Chas.] Chasse au r-, klop
[Corn.] ,-jagtf.;hezmndrv'twil.—
z. RABAIS — Jeu) Terugslag rn., z. QUILLE. -Rand m. van 't afdak eener kaatsbaan. — [ Tech.]
Driehoekig leder n. (aan 't smalle einde des orgel
Rij f., ritshout n. — Leemhoudend-blasg).
zand n. (in beddingen bij de belgische steengroeven).
— Slipaarde f., sljppoeder n. R- de couleur,
kl?urverzwakking f.
Rabateani, m. ]Tech.] Spatlap m., stuk vilt
ter bescherming tegen 't waterspatten van den
.4lijpsteen.
Rabatiste, In. Bef- of kraagdrager m.
Rabat-joie, n1. (fain.) Vreugdeverstoring f.;
brekespel. breekspel, vreugdverstoorder, vresigdbederver. Cesdeux garcons sont de vi ais rabat-joie,
die beide jongens zijn ware brekespellen. --- Ook
als adj.: Un père r-, een knorrepot, zjzegrirmm. —
Rabat-jour, m..vondschemering f.
Rabattage, m. [Corr.] Aftrek in., korting f.
z. RABAIS. — [ Tech.] Het noppen der wol.
t Rabatteranent, n1. [Corn.], z. v. a. RABAIS.
Rabattoire, Rabattoir, m. [Tech.] Lei.beitel m., leimes n. — Werktuig tot omklopping
van een' rand.
Rabattre, I). a. Nederslaan, doen nederdalen,
nederstrijken: Le vent rabat la furnée, de wind
slaat den rook neder. R- ses cheveux sur son front,
zijne haren over zijn voorhoofd nederstrijken. —
Afslaan, laten vallen, van prijs verminderen; aftrekken, afkorten : I1 rabattra beaucoup de ce
prix, lijf zal veel van dezen prijs laten vallen. Je
vons le rabati.rai sur votre compte. ik zal 't U op
uwe rekening afkorten, aftrekken. On lui rabattra
sela sur ses gages, men zal hem dit van zijn loon
afhouden. — ( fam.) R- de i'est.ime qu'on avait
pour qn., zone achting je(ens iemand verminderen. i
Je le croyais honnète homme, mais sit a fait cela,
j'en nabats la moitié of beaucoup, of j'en nabats
quinze, ik hield hem voor een' braven man, maar
als hij dat gedaan heeft, daalt hij diep, zeer diep
in mijne achting. — N'en vouloir rien r-, niets van
zijne aanspraken of repten willen laten varen. —
(Jïg.) R- (of Rabaisser) 1'orgueil de qn., z. RABAISSER. Les perdrix se sont rabattues dans cette
-

[
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pièce de blé, de patrijzen zijn weder in dat koren
Eensklaps van-veldnrgstk,valen.—
rigting veranderen of ornkeeren; (fig.) van gesprek
veranderen. Après divers mouvernents, ils se rebattirent sur ce corps d'armée, na verschillende
bewegingen wierpen zij zich eensklaps op dit legerkorps. Après avoir parlé de choses indifférentes,
it se rabattit sur la politique, na van onverschillige zaken gesproken te hebben, viel hij plotseling
op de staatszaken. —Zich met minder vergenoegen:
Il se rabattit a demander simplement ..., hij ver
zich niet alleen te verlangen ... — [Agrie.]-genod
R-- les ornières, les sillons, de wagensporen, de
voren vullen, effenen. R- la terre, den grond, de
aarde elfenen, gelijk maken. -- [Chas.] R- le gibier, het wild zamendrilven, eene klopjagt houden.
.—[Coutur., Taill.] Plat strijken (de naden, plooijen), plat persen. — (Loc. prov.), z. COUTUIIE, CAQUET. --- [Escr.] R- un coup, een' stoot afwenden,
a fpai'éren; (fig.) een gevaar afwenden. (fig.) R- les
coups, z. COUP. — j illan.] R- les courbettes, de
beide achterbeenen bij de boogsprongen te gelijk nederzetten. -- [Prat.] R- un defaut, een wegens
verstek uitgesproken vonnis opheffen. — [ Tech.]
Glad hameren- (bij metaalwerkers); plat kloppen,
uitkloppen; planéren, met den planeerbeitel effenen;
— den spijkerkop smeden. R- le bouton, den rand
van een' knoopvorrn schuin afdraaien. R- du fit
dor, gouddraad van de klos afwinden en over de
schijf laten gaan. R- les peau x , de geweekte hui
kalken of in achtereenvolgende kalkkuipen be--den
handelen. R- une couleur trop vive, eene te leven
of harde kleur verzachten, temperen.: - -dige
RABATTRE, v. n. Een' anderen weg inslaan: Près
de eet arbre vous rabattrez à droite, bij dien
boom moet gij regtsom slaan. --- [Chas.] Ce chien
rabat bien, die hond slaat goed aan. — L'oiseau
de proie rabat sur le gibier, de roofvogel schiet
op 't wild neder. -- [Maréch.] Gloeijend ijzer sineden. R- en premier, en second, met 3 man, met
4 man smeden. R- court, zoo snel mogelijk na den
voorslag slaan. — SE RABATTRE, v. pr. -Nederslaan; nedervallen; plat gestreken worden. La furnée
se rabat, de rook slaat neder. Les coutures se ra
de naden worden met-batenvrufochd,
een heet ijzer plat gestreken, geperst.
Rabatte, e, adj. (en part. passé van rabatIre): Couture r-e, geperste, plat gestreken naad m.
Fierté r-e , Orgueil r- , ge fnuitte , vernederde
fierheid f., hoogmoed m. -- [Bot.] Rameaux r-s,
Feuilles r-es, nederwaarts hangende takken m pl.,
bladeren n. pl. —Epée r-e, stompe degen m. (zonder
punt en snede). — Dames r -es„ bijzondere soort
van tiktak- of verkeerspel n.- .Rabattue, f. [Anc.
mar.] Vertuining f., gebroken gang n1. van 't halfdek, den bak en de kampanje. Lisses de r-, z.
LISSE. -- R ABATTUES , f . pl. [Constr. nay.] Gillingen f. pl.
Rabbin (als aangesproken of onmiddellijk door
een eigennaam met eene klinkletter voorop gevolgd:
Rabbi), ni. Joodsch leeraar of verklaarder der wet,
rabbijn m. -- Rabbinage , m. (doorgaans
iron.) Studie f. der rabbijnsche schriften. -- Rabbinat, n1. Waardigheid f. van rabbijn. — Rabbini€iue, adj. Rabbijnsch. Langue r-, rabbijnsche
taal f., het door de rabbijnen onngevornmde hebreeuwsch , inz. de wetenschappelijke schrijftaal
derjoodsche geleerden sedert de 1Oa° eeuw. Caractères r-s , ronde hebreeuwsche letters f. pl. —
Rabbinisme, m. Joodsche godsdienstleer f., .stelsel der rabbijnsche schri ftgelees'dheid, r a b b in í sm u s n. — Rabbiniste, m. Aanhanger der rabbijnsche leer f., jood, die den. talmud aanneemt, r a bb i n i e t m. (in onderscheiding van CARAITE).
Rabdoïde, adj. [Anat.] Staf- of roedevormig.
Suture r-, pijlnaad m.
Rabdologie, f. [Arit.h.] Staafjesrekenkunst f.,
de kunst om met benommerde staafjes, gelijk b. v.
die van den schotschen baron Napen (z. NAPER) te
rekenen, rhabdologie f. -- Rabdologique,
adj. De staafjesrekenkunst betre 'end, rh a b d o 1 Gg i s eh. -- Rabdoxnancie, f. Waarzegging uit
staven; ontdekking door middel van de wigchelroede van onder de aarde verborgen dingen, inz.
metaalertsen en bronnen, r h a b d o in a n t i e f. —
Rabdona ancien , ne, de stafwaarzeggerij betreffend, rhabdomántisch. -- Rabdoniant,in
Slafwaarzeg ier, waarzegger riet de wigchelroede.

o

---

RABE

Babe, f. [Bot.] Ever'wor"tel iii. niet bladeren
van beerenklaauw; wilde artisjok I.
ftabètir, V. a. Verdierlijken, dom, stomp in(t- 1
ken, !lelijk aan een redeloos dier maken. — RABE- 1
TIR, V. n., SE R_ABETIR , V. pr. Dom, verdierlijkt
worden. — Het part. passé is ook adj.: Enfant ra
verstompt kind n. -ibët, I
Rabette, f. [Bot.], in sommige streken z. V. a.
N.1VETTE, r:\VET en RAVE. — Raapolie f.
Rabiata, in. [Mar.] Grondsop n. in de kit,
waaruit de brandewijn enz. is rondgedeeld. —
Rabiaater, v. n. [Mai.] Het grondsop uitdrinken.
Rabine, f. [Tort.] Soort van peer I.
flabiolle of flabioeile, f. [Rot.] , z. v. a.

4:0011-RAVE, CHOU-N
NAVET.

Rabigite, wij. [Méd.] Aan razernf[j grenzend,
'uit azernij ontstaan.
able, ni. Ruggestuk n. (vaneen' haas, konijn,
enz.). --- (iron.) Avoir Ie r- épais, een' breden,
fit ikkt,i, stevigen rug hebben. — [Tech.] Ovenoer
stok, vuurhaak, krabber in. (bij bakkers e. a );
kalkklouw, kalintok (der kalkbranders). — Giet
nl. (der orgelmalsers, loodgieters). — [Mar.]-vorm
Kesp f., buikstick n. — Ráblé, e, Iàblui, e,
dj Dik, breed van rug. — (iron.) floinme Bien
r-, breedscbouderige, vierkante kerel m. — Rábier, v. a. [Tech.] Het ovenvuur met den roer
omroeren, schikken. — Het gebrande gips van-hak
(e ingc nengde, kolen zuiveren. — )tablot, m.
(rerklty. van rable) Kleine ovenroerstok m.— Ha-

blua, e, Z. R1BLÉ.

abkire, f. J Coustr. nay.] Sponning, spong f.,
firiehoekige groef van- de kiel en stevens. — Het
aan, den 'maststander te veel gelaten hout.
-E- Rabobeliner, Rabobiner, v. n. Slordig

oplappen of opknappen.

Rabolane, f. [El. n.] Wit hazelhoen m.
Rabonnir, V. a. Biter maken. Les bonnes
caves ral,onnissent ie vin. de goede kelders maken

den wijn beter

.

— RABONMR, v.

n.,

SE RABONNIR,

V. pr. Beter worden: Le vin (se) ral)onnit en bou-

teilles, de wijn wordt beter in flesschen
Raborder, v. a. [Mar.] : R- un vaisseau, een
schip andermaal enteren. — [Constr. nay.] .bene
plank omkeeren, voor iets anders gebruiken.
R abot, m. [Tech.] Schaaf, blokschaaf f. Le
fu€t. cru r-, het hout, huis of blok van de schaaf.

Le ciseau du r- , de schaafbeitel. La Iumière
tlu r-, de insnede , het gat of de bek van de
schaaf. R- plat, plat- of vlakschaaf. R- rond, geefschaaf. R- incline, boorschaaf f. R- debout, steile

hoorschaaf. R- cannelé, ílenté, uitgeholde, getande

.steil - boorschaaf. R- cintré, boog- of toonschaaf; hob-

iaelaar m. R- bouvet, z. BOUVET. Ce r- ne morel

paas, die schaaf bijt niet, heeft geen bit. — R- à
baguette, laadstokschaaf. R- b cainon, loopschaaf.

— (fig. et fam.) Passer le r- sur son ouvrage, een
ww„er'k beschaven, verbéteren. — [Tech. ] Kalkkloet m.
(der metselaars); — roerstok m., z. v. a. RaBLE ;

— houten schoffel m. (der tuiniers, graandorschers
C. a.); -- polijsthout n. (der marmerbewerkers); —
kruidhark f. (der buskruidmakers) _ — R- de, dia mant, glazenmakers en spiegelmakers diamant m.
-- [Pêche] Plonsstok m. (om de visch. op te jagen).
— Rabotage, m. Het schaven, schaafwerk n.Haboter, V. a. Schaven, glad schaven, opschaeen; `)ui a raboté eet ais? wie heeft deze plank
geschaafd? — (ftp.) R- un ouvrage, een werk beschaven, het nazien en verbéleren. — [March.]
Den paardenhoef a fvjjlen. — Het part. passé is ook
adj.: Planche rabotée, geschaafde plank f: — Ra J oteiir, m. Schaver m. — Rabotense, f. [I3.n.]
Hobbelige schildpad f.; — soort van stekelrog m.-

Raboteiix, ease, adj. hobbelig, one/Jeu, ruw,

ongelijk, ongeschaafd: Des ais r-, ruwe, oneffen
deeles of planken f. pl. Bois r-, knoestig hout n.Chemin, Pays r-, hobbelige weg m., oneffen land n.
— (fig.) St le r-, onbeschaafde, ruwe stíj - m. Phrase
c-ease, slecht gebouwde zin m. — Habotier, m.
[Tech.] Tafel f. met groeven voor de muntplaatjes.
Rabonigrir, V. n. [Hort., Eaux et for.] 1Viet
tot verei^rchten wasdom of groei komen, onderblijren, kwijnen: Les grandes gelées font r- Ie jeune
boos, de sterke vorst doet het jonge hout onderblzjren. — SE RABOUGIUR, v. pr. In den wasdom belet
worden, niet wel tieren of voortkomen.— Het part.
passé is oole adj.: Fruit raliougri, onrlergeblevere
rruch.t f. — (fig. et fain.) Un petit homme r-, een

RACCOTJRCI.
klein en inisrriaakt ventje, een onderbljjvertje ti. -[Mar ] Enibarcation r-e, slecht getimmerde sloep f.
— Habougrisseinent, m. Het onderblijven der
gewassen.
(per
nl.
Haboalllère, f [Chas.] Konijnenhol of -leH abou gilin, m. [Mus.] Driesnarige guitar f.
der Hottentotten.
Raboiter, Rabolitelir , beter REBOUTER
>

REBOUTEOR.

Haboiitir, V. a. (pop.) Stukken aaneen zetten,

verstellen. (ling doorhalen.
Habragiler, v. a. [Mar.] De loos bij herhaRabroiler, V. a. Toegraauwen, toesnaauwen,
bits bejégenen. 11 rabroue tout Ie monde, hij graauwt
iedereen toe. — Habroilenr, in., -enise, f.

Af- of toegr aauwer in., -graauwster f.
Rabatinade, f. Geestige trek of zet in den
trant van Busse-Rabutin (een onzedelijk schrijver
der 17áe eeuw).
Habuze, f. [Vétér.] Soort van schapeziekte.
Ravage, in. [Mar.] Rak n. R- de miscine, de
grand hunier, de perrocluet, fokke-, groot marse-,
bramrak. Ràtard de r-, rakketros in. Le racambeau eient lieu de r-, de kluiverbeugel dient tot
rak. z. ook POTTIME.

Racahotit, m. (pr. ra -ca-oll) [Corn.] Mengsel n. van verschillende zetmeelsoorten, met vanille
gekruid, arabische r a e a h o u t m.
Hacaille, f. Janhagel, gespuis, graauw, gepeupel, klompen-regiment, gemeen volk n. -- (fin. et
fam.) Uitschot n., bedorven of slechte waar f wrak
of slecht goed n.
Hacanibeati,m. [Mar.] Kluiverring, - beugel m.
R- de vergue, rakring. 11- des vergues de perroquet, pardoenbeugel, ring m. voor de bramra.
nacanette, f. [Chas.] Jagerswoord voor SAR CELI.E. (in Guyana.
.Racarier, m. [Bot.] Soort van amandelboom m.
Raceastiliage, m. [Mar ] Herstelling, ver
verschansing.
-nieuwgdr
t Raccoiser, V. a. Doen bedaren, stillen.
Raccontmodage, m. Het verstellen; het lappen, oplappen ; verstelwerk, lapwerk n.; — , loon
daarvoor, verstelloon n. — HaccoinLuode, e,
cidj. (en part. passé van raccommoder): Habit r-,
verstelde rok m. — Haccom nodeinent, in.
Verzoening, bevrediging , Herstelling f. van eene
vriendschapsbreuk. J'ai beaucoup contribué, tra
leur r-, ik heb veel toegebragt , gewerkt-vailé
aan hunne verzoening. — Raecomnioder,v. a.
Herstellen, ver'béteren, opknappen, in orde brengen,
weder goed maken, verstellen, vermaken, lappen:
R- une muraille , un plancher, een' muur, een'
vloer herstellen. R- un habit, des souliers, een
kleed verstellen, schoenen lappen. — Elle raccommode ses cheveux, zij brengt keur haar in orde—
(fig.) Verbéteren, weder goed maken; hereenigen,
verzoenen. Vous aurez de la peine á r- ses affaires,
gij zult moeite hebben om zone zaken te herstellen . Pour r- vette affaire, it faut du temps, om
deze zaak weder goed te maken, is tijd noodiq. —
R- deux antis brouillés , twee in onmin levende
vrienden niet malkander verzoenen — SE RACCOM MODER, v. pr. Hersteld, versteld, gelapt worden.—
Zich verzoenen, een geschil bijleggen. Le sari et
la femme se soot rascommodes (riconciliés), de
man en de vrouw hebben zich verzoend. — Raeeommodennr, m.. -ease, f. Versteller, lapper,
opknapper m., verstelster, stopster I.
Raccord, Raecor dement, in. [Tech.] Ver
verband brengen-enig,zamvof.hetin
van twee ongelijkvormige voorwerpen , van twee
gebouwen of gedeelten daarvan, van twee ongelijke
terreinen of spoorwegen, van twee buizen van ver
dikte, van nieuw met oud schilderwerk,-schilend
enz. — Raceorder, v. a. Zulk een verband te
weeg brengen, het ongelijkvormige of verschillende
in behoorlijke zajnensternming brengen. — [Mus.]
Een speeltuig op nieuw stemmen. - (fig.) R- (I,i.ever Raccorninoder) deux personnes brouillées, twee
oneenige nienschen met elkander verzoenen.
Raecouplement, in. 1.Veder-zamenkoppeling f.
— Raccoupier, v. a. Weder zamenkoppelen of
paarsgews vereenigen. R- les chiens, de honden
weer zamenkoppelen.
Raecoiirei, e, adj. (en part. passé van rae! courcir): Manteau r-, korter gemaakte, ingekorte
mantel m. Tours r-s, gekorte dagen m. pl. — Ta.

RACCOTJRCIR

-

RACHETER.
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bleau r- de 1'histoire, beknopt tafereel, hort be- (américaine), hi-one (malaisienne), noire océanegrip n., schets I. der geschiedenis. — Taille r-e, te africaine), de 5 menschenrassen, liet blanke, gele.
kort lijf n. ---[Bias.] Pièce r-e (of alésée), verkort roode, bruine en zwarte ras. — Cheval de bonne
stuk n. (dat geen' der schildranden raakt). — A r-, of absol. Cheval de r-, paard van goed ras, vol
paard, raspaard m. li-s de chiens, de brebis,-bloed
tiras r- , met alle kracht: 11 lui donna un coup
d'épée à bras r-, hij gaf hem een' degensteek met honden-, schapenrassen. — Ook van eene bi zondere
volle kracht . — RACCOURCI , m. [Peint.] Verkorting, klasse van menschen gezegd: La r- des savants, de
inkorting f. (bij 't perspectief). — (fig_) Cet homme geleerden, 't geslacht der geleerden. La r- des péest un r- de la misère humaine, die man is een dants est insupportable, het ras der pedanten of
kort begrip der menschelijke ellende. — EN RAC- waanwijzen is onuitstaanbaar, de pedanten zijn
couacI , loc. adv. Verkort, als verkort: Dans une een onverdra(Jelijk slag van menschen. — (poét.)
tête vue de f ace , la largeur des oreilles s'aperc oit La r- future, Les r-s futures of It venir, de nakoen r-, bij een van voren gezien hoofd doet zich de melingschap, de volgende geslachten. La r- mortelle,
breedte der ooien verkort voor. — (fig.) In het kort, humaine , het mensch!)om , het mertscheljk ge
Méchante r-, Méchante petite 1 -slach-t.—(fn)
beknopt, met weinig woorden: Je vous ai dit le
fait en •-. — laccourcir, v. a. Verkorten, (van kinderen sprekend), ondeugend, stout, lastig
korter maken, afkorten, bekorten, inkorten. R- on volkje of goedje. Cet peíites r-s-Ili font on bruit
habit, eenen role korter maken, inkorten. R- un perpétuel, dat kleine goed maakt een eeuwigdurend
,discours, eene rede verkorten. R- les bras, den leven. — (fig.) R- de vipères, addergebroed n., ge
ontaarde, zeer slechte menschen; (in de Scihrift)-hel
arm intrekken. — R- son cliemin, zijnen weg bekorten. — [Man.] R.- les étriers, de stijgbeugels in- pharizein. — (Prov.), z . CHASSER (v. n.).
Racéniate , m. [Claim.], z. V. a. PARATA.Pikorten. R- les demi-voltes, de halve vollen gaauwei maken. — R- un cheval, een paard korter TRATE. — Raeémeux, eu se, Racéai ifère,
houden, den teugel inhouden. — (fig.) R- les moyens Jacémiflore, adj. [Bot.] Met druif- of tros ige bloemen. — Raeéiniforimme, adj. [Bot.]
de qu., iemands middelen, vermoren doen afnemen.
— RACCOURCIR, V. n., SE RACCOURCIR, V. lor. Kor - Wrrul^i vetrosvormig. — R acémique, adj. [Chico. ] ,
Ier worden, korten: Les jours (se) raccourcis- z. V. U. PARATARTRIQUE.
Racer, v. n. [Oisel.] Jongen uitbroeijein, dire
sent, commencent à (se) r-, de dagen korten, beginnen te korten. — Étoffe qui (se) raccourcit au volkomen van dezelfde soort zijn.
Rachalaindage, in. Weder-beklanting f. —
blanchissage, stof, die bij 't wasschee krimpt. —
Rachalaiicler, v. n. Weder beplanten: R- one
Se r-, zich kleiner of korter maken, ineen duiken,
het lichaam zamentrekken. — Raccoiircisse- boutique, eenera winkel weder beklant maken. -meant, in. Verkorting , inkorting f., let korter SE RACHALANVER, v. pr°. Weder beklant worden.
— Het part. passe' is ook adj.: Boutique rachalanmaken.
5 Raccoarir, v. ra. Komen terugloopen.
dée . op nieuw 'e tante winkel m.
ït teeours, in. [Corn.] Krimping, inkrimping f.
Rachat, in. Herkoop, weder- of terurlkoop m..
oping t.
wederkooping; — aflossing, lossing; vrijko
(van slecht gemaakt laken).
t Raccontrement, in. liet verstellen, ver
Vendre à la faculté (of h pacte) de rachat of (te
f. — -- Raccoiitrer, v. a. Verstellen.-steling réméré, op wederinkoop, op regt van naasting ver
Faire r- un habit, een rok laten verstellen. -R- dune rente, afkoop m., lossing f.-kopen.
Iaccoutreur, m., ease, f. Versteller, oplap - eener rente. — Le r- des captifs, de los- of vrij;
per m., verstelster, lapster f.
kooppeg der gevangenen. — [Féoil.] R- abound of
,

Itaceoutu mmer (se), v. pr. (fans.) Zich weder

.aanwennen.

Raceroe, ni. [Jeu] Geluksstoot in. (couple r-),
fortuinlijke stoot, slag, worp n:. enz., (fam.) beest n.
— PAR RACCROC, toe. adv. Bij toeval, bij geluk,

zonder het te willen. — faeerocher, v. a. Op
nieuw aanhaken, weder op- of aanhangen: R- on
tableau, eene schilderij weer ophangen. — (fig. et
fam.) Wederkrijgen, terugvinden, achterhalen: II
m'était échappé, mais je l'ai raccroché, hij was
mij ontsnapt, maar ik heb hem achterhaald, weder
Aanhalen (gelijk veile vrouwen de-gekrn.—
voorbijgangers doen): Les filles publiques raccrochent les passants, de meisjes van pleizier• halen
de voorbijgangers aan . — RACCROCHER , V. n. [Jeu]
Een geluksstoot (een beest) maken. — SE RACCROC'HER , V. pr. Weder aangehaakt of opgehangen
worden. — (fig. et fam.) I1 s'est. raccroché au service, hij heeft op nieuw dienst genomen (als soldaat). — Se r- h qc., zich aan iets vastklemmen,
iets aangrepen (om zich te redden). Il se serait
noyé, s'il ne s'était raccroché it cette branche, hij
zou verdronken zijn, zoo 1 fl zich niet aan dezen
tak had vastgeklemd. Quand on le presse, it se raccroche à des prétextes, wanneer men bij hem aan
behelpt hij zich met uitvlugten. --- (fig. et-dringt,
fam.) Jan den eenen kant terugwinnen, wat men
aan den anderen verloren had: II avaait peu réussi
dans la peinture, mais it s'est raccroché au commerce des tableaux, met het schilderen ging 't hem
niet best, maar door den handel in schilderijen is
hij er weer bovenop gekomen. — Se r- h qn., de
oude betrekking met iemand weder aanknoopen. -Racerocheur, m. [Jeu] (fam.) Fortuinlijk speter (inz. op 't biljart), geluksstootenmaker, beesten
— Raccrocheuse, f. Veil meisje n.,-maker.
dat de voorbijgangers aanhaalt en binnen lokt.
Race, f. Geslacht n., stam m., afkomst f.,
ras n.; — aard ni., slag n., soort f. (van menschen
en dieren). Les trois r-s des rois de France, de
Arie stammen (stamhuizen) der fransche koningen.
C'est one r- éteinte, 't is een uitgestorven• geslacht. De r- juive, van joodsche afkomst. -- (fain.)
11 est de bonne race, hij is van goed ras, goed van
aard. — [H. n ] Les cinq r-s d'hommes, la rblanche (européenne), jaune (asiatique), rouge

arneté, eens voor' altijd bedongen of vastgestelde
,

leencijns m.

%'ache, f. [Tech.] Passei , schrap, lijn, rits f.,
merk n. olp een te bewerken stuk hout, vat, enz.
— [Mar.] Droes in. van pik, teer of olie, gronde
,

sop n. — [Mid.], z. v. a. TEIGNE. -- [Vdtel'.],
z. V. a. CLAVEAU. (king f.

Raehéomyélite, f. [itléd.] IiuggernergsontsteRaeher, V. U. [Tech.] fitsen , afschrappen,
lijnen (het te bewerken hout, een vat, enz.). —
[Brod.] R- une broderie, een borduurwerk niet
kleine evenredige punten sluiten
Rachetable , adj. Wederkoopbaar, afkoopbaar, aflosbaar. — Racheter, v. a. liet verkochte
terugkoopen . wederinkoopen ; 'iets van dezelfde

soort kooien , als hetgeen mei verkocht, van de

hand gedaan of verloren heeft. R- un cheval vendu,
een verkocht paard terugkoopen. On m'avait pris
ce livre, j'en ai racheté un autre exemplaire, men
had mij dit boek ontnomen, ik heb er weder een
ander exemplaar van gekocht. -- Vrij- of los/coopen: R- des prisonniers, gevangenen vrij- of lasknopen. — Jésus Christ a racheté le genre humain par son sang, . 1. Ch. heeft het menschelgk
geslacht door zijn bloed verlost, vrggekoclit. —
Goed maken, doen, opwegen, doen- door de vingers
zien of vergeven: Un bon coeur rachète beaueoup
de défauts, een goed hart doet vele gebreken verschoonen, vergeven, over 't hoofd of door de vingers zien. R- ses péchés par l'aumóne, zijne zon den door aalmoezen uitdelgen. -- [Arch., Constr.]
Verbéteren, verhelpen, eene onregelmatigheid, een'
wanstand verhelpen , niet in 't cog doen loope .
Twee gewelven van verschillende soort verbinden
en doen zamenstemmen (z. v. a. RACCORDEII) . — SE
RACHETER, V. pr. Teruggekocht worden. — Zich,
vrij- of loskooien (van slavernij, van plundering,
enz.); zich uitkoopen (van eene belasting, een' tol,
een' dwangpligt, enz.) . — Vergoed of opgewogen
worden: Cette petite perte se rachète par bien des
avantages, dit kleine verlies wordt door vele voordeden vergoed. — Aflossen. afkoopgin, afdoen: Rune rente, eene rente aflossen, afkoopes. — Het
part. passé is ook adj.: Propriété rachetée a perte, met verlies teruggekochte eigendom m. — Rente

r-e, afgeloste, uitgekochte rente f. — irrégularité
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de terrain r-e par une rampe, ongelijkheid van
terrein, door eene zachte c;looijing verholpen.
Racheux, ease, adj. [Tech.] Knoestig, vezelig , 7noei eljk te polij sten: Du Bois r-. — [Méd.],
z. v. a. TEIGNEUX.
R.aeheva ge, Racheveinent, n1 . [Tech.]
liet afwerken, voleindigen van een of ander werk.
— RACEIEVEMEN'i, m. Laatste indompeling f., laatste talklaag f. der getrokken kaarsen. — Raehever, V. a. [Tech.j De laatste hand aan een stuk
werk leggen, voltooijen, afwerken. — De smeer kaarsen voor de laatste maal indompelen. — Ra cheveur, m., -esse, f. [Tech.] gifwerker m.,
afwerkster f.
Rachiall;ie, f. [Méd.] Rurlgegraatspijn f.; —
(weleer ookk) schilderskolijk n. — Raehialgique, adj. Die Frijn betre/Tend. -- Rachialgite,f.
[Méd.] liur;gernerg sontstehing f. — Raehidien,
ne, in. [Anat.] adj. Tot de ruggegraat behoorend:
Canal r-, ruggegraatskanaal, wervelkanaal n. Nerfs
1 -s, ruggemerrszenuwen f. pl. Trous r-s, weivel gaten n. pl., zrldelingsche openingen tusschen ieder
paar der 24 wervelbogen, door welke de ruggemergszenuwen zich. buiten het wervelkanaal begeven. — Raehis, m. (pr. ra -cliice) [Anat.] Rugc;egraat f. — ]Bot.] Middelas f. der grasaren. —
Raehisagre, f. [Méd.] Jichtige ruggepijn, ruggegraatsjicht f. — Rachitique, adj. Aan engel
ziekte lijdend, r h a c h i t i. sc h. — [Agree]-sclhe
Blé r-, brandig koren n.— Rachitis (pr. —lice),
Raehitisiné, m. ( Anat. , Méd. ] Kromming
van de ruggegraat ; engelsche ziekte f. •-- 1RACHITIS.ME, m. [Agric.] Brand, roest ni. in 't koren.achi l r zne, r ^ . [An, ' I %f'e-rktuig n. tot openinq van ale ruggo }maatslwlte.
Rachose, f. (pr ch=k), it achosis , m.
(pr. ra-ho-zice) Slapheid van den balzak.
Racinage, m. [Tech.] elfkooksel van de wortels, de schors, de bladeren, enz. (les noteboorns voor
de verwerf. -- Wortel- of takvormige figuren f.
pl., olie de boekbinders op de lederen banden weten
voort te brengen. -- [Bot.] Het wortelvatten.
Raciaal , in. [Arch.] Urond'balk, legger m.,
slijk- of stikhout n., kesp f. Les acinaux dune
écluse, de leggers, slik- of kloosterhouten, zwol pen f. pl. eener sluis.
Racine, f. [Bot.] Wortel n). R- d'un arbre.
dune Plante, wortel van een boom, van eene plant.
R- tibreuse, fasciculée, fusi i'orme, vézelige, bundel vorinige, spilvormige wortel. z. ook BULBEUX, CHEVELU . R- perpenpidulaire, pivotante, loodregt in
den grond dringende wortel, hartwortel in. — Bij
uitbreiding: Plant, welker wortel alleen eetbaar is:
Les betteraves, les navels, les carottes sont des
r-s, de beeten, rapen en penen (wortelen) zijn wortels. — Bois de r-, wortelhout n., hout van den
wortel. Meuble de r-, meubel van wortelhout. —
[Anat.] R- des dents, des clleveux, des ongles,
wortel der tanden, der haren, der nagelen.— [Chir.]
R- d'un cancer, dun polype, d'un cos, wortel van
een kankergezwel, van een polyp of vleeschuitwas,
van een' likdoorn. — Wortel, grond, oorsprong m.,
bron f., uitgangspunt n. La vertu a poussé de
profondes r-s dans son coeur, de deugd heeft in
zijn hart diepe wortelen geschoten. L'ivrognerie
est la r- de tous ses maux, de dronkenschap is de
oorsprong, de grond van al zijne rampen.— [Algèb.,
Arith.] Wortel , magtswor tel, een der gelijke factors, waaruit eene naart ontstaat. z. CARRÉ (adj.),
CUBIQUE, EXTRACTION. — [Asti.] Tijdstip of oogenblik n., van 't welk men de bewegingen der planeten begint te rekenen. — (Bot.) B- d'abondance of
de dinette, z. V. a. RETTERAVE. R- d ' Amérique of
Mabouia, rn a. b o u i a, z. n1 ABOUTA. R.- du B résil,
z. V. a. PAREIRE. R- de Charcis, de Drak, des Philippines, z. V. a. CONTIIAYERVA. R- de Chine, z.v.a.
SQUINE. R- de dictanle, de dictame blanc,, z. v. a.
D1CTAIIIE, FRAXINELLE. R- deuce, z. v. a. REGLISSE.
.

RADE.
takvormige figuren op den band der boeken. aan
wortelsap verwen..-breng.—Mtwolvf
Racinier, m. [Bot.] Soort van bladzwam f.
Rack, m., z. v. a. ARAC.

Ràelage, m. [Eaux et for.] Uitdunning f.
van 't hakhout, dat men niet dan om de 11 of 15
jaar wil vellen. Fagot de r-, bos m dun rijshout.
— Ráele, f. [Man.] , z. v. a. GRATTE. — [Bot.]
Klit-, kleefgras n. — [Tech.] Strijkbord a. der
steenvormers. — Ráele-boyau, m., z. onder RdCLER . — Raelée, f. (Trop.) Dragt f. slagen, pak n.
slaag. — [Agric.] Ligte omwerking van den grond
renet de hak. — Racier, v. a. Afschrappen, afkrabben: R- le parchemin, les peau:, les ongles,
het per•karnent, de huiden, de nagels afschrappen.
—Li- les bois, het hakhout dunnen (vql . RáGLAGE).
— [Corn.] R- une menure de grain, eene maat vol
graan met den strijkstok afstrijken. — (fig. et fam.)
Ce vin raele Ie gorier, les bovaux, die wijn brandt
in de keel, veroorzaakt pijn in 't lijf. — I1 radje
Ie boyrau, C'est un rácle-boyau, of (absol.) 11 ne
fait que r-, hij krast op de viool, hij is een slecht
vioolspeler. — Ràelerie, f. Het krassen, slecht
bespelen van een snarenspeeltuig, slechte mui k f.;
troep m. slechte muzikanten. — Raclenr , ni.
Krasser, zager , slecht vioolspeler m. — BAcloir, in. [Tech.] Schrapper, krabber m., schaaf
ijzer, schaafmes ij. — Ráeioire, f. [Corn.] Strijk stok nn., wacrinede de opgevulde maat wordt afgestreken. -- Raelon, in. [Agric.] Mest n. uit
vergaan gras; — straatvuilnis f. — Ràelure, f.
Afschrapsel, afkrabsel n., spanen f. pl.
Racolage, in. Het we; ven, ronselen; werver'sbedrijf n. — Racoler, v. a. Werven, ronselen,
zielverkoopen. — (fig. et fam .) II tache de r- qn.
qui écoute ses vers, h ij zoekt iemand aan te klant- pen, die zijne verzen wil aanhoor^en. — lL ucoleur, in. Werver, zielverkooper, ronselaar rn.
4- Racontage, in. Gesnap; vertelseltje n. voos
de grap; kleine kwaadspreker] f.
Raconter, V. cr. Verhalen, vertellen; R- une
histoire, ses aventures, eerie geschiedenis, zijne lotgevallen verhalen. -- (absol.) Il raconte an vrai,
hij vertelt naar waarheid. (fam.) I1 en a naconté
bigin long, hij heeft daar lang en breed van verrteld. — SE RACONTER, V. pr. Verteld worden, zich
laten vertellen: De telles choses ne se racontent
pas devant les enfants, zulke dingen vertelt men
niet waar kinderen b ij zijn. — Het part. passé is
ook adj.: Choses cent foss racontées, honderdnnaal
vertelde dingen. —Raconteur, in. , -ease ,f. (fain.)
Verhaler, verteller m., verhaalster, vertelster f.
Racornir, v. a. Hard als hoorn maken; versclsi'oefjen, taai en hard maken. Le toucher du
violon racornit l'extrémité des doigts, het bespelen
der viool maakt de vingertoppen hoornacht-irl. Le
feu a racorni vette viande, het vuur heeft dat
vleescih verschroeid, taai en hard gemaakt. — SE
RACORNIR, V. pr. Taai en hard worden La viande
se racornit (i force de cuire, het vleesch wordtdoor
te sterk en lang koken taai en hard. -- Het part.
passé is ook adj.: Cuir racorni verschr oeid, opgekrompen leder ri. — ( ('ain.) Sa goutte le tient tout
F-, zijne jicht doet leem ineen krimpen, doet hem
kleiner schijnen, dan hij is. — Racornissement, in. Opkrimping, schroeijing f., het hooi'nachtig of hard en taai worden.
-

,

:

,

Racose, f., z. v. a. RACHOSE.

Racque, m. Druivenmoêr f. ter bereiding van

kopergroen.

Racquérir, V. a. Herkrijgen, wederbekoinen.
-- Racquis, e, adj. (en part. passé van racquérir): Chose r-e aver peine, ?net moeite herkregen zaak f.

Racquit, m. [Jeu] Het terugwinnen, het herwinnen van al 't verlorene. — Racquitter, v. a.
Het verlorene doen terugwinnen: U ne seconde
partie 1'a racquitté, eene tweede party heeft hem
R- de femme battue, z. v. a. TAMINIER common. 't verlor ene doen terugwinnen. — SE RACQUITTER,
R- de Florence of d'iris, z. iaen. R- de peste, pes- V. pr. Het verlore ?e terugwinnen: Essayez de vous
tilentie- wortel m. R- de Rhodes, rozewortel, roos - r-, tracht uw verlies weder terug te winrcen. —
geurige smeerwortel. R- de safran,kurkunnca-wor- (bij uitbreiding) Zijne schade inhalen: 1l peril dans
tel. R- salivaire, z. PYIIÉT HRE. R- vierge,' z. ce marché, mais it saura se r-, hij verliest bij
TAM1NIER. -- [Gram.] Grondwoord, wortelwoord, dezen koop, maar hij zal zijne schade wel weten
stamwoord n.
(wortel der planten. in te halen.
Rade, f. [Mar.] Reede, ree f. Rade close, ouverte
Racineau, rn. [ [t ort.] Stekpaaltje n. bi den
Raciner, V. Si. [Bot.] Wortel schieten, wor- (of foraine), sure, besloten, open (of onbeschutte),
tel rotten. — RAC INER , v. a. [Tech.] Wortel- of j veilige rede. Mettre en r-, (uit de haven) op de

---

RAI)EATI

reede brengen ot' gaan. M)Mlouiller en rade de Toulon, ter reede van Toulon ten anker komen. Etre
en grande, en petite r-, op verren afstand, ligt
b- den wal op de reede liggen.
Kadeaai, m. [Mar., iay.] Vlot, houtvlot n.
(train de bois). -- Vlot, werkvlot n. (om aan de
schepen, de kaaien enz. te werken). — Vlot tot
overvoering van menschen, paarden enz. over de rivieren, overvaartvlot of - schouw f. R- de sauvetage,
R- sauveur, reddingvlot. R- de fortune, redding
n. der schipbreukelingen. R- plongeur, sleepvlot.-vlot
Kader, V. a. [Corn], z. v. a. II iCLER. —
Constr.] Een steen- of marmerblok met den beitel
verdeelen, door er van onder en van boven twee
groeven in te maken. — RADER, v. a. [Mar.] : Run navire, een schip op de reede brengen of leggen.
Rade!Ir, m. Korenmeter, zoutmeter enz., die
de maat afstrijkt.
-. Radi able, adj. Van de lijst der emigranten
of uitgewékenen te strijken: Celui -ci nest point
rr-, deze (emigrant) kan niet van de lijst gestreken
worden. — [Tech.] Gesteelde plank f. derzeepzieders.
I4adiaire, adj. Straalvormig -- RADIAIRES , m.
pl. [H. n.] Straaldieren n. pl — RADIA!RE , f. [Bot.] ,
z. v. a. ASTRAINCE.
Radial, e, adj. [Anat.] Het spaakbeen (radius)
betreffend. Muscles radiaux, of als subst. RAD1AUX, nl. pl. Spaakbeenspieren f. pl. — [Ant.]
Couronne r-e of radiée, straalkroon f. — [Math.]
Courbes r-es, kromme lijnen f. pl., welker ordonnaten als stralen uit één middelpunt loopgin, -Radiant, e, adj. [Didact.] Stralend, afstralend;
stralen terurykciatsend: Chaleur r-e, stralende
warmte l`. -- Ra4iatiflore, adj. [Bot.? Met
straalbloemen. — k adiatiformmme, adj. Lot.]
.Straalvorinig. — .Radiation, t'. [Phys.] Straling,
of-, uitstraling, straalwerping f. -- [Prat., Fin.]
Doorhaling, doorstrijki:ng, doorschrapping, rooijéring f. (vara een' rekenpost enz.);--- streep of schrap f.,
waarmede de doorhaling geschiedt. -- Cet électeur
Bemande sa r-, die kiezer verlannt (van de lijst
der kiezers) geschra p t te worden.
Radical, e, adj. [Bot.] Tot den wortel behoorend, van den wortel uitgaand: Feuilles r-es, wortelbladeren n. pl. — [Algèb.] Signe r-, wortelleeken n.
(d ). Quantité r-e, wortelgrootheid f. — [Chin,.]
Principe r- , z. RADICAL m. — [Gram.] Terme r- ,
wortelwoord n. Lettres r-es, wortelletters f. pl.
-- [Jur.] Nulleté r-e, volstrekte nieligheid f. (die
niet opgeheven kan worden). — [Méd.] Cure, Guérison r-e, grondige, volkomen, r a d i k a 1 e genezing.
Vice r-, aangeboren, aangeërfd vochtbederf n. ; (fig.)
ingewortelde ondeugd f. -- [Pout.) De radicalen
of het radicalismus betreffend (z . RADICAL, RADI CALIS UE). (Plur. m. radicaux .) — RADICAL M.
[Chico.] Grondstof f. der zuren, radikaal n. (vgl.
.

.

,

BASE). — [Gram.] R- d'un mot, woordstam m.. on-

veranderli^k gedeelte van een woord (in tegenstelling
met de verschillende uit ;fangen, die het hebben kan).
— [Polst.] Aanhanger m. der volkspartij (in Engeland, Frankrijk en elders), die eerie algeheele,
grondige demokratische verandering of hervorming
van de staatsregeling en de wetten verlangt,
verlangt, r aden
dikaal m. — Hadiealement, adv.
in
't
der
zaak, oor
grond,
beginsel, in 't wezen
natuur. Guerir r- une maladie,-spronkelij,va
eetre ziekte in den grond, radikaal genezen. Raisonnement r- vicieux, redenéring f. die van een valsch
beginsel uitgaat. -- [Didact.] L'homme a r- la
puissance de raisonner, (le mensch heeft van nature het vermogen van te redenéren. — Badicant, e, adj. [Bot.] Wortelschietend. — RRa.dieation, f. [Bot.] Gesteldheid f. der wortels. —

Ilet wortelschieten. — Radicé, e, adj. Niet zeer

lange wortels. — Radicicole, adj. [Bot.] Op
wortels groeijend. — Radiciilore, adj. [Bot.]
Uit den wortel bloeijend. — Radieiforemme, adj.
[Bot.] Wortelvormig. -- Radicivore, adj. [H..n.]
Wortels etend, op wortels azend. — Radicuile, f.
[Bot.] Wortelkiem f. — Wortelvezel f. ; — wor-

teltje n.

Radid, e, adj. [Bot.] Straalswijze geplaatst,
straalsgewijs. — [Bias.] Couronne r-e, straal
antieke kroon, bestaande uit een' gouden-kron,de
ring met a of 7 punten. — [Ant.] , z . RADIAL . —
RADIES , m. pl [H. n.] , z. v. a. RADIAIRES. — RADIEES, f. pl. Straalbloemen f. pl. (door de nieuwere
botanisten synanthérées ge/weten).
.

.RAFFAISS {`R ,

Badier, in. [Constc. hydraul.] Rooster in„
bedding f., stortebed n., kunstmatige vloer voor een
groot waterwerk. Avant-r-, Arrière-r- dune écluse,
voor-, achterstortebed eener sluis. R-s d'un bassin,
planken bed sling of langs- en dwarsdennen ni. pl.
big den ingang van een droog dok. — [Mar.] R-s,
buitenste, uiterste piekstukken n. pl. of stekers ni.
pl. eener galei. (doorschrappen.
Badier, v. a. Eene hypothecaire inschrijving
Radieaax, lease, adj. Stralend, uitstralend,
eigen lichtstralen uwerpend; schitterend, glansrjjk.
blinkend. [Phy's.] Corps r-, stralend, uitstralend
ligchaarn. Point r-, straalpunt n. — (poét.) Front
r-, stralend, glinsterend gelaat n. — (fig. et fain.)
Opgeruimd, vrolijk, blij te moede: Je l'ai trouvé. i-,
— RADIEUX , in. [R. n. ] Straalvisch m. (der Indien) .
Radiosite, f. [H. n.] Versteende straalschelp f.,
r a d i o l í t h m. — Radioinètre, m., z. ARBALESTRILL E. — Radiotrope, ni. [Tech.] Werktuig r). om vogels op te zetten.
Radis, m. [Bot.] Radijs f. R- noir, rainmenas f. (vgl. RAIFORT).
Radians, m. (pr. —uce) [Anat.] Spaakbeen n.
(dat de hand draagt en zich, in een' halven cirkel
om de ellepijp, cubitus, kan wentelen).
Radoire, f. [Tech.] Strijkhout n. (om de gevulde zoutmaat af te strijken).
Radotage, rte., Radoterie, f. Onzamenhangende, zinledige rede, wartaal; beuzeltaal f.,
zotteklap, mallepraat m.; het suffen, het bij oude
lieden zoo gewone herhalen van het reeds honderd
gezegde, het kindsch worden. — Radoter,-mal
v. n. Suffen, zonder zin of slot spreken; — on-,roozele, laffe ti 'i voeren, zotteklap a l.slaan. —
Radoteur, n ► ., -ease, f. Su/Teer in., sufster f.;
dwaas snapper m., dwaze snapster f.
Radonb, ni. (or. ia -daub; op de scheepstimmerverwen echter hoort toen all id ra -dou) [Mar.]
Herstelling, kalefdtering, kalfating f. Donner le ra un vaisseau, een schip herstellen, kalfaten,
breeuwen. - [Tech.] Le r- of Le Radoatbage
des poudres, 't vermalen van beschadigd bu kruid.
— Radoanber, V. a [Mar.] Eierstellen, kale fateren, kalfaten. FL- un vaisseau, een schip kalfaten.
Nous relachdmes pour nous r-, wij liepen eerie
haven binnen om te reparéren. — Somtijds ook van
de zeilen en het touwwerk gebruikt: R- les voiles,
les cordages, de zeilen, het touwwerk herstellen.
— [Tech.] R- des poudres, beschadigd buskruid
vermalen. -- SE RADOUBER , v. pr. Gekalfaat, hersteld worden. — (fig. et fain.) Weder op zijn ver
komen, weder gezond worden, weder goed in-hal
't vleesch komen, weder krachten krijgen. -- Het
part. passé is ook aclj.: Navire r- , gekalfaat schip n.
,

— Radonbeair, m., doorgaans CALF ATEUR.

Itadoueir, v. a. Verzachten, zachter' maken:
La plain a radouci Fair, de regen heeft de lucht
zachter gemaakt. — [Métall.] La fonte réitéree
radoucit les métaux, het herhaalde smelten maakt
de metalen smediger, minder bros. — (fig.) R- qn.,
iemand bevredigen, zachter sterismen; iemand han
gedweeër, zachter van aard maken. —-delbar,
SE RADOUCIR , V. pr. Zachter worden, gedweeer,
.zachtzinniger worden. Le temps s'est bien radouci,
het weder is veel zachter geworden. — (fill.) Il
commence a se r-, hij begint zachtzinniger, bedaarder te worden. — Het part. passé is ook adj.:
Temps radouci, zachter geworden weder n. — Ton
F-. verzachte, gematigder toon ni. — Radoneis3sement, in. Verzachting, vermindering in hevig
koude: Le r- du temps, de ver---heid,nz.va
zachtins; van het weder. -- (fig.) La fièvre nest
plus si violente, it y a quelque r-, de koorts is
niet meer zoo hevig, er heeft eenige verzachting
plaats. (voetpad n.
5 Il<adresse, f. Dwarspad, veldwaarts loopend
Raf, ni. [Mar.] Springvloed, vloed m. op zee. —
[Pèche] Vinnen f. pl. der gezouten tongen en bot.
Rafale, f. Bui, windbui f., val-, rukwind nn.,
plotselinge Windverheffing, harde zeng f. — Rafa" lé, e, adj. [Mar.] Door rukwinden beloopen of
geteisterd: Vaisseau r-. — (fig. et fam ) C'est un
homme i'-, of als subst.: C'est un r-, 't is een door
tegenspoeden arm geworden man.
Ralfaisser (se), v. pr. Weder inzakken: Le
plancher se raffaisse, de vloer zakt weder in. —
Het part. passé is ook adj.: B< timent raffaissé,
weder ingezakt gebouw n.
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RAFFERMIR

Ra.dfermir, V. a. Vaster of steviger maken,
versterken, bevestigen: R - un mur par des étais,

eereen muur door stutten versterken. -- (fig.) Un

bon régime a Bien ralfermi sa santé, een goede
leefregel heeft zijne gezondheid zeer versterkt. —
Cette -victoire le raifermit sur le tróne, deze overwinning bevestigde hem op den troon. Son discours
r'ali'ermit les soldats, zijne rede gar den soldaten
weder moed . — SE RAFFEEMIR , V. pr. Vaster, steviger worden: Ses jambes se raffermissent, zijne
beengin worden allengs steviger. -- (fig.) Je me
suis railermi dans mes idées, rk heb mij in mine

--

RAGE.

slag n. van 't hoornvee. -- Ráfler, v. a. (fain.)

Alles meepakken of wegnemen, ledig stelen. —
RhFL E R, V. n. [Jeu] Eene partij beslissen door te
zien wie het eerst rifle of gelijke oogen op elk der
dobbelsteenen zal gooijen. -- Ráfletix, ease,
adj. [Tech.] Pain de sucre r-, ongelijk, ruw sui-

leerbrood n.

Railouer, fi.enflouier, V. a. [Mar.] Vlot
maken, op diep water brengen. — liet part. passé
korist ook als adj. voor: Vaisseau rafloue , renflou.é ,
weder vlot gemaakt schip n.
Rafraiehir, v. a. Vervërschen, verfrisschen,
denkbeelden versterkt. — Het part. passé is ook verkoelen, afkoelen, verkwikken: Pi- l'eau, het wa:adj.: Autorité raf ernrie, bevestigd gezag n. — ter ververechen. La p!uie a rafraichi lair, de regen
R.afferiiiissenuent. ni. Iet vaster, steviger heeft de lucht ve •frischt, afgekoeld. (abs.) Cette
worden, versterking, bevestiging f. Le r- des chairs, l5oisson iafraichit, die drank verkoelt. — R- le
cie la santé, het vasterworden van 't vleesch, de sang, het bloed verkoelen, kalmer maken. — (fig.)
R- á q11. la 3nén ioii e dune chose, iemand iets
versterking van de ,gezondheid.
Raf es, f. pl. [Tech.] Afval ni -, snippers m. weder in 't geheugen brengen. — Opknappen, herstellen: R- (En mur, een' muur op nieuw bepleis.
lil. van leder.
Raffiier, v. a. [Tech. ! De vingers van de teren, witten . R- un tableau, de kleuren eenei'
handschoenen ronden. -- Den vuursteen zijn' scher- schilder-dj ophalen. — AJ'puycten, wat afknippen,
afsnijden, aan het einde een weinig afnemen. Rpen kant geven.
Haffinnade, f.; Conn.] Zeer -zuiwere suiker, ra f- les cheveux, het haar' afpunten. R- le bord d'un
f i n á cl e f. — Halfinage, in. [Tech.] Loutering, chapeau, den rand van een' hoed rondom wat afzuivering, r a,^'/ i n é ii n g f. 'in .der° suiker. Le r- snijden. --- R- un arbre, use plaste, de einden
du lucre, du salpètre. -- R affind, e, adj. (en part. der wortels van een' te verplanten boom of plant
passé van raffiner): Sucre r-, gezuiverde, g era ff1- wat afsnijden. - R- une scie, eerie zaag scherpen.
[Agric.] R- la terne, den grond op nieuw 01nn e e 1 de suiker f. — (fig.) Verfijnd, veredeld; --doorslepen, listig, doorkneed, leep. Des piaisirs, werken. [Bras.] R- Ie grain, versch water op
fles vices 1 -s, verfijnde vermaken n. pl., ondeug- het weekende mout gieten. --- [Imps.] R- Ie tynsden f. pl. C'est on honhn ie r-, 't is een doorslepen, pan, Jet tirnpaan a f droogen door er eenige vellen
0 e r a f f i n e e r (1 rnensch. -- H-alfinnenent, in. graauw papier op te leggen. — [Mar.] R- des cr Lt uitei !o,izen.,Ffl of vilten, muggenzif- bles, des rnanoeuvi es, touwwerk ornscheren, de
goede einden in de blokken scheren. R- les itadues
terij, spiisvindig1^_-i.d, gezochtheid of te groote stipt
gekunstelde; — te ver gedreven verfej--heidf.,/t d'un huniet', (le marsedraaireep wat doorschaker
ning f. (van g=eest, 2„á:1n boosheid, enz.) (Iet woord of verschalen. R- l'étalingure d'un cubic, den steek
eraakt allengs in onbruik.) — Raffiiier, V. a. en 't pis-end van een' kabel afhakken en een' nieuTech.] Louteren, zuiveren, verfijnen , r a f f i a é- wen steek in 't anker maken. R.- des manoeuvres
r e n: R- le sucre, ie salpètre, de suiker het salpe- courantes, loopers ornschercn. --- [Mil.] R- une
ter ra jjinéren. ii- Ie papier, de papiersto f /?finer, place d'homnnies, de munitions, erne vesting met
dunner maken. — nsFFinEn, v. n. Uitpluizen, nieuw volk, met nieuwen voorraad voo rzien. Rhaarkloven, naauw ziften; spitsvindig redenéren: les troupes, de troepen ververschen , doen uitrusIi_- sier tout., sur le point d'honneur, alles, het ten. -- R- un canon, een stuk afkoelen (nadat err
punt van eer naauw uitpluizen. R- sur Ia langue, eenige schoten mede gedaan zijn). — [Teint.] Rde taal naauw ziften, uitpluizen. -- iVieuwe na- Ia sole, de zijde, het zijdegaren in stroomwater rifspori.xrgen, ontdekkingen doen, iets zoeken uit te spoelen. __- SE nAFIIAiCHIR, v. pr. Verfrischt, ver
worden. koeler worden: Lair se rafraichit,-verscht
vorschen, sluw iets bedenken. (Deze zin veroudert.)
— SE RAFFIrEP, V. pr. hIjn er, doorsleperter, min- de lucht wordt koeler. — [Mar.] Le ve nt se ra
de wind verheft zich. -- Zich verver--fraichít,
der eenvoudig of onnoozel worden: Le monde se
raf-fl.ne tous les jas, de wereld wordt dagelijks schen, zich verkwikken: Venen -vous r-, kom u wat
sluwer, wijzer. -- Rafignerie, f. Plaats der ververschen. ---- (fig.) Se r- la tète, zijn hoofd laten
zuivering of loutering van zékere zelfstandigheden, rusten, zijn gemoed doen bedaren. -- Het part.
zoo als salpeter, buskruid, soda, zout, enz. en in- passé is ook adj.: Vin rafraichi, verkoelde wijn in.
zonderheid van de suiker, ra/inaderjj f. — Zuive- Air r-, verfrischte, afgekoelde lucht f. -- Rafraicingskzunst, ra neerkunst F. — Rafiinteur, in. chissaut, e, adj. Verfrisschend, vervérechend,
Zuiveraar, louteraar, in-. van de suiker, ra f f i- I verkoelend: Potion r-e, verkoelend drankje n. --- Ook
n a d c u r, suiker - raffinadeur ni. -- 1IAFFINEUSE, f. als subst. nl.: Donner des r-s au malade, den
Vrouw, die eerie ra f nader bezit. — [Papet.] zieke verkoelende middelen geven. --Rafraiehis
Tweede stamper. onder welken het halfgoed of de seiiient, rig. Verkoeling, vervérsching, verkwik hail fsto f tot heelrjoed of heelstof wordt bewerkt, kinfl, lafenis: 11 a besoin de r-, hij heeft verver
Le trop de r- est nuisible, de al te-schingod.
waarna de papiervellen geschept kunnen worden.
R.aflesie, f. [Bot.] De reuzebloern f., raffle- sterke verkoeliing is nadeelig. --- Le r- d'un appal's i a, een in 1818 op Sumatra ontdekt gewas, welks tement, de ve rve'rsching vein een vertrek. On ser vit au Lal foutes sortes de r-s, men diende op het
bloemen omtrent 2 meters in oinlrek hebben.
Raffoier, V. n. (faire.) Verzot zijn op iemand bal allerlei soorten van ververschingen coos'.
[Mar•., flit.] Faire, Prendre des i' -s, ververschinof iets: Elle raliole de eet homrne, de la danse,
zij i.e verzot op dien man, op het dansen. --- H af- gen, verschen, leeftogt opdoen, innemen. Ra
folir, v. n. Gek worden: nous me feriez r-, gij fraieLissoir, m. [ECon. doen., Tech.] Koelvat n.,
koelbak m.
zoudt mij gek maken. (Bijna in onbruik.)
Ragaiilardir, v. a. (fain.) Opvrolijken, weder
Raf utage, m. [Tech.] Opmaking, geheele
afwerking f. (van hoeden, van gereedschappen). — verheugend: Cette nouvelle Ie ragaillardit, dit nieuws
vrol
fikte hem weer wat op.
Rafuter, v. a. Opmaken, afwerken, geheel klaar
Raganage, in. ( Forest.] liet wegnemen der
maken.
R:a#iau, m. [Mal.] Klein vaartuig n., boot f. benedenste takken of takeinden.
ltagats, nn. pl. [Tech.] Onuitgebrande, stee
op de Middelt. zee).
deden in den niet behoorlijk gebranden kalk-nige
R a fi age, m. [Tech.] .Ruwheid , oneffenheid f.
(ook
recuit s geheeten) .
van een suikerbrood n.
Rage, f. [Md.] Dolheid, hondsdolheid, honds Rifle, m. [Rot.] dist f. inz. van een druiven tros, ook van mais. ---- [Chas.] Spannet n. ors woede, watervrees f. (hydrophobia). L'hcldrophob i e , l'envie de mordre, une soil' brulante, utie
's nachts kleine vogels te vangen. -- [Pêche] Steek
verscheidene ingangen. -- InFLE, f. [Jeu]-net.m have écunleuse, etc. caractérisent la rage, de watervrees,
de bijtzucht, een brandende dorst, een
Evenveel oogen op elk der geworpen dobbelsteenen:
Aniener r - de six, twee of drie zessen goo/jen (z. ,clijrnig speeksel, enz. kenmerken de dolheid. Rook PASSE-nix) . — (Loc. prov.) Faire r-, alles roe- Blanche of ordinaire, schuimende dolheid. R- mue,
denemen, alles wegstelen, niets overlaten, schoon stille dolheid. R- courante, tombante, loopende,
huis maken. — In 't zuiden van Frankrijk z. v. a. vallende dolheid. .z . 00k EFFLAEQtiE . — (Proc.), z,
CIILEN . --- (bij overdrijving) Heftige pijn f.: tine rMARC de raisin. -- [Vét.ccr'.] Puistig zoineruit-
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de dents, heftige, razende tandpijn f. -- (fig.) fen, maken, nog eens overwerken, de laatste hand
Hevige driftvervoering, woede, razernij; -- over - aan iets leggen — [Mar.] Opwerken, opknappen,
II, rooie begeerte naar iets, verzotheid I'. Frémir, opslechten: R- on vaisseau, een schip van buiten
Ecumer de r-, beven, schuimnbekken van woede. Il opslechten, opknappen. R- Ie gréement, het tuig
a la r- dans Ie coeur, hij is woedend, razend, hij op nieuw voorzien. — SE RAGREER, V. pr. Zich
blaakt van gramschap. Faire passer sa r- sur le weder van 't ontbrekende voorzien: Its travaillèp remier venu, zijne woede aan den eerste den beste rent b se r- d'un mat d'artimon, zij waren bézig
boelen. — La r- d'amour, de minnewoede. I1 a Ia om zich weder van een' bezaansmast te voorzien.
r- des tableaux, du jeu, hij is dol, verzot op schil -- Het part. passé is ook adj.: Bhtiment ragréé.
spel. — (Prov.), z. MAL. — a LA-derijn,opht opgeknapt gebouw, opgeslecht schip .n.
Rague, f. [Mar.j Rakkeklootje n. (pomine de
RAGE , loc. adv. Uittermate, tot in 't overdrévene,
op het vurigst: Aimer qn., qc. à la rage, iemand racage). — R.ague, e, adj. (en part. passé van
of iets uittermate beminnen, dol veel van iemand se raguer) [Mar.] Stuk geschaveeld of geschuurd:
of iets houden. -- (fig. et fam.) Faire r-, den boel La drisse est r-e dans la poulie, de val is in 't
het onderst boven werpen, deerlijk huishouden; — blok stuk geschaveeld, aan stukken geschaafd. —
ook: zich met alle magt verweren. Les ennemis ont Ragaer, v. n., Se raguer, v. pr. [Mar.]
fait r- dans cette ville, de vijanden hebben in die Schaveelen, stuk schaveelen of schaven: Le cable
stad deerlijk huisgehouden. — Son avocat a fait r- a ragué, s'est ragué sur Ie fond, de kabel is tegen
contre la partly adverse, zijn advokaat is de tegen den grond stuk geschaveeld. Ce cordage se rague,
hevig te lijf gegaan. -- (pop.) Faire r- des-partij dat touw schaveelt, schuurt.
Baguet, m. [Phehe] Uitschot n. van kabeljaauw.
pieds de derrière, zich met handen en voeten weRaguette, f. [Bot.] Soort van zuring f., van
ren, al 't mogelijke doen. — Dire r- de qn., al 't
mogelijke kwaad van iemand zeggen, geen goed patientie-kruid n.
Raide, adj. (men schrijft ook en spreekt sores
haar aan iemand laten. — Stager, v. n. (fam.)
Kwaad worden, uitvaren, razen, tieren. — Ra - nog ROLDE) Stif, stram, moeieljk te buigen, vergeur, m., -ease, f. (fam.) Toornige, vergramde, stijfd; strak, sterk gespannen: Etre tout r- de froid,
woedende m. en f -- Ook als adj.: Avoir Ie ca- geheel stijf, verst jfd van koude zijn. II a les jamractère r-, een opvliegend, woest karakter hebben. bes r-s, hij heeft stramme, stijve beenen. R- comme
% Ragot, e, adj. (fam.) Kort en dik, ineenge- un baton, stijf, onbuigzaam< als een stok. Tendez
drongen: Humme r-, Femme r-e, of als subst. mieux cette corde, elle nest pas assez r-, haal
RAGOT, m., -E, f. Kort en dik ventje, wijfje n. — dat touw sterker aan, 't is niet strak genoeg. —
kort en dik, ineengedrongen en gespierd paard n. Contours r-s, stijve, onbevallige omtrekken m. pl.
— [Chas.] Wild zwijn n. van meer dan twee Mouvements r-s, stijve, onbevallige bewegingen f. pl.
RAGOT , m. [Tech.] Disselhaak, lanr;eboom- — (fans.) Tomber r- mort, Demeurer r- mort sur
jaren
haak, lamoenhaak m . - RAGOT , m. Onbeduidend, la place, plotseling dood blijven, (fam.) morsdood
vallen. — (fig.) Stjfhoofdig, hardnekkig, halsstaronzamenhangend gesnap n., beuzelpraat m.
-t- Ragoter, v. a. (pop.) Knorren, morren, rig, stug, onverzettel jk. onbuigzaam: Avoir uni
caractère r-. --- (fig et fam.) Se tenir r-, zich stijf
brommen.
Ragotin, ni. (fam.) Zot, mismaakt ventje n. houden, zich niet van zijn besluit of voornemen
(naar een der personaadjes uit Scarron's Roman laten afbrengen. -- Steil, moeijeljk te beklimmen:
Montagne, Escalier r-, steile berg, trap m. — Snel
comique).
Ragouminielr, m. [Bot.] Arnerikaansche tros- en sterk van beweging: Le cours de cette riviére
est r-, de loop dezer rivier is snel. Les pigeons out
of dwerg-kerseboom.
le vol r-, de duiven zijn snel van vl ugt. — Ook als
Ragouner , V. a. (pep.), z. v. a. RAGOTER.
Ragout, m. [Cuffs.] Sterk gekruide spijs uit adv.: Cela va aussi r- qu'un trait d'arbalète. dat
verschillende bestanddeelen, om den smaak te prik gaat zoo snel als een pijl. — II a mend les enneeetlust op te wekken, gekruide vleesch--kelnd mi s bien r-, hij heeft de vijanden zeer scherp ver
-- Raidetir, f. Stijfheid, stramheid, on--volgd.
spjs f., r a g o u t n. R- fin, fijn gemengd gerept van
vleesch, gevogelte, oesters, enz., doorgaans in schel- buigzaamheid; spanning, strakheid f. R- d'un mens
stijfheid, stramheid van-bre,duncot
pen opgedragen. R- h la diafile, poesj^as m., mengelmoes n. van allerlei spijzen. --- (fig. et fam.) een lid, strakheid van een gespannen touw. --- RPrikkel m., prikkeling, opwekking f. der begeerte; de contours, de draperie, stijfheid, onbevalligheid
— vermaak n. Ii a un r- dans la nouveauté, van omtrekken, van draperie of bekleeding. —.
het nieuwe bezit zékeren prikkel. (In dezen zin Snelheid en kracht f. van beweging: Une balie
veroudert het woord.) -- Quel r- trouvez-vous a lancee aver r-, een krachtig geworpen bal m. --cela ? welk vermaak, wat smaak kant (ij daarin Steilte, steile helling f. (van een' berg, een.. trap,
vinden ? -- [Peint.] Levendig, bevallig, oogstree- enz.). -- (fig.) Hardnekkigheid., onverzetleljkheid,
lend koloriet n 11 y a ilu r- dans ce tableau, in halsstarrigheid, stugheid, onbuigzaamheid f. (van
deze schilderij ligt iets aantrekkelijks, dat het ge- wil, karakter, enz.). — Raidi, e4 adj. (en part.
zigt behaagt. — Ragontaiut, e, adj. Den eet- passé, van raidir): Membres r-s, f stijve, strainm.e
lust prikkelend, smakelijk, lekker: Cette viande verstijfde ledematen m. pl. — Raidillon, m.
est Bien r-e, dit vleesch is zeer smakelijk. -- (fig. Eenigzins steile glooijing of kleine hoogte f. op een'
et très-fam.) Voilb une femme bien r-e, dat is weg. — Raidir, v. a. Strak of stijf uitstrekken,
eene allerliefste, graagmakende vrouw. — Cette stijf, stram maken. R- Ie bras, la jambe, den arm,
commission nest guère r-e, dat is alles behalve het been stijf uitstrekken, stijf houden. Le froid a
eene aardige boodschap. — [Peint.] Pinceau r-, raidi ses jambes, de koude heeft zijne beenen
liefel jk, oogbekoorend penseel n. — Ragoûter, stram, stijf gemaakt. L'empois raidit le linge, het
V. a. Den smaak, den eetlust weder opwekken: II stijfsel maakt het linnen stijf. -- RAIDIR , v. n., SE
a perdu l'appétit, ïl faut essayer de le r-, hij RAIDIR , v. pr. Stijf worden: Le linge mouillé (se)
heeft den eetlust verloren, men moet dien weder raidit par la gelde. het vochtige linnen wordt stijf
b ij hem opwekken. — (fig.) I1 est difficile de r- door de vorst. — (fig.) Zich hardnekkig verzetten
une personne blasée, 't valt moeijeljk den begeerte- of aankanten, niet willen toegeven of buigen: Se rprikkel weder op te wekken bij een door zinneljk contre la force, zich tegen 't geweld standvastig
genot verstompt mensch. — SE RAGOuTER, V. pr. verzetten. Se r- contre I'adversité, zich schrap
Weder smaak, eetlust, trek krijgen. — Ragoá- zetten tegen den tegenspoed, niet voor den tegentiste, m [Cuffs.] Kok m., die goede ragouts maakt. spoed bukken
Raie, f. Streep, schrap, lijn. Faire, Tirer une
Ragrafer, v. a. Weder aan -, in-, toehaken.
Ragrandir, v. a. Weder vercrooten, verwij- r- sur une planche, eene streep, lijn op eene plank
trekken. — Cette vache a une r- blanche sur le
den. -- SE RAGRANDIR, v. pr. Grooter worden.
Ragréage, m. [Mar.] Het opknappen, opwer- dos, deze koe heeft eene witte streep op den rug.
ken, opslechten of opdwarsen, het gladmaken met Du marbre marqué de r-s noires, met zwarte
den dissel. Le r- du pont, het opdwarsen van het strepen geteekend marmer n. Etoffes b petites r-s,
dek. Faire un r-, schip en tuig opknappen. -- stoffen f. pl. met kleine strepen. — [Agric.j Yore f.:
Ragréement of Ragrément, m. Opknap- Faire des r-s creuses, diepe voren maken. Seiner
ping f. inz . van. ' t uitwendige der gebouwen. — dans la r-, in de vore zaaien. -- Haarscheel n..
scheiding van 't haar op het hoofd. Ma raie nest
[Mar.] , z. v. a. RAGRÉAGE. -- Ragréer, v. a.
Opknappen, opwerken, weder 't voorkomen van pas Bien faite, mijne scheiding, mijn scheel is niet
nieuwheid geven, inz. aan gebouwen; — glad, ef- goed gemaakt. -- - ii LA RAZE , lee. adv. Dooreen
-
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genomen: Ces chevaux couterrt deux cents florins

a la r-, deze paarden kosten dooreengenomen twee

honderd gulden. — [ Tann.] Peaux à la r-, verse/ic
ossenhuiden f. pl., die meer dan 30 kiloos wegen.
RAIE, f. [[:1. n.] Rog rn. (een. zeevisch). R- houclée of clouée, spijkerrog. R- aigle, z. GLORIEUSE.
R- batrs, cendrée of blanche, z. BATIS. R- ronce,
doorn- of stekelrog. R- pa.sternaque, z. FASTENAQUE. — R- septlen Of chagrinée. sagrzlirrorl. Rdiable, z. BAUDROIE. R- rnanatia, reuzeroo, hoornrog (door de matrozen zeeduivel ge/weten). R- miraillet, z. BARRACOL. Hale tol'pille, z. TORPILLE.
— Raieton, m. [H. n.] Kleine .sp-jl/eerrog m.
Raifort, m. [Bot.] Rammenas f. R- noir, zwarte
ainmenas (de soort, die als toesp- s vaak gegeten
wordt). R- sauvage, z. V. a. CRANSON i•ustigr.re. —
R- cultivé of Rave des Pat isiens; Grand r- rond,
tuin- rammenas (waarvan de kleinste soorten, als zij
langwerpig zijn, nadis, als zij rond zijn, rave ge
worden) .
-hetn
Rail, m. (anrl.) (pr. re; het wordt echter ook
als een fransch wool d meet i mouillé uitgesproken) [Nlécan.] Scheen, spoorstaaf f., rail m., naam
der aaneensluitende ijzeren strooken, over welke op
de spoorwegen (Ie raderen der locomotieven en
waggons rollen; van daar: Railway (pr. réleoué) of Railroad, ni. (pr. idle-rode) of in an:lofransclr Raiirouate, f. Spoorweg m., -gzerbaan f.
(chemin de Ier). -- RAILEOUTE beteekent ook: Een
wagen tot vervoer der reizigers- pakkaudje-spanige
van en naar de spoorweg-stations te Parijs.
Rai1é, e, adj. [Chas.] : Chiens bier r-s, honden m. pl. van volkomen dezelfde grootte.
faille, f. [Tech.] Oven-stookijzer n.; — soort
van langgesteelde haak m. in de zoutziederijen.
Railler, V. a. (van personen) Schertsend plagen, beet hebben, den gek mede scheren, voor den
gek of voor 't lapje houden, doen uitlargchen, den
draak steken: Ii ne peut soulïrir qn'on le raille,
hij kan niet verdragen (velen) , dat men hem plaagt,
voor den gek houdt. Il raille ses meilleurs amis,
hij scheert den gek met zijne beste vrienden. R- qn.
finement, grossièrement., iemand fijn, grof beet
hebben. — RAILLER, v. n. (van personen en zaken)
Boerten, schertsen, kortswijlen; spotten, den spot
drijven, belagchelijk of bespottelijk maken: On ne
salt s'il Taille ou s'il par•le sérleusement, men weet
niet of hij schertst, dan of hij in ernst spreekt. Il
raille mème des choses les plus sables, hij spot
(steekt den draak) zelfs met de heiligste zaken. —
SE RAILLER, V. pr. Spotten, den spot drijven,
schertsen, enz. Vous nous raillez de rooi? drijft
ge den spot met mij? houdt ge mij voor den gek?
-- Bespot worden: Le ridicule ne saurait trop
se r-. --- Raillerie, f. Scherts, boert, grap f.,
kortswijl in., boerterj, plagerij 1. R- fine, innocente, fijne, onschuldige scherts. Il a tourné la
chose en r-, hij heeft uit de zaak eene boerterij
gemaakt. — I1 ne faut pas tourner la religion en
r-, men moet met de godsdienst nietspotten. Cette
r- passe jeu, Cela passe to r-, die scherts gaat te
ver. — Entendre r-, Entendre Ia r , z. ENTENDRE.
— (fam.) La r- en est-elle :' mag men schertsen?
R- a part. Sans r-, in ernst, zonder gekscheren,
alle gekheid op een slokje. -- Railleer, euse,
ar j. Tot schertsen of ,spotten geneigd, spotziek;
.schertsend, boertend, kortew jlig, gekscherend: Cet
bomroe est trop r-, die man is te spotziek, houdt
te veel van schertsen. Paroles r-euses, boertende
woorden n. pl. Ton r-, spottende, boertende toon in.
— RAILLEUR, m., EUSE, f, Spotter, spotvogel, spotboef, snaak, spreeuw rn. ; spotster, spotdrj (ster 1.:
Un fade r-, een laffe spotter. Une fine r-euse,
eene fijne, geestige spotster. ---- (fam.) Vous bles
on r-, dat meent re niet, dat is u geen ernst. —
(Loc. prod.) Souvent les r-s soot raillés, dikwijls
worden de spotters bespot, wie 't laatst lacht,
lacht het best.
Railaire, f. [Tech.] Groefje n. aan wederzijde
van 't oog der n aald. (Men zegt ook RAINURE.) .
Rail-route, f., R ailway, m., z. onder RAIL.
Raincean, m. (etymologisch beter, maar minder gebruikelijk dan R1 NCEAU, z. ald).
Raine of !i ainette, f. [H. n.] Loof- of boomkikvorsch In. (CALAMITE). R- verte, groene loofkik
soort, die men in Europa aantreft) -vorseh,(dnig.
Rainean, in. [Tech._] Gording f., bindbalk m.
voor de koppen der grondpalen.
-
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Haffner, V. a. [Tech.] Eene sponning in eene
plank maken, spongen, uitspongeu.
Rainette, f. [H. n.] , z. MAINE. — Bot.] Pippeling, koningsappel, renet ni. (ook minder goed
r•einette gespeld). — RAINETTE, f. [Tech.] Kruis
zaagzetter m. — Besnijines n.-hout,zejrn.
der lettergieters. — Rainoire, f. [Tech.] Ploegschaaf f., vierploeg m.
Rainu r e, f. [Tech.] Sponning, spong, groef,
keep I. Assembler des ais avec r-s et languettes.
deden met messing (veér) era groef in elkander werken. z. ook RAILUIIE. — [ Anat.] Beendergroef.f.
Raiponee, f. [Bot.] Rapunsel, raponsje f.
Salade de r-, rapunsel-salade f. (van de jonge bladeren der plant). — (Loc. prov.) Manger des r-s,
slechte woordspeling met répondre, borg blijven)
zich door borrbljven voor anderen arm maken.
t Raise, v. a. Doorschrappen (raturen); scheren (rasei). — [Manuf.] Het haar kort afscheren.
— (Loc. pray.) A harbe de fou on apprend i r-,
uit een ondermaans gekheid trekt men zin voordeel.
t Hals, e, (part. passé van mire, als subst.
voorkomend in 't spreekw. zeggen) : Ne se soucier
des rats ni des tons/us, naar niemand vragen,
om niemand geven.
Rais, in. [Tech.] Speek, spaak , radspjjl f.
— JSAIS, m. pl. (oud woord, snaar nog door enkele nieuwere schrjvers gebruikt) Stralen in. pl.
(rayons). — [Bias.] Punten n. pl., doorgaans ten
getale van 6, die als stralen uit eene ster schijnen
voort te komen. R- d'escarboucle, karbonkel, een
acldspakig rad zonder velgen, met leliën aan de
uiteinden en een' kostbaren steen in plaats vaan- as.
— [Arch.] R- de coeur, hartvormig bloem - en bladsieraad n. in de to/aan (talon).
Raisin, rn. [Bot.] Druif f. R-s Blanes, noirs,
witte, zwarte of blaauwe druiven. R-s muscats,
z. MUSCAT. R- de corinthe, krenten f. pl. R- secs,
razijnen f. pl. — (Loc. fans. et prov.), z. FIGUE.
— [Bot.] R- d'Amérique, de Canada, z. v. a.
PHYTOLAQUE. R- des bols of de bruyère, z. v. a.
AIRELLE, MYRTILLE. R- barbu, z. v. a. CUSCUTE.
R- de chèvre, z. v. a. NERPRUN cathartique. R- de
corneille, zwarte ruischbezie f. (camarine). R- de
loop, zwarte nachtschade f. R- flours, z. onder ARBOUSIER. R- de perroquet, z. V. U. BRÉSILLET
baard. R- de renard, z. onder PARISETTE. —
[H. n.] R- de roer, de seiche. inktvisschenkuit f.
— (Papet.] Zékere papiersoort. Grand r-, Groot
raisin n. — Raisiné, m. [Econ. dom.] Druivenmoes n , druiven-konfituur f.; — (in de dieventaal)
bloed, inenschenbloed n. — f Raisiner, v. n.
Wijn drinken. — Raisinier, m. [Bot.] Amerikaansche druivenboom m. R- de montagne, bergdruivenboom, (op St. Domingo).
Raison, f. Verstand, redelijk vermogen n.,
rede f., begrip n., bevatting f., oordeel n. Dieu a
donné la r- ir 1'homme, la r- Ie distingue de la.
brute, God heeft den mensch het verstand gegeven,
de rede onderscheidt hem van, het dier. La r- humaine est bornée, het menschelijk verstand, begrip
is beperkt. -- Un enfant qui a ]' usage de sa r-,
een, kind, dat het gebruik van zijn verstand, van
zijn redelijk vermogen heeft. — 11 na point de
droite I'-, it n'y a pas de r- á ce quit fait, il, a
perdu la r-, hij heeft geen gezond verstand, daar
is geen oordeel in t geest hij doel, hij heeft zijn
verstand verloren. Sa conduite est pleine de r-,
zijn gedrag is zeer verstandig. Ce lont des vers
oud it n'v a ni lime ni r-, dat zijn verzen, waarin
in noch slot is. — Parler r-, z. PAREER.
Rede, regtmatigheid f., regt n., billijkheid f. Mettre
la r- de son cote, het regt op zijne zijde brengen.
C'est ene demande fondée en r-, 't is eene vraag,
welke op billijkheid gegrond is. Entendre r-, z.
ENTENDRE. -- (ram.) Je Ie metti ai kien a la r-.
ik zal hem wel tot rede, tot zijn' pligt brengen. Iï
en demande uit prix hors de r-, hij vraagt een'
buitengemeen hoogen, onbillijken prijs daarvoor.
Selon Dieu et r-, van Gods en regtswege. Vivre
selon Dieu et r-, met God en niet eere leven. —
(Prov.) Ou force domfine, r- na point de lieu,
geweld gaat boven zegt, waar geweld de overhand
.. Reden,
heeft, vindt het regt geene plaats.
oorzaak, beweegreden, drjfvemr f., grond, bewijsgrond rn., bewijsreden f. Il a grande r- de se plaindre, hij heeft groote reden ron zich te beklagen. Il
ne 1'a pas fait sans r-s, hij heeft het niet zonder
[
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beweeggronden, redenen gedaan . Je sais les r-s qui
1'y out engage, ik weet de gronden, redenen, oor
daartoe bewogen hebben. C'est une-zaken,dihm
r- de familie qui a fait faire ce manage, dit huwelijk is uit familie-oorzaak gesloten. R- d'état,
staatsreden, reden van staat. — (fam.) Point tant
de r-s, niet zoo veel praatjes. — Donnez -nous de
meilleures r-s, geef ons bétere gronden aan. Ces
r-s ne lont pas valables, deze bewijsgronden, zijn
niet geldig. Il a déja allégué ses r-s, hij heeft reeds
zijne gronden bigebragt, aangehaald. -•- Avoir r-,
gelik hebben. Vous avez r-, et it a tort, gij hebt
gelijk, en hij heeft ongelijk. I1 veut toujours avoir
r-, hh wil altijd gelijk hebben. — z. F ORT (m.). —
Rekenschap, verantwoording; voldoenin g f. Demander, Rendre r- de qc., van, over iets rekenschap vragen, geven. On lui a demandé r- de sa
conduite, men heeft hem rekenschap, verklaring
van zijn gedrag gevraagd. Rendez mol r - de votre
administration, geef mij rekenschap, verantwoording van uw bestuur. — Vous m'avez offensé, j'en
aural r-. gij hebt mij beleedigd, ik wil er voldoe
hebben. II a tiré r- de eet-nig(satfcle)v
affront, hij heeft zich wegens dien hoon voldoening,
genoegdoening verschaft. Je me ferai r- moi-inême,
?k zal mij zelven voldoening verschaffen. Rendre
r- à qn., iemand voldoening geven, niet hem duelléren. — Faire r- dune santé, op iemands toegebragte
gezondheid bescheid doen. Je vous fais r- de la santé
que vous m'avez portée, ik doe u bescheid op de
mij toegebragte gezondheid. — (Loc. adv.) Comme
de r-, zoo als bill2,1k is. — A plus forte r- , z. FOR T.
— Pour r- à moi connue, om mij bekende reden,
om eerie zékere reden (die ik niet kan aangeven,
maar verzwijgen moet). Pour r- de quoi, weshalve.
— A r- de, Eis r- de, tegen. op den voet, naar mate
van, naar evenredigheid: On le pale à (en) r- de
i'ouvrage fait, men betaalt hem naar mate van 't
gemaakte werk. J'ai acheté ce drag à r- de dix
florins Ie mètre, ik heb dit laken gekocht tegen tien
nulden de el. Il me doft les intérêts de deux mille
florins à r- de cinq pour cent, hij is mij de renten
van twee duizend gulden schuldig tegen vijf ten
honderd. •— [Corn.] Firma f., handelsnaam m.,
naam, onder welken een handel gedreven wordt;
handlteekening van een handelshuis; ook: aandeel
eens vennoots, eens deelhebbers. Leur commerce se
fait sous la r- de i'wioulard et dis, hun handel
wordt gedreven onder de firma van Moulard en
zoon. — Sa r- est d'un quart, hij heeft een vierde
aandeel. — Livre de r-, koopmans- schuldboek n. —
[Math.] Reden, betrekking, verhouding f.-- [Constr.]
Mettre des pièces de bois en leur r-, stukken hout
in hun verband, (]p hunne behoorlijke plaats stellen.
— [Log., Phil.] Etre de r-, redewezen n., wezen
dat slechts in de verbeelding bestaat; onding n.,
hersenschim I. Une montagne dor, un palais de
diamant, sopt des êtres de r-, een gouden berg,
een diamanten paleis zijn dingen , die enkel in de
verbeelding bestaan. -- Un eerde carré est un
être de r-, een vierkante cirkel is een onding.
Raisonnable, adj. Met rede begaafd, verstandelijk; — redelijk, billijk; — behoorlijk, tamelijk,
schapeel jk: L'homme est un être r-, de mensch is
een redelijk wezen. Je lui accorderai sa demande,
Si elle est r-, ik zal hem zijne vraag toestaan,
wanneer zij billijk i.. II nest pas r- en ce point,
in dit punt is hijniet redelijk, billijk. Ces conditions soot r-s, deze voorwaarden zijn redelijk, tanie1 k wel. -- Le blé est à on prix r-, het koren is op
een' redeleken, tamelijken prijs. 11 est dune taille
r-, hij is van eene tamelijke, behoorlijke gestalte. —
R.aisonnablennent, adv. Op redelijke wijze,
met rede, met billijkheid; behoorlijk; tamelijk wel.
II a répondu r-, hij heeft op redelijke wijze, met
redelijkheid geantwoord. — C'est r- vendu, dat is
tegen redelijken, behoorlijken prijs verkocht. —
Maison r- grande, een tamelijk, Vrij groot huis. —
(iron.) Elle est r- lalde, zij is vrij leeljk. — Haisonnant, e, adj. Redenérend, veelpraatjes, veel
tegenwerpingen makend. — Raisonné, e, adj.
(en part. passé van raisonner): Actions r-es, beredeneerde handelingen f. pl. — Desseins r-s, beredeneerde, berekende plannen n. pl. -- Requête
r-e, beredeneerd, met gronden omkleed verzoekschrift n. -- Grammaire r-e, beredeneerde, door
gronden en voorbeelden opgehelderde spraakkunst f.
— S RAISONNE , m Redeneerzucht f. — Raison-
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nement, m. Redenéring f. ; verstandsbesluit n.;
vermogen ii. der redenering, verstandelijke beschouwing, oordeelskracht f., het oordeelen; — soms ook:
tegenwerping, tegenspraak f. Convaincre qn. par
la force de ses r-s, iemand door de kracht zijner
redeneringen, zijner bewijsgronden overtuigen. —
C'est un homme d'un r- profond, 't is een man
van diep oordeel van grondige redenéring. -- (fam.)
Point tant de r-s, niet zoo veel gebabbels, tegenspraak.
Raisonner, v. n. Redenéren, verstandig beschouwen, verstandig spreken, oordeelen en besluiten; redenen zoeken en bijbrengen, redekavelen.
Vous raisonnez faux, gij redeneert valsch, verkeerd.
Les passions ne raisonnent pas, de hartstoeten
redenér en niet . — (Loc. prov.) z. PANTOUFLE. —
^ (fam.) R- a tátons, in glen blinde, in 't honderd
redenéren. Nous avons beaucoup raisonné la-dessus, wij hebben daarover veel geredeh:aveld, gesproken. La lol ne raisonne pas, elle commande, de
wet redeneert niet, geeft geene redenen aan, zij
gebiedt. — Tegenspreken, tegenwerpingen maken,
de ontvangen bevelen of berispingen met tegenspraak
of uitvlugten beantwoorden : Ne raisonnez pas,
mals faites votre devoir, heb niet zoo veel praats,
spreek niet tegen, maar doe uwen pligt. — [^1ar.]
Praaijen; inklaren. Faire r- un vaisseau, een
vreemd schip praaijen, berigten er van inwinnen.
R- à la patacbe, à Ia cllaloupe, aan 't wachtschip,
aan de sloep zijne papieren toonen, eer azen in de
haven binnen loopt. -- Soms ook als v. a.: R- tou
tes ses actions, at zijn doen beredenérenn. t,et act raisonne bien ses róles, die tooneelspeler bestudeert zijne rollen goed
RAISONNEER, nl. (woord
van Voltaire) Het spitsvindig redenéren, hei haar kloven.
lUaisoiineur, m., -effuse, f. Redeneerder or :
Un excellent, détestable r-, een voortreffelijk, erbarmelijk redeneerder. — Vervelend redeneerder,
haarklover, tegenspreker, tegenstribbelaar, dwarsdrijver, babbelaaar, snapper nl., redeneerster, tegenspieekster, snapster f. Voila un r- perpétuel,
!lat is een eeuwige dwarsdrijver, snapper. Faire
le r-, 4a r-euse, veel tegenspraaks, veel gebabbels
hebben, tegenstribbelen. -- Ook als adj.: Ce siècle
r-, deze redenérenrle, onderzoekende eeuw. Ce valet
est trop r-, die knecht heeft te veel praats.
Rajah, m. Inlanndsch vorst der 1lindoes, hindoesch starn.vorst, r a d s j a m.
t Raj a iiuber, v. a. Nogmaals overschrijden.
Raj eunir, V. a. Verjongen, wederjong maken;
een jeugdig uitzigt of voorkomen geven; Le secret
de r- les vieillards, 't geheim om de grijsaards
weder jong te maken. Cette lanne nouvelle, La
bonje diète la rajeuni, die goede tijding, de goede
leefregel heeft hem verjongd. — Sa perruque Ie
rajeunit de dix airs, zijne pruik maakt hem tien
jaar jonger. — (absol., fig. et fam.) Iei 1'on rajeunit (op 't uithangbord van barbiers), hier scheert
inca. — (bij uitbreiding) R- une pensee par l'expression, eene gedachte door de uitdrukking weder
nieuw maken
RAJEUNIR , v. V. Verjongen, weder jong worden: I1 semble que vous rajeunissiez
't
tous les jours, schijnt, dat gij dagelijks jonger
wordt. Tout rajeunit au printemps, in de lente
wordt alles weder jong. — SE RAJEUNIR, V. pr.
Zich (in schijn) jonger naaken, zich een jeugdigere
voorkomen geven. — (fam.) Zich voor jonger nitgeven , dan reen is. — Het part. passé is ook adj.:
Vieilla,rd rajeuni, verjongd gr jsaard m. La nature
r-e, de verjongde natuur f. — -t- Rajeunissant.
e, adj. Verjongend. -- Rajenisissenient, in.
Verjonging f., het jonger maken.
Rajrasté, e, adj. (en part. passé van rajuster):
Ressort r-, weder herstelde v er r f . t-labit r-, weder
in orde gebragt kleed n. — S .raj austement. in.
_Het weder in orde brengen; herstelling f. — Haj aster, V. a. Op nieuw in orde brengen, weder
goed maken, herstellen, weder te reet brengen. Rune montre, une serrure, een horlogie, een slot
weder herstellen. Rajustez votreerruque, breng
uwe pruik weder in orde. — (fig
. et fam.) Le
temps rajuste Bien des clloses, de tijd brengt vele
dingen weder in orde. Cette succession a un peu
raj usté ses affaires, deze erfenis heeft zijne zaken wat
hersteld, verbeterd. — (fig.) Bevredigen, vereffenen,
bijleggen, verzoenen: Its ont en une querelle ensemble, cela est difUcile it r-, zij hebben twist
met elkander gehad, dat is nweilelpk weder bij te
. —

. —
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leggen. — SE RA.IUSTER, V. pr. Weder te refit
bragt of hersteld worden. -- Zich weder verzoent n:
lis se sont rajustés, zij hebben zich verzoend.
Raki, m. Ciderbrandewijn (in fiongarje); pruiinennbrandewin m. (in Slavonië).
Rálant, e, adj. [Méd.J Reutelend: Respiration
r-e. — Hale, m. [Méd.j Reuteling f., reutel m.
Un moribond qui a Ie r-, een stervende, die de
reuteling heeft. Le r- de la mort, de doodsreutel.
— (pop.) I1 est an r-, hij ligt te sterven, hij
reutelt al.
Kale of Rile, m. [H. n.] Riethoen n. (rallus).
R- d'eau, europeesch. riethoen. R- de gents, wachtel- of kwakkelkoning(z. ( LOTTE). Petite r- t.achetée,
klein gevlekt riethoen.
làlement, m. Het reutelen, gereutel n. Le
r- (le la mort, het doodsgereutel.
Ralentir, V. a. Vertragen, langzamer maken,
de snelheid verminderen. R- le mouvement dune
machine, den gang, de beweging van een werktuig
vertragen. — [ Man.] R- mi cheval, een paard,
inhouden, intooinen. — (lig.) Doen verkoelen, ver
L'age ralentira sa vivacité, son zèle,-flauwen:
de jaren zullen zijne levendigheid doen verkoelen,
zijn' ijver verflaauwen. — SE RALENTIR, V. pr.
Langzamer worden, verlra!len; — verflaauwen,
verslappen. Le mouvement de ce ressort s'est
ralenti, de beweging van deze veêr is versslapt. Les
passions se ralentissent avec le temps, de driften
verflaauwen. bekoelen met den tijd. — Het part.
passé is ook adj. Mouvement r-, vertraagde beweging f. — Zèle r-, verflaauwde ijver m_ — Ra lentissarnent, m. Vertraging, afneming, ver
snelheid, der beweging: — ver -nmidergf.
verkoeling, verslapping f. Le r- des-fCauwing,
travaux d'uii siége, de vertraging van de belegeringswerken. Le r- de son ardeur, (Ie ver flaauwing
van zijn' ijver.
.Ráler, v. n. Reutelen, den reutel in de keel
hebben. — Le malade commence -,i r-, de zieke
begint te reutelen. — (bij uitbreidinrñ: R- en dorRàlenix, ease,
mant, in den slaap snorken.
adj. Reutelend; snorkend.
llalinguie, f. [Mar.] Lijk n., zoomtouw der
zeilen, -- ook der hangmatten, der vischnetten; lijktros m. R- de fond of de bordure, onderlijk. Pide chute, achterlijk, staand lijk. R- de tetière of
d'envergure, raljk. Volle en r-, killend, levendig
zeil. Mettre. Venir en r-, zijne zeilen doen killen,
op den wind brassen. — Ralinguer, v. a. Lijken, lijken aannaaijen, aanlijken, het zoomtouw
aan 't zeil, aan 't net, enz. zetten. — Op den
wind brassen, levendig brassen, doen killen (een
zeil). — R- en tenant le vent, scherp bij den wind
brassen. — Als v. n. (fig., in zeemanstaal) Cet
homme ralingue, die man bibbert van de kou; ook:
die man lijdt gebrek. (storten.
Raliter (se), V. pr. Weder ziek worden, inRailer, v. n. (Chas.] Schreeuwen (van herten,
inz. in den bronsttijd).
Rallié, e, adj. (en part. passé van rallier)
Troupes r-es, Vaisseaux r-s, herzamelde, weder
bijeengetrokken troepen m. pl., schepen n. pl. —Balliement, m. [Mil., Mar.) Herzameling, hereeniping f. het weder bijeen trekken: Le r- des troupes,
troed'une flotte, de herzareling van (verstrooide)
pen, van eene vloot. Signal, Signe de r-, verzamel
-sein,hrgofkenist .—[Ml]
Mot de r-, wachtwoord, parool, herkenningswoord n.
— Le mot de r- dun parti, 't herkenningswoord,
parool eener partij. Point de r-, verzamelpunt,
hereenivingspunt n.
Ballier, V. a. Hereenigen, herzamelen, weder
vereenigen of bijeen trekken. R- des troupes, d'une
escadre, troepen, een eskader herzamelen.— [Mar.]
Naderen: R- la terre (of Se r- b terre), het land
naderen. R- on vaisseau dans le vent, een schip
in den wind oploopen, naderen. R- le vent (of se
r- au vent) , in den wind opwerken, den wind afknijpen. — ( fig.) R- les esprits, les partis, ede ge
partijen weder tot een brengen, be--moedrn,
vredigen. -- SE RALLIER, V. pr. Zich hereenigen,
zich, herzamelen. — [ Mar.] z. onder BALLIER.
Ballonge, f. Verlengstuk, aanzetstuk n. Table
h r-s, tafel f. met verlengbladen. — Ra11ongé, v,
adj. (en part. pas.Sé van rallonger): Jupe r-, verlenr14e japon m. — Rallongement, m. Het
verlengen; verlenging f. — [Charp.] , z. V. a. II.-1;CC
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— R.allonger, v. a.
Verlengen, langer maken, een stuk aanzetten. Run rideau, eene gordijn langer maken. R- une
table, eene tafel langer maken. ---- R- des étriers,
stijgbeugels lager doen hangen. — SE RALLONGER,
v. pr. Langer worden.
Ralliiuner, v. a. Weder aansteken of ontsteken: Rallumez la chandelle, steek de kaars weder
aan. — ( fig.) Cela rallumera la sédition, dit zal
het oproer weder doen ontsteken. Cela a rallumé
son zele, dit heeft zijnen ijver op nieuw opgewekt.
— SE RALLUMER, v. pr. Weder ontbranden: Le feu
se rallume, het vuur gaat weder aan. — Dès qu'il
Je vit, sa passion se ralluma, zoodra hij hem zag,
ontstak hij weder in drift. — Het part. passé i..
ook adj.: Bougies rallumées, weder aangestoken
kaarsen f. pl. -- Querelle r-e, weder ontstoken
twist m.
Ramadan, Ramazan, nl. (eig. de heete
maand) Vastenmaand, 9dá maand in den arabischen
kalender, in welken de vastentijd der Muhammedanen valt.
Raniadoner, v. a.: R- qn., iemand door pluim
weder zoeken te winnen, te bevredigen. -strijken
Raunadouix, m. Indische ichneumon m. of pharaonsrat f.
Rauiage, m. [Manuf.] Loofwerk n., tak-,
blader-. bloemwerk in stoffen. -- filet uitspannen
der stoffen op de ramen. — RANAGE, m. Gekweel n.
of wildzang m, der vogels, gekwinkeleer n., het kwinkeléren. Je connais l'alouette it son r-, ik ken den
leeuwerik aan zijn kw-inkeléren. — ( fig.) Les vers
de ce poète ne sont qu'un i ?sipide r-, de verzen
van dien dichter zijn niets dan een smakelooze
wildzang, dan onzin. Quel r- font ces enfants-ht
wat hinderlijk gebabbel maken die kinderen daar!
— % Ramager, v. n. Kwelen, kwinkeléren (der
vogels).
Ilamaigrir, v. a. Vermageren, mager maken.
doen mager worden: Ce voyage a bien ramaigri
Ie cheval, deze reis heeft het paard zeer vermagerd. -- RAIMAIGRIR, v. n. Vermageren, mager worden, afnemen: it ramaigrit tons les jours, hi wordt
dagelijks magerder. — Het part. passé is ook adj.:
Cheval ramaigri, vermagerd paard n. — hamaigrissement, ni. Vermagiering f.
Ramaillage , m. Zeetnlederbereiding f. —
Ramnailler, v. a. Zeemleer bereiden, zeem touwen. — Ook z. v. a. RAVAUDER.
Ramaire, adj. [Bot.] Tot de takken behoorend.
Rarnaline, I. [Bot.] Soort van korstmos n.
Ramandean , Rainandot , m. [Tech.]
Klont in. van buskruidstof op de wanden der polijsttonnen.
(tique.
R.ainart, lil. [H. n.], z. v. a. CHIMERE arcRamas, ni. Hoop m., menigte, verzameling f.
van weinig beteekenende dingen: I1 fait uil r- de
mauvais tableaux, hij maakt eerre verzameling van
slechte schilderen. — Ce discours nest qu'un rde lieux comtnuns, die redevoering is niets dan
eene opstapeling van gemeenplaatsen. — Ook vas?
personen: Un r- de vagabonds, een hoop vagebonden.
Ramasse, f. Alpenslede, bergslede f.
Ratnassage, m. Het oprapen, b2,!eenzam.elen.
Rainasser, V. a. Verzamelen , vergaderen;
bijeen brengen, bijeen rapen, oprapen; opbeuren,
ophelpen. J'ai ramassé tout ce que les anciens
out dit sur ce sujet, ik heb al wat de Ouden over
dit stuk gezegd hebben bijeen gezameld. Les enfants
ramassent le bols, de kinderen rapen 't hout bijeen.
R- son chapeau, ses gants, zijnen hoed, zijne
handschoenen oprapen. — R- un enfant tombe,
een gevallen kind opbeuren, ophelpen. — Oh avezvous ramassé eet homme-la ? waar hebt gij dien
man opgedaan, opgevischt? — ( pop. et bas.) R- ses
forces, zijne krachten verzamelen. — (fam.) S'il le
trouve sous sa main, it le ramassera d'une etrange
sorte, als hij hem onder handen krijgt, zal hij hent.
braaf afrossen. — SE RAMASSER, v. pr. Zich verzamelen, vergaderen: Its s'étaient ramassés en
grand nombre s
ur la place publique. — Verzameld, bijeengebragt worden: Le foie se ramasse
avec le rdteau, het hooi wordt niet de hark bijeengezameld. — Zich zamentrekken, zich zamen rollen. Le hérisson se ramasse dès qu'on le touche,
de egel rolt zich ineen, zoodra men hem aanraakt.
— (tri.) Je me ramassai sur moi-même, ik verzzatnelde al mijne krachten. -- Het part. passé is
MENERET; RECULEMENT.
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RAMASSETJ .
dans l'ordure, in
de vuilnis opgeraapte vodden f. p1. — Homme r-,
stevige, sterk gespierde, gezette man, g e r a m a ss e e r d e kerel. — Als subst. komt het werkwoord
voor in: (Loc. pop.) Cela ne vaut pas Ie r-, dat
is 't oprapen niet waard . — RAMASSER , V. U. In
eene slede (ramasse) den berg afrijden: 11 se fit
r-, hij liet zich bergafwaarts sleden. — Hamas seiii , m., -ease, t. Bijeenrapen, opraper ni.,
-raapster f.; — verzamelaar m. — RAMASSEUR, M.
Bergsledev5oerder m. — Hamassis, nl. Zalnenraapsel n., hoop m.: R- de paperasses, hoop scheur
Sprokkelhout dun rijshout n. — Ook-paier.—
van personen: La population nest qu'un r- d'étrangers, de bevolking is slechts een zamenraapsel van
vreemdelingen. — Hamassoir , ni. [Tech.]
Werktuig n. 017i 't papier te marmeren.
ook adj : Des chiffons ramassés

;

Raniazan, m , z. RAMADAN.

Hauibade, f. [Anc. mar.] Boog m. of leuning f.
aan den voorkant van 't halfdek en de kampanje.
— R- du gaillard d'avant, regeling op den achterkant van den bak. — Voorkasteel n., r a m b a d e f.
Pavilion de r-, tent op den, bak f. Chateaux de r-,
voor- en achterkasteelen n. pl.
R.annberge, f. [Arc. mar.] Soort van ligt
roeischip, postschip, inz. op de engelsche rivieren.
— Engelsch oorlogschip, inz. ter verkenning eener
haven gebézigd. — [Hort.], z . RAME.
Hamboor, m. ( Hort.] Rarnboers- appel, groote
geribde zomerappel van aangenaam zuurachtigen.
smaak (naar 't vlek van dien naam, bij Amiens).
— z. ook HAMBOURG.

Barre, f. [Navig.] Riem, roeiriem, roeispaan ni.
(aviron). R- de nape, roeiriem. R- à gouverner,
stuurriem. R- de queue, wrikriem-, hefriem, stuur riem. Aller à la r-, roejen. Gouverner à la r-,
met een' riem sturen. Aller à trait et b r-, riemen
en zeilen gebruiken. Lève r-s ! opnemen ! gevoeld!
Faire force de r-, z. FORCE. Tirer à la r-, Tirer
la r-, aan de riemen halen. — (fig. et (am.) C'est
tirer (of être) it la r- , dat is een slavenwerk, een
hondeleven. — [Hort.] Tuinstaak, boonen-, erwten.staak ni., boonen- of erwlenr s n. Gaut de rof de ramberge, onaangename smaak m., dien de
meloenen soms aannemen. [Corr.] Colon de r-,
indisch katoengaren n. van middelmatige kwaliteit. —
[Meun.] Farine de r-, of enkel R-, met zemelen
gemengd meel n. — Gemalen graan n., dat van onder
den molensteen komt. — [Tech.] Lakenraam,
droog- of spanraam n. — Ophaalsnoer n. aan 't weefgetouw. — Roerhout n. des pottebakkers. — RAME, f.
Riem papier. La r- de papier cont.ient vingt mains,
de riem papier bevat twintig boek. — [Impr.,
Libr. ] Mettre un livre al la r-, een boek (dat geen
aftrek vindt) tol misdruk tellen, voor pakpapier
—

verkoopen.
)lamé, e, adj. (en part. passé van. ramer):
Pols r-s, aan stokken groepende erwten f. pl. —
[Artill.] Boulet r-, Balie r-e, z- BOULET, BALLE.

— [Bias.] Term, die ter aanduiding van de kleur
der hertehorens wordt gebézigd. -- [ Véner. ] ,
z. v. a CHEVILLÉ.

Rarnéal, e, adj. [Bot.] Op de takken groeijend.
1Larneau, m. Takje n., twijg f. Cet arbre a
poussé bien des r-x cette année, die boom heeft dit
jaar veel jonge loten, veel twijgen geschoten. Rd'olivier, olijftak m. — (fig.) Pre enter te r- d'olivier, den vrede, de verzoening aanbieden. — Dimanche of jour des r-x, z. DIMIANCHE . — (fig.) Onderverdeelin g van eene wetenschap, eene sekte, enz.,
tak m. — [Généal.] Cette famille s'est divisie en
plusieurs I-x, dat geslacht heeft zich in verscheidene takken of zijliniën gesplitst. — [Anat.] Ader
zenuwtak ni. — [Exploit. ] Mijngang m. —-tak,
[Géogr.] Bergtak m. -- [ Hydraul.] Waterader f.
— Rainée, f. Afgesneden takken nl pl. met
hunne groene bladeren. Les J uifs font des cabinets
de r-, de Joden maken loofhutten van groene takken. — Rijs-lakken (voor de erwten, enz.). — Natuurl jk of kunstmatig ineengeslingerde takken,. —
Raméen, ne, adj. [Bot.] Uit eene twijg voort
-komend.
+ Hannenable, adj. Terugvoerbaar.
S Ramendable, adj. Herstelbaar, verbeterbaar. — Ramendage, m. [Tech.] Het herstellen, verbéteren. — Stukje bladgoud n., dat op de
beschadigde plaatsen opgedragen wordt. — Ha.
mender, v. a. [Tech.] Herstellen, verbéteren; ---

eense stof andermaal door 't verfbad halen. —
[Agric.] Den grond andermaal bemesten. — (pop.)
Afslaan, in prijs verminderen: Les boulangers ont
ramendé le pain, de bakkers hebben 't brood afgeslagen. — RAMENDER, V. n. (pop.) Afslaan, in pres
dalen, goedkooper worden: Le bie, le vin, tout
ramende, het koren, de wijn, alles slaat af. — Het
part. passé is ook adj.: (pop.) Pain ramendé, afgeslagen brood

n.

Ramener, v. a. Andermaal brengen, nog eens
medebrengen; — terugbrengen, terugvoeren (naar
de verlaten plaats); in het terugkomen medebrengen. Quel sujet vous ramène? welke reden brengt
u weder hier waarom keert gij hier terug ? Ra
breng uwen vriend nog eens-menzoivtra,
mede. -- [Jeu] II await amené neuf, et it ramena
ce mime nombre, hij had zeven geworpen,, en wierp
dit nog eens. - R- on enfant chez ses parents,
een kind bij zijae ouders terugbrengen. Les voitures
publiquent mènent et ramènent les voyageurs, de
openbare r tui,r;en voeren de reizigers heen en terug. R- mi cheval h l'écurie, een paard weder
naar den stal terugleiden. Vendre son cheval au
marché et en r- un meilleur, zijn paard op de
markt verkoopen en een beter terugbrengen. —(fig.)
R- qn. is son devoir, iemand weder tot zijnen plagt
brengen. R- qn. du vice is la vertu, iemand van
de ondeugd tot de deugd terugvoeren. Le printemps
ramène les beaux jours, de lente brengt weder de
schoonti dagen aan. — R- les autres b son opinion,
de anderen tot zijn gevoelen brengen. — R- one
vieille mode, eene oude mode weder in, zwang brengen. — Doen bedaren, stillen, bevredigen: R- les
esprits, de gemoederen doen bedaren, tot rust brengen. (fain.) Je le ramèneral bies, ik zal hein lesel
tot inkeer. tot bedaren brengen. — Herstellen: Rdes affaires de bies loin, diep vervallen zaken weder ophalen, herstellen. — [Mid.] R- un malade,
een' (gevaar/ ijken) zieke weder genezen (van den
rand des grafs terugbrengen). — [Jeu] R- one
partie, eene partij, die verloren scheen, weder hei'stellen. — Terugslaan (den bal, in 't kaatsspel):
11 a bleu ramene ce coup-lá, hij heeft dien bal
goed teruggeslagen. — In dezen zin ook als v. n.:
Ii ramène bien, hij slaat goed terug. — [Man.] Run cheval, een paard bfjbrengen, r a m e n é r e n,
het afwennen den neus in den wind te steken. —
SE RAMENER, V. pr. Teruggebragt worden. — Bedaren. — [Man.] Ce cheval se ramène bien, dat
paard draagt den kop goed. — Het part. passé
wordt ook als wij. gebruikt: I1 fut racheté et ra-

mené dans sa patrie, hij werd vrij gekocht en in
zijn vaderland teruggevoerd.
Hameneret, m. [Constr.] Lijn of streep f.
met het meetsnoer, ter afteekening van de hoek- of
graalbalken.
t Kamenter, t Ramentevoir, v, a. Herinneren, weder in 't geheugen brengen. — -j- SE RMENTEVOIR, F. pr. Zich her inneren.
Rarneq uin, m. [Cuffs.] Kaasgebakje n ; ge
fijn gehakte nier of iets dergelijks.-rostedbm
Ramer, V. C. [Hort]: R- des pois, rijs bij de
erwten zetten. — [Tech ] , z. v. a. ARRAMER. —
(Loc. prow.), z. CHOIU . — RAMER , V. n. Roeijen. —

[Mar. j , z . MAGER — (fig. et fain.) I1 aura Bien á
.

r- avant de parvenir a son but, 't zal hem veel
moeite kosten , eer hij zijn oogmerk bereikt. —
[Fauc.] Cet oiseau rame très-bien, die valk roeit

zich goed door' de lucht.

Kamereau, Ramerot, m. (verklw. van ra mier) [H. n.] Jonge houtduif f. --- Raineron, m.
[H. n.] Kleine kaapsche ringduif f.
Ramette, f. (verklw. van rame) Kleine riem nl.
(papier). R- de papier à lettre, riempje n. postpapier. — [Impr.j Raam n. zonder kruis (tot het
drukken van plakkaatwerk).
Hameer, m. Roeijer m. (nageur). — [H. n.]
R-s, of als adj. Oiseaux r s, vogels ni. pi., die in
de vlugt met de vleugels als 't ware roeien. —R-s,
insecten, wier 4 lange achterpooten geschikt zijn
om op, het water te logpen of zich daarop als voort
te roeijeu, waterweeglulzen f. pl.
Rameu.ter, V. a. Op nieuw opruijen. — [Chas.]
De honden weder koppelen. — t (fig.), z. v. a.
(hebbend
RALLIER .
Racneuux, ease. adj. t'eellakkig, vele twjjgesi
Ra®icorne, adj. [H. n.] )tiet getakte v oelhorens.
.
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Rainier, m. (of als adj. Pigeon r-) [H. n.]
Ringduif, woudduif, houtduif f. Petit r- of Colombin, lachduif, kleine houtduif. — [Econ. rur.]

Grootti hoop takken , om tot bossen gemaakt te
worden. — [Hist.] Uit het Oosten terugkeerende
pelgrim, die palmtakken en twijgen droeg. — t(flg.)
Minnaar m.
Ramifère, adj. [Bot.] Takken dragend, getakt. — Ramification, f. [Bot.] Uitbreiding
van een' stam in takken; plaats, waar die uitbreiding begint. — [Anat.] Uitbreiding, verdeeling der
aderen, der zenuwen in verschillende takken, ver
Les r-s d'une science, d'une-takingf.—(J)
conspira,tion, de onderverdeelingen of takken eener
wetenschap, de verschillende takken of draden eener
zamenzwering — Raniifier (se), v. pr. Zich
in verscheidene takken verspreiden of uitbreiden.—
(fig.) Cette science se ramife à l'infini, die weten
deelt zich in oneindig veel takken. -- Het-schap
part. passé als adj. is synoniem met RAMEUX, RAMIFERE . — Ramiforme, adj. [Bot.] Takvormi.g. — RRainille, f. [Bot.] Kleinste en laatste
takverdeeling f., takje, twijgje, rijsje n.; — dunst
rijshout n.
Ramin ;robis, m. Naam door Rabelais ironisch aan een' kanunnik, door La Fontaine aan
eene kat gegeven; — tegenwoordig: Schijnheilige
wellusteling, zinnelijke huichelaar m.
Ramingue, adj. [Man.] : Cheval r-. paard, dut
niet naar cle sporen luistert. stug, halsstarrig paard.
RRawipare, adj. Veelarmig, veeltakkig. —Als
subst. m. Teelarm m. (een polyp).
Rarniret, in. [til. n.] Ringduif f. van Cayenne

namier r- geheeten).
Raeuistes, adj. f, pl. [Gram.]: Consonnes r-s,
Rautistische medeklinkers in. pl. (de j en v, die
door Ramus in zijne latijnsche spraakkunst van
(ook

1537 voor 't eerst gebruikt werden).
HaInoindrir, v. a. Minder, kleiner maken,
verminderen. — SE RA ai01NDRIR, V. pr. Minder of
kleiner worden, verminderen.
Kamoir, m. [Tech.] Tweesnijdend snijmes n.

des ko fl'ermakers.

Racnoitir, V. a. leder vochtig naken of heLe Brouillard a rarnoiti le tinge , de

vochticgen:

mist heeft het (reeds gedroogde) linnen weder voch-

tig gemaakt. — Het part. passé is ook adj.: Línge
ramoiti, weder vochtig geworden linnen n.
Ratnolade, f ., beter RÉMOLADE.
Rarnollir, v. a. Week, zacht of lenig maken;
weder verzachten: La cllaleur ramollit In eire, de
warmte maakt het was week. R- Ie cuir, hel leder

lenig maken. — (fig.) Verslappen , ontzenuwen,
verwijfd maken: R- le courage, den moed verslap

[Fauc.] R- un oiseau, 't gevedertevanee7n'-pen.—

valk met eene natte spons weder in orde brengen.
— SE RAMOLLIR, V. T. Week, zacht of lenig worden; — (fig.) verwijfd worden; -- zachter gestemd,
vermurwd worden. — Het part. passé is ook adj.:
Cuir ramollit , lenig geworden leder n. --- Un
bomfil e r - (liever amolli) par les plaisirs, een door
de vermaken ontzenuwd mensch. — Itarnollis-

sable, adj. [Didact.] Verweekbaar, voor verweeking vatbaar. — Rantollissant, e, adj. [Méd.]
Weekmak-end , verwerkend : Remède r- , of als
subst. RAMOL LISSANT, n). W eekrnakend middel n.
(éinollient). — Rarnollissesnent, m. [Méd.]

Verslapping, verweeking f., verminderde zamen hang m. van een organisch weefsel,
f flamon, m. Bezem m. (balai). — Ran,onage, m. Het schoorsteenvegen. — Manionen,
V. a.: R- la cheminée, den schoorsteen vegen. —

Ramoneiir, m. Schoorsteenveger m. — -j- Ra

Vuilnis f., veegsel n.
-monure,f.
Ram p ant, e, adj. Kruipend: Animal r-,
pl.
f.
kruipplanten
kruipend dier n. -- Plantes r-s,
— (fig.) C'est an homme r-, I1 a fame r-e, des
manières r-es, 't is een kruipend rnensch, hij heeft
eene lage, kruipende ziel, kruipende manieren. —
Style r-, platte, gemeene stijl m. — [Arch.] Are
r-, hellende, afwaartsgaande boog m. -- [Blas.], z.

LION, OURS. — [Chin.] Bandage r-, kruipend ver
(Ie randen der omgangen elkander-band.(wr
niet bedekken, maar enkel raken of wel eene tusschenruimte overlaten). -- RAMPANT, m. [Arch.]
Helling, afhelling, glooijing f.
Kamspe, f. [Arch.] Hellend vlak n., dat twee
verschillend hooge gronden of terrassen verbindt,

s

aarstred, optred m. — R- d'appui of enkel R-, trapleuning t. — R- d'escalier, of enkel R-, trapgedeelte n. tusschen twee trapportalen. — Hellend
vlak n., waarop de traptreden zijn aangebragt. —
Heuvelglooijing of -helling f. — [Thédt.] Voetlichten n. pl. (aan 't voortooneel). — [Anat.] R- (of
Schelle) de limacon, elke van de beide gangen der
holte van 't slak/uenhuis, die spiraalvormig rondom
eenti horizontaal liggende spil gewonden zijn.
Rampea^i, m. [Jeu] Kegelpartij f. van één'
worp; -- tweede worp eener kegelpartij van twee
worpen.
Ranipenient, m. Het kruipen.
Rainper, v. n. Kruipen. Les vers, les ser
ra inpent, de wormen, de slangen kruipen.- -pents
Le lierre rampe à terre, autour des arbres, het
klimop kruipt langs den grond, slingert zich om
de boomen op. -- On entre dans vette grotte en
rampant, men treedt die grot al kruipende binnen.
— (jig.) Tel qui rampait s'élève, menigeen, die in
den geringsten staat leefde , komt tot eer en aanzien. — Kruipen, zich op onedele wijze voor zijne
meerderen vernederen: R- devant les grands, voor
de grooten kruipen. — (fig.) Cet auteur rampe,
son style rampe, die schrijver levert enkel platte,
gemeene dingen, zijn stijl is gemeen, laag, plat. —
[Arch.] Zacht hellen, glooien.
Ranipeonr, m. [H. n.] Kaapsche kruipvisch m.
Rainphastides, m. pl. [H. n.] Pepervreters m.
pl., toekansoorten f. pl. — Rainphastos, m.
(pr. —toce) Pepervreter m. (toucan).
R:ainphoeè le, m. [:1-1. n.] Soort van pracht
tangara f. R- scarlatte, kardinaal, schar-mesof
prachtmees.
-lakenrod
R.annpin, m., z. v. a. PINCARD.

arnponeart, m. [Teel;.] Mes n. met een
lemmer van 1 tot 18 lijnen breedte. — [Jeu] Duikelaartje n., met lood beslagen vlierstokje, als kinderspeelgoed (ook prussien geheeten).
Ramponer, v. n. (pop.) Zuipen (met toespe
Ramponeau, een' par(ischen kroeg -lingopzéker
vorige eeuw).
-houder
Ramule, f. [Bot.] Tw' egje, takje n.
.amuure, f. [H. n.] Gewei, gewigt n., hertehorens n1. pl. .-- (vulg.) Gezamenl[jke takken in. pl.
en twijgen I. pl. van eenen boom.--- [Blas.] Demi -r-,
hertehoorn I-n.

Raniuscule, f ., z. v. a. RAMULE.
Ranaire, adj. [ H. n. ] Kikvorschachtig. ---

RANAIRES, m.

pl. Kikvorschsoorten f. pl.

Rancanca, m. [H. n.] Soort van amerikaan
valk m.

(in een' hoek zetten.-sche

Raneart, m. (pop.): Mettre au r-, ter zijde of
Rance, adj. kans, garstig: Du lard qui est r-,
rans spek n. —Ook als subst.: Ce tart sent le r-,
dat spek smaakt rans, garstig. -- Marbre r-, wit
en roodbruin marmer n. met blaauwe en aschgraauwe aderen.
Rance, f. [Mar.] Schoorstuk n., buiten- steunder in. — Stellaadje, stelling f. voor vaatwerk.
-- Rancer, V. a. [Mar.] Van buiten schoren,

verbinden.

Raneette of Rangette, f. [Tech.] Geslagen

ijzer n. voor kagchelpijpen.

Banehe, f. [Tech.] Sport f., klamp m. eener
kraanladder. --- Rancher, m. [Tech.] Kraan
-

, klampladder I.

-lader

Rancherie, 1. Indianen-dorp n. (in sommige
deden van Zuid - Amerika). (kling f.

Hanchier, m. [glas.] Zeissenijzer n. , zeisRanci, e, adj. (en part. passé van rancir):
Lard r- , rans at' garstig geworden spek n. --Rancidité, f. Ransheid, garstigheid f.
Rancio, m. (espagn.) (alleen gebruikt in): Vin
r-, of als subst. Du r-, van ouderdom geel gewor-

den spaansche roode wijn m.
Ranch, vn., Se rancir, v. pr. Rans of garstig worden. — Raneissu re, f. Het rans- of
parstigworden.; garstige, ranse smaak m.
t Rancoeur, m., z. v. a. RANCUNE.
Bancon, m. [Anc. mil. et mar.] Soort van
hellebaard m.; scheepshellebaard m.
Ranson, f. [Slit., Mar.] Losgeld, rantsoen n.
Payer une forte r-, een zwaar losgeld betalen. A
son retour dans le port it a amend cinq r-s, bij 't
binnenloopen heeft hij 0 rantsoenen (voor genomen
en weder vrijgelaten schepen) medegebragt. — (Loc.
prov.) C'est la r- dun roi, dat is een ongehoorde

RANC0NTii t

RANIN .
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prijs of som, daarmede zou men een' kon 'nrj los
Ranegonné, e, adj. (en part. passé-kopen.
van ranconner): Ville r-e, op losgeld gestelde stad
(om de plundering af te koopen). — Ranconneinent, m. lel op losgeld stellen, rantsoenéring f.;
het los- of vrjkoopen. -- Ranconner, v. a. Op
losgeld of rantsoen stellen, losgeld opleggen of vorderen; brandschatting; opleggen, brandschatten, rantsoenéren. — (fig.) Meer elschen, zich meer doen
betalen dan billijk is, te veel afnemen; (fam ) villen, 't vel over de ooren halen, snijden: On ranconne les Bens dans cette auberge, in die herberg
snijdt men de menscilen. -- Ranconneur, in.,
-euse, f. (fig. et faun.) Afzetter, snijder m., afzetster f. Cet aubergiste est on r- (of als adj. est
r-), die herberijier is een afzetter, snijdt de menschen.
Itaiieune, f. Wrevel ni., die iemand over
eene beleedi ing bijblijft, wrok, ingewortelde haat;
heimelijke vijandschap f. 11 ne faut point gander
de r- dans son coeur, men moet geenen wrok in
zijn hart houden. - -- (fam.} Sans r-, Point de r-,
R- a part, verr,eten wij alle oude verongelijking,
spreken we van 't oude niet rugeer. — ]^aneii-

wijze gerangschikt. R- en sautoir, schuinkruiselings
gerangschikt. — Rangée, f. Rij f., reeks (van voor
dezelfde lijn): R- d'arbres, de maisons,-werpno
de sieges, rij boomer, huizen, zitplaatsen.
Ranger, v. a. In orde schikken of stellen, rangschikken; scharen; opruimen, in orde brengen; uit
den weg ruirnen , ter zijde zetten , r a n g é r e n:
Rangez on peu tons ces livres, zet eens al deze
boeken in orde. R- des troupes, one flotte en bataille, troepen, eene vloot in slagorde stellen. Rune chambre, eene kamer opruimen, in orde brengen. — Rangez un peu eet enfant, neem dit kind
uit den weg. Les soldats firent r- le people, de
soldaten deden 't volk plaats maken, uit den weg
gaan. Rangez-vous mieux, ga meer op zijde. -Rangschikken , onder 't etal rekenen, in zekeren
rang plaatsen: R- un poète parmi les auteurs classiques, Benen dichter onder de klassieke schrijvers
rekenen of tellen. — Onderwerpen, ten onder (ven gen, aan zijn gezag onderwerpen: R- des peoples,
une ville sous sa domination, volkeren, Bene stad
onder zijne heerschappij brengen. -- (fig.) R- qn.
a la raison, it son devoir, iemand teregt of tot rede,
tot zijnen pligt brengen. — (famn.) Si! fait le ménier, iére, adj. (faun.) (vuig. RANCUNEUX, EUSE)
llaateiragend , wrokkig , onverzoenlijk: Lest un chant, je saurai Bien Ie r-, wanneer hij den deughomme ir-, of als subst. C'est
-, 'ton
is eenrwr ek- niet streelt, zal ik hein wel te regt zetten. -- [Mar.]
Ing mensch, een haatdrager.
R- la cote, la terre, langs de kust, langs het land
Jlandonnée, f. [Chas.] Omweg, omloop nn., varen, zeilen. R- de près les brisants, digt langs
op hetzelfde terrein door een opgejaagd stuk wild de branding loopen. z. ook HONNEUR. — Range
gemaakt. — -j- (fans ) Faire one grande, longue r-, sur les manoeuvres! pas op het touwwerk! op uwe
een' groeten rnarsch maken.
posten! — R- le vent, scherp bij den wind zeilen.
f Hane, f. .Kikvorsclz ni. (grenouille). -- prangen, den wind afknijpen. — SE RANGER, V. pr.
Zich in eene rij of in orde stellen; zich scharen,
t Ranette, I. Kikvorschje n.
Barg, in. Rij f. R- d'hommes, d'arbres, de zich schikken; gerangschikt. geordend, opgeruimd
dents, de perles, rij menschen, booroen, tanden, worden; uit den weg gaan, plaats maken. Its se
paarlen. — [Mi!.] Gelid n. Troupe sur deux, rangèrent autour du feu, zij schaarden zich rond
trois i'-s, bende f. in twee, drie geléderen geschaard.
vuur. Its se lont ranges sous l'obéissance-omhet
Serres, Ouvrez vos r-s, sluit , opent de gelederen. du roe, zij hebben zich onder de gehoorzaamheid
z. (jok DOUBLER, ECLAIRC1P.. ---- Entrer daiis les- des konings geschikt. -- Se r- du parti, du cóté de
1 -s quitter les r-s dune armée, dienst venten, de qn., op iemands zijde kooien, iemands partij nerven;
dienst verlaten. --- [Cheat.] Se rettre, Paraitre, zich bi iemand voegen . -- Se r- auprès de qn., zich
Etre sur les r-s, op de kampplaats of in 't krijt tot iemand begeven, one zone bevelen te ontvangen.
verschijnen; — (fig.) als mededinger naar iets op- Se r- it 1'avis, ia 1'opinion de qn., iemands gevoelen
treden. -- Rang m., orde, volgorde, beurt; plaats, of meening bijvallen. — (fam.) C'était no lihertin,
eereplaats f., neboorterang m., waardigheid; klasse f., ruis it s'est rangé, hij was een losbol, maar heeft
51c/nil nn. Prendre séance selon son r-, volgens zijn zich verbéterd. Pour le laisser passer, on se ranrang , np zijne behoorlijke plaats zittint, neuron. gea contre on nlur, om hern te laten voorbij gaan,
Parley , Opi neg selon son r- , spreken , stemmen plaatste me;r, zich tegen eenen muur. Rangen -vous
naar of op zijne beurt. Ren►ettre son lieve è son ga op zijde, maak plaats of ruimte! — [Mar.] Le
r-, een boek weder op zijne plaats zetten. — II est vent se range au nord, au sod, de wind loopt
►ligne de son r-, hij is zijnen rang, zijne eer eplaats noord, zuid. Se r- an vent, zich naar den wind
waardig. 'i'enir on des premiers r-s, een' der eer- rigten. Le vent se range de l'avant, de l'arrière,
ste rangen bekleeden. -- Les derniers r-s de la de wind schraalt of ruimt. Se r- a l'honneur dun
autre, onder bereik van een ander schip komen;
société, de laagste klassen, standen der maatschappij.
— (fig.) Homère tient le premier r- parmi les een ander schip zoo na nemen, als mogelijk is.
[Tech.] Tot
Rangette, f., z. RANCETTE.
poètes , Homerus bekleedt de eerste plaats , den
eersten rangy; onder de dichters. — Mettre qn. an stukken van 8 pond doorgehakt ijzer n.
Rangier, in. [Bias.] Rendier n. — Rangirang de ses arnis, iemand onder zijne vrienden
rekenen. -- (Lor,. prov.) Mettre une chose an r- fére, m. [H. n.] Rendier (reline).
Ranguillon, m. [Typogr.] Punctuur, z. v. a.
des péchés oubliés, in 't geheel niet meer aan iets
denken. z. ook o1GNON. --- [Mar.] Vaisseau de pre- PO1NTURE. — Weêrhaakje n. aan den vischhaa.k.
Hanimer, v. a Het leven teruggeven, doen
mier, de deuxième, de troisième, de quatrième r-,
linieschip van den Jen, Zen Ben, jen 'rang (door- herleven: Dieu seul peut r- les morts, God alleen
gaans van 120, van 100, van 90, van 80 stukken) . vermag rte dooden op te wekken, te doen herleven.
— Les vaisseaux ee mettront en ligne selon leur — (bij uitbreiding) R- on bras, een' verstijfden,
r- de vitesse, de schepen zullen zich volgens hunne verdoofden arm weder bruikbaar maken. -- (figs.)
welbezeildheid in linie forméren. — R- de rameurs, YE.rlevenrligen , weder levendig werkzaam, sterk,
rij roeijers of riemen , getal roeijers aan éénen glanzig, enz. maken; opwekken, opvroljken; bemoeriem. Galère ii quatre r-s, galei met vier roeiban- digen, nieuwen moed geven; opbeuren; aanwakkeken. Aller h In voile et aux r-, zeilen en roeijen. ren. R- on feu presqu'eteint , een bijna uitgegaan
— [Mei.] R- de liataille , plaats in de slagorde. R- vuur weder opstoken.. R- les coulee es d' un tableau,
d'ancienneté, rang van dienstouderdom. Avoir le (Ie kleuren eener schilder)) weder ophalen. — Rr-, voormarchéren. Dans one place forte l'infante- une conversation, een gesprek verlevendigen, opvie a le r- stir la cavalerie, in Bene vesting mar- vrolijken. Cela ranime son ardeur, dat wekt zijnen
cheert het voetvolk vóór de ruiterij. -- [ I mpr. ] ijver weder op. — Le printemps ranime toute la
nature, de lente verlevendigt, bezielt weder de geHellende stelling 1'. voor de zetkasten, bok m.
Range, f. [Constr.] Rij straatsteenen van ge- bede natuur. Votre présence me ranime, uwe tel)jke grootte. — Rangé, e, all. (en part. passé genwoordigheid geeft mij weer Inoed. — SE RANIvan ranger): Destroupes r-es en balaille, in slagorde IIER , C. pr. Weder levend worden, herleven. —
geschaarde troepen in. pl. Des chaises r-es autour Weder verlevendigd, bemoedigd, opgebeurd, enz.
du feu, rondom het vuur geplaatste, gerangschikte worden. Les morts se ranimaient a sa voix, de
stoelen m. pl. -- Bataille r-e, regelmatige, geordende dooden herleefden op zijne stem. Le feu se ranime,
veldslag m. — Uit homme r-, een ordelievend man. het vuur, de brand wakkert weder aan. Leur co— [Bias.] Naast elkander: R- en bande, schuin bo- lère se ranime, hunne gramschap ontvlamt weder.
ven elkander. R- en barre, schuinlinks boven elk- La nature se ranime, de natuur herleeft. Son couander. R-, en chef, naast elkander in 't schildhoofd. rage s'est ranimé, zijn moed is weer aangewakkerd.
R.anin, e, ad.. [Didact.] Kikvorschachtig. - R- en Croix, kruiselings gerangschikt. R- en farce,
naast elkander in 't scheldmidden. R- en pal, panic- [Anat.] Veines r-es of ranulaires , Kikvorsch,

.
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RANIVORE

aderen f. pl. , twee aderen onder de tong. —
Rauivore, adt. [H. n.] Van kikvorschen levend.
-- Rauoïde, adj. Kikvorschvormig. -- Rann•
leire, adj. [Anat.] , z. onder RAru . -- Ra.nu-

Ie, f. [Med.] , z. v. a. GRENOUILLETTE.
Raiiz of Ranz de vaches, in. Een bij de

Zwitsers geleefd lied, dat de koeherders op den
doedelzak spelen, koe -reijen f. pl.
Rapaee, adj. Roofzuchtig, roofziek, roofgierig ('inz. van vogels): Le vautour est fort r -, de
gier is zeer rooltuchtig. Un oiseau r-, een roofvogel m. (fig.) C'est un homme r-, of als subst.: C'est
un r-, 't is een hebzuchtig mensch. Les mains r-s
de eet avare, de roofgierige handen van dien vrek.
— [[1inér.] Substances r-s, zelfstandigheden, die
niet alleen zelf door 't vuur verdwijnen, snaar ook
nog andere met zich. voeren.
Rapacé,,e, adj. [Bot.] Knol-, raapvormiq.
Hapacite, f. Roofzucht, roofgierigheid f. La
r- d'un vautour, de roofzucht van eenen gier. —
(fig.) Le village fut exposé á in r- des soldats, het
dorp werd aan de roofzucht der soldaten blootgesteld.
t Rapaiser, V. a. (fam.) Weder bevredigen,
stillen, doen bedaren.
Ràpage, m. [Tech.] Het raspen.
Rapailler, in. [Forest.] Slecht hout n., hout,
struiken m. pl. zonder waarde.
Raparier, v. a. Weder aan paren vereenigen,
weder paren: R- des gante.
Rapatelle, f. [ Corn. ] Paardenhoren stof f.
(voor teemsen enz.).

Rapatriage, Rapatriement, m. (fam.)
Verzoening f. (réconciliation). — Rapatrier,
V. a. (fam.) Verzoenen, weder bevriend maken. --

y

RAPPAREILLEMENT.
zelven uit verkeerde zedigheid. -- Het part. passé is
ook adj.: Manteau rapetissé, verkorte mantel m.
Rapette, f. [Bot.] Scherpkruid n., borstverzachtende bernagie f. (ook porte-feuille geheeten) .
R.àpeuir, ,m. [Tech.] Rasper, inz. tabakrasper.
Raphané, e, adj. Naar een' knol of rammenas gelijkend. — Raphanédon, m. [Chir.] Gladde
dwarsbreuk f. van een lang been. — Ra phanie, f. [Méd.] .Kriewelziekte, drooge versterv ing, russische katharrus, r h a p h a n i e f. — Ra phaiiiste of Rapistre, m. [Bot.] Wilde rad jssoort, veldkool f.
Raphé, m. [Anot.] Naad in. (van de bekkeneelbeenderen, van den balzak, enz.), r h a p h e f. —
Raphéal, e, adj. [Anat.] Den naad betreffend.
Raphidie, f. [H. n.] Kameelvlieg f.
Raphilithe, m. [ ï1'Iinér.] , z. v. a. MÉSOTYPE.
Raphioratnphe, adj. [Ft. n.] Met elsvor(staart.
7nigen snavel.
Rapieaude, adj. [11. n.] Met raapvormigen
Rapide, adj. Snel, schielik, rasch, gezwind,
snelloopend, snelvlietend, enz. iflouvement, Vol r-,
snelle beweging, vlugt f. Le Rhóne est très-r-, de
Rhóne is zeer snelvlietend. — (fig.) Progrès r-s.
snelle, rassche vorderingen f. pl., voortgangen ni.
pl. Jeter un coup d'oeil r- sur un livre, een vlugtig oog in een boek slaan. Plaisirs r-s, vlugtige
vermaken n. pl. -- Style r-, voortvarende, levendige stijl m — RAPIDE, m. [N
i avig.] Snelstrooming f.,
snelle, geweldige stroom in sommige, inz. amerikaansche rivieren. -- Ra.pidenient, adv. Met
snelheid, op rassche wijze, schielijk, ras. — Rapidité, f, Snelheid, schielijkheid, gezwindheid f.:
La r- d'un torrent, de snelheid van eenen vloed.
La r- de l'éclair, de snelheid van den bliksem. La
r- du vol ile l'aigle, de snelheul van de vlugt de
arends. — Le temps fuit avec r-, de tijd vliegt
met snelheid voorbij. — (fig.) La r- du style, de
levendigheid, voortvarendheid van den stijl. La rdes modes, de snelle opeenvolging der modes. La
r- du plaisir, de vlugtigheid van 't vermaak.
Rapidolithe, m., z. V. a. SCAPOLITHE.
Rapiècement, n7. Het verstellen, het lappen.
— .Rapiécer, V. a. Verstellen, lappen, lappen
of stukken opzetten; R- du linge, linnengoed ver
-- SE RAPIECER, V. pr. Versteld, opgelapt-steln.
worden: Cet habit ne peut plus se r-. — Het
part. passé is ook adj.: Habit r-, verstelde rok m.
— Rapideetage, m. Lap -, verstelwerk n.

SE RAPATRIER, v. pl'. Zich verzoenen. — Het part.
passé is ookadj.: Personnes r-es, verzoende personen.
Rapatronnage, m. [Forest.] Vergelgking,
aan passing f. van den afgehouwen stam met den
in den grond gebleven tronk.
Rape, f. [Tech.] Rasp f. R- a poivre, it Ialine, peper-, tabakrasp. — Grove vijl f. R- en (of
à) bois, houtrasp, rasp. vijl. R- plate, coudée,
ronde, demi - ronde, platte, kromme. ronde, halfronde houtrasp. R- a chaud, groote houtrasp. —
(Loc. prov.) Donner è qn. de la r- douce, iemand
flikflooien, zoete broodjes b# iemand bakken. —
RaPE, f. [Bot.] , z. v. a. RaFLE ; — volksnaam voor
RAVE, NAVET. — [ Tech.] Gegiste siroop f. — Ràpé, e, adj. (en part. passé van raper): Sucre r-,
geraspte suiker f. — (fig. et fam.) Habit r-, kaal- z. v. a. RAPIÉCEMENT. — Rapiéeeter, v. a.
gesleten, afgedragen rok m. -- (pop.) Comme it Verstellen, veel lappen opzetten, cap op lap zetten.
est r- ! wat is hij kaaltjes in de plunge! wat ziet hij -- liet part. passé is ook adj.: Habit rapiéceté,
er armzalig uit ! — RhPÉ, m. Dunne wijn. m., be- dikwijls gelapte rok m.
Rapière, f. [Anc. mil.] Lange degen m., iareid door niet geplette druiven in eene ton te
, n. — (iron.) Traineur de r-, degen
doen en deze met water te vullen; --- door toevoe- pier,°appier
Ook als adj.: Épée r-, degen met-dragem.—
ging van versche druiven verbéterde of geklaarde
wijn, rapé. -- R- de copeaux, rapé, die op de tot zeer lange kling. — -1- Rapiérer, V. n. Met het
klaring van den wijn gebézigde spaanders is a fge- rapier vechten. — ± Rapiéreaur, m. Rapier trokken. -- RAPE, in. Geraspte snuiftabak, rape, drager ni.
Rapin, m. (fam.) Schildersleerling, -jongen m.
rappé m.
Ràper, V. a. Raspen; -- met de houtvijl be- — (b(j uitbreiding) Slecht schilder, kladder n.
!rapine, f. Het rooven; roof, buit m. Animal
werken, bevijlen. — SE KUIPER, v. pr. Geraspt of
ne pour la r-, voor 't rooven geboren dier n. Olseau
bevijld worden; zich laten raspen of bevijlen.
Rapetassage, m. (fam ) Het oplappen; --- qui vit de r-, vogel m., die van roof leeft.— (fill.)
(fig.) verbéterde plaatsen f. pl. van een boek of ge- Rooverij f., diefstal m., pinndering; afzettelg,
knevela rii f. Ne vivre que der-, enkel van dieverij,
schrift. — Rapetasser, v. a. (fam.) Ruw ver
oplappen, lappen of stukken opzetten, lap-steln, van afzetterij leven. Tout son Bien nest que de
op lap zetten: R- de vieilles hardes, de vieux meu- la r-, al wat hij bezit is gestolen goed. -- Ra
onderslaap, zich in zijne-piner,v.Ro
bles, oude kleederen. oud huisraad oplappen, opknappen. — (fig.) Dikwijls nazien en verbéteren, bediening onregtmnalig iets toeëigenen, knevelen,
(een geschrift, verzen, enz.) — Het part. passé is afzetten. Ce valet rapine sur tout ce qu'il achète,
ook adj.: Viel! habit rapetassé, opgelapte oude deze knecht kaapt van al wat hij inkoopt. Ce comrok m. Tableau r-, dikwijls overgewerkte, opge- missaire a rapine sur toute la province, die konz.gelapte schilderij f.— Rapetasseur, in., -ease, f. missaris heeft de neheele provincie bestolen. -(fang.) Oplapper, opknar►psr m., oplapster, opknap - Soms fam. als V. a.: II rapine toujours qc., hij
steelt altijd wat. -- t Rapinerie, t. Diefstal m.
ster, verstelster f. R- de vieux souliers, schoenlap
-per (larcin). — Rapineui , m., -ease, f. (fam.)
(savetier).
Rapetisser, v. a. Verkleinen, verkorten, in- Gaauwdief, dief, afzetter m., diefegge, afzetster I.
Rapiquer, V. n. [Mar.] R- au vent, of enkel
korten, kleiner of korter maken: R- un manteau,
een' mantel korter maken. — ( fig.) La passion It-. weder aan den wind loeren, weer bij den wipsi
rapetisse Ie plus grand homme, de hartstogt ver- opsteken.
Rapistre, m., z. RAPIIANISTRE.
klei. nt den grootsten man. — RAPETISSER, v. n.
Raponie, in., z. v. a. RAIPONCE, LOBÉLIE. -Kleiner of korter worden: Les jours rapetissent,
de dagen korten. — SE RAPETIS'SER, V. pr. Korter Raponeules, f. pl. [Bot.] ftapunsje-soorten f.
of kleiner worden: Une étotfe qui se rapetisse au Pi. -- Rapontie, m., Rapontique, f. Vonblanchissage, eene stof, die by 't wassen krimpt. niks-rhabarber, rhapontik- wortel.
,

— (fig.) Certaines gens se rapetissent par fausse
modestie, zékere lie , fen vernederen, verlagen zich

Raportons, in. pl. [Tech.], z. V. n. CALLOTS.
Rappareillenment. ni. [Mar.] ff'eder-opta-
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keling f. -.- Rappareiller•, v. a. De ontbrekende
wederga aanvullen, één of meer (aan een stel) oatbrekende voorwerpen weder b•ijvoegen. R- des chaises, des chevaux, een stel stoelen, paarden (door
toevoeging van gelijksoortige) weder voltallig maken. — [Mar.] Op nieuw zeil/daar maken, weder
optakelen. -- loet part. passé is ook adj.: Vases
rappareillés, weder aangevuld stel vazen. — Vaisseau r-, weder opgetakeld schip n.
Rapparier ment, m. Vernieuwde paring f. —
Rapparier, v. a. Weder paren, weder tot een
paar maken (inz. gebézigd van de huisdieren, die
men bij paren heeft).
Rappel, in. Terugroeping, terugontbieding f.,
rappel n. Le I- d' un ambassadeur, de terugroepzng
van eersen afgezant. — Lettres de r-, terugroepingsbrieven m. pl. (voor in ongenade gevallen of gebannen personen). — [Polit.j R- (t i'ordre, terug
orde, cisch, dat de spreker terug -roepingtd
onderwerp, waarvan lijf afgedwaald-kertoh
is. R- au règlernent, beroep tegen gemaakte inbreuk
op het reglement, herinnering van 't geen het regleinent voorschrijft. — [Mil. Herzanzelsein (met
trommel of trompet), r a p p é 1, a p p é 1 n. -- [Mil.,
Mar.] Pi- de solde, tegoed n. op de soldij. —
[Peint.] R- de lurnière, terugkaatsing, lichtafstraliug van de hoofdfiguren op de bzjvoorwerpe;n. -[Jur.] R- á succession, beschikking f., waardoor
een erflater verre bloedverwanten, di-e anders uit
zouden zijn, bevoegd maakt om te erven.-geslotn
rappel tot successie.
Rappelant, e, adj. (woord van J. J. Rousseau): Je n'emnportai pas de cett.e vide des souvenirs kien r-s, !k nam uit die stad geene blijvende,
levendige herinner ?gen mede.
Rappeler, v. a. Nog eens roepen, op nieuw
roepen, herhaaldelijkroepen: Je l'ai appelé et
rappelé sans gull m'ait repondu. — Doen terug
terugroepen, terugontbieden. J'étais de-Ja-komen,
parti, inais on ma rappelé, ik was reeds vertrok
maar men heeft mij teruggeroepen. On l'a-ken,
rappelé de son exil, men heeft hem uit zone bal
teruggeroepen. -- (fig.) Mes affaires me-lingschap
rappellent à la vi11e, nigne zaken roepen mjj naar
de stad terug. -- R- qn. a la vie, iemand in 't Ieven terugroepen. Ii le rappela à in lumière, hij
bragt hein weer' hij, in 't leven. -- Dieu l'a rappelé á lui, God heeft hem tot zich geroepen: hij is
dood. --qn. h son devoir, iemand tot zonen
pligt doen terugkeeren. — ( fig. et fain.) Ce vin
rappelle son buvveur, die wijn smaakt naar meer.
--- [Polit.] R- qn. à 1'ordre, iemand tot de orde
terugroepen (vgl. APPEL). — R- one chose á son
origine, eene zaak tot haren oorsprong terugvoeren,
op de beginselen eener zaak wyzen. : ( fig.)
In 't geheugen terugroepen, weder- voor den. geest
brengen, te binnen brengen, herinneren: 11 faut ren sa mémoire tonics `es fau!es passées, men eiroet
zich at zijne verledene misslagen. cruder te binnen
brengen of herinneren. Rappelez on peu le souveair de notre ancier,ne amitié, denk nog eens aan
onze oude vriendschap terug. R- qe. dans sa mémoire, R- in mémoii•e de qe., iets weder voor zijnen
geest, in zijne gedachten halen. — R- sa mémoire,
trachten zich te herinneren. — Comment osez -nous
r- le passé? hoe durft gij van 't verledenefj avagen ? — [Mil.] Appel, rappel slaan. --- [Print.]
R- in lunlière, het licht laten afstralen (vgl. RAPPEL) .
— [Jur.] R- lá succession, tot weder erven bevoegd
maken (VØ1. JIAPPEL). It- ses esprits, zijne ziflnen
bijeen roepen, zich bedenken.
SE RAPPELER,
V. pr. Zich herinneren, zich te binnen brengen.
Je me rappelle ces temps éloignés, ik herinner rail
die lang vervlogen tijden. Je me rappelle ale l'avoir
vu quelque tart, ik herinner mij hem ergens rezien te heben. — Teruggeroepen worden of kunnen.
worden, zich, laten terugroepen: L'innocernce échappée ne se rappelle plus. - Het part. passé is ook
adj.: Homme rappelé de l'exii, uit de ballingschap
teruggeroepen- man. — Orateur r- ii 1'ordre, tot de
orde teruggeroepen spreker.
Rappliquer, V. a. [Tech.] Op nieuw opleggen, opbrengen, opdragen, enz. (z. APPLIQUER). —
SE RAPPLIQUER, V. pr. Zich op nieuw toeleggen of
bevlijtigen.
Rappointis, ni. ['Pech.] Ingedreven ijzerspits f.
om 't pleisterwerk vast te houden. -- Ligt slote-

a-

--

,

niakerswerk n.

RAPPORT.
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Rapport, in. Opbrengst f., het door eene zaak
opgeleverde voordeel: Cette charge est Jun grand
r-, dit ambt brengt veel op. Cette branche de
commerce nest pas encore en plein r-, deze tak
van koophandel geeft nog geene volle opbrengst,
nog niet al wat hij kan opleveren. Des arbres en
plein r -, rijkelijk vruchtgevende boomen in. pl. -(Prov.), z. M0-NTRE. — Berigt, verslag, verhaal,
narigt n., vermelding f., r a p p o r t n. Faire uit
fidèle r- de tout ce qu'on a vu, van al wat men
fjezien heeft een getrouw berigt doen. Je men tiens
a son r-, ik houd mi aan zijn berigt. Jen Eerai
r- it la compagnie, ik zal aan 't gezelschap daar
verslag doen. — .[ Chas.] Faire son r-, narigt-van
van het (opgespoorde of opgejaagde) wild geven.
— ijlar.] Verklaring f., rapport .zaan den scheepskapitein aan de admiraliteit bij zijn binnenloopen.
--- [Mil.] R- militaire, militair, mondeling rapport
of berigt n. R- du matin, morgen- rapport. Aller
an r-, naar 't rapport gaan. — [Jur.] R- du juge,
regterljk verslag aan de audientie van al wat tot
eerre hangende regtszaak behoort. Mon •procès est
an r- du juge, mijn regg tsgeding ligt bij den regter
tot berigt. Cost une altaire de r-, de nature a
èíre jugée par r-, 't is eerre zaak, die naar sagewonnen berigten beslist moet worden. Ouï Ie r-,
na gehoo r d berigt. — Suivant Ie r- des médecins, des experts, volgens het berigt, de getuigenis der geneesheeren, der zaakkundigen.
Ook in kwaden zin voor: gedienstige of boosaardige aanbrengerij, oorblazer j f., praatje n. I1 faut
être en garde contre les r-s des flatteurs, men
moet op zijne hoede zijn tegen de oorblazerij der
vlejers. 11 aissie a faire des i'-s, hij brengt gaarne
wat a011. -...<_._: , Overeenkomst, over ,-ci •teinming,
yelijkcormigheid f.: Ces langues aunt point de r-,
deze talen. hebben geene overeenkomst met elkander.
III a an grand r•- entre lui at son frère pour
les traits du visage, er heeft eene groote gelijk vormigheid in de gelaatstrekken tusschen hein en
zinen broeder plaats. -- Wederkeerig verband n.,
overeenstemming f., zamenhang m.; betrekking,
verhouding f.; opzigt n. Il y a un accord parfait
entre ]'ensemble at les details de eet edifice, er
heerecht een volnaakt verband, eene schoone overeensteinminq tusschen 't geheel en de onderdeelen
van dat gebouw. Le r- que ces deux affaires oat
ensamble, het verband, waarin deze twee zaken
met elkander staan. Ceci na aucun r- à ce que
nous dites hier, dit staat in geen verband, zamen han.g met hetgeen gij gisteren zeidet. -- Des r-s de
commerce, d'amitié, handels -, vriendschapsbetrekkingen. Nos r-s ensemble sont fort a réables, onze
wederzijdsche verhoudingen zin zeer aangenaam.
— Meetre une personae en r- aver une autre,
iemand met een ander in aanraking brengen. -Tonics nos actions doivent être faites par r- Ii
Dieu, al onze daden moeten met opzigt tot God
geschieden. it ne fait riep que par r- a ses int.érèt s,
bij al wat hij doet beoogt h ij zijn eigen belang. —
[Grain.] Le r- de l'adjectif au substantif, de
overeenstemming van het bijvoegeljjk met het zelfstandig naamwoord. — La préposition à eiprime
un r- de tendance, cl'appropriation, het voorzetsel
aan drukt erne verhouding van strekking , vang
toekenning uit. --- [Math.] Verhouding, betrek king, reden (raison) van twee getallen of groot
II ) a Ie même r- entre 6 et 12 qu'entre-hedn:
3 et 6, tusschen 6 en 12 heeft dezelfde verhouding
plaats. als tusschen 3 en 6. — [Jur.] Inbrenging,
wederianbre i ing f. bij de massa der naiatenschap(van
't geen een mede - erfgenaam vooruit genoten heeft),
c o l l a tie f., r a p p o r t n. -- [Chim.] Verwant schap f. Table des r-s, tafel f. van de chemischverwantschapte stoffen. — [Méc.] Pièces de r-,
stukken voor inlegwerk , verschillend gekleurde
stukken metaal, hout of steen, die men tot zekere
figuren zainenvoegt. Ouvrage ('ie pièces de r-, ingelegd werk n. — (fig.) Cetle conledie est on onvrage de pièces de r-, dat blijspel is uit allerlei
van elders ontleende stukken zamengesteld. —
Terres de r-, van elders aangevoerde aarde, opgeschudde aarde f. — [Mar.] R- de marée, liet
bij vloed aangevoerde, opgestuwde water in eene
haven, enz. — [Méd.] Oprisping f. (der maag), het
opbreken der spijzen: Les aliments flatueux eausent souvent des r-s, de winderige spijzen verooi'zaken dikwijls oprispingen. -- PAR RAPPORT á, IOC.
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overeenstemmend zijn; betrekking hebben: Ces deux
couleurs se rapportent bien, die twee kleuren komen
goed bij elkonder. bios inclinations se rappordirai qu'il fait son devoir, wat mijnen zoon betreft
of aangaat, zal ik u zeggen, dat hij zijnen ptigt doet. tent en toutes choses, onze neigingen stemmen in
So;-ez sans inquiétude par r- à to oi, wees onbe- alles overeen. Son humeur ne se rapporte point
zorgd ten aanzien van mij. — In betrekking of avrec Celle de son frère, zijne inborst komt niet
vei , houding tot, in vergelijking van: La terre est overeen met die van zijnen broeder. — Cette nou
ce que je vous ai dit, deze-velsrapoti
très-petite par r- au soleil, de aarde is zeer klein
tjding heeft betrekking op hetgeen ik u gezegd heb.
to betrekking tot (vergeleken bij) de zon.
lapportable, adj. [Jur.] Weder bij de massa — [Gram .] Ce pr onoin se rapporte an nom précédent, dit voornaamwoord heeft betrekking op het
der nalatenschap in te brengen (vl. RAPPORT).
It apporter, V. a. 1 erugbrengen, wederbrem - voorafgaande naamwoor d. — S'en r- à qn. de qc.,
zich in eene zaak op iemand beroepen. Its sont
que
je
gen; medebrengen. I)ites-lui de t'- les livres
lui ai prêtés, zeg hem, dat hij de boeken terug- i d'accord sur l'achat, mais ils se sont rapportés
brenge, die ik hein geleend heb. I1 les a déjà rap- du prix a votre onele, z ij zijn den koop eens, maar
portés, hij heeft ze reeds teruggebragt. — (absol.) wegens den prijs hebben zij zich op uwen oom beCe Chien rapporte ;uien, die hond brengt goed terug, roepen. Je men rapporte aux mailtres de fart,
rapporteert goed. — 11 a rapporté Idea des Cu- ik beroep mg op de meesters in de kunst. — On
riosités de son voyage cl'Italie, hij heeft vele zeld- s'en rapportera a son sernaent, men zal de zaak
zaamheden van zijne reis naar Italië medegebragt. op zijnen eed laten aankomen, naar zijnen eed be— (tan ) Il n'en a rappoi é que des coups, hzl slissen. Je men rapporte b ina dernière lettre (je
m' réfère), ik beroep m ij op, ik houd mij aan
heeft er niets dan slagen, wonden enz. van mede
II a rapporté heaucoup de gloire-gebrat.—(flu) mijnen laatsten brief.
Rapporteur, m. Overbrenger, berigtgever,
ale cette action, hij heeft door deze daadweel roetos
verworven. Il n'en a rapporté que de la hopte, verslaggever, inz. van eene regtszaak, r e fe r é n t,
hij heeft er niets dan schande bij behaald. -- [Agric., rapporteur (ook als adj.: Juge r-.) — OpenHort. ] 11 faut er de bonne terre au pied de ces baar aanklager bij de regtbank, bij de vierschaar
arbres, men moet goede aarde aan den voet dezer (ook als adj.: Officier r-). -- R&PPORTEUR, rn.,
boormen brengen. -- [Coutur., Taill.] Le manteau -ELISE, f. Overbrenger, aanbrenger, verklikker, oor
ni., aan-, overbrengster, klikster, oorblaas --blazer
était trop court, on y a rapporté une pièce, de
mantel was te kort, men heeft er een stuk aange- ti ster f.: Défiez-vous dolle, c'est une r-euse, ver
haar niet, zij is eerie overbrengster, over--trouw
zet. — [Jur.] IYeder inbrengen bij de boedelmassa
(wat een mede- erfgenaain vooruit heeft on.tvangen), briefsier, klikspaan. -- RAPPORTEUR, in. [Géom.]
:Zoekmeter m., werkturf. lot het meten en overdror! n
-in relrening brengen. — [Lérisl., Admin.] herroe
R- une lol, un arrét, eene wet,-pen,i:trlck ran hoeken, transporteur. -- [ Roil.] Li, leene uitspraak intrekken. » Berigten, bericht i cir•kel in.
Rapprendlre, v. a. Herleeren, op nieuw leegeven, verhalen, verslag doen. 11 a rapportè lidèlement tout ce qu'il a entendu, hij heeft eetrouw ren : II a oublie le calcul, ii faut qu'il le rapberiglt, verhaald, al wat hij gehoord heeft. II ne prenne, hij is het rekenen vergeten, verleerd, hij moet
rapporte point In chose an vial, h.4 verhaalt de het herleeren. — Rappris, e , adj. (en part.
zaak niet naar waarheid. Le fait a éle rapporté de passé van rapprendre): Lecon r-e plusieurs roes,
la sorte, de zaak is in dier voege verhaald. R- les verscheidene malen overgeleerde les f.
Rapprivoisir, V. a. Op nieuw temmen, weder
circonstances dune Nataille, beri+fit geven van de
omstandigheden v an eersen slag. — (in kwaden zin) tam of maak maken.
fapproei► age, n1. [Flort.] Besnoeiing, uit
Overbrengen, oververtellen, overbrieven. aanbreninkorting van een' te digt geworden boom,-snoeijg,
qen, klikken: N e dices riem levant lui, ii rapporte
tout, zeg niets waar hij bij is, hij verpraat alles. heg, enz. — f approche, e, adj . (en par t. passé
rapprocher):
La croisée la plus r-e de la
mal
de
van
dit
du
On ma rapporté clue vous avez
rooi, men heeft ruig aangebragt, clot gij kwaad van porte, het schui fr aam, dat het dirjtst bij de deur is.
Bigt
bijeenstaande bladeren n. pl;
Des feuilles r-es,
mij gesproken hebt. --- .4anvoeren, aanhalen, bij
I1 a rapporté (cité) plusieurs beaux pas--breng: — Rapprochement, in. Bieenbrenging, het
sages de eet auteur, hij heeft vele schoone plaatsen nader bij elkander brengen: Le r- des lèvres dune
van dien schrijver aangehaald. L'exemple qu'il plaie , het bijeenbrengen , zamnenhechten van de
a rapporté (allégué) ne prouve riem, het voorbeeld, lippen eenex wond. — (fig.) Le r- des circonstandat hij heeft bz,jgebragt, bewijst niets. — In betrek ces éclaircit souvent une affaire, het vergelijken,
brengen tot, naar een doel rigten, heenwen--king de vergelijkende beschouwing der omstandigheden
den, inrigten: Ii- toutes sas actions a la gloire de heldert dikwijls eerie zaak op. — Toenadering,
Dieu, al zijne handelingen tot Gods eer inrrrigten. weder -zainenbrenging, vereeniging, bevrediging f.:
Il rapporte tout t son profil, hij heeft hij alles Travailler an r- de deux families brouillées, aan
zijn voordeel in 't oog. — Toekennen, t oeschrfgven, de toenadering van twee in onmin levende fatrcilien
doen opklimmen tot, afleiden. I1 rapporte son ori- werken. --- [Hort.], z. v. a. R APPROCHAGE .
Rapproether, 'v. a. Op nieuw nader brengen:
gine á la maison royale, hij leidt zijnen oorsprong
af van het koninklijke huis. On rapporte la fonda- Eloignez la lumière, nous la rapprocllerez dans un
tion de Rome b Romulus, men schrijft cie stichting moment, verwijder het licht, gij zult liet terstond
van Rome aan Romulus toe. Opbrengen, weder bijbrengen. — /Naderbij brengen, nader bijeen
voortbrengen, dra^-en, opleveren., afwerpen: Cette brengen., naderbij voegen, nader zetten: R- un corps
terre rapporte beaucoup, dit land brengt veel op. d'un autre , een ligchaa.rn digter bij een ander
Sa charge rapponte trois mille florins par an, zijn plaatsen. Rapprochez la table du feu, zet de tafel
ambt brengt jaarlijks drie duizend gulden op. Ces nader bij het vuur. — (fig.) Les lunettes de longue
arbres rapportent d.e beaux fruits, deze boomen vue rapprocbent les objets, de verrekijkers brengen
dragen schoone vruchten. Son argent lui rapporte de voorwerpen nader, doen ze nabeî'bzj zien. — (fig.)
six pourcent, zijn geld brengt hein zes ten hon- R- les circonstances d'un fait, de omstandigheden
van een feit tegen elkander houden, met elkander ver derd op. — (absol.) Plus la terre a d'lhabitants,
plus elle rapporte. -- [Mar.] Opstuwen, aanvoeren: gelijken. — R- des personnes brouillées, in onmin
La mer rapporte beaucoup dans ce port, de zee 1 levende personen weder tot elkander brengen, verstuwt veel water in die haven op, er komt veel zoenen. — L'amour rapproclle les distances, de
water met den vloed binnen. -- [Arpent.] R- un liefde ziet niet op rang of stand. — [Chas.] R- un
angle sur on papier, eenen hoek op een papier cerf, een hert opsporen. -- [Hon.] R- un arbre,
overbrengen. — [Corp.; R- un article, een artikel eenen boom inkorten. -- [Mar. ; R- un vaisseau,
overdragen. -- [Jur.] R- un p rocès, une affaire, een schip opzeilen, inhalen, naderen. — RAPPRO
V. n. [Mar.] Schralen, krimpen. Le vent-CHER,
een regtsgeding, eene zaak inléveren, daarvan berigten, een verslag doen, rapport uitbrengen. — a rapproché pea a pea, de wind is allengs gej
sclrraald.
— R- du vent, aan den wind knijpen,
doet
een
die
regler
Juge
rapporte
bier
(absol.) Ce
goed verslag, beringt goed. — RAPP ORTER , v. n. naar den wind op loeven.. — SE RAPPROCHER, v. pr.
bijeen
gebragt worden; zich naderbij schikOpbreken, oprispen (van spijzen sprekende) : Il faut Nader
dviter de manger des viandes qui rapportent, men ken, naderbij komen. Ces deux planches ne peilmoet vermijden spijzen te eten, die opbreken. ,. . vent se r-, die twee planken kunnen niet digter
zamengevoegd worden-. Rapprochez -nous, qne je
SE RAPPORTER , V. pr. Overeen komen, gelztkvorin g,
prep. Met betrekking tot, ten opzigte of ten aan-

zien van , betrekkelijk: Par r- à mon fits, je vous

.

;

RAPSODERASER.
vous Use encore un mot, kom naderbij, opdat
ik u nog een woord zegge. — Tot elkander naderen;
rlezindheld tot bijlegging of verzoening toongin.
Rapsode (beter Rhapsode), m. [Ant.] Rond
volkszanger bij de Grieken, die inz. de-treknd
afzonderlijke gezangen van Homerus tot grootere
geheelen verbond en openlijk voordroeg, r h a p s ód o s nl. — Rapsoder, v. a. Slordig of in der
haast verstellen, oplappen. — (fig.) In 't honderd
praten, wartaal schrijven. — t Rapsodenr, m.,
-ease, f. Knoeijer m., knoeister f. — Rapsodie, f. [Ant.] Het door eenen rhapsodos voorgedragen gedicht, inz. elk afzonderlijk deel van Homerus' gedichten. — (lig. et fam.) Mengelmoe s n.,
rommelzoo f., zamenraapsel n., hetzij van stukken
in proza of in poëzij, rhapsodic. -- [Cuis. ]
Slecht ragout n., slechte hutspot m. — Rapsodiste, m., z. v. a . RAPSODE . — (dén'igr.) Smakeloos verzamelaar, zamenflanser, prulschrijver,
pruldichter, rhapsodist m. — Rapsodoinancie, f. — Waarzeggerij f. uit verzen (inz,. uit
die van Homerus en Virgilius). — Rapsodo-

inaneien, ill., - ne, f. Waarzegger ni., waarzegster f. uit verzen.
Rapt, in. (pr. rapte) Schaking f., vrouwen- of
'meisjesroof in. (In 't franse/te strafwetboek heeft
het woord plaats gemaakt voor enlèvement.)
.Rapine, f. Raspsel, afschaafsel n. R- d'ivoire,
d'ongle, ivoor-raspsel, nagelafschrapsel.
Rraparoir, n1. [Tech.] Fust n. voor 't eerste
salpeterziedsel.
Ratl'ie, f., z. v. a. ARAC. — [Mar.] Pomme
de r- of de racage, z . onder POMME . -- R- of Cosse
de Bois, z. V. a. M.t IIGOUILLET. - R-s de h cabans,
z. v. a. P03131ES gougées. — Ragaer, v. n.,
z. v. a. RAGUER.

Badnet, ni. [H. n.] (pop.), z. v. a. PLONGEON.
Raq ereton, m. [J u] Kaatsspelers-rakét.
Ragluette, f. [Jeuj Slagnet, raket n. R- pour
la paume, kaatsnet. R- pour Ie volant, palét n. —

(Loc. fam.), z. CASSEUL. — Paletvormiq schoei sel n. om over de sneeuw te loopgin (in Canada,
enz.). --- [Bot.] , z. v. a. CARDASSE, KOPAL, CACTIER.
R- blanche , z. v. a. ORCEILLE. --- [ H. n.] Zee-

raket n., een polypenhuis. --- [[Viii.] Congrevische
vuurpijl m., raket n. (ook ROQUETTE) . -- [Tech.]
Smalle kraanzaag, schulpzaag f.—R-aquuettier,rn.
Raket-, paletmaker m. --- [Ane. mil.] Raketschutter, raketwerper m. (boom m.
R.arabé, m. [Bot..] Madagaskarsche rnuskaatRare, adj. Zeldzaam, schaarsch en ongemeen,
raar: Un cas r-, een zeldzaam geval. L'argent y
est r-, het geld is daar schaarsch, dun gezaaid.
Ces médailles sont r-s, deze gedenkpenningen zin
zeldzaam. — Domme r-, zeldzaam man, man van
buitengewone verdiensten. Un r- example de ver
een zeldzaam, ongemeen voorbeeld van deugd.-tu,
— Il deviant r-, II se rend r-, men ziet hem tegenwoordig niet veel in gezelschap. — Zonderling,
vreemd, wonderlijk, raar: C'est une chose r-, Cela
est r-, dat is iets vreemds, iets raars. (plais.) Vous
ètes un homme r-, gij zijt een raar man. -- Dun,
ijl, wijd uiteen staand: Avoir la liarbe r-, een'
dunnen, ijlen baard hebben. — [Phys.] Plus les
corps sont r-s, plus ijs sont légers, hoe minder
ligt, hoe ijler de ligchamen zijn, des te ligter zijn
ze. L'air est plus r- que l'eau, de lucht is minder
dint, dunner dan 't water. -- [Méd.] Pouls r-,
trage, langzame pols ire.
Ra.réfaetibilité, f. [Phys.] Verdunbaavheid,

-- -5 Raréfactif, ive, adj.
[Phys.] Verdunnend, verdeelend,. -- .Raréfaction, f. [Phys.] Verdunning, verdeeling, uitzet

uitzetbaarheid f.

lucht door warmte, ra r e fá c t i e f. —-tingder
^^ Raréfiable, adj. [Phvs.] Uitzetbaar, verdunRaar (dilatable). — .Raréfiant, e, adj. [Phys.]
Verdunnend, verdeelend, uitzettend. -- f [Med.]
Verdunnend. — Raréfier, v. a. [Phys.] Ver
uitzetten, verdeelgin, het volumen of den-dune,
omvang eener stof door den invloed der warmte
vermeerderen: La chaleur raréfie lair, de-stof
warmte zet de lucht uit . — SE RARÉFIER, v. pr.
Zich uitzetten, dunner worden: L'air se raréfie
en été par In chaleur. — Het part. passé is ook
ad' . Gaz raréfié, verdund, uitgezet gas n.
it aremnent, ado. Zelden, schaars: Cela arrive
r-, dat gebeurt zelden.
Rarescence, f. [Phys.] Dunheid, uitgezet-
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heid f. (vgl. RARÉFIER) , -- [Méd.] La r- du san g ,

des humeurs, de dunheid van het bloed, van de
Rarescibilité, f. [Phys.] Geschikt -

vochten. --

held der licich,amen om zich uit te zetten of Bene
grootere ruimte in te nemen, Z. V. a. RAREFACTIBILITE . -- 5 Rar€eseible, adj. Uitzetbaar.
Rareté, t. Schaarschheid f., gebrek n . Une
grande r- de vin, eene groote schaarschheid van
wijn. Cette étoffe est chère á cause de sa r-, deze
stof is duur wegens hare schaarschheid. -- Zeldzaamheid f. La r- des Biamants, de zeldzaamheid
der diamanten. C'est une r- que de vous voir, Vous
devenez dune gr ande r-, 't i s iets zeldzaams, als
men u te zien krijgt. --- Pour la r- du fait, z.
FAIT (in.) -- RARETES,. f. pl. Zeldzaamheden, aar digheden, rariteiten f. pl. Cabinet de r-s, kabinet van zeldzaamheden., rariteiten.
Raricosté, e, adj. [Bot.] Met weinig ribben.
— Rarifeniillé, e, adj. [Bot.] Met weinig bladeren . — Rariflore, adj. [Bot.] Met weinig bloemen.
Rarissiine, adj. (fam.) Zeer zeldzaam.

Rarité, f. [Phys.] Dunheid, ') lheid f. inz. der
veerkrachtige vloeistoffen.
Karrivée, f. [Mar.] Het weder afhouden. —
Rarriver, v. n. Op nieuw afhouden.
Ras, e, actj. Kaal, geschor en , glad - of kaalgeschoren; kort geschoren; kortharig. Il a la tête r-e,
hij heeft een kaal hoofd. Avoir in barbe r-e, een'
gladgeschoren baard hebben. Chien a poil r-, kortharige hond m. Hu velours r-, kortgeschoren fluweel n. -- (bij uitbreiding): En r-e campagne, in
het vlakke, open veld. --- [Gray.] Table r-e, gladde
koperen plaat f., waarop nog niets gegraveerd is.
,

— (iig.) C'est irne table r-e, oh ion graves tout
ce qu'on voui, - a, zijn geest, zijn hart is nog voor
allerlei indrukken vatbaar. — (fig.) Faire table
r-e, schoon schip maken: al het vorige of oude ter
zijde zetten of wegdoen; — ook: alles opeten. -[Mar.] Vaisseau r-, laag geboord, gestrekt schip n.
(dat laag bij 't water ligt); ook: schip n. dat zon
mas ten ligt. R- comme un ponton, zoo kaal-der
als een kielligter (van een schip, dat al z ij ne wasten verloren heeft). Bateau r-, open schuit f. --[Econ.] Bois-eau t'-, mesure r-e, vlak afgestreken
schepel n., vlakke, afgestrekene maat f. -- a RASE
TERRE, loc. ode. Gelijk grands (is fleur ale terne).

RAs, in. [Com.] Ras n., gekeperde, zeer effen
wollen of zijden stof, waarv an men geen wol of
haar ziet. — RAS, m. [Mar.] : R - de carène, kielvlot, werkvlot , scheepstirnmer mansvlot n. — R- de
courant, sterke doortrekking van het tij. van den
stroom, maalstroom, warlstroom m. R- de marée,
neer, sterke rafeling of brabbeling f. in 't water: -ook z. v. a. LIT de marée. -- Verser it r- de bord,
boordevol gieten of schenken. — AU RAS DE L'EAU,
à RAS L'EAU, loc. adv. Gelijk waters, op of in den
waterspiegel: Ce batiment est café is r- l'eau, dat
vaartuig ligt gelijk met het water. --- RAS, m.
[Mar.] Ras n., gevaarlijke ondiepte of klip f. Le
r- de Portland, de rassen van Portland. — RAS. m.
(arob.) [Géogr.] Kaap f. -- RAS, in. [Tech.] Eerste
trekplaat f. voor 't gouddraad . Faux-r-, blinde
trekplaat.
Rasade, f. Boordevol glas, boordevolletje n.
Rasant, e, adj. Lungs strijkend , rakelin gs,
langs gaand, r a s é r e n d. — [Fort.] Ligfile de
défense r-e, rasérende linie van defensie of verdedirging. Feu r-, rasérend vuur, laag bestrijkend
schot n. -- Vue r-e, uitzigt n. over 't vlakke land.
Rascasse, f. [Bot.] , z. v. a. scorpène, scoR-

PION de mei'.
Rascation, f. [Méd.] liet door bloedaandrang

veroorzaakte reutelen of rogchelen; — het schrapen
of rogchelen om het slijm uit de keel te werpen:
Rase, f. [Mar.] , z. v. a. CoURAi. — [Chim.]
Denneharsolie f -- [Com.] R - de Maroc, soort van
serr,•i,e f. uit Champagne.
R.asé, e, adj. (en part. passé van raser): Tête,
Ba:•be r-e, geschoren hoofd n.. baard m. — Fortification r-e, geslecht, gesloopt vestingwerk n. — Vaisseau r-, of als sub st. RASE , ni. Afgenomen, g e r as e e r d schip n. — Lièvre r- dans son gite, in zijn
leger ineengedoken haas m. -- Rasement, m.
Slooping, slechting, afbreking; ontmanteling eener
vesting; afneming of raséring f. van een schip.
Baser, v. a. Scheren, liet haar, den baard afnemen. R- la tête, la barbe. — (absol.) Ce barbier rase Bien, deze barbier scheert goed. Un raeoir
.
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RASETTE

qui rase Dien, een scheermes, dat goed snijdt. Se
faire r- souvent, zich dikwils laten scheren. z. ook
BARBIER. -- Slechten, sloopen, afbreken, niet den

grond gelijk maken: [Mil.] R- une place, eene vesting slechten, ontmantelen. — [ Mar.] R- un L itiinent, Ie r- rez pied 0/ rez terre, een gebouw
sloopen, liet tot op den grond toe slechten, met den
grond gelijk maken. R- tin vaisseau, een schip ra
liet bovenwerk er af neïnen. R- les allonges,-séren,
de koppen van. 't inhout afzagen. R- on vaisseau
dans un combat, de masten van een schip in een
gevecht ner?rschieten. --- ( fig.) Digt voorbij gaan,
voorbij strijken, afschampen, langs strijken of scheren, even ratten: La ])alle lui rasa Ie bras droit,
de geweerkogel streek langs zijnen regterarrn. Les
hirondelles rasent souvent la surface de ]'eau, de
zwaluwen vliegen vaak rakelings langs het water.
.-_- [Mai.] It- one roche, la chte, digt langs eene
rots, langs de kust loopgin, varen. - -- [Man.] Ce
cheval rase Ie tapis, dit paard heft de voeten niet
hoog genoeg op. --- [Fauc.] L'oiseau rase Fair, de
valk zweeft (plane), verroert bijkans zijne vlerken
niet. --- RASER, V. n. [Maréch.] U'ei jktands zijn:
Ce cheval commence is r-, dat paard begint getij/stands te worden, het teelcent bijna niet meer. --SE BASER, V. pr. Zich bukken, zich verschuilen:
La perdrix se rase (of als v. n. rase) quand elle
apercoit l'oiseau ate prole, de patrijs duikt laag
neder-, als hij den roofvogel gewaar wordt. — Zich
scheren. Je me rase moí-mèiile, ik S`chee'l mij zelven. Je ne vieux me r- que denlain, ikc wil mij
eerst morgen scheren, of oolk: laten scheren. -- Se
r- Ie menton, zich de kin scheren. --- [ Chas.] Laag
:teder duiken, zich digt ineen trekken.
Lhzzsette, f. Dun ras n., eerre f jne, zeer gladde
stof. ---. [Agile.] , z. V. a. RATISSOIRE. --- [ Org.]
Stemdraad m. voor het tongwcr k.
Rasibus, prép. et ode. (pop.) Ba.kelings langs,
zeer digt voorbij; glad af: Le coup lui passa r- du
nez, het schot vloog rakelangs langs zijn' neus. On
lui a coupé les oreilles tout r-, inen heeft hem de
oorcn glad af, geheel en al afgesneden.

Rasiere, f. [Métrol.] Voormalige graan- en

steenkolenmaat in cie franse/te en oostenrijksche
Vederlanden (= 79, 63 liters) .
Rasinet, m. [Bot.], z. v. a. petite JOUSALIBE.
Rasoir, ni. Scheermes n. Cuir de r-, aanzet
, kricrn in. --- (fain.) Cooper comme uil r-,-riem,st
als een scheerroes snijden, zeer scherp zin. -- (Loc.
prov.) 11 na sent! que la fraicieur du r- het roes
is hem langs de keel gegaan-. I1 pleut des r-s, des
hallebardes, het regent, als of het met bakken van
den hemel wordt gegoten. Quand it pleuvrait des
r-s, al was 't ook nog zoo slecht weer. RASOIR
of Rason, nl. [H. n.] Scherpgerugde goudvisch m.
Raspaillon, m. [Il-. n.] , z. v. a. SPAT AILLOn.
Raspation, f. [Didact.] Het 'raspen, afvglen.
— y Raspatoir, m. [Clair.] Beenvijl, tangvijl f..
(ook rugine ge/ice/en).
Raspee on, rei. ] H. II.], z. v. a. URANOSCOPE.
flassade, f. Glaspaarlen, glaskoralen f. pl.
voor halssnoeren enz. (die men den negers in ruiti,ng aanbiedt).
Rassasiant, e, adj. Verzadigend, voedzaam:
Des viandes r-es, voedzame spijzen f. pl. -- Rassasié, e, adj. (en part. passé van rassasier):
Faim r-e, verzadigde, gestilde honger m. Les pauvres
seront r-s, de armen zullen verzadigd worden. -(fig.) Homme r- de plaisirs, van vermaken verzadigd haan. Des époux r-s inn de l'autre, echtgenooten, die elkander moede zijs,. -- Ra,ssasiement, m. Verzadigdheid f. — Rassasier, v. a.
Verzadigen: II est difficile de r- eet enfant, 't is
moejelijk dat kind te verzadigen. (absol.) Des mets
qui rassasient d'abord, spijzen, die terstond verzadigen. --- R- qn. de niusique, de caresses, iemand
net muzijk, met liefkozingen verzadigen, overstel
-- (fig.) R- sa coriosité, zijne nieuwsgierig -pen.
voldoen, bevredigen. Je n'en pouvais r- mes-heid
yeux, ik kon er mijne ooges niet aan verzadigen.
- R- qn. d'injures, iemand de huid vol schelden.
— SE KASSASIER, V. pr. Zich verzadigen, verzadigd worden.
Rasse, f. [Teal.] Kolenmand f. (als maat in
de smederijen). — Rassée, f. Kolenmandvol f.
Rasseinble, e, adj. (en part. passé van ras
verzamelde, vergaderde-semblr):Pon,
gepersonen m. pl. Papiers r-s, verzamelde, bijeen
;

RASSURER..
gaarde papieren n. pl. -- Rassennblelnent, ni.
liet verzamelen, bijeengaren; verzameling f.: Le rdes pièces dun procès, de bijeenzameling van de
proces-stukken. Le r- des compagnies, des troupes,
het verzamelen der troepen. Lieu, Point de r-, ver
Oploop, zamen --zamnel,vrigsput.—
loop m. van menschen: Cela occasionna un r-, dat
veroorzaakte een' toeloop van volk.
Rassen,bler, v, a. Verstrooide personen of
zaken op nieuw been brengen, verzamelen; ver
vergaderen, been garen. R- les débris-enig,
dune armee, de overblijfsels van een leger bijeen
zamelen. R- ses id/es, ses forces, zijne gedachten.
zijne krachten verzamelen. I1 rassetnble quantité
de tableaux, hij verzamelt eene menigte schilde rijen. It- des matériaux l)ouI• bátir, bouwstoffen
bijeen brengen om te bouwen. R- des troupes,
troepen bijeen zamelen, tot een leger vereenigen.
-- Le minoir ardent rassemble les rayons du soleil dans un point appelé le foyer, de brandspiegel
verzamelt, hereenigt de stralen der zon in een
punt, dat reen het brandpunt noemt. — [Teelt.]
Weder in elkander voegen: On a démonté ce cabinet, it faut le r-, men heeft dit kabinet uit elkander genotgen, men moet het weder in elkander
voegen. -- [Man.] Pi- tin cheval, een paard ver
---- SE RASSE1MZLER, v. pr. Zich weder-zameln.
vereenigen, verzamelen. Its se rassemblèrent autour
de lui, zij verzamelden, schaarden zich rondom hein.
Rasseoir, V. a. Neder zetten of plaatsen;
weder vast maken. R- on enfant, een kind weder
doen- zitten. R- une statue sur sa base, een standbeeld weder op zijn voetstuk plaatsen: R- on fen
au pied du cheval, een (losgegaan) hoefijzer weder
east maken. - -- SE it SEO1R, C. pr. Zich ee cii
nederzetten. Je vals me r-, ik ga weder zitten.
Les juges se sopt rassis, de regters hebben weér
plaats genomen. ---- Tot bedaren of tot rust komen:
Laisser á fame le temps de se r- de son trouble,
aan de ziel den tijd laten om van hare onrust te
bedaren. --- Oo/i met wedlating van 't voornaamw.:
Laisser r- Ie temps, het weder bestendig laten
worden, wachten tot dat het weder ziele gezet heeft.
Laissez son esprit r-, laat zijn geest tot zich zelven
komen. La mar panalt se r-, de zee schijnt weder
te bedaren. --- Bezinken, door stilstaan zuiver of
helder worden (van vochten): Ce vin à besoin de
se r-, die wijn moet bezinken. Le vin se rassied,
de wijn wordt klaar, helder.
t Rassérener, V. a. Weder ophelderen, doen
helder worden (van 't weder, van 't gelaat). - -SE rzASSEREc'e ER, C. pr. Ophelderen, weder hetder worden.
Rassiéger, v. a. Op nieuw belégeren. -- 1 let
part. passé komt ook als adj. voor: Ville rassiégée,
andermaal belegerde stad F.
Rassis, e, ac/f. (en part. passé van rasseoir):
Pain r-, belegen, oudbakken brood n. -- Le café
nest pas encore r-, de koffij is nog niet bezonken.
--- (fig.) De sens r-, of De sang r-, met bedaard
kalmte, met bezonnenheid, met koelbloedig--heidof
heid, zonder drift. --- Esprit r-, bezadigd hoofd n.
Jeune homme r-, bedaard, bezadigd jongelinrj ni.
IBASSIS, m. [Mar/eh.] kVeder aangelegd hoe finer n.
Rassortie, v. a. [Com.ï Op nieuw sortéren
(vgl. ASSORTIR).
-f- Rassoter, v. a. (fam.) Doen verzotten of doen
verzot worden, verzot maken. -- -t- SE RASSOTER,
C. pr. Verzot worden. --- Het part. passé werd
ook als mij. gebruikt: I1 est rassoté de sa nouvelle
maison, hij is verzot op (gek met) zijn nieuw huis.
5 Rassuranee, F. Geruststelling f. -- Bassurant, e, adj. Geruststellend, vreesbenemend,
moed of vertrouwen inboezemend: Nouvelle r-e,
geruststellende tijding f. Avis r-, moedgevende
raad m. -- .:assurer, V. a. Weder stevig of
vast maken: R- one muraille qui menace ruine,
een' waggelender muur weder vast zetten. -- (fig.)
Cet évènement Ie rassura sur Ie tróne, dat voor
bevestigde hem weder op den troon. — [Fauc. ]-val
R- le bee de l'oiseau, den gespleten snavel van den
valk (tact pik en deeg) verbinden. — Gerust stellen,
weder moed, vertrouwen inboezemen, vrees bene men: Le témoignage de ma conscience ma rassure,
de getuigenis van mijn geweten stelt mij gerust.
La présence de 1'empereur rassura 1'armée, de
tegenwoordigheid van den keizer gaf aan het leger
weder moed. SE RASSURER, V. pr. Weder moed
,

,
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.scheppen of krijgen, bedaren; zich gerust stellen:
Je me rassure sur sa promesse, ik stel mij gerust
op zijne belofte. L'orage est encore loin, rassurezvous, liet onweder is nog ver af, schep moed, wees
bedaard. — Il faut

attendre que Ie temps se rassu-

re, wij moeten wachten tot het weder bestendig wordt.
Rastel, m., of Zartelle, f. [Fort.] Glooiing f.,
oprid m.

Rasre, f. [Anc. légisi.] Het kaalscheren van

't hoofd (als straf, b. v. voor' echtbreeksters).

Rat, m. [H. n.] Rat, rot f. Le r- domestique,
champêtre, de huis-, de veldrat. Le r- d'eau, raquatique, de waterrat. --- Somtijds ook als adj.:
Le peuple r-, het rattenvolkje. --- (fam..) Mort aux

r-, rottekruid, arsenilti n.; (fig. et iron.) elke soort
van verf;ift. — (Loc. prov. et fam.) I1 ne craint
que les beurrières et les rats, .hij is een erbarmelik schrijver . Z. ook BON (adj.), EGLISE, \ID, PAILLE,

PUER. -- Queue de r- (in verschillende beteekenissen), Z. QUEUE. --- Avoir des r-s dans la fete (woorclspeling met rate, milt), wonderlijke grillen of kuren, muizennesten in 't hoofd hebben, vreemde invallen hebben. Avoir des r-s, grappige, rare inval
hebben. --- (pop.) Donner des r-s, de kleedenen-len
der voorbijgangers met meel of krijt wit maken
(eene karnavals-kinderpret, niet een in Glen vorm
van eene rot gesneden lapje). -- (fig.) Prendre un
r-, ketsen, weigeren van (een schietgeweer); (leg.
et fam.) zin doel missen, bot vangen. -- (fig. et
fam.) R- de cave, waslicht n. (waarmede men in
den kelder pleegt te gaan). --- (fig. et pop.) Kelderrot, peiler, koormies m. — (Loc. prov.) Prendre
des r-s par Ia queue, beurzensnijden. -- ]- Jonge
figurante in de opera, nieuwe ballet- danseres. —
[Mar.] , z. V. a. RAs de carène. — [Tech.] , z. v. a.
,

RAS. -- [H. n.] R- ailé, of volant, R- Ede Pont,

de Tartarie, Z. V. a

.

POLATOUCHE .

R- des Alpes,

. V. a. IVIAR.IOTTE. R- araignée, z. V. a. MUSA-

R- d 'Amér ique of de Brésil, z. v. a . CABIAI .
R- bipède, z. V. a. GERBO. R- plant, soort van
eikelmuis (lérot). R- des bois, z. v. a. M ULOT .
SURMULOT . R- des bois du Brésil, R- maricou,
R- des palétuviers, z. v. a. SARIGUE. R- des champs,
R- économe, R- social, R- terrestre, Z. V. a. cAMPAGNoL (er staat abusievel(jlz CAMPAGNOLE). Rd'Egypte, d'Inde, de ?haraon, Z. V. a .ICHNEUMov.
it- épineux , v. V. a. ECHID'IY S. R - hangster of Rat
du lle, Z. V. a. HAMSTER . R.- de mei, z. v. a.
URANOSCOPE. R - musqué , z. v. a. DESMAN. Rnnusqué des Antilles, z. V. a . PILORIS . R - de -orRAIGNE .

wti ge, z. V. a. LEMMING, SURMULOT. R- (lor Of

R- doré, Z. V. a. MIUSCAB;DIN. R- palrniste. Z. PAL-

MISTE . R- pennade, z. v. a . CHAUVE-SOURIS . R-

sauvage d'Amérique, z. v. a. AGOUTI. R- sauterelle, Z. V. a. MULOT. R- de Surinam, z. v. a.

PHALANGER. R.- taupe, Z. V. a. ASPALACE. R- velo,
Z. V. a. LOIR . — R- marin, rogkuit f. - -- H- Bernard, Z. V. a. GPJMPEREAU.

Ratafia, m. Drank m. of likeur f., uit bran-

dewijn, gegist suikersap en 't sap van vruchten
of kruiderige zelfstandigheden bereid, r a t á f i a f.
Rataplan, in. (klanknabootsend woord van
het trommelgeluid) Bombombom n.
R•atatiner (se), V. pr. Ineen krimpen, opkrimpen, verschrompelen, rimpelen; gerimpeld worden. Le parchemin se ratatine au feu, het perkament krimpt bij 't vuur ineen. ---- Het part. passé
is ook adj.: Visage ratatine, gerimpeld gezigt n.
Arbre r-, Pomme r-e, verschrompelde boom, appel m. --- Ook als subst.: C'est une vieille r-e,
't is een oud gerimpeld wijf.
RLatatouille,,f. Geringehutspot m. van vleesch
en moeskruiden. (Het woord is in Nederland ver
voor het dooreen gestampt-basterdoj,
middageten der militairen.)
Rate, f. [Anat.] Milt f. Avoir la r- opilée,
Bene verstopte milt hebben. titer la r- is on Elden,
Penen hond de milt uitsnijden. Mal de r-, miltziekte (fig. et fain.), z. DÉSOPILER, ÉPAIITOUIR.

S Rate, f. (bij La Fontaine) Wijfjes -rat f.
Raté, e, adj. Door de ratten aangevreten (zelden gebruikt dan in): Cannes r-es, door de ratten
aangevreten suikerriet n . — RATE , E, adj. (en part.
passé van rater): Perdrix r-, patrijs m., dien men
door 't ketsen van 't geweer niet geschoten heeft.
- (fig.) Emploi r-. Place r-e, post m., dien men
— RATE, m. liet
1cvtsen, weigeren van 't geweer. fl- d'amorce, het

vergeefs heeft zoeken te krijgen.
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ketsen zonder dat het pankruid ontbrandt. R- cie

charge, het afbranden van 't pankruid zonder dat
de lading ontbrandt.

Rateau, m. [Agric., Hort.] Hark f. — [Jeu]
Geldhark f., harkvormig, maar ongetand werktuig,
waarmede 't geld op de speeltafels wordt weggestreken. --- [Tech.] Harkvormig werktuig bij ver
bedrijven. — Visschershark met lange-schilend
ijzeren tanden, om platvisch, oesters of schelpen
uit het zand te halen. - - [lar.] 11- en poulies,
schildpad f. met een aantal schijven, duizendbeen n.
II- de vergue, kamlat f. onder eerre ra. R- de
haubans, nagelbank f. in 't want, nagelband m.
R- de manoeuvre, konfijn- nagelbank.

Ratel, nl. [H. n.] , Z. MELLIVORE.
Rátelage, m. [Agric., 1-lort.] Het harken.

Ratelaire, f. [Rot.] (pop.), Z. e. a. ARISTOLOCHE.
Ràtelé, e, adj. (en part. passé van rateler) :
Foins r-s, zamengeharkt hooi n. Allée r-e, opgeharkte laan f. — 'R, telée, f. Harkvol f. Une rde foie, eerre parkvol hooi. — -j- (Loc. fig.) Jeu
dirai ma r-, ik zal er mijne meening, ra(jne gedachten ronduit van zeggen. Dire it qn. mie rd'injures, iemand de huid vol schelden. -- Ritteler, V. a. Harken, opharken; met de hark zamenrapen of oprapen. -- Rátelet, m. [Manuf.]
Pladkain f. -- Ritteleuir, m., -ease, f. [Eton.
rur. ] .Harker, hooi/ier/eer m., harkster f.
t Rateleuux, ease, adj. Miltziek, wiltzuchti,q.
Rittelier, m. Ruif f. Mettre du fain au r-,
hooi in de ruif doen. Attacher le cheval au r-,

het paard aan de ruif binden. -- (.Loc. prov.)
Manger à plus dun rr-, voordeelen van verschillende bedieningen trekken. Mettre Ie r- lien haut
a qn., iemand eene zaak zeer moejelijk maken,
hem den broodkorf hoog hangen. — [Mil.] Geweerrelc, rak n. --- (fig.) Mettre les armes an r-,
de wapens neerleggen, geen oorlog meer voeren.
— [Mar.] R-s, beleghoutjes n. pl., geweer- of wapenstokken, knevels m. pl.; z. v. a. BATEAU. —
[Tech., Econ.] Rek n. --- (fig. et fam.) Twee rijen
tanden: Un beau r-, een schoon gebit, twee schoone
rijen tanden . z. REtiTIER. (TENAGUE.

Ratepenade, f. [Fl. n.] (pop.), z. v. a. PASRater, v, n. Ketsen, weigeren, niet afgaan

(van een schietgeweer). Son fusil rata, a raté, zijn
geweer ketst, heeft geketst. -- (fig. et faun.) Niet
slagen, .zijn doel missen: Cet homme a raté, die
man heeft misgeschoten, zijn oogmerk niet bereikt.
— RATER, V. a. Missen door 't ketsen• van 't geweer: Il a raté ce lièvre, hij hee f t dien haas (door
't ketsen van zijn geweer) gemist. --- (fig.) R- un
emploi, niet slagen in het dingen naar een ambt.

R. aterean, m. [H . n.] (pop.), z. v. a.TROGLODYTE.
Rietier, m. [H. n.] (pop.), z. V. a. CRÉCERELLE. ---- ^ RATIER, M., -IERS, f. (pop .) Grilziek

mensch, zotskap, gek m., gekkin f. — Ook als adj.:
11 est r-, 111e est r-ière, hij, zij is vol grillen, kuren.
Ratiére, f. Ratteval, rotteval f. --- [Tech._
Lintwerkers getouw n. voor lussen.
Ratifleatif, is-e, adj. [Diplom.] Bekrachtirleu2d. — Ratification, f. Bekrachtiging, bevesra
tiging, staving; bekrachtigings- oorkonde,ratificatie f. R- verbale, par éci'it, mondelijke, schri ftel jke bevestiging. Signer la r- dun contrat, de
bekrachtiging van een verdrag onderteekenen. Echanger les r-s, de acten vaan• bekrachtiging uitwisseten. -- Ratifier, V. a. Bekrachtigen, bevestigen,
ra t•i f i.c é re n: R- un contrat, een contract, ver
bekrachtigen. ,le ratite tout ce qu'on nous-drag
a promis de ma part, ik bevestig al wat men u
van mijnentwege beloofd heeft . — SE RATIFIER,
V. pr. Bekrachtigd worden.
Ratillon, m. (verkhw. van rat) [H. n.] Ratje,
rotje n., kleine rat of rot. --- (pop.), z. v. a. TROGLODYTE en RAZE I;ouclée.
Ratin age, m. [Tech.] Het noppen. rat i- sl éren of friséren. --- Ratine, f. [Corn.] Ra
gekeperde gevolde wollen stof, waarvan-tijn.,
men 't haar doorgaans als kleine nopjes krult,
nopjesgoed n. — Ratiner, v. a. [Tech.] Laken.
C. a. wollen stoffen noppen, op de eene zijde van
nopjes voorzien, ratin•éren, friséren. — Het
part. passé is ook adj.: Drap ratine, genopt laken n.
t Ratiocination, f., z. v. a. RAISONNEMENT.
— t Ratioeiner, v. n., z. V. a. RAISONNER.

Ration, f. [Mar., Mil.] Dagel jksche hoeveel
heid spijs en drank voor ieder der manschappen

-

4558

RATIONAL

rantsoen n., spijs-portie f. R- ale bord, scheepsrantsoen. R- de pain, d'avoine, brood- , haverrantsoen.
Rational, m. [H. jud.], z. v. a. PECTORAL.
Rationalisme, m. [Phil.] ledere leer, die
(le onafhankelijkheid van den meeschel ken geest
aannee,nt (in tegenstelling met sensualisme en mysticisme); — stelling, dat alleen de gezonde rede de
hoogste scheidsregter in zake van godsdienst is,
redegeloof n., godsdienst I. der rede (in tegenstel
niet supernaturalisme), 9 a ti o nali s mu s n.-linq
-- Rationaliser, V. a. Ilan de begincelen van
de rede, van 't gezond verstand onderwerpen. —
Rationaliste, m. et f. Planhanger nl., aanhangsier f. van 't rationalismus of 't redegeloof, rede
(Ook als adj. gebézigd). — Ra -gelovim.nf
Redematigheid f., eigenschap van-tionalé,f.
al 'wat op redelijke overtuiging geg,'on(l is, r(l ti on a l i tei t f. — Rationeel, Ie, adj. Alleen door
de rede te bevatten; op verstandelijk inzien, op redeljke overtuiging gegrond , redepk, redematig ,
wetenschappelijk, r a t i o n e e 1. -- [Ast,r.] , z. HoRiZON. — [ Geom.] Quantité r-le, grootheid, welker
verhouding tot de eenheid zich naauwkeurig in getal laat uitdrukken, rationele, meetbare grootheid f.
— Rationneilenient, adv. [Phil.] Op redemalige, rationéle wijze.
Ratis, ni. [Bouch.] Darmvet, scheelvet n.
Ratissage, m. Het afschrappen, afschaven,
afschoffelen. — latisser, v. a. Afschaven, afschrappen, afschrabben, schrappen : R- un cuir,
une peau, eerie huid afschrappen. R- des Garottes,
wortelen afschrappen. R- an tonneau, eerre ton afschrabben, afschaven. R- une allée , eerie laan
schoffelen. — (fam. et pop.) Je ten ratisse, ik lach
wat met u. (In gelijken zin zegt men: Faire RATISSE ii in., met iemand den draad steken). — SE
BATISSER, V. pr. Afgeschaafd enz. worden. — Het
part. passé is ook adj.: Carottes ratissées, geschrapte wortelen m. pl. —Ratissette,1. [Tech.]
Afsclarapper (waarmede de steenbakkers het gereed
reinigen); — krabijzer n. — Ratissoir, m.-schap
[Tech.] Koperdraad m. om de kleppen van de
orgelpijpen te reinigen. -- Ratissoire, f. Krab
schrapper in., schraapijzer n., schrobber m.--ber,
Ratissure, f. Afschrapsel, afschaafsel, schrapsel, schaafsel n.
Rativore, adj. [H. n.] Rattenetend.
Raton, m. [H. n.] (of als adj. Ours r-), z.
OURS. -- RATON, M. (verklw. van rat; zelden gebruikt dan fig. en lam,. in de taal der kinderkamer):
Mon petit r-, mijn rotje, mijn, lief rotje. — Ra toncale, 1'. [Bot.] Nduizestaart, rattestaart in.
eue de souris, mvosure).
atoner, V. n. Piepen (van de ratten). —
Ratopha.ge, adj. Rattenetend.
Rattacher, v. a. Weder vastmaken, vastbinden, enz. (vaak z. v. a. ATTACHER). — ( fig.) 11une question a une autre, eene vraag met eene
andere verbinden of in verband brengen. — SE
RATTACHER, v. pr. Weder vastgemaakt worden.
— (fig.) Cette question se rattache à de grands
intérèts, die vraag heeft betrekking tot (staat in
verband reet) hooge belangen. — Se r- ii une femme qu'on avait quitte, zich weder hechten aan
(of verbinden met) eene vrouw, die men verlaten had.
Ratte, 1. [H. n.] : B- ii la courte queue, z.v.a.
CAMPAGNOL (er staat verkeerdelijk CAMPAGNOLE).
R- à la grande queue, z. V. a. MULOT. R- rousse
of Ratterousse, veldmuis, korenmuis f.
Ratteindre, v. a. Weder inhalen, achterha
komt ook als adj. voor:-len.—Htparsé
Prisonnier ratteint, weder achterhaalde, weder
gevatte gevangene.
Rattenrírir. v. a. Weder malsch maken. —
SE RATTENDRIR, V. pr. Weder malsch worden. —
Als adj.: Viande rattendrie, weder malsch gemaakt
of geworden vleesch n.
Ratterousse, f., z. onder RATTE.
Rattiser, v. a. Weder opstoken (het vuur).
-- Als adj.: Feu rattisé, weder opgestookt vuur n.
Rattraper, v. a. Weder vatten; weder inhalen; — wederkrjgen, terugbekomen : R- un prisonnier qui s'était evadé, een' ontsnapten gevangene weder vatten. Allez toujours devant, je vous
rattraperai sans peine, ga maar vooruit, ik zal u
gemakkelijk inhalen. — (fain.) On ne m'y rattrapera plus, Bien fin qui my rattiapera, men zal
,
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RAVAUDER.
Blij niet weer zoo bedriegen of zoo opligten. — SE
RATTRAPER, V. pr. Weder gevat, achterhaald worden. — (Jig.) Se r- au jeu, 't verlorene terugwin
ook adj.: Le prisonnier-ne.—Htparséi
a été rattrape, de gevangene is weder gevat.
Rature, f. Doorhaling, doorschrapping f. (van
schrift). Approuver les r-s dun acte, de doorha
acte goedkeuren. — [ Tech.] R-s d'é--linger
tain, afdraaisel n. van tin. R -s de parchemin, afschrapsel n. van perkament. — Raturer, v. a.
Uitschrappen, doorhalen, doorschrappen. I1 faut
r- ces deux lignes, men moet deze twee regels -uit
Tech.] R- du parchernin, perka--schrapen.—[
rnent afschaven,a fschrappen. Fer a r-.sch.raapizer n.
— Het part. pa.ssé is ook adj.; Ligne raturée,
doorgehaalde regel m. -- R:atureur, an. [Tech.]
Afschaver der huiden (pareur).
Raueité, f. [Mid.] Ileeschheid, schorheid f. -Raugae, adj. Schor, heesch (inz. van de stem).
-Le bruit i'- des dots, het schor geluid der baren.
—Rangtier,v. a. Huilen, brullen (van den tijger).
Ravage, m. Vernieling, verwoesting, zware
beschadiging (inz. door storm , onweder, oorlor,
overstrooming, enz.) Le débordement., La tempête,
La gréle a fait de grands r-s, de overstrooming,
de storm, de hagel heeft groote verwoestingen aan
petite verole a déjhl fait de grands r-s,-gerit.—La
de kinderziekte (de pokken) heeft (hebben) reeds vele
slagtoffers gemaakt. -- (fig.) Yllanorde f.: Les passions font de grands r-s dans le coeur des hom mes, de driften riglen groote wanorde in de harten der' nienschen aan. -- Ravagé, e, adj. (en
part. passé van ravager): Contrées r-es, verwoeste,
geteisterde landstreken I. pl. — Ravageant, e,
adj. Verwoestend, vernielend: La petite vérole est
quelquefois aussi r-e que la peste. -- Ravage,neiit, m. Het verwoesten, vernielen. — Ravager, v. a. Verwoesten, vernielen, verwoesting aan
Les pluies oat ravagé cette contrée, de-rigten:
regens hebben deze landstreek verwoest, zwaar beschadigd. --- Ravagenr, m. (in deftigen stijl)
Verwoester, vernieler. — Ook als adj.: Les orages
r-s, de verwoestende onweders.
Ravale, f. [Agile.] Werktuig, uit eene vierbonte kist bestaande, om den grond snel en met weinig kosten te effenen. — Ravalernent, n1. [Bar.]
Bepleistering, bestrijking, beraping f. Faire le rdun cour , eerren muur volrapen , bestr jken. —
[Mar.] Verhooging van het dak, ons daardoor meer
hoogte in de kajuit te krijgen, aftrede f. — [(tins.]
Clavecin la r-, z. CLAVECIN. — [ Hort., Forest.]
Het verlagen van een' boom, het inkorten van een.'
tak. — ( fig.) Vernedering, verlaging f. van stand
of staat. (In dezen zin weinig gebruikt.)
.Ravaler, v. a. Weder inslikken: R- la salive,
het speeksel weder inslikken. —(fig. et fam.) I1 a bies
fait de r- oe qu'il voulait dire, hij heeft wel ge
te halen, wat hij zeggen wilde, zijne-danweir
woorden weer in te slikken. -- RAVALER, V. n.
Nedertrekken, lager brengen: R- un capuchon sur
les épaules, eerre regenkap op de schouders naar
beneden halen. -- (fig.) Vernederen, verootmoedigen, krenken, te kort doen, verkleinen: Vous avez
biera ravalé sa belle action, gij hebt zijne sch-oone
daad zeer verkleind. 11 ainle ii r- tout le monde,
hij houdt er van om iedereen te vernederen, te
krenken, te verkleinen. — [ Hort.] R- un arbre,
eenen boon afkorten, toppen, — R- la terre, den
grond effenen. — [Mac.] R.- un mur, eenen muur
bepleisteren. — [ Tech.] R- les peaux, de (onthaarde) huiden eenige dagen in een oud zuurlaf
(confit) laten weekgin. — Goud- of zilverblaadjes
riet het poljststaai over 't metaal uitbreiden.
Den ring eens sleutels van rond ovaal maken. —
SE RAVALER, C. pr. Zich verlagen of vernederen,
zich verkleinen. -- Ravaloir, m. [ Tech.] Werk
om den, ronden ring eens sleutels ovaal te maken-.-tu'ig
Ravau dage, m. Het stop-, lap-, verstelwerk n.;
— loon D. daarvoor. -- (fig. et jam.) Knoeiwerk,
lapwerk. — Ravander, v. a. Stoppen, verstellen , lappen: R- des bas, kousen verstellen, stoppen.
— (absol.) Elle gagne sa vie ii r-, zij verdient haar
brood met lappen, stoppen. — (fig.) Druk béziq zijn
met opknappen, in orde brengen (van meubelen,
kleederen, enz.): Ne faire que r- toute la journée.
— Uitschelden, de huid vol schelden: Ou ]'a Pion
ravaudé, men heeft hem de huid vol gescholden,
duchtig de ooien gewasschen. -- Door ongepaste
-
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taal, door onzin., enz. lastig vallen, het hoo fd warm
maken: Quest-ce que vous venez me r- , wat
relt ge mi nu weer aan de opren ? — Ravanderie, f. (fam.) Dom gesnap n., zotte praat, beu
-- Ravaudeur, m. Oplapper, ver--zelpratm.
steller m. (doorgaans vrouwelijk). — Ravaiideuse, f. Stopster, lapster, verstelster f. — (/ig. et
fam.) Kakelaar, dom snapper m., snapster f.
Ravaux, m. pl. [Chas.] Takken m. pl. om
de vogels bij 't jagen des nachts neder te slaan.
Rave, f. [Bot.] Ronde raap; groote radijs f.
Graine de r-, raapzaad n. -- R- de genêt, z. v. a.
OROBRrANCIIE. R- de Saint-Antoine, bol- of knol -

vormige ranonkel in. — R- sausage, z. V. a. RAI PONCE en RAPHANISTE. — 11- de terne, z. v. a.

CYCLAME . — [Pècbe] R- de poisson, R- fles basques, sardijnaas, makreelaas n., gezouten kabel

waarvan de visschers zich als aas be--jauwkif,

dienen. — [Chin.] Fracture en r-, z. v. a. RAPH -NÉDON. — [Vétéi'.] , z. v. a. R^iFLE.
.Raveiiii, m. [Fort.] , z. V. a . DEMI -LUNE.

Ravenelle, f. [Bot.] (pop), z. v. a. RAIFORT
en GIROFLÉE jaune.
Raverdoir, nl. [Bras.] Ovale brouwersku-ip f.
Ravestan, m. [Vern.] Glasmand f.

Bavet, in. [H. n.] Awerikaanselie kakkerlak m.

Ravi, e, adj. (en part. passé van ravir): Fille
trop tét r-e ri sa mère, te vroeg aan hare moeder
ontnomen, ontrukte dochter. -- Fille r-e, geschaakt
,meisje n. — Fille r-e (le joie, van blijdschap opgetogen meisje. J'en suis r-, ik ben er zeer cerbijd
over; het bekoort. verrukt mij. Je suis r- de vous
voir, 't verheugt mij zeer u te zien.
R.avier, m. [ Cuis. ] Schaaltje n. voor radijs,
agurkjes en dergl. -- Havier, iere, adj. [Miar.]:
i'aisseau r-, z. V. a. Yaisseau ARDENT. — Raviere, f. Raapakker m., roopland n.
Ravigote, f. [Cuffs.] Sjalotte-saus f., verkwik
-

-

saus der fransche keuken, uit sjalotten en-kend
andere kruidige planten bereid, r a v i g o t e f. —

R.avigoter, V. a,. (fam.) Verkwikken, versterken. opfrisschen; Ce verre de vin la un peu ravioté,

dit glas Wijn heeft hem een weinig verkwikt.

— SE RAVIGOTER, V. pr. Eerre hartsterking gebrui

-

ken, zich, verkwikken. (verjongen.
t Havigourer, V. a. i ieuwe kracht geven,
Ravilir, V. a. Verlagen, laag en verachtelijk
maken: I1 ne faut pas r- sa dignité, men moet zijne
waardigheid niet verlagen. — SE RAVILIR, C. C.
Zich verlagen: Le courtesan se ravilit par ses flatter ies, de hoveling maakt zich door zijne vlejeren
verachtelijk. — Het part. passé is ook adj.: Dignité ravalie, gekrenkte waardigheid f. — Ravilissement, In. liet verlagen, vernéderen; verlaging.
Ravin, m. Lange, ondiepe en smalle uitholling
in een hellend terrein door het afstroomend . water,
bergkloof f. — Holle weg m., r a v . n n. — Ra vine, f. Kleine bergvloed m., regenbeek f.; — de
door zulk een stroom gegraven holte f., holle weg m.,
kloof I. — Haviné, e, adj. Vol kloven of holten.
Door
oor een' bergvloed verwoest. — r- Ravineux, ease, adj. Door' bergstroomen uitgehold,
van kloven doorsneden.
Ravioles of Havioli, n1. pl. [Cuffs.] Italiaan
spas I. van eijeren, kaas en gehakte kruiden.-sche
Ravir, v. a. Met geweld wegnemen, rooven,
wegvoeren, schaken, wegslepen, ontrukken: R- one
fille de la maison de son père, een meisje uit het
huis van haren vader wegvoeren, schaken. Le vautour ravit sa proie, de havik sleept zijnen roof
weg. — (fig.) La mort lui à ravi sa femme, de
dood heeft hein zijne vrouw ontrukt. Son médecin
1'a rave a la mort, zijn geneesheer heeft hem den
dood ontrukt. R- 1'honneur h one felle, een meisje
hare eer ontrooven. — (fig.) Bekoren , verrukken, opgetogen maken, vervoeren, groote blijdschap geven: Elle nous ravit par sa volx, zij bekoort ons door hare stem. Sa beauté ravit tous les
coeurs, hare schoonheid verrukt alle harten. Ce
concert a rave tout le monde, dit concert heeft
iedereen vervoerd, in verrukking gebragt. -- à RAviR, loc. adv. et fam. Overheerl jk, verrukkel k :
ongemeen, bij uitnemendheid: Elle chante á r-, zij
zingt heerlijk. I1 prêche b r-, hij preekt overheerlijk. — SE RAVIR, V. pr. Geroofd worden, zich laten rooven.-- elan zich zelven ontrooven of ontnemen.
Raviser (se), v. pr. Van gedachte, gevoelen
of meen-ing veranderen; zich bedenken: Ii était prêt
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a partir, mais ii s'est ravisé, hij stond gereed om

te vertrekken, maar hij is van gedachte veranderd,
hij heeft zich bedacht.
Ravissant, e, adj. Roovend, verscheurend,
wegvoerend. Un anirrjil r-, een roofdier, verscheurend dier n. -- (lig.) Bekoorlijk, verrukkelijk, ver
Femme, Beauté r-e, bekoor--rukend,btov:
li ke vrouw, verrukkende schoonheid f. -- [Bias.]
Loup r-, roevende wolf m. (diezijneprooi draagt).
— R.avissernent, m. Schaking, wegvoering 1.:
Le r- d' Hélène, de schaking van Helena. — (fig.)
Verrukking, vervoering, geestvervoering f. (die voor
't oogenblik ongevoelig maakt voor eiken anderen indruk), opgetogenheid; groote blijdschap f. — Ra vissevir, m. Roover, schaker: On punira le r- de
ses biens, men zal den roarer van zijne goederen
slrafen. — On poursit le r- de sa felle, men vervolgt den schaker van zijne dochter. — R,wisSEURS, m. pl. ,[H. n..] Roof-insecten n. pl.
Ravitaille, e, adj. (en part. passé van ravitailler): Ville r-e , van krijgs- en mondbehoeften
voorziene stad f.— Ravitaillenient, ni. Het bezorgen van nieuwen leeftogt en krijgsvoorraad ,
r a v i l a -i l l é r i n g. — Ravi tai ller, v. a. Van
k(j jc,s- en mondbehoeften voorzien (inz. eene belegeide plaats). -- Ravitailleur, m. Bezorger van
nieuwen krjgs- en mondvoorraad (vgl. AVITAILLÉ).
FRaviver, v. a. Opwakkeren, verlevendigen, opwekken, ophelderen: Ravivez un peu le feu, stook
het vuur wat op. Le vin ravive les esprits, dewijn
wakkert de levensgeesten op. — R- un tableau,
eene schilderij ophalen, vernissen. -- [Tech.] Rune pootre, eenen balk weder kantig of scherp
maken. R- le cuivre, het koper (dat men soldéran
wil) bevijlen. -- (fig.) Cette nouvelle a ravivé ses
espérances, die tijding heeft zijne hoop weder ver
— SE RAVIVER , v. pr. Weder aange--levndig.
wakkerd worden: Une haine qui se ravive. —Het
part. passé is ook adj. : Haine ravivée, weder
aangewakkerde haat m.
Ravoir, V. a. (alleen in den inrn.) Weder heb
weder krijgen: Si je pouvais r- mon ancien-ben,
logement, -indien ik mijne oude woning konde weder hebben, krijgen. Je veux r- ce livre, ik wil
dat boek terug hebben — SE RAVOIR , V. pr. (fans.)
Zijne krachten weder krijgen, béteren: Il a été
bien malade, mais it commence a se r-, hij is zeer
ziek geweest, maar hij begint weer op zijn ver
te komen. — RAVOIR , tn. [Pêche] Dwarsnet n.-hal
over een water of hollen weg.
Ravoirer, v. a. [Iieod.] In beslag nemen (het
leen van eenen vassaal). (trechternet n.
Ray of Capeiron, m. [Pêche] Naauwmazig
Rayable, adj. Voor krassing vatbaar, krasbaar.
— Rayé, e, adj. (en part. van raver): Miroir
r- , gekraste spiegel m. — Etoffe r-e, gestreepte
stof f.; streepjesgoed n. Arre r-, gestreepte ezel m.
— Canon r-, Arquebuse r-e, getrokken, gegroefde.
gecanneleerde loop m. — Mot r- , doorgestreken
woord n. — RAYÉ, rn. [H. Ii.]: R- des Indes, gestreept stinkdier n. — Rayement, m. [Tech.]
Het strepen of groeven maken. — Rayer, v. a.
Strepen of krassen maken; strepen of lijnen trekken; doorstrepen, doorschrappen. R- one glace en
la polissant, bij 't polijsten krassen in een spiegel
maken. R- du papier aver le crayon, papier met
potlood lijnen. — R- un mot, een woord doorstrjken of doorschrappen. On a rayé son nom de la
liste, men heeft zijn' naam van de lijst geschrapt.
— On lui a rayé sa pension, men heeft zone jaar
opgeheven. — R- qn. du nombre des vi--wed
vants, iemand voor dood rekenen; iemand doen
sterven. — (Loc. prov.) Rayez cela de vos papiers, de vos registres, haal daar de pen maar
door, reken daarop maar niet.
Rayere. f. Langwerpige, smalle en regtstandige opening I. in een' torenmuur, lichtgat n.
Rayeur, m. [Tech.] Lijnentrekker, nastraal n.
-

.

Ray - grass (ook FROMENTAL, FAUX FROMENT,

PAIN - V IN geheeten) m. Grasplant, waarvan de Engelschen e. a. kunstweiden maken, havergras, weidehaver f., ray- gras m. (naar den eersten aanlegger dier weiden,den engelschman Ray, zoo geheeten).
Rayon, m. Straal m. R- de lumière, du soleil,
licht-, zonnestraal. -- [Phys.] R-s lumineus, calorifques, licht-, warmtestralen. R- direct, rompu,
incident, réfléchi, regte, gebroken, invallende, te
straal . z. ook CONVERGENT, DIVERGENT.-rugekats

-^ 6o

--

1{AYONNAQE

— R- visnel, gez.igtsstraal. - (fly.) IR- d'esperance,
(te joie. straal, /likkering f. van hoop, van vreugde.
- [(;o.] Straal m., regte ij )n uit het middel
eens cirkels tot aan den omtrek getrokken,-punt
halve middellijn f., rad i us m. -- [Astr.], z. VECTEUR. — (bij uitbreiding) A soixante kilomètres
cie r-, Dans on r- de 60 k1lomèti es, 60 kilometers
'in 't rond, in den omtrek. --- Et.oile i cinq, à huif.
r-s, ster niet 5, met 8 stralen. — [ Anat.]; z. V. U.

RADIUS; Z. ook MEDULLAIRE. — [Chas. j R - S of
Rats d'une roue, z. Rus. — [Econ.] R- de oriel,
honigraat f. — [Hort., Agile.] Naar het r°igltsnoer

getrokken vore f. orn daarin te zaaijen, te poten
of te planten. -- R-s d'une bihliothèqu.e, d'une
armoire, dun magasin de marchand , planken
vare, eene boekenkast, van eene kast, van een koop
magazijn. Ce livr e est au cinquienie r-, dat-mans
boek staat op de vijfde plank. --- [Mach. a napeur]
Straalroede f. — [l\Iar.] R-s de hune, z. TAQE ETS
de hune. — RAYON, m. [Péclie] Jonge rog m.
Rayoniiage, m. [Agric.] Het trekken der plantof zaaivoren wet het r-igtsnoer. --- Rayonnant,
e, adj. Stralend, stralenschietend, glanzend, schil terend: Ces étoiles sont autant de globes r-s, die
sterren zijn zoo vele stralenschietende bollen. Moïse
paint, Ie -visage toot r-, Mozes verscheen niet een
geheel stralend, glanzig gelaat. - [Phys.] Calorique r-, stralende warmte f. -- (lig.) Il est tout r•^fe joie, Il a le visage r-, la figure r-e, de vreugde
schittert, blinkt op zijn gelaat. 11 est tout r- de
gloire, hij heeft zich een schitterenden roem verworven. -- [Bias.] Couronne r-e, z. v. a. couronne radiée , z. ISADIÉ . -- Straalvormig: [Bot.]
Polioles r-es, straalsgewijs geplaatste blaadjes apt.
V

— Rayonnante, f. [Biner.], z. v. a. ACTINOTE.

-- Rayonné, e, adj. [Didaci.] diet stralen voorzien of versierd; straalvormig, straalsgewijs. —
Rayonnernent, m. Het stralen, uit stralen;uitstraling f. Le r- des astres; het stralen der ster
Le r- du calorique, de uitstraling der warm--ren.
testof. -- [Meur,.], Z. V. U. PIQUAGE. -- Rayonner, V. a. Stralen, uitstralen, stralen schieten; -schitteren „ flikkeren , glinsteren. Le soleil coinmence a r- sur les times des montagnes, de zon
begint hare stralen op de bergkruinen te schieten. —
(fig.) L'espérance rayonne sur son pale front, de
hoop schittert op zijn bleek gelaat. — [Hort.] Rune planche, zaai- of plantvoren langs het rigtsnoer in een bed maken. — (absol.) Serer sans r-,
zaaijen zonder voren te maken. — Rayonneur,m.
[ Agile. ] Ploeg met verscheidene scharen tot het
trekken der zaai- of plantvoren. -- Raynre, f.
Steeping f., wijze , waarop de strepen, groeven,
voren, enz. loopera. La r- de cette étoite est trèsagréable, die stof is bevallig gestreept. La r- d'un
canon, de canneléring of schroefswijze groeven van
een' geweerloop. --- [Tech.] 1-Iet sparrewerk van
een dak.
1- Razzia, m. (pr. rad -zi-a) Strooptogt In. der
fransche troepen in Noord-Afrika, razz i a f. —
Razzier, v. a. Eenen strooptogt maken.
Re , voorvoegsel bij eene groote menigte woor(len, dat doorgaans eene herhaling aanduidt (b. v.
redire, retire, refaire) en dan met her- , weder,
nogmaals, nog eens overeen komt; somtijds
eerie terugwerking uitdrukt (als in repousser, réagir) en door terug, tegen kan vertaald worden; of wel enkel eene versterkende kracht heeft
( als in reluire , repaitre) . Dikwijls , inz. vóór
Bene klinkletter, verandert in in ré (réagir, réélire, réimprimer, réorganiser, réunir), of ook wel,
inz. vóór a en em of en, in eene enkele r (ravoir, raffiner, réchapper, remlharquer, rentres).
Ré, m. [Mus.] !vaam van de 2de der zangnoten
van (Ie toonschaal uit ut, re, D f. --- Tweede snaar
der viool; derde snaar der violoncel, der contrebras, de D-snaar f.
Réabsorber, V. a. Weder opzuigen.
Réabsorption, f. Vernieuwde opslorping f.
Réa, m. (Mar.] Schijf f. van een blok.
Réacquérir, v. a. Herkrijgen.
Réacteur, trice, adj. [Didaet.] Terugwerkend. — IIEACTEURS , m. pl. [Polit.] Bevorderaar,
tiener gewelddadige reactie of terugwerking.
Réactif, ive, adj. Terug-, tegenwerkend. REACTIF, 111. [Chico.] Herkenningsmiddel , r é aglens n. --- Réaction, f. Terug-, tegenwerking f.,
tegenstand m., tegendrukking f. -- [Polit.] Terug-
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^lr.jving eenei° beweging of rigting, inz. het streven
tot verhindering van den vooruitgang en tot ver
bestaande betere,» om daar -nietgva'rds
verouderde in de plaats te stelten, r e a c--vor't
t ie f. — Réaetionnaire, adj. Terug-, tegen
dis subst. in. Bevorderaar, bewerker-werknd.
van reactie, reactionair m. -- Réactiver,
C. a. Op nieuw in werkzaamheid stellen, aandraven.
Réadinettre, v. a. Weder toelaten; op nieuw
'toen gelden. — Réaethnission, f. Vernieuwde
toelating f.

Réalfielier, v. a. Op nieuw, aanplakken.
Réaggravation , f. , Réaggrave , m.

[Droit. can.] Laatste openlijke vermaning f. vóór
den kerkelijken ban. — Réaggraver, v. a. Ver
dat iemand -in de straf, b de laatste ver--klaren,
waning bedreigd, vervallen is.
Réagir, v. n. Terug,-, tegenwerken, reap ér e n. — Réagissant, e, adj. Terugwerkend.

Réajoiernetnent, m. [Jur.] Itiieuwe dagvaar!ling f. — 8féajoun-ner, V. a. [Ju r.] Op nieuw

dagvaarden.

t Réal, e, (ld j., nu ROYAL.
Réal, m. [Mcdtrol.] Reaal m., eene munt in
Spanje e. a. landen. R- de bilton, koperen reaal,
r e a l d e v e I j o n, = I/2O piaster. R- d'argent,
zilveren reaal, r° ea 1 d e p Ia ta, -- lii ► o piaster.
(Plu,°. réaux.)
Réale, m. [H. ia.] Mewicaansche konings- of
kuiffazant ni. — [Ani. mar.] Koninklijke galei,

r e d l e f. (vel-arsenik n.
Réalgal of Réal ;ar, ni. [Chico.] Rood zwaRéalîsabilité, I. ✓atbaariieid f. voor verwe
zenlijking. -- Réalisable, adj. Geschikt omver
te worden, r e a use e r b a a r. — Réa--weznlijkt
lisation, f. Verwezenlijking, uitvoering, r e a t is u t i e, realist r i n g f. — Omzetting in geld:
[Jur.] La r- des deniers dotaux, het tot geld maken van den bruidschat tot het aankoopen van
vaste goederen. — Réaliser, v. a. Verwezeiljken, tot werkelijkheid brengen, tot stand of ten
uitvoer brengen: Réalisez votre promesse, breng
uwe belofte tot stand, voldoe aan uwe belofte. —
-

[Coom.] R- des lettres de change, wisselbrieven

tot geld maken. R- sa fortune, zijn vermogen in

geld of in onroerend goed omzetten. — [Jur.] Rdes offres, het aa;!rebodene werkelijk in gereed geld

of geldswaarde voorleggen — sE REALISER, V. pr.
Verwezenlijkt worden. --- Het part. passé is ook
adj.: Projet r•-, verwezenlijkt, volvoerd plan n. —
— Réalisnie, m. [Phil.] Werkelijkheidsleer f.
(die aan de dingen buiten ons een werkelijk wezen,
onafhankelijk van onze voorstelling, toeschrijft; in
tegenstelling met idealismus), r e a l i s m u s n. —
Soms z. V. a. REALITE. -- Réaliste, in. Aan
dier leer, realist m.; — (in de middel -hanger
wijsgeer, die de algemeens be--euwn)schol
grippen der disgen voor iets reeels of werkeljks
hield (in tegenstelling met nominaliste). — Réalité, f. Wezenlgkheid, werkelijkheid, zakelijkheid,
het ware wezen van een ding, 'wezenlik bestaande
zaak, r e a I i t e i t f. La r- d'un parement, de
werkelijke of dadelijke uitvoering eener betaling.
Prendre I'omljre pour la r-, de schaduw voor 't
wezen houden. --- EN REALITE, loc. adv. Wezen
werkelijk, in waarheid: I1 est heureux en-lijk,
apparente, mais it ne lest pas en r-. Réallonger, V. a. Op nieuw langer maken.
Réapparition, f. Wederverschijning f. (b. v.
van eene kooi Is; van eene ster) .
Réappel, ni. [Prat.] Tweede appel of beroep,
tegen-appel n. — Réappelant, in. Indiener van
een tweede appel. -- Réappeler, v. a. Ten tweede
male appelleren.
Réapposer, v. a. Weder opdrukken of aan
zegels). ---- Réapposition, f. We--hectn(d
deraanhechting f.
Réappréciation, f. [Admin.] Herschatting f.
-- Réappréeier, V. a. (Herschatten, andermaal
waarderen.
Réargenter, v. a. Op nieuw verzilveren.
Réarrnernent, in. [Mar.] Vieuwe wapening f.
— . tén:rtner, v. a. Op nieuw wapenen (een schip).
Réaspirer, V. a. Op nieuw inademen.
Re.asservir, v. a. Op nieuw dienstbaar maken of onderwerpen.
Réassigntion, f. [Jug.] Nieuwe of tweede
.

dagvaarding, herdaging. ---[Corn.] Tweede assrg-
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natie of aanwijzing f. — Réassi;ner, v. a.
.Andermaal dagvaarden. — .bene tweede aanwijzinci doen.
Réassurance, f. [Admin.] Nieuwe, herhaalde
assurantie of verzekering; — tenen-assurantie f.
-- Réassnrer, V. a, Op nieuw assuréren of
verzekeren. (inspannen.
ltéatteler, V. a. Op nieuw bespannen, weder
.Réattraction, f. [l'hy.s.]: R- électrique, elektrische weder-aantrekking f.
Réatn (in), (latin) [Prat I : Etre in r-, in
staat van beschuldiging zijn.
Réavis, m. Tweede advies of berigt n.
Rebaigner (se), v. pr. Zich andermaal baden.
Rebailler, V. a. Op nieuw verpachten. —
(weleer ook) Hergeven, teruggeven: R- aux muets
la parole perdue, den stommen de verloren spraak
hergeven.
Rebáiller, v. n. Weder geeuwen.
Rebaiser, V. a. Weder kussen.
febaisser, V. a. Weder neerlaten. -- SE REBAISSER, e. pr. Op nieuw bukken.
Rebander, V. a. Op nieuw verbinden, 't ver
weder aanleggen. -- Weder spannen (een'-band
boocj, een schietgeweer), — [Mar.] liet over een'
anderen boeg wenden.
Rebaptisant, tn., e-, f.,Rebaptisatesur, m.
[II. cecl.] Herdooper m., - doopster f. — Rehaptisatioci, f. Herdoop m.; het herdoppen. — Rebaptiser, v. a. Herdoopen.
R.ébarhatif, ive, adj. 1Vorsch, stuursch, terugstootend , zuurziend: Un air r-, een norsch gelaat. 11 est dune humeur r-lye, hij heeft eene

stuurscha inborst.

Rebarbe, f., z. v. a. EBARBURE.

Rebardenient, m. [Hort.] Het inkorten van
een tuinbed. — Rebarder, v. a. Een tuinbed
inkorten, het korter en smaller maken. — i [Mus.]
Het sloteers of referein nog eens zingen. — [Cuis.]
Andermaal lardéren of spekken.
Rebat, m. [Faut.] liet andermaal oplaten van
den valk. — -1- [Tonn.] Het nogmaals aanslaan
der hoepels.
Rebàter, V. a. Weder zadelen (een' ezel).
Rebàtir, V. a. Herbouwen, weder opbouwen.

Rebattage, in. [Agric.] Herhaaldedorsching f.
— [Artill.] ilet versmeden der kogels. — Rebatteenent, m. [Mus.] Het dikwijls herhalen derzelfde
toonen. — [Bias ] Heraldieke onderverdeeling, naam
der stukken, die gevormd worden door meer dan 4
deelljnen te bézigen (ook séances en séantes partitions geheeten). — Rebattoir, m., z. DOLEAU. —
Rebattre, V. a. Weder, nog eens slaan of klop
un enfant, un habit, een kind op nieuw-pen.R
slaag geven, een' rok nog eens uitkloppen. — [Chas.]
R- ses voice, denzelfden weg bij herhaling a floopen.
— [Tech.] R- (Repiquer) la meule, den molensteen op nieuw billen. — R- un tonneau, de hoepels van een vat nog eens aanslaan. -- R- des houlets ronds, kogels oversmeden. — [Jeu] R- les
cartes, de kaarten nog eens doorschudden. — (fig.
et fam.) Nutteloos herhalen, herzeggen. herkaauwen: I1 gebat souvent la même chose, hij verhaalt
dikwijls dezelfde zaak. I1 ne fait que r-, hij zingt
altoos hetzelfde liedje. Faut -il vous le r- aux oreilles cent fois? moet men u dat honderdmaal herhalen? — Rebattu, e, adj. (en part. passé van
rebattre): Habit r-, noglnaals uitgeklopte rok m.
— Conte r-, afgezaagd vertelsel n. — J'ai 1'esprit
r- (of Je suis r-) de ses plaintes, ik ben zijne herhaalde klagten moede.
Rebauder, v. n. [Mar.] , z. V. a. VIRER DE BORD.
t R-ebandi, e, adj. Vrolijk, blijde. — Rebaudir, v. a. [Chas.] Streelen, liefkozen (de honden). — Als v. n. Les chiens rebaudissent, de
honden strekken den staart regt uit (wanneer zij

REBOTJRS.

--

iets bijzonders gewaar worden).
R.ebee, m. [Anc. mus.] Driesnarige viool f. —
(fain.) Visage de r-, apengezigt, wonderlijk, lee/lijk
Bezigt n.
Rebelle, adj. Oproerig, muitziek; weêrspannig,
weêrbarstig. Sujet r-, oproerig onderdaan m. Esprit r-, muitzieke, weerbarstige geest; ook, gevallen
engel, deelnon m. Un fis r- aux volontés de son
père, een, zoon, die zich tegen 's vaders wil verzet.
— Femme, Beauté r-, voor de liefde ongevoelige
vrouw, schoonheid f. — ( fig.) Fièvre r-, hardnek
-kige
koorts f. Un sujet r- a Ia poésie, een onder-
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werp, dat zich moezjelijk in dichtmaat laat behandelen. Métal r-, moeijel jk te smeden metaal n.
Mine r-, moeijelijk te smelten erts m. — REBELLE, 111.
Oproermaker, oproerling, muller, ie bell in. ;weirspannige, weêrbarstige m. en f. Punir les C-s,
de oproer//eigen, de weërspannigen straffen. — SE
REBELLER, V. pr. Aan 't muiten slaan, oproerig
worden, muiten, opstaan, zich met geweld tegen 't
wettig gezag verzetten, r e b e 11 é r e n. Ces villes
se lont rebellées, deze steden zijn oproerig gewor-

den. — ( fig.) Les passions se rebellent contre la
raison, de hartstogten luisteren niet naar (verzetten
zich tegen) de rede. — Rebellion, f. Oproer n.,
muiterij f., gewelddadig ve r zet n., opstand m.,
rebellie f. Dompter 1a r-, het oproer dempen,
bedwingen. -- [Jur.] Faire i'- b la justice, zich
tegen de voltrekking van regterlijke bevelen ver
feitelijk wederspannig tegen 't gerept zijn.-zetn,
R- armée, gewapende wederstand in. — Rebellionn aire, m. [Jur.] Weêrspannige m.
Rebénir, V. a. Op nieuw inwi[iden.
Rebéquuer (se), v. pr. (fam.) Tegenkakelen,
tegenpraten, tegenke ffen: I1 s'est rebéqué contra
son maitre, hij heeft zijnen meester tegengesproken.
— (absol. als v. n.) Vous osez r- ? durft gij tegen ke

?

LbiffCr, v. a. et n., SE REBIFFER, V. pr. (wel eer) Optrekken, ophalen: R- le nez a qn., den
neus tegen iemand ophalen. — (pop.) Weerspannig
zijn, niet willen. (den grond.
Rebinage, m. [Agric.] Derde omwerking van
Reblanchir, V. a. Oi'erwitten (een' muur
enz.); — nog eens bleekera (het linnen enz.). — REBLANCIIIR, V. n. [Veder wit worden. — SE REBLAN'CHIR, C. pr. Schoon linnen aandoen. — Reblanchissage,m. Het overwitten; het nogmaals bleeken.
Reblandir, v. n. [Féod.] Ootmoedig verzoeken de oorzaak van een gedaan arrest op goederen
te mogen weten. — Neteer ook als v. a. voor:
Vleijen, likflooijen.
table, f., z. v. a. GRATERON.
Reboi, in. [Hart ] Soort van appel in.
Reboire, v. a. Weder drinken. — [Bras.] Het
mout bevochtigen.

Rebondi, e, adj. (fain.) Dik, rond en vol;
kwabbig. Jouen r-es, dikke, ronde en volle wangen f. pl. Sein r-, volle, opgezette boezem in.
Rebondir, v. n. Terugstuiten, terugspringen:
Une balie qui rexhondit, een bal, die terugstuit. —
Rebondissant, e, adj. Terugstuitend: Les bal
sopt très-r-es. -- [Méd.], z. v. a.-leséatiqu
DICROTE. — Rebondissernent, m. Weêrstuit,
terugstuit, het terugspringen.
Rebord, m. Verheven rand; kant, zoom m.
Les cabarets out des r-s, de theebladen hebben opstaande randen. Les r-s d'un quaff, d'un pont, de
kanten of randen van eene kaai, brug. -- Le rdune chemilinée, de uitstekende rand van eenera
schoorsteen. — [Bot.] Rand om een blad, overslaande rand van verschillende bloemen der planten. — Opslag, omslag, kraag m. Le r- d'un manteau, de kraag van eenen mantel. — [Mar ] , z. v. a.
RIBORD, RUBORD. — Reborder, v. a. Op nieuw
omhoorden, omnzoomen, omranden. -- [Mar.] , z. v. a.
RABORDER.
Rebotter, V. a. Weder van laarzen voorzien.
--- [Agric.] Op nieuw enten. — SE REBOTTER, V.
pr. Zijne laarzen andermaal aantrekken_
Rebonchage, Rebonehenient, in. [Tech.]
Het weder toe- of digtstoppen (b. v. met stopverw);
het op nieuw kurken (van flesschen). — Relboueher, V. a. Op nieuw toestoppen (een gat, eene
flesch, enz.). — SE REBOUCHER, V. pr. Weder digt
gaan of verstopt raken. — Zich ombuigen of omleggen: L'épée se reboucha contre sa cuirasse, de

degen boog tegen zijn harnas oom.
Rebouil, in. [Tech.] In (le kalk afgebeten wol f.
Rebonillir, V. a. Op koken, op nieuw koken.
Reboniser, V. G. [Chap. Schoonmaken, weder
opmaken (een hoed). -- (pop.) Listig beet hebben;
— eten mantel uitvegen, doorhalen.
Rebourgeonner, v. n. Op nieuw uitbotten

of uitspruiten.

Rebours, in. Verkeerde kant m., ornmez de,
keerzijde, averegtsche zijde f.: II faut prendre Ie rde vette étoffe, inca moet den verkeerden kant van
deze stof nemen. -- (fig. et fam.) Tegendeel, omgekeerde, tegengestelde n. Cast tout Ie r- de ce qu'il
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Ii t . 't is juist het orrrllelceerde, tegendeel war?,'t geer
hij zee/t. tl I,F.I;OUIIS, All REBOURS. b c. adv.
l'evkeerrl, arere^ ts; geheel anders; teaen den draad
of de rleug. I1 fait tout a r-, hij doet alles ver
ipouseeter IV drap a' r-, lake-ra, legen den-kerd.
-

draad uitborstelen. -- Eerire b r-, van de rebter-

n(tar de linkerhand schrijven. ----- Sonitijds oo1s, als
toe. pr'cht).: A r- du bon senns, strijd'iq net het ge-

zond verstand. -- iuEeouns. E. adj. (weinig in ge-

bruik, inz. in 't vrouwelijk) Onhandelbaar, dwars,
eiqerrzinnzr . -- (laic. j (;Beval r-, onhandelbaar
)raar•d n. ' -_ [Teel„.] Bois r-, stug, dwarecezeli ,
rnoeijelijle te bewerl►en, hout n.
Rebotisse, f. I Mai'.] l)r erelbout, drijfbout,

stempelbout in.

I eboiuter, C. a. j Tec i. i De kaardtanden 'in.-

<etlen. — (drop.) Eert rlebroken. bet rz ie eder zetten.
-- Rebouteur. in., -ease, f., z. V. a. RE OVEUR.
i,eboeatonnner, V. (. Neder toeknool)en.

Rebaas, UI.. ne/ee r z. V. a-. JeEBORD, IYEILI. --i 'Ch. j A1rnstuh n. van, een han (! schoen. -- (fir/. et
jiol.,.) Entendernent ii double r-, diep verstand ta.

Catï?olique á dorm ie r-, ren, fijn, stipt kathol jjk.
Rebrast ment, al. ['pech.] Herhaalde wel
Biebraser, C. V. Op nieuw 'wellen. -linr,t.
t felero.s'er, V. cr. Opslaan (mauwen, randen). -- Rebiassé, e, adj. (en part. passé)

[. Bias.] Opgeslagen, met opslacen- (van kteederen;

-- van hoofddeksels ze€it neen rehroussé).
i ebrieber, V . a. Auc. coot;.] Een, uitspraak

van liet'uiben rnogi eer?rrlaal voorlezen.
Itebrider, v. a. ['Veder optoornen (een paar (l ).
Rebe•oeher, V. a. Weder innaaijen (een boek).
R chrottei. V. a. Overhom uren.
Rebroniller, v. a. ó leder° ondereen mengen,

op flieicw in de zeur brengen. --- [Bras.] Liet snout

omzetten. — SE DEIROUILLER, t. pr. Weder in
de ivar raken.
Rebroiisse, f,, z. v. a . IIEBIIOUSSOIII . -- Rebroflssé, e, adj. (en port. 'passé van rebrousser):
foil r-, treden de vleuq opgestreken, of ook wel gegroe'id, hair a --- Rebroussemeut, m. Het
stricken. borstelen, harri(rnen teen de vleug. --1Cc
(_ 1Lttle j l4"eder brei ieu, orrrb ci!,"ir?t; eeneg le t 101
Pin nzaarr° de e(/r'/ estclde zijde. --- . .ebrousser,

?`. a. Íi'gr v rye 1/eng of tte e (7tur'l?jH rielinr Iror•stelen, kammen of strijken. ---- (fig.) 'R- chemin, of
enkel -P„-, plotseling ter°ugkeeren. --- Les rivières
rebrousseront contra (of vers) leur source, avant
que..., eer zullen. de rivieren naar hare bron tet , ugstroonien, eer'... — Rebrousse-poil (a),
Inc. ads:.. zZ. V. 0. (r CONTRE-I 1 0[L (o()k lig.) -RebroAissette, f., Rebrouussoir, m., (Tecli.)
J)i' ( oq,isclreec•ders kam, one: 't haar op te Iralern, opcf'ijkk,anr » , opstrijk')jzer

Je.

Rebroyer, v. a. Noel eens fijn, wr),jvean:, over-

e?r')jCell (?7(('(een enz.)
Rebreiler, V. (1. Andermaal branden. -- ('Tech.]

.Vorq eens overhalen (brandewijn).
ebrunnir, V. n. Op nieuw b}'uine^rcn, ta i)stern
of glad snaken.
RebuW- aLde, f. (tam,.) _Vorsche, spJtige béjérlening f.; norsche, beleedigende afwijzing t.; ruw,
honend antwoord n.
Rébus, in. (Irr. —iiuce) Teken- of f rdu2urnraadcel ii., woordspeling f. in afbeeldingen, soort van
heeldsclrri ft ai., plat ontraadseld moet wor=den, r ebus rn. (Een der eenvorudiu,ste van, die soort is 't
bekende G a.: jeu grand appétit.) --- (bij uitbre)ding) Du,hbelzinnirl woord a.,

toespeling f. --- (fig )

laffe orop of woordspeling f., z. v. a. CALECEBOURG.
-- ender r-, z. PAB.LEB (oir 't einde).
IF ,ebut, nr. A fwijzing f., weigerend antwoord a.
-- Uitschot a., slecht gedeelte van iets; ,wrak goed n.,
sleclhte, bedorven waar f. (mmmarchandises de r-). Papier. Fey::files de r-, onbruikbaar papier n., onbruikbare bladeren n. p1. Mettre une lettre au r-, een.'
brief ander 't scheurpapiern. Bois de r-, al gekeurd, Uitr/eschoten hout n. — (fig.) Cent Ie r- lu
genre hurnaisi, hit is 't uitvaagsel van 't rnenschoorn. --- Rebiitaut, e, adj. zifccheilekend, verdl/dig, afkeerevekkend, ontrrtoed'igqend: Elude r-e,
verdrietige, luslbenernende studie f. — Terugstoo-

te'nrl. co(set?, stuursep, sp)jtig: Honime r-, terugstootend urea. Mine r-e, Air r-, Ple sionoinie r-e,
CCorse,h, spijtig geiaat uitzigt n. — t Rebate, f.,
nu GmMMRAIDE. --- Rebuter, v. a. Met hardheid
afwijzen, norseli, ruw bejégenen, voor 't hoofd
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stooten; afschrilkken, ontmoedigen, den moed of
lust benemen: On Ie rebuta à )a Porte, men wee,%,
hem norsch aan de deur af. Rico ne lui Plait, ii
rebute tout, nïet.c behaagt hem, hij wijst alles
strcrcrselr, af, verwerpt alles. -- Sa manière d'agir
gebute, tolls celli qui oat affaire le lui, zijre owvier van handelen stuit aller, tef , en de borst, die
reet item wat te doen, hebben. -- Le travail nie le
rebuta point, het wedt; schrikte hem niet af'. -(absol.) I1 a unie mine qui rebute. hij heeft een
'norsch., terugstootend gelaat. --- [elan.] R- an clieval, een paal'ri, halsstarrig, schrikachtig maken. —
(Jitschieten, verwerpen, afkeuren: 1)e 50 buis ii
en valuta dix rui dia lent légeis, min 50 buizen
schoot hij er 10 uit, die te ligt Wares(. -- SE PERUTTER i. „. pr. kenen weder- of teqeiziec kr ge'n.; af
worden. II se repute dia- uionde, hij krijgt-rlesci,'kt
eeneer tegenzin 'CC( de wereld. .- 11 ne faut pas se
r- Cl aisenuient, men moet piet zoo lilt rr flse.cch-rákt
wor d en. — liet part. ;passé is ook arlj.: flomaie r-,
voor 't hoofd rlestoote,-z, norsclr afgewezen, ontmoe-

rá Pqr^ 111(15?. -- ' Etre r- plu tr:3Fail, de Ia g'um re, (le)?
arbeid, den oorlog moede v2in. --- [tenue.) (iiseau
r•-, onttnoediggde valk ni
ebuttage, m. f'i'reli.] liet Ieruyslaan ;a CC
(i vlam, uit Cie, deur des kalkovens.

Reacher, v. a. Op nieuw verbergen. — SE
ICEcM11IEn, C. a. Threder wegschuilen, ziele weder
verbergen. (toelale ke)?.
.eevtelheler, V. u. op nieuw ver y= gelen of
' ,éeafritrant, e, odj. 1Vederspanni, koppig,
te(Jenelsti „l belend, steg: Caract.è!'e I'-, er'eu 'sp((nncr,
karakter' n. 11 est r- (e tout ce elu'oei lui glit, hij
verzet zich tegen al wat risen hein zegt. — Ook als

subst.: ii y a parcel eux cluelques r-s, cc' z'(/'n onder'
hen een igle tergenstribbelaars. — Réealeitrer, v. n.

-iclrleruit slaan (roer). --- S (lig. et fain.) T.genstr'bbelen, 'rvederstr•even.
Re +valer, V. it. [Men.] Voege:n,, clad schaven;
rnet de reeschaaf glad maaleen; ^- overschaven. -ppopr.), z. V. a. nEciiAnREn. --- (absol.) \Tarlope
r-, of Reealoir, in. Zoetschaaf f., schaaf riet

dubbelen beiiel orri zoet of zeer glad te schaven.
lieea,mmrer, V. rr., weleer z. V. a. RI11)DEa. -P- na i(recOi í, eerie gouden, zilveren Ol zijden, stof
nog roker bo^'d'ur^•e'n, nog i.rlat opstikhev.
fléeapituulateir, in. Her hater, r e c a p i t u1 a ra t n). — fléeapïtulatif, ive, adj. Tot her-

Ir,aliar<1 diensof}. -- tJ eapit^tlatiole, f.

korte

lie^rholing van den hoofdintroud. inz. aan 't slot
tiener rede, r e c a la 'i to I (Uii e f. --- . éeapitei-

ier, C. a. Kort en zakelijk herhalen, het rgeslrrokene of geschrevene beknopt zalnenvallen, ree 1p i 1u ii ie n. — Het, part. passé is ook adj.: Discours
-, kortelijk zaamglevatte herhaling, f. eenel rede.
i eearboiiiaer, v. a. ("pech.] De verloren
koolslof (navr, 't ijzer of staal) 'we(Iei.q'even.
R,eearder. v. a. [Tech.] O ;) nier,L1i kaarden.

Recarreler, v. a. [Teed.] Op nieuw met tegels
bevloeien. — Laa , zen of schoenen verzolen.

Reeasser, v. a. Op n/race breken. — [ Agric.]
Een bouwland na den oogst omwerken, andermaal
beploegen, opscheuren. -- [Tech.] De geweekte en
tot zeemleder bestemde huiden met de klots slampen of rloorwalken, orn ze de noo(ige lenigheid te
,geven. -- Reeas is. m. [Agric. j ?'o den oogst
weder opreescheurd, of omgewerkt land.
uggevetr writ
Reeéder, v. a. hoeder afstaan, te'('
ie m and trad afgestaan; — voor field het gekochte
weder aan een ander afstaan.

Betel of Reeélé, in. (Jur.] Het helen, verhelen of verbergen van gestolen voorwerpen, verhelincl f.: Le coupable rte reeel est puni coïnnee cornplice,, de heler wordt als merlepli tige gestraft. -Rieeelé, e, adj. (en t) art. aasre van reedier):
Objet r-, verheeld voo r werp te. -- í eeelemeut. in. [Jur.] Perbernzng, veeheling, bedriede1 ke achterhourlina van voorwerpen, die tot eenti
erfenis of goederengemeenschap behooren. It- dun
accusé, het r , erber°glen, ,'an een' schuldige (oen hem
aan den, re terljjken arm te onttrekken) . R- de
grossesse,

verberrl'i.nq. verzwwwijrlinrl der zwangerheid.

--- Receler, V. a. Helen, verhelen, bewaren en
verbergen wat men weet gestolen te zijn: R- des
objets dérobés, gestolen voorwerpen verhelen. —
Verhelen, achterhouden, verbergen, verzwijnen: I1
a recélé des elfets considérables de la succes sion, hij heeft belarnrgr)jlee ,goederen van de nab/en-
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schap verheimelijkt 91' achtergehouden. --- R- un
voleur, un nieurtrier, eengin dief, moordenaar ver
Bevatten, inhouden, in zich slui--bergn.—(fi)
ten: La ter re, La mei recèle de grands trésors
dans son sein, de (bede, de zee bevat in haren
schoot groote schatten. -- RECELER, V. n. [Chats.
Le verf recè1e, lit hert komt niet nit zijn lener.
-- SE, RECÉLER, V. T. l erheeld worden. -- Zichverbergen. -- Reeéleur, m., -ease, f. Heler m.,
/teelster f. (Loc. prov.) S il n' c a vait point de r-s,
it n'y aurait point de voleurs, zonder helers,
geen stelers.
1Eiéceminent, ado. Onfa7irts, sedert korten tijd,
weinig tijds geleden: Cela est ac't'ive t•-, rlat is onlangs, pas gebeurd. -- 91,écence, t. Diaact.]
V er'scizheid, f. (van een voorval) .

Recen:se, í'. [Tech.] Tusecie controle i. op de
goud- en zilverwerken (bij veranderivrj van 't
keurmerk) .
Reeens€, e, adj. (en part. passé van ineen-

see): Population r-e, c=etclde bevolking f. — Cotnpte r-, nog eens nageziene, fl c v e r i f i derde rekening f. — Recensennent, n3. Telling, zatnentelling, optelling f.: R- de In poptulatiotl, volkstel
Procéder an r- des voix, tot de telling, op--ling.
nem2,ug der (uitgebragte) sterurnen over gaan,. Le t'des somme 1 recites, de zarnEmntellin der ©ntvan-

gene sommen. 1 Coin.] Herhaald onderzoek n., ver' nreuwde bezir,tigin.ri f. van [Arie. jur.]
liet hooren der opgeroepen getuigen. — Reeen
ser, v. a. Ee,?c telling, int. cenevolksteliing doen.
R- la population d'un rov aurae, (le volkstelling van
een koningrjk doen. --- Nazien, onderzoeken, nog

eens doorzien: R- des comptes, des marchandises.
--- Op nieuw de pond- en, zilverwerken aan de

controle onderwerpen, als liet keurmerk veranderd

w( , r€It. --- L, Recension , 1'. [ ilkornst C. eersen

volkstelling.
R cent, e, adj. Verse/i, nieuw, pas of onlangs
gebeurd: Lette nouvelle esa encore r-e, deze tijding
is nog nieuw. [»luie r-e, verseh,r, pas toegebragte
wond. f. Crime tout récetii,, pas iepleegde mis (laad f. ---- A.voir la ►mménnoire r-e de qe., iets nog
versch in zijn gebeur/en hebben. La mémoire en est
encore r-e, de xa^ak^lir1t nog v,er sch in 't geheugen.
Recepage, m. /let afkappen van al de w jngaardran/ en; het afhouwen von 't hout, ook von
paalwerk, tot aan den voet, tot aan den grond of
tot aan 't water. ---- Receper, V. 0. Een' wijn
zijne ranken ontnemen; -- eens' boom of-gardl
heester, een kreuchelbosch,, paalwerk bij den grond of
't water afzagen,. -- [Mar. R- nee n uraille, den
opstand van een muur neêrwerpen.
Heeépissé, m. Ontvangbew is , bewijsschrift
van ontvangene waren., papieren, enz., r ec e pi s n.
Réeeptaete, in. (dikwijls in ongunst igen zin)
Verzamelplaats, ver'gad rplaats f. va-i ?, verschillende
(fingers uit onderscheidene plaatsen, vergaarbak m.
C'est Ie r- de toutes les orderes, de toutes les
immondices de la title, de la maison, dat is de
verzarnelplaats van al d tin-reinheden der' stad, van
het huis. La mei' est le r- de toutes les eaux, de
zee is de ver'zamelplaals van alle wateren, in (de
zee vloeijc°n alle accutenen zaaien. --- On a nounmé
les tinles le r- cie la ntis€ re humaine, wen heeft
,

,

,

de steden den ver'godrtla.k van al de menscliel) ke

ellende genoemd. — [ Bot. ] i ,'uehtborlel n tem.,
zaadhulsel HH., z. v. a. PLACENTA. — éeeptaeuulaire, adj. [Bot.] Op den vruchlbodetan zittend.
-- Réceg^teur, ni. [Tech.] Oetcanger, ontvanghak in. (vuil, overvloedig waler). — Krrachtsontvanper, dal gedeelte eerier machine. waarop on,n,idde!lijk (IC bewegende kracht werkt. r e c e p,t e u r m.
Réceptittiiité, f., liever RECErltvtTE. — lléeeptice, ar'j. [Anc. ,jar.] Voor=behouden., ter zijde
gelegd. — Hécei,ti% ive, adj. [Mud.] Ontvankelilk, vatbaar voor 't ontvangen van indrukken.
Réeeption , f. Het ontvangen; ontvangst f.
La r- ie 1a ,ei tre, de on_tvrtn st von eenen brief.
-le vois pay-erai aprés In r- des rtnarchandises, ik
zal u betalen na den ontvang der koopwaren. -Onty n.gst f., onthaal [n., Wijze ran ontvangen, r eeé p t i. e f. Faire nee Potion r- It qn.. iemand goed
onthralen. On ft mane r- magniliique aux ambassadeurs, men ontving de afgezanten op eens prachtige wijze. — Liet ontvangen van Gene menigte bezoeken te gelijk. gepaard niet zékere pleootigheid,
'crept i e f.: it y aura demain r- chez la reine.
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er zeil mnor'gen receptie bij de koningin niezen.
liannetrming, toelating, opneming, opname, b. v. tot
liet van een ge:?ootscirap, instelling I. (installatie)
tot eenig ambt. J'étais présent an jour de sa r-,
ik was tegenwoordig op den dag van zijne aanneming, receptie of installéring. — [Féod.] R- eii
foi et hommage, toelating tot den leenseed.
Réceptivité, f. [ f)idact. ] Ontvankelijkheid,
vatbaarheid om, iets aan of op te nemen, r e cep-

tiviteit f.

Recereler, V. a. [Tech.] Nieuwe hoepels ohaleggen. --- filet part. passé is ook adj.: Tonneau
recerclé , op nieuw omhoepeld vat tn. — [filar.]
Croix r-e, lerulliruis n., anker,'ruis, wellas armen
als spiralen omgebogen zijn. liroir r- , omlijste
sp egel M.
eeès, ni., z. IECEZ.

ilecette, f. Ontvang m., ontvan.ist f., datgene,
wat ontvangen wordt: La r- et la dépeose, ia wise
et In r-, de ontvangst en uitgaaf, (Ie uitgaaf en
(Ie ontvangst. Passez, Mettez eega en r-, breng,
boek dat in ontvang. -- Forcer en r-, de ontvangst
te hoog aanrekenen , in ontvangst bezwaren. —
(Loc. praz^.) Je n'en fats ni mice ni r-, -ik vraag
niet daarna, ik bekreun mnij daarom niet.--Ambt n.
veen eersen ontvanger: 11 a été cuilnïuis of einployé
h la r- de vette visie, enen heeft hem de onicctngersplaals can deze stad opgedragen, hij is tot ontvanger aaflrfstelti. — Kantoor ii., waar arren de
belastingpenningen ontvan!;t: .Portez eet argent à
Ia t-, breng dut geld naar 't belastingkantoor.
í lil., Mar.J Ontvangst, Dearing f., het keuren:
F aire la r- du Bois, des 1_►oulets, hout, koels antvangen en keuren: Bois de r-, goedgekeurd hout tn.
-- Zamenstel van zékere geneesmiddelen of beruidingen voor huis!l k gebruik; voorsclrrift, dat die
bereiding leert, recept n. Boone r- pour la lièvre, goed middel tege n de koorts. Donnez mot is
r- de ce remède, in t'- pour conserver des fruits,
geef nz-jj 't recept van dit middel, 't recept om
[

guit in te maken. -- (fig.) Avoir one exce;lente

r- pour se faire des arms, een uitmuntend middel,
eene voortreffelijke manier' hebben. om zich enen
den te maken. — [Tech ], z. _RECEVOIR. — 11.ecettier, in. (dénig,r.) Bezitter van zekere recepten
of nude/den tegen sommige kwalen.
Reeevahiiite, f. [Prat.] Ontvankel kiaeid f.
— »eeevable, adj. Aannemelijk, ontvangbaar:

Marc handises 1:►otit]es et r-s, goede en aannemelijke
waren f.pl Olfre non t'-, niet aannemelijk aanbod r.
-- [Prat.] Ontvankelijk: 11 a été déclaré non rdans sa demande, hij is in zijnen eisch onontvankelijk verklaard.
11eeeveur, m., -emmse, f. Ontvanger taa., ontvangster f. R- des cot► tt'ibutions, ontvanger eter be.

lastin,,gen. Reuse des billets dans un théaltre, ont-

vangster der briefjes apin een,' schouwburg. --- Rd'une f,erre, ontvangen o.er inl orrusten van een land-

goed. - - [U. eed ]fib- des hétes, august finer won-

nile, die (Ie vu'cernrl,elin'en onlV Vm II,. — iECEvEUSE. f. Onlvangerscrouw f.
Receevoir, V. a. Ontvangen (zoowel het vel'
ruls luit ni t-venscrr ►clili(plti), krijgen, beko--selrv,ntig
men..R- un cadeau, des é€t'ennes, hi legs, een ge-

schenk. een, muse ,?vejr xrege.ccherrk,, een legaal ontvangen of krijgen. R- em n payernent, tune indertmni-

té, Lane récor►tpense, eene betulinh, eerieschwleloosstelling, eene belooning ontvangen of beko.nc°n.
R- des v ivres, des t'enforts, du secout's, levens
versterkingen, hulp ontvang.;en. R- one-r'aideln,
lettre, nu paquet, one ►mouvege, nn ordre, eetuien
brief, een pakje, eerre t//ding, crue order ontcanen.
-- Onnet een persoonsnaam tot vooru:ea°p) Ii- Iles
ands, utm cout'riee, nu message.', vrienden, een'
,

Moerier', een' bode ontvancrn of krijgen. — Pius

voos aver recu tie Dieu, plus tl attend cie nous,
hoe mees' ill) van Go`. ontvangen lhebt, des te meer'
verwacht lijf vclur u. C11adue animal ti recu ties
moyens de at:tmfense. ieder (liet heeft verdedi., inrismiddelen ontvangen. - R- des bienfaits, de Lugs
avis, uti lion accueil. des consolations, des Éo1,anes- welladen, joeden raad, een goed onthaal,
troost, lof ontvangen. — (/lfj ) R- le bilton de mat'é.ehal, le chapeau de cardinal, Glen maarschalksstaf, den lcardinaalshoed ontvan g en, tot maarschalk,
tot kardinaal verheven noorden. — R- un soul/let,
un coup de puineg, tin coup de pied, een' klap,

een' mcists/ag, 'e e' .cchop krjjgen. --- fl- tat] coup
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d'épée, des coups de baton, un seau d'eau sur la
tête, een' degensteek, stokslagen, een' emmer water
op 't hoofd krijgen. R- une insufte, des reproches,
des humiliations, eenti beleediging, verwijtingen,
vernederingen ontvangen, ondertaan. — R- un
nom, une dénomination, een' naam krijgen, door
een' bijzonderen naam aangeduid worden. — R- la
vie, I'existence, le jour, het leven, 't bestaan, het
daglicht ontvangen. it- naissance, geboren worden.
R- une bonne, une mauvaise éducation, de bons,
de mauvais exemples, eene goede, slechte opvoe
ding, goede, kwade voorbeelden krijgen. — R- le
baptêt<ne, l'absolution, l'extrème onction, den doop,
de absolutie, het laatste oliesel ontvangen. R- les
ordres, de priesterwijding ontvangen. — Ontvangen, ontleenen, trekken, doen komen van: La lune
recoit sa lumière du soleil, de maan krijgt, ontleent haar licht van de zon. Les marchandises
qu'on recoit de ce pays, de waren, die men uit dat
land krijgt, trekt. — Ontvangen, aan -, opnemen,
in zich opnemen; vatbaar zijn voor; bevatten, omvatten: Le minoir recoit les images des objets, de
spiegel ontvangt (neemt op) de beelden der voor
La matière recoit toutes sortes de formes,-werpn.
de stof neemt allerlei,vo,men aan. Mes yeux obscureis ne recevaient que des images confuses, mijne
benevelde oogera namen niet dan verwarde beelden
op. — (fig.) L'homme est prompt à r- l'impresSian des vices, de mensch neemt spoedig den indruk der ondeugden aan. — Cette proposition ne
recoit point de difficultés, dat voorstel lijdt geene
zwarigheid, is niet vatbaar voor, niet onderhevig
aan zwarigheden. — Un port qui recoit on grand
nombre de balitnents, eene haven, die veel schepen
opneemt, kan bevatten. Une gouttière qui recoit
toutes les eaux dun tolt, eene goot, die al het water van een dak opneemt, ontvangt. — Opvangen:
R- qn. (qui va toniber) dans ses bras, iemand (die
dreigt te vallen) in zijne armen opvangen. R- dans
un vase le sang qui coule dune saignée, het bloed
bij eene aderlating opvangen. R- une balie dans sa
main, dans son chapeau, eenen bal in zijne hand,
in zijnen hoed opvangen. — ( fig.) R- les derniers
soupers de qn., iemand in zijn doodsuur bijstaan,
zijn jongsten snik opvangen. — Ontvangen, aan
zich laten welgevallen, goedkeuren: Il recoit-nem;
tout ce qu'on lui donne, hi neemt alles aan, ivat
men hem geeft. — ( absol.) II vaut mieux doener
que de recevoir, 't is beter te geven dan te ontvangen. -- R- la parole, la promesse de qn. , iemands
woord, belofte aannemen. R- de l'argent en dépot, geld ter bewaring ontvangen, aannemen. Itune confidence, on secret, eene vertrouwelijke mederieeling, een geheim ontvangen. R- les ofï'res, la
proposition, les excuses de qn., iemands aanbie(iingen , voorstel , verontschuldigingen aannemen,
goedkeuren. Bien, Mal r- une opinion, eene meeving goed-, afkeuren. — Ontvangen, toelaten, opnemen: R- qn. en grèce, iemand in genade opnemen. R- qn. au nombre de ses amis, iemand onder 't getal van zijne vrienden aannemen, opnemen, toelaten. Après ce terme, on nest plus recu
á demander les arrérages, na dien termijn wordt
men niet meer tot het vragen van den achterstand
toegelaten, gehoord. R- qn. a serment, iemand tot
den eed, tot de eedsaflegging toelaten. z. ook FIN.
On 1'a recu è ses faits justiliicatifs, men heeft hem
tot het bewijzen zijner onschuld toegelaten. — Ontvangen, onthalen, verwelkomen: R- qn. cordialement, á bras ouverts, froidement, iemand harte
armen., koel ontvangen. Savoir r--lijk,metopn
son monde, zijne menschen, zijne gasten weten te
ontvangen, te onthalen. I1 alla le r- au bas de
i'esc aller, hij ging heng onder aan den trap ontvangen, begroeten, verwelkomen. R- qn. dans ses
bras, entre ses bras, iemand met eene omhelzing
verwelkomen. — R- les ennemis à coups de canon,
den vijand net kanonschoten ontvangen, verwelkomen. — I1 1'a recu en brave, en homme de coeur,
hij heeft hem als een dapper man ontvangen, liet
hoofd geboden. — (pop.) R- qn. comme un chien,
comme un chitin dans on quillier, iemand aller
ontvangen, onthalen, iemand zeer kwalijk-slecht
bejegenen. — R- visite, la visite de qn., van iemand
een bezoek krijgen. R- des visites, bezoeken krijgen.; bezoekers bij zich toelaten, bezoeken aannemen.
— (absol.) Elle ne recoit pas aujourd'hui, zij ontvangt heden geene bezoeken. — Ontvangen, in zin
-
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huis opnemen, herbergen, eene schuilplaats verleenen: Elle recut chez elle une famille d'émigrés,
zij namm eene familie van uitgewekenen in haar
huis op. — Ontvangen, in een ambt of waardig
zekere plegtigheid opnemen of instel-heidnz.mt
Se faire r- avocat, zich als advokaat doen op--len:
nemen, i n s t a l l é r e n. On recut eet officier á la
tête des troupes, die officier werd aan de spits der
troepen in zijn' rang opgenomen, bevestigd. I1 vient
d'être recu maitre, hij is kortelings als meester
toegelaten, opgenomen. — Ontvangen, zich onderwerpen aan, aannemen, erkennen: R- la lof du
vainqueur, de wet des overwinnaars aannemen,
zich aan de wet des overwinnaars onderwerpen.
R- la loi, les ordres de qn., iemands oppermagt
erkennen, zich aan zijn' wil, zijne bevelen onder
Ontvangen, halen, vernemen: Je vien--werpn.—
drai r- vos ordres avant de partir, ik zal vbór
mijne afreis uwe bevelen komen vernemen. — SE
RECEVOIR, V. pr. Ontvangen, aangenomen worden.
RECEVOIR. m. [Tech.] Zuiverketel m. (voor het
salpeter in de kruidfabrijken).
Recez of Reeès, m. (pr. —cè) [Hist.J Oorkonde f. van een besluit des rzjksdags in Duitschland;
rijksdagsbesluit n. R- de la députation de I'Empire, rjksdagsbesl-uit van 25 febr. 1803, waarbij de
geestelijke Staten van Duitschland geseculariseerd
of aan wereldlijke vorsten gegeven werden.
Réehai'aucter, v. a. Ten tweeden maal een'
steiger of stellaadje opslaan.
Réchanmpir, v. a. [Dor.] Den verguldgrond,
waar die gebrekkig is, met loodwit verhelpen. —
[Peint.] De voorwerpen doen vooruit komen of van
den grond losmaken.
Rechauge, m.: Pièce de r-, voorraadstuk n.
(om een ontbrekend of gebrekkig stuk te vervangen). — [ Mar.] Waarloos stuk, verwisselstuk n.
Appareils de r-, waarlooze behoeften f. pl. Mats,
Cordages, Poulies- Voiles de r-, waarloos rondhout, touwwerk n., waarlooze blokken, zeilen n.
pl. Avons-nous cola de r-? hebben we dat in voor
neut complet, volledig stel n.-rad,inesv?R
kleederen in voorraad. — [ Luth.] Corps de r-,
aanzetstukken, wisselstukken n. pl. (voor zekere
blaas-instrumenten). — [Com.] Herwissel, keerwissel, retour-wissel, r i c a mn b i o m. —Rechanger, F. a. Nogmaals veranderen, weder verwisselen of ruilen: R- d 'habits, op nieuw andere kleederen aantrekken; zich weder andere' kleederen
aanschaffen. — tells v. n.: I1 rechange d'avis à tout
moment, hij verandert ieder oogenbllk weder van
gevoelen.
Rechanter, v. a. Nog eens zingen. — (fam.)
Dikwijls hetzelfde herhalen.
Réchapper, v. n. Ontkomen (aan een groot
geviar, aan een doodsgevaar), er door- of opkomen. I1 réchappera difficilement de vette maladie,
hij zal rnoeijelijk van ,deze ziekte opkomen. — RECHAPPER, v. n., SE RECHAPPER, V. pr. Andermaal
uit de gevangenis ontsnappen, ontvlugten. — Het
part. passé is ook adj. en subst.: Personne r-e de
maladie, aan eene ziekte opgekomen persoon m.—
(pop.) Un r- de potence, een van de galg gedropen kerel, een groote deugniet.
5 Recharge, m. Herhaling f. van bevel;-- nieuwe
or tweede lading f. — a LA RECHARGE, loc. adv.:
Venir á la r-, op nieuw met smeekingen aanval
11 est. venu a la r-, hij heeft zijn verzoek,-len.
zijne bede herhaald. — EN RECHARGE, loc. adv.:
Venir en r-, bekrachtigen, den indruk versterken.
Cette nouvelle vient, survient en r- de la première, dit nieuws bekrachtigt het eerste. — RRechargeiiient, m. [Com.] Herlading f.; het op nieuw
laden. F rais de r-, kosten m. pl. van herlading. —
Rech arger , V. a. Op nieuw laden, herladen
(een schip, een voertuig, een lastdier, een schiet geiveer); —. een' nieuwen aanval doen, r e c, h a r g ér e n. — Bij herhaling gelasten of opdragen. —
[Agric.] R- un champ, nogmaals aarde op een'
akker brengen. — [Char.] R- un essieu, eerie ver
versterken. — [Jur.] R- un prisonnier-zwaktes
par un nouvel écrou, of absol. Recommander on
prisonnier) een' gevangene tot langere opsluiting
aanbevelen, verlangen, dat een gevangene, een gegijzelde nog langer opgesloten blije. — SE RECHARGER, v. pr. Andermaal geladen worden. — Zijn'
last weder opnemen.
Rechasser, v. a. Op nieuw jagen of wegja-
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gen, terugjagen, terugdrijven: R- un valet, een'
knecht op nieuw wegjagen. Rechassez un peu ces
vaches à la prairie, jaag die koeijen eens weder in
de weide. On rechassa les ennemis au-delà du
fleuve, men dreef de vijanden tot over de rivier
terug. — (absol.) C'est un bois oû j'ai chassé et
rechassé, in dit bosch heb ik dikwijls en veel gejaagd. -- Reehasseur, m. [Véner.] Terugdrijver m. van 't wild.
Réchaud, m. Komfoor n., vuurpan f. R- de
cuivre, koperen komfoor. - [Teint.] Donner le prernier r- a une étoffe, eene sto f door 't eerste warree
verfbad halen. — [ r✓lil.] R- de rempart, z. v. a.
LA_IIPION de parapet. — [ Agric. j R- of Hé ehauf, m. Versche, warme mest in. om een broei.bed. — Réchatlfaee, in. [Cuis.] ]let opwarmen. -- (fig.) Opwarming f., het léveren van iets
ouds voor nieuw; — z. V. a. PLAGIAT. — Réchaitié, e, adj. (en part. passé van réchaulier):
Diner r- , opgewarmd middageten n. — ( fig. et
fain.) Conte r-, opgewarmd vertelsel n. — Ook
als subst. in. Ce diner, Cet ouvrage nest qu'un
r-, dat middageten, dat werk is maar opgewarmde
kost. — Réchauffemm' ent , m. Wederverwaraning f. — [Agric.] Vernieuwde, versterkte broeiin g f.; — z. v. a. RECHAUF. — Réchauil%r, v. a.
Weder verwarmen of verhitten; opwarmen: Réebauffez ce fes, maak dat ijzer weder heet. — Rdu café, koffij opwarmen. — Verwarmen, warm
maken: La mère récliauffe son enfant sur son sein,
de moeder verwarmt haar kind aan haren boezem.
— (Loc./ij. et prov.) C'est un serpent que j'ai
réchauf[é sur mon sein, 't is eene slang (een ondankbarre, een slechtaard), die ik in niijn boezem
gekoesterd heb (dien ik met weldaden overladen
heb). — [ €dort.] R- mm couche, verschen mest op
een bed doen. — [ Maan.] R- un cheval, een paard
aanvuren. — ( fig.) Le boil succès de cette entre prise la réchauffé, de goede uitslag van deze onderneming heeft hem, weder aangevaard, nieuwen
moed gegeven. -- SE RECHAUFFER, V pr. Verwarmd,
opgewarmd worden. — Zich op nieuw warmen;—
(fig.) weder aangevuurd, verlevendigd worden. —
Réchaifl#%ir, m. [Cuis.] Fornuis n. tot ver
spijzen, die uit eene a fgelegen keuken-warmingde
worden aangebragt.
Reehaussemeiit, n1- [ Tech. ] Herstelling,
versterking van de fondamenten, of grondslagen. —
[Hort.] Aanhooping f. der aarde aan den voet
eens booms.— Reehausser, v. a. Weder schoeijen, schoenenen kousen weder aantrekken.— [Hort.]
De aarde (rondom den voet eens booms , eener
plant) ophoopen. — [ Tech.] R- un mur, den voet
van een' muur herstellen, versterken. — R- un
métal, een, metaal door hameren digter maken. —
Nieuwe pennen, tanden, enz. in machines zetten.
— [Chir.] R- les dents, het tandvleesch opfrisschen;
soms ook: nieuwe tanden inzetten. — [Charp.] Rune roue de moulin , een molenrad met nieuwe
pennen voorzien. -- Reehaussoir, in. [Tech. j
Plethamer m.
Réehe, adj. Ruw op 't aanvoelen; — scherp,
wrang van smaak: Avoir la peau r-, ruw van
huid zijn. Pomme r-, wrange appel m. — ( fig.)
Onhandelbaar, moejelijk om mede om te gaan.
-r- Reehef, in. Verandering; herhaling; z. V. a.
RECUUTE, RECIDIVE. — DE RECHEF, loc. adv. Nogmaals, op nieuw, nog eens, bij herhaling.
-J- Recherehable, adj. [Didact.] Onderzoekenswaard. — [Jur.] Waardig om in repten onderzocht, vervolgd te worden.
Recherche, f. Onderzoek n., navorsching, nasporing, navraag f. Une r- exacte, een naauwkeurig onderzoek. Quelque r- que j'aie faite, je n'en
ai pu rien apprendre, wat navorsching ik ook gedaan heb, ik heb er niets van kunnen vernemen. —
Faire de profondes r-s sur un point de l'histoire,
grondige nasporingen omtrent een historisch punt
,doen. — Faire r- dun héritier qu'on ignore, een'
,onbekenden erfgenaam opsporen. — Aanzoek n.,
poging, moeite f. R- de manage , huwelijksaanzoek. Faire la r- dune demoiselle, naar de hand
tiener jufvrouw dingen. -- Zorg, zorgvuldigheid
"naeest in ongunstigen zin), ,gezochtheid f.: 11 y a
trop de r- dans les ouvrages de ce peintre, er is
te veel zorg, te veel angstvalligheid in 't werk van
dien schilder. --Il y a de la r- dans sa parure, dans
uson style, er is iets gezochts in zijn' opschik, in
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zin' stijl. — [Mus.] Soort van voorspel, preludium n., fantazie f. (op klavier of orgel). -- [Tech.]
Herstelling f., verhelping der gebrekkige plaatsen
(aan een dak, straat, enz.).— Marchandise, Livre
de r-, koopwaar, die, boek, dat veel gezocht wordt,
goeden aftrek heeft. — Recherché, e, adj. (en
part. passé van rechercher): Ouvrage r-, gezocht
werk n. — Ne faites pas telle chose, vous en seriez r-, doe dat niet , gij zoudt er voor vervolgd
worden. — On trouve dans ce livre des chases
biera r-es, men vindt in dit boek zeer uitgelezene,
zeldzame dingen. (Deze zin veroudert.) — Parure
r-e, gezochte, gemaakte, niet natuurlijke opschik m.
Une personne r-e dans ses expressions, iemand,
die zich gemaakt, te stijf taalkundig uitdrukt. —
Homme fort r- dans le monde, dans la société,
in de zamenleving zeer gezocht, gewild man. —
[Beaux arts] Figure bien r-e, goed, zorgvuldig
bewerkte figuur f. — (ook in ongunstigen zin):
Poses , Expressions , Pensées r-es , gekunstelde
houdingen, te ver gezochte uitdrukkingen, gedachten f. pl. — RECHERCHÉ, M. [Litt.] liet gezochte,
gekunstelde, gedwongene, min natuurlijke. - - ( Reeherelietuent, in., z. V. a. RECHERCHE, EXAMEN.
Recherches, v. a. Weder zoeken, herzoeken:
Je l'ai cherché et recherché sans pouvoir le trouver, ik heb het gezocht en herzocht zonder het te
kunnen vinden. — Onderzoeken, opzoeken, navorschen, nasporen: R- !es secrets de la nature, de
geheimen der natuur navorschen. J'ai recherché
tout ce qui se peut dice sur ce sujet, ik heb alles
onderzocht, wat zich over dit onderwerp laat zeg
1'a arrëté, et on recherchera sa vie,-gen.—O
reen heeft hem evat, en men zal zijn levensgedrag
geregtelijk onderzoeken. — Zoeken te verkrijgen;
aanzoek doen, streven naar , verkeering zoeken;
R- l'amitié de qn., iemands vriendschap zoeken.
R- une idle en mariage, aanzoek doen bij een
meisje om haar ten huwelijk te hebben. -- Verlangen te zien, te kennen: C'est an homme aimable
que tout le monde recherche, 't is een beminnelijk rnan, dien ieder verlangt te kennen, die door
iedereen gezocht wordt. -- [Beaux arts., Tech.]
De laatste hand ter voltooiing/ aan een kunstwerf
leggen, de geringste gebreken nasporen en verlielpen, met de grootste zorg afwerken, opwerken. -[Man.] R- an cheval, een paard opwekken, aan
aanvuren. -- SE RECHERCHER, v. pr. Ge--sporen,
zocht worden, gewild zijn. — Elkander opzoeken
om kennis te maken, om verkeering aan te knoopen.
Rechercheur, m. Opspoorder, navorscher;bi Voltaire iron. voor: inquisiteur. — [ Tech.]
Aanvoerder der materialen voor eene steenbakkerij.
Rechigcné, e, adj. (en part. passé van rechigner) Uémeljk, knorrig, verdrietig, zuurtiend. —
Reehigiieuient, rn. Het zuurzien, grijnzen: Un
air r-grié, een stuursch, knorrig, verdrietig gelaat. Rechigiier, v. n. Stuursch, knorrig, zuur zien,
een stuursch, knorrig gezigt zetten: Ii rechigne toujours, hij ziet altijd zuur. — [ Hort.] Un arbre
qui rechigne, een kwijnende boom m.
Rechinser, v. a. [Tech.] In schoon water
uitspoelen (de wol, om haar te ontvetten).
t Rechoir, v. a. Weder vallen. — Weder instorten (ziek worden).
Reehute, f. Tweede, herhaalde val m.— [Méd.]
Wederinstorting f. La r- est à craindre dans ces
maladies, bij deze ziekten is eene wederinstorting
te vreezen. — ( fig.) La r- dans Ie péché, dans une
faute, het wedervervallen in de zonde, in eene fout.
— S RReehuuter, v. a. Weder vallen.
RRecidiboii , m. [ Tech. ] Loogbak m. in de
zeepziederijen.
Récidif, ive, adj. [Jur.] dan herhaald misdr j f schuldig. — Récidive, f. Herhaal n., herhaling f., liet wederbedrijven van eene fout, van een
vergrijp, van eene misdaad: Je vous pardonne cette
fois-ci, mais prenez garve ii la r-, ditmaal vergeef
ik u, maar zorg, dat ge 't niet weêr doet. -- La
r- est punie plus rigoureusernent que le premier
delit, de herhaling van een misdrijf wordt strenger
gestraft, dan het eerste. — [ Mid.] Wederinstorling f. — Récidiver, v. n. Weder dezelfde fout,
dezelfde misdaad begaan: I1 a récidivé, hij is weder in dezelfde fout vervallen. — SE RECIDIVER,
V. pr. Andermaal begaan of bedreven worden. —
Réeidiviste, ni. et f. Wederbedrijver m., -bedrij fster t.
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Recief, Reeif (ook RESew, REsslr ),, rei. [Mar.]

Ontvartbabe-wijs n., ontvanf„, ccêl f , schriijleljke verklaring vttn den schipper in Nederland omtrent de
door hem orer'genornen en geladen goederen.
lteeif, n1. [Mar.] .hij`, steen-, Icli pperirif n.
Récilte of Besilie, 1. [Cost.] haarnet n. der
Spanja(nr cfe92.
1- ] ,éeirier, in., z. V. U. GOûl'ER.

I.éeipé, nl. [Med.] (cig neem! hel lotiijosche
woord recipe, 'ivaar wede een c r'ts zijn voor -

schr'i jt aanvangt eet dat hij vcrkort ?ttttlrul t
door. o} Voorschrift n. van eens' genees heer , • a7'tsenj voorschri t, r e ce 1r t t1. Les hllar-

maciens gardent les r-s éíes médecins, de apethekcrs bewaren de recepten van dent geneesheer. ---

1téeipian ie, ra. [G^oru.] IIockmeter rn

rter

ligcham.ert. — léeipiendaire, rnn. Opuerneling,
artooteiicinen persnon ía, hij die in een a enootschop, Gezelschap, unit. net zekeveple(jtigiieifí wordt
czcrnfjenonien. (uien vindt let somtijds vara eeoe vrouw
llebézird.}

— Heipie f, ni. [Glum., Phy s.] Ont-

vctn fier Ill., vat ter opneming cart, de door overha
(destillatie) of door eerie (ndeIrc chemische be--ling
werking voortgebraUle zei fsl tndigheden , r e c ïpp i C n t rtn. --- Klok I. (lui' ltdcht j)orrij). ontt an,ger.
Héeiproeatioit, f. [Diclac1.j Liet wede', veJ'JelFác r; weder vergeldiny 1. ___ ^41'w,i.cselendde, beur
'1e 7erL

fit fE^. . ^vc^^r2, eo err vloed,, t c'i-

:i loco ti e f. ---`- [Pitys.] ft- du pendule, riratíngs
vctandei°gill des s1ingt vs, als gevolg van de rortddr'ciogirr r of de y 'alt(, i c vei;rrlacrt iiatl "fart 't z'waar-

teilrtrrt (lei , Giet FIe. --- . éeii)ioeité, f. IVeder-

i eerie 'heiel, wedei i^ijc schheid, onderlinge, weder a:: soit ' `ï cll , ie r". ,t erItirtrp, bee at2,Fordá'ítr/
=
vei geil irtr , "ï C C r 0 e i t ei t f. -- Réciproque,

ctdj. kr deed dsch, iedeiIeeiiç, onderlijtg: Amour,
,-

Amitid, Haire r'-, vedjeikz -sent liefde, vs tend-

sclrali f., haat in. e' oir s t- s, wederheeri,je, onde.; fit (/e pligten rei. pl. Clam.] Vec - be r-, wederkeer°ig werliwoi °cl r1. (b. v. S'aiIncr', elkfa tder'

hhen hanen).

I i otioi 3 I' - ,

2 ,edle„ - 1 eei- i(i vOoi naa'u 1-

woot zl it (se, sce e11rar r-, tuit'! unct'e^rt - [ i,o,. È
Propositions r-S, weder z'jjdsclw voor stellen rt. Iel.,

twee voorstellen, bij

toe/be

het onderwerp vain 't

certce het gezegde ver ;z 't (tncfrr - e is ee orltgel°eerd

;b. v. L'hornare est un anirrral raisor,rialle err
L'aniitiai i'aisonnarde est un lionime) -- [Math.]

omgekeerde rer6n of ver/tonditty f. ---- [Philol.] Vers r- (of récur'i'enl, rctrugrade) , kreej`tvers it., veie, dat oolz vOrt achtererlRaison r'- (inverse),

caf fielezen een' rloederi zint greeft. --- PE tuit POOL.E > in.
(faut.): Je vous read raf le r'- ik zal hetzel )cie voor-,

u doe , -u, nekli. stet elij/i verge/den 'u rnet dezelfde 'biunit betalen. --- IIEC IPROQI E, I. [Log., Math.]
Het oen<,et:ee7 de van een voorstel of stelling. --

Récipro giaeem' ent, adv. Wederzijds, beidefds,

onderling, over en weér•: Se, doplier r- des marques d'zarnitié, elkander rhedet°kieerice big/set vort
vrierfclscttafr geven. -- OingelccE-rd: 11 faut qua la
femme soit tictèle á son maxi, et r-, de vrouw

welke hel midden houdt tusschen zingen en specken, of wel den spreektoon nabij komt, en doorgoons zonder volstemrniire begeleiding (accornpagrtescent) wordt voorgedragen, recitatief rn. Rsir^ilhle of lifbre, zangspraak met accorrrpagrtement
v=an piano of bas, of can beide. If- acco,npagné,

begeleide zangspraak, r'ecitotief met accon2pagneéeitation, f. Opzeg went. z. ook OBLIGE. ___
ging f., v tordra.gt vein eert uit het hoofd geleerd
stuk in een' toon, F it 't midden houdt tusschen
den srweektoon en deer, redenctarstoor2.

Recitation, f. [Prai.l 'Tweede, herhaalde clag-

vctardinu f. --- [Litt.] Ver tiieuwile aanhaling f.
(van curie Iduats tilt eet sv/it//ver, vast een werk enz.)
éciter, v. a Van buiten opzeggen, voordragen,, r e c i t ei r e n; R- en lecou, des vers, zijne les
opzeggen, verzen uit het lto+tfd'oordragen. — [i4lus.
(absvl.) Een solo voor'drrjett, zingent of spelen. Verhalen: P-- une histoir• (liever: Raconter of
Faire le récit d'..). -- (obsol.) I.e ze geschiedenis
verhalen. hi récite avvee inte1hgence, hij draagt
toet verstomd voor.
Reciter, v. a. [Prat.; Oh nieutti dagvaarden.
-._ [Litt.]
boek, enz.)

Op titaan; oanlialen (een' schr vet, een

Réciaiisant, iii, -e, f. I_ lui] Vie; tceisctcer iii,

-es f., terupvot°deraat ru,., -stee 1, ctp°ter ier en
indierret ni. Van bezu:atea, t t cl u in a t ns. en 1
léciantation, f. 7'ettcrvra e, tcr upeordertny,
of t c;ï cleri;tg, irïrlien tr, C(crd bezwaren, ÍcIcdpt 1., el,:
bezwaar n. tt)ege is scftenri inri valt 't refit, r e c l arrzut ie, reel acne f. --- Réelarxre, i'. [Immmpr.]
ljladwaehtet , lelopper in steef woord n., e u st os tin, cte acte den voet der ltlariz jde a,'zonderijk

lel: !!aatste eerste lelle,meep of itvel het eerste woord
va;t de volgierzde bladzijde (vroep-er ïneer darn terlenwooidiej ier- gebruilt). -- Opteekening f., die dent
corrector of proef err-nazierac^r het Matste woord ent.
't ;'olio van eer, pt°oe/blad /t rittttert m Vérifier ia
r-, nazien o/ dc bladen van een vergaderd boek vol-

lallig e;? g(,i c; }=angsehikt ZC n lu 'idee zalig It eon 't koor (in den Gt'ec?or`iaonsclten zang) •

- 1(t; t)F et lctecl artikel is ídoor'(jaens betaald of
afgebedeld) in een dagblad van eert of ander" boekwerk, l 'unstvoor"tvr'engsel, enz., waarvan cle adeer
doorgaans in 't zelfde blad is opgenomen -tei1`r
ttas. t .Lokfluitje it (pil LdCE, I t ulirl) t Flue
Roel) rn of teeken ti. (waarop de ttitIeelogert volle
rrtoet terzr.tlkeereats.
fléeiasner, v. a. Dt -infpend iin3 oelpen, afstneeken: R- 1'assistairce de Dien, l'autorite lu toi,
1'indulgence duit maitre, de hulp van God, 't gezag des konings, de toeijeve'rrdheid eens wees/ei's
inroepen. — Tei'ugvorderen, u'edereischen, olreischen,
opeorderen, rec l a rn ti re n. I1 trouva le eheval
tIu'ori Jeu a^eait gris, et Ie réclania, h j vond het
paard dat, men Item had ontnorne=n, en e'tschte het
-

leiup. On a rréciamd ets prisonnier, mest heeft dezen
fievangene oisgeeiseht, g e r e e 1 a "te e e -r° d. — [Chas_,
Fauc.] 1h- les chiens, 1'oisean de honden, den

snoet haren mein vetrouw zin en oPtzrjeke ^E°d (d. i.

valk terugroepen. -- RECLASIEI V. V,. Z fife bezworen inbrenglen, zich tegen iels verzetten of o)p-

den, met gelijke munt betalen: Je lie puffs vous le
r-, ik kon 't u 'niet wedervergeldeti .
eeirer, v. a. [Teelt.] Op nieuzo titel 'wets,
reet boenwas bestrijken of aitwt jven, wos:en, op

verzet ;tt j wartegen, koen daartegen op. II a ré-

de '11(11á moet zone vrouw getrouw til t). ----.éei p rogiuuer, V. a. (;am.) Vergelden, wederLergel-

nieuw boene n , poetsel.

Revise, i. [Bot.], . V. a. BENOITE,
Recision, f. liet af-, wegspe ijden.

éeit, ui. Verhaal, verslag, ber'ir t rt. Le rd'une aventure, het verhaal van eest voor stal. Fai-

tee-noun Ie r- rte ce qui sect passé, doe ons ver -

slag van hetgeen er gebeurd is --- (banns..) Faire un
grand r-, tie grands c-s cie go. of de qe., veel
goeds van ieotond of iets zeggelt. _- [Mus.] Alleenzang iii., alleenstel, s o l tr ra -- Part j f., die in
eerie symphonic het hoofdonderwerp uitvoert, pttac'lrraal- of hoofdstern f. -- Récitant, e, airy.

[Mus._] Pa rue r-e, partij, die door eerie enkele stern,
Gloor een etiket speeltuig wordt uitgevoerd, solopartij f., --- part', die 't hoofdoder°werh voordraagt, hoofdpart{) f. ---- Récitateuar, ni. OIs-

zeggeer, voordrager 'uil liet geheugen; — (door Voltaire gehézigd in (le,t zin von): lezer, voorlezer. ---(Van eerie vrouw zou men récitatrice kunnen
zeggen.) -_ - fléeitatif, m. [Mors.] Verholen-de
zang M., zrtngs naah f., die soort van gezang,

koéneri, zich bezwat en: Je réclarmme contra Gala, ik

clamP coritre vette oppression, hij is tegen deze

ver F^t n kirttl olrriekortzen. _ R- comic les voeux,
2/isleIelofte^nz ,sterroepen. --- SE RÉCLA SIER, V. p9'.
Peru peëi eht 2vorde ,rt of gunnen woeden. --- Se rde tits., zich op ierrtaand beroepen (als bij hem bekert^z, tot lic to ir, Letrekkirtrl stac(rtde). --- Se r^- de
ha justice, ziet op de get egt nheid beroepen. —

éelaincrie, f. Ji'Jisbr rik vare. 't s'eelannéren of
— Réclat ne r, in Opeischer,

bezwaren indit'iien.

carte af'rikacnsche imeerl (door Levaillant zoo geIteelen, omdat een der item verzellende Hottentottn t P i e t genaamd, die een witje van deze vogel
gedood, uit den zonderlingen roep van-sorthad
't oen haar zwevend 'mannetje gedurig de holland
, derr: „ Piet, mijn vrouw !” verstond, en
-scietu'or
later, let ' wille van die voor hein zoo verschrikkeI)/Ise oiteisch-in 1. nooit op zulke vogels neer wilde
schieten).

eelaniper, V. (t. [Anc. mar.] , Itu JUMELER .
Reelare, rrt . [Chas.] Eenvoudig vierkant giet fl.
iitet kurk en lood. appeau)•
Reelin, nl. [Clias.] Lok//uitje rn. (reclame,
RCelinaisou, i'. [Gnomon.] Helling f. van het
téeIi,
zonnewijzervlok vaar dett Ihorizon.

----

. ECLI TER
giant, e, adj.: Cadran r-, naar den horizon hel

zonnewijzer ui. -- Récliiier V. n. Naar-lend
den horizon, hellen, van de loodlijn afwijken: Ce
cadran récline. -- RECLL ER, V. a. 4claterroverstellen (een' zonnewijzer). - --- Liet part. passe .. is ook
adj.: Cadran r-, achteroverhellende zonnewijzer m.
1

--- [Bot.] Branches, Feuilies ,-es. neêrwaat is g e-

bogen takken in. pl., bladeren n. pl. (he en.
Heelouaer, V. a. Op nieuw ep'jkeren, her.,p-Recure, V. Cl. (alleen in dein in fin. en dc za^rnengestelde tijden) Buiten alle gemeenschap opsluiten, streng opsluiten:.- uil religieux, ee ri' riwrr,nilz
ol)sluite-ir. — Keelgis, e, adj. (en part. pass:; ven
reduce): Pénitent r-, opgesloten belching in. Elle
est recluse sjans sa chatnbre, zij blijft in hare
harrier opgesloten, is voor° niemand te zich, of te
spreken. - -- !Et:LUS, ril., -E, f. Opgeslotene m. cie
,

1.; kluizenaar ni. , -stee- I. , ti of zij, die, afgezon-

derd van de wereld, in eerie geheel eenzame plaats
of wel opgesloten in eens irlooster•cel leeft. I1 sit
comme urt r-, h' lee; t pils een lzluizenaar'. -_ (bij
uitbreicding', tit-e, vrouw, olie weiii,lrl uitgaat;
iron.) non f. -- Réehiserie, i'. Kluizenaarseel,

telwis t. -- H échasion, f. Het op. esloten zijn.
,

opsluiting t.; ---- luchth.uisstraf 1. El-le est condairanee a 1.! r- dans utje maison de force, zij is tot

r)psluitin(f ira een tuchtbuis, tot tuchth'uiesti o f ver'oordeeld ---- Kluis, cel i`. inch al haar loebe/,00ren.
-- éci: sïo in ire rn. en f. De tot trucl,tlewisstra f veroordeel^ie ni. en t.
Recoelher, ti. (t. ['!'ectii.j 1-lei deeg, (le klei,
fie sto ova i°U) niet de vlakke hand plat slaan --- R- In

teute, het deel, niet de vlakke hand nog eens slaan.
Reeogner, v. i! Teel .] Op nieuw met i 'se/it

inde jven (b. v_ eegaplijf ei'). - (fig 1 Ais
ii..l
Nos troupes recoguiôi , ent l'ennemi, onze troepen
sloegen dm. viand witeen. --- On a remgril y l aui- euseincita. ce doelen!, reen heeft (de leer, re sel

ling van) dien doctor krachtig wederleed.

Récoglitif, ive, adj. (jr,. -kog-ni- ) (Jur. j

;alleen ,qeb' rulst in) Acte t°-, erleennirrgs-ref l' f.
Réco®Hition, f. [Ane. ,lui.] Onderzoek n. ; _....

err en7iinf; een ie' acte).
Itecoiffer, V. it. Op silence kappen: R- 1111 on-

fan[_, one poup(íC. --- f-Fetler' diet nolccrt tïcs'chen,
potjes, enz.'i --- Se r-, zich zelve weder 1,•,i ppen, zich

het hoofdhaar' rVeticr in orde brengen: Le vent 1'a

décoiffee, elle se recoilte, de wind l'eef't leem' haar'

in de wai jebecipt. zij kapt zich o!i nie u w.
eeoin, ni. Verborgen hoek, schuilhoek til.: 11
n'r a coin ni r- ou lion Wait clserché, er is neen
hoe4je zoo kleisi,, waar men niet heeft r'e.zocht.
/lq.) Les v-s du sn eu e , de schuilhoeken can het hart.
f Reeoiter, v. a., z. v

- -

,i.

IIECELER.

Itéeolenneut, la. [Anc. ,jar. i 1-tel voorlezen
van de verklaringdei' getuirle r: Faire le r- des

témoins, den getuigen hun peze gele s o fí eens voor-

lezen (out te weten of zij daarb'jj blijverr). - - [ f'l'atVergeljkin) van eerre kopij smet liet of iijiricel. van
eenex inventaris niet (ie goederen
, on ., collationPring. -- I.éeoler, v. (a. iJttt'. j Iii- les 4i-mains,
den getuigen hunne verklaring voorlezen. — [Pea í.j
Vergelijken, tegen el/Yonder houden, e r af o n t ér en (Ii. v. eerie nopijj niet haar' wig/nee,.

T I:éeolieetioi., f t'erzainelriiq/ ie i' cedacli-

ten iriz. bij geestelijke beschouwnigeri,` inheering lot
zich zelven, stille overpeinzing f.
11eeolieo^ ent, rim. Berl rni.ng f. -- ,ecolier,
v ) . ei. Iier'lijjine,ë, 'weder op-, aaneen -, zarrren.hirrten.
ilécollet, ni. ?iinderbroedei' eon de zooge-

naawde stricte observantie (iewelke-i' leden barievocís
rip klompen genii), r e c o l l é c t ni.
- i- Récolliger (se), v. pr. Zijree gedachten,
zijne zinneii. verglade ren, (se i'ecrteillir).

RéeoltaWie, adj. [ i ric.1 Inooc,stbaoi', tot
iraoogste:i of verzamelen geschikt. --- Réeoltaut,

e, adj. tnoorlstenrl, inzamelend: Fermier r-. —
Rceolte, f. Het oogsten, het inzamelen; inza-

rnelinrl f. dui' veldvruchten: oogst i n., ingezamelde
vruchten I. pl. Dans ie temps de la r-, in den
oogsttijd m.: La r- sera bonne, de oogst zal vloed zijn.
Oogsttijd: Apr/is la r-, na den oogsttijd. --(/lig.) IE a fait dans ses voyages tine abondante rtI'ob,jets curieus., h' heeft op zijne reizen eene
rdroote renirite, bezienswaardige voorwerpen op ezameld. -- Recolter, v. ct. Oogsten, inooristen,
inzamelen: On a deja récolté les blés, enen heeft
het koren reeds ingeoorlst. -.- (fig.) II non récol-
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RECOMMEN CEX:.

teta ii-tteuti pinisit', h1 zal er niet cérr ver ,iii ah ti

winnen. -- SE BECOL'Ei,, P. fir. Irr(/worlst wor cleit.
diet part. //assé is ook adj.: Grains r-,,

at''-

oogste r/r'ttnen n. pl.

,eeomii,biner, v. a. Ten tweeden male i'r>-

binden, zarnenvoegev, (vil. Co:iilt 'ER).

RecoriloaII(l( ble,

iij. -4onbevelensinua)digi,

lii/-, pi ijzenswairditl, I ii igsel-/Jk, iii lrteiisu'aardzr: 11
se Fend r- pat' sa IIertu, hij maakt zich acutenswaardirl sloor zt/ne de^lr/d. Ce#ie action est r-,
deze daad is lot'wanrdilr. --- ll ,ecommantt,it
bleailent, a lv. 0,. (;anbeveli'i .n,'(iii di',i' '/'i) ze. --

I ecoN^^ mindo.resge, f.

( if, leei') J)i.' r 't be-

stut;,I' aa7iíeslelfle besteedster van ►i innen. -- ,e.'o^jzmand ,tairC, ui. [Prat.] cit'ii,lile'ischer ui.
van eereen iii i'(/:. ii e .t! zrtt^nilen, ,i'/ ii,ldenaar. --

Hecor^mo^an(lation., t. .1.inberelhir), aanprijzi'n;,7, i'ecorwnaridátie f.: 11 n obienu sela n a r-.
hij heejt i/ui fi j i rn jfre aitnbevelzn, ontrat, leii. On
lui a donné des lettrés de r-, me le ft hein briev , 'n van, aanbeveling gecleven. -- s%/wi /ach.liir'i f.
1 , ,;o,' de 'i''',I1/, de veedi. iii'.: t..isaffitefé tie sci

I. I' . ryas enl grand+ r-, ze it heil'i^g lever?, heeft

herra in I); or.te achtirrd ' • ii.I 'i t. Ii i I' ,i )' peur in
-

s; heil;' r-,

sc( schat ', eer' :eer hco .. ---- [Pr.tt. 1
Verzoet ortr ''.' ierzrjinl/ vaat ; ijzele • ,, (door' een' an' . 'h! i-cl?Eiei). Co' prisolinier ►,telti, encore
der°e'l '.i
.i l;vtie zit .,,i zver,ens lie ee
foul' derie t-s, deze i; '('.i
ingeInn e 'I . ; Zi e/0 'n o' t Il(',rken ,rte/ iii r ij:elinsa.

-- iCutn.' . a,ibeueliirr, *., i ,:,ii'i inde brief' Mari.

hoopli .:deii, winkeliers, eiiz. rvE rr i (ii strlene of averloreiie diirr'e;i.. - ::.t1. f'rière ill' Ja r- Ie
;e-bed ti., waarbij men 1.' ziel, vara eerren ster vendu
naodeaanbeveel . — ,- 1". h - me i i . urflbltj
r- à lilt'. Nota i►éle, floe ïnU• , e ;bi.,,, , ' b'roete
aan _l! ijihwr uw' t'rde:r. -- eeo z
tore. adj. , ene aEtiabevcli.r;ri b. ti,':, i.ii. —
ecommander, V. t'. -.Jan velen, r elasten irrscl^erpeii, iinpr'enten, ver'fraa i' en: .. - a - e- ei ii- (to
1i'# sar .i er In mal-iii scan z(I 'i' tlienstlii)rlen eelasten of inscherpen,, wel op 't kuis te perssen. ItIe secret ii tln., iemand de rle Iii iinhou.linl; , ' op 't

II- a ses enfants d':1imer la
ver'tu, zijne hinderen -eermane-a de ii, 'rcd te be-

laar 't druilen. ---

;izinnen. ---- Llii. I,. i' ele?j, verzoe f's i (u;zst'rrr te z:iii.

i.i,i , i', z,,, '; te 'Ii ii,'i'?t, voor , C%uier pr',z. ii.' le 3'ei'Oi l-

nidridle anon fits ;i . -glee ,!tfection, i5 beveel mijnen
,

zoon uwer C,eni..'..'heid taai??_ -i - (inn. Qu-x pri''rcs de:? ticleles, i. T:,.. 1 'i, de E. oorbede der r,elootl'i1len aanbev, ler;. td- on .'tie i , Kiert, zrjrie ;iel

(;ode aanbevelen. z. 'i /c PPS .... ---- FCom.j Iels, dat
r)estole.i of verloren -is, minzeef , '' n, of do ;'reen' rond
bric f bij heao l iedeia e'ii.z. be Egad ii ',I,'era (ten-iarde
eiiide het bij iii ii'l,'omins! aren te houden). -- [Bot.j
Ii- (o/' %echar. er) tin pristil.11el', Z. EECHARGEIl.
- SE JIECill it &.NDEP, V. pr. Zede, aanbevelen, iemand
verzoeken. ons ')2insti;', 3/JO' ht ir! 1,- zijn. Se r- a
Dieu, zich (;id' aanbevelen, Coils bi ,.iii ii:'oeperd.
( -Loc. pros,.) Si' t- á trills les saints etl toette;j 'iedereen un l;llp, oen
les s tintel in ;al'adi
beschernt,in l vra!len. — In iile 1'ecornrrtliiir_!e ii i'.1 ic
proli'i'l on, à ijs liotttés, i1C beveel rrz/ i2 'uavr beschern i it, in uwe 'umlrvillendb id etsei..
Cee-Hiunenee, t. Een bij liefjes zeer bebruih;elrjke barbarismus voor ai:c,o.'1ii :x .Err v I'. --'

,

,

teeoS$llilenee, e, (iii. (en part. Irt?ssé van rei'ommeneer): Guert'r' r-e, lier'ry?ten" i'. hervatte oor'
ni. -- Iecoiliuneneer((ent, ni. Ve nieuwd-log
begin n. --- Reco^t^oeeneer, v. (i. voeder beginnen, weder ' aanvangen, op nieuw bedlanen. On
recommence a Jill it ai ce Dalais, faun beEgi'nt weder
aan dit paleis te boi'1',',, , fit- les Cris, zijn (1.'scii,re.ouw hervatten. -- (tiff,; R- tin éléve, wet het

onderwijs Evan eenui! I 'ei l-inr! weder vr.n voeten ca)'

begi-nneri.. --- (- Ian.] It- un i'1 i' it .'e,' 'ar;rd op
J recommence tout dte
nouv('aii i j heci int weder geheel op cri, i iii.
(fan) C'est Iii :lu^ut s á r-, daarmede heeft riven
nooit rledaan. !t- de pJii' belle, :«iii' nouveaux frail,

eieeuw afr°iiten. --- (C•bsol.)
,

weder vane: voren af beginnen, ookk: 'i I ,i i,
moed den arbeid herventen. — (Loe. prod'.) I ne

saur'ait mieux dire :„'ii ne recoiniii enee, tt rnoin:
de r-, hij korde niet beter sprel'en, het niet na
('est la chanson de 111icoctiet,-drukeliKvan.
que recommence toejours, 't i.i koekoek één zanlj.
-- RECOMMENCEII, v. n. (niet av'oi '): La pluie i'e-

commence, of als v. irnp. 11 recommence á l'li'' v-oir. het begint ii', .1' ' te rerie^ne,i, La guerru it re-

--
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weder verzoend. — Se r- avec Dieu, zich met God
vat. — SE REC0AIIIENCER, V. pr. Weder begonnen verzoenen.
Recondnction, f. [Jur.] Huur- of pachtverworden of kunnen worden. — R.ecommeneeur, ln., -ease, f. (fam.) Hij of zij, die weder nieuwing, verlengde huur f.
€ieconduire, v. a. Terugleiden, terugvoeren;
begint, hervatter in., hervatster f.
Réconnpense, f. Belooning, vergelding f. tine uitgeleiden, uitgeleide doen, begeleiden. Xénophon
r- bie. méritée, eene wel verdiende belooning. reconduisit les dix mille Grecs dans leur patrie,
Est-ce l^ la r- de mes soms ? is dat de vergelding X. voerde cle tien duizend Grieken naar hun va
terug. Je l'ai reconduit jusqu'h la porte,-derlan
voor mijne zorgen? La vertu est elle-mëme sa r-,
de deugd beloont zich zelve. — Ook gebézigd in den ik heb hem tot aan de deur, tot aan de poort uit gedaan.
I1 ne vent pas qu'on le reconduise,
geleide
n.:
Le
gibet
sera
la
rde
ses
f.,
loon
zin van straf
crimes, de galg zal het loon, de straf voor zijne hp wil niet, dat men hein begeleide. — (iron. et
misdaden zgn. — Schadeloosstelling, vergoeding f.: fain.) R- qn. a coups de baton. iemand met stok
deur wijzen, het huis uit-slagenht-vd
On lui donna 200 florins pour r- des pertes qu'il
avait [sites, men gaf hem 200 Ë.ulden tot schade slaan. — SE RECOSSDUIRE , V. pr. Teruggevoerd, uit
begeleid worden. — Elkander uitgeleide doen.-gelid,
voor zijne geleden verliezen. — EN RE--losteing
COMPENsE, loc. adv. Tot vergelding, tot loon of — Reconduit, e, adj. (en part. passé van rebelooning, daarentegen. Renden rooi eet office, et conduire): Personne r-e, uitgeleid persoon m. —
en r- je vous servirai en quelque autre occasion, Reconduite, f. Uitgeleide n. 11 s'est chargé de
betoon nail deze dienst, en daarentegen zal ik u bij la r-, hij heeft haar uitgeleide op zich genomen.
Reconfessei , v. a., SE RECONFESSER, V. pr.
eene andere gelegenheid dienen. 11 a pen mangé,
mais en r- it a uien bu, hij heeft weinig gegeten. Weder biechten, nog eens biechten, herbiechten.
Reconfiriner, v. a. Op nieuw bevestigen of
maar daarentegen heeft hij veel gedronken. — écompenser, v. a. Beloonen, vergelden: On la verzekeren. -- [Cath.] Het sacrament des vorm
weder toedienen.
-sel
r écomimpensé de ses services, men heeft hem voor
t Réconfort, m. Hulp, troost f. in droefenis:
zijne diensten beloond. Dieu vous en réconipensera, God zal u daarvoor beloonen. — (absol.) II Dieu est Ie r- des afil.igés. — Récoufortatif,
eet un Dieu qui récompense et qui punit. — Zijn ive, adj., z. v. a. FORTIFIANT . -- Réconforta
loon geven, straffen: R- qn. de sa perfidie, iemand tion, f. [Méd.) Wederversterking; versterking:
La r- de l 'estomac . — Réconfortei , v. a. Wevoor zijne snoodheid straffen. — Vergoeden, scha
stellen: Nous ferons nu autre marehé qui-delos der versterken; versterken: Le vin réconforte 1'esvous récompensera, wij zullen eerren anderen koop tomac, de win versterkt de maag. — t Troosten,
sluiten, die u zal schadeloos stellen. 11- ie temps opbeuren. — SE RECOXFORTER, V. pr. Zich versterperdu, '(fl vc2 / engen ! (l weder inhalen. — SE ken. — Zich troosten of opbeuren; — vertroost
RÉCOMI'E SER, V. p'r. Beloond worden. — Zich zel- worden; — elkander troosten. ---- Het part. passé
ven betonnen: La vcl tu `e récompense elle-mème, is ook adj.: Estomac un pets réconforté, een weide deugd beloont zich zelve. — Zich schadeloos stel nig aangesterkte maag f.
Reconfiontation, f. [Jur.] Herhaalde ver
zijn verlies weder goed maken: Vous avez mal-len,
getuigen, of der getuigen met de be--gelijkndr
déjeáné, mais vous vols réconlpenserez r souper,
gij hebt een sober ontbijt gehad, maar gij zult bij schuldigden, of der beschuldigden onderling, r e—
.Het
part.
passé
i e f. — Reconfroiiter, v. a.
c
o
n
f
r
o
n
t
a
t
't middagmaal uwe schade inhalen.
is ook adj.: Vertu réconipensée, beloonde deugd f. Andermaal tegenover elkander stellen, op nieuw de
Weder
zamen
de
beschuldigden
tegen elkander verhooren.
getuigen,
Heconi posab e, adj. [Chin.]
R eeouneissahIe, adj. herkenbaar, kenbaar:
stelbaar. — Recomposer, V. a. Op nieuw zamenstellen, zarnenvoegen: R- nos page de manu- 11 a Bien mailtri, it nest plus r-, hij is rer't mager
scrit, un thème mal fait, eene bladzijde handschrift geworden, hij is niet meer kenbaar. 11 est reconandermaal stellen, een slecht gewaakt opstel over- naissalile entre mille, hij is kenbaar uit duizenden.
Reconnaissance, f. Het herkennen. het wemaken. — [Impr.] Op nieuw zetten, overzetten:
R- une page tombée en pate, eene in pastei ge- derkennen; herkenning f. Cette r- fut touchante,
vallen bladzijde overzetten. — [Cbi ►n.] De geschei- die herkenning was aandoenlijk. Le dénou ►nent de
den deden weder vereenigen. — SE RECOMPOSER, cette pièce de théátre se falt par une r„ de ontv. pr. leder zamengesteld worden. — Het part. knooping van dit tooneelspel heeft plaats door eene
passé is ook adj.: Ouvrage r-, op nieuw opgesteld herkenning. -- Herkenning f., onderzoek n., bezig werk n. -- [Bot.] Feuilles r-s, dubbel zarrzenge- tiging f., het in oogenschouw nemen: Faire la rstelde bladerera n. pl. — Reconeposition, f. des lieux, des meubles, des papiers, de plaatsen.
[Chic 1. ! T'Vederzamenstell incl f. — [Irnpr.] Het meubelen, papieren onderzoeken, in oogenschouw
op nieuw zetten. (tellen. nemen. -- [Mar.] Verkenning, het waarnemen,
Reeoiipter, v. a. Overtellen, hertellen,, nog eens ontdekken van kusten, reeden, enz. I1 fit la r- dune
ái,econeili able, adj. (doorgaans met de ont- baie qui avait échappé it toes les autres navikenning) Verzoenbaar, te verzoenen; Deur t'amil- gateurs, hij verkende eene baai (nam eerre baai op)
les qui ne soot pas i -s. — Reconciliateur, nl., die geen der andere zeevaarders had bemerkt. —
-trice, f. Verzoener, vredestichter, bemiddelaar, Signaux de r-, ver- of her'kenningsseinen n. pl.
bevrediger m., berniddelares, bevredigster f.: Jé- Marques de r-, verkenningsmerken, zee- of landmerken n. pl. (bakens, boeijen, tonnen, enz.) — [Mil.]
sus Christ, Ie r- des lhomines. — Ook als adj
Lettres r-ti•ices, verzoenende brieven in. pl. — Verkenning, onderzoek van de ligging, den aard
bevrediging,
van een terrein, van den stand der vijanden, enz.,
Verzoening,
Réconciliion, f.
wedervereeniging, bijlegging vaneschrllen: Leur r- kondschap f. On a poussé les r-s jusqu'au glacis
La
ropregt.
de la forteresse, men heeft de verkenningen tot aan
est sincére, hunne verzoening is
't glacis der vesting voortgezet. — Gezamenlijke
dun pécheur avec Dieu, de verzoening eens zon
[Cath. ] La r- dune église, de-darsmetGo.— manschappen, die op verkenning uitgaan. — SchrifLa
t'lelijk bewas n. van ontvang: Confiez-moi ces pageschondene
kerk.
wederinwijding van eene
mi
dun ihérétique á 1'église, de openlijke wederver- piers, je vous en donnerai une r-, vertrouw (repapieren toe, ik zal er u een ontvangbewijs
—
Hécoadie
kerk.
zoening van eenen ketter met de
cilier, v. a. Teder vereenigen, verzoenen, bevre- cu) van geven. — Erkenning; waarmaking, echt
t. R- de signature, de promesse, er--verklaing
digen: I1 travaille a les r-, hij beijvert zich om
van een schuld
hen te verzoenen. Ella a réconcilié les deux famil- kenning van eene handteekening,
i efje, -iemands betuiging, dat de handteekening,-br
les, zij heeft de twee familiën weder eensgezind
geschreven ot
is
zelven
door
hem
schuldbriefje
het
gemaakt. — Cette bonne action me reconcilie avec
lui, die goede daad maakt mij hem weder genegen. geteekend. R- dune dette, schulderkenning f. — I1
en
venir
à
la
r- par com— [Catli.] R- une église, eene geochondene kerk nie son billet, ii faut
weder inwijden. R- un lséretique is 1'e l ise : eenen paraison d'écriture, hij ontkent zijn handschrift,
desketter weder met de kerk verzoenen, hein zijn' af- zijn briefje, men moet door schriftvergelijking
erkenval, zijne ketterij kwijtschelden. — (fig.) R- la phi- wegen tot erkenning komen — R- d'enfant,men
een
losophie avec la morale, de wijsbegeerte in over- ning van een kind, verklaring, waardoor
erkent.
eenstemming brengen met de zedeleer. -- SE RE- buiten huwelijk geteeld kind voor 't zijne
prompte
La
f.:
off'
vere/feErkenning,
bekentenis,
belijdenis
—
geschillen
bijleggen
CoN^CILIER, V. C. De
nen, weder met elkander verzoenen. Its se sopt r- de nos fautes nous en merite souvent le parréconciliés d'eu -mènies, zij hebben zich van zelf don, de spoedige bekentenis onzer fouten doet ze
commencé, de oorlog is weder aangevangen, her-
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vaak ons vergeven. — [Dipl.] Erkenning f. van
eene buitenlandsche regering: La r- de la Russie
se fait attendre, de erkenning van (door) Rusland
Erkentenis, erkentelijkheid,
blijft lang uit.
dankbaarheid f.: Témoigner, prouver sa r -, zone
erkentelijkheid betuigen, doen blijken Compter sur
la r- de ses enfants, op de dankbaarheid zijner
kinderen rekenen. — Somtijds ook in den zin van:
belooning f. voor gedane diensten: Attendre de qn.
une honnête r-, van iemand eene behoorlijke belooning verwachten. Ge service mérite quelque r-,
die dienst verdient eenige belooninq f.
Reconuaissant, e, adj. Erkenteljk, dankbaar. 11 est bies r- de ce service, hij is zeer dankbaar voor deze dienst. Coeur r-, erkentelijk hart n.
R- envers son bienfaiteur, dankbaar jegens zijnen
weldoener.
Reconnaitre,v.a. Herkennen, weder kennen : Je
l'ai reconnu de loin, ik heb hem van verre herkend.
11 la reconnue à sa voix, hij heeft haar aan hare
stem herkend. — ( fig.) R- un auteur it son style,
eenen schrijver aan zijnen stijl herkennen. — Ne
plus r- la voix de la nature, de stem der natuur
miskennen, niet naar de stem der natuur luisteren.
11 ne reconnaït plus ses parents, ses ainis, hij
veronachtzaamt zijne ouders, zijne vrienden. —
Als waar, als onbetwistbaar aannemen, erkennen:
R- les vérités de l'Evangile, de waarheden van 't
Evangelie erkennen. On a reconnu que cela était
nécessaire, men heeft: erkend, ingezien, dat dit
noodzakelijk was. — Toestemmen, erkennen, belijden. Je reconnais les bienfaits que j'ai recus. ik
erken de weldaden, die ik ontvangen heb. 11 ne
vent pas r- sa faute, hij wil zijnen misslag niet
beljden. — In deze of die hoedanigheid erkennen:
I1 la reconnu pour son fils, hij heeft hem voor
zijnen zoon erkend. — R- un enfant, een kind als
het zijne erkennen, verklaren, dat men de vader
of moeder van een onecht kind is. — Reconnaitre
son seing, sa signature, zijne handleekening erkennen. —. [Diplom.] R- un gouvernement, un
prince, eene regéring, eenen vorst erkennen, verklaren, dat men haar, hein, voor wettig gevestigd
houdt. — Waarnemen, merken, ontdekken: Je re-connus Bien que vous l'aimiez, ik merkte wel, dat
gij haar bemindet. — [Mil.] Op kondschap of ver
uitgaan, verkennen, r e c o g n o s c t r e n. —-kenig
R- les ennemis, leur nombre, de vijanden, hun getal gaan verkennen. 11 envoya de la cavalerie rles défilés, hij zond ruiterij af, om de enge wegen
te verkennen, te recognoscéren. — Faire r- un
officier, eenen officier doen erkennen, hem voorstel
aan de manschappen, die hij bevelen moet. ---len
[Mar.] R- un vaisseau, een schip verkennen, het
naderen, om zijne grootte en sterkte te onderzoeken. R- une rade, un mouillage, un écueil, eene
reede, eene anker plaats, eene klip opnemen en ofpeilen. R- une terre, een land verkennen. — Dankbaar, erkentelijk zijn; beloonen, vergelden: Faitesmoi ce plaisir, je le reconnaïtrai dans 1'occasion,
doe mij dit genoegen, ik zal het bij gelegenheid ver
daarvoor erkentelijk zijn. Je vous recon--geldn,
nais ce service, ik ben u dankbaar voor deze dienst.
On lui a rendu mille bienfaits, mais it les a mal
reconnus, men heeft hem duizend weldaden bewezen,
SE RECONNTAimaar hij heeft ze slecht beloond.
'rRE, v. pr. Erkend worden, zich doen kennen:
se
reconnaissent
aux
bonnes acLes bons coeurs
tions, men kent de goede harten uit de goede daden. — Elkander herkennen: Malgré vette longue
absence les deux frères se reconnaissaient d'abord,
ondanks die lange afwezigheid herkenden de beide
broeders elkander terstond. — Zich zelven herkennen , zijn beeld, zijne gelijkenis vinden (in een' spiegel, in een portret). La malade, en se regardant
dans un miroir, avait de la peine'i se r-, toen cie
zieke zich in eenen spiegel bezag, had zij moeite
zich zels e te herkennen. — ( fig.) Ce père se reconnait dans son fils, die vader herkent zich, vindt
zich zelven weder in zijnen zoon. — Eene plaats,
een oord, waar men vroeger geweest is, bij 't wederzien herkennen. Je me rappelle avoir passé par
vet endroit, je me reconnais a ce pont, ik herinnee mij hier langs te zijn gekomen, ik herken die
brug. — (bij uitbreiding) Ce manuscrit est si plein
de natures, que je ne pais plus my r-, dit handschrift is zoo vol doorhalingen, dat ik er niet meer
wijs uit kan worden. — Tot zich zelven, tot inkeer
-
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komen, berou w hebben. 11 avait fort mal vécu dans
sa jeunesse, mais it se reconnut sur ses vieux
jours, hij had in zijne jeugd zeer slecht geleefd,
maar hij kwam in zijne oude dagen tot inkeer.
Dieu lui Passe la grace de se r- avant de mourir,
God zij hem zoo genadig, (lat hij berouw hebbe voor
zijn sterven. -- Tot zich zelven komen, zijne bezinning herkrijgen; zich bezinnen: 11 était tombé
en défaillance, et quand it vint it so r-, it voulut....
hij was in flaauwte gevallen, en toen hij tot zich
zelven kwam, wilde hij... I1 fut surpris et n'eut
pas le temps de se r-, hij werd overvallen en had
den tijd niet om zich te bezinnen. — Reconnu,
e, adj. (en part. passé van reconnaitre): Un hom Ine r- a son vêtement, een aan zijne kleeding herkend man. — Vaisseau r-, CBte r-e, verkend
schip n., verkende kust f. — C'est un principe r-,
't is een erkend, als waar aangenomen beginsel. —
Un service mal r -, eene slecht erkende, kwalijk
vergolden dienst f.
Reconquérir, v. a. Heroveren, weder bemagtigen. — - 1- Reconquéte, f. ]let heroveren; herovering f.; het heroverde. — Recongiiis, e, adj.
(en part. passé van reconquérir): Provinces r-es,
heroverde provinciën f. pl.
Reconsolidation, f Wederbevestiging, wederheeli,ng enz., z. CONSOLIDATION. — R:eeonsolider, v. a. Weder bevestigen enz., z. CONSOLIDER.
Reconstitution, f. Wederzamenstelling. —
[Prat.] Rente-overdraging f.; het vaststellen van
eene nieuwe rente in plaats van de vorige.
Reconstruction, f. Herbouwing, wederopbouwing. — Reconstruuire, v. a. Herbouwen,
weder opbouwen, herstellen. — Reconstrnit, e,
adj. (en part. passé van reconstruire): Maison nou
pas herbouwd huis n.
-velmntr,
Recousuitatiou, f. Vernieuwde raadpleging f.
— Reconsniter, v. a. Weder raad vragen, op
nieuw raadplef'en.
Reconter, v. a. Op nieuw, weder vertellen.
Recoutinuation,f. Vernieuwde voortzetting f.
— Recontinuer, v. a. Op nieuw voortzetten of
vervolgen. — RECONTINUER, v. n. Weder voort
-gan,
weder voortgezet worden.
Recontracter, v. a. Een nieuw, een ander
verdrag aangaan. — (in zedelijken zin): R- les
mauvaises habitudes doet on s'était corrigé, de
slechte gewoonten, waarvan men zich gebeterd had,
weder aannemen. R- des dettes, op nieuw schulden
maken. — Weder aan- of zamentrekken. — SE
RECONTRACTER, v. pr. Zich weder zamentrekken.
Reconvenant, m. [Prat.] Tegenklager, tegeneischer in. — Reconvenir, v. n. et a. [Prat.]
Eene tegenklagt inbrengen, eenen eisch tegen den
eischer doen, r e c o nv e n i é r e n. — Reconvention, f. [Prat.] Tegenklagt f., wedereisch m., rec o n v é n t i e f. — Reconventionnel, le, adj.
De tegenklagt betre fend, tot den wedereisch behoorend. — Reconventionnelleinent, adv. Bij
wijze van tegenklagt.
Reconvocation, f. Wederoproeping, ver
bijeenroeping f. — Reconvoquer, v. a_-nieuwd
Andermaal oproepen, weder bijeen roepen.
Recopier, v. a. Weder afschriven, óverschrijven, herschrjven.
Recoquer, C. a. Weder paren, weder doen
broeden (van patrjzen, als de eerste broeding mis
— Recoquetage, m. Tweede breeding f.-luktis).
Recoquillennent, m. Het zamen"er; '.gif, ineengedraaid zijn; zamenrnflin
n., o, oildng f. — Recoquiller, v. a. Schelpvorin g ineen drag jen, zamenrollen, oprollen: (dui a recoquillé les feuilles
de ce biure? wie heelt de bladeren van dit boek
zoo omgekruld, opgerold. — (pop.) R- un chapeau,
de randen von Pen' hoot! omkrullen, o 12buiqen. -SE RECOQUILLER, v. pr. Zich omkrullen, ineen rolten. Les vers se recoquillent, de wormen slingeren,
rollen zich in eer.. — (Prov.) I1 n'y a point de si
petit ver qui ne se recoquille, si 1'on marche
dessus, geen vijand zoo gering, die niet poogt zich
te verdedigen en te schaden, wanneer men hem aanvalt. -- Zich het haar in krullen zetten. — Het
part. passé i.e ook ad,j.: Feuilles recoquillées, opgerolde bladeren n. pl. Chapeau à bord recoquillé,
hoed m. met een' opgerolden rand.
Record, m. (weleer z. v. a. TÉMOIGNAGE, ATTESTATION, SOUVENIR, celui qui se souvient). [Anc.
jur.] Regterlijk onderzoek n. door getuigen. —
,
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Soort van vonnis, waarvan geen hoogc' beroep
was. -- Cour de r-, opper'geregtsho/ in. -- -( Re-

eordation, ook Recorda.nce, f,, z. v. a. SOLT VENIR, MEMOIRE.

Recorder, v. 0. Op n-icuu? ineen stven(jelen
een t uw); -- op n1euav vwlenten (brand)aout); -0]) n`eow ombinden (een pak), vrl. CORDER.
Recorder, V. U. Overleer'e-ri, zich of erboni°en;
R- sa lecot► , zijne les Ôverlcer'en.: -- (Tg. et fain.)
Zich beu nen, i;z zich zclveii oe erléggen, wat rnerz
zeggen of doen :al.

4nc. prat.] II- nn exploit,

eene (kgvaardirig door getuigen latei oriderteekr-

neiz. R- des t€^xnoins, getuipen vei'Irooi'tn. — SE
RECORDER, V. pï. Z2cla hei io:ner'en wat men te flora
of te zeggea heeft. • - Sc r- avec qn., roet )rraand

afspreken.

Ueeorrlger, r'. (r. FI'ede ' ver'beter'en. iioq eens

nazien. -- )absol.) Cot'1'i er ei ►'- sans cesse, onoplroU(leljjk nazien to l er'zien. - SE RECI ►RRI(;ER,
C. pr. ,ifuter finaal verbeterd rooi ren. -___ !' j n werk
(l'nfIri'riraal , OZ)(rl• of vei'bet(re'i%.

eeors, oh.

1'
1'
i
Gei'e'jtsfii^enaae' ra., the eest de'ar-

u^w'.r'ded' rrls getuige roei°,ezelt; - weleer: gelui e ►n.
_ Iteeoueber, v. a. It"eder te bed legren of liel-

i1(_')i. R-

on enfant. ° ' .ft- SOD ennen:r a ter' ►'e, zij-

IIIii%ft 'Íioq eery-s op d a (1011(1 5 er'tic r. — (Jeu

11'g ^i'f'Í^I (cL'ral[,• I 1 `1z, opzetleli r%; 1. tO! i IILtt.
--- SE REC(MJJCHEI, C. pi'. IVede•r naar bed ljaari:
tl s'cst refotàc,té, h 'i.e a.c?eilef' te beet gegaan.

Reeoudve, V. n. JVeder toe- of zarnennaaijen,
it'edei° rwnoouirje°a: La doublure est décousue, ii

faut In ;'-, de so^ r'ing is losgetornd, men moet ze
weder aaaaaaijen. iiecousez rein proprement, now

dit 'weir eens netes zaaien. -- SSE RECOIIDEE, V.

Pl . Wedel' zarnenr'e'iaaid worden.
Heeoulement, in. [leen.] lleroietirg t. -Verlenjing f. van een' hoekbalk. -- i1''ederuit._ctrfikinb f. der hulden. --1let nazien der kaarten, door
ze tegen 't licit door (ie handen te laten loopera.
Recotiler, v. (c. [Tech.] lleeg/eten, overgieten
leen kanon, een' spiojel enz.). --- Andermaal te
broe f/en zetten (de wasel). --- liet kalkwater werice uit rte buiden strijken. - De .4peelkaar'te i ter
nazlerrinfi door' rte Hangt loten loopar. ---- [ Agr•ic..J
Aan de korenveldrn de derde bewerk nq geren.
,

1Ieeotileuse, f. da Cliampor;ac) .t{'lesrit f.,
Waai°Ott de wijn door f1'á kurk on! rau'pt is. (Ook
als adj. f.: Bouteilie r-.
Recoupoge, ni. Peril I liet in sasen dei op '1
tis'piepelvlak achfegcbleven poljetstrepen.-- [Agr'ic.j
Tweede be`werkinp f. der bc'aaklanrlrn. ---- )Econ.]
Gesneden, gcinenpde wijn, cider, enz. — econpe, f. Zeineli,lecl r., natel van ,leimalen zemelen,
kornel f. --.

Faire plu pain de r-, bedoel vare koe-

siel hakken.. -- Steenpluis ii., afval der behouwen
steenen. — Tweede snede f. vara have, grue, en z. —
^11-s, to felo Peal nt., krnirraels f. pl. 1Ieeopb r
e, 1J(!j. ren p: ut. l)assë tuig rec^ouper): Habit r-,
hersnedei<_, ?Ok in. Caries r-es. weder alrreáiomen
kaai'tro f. dil. --- BIaS- _ Ertl ►°-, twee of meer
inalCii. cjedeeid schild n. -- [aeon. É !'in, Chive t-,
ges'rie Pen Wijl., tij pel Ii t i In _ Ie( o,e-

-

RECOUVRIR.

voorzien (vgl. lOURVOIR, CASSATION). -- RLCOUtttR, V. a. ( Mar. j : I,- on ;alle, one manoeuvre.
tenen kabel, eenei; loopel' langs hopen, door' de
hand laten poon, em na t zien. R- les coutures
cï'un bbtiment, de natie,; ia;; een sclr'ip nazien,
nakloppen, nobreenwen.
-j- Recosu re, v. a. IVedeï' terughalen, a fja.
,yen, hei'nernen wat gewelddadig we ; pevoerd werd:
P.- Un pr'isonrtier, on clteval, on aisseau, der;
vt/art r een-' ;.fr?a fq^ïae, een paaitl, eel; fjenolnen
^chllr walei' a/jei(e 7.

Reeoai's, ril. 1'oevlu;7t, %1u1J).zoeking f. Av'oir

I - r: Dieu, a in justice, nu ritédecin,

.
de toet/up!
tot God, tot het rept, tot den peaeestreee nemen, A

(Jul aVoir t- P tot wier zal grien, de toevlugt nemen?
I)n out 1'- auX anciens tranuscrits, men zoeft de
oude ha;adschr°giften na. - 'lout nmr3 t•- (refuge)
est egt Dieu, Dieu Meul est 111011 r-, t,ud alleen is
ri2.ine toer/up! , 7nij ; toeveilíwt.—[;l ur. j Verhaal n.,
rerrjoceI;nq I. Si je pelvis ee- procès, j'aurai n►on
r- stil' of conlre son fibre, ;eannee`r' 'ik el/t regtsgell inp 'verlies, zel ik mijn teelaaul, misja 'r e q r es
op z pnen broeder nemen. II- era caseation, verhaal.
beroep ii. in cassatie. _-- Sauf son r-, befwudens

' n veï'hfW!. P.- de rh -oil, e egtsrrziddel n., r'eptatoeviUbt 1.-- li- en :;mice, verzoek n. om pelwde, mi;
kwgtsehef rriiq of - 'verzachtin,; cle; ster' /' au;; deli
ruis!. --- t [Monti.] , z. v. a. TOLERANCE.
t Reeoius, se, adj. (en part. lsussé van i't-

- -

courre):.F ille r-se, ii 'n schaker weder' afgelaagrl.
ontrukt meisje. Vaisseau r-, hernomen schip r. --Becousse, t. Bevrirling, redding f_ vaiz het ge-

welddud2ej weggevoerde (nu alleen nog als zeeterm
gebruikt) ; herneming , of/aging f. Droit de rr'eyt n. van herneming, belooning t. voor 't hernemen.

Reeousu, e,

wij. (en part. passé van

recoil-

Pvc): Dout^iure r-e, weder zamen- of aangenaaide
voering f. linie r-, weder digtgenaaide wond f.
Reconvert, e, adj. (en part. passé van recouvrir•): Maison r-e en miles, (weder) biet paiinen
gedekt huis it. _Fruit r- dun bron, niet een' bolster
omkleede vi acht t. — Ciel r-, weder betrokken
benul in
Recouvrable, adj. (van zaken) lie?°krtijgbaar:
Sonarnes r-s, kerkr•'j]r,bare somrnera f. p1,. Deniers
►► on r-s, niet te ïrtrr:n geldei ti. t;l. --- -}- Recout.
vr0nce, f. Herkrijging f. (allee;; iior, voorkomend
in:) Noire-Dame de R-, Uri. e- Lieve-trouw van
Itecouvrartce.
eeouva•ant, e,

adj. [innig.:(: Couche t'-,
overde;^kende bedding of laag f.
Reeonvré, e, arij. (en part. P(Osé van reeouvre]'): Bomen t-e, teruggekrepen beurs f. -- Als
subs!., z. PERDU (rn.). -.- Beeouv2°enlent, rn.
iir;'kg.j iw(#, werler•bel^'oin ng, ter'ugbekoeniaq f.: Le
r- fun objet perdu, tie la santé, de terugbekoin/lig val; ern verloren, voorwerp, van de gezond fie);!. - - j Fin. i Invordering, Irimssirfg, het inners
va ;;. vei'sclbul(ii'i;le lic'den door dt10r'toe 000fiewende
irii;ldelef3: ira-v'aillet• au i'- dune sornnie, aan de

nieht, RI. ( Ai't h.l Ve 'minrIe1 inp f. rjrr dikte van.

•lrlvor'dei°li (j ene, soar; werken. J e vous iraveerai
tuis pour rent si puny "lOtiieZ-tot► sch artier lu ttle ee qt► i ►fi'e ) 10, Ill° wil U di icy te^i honderd be-

!i
, 2.{tLi(i4`f],^+rr'
^ u,
lan e,,^tC^,Ï?^t^,
5r rLáí!„
burro ).
bil
een i^la^l^,!

'vu,; 't ('ze,z rarfl1 tó` j sef :rldin Ie. ('reels ] Over-

('e?ï' mimi van
van. 1(111'1 tot lidij, i. week/ne f. en ; eik'
loopt o/' darn ome/t. -.- eeoiiper, V. rt. Op

nieuw snijden, hersnit te . _ [Jeu E (alieol.) Xrzfj
mi,; c'oudi'cn of (t/ }t'inen-• -- ,eeoupette, f.
u d: ei I !L?. 1 1 1(1 OU !( ) Zo`t1 i °tt(' kO 'I ei f . !neet i jli

k()i'rtf^1.

eeorber, Z'. tt . .hi'doni iea, o/nbua en. R- on
Paton, on Ier plat le )3oiit, earn stok, een ijzer
°(an t ride OinhUigien. st: RECOIIIPER, 2', pi'.
Ziel; / r(iït^rnc )1. eet;' k 'oorn' e"n r`;7'in oa t,ne;nen.
liet jat. passé is tok rid j.: Ver crew; r1 ►i, ompet o° 1 1ze g . - ( Bot.. ` t+'éuiiie I ocl c s t'-es,

nedc; u,er;rts (,rei :eba)ge t (met file knit;' :(jc!;? noot'
bore;; (JeleeerdeP bladeren ►;. l L. talcle ? nt. lil.
itecourir, v. n. Ti"erIeia, noj tn>=ns, op nieuw

-

ta l eï?, zoo pij ii Wilt be/octet? toil cle 'tr;vor'de;'2idq

/1f'Ct;fCllifti t±e I, Int 00í' ' of 2ío(!'' e'lkwider Flee t

sc ii;rl(n. Les dalles tie cel te terra sse sore, b t- de
; c . iI:t'o 'Cl!!; Alit terras zij;; ocer elkan lel lieenc,e'ur'iI't. - - Oedrslekendr ;'ant! a't. of if /st f. pri'ef; plf=rdje r► . voor 't roorwerpglas ;fan ceii' kikr!'. --- iiiouii°e it r-, iioi'logie n. niet een dr/reel.

^z-s, ';iitstaenele, 2nt(woi°]ereia ,eehuldet2 t. lil. (vo;;

á'e`1;' p orui'r.
tier. 'rtnln';4 Cn i

.eeouvrer, t.. a. I'I er k; ij eir, terug- of wi(if;'!, 1 (1r cu;, tt 'l'uq- of li. ('(lt el;eka)ar;ï. Ii a i'ecorjx rd
sa P01:1'5e SOS foi'ces. iif] steeftijrae beurs, zijn;'
lc7°aelit^ ra t e z;E i €1=;~POnyz. -- [1:1 . j Irtearderen., inI;e;sci "er?., ii;n;r;: Etl'e c'.i1arpé vie 1' - lee conl:ribu-

/00peï1: J'ai coui"u eII recouru, ik heb teen en we'le;. (relm)prn. - lt;;Ip vi'agen. e/r.• bee/apt acme';;;

Iiutas, ire Pt cie iiivor°der'ing clei° opb7'ear1sten beleid t
zijn. -- R- ties tie ►°les, s'e/iOdr llovs';.teflriiq voor ver
)Vil; ;t'.( Rina;e 'ia/en, inhalen, in--lezrtk;»(jp'n.–
kw ier ;: Reeouer'e retie omarm': lwal dot niece-

teer/uit tot den geneesheer' tewei;,. U a t'econto
ir son confeoseur, lij heeft zj°lie loevlupt rot z(j-

cotrv^ re j^► r►pais, de

^ lu roi,

oveutrékkea , lied kken:

It- li pr► ., ii tic,, zijne tore/opt tot iemand, tot iets
neme,. If faut ►'- nu rt ddecin, men, moet zijne

oem b)ecl;tvader renomen. Reeouvez ii la ciurnence

aan; de toevlu^it tot de remde van den
r, or . IP;"ni.J it- en rassado,, zich in eassrrtie

touw bi; :eel? h()oC;i r -- SE REitiUVFEER, V. p3'. Teruf:rekrern Or►;grut,: Le te►iïps perdu ni ee reverloren, tijd koiait griet meden.
Ccoiivrir, 7'. tr. kVedcr dekken, of l;erlekl^e;a;

R- un toil. OCcouvert, Pen
afgedekt r1^ k op nieuw deklier. Val ir r- t:rt here,

_---.

REc .AC'H IliR
ce It boek weder latei overti ekheh, o;nkleeden. -(fig.) G'err oormen., bemantelen: 11 a recouvert tout
sela It beaux prétextes, hij heeft slit alles out
schoon.e voorwendsels bemanteld. — SE HEUOUVRM,
V. pr. bireder bedekt of overtrokken worden; —
weder betï°ekken (van de lucht). Le temps se recouvre, de lucht wordt weder betrokken, betrekt
weder. -- [t -lort.] I.a lila ÎI_ de cet arbre se r-, offer .
de wond van dier? boom ,roeit de schors wedar heen.
Reeraicher, v. a. Wreder 1itspicwcn°
eertin, m. [Mar.] Breek f°, inh,ltIii m.
I&(ere4Lnee, f° [Droit.can.] 100; loopig vrucht
een betwist (jij,!. — [I)i [It .j Lettré de-gebruik.van
F'-, terugroepinusbí (f m. (van een hof aan zenen
gez(lnt), t ecr1 Ii t,ief ii., recr I'd 6nIie-bri.efm.;
-- ook ontsla'bí°ief m. (aan het liof , dat de terur,fyi oeríen octant of minister v(í l^:at). - ti (J•(ancer, V. a. In 't voorlcop'ig rlenot eenek betwiste
zaal( stellen• - [ gnc. prat.] Iran. b( 1(11, arrest of
-

-

-

j

-

eau-tie o,í.tslaa,í.

W4I-6atif, ive, adJ. (fun(.) I"ermakeliik, 1u,g, genoegel1k: Jeu •-, vermakelUi s iel i. Homme
r-, lustig, vermaifeli/k ii. 11:1 i.
eeré.Ition, f. [I)idact.] 1 ,,aieuw ie, herl?aalde schepp'i'c, lí,e, schepp'iríg t.

. éei•éation, i. tl;ts/arm's,€1, o,Itspanning f.,
fcoí'te 111.tt!d r . bij 't werk, verlustiljivg f., ve('maak xi. La r- re(Ionne ([es forces potar mieuy trav ailler', de uitspan ivr; II! (eft krachten ona beter
le we lferu. L'hcure de ia r- of er,hcl ,1 r-, het
ure /° vcan oils ,1í,.>; het speeluur der scholieren:
I1 erarploN , ait, tuut ]Ea r- b lire, h bí°a,r,^t het gansclze sJ eetaai, met lezerí, door. --- (fig.) Donner (te
!a r- a 1'espr'it, den (, ee• t ontspan,ll'.
.éer éáentia-ire, m. [Arre. jar°] ;' -Ill , lo/lig
vruchtgebruiker 'van euu
r betwiste prove'.
eeréer, v• a. I -lerschelrpen, oo nz(uu) schep
aa=??zijn roepe'?, weder instel-pen;aízdrmoli't
R- arre charge sous ((ii till ie nom,-lenof(ic;t:
éénen post, Bene bediening U'( 1(1 onder een.' andederen natint in 't aanzj'jn voegen. — (fag.) L'auteur a su r- song sujet, de sch, -fier• heeft z?j1( onde ,ri e•p III teíz te her , sche; pen. --._Ils ad, .: Charge
•ec•(ée, op II( uir" ingestelÉle bedicniv.g I.
{écréer, I. a. Verlusti;en, oint^spa'nneí3, opvrol , ken, a.^e 11(1/ 1' ": ('e soit des jeuy qui recreerrt, Yes rit, dirt z.',z spelen, die deze ceest (1,/t. ; )(&'?.(r. L'<rre -eo-eiel 1'/:I , ,-1 les ^eux. de í°eclen-

boo'; z e-lustig t de , "/1;e n. Le vii) r(•cr(e 1'esprit,
lie witra ('((1, wik? iden (,eest° --- sE I ECTEER, V. f ,, .
Zich ver,r,a3.ev, ziel, 1'ér(;í'olijke"n, tick, verlustig/en,
eerre -uit./;/'arming n'n!en-: (oat;cl ors a_ beco(1
,,navader , it est hors de se r-, wanveer men, veel

/zeeft (iii' kt, is feet rood eerace u t&pu.,. ;,,eg te ne
Se r- 1'esprit, 1:I;' geetst ordtsP0v,??e 3°
-men,°

i
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11 f.éerimin atiou, 1. 1'cgei,beshuldigij2, teí'r r1gave van ontvangen s1:(aad óf hoots t,? ;tyke 0/hut.
zaraak . weerwraak f. — Jur.) 'I'egenklagt
tegenbeschuldiging, beschuldicjinr; des beklaagden,
ingebragt tegen zjj-nen aa'rzkluger, r e c r i m i. n át i e f. --- Iéerinainatoire, (III). Eerre tegen.beschuldiginrl bevattend , uit werhlraak gezegd of

gedaan: Plainte r-, teyeriklagt f. --- técrinainer,

v. a. Tegenbeschuldirlin,pen doen, zijnen aanklager
ook aanklagen; terugschelrlen (if honen, smaad
i, z. beantwoorden, r e c i i m i n d i' e n. -worden
Récrire, v. a. 11er°schrifte3?, overschrijven: Ccla est mal crit, it faut le I. dat 1s slecht gesch(°even, men moet het overscha jven. — (absol.) lvogmaals schaven, of een' brief zenÉlen: S'il i/e 6pond
pas a ina let ere, je lui récrirai , iíadiev, hij of
mzlnen brief niet antwoordt, zal iï hem noel eens
s(11/ l/ven. — lt'ederschr' ven, antwovr den: 11 nous
a écrit, it faut lui r-, Ir /Iee/t u ceschreverl, cz
moet hem antwoorden. — (Loc. Jr(Iv.) It ne Bait
a qui en r-, hij weet "niet tot w"ien hV zijne toevl(!r;t rensen zal. —!i't)Iart. sas:'( is ook ais I ettre r,crite, overgeschreven, III!,grlest^hrez,en brief m.
teeroiSeté, e, aJIj. [Blas'.J: Croix r-e. 1,. i flu u.ist kr1'is II., evk
or•t kruis, wt:arvan ells, de,

,

armen op zich zelf een I,
',
uitkno'/,f.
tecroitre, v. a. Weder grn' en op no. cu(1

groeijeu; — wede,' 2vfdsseui., 'edel' hoor,ej ',woi,de"rr

(van 'I water)..

ec°roqueviiler (se), 1'. pi. 1nkí.impe. , ? eíí um-

bzc'ccn, zich zarnev1 ,i ekken, 1' .'I . roken: Le p/rchesnit se l'ecroqueville aupr/ , du feu, het fae"rlran/ent /II ii;' pt i,íeen. bU het vrcuí°. — .iii t dart ° j assé
Ikotnt ook als (Id,,. 'III: I)es ie'uilles recroqueviilées, door de warmte inecnclekrompen bladeren ,.,I.
eerotter, v. a. Weder vu ?l, morsig maken.
,

I,éei ouaer, v. a. ,Andermaal nh de get, ange,í-

rot oIschrijven (v(1l. EI. OOL^ER).
Reei ouir, v. a., liever ROUíi/.
Reei°oyance, f. [Arre. jar.] Vrijlating f. on-

deí° borgtogt,

heer,, e, adj. (en part. prfsse' va"n recr(ïtre):
La rivière est r-e, de rzvieí° 2.s weder r'ewassen.
Cc boss est reeru, dit hout is zc'ed. u'i tcíeclroeíd.
— Recul, M. [ Abric. Jaarli ksch lot of joaq
naut II., chit een kreupelbosch, 1naakt.
°

ltiecrii, e, (11/. 1eri; oe:,(-, afc;ematt, afgeí - ede
bek-af: Cc coeval est si r- gia'il Wen peut plus,
(fit paard is zoo 1'/gmnot, zvodani€/ bek-af, dat het
suet ,neer I:a;'.

Recruudescence, i'. [MM.' IPedu-ve7'er(
°i,ac} I. genen ziekte na ingetreden bete? scl1a;;.
(/c1.) brie r- de vexations, gene verni r'ir.rl en
rerergei i g van k?.v lingers, verdrukkin.ocit.
,

III. pl. (Of 11tur CAH's R1.(.(0'i31E\-

{ee1ii(. t'. [Mil.] 11' I mlePven, l2 IEL,, r e !,'í' idt ' 'r ' n,; li. ting, 2,veri ng f.; ;?ieuzd r, 11/ of tr-att.-

pl., die zicl1" valt 't bloca' alto deren (Spie ,set, ` ol,
ent.), / e- c e /1/ , j, t'-,r rr. pl°

les °-s 1 i r6 inrent, vooí een ref; inrent sd,ldateíi

iéea•é^^Ber<^t

(_I. ' es o/ R ^;r(il\TiT1.e1.[^I:s) [ ,1016d.i J

1en tr°
'"

eci-Ppiment. of theeli °éi)is/a°Pi.fle. tu. (''tr.]

ii - cite,° (1 111'.
I'. ^ . É , ech.
'I .

I,,,; of 1 ei-api ?r'. ---

.

eellepir,

"r:eu?v vol?'`'erpe'n of t' e. o p' ii.
,

wet. I '''•t, ' Ig o r, 'fl.. '''. ' '.,' o3 /^d er^2 ni ?E 1.a ;• - - (ir1.

et fam.)

1 .:-N/

tic ;c dik glei, ;eltc ,,, . ..- I -

0(1

in ,'en niet/-?.t p '1,'

r. -- SE Eu,G,tEPHI, ''. r.

11' .c^deí° ? , ot , er ap.1, of best, etre, ,'..' .'. ,,. -__- Íich,
.1' I °,..'. , •,,.. is ,,, 1. ' .: ° A'lur r'-.
blc,.I,e Ii. 1 , .
I('todeí' ' ';f. , /:. ..''. r' Ij(.
.fl c r-, 1i'' rl' i,'anke
i,elaot 'i. ái4_.(\ (•/'/I[' r'-, É>I'd,r`u'::''.
, ' d,Cr1e 1''' °teIl'D' ', á ° ' r^^-ec1°c^jbis;sa we, m- :'. JRE11 :^it.Í1ME!
\7 °
Ieereii .-r. ' . Cl. (.)jl ,i,.' ,,4' f, (. F3?; (Ér'e:>É'r

'Ii ''1 e"1.-- (;l'J',., ()lJ")??eed,'I' . , (si °lird (???tier'zoCkell.
ees
-i Dlej - , J.°. a QL'L'4':ifl'r!, ?,f'F'f1. , zi, F 1' .: C'e
bit? Weft ^" as f neore misset Vnet, it 1'." 10 1- lit koren ?s vÉ)(} 'biet z t,G?è,'u gcn(.,Pq wP
-i, i Zoet hct6we 'z ifteil.

?: oef.
er'ino o? ('±^('É 1^°(.'tt,
1'^ ?'C1 i ?;f í'Ét^??t''d;;dfdJ át'
a1 , ke r l apin. 1tet ?.?lts(! eeu?,^,en. II. 11i É; ' t <it. t(."e9?

.,: 6)r

r rcf'r °ia ;r^

lrfe

1,eau

ed

-

eies

gei'II 'l^en 1, rU(
,,.volk n., °ekruI, I' r11 pl,. Ora a ryessI , 3a r-, enen heft hrt we aye . r,:estrrdl►°t, - 3{ítir°^a
'

I. I, n, ern regir,I,.I dong' geve 11 i, je ij'.di,..r o1tÉ ll?a1 rn::/,. a. -- ;dos r-s se saga corm or'i es glans
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RECTA

--

RECUIRE.

ver, r e k r u t e u r m. — Ook als adj.: Officier r,
werf officier m.
Recta, adv. (latin) (fare.), Juist, stipt, precies;
regtuit, regelregt: Payer r- a 1' ichéance, precies
op den vervaltijd betalen. I1 est a11é d'ici r- chez
son pére, hij is van hier lijnregt naar zijnen va der gegaan.

rie, Rectorerie, f. Rectorschap; -- pastoor schap n. (in Bretagne en elders).
Recto-urétral, e, adj. [Anat.] Tot den endeldarin en de pisbuis behoorend. -- Recto-vaginal, e, adj. Den endeldarm en de moederscheede
betre/fend. — Recto-vésieal, e, adj. Den endeldarm en de pisblaas betreffend. (Plur. m. —aux.)

endel-darm behoorend.

subst RECTRICES , f. pl. Stuurpennen, lange staart vederen f. pl.
Rectum, m. (pr. —tome) [Anat.] Endeldarm,
repte darm m., het onderste regte gedeelte des dikken
darms, waarvan de uitwendige opening de aars is.
Reçu, e, adj. (en part. passé van recevoir) :
Present r- , ontvangen , aangenomen geschenk n.
Offre r-e, aangenomen aanbod n. — Les usages
r-s, de aangenomen, vastgestelde gebruiken n. pl.
I1 a été recu docteur depuis peu, hi is onlangs tot
doctor bevorderd. z. voorts RECEVOIR. —RECU , M.
Schriftelijk bewijs van ontvang, recu n.
Reeueil, m. Verzameling f. (van geschriften,
platen en dergl.). R- de lois, de discours, de sen
vers, verzameling van wet--tencs,d'amp
ten, redevoeringen, spreuken, platen, verzen. —
Weleer ook voor ACCUEIL gebruikt. — RecueilIetnent, m. Verzameling der gedachten, der zin
stille overpeinzing of bespiegeling,-ne,irlk
aftrekking, losmaking der gedachten van de wereld
voorwerpen. — t Reeueilleur, m. Uitge--sche
ver van verzamelingen; verzannelaar m. — Recaeillir, v. a. Inzamelen, inoogsten: R- beaucoup de vin, de bid, de fruits, veel win, koren,
vruchten inzamelen. --- (fig.) R- les fruits de qc.,
de vrucht, het voordeel van iets plukken, trekken.
— R- une succession, eene erfenis in ontvang ne
aanvaarden. -- Verzamelen, bijeen zamelen,-men,
vergaderen (wat verstrooid is): R- les débris d'une
armee, d'un naufrage, de overbljfsels van een leger, de wrakken eener schipbreuk been zamelen.
— R- l'eau de pluie, le sue dune plante, het regenwater, het sap eener plant opvangen, opzamelen. — R- les plus beaux passages d'un ecrivain,
de schoonste plaatsen uit een schrijver bijeen brengen, verzamelen. — (fig ) R- les paroles de qn.,
iemands woorden opvangen. I1 s'amuoe à r- tous
les bruits de ]a vílle, hij vermaakt zich met at de
stadsgeruchten op te vangen, op te zamelen. — P.les voix, les suf rages, de stemenen opnemen. —Rses esprits, ses idées, zijne zinnen, zone gedachten vergaderen (om ze op één bepaald voorwerp te
vestigen. R- ses forces, zijne krachten verzamelen.
— R- les derniers soupirs de qn., iemands jong
snik opvangen, hein in zin sterfuur bestaan.-slen
— Liefderijk ontvangen, opnemen, herbergen: Rune famille, des malheureux, een huisgezin, ongelukkigen bij zich opnemen. R- des étrangers ,
vreemdelingen herbergen, huisvesten — Opmaken,
besluiten, gevolgen trekken: De tout son grand
discours je n'ai pu recueillir autre chose, si ce
nest que ..., uit geheel zijne lange rede heb ik
niets anders kunnen opmaken, dan dat...— [Constr.]
Met elkander verbinden, in elkander werken. —
[Cord.] Het garen op den haspel winden.— [Papet.]
Het gedroogde papier van de touwen nemen. — SE
RECUEILLIR , V. pr. Ingezameld, geoogst worden: Les
fruits se recueillent á l'automne. — Zijne gedachten been zamelen, zijne zinnen vergaderen; in
zich zelven keeren, zich tot stille overpeinzing, tot
innerlijke beschouwing begeven: Après s'ëtre recueilli quelques instants, nadat hij zone gedachten
eenige oogenbl-ikken verzameld had. Il faut nous rau dedans de vous, gij moet tot u zelven inkeeren.

-

Rectal, e, adj. [Anat.] Tot den regten of

Rectangle, adj. [Géom.] Regthoekig: Triangle r-, regthoekige driehoek m. Parallélograrnme

r-, of als subst. RECTANGLE m . Regthoekig para!lélogram n. — Rectangnlaire, adj. [Geom.]
Regthoekig:

Triangle, Figure r-, regthoekige drie-

hoek m., figuur I.
Reeteur, m. (weleer) hoofd il., regent, rector ni. der universiteit van Frankrijk; (nu)
hoofd van elke der 27 académies, waaruit de uni
Frankrijk bestaat. -- Eerste leeraar,-versitan
hoofdbestuurder van een duitsch collegie, van eene
nederlandsche, latijnsche school of van een gymnasium. — Opperste van een jezuieten-coilegie; —
liuisbestuurder in velerlei kloosters en godshuizen.
— In Engeland: de titularis eener kerkelijke bediening. — Ook als adj. voorkomend in: [Chim. j
Esprit r-, riekend of geurig beginsel n.
Recticorne, adj. [H. n.] Met repte voelhorens.
Rectifiable, adj. Verbéterbaar: Erreur r-. -[Géom.] Regt te maken: Courbe r-, kromme lij n,
die eene regte lijn gelijk aan cene harer bogen
kan hebben. — -^. Reetificateur, nl. Teregtbrenger, hersteller, verbeteraar. — [Distill.] Toestel m. tot herhaalde destilléring of overhaling,
rectificdtor m. — Rectificatif, ive, adj.
[Didact.] Herstellend, verbeterend. — Rectification, f. Teregtbrenging , verhelping, verbetering, herstelling, re c t i f i cd ti e f. La r- d'un
compte, het in orde brengen van eene rekening. —
[Chim.] Grootere zuivering, ontwatering, herhaal
destillatie of overhaling, ook r e c ti f1 c d ring,-de
concentréring en dephlegmatiséringgeheeten. — [Gom.] R- d'une courbe, regtmakiag
of lengtebepaling eener kromme lijn, herleiding eenes°
kromree lijn tot eene regte. — Rectifier, v. a.
In orde brengen, verbéteren, verhelpen, teregt brengen, herstellen, r e c t i f i c ei r e n : R- un compte,
un calcul, eene rekening, eene berekening van louten zuiveren. — (leg.) R- la construction d'une
phrase, de zamenstelling van eenen zin verbeteren.
R- sa conduite, zijn gedrag verbeteren. --[Chim.]
Bij herhaling deslilldren of zuiveren. R- de I'eau
de vie, brandewijn voor de tweede reaal overha
[Géom.] R- une courbe, eene kromme lijn-len.—
tot eene repte herleiden. — [ Astr., Phys.] R- un
instrument, een werktuig behoorlijk stellen tot deze
of gene verrigting. — SE RECTIFIER, V. pr. Verbeteed, verholpen, gezuiverd worden. -- Het part.
passé is ook adj.: Calcul rectifié, van fouten gezuiverde berékening f. — Esprit de vin r-, hoogst
gezuiverde, herhaaldelijk gedestilleerde wangeest,
gerectificeerde spiritus m.

Rectillore, adj. [Bot.] Regtbloemig. -- Rectifornme, adj. [bidact.] Regt van ,gedaante. —
Rectigrade, adj. [H. n.] Regtuit gaand (van
zekere spinnen). = Reetiligne, ad). [Géom.]
Regt.ctandig: Triangle r-, rergtlzlnige driehoek ni.
— (Mécan. J Mouvement r-, regtlgnige beweging f.
— Rectinerve, adj. [Bot.] Regtribbig. -- Rectirostre, adj. [H. n.] Regtsnavelig.
Rectite, f. [Méd.] Endeldarmsontsteking f.

Regtheid f., hoedanig
repte lijn. -- (fig.) Onverdorvenheid ,-heidnr
regtschapenheid
f. R- des
zuiverheid,
opregtheid,
moeurs, onverdorvenheid, zuiverheid van zeden.
R- du coeur, opregtheid des harten.
Reetitiscule, adj. [Bot.] Bona rept: Tige r-,
omtrent regte stengel m.
Netto, m- (latin) Regter bladzijde, eerste of
voorste zijde van een blad (in tegenstelling met
Rectitude, f. [Géom.]

verso, keerzijde).
-I- Rectograde, adj. Regtuit of in regte lijn
voorwaarts bewegend: Marche r- , regtuit voor
-wartschegnm.
Reetoral, e, adj. Den rector betre/Tend, r e ct o so a t: D ignite r-e, rectorale waardigheid f. (Plug.
m. rectoraux.) — Rectoral, m. Waardigheid f.,
ambt n., van eenen rector; — tijdduur m. van
zijne ambtsbediening, rectorschap n. — t Reeto-

Rectrice, adj. [H. n. j: Plumes r-s , of als
.

-

Elle luasse chaque jour quelque temps à se

r-, zij

brengt dagelijks oenigen tijd in stille gepeinzen, in
godsdienstige bespiegelingen door. — Zijn gezegde
zamenvatten, zich bekorten: Pour me r- en trots
paroles, je vous aime, om 't u in drie woorden
te zeggen, ik bemin u. (Deze laatste beteekenis
is verouderd.) — Het part. passé is ook adj.: Maisson recueillie, ingezainelde oogst m. — Suffrages
recueillis, opgenomen stemmen f. pl. — C'est un
homme très-recueilli, 't is een diep in zich zelven
gekeerd, zeer afroetrokken mensch. — Reeueilloir, m. [Cord.] Haspel, garenwinder m. — Reeuire, v. a. Verkoken, andermaal koken, opkoken, op nieuw bakken, opbakken, andermaal te
vuur, in den oven zetten, uitbranden. R- du pain,
brood nog eens bakken, opbakken. R- des métaux,

REGIOISSO1'T
metalen nog eels gloeijen, uitgloe jen. R- le fer
forgé, het smeedijzer 1'risschen, ontlaten, het uit
jen en in koud, water dompelen oen het in staal-gloe
te veranderen. R- la pierce a chaux, de kalkstee
laten zweetera en uitdroogen. R- le-neidov
verre soulllé et faeonné, het geblazene en gefatsoeneerde ;las afkoèlen, in den koeloven zetten. —
Reeuisson, I. [Tech.] Herbakking, hergloe jing,
ontlating, uitgloe jing f. — Recuit, e, adj. (en
part. passé can recuire), Brique r-e, andermaal
gebakken baksteen m. Metaux r-s, ontlaten, uitgegloeide, gefrischte metalen n. pl. — Cela est cult
et r-, dat is te veel gebakken, geheel verkookt. -[MPd.] Humeurs r-es , verdikte, taai geworden
vochten n. pl. Bile r-e, te dikke, taaije gal f. —
RECUITS, m. pl., z. RAGATS. — Hergloeijing f., het
uitgloeien, ontlaten, frisschen (der metalen); af'koeling van 't glas in den koeloven (ook REQUITE f.
geheeten) . — Mur de r-, ovenbrandmuur m. — RECUITE, f. [ECOn.] Soort van italiaansche kaas f. —
[Tech.] Hergloeiing, enz., z. RECUIT. — Het inbranden der kleuren (bij glas- en brandverwschilders). — Recuitear, in. [Tech. j Ilitgloeijer,
ontlater, frisscher m.
Recul, m. [Artill.] Terugsprong m., het ach
inspringen van een stuk geschut by-teruilopn,
't afschieten. Plus la charge est forte, plus le rest considerable, hoe sterker de lading is, des te
aanmerkelijker is de terugsprong. Palan de r-, inhaaltalie f. — [ [ tort..] Echappement à r-, terug
schakelrad n. — Reeulade, f. Het te -springed
rijtuigen; — het terugwijken, inz.-ruglopenva
van een' te ver opgedrongen volkshoop. — (fig. et
fain.) Il a été oblige lie faire une r- dans cette
affaire, hij is genoodzaakt geweest zich in die zaak
wat terug te trekken. — Reculé , e, adj. (en
part. passé van reculer): Chaise r-e, teruggezette
stoel m. Mur r-, achteruitgezette muur m. — RE-_
CITLÉ, E, adj. Afgelegen, ver verwijderd: Les regions les plus r-es, de verst verwijderde streken f.
pl. Les temps les plus r-s, de oudste, langst ver
tijden m. pl. 11 loge dans un quartier très-r-,-lopen
hij woont in eene zeer afgelegen wijk. La postérite la plus r-e, het verste nageslacht, de laatste nakomelingschap f. — ( fig.) Ecolier encore Bien r-,
scholier; die bi de anderen nog ver ten achteren is.
— Reculée, f. (fam.) (alleen gebruikt in): Feu
de r-, sterk, groot vuur n. (dat tot terugwj ken
noodzaakt). — leculernent, in. Het terugloopen,
achteruitgaan, inz. van een rijtuig. — [Constr.].
Inspringin.g f., het inspringen. — [Sell.] Broek f.
(van een trekpaard). R- avec croupière, broek met
een' staartriem.
Rectaler, v. a. Achteruit halen of trekken, terugzetten of - schuiven, teru,gstooten; weder achter
of verderop plaatsen. R- sa chaise, une ta --warts
ble, zijnen stoel, eene tafel terugschuiven, terug
— R- un mur, une hale, tenen muur, eene-zetn.
heg achteruit zetten, verderop doen, plaatsen. — ( f g.)
R- les bosnes, les frontières d'un Eiat, de grenzen
van een' Staat achteruit zetten, uitbreiden, eenen
Staat door b?jvoeging van aangrenzende landen
vergrooten. — Ce revers a fort reculd ses affaires,
die tekenspoed heeft zijne zaken zeer achteruit gezet. — R- ses pavements, zijne betalingen verschuiven, uitstellen. — R.- qn. qui a des droits a 1'avancement, iemand achterstellen, die regt op bevordering heeft. -- RECULER, V. n. Achteruit gaan, wij
terugwijken, deinzen: R- d'un pas, eene schre--ken,
de, eenen stap terugwijken. Faire r- la foute, un
cheval, den volkshoop, een paard doen achteruit
gaan. Le canon recule en tirant, het kanon springt,
loopt terug bij 't afschieten. R- à la vue de I'ennemi, op 't Bezigt der vijanden terugdeinzen. — ( fig.)
Mes affaires reculent au lieu d'avancer, mijne zaken gaan achter-, in gloats van vooruit. Etre trop
avance pour r-, te ver gegaan zijn oen terug te
treden, om de zaak op te geven. - I1 ne recule jamais, On ne 1'a jamais vu r-, hi weet niet wat
waken is: h ij is een onversaagd, moedig mensch;
(fig.) wat hij eens besloten heeft, dat zet hij door.
— J'ai beau Ie presser de tenir sa parole, it recule toujours, vergeefs dring ik bij hem aan op de
vervulling van zijn woord, hij blijft steeds dralen,
uitstellen. — (Loc. prov.) R- pour mieux sauter,
een' aanloop nemen, om een' grooteren sprong te
doen: reet iets dralen of iets uitstellen, om later des
te beter de gelegenheid waar te nemen of zijn' slag
-
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te slaan. Quand on n'avance pas, on recule, stilstand is achteruitgang. (fam.) 11 ne recule à rien,
hij weigert niets, men, kan van hem alles gedaan
krijgen. -- SE RECULER, v. pr'. Achteruit gaan, zich
terugtrekken, wijken: Se r- du feu, zich van 't
vuur verwijderen. Reculez-vous de lb, ga terug,
ga daar van laan. — Achteruit gezet worden: (fig.)
Les limites des Etats ne dolvent se r- qu'avec prudence, de grenzen der Staten moeten niet dan met
omzigtigheid verder uitgezet worden. — Recuier, m. [ Horl.] Horlogiemakersvijl f. (die aan eene
zijde glad is). — Reeulons (A), loc. ode. Ach
achteruit, terug. Les écrevisses vont à-terwas,
r-, de kreeften gaan achterwaarts. — (fig.) Ses afaires vont a r-, zijne zaken gaan achteruit. —
(Loc. prov.) Gagner sa vie à r-, comme les cordiers, den kreeftengang gaan, achteruit gaan in
zone zaken.
Récupérable, adj. [Didact.] Herkrijgbaar,
weder te bekomen. — Récupération, f. [Didact.]
Herkrijging, wederbekoming f. — [ Astr.] , z. V. a.
EMERSION. — Récupérer, v. a. Terugkrijgen,
wederbekomen: R- ses déboursés, zijne voorschotten terugbekomen. — SE RÉCUPÉRER, V. pr. Zich
schadeloos stellen, zijn verlies of schade goedmaken
of inhalen..
Récura ge, m. [Agric.] Derde bewerking des
wngaards. — [Tech.] Schuurvertrek n. des blik
V. a., z. V. a. ÉCURER. —-slager.—Récu,
[Agric.] Den wanberg zijne derde bewerking geven.
Récurreuce , f. [Didact.] Het terugloopen,
eigenschap van 't geen terugloopt , terugloopendhei-d f. — Recurrent, e, adj. [Anat.] Nerfs r-s,
terugloopende spieren f. pl. Artère r-e, of als subst.
RÉCURRENTE f. Terugloopende slagader f.— [Algèb.]
Serie of Suite r-e, of als subst. RECURRENTE, f.
Getallenreeks f., waarin een volgende term door zamentelling van voorgaande termen gevormd wordt.
— [Poes.] Vers r-, kreeftvers n., dat van achteren
af gelezen den zelfden zin als van voren geeft.
Réenrsoire, adj. [Prat.] Regres of vergoeding gevend.
Récurvifolié, e, adj. [Bot.] Met teruggebogen bladeren n. pl. — Réeurvirostre , adj.
[ H. n.] Met opwaarts omgebogen snavel. — RECURVIROSTRE, m., Z. V. a. AVOCETTE.
R,écusable, adj. [Prat.] Verwerpelijk, wraakbaar; niet aannemelijk, verdacht: Juge, Témoin
r-, verwerpelijk regter, wraakbaar getuige m. Témoignage r-, verdachte, niet aannémel jke, niet geloofwaardige getuigenis f. — Recusant, m , -e, f.
[Prat.] Verwerper, weaker m., verwerpster, wraakster f., hjj of zij, die eenen regter, eenen getuige,
eenen scheidsman, enz. wraakt of verwerpt. —
i écusation, f. Weigering, verwerping f., het
afslaan. — [Prat.] Verwerping, wraking van eenen
regter enz., dien men van eenzijdigheid verdenkt,
r e c us d t i e f. — Réeuiser, V. a. Verwerpen,
weigeren, afslaan, afwijzen, niet aannemen, wraken, seen siren. — [ Prat..] R- on juge, un témoin, eenen regter, eenen getuige wraken. — RI'autorité d'un historien, 't gezag van een' geschiedschrijver verwerpen. — SE RECUSER, V. T. Ver worpen, gewraakt worden. — Zich zelven voor
onbevoegd verklaren: Tout juge qui est seul intéressé au jugement dolt r- lui -mème.
Redacteur, m., -trice, f. Steller, opsteller m., stelster, opstelster f. van een of ander ge
drukbezorger van-schrift;nz.agke
werken, die uit de bijdragen van velen zijn zarnengesteld, bezorger m., bezorgster f. van een tijd
redacteur m., redactrice f. Le r--schrift,
en chef, de hoofd-redacteur. Les r-trices du Journal des dames, de redactrices van het Damesjournaal. — Redaction, f. Het zamenstellen,
opstellen van eenig geschrift, zamenstelling, opstelling; verzameling, schifting en schikking der voor
een tijdschrift bestemde opstellen, r e d á c t i e f. —
Gezamenlijke drukbezorgers van een dagblad of
tij schrift. — Vertrek n., waar de redactie werkzaam is.

Redan, m. [Fort.] Vestingwerk met uit- en
inspringende hoeken, die elkander flankeren of wederzijds verdedigen, zaagwerk n. — [Arch.] Trap,
sprong m., bank f. (die men. bij 't bouwen van een'
muur op heilenden grond hier en daar moet maken) . Mur a r-s, met trapren gemetselde muur m. —
[Exploit.] Trap, bank van eerre bewerkte leigroeve
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RE DANSER

Redanser, V. a. et it.

nieuw dansen.

i{E1)O.N.[lI LLE.

-

Weder dansen. op

-- R.édar;!ier, V. U. Berispen, doorhalen, be-

straf/en. -- t Redar;ntion, f. Berisping f. --Wederleq ging f., tegenbetoog n.
Reddition, f. [Mil. j Overgave, overgaaf f. La
r- dune place, de overgave eenex vesting. — 11de compte of dun compte, overgave, overlegging,
indienincr, inlevering van eene rekening, aflegging f.
van rekening. --- Redditiounaire, m. Afleg
rekening. -- Als adj.: De aflegging van-gervan
rekening betreffcnil, rekenpligtige.
Redébattre, v. a. Op nieuw betwisten, weder bestrijden.

Redéclarer, a. a. Op nieuw verklaren.

Iledécroitre, V. n. .ondermaal afnemen of

verminderen.

Redédier, V. U. Op nieuw opdragen of toewijden (een boek); andermaal inwijden (eeoe kerk).
Ftedefaire, V. a. Weder uiteen doen, weder
losmaken, weder losknoppen of Withalen. -- SE REDEFAIaE, V. pr. Zich andermaal ontdoen (b. V. van
een' hond).

Redéjetiner, v. n. Nog eens ontbjjleir, ren

tweede ontbijt gebruiken.
R edélibniev, V. n. Andermaal raadplegen, op
nieuw oeerléguen, nog eens bel aadsla cn..
Redéiivrer, v. a. ff"eder bevrj}Lien of'ver lossen..
Redens nder, v. a. Op nieuw vingen. --

heru vraqen, teruftvorderen.

edt'inlentii-, v. a. Eerti loclenstra ffing met
eetre andere beantwoorden.
Bedenzenrer, V. n. Op nieuw wonen.
Redéwnolir, v. a. Weder afbreken of slechten.

geschrift brengen.; verzamelen en rangschikken,
naar else/i.lnrrgíen en in 't licht geven,' den druk
bezorgen, voor de pers gereed rnahen, r e d i g é r e n.
R- une sentence, les délibérations dune assem

een vonnis, de beraadslagingen eener verga -blée,
geschrift brengen. R- un journal, een-dering
dagblad redigeren (vgl. REDACTION) . -- Kort of in
weinig woorden zanaenvattcn: On peut r- en une
page tout ce qu'il a écrit stir six pages, men kan
op ééne bladzijde at wat hij op zeszijden geschreven heeft zarnenvatten . -- SE REDIGER , v. pr. Opgesteld enz. worden.. -- liet part. passé is ook adj.:
Conditions rédigées par écrit, schriftelijk gestelde
voorwaarden f. pl. -- L'Evangile otfre un code moral
rédigé en ce seul article Airne ton prochain corn-

me toi -mënle, het Evangelie biedt een zedelzjk wetboek aan, zarnengevat in dit Benig artikel: bemin
uwen naaste als u zelven.
Uédiiiner (se), v. pm. Afkoopeis, zich vrijkoopen: 11 lui en a cot té tant pour se r- des poursuites qu'on lui faisait, het heeft here zoo en zoo

veel gekost, oat de vervolgingen, die men horn deed,
af te koopera. -_ Rhdiiiiibilité, f. ^2f'koopbaam-

held I. ---- Rédinvible, adj. Afkoopbaar.

3ediudote, f. Jas, lange rok, ;eisi°ok ni . -

It- anglaise, z. V. a. CONDOM.

liedire, v. a. Iler'zeggen, hij herltalinre zeggen

herhalen: Ii redit toujours la nreme chose, hij herhaalt altijd hetzelfde. -- Herhalen wat een ander
heeft <#ezeod ianzegle;t; ---. ruchibaer° nurken, ver breidea. over bren.jen, khtppen. tlra perroquet qui
eedit tout ce qu'on lei appr•encl een papegaai, die
ctlles herhaalt, nazegt, wat awn hew leert. --- Il
va r- tout. me qu'on lui dit, hij brengt alles over.

I1édem pteuur, m. (ir. —clung—, ook in de voljenden) Bevr'tider, redder m., inc. van Jezus Christus gebdziwwrl: Verlosser, :aligmakcr, liedland nn.

wat roert here- zegt. -- f3erisl}en, bedillen, op iris te
zeggen hebben. II n'y a eten a r- z cel. homme, op
dazen man is niets te zegen. I! trouve à r- á tout

zoon tot verlossing der menschen gezon(!en. -- La
r- (le racliat) des eapt.ifs. het loskoopen der c;evanrenen.— Réderm,ptoriste, m. [H. eccl.] Lir n.
der one van den heiligen Verlosser, 'r e d e m t 0rist m.

SE REDIRE, V. pr'. !.li eitaald 'Wordlen.: Les vérites
otiles ne sauraient flop so Aire et se r-. --- Be-

Hi=t.] R- in sartg, bloedwreker r . -- YiédeusptioQi, f. Verlossing, zaligmaking I.: Diets a envoyE
son fis pour la r- des homines, God heeft zonen

Redent, n1. [Fort., Arch ] ,z . V. a. RERAN. -[Constr. nay.] R-s, schaakwerk n., neuten, i.nlatin-

qen f. lil., vereenigingsti oden m. pl.
Redept-eher, v. a. Op nieuw af vaardi(,es .
leedi rnn^er,va.Op nreuwinwanordebrrengen.
Redese4 cadre, v. n. Weder of nog eens naar
beneden gaan, weder dalen (na te zijn opgestegen
of gerezen). --- BEDESCENDRE, V. U. Neoier afaten,

afdragen, afnemen: weder later plaatsen.
Redessiner, v. 0. Op rieten. canderritaal tee-

kenen.

-I- Redevabilité, f.

Versciwldi. dheid, ggelaou-

denheid, z. V. 0. BEDEVANCE. fledevable,
adj. IVO q schuldigs, in achterstand; schuldtor, ver—

schuldige!. eerplirIt. 11 s'est trouvd encore a- de 00
florins, neen vond, dat hij nog 2OO gulden schuldig
was gebleven. --- II miest r- ik 100 franes que je

lui ei prules, hij is tins '100 francs, die ik hero geleend heb, schuldig. -- (fig.) Je lui suis z•- ede tra
vie. Ik bra. hero eitut leven verschul(lir;d Il lui est.
t•- de tuut, hij is hem alles verschuldigd, hee /'t Gilles

aan item te dan/sen. — Als su-13st.:.4chterstallij sciru1-

rdenaa.r: Poursuivre les r-s. de achterstallige scI"uhienaars, ale belas tineschu ld iq;cn vervolgen. - Bedevance, f. Jaarljjksche cijns re. of !ia°ondliaeht f.,
uitgang ni., verptilltrnr^, gel oriderr,heid f, -- t lie-

devaneier, nl., -ière, f. til ns lif/tige n en f.
ledeveuair, V. a. IVet1er worden, op nicuw
worden: Il redevien,lra plus puissant pie jamais,

hij zal Wexler marrliger warden dart. ooit.
;edévider, v. a. IVede1 op r' /eden. hcriviaden.
.edevoir, V. a.fog scivuld'irr zijn. hij slot taan.
rekening nog schuldig blijven.v1EDEVOJB, at.
Z. V. a. REDEVANCE.

bdihibitionn, f.( r,°.rrd-sll -bi -ci-ors) [,Jar.] Koop -

remraieli.rsag f. (eon een roerend rioecl, t.ve^ens een

gebrek aan 't verf nette voo?1?verli) , pelslag t. van
koop. --- Rdbih 3toire, asij. Koopeern' et Bend.
Vice t•-, gebrek n., dot de lsoo z , ;d, ti! inq Pa gjevolge heeft.
edieter, V. a. O ) nieuu9 in tie pen geven, an;

Ilerm aal d i c t e/ r e ,r.
eciii;er. V. a. Stellen, opstetie"?, liritooclijie ?e

ce (lu'ori fait, h f) heeft op rolles, wat metst doet, iets
te zeggen. --- le ne trouve neen ii t- zt ce compte,

ik vied niets op die reken i'nrj aan te mei ken. -,

diseuir, in -ea se, f. (f'ato, .) flerzerf1 c erhaler gri., herzegster. teihtrttister f.; vet /dikker. ca,1nbrenger rn., herklikster, aastin e,ari,sler f.: C'est an
éternel r- de choses rah^attues, ^'t is een eeuwig
hertuier van a f e;ezaa yde dingen. -- No-duren,
parlez pas devant liti, eest an r-, zeg niets waar

1ítj bij is, 't is een babbelaar, een overbrenger.
Redissolvaiit, e, adj. tI'ederoplossend.
Redissoisd.re, V. a..4nelermaal oplossen, weder
antbinden. (overhalen.
R.edistiller, V. at. Noonauls destilldren of
edistribuer, V. a. Weder nitdeelen of ver(leden. -- Redistribution, f. Wederuitdeelinq,

vernieuet de verdeeling f.

Redite, f. Gedu► 'ige herlrali'itg f. Evitez les r-s,

verrit jd de herhalgingen, vertn'jjd telkens hetzelfde
te zeggen. 11 e,t
fats^rat Exec ses r-s, hij is vervelend met zjjne hem/talingen. --- Reditt. in. p1.
(font ) Gewauuwel, i -cklets n.

t flhdivive, adj. Herlevend; telkens he, ; , boren.

^edotatpter, v. (t (pm -_-di)n---)
tent titera. wede,' bedwingen..

Op nieuw

Redonditnee, I. Ovrrt(dligheid f, van stoorden
in ecw? rede, zinled/'e woordeetvloed, klinh.lilank rn.

i..a t - - , - end le stv-1e la/bie et ltnguissarit, 't ge-

(trail vary overtollige, niets ze^jgende woordcri

foam./(! helt stiel zwak en slepend. -_- [old€l.] Rt'humeurs of R- Humorale, ove °tollir;heid vaat

vochten. -- Iledotidaut, e, arlj. Overtollig (van
waarden.). nietszeggend: iMlot, Tevine r-, overtoni ,
snietszeg,eed woo,d
, n. - (lig.) Style r-, u,ijdloopifie. tea/er/ge 5/til In. tuaar b ,j de zinled igfreid zichr
in (be'a et oor°deevfaed poogt te ,ve - herfis n). --- [I11atti.
Hyperbole r-C, kromme lij 3. valt desa. 3e grand,
die drie r'egllijnige as-llrttptoten heeft. ---- Reden
8allude t. tont (looreenfeelochlen tij--de,f.[Lit]
meten. . .--_ REDO DE. f. [ Agric. Groote, von boon?-

talrlwv ';ernoah o hoepel tot het i} spefa't?enn Pet- ossen. - ). R.edonder, v it. Orectollie, r'e veel
,

zin (in woorden). Mot. Epitiscte qui redior► ile.

woord, hijvoegelfjle naarnwoord/, slot ovemtollifi is,

niets tot den zin ardoct. --- (fig'.) Ce livre redonde
de cita/lows, Flit boeit vloeit otter von. aanhalingen

of woo/en. -- Redoitdîlie, f. [Ave.. litI.) Liedje n.
tact dezelfde rijmen op het eë'mie van elke stenze; vers-

vorm na. rc"in 4 zes- of achtleis i'gr eicc rx ms{e elr.
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Itedouter. V. n. Op nieuw twijfelen.
Redoux, u1., z. REDOU.
Re'dre, nl. [ Pêche] Haringnet ii.
Redressabte, adj. Weder te hei stellen of op
te r'irpten, herstelbaar. — fedressage, m [Tech.Het uitrekken der dubbel gevouwen huiden (orn er
de vouwen uit te verdrijven). — Redresse, I.
[Mar.] Ophouder, keergijn m. --- Redres. é, e,
adj. (en part. passé can redresser): Arbre r-, weder regtgezette boom ni. Statue r-e, weder opgeritit
standbeeld n. -- Abus r-s, herstelde, verholpen mis
pl. --- Jeune, homme r-, we/i' teregt-bruiken.
gebragt, verbeterd jongeling in. Enfant r-, teregt
gezet, gekastijd kind n. -- On aime inieux Ure
Ilatté que r-, men wordt liever gevleid dan teregt
gewezen. — Redresseinent, in. Het wed+lr regi
maken of reet buigen: Le r- dune pièce de boil
courbée, het ?vederrerrtbuigjen van een kronigetrokkern. stuk hout. ---- (fig.) ^Le r- dun tort, duit
grief, de herstelling, goedrnaking van eerie veronc!elijking, vane eerie grieve.
Redresser, v. a. Weder-c ept buigen of ranken,
rept zetten. R- tin armre qui pencue, eenera OverItedorer, v. a. (Veder vergulden.
he/leaden boor, wede;' rept buigen-. R- une aiguilie.
feiloruuiiv. v. n. Weder slapen.
Redlorte, f. [Bes. Groene lindetak ni., waarvan eerie naald weder regt buigen. pi- !'eilire in dos,
de einden zamenrebollen zijn en el/sonde: tweenwal de ruragel,;°aat weder rijgt wraken. -- (fig.) R- ie
.1ugerrient, t°esprit, les inclinations de qi1., 'icinands
kruisen.
oordeel, verstand, neigingen weder cciie goede rig+ Redos, i,l., Z. v. a. BECTO.
t ,edotation, £. herhaalde uitzet to. ---. Re- ting geven. --- It- des griefs, de veronr_ elykingcn, of
grieven weder herstellen, goedmaken. -- II- les
doter, V. a. Andermaal een' uitzet geven.
Redon, Redonl of Redosix, m. [Bot. j torts, de slagto/%rs van onregt of rgc'wcld weckdi;
(iron.) alles afkeuren, wat anderen (toen, alles
Looijersstruik m. (eorro^ère).
beter willen doen. -- Op nieuw oprigten, herstellen:
t Redouble, f., z. v. a. DOUJSLURE.
Redo:aá,té, e, adj. (en part. passé van redou- II- une statue abattue, een omgeworpen standbeeld
bier): Coups r-s, verdubbelde slagen m. pl. —[Mil.] weder oprif,ten. — [Mar ] P.- on teltiment iuclini
Pas r-, gezwinde pas in. — [Pods.] Rimes r-, vers of abattu en carène, een gekrengd, gekielhaald schip
pl., waarbij hetzelfde eindrijmn dikwijls ach -reglsm. weder regten, de kiellrijns laten opgaan. — (fig.)
terugkeert. — [Mus.], Z. INTERVALLE. ----tern Te refit wijzen, op den regten weg brengen: Je
REDOUBU, m. [Agric.] Herhaalde bebouwinrl f. m'étais égare, j'ai rencontre tin paysan qui ma
met hetzelfde gewas als het pas ingeoogste. — redressé, ik was verdwaald, ik ontmoette eeneer
[Grain. grey.] Verdubbeling der beginletters, r e- boer, die eirij weder op den regten weg brarlt. —
d u p l i c a t i e f. --- Redoubiennent, m. Ver (jig.) I! a redressé ce jeune hom.ne, hij heeft dezen
vermeerdering, toeneming f.: R- d'occupa--dubeling, jongeling weder teregt, op den roeden weg gebragt,
tions, verdubbeling von bezigheden. R- d'espérance, verbeterd. -- On ia lien redressé de vette Ianvermeerdering van loop. --- [Mid.] R- de fièvre, tai ie, men heeft hem die gril geheel uit het hoofd
veehe/fing f. van koorts. La maladie est dans son tleliragt. --- (iron ) I! faisait 1'entendu, mais on 1'a
r-, de ziekte heeft haren lievigen aanval, is in het redressé, hij speelde den waanwijze, maar men
verh^-/fen. — R edoubler, v. a. Verdubbelen, ver heeft hem tercgt gezet. — (fam.) Un fripon 1'a
R- ses soles, ses prices, zijne zorgen,-merdn.
redressé an jeu, een fielt heeft hein bij 't spel beet
gebeden. verdubbelen. Vos bontes redoubteront son gehad. — [Tech.] Huiden dubbel slaan en uitrekzè!e, uwe goedheden zullen zijnen, ijver verweerde- ken; — handschoenen uitrekken. — SE REDRESSER,
ren, doen aungroel'jen. --- Weder voeren, nieuwe C, pr. Weder regt gemaakt worden. — Zich rept
voering inzetten. -- R- on habit, een' rok op nieuw houden, zich, weder oprispten: Redressez-vous ! zit,
sta regt op! houd •u refit! -- (fam.) I! se redresse,
voeren
BEDOUBLEP , V. Si. Verdubbelen, ver
meerderen: ilia crainte redouble, ni jne vrees ver hij draagt de borst h.00ger dan voorheen. Elie se
-- 'R- de soins, d'att.ention, de vile, ver-dubelt. redresse, zij steekt het neusje op, zz ij wil de aan. zorg, oplettendheid, ijver aan den dag-dubel dactt tot zich, trekken, zij kleedt, zich., netter dan
legpen. --a (fain.) 11- de Jambes, zijne benen spoe- weleer. -- R edresseur, m. Teregtbrenger',
rcgtrnad er, eerbel er m. -- [Chev.] R- de torts,
d'e g net zich halen. - SE P.EDOUBLER. V. ;;r. Ver
dubbeld worden of kunnen worden.
weekra , redder der onde,Pdru,kten,. --- (iron.) Bert/lzieke. overdreven ijveraa r voor ver•béterinui —
Redotal, lil , Z. REDOU.
,edoutahle, adi. Geducht, verschrikkelijk, (pop.) apligr tee, bedr'ieier, valsch. speler gin. — [Chir.
reeselijls, orttza gr'iijlc: Ennemi 1'-, geduchte vij- l'Verktuig tot verf 1pinr1 van, eette geborgen ruggeand X17. A ?'rilde r-, grducht, orrtzaqwekkend leger ii.
graat. — [latf.] IJzeren ring nl. voor de vormen.
Colère r-, vr°eesel' 'r° gramschap f. Animal 1'- aux .- .3edressotr, ril. (Tech.] Planeerhamer, bultlioninles, voor den naens^ ii gevaarlijk dier n.
klouper m. (der ti inep,'ieters).
{edlriige, I. [Agric i ieuuc.' uitxps'uitsi'l, noHHedonae, f. [Fort.] Veld- of sc!irikschans, red o U t e f. B.- ft'aisée et palissade'e, reet stormpalen lot n. aan de reeds crfgrknepe'n erwten, bootsen en
en ppalissaden oerteven r'erioute. 11- revètue, case- w jfuistok- ranken. ---- edridger, r. si, De nieuwe
niat6e, bekleede, !riet kanonkelders voorziene re- uitspruitsels uilb;'cken.
doute. -- Openbare plaats in sommige steden, waar
rede, e, o!!j. (en Vara. (rasse vege i'edevoir):
wen bijeen lwrnt om te dansen, te spelen, openbaar Toutes les sommes r-es, al rte nop .schuldig ge/dc'balhuis n.: ---- gemaskerd, bal n.; rncrskerdans m., een sore ren. -- REod, ID met nop schuldig fybleredoute f.
vene, nor te pore!, komende,
R édueteur, lit. [Chili.] t er ktui,q tot hot zetRedoiiter, v. a. Zeer vi eezen, duchten, ontzien, sc/+romcn: B,- les armes de son eiine ►ni, les ten. van ontwriciïte ledematen of uitr!Eerveken beenjugements clu public, goor rig; uwptew zijns vijarid.c, deren. -- Re'duetithilitt , I. lierleidhoorlreid, opvoor d>✓ heoordeel'iiirjeii van 't publiek v,'eezen. Its losba,arbeid I. --- 6diietitsie, afij. Herleidbaar, opftedonoer, V. a. Noc!maals hetzelfde geven, op

nieuw geven; — hergeven, teruggeven. Je lui avail
rendu vette tabatière, ii me In redonnée, ik had
hem die snuifdoos teruggegeven, hij hee/•t ze mij op
nieuw gegeven. --- It- I'espérance á qn., iemand
weder hoop neven. --- it- h un tableau son premier
éclat, aan eerie schilderij have eerste helderheid
hergeven. ---- (bij overre jving) Ce remède ma redonne !a vie, dat middel heeft m ij 't leven hergeven. — [Vindt.] R- un verf aux chiens, een hert
op ficaw met de honden opsporen. -- PEDONN'ER,
V. n. [Mil ] Weder aanvallen: La cavalerie redonna avec un nouveau courage, de 7uiterij viel
weder met nieuwen moed aan. — (fam.) Verd•ubbelen: La pluie redonne de plus belie, 't begint nog
eens zoo hard te regenen. -- (Veder vervallen, zich
weder laten vangen: I1 a redound dans le mime
piége, dans Ie m..Aine telvers, hij is weir in denzelfden strik ge1oolr,,,n, in dezelfde verkeerdheid
vervallen — SE RE DONNER, V. pr. Zich op nieuw
overgeven. toewijden aren iets: Se r- an soin de ses
affaires, zich. mede r!e3reel acre, zijne zaken wijden.

-

.

-

-

. —

-

,

-

ne reioutèl'ent ni danger, ni fatigue, zij ontzc-ge n noch gevrtar, node eermoe' jen(.c. - Ook met de
en ern in/ui : Tres ennemis redoi;taient de se voer
enfermés sans vieres, de vijanden ?.varen beducht,

dat :zij zone/c;' leven sinidde!ert zouden ngesloten
wouten. -- SE nEDouTEls, v. 1pr^. Gcvi'eend worden.
Vroor zich zelven. vreezen. ---- Elk.rindeF vreezen.
Het part. passe is oak ar/i,: Prince r-, geducht,

gevreesd vorst. Void l'instant '-- 4ie`iie ' 't ge -

vree.sde ovine pblil .
,

loshaar: Cette écluation, Cetie fraction est r-, die

vergelijking, die been/c is i:erleiidbaor, loot zich in
eenvoudiger vorm voorstellen. Le !!'tare est r en
het mas'I is herleidbaar, laat zich verdeelen
in nasera. Les ctiaux r iètallicicie = soit r-s, de metaalkalken zien. herleidbaa r, {ru;arie'r kneder in 7ne-

onces,

,

talen ver'o'nderrl worden. --- (C/sir ] Weder in, te
brengen, of te zetten: Cctte lwi'rtie. Cette luxation

niest pils r-, die breuk, die ontwrichting lint ziCIl
niet isi re'ngen :liet zetten. --- [Ju

.'

/'%on rer'ain-
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dering onderhevig, verminderbaar, verkleinbaar: (van regtswege) verminderen, inkorten. R- une
Rente, Donation r-, aan vermindering orlderhévige amende, une peine, eene boete, eene straf verminrente, schenking f. — léductif, ive, adj. [Chico.] deren, verzachten. R- les dimensions d'un objet,
Herli idend, herstellend: Le charbon, les graisses de afmetingen van een voorwerp verminderen, ver
liquide a la moitié, een vocht tot-klein.Ro
sont des substances r-ivies, de kool, de vetstoffen
brengers de metalen weder zuiver uit de ntetaalkalken op de helft verminderen, inkoken of doen verdamte voorschijn. Sel r-, herstellend, herleidend zout n. pen. — Noodzaken, dwingen, verplirten, toe bren— Réduction, f. Vermindering, verlaging, be- gen: R- qn. á demander pardon, iemand noodza
er toe brengen om vergi/fenis te vragen. Cette-ken,
perking, besnoeijing, verkleirieg f. R- des impots,
vermindert-np der belastingen. R- des rentes, ver maladie In rétuit à ne vivre que de lait, deze
de
verlaflincl,
ziekte
heeft hem verpligt alleen van melk te leven.
renten. La r- des prix,
-laginder
afzetting der prijzen. R- de traitement, d'appoin- — R- qn. au silence, iemand tot zwijgen brengen.
tement, vermindering, verlaging van traktement, — Brengen, iemands ongeluk, ondergang, nadeel
bezoldiging. A cause de la r- de sa fortune, it a enz. veroorzaken. R- qn. aa la lesace, iemand tot
fait une forte r- dans sa maison, wegens de ver- den. bedelstaf brengen. R- qn. à la dernière extrémindering van zijn vermogen, heeft hij eene groote mité, au désespoir, iemand tot het uiterste, tot
besnoeijing, beperking in zijne huiselijke uitgaven wanhoop brengen. — Ten onder brengen, onder
bedwingen: R- une place, une province,-werpn,
gemaakt. -- Onderwerping, ten onder brenging, bedwinging f.: Il termina ses conquêtes par Ia r- Bene vesting bedwingen of tot de overgaaf noodzade cette ville, de cette province, hi besloot zijne ken, eene provincie onderwerpen of ten onder brenveroveringen met het onderwerpen, ten onder bren- gen. R- des rebelles, opstandelingen weder tot gegen van deze stad, provincie. — [Arith., Alg'èb., hoorzaamheid brengen. -- .Terugbrengen (tot rede,
Geom.] Herleiding, het overbrengen van de waarde tot pligt), teregt zetten: R- qn. a la raison, h son
der maten, gewigten en munten van 't eene land devoir, iemand tot rede, tot zijn' pligt brengen. Rin die van 't andere; het veranderen van breuken un libertin, eersen losbol tot zijnen pligt brengen.
met verschillende noemers in breuken met denzelf- On a de la peine a r- cet enfant, 't valt moeijelijk
den noemer; het terugvoeren eener breuk tot eene dat kind teregt te zetten. — [ Man.] R- un cbeeenvoudiger gedaante (het verkleinen der breuken); val, een paard temmen, gehoorzaam maken. -- Tot
het veranderen van geheelen in onderdeelen of van iets anders brengen of maken, de gedaante, den
onderdeelen in geheelen; het veranderen van eene toestand van iets veranderen: R- le blé en farine,
figuur in eene andere van eenvoudiger vorm; het het graan tot meel maken. R- en poudre, tot poe
brengen of maken. Le feu reduit le bois en-der
verdeelen eener figuur in andere figuren, r e d sé ctie f. Faire la r- (of Réduire) des poids strangers cendre et en fumée, liet vuur verandert, herleidt
en poids de France, de vreemde gewigten in fran- het hout in asch en rook. — R- one ville en pousche herleiden. La r- des fractions au même dé- dre, eene stad geheel en al verwoesten. R- une
nominateur, de herleiding der breuken tot denzel f- maison en cendre, een huis in de asch leggen, het
den noemer. La r- d'une fraction, de herleiding geheel doen afbranden. — (fig.) R- qn. en poudre,
(verkleining) eener breuk. La r- des lieues en ki- iemand tot stof vermalen, hem geheel en at de baas
lomètres, des francs en centimes, des centimes zijn. — R- en poudre un dent, un raisonnement,
en francs, de herleiding van mijlen in kilometers, een geschrift, eene redenéring volkomen wederlegvan francs in centimes, van centimes in francs. La gen. — In zékere orde brengen, vormen, schikken:
r- d'un polygone en triangles, de herleiding van R- an système en art, en methode, een stelsel
een' veelhoek in driehoeken. — achelle de r-, re- kunstmatig, methodisch bearbeiden, het naar de
ductie- of herleidingsschaal f. Compas de r-, re- kunstregels, volgens zekere leerwijze voordragen,
ductie- of herleidinrlspasser m. R- de Tangle au cen- rangschikken. — Kort zamenvatten, kort herhalen,
tre, herleiding, overbrenging van den hoek tot het in een klein bestek brengen: R- son avis, zijne meemiddelpunt_ -- [Astr.] R- a l'ecliptique, herleiding fling kort zamenvatten, in weinig woorden uit
Omvormen, op Bene andere wijs rege--druken.—
tot de ekliptika of den zonneweg. R- à un grand
cercle, herleiding (der minuten van een' kleinen len of inrigten: R- un Etat en province, un rovaucirkel) tot minuten van een' grooten cirkel. — me en république, Benen Staat tot eene provincie,
[Chim.] herstelling of wedervoortbrenging der zui- een koningrijk tot eene republiek omvormen. —
vere metalen uit hunne verbindingen met de zuur- IHerleiden, op de eenvoudigste, bepaaldste wijs uit
R- une proposition, un problème a ses-druken:
stof, r e d u c t i e f. — [Chir.] Het zetten van ge
beenderen, het wederinbrengen van breuken,-broken plus simples expressions, een voorstel, een vraag
eenvoudigste uitdrukkingen herleiden,-stukozne
ontwrichtingen, uitzakkingen. — [ Dess.] R- d'un
dessin, dune figure, reductie of overbrenging eener terugvoeren. — kerleiden, de afmetingen verandeteekening, eener figuur naam' verkleinden of ver ren, inz. verkleinen, met behoud der betrekkelijke
maatstaf. Carreaux de r-, herleidings-rui--groten evenredigheden: R- un tableau, un dessin, une
ten of -vierkanten (die men op een model, of wel statue, eerre schilderij, eene teekening, Pen standop een transparant trekt, ten einde dat model naar beeld verkleinen, verkleind voorstellen. R- un plan
een' anderen maatstaf over te brengen). — [Jur.] au petit pied, en (fig.) Être réduit au petit pied,
Vermindering, inkorting f. (b. v. van een legaat, z. PIED (blz. 1401, kol. 2, van onderen). - [Arith.,
als het grooter is, dan de wet toelaat). — [Log.] Algèb., Géom.] Herleiden enz. (vgl. REDUCTION).
R- b l'impossible, b 1'absurde, terugvoering op het R- des espèces de monnaie, de dis%rentes mesuonmogelijke, op het ongerijmde, bewijs n. der on- res, muntsoorten, verschillende maten herleiden, in
mogel2jkheid,, der ongerijmdheid van het tegendeel. andere overbrengen. R- une fraction, des fractions,
— [Mar.] R- des routes, koppeling f. der koersen. eene breuk herleiden (verkleinen), breuken herleiQuartier, Carré de r-, z. QUARTIER, CARRÉ. — den, tot denzelfden noemer brengen. R- une li gu[Mus.] Het overbrengen uit eens vreemde toonsoort re, eens figuur herleiden. — [Chim.] R- un oxyde
in eene meer bekende; ook: de diatonische afdaling au mogen de la pile voltaïque, een oxyde gloor
tot op den grondtoon. — [ Pharm.] R- d'une dé- middel van de Voltasche kolom herleiden, het daarin
coction a la moitié, inkoking, a fdampinq van een vervatte metaal afscheiden. — R- lacier, het staal
afkooksel tot op de helft. La r- d'un liquide par tot den metaalstaat, tot ijzer herleiden, terugbrenévaporation, de vermindering, verdigting van een gen. R- des métaux en chaux, metalen in kalken
veranderen. — (Clair.] R- une luxation, une hervocht door uitdamping.
Die, eene ontwrichting, eene breuk zetten, weder
Wduire, V. C. Terugbrengen, beperken, ver
verkleinen, verlagen, beperken, inkorten,-minder, inbrengen. — SE RÉDUIRE, V. pr. Verminderd, bebesnoeijen, r e d u c é r e n. R- le nombre de ses perkt, bedwongen, herleid, g e r e d u c e e r d enz.
domestiques, het getal zijner bedienden verminde- worden. — Zich bepalen of beperken, zich vergeren. R- sa depense, zone uitgaven beperken, zijne noegen; neérkomen, uitloopent I1 se réduisait à la
vertering besnoeijen, inkrimpen. R- ses préten- moitié de ce qui lui était du, h2,á vergenoegde zich,
nam het voor lief met de helft van 't geen men
tions, zijne aanspraken beperken, van zijne aan
wat laten vallen. R- les pro--sprakenofich hem schuldig was. Toute cette leitre se reduit a
fits de qn., iemands voordeelen of winsten besnoei - demander que..., deze gansche brief komt neêr,
jen_ inkorten. R- le prix des marchandises, den loopt uit op het verzoek... (fain.), Tous ses disprijs der waren verlagen, afzetten. R- les rentes cours, ces projets se sont réduits a rien, at zijne
d'un cinquième, de renten een vijfde verlagen. R- redenéringen, at zone plannen zijn op niets uitgeun legs, une donation, een legaat, eene schenking loopen. — Toutes ses richesses se réduisent is une
-

REDUIT

REFENDRE.

croix , al zijne rijkdommen bepalen zich tot, bestaan

enkel in een kruis. — Zich zelven brengen (tot een'
slechter' toestand): Il s'est réduit b la misère, au
désespoir, hij heeft zich zelven tot ellende, tot
wanhoop gebragt. — Veranderen, verteren, ver
Le bols se réduit en cendre, het hout ver--gan:
teert, vergaat tot, verandert in aseb. — Réduit,
e, adj. (en part. passé van réduire): Depense r-e,
verminderde, beperkte uitgave of vertering f. Dimensions r-es, verkleinde, herleide afmetingen f.
pl. — Un homme r- au silence, au désespoi r, een
tot zw jgen, tot wanhoop gebragt man. Un pauvre
réduit a demander I'aumone, een arme, genood zaakt om eene aalmoes te vragen. Pays r- en province, tot een wingewest of provincie gebragt, gemaakt land. — Vous êtes trop r-, gij moet u te
zeer behelpen; gij woont te bekrompen
REDIJIT , m.
Afgezonderde plaats f., eenzaam hoekje, rustplaatsje;
kabinetje, afgeschoten vertrek n. in eene kamer. Je
me suis fait unr- agréable, ik heb voor mij zelven een lief verblijfje, een aangenaam rustplaatsje
aangelegd. -- Près de la salle est un petit r-, bi
de zaal is een klein kabinetje. — [Fort.] Klein
vestingwerk binnen een rlrooter, se duit n. Quand
la demi -lune était emportée, ils so retirèrent dans
to r-, toen het ravelijn was ingenomen, trokken
zij zich in 't reduit terug.
.—

.Rédiiplicatif, ive, adj. [G ram.] Verrdubbe-

tend, herhalend, verdubbeling bewerkend, herha
aanduidend. La particule re est r-ive, de par--ling
tikel re duidt verdubbeling, herhaling aan. — REDUPLICATIF. in. [Gram .] Verdubbel- of herhalingswoord n.: Redire est le r- de dire. —Rédaplicatio ;i, f. [Gram.] Lettergreep- of lrtterverdubbeli.ng of - herhaling f., re d ups l i cd t i e f. —
[Log.] Herhaling in hetzelfde zindeel van een of
meer woorden, ter versterking van den nadruk. —
Réduplicativement, adv. Op verdubbelende
of herhalende wijze.
Réduve, f. Soort van weersluis f.
Réédifeation, f. Wederopbouwing f.: La rdu temple de Jérusalem, de wederop-, de herbouwing van den tempel van Jeruzalem. — R:éédifier, v. a. Weder opbouwven: On a réédifé 1'église,
men heeft de kerk weder opgebouwd. (absol.) P.de fond en comble, van den grond af, geheel en
at herbouwen.
Rééditer, v. n. [T^-pogr.] Op nieuw uitneven
(een boek) , eene nieuwe uitgave léveren. — ttééeliteur, m. Uitgever, oplegger eener tweede uit
Reedition, 1. Tweede, nieuwe uit -gave.—
een boek.
-gaven
Réel, le, adj. Wezenlijk, werkelijk, waardchtig, niet verdicht, niet figuurlijk, r e t e 1: Ce que
je nous dis, est r-, wat ik u zeg, is werkelijk zoo,
is waarachtig. L'aventure est r-le, het voorval is
wezenlijk, werkelijk gebeurd. — [Jus.] Droit r-,
Zakelijk rept, zaakregt n. (in tegenstelling met
droit personel). Action i' -le, zakelijke regtsvordering f. (die onroerend goed betreft). Saisie r-le,
beslag n. op have en goederen. Ofires r -les, aan
klinkende munt. -- [Arre. coot.] Tail--biedng
les r -les, grondlasten m. pl. — ^ Je suis ,homme
r-, ik ben een man van mijn. woord. — REEL, m.
Het wezenlijke, werkelijke, ware, re t I e: II y a
du r- dans cette fiction, er is iets waars in dit
verdichtsel.
Réélection, f. Herkiezing f. — Rééligible,

adj. Herkiesbaar. — Rééiire, v. a. Herkiezen.
R,éellement, adv. In wezenlijkheid of werkelijkheid, waarlijk, inderdaad: Des clioses qui existent r-, werkelijk bestaande dingen n. pl. — (fain.)
Ce Conte est r- plaisant, die vertelling is waar
grappig. — [Jus.] Saisir r-, beslag op on--achtig
roerend goed leggen.
Réélii, e, adj. (en part. passé van rééllre):
Député réélu, op nieuw verkozen, herkozen a fgevaardigde.
Réémigration, f. Herhaalde uitwijking (uit
het land).—Rééinigrer,v.a. Op nieuw uitwijken.
R.éeinployer, v. a. Op nieuw gebruiken.
Réengendrer, v. a. Op nieuw telen of voort
Weleer ook gebruikt voor RECOrcCILIER.-breng.—
Réensenieneernent, m. Herhaalde bezaailing.
— Réensemencer, v. a. Op nieuw bezaaijen.
Re,er, V. n. Schreeuwen (van het bronstig hert).
Réexaniiner, v. a. Op nieuw onderzoeken

of

nazien.
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Réexpédier, v. a. Op nieuw verzenden.
Réexportation, f. Wederuitvoer, herhaalde
uitvoer m. (van waren). — Réexporter, v. a.
Weder uitvoeren.
Réexposer, v. a. Op nieuw ten toon stellen,
andermaal op de tentoonstelling brengen. — Réexposition, f. Herhaalde tentoonstelling f.

lféfàcher, v. a. Weder boos maken. — SE
REF/iCHER , v. pr. Op nieuw boos worden.
RéfaSon, m. Nieuw fatsoen n. — Réfa^on-

v. a. Een nieuw fatsoen eleven.
Réfaction, f. [Corn.] Korting van betaling op
beschadigde of niet aan 't monster voldoende waren, r e f a c t i e f. — [Douan. ] Aftrek m.. van tol
op nat geworden waren, voor welke bij 't gewigt
betaald wordt.
Refa;otter, v. a. (woord van Klad. de Sévigné) (burl.) K7 eder oplappen of herstellen (b. v.
ner,

zijn fortuin) .
S Refaillir, V. U. Op nieuw feilen.
Refaire, V. a. Herdoen, heemaken, Overdoen,

Overmaken; herstellen, vermaken, verhelpen; -- op
nieuw beginnen. IR- un voy age, one promenade,
eerre reis, eene wandeling nog eens doen. R- un
discours, eene redevoering nogmaals maken. — Rune inuraille, un habit, eenes muur, een kleed
herstellen. (absol.) Il IT a tou ours á r- à vette
machine-lei, er is altijd aan ^ ie machine iets te
vermaken, te verhelpen. — Si c'était a refaire, je
m'y prendrais autrement, indiende zaak op nieuw
begonnen moest worden, zou ik 't anders aanleggen. (fain.) On na jamais tini avec cel homme,
Cost toujours à r-, men heeft reet dien man nooit
gedaan, men kan altijd weer van voren af beginnen. -- [Jeu] Overgeven, nog eens geven of uit
deelen (de kaarten). — [Cuis.] R- de la viande.
vleeseb wat laten opkomen, opzwellen. R- une vo laille sur le gril, een' vogel op den rooster opbraden. — Nieuwe kracht geven, weder versterken,
weder in goeden slaat brengen: Rien trest capable
de r- un malade commie le lion air, niets versterkt een' zieke sneer dan de zuivere lucht. -- [Mii.]
R- des troupes, troepen weder op hun verhaal laten korren; ook troepen op nieuw organiséren. —
SE REFAILE, v. pr. Vermaakt, herdaan, overgedaan worden. — Weir tot kracht, op zijn verhaal
komen, weder krachten krijgen, weder bekomen:
Ii commence a se r-, hij begint weer op zijn ver
te komen. -- REFAIRE, in., z. REFERRISSAGE.-hal
— Refaisable, adj. (pr. fai —fe) Herdoenbaar,
hermaakbaar, herstelbaar. —_ Refaisage , m.
(pr. fai -,fe) [Taan.] Het inleggen der huiden in
de tweede runI uip of tweede looi. -- Refait, e,
adj. (en part. passé van refaire): Ouvrage r-, overgemaakt, hersteld, verholpen werk n. — (absol. et
pop.) Il a did r-, aten heeft hem beet gehad, bedrogen. — Ctseval r-, opgelapt paard n. (dat zich
gunstiger voordoet, dan 't werkelijk is). — Pais
r-, z. BOLS. Cordage r-, z. CORDAGE. — REFAIT, m.

[Jeu] Spel, dat overgespeeld moet worden, nieuw
spel n. — [Vener.j Nieuw gewei n. (van herten).
Refaucher, v. a. Ondermaal maaijen, nog eens
afmaai, en.

Réfection, f. herstelling (der uitgeputte krach
verkwikking,, lafenis f. -- Maaltijd m. inz.-ten);
in kloosters. — Aanzienlijke herstelling f., gedeeltelijke herbouw nl. (inz. in jurist. zin). — Réfectionner, v. a. Eten, den maaltijd houden. —
Réfectoire, m. Eetzaal, eetkamer f. (in kloosters, godshuizen, collegien), r e f e c t ó r i u m n. —
A 1'heure du r-, op etenstod. -- Réfector•ial, e,
adj. liet refectorium betre//end. (Plug. m. réfectoriaux.) — Réfectorier, m., -iére, f. Hjj of
zij, die met de zorg voor 't refectorium is belast,
tafelverzorger m., -verzorgster f.
Refend, in. [Arch.] : Mur de r-, scheidsmuur,
binnenenuur m. Mur à r-s, muur, waarvan de
staande voegen geboden zijn. — [Constr.] Bois de
r-, gezaagd hout; gekloofd, gespleten hout n. Pierre
le r-, hoek-, bindsteen in. — Strook f. hout, van
Gene te breede plank afgenomen. — Refenderet
9f Refendret, m. [Tech.] Ktoofwiq f. (der lei►verkers). — Refendoir, rn. [Tech.] Bui gij.zer n.
les kaardenmakers. — Refendre, v. a. Op nieuw
;pljten. — [Tech.] Zagen, kloven. — Leisteenen,
,traatkeijen splijten. — Gloeiend ijzer overlangs
/oorhakken. —De kaardtanden even ver van malkznder buigen. — De holten van lastwerk uitrui-
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men of schoonmaken (bij vercjuldei ․ ). Scie a i' -,
schulpzaag f. — [Arie. prat.] Eene nieuwe verdeeling maken. -- REFENDRE, nl., Z. REFERRISSAGE.
,éféré, n i. [Jur. j Onverwijlde en onvervankelijke a fdoeninrl of voorzienivg f. -- Perslag, berigt,
rapport, réjére n. --i- léférenee, f.[Chern.
cie ier] Persoon in., aan wimp hij, die action of
aandeelen in eene spoorwecgmaotschappry verlangt,
de directie verwast om inlichting wegens z ijne soliditeit te krijgen: "foute ilenrande d actions non acconipagQsée de r-s sufilsantes sera rejetée, elke
aanvraag ons actiën, die netvan voldoende verw; zinge n vergezeld gaat,, zal tee zijde gelend worden.
— RéYérendaire, m. [Jur.] Berigtlgever, verslagdoener, voordragtvoerder, voordrager witden inkoud der a eten, enz., r e fe ie n d a eis nl. Le grand
r- de la Charrrhre deb pairs, de groot - referendaris
van de kanter der parrs. --Ook ads adj.: Conseiller i't in cour des cornples, referent bid de rekenkainer.
-- [Prat. j 'Tiers r-, kosten_scfratter, derde Versoor,
die de kosten taxeer[ of sc-at. -- R.éferendan at, III. Awbt m., waardigheid f. van re /erendaris — Uéférer, v. a.. Beti ek el-jjk maken, toe
brenger of betrekken; -- toeschrijven: A quoi référez-n ous cel. article ? waartoe bren ^t t;g (lit punt,
dit artikel,' -- R- tout a son, i ienfaiteur, alles cyan
zijnen weldoener toeschr' jven. -- 3t- le choix a eiti.,
ieina. sd, de keus laten. - [ Prat. ] Le sernient
lui await éte d6iéie, mais it 1e réféi•a a; sa partie,
cie eed waas van heemei gevorderd, /naar Irij schoof'
,

-

,

he-,ti ors ti/ne tt.geIi,pa1,,1. — REFtflEIL, V. it. [Prat.]
Bezigt, vei'slatg (loet of geven, toot'draf efl Ii eet
aE did réicré au rai, daarover is bei , igt gedaan aan
(feetZ. `!nL . `"" SE 13EFEREI1. C pt. Betrek11elfijk

zijn, uetr'eit .-ing hebben: Cei article se réfère au
precedent, dat artikel heeft &strekking oji het voor
zich gedragen, zich be--gande.ti1ou,
roepen: Je me i'él,ère za ce qu'il a dit, ik beroep
1/tij op '1 geen hij ge ?ef1ci, heeft. .1e me iéfère 11 rrra
del'nière lettce, 'ilz /rotrit eitij nar, ik verfwijs u naar'
it-lijn lrt(itste schrijven.
tefern ier, V. git. (teder sluiten of toerhaken.
--- SE REFERMER, 2). pr. 11'eder fleslr:ten, worden,

weder rlit kaan, weder toevallen.
R eferrer, V. a. Oh nieuw beslaan ;een paai f).
Referrirsa e, in. [Agric. j Derde oerwerking
van den aki^er. (Plea zegt ook REFAIRE en REIS ENDRE.
iteféter, v. a. Op nieuw vieren. -- R.- en saint,
hel feest van eery' heilige (dat afgeschaft was) weder' viert.

1{iFFLEXIO1N.
echo werpt de stern weder terug. La 1mw réfléchit
la luIYlière du soleil, de titaan kaatst het licht der
zon terug. -- REFLECHIR, V. n. Terugstuiten, tee u.-gstralera, afstralen, weêrkaotsen: La Pierre qui
a i•éfléchi de la mural/Ic, de steen, affe van dew

muur is teruggespronc;era. Les ra-vons du soleil qui
reildehissent d'un miroir, tie zonnestralen, die vair
eencm spiegel terugkaalsen. -- La bonte réflechit
sur i ous, de schande valt op it terug. — SE REFLÉCQIIR , V. n. 'L'er uggekaatst woeden, terug/watsea: Son image se réfléchissant ereris 1'eau, zijn
(haard beeld weerspiegclde. in 't water. --- [Gram.]
L'action du verhe se réfléchit quelquefois sur le
sujet de handeling van 't weritwoord slaat somtilt/s: oh, het onder°we'i•p terug.
i;EFLECIIR, V. n. Nadenken, ove) wégen, overdénken, oveiléggen, overpeinzen: Veuillez 7'- sur vette
affaire, gelief eens over deze zaak na te denken,
ze te overweden. I1 lie re/lie/chit jamais, it fait tout.
sans r-, h- overleot nooit, hij doet alles zonder na
te den//en. iNousdevonspreraiieremernt.t'- scrce que
1/ous allons faire , uwg moeten over ietr;eeu wij
gaan doen eerst nadenken.
fl elléehir, v. a. Op nieuw buigen. -- (fig.)
l 'eder toegeven, zich weder laten bewegen: Si j'ai
Erelei cetie fois, jee re refléchirai plus dore'navant,
heb i1 1flit cl toegegeven, t zat vori:°tar. n neet
,

;

,

w(de r toegeven.
ll élléehissant, e, arfj. Te "urgkaatsenol, tei ugererpe'nci: Surface i' -e., lei°ru-gkaat end vl(k u.—iVtt-

denl en fl. pci zzend: l'ristesse r-e, peinzende tre'ur igheid 1. '— Re'tiéelhis emenit. ni Ter2ugkaatsi/hg f. (valt t Belie, vein 't geluid). -- i- efffléchiseiIr, rn., -ease, f. I" °'leraket' n1., rtnrlenkst I.
Sornt' jcls ook: SChrU' eer van een boe/ /c 010/ tit. ! de'ri,cingei o/bepeinzi.iebe^r. -- é $eeteuv, lu/f. ier.
[I'hys._I Terugkaa.tsencl, het verrnorjerl hebbend out
liet licht of t geluid terug' te werpen: Mi noi r

r-, of als subst. REIS L.ECTEUR, In. Spiegel-teleskoop ei.,
een seinegel- werkiuig, om gergevew. nacldseinen (I10-

del jk tie maken. --

Rélleetil, ive,

ad j. Uit nti-

elenken ,jeboren.: fiks r-ive.
Bullet, in.1Vee; , sch)jn m., afstraling vai, 't licht
of de kleur eens lillchaarns op eer/ rune /er.— [Paint.]

Les c-s de ce tafeleau sont brei) enten thus , de

w e? , sc;r %nel: veear, deze . ch-iliierj zijn f Ol taary1ebragt. — R- de ie au, Welt sch)n, wei rspier;eli'rr,r van
't voter. --- (fig.) Sir réputatiou est UI) r- tie 1a.
gloire rle son pore, z(jne verinar_!rdheitt is cell aJ'-

sch'y'nsel van zijns vaders roem. -- lefléter, V. a.

Ajstralerr, een' wefrsch-ijn geven: Ce corps redde
sa eouleru' sur les objets voisins, dit lkchaarrr
maakt
door .zijne /.leur een' weirschrjn op de -iiabuREFEUILLER , V. pr. Weder bladeren kragen.
Refeuilteter, e. a. Nog eens doorbladeren. — r ige voorwerpen. --- Ook als v. n.: Co / ps qui reRefeicillitre, f. [Tech.] liet r,iahre.lt va.n dubbele flète,wweerschilirend ligchaam n.—SE REFLETER, v.pr•.
A/'stialen: Loo coulerir qui se reliète, eene weerblinden.
hefslier, v. a. Op ïzie/rw inslaan; insteken: Ii- schijt/ende kleu r . -'-. (fig.) Sze gloire se relibte sen
une cheville dans sore trou, een' houten nagel of toute sa familie, zijn roem straalt af, werpt een'
pin in zijn gat slaan. — ;Mac.] De voegen vaar wefrscliijn oh zijne gunsctae aiuilie. — i let pail.
passé is oolz adl.: Luimore reflétéc, te'r°ugge2i'oieen' muite wederoen bestrijken, toestr2jke,a.
Ilefi;er, V. a. h'e'ler doei, stollen. -- SE h EFt- pen licht il.
Reflemiret, rat. [Coin.) Tweede soort van f jne
OER, V. pr. [Ieder slolle z, clik worden.
Refiitr,
er, V. a. Op a/crew flltr eren of' doorzijgen. spaansclie wol 1. --- fetienarir, v. a. loeder bloei.e n, m. [Coot.] l}nste sJraanschc wol f.; jell, herbloc [jen. Cat arbre refleurit, deze boorra
bloeit weder. -- (fig.) Les beaux arts coininencerit
cla.ar uit vervaardigde staf t.
Reflxer, V. a. Op meant vaststellen of bepalen. a r-, de schoone kunstei- begin/ten weder te bloei Iteflaniber, V. a. [Tech.] No eens zengen of j en. La haix fait r- tout, de vrede doet alit-'s weder
clear de vlam balrit. --- (weleer) Schitteren (br v. herbloeijen. -- Relleurissemn, ent, m. liet weder blo^bijen.
vair edelgesteenten).
éilexe, eiij. [Pli s.] Door tera,gstratinci: 'iieflat.ter, v. a. OEi nieoow vile[ien.
ll éfléchi, e, adj. (en part. passé van réfléchir): Sian F-, het zien door terugstral'in-g. -- Réflexibilité, f. [Ply's.] J erfnoden ei . van teragstralingg,
Image r-, te'ru-+;geleaatst beeld n. Voix i'-e, terug
Crime 1'-, Action r-e,-gekatsrn,choI.— eigenschap t. van de stralen out af te kaatsen. —
overlegde, cloordacl,te, overpeinsde daad, misdaad f. Réflexible, ac/i. [Bol.j Geschikt oen teruggeUn homy me aussi r- qu'ambitieux, een zoo naden kaatst te worden: Rayons r-s. -- féflexif, ive.
als eerzuchtig trtan.—[Gram]-kendofvlbra ar-lj. Tot (Ie te., °'ugstroliing behoorend. — h'aden.kend,
vJeerlie .r-. terurlwrwer°l^en=l, ' e f l e, ei e f werkwoord n. overlei,} Asrad. -- fléflexillvre, at/f. [Bot.] Met
Verte •- essential, noodwend-iq, eigenlijk re/lexief naar btiitcn omgebogen bloemkroon f.
J:éflexion, f. [Lipt., Ph'es.] Terrugstrnl'ing, tewerkwoord. ATerne r- accidentel, toevallig reflexlef
we'o'I woord. -- ()ok alssubst.: Les r-s, de ref ex/eve -rugkantsinrl f. La r- des rayons, cie ia chaleur,
werkwoorden. -- [Bot.? :Feuilles r-es, buitenwaarts de la voix, de terugkaats'i'ng van de stralen, van
omgebogen bladeren n. pl. (in tellenstellinrl met in- de u'arinte. van de steen. An g le de r-, te -rugstralings/roek, hoek van tertcrkaatsing (dien een terug
tiéchi).
lichtstraat maakt -met het afkaatsend vlak.-gekatsi
Itéfléchir, v. a. Terugkaatsen, terugwerpen,
inz. lichtstralen. Le miroir réfléchit in lumiere, plan de r-, en die gelijk is aan den, invalshoek, angle
i'image des objets, les ra^ons du soleil, de spiegel incident), re f1 é cc i e -hoek ni. — Instruments iI r-,
kaatst het licht, het beeld van de voorwerpen, de reflexie- of .cpiegeiwe'rktuci.qen n. pl. Cercle de r-.
stralen der zon terug. L'éclro réfléchit in voix, de refle.cxie- cirkel m., Z. CERCI.E. _ (fig.) Terugwe,a-

Refeteiller, v. a. [Tech.] Dubbele blinden voor

een venster enz. nurken. — REFEUIILLER, V. a., SE

..

-

-

-
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REFOURBIR

-

REFUIR.

aanzetter (voor liet scheepsgeschut, als de stukpoor- ;part. passé van se refrogner of se renfrogner):
(politoeren. i Visage r -, Mine r-e, stuursch, norsch, zuur geten digt zijn).
Refourhir, V. a. Oppoetsen, op nieuw poetsen, zigt n. — Als subst. (fain.) C'est on r-, une r-e,
't is een zuurmuil. — Refrognement of R.enRef'ournir, V. a. Op nieuw voorzien.
Réfractaire, m. Wederspannig, ongehoor- frognenient, m. Het zuurzien, hoofdfronsen:
wederspanLe r- de son visage marque qu'il nest pas de
lol,
ordees
du
roi,
la
zaam: R- aux
nig tegen de bevelen des konings, tegen de wet. — bonne humeur zin stuursch, gefronst gezigt loont
Pretre r-. weêrspannig priester in. (die tijdens de aan, dat hij in Beene goede luim is. — Refrogner (se) of Renfrogner (se), V. pr. Rimiste fransche revolutie den eed op de constitutie
weigerde). — [Chun.] Métal r-, zwaarvloeibaar, pels in zijn gelaat trekken, stuursch, zuur, onmoeieljk te smelten metaal n. Pierre r-, vuurbe- vriendelijk zien, het voorhoofd fronsen, een stuursch,
stendige steen m. (die niet verkalkbaar, niet ver- norsch gelaat zetten: Pourquoi nous r-, Pourquoi
glaasbaar is). — REFIIACTAIRE, M. Wecrspanne- nous refrognez-vous, quand je nous dis de venir
ling, verzetteling, ongehoorzame m., inz. tegen de ici ? waarom ziet gij stuursch, wanneer ik u zeg
hier te komen
verplirlte krijgsdienst.
Refroid, m . [Tann .] : Mettre les cuirs au r-,
Réfractei•, v. a. [Pliys.] Breken, straalbreking bewerken, de lichtstralen van rigting doen de (gebroeide) huiden ter afkoeling op staken han
Refroidir, v. a. Afkoelen, bekoelen, ver -gen.—
veranderen: Le prisme réfracte diversement les
koud maken: La pluie a refroidi Fair, de-koeln,
rayons de diverser couleurs, het prisma breekt de
verschillend gekleurde stralen op verschillende wijze. regen heeft de lucht afgekoeld. Le vent ma refroi— SE RÉFRACTER, V. pr. Gebroken worden, zich di , de wind heeft mij koud gemaakt. — (fig.) Les
breken. — Het part. passé is ook adj.: Rayon ré- obstacles ont refroidi son zele, de hindernissen
fracté, gebroken, gebogen straal m.—Réfi•aetif, hebben zijn' ijver bekoeld. — REFROIDIR, v. n.
ive, adj. Straalbrekend, straalbreking bewerkend. Koud worden, verkoelen: Laisser r- la soupe, de
— Réfraction, f. Straalbreking, breking van soep laten koud worden. Prenez votre café, it (se)
het licht, veranderde riot ing of ombuiging van een' refroidira, drink uwe ko[j, anders wordt zij koud.
lichtstraal , wanneer hij uit eene doorschijvende — (fig.) I1 faut laisser r- sa colère, men moet
zijne gr aanschap late n bedaren . — SE IIEF ROIDIR,
middenstof schuin overgaat in eene andere midden
eerste in digtheid verschilt, r e--stof,diem C. pr. Koud worden: Lair s'est refroidi, de lucht
f r á c t i e f. R- astronomique, dampheffing f. — is afgekoeld, koud geworden. Elle s'est refroidi les
[Com.] Herstelling eener fout in eerie rekening pieds, hare voeten zijn koud geworden. -- (fig.)
door afkorting of b2^voeging: Ces 40 francs soot Leur amitié se refi'oidit de jour en jour, hunne
de trop sur mon memoire, je vous en ferai r-, vriendschap verflaauwt, verkoelt dagelijks. — liet
die tO francs staan tr veel op mijne rekening, ik zal part. passé is ook adj.: Mets, Plat r-, koud geworer u Zoor afschrijven, voor creditéren.— R.éfrac- den spijs f., schotel in. --- Amour r-, bekoelde, verflaauwde liefde f. -- Refroidis, m., z. v. a.
toire, adj. Tot de straalbreking behoorend.
Refrain, m. Keerregel m., keerregels m. pl., REFROISSIS. — Refroidissant, e, adj. Afkoelend, verkoelend, koudmakend. — Refroidisseieder
couplet
van
heerwoorden n. pl. , die aan 't einde
van een lied, ballade, enz. herhaald worden, slotrjjrn, mnent, m. Het koudworden; verkoeling, afkoeling f.
keerrijm, r e fe r e i n, re f r e i n n. Le r- de vette Le r- de fair, de verkoeling der lucht. La r- de
chanson est agréalile, dat lied heeft een aange- la chaleur naturelle, de afneming, vermindering
naam referein. — (fig. et fam.) Onderwerp, waarop der natuurlijke warmte. — (fig.) Le r- des passions,
men telkens terugkomt, het oude liedje, de oude de bekoeling der hartstorten. Le r- de 1'alnitlé, de
deun: Avec lui, eest toujours le rnème r-, 't is l'amour, de bekoeling, verlaauwing der vriend
liefde. — [Med.j Ongesteldheid f. door-schap,der
met heen altijd de oude deun, altijd koekoek één
zang. Son r-, c'est toujours de Paraent, geld is plotseliorcle bekoeling na verhitting. — [Vétér.]
altijd zijn laatste woord. -- [Man.] Het terugloo- Ligte verkoudheid f. (der° paarden). — Refroidispen der zeeën of baren , die tegen de rotsen bre- soil., in. [Econ., 'Pech.] Koelbak, verkoelingstoestel ni.
ken, branding f.
Refroisser, v. a. [Agric.] Braakland bebouRefranchir, v. a. Op nieuw Overspringen.—
SE REFRANCHIR , C. pr. [Mar.] Le vaisseau se re- wen. -- Refroissis, ni. [Agric.] Bebouwing f.
franchit, het schip raakt zijn ingekregen water we- van braakland.
Refrotter, v. a. Herwrijven, óverwrijven.
der kwijt, het water mindert, de pompen winnen.
Refuge, m. Toevlugtsoord n. , wijkplaats ,
S Réfr anger, V . U. [Phys.] Door straalbreking terugwerpen. — Réfrangibilité, f. Breek schuilplaats; toevlugt f. Sa maison est le r- de
lichtstralen. -- Réfrangible, adj.-barheid tous les malheureux, zin huis is het toevlugtsoord
Voor straalbreking geschikt, breekbaar: Les divers voor alle ongelukkigen. Chercher un r-, eene schuil
zoeken. I.es Israélites avaient des viltes de-plats
rayons du spectre ne sopt pas r-s au inême degré, de verschillende stralen van 't kleuren-spec- r-, de Isroelieten hadden vrijsteden. — Maison de
verplegingshuis,
armenhuis; (somtijds ook) ver
r-,
trum of prisma-beeld zijn niet evenzeer breekboar.
voor ligtzinnige vrouwen. — (fig.) Vous-béterhuis
Refrappernent, m. Oorstempeling f. (der munten). — Refrapper, v. a. et n. Op nieuw slaan; èíes mon seul r-, gij zijt mine eenige toevlugt.
nog eens kloppen of aankloppen. — Hermunten, Dieu est rotre seul r-. God alleen is onze toevlugt.
Les lois soot to r- du faible, de wetten zijn de
omstempelen.
Refrayer, v. a. [Tech.] Glad strijken, glad toevlugt, hulp, steun der armen. -- (fig.) Uitvlugt,
verschooning f. Quel rnisérable r- quo ce prétexte !
wrijven (het aardewerk, eer 't gebakken wordt).
-1 Réfrénation, f. Beteugeling f.: La r- des welk eerie ellendige uitvlugt is dit voorwendsel! —
passions. — Réfréner, v. a. Beteugelen, bedwin- Réfugié, e, adj. (en part. passé van se réftlgier):
gen (alleen fig. gebruikt): R- ses passions, zijne Insecte r- dans le sein dune fleur, in 't binnenst
driften beteugelen. Il faut appr endr e it r- sa lan- eener bloem verscholen insect n. — [Litt.] Style r-,
gue, men moet zijne tong leerera beteugelen, in stijl m. der (uit Frankrijk) uitgeweken protestantsche schrijvers . -- RÉFUGIE , rn., -E-, f. Vlugteling,
toom houden.
Réfrigérant, e, adj. [Chico., Méd. ] Koud uitgewekene m. en f., inz. vlugteling ter wille van
makend, afkoelend, verkoelend, verfrisschend: Re- 't geloof: — [El. de Prance] Les r-s, de fransche
protestanten, die na de opheffing van 't edict van
tnèdes, Moyens r -s, of als subst. RÉFIUGÉRANTS, M.
Nantes in andere landen de wijk namen. — .Rép1. Verkoelende middelen , koelmiddelen n. pl.
fugier (se), v. pr. Vlugten, uitwijken, de wik
EEFRIGÉRANT, m. [Cbim.] Koelvat n. — R:éfrigér atif, ive, adj., RÉFRIGÉRATIF, m., z. v. a. nemen, eene schuilplaats zoeken, de toevlugt zoeken
of nemen: Se r- chez (of auprès d') un prince,
REFRIGERANT, RAFRAiCHISSANT. — Refrigéradans une wille éloignée, bi een' vorst, in eene af
tion, f. Afkoeling f. (REFROIDISSEMENT).
gelegen stad de wijk nemen. I1 ne salt ou se r-, hij
Réfringent, e, adj. [Phys.] Straalbrekend, gelegen
straalbuigend, eene straalbreking veroorzakend: Mi- weet niet waar of bij wizen hij zijne toevlugt zal
lieu r-, straalbrekende middenstof f — RÉFRIN - zoeken. -- (fig.) Se r- dans des équivoques, zich
GENT, M. Straalbrekend ligchaam n., straalbreker in. achter dubbelzinnigheden verschuilen, zijne toevlugt
Refrire, v a. [Cuis.] Nog eens bakken, op- tot dubbelzinnigheden nemen. L'homme vertueux
bakken. (kappen. se réfugie dans sa conscience, de deugdzame man
Refriser, v. a. Weder opkrullen, op nieuw verschanst zich achter, dekt zich met zin geweten.
—

-
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Refrogné, e, of Renfrogné, e, adj. (en

Lefui, m. [Chas.] Schuilhoek m. — Ref uir,

REFUITE
V. n. [Chas.] Voor de jagers uit vlugten; terug
weg terugloo--vlugten,a dflgien
pen (van liet hert en ander wild). — Weleer ook
als v. a. en V. pr. gebruikt voor: Op nieuw vlug jen. — Refuite, f. [Chas.] Schuilhoek m. (van
't wild). — List f.: Un cerf qui use de r-s, een
(gejaagd) hert, clot listen in 't werk stelt. — (fig.)
I1 élude le jugement du procès par des r-s contlnuelles, hij ontwillet de uitspraak van het regtsgeding door gedurige uitvlugten. — [Tech.] Overschot n. in diepte van een boorgat op de lengte van
den intedrjven bout of pin, ongevuld gedeelte onder een' blinden bout: Cette cheville a de la r-, die
bout is niet aan, ei' is lucht onder dien bout.
t Refulgent, e, adj., z. V. a. ERILLAN'T, RESPLENDISSANT.

Refers, m. Weigering, niet-aannemin ', ontzeg
weigerend antwoord n. A votre r- je me-ginf.,
suis adressé b un autre, op uwe weigering heb ik
mij tot een ander gewend. II n'oubliera pas ce r-,
hij zal dit weigerend antwoord niet vergeten. —
(fain.) Cela nest pas de r-, dat kan men niet weiperen, dat laat zich niet afslaan. Faire qe. au rde qn., iets doen, wat een ander niet heeft willen
doen. Ce nest pas le mon r-, dit staat niet in
mijne keus, ik ben daar geen meester van. — Het
door een ander geweigerde: ,Ie ne vieux pas du rdun autre, ik wil niet hebben, wat een ander geweigerd, afgeslagen heeft. — [Chas.] Un cart de
F-, een driejarig hert n. — [ Hj`draul. j Enfoncer on
pieu jusqu'au r- du mouton, jusqu'h r-, eenen
paal tot c'p den stuit inhei, en, hens zoo diep in/heien, dat hij niet dieper kan. Ce pieu ast au r-,
die paal is op den stuit, kan niet dieper. — Refnsalble, adj. Weigerbaar, wat zich laat weigeren of afslaan. — Refnsant, m. (woord van
Voltaire) Verwerper In. (namelijk van de butte
Unigenitus, z. dat woord): Les acceptants at les
refusants, de aannemende en de verwerpende bis
Refuser, v. a. Weigeren, afslaan,-schopen.—
afwijzen, ontzeggen, van de hand wijzen, niet aan
niet willen: Ne me refusez pas ce service,-nem,
cette grace, weiger mij deze dienst, deze gunst
niet. II ne peut reen r- a sas enfants, hg kan zijnen kinderen niets weigeren.. R- un emploi, een
ambt afslaan, van de hand wijzen. — Ook met een'
persoonsnaam tot régime: Na me refusez pas, geef
ml geen weigerend antwoord, sla het mi niet af,
Cette felle a refusé on bon panti, dit meisje heeft
Bene goede partij van de hand gewezen. R- une
1111e en manage, Bene dochter niet ten huwelijk
willen geven. — (fig.) Weigeren, niet geven, onthouden: La nature lui a refusé la beauté, de natuur heeft haar de schoonheid geweigerd, onthou
Je ne pus r- mon admiration is sa conduite,-den.
Ik kon niet anders dan zijn gedrag bewonderen. z.
ook PORTS. — R- de (elliptisch voor: R- l'avantage, le plaisir, l'occasion etc. de): R- d'aller chez
qn. -- [Mar.] Le vaisseau refuse de vicar, het
schip weigert te wenden, wil niet wenden. — R- à
(elliptisch voor: R- de doneer (t): II lui a refusé
à manger. — [Mil.] L'ennemi refusait sa droite,
cie vijand weigerde zijnen regtervleugel in 't vuur
te brengen. -- (absol.) R- net, tout net, ronduit,
kort en goed weigeren. Refusez poliment, weiger
met beleefdheid. — (Proc.), z. MUSER. — [Man.]
Ce cheval refuse, dat paard weigert (kon of wil
niet gehoorzamen). — [Mar.] Le vent refuse, of
refuse au vaisseau, de wind schraalt, loopt tegen.
— SE REFUSER, v. pr. Geweigerd worden: Ce cadeau ne se refuse pas, dat geschenk kan niet geweigerd worden, laat zich niet afslaan. Se r- qc.,
zich iets onthouden. Cat avare se refuse le nécessaire, deze gierigaard onthoudt zich het noodige.
Cast un homme qui ne sa refuse reen, 't i.e een
man, die geheel op zin gemak leeft, die zich niets
onthoudt. Se r- a qc., zich van iets onthouden,
geen aandeel nemen, zich aan eerie zaak onttrek
Ii ne se refuse b reen, hij onttrekt zich aan-ken.
geene zaak, hij neemt overal deel aan. — Na vous
refusez pas (t son amitié, onttrek u niet aan zijne
vriendschap. — Niel vergunnen of veroorloven, niet
gedoogen of toelaten: Le temps se refuse à celti,
de tijd, het weder laat dat niet toe. Ma fortune
se refuse la one si grande dépense,mi]nvermogen
gedoogt eene zoo groote vertering niet. — Het
part. passé is ook adj.: Grace r-e, geweigerde
gunst f. — Une qualité r-e aux femmes, eenti aan
-
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de vrouwen geweigerde, niet geschonken hoedanigheid f. — Être r- dune felle, door een meisje (wier
hand men vraagt) afgewezen worden, een blaauwtje, eene blaauwe scheen loopen. — Refitseur, m. Weigeraar m. — (Proc.) A bon demandeur, bon r-, wat beleefd gevraagd wordt, moet
ook beleefd geweigerd worden; ook: wie dikwijls
vraagt, loopt gevaar dikwijls weigeringen te kr2jgen, wie veel begeert, dien wordt veel geweigerd.
Ref asion, f. [Anc. prat.): Faire la r- des hépens, aan zone tegenpartij de hosten van een wegens verstek geveld vonnis vergoeden(vgt .REFONDER).
Réfutable, adj. Wederlegbaar. — Réfutateur, m. Wederlegger m. — Réfutation, I.
Wederlegging, r e f u t a t i e I. — (fig .) Sa conduite est la meilleure r- de cette calomnie, zijn
gedrag ie de beste wederlegging van dien laster. —
Réfntatoire, adj. Wederleggend, de wederlegging betreffend. — Réfnter, v. a. Wederleggen,
r e f u t é ren: R- one opinion, un auteur, on li
eene meening, eersen schrijver, een boek weder -vre-,
leggen. — Het part. passé is ook adj.: Argument,
Ecrit r-, wederlegd betoog, boek n. Calomnie r-e,
wederlegde laster m.
-1- Re ;agnabie, adj. Herwinbaar, herkrijgbaar; wetter bereikbaar. — Re a ;ner, v. a. Herwinnen, terugwinnen, wederwinnen (het verlorene);
herkrijgen, terugkrijgen, wederkrijgen, wederbekomen. R- son argent, zijn geld terugwinnen. —
(jig.) R- l'amftfé, les bonnes graces de qn., weder in iemands vriendschap, gunst komen. R- le
temps perdu, den verlorenen tijd inhalen. — Rqn_, iemand weder in zijn belang, op zijne zijde
krijgen. — [Mil.] R- on ouvrage a comes, one
demi-lune, een hoornwerk, een ravelijn heroveren.
R- du terrain, son terrain, veld winnen, terrein
heroveren, weder vooruit trekken. R- le dessus,
l'avantage, weder de overhand kragen. — [Mar.]
R- le dessus du vent, den wind, de loef weder
afwinnen, afsteken; (fig.) er weder bovenop komen,
zijne zaken herstellen. — Weder inhalen; weder
bereiken: R- un corps d'armée, een leger-korps
weder inhalen. R- le port, de haven weder bereiken, binnenloopen. I1 regagna sa maison à l'entrée
de la nuit, hij bereikte zijn huis weder bij 't vallen
van den nacht. — Il nous faliut r- (tien (taut pour
éviter un marais, wij moesten een' verren omweg maken, om een moeras-te ontwaken. — SE RE-

G AGNER, V. pr. Herwonnen, herkregen worden. —
Argent regagné, te-

Het part. ]iasse' is ook adj.:

ruggewonnen geld n.

Régagnon, m. [Agric.] Soort van grootkor

(uit het depart. der Opper-Alpen) -religtawf..

Regaillardir, v. a., z. v. a. RAGAILLARDIR.

Regain, m. [Agric.] Nagras, nahooi m., tweede
of derde snede f., etgroen n. — (fig.) Gezond uit
lijvigheid f.(inz. van vele vrouwen na ha--zigtn.e
ren kritischen tad). — TJn r- de vie, de jeunesse,
eene vernieuwing, wederopbloeijing der levenskrach
jeugd.
-ten,dr
Regaires, f. pl. Wereldlijk regtsgebied n. der
bisschoppen in liretagne.
Régal, m. Onthaal, gastmaal n.; gasterf, smul
I1 nous a fait un grand r-, h ij heeft ons-partijf.
een groot gastmaal gegeven. Des régals continuels,
gedurige gasterijen of smulpartijen. — (fig. et fam.)
Genoegen, vermaak n., vreugde; — lekkern, lievelingsspijs I. Cast un r- pour moi de vous voir,
't is mij een groot genoegen u te zien. — Ce mets lá est son r-, die spijs is zin lievelingskost. —
Halve kop kof j, klein glaasje brandewijn, dat men
ín een ko^jhuis of herberg gebruikt. — RégaJade, f. (fain.): Boire á la r-, wijze van drinken,
waarbij men, met achterover gebogen hoofd, den
drank in den mond giet, zonder dat het glas de
lippen raakt. — Faire one hunne r-, een goed,
helderbrandend vuur aanleggen (om pas aankomen
gasten te verwarmen). — Het onthalen, trakté--de
ren; — het onthaal, de traktátie f. — [Tech.]
Herstelling van de gebreken in de gewerkte kant.
-- Het effenen van een uitgegraven terrein, het
geregeld uitspreiden van de opgebragte aarde. -Régalant, e, adj. (('am. ou iron., doorgaans
met de ontkenning) Vermakelijk, pleizierig; Être
traité de la sorte, cela nest vertes pas r-, dus
behandeld te worden, dat is voorwaar niet pleizierig, niet prettig.
Regale, m. [Mus.] Snorwerk n. in een orgel,

-
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de zooge ?aa»ide nle'n$cheiisterrr. re a (1 11 n. [Am.
muS. j , z. CLAQUEBOIS; --- soort an di aaljbaar
E)rael n. — elÉGALE, f. [Anc. jur.] Kofrinklijk of

landsheerlijk rettt of voorregt, hoogheirlsreyt n.,
re,rldliën,, rei]ali(1 n. 1)1. Grandes r-s, , r°oote
regalia, het vet om wetten te yoven, oorlog te
verklaren of vrede te sluiten, enz.: Peïites r-s,
kleine regalia, realen olr de .vege)), op de zeeoevers,
op de verbeurdverklaringen ?:, enz. --- Torstclfijk
regqt D. oh de voordeelen van opeenstaande b ,isdorrimen, abdijen, enz., en ol) It begeven, fledurende dien
tjjd, vara (le daarvan afhanrjeode geestelijke bedieninren. .Etae pourvu on r-, cene- prove hr Eren. die
de koning door -Un hoorlheidsrert te ber,even heeft.
- [11 ceel. j R s de Saint-Pierre, hoogheidsrert
van Glen paus ola de landen der roomsche Kerk..[Host.] Soort van anemoon f.-- Weleer ook z. v. a.
REGAL, DIVERTISSEMENT. --- REGALE, ral j. f. (alleen

voorkomend in): [Cbim.j Eau r -, koningswater n.,
?Teleer° ook salpeter-zoutzever rleno-eind, een, men,qwater, chloor en oa?.der -.calr?eterzazr-r (zoo
ce
gqeheeten, orrddat de alch,irnisten, het héz•irplen ter op-

l

l oosing roe het (Jood, den k on i In p d?er metalen).

éga,ié, e, arlj. (en part. },art. passé van rekaier): Personrie r-e, onthaald, persoon in. - Terrain r-, geil/`fend terrein n.
Régalee. in. [H. n.j Harin fFf"fonin(j In., een
Ifrachtia zilverglanziuie viseb, dien men vaak aan.
't hoofd der haringzwermen aantreft [regalacu,e

g lesne, rendpesj.

ttégalement, m Effening, pelfjkinakink f. van.
glen ljrond, Z. V. a. RÉGAL ADE. - Gelijkmatige oer
eerex belasting over (le helastinrirc,i?uldifen.-delinqf.
[Jur.] Tere/fe,?inrl, !lel(ikrrmaki g f., inz. van de
ongelijke erfdeelen der gelijkelijk gcrcrltijden.
Régaler, v. a. Onthalen, een rastrrtaai neven,
traktéren, regaléren. R- ses amis, zijne
vrienden onthalen, hen te gast ontvangen. — í laolp•)
R- (of Trailer) (in. lr boucbe que veux-tu, z. BoU,

CIIl . -- (absot.) C'est mol qui rdgale; C'est ii lui

r-, ik trakteer, ik betaal de vertering; 't is zijne
beurt om te trazktéren. -- (bij uitbreidinc; en fain.)
11 nous rdgala d'un joli conic qu'il avail lu, hij
Onthaalde ons op. vermaakte ons met een aardhl ver
telsel, dat hij gelezen had. --- (iron.) On le régala ie
vindt coups de hiton, -men onthaalde, trakteerde
Trem op (nietig stokslagen. -- (sneleer) Beloonen,
vergelden, vergoeden: Je vous régalei ai de votre
travail. -- Sr JIJ(GALER, V V. Smullen, lekker eten
ren drinken: Se tien r- b on repas de noces, zich
(tan een bru,ilo ftsinaal te ,aced doen. --- elkander
beuatelinr;s onthalen of traktéren. —REGALER. V. a..
Gelijk of naar evenre(Iicrheid verdeelen (b. V. Bene
erfenis, enne belasting): I1 faut r- cet.te somme sur
Ia cornrriunautd, men moet deze som over de gerecente omslaan. -- F.- on terrain, eenco grond ge11k maken. -- R- les eenvlies, de asvla over het
land stroodjen vcóór de eerste omploerji.ng. — R- la
eire. het op de bleek liggende was met de vork uit
R- la cliaux, de kalk over de heiden ge -spreidn.
uitspreiden. — Ré aiecir, m. Uitsprei--hfjkrnatiq
der, gel(jkmaker m. (van den opgcbrarjten of uit-

gestoken eirond).

Ré ;alien, tie, adj : Droit r-, Z. v. a. R9GAu (f.) .— Fbi' r-, koninklijk leen is (dat van den

konio?cl afhing). [Cbim.j Acide r-. kor?.in&rswa-

Ier n., z. eau REGALE.

Réi. aiis. m. (Véner.] Plaats f. waar de ree-

bok qsewroet heeft.

Rk,, aliste, m. [Jul.) Il j, die door den kon(nq
tot een openstaand kerkelijk ambt was benoemd,
regalist m.

Regard, m. 11lik, aanblik, oogopslagl m., oog,
aanzien, cjezigt D. Deter, Lancer on r- des r-s, een'
blik, blikken slaan, werper. Promener ses r-s autour de soi. z jive blikken, oogen rondom zich slaan.
tl no daigna pas m'honorer d'un regard, hij ver?vaardi,c..de zich niet mij aan te zien. Au premier
r- je le connaissais, Wj 't eerste aanzien, op 't
eerste c;ezi!lt kende ik heen. Sontenir les r-s de son
juge. zijnen reciter stout in de oogzen zien. - (l)ok.)
Avoir on r- (van zwan4ere vrouwen, wier aan.dacht sterk door een of ander vreemd voormverp
.m'ordt geboeid en wier vrucht een teeken draait,
dat men aan die oorzaak toeschr°jjft), zich, verkijken, zich verzien. — ifig. en iron. in It meerv.)
Blik rn., aandacht, opmerkzaamheid f. Sa belle
conduitere taus les r-s, zijn schoon gedrag
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trekt, boeit aller aandacht. Un livre indigne des

r-S des connaisseurs, een boek, dat de aandacht der
kennis niet waard is. ---- [Astrol.] Overstand, tegen
ni. (van 2 sterren.), a s p ec t n.: R- sextile,-stand
ai'stand van G0 riracien. — [ 11 ydr.] Gerrret.selde ope-

ningl f. om 't on,lerzoeken oever waterleiding enz.
crernakkelij k te maken, k2jkaat n. — [Mar.] Toez?rjt, opzigt n.: Avoir le r- nun bàt }ment en construction, het toezigt over een schier in aanbouw
hebben. — [Peint. J Terlenhanc,er in., tegenstuk,
Portret n., dat zone sverlert;a aanziet. Prendre un
r-, een tegenportret schilderen. — EN REGARD, loc.
adv. Tegenover, inz. op de tegenovergestelde blad zjjde, daarnaast:

Traduction aver le teite en r-,

vertalrnci met desa tekst daarnaast. ---- [Deint.] Le
marl et la femme `e soot fait peindre en r-, de
mala en de vrouw hebben zich als elkadrs pendanten
of tel}enter-?.neer°s, elkander aa -ziende, laten portret teren - t A V, REGARD DE, lor. l rélr. Ten olrzi(jte,
ten aanzien van, niet betrekki n r, tot, in verg;eli king

raet: Etre Pauvre au r- de qn (par rapport ai, on
comparaison de, ii 1'ég ard rJe qn ). in vergelijking
-

niet iemand arm, zijn. -- -]-- Pour rsion r-, in malne
oorgen. -- 4 Regardmihle, adj. Bezienbaar, be-

scho cwenswaard. -- R-egar(Iaiat, e, wij. (fain.)
Te zeer op klc<.4 nia; heden lettend, te n.eauw ziend,
te st pt. te kk-in;eestiq, te zuinig:

Vous Res trop

r-, r j ziet al t oir miu:w, c{?j zijt al te sl opt, te keurml.
-- [ eilas.] Oinzieorl, clan kop omkeerend. -- REG 11RANT, m. Toeschouwer, toeti jlrer°, kijker in. \'oilb.

Pica des r-s, daar zijn vele toeschouwers. -- (pop.)
11 n'y a pas tergt de marchamois a la to/re quo d.e

r-s, er zijn mees- kijkers dan koolrers ('j) de kermis.
egarder, v. a. Zien, aanzien,, hesclrorctoen,

aanschouwen, bekijken Regardez ren peu nu cadran queue heure it eet, zie eens op den zon.ne-

ie'(jzer, hoe loot het is. R- qo. atteritivement, iemand

oplettend aanzien, aankijken. R- qn. en face, entre
deux yeux, iemand strak, stout aanzien. R- qn.
sous le nez, iemand van zeer dint bij bekijken or

opnemen. - _- (Loc. pr?rv.), z CHIEN, LOUP. — Nous

naves qub r- la poste (tot een' beddende, dien
aten dreint weg te jasren), clear is 't vierkante gat.
--- Beschouwen, gevoelens van achtisq of verachting,
veen liefde of ïraat, enz. voor iemand of iets hebben
of toonen: 11 regam'de d'un oeil cl'envie la prospérité de son voisin, hij beschouwt zijns buurmans
voorspoed met cen nijdig oog. R- qn. en pitié, z.
P1TIE; somtijds ook: een oogt van rninachtinq op
ieman(! slaan. 1)/eu 1'a regarcld en pitié, avec des
yeux de misdmicorde, God heeft zich zijner ontfermd. R- qn. favor 1mlement, de lion oeil, iemand
welwillendheid betoonen, hero genegen zijn. Pt- go.
cle Naut en bas of du bout en bas, de travers de
crité, de mammals oeil, iemand van 't hoofd tot de
voeten opnemen, iemand over schouder, van ter
-

Tide, met een kwaadl oog rianzien, iemand minach-

ting, .crnaad betonnen. -- R- qn. of qc. comme...,
iemand of iets beschouwen of achten als, houden
voor... Je le regarde comme goon pore, ik beschouw
hem als mijnen vader. --- Van. zaken s1rrekencle:
Uitzien of het uitzir,t hebbende op, c;eril;t zijn naar:
Sa cliambre regarde sur le jardin, zijne kamer ziet
op clen tuin 0./I. L'aiguille ahiiantée regarde toujours le norst, de m agneetnaald is altijd naar 't
noorden r^eril,'t. - (fit/.) Bi',cchouwen, met oplettendheid onderzoeken, nagaan; in aanrnerkinrl nemen,
zien oir: R.- le rnérite d'un hornme, ia bonté d'une
étoffe, de verdienste van eersen roan, de deur;de1(ikheid eener stof onderzoeken. 11 ne regarde nullenient son propre interèt en eels, hij ziet daarbij
geenszins 01) zijn eigen. voordoet I1 faut r- on tout
la fin, mcrx moet in alle dingen op het eind zien.
-- Betreffen, raken, aangaan: Cela vous regarde,
dat qaat u aan. Pour ce qui regarde vette affaire,
wat die zaak betreft. -- S'tl meurt, vette cliw e
me regarde. als hij sterft, heb i k dat ambt te mach,

ten , komt dat ambt aan mid. (_Deze laatste betee-

kenis is verouderd.) (absol.) R- fixement,
attentivement, strak aanzien, oplettend be.schouwen. R- devant soi, de toes colds, par la fenétre,
vóór zich, naar alle zijden., uit het venster zien. —
R- de près, bijziende zijn. — Cette maison regarde
sur la rivière, dat huis ziet op de rivier uit. —
(fig. en als v. n.) R- h, opletten, acht slaan, letten
of zien op: R- lr ce qu'on va dire, letten op 't geen
men zal zeilgen. Ne r- qu' ses intérèts, enkel zijne
belangen in It oog houden. Entre anus on ne re-
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arde pers ddo, si p^'ès, tzcsschen, vrienden kijkt rnen R- les naé[aux, de metalen weder tot lanen' eersten
zoo naa 7Lw niet. `- Ir r- QI ileux Lois, rflpelgk toestand terugbrengen. -- (fig.) R- les moeurs, un
peuple, une rijure, de zeden herstellen, een volk,
overweden wat men r;arrt zegf len of doen. — I1 ne.
faut pas ' r- après lui, men behoeft hein niet na een rijk eerie qeheel nieuwe rigting of inrigting gete rain, hij is de eert jkheid. n.aauwkeuril beid zel- ven, orrivorrnen. ---- [Théol.] Le b ^ptème nous reve. -- II regarde de près, do trop près A toutes génère en ,Iésus Christ, goor den, doop worden, wij
in J. Cfh. u^edei°rreboi en. -- SE REGGNEPER, V. pr.
chose:, hij let op alles 0a0uw, te naauw.v, hij is te
hleivyeestiq, te stipt. sG REGARDER, V. pr. Weder ar^nq? oefen., weder een nieuw aanzijn krijBeschouwd worden of kunnen worden: Cotta scène qe. Ce caustique ernpècl^e les chairs de se r-.
no leut se r- sans lood°rear. -- Zich zelven beschou- dit bijtiniddel belet het vleesch weder aan te groeiwen of bekijken: Se r- dans un rniroir. -- (fg.) jen. La plupart des as bres se régénèrent par leurs
Un bornme oui se regarde b travers sa vanitè. sernences, de rnceste booroen hertelen zich, planten
een- rnensch, ciie zich, door ('t vergroot(das, den bril zich voort door hunne zaden. — Herboren, hercan) zijne ijdelheid beschruwt. -- El/ ander be- schapen, hersteld, verbeterd, oyngevornrd worden.
Régent, e, odj. Met liet regentsc ►hap of rijks schorezc°en of aanzien: Its se lont regardés iongtemps
sans riep dire, zij hebben zwij^ieed elkander lang aan- bewi, a (tijdens de ininderjarigheid, ziekte of a fwer,eheken. Les deur arp mées oat éte longtemps a se zigfheid de.s souvea eins) belast: Le prince r-, de
C-. de 1)eide ieders hebber: lang in elkanders r e: i 't, pains-regeint. La reine r-e, de koningin-eerlentes. —
tegenover elkander gestaan. -. Ces deux inn icons REGENT, m., -E, f. Legent m., regentes f. (absol.)
so reg^ardent, die' beide hVi7en staan tegqenove ► I.e r-, de regent, Philips van Orleans (vil. 0Eelk,i.nder. — Se rcgarder comma..., wiel?. becchou- GENCE). -- Ook de naam van den, grootgin diamant
?ten ale, zich h.ruder?, achten of rekenen voor, zich der fransche kroon, die door den qi noemden regent
wannen of pelooven: ii se re ardait comme perdu, werd aangekocht en op eerre waarde vara on(,eveer
,raf hick! zinla voor, hij ror.anrle zich, verloren. — 6 millioen guldens geschat wordt. -- Tabac du rHet par't. passé is ook adj.: I.'oe teinme r egardée of du prince r-, ;net arorno ten toebereide snuif f.
(we/eer) Leeraar in een collegie; (nog heden)
aftentivement rle tout le monnde, eerie door ieder
oplettend bakeken vrouw. — Action r-e cvmllle of leeraar nun een franscla gcineente-collegie. — (fig.)
prodige, als een, wonder•werlti beschouwde, voor een iemand, die gaarne den baas speelt, gaarne zedewonder gehouden dood f. --- Tout bien r- et con- preekt, meester, zedepreker: Un eimi ne doft pas
sidéré, alles wel bekeken en overleijd, alles wasel r e- etre ui r-. -- R- de la banque de France, renent,
wvilrl en r;e2.vor;en. --- Rei ,rtleaur, m., -etise, f. Eredebestn.urder der fransche bank. --- Régenter,
Beschouwer. beha ker nn., be,5C!i ,aa.-ster, bekt kster f. V. n. Als leer aar van een collegie werkzaurn zij,
onder°tc,sijzen: 11 régente clans tel collège, hij geeft
— + f$egai'dure, t., z. V. a. REGARD.
Itegarnir, v. a. Op nieuw van 't noodiclevoor- in dit of dat collel,ie onderwijs. — RÉGENTER, V. a.:
weder
::zien,
stotféren, weder opmaken, weder om- R.- me classe, la seconde, la pniiosophie, Bene
zetten, omboorden, ove;'trckken enz. -- R- une I;lasse, de tweede klasse, de wijsbeigeerte onderw/étoite de lame, de wol eerier slof weder op/enen- zen. (In dezen zin verouderd en enkel nog fam. en
iron. g(be,zird.) --- (fig.) Gaarne den baas spelen.
den, opke'atsen.
,égattes of Régates, f. pl. Wedvaart f. zijn' zin doordrijven, de les lezen: Il régente ses
confrères,
hij speelt den baas over zijne ambtgenoonet gondels te Venetië; — ook can soortgel' ke wedraar/en inde fransch.e zeehavens flezegd , r e ij a t t a f. ten. (absol.) I1 veut partout r-, hij wil overal 't
Mega ver, V. ir, [Tech.] Den hennep ontbol- hoogste woord voeren, den meester of haas spelen.
eieren, uit den ruwe hékelen.
— SE PEGENTER , v. pr'. Zich den baas laten spelen.
-- Elkander de les lezen. -- Het part. passé is ook
.fir;gayer, V. a. Op nieunt vervrohjken.
ad..:
Classe li/en r gentee, wel onderevezen klasse f.
d e4alloir, I1. Grove vlas- of hennephekel m.
--- -I- Régenteur, un. Kaasspeler, liefhebber van
fte ; e.y sire, f. _ilenan('r)nn foal rl1. ((lie in3 den
hekel b/tied , werk n. (le+/Èlen. heerschen, van bevelen geven, toonvoerder m. ---4. Rega.zontier, V. ra. moeder met zoden be- t Re'gente,ix, ease, adj. Bedilziek, waanw-yis,
R egel, in. Lvieawe. herhaalde, teruriflekecrrle zedeprekend. (ten.
Re ;eenei, V. a. Weder ontkiemen of uitspruitorst . R.e;eler, V. n. «t a. et pr. 01r nieuw
vriezen; --- andermaal bevriezen.
R 'ghat, ni. [Bot.] Soort van woudnetel i.
Régenee, f. Regentschap, rijksbewind n. of
Ré i, e, adj. (en part. passé van régir): Etat
regéring gedurende de rninderjarigheid, ziekte of bien, n a i r-, goed, slecht bestuurde, beheerde
afwezigheid^d van den rerérenden vorst. -- T d- staat m. z. ook REGISSANT.
Fluur nn. van 't regrentsrhap. — (absol.) R- of Temps
égicide, m. Koningsmoord m. ; koningsinoordu r in. --- Ook als adj.: Doctrine r-, leer, die
do la r-, regentschap t jdsve;loop van 1715 tot t73,
toen Phil/ps van Orleans els regent het fransche den koningsmoord predikt of verdedigt. Nation r-,
'(ik voor den minderjaripenz Lodewijk XV. be- koningmoordende natie I.
.duurde. --- Rdgence wordt ook gebéziq'd van de
Rr^gie, f. Beheer van goederen, inz. van zekere
'egérinq zelve; inz. van de re iérinnen (lor kleine handelstakken, van de indirecte belastingen en stadsduit•sclre staten, van die der noord -afrikaansche inkomsten, verbonden met verantwoordelijkheid en
staten Tunis, Tripoli en, weleer ook Algiers; ook rekenpligtigheid, regie f. Met fire une succession
van de stgelijke regéringen in Belgie, Nederland on r-, eerie nalatenschap in beheer geven. La ren I)uitschland; vroeger ook van hel reetorschap of des rlroits d'enregistrement, des vieres, des tahacs,
leeraarsambt aan eega eoller,ie. La Prusse avait het be/deer van de registratie- repten, van de levens
ta/ ak. — Beambten m. pl bij zoo--mideln,va
c^.onclu un traité avec la i - dEspagne, Pricis.een
had een verdrag/ set de reFférin^f van Spanje qe- danig beheer: La r- a saisi plusieurs ballots de marslolen. Les r-s des principautés germaniques, de ebandises, de regie heeft verscheiden balen koop y egérin ,gen der duit .cche vor.stendomrnen. La r- waren in beslag renomen, aangehaald. — Alettre
rl'A.msterdam, de stadsregéring, stadse aad in. van des travaux publics on r-, openbare werken voor
Amsterdam. (ken. staatsrekeninf, en onder toeziet van een' staatsambRegPnéraliser, v. a. Op nieuw olr;emeen ma- tenaar doenuitvoeren. -- R- intéressée, beheer,
étéuératenr, fin., -ti-lee, í' Herschepper, waarbij de beheerder een aandeel in de opbrengst
hersteller m., herschepster, herstelster I. Lvcurgue heeft.
fut le r- des moeurs ii Lac5demone, Lgcurn us was
Reginibennent, m. [let achteruitslaan (van
de hersteller der zeden te Lacedeernon. — Ook als een paard, ezel, enz.). — (fig.) Wederspannigheid f.,
mij.: Principe r-, herscheppend herinsel ti. --- fé- verzet n., tegensporreling f. — Reginmber, v. n.
Jénérat ion , t°. K edervoortbrenrginq, herschep
Achteruit slaan: Coeval (Jul regiml e, achteruit
herstelling f.: La r- des chairs, dune partie-ping,
paard n — (fig. et (am.) R- contre I'épe--sland
détruite, het w ederaangroe fen van 't vleesch, van ron, of enkel R-, ook wel als v. pr. Se r-, te,ceneen vernietigd deel. — La r- des métaux, de her- stribbelen, zich verzetten, wwederspannig tegen zijne
stelling der metalen in hun' eersten toestand. — meerderen zin.
(fig.) La r- des moeurs, de herstelling, verbetering
i éginoe, m. Leefregel, levensregel, inz. eetre
der zeden. — (Theo).] La r- en Jésus Christ., de
voedingsregel m., voedingsvoorschrift, dieet n.-gel,
wedergeboorte in J. Ch. — Régénérer, v. a. Preserire un r- ditliicile, een' moe/fel//ken leefregel
Weder telen of voorthrencfen; -- ,herscheppen. her- voorschrijven. Il vit sans r - , hid houdt zich aan
stellen, verbeteren. [Ctlir.] R- les chairs, het vleesch, geenprlei levensregelen. — Se mettre au r-, zich
ire/er voortbrengen, doen aangroezjen. --- (Chim.J op diëet stellen, zich een beperkt gebruik van spijs
-

,

-

,

,

-
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en drank voorschrijven. Vivre de r-, een' goeden
voedingsregel volgen. — KT Sze f. van staatsbestuur,
staatsbeheer n., regeringsvorm m., regéring f. Rarbitraire, paternel, éclaire, willekeurige, vaderdike, verlichte regéring. R- représentatif, vertegenwoordigende regéringsvorm m. Landen r-, Le nouveau r-, de oude, de nieuwe staatsinrigting f. —
Ook gebézigd van 't beheer van zdkere openbare
gestichten, van kloosters en dgl.: Le r- des prisons, des bópitaux, de inrigting en 't beheer der
gevangenissen, der hospitalen 01 gasthuizen. — Rannuel, triennal, perpetuel, jaarlijkse/s, driejaarlijksch, levenslang beheer n. -- [Jur.] R- communal of de la comnnunauté, regtsverhoudina der
goederengemeenschap (van twee echtgenooten) . Rdotal, beheer van huwel jksgoed, dotaal beheer, de
regtsverhouding met betrekking tot den bruidschat,
die de eigendom der vrouw blij; t. — [Gram.] Beheersching, regéring f., woord, dat onmiddellijk
van een werkwoord of van een voorzetsel afhangt.
R- direct on simple, R- indirect of compose, regtstreeksche of onmiddellijke, niet- reglstreeksche of
middellijke beheersching. — [Bot.] R- de palmier,
de bananier, palm-, banaantwijg f. met eerre bloesem- of vruchtenrist.
Réginnent, m. [Mil.] Krijgsschaar van voet
ruiterij, die van 3 tot 5 bataljons of eska--volkf
cirons kan bevatten, r e g i m é n t, r e g e m é n t n.—
(fig. et, fam.) 11 a un r- de valets, un r- de créanciers a ses trousses, hij heeft een' zwerm bedienden, een leger schuldeischers op zijne hielen. —
Régimentaire , adj. (alleen voorkomend in):
Ecole r-, regirnentsschool f. -- Régimeiter, v. a.,
beter ENRÉGIIIENTER.
Régine, f. [H. n.] Soort van adderslang f.
Réginglette , f. [ Chas. ] Kleine vogelknip,
sprenkel, strik m.
flégion, f. Aardstreek, luchtstreek; landstreek,
streek f., land, oord , gewest n. R- ternpérées,
méridionales, gematigde, zuidelijke aard- of lucht
Toutes les r-s de la terre, at de landstre--strekn.
ken, oorden der aarde. R-s lointaines, afgelegen
gewesten, streken. — ( fig.) La r- des songcs, 't gebied, de spheer der droomen. La r- éternelle des
morts, het eeuwig verblijf der dooden. — [Astr. J
Naam van elk der verschillende gedeelten van 't
zigtbare maanvlak, maanstreek f. — [Phys. anc.]
R-s de lair, luchtgewesten, luchtstreken. La rbasse, moyenne, haute of supérieure, het lage,
middelbare, hooge luchtgewest. — [Phil. arre.] La
r- du feu, La r- ethérée, het vuurgewest, de vuurof etherhemel m., het hoogste gedeelte der lucht. —
(poét.) Les r- de fair, Les hautes r-, de lucht f., de
dampkring m. —(fig.) S'élancer dans les hautes rde la philosophic, zich in het hooge gebied der
wijsbegeerte verheffen. La paresse de son esprit le
retient dans les moyennes r-s de la science, de
traagheid van zijn verstand houdt hem in 't middelbaar gebied roer wetenschap. — [ Anat.] Streek f.,
bepaald gedeelte van de oppervlakte des ligchaams
en der beenderen met betrekking tot de nabarige
deden: R- épigastrique, hypogastrique, ombilicale,
opperbuiks-, onderbuiks-, navelstreek. — Régionnaive, adj. [H. eed.]: iotaire, Evêque r-, dis tricts- notaris, - bisschop m.
Régipeau, m. [Tech.] Verbindingsroe (der
houtvlotten) , tengel f.
Régir, V. a. Regéren; besturen, beheeren: I1 a
sagement régi son royaume, hij heeft zijn rijk
wijselijk bestuurd. — I1 a régi lui -mëme cette affaire, hij heeft zelf die zaak beheerd. R- one succession, eerie nalatenschap beheeren. — ( fig.) Rses passions , zijne hartstogten beheerschen. —
[Gram.] Regeren, beheerschen, bij zich verlangen,
vorderen, vereischen: Le mot que régit an verbe,
het woord, dat een werkwoord regeert, 'bij zich
vordert. Dans la langue hollandaise le verbe actif régit l'accusatif, in de hollandsche taal regeert
het bedravend werkwoord den vierden naainval.sE REGIE, v. pr. Geregeerd, beheerd worden.—Zich
zelven regéren of besturen. — Elkander regéren
of besturen. -- Régissant, e, adj. [Gram.] Regérend: Le verbe r- et le non) regi, het regérende
werkwoord en 't geregeerde naamwoord. — Régisseidr, m. Verantwoordelijk, rekenpligtig beheerder, bestuurder; tolgaarder. R- d'un théatre,
tooneelbestuurder, re g i s s e u r m.
Régistal, M. [Bot.] Meekrap f. (garance).

-

RÈGLE.

Régistraire, m. Registerhouder, bewaarder
der protokollen of registers. — Registrateur,m.
[Chant. rom.] inschrijver der bullen en verzoekschriften, r e g I s I r a t o r. — Régistration, f.
[Ant. prat.] Inschrijving op 't register, registréring.
Régistre (somtijds ook REGiTRE), m. Register,
inschr jvingsboek, actenboek ; alphabétisch ingerigt koopmansboek n., enz. I- des naissances, des
baptèmes, des manages, des décès (R-s inortuaires),
geboorte-, doop -, trouw-, sterf-registers. R- de 1'état civil, 'register van den burgerlijken stand. R-s
des particuliers, R-s dornestiques, huiselijke registers, huisboeken n. pl. Tenir r-, boekhouden. Coucher, íNiettre, Écrire qc. sur le r-, iets in 't register
brengen, iets boeken. (fig.) Tenir r- de tout, op
alles letten, acht slaan. C'est un homme qui est
sur mon r-, sur mes r-s, die man staat op mij n
register; ik zal 't hem te een of ander tijd betaald
zetten. —[Chin.] Les r-s d'un fourneau, de registers, lucht- o f trekgaten meteene schuif aan smeltovens (registerovens). — [Impr.] Overeenkomst f.,
tegenoverstand m., dien de regels der beide zijden
van 't bedrukte blad met elkander moeten hebben.
— [Anc. mar.] Vaisseau de r-, registerschip n.
(dat een verlofbrief had om op Spaansch-Amerika
te handelen) . -- [Org.] Schuif f. , waar=mede de
organist den wind toegang geeft of afsluit, register; — naam der onderscheidene, tot téne soort
van geluid behoorende pijpen. -- [Mus.] Verandering van toon, van klank in de stem des zangers,
register. — [Méc.] Demper m., schoorsteenregister, ijzeren plaat, Elie bij stoomwerktuigen de trekking van den luchtstroom in den vuurhaard, regelt.

— Rét istrer (of RÉGiTRER), v. a., ,z. V. a. ENRÉGIsTRER. -- t R e' gistreur, m. Registerhouder m.
Réglable, adj. Regelbaar, voor regeling vat -

baar. — Réglage, m. [Tech.] Het lij nen of belijnen van 't papier. — Réglant, e, adj. Regelend. [Horl.] Force r-e, z. v. a. IIEGULATEUR.
ègle, f. Liniaal n.; rij; voetmaat f., duim
servir de la r- et du compas, zich van-stokm.S
liniaal en passer bedienen. Dresser à la r-, naar
de rij bewerken, afwerken. R- de menuisier, de
charpentier, de macon, schrijnwerkers-, timmerinkepinmans-, metselaars-rij . R- trans, rij
gen, controleur m. R- pliante of montée, strooklat f., boogliniaal n., roe f. — [ Artill.] R- pour
mesurer la longueur des pièces, de l'áme, lengte
stukken, rij tot het meten van de lengte-metrd
der ziel. R- b anneau carré, tappel?afstandsmeter, R-s d'ouverture , wijdtestokken m. pl. —
[Mar, ] R- de bassin, de marde , dokschaal , peilschaal f. — [Géom., Arith.] R- de proportion, proportie-liniaal. — R- à calcul, R- giissante, reken
schuifliniaal. z. ook LOGARITHMIQUE. —-lina,
[Arch.] Klein vierkant lijstje n. als sieraad. --[Astr.] Liniaal, naam van een zuidelijk sterrebeeld
onder den staart van. den Schorpioen. - (fig.)
Regel m., voorschrift, rigtsnoer n., grondstelling f.,
die een begrip of Bene handelwijze bepaalt; voor beeld, modél n.; wet, instelling, orde f., gebruik n.
R- de foi, de conduite, geloofs-, gedragsregel. Les
r-s de la morale chrétienne, de voorschaften van de
christelijke zedeleer. C'est une r- certaine pour
discerner le vrai d'avec le faux, dit is een zeker
rigtsnoer om het ware van het valsche te onder
Prendre les actions de qn, pour r- de-scheidn.—
sa conduite, iemands 'daden tot eersen regel, tot
een voorbeeld van zijn gedrag stellen I1 est la rde tous ceux de son age, hij is het voorbeeld voor
allen van zijnen ouderdom. — C'est Ia r- que les
enfants héritent de leurs parents, 't is de wet, de
instelling, het gebruik, dat de kinderen van hunne
ouders erven. Cette r- est établie par la loi, dit
gebruik is door de wet ingesteld. -- I1 est de z ègle
que..., 't is gebruikelijk, welvoegelijk, dat....—Etre,
Se mettre en r-, in orde zin, zich in orde brengen: aan de vereischten van wet of gebruik voldoen.
— Cette affaire est en r-, deze zaak is in orde, is
geheel afgedaan. Un procès en r-, een in orde gevoerd regtsgeding. Votre passe-port nest pas signe
par le ministre, i1 West pas en r-, uw paspoort is
niet door den minister geteekend, 't is niet in orde.
Une affaire en r-e, een naar de regels geleverd ge
tweegevecht. (fam.) Un repas en r-, een-vecht,inz.
deftige maaltijd m., maaltijd naar den aard. Une
sottise, one folie en r-, eerre volslagen zat heid,,dwaasheld f. — (Prov.) L'exception confirme la règle,
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de uitzondering bevestigt den regel. z. ook EXCEPTION. — Regel m., voorschrift van eene kunst of
wetenschap. Apprendre une langue par (les) r-s,
Bene taal naar de regels leeren. Cela est dans (of
selon) les r-s de fart, dat is volgens de regels der
kunst. Savez-vous les r-s de in grarnmaire francaise? kentrij de regels der franse/ir spraakkunst?
Trailer un malade selon les r-s, eengin zieke vol
regels, de voorschriften der geneeskunde-gensd
behandelen. Les r-s du piquet, du billand, de regels van 't piket-, van 't biljartspel. — [Aritti.]
.Regel, rekenvoorschrift, wijze van behandeling der
gegeven getallen. Les quatre premieres r-s (beter
operations), de 4 hoofdregelen. Faire une r- (nu
Faire une opérration. Résoudre uric question, un
problènhe), eene rekenkunstige bewerkinn doen, een
voorstel oplossen. R- de trois of de proportion,
regel van drieel. R- d'alliage, regel van vermenging. — [léd.] I1-s, z. v. a. MMENSTRUES. -- Regel,
gezamenlijke voorschriften of statuten, die de ordesgeestel jken hebben in acht te nemen : 11- de
Saint-Francois, regel van Sint- Franciscus. Observer , Enf e* indre la r-, den renel in acht nemen,
overtreden. Ce religieux. fait Bien sa r-, die monnik houdt zich stipt aan zijn' ordesregel.
Réglé, e, adj. (en part. passé van régler): Papier r-, gelijnd, geliniëerd papier n. — (Loc. prov.)
I1 est r- comme un papier de musique, hij doet
alles op de klok. -- Vie r-e, geregeld, ordelijk, regelrnalig leven n. Maison tien r-e, ordelijk, goed
geregeld, wel inger'i.gt huis n. Mouvement r-, regelmatige afgepaste beweging f. Horloge Bien r-,
goed qestelde, gelijk gaande klok f. — Pouls r-, regelrnalige pols, polsslag in. Fièvre r-e , geregeld
wederkeerende koorts f. Troupes r-es, geregelde troepen m. pl. — Compte r-, afgesloten rekeking f. — Conduite r-e, geregel,!, wijs gedrag n. —
Prix r-, vastgestelde, bepaalde pr-fis m. 11 y tra
heures r-es, hg werkt daaraan op-vaile)ds
vaste, bepaalde, vastgestelde uren. Cet objet est
r-, Cette affaire est r-e, dal voorwerp, die zaak
is geregeld, vastgesteld, in orde, af+,edaan.—(fam.)
Nos gangs sort r-s, onder ons kan geen geschil
ontstaan. -- Une femme Bien r-e, eene vrouw,
die geregeld hare rlaaandstonden krijgt.
.itéglée, f. [Tech.] Stapel schoongemaakte en
vierkant besneden karton- of persbladen.
R^-glement, n1. Het régelen, vaststellen of bepalen, refleling: Le r- dune affaire, des limites,
het rege_i_en van emoe zaak, het vaststellen der geenzen. — [Pui'.] R- de juges, ger•e!;tsregeling, benoe
van bevoegde regters, regeling van geregts--ming
verschillen. -- It- de cornpte, afsluiting van rekening, afrekening f. — Verordening, i.nzetling, instelling, bepaling f., voorschrift, rigtsnoer n. inz.
voor de behandeling van dienst- of besluurzaken,
r e g 1 e in é n t n. Observer les r-s, de reglementen
in acht ne -men. Contrevenir au r-, tegen het regiemeal handelen. R- d'ordre. de police, d'administratiou publique, reglement van orde, van policie,
van openbaar o/ algemeen beheer. -- [Mar., Mil.]
R- de service, dienstvoorschrift n.— Réglément,
adv. Op gerevelde wijze, regelmatig, geregjeld, orde
ijk, stipt. — Reglementaire, adj. Het regle--1
ment betreffend, daartoe beteroorend, regiem e nt a i r. — (in kwaden zin) Piet le veel reglementen
of bepalingen gepaard. — Réglementatioii, I.
Het maken van reglementen. -- flégleiuenter,
V. n. Te veelverordeningen of reglementen rrcaken.—
RtUEMENTEr, v.a. dan een reglement onderwerpen.
f, glen, v. a. Lijnen, aflijnen, l i n i d r e n: Rdu papier pour noten de la nusique, papier linid-ren om rrmuzjk le schrijven. — (fig.) Volgens zekere
regels inripten of besturen, aan regels onderwerpen, regelen, sch.ik,ken, ordenen, in orde brengen,
inrigitcn; bepalen, vaststellen: R- sa vie, ses actions, zijn leven, zijne daden regelen. It- la prix
des marchandises, den prijs der koopwaren repelen, bepalen. R- sa depense sur son revenu, zijne
uitgave naar zijmm inkomen. regelen; z. ook DEPEI , E.
Il U a pas encore réglé ees affaires, hij heet zijne
zaken nors neet in orde gebragt. lts omit reele leur

diiférend , zij hebben, hunne geschillen geschikt, ofpe7norJkt. --R- une affaire, tin comnpte, cane zaak
oio orde brengen of afdoen, cene rekening afsluiten.
R- no solde de connpte, een saldo va_n rekening
afdoen, betalen. - - Ré;;'lez volre montre, stel, zet
uw horlopie Aalijk. -- [IEnpr.] R- le coup, de vaart
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of 'invaart aanteekenen (roet krijt op het timpaan
aanwijzen hoever de perskar moet invaren, zal de
degel van pas aangedrukt worden). — SE RLGLER,
v. pr. Geregeld, regelmatig worden. -^ Se r- sur
qn., een voorbeeld aan iemand nemen. Se r- les
ons sur les autres, elkanders voorbeeld volgen. —
Se r- sur qe., zich naar iets regelen of schikken,
zich gedragen naar 't geen bepaald, besloten of in
gebruik is. — Geregeld, gelijk gezet worden: Une
horloge qui se règle sur le soled.
Iléglet, in. [Impr.] Lijntje n. tot scheiding
(liever filet). — [Arch.] Regt en plat lijstje n. —
(Tech.] Werkwig n. tot het mallen van eene plank,
winkelhaak m. Somtijds z. v. a. SIGNET. — Ileglette, f. [Impr.] Zet/ fin f., een doorgaans koperen
liniaaltje, waarop de letterzetter in den zethaak
zet en waarmede hij de gezette regels op de galei
overb1 engt (doorgaans filet geheeten); — garnituurlijn f. — [Tech.] Vierkant liniaaltje (om linen op
gelijke
ke afstanden te trekken) , c a r r e l e t n. —
Reelenr, m.. -ease, f. Linieerder, lijnentrekker in., liniëerster, l jnentrekster f.
Ré;lisse, f. [Bot.] Zoethout n. R.- sauvage of
astragale, R- des bois (ook HEGLISSIER geheeten),
wild zoethout, knobbelkruid, spierklierkruid n. Ptdes montagnes, Alpen-klaver, bruine bergklaver f.
— Jus de r-, ingedikt zoethoutsap, drop n.
Régloir4 in. [Tech.] Notenliniaal n.; — liniëerplaat f. der muzijkgraveurs. — Schoenrnakers-liko f gladhout n. — Merkplaatje n. (waarmede de
waslichimake7s de kaarsen merken). — Régl:u'e,f.
[Tech.] liet link/ren of belijnen, ho/dring; linieerwijze f., weze, waarop het papier gel(jnd is, be(CRÉPITACLE.
lijning f.
Regmaie, f. of legmate, m. [Bot.], z. v.a.
flé;4iiant, e, adj. Regerend, heerschand: Rol,
Duo r-, regerend koning, lmertog in. Maison r-e,
m e erend huis n. -- (fig.) Gokt, r-, Mode r-e, hee;•schende smaak na., made f. Opinion r-e, h,eerschend,
algemeen gevoelen. n.
Règn e, m. Regering, uitoefening f. van 't hoogste staatsgezag , souverein r ,- ksbewind n., heer
, f., rijk n.,; — lidduur m. der regelring.-schap
It- paisilde , orageux , long , court, vreedzame,
stormachtige, lange, korte regérinp. Le r- de Charlemagne, de Charles-Quint, de regering van Karel
den Groote, van Karel V. -- Pendant le règne des
Valois, onder de re (lering der 17alois. — [FCrit.]
Le r- de Jesus Christ sur les ismes, de heerschappij
van J. Ch. over de zielen. Le r- de J. Christ est
en nous, het rijk vaan Christus is in ons. -- Le
règne du péché, de la grace , de heerschappij dem
zonde, de raagt der genade. — (fig.) Le r- de la
vérité, de la justice, des arts, het rijk, het gebied
der waarheid, der gerertigheiel, der kunsten. Le
r- de vette mode eet passé, het rik dier mode is
voorbij, die mode is niet ageer in zwang. -- [1 -I. n.
Les trois r-s de In nature : le r- animal, le r- vege
de drie natuarrijken: liet die--talermin,
renrijk, het plantenrijk en het mineraal- of del fsto ffenrjjk. R- organique, inorganique, bewerktuigd,
onbewerktuigd rijk. -- De tiara of drievoudige
pauselijke kroon (ook trirègne geheeten);— ook: de
kroon boven 't hoogaltaar.
Regeer, V. n. .Reréren, het hoogste staatsgezag voeren, heerschen, tenen staat als souverein
besturen. R- en paix, sur une nation, sur divers
peoples, in vrede, over eerre natie, over verschil
volken rederen. -- (bij uitbreiding) Le Dieu-lend
qui régne sur Tonde, de God, die de zee gebiedt.
— La Discorde a toujours negge dans i'univers,
de Tweedracpt heeft àltijd in de wereld Egeregee d.
-- C'est la lol seule qui dolt r-, de wet alleen
moet regeren. — (fig.) Le sage règne stir ses passions, sur soi-niênme, de 'wijze beheerscht zilnedriften, zich zelven. -- L'ordre regnait panteut dans
sa maison, overal heerschte orde in zijn (haar)
huis. Cette opinion, Cette mode a regné longtemps. dat gevoelen, die ronde heeft lang geheerscht,
aas lang in zwang. -- L'afectation nègne dans
-

.

sort si:y7le, de prerriaaletheid hee7'scht in zijnen ,aftil,

doet zich overal in zijnen stijl opmerken. Le plus
parfait accord règ:ne entre ces deux families, de
volinaaklste eenstemmigheid heerscht, bestaat tas schen die beide familien. --- La rnaladie qui règne
rnaintenant, de thans heerschende ziekte t. L'hiver
y règne nerf meis cie l'anr.èe, de winter hee; , scht

er gedurende negen Traanden des (traas. -- Some
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ook als v. imp.: I1 règne depuis quelques jours un
vent qui dessèche tout, er heerscht, waait besten

sedert eenige dagen een alles verdroogende-dig
Wi/UI. Il règne dans ce tableau une couleur jaundtre, eene geelachtige kleur heeft in die schilderij
den boventoon, de overhand. — Loopen, zich over
de geheele lengte of den ganschen omtrek uitstreken: Une galerie regne autour du palais, er loopt
eene galerij rondom het paleis. Une chaiue de montagnes règne du midi au Hord, eene bergketen strekt
zich van 'I zuiden tot het noorden uit.
Régnicole, in. (pr. rea -ni —) Inboorling, inlander m. (inz. met betrekking tot de )egten, welke
uit die hoedanigheid voortvloeien); — genoturaliseerd, vreemdeling m. — Ook als adj.: Autrefois les
Suisses étaient réputés r-s en France, weleer golden de Zwitsers in Frankrijk voor inboorlingen.
ltegonflernent, m. Het opstuiven, opzetten,
oploopen, st-jgen (van in hunnen loop gestuite wateren) . -- Regonfler, v. n. Opstuiven, opzetten.
— REGOIXFLER, v. a. Weder opblazen, weder doen
zwellen (b. v. een' luchtbol).
Regorgeant, e, adj. Overvol. — Regorgemerrt, ill. liet overloopen, óvervloeijen; overloop m., vvervloeijing. Le r- de la rivière, het overloopen, hel buiten hare oevers treden der rivier. —
R- de la idle, des humeurs, overloop van gal, van
ligehaa nsvochten. — Regorger, v. a. Overvloeijen, overloopen: Les piuies oat fait r- la rivière,
de regens hebben de rivier doen overloopen, buiten
hare oevers doen treden. Le sang regorge quelquefois par le nez, het bloed stort zich somtijds door
den neus uit. — (jig. et fain.) Faire r- qc. a qn., iemand dwingen iets terug te geven. (absol.) Il fanIra que ce fripon regorge, die fielt zal tot terug
verkregene) genoodzaakt-gave(ntorli
worden. — (fig.) Overvlocijen, in grooten overvloed
hebben, Overvol zijn. Des magasins qui regorgent
de marchandises, of absol. qei regorgent, palthuizen, die opgepropí met koo;:)waren zijn. Ce pays
regorge de hid, dat land heeft grooten overvloed,
vloeit over van granen. -- (fain ) Il a tapt de
richesses qu'il en regorge, hij is zoo rijk, dat hij
met zijn geil geen raad weet. II regorge de santé,
hid is de gezondheid zelf. — SE REGORGER, V. pr.
Zich volstoppen, zich opproppen met spijs. — It REGORGE MUSEAU. Z. MUSEAU.

t Regoabillonner,

bijt gebruiken.

V. R.

Iets vóór 't ont-

Regouler, V. a. Afgraauwen, bits bejégenen of

afzetten, toesnaauwen. — Tot walgens toe verzadi-

gen. — Het part. passé holst ook als adj. voor:
Jen suis regoulé, ik walg er van, ik ben er van

over verzad'igd.

Regournier, V. a. [Man.] Den kinketting weder aandoen. — (lam.) Op nieuw vuistslagen geven.
Regorter, v. a. Andermaal proeven.
-4. Re rae,ier, v. a. Op nieuw genade schenken.
1 Regr,
4diller, v. a. Het haar met een heet
ijzer dorre knullen.
S Regrat, ra. Kleinhandel, verkoop m. uit de
tweeare hand, krarnerj f. — Zoutverkoop in. in
't klein; zoutwinkel m.
Regrattage, m. [Arch.] Het opschrappen, opwei/een (oils weder een nieuw voorkomen te geven).
-- Regratter, v. a. (van gratter) Op nieuw krab
[Arch.) Opschrappen, opknappen (een ge--ben.
bouw, een muur). — ( fig ) Leeg eens met de graveerslift opwerken. — REGRATTER, v. V. (fig. et
fam.) Op de geringste posten van eene rekening
afdingen, knibbelen. — /'Vat aan te merken of te
REGRATTER, v. a. (van regrat)
bedillen hebben.
REIn 't klein, uit de tweede hand verkoopgin.
GRATTER, v. n. Op den kleinhandel winnen. -Regratterie, f. Kleinhandel m., krainer' j, komenij f. -- k9egrattier, m., iére, f. Koopman,
koopvrouw in 'C klein, komenijsrnan, komenijsvrnaW,
inz. voorheen gezegd van hem of haar, die het zout
bij de kleine maat verkocht. — (Ook als adj.: Marebanni r-). — ( fig. et fain.) Beknibbelaar in. van
de nietigste posten eenex rekening. — Beunhaas in
de letterkunde, zamen flunser in.
Re gréer, v. a. [Mar.] Weder optuigen, het
hei, nazien of vernieuwen.
Regreffer, v. a. [Agric.] Andermaal enten of
gr'i/Í f,len. -- i 'I'eeb. ] De indigo -kuip bijzetten. (van
nieuwe ver f sto/fen voorzien) .
Re-és, m. [Ane. jur.] Wederaanvaarding f.,
—

--
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het zegt om weder bezit te nemen van een kerke-lik ambt, dat men had afgestaan. — Régressif,
ive, adj. [Didact.] Teruggaand, terugwerkend. Réeression, f. [Rhét.] Omkeering eenex stel
re
woordherhaling in omgekeerde orde, regres-ling,
si e f. (b. v. Nous ne vivons pas pour manger,
mais nous mangeons pour vivre).
Regret, m. Spijt f., leed, leedwezen; verdriet,
hartzeer; berouw n. [1 a grand r- de la perte de
sa fortune, de sa place, de son ami, h.ij heeft veel
spijt, hartzeer over 't verlies van zijn vermogen,
von zijnen post, van zijnen vriend. J'ai r- de n'avoir
pas vu cela, 't spijt mij, dat niet gezien te hebben.
Je n'ai pas de r- a mon argent, het spijt mij niet
van fijn geld, ik beklaag min geld niet. Je vous
quitte avec Bien du r-, ik verlaat u met veel leedwezen. Mourir de r-, van hartzeer, verdriet sterven. — (fans.) II ne doit pas avoir r- á sa jeunesse
(van iemand, die zijne deugd in vermaken heeft
doorgebragt), hij heeft van zijne jonge jaren weten
te profitéren. — Avoir r- de ses fautes, de ses
péchés, berouw over zone misslagen, zonden hebben. — In 't meerv. somtijds: klapten, jammerklapten f. pl., klaagliederen n. pl.: Ce sont des
r-s inutiles, dat zijn nuttelooze klagien. -- à REGRET, loc. adv. Met weêrzin, met tegenzin, ongaarne: I1 part à r-, hij vertrekt met weerzin,
tegen zijn zier, zins ondanks. — REGRETS, m. p1.
[Tech.] Goudsmids-asch f. -- Regrettable, adj.
Betreurenswaard, terugwenschenswaard. Perstinne
r-e, betreurenswaard persoon m. Quoi de plus rque le temps perdu? — Regrettablerent, adv.
Op betreurenswaarde wijze.
Regretter, V. a. Betreuren, bejammeren, beklagen; spit hebben, leedwezen gevoelen. R- un
ami, la perte d'un parent, eenen vriend, het verlies
eens bloedverwants betreuren. Je regrette món argent, mon temps, ma peine, ik heb spit van (ik
beklaag) mijn geld, fijn' tijd, mijne moeite. I1 regrette l'occasion qui! a laisse échapper, het spijt
hem, doet hem leed, dat hij die gelegenheid heeft voorbij
laten gaan. — SE REGRETTER, v. pr. Betreurd
worden. — Zich zelven beklagen. — Om elkander
treuren. — Het part. passé is ook adj.: Homme
généralement regretté, algemeen, betreurd man.
Regrignes, f. pl. [Cuffs.] lianen f. pl.
Regros, m. [Tech. J Looierssch,ors f.
Regrossir, V. a. [Gray.] De insnijdingen ver
verwijden.
-grotenf
Refine, f. [Agric.] Ploegvore f. (sillon).
met
steken
Groote
Régailter, v. a. [Tech.]
bindgaren maken.
Reguinder, v. a. Weder oph.jschen. -- SE REGU1:vnER, v. pr. [Fauc.] Op nieuw opstijgen, booper vliegen.
Régnlarisant, e, adj..Régelend, tot régeling
dienstig. — Réguilarisation, f. Regeling regelmatige bepaling of vaststelling, rangschikking,
re g u l di' i n p f.: La r- dune dépense, de regeling
eener uitgave. — Régulariser, v. a. Regelen,
geregeld maken, naar zekere regels vaststellen, bepalen of voorschrijven, r e g u l é r e n: R- la perception des impóts, het innen der belastingen, regelen, op vasten voet brengen. — R- les mouvements
des troupes, de beweging der troepen regelen. — SE
RÉGULARISER, V. pr. Geregeld worden. — Het part.
passé is ook adj.: Dépense régularisée, geregelde,
vastgestelde uitgave f. — Régularité, f. Regel
regelmaat, geregeldheid f., geregelde gang-matighed,
of loop m.; juistheid, juiste evenredigheid; ordel(lke
der regelen, r e g u l a r iinachtneming
inrigting;
te lt f. La r- du mouvement des corps celestes,
de regelmatigheid van de bewering der h.emelliqchamen. La r- d'un batiment, des traits du visage,
de regelmatigheid, van een gebouw, van de ge/oatstrekken. — (Gom.? La r- dune figure, de regel I matigheid (geli kzi7digheid, gelijkhoekigheid) eener
figuur. -- [Prat.] La r- dune procedure, de rigtigheid, regelmatige behandeling f. of loop m. van
een' re,tshandel. -- La r- des moeers, de la conduite, ale regelmatigheid der zeden, des gedrags. —
La r- d'un poeme, dune tragédle, de regelrrcatigheld van een dichtstuk, van een treurspel. — Ces
religieux olitservent In plus grande r-, deze monniken penren hunnen kloosterregel zeer naauwkeuacht. -- Stand ni., hoedanigheid f. eens or--irgn
desgeestelijken, geestelijke stand m. (in tecgenstellinr
i met Rat seculier, wereldli)ke stand). --- égnla-

REGULE
teer, m. [Nléc.] Regelaar, regulateur m.
Toestel aan eene machine, waardoor hare beweging
gematigd en geregeld wordt, b. v. bij zakuurwerken:
de onrust met het snekrad; bij slingeruurwerken: de
slinger met zijne lens; bij stoomwerktuigen: de opstaande spil met het daaraan verbonden kegelvormig rad, waadoor bij te groote toevoer van stoom
de smoorklep gesloten wordt; bij blaasinrigtingen:
een werktuig ter bewerking van een' regelmatigen
luchtstroom, enz. — Regelaar, bestuurder m. (b. v.
van eene onderneming). — REGf1LATEUR, TRICE,
adj. Regelend; tot regel dienend: Force r-trice,
redelende kracht. Marches r-s du prix des grains,
markten, die den maatstaf aangeven voor den prijs
der granen.
Re gele, m. (eig. koningje, en in dien zin ook
door Voltaire gebruikt): [Chit. anc.] R- d'antimoine, d'arsénic, metallisch spiesglas, arsenik n.
— [Anc. tech.] Twee kleine gewigten n. pl. tot regeling vanen gang eens uurwerks.
Régulier, ière, adj. Regelmatig, geregeld, in
den regel, juist, ordelijk, r e g u l i e r: :Mouvement
r-, regelmatige beweging f. Edifice r-, Fortification
r-ière, regelmatig gebouw, vestingwerk n. Tragédie
r-, regelmatig treurspel n. Traits r-s, regelmatige
gelaatstrekken m. pl. Pools r-, Maladie r-ie're, geregelde pols m., ziekte f. —AcIe r-, acte f. in den regel,
volgens de wet. — Vie, Conduite fort r-ière, zeer
geregeld, ordelijk leven, gedrag n. Femme pieuse
et très-r-ière, vrome en zeer geregeld levende vrouw
— I1 est r- dans 1es moindres choses, hij is geregeld, stipt, naauwkeurig in de geringste zaken. —
(Ook gebézigd in tegenstelling met seculier, wereldlijk): Religieux r-s, reguliere geestelijken, ordesgeesteljken , monniken , die een' zekeren ordesregel volgen. -- Bénéece r-, prove f., die alleen
een ordesreestelijke bezitten kan. -- [Géom.] Figure
r-ière, reqelmatige figuur f. (met gelijke zijden en
hoeken) . Corps r-s, regelmatige of platd nische lig
veelvlakkige ligchamen, welker vlak -chamen(d3
regelmatige, aan elkander gelijke veelhoeken-ken
zijn). --- [Grain.] Verbe r- , regelmatig werk
Phrase r-e, regelmatig gebouwde zin in.-wordn.
— REGULIER, in. Ordesgeestelijke, monnik, ordes
[Bot.] Soort van-broedin.—1€tégulè,f
tulp f. — Régnlièrenient, adv. Op geregelde,
regelmatige wijze, ordelijk, in den regel.
Réeulin, e, adj. [Anc. shim.] Geheel zuiver,
gereinigd (van metalen), m e t a 11 i s c h, r e g u I i
-nisch.
Régurgitation, f. Ontlasting, uit- of overvloeing f. (van een' vergaarbak, waterbuis, enz).
— [Méd.] Gemakkelijke en natuurlijke braking f.,
-inz. b ij zuigende kinderen. — Régurgiter, v. a.,
weleer z. v. a. REGORGER. — [lVléd.] Overgeven,
braken.
Réhabilitable, adj. Herstelbaar (in eer, in
goeden naam). — -1- Réhabilitant, e, adj. Herstellend, geschikt om eer en goeden naam te hergeven. — Réhabilitation, f. Herstelling in den
vorigen staat, in eer of aanzien, terugbekoming
van den goeden naam, r e h a bili t d t i e f. — Réhabilitatoire, ad.. [Jur.] Acte r-, herstellingsacte f. — Ilvéhabilité, e, adj. (en part. passé
van réhabiliter): Dlémoire r-e, in eer herstelde nagedachtenis f. — Failli r-, of als subst. RÉHABIL1TE, M. [Jur.] Bankbreukige, die weder in eer
en kred iet hersteld is, g ere h a bi lit e e rd e in. —
Réhabiliter, v. a. [Jur.] Weder in den vangen
staat of toestand plaatsen, weder in goeden naam
brengen. in eer of aanzien of regten herstellen,
r e h a b i l i t é r e n. R- un failli, een' bawikbreukige
in eer en krediet herstellen, vereerljken. R- la me,moire dun condamné, de nagedachtenis eens ver
herstellen, van alle blaam zuiveren. —-ordeln
(fig.) Cette action 1'a réhabilité dans ]'opinion,
publique, die daad heeft hem in de volksrrzeening
weder tot eerti gebragt. --- SE RÉHABILITER, V. pr.
Zijne verloren regten hernemen; zijne eer, zin'
goeden naara terug krijgen, de achting irerwin.nen.
Réliahitable, adj. O1) nieuw bewoonbaar. —
Réhabiter, v. a. Op nieuw bewonen. — Het
part. jms. d is ook adj.: Maison réhabitée, op nieuw
bewoond huis n.
He'lia biteer, v. a. Weder gewennen, eerre
vroegere gewoonte weder (toen aannmeen. — SE
RLIIARITIJER, V. pr. Zich. weder gewennen, eene
oude newoonte weder aannemen.
*

---
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Rehacher, v. a. Op nieuw of nog eens hakken.
Rehanter, V. a. Op nieuw bezoeken, andermaal mede verkeeren.
Rehasarder, v. a. Andermaal wagen.
Rehaussé, e, adj. (en part. passé van rehausser): Mar r-, verhoogde muur in. — Prix r-,
gestegen, gerezen prijs in. Dessin r- de Blanc, met
wit opgehaalde, opgewerkte teekening f. — Couleur
r-e, Teint r-, opgehaalde, verhoogde, verlevendigde
kleur, tint f. — Courage r-, verhoogde, versterkte
moed in. — Rehaussement, m. Verhooging f.:
R- d'une muraille, verhooging van eersen muur. —
R- des monnaies, waardeverhooging der munten,
rijzing der nominale muntwaarde. -- Rehausser, v. a. Verhogen, hooger maken; R- one inuraille, eerren muur verhoogen. — ( fig.) R- le courage de qn., iemands moed verlevendigen, aanwakkeren, vergrooten. — Vermeerderen, doen rij
of stijgen; — meer of beter doen uitkolven,-zen
opwerken, ophalen. R- de prix, de valeur, in prijs,
in waarde vernneerderen. — [ Peint.] R- les jours,
les ombres, het licht, de schaduw versterken. Les
ombres rehaus ent I'éclat des couleurs, de schaduwen doen den glans der kleuren beter uitkomen.
— [Tech.] R- d'or et de sole une tapisserie, een
tapijtwerk met goud en zijde opwerken. — ( fig.)
La parure relève la beauté, de opschik verhoogt,
vermeerdert de schoonheid. — R- le mérite d'une
action, de verdienste eenex' daad nog verhoogen,
vermeerderen; ook: het verdiensteljke ecner daad
te hoog roemen. -- REHAUSSER, v. n. In prigs rijzen
of stijgen, opslaan: Le bid rehausse, het koren rijst,
wordt duurder. — SE REHAUSSER, V. pr. Hoogex
gemaakt worden. — Zich zelven verhoogen. — .Elkander verhoogen.
Rehants, m. pl. [Peint., Gray.] Hoogsels,
lichten n. pl. R- Blanes sur un fond dor, witte
hoogsets op een' blaauwen grond. — Witte gedeelten n. pl bij den kleurenplaatdruk.
Rehearter, v. a. Op nieuw stooten.
1- Reh.amilier, v. a. Andermaal vernéderen.
Reillère, f. [Tech.] Buis, waterleiding f., waar door het water op het rad van eerren waterrnolen
gebragt wordt.
Réimnportation, f. [Ecora. pol.] Wederinvoer in. — Réiuuporter, v. a. Weder invoeren.
-1- Réintposa ble, adj. Op nieuw belastbaar.
— Re'itnposer, v. a. Op nieuw belasten, eerre
belasting op nieuw opleggen. — [Impr.] Andermaal
opmaken. — Réirnposition, f. Vernieuwde belasting f.
Réinipression, f. [Impr.] Het herdrukken;
herdruk in., nieuwe oplage f. — Réirnprimabie, adj. Eenen herdruk waardig. -- Re inprinier, V. a. Herdrukken, eene nieuwe oplage maken,
op nieuw ter perse leggen. — i let part. Passé is
ook adj,: Ouvrage réimprimé, herdrukt werk n.
Rein, in. Nier f. R- droit, gauche. linker, regter
nier. Pierre dans le r-, dans lesr-s, niersteen m. Douleur des reins, nierpijn f. -- (Loc. prov.) Sunder
les coeurs et les r-s, harten en nieren doorgronden,
de geheimste gedachten peilen. — (bij uitbreiding, in
'tmeerv.) Les r-s, de lendenen, het benedendeel van
de ruggegraat met de oorli, Bende streek; ook: de
ruggegraat f. met opzigt tot hare kracht en buigzaamheid. Avoir mal aux r-s, pijn in de lendenen
hebben. I1 a les r-s forts, rompus, hij is sterk van
lendenen, heeft zijne ruggegraat gebroken. I1 s'est
donné un tour de r-s, hij heeft zich de lendenen
(fam. het kruis) verrekt. — (f/p. et fat.) On lui
a donné (of I1 a eu) on tour de r-s, inca heeft
hem eene leellke poets gespeeld. — Ce cheval a les
r-s forts, of ook in 't c:nkelv.: Ce cheval a du r-,
dit paard is sterk in 't kruis. — (fig. et fain.) Cet
homme a les r-s forts, die man kan es' tegen, zit
er goed in. II na pas les r-s assez forts, Il a les
r-s trop foibles. hij is daartoe niet rijk, niet bekwaani genoeg, daarvoor is Iii niet opgewassen. —
[Arch.] R-s de voute, gewet fsh.oeken m. pl. (die
op de imposten dragen). ---- [Faux et for.] Zoom in.
van een bosch. -- [koe. miner.] Pierre de r-,
z. V. 0. PIERRE d'aigle. — Reinaire, adj. [Bot.],
.

-

z. v. a. RÉNIEORIIE.

Réineorpore i- , V. a. Op nieuw inljven.
Heine, f. Koningin f. La r- régnarnte, de regérende koningin. La r- père est nmorte, de koninginne- vroeder is dood. — (fig.) Het errs/e, voor
zinre soort. Rome est-narste,voflijkn
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la r- des cités, Rune is de koningin der steden.
La rose est la r- des fleurs, de roos is de koningin
der bloemen. C'est la r- (of la perle) des femmes,
zij is de koningin, de parel der vrouwen — La
r- du ljai, de koningin van 't bal, zij, tot wier eer
het bal gerieven wordt. — (fig.) La beauté est la rdes coeurs, de schoonheid is de beheerscheres der
ha rten. L'opinion est la r- du monde, de meening
is de beheer scheres der wereld. — [Catty.] La rdu eiel, des anges, (le koningin des hemels, der
Engelen (de maagd i1Iaria). — ( poet.) La r- des
suits, de maan. — La r- des cicux, des amours,
des enl'ers, des mens, Juno, Venus, Proserpina,
Amphitrite. — (fain.) z. GILLETTE, PORT . — Pain

vocht, van licht, z. v. a. JAILLIR). — 1'erugspriugen, terugstuiten: La balie a rejailli jusqu'ici,
de bal is tot hier teruggestuit. Les rayons qui rejaillissent d'un minoir, de stralen, die van genen
spaegel terugkaatsen. — (fig.) La bonte rejàil!ira
sur vous, de schande zal op u terugkorren. La

Moire des ancetres rejaillit jusque sur les descendants, de roem der voorouders valt terug, strekt
zich uit tot op de nakomelingen. -- Rej hlllissant, e, adj.: Eau r-e, uitspringend water n. —
Rejaillissenoent, in tiet uit- of opspringen
(JAILLISSEIIENT) ,

j Hejairner,

het af- of terugstralen, -springen.

v. n. Op eene beleedigende wijze

à la r-, soort van room- of inelkbroodje n. -- [Bot.]
R- marguerite, chinésche sterrebloem 1. R- des

de stem, eten toon van iemand nabootsen.
Rej auuir, v. a. Weder geel maken of verwen
— REJAUNIR, V. n., SE REJALNIR, v. pr. Weder

.bois,

geel worden.

z. V. a. ASPERULE; DMANELLE; DRAGONNIER.

R- des pi•ës, z. v. a. SPIREE ulmaire. -- IHerbe de

Ia r-, koninginnekruid ii., z. v. a. NICOTIANE. —

[H. n.] R- of Rol des abeilles, R- abeille, bijen
R- papillon, paauwenoog n. (oeil du jour,-konig.
paon du jour). — R- des serpents, z. v. a. GIBOYA.
- R- des carpes, z. v. a. carpe nriroitee, z. MiROITE . — [Jeu] Koningin in 't schaakspel.
Reine -t laude, f. [Bot.] , z. PRUNE de reine Claude. — He.ne-Marguerite, z. onder REINE.

ll.einette, f. [Bot. , z. RAINETTE. --- [Jeu]
Vournmutig darn- of schaakspel n. (steken.
R,éinfeeter, V. a. Op nieuw besmetten of aan-}- fléinsére', e, adj. Op nieuw ingelascht of
]

r.nr,evoegrl. (geestdrift brengen.

Rejection, f. (woord van J. J. Rousseau)
Verwerping f. — Rejet, m. [Prat.] Verwerping,
La r- dune demande,
d'une lol. — [Fin.] Verwijzing, Overbrenging f.
van een gedeelte eener rekening op een ander hoofd
stuk van die rekening of op Bene andere rekening.
— [Polit.] Verwerping, afsternming f. van een.
voorstel. — [Econ. rur.] Uittrekkende jonge bijenzwerm M. — ['!'ech.] Tweede indompeling der
blaauwgeveYwde wol f. -- Giettap ni. bij loodgieters).
— REJET, In. Bot.] Nieuw uitspruitsel, schot n. —
REJET of Rejetoir, m. [Chas.] Snippelcnip,
ontzegging, afwijzing f.:

-

vogelstrik m.

Rejetable, adj. Verwerpelijk: Proposition r-.

Rejeté, e, adj. (en part. passé van rejeier):
4. Réinspirer, V. a.. Op nieuw bezielen of in
fléinstallation, f. Herhaalde instelling of Balie r-e teruggeworpen, op nieuw geworpen
plel;lige aanstelling, r e I n s t a I l á t i e. -- R.éin- bad m. Priere r-e, afi,eslagen verzoek n. Lol r-e,
staller, V. a. Op nieuw in een ambt stellen, we- verworpen wet f. Oil're r-e, a/gewezen, aanbod n.
(ier (Aanstellen.

initégration, f.

Rejetean, in. [ Tech.] W aterljjstje n. (onder
aan een vensterraam tot a fkeering van 't regenwater) .
Rejeter, V. a Weder werpen, nog eens werpen.; terugwerpen; uitbraken,; Overwerpen, overorengen; weder uitspruiten: R- une balie, eenen
bal nog eens werpen; eenen bal terugwerpen, terugslaan. It rejeta dans lean le Poisson qu'iI
avait pris, hij wierp den gevangen viseh, weder in
't water. -- R- de 1'eau sur la chaux pour l'ëteindre, nog wat water op den kalk gieten, omn dien te
blusschen.— Ce malade rejetle tout ce qu'il prend,
-

v. a. Op nieuw instellen, herstellen (eene orde, broederschap, feest, enz.) —
fte'institution, f. Vernieuwde instelling f.
Reinté, e, adj. Zwaar, sterk van lendenen. -[Vëner.] Gliien kien r-, breedgerugde hond m., hond
met rond en breed kruis,
léintégrande, f. [Jur.] Herstelling f. in
vorig ambt o f bezit, r e d i it t e g r a n d e f. — Hé e'instituer,

Ifet herstellen in 't bezit, het

-

weder in bezit stellen; herslellinr;, r e d i n t e g r dt i e 1'. — Réintégrer, v. a. Weder in het vorig die zieke werpt alles, wat hij inneemt of gebruikt,
bezit of ambt stellen (waarvan iemand wederregte- weder uit. La nier a rejete sur les lords les dëlijk was ontzet): R- qn. dans ses droits, iemand bris du naufrage, de zee heelt de wrakken der
weder in zijne regten herstellen. -- R- go. dans schipbreuk op den oever geworpen. — R- I'eau d'un
ies prisons, iemand weder gevangen zetten. — bassin dans une cuve, het water uit een bekken in
Faire r- des mneubles, huisraad weder op die plaats eerar; kuip Overschappen. R- les notes a in fin du
volume, de noten naar 't einde van 't boekdeel
laten brengen, waar men het had weggenomen.
-éinterrogation, f. Herhaalde ondervra- overbrengen, verplaatsen. R- une dépense sur l'exe
ging f., vernieuwd verhoor n. — Réinterroger, cise suivant, eene uitgave op 't volgende dienstjaar overbrengen. -- Uri arbre qui rejette l,eaucoup
V. a. Andermaal ondervragen of verhooren.
de branches, een boom, die weder vele takken
l éintrodnire, v. a. Weder inbrengen, inschiet (na gekapt te zin). (absol.) Un arbre qui
voeren of binnenleiden.
4. Réinvestir, C. a. [Mil.] Op nieuw insliu- rejette par le pied, een boom, die van onderen uit
R- ure faute sur qn., eene fout,-slat.—(fig)
ten, ander maal berennen. -- Op nieuw met eene
waardigheid bekleeden, anderrnaalin't bezit stellen. denen missla;, wearvan men beschuldigd wordt, op
Réinvitation, f. Ilerhaalde noodiging f. — een ander werpen, de schuld op een ander schuiven. (Loc. prov.) On rejette souvent la faute sur
Réinviter, v. a. Nogmaals noodigen.
4- Réinvoeation, f. Vernieuwde in- of aan qui s'en peut mais, de onschuldige krijgt dikwils
--- Réiuvoquer, P. a. Andermaal in--roepinfj. de schuld. -- (fig.) Verwerpen, afwijzen, ontzeggen, niet willen aannemen, afslaan, afwijzen, niet
roepen , wedcc aanroepen.
Reis, m. (pr. race) (arab.) Hoofd, hoofdman, toelaten. H- les monnaies étrangéres, de vreemde
bevelhebber°, titel van vele waardigheidsbekleeders munt afwijzen, niet willen ontvangen. R- one lol
in het Tur ° ksche W. — Kapitein, schipper van proposée, eene voorgestelde wet verwerpen. R- les
een tarksch vaartuig. -- Reis-et%ndi, z. EFFENDI. axis, les conseils, de raadgevingen van de hand
Réitérable, adj. ki L haalbaar•, wat herhaald wijzen, verwerpen. R- une prière, een verzoek,
kan worden. --- Réitér=^tif, ive, adj. 1Herha- eerre bede afwijzen. — R- les prodiges, de wonde lend; z. V. a. ITERATIE . - : éite'raation, f. Her- ren verwerpen, niet geboren. --- SE REJETER, V. P.
haling f. R- d'un ordre, d'une défense, herhaling Verworpen, afgewezen worden: Les louanges ne
van een bevel, van een verbod. R- dune saignée, se rejettent jamais. — Op nieuw van eenti reeds
herhaalde aderlating f. -- Il éitérativement, besproken zaak spreken; van de hoofdzaak afgaan,
adt,'. Bij herhaling. --- Réite'rer, V. a. 1ierhalen, om over bijzaken uit te 2vei(en; — zich wegens
uitweidingen verontschuldigen. I1 se rejeta sur le
nog eens doen: R- une deniande, ses rernerciments,
eerre vraag, zijne danl betuigingen herhalen. B.- une point en coetroverse, hi kwam weder op 't geschil
terug. II se rejeta sur les accessoires, hig be--punt
mëdecine, nee saignee, een geneesmiddel, eerre
aderlating nog eens toedienen. — (absol.) Qu'il gon over de bijzaken uit te weiden. On lui a prou-

s'nvise de

r- ! laat hij 't eens weir doen !

— SE

IIEITÉREIL, V. JO. herhaald worden. — liet part.
passé is ook aclp.: Ordre réitér6, herhaald bevel n.

Injure r-e, herhaalde beleediging f.
Reitre, n1. Du,itsch ruiter der 16áe eeuw. —
(fig. et fain.) Vieux r-, oude Vos, oude schalk m.
Rejaiilir, V. LI. ZJitspringen, uitschieten (von

vé qu'il avait tort, mais it s'est rejeté sur lescirconstances men heet hem bewezen, dat hij ongelijk had. innam- hij heeft zichmet de oinstandigheden verontschuldigd. -- Se r- le tort l'un al 1'autre,
elkander de schuld geven.
B ejetoir, m. [Chas.], z. REJET.
l or j eton, rn. [Bot.] 1Vieuu'e .stsrtr it, jortrre loot f.,

REJ E TONNER

--

nieuw uitspruitsel n. — ( fig.) Afstammeling m. en f.,
kind n., loot, telg, spruit f.: Le digne r- d'une
vaillante race, de waardige telg van een dapper
geslacht. — [ Tech.] Tabac de r -s of Rejeton, m.
Tabak van bladeren, die na de eerste afsnijding
ge(Iroeid zijn. — [Econ. rug.] , z. V. a. REJET. —
Rejetouner, V. a. [Acc. agile.] Al de naspruit
tabaksplanten wegnerven. — REJETONTNER,-seldr
V. a. Spruiten, nieuwe loten schieten.
Réjingots, m. p1. [Mac.] Druiplijst in. (tarmier) aan een vensterkozijn.
Rejoindre, V. a. JVeder zamenvoegen, h.ereenigen, op nieuw verbinden: Ces ais se sont desunis, it faut les r-, deze planken zijn uitgeweken,
men moet ze weder zamenvoegen. R- les deux lèvres d'une plaie, de beide lippen eener wond hereenigen. -- (fig.) La mort rejoint ce qu'elle await
séparé, de dood hereenigt, wat hp gescheiden had.
— Inhalen, achterhalen, bgkornen: Ou pourrai -je
vous r-? waar zal ik weder bid u kunnen korven?
I1 nous rejoignit près de la ville, h- achterhaalde
ons bij de stud. h.- son régiment, zich weder naar
zijn regiment begeven. — SE REJOINDRE, V. pr.
Zich weder vereenigen, weder bijeen, bij elkander
komen. Les deux parties de los se sont rejointes,
de beide gedeelten van het been zijn weder aaneen
gesloten. Nous nous rejoignhmes à Anvers, wij
kwamen te Antwerpen weder tij elkander. — Rejoint, e, adj. (en part. passé van rejoindre) : Personnes r-es, weder bijeengekomen personen m. pl.
Rejointoie®nent, m. [Mac.] Het andermaal
digtstrzlken der voegen, het opwegen. — Rejointoyer, V. a Weder oproepen, op nieuw voegen.
Rej omeg, v. n. et a. Op nieuw spelen; no eens
spelen, overspelen (c e partij, een mr?uzijkstu /F, een
tooneelstuk).
Réjoitir, v. a. Verheugen, vervrolijken, ver
verlustigen: Cette nouvelle m'a bien rejoui,-blijden;
dit nieuws hee ft mij zeer verbljid. — (fig.) Le vin
réjouit le coeur, de wijn vei°vroljkt het hart. Cette
couleur , réjouit la vue, die kleur streelt het oog.
— SE REJOUIR, V. pr. Zich vermaken of verlustigen, zich verheugen, zich verblijden: 11 aime Is se
r- avec ses arms, hij verlustigt zich gaarne met
zone vrienden. Je rile réjouis de lui apprendre
vette bonne nouvelle, 't verheugt mij, dat ik hem
dit goede nieuws kan brengen. - [Jeu] Eene nieuwe troefkaart keeren, nadat at de spelers op de
eerst gekeerde gepast hebben. -- liet part. passé
is ook adj.: rille réjouie, verheugd meiske n. — Figure r-e, blij gelaat n. — Oole als subst. m. en f.
(fain.) Un gros r-, Une grosse r-e, een dikke lus
gezonde vrolijke zus f. — Rh--tigebroên.,
jonissance, f. Vreugdbetoon n. inz. by eene heugelijke gebeurtenis, feestvreugde, vrolijkheid, ver
Ce fut ene r- publique par toute la-makelijhdf.:
ville, daar was Bene algemeene vreugde door de
gansche stad. On tit de grandes r-s a 1'occasion
de ce manage, men rigtte groote vermakelijkheden
aan bij gelegenheid van dit huwelijk. Cris de r-,
vreugdekreten m.11l.— [liouch. ] Geringer vleesch, dat
de kooper genoodzaakt wordt hij het goede en tegen
denzel fde^n prijs te nemen. — [Jeu] Zetkaart f. (in
't lanskenet). -- Réjonissant, e, adj. Vermakelijk, verlustigend: Scène r-e, vermakelijk looneel n.
— (fam.) 11 est t.rès-r-, hij is een zeer grappig mensch.
Rej onter, v. n. Andermaal eene lans breken,
op nieuw een steekspel houden.
Rejuáer, v. a. Andermaal beoordeelen; op
nieuw eene regterl jke uitspraak doen.
+ Rej us/ ifier, v. n. Op nieuw regtvaardigen
of van schuld zuiveren.
Relabottrer, v. a. [Agric.] Andermaal beploegen, op nieuw omwerken.
Relàchant, e, adj. [ yléd.] Slapmakend, ontspannend: Médicament r-, of ols subst. RELh-CHANT, m. Slapmakend, ontspannend middel n. -Relàche, in. Afbreking van een of ander werk,
ook van pijnen; rust, verademing, uitspanning f.,
ophouden n. Ii etudie sans r-, hi studeert zonder
ophouden. I1 faut donner b ses enfants quelque r-,
men moet aan zijne kinderen eenige verademing,
uitspanning geven. L'esprit a besoin de r-, de geest
heeft rust noodig. Son anal ne lui dunne point de
r-, zijne kwaal punt hem volstrekt geen rust. —
11 ne donne point , de r- (van een' lastig' schuldei.scher), hij laat zijne schuldenaars geen oogenblik
rust. — [Théht.j I1 y a r- au théatre, er is rust.
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dag bij den schouwburg, er wordt niet gespeeld. —

RELdCHE, f. [Mar.] Ververschingsplaats, vertoevings-

plaats f ; — het binnenvallen, binnenloopen, aan
(hetzij uit nood of om eene andere reden);-doen
verblijven. — Reláché, e, adj. (en part. passé
van reldcher); Cordes r-es, ontspannen, verslapte
touwen n. p1. — Ventre r-, losl jvigheid f., doorloop m. — Prisonnier r-, weder vrijgelaten gevangene m. — ( fig.) Homme fort r-, zeer ligtzinnig
mensch. Discipline r-e, slappe tucht f. Mora1r-e.
losse, slappe zedeleer f. — RelAehement, m.
Verslapping, ontspanning f.: Le r- des cordes d'un
violon, des nerfs, de ontspanning, verslapping van
de snaren eener viool, van de zenuwen. -- [Md.]
Loslijvigheid,, zwakte or werkeloosheid f. van het
darmkanaal: Les pruneaux causent du r-, de ge
pruimen veroorzaken loslijvigheid. — [Chir.J-droge
Slapheid, onveêrkrachti pheid, ontspannenheid f. Rdu tissu cutané, du tissu cellulaire, slapheid van
't huidweefsel, van 't celweefsel. — Ontlating van
't weder, verzachting f. van koude. -- (fig.) Ver
afneming in ijver, in genegenheid, in ze--slaping,
den, in godsvrucht, enz. I1 y a bien du r- dans son
zèle, dans son amitié, er is veel verslapping in
zijnen ijver, in .zijne vriendschap. Le r- des moeurs,
de la discipline militaire, de verslapping der zeden, der krijgstucht. — Ook in goeden zin voor:
ontspanning van arbeid, rust, verademing f. (rela'che): Après tine grande contention d'esprit, on a
besoin de quelque r-, na eene groote geestinspanning heeft men eenige ontspanning, verademing
noodig. -- ReIàeher, v. a. Ontspannen, de spanning verminderen, verslappen: R- des cordes, touwen ontspannen. vieren. R- un ressort, erne veer
ontspannen. -- (lig.) R- I'esprit, Pattiutidn, den
geest, de aandacht ontspannen. — Loslaten, vrijlaten: R- un prisonnier, eengin gevangene loslaten.
R- un vaisseau, een in beslag renoenen schip vrij
laten, het embargo van een schip opheffen. — Toegeven, laten vallen; iets afdoen van zone eischee,
aanspraken, regten, enz.: I1 ne voelut Tien r- de
ma dette, de ses droits, hij wilde niets van mijne
schuld, veen zijne regten laten vallei. (absol.) Rdu prix d'une etoife, iets laten vallen op deft prijs
eeneg stof, eene stof wat winder geven. — RELâdHER, v. n. Verslappen-, verjlaauwen, ver raindeeen: R- de la discipline nécessaire, in de noodige
lucht ver flaauwen. — [Mar.] ilinnenloopen, binnenvallen, eene haven aandoen: Nous rela'chames
pour faire de lean, à cause du mauvais temps,
wi/ vielen binnen, om water in te nemen, wegens
het slechte weder. — SE RELàCHER, v. pr. Octspannen, slay) worden. verslappen; —• verminderen,
verzachten, zachter worden: — wat toegeven, laten
vallen van zijne aanspraken, regten, enz.; — zich
ontspannen, rusten. Ces cordes so reláchent, die
touwen worden slap. — (fig.) Son zèle, son attention se relhche, zijn ijver, zone aandacht verflaauwt, vermindert. 11 s'est bien relaché, hij is
veel verf;aauwd (in zijn' ijver, in zijne else/ten,
in zijne stipte plirgtvervulling, enz.) — Le temps
se relhche, het seeder ontlaat, wordt zachter. —
II s'est reldché si t est article, hij is op dat punt
wat toegevender geworden. — Se r- l'esprit, zijnen
geest ontspannen, rusten. L'esprit se relhche, de
vleest rust, ontspant zich.
Relai, m, [Tech.] Tweede water n., dat men
over 't reet zout bezwangerde zand laat loopera.
Relais, m. Paardenposterij. wisselplaats f.,
waar versche paarden-, ook jagthonden, in gereed
gehouden worden, oen de afgematte te vervan--heid
gen; post-station n. — versche paarden, wissel
pl., versche jagthonden m. pl. Au se--parden.
cond r- it fallut attendre, op de tweede wissel
moest men wachten. Il prit des r-, des che--plats
vaux de r- it tel tindroit, hij nam in die en die
plaats versche paarden, een versch voorspan. Tenir
des chevaux, des voitures de r- de 4 lieues en 4
lieues, van vier lot vier mijlen wisselpaarden, wis
gereedheid houden. Il y a tant de-selrijtugn
r- de Paris á Bruxelles, van Parijs tot Brussel
telt men zooveel post-stations. -- [Chas.] Poster
bien les r-s, de versche honden en paarden op de
vereischte plaatsen stellen. Voilà le r-, daar staats
de versche honden en paarden, daar is de wissel
Donner le r-, de versche honden op het wild-plats.
los laten. — (fig.) Avoir des habits, des meubles
de r-, kleederen, huisraad ter verwisseling in voo>-
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raad hebben. — (fig. et (am.) On Ja plaisanté,
berné, entrepris en r-, de een voor en de ander na
heeft hem beet gehad, bespot, voor den gek gehouden. Etre de r-, geene bezigheid hebben, buiten bediening zin, ledigen tijd hebben. — Afstand m.,
dien de kruiwagens of de karren bij aardwerken
of bid 't aanleggen van spoorwegen moeten doorloopen; wisselplaats f. Les r-s de transport à la
brouette sort de 30 mètres en terrain horizontal
nu de 20 nètres en rampe, op vlakken grond
wisselen de Irruiwagens om de 30, op glooijenden grond om de 20 meters. — [Fort.] Berm m.
(BERME). — [Mar.], z. v. a . LAISSE . — [Tech.]

Tusschenruimte f. in den ketting, waar de tapijtwerkers van draad, kleur of figuren veranderen.
— Mettre au r-, de koperplaten, waarmede men
spaansch groen of kopergroen wil bereiden, aan de
inwerking van azijnuur en de lucht blootstellen.
Relaisser (se), v. pr. [Chas.]: Le lièvre se
relaisse, de (afgejaagde) haas legt zich neder, rust
uit, schuilt weg. — 1let part. passé is ook adj.:
Lièvre relaissé,^ afgejaagde, stilhoudende haas in.
Relaas, m. Het weder opjagen, opstooten. -Relancer, v. a. Op nieuw werpen . — [Véner .]
Op nieuw opjagen, opstooten (een ontkomen stuk
wild): Les chiens ont relance le cerf, de honden
-

hebben 't hert weder opgestooten. — (fig.)

R- qn.,

iemand opzoeken, opstooten, om hem tot iets aan
te drijven; ook: iemand bits antwoorden of bejégeven, zeer kwalijk opnemen wat hij zich veroorlooft
te zeggen. — [Jeu.] Een' speler tot hoogeren inzet
brengen, dan hij voornemens was.
Relangnir, v. n. Op nieuw kwijnen.
Relaps, e, c' j. We(!era fvallig, op nieuw tot
pelterij eivallen: C'est on hérétique r-, of als
subst. C'est un r-, 't is een wederafvallige ketter.
— Als subst.: weleer ieder, die weder in dezelfde
kerkzonde verviel, waarvoor hij reeds eenmaal
openbare boete gedaan had, wederafvallige zondaar,
zondares.

RELEVÉ.

ding f., interval n. — Relationnaire, nl., z. v. a .
Relativement, adv. Met betrekking of opzigt tot, betrekkelijk, op betrekkelijke of
opzigtel(jke wijze. — Relativité, f. [Log.] Betrekkel2jkheid, relativiteit f.
Relatter, V. a. [Tech.] Op nieuw belatten.
Relaver, v. a. Op nieuw wasschee, óverwasRELATEUR . —

schen.

Relaxation, f. [Méd., Chir.] , liever RELd -

CHEMENT .

— [Jur.] Los-, vrijlating f. (van een' gevangene, gegfjzel(Ie). — Vermindering, ontheffing f.
der straf. — Relaxer, v. a. [Jur.] In vrijheid
stellen, vrijlaten. — Het part. passé is ook adj.:
Prisonnier relaxé, vrijgelaten gevangene. — [Chir.,
Mid.] Nerfs, Tendons r-s, ontspannen, verslapte
zenuwen, pezen f. pl.
Relayer, v. n. Versche paarden of een versch
voorspan nemen. — RELAYER, V. a. Aflossen, ver -

vangen, verpoozen, in elkanders plaats stellen. Rdes ouvr iers, werkvolk aflossen (door andere werklieden) — SE RELAYER , V. pr. Elkander aflossen.
-- Relayeer , m. [Admin.] Houder van wissel
-parden, ostm .
Relecher, v. a. Op nieuw lekken of likken.
-i Relecture, f. Herlezing, Overlezing f.
Relegation, f. [Jur.] Uitwijzing, verbanning
naar' een bepaald oord, r e l e g d t i e f. — Relégeur, V. a. Uitbannen, uitwazen, verbannen; eene
bepaalde plaats tot verblijf aanu zen: On la rélégué dans sa terre, men heeft hem naar zijn landgoed verbannen, he zijn landgoed tot verblijf aan
Verbannen, ter zijde zetten of-gewzn.—(fi)
leggen, wat men niet meer wil gebruiken, waaraan
men geen waarde meer hecht: On a rélégué ce por trait an galetas, men heeft dat portret naar den
vliering verwezen, doen brengen. On a relégué le
chant du cygne parmi les fables, men heeft den
zwanezang onder de fabelen geplaatst, naar de
fabelen verwezen. — SE RELÉGUER, v. pr. Zich
zelven afzonderen of terugtrekken — Ter zjde gelegd worden. — Het part. passé is ook adj. ,- Femme
releguée 1 Ia campagne, naar het land verbannen
vrouw. --- (fig.) Usage, Préjugé relégué an village,
gebruik, vooroordeel n., dat men tegenwoordig enkel
op het land aantreft.
Relent, m. Mu/fe, du f 'e reuk of smaak m.
Cette viande sent le r-, dit vleesch heeft een' muffen smaak of reuk.
Réler (se), V. pr. [Chand.] Schroefvormig
van boven naar beneden splijten of losspringen
(van 't kaarsvet). — [Raff.] Van boven spleten of
scheuren krijgen (van suikerbrooden).
Relet, m. [Hort.] Soort van appel m.
Relevatie, m. [Tech.] Het afpluizen en schoon.

-

.

Relargage, m. [Savonn.] Het vermengen van
de loog met de olie.
Rélargir, V. a. Wijder maken, weder wijder
maken, verbreedjn, uitleggen: R- une rue, eene
straat verbreeden. R- un habit, een kleed uit legen,
wijder maken. — Ilet part. passé is ook aaj.: Habits rélargis, uitgelegde kleederen n. pl. — Rélar4 isseinent, in. Het breeder of w(der maken.
Relater, v. a. [Prat.] Berigten, vermelden,
aanvoeren: R- une pièce dans un inventaire, een
stuk in een' inventaris vermelden. — S Relateer, m. Verhaler, verteller (van eene reis, een
voorval). — [Prat.] Berigtgever m. — Weleer
ook: Uittrekselmaker m.
Relatif, ive . adj . Betrekkelijk, betrekking op
iets hebbend, in betrekking of verhouding tot, r eI a t i e f. Tout est r-, alles is bete ekkel k. Cet ar
dit artikel is betrekkelijk,-ticlesraupm,
heeft betrekking op het eerste. — [Gram.] Pr onom
r-, betrekkelijk voornaamwoord n. (Ook als subst.:
Le r- ). — RELATIF , m. Het betrekkelijke, wat
slechts onder zekere voorwaarden bestaat: L'absolu
est 1'opposé du r-. — Relation, f. Betrekking,
verhouding f., verband n., r e l á t i e f. II n'y a
point de r- entre ces deux ailes, entre ces deux
figures er is geene overeenkomst of verhouding
tusschen deze twee vleugels, tusschen deze twee figuren. Co qu'il dit na aucune r- avec (of b) la
chose dont it s'agit, hetgeen hij zegt heeft geene
betrekking op, staat niet in verband met de zaak,
waarvan de rede is. — Betrekking f., verkeer n.,
gemeenschap, verbindtenis f., omgang in — ook
van de personen gezegd, waarmede, men gemeen
heeft: kennis, betrekking, r e l a t i e f. Avoir-schap
avec qn. des r-s de commerce, d'amitié, in han
vriendschapsbetrekking met iemand staan-.-dels,
Être en r- avec qn., met iemand verkeer, omgang,

briefwisseling houden. -- J'ai des r-s dans cette
ville, ik heb in die stad betrekkingen, kennissen,
vrienden, relaties. — Verhaal, berigt, verslag, re
la a s n.: Je vous en feral une r- fidèle, ik zal u
daarvan een getrouw verslag doen. Sur sa r- on
e'en a point douté, op zijn berigt heeft men niet
meer daaraan getwijfeld. Une r- de voyage, een
reisverhaal. — Ter me de r -, door reizigers aangegeven term, m. of uitdrukking f. (als gebruikt wordende in de door hen bezochte landen; ook nom
vernaculaire ge/weten). -- [Mus.] Toonverhou-

maken van het vervaardigde, nog vochtige papier.

Relevailles, f. p 1. Eerste kerkgang ni. eener
vrouw na hare bevalling.
Relevant, e, adj. Afhangend, afhankelijk, tot
een regtsgebied, heerlijkheid, kroon behoorend; Des
terres r-es iinmédiatement de la couronne, onmiddel lij k van de kroon afhangende landen n. pl.
Relevé, e, adj. (en part. passé van relever):
Statue r-e, weder opgerigt, regtop gezet standbeeld n.
Muraille r-e, weder opgebouwde muur m. -- Famille r-e, weder opgeholpen familie f. — Espérance
r-e, Courage r-, herlévendigde, opgebeurde hoop f.,
verhoogde, opgewekte moed m. — Etre dune condition r-e, van hoogen stand of rang zijn. Sentiments
r-s, liever Sentiments élevés, z . ELEVÉ . Un sujet r-,
Une matière r-e, eene verhevene, boven 't gewoon
begrip gaande stof f. — [Cuis.] Sauce dun gout
r-, krachtige, sterk gekruide, 't gehemelte prikkelende saus f. — [Man.] Les airs r-s, de hooge gangen, sprongen in. pl. — [Mil.] Garde, Sentinelle
r-e, afgeloste wacht, schildwacht f. -- [Mar.] Objet
r-, gepeild voorwerp n. — Ancre r-e, verlegd, weder
geligt anker n. -- B3 tlment r-, vlot gemaakt
schip n. — [Sculpt.] , z . BOSSE . — [Tapiss.] Tapisserie r-e, opgewerkt, opgestikt tapijtwerk n. (z.

voorts RELEVER). ---.. RELEVÉ,m. Ui ttreksel n.(uit

eene rekening, een' inventaris, een register, enz.):
R- de compte, uittreksel van rekening. — Lijst,

les fautes dun
ouvrage, eene lijst van at de fouten eens werks
maken of uittrekken. — [Cuis.] Opvolgende schotel m. of spijs f., tusschengeregt n., ieder geregt
dat in de plaats van een ander komt. — [Maréch.
Het afnemen en wederaanleggen van hetzelfde hoef
staat m.: Faire le r- de toutes

RELEVE-GRAVURE

RELEVER.

--

ijzer. — [ Véner.] Oogenblik, waarop het wild zwi3n
zijn leger verlaat, r e t e v é n. — RELEVÉE, f. [Prat.]
Namiddag, namiddagtijd m.: A deux beurel de r-,
ten twee ure des namiddags. -- Herstelde kraam
-vrouw.
Relève-gravure, m. [Cordonn.] Groefmes n.
(Plur. Des relève-gravure.)
Relèvernent, m. Wederoprigtin.g, -opligtirig f.:
Le r- d'un mur, de wederoprigtinq van een' muur.
— [Mar.J Le r- d'un navire échoue, liet ophalen,
ligten van een gestrand of gezonken schip. — Opmaking, naauwkeurige opsomming f.: Le r- de toute
la dépense, het opmaken van de gansche uitgave
of vertering. -- Uittreksel, z. v. a. RELEVE. — [ Mar.]
Peiling, opneming f., het peilen, opnemen met liet
kompas. Faire des r-s de pointes, de caps, d'iles,
uithoeken, kapen, eilanden peilen. Angle de r-,
peilingshoek in. Former Tangle de r- de deux ob
twee voorwerpen (die men op verschillende-jets,
kompasstreken heeft) in elkander zeilen. — [Constr.
nay.] Het springen, oploopen. Le r- du pont, het
springen van de langsclieepsche zeegt van het dek
(vgl. TONTURE) .
itelève-Ynoustache, m. [Tech.] Platte, lange brandschilderstang f. (Plur. Des relève-moustache.) — Relève-quartiev,, m. Schoenaantrekker, schoenhoorn in. (Plur. Des relève-quartier.)
Relever, v. a. Weder opiigten of opzetten
(wat gevallen was, wat in puin gezonken of zeer
beschadigd was): R- one chaise, one colonne, een'
stoel, eene zuil weder op- of overeind zetten. Run enfant, een (gevallen) kind weder ophelpen. -R- une muraille, des fortifications, eersen muur,
vestingwerken weder opri! ten, opbouwen. — ( fig )
R- une maison, une famille, eerie familie, eery Iaisgezin weder op de been helpen weder tot vorige
welvaart en eer brengen. — Cela 1'a bien releve
(van iemand, die een bijzonder fortuin gehad, heeft),
dat heeft hem heel wat opgeknapt, er boven op geholpen. — Ver/wogen, hooger maken; opheffen, opslaan, opligten, opschorten: R- un terrain, un
planchet', een' grond, een' vloer verhoogen. R- son
manteau. zonen mantel opslaan, opligten. Elle releva sa robe, zij ligtte, schortte haar kleedje op.
R- ses cheveux, zijne haren opstrijken, omhoog
strijken. R- les bords d'un chapeau, de randen
van een hoed opzetten. -- R- la tate, het hoofd
weder opheffen, opligten; (fig.) weder moed vatten,
weder stout worden, het hoofd opsteken. — R- la
moustache aver le Ier, den knevel met het ijzer
opwaarts krullen; (fig.) R- la moustache P qn.,
iemand regt zetten, tot rede brengen, mores leeren.
— (fig.) Opbeuren, aanmoedigen, aanwakkeren,
doen herleven, weder opwekken: R- le courage,
I'espérance de qn., iemands moed, hoop verlevendigen, weder opwekken. — Verhoogen, béter doen
uitkomen, beter in 't oog doen vallen, sneer glans
bizetten; verbeteren, vermeerderen; eeren, vereeren,
eer aandoen, in aanzien brengen: La parure relève
la beauté, de opschik verhoogt de schoonheid. zet
de schoonheid meer luister bij. Les ombres relèvent
un tableau, de schaduwen doen eene schilderij beter
uitkomen. — I1 a relevé son etat, sa fortune, hi,
heeft zijnen toestand, zijne fortuin verbeterd, om
getrapt. -- Sa pudeur relive ses appas, hare-hog
eerbaarheid zet hare aanvalligheden een' nieuwen
luister b(. R- sa condition, sa dignité, zijnen stand,
zijne waardigheid eer aandoen, in eere brengen.
--- Verheffen, zeer prijzen, roemen: R- une bonne
action, eene goede daad verheffen., roemen. Vous
relevez trop le peu que j'ai fait, gij verheft te zeer
(gij naakt te veel ophef van) het weinige, dat ik
gedaan heb. — Doen opmerken (zoowel 'in goeden
als in kwaden zin): R- les beautés d'un ouvrage,
de schoonheden van een werk aanwijzen, er opmerkzaam op maken, ze roemen. R- les fautes
d'un éc rivain, de fouten van een' schrijver doen
opmerken, ze berispen. - Opvangen, opvatten (het
gesprokene) , inz. kwalijk opvatten en bits beantwoorden: R- fin mot piquant, een stekelig, scherp
woord opvangen en bits beantwoorden. Cela avait
ete dit sans mauvais dessein et ne nléritait pas
d'être relevé, dat was zonder erg gezegd en ver
niet kwalijk opgevat te worden. — R- qn.,-dien
iemand doorhalen, scherp teregt wijzen. (fam.), z.
PAKESSE. [Cato.] R- une femme, eene
kraamvrouw bij haren eersten kerkgang inzegenen.
--- [Cuis.] Den smaak verhoogen, een' krachtiger',

'1591

prikkelender' spaaak geven: II manque it cette sauce
qc. qui le relève, er ontbreekt iets aan die saus
dat haar kruidt, dat haar prikkelend maakt. —
(fig.) Il manque a son style qc. qui le relève, er
wordt in zijn' stijl iets gemist, dater aantrekkelijkheid aan geeft. — R- no service par un autre,
eene opdiening (van spijzen) door eene andere ver
andere gerer,ten opdragen. -- [Féod.] R--vange,
un fief d'un seigneur, een leen plegtig erkennen
als afhankelijk van eenen heer, erkennen door een'
heer met een leen verl (jd te zijn. -- [Jeu] R- les
mains (of levées) qu'on a faites, de gemaakte slagen ophalen. R- les cartes, de kaarten (na getindigd spel) bileen zamelen, om een nieuw spel te beginnen. — R- une bille, eersen bal van den zak
weg spelen (op 't biljart). — [Jur.] R- un appel,
een appél of beroep op hooger rergtbank doorzetten.
— R- qn. d'un engagement, d'un contrat, iemand
van eene verbindtenis, van een contract of verdrag
ontheffen, ontbinden, ontslaan. Se faire r- de ses
voeux, zich van zone geloften loten ontslaan, ze
voor nietig, ongeldig doen verklaren. R- go. dune
interdiction, het verbod, de ontzegging opheffen, die
tegen iemand is uitgesproken. — [ Man.] R- no
cheval, een paard ophouden, het den kop schoon
doen dragen. — [ Mar.] R- un batiment, een schip
vlot maken, ligten. R- l'ancre, het anker verplaatsen; het anker weder ligten. — R- un objet, een
voorwerp peilen, met het kompas het aunt waar
waar het zich in de roos bevindt. It- deux-nem,
objets inn par l'autre, twee voorweer pen in elkander peilen, zien of hebben. R- par le travers de
vaisseau. par le bossoir, par la hanche, dwarsuit,
kraanbalksgewzjc, langs de windvering peilen. -R- une cote, ee:.: kust verkennen, af eir'rn, opnemen. — R- les hamars, les branlis, de koojjen, de
hangmatten sjorren, opsjorren. — [íMar. et li1.]
.d flossen, vervangen: R- le quart, de wacht a flossen. R- le timonnier, den roerganger, den roan te
roer aflossen, verpoozen. — R- la garde, use sen
of un factionnaire, de wacht, eene schild--tinel
wacht aflossen. R- la trancbée, les postes, de wachten in de loopgraven, de posten aflossen. -- (bij
uitbreiding): Je suis fatigue de lire, relevez -rooi,
ik ben vermoeid van 't lezen, los mzj af. —[ feint.]
R- les jours, les ombres d'un tableau, de lichten,
de schaduwen in eene schilderij beter doen uitkomen. — [" Tech.] R- un vase, eerre vaas door klopPil hooger, wijder maken. — Indiepingen, insnadingen naaken, die 't verheven werk hooter doen
schijnen of beter doen uitkomen -- R- les peaux
sur la traite, de uit de kalkkuip komende huiden op
den rand dier kuip laten uitdruipen. — R- les
soufflets, de blaasbalgen weder goed maken, herstellen (als zij hunnen wind verloren hebben). —
R- les ciselures, de randen der voorzijde van eenes
steen behouwen, om de gansche vlakte (laarnaar af
te werken. R- à bout un pavage, un parquet, eene
bestrating, eenes vloer geheel opbreken (ors die te
herstellen). R- une fosse encom)rée, een' gedempten kuil, eene verstopte sloot weder opgraven. —
— R- les équerrages, de zwegen nemen, de tweevlakkige hoeken opnemen en op een stuk hout af
schrappen. R- en gras, de stompe zweijen nemen.
— [\ener.] R- un ddfaut, of absol. R-, het verloren spoor van 't will terugvinden. <_ RELEVER,
v. n.: R- de maladie, van eerie ziekte opkomen,
genezen. On ne croit pas qu'il en relive, men gelooft niet, dat hij er van opkomen zal. Cette femme
relive tie couches, die vrouw verlaat het kraam
bevalling hersteld. -- [Chas.] Des-bed,isvanhr
avonds uit zijn leger of schuilhoek komen ors op
voedsel uit te gaan (van 't wild). --- [Féod.] Tot
een regtsgebied," eene larrerljkheid behooren, leenroerig, leenpligtig zijn. Ce fief relevait de 1'empereur, dit leen werd door den keizer vergeven. —
(bij uitbreiding) R- de qn., van iemand afhankelijk
zin, van iemand r e t e v é r e n Celui de qui relèvent tons les empires, Hij, van wien alle Rijken
afhankelijk zijn. I1 ne vent r- que de sa raison,
hij wil alleen met zijne rede te rade gaan, hi erkent niets dan de lede voor zijn' gids. — [ Ian.]
Hoog galoppéren: Les chevaux anglais ne relèvent
point, de engelsche paarden ligten de beenera bij 't
galoppeiren niet hoog op, r e I e v é r e n niet. -[Tech.] R- en broderie, den grond eener stof met
borduursel opwerken. ...-- SE RELEVER, v. pr.
Weder opgerigt, hooger gemaakt, opgeheven, opge,

-

-
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RELEVEUR

--

RELIQUE.

vat u)o; den. -- Oprijzen, zich wedei° opriglen: La
tige de cette plante s.est relevée d'elle-meme, de
stengel van die plant is van zelf weder ojegerezen,
heeft zich van zelf weder opneri{fit. -- Opstaan,
weder opstaan: Se r- plusieurs fois Ja nuit, verscheidene malen 's nachts opstaan. — Aidez -lui á
se r-, help hem weder opstaan, help hem weder
op de been. --- Zich herstellen: Se r- Tune perte,
zich van een verlies herstellen, herhalen. — Se rd'un état d'abaissement, zich uit eengin staat van
vernedering weder opheffen. (absol.) Leur puissance tornim pour ne plus se r-, hun-ne ?narit viel
om niet weêr° op te staan. --- [Mar.] Elkander
peilen. -- Se r- dune céte, von la!jer wal afraken, een- larger te boven komen. --- [ThPkt.] Cette
pièce, tlui ét €git tombOe à la première represen-

godvreezend, vroom man. Vie r-ieuse, vroom, godvruchtig leven D. — Naauwgezet, stipt, heilig: 11 est
r- observateur de sa parole, I1 est r- a Barder sa
parole, hij is een stipt opvolger van zijn woord,
hij houdt heilig zin woord. ---- Tut cene geestelijke
orde behoorend. L'habit r-, het ordeskleed, monniken-, nonnenkleed t). Prendre t'hiabit r-, monnik,
non worden, in eene geestelijke orde treden. La
vie r-ieuse, het monnikenleven. Maison r-ieuse,
ordeshuis n. --- RELIGIEUX, 111., - IEUSE, f. Ordes geestelijke ni. en f., monnik, kloosterbroeder m.,
non f., klopje n
RELIGIEUSE , f. [H. n.] (pop.)
Huis- of vensterzwaluw f. (hirondelle de fenètre);

de eerste opr•oering gevallen was, heeft hij de tweede
bival gevonden.
Releveur, aa'j. m. [Anat.]: Muscle r-, of als
subst. RELEVEUR, In. Opheffende spier f. — RELEVEUR, n1. [Tech.] Werkman, die de sieraden op
het ijzerwerk aanbrengt.
Relic ge, m. [Toen.] Iet omleggen der hoepels, het kaipen.

Religion, f. Godsdienst, geloofsleer f.; geloofsstelsel, geloof n., religie f. R- chrétienne, juive,
christelijke, joodsche godsdienst. R- catl,olique,

-

tation, s'est relevée a la seconde, dit stuk, dat bij

Relicher, v. a. (barb., pop.) 4/likken, gedut°ig belikken; — eten.

Relié, e, adj. (en art. passé van relier) . Gerbe
r-e, herbonden, overgebonden schoof f. -- Livre r-,

ingebonden boek n.

Relief, in. I-looped, verheven werk iii warmer,
metaal, enz., dat met het r,rondvlak zalnenhanf,t
of daaruit op+gewerkt, is, r e ii e f n. Plein -r-, flaut1 . hco if rlehr^^` eerher . , bee<ldrr.^erk, waarbij de
aren z uit, ' bijra, reheei an den grond losmaken.
Demi -r-, half verheven weel,.. Las-relief, z. BASRELIEF. --- [Peirnt.] Hel schijnbaar uitkomen of
vooruiltreden der f auren. Cette figure a Pica du
I-, parait de r-, die figuur komt zeer veel vooruit,
schijnt in relief te zijn. -- (fig.) Glans, luister m.,
aanzien P., eer~ f. (die zekere zaken zit hare tegen
andere ontleenen, of die-stelingofahurcpt
Bene waardigheid, eene goede daad, e'nz. bijzet). La
lairleur de cette femme donne du r- It 1'autre, de
leeli^kheid dezer vrouw doet de schoonheid der andere' te beter uitkomen. -- Sa dignité, en belle action lui donne du r-, zijne waardigheid, zijne
schcone daad geeft hem aanzien, doet hem veel eer,
verheft hem. -- [Fort.] 1iá:ogle f. van een werk
boven den grond. --- [Mar.] hoogte van een schip
boven de lastlijn, hoogte van het boord. — [Féod.J
liegt n., dat de vassaal big zékere overgangen aan
zijnen heer betaalde, leenheffing f., r e I i e f n. — R1

de bail of de mariage, rregt n., dat de man voor

het leen der door hem gehuwde vrouw moest betalen. — [Anc. mil.] R- de cheval et armes, leen
opbrengst f. van paard en wapen. —[Fin.]-pligte
Bevel n. tot uitbetaling der soldij aan tenen officier,

die voor eenigen tijd wettig afwezig is geweest. —

[Anc. Jul.] R- d'appel, verzegelde vergunning f.
oin zich in regten op hooger vierschaar te mogen
beroepen. --- R- de noblesse, genadebrief m. tot herstelling in den verloren adeldorp. -- ; Beliefs, nl.
hl. [Cuffs.] Overschot n. der tafel.
Relies, m. [Tech.] Grof, gebroken kruid n.
(der vuurwerkmakers).
Helier, m. Teder binden, herbinden. 11- use
botte de paille een' bos stroo herbinder. Relies
,

ot re tablier. maak uw voorschoot ?.geer vast. —
[Tech,) Inbinden, binden: R- aan sivre, een boek
inbin'len. (absol.) Cet ouvrier relic proprement,
die werkman bindt netjes. -- Hoepels omleggen,
kuipen -- (fig.) R- deur chemins de fer, twee spoorwegen met elkander verbinden, --- -}- R- les bom mes, de m-enschen door geloof en liefde met elkander verbinden. — Relieur, m., -ieuse, f. Boek binder m., - bindster f.
Religiense, f., z. onder RELIGIEUX. -- Bell-

g1euusernent, ado. Op godvreezende, vrome wij ze,
godsdienstiq; — naauwciezet, stipt, heilig, tletrouuwelijk: I1 vit très-r-, hij leeft zeer godsdienstig,
vroom. — II faut gander r- sa parole, enen moet
zijn woord getrouwelijk, heilig houden. — Religieux, ieuse, ad?. Godsdienstig, de godsdienst
betreffend, met de godsdienst overeenkomend; vroom,
godvreezend, godvruchtig. Culte r-, godsdienst,
godsvereering f. Cérémonies r-ieuses, godsdienst
lil., - gebruiken n . pl. — Homme r-,-plegtihdnf.

. ---

— 7neereend f. (bernache); -- wille smient f. (sar-

cello of rercelle blanche); - mantelkraai. f. (corneille mantelée); -- kraagpluvier in. (pluvier (I
coilier). — [blot.], z. V. a. IHELVELLE.

protestante, roomsche, hrotestantsche godsdienst.

Professer, Faire profession de, Pratiquer felle r-,

deze of die godsdienst, dit of dat geloof belrlden.
R- de 1'Etat, staatsgodsdienst f. R- dominante,

heerschenrle godsdienst of kerk f. Guerres de r-,
godsdienstoorlogen m. p1. -- Godsdienst, godsvrucht,
vroomheid i`., geloof n.: Homme sans r-, onriodsdienstig mnensch. Cet homme a beaucoup de r-,
die maim is zeer (odsdiensti , vroom, neenit zijne
r,odsdienst- of ker^ksilirrlen getrouw waar. -- Geestel[jke orde f., geestelijke staat in. R- austère, dance,
gestrenge, zachte orde. Entrer en r-, monnik of
non worden. ï\tettre une fille en r-, een meisje
in 't klooster steken. Habit de r-, ordeskleed n.
11 a trente ans de r-, hij is 30 ,laar in de orde
geweest. — (absol.) De Maltezer orde : Ce chevalier
await servi 30 ans la r-, die ridder had de Iilaltezer orde 30 jaren gediend. . Religion komt in verschillende beteekenrssen noch in onderscheiden zegswijzen voor : Se faire une r-, un point de r- de
ge., zich iets ten heiligen pligt stellen, eene gewetenszaak van iets maken. Violen la r- du serment,
de heiligheid van den eed schenden, rneineedig
woeden, zj ne,z eed breken. Ii surprit la r- du
prince, des jimpes, hij verschalkte de goedheid, de
regtschapenheid van den vorst, de regtvaardigheid
des registers.
Religionnaire, m. et f. [H. deFrance] Ilervorrnde, gereformeerde, hugenoot m. en f. --1- Religionner, V. a. Aan de wetten eener godsdienst onderwerpen: R- un peupie. -- -1- Religiosité, f. Godsdien.stiglmeid f., godsdienstig nevoel n., godvem'eerende gemoedsstemming f., reliri i o s i t e i t f. La protubérance de la r- (in de
schedelleer), de knolbel ni. der godsdienstigheid.

Relimage, m. Het her- of overvijlen. — R-elinier, V. a. 1Vorpnaals v jlen, overvelen: Ft- un
objet smal limé, een slecht lrev2,lld voorwerp overvijlen . -- (fig.) R- un ouvrage, een werk bevillen,
beschaven, verbéteren.
Relinguee. Relinguer, z. RALING — .
:Reliqua:ire, m. Ilelikie- kastje n., heiligkas f.,
celie doos, een kistje, koffertje, raam enz., waarin
Mien elikitn bewaart, r e l i q u i a r i u m n.
R eliquat, rn. [Fin. , Conn., Prat.] Overschot,
liet schuldig geblevene, saldo n. (vgl. SoLDE.) Rde conipte, saldo van rekening. — (fig. et fam.)
Les r-s d'un festil;, d'un repas, het overschot van
een feestmcal, van een' maaltijd. (In dezen zin
verouderd.) -- R- d'mine maladie, overblijfsel n. van
eeve ziekte. — Reliquataire, adj. et subst. m.
jij, die een saldo van rekening schuldig blijft:
Comptable qui est r- de cent mille francs, reken
100,000 frames in achterstand is,-pligte,d
schuldigs blijft.
Religae, f. Overblijfsel, overschot n. van een
heilige (in de roomsche kerk), gebeente, (,sch, kleedinostukken, enz., die men als iets heiligs bewaart,
r e l í q u i e, r e l i k i e f. Cette chásse contient les
r-s de quelques saints, deze kas bevat de relikien,
overblijfsels van eenige heiligen. -- (Loc. prow.)
larder use chose comme une r-, iets allerzorgvuldigst. als een heiligdom bewaren. Je n'ai pas
grande foi h ses i-s. Je ne prendrai pas de ses
r-s, ik vertrouw hear, niet, ik wil van zijne waar
niet gediend zijn. — (holt.) Ce tombeau renferme
les r-s de mes aïeux, dit graf besluit de overblij f
sels mijner voorouders. (In dezen zin verouderd.)

RLLTRE
Relire, v. a. Herlezen, overlezen. — (fig.) Rsa vie, zijn vroeger leven doorloopen, overdenken.
— SE RELIRE,

V. pr. Herlezen worden. -- Zij n

eigen werk herlezen.

Relinre, f. [Tech.] Het boekbinden; de boek

wijze van inbinding.-bindersku.tf—Bam;

R- en veau, en parchemin, kalfsleren, perkamenten band. Demi-r-, z. dat woord.
Relocation, f. [Prat.] Wederverhuring, -ver

verlenging van den huur- of pachttijd,-pachting,
relocd tie f.
lelo(Is, m. pl. [Prat.] Regten n. pl. op het
wederverkoopen van een erfgoed. (betrekken.
Belo er, V. n. Op nieuw taan wonen, weder
Relottage, m. [Peche] Rijtijd m. der haringen.
Reloaer, v. a. Weder huren of pachten; weder
verhuren of verpachten . — z. v. a.. SOUS-LOUER.

Rein, e, adj. (en part. passé van, retire): Livre
r-, Lettre r-e, nogmaals gelezen boek n., brief m.
-I- Rel heter, V. n. Zich sterk verzetten, krach
weerstand bieden.
-tigen
Iteluire, v. n. Blinken, schitteren., flikkeren,
glans geven, glinsteren: Tout reluit dans in chambre,
alles schittert, blinkt in de kamer. Ce diamant reluit bien, deze diamant glinstert sterk. — (Proc.),
z. on. — (fig.) La vertu reluit dans 1'adversité,
de deugd blinkt meer uit, straalt meer door in
tegenspoed. (Deze beteekenis veroudert.) — Beluisant, e, adj. Blinkend, schitterend, glinsterend: Arines r-es, blinkende wapenen n. pl.
ReInquer, V. a. (lrès-faro.) Begluren: R- une
femme, eene vrouw begluren. -- (fly. et tam.) Rune maison . op een huis, op het bezit van een huis
loeren. — Relnquenr, m. -ease, f. Begluur der ►n., beraluurster f.
Reldistrer, V. a. [Tech.] Op nieuw glanzen.
Renmáeher, V. a. Nog eens kaaitwen, her^^kaauwen: Les anirnaux ruminants rernàchent ce qu'ils
ont déjà màché,de herkaauwende dieren herkaazuwen
wat zij reeds eenmaal geknauwd hebben. — (fig. et
lam.) Herknauwen, bij herhaling overdenken of
bespreken. (Men zegt liever RU ►1INER.) (metselen.
Rtemacon »er, v. a. Weder o netselen, ver Ren^aitl.age, m. [Tech.] liet wec`nernen, weg scharen roan cle ner fz , de of opperhuid bij de tot
zeerm!ledeï , bestemde huiden. — z. ook RE tiM ALLLAGE.
— Reniaitlei, C. a. De nerf 2vec;werken. -- z.

--
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welijk n. — Remarier, v. a. Andermaal uithuwelijken ten huwelijk ,geven. -- SE REMARIER, V.
pr. Een tweede huwelijk aangaan, weder trouwen,
hertrouwen.
Remarquiable, adj. Opmerkenswaardig, opmerkeljk, merkwaardig, gewigtig; aanmerkelijk,
aanzienlijk, groot: Ville qui n'offre zien de r-,
stad, die niets merkwaardigs oplevert. Action r-,
oprnerkenswaardige, gewigtige daad f. Faute r-,
aanmerkelijke, groote fout f. — Artiste r-, uitstekend, aanzienlijk kunstenaar. Femme r- par sa
laideur, bijzonder leelijke vrouw. — Itenlarquableanent, adv. Op merkwaardige wijze:
Femme r- belle, bij uitstek schoone vrouw. — Reinarque, f. Aanmerking, opmerking f. R- judicieuse, curieuse, oordeelkundige aanmerking, aar
Ma r- subsiste, dat-dir/eopnlcg.—(fa)
neemt mijne aanmerking niet weg, mij e aanmerking
is niet wederlegd. — Remnarquer, v. a. Op nieuw
merken of kenteekenen. — Opmerken, gadeslaan,
acht geven op, waarnemen; a.annierken, eerie opof aanmerking maken. R- la beauté d'un édifice,
de schoonheid van een gebouw opmerken. Jai remarqué des défauts dans vet ouvrage, ik heb gebreken in dit werk waargenomen, opgemerkt. Remarquez lien le chemin, geef wel acht op den weg.
C'est un homme qui remarque tout, 't is een man
die alles gadeslaat. --• Se faire r-, zich. doen opmerken, zitli onderscheiden, uilbli4ken: Il ee fait
r- par sa démarche, hij onderst/meidl zich door
(men kent her, aan) zijnen gang. Entre les plus
grands rois it se fit r-, onder de grootste koningen
onderscheidde hij zich, blonk hid uit. -- SE REM ARQUER , V. pr. Opgemerkt, aangemerkt worden. -flensargneru°, in. [Chas.] Jagtknecht te paard,
die 't opvliegen der patrijzen moet gadeslaan en
door den jagtkreet remarque ! remarque ! moet
bekend maken. — (iron.) Maker van arrnrnerkinoen,
vitter m.
Reinasquer, v. a. Op nieuw maskeren of
vei'momrnen. -- SE RE MASQUER, V. pr. Zich weder

maskeren.

einasticage, m. [Tech.] Het op nieuw
stoppen (der ruiten, met stopverrw). -- ReEnastiquer, V. a. Op nieuw sloppen.
Reanballage, rn. Het herpakken. — Reinbailer, V. a. herpakken, Overpakken. — (absol.)
Les marchands ant déjil remballé, de kooplieden
ook REMMAILLER.
Réinailier, V. a. [Tech.] Op nieuw emailléren zijn reels moeder ingepakt.
aernbargiie, e, acll. (en part. passé van
(vgl. s1A1LL1'R). [ÉM.&NATION).
p',inanatione, f. [Phvs.] Terurreloeij-ing (vgl. I rembarquer): Personnes, Siarchanclises r-es, weder
ingescheepte personen in. pl., goederen n. p1. —
,enaitn(ler , v. a. Ol) nieuw berigten of melden;
Reinbargiiemament, m. Het weder inschepen;
— weder ontbieden.
,enaandure, f. [Sal.] Werk n., reeks van wederinscheping f. — Remmmbargner, V. a. Neder
inschepen, op nieuw la en of innemen. R- des
16 acimtereenvolgende kokin.ren can 't zoutwater.
Remnngjer, v. a. et n. Op nieuw eten; weder troupes, troepen weder aan boord nemen, weder
inschepen. — SE REMBARQUER, V. pr. Weiler scheep
iets eten.
Remnanié, e, adj. (en part. paced van reinanier): gaan, zich weder inschepen. — (fig. et fain.) Zich
daken.
orngelergd
weder ,net iets inlaten, zich op nieuw in iets wik
Pave' r-, orageleq,de vloer tn. Toil r-,
I1 s'est rernbarqué dans cette affaire, hij-keln.
—Tragédie r-e, omgewerkt treurspel n. — REMMA
heeft zich weder niet deze zaak ingelaten. Se r- an
liet orawer•ken, z. v. a. Beata--NIE,m.[Tech]
nienient, m. Oen-lerkincl, eiverwerking, verlr.el- jeu, zich op nieuw in. 't spel wikkelen.
Rembarrer, V. a. Krachtig terugdrijven, teping, verbéterinq f. Le r- d'un pave', de omleggqinq
van eersen steepen vloer. R- a bout, nieuwe be- rugslaan (zelden meer in. dezen e q. zier, gebruikt).
latting en omdekkino van een, dak. — [Impr.] Ver- — (fir/.) R- qn., iemands rede, voorstel, ern. met
looping f.: h- dune forme, het verloopen von vorm, veronlwaardiginq, niet nadruk verwerpen, afwijzen
van forn'r,aat, liet veranderen van in groot foemaot of 2treirlegoen, iemand den mond snoeren. — Het
om ekeerd. part. passé komt ook als ad' j. voor: S'il pr6fenci
pczette bladzijden tot klein formaat, groot
R- d'une feuille entière, hel verloopen van een geheel soutenir cette proposition, it sera lien remtmarré,
blad. Kett 6i,er°brenren can regels uil de eene blad- 1 indien hij dat voorstel denkt vol te houden, zal
zijde of kolom, in de andere door 'tgeheele blad heen. -enen geweldig tegen hein uitvaren.
Renihhl ai, nl. 4anriebragte, opgebragte aarde f.
R- dune
ne page, het verloopen, het weder in den
haak nemen, van Gene bladzijde (ten gevolge van de ot' grond in., !manaarding, aanvulling f.; het
vele rgemnaakte vero nrleringen in heet proeft/ad). — aanaarden, het grondeerhooz;.fen. La construction
jk des chemins de for donne lieu acte fréquents r-s,
I-let keerera, van 't bevochte Trapier (om het gelijkelijk
te doen, (loortrelcken). --- lileinauier, v. a. Op i het aanlerjrlen (Ier spoorwegen maakt vele aanaarnieuw door de hand laten poon of bevoelen (b. V. din.r en,ro;?rlverlmeorinteme noorlig.
Rfeinhlaver, V. a. [Agric.] lndermarrl met
eene stal. eer men die knopt). — ('pech.] O,nwerken, i
graan bezongen. — JteR1blavure, I. i-Iet ander
oraler/ren, omdekkera, veranderen, verlriteren; bezaaide land; tweede bezag jin l f.
-inroal
bij letterze/ters: verloopen, vçl. REMIANIEMENTT. --

(fig.) R- Un ouvrag'e, anti tragé&lie, une scéne, een
werk, een trears'net, een tannedl omwerken. --- SE
REMANIER. V. pr. O.ncre?.nm kt worden.
Ieinabrehiancler, V. a. Op nieuw dingen of
een kooi zoeken te sluiten.

!tensar eher•, v. n. On nieuw tropen of gaan,
zich, weder op umq begeren; nieuwe mar,e'chen doen.
Itennaria e, m, 1-let Imertr-ouwen; tweede hu,-

.Reanhiayage, nn.

Het op/wogen meet aarde,

het clan(marden RE_IICL I). — Reanbta.ynr, v. a.
Aarde of gromd aanvoeren, rrret aarde of puin
aitnvullen, vol weerpen of dempen: R.- tin fosse',
erne gracht dempen. — SE REMBLAYE1, V. pr. Gederrrpt Warden.

eanboité, e, adj. (en part. passé gran remhol/er): Os r-, weder ingcbr orjt, erezet, been n.
,
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R eiiiboîteinent, m. Het weder- ineensluiten, weder- opsluiten of -ineenvoegen. - Reinboiter, V. a.
Weder ineen voegen of schuiven, weder inbrengen
of zetten: R- des tuyaux. pijpen weder ineen
schuiven: R- un os distoque, een ontwricht been
weder zetten. (een vat).
Rembouger, v. a. [Tech.] Weder aanvullen
Rembotirrage, m. [Tech.] Het volstoppen
of opvullen. — Opvulsel n., de stof, waarmede
men opvult. — Bereiding f. der verschillend ge
vermengde wol. -- Reinbourré, e,-verwdn
adj. (en part. passe van rembourrer): Siége Bien
r-, goed opgevulde of gestopte zitting f. -- Corps
r-, opgevuld lijfje n. (om ligchaamsgebreken te verbergen). — (fig. el fam.) Siége, Matelas r- avec
des no`-aux de pêche, steenharde zitting f., matras m.
— (Loc. prov.) z. Ba'T. -- (fig. et fam.) II a été
an pea r-, hg is wat ruw bejegend. — ItentbouirreQnent, m. Het opvullen, stoppen; opvulling f. —
Henabourrer, v.a. Opvullen, volsloppen: R- one
selle, un fauteuil, een' zadel, een' leuningstoel opvullen. -- (Jig. et pop.) Il a bien rembourré son
pourpoint (of als v. pr. 11 s'est Bien rembourré)
hij heeft ter deeg geschranst, zijn lijf vol gestopt. —
(ficf. et Jain.) R- qn., iemand borsch, ruw bejégenen,
voor 't hoofd stootgin. — [Tech. De vermengde
geverwde wol toebereiden. — SE REIIBOURRER, V. pr.
Opc evuld worden. — (fig. et pop.) , z. boven. —
lenibourrosr,m. [Tech.] Stopper in., stophout n.
— Reuibourrtire, f. [Tech.] Opvulsel n.:
stopwol t., paardehaar n. enz.
lKemlroursable, adj. Terug te betalen, terug betaalbaar, aflosbaar: Rente r- dans dix ans, rente,
die in tien jaar afbetaald, afgelost moet zijn. —
Heniboarsé, e, adj. (en part. passé van rembow'ser): Frais r-s, terugbetaalde kosten m. pl.
Rente r-e, afgelosterentef. — Remboursement,
m. Wederbetaling, terugbetaling; aflossing; ver
Recevoir on r-, eene terugbetaling ont--goedinf.
vanilen. R- dune rente, aflossing eener rente. Rdes dépenses, vergoeding, teruggave der kosten. —
Le r- est tout pret, J'ai le r- tout prêt, het geld
ter betaling ligt klaar. -- Renibourser, v. a.
Terugbetalen, teruggeven, afbetalen; aflossen; ver
R- one comme, eene som terugbetalen. B--goedn:
one rente, one obligation, eene rente, eenen schuldbrief aflossen, afbetalen. — R- qn. de ses dépenses,
de ses avances, iemand zijne onkosten, zijne voor
teruggeven, vergoeden. -- (fig. et fam.)-schoten
Krfft,en, opsteken: R- on soufflet, on coup de poing,
een' klap, een' vuistslag krijgen. R- des injures,
de mauvais compliments, beleedigingen, leelijke
komplimenten opsteken, ol:slikken -- SE RE11L'oURSER, V. 7)r. Zich zalven betalen: Se r- de ses avances sur la somme qu'on doit remettre b qn., zijne
voorschotten afhouden van de som, die men aan
iemand moet uitbetalen. — Terugbetaald, afgelost
worden. — Elkander betalen.
lennhraser, v. a. Op nieuw ontsteken of doen
branden. (omarmen.
Reisbrasser, V. a. Andermaal omhelzen of
einbroeher, v. a. Weder aan het spit steken.
Hei nhrnnir, v. a. Bruiner, donkerder van
kleur retaken: R- le fond d'un tableau, den grond
van eerie schilderij verdonkeren. --- (fig.) Celte nouvelle a rembruni ses blies, deze tijding heeft zijne
denkbeeleten eene sombere tint gelieven, heeft hem
.

somber, treurig gemaakt. — SE RED BRUNIR. V. pr.

Donkerder van kleur worden. — (fig.) Somber,
treurig worden. — Het part. passé is ook adj.:
Couleurs rembrunis, donker geworden kleuren f. pl.
Teint renibruni, bruin geworden, gebruinde pe•
laat kleur f — (fig.) Air, Visage r-, somber, betrokken r;ela(lt n. -- Iteml,runissetnent, in.
Bruinheid, donkerheid f., toestand van het verdonkerde of donker gewordene. Le r- d'un tableau,
de donkerheid, dlonke^e loon nt. eener schilderij.
Fenibûehesuent, m. [Vmner.l Terugkeer m.
van 't hert in zijn leger. — Ren,bucher, v. a.
Het spoor vollen, waar het wild in 't hout gegaan
S. -- SE RE iBt CUER,

V. pr kVeder in 't hout,

in zijn ler:er fF(ian (van 't wild).
,emu de, in. Geneesmiddel, middel, r e -in é d ie f.
R- violent. doux, hevig, zacldwerkend middel n.
R- universal, secret. algemeen, geheim geneesmiddel.

z. ook x^:RO1QL'E, SPhCIFIQUE, e a. bepalende woor den. -- L'exercise est un excellent r-, ligchaainsbeweging is een uitmuntend middel. — (Loc. ])rove.)

11 y a r- a tout, fors (hormis) a la mort, tegen den
dood is geen kruid gewassen. Le r- est pine que le
Trial , z. PIRE. (iron C'est un r- á tons les maux,
't is een middel, dat goed noch kwaad kan. z. ook
mal (m.). R- de bonne femme, volks-remedie, oudwijvenmiddel n. Etre dans les r-s, Se mettredans
les r-s, medicijnen nebruiken. Le grand r-, het
kwik (als geneesmiddel van venérische kwalen). —
In bijzonderen zin: Klisteer, lavement n. Prendre,
Administrer on r-, een klisteer gebruiken, toedieflea. — (fig.) La connaissance de soi-même est
un r- contre 1'orgueil, de zelfkennis is een middel,
behoediniddel tegen den hoogmoed. — Le travail
est le r- de l'ennui, de arbeid is 't geneesmiddel
tegen (verdrijft) de verveling. — (Loc. prov.) C'est
on vrai r- d'amour, z. U 1OtJR. — Malheur qui est
sans r-, niet te verhelpen, te herstellen ongeluk n.
Le mal est fait, it n'y a point de r-, het kwaad
is gebeurd (de zaak ligt ei' toe), er is niets aan te
doen. — [Mona.] R- de loi, geoorloofd mindergehalte aan goud of zílvev, hoeveelheid alliage of
onedel metaal, die men bi 't munten van goud en
zilver gebruiken mag boven 't geen de wet bepaald
heeft. R- de poids, gecorloofd minder-gewigt n.
(11Ien zengt nu liever TOLERANCE.) — [Anc. dur.]
R-s de droit, regtsmiddelen D. pl. — Renie'dialble,
adj. (van zaken) erh.elpbaar, te verhelpen. —
Reinedier, V. n. Geneesmiddelen aanwenden;
verhelpen, teregt brengen, hulp of raad verleenen,
raad schaffen, r e m e d i é r e n: Avec un bon regime,
on remédie à la plupart des inconlmodités, door
een' goeden leefregel verhelpt grien de meeste onpasselijkheden. — (fig.) R- à une tante, eene fout
verhelpen. R- à des désordres. wanorden herstellen.
On peut encore y r-, daartoe kan men nog raad
schaffen, dat is nog te verhelpen. — [Mar.] R- at
des voles d'eau, lekken stoppen. -- Weleer z. v. a.
guerir, genezen.
Remediter, v. a. Or) nieuw overpeinzen.
Renveil, m. [Chas.] Kwelwater n., dat des
winters niet toevriest en waarheen zicht de snip.)

pen

begeven.

Hemeler g V. a. Op nieuw mengen; weder dooi'schudden (de kaarten) . — SE REMELER, v. pr. Op
nieuw vermengd, doorgeschud worden. -- Weder
verwarren (van garen, enz.).
t Remembrance, f. Herinnering f. (souvenir).
— t Reniembrer (se), V. pr. Zich herinneren.
S Reménnoratif, ive, adj. Herinnerend: Signe r-, herinnering.cteeken n. Les fétes tont r-ives,
de feesten zijn herinneringen. — 1 Reunéneoration, f. Herinnering f. — Reniémorer, v. a.
(verouderd, maar no door J. J. Rousseau en enkele lateren gebruikt) Herinneren. — SE REME310EER, V. pr. Zich herinneren.
Remené, e, adj. (en part. passé van remener): Enfant r-, teruggebragt kind n. — .einenée, f. [Constr.] Soort van achterboog m. (ar
boven een deur- of vensterlicht. —-rièevous)
Remener, V. a. Terugbrengen, medebrengen, wedei' op de vorige plaats terugvoeren: Remenez eet
enfant h son logis, breng dit kind weder naar huis.
— Remenez ces marchandises oil vous les avez
chargées, voer die war en terug naar de plaats,
waar gij ze geladen hebt. -- SE REMENER, V. T.
Teruggebragt worden.
Reniereier, V. 0. Danken, bedanken, dank zeg
R- Dieu de ses bienfaits, God voor zijne wel--gen:
daden danken. I1 ne men a pas seulement remercu, hij heeft mij daarvoor niet eens bedankt. —
(fam.) II peut bien r- Dieu que je ne me sois pas
trouvé ]b, hij mag God wel danken, 1Jij mag van
geluk spreken, dat ik daar niet bij was. — Danken, beleefdelijk weigeren of a (slaan: I1 s'offrit pour
exercer eet emploi, mais on 1'a renmercié, hij bood
zich aan ter vervulling van dat ambt, maar hij is
beleefd afgewezen Je vous remercie de vos otïres,
ik bedank u voor uwe aanbiedingen. — (fam.) En
vous renierciant, ik dank u wel, ik bedank er wel
voor. — Bedanken, afdanken, het ontslag geven,
beleefdelijk ontslaan: Le roi vous remercie, it na
plus besoin de vos services, de koning bedankt,
ontslaat u, hij heeft uwe diensten niet neer noodig.
- SE REMERCIEB, V. pr. Elkander dank zeggen. --(fi.e.) 11 se remercie a tout propos de son propre
niérite, hij pronkt bij elke gelegenheid met zijne
ei(lene verdienste. z. ook SE LO UER. -- Het part:
passé is ook adj.: Plusieurs officiers de l.'armnée
--

-
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REMERCIMENT
ont été remerciés, vele officieren van 't leger zijn
afgedankt. — Remereiment, m. Dan/cm., dankzegging, dankbetuiging f.: Je vous en fais mes r-s
les plus sincères, Ik betuig u daarvoor mijn' opregtsten dank.
Réméré, m. [Jur.] Herkoop, terugkoop m.,
naasting f. (van een verkocht onroerend voorwerp).
Faculté de r-, regt van naasting, van wederinkoop. Vente b r-, avec faculté de r-, verkoop met
refit van herkoop. — Rémérei-, v. a. Naasten,
terngkoopen.
Remesurage, m. liet her- of óvermeten; hermeting f. — Reumesurer, v. a. Hermeten, overmeten.
Remettage, m. [Tech.] Het weder-doorhalen
van (le kettingdraden in de scheerlijsten.
Remetteur, in. [Anc. com.] Overmeter, overzender, remittdnt m.
Reonettre, v. a. Weder op zijne plaats, weder
in zijn vorigen toestand brengen, leggen, zetten of
stellen: Remettez ce livre a sa place, leg, zet dit boek
weder op zijne plaats. R- Tepee dans le fourreau,
den degen weder in de scheede steken. Ils out remis leurs chapeaux, zij hebben hunne hoeden weder opgezet. — R- one armee sur pied, een leger
weder op de been brengen. R- qn. dans le bon chemin, iemand weder op den regten weg brengen.
R- qn. en possession, iemand weder in bezit stellen. R- une chose en question, sur le tapir, Bene
zaak weder ter sprake, op het tapijt brengen. —
(fig.) Remettez-lui devant les eux Ie peril oil it
s'expose, houd hem nog eens het gevaar voor oogen,
waaraan hij zich blootstelt. — R- une chose en
usage, iets weir in gebruik brengen. — R- qn. en
appetit, den eetlust' bij iemand weder opwekken.
— On 1'a remis dans toes ses droits , men heeft
Verzoenen,
herrz in at zijne regten hersteld.
weder eens maken: R- Bien ensemble des personin
onmin
geraakte
nes qui s'étaient brouillées,
personen weder met elkander verzoenen. — Weder
herstellen, genezen: L'usage des bains 1'a remis
tout-à-fait, het gebruik der baden heeft hem geheel hersteld. — Weder gerust stellen, moed geven (rassurer): Ce que vous lui avez dit, lui a
un peu gemis 1'esprit, hetgeenGij hein gezegd hebt,
heeft hem weder een weinig gerust gesteld. Rernettez-vous, ce nest pas ainsi, stel u gerust, 't is
zoo niet. -- Weder ter hand stellen, overgeven,
Overmaken, overleveren: Veuillez r- pour mot cette
somme à votre père ? gelief deze som voor mij aan
uwen vader ter hand te stellen. R- un fils entre les
mains de ses parents, eenen zoon weder in han
ijner ouders stellen. R- une lettre en propre-denz
main, eenen brief eigenhandig overgeven. Remettez
1'incluse a son adresse, geef den ingeslotene aan
zin adres over. — [ Prat.) R- les pièces. de stukken overgeven of overleggen. — Nederleggen (een
ambt of bediening): 11 a remis sa charge entre les
mains du prince, hij heeft zijn ambt in handen van
den vorst nedergelegd. Le ministre de la justice a
remis les sceaux, de minister van justitie heeft de
staatszegels afgegeven , zijn' post neergelegd. —
Uitstellen, verschuiven: Nous aeons renris cette
promenade ! un autre jour, à domain, wij hebben
deze wandeling tot op een' anderen dag , tot mor
uitgesteld. R- ses eréanciers de mois en mois,-gen
zijne schuldeischers van maand tot maand uitstel
remet de jour en jour, hij verschuift-len.(abso)I1
van den eenen dag tot den anderen. --f wijtschelden,
vergeven: Dieu seul a le pouvoir de r- les péchés,
God alleen heeft de waagt de zonden kwijt te schel
Je lui remets de bon coeur les offenses qu'il-den.
ma faites, ik vergeef hem graag de beleedig-ingen,
die hij mij heeft aangedaan. (absol.) Remett.ez, et
it vous sera remis, vergeef, en u zal weder vergeven 'worden. — Overlaten., toevertrouwen, Overgeven., Overdragen.: Je vous remets le soin de cette
affaire, ik laat de zorg van vleze zaak aan us over.
Je le reluets a 1a decision de votre maitre, ik geef
het aan de beslissing van uwen meester over. —
R- qn., iemand, herkennen, zich, zijne gelaatstrek
te binnen brenclen: Je ne le remis pas d'abord,-ken
ik herkende hein in 't eerst niet. (Songmirre taalkenners keuren 'I woord in deze beteekenis af.)
[Chant.!.] R- la chandelle, de kaars voor
de derde maal in de talk doopera (vgl. PI.oNOER en
RETOURNER). -- [Chin.) R- on os, een. (ontwricht)
been weder inbrengen, zetten. —. [Coin.] Overma-----
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ken (geld of wissels), r e m i t t e r e n: I1 a mille
francs a r- 'a Paris, hij heeft duizend francs naar
Parijs over te maken. — [Jur.] R- une partie,
eene party voor remise, voor onbeslist verklaren
en eene andere beginnen. — [ Tech.] De kettingdraden van 't zijdeweefsel door de scheerlisten steken.
— Als v. n.: R- ii la voile, weder onder
zei. gaan. R- 'a la loterie, weder in de loterij spelen. R- en vente, weder te koop stellen. — [Chas.]
La perdrix rempet, de patrijs strikt weêr neder.
.- SE REMETTRE, v. pr. Weder op zijne plaats,
in den vorigen staat gebragt worden — Zich weder zetten; zich weder herstellen; zich weder begeven; overlaten, enz. Se r- a table , zich weder
aan tafel zetten. — Se r- en seile, zich weder te
paard zetten; (fig.) zich in zijn doen herstellen, er
weder bovenop komen. —Il s'est remis dans les remèdes, hij is wederom begonnen net geneesmiddelen
te ,r.,ebruiken. II s'est remis au fait, hij heeft de
melkkuur weder begonnen. — Se r- biera avec qn.,
zich weder met iemand verzoenen. — Avoir bier
de la peine a se r- dune maladie, veel moeite heb
weder van eene ziekte te herstellen, weder op-ben
zijn verhaal te konten. -- Se r- dune perte, een
verlies weder te boven komen. Elle ne saurait se
r- de son affliction, zij kan haar leed niet vergeten, hare droefheid niet overwinnen, — Se r- au
travail, zich weder aan 't werk begeven. Se r- à
1'étude, zich weder aan de studie begeven. Its se
sopt remis au jeu, zij zijn weder met spelen begon
Je me remets entre les mains de la provi--ne.—
dence, ik geef mij aan de Goddelijke voorzienigheid
over. — S'en r- b la decision dune personne, iets
aan iemands beslissing overlaten. —Je ne puffs me
r- son nom, ik kan mi zijnen naam niet lierinneren, ik kan niet op zijnen naam kooien. Il commence b se r-, hij begint ue'eder te herstellen. —
[Chas.] Perdrix qui se remgit, patrijs m., die weder neêrstrijkt. — [Escr. J Zijne positie of stelling
hernemen, nadat men een' uitval gedaan heeft.
Renmeubler, v. a. Op nieuw van huisraad
voorzien, weder stof féren of meubelenen.
Rémifère, adj. [It. n.] Met riem- of roei
deden voorzien.
-riena.chtg
Rémiges, arlj. et subst. f. pl., z. onder PENNE.
Rétniniseenee, f. Zwakke, flaaawe herinnering f., vernieuwing van een bijna uitgewischt aan
J'ai quelque r- de cet.te affaire, ik berin --denk:
ner mij die zaak nog flaauuw. -- (lit de herinnering geput, aan anderen ontleend, niet zelf gevonden denkbeeld n., eerre gedachte, uitdrukking, enz.
die zich aan 't ge/teugen van een' schrijver voor
hij, onwillekeurig of opzettelijk, als-doetni
zijne eigene gebruikt, herinnering, r e m i n is cm t i e f.: Cet ouvrage est plein de r-s, dat werk is
vol herinneringen, vol denkbeelden, plaatsen, beetden, enz., die ook in andere schriften voorkorren.
— Reininiseere , m. ( pr. —cé-ré ) [ Liturg. j
Tweede zondag in de vasten, gedenkzondag in.
Rémijiudalien, ne, Réniipède, adj. [H.n.]
Met rierrcvormige voeten, z. v. a. NECTOPODE.
Reniis, e, adj. (en part. passé van remettre):
Lieve r- h sa place, weder op zijne plaats gezet
boek n. -- Lettre r-e aa son adresse, aan zijn adres
bezorgde brief m. — Personae tout it fait r-e, ge
hersteld persoon m. — Iniquités r-es, kivijtge--hel
scholden, vergeven onrteregiigheden f. pl. — [Chats.]
Perdrix r-e, neiirgestreken patrijs m -- [Jeu) La
partie est r-, of ellipt. R-, de partij is remise,
onbeslist, de voordoelen staan op 't einde van 't
spel gelijk, het spel i.s noch gewonnen, noch. verloren; (fig. et fain.) wij moeten weder van voren af
aan beginnen, als of ei' niets gebeurd was.
Remise, m. Huurkoets f., huurrijtuig n. —
Huurkoetsieu' m. — i Chant!.] Derde indonmpeling f.
der snr eerkaarsen.
Realise, f. Afrave, afgifte. Overt'are. o vergeving, overhandiging, terhandstelling, uille've7ing f.:
La r- dun piquet, de afgifte, terhand.stellinr,zvan
een pal(fe. La r- dun present, de overhandiging
van een geschenk. La r- des pri°onniers, de uttle,.

,

:

l

vering der' gevarrrenemm. - - [Prat.] La r- dun gage,

tJun nantissemeut, de uillererim?g, terugr ave van
een pond. La r- des pièces de overleniging, b ;dievingr der stukken. -- [Corn.] Overmrmking, overzen;

,

ding van wissel., of geld; het overgernarxkte pa /oer
of pals-, reruíse, ri.rn,ésse; dekking f.: 11 a fait
one r- de mille francs a Amsterdam, hij heeft
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Lettres r-es, teruges zingsbrieven m. pl. (waarbij
ctuizeiwl francs naarAmsterrlan overfieriiaakt, q er e in F tie e rd. Vos r-s ont é te encaissées, uwe ie- eene regtszoak van 't hoogere gererltshof naar 't
misen zijn binnenryekomen, 7eink.asseerd. 11 a fait lapere werd teruggezonden). (Plur.m rémissoriaux.)
Winitarse, adj. [ITI. n.] Met roeivormirrevoetune graiirle r- Wargent en lelie ville, hij heeft ecne
rlroote rleldverzendirir,, eerie aanzienljjke dekk.inr in wortels (van insecten) -- IIÉMI TARSES, ins. pl.,
geld naar die en olie stal c edaan.--Banlciersloon n. z. v. a. HYNROCORI ES.
Rémittent, e, adj. [Mécl.] Nalatend, uitblij(change, recharige. escorupte), korting f.; ontvan
loon, kassiersloon n., provisie I. La i'- de 1'argent vend, afnemend, r e m i t I é r e n d: Fièvre r-e, nala
-tend,i
hevigheid afneraelnde koorts f.
est. forte à Londres, te Londen is het discanto van
R.+éniiz, n). [ H. n.] , z.v.a. mésange PEnDULINE.
!gereed r_.'eld voor wissels hoog. Je prendrai cette,
llfenuunna:illage,.Ltemnzailtemnent,m. [Eeon.
lettre moyennant une r- de trois pour° cent, ik zal
dien wissel nemen tegen een disconto van drie ten dom.] lort opvatten der gevallen steken, der onthonderd. — Ce receveur a rleu x centimes par brekende of losgerane maze;,. -- Bern niaitier.
franc de r-, die ontvanger heeft twee centinies van V. a. De steken, mazen opvatten; de ontbrekende
den franc voor 't inkasséren. Uitstel n., mazen weder aanvullen.
Remnmailloter , v. a. I eder bakeren , op
ver.sc/ruivi-nrl, vertraging, opschorting f. Je le ferai
sans r-, sans aucune r-, ik zal het zonder uitstel, nieuw ornzwarhtelen (een kind).
Remrnaneher, v. a. Van een' piepwen stee,
zonder de minste verti'aryin.rl doen. 11 use toujours
de r-s. hij zoekt altijd alles cEit te stellen, brencit altijd een ander hecht voorzien (b. v. een bezem , een
uitstel in de zaak. Après trien des r-s it n1'a paye, nieslemmer) .
Reniinener , v. a. Weder medehemen , het
na veel uitstellers, talrnens heeft lijf mij eindelijk
betaald. — Kwijtschelding f., arslarl m., verrninde- medegebrabte weder terugvoeren (van personen en
ring, r° e in i ss i e f.: On lui a fait r- des inlérêts, dieren). R- eet enfant, vutre cheval , neem dit
enen heeft hem de interesten kwijtgescholden. ge - kind, uw paard weêr mede. — Nog eens reet zich
(mobiel maken.
sclionken. Queue r- voulez-vous que je nous fosse? nemen of rnedenemen.
Remobiliser, V. Cl. Op nieuw beweerjbaar,
hoeveel wilt rlij, dat ik zal laten vallen? Je gardeRemodeler, V. a. [Beaux arts] Op nieuw
rai les marcharidises gltées moyennant hi r- (le
rabais) de 20 pour cent, ik zal de bedorven waren boetséren; andermaal vormen of inrigten.
Renmolade of Renlo9liade, f. [Cuffs.] Pihouden, zoo rjij 20 percent laat vallen, tenen een
rabat, een' afslaa of eerie kortinq van 20 ten hon- kante of scherpe saus, gekruide saus I. —[Véter.]
van zalf tegen kneuzingen, hoornzalf I.
kwijtschelding
Soort
Rémission
de
peine,
derd. -- R- (of
Uenmolar, zn. [Anc. mar.] Opzigter m. over
van straf. -- .Korting f., dien de boekverkoopers elkander 07) den, partikalieren rijs toestaan , r a- de riemen eener galei.
Remote, I. [Mar.] .Draaikuil nl., draaikolk f.,
bd t in : On fait dix, quinze do r-, men geeft 10,
15 ten honderd rabat. --- [Jeu] Boete, die in 't om- warrelstroom, maalstroom m.
Wnnolliatif, ïve, adj., Rénioliient, e,
door
hem,
die
beren en enkele andere kaartspelen
ive , adj. [Méd.] , nu EMOLLIENT.
n
het spel heeft aanrlevraacld, betaald wordt in cevai Wtoilitif,
Reinondage, m. Het herhaald zuiveren, pel
hij niet meer trekken dan ieder zijne ter,enspelers
.Tech.] Het afsnijden der einden van-len,z.
maakt; verloren spel a., r° eiral s e I. R- simple,
enkelvoudige remise, als een der tegenspelers I t rek de kettingdraden bij de zijdewevers. --- I.emonandere 1 trek maakt. R- royale, spel,-kend der, v. a. Weder zuiveren, reinigen, pellen,, enz.
waarbij elk der drie spelers 3 trekken maakt. R- (vijl. MONDER). — .[Tech.] De einden der kettingimp riale, spel, waarbij elk der beide tegenspelers draden op den weefstoel afsnijden.
-1- Rennontabie, adj. Wat weder ineengezet,
-Ç- trekken, en de oncber slechts I trek maakt. t =^
Warenmuis n., r-var;ensc/rzuur f., afdak n. voor rij- opgemaakt, hersteld kan worden.
Remonta(loir e, ni. [Tecb.] Nap- of schaaltulpen: Mettre one voiture dans la r-, sous In r-,
een rijt uiq in 't wargenhuis, onder 't afdak zetten. vormig papier;nakers- werktuig n., schepschaal f.
Ren,ontage, m. [Cordonn.] Het ver schoenen,
R.- de cai'rosse, koetshuis n. Carrosse de r- (of
de louage), huurkoets f., z. v. a. REMISE (m.), z. het aanzetten van nieuwe schoenen aan laarzen;—
boven. — [Mar.] R- de galères, loots, kap I. tot nieuw aangezette schoenen m. pl. -- Het verzolen.
het opleggen of bewaren derraleijen. —(fig. et fain.) — [Hon.] Het herstellen, het wederopwi,nden van
I1 est sous la r-, On 1'a mis sous ia r-, hij is op een uurwerk. -- [Mil., Arqueb.] Ifet ineenzetten,
stal gezet (van iemand, wien reen zijnen post ont- het r ern o n t é cc n (van een geweer, van Gene pienomen heelt). I1 est sous la r-, hij leeft in arnbts- tool). -- Ilet herstellen van een geweer, het maken.
rust, hij heeft (wegens ouderdorp, zwakheid, enz.) eerier nieuwe geweerlade. — Bois de r-, voorraadalle zaken laten varen en leeft in rust. — [Chas.] stu kken n. pl. — [Constr. nay.] Le r- d'un hátiBust f., j;laats, waar de patrijs zich na de vlugt ment, het op de hell-inq, sleephelling halen van een
nederzet: 'Ter des perdrix a la r-, patrijzen in schip. — Remnontant, e, odj. Opvarend, doorde rust schieten Ce chien est excellent pour la r-, gaans den stroom of de rivier opvarend: Bateaux
die hond is zeer qeschikt om de patrijzen uit de r-s, opvarende schuiten I. id.
Remonte, f. [Miff.] tiet voorzien sier ruiterij
rust te jagen. — Kreupelbosch, struikgewas n., tot
schuilplaats voor hazen, patrijzen, ens. in 't veld met nieuwe paarden, voltalligmaking, aanvulling,
geplant. — REMISES, I. p1. Voorste scheerlijsten f.lal. nieuwe uitrusting, re in o n te f.: On a acheté mille
van den lintwerkers-weefstoel. -- Reneiser, v. a. chevaux pour la r- de la cavalerie, men heeft
In het koetshuis of de wagenschuur plaatsen: R- duizend nieuwe haarden voor de kavallerie gekocht.
o ne voi to re. (doffe toonen m. pl. -- Des chevaux de r-, remonte- of aanvullingsRemisse. adj. [Phys., Mus.] : Sons r-s, zwakke, paarden n. pl. --Aankoop m. der remonte-paarden,
Remissible, adj. Vergéfeljk . toe te rfeven: r e m o n t e : Officier chargé de la r-, officier met
G'est une faute t'-, 't is een vergefelijke misslag. den aankoop der remonte-paarden belast. Aller en
-. Rémission, I. Versli `'enis, vergeving f.: La (of `i la) r-, o/r remonte uitgaan.
Re;nonter, V. n. Weder rijzen, op nieuw opr- des péchés, de vergeving der zonden. — Verstelijke genadeschenking, kwijtschelding f. van straf: klimmen, andermaal opstijgen, opgaan of opvaren;
Obtenir sa r-, genade krijtren. (,ri1en zegt in dezen terugkee ren of gaan: R- is cheval, weder te paard
zin liever grace.) Lettres de r-, rxenadebrieven m. stijgen. R- vers la source d'un Ieuve, naar den
pl. -.- (bij uitbreiding) Verzach.ti,nrl, toegevendheid, oorsprong of de bron eenei rivier opvaren. Votre
verschornin f.: IN'altendez aucune r- de lui, ver frère descendit et remonta d'abord, uw broeder
hein f Bene genade, verschooninq. ---wachtvn kwam of, en flinq terstond weder naar boven. R- 'a
C'est on homme sans r-, 't is een mensch zonder sa chamhre, weder naar zijne kamer gaan. Jésus
gqenade, een onverbiddelijk roensch. ---- [léd.] 4f- Christ remonta au eiel, J. Cli. voer weder ten
lating, afneming, verrninderinq f.: 11 v a de Ia r- hemel. -- (fig.) R- sur la trène, den troon weder
dans la fièvre, de konrt.c is minder, de koorts laat beklimmen, de koninklijke waardigheid terurgbekoaf. -- II.- du pouls, uitblijvina van den polsslag. — enen. -- (Lor. prov.) R- sur sa leste, z . BETE. [Phti-s.] Ainerninn. verrnind; ring f. in, sterkte, in Ook van zopen gezegd: Le isaromètre remonte, de
barometer rijst weder. La rivière remontera vers
kracht. — s&tis JihMissi0, , lor. adv. Zonder ver
hooting, onafgebroken; -- ook: zonder penarie of sa source avant que sela arrive , eer keert (of
baanhartigheid. -- e' utissionaraire, rn. [Jur.] vloeit) de rivier naar /are bron terug, eer dat zal
!.) R- clans le passé, in 't verleHij, die een' genadebrief had verkrerjen, begenadig- gebeuren. -- (r
de m. --- Rédnissorial, e, adj. [ Anc. prat.): dene opklimmen. --- Cette maison remonte jusqu'rt
,

,

,
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Celle personae, jusqu'à tel temps, dat huis klimt
op (wijst zijne voorvaderen aan) tot op dien persoon, tot op dien tijd. — Le soleil remonte, de
zon komt weder hooger, de dac;en len,r, en. -- La
rente remonte, de rente, de koers der rente, de
prijs van 't kapitaal rijst weder. Les actions remontent, de actien of aandeelen rijzen weder, gaan
weer in de hoogte. — (fig. et [am.) Ses actions remontent, zijne zaken staan wecfr beter, hij krijgt
weer kredirt, invloed, fortuin, zone actien rijzen.
— (fig.) Opklimmen, verder terurjgaan: Pour entendre cette histoire, it faut r- plus haut, om (lie
geschiedenis te begrijpen, moeten wij verder teruggaan, de zaken van hooger op haler. — (bij overdrjvi.ng) R- au déluge, au del à du déluge, à la
création, z. DELUGE. — (fig .) R- a la source, is
)'origine, aa la cause, au prinipe, tot de bron, den
oorsprong , de oorzaak , het beginsel opklimmen,
Bene zaak in haren oorsprong, in haar beginsel
beschouwen. --[Jur. anc.] Les propres ne remontent point, het eigenlijk vermogen gaat niet op
de verwanten in opgaande linie over. — [Méd.]
La goutte remonte. de jicht treedt terug, slaat
naar binnen. — [Fauc.] Opstijgen, opvliegen. —
[Mar.] R- sur nier, weder naar zee gaan. -- Rau vent, in den wind opwerken, lavéren. R.- contre
mousson, in de mousson opwerken, een' ophaaltogt
doen. REMONTER , V. a. Weder opwaarts
gaan, weder beklimmen , bestijgen, opvaren, enz.
R- 1a montagne, l'escalier, den berg weder beklimmen, den trap weder opgaan. R- avec la marée,
met den vloed opdrijven. R- une riviére, eerie rivier opdr^jven, weder opvaren , opwerken; ook:
langs den oever eener rivier opwaarts wandelen,
gaan of rijden. R- le courant, tegen den stroom
opwerken. — Hooger maken; omhoog werken: Run mur, Benen muur optrekken. R- une cloche,
Bene klok ophijschen. — (fig.) R- la We ,) qn., iemand weder tot rede, tot verstand brengen. It lui
a remonté le courage, hij heeft zonen moed weder
aangewakkerd. -- Weder in orde brengen, herstellen; weder voorzien, weder voltallig maken; weder
ineen zetten, r em on Id r e n: R- des bot tel, laarzen if
versch,oenen, verzolen, verschaften. R- un fusil,
een geweer eenti nieuwe lade geven; ook een (uit
geweer weder ineen zetten. — R- le-engom)
gouvern a it , het roer weder aanhangen. R- un
magasin de marchandises, een warenmagazijn weder voorzien. R- une ferme, eene pachthoeve met
nieuw vee en gereedschappen voorzien. R- une
compagnie de cavalerie, eene compagnie ruiterij
weder van de ontbrekende paarden voorzien, haar
remontéren. R- un cavalier, eegen ruitereen nieuw
paard geven. R- un clavecin , een klavier met
nieuwe snaren voorzien, nieuw besnaren, stellen.
R- un bois de lit, un cabinet, een ledekant, een
kabinet weir in elkander zetten. R- tine horloge,
een uurwerk weder opwinden. — [Fauc.] IH- l'oi:
Beau, den valk, van Benen heuvel laten opstijgen;
ook: den volk mesten, vet maken. — SE REMONTER,
V. pr. Weder opgewonden, opgeheschen, hooger ge
maakt, ineen gezet, van 't noodige voorzien morden of kunnen worden. •— Zich. een nieuw paard
aanschaffen. — Zich van at liet noodige voorzien.
-- Elkander van 't nood/ge voorzien. — (fig.) Peu
a peu it se remonta, allengs kwam, hij weder in
orde, kreeg hij weder kracht, moed. -- 1-let part.
p asse' is ook adj.: NMontagne remontée, andermaal
bestegen berg m. — La population est r-e au chiffre
de l'année 1802, de bevolking is weder gestegen,
vermeerderd tot het cijfer van. 't jaar 1802. —Hor loge r-e, weder opgewonden klok f. --- Goutte r-e,
ingeslagen, naar binnen getreden jicht f. — Faucon r-, gemelde, vet gemaakte valk m.
Reiuontoir, m. [Dori. ] Vierkante stift f., die,
met behulp van een' sleutel, dient om een uurwerk
op te winden. -- Veer f., die het uurwerk doet
gaan, terwijl het opgewonden wordt. -- Raderwe^ h n., bestemd om een' geljkmatigen gang aan
een uurwerk te tienen.
Reinontranee, f. Tegenbetoog, betoog, ver toorj n. (inz. oen een onregt, eene berispelijke daad,
enz. in 't licht le stellen), tegenvoorstelling), remonstran tie, rem.onstrd lie f.: I1' n'eut
point d'égards is nos r-s, hij sloeg geen ac/it op
onze vertoogen, op onze bedenkingen. — Vermaning, waarschuwing f., raad m.: R- paternelie,
vaderlijke vermaning. Sévère r-, strenge verma,

-
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hing, waarschuwing f. --- Reniontrants, m.pl.
[ H. rel.] Remonstranten m. pl., leden van een
ne derlandsch pere forrneerd kerkgenootschap, zoo ge
naar de r c m o n s t rd n t i e of het in 5 hoofd--hetn
punten vervatte vertoog, dat hunne eerste leeraren
in 1610 bij de Staten van Holland indienden, door
hunne tegenpart j (de gomaristen,contra-remonstranten) ook arminianen ge/see/en. — Remontrer,
v. a. Op nieuw toonen, nog eens leeren of vóórdoen: ([am.) IRem ontrez -lui a faire cela, doe hem
dat nog eens voor. — Betoogen, aantoonen; voor
oogen houden, voorstellen; vermanen , waarschuwen. R- le tort qu'on soulfre, le droit qu'on a,
het onregt, dat men lijdt, het re,,1t, dat men heeft,
aantoonen. R- sa faute a qn., iemand zijne fout
onder 't oog brengen. -- R- qn., iemand vertoogen,
vermaningen doen, iemand vermanen, waarschuwen. — (Proc.), z. aunE. — [Véner.] Het spoor
van 't voorbijgetrokken wild aangeven. — SE REMO TREK, v. pr. Zich weder vertoonen. — Het
part. paced is ook adj.: Dangers remontrés, aan
gevaren n. pl.
-getond
Retnonteu.re, f. [Cost.] Schouderstuk n. aan
vrouwenkleederen.
Rénlor a, m., Rémnore. f. [ H. n.], z. LCHENE.
— REMORA, rn. hindernis f., beletsel, oponthoud,
struikelblok ^n. — Rénloraratri , m. [Bot.],

z. v. a. ARRETE-BOEUF.

Rernorcire, v. a. kvedër bijten: Le chien 1'a
remordu, de hond heeft hein weder gebeten. —(fig.)
Sa conscience le remord à tour moments, zijn
geweten Knaagt hem ieder oogenblik . — REHORDRE,
v. n.: R- it l'hamecon, weer aan den angel bijten;
(fl/I.) zich weder laten verschalken. — (fig. et fain.)
Op nieuw aanvallen: Ce dogue a did si maltraite
qu'il na pas voulu r-, die dog is zoo gehavend geworden, dat hij niet andermaal wilde aanpakken.
— Ii ne veut plus r-. I1 a bien de la peine Fh y- r-,
hij wil er niet meer aan, 't valt herai zuur daar
weir aan te moeten. -- Reenor(is, m. Gewetenswroeging , wroeging , knaging f.: Les méchants
tácbent a ét.onffer les r-, de boozen zoeken de wroegingen van hun geweten te versmoren.---Rernorda, e, adj. (en hart. passé van remordre): Animal
r-, andermaal gebeten dier n.
Réenore, f. [H.. n.], z. RÉ110RA.

Removq,nage , n).. [Mar., Nay.] Ilet slepen:
Le r- h vapeur, het stoomslepen. — Reniorqne, f.
Het slepen , op- , afslepen , het boegséren of op
sleeptouw nerven: Conduire on batiment à la r-,
een schip slepen, op sleeptouw hebben. Se mettre
à la r-, zich laten slepen. — Sleep- of boegseertouw n., sleeptros in.: Donner. Prendre la r-, een'
sleeptros geven, nemen. — (fig.) 11 s'est mis h la
r- de ce chef de parti, hij loopt aan den leiband
van dit partijkoord. — Rentorquier, v. a. Slepen, boegséren, op sleeptouw hebben: Un bâLiment
à vapeur remorqua noire navire, een stooinvaa.rtuig sleepte ons schip. -- Ancre is r-, werpanker n.
— Reinorqu eiar, m. Sleper m., sleepvaartuig n.
R- aa vapeur, stooinsleper m., sleeps/own/soot f. —
Bevaarder van een' sleper.— [Chem. de for] Sleepstoomwagen , trekker, locomotief , r e in o rk e r m. (vgl. L OCOMOTIF) . — Sosntf jd s ook als adj.
gebézigd: Bateau r-, sleepboot f.. sleepvaartuig n._
ttémnotifoiié, e, adj. [Bot.] Met ver uiteenstaande bladeren.

Remotion, f. [Didact.] Verwijdering f.— [Mid.]
Opruiming, verwijdering f. der ziekte-oorzaken.
Remotis (A), loc. ode. (latin) (pr. -- tice)
(fam.) Ter zijde: Mettre qc. is r-, iets ter zijde leggen.
Remone.fier, v. a. Op nieuw snuiten (b. v.
de kaars). — (pop.) Terugsen,ijten. — SE REMOIJ
CHEa, v. pr. Zich nog eens then neus snuiten. --(pop.) Elkander terugsmijten. (maten.
Régnoudre, v. a. hergaaien, overmalen,; fijner
,einouuiiler, v. a. Weder nat snaken, bevochtigen. -- REMOUILLER, V. n. [Mar.] )let anker weder laten vallen, weder voor (of ten) anker komen. — Rennonillure, f. [Bowl.] Plet aanzetten van versch zuurdeeg.
-

-

lRennoiil.tile, f., Z. REMOLADE.

Rernoiilage, in [Teelt.] Gruttenzemelen f. pl.

Rieinouniat, in., z. V. a. REMIOLAR.

m. Schaarsl /per (gagne-petit).
Rennonlite, m. [Anc. man.) Ster, kol f.
Reinourir, v. n. Ten tweeden male sterven (na
herrezen te zijn) .
Rtétnonlear,

REMOUS
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Remous, m. [Mar.] Zog, kielwater n., opbor- {
reling f. achter It zeilend schip (bonache); — neer f.,
door strooming tegen banken, klippen, enz. veroorzaakte draaikolk m.; — opstuwing f. van een stroomend water (door een of ander beletsel) .
Reonpaillage, m. Het vernieuwen der stoelmatten; stoelmatterswerk n. -- lempailler,
V. a. Op nieuw matten; ook wel: op nieuw met
stroo omwinden, omvlechten of opvullen. ---Reuipailleur, m., -ease, f. Stoelrnatter m., -matster f., hersteller m., herstelster f. van stoelrnatten.
Rewpaquement, m. [Pêche] liet hari.ngpakken. — fteuipaquer, v. a.: R- les harengs, de
haring in tonnen pakken, verpakken.
Rempaclueter , V. a. Weder inpakken: II
commence a r- ses merchandises, hij begint zijne
waren weder in te pakken.
Reinpareinent, m. [Anc. fort.] Omwalling f.;
wal m. — Itenmparer, v. a. [Anc. fort.] Omwallen, verschansen, versterken-; — ommetselen; —
(fig.) beschutten. — SE REMPAPER, V. pr. Zich ver
Se r- avec des chariots, zich achter wa--schane:
gens verschansen. — SE REMPARER, V. pr. Zich weder meester maken: L'ennemi avait surpris in
ville, mais nos troupes s'en remparèrent bientót,
de vijand had de stad overrompeld, maar° onze troepen maakten zich welhaast weder daarvan meester.
Veenpart, m. [Fort.] Wat, vestingwal m. 11interieur, extérieur, binnenwal, buitenwal m. Rrevêtu, revètu de pierre, bernuurde wal, wal met
steengin bekleeding. — Couveuse de r-, straathoer f.
— (fig.) At wat tot verdediging dient, verdediging f.,
voormuur in., bolwerk n_, borstwering f., schild n.
enz. Cette place est le r- de toute la province, die
vesting is de voormuur, de borstwerincl der gansche
provincie. La hopte est le r- de l'honneur dune
femme, de schaamte is het schild, het bolwerk van
de eer eener vrouw. — [ Arqueb.] R- de bassinet,
(jog n. van de pan. R- de batterie, voorborst f. van
een geweerslot.
-I- Remplacable, adj. Vervangbaar. —Reinplacant, in Plaatsvervanger, plaatshekleeder , inz.
bi de krijgsdienst, r e m p l a c a is t; Acheter, Fourfir un r-, een plaatsvervanger koopen, léveren. —
Remplace', e, adj. (en part. passé van remplaeer): Fonctionnaire r- par son fils, door zijnen
zoon vervangen, opgevolgd ambtenaar m. Dent
r-e par une autre, tand m., voor welken een andere in de plaats gezet is.— Rernplaceinent,in.
Het in de plaats stellen, het vervangen; vervanging: R- de vieux meubles, vervanging van oud
huisraad (door ander of nieuw huisraad).— [Mil.
Plaatsvervanging, r e m p 1 a c é r i n g n. Le r- dun
consent , de laalsvcrvanging van een' loteling.
Bureau de r-, kantoor n. van plaatsvervanging.—
[Mat.] Pièces de r-, voorraadstukken, waarlooze
stukken n. pl. — [ Fin.] 1-fel wederbeleggen of uit
fondsen; belegging f.
-zetnvagld,
Renmplacer, V. a. Vervangen, in de plaats tre
den, r e rn p l a c é r e n: R- qn dans son ernploi,
iemand in zin ambt vervangen, opvolgen. R- qn.
pendant son absence, iemands plaats gedurende
zijne afwezigheid vervullen, waarnemen. — R- un
domestique , een' anderen bediende nemen. 11 est
difpicile de r- ce ministre, 't is moeijel- k voor dien
minister een' waardigen opvolger te vinden. — [Mil.]
Se faire r-, een' plaatsvervanger stellen, zich doen
remplacéren. Nayant pu se faire r-, ii s'est fait
r-, daar hij zich niet kon laten afdanken, heeft hij
een' plaatsvervanger gesteld. -- [Fin.] Geld of
fondsen weder beleggen, uitzetten of plaatsen. —
SE RE.IIPLACER, v. pr. Vervangen of in de plaats
gesteld worden. — [Coin.] Zich weder van nieuwe
waren, van nieuwen voorraad (ter vervanging van
It verkochte) voorzien. -- Elkander vervangen of
aflossen, beurtelings elkanders plaats innemen.
Reanplage, in. Iet aanvullen; aanvulling, opvulling: Le r- doft être fait vie vin de mêine qualité, de aanvulling moet met wijn van dezelfde hoedanigheid geschieden. Vin de r-, wijn m. tot aanvulling.
[Constr.] Vulling f., vulsteen., breuksteen in.: Faire un r-, met brcuksteen vullen. Mur
de r -, met hreuk.cteen gebouwde no.tur m. — Valhout n., alle hout, dot alleen ter vulling van ledige
ruimten wordt aangebragt.
H.enipii, e, adj. (en part. passé van reniplir):
Bouteille r-e, volle, r]erulrlc (leech f. -- Ville r-e
d'étran, ers, stad f. vol vreemdelingen. Un coeur r-

—

REMPLISSAGE,
de joie, een vreugdevol hart n. — La loterie est
r-e, Taus les lots sont r-s, de loterij is voltallig,
vol, gesloten, at de loten zijn geplaatst. — Place
r-e, vervulde, weder bezette plaats of bediening f.
Place r-e par un bomroe actif, door een' werk
Devoir fidèlement-zarnmbekldpost.—
r-, trouw vervulde, betrachte pligt in. — Temps
bien r-, wel bestede tijd m. -- Homme r- de lui
met zich zelven ingenomen man. — Sujet-mie,
Bien r-, goed behandeld onderwerp n. — [Bias.]
Pièce r-e, gevuld stuk, stuk, welks ruimte met eene
andere kleur dan die van It veld is aangevuld. —
REMPLI, m. [Coutur.] Opnaaisel n., opslag m. —
R..ernplier, C. a. [Coutur.] Opnaaijen, inleggen,
inslaan.
Remnplir, v. a Weder vullen; aanvullen; vullen (emplir), voltallig maken, volsnaken. R- un
tonneau, een geledigd vat weder vullen; een (niet
vol) vat aanvullen, volgieten; een, vat vullen. Rsa cave de vin, ses coifres dor, zijnen kelder met
wijn, zijne koffers met goud vullen. R- un fossé,
eene gracht vullen, dempen. — ( fam.) R- son ventre,
zonen buik vullen. R- le nombre dune compagnie,
een gezelschap voltallig maken. — R- une quittance,
eene kwitantie invullen. R- un blanc-seing, een in
blanco geteekend stuk invullen. R- des bouts rimés,
eindrijmen aanvullen, tot vortedige versregels maken.
— (fig.) Vervullen, bekleeden, waarnemen: Etre
très-digne de la place, de la fonction qu'on remplit,
de plaats, de bediening, die men bekleedt, ten volle
waardig zijn. Voilà une belle place ii r-, daar is
een schoone post te vergeven, te bezetten. I1 remplit mal sa place, hij vervalt zin' post slecht, hij
kwijt zich slecht van zone ambtsplicoten. — ( fig. en
bij overdrijving) Les étrangers remplissent la viile,
de stad is vol vreemdelingen. R- fair de ses cris,
de lucht met zijne kreten vervullen. --- R- les spectateurs d'admiration, de aanschouwers met bewondering vervullen. La pensée de la mort remplit
son esprit, de gedachte aan den dood houdt zijn'
gelieelen geest bezig. Une passion qui reinplit le
coeur, een hartstogt, die het hart geheel inneemt,
waarvan het hart vol is. — La médisance remplit
tous les lieux de désordre, de kwaadsprekendheid
zaait overal wanorde. — , fig.) Vullen, aanvullen,
bézig houden, besteden, gebruiken : La lecture
remplit une pantie de mon temps, het lezen vult
een gedeelte van mijnen tijd. R- bigin son temps,
zijnen tijd wel besteden. — (fig.) Vervullen, vol
gestand doen, naleven, nakomen. R- un-breng,
devoir, een' pligt vervullen. R- ses promesses, ses
engagements, zijne beloften, zijne verbindtenissen
gestand doen, nakomen, houden. R- une mission,
une tache, eene zending, eene taak volbrengen,
zich van eene zending, taak kweten. — Vervullen,
volkomen bevredigen: Le eiel a rempli tous mes
disins, de hemel heeft at mijne begeerten volkomen
bevredigd. — Cet ouvrage remplit parfaitement
l'idée, 1'attente que j'en avais concue, dat werk
bevredigt geheel en al het denkbeeld, voldoet vol
aan de verwachting, die ik mij er van ge -komen
CeL homme a rempli son sort, sa-vorindha.—
destinée, die man heeft zijn lot, zijne bestemming
vervuld, heeft datgene rredaan, ondergaan, waartoe
hij bestemd scheen. — [Coutur.] R- un dessin, eerie
teekening volnaaijen, volstikken. — R- de I a dentelle, kant digten, verslellen. -- [ Prat.] R- qn. de
ses frais, iemand zijne onkosten vergoeden. R- une
veuve de son douaire, aan eene weduwe het bedrag
van haren ljftot geheel, uitbetalen. — [Trictnac]
Eene brug maken. — Als v. n. (pop.) Ce wets
remplit beaucoup, ne reinplit pas assez, die spijs
vult, voedt psoed, voedt niet genoeg. — [ Mar.] Le
canot remplit (of se remplit), de boot loopt vol,
schept water, — SE PEMPLIR, V. pr. Gevuld, ver
worden, vol worden: Le réservoir s'est rempli-vuld
d'eau, de vergadrhak is vol water geworden. La
salle s'est remplie en un moment, de zaal was in
een oogenblik vol volk. — Se r- d'esperances vaines,
zich met ijdele hoop voeden. — (pop.) Se r- de
viandes, Se r- le ventre, Se r-, zich zat eten, zich
met spijzen volstoppen. Se r- de vin, zich vol di inken.
I,eniplissage, m. 1-Iel vullen, aanvullen, z.
V . a. REMPLAGE als bouwterm of wanneer het
wijn enz. betrf ft. -_ (Coutur.j iet rolna.aijen, vol
een doek, eerie teekeninrf); het digften,-stikOen(va
stoppen of verstellen van kant. — (fig.) Vulwerkn.,
al wat er in een werk nutteloos, vreemd aan het
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onderwerp voorkomt, overtolligheden f. pl., stopwoorden D. pl. : Les trois quarts de ce livre ne
soot que du r-, drie vierden van dat - boek zijn
overtollig, zijn vulwerk. — (wand un orateur a
fait son plan, ii s'occupe du r-, als een redenaar
zijn plan gemaakt heeft, houdt h ij zich met de uit
Mar.] Vullinghout, stophout il.-werkingbéz.[
Couples de r-, vullingspanten f. Ill. Le r- entre
[ ius.] Parties de
les jottereaux, het karnhout.
r-, middenpartijen (tusschen has en (l iscant). —
bijaanvullings-/iuuren,
[Peint.] Figures de r-,
figuren. -- R:eniptisseuse, f. Kantstopster, aanvulster f. met stikwerk.
Renmploi, m. [Prat.] Wederbelegging f. (van
fondsen).
Iteinployer, V. a. Op nieuw gebruiken-.
gtemplun'er, V. a. Op nieuw van pennen, van
vederen voorzien; andermaal bepennen (een klavier).
--- SE RE;MPLUMER, V. pr. Nieuwe veren krijgen.
— (fig. et farm.) Zijne zaken herstellen, er weder
bovenop komen. — Weer in 't vleesch komen (na
erne ziekte) .
R.einpoeher, V. a. Weder in den zak steken.
R-emupoisonnement,m. Tweede vergiftiging f.
- RLemnpoisonner, V. a. Op nieuw vergiftigen.
Renipoissonnennent , m. Wederbezetting
van eenen vitter met visch. — Pootzisch m. (voor
een' uitgevischten vijver). - Rempoissonner,
V. a.: R- un étang, eenen vijver weder met vistb
bezetten, bepoten.
R,entporter, v. a. Weder wegdragen, weder
medenerrmen: R- un livre, een boek weder medenemen. -- Uit eerre plaats wegdragen: On le remporta
tout percé de coups, men droeg hem van wonden
doorboord weg. — Wegdraken, behalen, verkrijgen,
winnen: R- le prix, un grand avantage, la vietoire, den prijs, een groot voordeel, de overwin
behalen. z. ook PALME. — SE REMPORTER, V.-nig
pr. Behaald worden. — Het part. passé is ook
adj.: Prix remporte, behaalde prijs m. — R,ednportenr, m. (gam.) Prijsbehaler m.
Rempotage, m. [hort.] Het verpotten, het
verplaatsen in een' anderen pot. — Rempoter,
V. a. Verpotten, in een anderen pot zetten; —
weder in een' pot zetten. — Het part. passé is ook
adj.: Plante rernpotée, verpotte plant, weder in
een' 'pot gezette plant f.
R-emprisonnement, en. .herhaalde gevangenzetting f. — R.eumprisonner, V. a. Weder
gevangen zetten.
R,emprnuter, V. a. Weder ontleenen.
Rentoet, a. ;Gout.] Z. v. o. flEDIISE, DÉLAI.
R.eniaable, adj. Beweegbaai-. — -,' fig) Voor
verenurwing vatbaar. --- Henicnage, ni. Ikt ver
omschudden, omroeren, omzetten, o;n--platsen,
werken enz. (inz. van koren en w Un); verschieting;
Overstorting f. Le r- du blé. het verschieten of
omzetten van 't koren. Le r- du vin, het omroeren
des wilns; ook: het Overgieten, Overtappen des
wijns. (Van de verplaatsing der aarde en der
ligchaam,svochten ze t men. remuennent.) -- [Jur.]
z. v. a. ztIJTATtov• - [ Any. admin.] Congé, Billet
de r-, vervoerverlof, vervoerbiljet n. (voor wijn). —
Remnant, e, adj. Bewégeljk, onrustig, woelziek,
woelig: Enfant r-, woelig, onrustig kind n. — ( fig )
Esprit r-, woelgeest m. -- feniw6, e, ar/i. (en
part. passé van remuer) • Blé r-, omgezet, verschoten
koren D. Vin r-, oturleroerde, drerger;oten wijn m.
— (fg : et pop.) Cousin r- (issu) de germain, volle
volle achterneef n n. — Remtae-mné--ne/skid.,
nage, m. (fain.) Drukte, beslommering door 't
verplaatsen of Overbrengen van meubelen en andere
dingen , verhuisdrukte , schoonmaakdrukte f. —
(fig.) Onrust, drukte, verwarring, wanorde f. (in
de huisgezinnen, in de steden, in de staten door
plotselinge veranderingen). -- Woelziek kind n.;
onrustig naensch, woelgeest m. (Plus. Des remue--

(

,

;
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ménage.) — Renmuement of eiiiument, m.

Verplaatsing, verwerking f., het vervoeren, ver
(vgl. REMDAGE). Le r- des humeurs, de-platsen.
bewering, verplaatsing der vochten. Le r- des icries,
het renwerken, omgraven, verwerken Eter aarde,
het vervoeren, aanvoeren von grond. — ( fig.) Dr°ut, te,
verwarring, opschudding f. (man een huishouden,
gemeente, provincie, starst): Son ari ivée a caust
beaucoup de r-, zijne aankomst heeft veel drukte,
opschuddinll ve'i'oorzaokt. — [Jar-] , z. v. a. MUTATION. -- R:e tue-giiene

of Remise -eta, m.
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[H. n.] (pop.) Kwikstaart in. (bergeronnette)
(Plum. Des renvue-queue, Des renvue-cu.)
Kentoer, V. a. Bewegen. verplaatsen; omgraven,
omspitten, omwerken, opgraven; omschudden, omroeren; verschieten: R- une chaise de sa place,
eenen stoel van zijne plaats bewegen. Its Wont pu
r- cette pierre, zij hebben dezen steen niet kunnen
verroeren. — R- la terre, de aarde omgraven, om
naar de andere plaats bran--spiten,—vadc
gen. R- du bid, koren verschieten. R- le vin, den
wijn omroeren, omschudden, — overgieten, dyertappen. — (Loc. prov.) Ne r- ni pied ni patte,
geen lid, geen vin verroeren. -r R- la vaisselle de
qn., iemands huisraad in beslag laten nemen.
t R- les pouces a un enfant, een kind voor de
billen geven. — t R- son camp, zijn kamp of legerplaats opbreken, verplaatsen; ook: andere aan
verkiezen. — t R- un compte, Bene re--voerds
kening op een ander blad, of in een nieuw boek
overdragen. R- un enfant, een kind verschoonenen
weder opbakeren. — (fig. et fam.) R- ciel et terre,
z. CIEL. Ce nest pas une chose ii r- en ce tempsei, dat is geene zaak, die men in dezen tad moet
aanroeren. — (fig.) z. CENDRE, ORDURE, PELLE. —
R- beaucoup d'argent, reroote geldzaken doen. —
(Prov.) Plus on remue l'ordure, plus else pue, hoe
meer men den drek roert, hoe meer hi stinkt. —
(fig.) Aandoen, roeren, treffen, gaande maken: Ces
paroles touchantes remuèrent lesjuges, l'auditoire,
die aandoenlijke woorden troffen, roerden de regters,
de toehoorders. 11 ne faut pas r- ses passions, men
moet zijne driften niet gaande maken. — R- les
masses, de massaas, volksmenigten gaande maken,
in beweging, in opstand brengen. — REMUER, V. n.
Zich bewegen, zich verroeren: Ne remuez pas de
1b, blijf waar ge zijt, verroer u niet. — Elle a
renti son enfant r-, zij heeft de beweging van haar
kind gevoeld. — (fig. et fam.) Si vous remuez,
vous Mes perdu, zoo gij u roert, zijt r ij verloren.
- In beweging, in opstand brengen, oproer stoken:
C'est un beau prétexte a ceux qui veulent r-, dat
is een schoon voorwendsel voor degenen, die het
volk in opstand willen brengen. — SE REMUER, V.Pr.
Zich bewegen., in bewening komen: Je suis si las,
que je ne puis me r-, ik ben zoo moede, dat ik mij
niet bewegen kan. — Tout se remue, alles is, komt
in beweging, in rep en roer, in opstand. — Se rbeaucoup pour une allaire, zich veel moeite voor
gene zaak geven. Remuez -vous un peil, steek de
handen wat uit de mouw; kom, help een handje.
— Faire que les puissances se remuent (Faire rles puissances), de maathebbers in bewegin.g brengen, hen nopen zich de zaak aan te trekken. -Omgewerkt worden: Le PIP se renvue a la pelle,
het koren wordt met de schop omgezet, verschoten.
— L'argent se remue, er wordt veel geld omgezet,
er is veal gelid in omloop. — Elkander gaande maken.
— R.einneur, m. Korenverschieter. — Woelgeest,
onruststoker m. — R,emuense, f. Baker, inz.
helpster eener ruin in aanzienlijke huizen.
t Remugle, m Du/fe, mu /fe reuk m. (RELENT).
Réiniinerateur, m. -trice, f. Vergelder,
belooner m., vergeldster, beloonster f. I1 existe un
éternel r-, er leeft een eeuwige Vergelder. La
conscience est la r-trice des bonnes actions, 't geweten is de beloonster der goede daden. — Ook als
adj.: Le Dieu r- at vengeur, de vernelder,de en
wrekende God. — R.émnunératf, -ive, adj. Tot
vergelding of belooning dienend; m'ercleldend, beloonend. --- Rémune-ration, f. Vergelding,
belooning f., loon n. Il attend de Dieu la r- de
ses hannes oeuvres, hij verwacht van God het loon
zijner goede werken. — R,émunératoire, adj.
[Jur.] Tot vergelding of belooning strekkend: Legs
r-, legast n. als belooning. -- Réenunérer, v. n.
Verhielden, beloonen: I1 y a un Dieu qui rdmunère
Ia vertu. -- sE P.931UNE ER, v. pr. Vergolden worden. -- Het part passé is ook adj.: Belle action
rémunéree. vergolden schoone daad f. -- (Al deze
woorden behooren tot den deftigen stijl.)
««en;nseler, v. a. Weder muilbanden.
Henáa•ler, v. ar. (pop.) Vann kwaadheid snuivers:
Il ternpete, jure, rendcle, hij raast, vloekt, snuift

gramst ap. - (fig. at firm.) Den neus teilen
iets ophalen, zijn afkeer, tegenzin aan den dag lengen.
R.enager, V. a. Op nieuw zwemmen, terugvan

zwem men.

,

R,enaissanee, f. Tweede geboorte, wederge-
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boorte f., het herleven: La r- du phénix est une
fable, de wedergeboorte van den phenix is eene
fabel. — (lig.) Notre r- en Jésus Christ, onze weder
La r- des lettres et des arts,-gebortinJ.Ch
het herleven, de vernieuwde beoefening der letteren
en kunsten. La r- du printemps, de la verdure,
de terugkomst van de lente, van 't groen. — [Hist.]
Tijdperk der herleving van kunsten en wetenschap
na den nacht der middeleeuwen (inz. dat der-pen
Medicis in. Italië, dat van Frans I. en Hendrik II.
in Frankrjk). — R- des lettres, wedergeboorte, herleving der letteren (door de verspreiding der grieksche meesterstukken, die de byzantijnsche uitgewekenen naar 't Westen bragten). -- [Beaux arts]
Style de in R- ofenkel R-, renaissance-stijl m.,
eene meer of min gelukkige vermenging van den
middeleeuwschen stijl met dien der Ouden; inz. in
de bouwkunde: zamensrnelting van den ojief- of
spitsbogenstijl niet den gr'iekschen of roineinschen
bouwirant. — Kennissant, e, adj. Herlevend,
zich vernieuwend, weder uit- of aangroeijend: La
nature r-e, de herlevende natuur f. La verdure
r-e, het wederuitloopend groen. — (fig.) Plaisirs,
Besoins toujours r-s, steeds terugkeerende vermaken n. pl., behoeften f. pl.
Rennitre, V. n. Op nieuw geboren, herboren
worden, herleven: La fable fait r- le phénix de
ses cendres, de fabel doet den phenix uit zijne asch
herleven. Les pères semx,lent r- dans leurs Ills, de
vaders schijnen in hunne zonen herboren te worden,
te herleven. — R- à la vie, van eene wore ziekte
opkomen, tot het leven terugkeeren. — (fig.) R- au
bonheur, weder gelakkig worden (na veel tegen heden). — R- en Jesus Christ, par le bapteme,
in J. Cli., door den doop herboren worden. — .Herleven, seeder uitgroeijen, weder te voorschijn konen:
Au printemps, la nature renalt, les plantes renaissent, in cle lente herleeft de natuur, (;roeien
de planten weder uit. -- Ses cheveux commencent
a r-, zijn haar begint weir uit te groeijen. Cette
rivière, après s'être perdue sous la terne, renalt
en tel endroit, nadat deze rivier zich in den grond
verloren heelt, komt zij op die en die plaats
weder te voorschijn. Le jour renalt, 't wordt weder
dag. Les beaux jours vont r-, de schoone dagen
zullen welhaast wederkomen. — (fig.) Cela fit r- ses
espérances, sa jalousie, sa twine, dat wekte zijne
hoop, zijne jaloerschheid, zijnen haat weder op.
Les arts commencent a r- de kunsten beginnen te
herleven, worden weder beoefend.
.Wnal, e, adj. [Anat.] De nieren betref'end:
Artère r-e, nierslagader f. --- [Med.] Calculs rénaux, niersteenen m. pl.
Rénanttière, f. [Bot.] Soort van orchis- of
standelkruid n. van Cochinchlna.
Benard, in. [ H. n.) Vos m. Les r-s glapissent,
de vossen kef'en, janken. — (fig. et fcim.) C'est an
r-, an fin, vrai r-, un vieux r-, 't is een sluwert,
een geslepen, doorkneed mensch, een oude vos. —
(fani.) Faire la guerre en r-. Agir on r-, op eene
listige wijze kr(jg voeren, sluw te werk gaan. —
(Loc. prov ) Un bon r- ne mange point les poules
de son voisin; II est avis au r- que cliacun mange

sa p- comme lui, z. POULE, Z. ook AUTANT, CONFESSER (SE), COUDRE, MARIE, QUEUE. Le r- est

pris, lhcllez vos poules, 't gevaar is vr-orbij. Toux
de r- (lui conduit nu terrier, kerkhofshoest, drooge,

gevaarlijke hoest m. Crier au r-, gefopte meesthen
voor den gek houden. Etre enfumé comme an rdans son terrier, in een rookerg vertrek wonen.
Dans sa peau mourra le r-, een vos verliest zijn
haar wel, 'maar zijne streken niet. — (Proc.) Rqui dort la matinee na pas la gueule emplumée,
luiheid is de moeder van 't gebrek, lang slapen doet
gescheurde kleederen dragen,. Le r- prècl^e aux
poules, de vos preekt de passie, boer', pas op je
kippen. --- (pop.) Braking( f. (inz. na eerre zwelgpartij); z. ook SCORCHER. — (Asir .] De Vos, een
noordelijk sterrebeeld. -- [Bot.] Queue de r-, vos sestaart ni. (alopécure). — [H. n.] R- volant,
ronde vliegende maki of kat f., soort van vledermuis (galéopilhèque roux). — R- marin, R- de
met,, soort van mensc henhaai, honrlshaai m., zeezwijn n. — j Hydr.] Kleine, verborgen scheur or
spleet f., waardoor het ?.tater van ('ene fontein,
van een' vergaarbak wegloopt, vossegat ia. — [Jeu]
Jeu de r - , vos - en hoenderspel, wolf en schaprrnspel n. — [Mar.] R- de pilote of de In timonerie,
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koppelbord, houten kompas n. om den koers op le
koppelen. — [Pèche] Schepnet n. (verveux). —
[Tech.] , z. v . a. LOUPE . — IJzerslak f. — Kleine,
aan een snoer hangende steen m. (bij metselaars)
om eenen muur daarnaar op te trekken. — Blinde
muur m. — Houvast, balkhaak, duivelshaak, kant
trekhaak m., haaktouw n.; — trekblok n.-hak,
(der plankenzagers). — In de trekplaat afgebroken
gzerdraad m. -- Au r- ! laat vallen de hei ! op
zijn kop ! (vgl. au lard , op LARD) . — Benarde, f.
Wijfjes-vos m. — Renardé, e, adj. (Tech.]
Verschaald van reuk beroofd: Parfum r-, ver schaald reukwerk n. -- Renarde'ir, m. Jonge
vos ni., vosje n. -- Rentrder, V. n. De listen
van een.' vos gebruiken, slum te werk gaan. — (pop.)
Braken (ten gevolge van zwelgerij). — -]- Renar derie , -[ Renardise, f. List, sluwheid f.,
slimme, bedrie,;elijke streek m. — Renardier,
-ière, adj. Sluw, bedriegelijk: Finesses r-ières,
bedriegelijke streken m. pl. — Renardier, m.
Vossenjager, vossenvanger m. — Renardière, f.
Vossenhol n.
Renarrer, v. a. (burl.) Op nieuw verhalen.
,

t Renaasgner, V. n., z. v. a. RENhCLER en

Benavigner, v.n. Op nieuw varen. (RENIFLER.
Rencaissawe, Rencaissernent, m. [ Hort.]
liet weder in eenen bak plaatsen. liet overplaatsen
uit den eenen bak in den anderen. — Reneaisser,
V. a. [Hort.] 14leder in eenen bak zetten, uit den
Benen in den anderen bak Overplaatsen: R- des
orangery. — ;Fin. R- une somme, Bene geldsom
weder in de kas leggen.

Renteint, inl., of Renceinte, f. [Chas.]
Herhaalde omsluiting, omsingeling f.
Renehainer, v. a. Op nieuw ketenen.
Ittenchéri, e, adj. (en part. passé van ren
het brood is duurder-chéri):Lepanst ,
geworden, opgeslagen. — Ook als subsi. m. en f.
(fam.) Faire le r-, la r-e, moei clijk te vergenoegen.
zijn, de preutsche spelen. -- Renehe'rir, v. a. et
n., z. V. a . ENCHERIR . — Renche'rissentent, m.
(steken.
z. V. a. ENCHLRISSEIIENT.

Reneloitrer, v. a. Andermaal in een klooster

Renclonner,

v. a. Op nieuw vernagelen.

Reneogner, v. a. (très-fans.) In een' hoek
duwen of dringen. — SE RENCOGNER, C. pr. Zich

in een' hoek renbergen.
Rencontre, f. Ontmoeting, toevallige zamen komst f., onverwacht zainentreffen n. Eviter la rde qn., iemands ontmoeting vermijden. 11 y a de
singulières r-s dans la vie, er hebben zonderliig e
ontmoetingen in. 't leven plaats. — Aller, Venir h
Ia r- de qn., ieinrind te gemoet gaan, komen. — De
r-, bij toeval, bij geval (van koopwaren, die iemand
als in de hand loopen): Marchandises de r-, waren,
die men hij toeval te koop vindt. J'ai nu cola de
r-, C'est une r-, ik heb dat hij toeval gekocht, 't is
mij als in de hand geloopen. J'ai trouvé de rpour Paris, ik heb toevallig wiseels, papier op Parijs
gevonden. — [Claim.) Vaisseaux de r-, in elkander
passende vaten U. p1., destilleerkolven f. pl. --[Horl.] Roue de r-, schakelrad, slaitrud. n. —
[Jeu] Manage de r-, slag of trek m., in welken
heer en vrouw vallen. Imperiale de r-, trek, dien.
men met de gekeerde kaart maakt, als men de drie
andere vereischte kaarten in zijn spel heeft. — Ontmoeting, zamenlrefn1,, bot.sliiq f.: La r- de deux
corps, de zamenkomst, de botsing van twee ligcliamen. La r- de Saturne et de Mars dans tel sio ne,
het zarnentreffen vein Saturnus en Aars in dit of
dat teelren. — [Gram.] R- de deux voyelles, zamentref ing, ,tooting van twee klin.c letters op elkander. (vgl. HIATUS.) — [ M i l.] Het onverhoed,.s ontmoeten of op elkander stooten van vijandelijke
troepen, toevallig gevecht, treffen n.: Ce n'était
pas an combat en règle, ce n'était qu'une r-,
't was geen geregeld (gevecht. maar enkel een
trerfen, Bene ontmoeting. -- Onveruincht, niet af,

gesproken. tweegez'echt is., vechlparlij f. — (fig.)

Gee.slige trek of zet, kwinkslag m., aardigheid f.
(In dezen zin veroudert het woord.) -- Gelegenheid f., geval n., voorkomende omstandigheid f.,
toestand in.: Je vows ,ervirai en Coate r-, ik zal
it bij iedere geleaen.heid dienen. Que put-il faire
de mieux en pareille r- ? wat kon hij in zulk een
geval. in zoodw0pe omstandigheid beter doen ? Ets
ceriaines r-s cette lol rastf bonne, in zekere gevallen
is die wet goed. -- 1 Pl"che j Vischhaak.sn jder, an-
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gel/nipper m., hoek- of haakschaar f. -- [Tech.] naent, nn. [Raffin.] Opbrengst 1. eener raffinérinlg,
;eraafrnde verhouding f. der verschillende producKruising of zam.enkomst f. der zaagsneden.
ten, die cene gegeven hoeveelheid ruwe suiker kan
RENCONTRE, M. [Bias.] Aanziende kop ni. (waar van men de beide oogera ziet). --- [Coil.] Verwijs- opleveren. — Opbrengst eener bewerkte grondstof.
Rendetter (se), V. pr. Zich weder in schut nommer n. naar 't grootboek, aan den rand van
een artikel in het dagboek, of wel: van de rekening den steker, weder schulden maken.
Rendeer, m., -euse, f. Teruggever nn., tedes schuldenaars op die des schuldeischers, en oinruggeefster I. -- 'R- de petits offices, de petits
gekeerd.
Rencontrei, V. n. Ontmoeten, aantreffen, coins, voorkomend, gedienstig man. R- (of Dontreffen, zanaentre/fen: Je le rencontrai sur uion nel:r) de pain l;énit, z. BENIT.
Rendez-vous, m. Bestelling f. of bescheid n.
cheniin, ik ontmoette heat op mijnen weg. J'ai
rencontré dans cot auteur an passage que je ne aan eerie plaats; — afgesproken plaats der bijeen
-komst,verzanilp.fd-vousn:Ite
comprends pas, ik heb bij dezen schrijver Bene plaats
aangetroffen, die ik niet begrijp. R- 1'ennemi, op donnent souvent des r- pour se voir, zij bestellen
den vijand stooten, den vijand, ontmoeten. On ren- elkander dikwijls op eerie zikere plaats, out elkaar
contre le léopard depuis la Perse jusque dans te zien. --- Il est exact à se trouver au r-, hij belinde, men treft den luipaard aan (men vindt den vindt zich sliptelijk op de afgesproken plaats. luipaard) van Perzië tot in Indië. — Le torrent -- Ce bols est le r- de toes les malfaiteurs, dat
entraine tout ce quit rencontre, de vloed sleept Bosch is de verzaruelptaats van at de boosdoeners.
alles mede, wat hij ontmoet. Si nous rencontrez --- (hij uitbreiding) Cette font est le r- des oiseaux
par hasa.rd tel livre, achetez-le pour moi, als u de prole. -- [Mar.] Verzamelplaats f., aangewezen
bij toeval dat boek voo komnt, zoo hoop het voor plaats ter herzameling in geval van verstrooiing
der schepen van eene vloot, wachtplaats.
111áj. --- Si je t'y rencontre jamais, als ik u ooit
Rendoune'e, f., z. RANDONNEE.
weder daarop betrap. — R- les eux de qn.,
Rendoronir, V. a. Weder in slaap maken: Riemands blikken ontmoeten. -- RENCONTRER, V. a.
et n. Goed of kwalijk door het toeval in eeoe zaak un enfant. -- SE RENDORMIR, V. pr. Weder in
gediend worden, at of niet slagen, treffen; wel of slaap vallen, weder inslapen. — ` Rendorinisl walk gissen, raden. Ii a bien rencontnl en se sement, m. 1let weder-inslapen.
Rendosser, v. a. Weder op den ruck nemen;
mariant, hijheeft het niet zijn huwelijk wel oe troffen. II a rencontre' son fait Gij heeft zijne weder aantrekken (een kleed): — weder endosséren
gading, wat h(g zocht gevonden, hij heeft het naar (een' wissel) (vgl. ENDOSSER). ---(fig.) Je rendoswensch getroffen. 11 a mal rencontré dans ses sat won humilild, ik werd weder nederig, demoedig.
Rendouble, ro., z. v. a. RE IPLI. — Ren
prédict.ions, hi heeft het kwark getroffen neet zijne
.Rendoublure, f. liet inslaan,-doablemf,
voorzeggin.jen. --- (absol.) Een woord ?.fl pas
zegegen, een' goeder inval hebben: On ne i u iicontre omslaan; het in- of omgeslagen zijn. -- R.entlonpas toujours, riet elke inval is gelukkig. 11 pease ble, v. a. Inslaan, ontslaan (een te lang kleed).
Rendre, v. a. Wedergeven, teruggeven (wat
Men r-, quoiqu'il tie disc que des sottites, hij
waant iets he. I geestig,. , pitti ffs te zeggen, hoewel men van iemand in handen heeft): Rendez-moi le
hij niet dan zotheden voor den dag brengt. — [Chas.] livre que je nous al pruté, geef mij het boek terug,
Ce chien rencontre, die hond komt op het spoor. --- dat ik u geleend heb. I1 ma pi is ma muntre, it ne
[Mar.] Het vallen, toeven, gieren van een schip veut pas me la r-, hij heeft mij rnyn horlogie ontvoorkomen of tegengaan: Rencontre I'arrivée ! pas no7nen, hij wil het naij niet weder geven. --• (fig.)
op voor afvallen ! roer aan lij ! Rencontre I'aulof- R- à qn. son amitié, iemand weder zone v r iendlie ! pets op voor loeven ! roer te loefwaarts! niet schap schenken. R- a qn. sa parole, iemand van zijn
gegeven woord ontstaan, heat daarvan vrijspreken.
hooger! — SE RENCONTRE[, v. pr. Elkander ont
moeten : Les avant- gardes se sont rencontrées — It- le rente dune pièce de inonnaie, van een
sans se battre, de voorhoeden hebben elkander ont- stuk geld teruggeven (nadat men er 't verschut moet, zijn op elkaar gestooten, zonder te strijden. di.gde heeft afgehouden). R- de 1'ouvrage, werk te— (fir].) Eenerlei fledachten, gevoelens hebben, over- rug bezorgen (aan denpene, voor Wien men 't geeen komen: Les beaux esprits se rencontrent, de maakt heeft). --- [Man.] R- ia main, (la bilde) a
fraaije vernuften hebben vaak eenerlei gedachten, on ereval, z. MAIN. — ( fig.) R- la main, coat toeinvallen. Je me suis rencontré en cola avec lui, geven, zijn gezag of zijne magt niet te zeer laten
wij hebben daaromtrent dezelfde gedachten, meening voelen. -- (Prov.) z. AMI. CESAR. -- Doen terug
gehad. — Nos calculs ne se rencontrent point, krijgen, Hergeven, teruggeven. weder in 't bezit
onze bcrékeningen stemramen niet overeen. — Bestaan, stellen: R- la santé, la vue à qn., iemand zijne
zijn, aanretro/fen of gevonden worden : 11 s'est gezondheid, zijn gezi.gt teruggeven, hem weder gerencontre des hom ►nes qui...., er zijn menschen zond, ziende maken. Ce reméde lui a rendu la vie,
geweest, razen heeft mensciren gevonden, er zijn dit middel heeft hem weir in 't teven gebragt, heeft
hem het legen gered. Ce régime de vivre lui ren menschen opf etreden, die.... Cette vertu ne se ren
telles eens, deze deugd wordt-contreguèhzd dra ses forces, die leefregel zat hem zone krachten
schaars bij zool a ni.ge lieden aangetroffen. — Een teruggeven. R- la gaité, l'appétit i3 qn., iemand
tweegevecht houden. -- (Proc.) z. MONTAGNE. — weder vrolijk maken, weder eetlust b-gbrengen. RHet part. poasé is ook adj.: Des obstacles partout Ia parole à qn., iemand de spraak hergeven, marencontres, overal aangetroffen hinderpalen m. pl. ken, dat iemand weder spreken kan. -- (bij over— Voilà Bien r-, C'est bien r-, dat is goed getrof (irjjving) Vous me rendez la vie, gij geeft ing 't
fen, coed gezegd, den spijker op den kop geslagen. leven welder, vrij redt mij uit den grootsten nood. —
— Expression r-e of trouvée, treffende uitdruk - R- an prlsonnier a la lib rté, eersen gevangene
in vrijheid stellen R- qn. b la société, iemand
king f., eerie zoo juiste, eigenaardige, gelukkige uit
weder in de rnaatsclrappij, in gezelschap, onder de
dat zij 't gevolg van hooger lingering -oo-drfuking,
van het toeval schijnt. (lijf opzetten. menschen brengen. R- qn. a la vertu, iemand weRenvorser, v. a. [Cout.., Tail!.] Een nieuw der tot de deugd brengen. — Cela le rendit à lui Reneour•ager, v. a. Gheder bentoedi 0i, nieu- mime, dat bragt heng weder tot bezinning, tot zich. zelven. -- Overgeven, afgeven, léveren, overlevewen moed neven.
-4- Rend b ) e, adj. Wederge fel(jk, wat terug ren, ter hand stellen: Je lui ai rendu votre lettre,
ik heb hem uwen brief Overgegeven, ter hand gekan of moet worden. -- [Féod.] Fief r-,-gevn
steld. I1 dolt me rendre b Anvers les belles de coleen, slat de leenman den leenheer in geval van oor
ton que je lui ai achel.és, hij moet mij de van hem
moest teruggeven. — Rente r- of portable, z.-log
Opm.
[Econ.
pol.1
gekochte balen katoen te Antwerpen leveren. Je vous
PORTABLE. — Rendage,
brengst 1'. der grondstoffen. — [ Tech.] I)agelijksche rendrai a la wille en moans de deux heures, ik zat
opbrengst van een' onafgebroken brandenden kalk - u binnen de twee uren naar destad brengen (rijden,
oven. --- [Anc. admire] Datgene, wat de muntspe- varen). -- [Mar.] R- le quart, de ?vacht overgeciën, door 't ingemengde alliage of onedele metaal ven. Rendre wordt gebruikt van zekere
pligten, waarvan men zich kwijt, van zekere beboven den wezenlijken prij s van 't edele metaal ren
wijzen van eerbied, onderdanigheid. enz., die men
opbrengen , r e n d a g e f. —[ Anc.-dérenof
l enda-nt , e, iemand toebrengt, en dan vertaald door: bewijzen,
jur.] , z. V. a. FERMMAGE.
ad?.: Partie r-e, rekeningdoende partij f. -- REï1- toebrengen, geven, aandoen, doen wedervaren, doen,
enz. R- a qn. ses respects, iemand zijnen eerbied
DANT, m. Aflegger van rekening (Le rei3dant
bewijzen. R- aa qn. ce qu'on lui dolt, iemand de
compte), r e n d a n t van rekening. -- Rende
---
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verschuldigde eer, gehoorzaamheid, beleefdheid, enz.
bewijzen, iemand geven wat hem toekomt. R- témoignage à la vérité, de waarheid hulde doen,
getuigenis van de waarheid geven of aflegcjen. Robéissance, gehoorzamen. z. ook BON, COMPTE, DERNIER, DEVOIR, GLOIRE, GRACE, HOMMAGE. HONNEUR,
OFFICE, REPONSE, RESPECT, SALUT, SERVICE, VISITE. — [ Féod.] R- foi et hommage, den leenseed

afleggen, de leenhulde toebrengen. — R- (of Remphi') le devoir conjugal, den huwelijksplicjt ver
zitla van den h,uweljkspligt kwijten. —-vulen,
Vergelden, beantwoorden (hetzij 'met goed of met
kwaad): R- le bien pour le mal, le mal pour le
bien, kwaad met goed, goed met kwaad vergelden .
R- injure pour injure, smaad met smaad, beleedigingen met beleedir;inen beantworden, terugschelden. z. CHANGE, PAREILLE, RECIPROQUE. II ma
joué un vilain tour, mais je saurai bien le lui r-,
hij heeft mij een' leelijken trek gespeeld, maar ik
zal 't hein wel weten betaald te zetten. — Dieu vous
le rende! God vergelde 't u! God moge er u voor
beloonen! — R- combat of le combat, eenen aan
houden, pal staan.
-valwedrstn,
Rendre, door een adject. (of een als zoodanig gebruikl subst.) bepaald, beteekent: Maken, doen
worden: Cela vous rendra heureux, malheureux,
sage, meilleur, dat zal u gelukkig, ongelukkig, wijs,
beter maken. Cette verte 1'a rendue pauvre, dit
verlies heeft haar arm gemaakt, arm doen worden,
tot armoede gebragt. La parure Ia rend plus belle,
de opschik maakt haar schooner. L'exercise rend
le corps vigoureux, de oefening, beweging maakt
het ligchaam sterk. Cette victoire le rend maitre
de tout le pays, die overwinning maalt hem meester vL n 't gansche land. — [lach. à rap.] R- folie,
Opbren
ontkoppelen, losmaken, wild 'maken.
gen, opleveren, afwerpen, even; van zich geven: Lette terne rend deux cents gerbes par arpent, dat land
brengt 200 schoven per morgen op. Un grain de bid
en rend jusqu'a soixante, eene graankorrel levert er
tot zestig op. Son argent lui rend six pour cent,
zijn geld brengt hem 6 ten honderd op. R- profit,
winst, voordeel geven, afwerpen.— Cette orange
rend beaucoup de jus, (lie oranjeappel geeft veel
sap. — Ces fleurs rendent une odeur agréable,
die bloemen geven een' aangenamen geur van zich,
ruiken liefelijk. Ce piano rend no son harmonieux,
die piano geeft een zeer liefelijken toon. -- Ce termier rend tapt de sa ferme, die pachter brengt
zooveel van zijne boerderij op. --.- (absol.) Cette
eetreprise rend pen, a de la peine à r-, ne rend
pas, die onderneming werpt weinig, nagenoeg niets,
niets af, brengt weinig of niets op. — Cette ra
mal, deze palet slaat den-quetrndbi,
bal goed, slecht terug. — Overgeven, in 's vijands
handen léveren: [iylil.] R- une place, eene vesting
overgeven. R- les armes, z. ARMES (ook fig.). Rson epée, zijn' degen overgeven. — [ Mar.] R- on
bátiment, een vaartuig overgeven. R- le bord, binnenloopen, binnenvallen (relácher). — Overgeven,
braken, langs (le natuurlijke weren uitwerpen,
kwijt raken: R- on remède, one médecine, on
vomitif, een geneesmiddel, artsenij, braakdrank
weder uitwerpen, óvergeven. R- on clyrstère, on
remède, een lavement niet bij zich houden, laten
loopen. R- le sang par le nez, bloed uit den neus
kwijt raken, uit den neus bloeden. On perca 1'abcès, qui rendit quantité de pus, men stak de' zweer
door, waaruit veel etter kwam of vloeide. —(absol.)
Cette plaie commence h r-, rend beaucoup, die
wond begint te etteren, te dragen, ettert sterk. —
(pop.) R- gorge (z. GORGE, ook fig. et fain.) . z. ook
TRIPE. — ( jig.)R- 1'esprit, 1'áme, le dernier soupir, den geest, den ,longsten snik geven, den adem
uitblazen. — R- raison dune chose, van iets reden of rekenschap geven, den grond, de oorzaak
van iets aangeven. Ii me rendra raison de son
procédé, hij zal mij rekenschap geven van zijn gedrag. Il y a taut de phénomènes dont on ne peut
r- raison, er zin zoo veel verschijnselen, waarvan
men geene oorzaak, reden kan aangeven.
Vertalen, overzetten; overbrengen, wedergeven,
uitdrukken; herhalen. Rendez ce passage en francais, vertaal deze plaats in het fransch. Rendez
sela mot à mot, vertaal dit woordelijk, van woord
lot woord. Attachez-vous plus à r- le sens que
les paroles, zoek meer den zin dan de woorden
over te zetten. Ce mot rend mal votre pensde, dit
-
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woord drukt uwe gedachte niet wel uit. R- un dis
een ,gesprek van woord tot-coursmtpn,
woord wedergeven, herhalen. — Cet écbo rend
Bien les sons, les paroles, die echo geeft de tooden, de woorden goed weder, herhaalt ze goed.
Cette copie ne rend pas bien l'original , deze
kopij geeft het oorspronkelijke niet getrouw weder,
stelt biet niet zuiver of wist voor. — [Thédt.] Ron idle, eerre rol, voorstellen, spelen.
RENDRE, v. U. Voeren, leiden of loopen (naar), uit
uitkomen (op): Ce chemin rend à tel-lopenf
village, deze weg loopt op (lit of dat dorp uit, voert
naar dit of dat dorp. Cette maison rend sur le
rempart, dat huis komt op den wal uit. SE
RENDRE, V. pr. Teruggegeven, overgegeven enz.
worden. — Worden: Se r- catholique, hermite,
roomsch, kluizenaar worden. — [Jura Se r- partie contre qn., zich_ partij tegen iemand stellen,
tegen iemand in regten optreden. — Zich maken:
Se r- agréable, odieux, nécessaire, redoutable,
zich aangenaam, >zalelijk, noodzakelijk, geducht
maken. Se r- malade h force d'excès, zich door
overdadig genot ziek maken. Se rendre digne de
protection, zich bescherming waardig naaken. Se
r- maitre dune place, zich van eene vesting veester maken. — Zich begeven (naar), naar toe gaan:
Se rendre à son poste, h son regiment, is son
ford, zich naar zijn' post, zijn regiment. zin boord
begeven. — Je me rendis auprès de lui, ik ging
naar hem toe. — Les fleuves se rendent à la mei,
de stroomen, rivieren vloeijeu naar zee, ontlasten
zich in de zee. Ott se rend ce chemin-lh ? waar
loopt, voert (lie weg heen ? Le sang se rend an
coeur, het bloed stroomt naar 't hart. — Zich Over;even, zich onderwérpc r ; toegeven, zich schip ii n
(naar), gehoor geven (aan) Se rendre aux ennemis, sans coup ferir, zich aan den vijand, zonder
slag of sloot overgeven. Se r- prisonnier de guerre , zich krijgsgevangen geven. La garde meurt
et ne se rend pas, de garde sterft en geeft zich
niet over. -- 11 se rendit á mes prières, à mes
raisons, hij gaf gehoor aan mijne beden, redenen.
Se r- aux désirs de qn., zich naar iernands begeerten schikken of voegen, iemand te wille zijn. --r Je
me rends, ik geef m( over, ik geef 't u gewonnen, ik geef toe, ik strik het zeil, de vlag. Cet
entêté ne se rend jamais, die stijf kop geeft nooit
toe, bekent nooit, dat hij ongelijk heeft. -- II se
rend, hij kan niet meer, hi is uitgeput, hij geeft
het op. Ce cheval se rend, dat paard kan niet
sneer, is bek-af dood-op. — Se r- compte à soi-méme
de qc., zich zelven rekenschap van iets geven, eene
zaak naauwkeurig, omstandig onderzoeken.
RENDRE, m. (Loc. prov.) Ami au preter, ennemi au r-, z. AMI. Grand merci jusqu'au r-, voor
-lopi.gdankez
goed weérom.
Rendal, e, adj. (en part. passé van rendre):
Argent r-, Parole r-e, teruggegeven geld, woord n.
— Place r-e, overgegeven vesting f. — (Prov.
Fille qui cbante, Ville qui parlemente est a demi
r-e, z. PARLEMENTER. Honneur, Hommage r- an
mérite, aan de verdienste bewézene, toegebragte
hulde, eer f. — Justice r-e it tout le monde, aan
iedereen gedaan refit n. — Ce in me coûte tant,
rendu ii Rotterdam, die wijn kost mij, te Rotter
geleverd, zoo en zoo veel. — Dessin bien r-,-dam
goed wedergegeven, nagemaakte teekening f. Détails
bleu r-s, goed verhaalde bijzonderheden f. pl. Di•ame
r- avec beaucoup de vérite, met veel waarheid
teruggegeven, gespeeld tooneelstuk n. — Compter-, Z. COMPTE (op 't einde). — Je suis r-, ik ben
af, doodaaoede, ik kan niet meer. — Nous voilh
bientót r-s, it n'v a plus qu'une demi-lieue, nu
zijn we gaauw thuis, wij hebben nog (.naar eene
halve mill af te leggen. - [ Mar.] Cette muuftle
est r-e, die talie is voor, is blok aan blok. —
RENno, m. -j- [Mí1.] On a su cela par les r-s, men
heet dat van de vijandelijke soldaten, die zich
overgegeven hebben, door de overloopers vernomen.
-- (fig. et fain.) C; est on r- (of als ad/. C'est un
prêté r-), z. PRETE (m.). teren, uverstr jken.
Reuduire, v. a. [Tech.] Op nieuw óverpleisRendureir, V. a. flarden, harder maken: La
trempe rendurcit le ter. — SE RENDURCIR, V. pr.
kaarder worden. — (fig.) Zich verharden, in 't
kwaad volharden en toenemen.
Réne, f. Teugelreep f., teugel, toom m., leiset n. Ajuster les r-s, de teugels behoorlijk opne-------
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REIN1
men. Partager les r-s, de teugels in beide handen ne
Fausse r-, bijzetteugel.— Prendre la cinquième-men.
lig.) Prenr-, z. PRENDRE (pag. 1481, kol.
dre les r-s de 1'empire, z. PRENDRE (bij 't berin).
René, e, adj. (en part. passé van renaitre)
Herboren: Mon ame r-e encore une fois.
René, m. [H. II.], z. v. a. OISEAU-MOUCHE.
Rénéauline, in., R.éne'almie, f. [Bot.] Surrnaamsch, indisch bloemriet n.
Renégat, m., -e, f. Afvallige in. en f., inz.
een christen of christin, die tot het muhamedaansch
geloof overgaat, geloofsverzaker m., -verzaakster f.,
r e n e ri a a t in. en f. — [ Pout.] Afvallige. overlooper m. tot eerre andere staatspartij. — Renegation, f. Zelfverloochening, ontzegging f.
Reneiger, v. imp. Weder miseeuwen.
Renette, f. [ H. n.] , z. v. a. RAINE, RAINETTE.
R.énette, f. [Maréch.] Veegmes, veeijzer n. —
[Tech.] Holpijp f. (om gaten in lederwerk te slaan).
hormeerzjzei' U. (om lederwerk te strepen of te groeven). — [ Jeu] Oud verkeerdspel n. — Rénetter,
V. a. [Marecll.] Wegvegen, afsteken, uitwerken
(den hoef.)
Renettoyer, v. a. Weder schoon maken.
Renfaitage, m. [Tech.] Vernieuwing, herstelling van den nok. — Renfaiter, v. a. , Eene
nieuwe nok opleggen; de nok herstellen.
Renfantiller, v. n. Weder kindsch worden:
). — (

Les vieillards renfantillent.

Renfermer, v. a. Op nieuw weg-, in-, opsluiten; — z. v. a. ENFERMER. En Orient, on ren ferme les femmes, in 't Oosten stuit men de vrouwen op. — R- qn., iemand gevangen zetten. —
R- un prisonnier, eersen gevangene naau weer, gestrenger opsluiten dan vroeger. — Bevallen, inhouden, in zich sluiten: La terre renferme Bien
des trésors, de aarde bevat vele schatten. — ( fig.)
Ce livre renferme de grandes vérités, dit boek
bevat groote waarheden; — zamenvatten, binnen
zékere grenzen besluiten. Le prédicateur a ren
sa matière en trois points, de predikant-fermé
heeft zijne stof in drie punten zamengevat. —
[Man.] R- un cheval, een paard (met de hand, of
met de beenen)ophouden. R- vii cheval entre les cuisses, een paard sterk aansluiten. — SE RENFERMER,
v. pr. Opgesloten, besloten worden. -- Zich opsluiten: Il s'est renifermé dans sa chambre, hij
heeft zich in zijne kamer opcesloten. — Se r- dans
sa familie, in den kring van zijne familie blijven, zich bij zijne familie bepalen. — ( fig.) Se r- en
(dans) soi-même, in zich zelven keeren. -- Se rdans un silence prudent, een omzigtig zwijgen bewaren, zich tot een omzigtig zwrjcen bepalen. —
— Het part. passd is ook adj : Fou renfermé, opgesloten gek in. Le chêne est déja1 r- dans le gland,
de eikenboom is reeds in den eikel vervat. Une
bare r-e entre deux coteaux, eene tusschen twee
heuvels besloten baai. — Ook als subst. m.: Sen tir le r-, muffig, du f g, naar de kast ruiken. Odeur
de r-, muffe, duffe lucht f. of reuk.
Renfiler, v. a. Weder aanrf gen.
Renflainmer, v. a. Weder ontvlammen.
Renflé, e, adj. (en part. passé van renfler):
Pais Bien r-s, coed flezwollen, uitgedijde erwten f.
pl. Pate Bien r-e, goed gerezen deeg n. — Buikig,
uitgezet, in 't midden dikker of breeder: La forme
r-e de Ia terre sous l'équateur, de gezwollen, uitgezette gedaante der aarde onder den evenaar. —
[Bot.] Calice r-, buikige, uitgezette kelk in. Feuilles r-es , vleezige , in 't midden dikkere bladeren n. pl. -- [Arch.] Colonne r-e, gebuikte zuil f.
-- Renflernent, m. Opzwelling, gezwollenheid,
uitdijing f. — [Arch.] R- dune colonne, buik in.
eener zuil. — [Artill.] R- du bourrelet, talpsgewijze verdikking f. aan den ringband van 't geschut.
-- Render, v. n. Opzwellen, uitdijen (door weeken, gisten, koken): Pate qui a Bien renflé, goed
gerezen deeg n. Des pols qui renflent Bien, erwten, die goed uitdijen of zwellen. -- RENFLER, v. a.:
[Arch.] R- les colonnes à leur tiers, de zuilen
aan haar onderst derde deel een' buik geven, buik
maken. — ( fig.) L'orgueil renfle notre-vormig
áme, de hoogmoed maakt onze ziel opgeblazen.
Renfoncé, e, adj. (en part. passel van ren
lou r-, dieper ingeslagen, ingedreven sp(j -foncer):C
Ligne r-e , inspringende regel m. —-kerm.—
Renfonceinent, m. Het indiepen; indieping,
diepte, holligheid f. — ( jam.) Deuk f. in een' hoed
-

door een daarop gegeven slag. — [Arch.] Muurindieping f. R- de soffite, indieping, holte tusschen
de elkander' kruisende balken der zoldering. —
[Perspect.] Indieping f., werking van het perspectief, waardoor een voorwerp zich als ingediept en
verderaf vertoont. — [Impr.] Het inspringen, intrekken van een' regel. — Renfoncer, v. a.
Dieper inslaan , op nieuw indr(jven. — R- le
bouchon d'une bouteille ,, de kurk eener jiesch
dieper inslaan of induwen. R- son chapeau, zijnen
hoed dieper in de oogera drukken. — [Impr.] Rune ligne, eenera regel doen inspringen. — [ Tonn.]
R- un tonneau, een' nieuwen bodem in een vat zetten.
Renforcé, e, adj. (en part. passé van renforeer): Poste r-, Armee r-e, versterkte post m., leger n. Son r-, versterkt geluid n. — Canon r-,
versterkt, verzwaard kanon n. Canon r- sur la culasse, stuk niet versterkte kulas of stootbodem. —
'Faffetas r-, dik, dubbeld taf n. — Bidet r- of
Double bidet, z. BIDET. — ( fig. et fam.) C'est un
paysan r-, 't is een boer, die er warmpjes in zit, een
deftige boer. Un bourgeois r-, een rik en opgeblazen burgerman. Un sot, Un fat r-, een eerste
zot, een groote kwast. — Renforeenient, m.
Het versterken; versterking, verzwaring f. — Ren forcer, F. a. Versterken, sterker maken; vermeerderen, verzwaren: R- une armée, une garnison,
les postes, een leger, eene bezetting, de posten ver
one pootre, eenen balk versterken, be--sterkn.R
slaan..R- on mur par des chaines de pierre, een'
muur met verbandsteenen verzwaren. — R- la dépense d'une maison, de uitgaven van een huis
vermeerderen. -- R- la voix, le son, de sterra, het
geluid verzwaren, versterken. — SE RENFORCER,
v. pr. Versterkt, sterker worden: L'a nëe se ren
les jours , het leger wordt dagelijks-forcetus
sterker, krijgt met den dag versterking. — (fig.)
Se r- dans le calcul, aux échecs, sur le violon,
sur le grec, sterker in 't rekenen, in 't schaken,
op de viool, in 't grieksch worden.
Renformer, v. a. [Tech.] De genaaide en
vervolgens gevochte handschoenen op den vorm
openen en uitrekken.
Renformir, ,v. a. [Mar.] : R- on vieux mur,
een' ouden muur opwerken, ophalen, herstellen,
bepleisteren. — Het part. passé is ook adj.: Muraille reuformie, opgelapte muur in. — Renfornuis, m. Herstelling, oplapping; versche beraping
en bepleistering f.
Renforrnoir , m. [Tech.] uitrekker , rekstok in. (voor handschoenen).
Renfoi°t, m. Versterking, krachtvermeerdering,
hulp f. j Mil.] L'armée a recu des r-s, het leger
heeft versterkingen gekregen. — [ Artill.] Tappenstuk n., (vroeger) breuk f. Premier r-, bodem
Second r-, of enkel R-, tappenstuk, voor--stukn.
breuk. R- d'obusier, middenstuk van een' houwitser. --[Mar. j R- de voile, stootlap, band m. Rdun mat, schaal f. op een' mast. R- au coltis,
bilbord n. Et- d'ancre, ankervoering f. — [ Tech.]
Stuk ijzer n., tot versterking aan een ander gesol
schoenen (contre- fort).-der.—Hilbgstuknder
:

Renfrogner (se), z. REFROGNER (SE).
Rengage, e, adj. (en part. passé van rengager):
Objet r-, op nieuw verpand voorwerp n. —Ren
m. Vernieuwde inlating met, of ver-gaemnt,

ira eene zaak. — Nieuwe dienstneming,-wikelnrf.
dienstvernieuwing f. — Rengal;er, v. a. Op
nieuw verpanden: R- ses pierreries. — Op nieuw
in iets betrekken: R- qn. dans one mauvaise affaire. — [Mil.] R- le combat, den strijd hervatten,
het gevecht vernieuwen. — SE RENGAGER, v. pr.
Op nieuw dienst nemen; zich op nieuw verbinden;
zich andermaal wikkelen of inlaten. Ce soldat s'est
renga gé pour la troisième fois, die soldaat heeft
voor de derdennaal dienst genomen. Se r- dans on
procès, dans on péril, zich weder in een proces,
in een gevaar steken. Se r- dans des difficultés,
zich andermaal in zwarigheden wikkelen.
Rengaine, f. (pop.) Lange neus m., weigerend
antwoord n., weigering, afwijzing f.
Renbainer, v. a. Weder in de scheede steken,
weder opsteken: Rengainez votre épée! of absol.
Rengainez ! steek uwen degen op! — (fig. et fam.),
z. COMPLIMENT. brengen.
Rengendrer, v. a. Op nieuw telen of voortRengorgement, m. Het zetten van eene hooge
borst, trotsche, aanmatigende houding f. — Ren(
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v. pr. (fain.) Eene hooge borst zetn, het hoofd fn den wind steken, eene trotsche,
taoninatigende
houding aannemen. Voyez comme
orarer (se),

elle se rengorge, zie haar de borst eens vooruit
steken. Depuis qu'il est en place, it se rengorge,

sedert hij een' hoogen post bekleedt, zet ,hl eene
hooge borst. — Le paotl se rengorge quand on le
regarde, de panuw pronkt, als men herra aanziet.
etrr, m. [Anat.] Haisspier f.
— -t- Rengor,
Ren oulrt rer (se), v. pr. Weder in den afgrond storten.
Itengraisser, v. a. Weder vet maken, weder
westen. — REMRAISSER, v. n., SE RENGIRAISSE11,
V. pr. Veder vet worden.
R-engrégement, in. Vermeerdering, toeneminq f. — r Rengréger, v. a. Doen toenemen,
vermeerderen of aangroeijen (eene kwaal, pijn,
smart). — SE REN'GREGER, v. pr. Verergeren.
±Rengréuelneut,m. Herstempeling f.-- Rengrener, V. a. Herstenapelen.
Rengrener, V. a. [Mann.] De grutten hermalen; den tremel weder vullen. -- [Mécan. j Het kam
een' molen doen vatten.
-werkvan,
Renhardir, v. a. Stouter maken, weder moed
geven.
Reniable, adj. Loochenbaar, ontkenbaarr: -(Prov.) Tous les vilains cas sont r-s, slechte daden
wit, men niet gaarne bekennen. ---- Renié, e, adj.
(en part. passé van renier): Des parents r-s par
leurs enfants, door hunne ouders verloochende kinderen n. pl. — (Loc. prov.) Ii est r- de Dieu et des
hornmes, hi is van God en rnenschen verworpen,
een door en door slecht weasels. — Un moire r-,
een monnik, die zijne gelofte heeft gebroken. —
Reciernent of Renimeut, rij. (alleen gebruikt
in): Le r- de Saint-Pierre, de verloochening van
Petrus. — Renier, V. a. Verloochenen; niet erkennen voor; verzaken, afvallen, afzweren. SaintPierre renia son maitre par trois fois, Petrus ver
zonen rneester tot driemaal toe. — R--lociend
qn. pour son parent, pour son ami, iemand niet
voor zijn' bloedverwant, zijnen vriend willen erkennen. R- sa patrie, zijn vaderland verzaken. -R- sa foi, sa religion, of (absol.) R-, zijn geloof,
zone godsdienst afzweren, afvallig worden. — RDieu, of enkel R-, vloeken, zweren. II no fait que
r- et blasphémer•, hij, doet niet dan vloeken en God
lasteren. z. ook CHREME. -- t Reniear, m. Vloeleer, godslasteraar m.
Reniflard, m. [%, ac h . a Yap.] Snui/'klep f. —
-

Reniflenment, Ia., z. RENIFLEL UE. — Renifler,

n. Snuiven, de lucht of het vocht in den neus
hoorbaar ophalen: Ike reniflez pas, mouchez-vous,
snuif niet, snuit uw' neus. — ( fig. et fain ) , z. v. a.
RENaGLER. — Ce cheval renille sur l'avoine, dat
paard besnuifelt, besnuffelt de haver, wil de haver
niet eten. — Somtijds als v. a.: R- du tabac, snuiftabak opsnuiven. -- Reniflerie, f., ieniflement, m. (pop.) Het hoorbaar snuiven met den
neus. -- Renifleur, m., -ease, f. Snuiver in.,
snui/:ster f.
Rénifolié, e, adj. [Bot.] .filet niervormige bladeren.. — Rénifortne, adj. [Bot.] Niervormig.
--- Rénille, f. [H. IL] Niervormige zeevertier (pennatule), nierveder f. -- Rénipuistidle, e, adj.
[ Bot.] Met niervormige puistvlekken.
Reniqueur, in. [Tech.] Walker, voller, lakenvoller m., werkman, die 't laken met de voeten
doorwalkt.
Rénitence, f. [Didact.] 147 ederstavd, tegen
tegendruk m., rcniténtie f. — [ Méd.j-stand,
Hardheid f., inz. der kliergezwellen. — Rénitent,
e, adj. [Méd.] Hard op 't aanvoelen; gespannen,
den vingerdruk wederstand hiedend: 7'urneur r -e,
hard, weêrstandbiedend gezwel n. Pouls r-, gespannen pols m. — ( fig.) Weêrrspannig.
R-enivellennent, m. [Geom.] Vernieuwde waterpassing f. — Reniveler, v. a Op nieuw weterpassen.
Renee, (pr. rime) [H. n.] Rendier n.
Renoïreir, v. a. Weder zwart maken.
Renorn, m. Naam in., dunk of meening, die
't publiek van iemand of iets heeft, faam f., roep m.,
vermaardheid f.; — (zonder bepaling gebruikt meestal:) goede naam, roem m., beroemdheid f. Bon,
Mauvais r-, goede, slechte naam. I1 a du r-, hij is
vermaard, beroemd, hij heeft een' goeden naam.
C'est une ólle de mauvais r-, 't is een meisje, dat
V.

RENONCIA'rION.

in een' slechten roep, . in een kwaad gerucht staat.
— (Proc.), z. MATINEE. — Renonimé, e, adj.
Op nieuw benoemd: Déput.é r-. — Vermaard, algemeen ten goede bekend, beroemd, geren o mm e e r d: Capitaine r-, beroemd veldheer m. Ville
r-e, vermaarde stad f. Ce lieu -ci est r- par ses
eaux minérales, celui -lh pour son pain d'epice,
deze plaats is vermaard door hare minerale wateren, gene oin haren peperkoek. — Somtijds in ongunstigen zin: (fain.) Un buveur r-, een befaamde,
beruchte drinker m. Le r- tel, die en die bekende
gek. -- ltenoinméc, f. Vermaardheid, faam f.,
naarm, soep in. Bonne r-, goede naam, beroeindheid f. Mauvaise r-, slechte naam, kwade faam,
befaamdheid, beruchtheid I. Noircir, Ternir, F1étrir ]a r- de qn., iemands goeden naam bezwalken,
bekladden, schenden. z. ook CEIN'TURE FAME. —
Gerucht n., dat van iemand of iets uitgaat, faam,
mare, maar f.: Je Wen suis instruit que par la r-,
ik weet het alleen door 't gerucht. -- [Prat.] La
commune r-, het algemeen gerucht, de algerneene
maar. -- [Myth.] De Faam, de godin der geruchten, verbreidster van goed en kwaad, de jongste
dochter der Aarde. — La R- h cent Pouches, á
cent oix, de honderdmondige, de honderdtongige
Faam. Sur ies wiles de la R-, op de vleugelen der
Faam. — Reno.*niner, v. a. Op nieuw benoemen
of verkiezen: Les électeurs tont renommé, de kiezers hebben hem op nieuw gekozen. — Met lof ve-=melden, beroemd maken: Ses belies actions font
renomnlé partout, zijne schoonti daden hebben allerwege zijnen lof verbreid. — SE RENOMIMIER, V. pr.
Op nieuw beroemd worden. — ; So r- de ctn.,
:. V. a. SE RÉCLANER (If' (In.
l enoncant, e, esJuj. [Jur.]: L'héritier r-, of
als enlist. Le r-, de afstanddoende er°fnenaam, de
afstanddoener. -- [Jeu] Troef-, kleurverzaker in.:
Le r- perd le jeu, wie verzaakt, verliest het spel.
- Renonce, f. [Jeu] Het missen of verzaken
van eene kleur in 't kaartspel; de ontbrekende kleur,
r e n o n c e f. Se faire une r-, renonce maken, eene
of meer' der vier kaartsoorten uit zin spel verwijderen, ten einde die te kunnen aftroeven. — Renoncé, e, adj. (en part. passé van renoncer):
Une hersonne r-e de ses precies, een door zijne
nabestaanden verzaakt, verloochend persoon in. -Renoneecnent, in. Afstanddoening, ontzegging,
verloochening f. (inz. in zedelijken zin): Le r- aux
plaisirs, a la vanité, het vaarwelzeggen aan de
vermaken, aan de ijdelheid. Le r- b soi-même, de
zelfverloochening f. — [list.] Ordonnance, Acte de
r- (t soi-mhme, engelsche bill of verordening, waarb)) 'ieder parlementslid van alle burgerlijke en militaire bedieningen werd uitgesloten. — Renoneer, v. v. Afstand doen, afzien, opgeven, niet
aanvaarden; laten varen, vaarwel zeggen. R- b la
couronne, van de kroon afzien, afstand doen. —
[Prat.] R- h la succession dun parent, afstand
doen, afzien van, de erfenis eens bloedverwants,
haar verwerpen, haar niet aanvaarden (maar den
schuldeischers overlaten). -- R- ir une entreprise,
eene onderneming opgeven. — (fain. et absol.) II ne
faut lias r- tant qu'on peut aller, zoo lang er nog
Benige kans is, zoo laag men nog hoop heeft, moet
men eerie zaak niet opgeven. -- R- au monde et
ses plaisirs, de wereld en hare vermaken vaarwel zeggen. R- au péché, de zonde nalaten. R- a
soi-même, zich zelven verloochenen. R- á I'amitié
de qn., van iemands vriendschap afzien, iemands
vriendschap opzeggen. R- it la vertu, au vice, de
deugd, de ondeugd vaarwel zeggen. --- [Jeu] Ver
niet bekennen, de opgespeelde kleur niet bij--zaken,
spelen; ze niet hebben. Il renonce a pique, hij verzaakt op schoppen; hij heeft geen schoppen, hij
heeft renonce in schoppen, h?1 r' e is o n c e e r t schop
— RENONCER, v. a. Veezaken, verloochenen,-pen.
niet erkennen voor: S'il fait cela, je le renonce
pour mon frère, zoo hij dit doet, erken ik hein niet
meer voor mijnen broeder. I1 a renoncé son maitie, hij heeft zijnen heer, meester verloochend. —
Renonciataire, m. [Prat.] Hij of zij, in wiens
of wier voordeel men van eene erfenis afziet. —
Renonciatesr.r, m., -trice, f. [Prat.] Afstand doener m., -doenster f., boedelverzaker m., -verzaakster f. — Renoncfation, f• [Prat.] Afstand m., afstanddoening, verzaking f., boedelafstand in. R- A la communauté, afstand van de
goederengemeenschap (door de weduwe eens over;

ledenen, wegens de schulden, waarmede de boedel
bezwaard is). R- á la succession, afstand, verwerping, a fwijzin-g van de erfenis.

lenoneulacé, e, Renonculé,

e, adj. [Bot.]

Ranonkelachtig. — REN^UNCULACEES of RENONGULEES, f. pt. Ranonkelplanten f. pl. -- Renonenle, f. Ranonkel, hr. nevoet in. — [F!. n.] i ianevoet,
eerie kegelschelp. -- .tenonealier, m. Wilde
kriekeboorn met dubbele bloeserns. (noppen.
fenoper, V. U. [Tech.] Hernoppen, nop eens
Renoué, e, adj. (en part. passé van renouer):
Rubato r-, herknoopt, Irer•stïiict, lint n. Cheveux
r-s de fleurs, met bloemen doorvlochten haar n.
Amitié r-e, wederaanrgeknoopte vriendschap f. --Reuouée, f. [Bot.] Duizendknoop m. (polygone,
centinode). -- R- ar entée, z. v. a. PAROtiYQUE.
-

-

RENTRANT.

---

RENONCULACL

t Renouenieiit of R.enoûnnent, m. We-

deraanknooping, nieuwe verbindtenis f. R- d'amitié. -- Renouer, v. a. Weder aanknoopen, vast
knoopen, her/snoepen: La corde est rompue, it faut
Ja r-, het touw is gebroken, men moet het weder
aanknoopen. R- `es cheveux de iubans, de fl eurs,
zich het haar met linten, met bloemen doorvlechten.
— (fig.) Het afgebrokene
vatten, vernieuwen: Ramïtie aver qn., de vriendschap met iemand weder
a.anknoopen, vernieuwen, hervatten. R- la conversation, het clesprek weder aanknoopen. — (absol.)
Its ont renoué, zij hebben zich weder verzoend. .—
Renottear, m., -ease, f.Zettei' in. van verstuikte
leden, ledenzetsler 1'. -- (Men zegt ook rehouteur,

rhahilleur.)
-t- ilenouvean, nn. Lente f., voorjaar n.
Renouvetable, adj. vernieuwbaar.
Henouveler, V. a. Vernieuwen, iets anders
in de plaats stellen; een nieuw aanzien of leven
geven; doen herleven, weder doen gevoelen; weder
in kracht, in zwang brengen; op nieuw beginnen:
11 a fait r- tons ses nmeubles, hij heeft at zijn huis
raad doen vernieuwen. R- une vigne, eersen wijn
nieuwe w nstolkken beplanten. — R- sa-bergmt
maison, son service, andere bedienden nemen. —
Le retour du printemps renouvelle toute la nature, de terugkomst der lente doet de geheele natuur herleven. — [Byst.] La gráce de Jésus Christ
renouvelle l'homme, de genade van J. Ch. ver
R- la douleur de qn., iemands-nieuwtdrch.
droefheid vernieuwen, weder opwekten. R- Ie souvenir d' une chose , de herinnering van iets weder
verlevendigen. R- an usage, one mode, een, ,gebruik,
eerie mode weder in zwang brengen. — R- one
querelle, un proces, eenes, twist, een proces hervatten. Son bail est à sa fin, it neut le r-, zijne
huurcedel is uit, hij wil haar vernieuwen. II renouvela les assurances de son attachement, hij gaf
nieuwe verzékeringen van zijne verknochtheid. -RENOU ELEa, v. n.: R- de force, de zèle, nieuwe
hear/it krijgen, nieuwen ijver aan den z. lag leggen,
in kracht, in ijver toenemen. R- d'appétit, op
nieuw lust tot eten. krijgen. R.- de jambes, weder
met vernieuwde krachten beginnen le gaan; (fig. et
fam.) eerie zaak met verdubbelden ijver weder aan
— SE RENOUVELER, v. pr. Vernieuwd wor--vaten.
den, weder voor den dag komen, zich vernieuwen:
Le froth se renouvelle, de koude vernieuwt zich,
wordt sterker. Se r- dans le souvenir de qn., zich
bij iemand weder in aandenken, in herinnering
brengen. — liet part. passé is ook wij.: Troupeau
renouvelé, vernieuwde, van jong vee voorziene 1
kudde f. La nature r-e, de vernieuwde, verjongde
naluur f. Alliance r-e, vernieuwd verbond n. -(Loc. prov.) C'est arse chose r-e des Grecs, dat is
opgewarmde kost (iets ouds, bekends, dat men voor
nieuw wil doen doorgaan). — Renouvelet, m.
[Hort.] Soort van appel os. ---- Reno'ivelleneent, in. Vernieuwing f. Le r- de 1'année, de la
saison, de la tune, de vernieuwing van het jaar,
van het jaarrget , van de maan. Le r- d'une allian- i
ce, de vernieuwing van eerie verbindtenis. -- Le- i
r- cle Fair, de verversching der lucht. -- Vernieu- i
wing, vermeerdering, toenerning f.: Le r- de Mèle,
d'attention, de vermeerdering van ijver, van opletteodheid. C'est ce dui causa to r- de sa couleur,
dot veroorzaakte de toeneming, vermeerdering van
zone smart. — Vernieuwing, teervatting, herha
Le r- des négociations, de hervatting der on--ling: 1
derhandeliogen. R- de voeux, herhaling van rietaften. I
. enovateur, tri tie, adj. Vernieuwend, ver
Influence r-trice, verjongende invloed m.-jonred:
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— Als subst. Vernieuwer, herschepper m., vernieuwster, herschepster f.: Le r- des arts, des lettres, de herschepper, hervormer der kunsten, der
letteren. — R-enovation, f. Vernieuwing, he, stelling van iets in zijn' vangen toestand, ren ov d t i e f.: La r- du monde après le déluge, de
vernieuwing der wereld na den zondvloed. La rdes loin, des voeux, de hernieuwing der welten,
der geloften. -- [Théol.] La r- de I'homme intérieur par la grace de Dieu, dc vernieuwing van
den inwendic,en mensch door de genade Gods.
Renoyer, v. a. Op nieuw verdrinken (doen
verdrinken). -- SE RENOYER, V. pr. Op nieuw ver
-drinke('twa
sterven).
Renseigné, e, adj. (en part. passé van ren
goed ingelicht regter m. —-seignr):JB,
Renseignement, m. Aanwijvisy, 'inlichting f.,
beringt, narigt, r en s e i g n e m e n I n. Donner it
qn. des r-s sur one chose, sur un fait, iemand inlichtingen, narigten omtrent eene zaak, een voorval
geven. Donner, Obtenir des r-s, inlichtingen geven,
inwinnen. — Renseigner, v. a. O1) nieuw onderrigten, weder aanwijzen: On lui a anal montré
le latin, it faut te lui r-, men heeft here het latijn
slecht geleerd, men moet het herre op nieuw onderwijzen. It- le chemie b qn., iemand op nieuw den
weg wijzen. — Inlichtingen, nariqt geven: R- qn.
sur une affaire, iemand 'inlichtingen omtrent eene
zaak geven. — SE RENSEIGNER , V. pr. Inlichtingen
inwinnen.
Renseniencenient, m. Herhaalde bezaaiing f.
,

— Renseinencer,

laerzaaijen.

v. a. Op nieu w bezaaijen,

Rentamer, v. a. Weder aan- of opsneden; op
nieuw beginnen, enz. (z. ENTAtiIER). R- un pain,
een brood weder aansneden.— It- Line affaire abandonnée. eene opgegeven zaak weder opvatten. —
R- on discours interrompu, een afgebroken gesprek
weder aanknoopen, andermaal op het tapijt brengen.
Rentassé, e, adj. (en part. passé van rentas -

ser) : Gerbes r-es, weder opgehoopte, te hoop gezette schoven f. pl. — (pop ) Un petit homme tout
r-, een kort, ineengedrongen manneke n. — ]^entassement, m. Wederophooping f. — Rentas.
ser, v. a. IVeder op/wapen of op hoopen zetten.
Rente, f. Jaarljksch inkomen n., jaarlijkse/te
geld,inkonasten f. pl., opbrengst f. van kapitalen,
landerijen, enz., interest m. Vivre de ses r-s, van

Il a une r- en grains, hij heeft
, losrente. z. ook FON'CIÈEE, VLAG /toE. Sort-chetabl

zijne renten leven.

een jaarlijksch inkomen in koren of graan. R- ra

principal d'une r-, hoofdsom van eerie rede. ---

(absol.) De door den staat vastgestelde rente. La
r- P 5 pour cent, it 3 pour cent, te rente van 5,
van 3 ten honderd. La r- hausse, baisse, La rest en hausse, en baisse, de rente rijst, daalt. —
(Prov.) Mieux naut règle que r-, orde en spaar
zijn beter dan renten. — Renter, v. a.-zaoheid
Met eene rente of een jaarlijksch -inkomen voorzien,
begiftigen. — Iet part. passé is ook adj.: Hospice
Bien renté, godshuis n. met veel irrkoinen. (fam.)
Homme Lien r-, rijk, ruim bemiddeld man. — REN
(Hort.] Op nieuw enten, Overenten. -TER,v.a
Renterrement, m. Herhaalde begrafenis f. —
Renterrer, v. a. Weder begraven.
S Renteex, ease, adj..Rentepligtig. -- Ren
-tier,n.è
f. Rentenier m,. -ster f.
Rentoilage, v. a. tiet wederbezetten of beleggen
met linnen, met doek. — liet verdoeken tiene r oude
schilderij. — Rentoiler, v. a. Met nieuw linnen
bezetten, voeren; weder op linnen- Irlakken. — Eene
oude schildert op nieuw doek Overbrengen, ver -

doeken.

Remton, Renton, nl. [Charp.] Voeg f., naad m.
Rentonner, v. a. Weder in de ton of het vat
doer..
(weder inwikkelen.
Rentortiller, v. a. Op nieuw ineenstrengelen,
Rentrainer, V. a. l'Veder medeslepen,
Rentraire, v. a. [Coutur., Taill.I Stoppen,
aaneen naaijen, toehalen: Votre rnanteau est dechiré, faites le r-, uw mantel is gescieierd, laat
Trem stoppen.. -- . (absol.) Ce tailleur sail pier) r-,
die klei erna/eer kan r.oed stoppen. — Rentrait,
C, adj. (en hart. passé van rentraaire'): Dechirure
Lien r-e, goed gestopte scheur I. -- Rentraiture, f. .topnaad rn., stopsel n.
entrant, e, asij. [Georg., Fort.] Angle r-,
inspringende boek i. -- [Tech.] omhre r-, naam
-
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van 't getal tanden aan een invallend rad, als dat
getal juist opgaat in 't getal tanden van liet rad,
waarin het vat, opgaand getal n . — RENTRANT , m.

[Jeu] Speler m., die voor een' anderen invalt.
Rentraya e, m. [Tech.] Het stoppen; stopwerk n. (vgl. RENTRAIRE) . Het weder zamen
naaijen der huiden, inz. der fraaije geitevellen ter
bereidi^rg van 't corduaan. -- Rentrayer, v. a.
De huiden aaneen naaijeu. -- Rentrayeeur, m.,
-ruse, f. Stopper m., stopster f. (vgl . RENTRAIRE) .
Rentré, e, adj. (en part. passé van rentrer):
Foin Bien r-, goed binnengehaald hooi n. — A
peine r- dans sa patrie, it mourut, naauweljjks in
zijn vaderland teruggekeerd, stierf hij. — Dartre
r-e, naar binnen geslagen, ingetreden uitslag n. —
Ligne r-e, ingesprongen regel m. Femme r-e en
elle-même, in zich zelve gekeerde, in gepeins ver
vrouw f. — Homme r- en fureur, weder-zonke
woedend geworden mensch. --- It est norí d'un
chagrin r-, hij is aan een' geheimen, knagenden
kommer gestorven. — Rentrée, f. Terugkeering,
wederintreding; La r- de notre rol dans ses dtats,
de wederintredinq, terugkeering van onzen koning
in zijne staten. — Hervatting der werkzaamheden,
studiën, enz. na de vacantie, heropening f. La rdes tribunaux, de heropening der regtbanken. A
in r- des classes, bij 't hervatten der studien, —
Wederoptreding van een tooneelspeler of tooneelspeelster (na min of naeer lange afwezigheid). — Het
innen van gelden, het terugkeeren of binnenkomen
van fondsen; het binnenbrengen van boom- of veldvruchten. La r- des iropóts, het innen, ontvangen
der belastingen. Ce marchand attend des r-s considérables, die koopman verwacht aanzienlijke som
te zien terugkeeren. La r- des vendanges, des-men
loins est faite, de wijnoogst, het hooi is binnengebragt. — [Chas.] Terugkeer n1. der dieren in het
woud bij 't aanbreken van den dag. — [Constr.
nay.] Het invallen; intrekking f.: La r- des couples, het invallen, inbouwen der spanten. Ce bMtiment a beaucoup de r-, dat schip heeft veel invalling, is veel ingetrokken. — [Jeu.] Ingekochte,
ingeruilde kaarten f. pl.: II a eu une vilaine r-e,
hid heeft slecht ingekocht. — [slanuf.] Naam der
verschillende platen tot het bedrukken der stoffen
met kleuren, drukvorm m., drukplaat f. — [Mus.]
Het wederinvallen van eerie partij of een instrument na eenig zwijgen.
Rentrer, V. n. (met être) Weder inkomen, weder binnengaan; weder thuis komen; weder intreden, terugkeeren. II avait oublid sa moutre, it
rentra pour la chercher, tik had zijn horlogie vergeten, hij ging weder binnen om het te halen. —
11 nest rentre qua, minuit, hij is eerst om middernacht weder naar huis gekomen. — R- en charge,
dans to service, een ambt weder aanvaarden, weder
in dienst treden. R- en correspondance, de briefwisseling hervatten. — (fig.) R- dans son sujet, weer op
zijn onderwerp terugkomen. Z ook COQUILL E. Rdans les bonnes graces de qn., bij iemand weder in
gunst komen. — R- dans son devoir, tot zijnen
pligt terugkeeren. R- dans son bon sens, zijn gezond verstand terugkrijgen, weder verstandig, re
deljk te werk gaan. -- R- en fureur, weder woedend worden. R- en folie, weder tot gekheid ver
gek worden; ook: weder in den vorigen-valen,wr
hartstogt vervallen; — (van wijfjes-dieren) weder
loopsch. togtig enz. worden. — Faire r- qn. dans
Ia poussière, dans la poudre, iemand met dreigementen verschrikken, verpletten. -- R- en soi-même,
in zich, zelven gaan of keerera. — (absol.) De werk
studiën, enz. na de vacantie hervatten:-zamhedn,
Les tribunaux rentrent à telle époque, de regtbanken hervatten op dien en tien tijd have zittin
oor dc eerste maal wei'er optreden: Get-gen.—t'
auteur centre ce soir par le rále d'Oreste, die
tooneelspeler treedt heden avond weder op in de rol
van. Orestes. — Binnenkomen, ontvangen worden:
Des avances qui rentrent peu h peu, voorschotten,
die allengs binnenkorren. — [Chas.' R- au fort,
zich weder in 't hout begeven. — [Gray.] De insneden dieper malen. -- [Jeu.] .Inkropen: R- en
coeur, harten inhoopen. Ii niest rentre bon jeu,
ik heb een schoon spel ingekocht. —[Méd.j Inslaan,
terugtreden: Un charlatan lui a fait r- sa dartre,
een kwakzalver heeft zijn huiduitslag doen inslaan.
RENTRER, V. a. Binnenbrengen, weder binvvenhrenrgen (wat buiten was), binnenhalen. R- des
-

—

.

marchandises dans le magasin, koopwaren weder
in 't pakhuis brengen. R- des oranges dans les
serres, oranjeboomen weder in de broeikas zetten.
R- les foins, het hooi binnenhalen. — [Impr.] Rune ligne, een' regel doen inspringen.
Rentr'ouvrir, v. a. Weder ten halve openen.
Reutritre, f. [Tech.] Het achtereenvolgend
opdrukken der verschillende kleuren door verschillende platen of vormen.
(overvallen.
Renvahir, V. a. Weder overweldigen, weder
Renvelopper, v. a. Weder inwikkelen of in
eenen omslag doen.
it enveniinei-, v. a. Weder verslimmeren, ver
force de gratter, it a renvenimé sa plate,-ergn.A
door veel krabben hecft hij zijne wond verergerd.
-- SE RENVENIIER, v. pr. Slimmer, erger 'worden.
t Renvercrie, f. [Litt.] Lentezang m ; — vijandeli ke aanval m.
Renverger, v. a. [Vann.] Het teenen vlecht
weder omranden, weder met nieuwe teenen-werk
doorvlechten. — Renvergeuure, f. (pr. —jure)
Rand m.
. ,envergiier, v. a. [Mar.] : R- one voile, een
zeil op n (*euw, beter aanslaan.
Renvers, m. [Tech.] Wijze van de nok met
legen te dekken.
Renversable. adj. plan omwerping onderhevig. -- [Pot.] Feuiiles r-s, bladeren n. pl., die geneigd z- jn om zich naar elkander te wenden. —
Renverse (A ta), loc. adv. Achterover, op den
rug: Tomber aa Ia r-, achterover vallen.
Renversé, e, adj. (en part. passé van ren verser): Table r-e, omvergeworpen tafel f. Ville
r-e, onderst boven gekeerde stad f. — Ordre r-,
omgekeerde orde f. — Lèvres r-es, omgekrulde lippen f. pl. — Bataillon r-, overhoop geworpen ba
Projet r-, in duigen geworpen plan n.-taljon.
Espérance r-e, verz, delde hoop f. — I1 a 1'esprit r-,
zin hoofd is op hot, in de war. — (fam.) Avoir la
physionomie r-e, er ontdaan, ontsteld uitzien. —
(Loc. prov.), z. MARMITE, MONDE . -- [Bias.] Che
vron r-, omgekeerde keper f. — [Bot.] Feuille,
Fleur r-e, omgekeerd blad n., omgekeerde bloem f.
— [Géom., Opt.] Objet r-, omgekeerd, onderstboven staand voorwerp n. — [Man.] Encolure r-e,
omgekeerde hals, hertenhals in. — [Mar.] Compas
r-, omgekeerd kompas, hangkompas n. — [Mus.]
Accord r-, omgekeerd akkoord n. Fugue r-e, z. v. a.
,

-

CONTRE-FUGUE. — [Paléogr.] Écriture r-e, omge-

keerd schrift n. (dat men met behulp van een' spiegel moet lezen).
Renversement , m. Omwerping, omvérwerping, ornstooling: Le r- dune table, de omverwerping eener tafel. (In dezen eig. zin weinig gebruikt.)
— Het overhoop werpen, in wanorde brengen; om
verstoring; verwoesting f. Le r- dune-kering,
bibliothéque, het door elkander werpen, de wanorde eerier bibliotheek. — (fig.) Le r- des locs, de
omkeering der wetten. — Le r- d'esprit, de wanorde van liet verstand, de krankzinnigheid f. —
[Arith.] Le r- d'une fraction, de omkeering eener
breuk (zoodat de teller noemer wordt, en omgekeerd). R- d'une proportion, omkeering der redens
(waarbij de volgenre termen voorgaande worden,
en omgekeerd) -- [Bot.] R- des fleurs, omgekeerde stand der bloemen. — [Chir.] Le r- de ]a matrice, des paupiêres, de omkeering der baarmoeder, der oogleden. -- [Mar.], z. V. a. TRANSBORDEMENT. -- [Mus.] Omgekeerd akkoord n.
Renverser, V. a. Omwerpen, omstooten, omver, overhoop werpen: H a renverso in table, hij
heeft de tafel omver geworpen. I1 toucha à Ia bouteille, et la renversa. hij raakte aan de flesch en
stiet ze om. — [Mil.] R- les travaux des ennemis,
de vijandelijke werken onderst boven werpen, om
schieten.—lNotre wile droite renversa leur alle-ver
gauche, onze regter vleugel wierp hunnen linker
vleu ecel overhoop. — Onder elkander werpen, in
de war, in wanorde brengen; — te niet doen, ver
verwoesten. 11 a renverso toes mes li -nietg,
hij heeft al ni.2jne boeken door elkander ge -vres,worpen. — (fig.) Cela a renversé ses grands desseins, dit heeft zijne groote plannen omvergeworpen, vernietigd. R- un t.tat, oenen Staat liet onderst
boven keerera, or, keeren.. — (fig.) R- l'esprit, la
cervelle de (of h) cm n , iemands hoofd in de war,
op hol brengen. -- [Arith.] R- ure fraction, les
termes d'un rapport, eerie breuk, de termen eever
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verhouding onikeeren ( vgl. 1 ENVEBSEMENT). — LENDES. — Terugslaan, terugwerpen, terugkaat[Man.] R- un cheval, een paard r e n v e r s é r e n, sen: R- la balie, z. BALLE (ook fig.). La lune ren
het sterk achterwaarts doen bu?gen, om het de voe- vole la lumière, de maan werpt, kaatst het licht
ten te doen verwisselen. — [ Mar.], z. V. a. TRANS- terug L'écho renvoie les sons, les paroles, de echo
BORDER. — RENVERSER, V. n.: R- sens dessus des- weerkaatst de geluiden, de woorden. — [Jur.] Itsous, of enkel R.-, geheel omkeeren, het onderst les parties 'a so pourvoir. — SE IIENVOiER, v. pr.
Teruggezonden worden. — Elkander terugzenden.
boven keergin. -- La voiture a renversé, het rij
omgevallen. --- (fig.) I1 est plus facile de-tuigs — (fig.), z. BAI.LE. — liet part. passé is ook adj.:
r- que d'élever, 't is gemakkelijker omver te wer- Lettre renvoyée, teruggezonden brief m.
Réoccripation, f. Wederbezetting, herhaalde
pen dan op te rigten. — [ Mar.] R- de bord, z. v.a.
virer de BORD. — kenteren (van het tij, van de bezetting f. — Réocctiper, v. a. Op nieuw bemousson). -- SE RENVERSER, V. pr. Omvallen, om- zetten. — liet part. passé is ook adj.: Poste réver geraken; zich omkeeren; zich achterover wer- occupé, op nieuw bezette post m.
pen; in wanorde geraken. Le cheval se renversa,
Réomotenr, in. [Phvs.] Galvanische keten of
het paard viel, stortte omver. — La vessie, La ma- batterij f., rh.eomótor m. — Réophore, m.
Gedeelte
van een' geleider, dat aan ieder uiteinde
trice se renverse, de blaas, de baarmoeder keert
zich om. - Se r- sur le dos, zich op den rug wer- der galvanische batterij is vastgesoldeerd, r h e open. — Les troupes so renversèrent les tines sur p h o o r m. (men.
Réopiner, v. a. Andermaal stemmen, herstemles autres, de troepen wierpen zich, op hun eigen
Réordination, f Herhaalde inwijding f. —
volk terug, bragten elkander in wanorde. — Ren
Réoa'donner,
v. a. Nogmaals wijden of ordenen,
v
e
r
s
n
,
m
.
Omwerpen, omkeerdar m. —Renherwijden. — Nogmaals gebieden of bevelen, een
versoir, m. [Tech.] Aarden vorm m.
Renvi m. [Jeu] Overbod, opbod n,, verhoogde bevel herhalen.
Réorganisatenr, trice, adj. et subst. Op
opzet m. (bij sommirle kaartspelen), ren v i n. Jeux
nieuw ina igtend, vervormend, r e o r g a n i s d r e nil:
de r-, opbodspelen, renvi- spelen n. pl.
Renvider, v. a. [Tech.] Den draad op de spil Loi r-trice, reorganisdrende wet f. — Réoraanisation, f. H- t maken, invoeren eener nieuwe
laten bogen, opwinden.
Renvier, v. n. [Jeu] Overbieden, opbieden. — inrigting of zamenstelling; wederinrigting, r e o rg a n i s a t 2 e: La r- d'une armée. — Réorg ani t (fig.), z. v. a. ENCHÉRIR.
Renvoi, m. Terugzending f.: Le r- d'un pre- ser, v. a. Op nieuw inrigten, eene nieuwe inrigling
krijgen , op nieuw ingerigt of georganiseerd
van
sent, d'une lettre de change, de terugzending
een geschenk, van eenen wisselbrief. — Chariot de worden; zich eerre nieuwe inrigting geven. -- Het
r-, retour-wagen m. -- Le r- (congé) des troupes, part. passé is ook adj.: Troupes réorganisées,
de naarhuiszending, de afdanking der troepen. — nieuw rngerigte, zamengestelde, gereorganiseerde
Verwijzingsteeken n. (in geschriften, in boeken), troepen m. pl.
Réouverl ure, f. Wederopening, heropening:
verwijzing f. naar eene andere plaats of bladzijde,
naar eene noot aan den voet der bladzijde of aan La r- d'un théâtre.
Réoxydation, f. [Chim.] herhaalde verzu't einde van 't boek, naar een bijvoegsel of cane
verandering op den rand, enz. , ren vo o i-teeken, ring of verkalking , r e o as y d d t ie , r e o x y d érenvooi n. Le grande quantité de r-s fatigue le r i n g f. — Réoxyder, v. a. Op nieuw met de
lecteur, de groote menigte van verwijzingen ver zuurstof verbinden, weder verzuren, re o x y d é ren.
Repaire, m. Leger, hol, nest n. (van wilde
lezer. —[Prat.] I1 y a dans cette minu--moeitdn
te des r-s qui ne sopt pas paraphés, in deze mi- dieret ,en by uitbreiding van nach,tvogels,roofvogels).
nuut zijn renvoo'(jen, die niet geparapheerd (niet — Roo/'nest, rooverhol, dievenhol n., schuilplaats f.
onderteekend en goedgekeurd) zin. -- [Jur.] Ver der (lieven, roovers. — [Chas.] Mest, drek m. van
verzending f. Demander son-wijzng,dver; wolven, vossen, hazen en enkele andere wilde dier- par decant tun autre juge, zijne verwijzing naar ren. — z. ook REPERE. — Repairer, v. n. [Chas.]
een anderen regter vragen. Le r- d'une proposi- Liggen, in rust zijn, in 't leger liggen.
Répaissir, v. a. Verdikken of dikker maken.
tion, aux bureaux, d'une pétition au ministre, de
verzending, verwijzing van een voorstel rvvar de — REPAISSIR, C. n., SE REPAISSIR, v. pr. Verdikken
bureaux, van een verzoekschrift naar den minister. of dikker worden. — Képaississennent, m.
— Verdaging, verschuiving f.: Le r- d'une cause Het verdikken; verdikking f.
Ia huitaine, de verdaging eener zaak tot over 8
Repaitre, v. n.. Voedsel gebruiken, eten (van
dagen. -- [Méd.], z. v. a. RAPPORT, REGURGITATION. menschen en paarden, inz. die op marsch zijn).
— [Phys.] Terugstuiting, terugkaatsing f. (van 't Faire quinze lieues sans r-, vijftien mijlen afleg licht, van 't gelui ).
gen zonder voedsel te gebruiken. Les chevaux
Renvoyer, v. a. Andermaal of ten tweeden n'ont point repu d'aujourd'hui, de paarden hebmale zenden; terugzenden, wederzenden; wegzen- ben van daag nog geen voêr gekregen. — REPAITRE,
den, afdanken, afwijzen: R- des marchandises, v. n. Voeden, te eten geven, voeren: Il faut r- ces
koopwaren andermaal toezenden; koopwaren te- animaux, men moet die dieren voeren. (In deze be
rugzenden. R- un présent, een geschenk terugzen- teekenissen weinig gebruikt.) -- (fig.) R- qn. d'espéden.. — R- tin courrier, eenen koerier terugzen- rances, de chimères, iemand met hoop, met her sensch.iinmen voeden, paaien, gaande houden. —
den. — R- son domestique, zijnen bediende weg
afdanken. R- tine partie des troupes, een-zend, R- ses yeux d'un spectacle, zijne ooggin aan een
gedeelte der troepen a fdanlen. — ( fig. et fam.) R- schouwspel verlustigen. — SE REPAITRE, v. pr. (fig.)
qn. Bien loin, iemand kort en goed afwezen. — Zich voeden. Se r- de bons aliments, zich met
(absol.) Je 1'ai renvoyé, ik liet hein afgewezen. — goede spijzen voeden. — (fig.) Se r- d'espérances
[Jur.] R- on plaideur de sa Bemande, een' pleiter vaines , de vent, zich met ijdele hoop, met wind
met z jnen eisok afwijzen. -- R- les parties a se voeden. z. ook FUMEE. Il ne se repait que de sang
pourvoir, de var/flee vergunnen zich in regten te et de carnage, hij vindt in moorden en bloedvervoorzien. — R- on accuse, le r- absous, quitte et gieten zijn genoegen. — I1 ne se repait pas de vianabsous, een' beschuldigde ontslaan, geheel vrijspre- des (reuses, de si peu de chose, hi laat zich
ken van de tegen hein ingebragte beschuldi eng. — niet met ijdele woorden, reet zoo weinig afschepen.
Verwijzen . Il me renvoya a sa femme. A son — REPAITRE, m. [Chas.] Le cerf lait un faux r-,
avocat, hjj verwees mij naar zijne vrouw, naar het hert laat het voeder vallen of varen (als het
zijn' advokaat. — [Jur.) R- d'un tribunal b tin zich uit vrees den tijd tot eten niet gunt).
autre, van de eerre regtbank naar de andere verRepàlir, v. a. 147 eder verbleeken.
wijzen. R- b 1'audience, naar de rotte verwijzen.
Repanier, v. a. [Tech.] In stroommid water
—(Loc. prow.) Its moot renvoyé de Caïphe [abusiv. uitslaan, uitspoelen ('t gebleekte doek).
d'Iférode) ii Pilate, zij hebben mij van Cajaphas
Repamarer (se), v. pr. Weder in zwam vallen.
(verkeerdelijk: van Herodes) naar Pilatus verwezen,
Répanrire, v. a. Storten, uitgieten. plengen;
van den een' naar den anderen gestuurd. -- R- — verspreiden, strooijen, uitstrooijen: R- de 1'eau
I'explication d'un mat à mi autre, de verklaring par terre, water op den grond uitgieten. (absol.)
van een woord verwijzen. op een ander woord. — Preriez garde de r-, stort niet, poe op dat ge niet
Uitstellen, verschuiven. verdaren: I1 ne faut gas stort. —!l- du sal, du poivre, zout, peper strooigen.
r- au lendenpain ce qu'on peut faire dans le jour, -- R- des larmes, tranen storten of vergieten, weemen moet niet tot den volgenden dag uitstellen, nen, schreijen R- du sang, bloed storten of vergiewat men heden doen kan. — (Loc. prov.), z. CA- ten, iemand kwetsen of dooden. R- son sang pour
.
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Ia patrie, zijn bloed voor 't vaderland storten. -Verspreiden, uitdeelen, onder velen verdeelen: Rdes faveurs, des aumónes, gunsten, aalmoezen uit
R- de Yargent panmi le peuple, geld onder-deln.
het volk strorijen, uitdeelen. Dieu répanul ses graces comme it lui plait, God deelt zijne genade uit,
geljk het hem behaagt. — Verspreiden, in de verte
verspreiden: Le soleil gepand la lumiëre, de zon
verspreidt het licht. L'odeur que ces fleurs répandent, de geur, dien deze bloemen verspreiden. Rses émissaires de toes cótés. zijne handlan-fers,
kondschappers allerwege lieenzenden. — (fill.) 11 a
répandu beaucou p de clarté sur cette matière, li heeft veel licht, helderheidover deze stof verspreid.
I1 a répandu de faux bruits, hij heeft va'sche gerue/den uitgestrooid. — H- son coeur, son ome,

zijn hart, zijne ziel uitstorten. geheel o;^enleggen.-(Loc. fain. et prov.) 11 s'est laissé r-, hid heeft
zich in 't spel deerlijk laten beet nemen. — SE REPANDRE, v. pr. Gestort, uitgestrooid, verspreid worden, zich verspreiden: J'ai vu ses larmes se r-,
ik heb hare tranen zien vloeijen Les eaux se répandent dans les campagnes, de wateren loopera
over, verspreiden zich over de velden. -- II s'est
répanclu tin bruit par In ville qu'il était mort, er
heeft zich door de stad een gerucht verspreid, dat
hij dood was. — Uitweiden, lang en breed van iets
spreken, dvervloeijen, zich uitlaten, uitvaren. Se
r- en longs discours, lang en breed over 'iets uit
veel woordeen vuil maken. Se r- en-weidn,(fam.)
compliments, en louanges, van pligtlslegingen, lof
Il se répandit. en invectives-tuingeovrlfj.
sur nous, hij voer in scheldwoorden tegen u uit. —
Se r- dans le monde, veel onder de menschen, in
gezelschap Eraan, de gezelschappen druk bezoeken.
I1 craint de se r-, his vreest in gezelschap, onder
menschen te komen. — Répanda, e, adj. (en
part. passé van répandre): Eau r-e, gestort water n.
Larmes r-es, gestorte, vergoten tranen m. pl. Du
sang r-, vergoten, geplengd bloed n. — (fig. et fam.)
11 y a en bien du sang r-, er is veel in die speel
verloren. -- Opinion fort r-e, zeer verspreid,-partij
algemeen gevoelen n. -- Jeune homme fort r- dans
le monde, jongeling, die veel gezelschappen bezoekt,
die overal bekend is. — (vuig.) Avoir ]a bile r-e
dans le sang, de geelzucht hebben.
Repapilloter, V. a. Weder in papiljotten leggen. — (fig. et fam., inz. te Parijs) Opknappen,
herstellen. in orde brengen. — SE REPAPILLOTEB,
V. pr. Weder hersteld, opgeknapt worden: Les affaires se repapilotent.
Itéparable , adj. (van zaken) Herstelbaar,
verbeterbaar, weder goed te maken: Faute r-. —
Réparage, m. Iet herstellen. het bijwerken, afwerken ; teerstelling, bijwerking van een uit den
vorm, komend voorwerp; -- tweede schering van
het laken; — opwerking niet de kaarddistel; —
gladvijli.ng ' der soldeernaden f.
1 eparaitre, v. n. (met avoir) Weder verschijnen, op nieuu' verschijnen of voor den dag komen, zich, weder vertoonen of te voorschijn komen:
Le soleil reparait sur l'horizon, de zon korst weder boven den gezigteinder. II na jamais reparu
depuis, hij heeft ziel sedert niet weder laten zien.
Réparateiir, m., -trice, f. tfersteller m.,
herstelster f. Le 1- du genre humain, de hersteller,
redder van 't menschdom (Jezus Christus). La r-trice
de tons nos many, de herstelster van al onze kwaten (de Voorzienigheid). — (iron.) R- des torts,
ongeroepen verbéteraar, bemiddelaar m. — Ook
als adj.: Sommeil r-, herstellende. krachthergevende slaap M. Influence r-trice, herstellende invloed m.
— Réparation, f. Herstelling, verbétering, re
p a r á t i e f.: Les r-s des rues out beaucoup conté,
de verbeteringen der straten hebben veel geld gekost. J'ai fait faire les r-s nécessaires a ma maison, ik heb de noodige herstellingen aan mijn huis
laten doen. Grosses r-s, groote reparatitn (die ten
laste van den verhuurder komen). Menues r-s, R-s
locatives, z. LOCATIF. R-s viagères et d'entretien,
alle aan het vruchtgebruik verbondene reparation.
— (plais.) J'ai kien died, et mon ventre avait
grand besoin de vette r-, ik heb goed gegeten. en
mijn buik had olie opknapping hoog noodig. — T'oldoening f. voo ' eerie beleedigirg, vergoeding, hersteltiny f. Faire i'- ai qn., iemand voldoening (satisfactie) geven. R- d'honneur, herstelling van. eer. [Jur.] R-s civiles, civiele vergoeding. vergoeding
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van schaden en interesten. — [Mil.] Armes ia petites r-s, wapenen n. pl., die maar weinig herstel
onderhoud behoeven. --- Réparatoire,-lingof
adj. Geschikt om te herstellen; de herstelling of
reparatie betre/end.
Reparcottrir, v. a. Nog eens doorloopen;
andermaal doorlezen.
Réparé, e, adj. (en part. passé van reiparer):
Maison r-e, hersteld, gerepareerd huis n. —
Alfaires r-es, herstelde zaken f. pl. — Honneur r-,
herstelde eer f. — Faute r-, herstelde, verbeterde
fout f. -- Dommage r-, vergoede schade f.
Reparé, e, adj. (en par t. passé van REPARER)
jInhterrnaal opgeschikt, opgemaakt, opgeknapt, enz.
Réparer, V. a. Herstellen, vermaken, verbéteren, re p a r é re n: R- use église, on chemin, des
armes, eene kerk, een' weg, wapens herstellen. —
[Tech.] Opknappen, opwerken, glad maken, oppoetsen, de laatste hand aan iets leggen; — den indruk der vijlstreken, der hamerslagen wegwerken.
— H- tine figure en pldtre, eerie pleisterfiguur (als
zij uit den vorm komt) opwerken, er de laatste
hand aan leggen. — R- une etoffe de lafne, Pene
wollen stof 'weder opkaarden, opkratsen. It- un
tableau, one médaille, eene schilderij, een' gedenk penning opwerken, ophalen. -- (in zedelijken zin)
Weder goed maken, verbéteren, vergoeden, herstellen, doen verdwijnen: R- une faute, ses torts, one
bévue, eene fout, zijn onregt, een verzien weder
goed maken. z. OUTRAGE. — R- son honneur, zone
eer herstellen. R- l'honneur, la réputation de qn.,
iemand zijne eer, zijn' goeden naam teruggeven. Rune injure, voldoening, genoegdoening (satisfactie)
voor eene aangedane beleediging geven. R- on dom
eerie schade vergoeden. R- ses pestes, zijne-mage,
verliezen weder goed maken, herstellen, inhalen.
R- le temps perdu, la iierte (lu temps, den verloren
tijd weder inhalen. — R- ses forces, weder krachten krijgen. R- ses affaires, zijne (verwarde, ach
zaken weder herstellen. — [Coeval.]-teruigan)
R- les torts, het begane onregt wreken. -- SE REPARER, V. pr. hlersteld, verbeterd, goed gemaakt
wor den. of kunnen worden: Cet oubli peut encor e
se r-, dat verzuim kan nog hersteld, Goed gemaakt
worden. — Le temps perdu ne Ice répare jamais,
den verloren tijd kan men niet weer herstellen,
weder krijgen-.
Reparer, V. a. Op nieuw opschikken, opmaken, opknappen, enz. (z. PARER) .
Réparenr,m. Hersteller, verbeteraar.— [Tech.]
Opwerker, opmaker, opknapper.
Reparier, v. a. Op nieuw wedden.
Répari tion, f. (Asti.] , z. V. a. RE'APPARITION.
R eparler, V. n. Op nieuw spreken: Nous en reparlerons, wij zullen er een andermaal over spreken.
— REPARLER , V. 0.: J'avais oublié l'italien, mais
je commence Q le r-, ik was het italiaansch ver
maar ik begin 't weir te spreken.
-getn.
Reparon, m. [Corn.] Tweede soort van gehekeld vlas; — vroeger iii 't algemeen: de tweede
kwaliteit eerier eetwaar.
t Repar t, m., z. V. a. REPARTIE.
Repartage, m. Tweede deeling f. -- Repartaler, v. a. ondermaal verdeelen of uitdeelen.
Répartenient of Répartirnent, m. [Fin.]
Verdeeling f., omslag m. der belastingen.
Reparti, e, adj. (en part. passé van repartir):
Une injure vivement r-e, Bene vinnig beantwoorde beleediging f.

Reparti, e, adj. (en part. passé van repartir):
i sedert lang
11 z^ a longtemps quit est r-, hij is
vertrokken.
e,
adj.
(en
part.
passé
van repartir):
Reparti,
Somme bien r-e, goed verdeelde som f.
Repartee, f. Vaardig antwoord, wederantwoord, bescheid n.: I1 lui fit one r- brusque, hij gaf
hem een norsch bescheid. 11 est prompt b la r-, hip is
aanstonds griet zin antwoord gereed of bp de hand.
Cela est sans r-, daarop laat zich niets antwoorden.
Rapartirnent, ill., z. REPARTEMENT.

Repast r , V. a. et n. Terstond antwoorden:
S'il men parle, je saurais Mien que lui r-, of je
saurai kien lui r-, als hij mij daarvan spreekt, zal
il: tvel naeten, te antivoorden. lNe r- que par des
impertinences, 'niets dan grofheden tot bescheid geren. Jeu suis Bien wise, lui réparl is je, het doet
mij veel genoegen, hernam ik, hervatte ik.
epartir, V. aa. (met avoir en Ptre) Weder
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vertrekken, weder afreizen: A peine était-il ar
fut oblige de r-, naauwel2jks was hij-rivé,qu'l
aangekomen, of hij moest weder vertrekken. —
[Mar.] Faire r- un cheval, een paard op nieuw
laten aanspringen, op zijn' hoefslag terugbrengen.
Répartir, V. a. t'erdeelen: On m'a donné
cette somme a r- entre eux, men heeft mij deze
som gegeven om ze onder hen te verdeelgin. -- Rles contributions sur une province, de belastingen
over eene provincie omslaan. — On a réparti les
troupes en divers quartiers, snee heeft de troepen
in verschillende kwartieren verdeeld. — --- Répartissable, adj. Geschikt om verdeeld, om(leslagen
te worden, verdeelbaar. — Répartiteur, m.
(or als adj. Commissaire r-) Belasttegverdeeler.
[Admin. j Verdeeler, maker van den omslag der
belastingen ola de belastingschuldigen. — Répartition, f. Verdeeli.ng, omdeeling f.; omslag m.,
repartitie f. La r- dune somme entre plusieurs,
de verdeeling van eerre som onder velen. -- Faire
Ja r- des imphts dans une ville, den omslag der
belastingen in eene stad maken. — Faire la r- des
troupes pour les quartiers d'hiver, de verdeeling
der troepen voor de winterkwartieren maken. [Bias.] Herdeeling f., herhaling zamenvoeging
van de deellijnen. (verdeeld leiblok n.
Reparton, m. [Tech.] Behoorlij k ter klieving
Repas, n. Maal n., maaltijd ni. L'heure du.
r-, het uur des maaltijds, etensuur n. R- frugal,
magnifique, sober, prachttul maal. R- de noces,
bruiloftsmaal. -- Repas (of Diner) prié, z. PRIÉ.

-- Son r- est Ie diner, zijn eenige maaltijd is
't middageten. R- à la cigogne, rnaaltjd, waar
gastheer alleen het beste krijgt. z. ook BREBIS.-vande
Repassage, in. Herhaalde doortogt of overlapt in. — Het strijken, uitstrijken (met een strijk

liet aanzetten van een snjwerktuig). —-ijzer).—
Het schoonmaken, opknap pen (b. v. van een' hoed).
— .Het overkaarden (met de fijne wolkaarden). —
Het opharken (der lanen, tuinpaden). — Repas.
Se, f. [Tech.] Tweede overhaling des brandew jns.
— Norl met zemelen vermengd grof meel n.
Repasser, v. n. Andermaal voorbjjgaan, weder
doorgaan, Overgaan, Overtrekken, enz. (z . PASSER ,
V. n.), terugkeeren. R- par le mime chemin,
weder denzelfden weg gaan, langs denzell'den weg
terugkeeren. Je viendrai vous voir en repassant,
als ik weder voorbij kom, zal ik bij u aankomen.
•— (fig.) R- sur qc., iets nogmaals doorloopen, doorzien of onderzoeken. — Ce bien a repassé dans
notre famille, dat goed is weder in onze familie
gekomen. — Repasser, V. a. Op nieuw gaan,
overgaan, overtrekken, enz. (x. PASSER, V. a.) Rles monts, la rivière, de, bergen, de rivier weder
overtrekken. -- Weder overvoeren of overzetten:
Le mime batelier nous a repassés la rivière, dezelfde schipper heeft ons weder over de rivier
gezet. — Aanzetten, weder scherpen of slijpen:
R- un rasoir, een scheernies aanzetten, sljpen. —
R- la lime sur un ouvrage de Ier, een ijzerwerk
met de vil polijsten, opvjlen. (fig.) , z. LIME. -R- un chaudron, een' ketel glad hameren. — Strjken., uitstrijken, met het strjkijzer glad of plat
maken: R- du liege, du ruban, linnen, lint strilken. -- (pop.) R- le buffle is qn., of enkel R- qn.,
z. BUFFL E. -- [Tech.] R- du pain au four, oud
weder in den oven opwarmen. R- les-bakenrod
epingles, de spelden pelijsten, de speldepunten
spitsen., poljsten. — R- des etoffes pour la teinture,
sto/fe?s nog eens door 't verfbad halen. — R- les
cuirs, de huiden op nieuw bereiden. R- un canon
de fusil, Benen geweerloop warm doorhameren. —
R- un chapeau vieux, een' ouden hoed schoonma
opknappen. — R- la lame, de wol de laatste-ken
kaarding geven. — R- les crasses, de metaalslak
nogmaals uitsmelten. — R- les allies, de lanen-ken
rijven, óverscho/felen. — (fig.) B- qc. dans son
esprit, dans sa n^emoire, iets in zijnn geheugen terug
roepen, zich iets weder te binnen brengen of voor
den geest halen. — I1 me faut encore r- ma lecon,
ik moet mine les nog eens overzien. R- un compte,
eene rekening nog eens overzien. — R- son ouvrage,
zijn werk nog eens nazien, dverloopen, verbéteren.
Repasseresse, f. [Tech.] Soort van laken- 1
kaarde f. — Repassette, f. Fijnste wolkaarde.
-- Repasseur, m. [Tech. J Aanzetter, fijnslijper.
— Polijster, scherper der speldepunten. --- Repnsseuise, f. Str(ikster f. ---- Plooirol f.
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Repassionner (se), v. pr.: Se r- pour qn.
of pour qc., weder hartstogtelgk met iemand of
iets ingenomen worden.
Repatrier,

v. n., SE REPATRIER, v. pr. In

zijn vaderland terugkeeren. — REPATRIER, v. a.
R- les exilés, de ballingen weder in 't vaderland
doen terugkeeren. — Het part. passé komt ook als
adj. voor: Voyageur repatrié, in 't vaderland teruggekeerd reiziger m.
Repauimer, v. a. [Tech.] R- le drap, het
laken overscheren; ook: het laken in 't water nitslaan, uitspoelen.
Repavenient, m. Nieuwe bestrating f. --Repaver, v. a. Weder bestraten of plaveien.
f:epayer, v. a. Weder, nog eens betalen.
Repécher, V. a. Weder opvisschen of uit liet
water halen. — Andermaal visschen. — (fig. cl fans.)
11- qn., een geleden onregt op iemand verhalen.
Repeigner, v. a. Weder karnmen, Overkammen.
Repeindre, v. a. Op nieuw schilderen, Overschilderen; opschilderen, weir ophalen. -- Repeint, e, adj. (en part. passé van repeindre) :
Tableau fraichement r-, versch overgeschilderde,
opgehaalde schilderij.
REPEIN T, M. Herstelde
plaats f. eenei schilderij. -- Het herstellen des' beschadigde plaatsen.
Repelen, v. a. [Tech.] Nogmaals ontharen
(de huiden).
(maken.
Repeloter, v. a. Op nieuw tot een kluwen
Rependre, V. a. Weder ophangen.
--

Répenelle, f. [Chas.] Springstrik m. (voor

kleine vogels).

Repeuser, v. n. Nog eens denken: Repensez-y,
denk er nog eens aan. — REPENSER, V. a . Herdenken, nog eens overdénken: Jai repensé ce qu'il
m'a dit, ik heb nog eens overdacht wat hij mij

gezegd heeft.

t Repentailles, f. pl., z. v. a. REPENTIR;
— Repentance, f. [Divot.) Berouw n.,
boetvaardigheid f. : 11 est mort avec beaucoup
de r- de ses péchés, hij is met veel berouw over
zijne zonden gestorven. — Repentant, e, adj.

DÉDIT .

berouwhebbend, vol berouw: Elie est contrite et
r-e, zij is verslagen en vol berouw. — Kepenti, e,
adj. (en part. passé van repentir), weleer gebruikt
in den zin van REPENTANT . — Les filles r-es of als
subst. Les r-es, naam der voormalige boetehuizen
voor ligtzinnige meisjes of vrouwcn; — die boetende
zondaressen zelven. — -j- Repentin, in. (burl.),

z. V. a. PENITENT.

Repentir (se), V. pr. Berouwen, berouw
hebben, leedwezen of spijt gevoelen: Je me regens
de mes péchés, ik heb berouw over mine zonden.
I1 s'en est regenti, 't heeft hem berouwd, gespeten,
hij heeft es' berouw, leedwezen over gehad. — II
s'en repentira (als bedreiging), 't zal hens vouwen,
ik zal 't hem doen rouwen. — REPENTIR , m. Berouw, leedwezen n., spijt f. J'ai un sérilable F- de
mes péchés, ik heb een waar berouw over mijne
zonden. I1 en est au r-, hij heeft er reeds berouw
van, 't berouwt, spit hein reeds. -- [Dess., Peint.]
Nog min of meer zigtbaar spoor n. van overgewerkte omtrekken, van een eerste plan, dat men
heeft willen verb6teren. 11 y a des r-s dans ce
tableau, er zijn nog zigtbare overgewerkte plaatsen
in die schilderij.
Repépion,m. [Tech.] Speldemakers sti[t of els f.
Repercer, V. a. Weder doorboren, enz. (z.
PERCER) . --- [Orfèv.] R- un ouvrage, een voorwerp
openwerken, de plaatsen wegwerken, die open of
doorzigtig moeten zijn. — Reperceiu-, m. -euise,
f. [Tech.] Openwerker m., openwerkster f., hij
of zij, die in de stukken, welke doorzigtig moeten
zijn, de open plaatsen aanbrengt.
Répercussif, -ive, adj. [Mid.) Terugdrjvend, naar boven drijvend: Les médicanlents r-s
of als suh•st. Les r-s sont dangereux, de terugdrjvende middelen zijn gevaarlijk. -- Re'percussion,
f. [Mid. J Het terugtreden of naar' binnen slaan
(van uitslag, van vochten). — Het terugdrijven,
naar binnen drijven. -- [Phys.] Afkaatsing, terugwerping f. (van 't geluid, van de lichtstralen),
repercus sie. — [Mus.] Menigvuldige herhaling
derzelfde toonen; — eerste invalling van elke partij
eener fuge. — Répercnter, v. a. [Mid.] Naar
binnen doen slaan, terugdrijven (het zweet, uitslag
enz.) — [Phys.] Terugwerpen, doen afstuiten,
terugkaatsen: L'écho répercute le son, de echo
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werpt het geluid terug . — SE RÉPERCUTER, V. pr. ces deux miroirs. -- Aan elkander herhalen. En
Naar binnen slaan, terugtreden. — Teruggekaatst, se séparant, ils se répétèrent lours voeux de fidélité.
R-épétiteur, m. 1Ierhaler, herhalingsleeraar,
teruggeworpen worden.
R-epei•dre, V. a. Ten tweeden male verliezen; r e p e t én t m.— [Mar.] Repeteer-schip o f-fregat n.
het gewonnene weder verliezen. — (absol.) R- au (dat de seinen van 't admiraalschip herhaalt), r ep e t i t e u r m. — Als adj. [Math.J Cercle r-, Z.
jeu. weder bij 't spelen verliezen.
Repère of Repaire, m. [Constr.] Merk, CERCLE . — Répétition, f. Herhaling, herzegging;
teeken n., voegschrap f. op losse stukken, die ineen- — proefherhaling (van voortedragen rollen, mugevoegd moeten worden. — Merk n., streep f. op een' zgkstukken, enz.) , herhalingsles, repetitie f.
muur, een' bakenstok, enz. om eene regte lijn, een Evitez les r-s, vermijdt de herhalingen. — Nous
waterpas of hoogte aan te wijzen of te hervinden, sommes la r- des anciens, wij herhalen slechts, wat
vitting, opvatting f. — Merkkring m., streep f. op de Ouden reeds gezega, gedaan hebben. — [Rbét.]
de verrekikerbuizen, ter aanduiding van hetjuiste R- nécessaire, élegante, vicieuse, noodwendige,
punt, tot hetwelk zij bij 't gebruik uitgehaald moeten sierlijke, verkeerde herhaling. — [lion.] Montre
worden. — Rigtsteen m. der straatwerkers. — h r-, slaand zakuurwerk, repetitie -horlogie n. —
Repérer, V. a. Zulke merkteekens aanbrengen, (ellipt.) Une r- enricbie de diamants, een met dia
omzet repetitie (horlogie). — Faire des r-s,-mante
mensen, teekenen. — Op de merken ineenzetten.
Réperpétaer (se),v. pr. [H. n., Bot.] Zijne herhalingslessen houden. — Faire trois r-s dune
tragédie, twee of drie repetitiën, vooroefeningen
soort weder voortbrengen, zich voortplanten.
Répertoire, m. Opslag- of, aanwijzingboek, van een treursper houden. Ma pièce est en r-, of
zaakregister, uittreksel, repertorium a. R- de ook Je suis en r-, men houdt repetitie van mijn
marchand, koopmans-register n., blafferd m. — (fig. stuk. — [Jur.] Terugvordering f. R- de frais,
et fam.) Iemand, die veel en velerlei weet en ont- d'avances, terugvordering f. van onkosten, voor
des témoins, herhaalde verhooring f.-schoten.—R
houdt en steeds gereed is om anderen inlichting te
geven, een levend register, wandelende kronijk. Elle der getuigen. — [Beaux arts] Kopij 1'. van een
standbeeld
of
schilderij, door den maker zelven
son
quartier,
est un r- de tout ce qui se passe dans
zij weet alles, wat er in hare wijk voorvalt, gebeurt, vervaardigd, tweede exemplaar, dubbel n.
Repetitionner, v. n. Op nieuw een verzoek
omgaat. — [Théát.] Lijst f. der op te voeren
indienen.
-schrit
tooneelstukken; wekel^ksche lijst der te spelen stukRepétrer, v. a. Herkneden, weder kneden. —
en, repertoire n. — R- anatomique, zaal f.,
Geheel
oerwormen.
(fig.)
van
menschen
en
beenderen
waarin de geraamten
+ Repenplable, adj. Wederbevolkbaar, voor
en dieren gerangschikt zijn.
Repeser, v. a. Op nieuw wegen, dverwegen. wederbevolking geschikt. — Repeuplement, m.
Ilépétailler, V. a. (fam.) Tot vervelens toe Wederbevolking f. (van een land, kolonie, enz.);
wederbepoting (van een' vijver met pootvisch; van
herhalen.
Répéter, V. a. Herzeggen, herhalen, nogmaals een bos met jong plantsoen, enz.) — Repeupler,
zeggen (wat men reeds zelf gezegd heeft of wat door v. a. Weder bevolken, weder beplanten, weder beanderen gezegd is) , r e p e t é re n : R- dix fois la poten, enz., z. PEUPLER. (pen.
Replier, V. a. Andermaal stampen, o'verstammême chose, tienmaal hetzelfde herhalen. Un écho
Repic, m. [Jeu] R ep i. c n., z. op PIC . — (fig.
qui répète les paroles, eene echo, die de woorden
een
et
fam.) Faire qn. r-, r- et capot, iemand pal of
Un
journal
a
répété
cette
calomnie,
herhaalt.
dagblad heeft dien laster herhaald, opgenomen. — vast zetten, geheel. uit het veld slaan, den mond
Cette montre répète les heures, dat horlogie slaat stoppen of snoeren.
Repiqiiage, m. Het uithalen van beschadigde
de uren, repeteert. — [Mara R- les signaux, de
seinen repetéren of herhalen. — Overpraten, Over- straatsteenen, om ze door goede te vervangen, ver
een' straatweg of straat.-bétering,op/sav
(rapporter):
Prenez
garde
h
cet
homme,
vertellen
il est sujet a r- ce qu'on lui dit, of absol. II est — [Agric.] Verplaatsing f. eener zaadplant. — Rebeprikken; weder
nieuw
prikken,
sujet a r-, wacht u voor dien man, hij is een bab- piquer, V. a. Op
belaar, hij kan niet zwijgen. — (fig.) Ces ome- stikken of doornaaijen. — [Agric.] Zaadgewassen
ments sant répétés dans plusieurs appartements, verzetten, verplanten. — [Tech.] Eon' straatweg
deze versiersels zijn in verscheidene vertrekken verbéteren. — Het gebroken mout oppervlakkig omherhaald, weder aangebragt. Cette porte n'ouvre roeren, gelijk maken en andermaal water geven.
Repis, m. [Agric.] Tweede ploegsnede f.
pas, elle ne Bert qu'h r- l'autre, deze deur gaat
Répit, m. Uitstel n.. tjdvergunning, verlenniet open, zij dient enkel tot een tegenstuk voor de
andere, is alleen daar, om twee deuren tegenover ging f. van tijd, latere termijn in., resp i^ t n.:
elkander te hebben. — Weerkaatsen, weerspiegelen: Donner du r- la on débiteur, eengin schuldenaar uit
geven. Lettre de r-, of enkel R-, uitstel--stel
L'eau du ruisseau répétait son image, het water
der beek weerkaatste haar gelaat. Ces deux miroirs of gratie-brief, koninklijke beschermingsbrief m.,
placés en regard répètent les objets aa l'infini, die den schuldeischer verpligtte, zijnen schuldenaar
(lie beide tegenover elkander geplaatste driegels respijt te geven. -- (Loc. prov.) Obtenir des letvermenigvuldigen de voorwerpen tot in 't oneindige, tres de r-, van eene zware ziekte opkomen. —
— Zelfoefening houden, voor zich zelven beproeven [Anc . mar.] z. v. a. RECHANc-E.
Replacement, m. Het terugbrengen op zijne
wat neen vervolgens in 't openbaar zal doen, herhalen, repetéren: R- sa lecon, son róle, zijne les, plaats. — Replacer, v. a. Weder op zijne plaats
zijre rol herhalen. zich zelven zijne les, zijne rol brengen of zetten. — Weder eerie plaats of bedieoverhoeren. Il répète son sermon, hij overhoort ning bezorgen. — SE REPLACER, V. pr. Weder op
zich zijne preek. — Naoefening houden: R- des de vorige plaats gebragt worden. — Zich weder
écoliers, met scholieren het in de school geleerde of plaatsen, weder zijne plaats innemen. — Eene nieuwe
gehoorde herhalen. (absol.) Sa profession est de r-, plaats of betrekking vinden.
Replaider, V. a. Op nieuw pleiten of bepleiten.
zijn beroep is herhalingslessen te geven. — [Jur.]
Replain, m. Geëffende en bebouwde bergvlakte f.
Terugvorderen, terugeischen: R- un cheval, on
Replanchéler, v. a. [Constr.] Weder beprisonnier, een paard, eengin gevangene terugeischen.
een' nieuwen houten vloer of zolder leggen.
vloeren,
On lui a pril son been, il le répète (reclame);
Replanir, v. a. [Tech.] Opschaven, met de
men heeft hem zijn goed ontnomen, hi eischt het
terug. — R- des temoins, getuigen weder verh,00- fijne schaaf afwerken. — Replanissement, m.
ren, voor de tweede keer hooren. — SE REPETER, Opwerking, gladschaving f.
Replant, m. [Agric.] Nieuw, jong plantsoen n.
V. pr. Herhaald worden: Une sottise ne doit jamais se r-, eene dwaasheid moet nooit herhaald — Replantation, f. Herhaalde planting, ver
Replanter, v. a. Andermaal plan--plantigf.
worden. — Le tnême mot se répète trois fois dans
on rondeau, hetzelfde woord wordt driemaal in ten, verplaatsen. — Replanteur, m. Verplanter.
Replàtrage, m. tiet herhaald bepleisteren,
een rondeel herhaald. — Cela se répète tous les
jours, dat gebeurt alle dagen. — Zich zelven her- Overpleistering,, oppleistering f., plakwerk n. —
halen, hetzelfde weder doen, dikwijls hetzelfde (fig. et fam.) kwalijk gekozen middel n. om eene
zeggen: Un vieillard est sujet (t se r-, een oud fout, eene verkeerdheid te herstellen, doekje n. voor
't bloeden, uitvlugt f., dekmantel m.: Cette expliman heeft het zwak van dikwijls hetzelfde te zeg
te vertellen.. Un poête qui se répète, een dich--gen, cation nest qu'un r-. — Verzoening f. van weinig
ter, die dikwijls dezelfde beelden, wendingen, enz. duur, niet oiiregte verzoening f. — Replàtrer,
gebruikt. — Les objets se répètent ia I'infini dans V. a. Op nieuw bepleisteren of begipsen, ozverpleis-
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teren. — Blankétten. --- (lig. et fain.) Bewimpelen. hij m, voerde hij mij te gemoet... — Tegenspreken,

bemantelen, vergoelijken: I1 cherche a r- ce qu'il
a dit, ce qu'il a fait. — Replâtrear, m. Overpleisteraar m. -- REPLaTREUR, m. -EUSE, f. (fig.
et fam.) Verontschuldiger in., verontschuldi-gster f.,
hij of zij, die altijd eene verschooning of verontschuldiging weet te vinden, die steeds het kwade
wil vergoeljken..
Replet, -ète, adj. (van menschen, niet van
dieren, gebdzigd) Zwaarljvig, te dik en vet: Elle
est trop r-ete, zij is te zwaarljvig.
Réplétif, -ive, adj. [Chir.] Opvullend, tot
opvulling dienstig: Injection r-ive, opvullende inspuiting f. — ne' plétion, f. [Méd.] Volbloedigheid, volsappigheid; zwaarlijvigheid; -der maag, r e p l é t i e f.
Repleuirer, V. a. et n. Nogmaals beweenen;
op nieuw weenen.
Repleuvoir, v. imp. Weder renenen.
Repli, M. Dubbele of omgeslagen vouw; vouw,
plooi t.: Elie cacha la lettre dans le r- de sa robe,
zij verborg den brief in de vouw van haar kleed.
— Kronkeling f.. kronkel m., bogt f.: Un serpent
qui se traine en longs r-s, eene slang, die met
lange kronkels voortkruipt. — Les r-s d'un drapeau
que le vent fait dotter, de golvingen van een vaandel, dat de wind doet wapperen. Cheveux d'ébène
en longs r-s, gitzwarte haren in lange krullen of
golvingen. — Les r-s d'un rentier, d'un fleuve,
de bogten van een voetpad, van eene rivier. — Les
r-s de la tranchée, de wendingen, zigzags der
loopgraaf. — ( fig.) Het binnenste, verborgenste,
geheimste des harten of der ziel, schuilhoek in.,
diepte, verborgenheid f.: Les plis et les r-s du
coeur, z. PL!; z. ook LIRE.- Replicatif, -ive,
adj. [Bot.] In zich zelven zamengevouwen of omgebogen. — Replie', e, adj. (en part. passé van
replier). Etol e r-e, weder zamengevouwen stof f.
— Ailes r-es, dubbel gevouwen vleugels m, pl. (van
insecten).— Replietnent,m. Hetwederopvouwen;
het gevouwen zin.
Replier, V. a. Weder vouwen of opvouwen,
weder in de vorige plooijen leggen; omvouwen,
ombuigen. R- one etoffe, eene stof weder zamenvouwen. Repliez votre serviette, vouw uw servet
weder op. — On replie le bout des manches,
men vouwt, slaat het einde der mouwen om. —
Voyez comme ce bateleur plie et replie son corps,
zie, hoe die kunstenmaker zijn ligchaam vouwt en
kronkelt. — [Mil.] R- on poste, un corps, eersen
post, een korps doen deinzen, terugwijken. —
an pont militaire, eerie ponton-brug afbreken. —
SE REPLIER, V. pr. Weder zamen- of opgevouwen
worden. — Zich kronkelen, bogten maken: Le serpent se replie, de slang kronkelt zich. Ce fleuve se
replie en togs sens, die rivier maakt bogten in alle
rigtingen. — [11il.] In orde teruggaan, met gesloten geléderen terugtrekken. Se r- sur un poste,
zich op Benen post terugtrekken. --- [Man.] So rsur soi-mème, zich plotseling omkeeren of omdraaijen. — (fig.) II sait se r- en cent facons, hij
weet zich in honderden bogten te wringen,° hij heelt
honderd uitwegen of middelen te baat. — Il s'est
replié sur un autre moyen, hij heeft zijne toevlugt
tot een ander middel genomen. — Se r- sur soimeme, in zich zelven keeren, over zich zelven nadenken.
Répliquue, f. Weder- of tegenantwoord n.
Voici ma lettre, sa réponse et ma r-, hier is
mijn brief, zijn antwoord en mijn wederantwoord. — [Jur.] Wederantwoord, van den eischer
op de verdediging (exceptie) des gedaagden, r e p li e k f. — Antwoord n., beantwoording van
't gezegde of geschrevene, tegenspraak f. Cet écrit
ne demeurera pas sans r-, dit geschrift zal niet
onbeantwoord blijven. C'est sans r-, dit is zonder
tegenspraak. Obéir sans r-, zonder tegenspraak,
stilzwijgend gehoorzamen. Cette raison est sans r-,
tegen die reden laat zich niets inbrengen. — [Mus.]
Herhaling f. der octaven; — herhaling der melodie
van eene part# door eerieandere parljj. -- [Théht.]
Laatste woord n. van een tooneelspeler eer zijn medespreker invalt. — Répiiquer, v. a. Een weder
geven, hervatten, hernemen; antwoorden,-antrvod
r e p l i c r e n: Je répliquai que je ne le ferais
jamais, ik hernam, gaf tot wederantwoord, dat
ik het nooit zou doen. Sur ce que je lui dis, ii me
répliqua..., op hetgeen ik hem zeide, antwoordde

e

tegenstribbelen (in plaats van zwijgend te
gehoorzamen). Il a toujours qe. b , h' heeft
altijd wat in te brengen, hij stribbelt ltijd legen.
— (absol.) Ne répliquez pas, spreek niet tegen. —
Mon avocat doit r-, min advokaat moet zijne
repliek, zijn tegenantwoord voordragen.
Replisser, v. a. Weder plooijen, op nieuw in
de plooien leggen.
Replonger, v. a. Op nieuw indompelen, weder
onderdompelen: R- une étoffe dans ia cuve. -- (fig.)
La guerre nous replongea dans de nouveaux mal
de oorlog dompelde, stortte ons in nieuwe-heurs,
ongelukken. -- REPLONGER, V. n. Weder onder
weder in de diepte zinken: La sonde plonge-duiken,
et replonge, het peillood zinkt bij herhaling in de
diepte. — SE REPLONGEPI, V. pr. Weder onderduiken. — (fig.) I1 s'est replongé dans ]a débauche,
hij is weder tot losbandigheid vervallen; is weder
losbandig geworden.
Repolir, v. a. Op nieuw polijsten, óverpoljsten. — ( fig.) Bij herhaling beschaven, verbéteren,
verédelen. Polisset votre ouvrage et le repolissez,
le{; bij herhaling de beschavende hand aan uw werk.
— Itepolissage, m. Het overpoli/sten.
Repolon, in. [Man.] Volte in i tempoos,
halve volte f.
Reponmper, V. et n. Op nieuw pompen.
Reponchonner, v. a. [Tech.] Spijzen (de
verfkuip) , de verbruikte verfstoffen door nieuwe
vervangen.
der, verdediger van
Répondlant, m. Antwoor,
theses of stellingen, van een geleerd strijdschrift
aan hoogescholen, r el) o n d é n t m. -- Beantwoorder van den priester bij 't lezen der mis, misdienaar m. — [Jur.] Borg, borgblijver m.
Répondre, V. a. Antwoorden, ten antwoord
geven, beantwoorden: Ne savoir que r-, niet weten
wat te antwoorden, wat men antwoorden zal. I1
ne. répondit que deux mots. hij gaf slechts twee
woorden ten antwoord. — II- une question, une
requête, eene vraag, een verzoekschrift beantwoorden. •— R- la 'messe (of à ]a messe), den priester
bij de mis antwoorden. — (fain.) R- des injures,
des impertinences, beleedigingen, grofheden beantwoorden. — RI PONDRE, v. n. Antwoorden: Je
ne puffs vous r- là dessus, ik kan u daarop
niet antwoorden. I1 ne ma pas encore répondu
aa cette question, a cette lettre, hij heeft mij nog
niet op deze vraag, op dezen brief geantwoord.
R- a toutes les objections, op alle tegenwerpingen
antwoorden. — R- an salut de qn., iemands groet
beantwoorden, hem wedergroeten. — (absol.) Que
ne répondez-vous, quand on vous appelle? waarom geeft gij geen antwoord, wanneer men u roept ?
-- Ce recipiendaire a très-biera répondu, deze
kandidaat heeft zeer wel geantwoord, heeft zijne
stelling zeer wel verdedigd. — I_,'écho répondit à
ses Cris, de echo antwoordde op zf ne kreten. —

r

a.

z. ook PERTINEM MENT, vERBALEMENT. — (Loc.

prow. et pop.) II ressemble au prêtre Martin,
il chante et il répond, hij slacht priester Maarten,
hij zingt en antwoordt, hij beantwoordt zelf de
vragen, die hi voorlegt. — z. ook ABBE, AD REM,
NORMAND. — [Man.] Ce olieval répond parfaitement aux éperons, aux aides, dat paard gehoor
volkomen aan de sporen, de hulpen: luistert-zamt
zeer goed naar zijn' ruiter. — [Mar.] R- h un
signal, een sein beantwoorden, terugseinen. — Antwoorden, tegenspreken, tegenwerpingen maken,
tegenstribbelen, wat in te brengen hebben. Faites
ce qu'on vous dit, et ne répondez point, doe wat
men u zegt en maak geene tegenwerpingen. Vous
répondez, je crois, ik geloof, raat gij tegenspreekt,
wat in te brenjen hebt. Uitkomen (op), zich
uitstrekken (tot): I1 y a un chemin saus terne,
qui répond au canal, daar is een weg onder den
grond, die zich tot aan de gracht uitstrekt. Ces
fenêtres répondent sur la rue, deze vensters komen op de straat uit. — La sonnette répond
dans toutes les chambres. de schel laat zich in al
de kamers hooren. — Il s'est biesse au coude, et
la douleur lui répond au petit doigt, hij heeft zich
aan den elleboog gekwetst, en hij voelt de pijn We
weerpijn) in zijn' pink. — Beantwoorden, overeen komen,overeenkomst of overeenstemming hebben;
voldoen (aan de opgevatte hoop of verwachting).
wederkeerig van zijnen kant doen, wat men moet.

16 'I2

REPONDRE

--

Cette expression répond bien ai mon idée, deze
uitdrukking komt goed met mijn begrip, overeen.
L'aile droite du palais ne répond pas a l autre
alle, de reygter vleugel van het paleis beantwoordt
niet aan, komt niet overeen, strookt niet met den
linker vleugel. Je me suis donné beaucoup de
peines pour son education, et it y a répondu, ik
heb mij veel moeite voor zijne opvoeding gegeven,
en hij heeft daaraan ook beantwoord. La succesion ne répond pas h natie attente, de erfenis
beantwoordt, voldoet niet aan onze verwachting.
I1 na pas répondu aux espérances qu'on avail
concues de lui, hi heeft niet beantwoord aan de
hool), die men van hem had gevoed, opgevat. Tout.
gaat na
ar onze wenaits, alles
répond b nos
souh
schen. — R- a 1'amitié, ir 'amour de qn., iemands
vriendschap, liefde beantwoorden, met wederkeerige
vriendschalp,liefcte vergelden. _. Borg bljjven.goed
spreken instaan, zich verantwoordelijk stellen: R- de
qn., de qc., voor iemand, voor iets instaan, borg blijven. Il a répondu de lui, hij is voor hem borg gebleven.
Prètez-lui cette somma, j e répondrai de (pour) lui,
leen hem deze som, ik wil voor hem borg blijven. —
(Loc. Vrov.) (dui répond page, z. PAYER. — (lam.)
Je vous en reponds, Je ten réponds, daar blijf ik
it borg voor, dit verzeker ik u ; (iron.) ei, ei, is
'í mogelijk.! (wanneer men niet gelooft wat er gezegd wordt). — Econ. rur.] Cette graine répond,
dat zaad (van z(dewormen) begint levend te worden.
— SE REPONDRE, V. pr. Zich zelven antwoorden.
— Elkander antwoorden: Des choeurs qui se répondent, koren, die elkander antwoorden, die
beurtelings zingen. — (fig.) Nos coeurs se répondent, onze harten verstaan elkander, stemmen
overeen. — Tegenover elkander zijn, in verband
staan: Les portes de eet appartement se répondent.
Repondre, V. a. Op nieuw leggen, andermaal
leggen (eijeren) .
Réponda, e, adj. (en part. passé van répondre): Lettres r-es, beantwoorde brieven m. pt. —
Amour r-, beantwoorde liefde f.
Répons, m. [Liturg.] Kerkelijke beurtzang m.
of beurtspraak f., antwoordend kerkgezang tusschen den, geestelike en het koor of de gemeente,
responsorium n. — [Impr.] Teeken, dat de
responsoria aanduidt.
Re'ponse, f. Antwoord n. Honorez-moi dune
r-, vereer mij met een antwoord. C'est une Botte
r-, dat is een gek antwoord. — Rendre r- de (sur)
qc., op iets antwoord geven; reden en bescheid op
iets geven. — (Loc. prov.) Telle demande, telle r-,
zoo als de vraag is, zoo is ook 't antwoord. —
(

z. ook DEMAVDE, NORMAND, QUI-VA-LA ? — Le si-

lence vaut une r-, zwijgen is ook een antwoord,
geldt ook voor antwoord. — Antwoord, antwoordschrijven n., brief m. ter beantwoording: Voici sa
lettre et ma r-, hier is zijn briefen mijn antwoord.
— [Jur.] Antwoord, geregteljjk antwoordschrjven n.,
regtsuitspraak f ; goedvinden n. of meeping f. eener
regtsgeleerde faculteit op hoogescholen, re s p o n s u m n. — [Mus.] Antwoord, het invallen door
Bene andere partij (in eerre fuge en contre- fur e).
Vederlegging f. (réfutation) : On eerra bientót sa
r- à ce qu'on a écrit contre lui, men zal weldra
zijne wederlegging zien op hetgeen men tegen hem
heeft geschreven.
Reponte, f. Herhaalde eijerlegging f.
Repopulariser, v. a. Weder populair maken.

(vgl. POPULARISER.)

Report, in. [Corn.] Het transportéren, Overdragen of Overbrengen (van eene som), de overgedragene soils zelve, transport n. R- de l'autre
part, transport van de andere zede. Faire un r-,
transportéren. (grondcijns.
Reportage, m. [Cout.] Halve tiende f., als
Reporter, V. a. Terug-, wederbrengen, terugdragen: Ce chapeau ne me va pas bien, it faut
le r-, die hoed past mid niet, gij moet hem terug
--- R- la guerre dans un pays, den oorlog-breng.
weder in een land brengen, qaan voeren. — Ver
overbrengen: R- une note h la fin du-platsen,
volume, eerre noot naar 't einde van het boekdeel
verplaatsen. — Overdragen, een totaal van de Bene
zijde naar de andere overbrengen, t r a n s p or t
renn : R- on total au Naut de la page suivante.
.

— Somtijds ook in den zin van RAPPORTER, REDIRE,

Oververtellen. — SE REPORTER, V. pr. Teruggebragt
worden. — (fig.) Zich in gedachte verplaatsen:

REPOSER.

Se r- au temps des croisades, any jours de son
enfance, zich in den tijd der kruistogten, in de
dagen zijner kindschheid verplaatsen. —' Het part.
passé is ook adj.: Livre reporté à son proprietaire,
aan zijnen eigenaar teruggebragt boek n.
Repos, m. Rust f., stilstand m. van beweging,
staking f. van arbeid: Le trop grand r- nuit a la
santé, te veel rust schaadt de gezondheid. Prendre
du r-, rusten, rust nemen. Jour de r-, rustdag m.
— [Agric., Hort.] La terre a besoin de r-, de
aarde heeft rust noodig. — [Mil.] R- ! En place
r-! rust! op de plaats rust! — Ce fusil partit an
r-, dat geweer ging af, terwijl 't in de rust stond
(terwijl de haan gespannen was). -- Rust, gerust
onbezorgdheid; vrede, kalente I. Le r- de la-heid,
conscience, de gewetensrust. De ce cOté-lá je suis
en r-, van dien kant ben ik zonder bezorgdheid. —
Soyez en r- sur mes affaires, bekommer u over,
bemoei u met mijne zaken niet. — Laissez-moi done
en r-, laat mij toch met vrede, stoor of hinder mij
niet. — (fig.) Dormir en r- sur une affaire, niet
ongerust over eene zaak zijn. — Troubler le rpublic, de openbare rust, orde storen. Les peuples
vont gouter un profond r-, cle volkeren zullen wel
een' diepen vrede smaken. — Rust f., slaap m.:-dra
Troubler le r- de qn., iemands rust, slaap verstoren. Avoir perdu le r-, niet meer kunnen slapen.
— Lit de r-, rustbed n. — (fig.) Troubler le ides morts, de rust der dooden storen, hun graf
schenden of ontwijden; hunne nagedachtenis onteeren. — Le r- ét.ernel, de eeuwige rust: de staat
der gelukzali^ien na dit leven. -- Champ du r-, begraafplaats f , kerkhof D. [Arch.] Trapportaal n. tusschen twee verdiepingen, z. v. a. PALIER; — in 't algemeen; rustplaats f. On a distri
dans ce jardin différents r-, men heeft hier en-bué
daar in dien tuin rust- of zitplaatsen aangebragt.
— R- dan § no puits de mine, rustplaats in een
mijnput of schacht. — [Gram. ] Rust f., rustpunt n.,
plaats, waar de stem bij 't lezen of de voordragt
min of meer rusten moet: Sa lecture serait plus
Poes.)
intelligible, s'il observait mieux les r
z. V. a. CESURE — (Mus.] Rustpunt n. — [Peint.]
Rustpunt, rustplaats voor het oog des beschouwers.
— Figure de of en r-, figuur in rust, rustende
.

-. — [

figuur f. — [HUrl.], z. v. a. ÉCHAPPEMENT.

Repose', e, adj. (en part. passé van reposer):
Cheval frais et r-, versch en uitgerust paard. —
De lean r-e, bezonken water n. Du vin r-, belegen., helder geworden wijn in. De la bière r-e, belegen, bezonken bier n. -- Un teint r-, eene f? issche, verkwikte gelaatskleur f. — a TETE REPOSE'E,
loc. adv. Met bedaardheid, met bezadigdheid, met
bedachtzaamheid, met kalmte, rijpelijk, met bedaard
overleg, rustig: Examiner une chose a tête r-e,
eerre zaak bedaard en rijpelijk onderzoeken.
Reposée, f. [Chas.] Bust, rustplaats f., leger n.
van 't wild.
Reposer, V. a. Ter rust leggen, doen rusten
of uitrusten, nederleggen: R- sa tête sur un oreilIer, zijn hoofd op een kussen nederleggen. R- sa
jambe sur one chaise, zijn been op eenen stoel
laten rusten. -- (fig.) Ii na pas ou r- sa tête, hg
weet niet, waar hij zijn hoofd zal nederleggen: hij
is van dak, van bestaanmiddelen ontbloot. — (fig.)
Rust verschaffen; doen bedaren, tot kalmte of rust
brengen. R- la tête, 1'esprit, 1'bme, het hoofd, den
geest, de ziel rust verschaffen. Cette espérance repose I'ame, deze hoop geeft rust, kalmte aan 't
gemoed, aan de ziel. -- R- sa vue sur un objet,
zin oog met welgevallen op iets vestigen of laten
rusten. Cela repose la vue, les yeux, daar rust
het gezigt, het oog bij uit. -- I.e sommeil repose
le corps, le teint, de slaap verfrischt, versterkt het
ligchaam, vcrfrischt, verkwikt de gelaatskleur. —
REPOSER, V. n. Rusten, slapen, uitrusten: I1 n'a
pas repose de toute la nuit, hij heeft den geheelen
nacht niet gerust, niet geslapen. I1 ne dort pas, it
repose, hij slaapt niet, hij ligt maar stil, hij rust
slechts. -- Laissez r- ses chevaux, une terre, z.
beneden onder SE REPOSER . — (fig.) Laisser r- un
ouvrage, een werk laten rusten, zich eerren tijd
lang er niet mede bezig houden. — Rusten, ergens
g eplaatst, ne 'ergelegd of nedergezet zijn, ergens
liggen of staan (in dezen zin zelden dan van de
overblijfsels der' dooden. van de relikien der heiligen,
vas?. 't hoogwaardige of de gewijde hostie gebézigd):
C'est ici qu'il repose, que son corps repose, hier
,

REPOSOIR
rust, slaapt hij, hier rust zijne asch, zijn ,gebeente,
hier ligt hi begraven. (Op ,grafschriften) Iet repose..., Ci-dessous repose..., hier, hier onder, onder
dezen steen ligt begraven.... — Iei dessous git et

repose Qui ne fit jamais autre chose. — Les reliques de ce saint reposent dans cette chapelle, in

deze kapel worden de relikien van dien heilige be-

waard. Le Saint-Sacrament repose dans le tabernacle, in het sakramentshuisje 'wordt de gewijde
hostie bewaard, in den tabernakel staat de monstrans met het hoogwaardige. — Rasten, dragen,
steunen, gevestigd of gegrondvest zijn: La base de
cet édifice repose sur des pilotis, de grondslag van
dit gebouw rust, draagt, steunt op paalwerk. —
(fig.) Ce raisonnement ne repose sur reen, die redenéring is zonder gromt, steunt op niets, houdt
geen steek, is uit de lucht gegrepen. — Rusten, bezinken (van vloeistoffen): Cette eau est trouble, ii
faut qu'elle repose quelque temps, dat water is
troebel, het moet eene poos bezinken. — ( fig.) Bederen: Laisser r- ses esprits, zijn gemoed (geest,
ziel) tot bedaren, tot kalmte laten komen, weder
bedaard, rustig laten worden. — SE REPOSER, V. pr.
Rusten, den arbeid, de beweging staken, uitrusten:
Se r- après Ie travail, apres Ia promenade, na
den arbeid, na de wandeling rusten. Reposez-vous,
vous devez être las, rust wat uit, gij moet wet
moede wezen. — (fig.) Se reposer (of als v. n. R-)
sur ses lauriers, op zijne lauweren rusten: na behaalde voordeelen, verwonnen roem, enz. zich werkeloos, rustig houden. — (met ellips van 't voor
na faire en laisser): Laisser r- ses che--namw.
vaux, zijne paarden laten uitrusten. Laisser rune terre, eenen akker laten rusten, een jaar braak
laten liggen. — (iron.) Laisser r- ses succès, zijn
fortuin niet doorzetten, door zijn' voorspoed zorgeloos, onachtzaam worden. — Zich nederzetten, gaan
zitten om te rusten: Il s'approcha de moi et vint
se r- sur le bane oh j'dtais ascis. — L'oiseau se
repose sur l'arbre, de vogel strijkt op den boom
neder, zet zich op den boom. — Bezinken (van
vochten); (fig.) bedaren (van hartstorten'), z. boven
onder REPOSER, v. n. — ( fig.) Zich verlaten, ver
berusten: Se r- sur qn., sur qc., zich op-trouwen,
iemand, op iets verlaten. Si ma bourse est vide,
sur vous, wanneer mijne beurs ledig
me
repose
je
is, verlaat ik m ij op u. Je me repose sur votre
parole, ik verlaat mij, berust, vertrouw op uw woord.
REPOSER, v. a. Weder zetten, op nieuw plaatsen, enz. (z. POSER, v. a.): Il reposa son verre sur
la table, hij zettede zijn glas weir op tafel. — SE
REPOSER, V. a. Zich andermaal nederzetten.
Reposoir, m. [Cath.] Rustaltaar n. (in eene
straat enz. oaugebragt, waarop men liet heilig sa
bij zekere processten laat rusten. — (Loc.-crament
fam ) Pare comme un r-, zeer netjes opgeschikt.
— Weleer ook: rustplaats, zitplaats f.; — graf n.
Waschtrog m. (voor
— [Tech.], z. DIABLOTIN.
de lompen, bij papiermakers).
Reposséder, v. a. Andermaal bezitten.
Repotencé, e, adj. [Bias.] , z. POTENCE.
Repoudrer, v. a. Op nieuw bepoederen, vverpoeijeren.
Repotigner, V. a. [Agric.] Den wijngaard
andermaal van zijne onnutte knoppen ontdoen.
Repouis, m. [Constr.] Steen- of gruismortel m.
Répouser, v. a. Hertrouwen, ten tweeden male
—

trouwen.

S Repoussable, adj. Terugdrij(baar, verwerpelijk. — Reponssant, e, wij. Terugstootend,
stuitend, afkeerwekkend, walgelijk: Des manières
r-es, terugstootende manieren f. pl. Laideur r-e,
afkeerwekkende leelijkheid f.
Repoussé, e,
adj.: Balie r-, teruggeworpen, teruggeslagen balm.
— Armée r-e, teruggeslagen, teruggedreven leger n.
— Injure r-e, betaald gezette beleediging f. — Demande r-e, afgewezen, geweigerde vraag f. — (Loc.
prov.) II a été r- is la barricade, hij heeft bot gevangen: wat hij vroeg is hem rondweg afgeslagen.
— Feuilles r-es, weder uitgesproten bladeren n. pl.
— Repoussement, ni. [11il.] Het terugstooten,
stootgin van een geweer bij 't losbranden.
Repousser, V. a. Terugslaan, terugwerpen,
terugstooten, terugdrijven, afslaan: R- la balie,
den bal terugslaan of - werpen. — R- qn. qui veut
entrer, iemand, die binnen wil komen, terugstooten. — R- une attaque, un assaut, eenen aanval,
eenen storm afslaa). R- I'ennemi, den viand te--

-
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rugdrijven, afslaan. z. ook FORCE. -- (fig.) R- une
injure, eene beleediging betaald zetten, beantwoorden. R- la calomnie. den laster van zich, afweren, den laster fier weerleggen. R- la raillerie, de
spotternij betaald zetten, den spotter tot zwijgen
brengen. — R- une tentation, eene verzoeking wederstaan. — Afwijzen, verwerpen: R- une demande, une proposition, un projet de lol, eene vraag;
een voorstel, een wetsontwerp verwerpen. — [Bot.]
Weder uitschieten: Ces plantes out repoussé de
nouvelles feuilles, deze planten hebben nieuwe bladeren geschoten. — [Inipr.] Uit de hand bijdruk ken (een teeken, eerie letter, die in 't afgetrokken
blad ontbreekt).
[l ech.] R- des chevilles, bouten in- of doordrevelen. — REPOUSSER, v. n.: Ce
ressort repousse trop, ne repousse pas assez, die
veer is te sterk, te slap. — Ce fusil repousse, dat
geweer stoot (stoot terug bij 't afschieten) . — ( fig.)
I1 a one figure que repousse, des manieres qui
repoussent, hij heeft een afkeerwekkend gelaat,
terugstootende manieren. -- Op nieuw uitgroeijen,
weder witspruiten, weder aitloopen: Ses cheveux
commencent à r-, zijn haar begint weder uit te
groeijen. Les arbres repoussent an printemps, de
boomen loopen in de lente weder uit. — SE REPOUSSER, v. pr. Teruggedreven worden. — Elkander op nieuw stootera of voorldrijven. -- Elkander
terugstooten.
Repousseter, v. a. Op nieuw af- of uitstof(en, weder uitborstelen.
Repoussoir, m. [Tech.] Drevel, drijver in.,
drijfijzer n.; stempel; doorslag m.; — ,goudsinidsdrijfbeiteltje n.. beeldhouwers - beitel m. voor 't aan
lijstwerk. — [Chir.] Worteltrekker-brengva
of - steker (om dei wortels der tanden uit ie halen);
-- baleinen doorsteker (om voorwerpen, die zich in
den slokdarm hebben vastgezet, te verw ijderen). —
[Peint.] Donkere voorgrond in. (om de andere voor
te meer te doen wijken of op een' af--werpnds
stand te doen voorkomen).
Repoust`ige, m. [Tech.] diet schommelen,
schudden van 't gedroogde buskruid, om er de klonten uit te verdrijven. — Repouster, v. a. Buskruid schommelen, breken. (storten
Reprécipiter, V. a. Andermaal naar beneden
Repréhensible, adj. Laakbaar, berispelijk,
bestraJfelijk: Homme r-, berispelijk man. Conduite
r-, laakbaar gedra g n. — Reprélhensif, ive, adj.
Berispend, bestraffend. — Re,préhenslon, f. Berisping, doorhaling f., verwijt n., bestraffing f.:
Cette action est dibne de r-, deze daad is berispens-,
bostra ffenswaard .
Reprendre, v. a. Terugnemen, hernemen, weder aan -, opvatten of -grepen, weder opnemen, enz.
R- ce qu'on avait donné, vendu, terugnemen wat
men gegeven, verkocht had. R- les armes , de wapens weder opvatten. R- une vitte, eene stad hernemen. R- on vaisseau, een schip hernemen, den
vijand weder ontnemen. R- on prisonnier, on oiseau,
eenen gevangene weder vatten, eenen vogel weder
vangen. R- un ancien domestique. een' ouden bediende terugnemen. R- sa place, zijne plaats weder
nemen of innemen. R- ses habits d'hiver, zijne
winterkleederen weder aantrekken. La colline a
repris sa robe de verdure, de heuvel heeft zijn groen
gewaad weder aangetrokken. R- la conduite des
affaires, les rênes du gouvernement, het beleid der
zaken, de teugels van 't bewind weder opvatten.
— R- un chemin, eenen weg weder inslaan, den
vorigen weg weder kiezen. -- R- le large, weder
in zee steken. — ( fig.) R- le dessus, weder de
overhand, het overwigt krijgen, er weder bovenop
komen, weder herstellen. — ( fam.) On ne my reprendra plus, 't zal mij niet weir gebeuren, ik zat
my voortaan daarvoor wachten. Que je ne vous y
reprenne plus ! Que je volts y reprenne ! (als bedreiging), laat dat niet weir gebeuren! pas op als
dat weir plaats heeft. — Hervatten, het a fgebrokene of geslaakte weder voortzetten, weder opvatten: R- un travail, one correspondance, son train
de vie accoutumé, eenen arbeid, eerie briefwisse
zijne gewone levenswijs hervatten. R- son dis--ling,
cours, le til de son discours, zone rede hervatten,
den draad van zijne rede weder opvatten. z. HAUT
(adv.) . — [ Constr.] R- un mur, eenen muur onder
handen nemen, nazien, herstellen. R- sous-oeuvre
en sous-oeuvre of par-dessous oeuvre un bátiment,
un mur, Z. OEUVRE (op 't einde). (fig.) It- sous--

,
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oeuvre un projet, une entreprise, een plan, eens
onderneming met zekere wijzigingen of veranderingen weder opvatten. -- [Gout.] R- on bas de
soie, une toile, een' zaden kous, een doek stoppen.
R- les mailles, de (gevallen of gebroken) mazen of
steken weder opnemen of opvatten. — [Jur.] Rune instance, eene (gestaakte) reqtsvordering weder hervatten. — [ Man.] R- un cheval, een paard
op nieuw doen aanspringen, in gang brengen. —
[Mar.] R- les étais, les haubans, want en staggen
aanzetten, inbinden. R- une manoeuvre, eersen looper opkorten, aanhalen. stj fzetten. R- la tournevire, de kabelaring schrikken, aan 't spil vervaren.
R- main sur main, hand over hand halen of aan
une tragédie, een treurspel-zetn.—[Théá]R
weder opvoeren, ten tooneele brengen. — Hernemen,
terugkrijgen, terugbekomen: R- courage, weder
moed krijgen of vatten. R- ses forces, zijne krachten terugkrijgen. R- ses esprits, weder tot bezinning komen. Il a repris l'usage de ses sens, la parole, hij heeft het gebruik zijner zinnen, de spraak
teruggekregen. R- son haleine, Z. HALEINE. (fig.)
R- lialeine, wat rusten, om met nieuwe kracht te
werken, te loopen, te spreken, enz. — La goutte,
Ia fièvre 1'a repris, hi heeft op nieuw de jicht, de
koorts gekregen. . Berispen, laken, doorhalen,
bestraffen; — afkeuren, aanmerkingen waken. On
a beau le r- de ses fautes, it y retombe toujours,

vergeefs berispt, bestraft men hem over zijne fouten, hij vervalt er telkens weder in. — II n'y a
riep a r- dans sa conduite, er is niets in zijn gedrag te laken, af te keuren. Vous trouvez it r- h
tout ce que les autres font, gij hebt aanmerkingen
(rij hebt wat te zeggen, te bedillen, te vitten) op
ales, wt anders'i doen. due peut on r- en mol?
wat kan men in mij afkeuren, veroordeelen? (absol.)
11 est aisé de r-, et malaisé de faire mieux, bedillen valt ligt, beter doen zwaar. — (absot.) Hernemen-, hervatten, antwoorden: I1 est vrai, repritil, 't is waar, hernam hij. Si la chose est ainsi,
nous reprimes (of reprimes- nous), it faut..., als
de zaak zoo staat, hernamen wij, dan moet.... —
REPaENDaE, v. n. Weder wortel schieten, weder
vatten: Ce pommier a bien repris, die (verplante)
appelboom heeft weder goed wortel gevat. La greffe
a r-, de griffel of ent heeft weder gevat. — Hervatten, op nieuw beginnen: Le froid, La chaleur
a repris, de koude, de warmte is hervat, teruggekeerd. — Cette mode a repris, die mode is weir
in zwang gekomen. — Leur amitié a repris, hunne
vriendschap is vernieuwd, weder aangeknoopt. —
La rivière a repris, de rivier is op nieuw toegevroren. — La goutte, La fièvre lui a (1'a) repris,
z. boven. — Weder digt- of toegaan, zich weder
sluiten: La plaie commence it (se) r-, de wond
gaat weder digt. Les chairs (se) reprennent, het
vleesch groeit weder aan, heelt weder. — Ce inalade reprend, a bien repris, die zieke sterkt aan,
is goed op zijn verhaal gekomene,. — Cette pièce de
théat.re a repris, dat tooneelstuk heeft (na gevallen te zijn) weder bival gevonden. — [ Man.] Vo
uw paard verwisselt goed-trechvalpndbi,
van been, springt goed met het andere been aan.
v.
pr.
Zich andermaal laten
-- SE REPRENDRE,
vangen: Sc r- au piege, weder in den strik loopen.
— Zich hervatten, zich herstellen., het gezegde terughalen: I1 laissa échapper un terme peu convenable, mais it se reprit sur le champ, hij liet een
min gepast woord vallen, maar hij nam het terstond terug, hij maakte het dadelijk weder goed.
--- Zich weder sluiten: La plaie se reprend, Les
chairs se reprennent, z. boven.
t Repreneuar, m., -ease, f. Bediller, vit
bedilster, vitster f.
-terin.,
Représaille, f. ofi (doorgaans) Représailles, f. p1. Weêrwraak, wraakoefening, wraaknewinq, wedervergelding f., tegengeweld n., tegenbeleedi.ging f., schadeverhaal n., inz. het beantwoorden der harde en onregtuaardige handelwijzen of
beleedigingen van den eenen Staat tegen een' anderen, represailles, repressdlien f. pi.: Cette r- est trop forte, die weérwraak is te zwaar.
Les r-s sont un droit terrible de la guerre, het
schadeverhaal is een vreeselijk oorlogsregt. User
de r-s, weérwraak, tegengeweld in 't werk stellen;
(fig.) met gelijke munt betalen, gelijk met gelijk
vergelden. — S Représailler, V. n. Weérwraak
oefenen, gelijk met gelijk vergelden.

REPRRSENTER.

Représentant, m. Vertegenwoordiger, plaats
plaatsvervanger, inz. de-bekldr,gvomati
vertegenwoordiger van een geweest, eene gemeente
enz., volksvertegenwoordiger, gedeputeerde, r epresentdnt m. — Somtijds als adj.: Ministre r-,
vertegenwoordigend minister, afgezant. — Heprésentatii, ive, adj. Vertegenwoordigend, voorrep
stellend, afbeeldend, plaatsvervangend, representatief: Les cérémonies de l'ancienne loi étaient
r-ives (des figures r-fives) des rnystères de la loi

nouvelle. de plegtigheden van het oude verbond
waren afbeeldsels van de geheimenissen des nieuwen verbonds. Les ambassadeurs ant le caractère
r-, de afgezanten hebben een vertegenwoordigend
karakter, stellen hunnen vorst, hunne regéring voor.
— [Polit.] Gouvernement, Système r-, vertegenwoordigende regéring f., vertegenwoordigend stelsel n., de staatsinrigting, volgens welke het volk
door eene vergadering van afgevaardigde vertegenwoordigers aan het staatsbestuur en de wetgeving
deel neemt. — Représentation, f. Voor oogen
stelling, vertooning, vóórlegging, voorstelling, af
bedding; opvoering f. (ten tooneele). [Prat.] L'ar
rèt ordonne la r- des titres, de uitspraak beveelt
de voorlegging, vertooning der bewijsstukken. —
La r- dune bataille, de voorstelling, afbeelding
van een' veldslag (door schilder-, graveer-, beeld
dune tragédie, dune comd--houwknst).—Lar
d ie, d' un opéra, de voorstelling, opvoering van een
treurspel, blijspel, opera. — [Cath.] Soort van
ledige doodkist met een lijkkleed overdekt, voor
eene kerkelijke plecgtigheid: On avait mis la r- au
milieu du nef, men had de staatsiekist, de katafalk
midden in 't schip der kerk geplaatst. — Vertoon.ing f., uiterlijk aanzien n., vertoonmaking f. door
rang of waardigheid, ook door ligchameljk voor
Cette place exige une grande r-, die be--komen:
diening vereischt een' persoon van hoog aanzien,
iemand, die wat groots voorstelt. — Avoir une rqui impose, een ontzagwekkend, indrukinakend
voorkomen hebben. — [Jur., Polit.] Plaatsbekleeding, plaatsvervulling, plaatsvervanging, vertegenwoordiging, r e p r e s e n t a t i e f. Il vin t b cette
succession par r-, par droit de r-, hij geraakte tot
die erfenis door plaatsvervulling, door 't regt van
vertegenwoordiging, door 't representatie-regt. —
R- nationale, volksvertegenwoordiging, vergadering
van de afgevaardigden des volks. Insulter h la r-,
de volksvertegenwoordigers beleedigen. — Voorstel
vertoog n., eerbiedige, gematigde tegenwer--lingf.,
ping f.: Permettez-moi de vous faire ma r-, mes
très-humbles r-s. vergun mij, u mine eerbiedige
tegenwerping, mijne zeer nederige vertoogen, bedenkingen te maken.
Représenter, v. a. Op nieuw véórstellen: Ne
me re présentez plus eet homme, stel mij dezen
man niet meer voor. — [ Jur., Admin.] Vertoonen,
vóórleggen, voor oogen leggen: II na pas encore
représenté ses titres, hij heeft zgne bewijzen, zijne
oorkonden nog niet vertoond, voorgelegd. R- sa patente, zijn patent toonen. — R- qn., iemand doen
verschijnen, voor 't gerept stellen: On 1'a condamné
á r- les elfets qu'on lui await confiés, men heeft
hem veroordeeld tot vertooning der hem toebetrouwde goederen. — Voorstellen, voor oogen stelten, voor den geest, de gedachten of 't geheugen
brengen, vertegenwoordigen; door handeling of
woord nabootsen, vertooncn; afbeelden: Un enfant
qui représente son père, een kind, dat zijnen vader
voor den geest brengt, aan zijnen vader doet denken. Les pauvres lui représentaient Jésus Christ,
de armen waren hem eene voorstelling van J. Ch.,
in de armen vertegenwoordigde hij zich J. Ch. —
Cette glace représente fidèlement les objets, die
spiegel geeft de beelden der voorwerpen getrouw
terug. — Cet acteur représentait fort been le principal, le premier personnage, die tooneelspeler stelde zeer goed de hoofdrol, den eersten persoon voor.
On a représenté la mort de César, men heeft den
dood van Cesar gespeeld, vertoond. — Ce tableau
représente le saint Sebastien, deze schilderij stelt
den heiligen Sebastiaan voor. Représenter au naturel, naar het leven afbeelden. — R- les chores aver
beaucoup de grace, de zaken zeer bevallig voorstellen, voordragen, verhalen. I1 nous a représenté les
approches de la mort avec des couleurs très-vives,
hij heeft ons de aasnadering des doods met zeer
levendige kleuren afgeschilderd, voor oogen gesteld.
-

REPRESSIBLE
— [Théo).] Les cérémonies de 1'ancienne lol representaient les my stères de la lol nouvelle, de

plegtigheden van het oude verbond verbeeldden de
geheimenissen van het nieuwe. -- Vertegenwoordigen, de plaats bekleeden, vervangen, r e p r e s e nt é r e n: Les ambassadeurs représentent leurs souverains, de afgezanten vertegenwoordigen hunne
vorsten, souvereinen. — [ Jur.] II représente sa
mere, it doft partager avec les soeurs de sa mere,

hij bekleedt de plaats van zijne moeder, hg moet
met de zusters van zijne moeder deelen. -- Voorstellen, onder 't oog brengen, voor ooqen houden,
herinneren: On lui représenta le péril, auquel it
s'exposait, men stelde hem 't gevaar voor, waar
hij zich blootstelde. I1 faut lui r- son devoir,-an
men moet hem zijnen pligt onder 't oog houden. —
(absol.) I1 représente bien, it r- avec lignite, hij
bekleedt zijne plaats goed of met waardigheid, hij
geeft zich een groot aanzien; hij leeft op een' grooten voet, als een groot heer. — I1 représente bien,
hij doet zich goed voor. — SE REPRESENTER, v. pr.
Zich weder vertoonen: S'il se représente à la porte,
qu'on ne le laisse pas entrer, zoo hij zicht weder
aan de deur vertoont, moet men hem niet binnen
laten. — On lui ordonna de se r- dans trois mais,
men beval hem, zich binnen drie maanden weder
(voor 't geregl) te vertoonen. — Zich voorstellen,
zich verbeelden, zich voor den geest of 't geheugen
brengen. Qu'on se représente leur étonnement,
men verbeelde zich hunne verwondering. Que j'aime
à me r- ce bon roi ! hoe gaarne stel ik mij dien
goeden koning voor ! hoe gaarne vertegenwoordig
Ik dien goeden koning voor mj,jnen geest! — Voor
voor den geest gehaald worden. -- Op nieuw-gestld,
gespeeld, vertoond, coorgesteld of gegeven warden.
— Afgebeeld worden. — Het part. passé is ook
adj.: Person nago représenté avec beaucoup de
vdrite, met veel waarheid voorgestelde persovaadje.
-I- Répressible, adj. Wat beteugeld, tegengegaan kan of moet worden. — Répressif, ive,
adj. Beteugelend, stremmend, bedwingend, tegen
repressief: Lois r-ives, beteugelende,-houden,
stremmende wetten f. pl. — Répression, f. Beteugeling, stuiting, onderdrukking, weerhouding,
stremming, bedwinging, r e p r é s s i e f. La r- des
crimes, de beteugeling der misdaden.
Keprëter, v. a. Op nieuw te leen geven, weder uitleenen.
Reprier, v. a. Op nieuw verzoeken, weder ver
-zoekn;
terugvragen, terugverzoeken.
Héprimable, adj. Beteugelbaar, verhinderbaar, wat beteugeld, gestuit kan of moet worden:
C'est une licence r-, dat is eene vrijheid, die gestuit moet worden.
RRéprimandable, adj. Berispelijk, wat berispt
kan of moet worden. — He'p rienande, f. Berisping, teregtwzing, doorhaling, bestraffing f.,
verwijt n. (inz. door een' meerdere gegeven) Cela
merite une bonne r-, dat verdient eene goede berisping. — Reprimander, v. a. Berispen, bestraffen, doorhalen, gispen, verwikten: On la fort
réprimandé sur ce sujet, men heeft hem op dat
punt streng gegispt, doorgehaald. SE RÉPRIMANDER, v. pr. Elkander berispen. — Het part. passé
is ook adj.: Ecolier sévèrement réprimandé, streng
doorgehaald scholier.
Réprimant, e, adj. Beteugelend, bedwingend:
Force r-e, bedwingende kracht f. — Itéprirer,
v. a. Beteugelen, stuiten, bedwingen, tegen- of terughouden, onderdrukken: La sevérité des lois
réprime les méchants, de strengheid der wetten
beteugelt de boosdoeners. I1 faut chercher ui r- sa
coldre, men moet zijnen toorn zoeken te onderdrukken, in toom te houden. SE RCPRIMER, v. pr.
Beteugeld worden. — Zich zelven bedwingen. —
Elkander in toom houden. — Het part. passé is
ook adj.: Orgueil réprimé, beteugelde, gefnuikte
hoogmoed ni.
Repris, e, adj. (en part. passé van reprendre): Oiseau r-, wedergevangen vogel m. Ville r-e,
hernomen, wederveroverde stad f. Travail r-, hervatte arbeid in. — (fam.) Vous y voilà r-, daar
zit ge weêr in de klem; daar zijt ge weer betrapt,
gevangen. — [ Prat.] Un homme r- de justice, of
als subst. Un r- de justice, iemand, die reeds vroeger eene regterljke straf ondergaan heeft.
Reprise, f. Herneming, herovering, herwin
wederverovering f. La r--nig,wedrbmat
—

—

-
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de cette ville fut difficile, de herwinning, weder

deze stad was moeijelijk. — Her--bemagtinv
vatting, wederopvatting, voortzetting f. van 't afgebrokene of gestaakte: La r- d' un procès, de hervatting van een regtsgeding. La r- d'un ouvrage,
de hervatting van een werk. Cet ouvrage a éte
fait a différentes r-s, dat werk is dikwijls afgebroken geworden, is bij tusschenpoozen, bij horten en
stooten gemaakt. — (Constr.J Herstelling, opvatting f. 11 y a des r-s a faire a cette facade, er zijn
herstellingen aan dien gevel te doen. R- en sousoeuvre, opvanging. herstelling van de fundéring.
— [Corn., Fin.] Uitstaande gelden n. pl., die, ofschoon niet ontvangen, in rekening gebragt worden
om te kunnen sluiten. — [ Coutur•. et Taill.] Faire
one r- h on habit, een kleed, rok verstellen, eene
scheur in een kleed toenaaijen, stoppen. Des has
pleins de r-s, kousen vol stoppen. — [ Fauc.] Lolseau vole à la r-, de volk staakt en hervat dik
vliegt bij rukken. — [ Hort.]-wjlszonevugt,
Nieuwe wortelschieting f. na de verplanting. —
[Hydr.] L'eau va par r-s, het water wordt trapswijze in de hoogte gevoerd. — [ Jeu] Partij van
een bepaald getal spelen of giften: Jouer trois rd'ombre, drie ronden of rondjes omberen, eene omberpartj in drie keuren rond spelen. Its Bont à leur
seconde r-, zij zin aan hun tweede rondje. — De
koopkaart f. in 't lanskenet. — [Jur.]R-s matrimoniales, of enkel R-s, terugneming, terugvordering f.,
datgene, wat eene weduwe, of de kinderen regt
hebben vooruit te nemen van eene erfenis of van
de goederen des mans. Elle aura de la peine à
avoir seulement ses r-s, zij zal naauwelijks krijgen hetgeen zji vooruit moet hebben. — [ Man.
les f., elke door rust afgewisselde les, die]m.,
de ruiter of het paard krijgt: Faire une r- au pas,
au trot, eengin rid in den stap of pas, in den draf
maken. Faire trois r-s sur un cheval, drie lessen
op een paard nemen. — [ Mar.] Hernomen schip n.
— Het opkorten, aanhalen, stij fzetten van een' looper; het doorhalen, ophalen van de loos. R- sur
main, het hand over hand halen. R- au cabestan,
het schrikken of vervaren der kabelaring, het schrik
aan 't spil. — [ Meun.] Overschot n. der eerste-ken
maling (dat andermaal gemalen moet worden). —
[Man.] R- d'essai, herhaling der muntproef. —
[Mus.] Herhaling van een gedeelte eens muz%jkstuks;
— teeken, dat die herhaling aanduidt, herhalingsteeken n.; — tweede gedeelte van een lied. — [ Point.]
Overwerking, overschildering; overgewerkte plaats f.
— [Poes.] Elk gedeelte van een rondeel (rondeau),
waarvan men alleen het eerste gedeelte herhaalt. —
[Théát.] R- dune pièce dramatique, wederopvoering, herhaalde opvoering van een tooneelstuk. —
[Bot.] , z. v. a. JOUBARBE des vig'nes, GRASSETTE.
Repriser, v. a. flerschatten, b andermaal taxéren of schatten. — Een tweede snuifje nemen. —
[Coutur., Taill.] Verstellen, stoppen; — oprapen
(gevallen steken of mazen). — Reprisense, f.
Verstelster, stopster f.
Réprobateur, trice, adj. .4f keurend, ver
r-, afkeurende, veroordeelende toon m.-werpnd:To
— Re"p robation, f. Het verwerpen; verwerping,
veroordeeling, niet-aanneming, repro b á ti e f. —
[Théol.] Les questions de la r- et de la prédestination ant occupé les théologiens, de vraagstuk

verwerping en der voorbeschikking hebben-kendr
de godgeleerden bezig gehouden. R- ❑égative, uit
zaligheid, negatieve reprobatie. R--sluitngvade
positive, verdoeming tot de helsche straffen, positieve reprobatie. -- Afkeuring, blaam f.: Action
qui merite ]a r- publique, daad, die de openbare
afkeuring, veroordeeling verdient.
Reprochable, adj. Berispelijk, strafbaar: Action r-, berispelijke daad f. — [ Prat.] Témoin r-,
wraakbaar, verdacht getuige m. — Reproche, in.
Verwijt n., verwijting, berisping, wraking, bestraf
Ping f. II ne merite point de r-, hij verdient geen
verwijt. Its en vierent aux r-s, zij begonnen elkander verwijtingen te doen. Sa vie est sans r-, zijn
leven is onberispelijk. Bayard, le chevalier sans
peur et sans r-, B-, de ridder zonder vrees of
blaam. — (Prov.) A bien faire it n'y a point, de
r-, doe wel en zie niet om. — [Prat.] Verwerping,
wraking f. van getuigen. — SANS REPROCHE, loc.
adv. Zonder te willen verwijten: Soit dit sans r-,
't zij zonder verwijt gezegd. — Reprocher, v. a.
'erwiten, berispen, tot verwijt maken, (fam.) on-
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der den neus wrjoen, voor de scheenen werpen: 11
lui reprocba sa faute, hij verweet hem zijnen misslag. Elle lui reprochera son ingratitude, zij zal hem
zijne ondankbaarheid onder den neus wrjven. On
ne sauralt lui rien r-, men kan hem niets verwijten, niets ten laste leggen. R- (Bogner, Tailler,
Compter) les morceaux à qn., z. MORCEAU. — [ Prat.]
R- des temoins, getuigen wraken, afkeuren, ver
— SE REPROCHER, C. pr. Verweten worden.-werpn.
— Zich zelven verwijtingen doen, zich verwijten:
Je me suis souvent reproché cela, ik heb mij zelven dat dikwijls verweten. — Lavare se reproche
(se refuse) tout, de gierigaard gunt zich zelven
niets, ontzec,t zich alles. — Elkander verwijtingen
doen. — Reprocheur, m., -ease, f. Verw jter m., verw 'tster F.
Reproducteur, trice, adj. [Didact.] Weder voortbrengend, tot de voortplanting, de voortteling
dienstig: Organes r-s (of de la reproduction) des
végétaux, voortpIantinyaswerktaigen der gewassen.
-- Reproduetibilite, F. Vermogen n., vatbaar held om voortgeplant te worden, herteelbaarheid f.
-- Reproductible, adj. Voor herteling, voort
vatbaar. -- Reprodaetif, ive, adj.-plantig
[Econ. pol.] Weder voortbrengend, reproducrep
tief: Consommation r-ive, verbruik n., waaruit
een ander product ontstaat. — Reproduction, f.
Wedervoortbrenging, voortplanting , voortteling,
r e p r o d u' c t i e f. La r- des animaux s'exprime
particulièreinent par le mot génération, de voort
dieren wordt in 't bijzonder voortteling-plantigder
genoemd. Organes de in r-, z. REPRODUCTEUR. —
Aanvulling of herstelling van vernielde of bescha(,' de dr 'en vov dierl? 7 ligchiamen: La r- des
Unties d' une éci cx isse, iet wederaangroeijen der
kreeftepooten. -- Reprodhictivité, F. [bidact.]
Vermogen der wedervoortbrenging, der voortplanting; aanvullings- of herstellingsvermogen n., r eproduct i v i te i t F. — Reprodulre, V. a.
Weder voortbrengen: En coupant les branches des
arbres près du tronc, celui-ci reproduit de jeunes
pousses, wanneer men de takken der boorven bij
den stain afhakt, brengt deze weder nieuwe scheuten voort. — Weder te voorschijn brengen, weder
vertoonen, weder voorleggen: Un copiste qui reproduit jusqu'aux fautes d'ortographe, een afschrijver, die zelfs de spelfouten weder te voorschijn
brengt, overneemt. -- [Prat.] R- des mo) ens, gronden, bewijsgronden op nieuw aanvoeren, voor den
dag brengen. —. (absol.) Le lion a quelquefois reproduiten France, de leeuw heeft somtijds in
Frankrijk voortgeteeld. -- SE REPRODUIRE, V. pr.
;

Zich voortplanten; weder te voorschijn komen;
zich op nieuw vertoonen. — I1 commence à se rdans le monde, hij begint weder onder de menschen
te komen. — Une sottise reconnue ne doit pas se
r-, eene erkende waarheid inoet niet weder te berde
gebragt worden. — Het part. passé is ook adj.:
Système reproduit, weder te berde gebragt stelsel n.
Reproniettre, v. a. Op nieuw beloven. -- Répromission, F. [Théol.] Belofte F. der h. Schrift).
Re' rouvable, adj. Verwerpelijk, doemens-

waard. — Réprouve, e, adj. (en part. passé
van réprouver): Doctrine r-e, verworpen, veroordeelde leer f. Homme r- de Dieu, door God ver
— Livrer, Abandonner qn. a son-worpenmsch.
sens r-, iemand wegens zijn : verstokten geest in de
dwaling laten. — RÉPROUVE, nM., E, F. Verworpeling, verdoemde m. en f. , goddeloos mensch D., boosw icht m. Il a les sentiments dun r-, hij heeft de
evoelens van eenen verworpeling, van eenen booswicht. — (fam.) Avoir un visage, uni figure, une
face de r-, eene galgentronie hebben. — Réprouver, V. a. Verwerpen, afkeuren, veroordeelen,
r e p r o b ë r e n: L'église a réprouvé cette doctrine,
de kerk heeft deze leer afgekeurd. — (Eert.] La
pierre que les architectes ont réprouvé, de steen,
dien de bouwlieden verworpen hebben. — [ Théol.]
Dieu. réprouva Saul, God verwierp Saul.
Repronver, v. a. Andermaal bewijzen.
Reps, in. (pr. repte) [Corn.] Zeer sterke zij
-destof.vanLy
Reptation, F. [H n.] Het kruipen, de eigen
wijze van voortbeweging der slangen e. a.-ardige
ongewervelde dieren. — Reptatoire, adj.: Mouvement r-, kruipende beweging f. als die der slangen. — Reptile, adj. Kruipend: Insecte r-. —
(lig. )Laag, kruipend: Esprit r-. -- REPTILE, m.

-
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Kruipend dier n., dier, dat van nature zonde r
voeten is, of wel záó korte voeten heeft, dat het
op den buik schijnt te kruipen. Le ver, Le serpent, La chenille est un r-. — Meer bijzonder:
elk gewerveld, eijerleggend, koudbloedig en door
longen ademend dier, koudbloedig longdier, am-

phibie, amphibium n. Les tortues, les lizards, les
serpents, les grenouilles sont des r-s, de schildpad•
den, hagedissen, slangen, kikvorschen zijn r e p t i
i e n. — Reptilivore, adj. [H. n.] Reptilian-1
en inz. slangen etend (van vogelen): Le secretaire
r-, de slangenarend m. (messager).
Repu, e, adj. (en part. passé van repaitre):
Cheval largement r-, ruim gevoederd, verzadigd
paard n. — (fig., iron. et tres -fam.) On ma fait
des compliments, et donne des promesses, me voilà
bier r-, ik heb komplimenten en beloften gekregen,
dat is om vet te worden.
Républicain, e, adj. [Polit.] Tot eene republiek
behoorend, het gemeenebést betreffend, genieenebéslelijk; gemeenebestgezind, vrVburgerljk, r ep u b l i
i n s ch: Gouvernement r-, Forme r-e, republi•-ke
keinsch.e renéring f., regeringsvorm m. Esprit r-, republikeinsche, vrjburgerljke geest m. — RÉPUBLICAIN, m., -E,, f. Gemeenebestgezinde m. en f., voorstander m., voorstanderes F. der republiek; burger m., burgeres F. van eene republiek, r e p u b Iiklein m., republikeinsche f. — [H. n.] De
graauwe weversvogel, grijze wever van de Kaa
[loria noria] . — Républicaniser, v. a. [Polit.f
Tot een gemeenebest maken; republikeinsch maken,
gemeenebestgezinde gevoelens bijbrengen, r ep u b l i c a n i s é r e n. — SE RÉ PUBLICANISER, v. pr. In eerre
republiek veranderd worden. — Republikeinsche
gevoelens aannemen. — Republicanisme, m.
Gehechtheid f. aan den republikeinschen regéringsvorm. — Gevoelen, karakter n. van een' echt' republikein, republicanismus n. — (iron.) Het
uithangen van republikeinsche gevoelens. S Républicole, adj. et subst. m. en F. Eene republiek
bewonend; — bewoner m., -es f. eener republiek.
Republier, V. a. Op nieuw afkondigen; andermaal in 't licht geven.
Républigne, 1'. Gemeenebést n., vrijstaat m.,
republiek F. , staatsinrigtin.g , bij welke het
hoogste gezag en de heerschappij of aan een be
paald ligchaam van aanzienlijke lieden is toevertrouwd (la r- aristocratique, de aristokratische
republiek), Of door het volk zelf en de uit zijn
midden gekozen gevolmagtigden wordt uitgeoefend
(la r- démocratique, de demokratische republiek),
Of in handen van slechts weinige personen is (la
r- oligarchique, de oligarchische republiek) . — Somtijd s van elke soort van regeringsvorm gebezigd,
staat m.: Le me peis des lois est la perte de la r-,
de minachting der wetten is de pest, het verderf
van eiken Staat. — (fig.) La r- des lettres, de republiek der letteren, de geleerde wereld f. ; de gezamenlijke geleerden. — C'est une petite r- (van
een talrijk gezin, genootschap, enz., inz. van een
door vele gezinnen bewoond huis gezegd), 't is eene
--

kleine republiek, een kleine Staat.

Repuce, in. [Chas.], z. v. a. REPENELLE.
S Repudiable, adj. Verstooteljk, verwerpe-

lijk. — Repudiation, f. [Jur.] Verwerping,
afwijzing f. eener erfenis, boedelafstand m., r e p ud i á t i e F. — Het verstooien of wegzenden eener
echte vrouw, echtscheiding f. La r- était autorisee
par la l.oi de Moïse, de verstooting van eene echte
vrouw was bij de wet van Mozes geoorloofd. -Répudier, v. a. [Jur.] Verwerpen, van de hand
wijzen, niet aanvaarden, repudicéren: R- une succession, un legs, eene erfenis, een legaat verwerpen. — Verstooten, zijne vrouw wegzenden. —
(/1g.) R- une doctrine, la croyance de ses pères,
eene leer, 't geloof zijner vaderen verwerpen. —
SE REPUD1ER, v. pr. Verworpen, verstooten worden. — Het part. passé is ook adj.: Femme répudiée par son mari, door haren man verstooten
vrouw. Doctrine gdnéralement r-e, algemeen ver
-worpenlf.
Repue, F. Voedering f. ; voedsel n , maaltijd m. Chercheur de r-s franches, tafellikker,
schuimlooper (parasite).
Répaignance, F. Weêrzin, tegenzin, afkeer m.
I1 y a consenti non sans beaucoup de r-, hij heeft
niet zonder veel tegenzin daarin toegestemd. Avoir
de la r- pour une femme, een' tegenzin in eene
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vrouw hebben. Son frère a de la r- au (pour le) I Vereischen, vorderen (van zaken): Cela requiert
mariage, zijn broeder heeft eersen afkeer van het i vetre présence, dat vordert uwe tegenwoordi'iheid.
huwelijk. 3 ai une r- è dissimuler, ik heb eenen La nécessile le requiert, de nood vereischt dit. —
afkeer van veinzen. -- Répugnant, e, adj. REQUÉRIR, V. a. Andermaal halen (in dezen zin
Strijdig, tegenslrjdig: Proposition r-e è la rai- alleen in den infin.). Il fit r- le médecin, hij liet
son, met de rede sti ijdiq voorstel n. — Répii- i den geneesheer op nieuw halen. — SE REQUÉRIR,
tier, v. n. Strijdig zijn, strijden, niet overeen v. pr. Verzocht, gevorderd, ingeroepen worden of
omen: Sa vie repugne A sa doctrine, zijn leven ' kunnen worden.
Requéte, f. [Jur.] Verzoekschrift, smeekschrift,
strijdt met zijne leer. Cela répugne au sens coinmun, dat strijdt tegen (is in strijd met) het gezond verzoek, re kw eat, rek es t n. Présenter une r-,
verstand. — (absol.) Cela repugne, dat spreekt zich een verzoekschrift indienen. I1 y a trois chefs dans
zelf tegen. — Een' afkeer of tegenzin hebben, tegen sa r-, er zin drie hoofdpunten in zijn verzoek
tegenzin inboezemen, tegenstaan: Je répugne i schrift. Voila les fins, les conclusions de sa r-,-zijn;
a cel. avis, Cet avis me répugne, die raad staat ï ziedaar, waarop zijn gansche rekest nearkomt. —
mij tegen, bevalt mij geenszins. La raison, mon R- civile, verzoekschrift, waarbij men (in zekere
gout y repuc ne, de rede, "'rijn smaak verzet er bij de wet bepaalde gevallen) de herziening van
zich. tegen. Cette femme me rPpugne, die vrouw eene verkeerd gewezen regtszaakverlangt, rekeststaat mij tegen, Ik voel een' afkeer van die vrouw. c i v i e 1. Section des r-s, afdeeling van 't cassatie- (impers.) I1 me repugnede vous entretenir d'un hof, die over de toelating of verwerping der aanpareil sujet, het walgt m#, u over zoo iets te zoeken om cassatie moet oordeelen. — Maitre des
spreken.
r-s, (weleer) berigtgever over de rekesten aan den
Repullnier, v. n. Weder snel en menigvuldig raad des konings; (nu) berigtgever aan den staatsveorttelen of uitspruiten, zich weder sterk verme- raad, referent. -- (fam ) Mant á la r- (om
nipvulrlic'en. eene weigering aan te duiden), nul op 't rekest.
Répulsif, ive, adj. [Phys.] Terugstootend, Mettre néant la r- de qn., iemands verzoek afslaan.
afstotend, terug;dr vend, r ep u is i e j:• Force r- 1 — (fain.) Mondeling verzoek n., bede f.: Avoir
ive, afsstootende kracht f. — Kepulsion,f. [Phyys.] ègard b la r- de qn., iets ten verzoeke of op verzoek
A/^stootinrlskracht; a/stooting, terugstooting; af-, van iemand doen. — (Loc. prov.) Être de r-, Avoir
terugstoot m., r e p u 1 s i e f. L'attraction et la r-, r-, zeer gezocht worden, in trek z n. (Deze uitde aantrekkings- en de afstootingskracht f. La r- ) drukkingen zijn verouderd.) — [Chas.] Vernieuwde
ties corps élastiques, de terugstoet der veerkrach- opsporing f. — [Cuis.] Pâté de r-, z. PèTÉ. —
tige ligcharnen. R- de 1'aimant, afstootinq, afstop- REQUETE , m. [Chas.] Jagerskreet m. om de honden
t-i.ngskracht van den magneet. R- électrique,, elek- terug te roepen. — Requéter, v. a. [Chas.]
trisehe a f slootinq f. { Andermaal opsporen.
Rnpurgatif, ive, adj. Andermaal zuiverend. Requiem, m (pr. re-kui-ème) [Cath.] Gebed
— Ook als suhst. m : Un r-, herzuive-rend mid- der Kerk voor de deaden, re q u i em n. Messe de
del n. — Repargation, f. Herhaalde buikzui- r-, of enkel R-, zielmis f., mis voor de rust der
vering; vernieu.uwele zuivering! f. -- Repiir,
er, • ziel van overléilenen; — het daartoe behoorende
V. a. Op nip u w zuiveren, weder purgér'en. muzijkstuk, het requiem (zoo geheeten naar de
--1- Ltepns, e, gij. Verborgen, omsluijerd. — 1 aanvangswoorden: Requiem mternam dona eis,
[Cath J Dimanche r-, palmzondag (dewijl dan Domfine, geef hun de eeuwige rust, o Heer!)
de kruisen en heiligenbeelden omsluierd zijn)_ Requin, m. [H. n.] (verbastering van 't voorRPpntation, f. 1Vaanz m., openbare meening f., t gaande woord requiem, als toespeling op de eeuwige
die vun iemand gekoesterd wordt, reep rn., ge- ! rust [requiem wternam] , waarmede de haai ieder
faam, r e p u t a tie f. Bonne, Mauvaise ? een met zijne vreesel#ke kaken bedreigt) Haai m.. inz.-rucht,n.
r-, goede, slechteriaam,. Av oir one bonne , mauvaise de mensrhen- of reuzen-haai [squalus carcharias.]
F-, in een goed, kwaad gerucht staan. S'acquerir Requ'inquer (se), v. pr. (iron.) Zich opdirsane grande r- , een' grooten naam maken, zich I ken of opschikken (inz. van bejaarde vrouwen gewijd en zijd vermaard maken. -- (absol.) Goede zegd). — Het port. passé wordt ook als adj. en als
naarm , roem in., aanzien n., erf. Etre en r-, gun- ' subst. gebruikt: C'est une vieille requinquée of C'est
stip bekend zijn, goed aangeschreven slaan. Se one r-e, 't ic een opgedirkt grootje. Vieillard r-,
mettre en r-, zich een' goeden naam maken. Avoir opgeschikt gr Gaard.
coin de sa r-, voor zin' goeden naaar zoal dragen.
Regiiinquiette, f. [Pêche] Cirkelvormige netPerdre qn. de r-, iemands eer, goeden naam schen- om.clailinq in eerre vischweer.
[troepen).
den, krenken. Survivre h sa r-, zijnen roem overRequint, m. [Féod.], Z. QUINT.
Rs;giiiper, V. a. Weder uitrusten schepen,
leven. — Ook van zaken, die als voortre/J'elijk in
Regiuis, e, adj. (en part. passé van requérir):
hare soort bekend slaan: Vin qui a de la r-, gunstip bekende, zeer geroemde, .qezi chte wijn m. La Avoir 1'age r-, les qualités r-es, den vereischten
r- de nos armes, de roem onzer wapenen. ouderdon, de gevorderde Hoedanigheden hebben. -Reputer, V. a. Houden voor, aanzien voor, t R.equiise, f. (alleen in): Une chose de r-, iets
schutten, achten: On le répute homme sage. men zeldzaams, nezoehts.
Requisition, f. [Jur., Admin.] Verzoek, aan houdt hem voor een' wijzen man. II ne le répule pas
capal le de eet emploi, hij acht hein niet in staat zoek n., vordering, opvordering, re q ui s it ie f.
lot dezen post. — SE REPL1'TER , V. pr. Zich réke- A la r- d'un tel, ten verzoeke, op vordering of ter
ven, zich achten, zich houden voor: Je me repute requi.citie van dezen of dien. — Eisch m. van 't
heureux. ik acht mij pelukkig. — HHrt part. paced 1 openbaar ministerie, van den advokaot van eene
is ook adj.: 11 est repute fort riche. hij wordt ; der parten, of van de partij zelve. -- Opei.oching f.,
voor zeer rijk Gehouden. Etre r- absent, voor af- beslarq n , aanspraak f., door 't openbaar gezag op
koezier gehouden worden. — j Prat.] [t- non avenu, personen of goederen gemaakt: Met re tolls les
beschouwd als niet bestaande, als niet r-ebeurd. chevaux du pays en r-, alle paarden des lands in
Requart, m. [Cout.] Vierde n. van den vier- . besla",, in requisitie nemen.. On fit one r- de toes
den penmoor der schutting van een vervreemd on- i les jeunes pens depuis 18 ens jusqu' i -25, men riep
adellijk toed, — Vervreemding, sc!ienking F. van at de jonge lieden op van Vol tot a3 jaar.— {list.]
een erfroe s.
R- d'hommes. oIlroeprn;l, he n f. van mansr.;iapRegie^érahle, adj [(;out.] Rente r-, z. Porti- pen tot de kr(jrq.crlie^nst. order de 1(. /ran.ce/ic reTABLE . — Hetiu rant, e, eu/j. [Prat.] Als ! publiek. — R- de la force armée. inroep',inri van
ei.,('/,' ohtrerltnd,eiscIe'i d. re q ai ieren d: Parties (de hulp der) fIewalaewle maat. - R. gaisitionr-es. deeicehevde, +'orrierenrle partijen f. pl. —O;kals iraire, in. [dist.) Joan .soldaat, die in de re-

,

.
quid/ic
rnpsc'h ?.8
iii sit
ier, Zi a.
Keiiu rig, V. 0. Verzceken, (1110 zoeken ; ver - [Jar.] Een regori.citorium ofvi.crh doen. RhgIaisilanriev. eischen, mi pen, r e q U i r c r e n: Ot,i voUUS ' refire, in. 1 rh m_. sc.h •i ftelijke vordering 1. van
't O/)enhrrar rtIinistf'rie, .re q u i .c z t o i r. r e (/ u i s i en a reeuis? wie heeft it deuroir" I'erzn(°1,t` (ionpezocht? Je vees vole r - dune gruire. ik wit u om t o ri u m n
RPaiili,itori a!. e, adj. Den
veer cun.ct r'er7oekeo. - R- aide et assistance, eisch I)utrc/J'(nd. (Plur. in. r'squisi toils ux )
hulp en !?;tranig lflroeptPn. -- [Jai') R- 1'nppliceRn±i4iittor, v. a. Op nienun rerlafen.
lion de le lol, Popi osition des Si elWs, de teellusR. robot, in., z. v. a. ARRIE'RE-FIEK.

ho ^d
op.sporÉnrl
[Cha
s.] Cljivi, r-, zfl/'znvk.,r nde,^('
m.
i s ti n 'ii r n

sing rl ;r wet, de aar,lercjing (tel' zer]els vorderen. — t

Rérevs sal, m., z. v.
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Resacrer,

V.

den, zalven.

a. (pr. sa=ca) Op

RÉSERVÉ

nieuw wfj-

Resaigner, V. a., z. RESSAIGNER.
.Resaigue , f. (pr. sai=cè) [Pêche] Groot

Re"ségal of Résigal, m., z. v. a. RÉALGAR In196861-11e, f., z. RESAIGUE.
Reselter, Reserneler, z. RESS—.
Resepage, Reseper, z. RECEPAGE, RECEPER.
1 Resequer, v. a. (pr. se=ce) Afsnijden; (fig.)

driedubbel net n. (in de Middellandse/te zee. -Resaiguer, v. n. (pr. re-cè-ghé) [P ;chef Stee- uit een gezelschap bannen. — [Chir.] :ene resecnen bij de netten werpen (omn de visch er in te tie verrigten, z. RESECTION.
Resercelé, e, adj., z. RESARCELE.
jagen).
Resaisir, V. a., Z. RESSAISIR.
i.éservage, in. [Teint.] Uitsparing f., z. V. a.
Resaiuuer, V. a. (pr. sa =ca) Op nieuw groeten. RESERVE.
adj.
(p7.
=car)
[Bias.]
:
sar
Resarcelé, e,
Réservation, f. [Droit. can.] Voorbehoud n.,
Croix r-e, rgelijnd kruis n. (een gewoon kruis, waar inz. het regt, krachtens hetwelk de paus in de aan
langs een dun I utje loopt, dat dus ook den kiuis- zijne regtsmagt onderworpen landen zich de benoewing tot zekere openvallende ambten voorbehoudt.
vorm heeft) .
Resarcir, V. a. (pr. sar =car) [Tech.] Het -- [Jur.] Voorbehoud n.
Reserve, f. Voorbehoud, beding n., uitzonde weefsel eerier stof met de naald verbéteren.
Resarcler, V. a. (pr. sar=ca) [Hort.] Op ring f.; het voorbehoudene of bedongene, r e s e rnieuw wieden.
v a a t n.: Faire des r-s dans un contrat, zich in
Resaucer V. a. (pr. sau=.c6) Andermaal een contract iets voorbehouden. I1 m'a vendu sa
sausen. — ( fig.) Weder nat maken of bevochtigen. maison sans aucune r-, hij heeft mij zijn huis zon der Benig voorbehoud verkocht. --- Les r-s de sa
Resauter, V. n., Z. RESSAU`I ER.
Rescampir, V. a., Z. R1CHAMP1R.
terre montent plus haut que ce qui est afferm6,
Rescellernent, in. Herzegeiing f. — Rescel- wat hij zich van zijn goed heeft voorbehouden, is
meer dan verpacht is. — [Jur.] R- légale, wet ler, V. a. Op nieuw zegelen, herzegelen.
tig voorbehoud n., goederen-gedeelte, dat de wet
Rescif, m,. vroegere spelling van RECIF.
Rescindant, e, adj. [Prat.]: Action r-e, on- buiten beschikking houdt. — [Mil.] Corps de r- of
ge/Pig makende handeling I. — RESCINDANT, m. enkel R- , spaarbende, ondersteunings-korps, reVerzoek om tenietdoening, om opheffing van eene serve-korps n.; reserve f. Dans cette bataille,
acte, van een verdrag. — Rescinder, v. a. Te- Ia r- na point donné, in dien veldslag is de reserniet doen, vernietigen, opheffen (eene akte, deeling, ve niet in 't vuur geweest. Armée de 1•-, reserveverdrag, enz ). -- Rescision, 1. Geregtelijkeop- leger n. — z. v. a. PIQUET. — [Mar.] OndersteuheJfing, vernietiging of verwerping f. — Resci- ningsschepen n.pl. (die buiten de slaglinie geplaatst
soire, in. Hoofdvoorwerp n., hoofdgrond in., ge- worden, om des hoods de strijdenden te helpen),
wf1sde D. van intrekking of vernietiging. — RE- reserve. •— Kostschip, reserve-schip n., oud schip,
dat als magazijn in eene haven gebruikt wordt. —
SCISOIRE, adj. , Z. v. a. RESCINDAMT.
Rescontre, m. [Com.] Koopmansboek tot da- [Chas.] Canton de r- of enkel R-, eigen jagtdisgelfjksche znschr jving van de wederzf dsche han trict n., privatieve jagt f. -- [Com.] Commerce
-boek n.-delsv?rigtnc,o-fstr de r-, opkoop van goederen op speculatie of winst -f- Rescousse, f. Het hulpverleenen, helpen of bereken2ng, het opkoopen van waren tegen lage
ontzetten. — [ Chev.] A la r-! ter hulp, snel ter prijzen. — [Teint.] Uitsparing f., uitsparingsmiddel n., zelfstandigheden of pappen, die beletten, dat
hulp! — t Rescousser, V. a. Helpen.
Rescriptiou, f. [Fin.j Schriftelijke last m. of de kleuren zich op zekere deden van het doek hechaanwijzing t. tot uitbetaling eerier geldsom: Etre ten, wanneer de grondkleur indigo-kuipblaauw is
porteur dune r- sur le receveur des impositions, (voor alle andere kleuren hee/en zij résiste).
houder van Bene aanwijzing op den gemeente-ontvan- (fig.) Terughouding, achterhouding, ingetogenheid,
ger zijn — Fransch staatsschuldbriefje n. op de behoedzaamheid , omzigtigheid , bescheidenheid f.: It
nationale domeinen, in 1795 ingevoerd ter vervan- faut parler ici avec beaucoup de r-, men moet
hier met veel omzigtigheid spreken. II faut user de
ging van de assignaten.
Reserit, m. Terugschrift, rescript n., schrik r- avec ces gens-la', niet deze menschen moet men
telijk goedvinden m van eenen vorst of van een behoedzaam ontgaan, moet men behoedzaamheid gebruiken. Ii aiiecte une grande r-, hij houdt zich
bestuur aan ondergeschikten, als antwoord op aan
verzoeken, enz.; -- pauselijk bevelschrift n.,-vragen, zeer ingetogen. — 1N'avoir aucune r- pour qn., een
verordening f., als antwoord op deze of gene theo- blind vertrouwen op iemand hebben , niets voor
logische vraag, ook b u 11 e en m o n i t o r i u in ge- hem achterhouden of verzwijgen. — Se tenir sur
la r-, op zfne hoede zin, eert oog in 't zeil houden.
he eten.
Rèse, f. [Anc. mil.] Strooptogt, krjgstogt m. — a LA RESERVE DE, loc. prép. Met uitzondering
Réseau, m. Klein net, jagtnct n. -- Netvor- van, uitr;enoaten, behalve: II a tout dissipé, à la
mug vlecht -, brei-, knoop-, strikwerk n.: Ses che- r- de cette maison, hij heeft alles doorgebracht, uit veux étaient enveloppés dun r- de soie, heur haar genomen dit huis. -- EN RESERVE, loc. adv. Ter
was in een zijden netje gewikkeld. — Pruiknetje n. zijde, in voorraad: J'ai mis quelque chose en r-,
-- [Anat.] Net, doorvrechting of doorkruising van tk heb iets ter zijde gelegd. J'ai toejours qc. en r-,
bloedvaten, zenuwen, enz., die eene soort van net ik heb altijd iets in voorraad. — SANS RESERVE,
vormen. R- de Malpighi, net of sli in D. van Mal- loc. adv. Zonder bepaling, zonder uitzondering: Je
pig/u, de door de lederhuid afgescheidene weeke, suis la vous sans r-, ik ben zonder uitzondering,
nog niet geheet in cellen veranderde, bruin gekleur- geheel en at tot uwe dienst. — Parlez sans r-,
de opperh-uirislaag, die onmiddellijk op de lederhuid spreek zonder achterhouding, spreek vrij uit. —
ligt. — [Bias ] Netwerk, ruitswijze over elkander Réservé, e, adj. Terughoudend, omzigtig, voor heen getrokken draden. die het gansche schild tot zi', tig, behoedzaam: I1 faut être r- en raillant, men
aan alle randen doorloopen. — [Bot.] Fibres en- moet omzigtig zjjn, alsmen schertst. I1 faut que vous
trelacees en r-, netvormig ineengevlochten vezels f. soyez r- aver ces geus -ih, bij deze lieden moet gij
pl. — [GPoin.] R- de triangles of R- triangalaire, behoedzaam zijn. Je n'ai riep de r- pourvous, ik heb
net van driehoeken, gezamenlijke driehoeken, waar- niets geheims voor u. — Ook als subst. m. en f.:
in de oppervlakte van een land bij de opmeting 11 fait le r-, hij speelt den terugnoudenden, omzigwordt verdeeld. (gen. ticgen man. Ella fait bies la r-e, zij geeft zich een
Res,6cher, v. a. (pr. sé =cé) Op nieuw droo- zeer ingetogen voorkousen, zij speelt de preutsche.
-1 Resecte, f. (pr. sec=cek) [Géom.] Gedeelte der — RESERVE, E, adj. (en part. posed van reserver):
as van eene kromme lijn, begrepen tusschen de kruin Droit r-, voorbehouden, gereserveerd recut n.
dier lijn en het raakpunt van de tangens met de Riens r-s, voor behouden goederen n. pl. —[Théol.]
as, r e s e c t e f Resection, f. [Chic.] Afsnij- Cas r-s, z. CAS. — Mois r-s, gereserveerde maanding f., int. van It geur icht.eeinde eens beens, zon den f. pl. [menses papales] , 6 maanden des jaars,
daarbij weg te nemen, resectie f.-der't!jwich die zoo ge/tee/en worden, omdat de paus zich geRést4ia, m. [Bot.] Wouw, reséda f., een be- reserveerd of voorbehouden heeft. de daarin openkend welr?rkend gewas, weleer als pijnstillend mid- vallende laffere geestel ke prebenden zelf te vergedel gebruikt en daarom ook netezel geheet n. R- ven. — Tàche sublime r-e au ministre de 1'Evanodorant , geurige wouw, tuinreseda. R- lutéole, gile, verhévene taak f. voor den bedienaar van 't
verwersrnu►cuw, verfwouw. -- Résndaee, e, adj. _Eeanrelie weggelee d, bestemd. Des prisonniers r-s
[ Rot.] Naar reseda gelijkend. — 14ÉSEDACÉES, f.pl. au tr•iomphe du vainqueur, gevangenen, bestemd
voor den triuntf of zegepralenden intogt des overReseda-planten f. pl.
,

:
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winnaars. — De 1'argent r- pour les besoins imprévus , voor onvoorziene behoeften gespaard of
we gelegd geld n.
if éserver, V. a. Bewaren, besparen, tern g hou
wegleggen, tot op een' anderen tijd of gelegen--den,
heid bewaren: Réservez ces conseils pour une autre foil, bespaar dien raad tot op een' anderen keer.
R- de 1'argent pour les besoins imprévus, geld
voor onvoorziene behoeften bewaren. 11 rdserve ses
geus pour soutenir les attaques, hij spaart zijne
lieden, houdt zijn volk in reserve, om de aanvallen uit te houden. -- Zich voorbehouden, bedingen, uitzonderen. R- l'usufruit d'un domaine, het
vruchtgebruik van een domein bedingen. -- [J u r. j
La cour a jugé le principal et a réservé 5 faire
droit sur les intérêts, het hof heeft uitspraak gedaan omtrent de hoo f dsont en heeft zich voorbehouden omtrent de interesten nader regt te spreken. On
avait réservé cette place comme une p!ace d'honneur, men had deze plaats als eene eereplaats uit
Ook van personen gebézi.gd in den-gezondr.—
zin van: bestemmen: L'enfant que Dieu reservait
pour être la gloire d'lsrael, het kind, dat God bestemde om de roem van Israel te wezen. — SE
RÉSERVER , v. pr. Zich voorbehouden, voor zich bedingen: En vendant sa terre, it s'en réserve l'usufruit, bij 't verkoopen van zin landgoed, behoudt
hij zich het vruchtgebruik daarvan voor. Le pape
s'est réservé la collation de certains benéfices, de
paus heeft zich de begeving van zdkere kerkelijke
ambten voorbehouden. Dieu s'est réservé la ven
God heeft zich de wraak voorbehouden. —-geanc,
[Prat.] Se r- la réplique, zich de repliek of het
wederantwoord voorbehouden, verklaren, dat men
replicéren wil. — Je me réserve h parley, quand
j'aurai entendu votre avis, ik behoud mi voor te
spreken, wanneer ik uwe gedachte zal gehoord heb
-- Se r- pour tine autre occasion, zich voor-ben.
eene andere gelegenheid sparen, zich voorbehouden
iets bij nadere gelegenheid te doen. — Se r- pour
an mets, zich voor een geregt besparen, niet veel
van de eerste spazen eten, om dit te beter van eene
lievelingsspijs te kunnen doen. — Bewaard worden: Le meilleur en tout doit se r- pour la fin.
-- Elkander toedenken, voor elkander wegleggen of
bestemmen: Les ennemis implacables se réservent
Bien des manx.
Reservoir, m. Vergaarbak, grootewaterbak in.
R- de plumb, de maconnerie, boden, gemetselde
verga4 bak. — Bij u?tbreiding: elke plaats, waar
het water zich verzamelt: Les lacs sopt une espèce
de r-s, de meeren zijn eene soort van vergaarkom men. — Bewaarplaats f. — [Anat.] Ligchaamsholte, in welke zich eene vloeistof verzamelt: R- des
larmes, traanzak m. (sac lacrymal). R- de Purine,
pisblaas f. (vessie). — R- de la bile, galblaas (vésicule du del). — [Mach. a vap.] R- d'eau alimentaire, waterkisting f. — I Mar. ] Waterstander,
stander in — [ Pèche] Vischkaar, kaar, vischhun f.
Résettil, m. [Chas.] Soort van jagtnet n.
Re'sidant, e, adj. Woonachtig, wonend, r es i d é r e n d. — Les meetbres r-s (bij geleerde genootschappen gezegd in tegenstelling met meetbres
correspondants), de inwonende, gewone leden m.pl.
Résidence, f. Woonplaats, woning f. gewoon
verblijf of oponthoud n. , zetel in ; gewone verblijfplaats van een' vorst, hofstad, r e s i d é n tie f.
Etahlir sa r- en tel endroit , zijne woonplaats in
die en die plaats vestigen. Le rui est sorti de sa
r-, de koning heeft zijne residentie verlaten. —
Verpligt verblijf, bestendig oponthoud n. van een' bisschop, regeringspersoon, enz. in de plaats, waar
zij hunne ainbtshezigheden uitoefenen , standplaats f.:
11 ne peut voyager, sa charge l'oblige a la r-, hij
kan niet reizen, zijne bediening verbiedt hem zijne
standplaats te verlaten. — Ambt n., post in. van
resident bij eengin vorst. Demander. Obtenir une
F-. eene residentsplaats vragen. bekomen. — [Anc,
shim.], z. v. a. SkDIMENT, RESIDU — Résideut,m.

Zaakvoerder, zoakbezorroer van eerie régeïing aan
eene buitenlandsche plaats, afgevaardigde (van iemnderen rang dan een ambassadeur of rrezant en van
hongeren rang dan een ai)ent), r e s i d e n t m. —
Re'sideitte, f. Vrouw von een' resident.
R cider, v. n. Wonen, zich gewoonlijk oph.ou.den. zin verblijf of zetel hebben, r e.c i, d é ren: 11
réside presque toujours A sa terre, it Paris, hij
houdt zich meestal op zijn landgoed, te Parijs op.

-
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— Ook van God gezegd: Dieu est présent partout,
mais it réside dune manière particulière dans les
temples, God is alomtegenwoordig, maar hij woont
op bijzondere wijze in de teinpelen. — (fig.) Lb resident l'innocence et la paix, daarwonen onschuld
en vrede. — (fig.) Berusten, bestaan: La question
réside en ceci , hierop berust, hierin bestaat de
vraag. La souveraine puissance réside en la personne du roi, de oppermagt berust in den persoon
des konings. C'est en lui seul que notre espoir
réside, op hem alleen berust onze hoop, is onze
hoop gevesti rid. — (absol.) In de plaats moeten
wonen, waar men zone ambtsbediening uitoefent:
Les éve'ques doivent r-.
Résidti, m. Rest f., overblijfsel, overschot n.: Un
r- (liever reliquat, restant) de compte, een overschot van rekening. — [Arith.] Le r- (liever reste)
de cette division est cinq, het overschot van die
deeling is vijf. — [Chim. j Overschot eener werk
bewerking, overblijvend-tuigeljkofschn
bezinksel n . —AU RÉSIDU , loc. adv. Voor 't overige,
ten slotte.
(ten.
Resiffler, V. a. (pr. sif=cif) Op nieuw fluiHésignable, adj. [Jur.] Voor afstand geschikt,
af te staan. — I4ési nart, m. Afstanddoener rn.
inz. van een geestelijk ambt of prove aan een' anderen persoon. — Résignataire, m. Hij, tot
wiens voordeel de ambtsafstand geschiedt, ambtsaanvaarder m. — Résignateur, m. [Jur.] Af
standdoener in. inz. van eene rente, een contract.
-- Résignation, f. [Jur.] Afstand m. van een
regt enz. ten voordeele van een ander. — Nederlegging f. (van eene prove in handen van den collator
van denpaus;
aus; nu liever démission). — In zedel ij ken zin: Overgevin.g, onderwérping aan den goddei aken wil: gelatenheid, onderworpenheid, zelfverloochening t. Mourir avec une entiêre r-, met
volkomen óvergevin.g aan den goddelijken wil sterven. 11 a suhi son exil avec r-, h ij heeft met ,gelatenheid zijne verbanning ondergaan, zich daaraan
met gelatenheid onderworpen.
it-ésigné, e, adj : (en part. passe/ van résigner):
Se inontrer r- , zich gelaten betoonen.
Resigné, e, adj. (en part. passé van resigner):
Acte r- par toutes les parties, door at de partijen
andermaal geteekende acte f.
Résigner, v. a. Afstand doen, nederleggen (inz.
een ambt, eene prove, ten voordeele van een ander): R- un bénéflce it qn., aan iemand eerre prove
afstaan. (absol.) Mourir sans avoir résigné, sterven zonder afstand gedaan te hebben — [Dévot.]
R- son áme á Dieu, zone ziel aan God Overgeven.
— SE RÉSIGNER , V. pr. Zich onderwérpen, met gelatenheid zich gedragen, zich schikken in zijn lot:
Se r- h la volonté de Dieu, zich aan Gods wit
onderwerpen. Se r- à son sort, zijn lot met gelaten/tel ? dragen.
Resigner, v. a. (pr'. si=ci) Op nieuw onderteekenen.
Resiliation , f. (soms ook Résilietnent,
Résilirnent, m.) [Jur.] Tenietdoening, ophef
f ng, vernietiging, r e s i l i a t i e f-: La r- d' un bail,
d'un contrat de veste, vernietiging van c'ene huur
een kool;-contract. — Bésilier, v. a.-cedl,van
[Jur.] Vernietigen , teniet doen, opheffen: R- tine
vente, een' verkoop vernietigen. — RESILIER, V. n.
Terugtreden, niet ,gestand doen (caneverbindtenis),
-

terugnemen (zijn woord).

Résille, f., z. RÉCILLE.

.iésinate, rn (Chin.] Verbinding f. der harsen met de zoutvathare bases, r e s i n an t n- Résine, f. [Chim.] liars n. en f., inz. p`jnboornhars,
dennehars. — R- aninré , z. AN1ME . 11- de caehibou,
R- chihou of R - élémi , z. CACHIBOTI, CHIBOU. Rcopal, z . COPAL. R - èlastique, z. v. a. CAOUTCHOUC,

GOM1MME élastique. R- de cèdre, ceder/mis. 11- de

cone, soort van terpentijn, die zonder insn jding a fvloeit R- de Tyr. piJnboomhars R- de vernis,z.v.a.

SANDARAQUE. R- liquide (le In Nouvelle-Espagne,

z. v a. COPAL. R- olampi, Z. OLAhl.
it
- R-s animales, dierlijke harsen (ainberc rfj.c , maar^dewas,
beverpeil, civet, muskus). --- ftésiné, e, adj. (en.
part. passé van résineri: Bàtiinei t Bien r-, goed
geharpuisd schip n. — Résin^éine, f. Vioolharsolie f. — Résiner, v. a. I Mar.) Iiarpuizen. --^
R,éiineiix, ease, ar/f Heirsig, harsrjjk; harsacriti.rl. — (8'hys.] Électricité r-erase, hars-elektri-

citeit f. (z. vEGATIF).
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-

Résingle of Hésingae, f. [Tech.] Bultenuitklopper m. (der goud.srnieden, horlogiemakcrs).
Résinide, adj. [Chirn.] Harsachtig, naar hars
r,elijkend. — Résinides, t'. pt. Harssoorten f. gil.
—Hésinier, in. Iiarsinzamelaar, harsaj'tapper m.
— [Kot.] R- d'Ani6i ique, z. v. a. roMART. — Résinifère, adj. [Bot j I'iarsgevend. — Résiulfier (se), V. pr. Verharsen, tot hars worden, in
hars overgaan. -- Résinifornte, adj. Harsvormig. -- I3ésini-goiiiine, f. Harscorn n. en t.Résinite, adj. Naar liars gelijl^end. — Als subst.
-

z. PYRAPHROLITHE. — R.ésino-extractif, ive,

adj. Gomharsig. — Résino- oonsneiix, ease,
adj. Harsgommiri. -- l4ésinoide, adj. Harsvormi,. — Résinuale, f. Kristalhars n. en 1.
Résipiseence, f. Inzult n., berouw en verbéterin g van zijne verkeerdheden , gemoedsverandering i.
-t j Résistabilité, f. Eigenschap f. der weêrstandbieding. — Résistance, f. Tegenstand, wederstand m., eigenschap, waardoor een ligchaam
zich verzet tegen de inwerking van een ander lig
si s t é n t i e f.: La r- des pierres, des-cham,re
mélaux, de wederstand der steenen, metalen (bij 't
bewerken) . Etotte sans r -, stof f. zonder vastheid of
stevigheid. — [Phyys.] La r- des Huides, des solid es, de tegenstand der vloeistoffen, der vaste ldgchamen. Lois de la r-, wetten f. pl. des tegenstands.
— Tegenstand m., tegenstandbieding f., verzet n.,
verwering, tegenweer t.: Obeir saus r-, zonder verzet of tegenstand gehoorzamen. Les assiégés ont
fait one longue r-, de belegerden hebben een' langen tegenstand geboden. — (fig. et fam.) II a fait
one belle r-, hi heeft zich lang goed gehouden,
zich dapper geweerd (tegen een verzoek, voorstel
euz.). -- [Polst.] Parti de la r-, partij des tegen
aanhangers van 't bestaande, tegenstanders-stand,
van veranderingen. — Verhindering f., beletsel n.:
En voulant pousser la porto, je sentis quelque
résistance, toen Ik de deur wilde openen, voelde sk
eenigen tegenstand. een beletsel. — Daurzaainheid,
sterkte f.: Chose, Etot% sans r-, ding zonder duur
dut niet duren ,kan, onsterke stof f. -zam.heid,
Pièce de r-, z. PIECE. — ][i.ésistant, e,
[Cuts.] Pièce
adj. Tegenstandbiedend: [Phys.] f1iIieu i -, tegen -

standbiedende middenstof f. — Résiste, f. [Teint.]
Uitsparing f . (z. RÉSERVE).

Résister, V. n. Tegenstand of weérstand bie

wederstaar; zich verzetten, zich verweren, zich-den,
verdedigen, resi st d ren: Le marbre résiste plus
an ciseau que la pierce commune, het marmer biedt
den beitel meer tegenstand dan 't gewone steen
Cette viande résiste h la dent , dit vleesch laat zich
niet goed bijten, is hard en taai. Des buttes qui
résistent á l'eau, waterdigte laarzen f. pl. —Toole
1'Asie ne put r- aux armes d'Alexandre, geheel
Azië was niet bestand tegen de wapenen van Alexander. Les assiigis out résisté longtemps, de belegerden hebben lung wederstand geboden. -- Ce
che%al résist.e au cavalier, (lit paard kant zich
aan, verzet zich, tegen zijn ruiter. — In zedelijken
zin: Qui peut r- b la volonté de Dieu ? wie ver
wil te wederstuan? R- b la séduction,-magGo'is
A la tentation. de verleiding, verzoekinq wederstaan. Quelle colére résiste b ses lasmes? wie kan
bij hare tranen toornig blij ven? -- Verdragen, uit
verduren: I1 risiste ia toeles les fatigues,-houden,
hij verduurt alle verrnoceijenissen. II peut tien t'nu froid. hij kan de koude goed verdragen, hij
kan goed tegr'n de koude. Je nv saurais t, lus r-,

Ik kan 'I niet lancer uithouden. -- SE RESISTER,

V. P. Elkander ivederstaan.
H Sistiwlit1 . f , z. v. a. RESISTASILITE. -R,Psistible, adj. LG'ecir°stnavbaar; ver•duurbuar.
Resixit,me of Reixie' netbeet, m. (pr.
( i - zip ) Coot,.] Zesde n. van den zesren penning.
Résoin, e, wij. (en pat. liassé van résoudre):
Tuu cur r-e, verdeeld, opgelost gezwel n. — Question r-e, opgeloste, berntwoorde vral:g f. — Difficulté r-e. opoelo.ste, uit den We(J geruimde zwarig-

heirl F. — Bail r-, opgeheven, verbroken haar f. —
Marche r'-, antlrnnden. verbroken koop nl. — lie
voila s'-, je vieux [ertin nu hels ik 111130 hP'lait
genomen. ik :aril vertrekken. -- C'est nu point r-,
dat is ei's bepaald. vastgesteld pant n. - - RÉSOLU.
E. adj. Stout, koen, onvervaard, moedia, van kont
beruod, s e l e s o l v e e r d: C'est on homme r-. it
ne craint riep. --_ ( Loc. prov.) 11 eist r- oorende

RÉSOUDRE.
Berthaud (voor Barthole), hp* staat nergc .s voor.
— Ook als subst.: ({'am.) C'est un gros r-, une
grosse r-e, 't is een rles, esolveerde vent, een geresolveerd wry`. — Résoluble, adj. [Didact.] Oplos
te lossen: Problènie r-, oplosbaar vraag -bar,op
Rénotomment, adv. Met vastberaden--stukn.

heid, onbeschroomd, stout; regt-, ronduit, volstrekt:

I1 passa s.-, l'épée h la main, au travers des ennemis, h( sloeg zich, onversaagd met den degen in
de vuist door de vijanden. Je vieux r- que sela
soit, ik wil het volstrekt zoo hebben. 11 lui répondit r- qu'll n'en ferait Tien, hij antwoordde hem

ronduit, dat hjj het niet doen zou. — ltésointif,
ive, adj. [Méd.] Oplossend, ontbindend, verdeelend: Médicaments r-s, of als subt RÉSOLUTIFS , M.
Pl Oplossingsmiddelen, ontbindende of verdeelende
middelen n. pl. — Résoluution, f. Ontbinding,
oplossing; verdeeling, scheiding f.: La r- de I'eau en
vapeur, de la neige en eau, de oplossing van water en damp, van sneeuw in water. — La r- dune
tumeur, de verweekinq en verdeeling van een gezwel. — [Jur.] La r'- dun content, de ontbinding,
verbreking, tenietdoening van een contract. -- Oplossing, beantwoording (eener vraag), opruiming
(van Bene zwarigheid, een' twijfel, enz.). (In dezen
zin zegt men liever solution). --[Math.] Ontbinding eener zamenqestelde grootheid in hare zarnenstellende deelen. La r- des équations, de oplossing
der vergelijkingen. — Besluit, voornemen, plan n,,
resolutie f. Prend re, Former one r-, een besluit
nemen, opvatten, vormen. Changer de r-, van besluit veranderen. I1 persiste dans sa dernière r-,
hij volhardt in zijn laatste besluit. — [Rist.] R-s
des Etats Génér'aux, verordeningen f. pl., resoluten der Staten- Generaal (van rle Vereenigde Provincien). — Vastberadenheid. standvastigheid, onverschrokkenheid, onvervaardheid; (fam.) g e r e s o tv e e rd h, e i d : I1 ent homme (of C'est un homme)
de r-, 't is een vastberraden, onvervaard man.
[Méd.] R- des nerfs, des membres, l'erlamrning 1.
der zenuwen, der leden. — [Mus.] Oplossing f.
[Paint.). z. v. a. PARTI; — ook z. v. a. FERMETE .
— [Polit.J Wetsontwerp n., dat door eerie der
beide Kamers i aangenomen. — Résoluutoire,
adj. [Jura Ontbindend, opheffend, vernietigend. Résolvant, e, adj. [Méd. I Oplossend. ontbindend: Remodes r-s of als subst RESOLVANTS , m.
pl. O,►lossinrismiddelen, r es o 1 v é is t ia n. pl.
Resomptif, ive, adj. (pr. —zoop - ) {Md.]
Versten kenel, tot versterking, verkwikking dienstig:
Médicat»ents r-s or als suh st. RESOMPTIFS, m. pl.
Ver sterkingsmiddelen, re su so ti v a n. pl.
Résonuance, f. Weêrklank, weirgolm, na
i e f. La r- du lonnerre, de-klanm.,resodt
napalm, weêrklank van den donder. — Klankbodem, zangbodem (van een snaar-instrument), r e.

,

.

-

S o n a n s -bodem m. — Wsoniaant, e, adj. Weér-

galrnend, weêrklivkend ; sterk klinkend, krachtig,
vol van toon. Voute r-e, weergalmend crewel f n.Violon Bien r-, viool van zeer krachtigen, vollen
toon. — Résonneouent, m. Hit v'eelrgalrnen, het
weërkaatsen van 't gdu?d; we?rgalming f., weér galm m. -- Résonner, v. n. Weêrgolrnen, weérklinken: Cette voute ne r&oone pas, dit gewelf
weêrgalrnt niet. -- (fig.) Tout résontiait du bruit do
ses actions, alles wéêr galende van 't gerucht zijner
heldendarren. — Zwaar klinken: Sa voix résonne
comme un tonnerre, zone stem klinkt, weërgalrnt
als een donder.
Resoneer, V. a. (pr. son—con) Nogmaals lui
schellen of belled.
-den,oprifua
Résor•bst rit, e, artj. ; létJ. j Opzuigend, inslor
Méslicamersts r -s, of als subsi. RESORHANTS.m.-pend:
Pl. 0; zuil;ende, inzuigende middelen, r e s o r b sin-

ti a n. pl. -- Résoription, f. O szuiginp, weder-

intrekking of -inzuirjmq, re.sOrlrtie f.
Résoudre, e. a. Oplos-sen, ontbinden, den zamenhanlu do(n ophouden: R- un cos ps en ses lsremiers principes, een ligchaa'n in zijne eerste gr ondbes;in.cel.c ontbinden. — { MMéd. j .'Illrnq.s en zonder
ctterisrg doen verdwijnen, verdrelen: R- one tumeur,
een oez.u)cl neck ia ken en rerdeelen, verdr- J"en.
- Oplossen, heantwoorden, beslissen: R- tin problènie, une objectiocn, ern rraar!.stak, Bene legen ivere,irer; ol^los.sr-n. R- une diifo'uité. eerie zwarigheid old Assers, nit (lea zijeg rislrnesr. --- [Jur. I Te'eist doen, op/effen, verbreken: R- tin rnairs h , un
-

c.ontr•at, een' koop, eega contract vernietigen. -- Be-

HSOUS
sluiten, een besluit nemen , vaststellen, bepalen:
Qu'a-t-on résolu ? wat heeft men besloten? On ne
savait que r-, men wist niet wat te besluiten. Le
rol a résolu la guerre, de koning heeft den oorlog
besloten. -- Overhalen, bewegen, doen besluiten: Rqn. a entreprendre on long voyage, iemand doen
besluiten, om eene lange reis te doen. — R- de
(door een in/in. gevolgd): On a résolu d'attendre,
SE RËSOUDRE , v.
men heeft besloten te wachten
pr. Zich ontbinden, zich, oplossen, opgelost, ontbonden worden, veranderen: La neige se résout en
eau, de sneeuw lost zich op, verandert in water.—
(fig.) Tout ce q u'il dit là se résout it rien, at wat
hj daar zegt, loopt op niets uit. --- Besluiten: A
quoï vous résolvez-vous? waartoe besluit gij? Je
me résolus b demander mon congé, ik besloot mijn
afscheid te nemen.
R.ésous, onte, adj. (en ander part. posed van
résoudre, vgl. IESOLtJ) liet wordt, zegt de Académie, alleen gebruikt van dingen, die in andere opgelost of veranderd worden, en niet in 't vrouwe
ijk gebdzigd: Brouillard résous en pluie, in regen-l
opgeloste mist m.
Respect, m. (pr. rhss-pèk ; vcór een' mede
wordt vaak ook de e niet gehoord: rèss-pè)-kliner
Opzigt, oogpunt n., betrekking f.: La Inême proposition est vraie et fausse sous divers r-s, hetzelfde voorstel is, uit verschillende oogpunten beschouwd waar en valsch. (In dezen zin verouderd.)
— Eerbied m., ontzag n. , hoogachting f. , r es p e c t n.: Parlez -lui avec r-, spreek hem met eerbied aan. Vous lui devez du r-, cj ij zijt hem hoogachting schuldig. — Lieu de r-, plaats van eerbied,
plaats waar men zich met eerbied moet gedragen.
(In dezen zin verouderd.) — Tenir qn. en r-, lemand in ontzag, in bedwang houden. La citadelle
tient la vitte en r-, de citadel houdt de stad in bedwang, in vrees, in respect. — Se faire porter r-,
zich gevreesd rasaken. — R- humain, vrees f. voor
het oordeel der menschen. — (fam.) Sauf le r-,
Sauf votre r-, Sauf r- (verzachtende termen als
inleiding voor cone uitdrukking, die ligt iets hinderljjks of beleedigends voor anderen kon hebben;
— nu in den beschaafden omgangstaal niet meer
rlehoord.) Met uw verlof, 't zij met respect gezeqd.
— (bij wijze van pligtpleging, en als slotformulier
in brieven) Rendre ses r-s. Présenter son r-, ses
r-s a qn., zijne opwachting bij iemand gaan maken. Veuillez lui présenter mes tres- humbles r-s,
wil hem mijne eerbiedige groete doen. Je suis avec
le plus prolond r- votre serviteur, ik ben met de
meeste hoogachting uw dienaar. — f Par le r- de...,
of tAu r- de..., ten opzic,le van, in vergelijking van,
ten aanzien van. -- Laag sloeltje, waarop geringe
lieden zich bij de grooten nederzetteden. — Respectabilité, t. achtbaarheid achtenswaardigheid,
respectabiliteit f. — Respectable. adj.
Eerwaardig, achtenswaardig, aanzienlijk, achtbaar:
Son père est un homme tres-r-, zijn vader is een
zeer achlenswaardig man. Son nam est r-, hij
draagt een' hooglaeachten naam. -- S Respectablensennt , ado. Op ach!en.swaardige wijze.
Respecter, v. a. Eeren, in eere houden, eer
ontzien, achten, hoogschatten, r esp e c--biedfln,
tUren: I1 faut r- les gens de qualilé, iaen moet
de lieden van aanzien eerbiedi<<en, ontzien. Il ne
respecle personne, h ij ontziet (heeft ontzag voor)
nierrand. It- la vieille=se, den ouderdom eergin.
Faire r-, doen eerbiedigen. Se faire r-, zich ach
maken. - It.- les droits de qn., iemands-tensward'ig
regten eerbiedigen, in acht nemen. -- (fig.) Sparen,
verse/wonen , ontzien , ongemoeid , onaangeroerd
laten: Voila d'anciens monuments que le temps
a respectés, dat zijn oude gedejnkteekenen, die de
tijd ve: choond, gespaard heeft. La m6disance a
respect sa vertu, de kwauwlspreh°endheid heeft
hare deugd ongemoeid, onaangeroerd gelaten. R. --

in fail,lesse. 1'erreur íáe qn., iemands zu akrheid,

diataling verschoonen, ontzien. --- SE RESPECTER,

V. pr. Zich zelven. eeïen of achten, in 't oog houden
wat men. aan zijn' stand, zijne jaren, zijne kunne
verscc. uldif1d i.c: Un vieiilard rloit, se r- lui -rnème,
s'il vomit que les jeunes pens le respertent, een
grijetiard moet zich zel!'en Ceren, indien hij wil, dat
de jonijelieden here, oeren zullen. Cot homme ne
se respecte pint asses. deze man neemt zich niet
genoeg; in acht. doet niet meat zijn erns, bediening,
jaren van heao vorderen. --- Elkander eerbied toe
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dre.gen. — Het part. passé is ook adj.: Nom respecté, geëerde, geëerbiedigde naam in.
Respectif, -ive, adj. Elk in 't bijzonder betreffend, wederzijdsch, respectief: Nos droits
r-s, Nos dettes r-ives, de repten, de schulden van
ieder onzer, onze respectieve repten n. pl., schulden
1'. pl. — Weleer ook z. v. a. relatif, betrekkelijk. —
Respectivennent, adv. Wederz jdsch, ieder van
zijnen kant: Its out r- répondu, zij hebben ieder
voor zich geanlwo^:rd.
Respecteensement, adv. Met eerbied, op
eerbiedige wijze: II lui a écrit r-, hij heeft hem op
Bene eerbiedige wijze geschreven. — Respectueux, -ease, adj. Eerbiedig, eerbied betoonend;
eerbied aanduidend, met eerbied gepaard: Enfant
r- enviers ses parents, jegens zijne ouders eerbiedig
kind n. Posture très-r-euse, zeer eerbiedige hou
Parlor en termes r-, in eerbiedige bewoor--dingf.
dingenn spreken.
4 Respirabilité, f. [Phys.] Inadembaarheid f.,
geschiktheid om ingeademd te worden. — Respirable, adj. Inadenibaar: Air r-. — Respirant, e, adj. .ddemend, nog levend: Des etres
r-s. — Respiratenr, ni. [Phys.] Toestel m. ter
verligting van de inademing. R- antiméphitique,
luchtzuiverende toestel, om zonder filevaar stiklucht
te kannen inademen. — Ook als ad). [Anal.] Organes r-s, organen of werktuigen n. pl. der adem
— Respiration, f. Het ademen; adem -haling.
La r- consiste en deux rnouvernents op--halingf.
posés, l'inspiration et ]'expiration, het ademen
bestaat uit twee tegengestelde bewegingen, de inademing en de uitademning. — Respirative, adj.
Tot de ademhaling dienend, de ademhaling betreffend: Organes r-s, aderrrhalings- werktuigen n. pl.
Respirer, V. n. Ademen, ademhalen, adem
scheppen: Avoir de la peine b r-, met moeite ademen.
— II ne respire plus, I1 respire encore, hij is dood,
hij leeft nog. — Ademen, leven: Tout ce qu i respire,
al wat ademt of leert. Je ne respire que pour vous,
ik leef enkel voor u. — (poét.) La toile respirait
sous son pinceau, het doek kreeg leven onder zijn
penseel. — (/ire.) L'amour dir Bien public respire
dans toutes ses actions, de liefde voor 't algemeen
welzijn spreekt, blijkt uit at zijne daden. — (lire.)
Tot adem komen, zich verademen, rusten: Laissez
le r- un moment, laat hem een oogenblik tot adem
komen; (fam.) laat hem even uitblazen. — R- après
qc., vurig naar iets verlangen. — RESPIRED. C. a.
Lair que nous respirons ici, de lucht, die wij hier
inademen. — (fig.) Ademen, duidelij k uitdrukken,
levendig aan den dag leggen; haken, vurig verlangen. Dans cette maison, tout respire la joie, la
paix, in dat huis getuigt alles van blijdschap, van
vrede. Tout respire en elle ]'innocence, onschuld
spreekt uit at hare woorden en daden. — Il ne
respire que la vengeance, hij ademt niet dan wraak,
hij haakt slechts naar wraak. It ne respire que
les plaisirs. hij jaapt enkel naar vermaken. -- Het
part. passe i.e ook adj.: Gaz respire'. ingeademd gas.
Resplendir, v. n. fielder schijnen, grooten
glans geven, .cchitleren, flonkeren: Lair était clair,
toutes les étoiles resplendissaient, de lucht was
helder, alle sterren fonkelden. Dans ces api?artements. tout resplendit dor. in deze vertrekken
schitlet t alles van goud. — Resplenndissant, e,
ach. Schitterend, fonkelend, stralend, glanzend,
glinsterend: Beauté r-e, schitterende schoonheid f.
Une face r-e de santé, een van rrezondheid cllinslerend celart n. — Resplendissemmletnt, m.
Heldere glans m., flonkering, schittering f.: Cette
grande quantité de lumières formait un r- merveilleux, deze rroote menigte lichten verspreidde
een' wonderbaren plans.
Responder of Responsoire, m. [Ave. li
Kerkhoek n. roet de antwoordende heurt--turg.]
,

zranaen. -- Resporosahilitm, f. Verantwoorde-

lilkimeid, aan.cprnnkelijkheid f. La r- des ministres,
de eeranlwoormlelijhhei , l der ministers. Prendre (1c.
sous sa r-. iele op zijne vevantwoordinri netren,
zich aansprr:kel ,fjk voor lei.c stellen. — Respon-

Si*1)1e, arlj Verantwoordelijk, aansprakelijk: Les

ministres sint r-s, de 3nini.cte'rs zijn, veraetwoordelijk. Éiliteur r-, veranlu oordel jk uitrover m.

Je no suis pos r - des consequences, ik sta niet zoor
de rrevolger in. — (Pron.) On nest pas r- (te ses
pences secretes, gedachten zijn, loterij. — tiesponsi , -ive, adj. Beantwoordend, een antwoord
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kousen, zetten. — Het part. passé is ook adj.:
Sou tiers ressemelés, verzoolde schoenen m. pl.
Ressemer, v. a. Op nieuw bezaaijen.
Ressenti, e, adj. (en part. Passé van ressentir): Perte généralement r-e, algemeen gevoeld
verlies n . — RESSENTI , E, adj. [Arch., Beaux arts]
Responsoir e, m.. z. RESPONCtER.
Ressac, m. [Mar.] Tegenzee, terugetooting der Sterk uitkomend, scherp uitgedrukt, sprekend :
baren, branding f., het a jlnopen der zee. — ] Pêchej Contourtrop r-, te sterk uitkornende omtrek m. Nerfs
bien r-s, scherp uitgedrukte, sterk sprekende spie Hulpboot f. der New foundland-visschers.
ren f. pl. — liessentiment, m. Zwakke aanval m.
Ressacrer, v. a., z. RESACRER.
van eene doorgestane ziekte of pijn, nagevoeligheid f.,
Ressaigner, v. a. Andermaal aderlaten.
nagevoel n. Il a encore eu quelque r- de sa goutte,
Ressaieue, Ressaiguer, z. RESAIG — .
Ressaisir, V. a. Weder vatten of gr jpen; op de sa fièvre, h ij heeft nog een klein nawee, eene
kleine aanmaning van zijne jicht, van zijne koorts
beslag
nemen.
—
nieuw in bezit nemen; weder in
gehad. — (fig.) Le remords est le r- du mal fait
SE RESSAISIR, v. pr. Zich weder meester maken.
a autrui, de gewetensknaging is de wrange na-- Weder gevat of gegrepen worden.
smaak van het aan anderen berokkend kwaad. -Ressaluer, v. a., z. RESALUER.
Ressangler, V. a. [Man.] Op nieuw singelen. (fig.) Gevoeligheid f , wrok m., bijblijvend misnoegen n. over eene beleediging, gepaard aan de zucht
.Re,ssasser, V. a. Andermaal ziften, Overziften;
— (fig.) 1Vog eens naauwkeurig onderzoeken, weder naar wraak, wraaklust m.: Contenir, Étouffer
uitpluizen. R- un ouvrage, een werk scherp door- son r-, zijnen wrok bedwingen, smoren. I1 ne
zien . R- qn., la conduite de qn., iemands gedrag put cacher, dissimuler son r- de cette offense, hij
naauwkeuri.g onderzoeken. — II ne fait que r- les kon zijne gevoeligheid over dien hoon niet verberrnèmes choses, hij doet niets dan herkaauwen, hij gen, niet ontveinzen. — Weleer (en nog door Dezingt altjld hetzelfde liedje. --- Ressasseur, m. lille) in goeden zin voor: aandenken n., herinne-ease, f. Herkaauwer m., herkaaawster f., hij of ring f., gebruikt: Le chien garde le r- du bienfait.
— fessentir, V. a. (versterking van sentir) GeZij, die gedurig op hetzelfde terugkomt.
Ressaut, m. [Arch.] Uitstek n., uitsprong m., voelen, gewaar worden; ondervinden: R- des douvooruitspringing f.; plotselinge overgang van een leurs de colique, kol jkpijnen gevoelen. R- les
horizontaal vlak tr t een ander. — [Pêchej , z. V. a. effets de la coler. de qn., de uitwerksels van
iernands toorn gevoelen, ondervinden. — R- un vif
ÉPERVIER. — Ressauter, v. a. Op nieuw sprin
gen. — [Arch.] Uitspringen, uitsteken, eenuitstek plaisir du retour de qn., een hartelijk genoegen over
vormen. RESSAUTER , V. a. Weder Overspringen. iemands terugkorist gevoelen. 11' ia perte dun ami,
R- une injure, zeer gevoelig zijn over 't verlies van
$esséeher, v. a., Z. RESÉCHER.
Ressellenient, m. [Man. j tierzadeling f. — eenen vriend, over eene belcediging. — Blijk geven,
getuigen van: Il n'y eat riep dans sa parure qui
Re&seller, V. a. Op nieuw zadelen.
Resseu:blance, f. Gelijkenis, overeenkomst f. ressentit la vanité, er was in haren tooi. niets,
tusschen personen of zaken: I1 y a peu de r- dat van ijdelheid getuigde. — SE RESSENT IR, v. pr.
entre ces deux personnes, entre leurs gouts, ens Nawee, nagevoel hebben: II se ressent encore de
weinig overeenkomst, gelijkenis tusschen die twee sa goutte, de sa fièvre, hij heeft nog zeker nagevoel,
personen, tusschen hun beider smaak. La r- est krijgt nog vermaningen van zijne acht, zijne koorts.
parfaite entre eux, zij gelijken elkander volkomen, — De nudeelige gevolgen, den schadelijken invloed
sprekend. Ce peintre attrape Dien la r-, die schil ondervinden, nagevoelen: Se r- des débauches de
maakt goed geljkende portretten. — Se trom--der sa jeunesse, nog de gevolgen der uitspattingen van
per à la r-, door de gelid kenis misleid worden. — zijne jeugd gevoelen. Il s'est ressenti longtemps de
C'est la vraie r- de son père, hij is het ware even- vette perte, hij heeft dat verlies lang gevoeld, dat
beeld van zijnen vader. — Ressembihant, e, adj. verlies is hem lang smartelijk bij' ebleven. — Deelen
in, deel, aandeel hebben: Les maisons voisines se
Gelijkend: Portrait r-, wel gelijkend portret n.
Ressembler, V. n. Gelliken, overeenkomst sont ressenties de l'incendie, de belendende huizen
hebben, overeen komen : Un fels qui ressemble b hebben mede bij den brand geleden. — Ook in goeden
son père, een zoon, die op, zijn' vader gelijkt (lijkt). zin: Ides amis se sort ressentis de rna fortune, mijne
I1 est avare, it ressenible a son père, hij is gierig, vrienden hebben in mijn geluk gedeeld. — Gevoelig,
geraakt over iets zijn, wrok gevoelen, wrokken:
hij gelijkt naar zijn vader (hij slacht zijn' vader)
Je voudrais Dien lui r-, ik wenschte wel zoo als hij 11 se ressent de cette injure, hij wrokt nog over
te zijn. — Sa voix ressemble au tonnerre, zijne stem die beleediging. — It ma fait un mauvais tour, it
geljkt naar den donder. — Ce portrait ressemble s'en ressentira, hij heeft mij een' leelijken trek
(beter: est res`emblant), dat portret gelikt. — Cela gespeeld. , 't zal hem heupen.
Rnsseper, v. a., z. RECÉPER.
ressemble à tout, dat rgeljkt op alles, dat heeft
Resserrant, e, adj. [1Ód ) Zamentrekkend,
een eigen aard of karakter. — Cela ne ressemble
riep, dat lijkt nergens naar, dat deugt volstrekt toesnoerend, verstoppend. Remèdes r-s. — Reeniet; — soms ook in goeden zin: dat is eenig, voor- serre, e, adj. (erg part. passé van resserrer):
treffelijk in zijne soort, daar haalt niets bij. — Nueud r-, aangehaalde, vaster gelegde knoop m. —
(Loc. prov.), z. AN'GUILLE. COGNE-FE'TU. It r essemble Demeure trop r-e, te bekrompen woning f. Des
au (of C'est le) chien de Nivelles, etc., z. CHIEN. bornes plus r-es, engere grenzen f. pl. Discours
r-, afgekorte, beknopt zamengevatte redevoering f.
— SE RESSEMBLER. V. pr. Ole elkander gelijken,
overeenkomst met elkander hebben.: Les jumeaux — Place fort r-e, r-e de bien près, naauw, van
nabij
ingesloten of versperde vesting f. Garnison
tweelingen
gelijken
d'ordinaire se ressemblent,
doorgaans op elkander. Its se ressemblent de vi- fort r-e, naauw ingestoten garnizoen n. -- Pays rsage, de caractère, zij cje/ijken elkaar van aange- par In mer, door de zee eng begrensd, land n. —
zigt, van karakter. — Cela ne se ressenible pas, Prisonnier r-, naauwer oprresloten gevangene. —
die dingen komen volstrekt niet hij elkaar, gelijken Elie se trouva r-e par les bienséances de son sexe,
niets op elkander. Je n'ai pu croire cela de vous, zij vond zich beperkt, bekneld, belemmerd door
cela ne vouw ressem ble pas, ik heb dat niet van u 't geen de betarnel-gkheid van hare sekse vordert. -kunnen gelooven, dot is uwe manier van doen, uw [M^d.) Eire r-, verstopt zijn. -- [Rot.) Tiges r-es,
karakter niet. — (Pion.) Qui se ressemble s'as- zaarngedrongen stengels in. pl. -- Resserrement,
sembte, soort zoekt soort. — (Loc. lrrov.) On so m. Zarnentrekking, zarnendrukking, beklemming,
ressenible de plus loin per sonen van déne fain/lie toesluiting, verstopping f Le r- des pores arrete
hebben doorgaans een' zekeren familie-trek. z. ook la transpiration, de zamentrekking, toesluiting der
DOIGT. GOUTTE, JOUR (blz. 1019, kaf. 2) -- Op zich jon//n of zweefgaten belet de uitwaseming. Le rzelven re/liken. aan zich zelren gelijk zijn: L'homrne des intestine, de heklemming der ingewanden.
ne se ressemble jarnais ri'un rooment ,N l'autre. de P.- do ventre, buiktverctoppinq f. z. v. a. CON'STImenech is zich zelven reen twee oogrnblikken gelijk. IIATtON. — (fu.) Le r- de I'argent, het in kas
— Ce peintre, Cel artiste se ressernble. die schilder, houden, wegsluiten van ' t geld (door de kapitalisten,
die kunstenaar kopieert ich zelven, brengt geerlerlei in lijden van diskrediet).
Resserrer, v. a. Toehalen, digter zomertrekken,
verscheidenheid in zijn werk.
Ressenuelage, m. !( ordonn.l Verzoling. her- toebinden of toesnoeren: R- Line jarretiére,un corset,
een'
kouseband tasten binden, een rijgijl naouwer
Verzolen,
herzolen,
v.
a.
zolincl f. — Resseeneier,
nieuwe zolen aan de schoenen of laarzen, ook aan toehalen. R- Lin rloeud, een' knoop aantrekken,
behelzend: Lettre r-ive, antwoordschrijven n. —
Responsion, f. [Hist ]Jaarlijksche opbrengst van
eiken maltezer ridder voor de bevrijding van
't Heilige land; — elke schatting f. door eene militaire orde betaald, respons - gelden n. pl. —
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vaster leggen. — (lig.) Cet évènement a resserré
les noeuds (les liens) de leur amitid, dit voorval
heeft hunne vriendschap nog vaster geknoopt. —
Naauwer maken, in enger grenzen besluiten, op-,
insluiten: R- une rivière dans son lit, ins des
digues, eene rivier binnen hare bedding, tusschen
dijken opsluiten. R- le pouvoir de qn., iemands
mart beperken, in naauwer grenzen sluiten. — Run prisonnier, eenen gevangene naauwer, zorgvuledger opsluiten. — R- une place, eerre vesting van
nabij insluiten of versperren. — ( fig.) R- son sujet,
sa matière, zin onderwerp bekorten, zijne stof inkrimpen. — [ Mus.] R- l'harmonie, de deden der
harmonie door kleinere intervallen nader bijeen
brengen. — Weder wegsluiten,, op nieuw wegbergen: R- one cuillère dans l'armoire, des papiers
dans son bureau, eenen lepel weder in de kas,
papieren weder in zijn bureau bergen. — [ Méd.]
Zamentrekken, minder open of vrij maken, ver
Les nèfles resserrent le ventre, of absol.-stopen:
resserrent, de mispelen trekken den buik zamen,
zijn zamentrekkend. Le froid resserre les pores,
de koude vernaauwt de porien. --- SE RESSERRER,
V. pr. Enger naauwer, smaller, minder uitgebreid
worden, zich zamentrekken: Le pays, le terrain
se resserre, het land, het terrein wordt smaller.
-- Se r- dans des limites plus dtroites, zich in
engergrenzen besluiten, zich bekorten. — Le ventre
se resserre, de buik trekt zich zamen, geraakt
verstopt. Les pores se resserrent, de poriën worden naauwer. — Mon coeur se resserre de crainte,
mijn hart krimpt van vrees ineen. — Zich opsluiten:
La haine se resserre, mais elle ne se perd point,
de haat sluit zich op in 't hart, maar gaat niet
verloren. -- (fam.) Dans ces temps de disette,
chacun se resserre, in deze tijden van schaarschte
krimpt ieder zich in, leeft elk wat zuiniger. — L'argent se resserre, het geld wordt schaarsch, wordt
in kas gehouden. Les bourses se resserrent, de
beurzen blijven dipt; er wordt geen geld geleend.
-- Le temps se resserre, 't wordt kouder, de koude
Ressif, m., z. REU. (neemt toe.
Ressonder, v. a Op nieuw peilen.
Ressort, in. Veêrkracht, veêrkrachtigheid f.
(élasticité): Le r- de fair, de veerkracht der lucht.
Les corps k r-, de ve Arkrachtige liqchamen n. pl.
Perdre son r-, zijne ve!rkrachti'jh.eid verliezen.
Faire r-, terugspringen (nadat de aangebragte druk
weggenomen). Une branche plide fait r-,-kings
een gebogen tak springt terug. — Veer f., veêrkrachtig stuk ijzer, staal, koper, enz. Bander, détendre le r-, de veêr spannen, ontspannen of los
Le r- se débanda, de vete sprong los.-druken.
R- de montre, de voiture, de fusil, horlogie-, rijtuig-. geweer-veêr. R- a chien, hoekvete (van de
gedaante eenei V ). [I- b boudin, spiraal-vete,
gedraaide veêr. — [ Arqueb.] R- de baguette, laad
de platina, slotveêr. R- de batterie,-stokver.R
pandekselveer. R- de gachette, stangveêr. R-s de
garniture, beslagvee.ren. — (fig.) Le r- de l'esprit,
de 1'áme, de veêrkracht van den geest, van de ziel.
— Il ne se remue que par r-, hij is eene draadpop, een automaat. 11 n'agit que par r-, hg handelt
alleen op ingeving, op raad, op aandrjving van
anderen. — (fig.) Kracht, krachtdadigheid f., werkvermogen n., veêrkracht f.: Donner du r- It 1'estomac, aux fibres, de maag versterken, de vezels
meer spanning geven. Donner du r- b ('esprit. den
geest veêrkrach.t, eene hoogere vlagt geven. II a
perdu tout son r-, hij heeft zone veêrkracht ver
fig.) Drij fveêr, middel, waarvan men-loren.—(
zich bedient om iets le doen gelukken: II fait mouvoir toutes sortes de r-s, hij zet allerlei drij fveêren
in beweginrq, wendt alle middelen, alle krachten aan.
II n'agit que par des r-s secrets, hij werkt enkel
door verborgene drjfveêren of middelen. Faire
jouer tous les r-s, alle middelen, alle krachten in
't werk stellen.
RESSORT, m. Gebied, regtsgebied, grondgebied of district n. van Bene regtbank,
onderhoorigheid f., ressort n. — (bij uitbreiding)
het gebied erner wetenschap, het vak: Ce village
nest pas de son r-, dit dorp behoort niet onder
zijn retgtsqehied, onder zijn ressort. Ces terree sort
situées dans le r- du prince, deze landen hergen
onder 't regtsgebied van den vorst. Jugement en
dernier r-, vonnis n. in 't laatste res.cni t, voor
't hoogste rent (waarvan met te appelléren valt).
auger en premier r- (en premiere instance), in

•._-

-

RESSUSCITER.

1623

't eerste ressort (ter eerste instantie) uitspraak
doen (waarvan men kan appelléren). — (fig.) Cola
West pas de mon r-, dat behoort niet tot mijn vak,
hoort by mil niet thuis; ook: dat loopt boven min
begrip. Cola est du r- de la théologie, de la médecine, dat raakt de godgeleerdheid, de geneeskunde.
Ressortir, V. n. (van sortir) Weder uitgaan,
op nieuw uitgaan. -- (fig.) Uitkomen, zich voor
oog vallen: Cette broderie bleue-doen,bétri'
ressort bien sur ce fond jaune, dat blaauw borduursel komt goed uit op dien gelen grond. — Les
ornbres font r- les lumieres, de schaduwen ver
werking van 't licht; door kleine fouten-hogend
vallen de goede hoedanigheden te beter in 't oog. —
(als v. imp.) [Jur.] I1 ressort de ce qui précede,
uit het voorafgaande volgt, blijkt.
Ressortir, V. n. (van ressort) Onderhoorig
zijn, onder een regtsgebied behooren, ressort éren (onder): Nous ressortissons à tel tribunal,
devant tel juge, wij behooren, staan onder die en
die regtbank, onder dien en dien regter. — Les
animaux ressurtissent à I'bomme, de dieren staan
onder den mensch, zijn ten dienste der menschen.
— Ressortissant, e, adj. [Jur.] Onderhoorig,
onder een regtsqebied behoorend: Cette affaire est
r-e b ce tribunal, deze zaak is aan deze regtbank
onderhoorig.
Ressouder, v. a. Op nieuw soidéren, Oversol
-- Ressoadure, f. Tweede soldeersel n. -déren.
Ressource, f. Hulpbron f., hulp- of redmiddel n. , hulp, toevlugt, uitredding f., uitweg m. I1
na point de r- dans son malheur, hij heeft geen
hulpmiddel, geenen uitweg in zin ongeluk. Dieu a
été ma seule r-, God alleen is mijne toevlugt geweest. Il est perdu sans r-, hij is zonder middel
van herstel, onherroepelijk verloren. Ce sera ma
dernière r- , dat zal mijne laatste hoop , mijne
laatste toevlugt zijn. — [Ilan.] Ce cheval a de
la r-, dat paard kan het uithouden, is ona fmatbaar. — ( fig.) Cast on bomree de r-, 't is een
man, die zich weet le helpen , die voor alles
raad weet. — (fam.) Faire r-, raad schaffen, zich
een redmiddel maken: Il a fait r- de tout ce quit
avait, pour payer ses dettes, hij heeft al writ hij had
tot geld gemaakt, om zijne schulden te betalen.
t Ressouvenauee, f. Herinnering f. (souvenir). — liessouvenir (se), v. pr. Zich herinneren, zich weder te binnen brengen; (inz. wat
lang geleden is): Se r- de la Bemande de qn., zich
iemands vraag, verzoek weder te binnen brengen.
(als v. n.) Si! l'oublie, je 1'en feral r-, wanneer
hij t vergeet, zat ik het hem herinneren. — (bij
wijze van bedreiging) Je m'en ressouviendrai, ik
zal 't onthouden. Vous vous en ressouviendrez tót
on tart, 't zal u vroeg of laat betaald gezet worden. — Ook als v. imp.: I1 m'en ressouvient, ik
herinner mij dat weder. Vous en ressouvient-il?
herinnert gij u dit nog ? — Bedenken, indachtig
zijn, overwégen: Je me ressouviens sans cesse de
l'instabillté des chores de ce monde. (Het tegenwoordig gebruik verwerpt deze beteekeni.e.) — RESSOUVENIR, m. Herinnering f., aandenken n. J'ai
ouï parler de vette affaire, it m'en reste un léger
r-, ik heb van deze zaak hooren spreken, ik herinner ze mij nog even. Nagevoel, nawee n. (ressentiment): 11 y a des maux dont on nest jamais
si bien guéri, qu'il e'en reste quelque r-.
Ressua ge, in. Het zweeten, liet uitslaan van
't mocht. — ([blétall. j Uit: jgin,q, afscheiding van
het in 't koper vervatte zilver door zamensmelting
met lood. Fourneau de r-, zijgoven, zweetoven m.
— Uitdrijvinq der slakken uit den wolf (vial.
LOUPE) door middel van hamerstarten. -- Res
suer, V. n. Z ►veeten, uitslaan. uitwasemen: Les
murs neufs ressuent pendant un certain temps,
de nieuwe muren slaan een' tijd lang uit. — RESSUER, V. a. [Métall.] Uitzijgen, afdrjven. — De
rnetaalslakken uithameren. Ressiti, m. [Véner. j
Plaats in een bosch, waar het wild zich nederle,gC
om zich te drongen, droogplaats f. — [ Tech. J liet
zweeten of uitslaan van een te vergulden stuk
aardewerk (waardoor het opoebragte mud loslaat).
— Ressuiement, m. [Agric.] liet verdampen
van een gedeelte der in 't graan, of in den grond,
natuurbik aanwezige vochten.
Ressiare, f. [Corn.] Soort van kaviaar m. uit
kabeljaauw.5kuit, sard joaas in. — Sardijnnet n.
Ressnseiter, v. a. Opwekken (uit den dood).
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Jésus Christ a ressuscité des morts, J. Ch. leeft
dooden opgewekt. --- (bij uitbreiding en overdrjving) Ce, verre de vin ma ressuscité, dit glas wijn
heeft mij weder nieuw leven, nieuwe kracht gegeven. - (fig.) Cette nouvelle 1'a ressuscité, dit
nieuws heeft heat doen herleven. - Vernieuwen,
doen herleven, weder ophalen: R- un vieux procès,
een ourll regtsgeding vernieuwen. &- une querelle,
Benen twist weder ophalen. - -j- RESSUSCITER, v. n.
Uit den dood opstaan , verrjzen: Nous ressusciterons tons au dernier jugernent , wij zullen
allen bij het laatste oordeel weder opstaan. - SE
RESSUSCITER, V. pr. Opgewekt worden. — Het
part. passé is ook adj.: Les morts ressuscités, de
opgewekte dooden m. pl.
Uessiiyer, V. a. Droogen, weder droogen: Laisser r- un mur, eerren muur laten droogen.- [Tech.]
Doen zweeten, door verwarming uitdroogen (b. v.
den kalksteen). -- SE RESSUYER, V. pr. Zich droog en, zich laten opdroogen: Il se ressuye au solen,
hij droogt zich in de zon. - [Hor t. .] ('es plantes
se ressuyent, deze planten worden. weder droog.
Bestagnation,f. [Md.]

. z.v. a. DÉSORDEMENT.

Restant, e, adj. Overblvend, overschietend,
Overig, r e s t é r e n d: Somme r-e, overschietende,
nog te betalen som f. - Poste r-e, z POSTE. —
REST ANT, m. Over schot , over blijfsel, rest, het ach
n. Je you s-tersalig,én.derst
payerai le r- (liever reste) lundi prochain, ik zal
U het overschot aanstaanden maandag betalen. R- en caisse, restant of overschot in kas.
Restaupage. Restaneper, z RESTOUP—.

I- Hestaur, m. [Mar.] Verhaal n.. schadeverhaling f. op de assuradeurs, of ook op den kapitein.
Restaurage, m., Z. V. a DESTOUPAGE . —
Restaur ant, e, adj. Versterkend, verkwikkend,
hartsterkend: Potion r-e, versterkend drankje n.
Aliment. r-, krachtig, krachtfievend voedsel n. —
RESTAURANT, M. Versterkend, verkwikkend, her stellend middel, inz. krachtig vleeschnal n., bouillon m. Prendre des r-s (min gebruikelijk des restauratifs), versterkende middelen gebruiken. - Bij
uitbreiding: spijshuis n., huis, waar men op ieder
uur en bij port'ien kan eten, r e s t a u r a t i e f. (In
dezen zin zesde men weleer. en in sorrzrni(7e streken
nog: RESTAURAT.) - Restaur ateni ', m.. -triee,f.
Hersteller, wrderoprigter m., herstelster, weder
. zin doorflaans alleen van-oprigtsef.(nd
openbare ,.edenkteekenen, instellingen, steden gebruikt): It a eté le r- de cette wille, de cette
academie. - 1.4- de tableaux, hersteller, ophaler
van (oude) schilderijen. -- (in zedelijken zin) Rdes arts, des belles lettres, de la lihert6, des Lois,
hersteller van de kunsten, de fraaije letteren, de
vrijheid, de ?,vetten On Ia regarsle comme la rtrice de la règle saint Benoit, men beschouwt haar
als de herstelster van den ordesregel van sint Benedietus. - Vaarkok en bestuurder van een spijshuis ofrestauratie, restaurateur. (Eerre vrouw,
die zoodanig hu.1s houdt, heet vrede restaurateur,
niet restauraln'ce.) - Somtijd s ook als adj.: Son
ot t r-, zijn smaak in 't herstellen, verbeteren.
Veint re r-, ophaler , hersteller van schilderijen. -Restaura.tion, f. Herstellin,r,, verhétering, inz.
van kamtwee ken, oude gebouwen en d err1l., en in
zedel(=ken zin van kunsten. wetenschapj;en, wetten,
handel, tucht, enz., r es t au r d li e f. —
Krachtherstelling f. — [Polst.] 1 ierslellinp eener
oude dynastie op den troon, inz. die der Stuarts
in E-;l;elrnd in de 17' eeuw, en die der Bourbons
in Fraa^krjjk (twee 1110/en) in de 19d. eeuw, r e s t a u r d t i e. — Restaiirer. v. a. Lier. tellen,
vei°béteren, -weder opbouwen of oprij ten?; eerderken. eerhu,fkken, re.rtauréren R- une statue,
an èctifiee, een standbeeld, rrelaoum neder opritten,
herstellen. R- ses forces, 'ijne krachten persstellen.
Remède lion pour r -, l 'estom ac. niaui sterkend
Trricldel n. -- ( /cl.) F.- I'ESat, le commerce. les arts.
den Staat. den handel, de kunsten herstellen. tot
voriger? bloei brengen. --- SE RESTAUInERR, r. pr.
Hersteld worden. -- ([am.) lcl.s tot ver,c+nilckin ,,
tot welsterking gebruiken: Je wiens de nee r- on
pen. ik heb snij dour gnat ol;r ecferkt, opr eknapt.
Rente, m. O1.er.cchrl, ores'blij/sel, het rveril;e.
oeerblijreisde, reslérende n., rest f. Le r- d'un
diner. het overschot van een iniddar-mool. E!le ne
-

.
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send que des r-s. :ij d ' achte viel.c dan ovP^rf'eschoten spijzen tkli! kjes) op. INous Wedmes que leurs
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r-s, u'fj kregen enkel wat zij overgelaten hadden.
Les r-s dune mandie, de overbljjsels, naweeën
eener ziekte. Les r-s d'un naufrage, de overblij fsets, wrakken eenei schipbreuk — Faire le recouvrement des r-s, de achterstallige gelden inzarrcelen.
-- Jouer son r- sur une carte, zijn 'nog overig geld
op eerie kaart verspelen. -- Les r-s (Purr homme,
het overschot, het gebeente, de asch van een' mensch.
— Ce nest plus qu'un r-, qu on beau r- (van
een weleer schoon rnensch), 't is nog eerre schoone
ruine. — Un r- de cheval, een vroeger schoon en
sterk , maar nu veel verminderd paard. - Un petit r- des liens fut à peine sauvé, een klein overschot der zijnen werd te naauwernood gered. Un r- précieux de la race royale, een kostbaar
overblijfsel van het koninklijk geslacht. - 11 plait
a quelques-uns, et choque tout le rente, hij behaagt aan enkelen en ergert at de overigen. - Le
r- des homines, de andere menschen (in tepenstelling van die, waarvan men spreekt): Quelques sages ant vette opinion, le r- des homines est d'un
autre eivis. -- (absol. en in ongunstigen zin): Le
r- ne vatit pas l'honneur d'ètre nomrné, de rest
is de eer der vermelding niet waard. - Avoir,
Conserver un r- de pudeur, de honte, nog eenige
schaamte hebben, behouden hebben. Il na aE.cun rd'humanité, de justice, hij heeft geen spoor, geen
zweem van menscheljkheid, van geregtigheid weer.
- Dieu seul est son bonheur, tout le r- lui est
one Croix, God alleen is haar geluk, al het overige
is hoar een kruis. - Comment passerons -nous le
r- de la journée ? hoe zullen wij het overige van
den dag doorbrengen? 11 résolut de s'abstenir du
vin le r- de sa vie, hij besloot zich voor 't overige
zijns levens van wijn te onthouden. -- (Loc. fig.
et fam.) Faire son r-, at zijn nog overig geld op 't
spel zetten. Juuer de son r-, z. JOUER (blz. 1016,
kol. 2, onderaan). z. ook ECU. -- Je lui ai donné
son r-, ik heb hem tot zweren gebracat, den mond
gestopt, beschaamd gemaakt; - ook: ik heb hein
doorgestreken, algeklol t, de rest gegeven. Un soldat le t.rouva Is demi mort et lui donna le r-,
een soldaat vond here halfdood en gaf hem de rest,
maakte hem af. I1 ne demanda (n'attendit) pas
son r-, II s en alla sans demander son r-, hi had
er genoeg van, hij wilde er niets meer van weten,
hij had zijn deel (van de verwijtin.rien, beleedigingen, enz.) en ging henen. - Être en r- ; ten ach
betaling zijn. - (fig.) Ne pas vouloir de--terni
meurer en r- de gènérosité, in edelmoedigheid niet
willen onderdoen. C'est un homme prompt a la
riposte it West jamais en r-, hij heeft altijd zijn
antwoord klaar, hij blijft het nooit schuldirq. --[Arith.) Rest f., verschil, overschot n. de r aftrek
(ditférence); -- overschot eerier dec/ing. - DE-king
BESTE, loc. ode. Meer dan noodig is, nicer dan
genoeg: Avoir de l'argent de r- pour une entreprise, meer field dan noodig is, geld in overvloed
voor eerre onderneming hebben. Je vous entenris de
r-, ik versta u maar al te wel. - (faire.) Que de
r-? wat nog? — AU BESTE, DU BESTE, loc adv.

Voorts, voor 't overirae. (Alen gebruikt het eerste,
als datgene, wol er vole t. in de? zel jden trant als
het voorofoecrane is en daarmede in verband .staat:)
11 ne mangeait que nies fruits qui! avait cueillis
lui -nwnie, au r- it ne huvait jamais que de 1'eau.
- Cat homme a etc. d'extraordinair e dans sa mise
et. dans son inaintien; riu rente it est airnalrle).
Hester, v. n. Overblijven , oeeriq zijn, overschieten (in dezen zin met etre) \'oil(r le peu qui
,
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me reste encore, ziedaar het ►r;einit e, d(11 wij nog
overblijft. li soupe (le c•e qui eet re`tè du diner,

hij houdt zijn avondmaal niet hetgeen er van 't
middor,eten is orerge.sebeti•n. it est resté sett de
sep fre'res, hij alleen is van zijne broeders overgebleven. Le pet de temps qui me reste , de r.reirrille
tijd, die mij ores blijft --- Ook als v. imp. iv deze
br-teekenis; it ne me veste que I'eFpfI , ance, er
blijft naij niets dan de hoof) over. II rice repte
Ii zots dire. ik Thoct u. noo zerre7T. Que me restail_ -i! i ire n t filet(' wij over fe (loco. — .Soars

blijft it wet!: Rede :r savoir, s'il y consenllr a. de
vaag is, of li( er in, zul titestt'rriynenn. 0! es tros
de qua?re. veste un. trek drie roan rice, er blijft
één over. Restalt cede reilouialrle infanterie, dunt
etc., nog bleef dlire ' (1/lichte i_n favl e" ie over, wel
Blijven (in dezen, zin rnct etre,-hera.
om te kennen te geven, dat het onderwerp nc.7 op

RESTI:PULATION
de plaats is, waarvan men spreekt; met avoir, om.
aan te duiden, dat het onderwerp niet meer op
die plaats is): Il est resté á Lyon, et nous avons
continué notre route, hij is te L. gebleven, en wij
hebben onze reis voortgezet. I1 na resté que deux
joursà Lyon, hij is maar twee dagen te L. gebleven. — Vouloir r- inconnu, onbekend willen
bljven. — La victoire resta indécise, de overwinning bleef onbeslist. — Vous restez toujours le
meme, gij blaft altijd dezelfde. Au couvent elle
a resté deux ans enfermée, in 't klooster is zij
twee jaren opgesloten gebleven. — Son bras est
resté paralytique, zijn arm is lam gebleven. —
R- sur le champ de bataille, sneuvelen, op het
slagveld blijven. I1 est resté sur la place, of enkel
Ii est resté, hij is gesneuveld. — (Loc. fam.) II est
resté (of demeuré) pour les gages, z. DE1ME,URER.
Rester sur la bonne boucbe, z. BON (adj.) — EN
RESTER Lh, zich bepalen b ij , blijven staan, het
daarbij laten, niet verder gaan: Quand il aura
obtenu, ce qu'il demande, il n'en restera pas là,
als hij verkregen heeft wat hij vraagt, zal hij het
niet daarbij laten. On en sommes-nous restés hier
dans noire lecture? waar zijn wij gisteren met
het lezen gebleven — [ Mar.] Cette ile nous restait vers le vent du sud-sud-ouest, dat eiland lag
zuid-zuid-west te loe(waart van ons. — R- à un
bátiment, in dezelfde peiling van een schip blijven
(na wederzijdsche plaatsverandering). — R- de
l'arrière, achteruitzeilen, achterblijven. — R- 4
l'ancre, voor anker blijven liggen. — [Mus.] Rsur une syllabe, eene lettergreep achterhouden. —
Het part. passé komt ook als adj. voor: Une femme
restée veuve dès I'Eige de 20 ans, eene sedert haar
20ste jaar weduw gebleven vrouw.
Restipulation, f. [Anc. jur. [ ['Vederkeerig
beding, tegenbeding n. — Restipuler, v. a. Wederkeerig bedingen, tegenbedingingen maken.
Restituable, adj. Terug te geven, te ver
Somme r-, som f., die teruggegeven moet-goedn:
worden. — [ Prat.] Herstelbaar, geschikt om in
zijn' vorigen staat teruggebragt te worden. —
Restituuer, v. a. Teruggeven (wat onregtvaardig
genomen is of bezeten wordt), wedergeven, ver
i t u é r e n: Restituez ce Bien mal-goedn,rst
acquis, geef dat kwalijk verworven goed terug. -Verstellen, weder in zijn' vorigen toestand brengen:
R- on passage de quelque auteur, eene (verminkte)
plaats uit een schrijver weder herstellen. —[Arch.)
R- un monument, een (geheel vernield) gedenkteeken weder gelijk het vroeger was herstellen. —
R- 1'honneur a qn., iemand in zijne eer herstellen.
— [Jur.] R- une personne en son entier, eenen
persoon regtens in zijn' vorigen staat of toestand
(b. v. als minderjarige) herstellen. --- SE RESTITUER,
V. pr. Hersteld of teruggegeven worden of kunnen
worden. — Elkander het ontnomene teruggeven. —
Het part. passé is ook adj.: Maison restituée par
le locataire telle qu'elle a été recue, huis, dat door
den huurder wordt overgegeven in denzel fden staat,
waarin 't aanvaard is. — [Numism.] Médailles
r-es, herstelde of andermaal geslagen romeinsche
gedenkpenningen m. pl. (die, behalve den oorspronkelzjken stempel, den naam des keizers, die ze op
nieuw deed slaan, gevolgd door het woord restituit, bij verkorting rest., vertoonen). — Restitutear, m. [Litt.] Hersteller m. van een' bedorven
tekst, van eene verloren plaats. — Vernieuwer,
wederinvoerder van oude mieeningen of begrippen.
— Restitution, f. Teruggave, vergoeding; herstelling, r e s t i t ít t i e f. I1 ne vent point entendre
parler de r-. hijwil van Beene teruggave, vergoeding hooren spreken. La r- de qn. en sa bonne
fame et renommée, de herstelling van iemand in
zone eer en goeden naam. R- en entier, herstelling in den vorigen staat. — [Arch.] La r- d'un
monument, d'un édifice, de herstelling van een
gedenkteeken, gebouw. — [Astr.] La r- of révolution anomalistique d'une planète, Z. ALTO IALISTIQUE. — Tijdstip n., waarop alle dingen weder
zn dezelfde orde zullen gaan terugkeeren, het groote
jaar der oude sterrekundigen. — [Phys.] Mouvement de r-, wederherstellende beweging f., beweging tot herstelling in den vorigen staat. — [Numism.] Médailles de r-, of restituées, z. onder
RESTITUER.

Restor, m., z. RESTAUR.
Restorne, m. [Corm.] Het Overdragen van een'
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rekenpost; het af- en bijschrijven van eenen post
in 't grootboek, ritorno, ristorno, storno m.
— Restorner, V. a. Overdragen, Overbrengen,
af- en b jschr jven.
Restonpage, m. [Tech.] Het bijwerken van
het nieuwe doek met de naald. — Restopper,
V. a. Bijwerken, stoppen. — Weleer z. v. a. BOUCHER.
Restreindre, V. a. Zamentrekken, naauwer
toehalen. (In dezen eig. zin bijna niet meer gebruikt.)
[Méd.] Médicament qui restreint, zamentrekkend,
verstoppend middel n. — (fig.) IVaauwer bepalen,
i inkorten, inkrimpen, beperken, verminderen: Sa
proposition est trop generale, it faut la r-, zijne
stelling is te algemeen, men moet haar naauwer
bepalen. On a restreint ses droits, men heeft zijne
regten beperkt, ingekort. — L'usage a restreint
In signification de ce mot, het gebruik heeft de
beteekenis van dit woord beperkt. — SE RESTREINORE, v. pr. Zich bepalen of beperken, zich niet
verder uitstrekken. I1 se restreint à des propositions très-raisonnables, hij bepaalt zich tot zeer
aannemeljjke, billijke voorwaarden. — Elkander
beperken. — Het part. passé is ook adj.: Le sens
restreint, La signification r-e d'un mot, de beperkte zin m., beteekenis f. van een woord. — Restrictif, ive, adj. Bepeekend, bepalend, voorbehoudend, r e s Ir i c Ii e f. -- Restriction, f. Beperking, naauwere bepaling, inbindinrl, verkorting f.,
voorbehoud n., r es t r í c t i e f. Apporter, Mettre
quelque r-, eene of andere beperking, nadere voor
maken. --- R- mentale, z. MENTAL. Sans-warde
r-, zonder voorbehoud of beperking, onvoorwaardelijk. — Restringent, e, adj. [Mid.] Zamentrekkend (lierer ASTRINGENT).
Résultai:t, e, adj. Voortvloe ead, volgend,
uit eene zaak ontstaand: [Prat.] Les cas r-s du
procès, de uit het regtsgeding voortvloeijende gevallen n. pl. Preuves r-es, uit de zaak voortgevloeide bewijzen n. pl. — [Phys.] Force r-e of
als subst. RESULTANTE, f. Zamengestelde kracht f.,
die geacht wordt alleen te doen, wat al de andere
op een ligchaam werkende krachten gezarnenljjk te
weeg brengen, re s u l t d n t e. — Résultat, m.
Gevolg n., uitslag m., uitkomst , einduitkomst;
vrucht, opbrengst f., einde, besluit n., slotsom f.,
eindgevolg van een onderzoek, r es u 1 ta a t n. Le
r- d'une dispute, 't gevolg van een' twist. Le rd'une guez re, 't gevolg van een' oorlog. Dépenses
qui n'ont produit aucun r-, uitgaven f. pl., die
geenerlei vrucht hebben gedragen. Le r- de son
discours tend à prouver que Ia terre est ronde,
de slotsom van zone rede moet bewijzen, dat de
aarde rond is. Ce principe est riche en r-s, dit
grondbeginsel, deze grondstelling is rijk in gevolgen.
EN RÉSULTAT, loc. adv. Ten slotte, als slotsom. -Résuiter, v. n. (alleen in den Sen pers. enkele.
en in den infin; -- in de zamengestelde tijden roet
avoir als men het ontstaan, met être als men het
bestaan, het voorhanden zijn van een resultaat op
het oog heeft) Voortvloe2,len , volgen, ontstaan,
voortspruiten, 't gevolg, de uitkomst of de slotsom
zijn, r e s u l t é r e n: Que résulte-t-il, Que peut-il
r- de ce raisonnement ? wat volgt uit deze rede miring? wat kan de slotsom dezer redenéring zijn?
-- 11 en est résulté de grands malheurs, groote
ongelukken zijn daaruit ontstaan, voortgekomen. Du
mécontentement des princes il resulta une guerre
civile, uit het misnoegen der vorsten ontstond een
burgeroorlog.
S' Résnmation, f. Het zamenvatten; zamenvatting f. — Résumé, e, adj. (en part. passé
van résumer): Discours bien r-, goed zaamgevatte
rede f. — RESUMÉ, m. Zamenvatting, ineengedrongen of korte herhaling f. der hoofdpunten; beknopt
overzigt,n., korte, zakeljkeinhoud m., resumé n.
— AU RESUMÉ, EN RÉSUMÉ, loc. ode. Alles zamengenomen, in 't geheel, alles en alles: En r-, j'ai
plus gagné que perdu a cette entreprise. — R.ésaHner, V. a. Zamenvatten, in een klein bestek
brengen; kort herhalen, r e s urn t r e n: R- les avis,
de (uitgebragte) gevoelens kort zamenvatten of herhalen. -- (absol.) Il ré`ume avec clarté, hij geeft
een duidelijk beknopt overzigt. — SE RÉSUMER,
V. pr. Kortelijk zijn gezegde zamenvatten en er een
gevolg uittrekken. -- Zich laten zamenvatten. -Résujueur, m. Zamenvatter m. — Résnrniste, m. ( Litt. J Maker van korte overzigten, r e s u-

mist. -- Résunipte, f. (pr. ré-sonpte) [Théol.]
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RÉSUMPTÉ

Laatste thesis of strijdvoorstel , door een doctor
in de godgeleerdheid weleer te verdedigen, om al
de regten van zijn doctoraat te kunnen genieten. —
Résumpté , m. (pr. ré-sonp-té) Doctor , die
zijne résumpte had volbragt. — Résumptif,
adj. (pr. re-sonp-tif) [Anc. méd.] Tot versterking
dienstig, versterkend, resumtie f. — S Résuiption, f. (pr.ré-soup-ci- on) Het kortelijk zamenvatten, resuméring, resumtie f.
Résupination, f. [Bol.] Terugbuiging, achterwaartsche ombuiging f. (renversement). — Be
supiné, e, adj. [Bot.] Achterwaarts omgebogen.
Résure, f. [Pêche] , z. RESSURE.
- Resurgir, v. n. (pr. sur-cur) Op nieuw ver
zich weder voordoen.
-schijne;
Résurrecteur, trice, adj. Uit den dood opwekkend. — (fig. en bij overdrjving): Remède r-,
Potion r-trice, levenhergevend middel, drankje n.
— Résurrectif, ive, adj. De opwekking, herleving bewerkend. -- Résurrection, f. Opstanding, verrijzenis, verr jzinq uit den dood, r e s u rr é c t i e f. La r- de Notie Seigneur, de Lazare,
des marts, de verrijzing, de opstanding van Onzen
Heer, van Lazarus, van de dooden. — Schilderij f.,
die de very zenis des Heeren voorstelt, eene Opstanding f. — (Jig.) . Cast une r-, une véritable
r-, 't is eerie verrijzenis uit den dood (van eene
wonderbaarlijke, ongedachte genezing). — Résurrectionnel, le, adj. De opstanding bewerkend.
— Résurrectionisine, m. Beroep of bedrijf der
opstandingsmannen (z. 't volg. woord) . -- Résurrectioniste , in. Opstandingsman , l(kendief m., burl. naam, dien men in Engeland aan
dezulken geeft, die er hun werk van maken de
ljkí n op te graven en weg le nemen, ten einde ze
aan de ontleedkundigen te verkoopgin , r e vu rréc tie-man.
Retable, m. [Arch.] Altaarblad n. (waartegen in eene kerk of kapel het altaar staat, en dat
,

doorgaans eerre schilderij bevat.
Rétablir, v. a. Herstellen, weder in goeden,
béteren, vorigen staat brengen; verbeteren, weder
oprigten. R- sa santé, ses forces, zijne gezondheid,
zone krachten herstellen. R- qn. dans sa charge,
iemand in zijn ambt herstellen. R- les ancieenes
loin, la discipline militaire, de oude wetten, de
krijgstucht weder invoeren, herstellen. Faire r- une
maison, een huis laten herstellen, verbeteren. R- un
passage d' un auteur, eene(verminkte, verloren) plaats
in een' schrijver herstellen. — SE RETABLIR, v. pr.
Hersteld worden: Cela peut se r-, dat kan hersteld
worden. — Herstellen, genezen, tot vorige gezondheid komen: Sa santé se rétablit, zijne gezondheid
keert terug, hij herstelt. -- Het part. passé is ook
adj.: Forces retablies, herstelde krachten f. pl.
Z. ook FAME. — Re'tablisseunent, m. Herstel
verbetering; genezing f. Il se-ling,wedropt
comporte Bien depuis son r- dans ce poste, h ij gedraagt zich wel sedert zijne herstelling in dezen
post. -- Le r- d'un édifice, de herstelling, verbetering van een gebouw. — Le r- de la santé, des
forces, de herstelling der gezondheid, der krachten.
Retaille, f. Afsnijdsel n., snipper m. R-s d'
étofes, de peaux, de fer-blanc, snippers, reepjes,
afsnijdsels van stoffen, van huiden, van blik. —
Retailler, v. a. Hersnijden, op nieuw snoden,

snoeijen, enz. z. TAILLER.
Rétaler, V. a. Op nieuw ten toon leggen, weder
uitstallen. — [ Tech.] R- une peau, eene huid met
den rug van 't mes afschrappen, reinigen.
Retaper, v. a. Schoonmaken (een' hoed); -weleer: optoomen, de randen van een' hoed opzetten.
— Opmaken (eene pruik, het haar). - SE RETAPER, v. pr.

Opgemaakt, schoon gemaakt worden.

— Het part. passé komt ook als adj. voor: Chapeau r-, schoongemaakte hoed m.
Retard, m. 4chterb1 jvina,,vertraging, vertoeving, opschorting f., uitstel n. Etre en r- de payer,
met betalen ten achteren zijn. Partir sans, r-, zonder vertoef, zonder uitstel vertrekken. Eprouver
un r-, eene vertraging ondergaan. — R- dune
montre, te langzame gang van een horlogie; ook:
het werk, waardoor men den gang van 't uurwerk
vertraagt of versnelt, r e t a r d e e r-werk o. —
Retardataire, adj. Achterstallig; ach,terbljvend: Contribuable r-, achterstallig belastin.gschuldige m. en f. --- [Mil.] Conscrits r -s of als subst.
RETARDATAIRES, m. pl. Achterblijvende lotelingen,

RETENIR.
achterblijvers m. pl. z. ook RETARDEMENT. — Retardatif, ive, adj. Te langzaam gaand, vertragend: Mouvement r-, vertragende beweging f. ---Retardation, f. [Phys.] Vermindering der snelhei d, vertraging der beweging (uit, eene bijzondere
oorzaak voortvloeiende), r eta r el a t i e f. — Retardatrice, adj. f. [Phys.] Force r-, vertragende, ophoudende kracht f. — Retardé, e, adj.
(en part. passé van retarder): Payement r-, ver
uitgestelde betaling f. — Montre r-e, ach -tragde,
langzamer' gang gebragt horlogie n.-teruigz,o
— Courrier r-, opgehouden, te laat aangekomen
koerier m. — Retardeinent, m. Vertraging f.,
oponthoud, verwijl, vertoef n. Causer, Apporter
du r- à une chose, oponthoud, vertraging in eene
zaak brengen, den voortgang eener zaak vertragen.

— [Mar.] Jours du r- (of de retard), extra- of
buitengewone ligdagen m. pl. — [ Astr.) Vertraagde
loop m. eener planeet. — Retarder, v. a. Ver
ophouden, uitstellen, opschorten; de snel-tragen,
verminderen. R- un parement, eene betaling-heid
opschorten. R- son départ, zijn vertrek vertragen,
uitstellen. La mort de son père retarda leur mariage de quelques mais, de dood van haren vader
stelde hun huwelijk eenige maanden uit. Le mau'mis temps me retardait, het slechte weder hield
snij op. — On a retardé i'horloge, men heeft het
uurwerk achteruit gezet; men heeft het wat lang
doen loopen. — RETARDER, V. n. Te lang--zamer
z a a m gaan, naloopen; vertragen, langer uitblijven,
later komen: Sa montre retarde de dix minutes,
zijn horlogie gaat 10 minuten te langzaam, is 10
minuten na. — La lune retarde tous les jours de
trois quarts d'heure, de maan komt dagelijks drie
kwartier later op. Sa llèvre retarde, zijne lco.)rts
komt later. — SE RETARDER, V. n. Vertraagd, uit
worden, uitgesteld moeten of kunnen worden.-gestld
Retàter, V. a. Andermaal voelen, nog eens bevoelen; nogmaals proeven (vgl. TdTER).
Retaxer, V. a. Herschatten, nieuwe schattin
opleggen.
-gen
Reteindre, V. a. Op nieuw verwen, oververwen.
uitblusschen.
Weder
v.
a.
Réteindre,
Yételet, m. [H. n.] , z. v. a. TROGLODYTE.
Retenable, adj. Weêrhoudbaar.
Rétendeur, in. [Tech.] Lakenrekker m. (die
het geverwde doek weder uitspant). -- Rétendoir, m. Orgelmakerswerktuig n. — Reten
V. a. Op nieuw spannen, weder strak zetten-dre,
(een touw). -- Rétendre, v. a. Weder uitspreien, op nieuw uitleggen, uitspannen.
Retenir, V. a. Wederhebben, terughebben, terugkrijgen: Si je retiens une fois mes livres, it
ne les aura plus, wanneer ik eens mijne boeken
terugheb, zal h ij ze niet meer krijgen — Houden
wat een ander toekomt, onthouden; terug -, achter
houden wat men heeft, behouden. R- les-houden;
gages d'un domestique, het loon van een' dienst
terughouden, inhouden. (fam.) I1 voudrait bien-bode
r- ce qu'il a dit, hij zou gaarne zijn gezegde terugnemen. — 11 a retenu ses vieilles habitudes, hij
heeft zijne oude gewoonten behouden. 11 a retenu
un mauvais accent, hij heeft een' slechten tongval
behouden. (In dezen zin zegt men nu liever conserver, avoir toujours.) — Voor zich houden: Je
vendrai tout, excepte cette prairie, que je veux
r-, ik zal alles verkoopen, behalve dit weiland, dat
ik voor mij zelven wil, houden. — [ Arith.] R- un
chiffre, een cijfer houden (om het bij eene naast
rij te voegen): Je pose I et j e retiens 2,-volgend
of absol. Pose 4 et retiens 2, ik schrijf 4 en houd
2. — Vooruit aftrekken, inhouden: En me payant,
it m'a retenu ce que je lui devais, toen hij my
betaalde, heeft hij er afgehouden, wat ik hem schuldig was. -- Bespreken, huren, bestellen: Nous avons
retenu (ari.êté) trois places au spectacle, à la diligence, wij hebben in den schouwburg, op den
postwagen drie plaatsen besteld, besproken. — (pop.)
Je retiens part of J'en retiens part (wanneer men
iemand iets ziet vinden en oprapen) half mijn! mijn
part! half part! Je retiens croiX, pile, Je retiens
pair, non-pair, Ik wed, raad kruis, munt; ik wed
even, oneven. — z. ook DATE. — Weérhouden,
doen blijven, niet laten gaan, ophouden: On m'a
retenu plus longtemps que je ne pensais, men
heeft mij langer opgehouden, dan ik dacht. R- qn.
On 1'a
a souper, iemand ten avondeten houden.
retenu en prison, men heeft hem in de gevangenis

RETENTER
gehouden. -- R- son haleine, ses larmes, zin' adem,
zijne tranen inhouden, terughouden. R- son urine,
zijn water ophouden. — Il allait le tuer, si je ne
1'eusse retenu, h ij zou hem hebben gedood, zoo ik
hem niet terug gehouden hadde. — R- 1'eau par le
moyen des digues, het water door dijken terug -,
tegenhouden, afkeeren. — R- un mur qui tombe,
een vallenden muur tegenhouden, onderstutten. —
Inhouden. onderdrukken, bedwingen, matigen: Il
ne sait r- sa colère, hij kan zijnen toorn niet inhouden, niet rnatigen. Sacbez retenir (réprimer)
vos passions, weet uwe driften te bedwingen, te
onderdrukken, in toom te houden. Il sot r- les
grands dans le devoir, hij wist de grooten binnen
hunnen pligt te houden. Si la crainte de Dieu ne
vous retient pas, zoo de vrees voor God u niet
terughoudt, beteugelt. — Onthouden, in 't geheugen
houden: R- le nom de qn., iemands naam onthoud e n.. I1 ne retient pas ce qu'il a lu, hij onthoudt
niet wat hij gelezen heeft. Avez-vous retenu ce
qu'il vous a dit.:' hebt c;ij onthouden wat hij u heeft
gezegd ? — (absol.) Bij zich houden, vatten, dragtig worden (van dieren): On a mend cette vache
au taureau, mais elle na pas retenu, men heeft
deze koe bij den stier gebragt, maar zij heeft niet
gevat. — Tegenhouden, aanhouden (van paarden,
die bij 't afrijden eenei helling den te snellen loop
van het rijtuig te keer gaan): Il faut enrayer, ce
cheval ne retient pas, men moet het rijtuig remmen, dat paard houdt niet tegen. -- SE RETENIR,
V. P. Onthouden worden, in 't geheugen blijven: De
bons vers se retiennent, goede verzen onthoudt men,
vergeet men niet. — Zich weerhouden, staan blijven ; zich vast houden: Se r- au bord du précipice,
op den rand des u fgronds blijven staan. So r- aux
branches, zich aan de takken vast houden. — Zich
inhouden, zich matigen: Cet homme ne sait pas se
r-. — Voor zich houden, behouden, zich voorbehouden: Se r- l'usufruit d'une maison, zich het
vruchtgebruik van een huis voorbehouden. — [ Man.]
Staan blijven, niet vooruit willen: Tous les jeunes
chevaux se retiennent. (wagen.
Retenter, V. a. Op nieuw beproeven, nog eens
Rétentif, ive, adj. [Anal.] Terughoudend,
zamentrekkend: Muscle r-, terughoudende spier f.
— Faculté r-ive, zamentrekkende kracht f.
Rétention, f. [Prat.] Voorbehoud n., voorbehouding f.: La r- d'une pension sur une maison,
het voorbehoud van eene warwedde op een huis. —
[Jur.] Droit de r-, weêrhoudings-refit, r e t é it t i eregt n. (op een afteleveren voorwerp, tot dat aan
zekere voorwaarden zal voldaan zijn). -- [Méd.]
Verstopping, opstopping f.: Il mourut d' une rd'urine, hij stierf aan eene pisopstopping. — Rétentionnaire, m. [Jur.] Terughouder m., onwettig houder van eens anders goed.
Retentir, v. n. We6rgalmen, weêrklinken,
klinken: Cette route retentit, dat gewelf weêrgalmt.
La chambre a retenti du coup de fusil, de kamer
heeft weergalmd van 't geweerschot. Lair reten tit de cris d'allé.gresse, de lucht weêrgalmde van

vreugdekreten. -- (fig.) Ses louanges retentissent
dans tout l'univers, zijn lof weergalmt door de
gansche wereld. — Retentissant, e, adj. Weergalrnend, weêrklinkend: Son r-, weergalmende
klank m. Voix r-e, weêrklin,kende stem f. — Retentissement, m. Weerklank, weOrgalm m.
.

Retentumn, m. (pr. re-tènn-tome) [Jur.] Voorbehoud, geheim bijvoegsel, niet uitgedrukt artikel
in een vonnis, maar dat er nogtans een gedeelte
van uitmaakt en van kracht is, r e t é n t u m n. —
(fam.) Bedriegel jke voorwaarde f. bij 't sluiten van
een contract; uitvlugt f., slinger m. om den arm.
Retenu, e, adj. (en part. passé van retenir):
Homme r- prisonnier, gevangen gehouden man.
— Femme r-e au lit, bedléc erige vrouw. — Felle
fort r-e, zeer ingetogen, bescheiden, zedig meisje n.
Colère r-e, bedwongen, ingehouden gramschap f.
— Lecon r-e, onthouden les f. — Salaire r-, ingehouden loon n.
Retenue, f. Terughouding, ingetogenheid, omzigtigheid, bezadigdheid, bescheidenheid f. 11 ne
s'emporte damais, ,l'admire sa r-, hij wordt nooit
driftig, ik bewonder zijne bezadigdheid. Cette felle
a beaucoup de r-, dat meisje is zeer ingetogen, bescheiden. — [ Constr.] Schoorstuk n., karbeel,
steun ni., knie f. — [ Féod.] Naasting f. Droit de
r-, naastingregt n. — [Fin.] Korting f., aftrek m.

-
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(op eene soldij, rente, enz.). Sans aucune r-, zonder
eenige korting. Sauf r- de..., behoudens de korting
van, met inhouding van... — [ Hydraul., Fort.]
Keering, waterkeering f., dam m. — [Mar.] Keertouw n., op houder m. R- de lancement, keer- of
stoptouw bi 't afloopen van een schip, broek f.
Palan de r- d'une voile aurique, talie f. van het
bulletouw van een' zeilboom. — [Ecola Etre en r-,
de kamer niet mogen verlaten, kamer -arrest hebben.
Rétépores, m. pl., z. v. a. ESCHARE. — Rétéporites, z. v. a. ESCHARITES.

Retersage, in. [Agric.] Tweede wijngaard

Reterser, V. a. Den wijngaard-omwerking1'.—
ten tweeden male omwerken (om het gras uit te
roeijen)
Rétiaire, m. (pr. t=c) [Ant. rom.] Netvechter m., soort van kampvechter, die zich van een net

bediende ooi zijne tegenpartij daarmede te vangen.
Réticence, f. Verzwijging, voorbedachteljke
achterhouding of inhouding van 't geen men zeggen
moest, r e t i c é n t i e f. R- perfide, frauduleuse,
valsche, bedriegelijke verzwijging. Dans le récit
qu'il ma fait, ii a mis beaucoup de r-s, in 't ver
dat h# m ij gedaan heeft, heeft hij veel opzet -hal,
verzwegen. — [ Rhét.], z. v. a. APOSIOPESE.-telik
Réticulaire, adj. Netvormig. — [ Anat.] Mem
r-, netvlies n. — Réticulation, f. [lot.,-brane
Phys.] Netvormig weefsel n. — Réticule, m.
Netje n. — [ Modes] Vrouwenwerk- of breizak,
r e t i c u l e (eerst uit scherts, later bij verbastering
en uit onkunde ridicule, r i d i k u u l m., geheeten). — [ Astr.] Net, een zuidelijk sterrebeeld tusschen de waterslang en den zuidel2jken visch. —
Ruitje in., door draden gevormd ruitje, in 't gezigtsveld van een kijker of een' zoeker aL ugebragt. -Réticuiié, e, adj. Netsgewijs, netvormig. — [ Mac.]
Mur en maconnerie r-e, muur m. met ruitswize
gelegde steepen m. (bij de oude Romeinen), r e t icu l ei to as n. — [ Brod.] Point r-, netsteek m. —
Rétictilitèles, f. pl., z. v. a. RETITELES.

Retiereement of Retiers, m. [Coot.] Derde n. van den derden penning.
Rétif, ive, adj. Steeg, stag, onwillig, koppig,

niet vooruit willend: Cheval, Mulet r-, steeg paard,
muildier n . --- ((am.) Enfant r-, stug, koppig
kind n. — ( fig.) Eigenzinnig, stijfhoofdig, moe je lijk te besturen, te overreden: Homme d'un caractère r-, mensch van eigenzinnig karakter. — Ook
als subst.: Faire le r-, den st ij fkop spelen.

Rétifère, adj. Met netswijze, ruitswijze strepen geteekend. -- Rétifornie, adj. Netvormig.

Rétinasphaite, m. [Mindr.] Uit plantenhars

en aardhars bestaand ligchaam in bruinkoolgebergte,
retin-asphalt n., r e t i n i e t m.
Rétine, f. [Astr.] Netvlies n. van 't oog. —
Rétinerve, adj. [Bot.] Met netvormige bladrib
— Rétinite, m. [Minér.] Smeltbare peksteen.-ben.
- RÉTINITE, f. [Mdd.] Netvliesontsteking f. —
Rétipèdes, m. pl. Vogels met netvormige voet
-huid,netvorsm.
pl.
Retirade, f. [Fort.] Toevl-ugtsoord n., ver
achter bolwerken., wijkplaats f.
-schanig
Retiration, f. [Impr.] Weerdruk m., bedruk
keerzijde eens blads.
-kingvade
Retiré, e, adj. (en part. passé van retirer):
Main r-e, teruggetrokken hand f. — Parole r-e,
teruggenomen, ingetrokken woord n. — Les lieux
les plus r-s, de afgezonderdste, afgelegenste, eenzaamste plaatsen f. pl. Vie r-e, afgezonderd, eenzaam leven. — Homme toejours r- en lui -même,
altijd in zich zelven gekeerd, ongezellig mensch. -Retirement, m. [Med.] Zamentrekking, opkri.mping f. Le r- des nerts, de zamentrekking der ze
-nuwe.
Retirer, v. a. Weder trekken, op nieuw schieten, enz., z. TIRER. — Terugtrekken, terughalen,
intrekken: R- son bras, sa tête, sa main, zijnen
arm, zijn hoofd, zijne hand terughalen, terugtrek ken. ((am.) R- son baleine, zijn adem inhalen. —
(fig.) R- sa parole, zijn woord terugnemen, intrek
sa protection, son amitié, sa confiance,-ken.R
zijne bescherming, zijne vriendschap, zijn vertrouwen terugnemen, niet meer schenken. — Weder
uithalen, uittrekken, ophalen, uitnemen. R- on seau
d'un puits, een' emmer uit een' put ophalen. R- on
homme de prison, een' mensch uit den kerker halen. R- des elfets du mont de piété, goederen uit
den lombard halen. J'ai retiré mon argent du corn-
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coerce, ik heb min geld uit den handel genomen. — vond mij wat beter, ik stort weder in. — I1 est
R- ses papiers de chez un notaire, zone papieren retombé dans la mème faute, hij is weder in devan eenen notaris weghalen. R- un enfant du col- zelfde fout vervallen. La honte en retombera sur
lège, de l'école, een kind van de school wergnemen. vous, de schande zal op u terugvallen. Le sang
— On retire de I'huile des olives, men haalt (wint, innocent retombe sur nous, het onschuldig bloed
trekt, perst) olie uit de olijven. R- qn. d'un man- kome over ons. -- (Loc. prov.), z. CRACHER.
Retondear, m. Overscheerder m. (van 't lavals pas, d'un péril, de 1'abime, iemand uit eene
nételige omstandigheid, uit een gevaar, uit den af- ken). — Iletondre, v. a. Overscheren, het laken
grond redden. -- (Loc. prov.) R- (of Tirer) son nog eens scheren. — [Arch.] R- on mur, eenen
epingle ciu jeu, z. EPINGLE. z. ook ENJEU. — Trek- muur voor zoo ver hij beschadigd is afbreken of
ken, ontvangen, krijgen; -- winnen, inoogsten: R- afhakken en weder opwerken.
Retord, nl. [Mar.] Schiemansgaren n. — Bebeaucoup d'une charge, d'une terre, veel (voordeel,
inkomen) van een ambt, van een landgoed trekken. tordage of Retordeineut, ►i1. [Tech.] Het
— (fig.) I1 n'en a retiré que de la honte et du twijnen, tweernen. — Retordeur, m., - eense, f.
mdpris, hi heeft er enkel schande en verachting Twijnder m., twijnster f. — fetordoir, m. Gabij gewonnen, ingeoogst, behaald. Quel fruit avez- rentwijnder ni., twijnrad, tzvjnmolentje, twijn
vous retird de votre philosophie? welke vrucht werktuig ii. — Retordre, v. a. Nogmaals wringen
hebt gij van uwe wijsbegeerte getrokken, ingeoogst? of uitwringen. — [Tech.] Twijnen, tweernen. —
— Opnemen, eerre schuilplaats, een verblijf bij zich (Loc. prov.), z. FIL. —1-let part. passd is ook adj.:
geven: 11 ma retird chez lui, dans ma disgrace, Fil retordu, getwijnd garen n.
Rétorquabie, adj. Met de eigen redenen of
hij heeft mij in mijn ongeluk bij zich opgenomen,
geherbergd. La veuve qui retira le prophète Elisde, bewijsgronden bestreden of wederlegd kunnen worde weduwe, die den profeet Eliza opnam. -- [Prat.] den. — Rétorquation, f. Weêrlegging van
Naasten (retraire). _-. — Op nieuw trekken, to- iemand met zijne eigene gronden, r e t o r q u,é r i n g f.
ten: R- it Ia loterie, weder uit de loterij trekken. — Rétorque, f. [Anc. log.] , z. v. a. RETORSION.
R- au sort, weder loten, het lot trekken. — [ iM1ar.] — Rétorquer, v. a.: R- on argument contre qn.,
La ener retire (of se retire), de zee loopt af. valt. iemands bewijsreden tegen hem zelven keeren, iemand
-- SE RETIHER, V. pr. Teruggetrokken, teruggeno- met zijn' eigenen bewijsgrond overtuigen, iemand
men worden: La parole donnée ne doit point se met zone eigen wapens bestrijden of slaan. — Het
r-, het gegeven woord moet niet teruggenomen, in- part. passé is ook adj,: Preuve rétorquée, terug
bewijs n.
-gevord
getrokken worden. — Zich wegbegeven, zich terug
Retors, e, adj. Getty jnd (retordu). — ( fig. et
zich verwijderen; naar huis gaan. Il sera-trekn,
temps de nous r-, het zal tijd zijn, dat wzj ons fam.) Loos, doorslepen, listig, slim: C'est un hornwegbeseven, dat wij henen naan, vertrekken. Les me r-. -- RETORS, m. [ Pèche] .daneengeregen netenneiiiis se retirèrent en bun ordre, de vijanden ten D. pl.
Rétorsif, ive, adj.: Objection r-ive, tegen
trokken in goede orde terug, retireerden in goede
bij wijze van terugechuiving of retor--werpingI.
orde. Retirez-voos d'ici, ga van hier, pak u weg.
(met weglating van 't voornaamwoord) Faites le sie. — Rétorsion, f. [Log.] Soort van weder
waarbij men 't betoog der partij tegen haar--legin,
r- de deviant mes yeux, laat hij uit mijne oogen
gaan. Faites r- vos gees, laat uw volk zich ver- zelve keert, terugschuiving, r e t ó r al e f. — [ Powijderen. — Se r- de la ville, de la cour, zich van lit.] Soort van weerwraak f. van eene regéring,
de stal, van 't hof verwijderen. — Se r- du bar- als zij omtrent de bij haar inwonende of met haar
reau, du service, du commerce, de balie, de krjgs- in betrekking staande vreemdeling;en dezelfde maat
neemt, als eene andere regéring die ten op--regln
dienst, den handel vaarwel zeggen. Se r- des affaires, de zaken laten varen, stil gaan leven. (absol.) zi{ate van hare inboorlingen heeft genomen, r eI1 s'est rétiré, hij heeft zich aan de zaken, aan tdrsie f.
.etorsoir, m. [Anc. Tech.] Wui, wuft, schieden omgang der wereld onttrokken; ook: hij leidt
nu een ingetogen leven. Cc joueur se retire, die manswuit f., rad n. om schiemansgaren te draaijen.
Retorte, f. [Cum.] Kromhals in., z. v. a. CORNUE.
speler scheidt er uit. — z. ook GAIN.
Loc. prov.)
Retortiller, v. a. Op nieuw ineen draaijen. —
Se r- 5 la íMazarine, zich plotseling verwijderen.
-- Se r- sur la bonne bouche, te reciter tijd op- (fig., bij Made de Sévigné) Dikwijls op hetzelfde
houden, bij tijds uitscheiden (eer een of ander be- onderwerp terugkomen.
Retouche, f. [Point.] Laatste naziening van
haald voordeel door iets onaangenaams gevolgd
wordt. — Zich, ergens heen begeven; terugtrekken, een werk, laatste hand, verbétering; ook de overzich in veiligheid stellen: Se r- à la campagne. gewerkte, verbeterde plaats, retouche f. —
zich naar het land begeven. naar de buitenplaats [Gray.] Het opwerken, wederuitsteken van eene
vertrekken. Il s'est retird dans sa cbambre, hij plaat. — Retoucher. v. n. Op nieuw aanraken.
heeft zich naar zijne kamer begeven. Se r- en lieu -- Verbéteren, nazien, de beschavende hand aan
de sureté, zich in zekerheid begeven. — [Prat.] Se een of ander werk, inz. aan eene schilderij leggen,
r- par-devant tel juge, zich tot dezen of dien rep- opwerken, r e t o u c h d r e n: R- it on ouvrage, ft
ter keeren, wenden, tot hem zijne toevlugt nemen. des vers, it un tableau. — In denzelfden zin ook
-- Zamentrekken, inkrimpen: Le parchemin se als v. a.: II faut r- eet ouvrage, ce tableau. —
retire au feu, het perkament krimpt bi 't vuur in. [Gray.] R- une planche, eene min of meer afgeDu drap qui se retire à 1'eau, laken, dat in 't sleten plaat weder opsteken. -- Het part. passd is
water krimpt. (met ellips van 't voornaamw.) Le ook adj.: Tableau retouché, overgewerkte, nagefroid fait r- les nerts, de koude doel de zenuwen ziene, geretoucheerde schilderij f.
Retouper, v. a. [Poter.] Een mislukt stuk
opkrimpen. -- La rivière se r-. de rivier loopt af,
valt, de rivier treedt weder binnen hare bedding. aardewerk weder omwerken. — [Agric.] R- one
Retirons, m. pl. [Manuf.] In de kam gebleven hale, eene heg opknappen.
Retour, in. Wending in tegenovergestelde of'
wol, kainrnelinq f.
Retirote, f. (iron.) Gedwongen legeraftogt m. andere riming, keer- of terugwending f.: Les tours
Retirure, f. [Fond.] Holte,' kuiltje n. in een et r-s d'une rivière, du sang dans les veines, de
gegoten stuk. (nen f. pl. krommingen en wendingen van eene rivier, van
Rétitéles, f. pl. [H. n.] Nettenwevende spin- het bloed in de aderen. — [Fort.] Les r-s d'une
tranchée, de buigingen, zigzags der loopgraven. -Iletiveté, f. Weerspannigheid, stugheid f.
letoire, m. [Vétér.] Brandmiddel n., z. v. a. Het terug- of wederkomen; terugkomst, terugkeering, wederkeering, terugreis, aankomst, weder
CAi7TÉRE potentiel.
thuiskomst f.: A mon r- de la ville, bij-derkomst,
Retoiser, v. a. Overmeten (?net de roede).
Retoinbé, e, adj. (en part. passé van retom- mijne terugkomst uit de stad. Etre de r-, teruggeber): Enfant Á-, op nieuw gevallen kind n. Vous keerd zin. Mon père est déjh de r-, mijn, vader
voilh r- dans la rnême faute, daar ,zijt ge weêr in is reeds weder terug, t'huis. Je le feral a mon
dezelfde tout eiervallen. — RETOMBE, m. [Danse] r-, ik zal het bij mijne terugkomst doen. Au r- de
Vedervalling f. van 't ligchaam. — Retonibée, f. la promenade, je le trouvai ici, bij de terugkomst
[Arch.] Planloop m.. aeboorle f. van een gewelf. — van de wandeling vond ik hem hier. — (ellipt.) De
Retomber, v. n. Weder vallen, nog eens vallen; r- chez mol, j'ai trouvé votre lettre, thuis koterugvallen. A peine s'était it levé, qu'il retomba, mende, vond ik uwen brief. — I1 est parti sans
naauwelijks was hij opgestaan, of hij viel weder. esperance de r-, hij is vertrokken, zonder hoop op
— (fig.) J'étais on peu mieux, je retombe, ik be- weder-, terugkomst. I1 est sur son r-, hij is op het
— (
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punt van de terugreis aan te nepten. -- (Jig.) I1
est sur son r-, sur le r-, hij neemt al, wordt oud.
line femme, Une beauté qui est sur son r-, eene
vrouw, eene schoonheid, die aan 't afnemen is. -[Bot.] Arbres en r-, boomen, die oud berinnen te
worden, die aan 't afnemen gaan. — [Dévot.] Le
r- dune áme à Dieu, de terugkeerin.g eener ziel
tot God, de bekeerinq eens zondaars. Faire un rà of vers Dieu, zich tot God bekeeren. Faire un
r- sur soi-même, ernstig over zich zelven, over
zijn eigen gedrag nadenken. — (Loc. prov.), z.
11ATINES, PLAID. -- (fig.) Le r- du printemps, de
terugkeer der lente. Le r- de la santé, de herstel-ling der gezondheid. — R- de chase, maal n., dat
men na de jagtpartij houdt. — (fig.) Verandering,
afwisseling f., omkeer m., wisselvalligheid f. der
zaken: Les plus grandes prospérités ont toujours
des r-s à craindre, de grootste voorspoed heeft
steeds een' omkeer, omzwaai te vreezen. La fortune
a ses r-s, de fortuin is veranderlijk. — ( fig.) C'est
un homme qui a de f icheux r-s, 't is een mensch,
die wonderlijke kuren, misselijke luimen heeft, met
wiep niet is om te gaan. — II n'y a point de ra vec lui, met hem is geene verzoening te hopen, hij
behoudt voortdurend zijnen wrok. — Beantwoording, vergelding, erkenning (van diensten enz.), wederdienst f., dank m.: L'amitié, L'amour demande
du r-, vriendschap vereischt beantwoording, liefde
wil wederliefde. I1 faut obliger sans espdrance
d'aucun r-, men moet iemand dienst bewijzen, zonder hoop op eenige wederdienst. Il semlile qu'on
lui en doive du r-, 't schijnt wel, of hij die dienst
als een' pligt beschouwt, 't is alsof men hem nog
daarvoor moet dank weten. — En r- de.,., in ver
Toegift f. (op eene-geldin,trbova.—
ruiling) Troquer une chose en donnant du r-, iets
verruilen, zoodat men iets toegeeft. Quel r- me
donnei'ez-vous? wat wilt gij mij toegeven? Changeons de cheval, je vous donnerai vingt florins de
r-, laat ons van paarden ruilen, ik wil u twintig
gulden toegeven. — (Prov.), z. JEU. — ( fig.) List,
kunstgreep, uitvluqt f., omweg m. (détour): L'amour- propre abonde (est fécond) enr-s, de eigenliefde heeft eene menigte omwegen, uitvlugten. Elle
a des r-s gn'on ne peut démêler, zij heeft omwegen, die men niet nagaan kan. -- SANS RETOUR,
loc. adv. Onherroepelijk, voor altijd: I1 a rompu
avec lui sans r-, hij heeft voor altijd, onherroepelijk, met hem de vriendschap gebroken. Cette occasion est passie sans r-, I1 n'y aura jamais de
r-, deze gelegenheid is onherroepelijk voorbij, zij
zal nooit terugkomen. — [Arch.] Uitstek n.,
sprong m. R- en équerre, reqthoekig uitstek. —
[Com.] Terugvracht, teruglading, r e to u r-lading
of -vracht f. Les r-s opt été Bien avantageux, de
retourvracht is zeer voordeeliq geweest. -- R- sans
frais, (terug) zonder kosten (onder een' wissel gezet, om aan te duiden, dat de wissel bij niet- betaling zonder protest moet teruggezonden worden). [Jeu] Faire un r- (in 't omberspel), dezelfde kleur
nor, eens uitspelen. — Faire son jeu de r- (in 't
verkeerspel), met zijne schijven op de velden van
den tegenspeler overgaan. — [Jur.] Droit de r-,
refit van terugvalling, volgens hrtwelk de bloedverwanten van de opgaande linie de onroerende goederen erven, die zij aan hunne afstammelingen gegeven hebben, wanneer deze zonder kinderen zijn
overleden. Douaire sans r-, weduwgift f. of lijj tort m., die niet (aan d erven van den man) te
Mar.] R- de marée, het opkomen van-rugvalt.—[
den vloed of de eb, het doorkomen van den stroom.
R- cie courant, tegenstroom, terurlloopendestroom m.,
neer f., weertij n. — Poulie de r-, voetblok n.,
blok, waardoor men eenen looper scheert, om eene
andere ric,ting daaraan te geven. R- de cordage of
de manoeuvre, het eind van eenen looper achter
de hand. — Vivres de r-. victualien of mondbehoeften, welke reeds eene reis gedaan hebben en
weder teruggebragt zin. -- [Pêcbe] Venir b r-,
van eene slechte vangst terugkomen. — [Phys.]
Choc en r-, terugslag, naslag m. (des bliksems). —
[Vener.] Het terugloopen van 't hert op den reeds
geloopen well, om de honden van 't spoor te helpen.
Retourne, f [Jeu.] Keerblad. troefblad n. (in
sommige kaartspelen): Prendre la r-, het troefblad
opnemen, ruilen. — Retourné, e, adj. (en part.
passé van retourner): Habit r-, omgekeerde rok m.
Carte r-e, omgekeerde kaart f. —, Foin r-, omge-
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zet hooi n. Sol r-, omgespitte grond m. — Homme
r- dans son pays, naar zijn land teruggekeerd man.
— Retournement, m. [Astr.J Onderzoek n. naar
de naauwkeurigheid van een quadraat, door eene
ster bij liet zenith waar te nemen, terwijl men
den rand beurtelings oost en west draait, het stellen.
Retonrner, v. n. Terugkeeren, wederkeeren:
R- dans son pays, naar zin land terugkeeren. Raa l'armée, naar het leger terugkeeren. R- sur ses
pas, z. PAS (m.) — (fig.) R- en arrière, eene onderneming, die men moede is, opgeven. — Hervat
hetzelfde weder doen: R- h l'ouvrage, het werk-ten,
hervatten. R- au combat, à la charge, den strijd,
den aanval hervatten. — ( fig.) R- it Dieu, tot God
terugkeeren, zich bekeeren. — N'y retournez pas
(bij wijze van bedreiging), doe het niet weer. -(Loc. prov.) R- (of Revenir) it ses moutons, z.
MOUTON. -- C'est le ventre de ma mere, je n'y
retourne plus, daartoe zal men mij niet weder
brengen. z. ook VOMtSSE MENT. — R- en esprit,
voor zijnen geest halen. — ( Chand. j De smeerkaars ten tweeden maal indornpelen. — RETOUR
v. n. imp. [Jeu] Quest-ce qui retourne,-NER,
wat is er (welke kaart rs er) gekeerd? II retourne coeur, trèfle, er is harten, klaveren gekeerd. — (fam.) Voyons de quoi it retourne,
laat ons zien, wat er gaande is, hoe de zaak
staat. -- RETOURNER, V. a. Omkeeren, omwenden,
omdraaijen: R- une assiette. un roti, eenen schotel, een ,gebraad omkeeren. II est Si faible, qu'il
faut le r- dans son lit, hij is z66 zwak, dat men
hem in zijn bed moet omkeeren. R- un habit, een
rok keeren. R- du foin, hooi omzetten. R- un sol,
een' grond omspitten. — ( fig. et fam.) taan politie/ce denkwis veranderen; de huik naar den wind
hangen. R- qn., iemand omkeeren, van gevoelen of
party, doen veranderen. -- Je lat toured et retourne en tour sens, ik heb hem op allerlei wijze
gevraagd en gepolst. — SE RETOURNER, V. pr. Gekeerd, omgekeerd worden. — Zich omdraaien, zich
omkeeren: Quand je !'appelai, it se retourna, toen
ik hem riep, keerde hij zich om. Ne pouvoir se rdans son lit, zich, niet in zijn bed kunnen omkeeren of wenden. --- ( fig. et fam.) I1 saura bien se
r-, hij zal zich wel weten te helpen, wel een' uit
zoeken. — Terugkeeren, henengaan: Retour--weg
nez-vous en chez vous, keer weder naar huis terug. II est temps de nous en r-. 't is tijd, dat wij
henengaan.
Retournnre, f. [Tech.] Tweede indompeling
der talk- of smeerkaars. — Het vergulden van de
boven- en onderzijde van een boek.
Retracer, v. a. Op nieuw afschetsen, aftrekken. — (fig.) Schetsen, beschrijven, afschilderen;
weir in aandenken of herinnering brengen: R- les
exploits dun héros, de groote daden van een' held
schetsen. Tout le retrace b mes yeux, alles roept
zijn beeld voor mijne oogera. —SE RETRACER, B. pr.
Geschetst, beschreven worden; weder herinnerd worden, zich herinneren: Cette image ne peut se r-,
dat beeld laat zich niet schetsen. Se r- qc., zich
iets levendig voor den geest brengen. — Het part.
passé is ook adj.: Image Bien retracée, goed geschetst beeld n.
Rétractable, adj. Herroepbaar. — R.étraetation, f. Herroeping, intrekking, terugneming,
van 't geen men gezegd of geschreven heeft, r etr a c, t d t i e f. --- [ Didact.] Herhaalde behandeling f. van hetzelfde onderwerp. — Rétracter,
v. a. Herroepen, intrekken, terugnemen: Galilée
fut obligé de r- son système du monde, Galileus
werd genoodzaakt zijn wereldstelsel te herroepen.
— SE RETRACTER, V. pr. Zijn woord, zijn gezegde
weder intrekken: I1 a été contraint de se r-, hij
was gedwongen weder in te trekken hetgeen hij gezegd
had. — Rétractile, adj. [IH. n.] Intrekbaar (van
nagels): Le chat a des ongles crochus et r-s, cle
kat heeft kromme nagels, die zij kan. intrekken. —
(bij uitbreiding) Force r-. zamentrekkende kracht f.
— Rétractilité, f. [I ► idact.] 7,amentrekbaarheid f. — Rétraetion, f. Terugtrekking f. (van
de nagels der kat, enz.). — [Mid.] Zamentrekking,
optrekking , verkorting (van spieren , zenuwen),
retrdctie f.
Retraindre, v. a., z. RETREINDRE.

Retraire, V. a., [Jug.] Naasten , aan zich
trekken, inlossen, benaderen. — RETRAIRE, V. a.
Nog eenmaal melken, andermaal melken. — SE RE-
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TRAIRE, V. P. Inkrimpen, zamentrekken. — Re
trait, e, adj. (en part. passé van retraire): Fonds
r-, ingelost fonds n. — Vache r-e, andermaal gemolken koe f. — Blé r-, ingekrompen koren n. —
[Blas.] Geknot: Bande r-e, geknotte schuinbalk m.
Pal r-, geknotte paal m. — RETRAIT, m. [Jur.]
Naasting, benadering, inlossing f., nader- of voor
RETRAITE. -- Le-kopsregtn.—[Chim],zva
r- d'un projet de toi, de intrekking van een wetsontwerp. — Geheim, gemak, sekreet n. (In dezen
zin weinig gebruikt.) — Retraite, f. Het 'wegof henengaan; verwijdering f., aftogt m.: L'heure
de la r- est arrivée, het uur van henengaan is daar.
— I Mil.] Aftogt, terugfort n., gedwongen terug
tra i te f.: Sonner, Battre la r-, den-treking,
aftogt blazen, slaan. On leur coupa la r-, men
sneed hun den aftogt af. — Battre en r-, aftrekken, wijken, r et i r é r e n. -- (Mar., ook fig.), z.
BATTRE (v. n..) — [Mil.] Taptoe f.: Battre, Sonner ]a r-, de taptoe slaan, blazen. L'heure de ]a
F-, het uur van de taptoe. -- [Mar.] Nachtschot,
avondschot, wachtschot n. (dat eiken avond van 't
admiraalschap gelost wordt). — Het vaarwelzeggen
aan de wereld, aan de zaken, aan 't bedrijvige Televen; afzondering van de wereld, eenzaamheid,
rust f., het stille leven; — eenzame wijk- of rustplaats, schuilplaats, toevlugt f., toevlugtsoord n.:
I1 fait des projets de r-, hij denkt er aan, om zich
aan de zaken, aan de wereld te onttrekken. —Avoir
le gout de la r-, smaak voor de eenzaamheid, de
afzondering hebben. — Ii s'est fait it ]a campagne une r- pour sa vieillesse, hij heeft zich op
't land eene stille rust- of wijkplaats voor zijnen
ouderdom gebouwd, aangelegd. -- Donner r- h qn.,
iemand eene schuilplaats geven. Lieu qui Bert de
r- aux animaux sauvages, plaats, die den wilden
dieren tot schuilhoek dient. -- Jaargeld, dat de
staat aan een' ambtenaar na zeker getal dienstjaren
toekent, retraite - pensioen n.; — verzorging f., die men aan oude dienstboden geeft, genadebrood n. — [Arch.] Intrekking, diktevermindering bij 't optrekken van een' muur, verdunning f.:
Ce mul fait (of á une) r- de deux pouces b diaque étage, die muur heeft twee duim intrekking
voor elke verdieping. — [ArtiJi.] Crochet de r-,
retireerhaak m. (aan 't af'uit van 't geschut). —
[Banq.,Com.] Keerwissel m.,retratta f.— [Chim.]
Ineentrekking, inkrimping, digtere aaneensluiting
der molekulen van een ligchaam. — [Econ. dom.]
Vuiliniskuil, mestkuil m. (achter 't huisgegraven).[Escr.] Teruggang m., achterwaartsche uitwijking f.
[Mar.] Geitouw n. van het marszeil. z. ook SABORD.
— [ Maréch. ] Achtergebleven hoefnagelpunt of
niet f. (in den paardenhoef). — [ Tarn.] Mettre les
cuirs en r-, de huiden voor eenige dagen uit de
runkuip nemen; — (bij de hongaarsche letrbereiding) de huiden R of 10 dagen in de aluinkuip
leggen. -- [Vener.] Sonner ]a r-, de honden terugblazen. — Retraiter, v. a. [Litt.) Andermaal
behandelen (eene stof). — [Admin.] Op pensioen of
jaargeld stellen, pensionéren. — Het part. passé its
ook adj.: Matière retraitée par le meme auteur,
andermaal door denzelfden schrijver behandelde
stof f. — Officier retraité, of als subst. RETRAITE, m. Op pensioen gesteld, gepensioneerd officier.
Retranehé, e, adj. (en part. passé van retrancber): Camp r-, z. CAMP. — [ Bias.] Croix r-e,
ruitarmig kruis n. — Retranehennent, m.
Vermindering, besnoeijin.g, beperking, inkorting; —
geheele wegneming, afschaffing f.: Le r- de sa pension le gêne, de besnoeijing, vermindering zijner
jaarwedde knelt hem, brengt hem in verlegenheid.
— Le r- des alms, du luxe, de afschaffing, verbanning der misbruiken, der weelde. — [ Arch.]
Afgeschoten vertrekje n. — [Ant. mar.] Schotten n.
pl. aan den voorkant van de kampanje en hut, en
aan den achterkant van den bak. — [Mil.] Ver
borstwering; leger- of veldschans f.:-schanig,
Forcer les r-s, de verschansingen stormenderhand
vermeesteren. —(fg.) :Forcer qn. dans ses r-s, dans
ses derniers r- s,iemand in zijne verschansing, in zijne
laatste verschansingen aanvallen: de laatste of
krachtigste redenen ontzenuwen of weêrleggen, die
hij nog kan bijbrengen, zone sterkste gronden overhoop werpen. — Retraneher, v. a. Afsnijden,
een gedeelte van een geheel afnemen, besnoeijen, afkorten, verminderen. beperken; — geheel wegnemen, afschaffen, optie/fen: On lui a retranche ]a
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moitié de sa pension. men heeft hem de helft van
zijne jaarwedde gekort, zijn pensioen op de helft
gebragt. — [ Man.] R- un homme, een' man korten, zijn rantsoen verminderen. — R- les abus,
une fête, de misbruiken afschaffen, verbannen, een
feest opheffen. — R- plusieurs endroits d'un livre,
verscheidene plaatsen in een boek uit-, wegstrijken.
(fig.) R- qn. R- les jours de qn., iemands levensdraad afsnijden, iemand het leven benemen. R- qn.
de la communion des fidèles, iemand van de gemeenschap der geloovigen uitsluiten, hem in den
kerkban doen. —Les me'decins lui ant retranché le
vin, de geneeshoeren hebben hem den wijn verboden.
— [Mil.] Verschansen: R- un camp, un passage,
eene legerplaats, eenen doortogt verschansen. — SE
RETRANCHER, V. pr. Afgesneden, besnoeid, opgeheven worden. — Le superflu doit se r-, het overtollige moet afgesneden, weggenomen worden. —
Zich beperken, zich inkrimpen, zijne uitgaven ver
Se r- ia la moitié de sa dépense, zijne-minder:
uitgaven tot op de helft verminderen. (absol.) I1
vaut mieux se r- que de s'endetter. — [Mil.] Zich
verschansen: Se r- derrière un fossé, zich achter
eene gracht verschansen. — (fig.) Il se retranche
dans an silence mystérieux, hij verschanst, ver.schuilt zich achter een geheimzinnig zwijgen. —
J'aurais plusieurs raisons b dire, mais j e me retranche a celle-ci, ik korde veel redenen bijbrengen, maar ik bepaal mij alleen tot deze.
Retravailler, v. a. et n. Op nieuw bewerken,
Overwerken; weder werken.
Retrayant, e, adj. [Jur.] Partie r-e, partij f.,
die het regt van naasting, van herkoop, van inlossing heeft. — Ook als subst. m. en f.: Le r-, La
r-e, hij of zij, die dat regt heeft.
Rétre, m., z. REiTRE.
Rétréoir, v. a. Vernaauwen, naauwer, smaller of enger maken, inleggen, intrekken. R- un babit, een' rok, een kleed naauwer maken, inleggen.
R- un chemie, un canal, eenen weg, een kanaal
versmallen, smaller maken. — Le froid rétrécit les
corps, de koude doet de ligchamen krimpen. —(/ig .)
La servitude rétrécit 1'áme, 1'esprit , de slavernij
moakt de ziel, den geest bekrompen. — [Man.] Run cheval, een paard inkorten, ineen zetten, het
allengs op minder, terrein doen werken. — RETRÉCIR, v. n., SE RETRÉCIR, v. pr. Smaller worden,
inkrimpen: Le canal de la rivière va en (se) rétrécissant, het rivierkanaal wordt allengs smaller,
naauwer. Une toile qui (se) rétrécit, qui a rétréci
au blanchissage,eendoek, dat in'twasschen krimpt,
gekrompen is.— [Man.] Ce cheval se rétrécit, dat
paard kort zich in, beperkt zijn terrein. — Het
part.- )assé is ook adj.: Rue rétrécie, versmalde
straat f. — Esprit r-, beperkt, bekrompen ver
Ook als subst.: Le rétréci, het bekrom--stand.—
pene, gedwongene. — Re'tréeissenient, m. Vernaauwing , versmalling, inkrimping, zamentrekking f.: Le r- d'un habit, het naauwermaken van
een kleed. Le r- dune pièce de drap, het krimpen
van een stuk laken. — [ Méd.] Le r- du col de la
vessie, de zamentrekking, vernaauwing van den
hals der blaas. — ( fig.) Le r- de I'esprit, des idées,
de beperking, beperktheid, bekrompenheid van den
geest, van de begrippen. — Rétréeisseur, m.,
ease, f. Inlegger m., inlegster f., hij of zij, die
naauwer maakt.
Retreindre, v. a. [Tech.] Hol uilkloppen of
uithameren. — Het part. passé is ook adj.: Pièce
mal retreinte, slecht uitgeslagen, uitgedreven stuk n.
--- Retreinte, f. Het uithameren, rond kloppen.
Retreanpe, f. Vernieuwde indompeling; ver
harding of tempering f. — Retremper.-nieuwd
V. a. Ondermaal indompen of bevochtigen; — op
nieuw harden of temperen. — (fig.) Le malheur
retrempe les àmes, hefongeluk geeft nieuwe veerkracht aan de zielen.
Retresser, V. a. Op nieuw vlechten, het haar
aan eene pruik vertrenzen.
Rétribuer, v. a. Vergelden, behoorlijk beloonen:
R- qn. convenablement, iemand behoorlijk (voor
zijne diensten) beloonen. — Het part. passé is ook
adj.: Place bien rétribuée, goed beloonde bediening f. — Rétribution, f. Loon n., vergelding
voor gedanen arbeid, voor genomen moeite, voor
bewezen dienst, belooning, vergoeding, r e t r i h u
t 'i e f. — Presentie- of aanwezigl,.eidsgeld n. (dat
aan sommige ambtenaren wordt uitbetaald). —
:

-

RETRIER

--

Nail Perdeeling f. of omslag m. der ontstane
haverij tusschen de assuradeurs en de geassureerden.
Retrier, V. a. Op nieuw uitzoeken of uitlezen.
— Het part. passd is ook adj.: Raisins retries, andermaal uitgelezen druiven f. pl. — Ook als subst.
m. [Paget.] Derde papiersoort f., niet gaaf papier n. De gros retrie, kas, uitschot n.
Rétriller, V. a. Weder roskammen.
Rétroactif, ive, adj. Terugwerkend: Les lois
ne doivent point avoir d'effet r-, de wetten moeten Beene terugwerkende kracht hebben. — Rétroaction, f. Terugwerking f. — Réti-oaetivement, adv. Op terugwerkende wijze. — Rétroaetivité, f. Terugwerkende kracht f., terug
vermogen n. — Rétroagir, v. n. Terug -werknd
-werkn,
terugwerkende kracht hebben.
Rétrocédant, e,, adj. {Jur.] La personne
r-e, of als subst. LE RET ROCEDANT , m. De weder
a fstanddoende persoon. — Rétrocéder, v. a.
Weder afstaan, het afgestane teruggeven: Je lui
ai rétrocédé la lette qu'il m'avait transportée, ik
heb hein de schuld, die hij op mij had overgedragen, weder afgestaan. — Het part. passd is ook
all.: Créance rétrocédée, wederafgestane schuld
— Rétrocessif, ive, adj. Een' we--vordeingf.
dera (stand bewerkend, behelzend. — Rétrocession, f. Wederafstand m. — [Méd.] Het inslaan
van eene uitwendig zételende ziektestof. — R- du
coccyx, terugwijking f. van het stuitbeen (bij 't baren). — [Astr.], z. V. a. PRECESSION . — Rétro-

cessionnaire, adj. et subst. Hij, aan wien iets
weder afgestaan wordt.
Rétrofléehi, e, adj. [Bot.] Teruggebogen. —
Rétrofiexion, f. Terugbuiging f.
Rétrogradation,f. dchteruitgang. rugwaart
sche gang, teruggang m. — [Astr.] Schijnbaar teruggaande beweging f. van een' hernelligchaam. —
Rétrograde, adj. Rugwaartsgaand, terugloopend, achterwaarts bewegend: Marche, Mouvement
r-, rugwaartsche gang m., beweging f. — [Astr.]
Planète r-, terugloopende planeet f. (die zich tegen
de orde der hemelteekens sch ijnt te bewegen). —
-

Pllilol.] Vers r-, Z. RECIPROQUE .

]- [Polit .]
C'est on homme r-, of als subst. C'est un r-, 't is
[^

—

een vriend van den achteruitgang, een vijand van
at het nieuwe, iemand, die den vorigen staat van
zaken wil teruggevoerd hebben. — Rétrograder,
V. n. Teruggaan , achteruit loopen (inz. van de
hemelligchamen gezegd): Mercure commencait à r-,
Mercurius begon terug te loopen. -- (fig.) , z. v. a.
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blaauwe rok met °gele opslagen. — [Cordon.] Bot tes à r-s (liever a rever s), laarzen met kappen. —

(bij uitbreiding) Onderzijde f. der bladeren.
S Retrouvaille, f. Vond m., het wedervinden.
— Retrouver, v. a. Op nieuw vinden, weder
vinden: J'ai trouvé un beau passage dans cet auteur, mais je ne puis le r-, ik heb eene schoone
plaats in dien schrijver gelezen, maar ik kan ze
niet weder vinden. — Hervinden, wedervinden, te
verlorene). R- sa tabatière, son-rugvinde(ht
Chien, zijne snuifdoos, zijn' hond wedervinden. —
(fi g.) R- une occasion, eene gelegenheid wedervinden. I1 a retrouvé toute sa vigueur, hij heeft at
zijne kracht teruggekregen. — Andermaal bezoeken: Pour savoir vos desseins, je vals vous r-, om
uwe oogmerken te vernemen , zal ik andermaal bij
u komen. --(fig.) Herkennen: On ne retrouvepresque plus ce poke dans les ouvrages de sa vieilles-

se, men herkent dezen dichter bijna niet meer in
de werken van zijnen ouderdom.— On l'y retrouve,
daaraan herkent men hem . — SE RETROUVER , v. pr.
Wedergevonden worden. — Zich andermaal ergens
bevinden. — Weder op den regten weg komen, den
regten weg herkennen. — Zich zelven herkennen
(b. v. in een portret); -- elkander wedervinden.
Rétroversion, f. [Méd.] Terugbuiging, rugwaartswending, r e t r o v é r s i e f.: R- de la ma trice.
Rets, m. (pr. rè) Net, jagtnet, vischnet n.: Le
r- était charge de poissons, het net was vol visschen. R- sédentaire, staand net. R- ddrivant of
flottant, dr y fnet. — [Anat.j R- admirable, wondernet n. , klein net , dat de slijmklier omvat.
— (fig.) R- de satan, strikken m. pl. des satans.
Prenez garde de donner dans les r-, wacht u voor
valstrikken. — [H. n.] R- des Philippines, volks
(éponge flabelliforme). ---namderwjspo
R- marin, zeenetje n., volksnaam der bundels eijerschalen van weekdieren, door de zee uitgeworpen.
Rétudier, v. a. Op nieuw bestudéren, herleeren.
Retuer, v. a. Voortgaan met dooden, met ver-

moorden.

Retors, e, adj. [Bot., H. n.] .4rgestompt; in-

gedrukt; diep ingesneden.
Retuver, v. a. [Chir.] Bij herhaling betten.
Retz, m., z. RETS.

Reuchlinien,

ne, adj. [Philol.]: Prononcia-

tion r -ne, i t a c i s m u s n., vi. ERASIIIIEN.
Ren namètre, m., z. RHEUMAMETRE.
Reuii, m. [Anc. mar.] , z. RIUM.

Réuni, e, adj. (en part. passd van réunir):
Plusieurs personnes r-es, vele vereenigde persoStelsel n. des teruggangs., -- .4- Wtrogradis- nen m. pl. Des efforts r-s, vereenigde, gezamenlijke
te, in. [Polit.], z. v. a. RETROGRADE. — Rétro- pogingen f. pl. — Des partis r-s, hereenigde, vergressif, ive, adj. Een teruggang bewerkend. — zoende partijen f. pl. — Réunion, f. Hereeniging,
Rétrogr ession, f . [Rl,ét.], z. v. a. REVERSION. wedervereen iging ; vereeniging, zamenvoeging; —

RECULER. -- 4 Rétrogradisme , m. [Polit.]

vergadering; — (fig.) bevrediging, verzoening f. -[Chir.] La r- des lèvres d'une plaie, de hereeniging der wondlippen. R- (of Guérison par premièRétrospectif, ive, adj. Terugziend, in het re, par seconde intention , Z . INTENTION . — La rverlédene den blik werpend, retrospectief: dun domcine à la couronne, de vereeniging van
Deter un coup d'oeil r- sur le passé, eenen terug- een vorstelk domein met de kroon. -- La r- des
blik in 't verlédene werpen - Rétr ospective - corps d'armee, de vereeniging, zamenvoeging van
ment, adv. Bij wijze van terugblik.
de legerkorpsen. — R- de preuves, de faits, ver
Retroussage, m. [Agric.] Vierde bewerking
bijeenvoeging van bewijzen, van feiten. —-enig,
van den wijngaard (bestaande in 't wegnemen der R- de savants, vereenmging f.. gezelschap n., verga
bladeren, die den toegang der zonnestralen tot de
geleerden) . Lieu de r-, vergader -deringf.(va
druiven verhinderen). — Retrousse, f. Tweede
La r- des deux families, de ver -platsf.—(ig)
uitpersing f. (der druiven, enz.). — Retroussé,
beide familien. — Réunir, v. a. Her--zoenigdr
e, adj. (en part. passé van retrousser): Robe r-e, eenigen, weder vereenigen of zamenvoegen; vereeniopgeschort, opgeligt kleedje. Chien qui a la queue gen, verbinden, verzamelen; — verzoenen. bevredir-e, hond, die zijnen staart omhoog draagt. Mousta- gen: R- les lêvres d'une plaie, de lippen, randen
ches r-es, opgezette knevels m. pl. — Elle a les eener wond vereenigen. — Le cou reunit la tête
bras r-s jusqu'au coude, zij heeft hare armen tot au corps, de hals verbindt het hoofd met het lig
den elleboog bloot. — Nez r-, wipneus m. — CheR- une province h la couronne, een ge--cham.—
val a flancs r-s, paard n. metingezonken lendenen. west aan de kroon brengen. — R- les rayons du
-- [Bias.] , z. REBRASSE. — Retrofssenient, m. soleil, cie zonnestralen vereenigen, in één punt zaHet opschorten, opligten, opstrjken, enz. — Re- mendringen. — R- ses forces, ses efforts, zijne
trousser, v. a. Opstroopen, opschorten, opzetten, krachten, zijne pogingen vereenigen, verzamelen.
opstrijken, opbinden; weder opschorten, opstaan. — (fig.) Il travaille a r- les esprits, les partis, hij
R- ses cheveux, zijn haar opstrjken. Retroussez beijvert zich om de gemoederen, de partijen te hervos manches, stroop uwe mouwen op. Retroussez eenigen, te bevredigen, te verzoenen — SE REUNIR ,
votre jupe, elle va se salir, ligt uwen rok op, gij v. pr. Zich hereenigen; — zich vereenigen; — bijeen
zult hem vuil maken. — SE RETROUSSER, v. pr. komen, vergaderen. — Vereenigd worden of kunOpgeschort enz. worden. — (absol.) De rokken, nen worden.
het kleedje wat opligten. — Retroussis, m. OpRéussir, V. n. (met avoir, weleer ook met être)
geslagen, opgezet gedeelte van den hoederand (naar Gelukken, slagen, een' goeden voortgang of uitslag
eerre voormalige mode). — [Mil.] Opslag m. van hebben, goed uitvallen; wel groetjen, tieren, bloeien,
een' uniform: Habit bleu avec des r-s jaunes, voortkomen, r e u s s é r e n. Cette entreprise lui a
Rétr opulsion, f . [Méd.] , z.v.a. RÉTROVERSION.

Retroquer , v. a. (woord van La Fontaine)

Op nieuw ruilen.

.

.
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iréussi, deze onderneming is hem gelukt. I1 réussit
dans tout ce qu'il entreprend, hij slaagt in alles,
wat hij onderneemt. I1 réussira 11 la guerre, hij zal
in den oorlog ,zin fortuin maken. I1 est dtourdi,
it ne réussira a reen, hij ,is onbezonnen, hij zal in
niets slagen. — 11 a mal reussi, hij is niet geslaagd,
't is hem tegen.geloopen. — Ces plantes réussissent
le mieux 'a I'ombre, deze planten tieren 't best in
de schaduw. — -. (als v. a.) [Beaux arts] R- on
tableau, on ouvrage, eene schilderij, een werk gelukkig , voortreffelijk uitvoeren. Ce tableau est
réussi, of als adj. C'est un tableau r-, die schilder# is goed uitgevallen, 't is Bene welgelukte schil
Réussite, f. (alleen van zaken) Goede,-der#.
gelukkige uitslag of' afloop m., rgewenschte voortgang m. of uitkomst f., het welgelukken: Son ouvrage na point eu de r-, zijn werk is niet geslaagd,
bedt geen bijval gevonden. — Goede of kwade uit
: Il faut, voir queue en sera In r-, men-slagm
moet zien, welken uitslag dat hebben zal.
Révalente, f. Gezondheidsmeel n., een lieden
middel, van welks uwerking men hoog op--dagsch
geeft, revalénta, revalenta arábica f.
Revalidation, f. [Prat.] Weder geldigmaking f. — Revalider, v. a. Op nieuw geldig,
wettig maken, weder voor geldig verklaren.
Revaloir, V. a. Wedervergelden (doorgaans
ten kwade), betaald, zetten: Cet homme m'a fait
une injure, mais je le Jut ai bien revalu, die man
heelt mij beleedigd, maar ik heb het heat betaald
:

gezet.

Revanche, f. Vergelding , wedervergelding ,
genoegdoening, wraak f., inz. een tweede spel, dat
de winner aanbiedt, of waartoe de verliezer zijne
partij uitnoodigt of uitdaagt, ten einde zijne schade
te herstellen,, r e v an c, h e f.: Prendre sa r-, zijn
verhaal op iemand nemen, het hem betaald zetten.
I1 m'a maltraité, j'aurai ma r-, hij heeft mij mishandeld, ik zal 't hem weten te vergelden.— (fam.
ook in goeden zin): Vous m'avez rendu quantité
de bons offices, je thcberai den avoir ma r-, gij
hebt mij eene menigte goede diensten bewezen, ik
zal trachten ze u te vergelden. — Vous avez perdu, voulez-nous votre r- ? gij hebt verloren, wilt
gij revanche % wilt fie uwe schade in een tweede
spel zien terug te halen ? -- EN REVANCHE, loc. adv.
Tot vergelding (zoo ten goede als ten kwade); daarentegen: 11 m'a rendu ce service, et en r- j e lui en
ai rendu un autre, hij heeft mij deze dienst bewezen, en tot vergelding heb ik teem eene andere bewezen. — Il a pen dejeuné, mais on r- it a bien
diné, hij heeft weinig ontbeten, maar daarentegen
heeft hij een goed middagmaal gedaan. —Revaneher, V. a. (fam.) Verdedigen, bijstaan., te hulp
komen, voor iemand partij trekken: 11 a bien revanché son ami, hij heeft wakker partij voor zijnen vriend getrokken, hem goed verdedigd. --- SE
REVANCHER , V. pr. Zich, verdedigen: Il est permis
de se r- quand on est attaqué, 't is geoorloofd zich
te verdedigen, als men aangevallen wordt. -- Ver
betaald zetten, thuis zoeken, wreken: Je-geldn,
me revancherai du mal que vous m'avez fait, ik
zal u 't wij aangedane kwaad betaald zetten. --

RÉV1 LATEUR.

-

Ook in goeden zin: Se r- dun bienfait, eene wel
andere beantwoorden. — (pop.) II-dametn
na point mangel de ce mets, mais it se revanche
sur 1'autre, van deze spijs heeft hij niets gegeten,
maar aan de andere haalt hij tine schade in. —
Revancheiir, m. Verdediger, partjjtrekker: I1
trouva dans son camarade on excellent r-.
Révasser, V. n. Veel en velerlei droomen, onrustig slapen, malen.: Il a rêvassé foute la nuit.,
h2 heeft den geheelen nacht onrustig Gedroomd. —
( am.) R- h quelque affaire, ter loops, vlugtig aan
iets denken. — Révasserie, f. Het onrustig droomen; verwarde droomerf 1'. — (jig. et fam.) Ce ne
sopt que des r-s, 't zijn niet dan hersenschimmen,
droomerijen. — Rëvasseur, m. (alleen fig. gebruikt): ^Un sublime r-, een verheven droomer, een
luchtkasteelbouiver.
Réve, m. Droom m. (inz. onrustige, verwarde
droom, die den slaap verstoort en met den slaap
vervliegt): H fait de singuliers r-s, hij heeft rare
droomen. — (fig.) I1 a fait un beau rève, zijn geluk was van korten droom. was een schoone droom.
-- (fig. et jam.) C'est un r- que de vous voir ici,
't is mij als een droom, u hier te zien. Les bistoíres que vows nous contez 111 sont de beaux r-s,

wat gij ons daar vertelt zijn schoone droomen,
fraaV e sprookjes, verdichtsels. — (/ig.) Ses espéranees Wont été qu'un r-, zone hoop is niet dan
een droom, eene hersenschim geweest. — Nos projets sont souvent des r-s; la vie est on songe,
onze plannen zyn vaak hersenschimmen; het leven
its een droom (is vtugtig, vergankelijk,voorbijgaand) .
Révé, e, adj. (en part. passé van rever): Bonheur
r-, Grandeur r-e, gedroomd geluk n., gedroomde
grootheid f. — Livre r-, boek n. vol droomerjen,
vol hersenschimmen.
Revëclhe, adj. Wrang van smaak, zaoaentrekkend: Vin r-. — [Lapid.] Diamant r-, stugge,
weerspannige diamant m. (die zich niet in al zijne
deelen laat polijsten). — (fig.) Stug, onhandelbaar,
stuursch, borsch: Femme rude et r-, ruwe en
norsche vrouw f. Caractère r-, onhandelbaar, stug
karakter n
REVÉCHE, f. [Anc. corn.] Soort van
langharig flanel, voerinyratijn n.
Réveil, m. Ontwaking f., het ontwaken, wakker
worden: A mon r- je m'appercus..., bij mijne ontwaking werd ik gewaar. -- Lé r- en sursaut, het
wakkerschrikken.— (pét.) Le r- du jour, de 1'aurore,
de dageraad m. Le r- de la nature, het ontwaken
der natuur, de lentetod. — (fig.) I1 a eu un fácbeux
r-, hij is leeli k in zijne verwachting bedrogen,
onaangenaam uit zijnen droom gewekt. — (Horl.]
(ook wel Réveille-matin) wekker m. (in eene klok).
— [Mil.] Ochtendtrom, ochtendtrompet, het trom
morgens, mn de-melronftpbazdes
soldaten te wekken, reveille f. — [Bot.] Soort
van wolfsmelk f. (euphorbe). — [H.n.] Javaansche
kwartel m. — Réveilié, e, adj. (en part. passé
van réveiller): A peine r-, je suis descendu, naauweljks was ik ontwaakt, of ik ging naar beneden.
Courage r-, weder ontwaakte moed in. Attention r-e,
vernieuwde, verlevendigde aandacht f. -- Réveillée, f. [Tech.] Tijd m., gedurende welken
men een' glasoven onafgebroken stookt. — (bij uit
Onafgebroken dagwerk n. — Réveille--breidng)
inatin, m. [Hort.] Wekker in. (réveil) — (fam.)
C'est un ficheux r-, dat is een lastige wekker of
rustverstoorder (van een geraasmakend werkman
of straatbedrj f, dat zich reeds vroeg laat hooren);
— (g.) dat is een onaangenaam ontwaken (van
eene kwade t2 ding, die men ons bij 't ontwaken
brengt). — (fam. et poelt.) De haan m. — ,(fam.)
De ochtendklokluider m. — [Bot.] , z. REVEIL.
(Plur. Des réveille-matin.) — Réveiller, v. a.
Wekken, wakker maken, doen ontwaken (inz. uit
een' vasten of herhaalden slaan); weder wekken: Ce
bruit m'a réveillé, dit gedruisch heeft mij wakker
gemaakt. 11 s'était rendormi, mais je 1'ai reveillé,
hij was weder in slaap gevallen, maar ilï heb hem
andermaal gewekt. — (fig.) On 1'a réveillé de son
assoupissement, men heeft hem uit zijne slaperig
ongevoeligheid opgewekt. -- (Prov.) R- of-leid,
Éveiller) ie chat qui dolt, z. EVEILLER. — (fig.)
Weder opwekken,verievendigen, vernieuwen, weder
aanprilkelen: Cela réveille 1'esprit, dat wekt den
geest op, verlevendigt den geest, maakt den geest
vlugger. Cela réveille l'appetit. dat prikkelt den
eetlust. Ne réveillez pas sa douleur, vernieuw zijne
smart niet. R- les passions, de driften weder
gaande maken. -- Donner de 1'éperon t un cheval
pour le r-, een paard de sporen geven, om het aan
te moedigen. — SE REVEILLER, V. pr. Ontwaken,
wakker worden: II se réveilie au moindre bruit.
hij wordt door 't minste geraas wakker. — (fig.)
Sa twine se réveille, zijn haat ontwaakt weder.
— Réveilleur, m. Wekker m. (in kloostergemeenten, ook in sommige werkplaatsen, degene, die
de andere op een bepaald vtur wekt. — (weleer)
Nachtwaker m., nachtwacht f. —• [H. n.] Wekker m.,
vogel van 't ravengeslacht, die den ganschen nacht
schreeuwt. -- R.éveilleiise, f. Soort van sofa f.
— Réveillon, m. Kleine nachtmaaltijd m.: Faire
le r- après la messe de minuit. na de nachtinis
eene hartsterking gebruiken. — [Peint.] Levendige,
krachtige penseeltrek m. (om de aandacht op zeker
punt te trekken of de eentoonigheid van 't koloriet
te breken). -- Réveil-matin, m. [Arre. mil.],
Z. BOISE-MUR; — [Bot., H. n.]. Z. V. 0. RËVEILLEIF1ATIN . — (Plur. Des réveil-matin.)
Re'vélatear, m. -trice, f. Openbaarder, ontdekker m. (inz. van eene zamenzwerinrl, misdadige
zamenrotting enz.), ontdekster, openbaarster f. —
Ook als adj.: Circonstances r-trices, tot ontdek-

. --
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king leidende omstandigheden. — Réve'lation, f.
Ontsluijering, onthulling, ontdekking, openbaring f.,
het bekendmaken van iets verborgens: La r- d'un
crime, d'une conspiration, d'un secret, de openbaarmaking van eene misdaad, van eene zam.enzwering, van een geheim. — La r- des complices,
het aangeven, ontdekken, aan den dag brengen der
medepliptigen. -- [Théol.] Openbaring: La r-juive,
de joodsche openbaring (door God aan Mozes en
de profeten gedaan). La r- chrétienne, de christelijke openbaring (door Jezus Christus in 't Nieuwe
Testament gedaan). -- Oolr: de openbaarde zaak:
Les r-s de Saint-Jean, de openbarinrlen van Johannes. — (absol.) De geopenbaarde godsdienst, de
goddelijke openbaring: Croire à la r-. — Re'vélé, e, adj. (en part. passé van révéler): Secret r-,
geopenbaard geheim n. Complices r - s, aan 't licht
g ebragte, verklapte medeptic;tigen rn. en f. pl. —
La religion r-e, de geopenbaarde godsdienst f. —
LATION. — Révet Révcleinent, rn., nu REVE
ier, v. a. Ontslujeren, o n thullen, ontdekken, aan
den dag brengen, openbaren, verklappen: R- une
conjuration, eerie zamenzwering aan 't licht brengen, openbaren. R- les secrets d'un ami, de l;eheimen, eens vriends verraden, verklappen. I1 nest
point de secrets que le temps ne révèle, er zijn
geen geheimen, die de tijd niet ontsluiert, aan den
dag brengt. — R- ses complices, zijne medepligligen
aangeven, noemen. — Doen kennen, aanduiden:
Elle marche, et son port révéle une déesse, zij
gaat, en hare , houding kenmerkt, verraadt eene
g oden. — SE REVELER, v. pr. Zich openbaren enz.:
I.'avenir senibla so r- a ses yeux, de toekomst
scheen zich voor zijnen blik te onthullen, open te
leggen. Son génie se révela tout a coup, zijn genie
deed zich op eenmaal kennen.
Revenant, e, adj. Inneinend, bevallicq: Physionoinie r-e, innemend gelaat n. — REV ENANT , M.
Spook n., geest m.: Croire aux r-s, aan spoken
gelooven. — Revenant-bon, m. Toevallig, onverwacht voordeel (in eene bediening, bij een' koop
enz.), buitenkansje, profijt n.: Mes revenants-bons,
mijne bijvoordeelen, buitenkansjes. — Overschot n.
in, kas, na het doen van rekening, z. v. a. BON!. —
(fig.) Ieder onverwacht voordeel: Le plaisir d'obliger est le r- de mora emploi, liet bijvoordeel van
mijn ambt is het genoegen, anderen dienst te doen.
— (iron.) Cet huissier a été roué de corps, Cost
le r- du métier, die deurwaarder heeft een duchtig
pak slaag gekregen, dat is zoon buitenkansje van
zijn vak.
:evendage, m. Het wederverkoopen. --- Opkoopers-, uitdragersbedrijf n., opkooperj, uitdrageri f. -- [Anc. cout.] Huisraad n , ten, voordeele
eens schuldeischers le verkoopen. — RRevendetur,m.
-ease, f. Opkooper m., opkoopster t.; uitdrager m.,
uitdraagster f. -- R-euse A la toilette, koopvrouw
van dames-tooi, toilet- kraamster f.
Revendieable, adj. [Didact.] Terugvorderbaar. — Revendication, f. [Jura Terufleisching,
terugvordering, rev in d i c á t ie f. -- Reveudigiier, v. a. {Jur.] Terugvorderen, terugeischen,

r e v i it d i c é ren. — SE REVENDIQUER, v. pr. Terug-

geeischt worden. -- Het part. passel is ook gij.:
Objet revendiqué, weder opgeeischt voorwerp n.
l4evendr•e, v. a. Weder verkoopen, het gekochte verkoopen. — Op nieuwe verkoopen. — (absol.)
Opkoopen, in 't groot knopen, om in 't klein weder
uit te verkoopgin. — (fig. et fam.) Avoir d'une
chose (1 r-, iets in overvloed, in voorraad hebben. —
Ne vous fez pas A lui, it vous en reveedrait, ver
niet, hij zou u beet nemen, hij is slim--trouwhem
mer dan gij. — [Jur.] R- une maison a la folie
enchère de qn., een huis andermaal verkoopera op
kosten en gevaar van een' eersten kooper, die zenen
koop niet betaald heeft. — SE REVENDRE, V. pr.
Weder, op nieuw verkocht worden. — Het part.
passé is ook adj.: Maison revendue, wederverkocht
huis n.
R.
Revenger (se), v. pr., z. v. a. SE REVANCHER.
Revenir, v. n. Terugkomen, wederkomen, terugkeeren, wederkeeren, andermaal komen: R- d' un
long voyage, van ee.^?e lange reis terugkomen., wederkeeren. R- (of Retourher) sur lespas, z. PAS (m )

— Je reviens pour vous dire cola, ik kom terug
om u dat te zengen. — Ses cheveux commencent
a r-, zijn haar komt weder terug, begint weer uit
te groei/en. Ces rm's copes r^'- ennent. Bien, dat
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gekapt hout schiet weder goed uit. — La beauté,
Le temps passe et ne revient plus, de schoonheid,
de tijd gaat henen, verdwijnt, en keert niet weder.
— Cela me revient à (of dans) l'esprit, en mémoire (a la of Mans la méinoire), dat komt mij weder
in de gedachte, in 't geheur,en. Ce nom rre me
revient plus, ik herinner mn?j dien naam niet meer.
— Ne faire qu'aller et r-, niets doen dan heen en
we/i' loopera. -- (fig. et prov.) li semble qu'il revienne de l'autre monde, 't is of hij uit de andere
wereld komt, hij lijkt wel een vreemdeling in Jeruzalem. Il revient du Congo, hij is niet meer op de
hoogte van zijn' tijd. z. ook EAU, (BRON. — Des
esprits reviennent (of als v. imp. I1 revient des
esprits) dans eet endroit, het spookt daar. .
Opbreken, oprispingen te weeg brengen (van spgzen): Lail revient, het knoflook breekt op. 11 ne
pent supporter le pore, it lui revient, hij kan geen
varkensvleescli verdragen, 't breekt hem op. —
Terugkomen, weder hetzelfde gaan doen of zeggen:
R- lr la charge, z. CHARGE, ook fig. — Pour r- is
ce que nous elisions, om terug te komen op 't geen
wij daar zeiden. R- sur une matière, sur one affaire, op een onderwerp, op eene zaak terugkomen.
Jen reviens toujours lb, qu'il faut..., ik kom steeds
daarop terug, lik blijf steeds van gevoelen, dat
men... -- (Loc. prov.) , z. COMPTE, MOUTON. -Terugkeeren (tot gezondheid, tot vorigen staat),
bekomen, opkomen, herstellen: R- en santé, en son
premier état, en son bon sens, weder gezond worden, weder in zijn' vor-igen staat komen, zijn gezond
verstand terugkrijgen. R- en faveur, weder in
gunst komen. R- A in vie, weder tot het leven
komen. R- is soi, of absol. R-, weder tot zich zelven komen, bijkomen (uit eerie 1Zaauwte, ontsteltenis
enz.) — (lam.) Le vin fait r- le coeur, de wijn
verkwikt, versterkt het hart, geeft weder nieuwe
kracht, nieuwen moed. R- dune maladie, van Bene
ziekte opkomen, herstellen, genezen. On doute qu'il
en revienne, men twijfelt of hij er wel van zal opkomen. Ii revient 4 vue d'oeil, hg wordt zigtbaa '
beter, hij bekomt met den dag. ((am.) II en est
revenu d'une belle, hij is er gelukkig afgekomen. —
(fig.) R- d'une frayeur, d'une surprise, zich herstellen van een' schrik, van eerie verrassing. (absol.)
Je Wen reviens pas, ik sta er nog van versteld,
ik kan nog niet tot mij zelven komen. — (Loc. prov.)
z. JEUNESSE. — Terugkomen , een gevoelen, een
plan laten varen (om eens anders gevoelen te omhelzen, om een vroeger plan weder op te vatten).
Je reviens is votre premier avis, ik vereenig mij
weêr met uw eerste gevoelen. R- is un ancien projet,
op een oud plan terug.comen. (absol.) C'est un
homme opiniatre qui ne revient jamais, 't is een
stijfzinnig mensch, die altijd bij zjne meening blijft,
die zich niet laat omzetten. — R- de ses erreurs,
van zijne dwalingen terugkeeren. R- des chores
du. monde, de wereldscha dingen laten varen. Rde ses débauches, zich van zone uitspattingen ver
zin losbandig leven vaarwel zeggen. —-bétern,
R- sur ce qu'on avait.prornis, sur ses promesses,
intrekken wat men beloofd had, zijne beloften intrekken, terugnemen. — R- sur le compte de qn.,
eene geheel andere, Bene bdtere meening van iemand
opvatten. R- is soi. weder tot zich, zelven komen,
eerie betere denkwijs, levenswijs omhelzen; tot bedaren komen. Faire r- qn., iemand tot bedaren
brengen, iemand nederzetten, bevredigen. On na
besoin que de lui parler raison, it revient aussitót,
men behoeft maar met redelijkheid tot hem te spreken, en hij bedaart terstond. -..B Tot voordeel of
nut gedijen, opbrengen, afwerpen; baten. hel pen:
Le profit qui men revient est mediocre, het voor
dat mij dit opbrengt, dal ik er van trek, is-del,
middelmatig. Queue gloire peut vous r- de cette
entreprise ? wat roem kan die onderneming ic aanbrengen? (impers.) Que vous revient-il de votre
colëre ? wat baat u uwe gramschap ? Dosten,
te staan komen; beloopen, bedrallen: Ce drap roe
revient ai vingt francs I'aune, dat laken kont mij
op 20 francs de el te staan. --- Ces deux sornmes
réunies reviennent à Celle de mille francs, die
beide sommen beloopen zamen 1000 francs. ^.
Overeen komen, gelijk, gelijkvormig zijn : Cette
couleur revient a Celle de votre habit, deze kleur
komt overeen met (past bij) die van uwen rok.
Cola revient an mime, dat komt op 't zelfde neer,
dat loopt op 't zelfde uit, dat is beide gelijk.
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Behagen, aarstaan, bevallen : Ses inanières the
reviennent fort, zone manieren bevallen mij bij
Votre personne lui revient, uw persoon-zonder.
•etact haar aan. ---- T
T r Dore korren, irooren, ver
worden : La nième chose mest revenue de-teld
tel endoil., hetzelfde is mij van dien en (lien kant
ter oor°e gelzomen, aangebragt. (inpers.) 11 me revient de toutes parts que c ous vous plaignez de
moi, ik hoor van alle Linten, dat rij u over mij
beklaagt. - : [Cuis. j Faire r- de la viande, vleescis
wat laten opkomen, opzwellen (om het vervolgens
te spekken en te braden). h'aire i•- des légumes dans
in graisse, dans le beurse, groenten in vet, in boter
laten raar worden en kleuren. — [cccii.] Faire rle fro€Huge, (ie kaas laten opfrisschen, de droog
geworden kaas op eerie vochtige , koele plaats laten
:acht worden. — [Gray.] Faire r- un poincon, eene
graveerstift in 't vuur uitgloeijen en harden.
[Jus.] R- sur c{n., zich aan iemand houden, iemand
als borg of wegens zijnen borgtogt aanspreken,
zich op den borg verhalen. --- R- par opposition
contre on jugeenent, R- par requite civile contie
Un unit, tegen een vonnis opkomen, zich b j ver
tegen eerre regterljke uitspraak voorzien.-zoekschift
-- SEN IE`ENIR, v. pr. (fain.) Teruigkeeren van
scans' rnen /:warn: S'en r - tout courant, in allerijl
.evenoir, in., z.v.a. uLEUISS01R. (terugkeeren.
Revente, f. Wederven kool, tweede verkoop rn.
- Objet de r-, voorwerp n., dat men niet uit de
eerste hand hoopt. (zeil weder volbrassen.
feventer, v. a. [1`larj : P- one voile, een
,eventier, in. [Ane. aalmin.] Zoutsl'jter, zoutIll anten In.
itevei^u, e, asij. (en part. passé van re venir):
I_ n homme r- de Paris, een van Parijs teruggekeerd rnan. — A veine r- de ma frayeur, je vis...,
rzaauwelijks van mijnen schrik bekomen, zag 'ik....
[Chas.] Cerf i'- de tète, hert, dat zijn gewei,
heet teruggekregen. --- [Tech.] De lacier r- en
bleu i()ncé, donker blaauw aangelool^en staal n. -Du cuir c-, geweekt leder n. .._-= REVENU, m. In.komen n., inl^ornoten f. pl. Sa charge, Sa terne
lui vaut 1000 francs de r-, zijn ambt, zijn landgoed
-

-

reeft hem f 000 francs inkomen. z. ook DEPENSE. —
R-s casuels,

toevallige inkomsten, bijvalletjes, bui
pl. — R-s publics, P► - de 1'Etat, lands-,-tevkonsj.

staotsinfeornsten. — [Chas.] Le r- dun serf, dun

perdreau, de nieuwe lwrrns in. pl. van een hert,
de nieuwe staart ni. van een' jongen patrijs —
(Tech.] Donner le r- aux aiguilles, de naalden
f; na 't harden) ontlaten, om de te groote brosheid
u.'eg te nemen; z. V. a. RECUIT. -- Revenue, f.
F Eaux et for., Agric.] Jong hout n. (dat uit het
hakhout schiet). — [Venen.; Uur it., waarop het
wild uit heit boscis komt om te grazen. — Reveiriti°e, f. [Agile.] Het tweede uitloopen van den
Wojngaard na eerie vorst.

River, V. n. Droornen: R- de combats, de
van gevechten, van schipbreuken droo-

nautrages,

rrzE-;r. - -- (font.) Cet homme rève tout éveillé, die

ar n- droomt in wakerdden toestand. -- IJlen, raaskuilen in Bene koorts, enz.); (by uitbreiding) onzin
spreken, sufte,; — verstrooid zijn, rugmeren. Le
risalade commence a r-, de zieke begint te ijlen -V ous notes pas en volre bon sens, nous rês ez,
fij zijt niet bij uwe zinnen, gij raaskalt, gij suft.
- It tie vsous écoute pas, it est encore ii r-, hid
hoort u niet, hij is weer aan 't rn(jrneren, zijne genachten zwerven weder rond. -- (lam.) R- à la
Suisse, er peinzend uitzien, zonder aan iets te
denken. (Deze zegswijs is verouderd.) — Diep denken, nadenken, peinzen: Ii faut r- b cette affaire,
over die zaak snoet r jpelijk gedacát worden. — ON
als v. a.: VVous avez réve cela? hebt gij dat ge•
rlcoonid ? --- (fill. et poét.) II ne rève que fortune.
lul droomt enkel van foetu-in, zijn,, eenig wenscher
en streven is ijk te worden. — RE YER, in., z. v. a

REVERIE.

Réverbérant, e, adj. Terugstralend, hei

licht of de warmte terugkaatsend: — Re'verbé-

ration, f. Terugstraling, terugwerp ing (van licht
an warmte, weleer ook van geluid), weerschijn m
La r- des rayons du soleil, de terugkaatsing vas
de zonnestralen. La valeur qui viert par r- esl
très-itncornmode, de teruggekaatste hitte is zeer
lastig. ---- j- Les échos viennent de la r- du son, di
r^^eir^^klan lien komen van de terugkaatsinq des ge'ee/ds. — Réverbe're, m. Lichtscherm n., licht.
,

,
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-

veerkaatser m.; --- groote straatlantaarn f., welker
ic/it door een of sneer blinkende metaalblikken wordt
'eruggekaatst, spiegellantaarn, r e v e b e r e e r 'a ntaarn m. — ( Chas.] Chasse au r- of au darnlean, eendenjagt f. met fakkellicht. -- [Chico.]
Feu de r-, strijkvuur, reverbereer-vuur n., een
sur zonder uitweg van boven, waardoor de vlam
rich ombuigt of heenrolt over de voorwerpen, die
tare hare inwerking zijn blootgesteld. Fourneau de
^•- , strijk-, reverbereer-oven in. — Réverbérer,
9. a. Weêrschijnen, lichts tralen of warmte terug
terugwerpen, rev e r b e r é re n: Cette-tasen.
muraille blanche réverbère forLement les rayons,
la chaleur du soled, die witte muur kaatst de
dralen, de warente der zon sterk terug. — Ook
ils V. n. Les rayons du soleil réverbèrent contre
zette muraille, de zonnestralen, weêrkaatsen (stralen
terug) van dezen muur. -- [Chim.] R- un corps,
een ligchaarn aan een strijkvuur blootstellen. —
SE REVERBERE1I, C. pr. Teruggekaatst worden. —
1,let part. passé is ook adj.: Chaleur réverliérée,
teruggekaat ste warmte t.
Revercher, v. a. [Tech.] De openingen van
een stuk tinnezjoed met het heete soldeerijzer digt
maken.

Reverdi, e, aclj. (en part. passé van rever dir ):
Cloison r-e, weder groen geschilderd beschot n. --(fig.) Vieillard tout r-, geheel verjongd grijsaard m.
Reverdie, f. [Mar.] Roering I. van het springtij, hooge vloed tn.

Reverdfli r, v. a. Weder groen schilderen of
groen maken: R- des barreaux, spijlen weder groen
verwen. -- REVERDII.I, V. Ce . Weder groen worden :
Les arbres reverdissent, de booroen herkrijgen hun
groen, hun gebladerte. — (fig.) Ce vieillard sernble
I -, die grijze schijnt weer op te bloeijen, te ver jongen. — (Loc. lrrov.), z. PLANTER . — - ^ [Méd.] Ses
dagtres commencent a r-, zijn uitslag begint weder
voor den dag te komen. — -(- Reverdissenient,
m. Herhaalde groenverwing f. ; herhaalde groen
.

-wordingf.

Reverdoir, n1. [Tech.] Ovale werkkuip f. des
brouwers.
Révéré, e, adj. (en part. passé van révérer):
Prince r-, reeerbiedigd vorst m. Vertu r-e, ver
deugd f. -- .I évéremmwent, adv. Op eer -erd
'wijze, niet eerbied. — Révérence, f. Eer-biedg
eerbied m., eerbetoon n., eerbewijzing f.,-biedghf.,
ontzag n. Traiter les (Boses saintes aver r-, de
heilige dingen smet eerbied behandelen. \ ous lui
devez honneur et r-, gij zijt hem eer en ontzag
verschuldigd. — (pop.) Saul r- of R- parler, En
parlant par r-, met verlof, 't zij met verlof, met
eerbied gezegd. — Voormalige
eertitel van priestees, van bisschoppen: Eerwaarde, Hoogeerwaarde.
— (fan.) On a. bien parlé à sa r-, neen heeft hem
terdeeg de opren gewasschen, doorgehaald.
Buiging, nijging f., eerbiedige groet m.: Faire arre
pro/oude r-, eerie diepe buiging, nijging maken. —
Faire sa r- h qn., iemand voor 't eerst, of na
lange afwezigheid gaan begroeten, zijn kompliment
gaan maken. — [Man. Faire la r- (van een paard,
dat een' mistred maakt), erne bulging waken. —
(fig.) Ce slur fait la r-, die muur helt over, zakt
uit. — (pop.) Tirer sa r- á qn., iemand groeten.
— (iron.) Je vous tire Ana r- (om eene weigering,
afkeuring uit te drukken), ik dank u wel, uw ge hoorzarne dienaar. — Reve'rencielle, adj. (alleen in.): Crainte r-, eerbiedige vrees f., ontzag n.
— Révérenelenseinent, adv. filet diepen eer

Révérencieux, ieuse, adj. (iron.) Vol-bied.—
komplimen.ten of pligtplegingen: Homme fort r-. —
(fig.) Nederig, demoedig, vol eerbied: Discours r-.
— flévérend, e, add. (als eertitel van geestelijken) Eerwaardig: Le très-r- père, de zeer eer
La r-e mère abbesse, de eerwaar--wardigept.
dige moeder abdis. — Ook als subst.: Mon r-, Ma
r-e. — Révérendissime, adj. (als eertitel van
hooge geestelijken) Hoogst eerwaarde, zeer eer
Révérer, v. a. Eeren, vereeren, eer--warde.—
biedigen, eerbied toonen: On révère les personnes
de grande vertu, men eert de lieden van groote
les
deugd. R- les images, de beelden vereeren. ,
ERER,
lois, eerbied voor de wetten hebben. — SE RV
v. pr. Vereerd worden of moeten worden. — Zich
zelven eergin. — Elkander hoogachting toedragen.
Réverie, f. Mijocering f., het onbepaald rond
gedachten, droomerg f.; gepeins n.,-zwervnd

R_ STERNIK,
vrolijke of tr°eui ge gledachte, waaraan de verbeelding zich overgeeft. Cela donne matière a ses r- s,
dat geeft stof voor z ij nie mijrnevi igen. I1 est absorbé dans ses r-s, hij is in zijne gepeinzen, droomerf/en verzonken. -- Buitensporig denkbeeld n., he rsenschim, zotte ve r beelding f., droom m. 11 (lébite
ses r-s pour des verltés, hijve'r'koopt zijne Firoosnee voor waarheden. — Baaskalhno, z,^lhoofdighield 1., liet ijlen (als gevollf eener ziekte, eenei
koorts):

í)ès clue Sc iiévre revient, it tombe en

r-, noordra Zijne koo r ts terugkeert, begint hij te ijlen.

llevernir, V. a. Op nieuw vernissen, overvee

-

nissen.

k 11evergatier, In., z. V. a. BEVERTIER.

--

Revers, ni. Achterzijde, ruil- of keerzijde, ave Le r- de Ia main,

rer,tsclre, verkeerde zijde f. van hots:

de rug der hand. Coup de r-, of enkel It-, slag met
rlen rug der hand; verkeerile of linker/se slag m.
(reet de hand, meet een werktuig of een Welpen).—
Le r- d'un feuillet, de keerzijde van een blad. Le
5. - d'un dna!), de rvereritsche zode van een la/een.
Le r- de la fnédaille, z. M EDAIL LE (ook fig. en prov.)

--- II faut toujoursprendre le r- de ce qu'ii (it,
meur moet alt Jd het tegendeel aannemen van hetgeen
It'Ll zegt. --- (Jo r- de fortune, een tegenspoed m., ongeval ii. La fortune d'un commercant est sujette
a dien des 1-, het fortuin van eenin handelaar is
aan veel ongevallen onderworpen. La vie est pleine
tie r-, het leven gaat met veel tuten spoeden gepaard.
-- [Taill.] Le 1- dune manche, de opslag van eerre
rstouw (nu parement geheeten). Les r-s d'un habit,
de opslagen van Benen rok (op rle hotst). — [Cor
Zotte, laarzekap f. Bones a r-, laar -don.]Re
niet kappeen. -- [Constr. nay. j Genoux de r-,-zen1.pt
buikstukken :n. Irl van rle stekers. Allonge de r-,
lange stut m. Le r- de coltis, cle i,respringende
bogt van het oorspant. -- [Mar.] Manoeuvres de
r-, ligwant, touwwerk n. aan lij. E coutes, Amures,
Boulines de r-, tj schoten, bijhalzen en. pl., l jbeetijns f. pl. — [Fort.] Voir, bat/re un ouvrage de
.r-, een werk van achtesen zien, beschieten. R- dune
tranchée, achterzijde f. van Bene loopgraaf. R- du
,
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.Itevestisseiiient, in. [Anc. jur.] /l7 ederz ,Jd-

sche gift f. tusschen man en vrouw.

Revêteineut, m. [Constr., hort.] Bekleetinr,
bemuring, bemanteling f. R- en plancher de sahin,
dennenhouten bet/ceding. it- en charpente. beschoei.
R- en gazons, en gabions, en claN onnage,-ji.ngf
bekleeding met zoden., met schasssltorven, suet horden. -- Rev^tir, v. a. Kleeden, kleederen geven
(aan de naakten of behoeftigen); bekleeden; idee deren aantrekiren, aandoen. It- les pauvres, de ar
kleedgin. 1.- un habit, een kleed c:antrekken,-men
aandoen. — Ook van ambts- en staatsiekleederen,
van sieraden gezengd: Le roi se revètit de ses habits royaux, etc koning le/eedde zich in zijn koninklijk gewaad. — Bij uitbreiding ook van, dieren en
planten: De duelle magnificence Dieu it revètu
ces fleurs, ces papil Ions l met welk eene heerlijk
heeft God die bloemen,, die vlinders bekleed!-heid
- (lig.) 11 est indigne de la charge lont on I'a
retina, hij is den, post onwaardig, waarmede men
liens heeft bek/cel, becliftiirkd: II est rev6tu de eieis;
pouvoir, hij is met voirnag t voorzien. — R- le
mensonge des alpparences de Ia v6rit6, de leugen
in den sch(]ss der waarheid kleedera. — It- see 1pensées d'un style, brillant, zone gedachten in een'
schitterenden stil kleedgin. --- [Pint.] It- on acte
de toutes ses formes, de toutes les foi'n;antis re-

duises, eene acte voorzien van alle behoorlijke for
maliteiten. -- (fig.) II passait pour un voyageur',
mais it a revètu depuis le caractère d'envoyé, hi-1
werd voor Benen reiziger aangezien, inane hij heeft
sedert het karakter van een' g ezant aan ena,nen.
-- R- un personnage, la figure de qn.,

eenera per-

soon voorstellen, de gedaante van iemand aannemen. -- [Constr., Fort.] Bekleeden, bemantelen,

beenuren, beschicten, beschoeien: R- un nsur de
marbre, eenen muur roet marmer bekleeden. R- an
fossé de maconnerie, Bene gracht met muurwerk
bekleeden. -° [Hort.] R- des coteaux de vigne,s,
heuvels met wijngaarden beplanten. --- SE EVETin, v. Pr.: Se r- d'un habit, een kleed aantrek

corps peil 1'ennemi de r-, slit krjgsheer viel den

— La tide se remèt d'une (lure écorce, de-ken.
stain wo-rit overdekt met eene harde schors. —
fi Les formes rlout se revèt la pensée, de vor(
men, waarin rle Bedachte zich kleedt, zich uitdrukt.

téversai, e, adj. Eerie terienveezekering, le-

wen mensch aantrekken (z. v. a. DÉI'OUILL EII le
vieil homme). -- Revetissenieitt, m. [Arch.],

llenbelotte bevattend: Acte r-, schriftelijke tegenbelo f te of tegenvel zekering f. , r e is v e r s a a 1, r e-

REVETEiIENT. –.- [Anc. fur. J , z. REVESTISSEMEN'T. -- [Féod , Jun.), z. v. a. INVESTITURE. ----

fossé, baitennleant ni. der gracht. Batterie de re-

vers of nleurtrière, rugbatter-j) f. -- [1\Iil.] Ce

vijand in den rul; aan. — [Pay.] R- de pavé, hellende zijde eengin straat van de huizen tot aan de goot.

v e r s a a t n. --- Uéversaux, ni. pl. [Diptom.]
t7erzekerinus- of waarborgbrieven m. p1., bij welke
een vorst zich verbond, de regten zijnd ° onderdaeen niet aan te tasten; of waarbij verklaard werd,
dat het,,yene in een bijzonder gevat was geschied, de
a-lgerneene regel5o niet kon omver weipen, r e v re r
-saliënf.
pl.
eversean, Hi. [Constr.] Waterkeerin.g f.,
schietvloeiplanlrje ii. (aan een verester, naons, enz.)
--- Reversement, n1. [Mar.] . beter TRANSBOR-

DEME\T. — R- des courants, de 1a. )arde, des

moussons, kentering f. van eren strooi; ,va s't getij,
can de moussons. -- Reverser, v. a. Op nieuw
inschenken; weder incgieten. -- [Mar.] , beter TRANSBORDER. — Kenteren. — R- les manoeuvres, het
touwwerk doorhalen. — [Coin.] Overbrengen (een
artikel, een' post).
Beversi, in. [Jeu] Zeker kaartspel, dat met
18 kaarten (de tienen z ij n uitgeschoten) tusschen t
personen wordt gespeeld en waarbij hartenboer (die
hier capucfjn of quinola heet) de voornaamste kaart
is, reversi D.

Reversibiiité, f. [Jur.] Terugvallendheid f.,
hoedanigheid van weder te vervallen aan den eigenaar, die er over beschikt heeft, r e v e r s I b I l i
i t f. — Reversible, adj. [Jur.] 'Terugvallend,-te
r e v e r s i b e l: Bien r- hi la femme après la mort
du marl, goed, dat na den dood van den man op
de vrouw overgaat, terugvalt. ----- Reversion, t.
[Jur.] Terugvalling, wederkeeri.ng, 7' e v é r si e f.
I1 est ref/rd dans ce bigin par droit de r-, hij heeft
dit goed volgens het regt van terugvalling, het reversie-regt, weder aanvaard.
Réversoir, m. [ Hydraul.] , z. V. a DÉVERSOIR .
levertier, m. [Jeu] Pof- of pufsXel n. (een
voormalig spel, dat op het verkeer- of tiktakbord
sneed gespeeld) .
.

t Revestiaire, m., z. v. a. VESTIAIRE.

-- [i'lléol.] Se I'- de 1'lsomme nouveau,

den ^nieu-

nu

Itev^tnn, e, adj. (en part. passé van revdtir):
Des pauvres r• s,, gekleede, met kleederen bedeelde
armen m. pl. — (fain.) Un gueux r-, een rijk en
trotse!; geworden nzeteling (parvenu). -- Femme
1 -a de qualités aimables, met bemissnel jke eipcnschappen ve sierde vrouw. -- -}-- Revétiare, f.,
,

.

z. v. a. INVESTITURE.

Réveuur, ease, adj. Droomend, mijmerend,
sujj'end; diepdenkend, peinzend; dweepend, hersenschirnmen vormend, onzin sprekend: tja homme
toujours r-, of als subst. Un r- perpétuel, een
altijd mijmerend, sufferd, peinzend man. Cest an
esprit r-, of als subst. C'est an r-, 't is een diep denkende geest; ook: 't is een subrei, een dweecer.
Revida.ge, nl. [Lap.] het verder uitboren,
het verbrooten van eene opening. Revicter,
V. a. [Lap.] : R- an trou, een eiaatje grouter maken, verder uitboren. — Op nieuw ledigen. -- Onder elkander verknopen, met elkander roerben (gelijk inz. opkoapers van oude schilderijen en derft..
voorwerpen gewoon zijn onder elkander te doen).
Itevient, in [Coen.] Inkoopsprijs m. (ook Prix
de r-). (z. v. a. DÉGORGER.

Reviguer of Reviquer, v. a. [Anc. tech.]

RRevirade, f. [Trictrac] Het opbreken van den
laatsten band eener brug, ons. een verder lig g end
veld te bezetten en, zoo mogelijk, eene nieuwe brug
te maken, re v i r d d e f. — llevirement, m.
[Mar.] liet óve wenden; Overwending, wederwen

[Coin.], z. v. a. VIRE MENT. -- (fig.) R--ding.—
de fortune, ornkeering f. van fortuin. -- Revirer,
V. a. ( Mar.] Weder wenden, op nieuw wenden. -(fig. et fare.) R- de bord, het weer over een anderen boeg wenden, weder van partij veranderen.
weer andere maatregelen nemen. — (fig.) Aarszeten, besluiteloos zijn. --- [Trictrac] Eene rev irade maken (z. boven).
Reviser, V. a. Weder doorzien, op nieuw na-
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zien, herzien, nogmaals onderzoeken om te verbéteren, r e v i. d é r e n: K- un compte, un procès,

une feuille d'impression, eene rekening, een regtsgeding, een vel druks herzien. — SE REVISER, V. pr.

Herzien worden. -- liet part. l;asé is ook adj.:

LÉ ;islation revisée, herziene wetgeving f. — Be-

viseur, rn. Herziener, naziener (inz. van rekevingen, van regtsrledingen), revisor m. -- Revision, f. Herziening, herhaalde doorzage f., ver

onderzoek n., r e v i s i e f. ---nieuwdovrzgtf

[Arqueb.] Herhaalde loopproef, schotproef f. (der
geweerloopen). — [lmpr.] Tweede proeflezing f.;
soms ook: tweede drukproef f. (seconde). — [Mil.]
Conseil de r-, raad, m. van revisie of appél (tot

herziening van de uitspraken des kri,)gsraads).
Revisiter, v. n. Op nieuw bezoeken; ander
onderzoeken.
-mal
Revistier, m., z. v. a. REVERTIER.

Revivification, f. [Chim.] Herstelling, herleiding f. (rTduction) van een oxyde en inz. van
het kwik tot zijnen metaalstaat; ook: herstelling van
het gebruikte beenzwart. — Revivilier, V. a.
Weder verlevendigen, op nieuw levendig, gevoelig
maken: R- un membre engourdi, een versti fd,
verkleumd lid weder levendig maken. — [Chim,]
Tot den metaalstro at terugvoeren of Herleiden (inz.

het kwik). — [Théol.] La grace revivifie le pecheur, de genade geeft den zondaar een nieuw
SE REVIVIF IER, S. pr. _Weder
(geestelijk) leven
verlevendigd worden. —1 .let part. passe is ook adj.:
Mercure revivifié, herleid, tot den metaalstaat te. —

-

rutlgebragt kwik n.

Revivre, v. n. Herleven, weder levend worden:
II est mort, vos larmes ne le feront pas r-, hij is
dood, uwe tranen zullen hein niet weder levend
maken. — [Tbéol.] Pour r- A la grace, it faut
mourir au péché, om voor de genade te herleven,
moet men voor de zonde sterven. — (fig.) Les pères revivent dans leurs enfants, de vaders herleven in hunne kinderen. — On volt r- en lui la
gioire de ses ancètres, men ziet in hem den roem
zijner voorvaderen herleven. Ce remède 1'a fait r-,
(lit middel heeft hem weder doen herleven, nieuwe
krachten gegeven. — Faire r- la Maine, I'amour,
den haat, de liefde weder opwekken. Faire r- un
mot toinbé en désuétude, een in onbruik gemaakt
woord weder in zwang brengen. — Faire r- des
droits, regten op nieuw doen gelden. -- Faire rune charge, eerie (opgeheven) bediening herstellen.
— Le vernis fait r- les couleurs, het vernis ver
kleuren, haalt de kleuren-levndigt,rfsch
weder op . -- REVIVRE , m. (provinc.) [Agric.],

z. v. a. REGAIN.

Révoeabilité, f. [Jur.] ilerroepeljkheid f. —
Revocable, adj. [Jur.] Herroepelijk, herroep-

baar, afzetbaar: Ordinairement toute procuration
est r-, in den regel kan elke volmagt teruggenomen

worden. Les officiers publics sont r-s, de openbare
ambtenaren kunnen van hunne posten ontzet worden. -- Révocatif, ive, adj. Herroepend: [Hilt.]
Edit r-, herroepings-edict n. (edict van lvantes). —
RRévoeation, f. Herroeping, , wederroeping, intrekking, terugneming, revocatie f.: La r- d'un
testament, de herroeping van een testament. —
Des empiois sujets à r-, ambten n. pl., waarvan
men weder kan afgeroepen, afgezet worden. —
Révoeatoire, adj. Herroepend, eene herroeping
bevattend: Acte r-, herroe^dngs -acte f.

Revoici. Revoilâ, loc. adv. (fain.): Me reVoici, Le revoilb, hier ben ik wedr, daar is hij* weer.
t Revoin, m. [Agric .] , z. v. a. REGAIN.

Revoir, V. C. Wederzien, andermaal zien: Je
Fai revu ce matin, ik heb hem d azen morgen wedergezien Nous nous reverrons un jour, wij zullen
elkander eens wederzien. -- Overzien, herzien, verbeteren: R- un ouvrage, een werk Overzien, ver
Faire r- un procès, een regtstieding doen-bëtern.
herzien. --- [Maréch.] Faire r- une junient (; l'étaion), de (besprongen) merrie op nieuw aan den
hengst voorhouden (om te zien of zij at of niet
[Véner.] (als v. n.) R- d'un verf,
gevat heeft)
het spoor van een hert opzoeken; uit het spoor, de
mest, enz. van een hert zijn' ouderdom, zijne grootte
pogen te ontdekken. R- de bon temps, een versch
nachtspoor ontdekken. — A REVOIR, loc. adv. Over
te zien, na te zien, op nieuw te onderzoeken. —
SE REVOIR, v. pr. Elkander wederzien. -- Zich
zelven nogmaals zien. — Wedergezien worden.
. —

RËVOLUTIONNAIRE.
REVOIR , m. Het wederzien: Adieu jusqu'au ir-,
vaarwel tot wederziens. Au r-, tot wederziens.
Revoler, v. a. Op nieuw stelen.
Revoler, v. a. Op nieuw vliegen; terugvliegen;
— terugspellen.
Revolin, m. [Mar.] Valwind, stuitwind m.
Révoltitnt, e, adj. (van zaken) Hoogst hinderlijk of' ergerlijk, tegen de borst stootend: Procédé r-, ergerlijke onrlehoorde handelwijs f. Abus r-,
schandelijk misbruik n..Absurdité r-e, ergerlijke,
schreeuwende ongerijmdheid f. -- .Révolte, f.
Opstand m., verzet tegen 't wettig gezag, oproer n.,
niniter ij f.: Etre en r- ouverte, en état de r-, in
openbaren opstand, in staat van oproer zijn-. —
(fui.) La r- des passions, het oproer der driften.
— Révolté, e, adj. (en part. 1rassé van révolIer): Pays, Peuple r-, in opstand gekomen land,
volk n. — REVOLTE, m. Opstandeling, oproerling,
'muiter m. — Révolter, v. a. Opstand verwekken, doen opstaan, aan 't muiten brengen, opstoken, opzetten, oprui,;enz: R- (of als v. n. Faire r-)
des troupes contre leur général, troepen tegen
hunnen generaal in opstand brengen. R- des enfants
contre leur père, kinderen tegen hunnen vader
opzetten. — (fig.) Het gemoed tegen iets doen opkomen, verontwaardiging verwekken, ergeren, aan druischen legen: Cela révolte le bon sens, Ie bon
gout, dat druischt tegen, 't gezond verstand, den
goeden smaak in. (absol.) I1 y a des propositions
qui révoltent d'abord, er zijn voorstellen, die terstond verontwaardiging, ergernis verwekken.. — SE
REVOLTER, v. pr. In opstand geraken, opstaan,
muiten, oproerig worden: Tout le pays sest révoité, 't geheele land is opgestaan. -- (fig.) Les
sens se révoltent contre la raison, de zinnen verzetten zich tegen de rede. — Le bon sens se mi volte contre une telle absurdité, 't gezond verstand
kont tegen zulk eene orzrlerijmdheid op,
R,évolii, e, adj. [Astr.] Volbragt, voleindigd,
tot hetzelfde punt der loopbaan teruggekeerd: Avant
que le cours de Saturne soit r-, voor dat de loop
van Saturnus volbraclt is. — Le mois n'était pas
encore r-, de mand was nag niet verstreken. Après
l'année r-e, na verloop van het jaar. — Ii a trente
ans r-s, hij is volle dertig jaar owl. — Révolaité, e, R-évolutif, ive, adj. [Bot.] Omgerold,
buitenwaarts oin.gekruld; met de beide randen buttenwarirts omgerold (vgl. INVOLUTE, INVOLUTIF).
— Révolutifolié, e, adj. Met aan den rand
zamengerolde bladeren.
Révolution, t. Omwenteling, omdraaijing, omwending, omkeering f., omloop m. [Astr.j La rdes planètes, de la terre autour du soleil, de omwenteling, omloop der planeten, der aarde rondom
de zon. — La r- des siècles, des saisons, des temps,
de wenteling, loop der eeuwen, jaargetijden, tijden.
— [fzéol. j R-s de 1a terre of du globe, R-s terrestres,
omvormingen, groote veranderingen der aarde in
de tijdvakken harer wording, of door watervloeden, aardbevingen, enz. — [Géom. j Omdraaijing
van een vlak rondom eene onbewegelijke as. Surface de r-, r mdraaijings-. omwentelingsvlak n. —
[Méd.] R- d'humeurs, buitengewone beweging, omzetting in de litichaanisvochten. -- Cette nouvelle
lui a causé tine grande r-, die tijding heelt eene
groote verandering in zijn gestel, in zin l'rgchaam.
teweeg clebragt. — (fig.) Omkeer m., groote verandering f. in de wereldsche zaken, in de meeningen
enz., inz. plotselinge, gewelddadige verandering in
't bestuur der staten, r e v o l u t i e f. Les choses
de ce monde sont sujettes a de grandes r-s, de
wereldsche zaken zijn aan veel verandering, afwis
onderworpen. R- dans les arts, dans les-seling
sciences, dans les rnoeurs, dans les modes, om wenteling, groote verandering in de kunsten, wetenschappen, zeden, modes. R- politique, staatsornwenteli.ng. Tons les États ont eu leurs r-s. in. alle
Staten hebben omwentelingen plaats gehad. —
[Litt.], z. v. a. DÉNOl111ENT. -- Re'Voltutionnaire, adj. De staatsomwentelingen betreffend;
oaiwentelincfsrgezind, woelzjek, r e v o 1 u t i o n a i r.
-- [ Hist.] Tribunal r-, naam eener bloeddorstige
regtbank in de fran.sche revolutie (1793), die de
vervolging en bestraffing van alle tegenstrevers der
nieuwe orde van zaken en van alle aanhangers der
koninklijke familie ten doel had, r e v o l u t i e-t r ib u n a a 1 n. -- Als subst.: Staatsoiniwlentelaar, omwentelingsgezinde, voorstander, bevorderaar der
:

REVOLUTIONNAIREMEN1 -staatsomwenteling. — R,évolntionnairement,
adv. Op revolutionaire wijze. — -[ Révoluttioniier, V. a.: R- un Etat, eene omwenteling in eenen
Staat bewerken. — ( fig.) Oinvormen, eene geheel
andere gedaante geven: Cette découverte a révolutionné la physique, die ontdekking heeft de natuurkunde eene geheel andere gedaante gegeven. —
SE RÉVOLUTIOI NER, V. p7.. Zich in staat van onswenteling brengen. — Zich zelven, elkander met
revolutionaire gevoelens vervullen.
Revolver, m. (angl.) (pr. re-volvre) Draai
(waarmede men, als het eens geladen is,-pistoln.
verscheidene schoten achtereen kan doen) , r e v o lver m.
Revoniir, V. a. Uitwerpen, uitbraken. — REv'OMIR, V. n. Op nieuw braken.
R.évogner, V. a. Terugroepen, ontslaan: R- un
ambassadeur, eenen afgezant terugroepen, hein zijn
ontslag geven. — Herroepen, intrekken, teniet doen:
R- un pouvoir, un ordre, eene volmagt, een bevel
intrekken. R- un testament, een testament herroepen. — R- en doute, in twijfel trekken.
Revoutloir, v. a. Op nieuw willen.
Jtevoyager, V. n. Andermaal op reis gaan,
weder gaan reizen.
Revtt, e, adj. (en part. passé van revoir):
Compte r-, herziene rekening f.
Revere, !'. Overzicit n., doorzoeking f., naauwkeurig onderzoek n.: Avant de se voucher, it fit une
F- de toute sa maison, voor dat hij naar bed ging,
onderzocht hij zijn gansche huis. — (lig.) Faire
une r- de sa vie passee, zin verloopen leven overzien, nagaan. — [Mil.] Wapenschouw, wapen schouwing, revue f.: I1 y aura demain une rgén "rale, morgen :ti er eene algemeene wapenschouw plaats hebben. La r- du rol, de revue (les
Konings (die de koning houdt). z. ook PASSER (blz. f
1340, kol. 2). — [Mar.! Monstering (van de beman
eens oorlogschips door een' kommissaris). Jour-nig
de r-, monsterdag m. — (fam.) Nous sommes gens
de r-, wij zien elkander dikwals. — [Litt.] Titel
van zékere tijdschriften, die een overzigt geven:
R- des Deux- Mondes, de Paris, d'Edimbourb etc. •'
Révulsif, ive, adj. [Med.] fl ffeidend en ver
Médicament r-, of als subst. RE'VU.LSIF, M.-deln:
Afleidend middel. Un pédiluve sinapisé est un rá l'egard de la tète, eert sesosterclvoetbad is een afleidingsmiddel voor 't hoofd. - Révulsion, f.
[Méd.] Afleiding en verdeeling der li fichaarnsvochten; ook: hevige beweging f. dier vochten.
Rez, prep. (nu nog alleen voorkomend in): Rez É
pied, Rez terne, geljkgronds, gelijkvloers, met den
grond gelijk. — Rez- de-ehanssée, m. Gelijke,
begane grond in. Depuis le r- jusqu'au toit, van
den begaven grond tot aan het daft. --De verdieping gelijkvloers: Etre logé an r-, de beneden-ver
bewonen. -- Rez-mur, m. [Anc. constr.]-diepng
Binnenzijde f. van eenen muur. — Tf' dte I. binnenmuurs. — Rez- terre, nl. [Constr.] Effen,
vlakke grond m.

RHINGRAVE.
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Soort van wilde mosterd m. (lanlpsane), tot heeling
der huidkloven dienstig, kloofkruid n.
Rhagoide, adj. Bes- of druifvormig, druifkleurig.— [Anat.] Tunique rh -, druifvlies n. (unie).
Rhannné, e, adj. [Bot.] laar den wegedoorn
gelijkend. — R-harnnée, f., z. RHAMN'OIDE (nl.).
— R-halnnier, nl., Z. v. a. NEIIPRUN. —Rhamnine, f. [Claim.] Kleurstof uit den wegedoorn,
bessengeel n. — Rhainnoïde, adj., z. v. a. RHAMNÉ. — RHAMMINOIDE, In. [Bot.] Zeekruisdoorn m.
(argoussier, faux nerprun).
R,hadnphastos, ni. (p,-. —toce) [H. fl], z.

RAMIPHASTOS.
Uhaphanédon, M., z. RAPHANÉDON.
R.-hapontic, m., z. RAPONTIC.

Rhapsode, Rhapsodic, etc., z. RAPSOD—.

Ithazuit, m. [Bot.] Syrische hol- of baarwortel m., wild sarazijnskruid n.
R.héadine, f. [Bot.] Kleurstof f, uit de bloem
-bladern
klaproos.
R.héine, f. [Chico.] Werkzaam bestanddeel van
den rhabarberwortel, r h e In e f.
Rhénan, e, adj. Tot den Rijn of de Rijnoevers behoorend, r°ijnsch n. — [Hist.] Confédération
rh-e, Rijmverbond n.
1 hène, Rhenne, m., z. RENNE.

.Rhénomètre, m. [Hydraul.] ft nsneter nl.,
peilschaal f. ter meting van de hoogte des Renwaters.
Ithe'onnoteur, Rhéophore, z. REO—.
Rhésuas, in., z. v. a. 111ADION.
Rlhétear, 111. Redenaar; leeraar der redekunst
of welsprekendheid , r h e t á r in. — In ongunsti-

gen zin: woordenkramer, hoogdravend, gezwollen
redenaar zonder wezenlijke verdienste. — R,hétorication, f. (fans. et iron.) Misbruik n. van
de aanwending der rede-figuren. --- Rhétoricien, m., ne, f. Kenner m., kenneres f. der redehunst, der welsprekendheidsleer; — leerling m.
en f. in de redekunst; beoefenaar ni. der uiterlijke
welsprekendheid, rederijker in. — Rhétorigne, f.
Redeleunst, leer der welsprekendheid, der uiterlijke
voordragt, r h e t b r i c a, r h e t o r i e k f. Figure
de rh- , redekunstige, rhetórische figuur f. — La
rh- of La classe de rh -, de klasse op de collegian,
in welke de rhetorica wordt onderwezen. Etre en
rh -, in de rhetorische klasse zien. — (fig. et fam.)
Welsprekendheid, zeggenskracht f , al de middelen, die snee ter iemands overreding aanwendt.
Tai employé toute ma rh- pour le persuader, ik
heb al mijne welsprekendheid in 't werk gesteld, ik
heb als Brugman gesproken, om liens te overreden.
J'y perds ma rh -, mine welsprekendheid schiet te
kort, ik praat vergeefs. — In ongunstigen zin:
Woordenpronk m., ijdele woordenpraal. gemaakte
welsprekenriheid, gezwollen, hoogdravende , maar
vaak zinledige taal f.
Rheuimamètre, in. [Phys.] Stroomsnelheidsmeter m., werktuig om de snelheid van eenen stroom
te bepalen. — Rhentnazne'trie, f. Het meten of
bepalen der stroomsnelheid. — Rheullnonlétriqne, adj. Die kunst of dat werktuig betreffend,
R.haharbarine, f., z. v. a. RHEINE.
R.habdoïde,Rhabdologie,etc., z. RABDO—. rheum ométrisch.
Rhabillage of I4habillement, m. (fam.)
Rhenenine, f., z. v. a. RHÉINE. — R,heuHniOpknapping, herstelling f, — [Mil.] Le rh- des ar- que, adj. [Chim.]: Acide rh -, een in de rhabarmes, het nazien, herstellen der wapenen.— [Tech.] j ber gevonden zuur n.
Le rh- de la moule, het billen van den molensteen. f Rhexie, f. [Bot.] Ankerbloem f.
— (fig. et ferm.) Ce nest qu'un rh -, 't is maar i Uhexis, f [Mid.] Het scheuren, openbreken
lapwerk. — Rhabiller, v. a. Andermaal klee- (b. v. van aderen, gezwellen) .
den, herkleeden. — Op nieuw kleeden, nieuwe IdeeRhienose of Rhinose, f. [[hléd.] Het rimpederen verschaffen: Rh- un régiment, ses dornesti- ligworden der huid (bij uittering des ligehaams);
ques, een regiment, zijne bedienden op nieuw klee- gerrmpeldheid, r h i k n ó s i s f.
den. — ( fig. et fam.) Herstellen, verbéteren, opRhigrnatopnonte, adj. [H. n.] Door longknappen, oplappen. — [ t~auc.] Rh- no oiseau, de spleten ademend.
vederen van een' valk in orde brengen. —[Pèche]
R,hinalgie, f. [Méd.] l4euspijn f. — RtuinalRh- on filet, een net herstellen, nazien. —[Tech.] giqute , adj. De neuspijn betreffend , r h in d 1Rh- unie moule, een' molensteen billen of scherpen. g i sc h-. — Rhinanthe, f. [Bot.] Hanekam m.,
— SE RHABILLER, v. pr. Zich op nieuw kleeden.- z. CRETE-DE-COQ. — RRhinauthoeées , Rhiliet part. passé is ook adj.: Domestiques rhabillès, I nanthoïdes, f. pl. [Bot.] Hanekamsoorten f. pl.
in 't nieuw gekleede bedienden m. pl. -- Rhahil- — Rhinaptère, adj. [H. n.] Met een zuigspriet
leer, m., z. RENOUEUR. — [ Tech.] Opknapper, en zonder vleugels. —R.hineophore, m., z. v. a.
hersteller m. — ( Fg.) Vergoeljker van fouten. — PORTE-BEC. — Rhine, f. [H. n.] Japansche, cici(iron.) Rh- de livres, boekenzamen flanser.
nesche rog m. — Rhineneéphale, adj. [Anat.]
R.haehis, in. [Anat.], z. RACHIS.
Met snuit- of trompvormigen neus. — RhinenRhaconae, m. [Bot.] Franjebloem f.
chysie, f. [Chir.] Het inspuiten in den neus. —
R-hacose, f., z. RACHOSE.
Rhinenehyte, f. [Chir.] Neusspuitje n.
Rhagades, f. p1. [ Med.] Huidkloven, spleten;
Rhingrave , m. [lust.] Bijngraa f m., voor' ook venérische kloven aan en bi de geslachtsdeelen. malige titel van sommige duitsche gravenfamilien
--- Herbe aux rh -, of Rhagadiole, f. [Bot.] (nog aanwezig in 't huis van Salsa).-. RHINGRAVEf,
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Vrouw van een' rijngraa f, rjngravin f. — [Cost.]
Soort van zeer wijde broek f., die van onderen met
linten werd vastgebonden — Rhingraviat, m.
Rijngrao f chap f.
Rhinite, adj. [H. n.] Met trornpvormig ver-

lengden snuit (von insecten). -- Rr1I ITE, f. [Méd.]
Neusontsteking f. - [ Vétër. ] , z. v. a. GOURME,
IORFONDURE. -- Rhinobate, m. (of als adj.
PRaie rh -), z. V. a. LENTILLADE. — Rhinocère,

adj. [ H. a.] Met voelhorens op een snavelvormig
uitstek. — RHi?oCÈRE, f. [ Litt. ] Naam van de
hoofdstad der rhinocerossen (tij La Fontaine). —
Rhinocéros, m. (pr. —rote) [H. n.] Neus
i n o c e ros m.-horn.(eusdi),rh
Rh- I'Afrique , afrikaansche neushoorn ( bij de
Hottentottennabba of nabal geheeten.). -- (lam.)
Nez cie rh -, zeer lange, dikke neus m. -- [1 _t. n.]
Ili- de mei, z. V. a. Lit,ORNE, TN RVAU. —Rh- Avis,
Rh- oiseau of Porte-come, neushoornvorlel in. (CALAO rhinocéros). --- lveush.00rnkever m. -- f.hinoenesme, m. [Méd.] Neusjeuking f. — ï€Btli-

-

nolophe, m. [H. n.] Blad- of k.araneus, hoe/ijzer-

neus, eene soort van vlederniuis, r h i n ó l o p h us m.
--- Rhinoniaere, m. [H. n.] Langneus m. (beemare). — Rhinophida, ni. ]Veusslang f., slang
?net snuitvorrn°ig, en neus. — Rhinophonie, f.
[Béd.] [let door den neus spreken, het neusgeluid.
Rhinophonigne, adj. Door den neus sprekend.
—Rhinoplastie of Rhinoplastique,f. [Chit.]

'eusvormingskunst , de kunst om beschadigde of
verloren neuzen (meestal door een' uit de voor
genomen lap) te herstellen , r h i n 0--ho,f'dsenui
plastiek f. — Rhinoplastique, adj. De neus
i n o p t (15 t is c li. —-nri.vkustle/fdrh
R.rllino irne, :;. j U. gil.] Dekselneus m., eene
soort vary, oorvledermuis. — Rhinopte, adj. [Méd.]
Overden neus scheelzien.-- Rhinoptie,f.(pr.t=c)
[l'éri. ] I-let scheelzien over den neus; ook: wanvorinigheid f., ten gevolge waarvan de lichtstralen.
door de wanden- der neusgaten tot liet oog naderen.

- Bliinorrhagie, f. [Méd.] Neusbloeding f. —
Rhinorrhagig ne, adj. De neusbloeding betref fe?rd. — Rhinorrhée, f. [Méd.] Sljjmvloeijing f.
uit den. neus. -- Rhinorrhéique, adj. Die neus
— ]l :hinose, f., z. EHIC7 OSE.-vloeijnqbtr/fd.
--_ Rhinostegnose, f. 11^^eusverstol9pirlg f. (door

te veel slijm, door een' pol j p, enz.), r^ h i n o s t e, g n o-

s i s f. -- Rhinostome , adj. [H. ii.] Met

een' schijnbaar op 't voorhoofd staanden snuit (van
insecten). — Rhinothèque, f. [H. n.] h oornachtiq vlies n. op het bovendeel van den vogelsnavel.
Rhipiptère, adj. [H. it ] Met waaijervorinig
gevouwen vleugels (van insecten).
Rhiptoglosse, adj. [Id. n.] Met uithangende,
uitstekende tong.
Rliizagre, ni. [Cliir.] Worteltang f. derta.nd,neesters, rh í z a g r a f. -- Hhizoblastes, f. pl.
Bot.] Wortelkiemers m pl. -----Rhizograplle, n7.
a[I3idact.] 1I'ortelbeschrijver m. — Rhizographie, f. Wortelbeschr(jv-inny f. -- Rhizolithe,m.

I H. n.] Wortelsteen m., boomwortel- versteening t.,
3' h i. z o I i t h rn. — Rhizome, m. [ Bot.] Wortel
--- Rhizornor--1ok,wrtelsam;p .
phe, adj. [Bot.] Wortelvorm,irg.--RHrzoMMOORPHE,m.

tf'ortelacht-ige plant C. — Rhizophage, adj.
rH. n.] Van wortels levend, worteletend. — RHiZoPH_AGE. in. Worteleter m. — Rhizophagie,f.
liet woi teleten. — Rhizophile, adj. [Bot.] Op
wortels oroe/jend of levend. — Rhizophore, m.
[Bot.] Wortelboom in. (der' beide Indien). — Rhizophylie, mij. t Bol.] Met worlelschiete ,nde bladererh. — Rhizospernmes, f. pl. [Bot.] Varenkrui-

+len ii. pl., welker zaad clan den wortel verschijnt.
— Rhizostome, arlj. [11. n.] Met mondingen
gran 't einde van wortelvormige draden. - Rllizoto'ne, in. i 'ortelsnijder m., verzamelaar van
r eneeskrachtige wortels: -- oudtgds z. v. a. BOTANTISTE . - Rhizliles , f. p1. [Bot.] Zeer fijne wortels m. pl. der paddestoelen.

RH Y T HM E,

-

Rhodes, Rhodia, f. [Arre. pharm.] ' Bozehout ra., rozeu'ortel m. — Rhodeux, ease, adj.
[Chico.] Oxycle rh -, eerste rhodium-oxyde n. —
Rhodiacon, m. [Any. pharm.] Rozepleister f.
— Rhodique, adj. [Chico.]: Oxyde rh -, tweede
rhodium-oxyde D. — :Rhodite, f. [Mind!.] Rozesteen m., een fzguursteen.—Rhodieum,nn. [ Minér.]
Rhodium D. (rozemetaal), een door Wollaston
in 1803 ontdekt metaal. — Rhodochrosite, f.

[Minér.] Rood-bruinsteenerts m., d-igt rnangaanspaath n. — Rhodocrinites, m. pl. [H. n.]
Soort van stekelhuiden f. pl. —Rhododaphne,in.
[ Bot.] Laurierroos f., rozenlaurier, oleander m.
— Rhododendrées, f. pl. [Bot.] Rozelaarsoorten f. pl. — Rhododendron, ni. [Bot.] Roze
bergroos f., een pronkgewas van-larm.,pos
onderscheiden soorten, r It o d o d é n d r u m m. —
Rhodogastre, adj. [H. n.] Slet rozerooden buik.
— Bhoslolengae, adj. [Bot.] Rozerood en wit.
--- Rhodologie, f. [Diaact.] Rozenbeschrijving,
verhandeling f. over de roze n-. Rhodonlel, m.
[ Pliarm. ] Rozenhonig m. --- Rhodomite, f.
-

[Minei.] Rood- of rozesteen tn., mangaanspaath a.,
soort va)i kiezel-mangaan. --- Rhodope, adj.

[H. n.] Met rozeroode voeten (van insecten). —
Rhodoptère, adj. [H. n.] Met rozeroode vleugels. ; Ialodoraeées, f. pl., z. v. a . RHODO-

DE DREES. -- Rhodosperme, adj. (Bot.) Met
rozeroode zaden. --- Rhodostome, aprj. Met ro-

zerooden mond of opening.
Rhogané , m. [Chit.] Schedelspleet, schedel

oppervlakkige breuk f. del' hersenpan.

-splijtng,

Rhotnbe, m. [Géom.] Ruit f. (z. LOSANGE),
rhombus m. Rh- solide, dubbele kerel m. -[H. n.], z. v. a. B&RBUE. ---- [Chic.] Rh - d'Hippo crate, ruitvormig verband n. van Hippókrates. -Rhounbé, e, adj. [Bot., EE. n.] Ruitvormig. -Rhoanbifolié, e, ad . [Bot.] Met ruitvormige
bladeren . - Rhonlbifor zne, adj. Ruitvormig.
— Rhognbite, f. [H. n.] Versteening van gelijkz jdige scheeve gedaante, r h. o or b i e t m.—Rhoinboèdre, m. [Géom., Minér.] Sc/ieeve teerling m.,
ligchaan?. met 6 ruitvormige vlakken. — Rhomboïdal, e, Rhomboide, adj. Ruitvormig. —
[Anat.] Muscle rh - , ruitvormige schouderspier
ruitspier f. Corps rh -, z. onder NOYAU. -- RUOM-RO DE, m. [Géom.] Langwerpirje ruit f. met 2

langere en 2 kortere zijden, scheefhoekig parallé-

logram n.

Rhopalique, adj.: Vets rh -, z. v. a. Vers
EURYALIQUE. — Rhopatoeère, adj. [ft. n.] Met

knodsvornlige voelsprieten.
Rhopographe, m. Schildervan, allerlei kleine
voorwerpen, zoo als „struiken, bloemen enz.
Rhubarbe, f. [Bot. , Pharm.] Rhabarber,
rabarber f., bekende plant, welker maagsterkende
en buikzuiverende wortel veel in de geneeskunst
gebruikt wordt. -- Rh- des moines, z. v. a. RA
IONNTtc. -- (Prov.), z. PASSER (biz 13k0, kol. 1., van
onderen). — Soort van Roquefort-kaas, schrapselkaas f.
Rhum, ?n. (pr. rome) Suikerbrandewijn, rum m.
Rhuniapyre, m. [ iéd. ] Vloeikoorts, zinking koorts, rheuinatische koorts f. — Rhuinatalgie, t., Rhumatismne, m. [Méd.] Vloejing,

vochtvloeijinlr, zinking, ledenpfijn f., eene eigenaar
aandoening van 't celweefsel, rh eu in ati s--dige
7n u s n. -- Rhumatalgique, Rhunnatique,
Rhuenatismal, e, adj . Tot het rheumatismus
behoorend; door eerie vloe jing ontstaan; met vloei
gekweld, r h vu m d t i s c h. —-jinGleofzkg
Rhuntatisant, e, Rhuinatisé, e, ad j. Stan
rheumatismus lijdend , met rheumatismus behebd.
-- Rhuniatisinal, Rhurnatisme, z. boven.
Rhumb, m., z. RUlli3.
Rhunle, f. [Mad.] Verkoudheid f.: Rh- de eer
z. V. a. convzA.
-vea.u,
R.hurnmerie, f. [- Tech.] Rurnstokerj f.
Rhyas, n1. (pr. —ace) [Méd.] Tranenvloed to.,

ooqdruipzng; ongeneeslijke traanfistel f.
Bhynchocéphale, wij. (pr. ch=k) [H. n.]
Met snavelvormig verlengden kop. — Rhynehostène, adj. (pr. ch= k.) Met srnallen snavel. —
Rhynchostome, adj. (pr. ch=k) Met snavel
verlengden bek.
-vormig
Rhyparographe , m. [ Peint. ] Kladschil
tooneeontuchtige,
vuile
van
inz.
schilder
ni.,
-der
len. — R.hyparographie, f. Kladschilderij f.;
het schilderen van alledaagsche, gemeene, onkuische
voorwerpen. — Rhyparograpllïque, adj. Daai -

toe behoorend.

Rhyptique, adj. et subst. m ., z. V. a. DETERSIF.
Rhytelminthe, in. [H. n.] Soort van inge-

wandsworm m.

Rhythme, in. Onderlinge evenredigheid der
deelgin van een zelfde geheel; gelijkmatige, afgemeten beweging f. ---- [Pods., Mus.] Tijdmaat f., naar

RHYT IM

-

bepaalde maat - en toonverhoudhng geregelde gang in.,
evenmatige welluidendheid der rede, klankmaat f.,
vers -tact, r h y t h rn u s m. — {Md.] Le rh- du
pouls, de regelmatig wederkeerende polsslag ni. —
Rhythaié, e, add. [Poes.] Vers bien rh -s, verzen n. pl., waarin de rhythmus goed in acht ge
-- R.hythinique, adj. Afgemeten, vers -nom-eis.
matig, welgeordend; tot den rhythmus behoorend,
r h y t h mi s e h. -- RIYTHMIQUE , f. Tijd- en toon maatleer, rh.yt Ii, ,niek 1.

Riaitierie, f. Gedurig gelach n.; lagch.erij f.
Riaize, f. [Arie.] Slecht, mager land n.
Riant, e, adj. Lagchend, vrolijk, blij; oocgbe-

.koorend, bekoorlijk. aan',Xnaanz, bevallig, innemend,
vriendelijk, lief: Visage r-, lagchend, blo gelaat D.
--- Pay sage r-, bekoorlijk landschap n.—Icicles r-es,
aanminnige , toelarichende denkbeelden D. pl. —
S RIANT, in. [Litt.] De vrolijke, blijgeestige schrijf -

st ij l m.

Riaule, f. [Tech.] Mijnwerkers houweel n.
Ribadegiiiii , Ribadoquain , rn , z. RI-

BAUHEQUIN.

Ribanibelle, f. (fam. en in ongun.stirlen zin)
Boel, hoop, zwerm m., lang rij of ceel t.: Elle
amenait une r- d'enfants, zij bra,rjt een' ganschen
zwerm kinderen meê. 11 lui dit une r- d'injures,
hij wierp hein eerre reeks scheldwoorden naar 't
hoofd. Une r- de titres, eene lange cel van titels.
Riband, e, adj. (pop. et bas) Ontuchtig, hoerachtig: Homme r-, Femme r -e, of als subst. BiBAUD, M. -E, f. Ontuchtig man, hoerenjager; ontuchti.rle vrouw, hoer. — Weleer in gunstiger' zin:
Kruijer . lastdrager, sjouwer; — vermetel soldaat,
waaghals m. — t Ribandaille, f. Gemeen volk,
janhagel ; soldaten buis n. Riban .: , f.
[Cuis.] In deeg gebakken appel m. — Ribatidequin, m. [Arre mil.] Vijfkwart -, anderhalf- of
tweeponder m. — Ribauderie, t Ribaudie, f.
Ontucht, liehtmisserij, hoererij f.
Ribavidet, m. [H. n.] Kraagpï-uvier m.
Ribaudnre, f. [Manuf.] Valsche vouw f.
(anguille) .
Ribe, II. [Tech.] Vlas- of hennepbraak f. --RIBES, m. pl. [Conf.] Roode aalbessen f. p1. Sirop
de r-, roode-bessesiroop f. — Ribe'sié, e, adj.
[Bot.] Naar den aalbesseboorn gelijkend. -- Bibet, m. Ribette, f. Roode aalbesseboorn m.
Biblage, m. [Tech.] Iet scherpen van nieuwe
molensteenen. — Ribler, v. a. ['Tech.] Scherpen,
de molensteenen scherp slijpen. -- ± RIBLER of
t Ribleter, v. a. (pop.) Nachtloopen, rinkel
stelen, kapen.
-roijen;—
Rlblette, f. Dun sneedje n. gezouten, ge peperd
on geroost vleesch; --- spekkoek m. (wellusteling m.
t Ribleur, ni. (pop.) Nachllooper, rinkelrooijer;
Riblons, Riblots, m. pl. Stukjes ijzer, uit(maken.
schot n. van ijzer ter hersin'lting.
Ribonnborder, v. n. [Mar.] Korte slagboegen
- Ribon-ribaine, loc. adv. (pop.) 't Mag gaan
-I
zoo 't wil, 't koste wat het wil, goed- of kwaadschiks.
Bibord, m. [Constr. nay.] Ganes ol) de zand
tweede gang in. of buitenhuid f. Second,-strok,
Troisième r-, tweede, derde gang op de zandstrook
— Ribordage, m. [Mar.] diet aanvaren, het
schade-varen (b 't verhalen in de haven of op de
reede). --- Droit de r-, refit n. op schadevergoeding

voor aanvaren.

Bibot, nl. [Econ. rur.] Karnstok m.
f Ribotage, Ribote, f. (pop.) Het brassen,
het volop eten en drinken; slamparnperj, smulpartij,
zuippartij f. -- Riboter, v. n. Smullen, goede
sier maken, slarnpainpen, overdadig eten of drinken.
— Riboteui-, m. -ease, f. Sinu-ller m., slamp amper, slemper, brasser m., slamparnrster, slemp ster, smulster f., pooijer m., pooister f.
Ric, z. BIC- h -RIC.
Rieanennent, m. (fam.) Spottend gelach, gegrijns, hoongelach n.; het lagchen zonder reden. -Rieaner, v. n. Honend, onbeschaamd lagehen,
grijnzen, spottend- meesmuilen; zonder reden lagdien. — SE RICANER, v. pr. _Elkander uitlagch.en. —
Ricanerie, f., z. v. a. RICANEMENT. — Ricaneur, m. -euse, f. Dorn, onbeschaamd lagcher,
egrrijnzer m., grjnsster, spotster f. — Ook als adj.:

Un ton r-, een spottende, honende toon ril.
Ric-à-ric, loc. adv. (fain.) Ten strengste, zon -

,ier iets toe te geven, tot op den laatsten cent: (1
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me pa--era r-, hij zal mij tot op den laatsten cent
betalen. Tu vas bien r-, gij gaat wel met de uiterste
stiptheid, strengheid te werk. (van fantazie f.
Ricercata, f. [Mus.] Soort van voorspel n.,
Rich, m. [H. n.), z. RICHE (m.)
Richard, m. (fain.) R2jkaard m., inz. een rik
geworden burgerman. — [H. n.] Pracht -, stinkkever m. — Volksnaam van de euroxiésche meer kol (geai).
Riche, odj. Rijk, veel geld of goed bezittend.
vermogend, zeer gevoed: Un homme r-, puissanlment r-, een rijk, schatrijk man. 11 est r- en argent.
en meubles, en fonds de terne, en bestiaux, hij
is rijk in geld, meubelen, grondbezittingen, vee.
Etre r- de peu, met weinig rjk zijn. — (Loc. prov.)
Est assez r- qui ne doit riep, of qui est content,
wie geen schulden heeft, wie tevreden is, is rijk
genoeg. Etre r- comme Crésus, comme no Crésus,
of (fain.) comme no luit, comme an puts, Etre rà million, schatrijk zijn, zoo rik zijti als 0 cesos,
zoo rijk zijn als 't water diep ie, een millionair
zijn. Pauvres gees ne sort pas r-s, ieder geeft wat
hij kan, arme lieden kunnen Beene groote uitgaven
doen. z. ook DINER (v. a.), PAUVRE, POULAILLER.
-- Faire in r- manage, een rijk huwelijk doen.
C'est un r- parti, 't is eene rijke partij (vgl PARTI).
— (fig.) Rijk, ruim bedeeld met persoonlijke of
zedelijke hoedanigheden: It- en beauté, on vertus,
en merite, rijk in schoonheid, deugden, verdienste.
— (fain.) Ii est r- en ridicules, hij heeft vele belar;chelijke zaden. -- Une r- taille, eene schoone,
statige, aanzienlijke gestalte f. — (fig.) Rijk, overvloedig, vruchtbaar; ruim voorzien; prachtig, kost baar. La moisson a did r-, de oogst is rijk, overvloedig, geweest Bibliotbèque r- en ►r),- nuscrits,
ruim van handschriften voorziene boekerij f. —
Langue r-, rijke taal f. Matière r-, rijke stof f. —
Meubles r-s, kostbaar, prachtig huisraad n. Un rsalaire, een hoog, groot loon n. — z. ook RIME. ---.
RICHE, m.: Le r- et le pauvre, de rijke en de
arme. — Un r- malaisé, een reet schulden bezwaarde
rijke. -- [kent.] Le mauvais r-, de rijke man van
't Evangelie. -- RICHE, m. [[t. n.] Soort van losch
of lynx m. (loup-cervier) in Zweden en .Polen. —
Naam van een fraaiharig tam konijn n.
-f- Riche- couleur, f. [Mid.] Geelzucht t.
(jaunisse) — Riche-dépoiiille, f. ;trot.] Soort
van oranje-citroenboom m. — Riche-honitne, nn.
[Anc. jun.] Groot heer; — baron m.
Richeinent, adv. Op rijke, prachtige, overvloedige wijze, rijkelijk, overvloedig, ruim, kostelijk.
-- (iron.) Cette femme est r- laide, die vrouw is
de leeljijkheid zelve. (pop.) It- bè te, ezelachtig doiri.
Riche-prieur, m. [R. n.] (pop.) Vink in.
(pinson).
Richesse, f. Rijkdom in.: Voilà toute ma i--,
ziedaar mijn' gansclren rijkdom. Le commerce fait
la r- de ce pays, de handel maakt den rijkdom vair
dit land uit. — La liberté est la r- des peuples,
de vrij heid is de rijkdom, het hoogste peed dei °
volken. — Son talent Fait toute sa r- . in zijn talent
bestaat zijn gansche rijkdom. — (Proc.) R- donne
hardiesse, goud maakt stout. L'épargne est une
grande r-, zuinigheid maakt rijk. z. ook EONTENTEMIENT. — La r- du sol, de r kheid, vruchtboarheid, weligheid van den bodem. La r- d'une mine,
d'un minneral, de ruime voorraad, opbrengst van
Bene mijn, van een' erts aan edel metaal. — (firl.)
La r- d'une langue, de rijkheid eener taal. — La.
r- d'un ouvrage d'art, de rijkheid, rijke, schoone
zamenstelling (ordonnantie) van een kunstvoorwerp.
— R-s, rijkdommen, schatren in pl., groote goede
pl., groot vermogen n. R-s mal acquises,-ren.
kwark verkregen rijkdommen. L'embarras des r-s,
de met schatten verbondene zorgen f. pi. -- (rig.)
Les r-s de ]a bonté de Dieu, Gods overvloedige,
onuitputtelijke goedheden f. vi.
Richeval, m. [Roet.] Soort van tulp f.
Richissime, ad.. ((am.) Schatrijk.
Rican, m. [Bot.] Wonderboom m., inz: de gemeene wonderboom of Christuspalen (welks zaden
de buikzuiverende ricinus-olie, huile de ricin, opleveren), r í c i n u .s m. -- [H. n.] Vogelluis f. —
Ricinate, m. [Chico.] ticinuszuur zout n. —
Ricine'es, f. pl. [Bot.] Wonderboom-soorten I. pl.
— Ricinier, m. [Bot.] , z. v. a. RICIN. — RIcinigae, adj. [Cliiin.] : Acide r-, ricinus-zuur n. ,
een der drie vetzuren, die de ricinus-olie biij 't
-
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verzeepen oplevert (de andere zijn: ricin- talkzuur
en rictn- oliezuur). -- RRiciuoïde, adj. Naar den
wonderboom gelijkend. - RICIrcOIDE, m. [Bot.] , z.
v. a. PIGNON (l inde ; MEDICI IER.
Rieoehable, adj. [Mil.] Jan ricochet- of
opstuitschoten blootgesteld (b. v. zulk een terrein).
— Ricoeher, v. n. [Artill.] Weder opspringen,
afstuiten (van kogels), r i c o c h e t t é r e n. — Hicoeliet, m. Het keilen; keiling f., elke der liephaalde afkaatsingen van een plat en ligt steentje,
leitje of iets dergelijks, in zeer schuine rigting op
het watervlak geworpen, af-, opstuit in. — (Loc.
prow.) I1 a de quoi faire des r-s, hi bezit genoeg
om wat tot zijn genoegen te besteden, of ook: om
kromme sprongen te maken. — [Artill.] /1/stuitschot, ricochét- schot, ricochet n. Batterie, Feux à r-s, ricochet-batterjj f., -vuren n.
pl. — (fig. et fain.), z. CHANSON. — (jir,.) Reeks f.
van gebeurtenissen, waarvan de Bene uit de andere
volgt: R.- de fourljeries, aaneenschakeling f. van
schurkestreken. — Par r-, zijdelings, niet regtstreeks, b ij weêrstuit: (fain.) Lette nouvelle mest
venue par r-, ik heb dat nieuws uit de wie weet
hoeveelste hand. (de munt.
Rieoelhon, m. [Anc. tech.] Leerjongen ni. in
-- Rictus, m. (pr. -- tuce) Zeer wilde mond opening t ., zeer groote mond m.
Bidage, m. [Mar.] liet stijf'zetten of aanhalen
(van een touw of looper ). R - de vis en fer , stijfzetting f. met spar,wantschroeven.
R.idain, m. (ook R1DEAU ni., en. RIDELLE f.)

j Pêchel Golving, rimpelachtige oneffenheid van
den bodem.
hide, f. Huil2 impel, ? impel m., frons f.: Les
1 -s de 15 ielless . de r ^-npels des ouderdons. Les
rides commencent á paraitre sur son visage, zijn
(haar) gelaat begint te rimpelen. -- (fig.) Le vent
forme des r-s sur lean, de wind doet het water
rimpelen. — [Bot., H. n.] Rirnpelachtige oneffen
bij planten, schelpen enz., kreuk f. --- [Mar.]-heid,
Taliereep, talreep f. R-s de galhaubans, pardoens teiliereepen.
Ridé, e, adj. (en part. pas se van r ider) :Front
r-, gerimpeld, grefronseld voorhoofd n. — Eau r-e,
f1crimpeld water n. — Feuille r-e, gerimpeld, rimpelig blad n.
Rideaaru, m. Gordijn I. R-x de lit, de Eenêtre,
de carrosse, bed-, raam -, koetsgord nen. 'firer le
r-, de gordijn toe- of ook open doen: Tirez le r-,
je veux dormir, haat de gord ij n digt, Ik wil slapen.
Tirez le r-, que je me lève, trek, schuif degordijn
open, dat ik opsta. — (fig.) Tirer le r- sur qc.,
de gordijn voor iets schuiven, het laten zoo als 't is,
er niet meer van spreken, (fain.) het blaauw blaauw
laten. — II se tient derriere le r-, hij houdt zich
achter 't scheren, buiten schot. II y a qn. derrière
le r-, er is een verborgen persoon in 't spel. —
[Théat.] Z'ooneelgordijn (doorgaans toile geheeterr).
(Loc. prov.) Tirez le r-, la farce est jouée, de
klucht is uit, 't is alles afrreloopen, dit is 't eind
van 't liedje. — [Mil.] Kleine aarden wal n1.,
hoogte f., waarachter men zich verbergt. -- [Pèche] ,
z. RIDAIN. — [Ponts et chaus.l Steuminuur m.
van een' weg; -- gezamenlijke steunsels n. pl. van
den vloer eener hangbrug.
Ridée, f. [Chas.] Leeuweriken -net U. -- inDEES f. pl. Mest m. van oude herten. (DAIM.
Ripelle, f. Wagenladder f. --- [Pèc11eI z. RIRider, V. a. Rimpelen, rimpelig of oefr*onseld
maken, rimpels doen krijgen, fronselen: L'bge, le
chagrin ride le front, de ouderdom, 't verdriet
rimpelt het voorhoofd.— (fig.) Le vent ride (of als
v. n. fait r-) la surface de 1'eau. de wind rimpelt de
oppervlakte van 't water. — [Coutur.]R- ure corde,
ure couture, een koord, een' naad strak aanhalen.
-- [Wijar.] R- les liaubans, les étais, het want, de
staggen stijf aanhalen, aanzetten. --- .RIDER, V. n.
[Chas. ] Het spoor volgen zonder aan te slaan. —
SE RIDER , V. P. Rimpelen, rimpelig worden, zich
-

.

(ronselen : Son 'visage se ride, zijn (haar) gelaat

wordt rimpelig. Au moindre bruit, son front se
ride (ijl se ride), bij 't minste gedruisch fronselt hij
het voorhoofd, fronselt zich zijn gelaat.
Ridicule, adj. Belagchelilk, bespottelijk: Vous
vous rendez r-, gij maakt u bespottelijk. — Ook
als subst.: C'est un r-, un petit. r-, 't is een belagchelijk mensch, een zottinnetje. (In dezen zin nu
weinig gebruikt.) — Het belagcheljke, bespottelijke;

belagchelijkheid f. Ce serait un grand r-, le comble
du r-, dat zoude zeer, hoogst belagchel-jjk zin.
Cela tombe dans le r-, dat valt in 't be.spottel jke,
in 't onger mde . Tourner, Traduire qn., qc. en r-,
iemand of iets bespottelijk maken. — S'exposer aux
trails du r-, zich aan de pijlen der spotternij bloot
— RIDICULE, m. Dames- werkzak m. z. RÉ--steln.
TICULE. — Ridicnlement, adv. O0 belargcheljke,
bespottelijke wijze. -- Ridieiiliser, v. a. (fain.)
Belagchelijk maken, ten spot stellen: R faction la
plus se'rieuse, de ernstigste zaak in een belagcheljk
licht stellen --- SE IiIDICULISER , V. pr. Zich belagchelijk rnalcen. — Elkander ten spot stellen. — diet
part. passé kan ook als adj. voorkomen: Femme
ridiculisée, ten spot gestelde vrouw. -- Iidicalissiine, adj. (fain.) Hoogst belagchelijk of bespot tel- k. — 'É Ridiculité, f. (fain.) Belagchel jkheid f. — Belagcheljk woord of gezegde n., belagchelijke daad f.
Kièble, [Bot.], z. GRATERON.
ilien, pron. indéf. et subst. in. Niets, niet
met at (niemendal): R- West beau que le vrai,
niets is schoon dan het ware. Dieu a créé le
monde de r-, God heeft de wereld uit niets geschapen. Cola nest bon a r-, dat is tot niets goed,
dat deugt nergens toe. Vous ne me dites r- de
nouveau, g ij zegt mij niets nieuws. — (faun.) Ne
savoir r- de r-, volstrekt niets weten. Cola ne fait
r-, dat is niets, dot komt er niet op aan, dat doet
niets ter zake. Cette affaire ne tient a r-, die zaak
wordt door niets belemmerd, kan ongehinderd
voortgaan. II ne tient it r- qu'i1 ne fit cola, het
scheelde zeer weinig of hij had dat gedaan. — Cela
s'est réduit <h r-, dot is op niets uitgeloopen; daar
is weinig of niets van overgeschoten. — I1 nest r(de) tel qu'un véritable ani, er gaat niets boven
een waarelchtig vriend. -- 'être r-, niets zijn,
geenerlei waarde hebben, voor niets gerekend worden. — t Être venu de r-, S'être elevé de r-, uit
niets opgekomen zijn, vain lage geboorte, geringen
stand zijn. -- (absol.) C'est un homme de r-, 't is
iemand, die van niets iets is geworden, een fortuinsk-ind, een geluksvogel. — Cet homme ne ni'est
r-, die gaan bestaat mj/ niet, is niet van mijne familie of maagschap. (fan.) Cet homme ne mest
de r-, die man is snij geheel onverschillig. — Ne
inettre r- contre soi, geenerlei vat op zich geven,
zeer omzigtig in at zijne woorden en daden zijn. —
(Loc. prov.) On ne fait I - de r-, van niets komt
.

,

niets: zonder middelen laat zich niets uitvoeren.
On ne fait r- pour r-, men doet niets voor niemendal.
Qui ne risque r-, na r-, wie niet waagt, die niet
wint. Qui ne salt r-, de r- ne stoute, onwetend -

held en eir;enwaan ziet men meestal zamen gaan.
Marchand de tout et faiseur de r-, groot in woord,
klein in daad. I1 vent être César on r-, hij wil
alles of niets hebben, hij waagt er alles aan . ---Comine si de r- n'était, als of ea' niets aan de
hand, niets voorgevallen was. z. ook LIVRE (f.),
PROUVER. — Ii- mains, Nloins que r -, z. ii0iNs
ZVeinig, bona niets; kleinigheid f., spotprijs: Il a

en cette maison pour r-, hij heeft dat huis voor
een' spotprijs gekocht. 11 se fáche de r-, hij wordt
om eerie beuzeling boos. Ii mange lrès-peu, it vit
de r-, hij eet zeer weinig, hij leeft van den wind.
-- In dezen zin wordt het vaak door un voorafgegaan: Un r- nous attriste, un r- nous console,
eerre beuzeling, een niets maakt ons treurig, eene
beuzeling beurt ons op. En un r-, En moins de r-,
in een oogenblik, in zeer weinig tijds. , Behalve
in de reeds aangehaalde voorbeelden, wordt Tien
nog zonder ontkenning gebruikt: 1° wanneer liet
werkwoord verzwegen is, in welk geval liet zijne
beteekenis van n i e t s behoudt: R- de plus incertain
que noire derniére heure, niets is onzekerder dan
ons sterfuur. Que dernandez -voos? R-, R- du
tout, wat verlangt gij? niets, volstrekt niets. -2° niet een werkwoord, inz. in vraags1v ze uit
waarmede men met meer nadruk wit-drukinge,
bevestigen, in welk geval het vertaald wordt door
ie t s : Est-il r- qui soit plus utile que la science?
is er iets nuttiger dan de wetenschap? Sans vous
demander r-, zonder u iets te vragen. Qui vous
reproche r- ? wie verwijt u iets? . RIENS, In.
Pl Beuzelingen, nietigheden, kleinigheden, barla. tellen f.. pl. S'amuser a des r-, zich met beuzelingen ophouden, vermaken. Il vaut mieux ne riep dire
que de dire des r-, 't is beter niets te zeggen, dan
,

RIÉNISTIE

--

niets bedaidenden praat uit te slaan. -- Somtijds
met die beteekenis ook in 't enkelv.: L'amour de
ce r- qu'on nomme renommée, de zucht naar die
nietigheid, welke men roem heet.
Riéniste, m. en f. Phil.] Hij of zij, die gelooft, dat de mensch na den dood niet voort bestaat,
die niet aan een leven na dit leven gelooft, z. v. a.
[

— die geenerlei herk"geloof aankleeft; -- ook (iron.) die 't met geene partij houdt.
MATÉRIALISTE, NIHILISTE;

t Rière-ban, Rière-fief, Rière-vassal,

m., z. ARRIERE-BAN, etc.

Rieder, m., -euse, f. Lage/ier m., lachster f.;
spotter m., spotster f. — Avoir les r-s de son cóté,
de lagchers, het grootste gedeelte van de aanwezigen of van het publiek op zijne zijde hebben. —
Oolk als adj.: Cette filie est tres -rieuse, dat meisje
is zeer lachziek. (klein kórnet.
Rieux, m. [Pèche] Groot kornet n. Demi r-,
11iflard, m. [Tech.] Voorlooper m., roffelschaal', roffel f.; -- tandbeitel m. (der metselaars
en steeg►werkers); -- grove ijzervel f. — Grofste
en lane, ste wol t. van eene vacht. — (fam.) Oude
paraplure f.
Rifieaia, m. Zuidwaarts hellende ader f. van
vreemde bergsto f in eerie leigroeve.
Rifler, V. a. [Tech.] Opschaven, uit den ruwe
schaven. — Met de rond- of raspvil bewerken. —
(pop.) Schrokken, gulzig eten. (vijl f.
Rifloir, m. [Tech.] Rasp- of rondvijl, kromme
Ri auds of Rigaux, 'Ti. pl. [Tech.] Doodgebrande stukken n. pl. in den kalk.
Rigaudon, Rigodon, m. Een in 'Luid- Frankrijk en 1talie gebruikelijke dans m.; — de daarbij
behoorende muzijk f. (stok; M.
ftigèe, f. [Agric.] Uit zaad gekweekte wijnR igide, adj. Streng, straf, zeer stipt: Un robservat.eur des lois, een stipt, streng opvolger der
C'est un maitre trap r-,

wetten.

't is een at te

straf, onbaigzaam, onverbiddelijk meester. Des

moeurs r-s, strenge zeden f. p1. -- Calviniste r-,
stipt, strenfj calvinist m. — -^- Plaine r- de glasons ,

geheel met Z( sschollen bezette vlakte f. -- Rigide
adv. Op strenge, stipte wijze, strenyeljk,-niet,
stipte/ijle. — R.igidifolié, e. adz). Met stijve bladeren. —

Rigiditè,

I. Strengheid, stra f/ieid, on-

verzettelijkheid, stiptheid f. La r- de ses moeurs,
de gestrengheid zijner zeden. Observer une lor avec
one extrèrne r-, eene wet met de uiterste gestrengheld in acht nemen. — [Méd.] La r- dun menlbre, des fibres, de stijfheid, spanning (tension) van
een lid, van de vezels. — Rigidule, adj. [Didact.]
Min of geese stijf.

Rigodon, m., z. RIGAUDON.
i of ale, M. [Agric.] tiet afwateren door greppels; het greppelgraven. — Weleer Z. V. a. RAILLU RIE. — Rigote, f. Greppel f.; riool n.; zal;
gleuf, groeve f. (lot afwatering in een' steen enz.).
— [ttort.] Plant- of pootgreppel f. — [Mar.]
Gleuf f. voor de stenrewindreep. — Higoler, v. a.
[Agric., Hort.] Greppels graven. -- SE RtGOLEI;, V. pr. Zich. vrolj I maken, pret hebben. -[- flig©leur, ►l1. Spotvogel, grappenrnal.er ell.
Itigoribamme, n ► . Te strenge zedeleer, onbuigzame (Ienkwijs f., r i r; 0 rí s na U s D. — [Litt.] 41lerstil/tste opvolging f. der regels. — igoriste, in.
Voorstander, aanh,anrer n1., voorstandster, aan -

hangster f., van zeer strenge grondstellingen, vooral
in zake van godsdienst en zeden, r i g o r í s t ni
en t. --- Allerstipst opvolger in. of opvolr,ster f.
van deze of gene regels. — Ook als adj.: Secte trop
i'-, at te strenge secte.

,igol ean, nl. [Tech.] Dwars gespleten lei f.

.B.igonliere, f., z. v. a. PEGAULIERE.
Ri ;oaireiise, f. (woord van floe.. de Sévigné)
De r((le I. -- [H. eccl j , z. V. a. STAGE. - i

arly. filet strengheid of hardheid,-gourensmiat,
op strenge of straffe wijze, grstrengelijk; met jroote
stiptheid. —

Cela est, r- vrai,

clot

is onbeticistbaat

,

Waar, daar brat zich niets op afdingen. — -^- Hi-

goaarensetf`, f. Gestrengheid, t. ---- Rigonreux,

ease, (Jdj. Streng, straf, scherp, hard, onbarmhartig.

Juger-,

grstremmqrepter.

3ugernentr-, lmard,

streng volnis n. Sulmir un examen r-, een streng
onderzoek o?mde7aan. — Un créancier r-. een. onverl)i(i(lel 47k, ( Pts toegevend schuldcischer. Un hiver
r-, een harde, strenge winter ril -- Un sort r-, een
,

hard lot it. -- Ijtie dikte r-ruse, een zeer strentie,

RINCER .
stipte leefregel m. —

46411

Des preuves r-euses,

on-

betwistbare, strenge bewijzen n. pl.
ILigneur,, f. Strengheid, gestrengheid, strafheld; scherpheid f. Traiter qn. avec r-, iemand
met hardheid, gestrengheid behandelen. — Les r-s
dune belle, de strengheid, onverbiddelijkheid eener
schoone. -- La r- de 1'hiver, de gestrengheid van
den winter. — La r- des lois, des règles, de gestrengheid der wetten, der regels. — J u ges de rregters, die naar at de strengheid der wetten uit
doen. — Jouei' de r-, stipt de regels van-sprak
't spel volgen. Cette règle est de r-, van dezen
regel )nag niet afgeweken worden, die regel raat
door. Chose de r-, volstrekt noodzakelijk ding n.
— [Théol.] La loi de r-, de strenge of IlIozaïsche
wet (in tegenstelling met die der genade) . — (fig.)
La r- du dentin, de hardheid van het noodlot. -a LA RIGUEUR (,,I la dernière I'-, en toute r-, en
r-), loc. adv. Stiptelijk, op z ij n strengst, riet de
uiterste strengheid, stiptheid of naauwlfeurigheid:
Expliquer la loi a la r-, de wet zonder de minste
toegevendheid, zeer stipt verklaren. Cela est prouvé
en r-, dat is ontegensprekelijk bewezen. --- I1 ne
faut pas prendre ce qu'il dit -a la r-, men moet wat
hij zeilt niet naar de letter, niet zoo naauw opvatten.
Hiwa, m., z. GW110.

Hirnaille, f. [Litt.] Rijmelarij f. — Ri nailer, v. n. et a. Rijmelen, s/echte verzen maken; in
slechte verzen brengen. — Hiniailleur, m. Rij
-melar.
Rimant, e, adj. Rijmend: Syllabes r-es, rij mende lettergrepen f. pl.
t Rimasser, V. n., z. v. a. R1MA1LLER. -T Rimasser ie, f., z. v. a. RIMAILLE. — t Himasseur, m., z. v. a. RIMAILLEUR.
111mberge, f . [Bot.] , z. v. a. 31ERCURIALE.

Rine, f. Rijm n. Mettre en r- of en r-s, op
rijra, in verzen brengen. R- masculine, féminine,
croisee, z. MASCULIN, FEnt1NIN, CROISÉ. R- pleitte,
riche, vol, rijk rijen. R- fausse, valsela, onecht rjm.
R- suffisante, voldoend, rijm. R-s plates of suivies,
platte, onmiddell pk op elkander volgende rijmen
(wanneer na elke i staande regels 2 slepende volgen).

R-s mêlées, gemengde rijmen. R- annexées, conca-

tenées, enchaïnees of lraternisées, aaneengeschakelde dijren. z. ook COURONNÉE, E IIPÉRIÈRE. —
(Loc. prov.), z. RAISON. — R-s, verzen, rijmen n.
p1.: Envoyer ses r-s ih qn., iemand zijne verzen,
zijne rjnaelarzl zenden. - minner, V. n. Rumen,
gelijkluidend in de laatste lettergrepen zijn: Ces
deux mots riment Bien, mal, die twee woorden.
rijmen goed, slecht. — (fig. et fain.) Ces choses ne
riir► ent pas ensemble, die dingen rijenen niet, koImen of voegen niet bijeen. Cela ne rime a riep,
dat lijkt nergens naar, dat is onzin. — Ce poèie
rime bier., die dichter rijmt goed. -- Rijmen, verzen maken (doorgaans met minachting): 11 ernploie
tout son temps á r-, hi3 besteedt at zijnen tijd met
rijenen. — (Loc. prov.) Voile Bien r- (van een jeheel verkeerd antivoord gezegd), dat past als Gene
vuist op een Dorf, dat rijmnt als eene tang op een
varken. R- richement en Dieu, vloeken als ee
Ketellapper, als een ketter. — RIJMER, v. a. Beef]omen, in verzen brengen: R- on conte une anecdote, eerre vertelling, eerre anekdote op rijen b; en en.
— R- des mots, woorden doen rf]tnen. — RImeur, m. Rijmer, rijmelaar, pruldichter. — Som
ook met een (ttlj., in Hoeden zin): C'est on-tijds
excellent r-, hij is in 't rijm onberispel fik. — SE
RIMER, V. C. Gerijmd wor(len of kunnen worden.
— liet part. j^assé is ook wij.: Prose rimêe, berjmd proza. — z. BOUTS-RItIES.
.

:

,

Rurneax, ease, adj. I Didact.] V ol spleten of
bersten. -- Riniaile, C. Spleetje n. (op schelpen).
Banc age, m. liet uitspoelen. — Hi^seh, e,
adj. (en part. passd van viewer): \Teeres r-s, aespoelde glazen n. pi. — (pop.) 11 a été bíen r-, hij
is tot op 't hemd nat geworden; ook: hij i.e terdeev
doorgehaald.
Rinceitu, m. [Arch. , Sculp.] Lofwerk r3. —
[Blus.] R-x, takken m 1;1. net blarleren.
IIlinee-bouchh e, m. [Leon. doen.] Glas ri. of
Pain f. ter 7nondspoelinll. (Plan. Des rinse-t►ouclle.)
— Riueée, f. (pop.) Dragt 1. stokslagen, pak ti.
slaag. — Rinser, v. a. Spoelen, afspoelen, uit spoelen: R- les verrel, les Lasses, de glazen, de
kopjes spoelen, wasschen. -- (pop.) Doorhalen; —
afrossen. --- SE R1NCEP, V. pr.: Se r- la bomel ► e
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Rinforzando,adv. (ital.) (pr. vine- for-tzann-do)
[ ^1I us. ] Sterker, ver sterkend, weder krachtiger.
R,ingard, m. [Tech.] Keerstang, aanlasch f.
l- volant of davier, losse aanlasch. - Breekstang

alles baat hem naar wensch. — Spotten, schaetsen,
kortswijlen, boerten; zich vermaken, zich Vrolijk
maken: Vous riez, je pense, gij schertst, geloof ik.
Non, je ne ris pas, eest tout de bon, neen, ik
boert niet, It is fjoede ernst. II 1'a dit pour r-, hij
heeft het uit kortswijl gezegd, om te kortswzjlen.
Vous voulez r-, dat meent flzj immers niet, gij
schertst. Vous me faites r-, gij maakt mij aan It
lagchen. -- R- de,,qn., iemand voor den gek houden.

hondsvot in., klein touw
met eene stropke,us aan It einde.
S Rinstruiire, V. a. Op nieuw onderritten.
Rio, m. [Mar.] Blokschf^f, schijf f.
t Uiolaniste, m. [Anc. anat.] Buigspier f.
!lei, dlij.
t 111ole, 1'. ,(pop.) Pleizierparl tje rl. — Faire
la r - , zwieren . Etre en r-, een' roes aanhebben.
R ioter, V. a. Bontstrepig maken. -- Riole',

NEZ. 1! rit de vos rernontrances, hij spot met uwe
verrnaetinaen. Venez aver nous, nous rirons bies,
kom met ons, w ij zullen ons braaf vermaken, rept
vrolijk zijn. -- (Prov.) Rira bies qui rira le dernier, wie het laatst lacht, lacht het best. z. ook DiMANCHE. — (vind. et iron.) Cat habit rit, die rok
is gescheurd. Cette muraille rit, (lie muur is gebarsten, gespleten. — SE BIRE, V. pr. Uitlagchen,
spotten, den gek scheren: 11 se rit de vous, hij
lacht it uit. Je me. ris de vos menaces, ik lach met

of R- sa boucle), zich den mond spoelen. — (pop.)
Elkander doorhalen, afrossen. — Rinsoir, in.
Spoelvat, spoelbekken n., spoelbak m . — RinSdire, f. Spoelwater ri. --- (f q.) Wijn m. met te veel
water riemenrrd .

(BRION .
(der ijzersmelters), riek f .
Ringeau, Rini;eot, Ringo, ni., z. v. a.
Ilingot, m. [iV1ar.]

e, adj. (en part. passé) Bontstrepia.
Rf orte, f. [Bot.] , z. v. a. VIORNE.

t Riote, f., z. v. a. QUERELLE, RIXE. — t Rioter, v. a. Twisten, harrewarren. — RIOTER, V. n.

(verklw. van rire) (pop.) Glirnlabchen, meesmuilen.
-- Rioteur, rn., -ease, f. Meesmuiler nl., m ees
muilster f. -- t Rioteuux, eoise, adj. Kibbel
ziek, kij(zuchtig.

Ripaille, f. (pop.) Slemperij , smulpartij f.
Faire r-, slempen, slampampen., brassen. — Bi
(pop.) Vraat, slokop m.
-paileur,m.
Ripe, 1. [Tech.] Krasser m., krasijzer; getand
waarin
zich
truweel ir. -- Ronde trog of bak ril.,
een staande molensteen of rad beweegt. -- Riper,
v, a. Afkrabben, afkratsen. — [Mar.] Door de

seising slieren. --- RIPER of RIPPER, V. a. [Anc.

Langs een schuin vlak laten afglijden of afschuiven.
Ripieole, adj. plan den oever leven.d1.

nay.]

RIpiéniste, m. [Mus.] Toonvuller, stenzaan-

vuiler (die alleen den toon eens voorspelers helpt
versterken), r° i p i e n í st m. -- Ripieno, adj.
et subst. m. ( ( tal.) [Mus.] Met vol koor; — aanVulling, sternvullin i f.; suet vol koor uitgevoerd gedec/te van een kerkelijk muzijkstuk.

fl.ipoire, 1'. [Cord.] Strijker, strijkstrop m.
Ripopée, f. (fare.) Zantengeqoten overblijf-

sets D. p1. van wijn, spoelwijn in.; - - mengsel n.
van allerlei dranken, sausen, enz. -- (lig.) u iengelrnoes n., letterpoespas n.
Riposte, f. Snel en trefend antiword n.: Etre

prompt, vif a la r-,

alt- jd een goed, scherp ant-

woord klaar hebben. -r-- (fl(/. et fam.) I1 lui donna
tin direnti, et in r- fut un souttlet, hij heette het

hein liegen, en 't antwoord was terstond eene oorveeg. - (Escr.] drenstoot, terugstoot m. -- [Man.]
filet inslaan tegen de sporen. -- itiposter, v. n.

Vaardier en gepast antwoorden, dadelijk hervatten,
oobenblikkelijk een antwoord geven, dat raak is.
— (fig. at fain.) 11 riposta dim i soufiiei, hij antwoo7•clde terstond raat een klap. — [rede.] Een'

tegenstoot geven, nastooten. -- [Man.] Slaan, tegen
de sporen inslaan. -- Ook als v. a.: II voirs rit^ostera qc. de désagr6arh1e, hij zal it ic^ts onuan-

(jerlaarrzs naar 't hoofd sini ten.
i puaire, adj. De ripuarli rs of oeverbewoners
hetre/Jerrd: Lois c-c, wetten 1. pl. of wetboek n.
cool de oevervolken.

-- Hipuaires,

m. pt. Oever -

beotdornei s in. pl., oude romeinsche benaming eter
.Era(sken, olie aan den R(jnoever vain tle La/tit tot
!(art ale Lippe 2voonden, ip u (I r i ë r° s nl. pl.

liane -rae, (rev., Z. v. a. nic- ta -RIC.

' ,igiiet, Ill (H. n. j (fain.) Bakkerstol' f. -Rirluet à la lloupe W. i.. .eikel niet de kuit: de
gehu/le hoofdpersonaadje , uit een der sprookjes can
Perr , anit), bultenaa r , reborgchelde nn.
Hire, V. ;1,. Lage/ten. I.- (I alit., €einaf7.d toelagehen. .e ne leus nl'e.mmmplialwr, ale fens; de r-, ik
f1oiz n3( ran lage/ten nniel onthouden. De rinoi riezvous? waarovei , lacht gi! % R- comma ern lou, taqahen, ats een. riek. Tout. le tnon(le se aait fI r-, een
ieder begon te laf (lIeS. Z. ook S GE, uARBE, CAPE,
E(TE. CREVI;R, DEi\T, DEPLOYl, ECLAT. ECLATER,
}(TOUFFER, LARIE, t iMER, PINCER, PINCE-SANS BIRE,
g1OUFFER, SOUL. --- (fig.) Tout rit clans Lette 111ai-

soO1, alles lacht u toe in a/it huis, altes is enen behagelijk in dit huis. La fortune lui rit, de fortuin
Tocht 'hem toe, is hew Gunstig. Tout rit It s es t'sir s,

— z. 00k APPRETER, CHAIR, DÉPENS, FOU, MOT,

uwe bedreigingen. it s'est ri de tout to monde, hij
heeft reet elk den gek geschoren. Se r- des sots du

siècle, de dagazen van zijnen tjjd doorhalen, bespotten. -- Kro Ris, ill. Liet lagchen, gelach n.,
lach nr. Un r- meprisant, een verachtend lagchen.
Cast un r- fared, dat is een gedwongen, gemaakte
lach. -- (Myth., Pods.] , z. JEU. — (fig.) Ibis ear(lonique, gedwongen, bittere toch , spotlach; naar lagchen gelijkend krampachtig vertrekken der ge/oatsspieren, s a r d ó n i s c h e lach; --- z. v. a. PARA t

STREIihIE. z. ook C.tNIN, INEXTIiNGUIBLE; — GORGE.

RIS, Inn. [Cuis.]: R- de veau, kalf'szweesrik. —_
RIS, m. [lllac.] Rif, reef n. van een zeil: prendre les r-,
de reven innemen, insteken. Larguer les r-, de re-

ven uitsteken. R- de chasse, de snel of het bovenste rif in een marszeil. z. ook BANDE. GARCETTE.
Le has r-, het onderste, laatste rif. Etre au bas
r-, at de reven in hebben. --- Risade, f. [Mar.]
I-let reven, het insteken can een rif; reving f. -Ris, m. [Bot.] , z. Riz.
Risban, m. [Fort.] Rijsbank f. --- Risberi n e, f. [Constr., Fort.] Riisberrn m. (der in.
Risdale of Rixdhe,le, f. [Métrol.] RijlcsdaalRise'e, f. Schaterend spotgelach n.; bespotting,
belagchinq f., schimp, spot m. J'attribuais leurs r-s
a ma mise, ik schreef hun spottend en luid gelach
aan mijne Needing toe. — S*exposer è la r- du
public, zich aan de openlijke bespotting blootstellen.
-- Je ne vieux point lui servir de r-, ik wil herre
riet tot spot dienen, ten spot verstrekken. — [Mar.]
Zeng f., plotselinge, maar kortdurende windverwaardering. Veille les r-s! 'eilie aa la r-! pas op
de zengen! op de zang!
Riser, V. a. [Mar.] : R- (of Arriser, Amener) une
vergue, eerre ra strijken. — R- one voile, een zeil
reven, een rif of reven in een zeil steken.
fisette, f. (verklw. can mis) (tam.) Lachje n.,
lieve lach m.: Ailons, ruon enfant, fais nous une
Jolla petite r-, kont, kindje, geef ons eens een lief
lachte, zet eens een lachbekje.

isihilité, f. Lachverinollen n., het viernoren
oin te lagchen: La .r- est le propre de 1'liornme,
het tagehen is den mensc/i eigen. - B'elaocheljjkheid f.: La r- de nos projets. — Risible, adj.
[Phil. scot.] Tot toga/ten in stoat: L'homme est

un animal r-, de rnensch is een met lachvermogen
begaafd dier. — Lachwekkend; belalrcheljk, bespottel6k: Ce coute est fort r-, dit verhaal is zeer
laclruaekkend. -- Ce go ii dit là est r-, wat hij daar
zegt is belac;chel(k. Vanit® r-, bespottelijke el
f.---- tflsiblement,odc. Op belagchelijke wijze.-heid
Risquable, adj. Waaabaor, te walren: Entre prise r-. --- Gewaagd, gevaarlijk, hagclielijk: Affaire r-. — Ri-qae, ill. Gevaar n_, kans f. op
schadeof nadeel, risico it. Ii IV a aucun r-) eels,
dooi' is steen gevaar bij, Bo(1r° 'is niets bij te wagen..

Ce real peut rn'arriver, jeu courrai le r-, les r-s,
dit ongeluk kan in)) overkornen, ik wil het daarop
laten aankomen, ?k wil het daarop wagen. 11 court
F- de la vie, de somt honneur, hij stelt zijn leven,
zijne eer' in gevaar, hid wa.afft zijn leven. zijne eet'.
Entreprendr 7 ga'. a sas r-s, perils et fortunes, iets
o;► zijn gevaar, voor zone reken/up en kosten of
nadeel owleeneiren. -- ((ain.) A tout r-, op tjoed
geluk, op kans. --- isgiiier, v. a. Wagen, in gevaor stellen., in de wcoa(jschaal ot' op het spel zet
filevaar loopera, riskctren, tinikIre ei. I1-ten.
a v spud sa vie, hij heeft zijn leve,, fjcle oarld. ,l'ai
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risqué un florin it ce jeu, ik heb bij dit spel eerren I te treden. Its rivalisent de vertu, zij wedijveren
gulden gewaagd. 11 risque de beaucoup perdre in deugd. -- Ook als v. a. gebruikt: A Paris, ia
pour peu gagner, hij loopt gevaar veel te verliezen, sole rivallse le pinceau, te Parijs steekt de zijde
om weinifj te winnen. — (absol.) 11 faut savoir r-, (in de tee ervingen, die men met haar op het doek
men moet weten te wagen. Vous avez kien risqué, weet voost te brengen) het penseel naar de kroon.
gij hebt veel in de woagschaal gezet. z. ook UIEN. — — Rivalité, f. Mededinging f., wedstrijd, wed(fig. et fain.) R- (of Hasarder) le paquet, z HA- ijver m., ijverzucht, rivaliteit f.
Rive, f. Oever, rivierboord, waterkant m.: La
SARDER . R- l'abordage, (erg. de entering wagen),
een' neteliigen gang, een moeijelfjken voorslag wagen r- den fleuve, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un
— SE I{ISQUFR, V. pr. Gewaagd worden of moeten étang, de oever van Benen stroom, van eene riworden: L'honneur ne dolt jamais se r-. -- Zich vier, van eene beek, van eersen vijver. -- (poelt.)
aan gevaren bloot stellen, zich wagen. --- Het part. Les r-s de l'Orient , de 1'Occident , het Oospassé is ook adj.: Argent r-, Vie r-e, gewaagd ten, Westen. — La r- infernale, Les r-s sombres,
de onderwereld (noir rivage). ---- (bij uitbreiding)
geld , leven n.
La r- d'un Bois, de zoom, kant in. van een boseb.
issaaat, Rissut, in. [Pèelie] Soort van Werp— La r- dune étotï'e, de zelfkant eener stof. La
net n. (ëpervier) op pie kusten aan Provence.
r- d'une feuille de papier, de rand van een vel
lisse, I. [ Mar.] , z. v. a. SAISINE.
Hisser, v. n. [Mar.] Sjorren, de sloepen met papier. -- [Nay.] Jaafpad u. — (Bon!.] Pain de
r-, z. PAIN. -- (Loc. fig.), z. FOND.
de krabbers vastzetten, de barring sjorren.
River, v. a. [Tech. j Omklinken, klinken om Rissole, f. Vleeschpastijtje - taartje n. —
[Pêcflej Fijnmaziq ansjovis- of sard neet n. — nieten, nieten: R- on clou, een' spijker of nagel
Iissoler, V. a. [Cuis.] Bruin bakken of braden: klinken, nieten. R- altennativenient, om-en-omklinR- (of als V. n. Faire r-) de la viande, vleesch bruin ken. 11- sur clin, sur virole, oi) eene klinkplaat,
braden. -- Het part. passe is ook adj.: Viande ris- op ringen klinken. Feu pour r-, vuur ii. om klink
te gloeijeu. For ii r-, niet jzer n. Banc fa r-.-nagels
solée of als subst. Du rissolé, bruin gebradenvleesch.
-- (fig. et fam.) [l a le visage rissole, hi heeft een nietbank f. 1Vlarteau a r-, klinkhamer m. Clou á
door de zon, bruin geworden, verbrand Bezigt. — r , z. v. a. RIVET, Z. ook CLOU. -- (Loc. prov.), z.
Rissolettes, f. pl. [Cuffs.] Gerooste, met vleesch CLOU. R- les fers, les chaines de qn., iemand.,,
slavernij , afhankelijkheid verzwaren, knellendei
gevulde speedjes brood.
maken. — SE RIVER, v. pm'. Omgeklonken worden.
lisson, in. [Mar.] Vierarmige dreg f.
— liet part. passé is ook adj.: Clou r-, omgeklonRissut, m., z. RISSAL'T.
ken spijker in.
Riste -Merle, 1. [Pot. j 1L'oudridderspoor f.
Riverain, m. Oeverbewoner m.: Les r-s de la
I(istorne, flistouriie, f. [Corn.] Opheffing,
of
Loire, de bewoners der Loire-oevers. — Bezittcm
vernietiging f. (eener reeds geslotene assurantie
verzekering; ook: verlaging der vroeger bepaalde van een grond of goed langs een bosch of een.' werp.
assuranfie-premie). — Ristorner of Ristosar- — Ook als adj.: Les proprietaires r-s, de eigenaars
ner, V. a. [Corn.] Eerre polis van verzekering op- langs de oevers of zoomen. — (Bot.] Plantes r-es,
heffen; de assurantie-premie verminderen. — z. ook oeverplanten. f. pl. — [H. n.] Anirnaux r-s, slie ren n. pl., die zich liefst aan de oevers ophouders.
RESTORNER.
Rivesaltes, m. Muskaatwijn m. (uit het franHit (pr. rite) of Rite, m. Gebruik, inz. pli.gtsche stadje van dien naam. depart. Oost-Pyrenedu).
of kerkgebruik n . , dat door de bevoegde raagt goed
geregeld is; — de gebruikelijke cererno--gekurdn — [Hort.] Soort van druif f.
Rivet, in. [Tech.] Klinknagel, klinkbout i n.--nien bi de receptie of inwijding in geheime geOmgeklonkez punt van een' hoefnagel, niet f. —
nootsch tippen, r i t u s m., r i t u a a I n.
Ritardando of Ritardíato , adv. (ital.) (Arcll.] Rand m van een dak, dat in een' spitstoeloopend en gevelmuur eindigt. —RIVET, 111. (bas.) ,
[Mus.] Vertragend, in snelheid verminderend.
;

,

-

,

Rite, m. , z. RiT.
Ritournelle, f [Mus.] Herhalings- thema, meer-

malen wede'rkeerend gedeelte n. van een zang- of
ander rnuz jkstuk; — inleiding f. van een muzijk
door de begeleidende instrumenten gespeeld,-stuk,
ritornél n. — (fam. et iron.) Gedurige herha
dezelfde zaken of denkbeelden in de rede.-linqf.va
Rittage, in. [Agric.] Hei ploegen zonder" strijk
— fitte, .. Soort van exstirpa'lor of hak--bord. I
ploeg m., ploeg zondeP strijkbord of ooren. — Hitter, v. a. Met dien ploeg werken, vlak ploegen.
--- Hutton, mn. Sabelvormige ploegschaar f. aan
dien ploeg.
Ilitualisnee, m. Stelsel n. der kerkejebruiken I
of ritualen, ritua l ísmus n. -- Ritiaaiiste, m.
Kenner van, schrijver over de verschillende kerkgebruiken, ri t u all s t in. -- Ritaiel, in. Boek n.,
dat de verschillende Irer°kilebruuilien enz. behelst
rituaal I.

z. v. a. IEDERASTE).

Rivetier, rl1. [Term.] iYolpfjp f. (om oordjes ir?
't leder te ma/ren).
Rivicole, or!.). Oeveebewonend.
Rivière, f. Rivier f.: R- rapide. snelelietende
rivier. La r- passe par In wille, de 'rivier loopt
door de stad. Poisson de r-, riviervisch in. La vide
est située sur la r-, de stad ligt aan de rivier. z.
ook 9IARCHANDE, NAVIGABLE ; DESCENDRE. REMON-

TER. -- (Loc. prov.) I1 ire trouverait pas de i'eau
b la r-, hij kan niets vinden, al lint het hein voorn
den news: hij is de domheier zelve. Les petits ruis
les grandes n-s. vele kleintres maken-seauxfont
één nmoote. z. ook EATU. La r- ne grossit pas sans
en être troublée, een groot ; olmein wordt vaa k
door slinksche middelen verkregen. — Viii de r-,
Chamnpagne-wijn, die op den oever van de Marne
(!roeit. — La r- tie Gèues, het kust/anti der ol/c/ c
republiek Gonna.. -- hue i'- de diaamants eer
Rivage, in. Oever no., strand uu. der zee. iNons snoer van gezette diannrruzlen. — Riviéreuux ,
nous sommes promenes le long du I'-, wij hebben ad.). ni.: [Falu(:.) Oisemurx i -, vogels, die gesel ila.t
lames het strand gewandeld. -- Bij misbrug ook I zijn om boten de de/enen te vliergen , ricirrrolvan den riz'ieroever gebruikt: Sur le i'- de la. Seine, ken m. pl.
Rivine, f. IBot.] Soort van mnelde der dcaan den oever der Seine. -- [Corn.? Droit- de r-, I
oeverregt 1 1. (voor de te Parijs aalti do Seine•oevers tillen, rivina f.
Riv
Le
0011'
r-,
oir, in. [Pech.] ikiinklramner m.
(poelt.)
lossende schuiten betaald). --,ivulaire, adj. [ Pot. ( in of gran beker of
de oevers van eten Koey'tus, de onderwereld, het
vlieten rroeijend. — Als schot. f Zoeiwalerwier ii.
doorlenrij k.
ivaaral. e, adj. (H. n.-I Coquilles i'-es of1
Rivas, in., -e, f. Mededivoei in., nleeledingster f. medevrijer, medeminnaeir in., meievrrij.cter, als sub .st. RIVURAL E`. r. pl. Oeverschelpen r. til.
mais
ivure,
f. ( Tech.] 1. let klinken, am/clinker (von
it
medeminnares t. It aspire b celte place,
.y a uien des rivau , hi,1 stamt naar deze plaats. ee^i' spijhe" of bout, — t.cklonke n kop nn., kltnkmaar er zijn veel mededinr.ers Its aiment in whine srl n. -- l-Ienosclstift, ser+orvir'r in f.
-

.

,

;

-

,

flue, ils soot ri vary, zij heidenen hetzelfde meisje,

:Hixdale, r., Z. R ISDALE.

zij zijn b elievrljers. Carthage. toujousrs rivale dde I luxe, f. Tuwi.st, st? ijri nD., hoorcloopend perchil ii.
Rome, Car•illago, altijd de niededivrg.cter van Rome. (met scljelcin,nnr'deln, bedreirrrngen , jet sl a gen as--- RIVAL, E, odj. Mededingenel., wedijavere-rd: Deux paard) -- Vinnige woordema.strifel in. — ixe,-,
peoples rivaox. twee mededinnende. vied jverende V. 72.. Kev?fren twist hebben.
liz, ni. [Bot.] Rij tyrant; rijst f. Du r- carovolken. ---- Rivaliser, V. V. I'Ved jveren. mededingen, om rte meerderheid strijden, r i vv a l i .cel ren: line, Carolina-ráj.st. --- R- du Perou, soort van
tcanzei'oet nn,, gainba f. B- sausage. zie.
eetbare
11 n'eot point fait poter i'- aver Foos, I ji is de
man n iet oil? 'net u te 1r ed v€}yen. oen u op zijde petite jolinxRBE. --- izaire, imdj. 1' uchthaco'
-
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in rijst: Terrain r-. — Riziere, f. Ji jstveld n.,
rijstakker in. — Rizon, m. Soort van rijst f.
.Roable, m. [Tech.], z. RdBLE. — [H. n.],
z. V. a. TROGLODYTE.
Rob, in . [Chinn.,

Pharm.] Ingekookt, verdikt
vruchtensap, vrucht-extract n., rob m. R- de raisin,
z. V. a. RAIsINÉ. R- antisyphilitique, Rob 1Alfecteur, geheim middel n. tegen de venuskwalen. —
Ron ot' Robre, m. [Jeu] Robber, rubber in.,
drie bcjeenbeh.00rende partijen inz. in 't whistspel:
Le joueur qui en gagne deux gagne le rob, de
speler, die twee van de partijen wint, wint den
robber.
Roba, f. [Coin.] (in de Levant) Allerlei soort
van waren f. pl.
Robe, f. Japon m., vrouwe- bovenkleed n.; jurk,
kinderjurk f.: it- des dimanclses, zondacsche japon.
R- tramante, sleepkleed U. Corsage de r-, lijf van
een' japon. — Somtijds ook: sleep in. van een vrouwekleed: Se faire porter la r-, zich den sleep laten
dragen. — R- de chambre, z . CHAMERE . — [Ant.]
Het lange kleed der oude Romeinen (TOGE, BRET EXTE) . — Lang opperkleed als ambtsgewaad van
regtsgelcerden, professoren, enz., tabbaard , tabberd m., --- (bij uitbreiding) gezamenlijke regtsbeambten en regéringspersonen in. p1. ; stand in.,
waardigheid f. van advokaat, van regter; ook van
geestelijke, en in 't algemeen (doch dan met een
adj. puss.) beroep n., stand in. R- de clocteur,
doctors- tabberd. R- de palais, ambtsgewaad van
de officieren der regtbank. Etre en r- et en bonnet,
in ambtsgewaad zijn. — Les gees de r-, de getabberde heeres, de mannen van den tabberd, de regtsgeleerden, regters, raadsheeren. Quitter la r- pour
prendre l'épée, den tabberd met den degen verwisselen. Etre (le robe, Prendre la r-, regeringsliersoon, advokaat, geestelke zijn, worden. -- t La
haute r-, de hoogste regéringspersonen t Jutes
de r- courte, regters van den korten tabberd, zij ,
die met den degen op zijde rent spraken. — -j- Gens
de r- courte (tot in de I6( eeuw), krijgslieden,
mannen van den degen. -- Jesuite de r- courte,
wereldlijk geestelijke, olie tot de jezuïeten -orde behoort; -- (dénigr.) jezuïeten-vriend, stille jezuïet.
-- Noblesse de r-, z. 'NOBLESSE. — (fam.) Porter
du respect h la r- de qn., eerbied voor Iemands
stand hebben. Vous devriez prendre son parti, it
est de votre r-, gij moest partij voor hem vatten,
hij is van uw vak. z. ook BOUTON. -- (poét.) La rde Flore, de Pomone, de bloemen, de boonvruchten in haren vollen bloei. La colline a repris sa rde verdure, de heuvel heeft zijn groen gewaad weciei aangetrokken, is weder niet lentegroen bedekt.
— (Loc. prov.) Se parer dune chose comme de
sa belle r-, grootsch op iets zijn. Cola ne vuur Jéchii e pas Ja r-, daarover behoeft ge 2c niet boos te
maken, dat behoeft oe u niet aan te trekken. On
a failli lui déch irer la r-, men trok hers schier de
kleeren van 't lijf (vaan iemand sprekende, die door
velen sterk tot iets aangezocht werd). Dieu donne
la r- (of le drip) scion le froid, z. DIEU. z. ook
Z)ÉTUOUSSE, PRAt', NEI?F (adj.), VENTIIE. -- Ren
r-, iemand zijne afkomst voor de-voycrqn.1la
voeten werpen. -- [Econ. rur.j R- de mine, gezarnenlijke ivol f., die enen van een. schaap scheert,
vlies, pak U. -- (pop.) Peulschil, schil, huid f.,
bast in. van zékere vruchten en groenten: R- dune
fève, dun oignou, schil van Bene boon. van een'
wie. — [Tech.] Opperhuid f. des meekrapwertels.
— R- dune andouilie, darm in., waarin eerie worst
gestopt is. Les r-s du tabac tilé, de dekbladen n.
pl. van den gesponnen tabak. -- La r- du carton,
het papier. waarmede cie kartonnen band overplakt wordt. --- [H. n.] Vel n., huid f. inz. van
een viervoetig (.bics en als er sprake van de kleur
is: Relit chevaux de mème r-, 1r gee paarden van
één haar, van dezelfde huidkleur. Ce chat, Ce
chien a une belle r-, die kat, hond heeft een mooi
vel. -- R- duin coquillage, kleed n., huid van erne
schelp (als hare, opperhuid verwijderd is). — La rdes oiseaux, 't gevederte der vogels.
fobé, e, adj. (en, pact. passé van roper): Chapeau r-, fijn gestreken of afgewreven hoed, in. z.
,

ook CARA? CE. -- ROEE, E, o(ij. (lain.) Animal Glen

snel een.e schoone huid of schoone kleur.
vogel m. met fraaije vederen.

r-, dier n.

Robela e, in. [Tech.) Het afivrjjven van 'l

haar eens hoeds met een stuk robbevel.

Robelots, m. pl. [ Pèch. ] Paalnet n. (voor
makreel) . z. ook RABLOTS.
Robes, V. a. [Tech.] 14fivrVven, fijn strijken.
(vgl . ROBELAGE) . — Schillen, de opperhuid (robe)
der meekrap wegnemen. -- - ROBER, V. n. Stelen
(dérober) . -- S Roberie , f. Klêerkamer f. der
nonnen
t ROBERIE , f. Diefstal in. (vol, larcin) .
Robert, m. t C'est un vrai R-, 't is een man,
die zich door zijne vrouw laat regéren, een pantoJj'elknecht. — [Cuis.] Sauce R-, naam eener zeer prká.nte of scherpe saus f. (van uien, azijn, enz.).-Robert - le - di able, in . [H. n.] Volksnaam van
een' dagvlinder m.
Robes ierrisnie, m. [II. de France] Staatkundig stelsol n. van illaximiliaan Robespierre, het
schrikbewind in. --- Robespierriste, in. dan hanger in. van dat stelsel.
Robette. f. Kort wollen kleed of hemd li., dat
de Karthuizers op het bloote lijf droegen. — R.oblère, f. Kleederverzorgster f. in vrouwenkloosters. — Kleêrkast f.
Robillard, in. Fijne parjjsche snuiftabak m.
(naar den naam des makers zoo geheeten).
Robin, in. (iron on dénigr.) Tabberdman, tabberddrager, ba!ieman in. -- [H. n.] Canadasche
lijster f. -- (pop.) But, stier in. — Robin, m.
(eigennaam in eenige fig. en spreekwoordelijke zegsw2jzen): Toujours souvient h R- de ses flutes,
men vervalt ligt weder in zijne oude zonden of ver
ook FLUTE. Its sopt ensemble com--kerdhn;z.
me R- et Marion, zij leven met elkander in de
beste verstandhouding. I1 fit comme R- b la danse,
hij deed wat hij kon, hij deed zijn best. 11 est des
parents de R-, 't is een lafaard, een kerel zonder
hart. — Toenaam van het schaap, inz. in La Fontaine's fabelen. — C'est un plaisant R-, 'i is een
lummel, een onbeduidend mensch. — Robine, in.
(iron.) Vrouw van een' getabberde. — ROBINE, f.
[Host.] Soort van peer f.; ook: eerre tulpsoort. -S Robinerie, f. SchalkerV f. — Robinesque,
adj. (iron.) Wat de tabberdrnannen, de advokaten
of gieregtspersonen betreft.
Robinet, in. Kraan f. (van een vat, kuip, fonteintje, enz.) : Clé de '- , kraansleutel. Boete of
Boisseau dun r-, z. IIOISSEAU . Ouvrir, Fermer le
r-, de kraan (den sleutel) open-, toedraaijen. —
[Mach. à va[).] Spu-ikraan. R- avec tu)au, kraan
R- à vase, vetkraan. R- alimentaire, voe--pijf.
dingskraan. Pt- en cuivre, metalen kraanstoel in.
R- atternatif, kraan met afwisselende beweging.
R- de décbargement de la eiterne, scbutkraan. Rpour observer la hauteur de l'eau dans la chaudiére, peilkraan. — (Mar.] R- de la cale, ruimkraan, spoelkraan. -- (fig. et fam.) Quand une foes
le r- est iâcbé, ii a de la peine a finir, als zijn
mond eenreaal open gaat, is 't moejeljk hens weer
digt te krlgen. C'est un r- dean tiède, hij brengt
veel voor den dark (babbelt, schrijft veel), maar 't is
/laauwe kost. —.(-Robinetterie, f. kraan fabrijk f.
Robinette, f. [Bot.] Soort van tulp f.
Robinie, f. of Robinier, in. [Pot.] Valsche
piuirnehoomn m. of acacia, r o h i n i a f. (naar den
franse/men botanist Robins, die deze plantensoort
in de 17e eeuw -zenit arnerikaansche zaden teelde).
Robinoeratie, f. (iron. et dénigr.) Heerschappij
van den tabberd, advokaten- heerschappij, r o b i n ok r' a t í e f. — Robinocrati€Iue, acl.l. Die heer
-schapijetr/)'nd,obkasch.
Robinson, in. (('am.) Rarapluie f. (met toespeling Of) Robinson Crusoe's renen- en wnveschermn) .
Roblots, in. pl. [U. n.] Kleine makreelen nn.
. --

p1. - [Pêcbe (, z. ROBELOTS.

Rohorant , e, S Roboratif, iv e, asij.
[éd. I ,

z. v. a. CORPOBORANT.

Robre, P. [Jeu] , z. ROE. -- ROBBE , 1n.

[Bot]

z. v. a. CHEgMM rou ^re.
.ohmist, , adj. Sterk, gespier(l, stevig, krach
kloek van lijf en leszen: Ilomme r-, sterk, ge--tico,
spierd moan. Corps r-, sterk, krachtrol lirchrazn n.
— ChevL l pen r-. niet zeer krachtig /paard n. —
Plante r , stevige plant f. — (fijn. ) Avoir use toi
r-, een vast. onwankelbaar geloof hebben ; (iron.)
zich alles op de mauw laten 5/olden. — .obnstenient, adv. Op krachtige wijze. — 4 lohuusti Ate n f. Slevigheid, kracht en duu.nrzoamheid £.
.oe, m. Rote, steenrots, klip f.; rotssteen w.
-- (Jeu] Toren m., kasteel n. in 't schaakspel (nu
tour geheeten). --- [Bias.] Schaaktoren in. — [blar.

ROCAILLE

-

anc.] R- d'issas, z. v a. CHAUMARD. -- Rocail -

le, f. Grotwerk van schelpen, koralen, steenera,
enz,, schelpwerk n. — Cheminée garnie de r-, met
schelpwerk versierde , opgelegde schoorsteenurn
tel m. — Ook als adj.: Le genre r , het schelp
kleine kamei°-meubelen , die met schelpen-werk,
versierde grotten voorstelden (onder Lodewijk XV.
in de mode); — rococo- stijl, z. Rococo. — Itocailleuur, n1. Maker van schelpwerk, grotwerkmaker m. --- Hocailleux, ease, adj. Vol keitjes
of steentjes: Chemin r-, steenachtige weg m. —
(ilq.) Style r-, harde, stootende, stroeve still m.
I.ocanibeavi, m. [Mar.] Alasízuiger, zuiger,
mastband, mastbeugel m.
Itocanibole, f. [Bot.], z. ÉCHALOTTE d 'Espa gne. — (fig.) Het beste, fijnste van eene zaak, pit,
kern f.: Les plaisanteries sant in r- de la c.onversation. (Deze beteekenis veroudert.)
Hocantin, m. [Auc. litt.] Lappedekenvers n.
-

(centon). -- [Anc. mil.]

Veteraan m., die eerre

rotsveste te verdedigen had. -- (fig. et fam.)Graauwbaard, grijskop m.
R.ocar, m. [H. n.] l aapsche meert f.
Itoccellate, m . [Chico.] Rocccllazuur zout n.
-- Roecelle, f. [Bot.] Roccella-mos m., eerre
soort van verwersmos , die inz. op de Kaapverdisc/ic en Kana7 isme eilanden groeit. --- Itoccellique, adj. [Chim.] Acide r-, roccella-zuur n.
Hoch (Saint-), m. Sint-Rochus. (Loc. prov.)
Donner des hénédictions de St. R-, iemand ver
kwaad van iemand spreken_ C'est St. R--wensch;
et son chien, die twee zijn oltjd bijeen, dat zijn
de siamésche broeders. — Mal de St. R-, de pest f.
— La St. R-, het feest van Sint-Rochus (16 aug.).
Roche, f. Rots, inz. eene aanzienlijke, alleen staande rots; klip f. Pays tout couvert de r-s, geheel met rotsen, rotspunten bedekt land n. Moïse
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zwaren en vruchteloozen arbeid doen. -- Un r-,
Un coeur de r - of de roche , z. ROCHE. — f terit.J
Le Seigneur est mon r-, de Heer is mine rots,
mijn toeverlaat. — [Hydraul.] R- d'eau, fontein f.,
die eene kunstmatige rots voorstelt. — [H. n.] Stekelschelp f. (murex). R- bécasse, snippekop, snippesnavel in. (eene schelpsoort). R- rameux, z. v. a.
CHAUSSE-TRAPE (Plur Des chausses- trapes) . Rpourpre, purperslak f., z. PUuTRPRE . — [Tech.]
Schuimberg m., die zich op de gistkuip vertoont,
als het bier begint te gisten. - R- de grenaille,
korrelige metaalmassa f., die zich vormt, wanneer
men vloe jend metaal in koud water stort. — [Anat.]
Rotsbeen n., een naar binnen gekeerd uitsteeksel
van 't slaapbeen.
R.ocher, v. a. [Tech.] De te soldéren stukken
met borax omgeven. — POCHER , v. n. Schuimen,
een' schuimberg vormen (bij brouwers, vgl . POCHER
(m.) ---. 4. Met steenen beleggen. --- -)- SE LOCHER,
v. pr. Zich op eerre rots, op eene klip zetten.
Itocheraie, f. [H. n.] , z. v. a. PIGEON de roche .
Itochet, m. Kort koorhemd n. der bisschoppen.
— [Li1ican.J Schuifrad, wagenrad n. (van een.'
houtzaagmolen); — schenkelrad, sluitrad n. (van
een uurwerk). — Korte, dikke spoel f. (der zijde
-wevrs).—
[Mil. anc.] Soort van dolk m.
Yt.ochette, f. [Cour.] Levantsche soda f. -[Mil.], liever ROQUETTE, RAQUETTE.
Rocheux, - eense, adj. Rotsig, reet rotsen bedekt , vol rotsen. --- [Géogr.] Monts r-, rotsgebergte n
(in Noord-Amerika Rocky-mountains).
Iochier, m. [[1. n.] Panterhaai m. (ook
roussetle gebeden). — Rots-, steenvalk m.
Rochoir, m. [Tech.] Boraxdoosje n. (der sot.

deciders).

Rococo, m. (fam.) Voorwerpen. sieraden n. pl.
in eerren stijl, die tot liet tijdperk der regéring van

frappa la r-, Mozes sloeg de rots. Eau de r-, rots-, Lodewijk XV. en gedeeltelijk tot dat van Lodewijk
bergwater D. Clair comme de I'eau de r-, helder als XVI. behoort. Le r- of als adj. Le genre r-, de
rotswater, als kristal; (fig.) duidelijk en klaar; r o c o c o- stijl, het rococo, ouderwetsche voorwer(iron.) verward en onduidelijk. — (Loc. 1nov.), z. pen en sieraden van allerlei snort; het ouderwetsche
ANGI1ILLE. _ Pierre de r- of R-, rotssteen m., zeer in de kunsten, letteren, kleed, manieren, enz.
harde, moe jel jk te behouwen steen inz. voor fondamenten; -- gesteente n., naam. van velerlei harde
bergstoffen. R- primitive, oorspronkelijke bergstof f.,
eerste gesteente (zonder organische overblj f'sels). R-

seeeondaire of stratiforme, later, secondair gesteente,

vlotgebergte. R- de tr ansition of R- inter médiair e,
overgangs-gebergte. R- d'al:uvion, volcanique, opgespoelci, vulkanisch gebergte. — PL-s molles, z.v.a.
CA1ES . R- vive, diepgewortelde, onvermengde rots.
Cristal de r-, rots-, bergkristal n. — [Mai .] Etre
dans les r-s, midden in de klippen varen. Etre sur
les r-s, op de klippen zitten. — (fig.) Un coeur de
r-, een ongevoelig, onvermurwbaar hart n. — (fig.
et fain.) C'est on homme de la vieille r-, ' t is een
man van den ouden (echten) stempel, van erkende
regfschapenheid. Noblesse de (1a) vieille r-, oude
adel m. Amis de Ia vieille r-, oude, beproefde vrienden m. pl. — [ Artill.] R- à feu, bommen- brandsas n. — [Cour.] Froniages de r-, ronde kaasjes
van één kilo, uit Roanne. --- [I-I rom.] R- tarpéienne. tarpéjische rots, een heuvel bij 't kapitool,
van welken de ter dood veroordeelde misdadigers
werden veergestort. —(Loc. pine.) I1 n'y a pas loin
plu capitole à la r- tarpéienne. de tr°ium f en de
nederlaag, de voorspoed en de ondergang grenzen
digt aan elkander. .-_- [Hydraul.] Rots fontein werk D. — [Tech.] Janeenc^ebakken kalk- of bak
in.; — steengruis n. in een edelgesteente. —-sten
Vollj:snaam van den borax. — nod ES, f. pl. Pannee f. pl., die, aan een hevig vaar blootgesteld, ver
-glazenrbok.
Hoehée, f. [Bot.] Kaapsch dikblad n. (crassule).
Rochelle, I. [Agric.] Soort van drn,if uit het
noord-oosten van Frankrijk, rochelle-druif f. .Rverte, groene rochelle, acne middelmatige_ ovsniakel ke druif , die inz. voor 't brccndew jn.stoken
wordt aangekweekt. — [Cour.] Rochelle- linnen n.
Rocker, m. Rots, inz. steile, zeer hooge, puntige rots f. — [Mar .] R- couverts. ddcouv erts,
blinde, wakende klippen f. pl. -- ]Dor comme un
r-, hard als een rots, als steen. I1 ne Premie pas
plus qu'un r-, I1 est ferme comme un r-, h.ij staat
zoo vast als eerre rots, hij is zeer standvastig. —
(fig. et fain.) Parler aux r-s, voor doove noren preken. als de predikei' in de woest-jjn praten. Rouler
le r-, den steen van S.srypnus oprollen: een'
,

Tomber dans le r-, in 't oudmodische vervallen.
Y$ocon, m., z. ROUCOU.

luidage, m. Het rondzwerven. ('t haar (poll).
Rodation, f. [Méd.] Het korterworden van
Rode, f. [Anc. mar .] : R- de proue, voorsteven
(étrav-e) eener galei. R- de poupe, achterstevenm.
(étaml^ot).

Rodentes, m. pl. [H. n.] .knaagdieren n. pl.

Roder, v. n. (in kwaden zin) Zwerven, omheen
sluipen, rondzwerven, rondzwalken: Voleurs qui
rodent dans one forêt, autour dune maison, dieven.
die in een bosch rondzwerven, om een huis heen
sluipen. R- par le monde, de wereld rondzwalken.
-- [Mar.] R- sur son ancre, op zijn anker gieren.
— Roder, v. a. [Tech.] Op eene spil omdraaijen
of omwentelen; -- in de snijplaat effen slijpen,
glad snijden; — twee stukken metaal of glas tegen
elkander volkomen effen slijpen.
Itodet, m. [Tech.] Waterpas liggend molenrad n.
lt®deur, m. -euse, f. Ornzwerver m., omzwerfster f. R- de nuit, nachtlooper,nachtzwerver.
Rodilard, m. Spekknabbelaar m. (iron. naam.
der hat in. i,a Fontaine's fabelen).
Rodoir, ni. [Tech.] Snijplaat, schroefsnijplaat f.
R- pour double-noix , snijplaat vnoa' tuimelaarschroeven. --- Looikuip f., waarin de huiden, mm'den omgewerkt. -- Polij.cttonnetje n. voor schiethagel.
Itodomont, m. ([am.) Snoever, poacher, windbreker, snoeshaan, opsnijder m. -- R.odonnonta.de, f. (farm.) Zwetserj, snorkerij, pogcher•jj f.
Roelle, f. [Bot.] Kaapsche klokblrern, roilla f.
Ro z;:;atnns (pr. —muce) of Ro-rat, m. [H.
acc.] (alleen voorkomend in): Lettre (le r-, schril'lelijk aanzoek, verzoekschrift van een' geestelijken
regter aan een' anderen, om iemand te laten voor
zich komen, ten einde hem te ondervragen, rog atór i um n. -- Ro ration, f. [Ant rom.] Bidedag rn., — wetsontwerp n., dat aan 't volk werd
voorgesteld. --- ROGATIONS, f. p1. [Cath.] Openbare
gebeden n. pl. met proce.csiën gepaard, om den zegen
over de veldvruchten, of te snieeken, gedurende de
drie dagen r6or hemelvaartsdag, ro g a t i e n f. pl.
— Rogatoire, adj..Eene vraag of een aanzoek
betreffend, nogatoriseh.
Hol;aton, M. (doorgaans pl.) ([am.) O?ergeschoten brokken m. pl., opgewarmde spijzen, klie-
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ken f. pl. ----- (bij 'uitbreiding) [Litt.] Onbeduidend (titel dien Napoleon I. aan zijnen zoon gaf). -- Le
ges chri fije, blaauwboekje n., prul, vod f. — Porteur roi très-chrétien, de zeer christeifike koning (de
de r-s, bgdcldichter of -schrijver m.
koning van Frankrijk) . Le roi catholique, z. CARoger-bonterps, m. ( pop.) Jantje-zonder- THOLIQUE. Le roi très -fidèle, de zeer getrouwe kozorg, vrolijke Frans, Pater-goedleven. (Plur. Des ning (die van Portugal). -- [Fcrit.] `Dieu est 1e
Roger-bonternps.)
(wijngaardranken. roi des rois, le roi du ciel et de la terne, God is
Rognae, m. [Agric.] liet besnoeijen van de de koning der koningen, de koning van hemel en
Roane, f. ((^1éd., W tér .] Ingewortelde, ver aarde. -- Le r- des juifs, de koning, der joden
schurft f. (ook n. ); schurftacbti fle puisten-ouder (Jezus Christus) — (Loc. prow.) I1 vit en r-, II
f. p1. — Paardeschurft. — R-s vives, z. v. a. mules fait une dépense de roi, hij leeft als een koning,
traversières, z. MULE . --- [Agric.) Boommos n. — op een' prachtigen voet. I1 a un coeur de r-, h ij
Uitwas ii. op de olijfboomtakken, boomschurft. -- heeft een koninklijk hart, is zeer grootmoedig, milddadig. I1 parle en r-, I1 fait le r-, hij speelt den
[Bot.] , z. V. a. CUSCUTE.
R.ogne', e, adj. (en part. passé van rogner): meester, den baas. C'est le r- des horn m es, 't is
Papier r-, afgesneden papier n. — Ducat r-, ge- een koning van een' man, een allerbeste vent. C'est
snocide dukaat m. — Portion r-e, besnoeid, ver
un r- de théàtre, de cartes, en peinture, 't is een
aandeel D. -- Rogne-eul, In., liever-minder tooneelkoning, een koning zonder gezag of magt.
BOGNOIR. -- Rognernent, m. liet afsnijden, be- C'était du temps du r- Guillemot (of Dagobert),
snoeijen; afsnijding, besnoeijing f. — Rogge-pied, dat was in den goeden ouden tad. .Nouveau r-,
m. [Marech. j Veegmes n. (Plur. Des rogne-pied.) nouvelle Ioi, nieuwe heeren, nieuwe wetten. Tra
werken zonder loon-vailerpoudPs,
— Roamer, V. U. Afsnijden, aan 't einde of aan
de rani e'n afkorten, besnoeijen, afknippen: R- la te krijgen. Les r-s ont les mains longues, de komare d' un livre, den rand can een boek hesnoe en, ningen hebben lange ar men . I.- de la fOve of R- de
afsnijden. a- un manteau qui est trop long, eersen Poitiers, z. FÉVE., z. ook , AVEUGLE, CHEIIINÉE,
mantel afsnijden, die le lang is. R- le bord d'un CHEVAL, COUSIN, DEPOUILLE, DROIT, LIAISON, :IIANchapeau, den rand van tenen hoed afsnijden. R- GER, NOBLE, OIE, PAIN, PAVE, PÉTAUD, PIED. —
ies ailes, kortwieken. R- des ducats, dukaten Le r- ne meurt point, de koning sterft niet (oen
snoeijen. — [Agric.] R- les racines d'un arbre, de te kennen te geven, dat bij den dood eens konings
wortels van eersen boons inkorten. R- la vigne, une zijn wettige opvolger oogenblikkel (jk in 't bezit van
branche trop longue, de wijngaardranken, een' te de kroon en 't koninklijk gezag treedt). -- De par
langen tak inkorten. --- z. ONGLE, ook fig. -- le r-, z. PAR . -- Pied de r-, koningsvoet in. (om
(fig. et farts.) Besnoefjen, verminderen wat iemand
— Les livres des R-s , z. LIVRE -tren'/3m)..
toekomt, beknibbelen: On lui a rogne sa portion, — 11-s Pasteurs, z. PASTEUR. — Le jour des r-s,
glen heeft zijne portie verminderd. On leur a Bien z. EPIPHANIE. C handelle des R-s, z. CHANDELLE.
r ogné de leurs appointement.s, men heeft hunne Faire les R-s, het Driekoningsfeest door een'
bezoldigingen zeer besnoeid. — (Loc. prov.) Tailler nzaattijd vieren — Le t'- du bal, de koning van
et r-, naar welgevallen met de uitgaven handelen,
't bal, hij, die het bal geeft, of lot wiens eer het
doen en laten zijn. — z. ook ÉCUELLE. — [Rel.] gegeven wordt. — R- darmes, wapenkoning, eerste
Presse à r-, a fsn j per s f. -- SE ROGNER, v. pr. Se r- wapenheraut m. — L homme est to r- ale la nature,
les ongles, z. r ►NGLE. — Ro ueur, m. -ease, f. de mensch is de koning der natuur. — [Myth.]
. fsnijder m., -snijdster f. ; doorgaans gebruikt in Le r- des dieux, du ciel, Jupiter; — Le r- des
Zen zin van: geldsnoeijer m.: Les r-s et les faux enters, des ombres, des morts, Plato; Le r- des
inonnayeurs, de geldsnoeijers en valsche munters. mens, du liquide élément, Neptunus. --- (podt.) Le
--- ( Tecl^ . j Papiera fsni fd er, kartonsnijder m
F. du jour, des saisons, des astres. de zon. --- Ook
Rogneux, -ease, adj. Schurfl.ig, met schurft van zékere dieren gezegd, aan welke alen den voor
behebd.
hunne soort toekent, en bijuitbreiding van-rangi
(fig et top.) ellendig, slecht.
Rognoir,rn. [Tech.] 41'snijbank f. (voor papier, at wat in zijne soort uitrnunt. I.e lion est to rbarton, bladtin enz.) — Afsnijtafel f. — Snfjplaat f. des animaux, L'aigle est le r- des oiseaux, de
der kaarsenmakers (ons de getrokken kaarsen van leeuw is de koning der dieren. de arend de koning
der vogelen. — Le cèdre, ce r- des végétaux, de
onder gelijk te maken).
Rognon, m. hier f., inz. de eetbare nier van ceder, `die koning der gewassen. Le lis est le r- des
zékere dieren: R-s de veau, de boeuf, de mouton, fleurs, de lelie is de koningin der bloemen. —
kal; s-, ossen-, schapennieren. R- de veau, kalls- [Astr. ] Les trois R-s, de drie Koningen (drie op
nierstuk n. — (pop. et plais.) Mettre, Tenir, Avoir eerre rid staande sterren in Orions gordel). — [H. n.]
les poings, les mains sul' les r-s, de handen in de R- de la roer, de dolfijn: ook: een
m. Rzijde zetten, houden. -- R-s, zaad- of teelballen m. des brochets, koniizgssnoek m. R- des barengs
pl. van sommige dieren. Des r-s de coqs, de muses. haringkoning (régalee). R- des rougets, groote
— [Métall.] Minfes on r-s, nieren, ertsnieren, erts zeebarbeel nn. R- des saumons, zalmkoning m. (eene
in losse stukken. -- [Bot.] R- de coq, soort van forel, die als de gids der zalmen beschouwd wordt).
pruim. van druif, van snijboon f. — Rof;noner, — R - des singes, z. V. a. ALOUAT E. R- des elseV. n. (pop.) Bremmen, pruttelen, knorren. — Ho- vrotains, kleine afrikaansche gazelle f. — R- des
gnuflre, f. Afsn?jdsel. afknipsel, snoeisel, schrap
tailles, z. V. a. RALE de genets. R- des corbeaus,
afval m., snippers, spaanders m. pl : Des r-s-seln., rave imkoning (een cirménische voelel, die veel overde papier, papiersnipper,e. R-d'ongles, nagelschrap- eenkomst met den pounce heeft) . R- des vautours.
.'el. R-s de tuin, ledersni^rpers. R-s d'ar ent, geld- des couroumons, z. PAPA. R- de froidure, z. v. a.
snoeisel. — (Loc. fin. et fain.) De la r- it s'est fait TROGLODY TE. 11- des tourmiliers, mierenkon.inq
des gants, hij heeft fraai partij von den afval (eeoc lijstersoort) . R- des gobe- ► ouches, gekroonde
weten te trekken. -- [Tech.] liet afsn ij den: La r- breedsnavel m. (plati rhynque). R- des oiseaux de
paradis, z. v. a. iSIANUCODE. R- paean, volksnaam
du papier
Rogomamane, m. (pop.) hartsterking f., bran- van 'I roodborstje. — R- des tourmis, z. V. a. A n-dewijn, sterke drank m. Un petit verre de r-, een I HISIIENE. -- PL (on Reine) des abeilles, b,I' enko
slokje, borreltje n. — Voixx de r-, heesche jenever- finSrin 1. R- des papilloes of enkel Le r-, vlinderkoniflo, eene paarleinoérglanzige kapel. — ( Hort.
s tee f.
Roue, adj. (fain.) Hoogmoedig, trotsch, opge- R- d'ét,é, soort van peer f. R- c' Alger, d'Anqleblazen, belagcheli k grootsch.
terre, de Flandre, naam van verschillende anjelier Rogue, f. i Dube , z v. a. RAVE. --- Hogne, soorten. — [Jeu] R- de coeur, de carreau, de
e, adj. ( Pèche : 'Poison r-. visch in. die kuit inheeft. pique, de trèfle, harten-, ruilent-, .cclzoiapen-, klaveRo aerie, f. (woord van Saint-Simon) 2 rot- ren-heer. Tierce, Quatrième de r-, derde, vierde
van den beer. Quirmte du r-, vijftiende van den
sche overawed m., opgqellozenheid, f.
Hoi, rn. Koning i. Le roi ties Pais-Bas, de heer. Quatorze de r-s, veertien (vaan) koningen (in
koning der Nederlanden. -- Rot de France, koning 't piketten). z. ook BRELAN. It- appelé, geroepen
van Frankrijk (titel der fransc^e koningen vein koOnq (in 't omberen). -- Koning (In 't schaakPhilips Aurustus tot Karel A'.). Roi des Francais, stiel',. ` -- [Miner. anc ] Le r- des métaux, het
koning derFrayschrn (titel van Loden'i7kPhilili:c).- Goud. — [Tech.] Koning, naam van het dikke stuk,
Rol des Romains, roornsch koning (titel, dien enen in dat bij het rosettéren of afschijveen van 't koper
het voormalirre eluitsche rijk aan hem gaf, die door de overbliffl.
keurvorsten tot opvolger in de keizerlijke waardigRorie, Roideur, etc., z. BAIDE. RAIDEUR, etc.
luid was bestemd) Roi de Rome, koning van Ronne
Roinette, f., z. V. em. ROLT AN TE i1 ma.rquer.
,

'

'

.

-

-

ROIOC

--

Robe, in. [Bot.] Valsche viiabarber f., inktwora. BOUTOIR. (tel m.
Roitelet, m. (déniiir.) Koninf/je n., schaduw koning t. --- [H. n.] JVinterkoningje n., europésche
kolibri m. (de kleinste vogel van Europa). — Roitelette, f. lVij fje n. van 't winterkoningje.
Boise, f., z. V.

Boi9iiion, m., z. v. a. TROGLODYTE.

Role, m. Rol f., een of meer bladen papier
perkament, eindelings aan elkander geplakt, waarop
enen weleer de oorkonden, acten, enz. schreef. —
[Prat.] Blad n., twee zijden schrifts. — Lijst f.,
staat m., register n., rol f.: Le r- des contributions,
ties contribuables, de lijst, de rol, het kohier der
belastingen, der belastincschuldigen. R- supplétif,
aanvullings-kohier. On la óté de dessus le r-,
enen heeft zijnen naam in 't register q,eschrapt. -[Mar.1 R- d'équipage, monsterrol. R- de quart,
wachtvol. R- de manoeuvre, zeilrol. Ft- (le plat,
baksrol. Ht- d'appel, R- nominatif, apliélljst, naam
[Prat. j Rol, list der bij
reqtbank te-rol.
behandelen zaken. La cause est au r-, de zaak is
ter volle. Ray er du r-, van de rol schrappen. A
tour de r-, bij toerbeurt; (flj.) ieder op zijne beurt.
-- [Thézit.] Rol f., datgene, wat elk speler van
een tooiieelstuk moet voordia fjen. Ap1.►rendre, Etu(lier son r-, zijne rol leerera. beoefenen. -- Rersonaadjef., door een' acteur voorgesteld, rol: Jouer
les premiers r-s, de eerste rollen spelen. Outrer
son r-, zijne rol overdrijven., overladen. -- (fig.)
Wijze, waarop men in de wereldsche zaken, bij
zékere gelegenheden te werk gaat, karakter, dat
men daarbij aan den dag legt, rol: Jouer un grand
I°- dans le monde, eenti groote rol in de wereld
spelen. Jouen le r- de délateur, de rol van aan
spelen. -- [Tech.] Tabaksrol; rol tabak.-breng
— Grand r- (of Grand tamfbour), middelste van
de R rollen in een' suikermolen. -- R óler, v.a.
(fans. en in kwaden zin) Rollen of expeditie-bladen
maken of schrijven. -- Rólet, m. (verklw. van
idle) Kleine rol f. (zelden dan lig. in de volgende
spreekwoordel ke zegswijzen gebézigd); Jouer Bien
son r-, zijne rol goed spelen, zich wel van zijne
taak kwijten. Etre an bout de son r- (of verkeer
de son rouleau) , niet meer weten wat men-delijk
zegelen of doen zat, ten einde raad z[ n.

Rolette, f. [Cim.] Soort van vlaarnsch linnen ii.
R®leuur, m. [Tech.] Tabaksroller, maker van
tabaksrollen.
Rolle, in. [Cfm.] Soort van inottonachlige wolten stof f. — [H. n.] Chinésche mantelkraai f. —
[Tech.] Ovenkruk f., soort van pook of stookijzer
der kalkbranders.
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curs-iettei°. — Bijzondere naam van twee lettersoorten: Gros r-, tekst (nu le seize geheeten, eens
lettersoort tusschen paragon en augustijn). Petit r-,
garmon.d (nu le neef geheeten, Bene lettersoort tusschen dessendiaan en galjard). -- Ook als adj.:
Caractère r-, rom.einletter f. --- Romaine, f.
Unster, weerhaak m. -- [Bot.], z. V. a. LAITUE
r omaine. — [Papal.] Soort van klein folio-papier ii.
--- [Tech.] Hoepel m., waaraan de leeninetten han
boven 't gesmolten smeer of was. -- Romai--gen
nement, adv. Op romeinsche wijze , op zijne
romeinsch.
R.oinaïque, adj. De nieuwere Grieken betref
La langue r-, of als suhst. Le r-, de nieuw -fend:
taal.
-grieksch
Bonialles, in. pl. [Corn.] Half zijden en half
katoenen- indische doeken m. pt.
Rolvan, in. Verdichte geschiedenis f., roman m.
R- moral, historique, zédeljke, histórische roman.
R- par lettres, roman in brieven. -i R- intime,
uit het leven gegrepen, roman. — B j uitbreiding:
buitengemeen voorval, onwaarschijnlijk verhaal n.,
avontuurlijke liefdesrieschiedenis f.: Sa vie est un
r-, zijn leven is een roman, is vol van vreemde,
'niaauu'elijks te gelooven gebeurtenissen. Nous débitez-vous ern roman ? Vertelt ge ons een' roman ?Un héros de r-, een roinanheld. --- (Loc. prow.),
z. QUEUE. — ]Roman, e, adj. Van 't oud
latijn afstammend , r o m á n i s c h:-romeinschf
Langues r-es, romeinsche talen (de italiaansche,
spaansche, portugésche, fransche, proveneaalsclie,
enz.) . Le style r- , de romeinsche bouwstijl
snaak in. — Ook als subst. in. Roman provencal,
z. v. a. langue d'oe, z. oc.

Romanee, F. Oude. in eenvoudige. naieve ver

vervatte geschiedenis, doorgaans van aandoen--zen
lijken aard en bestemd onz ,gezongen te worden; --(b-ij uitbreiding) korte avontuurlijke geschiedenis of
overlevering of ridderlijk voorval, enz. in den vorm
van een lied, zanggeschiedenis f., zangsprookje n.,
rom a n c e f. -- [Mus.] Kort, naïef en bevallig
zangstukje n., r o m a n c e f. —Ook als adj., z. bij
R0111A 'CIERE . -- Romaneerie, f. Verzameling f.
van romans; — (weleer) kennis f. der romeinsche
taal. ---- itic.orn ancie, f. [Anc. lilt.] .Kunst f. des
romanschrijvers. -- Romancier, in., ie're, f.
Romanschrijver m,, -schrijfster f. --- Naam der
vroegere schrijvers, dichters in de romanische taal.
— ROMAN'CIEIS, IERE, adj. [ P10101. ] La langue
r-ière of romance, de romanische taal. — (fig.)

Roltier, m. [IJ. ii.], z. v. a. CORACIAS.

Romanachtig, onwaarschijnlijk, ongeloofeljjk. -Romaneine, f. (verklw. van romance) [Litt.]
Kleine romance f.

Roloway, in. [H. n.], z. V. a. PALATINE.
Horn, M. [U. n.]. z. v. a. CARRELET.

Italiaansche dans in. van vrolijk karakter en snelle

Romnaillet, in. [Mar.] Stuk heelliout n. Ouvrir un r-, een' kwast uithakken en er een stuk

heelhout inzetten.

R omain, e, adj. Romeinsch, roomsch: L'ampire r-, La république r-e, het rooieinsche rijk, de
'romeinsche republiek f. — (fig.) C'est un trait r-,
une vertu r-e, dat is een romeinsclre trek, eenti
romeinsch.e deugd, die daad, die deugd draaft het
merk van zielegrootheidl, van moed, van strenge
zeden, van echte vaderlandsliefde (als (lie der oude
Roineinen). — Beauté i -c, romeinsche schoonheid,
schoone, fsere, stotige vrome}. -- [Beaux arts]
École r-, romeinsche schilderschool f. Architecture
r-e, romeinsche bouwkunst of bouworde f. (uit de
ionische en korinthische zamengesteld). — [H. eccl.]
L'Eglise r-e, de roomsche Kerk f. Brééviaire r-,
roonisch brevier ri. Rituel r-, roomsch rituaal n. —
Chifir•es 3°-s, roineinsche cijfers n. pl. (C, D, 1, 1.,
Al, V. X.) -- Balance r'-, weeorhoak, unster ni. -[Peint.] Charitè r-e, schilderij f., voorstellende
eenti vrouw, die eenenen gr Baard zoorjt. -- [Bot.]
Laitue i°-, z. LAITUE. IiO LAIN, M. -E, f. Ronneiv in., Romeinin, romeinsche vrouw f. , -- bewoner in., bewoneres f. van 't oude ronie-insche
rijk. Les monuments des k-s, de gedenkteekenen
der Romeinen. - Rol ales R-s, z. Rol. — C'est le
dernier (les r-s, hij is de lwdste Romein, de cefl!;e
vertegenwoordiger van deugden uit vroeger' tijd:
de laatste verdediger eenei' wanhopige zaak. --- ( pop.)
Gehuurde toejuirher (claqueur). -- ROMAIIN, in
[lrnl,r°.] Romein, de rertopstaande lettersoort. ook
antique gebeden. Chauue caractèr•e a son r- et
son italique, elke lettersoort heeft hare romein- en

Roranesea of Romanesque, f. [Danse]

beweging.

— Romanesque, adj. (steeds in on-

punstigen zin) Wat naar den roman zweemt, op
de wijze der' romans. inz. als de oude ridderromans, overdreven als de romanhelden , verdicht,
fabelachtig, arontuurlijk, onwaarschijnlijk, ongeloofelijk, i° o in a Cl e s k. — dls subst. in. Le r-, het
romanachlige , avontuurlijke, r o m a n e' s k e D. —
ornanesquement, adv, Op romaneske wijze.
Romanier, in. I Mil.] erfweger van 't vleesch

inet Glen nester (romaine).

Rornniquue, asij [Philol.]Roindnisch (roman).
.l Romaniser, v. a. .els een. roman ^inkleedeiz. — ROMANisEL, v. W.. Romans schrijven.. ----- Het
part. passé is ook adj.: Histoire romanisfée, als
een roinan ingekleede geschiedenis f. -- ^ Romnaniste, in. et f., z. V. a. H01IANCIER , IEEE. ---

Romantique, adj. In den geest en smaak vair
de christelijke ni-iddeleeuiaen. en in dien van deCl ieuwere volkepoezij en kunst (in tegenstelling met
antiek of klassiek); -- ook: dichterlijk schoon, bekoorlijk, verrukkelijk. , wonderschoon , r o nn. á at i sc h. Le genre r-. of als subst. Le R0.1I ANTIQl1E,
de romantische stijl, de middeleeuwsche en uienwere smaak in kunst en letteren. , de eo ni a nti e k f. — Pansage r-, romantisch landschap n. --..dls subst.: Les classiques et les r-s . de aanhangers vaan den ouden of klassieken en die van deii
m.iddeleeuwschen en nieuweren stijl, de klassieken
en romantieken.. -- Romaistiqueinent, adj. Op
romantische u^ijze. —• Roniantisnne, in. [Litt. j
Zucht f. voor 't romantische; -- romantische wijze f.
of trant m.. ronsantismus r:.
omarin, nl. [Bot.] (eig. zeedauw, rus ma,
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sinus) Rosmarjnboom , rosrnarijnstruik; rosmarijn m. R- de Bohème, z. v. a. J.>JDE , LEDON . [Pharm.] Esprit of Alcool de r-, rosmar yngeest m.
(weleer eau de la reine de Hongrie geheeten).
Ronnatière, f. [ Pêche] Het bolvangen met
,

driemazige netten.

Rombaillet, m. [Mar.], Z. v. a. ROMAILLET.
Rombalière of Roinbaillère, f. [Anc.
mar.] Buitenhuidsplanken f. pl., buitenhuid f. eener
galei.
Rotnbo, In. [Pêche] Naam van den tarbot bij
de visschers van Marseille.
Rome, f. De stad Rome: (Loc. prov.) R- ne
fut pas faite en un jour, Rome (Keulen en Aken)
is niet op éénen dag gebouwd. I1 faut vivre à Iiscion les coutumes romaines, 's lands wils, 's lands
eer. z. ook AMENDER, CHEMIN, LANGDE. — ROME, f.

[Tech.] Elk der beide hoofdgedeelten van een tap2jt-weefgetouw.—[Jeu] Twee gel(ikekaarten (2 boeren, 2 vrouwen, enz.) in 't R.-ornesteegl, een kaart
dat tusschen 2, 4 of 6 personen gespeeld wordt.-spel,
--t ( Loc. prov.) Entendre le romestecq, zeer knap,
bij de hand zin.
Roniinagrobis, m ., z. v. a. RAMINAGROBIS.

S Roml,eineist, m. Het breken. -- (fig.) Rhoofdbreken n., reestvermoeijing door te
sterke inqespannenheid, door lastige, verve'lende redenen, door oorverdoovend geraas.
Ron,pre, v.a. Breken, aan stukken maken, ver breken; openbreken: R- un baton, eenen stok breken. Les enfants rompent tout, etc kinderen breken alles. Le vent a rompu le mat, cette branche,
de wind heeft den mast, dezen tak gebroken. Rqc. par le milieu, iets midden door breken. Frapper a tout r-, slaan, als of alles aan stukken moest.
R- on coifre, one porte, eenen koffer, eene deur
openbreken. 11 menaca de lui r- bras et jambes, h.ij
dreigde heng armen en beengin te breken. (lig. et
fam.), z. COu. — [Liturg.] R- le pain, ten heilig
avondreaal gaan; het heilig avondmaal toedienen. —
R- le pain de la parole aux f1dèles, het woord
Gods verkondigen of p rediken. — R- on criminel,
eenen misdadiger radbraken. — 11- one lance , la
lance, eene lans breken (in den toernooi-strijd).
de tête,

(fig.), z. LANGE. -- (fig.) R- (of Briser) sos fers,

ses chaines, zijne boeijen verbreken, zich in vrijheid
stellen, uitbreken, z. FERS. Z. ook ANGUILLE, GLACE,
PA1LLE. R- les dés h qn., iemands plannen dwars
ook DE, — R- les chemins, de wegen-bomen;z.
bederven. R- les punts, les passages, de bruggen,
de doorgangen onbruikbaar maken. — R- (of Interrompre) to fit du discours, z. INTERROMPRE. —
R- one assemblée, eene vergadering opbreken, uiteen doen gaan. R- son ménage, zin huishouden
opbreken, ophouden eene eigene huishouding te
hebben. — [Gray.] R- une planche, eene plaat
breken, onbruikbaar maken. — [Impr.] R- one
forme, eenen vorm opbreken, uiteen nemen, de letters weder in hare vakjes leggen. (Men zegt liever
distribuer.) — [Jeu] , z. PLEIN. — [Man.] R- on
cheval, een paard afbuigen, afrigten. --- R- lean
b on cheval , een paard beletten te schiclijk te
drinken. — [Mil.] R- les divisions, les pelotons.
de division, de pelotons breken, afdeelen. R- one
ligne ennemie, door eene vaandel?-jke linie breken.
R- le camp, de le}eerplaats, het kamp opbreken. ,^..
Breken, o fhreken, stuiten, den regten voortgang
verhinderen: R- le vent, R- le fl, le coursde Peau,
den wind, de ri,rrting of den loop des waters breken. R- l'impétuositd des vaguer, de onstuimigheid der baren breken. — R- on coup, eersen slag,
houw enz. breken, de uitwerking daarvan verminderen; (fig.) het gelukken eener zaak beletten. —
[Chas.] R- les chiens, de honden beletten hun
spoor te volren, hun de jagt doen staken; (fig. et
fam.) den loop van een gesprek, dat eene ongunstige wmdinp wil nemen, stuiten. — [Eser.) Rla menure a son adversaire, zijne tegenpartij in den
stoot vallen. R- lea mesure, r o m p é r e n, at wij
pareren. .II- la semelle, den voet achteruit-kend
zetten. —• [Pliys.] Les Huisles, les corps transparents rompent les rayons de lumiêre, de vloeistof-

fen, de doorschijnende life/lanen breken de licht
-- [Point.] R- les couleurs, de kleuren-stralen.
breken, hare uitwerking temperen. -- (Tech.] RJa couche, tiet renet omzetten, omwerken of omsteken. RI- 1a ti'empe, het gebroken mout en het
water in de roer knip dooreen mengen. (abseil.) B.-
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trap jeune, te vroeg opbreken, het mout te vroeg
van den moutzolder nemen. — R- la lame, de
verschillend gekleurde wolsoorten voor de gemengde
lakens ondereen mengen. -^ Breken, teniet doen,
afbreken, doen ophouden, verbreken: R- 1'amitié,
Ia paix, de vriendschap, den vrede breken. R- la
conversation, les négociations, het gesprek, de onderhandelingen afbreken, staken. R- on ma rcbé,
eenen koop verbreken, teniet doen. R- le commerce
avec qn., den omgang met iemand afbreken. -- (fig.)
R- on manage, een ontworpen huwelijk teniet doen.
R- son voyage, van zone voorgenomen reis afzien.
z. ook COR . R- une pantie de jeu, een spel opbreken, staken. R- on tète it tête, een gesprek onder
vier oogen storen. R- le sommeil de qn., iemand
in zijnen slaap storen. R- le silence, het stilzwijgen afbreken, niet langer zw ij gen. — R- son serment, zijnen eed breken. R- le Care'me, le jeune,
de vasten breken. — R- sa prison, uitbreken, uit
den kerker vlugten. R- son ban, zone ballingschap
verbreken, de plaats zijner verbanning zonder ver
verlaten. ...— .tfrigten, oefenen, gewennen: R--lof
qn. aux affaires, an travail, iemand voor de bézigheden, voor den arbeid geschikt maken, afrigten.
R- Ia main h l'écriture, de hand in 't schrijven
oefenen. — R- in volonté, i'humeur, le caractere
dun enfant, een kind gedwee maken, het aan gehoorzaam.heid , onderdanigheid , enz. gewennen.
.^ I ROMPRE, v. a. Breken: Cette poutre va r -,
elle est trop cbargée, die balk zal breken, hij is te
zwaar belast. Son epee roetpit aa la poignée, zin,
degen brak hij gevest af.—(Loc. fig. et prov.), z.
CORDS, FLIER . — (absol.) R- avec ces amis, met
zijne vr ienden breken. Its ant rompu pour one ba
zij hebben om eene beuzeling elkander de-gatel,
vriendschap opgezegd. — (fig.) R- en visière 'a qn.,
iemand grofheden in 't Bezigt zeggen. — [Mil.] Rpar pelotons, met pelotons opmarchéren. — à TOUT
BOMPRE, loc. adv. Ten hoogste, op zijn hoogst,
hoogstens, alles bijeen genomen: I1 a beau compter,
mais, a tout r-, on ne lui dolt pas cent florins,
hij mag rekenen zoo als hij uil, maar, alles bijeen
genomen, is men hem nog geen honderd gulden
schuldig. (Deze beteekenis is verouderd.) — Doorgaans gebézi d van de uitbundige toejuiching, die
eenen tooneelspeler, eenen redenaar ten deel valt:
II fut applaudi b tout r-, h werd met oorverdoovende toejuiching begroet. SE ROMPRE,
V. pr. Zich breken: Se r- one cote, les reins, to
coil, zich eene rib, de lendenen, den hals breken.
(fig.), z. cOU. Se r- la tête 0 qc., zich het hoofd
over iets breken, zich suff peinzen. — Breken, eene
breuk krijgen; gebroken, verdeeld, gescheiden worden: L'essieu crie et se rompt, de as kraakt en.
breekt. — Les flats se rompent contre le rivage,
de golven breken tegen 't strand. — Les rayons se
rumpeet en passant de Fair dans l'eau, de zonnestralen breken bij hunnen overgang uit dc lucht in
't water. --- Zich gewennen, zich oefenen: Se r- A.
Ia fatigue, au travail. — (fig.) Verdwijnen, teniet
gaan: Le charme se rompt, de betoovering verdwijnt, de begoocheling houdt op. — R.oniptpierre, m. [Bot. j Steenbreke t. (saxifrage). —

olupu, e, adj. (en part. passé van roetpre):
Branche, Poutre r-e, gebroken tak, balk m. Avoir
le bras r- en deux endroits, zijnen arm op twee
plaatsen gebroken hebben. Condamne 4 être r-,
veroordeeld om geradbraakt te worden. — Chemin
r-, bedorven weg m. — Bataillon r-, doorbroken,
uiteengeslagen bataljon n. -- (fig.) Il est tout rde fatigue, I1 a les bras r-s, hij is doodrnoede.—It
a les bras r-s, hij is te lui om te werken. (firs.) Paix
r-e, verbroken, vrede rn. So;nrneil r-, afgebroken,
gestoorde slaap m. — Sernmen t r-, gebroken eed m.Homme r- aux affaires, aux calculs, in de zeken,
in 't rekenen zeer bedreven, geoefend man. Avoir
Ia main r-e it 1'écriture, eene geoefende schrijfhand
hebben, -- [Arith.] Nornbre r- (liever Fraction)
gebroken getal n., breuk f. -- [Blas.j Chevron r-,
gebroken keper f. 7 [Mar.j Batiment r-, gebroken, doorgezet schip n. — Ligne (de vaisseaux)
r-e, gebroken linie f. — [Peint. J Ton r-, gebroken
toon; middeltoon in. Couleur r-e , gebroken, gemengde kleur f. -- [Temh.j Batons r-s, soort van
tapijtwerk, dat gebrokene en dooreengemengde sta
voorstelt; — gebroken staven in f/las- en ander-ven
werk. — (fig.) rl BATONS BOMPUS . loc. adv. ,4fgebroken , met horten en stooten, bij vlagen, ;. Ba,
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Roinpnre, f. [Tech.] Plaats, waar de
gietpijp van de letters afgescheiden is.
Ronce , f. [ Bot. ] Braamstruik, br°aarrtbeziestruik m.: Les mores sauvages sopt des fruits de
Ja r-, de braambessen zijn vruchten van den breamstruik. — (lig ) R-s, zwarigheden, onaangenaam
pl., doornen m. pl. Un-hedn,moijlkf.
chernin semé de i -s, een - met doornen bezaaide
weg m., een moeijelijk levenspad n. — [H. n.] Rof als adj. Raie r-, z. BALE.
Itoncer, v. a. [Constr.] : R- une pièce de Bois,
een stuk hout regt vooruit slieren of schuiven.
flonceraie, f. [Agric. ] Alet braamstruiken
bewassen plaats f.; — heg f. van braamstruiken.
Itoncette, f. [H. n.) , z. v. a. TRAQUET.
I.onceax, ease, adj. [Tech.] Knoestig, kwastig (van hout).
Roncie, 1. [Alle. mil.] Zeiswapen n.
Ronein, m. [Anc. man.] Slecht paard n.
Roneinelle, f. [Bot.] Soort van braamstruik m.
-[- loneinie're, f. Stal m. slechte paarden.
Rond, e, adj. Bond: Figure, Table r-e,ronde
figuur, tafel f. Un cercle est r-, een cirkel is rond.
-- Bras r- et potelé, 'o)nde en mollige arm m. Rcomme one assiette, rond als een tafelba rd. P.comme one boule, balrond. (fig.) 11 est tout r-,
rond comme une boule ( van een kort en dik
mensch), hij is rond als een bal. (pop.) I1 est r-,
Bien r-, hij heeft zijn' buik dik gegeten, zich vol
gedronken. -- (fig. et fam.) Cet homme est r-, I'et franc, tout r-, dat is een ronde, opregte, rond
Aunt.] Muscles r-s, ronde spie -borstigeman.—[
pl. Le prorateur r- of muscle r- pronateur,-renf.
cie ronde naar beneden buigende handspier.— Nombre r-, rond, geljk of vol getal n. Période i -e, af
geronde, welluidende volzin in. (liever Période arrondie). — Lettre r-e, ronde letter f.; ook romeinletter. — Compte r-, effene of ronde rekening f.
Du 111 r-, dik en sterk garen n. -- Voix r-e, volle,
sterke stem f. — [Chev.] Chevaliers de la table
r-e, ridders van de ronde tafel, 12 ridders, die een
oude roman als gezellen van koning Artus noemt;
— (fig.) Liefhebbers van de tafelvermaken, smullebroêrs. — [H. d'Angl.] Tête r-e, 'rondkop, aan
puritein m. — [Pèclhe] Fi--hangervCiowl,
let r- , rond , trechtervormig net , zaknet r:. -[Scuip.] R-e bosse , z. BOSSE. - ROND, rn.
Rond n., ronde, cirkelvormige figuur f., cirkel,
kring in. Tracer un r- aver le compas, een' cirkel
met den passer trekken. Le r- de in lune, het
nnaanrond, de inaanschij f f. R- de verdure, rond
grasperk n. — Donner dans le r- (bij 't schij fschieten), in 't rond, in 'í zwart schieten. Ces enfants
jettent des pierces dans 1'eau pour faire des r-s,
deze kinderen gooien steenen in 't water, om kringen te maken. — [ Dense] R- de jambe , halve
kring, dien het eerie been beschrijft, terwijl het andece staat. — [ Man.], z. v. a. \OLTE. — [ Tech.]
R- de plomb, boden plaat f., om den hoedrand
plat te houden. --= EN ROND, loc. adv. In 't rond,
kring- of cirkelvormig: Danser en r-, in 't rond
dansen. Arbres plantés en r-, in een rond of cie
geplante boonrest m. pl. S'asseoir en r-, zich in-ket
eenen kring nederzetten. — Voler en r-, in 't rond
vliegen.
londache , f. [Anc. mii.] Bond schild n.,
rondes f. en n. -- [Bot.] Feuille en r- of Feuille
peltée, schildvormig blad n. — Rondaclher, in.
Anc. mii.] Rondasser, met een rondas gewapend
soldaat.
Ronde, f. Ronde f., nachtelijkeotngang of rond
stad, vesting of legerlrlaats, om-ganm.ie
te zien of alles in orde, elk op zin poet is. Faire
Ja r-, de ronde doen. -- Chemin de r-, rondeweg in., weg der ronde. -- liondgaande wacht f.,
persoon m., die de ronde doet: La r- va bientdt
passer, de ronde zal welhaast voorbij korven. Qui
viva ? R- de sergent, venez reconnaltre, werda?
Onderofficiers-ronde, kom op ! — (fig.) Faire la rof sa r-, om een huis, tuin, enz. heen sluipen, rondom loopen, om iets te bespieden; ook: in al de ge
een huis rondgaan., om te zien of alles-deltnva
veilig is. — S' Faire sa r-, de gezondheid van eiken
gast op de rij af drinken. --- Rondedans m.; wijs f.
van dien dans; ---- lied n., dat één persoon zingt
en waarvan 't referein door allen al ronddansende
herhaald wordt. — [Call.] Rond schrift n., ronde
letter f. _—. [Jeu] Paver sa r-, het kaartgeld betaTON. —

:

-

A

-

RONFLER.

'1649

len, eer men begint te spelen. — [Mus.] Ronde of
heele noot f.
"I LA RONDE, loc. adv. In 't rond,
in den omtrek; in Benen kring, rondom: Le coup
fut entendu a trois lieues a la r-, de slag werd
drie uren in 't rond gehoord. -- Boire à la r-, in
't rond drinken.
Rondeau, m. Rondeel, rondgedicht n., rondezang in., soort van lyrisch dichtstukje met een
naar bepaalde dichtwetten wederkeerend referein.
— [Mus.] Dat gedeelte van een muz[jkstuk, waarin
een hoofd-thema als referein terugkeert. — [Arch.,
Artill.], z. v. a. A5TROGALE. — [Tech.] Ronde
schietschop f. der bakkers. — Ronde plank f. voor
't nachtmaalsbrood. — Ronde slijpplank f. voor opti.sche-glazenslijpers, enz. (ook RONDELET geheeten).
— fondelet, te, adj. (alleen van personen) (fain.)
Min of meer rond, rondachtig, kort en dik: Ella
est rte. — [Tech.] Soles r-tes, minste zijdesoort f.
— Kondelette, f. [Bot.] , z. LIERDE terrestre;
ook z. v. a. ASARET (in voce staat abusievelijk
ASARES). -- Rondelettes, f. pl. Bretagnisch zeil doek n:
R,ondelier, in. [Anc mil.], z. v. a. RONDACIIER. — RR.ondelle, f. [Anc. mil.] Klein rondas
--

n. en f. - [Bot.] , z. v. ' a. RONDELETTE. [H. n.] Ronde klipvisch m. — [Tech.] Ronde

beeldhouwers beitel m. — 1tMoêrplaat, plaat, ringplaat f. , ring in. R- d'assieu, assch.i f f. — Kleine
kaarddistel in. voor geringe stoffen. — Rond kratstruweel n. — R- fusibles, smeltbare sluitplaatjes
aan stoomketels (die bij zékeren hittegraad smelten
en dan den stoom een' -uitweg geven, in geval de
gewone veiligheidskleppen niet molaten werken of
ontoereikend waren). — (in de noordelijke departernenten) Klef a biervat n.
Rondement, adv. (fain.) Gelijkmatig, op eenerlei wijze, onafgebroken: Travailler r-, gelijkmatig
werken. Ce cocher mène r-, die koetsier rijdt gestadig door. — Met spoed, spoedig: Nous avons fait
ce voyage r-, wij hebben die reis spoedig afgelegd.
Mener r- one affaire, eene zaak met kracht en ijver
doorzetten. — (fig.) Ronduit, voor de vuist, zonder
omwegen, opzegt: Il y va r-. I1 agit r-, hij gaat
opzegt en eerlik, zonder draaijer°jen te werk.
Rondette, f. [Bot.] Soort van aardveil n. (lierre
terrestre). -- Rondettes, ï. pl., z. RONTDELETTES.
Rondeur, f. Rondheid, rondte, bol -, rol- of
cirkelvormigheid f.: Le r- de la terne, d'un bras,
d'un plat, de rondheid van de aarde, van den arm,
van een' schotel. — (fig.) Ce style manque de r-,
die stijl is niet afgerond. — (fig.) Rondheid, rond
vrijmoedigheid, ongedwongenheid f.:-borstighed,
Tahoe la r- de eet homme, de rondborstigheid van
dien man bevalt mij. — Ce comédien a de la r-,
die komediant speelt ongedwongen en natuurlijk.
Rondier, in. [Bot.] Waaijerpalrnboom in. van
Ceylon, van Java, van de kust van Coromandel.
Rondfes, f. pl. Loodgieters vormrollen f. pl.
tot ron . zetting der platen voor buizen of papen.
Rondin, m. (verklw. vair rond) Rondhout, rond
brandhout, knuppelhout n. -- Dikke stok m.

Rondine, Rondire, f. [H. n.] ,z. v. a. PIRAPEDE.
Roudiner, V. a. (pop.) Stokslagen geven, af-

ranselen.

Rondir, v. a. [Tech.]: R- l'ardoise, den leisteen
in vereischte gedaante en afmetingen behouwen.. —
[Mar'.] Arriver en rondissant, z. ARRIVER.
Hondo, m. (ital.) [Mus.], z. v. a. RONDEAU,

als het eerie symphonic betreft, r o n d o n.
Rondon, m. [Fauc.] (alleen gebruikt in): Fondre en r-, met kracht op de prooi toeschieten.
Rondotte, f. [Bot..] Soort van aardveil n.

(lierre terrestre).
Bond-point, m. [Arch.] , z. v. a. ABSIDE. —

Cirkelrond plein n. waarop vele toegangen of lanen uitloopes. (Plur. Des ronds -points)
Ronflaiit, e, adj. Snorkend, brommend: \Toix
r-e, Instrument r-, snorkende stem f., brommend
speeltuig n. — Style r-, brommende, snorkende
stijl m. Vers r-s, gezwollen, brommende, hoogdravende verzen n. pl. — (fig.) Promesses r-es, schoon
ijdele beloften f. pl. — Ook als subst. m.-klined,
van den stijl gebezigd: C'est du r-, 't is bombast.
— Ronfle, f. Naam van een oud kaartspel; —
vroeger in 't piketten z. v. a. POINT. — t (pop.)
,boner b la r-, slapen en snorken. — R.onllenlent, in Gesnork, geronk (eens slapenden), snor kend, snorrend, brommend geluid D. — Ronfler,
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't is een bla ffend rekeltje (van een ver achtelijk
[Anc. cost.)
Soort van korte heerenmantel, later lake jenmantel in. — [U. n.] Antillische hagedis f. --- [Pêche]
R-s, kleine grondrotsen f. pl. --- [Tech.] Klosje n.
Line toupie qui ronfle bier, een tol, die goed bromt. j voor goud-' of zilverdraad. — Roquetin, nl.
brons
verzen
[Tech.] , z. v. a . ROQUET . — Moquette, 1'. [Bot.]
-- (Jig. et (ain.) Faire r- (les vers,
op
menden, bulderenden toon. voordraven. — R011- Rrrkutte -kruid n., rakét f. R- de mar, zee- raket.
fleur, nn., -ease, f. Snorker m. , snorkster f. 1 R- culti vie of des jardins, tuin-raket, raket -wai terkers f. R- sauvage, muur- of wilde raket. —
(in den slaap).
Rouge, n1. [Vdnet'. j (alleen voorkomend in) [ibIil.] Conrlrévische vuurpijl in. Faire la r-, met
vuurfa jlen seinen. — [H. n.] Soort van grijze pa/rerkaauwt.
Le cerf fait le r-, liet hert
lton é, e, a(/. (en part. passé van conger): t'rys M. — [Tech.] Zijdespoel f., klos in. R- a
Os r-, afgeknaagd been, n. Habit r- de vers, van de avanceur, klos. waarop de vierde gouddraazdtrekwormen doo,'lnaa{/de rok m. - - [Bot.] Feuilles ker den draad windt. — Ook z. v. a. ROCHETTE.
Y ognille, f. [ Mdtrol. ] Kleine wanmaat f.
t -es, ongelijk getande bladeren n. pl. — (fig.) II
est r- d'ulceres, de vermine, hij wordt weggcvre- (: 1/8 liter) .
forage, in. [T eelt.] , z. ROUISSAGE.
ten, hij verr,taat van de zweren, van 't on.r/edierte.
Rorel, m., Rorelle, f. [Bot.], z. v. a. ROSSOLIS.
— t_ja horume r- de soucis, de remords. een door
lorifère, adj. Dauwaanbrengend: Air r-. —
zorf/en, door wroegin^len geplaagd, verteerd mensch.
Hongeant, e, adj. Knagend, invretend, in- Met dauw bedekt: Plante r-. --- [Anat.] \'aisseaux
bijtend: Action r-e, inbijtende werking f. -- (/q.) 1'-s of lymphatiques, z. LYnIPHATIQUE.
Rorquel, nl. [H. n.] Groenlandsche walvisch m.
Soucis r-s, knagende, ver'téren.de zorgen f. pl. -Ron e- maaide, f. MMMazenb jter in. (naam, dien (baleinoptère); vinvisrli m.
nos of Rot, in. (pr. to) Koorblad n. (peigne).
La Fontaine aan deratgeeft). ---- Rotrgement, in.
Rosaee, f. of Boson, in. [Arch.] Ilozét f.,
Het h.nagen; liet beknaagde --- -[- ton eoter, v. a.
roosvormirl sieraad. — ROSACE, f. [Bot.] Laueen
(pop.) 11Iet lanrge lane/en ete n. - R,onger , v. a.
hnarlen, knabbelen, knaauwen, afbijten,, afeten; bij - rierroos f. — Rosacé, e, adj . Roosachti(I , roos ten, inbfjten, invreten. R- on os, een been. afkna- vor°mig. -- Rosace'es, f. pl. [Bot.] Rozensoorgen. Les souris rongeot In tapisserie, de muizen ten f. pt, — Rosacique, adj. [Chum.] Acute r-,
knabbelen aan 't behangsel. Les vers rongent les urien- of piszuu7' in. (van koortsljders). — Rohabits, le t ois, de wor men door knagen de kleede - sage, in. of i iosagine, f. [Bot.] , z. v. a. LAUren, liet hout. R- ses angles, zijne narlels afbijten, IIIER-ROSE, OLEAITDRE. — R-S, z. V. a. RHODODENafknaauwen. — Les chevaux rongent leur trein, de IMIEES. -- ROSAG E, in. [Tech.] Het karmoz jnroodpact ,'en knabbelen, kaau u', , op hun bit. -- (f fl. z-erwen. — Het ophalen : f glanzen van 't met I; rij)
et lam.), z. FREIN, OS. It rouge con r dlelier , sa geverwd katoen. -- lliosagine, f. [Bot.] , z. nolitière, hij is op stal gezet, is builen bedieninr; heeft SAGE. -- Rosaire, m. [Catlt.] Rozekrans m.,
niets te bikken. - (fig.) La rouille range le fer, bidsnoer n. --- [Chinn.] `t'ut n. tot overhaling van
cie roest vreet hef ijzer werp, verteert het ijzer. L'eau rozewater. --- Rosalie, f. [Mid.], z. v. a. ROSE
[Mus.] herhaling 1. in een' hoorgeren of-OLE.—_
forte rongre les métaux, het sterkwater b f/t, vreet
in de metalen. Cette rivière rouge insensil^►letnent logeren toon. -- Rosanne, f. [Hort.] Grootti
perzik
f. — Rosat, ate. in. en f. [Pharin.]
sa f/raam
ses bords, die rivier ondermijnt allen fjs hare oevers.
La goutte le range, de jicht doet hem wegteren. — (lit rozen bereid: Sirop r-, rozesiroop f. fluile r-,
Cela me rouge le coe ur, dat gaat mij aan 't hart, rozenolie 1. Pommade r-, roze -pornmade f. -- Rodat verdriet mij zeer. Les remoriils rongent la sate, n:i. [Chiin.] e%rien- of piszuur zout n.
conscience, de wroegingjen knarren aan 't geweten. R osàre, adj. Rozekleu-rachtig.
Rosbif, m. (vervorming van 't engelsche roast— Ce garcon a rongé son père, die jongen heeft
zijnen vad r arm (lemon/It. — FONGER, V. n. De beef) Snel geroosterd of half gebraden rundvleesch,
kleisren doer? wegbijten. — [\'érter.] flerkaauwen b -i e f s t u k n. -- achterbout in. van een schaap,
(waad n.
(van 't hert gezegd). '_ se 1t0NGER, V. pr. Geknaagd ree, enz.
Rosconne, f. [Coin.] Wit bretagni.sch lijnworden. --. Zich kwellen, zich zeer verontrusten of
rozen
Cueillir
des
r-s,
Roos
f.
Rose, i. [tot.]
bekommeren: I1 se rouge le coeur, hij teert weg
ran verdriet, van zorgen. •-- Rongziiir, ease, plukken. R- blanche, jaune, pale, incarnate, witte,
gele, bleeke, hoogroode roos. R- simple, sauvage of
adj. Knagend: Ver r-, knagende worm in.; (fig.)
geheim verdriet, hartzeer n.; flewetenswroeginq f. d'églantier, B.- de chitin, geineene, wilde roos, ege— [J led re r-, knagende, invretende .zweer f -- (fig.) lantier-roos, hondsroos. R- B cent feuilles, tonSoucis r-s, knagende, verterende zongen f. 7)l. — derdbladirle roos. R- rouge of de Provins, ronde
ROtiGEUR, tn. [Tech.] Bijtmiddel n. -- RONGEURS, tn. of Rrovinser roos (naar de fransche stad Provins,
pl. [11 n.) Knaagdieren ti. ril. --k- Bonje-ver, m., depart. Seine-et-Marne). -- Bouton de r-, roze knop in. -- Couleur de z' - , rozekleur f. Gratte - rul
z. V. a. ver BOOTGEUR. (Pier. Des rouge- vers.)
Rongnnonner, V. a. Met (lesloten tanden brul d'une rose, rozebottel f., de overblijvende knop, natijger).
-len(vad dat de bladeren afgevallen zijn. Eau de rose, roze Ronsordiser, V. v. in den stijl van Ronsard water n. — (pout.) La saison des r-s, de lente f.
(dichter en taalgeleerde der 16 eeuw) schrijven, Des lèvres, Des dolts de r-, rozelippen f. pl.,
met grieksch of laten doorrnengd fransch spreken. rozevingeren nl. jrl. Les v-s de son teint, de son
sein, de ses joies, de rozen (de rozekleur) van haar
z. ook SOUFFLET.
itonsoti, III. [1 i. n.j 110or1e forel f. (der Zwit- gelaat, van haren boezem, van, hare wangen. z. ook
LIS -- (fig.) C ueillir In r- (of in fleur cle la virsersche meeren).
ginité), z. CUEILLii IJne vie seniée de r-s, een
Ronv i! le, in. [Hort. ] Sint - 1Iaartenspeer f.
leven vol genoegens, vol voorspoed. Etre (couclhé)
flopalique, Bopaloce"re, z. BHOPAL--.
stir des r-s, sur on lit de r-s, in genot, vreugde,
Ito phite, ni. [U.. n. ] Soort van graa f bfj f.
weelde leven. — (Loc. prov.), z. CHAPEAU, SPINE.
Ropo rapl1e, etc., z. RIIYPAROGRAPHE, etc.

V. 'a,. Snorken, ronken: 11 ronfle toujours en dor
hij snorkt altijd, u anaeer hij slaapt. -- (fig.-i.'ant,
en bij uitbreiding) Le canon ronfle, het kanon bul- J
dert, er wordt geweldig reschoteu. — L,'orgue, Le
violon ronfle, het orclel, de viool snort, bromt.

mensch, die beleedigingen zegt). --
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Rogaannhole, f., z. 11 00 iBOLE .
Roquefort, m. Roqueforterkaas f. (beroemde

soort van schapekaas, zoo gebeden naar het frransclr.e dorp Roquefort, depart. ^1veyron) .
Rognelaure, f. [Anc. cost.] Reis- of regen. mantel m. (naar den franschen hertog de RoqueInure).
Roquentin, in. (burl.) Belagchelijke oude in.
Roquer, V. F. [Jeu d'échecs] Den koning met
het kasteel doen omwisselen (waarbij de koning in
den regel 2 ruiten regts of links verplaatst wordt,
terwijl het kasteel, naar welks kant die ver plaatsing plaats heeft, aan de andere zijde naast den
koning komt te staan), ro k dr e n.
Roquiet, in. [H. n.-( Basterdmops nl., deensch
hondje n. ---- (fig. et fain.) C'est tin r- qui ahoie,

GR 1TTE-CUL, PAVOT, POT. — [Arch.] Roos, rozét f.

— Rondlicht, cirkelvormig kerkvenster n., meestal
timet ti'aseringen versierd. — [Bot.] Naam van ver
nde planten, die in een of ander opzigt ?naar-schile
de roos geljken: R- Blanche, soort van vlg f.
Rose changeante, soort van ket inia (ketmie). Rose
I du eiel. soort van bolderik. — R- de Damas, mos -,
muskaatroos. R- de Gueldre, geldersche roos,
sneeuwbal in. R- trénlière, d'outremer, stokroos.
R•- d'hiver of de hïot^l, winterroos, zwart nies kruid. R- diode, z. v. a. OEILLET d'Inde. R- du
Japon, z. HORTEN SIA. R - de Notre-Dame, R- péone,
pioen-roos. R- rubis, z. v. a . ADONIDE . R- SainteBarie, z. v. a. COQUELOURDE. — Bois de r -, roze hout, rozegeurig hout n. — [Lapid.] Roos, rozét f.,
diamant, die van boven pyramiedvormig geslepen
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is. — [H. ii.], z. V. a. ROSSE. -- [Loth.] _t r,os.

ronde opening in 't midden van vele snaar -instru-

menten. ---- [Mar.] R- de compas, des vents, korn-

pasroos. windroos. R-s du gouvei•nail, vi.ngerlinqen f. pl. --- [Tech.] Namn van verschillende roos
voorwerpen en sieraden, roos. ® ROSE,-vornige
adj. Rozeklewriq: Du ruban rose, rozekleurid lint n.
— ROSE, m. De roze/deur: Le r- plait à l'oeil, de
roze/deur streelt het oorl. — (fig. et fam.) Voir tout
couleur de r-, alles in een schoon, darjlicht, van eerie
goede zijde beschouwen. -- Rosé, e, adj. Bleek
rozerood, r o s e. -- [Bot. J Rozeslruikachtit,.
Roseatu, in. [Bot.] Piet n., rietstok nn. -(podt.) Fluit, herdersfluit, veldpijp f.; — hengel m.,
hen ;,elriet n. -- [Bot.] R- des etangs of de la passion, Z. V. U. MASSE d'eau. R- des Indes, z. v. a.
SAMBOU. R.- odorant, z. v. a. AC ORE . R- a sucre,

suikerrset. -- (fig.), z. PLIER, S'APPUYER.

Rose-croix, m. Rnzekruiser m., naam eener
voormalige duitsche secte van illuminates (illuminés) . -- Titel van een' der zoogenaamde hoogere
graden in de Vrijrnetselar j.
Rosée, f. Dauw m. La r- du matin, du soir,
de mai, de morgen -, avond -, mei-dauw. — (Loc.
fig.) Tendre comme r-, zeer naalsch,, rnalsch als
boter. — [, grie. j R- miellée, honigdauw m. (mie!-

lat). — [dot.] R- du cie!, z. V. a. ROSTOC. R- du
soleil, rondbladeri.e zonnedauw (drossère, rossolis).
— [Ecrit.] ti- celeste, manna n. (marine). -- [Aianuf.] Matte kleur f. van 't laken op de ijlere plaatsen. — Ruimte f. tusschen de tanden van 't wevers
[Maréch.] Bloed of vocht n., dat zich-kanzbld.—
vertoont, wanneer de paardenhoef diep wordt weg
(dikbek van Louisiana.-gevd.
Rose-gore, no. [H. n.] Ifozekeeltje n., een
Roséicolle, adj. [H. n.] Niet rozekleurigen
hals. — Roséigastre, adj. [H. n.] Met roze kleurigen buik. — Roséipenne, adj. [t-I. n.]
Iet rozekleurige vederen.
Roselé, e, arj. [Bot.] : Feuilles r-es, roosgewijs geplaatste bladeren. [ter/war).
Roselet, m. [H. n.] Hermelijn n. (in zijn wi.nnR,oseliére, f. [Agric.] Rietveld, rietbosch n.
Roselilk, m. [H. n.] Bozekleurige meerle f.
Roselle, f. [H. n.) Rosse lijster f. (mauvisj.
Rosenoble, f. [Métrol. anc.] , z . NOBLE ii la r ose.
Roséole, f. [Méd ] Soort van mazelen f. pl.
(rougeole boutonneuse). [hagedissoort).
Rose-queue, n1. [H. n.] Roodstaart m. (eene
Roser, V. a. [Tech.] Aan het rood de karmo-

z'ijn-tint geven.

Roseraie, f. Rozenperk n., rozengaard in.
Rosereaux , m. pl. [Corn.] Russisch pels
-werkn.
voor mutsen.

Roseret, rim. [Pèche] , z. GRADOS.
Rosetier, m. [Tech.] Werkman, die coeverskam.hladen. (os) maakt; --- werktuig n. dat daar
-toe
gebruikt wordt.
Rosette, f, (verklrn. van rose) Boos/e n. --Roosvormine strik m., roosvormig sieraad n., r oz é t f. -- [A rtil l .] Ringplaat, klinkplaat f., druk of klinkring in. R- sans chanfrein. gewone ring
zonder platten kart. — [Bot.] Feuilles en r-s of
roselées, z. ROSELE. -- [Corn.] Roode inkt in. (van
brazilie- hout) . — [FL. n. ] , z. v. a. GRONDEAU ; ROSELLE. — [Horl ] W ijzerplaatje n. om den clang
van een horlogie te vertragen, of te versnellen. —
[Man.] Spoorrad n. (molette). — [il1étall.] Cuivre
de r-, rozet - of schijfkoper, vaarkoper n. -- [Peint.]
Rood krijt n. -- [Tech.] Rozetstempel in.; -- rozetschijf f. (der draaibank).
Rosettier, m. [Coutel.] Rozetstempe.l rn.
Rosier, in. Rozeboorn, rozestruik m. R- du
Japon , camelia f.
Rosiere, f. [H. a.], z. v. a. \'IRON. — Roze maagd. rozeju/fer f. (een ors hare deugd met
rozen bekroond meisje, naar het volksgebruik op

sommige plaatsen).

Rosiforine, adj. Roosvormig.
Rosir, v. a. Rozekleurig maken. — R051E, v.n.
Rozekleurig worden.
Rosin are, m. [H. n.] Zeekoe f. (lamantin). —
Rosrnariens, m. pl. Zeekoesoorten f. pl.
losoir, m. Rozetbeitel m., werktuig tot boring
van het gat in den zangbodem van een klavier enz.
Roson, m , Z. ROSAGE.

Rosores, m. pl. [H. n.] Knaagdieren n. pl.
-1- Rosoyant, e, adj. In dauw nedervallend.

_`
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- f Rosoyer, v. n. Dauwen in dauw nederRospe, m. [Ei. n.] , z. v. a GLORIEUSE . (vallen.
.

Rossane, f. [Hort.] Sa/fraanperzik f. — [Cuis.]

Soort van kon?inengeregt n.
Rosse, f. Slecht paard n., knol m. -- (Loc.
prov.) , z . CHEVAL. -- [Bot .] Veldkool, wilde rads f.
— [R. n.] (pop.) Blei f. (ablette).— [Mus.] Soort
van kleine fluit f.
Rossée, f. (pop.) Dragt f. slagen, pak n. slaag.
Rosselet, m. [ [TI. n.] , z. v. a. EFFARVATTE,

lI AUVIS.

Rosser, v. a. (pop.) Afrossen, ranselen.
Rosseret, In. [H . n.], z. v. a. GRADOS.
Rossicler, in. [M1nér.] Rood zilvererts m.
van Peru.
Rossig nol, in. Nachtegaal m. -- R- de muraille, z . GORGE -NOIRE (niet gorge-noir, gelijk er'
in vore verkeerdelijk staat). R- des Antilles, z. v. a.
MOQUEUR. R- d'eau of de rivièce, groote rietlijster f.
— (fern.) Avoir une voix of un hosier de r-, eene
schorre, zeer buigzame stem hebben. — (iron.) Un
r- d'Arcadie, een ezel; (fig.) een botmuil; een slecht
zanger. — [Mus.] Riet//uitje n. — Naam van een
der orgelrebisters, vogelzang m. — [Tech.] Houten
wig of pin f. tot opsluiting. — Looper, slotopsteker
m. (een smids- werktuig). --- [Maréch.] Fistelopefling f. aan 't achterdeel van 't paard gemaakt. —
Rossignolade, f. Rossignolement, m.
£0'achtegaalslag, zand in. des nachtegaals. — Het
zingen als de nachtegaal. — Rossignoter, v. n.
(fain.) Den nachtegaalzang nabootsen. — Ros si gnolet, n1. Jonge nachtegaal m. — Rossignolette, f. Wijfjes-nachtegaal tn.
Rossinante, f. (somtijds m.) (iron.) Mager,
schonkerigl pt ^?rd n., oude knol m. (? v 't zinspeling
op het dus geheeten ellendig rijpaard van Don
Quixote), rosin ant m.
Rossolis of Rossoli, m : [Bot.] Zonnedauw
in. — Fin gekruide brandewijn inz. getrokken op
het zonnedauwkruid, r o s s ó l i, r o s s O l i s m.
Rostane, f. [Cuis.] , z. ROSSANE.
Rostelle, f. [Bot.] Snaveltje n., krom uitstekje
van sommige plantendeelen.
Roster, v. a., z. ROUSTER.
Rostral, e, asij. [Ant.] : Colonne i•-e, sneb
scheepszuil, eene met scheepssnebben, an--benzui,l
kers, enz. versierde zuil f., ter gedachtenis eenere
overwinning ter zee opgeri.tlt, r o s t r a a 1 -zuil f. —

Couronne r-e. z. COURO TN E . (Plur. in. rostraux.)
Rostre, m. [Bot.] , z. v. a. ROSTELI.E. —
[Arch., Sculp.] Sieraad n. in den vorm van een oude
scheepssneb of scheepssna"eel. -- [Chir.] Snavel tang f — ROSTRES, m. pl. -- [Ant.] Het spreek gestoelte of de tribune op de markt in 't oude
Rome (zoo geheeten naar de daarop aangebragte
,snebben van de veroverde schepen), r o st r a n. p1.
-- Rostré, e, adj. Snavel- of bekvormicl. —
Rostricorue, adj. [H. n.] Met op een' snavel
staande voelhorens. — Rostriforcne, adj. Sna.

vel vormig.
Rosture, f ., z. ROUSTURE.

Rot, m. (bas) Hoorbare oprisping f. der maag,
boer m. Faire, Lhcher un r-, eenen boer laten. —

[Manuf.] , z. ROS.

Itc t, m. Gerept u. van gebraden vleesch. --

(Loc. prov.), z. FUMEE, POT. — R- de bit, z. v. a.
ROSPIF .

Rotace, c, adj. [Bot.] Radvormig.

Rotacisme, m., z. v. a. GRASSEYEMEIST.

Rotage, m. [Twill.] Knoopomwoeling, knoop bivattin.g f.
(penningsteen m.
Rotalithe, m. Straalsteen, stralige fins- of
Rotang,rn. Oostindisch of zoogenaamd spaansch,
riet n., rottingriet n.
Rotateur, ad j. in. [Anat.] Muscles r-s, draai spieren f. pl. -- Als subst. m., z. v. a. ROTIFERE.
— Rotatif, -ive, adj. Draaijend, omdraaiend.
— Rotation, f. Omdraaijinrl, rondwenteling,
krinrlvormirge beweging van een ligchaam om zich
zelve of om zijne as: La r- de la terre autour de
son axe, de omdraaijing der aarde om hare as.
— Rotatoire, adj. Eerie omdraaijende beweging
makend of voortbrengend,, oindraaijend.
Rote, f. [Rist.] Hoogste pauselijk hof D. van
appel, opperregtbank f. te Rome over de gezamen1- ke room.sch-katholijke christenheid, r o t a, r mm
a f. — [Anc. mii.] Bende f. krjgsvolk. — [Ant.
nous.] Soort van ronde citer f_
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Boter, V. a. (bas) Hoorbaar oprispen, een'
boer laten vliegen.
Róti, e, adj. (en part. passel van rótir): Poulet
F -, gebraden hoen n. Marrons r-s, gebraden kas
— ROTI, in. Gebraden vleesch n. —-tanjesf.p1
Rótie, f. Snede f. geroosterd brood . -- (Loc. prow.)
Faire des r-s dune chose, iets voor eene lekkerng
rekenen, Bene lekkernij van iets maken. — [ Arch.]
Verh.00ging, opwerking f. van een' scheidsmuur
ter halve dikte van dien muur
Rotier, m., z. v. a. ROSETIER.
Rotifère of Botateur, m. Kaderdiertje n.
-- I4otiforrne, adj., z. v. a. ROTACE.
Rotin, m. Stengel in. van 't indisch riet, die
doorgaans tot rotting dient, rotting m.
Roth, V. a. Braden, vleeseb aan 't spit braden;
roosten, roosteren; in den oven of in heete aseb
braden. — ( fig.) Le soleil a t•óti tous les bourgeons,
toutes les fleurs, de zon heeft at de knoppen, at
cie bloemen verzengd. — (Loc. prov.), z. BOUILLIR.
— RóTIR, V. a. Braden: Faire r- des marrons, kas
braden. Mettre des poulets r-, hoenders te-tanjes
braden zetten, laten braden. — ( fig.) (due faitesvous là au soleil à r-, wat staat (zit, ligt) gij daar in
de zon te braden. — (Loc. prov.), z. BALAI. -- SE
R0TIR, V. pr. Gebraden worden; — ( fig.) zich braden, zich te ligt bij 't vuur plaatsen, zich te veel
warenen.
Rotis, m. [Agric.] Nieuwe omploeging f. van
een braakliggend land.
It
E tissa e, m liet braden; het roosten. —
Ook z. v. a. TORREFACTION. — ttátissaut, e,
adj. Bradend.
Rotisser, V. a., z. v. a. DÉFRICHER.
.$ tissel°ie, f. Verkoop;;laats f. van gebraden
vleesc/i of van braadvleesch. — fc tisseur, m.
•ease, f. Verkooper m., verkoopster f. van zulk
vleeseb; brader m., braadster f. — R- en Blanc,
verkooper van braadvleesch (doch die het niet gebraden verkoopt). — Rótissoire, f. Braadpan f.,
braadfornuis n., z. v. a. CUISINIÊRE.
Rotonde, f. Rond gebouw, ieder van buiten en
binnen rond gebouw, inz. het beroemde pantheon
te Rome, rotonde, rotonde f. — Bak m.,
achterzitplaatsen van sommige diligences, r o t o nd e ; ook: plaats f. in dien bak. — [ Ans. modes]
Stijve heeren- halskraag f. — Rotonditè, f. Bondheld, rondte f., eigenschap van hetgene rond is. —
(fig.) Rond en dik lijf n.
f.otulaire, adj. Radvormig. — Rotuule, f.
[Anat ] Knieschfj f f. — [H. n.] Soort van zeeegel m. — Rotuleiax, -euse, adj. Naar een
rad gelijkend. — Rotallen, Ile, adj. De knie
-schijf
betreffend.
Rotare, f. Niet-adellijke stand, burger- en boe
Niet-adellijk goed n. — (collect.) De-renstadm.
niet-adellijke personen (roturiers). — Roturé, e,
adj. Onadellijk, burgerlijk geworden. -- loturier,
•ière, adj. Niet-adellijk: Homme r-, niet- adeltik
man, burgerman. Femme de condition r-ière, vrouw
uit den burijerstand. Riens r-s, niet- adelljke goederen. — Gemeen, boersch, lomp: Avoir fair r-,
een gemeen voorkomen of uitzigt hebben. (Deze zin
veroudert). -- ROTURIER, m., -IE'RE, f. Onadellijke,
burgerlijke in. en f. — Roturièreinent, adv.
Op onadellijke, burgerlijke wijze; — gemeen, laag
(doch in dezen zin verouderd).
Ronable, adj. Radbrakenswaardig.
Ytotiable, m. [Tech.], z.

ROARLE, RiBLE.

flowage, m. Raderwerk n. (eener machine);
raderen n. pl. — Bois de r-, raderhout n., hout
voor raderwerk.
Rouan, adj. et subst. m. [tvIan.] Rood schim
schimmel in. R- vineux, wijn -tnelpard.,o
-schimel.R
cap de more, moorkop m.
liouanne, f. Merkijzer n. oen 't gepeilde vaat
te merken. — [ Tech.] Ritsijzer n., rits f.-werk
— Pompboor f. — Rouanner, v. a. [Tech.] Het
peilmerk geven. — Ritsen. -i- gene Pomp boren. —
Roirannette, f. (verklw. van rouanne) Bitsijzertje n. -- Kleine pompboor f.
Rouaiit, adj. m. [Bias.] Paon r-, pronkende
paauw m. (waterleiding f.
ItouWne, f. [Navilt.] Verbindingskanaal n.,
Rouble, ni. [fiIétrol.] Russische munt f., roe b e 1 m. R- d'argent, zilverroebel (= 1 gl. 90 cents
of 3 112 papierroebel) R- de papier, papierroebel
(= 5i cents). R- dor, goudroebel (= ti zilverroe-

[Tech.] Steenbakkers - werktuig n. tot
effening van het terrein.
Roue of Rock, ni. De vogel Groh (een fabel
zeer groote vogel).
schip).-achtige,
Itouche, f. [Consti. nay.] Romp m. (van een
Rotkou, rn. Orlean, roekoe of oeroehoe, eerie
schoone, geelroode verfstof van den dikken en
rooden bast der kernen van den orlean- of roekoeboom (roucouy-er) [bixa orellana]; — ook die boom
ze!f. --- Uoucouev, v. a. stilet orlean verwen.
ARoucoulesuent, in. liet kirren; gekir n. (van
duiven). -- Roueouler, v. n. Kirren. (fig.)
bels). —

Il passe sa vie à r- aux ginds de sa ma î tresse,

lag slit zin leven met aan de voeten van zijn liefje
den srnachtenden minnaar te spelen. --- Ook als v.a.
R- ses plaintes, zijne klapten op teederen toon uit
-breng.
Roiicoater, v. a. [Agric.] Den wijngaard de
laatste omwerking geven. (vql. ROEucou).
Rou couyer, m. [Bot.] Orlean- ofroekoeboom
Roudou, m., z. REDOU.
Rorae, f. Rad, wiel n. Les r-s d'un carrosse,
de wielen van eene koets. Une r- de moulin, een.
nzolenrad. --- (fig.) Faire la r-, het rad slaan, op
de handen rondtuimelen. — Ce paon fait la r-, z.
PAON. — (Loc. prov.) Cola sert comme une cinquième r- b une voiture, dat is als 't vijfde wiel
aan eersen wagen. La r- de la Fortune, etc. z.
FORTUNE. I1 a poussé à sa r-, h heeft heen voortgeholpen. — (Proc.) La plus inauvaise r- d'un chariot
fait toujoul•s le plus de bruit, ledige vaten bommen
het meest. — [Artif.] R- à feu, vuurrad n. — [Bias.]
Rad of wiel. R- de Ste. Cathérine, Sint-Catharina's rad (waarvan de velg met een aantal haken
bizet is). --[Cord.] 1t- à filer, spinrad, spi;È;;-_wiel. R- à commettage, schiernanswuit f., schiernanswiel. — [Géom.-I R- d'arpenteur, z. v. a.
HOD0METRE. — [[1. n.] , z. V. a. poisson LUNE. —
[Jeu] R- de fortune, rad van fortuin, het trom melvormig rad, waaruit de nominees der loterij
getrokken worden. -- [Jur. anc.] Rad, het rad
een tot-braken.:Ucimlodaner-,
het rad veroordeeld misdadiger. — (fig.) Etre sur
Ia r-, groote pijnen, angst uitstaan, in hevige
onrust zijn. — [Mar.] R- du gouvernail, stuurrad n. — I-i- de cordage, in eene schijfopggeschoten tros m. — [Méc. j R- persique of persanne,
waterscheprad n. R- Ilamande, vlaamsch rad. Rhydraulique, waterrad. R-s /s aubes, schepraderen,
schoepwielen. R- dangle, kegelvormig rad. R- la
rochet, sluitrad, schakelrad. R- de grue, kraan
-rad.
— Bàtiment à r-, raderboot f.
Roué, e, adj. (en part. passé van rouer): Criminel r-, geradbraakt misdadiger ,m. — (fig. et
fain.) Etre I:- de fatigue, of enkel Eten r-, als geradbraakt zijn, lam van vermoeidheid zijn. Il a
pensd être r-, hij was bona overreden. — [ \Téner.]
Tete r-e, hertekop3, waarop het gewei te d/qt bijeen
staat. — Rolut, in. Geradbraakte m ; (fig.) rad brakenswaardige schurk, galgebrok, nietswaardige
kerel; — ook (onder 't regentschap) de modenaam
van de voorname, galante wellustelingen: Un aimable r-, een aardige lichtreis of losbol, een mensch
van slechte zeden, die bij uitstek zijne wereld ver
-- Rouielle, f. (verklw. van roue) Klein-sta.
rad n. (in dien zin verouderd). — [Cuis.] Schal fje n.,
schijf f.: R- de citron, de pomme, citroen-, appel
Cooper des concombres par r-s, komkom--schijfe.
mers aan schijfjes snijden. — R- de veau, kalfsschijf. — [Agric.] R-s, De twee kleine wielen n. pl.
van eenen ploeg. — [Tech.] Bos m. hoepels.
Rouennerie, f. [Coin.] Geruite en gestreepte
vrouwesto fj'en f. p1. van Rouen en omstreken.
Honer, v. a. Radbraken: On ia roué tout vif,
hij is levend geradbraakt. — (lig. et fain.) On 1'a
rood de coups, enen heeft hein duchtig afgeranseld,
lain en krom geslagen. — N'avancez pas, vous vous
ferez r-, ga niet verder, gij zult onder 't rad geraken, overreden worden. -- Pronken, den staart
uitspreiden (faire la roue). — [Mar.] R- une manoeuvre, een touw opschieten, in schijven apse/ireten. R- a tour, á contre, tegen zon, met zon opschieten. R- sur le double, een opgeschoten touw
omleggen. — [Tech.] , liever Rommm. — SE ROUER,
v. pr. Geradbraakt worden. -- Elkander lain en
krom slaan. — Rouerie, f. ((am.) Schurkestreek m., galgestuk n.
Itouet, m. Spinrad, spinnewiel n. -- (Loc. fig.)
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ïtre au r-, ten einde raad zijn. Mettre un homme
an r-, iemand •in verlegenheid brengen. — [ Arqueb.]
Stalen rad n. aan de voormalige geweren. Arquebuse à r -, radroer n., radbus f. — [ Constr.] Hou-

ten cirkel o/) den bodem van een' put, een fonteinbekken, enz., waarop het metselwerk te staan komt.
— [Mar.] Schijf, blokschijf f. R- de gayac, pokhouten schijf. R- à bitord, schiemanswuit f. —
[Tech.] Kamrad n. van een' wind- of watermolen.
— Rond belegsel n. op de sloten.
Roniette, f. [Tech.] Lange, dunne bindteen,
spier f., tengel, band m. R -s de partance, waar
tengels (op de houtolotten, ter vervanging-loze
van dezulken, die mogten breken).
loof, m. [Nay., Mar.] Roe; f.; vooronder n.
Bouffe, f. [Méd.] Zitslag n. der zuigelingen,
melkschurft n. en f.
Rouge, adj. Rood: Avoiy' les lèvres, les joues
r-s, roode lippen, wangen hebben. Du cuivre r-,
rood koper n. Devenir tout r- de bonte, de colère,
geheel rood van schaamte, van gramschap worden.
— (Loc, prow.), z. CHI:RUBIN, ECREVISSE, MATIN.
— Rood, gloeiend: Fey r-, clloeijend ijzer n. Houlets r-s, Z. BOULET. (ook Jig.) --- Vuurrood, hoog
roskleurig: Ses cheveux sopt plus que roux, ils
sont r-s, zin haar is meer dan ros, 't is rood,
vuurrood. -- (Loc. prov.), z. kNE. Les plus r-s y
seront pris, de sluwste moeten zich daarmede laten vangen. — [Rist.] Livre r-, z. LIVfiE (ook leg.)

— Chapeau r-, z, CHAPEAU. — [ H. n. j Race r-,
Peaux r-s, menschenras n. met koperroode huid

(de zoogenaamde Indianen van Noord-Amerika),
roodhuiden f. pl. -- [Med.] Fi èvre r-, scharlakenkoorts f. ROUGE, M. flood n., de roode kleur f.
R- pale, Clair, brun, foncé, sanguin. bleek, ligt-,
bruin-, donker-, bloedrood. — Le r- lui monte au
visage, het bloed stijgt hem (haar) in 't gezigt, hij
(zij) wordt rood (van schaamte, toorn, enz.). —
Elle met du r-, zij blankét zich, zij gebruikt blanketsel. z. ook PIED [Métrol.] — [H. n.j Roodvoetige eend, roode lepeleend f. R- à h u ppe, klappereend f. (z. GAIIROT). — z, v. a. ROUGET. — Jeu]
Rood n., de roode kleur in 't kaartspel (ruiten en
harten) .
(als adv.) : ((am.) Se fkcher tout r-,
vuurrood van kwaadheid worden.
Rouge-aile, in. [H.. n.] Bruinroode lister f.
(mauvis). (Plur. Des rouges-ailes).
K,ougeasse, m. [Hort.] Soort van druif f.
— [ H.. D. j Soort van karper m.
R:ougeAtre, adj. Roodachtig.
Roiogeati, nl. [Agric.] z. ROUGEOT.
toiigeatndl, e, adj. ((am.) Hoog blozend van
gelaatskleur, roodwangig: Elle est r-e, of als subst.
C'est une r-e, zij is hoog blozend van kleur.
Ronibe-lblé, m., z. v. a. CAMELINE — Rougebord, Z. onder BORD. — Rouge-bourse, in.,
z, V. a. ROUGE-GORGE.— Rouge-cap, m. [ 11. n]
Soort van. tangara of prachtsnees I. (_Plur. Des
[

g

rouges-caps.) — Rouge-gorge, m. [H. n.j
Roodborstje D. — Z. V. a. IGUANE. (Plur. Des rouges-gorges.) -- Rouge-lherbe (of Bid noir), boekWeil f. (sarrasin). — Rouge-noir, m. [H. n.]
Dikbek m. van de kust van Coromandel. (Piur.

Des rouges-noirs.)
Rou geole, f. [MMM.] Mazelen f. hl. - [Vétér.],
Z.

v. a.

CLAVEAU.

— Rood varkens-uitslag D. --

[Agric.] Brandvlekken f. in de rogge.
Rougeot, m. [H. n.], z. v. a. PTILLOUIE. —
[Agric.j Roode vlekken f. pl. aan de wiingaard,-

bladeren.

.Rougeotte, F. [Bot.] , z. v. a. ADONIDE. —
[H. n.] Zeeworm m. (die den kabeljaauwen tot
voedsel dient).
Rou e-plonge, m. [H. n.J, z. v. a. GAJIROT,
MORILLON. -- Rouge-queue, in. [H. n. j Roodstaart m., naam van verschillende vogelsoorten,
van een' negendooder, een blaauwkeeltje, enz. z.
ook QUEUE-ROUGE. (Plur. Des rouges-queues.) —
Roti e-rourget, m. [H. n.] Roode lepeleend f.
(Plur. Des rouges-rougets.)

Rouget, M. [H. n.]. z. MULLE barbu.
Rougette, f. [H. n.) Roodhalzige oogvledermuis f., vliegende hond nl. [pteropus rubricollis] .
Hougellr, f. Roodheid; roode kleur f. La r-

du ciel. des joues, des yeux, de roodheid des he-

mels, der wangen, der oogeu. — Blos, schaamteblos, voorbijgaande gloed m. des gelaats: Souvent
ce que la iangue nie, Ja r- l'avoue, wat de tong
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ontkent, wordt vaak door 't blozen van 't gelaat
beleden. — [MMMiéd.] R-s, roode gelaats- of huidvlek ken f. pl. — [ Véner.j On revolt d'un cerf par les
r-s, men herkent een hert aan 't bloed, dat zijn
nieuw gewei aan de boomtakken achterlaat.
Rouigi, e, adj. (en part. passé van rougir):
Du fer r-, gloeijend gemaakt, gegloeid ijzer n. —
Des mains r-es de sang, met bloed geverwde han
pl. — De 1'eau r-e, water n. niet een scheutje-denf.
wijn er door. — Bougie, f. [ Tech.] Tweede behandeling f. van het tot scharlaken bestemde doek.
— Rougir, v. a. Rood maken, rood kleuren of
verwen; gloeijend maken, gloeijen: Le soleil rougira ses fruits, de zon zal die vruchten rood kleuren. R- la tranche d'un livre. de snede van een
boek rood verwen. Leur sang rougissait la terre,
hun bloed kleurde den grond. — R- une Larry de
for on blanc, eene ijzeren staaf wit filoeijend maken. — II ne fait que r- son eau, hij doet in zin
water slechts een scheutje win. -- (f :.) R- ses
mains de sang, zijne handen in bloed doopgin, moorden, bloedig vervolgen. -- [Tech.] Aan de huiden
een' rooden gloed bijbrengen, de hulden rooden.
— ROUGIR, V. n. Rood worden; blozen, een' blos
op 't gelaat krijgen, (faro.) eene kleur kragen.
kleuren. Les cerises rougissent, de kersen worden
rood. — Faire r- un fer, een Ozer doen gloeijen.
— R- de bonte, de colère, van schaamte, van
gramschap blozen, rood worden. — (fig.) I1 rougit
de sa famille, de sa naissance, hij schaamt zich
over zijne familie, over zijne geboorte. Vos éloges
me font r-, uwe loftuigingen maken m ij verlegen,
schaamrood. — SE ROIJGIR, V. pr Rood geverwd
worden. ---- Roiigissant, e, adz. Rood wordend;
blozend. — Rougissure, f. Roode kleur van 't
koper, koperkleur f. — [Hort.] Roest m. der aard
ziekte).
-befln(
I(onl, e, adj. (en part. passé van rouir): Du
fin r-, Du chanvre r-, gerot (geroot) vlas n., gerotte (gerote) hennep m. -- IOU!, m. Het rotten
of roten van vlas en hennep (waarbij de stengels
eenigen tijd in 't water gelegd of aan de inwerking
van lucht en weder blootgesteld worden, opdat er
in de plantenstym een ligte graad van gisting ontsta en de vezels gemakkelijker van den houtigen,
stengel loslaten). -- Cette viande sent le r-, dat
vleesch smaakt naar den pot, heeft een' onaangenamen bijsmaak.
Rouilie, f. [Chum.] Roest m.: R- de fer, ijzer
de cuivre, kopergroen (vert de cuivre).-roest.R
— (dig.) La r- des vieux préjuges, de roest, de
smet der oude vooroordeelen. — [Agric.] Brand m.,
ziekte der granen enz., waarbij zich roestkleurige
vlekken vertoonen. — [Vét. r.) , z. V. a. PItT4IN.
— Rouitté, e, adj. (en part. passé van rouiller): Des armes r-es, verroeste wapenen n. pl. —
Roestkleurig: Cracliats r-s, roestkleurige fluimen f.
pl. — [Agric. j luid, Foin r-, brandig koren, hooi, n.
-- ROUILLE, In. [H. n.] Zekere lipvisch, m. —
Roriiller, v. a. Roestig maken, doen roesten:
L'huniidité rouille Ie fes, vochtigheid doet het ijzer
roesten. -- (fig.) L'oisivetd rouille l'esprit, de ledigheid verstompt, verzwakt den geest. — SE ROUILLER, V. Pr. Roesten, met roest overdekt worden Le fer se rouilie aisément, het ijzer roest ligt.
— (met weglating van 't voornaamw.) 11 a laissé rses armes, hi heeft zijne wapenen laten roesten —
(fig.) L'esprit se rouille dans 1'oisiveté, de geest
verstompt in de ledigheid. — Rouilleux, ease,
adj. Roestkleurig. — Rouilluire, t. Roestigheid f.,
roest, roestige toestand n1.
Ronir, v. a. et n. [Agric.j Rotten (roten, reuten), te rotten of te weeken leggen of zetten (vlas
en hennep) (vgl. ROUT, m.) -- R.onissage, M.
[Agric. j Rotting, roting f. — Ronissoir, 11onitoir, m., z. V. a. ROUTOIR. — Roiiit, in., z. V. a.
ROUISSAGE. (rood gekleurd.
Roujot, m. Indisch eekhorentje n., peel en
Rouiable, adj. Oprolbaar, wat zich laat zamenrollen. — Roulade, f. (fam.) liet afrollen,
naar beneden rollen: Nous avons fait une belle r-,
wij rolden mooi naar beneden. — [Cuis. j Op(ierold,
opgevuld en zamengebonden stuk vleesch, rolstuk n.
— [Mus. j Loop, toonlooper m., toonrolling, r o u16 d e f. — Routage, m. Het rollen; rolling,
voortrolling f.; -- vervoer met wagens, karren, enz.,
vervoer per as; voerloon D. Maison de r-, verzendingshuis per as, expeditie-huis n. Les r-s publics
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ROULAISON

de openbare vrachtwarlens m. pl. -- [Ag'r•ic. j Ejfening f. van den £frond met de rol. — (?eiar.] tiet
slingeren (Ier raas. z ook onder PALAN . - [Tech.]
Fer de r-, oprlerold ijzerdraad n. •--- Roulaison, f. Gezameeljke verrigtiegen van de suiker
Houlant, e, adj. Rollend, lib°t-fabrikote.—
voortrollend: Cariosse Mien ir -, (joed, zacht rollende
koets f. --- Chemin r-, bieo i -, gemakkelijk rollen
weg m. -- Chaise r-e, z. CHAISE. - [Chic.]-de,c/n
Veine i• -, rollende, zich verplaatsende, heen en wear
bewegende ader I. --- [Mil.] Feu r-, aanhoudend
vuur, twee- gelederen-vuur n. -- [Impr.] Presse r - ,
in werking zinde pers f. -- Roulé, e, adj. (en
part. passé van router): Feuilie c-c, opgerold bled n.
Bandage r-, opgerolde zwachtel m. -- Bois i^-s of
roulis, hout met inwendige, cirkelvormige spleten,
volgens 't beloop der jaarringen of jaarl fks aan
lagen, loshartig, losringig hout n. -wasend
Rouleau, m. Rol f., rolstok; rolsteen n1.; rolblok,
rolhout n.; -- drub rol; -- gordijnrol f.: tin i'- cle
papier, eerie rol papier. Un r- de iabac, eerie rol
tabak. -- Un r- de vingt florins, een rolletje ,rast
twintig gulden. -- Les r-x dun calandi•e, de rol
eersen manrel. — [Mara hor izontale rol-lenva
van de kabelaring in den pisbak; schijf achter in
eerar barkas, om een anker mede le ligeen. R- d'écubier, kluisrol. R- sans fin, braadspit n. zonder
.

-

eind. — [Arch.] , z. V. a. E tOULEMENT. -- (Loc.

prov.) Etre au hout de son r-, ten einde raad zijn,
at zijne middelen uitgeput hebben. --- llé..o:ilée, f.
[Péche] Lamprei.-net n. (op de Loire)
lenient, m. Het rollen; rolling, voor/rolling; oprollinr,, zamenroll'ing f. On est étourdi du r- des
voitures, men wordt verdoofd door het rollen der
rijtuigen. - -- .R- d'y eux, rolling, verdraaijin f f. der
oogen. -- [Mii.] Ru/el 1'. Faire un r-, eerie roffel
slaan. — Les r-s du tonnerre, het rollen des donders.
-- (fig ) Gedurige afwisseling t. van personen in
zékere functien. -- [Corn.] R- de fonds, snelle omloop der fondsen of geldsommen,. --- [i-lus.] , z. v. a.
. --

-

ROULADE.

zich inrollen of inwikkelen. Se r- sur 1'herbe, zich
oir 't gras omrollen. II se roulait dans son manteau, hij wikkelde zich in zijnen mantel. — (fig.)
I1 se r oute sur lor et l'arrgerit., hij is schatrijk.
Rotslet, nl. [Chap.] Rolstok nn. -- Itouulette,
f. Rolletje, rolsch, j jje n. (onder de pooien van ledekanlen, leuningstoelen, enz.) Lit, Fauteuil a i -s,
lede/toet n. , leuningstoel op rolletjes. — (fig. et (am.)
Cela va comme sur des r-s, dat gaat als of 't op
roliep liep, als of 't van een le jen dak ging. Wagentje of l^oelsje n. op 2 wielen (z. BROUETTE).
R- d'enfant, kinder-loopwagen m. — Rol- of schuifbed n.— [Géom.), , z. v. a. CYCLOIDE. —J11. n.]
z v. a. double BECASSI\E . — Rolschelp f. • [Jeu]
Zeker hazard- of kansspel, r o u l 6 t -spel n., r o ulef t te f. --- [Rel.] Boekbinders verguldrol f.
[Tech.] Vuursteenhamer in. - -- Rouleer, m.
[Mar.] Schip ti., dat zwaar slingert, slingeraarrn.
— Kr-u-jer van de bereide aarde voor de baksteenen.
--.- Rondventer, niarshrainer n1. — ((ain.) Werkman, die dikwijls van meester verandert. -- RoULEUR , -ELISE, adj. [11. n.] Chenille reuse, of als
subst. ROULEUSE, f. Bladrolder f., rups, die zich
in een blad wikkelí. -- Roulier, m. Vrachtrijder,
vrachtvoerman, kru er m. — ROULIER, - IE'RE, adj.

Plet vrachtvervoer per as of ook den vrachtrijder

be/re/fend: Administration r-ière,vrachtverzendingsbeheer n. -- Route r-idle, straatweg voor zware
voer°tuir,en, voermansweg in. — ROULiERE, f. Voermanskiel m. (blouse). — l oulis, m. [Mar.] Het

slingeren; slingering f. R- of taxigage, het slingeren
en stampen. Le r- au vent, het le loefwaart overslingeren. -- . ►.ouloir, in. [Tech.] Rolhout n.,
rolstok, wals m. (bi verschillende bedrijven). -Roulon, nl. Gedraaid stijltje of slaafje D. (b. v. aan
een heerera -stalruif, aan kerkbanken e. dgl.)
Rouloul, m. [11. n.] Kleine kroonduif f. van
Malakka.
Roulure, f. [Faux et for.] Losheid, loshartigheld f., gebrek aan za^nenha ng tusschen de ver
jaarringen of houtlagen. -- [Bot.] R--schilend
des fruitles, opfoerolde toestand nn. der bladeren
(als gevolg van den steek der 'insecten). den).
Roamer, v. n. Brommen, knorren (als de honRoun, in . (pop.) z. v. a. TURBOT.
Roaunoir, rn. [1 1. n.] Eekhorentje n. van de
.Hudsons-baai. — z. v. a FUSE .
Roupeau, n1. [H. n.], z. v. a. BIHOREAU.
Roupie, f. ((am.) Xeusdroppel, droppel aan
den neus; druipneus m. -- [H. n.] (pop.), z. v. a.
,

Router, V. a. Rollen, voortrollen, wentelen,
oprollen, doorrollen; op-, zamenrollei?; verdraaijen,
omdraaien; inrollen, inwikkelen. R- tin papier,
een papier oprollen. R- ses has, zijne kousen oprollen. R- an tonneau, une bolde, eene ton, eersen
bal rollen. 11- des pierces du Naut dune montagne,
steenen van eenes berg afrollen. Boulez an pea
ces papiers, rol deze papieren eens op. -- It- les
yeux, de oogen rollen, verdraaien. R- sa voix,
roulades of loopen met zijne stemmaken. — (pop.), ROUGE-GORGE.
Roupie, f. [Métrol.] Oostindische munt van
z. CARROSSE. — (fig. et fain.) R- doucement sa vie,
zijn leven stilletjes sleten, doorbrengen. R- de grands uiteenloopende waarde in de verschillende plaalsen,
desseins dans sa téte, groote plannen in 't hoofd ropij f. R- en or, gouden ropij (ongeveer =18 gl.)
hebben. --- ROULER, V. Cl. Rollen, voortrollen: Les R- en ar'bent, zilveren ropij (van 60 tot 1"20 cents) .
Roupieux, -ieiise, adj. (fam.) Druipneuzig.
Hots conical sur la sable, de golven rollen over 't
zand. — :(Prov.), z. MOUSSE. — Ce carrosse ne - Ook als subst.: t 1 ne vieille r-ease, eerie oude
route pas Bien, deze koets rolt niet goed voort. I1 draipneus.
Roupille, f. [Anc. cost.] Korte spaansche
tomba et routs du haat en has des degrés, h4j viel
en rolde van boven neer de trappen of. Cette ri- martel in. — Korte ruite isrok m.
Roupiller, v. n. ((am.) Dommelen, half slapen
vière route avec rapidité, deze rivier rolt, loopt
met snelheid. Les astres roulent sur nos tètes, de en half waken, ligt sluirneren. -- Een' druipneus
sterren rollen, wentelen boven onze hoofden. Les hebben. --- Roupilleur, m. -ease, f. (fam.) 1-Jij
haas).
yeux lui roulaient dans la tète, de oogen rolden of zij, die gedurig dommelt.
Itouiquet, in. [Chas.] Rammelaar in. (mannetjeshem in 't hoofd. -- (fig.) L'a rgent route dans ce
Roure of Rouvre, m. [Bot.] , z. v . a. CHENE
pays, het gekt is in gestadigen omloop in dit land.
(hang m., bokkingrookerj f.
— I1 fait r- 1'argent., hij brengt het geld onder de rouvre.
Rossable, m. (of als adj. Lieux r-s) Bokkingmenschen. — Les affaires hurnain es ne r ouient pas
Roussaille, f. (H. n.], z. v. a. BLANCHAILLE.
à 1'aventUre, de snep-tscheljke dingen geschieden niet
Koussard, in. [ 1-i. n. j Soort van duif f. -bij geval. Ce livre route sur vette nnat:iere, dit boek
handelt, loopt over dit onderwerp. La. conversa- Bastaard m. van den gewonen fazantenden goud tion route sur nous, het gesprek loopt over u. Toute fazant. — (,Mimic.] Roodachtige zandsteen rn.
Rotissarde, f. [H. a.] Lv ijlkarper m.
('administration rome sur lui, het geheele beheer
Roussátre, adj. Rosachtig, lilt roskleur'i.g.
berust op hem. Cost lui qui fait r- la maison, hij
:ousse, f. [U. n.] Roodoog n., een visch van
onderhoudt het geheele huis, de gansche familie.
— R- par le monde, in de wereld 'rondzwerven. — 't karpergeslacht [c^prinus rut.ilus] took vengeron
Faire r- la presse, veel werken in 't licht geven. gekeeten) . -- Volksnaam van eerar adder en van
— R- avec qn., met iemand verwisselen. I1 a rould een' kikvorsch. --- Rousse-téte, in. Soort van
afrikaansche bastaard-nachtegaal m.
aver son frère, hij heeft riet zenen broeder ver
Rousseau, m. (of als adj . Homme r-) (fam.)
[Man.] R- á cheval, op zijn paard-wiseld.—
slingeren, slingerend te paard zitten. — [Mar.] Le Rosharig mensch, roodhaar, roodkop m. — [H. n.]
vaisseau route, het schip slingert. La mei roule, Rozeroode goudbrasem m. (éguille) --- Volksnaam
de zee rolt, staat hol. --- [1Viil.] Eene roffel slaan. Noor CHIPEAU (of riddle), íiIOTTEUX, ROUGE-GORGE.
Roussée, f. [H. fl], z. v. a. RAZE bouclee.
Battre le tambour en roulant, eene roffel op de
Rousselet, m. [Hort.] Suikerpeer f.
trom slaan. — [Mus,] Les agréments que 1a voix
Roosselette, f. [H. n.] Boschleeuwerik m.
fait en roulant, de zangversieringen door roulades
Mousseline, f. [Hort.] !Moerasleeuwerik m. —
of loopen. SE ROULER, V. pr. Gerold worden.
— Zich rollen, zich omrollen, zich omwentelen; \,Hlort.j Soort van peer f.
-

.
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ROUSSEROLLE

--

Rousserolle, f. Rietluster f., nioerasnachterlaal m. (ook Rossignol de rivière, Alcion vocal,
Grive chantante Iles niarais geheeten). --- Petite r-,
z. EFFARVATTE.

I3ousset, In. [H. n.] Kortstaartig buideldier n.
--- [Pècbe] Garnaa.inet 11.

foussette, f. [H. n ] Get-jjgerde hooi, panter -

haai. Grande r-, Mattenhaai m., z. v. a. CHIEN niacin
of de nier. --- [Tech.] Toebereide haaijenlouid f.,
sagrijn n. --- [1l. n.7 Groote oogzledermuis f.
[pteropus vulgaris] . R- l•ougette, z. roUGETTE.

R- vampire, Z. VAiII11RE. - Grasmusch f. der bosschen; -- z. V. a. BRUA?vT. -- [Hort.] R- d'An]ou,
peersoor t f. van Anjou.
-

Rousseau, f. Bosacht-if]hei(1, rosheid f.: La rdu poll. — Des r-s of Ides taches de r-, zomer-

sproeten f. pl.
Roussi, e, ad.Ij (en part. passé van 1'oussir)
Étofie r-e, roodachtig geworden stof f. Cheveux
r-s, roskleuriq Oeroorden haar n. — Roussi, en.
Brandige reuk in. (van iets, dat begint aan te bran(ten). ---Roussi, m. Juft- of juchtleder n. — Houssie, f. [Agric.] Gierkuil, f-ierput in. - - lionssier, m. Br nine klei-ijzersteen In.

Roussiller, V. a. Zencen, afzengen, oopervlahkig branden. — ,filet part. passé is ook adj.:
La queue roussillee d'un chat, de gezengde stoort m.

eener kat. -- tells subst.: Le roussillé, het ezengde;
de ligt - brandirae lucht, zeníjluctit f.
.onssin, m.

Karpaard n., sterke, eenigzins

i.neenyedron ren hengst m. -- (fig. et firn.) Un rd'Arcadie, een ezel m.
Roussir, V. a. Roodachtiq, roodgeel of roskleurrq maken, bruinen: Le feu a roussi cette étotle,

het vuur heeft die stof bruin gemaakt, gezengd.
— ROUSSIP., V. n. Roskleurig of bruin worden:
Les perruques roussissent avec le temps, de pruiken worden mettertijd roodachtig, ros.

.ouster, V. a. (Mar.] Omwoelen, bewoelen,
Bene woeling omleggen. R- une chaloupe, een'
krabber of strop om eenesloep leen.— Roesture,
f. [Mar.] Woeling, omwoelinq f. --- Ronstsnrer,
V. a. , z V. a. ROUSTER.

Roet, m. (anal.) (pr. raoute of ook route)
Taisijk avondgezelschap n. der groote wereld,
praal -, speel -, thee f ezelsch0p n.
Ronttailler, 1v. a. [Chris.] filet wild met den
speurhond volt;en, om het onder 't schot des jagers
te bren(,en.

Route, f. Weg, inz. (]1oote, druk bezochte weg,
rijweg, straatweg, gemeenschapsweg ril. tusschen
twee plaatsen; rirlting f. die men volgt of kan vol qen om te land of ter zee erl ens heen te gaan, togt,
koers m., route, r o e te f. La grande r- (of
La grand' r-), de groote weel, reisweg en. Queue
r- prendrez -voos ? welken weg, welke rigtie g of
welken koers zult gij nemen % Etre en r-, op weg
zijn. Se inettre en r-, zich op weg begeven, a freizen. — [Mil.] Donner une r- it des troupes, den
troepen eene marschroete ereven, voorschrijven welken
wee, zij incrchéren moeten. Leur r- est par vette
vitte, hun marsch gaat door deze stad. Iudemniiè
de r-, reiskosten m. pl. Feuille de r -, Z. FEUII.LE.
[Mar.]
—
I{ai ►^e r-, ltre en r-, zeilen, koers zetten.
Mettre le cap en r-, Porter en r-, koers leggen,
koers houden, sturen. R- estimée, gegiste koeos,
R- corrigée, verbéterde koers. R- composée, gekoppelde koers, koppelkoers. Fausse r-, ofwijkinq eens
schips van den reten koers. Compas de r-, stuur
bijzonderen zin: boschweg, doos-kompasn.—I
een woud gebaande weq in., baan f. — [Astr.]
Baan f., weg m., der hemelligchamen. ----- (fig.) Weg
middelen n. pt., die men aanwendt, gedragslijn €., die
men volgt. La r- qu'il tient ne le mènera pas aa unf
grande reputation, de weg, dien hij volgt, zal here
niet veel roems aanbrengen. I1 suit la r- de se.,
ancètFes, hij drukt de voetstappen z ij ner voorouders
S'ei^gager dans one fausse i -. een' verkeerde?
weg inslaan, verkeerde middelen aanwenden., ees
verkeerd gedrag leiden. — La r- du salut, de wel
ter zaligheid. -- á VAU DE ROUTE , loc. adv. It
haast en wanorde, over hol en bol, (pop.) hat
over kop: Les ennemis s'enfuirent It vau de rde vijanden namen ijlings en wanordelijk de vlurlt
Router, V. a., z. v. a. ROUTINER.
:iozntier, m. [Mar.] Zeeboek, graadboek n.
zeeatlas, zeespieget, overzeiler m., zeefakkel f. —
Ook als adj.: Carte routie're, reiskaart f. -- Ven
-
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ROUTIER , In.
I.-, gezeilde wind, over beide boegen
Wegenkenner, ervaren reiziger, wegwijzer m. -(fig. et fain.) Un vieux r-, een in de zaken doorkneed man; een doorslepen vos m.
Routine, f. (fain. en in ongunstigen zin) Door
oefening of behandeling verkregen vaardigheid, genwakkelijkheid, vlugheid; sleur, gewoonte, hebbelijkheid f., slender en., het handelen naar ervaringsregelen zonder inzi fit van de gronden, routine f.
Avoir de la r-, quelque r-, bedrevenheid, Benige
vaardigheid hebben. 11 est esclave de la r-, hij is
een slaaf van de gewoonte, hfj volgt altijd de oude
sleur. --- Routiné, e, adj. (en part. passé van
routiner) Geoefend, bedreven, ervaren, vlug, doorkr2eed, ci e r o u t i 9r. e e r d. --- Rout inenient, adv.,
beter ROUT1AiEBEMEsT. --- Ronitiner, v, a. Heb belijkheid , vaardigheid bijbrengen; zékere sleur
. ----

doen aannemen, r o u t i. n é r e n. — SE ROUTIScER,

v. pr. Zich vaardigheid of vlugheid in iets bijbren-

gen. --- Routinier, m., -ière, f. hij of zij, die

enkel ten gevolge van hebbelijkheid, van lange r efewing te werk graat, die de gewoonte of sleur volgt,
geoefende, bedrévene, g e r ou t i n e er d e m. en 1.
Ce nest quun vieux t'-, 't its niets meer dan een
erva ingsnoan; 't is een sleu.rvolger. — Ook als adj.:
Babitucles r-ières, dagelikscl^e gewoonten, hebbe-

ljkheden. Esprit r-, alledaac;sch mensch, die slechts
den sleder° volgt. Routinièrenient, adv.
Zit gewoonte, uit sleur.
Roetoir, m. [Agric.] Plaats, waar men den
hennep of het vlas te rotten of roten ligt (vgl. nou!),
rot- of too/plaats (rente) f.

Ronverdin, in. [H. n.] Groene prachtmees

(breul ig ijzer n.
of tangara f. van Peru.
Iiouverein, adj. nl. [Métall. j Rood- 0/' koud i.ouvert, e, adj. (en port. passé van rouvrir) :
Plaie r-e, weder opengegane wond f.
koevet, m. (Cot.], z. v. a. osynis.
Rouvieux of Ronx- vieux , m. [ Vétér. ]

Schur/tirjheid, ontsteking f. aan den hals (inz. bij
t7'ek ,aarden). --_ Ook als adj.: Cheval r-, schurft halzig paard n.
Ronvre, nl., z. v. a. CHE- E ROUVRE.
Houvrir, V. a. Weder openen, weder opendoen, en/sluiten, heropenen: Rouvrez la porte,
open de deur weder. -_.- (iq.) Ne lui parlez pas

de la moi't vie son fits, vous rouvririez sa plate,
spreek niet met hem over den dood zijns zoons, gij
zoudt zijne wond weder openen. -- SE ROUVRIR,
v. 'pr. Weder geopend worden. -- Weder opengaan, zich weder ontsluiten: La fenètre s'est i'ouverte, het venster is weder opengegaan.
itoux, ]Mousse, adj. Ros, tusschen rood en
geel, geelrood: Cheveux roux, ros haar n. Bartje
rousse, rosse baard m. --- Homme roux, Femme
rousoe, of als subst. Un roux. Une rousse, een
rosharig man, rosharige vrouw. — (Loc. prov.)
Barl;e rousse et nous cheveux, ne tv fie pas si
to veux, wacht u voor menschen met rood haar
en een' zwarten baard.— [Véner. j Bêtes roux ,Bètes
rolos oes, z. BETE. -- [Cuis.] Keurre 1'oux, bruin
gebraden boter f. — [Agric.] Vents roux of Roux
vents, koude en drooge aprilwinden m. pl. Lune
rousse, ap rijmaan f. (die geacht werd de gure,
drool e winden aan te voeren). — (fig.) Tijd m.,

die op de wittebroodsweken (tune de miel) volgt.
— Roux, m. Rosse kleccr: 11 est d'un r- ardent,
hij heeft vuurrood haar. --- [Cuis.] Saus f. van
bruin gebakken boter of vet. — [ Bot. ] Naam
van verschillende bocmzwamsoorten. — Rouxvieux, m., z. ROUV1EUX.

Rouzade, f. [Agric.], in 't zuiden van Frank-

r' j fO z. V. a . ROUTOIR,

Royal, e, adj. Koninklijk: Chateau r-, koninklik slot D. Dornaines royaux, koninklijke domei
pl. Sanction r-e, koninklijke bekrachtiging f.-ne.
Maison, Famille r-e, koninklijk huis n., koninklijke familie f. — Prince r-, kroonprins m. -- Altesse r-e, koninklijke hoogheid f. - Musée, Théátre
r-, koninklijk museum, tooneel n. (dat onder de
bijzondere bescherming des koningsstaat).— [Chancell ] Lettres, Ordonnances r-es (weleer Lettres,
Ordonnances ro-vau ;), koninklijke brieven In. pl.
of pateeten n. p1., verordeningen f. pl. — (fig.)
Koninklijk, groot , edel , eerren koning waard,
r o y a a l: La clémence est one vertu r-e , de
goedertierenheid is eerre koninklijke deugd. Bdtiment r-, prachtig, heerlijk gebouw n. I1 a fait one
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dépense r-e, hij heeft koninklijke, zeer groote onkosten gemaakt. II a fame r-e , h ij heeft eene
grootmoedige, édele ziel. -- [Fort.] Bastion, Parapet r-, groot bolwerk n., groote borstwering f. [Mar.] Perroquets royaux, z. PERROQUET —
[.H. n.] Aigle r-, z. AIGLE (waar verkeerdelijk royale
in plaats van royal staat). — Royale , f. Soort

van knevel beneden de onderlip , kinknevel m. ,
baardvlok f. (barbiche ). — Naam van velerlei
stoffen , ook van Bene groote papiersoort (papier royal), royaal papier, koningspaier n. —
t Hort.] .Kon rngspruirn, koningspeer, koningsperzik f,,
enz. — [ Taill. ] Soort van wijde broek f. der
18e eeuw. -- Royaleinent, adv. Op koninklijke
wijze; grootmoedin; heerlijk, prachtig, r o y a a 1. --Roy:Lliser, C. a. [Polit.] Koningsgezind maken;
naar 'monarchale beginselen inrigten. — Royalisnie, 'Ti. [Polit.] Partij f. des konings; koninr;sgezindheid, verknochtheid f. aan 's konings partij,
r o y a l i s m u s n. — Royaliste, adj. Koningsgezind , den koning of het koningrijk toegedaan,
ro y a Ii s t i s c h. — ROYALISTE, m. Koningsgezinde,
koningsvriend, aanhanger des konings; voorstander
van den koninklijken regéringsvorm, r o y a Ijs t m.

Royan, in. [H.. n.], z. v. a. SARDINE.
Royaunie , m. Koningrfjk n.: Le r- de Por

liet koningrijk Portugal, der-tugal,desPyB
P'ederlanden. — [ Ecrit.] Le r- des cieux, de Jésus Christ, het koningrijk of rik der hemelen, van
Jezus Christus. Mon r- nest pas de ce monde,

mijn rijk is niet van deze wereld. -- (fam.) Je ne

ferais pas cola pour un r-, ik zou dat om alles in
de wereld niet doen. --- (Prov.) Au royaume (of
Au pays) des aveugles les borgnes sont rois, z.
AVEUGLE. — poet.) Le r- de Pluton, des morts,
Les noirs, somlires r-s, de onderwereld, de hei f.
.—Royante', f. Koninklijke u'aardirlheid f., ko(

ninc,sclzap n.

Hoye, f. [Agric.] , z. v. a. RAZE , SILLON. —
Royer, v. a. [Agric.] Greppels maken. —z. v. a.
Roi'IR.

RUBRICAUDE.

ROYALE

— S ROYER, m.. Wielmaker in.

Ra, m. Klein besproeijings- of a fleidingskanaal n.,
vliet in., geul f. Cette rivière est partagee en différents rus, die rivier splitst zich in verschillende
kleine armen of kanaaltjes.
Ruade, f. Het achteruitslaan; achteruitslag m.
(van paarden, muildieren, enz., weleer ook bij het
dansen). Le cheval lui allongea (lanen, détacha)
ene r-, het paard bragt hem een sla!' toe. — ( fig.
et fam.) Grofheid, onbeschoftheid f., grove uitval m.:
Je n'étais pas d'humeur a souffrir ses r-s, ik was
er niet naar gemutst om zijne ruwe uitvallen te
verdragen. (roodgele robin m.
Rubaee, Rubacelle of Rubieelle, f. Ligt
Kuban, in. Lint, band n.: R- de sole, de taf
zijden, taffen lint. R- de ill, de lame, garen,-fetas,
wollen band. Noeud de r-s, lintstrik m. — Le rd'un ordre, het lint eener ridderorde, het ordelint.
— [Arch.] Band m. — [Bias.] Zeer smalle schuin balk in. -- [Bot., H. n.] Streep f., band m. op de
bladeren van sommige bloemen, op vele schelpen. —
Soort van hiacint m. R- d'eau, egelskop m. [sparganium] , eene waterplant met zwaardvormige bladeren en kogelronde vruchten. R- d'eau rameux
(of Rubanier rameux), getakte egelskop m.—Volksnaam van vele gestreepte schelpen, ook van ver
gestreepte slangen. — R-s of Poissons en-scheidn
r-, lint- of bandvisschen n. pl. [tmniw]. — [Anc.
méd.] Lintworm in. [ver solitaire] . — [Tech.]
Scheen, loopscheen f., strook fijn ijzer voor den
geweerloop. — Lintvormige wasreep m. — Deeg
(voor sommig bakwerk). — Rt,banaire, adj.-rep
Lintvormig. — Rubané, e, adj. (en part. passe
van rubaner) Band- of lintvormig platgedrukt; -met band of lint voorzien of bezet. — [Bot.] Plante
r-e, lintvormig gestreepte plant f. — [H. n.] Coquille r•e,gestreepte schelp f. —Rnbanée,f. [H.n.]
Sluijeradder f. [moqueur] . -- fubaner, v. a.
[Tech.]: R- la eire, het was tot strooken of reepen maken. — R- ene malle, eersen reiskoffer van
binnen in het deksel met lint voorzien. — Scheenen
voor geweerloopen maken. — Rubanerie, f. Lintof bindweverij; kunst des lintwerkers; bandwinkel, linthandel m. — Rubanier, m., -ière, f.
Band- of lintwerker m., -werkster f.; lint- of bandverkooper in., - verkoopster f. Métier de r-, lintwevershandwerk n.; lintweversstoel in. -- [Bot.],
z. V. a. RURAN d'eau. -- Ook als adj.: L industrie

r-ière, de lint- industrie, de vervaardiging van en
de handel in lint. — j- Rubanté, e, adj. Niet
lint of band voorzien of versierd.
Rubarbe, f., z. RHUBARBE.

Rubasse, f. (of als adj. Quartz r -) .Roodachtig kwartskristal; gekleurd kunstkristal n.; rooktopaas m.
Rubèbe, f. [Mus.] , z. v. a. REBEL.
Rtubéfaction, f. [i,iéd.] Pijnlijke roodwording
der opperhuid , het roodworden , hetzij van zelf
ontstaan (R- spontanée) of door kunstmiddelen ver
— Rubéfiant , e , adj.-wekt(Rarifcl).
[ Méd. j : íllédicaments r-s of als subst. RUBÉFIAN TS, in. pl. Hitte- en roodheid verwekkende, de
huid prikkelende middelen , r u b e fa c i é n t i a n.
pl. — R.uubéfier,,v. a. [Méd.] Rood of ontstoken
maken. --- SE RUBEFIEP., v. pr. Rood en ontstoken
worden. — [Mar.] I.e. temps se rubélie, het weder
gaat naar regen staan.

Rubeline, Rubienne, Rubiette, f. [H.n.],

Voormalige namen van 't roodborstje (rouge-gorge) .
Rubelle, f. [Agric.] Wijnstok m. met roode
bladeren en zwarte druiven.

Rebellion , In. [H. n.], z. v. a. PAGEAU of
PAGEL. — Soort van for f.
Rubellite, 1'. [Minér.] Vezelschorl, vuurbesten-

dige turmal jn m., eene onsmeltbare, perzikbloesem kleurige scleorlsoort, s° u b e l l i e t m.
Rube'ole, f. [Bot.] Verwees megéra -kruid of
ruzvkruid n. (aspérule). — AIeekrapachtige plant f.
— Rube'olique, adj. [Méd.] : Taches r-s, mazel vlekken t. lil.
Rubeseent, e, adj. [Diaact.] Min of meer
rood, eenigzins rood wordend.
Rubiacé, e, Rubiaciné, e, adj. [Bot.]
Krap- of ineekrapach.lig, naar de meekrapplant geljkend. — RUBIAcEES, RUBIACINEES, f. pl. [Bot.]
Krapplanten f. pl.

Rubican, adj. et subst. m. [Man.] : Cheval r-,
paard met gemengde of zamengestetde haarkleur.
Des r-s noirs, bail, alezans, stekelzwarten, stekel bruinen, stekelvossen. Des r-s brulés, brandschimmels m. pl.

Rubicelle, f., z. RUBACE.
Rubicond, e, adj. (fain.) Rood, hoogrood:
Visage r-, Face r-e, hoogrood gelaat, koperkleurig
Bezigt n. — R.ubidicolle, adj. [H. n.] Roodhalzig.
Rubienne, Rnbiette, f., z. RUBELINE.
Raibiiication • f. [Alch.] Het roodwaken
roodmaking f -- IE ubiforme, adj. [Bot.] Framboosvormi.g. — Rubi ;iiieux, ease, adj. Roes -

tig, verroest; — aan roest onderhevig;—roestkleurig.
Rubin, m. [H. n.] Gekuifde vliegenvanger m.
van .rnerika (mucherolle). — (pop.), z. v. a.

LINOTTE.
Rubine, f. [Anc. minér. et chim.] Roode ver -

binding ven zwi<velmetaal: R- d'arsenic, zwavel
blende, rood zwavel -robijn,z.VaREALGn. R- d'argent, rood zilver n. — R- d'anti--zink.
spiesglanszwavel f.
n.,
moine, zwavel-antinnonium
R- arsénical, rood zwavel-arsenik n.
Rubis, in. Robyn m., doorzigtige roode edelsteen, de hardste en kostbaarste na den diamant.
R- d'Orient of oriental, oostersche robijn. R- spinelle, violetroode robijn, spinél m. R- balais, bleek roode robijn, ballas of balas in. — [Chim. anc.],
z. v. a. RUBINE. -- (Loc. prov.) Faire r- sur l'ongle,
tot op den laatsten druppel uitdrinken (zoodanig
zijn glas ledigen, dat er niet meer in overblp ft,
dan om op den nagel een druppeltje te laten vallen,
dat zich als een robijn of roode parel voordoet), op
de nagelproef uitdrinken. 11 fait payer r- sur l'ongle, h ij laat zich tot op den laatsten cent betalen.
— (fig. et pop.) Ii a des r- sur le nez, It a le visage plein de r-, zijn neus, zijn gezigt zit vol roode
puisten. — [H. n.] Robijn, soort van kolibri.
Rubord, in. [Anc. constr. nay.] Kim- of strijk

in.
-gan
Rubricaire, in. Rubriek- of titelkenner m.,

ervarene in de titels van 't burgerlijke en kanon
eertijds met roodeninkt schreef);-niekrgt(dm
ook z. v. a.

RITUALISTE. — Als adj. (fain ) I1 est

}uien r-, grand r-, hij is een vriend van phgtplegingen, van formaliteiten. — Raibricateur, m.
Roodschr ver , mi deleeuwsch schrijver , die de
groote aanvangslelters der geschriften in bonte
kleuren schilderde.

Rubricaude, adj. [H. n.] Roodstaartig. —

RtB1ICAT LE
Rnbrien.ule, adj. [Bot.] Met ronden stengel. -Rubricolle, adj. [H. n.] Roodhalzig. -- R.ulbricoriie, ad:. [H. n.] Met roode horens of voel
Rubriflore, adj. [Bot..] Roodbloe--sprietn.—
niiq. — Rubrigastre, adj. [H. n.] Roorlbaikig.
-- Rtibriliède, wij. [H. n.] Roodvoetig.
Rubrique, f. [^iinér.] Roo:laarde f. , rood
krijt 11.; rood e oker, bloedsteen m. — [Droll] R-s,
zettitels ni. /)l., zetopschriften n. pl. (die weleer rood
geschreven- werden), rubrieken f. pl. -- [Litulg.]
.Regels m. pl., voorschriften n. pl. omtrent de wijze
van de dienst te lezen en te doen (aan 't begin van
't brevier en van 't •mis.saal); — korte, weleer rood
gedrukte regelen in den tekst van 't teenier. —
(bij uitbreiding) Hoofdt, opschrift, bovenschrift n.
van de verschillende a fdeelingen in een dagblad,
rubriek f. Cei,te nouvelle est sous in r- de Loudies, dat nieuws staat onder de rubriek Londen.
--- (fig. et fam.) Oud gebruik n., oude handelw ij ze
of manier, gewoonte f.: Suivre une vieille r-, eene
oude gewoonte, een' ouden regel volgen. -- (fg. et
(am.) List, kunstgreep, kneep f., streek m. Je connais ses r-s, ik ken zijne knepen of streken. I1
s'est servi dune plaisante r-, hij heeft zich van
van eene aardige list of kunstgreep bediend.
Rauhrirostre, a(1/. [H. n.; Roodsnavelig.
Riihriveutre, adj. Roodbuihig.
R.adche, f. Bijenkorf in. R- vitrée of de verre,
glazen korf. R- A cloison, afgeschoten korf, bijen-

korf met vakken. — Bijenstok in., de korf met de
daarin huizenree bijen: it a cinquante r-s, hij heeft
50 bijenstokken, -- La sociéliu est comme une r-,
de maatschappij is als een bijenkorf. — z. CHhTRER.
-- (Loc. prov.) II ne faut poolt facher one r-, men
mnoet in geen wespennest steken: men moet zich niet
Bene menigte kleine vijanden op den hals halen. —
[Anc. anat.] Voorhof m. (van't oor). -- [Coutur.]
Op elkander geplooide tullF strookjes n. pl. —
[H. n.] R- marine of aquatique, door waterdiertjes bewoonde spins f. -- ) ;tEar.] , z. v. a. aoucliE.
-_ [Pèche] Korfvorrniq zaknet n. — Ruehée, f.
Opbrengst f. van een' beenkorf; — gezamenlijke bevolking j. van een' bijenkorf. bijenzwerm; korfvol m. — Rueher, m. Plaats f., waar de bijenkomen staan, waar veel b[jenkorven zijn. — Rucher, v. a. [Coutur.] Met tullestrookjes beploo{jen.
— Rueheur, m. [Agric.] Werkrnan, die 't uit
hooi op hoopjes zet.
-gesprid
Ruchotter, V. a. [ Agric.] Zoodanig beploegen.
dat men in 5 jaren tijds al de aarde van een veld
verplaatst heeft.
,

Ruetation, f., z. ERUCTATION.

--

1657

ItUE.

(of envers) ses enfants, een vader, die te streng,
te hard voor zone kinderen is. Un maitre r- à (of
envers) ses domestiques, een meester, die zone bedienden hard, norsch bejegent. Faire one r- réprimande h qn., iemand eene scherpe berisping geven.
— La règle de ces religieux est Lien r-, de ordes
dier monniken is zeer streng. — Vous avez-re{;l
là un r- adversaire, gij hebt daar eene zware, geductile tegenpartij. -- z. JOUEUR, JOUTEUR. — Ra dement, adv. Op ruwe, harde, strenge wijze:
Vous le traitez bien r-, gij behandelt kern zeer hard.
— (fain.) Aller r- en besogne, ijverig en onvermoeid
doorwerken. 11 y va r-, hij vat het werk met kracht
aan, hij tast door. Manger, Boire r-, zich ter deeg
te goed doen, duchtig eten, drinken.
Ruidenter, v. a. [Arch.] : R- des colonnes, des
pilastres, in (le groeven der zuilen of pilasters sta fof koordvormige versieringen aanbrengen, stafwerk
in de zuilengroeven maken. -- fiat kart. passé is
ook adj.: Cannelures rudentées, rondgeribde groeven f. pl. — fl udeuture, f. Staf- of koordvormig
sieraad, dat de zuilgroeven doorgaans tot op een
derde harer hoogte vult, stafwerk n.
Rudéral, e, adj. [Bot.] Op of aan oude muren of op pain groe end. (Plug. in. rudéraux.)
Rumde'rn,tion, f. [Mac.], z. v. a. HOURD &GE.
Rudesse, f. Aawh'eid, stroefheid, hardheid,
grofheid; onbevalligheid, barsch/meid, n rschheid;
onbeschaafdheid f. La r- de la peau, de la barl►e,
de ruwheid van de huid, van den baard. — La rde Ia voix, de ruwheid, grofheid der stein. La rde ses traits, de barschheid, onvriendel[kheid, onbevalligheid zijner (harer) gelaatstrekken. — La rdes manières, de ru?vhei 1, onbeschaafdheid, plomplivid der maan- eren. -- Trailer qn. avee r-, iemand
met hardheid, met veel gestren!lheid behandelen. —
RUDESSES , f. pl. Grof/meden f. pl., harde woorden n.
pl.: Il me dit des r-, hi zeide m)j rjrofheden.
Rudlaire, in. [Ant. romn.] Uitgediend, ontsla
zwaard - of kampvechter m. (die als toeken-gen
van zijn ontslag een houten zwaard ontving).
Rudiment, in. Aanvangsgronden m., eerste
kundigheden f. pl., grondbeginselen n. pl. eener wetenschap of kunst (in dezen zin altijd in 't meer
gebruikt): I1 salt h peine les r-s de la grain--voud
maire, hij kent te naauwernood de eerste honden
der spraakkunst. — Aanvangsboekje n., boek, dat
de allereerste gronden eener taal, inz. der latijnsche,
bevat, r u d i iii n t a: Apprendre le r-, de rudirnenta leergin. -- (fig. et fam ) Cet homme en est
encore au r-, die man is nog een nieuweling, is
nog groen. 11 faut le renvoyer an r-, hij moet weer
naar school, naar de abe-bank. -- [Phys.] Les r-s
de l'organisation, de grondtrekken van de berverktui,jing. — [H. n., Bot.] Een of ander orgaan, dat
zich in zeer kleine afmetingen voordoet: R- de
queue, klein uitwas als staart, zeer kort staartje n.
--- Rudiuientaire, adj. [Litt.] Tot de rudimenta
of eerste taalregels, tot de grondbeginselen behoo-

S Rudinier, iére, wij. (pop.) Ruw, lomp,
inz. in 't spreken.
Rude, adj. Raw, grof, stroef (op 't aanvoelen);
-- wrang, scherp, raauw (voor den smaak); ï –
hobbetig, ongelijk, onef'en; zwaar, hard, moeijelzlk,
zuur. Avoir la peau, la barl)e r-, ruw van huid
of vel, hard, wreed van baard zijn. Une brosse r-,
een ruwe, grove borstel m. — Ce vin est r-, die rend. Auteur r- of als subut. RUDIMENTAIRE, m.
wijn is wrang, hard.— Chemin r-, oneffen, ruwe, Schrijver over de eerste beginselen. — [.H. n.. Bot.]
hobbelige weg m. -- Travail, testier r-, zwaar, Wat naar den aanvang van een orgaan gelikt.
Rndir, v. n. Balken (braise).
moejeljk werk, ambacht n. Une r- tache. eene
Rudiste, adj. [11. n.] Ruw, hobbelig, onregelzware taak f., een zure arbeid m. IJs out eu une
journée bier r-, zij hebben een' zeer zuren dag ge- mati,q (van schelpen).
Rudocemment, m. Ruwe bejégening f.; het uithad. — Ce cheval est r-, dat paard is ongemakkeljk, heeft een' zwaren, onzachten gang. — On- varen, toegroauwen.
Rudolphin, e, adj. [ Astr.] : Tables r-es, ruaangenaam om te zien, te hooren, te lezen, enz.,
ruw, barsch, onvriendel ijk, hard; — hevig, gewel- dolphínisclze tafels f. pl., naam, door Keppler aan
dig, moeijelijk te verdragen, streng, zwaar. it a zijne tafels van den planetenloop, ter eere van keilair, le visage r-, hij heeft een borsch, norsch, on- zer Rudolph II. , gegeven.
Rudoyeinennt, in., z. RUDOIEMENT. -- Rnvriendelijk utzigt. Des manières r-s, ruwe, onbeschaa fde, plompe manieren f. pl. Avoir la voix r-, doyer, v. a. Ruw behandelen of bejégenen, inz.
eene ruwe, grove stem hebben. Style r-, ruwe, harde ruw of borsch toespreken, toegraauwen, toesnaaustijl m. — Ce peintre a le pinceau r-, die schilder wen , uitvaren. 11 rudoie ses domestiques , hij
heeft een hard, onbevallig penseel. Ce barbier a la snaau?vt zijne bedienden toe. I1 ee faut pas r- les
main r-, die barbier heeft eene harde hand, scheert enfants, wen moet de kinderen niet barsela bejégge.niet zacht. Une r- attaque, een ruwe, hevige, on- nen, niet toegraauwen. — [Man.] R- un cheval,
stuimige aanval m. Le choc fut r-, de schok was een paard hard behandelen, te hard aangrijpe').
Rue, f. [Bot.] Ruit, suite f. R- des jardins.
geweldig, hevig. — Temps r-, guur weder n. Un
froid extrêmement r-, een zeer scherpe, strenge tuin-, umijnruit. R- des prés, waterruit. R- saukoude f. — (fig.) Les temps sont r-s, de tijden zijn vage of de montagne, wilde ruit, bergruit.
Rue, f. Straat f. R- large, longue, étroite, courzwaar. Cast un r- coup pour lui, dat is een harde
slag, een groot ongeluk voor hem. Une r- épreuve, te , breede, lange, naauwe, korte straat. R- écartée,
eene harde proef, zware beproeving f. Cola me pa- fréquentée. afgelegen, druk bezochte straat. R- de
raft r-, dat komt mij onwaarschijnlijk voor, dat traverse, dwarsstraat. z. ook CLOU, DONNER (v. n.),
kan ik moeijeljk gelooven. Ce trait est un peu r-, ENFILER, PASSANT . — (Loc. fam. ou prov.), z. CoUdie trek is wat kras, wat plomp. — Un père r- à aIR (v. a.), PAVE (adj.), PIGNON. Le bout de la rue
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fait le coin, lijf spreekt veel, maar zegt niets. Vieux
comme les r-s,

zoo oud als de weg, als de weg van

Kralinren.
Renée, I. [Econ. rur.] hoop strooisel, gebruikt
stroo, vuilnis, enz., dat men laat rotten, om het vervo l ens onder den mest te mengen.
Ruelle, f. Kleire, smalle straat f., straatje n.,
steeg f. -- (fig.) La r- du zit, de ruimte tusschen
't ledekant en den muur. — Coureur de r-s, z. v. a.
COUREUR de fines. -- [Hist.] Slaapkamer, alkoof f.,
waarin onder Lodewijk XIV. zékere aanzienlijke
dames (précieuses), op haar bed gezeten, bezoeken
ontvingen, dames- kabinetje D. (liet boudoir van later tijd) . — (fig. et fani.) Cet homme p asse sa
vie dans les r-s, I1 va de r- en r-, die man maakt
vlijtig zijn hof aan de dames, hij fladdert van de
eene sch.00ne naar de andere. Ii mille dans les r-s,
hij schittert in den omgang met dames. (Deze uit
zijn nu, verouderd). — [E000., dom.]-drukinge
R-s des gateaux dune ruche, gangen m. pl., ledige ruimten tusschen de heni roten van een' bijenkorf. — [Mar.] Buiten- of bolle zijde I. van eene
krom gebogen plank, opstaand gedeelte n. — R.tmellée, f. [Tech.] Muurkeel f., einde van een dak
tegen een' laoogeren muur. .— Rueller, v. a. [Agric.]
Tusschen (Ie wi/nstokken de aarde aan wederzijde tegen de wijnstokken ophoogen. --- Ra^ellette, f. (verklw. van ruelle) Steegje n.
Ruellie, f [Bot.] Soort van beereklaauiv D.I.

Ruelle).
Rater, V. a. Met kracht of geweld werpen, gooijen, sinijten: Fi- ales pierres. steengin smijten. -(fam.) R- de grands coups, R- de grands coups A
tort et It travers, harde klappen toebrengen, links
en regts klappen uitdeelen. -- (Loc. prov.) Ses plus
grands coups sont rués, zijne beste pijlen zijn eer
Les plus grands coups sont ruts, de hoofd -schoten.
ergste is voorbij. — RUEH.-zakisfgelopn,ht
V. n. Slaan, achteruit slaan: Ce cheval rue, dit
paard slaat achteruit. Ce cheval rue en vache,
dit paard slaat naar voren uit. z. ook MORnfE. —
SE RIJER, V. 23r.: Sc r- sur qn., sur qc., op iemand
of iets onstuimig aanvallen. Il se rua sur lui et le
maltraita, hij viel hein 'woest op 't lijf en mishan delde item. So r- sur un diner, op een middagmaal
(naar den franse/ten. botanist
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gang, verwoesting eener stad. Réparer les r-s, de
vervallen gedeelten van een gebouw weder herstel
— Battre une place en r-, Baltre qn. en r-,-len.
z. EATTRE (er staat abusievelijk op het eerste dezer
gezegden rime, in plaats van ruine). — (fig.) Ce
nest plus qu'une r- (van eene weleer.sch.00ne vrouw,
van een' vroeger beroemd' tooneelspeler, redenaar,
enz., die net den ouderdom veel afgenomen zijn),
zij, hij is nog eerre sclioone ruine. -- Bouwval m.,
ten deele of geheel ingestort gebouw; puinhoop in.,
puin n., ruine f. (in. dezen zin steeds in 't meerv.)
Les r-s de 'l'roie, de Palmvre, de ruinen, de bouw
Troje, van Palmyra. Cette ville est-valen
bát:e des r-sd'une autre, deze stad is uit de bouw
uit het puin eener andere opgebouwd. Its-valen,
furent accablés, ensevelis sous les r-s, zij werden
onder de instortende gebouwen, onder het puin bedolven. — [Peint.) Cette r- est un des meifleurs
tableaux de ce peintre, die ruïne of bouwval is
een der beste stukken van dien schilder. — (fig.)
BAtir sa fortune sur les r-s d'autrai, zijn fortuin
op eens anders ongeluk, verderf bouwen. --- (fig.)
Verlies n. van fortui^ii, van eer, goeden naam, mart,
enz., ondergang in., verderf n. Ce procès a cause
sa r-, la r- de sa maison dit proces is oorzaak
van zijn' onderroan.,, heeft den val van zijn huis herokkend. I1 travai,le, court h sa r-, hij, werkt aan,
loopt in zijn verderf. _-_ La r- dun Etat, de ondergang van eetzen Staat. — Ook van de oorzaak

des ondergangs of verderfs gezegd: Hélène a HP

la r- de Troie. Helena i.s (de oorzaak van) Trojes
val geweest. C'est une r- que le jeu, que les pro-

(es, het spel, de rerit.sgedingen zijn iemands verderf.

Son orgueil sera sa r-, zijn hoogtnoed zal hem in
't verderf storten, doen vallen. -- Cette aventure
a causé la r- de sa réputation, dat voorval heeft
hem zijn' goeden naam gekost.

Ruiner, V. a. Tot puin maken, verwoesten,
neérh,.alen, omverwerpen, vernielen, verdelgen; in
't verderf storten, in den grond helpen of boren,
aren maken, r is ï n é r e n.: R- un édifice, een gebouw verwoesten, neerhalen. R- une vine de fond
en comble, eerre stad 'iet onderst boven keren, geheel verwoesten. -- Lil grêle a ruiné le b1é, de
I altel heeft het koren vernield. — (fig.) II vent raanvallen. — (liet woord roer heeft zich alleen als ces gene, hij wil deze lieden in den grond helpen.
v.
a.
en
v.
n.
wordt
It- une famille, eenti familie ongelukkig, arm maV. pr. staande gehouden; als
het zelden meer gezien of gehoord.) — Rueur, ken. Les excès out ruiné sa santé, de buitenspo-ease, adj. [Man.] Gewoon om achteruit te slaan: righeden óebben zijne gezondheid bedorven, vernield.
Cola la ruiné d honneur, dat heeft hem zijne eer
Ce coeval est r-, dat paard slaat dikwijls achteruit.
Rufatl,in, m. [H. n.] Senegalsche koekoek m. doen verliezen. La chasse b ruiné ce cheval, de
Rosachtig,
ligt
jagt
heeft dat paard bedorven, uitgeput. — [Constr.]
e,
adj.
[
Didact.]
Raafeseent,
roskleurig. — Rulibaibe, adj. [H. n.] Met ros- Kerven of kepen maken - SE RUIN ER, v. pr. Te
sen baard. — Rurcarpe, adj. [Bot.] Met ros- grond gaan., vervallen; zich in den grond boren,
kleurige vruchten,. --- Rafieaude, adj. I H. n.] zich ongelukkig, arm maken; zich uitputten.. Ce
Met rossen staart. -- Rufieolle, adj. [H. n. j chateau commence b se r-, dat kasteel begint te
Met rossen hals. --- Rufleorne, adj. [H. n.) Met vervallen. -- II s'est ruinh au jeu, hij is door het
spel le grond gegaan. — Le corps se ruine par de
rosse voelhorens.
grandes fatigues, het ligehaam vervalt, put zich
t Reif en, m. Hoerenjager m.
R.ufigastre, adj. [H. n.] Rood- of rosbuikig. uit door groote vermoeijenissen. — -[- Ruineer, m.
Rniipaipe, adj. [H. n.] 1tIet roode voelspitsen. Verderver in. — Ruineuserent, any. Op ver
wijze. — Ruineux, ease,-derflijk,amn
--- Rirfipecle, adj. [H. n.] Met rosse of roest
voeten. — Rafipenne, adj. [H. n.] Met-kleurig adv. Bouwvallig: Mur r-, bouwvallige muur m. —
rosse vlerken. — Raiiirostre, adj. [H. n.] filet (fig.) Bàtir sur des fondements r-, op zond, op
lossen grond bouwen. — (fig.) Verderfelijk, arm
ronden of rossen snavel. — Ru itarse, adj. [H. n.
Net rossen voetwortel. — Rufiventre, adj. [H. n.^J makend: Un luxe r-, eerre verderfelijke weelde f. —
Road- of roshuikig. (deren. Ruiniforiue, adj. [Minér] Marbre r-, marmer,
Rugifolié, e, adj. [Bot.] Net gerimpelde bla- dat in zijne teekening bouwvallen voorstelt, ruïR.ngine, f. [Chic.] Beenvijl f.; tandsch.rapper m. nen-marmer n.
Riilnure, f. [Constr.] Inkerving, inkeping, in— Ruginer, V. a [Chir.] Met de been- of tand lating f (in balken enz.)
vijl afschrappen of afvijlen.
Raisseaoi, m . (weleer RUISSEL ) Beek, vliet f.
Ragir, V. n. Brullen (inz. van den leeuw gezegd). — (fig.) R- de fureur, de colère, van woede, Un r- chair, limpide, eene heldere, klare beek. -van gramschap brullen. — Rugissant, e, adj, (Prov.), Les petits r-x font les grandes riviêres,
Brullend: Lion r-, brullende leeuw m. — (fig.) Z. RIVIERE. Goot f ., waterloop in. I1 tourba tout
Les vents, Les Hots r-s, de huilende winden m. p1., au beau milieu du r-, hij viel midden in de goot.
golven f. pl. -- Rusissement, m. Het brullen, --- (Loc. prov.) Cette chose traine, est trainée dans
le r-, die zaak is plat, gemeen, afgezaagd. Cette
gebrul n.
Ruilrosité, f. [Didact ] Ri.mpeligheid, gerim- nouvelle a été ramassie dans le r-, dat is straat
uit de goot opgeraapt. — (fig ) Des r-x-nieuws,
peldheid. f. — Ru ueux, aeuse, adj. [H. n.,
de sang, stroomen bloods. I1 versait des r-x de
Bot.] Rimpelig, vol rimpels of plooien .
larmes, hij vergoot tranenbeken, stroomen van traRuile'e, f. [Tech.], z. v. a. RUELLEE.
Ruiter, Ruillei, V. a. [Anc. géom.] Tee/tens, nen. -- Ruisselant, e, adj. Vlietend, zacht stroomend als gene beek, vloeijend: Des eaux r-es, vliemerken zetten (om vlakten op te meten).
Ruine, f. Verval n., ondergang in., ruïne f. (ende wateren n. pl. — (b)) overdrjing) Vovez sa
Le bdtiment est, tombe en r-, s'en va en r-, me- figure ruisselante de sueur, zie hoe zi n gelaat ran
nace r-, liet gebouw is, geraakt in verval, vervalt, zweet druipt. — Ruisseler, V. Si. Vlogen, vlieten, zacht stroomen als eene beek; zijpelen: Sang
dreigt in te vallen. -- La r- dune ville, de onder.

—

-

RUISSELFT
uiruisselle des plaies, bloed, dat uit de wonden
roomt. On volt !'eau r- à traver s les mors, men
Wziet
het water door de muren heen zijpelen. —

R.uisselet, m. (verklw. van ruisseau.l) Kleine

beck f., beekje n.

Ruin, m., z. RHUM. -- [Anc. mar Ruim , laadruim n. Vaisseau de grand r-, schip, dat veel la.]

den kan. --

Les faux r-s

of

reuns, de kieren of

ruimten tusschen de in 't ruim fiestuivde voorwerpen.

tusub of IIIUuIub, m. (pr. rombe) [filar.]

Kompasstreek f. (.ire). R- de vent, windstreek,
ko?npasstreek. Ligne de r-, z. V. a. ligne LOXODRO3IIQUE. (PANSE.
Rammen, m. (pr. ru -mène) , z. V. a. DOUBLE-

Rumeuir, f. Oproeilpe beweflinr) f., oploop in.;
verward rei'aas. gejoel, pedruisch,, alarm, rumoer;
snel oniloopend gerucht of nieuws n. It y a quelque r- dans la villa, parmi le peuple. er is eene
oproerige bewegintl in de stad, onder 't volk. —
D'ou vient cette r-? van waar komt dat alarm,
dat rumoer? La r publique l'accusait de ce
meurtre, het als emeene Gerucht beschuldigde hem
—

-

van dezen moord.

Rit e,mford ( oupe A ia), Rum fordsche soep f.,
de door den Enri el-schman. Rumford uitgevondene
goedkoope groentesoep voor de armen. Cheminée h
Ia R-, Rumfordsche haard m., Bene door denzel/den menschenvriend uitgevonden spaarkappchel.
Iuminai, e, adj. [Ant. torn.] K7 at Rumina
(Rumfa, Rumilia of Juno), de schutsgodin derzuigeli.npen, betreft. -- Figuier r-, vijgeboom m., onder welken, naar 't volksgeloof, Romulus en Remus, aan Bene wolvin zuidende, nevonden werden.
um lna.nt, e, adj. IIerkaauw.vend; Animaux
r-s, of als subst. RUMINANTS, m. pl. llerh°aauwende
dieren D. pl., herkaouivers m. pl. -- Ruinination, f. Herkaauwinq f. — (fig.) herhaalde overwéging, het wikken en wegen. — Ruininer, V. a,
en (doorgaans) n. Ilerkaauwen: Les boeufs ruminent ce qu'ils ont n?anaé, of enkel Les iioeufs ruminent, de runderren herkaauwen. --- (fig.) lVobmaals overwéüen, bepeinzen, doordenken, rijpel jk
overlég en, wikken en wegen: 11 rumine (sur) cette
affaire depuis no an, hij overlegt, herkaauu:t die
zaak sedert een jaar.
Runi merie, f., z. RHU3IMIEPIE.

lluncinv, e, adj. [Bot ], Feuille r-e, diep injesneden, ri.einvormib ingekerfd blad n.
Runes, f. pl. [Linguist.] Reptljnige letters f.
pl., waarvan zich de cjerrnaansche en scandinavische
volkeren bedienden, voor zij 't latjnsche alphabet
leerden kennen, r u n e n f. pl. — Runique, 0dj.:
Lettres of Caractères r-s, z. V. a. RUNES. Alphabet r-, runisch alphabet n. Poe'sie r-, runische,
oud-scandinavische poezij f . Runogr aphe, m.
[Didaet.] Schrijver over de runen. — Sclirij ver in
runische letters of in runen Runogr aphie, f.
Verhandeling f. over 't runenschrift. -- i{.unogra.pl^ique, add. Daartoe behoorend, run oIi a phisch.
R.uuotte, f. [Agric.] Tore, akkervore f. tusschen aardappelen, koolzaad, enz.).
Roupestral, e (Plur. m. rupestraux), of Rnpestre, adj. [Bot.] Op rotsen of steepen groei jend. -- [C hun .] Sel rupestre, z. v. a. ser GEMME.
— Rn'pleole, adj. [H. n.] Op of bij rotsen levend, groeijend. -- ,41s subst. m., z. v. a. coQ de
—

. --

roche. --- Rupifraage, f. Eliot.] , z. v. a. SAXIFRAGE.

Ruptiie, adj. I riot.] Openspringend, openber-

stend. — Ruptilité, f. [Bot.] Eigenschap f. van
open te bersten. — Rooption, f. [Distact.] Afbreking inden zamenhang. — Rnptoire , in.
[Chir.j Bijtmiddel n. (cautere potentiel). — Ook
als ad,).: Médicaments r-s, bljtiniddelen n. pl.
Rupture, f. Breuk; vaneenscheuring; openbreking f., het in- of openbreken: La r- d'un os, d'une
veine, dune artère, d'un tendon, de breuk van
een been, de verscheuring cener ader , slagader,
pees. Ook z. v. a. HERN IE. -- La r- d'une porte,
d'un coffre, openbreking van Bene deur, van een'
koffer. -- [Hydr.] R- d'une digue, dijkdoorbraak f.
— (fig.) Oneenigheid, scheiding, vredebreuk, vriend
-klove f.: Il y a r- entre ces deux-schapbreukof
puissances, er is eerie oneenigheid, vredebreuk tosschen die beide mogendheden. Prévenir one r- entre deux amiss, eene vriendschapsbreuk iusschen
twee vrienden voorkomen. — Depuis la r- de la
paix, sedert de vredebreuk. - R- d'un manage,
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verbreking van een voorgenomen huwelij)v.— [Cout.,
Ï'aill.] Scheur f. in eerie stof. — [Point.] Breking,
'vermenging f. der kleuren. -- ) ilptur er, V. a.
Eene breuk maken.
Rural, e, adj. Landelijk, niet tot de stad behoorend, het veld of het land betreffend, veldelijk,
boersch. Commune r-e, landelijke rjemecnte f. Excursion r-, landelijk uitstapje n. Les moeurs :-es,

I de landelijke, boersche zeden I. pl.

Des fonds ru-

raux, veld- of landgoederen n. pl. — Doyen r-,
landdeken in. (die het toez-ibt heeft over de pastorijen van zeker district) ; - (fig. et iron.) Oude
haas in. --

Ruricole, adj.

Op het

land levend;

het veld bebouwend. — ' Rnrographe , in.
i [Didact.] Veld- of akkerbeschrijver in. — Rurographie, f. Akkerbeschrijving F.
Ruse, f. List, loosheid, sluwheid, aallistigheid f.,
streek ns.: R- subtile, grossière, fijne, lompe list.
P.- de guerre, krijgslist. Je connais toutes ses r-s,
ik ken al zijne streken, knepen. -- R-s innocentes,
onschuldige kunstgrepen f. pl. — (Loc. prov.) Avoir
un sac tout plein de r-s, vol listen en streken zijn,
altijd een' uitweg weten. — [Chas.] Omweg in.,
wending 1'., van 't gejaagde wild ter ontkorninb. —
Ruse, e, ad,). Listig, loos, sluw, doorslepen, doortrapt: Un Domme r-, een listig man. z. ook c0MPERE. Je me défie de son air r-, ik vertrouw zijn
slaw gelaatniet. — [it[ar.] Ancre r-e, dreggend, doordreggend anker D . -- Ook als subsi. in. et f. C'est un

fin r-, ure letite r-e, 't is een sluwe vos, een slim
ding—Baser, v. n.List gebruiken: it est pennis de
r- it la guerre, 't is geoorloofd in den oorlog list te

gebruiken. —

[Chas.] Un serf qui ruse, een hert,

dat door omwegen de honden zoekt te cntvlurgten.
S Rusetur, m., -ease, f. Listig niensch, sluwe
vogel in., h(j of zij, die dikwijls en gaarne listen
in 't werk stelt.
Rusnma, m. Oostersch ontharingsmiddel D. ,
ontharingszalf f., r u s m a n.
Busse, adj. Rus.siscb, tot Rusland of zijne inwoners behoorend: La langue r-, of als subst. Le
—

RUSSE (vroeger Le RussIOTE), de russische taal f.,

het russisch. — RUSSE, m. cl f. Rus m., Russin,
russische vrouw f. -- RUSSE, m. [H. n.] Een der
volksnamen van 't roodborstje (rouge-gorge).
R..ustand, e, adj . (fare.) Boer sch, tamp, plomp,
onbeschaafd,: I1 na point de politesse, it est fort
r-, hij bezit Beene beschaafdheid, hi is zeer boersch.
— Als subst. Lomp mensch, vlegel, kinkel, loinperd m. -- Rusta,ndeinetit, adv. Op lompe,
boersche wijze. — Rustanderie, f. Lompheid,
boerschheid, lummelachtigheid f.
Ruste, m. [Bias.] Doorboorde ruit f. — [Mil.
anc.] Lans f. van een' voetknecht.
Rustica ;e, m. [Mac.] Zeer dunne raapkalk m.
R usticite, f. Boersch.heid, lompheid, ruwheid,
onbeschaafdheid, botheid F. II y a de la r- dans ses
manières, hij heeft iets lomps in zijne manieren.
-- Ruisticole, adj. [H. n.] In velden of weiden
levend. (van den smeltoven.
Rustine, f. [Tech.] Achterzijde f., ruristeen m.
Rustique, adj. Landelijk, boersch: Vie r-, landleven, boerenleven n. Danses, Chansons r-s, boe
ni. pl., - liederen n. pl. Calendrier r-,-rendas
boeren-almanak m. — [Myth.] Dieux r-s, veld-,
akkergoden in. pl. — Kunsteloos, wild, ruw; ongekunsteld, boersch, eenvoudig : Ces bols out un
air r-, qui plait, die bosscreen hebben een kunsteloos, wild voorkomen, dat bevalt. Banc rustique,
boersche, eenvoudige bank F. — [Arch.] Ouvrage
r-, boersch. r u s t i e Ic werk (uit ruwe of uit schijn
onbehouwen steepen zamengesteld). L'ordre-bar
r-, of als subst. Le r-, de boersche of toskaansche
bouworde f. -- (Jig.) Boersch, ruw, onbeschaafd,
lamp, plomp: Avoir fair r- , een boersch, lomp
voorkomen hebben. Des manières r-s, ruwe, onbeschaafde manieren F. pl. -- [Linguist.] Langue latine (of romaine) r-, boerenlatijn, bedorven latijn n.
--- RUSTIQUE, m. Boer, landman, veldeling, veldbewoner (door La Fontaine ook van de veldrat gezegel). — Ongekunstelde, hoogst eenvoudige voor
een landschap; — boersche, lande -stelingF.va
trant m.; -- het boersche, ruwe, wilde, kun -ljke
natuur: Le r- de ce pay sage in 'inté--stelozind
resse , de wilde natuur, het kunstelooze in dit
landschap trekt mij aan. — Rustiquement, adv.
Op boersche, ongekunstelde, ruwe wijze. — Rus
V. a.

{Constr.] R- on chateau, een kas--tiquer,
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--

teel in den boerschen of rustieker smaak opwerken,
bepleisteren. — R- des pierces, steepen grol behouwen, ru s t ik é r en. --- t RUSTIQUER, V. n. Landeljk leven, een boerenleven leiden. — Rustre,
adj. Plomj , vlegelachtig, zeer lomp. Avoir fair r-,
er als een vlegel 01 lurnmel uitzien. — RUSTRE, m.
Boerenkinkel, lomere vlegel, botmuil, lumrnel in. —
[Bias.] , z. V. a. BUSTE. — ; itustrerie, f., z. v. a.
BRIGANDAGE.

Rut, in. Togtigheid, ridsigheid, loopschheid, gere,r,-eld wederlceer^enile geslachtsdrift bij de dieren,
inz. bij 't jagtwild, bronst, bronstigheid f.: Temps
du r-, of enkel R-, bronsttijd, speeltijd m.
Rutabaga, m. [Bot.] Soort van zweedsche
knolrad j.s f. (tegenwoordig veel in Fran'frijk en
Engeland tot veevoeder aangekweekt).
Rotace', e of Ruté, e, adj. , [Bot.] Naar ruit
gelijkend. -- RUTACEES Of RUTEES, f. pl. Ruitsoorten f. pl. -- Rutèle, f. [ EI. n.] Kuitkever m.
iétutilant, e, adj. [bidact.] Goudkleurig, glanzend als 1/Oud. — [Chico.] Salpeterzure dampen
van zich gevend.
Ratite, m. [Minér.] Titanium-zuur n., in den
vorm van het tin-oxyde gekristalliseerd , bruinroode titanium-schort m. — H,utiline, f. [Chirp.]
Roode zelfstandigheid, door de werking van zwavelzuur op wilgenbitter (salicine) voortgebragt ,
ree t h i n e f. — Rutilite, in. [Minér.] Granaat
met titanium-oa yde, rut i t i. e t m.
Ha:toir, in., z. v. a. ROUTOIR.
ityptizlue, adj., z. RHYPTIQUE.
ftythine, Rythenique, z. RHYTH—.

Rytine, f. [tf. n.] lvoordsche zeekoe f. (zone/er
houwers of slagtanden) [manatus borealis] .

a
S, m. et f. (Un se, Une esse) Negentiende letter van 't alphabet en vijftiende der medeklinkars,
de. S 1. — [ Tasschen twee klinkletters wordt de
enkele s als z gehoord: rose, misère, maison, visage, etc., doch. zij behoudt in dien stand haren
scherpen sisklank in woorden als asymétrie, désudation, i11onosyllabe, parasol, poly s3 lla0e, préséance, resacrer, vraisemblable etc., dewijl de voorvoegsels a, dé, mono, para, poly, pré, re, vrai de
s niet berooven kunnen van den haar eigen scherpen sisklank als aanvangsletter in de daarop volgende woorden. — Zij klinkt ook als z, wanneer
zij als eindletter gehoord wordt ter wille van den
klinker , waarmede een volgend woord begint:
plus babile, noeuds indissolubles, bons avis, etc.
— In 't midden eens woords, voorafgegaan of gevolr;d door een' medeklinker, klinkt de s scherp:
verser, consoler, insulter, absolu, etc.; doch in
Alsace, balsamine, transiger en in de daarvan a f
geleiden wordt zij als z gehoord. — Op het einde
van een woord is de s in den regel stom (ten ware
zij door een woord met een' klinker voorop gevolgd
werd, z. boven); nogtans wordt zij gehoord in as,
agnus, aloès, anus, atlas, bibus, bis, calus, chorus, fels, foetus, gratis, iris, jadis, lapis, laps,
mars, maïs, moeurs (z. dat woord), prospectus,
rébus, relaps, sinus, sus, vasistas, vindas, virus,
vis; ook in de eigennamen Bacchus, Délos, Jésus,
Pallas, Paris (zoon van Priaumus), Rheims, Rhodès, Rubens, Vénus, etc., terwijl zij weder stom
is in Judas, Mathias, Paris (Frankrijks hoofdstad),
Thomas, Jésus-Christ (vgl. CHRIST); — z. ook LIS.
Nog is de s stom in 't midden dereigennamen Demoustier, Descartes, Destampes, Destoucbes, Duguesclin, Duquesne , de Belle-Isle. — [Tech.] S

of Esse, z. ESSE.

Si., z. SON, adj. pots.

Sabadille, f ., z. CEVADILLE. - Sabadilline, t. [Chim.] Eene der beide organische zout-

vatbare bases in 't sabadilzaad (de andere is de
vératrine).
Sabaillon, m. [Cuis.] Gesuikerdewitteu'n m.

(in Savoye).

Sabaïstne, m., z. SABÉISMIE.

Sabanpute, m. [Bot.] Indische witte peper f.
habatte, m. [Man . ] , z. v. a . SAVATE .

SABLON.
._'abandien, ne, adj., z. v. a. SAVOYARD.
Sabaye, f. [Mar.] Sleper in. (een nicertouw);

vanglijn f.

Sabityou, fn., z. V. a. SABA1LLON.

Sabbat, m. Rust- of vierdag, de zaturdag,
s a h b a t rn. (bij de Joden). Jour de s- , sabbat-

dag n. -- C hemin de s-, sabbatsweg m., een eind

weegs van ongeveer een half uur, zoo ver als zich de
jood op den sabbatdag van zijne woonplaats rnogt
verwijderen. — 14'acihteljke vergadering der tooveraars en tooverheksen (volgens een oud volksgeloof ); -- (fig.) groot geraas, heidensch leven, getier n.;
ook: luidruchtig gekijf n., het woest uittiaren tegen
iemand Ces ivrognes font on s- terrible, die
dronkaards maken een helsch of heidensch leven.

Si sa femme vient a apprendre cela, else lui fera
on beau s-, un s- du liable, als zijne vrouw dat

hoort, zal zij hem een aardig standje maken. —
Sa:bbataire, adj. Den sabbat met aroote naauwgezeth.eid vierend: Le peuple s-, of als subst. Les
s-s, de sabbatheiliger s, sabbathouders, de joden.

Sabbatin , e , adj. Den sabbat betre/fend. -Sabbatine, f. [Scolast.J Philosophieche strijd

opa zaturdag- avond; moeijel gk jurislisch-oefnig.
vraagstuk n. (zoo geheeten, omdat de regtsrieleerde
Pyleus in zijne disputeer-collegian op zaturdagavond doorgaans rnoeyel-jke vraagstukken opwierp.
— (weleer ook) Groot geraas, getier n., smulpartij
op zaturdag- avond. — Sabbatique, adj. (alleen
voorkomend in): Année s-, sabbatsjaar n., elk ze
jaar bij de oude joden, dewijl men dan de-vend
akkers liet rusten, zonder hen te bebouwen. -S abbatiser, v. a. Den sabbat vieren. — Sabbatismne, in. TJlaarnerning, heiliging f. van den
,

sabbat.

4abéens of Sabéïtes, m.pl. [Géogr.] Yoorrnalige bewoners der landstreek Jemen in 4rabie,
welker hoofdstad Saba was. — [H. rel.] Steraanbidders; — ook Johannes- volgers, aanhangers eener
godsdienst-secte in 't Oosten, gevormd uit die jonperen van Johannes den Doóper, welke niet tot het
christendorp overgingen, s a b ev e r s m. pl. — sABFEN, -NE , adj. liet sabcvismus betreffend, sab as r sc h.. — Sabéistne, m. Sterredienst f., aanbidding der sterren, inz. van zon en maan, sa
beeis mus n . (zeeworm m.
Sabellaire, Sabelle, f. [H. n.j Soort van
Sabine, t. of Savi ;lier , in. [Bot.] Zeven boom m. — Sabinite, f. [Minér.j Zevenboom -

steen m.

Sabismne, m., z. v. a. SABÉISME.

Sable, in . Zand Ii . S- gros, fin, grof, fijn zand.
S- de nier, de rivière, zee-, rivierzand. — S- mouvant, drift- of dr y fzand. S- w asar t, rnodderig zand.
Bane de s-, zandbank f. — S- à mauler, vormzand,
gietzand. Jeter one pièce en s-, een stuk werk in
zand gieten. -- [Artif. j S- de fer, d'acier, ijzer-,
staalvijlsel n. — [Blas.] De zwarte kleur f., sabel n,
(in gravure aangeduid door over elkander heen getrokken vertikale en horizontale lijnen): Il porte
de s- à one aigle dor, hij voert een gouden arend
in een zwart veld. — [U. n .] Ivoorvisch m . (van
de Ivoorkust). — z. v. a. ZIBELLINE. -- [Man.]
Horloge de s-, of enkel S-, z. v. a. SABLIER. —
[1léd.] Graveelzand, niergruis n. — Bain de s-,

zandbad n. — (fig.), z. EaTIEI . — (fig. et fans.)

Avoir du s - dans les yeux, vakerig zijn, vaak of
slaap hebben. — (Prow.), z. AIRAIN. — Sabler,
V. a. Zanden, met zand overdekken of bestrooijen.

— [Tech.] S- le fer, z. SABLONN ER. — (fig. et fans.)
In eenen teug uitdrinken: S - on ver re de vin. —
[Tech.] In eenen zandvorm gieten. — Het part.
passé is ook adi.: Allée sablée, gezande laan f. (fam.) Verre sablé, in éénen teug geledigd glas n.
— [poon. dom.] Fontaine s-e, filtreer-fonteintje n. —
Sableur, in. [Tech.] Zandvormmaker , zand

Stevig drinker, drinkersbaas m.-vorme.(fain)

— Sableux, ease, adj. Zandig, met zand doormengd. — [Manuf.] Fond s-, zandgrond m., fijn
gestippelde grond eener stof.— Sablier, m. Zand
[Mar.] glas, uurglas, wachtglas n.: S--loperm.;
d'une heure, d'une demi-heure, d'une demi - minute, uur-, halfuur-, halve-minuutglas n. — z. ook
;MANGER. — Zandkoker m. — SABLIER, m., -IÈRE, f.

Zandverkoeper m., - verkoopster f. -- [Bot. J , Z.
HURA. — %abliére, f. Zandgroeve f., zandkuil m.
— [Charp.] Rib f., drempelstuk n. — [Constr. nat.]
Zandstrook f. -- Sablon, m. Fin zand, strooi-

-
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zand, schuurzand n. — Sablouner, v. a. Met
zand schuren. — [Tech.] S- le fer. zand werpen
op het filoeijend ijzer, dat men solderen wil. -Sablonuette, f. [Tech.] 13eroplaats voor 't zand
boven den glasoven. — Sablonneux, ease, adj.
Zandig, vol zand: Chemin s-, zandige weg m. -Hort.] Poire s-euse, steenige peer f. — [Méd.]
Urines s-euses, zandige pis f. -- Its subst. m.
[

[H. n.] , Z. V. a. IDIODYTE. --- Sablonnier, ill.,

iere , f. Zandverkooper m., -verkoopster f. —

SA.BLONNIÈRE , f. Groeve f. van fijn zand.—

Vornizandtrog, zandbak m.

[Tech.]

Sabord, in. [Man.] Poort, stuk- of geschut
S-s (Ie retraite of de sainte-1 arhe, ge--portf.:

schutpoorten in de konstabelskainer, wulf- at epicgelpoorten. Faux s-s, boze poorten. Francs s-s,
losse poorten , poortblinden n. pl. S- d'aviron

roeipoort. S-s an charge of de déchar e, laad- of

ballastpoorten. --- Saborder, v. a. [Mar.]: S- un
bâ tienent, een schip in den grond hakken.
Sabot, m. Ho/blok n., klomp, houten schoen in.
Porter des s-s, hofblokken dragen. — (Loc. prov.)
On 1'a vu venir h Paris avec des s-s (van een' rig
geworden arme), hij is op eerie stroowisch komen
aandraven. — I1 a du fain dans ses s-s (inz. van
een rijken of rijk geworden boer), hij zit er -warmpjes in, hij heeft zijne schaapjes op het droo je. Ella
a cassd son s-, er' is een steekje aan haar los. Faire
diablerie de ses s-s, veel opzien maken, veel verte
uitbreiding) Hoef m. (van 't paard en-ren.—(bj
andere dieren). I1 faut que ce cheval fasse s- neuf,
dat paard moet een' nieuwven hoef krijgen. ---[Marech.] S- tendu, ossenhoef. — Metalen beslag n.
onder de poolen van groots meubelen; — ieder metalen of houten besta i aan 't einde van een' balk,
heipaal, enz., schoea, schoe m.: Les pilotis sont
armes d' un s- de fer pointu, de heipalen zijn met
een' puntigen ijzeren schoen beslagen. — Remschoen m., remschop f. (om 't oindraaijen van een'
wagenrad te beletten) . — Ilolblokvormige badkuip f.
--^ Tol, drijftol m. (bekend kinderspeelluig). Le s-,
Ja toupie dort, z. DOR .1IIR. (Loc. prov.) Dormir
comme un s-, z. Doltiin. — (fig. et fam.) Slechte
viool f. -- [Artill.] S- à boulet, kogelklos in. (voor
veldstukken). -- [Mar.] Marszeilsschootblok n. -[Mus.] Pedaal n., om de harpsnaren een' halven
toon olr te halen. — [Tech.] Hoofd n., blos met
groeven om touw te kabelen. --- Soort van schiet
Rij f. voor lijstwerk (tij metselaars,-spoelf.—
schrtlnwerkers, enz ). -- Pompschoen , lroinpzuiger nn. — Kaarsemaker:svorm m. — [Bot.] l'rouweschoen m., vrouweschoentje n. S- de Venus of
des vierges (of de !a Vierge, de Notre-Dame),
venusschoen, Onze-Lieve- Vrouwe-schoen m., pantoffeltje U. [cypripedium calceolus]. -- [H. n.]
T aslak f., eene zeeslak ?net kegelvormige schelp.
Sabotage, nl. Het klompen.- of ho/blokkenmaken. — B:lonapernakers- handwerk n. — P aboter, v. a. Met den drijftol spelen. --- (tarn.) Op
de klompen klotsen. -- SAIOTEPI, v. n,. [Tech.]: Sc
du drap, laken 'met hofblokken doornvalken. — Sun pieu, Benen paal scheenenn, hem aan 't einde
beslaan. — (fig. et pop.) Gaauw arknoeijen, snel en
slordig werken. — Saboteur, m., -ease, f. I-1(j
of zij, die met den dr j/'tol speelt, liefhebber in.,
liefhebster f. van den drzl ftol. -- ((aan.) Klotsen
op klompen. — (pop.) Knoe2,ler n7., knoeister f. -Sabotier, en. Klompenaker, holblokmaker in.;
soms o k: klompendrager n1., klompendraagster f.
-- Sabotière, f. (vulg.) Klompemakersvrozcw
of -dochter f. -- Zekere dans m. op klompen. -Klornpemakers-rverkplacets f. — [ Confit. ] Roerj

slok in. b3 't ijsbereiden.
Sabouler, v. a. (por.) Ileen en weêr trekken,

schudden, bij de lurven pakken. -- (fig.) Duchtig
doorhalen, den mantel uitvegen.
S Sabrade, f. [Mil.] tiet sabelen, nedersabelen. — !Sabre, in. (Mil.] Sabel f., houwdegen in.
S- poignard, dolksabel. S- d'abordage, ankersabel,
scheepssabel. Coups cle s-, de plat de s-, sabelhouven, klingslagen in. pl. — [Hort.] Snoeisabel, lang
zwaardvormig snoeimes D. — [H. n.] , Z. CHIROCENTRE . -- [Pêclie] (pop.) Tolebel f., schepnet n.
— Sabre, e, adj. (en part. passé van sabrer):
Soldats s-s, neergesabelde soldaten. — (fig. et fam.)
Besogne s-e, gaauw en slordig gemaakt werk n.
t Sabren&is, in (pop.) Schoenlapper (savetier); -- (bij uitbreiding) knoetijer, slordig werk-
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man. — Sabrenasser, Sabrenauder, v. a.
Knoeien, verknoejen. — Sabrenand, m., -e,
of Sabrenaudier, in., -ière,• f. Knoeier m.,
knoeister f.

Sabrer, V. a. Sabelen , nedersabelen, met de
sabel nederhouwen, so b r dr en : La cavalerie sabra l'arrière-garde, de ruiterij hieuw op dc achter
S- b droite et b gauche, regts en-hoedin.(absl)
links met de sabel slaan. -- (fig. et fain.) Gaauw
en slordig werken, a fknoeijen, af broddelen. — Sa bretache, f. [Mil.] Sabeltasch. — Sabreur, in.
Uildeeler van sabelslagen. — Woest strider, kauwslepen , ijzervreter , sabreur m. (inz. van een'
krijgsman. die wel dapper vecht, maar de krijgskunst niet verstaat) .
Sabulaire, asij. [!I. n.] In 't zand levend.
Sabuleux, ease, adj. Zand bevattend of met
zich voerend: Riviêre s-ease. -- Sabizlicole, adj.
[H. n.] In 't zand levend of grocijend.
iaburral, e, adj. [Méd.]: Maladies s-es, uit
onreinheden in het dormkanaal voortspruitende
ziekten f. pl. -- Saburre, f. [Anc. mar.] Bal
[Méd.] Onreinheid, vuiligheid f. in-lastznd.
het darmkanaal, s a b u r r a f.
Sac, m. Zak m.: S- á farine, 'meelzak. S- de
farine, zak met meel. S- it ouvrage, brei- of werkzak. — [Prat.] Pleitzak, acten-zak: Charger un
avocat de son s-, eersen advokaat zijne processtuk-

ken overgeven. — Zak m., kleed van grof doek
voor boetedoeners, boetgewaad, boetklced n. z. CEN— Reiszak. — [fblil. et Artill.] S- de soldat,
of enkel S- (havre-sac) , ransel in. S- a terre,
aardzak, zandzak. S- à lame, wolzak. S- it feu,
karkas, brandkarkas (soort vain born). S- is valets,
kropzak. S- b oucher, bul/zak. S- h cartouches,
a charges, patroonransel. S- it étoupilles, tasch f.
voor gezwinde pijpjes.— [Agile.] Hoeveelheid mote- f.,
die er na eerie win- of ciderpersing overblijft. --[Anat.] Blinde darm m. --- z . LACRYMAL .— [Chir.]
S- herniaire, breukzak. --- [H. d'Angl.^ S- de laine,
wolzak m., wolbaal f. (op welke, a ,zinnebeelci
s
des engelschen handels, de lord- kanselier en voor
gezeten is). — [Mar.]-zitervanhHogus
S- d'écubier, kluiszak, kluisprop ni. — [Méd. J
Zak, vergaarplaats van vochten , van etter, die
zich in eenig ligchaamsdeel vormt. — [Péche] Zaknet n., zak. — S- h réseau, duikerszak, parelschelpzak n. — (fig. eí pop.) Maag f., buik, (vuig.)
pens in. Remplir, Vider son s-, zijne darmen vul
ledig maken. — (Loc. fig. et pop.) Un s- à vin,-len,
een dronkaard, w(nzuiper. Autarit peche celui
qui tient le s-, que celui qui met dedans, de heler
is zoo goed als de steler. Se couvrir d' un s- (of
(I'un drap) mouillé,' z. IIOUILLE'. C'est un s- (0f
uE, paiiier) percé, z. PANIER . Votre affaire est
dans le s-, uwe zaak is afgedaan, heeft haar vol
beslag. Vider son s-, alles zeggen, teat men-komen
van iets weet of wat men op 't hart heeft. I1 faut
lier le s- avant qu: it soit plein, men moet met zijne
fortuinsplannen niet te hoog willen vlie g en, men
voet zich bij tijds weten te beperken. Le s- est
plein, de maat is vol. Donner it qn. son sac, iemand
den zak, zijn afscheid geven. I1 a ete pril la main
dans le s-, hij is op heeter daad gevat. 11 ne saurait sortir dun s- que ce qui V est, zoo als de
mensch is, zoo vertoont hij zich. On 1'a mis an s-,
inca heeft hem tot zwijgen gebrapt. Etr
e fourré
dans un s-, in eerie slimme zaak gewikkeld zijn.
Avoir la tète dans un s-, niet weten wat er geDRE .

beurt. z. ook CORDE, CUL-DE-SAC, ETIQUETTE, FOND,
MONTURE, PIECE, QTIILLE.

SAC, M. [Mil.] Plundering, uitplundering I. eener
met stormt genomen stad, die men aan de wille
soldaat prijs geeft. Mettr'e une ville-keurvand
b s-, eene stad ter plundering prijs geven.
Saceade, f. [Man.] Ruk m. niet den toom.
Donner des s-s ia un cheval. een paard in den teugel rukken. — Schok, stoot, stomp In. (dien reen
iemand at schuddende geeft); in 't algemeen: iedere
snelle en ongeregelde beweging; (fig. et fam.) vinnige bestraffing, doorhaling f., scherp verwijt D. II
le prit au collet et lui donna trois s-s, hij greep
hem bg den kraag en gaf here drie stooten. -- II
n'avance que par s-s, hi vordert slechts bij horten
en stooten. — I1 a eu une rude s-, hij heeft een
scherp verwijt bekomen. — Saecader, V. a.
[Man.] Rukken, sterke rukken met den toom geven: Vous saccadez trop votre cheval, gij rukt uw
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paard te veel in den teugel. — Hee part. passe is
ook adj. : Cheval saccade par son cavalier, paard,
dat door zijn' ruiter in den toom gerukt wordt, (fig.) I'wlouvernents s-s, rukswijze bewegingen f. p1.,
rukken, korten en stooten m. pl. — Style s-, kort a/gebroken, hortende, niet afgeronde stijl m.
Saecage, in. Oeerhoopwcrpinq, wanorde 1.,
verwarde hoop m. — Ann. cout.] Zakregt n., heffing op het in zakken Ier snurkt gebrapte graan. 4accagé, e, adj. (en part. passé van saccager):
Ville se, uitgepianderde , verwoeste stad 1. —
Saeeagei-, v. a. Plunderen, uitplunderen, verwoesten: S- une viiie, utie province, cene stoel, cene
provincie uitplunderen, verwoesten. — (bij overdrijving) In wanorde brengen, overhoop werpen: On
atout saccag clez mol. --Saccageur, m.
Plunderaar, verwoester m.
Seaeeatier, Sacquatier, m. [Tech.] Steenkoolvervoerder, vervoerder der steenkolen in zakken naar de smelterijen.
Saccellatioji, I . [Méel.] Oplegging van warme
zakjes of matron/es op een ziek lid. — Saceelli.
forine, adj. [H. n.j Zakvormig.
Saecharate, m. (vr. sak -ha---; ZOO ook de volgenden) [Cliint] z, v. a. OXALATE. - Saceha
reiax, ecise, adj. [Chim.] Suikerachtig. — Sac.
ehai'ieole, adj. Suikertelend: Pays s-, land n.,
waar suikerriet of beetwortel voor (Ie suikerbereiding groeit. — Colonies s-s, suikerplantaadjes f.
pl. -- Saceharifère, adj. [Bot.] Suikerhoudend,
suike:vnortbrenqend. - Saceharifiable, adj.
adj. {Chu m.] In suiker veranderbaar. - Saceharilieatioi., t. [Chin.] Verandering, omzetting f. in suiker. - Saceharifier, v. a. [Chim.]
1n suike; :erancï ... of ..zzetten. - SE SACCHARI
FIER, V. pr. In suiker overgaan. - Saccharin,
C, adj. [Bot., Chin.] Suilceihoudend: Plante s-,
suikerhoudende plant t. — Substances s-s, suikerhoudende zelfstandigheden f. p1. Principe s-, sui
kerstof t. Acide S-, suikerzuur n. — Veel vansui
houdend: Animaux s-s. -- Saccharine, e,-ler
adj. [Bot.] Naar suikerriet peljkend. - Maccharite, in. [Econ. darn.] Soort van wijn m. uit
suiker en kaneel bereid. - Maccharivore, wij.
[II. IL] Van suiker levend. - aeeharoï4e,
wij. Naar suiker gelijkend. — Maccharol, rn.
[Phnrrn.] De suiker als bindmiddel (excipient). Maccharolé, C, adj. Met suiker of honi.q tat
bindmiddel. - Saccharologie, f. [Didact.] SuiIcerleer, verhandeling f. over de suiker. — Sac.
eharrniiètre, ni. [Chi n .] Suikermeter m., werktuig Ier bepaling van den graad der suikerzoetheid.
-- Saceharophore, adj. [Bot..] Sui/cerdrapend.
-- Als subst. in. Suikerriet n.-- Saccharure, f.
[Pharm.] Suikerverbinding f. — Macchogonimite, f. (pr. sak-lco—; ZOO Ook de voi(ienden)
[Chinij, Z. V. (1. GLYCYRRHIZINE. - Saccholactate, m. Melksuikerzuur zout n. — Saceholactique, adj.: Acide s-, me1kuikerzaur n.
Saceiforme, adj. [H. n. ] Zakvor4nifJ. — Saccifère, adj. [Bot.] Eenen zak of een zakvormig
orgaan dragend.
. Saceoninse, f., Z. V. a. CORNEMUSE. Saceornys, m. [11. n.] Zakinuis f., een knaagdiertje met wangzakken in Zuid-Amerika. — Saccophores, m. pl. [Fl. re].] Zakdragers, boetelingen in zak/ten, a a k k a p P O r e si fl1. p1.
Saceule, ni [Bot.] Zakje n.
Macdie, f. [Bot.] Eenzadiqe vrucht f., in
welke het zaad door een vlies omkleed is. — Sacelliforine, adj. [Bot.] Zakjesvorinig.
Sacerdoee , m. Priesterschap, priesterambt,
priesterdom fl; priesterstand ni. — Gezamenlijke
geestelijken, qeeslcljjkheid. priesterschap 1.
f Sitcerdocratie, f. (pr. t=e) Priesterreqëring f.
Saeei'dotage, in. Priesterinvloed ni (îfl de hensgezinnen) . - Macerdotal, e, adj. Priesterlijk.
— Sacerdote, en. [fist.] Liet n. der priesterkaste (inz, bij de Epyptenaren en de Israëlieten).
Saehé,e,adj., 1ieVerENSACHÉ. —Saehée, f.
Zakvol as. — -)- Sachelet, in. (verklw. van sac)
Zakje n. — Saeher, v. a., liever ENSACIIER. —
Sachet, en. (verklw. van sac) Zakje n. — [ Méd.]
Kruidenzakje of -matrasje n. — {Anc. mi],] Kardoeszak, patroonzak m. - [H. nl Munnik van
de orde der penitentie van Jezus Christus of der
boetende. — 5ACHETTE. f. Nan f. dier orde.
Sacoehe , m. Zadeltasch , dubbele lederen
[

.

-

-

- -
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tasch t. of zak en. der koeriers enz. — Geldzak in.
der kassiersbedienden; — zak met zijn' inhoud.
Sacolève, rn [Mai .] Griekse/s of tue koch driemastschip n.
Saconie, en. [Arch.] Vooruitspuingen d lijstwerk n.; profil daarvan.
-

-

Sacquage, en. [Anc. cout.], Z. SACCAGE.
Macretire, Sacrariurn, (pc. —oiiee) en.
[Ant. rain.] Kapti 1., beidehuis, tempeltje n.
Sacramiacou, en. [Bot.] , z. v. a. PHYTOLAQUE.
Maei-amentaii'e, m. [1 cccl.] Aanhanger

van liet zwitsersche gevoelen us den sacramentsstrijd
(over de natuur von 't heilig Avondmaal) onder

de hervormers, s a er a in e ci t i s t en. — Voormalig

kerkboek D. cost de gebeden en ceremoniën, der mis
en de toediening der sacramenten. - Saeransental, e, of Sacraineiitel, le, adj. Tot een sacreement behoorend, 5 a c r a en e n t a a t: Les mats
sacrameiifaux, Les paroles sacramentales of sacrameistelles of absol. Lesparoles, de woorden
des sacraments of der inzetting (waarbij, naar 't
rooinsche kerkgeloof, de wijn en 't brood in 't bloed
en ligchoam van Jezus Christus verandert). Les
deux espèces s-es ofs-les, de beide gestalten (brood
en wijee) in t avondmaal. - (fig. et abusiv.) Paroles
sacramentales, beslissende woorden n. pl., 't hooge
woord a. L'affaire est conclue, ii a dit les paroles
s-es, de zaak is geklonken, hij heeft liet hooge woord
gesproken, zijn jawoord, zijne toestemming gegeven, — Sacrarnentalenient of Sacranientellement, cede. Op sacramentale wijze.
Saci-arinin, In., z, SACIIAIRE.
Macre, ni. Zalving, wjd.ing I. (eens konings,

ook eens bisschops); — plegte.qheid 1. der zalving. Sakervalk li., Z. V. a. LANETTE.

SACRE, M. [Fauc.]

- [Aisc. artill.j Vijtonder en.
Sacié, e, adj. (en part. passé van sacrer):
Rol s- a Rheiins, te .Rhieiins gezalfde koning m. -

- SAcnÉ, E, adj. Gewijd, geheiligd, heilig. Choses

s-es , gewijde, geheiligde zaken I. p1. Auteurs s-s,
gewijde schrijvers en. p1. - Les poules s-es des Ro-

mains, de heilige hoenders n. p1. der Romeinen. —
Des droits s-s, je/eei1igde cegten n. p1. — Les máices s-s de nos pères, de heilige schimmen onzer
vaderen. - Les lois les plus s-es, de heiligste, onschendbaarsie wetten f. p1. Devoir s-, heilige pligt m.
— La iersonue cia i oi est inviolable et s-e, de
-

persoon des ksninqc is onschendbaar en heilig. Cela mest s- dat is neij heilig, onschendbaar. -

Feu s-, gewijd, heilig vuur n. (dal de Ouden in
sommige hunner tempels bestendig onderhielden).
( fi g.) Le feu S- de Ia liberté, het heilige vuur, de
edele, ondoofbare zucht der vrijheid. — Oidres s-s,
gewijde of hoogere orden (priesterschap, diakenschal) en onder-diakenschap). — Les livres s-s, de
gewijde boeken, het oude en het nieuwe Testament.
- Ilisloire s- e , Z. HISTOIRE. Langue s-c of Sainte,
Z. LANGUE. - Le S- collége, Z. COLLEGE. — S-c
majestd, geheiligde majesteit (titel des keizers vase
Oostenrijk, wanneer men hem toespreekt) . — [A nat.]
liet heiligbeen [os sacruinj betre/fend. Nerfs s-s,
kruis- of heiliqbeens -zenuwen f. p1. - [Méc.L] Mal
S-, Z. v. a. EPILEPSIE. Feu s-, z. v. a. ERYSIPELE .
Sacré wordt ook, in den mond van 't gemeen,

dikwijls gevoegd vóór vloek- of scheldwoorden, om

die nog mere- kracht bij te zetten: S- Dieu ! Sanima ] ! S- coquin ! etc. — SACRE, rn liet heilige,
het qewijde: Mèler Ie profane au s-, Z. PROFANE (in.).
Sacreinent, en. Tee/ecu eener heilige of yewijde zaak: pleqtig qodsdienstgebruik bij de christenen, genadeiniddel, bondzegel, saicrainent , sa.
cramen t n. (bij de protëstanten alleen: doop en
avondmaal, bij de katholjken bovendien: vormsel,
boete, laatste oliesel, priesterwijding en huwelijk).
- Le saint s- de l'autel of enkel Le Saint-S-, het
heilig avondmaal. de communie; het hoogwaardige,
de gewijde hostie f.; - bij uitbreiding z. c. a.
OSTENSOIR. - Fête du Saint-S-, z, v. a. FETE-

DIE1.J. — [Loo. cath.] Le malade a eu (a recu)
tons les s-s, de zieke is ten volle bediend; de zieke
heeft, nadat lijf gebiecht hod, het heilig avondmaal
en 't laatsle oliesel ontvangen. - Somtijds (absot.)
z. v. a. huwelijk: Cet homme naime pas Ie S-,

die man wil niet trouwen, is geen minnaar van
den echtestaat. — (pop.) Mon saint s-, mijne weêr
helft, mijn ander ik, mijne vrouw.
Sacrer, v. a. Zalven, wijden, heiligen: S- Un
vêque, un rol, eenen bisschop, eenen koning w ij-

-

SACRET

-SAGE.

V. fl. ([am.) Vloeken, zweren.
Sacret, in. [Fauc.] Mannetjes -sakervalk m.
(saeie). -- [Anc. artiII. ] Vierponder m.

den. - SACRER,

aci'i fi able, cu/i. Offerbaar, ten offer geschikt,
dienstig. - Sacrifleateur, rn. Offeraai, o/fer
m. (alleen ten opziqie van de liebreen en-priest
de Heidenen, somtijds bij uitbreiding ook van de
katiwlijke priesters gebezigd). Le grand s- , de hoogepriester (bij de joden). -- t4aeillieatoire,adj.
Tot de offerande befioorend. -- acrifiesttriee, f.
[Ant.] O/feraar.ster, offerende priesteres t. crifleature, 1. Ambt ii. van offcrpriester. La souveraine S- , het hoogepriesterschap.
aerilice, in. Offer ii., offerande f. Le s- dAlnaharn, de offerande van A. Le S- de Jésus Christ
stir Ia croix, de o//'erande van J. C. aan let krui.
Z.

ook EXPSATO1RE. - [ Pray., Déot.], Z. OISÉIS

de kat/wij/ken) De ads f. Assister
au saint s- (de In messe), de nijs bijwonen. -ECrit.] Offrii on S- de Iouanges, een darko/Ter
brengen, Gods lof verheerlijken. ~- (fig.) Opoffering 1. , of/er n. Je lui ferai Ie s- de toes droits,
ik zal mijne regten voor hen opofferen. - C'est
Un 5- POUt' lui, 'tiseene opoffering voor hem. Faire
a Dien le 5- de sui-rnême, zijn leven aan God wijden. - (fig. et Proc.) Faire an s- a Vulcain, aan
Vulkaan een offer brengen: iets int vuur werpen,
SANCE. (bij

verbranden.

iaerilier, V. 0. Offeren, eene offerande doen:
S- des taureaux, stieren offeren. Abraham voulut
&.. son pi'opre Ills pour obéïr a Dieu, A. wilde
zijn
en eigenen zoon offeren, om aan God te gehoorzamen. - (absol.) les prèties avaient souls Ie
droit de 5-. (fig.), Z. GRâCE. S- aux préjugds, it
la mode, zich naar de voorooideelen, naar P rode
schikken.
(fi g .) Opa//eren: Ii a sacri fi d ses in-.

.-

térèts it son ami, hij heeft zijne belangen aan zijsten vriend op g eofferd. 3e sacrifie ma vie pour Ia
patrie, Ik 0/Ter mijn leven op voor het vaderland.
Tai saci'ifié beaucoup de temps

it

eet ouvrage, ik
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lendenen hehoorend: Muscle s- of als subst. in. S-,
pyramiedvormige dijspier.
Sacruiti, m. (pr. sa-krome) (of Os S-) [Anatj
Heiligbeen it.
± Sadinet, te, adj. Z. V. a. DOUX, AIMABLE.
Sadot, i-n. [H. it.] Soort van purpersiak t.
Sadour, at. [Pêche] Driedubbel gemaasd net it.
attrée, t. [hot.], z. v. a. SARRIETTE.
Sathicéeii, its. Saducee r ni., lid eenerotedjoodsche secte, die de niondelingeche Overlevering
verwierp en noch aan engelen noch pan onsterfeE, dj
a.
lijkiteid der ziel geloofde. - SADUCEEN, N
S a 0 s c t I S ch. - Sadueéisrne, m. Leer 1 , des

saduceirs, sadsecejsrnus it.

Saette, 1., Z. V. (t. SAGETTE.
Safi-an, in. [Bot.] Safl'raanplant t.; saffraan
bloem os.; inz. de bloeinstetnpels van den herfstsaffraan [crocus sativus] , die uit (Ie bloemen gesneden
en gedroogd worden, en dan als specerij en tot
geelverwen dienen, saffraan its. - S- bâtard of
d'Allemagne, Z. V. a. CARTHAME. S- d'lnde,z.v.a.
CURCUMA. - (Loc. [am.) Etre jaune comme do s-,
geel als saffraan zijn, de geelzucht hebben. - (Loc.
prov.) En ètre nu s-, Aller an 5-, Etre réduit
au 5-, slecht bij Zijne zaken staan, op de flesch
zijn. (Deze uitdrukkingen zijn nu verouderd.) —
lMar.J S- de gouvernail, breedte t. van 't roer.
S- de I'étrave, z. v. a. TAQUET de gorgère. Safraiide, f. Saffraangeel it. - Safraner,
V. a. filet sat/roan toebereiden; niet saffraan verwen of kleuren, saffranen. — liet part. passé
is ook adj.: Beurre safrané, met saffraan gekleurde
boter. Pains s-s, safl'raanbroodjes it. pl. - (fig.)
Teint s-, saffraankleurig gelaat it. - [Bot.] Fleur
s- e , saffiaangeir bloem t. - Safraniev, us. Sal[roan/meeker m. - -( (fig. et fans.) Bankroetier;
geruïneerd man, scitooijer. - Safranière, 1.

[Agric.] Saffraanplantsoen it.; - saffraanschuur t.
Safre, adj. (pop.) Gulzig, slokisig, happig: Ce

chien est bien s-, die hond is sept gulzig.

heb veeltijd aai dit werk opgeofferd. besteed. Safre, m. [Chim.] Soort van kobaltkalk in.
S- (lit. , ienan(l tot slagtol/'er ina/een. SE SACRI- van roodac h tig graauwe kleur, waaruit het smelt
FIER, V. pr. Zich opofferen: Les Potts citoyens se of stneltbiaauw bereid wordt, saf/loers n. -- SAFRE, f.
sacrilìent pour leur patrie, de goede burgers of/'e
[BIas.] Zeearend its.
ren zich op voor het vaderland. - 1 let part. passé
Sagaee, aPi. Scherpzinnig, schrander. -is ook aPi.: Agneau sacriiii, geo//'erd lain it.
gacewent, adv. Met scherpzinnigheid,. -- SaSacrilége, 'Th Heiligschennis, ontheiliging, ontacité, t. Scherpzinnigheid. opsporings- of nawijding. schending f. van een heiligdom, kerkroof in. vorschingskracht t., versiandsgave, die de ve bor
Piller one église, abuser des sacrernents, est uit genste kenmerken en bijzonderheden over eene zaak
S-, eene kerk plunderen, de sakramenten misbruiOpslJOOPt, sagaciteit f.
ken is heiligsclievni.e. Commettre uit s-, een heiligSagaie, t. g erpspies f. der negers met cene
dom ontwijden, eenen kerkroof begaan. - (bij uit- getande ijzeren spits , zagaai, assagaai t.
breitflng) Cyst uit s- qua d'insulter les rnaiheuSagawité, f. Mais-brij ns., eene geliefde spijs
reux, 't is eene heiligschennis de ongelukkigen te bij de indiaanschevoiksstammen van Noord-Amerika.
beschimpen. — (bij overdrijving) Ce serait nu s
Sagii
a, in. [I I. jud.J Plaatsvervanger in. des
d'aitattre ce bel arbre, 't zou heiligschennis (eeuwig hooqepriesters.
jammer) zijn, dien .cchoonen boom te vellen. - s.vSagapénuni, in. (po. —itome) [Pharm.] GorseCRILEGE, a dj. Heiliqsclendend, aan heiligschennis
hars t. en it. in den vo''oi van gestelde trances.
schuldig, godslasterlijk: Homme s-, of als subet. S-,
Sagatis, M. [Coin.] Soort van glonzige wolg odslasterlijk nienecli, heiligschender, kerisroover its. len stof f.
Bouche 5-, godslasterlijke, roekelooze mond os. AcSage, in. Wijs, verstandig, oordeelkundig, omtion 5-, qoddelooze, snoode , verfoe(jeljke daad 1. zigtig, bedachtzaam: Etre plus heureux qua s— Saeiilégement, adv. Op godonteerende wijze, sneer gelukkig dan wijs zijn. Les malheurs i'endeitt
met heiligschennis. (biafkaak m. s-s, de ongelukken maken wijs, bedachtzaam. —
Sacripatit, n). ((am.) Grootspreker. pogcher, !.JTijs, gematigd, ingetogen, meester van zich zelven,.
aeristain, itt. Kerkbewaarder, koster; bij de geregeld van gedrag: i.es persoitnes s-s n'airnent.
k atholijken, geestelijk persoon van lager' rang, die pas Ia société des liheitius, ingetogen, geregeld lemet de bewaring en verzorging der kerkgereedschap- vende menschen houden niet van 't gezelschap der
pen is belast, sa ens tij m. - Saea-istai- losbollen. Soyez plus s- ii l'aveitir, wees voortaan
re, m. Kostersambt. sacristjnschap it. - Bewaar- wijzer. Montrez-vous le plus s-, toon, dat gij de
plaats der kerkschatten. — Saci-istie, f. Kerk- wijsste zijt (tot iemand, die aan let twisten is). —
gereedschapsketrnes-, vertrek, waarin de kerkgereed- (Loc. prey.) Le plus s- cède, de wijsste geeft toe.
schappen in de katholjke kerk bewaard worden en - Zedig, eerbaas-, kseisch, ingetogen (inz. van eene
de geestelijke zijne ambtskleeding aantrekt of ver- vrouw sprekende): Femme s-, eerbare, ingetogen
wisselt, sakristij, S ac ns ti e f. — Kerkschat rn., vrouw. (z. SAGE-FEMME beneden) . Cette fille a touliet in de sakristy bewaarde. - Voordeelen it. p1., jours été 5-, dat meisje heeft zich altijd zedig gedie 't mislezen, dienstdoen, enz. afwerpt. --- Sa
dragen. - Bedaard, geschikt, volqzaam. gehoorcristine, f. Opziqtster, bezorgster der kerksiera- zaam, oppassend, zoet (van een kind sprekende):
den enz. in een nonnenklooster.
Cet enfant est Pleit s-, dat kind is zeer zoet, earSacro- (in zainenstellinqen) [Anat.] Tot het dig, gedwee, oppassend: Sols S-, wees zoet.
heiligbeen [os sacrurn ] beltoorend: -- Sacro- Ook van zaken gebézigd: Conduite s-, wijs, bedachteoccygiei., ne, adj. Tot het heiligbeen en stuit- zaam gedrag it. Réponse S-, wijs, verstandig, ombeen behoorend. - Sacro-eoxagie, f. {Méd.j zigtig antwoord it. Uite s- politique, ccce wijze
Pijn t. in de dij- en kruisgewrichten. - Saerostaatkunde t. De s-s réflexions, verstandige overfenioral, e, adj. [Anat.] Tot het heiligbeen en wégingen t. p1. - [Mais.] Cheval s-, zachtaar d ig,
dijbeen behoorend. - Saero-isehiatique, adj. gedwee paard it. - SAGE, in. Wijze, vers ta nTol het heiligbeen en heupbeen behoorend. - Sa
dige, bedachtzame in.: Le s- est maître de sas pascro-loiiibaire, adj. Tot het heiligbeen en de sioits, dc wijze is meester van zijne driften. Le s
—

-

-

-
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est toujours le rnêrne, de wijze is steeds dezelfde,
blijft zich altijd gelijk. - Les s-s de lantiquité,
de wijzen der oudheid. Les sept s-s de Ja Grèce,
de zeven wijzen van Griekenland (males, Solon,
Bias, Club, Cleobulus, Pittacus en Penander). (absol ) Le S-, Salomo. -- (in korselelji) Les s-s
do siècle, Les s-s inondains, de wijze r onzer dagen, dezer wereld (die en/eel aan tijdelijke belangen
den/een). - (Loc. proc.), Z. AVISER. - sagefemme, 1. Vroedvrouw 1. - Sagenient, ode.
lVijsclj/e, met bedachtzaamheid; op eerbare, zedige
wijz
e. - Sagesse, 1. l47ijsheid , verslandigiieid,
bedachtzaaoilieid f., beleid fl; - bezadigdheid, ingetogenheid, qemaligdlieid; - zedigheid, kuicclt/ieid,
eerbaarheid 1. (inz. eener vrouw);— vol zaamheid,
oppassendheid, jezeqqeljkheid, gedweeheid f. (van
kinderen) . II a trap de s- pour s'ernbarquer dans
vette mauvaise affaire, hij heeft te veel wijsheid
(is te verstandig, le bedachtzaam) om zich in die
slechte zaak te steken. II faut Iieaucoup de Spour tic pas s'ernporter en certa lees circonstances,
er behoort veel bezadigdheid, zelfbeheer toe, om bij
zékeve omstandigheden niet driftig te worden. Cette flUe est dune s- exemplaire, dat meisje bezit eene voorbeeldige zedi eicl. - Cet enfant a de
Ja s-, dat kind is gezeggeljk , oppassend. Prix de
5-, prüs m. voor goed gedrag (?n de scholen). Dents de 5-, Z. DENT. Wijshei, kunde, kennis f.,
verstand n.; - natuurlijke of door God inqegéven
kennis van goddelijke en ?nensc/teljlce zaken: Les
regies de Ja 5- liumaine, de regelen der mensciteljke wijsheid. II croit avoir seal in 5- en partage,
hij nicest, dot hij alleen de wijsheid in pacht heeft.
-- Le don de s- est Un des sept dons du SaintEsprit, de gave ier w'(,..teid is eene van de zeven
gaven des Heiligen Geeles. La 5- de Salomon, Salomo's wijsheid. Le livie de Ja S- of enkel La S-,
het boek der Wijsheid (een der bijbelboeken).
Sagetièie, f, )Pche], Z. V. a. SÉGETIÈRE.
Sagette, f. [Bot.] Pijlkruid n. - Weleer
Z. V. a. FLECHE.
1- Sagetter, v. a. Pijlen
schieten.
Saginatio», f [Econ. mr.] Mesting f.
Sagitie, f. [Bot.] Masticruid a.
Sagittaii'e, rn [Ant. ronl.} Pijl- of booqschutter vu. - [ Astr.J Schutter, 91e leeken of sterre
beeld van den dierenriem, s a p i t t a r i a s m. [Bot], z. v. a. FLÊCH1ÈBE, SAGETTE. - [ H. a.]
Slongevarend of sekretaris rn (ook messager, sdcrélaire qeheeten). - Sagittat, e, adj. Pijlvormig. - [Anal.] Suture s- e , pijlnaad m. (der hersenpan). - Sagitté, e, adj. [Bot.] Pijlvorm„
(inz. vein bladeren). -. SaJ(ifère, adj. [H. n. ]
P(ilvormiq gevlekt. - SagittIfo1it, e, cdi. [Bot.j
Met pij lvormige bladeren.
Sagolu, in., z. SAuOUIN.
Sagon, 111. Palinnieel, palmmerg n., het voedzame merg van den sago-palmbcoos in Azië, sogo f. S- indigène, iniandsche saqo (die men sedert
eeniqejaren uit aardappelen maakt). - Sagotiier
< f Sagoutiei, rn [Bot.] Saqopaleoboons, sagoboom m. (paliuier a sagou; landau).
Sagonin, rn [H. n. ] Gestreepte meer/set f.
(ouistiti). - SAGOU!N, rn, -E, t. (fern.) Morsig,
onzindelijk man, zwijneqel in.; morsig w{jf ti. vuile
slet, totebel f.
qii

-

-

-

,

Saldite, ni [Minér.] , Z. V. a. MALACOLITHE.

ai, rn [H. ii.] Huilaap, muskusaap m. (pleu
rear) snort vein sapajou (z. ook SAJOU).
SaId, fl1. [Corn.] Oud -eqyptisch papier a. (ook
papier saltique qeheeten).
SaJe, f. Krijgsmantel, reismantel m. der oude
Perzen, des- Galliërs (bij de Romeinen saguni geheeten). - [Corn. ] Soort van sergie 1. -- [Tech.]
Kratsborstel rn (de?- goudsmeden). - Salette, t.
[Corn.] Stof f. van zijde en wol (weleer in italid
geweven), sayette f. - aïettei,v.a. ( Tech.)
Met den kratsborsiel sehoonutaken. --- Saïet
te n ,-, rn Sayetle -fabrikant. - Kralsborslelmaker.
Siti ff, m. [Fl. a.], Z. V. a. VANDOISE.
Saiga, rn [H. n. ] De seyti.cche dwerggems t.
. Saignaiit, C, adj. Bloedend; bloedig. Plale s-e,
bloedende wand t. - Vlailde s-e. bloedig, niet paar
gebraden of qekookt vleesch. - (fig.) Injure $-e,
ver.cehe, pas ontvangen beleediqinq 1. - (Pray.),
Z. JIELANT. - Saguée, t. [Chir.] Aderlatinpf.;
- afc;etapt bloed D. bij eene aderlating; - somt Vds
ook: de door den arm en voorarin gevormdeplooi 1.,
-

waar men doorgaans aderlaat. - (fig.) Faire une
5- a qn., iemand duchtig in de bus doen blazen, hem
doen bloeden (veel geld doen betalen). (Loc. prey.),
z. ERAS. - J (tal)ping, a/leidinq f. , afwateringskaneat a., qeul, poot t. - [MIJ.] S- de saucisson,
opensnpding f. der kruielworst (om eene mijn te
doen springen). - Saîgiié, e, adj. (en part.
passéanv saigner): fvlalade s-, adergelaten (of gelaten) zieke. - Saignerneiit, m. Bloeding t. Sclu nez, neusbloeding I. - Saigner, v. a. [Chir.]
Aderlaten, laten, bloed aftappen: S- un nialade do
bras, du pied, a Ja gorge, eenes zieke op den aria,
op den voet, aan de keel laten. - (absol ) Ce cliirurgien ne salt pas s-, die heelmeester verstaat het
aderlaten niet. - S- Ia claude, het vleesc/s laten
uitbloeden, van bloed zuiveren. - (hij uitbreiding)
S- un fossé, eene gracht aftappen, ten deele of geheel droog doen loopen. S- une rivière, den loop
eener rivier veranderen, eene rivier a/dammen..
[A i till.] S- une pièce, een stuk doenpen, met de
monding nederwaarts rigten. S- une gargousse,
een' kardoes doen bloeden (er wat kruid uitnemen).
- [Bouch., Cuis.] Kelen, slagten: S- nu pore, Un
poulet, een varken kelen, een hoen stapten. - (fig.
et fain.) S- (in., iemand doen bloeden, in de bus
doen blazen. - SA1GNER qn. au Blanc of jusqu'au
blanc, z. BLANC (aL); - (fig.) iemand uitmergelen,
rumndren. S- dune autre veine, uit een ander
vaatje tappen, iets op eene andere wijs beproeven,
SAIGNER, v. a. Bloeden: S- du nez, du doigt,
uit den neus, den vinger bloeden. La main vous
saigne, uwe hand bloedt. - [ArtilJ.j Cetle pièce
de canon saigne du nez, dat stuk buigt voorover,
is te ligt in cie broek, heeft te weinig broekzwaarte.
[Mar.] Ce chouquet saigne, dat ezelshoofd druipt
(hangt) voorover. - (fig.) La plaie saigue encore,
de wond bloedt nag: 't verlies, het onheil, de beleecliging ligt nog verse/i in 't geheugen. Z. ook PLAIE.
Le coeur in saigne, mijn hart bloedt daarbij:
ik ben er diep dooi- getroffen, bedroefd. S- conime
nu boeui, veel bloed . verliezen. z. ook M.
SE SAIGNEII, V. pr. Zich zelven aderlaten. - (fig.
et fain.) Zich zelven besnoeijen, bezuinigen, opofferen. II faut que chacun 5e saigne dans les besoins
de l'Etat, wanneer de Staat in nood is, moet ieder
wat opofferen. 11 se saigne pour ses amis, hij besnoeit, bezuinigt zich voor zijne vrienden. - sal
iieur, fl . Bloedaftapper, vriend van aelerlatinjen. - Saigndux, euse, adj. Bebloed, met bloed
hey/cut. - aignotter, v. a. (fam.) Dikwijls en
telkens eene kleine hoeveelheid bleeds aftappen.
Saillant, e, adj. [Coasts.] Vooruitspringend,
vooruitsle/cend, uitspringend: Les parties s-es dun
bètiment, de uitsprinqende deelen van een gebouw.
—Un angle s-, een uitspringende koek ia-- [Bias.]
Un chèvre se, eerie geit, die hare voorpooten in
de hoogte heeft gestoken, als of zij springen wil.
- [Bot.] Etamines s-es, boven de bloemkroon uitstekende helmsl(jltjev n. p1. - (fig.) Cet ouvrage
est Idea ëClit, mais ii n'y a iien de 5-, dit werk
is well gescheven, maar liet bevat niets uitstekends,
niets tie/fends, geestigs. - SAILLANT, ifi. [Constr.
Uitstekend gedeelte n. neut f., turf in. [Fort.
Uitspringende koek. 5 a i 11 a a t ni.
Sailler, v. a. [Man.]: S- les lioulines, de boelijns aanhalen, uithalen. S- les Louts-dehors des
iionnettes, cie ljzeilsspies-en uitbrengen. - S- une
pièce de bois, een stuk hout "overlangs voortschuiVen. - SAILLER, V. H. Opzingen bij 't hijschen en
halen.
Sailli, e, adj. (en part. passé van salilir): Femelle s-e, besprongen, geckkt wij/je n.
Saillie, 1. Krachtige, maar afgebroken uitstorting, gudsing t.: Le sang qui soit dune veine par
s-s, het bloed, dat uit eene ader .qudst, dat met gulpen uit de ader springt. - (fig.) Uitval m., losbarsting, vlaag, oploopendheid, driftvervoering t.,
sprong in., grit, kuur 1. 5- dangereuse, extravagante, gevaarlijke, buitensporige uitval m. Réprimei les
s-s de Ia jeunesse, de overjlingen , de kromme
sprongen der jeugd te keer gaan. Tout a coup ii
lui prit une s-, plotseling kreeg hij eene gril, eene
vreemde vloog, op eens deed hij een' uitveil.— (fig.)
Sprong m., plotselinge overgang van 't eene denkbeeld op het andere; - onverwachte kwinkslag,
aardige inval, geestige zet rn. Cet orateur a d'heureuses s-s, die redenaar heeft gelukkige invallen.
Cet homme abonde en s-, die man is vol kwink-
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slagen, aardige zetten. - [Arch.] Sprong, uitsprong in. , uitstek n. - [Pe!iit.j liet schijnbaar
vooruitkomen der voorwerpen in eene schiloe
Saillir. V. n. (zelden dan in den in/In. en Z én
3en persoon van eenige lijden gebruikt) Uitsprin
gen, met kracht en gol/sgewijs uitschieten (van
vochten): Le sang saillit (jaillit) avec force de Ia
veine ouverte, Z. JA1LLUt. - SA1LLIR, v. n. (alleen
in den in/in. en in de 3e .-Personen) [Arch.] Uitsteken, vooruitspringen; zich als verheven voordoen,
Cette corniche saille (niet saillit) trop, die kornis of
kroonlijst springt te ver uit. - [ Peint.] Les figures ne sailleiit point assez dans ce tableau, de
figuren komen niet genoeg vooruit in die schilderij.
- Faire s-, in relief of als verheven werk voorstellen, doen vooruit komen. -- SA1LI!R, V. 0. Bespringen, dekken: Un dtalon qui saillit une jugement , Un taureau qui saillit une vache , een
hengst, die eene merrie bespringt, een slier, die
eene koe (1e/st.
aiiniri, m. [H. n.] Eekhoornaapje, doode
ti. (in Guiana en Brazilië) (ook sapajou-kopje
aurore, orangô of jaune jeheelen).
Sam, e, adj. Gezond, van goed ligchaamsgeslel;
gaaf, in goeden slaat: Corps bien S-, zeer gezond ligc/iaam n. .1e vous garantis ce cheval S- et
net, ik sta er u voor in, dat dit paard gezond en
zonder gebreken is. II en est revenu s- et sauf, hij
is er heelshuids, zonder letsel, frisch en gezond af
gekomen. Ces marchandises sont arrivées s-es et
sauves, die waren zijn goed en onbeschadigd aangekomen. Ce cheval a les jambes fort s-es, dat
paard heeft volkomen gezonde, gave beenen. - Des
fruits s-s, Des pornmes s-es, gezonde, gave veuchten f. p1., appelen in. p1. Du bols S-, gaaf hout n.
- Gezond, voor de gezondheid bevorderlijk of niet
schadelijk: Air, Climat S-, gezonde lucht, luchtstreek t. Nourriture s- e, gezond voedsel n.-- [ Mar.]
Zuiver, zonder gevaar: Iie s-e, eiland, dat men
zonder gevaar van klippen of riffen kan naderen.
Parage S-, COte s-e, zuivere kust f. - Rocher s-,
zuivere, alleenstaande rots, hI/p f.—(fig.) Avoir Ie
jugemenl, l'esprit sam, een gezond, juist oordeel,
verstand hebben. Des moeurs s-es, zuivere, onbedorven zeden f. p1. La s-e raison, de gezonde, natuurlijke, onvervalsc/ite 'rede f. La s-e critique, de gezonde, echte kritiek of beoordeeling. - Une doetrine s-e, Une s-e doctrine, eene gezonde, eeg/zinnige, orthodoxe leer 1.
t Saili, m. Dierenvet, spek n.
Sain-hois, in. [Bot.] Italiaansche daphne f.
(z. v. a. garou). - [Pharin.] Garou-bast in.
Saindoux, rn. Reuzel, gesmolten varkensvet n.
iaiiieinent, adv..Op gezonde, juiste, oordeelkundige, rettzinnit,e wijze (vgl. SAPS). - t aiiieté, f. Het gezonde, eigenschap van het geen gezond ic (in eig. en fig. zin).
aiii1oiis, m. [Bot.] Spurrie f., klavergras n.
S- conunun, z. v. a. ESPARCETTE. S- d'Espagne,
spaansche klaver f.
Saint, e, wij. Heilig, voorbeeldig, onberispelijk, zuiver, rein: Ii ny a que Dien qui soit S-,
God alleen is heilig, eo/maakt. Le Saint-Esprit,
La Sainte-Trinitd, de Heilige Geest m., Drieeenheid I. La s-e Vierge, de heilige Maagd. Les s-s
anges. de heilige enge/en m. p1. - Les s-s painarches, de heilige aartsvaders. Le plus grand pécheur pent devenir un s- homme, de grootste zondaar kan een heilige, reglvaardige worden. Une vie s-e, een heilig, vroom, onberispelijk leven.
Une s-e siinplicité, eene heilige, reine eenvoudigheid f. - Heilig, gewijd, geheiligd: Les églises sont
des lieux s-s, de kerken zijn heilige, gewijde plaatsen. La s-e table, de heilige tafel, de nacht maulstafel t. Le s- chrême, Z. CHREME. De l'huile s-e,
heilige olie, za/folie f. Z. ook HUILE, AMPOULE, CiBOIRE, MYSTERE. Un asile s-, eene heilige, onschendbare schuilplaats 1. - L'Ecniture se, de
heilige Schrift 1. Les s-s sacrements, de heilige
sakramenten of bnndzegelen n. p1. Le Saint-Sacnement, z. sACnEMEiST. EUCHARISTIE. Les plus s-s
devoirs, de heiligste p/ia/en, etc godsdienstpligten m.
p1. - La s-e autonité des magistnats, het heilig,
eerbiedwaardig gezag der regenten. La s-e union
coujugale, het heilig echtverbond, huwelijk n.—Le
S- père, z. PERE. Le S- sid e, de heilige of pauseljke stoel m. Le 5- office, z. V. 0. INQUISITION. Le s- Empire. het Duitsche keizerrijk. - Villes
-
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s-es, heilige steden (Jeruzalem, Med/na, Mekka).
- La tenre s-e, Les lieux s-s, Les s-s lieux, z.
LIEU. - Terre s-e, gewijde aarde f. (waarin de
getoovigen begraven worden). - Le s- sépulcne.
het heilige grafij. (van Jezus Christus). - Semaine
s-e , heilige week 1., de week vóór Paschen; - ook:
kerkboek, dat de dienst der ik dagen van zondag
vóór tot zondag na Paschen bevat. Z. ook LUNDI,
JEUDI, VENDREDRI. Annde s-e, jubeljaar n. (z. JU
BILE). .. SAINT, m., -E, f. Heilige m. en t.,
hij of zij, die heilig, zuiver, onberispeljk leeft 0/'
geleefd heeft, inz.-gezegd van zulke dooden, die de
katholjke kerk als bijzondere vrienden en begunsti.den van God, als vermogende voorbidders beschouwt, sint m., sinte f. Les protestants refusent toute espèce de culte aux s-s de protestanten weigeren el/se soort van eerdienst aan de
heiligen. - C'est une s-e que cette femme, die
vrouw is eene ware heilige, leeft op berispelijk rein.
- S- Pierre, S- Paul, S-e Madelaine, sint Petrus,
sint Paulus, sin/c Magdalena. - La S- -Jean, La
S- -Pierre, La S- -Mantin, Sint-Jan, Sint-Petrus,
Sint-Maarten, liet feest, de feestdag van sint-Jan,
enz. - L'église de s- Pierre, L'église S- -Pierre
of absol. S- -Pierre, de Sint-Pieters-kerk f. (Alen
schrijft het woord Saint doorgaans met eeiie ho rdletter en verbindt het door een koppel/ee/een met
het volgende naamwoord, als het niet dat laatste
een' naam vormt, die niet, althans niet i'egt s/reeks,
aan een' heilige wordt gegeven.) - [U. jud.] Le
5- des s-s, het heilige der heiligen, het binnenste der
tabernakels; het allerheiligste of binnenste van Jeruzalems tempel, waar de bondsark stond. —(Loc.
prov.) C'est un petit s- de bois (of 11 est s- [woordspeling met cebit] de sa centure). 't i.c een schijnheilige, een huichelaar. II ne salt a quel s-s se
vouer, hij weet niet tot wien hij zich wenden zal,
hij is ten einde raad. Coinme on connait les s-s on
les honore, wie zich iemand wil genegen 'maken,
moet nam' zijne pijpen dansen. Découvnin S- Pierre
pour couvrir 5- Paul, een gat maken om een ander gat te stoppen. Le s- du jour, de held van den
dag, de man, (lie den meesten opgang maakt, die
op aller tong is. Le s- de Ja ville nest pas pnid,
een profeet is in Zijn vaderland niet geëerd. II y a
depires s-s an paradis, er zijn er genoeg, die zich
met hem niet meten kunnen. z. ook S'ADRESSER,
CHANDELLE„,CHOMER, GnÈvE, GUÉRIII, MI R ACLE,
PARADIS, PRECHER.

Saitit-Aubinet , m. [Anc. mar.] Voorvinkenet n. (op koopvaardijschepen.
Saint-Augiistin, m [Irnpn.] Augustgn, drukletter tusschen tekst (gros-nomain) en mediaan
(cicéro).
Sairite-Anne, m. Belgisch marmer ii. met
gr/jswittev. grond.
Sainte-flaibe, f. [Anc. mar.], Z. BAItBE.
Sstirst-EIme (Feit-), z. CASTOR ET POLLUX.
Saititement , adv. Op heilige wijze, vroom,
goderuchtelijlc.
Sainte-itouehe, t., Z. MTOUCHE.
t Saiiiteron, m. (verklw. ('an saint) Kleine
heilige: inz. schijnheilige, Z. V. a. TARTUFE.
Sainteté, I. Heiligheid; vroomheid, onberispelijkheid, reinheid, onschendbaarheid f. : Mounir en
odeur de s-, Z. ODEUR. Dieu eGt Ia s- -même, God
is de heiligheid zelve.-- La s- de .ses moeurs, de zuzverheid, onberispelijkheid, zijner (harer) zeden. La
5- de sa doctrine, de zuiverheid, reqtzinnigheid
zijner leer. - La s- des lois, de heiligheid, onschendbaarheid der wetten. - La s- dune église,
de heiligheid eener kerk. La s- du manage, de
heiligheid van 't huwelijk. - Sa S-, Zijne Heiligheid, titel van den paus, weleer ook van de kerkvorsten, (le bisschoppen, zelfs van de priesters).
Saintre, in. [Féod.] Weideregt n. der heeren.
Saint-Sinionien, ne, adj. [Phil.] Tot de
leer van Saint-Simon of tot zijn' aanhang behoo
rend.— SAINT -SIMONIEN of Sai nt-Simon iste,m.
Aanhanger van Saint-Simon ofhet Saint-Simon/cmus. - SAINT -SIMONIENNE , 1. [Danse ] Dane/iguur f., waarbij ieder dancer zijne danseres met
die van den overstaanden heer verruilt. - SaintSinuonisme, in. [Phil.] De gelijkheidsleer van
den franschen graaf Claude Henri de Saint-Simon
(gestorven 1825), de leer van de vereeniqing der
menschen tot téne groote zedelijk-politieke maatschappij, het Sint-Simonismus.
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Saique, f. [ MarJ Levanische tweernaster,
salk m.
Saisi, e, adj. (en part. passe van saisir); Voleur s-, gevatte dief. - Meubles s-s, in beslag genomen huisraad n. -- Ii recula s- d'horreur, hij
deinsde van afg rijzen terug Un homme s- de
crainte, een door vrees bevangen man. - On le
trouva S- dune lettre qui etc., men vond hem in
bezit van een' brief, die enz. - [Jar.] Etre S-, in
bezit treden. Etre S- dune affaire, van eene zaak
kennis nemen. - Partie s-e, beslagene, geëxecuteerde partij t. Ook als subst. [Jur.] Le s- et le
saisissant, de beslagene en beslaglegger. Le tiers
S-, de derde beslagene, hij, onder mien beslag ge
doen of gelegd is. --- Salsie, f. [Jur.] Beslaglegpg, beslagneming f., beslag, ar r e s t a. S- mobi
ère, immobiliére, beslag op roerende, op vaste of
onroerende goederen. S- brandon, beslag op vruchten te veld. S- de rentes, beslag op renten. S- dun
vaisseau, beslag op een schip. S- -revendication,
beslag in eigening. S- -gagerie, pandbeslag. S- conservatrice, beslag van zekerheid. S- -exëcution, beslag bij executie. Faire s- et arrêt of Faire s- -ar
rèt, Z. ARRET (en lees daar saisie in plaats van
saisis). -- S- pour fraude, aanhaling t. - Sal,$iie, I [Jur.] Bezitnenilug t. van de zijde des
regimaligen eigenaars; oegt n. van bezitneming. [Mal.] Krabber m. van de bar/cas of sloep. S-s
de berceau, de coites of cl'anguilles, sjorrings van
de wieg der slagbeddingen, van de balken der wieg.
S- de beaupre, woeling, sjorring (liure) van den
boegspriet.
Saisir, v. a. Grijpen, vatten, aantasten, pakken; aangrijpen, aanvatten: S- qn. au collet, par
Ie bras, iemand bij den kraag, bij den arm vatten.
S.. une mouche au vol, eene vlieg in de vlugt
grijpen, vangen. On a saisi les voleurs, men heeft
de dieven gevat, gepakt. - S- une marmite par
l'anse, een' kookketel bij 't hengsel aanvatten. (fig.) S- l'occasion, le moment favorable, de gelegenheid, het gunstige oogenblik aangrijpen, waarnemen. - S- on prétexte, een voorwendsel opgrijpen. - (fig.) Begrijpen, bevatten, vatten, onzien:
Il a saisi sur -le-champ mon intention, hij heeft
terstond mijne meening begrepen. Vous n'avez pas
bien saisi Ie sens de ces paroles, gij hebt den zin
dier woorden niet goed gevat. - (met een zaaknaam tot onderwerp) Bevangen, krachtig aangrijpen, overvallen, vermeesteren (inz. van ligchaams
kwalen, ziekten, van hartstogten, gevoelens): Le
froid, la flèvre l'a saisi, de koude, de koorts heeft
hem bevangen. La frayeur, La crainte le saisit,
de schrik, de vrees beving, overviel hem. --(absol.)
Etre saisi, plotseling geschokt, van smart als doorboord, van schrik als versteend worden. - [Jur.]
Beslaan, beslag leggen, in beslag nemen, arrest é r en: S- des meubles et des immeubles, roerende
en vaste goederen in beslag nemen. S- un numéro
dun journal, een nommer van een dagblad in beslag nemen, aanhouden. - S- des objets de contrebande, smokkelgoed aanhalen. - S- (dune affaire) un tribunal, de kennisneming van eene zaak
aan eene regtbank opdragen. - [Mar.] Vastsjorren, met krabbers vastzetten, seisen, vangen: Sles chaloupes sur le pont, de sloepen op het dek
vastsjorren. S- l'ancre contre le bord, het anker
vangen, aan boord sjorren, met de rustlijn vastsjorren. SE SAIS1R , v. pr. Zich meester
maken. bemagtigen, wegnemen; grijpen: Se s- de
qn., iemand vatten en in hechtenis zetten. Ii faut
se s- de lui, s'est un rebelle, men moet hem vatten, zich van zijnen persoon verzekeren, 't is een
oproerling. Ii s'est saisi de mon argent, de mon
cheval, hij heeft zich van mijn geld, van mijn
paard meestergemaakt,heeft het weggenomen. II faut
se s- de ce château, de ce pont, men moet dal kastee!, die brug bemagtigen, bezetten. - Se s- dun
couteau, een mes grijpen. - Plotseling getroffen,
ontsteld, bevangen worden. (Deze zin is verouderd.)
S Saisissabilité, f. [Jur.] Geschiktheid om
in beslag genomen te worden. - Salslssable,
adj. [Jur.] Voor beslaglegging vatbaar, a r r e .s t ab e I: Rente non s, rente f., waarop geen beslag
mag gelegd worden. - Salsissant, e, adj. Aangrjjpend, doordringend, bevangend: Froid S- , doordringende, snerpende koude 1. Frayeur s-e, overvallende, plotseling bevangende schrik m. - [Jur.]
Les commis ss, de aanhalende en in beslag ne-
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mende kommiezen. - In dezen zin ook als subst.
m. en f.: Cette femme est créancière et première

s-e, die vrouw os sc/ouldeischeres en eerste beslaglegsier. z. ook SAISI (rn). - Sandssernent,m.
Bevangenheid f. (door plotselinge en sterke koude);
—: plotselinge schrik m., ontsteltenis f., hevige
zielsaandoening t. - [Escr. ] Het grijpen van den
degen der tegenpartij.
Salson, f. Jaargetijde, jaargetij, sai z 0 e a n. ;
- tijd, waarop zékere toestanden of veranderingen on den dampkring zich het meest doen voelen,
waarop zEkere voortbrenjsels van den grond verschijnen, of waarop men die gewoonlijk inoogst;
tijd, waarop zdkere vogels verschijnen of zeer menigvuldig zijn; - in 't algemeen: geschikte tijd lot
verrigting van iets: Les quatre s-s, de vier jaargetij(len. L'hiver est la plus rude des s-s, de winter is het guurstejaargetij. La s- nouvelle, de lente.
L'arrière-s-, de herfst, het najaar. La belle s-, het
schoone saizoen. - La s- des pluies, des orages,
de tijd, het saizoen der regens, der onweders
La s- des fleurs. des fruits, het saizoen der blocmen, der vruchten. La s- des fraises, de aardbei
jentijd. La s- des foins, de hooitjd. La 5- est avancée, de vruchten zijn, naar 't saizoen, ver gevorderd, reeds rijper dan gewoonlijk. - La 5- des
perdreaux, des cailles, des l)éeasses, de patrjzen-,
de kwartet-, de snippentjd. - Faire ses provisions
dans Ja S-, CII temps et s-, zijnen voorraad te reg ter t(/d opdoen. Ces vêtements tw sont plus de S-,
voor die kieeding is 't saizoen niet meer goed. Ce que vous dites lá est hors de s-, wat gij daar
zegt, is geheel ten onpas, is ontijdig, is gansc/L verkeerd aangebragt. Cette entreprise nest pas encore de s-, 't is de tijd nog niet voor die onderneming. - [Corn.] Marchande des quatre s-s, fruiten groentevrouw.
-
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Saitique, adj., z. SAID.
Saiziii, rn. [Com.] Voormalig Languedocsch

laken voor de Levant.

Sajon, n. [H. n.] Naam van twee soorten
van 't zelfde apengeslacht aan de oevers van den
Amazonenstroom en den Orenoco, de graauwe en
bruine sajou [sirnia apella en capucina] ; de laatste wordt ook kapucijner-aap m. geheeten (bij Cuvier heet hij Sal); - bij sommigen z. v. a. SAPAJOU.
Saki, m. [H. n.] Staartaap m., aap met den vossestaart, in de bosschen van Guiana [simia pithe
cia] . - SAKI of SAKKI, m. Een uit rijst bereide
lievelingsdrank m. der Japannezen, rjstbier n.
Salabie, m. [Pêchej Zaknet n. met eensteel,
totebel t.
Salacité, t. Geilheid, hevige minnedrift f.
Salade, f. [Cuis.] Salade, sla f., de uit moeskruiden bereide en met zout, olie, azijn, enz. toegemaakte
s; ook: de daartoe dienende moeskruiden, inz.
kropsla f. S- de concornViuinlatuw,.
bres, de pourpier, de céleri, komkommer-, porse (em -, selderjsla. Assaisonner, Fatiguer la s-, de
salade toemaken, omroeren. - Cueillir une s-,
eene salade plukken, steken. Eplucher, Layer une
5-, eene salade plukken of schoonmaken, wasschen.
- (bij uitbreiding) Spijsmengsel van fruit, koude
vleesch- of vischspjzen , als eene groenten-salade
toebereid: S- de volaille. d'anchois, de poulets,
gevogelte-, ansjovis-, hoendersla. - S- d'oranges,
oranjeschijfjes met suiker en brandewijn bereid.
S- de cerises, in brandewijn ingemaakte kersen.-t (Loc. prov.) C'est une s- de Gascon, 't is een
galgestrop. - [Bot.] S- de chanoine, wilde nieswortel. S- (of Laitue) de chouette, z. v. a. BÉCABLJNGA. S- de taupe, molsla, de jonge blaadjes der
gemeene paardebloem. S- de porc, varkenssla. [Man .] Mengsel n. van wijn en brood, bier en brood,
en dat men onderweg denMIJ.]
paarden ter versterktng
geeft,
In zonder hen op stal te zetten.– SALADE, 1. (eig.
Soort van helm m.,
CÉLADE OICÉLATE) [Anc.
5 a to de f.(nog in burl. stijl somtijds gebruikt en dan
ook wel voor tête, hoofd, genomen); de met zulk
een' helm gedekte liqte ruiter. —(Loc 4 prov.) Donner une 5- a qn., iemand ter/eegdoorhalen, deooren
wasschen, een' bokking geven. - [Mil.] Les bussards ont eu une bonne s- des dragons, de huzaren hebben duchtig klop gehad van de dragonders.
- Saladier, m. Saladeschotel, -kom m.; - salade- of sla-emmer rn; - inhoud daarvan.
Saladine, f. [Anc. mil.] Wapenrok rn
Salage, m. Het zouten, inzouten; inzouting t.;

SALMRE

de daartoe vereisclite hoeveelheid zout.
[Anc.
jur.] Zouttol l n.
Salaire m. Loon n. (ook rn), arbeidsloon,
dienstloon: 11 ne faut point retenir Ie s- ties domestiques, men moet den bedienden hun loon niet
onthouden.
(fly.) II a eu Ie s- de ses crimes,
hij heeft liet verdiende loon voor zijne misdaden
---

-

,

—

On t v a n g en.

inzouten (van mondbehoefIngezouten
ten, die men long wil bewaren).
a1aison, f. Het

—

spijzen f. p1.: L'usage prolongé des s-s donne Ie
en
scorbut door lang achtereen ingezouten spijz
(pekelvlecsch, pekeispek, zoutevisch) te eten, krijgt
men scheurbuik.
[Man.] Quarts de s-, zoutvleeschvaten n. p1. Faire une 5-, zich van ingezou,

-

ten behoeften voorzien.

vrede zij
met u I eene gewone turksche begroeting, langen
tijd te Parijs gebruikt, als men aan tafel iemands
gezondheid dronk). (fam.) Diepe buiging f. beSalausalee, m. (arab. salâm alek !

e groet m.: II ma fait un grand s-.
lee4 atainandre.
f. [H. n.] Salamander m.
S- pierreuse of fossile, z. v. a. AMIANTE. S-s,
,

,^

-

-

vuurgeesten (vgl. ELEMENTAIRE).

Salaman
di-ide of Salarnandrin, e, Salaniandrolde, adj. [El. n.j Naar den salamander gelijkend.
- Als subst. m. p1. Salamandersoorlen.
Salainarie, 1. Turksche riet/luit f.
Salainponris, m. [Corn.] Oostindische ka-

benen sti, 5 a I a m p 6 r e f.

Salanga of Salangane, f. De oostindische
oeverzwaluw, bekend wegens hare eetbare nestjes
(tunkins -nesten) 5 a I a a g a n e t. op Java ook
larvet geheeten.
(zoulput m. :(z. MARAIs).
Salant, adj m.: Marais, Pulls s-, zoutpoel.
Het
Salariat, ui.
loontrekken, staat van een'
loontrekkende.
Salarlé e, adj. (en part.
passé van salarier): Homme s-, loontrekkend, bezoldigd, g es a I a r i t e rd man.
Soms ook als
subst.: Les s-s de I'Etat, de door den Staat bezolcligden.
Salarienient, m. Hel bezoldigen.
Salarier, V. a. Bezoldigen, beloonen, het loon
betalen, salariëren.
Salatid, e, adj. Vuil, onzindeljk, morsig.
Ook als subst. : Allez-vous nettoyer, petit s-, petite s-e ga u schoonmaken wasschen kleine
vuilpoes.
Salbande, f. Naam der boven- en onderlaag,
die de regelmatige ertsader van de andere bergstof
afscheidt, aderwand m. (die, waarop de ader rust,
heet lit, clievet of mur du 1110fl, aderbedding f.,
die, welke haar dekt, toit du filon, aderdak n.)
Sale, adj. Vuil, morsig, onrein: Des mains
s-s, vuile handen f. p1. Chemise s-, vuil hemd n.
[Mar.] Vaisseau s-,
Gris s-, vuil grijs n.
vuil, aangegroeid schip n. COte s-, vuile, klippige
kust.
(fig.) Vuil, ontuchtig, onzedelijk, liederlijk: Des paroles s-s, vuile, onkuische woorden n.
p1. Images s-s, ontuchtige afbeeldingen I. p1. In(Loc. prov.) Son
térêt S-, laag eigenbelang n.
cas est 5-, zijne zaak is niet zuiver. Z. ook LINGE.
Salé, e, adj. (en part. passé van saler): Vian
de s-e, gezouten vleescli, pekeivleesch n. Hareng s-,
pekelharing m. Sources s-es, zoutwater-bronnen f.pl.
L'eau de Ia mer est s-e, het zeewater is zout, bevat zout.
Saveur s-e, zilte, zoutige smaak m.
(podt.) La plaine s-e, de zee 1.
(lig. el fam.)
Raillerie s-e, gezouten, scherpe, bijtende spotternij f.
Propos 5-, vuile, zedelooze woorden n. p1.
(fain. et pop.) Peperduur.
Ook als adv. in: 11
aime a manger S-, hij houdt veel van zout, van
sterk aangezoute spijzen. SALE, m. Gezouten
,
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—

-

—

-

Salei', v. a. Zouten, met zout kruiden: S- une
SOUI)e, zout in de soep doen. — S- 1e pot, zout in

(absol.) Ce cuisinier sale
den pot of ketel doen.
Introp, die kok maakt Zijne spijzen te zout.
zouten, inpekelen, in de pekel leggen: S- du boeuf,
du coclion, rundvieesch, varkensvieesch inzouten.
(/1g.
[Tech.] S- les cuirs, de huiden zouten.
-

-

-

—

et pop.) Ce marchand sale bien ce qu'il vend, die
koopman is duur, peperduur met zijne waar.
SE SALER, v. pr. Gezouten, ingezouten worden: La
viande maigre se sale mal, mager vleesch laat zich
--

niet wel zouten.

-

Zout bij zijne spijzen nemen:

Que chacun se sale selon son goût, elk neme zout

naar zijn' smaak.

Saleran, m. [Tech.] Werkman, die de laatste
bewerking aan 't papier verrigt.
Saleron, m. Bovenst bakje ti. van een zoutvat, waarin men het zout doet.
Salésiennes, f. pl. z. v. a. VISITAND1NES.
Saleté, f. Vuilheid, morsigheid, onreinheid f.;
vuil n., vuilnis, vuiligheid f. S- légo U^lante. walgelijke onreinheid. Otez ces s-s, neem dat vuil weg.
(lig.) Ontuchtigheid; onkuische, wulpsclie, vuile
taal f.
Saleui, in., euse, 1. Inzouter m. inzoutster t. Ook als adj.: Ouvrier s-.
Sail, e, adj. (en port. passé van salit'): Vôtements s-s, bemorste, vuilgemaakte kleederen n. p1.
(fig.) Itlémoire s- e , bezoedelde, bevlekte vagedachtenis 1. Gloire s-e , bezwalkte roem in
Salicaire, 1. [Bot.] Bloedkruid, gemeen pai',

-

,

-

-

-

tij/ee n. (lysimachie rouge).
Salieariées, 1.
p1. [Bot.] Bloed kruidsoorten.
Salicicole, adj. [H, n.j Op den wilgenboons
levend.
Salieifolié, e, adj. [Bot.] Met blaeren als van den wilg.
Salicine, 1. [Chirn.]
Wilgestof f. wilgebitter n. een uit den wilgebast geSalieiné, e,
trokken alkalo ïde, salicine f.
Saud.
ads. [Bot.] Naar den wilg gelijkend.
Salicite, 1.
flees, f. p1. Wilgsoorten t. p1.
afdrukken
van
Wilgebladsteen
m.
(met
[Minér.]
wilgebladeren). (VETTE.
Salicoque, m. [H. n. ] Alikruik, z. ook CRE
Salicorue (ook Salicor, Salidornie en
Salicotte) f. [Bot.] Zoutkruid, sodakruid n.
(soude); ook z. v. a. BACILE.
Salieot, m. z. V. a. SALICOQUE. Salleot.
-

-

-

,

d

,

-

--

-

-

,

te, f.. Z. SALICORNE.

Salle, f. [H. n.] Soort van graafwesp 1.
Salien, ne, adj. [Ant. rum.]: Prêtre 5-, of
als subst. SALIEN, in. Priester van Mars, s a 1 is c

priester, saIl d r m.
Danse s-ne, dans rn der
salische priesters. Vers of Poemes s-s, salische verzen of gedichten n. p1. (die door de priesters van
Mars gezongen werden) Vierges s -fles saksche
waagden, jonge maagden, die bij de offeranden der
salirs behulpzaam waren. SALIEN, NE, adj. (van
de rivier de Saaie) Tribu s-ne, salische volksstam in. (waaruit de frankische koningen van den
merovingischen stam gesproten zijn).
Salière, f. [Econ. dom.] Zoutvaatje n. (een
ta[eigereedschap); zoutpot, zoutbak m. (een keukengereedschap)
[Man Ooggroef f., oogrimpel m.
(boven de oogen van oude paarden); (bij uitbreiding holte 1. onder de sleutelbeenderen bij
magere personen, borstkuil m.
(Loc. pop.) Elle
a deux s-s et cinq plats (woordspeling met sein
plat, platte boezem), zij is mager en zoo plat als
-

.

,

-

-

. —

.]

-

)

-

een schol. Ouvrir de grands yeux comme des s-s,

zijne oogen wijd open spalken, zeer groote oogen
zetten. [Tech.] Soort van schaaltje n. tot het
vatten der edelsteenen.
nise).
Sa li ette, 1. [Bot.] Soort van donderkruid (co(
varkensvleesch, pekelspek, pekelvleesch n. Petit 5-,
versch gezouten varkensvleesch ; zult ii.
Salifère, adj. [Minér.] Zoutbevaltend, zout(Loc.
prov.). Z. FRAIS (adj.).
houdend.
Salifiable, adj. [Chim Zoutvor
Salère, in. Kanarie-deeg n.
SALEGRES, M. mend (door zich met de zuren te verbinden): Base
p1. Onzuivere sleenzoutstukken n. pi.
Salification, f. [Phys., Chim. ] Zout5-.
Salenient, adv. Op onzindelijke, vuile, on- vorming t., overgang in. tot zout, salificd t le I.
kuische, gemeene wijze (vgl. SALE).
Sailgaud, e, adj. Morsig, zeer onzindelijk.—
Salep, m. [Bot.] Salep- of sqieb -wortel m., Als suhst. m. en 1. Vuilik m., kladdeboter 1.
de wortel van verscheidene soorten van orchis- of
Saligineux, euse, adj. Met zout of zoutdeestandelkruiden, inz. van het helmdragencl slandel- len verzadigd.
Saligiion, m. Zoutbrood n.
kruid [orchis militaris]
Het daaruit bereide uit zout bronwater bereid.
Saligres, m.pl..
poeder, saleppoeder, en inz. de daarvan bereide z. V. a. SALEGRES.
eenigzins gebonden, voedzame drank of gelei, die
Saligot, in. [Bot.], z. v. a. CHATAIGNE d'eau.
vooral door de Oosterlingen gebruikt wordt, sa Saliii, e, adj. Zoutdeelen bevattend;
zout
lepdrank, salep m.
S- des pauvres gens, aard- achtig; zilt. Esprits s-s, zoutgeesten in. p1. Goût
appel -salep.
5-, zoutachtige, zilte smaak ni.
Eaux s-es, mei
-

-

—

-

-
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4668SALINAGE
zout bezwangerde, natuurlijke wateren n. p l.
SALIN, Ill. [Chim.]
Vast alkali of plantenloogzout n. potasch f. het
zoute overschot, dal men door verdamping van dé
looqen der asch van landgewassen verkrijgt. Le potasse est Ie s- calcind, de polasch (by de Franselien) is
gecalcineerd salin ofaschzout.-[Lorn.]Zoutbak m.
der zoulverkoopers.
[Pêche] z. V. a. FOLLE.
[Sa].] z. v. a. SALINE; SAUMERE.
Sa1iiiae, in. Tech.] Bewerking, waardoor
men het zout lot kristallen laat aanschieten; tijd
tot de zou tvorming vereischt.
Salitidre m.
Minër. Zandsteen ni. met
kalkkorrels.
Saline, f. Gezouten vleesch n. (In dezen zin
weinig gebruikt.) ingezouten visch (haring, zouteZoutwerk n.; zoutvise/i of labberdaan, enz.)
zoutmijn, zoutgroeve f. Salinler, m,
keet;
(in 't zuiden van Frankrijk) Zoutverkooper m.
[Tech.] 4clizoutbere21er in. Salinograde,m.
[Chim.] Zoutweger m. (een werktuig)
Salique. adj. [list..] Salisch, wat de salische
Franken betreft (vgl. SALIEN, NE, a(Jj.). Loi s ,
salische wet f. verzameling van de reqtsgelnuiken
der Salirs Saai-Franken of salische Franken,
inz. het 62e art. dezer wetten, waarbij de dochters
zijn uitgesloten van cie troonsopvolging.
aIir, V. a. Vuil of morsig maken, bemorsen,
bezoedelen, verontreinigen, bevuilen, besineeren: Sses mains, son linge, sas habits, zijne handen,
(fig.)
zijn linnen, zijne kleederen vuil maken.
De pareils mots sahesent Ia bouche a qui les
prononce, zulke woorden verontreinigen den mond
van hens, die ze uitspreekt. Ce conte salit Ëirnagination, die vertelling brengt ontuchtige beelden
voor den geest.—.S- Ia réputation de qn., iemands
SE SALIR,
goeden naam bezwalken, bezoedelen.
V. pr. Vuil worden, smetten: Les étoffes blanches
se salissent bientôt. Zich zelven vuil maken,
bezoedelen of verontreinigen.
Saus d'or, m. [PeinL] Donkere goudgrond m.
Salissant, e, adj. Vuil makend, afgevend
ligt vuil
(van nieuwe of pas geverwde stoffen);
wordend, ligt srnettend. (fi g.) Action s-e. ontSalissoii, 1.
eerende bezoedelende daad t.
Satissure, f. VuiligMorsig meisje, sletje n.
heid, onreinheid f. smeer n.
Salivaire, adj. [Anat.] Het speeksel betreffend: Conduits s s, speekselwegen of gangen m.
Pl. Glandes s-s, speekselklieren f. p1. Salival,
Saliva
C, adj. Tot het speeksel behoorend.
tion, f. [Méd.] Speekselvloed m., kwijling, sa liSalivei-,
Salive, f. Speeksel n.
vat ie f.
V. a. Veel speeksel uitwerpen, kwijlen, zeeveren.
door den speekselvioed zuiveren; middelen tot bevordering van den speekselvloed gebruiken, sa Iivé i en. Saliveux, ease, wij. Speekselachtig.
Salle, t. Zaal t. Salle daudience, tie réception, gehoorzaal t. (van vorsten, ministers, enz.)
S- de (of do) conseil, raadzaal. S manger, eetzaal. S- de dance, de bal, de concert, dans , bal ,
concert-zaal. S- de spectacle, schouwburgzaal. Sd'arnies of d'escrime, schermzaa. S- Warmes, wapenzaal, wapenkamer t. S- lu trône, troonzaal. Sdes gardes, wachtzaal (van 't paleis). Etre de s-,
de wacht op 't paleis hebben. S- do common, bediendenka mer (bij de ,qrooten). S- des malades,
ziekenzaal t. S-s d'asile, bewaarscholen f. p1.
S- de
[Hort.] Van boven dipt gegroeide laan f.
verdure, S- verte, met latwerk en geboomte omgeven plaats, om een bal, een maal, enz. te geven.
[Constr. nay.] S- des gaharis, nealzolder m. (op
[H. n. ] Wangtascn f.
de constructie-werven).
(liever abajoue).
Salleraiit, m. -e, f. [Papet.] Sorteerder in.,
soiteerster f. van de papiervellen.
Salmarine, f. [H. n.] Soort van brei t.,
salmarfjn m.
Salmi, M. [Cuis.] Gekruid geregt (ragout) van
gebraden wild gevogelte, a a I m i in.
Salmi ac, in. Salmiak, sal-ammoniak m.z.v. a.
sel AMMONIAC.
Saliuigondis, M. [Cuts Opwarmsel, opstoofse n. van allerlei soorten van vleeschspijzen, hutspot, poespas in. (oorspronkelijk eene salade van
haringen appelen. enz. waarschijnlijk zoo geheeten naar de gravin Salmagondi, hofdame van Manode Médicis), salmagondis n. (fig.etfam.)
-
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Gewawel, onzamenhangende rede t.— Salmis, in,
Z. SALMI.
Salinoiie, m. [H. n.] Fisch van 't zalmgeslacht; inz. eene foreisoort in de ber eeren van
Begeren en Opper Oostenrfj/c, waar hij ^ǜ 1 bling heet.
aloir, n. [Econ. dom.] Houten zoutvat n.,
zoutpot in.;
vleeschkuip t,, pekelvat n.
Salon, in. Zaal, gezelschapskamer f., groot,
doorgaans fraai gemeubeleerd vertrek ii waarin
inca zgne gasten ontvangt, 5 a I 0 n in. (fig. en
dan doorgaans in 't meerv.) Voornaam gezelschap n.,
de groote wereld f. Frequenter les s s, met de
groote wereld verkeeren. On débite cette nouvelle
dans bus les s s, dat nieuws wordt in alle voor
name kr?njen of gezelschappen verteld. Un homme
de s-, een man, die ingoed gezelschap komt of past.
(absol.) De schilderjzaal of kunstgaler ij f. in
't Louvre te Parijs, waar geregeld de kunattentoonstellingen plaats hebben;
(bij uitbreiding) de tentoonstelling zelve: II a exposé au dernier s .
Salop, C, adj. (pop. en in 't mannelijk zelden
gebruikt) Vuil, morsig, onzindelijk, smerig. Doorgaans als subst.: C'est on s , une s-e, 't is een
slordig, smerig mensch, eene morsige vrouw, totebel, vuile slet, slons t.: liederlijk vrouwspersoon II.,
hoer t. z. ook MARIE -SALOPE. Salopeitient,
adv., liever MALPROPREMENT.
Saloperie, 1.
(fam.) Groote onzindelijkheid, morsigheid, smerigheld; iets onzincleiljks, vuiligheid 1. (fig.) Vuile
taal, bordeeltaal f.
Knoei- of prulwerk n. vodderj t.
Salorge, RI. [Corn.] Zouthoop a.
Stlpe, ni. [H. n.j z. v. a. B1PHORE, SAUTE.
SaIptrage, m. [Tech.] Salpetervorraing 1.
(in de daartoe kunstmatig aangelegde gronden).
Salpétre, in. Salpeter n. (d. i. steenzout). salpeterzure of stikstofzure potasch (nitrate, azotate
de potasse) een middelzout uit sterkwater en plantenloogzout bestaande.
(podt.) Buskruid n. Sde première, de seconde, de troisième cuite, salpe
ter van 't eerste stooksel of ruw salpeter, salpeter
van het tweede stooksel, van het derde stooksel of
geraffineerd salpeter. Fleurs de s- of S- de houssage, saipeterbloeme,n, keersalpeter (op vochtige muSalptrer,
ren). (fig.), z. PETRIR, PÉTRI.
V. a. Salpeteren, salpeter op een' grond brengen,
dat met de aarde ondereen mengen en vervolgens
vast ineen slaan, om het mengsel hard en ondoorSalpeter
dringbaar voor den regen te maken.
doen ontstaan: L'humidité salpêtre les murs, de
vochtigheid doet op de muren salpeter ontsaan.
SaIptreiie, t. [Tech Salpeter-fabr(jk t.; salpele'ioereiding f.
Salptreiix, euse, adj.
[ Chim.] Salpeterachtig.
Salpéti-ler, rn. Satpeterwerker; saipeterzieder m. Salptrière, f.
]Vaam van een
Salpeterhut, salpeterziederij t.
verplegingshuis voor arme vrouwelijke krankzinnigebrekkige
oude
vrouwen
te
Parijs. Sal
en
gen
pétrisatlon, t. Salpetervorming t.
Salpianihe, ni. [Bot.] Soort van valsche jalappe t. uit Mexico.
Salpicon, m. Cuis.] Gerept n. uit augurken,
hans, truffels, enz. met azijn bereid, s a I p i c a n n.
Salpingien, ne, adj. [Anat.] De trompet van
Eustachius [salpinxj betreffend.
Salpingonialléen, ne, adj. [Anat.] Muscles- of als subst.
ni. S-, binnenste s-pier t. van 't hamertje, spanspier
Salpingovan het trommelvlies (van 't oor).
pharyngien, ne, adj. [Anat.]: Muscles s s, of
als subst. m. S-s, levee spieren, die van de trompet
van Eustachius naar het slokd.arrnshoofd loopen,
Salpingo stapliylin,
trompel.cpieren f. Pl.
e, adj. [Anat.] : Muscle s-, of als subat. ni. S., spier,
die de trompet met de huig verbindt, huigspier t.
Salplicat, M. [Corn.] Japansch vernis n., met
goudpoeder gemengd.
Salse, m. [Géogr.] Sljkvulkaan, kleine vulkaan of krater rn., die, in plaats van lava, slijk en
zwavelgas uitwerpt.
Salseparei lie, t. [Bot.] De geneeskrachtige
wortel m. van de ainerikaansche winde [smilax
sarsaparilla] salsaparilla, sassaparilla, liever sarsaparille t.
S- d'Allemagne , zandrietqras n.;
wortel rn. daarvan.
S- de terre, de Virginie,
bessendraqende angelica met naakten stain.
Salsifis, m. [Bot Boksbaardjn. S- de pres,
beeins-boksbaard.
Salsolées, f. p1. [Bot.] Sodaplanten f. p1.
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SALSOQINEIJX

-

Sa1soineux, euse, adj. [Bot.] In zilti(Jen bodem qroeijend. - Ziltig, zoutachtig.
Saltarelle, f. [Danse] Huppelende, vlugge
volksdans m. der Italianen. - Saltateur, m.
Salta[Ant. rom.] Gebarenkunstenaar m.
tion, f. Gebarenkunst f.
Saltigrades,rn. pl.[H. n.] Springpinnen f.pl.
Saltiiiibanque, m. Kwakzalver, goochelaar,
koordedanser, hansworst m. - ( fig.) Laffe grappenmaker m.
Saltiques, f. Pl, z. v. a. SALTIGRADES.
Saluade, f. (nu zelden dan in de spreektaal
en met een adject. gehoord) Groet m., buiging f.
Salubre, adj. Gezond, de gezondheid bevorderend: Air, Nourriture s-, gezonde lucht f., gezond
voedsel n. - Salubilté, f. Gezondheid, gezonde
hoedanigheid, heilzaamheid (inz. van de lucht, van
de spijzen en dranken). -- Police, Administration
de s-. gezondheids.policie L, gezondheids-be.ctuurn.
Saltier, V. a. Groeten, begroeten, s ala dr en:
S- qn. gracleusernent , iemand bevallig groeten. Sfin. en passant, de loin, iemand in 't voorbijgaan,
in de verte groeten. - Je vous same, J'ai I'honneur de vous s- (als beleefdheidstermen bij 't aanspreken, of als slot in brieven), ik groet u, ik heb
de eer u te groeten, a mijn compliment te maken.
Aller s- qii., zijne o/)WaClitiflg bij iemand gaan
maken, iemand gaan begroeten, zijn compliment gaan
maken. - (ook met een' zaaknaam tot voorwerp)
S- le tornbeau de ses pères, Ie lever de laurore,
het graf zijner vaderen, de komst van den dageraad
begroeten. - Les oiseaux saluent Ie retour de Ia
Iumière, de vogelen begroeten den terugkeer van 't
licht. - {ftlan., Mii.] S- de la mousqueterie , met
geweervuur saludren of eerbewijzing doen. S- de
Ia pique, de l'épée, met de piek, met den degen
salutren. S- de Ia voix, met een hoezee! /zoerah!
leve de koning! begroeten. S- du canon, du pavil lou. met het geschut, met de vlag saludren. - La
mer salue Ia terre, de zee begroet den wal, de
schepen saludren de forten. - [H. mil.] Uitroepen, erkennen: Toute l'armde le salua empereur,
het gansche leger riep hem als keizer uit. - SE
SALUER, v. pr. Elkander groeten.
Saluire, f. Zoutiqheid, ziltheid f.: La s- de Ia
mer, de zoutigheid der zee. On diminue la S- de
Ja viande en Ja mettant dans lean, men beneemt
de zoutigheid aan 't vleesch door het in water te
zetten.
Salut, rn. Welzijn n., welvaart f., welvaren,
heil, geluk, behoud n.; veiligheid f.; - zaligheid t.
eeuwig heil n. Le s- du peuple, Le s- public, de
welvaart des volks, des lands, het openbaar welzijn.
II y va de votre S-, UW weivaren is er meé gemoeid.
- II a cherché son s- dans Ia fuite, hij heeft zijn
behoud in de vlugt gezocht. - Jésus Christ a opére
notre s-, J. Ch. heeft onze zaligheid bewerkt. La
voie du 5-, de weg ter zaligheid, des behouds. (Loc. prov.) Hors de I'Eglise, point de s-, of enkel
Point de s- (met toespeling op de welbekende leus
der roomsch-kalhol(jke kerk), daarvan mag geen
haarbreed afgeweken worden, dat is een onveringdelijke voorwaarde, daar gaat niets af. - Het groeen. het begroeten; groet ni., buiging, begroeting,
eerbewijzing t,, saluut n. II ne ma pas rendu
Ie s-, hij heeft mij niet weder gegroet. Un profond
5-, eene diepe buiging. - [ Mar., Mi l .] Le s- des
armes, de I'épée, du drapeau. het saludren, hel saluut met de wapens, met den degen, met het vaandel. Ilecevoir Ie s, begroet worden. Rendre Ie s-,
terug-saluelren. Exiger le s-, het saluut vorderen of
eischen. S-s de mer, sch.eeps- of zee-saluut (eere.cchoten).—[Escr.] S- d'armes, het begroeten met de degens
(eer men begint te trek/een). - Soort van uilroep
der bewondering, des eerbieds, somtijds ook om afscheid te nemen. S-, jeune héros, wees gegroet,
jonge held! - S-, riant Séjour. que je ne reverral
plus, vaarwel, liefelijk verblijf, dal ik niet zal wederzien. - Gebruikelijke term in de vooropspraak
van verordeningen, wetten, open brieven des koflings, pauselijke bullen en dergl.: A tous ceux qui
ces présentes verront, s-, aan al degenen, die deze
zullen zien, zij heil! zij onze grade ! - Au Ieeteur
S- (weleer boven de voorredenen in boeken) , den
lezer zij heil! - [Cath.] Lof, slotgebed n., gebeden,
die men des avonds op zekere dagen in sommige
kerken na de dienst zingt en die met de zegenspreking van 'I heilig sakrament eindiyen: Chanter le
--

t
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liet lof zingen. Aller au S-, naar 't lof gaan. (Loc. prov.) A bon entendeur, 5-, Z. ENTENDEUR
(en lees daar: A bon ent-, salut).
Saliataire, adj. Heilzaam, nuttig, dienstig (tot
behoud van 't leven, de gezondheid. de eer, de welvaart, de zaligheid). Conseil, Mesure S-, heilzame,
raad, maatregel m. Remède s-, heilzaam geneesmiddel n. - Salutaii-ernent, adv. Op heilzame
wijze. - Salutation, f. Het groeten, mv. op
eene eigenaardige wijze, eerbiedige groet m. of begroeting t. Je l'ai rencontré dans a rue, et ii ma
fait de grandes s-s, ik heb hem op straat ontmoet,
en hij heeft diepe buigingen voor mij gemaakt. Recevez mes s-s, mes très -humbles s-s, mes s-s
amicales (als slot -formulen in brieven) Ontvang
mijne eerbiedige, zeer nederige, vriendschappelijke
groele. -. [Cath.] , Z. ANGÉLEQUE.
Salvadore, f. [Bot.] Soort van uilheemsche
ganzevoet ni.
Salvage, m. [Anc. mar.] (alleen in): Droit de
S- (voor Droit de sauvetage). Bergloon, berggeld n.
(voor 'I geen men van een gestrand sehip had gered). . Salvanos, m. (pr. —nave), z. v. a.
BOUEE de sauvage. - Salvatelle, f. [Anat.]
Milt-bloedader; handrugader tusschen den middelen ringvinger, s a I v a t e 1 -ader t. (zoo gelmeeten,
omdat men het openen daarvan in sommige gevallen
voor bijzonder heilzaam hield). - Salvations, t.
p1. [Any. prat.] Verdedigingsschrift, laatste legenantwoord mi. - [Théol.] Laatste legenantwoorcl
van den verdediger eener thesis.
Salve, f. [Mil.] Begroeting f. doom- kanon- of
geweerschoten, eereschot, vreugdeschot, salvo n.
Tirer en S-, met salvoos schieten, verscheiden stukken te gelijk afvuren. Le canon tire s-, men geeft
salvoos met grof geschut. Des s-s répétées d'heure
en heure, om het uur geloste salvoos. -- (bij uitbreiding) En approchant de Ja redoute, l'ennemi
fut accueilli par une s- de mousqueterie, toen de
vijand de redoute naderde, werd hij op een hevig
geweervuur onthaald. - Une s- d'applaudissements,
daverende toejuichingen t. p1.
Salvé, m. [Cath.] Groelgebed n. aan de Maagd.
(fig. et fam.) 11 faut chanter Ie 5-, die zaak is
verloren, daar kan men zijne muts naar gooijen.
Salveline, t. [H. n.], z. v. a. SALMONE.
Salviées, t. p1. [Bot.] Salieplanten t. Pl.
Salvinie, f. [Bot.] Soort van waterlinze, salvinia t.
Samalie, f. [H. n. ] Soort van konings- of
paradijsvogel m. (manucode). (nerprun).
Saiiiare, t. [Bot.] Soort van wegedoorn m.
Samaritain, e, adj. Samaritaansch: Le peu
pie s-, het sarnaritaansche volk. - [ Linguist.]
Caractères s-s, samaritaansch schrift n., oude hebreeuwsche letters t. p1. -- Als subst. m. en t. Samaritaan m., Sarnaritaansche f. - (absol.) Le S-, de
barmhartige Samaritaan (uit de bekende gelijkenis
van Jezus).
Sanibac, m. [Bot.] Arabische of alexandrijn,sche Jasmijn, oostindische nachtbloem t.
Sambotic, rn [Bot.] Samboek-hout n., eene
welriekende houtsoort.
Sambucé, e, Sambuein, e, Sainbitci..
né, e, adj. Naam' den vlierbooin gelijkend, den
vlierboom betreffend.
Sainbuqtie, f. [Ant. mus.] Speeltuig n. der
Ouden (soort van fluit, volgens anderen een driehoekig snaren.cpeeltuig), 5 am b u C C 1. - [Anc.
mil.] Stormbeug t.
Same, t. [H. n.] Soort van harder m. (moge).
Saiuiedi, m Zatuedag (Saturdag) m. S- saint,
zaturdag vóór Paschen. - (Loc. pray.) II est né
Ie s-, 11 aime besogne faite (van een' luiaard gezegd) , hij is op zaturdag geboren, hij houdt het
meest van gedaan werk. (s a m k ij n m.
Satnequiii, m. [Mar.] Turksch kustvaartuig n.,
Sainiel, in. z. v. a. SIMOUN.
Sainis of Sanilt, m. [Cam.] Voormalige, zeer
rijke venetiaansche stof, met goud- en zilverstrepen.
Saniole, f. [Bot.], z. MOLIRON d'eau.
Samoreux, m. (Navig. 1 Groote oak m. voor
den houthandel op den Rijn en de nederlandsche
rivieren, samoreus m.[tre zibeline).
Samour of Saînoiil, m. Martervel n. ( marSainsonien, ne, adj.: Force s-ne, Simsons
S-,

-

,

-

kracht t.

Sanium, m., Z. V. a. SIMOUN.
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Sanatoire, adj. Genezend, heelend, gezond makend.
San.benito, m. Martelaarshemd n., geel hemd
met een rood Andries-kruis en met vlammen of
duivels beschilderd, voor de ten brandstapel gaande
slagto/fers der inquisitie, s a n-b e n i t o rn
Saneir, V. n. [Mar.] Zinken, te grond gaan
(met het voorschip eerst). S- a lancre sous ses
arnarres, achter zijn anker in den grond rijden.
S- sous voile, onder zijne zeilen smoren, onder zeil
smoren en zinken.
Sanctlllaut, e, adj. [Théol. ] Heiligend, heiligmakend: La grace s-e. - Sancti fi cateur,
trice, wij., z. v. a. SANCTIFIANT. - Als subst. m.:
Le s-, de Heilige Geest. - Sanctification, 1.
Heiligmaking, heiliging; heilighouding, godsdienstige
viering (. (van zon- en feestdagen). -- Sanctifier,
V. a Heilig maken, heiligen; - verheerlijken, loven
(b. v. den naam des Heeren); vieren, heilig houden (b. V. den zondag.) - SE SANCTIFIER, V. pr.
Geheiligd worden. - Zich zelven heiligen, aan zijne
heiliging werken. - kleI part. passé is ook adj.:
Lieu sanctifié, geheiligde plaats.
Sanction , f. Bekrachtiging, toekenning der
kracht van wet; bevestiging, staving, goedkeuring,
billijking, s act ie t. Cetfe bi attend encore la
S-, deze wet moet nog bekrachtigd worden. - Ce
mot na pas recu Ja s- de l'usage, dat woord is
door 't gebruik nog niet als geldig erkend. - z.
PRAGMATIQEJE. - Sanctionner, v. a. Bekrachtigen, eene wet heilig en onschendbaar maken; billijken, goedkeuren, staven, s a n c t i o n t r e n. Het part. passd is ook adj.: Usage sanclionné par
Ie temps, door den tijd bevestigd gebruik n.
Sanctitaire, m. Heiligdom n., het allerheilig
ste in den tempel te Jeruzalem, waar de bondsark
stond. - Z. POIDS. - Plaats van t hoogaltaar in
-

-

christenkerken (meestal dooi' hekwerk afgesloten);
voor heiligst gehouden gedeelte eens tempels, ook
der heidenen. - (fig.) Kerk f., priesterdom n.: Les
droits, Les prérogatives du s-. - (fig.) Aan een
bijzonder gebruik toegewijde plaats: Le s- des arts,
des lois, het heiligdom der kunsten, der wetten. Sa
maison est le s- de Ja vertu, zijn huis is t heiligdom, de zetel der deugd. — Sanctits, m. (pr.
—tuce) fCath.J Het heilig, een gedeelte der mis, dat
den 'canon onmiddellijk voorafgaat en met een drievoudig sanctus begint, s a n C t u 5 II. ( Loc. prov.)
Je I'attends au s-, wij willen zien wat hij vermag,
als de zwarigheden komen.
-

Sandal, m., Z. SANTAL.

Sandale, f. Bind- of snoerzool t. van hout bij

de oude Grieken e. a., het gewone schoeisel in
warme landen, s a n d a al f.; - later: soort van
nette vrouweschoen, lederen snoerzooi f.; - riemof monnikschoen; - met goud en paarlen bezette
staatsiesok 1. of -schoen m. voor aanzienlijke
roomsch-katholjke geestelijken bij plegtiqe gelegenheden. — {Escrj Schermschoen m. - [Mar.] Ligter m. (op de kust van Noord-Afrika), s a n a a I f.
- [Mus.] Voettrede f. (om den orgelblaasbalg te
doen werken). - Sandalie, f. [Hort.) Abrikoosperzik 1. — [ ITt. n. ] Pantoffel-schelp f. - Sanda
her, m. Sandaal- of voetzoolmaker m. — [ H. n. ]
Dier n., dat de pantofl'elschelp bewoont. - Sandaliii, e, adj. Sandaalvormig. - Sandaline, f.
{Com.J Ligte venetiaansche wollen stof 1.
Sandaracine, f. [Chirn.] Sandrakhars f. en
H. - Sandai-aque, f, [Corn.] Sandrak, sanda-

rak n. - Rood zwavel-arsenicum, reaqar (bij de
oude Grieken) . — Melige stof f., die de bije
n tot
hare voeding in de cellen brengen.
Sandat of Sandre, rn. [Ii. n. ] Zandbaars m.
[perca ucioperca ] , in Rusland sa edat, in Hongarje syllo, in Zweden gös geheeten.
Sanderling, m. [H. n. ] Hoenderachtige strandlooper n. [arenaria. calidris]

Saudi, Saudis, rn.. Sandienne, f. (verbasterde vloekwoorden, als zamentrekking en ver-

zachting van sang Dieu, par le sang de Dieu).
Verdord! voor den duivel!
Sandie, f. [Bot.] Peruaansche, braziliaansche

watermeloen ni.

Sandjak, San1ac, rn. Stadhouder van een
klein lurlcsc/i landschap, sandsjak rn: - Sandsjakat, rn. Gebied n. van zulk een' stadhouder;
stadhouderschap, sandsjakaat n.
Sandre, M.,

Z. SANDAT.

SANGLIER.

Sang, in. Bloed n, S- veineux, artériel, aderlijk, slagaderljk bloed. S- aqueux, cailId, waterig,
geronnen bloed. S -chaud, froid, warm, koud bloed.-(fij.)Avoir le s- chaud, driftig, oploopend zijn,(fam.)
heet gebakerd zijn. -- SANG-FROID, Z. FROth. Falie
du mauvais S- , ongeduldig worden, (fam.) zijn bloed
opeten. Cela fait bouilltr Ie s-, dat brengt het bloed
aan 't koken, dal zou iemand alle geduld, alle bezadigdheid doen verliezen. Avoir horreur du sang,
een afgrijzen van bloedvergieting, van doodslag hebben. Se tattre au premier s-, vechten (duelléren)
totdat eene der partijen gewond is, totdat men
bloed ziet. — Exposer son s-, zijn leven blootstellen,
zijn bloed veil hebben; Payer une chose de son s-,
iets met zijn leven boeten. Épargner le s-, het menschenleven sparen, niet dooden. - Je le signerais
de mon s-, 'k mag sterven, als 't niet waar is. —
Sucer le S- du peuple, S'engraisser du s- du peupie, liet volk uitzuigen, zich door onderdrukking
van het volk verrijken. z. ook ALLIJMER, ALTRÉ,
BAIGNEn, BOIJILL1R, COULEn, cnIER (v. a.), FEU,
GLACER, GOIJTTE, LAYER, ONGLE, IIÉPANDRE, REPANDIJ. - Afkom s t t., geslacht n., geboorte, maag-

schap, familie t.: Etre dun s- noble, dun s- royal,
van edel, koninklijk bloed, van adellijke, koninklijke
afkomst zijn. Des homines que Je s- devrait unir,
menschen, die door maagschap eensgezind moesten
zijn. Elle a abandonné son 5-, zij heeft haar bloed,
hare kinderen verlaten. - Princes du s-, prinsen
vanden bloede, van 't koninklijk buis. - Droit du
5-, regt der geboorte, geboorteregt n. - La voix
du s-, de stem des bloeds, de geheime inspraak der
natuur voor bloedverwanten. - Les liens do s-,
de banden dec bloeds, der bloedverwantschap. Cela est dans le 5-, dat ligt in 't bloed, in de familie. - (Proc.), Z. MENTIR. - Beau s-, Z. BEAU.
— [Man.] Cheval de s- arabe, paard van arabisch
ras. Cheval pur 5-, volbloed paard n. - [Mid.]
Coup de 5-, uitstorting 1. van bloed in de hersenen.
- [Il. n. ] Aniriîaux ii blanc s-, witbloedige dieren n. p1. - [Hist.j Tribunal da s-, bloedraad m.,
de door Alba in de Nedeilanden op.qerigte vierschaar. - [ Bot.] S- de dragon, drakebloed n. Sang-dragon, m., Z. DRA(ONNIER; PATIENCE
rouge. — San -f'roid, m., Z. FROth.
Sanlac, Sangiacat, m., Z. SANDJAK, SANDJAKAT.

Sangiade, f. Felle zweep- of riemslag m. Sanglant, e, adj. Bloedig, bebloed: Mouchoir
bebloede zakdoek m. Ii avait encore les mains
s-es, hij had nog bloedige handen. - Bataille s-e,
bloedige slag m. - Cette viande est encore s-e
(liever saignante), dit vieesch is nog bloedig. —
[Cath.] Sacrifice non s-, onbloedig offer, misoffer n.
5-,

- (fig.) Bloeddorstig, hard, wreed; fel, bijtend, gevoelig, bitter. Ordris s-s, bloeddorstige, wreede bevelen n. p1. —II lui a fait un s- reproche, hij heeft
hem een allerscherpst, bitter verwijt gedaan. S-e
raillerie of Raillerie s-e, bijtende, zeer gevoelige
spotternij f. - La plaie est encore s-e (of saignante),
de wond, de beleediging is nog versch.
S angle, f. Riem, gordriem, bindriem m. Draagzeel, trekzeel, hennepzeel n. - [Corn.] S-s
biancs, fijn hollanésch kantgaren n. S-s bleus,
blaauw kant- of zoofagaren (van Troyes in Champagne). - [ Man.] S- de selle, buikriem, singel m.
- [Mar.] Breede serving of platting, mat f. [Pêche] Pischljn t. met snoeren en haken voor
schol en andere piatvisch. - Sangler, v. a.
Met eenen riem ombinden, gorden. S- un cheval,
een paard singelen, opsingelen. - (fam.) S- one
femme, eene vrouw rjgen, haar korset of keurslijf
aanhalen. - (fig.) S- un coup de poing, on soulflet, un coup de fouet ii qn., iemandeen' duchtigen
vuistslag, klap, zweepslag geven. S- un enfant, een
kind ter deeg slaag of voor de billen geven. - S(In., iemand vinnig doorstrjken; iemand een gevoe
lig verlies toebrengen. - [Econ. dom.] S- le fromage, de kaas (bij 't zouten) ombinden. - SE SANGLER, v. pr. Zich eenen riem of gordel ombinden,
zich gorden. - Cette femme se sangle trop, die
vrouw rijgt zich te sterk. - Het part. passé is ook
adj.: Cheval sanglé, opgesingeld paard n. - [Bias.]
Cheval, Sanglier 5- omgord paard, wild zwijn n.
(Loc. prov.) Ii a été bien 5-, hij heeft zijn proces met de koeten verloren, hij is leeljk ten haring
-

,

-

gevaren.

Sanglier, m. [H. n.] Wild zwijn n. Les soies,
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1e5 thfenses du S-, het haar of de borstels, etc slagProc.)
tanden of houwers van een wild zwfjn.
Au cerf Ia bière, au s- Ie barbier, de wond door
een hert toegebragt is doodeljk, maar die door een
wild zwijn niet. -- [Cuis.] Wilde-zwijnevleesch. [H. n. ] S- de mer, zee- of meerzwijn ni., een zeevisch, wiens snuit naar dien van t turken geljkt
Sanglon, m. [Navig.] Slaper ns., versterkingsstuk fl.; z. v. a. FOURCATS.
Sauglot, m. (verkiw. van sangle) [Man.] Kleine
zadelriem m. om er de singels aan vast te maken.
Sauglot, m. (doorgaans in 't meerv.) Stuk m.,
gesnik ii.: Les s-s étouffaient sa voix, de snikken
smoorden zijne (hare) stem. - angIotter, V. a.
Snikken.
) [ H. n.j Bloedzuiger,
Saiigsue, f. (pr. san -sû
echel in. Appliquer des s-s a Un malade, eenen zieke bloedzuigers zetten. - (lig.) Knevelaar, bloedzuiger, geldafperser rn. - [H. DJ S- de trier, zeebloedzuiger, vederworm [pennella] (die zich in 't
vleesch der zwaardvisschen vreet en hen woedend
maakt). S- lirnace, leverworm m. der schapen. Svolante, z. v. a. VAMPIRE. - [ Agric.j Geul, afleidingsgreppel t.
Sanguificatif, lye, adj. [Méd.] Bloedvormend,
bloedmakend, bloedvooribrengend. - Sangulfi cation, f. [Md. ] Bloedverwekking, bloeabereiding t. - Sanguifier, V. 0. [M e d.] In bloed veranderen, tot bloed doen overgaan, tot bloed maken.
- SE SANGUIFIER, V. pr. In bloed veranderen. Hel part. passé is ook adj.: Substances sanguitlées,
in bloed veranderde zelfstandigheden 1. pi. - Sanguifique, adj. [Nléd. ] Bloed wordend, in bloed
veranderend. - Sanguin, e, thij. Bloedrijk, volbloedig, s a n çju I n i 5 c h: Tempécament 5-, bloedrijk, ligtbioedig, levendig gestel n. Les gens s- (of
als subst. Les s-s) sont dordinaire dune humeur
gale, de bloedrijke menschen zijn gemeenlijk van
vrolijken aard. - Bloedkleurig, bloedrood: 11 a ie
visage dun rouge 5-, hij heeft een bloedrood aangezigt. - Le jaspe s-, de bloedjaspis m. - [Bot.]
Cornoullier 5-, of als subst. SANGUIN, M. (Ook sanuinelie) , roode kornoelfeboom m. [ sanguinea ] . anguinaire, adj. Bloeddorstig, bloedgierig,
moorazuchtig; onbarmhartig, wreed. Ii esi cruel
et s-, hij is wreed en bloedgierig. Suit s-, bloeddorst m. - ii a un air s-, hij heeft een wreed
voorkomen. - Bloedig: Lutte s-, bloedige worsteling t. - SANGUINAIRE, t. [Bot.] Wilde kraaijevoet m. - SANGUINAIRES, M. p1. [H. n ] Verscheurende dieren n. p1. - Sauguinarine, f. [Cliim.]
Zoutvormende basis van wilde kraaijevoet. - Sangui ne, t. [Minér.] Bloedsteen, bruineersteen m.;
rood teekenkrjt, roodkrijt n. - Bloedroode edelsteen, bloedjaspis m. - Sanguineile, f. [Bot.],
Z. SANGUIN. - Sanguinolaire, 1. [H. n. ] Bloedworm m.. een hoofdeloos weekdier. - Sangui
note, f. [Hort.] Bloedperzik; bloedroode peer t. -Sanguinolent, e, adj. [Mid.] Met bloed vermengd, door bloed gekleurd.
[H. n. ] Bloedkleurig. - Sanguipurge, adj. [Méd.] Bloedzuiver nd: Fièvre 5-. - Sanguisorbe, adj. [Bot.]
Sorbenkruid n., groote weide-pimpernel f. - Als
adj. [H. n.] Bloedzuigend. - Sanguisuge, adj.
[H. n. ] Bloedzuigend: La punaise est s- (of als
subst. m.) u 5-, de weegluisis een bloedzuigend dier.
Sanhédrin, m [Hist.] Joodsch geregtshof n.,
inz. het hooge geregtshof of de hooge raad m. te
Jeruzalem, uit 72 leden bestaande, sanhedrin n.
Sanicle, 1. [Bot.] Beerenoor n. - S- femelie,
Z.v.a. ASTRANCE .- S- de montagne, z. v. a. BENOITE.
Saiiidin, m. [Minér.] Soort van glazig veldspaath n.
S Sanidode, f. [Mid.] Engborstigheid f.
Sanie, t. [Méd.] Bloedig ettervocht n., bloedetter m. - Sanieux, lense, adj. Dun etterig.
Sanitaire, adj. De gezondheid bevorderend, het
behoud der gezondheid betreffend: Précautions, Mesures s-s , gezondheids-voorzorgen t. pi, , -maatregelen m. p1. - Cordon 5-, gezondheids-cordon (vgl.
- (

-

-

e

CORDON. Mil.)

Sanne, Sann*s, m. [Trictrac] , z. v. a. SONNEZ.
Saus, prép. Zonder: II est 5- argent et s- amis,
hij is zonder geld en zonder vrienden. S- cela ii
n'en fern rien, zonder (lat zal hij niets doen. Jai
passé Ia nuit 5- dormir, ik heb den nacht zonder
slapen doorgebragt. - Sans maakt een deel uit van
vele bijwoordelijke uitdrukkingen, als: S- doute,

S- cesse, S- tin, etc., zonder twijfel, zonder ophouden,
zonder einde. enz. SANS QUE, toe. conj. ('met den
subj.): Dépouiiler qn. sans qui l sen appercoive,
iemand uitplunderen, zonder dat hij 't merkt.
Saus -eoeur, in. (pop.) La/aard; schaamteboze m. (Plur. Des sans-coeur.)
Sanscrit, m. Sanskrit n., de sanskritsche
taal f., (Ie oude taal (Ier iundoes en Braheninen,
in welke hunne godsdienst- en wetboeken en oude
dichtwerken geschreven zijn. - Ook als adj.: La
langue s-e. - Sanseritiste, in. Kenner van het
sanskrit; hij die op het sanskrit een taalstelsel bouwt.
Sans -eulotte, m. [H. de France] (eig. ongebroekte, broekelooze) Teugelloos aanhanger der
republikeinsche regéring of liever der volksheerschappij, s a n s-c u I o t t e m. (Plur. Des sans-culottes.) - Sans -euiotterie, f. Partij der sansculotten. - Sans -culottides, t. p1. Republi
keinsche feesten n. p1. op de 5 aanvullingsdagen van
't fransch-republikeinsche jaar. - Sans -eulottisnie, m. Stelsel n. der sans-culotten; teugellooze
volksheerschappij t. - Sans-dents, t. (pop. et
Inc.) Tandeloos besje n. - Sans -fleur, t. [Dort.]
ppelboom m. (Plur. Des
Vijgappel m.; - vijga
sans-fleur.)
Sansonnet, in. [H. n.] Volksnaam van den
spreeuw (étourneau). - Soort van kleine zeemakreet in.
Sans -peau, t. [Hort.] Soort van zomerpeer f.;
boom m., die haar voortbrengt. (Plur. Des-sanspeau.) - Sans -soue,i, in. ei t. Zorgelooze m.
en t. (Plur. Des sans -souci.)
Santal, m. [Bot., Corn.] Sandel- of santel
n. S- hianc, citron, rouge, wit-, citroengeel,-hout
rood sandelhout (hel laatste ook caliatoer-hout geheeten. - Santalin, m. Sandelboom m. (die 't
witte en gele sandelhout oplevert). - Sailtaliiie, t. [Chirn. ] Kleurend bestanddeel n. van 't
roode sandelhout.
Santé, f. Gezondheid t. Parfaite 5-, volmaakte
gezondheid. S- chancelante, wankelende gezondheid.
- (fam.) Une 5- imperturbable, insolente, de cr0cheteur, eene ijzersterke gezondheid, een paardengestel ii. -- Comment va Ia 5-? hoe vaart gij? Boire a Ia s- de qn. (nu Porter un toast is qn.),
op iemands gezondheid drinken. - Nous avons bu
piusieurs s-s, wij hebben vele gezondheden gedronken, toosten ingesteld. - (fig.) La s- de i'âme, de
gezondheid der ziel. - [Mil.] Officier de 5-, officier
van gezondheid. - [Mar.] Lettres, Billets de s-,
gezondheidsbrieven of -passen in. p1. Bureau de sof enkel La s-, gezondheids-kantoor, bureau n. van
de quarantaine-plaats. Gardes de s-, wachters van
de quarantaine-plaats.
Santoline, f. [Bot.] Cypreskruid n., tuincy
pres, valsche cypres t. (lige, derwisch m.
Saiiton, m. Soort van turksche monnik of heiSanvé, m. [Bot.] Veldmostaard m.
-

-

-

-

Saoui, Saouier, z. SOÛL, SOÛLER.

Sap, m. [Mar.], z. v. a. SAPIN.
Sapa, m. [icon., Pharm. ] Druivenmoes n.

(RALsINE).

Sapaj on, m. [H. n. ] Soort van kleine amerikaansche aap m. (waartoe de sa jou, sal, salmiri
behooren, 5 0 p a j 0 u m. - (fig.) Leeljk, bespotlelijk ventje n.
.. Sapan, m. [Bot.] Donkerrood sandelhout, eene
soort van verfhout. - [H. n.], z. v. a. POLATOEJCIIE.
Sape, t. Opening t., die men van onderen met
hak en houweel in een' muur maakt, om hem te
doen vallen. - [Mil.] Het sa p p ë r e n of ondergraven; ondergraving, onderaardsche gang m. om
eene vesting aan te vallen, sappe t. - {Agric.]
Soort van kleine zeis f. - Saper, v. a. Ondergraven, met houweel en hak de fondamenten van
een gebouw, van een bastion, enz. uitbreken, ondermijnen, onderaardsche gangen maken, s a p p ë ren.
- (bij uitbreiding) La rivière a sapé les maisons
qui Ja bordaient, de rivier heeft de huizen aan
hare oevers ondermijnd. - (fi g.) S- les fondements
dun Etat, de grondslagen van eenen Staat ondermijnen.
Saperde, t. [U. n.] Siakkever n.
Sapeur, m. [Mi].] Krijgsman, die met helmaken der sappes, enz. belast en met eene bijl gewapend is, loopgraaf'werker, s ap e u r m. - z. ook
POMPIER.

Saphène, t. [Anal.] Voetader, saphmna t.
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Saphique, adj. [Poes. anc.] Vers s- , sapphisch
vers ii., eene naar de grie/csc/ie dichteres Sapplio

(600 jaren vóór Cur.) benoemde verssoo t.
Saptili', ni. JoaiI.j Saffier (sapphir, saphir) m.,
een hooggeschatte edelsteen van blaauwe kleur. [H. li.] Soort van brasem; - sa/fier-kolibri m. Saphirin, e, adj. Naar den saffier gelijkend. SAPHIRIN, til. [ M1:Iér.] Soort van nauyne f. (z. dal
woord). - Saphiiine, f. {Mitiér.j Somt van
chalcedoon m. - Sapliirique, adj. [Bias.] : Couleur s- (of turqwue, nu azur) Blaauw, azuur n.
Sapide, adj. Eenen smaak hebbend: Lacide
carboiiique est un gaz S-, liet koolzuur is een smakend gas, een gas, dat men op de long gewaar
wordt. - [H. FL] Smakelijk, goed van smaak. Sapitloté, f. Eigenschap f. van 't gene smaak heeft.
I Sapience, f. Wijsheid f. (sagesse) . - [TIiéol.]
S-, Le livre de Ia S-, het boek (Ier Wijsheid, dc
Wijsheid van Jezus, zoon van Sirach. - (Loc.
prov.) Pays etc 5-, Jvormandie n. -- apientlaux, adj. in. p1. (zonder sing.): Les livres 5-, de
boeken der 1Vjs/ieid (de Spreuken, de Prediker,
hel boek van Jezus Sirach, de Psalmen, liet Hooglied).
Sapiii, al. [Bot.] Denneboom, den, mastboom m.
Bois de s-, of enkel S-, dennenhout, jreenenhout n.
Buis de 5- rouge, vurenhout, qrcenenhout. S- blanc,
a fenilles d'if, witte of blanke den, den roet taxisbladeren, mastden. S- rouge, roodc den, harsden,
geineene vucht m. - ( fig. et [am.) Huurrijtuig n,
z. v. a. FIACRE. ---- (Loc. prov.) H sent le s-, hij
zal 't niet lang meer maken, hij riekt naar de kist.
Sapindus, in. {Botj, z. v. a. SAVONMER. Sapiiidacées, f. p1 Zeepboomsoorten 1. p1.
Sapine, f. {Cbarpj Greenen of vuren balk in.,
plank t. - Sapiiiette, f. [Bot.] Canadasche
denneboom. - [H. n.j Klein schelpdier n., dat zich
aan de huid der niet-gekoperde schepen zet, scheepsmossel f. - Sapiziière, f. Dennenplantsoen, dennen- of nsastbosc/i n. - { Navig.J Dennenschuit f.
(op de Loire).
Mapoiiacé, e, adj. Zeepachtig (savonneux). [Bot.] Naar den zeepboom üelfjkend. - SAPONACIES. 1. p1. Zeepgewassen n. p1. - Saponaire,
adj. [U. n. ] Zeepaardig. - SAPONAIRE, f. [Bot. ]
Zeepkruid n., zeepwortel in. - Saponarixie, I.
[Cliirm ] Kristalliseerbare stof f. uit eene soort van
zeepkruid. - Saponé, e, adj. Zeepaurdig; als zeep bruikbaar. - Saponifitb1e, adj. Verzeepbaar, geschikt om in zeep veranderd te worden.
- Saponification , f. Zeepvorming, verzee
ping f.; - het zeepinalcen, zeepzieden; - kunst des
zeepzieders, zeepziederij f. - Saponifier, v. a.
Verzeepen, in zeep veranderen, tot zeep doen overgaan. - SE SAPONIFIER, V. pr. Zeep worden. in
zeep overpaan of veranderen. -- Het part. passé
is ook wij.: Huile saponhlide, verzeepte olie f. Saponifornie, adj. Zeepvormiq. - Sapnine, f. [Ctiim. ] Zeepstof f. (van den wortel van het
zeepkruid, enz)
4 Saporatlon, r. Het smaken, proeven. Saporifique, adj. Smakend, eenen smaak hebbend; smaakgevend. - Sapo.tarlareiix , in.
[Chim.] Riekende of vluqtige potaschzeep t.
Sapote of Sapotille, f. [Bot.] Brjappel m.
Sapofier of Sapotillier, til. Brjbooin, brij-appelboom M.
Sappadille, f. [Bot.] Sappadilboom in. in
Indid, met eene gele vrucht.
Sappare, m., z. v. a. DISTHENE.
Sapropyre, t. {Méd.] Rotkoorts t.
Sapyge, in. fH. li.] Soort van graafwesp t.
- Sapygites, in. Pl. Soort van graafwespen f.pl.
Saquebute, t. [Mus.], z. v. a. TROMBONNE.
[ARC. mii.] Haaklans t., lans om uit den zadel
te ligten. (z. v. a. SAILLER.
Saqiaer, V. a. [Mar.] Met rukken ophalen,
Sar, m. [Rot.] Zeewier m. [varech] . - [H. n.],
z. v. a. SARGE.
Sarabande, 1. Deftige spaansche dans m.,
S a r a b a n d e f.; - muzijk t. van dien dans.
Sarac, m. [Bot ] Soort van nieskruid n.
Saraclie, t. [H. n. ] Kleine elft t. - Saraches, 1. pl. [Bot.] Nachtschade-planten f. p1.
Saragouste, m. [Mar.] Indisch scheepssmeer- --

-

,

-

sel ofharpuis fl.

Sarignet, in. [Bot.] Soort van tarw f.
Sai'bacane,f.Blaaspijp t. (om met bolletjes naar
vogels, enz. te blazen); - glasblazers blaaspijp; -

spreekbuis f., spreekhoren in. - (fig. el [am.) ParIer par s-, door middel van een' tusschenkomen
persoon spreken, door eens anders mond, door-den
den mond van een' derde spreken.
Sarbotière, t. [Coiif.] Blikken bus f. voor
de bereiding der likeuren, (lie men als ijs of sorbet
wil voordienen.
Sareanthèrne, ni. [Bot.] Soort van vlooije
-kruid

n.

Sareasnie, in. (eig. vleeschoprjting) Bijtende
spoilernjj, vinnige spotrede t., biller gezegde n. dat
door merg en been dringt; honend gelach n. eens
toornigen, sarkdsmus in. - Sareastique,
adj. Snijdend, bijtend, vinnig, bits, scherp, honend,
sarlcdstisch.
Sarcelle, t. [H. n.], Z. CERCELLE.
Sarehe, t. Houten rand der zeef of der tems.
Saicite, t. [Minér.] Rundvleeschsteen m., /1guursteen van rundvleeschkleur. - [Méd.] Vleesch
-ontsekig
1.
Sarelage, in. [Agric. , Hort.] Het wieden. Sareler, V. a. Wieden, het onkruid met de hand
uittrekken of met een werktuig wegsnijden. schoffelen. - Iletpart. passé is ook adj.: Champ sarclé,
gewied veld n. Avoine s- e , uitgewiede, van onkruid
pezuiverde haver f. --Sareleur, m., •euse, t.
Wieder in., wiedster f. - Sareloir, in . Wieder, uliedmes n., schoffel ni. - Sarciure, t.
ijz
Wiedsel, uitgewied onkruid n.
Sareocarpe, m. [Bot.] Vleesch, vleezig gedcclie n. der vrucht. - Vleeziqe paddestoel in. Sarcoeèle, in . [Méd.] Vleeschbreuk, ziekelijke
verharding t. der lee/bal/en. - Sarcocolle, 1.
(of COLLE- CHAIR) [Chini.] Vleeschljin t. en n., een
gom- of slijmachtig plantvorinend bestanddeel uit
den Sarcoeollier, in. [Bot.] Ethiopische harsboom n. [ penma sarcocollaj , een afrikaanschc
struik. --Sareocolline, t. [Churn.] Vleeschljmstof 1. - Sarcoépiploeèle, in . [Mdd.]
Vleeschnelbreuk t. van den navel. -- Sareoépi
ploniphale, m. Navelvleeschbreuk t. - Sarcohyda'oeèle, in [Mdd.j W.tervleeschhreuk t. Sarcoide, adj. [II. n.] Naar een stuk vleesch
gelijkend. - Sarcotobe, e, adj. [Bot.] Met
dikke en vleezige lobben. Sarcologie, t. [Didact. ] Leer 1. van de vleezige of zachte deden des
ligchaams. - Sarcologique, adj. Die leer betreffend, 5 0 r k o I O g i s c Ii. - Sarcornateux,
etise, adj. [Chir.] Naar een vleeschuitwas gelijkend; met een vieeschuitwas behebd , s a r k o inaleus. - Sarconie, ill. [Chir.] Vleeschuitwas,
vieeschgezwel n. - Sareoinphale, ni. [Ctiir.]
Navelvleeschgezwei n. - [Rst.] Wegedoorn in. van
Jamaica. - Sarcopliage, in. (eig. vieescheler,
vieesch'verteerder) Doodkist t. der Ouden, gemaakt
uit een' sponzigen, bijtenden, het lijk spoedig verterenden kalksteen. -. 1)1e kalksteen zelve m. (tegenwoordig) Lijkkist of de voorstelling daarvan
bij de ljkplegtigheden, praalkist f., doodkistvorinig
grafteeken p., graftombe, s a r k o p-h a a g in. SARCOPHAGE, adj. [Méd.] Vleeschknagend, vleeschwegbijtend: Médicanients s-s of als subst. S-s,
vleeschknagende middelen, bijtmiddelen, s a r k ôphaga, sarkophágika npl. - Sareophy
me, in. [Méd.] Ziekelijke vleeschvoortbrenging 1.,
vleeschgezwel n. - Sarcopte, in . [H. n.] Vieeschwijt t. der schurftpuisten. - Sarcopyolde, adj.
[Méd.] Naar een mengsel van vleesch en etter getij/eend. - Sarcose, f. [Méd.] Vleeschvorining,
sar k 6 s is t.; - weleer ook z. v. a. SARCOME. Sarcothiasie, t. [Méd.] .Spiervleeschkwetsing t.
- Sarcotique, adj. Vleeschaanzettend, vleesch
5 a r ft 6 t i s c h : Remèdes s-s, of als-verwknd,
subst. S- S, vleescbverwekkende, vleeschheelende middelen, sarkôtika n. p1.
Sardaehate,f. [ Minér.] Vleeschroode of bruinachtige agaat, karneool m.
Sardanap ale, in. (fig.) Wellustig, verwijfd
vorst, rijk wellusteling, Sa r danapdius in. (naar
den assyrischen koning van dien naam). - Sar
danapalisme, in. Overdreven zingenot,verwijfd,
wellustig leven n.
Sarde, in. Sardinisch, wat Sardinië of zijne
inwoners betreft. -- Etats s-s , Sardinische staten m. p1., Sardinië n. - Als subst. in . en t. Sar
dinikr in. , sardinische vrouw t. - SARDE, rn
[Minér.] , z. v. a. SARDOINE. -- [H. n.] Boniet rn.
(bonite) der Middellandsche zee; - soms z. i,. a.
-

-

-

-

SARI)INAL
- ook een der namen van den noord-

SARDINE ;

koper.

Sardinal , Saidinan , Savdiiiier , ni.
[Peclie] Sardnnet n. - Sardine, f. [ H. n. ]

Sardijn in., soort van kleine haring in de Allantische, Middellandsclie en OosI -zee. - SardiDid . , nl., Z. SARDINAL.
Sardis, m. (pr. —dice) Grove wollen stal f.
uil Bourgogne.
Saidoine, f., Sardonyx, m. [Minéi.] Een
uil veelkleurige lagen bestaande onyx, die door de
Ouden inz. lolcarneen weid gebruikt, s a r d o n y x in.
Saidoi,, III. [Pèchej Petzoorn, netboord in.,
nelbezelling f.
Sardonie, f. Bot.] Vergiftig gewas n., soort
van ranonkel in. op Sardinië, welks gebruik, zegt
men, den mond als lot lage/ten deed zainentrekken,
S a r d O n i a 1. sardonia herbs] . -- Sardonien
of Saidoiiique, adj. in .: Ris of lire s-, z. in[

RE ( in .).

- ardoniqneiiient, ode.: Rire

S-,

sardonisch lagclien. -Sardonyx, in., z. SARDOINE.
Sarge of Sarguie, ni. 1 1-I. n.j Groote sargo,
cene brasein.000rt der Middellandsc/ie zee; - z. ook
MÉLANDRE.

Sargon, in. [H. n ] , Z. V. a. GARROT.
Sargue, ilL, Z. SARGE. - SARGIJET, ril. [F1.n.]

Kleine surgo in., vgl. SAIIGE en MELANDRE.
Saiicovleune, f. [1-I n. ] Braziliocke zeeolter.
Sarigtie, f. m. [H. n. ] Buideldier n., buidel'at t. (DIDELPHE, OPOSSUM). - SARIGUE, f. Wijfjes
buideldier (001e La s- feinelle geheelen). - Sailguides, in. Pl. 1H. n.j Buideldieren n. p1.
Sarilles, f. p1. [Tech.j Mel slorax gemengd
houtzaagsel n.
Sarion, in . [Corn.] Pakmat f.
Saiione, in.[H. n. ] Jonge zalm in.

Sarisse, t. [Any. mi l.] Macedonische piek,
werpspies t. - Sarissophore , in. Piek- of

werpspiesdrager in.

Sarniate, Sarniatique, adj. [Géogr.] Tol
Sarmatie of Zijne inwoners be/toorend. - [ Méd. ]
Plique sarmatique, sarmalieclie ziekte , poolsche
vier/t 1. [plica polonica].
iarnient, in . [Bot J Bank, wijngaardrank in.;
jonge wijngaardloot f., -scheut in. - (pop.) Jus de
fl in . - Sariiientaeé, e, adj. Jaar den
S-, Wij

wijngaardronk gelijkend, rasekachtig. -- SARMEIXTA-

Pl- . Z. V. a. VINIFERES. Sartnenter, v. a. cl n. De afgesneden ranken zamenra Sarnieiiteux,
euse, soms ook Sarpen. mentifère, oaf. Veel ranken schietend, veel jonge
CEES, I.

loten makend.

Sainilente , f. [ Bot. ] Peruaanse/t standel-

t S a r ft l e n to t.
Saronide, in. [ii. anc.] Soort van gallische
band of priester.
Sarper, V. n. [Mai .] 1 -Jet anker ligten.SARPER, V. (t. [Agic.] Piet de sikkel afsriijelen (de 1mw).
Sarrasin, e, adj. Saraceenocli: Le peuple s-,
L'ai'mde s-e, hel sarocee'nsc/ie volk, leger n. - Als
subst. Saracener in., Soraceensche vrouw. Les S-s,
de Saracenen, Oosterlingen, oorspronkelijke benaming der Arabieren in Europa, verder in 't alge-

hruid

. ,

-

meen voor muhamedanen, Turken, niet-christenen,
ieen welke dc kruistogteii ondernomen werden.
Sarrasin, in. (of ais wij. Blé s-, Millet s-, rok
Bie iioii, Millet eornu geheelen) Boekweit 1., boekweitzaad a. -- Sairasine, f. [Fort.] Valhek n.,
valdeur f. (herse). - [Bali, z.v.a. ARISTOLOUFIE.
- Sarrasinois, adj. in. [Manuf.]: Tapissier
S-, fabrikant van saraceensche of turksclte lapijten.
Sarrau, in. Kiel, boerenkiel, voermanskiel in.
Sarrète, t. [Méd.] Mondklem, kaakkramp f.
tij pasgeborenen.
-

Sarrette,

t. [Bot.] Wilde reseda 1. S- des

verwerswouw f. (om geel te verwen).
S- des champs, veld- of haverdistel f. - Iftléd.j,
teinturers,

Z. SAIIRETE.

Sarriette, t. [Bot.] Boonenkruid ti.
Sarrot, in., z. v. a. SARRAU.
Sarrotibe, in. [H. n.] Soort van salaman-

der in. op Madagaskar.
Sart, in. [Bot.], z. v. a. GO1MON. VARECH.
Sartle, f. of Sartis, in. [Mat.] Want, tulp ii.,
hoofdlouwen n. p1. van vijgelouw (in de Levant).

- SARTIS, M. [Pêchej Trekljn 1.
Sarve, t'. [H. n.j Geeloog in., een visch van
't karpergeslacht [cyprinus erytlirop li thalmus].

SATI1UQUE.4673

Sas, in. Haarzeef 1., paardenharen weefsel voor
zeven, tems t. Farine passée an gros s-, grof gezeefd meel. Plâtre au 5-, Z. PLaTRE. - (Loc. pray.)
Passer une chose au gros s-, vene zaak slechts

opperelakkig. Ier loops onderzoeken; zich weinig
moeite voor eene zaak geven. - [Hydr.] Sas, sluissas iii.(sa
in . (hoazin).
Sasa, in. [H. n. ] Gekuifd boom/ioen ti., saSasin, in. [1:1. n.j Soort van kolibri in.
Sassafras,m. [Bot.] J7enkelhoutn.; sassafras ni., .cpt'eei'ijac/lig, geel g r ij s hout van den
sussafraslooni in Amerika.
Sasse, t. [Mar.] 1.toosvat ii., seheepsgieler in.

- j'I'eeh.j Molenbuil I. (waarin hei meel valt als
't uit den malen komt.
Sassébé, in. [11. IL] Papegaai in. van Jamaica.
Sassegnat, HI. [11. n ] , Z. V. a. MÉGAPODE.
Sasseinent, HI. kleI zeven of ziften.
Sassenage, in. [Coin.] Soort van kaas f. uit
het [raise/ic vlek van (lieu naam (depart. 1st ie).
Sasser, V. a. Zeven, ziften (meel, vleisterkalk,
enz.). - (lig.) S- tine affaire, Ia s- et resasser,
eene zaak rjelijk overwegen, van alle kanten bezien, haar wikken en wegen. - Sasset, imKleine
haarzeef t. , zee/je ii. - Sassetir, In. Zifter in.
Sassoire, I. [Tech.] Z'week of zwik f., wrijfhout n. - [lar.j, z. t'. a. Quart de rond, ronde
kant in

Sassolin, in . of Sassoline, 1. [Chin.] Borax-zuur n., dat zich aan de boorden van liede
bronnen, niet verre van Florence, in kleine blaadjes
afzet, sassoline I'.

Satan, ni. (eig. wedersirever, vijand) Gevallen
engel, duivel, inz. het hoofd der gevallen engelen,
de opperste €i.1' duivelen, satan in. - [Dévot. l Le
royauine de S-, de wereld. Les fi ls de S-, de boozen, zonduars. . - (fain.) Orgueilleux coinine S-,
Un orgueil de S-, hoogmoedig als cie Satan, een
hoogmoed van den duivel, - [H. n. ] Satan, aap
van 't geslacht der sakis. - Satanique, (pop.
somtijds SATANE, E), mij, Satanech , duivelsch:
Méchanceté s-, duiveleche slechtheid t.
Satellite, in. Wachter, lijfwaciter, begeleidend
en beschermend, bediende, trawant, s a le 11 i e t in.
(in de dageljksche taal nu enkel in ongunstigen
zin gebëzigd voor.') lage huurling, volbrenger der
bevelen eens geweldenaars, enz. - [Asti .] B(jpla
nee, planeet van den tweeden rang, maan f., teawant, satelliet: Jupiter a quatre s-s, J. heeft
i manen of wachters. -.- Als adj. [Anat.] Veines
s-s, nabij de slagaderen loopende aderen I. p1.
Satlété, t. (pr. sa -ei-é-t) Zatheid, oververzadiging t. (van sp(js cii drank).—(fig.) Walging door
j

-

overmatig genot, zatheid I.: La 5- des plaisirs, des

honneurs, des richesses.
Satin, in . Satijn ti., cciie glanzige zijden staf,

met zeer lijnen ketting; - elke als satijn uitziende
of gesatineerde stof f.: 5- de lame, de eaton, gesalineerde wollen, katoenen stof, wol-, katoen-zijde f.

Satin double, aan wederzijde gesatinee'de stof, solijn zender verkeerde zijde. Satin simple, aan tIne
zijde gesalineerde stof, satijn met eene verkeerde
z'jde. '- (fly.) Le S- de Ia peau, des Ileurs, het
satijn, zijdeachtig voorkomen of aanvoelen der huid,
der bloemen. - (Prov.) Avec Ie teinps et Ia pahence, Ia icuille du mûrier devient s-, niet ge-

duld en vlijt (lijd komt men alles te boven. Satinade, t. [Lom.] Ligt halfzijden atlas in.,
t. - Satitiage, In. [Tech.] Het sotintren, salintring f. (von sloffen, van papier). Satinaire, in. Satijnwever, satjnwerker in.
Satin
er, v. a.li et voorkomen van satijn geven,
lanzig maken , s a t i ei t r e n. - SATINER,
satjny
V. R. liet voorkomen i)a n satijn hebben: Cette tulipe
satine. - SE SATINER, v. pr. Gesatineerd worden,
zich laten salinéren. - liet part. passé is ook adj.:
Papier, Buban s-, gesatineerd, papier, lint n. Peau s-e , satjnachlie huid t. - Des discours
s-s (uitdrukking van J. J. Rousseau) honigzoete
redenen t. pl—Ook als subot.: Le s- dune Italic,
het saijri, het seiljnac/tig voorkomen eener stof.
- Satinear , in. Satineeder , werkman, die
satjnade

s a tineert.

Satire, f.Hekeldicht; hekelschrift, spotschrift n.,
waarin de ondeugden en dwaasheden der menschen
ten loon gesteld morden; -- bijtende spot in , scherpe
spotrede, satire f. - Satirique, adj. Ilekelend , spottend , bijtend , geeselend. , satirisch:
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Ouvrage, Poésie s-, hekelschrift, hekeldicht n.
PoOle, Eclivain S-, of als subst. SATIIIIQUE, m. Hekelclickler, spolschriftsteller. - 1-loinnie S- , spotIer, hekelaar In. - Satiiiqtiemetit, adv. Op

hekelende, spottende wijze. - Satiriser, v. a.
Hekelen , (Jaar spot belagc/ieijk maken, over den
hekel halen, doorhalen, geeselen: S- ses meilleurs
amis, zijne beste vrienden tot hel voorwerp van
zijnen spotlust maken. - Ook als v. n.: II ne fait
que S-, !fj doel niets dan hekelen. —SE SilIIUSER,
V. pr. Elkander hekelen, bespotten. - liet part.
passé is (ok adj.: 11 ce croit satirisé, hij meent gehekeld, bespot le zijn. -- Satirite, m. Hekelschrijver, hekelaar, schrijver van boosaardige souren; --- ondeugend spotter, spotvogel m.Satirographe, in. Hekelschrfjver m.
Satisfaction, f. Tevredenheid f., genoegen n.,
bevrediging; voldoening, yenoegiloening, s a t I s f c1 ie t.: Tëmoignei' a qti. sa S-, ZijflC tevredenheid,
zijn genoegen aan iemand betuigen. Eprouver de Ja
S-, zelfvoldoe7ung smaken. L'affaii'e se passa a Ia
S- de tout Ie monde, de zaak liep tot ieders tevredenheid or. ---Faire or Donner s- h une persoune
qu'on a offensée, iemand, dien men beleedigd heeft
voldoening, genoegdoening geven, de hem aangedane beirediqing herstellen. -- [Dévot.] Ii faut
prier, jeûner , faire laumône pour Ja s- de sas
péchés, men moet bidden, vasten, aalmoezen geven
tot verzoening, lot uitdelging van Zijne zonden.
Satisfaetoire, adj. Dogniat.] Voldoend, geschikt om de begane zonden uit te delqen, genoegdoening gevend: La moet de Jésus Christ est spour tous les hommes, de dood van J. Ch. is voldoende voor alle menechen, delgt de zondenschulti
van tIle mcnschen uit.
t'tisfahe, v. a. Voldoen, tevreden stellen, reden van tevredenheid or
genoegen geven, bevredigen, genoegdoening (satis(actie) geven: 11 est impossihle de s- lout ie moode, 't is onmogelijk alle inensehen te voldoen. Sses ciéanciei's, sas ouvriers, zijne schuldeischers,
zijn werkvolk voldoen, betalen.
Vous I'avez
olIensé, 11 faut Ie s-, gij hebt hem beleedigd, gij
moet liens genoegdoenin, voldoening geven. - Sson ambition, sa colèe, z'('jne eerzucht bevredigen,
Zijne gramschap koelen of lacht geven. - S- un
Ijesoin, in eene behoefte voorzien, eene behoefte
vervullen; - eene natuurbehoefte voldoen. - Cette
musique satisfait I'oreille , die muzijk voldoet,
streelt liet oor. - S- l'attente de qn., (liJn iemands
verwachting voldoen.
Ook als v. n. met a
S- a son devoir, a sas oidigations, aux conunan
zijnen pligt, zijne verpligtingen,-demntsDiu,
Gods geboden volbrengen of vervullen. S- a un
payement, aan cane betaling voldoen. S- a sa parole, zijn woord houden. -- SE SATISFAIRE, V. pr.
Zich voldoening verschaffen; zijne wenschen, zijn
verlangen bevredigen: II avait toujours envie de
voir 1'Allemagne, enfin ii sest satisfait, hij had
altijd lust Duitschland te zien, eindelijk heeft hij
zijnen wensch bevredigd. Se s- soi-înême, zich zetven voldoening of genoegdoening verschaffen. Satisfaisant, e, adj. (pr. —fe -zaii) Bevredigend, voldoend, genoegzaain, toereikend. Une reponse s- e , een voldoend antwoord. - Satisfait,
C, adj. (en part. passé van satisfaire): Je sills s-,
ik ben voldaan, tevreden. Dieu merci, le voilh s-,
God dank, nu is hij bevredigd, betaald. Est-11 sde sa fortune, is hij tevreden met zijn fortuin.
Désir s-, voldane, bevredigde begeerte t.
Sative, adj. f. [Didact.] Aaneksveekt, door
den n?ensch uit zaad geteeld.' Plantes s-s.
Satrape , fl1. { fust. J Perzisch stadhouder,
landvoogd, 5 a t r a a p rn. (fig.) Weelderig, overmoedig en heerschzuchtig mensch.— Satrapie, f.
Stadhouderschap n., landvoogdij t. - Satiapi
que, adj. Den satraap eigen, hem betreffend; weelderig en heerschzuchliq, s a t r a p I s c P.
Satron, m. {Pèchej Vischje n. (als aas).
Satteau, m. [POclie] Iransehe schuit t, voor
de koraolvisscherj op de afrikaansclie noordkust.
Saturable, adj [Chim.] Voor verzadiging
vatbaar, verzadigbaar. . Saturant, e, mij. Verzadigend. - [ Méd.J Reinèdes s-s, of als subst. S-s,
geneesmiddelen n. p1., dde het zuur der maag opzuigen en afvoeren, s at ard n I a n. p1. - Saturation, f. [Chim. ] Verzadiging 1.: De lean
chargie de sel jusciu'ii S-, met zout verzadigd water n. (wnarin de grootst mogelijke hoeveelheid zout
--

---
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is opgelost). - Satiiré, e, adj. (en part. passé
s-c de sucre, de sal, mei sui-

van saturer): Eau

ker zout verzadigd water n. - (fig.) Coeur S- de
iota,' vreugdevol, van vreugde verzadigd, overstelpt
hart ii. - -i- Satsuément, adv. Op verzadigende wijze. - Satin-er,, v. a. [Chim.] Veezadigen: S- une certaine quantité dean de sulfate de
soude, eene zékere hoeveelheid water met zwavelzure soda verzadigen. . (fig.) Geheel vervullen,
verzadigen, Z. V. a. RASSASIER.
Saturnales, t. p1. [Any. lom ] Feesten, ter
eere van Saturnus, Saturnus-feesten, s a t u rndlien n. p1. - (fig.) Tijd van luidruchtige, uitgelaten feestvieriaqen: Les jours de carneval des
chi'étiens cant de vraies s-s, de carnavals-dagen
der christenen zijn ware saiurnalitn. - Satar-.
iie, in. [Astr.] Saturnus, na Jupiter de grootste
planeet van ons zonnestelsel (naar den mytho. Saturnus, vader van Jupiter). - [Anc. chim.] Sal-,
Saaie de S-, loodzout ii., loodsuiker t. - Sa
turnien, ne, adj. Saturnus betreffend, tot Sotames be/ioorend. - Vers s-s , Z. V. a. Vers FESCENS!NS. - (fig.) Somber, zwaarmoedig, droefgeestig. - Saturnitabe, in. [ Astr. ] Werktuig n.
om den, stand van de manen van Saturnus voor
elken gegeven tijd gemakkelijk te vinden, s atur12 ii d biu m n. - Saturniji, in., of Saturnine, f. [[TI. n. ] Loodkleuriqe indische odder f. SATURNINE, adj. f., z. COLIQUE (f.). - Sat.irnite, UI. {Nlinér.j Bruin looderts in. of loodspaath n.
Satyie, ni. [Myth.] Veld- of woudgeest. woudgod met bokspooten en geheel behuard. lijf (een
zinnebeeld der ruwe, grofzinneljke, halfdierlijke
menschennatuur, sater ni. - (fig.) Geil man: Vieux
,., oude bok, (feite giijsurd in. -- [H. n.] Oraigoctang, boschmensch ( stints satyrusj . -- Naam van
een geslacht dagvlinders. - SATYRE, t. Bij (ie oude
Grieken: Bijtend dichtstuk, waarvan de saters de
hoofdpersonen waren , saterzanij in. , saterdicht,

saterspel ii., soort van paroclisch naspel der oudgrieksehe tra;cedie, waarin saters het koor vorm-

den. z. ook SATIRE. - Satyilaque, adj. Wat
de satyriasis (z. het volg. woord) betreft, daartoe
behoort. - Satyriase, f., of Satyriasis, rn.
(pr. —slee) {léd.] Voortdurende gespannenheiei

van de roede, onnatuurlijke, ziekelijke geilheid der
mannen, paringswoede f., sater -qeilbeid, 5 aty riasis f. - Satyriasine, in. [Méd.] Uit geilheid
voortkomende lendep(jn t. - Satyi ion, ni. [Bot.]
Standelkruid n. (orchis) S- mPle (of Testicule des
chiens (i feuilles étroites) , mannelijk s tandelkruid
(welks wortel tot salep kan aangewend worden).-Satyriqiie , adj. [Ant.] De saters hetre/Jeni:
Danse s-, saler(ians in. - Z. ook SATIHIQEJE.
Saucanelle, f. [II. n. ] Jonge goudbrasem m.

Sauce, 1. Cuis.j Saus t. S- hianehe, rousse,
piquante, blanke, bruine, scherpe saus. S- an potvre at au vinaigre, peper- en azijnsaus. S- Robert,
saus van mosterd, u//en en azijn. S- a (of an)
pauvre homme , koude saus van water, zout en
bieslook. - (fain.) Donner orfire aux s-s, zorgen,
dat al het eten goed klaargemaakt wordt. - (Loc.
prov.) La s- vaut mieux qua IC poissøfl. de saus
is beter dan de visch: de bijzaken Zijn beter dan
de hoofdzaak. 11 na salt ui quelle s- manger Ie
poisson, hij weet niet hoe hij die zaak moet aanvatten. Si vous ne Ie tronvez pas bon , faites y
one s-, zoo 't niet naar uwen zin ic, laat het dan
staan. Vous ne sauriez faire on mettie nne bonne

5- a cela, Cela na vaut rico a quelque s- que
vous le metfiez, gij kunt daar geen doekjes om

winden; het deugt niet, wat voor manteltje gij ook
deze zaak wilt omhanen. II est bon a toutes s-s,
men kan hem overal toe gebruiken. II nest s- (of
chOre) que d'appétit. Z. APPETIT. On na salt k
queue s- le mettre, men weet niet wat men van
hem zal maken, waartoe men hem gebruiken zal.
Faire Ja s- h qn. , iemand de waarheid zeggen, de
ooren wasschen. z. ook LOU!. - [Fabr.] S- du
tabac, tabaksaus. - Saucer, V. a. Sauzen, in
de saus doopen. - S- le labac, den tabak sauzen.
- (fig. et pop.) S- qn. dean , de bone , iemand met
water overstorten , met slijk bespalten. -- Het
part. passé is ook adj.: Pain s-, qesaust, in saus
gedoopt brood n. - (fig. et pop.) 1-lomme Men S-,
duchtig doorgehaald man. - [Numism.] !'ilédailles
s-es, overzilverde koperen pedenkpenningen m. p1.

- SaucIer, m. .9ausbcreider; sausverkooper m.

-
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_:. [Mar.] iJzeren spoor, waarin de voet van de
spil staat, spilpan, kom f., pot ni. - Wouterman in., klampje IL - Saucière, f. Sauskom t.
Saucisse, t. Soucys, brood-, metworst t. [Mii., Mat.] Vorst, kruidworst, linnen kruidworst (Ijoudin de 1011e) f. , waarmede 't vuurwordt
aangevoerd, dat eeoc mijn doel ontploffen of eenen
brander aansteken moet (ook SAU („ 1SSON geheelen).
.- Saacissier, m., -ière, t. Worst-, saucys
maker rn, -maakster f. - t SAUCISSIER of aucisseur, Ia. Spekslager (chaicutier). - Saitcissoji, in. Dikke, sterk gekrulde vleesc/iworst of
saucüs t. S- de Boulogne, saucfjs van Boulogne.[Fori.] Fascinen-worst t., mutsaard oftakkebos in.
van zeer tang en buigzaam rijshout. - [Artif.]
Groole vuurpijl in., vuurworst t., s a uci s s on in.

maker, zoutwerker, zoutzieder; - zouthandelaar,
zoulverkooper in. - Faux-s-, z. det woord. (Loc. proc ) 11 se fait payer comme un s-, hij geeft
niets te borg, hij laat zich. stipt betalen, geeft geen
krediet. - (pop.) 11 a léché le cut au 5-, hij is dorstig als of hij zouteviscg had gegeten. - Sannière, f. Zoutbak, zoutpot in. (Gebruikelijker is
tegenwoordig salidre.)
Saupe, f. [1:1. n.] Brasem niet overtangsche
goudetreepen, goudstriem in., salpa, sarpa t.
Saupiqiet, in. [Cuts.] Sterk gekrulde saus t.
Satipoudiat1oi, f. Hel bestraaijen (niet zout,
ook mei inert, Peper, enz.); besirooijing t. -- SanpoQnhier, v. a. filet zout bestroojjen: S- de Ja
viande, vleesch niet zout bestroaijen. - (bij uitbreiding) S de poivi'e des oeufs, S- un Poisson de fa--- Z. ook SAUCISSE.
rifle, egeren met peper, eenen visch met meet beSaticiet, m. [H. fl], z, v. a. ATHERINE.
strooffen. -- (fit ei fain.) S- un écrit d'urudilièn,
Satif, Sauve, adj. (dikwijls met sam gepaard, aan een geschrift eene tint van geleerdheid geven.
en onveranderlijk, als het voOr het subst. staat.) - SE SAU1'OUDIIER, v. pr. Beslrooid worden. Veilig, behouden, buiten gevaar, onbeschadigd: 11 lIet part. passi is oak adj.: Viande saupondrée de
a eu la vie s-ye, hij heeft er het leven af gebragt. sd, met zout bestrooid vleesch n.
Revenir sain et s-, frisch en gezond terugkeeren.
Saiii-, adj. in. (verkorting van saure en alleen
Z. ook BAGUE. - Het staat ook bij wijze van voorby liaLeng gebruikt): Elareng s- (ofsauret) bokzetsel (derhalve onveranderlijk) voor het subst. in king, geraakte haring in. -- (Loc. prov.) 11 est rnaiden zin van: behoudens, met voorbehoud van; uit- gre comme un hareng 5-, hij is zoontager als een
gezonderd, behalve. S- votre honneur, votre res
bokking, als een telhout.
pect, behoudens uwe eer, behoudens den eerbied,
Sanrage 9 in. Fauc.] Eerste jaar n. van een'
dien ik U schuldig ben (Vgl. RESPECT). - S- erreur vogel, eer hij geruid hee/t. - Oak z. v. a. SAU1USSAGE.
de calcul, Z. CALCUL. - [ Prat.] Adjudication s
Saurauje, t. [Bol.] Amerikaansche lede t.
huitaine, toewijzing f., voorzoo ver niemand binnen
S.-tare, adj. [Man.] Geelbruin: Clieval s-, Che
8 dagen een hooger bod doet. S- I'appel, behoudens
de colic s-, gee/bruin paard n. - [Fauc.]-val
beroep op hooger geregtshof. J'y consens , s- ti Oiseau 5-, vogel van '1 eerste jaar (die nog zijn ros
changer ik stem daarin toe, onder beding dat gevederte heeft). -- [Anc. inar.] Ballast in . (der
men veranderen h'n. -- Perdre tout, s- k vie, s galejen). - s. ook SAUR.
alles verliezen, uitgezonderd het leven,-I'honeur,
Saure, in. [H. n.] .tlag
ediszalm in . abehalve de eer.
Satirel, in. [ti. n.] Bastaard- of slekelm
Sauf-cotiduit, m. Vrijgeleide n.; vrijgeleide- kreel in. (caranij.
brief m.(PIur. Des saufs-conduits; —deAcadémie
Saitier, V. a. Baoken, in den 'rook droogen
echter schrijft Des sauf-conduits.)
(mv. haring). - Het Part. passé is oak adj.: FtaSauge, f. Satie t. S- de montague, z. v. a. longs mal sauré, slecht gerookte haring, te weeke
I 0 NT-JOL1. S- en arbre, en arbrisseau, salieboom,
bokking in. - Saut-et, adj. in., z. v. a. SAUR.
saliestruik 1. S- sauvage of de bois, wilde natie of
Sani-ien, iie, adj. [H.. n.] Naar de hagedis gemandeï/cruid II.
lijkend. -- Saiiiiezis, in . p1. Ilagedissoorten t. p1.,
Satigeolre, f. [Tech.] Zoulkorf in.
orde van reptilitn, clie de krokodillen, hagedissen,
t Saugiene, f. Erwtengeregt n., alleen niet leguanen of draken, enz. bevat, sa u riërs in . p1.
zout, olie en azijn gekruid.
Saurin, in. Versche volle bokking in. - SauSaugrenu, e, adj. (fan. en alleen van zaken) i'lr, V. a. Met haringpekel inmnken. -- Sanris, in.
Ongerijiitd, belagcheljk, zouteloos, zot: Question, Haringpekel f. --. Sanrissage, in. Het haringFLéponse s- e , belogcheljjke, domme vraag f., ant- roaken, bokkingrooken. - Sanrisserie, t. Bokwoord 01. (schuit t. kinghang in., /iaiingrookerj f. - Sanrissenr of
Sangie, t. [Pèche] Provencaalsche visschees
Saniissouier, in. Bokkingrooker in.
Saifle, in . Wilg, witgeboom in. S- pleureur
Sanrite, f. [ITJ. n.] Haqedisalder f. van Caof ii rarneaux pendants, treurwilg. S- lilanc, wille rolina. --- [Jblinéi'. ] Hagedissteen in. - Sanrowilg. S- macsaul, Z. MARSAUL (FRIQUET. graphe, in. [Ditlact.] Hagedisbeschrjver in . Saulet, in. [U. li.], z. v. a. MOINEAU franc; Saui'ogi'a phie, t. Ilagedisheschrjving t. Saumàtre , adj. Brak, naar zeewater sma- Sani'ographiqne, adj. Die beschrijving betrefkend: Eau s-, brak water
fend, s a a r o g r d p Ii t s c h.. - Sanrologie, t.
Saumée, 1. [Anc. métrol.] Landînaat t., om- Natuurlijke historie t. dei' hagedissoocten. - Mantrent zoo groot als een morgen (arpent).
r ologiqe,
u adj. Die historie betre/j'end, sauroSatunier, in . [Pêchej Zalmelger m., soort t d p i s Cd. - Saurologue, in. Schrijver eener
van harpoen.
hagedissenleer, s a u r a I o o g in.
Satirnière, f. [Mar.] , z. v. a. JAUMIERE.
Saussaie, t. Wilgenplantsoen, wilgenbosch n.
Sanitiolreau, in . [Agric.] Soort van druif
Sant, in. Sprong in. Grand s-, S- en lair,
uit de omstreken van Parijs.
groote sprong, luchtsprong. --'Ma-n.1 S- de luauSaitmon, in. [11. n.) Visch van 't zalm ge- Ion, z(j.cprong, bokkesprong.S- de pie, ekstersprong.
slachl; inz. zalm. Ilure, Daine (of Dalle) de s-, Le pas et le 5-, dc stap en de sprong (eene der 7
zalmkop in ., zalmmoot t. -- [Fond.] Blok n. lood, kunstmatige bewegingen van het paard). - [Mil.]
of tin, zalm in. - [Mar.] Schuitje ballast, ballast- Faire faire Ie 5- d ure place, ii un bastion, eene
[Tech.] Smeltrog in. der vesting, een bolwerk in de lucht doen springen. schuitje, bloklood n.
waslichtinakers. - (Proc.) II faut perdre un vd
(bij uitbreiding) Faire faire Ie s- it une maison, een
ron pour gagner un 5-, men moet een' spiering uit- huis sloopen, afbreken. - [Mus.] Sprong, overwerpen om een' kabeljaauu te vangen. springing van toonen in de volgorde der toonschaat.
rnoiié, e, adj. [H. n. ] Zal;nachlig , naar den
-- (fig. et [am.) Faire un grand s-, een' giooten
zalm gelijkend. - Saumoueau, in . (verklw. sprong doen, naar een verafgelegen oord verhuizen;
van saumon) Kleine, jon g e zalm in., zalmpje n. - ook: in eens uit een' lagen post tot een' hoogen, en
SaiirnoaeI1e, t. [Pêche], z.v.a. FRET1N.
omgekeerd, geraken. De simple soldat, il est devenu
Saiimnrage, in. Het inpekelen. - Saumu- capitaine tout dun s-, dun plein s-, van gemeen
re, 1. Pekel 1. S- de hareng, d'anchois, haring-, soldaat is hij in eens kapitein geworden. Faire le
ansjovis-pekel. - Sauiiinié, e, adj. Ingepekeld, 5- (doorgaans in kwaden zin) , den sprong doen, ei n
gezouten.
tot iets besluiten, waarbij gevaar, moeite, enz.-delijk
Saunage, in. Het zoutmaken, zoudzieden;
le vreezen is. z. ook BOND, CAIIPE, LIT, PÉRILLEUX.
- (lam.) Val, sprong in.: Tomber dun troisidme
zouth andel in . Faux-s-, z. dat woord.
Sauiiée, f. [Chas.] Leeuwerikenvangst t.
étage , eest un terrible s-, van eene derde verdie
Sauner, V. n. Zout maken, zout zieden.
ping le vatten is een geduchte sprong. - WaterSauiieiie, t. Zoutwerk n., zoulkeet, zoutmake- val in.: Le s- du Niagara, du Nil, du Rhin. - Srij, zoutziederij f. ; - zoutmagazijn or-pakhuis n.; de moulin, molen-waterval in. (die den molen in
,,-. kunst 1. des zoutzieders. - Saunier, in. Zout- beweging brengt). - S- de loup, wolfskuil m.,
-

'

-

-

--
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stoot f. of kuil m. aan t einde van een park, laan
of tuin, om den ingang te beletten zonder 't uitzijt
le belemmeren. - S- de l'étalon, sprong m., bespringq, dekking 1, liet bespringen der merrie
door den hengst. - DE PLEIN SAUL lor. adv. Op
staanden voel, in eens, zonder te aarzelen, voetstoots.
Sautage, m. [Corn.] liet pakken van den haring, harin;pak1cing f.
Sautant, e, adj. [BIas.j Op de aehterpooten
staande (van de geit en den bok).
Saute, t. [Mar.] (alleen in): S- de ven1, uitschol van wind, het plotseling omslaan of ontloopen
van den wind.
atité, e, adj. (en part. passé van sauter):
Mots s-s, overgeslagen woorden II. p1. - [Cuis.j
Rognons s-s au Yin de Champagne. in ChampagneSAU
wgn gesmooide of gestoofde nieren f. »1.
TE, m. fCuis.] Soort van ragout of gekruide vleeselispijs, sautl n. - [ Dansej Sprong in. - Saa
tée, f. Sprongwijdte f., sprong m. - SauteIer, V. n. , Z. V. a. SAUTILLEII.
Sautelle, f. [Agric.j Wjogaardloot f., die men
afzet om eene ledige plaats te vullen.
Sauter, v. a. (met avoir) Springen, eenen sprong
doen: S- de bas en haul, de haut en bas, opspein
gen, afspringen. S- pardessus une muraille, over
eenen muur springen. S- a cloche pied, al hinkende
springen. Z. ook JOiNT. S- en selle, en croupe, in
den zadel, achterop (het paard) springen. S- a teavers un eerde, door een' hoepel springen. Beaucoup d'oiseaux sautent nu lieu de marcher, vele
vogels springen, huppelen, in plaats van te loopen.
- Eene driftige, snelle beweging naar iets maken:
S- a Ia gorge, au collet de qn., iemand bij de keel,
bij da kraag vatten. S- au visage de qu. , iemand
in 't gezigt vliegen. Cette femme est capable de
vous s- aux veux, die vrouw is in slaat om u de
oogen uit het hoofd te halen. - ( fig.) La chose
saute aux yeux, de zaak valt terstond, springt in
't oog, is zonneklaar, S- au cou de qu., iemand
om den hals vallen, hartelijk omhelzen. S- de
toisièrne en cinquièrne, van de derde in de vijfde
klasse overspringen. 11 a sauté du grade de lieuteilant a celui de colonel, hij is van den rang van
luitenant op dien van kolonel overgesprongen. S- dune page a une autre, dune idée a une autre,
van de eeoc bladzijde 0/) (le andere, van 't eene
denkbeeld op het andere overspringen.— [Mar.] Le
vent a sauté de taut de points, do noid a lest, de
wind is zooveel streken uitgeseoten, is van 't noorden naar 't oosten geschoten of omgeloopen. Le
vent saute, de wind is ongestadig, loopt om. - Sa l'abordage, bij den vijand overspringen, overenteren. - ( fam.) S- a has de son lit, haastig uit
zijn bed springen. .- (Lee. font. et 7110v.) S- a pieds
joints pal' dessus qc., luchtig over iets heen stappen, zich niet 0/fl de zwarigheden enz. bekommeren.
Z. BRANCHE, NUE, PLANCFIE1I, RECULER. in de
lucht springen Of vliegen, ontplo/Ten: Le vaisseau,
L'arsenal, Le bastion sauta, saula en lair, het
schip, tuighuis, bolwerk sprong in de lucht. Faire
S- 00 vaisseau, een vaartuig in de lucht doen springen. Se faire s-, ziek in de lucht doen springen. (fig. et fain.) Faire s- on mauvais lieu, urie rnaison de jeu, een slecht huis, een speelkuis doen sluiten. Faire s- qn., iemand doen sprinen, hem zijn
ambt, zijne bediening doen verliezen. Cette folie lui
coûte bien cher, sa terre en a sauté, deze dwaasheld kwam hem duur te staan, hij heeft zijn landgoed daarvoor moeten verkoopen. Faire s- des houteilles, vele flesschen uitdrinken. Faire s- Ia eervelle a qn. , iemand de hersenen verbrijzelen (met
een schot, slog, enz.) Faire 5- Ia tête a qu., iemand
het hoofd afslaan. Faire s- Un cell hors de là tête
a (JII., iemand een oog uitslaan. Z. ook BANQUE. Faire s- on lapin, un poulet, handig een haas, een
hoen, wegkapen. - [Jeu] Faire s- Ia coupe, de
volte slaan, behendig CII ongemerkt een afgenomen
spel kaarten weder in zijn' vorigen toestand brengen Faire s- Ia bille, den bal buiten 'I biljart doen
springen. SAUTER, V. a. Overspringen, overkeen springen.' S- OLIe barrière, un fossé, une muraille, over een' slagboom, over eene sloot of gracht,
over eenen muur springen. —(/1g.) Overslaan (inz. bij
't lezen, naschrjven of vertellen): S- deux pages, on
mot, twee bladzijden, een woord overslaan. -- (Loc.
fig.), Z. BaTON, DEGIIÉ. FOSSÉ, PAS. [ Man.] Bespringen, dekken: Cet étalon a sauté tant de juments,
-

-

-

:
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die hengst heeft zooveel merries besprongen. [Cuis.] Een ragout in de kastrol gebonden maken
door het heen egt weer te schudden, s a u t é m e n.
Sautereau, in. (verklw. van sauteur) Kleine
springer in., knaap, die al buitslend van eeoc hoogte
rolt. Les s-x de Verhérie, (Ie kleine springers van
Veibérie (fransch stadje, depart. Oise).— Des s-x
de Brie (liever de bi is), hobbelige en steenige wegen ni. p1. - [Anc., Artill.] Stuk geschut zonder
versterkte kulas, en dat daardoor minder zuiver
schiet. - [Luth.] Tangent ill. of wippertje em. (dat
bij 't bespelen van 't klavier, de forte-piano, enz.
opspiinqt en de snaar aanslaat).
Sauterelle, f. [IL n.] Sprinkhaan m. - Sde mee, z. V. a. SALICOQUE, LASGOIJSTE, SQUILLE
mante. -- {Chas.] Soort van voJelknip mei. - [i'eeh. ]
Zwei t. (heauveau, fausse- (-„ querre).
Saiite-rnisseau, m. (fain.) Jongste klerk m. ,
die de boodschappen doet. --. Lesgever fl1. (Plur.
Des saute -ruisseau.)
Sauteur, euse, ad,). et subst. Springer m.,
springster t. Vous ètes nieilleur 5- que nioi, 'jij zijt
beter springer dan Ik. Animal s-, springend dier n.
Les s-s, Les s -euses de corde, de koordedansers,
-danssters. --- (fig. et iron.) Page/ier, duizendkunstenaar m. - Man.] Springer, sprongenmaker m.
(op sprongen afgerigt paard). - SAUTEUR, M. [11 11.1
Springer, een vogel van Paraguay; - springvised in., soort van vliegende visch; - soort van
fmjnwoilig fransch schaap n. - S- de roeiers, klipof rotsspringer, soort van afrikaansche dwerg-antilope f. - Sautealse, f. [Dance] Springdans,
huppeldans m. - Ligtzinnig meisje n., ligtzinnige
vrouw f.
Sautiltage, Sawtiltcrnent, m. Het huppelen, gehuppel n. - Saiitillaut, e, wij. iluppe
lend. - Sautiller, v. ii. Huppelen, snelle, korte
sprongen doen. - (lig.) Telkens van 't een op 't
ander springen, van onderwerp veranderen, geen
verband in zijn spreken of schrijven houden.
Sautoir, in. (oorspronkelijk: een antieken, uit
stof of koord vervaardigden stijgbeugel, dus het
werktuig om le paard te springen). (Bias.] SintAnd ries-kruis n. ( X ). Cantons do s-, hoeken van
't Sint-.4ndries-kruis. S- cantonné, Sint-.lndrieskruis, dat in zijne hoeken van figuren vergezeld is.
- EN SAUTOIR, toe. ode. Schuin kruislings: Deux
épées en s-, twee schuin kruislings geplaatste depens nu pi. - Porter on ordre en 5-, het lint of
koord eener orde om den hals dragen, zoodat het
niet eene punt op de borst nederhangt en daar het
ordeteeken houdt. - Porter qc. en s-, iets met
een kruiszeel dragen. - SAUTOIR, ni. [Modes] Over
de borst gekruisd halsdoekje n. - [Cuis.] Soort
van kastrol, taartpan f.
Sautilaux, ni. p1. [Tech.] Springhouten opt.
(aan eten tapijlwerkers-weefstoel). (Sureite.
Sauvaage, ni. [Corn.] Wit katoen n. van
Sauvage, adj. Wild, in de wooden levend:
Pays reropli d'aiiimaux s-s, land n. vol wilde dieren. - Schuw, menschenschuw: La corneille est
plus s- que Ia pie, de kraai is schuwer elan de
ekster. - Wild, niet tam: Canard, Chat s-, wilde
eend, kat f. Bij analogie ook van immense/men gezegd: Peuple, Tribu 5-, wild, onbeschaafd volk n.,
wilde volkastam om. - In dezen zin ook vaak als
subet : Les s-s de l'Amérique, de wilden van Amerika. - (flg. in zedelijken zin) C'est un homme sof als subst. C'est un s-, 't is een schuw, ongezellig
mensch. Femme trap s-, te schuwe, niannenschuwe
vrouw. - Air, Regard s-, schuw, wild uitzigt n.,
schuwe blik am. Vertu 5-, ruwe, terugstootende
deugd 1. - Procédé s-, ruwe, onmoniemifjke, ongepolijste handelwjjs 1. - Construction s-, harde,
stootende, vreemds zinbouw in. Wild, in 't
wild of zonder aankweeking proef/end: Plantes s-s,
wilde planten t. nl. Pomnmne s-, wilde appel m.
Pommier s-, wilde appelboom in. - Godt s-,
wrange, onaangename smaak m. -- (bij uitbreiding)
Woest, onbebouwd. onbewoond: Iie s-, woest, onbewoond eiland II. Lieu s-, woest, onbebouwd oord n.
- (pop. et fig.) Feu S-, wild vuur n., soort van
aangezigtsschurft der kinderen.
Saiivage, m. [Mar.] , liever SAUVETAGE. - Z.
-

-

onder SAUVAGE. adj.

Sauvageoii, m. Wilde boom ma., om daarop
te enten; - uit zaad voortgekomen, niet geënte boom.
Sauvagerie, t. Wildheid f., onbeschaafde ze-
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(!:en, manieren en gewoonten f. p1.; .schuwheid, menschenschuwheid: Sa S- augnente de jour en jour.
--- [Phil.] Tijdperk V(lfl 'S menschen onbeschaafde
toestand; natuurtoestand in. - Somtijds oole. zeer
afqezonderd, eenzaam buitengoed ii.
S Saiivaesse, f. (tegenwoordig zelden dan
iron. ebruiIît) Wilde vrouw.
Sauvaghi, e, wij.: (ioût S-, Odour s-e, wildsmaak, wildreuk fl1. - Ook als subst. ni. Cela sent
Ie s-, dat heeft eenen wildsmaak, wildreuk.
Sassvaine, 1. f 1 1. n.j Wild watergevogelte n.
- Reuk in. dier vogels. - [Corn.] Ouibereide huid
van sommige wilde dieren voor gering pelswerk.
Sauvé, e, adj. (en part. passé van sauver):
Malade s-, geredde, behouden kranke iii. -- Airnée
s-e , gered, in veiligheid gebrapt leger n. - Marcbandises s-es Jun navile échoué, uiteen gestrand
schip geborgen goederen ii. p1. - Honneur s-, geredde, beveiligde eer 1. - Péelieur s-, behouden
zondaar m.
Sauvegarde, f. Veiligheidswacht, beschermwacht, bedekking, vrijgeleide f.; - vrijgeleidebrief,
schut- of beschermbrief ni., s auveqarde t. (fig.) Se mettre soos la„- de qn. , zich onder iemands
[Mar.] Borglouw n.,
bescherming plaatsen.
borg m., zorg- of rustlijn f. S- du gouvernail, borgstrop m., borg-, zorpljn van t roer. S- de beaupré, loopstaggen f. p1. S- d'éclielle of de I'éclielIe
hors de bord, valreep f., touw van de valreep. Sde coiiibat, Z. CEINTUBE de combat. - Sanve
[IHE. n.], MON!TEUEi. - Sauvegar-garde,in.
der, v. a. Onder zijne hoede of bescherming centen.
Vrijgeleiden, onder vrijgeleide stellen. t Sauvement, ni., z. V. 0. SALUT. - [ Mar.]
Behouden a(iflkOflSSt t Van een sc/tip; - het bergen
of redden. - [Mus.] Oplossing van een' dissonant.
Sauver, v. a. Redden, behouden, verlossen; in
veiligheid brengen, bergen. S- nu malaae, eenen
zieke redden, genezen. S- qn. dune mort imminente, dun danger itnuiinent, iemand van een'
dreigenlen dood, 'uit een dreigend gevaar redden.
S- nu FAct , une viiie, eenen Staat behouden, eene
stad redden, ontzetten, verlossen. S- qn. dun naufrage , iemand uit eene schipbreuk redden. S- les
inatchandises, de koopgoederen redden. bergen. S- Ia vie a qu. , iemand liet leven redden. S- l'tionneur it qn., iemands eer redden, behouden. - Zalig maken, behouden, verlossen: Dieu a envoyé son
fi ls unique pour s- Ie genie hurnain, God heeft
zijn' eeniggeboi'en zoon gezonden, out het mensch
be--doizalgtemkn,bhoud.-Spare
sparen, uitwinnen, uithalen: S- ii qn. lennul dune
conversation oiseuse, iemand de verveling van een
nietsbeduidend gesprek besparen. S- beaucoup de
peine a go. , iemand veel moeite uitwinnen of besparen. Cette lettre ina sauvd un voyage, die brief
heeft mij eene reis uitgehaald, bespaard. - Verschoonen, vergoelijken, doen verontschuldigen; bemantelen: Ne pouvant s- sa conduite, je justifials
ses intentions, daar ik zijn gedrag niet verqoeljken
kon, reqtvoardigde ik zijne oogmerken.. S- les ddfauts dun ouvrage, de gebreken van een werk bemantelen, bedekken. Un tailleur habile sauve les
défauls de Ia taille, een knap kleêrinaker'inaskeert,
verbergt de gebreken der gestalte.
APPA[iENCE,
DEFIORS (in.) - (fam.) S"
premier coup doel!,
geen blijk van verwondering of van den onaangenamen indruk geven, 'welke dooi' 't eerste gezigt
van een leeljk of mismaakt mensch op ons gemaakt
wordt. - [Jeu j S- Ja grille, le dedans (in 't Icaats
spel), het gat, de galerij verdedigen, de slagen afweren, die den bat daarin zouden werpen. S- it
qn. le dedans, iemand de galerij vOOrgeven, de balten niet tellen, die daarin vallen. - S- it qn. deux
blouses, cinq blouses, iemand twee, vijf zakken
vOôrgeven (op 't biljart). - S- Venfilade, het varmen eener brug beletten (in 't verkeerspel). [Mus.] S- une dissonance, eetien dissonant oplossen. - (Loc. pray.), Z. CFIÈVRE. - absol.) Cda
pent s- , dat kan uitkomst geven. SE SAUVEII,
v. pr. Ontsnappen, vlujten., zich in veiligheid stellen, zich redden of bergen; voor zijne zaligheid zor
gen. Se 5- a Ia nage, al zwemmende ontkomen, zich
met zwemmen redden. Se s- de prison, uit de gevangenis ont'vlugten. - ( faut..) II se fait tard, je
me sa'ive, 't wordt laat, ik ga dadelijk henen.
Pourq'mi vous sauvez-vous? ii nest pas tard, waarom gaat ge zoo gaauw henen? 't is nog niet laat.
--

,

- Z.

-

(

-

(liii. et (am.) Se 5- it travers les broussai!!es,
par les vignes, par les marais, zich zoo goed en
kwaad als men kan uit eene verlegenheid helpen,
zich door dik en dun redden. -- Se s- dun danger,
zich uit een gevaar redden. - Se s- dans une église,
in eene kerk de wijk nemen. - I1 faut travailler
it se 5-, men moet aan zijne zaligheid arbeiden, men
moet trachten zich zalig te maken. - Zich schadeloos stellen: 1 1 vend ses étolies it bon marché, mais
Il se sauve sur Ia quantité, hij verkoopt zijne stof
(en goedkoop, maar de menigte maakt dit goed. -Zich verontschuldigen of verschoonen: E!le se sauve
sur un mal de tête, zij verontschuldigt zich 'met
hare hoofdpijn. - (ellipt.) Sauve qui peut, redde
zich wie kan, ieder berge zijn lijf. - Ook als subst.:
Le sauve qui pent se fit entendre, het ieder berge
zich deed zich hooren.
Sauve-rabans, ni. p1. [Mar.] Stroppen; leguane n m. pi., matten I. p1. op de raas (Ier beschutting tegen de wij/ving).
Sauvetage, m. [Mar.] Het redden, bergen (van
gestrande ver.vonen of goederen). Frais de s-, bergloon n. - (sedert eenigen tijd oak gebruikt van)
Het redden van een' drenkeling. -- Radeau, Bateau,
Boude de 5-, Z. RADEAU, BATEAU, BOITEE. - Les s-s a
Ja toer ! (als bevelwoord) , de redmiddelen, reddingstoestellen, de boeijen over boord! - Sociëté de s-,
maatschappij tot redding van drenkelingen, reddingsmaatschappij f. - t Sauveté, f. Veiligheid,
zekerheid f. - Sauveterre, t. [ Minér.] Wit gevlekt of geaderd zwart marmer n. - Sauveteur, rn [Mar.] Reddingstoestel m., 'reddingsboot,
-boei f. - Ook UIS adj.: Bateau s-, reddingsboot t.
Sauveur, In. Redder, verlosser, behouder; heiland, zalimaker: Le s- de son pays, de redder
van zijn land. - Le 5- du monde, de heiland der
wereld. - [Mar.] Berger, redder van gestrande
personen of goederen. - Ook als adj.: Un Dieu s-,
een reddende God. Le remède s-, het redmiddel.
Sa*ive -vie, t. [Bot.], z. v. a. CETÉRAC.
Sativigtion, III. [fort.] Soort van druif f.
Savacon, m. [H. n.] Biaziliaansche lepelaar,
holanavel m. S- tacheté, kreeftenvanger in.
---

-

Savalle, t. [I-!. n.j, Z. ONÉGALOPE.

Savam nient , adv. Op geleerde, kundige wijze;
met kennis van zaken.
Savane, f. Groote grasvlakte of 'woudweidef.,
ongebaand weiland n. voor het vee in Noord-Amerika; - woud n. van harsboomen in Canada; rika;
openbare 'wandeldreef f. op de Antillen, s a v a na
of

savdnna 1.

Savant, e, adj. Geleerd, kundig, vol wetenschap, vol geleerdheid: Homme s-, Femme s -e ,
of als subst. SAVANT, m., E, t. Geleerd man m.,
geleerde vrouw f., geleerde m. en t. 11 est s- dans
les langues, en mathématiques, hij is kundig, ervaren, bedreven in de talen, in de wiskunde. Un livre S-, een geleerd boek in., een boek vol geleerdheid. - Iternarque s-e, wetenschappelijke, geleerde opmerking f. - Welberekend, vol zaakkennis, bekwaam, wijs, verstandig: Ce général a fait
une retraite s-e, die generaal heeft eenen wijs berekenden, wel doordachten terugtogt gemaakt. Vous en panes en homme s-, gij spreekt daarvan
als een welingelicht man, met zaakkennis. Après
tout ce qui l ma dit, je n'en suis pas plus s-, na
al wat hij irtj gezegd heeft, ben ik er niet te wijzer
om, ben ik nog niets beter ingelicht. - Cette 1111e
est trop s-c pour son age, dat meisje is voor hare
ren te wijs, weet van dingen, die zij op haren
ja
leeftijd niet weten moest. - (Loc. pray.) C'est uit
5- en us, 't is een geleerde pedant, een pronker
met zijne geleerdheid.
Savaiitasse, m. ei t. (bij dichters en vroeger
ook in proza SAVANTAS m.) Geleerde prater m. of
praalster f., letterkundige windbuil ni., blaauwkous t., hij of zij, flie voor geleerd wil doorgaan,
schijngeleerde m. en f. Les vrais savants sont plus
modestes que les s-s. —Savantissitne,adj. (plais.
OLe dénigr.) Allerqeleerdst, overgeleerd.
Savart, m. Woest weideveld it.
Savate, f. Oude, versleten schoen rn.; slof f.
Mettre ses souliers en s-, zijne schoenen als sloffen
aantrekken (door het hielstukken nePr te treden).
- Postbediende, die weleer de brieven naar de
plaatsen bragt, welke van de groote wegen verwijderd leggen (piéton) . - [Jeu] Het stofje-verbergen.—
[Mar.] Schaal t., het stuk hout tot mastbekleeding.
'
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- [Anc. mi l.] Kopje ii., straf, die de soldaten onder elkander opleUden aan den doder van een' kleinen diefstal, dien zij niet ruchtbaar wilden waken.
(pop.) Onhandig, lirkseli mensch ii. , slecht
werk, prulwerk IL
Loc. prov.) Trainer In S-,
een ellendig, armzalig leven leiden. - Savatene, f. Oude-sclioenewnarkt f.
Saveneau, Sa'onceau, in.. of Savene lle, 1. [Pèchej Schrobnet, steeknet a.
Saveter, V. C. (pop.) Oplappen, slordig en
slecht herstellen. - Saveterie, f. Oude cc/wenen in. p1., sloffen f. p1.; - handel m. daarin. Schoenlapperswerk n.; schoenlapperij f. - Savetier, m. Schoevlapper m. -- SAVET1EE{, IlL, -IERE, f.
Koopman m. koopvrouw f. in oude schoenen. (fig. et pop.) Knoeijer, broddelaar, opiapper m.,
knoeister, broddelaarster, opleipeter f. -- [ H. a.]
(in de omstreken van Parijs) Geep f., stekelbaarsje a. (épinoche).
Savesar, f. S'nwak m., gewaarwording van liet
zintuig des smaak-s; bijzondere eigenschap der voorwerpen, die deze ewaarwording voortbien;t. Sagiéalile , aauséalonde , aangename, ua1geijke
smaak. La bonne eau na point de s-, goed water
heeft geen smaak, sniaakt naar niets. - Cette
vianule na ei goUt ni s-, dat vieeschis geheel zonder smaak, heeft sap noch kracht. - ( fig.) 11 ny
a iii goût ni S- P eet ouvrage, er is reuk noch
smaak aan dit werk.
Saviiiier, m., z. SABINE.
Savoir, v. a. Weten, kennen, verstaan, kennis
of verstand hebben van, bedreven zijn in: S- ce
qui ee passe, weten wat er voorvalt. S- qe. de
bonne part, iets van goeder hand weten Je Wen
veux iien S-, ik wil er niets van weten. Vous
allez le S-, tj ij zult het dadelijk weten, vernemen.
Vous saurez plus taici qui je suis, f. V zult later
weten (vernemen, hooren) wie Ik ben. - S- un
métier, een ambacht kernen. S- son métier, zijn
ambacht verstaan. S- les langues de l'Europe, de
talen van Europa kennen, verstaan. S- une science,
un art, eene wetenschap, kunst verstaan. -- S- Sn
lecon, Zijne les (van buiten) kennen. Un acteur qui
ad sait pas son rOle, een tooveelspeler, die zijne
rot niet kent, niet in 't hoofd heeft. Kunnen,
weten, de niagt, de bekwaamheid het middel tot
iets hebben: II sait se taire, se vaiicre, hij weet
te zwijgen, zich zelven te beheerschen, hij kan zwij
kan zich zelven beheerschen. S- réponeli'e,-pen,
weten te antwoorden. S- toucher du piano, op de
piano kunnen spelen. S- conduire na cieval, een
paard weten te wennen. Savez -sous nager? kunt
Gij zwemmen? Je saurai hien me tirer de 1h, ik
zal mij wel daaruit weten te redden. Faire
savoir a, doen of laten weten, beritten, melden:
Aussitôt que vous serez arrivé, faites -le-nioi s-,
, laat het mij wezoodra pij zult oanqe/iornen zijn
ten, meld of berigt het mij. - [ Chanc., Prat.] Sfaisons, doen te weten, doen kond. - Ne savoir
(zonder pas) , niet weten, onzeker, besluiteloos, eerlegen zijn. II ne sait plus P qui avoir recours, hij
weet niet meer, tot wien hij de toevlugt zal nemen,
tot wien zich wenden moet. Je ne sais que croire,
ik weet niet, wat ik pelooven moet. - Savoir met
liet ontkennende ne (zonder pas) wordt nog in den
conditionnel gebruikt in den zin van je ne peux
(pais) pas, ik kan niet. Je ne saurais vous le diie,
ik kan liet U niet zeggen. Ne sauriez-vous aller
Jusque là ? kunt gij niet zoo ver gaan? - Je ne
sais quoi, z. Q uo[. - Je ne sais qui (uitdrukking.
die, even als de vorige, als zelfstandig gebézigd
wordt), zeker iemand, een onbekend, weinig bekend
persoon. On a donnd cette place a un je ne sais
qui, men heeft dien post aan ik weet niet wie, aan
zeker iemand, dien ik niet ken, gegeven. Un je sais
quel homme est venij me cliercher, een zeker iemand
is mij komen afhalen. - Savoir wordt ook gebruikt
bij wijze von twijfel en vraag: Que sais-je ? wat
weet ik het? Que salt-on ce qui arrivera ? wie
weet wat er gebeuren zal. - (fain.) Dieu sail!
God weet het! God moge 't weten! - II ny a
personne ii Ja maison, que je sache, er is niemand
thuis, dat ik weet, of voor zoo ver ik weet. - SgnL S- bon gré, mauvais gré P qn., Z. GRE. - (

1

,

(Loc. prov.), Z. CARTE, CHEMISE, FIN, FOIRE, JEU-

NESSE, MANGER, MONDE. PAIN. - ( Loc.

conj.) SAP svoiri, G'EST ui SAVOIII, te weten, namelijk: On a vendu pour dix mille francs de meuVOIR,

SCABIN.

bles, s- (P 5-, eest ie S-), deux tapisseries etc.,
men heeft voor tien duizend francs meubelen verkocht, te weten enz. - Ook om twijfel uit te drukken: II l'alrirnie, 5- (eest a 5-) s ii ne jnent pas,
hij bevestigt het, de vraag is nu of hij niet liegt.
SAVOIIi, m. Kennis, kunde, wetenschap f.: Jadmire sari 5-, ik bewonder zijne kennis, kunde. Les
gens de s-, de geleerden.
,SAVOIR-FAIRE, in. Bekwaamheid, bedrevenheid,
tebbeljklieid f.: II vit de son s-, hij leeft van zijne
bekwaamheid. Ii en viendra a bout par son s-, hij
zal door zijne bekwaamheid wet teregt komen.
SAVOIR-VIVRE, cii. Beschaafdheid, wereldkennis,
welgemaniescilceid, levenswijsheid, levenskunst f.:
11 na pas de 5-, hij weet niet te leven, zich niet
naar be/iooren voor te doen.
Savoisien, tie, adj. et subst., Z. SAVOYAIID.
Savon, m. Zeep f. S- blanc, vert, groene,
witte zeep. Cette lactic sen ira au 5-, deze vlek
zal er niet zeep 'uitgaan. - (fig. et pop.) Donner
an s- ii qn. , iemand een' bokking geven, iemand
de ooien was.cclien, streng doorhalen. Savonliage, m. liet wasschen of reinigen niet zeep. -Eau de 5-, zeepsop, zeepwater n. - Savoiiner,
v. a. Met zeep wasschen; inzeepen, met zeep inwrijven. (lig. et pop.) De ooren wasschen, tar
deeg doorhalen. - SE SAVONZeER, v. pr. Zich in-

zeepen; - ingezeept worden of kunnen worden.—.
Savonuerie, 1. Zeepzieder j f. - (absol.) Voormaliqe turksche-tapijlfabrjk te Parijs; nu: eene
fabrjk van voortreffelijke wollen stoffen.. - Savoniiette, f. Zeepbal, warchbal, s a v a a et -bal m.
S- de mer, rooie hoop of li/amp m. schuim van
visc/ikuit en schelpen (nu en dan aan den oever der
zee hevonden). - (Loc. pîev.) S- Ii vilain, ambt,
dat men koopt om zich te adelen. - [Bot.] Zeepbes, bezie t. van den zeepboom. -- [Hon.] Niontre
a s-, horlogie, dot in je/acts van plas een openspringend metalen. deksel heeft. - Savonneiii-,m.
inzeeper der kartons voor de speelkaarten. vontieni, euse, eec/f. Zeepachtig. Ernplâtre s-,
zeeppleister f. -. Savonnier, al. Zeepzieder;
zeep/abrikant al. --- [Bol.] Zeepboom.-- Savon»tere, f. Gebouwen n. p1. eener zeepziederij.
z. V. a. SAPOI'OERE. -- Savounoir, M. [Tech.]

Gezeept vilt a. om de kaarten te glanzen. - Mavonule, F. [Chim. ] Geuri;e of vlugtige zeep f.
Mavouiement, m. Het smaken, proeven. -Savourer, v. a. Smaken, snel aandacht en vermaak proeven; leppen: Savourez on pea cc yin,
proef dien wijn eens reht. - (fig.) S- les plaisirs,
de genoegens ret, innig smaken, genieten. -- Savonret, m. Mergteen n., merg?ijp f. - (fig.)
Kwinkslag m. (lion-mot) . - Savoureusement,
adv. Met smaak: Manger s-, met smaken eten. Savoureux, euse, adj. Smakelijk, lekker. Baiser 5-, lekker kusje a.
Savoyard. e, adj. et sub.ct. m. et f. Savoysclz,
van Savoye, tot Savoye, of Zijne inwoners behoo
m., savoy.cche vrouw I.,-rend;.avoyS
savoysch meisje n. (Men heeft in dezen zin ook SAVOISIEN, NE gebruikt.) - Kleine schoorsteenveger;
liedjeszanger, marmottenjongen in. - (fig.) Ruw,
onhebbelijk mensck.
Savre, Savrean, fl1. [Pêche] Kleine zegenf.
Saxatile, adj. [H. n. ] De .cteenen of rotsen
betref/end; zich hij voorkeur tusscfien de rotsen ophoudend, tusschen sleenen of in steenochtige plaatsen groeijend. - Saxifrage, f. [Bot.] Steenbreke 1., een zeer talrijk plantengeslacht. S- doré,
Z. CRESSON de roche. - [Mid.] Steenopiossend
middel n. .- Saxifiagée
s, 1. p1. Steenbreekplanten f. p1. - Saxin, m. [H. n. ] Klipmuis f.

Saxon, ne, adj. Saksisch, tot Saksen of zijne
inwoners behoorend. - dis subst. ah, en f. Saleser m., saksische vrouw f. of mei.cje a.
Saye, Sayette, etc., z. SAlE, SAÏETTE, CflZ.
Shire of Shit-re, m. Geregts- of policie-dienaar in italie. - (bij uitbreiding) handlanger der
policie, agent van. policie.
SeabeHon , m. [Arch.] Onderstel of voetstuk n. voor borstbeelden, pronkvazen, enz.
Seabie, 1. [Méd.] Schurft, ruidigheid f.
Seabiense, f. [Bot.] Schurftkruid a. , eentuin.gewas van velerlei soorten, s C 0 b i ó s p f. --. Seableux, ieiise, f. Schar/tachtig: Eruption seabieuse, schurftachtig uitslag a.(zitter m.
Scabin, m. [Lust..] Schepen, geregteljk bg-
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SCABLOSÊES
Scabiosées, f. pl. [Bot.] Geslacht der schurft-

kruiden.

% Seabre, adj. Ruw, scherp. — Scahreux,
erase, adj. Ruw, oneffen, hobbelig. — (b j uilbreiding) Versification seabreuse, stootende, hortende
versbouw in. — (/i(i.) Neteli!1, misselijk, gevaarlijk,
moeijelijk: Aflaire `cabrense, netelige zaak f. —
Seabride, adj. [Bot.] Ruw op het aanvoelen.
— SCABLIDES, f. p1. Planten f. pl. met ruwe of stekende hinderen. -- Seabrosite, f. [Didact.] Ruw -

heid, oneffenheid, scherpheid f.
Scalaire, f. [H. n.j flTenteltrap m., een schelpdier der europésche zeeën, — Sealarifornie,
adj. Trapvormig.
Sealde, m. [Rist.] Dichter, bard, zanger der
oude noordscha, volken.
Scale, f. [Man.], z. V. a. ECHELLE.
Scalène, adj. [Géom.] Ongelijkzijdig: Triangle Sc- , ongelijkzijdige driehoek m. — [Anat.]
Muscles sc-s, orrríelgkzidige spieren f. pl.
Sealnàe, m. [Anc. mar.], z. V. a. TOLET.
Sca,lope, f. [H. n.] Wilde amerikaanscherot f.

Scalpel , ril. [ Cllir. ] ti'ondheelers-mes met

vaststaand lemmet, s ca 13) e 1 n. — Sealper,v. a.
De huid pret het haar va.n de hersenpan aftrekken
(gelijk de noord-amerikaansche wilden hunnen v-ijanden plegen te doen) , s e a lp é r e n.
Seamasa,xe, m. Soort van dolk m.
Seamite , f. [Corn.] Katoen n. van den Archipel.
Seammnionée, f. [Bot.] Purgeerkruid n., harswinde f. — [Méd.] Batend en sterk afdrijvend
hars van de scammonium- winde. -- Seamrnoni te, m. Scammonium -wijn in.
Seanda!e, m. Ergernis f., aanstoot m.; steen
des aanstoots, opspraak f., schandaal n. La prédication de la Croix a été un Sc- pour les Juifs,

de prediking van het kruis is den Joden eene ergernis geweest. La vie qu'il mène porte cc-, het
leven, dat hij leidt, geeft ergernis. Cela fait un

grand se- dans tout le voisinage, dit maakt een
groot opzien in de geheele buurt. — Seandaleuusement, adv. Ergerlijk, aanstootelijk, op aan
►e wijze. -- Seandaleux. ease, adv.-stoelij
Aanstooteljk, etterfrik, schandelijlk. C'est un livre
sc-, dat is een aansiootel[jk boek n. Une vie sc-euse,
een ergerlijk leven n. -- Seandaliser, v. a. Ergeren, ergernis of aanstoot geven: On fut scanda-

men ergerde zich over zijn gedrag. — SE SCAND ALISEI{ , v. pr. Zich ergeren: I1
se scandalise de tout, hij ergert zich over alles.
Scanden, v. a. [Poes.] Een vers volgens de
tijdmaat afdeelen, naar de versvoeten opzeggen of
aflezen, zonder den inhoud van het vers daarbij
in acht te nemen, scandéren.
Seandieiné, e, adj. [Bot.] Naar kervel gelkend.

1isé de sa conduite,

Scandinave, adj. et subst. m. et f. Scandi-

navisch; bewoner of bewoneres van Sea n d i n av i e of het noord- europésche schiereiland, dat Deneriarken, Noorwegen en Zweden bevat. — SCANDINAVE , m,. De scandinavische taal f., het scandinavisch. de l'ancre).
Sea.pe, f. [Anc. mar.] Ankerschacht f. (tige
Scapha, m. [Anat.] Naam van twee beenderen, het eene van de voorhand en 't andere van den
handwortel, schuitvormig been n. —De uitwendige
oorholte, de Bleu (vorm?ge verdieping van het uit
oor tussciien den buiten- en binnenzoom. --wendig
Cbir.] Schuitsgewijs verband n., weleer bij aderlatingen aan het voorhoofd, gebruikelijk.
Seaphandre, in. Reddingbuis, zwemkleed n.,
zwemgordel nl. van kurk, enz., om zich boven water te houden, scaphander m.
Seaphidie, f. [H.. n.] Boot- of schuitvormige
kever tri. — Seaphite, f. [H. n.] Soort van
bootvormige ammoniet m. -- Seaphoïde, adj.
Schuit- of bootvormig.
Seapifornne, adj. [Bot.] Schaftvormig.
Sca,,pin, in. Geslepen bediende m., de bedien
een slaand karakter-masker op het ita--denrolf.,
liaansche tooneel. -- (fig.) Guit, fielt, sluwe in(sea polithm.
dringer.
Seapolithe, m. [Minér.] Bladerig kristal n.
Seapulaire, m. Schouderrok m., schouder
ordes-geeste--kledn.varomsch-ktlje
lijken, dat van voren en achteren over de schouders afhangt , scapulier n. — Ook : twee
stukjes eener gewijde stof, met lintjes aan elkander
[

gehecht, die de geestelijken op het lijf dragen. -.
[Chit.] Schouderdraagband in. — SCAPULAmE, adj.
Tot de schouders behoorend, de schouders betref=
fend. — Seapiilalgie, f. [Méd.] Schouderpijn f.
— Seapulalgigiie, adj. De schouderpijn betreffend.. — Seapuilo-eoraco-radial, adj. m.
[Anat.] Muscle sc-, of als subst. m. Sc-, tweehoof
dige armspier f. — Soapulo- hunieral, adj. et
subst. m. Groote ronde spier f. — S'eapirlo-hunnéro-oléerànien, adj. et subst. nl. Driehoojdige armspier f. — Seapulo-hyoïdien, adj.
et subst. in. Schouderbladspier t. — Scapu-

luni, m. (pr. — lome), z V. a. OMOPLATE.
Searahe, in. [ll. n.] Keverslak f.
Scarabee, m. [H. n.] Kever, tor, schalebijIer m. Sc- aquatique, water- of vischkever. ScCornu, z. V. 0. CERF- VOLANT. -- Sc- dissequeur,

z. V. a. DEBMESTE. Sc- doré, z. v. a. EMÉRAUDINE.

Sc- hémislpliérique, z. v. a. COCC INELLE . Sc - du
Z. V. a. CRIOCERE. Sc- de mai, z. v. a. HANNETON. Sc- des niaréchaux, z. v. a. aIELOE. Sc- pil
of bedeau, z. v. a. BOUSIER. Sc- puce, z.v.a.-luaire
lis,

ALTIQUE, ALTISE. Sc- 0nctueux, z. v. a. PROSCARADEN. Sc- pulsateur of sonicéphale, z. PULSATEUR. Sc - a ressor t of Sc- sauterelle, springkever.

Sc- tortue, z . CASSIDE. Sc - it tron^pe, snuilkever
(charancon). Sc- te vrille of à tarière, boorkever.

— Scaarabeides,

m. pl. Keversoorten f. pl.

Scaraenouehe, in. Dansworst, grappenma-

leer, de staande karakterrol van den snoever op de
oude itoliaansche en fransch.e schouwtooneelen ,
doorgaans geheel zwart in spaansche drat, s c aramouche m.
Scareine, f. [H. n.] Soort van slangenvisch m.
(ophidie).
Seardasse, f. [Tech.] Grove wolkaarde f.
Scare, ni. [H. n.] Papagaaivisch m. (van 't

li visschee ).
g eslacht der1
g
(doorschijnend.
Scarieuix, lense, adj. [Bot.] Dun, dor en half
Scarifleatenr, m. [Chir.j Kopsnepper m. (een
werktuig tot het openrjten of kerven der huid);
kerf- of kopijzer n. -- [Agric.] Engelsch landbouw
oprijten en, losmaken van den-gerdschapt.
grond, scarf ficator n. — Scarification, 1.
[Chit.] Oppervlakkige insnijding of inkerving in
eenig ligchaamsdeel (hetzij roet den kopsnepper, hetzij met een lancet of met een scalpel en bistouri);
het bloedige-koppenzetten , s c a r i f i c á t i e f. —
Scariliei•, v. a. [Chir.] De huid inkerven, oprijten, sc ari ficdren.

Seariole, Scarole of Escarole, f. [Bot.]

Wipte cichorei f.

Searite, m. [H. n.] Graafkever m.
Scarlate, m. [H. n.] Scharlakenroode tangara
of nachtmees f., kardinaal nl.
9
,- e,arlatiiaeg f. [ Méd. ] Scharlakenkoorts f.
— Ook als adj.: Fièvre Sc-.
Searole, f., z. SCARIOLE. (CHOLIAMBE.

Season of Scazon, m. [Pods., lat.], z. v. a.
Scatornyte, f. [ H. n.] Drekvlieg f. — Scatophage, Scatopha;in, e, adj. [H. n.] Drek-

etend, op drek azen 1. — SCATOPHAGINES, f. pl.
Drekvliegen f. pl. — Seatophile, adj. [H. n.]
Op drek wassend of levend. -- Scatopse, f.
[ti. n.] Mestvlieg f. (Roodgeel kaneel n.
Scavisson, ook Escavisson, m [Corn.]
Scazon, m., z. SCASON.

Sceau, m. Zegel n.,, groote zegelstempel m.,

groot cachet n. Sc- de l'Ftat, du ministère, zegel

van den Staat, van 't ministerie. Apposer son sc-,
zin zegel opdrukken. — Zegel n., zegelafdruk m.
Le Sc- est encore visible, est effacé, het zegel is
no kenbaar, is onkenbaar. — (absol.) Les sc-x,
de koninklijke zegels, rijks- of staatszegels (die op
alle van 't oppergezag uitgaande stukken gedrukt
worden). Garde des sc-x, zegelbewaarder. — Le
roi lui a donné, óté les sc-x, de koning heeft hem
als zegelbewaarder aangesteld, afgezet. — Het ver
tijd m. en plaats f. van de verzegeling der-zegln;
staatstukken enz.. II y aura Sc- tel jour, er zal op
dien en dien dag gezegeld worden. Le Sc- tenant,
gedurende de openbare zegeling. Aller au sc-, naar
het zegelbureau of -kantoor gaan. Officiers du Sc-,
ambtenaren van 't zegel-bureau. — S'opposer au
sc-, zich tegen de verzegeling verzetten. — (fig.)
Zegel, kenmerk, kenteeken n.: La vanité est le sede la médiocrité, de ijdelheid is het kenmerk der
middelmatigheid. Dieu a marqué les Juifs du sc-

-
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de sa colèie, God heeft de Joden met het zegel
zijner gramschap qekenteekend. - ( fig.) Sous le
Sc- du secret, onder 't zegel der geheimhouding,
op voorwaarde van geheimhouding. - Mettie le
Sc- a ene chose, iets voltooijen, ten einde brenqen,
het zegel op iets drukken. Cda mit Ie se- ei Sn
gloire, dat drukte het zegel op zijnen roem, dat
zetlede zijnen roem de kroon op. - {Bot.} Sc- de
Salomon, z. V. a. GBENOUILLET. Sc- de Notre Dame
of de la Vierge. Z. TAM1NIER. - S e el, ni., verouderde vorm van SGEAU.
Scélalgie, f. [Méd.] Dijpijn 1.
Scélérat, e, adj. Schelmachtig, schelinsch.,
schurkachtig, fieltachtig, snod, afschuwelijk : Hornme sc-, schelmachtig man in. Action se-e, snoode
daad 1. --SCÉLÉIIAT, m. Schelm. schurk, fielt, booswicht, snoodaard in. L'argent érige un scdlérat en
honnête homme, het geld maakt een' schelm tol een
eerlijk man. - Scélératerie, f. .Sclielmstuk n.
4cé1ératese, f. Scheiinachligheid , scliurkachlighe?d, snoodheid; schanddaad t., selielinstuk U,
-- Somtijds in een' niet hateljjken zin iron. voor:
ondeugendheid, fopperij 1., streek in. - , icéIératisme. m. (woord van Diderot) Stelselmatige
schelmerij f.
eéJétographe, ni. iDidacf.J Schrijver over
het mensc/ieljk skelet of geraamte. s Ie e 1 e t ograaph fl1. - Scélétographie, t. Geraamtebeschrijving t. Seététographlquie, adj. Ge&eélétopée, 1., Z. SQUEraamte-beschrijvend.
LETTOPEE.(zoogdier.
Scélide, t. [Ft. n. ] Achterpoot m. van een
Seélithe, in. [Minér.] Figuursteen rn., die een
inensctielijk heen (ja x11)e) voorstelt.
Seellage, in. Het vastzetten, vastgielen van
ankers, haken, balken enz. in eerien muur doormiddel van lood, pleister of kalk.
Scellan, ff1. [Pêclie] Klein viselije ii. als aas
Seellé, e, adj. (en part. passé van scellei'):
Lettres se-es, verzegelde brieven ni. pl., - Tube
de verre Sc- par no bout, glazen buis t., die aan
de eene zijde luchtdigt is toegemaakt. - SCELLE, ei.
IPrat.] Zegel, op regterljk gezag aan stoten, laden,
deuren, enz. gehecht, opdat zij niet geopend zouden
worden, geregteljk zegel n. Apposer, Metti'e les
se-s, de zegels aanleggen of aanhangen, verzegelen.
Ses papiers sont sous le sc , zijne papieren zijn
verzegeld. - Bris de so-, Z. BUIS. -- Seelle--.

nient, in. [Mac.] ,

z. v. a. SCELLAGE. - [ Chirn. ]

Toezeqeling, sluiting met kleefdeeg. - Seel lei,v.a.
Zegelen, toezegelen, toelakken, bet zegel opdrukken;
de geregteltjke zegels aanleggen, verzegelen.
{ Viacon.J In eenen muur, in steen of marmer door
middel van lood, pleister of kalk vastmaken, inzetten, ingieten. .- {Chim.] Met kleefdeeg, pleister,
enz. dit maken. Sc- hermétiquernent en tube
de verre, eene glazen buis met de soldeerlamp tue/itdigt sluiten. '-- (fig.) Bezegelen, bevestigen, bekrachtigen: Scellons natie arnitid par des serments
nouveaux, laat ons met nieuwe eeden onze vriendschap bekrachtigen. - SE SCELLEB. V. pr. Verzegeld
worden. - Seelleur, m, Zegelaar m.
Scélotyrbe, t. [Méd. ] St.-Veits-dans m., krie
t. der uien, wag gelende-welzikt;rachosd
gang m.
Seène, t. Tooneet, schouwtooneel n., vertoonplaats f., gedeelte van den schouwburg, naar de
voorstelling plaats heeft: Eclairage de la se-, verlichting van het tooneel. II ny avail que deux acteurs en se-. er waren slechts twee acteurs op het
tooneel. - ( fig.), z. ENSANGLANTER. - ( in beperkter' zin) Tooneelsieraden, tooneelschermen n. p1.,
tooneel: La se- i'epréente une forêt, het tooneel
stelt een woud voor. -- Plaats, waar de vertoonde
handeling voorvalt, tooneel: La scène est a Rome,
liet tooneel is te Rome. -- zifdeeling f. van het tooneelspel, door het optreden of vertrekken van een'
tooneelspeler bepaald, tooneel : Sc- qumtrièrne du
second acte, vierde tooneel van het tweede bedrijf.
- Tooneelkunst, kunst des tooneet.spelers, dramatische kunst f., tooneet: La connaissance de Ia se-,
de kennisvan het tooneel. La se- tragique, comique,
lyrique, liet treurspel, het blijspel, de opera. (fig.) Gezamenlijke voorwerpen, die zich aan 'toog
voordoen, tooneel, tafereel n.: Quand on a gravi
Ia montagne. Ja se- change, wanneer men den berg
beklommen heeft, verandert het tooneel. - Ieder
bijzonder voorval, dat iets belangwekkends, buiten--
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gemeens enz. oplevert, tooneel, schouwspel n., vertooning t.: C'dtait ene se- attendrissante, was
een aandoenlijk tooneel, eene aandoenlijke vertooning. -- Rernp!ir an rOle important sur Ja Sc- du
monde, eeoc belangrijke rot 0/) het we'reldtooneet
spelen. - La se- ouvre of s'ouvre par un choeur,
liet tooneel, het tooneelstuk wordt geopend of begint
'niet een kooi'. - Ouvrir Ja se-,. het tooneel openen,
het eerst optreden. Metti'e un personnage cur Ja
Sc-, iemand op het tooseel brengen, hein in een
tooneelstuk voorstellen. Nlettre ene pièce de théâtre en se-, een tooneelstak ter opvoering regelen,
inripten. Mise en scène, z. onder MISE. - ( fig.)
Pi'oduire ge. siii' Ja se-, iemand in de wereld, in
't openbaar doen optreden. --- (fain.) Faire nee sea qn., iemand een standje maken, onverwacht en
hevig tegen hein uitvaren. - (fam.) Crier h faire
Sc-, schreeuwen, dat de mensclien op straat blijven
staan. - Seinique, adj. Het looneel of den
schouwburg betreffend: Les jeux sc-s des anciens,
de looneelvertooningen der Ouden.
Scénite, adj. [Géogr. ace.] In tenten levend.
-- SCENITE, m. en f. Tentbewoner in. , -bewoonster t.
Scénogi-aphe, m. [Didaci . ] Tooneelschilder,
decoratie-schilder, s c e n a g r a a p li in. - Seé
noiraphie, t. Tooneel- of decoratie-schilder
kunst f.; (in minder beperkter' zin) het perspectief
of 'vergezigtschilderen; perspectief van een gebouw,
stad, tuin, landstreek, ens. - Seénogi'aphipie, adj. Vergezigt schilderend, doorzigteichtig,
perspectivisch, scenogrciphisch—Sné
nogvaptiique.met, adv. Naar de regels van
liet perspectief of de rloorzigtkunde.
Sc.nopégie, t. of SeéuopPgies, f. p1. [Ant.]
Lj.ofh uttenfeest ii. (der joden),
Scepticisme, in.[Phil. ] Twijfelleer t., leer
mus n. - Twijfelzucht t.,
der sceplici, scepticis
twijfelgeest m. - Seeptiqite, adj. Tot de secte
der sceplici of twijfelaars behoorend ; twijfetzuchtip, aan alles twijfelend. - Als subst.: Aanhanger
eener philosophische school dci' oudheid, welker
hoofdstelling was niets te bevestigen, maar alles in
twijfel te trekken, twjjfelaai , twjjf'elzuchtige, s e ë ptwijfet i c is s in. -' Seeptiqeent, ode. Op tw
lende, twijfelzuchtige wijze.
Sceptre, in. Heerschersstaf, koningsstaf, rijksstaf, sedert de middeleeuwen een l, -eken van de
vorstelijke magt der keizers en koningen, schepter,
scepter ei. Leroiavaitlese- Pia main, de koning
hield den schepter in de hand.- (fig.) Tenirle Sc-,
den schepter voeren, de vorstelijke snagt, de opper
magt uitoefenen. Depuis Je se- jusqu'(s Ja lioulette,
van den .'orst tot den herder, van den voornaamste
tot den geringste. -- Un Sc- d'airain, de fec, een
zeren
schepte?„eene harde, willekeurige regering.
ij
- Tenir le Sc- des arts, des sciences, in kunsten,
in wetenschappen den toon geven, eene erkende
meerderheid hebben. --[Astr.] Noordelijk sterrebeeld tusschen Cepheus, Pegasus en Andromeda,
Sc/ic pter.
Scétie of Sétie, f. [Mar.] Levantsch raartuigje met latijnsche zeilen.
Seérophylax, m. [Heed.] Lager geestelijke,
die in de grieksche kerk het toezigt heeft over de gewijde zaken en ze den dienstdoenden patriarch aanbiedt.
-

-

-

-

Sahabraqiie, t., Z. CHAB1IAQUE.
Sehali, rn., z. CHAH.
Schako, rn., z. SHA K O.
Schatte, nu, Z. CLIaLE.
Sehapska, ni. (pr. eb„ pse -ka) [[bliJ.] Vier-

kante, poetic/ic sjako, uhlaneninuts, sja p s ka f.
Seheelite, ni. (pr. chd—) [tlindr. ] Tangsteen,
tunqsteenzui'e kalk ni., wit wol/ramium n.
Seheik, m., Z. CCCIE.
Seheleni, m., Z. CHELEM.
Schetot, m. (pr. chelo) [Sal.] Pansteen m.
SeheJling,rn. (pr. che-lein) [Métro!.] Schellin.q in.
Sehénia of Sehème, m. (pr. sclisk , ook
in de volgenden) [Astr., Gdom.] Schets t., ontwerp, plan n. - [Phil.] Aangeboren denkbeelrin.
- Setiérnatiqiie, adj. Schetsmatig, bij wijze
van voorbeeld. - Sehéjtiatiser, V. a. [Phil.]
In beeld voorstellen, (een begrip) vei-zinnelijken,
bevattelijk maken; in schetsmatigen vorm brengen.
- Sehérnatisme, m. [Anc. rnath.( Tafel niet
mathematische figuren. - [Phil.] Vatbaar heid en
neiging om zich voorbeelden te maken, het vermo-

SCHÉNANTHE
gen der voorschetsing, verklaring of opheldering
door zinnelijke voorbeelden, s c h e m a t i s m u s n.
Sehénanthe, m. (pr. ské--) [Bot.] Kernelshooi n., welriekendees n.
Seheiiobate, m. (pr. ské—, ook in de vol
4. Sehéno.-gend)[At.Korasem—batée, f. Koordedanskunst f. — Schénobatigeie, adj. [Anat.] De koordedansers of de
koordedanskunst betreffend. — Als subst. z. v. a.
SCÉNOBATÉE. (de biezen ophoudend.
Schénobéne, adj., (pr. ské—) [H. n.] Zich in
Schérif, m., z. CHERIF.

~-

SCILLITIQUE.

waarneming van den waren tijd. — SCIATÉRIQUE, f.,
z, v. a. GNOMOMIQUE.
Sciatique, adj. (zamentrekking van ISCHIATIQUE) [Anat.] De heup of het heupbeen betreffend:
Neri's sc-s, heupzenuwen f. pl. — [ Méd.] Goutte,
Douleur sc-, of als subst. SCIATIQUE, heupjicht,
heuppijn 1.
Scie, f. Zaag f. La lame, Les dents. Le manche, La monture dune sc-, het blad, de tanden,
het handvatsel, de span eener zaag. Les bras de
la sc-, het zaagstel. Fut de cc-, zaagspan f. Feuille
de se-, zaagblad n. Bran de sc-, zaagmeel, zaagsel n. Sc- montée, gespannen zaag. Sc- a refendre,
de long, kraanzaad. Sc- sans dents pour refendre
les pierres dures, steenzaag. Sc- à main, à bras, à
poing, handzaag. Sc- à révider, schulpzaag, cirkelzaag. Sc- à guichet, a échancrer, à évider, rond
en archet, boogzaag. Sc- tour--zag,t.Sc
nant, It chantourner, draaizaag. Sc- cylindrique,
kroonzaag. Sc- circulaire, cirkelzaag. Sc- à tenon,
à chevilles, troffelzaag. Sc- en couteau of d'entrée,
Sc- égohine of égogine, schrobzaag, stootzaag. Scchevilles, drilzaag. Sc- à déiiter, à fut, raamzaag, spanzaag. Sc- á travers, trekzaag. — Trait
de la sc-, zaagstreep f., teeken op te zagen hout of
steen; zaagsneêdikte f. Trait de sc-, zaagsnede f. —
Un fer de se-, twee houtzagers, die aan ééne zaag
werken. — Sc- de chirurgien. wondheelerszaag.
[H. n.] Zaagvisch in. (scie-espadon). -; (Loc. prov.
et pop.) C'est one sc-, Queue se- ! 't is niet om uit
te staan, wat vervelende zaak! — Seié, e, adj.
(en part. passé van scier): Bois, Marbre sc-, gezaagd
hout, marmer n.
Sciernnnent, adv. et zel/'bewusthei {, willens
en wetens, met oordeel des onderscheids; voorbedachtelijk: On nest pas coupable quand on na
pas agi Sc-, men is niet schuldig, wanneer enen
niet met zelfbewustheid gehandeld 'heeft.
Science, f. Wetenschap, duidelijke en zékere
kennis, bewustheid f. die men van iets heeft, het
weten: Je sais vela de science certaine, ik weet dat
zeer zeker. Cela passe ma Sc-, dal gaat mijn weten,
mijn inzigt , te boven. --- Wetenschap, op gronden
berustende kennis, elke tak van menscheljke kennis, die voor een streng betoog vatbaar is: La géométrie est une veritable Sc-, de meetkunde is eene
ware wetenschap. La se- du droit, de la médecine,
de wetenschap van het rept, van de medicijnen.
Sc- militaires, nautiques, krijgskundige, zeevaartkundige wetenschappen. S'adonner aux sc-s, zich
aan de wetenschappen toeweden. Posséder une sea fond, eene wetenschap in den grond verstaan.
— Kennis, door ervaring, lektuu'r of nadenken
verkregene kunde f.: La sc- du monde, des affaires, de kennis van de wereld, van de zaken. Avoir
beaucoup, peu de cc-, veel, weinig kennis hebben.
Montrer toute sa Sc-, alles uitlerainen, wat men
weet. — [Théol.] L'arbre de la Sc- du bien et du
mal, de boom der kennis van 't goed en 't kwaad.
— Z. ook INFUSE. — (Prov.) Experience passe cc-,
de ondervinding is de beste leermeester. — (Loc.
prov.) Avoir plus d'heur que de cc-, meer geluk
dan uij,ïsheid hebben.
Sciene, f I H. n.] Ombervisch m.
Scientifyue, adj. Wetenschappelijk, geleerd.
Scientifiqueunent, adv. Op wetenschappelijke,
geleerde wijze.'
Seier, v. a. Zagen, bezagen: Sc- du bols, du
marbre, de la piepre, hout, marmer, steen zagen.
— Sc- les bles, het graan met de sikkel afsnijden.
— Man.] Sc- du bridon, de trens heen en weder
trekken, met de leisels zitten zagen. -- (Loc. pop.)
Sc- qn , iemand geweldig vervelen. z ook nos. —
SCIER, V. n. ( Mar.] Strijken, verkeerd roeijen, niet
de riemen strijken. Sc- tribord, babord, stuurboord,
bakboor! strijken. Sc- partout, overal strijken.
Scie it culer! strijk achteruit! Sc- (of Nager) sur
le fer, z. NAGER. — SE SCiER, v. pr. Gezaagd worden, zich laten zagen. -- Seierie, f. Houtzagerij,
fineerzagerij f.; zaaimolen m. Sc- a vapeur, stoom
Zager in. Sc- de Lois,-zagmolen.—S'ciur,
de pierre, hout-, steenzager. Sc- de long, plankenzager. — [ Agric ] Korenmaaijer.
Seille, f. [Bot.] Zeeajuin m., blaauwe sterrebloem f. — Seillitine, f. [Chico.] Zeeajuinstof f.,
eene bijzondere in den zeeajuin vervatte bitterstof.
— Scilliitique, adj. [Pharm.] Zeeajuinsap be-

Schéronie, m. (pr. ské—) [Md.] Droogheid
der oogen, uit gebrek aan traanafscheiding, s c h eróma f.
Scherzando, adv. (ital.) (pr. skèr-tsan-do)
[Mus.] Los en vrolijk, schertsend. — Scherzo, m.
(ital.) (pr. skèr-tso) [Mus.] Schertsend, luimig muztjkstuk n.
Schésis, f. (pr. ské-nice) [Mid.] Natuurlijke
ligchaamsgesteldheid f., aanleg in. — Schétique,
adj. (pr. ské • ) Eigenaardig, uit de eigenaardige
ligchaamcgesteldheid voortkomend.
Schidakédon, m. (pr. ski—) [Chir.] Overlangsche breuk f. van een been.
Schismatique, adj. (pr. chive—, zoo ook de
volgenden) (H . rel.] Scheurinakend, eene scheuring
in 't kerke eloof bewerkend; afvallig, kettersch,
schismátisch. — Jls subst.: Scheurmaker,
afvallic,e, geloofsverdeeler, sc h i s m á ti c u s m.
— 4chisuiatiser, V. a. Eene geloofsscheuring
maken, van 't geloof afvallig maken, afzonderen, scheiden. scheuren, s c h i s m a t i s é r e n. -Schisrnatoórarnches , M. pl. , Z. CHISMOBRANC HES. — Schiscnatoptérides, f. pl. [Bot.]
Spleetvarens n. pl.
Schistne, m. Geloojsscheuring, kerk- of geloofsscheiding f., s c h i sm a n.; -- (tij uitbreiding) Verdeeldheid van gevoelens in zake van staatkunde, zedeleer, wijsbegeerte, litteratuur, enz. --- Schiste, m. [Miner.]
Schilfersteen, schiefer, met ijzer gemengde kiezelzure aluinaarde. Sch- argileux, kleischiefer in ,
schilferklei f. --- Schisteux, ease, adj. [Miner.]
Schilferirr, bladerig. — Schistocarpe, wij. [Bot.
Met opensplijtende vruchten. — Sehistoïde, adj.
Naar schiefer gelijkend. — Schizopode, adj.
H. n. J Met gespleten voeten (van weekdieren). —
Sehizoptére, adj. [H. n.] Met gespleten vleugels (van insecten). — Schizotriehie, f. [Méd.]
Vor esgeu'ijze splijting der haren aan de punt,
schizotrichie of liever tr ichóschisis f.
Schiot, m. (pr. sch = eh, ook in de volgenden), z. SCHELOT. — Schlota ge, in. [Sal. ( Zuivering van vreemde zouten. — Schtoter, v. a.
Van vreemde zouten zuiveren. — Ook als v. n.:
Les eaux schiotent, het water zet pannesteen af.
Schort, m. (pr. chorl) [Minér.] Steenachtige,
soms metallische zelfstandigheid met schilferachtige
en glazige breuk, in de granietbergen en andere
oorspronkelijke beddingen, se h art
— Schor.
life, f. [Minér.] Soort van topaas m.
Seiadophylle, adj. [Bot.] Met zonnescherm
-vormige
bladeren.
Scia^e, m. Het zagen (van hout, steen, marmer); bezaging f., zaagwerk; zaagloon n. Bois de
Sc., zaaghout n.
Sciasraphe of (minder goed) Sciographe,
m. et f. [Beaux arts] Schaduwteekenaar m., -teekenares f. • Sciagraphie of (minder goed)
f. Schaduwomtrek, geschaduwde
grondschets f.; voorstelling van de doorsnede eens
gebouws. — [ A str.] Kunst om den tijd naar de
schaduw te bepalen. -- Seiagraphique, adj.
Daartoe behoorend, s k i. a g r á p h i s c h. — Sela machie, f. [Ant.] Schaduwgevecht n., het schermen tegen eenen paal of tegen zijne schaduw, s ki am a c h í e. — Sciarnancie, f. [Ant.] Het waar
uit de schaduwen of schimmen der dooden,-zegn
z. v. a. PSYCHAGOGIE. (baar.
Selant, e, adj. (pop) Vervelend, onuitstaanSciasse, f. [Cord.] Stroptouw n. — [Mar.]
Sc- de pompe, spinnekop m. van de pomp, touw n.
van de porn pgiik.
Sciatère, m. [Gnomon.) Schaduwwijzer m.,
naald f., die door hare schaduw den, middag aan
Seiatérique, adj.: Cadman Sc- of als-geft.
subst. SCIATÉRIQUE, M. Zonnewijzer m. Télescope
Sc-, horizontale zonnewijzer met een teleskoop ter vattend, scillitisch.
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Scillote, f. [Sa] .] Schepemmer m.
cinc, 111. [H. n. ] Skin/c, stikharedis 1. Sedes pliarniacies, gemeene of eigenlijke (vroeger als
geneeskrachtig beschouwde) skink. Grand se-, ijroote
skink, ook lJrochet de terre, landsnoek, genaamd.
Scincoldiens, m. p1. [H. n j Familie der
skinken of stinkhajedissen, die de laatste orde der
liagedisoc/itige reptilien en den overgang tot de orde
der opliidien of slangen uitmaken.
Scinder, V. n. (bijna altijd lig. gebruikt) Deeten. verdeeten, splitsen: Sc- tine proposition, une
question, een voorstel, eene vraag splitsen.
Scinquie, fl1. [H. n. ] , Z. V. a. sciic.
ieiiiti11ant, e, adj. Glinsterend, flikkerend,
schitterend vonkelend : Les étoiles se-es de
(fig.) II y
flikkerende, vonkelende sterren f. p1.
a qc. de se- dans son style, er is iets vonkelends in
Scintillatoii, f. [Asti.] Vonkezijnen stijl.
ling, flifikering, glinstering, schittering f.: On ne
remai que pas de Sc- dans les planètes, bij de pia(bij
neten wordt men geen vonkeling gewaar.
uitbreiding) La se- des diamants, des yeux, de
schittering der diamanten, der oogen. t SeinSeintiller, v. a. Flikkeren,
tule, f. Vonk f.
glinsteren, schitteren, vonkelen: Les dtoiles fixes
scintillent, de vaste sterren flikkeren.
SeioSciographe etc. Scioinachie
mantle, etc., z. SCIA-.
Scion, m [Hort.] Jong buigzaam takje, lootje,
spruitje, twijgje n.
(fig.) Les sc -s des verges,
Scionneux, ense,
de striemen der roeden.
adj. [Hoit.] Vol lootjes of twijgjes.
Scioptérique, iii. [Gnomon.] Horizontale zonnewijzer m.
Scioptique, adj. [Pliys.] : Sphère se-, bot met
een cilindervormig gat, waorin eene tins is aangebragt, ten gebruike hij de donkere kamer. scioiT1QUE, M. Glazen 1. lins aan een' houten bot bevestigd.
Sciotérique, adj. et subst., Z. SCIATEIUQUE.
Sciotte, f. [Tech.] 1-landzaag t. der marinerSciotter, V. a. Metde marmerzaag
werkers.
werken.
Scipouile, 1. (Bot.] Roode zeeajuin m. (scille).
Seiipe, ITL [Bot.] Biesgras n.
Scirrhoeèle, f. t Méd.] Teeibalverharding f.
Sciirhophthalmie, f. [Méd.] Oogkanker m.
Scirifiose, f. [Méd.] Verharding f., vorming
van een' skirrhus (z. SQUI1IRIIE).
Scissile, adj. Splijtbaar, wat zich laat splijten
of kloven: L'alun de plume est se-, de pluimaluin
laat zich splijten. Scission, f. Scheiding, scheuring, verdeeldheid f. (in eene politieke vergadering,
eene partij, secte, enz.); verdeeldheid der stemmen,
[H. ecci.], z. v. a. SCIIISME.
der gevoelens.
Scissionnaire, adj. Eene scheuring bewerkend,
scheurmakend (van personen): Les meinbres se-s,
of als subst. Les sc -s dune religion, de scheur-makende leden, de scheurmakers eener godsdienst.
Seissu,ie, t. [Anat.] .Spleet, kloof, scheur f.
Seitie, f., z. V. a. SCET1E.
Sciure, f. Zaagsel, zaagmeel n. Sc- de buis,
zaagsel van buksboomhout.
Sciuriens, rn p1. [H. n.] Eekhorensoorten f.
Sciuroptère, m. [H. n.] Vliegend eekPl.
horentje n.
Sclarée, f. [Bot.], z. v. a. ORVALE.
SeLave, m. [H. n.], Z. V. a. MENDOLE.
Seléranthe, m. [Bot.] Vrucht f. der valsche
jalappe.
Sclérème, m. [Méd Verharding f. van 't celScléreux, euse, adj. [Anat.] Hard
weefsel.
(vein weefsels).— Selériase, f., SeLériasis, M.
[Méd.] Eeltachtige ontaarding van de randen der
Sclérogène, 1.
oogleden S k Ier j a s i s f.
[Méd.] Voedende stof uit het harde weefsel; geSelérorne, m. [Méd I Zieleistof, eiwitstof 1.
Seléro
keljke verharding f, sklerOma ii.
phthalinie, t. [Méd.] Knoestachtige verharding f.
Seléro•
n.
oogleden,
verhard
ooggezwel
der
Hard vleeschgezwel, inz.
sareórne, m. Me
Selérotiqu.e, f.
hard tandvleeschgezwel n.
[Anat.] Het harde oogvlies, ondoorschijnende hoornvliec n. (ook cornée opaque, blanc de l'oeii geheeAlsadj.: Hardmakend,
ten). sklerôtikaf.
Seléroti
uttdroogend (van geneesmiddelen).
te, f. Méd.] Ontsteking van het harde oogvlies
-
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of hoornvlies, skterotitis of skieritis f.
Selérysme, M. [Méd.J Leververharding t.

-

SCORPION.
Scobiforine, adj. [Bot.] Naar houtzaagsel

gelykend.

Scobine, t. [Tech.] Soort van vijl of rasp t.
Scolaire, adj. De school betreffend: Année se-,
schooljaar n. - Scolarité, t. [Anc. jur.]: Droit,
Privilége de Sc-, studentenreçjt n. , studentenvrijheid f. - Scolastique, adj Schoolsch, tot de

school en hare leerwijze behoorend, scholastiek:
Termes se-s, schoolsche termen, schoollermen m.

p1. Phiiosophie se-, schoolsche wijsbegeerte t.

-

-

-

Théologie Sc-, of als subst. SCOLASTIQIJE. f. Schoolsche godgeleerdheid f.
SCOLASTIQUE, m. Schrj
ver over de schoolsche godgeleerdheid se holt cl sticus m.
,Seolèee of Scolex, m. [H. n.j z. v. a. MASSETE.
Scoléciasie, f. [Méd.] Wormziekte,
door warmen onderhoudene ziekte t. —Scolécol
de, wij. [H. n. ] Wormvormig.
[Méd.] Door
wormen veroorzaakt.
Scolécologie, 1. Verhandeling t. over de wormen.
Scoliaste, rn Uitlegger der oude schrijvers;
5 c h o I i a s t Ia.
Scolie, t. Geleerde uitlegging,
ophelderende of verklarende aanmerking (inz. gezegd van de ophelderende aanmerkingen der oude
spraaickunstenaars op grieksche en latjnsche schrjvers).
[Litt.] Drinklied, tafellied n. der oude
Grieken.
[Géom.] Aannserking en qevolgtrekking f., aan eene voorafgaande propositie of stelhag ontleend.
SCOLIE, f. [H. n.] Dolkwesp f.
Scoliose, f. {Méd.] Zijdelingsche kromming f.
van de ruggegraat.
Scolopace, Scolopax, adj. [H. n ] Met
langen en lijnen snavel zoo als de snip).
SaOLOPAX, rn, z. v. a. BECASSE de mer.
Scolopendre, m. [H. n. ] Duizendpoot, as
sel m.
I Bot.] .I lartstong f. steenvaren n.
Scolopendrites, m. p1. [H. n.], z. V. a. ECHI,
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N1DES.

Scolopotnachérion m. [Clsir.] Krom, snavelvorinig insnijdingsines n.
Scolyine, m. [Bot.], Z. Ü PINE jaune.
Seolyle, m. [H. n.] Schalebijter m.
Visschen van
Scornbéroïdes, m. p1. [I-I. n
Seombre m. Tonijn,
het tonijnengeslacht.
Scombresoee, m. [ 1-I. n.] Mamakreel m.
kreelsnoek m.(priemkruid n.
Scopaire f.
Bot. Zoete brem 1. zoet
Scopéliser, V. a. Door belegging met steenen
Scopé
onvruchtbaar maken (eenen akker).
lisine, m Onvruchtbaarmaking 1.
Scopetin, m. [Anc. mil.] Busschieter of schrp
IV. en Lode--schuterpad(onHik
Scopette, t., Z. V. a. ESCOPETTE.
wijk XIII.).
Scopipède, adj. [H. n.] Met ruige pooten.
Seops, m. (pr. skopce) Kleine ooruil iii.
Seoracrasie, f. [iVIed.] Onwillekeurige drekontlasting 1.
Seorbuit,m. [Md.] Scheurbuik, blaauwschuit f.,
eene uit bedorven, scherpe vochten ontstane kwaal,
die inz. de zeevarenden bezoekt, s c a r b a u t n.
Scorbutique, adj. Met de scheurbuik of blaauw
schuil behebd, scheurbuikig s c o r b i( t i s c ii.
SCORBUTIQUE 1TL. et f. Scheurbuikljder m. -tijderes 1.
Scone, t. [Tech Metaalslak, ijzerslak, slok 1.,
het schuim of de onzuiverheid der bergstoffen, die
Scorizich bij 't smelten daarvan afscheidt.
fleation, t. Vorming der metaalslokken, verslak
Seoiifieatoire, m.
king, scorificátie tSmeltkroes m. hij 't kupelléren in 't groot. —Scorifler, v. a. Verslakken, de metaalslakken uitdrijven en afzonderen. Scoi'ifortiie, adj. Slokvorinig.
Scorodite, t. [Mindr.] Knoflooksteen rn, eene
groene metallische stof, die vóór de blaaspijp eenen
knoflookreuk van zich geeft en nit arsenikzuur
ijzer bestaat.
Scorpmne, f. [H. n. Zeeschorpioen m.
Seorpiaque, adj. [Méd.]: Antidote se-, middel
Scorpioène,adj.
tegen den schorpioensleek.
Maladie se-, of als subst. Seorpiogé[Md
nose, f. Door den srhorpioensteek veroorzaakte
Scorpiolde, adj. Schorpioenvormig.
ziekte t.
Als suh.ct. m. Bot I Schorpioenkruid n.
Seorpiojelle, f. [P11mm.] Schorpioenolse f.
Seorpioia, m. [ H. a.] Schorpioen m., een kreeftaardig insect met een' geleden staart, waarvan de
met venijn gevulde angel dikwijls gevaarlijke won,
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den toebrengt. — Volksnaam van verschillende een
schelpen, ook somtfjds van de langstaartige-schalige
schildpad. — [Astr.] Schorpioen, het 8sLe van de
12 teekens of sterrebeelden des dierenriems. —
[Anc. mii.] Schorpioen, kleine ballista f.—Seorpione, f. [Bot.], z. V. a. GRÉMILLET.
Scorsonère of Scorzonère, f. [Bot.] Schor
schorseneer-wortel, spaansche haverwor--senrf.;
tel m., adderkruid, slangengras n.
Scortée, f., z. v. a. PENULE.

Scote, f. Zuivering f. der kleederen.

Scotie, f. (pr. t=c) [Arch.] Groef, holligheid f.

onder de kransl jsten aan een' pilaar, aan eene
zuil (trochile).
Scotodinie of Scotonmie, f. Verduistering f ,
het donker- of zwartworden vóór de oogen, duizeling f., waardoor het vermogen van te zien wordt
belemmerd. (kim f.
Scone, f. [Mar.] Vergaring van de wrang,
Seouffin, m. [Econ. rur. j Biezenzak m. met twee
openingen, voor het deeg van gedrukte olven.
:

Seo«rgeon, m., z. ESCOURGEON.
scribe, m. (fam.) Schrijver, afschrijver m. —

[H. jud.] Schriftgeleerde. — .- Seribornane,

adj. Schrj flustig, schrsjtziek. — ^41s subst. m. en
f. Schrjflustige m. en f., veelschrijver m., veel
Scribonianie, f. Schr(jfzucht,-schrjfte.—
schri /jeukte, schrj[woede f.
Scriniaire, m. [H. eccl.] Archivarius, sekretaris ni.
Scripteur, m. Schrijver der pauselijke bullen.
-- Sci•ipturaires, m. pl., z. v. a. C ARAITES .Scriptural, e, adj. [Diplom.] De gewijde Schrif-

ten belie/fend.

crobicule, f. [Anat.] Kuiltje, hart-, wang-,
kinkuiltje n.—Scrobiculeux, euse, adj. [H.n.]
Met kuiltjes, putjes of kleine holten.
Scrofulaire , f. [ Bot. ] Klierkruid , klein
schelkruid n. — Scrofueles, f. pl. [Méd.], z.

ÉCROUELLES . — Scrofuleux, euse, adj. [Méd.]

.Het klieren behebd, aan klierziekte lijdend; klierachtig; kropachtig. — Als subst. m, en f. Klierljjder m., -l(jderes I.
Scrotal, e, adj. [Anat.J Tot het scrotum of
den balzak behoorend.—Serotiforwe, adj. [Bot.]
Balzakvormig. -- Serotocèle, f. [illéd.] Balzakbreuk. — Scrotum, in. (pr. —tome) [Anat.]
Balzak, klootzak in.
Scrupule, in. [Métrol.] Schrupel, scrupel n.,
een. xapothekersgewigt. — [Chron. ] Scr- chaldaïque,
chatdeeuwsch schrepel, het 18de gedeelte eener minuut. — [Astr.] Zeer klein gedeelte der minuut.
— Twijfel m. , bedenkel(jkheid, angstvalligheid,
bezorgdheid , naauwgezetheid f. van geweten,
schroom, gewetenstw ij fel m., gewetenszaak f., bezwaar n.; — overgroote kieschheid in zeden of in
handelwijs; — stipte pligtvervulling, naauwkeurige waarneming f. van den regel.,— Serupuleusement, adv. Op angstvallige wijze, met schroom,
met naauwc,ezetheid. - Scrupuleux, ease, adj.
Bedenkelijk, vol bedenkelijkheden. teeder of naauwgezet van geweten , twijfelachtig , angstvallig ,
schroomachtig ; overbehoedzaam , overvoorzigtig ,
s c r u p u l e u s. — Als subst. m. en f. Angst vallige, schroomachtige m. en f.
Scrutateur, m., -trice, f. Onderzoeker, doorgronder, uitvorscher m.: Dieu est le ser- des
coeurs, God is de onderzoeker der harten. — Stemmeninzamelaar, stemopnemer m. -- Ook als adj.:
Des regards eer-s , onderzoekende, uitvorschende
blikken m. pl. — Les cardinaux scr-s, de kardinalen, die bij de verkiezing van een' paus de stemmen opnemen. — Scruter, v. a. Onderzoeken,
doorgronden, uitvorschen, nasporen: Je n'ai pas
océ ser- ses intentions, ik heb zijne oogmerken niet
durven ondei zoeken. Scr- les coeurs, la conscience, de harten, het geweten doorgronden. - Serutin, m. Verkiezing, beraadslaging door middel van
geslotene stembrie fjes of ballotteer- balletjes: Prendre

part an ser-, aan de stemming deel nemen. Stembriefje n.; stembus f : Dépouiller Ie ser-, de stembus ledigen. — Serutiner, v. a. (fam.) De stemmen opnemen.
Seubac, of Usquebae.,m.Geestrjke drank m.
van .saffraan, saffraan -likeur f.
Sculptable, adj.
skul-Table) Voor beeldhouwwerk geschikt. — Ltil pta e, m. (pr. skultage) Het beeldhouwen. — Sculpter, V. a. (pr.
(
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skul-té) Beeldhouwen, beeldsnijden, iets uit steen
snijden of houwen. Sc- en bois , en marbre, in
marmer uithouwen. — Het part. passé is ook adj.:
Machte bien sculpté, goed behouwen marmer n.Seulpteur, m. (pr. skul-teur)Beeldhouwer, beeld
ni. — Sculpture, f. (pr. skul-ture) Beeld--snijder
houwkunst; beeldhouwerij f.; gesneden of gehouwen
beeldwerk n. — [Mar.J Sc-s de vaisseau, scheepssnpwer-k, scheepsbeeldhouwwerk n.
Scultet, m. [H. eecl.] Baljuw m. in 't gebied
eener abdij.
S Scurrile , adj. Laag, gemeen, plat boertig,
onkiesch. — Seuu•rilement, adv. Op gemeene
wijze, onwelvoegel jk. — Scurrilité, f. Grove,
gemeene grap of pots, onkiesche aardigheid, platheid f.
Seutage, m. [H. d'Angl.] Leendienstpli.,gtigheid f., krjgsdienstpligt m. der leenbezitters of der
leenhoeren.
Scute, f. [Mar.] Platboomde schuit, sloep f.
Seutelie, f. [Bot.) Schoteltje n (der korst
Seutelle, e, adj. [Bot.] In de ge--mosen).
daante van een schoteltje. — Seutellère, f.
[H. n ] Schildluis f. — Seutelliforine, Seutelloïde, wij. [H. n.] Schildvorusig. — Scuteliites, f. pl. [H. n.] Soort van ronde of eironde,
vlak gewelfde, versteende zeeegels m. pl. -- Scutifolié, e, adj. [Bot.] Met schildvormige bladeren.
— Seutiforrne, adj. [H. n.] Schildvormig. --SCUTIFORME , m. [Anat.] Schildvormig kraakbeen n.
van het bovenste deel der luchtpijp. — Seutigère, f. [H. n.] Schilddrager in. (een insect). —
Scutoïde, adj. [Didact. j Schildvormig.
Scy btlaire, adj. Op drekstoffen levend.
Scylla, m. [Géogr.] Gevaarlijke klip f. bij
Messina in de Middellandsche zee, tegenover den
draaikolk Charybdis. z . CARYBDE.
Soy llare, m. [H. n.] Zeekrekel ni., soort van
zeekreeft.

Seylliorhin, m. [H . n.] , z. v. a. ROUSSETTE.
Scyphiforuee, Seyphuliforrne, adj. [Didact.] In den vorm van een' bekertje of trechtertje, beker-, trechtervormig. — Seyphophore,

adj. [Bot.] Bekerdrager, een geslacht van korst

-mosen.
Seytale, m. [Ant. gr.] Soort van geheimschrift
der Lacedemoniërs; in 't algemeen: geheime brief m.,
geheim bevel n., s k y t a l a f. — [H. n.] Rolslang f.,
eene der grootste reuzenslangen van Amerika, in
Brazilië s u c u r i n geheeten [boa scytale] .

Seythalisme, m., z. v. a. VANDALISME. Scythique, Scythe, adj. [Géogr.] Wat Seythie of de Scythen betreft.

Se (vóór eene klinkletter of stomme is 5'), prop.
pers. de la 3e personne, m. en f., sing. et plur. Zich,
aan zich: Se corriger, zich verbéteren. S'lmaginer,
zich inbeelden Se prescrire un devoir, (aan) zich
zelven eenen pligt voorschrijven. — Elkander, aan
(met, tot) elkander: Se jeter des pierres, elkander
met steenen werpen. Se parler en secret, elkander
in 't geheim spreken. — Se dient ook zeer dikwijls
om aan het bedrijvende werkwoord eene lijdende
beteekenis te geven: La science s'acquiert par l'exercise, wetenschap wordt door oefening verkregen.
Cela s'est fait à mon insu, dat is buiten mijn weten geschied. La nouvelle s'est répandue, de tiding
heeft zich verspreid. — Se wordt ook bij zeer vele
fransche werkwoorden aangetroffen, die in 't nederduitech niet als reflexief gebruikt worden: S'apercevoir, bemerken; Se confesser, biechten; S'écrier,
uitroepen; S'en aller, weggaan; S'éveiller, ontwaken; Se lever, opstaan; Se promener, wandelen;.
Se taire, zwijgen, etc.
Séance, I. Zitting f., regt van in eene vergadering plaats te nemen. I1 a s- dans le conseil
d'état, hij heeft zitting in den staatsraad. — Zitting, vergadering f.; duur m. der zitting. La sacadémique a été nombreuse, de akademische zitting is talrijk geweest. La s- est ouverte, levée,
de zitting of vergadering is geopend, gesloten. -Donner les honneurs de la s- a qn., iemand de
eer der zitting vergunnen, iemand als eerbewijs
verijunnen de vergadering bij te wonen. — (fam.
et iron.) I1 ne se presse pas de lever s-, hij weet
van geen henengaan, zijne bezoeken duren altijd
lang. — Tijd, dien men aan tafel, met het spel, enz.
doorbrengt; tijd, dien een teekenaar of schilder
achtereen werkt om iemands portret te maken:
.
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Faire une longue s- au jeu, à table, lang aan de
speeltafel, aan den disch zitten. -- 11 a dessiné ce
portrait en trois s-s, hij heeft dat portret in drie

zittingen geteekend. -- [Blas.J, z. REBATTEMENT.

— Séant, e, adj. Zitting houdend: La cour de
justice s-e au palais, het geregtshof zitting hou-

dende in 't palets. -- Welvoegelijk, voegzaam, betamelijk, behoorlijk, passend, welstaand: Cet habit
nest pas s- à son age, dit kleed is niet welvoege
niet voor zijnen ouderdom. Ce qui est s--lijkpast
1'un, ne lest pas a l'autre, hetgeen betarneljk,
voegzaam is voor den eene, is het niet voor eenen
andere. — (fam.) Cette femme est fort s-e, a i'air
fort s-, die vrouw heeft een zeer zedig, bescheiden
voorkomen. —, [Bias.] S-es partitions . z. REBATTEMENT. — SEANT, m. (alleen met het adj. poss.
gebrui_k,.t) Zittende houding f.: 11 était, 11 se mit
stir son s-, hij zat overeind, hij ging overeind zitten.
Seau, ni. Emmer; emmervol m. S- de boss,
houten emmer. Un s- d'eau, een emmer water. —
S-x de la vitte, S-x à incendie, brandemmers. —
[Mar.J Puts, slagputs; brandbalie f. S- d'affut,
koelemmer.

S- de forge, smidsemmer. S- ti bosse,

uts met een touwhengsel. — (Loc. fam.) II pleut
s-x, het stortregent, het regent, dat he giet. —
[Tech.] Staa.fleout n.
Seaneoire, f. [Tech.] Zoutschop f.

^

Sébacé, e, adj. Talkachtig. — [Anat.] Glandes s-es, talkklieren f. pl. Matière s-e, kleverig

vocht n., dat door de klieren tusschen de vethuid
en de eigenlijke huid wordt afgezonderd. — Sébacigtie, adj. [Chim.]: Acide s-, talkzuur, vetzuur 11.
Sébanicon, m. Naam van eene ethiopische
vrucht f. en van een daaruit bereiden wijn in.
Sébate, m. [Chim.) Vet- of talkzuur zout n.
Sébel, in. [Chir.], z. v. a. PANNUS.

Zwarte borstbezie f. —
Borstbeziebooinsoorten f.
pl. — Sélbestier, m. [Bot.] Zwarte borstbezieboom ni.
Sébifère, adj. [Didact.] Talk- of vetdragend.
Arbre S-, of als subsi SEBIFERE, m . Talkboom.
Sébile, f. Houten nap of bak in. (tot velerlei
oogmerken). — [Artill.] Buskruidbak, atol m.
Sébïo, m. [H. n.] Grootste walvischsoort der
japansche wateren, sebio m.
See, Sèche, adj Droog, niet vochtig; gedroogd;
uitgedroo(jd; dor, schraal, mager. Terrain s- et
sablonneux, drooge en zand,ge grond m. Climat
s- et chaud., droog en warm klimaat n. — Des
fruits s-s, gedroogde vruchten f. pl. Des raisins s-s,
gedroogde druiven, razijnen f. pl. — Fossé s-,
drooge gracht f. — Avoir le gosier s-, eene drooge
keel hebben. -- Homme s-, dor, mager mensch. -Cheval qui a la tete sèche, paard met mager hoofd,
met mageren hals. — (fig.) Dor, droog, onbevallig;
ongevoelig, koud, hardvochtig; bar, barsch. Style
s-, dorre, onbevallige stijl m. Sujet s- et aride,
droog en dor onderwerp n. -- ECouter une chose
d'un air s-, iets met een koud, onverschillig, on.gevoeli-g gelaat aanhooren. Voir qc. d'un oeil s-, iets
met drooge oogen, met ongevoeligheid aanzien. —
Etre s- sur une matière, over iets op kouden toon,
met weinig woorden spreken_ Reponse, Reprirnande sèche, koel, borsch antwoord n., norsche berisping f. — [Gray.] Graver a la pointe sèche,
strepen of arcéringen met Bene scherpe punt maken, zonder zich van de graveerstift en sterkwater
te bedienen. — i Jeu] Coup s-, korte stoot of slag.
Bricole sèche, gemiste stoot op den band (bij 't bil
[Mac.] Muraille de pierres sèches,-jartspel).—
muur van enkel ólá elkander gelegde steenen, zon
kalk. pleister of mortel. — [Mar ] , z. VARAN--der
GUE, VERGUE . -- [Méd.J Pouls s-, drooge, harde
p ols nn. Chaleur sèche, drooge warmte f. der
huil, zonder uilwaseming. Avoir une toux sècbe,
een' droogen hoest hebben. — [Peint. et Sculp.j
Dessin s-, Couleur sèche, drooge, onbevallige teeken.ing, harde, niet wollige kleur f. — Pain s-,
droog brood n. Vivre de pain s-, alleen van brood
leven. — Habit s-, kale, afgesleten rok in. — Ar
s-, gereed geld n. Payer en argent s-, met ge--gent
reed geld betalen, geld bij de visch geven. — Messe
sècbe, drooge mis f. (zonder consecratie). — (Loc.
prov.) Être s- comme un pendu rl'été, zoo mager
als een geraamte, als een houtzijn. Ii v a longtemps qu'il devrait èíre s-, hij heeft reeds sinds
Sébeste, in. [Bot.]
Sébesteniers, m. pl.

.
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lang den strop verdiend. — A pied s-, droogvoets.
Passer une rivière à pied s-, droogvoets door eene

beek gaan.

SEC, in. Droogte f., het drooge: Le s- et 1'humihet drooge en het vochtige. — Droog voeder n.,
drooge fourage f.: Faire des magasins de s-, magazgnen voor droog voeder aanleggen. Donner du
s- aux chevaux, de paarden droog voeder geven.
— (fig. et faut.) Employer le vert et le s-, z. EMPLOYER . — I1 est an s-, hij zit op het drooge, hij
heeft niets meer. — [Conf.j Tirer des confitures
an s-, kon/sturen uit hare siroop nemen en ze laten
droogen. — Une assiette de s-, een bord met droog
ingemaakt goed, suikergebak. — (fam.) Un grand
s-, een boonenstaak, een lang, mager mensch.
SEC, adv.: Répondre s- à qn., iemand een droog,
onvriendelijk antwoord geven. — Boire s-, zijnen
wijn zonder water drinken; stevig drinken; schoon
ustdrinken
b SEC , loc. adv. Droog, zonder waIer. Mettre un étang ,a s-, eenen vijver droog maken. Les fossés sont a s-, de grachten zin droog,
uitgedroogd, zonder water. — [Mar.] Être a s-, op
droog zitten, hoog en droog zitten. Courir b s-,
voor top en takel toopen. Mettre les voiles an s-,
de zeilen luchten en droogen. —(fig. et fam.) Les procès font mis h s-, de processen hebben hein arm
gemaakt. Mettre qn. a s-, iemand al zijn geld afwinnen, hem kaal en berooid maken.
Séeable, adj. [ Didact.] Deelbaar: Les atomes
ne sont s-s que par la pensee, de atomen zijn niet
dan in gedachten deelbaar.
Sécaliue, f. [Chim.] Eigene kleef- of lijmstof t.
van het roggemeel.
Séeant, e, adj. [Géom.] Snijdend, doorsnij
Plan s-, snijdend vlak, snijvlak n. — Se--den:
eante, f. geo m.] Sn, ljn f., inz. in de driehoeksmeting de ijn, die uit het middelpunt des cirkels
tot aan den top der tangens getrokken wordt, s ecans f. — Sécateur, m. [Agric.] Boomsnoei
naam van verschillende nieuw-jerm.,snoitagf
uitgevonden werktuigen tot besnoeijing der boomen
en planten. — Séeession, f. [Didact.] pst fzondering f.
t échage, m. [Tech.] Het droogen: Le lavage
et le s- de la laine, het wasschen en droogen der
wol. — Le s- de la poudre h canon, het droogen
van het buskruid. — Sécharie, f. [Sal.] Vrouw,
die de zoutbrooden laat droor;en.
fièche, Seiehe, ook Sépie, f. [H. n.] Inkt
ni., zeekat, s é p i a f. -- SECHE, f. [Mar.]-visch
Wakende klip, droogloopende klip, droogte f. —
SÉCHES . f. pl. [ Mar.] Plotselinge verandering C. van
waterstand in 't meer van Geneve.
Séché, e, adj. (en part. passé van sécber);
Linge s;, gedroogd linnen n. — Séchée, f. [Tech.],
liever SECHAGE. - Sèe hernent, adv. Droog, op
eene drooge plaats: 11 faut tenir le fromage s-, men
moet de kaas op eene drooge plaats leggen of houden. — (fig.) Dire s- son Avis, zijne meening droogjes weg zeggen. — Ecrire s-, droog, zonder bevaltigheid schrijven. Peindre s-, dor, in harde omtrek
schilderen. — Mécher, V. a. Droogen, ver -ken
droog maken, afdroogen. Le-drogen,uit
soleil, le vent sèche les cbemins, de zon, de wind
Le
grand hále sècbe les fleurs,
op.
wegen
de
droogt
bij de groote zonnehalte verdroogen de bloemen. La
chaleur a seché les fossés, de hitte heeft de slooten
uitgedroogd. — (fig.) S- les larmes de qn., iemands
tranen afdroogen, hem troosten -- SECHER, v. n.
Droog worden, uitdroogen: Ne laissez pas tapt scela, laat dat zoo lang niet uitdroogen. Si la pluie
continue, le fain ne pourra pas s-, indien de re g en
aanhoudt, zal het hooi niet kunnen droog worden.
S - sur pied, z . PIED (hlz. 1400, kal. 2), ook fig. —
SE SÉCHER , V. pr. Uitdroogen; zich droogen. —
Séclieresse, f. Droogte. dorheid, schraalheid f.:
11 fit une grande s- l'annee passée, verleden jaar
was er eene groote droogte. La trop grande s- fait
mourir les plantes, de al te groote droogte doet de
planten sterven. On connait l'ardeur de la flèvre a
la s- de la langue, men kent de hitte der koorts
aan de droogte der tong. — (fig.) 11 a répondu aver
s- à ses demandes, hij heeft met koelheid op zijne
vragen geantwoord. II y a une grande s- de style
dans tout ce qu'il derft, er heerscht in alles, wat
hij schr ? ft, eene bijzondere dorheid, onbevalligheid
van stijl. — [Myst.] Dieu le laissa quelque temps
dans cette s- pour l'éprouver, God liet hem eenigen
de,

. --
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tijd in dezen troosteloozen toestand, om hem te beproeven. — Sécherie, f. Droogplaats f. — Sècheron, m. [Agric.J Drooge weide f., hoog wei
dat alleen door den regen moet bevochtigd-land.,
worden.
Sèche-terrine,f., Sèehe-trappe, m. [H. n.]
(pop ), z. V. a. CHASSE- CRAPAUDS.
Séchoir, in. [Tech.) Droogplaats, droogkast f.,
droograk n., droogplank f., droogoven m.
Second, (pr. c=g; ook in de volgenden), e,
adj. Tweede (met opzitit tot den tijd, de plaats, den
rang, de orde of schikking, enz.) La s-e année, het
tweede jaar. Une s-e fois, ten tweeden male. Le schapitre, het tweede hoofdstuk. I1 loge au s- étage,
hij woont op de tweede verdieping. Se tanner en
s-s noces, tot een tweede huwelijk overgaan. Oe cuper le s- rang, den tweeden rang bekleeden.
Guillaume s-, Willem de tweede. — Tweede, ander: L'babitude est une s-e nature, de gewoonte is
eene tweede natuur. — Sans s-e, à nulle autre s-,
zonder weêrga, onvergel kelijk. Beauté qui na
pas de s-e. schoonheid, die hare weërga niet heeft.
(Deze laatste uitdrukkingen zijn in onbruik geraakt.) — Aeheter une chose de la s-e main, iets
uit de tweede hand knopen. Tenir une nouvelle de
la s-e main, eene tijding uit de tweede hand hebben. -- [Chim.] Eau s-e, kraakwater, zeer slap
sterkwater n. — [ Mar.] Vaisseau s-, voorzeiler m.,
schip, dat een vlaggeschip dekt. S- -maitre, bootsman. .. SECOND, M. Secondant, getuige, bij
een tweegevecht. (Men zegt daarvoor nu-standi
témoin.) — Helper, bijstand ni. in 't algemeen: Vous
avez un bon s-, (jij hebt een' goeden helper, assistent. — [ Mar.] Opperstuurman, eerste stuurman.
— Tweede verdieping f. van een huis: Habiter le
s-, au s-, de tweede verdieping bewonen. — De
bewoners der tweede verdieping: Tout le s- était
aux fenêtres, al de bewoners der tweede verdieping stonden aan de ramen. — EN SECOND, loc. adv.
In tweeden, in ondergeschikten rang. I1 West bon
qu'en s-, hij is slechts als helper te gebruiken. — Capitaine en s-, eerste officier, plaatsvervangend ka
Lieutenant en s-, tweede luitenant. — fie•-piten.
condaire, adj. De tweede plaats of den tweeden
rang bekleedend; bijkomend, ondergeschikt, a%hankeljk: Motif s-, bijkomende beweegreden f. Preuves s-s, b'íjbew jzen n. pl. — École s-, z. ECOLE. —
[Anat.J Veines lactées s-s, melkvaten n. p1. van
de tweede soort. — [Astr.] , z. PLANÈTE. Cercles
s-s, bijkringen m. pl. -- Secondairentent, adv.
Op bijkomende, ondergeschikte wijs.
Seconde, f. (pr. e = g, ook in de volgenden)
Zestigste deel van eene minuut, seconde f. — Tweede
schoolklasse f.: Élève, Professeur de s-, leerling,
leermeester der tweede klasse. — [Escr. j Estocade
de s-, of enkel S-, seconde, tweede stootmanier f.
— [Impr.) Tweede proef blad n., r e v i s i e f. —
[Mus.] Interval n. van één' geheelen toon of van
twee halve toonera, seconde f. -- Seconde, e,
adj. (en part. passé van seconder): Homme bien
s-, goed geholpen of ondersteund man. — Secondement, adv. Ten tweede, in de tweede plaats.
— Seconder, v. a. Helpen, bijstaan, ondersteunen; begunstigen, bevorderen, s e c o n d é r e n. On
la bien secondé dans vette affaire, men heeft hem
in die zaak goed bijgestaan. Le ciel a sécondé mon
dessein, de hemel heeft mijn voornemen begunstigd.
— Tot secondant of getuige bij een tweegevecht
dienen. (In dezen zin niet meer gebruikelijk.) —
[Paum.) Ii West pas bon pour primer, mais il seconde bien, voor eerste speler is hij niet goed,
maar hij secondeert goed. (ARRIÈRE-FAIR.
Secondines, f. pl. (pr. c = g) [Méd.] , z. v. a.
Seconé, e, adj. (en part. passé van secouer):
Arbre s-. geschudde boom m. Poussière s-e, a fqeschud stof n. — 5 Secouernent of Secodrnent, m. Schudding, afschudding f. --- Secouer,
V. a. Schudden, afschudden: S- un arbre. eenen
boom schudden. S- la bride á un cbeval, den toom
van een paard schudden. S- la tête, het hoofd
schudden. Le taureau a secoué le jong, de stier
heeft het juk afgeschud. — ( fig.) S- le jong de la
tyrannie, het juk der dwingelandij afschudden,
afwerpen. S- le joug des passions, zich van de
heerschappij der driften losmaken. — ( fig. et fam.)
La fièvre la bien secoué, de koorts heeft hein zeer
aangegrepen, aangetast. I1 ne fait qu'en s- les oreilles, hij lacht hierover, verwerpt het, acht het niet.

SECRET

1685

Geschud worden. -- Zich uit
zich afschudden. Le chien se secoue-schuden,
après avoir nagé, de hond schudt zich, na gezwommen te hebben. — ( fig. et `am.) I1 faut se s-, men
moet zich zelven beweging geven; — men moet geen
ledig aanschouwer blijven, men moet mede de handen uit de mouwen steken. — Secoueur, m.
[Tech.] Vormbreker m. (een werktuig tot het bieken (ier gietvormen). — Schudder m. — SeeoóSE SECOUER, V. pr.

went, m., z. SECOUEMENT.

Secourable, adj. (van personen en zaken)
Hulpzaam, behulpzaam, hulpvaardig, dienstvaardig, gedienstig, genegen om te helpen. II est s- it
tout le monde, hij is dienstvaardig voor iedereen.
Tendre une main s-, de behulpzame hand bieden.
— La place est Si bien assiégée, qu'elle nest plus
s-, de vesting wordt zoo sterk belegerd, dat men
hear riet meer te hulp kan komen. --- Seconireur, ease, adj. et subst. Hij of zij, die hulp
hulp biedt. — Seeoiirir, v. a.-vardigs,e
Helpen, te hulp komen, bijstaan, bijspringen, onder
steunen; I1 va périr, si vous ne Ie secourez-pas,
hij zal omkomen, zoo gij hem niet helpt. S- les pauvres, de armen ondersteunen. S- qn. an besoin,
iemand in den nood te hulp komen. On 1'a secouru
d'argent, men heeft hein met geld ondersteund. —
SE SECOURIR, v. pr. Elkander helpen. — Zich zelven helpen. -- Secours, m. Hulp f., bijstand,
onderstand m., ondersteuning f. S- divin, goddelijke hulp. S- d'argent, d'bomnmes, hulp in geld, in
manschappen. 11 est venu it mon s-, h# Is mij
te hulp gekomen. Il na recu aucun s-, hij heeft
gBenen bijstand ontvangen. ° I1 ma appelé an s-, h#
heeft mij te hulp geroepen. Crier au s-, ons hulp,
bijstand roepen. --- (ellipt.) Au s-! b mon s-! help!
— [Mil.] Ontzet n., versterking f., hulptroepen m.
pc.: On se rendit à la vue du s-, men gaf zich
over in 't Bezigt der troepen, die tot ontzet aan
Le s- arriva an moment de la bataille, de-rukten.
versterking daagde op, toen de slag begon. —[ Fort.]
Porte de s-, hulppoort f. — Ill. Beel.] , z. v. a.
SUCCURSALE. — Secoturu, e, adj. (en part. passé
van secourir): Des pauvres s-s de la bourse des
riches, armen, die uit de beurs der rijken onder
worden.
-steund
Seeousse, f. Sloot, schok m.; schudding, sterke
beweging, botsing f. La s- fut si violente, q ue j'en
fus renversé, de schok was zoo hevig, dat ik daar
werd omvergeworpen. Les s-s que donne le-dor
cheval qui trotte, de stooten, die een dravend paard
geeft. Les s-s du tremblement de terre, de schok
aardbeving. -- Les pornmes ne sont pas-kendr
encore muren, elfes ne tombent pas de l'arbre
après one s-, de appelen zijn nog niet rij, zij vallen niet na eene schudding af. — ( fig.) Cette nation a éprouvé de terribles s-s, die natie heeft geduchte schokken ondergaan. —11 a recu une rude
s-, zijn fortuin, zijn krediet, zijne gezondheid heeft
veel geleden.
Secques, f. [Mar.] Ondiepten f. pl. (sèches).
Secret, ète, adj. Geheim, niet of weinig bekend, verborgen, niet zigtbaar, bedekt, heimelijk:
Projet, Dessein s-„ geheim plan, voornemen n.
Dépenses s-ètes, geheime uitgaven f. pl. — Sciences s-ètes, geheime, verborgen wetenschappen f. pl.
— Remèdes s-s, geheime geneesmiddelen n. pl. —
Maladie s-ète, geheime (venérische) ziekte f. —
Escalier s-, verborgen, geheime trap m. Lés replis
les plus s-s de l'áme, de verborgenste schuilhoeken
van het hart. — Jalousie s-ète, heimelijke jatoezij f.
— Partie s-ète, geheime, bedekte tegenpartij 1. —
Geheimhoudend, stilzwijgend: Elle nest guère s-ète,
elle redit tout, zij is niet zeer geheimhoudend, zij
verpraat alles. — (iron.) Il est s- comme un coup
de canon, comme un coup de tonnerre, hij is zoo
digt als eene zeef, zoo geheimhoudeud als eerre vrouw.
— [Chas.] Chien s-, stille hond m. (die 't spoor
volgt zonder aan te slaan) — SECRET, in Geheim,
geheimenis n., geheime zaak, verborgenheid f.; geheimhouding, stilzwijgendheid f.: Confer on s- à
qn., iemand een geheim aanvertrouwen. Tirer un
s- de qn., een geheim uit iemand halen. — I1 a
manqué au s-, hij heeft het geheim niet verzwegen, heeft de geheimhouding geschonden. Il nest
pas besoin den faire un s-, 't is niet noodig daar
een geheim te maken. I1 est du s-, dans le s-,-van
hij weet van 't geheim. Je vous dis vela dans le s-,
sous le s-, en grand s-, dans le dernier s-, ik zeg
.
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u dit in vertrouwen, in 't grootste vertrouwen. —

Geheim, geheim middel n. in de wetenschappen, in
de kunsten; het moeijeljjkste en noodzakelijkste gedeelte van eene wetenschap of kunst. 11 a un bon
s- pour guerir la fièvre, hij heeft een goed geheim
om de koorts te genezen, een geheim middel tegen
de koorts. Le s- de l'art de la guerre, de la poli
het geheime, het fijne van de krijgskunst,-tique,
van de staatkunde. — Le s- de parvenir, het geheim om door de wereld te konten, om fortuin te
maken. — [ Mécan.] Verborgen, geheime veër, lade f., vak n., enz. Une serrure a s-, een slot met eene
verborgene veér. Il y a des ss dans ce bureau, er
zijn verborgene laden of vakken in deze schrijftafel.
— Geheime, afzonderlijke kerker m.: Mettre un prisonnier au s-, een' gevangene afzonderlijk, buiten
alle gemeenschap opsluiten. — [ Anc. mar.] Laad
een kanon. — [ Mar.] Le s- dun brulot,-gatn.v
het laadgat van een' brander. — (Loc. prov.) C'est
le s- de la comédie, of de Polichinel, z. POLICHINEL . — C'est mon s-, dat zeg ik u niet, dat is een
geheim. — EN SECRET, loc. adv. Heimelijk, in 't
geheim: I1 lui paria en s-, hij sprak met hem in 't
geheim. 11 n'y travaille qu'en s-, hz,j. werkt daar
niet dan heimelijk aan.
Secrétage, m. [Chap.] Bereiding f. van het
haar tot vilt.
Seerétaire,m. Geheimschr-jjver; schrijver eener
vergadering, s e k re t d ris m. S- d'Fta t, staats
Le s- dune société savante, de schrij--sekrtai.
ver of sekretaris van een geleerd genootschap. —
[Litt.] Brievenboek n. ten dienste van menschen,
die geenen brief kunnen stellen. — [ Leon. dom.]
Schrijftafel met biden, schrjjfkast, secretaire f.
-- [H. n.j Slangenarend, sekretaris m. (rnessager).
— Secrétairerie, f. Geheime kanselarij of schrij fkamer van eersen vorst, van een gouvernement, enz.,
sekretarie f. — Secrétariat, m. Post m.,
waardigheid f. van Benen geheimscicrjver, schrjversambt, sekretarisschap, se k r e t a r i. aa t n. —
Tijdduur m. van 't sekretarisschap. — Bureau n.
van den sekretaris.
Secrète, f. [Cath.] Stil gebed n. des priesters
vóór de mis, secréte f.
Sécrété, e, adj. (en part. passé van sécréter):
Bile s-e, afgescheiden gal f.: Humeurs s-s, afgescheiden vochten n. pl.
Seerètement, adv. Heimelijk, in 't geheim.
bedektelijk: 11 s'est glissé s- dans la maison, hij is
heimelijk in 't huis geslopen.
Séeréter, v. a. [Mid., Bot.] Afscheiden, afzonderen, de afscheiding van een of ander vocht
bewerken: Le foie secrèle la bile, de lever zondert
de gal af. Les végétaux oat des glandes qui sécrètent les sues, de gewassen, hebben klieren, die de
sappen afscheiden. - [(.hap.] Het haar tot de vil
bereiden. — SE SECRETER, V. pr. Afgescheiden,-ting
afgezonderd worden. — Sécréteur, adj. in. of
Séerétoire, adj. in. et f.: Glandes s-s, afscheidende, afzonderende klieren f. pl. — Sécrétion,f.
Afscheiding, afzondering, s e c r é t i e f.: La s- du
lait dans les mamelles, de afscheiding der melk in
de borsten. — Afgescheidene stof f.; — uitwerpsel n. (excrétion). — Seerétoire, adj., z. SECRÉTEUR.

SÉDENTARITÉ.

--

Seetaire, in. Aanhanger eener secte, inz. eener
pas opgekomene, die zich beijvert hare leerstellingen
voort te planten, s e k t d r i s m. —Sectateur,m.
Aanhanger, volgeling der leer van Benen wijsgeer,
doctor of sectestichter, s e c t a t o r in. — ( Waar
't vrouwelijk moge noodiq zijn, gebruike men SECTATRICE.) — Secte, f. Vereeniging van personen,
die eene en dezelfde meening zijn toegedaan, dezelfde leer volgen; geloofsgenootschap a. , kleinere
geloofspart/, die zich van eene der grootere heer
godsdienstpartijen afzondert, gezindheid f.,-schend
aanhang m., secte f. — ( fig.) Faire s-, faire sà part, alleen van eenig gevoelen of meening zijn;
zich door zonderlinge gevoelens onderscheiden.
Sectear, m. [Géom.] Cirkelstuk, dat begrepen
is tu.sschen twee stralen en hunnen boog, sector,
cirkelsector m. S- spbérique, spherische of bolvormige sector. — [Ash'.] S- astronomique, astronomische sector, een werktuig tot waarneming van
de verschillen in regie opklimming en inclinatie.
See.tile, adj. [Didact.] Splijtbaar, kloofbaar,
scheidbaar.
Section, f. 4fdeeling, indeeling f., onderdeel n.

(b.v. van een boek, eene rekening, enz., ook soms
van eene stad, een geregtshof, enz.) . — [Mil.] Het ft
van een' peloton of eene compagnie infanterie, afdeeling, sectie f. Rom pre par s-s, met sectien opmarchéren. — Snede, snijding f., plaats waar een
voorwerp gesneden, doorgesneden is. — [Géom. f
Geometrische plaats, waar twee lijnen, of eene lijn en
een vlak of een vlak en een ligchaam elkander ontmoeten of snijden. Point de s-, snijpunt, doorsnij
S- conique, cylindrique, kegelsnede,-dingsput.
cilindersnede. — [Astra S- vernale, automnale,
lente-, herfst-snijpunt. — [ Arch.] S- d' un bátimeat, doorsnede van een gebouw. — [Chim.] Snede,
insnede: S- césarienne, keizersnede.
Séculaire, adj. Honderdjarig, wat om de honderd jaar gebeurt: Les jeux s-s des anciens, de
eeuwspelen der Ouden. -- Poème s-, eeuw gedicht n. (dat bij die gelegenheid gemaakt en voorgedragen werd). — Année s-, eeuwjaar n. — Honderdjarig, honderd jaar oud; -- zeer oud: Vieillard s-, honderdjarige grijsaard; stokoude grijze m.
- Séciilairement, adv. Honderdjarig; van
eeuw tot eeuw.
Sécularisation, f. Verwereldljking, verplaatsing uit den geestelijken stand in den wereldljken,
intrekking van geestelijke bezittingen, stiften, staten
enz., secularisdtie f. — Seeulariser, v.a.
Wereldlijk maken , verwereldlijken, een geestelijk
gebied (een bisdom, klooster, enz.) in een wereldlijk
veranderen, geestelijke goederen tot wereldlijk gebruik aanwenden 0/intrekken, s e c u Ia r is e r e n.
— Het part. passé is ook adj.: Moine sécularisé,
tot een' wereldlek' persoon gemaakte, gesecuriIa
seerde
monnik m. — Séeularité, f. Stand van
een' wereldlijk' persoon, het wereldlik leven; het
wereldlijk regtsgebied eener kerk, s e c u la r i t e i t f.
— Séculier, ière, adj. Wereldlijk niet door
ordes- of kloostergeloften gebonden (in tegenstelling met réi ulier); — wereldlijk, niet geestelijk, onkerkelijk (in tegenstelling met religieux): Prêtre s-,
wereldlijk priester. — Tribunal s-, wereldljke vierschaar f.— (fig.) Le bras s-, de wereldlijke arm m.,
de regterljke raagt, overheid f. — (In de .taal der
christelijke zedeleer) Wereldsch (mondain): Désirs
s-s, wereldsche begeerten f. pl. Magnificence s-ière,
wereldsche pracht f. — Ook als subst.: Les s-s,
de leeken, niet-geestel jjke personen m. pl. — S Séenlièrement, adv. Op wereldlijke wijze.
Sécuriclave, m. Soort van zei/'sluitende kook(DIER.
ketel nl.
Séeuridaque, f. [Bot.], z. v. a. BAGUENAUSéenrifortne , adj. [H. n.j Bijlvormig (van
insecten). — Séeurigère, adj. [Bot.] Met een
b(jlvormiq deel of orgaan. — Sécuripalpe, adj.
[H. n.] Met b jlvormige voelspitsen.
Séeurité, f. Zorgeloosheid, onbekommerdheid,
gerustkeid hij een of ander dreigend gevaar,
onbevreesdheid f.: S- de conscience , gewetensrust f. — (Prov.) La s- est la mère du danger,
de zorgeloosheid is de moeder van 't gevaar: wanneer men het veiligst denkt te zijn, is 't gevaar het
meest nabij.
Sedan, m. [Cora.] Sedansch laken n., fraai
fransch laken van Sedan (depart. Ardennen).
Sédanoise, f. [Impr.] , z. PARISIENNE.

Sédatif, ive, adj. [Méd.] Pijnstillend, bedarend; s e d a t i e f: Remede s-, of als subst. SEDATIF, m. Bedarend middel n. — Sédation, f.
[Mid.] Bedarende, pijnstillende werking. bedaring f.
Sédémnateux, ease, adj. [Méd.], z. v a. SEDIMENTEUX.

Sédentaire, adj. Zittend, aanhoudend zittend,
een zittend leven leidend;—doorgaans in huis blijvend, zelden uitgaand; -- op dezel fde plaats blijvend,
sedentair: Les Bens de lettres sont ordinaire inent s-s, de geletterden leiden meestal een zittend
leven. -- Les femmes sont généralement plus s-s
que les bommes, de vrouwen zijn in den regel hueselzjker, gaan gemeenlijk minder uit dan de mannen.
Emploi, Vie s-, zittend beroep, leven n. — [Mil.]
Compagnie s-, rustende compagnie f. Garde nationale s-, rustende schutterij, 2e, 3e ban der schutter . -- [H. n.] Araignées s-s, of als subgit. SEDENTAIRES , f. pl. Stilzittende spinnen f. pl. —
[Pèche] Ligne s- of dormante, z. LIGNE. — Sedentairement, adv. Blijvend, rustend, t'huiszittend: Vivre s-, een zittend leven leiden. --} Sedentarité, f. Zittende levenswijs f.
-

SEDERBANDE
Séderbande, f. [Tech.] Rabat n., strook f,
in de vakken van ingelegd werk.
Sedier, nn. [Econ. rur.] , z. v. a. DIAGNANIÈRE.

Sédiment, m. Bezinksel, zetsel n., nederslag m.
in eene vloeistof. — [Mach. a vap.] , z. v. a. IN-

CRUSTATION — [ Géol .

SEIN •

--

] Terrain de s-, bezon

opgespoelde grond m. — Sédimentaire,-ken,
adj. Naar een bezinksel, naar opgespoelden grond
gelijkend. — Sédimnenteuix, ease, adj. Bersnkset bevattend of opleverend, troebel.
Sédiole, f. Italiaansch rijtuig voor één' persoon.
Séditieusement,adv. Op eene oproerige wijze:
I1 panla fort s-, hij sprak zeer oproerig. -- Seditierix, ieuse, add. Oproerig, aan een oproer
deelachtig; onrustig, muitziek, woelig; tot oproer
aandrijvend. Citoyens s-, oproerige; oproermakende
burgers m.pl.---Peuple s-, oproerig, woelziek volk n.
—Ecrits s-s, oproerige, oproerstokende geschriften n.
pl. — SÉDITIEUX , m. Oproerling, oproermaker,
muitzieke: Les s- s'attroupèrent, de oproermakers
schoolden zamen. Sédition, f. Oproer n., opstand m., muiterij, rustverstoring, s e d i t i e f.:
Cela peut causer une s-, dat kan een oproer ver
j Séditionner, v. a. In oproer-orzaken.—
brengen, oproerig maken.
Sedlitz (Sel de), m. [ Chim.] Sedlitzer
zout m., zwavelzure magnesia f., een buikzuiverend zout, door verdamping uit de wateren van
Sedlitz (in Bohemen) bereid.
Sédor, m. [Pêche] ,Zeker drijfnet n.
Sèdre of Seidre, m. Opperpriester der secte
van Mi bij de Perzen, s e der m.
Sédneteur, m., -trice, f. Verleider, inz. van
vrouwen of meisjes, bedrieger; dwaalleeraa-r m.;
verleidster; bedriegster f. — dls adj.: Verleidend,
verleidelijk: Discours s-, verleidelijke rede f. —
[ThÁol.] L'esprit s-, de verleider, de duivel m. —
Séduetion, f. Verleiding, vervoering, verlokking,
inz. van de onschuld, van 't vrouwelijk hart; —
verleidelijkheid , aanlokkelijkheid f.: La s- de la
jeunesse, des peuples, de verleiding van de jeugd,
van de volken. — La s- des richesses, de verleide
verleidelijke kracht der rijkdommen. —-ljkheid,
Het wordt ook in goeden zin gebruikt: Les s-s de
la science, het aanlokkelijke der wetenschap. 11 y
a de la s- dans le style de eet auteur, er is iets
wegslepends, aantrekkelijks in den stijl van dien
schrijver. — Séduire, V. a. Verleiden, verlokken,
vervoeren; misleiden, bedriegen; omkoopen: Prenez
garde qu'il ne vous séduise, neem u in acht, dat
hij u niet verleide. C'est un jeune homme qu'on
a séduit, 't is een jong mensch, dien men misleid,
vervoerd heeft. — S- one femme. one fille, eene
vrouw, een meisje verleiden. — S- des témoins,
getuigen omkoopen. — Innemen, bekooren, aantrekken; overreden: Son ton, Sa manière de lire séduit, zijn toon, zijne wijze van lezen is innemend,
wegslepend. — Séduisant, e, adj. Verleidend,
verleidelijk, innemend, bekoorlijk, wegslepend: Olfre
s-e, verleidelijk aanbod n. Femme s-e. verleidel jke,
bekoorlijke vrouw f. Espoir s-, verleidelijke hoop f.
— Séduit, e, wij. (en part passé van séduire):
Femme s-e, verleide vrouw. — Peuple s-, misleid
volk n.
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Ségreyage, m. [Féod j Regt n., dat de hee ren zich lieten betalen van de bosschen, die door
de vassalen verkocht werden.
Séguédille, f. Soort van spaansch nationaal
gezang n., seguidilla f.
Séguer rié, m., z. SEGARIE.
Seiche, f. [H. n.] , z. SÈCHE.
Séide, m. Dweepziek moordenaar; blind ijve-

raar m. of werktuig n. (naar eene ersonaadje uit
éidisme,)
-- m.
Voltaire's treurspel Mahomet).
Dweepzieke ijver m. der slaa fsche volgelingen.
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Seidre, m., z. SEDRE.

Seiglage, m. [ Vétér.] Operatie of kunstbe,werking f. aan den neus der schapen met den rog
-gehalm.
Seigle of Sègle, m. [Again.] Rogge, rog f.,
een bekend graangewas. Faire les s-s, de rogge afsnijden. — Roggestroo n. (Paille de s-): Le s- est
plus beau que le froment, het roggestroo is schooner dan het taruwestroo.— Roggezaad, roggemeel n.,
rogge f.: Le s- est moins bon que le froment pour
faire du pain, de rogge is voor de broodbereiding
niet zoo goed als de tarwe. Pain de s-, roggebrood n.
Seignette , f. [Chim.] Zuurbrekend, zacht
afvoerend zout, uit wijnsteenloog en hoolzure soda
bereid, sodawijnsteen m., zwanenzout, seignettezout n. (naar zijn' franschen uitvinder Seignette).
Seigneur, nl. Heer, leenheer, bezitter van eene
heerlijkheid, grondheer, ambachtsheer m.: Le sd'un village, de heer van een dorp. Les habitants
le reconnurent pour s-. de inwoners erkenden hem
voor hunnen heer. — z. ook GRAND, HAUT. -- (bij
uitnemendheid) Le S-, de Heer, God. La crainte
du S-, de vreeze des Heeren. Notre-S-, Onze Heer,
Jezus Christus. S- suzerain, opperleenheer. - (Loc.)
Vivre en s-, en grand s-, als een grant heer leven.

-- (Prov.) Tant vaut le s-, tant vaut sa terre,
zoo heer, zoo land; wie zijn landgoed bebouwen
laat, kan ook daarvan vruchten plukken. A tous
s-s, tous honneurs, men moet een ieder de eer geven, die hem toekomt. — Seigneuriage, M.
[Féod.] Leenheerregl n. — Muntregt eens vorsten.
— Seigneurial, e, adj. Den heer toekomend of
eigen; heerenregten gevend. Droits seigneuriaux,
leenheerl jke regten, heerenregten n. pl. Maison
s-e, heerenhuis n. — Terre s-e, landgoed n., dat
heerenregten geeft. — Seig neurialement, adv.
.41s een heer, als een groot heer.— Seigneairie,f.
Heerlijkheid f., heerlijk goed n.: Il a acheté une s-,
hij heeft eene schoone heerljkheid gekocht. S- suzeraine, heerlijkheid met hoog en laag geregt, met
een opperleenregt. hiautes s-s, hooge leengin (als
hertogdommen, graafschappen, enz.) . — La s- de
Venise, het gebied van de voormalige republiek
Venetië; ook: de vergadering, die 't voornaamste
gedeelte der regéring aldaar uitmaakte. --- Heer
(als titel): Lord P. est arrivé à D., sa s--lijkhed
continuera demain sa route, lord P. is te D. aan gekomen, zone Heerlijkheid, zijn lordschap zal morgen zone reis vervolgen. Votre s-, uwe heerljkheid.

— Donner de la s- b qn., iemand als een' groot'
heer, als een' man van adel behandelen, toespreken.
— t Sei gneurier, Seigneurir, v. n. Heer schen, gebieden, bevelen.
1- Seille, f. Houten emmer m. of vat n--SellSé garié of Séguerrié, m. [Pèclhe] Wgdlean, Selilot, ni. [Mar.] Puts f.
mazig gedeelte van een net.
Seillare, f. [Mar.], z. v. a. SILLAGE.
Ségétal, e, adj. [Bot.] In de korenvelden
Seine, f. [Vétér.] Hoefkloof, hoornspleet f. —
groeijend: Plantes s-es, akkerplanten f. pl.
Ségetière of Sagetière, f. [Pèche] Zeer [Pêche] , z. V. a. SEINE.
groot net n. voor diepe gronden.
Sègte, m., z. SEIGLE.

Cirkelstuk, begrepen
tusschen eene koorde en den boog, dien zij onderspant, segment n. S- sphérique, spherisch of
bolvormig segment. - Segmentaire,adj. [Didact.]
Uit verscheidene segmenten gevormd. -- Segminiforine, adj. Naar een segment gelijkend.
Ségovie, f. [Corn.] Spaansche wol uit Segovia, Segovia -wol f.
Segment, in [Géom.j

Ségrairie, f., z. GRAIRIE . --- Ségrais, m.

Afzonderlijk gelegen bosch n., dat op zich zelve
wordt bewerkt. — Ségrayer, m. Medeéigenaar
van een bosch.
Ségrégatif, ive, asij. Afscheidend, scheiding
makend. -- Ségrégation, f. Afzondering, schei
Ségrégativentent, adv. Op afzon--dingf.—
derende wijze. - Sétreger, v. a. Scheiden, afzonderen, ter zijde stellen.

Sein, m. (eig. de groeve of holte tusschen de
beide borsten.) Boezem m., borst f.; — in 't bijzonder: vrouweborsten (mamelles), en ook elke dier
beide borsten in t bijzonder. Enfoneer le poignard
dans Ie sein de qn., iemand den dolk in de borst
stooten. Elle se frappa le sein, zij sloeg zich op de
borst, op den boezem. —Donner le s- b un enfant,
een kind zogen, laten zuigen, aan een kind de
borst geven. — Le s- droit, gauche. de regter,
linker borst. — Ook gebézigd (even als het neder duitsche borst, boezem) van de borstbedekking of
-bekleedinq: Elle mit le billet dans son s-, zij stak
het briefje in haren boezem. — Schoot, moederschoot m.: Le fruit qu'elle poste dans son sein,
de vrucht, het kind, dot zij in haren schoot, onder
haar hart draagt. — (fig.) Répandre des aumónes
dans le s- des pauvres, aalmoezen onder de armen

uitdeelen. — [Ecrit.] Le s- d'Abrabam, Abrahams
schoot.

Le s- de la gloire, de la pair, du repos
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-éternel, de schoot der heerlijkheid, des vredes, der
eeuwige guste: 't verblijf der gelukzaligen. Le s- de
I'Église, de schoot der Kerk. — Schoot, het binnenste, inwendige, midden: Les trésors renfermés
dans le s- de la terre, des fliers, de in den schoot
der aarde, der zeeën verborgen schatten. Porter la
guerre dans le s- dun royaume, den oorlog tot
in liet hart, het midden van een rijk voeren. —
Vivre dans Ie s- de ('abondance, te midden (in den
schoot) van den overvloed leven. — (fig.) Boezem m.,
gemoed, hart n. van den mensch: Verser sa douleur
dans le s- d'un ami, zijne smart in den boezem,
in het hart eens vriends uitstorten, ontlasten. —
Lui dire cette nouvelle, eest lui mettre le poignard dans le s-, hem (haar) dat nieuws te zeggen,
9s zoo goed als hem (haar) den dolk in het hart te
storten. — z. ook SERPEN T. — -f [Géogr.] Golf f.,
zeeboezem m.: Le s- Persique, de Perzische golf.
— [Mar.] Kleine zeeboezem. -- Buik n). van 't zeil,
als er de wind in blaast (creux).
Seine,he , f. [Péche] Afperking met groote
netten; -- vischvangst f. op die wijze.
Seine, f. [Pèche j Zegen f., trek- of sleepnet n.
Pêcher à la s-, met de zegen visschen. (Men heeft
hiervoor somtijds ook SEINER gebruikt.) — Selnette, f. (verklw. van seine) Kleine zegen.
Seing, m. Onderteekening, handteekening f.:
Mettez-y votre s-, onderleeken dit, zet daar uwe
handteekening onder. Un s- aver parafe , eene
handteekening met eenen trek. Contrefaire le s- de
qn., iemands handieekening namaken. — Faux-s-.
valsche handteekening. S- manuel , eigenhandige
onderteekening f. Acte sous s- privé, z. PRIVÉ. Z.
-

Ook BLANt,-SEING. I ONTRE-SEING.

Seizain, m. [Com.] Lakensoort, welker ketting 1600 draden heeft. — Seizaine, f. [Corn.]
Zestiental n. — [Tech.] Paktouw n. — Bos m.
van 16 hoepels. -- Seize, adj. num. Zestien: Sbommes, S- femmes, S- enfants, 16 mannen, vrouwen, kinderen. — Ook voor seizième, zestiende:
Page s- , Livre s- , zestiende bladzijde f. , zes tiende boek n. Louis s-, Lodewijk de zestiende. —
ls subst. m.: Zestiende dag van eene maand: Le
s- jasvier, Le s- du muis courant, de zestiende
januarij, der loopende maand. Le s- tombe un dimanche, de zestiende valt op een' zondag. —
[Métrol.) Zestiende deel van eene el. — [Libr.]
Format in-s-, of enkel In-s-, zestiende formaat van
een blad of boek, waarbij het vel papier 4 malen
gevouwen is en 32 bladzijden heeft, s e d ee i m oformaat, in sedecimo of in 16°. -- Selzièine,
adj. Zestiende: S- page, zestiende bladzijde f. La
s- panty,
e, het zestiende gedeelte. — Als subst. m.:
Zestiende dag m. van een of ander tijdvak: Le
s- du mois, de zestiende der maand. — Zestiende
deel n. van een geheel: Un huitième vaut deux s-s,
een achtste doet twee zestienden. Êtr e pour un sdans une affaire, een zestiende aandeel in eene
zaak hebben. — Seizièmeinent, adv. Ten zes tiende, in de zestiende plaats.
Séj oui-, m. Oponthoud, vertoef, verblijf, ver

rij., tijd, dien men op eene plaats doorbrengt;-wijl
die plaats zelve, verblijf n.,. woonplaats, woning f.
Pendant son long s- en Egypte, gedurende zjn
lang oponthoud, verblijf in Egypte. — Le s- que
j'habite est fort de mon gout. 't verblijf, dat ik
bewoon, is zeer naar mijn' smaak. — (fig.) Le sde la douleur, du luxe, 't verblijf der smarte, der
weelde. — (poét.) Le s- des dieux. le céleste s-, de
Olympus, de hemel. Le noir s- des ombres, le sinfernal, de Tartarus, de hel. L'humide s-, de zee.
— [Mil.] Rustdag m. Les troupes marchent quatre
jours de suite et eiles ont s- Ie cinquième, de troepen marchéren vier dagen achtereen en houden den
vilden rustdag . — [Prat.] Acte de s-, getuigschrift n.
ter bevestiging, dat men op deze of gene plaats
vertoefd heeft . — Séjourner, v. n. Vertoeven,
zich ergens ophouden, verblijven. verwijlen: Mon
frère est allé b Paris, ou it séjournera une semaine, mijn broeder is naar Parijs gegaan, waar
hij eene week vertoev en zal. — (fig . et par anal.)
L'eau qui séjourne dans les plaines, het water,
dat in de vlakten blijft staan. — Het part passé
werd weleer ook als adj. gebruikt in den zin van:
né.
uitgerust: 11 est ras et
ksche taal inz. keude
Sel, m. Zout, in =
kenzout n. S- gemme of fossile, steen- or bergzout.
Set marin of de mer, S- commun of de cuisine,
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zeezout, keukenzout. S- des fontaines, bronzout.
S- bouillon, wit zeezout uit Normandië. — Faire
du s-, zout zieden. Blanchir le s-, het zout ra.fnéren of zuiveren. La viande fraicbe tuée prend
Bien le s-, versch geslagt vleesch neemt goed het
zout aan, laat zich gemakkelijk zouten. Ce jambon
est de (d'un) bon s-, die ham is goed van zoutte,
is juist van pas gezouten. Mettre un chapon au
gros s-, een kapoen in grof zout leggen. — z. ook
CROQUE-AU-SEL. — (/1g.) Zout , het fijne, geestige ,
pittige, vernufti g e, treffende in geschriften, in gesprekken, gezegden, enz. I1 y a du s- dans eet
ouvrage, er is zout, geest, pit in dit werk. I1 ny
a pas un grain de s- dans ses discours, er is geen
korrel zout in zijne gesprekken, wat hij zegt is laf,
onbeduidend. Cela est d'un bon s-, dat is echte
geest, waar vernuft, pit in zit. 11 n'y a ni sUi sauce it sela, daar is geur noch smaak aan. -z. ook ATTIQUE . — (Loc. prov.) C'est un grenier
b. s-, 't is een mensch vol geest, vol kwinkslagen. —
z. ook MINOT. — [Chin.] Zout, elke verbinding,
die uit de vereeniging van een zuur met Bene of
andere zoutvatbare basis (een metaal -oxyde of een
alkalisch ligchaam) bestaat. S-s acides, basiques,
neutres, zure, basische, onzijdige zouten. — [Anc.
chim.j Zout, elke smaakbezittende stof, die voor
oplossing in 't water en voor kristalliséring vatbaar is, b. v. S. d'absinttie, alsemzout, onzuivere
koolzure potasch f. S- admirable perlé, phosphorzure soda L S- amrnoniac, ammoniakzout, salmiak,
chloorwaterstofzure ammoniak in. S- de duobus,
dubbelzout, zwavelzure potasch. S- d'Epsorn, zwavelzure magnesia. S- de Jupiter, chloortin n. S- de
Saturne, azijnzuur lood n. S- d'Angleterre, engelsch
zout, koolzure ammoniak, etc. z. ook ALEMBROTH,
FIVE , GLAUBER , 111ICROCOS2IIIQUE , POLYCHRESTE,
SEDLITZ, SEIGNETTE, etc.

Sélacien, ire, adj. [H. n.] Met kraakbeenige
huid . -- SÉL ACIENS , m. . Kraakbeenvisschen, inz.
roggen en haaijen.
Sélage, f. [Bot.] Heksenkruid n. (eene bij de
Druïden heilige plant).
Sélarni, m. (pr. sé-larne) Bloemenspraak f. (in
't Oosten), kunst om bijzondere gedachten en gewaarwordingen, inz. gevoelens van liefde, door een
bouquet van natuurlijke bloemen uit te drukken
(eene bézigheid van de vrouwen des harems); —
zulk een bloemenruiker, s e l a m, s a l a m m. Envover. Recevoir un s-, een' salam zenden, ontvangen.
Sélasue, adj. el subsi., z. v. a. SÉLACIEN.

uitkipping f.
Maanvisch in. (poisson-June).
t élène, f. [H. n.] Uitkiezing,
-- Séleniate, m. [Chico.') Seleniuinzuur zout n.
Sélection, f.

— Sélénié, e, adj. Selenium bevattend. — Séléniens, m. pl. [Didact.) Maanbewoners, s e 1 eniet e n m. p1. — Sélénifère, adj. [Chirn. , z. V. a.
SELEM^. — Sélénique, adj. [Didact.J ii e maan
of hare bewoners betreffend. — [Chim.J Acide s-,
selenium-zuur n. -- Sélénite, f. [Cbim.J Kunstmatig gips n. of zwavelzure kalk, s e l e n i e t m. —
[Minér. anc.] Maansteen in.; moskovisch glas, vrouwenij.c, gipsspaath n. -- Séléniteux, ease, adj.
[Chim.j Gipsachtig, se/en it i s c h. — Sélénium, in. (pr. - -ome) Eene door Berzelius ontdekte niet-metallische grondstof, s e t é n i u en n. -Séléniure, m. [Chim.] Selenium-verbinding f.
-- Séléno g amie, f. [Mdd.] Maanzucht f., het
nachtwandelen (.somnabulisme) . -- Sé lénognostique, f. [Didact j Maankennis, maankunde f. —
Selénographe, m. Maanbesclarjver, s e 1 enog r a a p h m. — Sélénographie, m. Maanbeschrjving f. — Sélénoer apiiique, adj. Maanbeschrijvend, selenographisCh. Cartes s-s,
maankaarten f. pl. — Sélénose, f. [Méd.] Witte
vlek f. op den nagel . — Sélénostate, in. [Opt,]
Astronomisch werktuig ter waarneming van de
maan, se1enostaat m. --- Sélénotopographie, f. [Didact,] Plaatsbeschrijving van de maan,
uitvoerige beschrijving van de oppervlakte der maan.
sé1in, m. [Bot.] Melk-eppe f. S- sauvage of
des marais, moeras-melkeppe.
Sellaire, adj. [Didact.J Zadelvormig.
Belle, 1. Houten stoeltje n met 3 of 4 pooten
en zonder leuning, driestal in. (In deze beteekenis
verouderd, maar nog overgebleven in het spreek
zeggen): Derneurer entre deux s-s le-wordeljk
cut h terre. z. CCTL. — Zadel. zaal m. Le siege
dune s-, de wolf of zitting van een' zadel. Les ar-
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cons, Le pommeau de la s -, de zadelhoorn, de
zadelknop m. S- de poste, de po`tillon, de course,
post-, postillons-, klepper-zadel. S- b troussequin,
zadel niet stegen. S- de karnais, voermanszadel. Sanglaise, demi-anglaise of rase, engelsche, haltengelsche of vlakke zadel. S- à piquer, royale. „l
la royale, à la francaise, jagtzadel, heel- koninklijke,
half-koninklijke of fransche zadel. S- à tous chevaux, koerierszadel, voor alle paarden passende
zadel; (fig.) gemeenplaats f., uitdrukking, die men
tij elke gelegenheid te pas brengt; onbepaalde lof nl.,
dien men iedereen geven kan; middel n. tegen allerlei kwalen. Etre Bien en s-, stijf in den zadel zitten; (fig.) niet gemakkelijk uit zijn ambt of bediening te verdrijven zijn, zich niet c ernakkel jk den
voet laten ligten. On tint conseil de guerre le cul
sur In selle, enen hield krijgsraad te paard, in 't
Bezigt des vijands. Courir à toutes s-s, postrjden
zonder eigen zadel. Courir une ou deux s-s, eene
of twee poststations rijden. La première s-, de
beste klepper van den stal des postmeesters.
lvacht<sloel ni., slilletje n. (chaise percée); bestekamer f.; stoelgang m. Combien de fois le malade
a-t-il été á la s-? hoeveel malen heeft de zieke ontlasting gehad? Faire une s-, deux s-s, een-, tweemaal ontlasting, sloelyfang hebben. -- [Anat.] Sturcique of de Turc, S- sphénoïdale, turksche zadel. — [H. n.] S- polonaise of anglaise, poolsche
of engelsche zadel (eene om hare gedaante en grootte
merkwaardige oesterschelp) .— Zadelvisch m. [clha todon fiber j . —. [iVlar.] Klamp, nadl in. voor de
stroppen der toppenantsblokken. --- Bateau de s-,
waschschuit f., waschraam n. -- S- b calfat, kal
Tech.] Zadel, zaal, zadelvormige-fatersbnk.—[
bank f., bok of ezel m. bij verschillende bedrijven.
S- a rogner, a tailler, kuipers-snijbank f. S- à
poneer, wr j fta fel der perkarnentbereiders. -- Soort
van metaalslak of schuim, dat boven op de stoellende ertsslof komt en den vorm eens zadels aan
-nemt.—Slé,adj(nprt.sveller): Cheval s-, gezadeld paard n. — Selfée, f.
[Tech. j Rij van stapels vloertegels op de snijbank.
-- Seller, v, a. Zadelen, opzadelen: S- un cheval, een paard opzadelen. — SE SELLER, v. pr.
Gezadeld worden. -- [Agrie.] Uitdroogen, hard
worden: Ce terrain commence a se s-, die grond
begint hard te worden, uit te droogen. — Selterie, f. Zadel- of tuigzaal; zadelinakerj f.; zadel
lederwerk n. — Sellette, f. (verklw.-makersw,
van selle) Kleine zadel m., zadeltje n. -- Bankje n.,
waarop in de geregtshoven een beschuldigde zich
moest nederzetten om gehoord en gevonnisd te worden, bank f. der beschuldigden. (Loc. prov.) Tenir
qn. sur la s-, iemand lang uitvragen, iemand met
vragen en uittenoren de ooien warms maken. —
[Agric.] S- de la charrue, ploegbankje n., ploeg
m. — S- du cheval, draagriem, kussen n.-stok
van '1 lamoen- of disselpaard. — [ Artill.) S- d'avant-train, rijbord n., zadel. — [Tech.] Dak
loodgieters, leidekkers). -- S- du dé--stoelin.(dr
crotteur, schoenpoetsers voetbankje n.-- Sellier,m.
Zadelmaker; tuigmaker. S- -bourrelier, gareelluigmaker in.
Beton, prép. Volgens, naar, overeenkomstig
met: S- anon sentiment, volgens ria jn gevoelen. 11
sera recornpensé s- ses oeuvres, hij zal naar zijne
werken beloond worden. II agira s- les circonstances, hij zal volgens de omstandigheden te werk
gaan. — S- moi, naar mijn gevoelen, naar mijne
zienswijze. — L'hvangile s- saint Matthieu. het
Evangelie naar (van) Mattheus. — (absol.) Réussira-t-il dans son entreprise ?eest s-, zal hem zijne
#ken ? datiis er naar, dat hangt
onderneming gel''
van omnstannrdigheden of, al naar 't valt. -- SELON
QUE, loc. con.].: Il sera payé s- qu'il travaillera,
hij zal betaald worden, naar gelang hij zal werken.
Srmaek, m. [Astr.J, z. v. a. BOUVIER.
Seu.aille, f., meestal in slur. Seuiailles, f.
pl. Het zaagyen, het uitzaaijen (van de zaden des
landbouws); zaaiing f.: Les s-s du froment, ilu
seigle, het zaaigen van de larw, van de rogge. —
Zaaizaad, zaaisel; gezaaid zaad n.: Remplir tin
panier de s-s, eene 'nand 'net zaad, zaaizaad vul
Les s-s commencent à lever, 't gezaaide be--len.
gint op te komen. •-- Zaaitij ! m., zaai -saizoen n.:
A la fin des s-s, op 't einde van den zaaitod
Seuiaine, f. Week f. Vous ne sortirez pas de
toute la s-, gij zult de geheele week (van zondag
--

t689

tot zondag) niet uitgaan. Jai été une s- à la carnpagne, ik ben eene week (zeven dagen) op het land
geweest. — Weekdrenst, week f. Etre de s-, de
weekdienst, de week hebben. Officier de s-, officier,
die de week heeft. — Weekwerk, werk van Bene
week; weekloon, weekgeld n.: Cat ouvrage est une
s- de quatre homines, daaraan hebben vier man
eene week werk. -- Ouvrier qui dépense sa s- en
une heure, werkman, die zijn weekloon in één uur
doorbrenclt. Donner la s- a un enfant, aan een
kind zijn weekgeld, zijn wekelijksch zakgeld geven.
— [Liturg.] S- sainte, z. SAINT. S- de la passion,
passie- of lijdensweek. S- grasse, weel, die den
slempzondag (dirnanche gras) vooraf gaat, slemp
week. -- Pi èter It la petite s-, bij de 'week lcenen,
kleine geldsommen tegen hooges interest voor korten
tijd te leen geven. ---- (Loc. prov.), z. JEU!)!. — Seiieainier, in., -iére, 1. Ilil of zij, (lie de weekdienst te verrigten treeft, die de week heeft (inz. in
kloosters, godshuizen, enz.). — [ Théát.j S- du
thëátre, tooneelspeler, die voor de zarnenstelling en
uitvoering van het répertoire gedurende eerre week
te zorgen heeft. — [Cuis.] Create pastei f., die
eerre week kan duren, weekpastei f.
Semnaison, f. Natuurlijke of vrijwillige uit
zaad eener plant. -- Weleer:-stroi,)ngf.vahe
zaaitijd in.
-

-

Seiiiale, Semalle of Sennaque, f. [Mar.]

Smak f., srnakschip n.
Sémantron, m. [Liturg.] Klapwerktuig n.
der nieuwere Grieken, ter vervanging van de hun
door de Turken verbodene klokken.
Sémaphore, in. [Mar.] Kust-telegraaph m.
— Séinaphorigoie, adj. Den kust-telegraaph
betreffend: s e to a p h ó r i s c h: Signal s-, sein n.
?net den kust-teleclraaph.
Seruaque, m., z. SEMALE.
Seniblabie, adj. Geluk, geljkaardig, gelijk
overeenkomstig; dergelijk, zoodanig, zulk.-vornig,
1 ► eux chosen s-s, tout b fait s-s, twee gelijke, vol
dingen. Peu de cas lont entièrement-komengljib
s-s, weinig gevallen zijn geheel en al aan elkander
gelijk. Ii est s- b sun père, hij is zonen vader geIf/k, hij is als zijn vader. — On na jamais vu Tien
de s-, men heeft nooit zoo iets, iets dergelijks gezien. De s-s projets, zulke, zoodanige plannen n.
pl. — Gelijkend (ressemblant): one image s-, een
gelijkend afbeelnsel n. Dieu nous a faits s-s à lui.
God heeft ons naar zijn beeld gemaakt. — [Math.]
Triangles, Figures s-s, gelijkvormige driehoeken n.
pl., gel jkvormige figuren (welker overeenkomstige
hoeken gelik en welker zijden evenredig zijn).
Quantités s-s, geljkvormire grootheden (die dezelfde en juist evenveel letters bevatten). — SEM
( met het adj. poss.) Gelijke, wedergade,-ELAB,m.
weêrga; naaste, evenmensch, natuurgenoot in. C'est
un homme qui na pas son s-, 't is een man, die
zijns gelijke niet heeft, die zonder weerga is La
raison nous dit de secourir nos s-s, de rede zegt
ons, dat 'wij onze naasten, onze medemenschen
moeten helpen. — 5 Secublableznent, adv. Op
gelijke of overeenkomstige wijze ; insgel jks, ook
zoo. -- ; Semblanee, f„ z. v. a. I1ESSEMIILANCE.
— Sernblant, in. (alleen van personen) Schijn in.,
voorkomen, uiterl ij k n.: Trahir qn. saus s-, sous un
faux s- d'amitié, iemand onder den schijn, onder
den valse/men schijn van vriendschap verraden. —
Faire s- de, den schijn aannemen van, zich houden
als of, doen als of, veinzen. Faire s- de dorrnir,
zich houden als of men sliep. Il faisait S- d'être
fhché, hij hield zich, stelde zich aan, als of hij boos
was. — Faites s- que cela vous plait, houd u,
doe, stel u aan, als of u dat bevalt. — (fain.) Ne
faire s- de riep, niets laten merken of blijken, zich
geheel onverschillig houden. -- Senibler, v. n.
(zelden in den infer ) Schijnen, voorkorren; dunken:
Vin qui semble arner, wijn, die bitter schijnt. Vous
ore seniblez tout rnêlancolique, gij schijnt snij, gij
komt rre j voor geheel zwaarrrrnoedrg te zijn. Rien ne
lui senrble bon que ce qui vient de loin, niets
schijnt h,em goed (te zijn), dan wat uit verre oor
komt. Que vous semble de cette affaire, de-den
eet homme-la ? wat dunkt u van die zaak, van
dien man? — SEMBLELI, V. imp. Schijnen, den
schijn hebben: Il senrble que le temps veuille changer, het schijnt, men zou zeggen, dat het weder
veranderen wil. — II est, ce me semble, plus prudent de ne pas faire cela, 't is, dunkt mij, voor71*
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dot niet te doen. II ma sernbk voir cette
nuit ma nière, Ik heb dezen nacht gemeend mijne
moeder te zien, 't was mij, als of ik dezen nacht
mijne moeder zag. - Si bon lui semble, indien 't
hem coed dunkt, als hij 't goed vindt. Qua vousen
semble? wat dunkt u? II nous a semblé bon, wij
hebben goedgevonden. Faites en comma bon vous
semblera, doe er mede, zoo als 't te belieft, behaagt,
zoo als gij zult goedvinden. (GALOPTERE.
embIide, f. [1:1. °d Net vlieg f.; C. V. a. MESCIHé, e, adj. (en part. passe van semer):
Grains s-s, ezaaide, uitestrooide zaden a. p1. Champs s-s, bezaaide Velden 0. p1. - ( fig.) Des
bruits partout s-s, overal vei'spteide geruchten n.
j)I. - Clair -semé , z. dot woord. - [Bias.] Bezaaid,
met een anbepaald getal fiquren van gelijken aard
bezet. S- de France, bezaaid met Frankrijk: een
blaauw Veld met qouden tellen bezaaid. - Chas.]
Cei f mal s-, tiert, dat meer takken aan den eenen
dan aan den anderen kant heeft.
Sèmeeas-pe, ni. [Bot.], Z. V. a. ANACAIIDE.
Séméioi-aphie, 1. [Ant. gr. at rom.] Teeken- af snelschrift n., de kunst t om zich van de
tironische teekens te bedienen. - Sérnéiologie, f.
[Méd.] Leer der ziekteteekenen, kunst om de ziekten aan zékere teekenen te kennen en te onderscheiden. - Sérnélologique, adj. Die ziekteteekenen, die leer betreffend. - Séméiologue, m.
Schrijver over de ziekteteelcenen. - Séiiiéiotî
que, adj. , z. v. a. SIMÉ1OLOG1QIJE. - Séinéiotique of Seiniotiqsie, t., z. v. a. SEMEIOLOGIE.
iéiiie1ine, f. [Minér.] Kleine kristallen, die in
vorm, kleur en grootte naar lijnzaad gelijken, s emeljne 1.
Seme lle, f. Zoal, schoen-, kousezool f. Des
s-s de cuir, de liëge, de feutre, de lame, lederen,
kurken, vilten, wollen zalen. Mettre des s-s a des
souliers, ii des bas, schoenen, kousen verzolen. Seconde s-, brandzool. - Zaallengte f., voet m.: 11
franchit tant de s-s dun saut, hij deed eenen sprong
van zoo en zoo veel voet. II santa 2 14 s-s franches
(of franc), hij sprong 21 voet wijd. - [Escr.]
Rompre Ia S-. Reculer dune s-, een' voet achteruit treden, een voel verrompeiren. - ( pop.) Battre
Ia s-, te voet reizen; op zijn ambacht reizen; rondzwerven. rondzwalken; oak: op de maat opspringen en elkander beurtelings tegen de zalen raken.
- [Arpent.] Zoal, basis f. van een' regthoeki.ejen
drie/zoek. - [Artill.J S- d'altût, stelplank f. tusschen den af/uitwagen; tong f. (wanneer die plank
van ijzer is), zoal van een rolpaard. S- déprouvette, plaat f. van den proefmortier. S- pour emliarquement, ontschepingszaol, slof 1. - [Boucli.]
Tweede gedeelte van het bilstuk. -- [Constr.] Schoorstuk n. op een jak; - dorpel m. des dakstoels; drempel m., onderlaag, zool f. - [Mar.] Zwaard n.
(dérive). S- d'ancre, ankerschoen, schoen m., slof f.
- Bodemplank 1. eener schuit. - [Pêche] Dunne
lijn f. . die van de zware visc/iljn uitgaat. - [ Tech.]
Vloer of bodem m. eener steenkoolmijn. - Elk
der beide persplaten, waartusschen het te persen
voorwerp gelegd wordt. - Geplet stuk ijzer om
bladen blik van te maken. - Dunnen plaat hout
voor oplegwcrk. - Plat geslagen goud- of zilverproef f.
Seriienee, f. Zaad, zaaizaad n. inz. van tarwe,
rogge, gerst, haver en enkele andere graangewas
ven; - al wat gezaaid wordt, zaadkorrels, pitten
kernen, enz. II faut tant de s- pour cette pièce de
terre, voor dit stuk lands is zoaveel zaad naodig.
Bid de s-, zaaikoren n. - Chaque fruit a sa s-,
elke vrucht heeft haar zaad. Arbre venu de s-, uit
zaad voortgekomen boom, zaailing m. - Zaad,
tee/yacht n., z. v. a. SPERME. - fig.) Zaad, oarzaak, die mettertijd iets te weeg kan brengen, beginsel n., aanleiding f., oorsprong m., kiem f. Les
instructions qu'il lui donne sont des s-s de vertu,
de lessen, die hij hem geeft, zijn zaden van deugd.
Cat article du trai t fut Ia s- dune nouvelle
erie, dit artikel van 't verdrag was eene aan, de kiem tot een' nieuwen oorlog. - [Clout.]
Soort van zeer kleine spijkertjes. - [ Joail.] S- de
perles, zeer kleine paarlen f. pi., parelgruis, parelzand n. S- de diamants. zeer kleine diamanten m. p1.
- Semeneine, f. [Pharm.] Eene der drie voornaamste soorten van semen-contra af wormzaad.
-. Semen-contra, m. (latin) (pr. cé-mènn—)
Wormzaad, zaad tegen de warmen.
zitiçjer
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Semer V. a. Zaaijen, bezaaijen. S- du hlé,do
Forge, du persil, koren, gerst, peterselie zaafjen.
S- clair, a claire voie , dun, zeer dun zaaijen. Le
lamps, La saison de 5-, de zaaitijd in. - S- on
champ, eenen akker bezaaijen. - ( fig.) Zaaijen,
strooijen, uitstraoijen, verspreiden S- des fleurs
sur Ie passage de qn . , bloemen op iemands weg
stroaijen. S- de l'argent, geld teitstrooijen. Sl'argent, al te mild, verkwistendzijn. - S- des
arrears , de faux bruits, dwalingen, valsche geruchten verspreiden. -- (Pray.) II faut S- pour recueilhr , of avant de recucillir, wie oogsten of maaijen
wil, enact eerst zaaijen. Z. ook MOISSONNER. - Sen terre ingrate, in een' onvruchtbaren bodem zaaljen: eenen ondankbare we/doen; een' ondankbaren,
vcrgeefschen arbeid doen. S- des pidges sur les pas
de qn. , iemand lagen of valstrikken leggen. [Arqueh.] S- le canon dun fusil, eenen geweerloop
weten. - SE SEMER, V. pr. Gezaaid worden: Les
graines des fleurs se sèment en foute saison.
Seiiiestral, e, adj. Halfjarig, wat ieder half

jaar plaats heeft. - Semestre, in. Halfjaar n_

ze.c achtereenvolgende maanden f. p1., semester n.,
halfjarig loon II.; halfjarige dienst f. Les rentes de
l'Etat se payent par S-, de staatsrenten worden
ieder half jaar uitbetaald. - S- de jarivier, de
juillet, het halve jaar, dat met den eersten janua
rij, met den eersten julj begint. S- d'été, dhiver,
zomer-, winterhal/jaar. - Ilecevoir, Toucher son
S-, zijn halfjarig loon, traktement, pensioen ontvangen. - II est d s-, hij heeft de hal/jarige dienst.
Cet officier a servi son s-, die officier heeft zijn
halfjaar uitgediend. - [Mil.] Halfjarig verlof n.
(ook congé de S- geheeten); Hecevoir son s-, een
halfjarig verlof krijgen. - (bij uitbreiding) Halfjarig verlofganger m.: Rappeler les s-s, de halfjarige verlofgangers oproepen. - t SEMESTRE, adj.
Halfjarig, in halfjarige ambtsbediening. - Semestriel, le, adj., z. v. a. SEMESTPAL. - Seinestrier, in. [Mi].] Halfjarige verlofganger m.
Semeu.r, m., -eise, f. Zaaiier m., zaaister f.
- (fig.) S- de faux bruits, uitstrooijer, verbreider
van va/ache geruchten. 5-euse de calomnies, uit~
strooister, verbreidster van laster. - [Arqueb.]
Keurder ni. der geweerloopen. - [H. n. ] Volksnaam van den kwikstaart (hoche -queue).
Semi, adj. invar. (alleen in zarnenstellingen gebruikeljk) Half: Semi-brève, halve korte noot f.
Semi-docte, half geleerd. Semi -lunaire, Semi-lund,
e, halvemaanvormig. - Semi-membraneux (Muscle), half-vliezige dijspier f. - Semi-nerveux of
-tendineux (Muscle) . half-zenuwachtige dijspier 1.,
Sémillaiit, e, adj. Zeer levendig. woelig, vrolijk en onrustig, dartel: Enfant s-, woelig, dartel
kind n. - Esprit S-, onrustige geest, woelgeest m.
Sémiiiaire, m. Kweekschool, voorbereidingsschool I'. inz. voor raomsch-katholjke priesters,
seminarium, seminarie n.: Mettreunjeune
homme au S-, eenen jongeling op liet seminarie
doen. - Gezamenlijke geestelijken, die in een seminarie wonen: Tout Ie s- s'y trouva, het .qansche
seminarie was er bij tegenwoordig; al de leerlingen
van het seminarie snaren er bij. - Tijd, dien men
in een seminarie moet doorbrengen: 11 a fbi son s-,
hij heeft zijn' seminarie-tijd vaibragt. - (bij uitbreiding) Elke oefenplaats, kweek-, leerschool f.:
Cet etablissement est un s- de bons ouvriers, die
inrigting is eene kweekschool voor goede ambachtslieden.
Séminal, e, adj. Het zaad betreffend. [Anat.]
Humeur s-a, zaadvocht n. Vésicules s-s, zaadblaasjes n. p1. - [Bot.] Lobes séminaux, zaadlobben t. p1. Feuilles s-es, zaadblaadjes n. p1.
Séminariste . Leerling op een seminarie (vgl.
séminaire), .seminarjst m.
Séminatlon, f. [Bot.] Natuurlijke of vrpwllige uit.ctroaijin.q van het zaad der planten.
S Séiulnial, e, adj. (lit fijne mee/bloem bereid. Pain s-. best wittebrood n. - Séminial, m.
Bloem f. van meel.

Séminifère. adj. [Bot.] Zaaddragend, zaadtelend. - [Anat.] Vaisseaux s-s, zaadvaten n. pl. Séminute, f. [Bot.] Zaadje n. - z. i'. a. POLLEN.
Sémiogi-aphie, Sérniologie, f. ] Didact.],
z. V. a. SÉsIÉIOGRAPHIE, SEMELOLOGIE.
Sémiramis, f. (pr. —mice) [Corn.] Lgtezpdestof f. voor vrouwekleederen.
Semis m. [Agric.] Zaaijinp, kwecking van ge-
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wassen uit zaad (inz. van dtn tuinbouw en de (iron.) Senaatje n., senaat m. in duodecimo of miboomkweekerj gebéziqd: bij den akkerbouw gebruikt niatuur. -- Sénatus-consulte, m. (pr- se-namen doorgaans het woord semaille). Ce jardinier tuce—) Raadsbesluit n., raadsverordening T. (inz.
entend Bien le s-, die tuinman verstaat goed de van den oud-romeinschen en den fransch-keizerlijkunst om gewassen uit zaad te telen. -- Plaats f. ken senaat), senatus-consultum n.
Senaa, m. [Mar.] Snaauw f., snaauwschip n.
of grond m., waarop men boomen, bloemen, enz.
uit zaad kweekt; — de dus gekweekte gewassen Bátiment grid en s-, vaartuig met snaauwstuig. Szelven. S- de pins, plantsoen n. van pijnboomen. Pro- -brique, brik í.. met snaauwsmasten, brik met een'
curer de l'ombrage aux s-s, schaduw aan de uit zoogenaamden doodeman achter zijn' grooten mast,
Séné, m. [Bot.. Pharm.] Sennestruik, sennezaad gekweekte jonge planten geven.
bladenstrui.k m. [cassia senna]; — sennebladeSérrnite, f. [Corn.] Katoendoek n. uit den Ar
-chipel. ren n. pl., de purgérende bladeren van den struik.
.5'émitique, adj. [Pbilol.]: Langues s-s, semi- -- (Prov.), z. PASSER (blz. 1310, kol. 1, van ondetische talen f. pl., talen der volkeren, die men voor ren). — S- bátard, faux of émérus, z. v. a. EMERE.
afstammelingen van Sem, Noachs oudsten zoon, S- des prés, z. v. a. GRATIOLE. S- des Provencaux
houdt, inz. het arabisch, hebreeuwsch, syrisch, of Turbith blanc, struikachtige kogel- of klootbloem f. (globulaire), witte turbith m. -- Séné,
chaldeeuwsch,
e, adj., z. SENAIRE.
t Setnnée, f., z. v. a. MONASTERE.
énéch al, m. (weleer) Hooge hof- en rijksbe+emnopithèques, m. pl. (pr. sèm—) [H. n.]
Langbeenen, slanke apen m. pl., eene onderafdee- ambte in Frankrijk en Engeland, die het inwendige
van 's konings huishouding noest bezorgen; —
ling der oorapen (volgens Okens indeeling).
(later) opperste geregtsbeambte van een district en
Seinoir, m. [Agric.] Zaaiwerktuig n., zaai
ni., zaai-machine I. — Zaaizak m.
-toesl aanvoerder der ridderschap, drost, landvoogd, s eSemonce, f. Uitnoodiging f. tot het bijwonen n e s c h a 1 m. — Se,neehale, f. Vrouw van eenen
eener plegtigheid. (In dezen zin verouderd.) — seneschal. — Sénéchaussée, f. Gebied n. eens se[Mar.] Bevel n. om bij te draaijen, om zich te laten neschals.
Sénéclile, f., Sénécillis, m. [Bot.] Soort
visitéren. Coup de s-, schot n. om by te draagyen. —
(fiig.) Scherpe vermaning of berisping, waarschu- van aschkruid n.
SeneSon, m. [Bot.] Kruiswortel m., kruis
wing, bestraffing f., verwijt n. Après des s-s réiarbrisseau, z. v. a. BACCHANTE, SAC--kruidn.S
térées, na herhaalde waarschuwingen. Recevoir
une forte, one verte s-, eene scherpe vermaning CHARIDE.
Sénée, adj. f. [Pods.] Rijmdicht, waarvan al
krijgen. — Senioncer, v. a. Uitnoodigen. (In
dezen zin verouderd.) — [ Mar.] Doen bijdraayen, de versregels van hetzelfde couplet of ook al de
bevelen bij te draagyen. — ( fig.) Vermanen, waar woorden van denzelfden versregel met dezelfde
bestraffen, scherp berispen en verwijten.-schuwen, letter beginnen.
Sénéga of Sénéka, m. [Bot.] Senega- of
— Het part. passé is ook adj.: Enfant Bien semoncé
par son père, door zijnen vader ernstig vermaand ratelslang-wortel m. (die tegen degevaarljke gevolgen.
kind. — -i Semondre, V. a. Uitnoodigen. — van den beet der ratelslangen wordt gebruikt).
Sénégali, in. [H. n.] Senegalsche vink, senet Senionneur, m. Noodiger, persoon, die de
uitnoodigingen rondbrengt. S- d'enterrement, be- galist m. [fringilla senegala] .
Sénéka, m., z. SENECA.
grafenisbidder, bidder m.
Senelle, f., z. v. a. CENELLE.
Sennotte, f. [Hort.] Nieuw uitgesproten kool I.
Séné ré, m., z. v. a. FENU-GREC.
Seneonle, f. Fijn gekorreld tarwe- of rijstt Sénestre, adj. Linksch. — [Bias.] Linksch:
meel n.
-f- Semnpecte, ni. [H. eccl.] Geestelijke, die se- Cóté s-, linker zijde f. — Sénestré, e, adj . [Blas.]
Aan de linkerzijde geplaatst, ter linker zijde ver
dert 50 jaren geordend is.
Semper virens, m. (latin) (pr. cèn-p'r-viSénestroehère, m. [Bias.] Linker-gezld.—
rènce) [Hot.] Immergroen n.; soort van altijd arm m. (terdplant f.
groene (camperfoelie f. — Seumpervivé, e, adj.
Sénevé, m. [Bot.] Mosterdzaad n.; — mosSenicle, m. [Bot.] Stinkende melde f.
(pr. cu-p ,r—) [Bot.] Naar huislook gelijkend. —
t Sénieur, m. Oudste, deken m.
SEMPERVIVEES, f. pl. Huislookplanten f. pl.
Sénile, adj. Den grijsaard of den, ouderdom
gempiterne, f. (pr. cm— , ook in de volgenden) [Coin.] Zeer sterke gekeperde wollen stof, die eigen. gelijk een oud man. — [ Méd.] Maladies s-s.
men in Engeland vervaardigde, s e as p i t e r n e. — ouderdons-ziekten f. pl. Vue s- , oudevdoms-qeSetnpiternel, Ie , adj. Altijddurend, eeuwig zigt n., verzigtigheid f. — -1- Sénilité, f. Ouder(zelden gebézigd dan in de minachtende uitdruk- dom m., grijsheid, afgeleefdheid f.
Senne, f. [Pêche] , z. V. a. SEINE. -- Senner,
king): Une vieille s-, een oud besje of grootje. —
(fam.) Un bruit s-, een aanhoudend geraas n. -- Met de zeken visschen.
Sens, m. Zin m., een der 5 zinnen van menSeiupiternelle, f. [Con.] Grovere soort van
sempiterne (z. boven.). — Sempiternelleunent, schen en dieren: Les cinq s-, de vijf zinnen. Les
adv. Altildd-urend, eeuwig. — Sesnpiternité, f. plaisirs des s-, de zinnel ke genoegens, vermaken n.
Bestendige duur m., altjddurendheid, eeuwigheid f. pl. Gein tombe sous le s-, sous les s-, dat valt in
Semple, m. [Tech.] Sempel m., gedeelte van 't oog, is duidelijk, zonneklaar. — (fig. et fan.)
het zijdegetouw.
Appliquer, Mettre tous ses s-, tous ses cinq s- de
nature a qc., al zijne vijf zinnen, alle mogelijke
Sen aillère, f. [Econ. rur.] Koestalvloer m.
Senaire, Séné, e, adj. [Bot.]: Feuilles s-s, oplettendheid tot iets gebru:'ken. — [Moral.] Zinnezes aan zes geplaatste bladeren n. pl. — [Litt.] ljkheid f., zinnelijke lusten m. pl. (in dezen zin alleen in 't meerv.) Morti Ger ses s-, zijne zinnelijke
Vers senaire, zesvoetig iambisch -vers n.
Sénat , ,in. (eeg. Vergadering van ouden of lusten dooden, onderdrukken. N'écouter que ses s-,
grjsaards) De hooge raadsvergadering f. van 't alleen naar zijne zinnel kheid luisteren. — Veroude Rome, senaat m.; — in 't alrgemeen: raads- stand , oordeel , bevattingsvermogen n. C'est on
vergadering f., raad, staatsraad, stadsraad m. — homme cle grand s-, de peu de s-, 't is een man
Séuateur, m. Raadsheer m., raadslid n., s e- van groot, van weinig verstand. 11 ne manque pas
n a t o r m. --- (fig.) Marcher en s-, deftig, als een de s-, 't ontbreekt hem niet aan verstand. Bon s-,
raadsheer daarheen stappen. — [H. n.] Volksnaam gezond versland, gezonde rede f. Ce qu'il dit est
van de witte meeuw f. (mouette blanche). — Sé- de bon s-, hetgeen hij zegt is verstandig. 11 a le snatorerie, f. [ [l ist.] Residentie van een' fran- troublé, zijn verstand is verward; hij is gek. I1
schen senateur onder 't eerste keizerrijk, zetel m. na pas le s- commun, hij heeft geen natuurlijk
van eenen rijksraad; — waardigheid eens fran- verstand. Cela choque le bon s-, les sens, dat
schen senateurs. — Sénatorial, e, adj. Roads- strijdt tegen het gezond verstand. —® Zin m., beheerlijk, eenen raadsheer toekomend of betamend. teekenis, meening, bedoeling f.: Ce West pas 15 le
Revenus sénatoriauv, raadsheerlijke inkomsten f. s- de ce mot, de nies paroles, dat is niet de beteePl. Gravité s-e, raadsheerlijke deftigheid f. -- Sé- kenfis van dit woord, de meening van mijne moornatorien, ne, adj. Den raadsheeren behoorend, den. Vous avez bien saisi le s- de ce proverbe,
gij hebt de meening, den zin van dit spreekwoord
S e n a t ó r i s c h: Maison, Familie s -ne, raadsheerlijk huis, geslacht n. --- Sénatriee, f. Vrouw getroffen. Voilà Ie vrai, le propre s- de lil loi, dat
van Benen raadsheer (in 't oude Rome, in 't voor is de ware. de eigenlijke beteekenis der wet. Ce
Polen en in Zweden). — Sénatule, m.-maliq mot a quatre s-, dit woord heeft vier beteekenis-
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sen. Ce sont des paroles a double s-, dat zijn dubbelzinnige woorden. - Gevoelen n., meeniuf], gedachte f.: Scion mon s- ii a tort, volgens mijne
meeninø heeft hij ongelijk. Vous no donnez pas
dans mon S-, g ij treft mijne meening niet. A mon
S-, Scion mon s-, vous vous tro rnpez, naar mijn
gevoelen bedriegt gij U. Z. ook ABONDER. - Eene
der zijden van ren voorwerp, kunt m., zijde, rig.
ling 1. Metiez cette table le ce s-, zet die tafel
naar deze zijde, in deze rigtinij. Coupez ie jarnljon
du bon s-, snijd de ham naar de goede zijde: Cette
pierre a deux pieds en bus s-, deze steen is naar
alle zij(len twee voet lang. Tournez le miroir de
lautre s-, geef den spiegel eene andere rigtinq.
Parcourir utie place en tons s-, eeoc plaats in alle
riglingen doorloopen. - Prendre une affaire de
tous les s- qu'on peut imaginer, eeoc zaak van
alle mogelijke kanten beschouwen, opvatten. SENS
DESSUS DESSOUS, bc. adv. Het onderste boven, overhoop, in gioote wanorde, ondereen, verward: Tout
est S. dessus lessons dans cette charnbre, in dit
vertrek ligt alles overhoop, door elkander. Ii a
leeprit S- clessus dessous, zijn hoofd is geheel in
war. --- SENS DEVANT DEIUUEIIE , bc. adv. liet
achterste voor, verkeerd: Elie a wis sa jupe Sdevtuit derrière, zij heeft haren rok liet achterste
VOO, aangetrokken. - a CONTRE -SENS, 10e. ode., z.

dat ziet men duidelijk. - Seiisiblei'ie, 1.
Overdrtvene, gemaakte gevoeligheid f.
ensitif, ive. adj. [Didact. ] Gevoelig, zinnelijk, met zinnen begaafd, voor gewaarwordingen
valbaar; tot de zinnen, tot de gewaarwordingen
behoorend. A nie s-lye, voor gewaarwordingen vatbare ziel f. Facuite s-lye , gevoelvermoijen n.
[Bot.] Plantes s-ives, gevoelige planten, mimosaas
p1. Sensitive, I. [Bot.] Zinkruid, it., gevoelige
mimosa f. S. (ofAcacie) pudique, kruidje-roer-my
-niet n., schoainachtige mimosa. - ensoriuin
of S- commune, in. (latin) (pr. cèn-co-ii-onie)
[Didaci.] Algemeene gevoelszetel m., dat punt in
de hersenen, waai- de door alle zinnen opgewekte
gewaarwordingen zainenloopen , de kleine hersenen, de oorsprong van alle hoofdzenuwen. Sen.
suaiiser, V. (1. Zieineljk iflOken, aan de zinnen
beschrijven. -- Se n sua l isme, m. Neiging om
naar zinnelijke aandrift te handelen, zinnelijkheid;
zinneljjkheidsieer f., leer, volgens welke de waarheid en het wezen der dingen in de zinnelijke
waarnemingen, indrukken en gewaarwordingen liggen, sensualjsmus ii. -- Sensuialiste, in. (of
als adj. Phuiosophe S-) A anhanger van die leer,
sensualist. - Sensualité, f. Zinnelijkheid,
neiging tot zinnelijk genot; wellust in.; zingenieting f., zinnelijk genot n. - Sensuel, Ie, adj.
CONTHE -SENS.
Zinnelijk, aan zinnelijk genot gehecht, wellustig,
Sensation, t. Gewaarwording t., indruk m. wulpsch ; zinstreelend : Femme s-Ic , zinncljke,
dien de ziel door de zinnen van de voorwerpen wulpec/le vrouw. Plaisirs s-s, zinnelijke vermaontvangt. S- agréable, douioureuse, aangename, ken, n. 7)!. -- Ils subst.: Les s-s, de zinnelijke
smartelijke gewaarwording f. La 5- du froid, lu inenschen. --- Sensuellenient, adv. Op zinnechaud, de Ja lumière, de indruk der koude. der dike wijze, wellustig.
Sentai.t, e, adj. Gevoelend, gevoel hebbend,
warmte, des lichts. S-s externes, internes, uitwendige, innerlijke gewaarwordingen. - (/1g.) Op- gevoelig: Etre 5-, gevoetend wezen n. Organes s-s, gezien n., kennelijke indruk in., die iets op velen voels-organen n. p1.
maakt: Son arrivée impiévue fit mm grande s-,
t Seiite, 1. Voetpad n. (sentier). - t SenteZijne onverwachte aankomst baarde veel opzien, let , in. (verklw. von sente) Voetpaadje, klein
voetpad n.
trok aller opmerkzaamheid
Sentence, f. Spreuk, zinspreuk, zedespreuk,
Sensé, e, adj. Verstandig, oordeelkundig, wijs:
C'est un homme fort s-, 't is een zeer verstandig kernspreuk, gedenkspreuk f.: Belle s-, schoone
man. line réponse hien s- e , een zeer verstandig, spreuk. II iw pane quo par s-s, hij drukt zich alwijs antwoord n. - Sensément, adv. Met ver- tijd in spreuken uit; hij neemt altijd een' deftigen
stand, wijselijk, verstandig: Tout ce qu'iI fall, ii toon, een' spreukentoon aan. - Evangelische uitIe fait S-, al wat hij doet, doet hij met verstand, spraak f., voorschrift n.: EJle ne songea plus a Ja
terrible S- de saint Paul, zij dacht niet meer aan
met oordeel. ..
de geduchte uitspraak van Paulus. - Gewijsde,
S ensibiJisation, f. Verzinnelijking f.
Sensibiliser, v. a. Verzinnelijken, voor de zin- vonnis van eeoc lagere regtbank , regtertjic bescheid n., uitspraak. s e ei t t n t i e f. (in de regIsnen aanschouwelijk maken.
Sensi bilité, f. Gevoeligheid; aandoenlijkheid; taal zegt men dooraans jugernent) La s- est ddprikkelbuarheid , ligtgeraalctheici f.: Ii est dune jb prononcée , het vonnis is reeds uitgesproken.
grande s- ui toutes les impressions de lair, hij is Exécuter une 5-, eeoc uitspraak ten uitvoer brenzeer gevoelig voor iederen indruk der lucht. -- gen. S- d'audience, een voor 't geregt uitgesproLa s- du coeur aux misères d'autrui, de gevoelig- ken vonnis. S- par ddfaut, een wegens het niet
heid des harten bij de ellende van anderen. - Sa verschijnen of bij verstek geveld vonnis. Appeler
dune s , van een vonnis appeléren , zich op
5- stir Ie point d'honneur est extrèrne , zijne gevoeligheid, ligtgeraaktheid op het punt van eer is hooger reglbank beroepen. Les picheurs recevront
zeer groot. - Sensible, adj. Gevoelig, voelbaar, leur s-, de zondaars zullen hun vonnis ontvanindruk op de zinnen makend; waarneembaar door gen. - (Pray.), Z. JUGE. - Weleer ook in den zin
de zinnen, werkbare', voelbaar: Froid très-s-, zeer van opinion, gevoelen cc, meening f. gebéigd: Ne
gevoelige, scherpe koude f. Coup a peine S-, naau- vous tenez pas a Ja s- des homines, houd u niet
weljks voelbare stoot, slag, enz. Le fl ux de Ja aan 't gevoelen der menschen. - t Sentencier,
m3r nest 5- que proche des côtes, de vloed der V. a. Vonnissen, vonnis spreken (in criminele zazee is alleen in de nabijheid der kusten merkbaar. ken). - Hel part. passe is ook adj.: homme sen- Tastbaar, duidelijk, kennelijk, klaar: Vérité S-, tencié, gevonnisd man, veroordeelde m. - Seeduidelijke, in 't oog vallende waarheid :. Ce que teiieiensement, adv. (doorgaans iron. en in
vous dites hi est S-, wat gij daar zegt is klaar, kwaden zin) Op spreukrjke wijze: Parler S-, veel
duidelijk. - (/1g.) C'est pour moi une douieur s-, spreuken in zijne rede mengen, den mond vol spreuune joie s-, dat is voor mij eene innige smart, ken hebben.— Senteneieux, ieuse, adj. Spreukeene ongeineene vreugde. - Gevoelig. met gevoel rijk, zinrijk, kernspreukig, pittig, bondig: Ouvrage
bepaald: L'homme est S-, de mensch is gevoelig. 5-, werk vol spreuken. -- Homme s- (doorgaans
Une pierre nest pas S-, een steen bezit geen gevoel. iron.) spreukrjk mensch, spreukcnnian m. - Ton
- Gevoelig, lijn of teeder gevoelend, aandoenijk; 5-, gemaakt deftige, ernstige toon m.
Senlène, f. [Soier ] Einde n., waarbij men
prikkelbaar, 1i;1 geraakt: Ii est S- aux maux d'autrui,hij is gevoelig ineêwnrig vooreensanders kwalen. eeoc streng zijde begint op Ie winden.
Senteur, f. Reuk in. Bonne, Mauvaise S-, Svoor
gevoelig
voor
de
S- i J'amour, a i'amitié,
liefde.
de vriendschap. Son âme est trop s-, ' fjne (hare) agrdalile, goede, slechte, aangename reuk. (In dezen
ziel is te gevoelig, te ligt aangedaan. Etre S- h une zin verouderd; men zegt odeur.) - Reukwerk,
injure, gevoelig voor eene beleediging zijn, ligt ge- reukgoed n., welriekend makende stof f. Eaux de
raakt zijn. z. ook END1IOLT. - [ Phys j Gevoelig, 5-, reukwatertjes n. p1. Poudre de s-, reukpoede geringste veranderingen of verschillen aandui- der n. - Aimer les s-s, Porter fles s-s (nu liever
dend: Thermométre s-, gevoelige thermometer m. des odeurs) Reukgoed beminnen, bij zich dragen.
Senti, e, adj. (en part. passé van sentir). IraBalance s-, gevoelige balans f. - [Mus.] Note s-,
of als subst. S-, onmiddellijk onder den grondloon pression s-e, gevoelde indruk m. Odeur s-e , geroliggende halve loon m. - e»sihIement, ode. ken geur of reuk m. - Regret vivement 5-, innig
Op gevoelige, duidelijke, merkhau a ijze; zeer, sterk.' gevoeld berouw ii. - [Litt., Beaux arts] Cela est
Ii est s- touché de cette perte, hij is over dit ver- 5-, t i en S-, dat is goed opgevat, met waarheid uitlies gevoelig, zeer, werkelijk getro//'en. Cda SO volt gedrukt, wedergegeven.


S-,

SENTIER
Sentier, m. Voetpad, pad n.; weg m.: Ce sabrége Ie chemin, dit voetpad verkort den weg.
-- L'anirnal s'était creusé un s- sous la terre, het
dier had zich eenen weg onder de aarde gegraven.
— (fig.) Le s- de la vertu, du vice, liet pad der
deugd, der ondeugd.
Sentioiient, ni. Gevoel n., gewaarwording f.,
clip de ziel van de voorwerpen ontvangt door m ddel van de zintuigen; gevoelvermogen n.; ook: innerlijlc gevoel, dat niet het gevolg van waarneming,
redenéring of ervaring is, soort van natuurlijk
instinct n. S- douloureux, agréable, pijnlijk, aangenaam gevoel. — Avoir le s- délicat, een fijn gevoel
hebben. Ii n' y a plus de s- dans son bras. er is
geen gevoel meer in zijnen arm. — I1 y a des choses que nous ne connaissons que par s-, er zijn
dingen, die wij enkel door 't gevoel, door zeker
natuur-instinct kennen. Avoir le s- de sa force,
de sa faililesse, de bewustheid van zijne kracht,
van zijne zwakheid hebben. Juger dun ouvrage par
s-, over een werk naar 't gevoel, naar den indruk,
die 't op ons maakt, oordeelen. -- Gevoel n., zielsaandoening in 't algemeen: S- d'honneur, d'amour,
de lmaiue, de vengeance, de joie, de douleur, etc.,
gevoel van eer, van liefde, van haat, van wraak,
van vreugde, van smart, enz.— (absol.)Etre capable
de s-s, voor edele gevoelens of gezindheden vatbaar
zijn. -- z. ook P0IJSSER. -- Ce père a perdu tous
les s-s naturels of s-s de In nature , die vader
heeft alle natuurlijk gevoel verloren. --- Gevoel n.,
gevoeligheid f. (sensibilité): I1 y a beaucoup de sdans eet ouvrage, er is veel gevoel in dat werk.
Cet hornme est plein de s-, die 'man is vol gevoel.
, Gevoelen n., meening, gedachte, denkwijze f.
Parler co ,tre son s-, tegen zijn gevoelen spreken.
Etes-vous de moo s-? zijt gij van mijne meening:?
Entrer dans le s- de qn., ierrcands gevoelen bijvallen, tot iemands denkwijze overgaan. — [Chas.]
Beuk m., lucht f.: Les chieris omit ordinairenmerlt
le s- très-fin, de honden hebben doorgaans een'
fijnen reuk. Ii a du s-, hij krijgt de lucht van 't
spoor. — [Escr.] S- de l'épée, het voelen aan de
kling. -- Sentimental, e, adj. Gevoelig, vol
gevoel, gevoelvol; overdreven gevoelig, s e n t i m e nt e e 1. Ton s-, gevoelvolle toon ni. — Jeune fille s-e,
overgevoelig, sentimenteel meisje n .— [ Li tt. J Le genre s-, de sentirnentéle, overgevoelige schrijftrant m.
— 5 Sentiniieutalei rent, adv. Op gevoelt e,
sentimentéle uwijze. — Sentimentaliser, V. a.
Gevoelig , sentimenteel maken. — Als v. n. Gevoel of gevoeligheid vertoonen, den (de) gevoelige, sentimentéle spelen.— Sentimmentalisiue,in .

[Phil.] Ieder wijsgeerig stelsel, dat in den mensch
zeilel fke gewaarwordingen als oorsprong der zedelijke denkbeelden aanneemt, s e n t i rn e n t a 1 i sm us n. Overdrevene, belagehelijke gevoeligheid,
overgevoeligheid f. — Sentimentalité, f. Gevoeligheid , sentimenteelheid, sentimen—

taliteit f.
Sentine, f. [[jar.]
(fig.) Cette wille ^est

Pompzode f., hoosgat n.
la s- de tons les vices, die
stad is een vergaarplaats van alle ondeugden. —
[Navig J Gro)t zoutschip n. op (le Loire.
Seutinelle, f. [Mil. & Mar.] Schildwacht 1.:
La s- Plait endorinie, de schildwacht was ingeslapen. Relever la s-, de schildwacht aflossen. Faire
la s- aux portes, aan de poorten op schildwacht
staan. Etre en s-, Mettre en s-, op schildwacht
staan, op schildwacht zetten. S- perdue, z. PERDU .
S- de chaloupe, baviaan van de sloep, man in de
sloep. — Door' sorrcmige schrijvers ook m. gebruikt:
S- vigilant, waakzame schildwacht. -- Ook m.
wanneer het van een woord vergezeld gaat, waar
noodwendig aan eenen man moet denken:-bijmen
Le s- a eté trouvé mort dans sa guerite, de schild
dood in zijn schilderhuis gevonden. — (fig.)-wachtis
Relever qn. de s-, iemand een hard verwijt geven,
hem op eerie vernederende wijze verwijten. Faire s-,
op den loer staan. Je fais s- pour le passer,
voir, ik
sta op den loer, oma hem te zien voorbij komen
Seutir , V. a. Voelen, gevoelen, gewaar worden,
merken.: I1 sent uue pesanteur dans le bras, hij
gevoelt Gene zwaarte, loomheid
den arm. S- un
grand froid, eerie groote koude gevoelen, -- II ne
sent aucun amour pour elle, hij gevoelt geene liefde
voor haar. On sent vela mieux qu'on ne l'exprime, men gevoelt dit, neen wordt dit beter gewaar,
dan men kan uitdrukken. II ne sent point les af-
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fronts, hij merkt de beleedigingen niet; hij heeft
geen gevoel voor beleedigingen. Je sens qu'il me
trompe, ik merk, dat hij mij bedriegt. 11 sentira
ma colère, hij zal mijnen toorn gevoelen, ondervin den. Je sentais bien on il en voulait, ik merkte,
bec,reep wel, waar hij heen wilde. Vous sentez bien
qu'il a tort, gij gevoelt, merkt wel, dat hij ongelijk heeft. — (absol.) La faculté de s-, het gevoel-,
gewaarwordingsvermogen. Les litres animés sentent, de bezielde schepselen gevoelen. — [,Man.-'
Faire s- les éperons, de sporen geven. S- son cheval, zijn paard voelen. S- un cheval sur les Handies, een paard in de heupen voelen. — [Mar.] Ce
vaisseau sent Bien son gouvernail, dat schip is
scherp op zijn roer, luistert goed naar het roer.
S- le some of le sol, den grond ruiken. Ruiken, rieken, den reuk gewaarworden; ook: reuk
van zich geven. S- vue fleur, (aan) eerie bloem
ruiken. Je suis enrbumé je ne sens z ien, ik ben
verstopt in 't hoofd, ik ruik niets. Le chien sent
Ie gilder, de hond ruikt het wild. --- Cela sent la
l'umée, dat riekt naar Glen rook. Cela sent Ie brulé, l'enfermé, dat riekt brandig, 'maul'. — (neutr.)
Son haleine sent, zijn adem riekt, hij heeft een'
stinkenden ader n. Ses pieds sentent, zijne voeten
rieken, stinken. — (impers.) Il tent bon, mauvais
dans cette chambre, ei ^ is een aangename, onaan
gename reuk in deze hamer. — Smaken , eenen
smaak hebben, naar iets smaken (van spijzen, dranken): Vin qui sent le tut., wijn, die naar 't vat of
fust smaakt. Carpe qui sent la lmurbe karper,
die grondig smaakt. Aliment qui sent Ie brulé, spijs,
die aangebrand smaakt. Cette soupe ne sent rien,
die soep smaakt naar niets. -- (fig.) Cela ne sent
pas bon, dat zal niet goed a floopen. 11 sent I'hornine de qualité, hij ziet er uit als, heeft het voorkooien van een aanzienlijk man. L'action qu'il
a fait sent Lien ce qu'il est., de daad, die hij begaan heeft, toont wel aan, wat hij is. Elle sent
son Bien, zij heeft het aanzien van goed opgevoed
te zgn. (Deze zegswijze is schier in onbruik geraakt.) — (fig. et fain.) Ce valet sent le vieux
battu, deze knecht is door te veel toegevendheid onbeschaamd geworden: de rug jeukt hein. I1 sent Ie
terroir, hij heeft de gewone fout zijner landslieden.
S- le corps de garde, te los, onbeschoft van taal
zi,n. Cette action sent Ie gibet, die daad ruikt
naar de gele,, is hangenswaard. z. ook CAQUE, FAGOT, HART, LAMPE, SAPIN. SE SENT!R, v. pr.
Zich gevoelen, zich bevinden Je me sens Bien, ik
gevoel mij, bevind mij wel. II ne se sentit pas
rnourir, hij voelde niet, dat hij den dood zoo nabij
was. I1 est si ravi qu'il ne se sent pas, hij is zoo
verrukt, dat hij als buiten zich zelven is, dat hij
voor al het andere ongevoelig is. —Cette filie cornmence à se s-, dit meisje begint te gevoelen, dat zij
groot (lzuwbaar) wordt. — (fig.) Il se sent Bien,
hij weet, gevoelt wat hij vermag, hij is zich zelven
(van zone kracht, bekwaamheden, rang, enz.) bewust. — Se s- de qc., iets bespeuren, ergens gevoel van hebben. Je ne men sens plus, ik weet, ik
gevoel er niets meer van. II commence à se s- de
la goutte, hij begint de jicht, het pootje te bespeuren. II a eu la lièvre. il s'en sent encore, hij heeft
de koorts gehad, hij gevoelt loet nog. It se sentira
long-temps de cette perte, hij zal dit verlies nog
lang gevoelen. Je me sens encore du voyage, ik
ben nog vermoeid, ik heb nog gevoel van de reis.
S'il y a du bien ou du mal, it s'en sentira, het
mag iets goed s of kwaads zijn, hij zal het bespeuren, hij zal zijn aandeel hebben.
Seoir, v. n. Zitten, gezeten zijn. (In dezen zin
verou(Ierd, en nog alleen in liet part. prés. séant
en het part. pass. sis, als ook in de zarnengestelde
werkwoorden asseoir, rasseoir en surseoir overgebleven.) — Zitten, kleedgin, passen, staan. (In deze
buleekenis alleen nog in het part. prés. en in den 3e1
pers. van zekere enkelvoudige tijden in gebruik.) Cet
habit vous sied h rnerveille, dat kleed zit, staat
u voortreffelijk. Elle avait une coiffure qui lui
seyait rnal, zij had een kapsel, dat haar slecht
stond. Ces couleurs-ci ne lui siérontpas, celles -lb
lui siéraient mieux, deze kleuren zullen haar niet
goed staan, die zouden haar beter staan. Ces couleurs vous seyant Si bien, tenez-vous y, daar deze
kleuren u zeer goed staan, zoo blijf daarbij. —
SEOIR, V. imp. Passen, voegen, betamen, goed of
leelijk staan: I1 ne vous sied pas de prendre ce
,
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ton -l á , het past, betaamt, voegt u niet, het staat u

leeljk. dien toon aait te slaan. — (iron.) 11 vous
sied bien (le me reprocher cela, 't staat u fraai,
gij zijt er wel de man naar, om mij dat te verwijten. — (Loc. prov.) A grands gens tout sied,
rijke, voorname lieden mogen alles doen. - -j- SE
SEOIS, V. pr., z. V. a. S'ASSEOIR. — ( poét. of Jam.)
Sieds -toi, ga zitten, zet u neder.
Sep, m. [Agric.] Ploeghoofd n., stuk hout, dat
vlak op den grond rust, en waarin (Ie ploegschaar
is bevestigd. - z. CEP. - Mar.] S- de diisse de
grand hunier, z. v. a. CHAUMARD. S-s découte da
petit bonier, voormarszeils-schootknecliten m. p1.
Sépale, f. [Bot.] Kelkbiaadje n. ((foliole da
calice, phylle), elke afdeeling of splijting van den.
bloemkelk.
Séparable, adj. Scheidbaar, afsc/ieideljk (zoo
wel in s1o/e1jken als zedelijken zin). — Séparage, 1fl. [Tech.], z. v. a. TRIAGE, SEPARATION.
- Séparation, f. Scheiding, afzondering, af
scheiding, separatie f.: Rien nest plus rude
aux amis que In 5-, niets is harder voor vrienden
dan de scheiding. La s- des chairs d'avec les os,
de afscheiding van het vleesch en de beenderen. Mar
de s-, scheid muur m.; (fig.) oorzaak, reden f. van
verdeeldheid, van vijandschap. — On craint any
5- entre ces deux families, men vreest eene scheiding, eene verdeeldheid, oneeniqheid onder deze twee
familien. - ii fit S- avec sa secte, hij scheidde zich
van Zijne gezindheid, van zijn kerkgenootschap af.
— [Chim.] La 5- des mitaux, de scheiding der
metalen. — [ Prat.] S- de corps, scheiding van tafel en bed. S- de biens, boedelscheiding, scheiding
van goederen. S- de corps et de biens, scheiding
van tafel en bed en goederen. S- de dettes, afschei
ding der schulden. - Afscheiding f., scheidingmakend voorwerp n., scheidmuur m., beschot, afschut
set n.. heining, heg, sloot f., enz. Mettre une s
entre deux chambres, een beschot, een' scheidwand
tussrhen twee kamers plaatsen. Ii y avait entre
les deux propriétés iine s- formée par un fosse,
eene sloot maakte de afscheiding der beide eigendammen. - Separatisme. m. Afscheidingsgeest m. in geloofszaken, s e p ar a t i s u s a. Séparatiste, m. cl f. Afgescheidene rn. en f.,
hij of zij, die zich van zijn kerkgenootschap afzondert, 5 e p a r a t I st; in Engeland, Z. V. a. NONCONFORMISTE. — Séparatoire , m. [Chirn.]
Scheivat n. - [ Chir.] Soort van mes ii. ter scheiding van het bekkeneeivlies. Séparé, e, adj.
(en part. passé van séparer): Amis s-s, gescheide
vrienden m. p1. Pais s-s par des fleuves, door
stroomen gescheide landen a. p1. - Séparément, adv. Afzonderlijk, een voor een. On les a
interrogés 5-, men heeft hen afzonderlijk ondervraagd. Mettez- ces choses- 1 h s-, zet die dingen
afzonderlijk.
Sépaier,, V. a. Scheiden, afzonderen, deden,
verdeelen, eene scheiding maken, splitsen: Un seul
coup lui sépara Ia tête du corps, een enkele slag
scheidde zijn hoofd van het ligchaam. S- les chairs
d'avec les os, het vleesch van de beenderen scheiden.
S. les boucs d'avec les agneaux, de bokken van de
schapen scheiden. z. ook aouc. La mort les a séparés, de dood heeft hen gescheiden. S- any chambre en deux, eene kamer in twee deelen scheiden.
S. uric cour dun jardin par an mur, eene plaats
van eenen tuin door eenen muur afzonderen. Les
Pyrénées sparent in France de lEspagne, de Py
reneen scheiden Frankrijk van Spanje af. On a
séparé Ia terre en autant de portions qu'il y a
d'enfants. men heeft het goed in zoo veel deelengesplitst als er kinderen zijn. S- de l)iens un mar!
et ann femme, de gemeenschap van goederen tusschen man en vrouw opheffen. IJs sont mariës séparés de biens, zij zijn buiten gemeenschap van
goederen met elkander gehuwd. S- de corps un
marl et une femme, echtelieden van tafel en bed
scheiden. — [ Chizn.] S- lor des autres métaux,
het goud van de andere metalen afscheiden. [Chas.] S- les quêles, de .jagtbedienden met de
speurhonden verdeelen. - [ Man.] S- les rênes, de
teugels gescheiden of verdeeld houden, in elke hand
een teugel houden. -- Afscheiden, onderscheiden:
La raison sépare l'hornrne de bus les animaux,
de rede onderscheidt den niensch van alle andere
dieren. - SE SÉ['ÂIIER, V. vr. Zich scheiden, uiteen
gaan, vaneen scheiden, zich verdeelen: Après avoir
[
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passé quelques jours ensemble, 115 se sont séparés, nadat zij eenige dagen hij elkander hadden
doorgebragt, scheidden zij vaneen. L'armée se sépara en deux, het leger verdeelde zich in tweeen.
Lassemblee se sépara, de vergadering ging uiteen.
- (Loc. prov.) B n'y a si bonne compagnie qui
ne se separe, ook het beste gezelschap moet eindelijk uit elkander gaan. - [Chas.] Le cerf cherche
par bonds ui se . de sa vole, of enkel i se s-, het
hert zoekt door sprongen zijn spoor af te breken
(en daardoor de honden zijn' reuk te doen verliezen).
Sépé, ni. [Arqucb.] IJzeren T, die den geweerloop in de lade houdt. schuiver m. — Sèpe,
Sépeaui, Sépée, z. CEP—.
Sépède, aaj. [Fl. n.] Zesvoetig (van insecten).
Sépédon, m. [H. n.] Bladiuisvlieg t. - Agaat
slang ni. (tot de regelmatige tafelkoppen behoorend).
Séphen, m. (ofRaie s.), Z. RAtE.
Sépia, f. [H. n.] lnktvisch (SECHE, CALMAR);
- sepia-inkt m., het zwartbruine sap van den
snktvisch. — Teekening f. met sepia-inkt. - Sé
piacées, f. p1. [H. a.] Inktvischsoorten t. p1.
Séplaire, Sépicole, adj. [H. n.] In heggen
en struiken levend.
Sépiolde, adj. [H. n.] Naar den inktvisch gelijkend. - Sépiole, t. [H. n.] Kleine inktvisch m.
Séphombique, adj. [Chim.]: Sei de piomb
5-, loodzout, dot zesmaal meer zuurstof in zijne
basis dan in zijn zuur heeft.
Sépoule, 1 . [Tech.] Bieten weversklos m.
Seps, m. (pr. cepse) 1 11. n.] Slang.hagedisf.
Sepsiehiiiiie, 1. [Méd.] Neiging f. der vochten tot bederf. - Sepsis, t. (pr. cep -cice) [Mid.]
Bederf 1. (putréfaction).
Sept, adj. num. (pr. cO, doch vóór eene klinkletter of stomme li en ook op 't einde van een' zin.
of zindeel cit) Zeven: Les s- sages de in Grèce, de
7 wijzen van Griekenland.-- (absol.) us étaient 5-,
zij waren met kun zevenen. Ii y en a eu 5- de
tués, er zijn er I gedood. - Ok voor septième,
zevende, gebézigd: Page 5-, bladzijde zeven, zevende bladzijde f. Charles s-, Karel de zevende. —Als
subst. m. Zevende dag m. der maand: La lettre
est da 5-, de brief is van den zevenden. Tous les
5- flu ,mois, elke zevende dag der maand. z. ook
SEPTIEME - Het cijfer 7; de zeven in het kaartspel. tcrire un 7 it Ia place dun 9, eene 7 in plaats
van eene 9 schrijven. Le s- de coeur manque ii ce
jeu, harten-zeven ontbreekt in dit spel. - L'hom
me change, dit -on, de temperament a chaque Sof it chaque septenaire, de mensch verandert, zoo
men zegt, elke zeven jaren van temperament. —
Septanie, f. (pr. cOp—, ook in de volgenden) Zevental n. - [ Ane. coat.] Stadsgebied n. - septane, f. [Mid.] Zeoendaagsche koorts f. --j- Septaiitaiiie, 1. Zeventigtal n. — Septante, adj.
num. Zeventig. (Men zegt nu soixante-dix.) — Als
subst. m.: Les Septante , de zeventig overzetters,
die op bevel van Ptolerneus Philadeiphus, koning
van Egypte, liet hebreeuwsc/ie Oude Testament in
liet grie/esch vertaalden. Version des S-, vertaling
der Zeventig. — -(- Septantiènie, adj. Zeventigste (soixante-dixième).
Septembie, m. ( pr. cep—, ook in de volgenden) September m., herfstmaand f., de gde maand
des jaars (de 7de van 't roineinsche jaar onder
Romulus, en van daar haarnaain). —[F1. de France]
Massacres de s-, september-moorden in. p1. (in de
eerste dagen van de septembermaand 1 79 te Parijs
aan de gekerkerde offers der revolutie, inz. aan de
niet-bekedigde priesters, gepleegd) . -- SepternbiiSsLde, f. September-moord m., slagting f. (z.
't vorige woord); in 't algemeen: ijseljk moordtooneel n., slagting, 57) temb risade f. - Septernbriser , v. a. September-gruwelen begaan,
slagten, moorden, zonder geregteljk vonnis de onschuldigen met de schuldigen ombrengen. -- Septernbrisetir, a . September-moordenaar in., medepligtige aan den bovengenoemden gruwelmoord.
— Septembriste, m. Goedkeurder der september-moorden in de wetgevende vergadering, september-ma . -. Septernvir, m. (pr. cèp-tèrn-vir)
[Ant. rom.] Zevenman in., titel van magistraten
en priesters ie Rome, die met de regeling der openbare piegtigheden, niet de verdeeling der landerijen,
enz. belast waren.
Septentaire, wij. (pr. cèp—) Zeven bevattend.: Le nornt)re S-, het getal zeven. -- Profes-

.

SEPTENNAI,
leur s- (of als subst. S-), hoogleeraar, die 7 jaren
aan erne universiteit heeft onderwezen. — Als
subst. m. Zevenjarig tijdvak van 's menschen leven.
z. onder SEPT . —'Septennal, e, adj. (pr cèptèn-nal) Zevenjarig, om de zeven jaren wederkeerend: Assemblée s-e. zevenjarige vergadering f.
L'année sabbatique des jails était s-e, het sabbatsjaar der joden viel om het zevende jaar in. —
Septennalité , f. ( pr. cèp-tèn—) Zevenjarige
duur m., zevenjarigheid f., inz. van 't engelsche
parlement.
Septentrion, m.(pr. cèp-tan—) [Astr., Géogr.]
Noorden, noord n.: Les Pays-Bas sont au s- de
la France, de Nederlanden ligren ten noorden van
Frankrijk. L'aiguille aimantée se tourne toujours
vers Ie s-, de magneetnaald draait altijd naar het
noorden. — Septentrional, e, adj. Noordelijk,
noordsch, noord- . Pays septentrionaux , noorde
landen n. pl. Les peoples septentrionaux,-deljk
of als subsi. Les s-, de noordsche, noordelijke vol
pl. Le pcïle s-, de noordpool f. Le vent s-,-ken.
de noordewind in. L'océan s-, de Noorder-oceaan m.,

de Noordzee f.

-

SÉRANCER.

1695

soort van graf n., begraafplaats f. Le s- de Jésus
Christ, Le Saint-S-, het graf van J. Chr., het
heilige graf. Les pyramides d'Egypte servaient de
s- aux rots, de pyramiden van Egypte dienden tot
begraafplaatsen voor de koningen. -- Jésus appelle
les hypocrites des s-s blanchis, Jezus noemt de
huichelaars gepleisterde graven. -- Sépultare, f.
Begrafenis, beaarding f.; -- begraafplaats; grafstee f., graf n. Les frais de la s-, de begrafeniskosten in. pl. — Les pyramides d'Égypte servaient
de s-s, de pyramiden van Egypte dienden tot graf
begraafplaatsen. Avoir sa s- dans tel-stedn,o
cimetière, zijn graf op dit of dat kerkhof hebben.
Droit de s-, regt om hier of daar begraven teworden. Droits de s-, begrafenisrealen n. pl. (die voor
de begrafenis betaald moeten worden) .
5 Séqtzaee, adj. Hardnekkig volgend, onophoudelijk bijblijvend.
Séquelle, f. (dénigr.) Aanhang m., aanhangers ni. pl., kreaturen n. pl.: Je me moque de lui
et de toute sa s-, ik lach wal met hem en zijn'
ganschen aanhang. — Lange ce/i, reeks f.: Une s(k rielle) de questions absurdes, eene reeks van
ongerijmde vragen f. pl.
Ségtience, f. [Jeu] Volgrij f. van ten minste
drie kaarten van ééne kleur, roem m.: S- du roi
de trèlle, roem van klaveren heer. — B zodere
schikking , die ieder kaartenfabrikant aan zijne
kaarten geeft.— [Cath.] Vroegere naam der proza,
die men na het graduale zingt (vgl . PROSE, GRADUEL) .
Séquiestration, f. [Prat.] Beslaglegging, beslagneming, het, in bewaring of in bewaarderhand
stellen, geregteli^ke overlevering van eene betwiste
zaak of ook van eenen persoon in de derde hand,
s e q u e s t rd t i e f. S- ill/gale des personnes, onwettel(jke in bewaring houding van personen. --Ségaestre, m. Geregtelijk beslag n. op een goed,
bewaring in de derde hand tot op de uitwijzing of
beslissing der betwiste zaak, s e q u e s t e r n. Sconventionnel, in bewaring stelling bij overeenkomst.
S- judiciaire, sequester op regterlijk bevel. -- Ook
van personen gebézigd: On a mis cette 1111e en sdans ce monastère , men heeft dit meisje in dat
klooster ter bewaring geplaatst. — Bewaarder van
een of ander betwist goed, derde man als bewaarder van het in beslag genomene, s e q u e s t r á t o r:
Nommer un s-, een' sequestrator benoemen. -- Het
in bewaarderhand gestelde goed: Un gardien infidèle qui a pillé le s-, een ontrouw bewaarder, die
van het toevertrouwde goed gestolen heeft.— [Méd.j
Afgestorven been n., dat in de nieuw gevormde

Septicolor, m. (pr, cèp --) [1-1. n.] Zevenk.leurige tanrlara of prachtmees f.
Meptidi, m. (pr. cèp--) Zevende dag eener décade in den fransch-republikeinschen almanak.
Septièrne, adj. (pr. cè-ti-ème) Zevende: Le
S- jour de la semaine, de zevende dag der week.
La page s-, de zevende bladzijde f. Elle arriva Ia
s-, zij was de zevende, die aankwam. —Als subst.
m. het zevende deel van een geheel: I1 est pour un
s- dans cette affaire, hij heeft een zevende aan
deze zaak. — Zevende dag van een tijdperk:-delin
Le s- du mois, de zevende (dag) der maand. Elle
est dans son s- (of dans son sept, dans ]e sept),
zij is in de zevende maand (harer zwangerschap),
in hare zevende maand. — Ook als subst. f. Un
écolier de la s-, een scholier van de zevende klasse.
— [Jeu] Une s- (liever dix-septième), een zeven
zeven op elkander volgende-tiend,rksva
kaarten van ééne kleur. — [Mus.] Septime f., interval van 6 noten der diatonische schaal. — Septiè nnenient , ode. Ten zevende, in de zevende
plaats.
Septifère , adj. [Bot.] Met scheidvliezen of
zaadschotten voorzien. — ► ' eptiforme, adj. [Bot.]
In den vorm van scheidvliezen.
Septitnestre, adj. (pr. cèp—) [Méd.] Enfant
s-, in de 7de maand der zwangerschap geboren
kind n., kind van. 7 maanden.
Septinsalaire, adj. (pr. cèp—): Les habi- been-massa nog vastzit. — Séquestrer , v. a.
Een betwist goed geregteljk in beslag nemen en het
tants s-s, de bewoners der Ionische eilanden.
Septique, adj. [Méd.] Bederf of verrotting aan eenen derde ter bewaring of beheer overgeven,
s e q u e s t r é r e n: On a séquestré ses revenus,
bewerkend, doorknacend, septisch.
Septoeii, m. (pr. cèt—), z. onder LAMPROIE. zijne inkomsten zijn in beslag genomen. Iemand onwettig opgesloten houden. — (fig.) Heimelijk verwijt Septon, m., z. v. a. AZOTE.
,' eptorrhépyre, f. [Mid.] Rotkoorts, s e p- deren, van den hals schuiven; wegmoffelen: C'est
un homme fâcheux , it faut le s- d'avec nous, 't
tópyra f.
Septuuagénaire, adj. (pr. eèp—_, ook in het is een lastig man, wij moeten hem ons van den
volgende) Zeventinjarig, zeventig jaren oud: Vieil- hals schuiven. —11 a séquestré ses meilleurs meulard s-, zeventigjarig artsaard m. -- Ook als subst. bles, hij heeft zijn beste huisraad weggemoffeld,
m. et f.: Un, Une s-, ('en, eerre zeventigjarige m. heimelijk verwijderd. — SE S QUESTRER , V. pr.
en f. — 4eptaagésirne , f. [Cath.] Negende Zich verwijderen, zich afzonderen: 11 s'est séqueszondag vóór paschen, derde zondag m. voor de tré de tout commerce du monde, hij heeft ziele geheel van de wereld afgezonderd, allen omgang met
vasten, sep1ua, ésima f.
Septuile, m. [Bot.] Klein scheidvlies n.—Sep- iedereen gestaakt. — Het part. passé is ook adj.:
tuin, m. (latin) (pr. cèp-tome) [Anat.] Tusschen- Effets séquestrés, geregtelijk beslagene en in bewaring gestelde, gesequestreerde goederen n. pl.
schot, afscheidsel n.
Sequin, m. Gouden munt in Italië en in de
Septuple, adj. (pr. cep—, ook het volgende)
Zevenvoudig, zevenmaal meer of grooter: Valeur Levant , z e c h i e n (zecchino) , s e q u i n e f. (in
s-, zevenvoudige waarde f — Als subst. m. Ze- eerstgenoemd land ter waarde van 514 tot 5`1 l4 gl.).
Seraaber, v. a. [Tech.] De pijpaarde bij kleine
venvoud n., het zevenvoudige: Quatorze est le sde deux, veertien is het zevenvoud van twee. — hoopen kloppen. — Seraabes, f. pl. Afval m.
Se p telpier, v. a. Verzevenvoudigen, zevenvoudig van nog weeke pijpen.
Sérail, m. Paleis n. des tuikschen keizers;
maken, met zeven vermenigvuldigen: Cela a sep
dit heeft zijne inkomsten zeven--tupléservn, woning f. van een' oosterse/s' aanzienlijk' heer en.
maal grooter gemaakt. — Het part. passé is ook zijne vrouwen (waarvan de harem of 't vrouwenadj.: Quantité septuplée, verzevenvoudigde hoeveel verblijf een gedeelte is). serail n. — (ten onregte
-heidf. ook gebruikt voor) Vrouwentiinmer, harem m.
Sépuleral, e, adj. Tot het graf behoorend; (vgl. HAREM); — (bij uitbreiding) gezamenlijke vrougraven bevattend; graven versierend: Inscription wen in den harem; — (bij misbruik): Sa maison
est un vial s-, zijn huis is een ware harem: hij
s-e, grafschrift n. — Chapelle s-e, lijk-, grafka
— Ornements sépulcraux, grafsieraden n.-pelf. houdt er in zijn huis vele veile vrouwen op na.
pl. — (fig.) Voix s-e, grafloon m., doffe, holle stem,
Séran of Sérancoir, m. [Tech.] Hekel,
die uit een graf schiintte komen. — Sépa,lere,m. hennep-, vlashekel m. — Sérangage, m. Het
Graf n., inz. grafspelo e f. (gelijk die der Ouden), hekelen; hekelschuur, hekelplcrots f. — Sérancer,
grafstede f., grafkelder m.; (in deftigen stijl) elke V. a.. Hekelen. -- SE SERANCER, V. pr. Gehekeld

-

1696S1RANCEUI{
worden, zich laten hekelen. - Het part. passé is

ook Mj. : Chanvre sérancé, gehekelde hennep in.
- Sérancesir, m, -ease, f. Hekelaar in., lie-

keisler f. --- Séraucier, in. ilekelmaker m. Séraiiçoii, us., z. v. a. SERAN.
Séi•aphin, as. Vuur- of lichtengel, s e r a ffj n,
seraph in. - Séraphiqne, adj. Serap!ijnsct&,
engelachtig, heerlijk, hoog verheven. - Ordie S-,
orde der seraphijnen of der franciskaner monniken.
-I- Séraphiser, V. a. Tot eenen seraphjn maken, onder den rang der gelu/ewligen plaatsen,
hoog verheerlijken, serap/tiséren.
Séiapias, m. [Bot,.], z. v. a. ELLEBORINE.
,

-

Séraiker, Séraskiei-, Séii.squier, in.

Turksctz legerhoofd ii. of opperbevelhebber.
Sérasse, 1. [Cons.] Soort van oostindiscli katoendoek n.
Seraut, ns. fl-I. n.j (pop.), z. v. a. BRUANT.
Seibin, ill. [Bot..] Soort van jeneverboom in .
Sei-boeal, in . [lech.) Kleine glascilinder in.

SERINGTJER e

klemhaak in -[Men uisJ Spanijzer n., klemhaak mu.
La patte du s-, de klaaaw van den klemhaak. [Mar.] Molenaar m., ijzeren bout oma snede te hijschen; - ook z. v. a. DAVIER. - f Sergenter.
V. a. Door eenen gem'eglsdmeaaar laten aanmnanen.
- (fig.) Lastig vallen, overloopen, kwellen, plagen.
1 Sergenterie, f. Amnbt van eenen geregts
dienaar, demo'waarderschap n, - [Anc. inil. ] Gencraal-veldwachtmneesterschap n.
Serger of Serg'ier, in. Sergiemnaker; -verkooper in. - Sergerie, f. Sergiefabrjk 1. Sergiehandel mu. - Werkplaats f. der ser,qiemnakers.
- Kunst f. der seruieweverj. - Sergette, f.
(verklw. van serge) Dunne, ligte sergie t. - Dun
sem'giehemd n.
Sérial, e, adj. Eene serie of reeks betreffend.
éiiaLmtire, f. [H. ii.] Pijp/moraal n.
S Séiieaire, in. et t. [fech.j Zjjdewem'ker in.,
-werkster f. - Séiicicole, adj. Wat de zijdeteelt beireft. - Séricienitumie, f. Zijdeteelt f.
Set-ie. 1. Reeks, volgrij, serie C. S- d'ithies,
gedachtenreeks, rij van denkbeelden of voorstellingen. - Afdeeling van in klassen verdeelde voorweren, klasse, groep f.: On a clivisé les plantes
en diverses families ou s-s, men heeft de planten
in verschillende fain/lien of groepen verdeeld. Cette
loterie est divisée en tant de s-s, deze loterij is in
zooveel ncr/en verdeeld. - [Math.] Reeks, rij van
grootheden, die volgens eemme zekere wel aangroeijen of afnemen (progression). - Sérié, e, adj.
[Dimlact. ] 1mm overlangsclme rijen geplaatst.
Séiieusement, 0(1v. Op em'nstiqe, deftige wijze,
ernstig, moet ernst, in ernst: Ii en parla S-, Imp
sprak daarvan met ernst. S-, il y a pen de tilles
comma vous, in ernst (zonder scherts, zonder gekscheren), er zijn weinig meisjes zoo als gij. - Koel:
11 ina reeu S-, hij heeft mij koel, koeltjes ontvangei t. - Ermm.slig, met ijver, gezet, aanhoudend: iravailler s- /i quelque ouvrage, zich ernstig, ijverig
met dezen of genen arbeid bezig houden. - Prendre
une chose s-, iets in ernst opnemen, zich gevoelig
over iets bonen, dat enkel in scherts was gezegd.
- Sérieux, ieuse, adj. Ernstig, deftig; çjewiqlig. bedenkelijk; Visage Air, Discours s-, ernstig
gezigt, voorkomen, gesprek it. - Le côt s- dune
affaire, de ernstige zijde van eene zaak. Affaire
qui devient s-ieuse, zaak, die bedenkelijk wordt.
- Ernstig, gemeend, opregt, waar: Ce queje vous
dis lb est S-, wat ik u daar zeg is gemeend. [Jur.] Dette s-ieuse, niet verdichte, wezenlijke
-

-

-
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Ier gladmaking van 't gouddraad.
Serdeau, m. Tafelbediende in. van des konings
huis; - plaats, waar de afgenomen spijzen qebragt
werden; ook die, waar zij verkocht werden; spijs
kamer, waar de edellieden, de pages aten.
Serein, e, wij. 11e/der, klaar, licht, kalm; vrolijk, opgehelderd: Le viel était S-, de hemel was
kelder. Un air S-, eene klare, heldere lucht f. Un visage s-, een helder, opyeruimd aasigezgt ii.
Awe se, kalme ziel f. Esprit s-, rustige jcesl in .
- (poét.) .JOUIS S-S, gelukkige, vreedzame dagen in.
p1. - [Mëd.], Z. GOUTTE. - SEREIN, in. Avondlucht f., vochtige, koele avondriamp in. Gardezvous
du s-, wacht u voor de avondlucht. Mereiner, V. a. fielder, kalm maken.
érénade, 1. Avond- of nacht-inuzijk f., concert van stemmen of speeltuigen, (lat des avonds of
des nachts op de straat, onder iemands vensters
wordt gegeven, s e r e n a d e 1.
Serène, 1. [ECOn. rur.] Karnwerktuig n., waarmede eene broote hoeveelheid boter te gelijk wordt
gemaakt. (werpen.
Séiénage, in. Het luchten van besmette voorS Sei'éiier, Séréiiiser, v. a., z. v. a. SEIIE1NER.
érénissime, adj.: Voice Altesse S, uwe
Doorluchtige Hoogheid (ale titel van sommiie ongekroonde vorsten). - Sérénité, f. Helderheid,
onbewolktheid, klaarheid, kalinle f.: La s- de lair,
1u tenips, de helderheid der lacht, van het weder.
(fig.) La s- du visage, de helderheid, opgeruimdheid van 't aangezigt. La s- de ses jours, de schuld n. - (Loc. pm'ov.) 11 est S- comme mm hne
kalmte, het stil geluk van zijne dagen. - Door~ qu'on éti'ille, bij de nietigste dingen, neemt hij eene
luchtigheid f., voormalige eeretitel van sommige deftige houding aan. - SÉRIEUX, om. Deftig/meid f.
vorsten.
in gelaat en manieren, ernstig of deftig wezen n.,
ernst f. Affecter un grand s-, eeoc groote ernsthafSe;'eniae, f,, z SERENE.
tip/meid
aannemen, opzettelijk een zeer deftig wezen
Sérèquie, in. [Bot.J Verwersbrem f. der Canarische eilanden. (kaas. zetten. - Prendre uime chose dans Ie 5-, iets als
Sei•èt, ni. [Econ.]: S- vert, soort van groene waar, als gemeend opvatten (hoewel het enkel boerSéreux, eiise, adj. [Mdd. ] Naar bloedwater tm'nderwij.s gezegd was. Prendi'e une chose au s-,
of bloedwel gelijkend, waterachtig, waterig, wei- iets in ernst opvatten iets kwalijk opnemen (hoewel
achtig, .cereus. Sang s-, waterachtig bloed n. liet niet gezegd was om te beleedigen).
Sérigène, adj. De behandeling der zijde betrefDjections s-euses, waterachtige afgang in. fend: Industrie s-, zijde-indmeslrie f.
[Aunt.] Memnl)ranes s-euses, weivliezen n. p1.
Sei in, in. [11 . n. ] Sjj.sje n. S- cie canarie, kaSérév
an, m. [H. n. ] Soort van semmegalsche
vink tn.
narievoqel in. S- plein, ge/meel gele kanarievogel.
Serf, ve, adj. (pr. eerie) [Féod.] Lijfeigeam. Seriii, e, adj. (pop.): Qu'il est s-, wat laat/mij
zich. gemakkelijk heet nemen!
SERF, HL, -VE, f. Lijfeigene in. en f.; - slaaf in.,
slavin 1.
See-lime, f. Wijfjes-.sij.cje n., wijfjes-kanarievoSerfoitette, f. [Hart.] Klein houweel n., hak f. gel in. -- Seriner, v. a.: S- un oiseau, eenen
- Sei'loaettcr of eifoiiir , v. a. De aarde vogel met het zammqor:eltje voorspelen. S- un air a
rondom (le jonge planten tact de hak ommma'erken. - Un oiseau, eenen vogel met hel orgeltje een wijsje
Serfoilissage, in. liet omwerken moet het kleine leeren. - (mtq' et fain ) S- qc. (t qn., iemsmands iets
geheel werktuigelijk leeren, zonder dat Imij 't behouweel, het ophakken.
, tot afrig
pt. - Serinette, f. Draaiorpellje
n
Serge, f. Ser.qie, sargie, saai f. , lijte gekeperde grij
wollen stof. - Sergé, e, adj. Als sergie bewerkte lump van kanarie- en andere zagvogels, voge/orin.
of
zasmgster
1., die dc
ge/tie ii, - (faam.) Zanger
stof f.
Se'gent, m. (weleer) Gem'egt.cbode, geregladie- geleerde stukken slechts herhaalt, zonder er gevoel
naar ti).
Mil.] Onderofficier bij eene compagnie of uitdrukking in le leggen; iets, dat men werkvoetvolk, serjant, sergeant m. Galons de s-. ccv- tuigelijk leert of doet.
Sei-ingat of Syt lisga, us., Z. SYR1NGA.
jants-strepen 1. p1. S- 'mmjor, eerste onderofficier
eener compagnie, serjant-amajemor in. [Armc. niil. ]
Serixigmie, f. Smait f. S- ii lavement, ii clS- ie balaille, S- gneral de balaille. generaal stère, klisteerspuit. S- auriculaire, oculaire , oor-,
veldwac/mlm,meester. S- major d un i'égiment , d' une oogspuitje n. - (pijp.) Vervelend, onn'ozelmemensc/m n,
place, majoor of opperwachtmeester van een regi - )-Bot.] , z. v. a. HEVE. - Serimiguer, v. (I.
ment, plaats-majoor. --- S- d'armes, wapendienaar Spuiten, bespuiten: S- Ie l'eau sur qc., /i qn.,
(bij lournonijen en plegligheden). - S-s de yule, water op iets, naar iemand spuiten. - S- une
stads-serjanten, met een' degen gewapende p0/ice- plaie, one partje malade, eemme wond, een ziek ligdienaars te Parijs. - [Constr. nav,j Wolfsklaauw, chaasnedeel beepuilen. - [Mar j S- un Imâtimnent,
-

-

,

-.

-

-

-

- [

-

-

SÊRIOLE

een schip van achter tot voor, langs zijne dekken
beschieten. — liet part. passé is ook adj.: Eau seringuée gespoten water n. Plaie s-e, bespoten wond f.
Seriole, f. [H. n.] Makreelsoort in de Middel
-land.schezf
;

5 Sériosité, f., z. v. a. SÉRIEUX (m.)

Sérique, adj. Van zijde komend. Matière s-,
zf/destor f. (in 't ligchaam van den zijdeworm, eer
hij zich heeft ingesponnen).
Sérisse, f. [Bot.] Stinkende wolfsdoorn m .
Serinent, m. Eed m. S- de fidélité, d'obéissance, eed van trouw, van gehoorzaamheid. S- ju
geregteljke eed. Ordonner, Dëférer le s-,-dicare,
den eed opleggen, opdragen. Prèter le s-, den eed
afleggen. Pr estation de s-, eedaflegging, beëediging F. Prendre qn. à s-, iemand den eed opleggen,
den eed van hem vorderen. Prendre qn . à lol et à
s-, iemand den ambtseed afnemen. Desavouer une
dette par s-, eene schuld onder eede ontkennen. —
(Loc. prov.) S- de joueur, d'ivrogne, d'amant, spe
dronkaards-, minnaars-eed, eed in den wind-lers,
(waarop men geen staat kan maken) . — Vloek
vloek m. Faire des s-s exécrables, a f--wordn.,
yrijselijlie vloeken uiten. — t Sermnenter, v. n.
Zioeren, eenen eed afleggen. — Het part. passé is
ook adj.; Juge sermenté (liever assermenté), beeedic;d regter m.
Sermoeination, f. [Rhét.I Redekunstige /1guur, waardoor iemand sprekend volgens zijn karakter, stand, enz., wordt ingevoerd. s e r m o c i n dtie

f. -- Serinologe, ni. [Philol.] Verzame-

ling f. van predikaliën, inz. van feest -predikatiën.

— Sermon, ni. Leerrede, kerkelijke redevoering,
predikatie, preek f. S- édifiant, pat.hétique. stichtelike, zielroerende predikutie. S- funèbre, 1pkpre-

di,katie. -- (fig.) Verdrielige, langwijlige vermaning,
preek f. Etre fatigué des s-s de qn., iemands preken moede zijn. — Sermonnaire, in. Prekenverzameling f., bundel m. leerredenen. -- Kansel
preken in 't licht heeft gegeven. —-rednam.,i
141s adj.: Aan de leerrede eigen, daartoe behoorend:
Style s-, predikstijl m. Eloquence s-, kanselwclsprekendheid f. — Sermonner,v. a. (fern.) Ver
gedurige vermaningen doen, eeuwig pre--velnd
ken, de les lezen. — Sermonnenr, m., -ease, f.
(ram.) Vervelend zedepreker, eeuwige straf prediker; — ook wel: onvermoeid prediker; — middel
prediker m.
-matig
Serniont aine, m. [Bot.] Ezelskomijn m.
Séroline, f. [Chico .] Eene uit het menschenbloed afgezonderde stof, s e r o Ii n e f.
% Séropile, m. Zijden hoed in., hoed van zij
-devilt.
Sérosité, f. (Mid.] Waterachtig, eenigzins
weivliezen
der
sljmig vocht, door de afscheiding
voortgebragt, wei f.; waterachtige gesteldheid, waterachtigkeid, het waterige, s e r o s i t e i t 1.
Sérotine, f. [Manlm.] Soort van franse/te vleidermuis f.
Serpe, f. Breed, krom snoeimes n., houwer m.
— [Tech.] Snoeimesvormig snijmes n. — (Loc.
prov.) Cela est fait b Ia s-, dat is ruw, slordig
bewerkt, dal lijkt wel met eene bijl behouwen. —
II seinble que eet homme nit été fait kk la s-, die
man is alles behalve fraai gebouwd. — [H. n.] , z.
GASTÉROPLÉQUE.
Serpé ger, m .

[Man .], z. V. a. SERPENTER
Ser p ent, m. [H. n.] Slang f. S- aquatique,
walerslang. S- k sonnette, ratelslang. S- à lunettes,
brilslang. S- de mer, z. v. a. CÉPOLE. S - aveugle ,

z. V. a. ORVET . S- de verre, z. ORVET commun. S-

b leus tètes of double marcheur, z. v. a. A I-

PHISBÈNE. S- cornu, z. V. a. CÉRASTE.

— (Loc.

fig.) C'est un s-, une langue de s-, 't is een ware
slang, eene addertong. een lasteraar, lasteraarster.
Quel s- que cette femme! welk een s e r p e n. t,
welk een helleveeg is die vrouw! Nourrir un s - dans
son sein, eene slang in zijnen boezem voeden, eenen
verrader, ondankbare goed doen. Le s- est caché
sous les fleurs, onder de bloemen is Bene slang ver
dat ding is niet te vertrouwen. — [Asir.]-biorgen,
Slang f., een noordelijk sterrebeeld van 6t sterren.
— [Bot.] Langue de s-, z. V. a . OPHIOU LOSSE. —
— (H. n.] Oeils de s-, z. OEIL . — [Joail.] Oeil de
s-, slangenoog n., een kleine steen van weinig
waarde, die naar een slangenoog gelijkt. — [Mus.]
Serpe n t n., slanghoorn m., slan.gbasbazuin f.. een
slangvormig gekromd blaasinstrument; — se r p e n-
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ti s t m., bespeler van dat instrument: Il est sdans telle église, hij is serpentist, slanghoornblazer
in die kerk. — Serpentaire, m. [Bot.] Groot
of gemeen slangenkrwd n ; draakwortel m. Petite
s-, z. v. a OPHIOGLOSSE. — SERPENTAIRE, m.

[ Astr.] Slangendrager, Ophiuchus. —[U . n.] , z. v. a.

MESSAGER, SECRETAIRE. — Serpente, f.

Soort

van zeer fijn papier, slangenpapier n. — Ook als
ad,j.: Papier s -. — [Mar .] , z. SERPENTEAU. — Ser
m. (verklw. van serpent) Jonge, pas
uitgekomen slang f. — [Artil. j Zwermer, brillantzwermer m. — [Hort.] Aflegger m. -- [Mar.]
Zwichting, zwichtljn f. der pardoens (ook SER PEN TE ge/weten). — - I- Serpenteuient, m . Kronkeling f. (b. v. der slangen, wormen). — (fig.) Le
s- d'une rivière, dun ruisseau, de kronkeling eener
rivier, eener beek. Le s- d'une ligne, de kronkeling,
golving eener lijn. -- Eerpeuter, v. n. Kronkelen, met bogten of slangsw(ze loopgin, slingeren:
La partie dune courbe qui va en serpentant, het
gedeelte eener kromme lijn, dat slangsw ze loopt.
— Un ruisseau qui serpente dans la prairie , eene
beek, die zich in. (Ie weide kronkelt, met bogten
100pt. — SERPENTER, v. a . [Man.] : S on cheval ,
een paard slingeren, langs eenen slingerweg leiden.
— [Mar.] S- deux cordages, twee touwen zamen zwicliten. — Serpentieole, adj. [H. jud.] De
koperen slang aa - biddend. — Als subst. m. en f.
Slangenvereerder m., -vereerster f. — Serpentifornne, adj. [Didarct.] Slangvormig . — Serpentin, e, wij. Slangachtig. — [Arch] Colonne s-e,
slangenzuil f. — [Man.] ,Langue s-e, slangentong,
onrustige tong f. — [Miner.] Marbre s-, serpentpnmarmer n.; slangsteen, serpentzlnstecn. ophiet m.,
een zwartgroene, slangswijze gevlekte talksteen, die
tot allerlei vaatwerk wordt gedraaid. — [Litt.]
Vers s-s, slangenverzen n. pl. (die met hetzelfde
woord eindigen, waarmede zij beginnen), serpentinische verzen n. pl. — f Peint.] Lignes s-es. slangenlijnen f. pl. --- SERPENTIN, in. [Arc . mii. ) lisan m.
van een voormalig lontslot. — [ Artill.] Veldslang f.
(eoulevrine ) — [Bot.] Slangenhout n. ---- [Chico.
Slang f., slingerende buis van eene destilleerkolj^
-- [Miner ], z. marbre serpeptin hier boven. —
Serpentinaire, adj. ( Minér.] Serpentijnsteen bevallend. — Serpentine, f. [Bot.] Slangekruid n.
— [ H. n.] Slangeschildpad f. — [Minér. J , z. marbre serpenten hier boven. — Serpentine, f.,
-

z. v. v. COULEVRINE. - Ser pent neux,

ease,

adj, [Minér. Uit serpenlijnsteen gevor md.
Serper, V. n. [Mar.] Het anker ligten (van
eene galei) .
Serpette, I. (verklw. van serpe) [Hort.] Klein
snoeimes n. -- [Tech.] Snoeimesvormig gareelmakersmes n. (TER.
Ser peyer, V . a . [Mar .], gebruikelijker SERPENSerpigine, f., of Serpige, m. [Mid.] Krui
haarworm m. Serpigineux,-pendrigwom,
ease, adj. Met haarworm behebd, naar haarworm gelijkend.
Serpiller, m. [Hort.] Te diclt of dik geworden
heggen tot op het hoofdhout afkappen.
Serpilliere, f. [ Tech.] Pakdoek. paklinnen n.
— Zonnedoek m. (voor de winkels). — Winkel]

voorschoot n. — [H. n.] , z. v. a. COURTILIÈRE.

Serpillon, m. (verklw. van serpe) [Hort.]
Snoeimesje n.
Serpolet, m. [Bot.] Wilde tijm," veldtijen,
kwendel ;n., onze- lieve-vrouwe -bedslroo n.
Serpule, f. [ H. n.] Kokerworm m., wormbuis f.
Serra e, m. [Constr. nay.] Verband n., wegers m. pl. , wegering, binnenwegering f.
Serragine, f. [Bot. I. z. v. a. BUGLE.
Serrate, m. [H. n.] Visch van 't baarsrieslach,t;
(rasalmo]
— z. v. a. VERDIER .
Serrasal +ne, m. [H. n.] Zaagzalm n► .

[ser-

Serratieorne, adj. [II. n.] Met zaanvormige
voelhorens. — Serratifolié, e, adj. Met zaagvormige bladeren. — Serratiform •, adj. Zaag
(ongelijke pols m.-vorin.q
Serratile, adj. [Méd.] • Pouls s-, harde en
Serratsile, f. [Bot.] Scharen- of sikkelkruid,
groot wild duizendblad n.
Serre, f. [Hort.] Broeikas f. S- froide, koude
broeikas. S- chaude, warme broeikas, stookkas.
S. chinoise, chinese/se broeikas (onder den grond
aangelegd, zoodat enkel het glazen dak boven den
grond komt). — (fig.) Cela est venu en s- chaude.
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C'est un fruit le S- chaude, dat is eeiie broeikasplant, een door kunstmiddelen te haastig gerijpt en
niet natuurlijk ontwikkeld talent . Greep ni., het
vermogen om te grijpen, in de vuist vast te klemmen: Avoir Ja S- bonne, een' vasten greep hebben,
sterk in de vuist zijn; (fig.) een grijpvogel, gierigaard, afzetter zijn, kromme vingers hebben. - (bij
uitbreiding) Klaauw, roofvoqelklaauw m. (in de
valkerij main çjeheeten): Les s-s de I'aigle, de klaau-

5- des rangs, de opeensluiting, de geslotenheid der
gelederen. - ( fig.) S- de coeur, beklemming, benaauwdheid t. des ham-ten. -SSerréinent, adv.
Gesloten, dqt opeen. Les troupes marchèrent 5-,
de troepen rukien met gesloten qeléderen op. Karig, bekrompen: Ii vit fort s., hij behelpt zich
zeer naauw, hij leeft zeer zuinig.
Serre-uoeiid, in. [Chir.] Knoopaantrekker,
verbandhouder m. (een heelmeesters-werktuig).
(Plur. Des serre-noeuds.) - Serre-papiers,m.

wen des arends. - Les s-s of pinces de l'écrévisse, de scharen van den kreeft. - [Econ.] liet Bewaarplaats voor papieren, papierkamer, papieruitpersen (der druiven e. a. vruchten), Première, kast f.; in vele vakken verdeeld kastje op het achSeconde 5-, eerste, tweede persing f, - [Constr. tereind eener schrijftafel. - Papierdrukker in.,
nay.] Trompstuk n., platte kant van den baikwe- metalen of marmeren voorwerp, waarmede men
ger; gang, band, klos m. Serre-bauquière, tweede papieren bezwaart, om het verstrao(jen te beletten.
panbalkweger m. Serre-gouttière, zetweger. S- (Plur. Des serre-papiers.) - Seri-e-poliits, m.
d'empature, ltimweger. - [ Mar.] Le canon est en [Tech.] Aanlmaalklos in. (om de steken aan te trekken). (Plur. Des serre-points.) - Serrepou
5- of a Ia 5-, het stuk staat gesjord. La batlerie
est a Ja 5-, de batterij staat binnen boord, is ge- ees, in . Duimschroef f. (een marteltuig). (Pine.
sjord. F Pêchej Eene van de kamers eener visch
Des serre-pouces.)
Serrer, V. a. Drukken, klemmen, knijpen, perTech.] Geelgieters persstok m. of schroef f.-wer.[
(om de beide deelen van eenen vorm aan te klem- sen, knellen: S- qc. entre les doigts, iets tusschen
men); - gietraam n. der munters; -- wig f. om de vingers knijpen. S- Ja main b un ami, eenen
vriend de hand drukken. Elle le serra entre ses
een raam op te sluiten.
bras, zij drukte hem in hare armen. Des souliers
Serré, e, adj (en part. passi van serrer): Objet s- dans un étaii, in eene schroef vastgeklemd qui seri'ent les pieds, schoenen, die de voeten knelvoorwerp n. Ii ten ait serré entre sas bras Ie corps len. S- les pouces b un criminel, eenen misdadige';'
de son dis, hij hield liet Hgc!wam zijns zoons in de duimschroeven aanleggen. S- le pied dans un
Zijne armen gekneld. - Des spectateurs s-s les uns étau, den voet in eene schroef kle m men. S- qn. encontre les autres, digt opeengedrongen toeschoutre des planches, iemand tusschen planken persen,
wers m. p1. - Vêtement s-, naauwsluitend, span- knellen. - A a neen sluiten, bijeen schuiven, digt
nend kleed n. Ecriture s-e, digt ineengeschreven bijeen plaatsen; zamendrukken; zamenbinden, toeschrift n. - Tissu s-, dirjt weefsel n. Pluie s- e , halen, aantrekken, spannen. S- les jambes, les
digte regen rn. Chemin s- entre deux montagnes, pieds, de beenen. de voelen aaneen sluiten. - 5crtusschen twee bergen besloten weg in, - Jeu s-, rez votre denture, schrijf wat digter ineen. S- un
gesloten, omzigtig, niet bloot gegeven spel n. - tissu, een digt weefsel maken. - ( fig.) S- son style,
Corps d'infanterie 5-, gesloten bende f. voetvolk. - zijnen stijl zamend',-ingen, zeer beknopt maken. Feuilles s-es, digt b ij eenstaande, digt tegen den S- une corde, een touw aanhalen, spannen, strak
stengel of stain staande bladeren n. p1. - Style s-, zetten. S- les sangles dun cheval, de buikriemen
ineengedrongen, zeer beknopte, bondige stijl m. van een paard toehalen, toegespen. S- un habit,
Raisonnement 5-, bondige redenéring 1. - Avoir Ie een kleed naauw doen aansluiten, naauw digt hacoeur 5-, een beklemd, benaauwrt, bedrukt hart len. - S- les dents, de tanden op elkander klemhebben. - Pouls s-, gespannen pais m. Avoir le men. - S- la queue, den staart tueschen de beeventre S-, hardlijvig, verstopt zijn. - Education s-e , nen klemmen; (fig. et pop.) lafhartig op den loop
stijve, gedwongen opvoeding 1. Tenir les enfants gaan. - S- la muraille, zeer digt langs eenen
trop s-s, de kinderen te kort houden. - ( fig. et muur heen gaan. - z, ook PRES. - ( fig.) S- les
fain.) Cest un homme s-, 't is een naauwbezet,
noeuds de l'amitié, de vriendschapsbanden naauallerzuiniqst, karig man; ook: 't is een achterhou- wer behalen. - ( fig.) Cda serre Ie coeur, lame,
dend, stilzwijgend, niet mededeelzaam mensch. - dat maakt het hart, de ziel beklemd, (lat doet de
[Man.] Cheval s- du devant, du derrière, paard, ziel, het hart droevig aan. z. ook COTE, POUCE,
dat naauui in de voor-, in de achterbeenen is, naauw- BOUTON. - ( pop.) Que Ja fièvre te serre ! krijg
beenig, gesloten paard n. - [ Mar.] Voile s- en de koorts! loop naar den drommel ! -- [ Escr.]
perroquet , met eene poplijn of op zijn bramzeils S- Ia mesure, Z. MESURE, ook fig. S- Ia botte, van
vastgemaakt zeil ii. Hunier s- en chemise, mars- nabij stooten.
[Man.] S- l'dpéron a un cheval,
zeil, dal met smeergordings gegord en met eene pop de sporen geven, aandrukken. S- Ia demi-volte, de
inde mars vastgemaakt is. Etre trops- au vent , te halve volle sluiten. (neutr.) Le cheval commence
na aan den wind liggen. SERRE, alsadv.: II a t! 5-, het paard begint in te korten, verkleint zijn
gel bien 5- cette nuit, 't heeft dezen nacht sterk terrein. - [ Mar.1 S- Ie vent, aan den wind knijgevroren. On lui a donné sur ses oi'eilles then s-, pen, den wind afknijpen. (absol.) S- h l'autre bord,
hij heeft duchtige oorvegen gekregen. - Jouer s-, over den anderen boeg bij den wind gaan leggen.
zijn spel gesloten houden, zich niet bloot geven; (fig.) S- an plus près, bij den wind opsteken. - S- Ja
met omzigtigheid le werk gaan. - Cda est dcrit, terre, digt langs den wal, de kust houden. - Strop 5-, dat is le digt ineen geschreven. Mentir bien la ligne, de linie opsluiten, sluiten. - (neutr .
S- an feu, den vijand van nabij bestoken. - [MiJ.
S-, onbeschaamd liegen. (tanden rand.
Serré, e, adj. [Bot.] Met zaagswijzen of ge- S- les rangs, de gelederen opsluiten, doen opsluiSerre-hauquiière, f [Man.], z. onder SERRE. ten. (absol.) Serrea en masse, marche! sluit op,
Serre-bosse, m. 14ar.J Rustlijn f. (Plur Des marsch! z. ook BOTTE. - S- les saucissons, de
serre-bosse.) - Serre-eiseanx , m. [Tech.] worsten, fascinen aansnoeren of wurgen. - [ Jeu]
Schaarhouder m. (Piur. Des serre-ciseaux.) - S- son jeu, zijn spel gesloten houden, zich niet
Serre -de-mât, m. [Mar.] Mastband in. (ëtam- bloot geven. Bergen, u'egsluiten , wegbergen,
brai). (Plur. Des serres-de-mht.) - Sei're.demi- in veilig/meid brengen: S- qc. sons clé, iets achter
file, m. [Anc. mil.] Opsluiter der voorste helft 't slot bergen. S- son argent. zijn geld wegsluiten.
van een rot, oc/iterman ni. (Plur. Des serre-demi- S- des blis, des foins, koren, hooi onder dakbrenfi le ) - Serre-feu, ni. [Tech.] Werktuig om gen. --[Mat .] S- une voile, een zeilbergen, vastmahet vuur rondom den smeltkroes te houden, vuur- ken S- une voile en perroquet, een zeil met eene pop
scherm n. (Plur. Des serre-feu.) - Serre -file, in vastmaken. S- les voiles triangulaires , les pavilIons,
[Mil.] Opsluiter m. van 't gelid. - [ Mar.] Ach- de stagzeilen, de vlaggen bergen. S' de Ja voile zeil
t erste schip n. in eene linie, heksluiter m. - Ook minderen, zeil beslaan of innemen. SE SERRER,
als adj. : \Taisseau s. (Plur. Des serre-fi le.) - v. pr. Zich zamendringen; digt opeen schuiven: Ii
Serre-fine, f. [H. n.] Volksnaam van de kool- faut nous 5-, pour que tout le monde puisse s'as
mees t. (mésange cbarbonnière.)(Plur. Des serres- seoir, wij moeten wat ineen schuiven, opdat ieder
fines.) - Serre-iijouttièi'e, f. [Mar.] , z. onder kunne zitten. - Se 5- contre Je mur, zich digt
SERRE. Serre -joint, m.[Charp.]Klemhaak in. tegen den muur drukken. Cette femme se serre
trop, die vrouw rsjgt zich te sterk. - Aangehaald
(Piur. Des serre-joints.)
Serreinent, m. Het drukken of klemmen, druk- worden: Ces noeuds ne peuvent se s- davantage.
Serreté, e, wij. [Bot.] Zaagvormig getand.
king, nijping; opeensluitin.q f. 11 me témoigna son
Serre-tête, in Naauw sluitende nachtmuts f.
amitié par un s- de main, hij betuigde mij zijne
vriendschap door eene handdrukking. - [Mil.] Le - Mutseband n. - (Plur. Des serre-tête.)
-

--

-
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Serrette, f., z. SARRETTE.
Serricaude, m. [H. n.], z. V. a. PORTE-SCIE.
— Serricorne, adj. et subst., z. V. a. PRIOCÈRE.

Serrière, f. [Tech.] IJzeren stop f. van 't gat
des smeltovens.
Serripède, adj. [H. n.] Met zaagvormig getande pooten (van insecten). -- Serrirostre, adj.
Met zaagvormiq getanden snavel. (roen f.
Ser i-on, m. Specerjkist (ter verzending), seSerrulé, e, adj. [Bot.] Fijn getand (denticulé).
Serrere, f. Slot n., metalen sluiting f. S- a
double tour, slot, dat tweemaal omgaat, nachtslot.
S- à pène,dormant, slot met staande of slapende

schoot. S - a bosse, h secret, z. FOSSE, SECRET. S-

à ressort, verslot. S- trèflière of treffelière, slot,
dat slechts van ééne zijde kan geopend worden. Sa houssette, z. V. a. HOUSSET. Z. ook BENARDE, FERMETURE, FAUSSER. — Serrurerie, f. Kunst f.

des slotemakers, slotemakers-werk n., slotemakerij f.; — kleine ijzerwaren f. pl. (quincaillerie). —
Serrurier, m. Slotemaker m.
Serse, f. [Anc. mar.] Scheepsmodel n.
Sersifix, m. [Bot.] , z. v. a SALSIFIS .
Serte, f. [Tech.] Het zetten (van diamanten,
.

steengin) .

Serte, m. [Man.] Soort van brasem m.
Sertir, V. a. [Tech.] Zetten (een' diamant, een'
steen). — Het part. passé is ook adj.: Diamant
bien serti, goed gezette diamant m. — Sertisseur, m. Zetter m. — Sertissure, f. Zetting f.,
wijze waarop een steen is gezet — [Anat.] Invoegig f. (van eeniq deel in een ander): La s- des
ongles, de invoeging der nagels.
Sertulaire, f, [H. n.] Blaaskoraal n., een koraalachtig wormengeslacht, s e r t u 1 d r i a f.
Sertule, f. Bundeltje n. bloemen (welker stengels van één punt uitgaan) . — Sertulé, e, adj.
Bundel- of bouquet-vormig geplaatst.
Serum, m. (laten) (pr. ce-rome) [Physiol.]
Bloedwater n., waterig deel des bloeds, bloedwei- f.
Servage, m. [Féod. J Lijfeigenschap, dienst
slavernij f. (In den laatsten zin verouderd.)-barheid;
Serval, m. [H. n.] Tijgerkat f., serval, marapoet in. (in Indië, Brazilië, Carolina).
Servan, m. [Hort.] Soort van witte druif f.
Servant, adj. m. Dienend, dienstdoend (alleen
gebruikt in): Gentilshommes s-s, aan 's konings
tafel (weleer) dienende edellieden, hofjonkers. —
Frères s-c, Chevaliers s-s in de Maltezer orde),
dienende broeders of ridders. — Frères s-s (in
sommige kloosters), dienende broeders, leekebroeders nl. pl. — Ook als subst. m. [Artill ) Handlanger, bediende. —. [Cath.] Misdienaar ni. — Servante, f. Dienstmeid, meid, dienstmaagd f. S- de
cuisine, keukenmeid. S- d'enfants of aux enfants,
kindermeid. — S- maîtresse, meid, die zich in 't
huis een zeker gezag verworven of aangematigd
heeft. — Dienares f. (als beleefdheidsterm door de
vrouwen van zich zelven gebruikt): J'ai 1'honneur
d'être votre s-, ik heb de eer uwe dienares te zijn.
— (fain.) Je suis votre s-, uwe dienaresse, ik ben
het niet met u eens, ik dank u wel. -- Bijtafeltje n.,
kleine tafel f. bij eene groote, om daarop borden,
glazen, flesschen, enz. te zetten, tafelknecht m —
[Impr.] Friskét- houder m., datgene, waartegen het
opgeslagen raam rust. — [Hort.] Drager m. voor
broeikasramen. — Servantine, f. [Hort.] Soort
van heer; soort van vijg f. — Serveer, m. [Cath.]
Misdienaar m. (servant).
Servi, e, adj. (en part. passé van servir): Maitre mal s-, slecht bediend meester m. — Autel bien
s-, goed bediend altaar n. -- Des niets s-s en bon
ordre, in roede orde voorgediende, opredischle, opgedragen spazen f. pl. Le diner est s-, het eten,
het middagmaal is op tafel, is opgedragen. — Ser viable, adj. Gedienstig, dienstvaardig, bereidwillig; dienstwilli'i: Homme s-, gedienstig man m. —
Serviablement, adv. Op dienstvaardige wijze.
Service, m. Dienst, dienstbare betrekking;
dienstvervulling, bediening f. Être au s- de qn., in
iemands dienst zijn of staan. I1 est hors de s-, hij
is buiten dienst. Etré employé au s- de la chambre,
de la cuisine, de l'écurie, tot de kamer-, keuken-,
staldienst gebruikt worden. — Etre content du sd'un domestique, met de dienst. de bediening van
eenen knecht tevreden zijn. — Ce maitre a le sdur, pénible, die meester is zwaar, moe(jeljk te
bedienen. — Etre de s- chez Ie roe, de dienst bij
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den koning hebben. Un tel a le s-, est de s-, deze
of die heeft de dienst, is met de bediening belast. —
Se consacrer au s- de Dieu, zich aan de dienst
van God wijden, den geestelijken stand kiezen; in
een klooster gaan; ook: zich enkel met werken van
godsvrucht bézig houden. — Le s- du roi, de gezamenl jke bedienden des konings, de dienende oJficieren van 's konings huis. Le roi ne mène á ce
voyage que Ie s-, de koning neemt op deze reis
alleen de noodige bedienden mede. — (Prov.), z.
GRAND (m.) .,....Dienst. gebruik, dat men van zekere dieren, van zekere dingen heeft: Ce cheval
est de bon s-, dun bon s-, dit paard doet goede
diensten, dit is een zeer bruikbaar paard. Étot%
dun bon s-, stof f., die zich in het dragen, in 't gebruik goed houdt. Mes jambes me refusent le s-,
mijne beerven ontzeggen mij hunne dienst, willen niet
meer voort. ® Dienst f., dienstbew ijs, dienstbetoon n., bijstand m., hulp f. I1 ma rendu de bons
s-, hij heeft mij goede diensten bewezen. -- Méconnaitre les s-se qn., iemands diensten miskennen.
— Faire offre de s- b qn., Présenter of Olfrir ses
s-s a qn., iemand zijne dienst, zijne diensten aan
Je suis b votre s-, tout a votre s-, ik ben-biedn.
tot uwe dienst, geheel tot uwe dienst. — (fam.)
Qu'y a-t-il pour votre s-? wat is er van uwe dienst.
wat verlamt gij van mij ? wat kan ik voor u doen?
Comment vous portez-vous? Fort bien, à votre s-,
hoe vaart gij ? Heel wel, om u te dienen. — Rendre
un mauvais s-, de mauvais s-s a qn., iemand
eene slechte dienst, slechte diensten bewijzen, iemand
nadeel toebrengen, in verlegenheid brengen. —^
Dienst f., dienstambt n., ambtsbediening f. van hen,
die bij den Staat, de regéring, het leren enz. aan
zijn. II a vingt ans de s-, hij heeft twintig-gestld
jaren dienst. — (absol ) Krijgsdienst: I1 a vieilli au
s-, hij is in de dienst, de krijgsdienst grijs geworden. 11 a quitté le s-, Ii a renoncé au s-, hij heeft
de dienst verlaten, heeft van de krijgsdienst afgezien. Prendre s- dans l'étranger, dienst in 't bui
nemen, in vreemde krijgsdienst treden.-tenlad
Faire son temps de s-, zijnen tijd uitdienen. Homme de s-, man, die (lang) gediend heeft, oud gediende. — S- militaire, naval, colonial, krijgs-,
zee-, koloniale dienst. Le s- de l'artillerie, de la
marine, du génie, de dienst bij de artillerie, de
marine, de genie. Le s- des ports, des arsenaux,
des phares, de havendienst, de werfdienst, de dienst
der kustverlichting. — Le s- des hó p itaux, dun
hótel, de la poste, de hospitaal-, hotel-, postdienst
of bediening. Entraver le s-, de dienst, den geregelden gang der dienstzaken belemmeren. ® Dienst,
godsdienst, kerkdienst; mis, zielmis f. Avant, Après
Je s-, vóór, na de godsdienst, de godsdienstoefening.
II ne faut pas causer pendant Ie s-, men moet gedurende de godsdienst niet praten. — Célébrer un
s- pour le repos des àmes du purgatoire, eene mis
voor de zielen in 't vagevuur vieren. Assister au
s- de qn., iemands zielmis bijwonen. -- Schotels,
die men te gelijk opdischt en vervolgens afneemt,
opdissching f., gerept n. Repas b quatre s-s, maal
waarbij viermaal opgedragen wordt. En--tijdm.,
lever le premier s-, het eerste gerept afnemen. —
Stel tafelgoed n., het bij elkander behoorend vaat
waarvan men zich bedient om te spijzen, om-werk,
thee of koffij te drinken, s e r v i e s n. Un beau
s- de toile damassée, een schoon stel damasten ta
Un s- d'argent, een zilveren servies. —-felgod.
[Arch.] Pont, Escalier de s-, brug f., trap m., die
tot aanvoering der bouwstoffen dient. — [Artill. ]
S- des bouches à feu, bediening van 't geschut. —
[Jeu] Plaats, waar men bij 't kaatsen den bal uitslaat; het uitslaan, uitslag in.
Servidon of Servidou, m. [Tech.] Zeepzieders ketel m. met ooren. (s e iv e t n.
Serviette, f. Tafeldoek, mond- of vingerdoek m.,
Servile, a(ij. Slaafsch, slaafachti-j, dienstbaar;
— laag, kruipend: Emploi s-, slaafsch ambt n.
Condition s-, dienstbare betrekking f., slaven
m. — Flatterie s-, lage vleijerj f. Obéissance-stand
s-, kruipende gehoorzaamheid f. — [Litt., Beaux
arts] Imitateur s-, slaafsch navolger. Traduction
s-, slaafsche, te letterlijke vertaling f. — (Théol.]
Crainte s-. slaafsche vrees f. (in, tegenstelling met
Crainte filiale, kinderlijke vrees). — Servilement, adv. Op slaafsche, dienstbare, lage, krui
ijze. — Servilisme, m. Slaafschheid,-pendw
slaafsche gezindheid f. of demoel m., s e r v i l i s-
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mus n. — Serviliste, m. Aanhanger m. van
het servilismus. — Servilité, f. Slaafsche geest m.,
laaghartigheid, kruiperij f. La s- de son caractère
le rend méprisable, zijn slaafsch karakter, zijne
kruiperij maakt hem verachtelijk. — [Litt., Beaux
arts] La s- d'une traduction, de slaafschheid, de
groote getrouwheid eener vertaling.
Servion, m. [Sal.] Zoutkruk f., plank aan
een' steel, om het zout naar zich toe te halen.
Serviote, f. [Mar.] Knie f. ter bevestiging of
ondersteuning van den scheepssnavel.
Servir, V. a. Dienen, dienstbode zijn; dienst
bewijzen; bedienen: II y a deux ans qu'il me sert,
hij dient mij sedert twee jaren, hij is twee jaren in
mijne dienst. S- deux waltres, twee meesters dienen. z. ook MAITRE. (absol.) Etre trop jeune, trop
vieux pour s -, te jong, te oud zijn mu te dienen.
S- en qualité de valet de chanibre, de cocher, als
kamerdienaar, als koetsier dienen. — Se dévouer
à s- les malades, zich aan de bediening, oppassing
der zieken toewijden. — Ce boulanger nous sert
depuis cinq ans, die bakker bedient ons, levert aan
ons sedert vijf jaren. — S- une dame, zijne diensten aan eene dame wijden, alle mogelijke oplettend heid voor eene dame hebben. — S- qn. de sa bourse,
de son crédit, iemand met zijne beurs, met zijn
krediet dienen, ter hulpe staan. — S- les passions
de qn., iemands hartstogten ten dienste staan, hem
de middelen verschaffen om aan zijne hartstogten
te voldoen. — Son bras a mal servi sa valeur, zin
arm heeft zijne dapperheid slecnt gediend, hij heeft
minder kracht dan moed gehad. Sa mémoire la
mal servi en cette occasion, zijn geheugen liet hem
bij die gelegenheid in den steek. Si ma méinoire
me sect Bien, als ik mij wel herinner. S- la reiigion, la patrie, nuttig voor de godsdienst, voor het
vaderland zijn, diensten daaraan bewezen. —
[Admin.] S- le roi, l'État., den koning, den Staat
dienen, een openbaar ambt in dienst van den koning of den Staat bekleeden. — (absol.) [Mii.,
Mar.] Dienen , krijgsman zijn: S- dans I'armée,
dans la marine, bij liet leger of de landinagt, bij
de marine of de zeemagt dienen. S- dans la cavalerie, dans I'infanterie, bij de ruiterij, bij 't voetvolk dienen. I1 na jamais servi, hij heeft nooit
gediend, nooit de wapens gedragen. — S- une batterie, une pièce de canon, eene batterij, een stuk
geschut bedienen. — S- une pompe, une machine,
eene pomp, een werktuig bedienen, doen werken.
Faire s- une voile, een zeil volbrassen. — [Cuis.]
S- son maitre à table, zijnen meester aan tafel bedienen. (absol.) S-, opdisschen, opdragen, den discli
aanregten; voordienen, toedienen: On a déjà servi,
men heeft reeds opgedragen. A quelle heure voulez-vous qu'on serve ? hoe laat wilt !!j, dat men
opdissche? On avait servi un bon diner, men had
een goed middagmaal aangeregt. A cette fete on
servit trois tables b la foes, bil dat feest bediende
men aan drie tafels te gelijk. S- le dessert, het
nageregt opdragen. S- d'un mets, van een geregt
voordienen. Servez-moi de ce plat, geer mij wat
van dezen schotel. 9ui servira la soupe? wie wil
de soep voordienen? S- qn., iemand voordienen,
bedienen (van 't geen op tafel staat). — [ Dévot.]
S- Dieu, God dienen. — [ Catch.] S- Ie pi ètre à
l'autel, den priester bij 't altaar bedienen. S- la
messe, de mis bedienen, als misdienaar werkzaam
Zijn. — [ Fin.] S- une rente, eene rente betalen,
afdoen. - [ Jur.) S- la balie, den bal uitslaan,
aanspelen. C'est a vous it s-, gij moet uitslaan, 't
is. uwe beurt om te beginnen; gij moet bedienen. z.
Ook TOIT. -- (neutr.) SERVIR DE, dienen tot, de
plaats bekleeden, de dienst doen van: S- de modèle
de père, d'interprete it qn., iemand tot voorbeeld,
tot vader, tot tolk dienen. Cela lui servira d'ex
cuse, de prétexte, dat zal hem tot verontschuldiging, tot voorwendsel dienen. Un sac de toile lui
servait de vêtement, een linnen zak diende, strekte
hem tot kleeding. — Cela ne me sert de rien, dat
dient mij nergens toe, dat is mij van geenerlei nut.
— SERVIR à, dienen tot, bestemd zin of gebruikt
worden tot. dienstig zijn voor, strekken: A quoi
sert cela ? waartoe dient dat? Cette machine sert
á moudre le blé, die machine dient om koren te
malen. Ce cheval sert h tirer et h porter, dat
paard wordt om te trekken en om te dragen gebruikt. Ce que vous dites ne sert qu'á 1'irriter,
wat gij zegt, strekt enkel om hem toornig te
.
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,naken. A quoi . lui ont servi ses talents? van welk
nut zijn hem zijne talenten geweest? — (absol.) Un
habit qui peut encore s -, een kleed, rok, die nog
bruikbaar is, nog gedragen kan worden. — (Loc.
prov.), z. COUVERT, MÉTIER, MOT. - SE SERVIR,
V. pr. Zich zelven bedienen: Ces personnes se servent elles-inèmes, die menschen bedienen zich zelven, houden Beene dienstboden. — On ne se sert
pas Ie premier, men bedient zich zelven niet het
het eerst (aan tafel). — Zich bedienen, gebruik
maken, gebruiken: Se s- d'un cheval, d'une voiture, zich van een paard, van een rijtuig bedienen.
Se s- de lunettes, eenen bril gebruiken. — Se sd'un expédient dangereux, zich van een gevaarlijk
middel bedienen. Se s- fréquemment des mèmes
mots, dikwijls dezelfde woorden gebruiken. —Voor
opgedragen worden: Un tel plat ne peut-gedin,
se s- sur une bonne table, zulk een schotel kan op
eene goede tafel niet voorgezet worden.
Servis, m. [Droit feud.] Heerlijke inkomsten,
geregtigdheden f. p1. Cens et s-, imposten, lasten en
ongelden, leengeregtigdheden.
Serviteur, m. Dienaar, knecht, bediende, oppasser in.: Un bon s -, een goed dienaar, knecht.
Ce sont les devoirs des s-s envers leurs maItres,
dit zijn de pligten der bedienden jegens hunne hee ren, meesters. Un s- dumestique, een huisknecht.
— S- de Dieu, dienaar Gods, vroom, godvruchtig
man. — S- des s-s de Dieu, titel, dien de paus
zich zelven in zijne bullen : ee ft: knecht van Gods
knechten — Un bon s- de l'Etat, een goed staatsdienaar. -- (uit wellevendheid) Je suis votre s- et
anti, ik ben uw dienaar en vriend. — ( fain. et
iron.) Moi, lui prèter deur cents florins? je suis
son s-, ik zou hem twee honderd gulden leenen,
zijn gehoorzame dienaar, daarvan gebeurt niets.—
(fain.) S- 6 in promenade, aux beaux jours, 't is
met wandelen gedaan, de schoone dagen zijn voor
een kind sprekende) Faites s-,-bij.—(po,t
maak uw compliment, *ene buiging, maak eenen
dienaar.
Servitude, f. Dienstbaarheid f., knechtschap n.,
slavernij; afhankelijkheid f. van anderen: Etre dans
la s -. in dienstbaarheid zijn, dienen. Le joug de la
s-, het juk der slavernij. La s- du péché, de sla
zonde. — Les inférieurs se vengent de-vernijd
la s- par la liberté des discours, de minderen wreken zich over hunne afhankelijkheid door de vrij
hunner gesprekken. — Dwang, last m.,-moedigh
verband n. I1 est oblige d'y être les jours à
ij is verpligt dage
six heures, c'est une pénible s-, hhij
out zes ure daar te zijn, dat is een lastig ver--ljks
band. — [Jo:.] Verband n., dwangpligt in., bezwaar n., last m., dien de bezitter van een goed
zich moet laten welgevallen, servituut n. II y
a une s- sur sa maison, er ligt een servituut op
zijn huis.
dies, adj. puss., z. SON.
Sésanie, m. [Bot.] Vlasdotter f., egyptisch
oliezaad ii., s e s a m m., een oostersch peulgewas,
uit welks zaden de zeer heldere en zoete sesam-olie
geperst wordt. — Sésainoïde, adj. [Anat.]: Os
s-s, sesambeentjes n. pl., beentjes in de pezen der gewrichtstreken, die de beweging gemakkelijk maken.
Seslhane. f. [Bot.] Indische boksbaard m.
Seseuple, adj. 4nderhalfmaal zooveel. — Ook
als subst. m.: Douze est le s- de buit, twaalf is
het anderhal/'woud van acht. [(livèche).
Séséli, in. [Bot.] Bergeppe f., seseli -kruid n.
Sésie, f. [H. n.] Soort van sphinx m. (een insect).
'etgiii- (in zamenstellingen) Anderhalfmaal.Sésquialtère, adj. [Math.] : Raison s -, verhouding van twee termen, waarvan de eene het anderhalfvoud van de andere is. Les nornbres 9 et 6 sont
entre eux en raison s-, de getallen 9 en 6 staan
tot elkander als 1' 1 tot 1. — Sesquldouble, adj.
Derdehalfmaal bevattend: Raison s-, verhouding
als 2 1 12 tot 1. — Sesgai- aadrat, adj. m.
[Astrol.] Aspect s-, stand m. af aspect n. van twee
planeten, waarbij zij 4'12 teeken of 135 graden van
elkander verwijderd zijn. — Sesqui- tierce, adj.
[Math.]: Raison s-. verhouding van twee getallen,
waarvan het eene 113 ,rooter dan het andere is.
Sense, f., z. v. a. ÉCOPE. — Linnen band rn.
om den tulband der Muhamedanen.
Sessile, adj. [Bot j Onmiddellijk op den stengel of lak zittend: Fleur s-, bloem f., die geen' af
zonderljken of eigen stengel heeft. -- Seesilifiore,
,
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adj. [Bot.] Met aanzittende bloemen. --- Sessilifollé, e, adj [Bot. j Met aanzittende bladeren. -- Sessillocie, adj. [ H. n.] Met vastzittende
oogen (in tegenstelling met pédiocle).
Session, f. Zitting f. (eener vercjadering). Ouverture, Clóture de la s-, opening, sluiting der
zitting.
Sesterce, m. [Ant. rom.] Oud-romei.nsche zilvermunt van •'!2 as, s es t é r t i u s, kleine sestertius m. (ter onderscheidiq van den grooten seslertius, eene rekenmunt, die 1000 kleine sestertiën gold) .
Sétacé, e, adj. [H. n. J Borstelig, dun en stijf
gelijk varkenshaar. — Séteux, ease, adj. Met
stijve haren bezet, borstelig. - Sétieaude, adj.
Met borstelaclitigen staart (van insecten). — Séticorne, adj. [H. n.J Met borstelachtige voelsprieten.
Sétie, f., z. SCÉTIE.

Setier, m. [Métrol.) Oude fransche graanmaat,
(= 156 liters); — oude wpnmaat

mud, mudde

(= 7,44 liter).

Sétifère, adj. [H. n.] Met borstels of stijve
haren bezet. — Zijde voortbrengend; de zijde betreffend. — Sétiforme, adj. Borstelvormiq. —
Sétipode, adj. [H. n.J Met borstelvormige voeten (van insecten) .
Séton, m. [Chic.] Haarsnoer, zijden snoer n.,
dat men Goor 't celweefsel haalt, om vochten af te
leiden, dragt f., s et o n m. — De daardoor ver
-wekt
kunstzweer of opening f. (exutoire).
Seui1, m. Dorpel, drempel m (van eene deur,
enz.). — S- d'écluse, drempel van eene sluis. —
[Navig.J Kopstuk n., voor- en achter-dwarslegger m. — [Péche] Dwarsnet n. — Seuillet, m.
ar.] Dorpel.poortdrempel m.(eener geschutpoort).
' de haut of Sommier, boven -poortdorpel. S- inférieur, onder-poortdorpel.
Seal, e, adj. Alleen, eenig, enkel, niet vergezeld, op zich zelve staande. Je le trouval s-. Ik
vond hem alleen. Je I'ai fait tout s-, ik heb het geheel alleen gedaan. II n'y a qu'un s- Dieu, er is
maar een eenig God. Une s-v personne, un s- hom me, een enkel persoon, een enkel •rnensch.. Une s-e
fois, eene enkele maal. Le s- bien qui mest resté,
het eenigste goed, dat mij nog is overig gebleven.
— Alleen, niets dan: La s-e idee en fait horreur,
het denkbeeld alleen verwekt afgrjzen. — Ook als
subst. m. Le pouvoir dun s-, de magt van een'
enkele, van een' enkelen persoon. -- Seulement,
ode. Alleen, alleenlijk, slechts, niet meer dan, maar,
ten minste. Je vous demande s- vutre parole, ik
vraag u alleen om uw woord. Dites lui s- un mot,
zeg hem maar één woord. Nous étions trois s-, wij
waren slechts met ons drieën. Vous Ie croyez mort,
it na pas s- été malade, gij geloofdet dat hij dood
was, hij is zelfs niet ziek geweest. — NON SEULEMENT , loc. adv., z. dat woord. — Seulet, te, adj.
(poét.) telleen, onverzeld. Que faire ici s-? wat zal
ik hier alleen doen? (kolder m.
Seurselière, f. [Anc. mil.] Soort van maliënSeusne, Seune, f. [Peche) Soortvanzegen f.
Sève, f. [Bot ] Sap, plantensap n.: La circulat.ion de la s- dans les plantes, de omloop van het
sap in de planten. — Pit, zeef f., zekere krachtige
smaak, die den wijn aangenaam maakt. — (fig.) II
y a de la s- dans eet ouvrage, er is pit, geest in
dat werk. -- Jeunesse pleine de s-, volbloedige,
krachtige jeugd f.
Sévère, adj. Streng, gestreng, straf, hard,
scherp, ernstig: I1 est trop s- envers ses enfants,
hij is te streng jegens zijne kinderen. I1 lui fit une
s- réprimande, hij gaf hem een scherp, hard verwijt.
— Une morale s-, eene strenge zedeleer f. I1 prit une
mine s-, hij nam een ernstig gelaat aan. Parler
d' u n ton s-, op een' straffen toon spreken
^-

Severeau, m. [H. n.J, z. PICAREL.

Avévèrement, adj. Strengelijk, met strengheid:
Chátier, Punir qn. s-, iemand strem elfijk tuchtigen,
straffen. S-évérité, f. Gestrengheid, strengheid,

stro/held, hardheid; ernst, ernstigheid; strikte regel
f. La s- des loin, des moeu rs, de ,gestrengheid-mat
der wetten, der zeden. La trop grande s- est cruauté, de al te groote strafheid is wreedheid. — La sdes moeurs de eet bomme, de strengheid der zeden
van dien man.
Sévérotede, f. [Tech. Gedeelte van een dak,
dat over de straat uitsteekt.
Se.veux, ease, adj. [Bot.] Het sap betreffend;
de eigenschap van plantensap hebbend.
]

SGRAFFITE.
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Séviees, m. pl. [Prat.] Mishandeling, slechte
bejégening f. (van een' man omtrent zijne vrouw,
van een' vader omtrent zijne kinderen, enz.).
Séviggné, f. [Modes] Vrouwen- borsthaakspeld,
s e v i g n e f. (naar de beroemrt e fransche schrti fster
Mad. de Sévigné).
Sévir, V. n. Mishandelen, hard bejégenen; gestreng e werk gaan. II a sévi contre ses enfants,
ses domestiques, hij heeft zijne kinderen, zijne
dienstboden rrcishandeld. — Les juges ne sauraient
trop s- contre les voleurs, de regters kunnen niet
streng genoeg te werk gaan tegen de dieven. — La
peste sévissait alers dans 1'Europe, de pest woedde
toen in. Europa.
Sévole, f. [Bot.] Soort van klokbloem f.
Sevrage, m. Het spenen; tijd der spening. —
Sevrer, V. a. Spenen, een kind of een dier 't gebruik der moedermelk afwennen: On a sevré 1'enfant de ma soeur, men heeft het kind van mijne
zuster gespeend. S- un Chien, eenen hond van de
moeder nemen. — [Bot ] S- une marcotte, eene
loot afzetten, van den stam scheiden. — (fig.) On
1'a sevré de l'espérance dunt it se flattait, men
heeft hem de hoop ontnomen, waarmede hij zich
vleide. — SE SEVRER, V. pr. Gespeend worden. —
(lig.) Zich onttrekken, zich onthouden: Ces revers
l'obligent à se s- de bien des chores, deze tegen spoeden verpligten hem zich van veel dingen te onthouden. — Sévreuse, f Speenster f., vrouw,
die een kind van de moederborst ontwent.
Sexagénaire, adj. Zestigjarig. Un vieillard
s-, of als subst. Un s-, een zestigjarigjarig grijsaard. — Sexagésiinal, e, adj. [Math.]: Fraction s-, breuk, die 60 of eene magt van 60 tot noemer heeft, sexagesimále bieuk f — Sexagénime, f. Achtste zondag vóór paschen, tweede zon
vasten, zondag-s e x a g é s i in ce f. ---dagvóre
t Sexangle, in. Zeshoek m., z. V. a. HEXAGONE .

— Sexan gulaire, fiexangulé, e, adj. Zes -

hoekig. — Sexdéciumal, e, adj. [Minh.] Met
16 vlakken (van kristallen). — Sexdi;itaire,

Sexdigital, e, adj. [H. n.] Zesvingerig.
Sexe, m. [Physiol.] Geslacht n., kunne, sekse t.
Le s- masculin, het mannelijk geslacht. Le beau
s-, of enkel Le s-, Les personnes du s-, het schoone
geslacht, de vrouwen. On tua tout, sans distinction
d'age ni de s-, men doodde alles, zonder onderscheid
van ouderdom of kunne. Aimer le s-, een lief-

hebber van de vrouwen zijn.
Sexenn al, e, adj. Zesurig, wat om de 6 jaren plaats heeft. — Sexennalité, f. Zesjarig
— Sexflde, adj. [Bot.] In zessen gesple--heidf.
ten of verdeeld. — Sexflore, wIj. [Bot.] Met 6
bloemen. (deden.
Sexifère, adj. [H. n.] Met zigtbare geslachtsSexloesilaire, adj. [Bot.] Met 6 vakken. —
Sexmacaté, e, adj. [H. n.] Met 6 gekleurde
vlekken. Sexponctué, e, adj. [H. n.J Met 6
punten geteekend. -- Sexrayonné, e, adj. [H n.]
Zesstralig. — Mextane, adj. (Méd.) Fièvre s-,
zesdaagsche koorts f. — Sextant, m. [Astr.]

Astront'misch werktuig, dat het zesde deel eens
cirkels of 60 graden bevat. — [Géom.] Zes 'e deel
eens cirkels, boog van 60 graden. — Sexte, f.
[Cath 1 Het derde van de kanonieke uren of getijden, des morgens ten zes ure. — [Mus.] De zesde
toon m. van de toonladder. — Sextide, m. Zesde
dag eener d e c a d e in den fransch republikeinschen
almanak. — Sextil, e, adj [Astr.J: Aspect s-,
stand van 2 planeten, die 60 graden of een zesde
cirkel van elkander verwijderd zijn. — Als suhst.
m. De zesde maand van Maart afgerekend. oude
naam van de maand Augustus. Sextuple,
adj. Zesvoudig: Le s- de deux est douze. het zesvoud van twee is twaalf. — Ook als subst. m.:
Payer le s- de la valour dune chose, de zesvoudige waarde van iets betalen. -- Sextupler, V. a.
Zesvoudig maken, met zes vermenigvuldigen.
Sexuel, le, adj. De sekse of het geslacht be-

trefend. Parties s -les, geslachtsdeelen n. p1. —
[Bot.] Système s-, rangschikking I. der planten
volgens hare geslachtsdeelen, s e x u aa 1-systeem n.
(van Linneus).
Sfumato, adv. (ital.) (pr. sfou—): Peindre
sf-, als omneveld, met onbepaalde omtrekken schilderen.
Sgraffite, m. [Peint.] Gekrabd schilderwerk n.
op natten kalk of gips.

SHAKO

SIT C LE.

Shako, ni. [Mil.] Sj a k o f.. soldatenhoed m.
Sherif, m. Landregter (in Engeland), opperambtenaar m. van een graafschap (shire).
Si, toni. (vódr it en ils S') Indien, zoo, als,
bijaldien, wanneer, in geval; of: Vous l'aurez„ si
vous venez, gij zult het hebben, indien gij komt.
Si cela est ainsi, je suis content, als dit zoo is,
ben ik tevreden. Si son père y consent, je le ferai,
wanneer zijn vader daarin toestemt, zal ik het
doen. 11 viendra, s'i1 peut, hij zal komen, zoo hij
kan. — Dites-moi, si vows viendrez, zeg mij, of
gif zult komen. Vous demandez, si je vous aime,
gij vraagt, of ik u bemin. Je ne sais, si je 1'aurais
fait, ik weet niet, of ik het zou gedaan hebben. —
Si j'étais que de vous, Si j'étais b votre place,
als ik in uwe plaats ware. — Somtijds gebruikt
men aan 't hoofd van een' zin que Si in plaats van
Si of s'il arrive que : Que si le eiel daigne vous
favoriser, rien ne manquera a votre félicité, indien de hemel u gunstig wil zijn, zal er niets aan
uw geluk ontbreken. -- Ook als subst.: I1 a toujours un Si ou un mais it la touche, hij komt altijd met een indien of maar voor den dag. — (pop.)
I1 n'y a pas un sib dire à ce clieval, er is niets
hoegenaamd op dit paard te zeggen. Si staat
somtijds voor nhanmoins, dependant, niettemin,
toch, nogtans, niettegenstaande dat: Je soutire plus
que vous, et si j e ne me plains pas, ik lijd meer
dan gij, en toch klaag ik niet. — Si tant est que,
indien het zoo is, wanneer het waar is, dat...
— ((am.) Si tant est que la chose soit comme
vous Bites, j'y- consens, als de zaak zoo is, gelijk
gij zegt, stem ik er in toe. Si tant est qu'elle le
veuille épouser, wanneer het waar is, dat zij hem
wil trouwen. — Que veut dire sela, si ce nest qu'il
ne m'aime plus? wat wil dat anders zeggen, dan
dat hij mij niet meer bemint ? — Si wordt ook in
den zin van oui gebruikt: Vous dites que non, et
je dis que si, gij zegt van neen, en ik zeg van ja.
— Si tien que, zoo dat. Les choses en etaient a
ce point, si uien qu'il ne nous restalt plus que ce
parts a prendre, de zaken waren zoo gesteld, dat
ons niets meer overig bleef, dan dit besluit te ne men.
si, adv. Zoo; zoodanig: I1 nest pas si
riche que vous, hij is zoo rijk niet als gij I1 n'ecrit plus si tien, hij schrijft niet meer zoo goed.
I1 est si savant, qu'il na presque pas son pareil,
hij is zoo geleerd, dat hij bijna zijns gelijke niet
heeft. II est encore Si faible. qu'il ne saurait marchar, hij is nog zoo zwak, dat hij niet kan gaan.
Si, m. [Mus.] Zevende muzijknoot, si f.
Siagonagre, m. [Méd.] Jicht f. in de kinnebakken.
[vischsoort.
Siaonote, m. [H. n.] Breedmuil m. (eene
Sialite, f. [Bot.] Rozenappelboom m.
Sialago gue, adj. [Mid.]: Medicament s-, middel n., dat de afscheiding van het speeksel bevordert. — Sialisrne, m. Speekselvloed, kwjleloed m.
— Sialologie, f. Leer f. van 't speeksel. — Sialologigtie, adj. Die leer betreffend.
Siam, m. [Jeu) Het siamspel, soort van kegelspel. — [ Méd.] Maladie de s-, gele koorts op de
,4rnerikaansche eilanden. — Siantoise, f. [Com.]
Stof f. uit zijde en katoen (welker gebruik in 1 rankrijk het eerst werd ingevoerd door de a('gezanten
van den koning van Siam, onder Lodewijk XIV.).
— Siampan, m. [Mar.] Klein chineesch vaar
-tuign.
Sibadille, f., z. CÉVADILLE.
Siba.rite, M., z. SYBARITE.
Sibérien, ne, adj. [Géogr.] Wat Siberië of
zijne inwoners betreft, s i b é r i s c h. — Als suhst.
m. en f. Siberiër m., siberische vrouw f. — Sibérite, m. [Miner.] Roode edele whorl uit Siberië, siberiet m.
% 4ibilation, f. Het fluiten.
Sibon, m. [H. n.] Afrikaansche slang f. met
ronden kop.
Sibylle, f. Bij de Ouden eene door de godheid
aangedreven vrouw, prophetes, waarzegster. ver
goddelijken zuil, s i b y Ii e f. —-kondiasterv
(fig. et fain.) Oud wijf n., oude heks f. — Sibyllift, e, adj. De sibylle betre/Jene; waarzeggend,
voorspellend, s i h y l l ij n s c h. Livres s-s, sibyllijnsche boeken n. pl., drie boeken met oude voorspellingen, welke door de sibylle van Cumm aan Tarquinius den Trotsche werden verkocht, en die men
in bedenke''jke omstandigheden van staatswege

raadpleegde. — Sibylliser, v. a. Op de wijze
der sibyllen orakelen spreken. — S1byllisnne, m.
Geloof n. aan de boeken der Sibyllen. — Sibylliste, m. Benaming van die christenen, welke in
de sibyllijnsche boeken voorspellingen betreffende
Jezus Christus meenden te vinden.
S Sicacité, f. Droogte, droogheid f. (siccité).
.I. Sicaire, m. Gehuurde moordenaar, sluip moordenaar, bandiet m.
Sicamor, m, [Blasi Hoepel m.
Siceatif, ive, adj. Opdroogend: Poudre s-ive,
opdroorgend poeder n. — Ook als subst. m.: Un s-,
een opdroogend middel n. — Siceité, f, Droogheid, droogte f. Faire évaporer qc. jusqu'à s-, iets
tot liet droog is laten uitdampen.
Sicélique, adj. [Méd.] : Médicament s-, middel n. legen 't kolk.
Sicilienne, f. [Danse] Siciliaansche herderdans m. — Wijs f. van dien dans.
Sidle, m. [Anc. métrol.] Sikkel m., joodsche
munt, joodsch gewigt, wegende vier drachmen).
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Sicomore, m., z. SYCOMORE.
Sicyedon, m. [Chir.] , z. v. a. RAPHANÉDON.
Sidéral, e, adj. [Asir.] De sterren betreffend,

tot de sterren behoorend of door haar bepaald, sideraal, s i d é r i s c h. Armee s-e, sterrenaar, de
tijd van den schijnbaren omloop der zon van eene
vaste ster af gerekend, totdat zij weder bij deze
komt, siderisch jaar n. Jour s-, sterredag m. —
Sidération, f. [Astrol.] Gewaande invloed m.
van den sterrestand op het leven en de lotgevallen
van een' mensch, s i d e r d t i e f. — [ Méd.] Plotselinge verlamming, volkomene afsterving f. van
een lid. — Sidéré, e, adj. (poét.): La voute s-e,
het hemelgewelf n.
Sidéride, adj. [Minér.] Naar ijzer gelijkend.
— SIDÉRIDES, m. pl. IJzerhoudende ertsen m. pl.
Sidérigrue, adj. [Didact.] De sterren betreffend.
Sidérique, adj. [Minér.] Het ijzer betreffend.
Sidérisme, m. [Didact.] Aanbidding f. der
sterren.
Sidérisme, ni. [Méd.] Soort van dierljk mag
eigenaardige magnetische behandeling-netisru.,
eener ziekte door middel van een geleidend vat,
waarin ijzer en andere stoffen zijn, s i d e r i smus n. -- Sidérite, f. [Minér.] Een door phosphorzuur ijzer blaauw gekleurd, kwarts, sa/fier
n. (dat men te Gosling bij Salzburg vindt);-kwarts
— eene met het blaauwspaath (lazulith) verwante
del fslo f, die phosphorzuur ijzer bevat, ruwe zeil
moeraserts in., natuurlijk berljnsch blaauw n.,-sten,
blaauwe ijzeraarde f. -- Siderocaleite, f. [Minér.] Bruinkalk, ijzerkalk m. — Sldérodendron, m. [Bot.] IJzerboom m., een meekrapachlig gewas van Martinique enz. — Sidérographe, m. [Tech.] Staalgraveur m. — Sidérographie, l'. Kunst om op staal te gravéren, staal
staalgravure f. — Sidérogra--gravekunst;
phique, adj. De staalgravure betreffend, s id erographiseh.
Sidérolithe, m, [H. n.] Sterpolyp m.
Sidéromancie, f, Waarzeggerij door middel
van een gloeijend ijzer, of door waarneming van de
wijze, waarop stroohalmen daarop verbranden en
hunne vonken afgeven, vonkenwaarzeggerj f.— Sidérornanelen, m., -ne, f. Hij of zij, die zoodanige waarzeggers drijft. -- Sidérotechnie, f.
[Tech.] Kunst f. der ijzerbearbeiding, ijzerhutlenkunde f. — Sidéroteehnique, adj. De ijzerbewerking betreffend, s i d e r o t é c h n i s c h. — Sidérofite, m. [Chim. ( Phosphorzuur ijzer n. —
Sedéroxyle of Sidéroxylon, m. [Bot.] IJzer
naam van eenige zeer harde houtsoorten.-houtn.
— Sidérur gie, f., z. v. a. SIDEROTECHNIE.
Sid j an, m. [H. n.] Zeebrasem m. (der Roode
zee) .
Siècle, m. Eeuw f., tijdruimte van 100 jaren.
Le commencement d'un s-, het begin van eene
eeuw Le s- présent, actual, courant, de tegen
loopende eeuw. Le s- précédent, de vorige-wordige,
eeuw. -- Le s- dor, d'argent, d'airain, de Ier. de
gouden, zilveren, koperen, ijzeren eeuw (vgl. hGE).
A la fin des s-s, op het einde der lijden. I1 cite des
examples des s-s les plus éloignés, reculés, hij haalt
voorbeelden aan van de vroegste tijden. — Les
moeurs de noire s-, de zeden van onzen tijd, van
onze eeuw. Le s- d'ignorance, de tijd der onwetendheid. — Le s- futur, de eeuwigheid; de nako-
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melingschap f. -- Les gens du s-, de wereldlingen,
menschen van den tijd.
Sief, m. [Pbarm.] , z. v. a. COLLYRE sec.
Siége, m. Zetel, stoel m., zitplaats f.: Prendre
un s-, eenen stoel nemen. Il y a encore on s-, daar
is nog een zetel, eene zitplaats. Les s-s d'une voiture, de zetels, banken f. pl. in een rijtuig. Les s-s
d'église, de zitplaatsen in de kerk, de kerkstoelen,
kerkbanken. Un s- de pierre, eene steenen zitplaats,
bank. Le gazon me servira de s-, de groene zode
zal mij tot enne zitplaats dienen. — Le s- du cocher,
de bok van den koetsier (op een rijtuig). — Le sd'une selle, het holle gedeelte van eenen zadel,
waal in de rijder zit, de wolf 0/ zit in. S- obstétrique, kraamstoel n. Bain de s-, z. BAIN. — Regterstoel m.; regtbank f., geregtshof n., reglszaal,
vierschaar f.: Le juge était dans son s-, de regter
zat op zijnen regeerstoel. 11 va an s-, hij gaat naar
het geregtshof. Ce s- est composé de vingt officiers,
dit geregt, geregtshof bestaat uit twintig antbtenaren. — Le s- patriarchal, de patriarchale stoel.
Cet évêque a tenu Ie s- trente ans. deze bisschop
heeft dertig jaren op den bisschoppelijken stoel gezeten. Le s- de Rome of Ie Saint-S-, de stoel te
Rome, de pauselijke stoel of waardigheid. — Ze
hoofdstad f.. rjkszetel. Ronne était le s- de-telin.,
l'empire Romain, Rome was de zetel, de hoofdstad
van het Roi neinsche rijk, Athènes était Ie s- des
sciences et des beaux . arts, Athenen was de zetel
der wetenschappen en schoone kunsten. — (fig.) Le
cerveau est le s- de la pensée, de hersenen zijn
de zetel der gedachten. — [ Méd.] Le s- d'une maladle, de zetel, de plaats eener ziekte. — Beleg n.,
belégerinq f.: Mettre le s- devant one place , eene
vesting belegeren, het beleg voor eene vesting slaan.
Lever Ie s-, hel beleg opbreken. — La ville de Troie
soutint on s- de dix ans, de stad Troje hield eene
belegering van tien jaren uit. Déclarer one ville
en état de s-, eene stad in staat van beleg verklaren.
Siéger, V. n. Zijnen zetel, zijne zitting hebben,
regeren. Ce pape siegea dix ans, deze paus regeerde
tien jaren, zat tien jaren op den pauseljken stoel.
— Ce tribunal siége a Rotterdam, dit geregtshof
heeft zijne zitting te Rotterdam. -- (fam.) Zitten,
zich gewoonlijk ophouden: C'est ici qu'il siege dans
la belle raison, hier houdt hij zich in het schoone
jaargetijde op. — (fig.) C'est la que siege le mal,
daar zit de kwaal.
Sien, ne, pron. poss. Zijn, zijne; haar, hare.
C'est mon avantage et le s-, dat is min voordeel en
het zijne (hare). C'est ma plume, voila la s -ne, dat is
mijne pen, zie daar de zijne (hare). Ce sort vos intérêts et les s-s, dat zijn uwe belangen en de zijnen (haren). — Weleer ook als adj. vóór het subst. geplaatst:
Un s- ami, een zijner vrienden. — SIEN, m.: Il ne Be
le s-, hij vraagt slechts het zijne, zin-mandequ
eigendom, wat hem behoort. — Mettre du s- dans
qc., het zijne tot iets bijdragen. Ce récit n'est pas
fidele, fl y a mis du s-, dit verhaal is niet getrouw,
hij heelt er van 't zijne bijgedaan. z. ook CHACUN.
— (Prov.) Chacun le s- n'est pas trop, elk het
zijne is niet te veel. — Les s-s. de zijnen, zijnenabestaanden, zijn huisgezin. C'est on bon père, it
a soin des s-s, het is een goed vader, hij draagt
zorg voor de zijnen. I1 fut abandonné des s-s, hij
werd door de zenen verlaten. - Dieu connait les
s-s, God kent de zijnen.
Sienite, m., z. SYÉNITE. (mast m.
Siergé, adj. m. [Mar.]: Mat s-, stijf gestaagde
Sieste, f. Middagrust f., middag- of namiddag
(fam.) dutje, knapuiltje n.
-slapje,
Sieur, m. (zamentrekking van seigneur)Heer m.:
Le susdit s-, de bovengenoemde heer. Le s- M. vous
le dira, de heer M. zal het u zeggen. J'ai rencontré le s- D., ik heb den heer D. ontmoet.
Sierrel, m., z. v. a. SAUREL.
5ienrie, f. (réod.] Heerlijkheid f.
Sifae, m. [H. n.] Witte aap m. van Madagaskar. sifak m.
Sifflable, adj. Uitfluitenswaardig: Acteur,
Pièce s-, tooneelspeler, stock, dat verdient uitge floten te worden. -- Siiflage, in. (Vétér.] , z. v. a.
CORNAGE. — Sif'lant, e, adj. Fluitend, sissend,
piepend: Respiration s-e, fluitende, piepende adem
Gram.] Consonnes s-es, sisklanken m.-halingf.—[
pl. — Vers s-, vers n. met veel sisklanken. -- Sifflé, e, adj. (en part. passé van sifiler): Chanson
s-e, gefloten liedje n. Pièce qui mérite d'être s-e,

stuk, dat verdient uitgefloten te worden. — [Grarn. J
Consonnes s-es, z. v. a. consonnes SIFFLANTES. —
Siffleiuent, in. Het fluiten, het sissen; gefluit,
gesis n. Les s-s dun cocker, het gefluit van eenen
koetsier. — Le s- des serpents, het gesis, geschuifel der slangen. — Le s- du vent, het fluiten of
huilen van den wind. Le s- d'une flèche, des balles, het fluiten of snorren van eenen pijl, van de
geweerkogels. — Sifter, v. a. Fluiten; sissen: Spour avertir qn., fluiten om iemand te waarschuwen. S- aver une clé, op eenen sleutel fluiten. —
Les serpents sifflent, de slangen sissen, schuifelen.
— Le vent sifflait à travers les cordages, de wind
huilde, snorde door het touwwerk. Sa poitrine
sifile en respirant, zijne borst piept b/ 't ademhalen. — ( fig. et fam.) 11 na qua s-, hij heeft maar
te spreken (om zich terstond te zien gehoorzamen).
— SIFFLER, v. a. Fluiten: S- one marche, un air,
eenen marsch, een deuntje fluiten. — Cette pivoine
sitfle trois airs, deze goudvink fluit drie deuntjes,
stukjes. -- S- on oiseau, eenen vogel voorfluiten.
-- (pop.) S- on verre de vin, een glas in éénen teug
uitdrinken. S- la linotte, te diep in het glas kijken,
zich een' roes drinken. — Uit fluiten: S- une piece,
een stuk (in den schouwburg) uitfluiten. Si nous
faites cela, on vous siffera, als c i dat doet, zal
men u uitfluiten, bespotten. — (fam.) On l'avait
Lien sifilé, men had hem zijne les wel voorgezegd,
hem goed onderrigt. — Sifflet, m. Fluitje n.: Sde chasseur, jagersfluitje. S- de bols, d'argent,
houten, zilveren fluitje. — Fluittoon m., gefluit n.:
Entendre on s-, hooren fluiten, gefluit hooren. Donner un e- de sif iet, fluiten, eenen fluittoon doen
hooren. — (fig.) S'exposer aux s-s, zich aan de uit
aan de openlijke afkeuring blootstellen. —-fluitng,
(pop.) Serrer le s- a qn., iemand de keel, den gorgel digt knijpen. — (fig. et pop.) Cooper le s- à
qn., iemand den moord snoeren, tot zwijgen brengen. — (Loc. prov.) Si! na point d'autre s-, ses
cbiens sent perdus, wanneer hij geen ander middel heeft, dan is zijne zaak verloren. — Sifileur,m.,
-ease, f. Fluiter m., fluitster f.; uit fluiter, uiljouwer, bespotter m., uit fluitster, uitjouwster, bespotster f. — [H. n.] , z. v. a. SAPAJOU; PESELOPE. —
Ook als adj.: Les oiseaux s-s, de fluitvogels m. pl.
— [-Vétér.] Cheval s- : z. v. a. CORNEUR.
Slftilet, m. [H. n.] Soort van paradijsvogel m.
Siffloter, V. n. Gedurig fluiten. — Ook als
V. n.: S- one chanson, een liedje fluiten.
Sigalphe, m- [H. n.] Rupsendooder m.
Sigare, m. [H. n.] , z. v a. CORISE.
Sigaret, m. [H. n.] Venus-oor n., eene eenschalige schelp f. — Sigaretier, m. Dier, dat die
schelp bewoont.
Sigillaire, adj. [Miner.]: Terre s- of sigillée,
z. onder BOL. — Sigillatear, m. [Chanc. J Ver
zegels. — Sieilla--zeglarm.,nhctd
tion, f. Verzegeling f. — Sigillé, e, adj. Ver
Lettres s-es, verzegelde brieven ni. pl. —-zegld:
Terre s-e, z. onder BOL.
Sigisbée, ni. Vrouwenbegeleider, dienstvaar
vertrouwde vriend eener-digezlschapourn
gehuwde vrouw van aanzien in Italië (alwaar de
goede toon verbiedt, dat de echtgenoot zelf die betrekking vervult), c i c i s b é o m. — Sigi sbéismne, In. De betrekking van zulk een' cicisbeo; —
het gebruik van zoodanig huisvriend en begeleider
te hebben, cicisbeaat, cicibeismus m.
Sigle, in. [Paléogr.] Afkortingsteeken n., eerste
letter f. van een woord om daardoor dat woord
uit te drukken.
Sigmatistne, m. [Gram.] Te veelvuldig gebruik van sisklanken; wangeluid n., daardoor voort
Ciel ! si ceci se sait). — Sig--gebrat(.vin
moide, adj. Naar de sigma (.1) of S der Grieken
gelijkend, sigma-vormig.
5ignage, m. [Tech.] Teekening van een op
glas cieschetst venstervak.
Signal , m. Afgesproken teeken, waarschuwingsteeken, sein, signaal n. Signaux de jour,
de nuit, dag-, nachtseinen. S- de partance, afscheidsschot n. S- de reconnaissance, de ralliement,
verkennings- , vereenigingssein. S- de detresse,
noodsein. S- de sauve qui peut, sein, dat ieder
zich door de vlagt moet zien te redden. — Cette
émeute fut le s- de la révolution, die oploop was
het sein, het voorteeken van de omwenteling. Donner le s- de la resistance, het sein, het eerste voor

1704SIGN

ALE

--

beeld van den tegenstand geven. — [Péche] Kurken of houten boei f., drijver m., om de plaats der
netten aan te duiden. — Signalé, e, wij. (en
Part. passé van signaler): Jour s- par des victoires, door overwinningen gekenmerkte dag in. —
Victoire s -e, uitstekende, merkwaardige overwin
uitstekende dienst f. — Vais--nigf.Servcs,
seau s-, Geseind schip n. — Signalement, in.
Naauwkeurige persoonsbeschrijving f. (in passen,
steekbrieven, enz.), Si g n a le in é n t n. — Sigualer, V. a. Iemands persoonsbeschrijving opmaken,
iemand naar zijn voorkomen beschrijven of aanduiden, iemands signalement geven. - (by uitbreiding)
Iemands aandacht op een' persoon of eene zaak
bepalen: S- qn. à 1'autorite, iemand bij de overheid aangeven. -- - Seinen, het afgesproken teeken
geven, door teekens berigten of aanduiden: S- une
terre, on rocker, eene kust, eene klip seinen. -(fig.) Doen uitblinken, vermaard of merkwaardig
man: 11 a signalé son courage dans ce combat, hij
heeft zijnen moed in (lat gevecht doen uitblinken.
— Ook in kwaden zin: II signala son refine par
des massacres, hij kenmerkte zijne regering door
moorden. — SE SIGNALER, V. pr. Geseind worden.
— (lig ) Zich merkwaardig , beroemd maken, zich
onderscheiden, uitblinken, uitmunten: Sc s- par
son intrépidité,door zijne onversaagdheid uitblinken.
Si nandaire, adj. et subst. in. [Anc. prat.]:
Témoin s -, of S-, getuic;e, die in staal is om te
teekenen. — & isnataire, in. et f. Onderteekenaar ni., -ster f., hij of zij, die geteekend heeft. —
Signature, f. Onderteekening , handteekening,
sig natuur f.: Contrefaire une s-, eene handteekening namaken. --- liet onderteekenen: Ministre
qui emploie plusieurs heures par semaine à la s-,
minister, die vele uren in de week met het onder
doorbrengt. - S- en cour de Rome, pause--tekn
lfjke bewi.11igingsbrief m. — [Impr.] Bladbeteekening, het bladlcekenen door letters of getallen,
signatuur f.
Signe, m. Teeken, kenteeken, merk, bewijs n.,
wenk in. La fumée est un s- de feu, de rook is een
teeken van vuur. Quand les hirondellesvolent bas,
eest un s- de pluie, wanneer de zwaluwen laag
vliegen is het een voorteeken van regen. La tune
est rouge. eest un s- de vent, de maan is rood,
dat is een kenteeken van wind. — Les sacrements
sont des s -s sensibles de la grace, de sakramenten
zijn zinnelijke kenteekenen der genade. Faire le sde la croix, een kruisje maken, zich zegenen. — I1
na plus donné le moindre s- de vie, hij heeft niet
meer het geringste bewijs van leven gegeven. Donner des s-s d'arnitié, blijken of bewijzen. van vriend
geven. — Je Jul ai fait un s- de la tête, des-schap
yeux, ik heb hem ernen wenk met het hoofd, met
de oogen gereven. — [Algèb.] -- et — sont des
s-s de plus et minus, + en — zijn teekenen van
meer en minder. S- radical, wortelteeken ( ). —
[Astr.] Les douze s-s du zodiaque, de twaalf teekenen des dierenriems. S- vernal, d'été, het teeken
van de lente, van den zomer. S-s ascendants, descendants, klimmende, dalende teekens. --- ) Méd.]
Les s -s découvrent au rnédecin la nature, la cause
dune maladie, de teekenen ontdekken aan den geneesheer de natuur, de oorzaak eener ziekte'
Signer, v. a. Teekenen, onderteekenen, onder
-schrevn:Sult,coraenbif
een verdrag onderteekenen. — (absol.) S- son nom,
zijnen naam teekenen, zijne handteckening zetten.
II a declare ne savoir s-, hij heeft verklaard niet
te kunnen teekenen, onderschrijven. — [Tech.] S1'or, l'argent, le verre, het goud, het zilver het
glas teekenen, stempelen. -- Het part. passé is ook
adj.: Lettre s -e, onderteekende brief m.
Signet, ni. (pr. ci-nè) Bladleeken in een boek
om de plaatsen te kenmerken, die men wil weder
-vinde,
lintje n.
Signifère, m. (Anc. mil.] Vaandeldrager m.
(poste- enseigne).
t SIquiflance, f. Beteekenis; getuigenis f. —
Signihant, e, adj. Beteekenend, aanduidend, te
kennen gevend: Les sarrements sont des lignes
s-s, de la grace, de cakratuenten zijn beduidende
teekenen der genade. — (lam.) Cette plaisanterie
est peu s-e, die grap is van weinig beteekenis =
Signilieateur, m. [Astrol.] Punt der ekliptika,
waarmede de sterrewiechelaarc een toekomstig voor
verbonden. — Signiácatif, lye, adj. Veel-val
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beteekenend, vol beteekenis, nadrukkelijk, krachtig,
zinrjjk. Ce terme est bigin s-, deze uitdrukking is
krachtig, veel beduidend. Se servir de mots s-s,
zich van nadrukkelijke woorden bedienen. I1 a
parlé d'un ton s-, hij heeft o een' nadrukkel jleen toon gesproken. — Signiflea
tion, f. Beteekenis, beduiding f.: Dites-moi la s- de ce symbole, zeg mij de beteekenis van dit zinnebeeld. Ce
mot a plusieurs s-s, dit woord heeft verscheidene
beteekenissen. — [ Prat. ] Geregteljke aanzegging, bekendmaking f. La s- dune sentence, d'un
arret, de bekendmaking, aanzegging van een vonnis, van eene uitspraak. — Siguiflcativement,
adv. Op veelbeteekenende, nauriukkelpke wijze. —
Signiller, v. a. Beteekenen, beduiden: Cela signitie qu'i1 nest pas content, dat beteekent, wil
zeggen, dat hij niet tevreden is. Ce que vous dites là, ne signifie rien, hetgeen gij daar zegt, beduidt, beteekent niets. Que signifie ce mot au propre ? wat beteekent dit woord in den eigenlijken
zin. — Te kennen, te verstaan geven, aankondigen,
aanzeggen, kond doen: Je vous ai signifié mes intentions, ik heb u mijne meeningen Ie kennen gegeven. — [Prat.] Faire s- une sentence, een vonnis doen aanzeggen. — SE SIGNIFIER, V. pr. Aan
-gezd
worden.
Signoc of Siguenoc, m. [H. n.J Soort van
Indische zeekreeft in.
irmiolle, f. 1 Tech.] Soort van haspel m.
Sisa,ette, f. [Man.] Scherpwerkende trens m
Sikiou, m. [Tech.] Darmwater n. der schapan (tot verhooging der kleur bij 't katoenverwen.
— i' ikiotiter, v. a. In het darmwater dompelen.
Sil, Ui. [illinér.] Okeraarde f. der Ouden. —
Fijne oker m.
Silence , m. Zwijgen, stilzwijgen n., stilzwijgendheid f.: Un long et profond s-, een lang en
diep stilzwijgen. I1 ne répond rien a ces accusations, son s- le condarnne, hij antwoordt niets op
deze beschuldigingen, zijn zwijgen veroordeelt hem.
Rumpre le s- , het stilzwijgen breken. Garder le
s-, liet stilzwijgen bewaren, zwijgen. Le s- des historiens sur ce fait, doit le rendre suspect, het
zwijgen der gesch.iedschrjvers over deze daad, moet
ze verdacht maken. Passer une chose sous s-, eene
zaak net stilzwijgen voorbijgaan. Passons cela sous
s-, laat ons daarvan zwijgen , laat ons het met
stilzwijgen voorbij gaan. — Stilte, stilheid f.: Un
moment de s-, een oogenblik stilte. Un grand srégi,ait ici, eene groote stille heerschte hier. —
(elliNt ) S- ! stilte! stil! zwijg! — Dans le s-, in
stelle, in 't geheim. — [.Mus.] Rustpunt n. — Silenciaire, m. Voornaam beambte aan het hof
der grieksche keizers , die met het bewaren der
stilte en rust was belast, rustbewaarder; -- kei
geheimschrijver m. — Tot zwijgen verpligte-zerljk
monnik m.: Les trappistes sont des s-s, de trappisten zijn tot een voortdurend zwijgen verbonden,
zijn s i l e n ti a ii ë r s. — Sileneieusement,
adv. in stille, zonder geraas; op stilzwijgende wijze.
— Siteueieux, lease, adj. Stilzwijgend; karig
in woorden; stil: C'est un homme fort s-, ' t iseen
stil man, hij spreekt weinig. — Rue s-ieuse, stille
straat f.
Silene, m. [H. n.] Luiaard m. van Ceylon. Herrnion.e f., een schoone dagvlinder in. — [Bot.]
Silene f., leenkruid n. (ook SELENE geheeten).
Silésie, f. [Corn.] Silézi.cch doek n. - Sitesien, ne, adj. [Géogr.] Wat Silezié of zijne inwoners betreft, silezisch. — Als subst. in. en f.
Een Sileziër m , eene silezische vrouw f
Silex, m. Kiezel, keisteen, vuursteen m.
Silhouette, f. (pr. si-lou —) Schaduwomtrek in.,
schaduwbeeld, zij-portret n., geschetst naar de omtrekken eter schaduw, silhouette f. — Silhouetter, v. a. In schaduwbeeld voorstellen, silhouetléren.
Silice, f. [Chim.] Kiezelaarde f. — Silieé, e,
Silieerix, Buse, Siiicigtte, adj. Kiezelachtig:
Acide silicique, kiezelzuur n. — Sllleitim, m.
(pr. —ome) Metallische basis f, der kiezelaarde,
s i l i c i u err. n. -- Siliciure, f. Kiezelverbinding f.
Silicule, f. (verklw. van silique) [Bot.] Peultje n., kleine dop m. - Silieuleeax, ease, adj.
Peulvormig; peuldragend. - Silicaliforme, adj.
l-'eulvormiq. (tarwemeel.
Siligiiiosité, f. Hoedanigheid van zuiver
Silique, f. [Bot.] Peul f., dop m. — Sili-
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quenx, euse, adj.: Plantel s-ueuses, of als subst.
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komst, gelijkheid f .: Voilà des objets qui n'ont pas
Peuldragende planten f. pl.
la moindre s-, ziedaar voorwerpen, die niet de
4itiaae, m. [Man.] Zog, kielwater n. (liever minste overeenkomst hebben. — [ Rhét.] Gelijkenis,
HOUACHE, REMOUS). — Vaart f„ voortgang, gang m.: vergelijking f.: Il nous fit comprendre vette vérité
Faire grand, bon s-, goede vaart hebben. Doubler par une belle s-, hij deed ons deze waarheid dour
Ie s- dun vaisseau, den gang van een schip ver
eene schoone gelijkenis begrijpen. S- ingénieuse,
tweemaal meer vaart dan een ander-rluben; zinrijke vergelijking f. --- Similor , m. [Teelt.]
schip hebben.
Schijngoud, halfgoud, Mannheimer goud n., een
Sille, m. (pr. site) Spotgedicht n. der oude gemengd metaal uit f deden koper en 1 deel zink.
Grieken, waarin de uitspraken van beroemde wijSimoniaque, adj. Naar simonie gelijkend, aan
zen bespot en de verzen van vermaarde dichters in simonie schuldig, door omkooping verkregen. -- -Als
een' lachwekkenden zin op andere voorwerpen toe- subst. ni. Iemand, die zich schuldig maakt aan sigepast werden, s ill o s, Si l l u s m.
monie. -.- Simonie,f. Strafbare verwerving of uit
S Sillee, f. [Mar.] Zog, kielwater n. (REMOUS,
kerkelijke bediening, woeker in.-delingf.va
HOUACHE). — Siller, v. a. [Mar.] Vaart zetten,
met geestelijke ambten (zoo geheeten naar Simon
vaart hebben, zeilen. — [Fauc.] , z. CILLER.
den toovenaar , zie Handelingen der Apostelen,
Sillet, m. [Luth.] Kam m.
hoofdst. VIII.). -- Siinoniens, in. pl. [El. ecel.]
Sillographe, m. (pr. si-lo—, ook in de volgen Aanhangers van genoemden Simon, die onder anSpotdichter , hekeldichter, s 21 o g r a a p h m.-den) deren de gemeenschap der vrouwen leerde en de
(vgl. SILLE). -- Si1Iographie, f. Kunst om sit- opstanding der dooden loochende. — z. ook SAINT
ten of spotdichten te maken. --- Si1lographique, SIMONIEN.
adj. Die kunst betreffend, s i l l o g r á p h i s c h.
Sintoun, m. Een schier verstikkend heete, dikSillométre, in. [Mar.] Vaartmeter, voortgang- wijls doodelijke wind, inz. in Afrika en in Zuid
meter m., log f., s illometer m. — Sillomé-Azie,samun
samoem of chamsin in.
trigu.e , adj. Den sillometer betreffend, s i l l oBimousses, f. pl. [Litt.] Wollen toomfranje I.
métrisch.
(der muilezc ls).
Sillon, m. [Agric.] Ploegvore, vore f.: Ces s-s
Simple, ad.. Enkel, enkelvoudig, niet zamenne sort pas assez profonds, deze voren zijn niet gesteld: Dieu est un être s-, God is een enkelvoudiep genoeg. — ( fig.) Faire, Tracer son s-, zijne dig wezen. — Enkel, eenvoudig, zonder bijzaken,
dagtaak verrigten. — (Loc. prov.) C'est un boeuf niet meer dan, zonder sieraad, onopgesmukt, ongequi fait bien son s-, 't is een vlijtig en eerlijk, kunsteld: I1 n'avait sur Ie corps qu'une simple
maar niet zeer snugger werkman. -- (poél.) Trop chemise, hij had niets meer dan een hemd aan. ---de sang a abreuvé nos s-s, te veel bloeds heeft onze Un s- particulier, een eenvoudig burgerman (die
velden doorweekt. — (lig. et poét.) Un s- de lu- geese openbaring bediening of rang in de maat
mière, een lichtstraal m. S- que laisse on navire
bekleedt). I1 apprit la guerre en qualité-schapij
derrière lui, vore, groeve, die een schip achter zich de s- soldat, hij leerde den oorlog in rang van een
laat. --- [Anat., H. n.] Rimpel m., vore, groeve;
(gewoon) soldaat. -- Un moten très-s-, een-voudig
streep f., striem m. — Sillonné, e, adj. (en part. zeer eenvoudig, gemakkelijk, ligt te gebruiken midpassé van sillonner): Champ bien s-, goed geploegd del n. — Style s-, eenvoudige, onopgesmukte st(jl in.
land n. — (fig.) Front s-, gerimpeld voorhoofd n. Caractère s-, eenvoudig karakter n. Etre s- dans sa
-- [H. n.] Feuilles s-es, bladeren n. pl. met groe- manière de vivre, eene eenvoudige levenswijs heiJven. — SILLONNÉ, in. [H. n.] Soort van balista f. ben. — Une morale s-, eene eenvoudige, ongekunof hoornvisch m. (batiste). — Sillonner, v. a. stelde, natuurlijke zedeleer f Eenvoudig, orp[Agric.] Voren trekken (met den ploeg). — (fig.) regt, gul; -- onnoozel, ligtgeloovig, ligt te bedrieS- la surface des eaux, het oppervlak der wate- gen. Le eiel est promis aux coeurs s-s, de hemel
ren klieven. Eclair qui sillonne la sue, bliksem is den eenvoudigen, opregten van harte beloofd. -nl., die de wolken klieft. — Les rides de-stral I1 est si s- flue le premier venu le trompe, h:
la vieillesse vont s- ton front, de rimpels des ou- zoo onnoozel, dat de eerste de beste hem beet heeft.
derdoms zullen uw voorhoofd groeven.
— [Algèb.] Équation s-, enkelvoudige vergelijking t.
(in welke de onbekende slechts éénti afmeting heeft).
Silo, m. (espagn.) [Agric.] Onderaarsche graan
-bergplatsf.o — [Arith.] Multiplication, Division s-, enkelvou
graankelder m. in Spanje.
t5iiphe, m. [II. n.] Aaskever in. -- z. ook
vermenigvuldiging , deeling f. (waarin geese-dige
SYLPHE.
,grootheden van verschillende benaming voorkomen).
Silnre, nl. [H. n.] Wentelaar, meirval m. S- — [Bot.] Tige, Fleur s-, enkelvoudige stengel m.,
électrique , elektrieke meirval , trilwentelaar. — bloem f. — Bosli.] Farine s-, middelmeel, tweede
Sileiroïdes, m. pl. Wentelaarsoorten f. pl.
meel n. --[Chum.] Corps s-s, enkelvoudige ligchaSilvaln, etc., z. SYLVAIN.
men n. pl. (die men tot dus verre niet in verschilSilves, f. pl. [Litt.] Mengelingen f. pl., men- lende zelfstandigheden heeft kunnen ontbinden). -geldichten n. pl.
[Phys.] Echo s-, enkelvoudige echo f. (die elk geSilveret, m. [Com.] Gekeperde stof r. met zij- luid niet meer dan eenmaal herhaalt). SIMden ketting en katoenen inslag.
PLE, m. Het enkelvoudige, eenvoudige: Le s- et Ie
Silvicoles, m. pl. [1-1. n.] Woudkevers m. pl. composé, het enkelvoudige en het zamengestelde. --- Silvicnitui•e, T. Wetenschap van de aan
[Bot.] (doorgaans in 't meerv.) Geneeskruiden n.
onderhoud der bosschen en ver -kweinght pl., geneeskrachtige planten f. pl., si m p li c ia n.
-schilend pl. Les vertus des s-s, de krachten der geneesplantsoenen, boschkultuur f.
Silvique, adj. [Cbim.]: Acide s-, vioolhars- kruiden. Cetle Plante est un s- dune grande verzuur n.
tu, deze plant is een krachtig geneeskruid. ---Silybe, nl. [Bot.] Vrouwe- of Maria- distel. [Mus.] Eenvoudige voordragt f. van een stuk, theSirnagrée, f. (fam.) Gemaaktheid, gemaakte ma n. — [Dévot.] Dieu aime les humbles et les
houding, gemaakte gebaren n. pl., kuren f. pl.; s-s, God bemint de nederigen en de eenvoudigen.
schijn in.: Tout son fait nest que pure s-, al zijn — Simples' ent, adv. Op eenvoudige of enkeldoen is louter gemaaktheid. — I1 a fait la s- de re- voudige wijze; ongekunsteld, natuurlijk; bloot, alfuser cola, hij heeft den schijn aangenomen, als of leen; zonder erg of list: Elle est vêtue Pion s-, zij
hij dat weigerde. (simurouba-bast m. is zeer eenvoudig gekleed. Je nous raconterai la
Simaroaba, m. [Bot.] Soort van kwassia, chose s-, ik zal u de zaak zonder versiering, een Busacre, f. Sleepkleed n. der vrouwen, s a- voudig verhalen. Je lui ai dit s- qu'il devait se
m a a r f. — Lang kleed n. van sommige prelaten rei.irer, ik heb hem alleen, enkel gezegd, dat hij
end residenten. (trek m. moest henen gaan. — Purement et s-, z. PUREMENT.
imblean, m [Arch.] Cirkelsnoer n.; balk-t- Simplesse, f. Natuurlijke eenvoudigheid,
imelot, m. [Manuf.] Scheergaren n., scheer- opregtheid, gulhartigheid f. — Sirnplette, f. (ver°draden m. pl. voor gebloemde of anders geteeken- klw. van simple) (fam. etplais.) Eenvoudigmeisje,
de
onnoozel ding n.
Siiuien, ne, adj. [H. n.] Naar eenen aap gelijSimplicicaude, adj. [Bot.] Niet enkelvoudikend, aapvormig. SIMIENS, m. pl. Apensoorten f.pl. gen stengel. — Simplicieorne, adj. [H. n.] Met
Similaire, adj. Gelijkaardig (homogène).
enkelvoudige voelhorens. -- Simplicifolié, e,
Arith.] Nombres s-s o, proportionnels, verhou- adj. [Bot.] Met enkelvoudige bladeren.
ingsgetallen n. pl. — Similarité, f. [Didact.]
Simplicissime, adj. Zeer eenvoudig; hoogst
,
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dGeljkaardigheid f. — Similitude, f. Overeen-

onnoozel.

72

I

los

SIMPLICISTE

---

Sinmpliciste, m. Kenner der geneeskruiden.
Eenvoudigheid, kunsteloosheid,
ongedwongenheid , ongekunsteldheid ; opregtheid,
openhartigheid, onschuld, gulhartigheid, rondheid;
-- onnoozelheid, botheid , stompzinnigheid , donmheid f.: La s- des meubles règne dans tante la
maison, de eenvoudigheid van huisraad heerscht
in het gansche huis. 'La s- du style, des moeers,
de eenvoudigheid van stijl, van zeden. — Avoir la
s- d'un enfant., de eenvoudigheid, onschuld, argeloosheid van een kind hebben. — I1 1'a fait par s-,
et non pas par malice, hij heeft het uit onnoozelheid, en niet uit boosheid gedaan. -- Voilà une de
ses s-s, dat is eene van zijne domheden, gekke
cation , f. Vereenvoudistr
eken. - injplifi
t
ging f.: La s- d'un récit, ale vereenvoudiging van
een verhaal. --- Simplifier, V. a. Eenvoudig maken, vereenvoudigen, minder zamengesteld maken:
Cela a simplific le calcul, dit heeft de rekening
vereenvoudigd. — S- un bénéfice, Bene prove of
geestelijke bediening van de daaraan verbonden :iele zorg of de verpli.rjte inwoning ontheffen. -p- SE
SIMPLIFIER, V. pr. Vereenvoudigd worden. -- liet
part. passel is ook adj.: Question simplifiée, vereenvoudigde vraag f.
Siintalitere, m. Beeld n., afbeelding f. van
Pene valsche godheid (in deze beteekenis doorgaans
in 't meerv. gebruikt): Adorer des s-s, afgodsbeelden aanbidden. — Schijnbeeld n., hersenschim f.
(in dezen zin meestal door vain vergezeld) : De
nains s-s, ijdele hersenschimmen. — ( fig.) IJdele
certooning f. van iets, schaduwbeeld n. Après Cesar
it n'v cut plus qu'un vain s- de république, na
Glasar bestond er nog slechts een schaduwbeeld,
niets meer dan de ijdele vertooning eerier republick. --- [Mil.] S- de combat, spiegelgevecht, schijngevecht n. S- de marche, boze rnarsch, schijn
-J- Simtilateur. m., -trice, f.-marsch.
Veinzer m., veinsster f. -- Simulation, f. [Prat.]
Vermomming, verzwijging, kwade Irony) f., bedriegel jk voorgeven n., s i în u l a t i e f. — VeinzPr l f., voorwendsel n. — Bimeiler, V. a. [Prat.]
Voorgeven, voorwenden, verdichten: S- une donation, une rente, Bene schenking , eenen verkoop
voorgeven. -- Veinzen, zich gelaten als of: S- une
réconciliation, Bene verzoening veinzen. -- Het part.
passé is ook adj.: Achat s- , Vente s-e , schijn
schijnverkoop m. Dettes s-es, voorgegeven,-kop,
verdichte schulden f. pl. -- [Corn.] Compte s-, ge
rekening f. (ital. conto -finto).---Colère s-e,-fingerd
geveinsde gramschap f. — Combat s-, schijngevecht,
spiegelgevecht m. •
Minidiltane, e, adj. Gelijktijdig, te gelijker tijd
plaats gr jpend: Mouvements ss, gelijktijdige bewegi-rillen f. p1. - nseigDement s-, geljkt2Jdig,
klassikaal onderwijs n. —- SiLmattaneité, I. Gel(jktijdigheid f., het gelijktijdig aanwezig zijn, het
zamentre/fen van twee of sneer dingen. --- Sirnnltanénient, ode. Te gelijker tijd, op hetzelfde
oogenblik.
Sinapine, f. [Chinn.] Eene uit den mosterd
getrokkene kristalliseerbave stof. — Sinapis
(pr. —pile) of Sinapi, m. Mosterd; mosterd
f. — Sinapisation, f. [Méd.] Oplegging f.-plant
van mosterdpleisters of -ornslagcn. — De door mos
opgewekte huidprikkel m. en huidrood -terdplisheld f. — Sinapiser, V. a. [Méd.J i%tosterdpleisters opleggen. -- Met mosterdomslagen prikkelen of
rood maken (de huid). — Met mosterd bestrooijen
(enne pap, een bad). -- SE, SINAPISER, V. pr. Met
mosterdpleisters belegd worden: Parti qui ne peut
se s -, ligchaamsdeel, waarop zicls, Beene mosterdpap
laat aanbrengen. -- liet part. passé is ook adj.:
Médicament sinapise, inosterdiniddel n., met mos
bereid geneesmiddel. Partie s-e,-terd,ginof
met mosterdomslag behandeld ligchaamsdeel n. -osterdo
t.,
mSinapisme, M. Mosterdpleister f.,
sl.acl in.
Sineère, adj. Opregt, ongeveinsd, rondborstlq,
openhartig, waar; onvervalscht: C'est un bomme
:s-, 't is een opregt mensch. Regret s-, ongeveinsd,
opregt berouw n. Amitié s-, opregte, ware vriendschap f. -- [Diplorn.] Texte s-, onvervalschte, echte
tekst m. -- Sineèrement, adv. Opregtelijk, met
opregtheid, zonder geveinsdheid. — Sincerite, f.
Opregtheid, rondborstigheid, openhartigheid, ongeveinsdheid; onvervalschtheid, echtheid f. 11 remarqua une grande s- dans ses actions, hu bemerkte
implicité, f.
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eerie groote opregtheid in zijne handelingen. Je vous
parle aver s-, ik spreek met u openhartig. — [Diplom.] La s- d'un texte, de echtheid van eenen tekst.
Sinciale, m. [H.. n,] Langstaartige groenepapegaai m. van St. Domingo.
Sincipita-1, e, adj. Tot het bovenhoofd of de
kruin behoorend. (Plur. m. sincipitaux). -- Sinciput, m. [Anat.] Bovenhoofd n., kruin f.
Sindon, m. [Char. j Ronde plukselwiek f. in eene
door de trepaan gemaakte opening. — Grafdoek n.,
waarin het lijk van Jezus werd gewikkeld. (In
deze beteekenis zeldzaam.)
Sinéeiire, f. (eig. zonder zorg, zorgenvrjj) Bezoldigde kerkelijke bediening f., zonder daaraan ver
(bij uitbreiding) Lui -bondeamtsézigh.zeer gemakkelijk en voordeelig ambt n.,-ardspotm.,
sinecuur f. -- 4. Sinécarisme, m. Instandhouding f. der sinecuren; stelsel n. van hen, die
vdór de sinecuren zijn. -- -- Sineeuriste, m.
Genieter eenex sinecure, s i n e c u r i s t m.
Sine qua non, Latin, z. onder CONDITION.
Sinétlière, f. [[1. n.], z. v. a. COëNDOU.
Singe, m. [U. II.] slap m. S- à longue queue,
langstaartige aap. S- sans queue, ongestaarte aap.
S- b queue prenante, aap met een' grijpstaart. —
S- de mer, S- marin, zeeaap, aapvisch m. (chimère). --- S- volant, vliegend eekhorentje der Molukken, vliegende Inaki nl. of kat f. — (fig.) Nadper,
aap m. C'est un vrai s-, 't is een repte nadper. —
Ook als adj. in dien zin: Le peuple, toujours 5des riches, het volkt, dat altijd de eiken nadapt.
-- (Loc. fig. et prov.) Etre laid comme un s-,,
Avoir un visage de s-, zeer leelijk zijn, een apen gezigt hebben. Etre fourni d'argent comme un s- de
queue, in 't geld zitten als een pad in de vcéren. Le
s-, fut-il vêtu de pourpre, est toujours s-, al draagt
de aap een' gouden ring, h 1 is en blijft een leel jk
ding. z. ook INN, GAMBADE. — (pop.) Naam, waar,

me e sommige werklieden hunnen meester of pa-

troon aanduiden: C'est aujourd'liui la fête de notre s-. [Doss.] Soort van pantograaph, aap,
teekenaap m. — [Arch., Mar.] Soort van handspil f., horizontale kaapstander rim., lier f. — Singer, V. a. Naiepen: S- les grands seigneurs, de
groote heeren nadpen. — SE SINGER, V. pr. Elkander naapen. --- Het part. passé is ook adj.: Manières singees, nageaapte manieren f. ijl. — 5 Singeresse, adj. Nalzpend, aapachtig; boosaardig. —
Singerie, f. Aperi f., apewerk, apespel n.,
apestreek m., apekuur f.: Cette s- Ie fit beaucoup eire, die apekuur deed hem veel lageh.en. ---I1 fait mille s-s, hij doet duizenderlei gekke kuren,
aperijen. — (fig. et fain.) Huichelachtig gebaar n.
— [Beaux arts.] Teeken- of schilderstuk n., dat
aangekleede apen voorstelt. — -1. Sinjeur, adj. et
subsi. m. Nad pond; nod per m.

Singlacle, f., z. SANGLADE.
Singler, V. a., z. CINGLER.
Singleton, m. [Jeu] Speler, dl,e slechts ééne
kaart van zékere kleur heeft (in 't boston en 't
whist); — ook die enkele kaart zelve.
Singliots, m. pl. [Géom.] De beide brandpunten n. pl. eener ellips.
Singalariser, V. a. Zonderling maken: Ayez
une conduite qui vous distingue et non qui vous
singularise, onderscheid u door een voorbeeldig,
niet door een zonderling gedrag. (Dit woord komt
als v. a.. zeer zelden voor.) — SE SINGULARISER, V.
pr. Den zonderling spelen, zich uitzonderen, zich
von anderen onderscheiden: I1 se singularise par ses
manieres, hij zondert zich uit door zijne manieren.
— Singularité, f. Bijzonderheid, eigenaardigheid;
zonderlingheid, wonde-rbjkheid f., vreemde wijze
van handelen, spreken of denken, het zonderbare,
singulariteit f. J'ai vu tonics les s-s que
lette ville renfernle, ik heb al de bijzonderheden,
die deze stad oplevert. gezien. — 11 se rend ridicule
par sa s-, par ses s-s, hij maakt zich belagchelijk
door zijne zonderlingheid. — Singulier, ière,
adj. Zonderling, bijzonder, eenig, niet naar anderen
gelijkend; zeldzaam, uitstekend; -- vreemd, wonderljk, grillig; buitengemeen. Lxemple s-, bijzonder, eenig voorbeeld n. — I1 a in mér ite s-, hï
bezit eene zeldzame verdienste. -- II est s- dans son
costume, dans ses habitudes, hij is wonderlijk,
zonderling is zijne kleeding, in zijne gewoonten. —
Voilá une aventure s-ière, ziedaar een vreemd.
buitengewoon voorval. --- Combat s-, tweegevecht n.,
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Siponcle, rn [H. n.] Spuitworin m.
gevecht van man tegen man. - [Gram.] EnkelSire, rn Titel, waarmede men eenen koning of
voudig: Le nombre S-, of als subsl. LE SINGULIER,
keizer aanspreekt, Si re. - Weleer oak gebézigd
liet enkelvoudige getal, het enkelvoud. - Siugti
llèreaiezit, adv. Op zonderlinge, bijzondere, won- voor Seigneur, Sieur, heer: Le s- de Joinville a
derlijke, vreemde wijze; in '1 bijzonder, inzonder- dcrit l'histoire de saint Louis, de heer van Joinheid: Se conduire s-, zich zonderling gedragen. II ville heeft de geschiedenis van den heiligen Lodewijk
est mort t i en s-, hij is op eene zeer vreemde wijze geschreven. - Ook voor père, vader: Mon s- est
gestorven. - II lui a recommandô ses enfants, et a l'armée, 'mijn vader is in 't leger. - (lam. et
iron.) Vous êtes un beau s- pour faire cola, gij
S- lamé, hij heeft hem zijne kinderen aanbevolen,
zijt de rcgte man daartoe. C'est un pauvre s- , 't
en inzonderheid het oudste.
is een arm, behoeftig man. Ii fait Je s-, hij speelt
Sliigultueiix, neuse, adj. [Méd.] Van hik
ken vergezeld, door hikken afgebroken; hilcverwek den grooten heer.
Sirène, f. [Myth.] Zeenimf, meermin (volgens
kend; den hik betreffend.
Sinlstre, adj. (alleen van zaken) Ongunstig, sommigen halfvrouw half-visch, volgens anderen
ongelukkig, onheilspellend; rampspoedig, heilloos, half-vrouw half-vogel), die door haar betooverend
droevig; verderfelijk, kwaadaardig, boos. Prdsage, gezang de zeevarenden tot zich lokte, om ze dan te
Evènernent S-, ongunstig voorteeken, onheilspellende dooden, 5 irnd e f. - (fig.) Verrukkelijke zanqegebeurtenis f. - Aventure S-, ongelukkig, noodlottig res; - bekoorlijke verleidster f. - [EL n.] Soort
voorval n. Tramer des projets s-s, heillooze, ver- van salamander, die zoowel kieuwen als longen
derfelijke plannen bsramen. - Cet homme a qc. heeft, kolfsalamande'r, axolotl m. [sirena pisciforde s- dans Ja physionomie, dans le regard, die man mis). - Sirénien, no, adj. Wat de sirenen beheeft iels ongunstigs, terugstootends in zijn gelaat, treft; wat als de sirenen bekoort, verleidelijk,
in zijnen blik. - SINISTRE, m. Ramp f., onheil n., verrukkelijk: Voix s-ne, Chant s-, verrukkelijke
schade t. (door een schipbreuk of brand te weeg stem f., bekoorlijk gezang n.
Sirene, f. [Droit féod.] Heerlijkheid, f.: La sgebragt). - Sinistrenient, adv. Op ongunstige,
de Crequy.
onheilspellende, nadeelige wijze.
Sii-iase, t. [Méd.] Hondsdagenzieiite t., zonneSinologsie, in. Kenner m. der chinésche taal.
Sinon, conj. Zoo niet, anders, of: Faites ce steek in., ontsteking van dc hersenen en het herquit vous dit. S- VOUS VOUS en repentirez, doe senvlies, 5 'i r I a s i s f.
Siringa, Siring*ie, m., Z. SYRINGA.
hetgeen hij U zegt, anders zal 't u berouwen. CorSums, in. (pi'. ----uce) [Astr.] De Ilondster f.,
rigez-vous, S- je vous abandonnerai, verbeter u,
anders zal ik u verlaten. - Tenzij, behalve, dan: eene (Ier sterren van den grooten Hond, de helderJe aal rica ouï dire de lui, s- qu'il est un peu ste vaste ster des hemels, S i r i u s rn
Sirli, rn [II. ii.] Kaapsche leeuwerik rn.
avare, ik heb niets van hein hooren zeggen, dan dat
Siroeo of Vent de Siroc, in. Zeer lieete en
hij een weinig gierig is. II ne se mOle de rien, sde manger et de boire, hij bemoeit zich. met niets, drooge zuid-oostewind, die op de Middell. zee en
tenzij (behalve) met eten en drinken. - De grace, in Italit gewoonlijk in 't voorjaar en in den herfst
Jaites cda, S- par devoir, du moms par pitje pour eenige weken lang waait, sirocco in. - [Mar.]
Zuid-oostewind in. (op de hliddell. zee). S- levante,
Uloj, ei lieve, doe dat, zoo niet uit pligt, dan toch
oost-zuid-oost. Ouart s- ft levante, b l'ostro, zuiduit medelijden 'met 'mij.
Siiiople, m. [Minér.] Soort van groen of rood oost ten oosten, ten zuiden.
Sirop, in. Siroop, stroop t. S- de gi'oseilles, de
krijt n. (dat men eertijds van Sinope, aan de Zwarte
zee, haalde); ijzerkiezel m. - 1Blas.} Groen n., de franiboises, de rnûies, etc., aalbessen-, frambozen-,
groene kleur f. (in gravure aangeduid door schuine moerbezien-siroop. S- de capillaire, z. CAPILLAIRE.
oop uit druiven. S- simpe,
lijnen van den regter boven- naar den linker bene- S- de Parmentier, sir
den-hoek). - [Bot.] Geheel vleeschkleurige ene- zuiver of 'wit suikersap n.; witte siroop. - Sijomoon f. (dei' jichtlijders. per, v. a. Met siroop vermengen. - liet part.
Sinoplie, t. [Mid.] Ziekelijke gewrichtsstof f. passé is 00/t adj. : Eau siiopée, siroopwater ii.
Siroter, v. a Lepperen, met kleine teugen geSitisigiiotte, f. [H. n. ] Soort van leeuwerik m
Siiisoiite. m. [1-t. n. ] .4inerikaansche nachte- noegelijk drinken. - Ook als v. a.: II sirote Son
.
gaal m., spotl ij ster f.
'Yin, hij leppert zijnen wijn
Sirsacas, rn. p1. (pr. - -cace) [Corn.] Oostin Sintoisiiie of Sintos, m. Oudste godsdienst
in Japan, leer f. der wijzen volgens 't boek van dische gestreepte stof t. uit zijde en katoen.
Sii-tes, M. p1., Z. SYRTES.
Con-foe -tse (Confucius), s i n t o j smu .c n. - SinSirupeux, euse, adj. [Mdd.] Siroopacht'ig.
toïste, fl1. Volgeling, belijder dier leer; - weSii'vente, f. [Litt. ] Soort van kleine lyrische
reldlijk en gehuwd priester bij de tempels der vergedichten der troubadours, doorgaans spot- of hegade zielen, sintojst m.
Slniié, e, adj. [Bot.] Bogtig, ingebogen, slang- keizang rn., soms echtei' ook minne-, lof- en krfjfjs
of golfvormnig. - Sinueux, uense, adj. (podt.) lied n., sir vente f.
Sis, e, adj. (en part. passé van 't in onbruik
Slangsgewij.s, slingerend, golvend, kronkelend, bogt'q, krom: Le cours s- de Ia Seine, de kronkelende, geraakte seoii, z. aid.) [Prat.] Une maison s-e rue
boglige loot) der Seine. - [ Méd.] Ulcère S-, holle saint Antoine, een huis gele'en in de St. Anioniczweer t. - Sinnolé, e, adj. [Bot.]: Feuille s-e, straat.
Sisaron, m. [Bot.], Z. V. a. CHEIIVIS.
blad n. met zacht goivenden rand. - SinnosiSismoinèti-e, in. [Phys.] Aardbevingnietei ,
té, f. Boogvormige kromte, kromming, bogt, golving,
qo!fvormi.qheid, kronkeling f. La rivière fait beau- een door den Napolitaa'n Dominica Sassano uitqecoup de s-s, de rivier maakt veel kromten, bogten. vonden werktuig, om de rigting van de schokken
Les s-s des boyaux, des côtes, de kronkelingen der cener aardbeving te bepalen, s i s in a in e t e r rn.
Sison, rn. [Bot.] Steeneppe f.
darmen, de' bagten der zeekusten. - [Bot.] La s
dune feuille, de golvende buiging van een blad.
Sisonne, t. [Danse] Zékere danspas rn. (uitChir.] La S- dune plaie, de holle, kromme gang rn gevonden door den graaf de Sisonne) , Sisons -pas rn
van eene wond. - Sinus, in. (pr. ei-nuce) [Anat.]
Sissite, t. [Minér.], z. v. a. ETITE.
Holte t. Le S- maxillaire, de groote slijmholte van
Sister, v. n. [Anc. prat.] S- en justice, en
kakebeen.
't
Les S- du cerveau, dc hollen van de jugensent, voor 't geregt dagen. SES1STEn,v.pr.
hersenen. - [Chir.] holte, zak rn op den bodem Voor 't geregt verschijnen, zich. laten vinden, s i seener wonde, etterzak. - [Géorn.] Hoekpuntslfjn f., t é en.
dc loodlijn, die uit het punt, waar een straal den
Sistoti-èine, ni. [Bot.], z. V. a. ERINACE.
cirkelomtrek snijdt, op een' anderen straal valt,
M istr e of (istre, in. [Anti Oud-egyptisch
sin u S m. S- verse, dat gedeelte van den straal, speeltuig ii., dat men door schudding geluid deed
dat begrepen is tusschen den voet van den sinus geven en bij cie dienst der godin Isis gebruikt werd,
en het einde van dien straal, si n u s v e r s a s. S- sister of S i 5 t 5' U m n. - [Mus.] Ilaliaansche
total, de sinus van den rcqten hoek (die gelijk is luit of citer t.
aan den straal), s i nu s t o t u s.
Sisyinbre, in. [Bot.], z. V. a. THALECTRON.
Sipède, t. [I-I. n.] Bruine adder t.
Site, 'n. Ligging t. eener plaats, met opzigt tot
Slptiolde, adj. Hevelvormig.
den aanblik, dien zij oplevert; oord, landschap a.
Siphon. m. Bevel, wijnhevel in. - [Mar.] Wa- S- agréable, pitloresque, i ornantique, aangename,
terhoos f. (trombe). -. [Bot.] Soort van baarwor
schilderachtige, romantische ligging f. [Paint.]
-tel,hoiwr
rn (aristoloche).
Rendre un S- piquant, aan een gezigt. oord of
-
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iets aantrekkelijks geven. -- [Fort.] Plan
de s-, vlak n., platte, begane grond m.
Sitelle, f., z. SITTELLE.
Sitiologie, f. 11)idact.] Leer der levensmiddelen, voedingkunde f. -- Sitiolo gigne, adj. Voedinghundig, de spijzenleer betreffend.
Sitophage, adj. [Ei. n.] Korenetend, zich niet
koren 'voedend.
Sitót, adv. Zoo spoedig, zoo gaauw: 11 n'arrivera pas s- (of de s-), hij zal zoo spoedig niet komen. --- SITOT QUE, loc. conj. Zoodra als: Sitót
qu'il en eut recu la nouvelle, it partit, zoodra als
hij er de lijding van gekregen had, vertrok hij.
Sittelle, I. [H. n.] Spechtmees, boommees f.
(toreliepot). — i ittine, f. [H. n.] , z. V. a. GRIMPEREAU.

:situation, f. Ligging, gelegenheid, houding,
stelling, plaatsing; gesteldheid, f., stand, toestand m.,
s i t u d t i e I. La s- de la ville est belle, de ligging
der stad is schoon. Le port est shr, at la s- avantageuse au commerce, de haven is veilig, en de
gelegenheid voor den koophandel voordeeliq. -- Le
malade eet dans une s- incommode, de zieke is
in eene ongemakkelijke houding, ligt niet gemakkelijk. — ( fig.) Changer de s-, van stand veranderen.
— I1 se trouwe dans une s- bigin embarrassante,
hij verkeert in zeer nételige omstandigheden. Je
1'ai trouvé dans une s- tranquilie, ik heb hem in
eenen gerustere toestand. in eene rustige gemoedsgesteldheid gevonden. — Examiner la s- de ]a, caisse,
du magasin, den staat, de gesteldheid van de kas,
van 't magazijn onderzoeken. --- [Litt.] Oogenb!ik
der handeling (in het tooneelspel, den roman, enz.),
dat de belangstelling levendig gaande maakt: Dans
vette tragédie it y a des s-s surprenantes, heureuses, in dat treurspel zijn verrassende, gelukkige
situatiën. 11 y a dans vette scène des vers, des mots
de s-, er zijn in (lat tooneel verzen, woorden, die
faun nadruk en waarde van de plaatsing, van de
situatie ontleenen. — Situé, e, adj. (en part
passé van situer): Maison Bien, mal s-e, goed,
slecht gelegen huis n. Sa chambre est s- au midi,
zijne kamer ligt tegen 't zuiden. — Biteer, v. a.
Leggen, plaatsen, op zékere plaats zetten of stel
(hetzij met betrekking tot de omliggende voor--len
teerpen, of tot de hemelstreken). S- sa maison sur
une colline, dans un vallon, zijn huis op eenen heuvel, in een dal plaatsen, doen bouwen.
Sit»le, f. [H. n.] Egyptische waterslang f.
í Iu, in. [H. n.] Baardvink m. van Chili.
Six, adj. num. (pr. cize vóór eene klinkletter
en op het einde van een' zin, in andere gevallen ei)
Zes: Six enfants, Six maisons, zes kinderen, zes
huizen n. pl. ---- Het staat soms voor sixième, zesde:
Chapitre six, zesde hoofdstuk n. Charles six, Karel de zesde. — [Pècbe j Six-doigts, wijdmazig net n.
— Six, m : Un 9 renversé ressemble a un 6, eene
omgekeerde 9 gelijkt naar eene 6. Le six du mois,
de zesde (dag) der maand. Le six juin, de zesde
junfj. — 5 Cette femme est dans son six, die vrouw
is in hare zesde maand (der zwangerschap). — Le
s- de trèfle, de pique, klaveren, schoppen, zes. —
Amener deux six, twee zessen gooien (bij het dobbelen). Poser Ie double six, de dubbele zes aanzetten (in het domino-spel). — [Mus.) Mesure b sixquatre, a. si - buit, à six-seize, zes- vierde, zes-achtste, zes- zestiende maat. — Sixain, m. Zesregelig
dichtstukje n. — [Coco.] Half dozijn n.: Un s- de
rubans de laine, een pakje van zes halve stukken
wollen lint. Un s- de cartes een half dozijn spellen
kaarten. Un s- d'épingles, een pakje van zes duizend spelden. — [H. n.] Distelvink m. met 6 witte
vlekken op den staart. — t ixaine, f. Zestal, half
dozijn n. — Sixième, adj. Zesde: Le s- jour,
de zesde dag. La s- partie dun tout, het zesde gedeelte van een geheel. SIxIEME, m. Zesde deel n.:
Avoir un s- dans une allaire, een zesde in eene
zaak hebben. Trois s-s égalent une derrie, drie
zesde deelen zin gelijk aan een half. — Zesde dag
van een tijdperk: II vist Ie s- (doorgaans Ie six)
dir mois passé, hj kwam den zesden der vorige
maand. — Un s-, een leerling van de zesde klasse.
-- SIXIÈME, f. Zesde klasse van een cellegie; s e ct a f.; gezamenlijke leerlingen dier klasse; leerzaal f.
dier klasse: Faire la s-, in de zesde klasse zin.
'Foute la s- assistact /► la fête, de geheele zesde
klasse was by 't feest tegenwoordig. Les fenêtres
de la s-, de vensters van de zaal der zesde klasse.
*

--

SOCCAGE.
— [Jeu] Zes achtereenvolgende kaarten van dezelfde
kleur, zesde: Une s- (liever seizième) de roi, een
zesde (zestiende) van den heer. — Sixièmement,
adv. Ten zesde, in de zesde plaats. — Sixte, f.
[Mus.] Interval n. van, vijf toonen der diatonische
schaal, s e x t e f. — [Jeu] , z. v. a. SIZETTE.
Sizain, m. [H. n ] , z. SIXAIN.
Size, f. [Tech.] Parelweegschaal f.
Sizerin, m. [H. n.] Kleine vlasvink in. der
wijngaarden (cabaret, picaveret).
Sizette, f. [Jeu] Kaartspel n., dat met zes personen,ieder met 6 kaarten gespeeld wordt, sizétspel n.
Slabre, m. [Pèche) Oude naam der hollandsche haringschuiten of buizen. --[Mar.] Vaartuig n. in de 4mnerikaansche koloniën (ook vaisseau
bermudien genoemd).
'ulave, adj. Slavisch, slavónisch, tot den grooten, inz. in oostelijk Europa verspreiden volksstam
der Slaven of Slavonen behoorend. Les peupies sl-s,
of als subst. Les S1-s, de slavische volkeren, de
Slaven of Slavonen. La langue SI-, of als subst. m.
Le sl-, de slavische taal f., het slavisch, eene taal
(Ier indo-europésche familie, die nog enkel als geschreven taal bestaat en veel overeenkomst met het
sanskrit heeft. Les langues s1-s, de slavische of
slavonische talen (het russisch, poolsch, enz.). —
Slavigae, Slavore, ne, adj., z. V. a. SLAVE.
sloop, m. (angl.) (pr. sloupe) [Mar.] Sloep,
engelse/me sloep f. Si- de guerre, oorlogssloep, engel
oorlogskorvet f.
-sche
Smack, ni. [Mar.] , z. SEMAQUE.
Smalt, m. [Chinm.] Smeltblaauw n., blaauwverw f., kabaltglas n., tot poeder gebragt en door
kabalt-oxyde blaauw gekleurd glas, dat men als
verfstof gebruikt.
Smaragdin, e, adj. Smaragdgroen. — Snlaragdite, I. [Minér.] , z. v. a. DIALLAGE. — Snn aragdo-ehaleite, m. (pr. ch = k) Zoutkopererts m.
..v mare, m. [H. fl], z. v. a. PICAREL.
Smectiq ie, adj. [Minér.] Tot ontvetting der

wol geschikt: Terre em-, ontvet t?ngs-klei, vollersaarde f. — Smneetite, f. [Minér.j Walkaarde,
vollersaarde f.; — Z. v. a. STEATITE.
b4milace of Smilax, m. [Bot.] Stekende
winde, inz. de amerikaanse/me winde, sarsaparille f.
(vgl. SALSEPAREILLE). — Smilacées, f. pl. [Bot.]
Geslacht n. der stekende winden. -- Srmmilaeine, f.
[Chico.] Een door Folchi uit het merg der sarsaparille afgezonderd alkali of loogzout n.
Smille, f. [Macon.] Bikhamer m. — Smiller,
v. a. Met den bikhamer bewerken.
Siuirringn'e, f. [H. n. j Poolsch waterhoen n.
Sniogler, v. a. et n. [Mar.] Stookkelen. —
Smogleur, m. [Mar.) Smokkelaar, sluikhandelaar m.; -- smokkelschip n. -- Ook als adj : Un
navire sm-.
Siny o1in, m. [H. n.] , z. V. a. EMÉRILLON.

Sobie, f. [H. n.] Sabeldier n. ( marte zibelline).
Sobole, f. [Bot.] Wortelspruit f., begin van
een' nieuwen stam of tak.
Sobralie, f. [Bot.] Peruaansch standelkruid n.
Sobre, adj. Matig (in eten en drinken), nuchter; sober, schraal: Pour être chaste, it faut être
s-, om kuisch te zijn, moet men matig wezen. Veil]ons et soyons s-s, laat ons waken en nuchter zijn.
— Faire un repas fort s-, een' zeer soberen maaltijd
houden. -- (fig.) Bezonnen, bedach]zaam, voorzigtig in 't gebrutk van zékere dingen: Etre s- en paroles, st parlor, weinig en omzigtig spreken. Etre sde louanges, spaarzaam in loftuitingen zijn. —
. V obrement, adv. Op matige wijze, met matigheid, met om.zigtigheid: I1 faut manger et boire s-,
men moet matig eten en drinken. — (fig.) Parler
s-, omzigtig spreken. — Sobriété, f. Matigheid,
nuchterheid: La s- est utile it la santé, de matigheld is nuttig voor de gezondheid. -- (fig.) Matig
gematigdheid, bezonnenheid, bescheidenheid f.-heid,
User aver s- des plaisirs de la vie, de vermaken
des levens met matigheid gebruiken. Ornements employes aver s-, met spaarzaamheid aangebragle
sieraden n. pl.
Sobriquet, m. Spotnaam, schimpnaam., scheld
n). Certains s-s lont devenus les noms de fa--nam
milles illustres, zékere spotnamen zin de namen van
beroemde geslachten geworden.
Soe, m. [Agric.] Ploegschaar f., ploegijzer n.
Soccage, ni. [Tech.] Tijd m., dien 't zout
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heeft om zich door uitdamping te vormen.
Soecolant, m. [H. rel.] Francskaner monnik met houten schoeisel.
SoeiahHité, f. Gezelligheid, geschiktheid voor
den gezelligen omgang, voor 't leven in maatschappij. -- Sociable, adj. Gezellig, gaarne in gezelschap levend; voor den gezelligen omgang geschikt,
toegankelijk, gemeenzaam. L'hornrne est un animal
S-, de mensch is een gezellig wezen. —.]e le verrais
quelquefois, sil était plus s-, ik zou hens somtijds
gaan bezoeken, indien hij gezelliger ware. - Vertus s-s, gezellige deugden t. p1. - Sociablewent, adv. Op gezellige wijz
e.
Social, e, adj. Maatschappelijk, de maatschappij betre/Tend, gezelsc/iappeljk. La vie s-e , het maatschappelijk leven. Des rapports sociaux, maatschappeijike verhoudingen 1. p1. Contrat 5-, maatschappeljk verdrag n. Crime s-, misdaad 1. tegen de
maatschappij. L'état 5- et l'état naturel, de maatschappelijke en de natuurlijke toestand. - [Cam.]
Wat eene vennootschap of compagnieschap, eene
handelmaatschappij betreft: Raison s-, firma der
vennootschap, handeisfirina f. - Soclalernent,
adv. In de maatschappelijke orde. — ]- Socialisation, 1. Vereenigeng tot eene maatschappij; algemeenmaking t. - -I- Socia li ser, v. a. Maatschappelijk maken, in een maatschappij of gezelschap vereeniqen. - Soeialiine, m. [Phil.]
Maatschappelijk stelsel n. ; leer 1. eener nieuwe
secte f., die de maatschappij hervormen wil op den
dubbelen grondslag van de gemeenschap des arbeids
en de evenredige verdeeling der opbrengst, s a c i a1 ismus n. - Socialiste, m. Aanhanger van
dat stelsel, socialist m. - Socialité, 1.
Maatschappelijkheid f., toestand van den maatschappelijkgevormden mensch. - Somtijds z. V. a.
SOCIAJIILITE. - Socier, v. a. Verbinden, vereenigen. - Als v. ii. Overeen stemmen, het eens
zijn. — Sociétaiie, adj. Tot een genootschap of
gezelschap behoorend (i-z. gebëzigd van hen, die tot
een genootschap voor letteren, toonkunst, tooneel kunst behooren); -- als subst.: medelid, gezelschapslid n. - [ Didact.] Wat den gang of de geschiede is der maatschappij, der menschelijke maat-n
schappijen betreft, maatschappelijk.— Sociétai
reiiient, adv. In genootschappen, bij wijze van
genootschappen.
Societe, 1. Maatschappij; zamenieving f.; gezeischap, genootschap n.; s 0 c i e t e i t f.; omgang m.,
verkeer n ., kring ni.: La s- civile, de burgerlijke
maatschappij. — Troubler Ford re de la s-, de orde
der maatschappij verstoren. - Les douceurs de Ia
5-, de genoegens der zainenleving. - Fuji Ia s- de
qn. , lernands gezelschap, bijzijn ontvlieden. - La
5- des jésuites, het gezelschap of genootschap, de
orde der jezuïeten,. S- littéraire, savante, letterkundig, geleerd genootschap ii. - Vivre dans les
meilleures s-s, inde beste gezelschappen verkeeren.
La haute s-, de groote wereld t. Trouver de Ia
douceur dans Ia 5- de qn., genoegen in iemands
omgang, verkeer vinden. Cette personne est de ma
5- , die persoon behoort tot mijn' gezelligen kring.[Coni.] Vennootschap, compagnieschap f.: Contracter une 5-, eene vennootschap aangaan of sluiten. S- anonyine, Z. ANONYME. S- en commandite,
Z. COMMANDITE. S- participe of en participation,
vennootschap van deelneming (waarbij verscheidene
handelaars in déne zaak deel nemen).— S- léonine,
flOOdifJ

Z. LEONIN.

Socinianisine, m. Leer f. der socinianen,
socinianismus n. - Socinlen, m., -ne, f.
Aanhanger m., aanhangster 1. van de godsdienstmeeningen van Lwlius en Faustus S 0 c i n u s, die
de godheid van Jezus Christus loochenden, erfzonde
noch sacramenten aannamen, enz. , s o c in i a a a m.
en f. — Als adj.: Tol die leer, dien aanhang behoorend, daarmede overeenkomstig, s o c i n i a a n s c h.
Mode, ni. [Arch.] Onderstel n., zuilvoet m.,
vierkant stuk, sneer breed dan hoog, dat tot basis
voor onderscheiden voorwerpen dient; klein pedestal of voetstuk voor borstbeelden, vazen en dgl.
- Verkeerdelijk
ook gebruikt voor SOCQUE.
Soeletière, f. [Pêche] Fijn sardijnennet n.
Socolati, m., Z. SOCCOLANT.
Socolette, 1. Leerling I. van het conversatoclues of de hoogere muzjjkschool te Rome.
Socque, m. houten schoeisel n. (inz. van somwipe monniken);
sok f. , lage overschoen m. —
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[Ant.] Lage en ligte schoen van de tooneelspelers
in het blijspel der Ouden, so ccus m. - (lig.) Blijspel n., de taal of uitdrukking I. , de stijl m. van
het blij- of kluchtspel (in tegenstelling met cothur-

ne; z. dat woord).
Socquenient. in. [Tech.] liet wegnemen des'
zoutpannen uit de fornuizen. - Socquier, V. a.
De zoutpannen ui t nemen. - Socqueur,m. Werkman, die dat verrigt, uitneiner m.
Socratique, adj. Wat Sokrates (den beroemden oud -griekschen wijze) of zijne leer, zijn'
leertrant betreft, sokrdtisch: Méthode s-, sokratische methode of leerwijze, waarbij men de
denkbeelden uit den geest des leerlings zelven ontwikkelt, terwijl men hem door gepaste vragen allengs zoo ver brengt, dat hij het begrip, 't welk
men hem duidelijk wil maken, zelf vindt of schijnt
le vinden. - Amour s-, reine, zuivere liefde f. Soeratiser, v. a. Oordeelkundig, wijselijk 'redeneiren. - Zich als een geduldig echtgenoot (gelijk
Sokrates) gedragen, 5 0 k r a ti s t ren.
Soda, m. [Méd.] Hoofdpijn 1. (céphalalgie).
(In dezen zin zelden gebézigd). - z. v. a. PThOSE,
cmos's.
Sodaïqiie, adj. [Chim .1 Soda -bevattend.
Soda li ste, m. Medelirl 5 n. cener broederschap,
genoot, jeZel, wakker In. -- Sodalité, f. Bioe-

derschap 1.

Sodalithe, in. [ Minér. ] Soda- of aschzout steen ni., eene soda -bevattende, met den lazuursteen verwante steensoort, s 0 d a lj t h in.
Sodium , m. (pr. —ome) [Chim.] Soda-metaal n., de metallische grondstof der soda (in 1807
door Sir Hionphry Davy ontdekt), so di m n.
Sodornie, 1. Tegennatuurlijke bevrm!iging van
de gesiachtsdrift, gelijk die eens te Sodom, volgens
Genesis XIX. gedreven werd, sodomie, sodomieterj I. - Sodomite, ni. Bedrjver van diewan
-da,somiet
m.
Soeur, f. Zuster: Ma 5- aînée, cadette, mijne
oudste, jongste zuster. S- naturelle of bâtarde, onechte zuster. S-s jumelles, tweelingzusters. -- Demi -s-s , halve zusters (die enkel van vaders- of van
moederszijde zusters zijn). Z. ook BELLE -SOEU1I,
GERMAIN, CONSANGUIN, UTÉRIN. - S- de lait, zaagzuster. - Les princes chrétiens se traitent de.
frèi- es et de s-s, de christen-vorsten geven elkander de namen van broeders en zusters. — (fig.)
La poésie et Ia peinture sont s-s, de dichtkunde
en de schilderkunst zijn zusters. - (poët.) Les
neuf s-s (les muses), de negen zusters, de negen
zangqodinnen. - Non, kloosterzuster: Les s-s de
Ia charité , les s-s grises , de barmhartige, de
graauwe zusters. Z. ook CONVERSE, ÉCOUTE.—(LOc.
POP.), Z. COLLETTE. - Soeurette, f. (verkiw.
van soeur) (fain.) Zusje ii.
Sofa of Sopha, in. De mel een tapijt belegde
verhevenheid, 'waarop de groot -vezier zijne audentien geeft en de afgezanten hunne plaats nemen. Kussenzetel m., r us tbank met 3 rugleuningen, a 0-

pha, sofa t.
Soffite, m. [Arch.] Vakzoldering f. , plafond
paneelwerk n., eene door verhevene lijsten in vakken verdeelde zoldering, 'welke vakken met snij-,
beeld- of schilderwerk zijn voorzien; - beweegbaar
dekstuk H. Op het tooneel, soffit t e t.
Soli of Sophi, m. Voormalige titel der perzische koningen (nu vervangen door dien van eh áh,

-

sjacb, schach).

Softas, rn pi. [El. ottoin.] Grafmonniken, geestelijken, die aan de araven der overleden sultans
dagelijks voor hen bidden. - Studenten of leerlingen m. p1. der medrissen ofturksche hooqere scholen.
,Sol, peon. pers. Zich, zich zelve: Cliacun tra
vaille pour s-, een ieder werkt zoor zich. Ii ne
vit que pour 5-, hij leeft alleen voor zich zelven.—
(Prov.) Chacun pour 5-, Dieu pour tous, elk (zorgt)
voor zich zelven, God voor allen. Prendre garde a
5-, zic t in acht nemen. II le prend sur s-, hij neemt
het op zich. - Ii porte un couteau sur 5- , hij
draagt een mes hij zich. II na pas dargent sur s- ,
h(j heeft geen geld bij zich. - 11 est propre sur 5-,
hij is zindel ij k op zijn lijf. - Quand on est au
service de qn., on n'est plus k S-, wanneer men in
iemands dienst is,dan is men zijn eigen beer niet meer.
—Il nest plus a s-, hij is niet meer bij zijn verstand.
Revenir a s-, tot zich zelven, tot bezinning komen.
Rentrer en s-, in zich zelven Iceeren, zich bezin-
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iaen, ernstig bedenken. -- Etre S-, Rester s-, zich
zelven gelijk zijn, zijn eigen karakter getrouw
blijven. — N'aimer que s-, alleen zich zelven bemin
De soi, En soi, in zich zelven, uit zijn'-ne.—
eigei; aard, volgens zijne natuur. De s- Ie vice est
odieux, de ondeugd is in zich zelve hatelijk. Ces
chores sont de s- indiférentes (niet sont indif érentes de s-), die dingen zijn op zich zelven onverschillifJ. La vertu est aimable en s-, de deugd is
uit haren aard, in zich zelve beminnenswaardig.
— Faire des réflexions (i P art s-, opmerkingen
voor zich zelven maken. — Ghez s-, thuis, in zijn
huis: Rester chez s-, Ne point sortir de chez s-,
t'huis blijven, niet uitgaan. — Ook als subst.: Avoir
un chez s-, een thuis, eene eigen woning hebben.
— (Loc. prov.) Il West rien tel que d'avoir un
chez s-, eigen haard is goud waard. --- Quant-àsoi, z. QUANT. — SOI -;MME , zich zelve. Cela s 'en tend de s-, dat verstaat zich van zelve. Conduire
ses affaires s-, zijne zaken zelf drijven, bezorgen. —
(Prov.), z MESSAGER . — I1 s'est sauve s-, hij heeft
zich zelven, zijn' eigen' persoon, gered. (11 s'est sauv( lui -même, hij heeft zich zelven, zonder eens anders hulp, gered).
Soi-elisant, adj. invar. Zich noemende, zich
uitgevende voor, zoogenaamde, gewaand, vermeend:
Le s- héritier , de vermeende erfgenaam m. Des
philosophes ou s- tels, wijsgceren of die zich als
zoodanig uitgeven.
Sole, f. Zijde f., de doer den zldeworm voortgebragte draad m. S- crue, cuite, apprètée, torse,
plate, -ruwe, gekookte, toebereide, getwijnde, on•getwijnde (maar bereide en geverwde) zijde. z. ook
.

DÉCREIJSI , GREGE , MATISSE , MOCHE. Un éche-

eau de :< een .`r'eng ° le. Des bas de s-, z jden

kousen f. pl. -- (fig.) Paroles de s-, honigzoete,
vleijende woorden n. pl. Des jours filés dor et de
s-, gelukkige, heerlijke Magen in. pl. — (Loc. prov.)
C'est s- sur s-, 't eene geluk komt bij 't andere;
dat zijn twee vliegen in één' klap. — (bij analogie)
S- d'Orient, oostersche zijde (van de syrische zij-

deplant , z. ASCI.1'N►IADE). S- de nïer (of Poil de
nacre, Laine de pinne marine) z. I1OLL. S- minérale, z. AMIANTE. S- vébétale, planten-z1de, z. APOCYN. S- d'araignée, spinneweefsel n. -- (bij uit breiding) Zacht en lang haai van zékere honden;
stijf en lang haar n. van- sommige dieren, borstels m. pl.: Ce bai'be,t, Cet épagneul „.i de belles
s-s, die poedel, die patrijshond heeft mooi zacht
haar. Des s-s de pore. de cochon, zwans -, var
-- [Bot.] Mosstengel m.; — iedere naar-kensborti.
zijde of borstels gelijkende plantenvezel. --- [H. n.]
S. de mei-, draadworm m. S-s du sucoir, haren of
borstels aan de zuigspriet (van sommié e insecten).
-- [Ane. mar.] Bas de s-, zijden kousen f. pl.,
voetkluisters m. pl. (eene scheepsstraf). -- [Tech.]
Angel m., dat gedeelte van een degen- of meslemmes' , dat in het gevest of hecht gaat. Noir de s-,
tweede zwart, dat men aan de huiden geeft, zijde zwart n. -- [Vétér.] , z. V. a. SERIE . --- Pestbuil f.
aan den hals der paarden. — Soierie, f. Zijde stof, zijdewaar f.: S-s du Levant, de Lyon, Levantsche, Lyonsche zijden stoffen. — Zijdefabrijk,
zijdeweverij f.; ---- kunst f. dei' zijdebewerking; —
zijdehandel m.
Soit, f. Dorst In.: 11 est mort de s-, hij is van
dorst gestorven. Cela fait passer, Cela irrite la s-, dat
verdri ft, dat verwekt, prikkelt den dorst. Na boire
qu'h sa s-, alleen voor den dorst drinken. — (fig.)
Vurig verlangen n., hevige begeerte f. S- de gloire,
d'honneurs, dorst naar roem, naar eer. La s- des
richesses, de régner, de zucht naar rijkdommen,
de groote begeerte om te heerschee. -- (Proc.), z.
,

lNE, FAIM, GARDER. — -]- Soiiiard, m.

(woord

van Eugène Sue) Dorstige, nathals m.
Soigné, e, adj. (en part. passé van soigner):
Ouvrage,Travail s-, een zorgvuldig bearbeid werk n.
Éducation s-e, zorgvuldige opvoeding f. Animal
bien s-, goed opgepast, verzorgd dier n. — Pinceau s-, te keurig penseel n., gelikte schilderma
Als subst. m. Le s-, het zorgvuldig be--nierf.
werkte. -- Soigner, v. a. Verzorgen, zorgen voor,
zorg dragen voor , oppassen; niet zorg bewerken.
S- sa santé, voor zijne gezondheid zorgen. S- un
malade. eenen zieke oppassen; somtijds ook: eenen
zieke als geneesheer bedienen.. S- les chevaux, de
paarden oppassen, verzorgen. — S- ses ouvrages,
zijne urerken zorgvuldig bearbeiden. vcrivain qua
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soigne son style, schrijver, the zeer oplettend o
zijnen stijl is. — Ook als v. n.: Vous soignerez It
cela, Vous y soignerez, gij zult daarvoor zorgen,
waken. (Dit gebruik van 't woord is verouderd.)
----- SE SOIGNER, V. P. ['oor zijne gezondheid zorgen, zich ontzien. — Verzorgd, opgepast worden.
— Soigneusement, adv. filet zorg of zorgvuldigheid, met naauwkeurigheid, oplettend: Examiner s-, zorgvuldig, oplettend onderzoeken. Remplir
s- ses devoirs, zijne pligten naauwkeurig, stipt ver
-- Soigneax , eense, adj. Zorgvuldig,-vulen.
zorgzaam, bezorgt: Une mère s-euse, eene zorgvuldige moeder. — 11 est s- de son honneur, hij
is bezorgd, hij waakt voor zijne eer.
Soignole, f. Pomp-machine f. (om 't water
uit eenen put te halen).
Soi-inouvant, e, adj. [Phil." Zelfbewegend.
Soin, m. Zorg, zorgvuldigheid', oplettendheid,
naauwkeurigheid; verzorging f.: Travailler aver
grand s-, met groote zorgvuldigheid werken. -Avoir s- de qe., voor iets zorgen, zorg; dragen.
Ayez s- que cela se fasse, draag zorg, dat dit gebeure. Je confie eet enfant à vos s-s, ik vertrouw
dit kind aan uwe zorgen. J'aurai s- de vous en
avertir, ik zal zorg dragen u daarvan berigt te geven. --- (in 't meervoud) Zorgen, voorkomendheid,

gedienstigheid, oplettendheid om iemand te believen:
Prodiguer ses s-s Ii qn., iemand alle oplettendheid,
alle mogelijke diensten bewijzen. -- Rendre ses sà qn., iemand vlijtig bezoeken en zijn hof maken.
En etre aux petits s- avec qn., iemand de meest
kiesche oplettendheid, de teederste zorg bewijzen.
Donnez des s-s à an malade, eenen zieke verzorgen, oppassen; ook: eeneen zieke als geneesheer bedienen. — Zorg, onrust I.. kommer m., bezorgd
beslommering f.: La vie des grands est pleine-heid,
de s-, het leven der grooten is vol zorgen. I1 vit
libre de tout s-, hij leeft vi j van alle zorg.
Soir, m. Avond in.: Travailler du matin au
s-, depuis Ie matin jusqu'au s-, van den -morgen
tot den avond werken. L'assemblée se tient le s-,
de vergadering wordt des avonds gehouden. Je
viendrai chez vous vers, sur le s-, ik zal tegen den
avond bij u korren. Hier au s- of Hier s-, giste ren avond. Demain au s- of Demain s-, morgen
avond. Lundi au s- of Lundi s-, maandag avond.
Un beau s- d'été, een schaome zo,neravond. Dites
la prière du s-, doe het avondgebed. Un s-, it wint
me dire, op zékeren avond kwam hij'mij zeggen.
— (fig. et poét.) Le s- de Ia vie, de avond des levens. — L'étoile du s-, de avondster, Venus. --(P r ov.), z. MATIN . — Soirée, f. Acondstond,

avondtod m.; avondgezelschap n., avondpart] f.:
Une belle s-, een schoone avondstond. Passer la 5chez qn., den avond bij iemand doorbrengen. —
Donner une s-, eene avondpartij geven.
Soit, adv. inter j. (eig. de 3e persoon van den
subj. prés. van être): let zij zoo, goed, laat het
zoo zijn, ik ben er mede tevreden. Vous le voulez,
s-, gij wilt het, goed, het zij zoo. — S- que, conj.:
S- qu'il vienne on qu'il ne vienne pas, hij mag
komen of niet, hel zij hij kome of niet kome. --Het wordt ook zonder que gebruikt: La fortune,
s- bonne on nmauvaise, s- passagère ou constante,

ne peut rise sur l'àme du sage, de fortuin, zij
moge goed of kwaad, voorbjjgaande of bestendig zijn,
vermag niets op de ziel des wijzen. -- Onderstel,
stel, stellen wij, dat . . . : S- 40 it diviser par 6,

stel, dat 10 doos 6 moet gedeeld worden.

Soixantaine, f. Zestigtal n.: Une s- de noix,

een zestigtal noten. -- (absol. et fam.) I1 a sa sbien comptée , hij is volle zestig jaren oud. —

Soixante, adj. nuns. Zestig: S- florïns, zestig
gulden m. pl. S- -dix, zeventig. S- (et) -onze chevaux, een en zeventig paarden n. pl. — Somtijds
voor soixantième, zestigste, gebruikt: Page s-, blad
zestig, zestigste bladzijde f. — Als subst. m.:-zijde
Het getal 60: S- multiplié par dix égalent six cents,
zestig vermenigvuldigd met 10 is 600. — [Jeu] Faire
son s- of Faire s-, z. V. a. SOIXANTER. — SoiXan-

ter, V. Si. [Jeu] Zestig tellen, eer de tegenpartij
één punt telt, een zestiger maken (in 't piketten).
—. Soixantiéme, adj. Zestigste: 11 est dans sa
s- année, hij is in zijn zestigste jaar. La s- Pols,
de zestigste keer m. — Als subst. in.: Zestigste gedeelte n. 11 a un s- dans cette eetreprise, hjj heeft
een zestigste gedeelte in deze onderneming.
Sol, m. [Mons.], z. sou.

SOLSol, rn Grond, bodem m. (inz. ten opzite van
zijne geaardheid of zijn voortbrengend vermogen):
Un S- gras, een vette grond m. Ces arbres ne
prospèrent pas dans un s- humide, deze boomen
tieren niet in een' vochtigen grond. Oppervlakte
van den grond, plaats, waarop men bouwt, loopt:
S- uni, inégal, effen, ongelijke grond of bodem. Ii
ne faut pas bâtir sur Ie s- d'autrui, men 'moet
niet op eens andermans grond bouwen. - [ Bias.]
Veld van liet schild, wapenscitild n.
Sol, rn. [Mus.] Vijfde noot van de toonschaal
uit ut, sol of G f. Cië de s-, sol-sleutel m.
t Solacler, v. a. Vertroosten, ondersteunen.
t Soage, in. Grond in. (sol). - ± SOLAGE,rn.
Zonnehitte f.
Solaire, ad/. Tot de zon behoorend, de zon betreffend: Les rayons s-s , de zonnestralen m. p1.
Anode S-, zonnejaar n. Cadran 5-, zonnewijzer m.—
[AnaL] Muscle S-, zoolspier f., strekspier van den
voet. Plexus s-, middelbuiks-zenuw vlecht f.-- [Astr.]
Système s-, zonnestelsel n. -- [ Bot. ) Piantes,
Fleurs s-s, planten, bloemen, die zich bij dag of in
de zon openen. Intorsion (of Spiraie) S-, draaijing
(der Planten) naar den zonneloop. Intorsion contra -s-, draaijing tegen den loop der zon. SOLAL
RE, f. [Astr.] Kromme lijn, die de zonnestralen bij
haren doorgang door den dampkring beschrijven.
Solamire, f. [Tech.] 1fl weefsel van paardehaar, zijde, enz., voor teemsen of zeven, zeefdoek n
4oIandi-e, f. [Vétér.1 Scheur, barst f. in de
kniebuiging van 't paard.
Soiané, e, adj. Bot] Naar de nachtschade
gelijkend. - Solanees, f. p1. Geslacht n. der
nachtschaden. Solanée paimentière , Z. PAItMENTIEIIE. - Sotanine, f. [Chim.] Basisch plantvormend deel (alkaloïde) in de stengels en bladeren
der nachtschaden, inz. in de zwarte morel, s o I anine f. - Solanique, adj. [Chirn.]: Seis s-s,
solanine-zouten n. p1. AcMe s-, solanine-zuur m.
Solaiio, m. Warme wind uit Afrika, welks
nadeelige werking zich somtijds in Spanje doet gevoelen, soldno m.
Solanoïde,f. [Bot.] Onecht bitterzoet n.(cIouceambre batarde) , eene asnerikaansche plant.
Solannai, m. (pr. —nome) [Bot.] Nachtschade, nachtschadiew 1. : S- douce-amère, klimmende nachtschade.
Solard, m. [Agi- ic.] Os ni., die zijnen ploegmakker verloren heeft.
Solbattii, e, wIj [Vétér.] Cheval s- (beter
sole -battue), aan de vleeschzool gekwetst paard n.
- Solbattare (beter sole -batture) , f. Kwetsing f. aan de vleeschzool.
Soldaiie ll e, f. [Pot.] Zeewinde, zeekool f.
Soldat, m. Soldaat, krijgsman; in beperkten
zin: krjqsman zonder graad, gewoon soldaat in.
Les prêtres et les s-s, de priesters en de krijgslieden. Les s-s et les officiers, de soldaten en de officieren. - Avoir in franchise dun s- 'de openhartigheid van een' krijgsman hebben. - (Lee.
prov.) Ce qui tombe dans ie fossé est pour Ie s- ,
de bedachtzame weet uit eens anders nalatigheid
voordeel te trekken. Le s- fait Ia soupe, Ia soupe
Ie S-, wien God een ambt geeft, geeft hij 't verstond er bij. - Ook als adj. gebézigd: Avoir lair
5-, een krijgshaftig voorkomen hebben. - [H. nj,
5. v. a. COMBATTANT, PAON DE DIER. S- mann,
z. v. a. BERNARD L'HELtMLTE. - Soldatesque,f.
(ddn&qr.) Krijgsvolk it. , inz. woeste, teugellooze
bende I.; gemeene soldaten m.pl. La s- sest révoitée centre les officiers, de soldaten zijn tegen de
officieren opgestaan. - SOLDATESQUE, adj. Naar
soldatenwijze : Moeurs s-s , soldaten-zeden f. p1.
Dispute s-, soldatentwist in.
Solde, f. [Mil. et Mar.] Soldij, krjjgsmans-bezoldiging f.. Faire une i'etenue stir Ia S- des troues, eene korting op de soldij der troepen maken.p
Etre a Ia demi-solde, op halve soldij zijn. Officier
a demi-solde, of/icier op half traktement, op nonactiviteit. - SOLDE, M. [Corn.] Overschot, slot
van rekening, so I d 0 IL S- de compte, saldo van
rekening. verschil tusscben debet en credit bij 't opmaken der rekening. Pour s- de tout compte, Je
vous envole .. . , tot saldo, tot vere/ening der gan
sche rekening, zend ik u... - Solder, v. a.
[Mil. et Mar.] Soldij betalen, bezoldigen: S- des
troupes, troepen bezoldigen. Het part. passé is
Ook adj.: Troupes soldées, bezoldigde troepen in.
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p1. - SOLDER, V. a. [Corn.] Afsluiten, het saldo
' (eener rekening) opmaken, vereffenen, afbetalen,
5 a I d é r e n. - liet part. passé is ook adj.: Coinpte
soldh, afgesloten, vereffende rekening f. - Soldurier, Soldoyei-, Soudoyer, in. [Anc.
mil.] Gallisch krijgsman, die zich geheel en al aan
eenen aanvoerder had toegewijd, op een' gemeenzamen voet met hem omging, en met hem alle kansen deelde.
Sole, f. [H. n. ] Tong f. (een bekende, smakelijke zeevisch). - Naam van verschillende schelpen.
- SOLE, f. [Agric.] Slag m., zdkere afdeeling van
bouwland, dat men twee jaren met onderscheidene
soorten van granen bezaait, en het derde jaar bal
rusten. -. [Man., S/tér.] Zool, voetzool f., hel onderste van den hoef der paarden, ezels, enz. S
brulée, dchauflde, verbrande, verbroeide zool. Sbattue, Z. SOLBATTU. - [ Mar.] Bodem in. (der galerij). S- de sabord, z. v. a. SEUILLET. - [ Constr.,
Nay.] Bodem, vloer m. (van een vaartuig zonder
kiel). - Panstuk, potstuk 1., plat verbindingshout n.,
plaat f. - [Artiil.] S- d'affht mann, zool van een
rolpaard. - [ Tech.] Zool, zoolstuk, plat liggend
stuk hout als grondslag voor eene kraan, een windmolen, enz. , dorpel of drempel in. - Gipsberaping f.
(van een' muur enz.)
Soléaire, adj. [Anat.]: Muscle s- onderste
kuitspier, voetzoolspier f.
Soléciser, v. n. (woord van Diderot) Solecismen of taalfouten maken. - Solécisme, in.
[Gram.] Taalfout f., inz. tegen de syntaxis of
woordvoeging, S o 1 ce c i a in u s m. (zoo geheeten
naar de stad Soli [Soloi] in ilicik. welker inwoners, onder den invloed der hun omringende vreemde volksstamme?, hunne zuivere attische moedertaal
allengs verbasteiden). - (fig.) Fout f., misslag m.
in 't algemeen: Faire un s-, een' misslag begaan,
(fam.) eenen bok schieten.
Soleil, in. Zon 1. Le s- levant, couchant, de
opgaande, ondergaande zon. Le s- en son apogée,
en son périgée, de zon in haren grootsten, in haren kleinsten afstand van de aarde. - Mettre qc.
au 5-, iets in de zon leggen. Le s- donne a p10mb
sur neus, de zon schijnt loodregt op ons. Ii fait
déjà s-, 11 fait encore grand s-, het is reeeds dag, nog
volle dag. Le s- est encore bien haut, de zon staat
nog zeer hoog. Ii fait du S- , de zon schijnt, 't is
heldere, onbewolkte zonneschijn. II fait trop de 5-,
de zon brandt te sterk. Entre deux s-s, ttessclien
den op- en ondergang der zon. Sons le 5-, onder
de zon, op aarde. Ii ny a rien de nouveau sous
Ie s-, er is niets nieuws onder de zon. - Partager
le 5-, z. PA1ITAGER. - Coup de s-, zonnesteek in.
(pop. et fig.) Avoir on coup de S-, wat te diep in
't glaasje gekeken hebben. (fig.) J'ai vu cinquante
s-s, ik heb 50 zomers beleefd. - Cette femme est
on s- de beauté, die vrouw is eene schitterende
schoonheid. La véi'ité est le 5- de l'intelligence,
de waarheid is de zon des verstands, - Le s- de
Justice, de zon der ejeregtigheid, God. - Adorer
Ie S- levant, Z. LEVANT. - Ii y a, Ii fait moms de
S-, de tijden worden slecht. - (Loc. prov.) C'est
un S- de janvier, dat is eene januarij-zon, een ding
zonder kracht. Nos beaux s-s vont achever leur
tour, onze goede dagen zijn haast uit. Le S- luit
pour tout le monde, de zon schijnt voor iedereen.
- Avoir du bien au s-. Z. BIEN (m.) - (podt.) Le
char, Les chevaux du 5-, de zonnewagen m., de
zonnepaarden n. p1. - [Aich.] Het goud. - [Artif.] Zon, vuurrad ti. S- d'eau, watervuurrad. [Astrol.], Z. MAISON. --[Bias.]S- levant, opgaande
zoo (als zij uitden regter benedenhoek voortkomt).
S- couchant, ondergaande zon (als zij uit den linker benedenhoek voortkomt) . S- mouvant, voortkomende zon (als zij zich uit een der boven/weken
beweegt). S- flamboyant, rayonnaiit , flikkerende,
stralende zon. Ombre de S-, Z. OMBRE. - [Bot.]
Zonnebloem f. -- [Cath.] Monstrans, de zonvormige hostievaas t. - [H. n. ] S- t a r n of de mer,
zeezon f., soort van zeester. - Papet.] Zonnepapier n., eene groote papiersoort. - 1- oleiI
lé, e, adj. Zonnig, helder.
SoIenent, m., Z. SOLIN.
Solen, til. [H. n.] Scheede, messescheede, orgelpijp, eene tweeschalige schelp, waarvan het dier
SOLENIER heet. - [Anc. chin.] Beenlade f. (macen
gezet lid in zijnen stand te houden). - Soléna-,
cées, f. p1. [H. n. ] Geslacht n. der messescheecien.
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--- Solénite, f.

leniet m.

--

Versteende messescheede f., s o-

Solennel, le, adj. (in'. co-la-nel) (eig. jaar
wat eens in 't jaar f')cregeld wederkeert).-lijksch,
Pleglig, feestelijk, statig, plegtstatig: Un jour s-,
een pleritige dag in. Feie s-Ie, plegtig feest n. Chanter une messe s-Ie, eene feestelijke mis zingen. Entrée s-ic , statige intrede f. -- (fam.) Prendre un
ton s-, een' state ,yen, deftirenn toon aannemen. —
Solennelleekent, adv. (pr. so-la -nel —) Op plegtige, statige, deftige wijze, feestelijk. — Solennisation, f. (pr'. so-la-ni ---) Plegtige viering f. La
s- d'une fète, de plegtige viering van een feest. —
Solenniser, V. a. (pr. so-la, ni-zé) Plegtig vieren ; door wettelijke formaliteiten of plegtig/heden
bevestigen. — liet part. passé is ook adj : Fête
Bien solennisée, plegtig gevierd feest n.— Solen
(pr. so-la-ni-te) Plegligheid, feestel.,; ke,-nité,f.
groote staatsie f. La s- d'une fete, de plegtigheidd
van een feest. I1 fut recu avec grande s-, hij werd
met groote staatsie of Praal ontvangen. — Formaliteiten f. pl. of vormen nl. l., die eene handeling
plegtig, regtsgeldig maken: La s- d'un testament,
de bij een testament in acht te nemen formaliteiten.
Solénostonne, m. [H. n.] Pijp- of buisvisch m.
[solenostomus paradoxus]. --- Ells adj.: filet pijpof buisvormigen mond.
Soletard, m. [Minér.] , z. V. a. S1IECTITE.
Solette, f. [Peche] Houten bi eipriem in., vierka n t n.
Solfatare, f. [Géol.] Zwavelgroeve f., plaats
van een' ouden vulkaan, uit welkern nog zwaveldampeno opstijgen, die zwavel afzetten in de kloven
en spleten, door ?/elke zij heen trekken, s o 1 fa t u'T cc, soil andr }: f. -- ±Géogr.J La S-, de Solfatara te Puzzuoli bij Napels, de vermaardste van
allen, reeds ten tijde van Plinius bewerkt.
Solfège, m. [Mus.] Oefenstuk n. voor den
zang, zonder tekst, noten -abece n., s o l fe g g i o m.
(pr. sol-féd-zjio). —_ Soifier, V. a. [Mus.] De toon
een muzijkstuk Griet benoeming der noten-laderof
zingen, solfiéren, solmiséren, solfeggietren. — (absol ) II solfie déjii couramment, hij
zingt reeds vlug op noten. ,
Solidaire, adj. [Jul.] Edo voor allen. en allen
voor éénen (aansprakelijk of borg), hoofdelijk, solidoir, i n s o l i d u m : Caution s- ,solidaire borqtogt m. Débiteurs s -s, solidaire schuldenaars in.
pl. -- Solidairerneait, adv. Hoofdelijk, 01) solidaire wijze. -- %olidarite, f. [Jur.] Gemeen
velen voor ieder der-schapelijkvrtng
7n.ecleverpligíen op alle deden van 't geheel, hoofdeljke verbindtenis, s o l i d a r i t e i t f. --- In 't
gewone leven: Wederzijdsciie verpligtin.g tusschen
twee of meer personen.
Solide, adj. [Phys.] Vast, digt (in tegenstel
fluide, vloeibaar): Les corps s-s et les-lingmet
corps Huides, de vaste en de vloeibare ligchamen n.
pl. -- Hecht, duurzaam, sterk, stevig, solide (in`
tegenstelling met fragile en peu durable, broos, ver gankelijk, zwak): Batiment s-, hecht, stevig gebouw n. Pont- s-, sterke, duurzame brug f. -- Aliments s-s, vaste spijzen f. pl. — [Arch.] , somtijds
z. v. a. massif : Colonne s-, digte, niet holle, massieve
zuil f. -- [Bot.) Tige s-, digte, niet holle, buis
stengel m. -- [Math.] Angle s -, ligchame--vórmige
lijke hoek m. (gevormd door 3 of meer vials/ce hoeken, die elkander in één punt ontmoeten). Problème
s-, vraagstuk van den 3.n graad (waarin de onbekende tot de 3de raagt loopt). (fig.) Wezenlijk,
deugdelijk, gegrond, houdbaar, blijvend, grondig.
zeker, vertrouwbaar, waar, echt; eerlijk, braaf,
welgesteld, solide. Un kien s-, een wezenlijk,
waar goed n. IJn principe s-, een vast, deugdelijk,
proefhoudend beginsel n. Raison s-, gegronde, grondige reden f. Arnitié s-, duurzame, dégelgke vrsendschap f. Ami s-, waar, echt, beproefd vriend m.
Mérite s-, echte, ware verdienste f. Erudition s-,
grondige geleerdheid f. C'est un Domme s- it qui on
peut se bei, 't is een eerlijk, regtschapen man, op
tuien men zich, kan verlaten. Marchand s-. reglschapen, welgesteld, solide koopman. : die stipt zijree
verpligtingen nakomt. Je ne vols riep de s- dans
tout ce qu 11 me propose, ik zie niets wezenlijks,
niets deugdelijks in al, wat hij mij voorstelt. -[Peint.] Colons s-, krachtig en duurzaam koloriet n. - - SOLIDE, m. [PIT S.] Vast ligchaam: Les
s-s et les liquifies, de vaste en de drupvormig vloei-

SOLITÉ.
bare ligchamen n. pl. --

[Géom.J Ligchaam n.,

ligchamelzjke uitgebreidheid f., de uitgebreidheid in
hare 3 afmetingen (lengte, breedte en dikte of diepte)
beschouwd. S-s réguliers, irréguliers. regelmatige,
onregelmatige ligcharnen. -- [Exploit.] Creuser jus qu'au s-, tot op den vasten grond graven. — Bàtir sur le s-, op den vasten, stevigen grond bouwen. — (fig.) Il faut voir d u s-, men moet verzekering hebben, baar geld zien. Aller au s-, zich aan
iets wezenlijks, standvastigs houden, op iets goeds,
duurzaams uit gaan. — Molideinent, ode. Op
hechte, duurzame, solide wijze, enz. Cette maison
est bátie s-, dit huis is hecht en sterk gebouwd. —
Penser, raisonner s-, grondig denken, bondig, deug deljk redenéren. -- Solidification, f. Vastwormaking; vastwording f. — Solidifier, v. a. [Chem.
Vast maken. — SE SOLIDIFIER, Z. pr. Vast worden. — liet part. passé is ook adj : Corps soliditlé, vast geworden, tot den vasten staat overgegaan
nl m. [bidact. Geneesligchaam n. — Solidise,
kundig stelsel n., waarbij aan de vaste deelen, en,
niet aan cie vochten, van 't ligchaam de hoofdrol
in (LI de levensverschijnselen toegekend worden, so1 idi s in u s n. — Solidiste, in. Aanhanger van
dat stelsel, sol •i. d i s t m.— Solidité, f. Digtheid,
vastheid, Gedegenheid, duurzaamheid, hechtheid,
bestendigheid f.; --- grondigheid, grondige kennis f,,
bondig oordeel n., echtheid, waarheid; vertrouw baarheid, gegoedheid, s o l i d i t e i t f. La s- d' une
maison, d'un pont, de hechtheid, sterkte van een
huis, van eerie brug. — (fig.) La s- dun raisonnement, de bondigheid, dégelijkheid eener redenéring.
La s- de leur amitié, de duurzaamheid van hunne
vriendschap. 11 n'y a point de s- dans ses promesses, er is op zijne beloften geen staat te maken. --La s- d'une maison, de soliditeit, vertrouwbaarheid, gegoedheid van een handelshuis. — [Jur.],
weleer z. V. a. sOLID4RITE. — [Mar.] S- de la
carène d'un vaisseau, waterverplaatsing van een
schip. acheile de s-, ligchameljke schaal, tonneschaal f. •— Mesures de s-, maten, die voor de ligchamen dienen, ligchaamsmaten f. pl.
Solilogiie, f. Alleensprraali f., gesprek n. met
zich zelven (monologue).
Solis, m. [Arch.] Ruimte f. tusschen twee
vloer- of dekbalken. — Bestrjking f. van kalk onder de eerste rijen dakpannen. S- de platre (Solement), bestrijking f. om den afloop van het water,
den drop op te houden.
Solipede, adj. [11. n.] Eenhoevig (gelijk het
paard, de ezel, de zebra). -- SOLIPEDES, n1. pl. Een-hoevig,
hoevige dieren n. pl.i
Solipse, in. [bidact.] Hij, die zijne gedachten

niet wil of niet kan mededeelen.
Soliste, m. [Mus.] Solo- speler, solo-zanger m.
Solitaire, adj. Eenzaam, alleen, de eenzaam
beminnend; afgezonderd, afgelegen: Le pauvre-heid
est s-, de arme is alleen, eenzaan. Homme s-, een
levend mensch. II inène une zie s-, hij leidt-zam
een eenzaam. leven. — Lieu s-, eenzame, afgezonderde plaats f. — [Anat.] Glandes s-s, alleen staan
enkelvoudige klieren f. pl. — [Arch.] Colonne-de,
s-, alleen en vrij staande zuil f. — [Bot.] Fleurs
s-s, afzonderlijk staande bloemen f. pl. -- [H. n..
Mid.] Ver s- of al.i subst. S-, lintworm m., een
platte, zeer lange, gelede worm, die alleen van zijne
soort in de ingewanden ontstaat. — SOLITAIRE, m.
Kluizenaar, heremiet; — in eenzaamheid levend,
ongezellig mensch m. Les s-s d'Égrpte, de la Thé
cie kluizenaars van Egypte, van Th.ebais. ----baïde,
Il vit maintenant en s-, hij leeft thans als een kluizenaar, -- .- [Astr.] Zuidelijk sterrebeeld, door Lemonnier ingevoerd tusschen de Weegschaal, den
Schorpioen en de Waterslang. — [H. n.] Soort
van dagvlinder in., ook eene soort van vlieg, s ol i t a i r;— soort van a f rikaansche koekoek, kluizenaar in. -- ltaliaansche meerle f. -- z. ook ver
solitaire, hier boven. — (bij de jagers) Oud wild
zwijn Ii. — [Jeu] Soort van quadrille -spel, waarbij
men altijd alleen speelt, zonder te beroepen, s o 11t a i r e; ook. het melancholie-spel n.. dat op eene
soort van tafeltje met 37 gaten en 36 pinnetjes of
fiches wordt gespeeld. — [Joail.] Alleen gezette
diamant (zonder kleinere steenen omgeven), so itbal r m. - - Solitaireonent, ode. Op eenzame wijze, eenzaam, alleen, als een kluizenaar, van de wereld
afgescheiden. II aime à vivre s-, hij leeft gaarne
n eenzaamheid. — -I-

Solité, f. Eenzame, afge-

SOLITUDE zonderde ligging f. - Solitude, f. Eenzaamheid,
eenzame plaats; woestenij f. La S- est pour le sage
une source de plaisirs, de eenzaamheid is voor den
wijze cene bron van genoegens. II y a des s-s agréables, er zijn aangename eenzame plaatsen. - Venez me voir dans ina s-, kom mij in mijne eenzaamheid, in mijne afgelegene woonplaats bezoeken.
Cette viiie jadis populeuse nest actuellement
qu'une mîs€rab1e 5-, die eertijds volkrijke stad is
thans niet meer dan eene woestenij.
Solivage, flL [Tech.] Berekening t. van het
getal balken, die uit eenen stam kunnen gezaagd
worden. - Soilve, f. Balk, dek-, vloerbalk m.,
rib t., die op de muren of de hoofdbalken draagt).
S- de brin, ongezaagde, ruwe balk. S- de sciage,
gezaagde balk. S- d'endhevi'êture, niet den steekbalk verbonden vloerbalk. S- boiteuse. halve balk.
S- de remplissage, tusschenbalk. S- en empanon,
schuins ingelaten balk. S- passante, doorgaande
balk. - Balk van een' bepaalden kubieken inhoud.
- (Loc. prov.) S'amuser a coinpter les s-s, met
Zijne honden geen raad weten, niets te doen hebben.
- Soliveau, m. (verklw. van solive) Balkje,
kinderbalkje n. - ( fi g. et adj.) Homme s-. Rol s-,
volstrekt onbeduidend mensch, houten koning m. Solivui-e,f. Balkwerh n.,, gezamenlijke balken m.pl.
Solles, f. p1. [Fiydr.] Grondbalken m. p1. (van
een' papiermolen, cme machine, enz.)
Sollicitable, adj. Geschikt ter aanzoeking, ter
mededinging , verzoekbaar, s o 11 t c t t d b e 1. Sollicitation, f. Verzoek, aanzoek n. , dringende
bede f.; - het doorzetten. aanhouden; inz. aanbeveling eener zaak hij den regter, sollicitdtie 1.
Joseph résista aux s-s de Ia femme de Putiphar,
Jozef wederstond de aanzoeken van Potiphars
vrouw. -- II bit de violenles s-s auprès des ni
nistres, hij zet de zaak nadrukkelijk bij de ministers
door. -- Auprès des bons juges, les s- soft inutiles, hij de goede reqters zijn de aanbevelingen onnoodig. - Solliciter, V. a. Aanzetten, opzetten,
aandrje'en, opsporen, ophitsen: S- qn. ti In révolte,
an mal, iemand tot den opstand, tot het kwade
aansporen. S- qn. de (of h) faire une chose, iemand
aandrijven om iets te doen. - t S- gil. de son
ddshonneur, iets oneerlijks van iemand verlangen.
- Aanzoeken, aanhouden, dringend verzoeken om
iets, sollicitéren: S- son congé, om zijn ontslag
aanhouden, verzoeken. S- une grace auprès dii rol,
bij den koning om cone gunst aanhouden. S- tin em101, naar een ambt staan, om eene bediening sotcitéren. - S- un proces, une affaire, een proces,
eene zaak (bij den reter) aanbevelen. S- son juge,
zijnen regtei' tot eene gunstige uitspraak zoeken te
bewegen. - (aimol.) Mes arnis ont sollicitd pour
mol, mijne vrienden hebben mijne zaak aanbevolen.
- [Man.] S- UI) choral, een paard (met de stem ,
met gebaren) aandrijven, aanvuren. - [ Mid.] Opwekken, te weeg brenqen- Les sols sollicitent Ia
saliva
salivation,
de zouten soekken de kwijtinrj op, bresigen (Ie speekselafseheidinq te weep. - [Phys.]
La force qui so llicite ce liquide est Ia pesanteur, de kracht, die 0/) deze drupvormige vloeistof werkt, is de zwaarte. - Het part. posed
is ook adj. : Affaire bien sollicitde, sterk aanbevolen zaak f. -- Sollieiteui-. rn., -ense, t.
Verzoeker, aanzoeker m., verzoekster, aanzoekster t.; -- inz. bevorderaar, verzorger van iemands
reqt.czaak, van iemands belangen bij de regering,
re;tsbev'orderaar,regtsverzorqer, s ollicit cur m.;
- aanzoeker, dinger naar CCCCIS post, .c 0 Il C 1t a n t In. S-euse importune, pressante, lastige,
aanzoekster t. - Flahile s-, bekwaam regtsbevor
demur, ervaren solliciteur. -- II y a vingt ss pour
eet ernploi, er zijn twintigaanzoekers, sollicitanten
om dien post.
oI1ieitIIde, f. Hartel,(/ke zo -q, zorgvuldigheid;
bezorgdheid, belcornnserinq. onrust t. S- paternelle,
maternelle, vaderlijke, moederlijke liefdezorg. Soigner sin rnalacie avec tine ten)Ilre s-, eenen zieke
roet teedere zorgvuldigheid, oppo.csen, - Epouver
une nrande s-, de grandes s-s, in qroDte onrust,
bezorirlheid verkeeren. - Les s-s tiU siècle, de zorg
en onrust omtrent de lijdelijke zaken.
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SOLFIER. - 1- Solmisation, f., z. v. a. SOLFEGE.
'ioIo, In. [Mus.] 411ee7?snel ii.. alleenzang in.,

solo n.: Ce vio!on a extculô plusieurs beaux s-s,
deze violist heeft verscheidene scttoone solo's gespeeld.
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- Speler, zanger, die een solo voordraagt, solospeler, solo-zanger m.
Solséquial, e, adj. [Bot.] De schijnbare beweging der zon volgende (van de bloemen der planten).
Solstice, m. Zonnestilstand, zonnestand m.,
tijd, waarop de zon haren grootsten afstand van
den evenaar bereikt en eenige dagen achtereen dezelfde plaats aan den hemel schijnt in te nemen,
5 0 t 5 t I Ii U m n. S- d'dtë, dbivei, zomer-, winterzonnestilstand. z. ook COLURE. - o1stieia1, e,
adj. De zonnestilstanden betreffend, s o t st i t ia a 1:
Points, Jours solsticlaux, zonnestitstandepunten n.
Pl., -dagen m. p1. Hauteur s-e, zonnestitstands
hoogte 1.
Solubilité, f. Oplosbaarheid, ontbindbaarheid,
solubiliteil t. - Soinbie, adj. Oplosbaar,
ontbindbaar: Problème qui nest pas s-, onoplos
baar vraagstuk n. - Les sels alcalins sont s-s
dans I'eau, de loogzouten laten zich in water oplossen. ontbinden. - Solution, f. Oplossing, ont
knoopin.q, solütie t.: Donner Ia s- dune difficulté, dun problème, de oplossing van eeoc zwarigheid, van een vraagstuk geven. - Oplossing,
ontbinding; liet opgeloste, ontbondene: La s- da
sucre dans ]'eau, de oplossing der suiker in water.
- La s- du sucre dans l'eau peal prendre le nam
de syrop, de oplossing van suiker in water kan
den naam van droop krijgen. - Scheiding t. der
deelen: S- de con tinuité, Z. CONTINUITÉ. - S- dune
nialadie, de ontbinding, scheiding, breking eener
ziekte. —[Prat.] Betaling, afdoening f.: La s- dune
dette, de betaling, afdoening eener schuld.
Solvabilité , f. Betaalvermogen a . , vermogen
om te betalen, solvabiliteit t. -- oIvable,
adj. In staat om te betalen, goed, so ti d e, s a I v
bel, solvdnt: II est s-, hij is solide, hij kon be-
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talen.
Somaehe, adj., Z. v. a. SAUMfITJIE.

Soniatologie, 1. [léd.] Ligchaamsleer t., beschrijving der vaste deelen van 't menschelfjk ligchaam. - Soulatologiqlle, adj. Die leer of beschrijving betreffend, somatold qiscit. - Soniatotoniie, f., z. V. a. ANATOMIE.
Sonibrage, in. [Agric.] Eerste bearbeiding f.
van den wijnberg.
Sombr e, adj. Niet kelder, donker, duister, betrokken, somber: II fait bien s- dans cet.te chainbre, 't is zeer donker in deze kamer. Une luniire
5-, een somber, niet helder licht n. Rouge s-, donker, bruinachtig rooS n. - Un temps s-, donker
weir n., cene betrokken lucht f. - (poét.)Les royaumes, les rives, les rivages s-s, het rijk der (boden,
de onderwereld. - (lig.) Somber, treurig, droevig,
zwaarmoedig, knorrig, verdrietig; achterdochtig,
argwanig. II a lair bien 5-, hij ziet ei- somber.
zwaarmoedig telt. Le s- tyran, de achterdochtige,
wantrouwende tiran in .
Sombrer, v. n. [i'vlar.J Omslaan, enteren, kopof kapseisen. S- sous voile, onder zeil onstaan,
kenteren. ..-. S 031 1tREn, V. (5. [Agric.] Den en (ingaardbouw aanvangen. - Het braakland voor 't
eerst omploegen.
(sc/u hoed in.
Sombrero, in. [Cost.] Breed gerande spaanSoiiie, f. [Mat.] , z. v. a. JONQUE.
Sommage. in. [Féod.] Dienst t. )Ofl een lastdier ten pro/ijle van den keer. - Ret n. op cene
lastdiervrac/tt.(een vat leggen.
Sonimager. V. 0. [Tech ] De .sluithospels aim
Sonimail, in. [Mat.] Ondiepte in eens doorvaart, k/in f., rif n.
Somniaire, adj.Beknopt, kort. in weiniewoor
d"ii zamenenat, vaas' den hoof'dinhour/, vol pens
de hoofdzaken, .s u ni in a i s: Réponse s-, bel:nopt
antwoord n. Narration courte et 5-, kort cii alleen
de hoofdzaken vermeldend (zakelijk) ver/taal n. [Prat.] latières s-s , zaken, div spoedig en met weinig
formaliteiten moeten afl;e(laan worden, s a m in i ere
zaken t. p1. - SOMMAIRE, m. Opgave t. van den
hoofdinhoud; korte inhoud vu. van een peschrift.
,

-

- [lmpr.] Composer un titre en s-, den, eersten

regel van een' titel tee volle breedte zetten en de

andere doen inspriitgen. -- Sominstii'einent
(1(11,. Kortcljk, met weinig woorden„ s o in in
risch.
Sommation , f. Oproeping, gei - egtel(jke aan-

maning, dapvaarding ; opeischisig (Ier ves'sehlligle

belastingsoeri; pat-ier, dat de aanmaning of opeisching
bevat, som.mcutic t. S- verbale, par dent, mon79
2

4

14

SOMME

--

delinge, schriftelijke aanmaning. Les huissiers font
des s-s de payer, de deurwaarders doen aanmaningen om te betalen, Recevoir une s-, een aanmaningsbriefje, eene sommatie ontvangen. — [Mil.]
Cette place s.est rendue à la première s-, deze
plaats heeft zich bij de eerste opeisching overgegeven — [Jur.] S- respectueuse, eerbiedige aanvraag
of bede f. (van mondige kinderen aan hunne ouders
om toestemming tot hun huwelijk). --- [Math.]
[Math. Za menstelling van verscheidene termen, welker wet
bepaald is, somméring f.
Soninie, f. Som, geldsom f., zekere hoeveelheid
field: La s- de mille francs, de som van duizend
I1 wires. --- [Math.] Som f., verzameltal, beloop, bedrag n., grootheat, die uit de zamenvoeging van
twee of meer andere ontstaat: La s- de trois nombres, des unitds, des dixaines, de som van drie
getallen, van de eenheden, van de tienheden. S- totale, geheele som, hoofdsom, vereeniging van de gedeeltelrjke sommen. -- (fig.) Cela ne peut qu'ajouter it la s- de nos maux, dat kan de som onzer
rampen slechts vermeerderen. — Iloofdinhoud m.,
kort begrip n.: La s- de la doctrine cl,rétienne, de
hoofdinhoud, het kort begrip der christel[jke leer.
— EN SOMME, loc. adv. In één woord, in 't kort:
En s-, eest un fort bon enfant, in één woord, 't
is ee n zeer goed kind. -- SOMME TOUTE, lor. adv.
(fame.) Alles zamen of bijeen genomen, om kort te
gaan, ten slotte , summa sunnmar um : S- toute, ce
niest pas un honame a qui vous deviez vous fier,
om kort le gaan, 't is geen man, in wien gij uw
vertrouwen moest stellen. — (Loc. prov.) Tout fait
s-, alles telt mee, vele kleintjes maken één groote.
^-, Last m., vracht f., die een lastdier dragen
kan: S- de b!é. paardevracht, ezelsvracht koren.
Cheval de s-, lastpaard. Bête de s-, lastdier n.
[Coins, j 12,000 spijkers m. pl.; --- (weleer ook) een
kor/' glas van 21 glasschjjven. ---- [Mar.] Droogte,
zand - of modderoank f. buiten eene haven of vóór
den mond eener rivier. z. ook SOME.
SOMME, m. Slaap m. (alleen van den men sch gezegd), inc. de tijd, gedurende welken men slaapt.
Un léger s-, eene ligte slaap. Dorinir dun profond
s-, in diepen, gerusten slaap zijn. A son premier
s-, in zijn' eersten slaap -- Je ne dormirai point
de bon s , que je ne soit vena è bout de vette
affaire, ik zal niet eer rustig slapen, voor ik met
-^-

.
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deze zaak ten einde ben. gekomen. — (fain.) II a

fait la nuit tout dun s-, hij heeft den ganschen
nacht in eens doorgeslapen.
o9tttté, e, araj. (en part. passé van sommer):
Homme s- de payer, tot betaling aangemaand man.
[Mis.]

Place se, opgeëischte vesting f. —

som -

ME, E, adj. [luns.) Getopt (als een stuk op zijn'
top Bene andere figuur draagt en ondersteunt):
Pièce s-e, getopt stuk n. --- [Fauc.] Penises s-es,
of als sub.ct. s0MMEES, f. pl. Geheel uit(;egroeide,
tot haar' rollen trr'eei gekomen slagvederen f, pl.

Sonartreil, t.). Slaap in., ins. detoestand , waarin.

men bij den slaap verkeert; de lust tot slapen,

vaal: ni., slaperigheid f. Un s- tranquille, doux, een

geru ijle, zoete slaap. Dormir d'un profond s-, in een'
diepen slaap liggen, vast slapen. J'ai s-, ik heb slaap,

vaak, ik ben slaperig -- Le s- de In mort, du

toml^eau, Le s- éternel, de doodslaap, eeuwige
slaap. -- Le s- (les sens. de la nature, de slaap.
sluirnern g, werkeloosheid der zinnen, der natuttr. — [liot. j Le s- des plances, de slaap. rust
der planlen. --_ [ Méd ] Le s- veillant. z. V. a.
COMA vigil. -- [Myth ] De Slaap, de god dec slaaps,
eerre allegorische godheid der ouden. -- (fig.) Le

s- est. le frère, 1'image de la mort, de slaap is de
broeder, lel beeld (les doods. -- Io1ua1teiller, V. n.

Slush eren, liL,t slapen: Je ne dormais pas. je ne
faisiais que s-. ik sliep niet, ik sluimerde maar. —
Sorrilijrls ook: Slai en. gerust slapen: L.a nuit
quarrel jout s-, dec nachts, wanneer alles in diepen

slaaio ligt : - (fig.) La raison. Ses sens soauneillent

encore, zijne rede, zijne zinnen sluimeren nog, zijn
nog werkeloos. --- ( Litt.) twit onachtzaamheid Pene
jout i)er aan: Quehiuefvis le on 1 lomère lui -memo
SOOrflrneille, zeil'< de goede Homerus sluirreï t, dut
son lijd.c, verreist zich nu en, dan.
'er, kelouI!nelieI•. m., -it-re. f. Spf).cverzor.
dernreesler, I,ollf'lier m.. spijsverzorgsler•, hollelier-

ster r .— (Mar.] 9lnjrrreesler rei. — tSolun'elle-

dieldermee^st^'rschap. holteli,'rsrlbai ; hofrnnees^terschap n. -- Spijskamer f ., slpjskeld r in.
s-ie, f.

SON.

Sommer, V. a. Opeischen , aanmanen, dagvaarden , s o m m é r e n: Je I'ai fait s- de payer, ik heb
hem laten aanmanen om te betalen. — [Mii.] Sune place de se rendre , eene plaats opeischen om
zich over te geven. — S- qn. de sa parole, iemand
aan zijn woord houden, eischen. dat iemand rijn
woord gestand doe. — SoiiMER, V. a. [Math.] Optellen, oprelcenen, de som van verscheidene grootheden vinden, s o as m é r e n.
Sotutnet, m. Top m., kruin, spits f., toppunt n.:
Sur Ie s- de vette inontagne, op de kruin. den top
van dezen beril. Le s- dune tour, de spits van
een' toren. Le s- de la t.ète, de kruin van 't hoofd.
— (poét.) Le double s-, de Parnassus.
(fig.)
Le s- de la gloire, hel toppunt van roem. — ^Géom. 1
S- dun angle, top m., toppunt n. van eenen hoek,
punt, waarin de beide beenen des hoeks elkander
ontmoeten.
Sonimier, m. Lastdier, lastbeest, pakpaard, n.
I1 y avait trois s-s qui portèrent leurs bagage s .
er waren drie lastdieren, die hunne bagaadje droegen. — S- de erin, paardeharen matras f. -- Groote
reiskoffer m., bestemd om door muilezels of paar
gedragen te worden. — [Constr. J Schoor-,-den,
rustbalk, draagbalk; tovendorpel, bovendrerrtpeel in.;
— z. ook SEUILLET. draagsteen., steepen vloer of

voet m., waarop iets rust. — [Fin., Corn.] Groot
register ter aanleekening van de ontvangen som
hoofdregister, hoofdboek n. — [Impr. j Hoofd.-men,
kalf n. van een (voormalige) drukpers. -- (Org.
Grondwerk n. van een orgel, orgelkist f. — ['Pech.
Perkamentraarn n., kalfshuid f., die op een raam
gespijkerd is, waarover het vel gespannen wordt,
dat men bereiden wil. — Sluithoepel rn. van een
vat. -- Stuk hout n., waarin de snarenstiften van
eene piano. een klavier zitten. — (Ans. Gout. j Sde Chapelle, kapelbediende m., die het kussen of
tapijt droeg, waarop de koning in de kapél knielde.
Sonenbière, f. [Cons.] Langharige sergic f.
voor voering. — Touw, waarmede de vracht van
een lastdier wordt vastgebonden, paktouw n.
Sotttmiste, m. Pauselijke kanselarij -directeur.
Sontittité, f. [Minér. j , z. v. a. NFPeELIN .
4oniiisité, f. Hoogste gedeelte van zekere dingen (S01I111ET) . — [Lilt.] (fig.) Het oppervlakkige,
de Drieest in 't oog vallende punten. — (fits.) S-s,
voornaamsten, aanzienlijk..ten, de door hunne ta
diensten uitstekende personen, s o in nt i -lentof
ei t e n m. pl. -- [ Bot.] Top in., spits f., uitein--t
de n.: Des s-s d'absinthe, al.serrcknoplpen m. pl.
Souttottose, rn. [H. n.] Soort van haai nn.
Sonmautbttle, adj . Slaapwandelend ; in mag
slaap verkeerend: Per-onne s-, of als-netiscl
subst. SOMN AMBUL E, in. en f. ]Vacht- of slaapwan-

debar m., -ster f.; — ook: iemand, die onder den
invloed van het magnetismus in den slaap spreekt,
helderziende rn. en I. (clairvoyant. e). — 5 ^ïolnnmaabuli(ine, adj. Wal h.ft soinnainbulismus betreft . - Sonin)ili!l)itiisl!!e, m. Het slaap- of
nachtwandelen (ook S - n aturel gebeden). — Het
slapend sprekend, het helderzien, helderzic]tighetd
(clairvoyance), die dooi' eten i- ,- vloed van het magvetismus ontstaat. (S - n -ia ;nétique) , s o in n a b u-

l í s m u s n. — S-oiabiiifère, Wij. .Slaapverwekkend: Remède s - . o;'ale sub.ct. SOIINIFERE, m. Slaapverwekkend middel, slaa/irniddel, (pol).) slaapgoed n.
Potion s-, slaapdrank in. — Sontttilognne, adj.
[:Med.] In den slaap of droom overluid .cp?'ekend.

Fomurto, m. [Écon. duin.] Nachltal'eltje n. —
Somttfold) ce, f. Sla /^perillheid. domreling 1.; —
slaapzucht f. — :Soertttoletit. e, asij. Slaperig,
dommelig; -- slaapzuchtig. -- (fig.) Des ministres
s-, dommelige, van veerkracht verstoken minisIers m. pl.
Somptaaiire, adj (pr. conp—, ook de volgen
uitgaven, (le weeldè be/re/Tend Lois s-s,-den)li
wellen tegen de weelde, s o rn v l u a i r e wellen f.
pl. --- Sompttteuseittesit, adv. Op prachtige,
weelderige wijze: Vivre s-. — Sornd,teit^^ta,
ueaese. adj. Prachtig, weelderig, rs±êictseh,. kost-

baar: Perlin s-. prachtige feestrrlaoll'jjd ni. etre sen habits. zeer reel aan kleederen ten koste lekgen,.
— ioniptttosité', f. Grnnte, onrr^at?t w, ssitgarre,

pracht f. Vivre dans one folie s-, in dwaze ot erdaad, in prachtverkwi.slirPcl leren.
Son, rn., Sa, f., Ser, X11. m. el f., ad,j. ?Joss.
,Zijn, zijne. haar, hare. (srrrrll ,jd.c) deszel(s, derselver: Son père, Sa mère, Ses frères, Ses sneurs,

-

SON
zijn (haar) vader, zijne (hare) moeder, zijne (hare)

broeders, zijne (hare) zusters. - Vóór een subst.
of adj. fem. dat met eene klinkletter of stomme ii
begint, verandert sa in son : Son erreur, zijne (hare) dwaling f. Son tii8toire, zijne (hare) geschiedenis 1.
Son, rn Klank m., geluid n., toon m. S-aigu,
percant, scherp, doordringend geluid. Les litl'érents
8-s, de verschillende klanken, bonen. Cela rend
Un s- agréable, dit (leeft een aangenaam geluid.
Les beaux s-s dun violon, de sclnoone looneis, geluiden van eene viool. -- Publier qc. an s- des
trom pett es, iets bij trompetgeschal be/send maken.
SON, RI. Zemelen 1. p1. S- gras, ineelhoudende,
ongebuilde zemelen. Eau de s-, zemelwater n. (Loc. prov.) Moitié farine inoitié s-, goed en slecht
ondereen, half goed half slecht. z. ooit VENTRE.
Sonat, ja. [Tech.] Tot zeemleder bereid schapenvel n.
Sonate, t. [Mus.] Muzijkstuk n. voor klavier
of forle-piuno alleen, of in begeleiding van enkele
instrumenlen, bestaande uit 2 tot 4, gewoonlijk
echter uit 3 stukken, namelijk een allegro, een andante of adagio en een presto ofrondo, s a n a t e f.
—Soii atine,f. (verklii'. van sonate) Kleine sonate.
Soiiehéei, 1. Pl. tVil(le-lataW/la/?tefl f. p1.
Sotidage, m. Liet peilen, het boden.
Sonde, f. [i%lar.J Dieplood, pel/lood, lood n.,
een werktuig om de diepte van 't water of den
aard des 1iO(iemfls te onderzoeken. Jeter Ja s- en
mer, het lood over boord werpen, de diepte peilen.
Elm sur la s-, 0/) de gronden zijn, grond beginnen
te goof/en. Avoir trouvé Ja s-, grond hebben. Aller
a Ia s-, met liet lood in de hand varen, op het
lood af varen. Marquer les s-s, de lood'ingen opde
kaart zetten. --- Het boden, liet doen van boodin
of peilingen. Le p10mb pour les giandes s-s,-gen
het dieplood, zware lood. Le petit plumb de s-s,
het hondlood, li te lood. Cijfer, dat opeene zeekaart de diepte aanduidt. - Datgene, wat 1i t dieplood van den bodem des waters medebrengt. - Sde pompe peilslok rn. van de ;moini. -- [Cliir.]
Metalen., doorgaans zilveren, maar ook van goonelastiek of van qulta-perc/ia vervaardigde all/t van
velerlei qedoacte tot peiling van zweren. wonden,
ens., tot aftapping van vochten, enz. , Pei/stilt f.,
tentjzer 11., sonde. - [Exploit.] Aardboor, bergboor, grondboor f. (om de natuur van den grond
te onderzoeken, artéxi.sche puilen te boren, enz.) [Econ I tVerktuiq , om den inwendigen toestand
van stieere dingen te onderzoeken, boor, boterboor,
kaasboor, appelboor. enz. - [Con).] Peilslang f.,
peilstok on. der to/beambten. - Sondej, v. en.
[Mar J Peilen, londen, het dieplood al/werpen: SIa profondeur de la nner, de diepte der zee peilen
- S- la pounpe. de /)Oiii/) peilen. S- unie rivière tour
trouver un gud , eene rivier peilen out eene waadbare plaats te vifl(fti1. (otisol.) Puur s , ii lout niettre le vaisseau en panne oulaireter. out te pcilen moet innen opbrossen of stil houden. - (hij t
S- Ie puP of te terrain, z. t;UÉ - ) Charp., Constr.j
Onderzoeken, n ag a a n, beproeven: S- unie poutre,
eenien 1)0/k (laflh)orefl. aan/nokken. S- des clous, des
chevilles, spijkers, boules, nakloppen of nodrevelen.
S. les coutures, (le non/en nakloppe n, nazien. [Clnir ] Peilen, met het lenljzer o/de.sonde onderzoeken, ,condéren: S- une plaie.eene wond pellen. S- un homme, iemands waterl)loo,c wet de sonde
onderzoeken (wanneer uien dc aan wezPjheid tan
steen vermoedt). [Corn.] S- tin bnitot, un chnn
riot, eene tonal, een' wapen niet de peilslang onderzoeken. - [ Econ.] S- une puniiue, en jarnnlonn , une
tinette de beurre, een opel, ccce hoot, een vo otje
boten' aanhoren. t I nipt J S- la [ovine, den vni'itn
onderzoeken, Ineen hij her/noting een e'einiq optiglen,
oren Ie zien of er niets kan uitrollen. - [Veer. ) San verre, een plo.c door aonkloppimnq onderzoeken,
toetsen. - (fig.) Onden-zoeken, toetsen. jo/sen. uitvor.cchen, nithooren: S. qn., iemand polsen. nil/moren. Sondez Un peu sil V a qc. eséren , onderzoek eens of er iets le hopen is. 11 n'apparlient
qua Dieu de t- les coeurs, let lentil (od int/een
toe (1" line/en te veilen.. - liet jon. I aSSet i s nek
adj.: Rtvibre sonde, cepeilde rivier f. - Son(mill. in. Plar.J I.n(nder inn. - .415 a dj.: Canot
S-, sloep f., waarmede men boodi'ngen doet.
on ga r, nn. ) El . in J .Çiinëriselne rent I.
Songe, in. Droom ini.: Un s- agréalde, een aan,
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gename droom. Un s- suivi, een zamenhangende
droom. Interpréter les s-s, de droomcn uitleggen.
Les s-s soot trompeurs, drooinen zijn bedrog. La vie nest qu'un 5-, het leven is slechts een
droom. Cela me semble on s-, dat schijnt my een
droom Le zijn. - (fi g.) Faire de beaux s-s, zich
met jdele hoop vleijen. - (Prov.), Z. MM. MENSONGE. - EN SONGE, bc. ode. In den droom: (Jo
anige lui apparut en s-, een engel verscheen hem in
dein droom. - Souge,creux, in. (fain.) Droomer, suf/er, verward den/eer; luchtkasteelbouwer.
- Sluwert, guit inn. (in dezen zin verouderd en
in onbruik). (P/un'. Des songe-creux). - Songe
iivalice, in. Kwaadsmeder, guit m. (Plur. Des
songe -malice.)
Songer, V. fl Droomen: Ne faire que s- toute Ia
fluit, dein ganschen nacht niets doen dan droomen.
—Denken, bedenken, bedacht zijn, in acht nemen;
zich herinneren, zich voor den geest halen; voornemens zijn (in deren zin door 't voorzetsel a of wei
door 't voegwoord que met den indic. vergezeld):
Les joui'ndes passent sans quon y songe, de dagen
gaan voorbij, zonder dat men er aan denkt, zonder dat men 't in acht neemt, Songez bien a ce
que vous alles: faire, bedenk wel, wat gij gaat
doen. Songez gull y va de votre inlérèt, de votre
vie, bedenk, dat uw belang, uw leven er mede gemoeid is. - S- an manage, a se marter, omen 't
huwelijk, aan het trouwen denken, het plan main ken
om te trouwen. - Songez a Ia dei'nièn'e volonth
de volre père, denk aan, herinner is den laatsten
wil unis vaders. Cet bonnie songe toujours i anal,
a malice, die main is altijd op iets kwaads bedacht,
voert altijd wat lewaads in zijn schild. - Songez -y,
Songez -y aien (als bedreiging of als waarschuwing)
Denk er aan, vergeet het niet. - Vous ny songez
pas, A quoi songez-vous? Y songez- vous? dat
meent gij immers niet, hoe kunt gij daamaan denken ? bedenkt gij wel wat gij zegt. wat gij doet?
- Songer de (fain.): II songe loujours de fêtes.
hij droomt alljd van feesten, hij heeft altijd feesten in t hoofd.
SONGER, V. a. Deoonnen: Quavez-vous songé cette null? noot hebt jij dezen
nacht gedroomd? - Ne s- que fètes et bals, niets
dan feesten en dan.Sparljen in 't hoofd hebben, enkel van feesten en bale dn'oomnen. - (/'am.) J'ai
songë une chose (voor h tine chose) , er is mij iet
in de gen/achten gekomen.—Soiigetir,nn . , -eiise,f.
(fain.) Drnommnen' in., droomstem 1.; mijmeraar in..
-ster 1. - jils adj. : Pei n zen (ƒ ; mnijinerend, naden /eend.
Sonica, ode. [Jeu] Temmmn, die in t pharao,
't ba.ssetspel en dergl. gebruikt wordt van eene
kaart, die juist te regter tijd komt, oen winst of
verlies te beslissen, in ö n i c a -- Jam.) Il est arrive s-, mij is juist van pas aan gekomen.
Sonieéphale, ff1. [I I. a. ] Houtworm in., tikkertj a. (voitette).
oiiii*iIIe, 1. Schelletje, klokje a., bet f. (aan
den hals (lei- dieren). - Soniiailler, m. Het
-

dier, dal in mine kudde of hij een voorspan de bel

(lOin den hals draagt en voorop gaat, beidraqer (bij
cciie kudde schapen), belhamel in. - SotiiitiIIes-,

v. a. Gedurig en zonder noodzakelijk/meid schellen
of luiden, bengelen.
Sonnant, e, adj. Slaand: Horloge s-n , slaand

uurwerk a., s/aeuurwer/e, slaande klok f. Montre
s-e , slaandhorloie, repetitie-horlogie a. - K/in-

kend, helder klm/eend: De I'airain s-, klinkend koper, imietnmal n. - Espèces s-es , klinkende specie of

iiiunt 1., gereed qeld ii. - A Iheure s-c, met het
slaan von (Ie klok, juist op het bepaalde uur. Mol sonnant, beter SIALSIINNANT, z. a/ d . - SONNNT, ni. , of Sonnante, 1. [( 1. n. ] Regenpad,
vliegende pod F.
-

Sooner, v. n. Luiden, slaan, klinlen; geluid
geven; schellen, bellen.- Les cloches sonnent, de klokken IsP/en, slaan. L'airainn sonine. liet mnnetual k/inlet.
Cda sonnnne creux, n/at klinkt hot. - On a sound,
(ineen heeft • cbeld.— L'horloge sonne. de klok slaat.
Sept heures 'ieinnent de s- , liet is zoo even ze-

ven ure es/ogen. klidi est (niet (n ) sonnë, t is

mona/f ure geslagen. L'hoi'loge a snnnine/ , (le klok
heeft (les/ ov en. - I.e chien swine , cle lionel 51(1(11 (10fl.
- (Its S- to cor, de a tronopette , op den horen, op de troll/mm I blazen. [Gram. ( Duidelijk
nnitcesi.rnken of ge/noons! oorden: La letice r dans
tPniier tie didt 5- nun'avant one vniyelte, deletter ria
aiuuner snoet alleen vóór eenen klinker gehoord wor-
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den. Ces iiiots soiineiit iial á i'oreiije, deze WOO?-

(len klinken 'niet w1 in de oo;en. -- (fig.) (e1a
soriïie Iien, (lOt luidt wel, dot laat rich wel tworen. Cette action sonne 1)100, SOTIflO mal, die daad

klinkt goed, slecht. - (lig. ei lam.) Faire s- bien
lwiit Un service, uiie action, veel ophef van eene
diei,st, (load maken. - SONNEII, V. a. Luiden,
bellen, schellen, de bel trekken .' S- les cloches,
de klokken luiden. (ofisol.) Oii a soniié une heave
entière, men heeft een geheel uur geluid. S- pour
les voorts, voor de dooden luiden. - S- Ie tocsin,
(jo brand-, alarinklok luiden. S- Iheure du travail,
de werkklok luiden. S- (les) vèpres, Ia inesse, tot
de vesper, tot de wis luiden. S- Ie diner, tot het
middagmaal luiden of bellen. - S- Ja loire, deker
mis inluiden. On sonne le dernier coup de ser
mon , men luidt voor de laatste keer tot de preek.
S- I'assembhe, de vergadering bijeen schellen. [Man.] S- Ia clothe, le quart, de klok luiden of
slaan, de wacht slaan aan de klok. S- pour Ia
ponipe, aan de pomp slaan. - IMil.] S- Ia charge,
Ja retraite, den aanval, den aftogt blazen. - Ook
neuti'.: La charge, La retraite sonne, de aanval,
aftoç;t wordt geblazen. z. ook BOUTE -SELLE, DEPART. S- )i cheval, blazen om op te zitten. - S- Ia
troinpette, de trompet blazen, steken. - [Chas.,
Vetier.], Z. LAISSER -COURRE (onder COURRE), RE'FRAlTE.— (absol.) S-de honden terugblazen . - [iJus.]
S- une note. eene noot aangeven, aanslaan : —( fig.
me prov.) II est temps de s- la retraite, 't is tijd,
zich lei' rust te begeven, zich weg te begeven, om
henen te gaan. Ne s- mot, heen woord van iets
reppen, heen enkel woord spreken.— On no peut Sles cloches et aller a Ia procession, men kan qeene
twee verschillende dingen te gelijk doen. - soni*erie, t. Geluid n. van vele klokken te gelijk; gezamenlijke klokken t. p1. eener kerk, klokkengelui,
slagwerk n.: Ii V a une bonne s- dans cette église, deze kerk heeft een schoon klokkengelui. - Ii
y a qc. a refaire h Ia s- de cette montre, aan het
slagwerk van dit horlogie is iets te herstellen. [Mil.] Elke der verschillende wijzen, die de trompetten blazen, troinpetstuk a. Les principales s-s
sont le boute-selle, ]'appel, Ja retraite, Ja charge,
etc. , men blaast voornamelijk het opzitten, het appel, den aftogt, den aanval, enz.
Sonnet, rn. [Poés.1 Klinkdicht, S OR ad t II.
La chute dun s-, het slot van een klinkdicht.
Sonnette, t, (verklw. van son) Schei, bel 1. Sd'argent, de cuivre, zilveren, koperen bel. S- de
porte. deurschel. Tirez Ia s-, trek aan de bel. -Attacher des s-s au cou dun chien, eenen hond
bellen aan den hals hangen. - Klank ni. schei.
Entendre one S;, eene schei hooren. - Etre assujetli le Ja s-, Etre h Ia s-, aan de schei, aan de
klok moeten gehoorzamen (gelijk een bediende). [Constr.] Heistelling t. La s- porte le mouton, de
heistelling draag het heiblok. - [H. a.] , z. SERPENT. - [ Fauc.] , Z. DEROBER PIQUER. - { Impr.]
Slclt opgcsloten,losstaande regels m.pl. in den vorm.
[Tech. ] Stempeihamer m. - Sonnettier, vu.
Schellen- of bellenmaker; koopman in bellen of
schellen. - Sonneiar, m. Klokluider. -- S- de
cor, horenblazer. - [Arch.] Jleibloktrekker vu. (Loc. prov.) Boite comme Un 5-, drinken als een
tempelier. - [I I. II.] Gekuifde 'raaf f. der Alpen.
Sounez, fl1. [Jeu] Twee zessen (op 'tverkeer
bord).
3onomètre, vu. [Phys.] Klank- of geluidmeter al. - onoiiiétiie, f. Klank- of toonmeetk nst t. -- Sonoinétrique, adj. Klank of loonmetend, sonométrisc/i.
Sonore, aelj. Klanlcqevend, klinkend; weirklinkend; weiklinkend , welluidend, lielderklinkend: Les
mitaux sont en gmntral s-s, de metalen zijn over
't algemeen klinkend, zijn qeluidgevende ligcha
men, geven klank. Cette église, Cette voûte est s-,
die kerk, dat gewelf is werklinkend, heeft weir klonk. - Voix 5-, heldere, aangename, we/luidende stem t. Instrument S-, helderklinkend, we/luidend instrument n. -- [Phys.] Vibrations s-s. geluidstrillingen f. p1. Onile s-. geluidsgolf f. -- Sonorité, f. [Phys.) Klinkendheid, klankqevende
eigenschap der veêrkretehtige ligcl? onen, s 0 n 0 r i
te i t f. •-- Weîrklinkendlieid f., geluidversterkend
vermogen n. (van een gewelf, eere kerk, enz.).
Son-to, Sonto, m. Zeer gezochte ch?ndse:he
-
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SO1{BONNE.
Souze, vu. [Bot.] Soort van Aaronsworki vu.
Sope, vu. [H. n.j k'isch vu. van 't karpergeslacht.

Sopetar, in. [Méd.] , Z. sopoR.
Sopha, vu., Z. SOFA.
Sophie, t. [H. n. ] Soort van juffertje a. of

schoeniapper vu. ( demoiselle).
Sophisme, vu. [Log.] Bedriegeljke sluitrede,
droçjrmde f., verstrikkend betoog n., misleidende redene/ring 1., waarbij Of in den grondslag Of in desi

vorm gezonaigd wordt, sophjsma

f. So-

phiste , vu. Diogredenaar , sophist in. (oo;
spronkelijk: een man vol levenswijsheid en staatkunde, een wijsgeer en redeneerkundige (Ier cudheid). - Ook als adj.: Nul esprit plus s- quo lesprit de parti, geen geest zoo spitsvindig, sophist i sc/I, als de partijgeest. - Sophistication, f.
Verva/sching f. doos' inmenging van geringere,
slechtere zelfstandi.çheden. La a- des drogues, du
via. - Vervalschie zaak t.: II ne boit que dess -s,
hij gebruikt niet den vervalschte dranken. - Sophistique, adj. [Log.] Spitsvindig, verstrikkend,
op drogredenen gebouwd, bedriegeljk, va/sd?, sop h i s Ii s c Ii: Raisonnevuent 5-, spitsvindige redeniring f. -- Ecrivain S-, schrijver, die sophi.cinen
of drogredenen gebruikt, bemint. -- SOPHISTIQUE, f.
[Log.] Gedeelte dci' logica, dot de wederlegging der
sophisinen ten doel heeft, s op 1, is t i e k t. - Sophisliquer, V. 0. et n. Den sophist of drogredenaar spelen, spitsvindigheden uitkramen, drogredenenen gebruiken, sophistiséren. 11 ne fait que
-

5- ses pensées, H ne fait que s-, hij kraamt niet
den spitsv)ndigheden uit. - Vervalsehen: S- des mOtaux, du yin, metalen, wijn vervolschen. - liet

part. passé is ook adj.: Via sophistiqud, vervalsek
wijn na. - Sophistiquea -ie, f. Bedriegeljke
-te

wijsheidvertooning, spitsvindiheid, drogredekunde,
sophisterfj t. -- Veivalsct,iny t. (Gebruikelijker
is in dezen zin sophistication). - Sophistiqueiii, m. Vervalscher in. -- (fam.), z. a, a. soPHISTE.
S Sophornaue, adj.

[Phil.) Met dwaze wijsheidszucht behebd. - Sophomanie, 1. Gekunstelde, gemaakte wijsheid, 1.
Sophoie, vu. [Bot.] Plant van 't geslacht Oer
peuldmagers, 5 6 p h 0 1 a f.
Sophroniste, vu. [Ant.] Zedeeneester, opig
ter over de zeden, censor vu. in Athenen. - So-

phroiiistère, Sophi-onistéi-iou,

vu. [Ant.]

Verbeterhuis n.
Sopor, Sopeur, m. [Mid.] Zware, boden
51(107) ni., slaapzucht, verdooving t. - Soporatif, ive, adj. Slaapverwekkend; - (fig.) langwijlig, vervébend: Remède s- , of als subsi. SOPORATIF, slaapverwekkend middel, slaapmiddel, (pop.)
slaapgoed n. - Livre S-, vervelend boek n. - Soporatlon, t., Z. V. a. SOPOR. - Soporeux,
euse, adj. Slaapzucht veroorzakend. - Soporiflaikt , e , aOl. Slaapverwekkend. - Soporifère, Sopori fi que, adj. , z. v. a. SOPORATIF.
Soprano, vu. (ital.) [Mus.] Bovenstem, hoogste stem 1., .copra a 12 vu. - Sopraanzanger vu. z. V. a. CASTRAT.
Soque, f. , z. SOCQL'E.
Sor, adj. m. , z. V. a. 5AUII. - [Fauc ] : Oiseau
5- of satire, va/k, die nog niet geruid heeft, een-

jolige valk m.
Sora, vu. [MOd.].

z. v. a ESSELIA. - [H. n. ]
Soort van hondshaai (milandre); - egel vu. van
Madagas/car. - Pemuaonsc/i maïs-bier n.
Sovbate, vu. [Chi n .], z. v. a. MALATE. Sol-be, t., z. CORME.
Sorbé, adj. vu. [Agric]: Raisin s-, door le
vroege rijpheid aangestoken druif f.
Sorbet, vu. [Conf.j Tarksche koe/drank mean
water, fijngestooten razfjnen, citroensap, suiker,
ambra, en-.; soort van ijs n. als koeldrank, so rbit, seherbit ill. Cfl fl. - Sorbetière,fSorbetvaas f. , tinnen koelvat n. voor den sorbet.
Soihier, ill. [Bot.) , Z. COnMIER.
Sorbkcue, wij. [Chini.]: Acide s-, ollashessen
zuur, ruicer oppelzuur ii. (velde vualique).
Sorhonique, adj. De Soc boone betreffend, uit
de Sorbonne vocuf/wo?evd. - SOBBOMQUE, t. Eene

der drie theses, die de boceoloureus of kandidaat

ter verkrijging von den doc torsgraad moest verdedigen. --- Morboniqneur, in. (Iron.) Gcdqeleerde vu. van dc Sorbonne. -- Moi'boniste, m. Kandidaat, doctor Oer Sorbonne. -- S4oi'bonne, f.

SORCELLER.IE

-

SORTIE.
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(weleer) Het icoo/'d-collegie voor geestelijken op de eersten den besten zin, waarop het oog viel; ook
universiteit van Parijs met de daartoe behoorende door eene soort van dobbelsteeven, waarop eenige
gebouwen (naai• den stichter Robert de Sorbon, karakters of woorden gegraveerd waren, waarvan
biechtvader en aalmoezenier van koning Lode- men de uitlegging zocht op de tot dat einde verwijk IX.); — (nu in 't algemeen) de gezamenlijke vaardigde tafel. (In deze beleekenis doorgaans
godgeleerde faculteit te Parijs, die haren zetel in meerv.) S-s homériques, virgiliques, des saints,
't Quartier latin heeft, s o r b o n. ne f. --• [ Tech.] voorspellingen , uit het openslaan. van Homerus,
Leiplaats f. der schrjn werkers.
Virgilius, de gewijde schriften getrokken. Its allèSoreellerie, f. 7'ooverj, hekserij, duivelskun- rent consulter les s-s de Dodone, zij gingen 't orastenarj f.: La s- régnait encore dans les 13e et kel te Dodona raadplegen.
14e siècles, in de dertiende en veertiende eeuw
Sortable, adj. Bij elkander voegend of pasheerschie nog de toovery. -- (plais.) 11 n'y a pas send, voegzaam, gevoe,,geljk: Un mariage s-, goed
grande s- à faire cela, dat is juist geen heksen - gepaard huwelijk n. Cela nest pas s- à votre conwerk, dat is zoo rnoeijelijk niet. — Sorcier, m., dition, dat is niet voegzaam voor uwen stand. -fiere, f. Toovenaar, duivelskunstenaar m., too- Sortablennent, adv. Op voegzame wijze.
veres, tooverheks f. — (fig. et pop.) Un vieux s-,
Sortant, e, adj. Uitkomend: Numéros s-s, uit
une vieille s-ière, een oude slechte kerel m., eene
pl. — Uittredend: Meetbres-komend rs.
oude feeks of heks f. -- ( Loc. (am.) Il nest pas s-s, uittredende, uitvallende leden n. pl. — Als
grand s-, hij is geen groot heksemeester, hij is niet subst.: Les entrants et les s-s, debinnentredenden
zeer bekwaam. I1 faut gn'il soit s-, hij moet kun
en de henengaanden.
heksen. I1 est s- comme une vache, hij is on--ne
Sorte , f. Soort ; wijze , manier I. ; slag n.,
wetend, lomp. -- Ook wel als adj.: Les femmes aard m.: Une s- de fleurs, de plantes, Gene soort
sort Wien s-ières, de vrouwen zijn regie tooveressen. van bloemen, van. planten. Il y a Bien des s-s d'oiSordide, adj. Tuil, onrein. (inz. van vrekken seaux, er zin veel soorten van vogels. -- Une
gezegd); — schandeljh, snaar/: Le plus s- des ava- bonne s- de marchandises, ecne goede soort van
res, de smerigste der gierigaards. -- Un gain s-, koopwaren. En voici de la s- que voos demandez,
een schandelijk gewin n.— Sordideinent, adv. hier is van de soort, die gij vraagt. Je vous souOp vuile, vrekkige, schandelijke wijze.
j Sor- baite toute s- de bonheur, ik wensch u alle mogedidité, f. Lage, vuile gierigheid, gemeene vrek lijk geluk. --- Quelle s- de gens soot -ce? wat voor
-kighedf. slag van menschen zijn dit ? Les Francais s'llaOordan, m. [gins.] Dof orgelregister n., ge- :►illent dune s-, et les Espagnois dune autre s-,
dernpte orgelpijpen f. pl.
de Fi anschen kleeden zich, op de eene, en de SpanSorédion, ►n. [Bot.] , z. v. a. PROPAGULE.
jaarden op eene andere wijze. -- DE LA SORTE, DE
Soret, adj. m., z. SAURET.
TELLE SORTE, EN CETTE SORTE, 10e. adv. ZoodaSorg1► o, Sorgo, m. indiaanse/me gierst f., nig, in dier voege, aldus, alzoo, op deze wijze: 11
zorgzaad n., durra f., sorghum n.
ne faut pas repondre de la s- à son maitre, men
Sorga ge, f. [Cost.. orient.] Met edelgesteen- moet op deze wijze zijnen meesier niet antwoorden.
ten versierde pluim- of vederbos m., aan den tul Si vous me traitez de telle s-, je me retire, indien
Turken.
-bander gij mij zoodanig behandelt, ga ik henen. II conti Sorielen, ne, adj. [I-1. n.] Spitsmuisachtig. nua son récit en cette s-, hij voer in dezer voege
— Sorieiens, m. pl. Spitsmuizen, spitsmuis- met zijn verhaal voort. -- EN QUELQUE SORTE, loc.
soorten f. pl.
adv. Eenigermate, om zoo te zeggen, bijna: Se tare
Sorie, f. [Corn.] De gewone spaanse/me wol f. quand on est accusé, eest en quelque s- s'avouer
(naar de provincie Soria). (SAUURISS--. coupable, te zwijgen, als men beschuldigd wordt,
Sorissage, Sorisserie , Sorisseur , z. dat is als 't ware zich zelven schuldig erkennen.—
Sorite, f. [Log.] Ketting-sluitrede f., verkorte DE SORTE QUE, EN SORTE QUE, loc. conj. Zoodat, in
reeks van sluitredenen, die den vorm eener enkele dier voege dat: On ne lui ouvrit pas la porte, de
slumtrede heeft.
s- qu'il fut contraint de se retirer, enen opende
Bomnet, m. [H. n.] Panto/Tel m. (eene schelp hem de deur niet, zoodat hij genoodzaakt was, heen het daarin wonend schelpdier).
nen te gaan. Faites en s- qu'il soit content de
Sorninle, m. [H. n.], z. v. a. SURMULET.
vous, maak het zoo, in dier voege, dat hij met u
Sorne, f. [ Tech. ] Metaalslakken. , ijzerslak tevreden zij. — (Loc. Tarra.) Parler de la bonne spl.
-kenf. à qn., iemand goed de waarheid zeggen, met naSornette , f., doorgaans Sornettes, f. pl. druk tot iemand spreken. — [Libr.] Eigene druk
Sprookjes n. pl., zotteklap m., ongerijmde taal f.,
Ce libraire ne vend qne de ses s-s, die boek -ken:
praatjes n. pl., beuzelarj f.: Diseur de s-s, onbeverkoopt alleen van zijne eigene drukken,-verkop
duidencd snapper m.
handelt alleen in eigene uitgaan.
Sororal, e, Sororial, e, adj. Zusterlijk:
Sorti, e, adj. (en part passé van sortie): Des
Héritage s-, zusterlijk erfgoed n. Devoirs sororiaux, fleurs s-s à lair, buiten, in de lucht gezette bloezusterlijke plinten n. p'.
men f. pl. Un clmeval s- de l'écurie, een uit den
Sorori an t, e, adj. [Didact.] 4llenr,s uitzettend stal gehaald paard. -- Un Francais s- de sa patrie,
of zwellend. — [Physiol.] Sein s-, Marnelles s-es, een uit zijn vaderland getrokken Franschnian.—Un
zwellende boezem m., zwellende borsten f. pl.
jeune homme à peine s- de l'enfance, een jonge fororicide, adj. Zuslermoordend. -- SORORICI- ling, die te naauwernood de kindschheid is ontwas
DE. m. en f. Zuslermnoorder m., - moordster F. --Fille s-e de minorité, meerderjarig geworden-sen.
SORORICIDE, in. Zustermoord m. -- Sororien,
meisje n. Servante s-e de condition, uit hare dienst
ne, adj. [Didact.] .bene zuster betreffend.
vertrokken meid f. z. zoons SORTIE. — Sortie, f.
SSorrat, m. [H. n.] , z. v. a. REQUIN.
Het uittrekken, uitgang, uitlogt, uitweg m., uit--

Sorrer of Sorretir, v. a., z. v. a.
Sorretterie, f., z. V. a. SAURISSERIE.

SAURER.-

sort, m. Lot, noodlot n., kans f.: Les caprices
du s-, de luienen van 't lol. Le s- Ie vent ainsi, het
noodlot wil het dus. Je plains votre s-, ik beklaag
uw lot, uw' toestand. Son s- est heureux, zijn lot
is gelukkig. Etre content cie son s-, met zijn lot,
met zijne fortuinsbedeeling tevreden zijn. — Le lest toethé cur lui, het lot is op hem gevallen. Distribuer qc. au s-, iets door het lot verdeelen. Jeter au s-, loten, het lot werpen. --- Tircr an s-,
voor de militie loten. — Le s- des armes, het geluk der wapenen. C'est Ie s- de la guerre, dat is
het lot van den oorlog. -- Le s- principal, de
hoofdsom, het kapitaal. -- Betoovering; toover/j,
hekserjj f.: On a jeté le s- sur son troupeau, men
heeft Zijne kudde betooverd. El pretend qu'on lui
a donnè on s-, hij geeft voor, dat men hem betooveid heelt. -- [Ant.] Soort vaan waa.rzeggerj, door
't openslaan van een boek en de opvatting van den

komst f.: Depuis sa s- du (of hors du) royaume,

sedert hij het koningrijk hee /t verlaten. La s- du
people d'Israel de 1'ÉgF pte, de witgang, uittent der
kinderen Israëls uit Egypte. C'est sa première s-,
dit is zijn (haar) eerste uitgang. Depuis sa s- de
prison, sedert hij uit de gevangenis is. II y a ici
trois s-s sur la rue, hier zijn drie uitgangen op de
straat. Je ne vois point de s-, ik zie geenen uitweg.
Cette eau na point de s-, dit water heeft geenen
af- of uitloop. -- [Chic.] La s- du nombril, de
1'oeiP hors de son orbite, het uittreden, uitzakken
van den navel, van het oog uit zijne kas. La sdes dents, het uitkomen der tanden. -- [Corn.)
L'entrée et la s- des marchandises. de in- en uit voer der koopwaren. Les droits d'entrée of de s-,
(Ie uitgaande en inkomende region n.pl.-- (Jeu] Lage
kaart f., waardoor men in de gelegenheid is niet
langer de slagen of trekken te ma/sen. -- [Mil.]
Uitval m.: Les assiéi és firent une s-, de beleger den, deden eersen uitval. -- (fig.) Faire une s- a,
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sur, contre qn., hard tegen iemand uitvaren. -- verlaten, uitkomen: Au s- du lit, de la table, ó^
(Lor. prov.) Faire danser un branle de s- b un het uitgaan uit het bed, bij het opstaan van tafel.
domestique, een bediende wegjagen . — a LA SOR- Je l'attendis au s- de l'église, ik wachtte hem b#
TIE DE , loc. prép. Bij hct uitgaan, bij den afloop, het uitgaan van de kerk.
bij het einde: A la s- de I'église , bij het uitgaan
SORTIR, V. a. [Prat.] Verkrijgen, hebben: Cette
van de kerk. A la s- de l'hiver, tij het einde van sentence sortira son plein et entier etïet, dit vonden winter.
nis zal zijne volle kracht hebben. Cette somme de
Sortiiége, m. Betoovering, tooverj f.: On ne deniers, cet elret mooilier sortira nature de proeruit plus guère aux s-s, men gelooft weinig meer pre (sera reputé et partagé comme propre), deze
e bruid pour s-, wegens tooverj som gelds, dit stuk roerend goed zal (te eigenschap
aan tooveryen. Etr
verbr and worden.
van den eigendom verkrijgen, zal als eigendom aan
Sortir,v. n.(met être) Uitgaan., naarbuiten gaan;
verdeeld worden. — S [Tech.] Sortéren.,-gezin
uitkomen, uitloopes: 11 sort de la ville, hij gaat uit uitzoeken.
de stad. Je ne sortirai pas aujourd'hui, ik zal heSosie, m. (pr. zo-st) Iemand, die eene volmaakte
den niet uitgaan. Nous sortons ce soir, wij gaan gel , kenis op een ander heeft, die sprekend op iemand
dezen avond uit. S- de sa place, van zijne plaats gelijkt, iemands wederga f. (met toespeling op den
g aan. S- du carrosse. uit de koets gaan, treden. Sosie in den ..4rnphitryon van Plautus en van MoS- du port, uit de haven loopen . -- Cela ne sor- lière, tdie in Nlercurtus een' anderen Sosie, zijne
tira juniais de ma touche, (lat zal nimmer uit mijn' eigen wederga vindt). -- sosIE, f. [Com.] Indische
mond konten, daarvan zal ik nimmer spreken. Sortez stof f. uit boomschors.
de deviant rees yeux, ga uit mijne oogen. S - du
Sosove, m. [H. i,.] Schitterend groene, lang
-starlige
lit, de table, uit liet bed gaan, van tael opstaan.
papegaai in. van Cayenne.
Sot, te, adj. Zot, dom, onnoozel, zonder ver
— S- sur qn. l'epée li la main, met den degen in
de vuist op iemand losr,aan. Une source claire sort
oordeel; gek, mal, dwaas, ongeri,rnd: Il-stande
du rother, uil vleze rots korst, springt eerie heldere nest pas si s- qu'il parait, hij is zoo zot niet, als h#
bron. Le feu en sort, het vuur springt er uit. Le lijkt. Il faut êtr e then s- pour croire vela, men
feu sort de la pierre, het vuur springt uit den steen. moet zeer damn zijn om dit te getooven. Une s-te
— Les yeux lui sortent de lei tète. de oogen pui- réponse, een dom, ongerijmd antwoord n. — Quelle
len herre uit het hoofd; (fig.) de hartslogt doel zijne s-te entreprise ! welk eene dwaze onderneming. —
oogen vuur schieten. — La petite vérole commence Une s-te aventure, een zot, mal, belagcheli k voor
a ortir à eet enfant, de pokken beginnen bij dit
I1 demeura tout s- (confus), hij stond-valn.—
kind uit te korsten. — Le feu lui sort par les eux, geheel verlegen, onthutst. -- (Prov.), z. BEMANDE.
het vuur springt hein uil de oogen; zijne oogr:n von- — SOT, m., TE, f. Zot, gek, dwaas m., _zottin,
kele n van toorn. z. ook (uorD. — S- de l'hiver, de gekkin f. Un s- achevé, een volslagen gek. C'est
I'enfance, uil den winter, uit de kindschheid treden. on s- fiet%, on s- en trois lettres, 't is een groots
S- de uialadie, van eerie ziekte opslaan, herstellen. domkop, een gek in folio. -- Weleer ook wel in
-- Faites s- le llétail (hors) de l'étal.dle, laat het den zin van coca ge-bézigd: Elle? effe n'en fern
vee uit den stal gaan. 11 eient. (te s- du college, hij qu'un s-, je voos assure, zij ? zij zal een' horenheeft de school verlaten; hij heeft gedaan met stu - drager van hein maken, dat verzeker ik u. — [H. n.]
déren.. — (fig.) S - de son devoir, van zijnen plirjt Bog in. niet langen, spitsen bek.
afwijken, zijnen Irlit,l te buiten gaan, oversc/rrjden.
:-otaddigiie, adj. m. [Litt.]: Vers s-s, soort
S- dune chose à sun honneur, niet eere van eene van ia^lrbi.eclte verzen n. pl. gelik de oud-grieksche
zaak a f komen. S- dunc grand périi, uiteen groot ge- dichter Sotades die maakte; - dartele, vuile, onvaar geraken,eengront gevaar ontgaan. - Cet ouvra- tochtige verzen, s o t U d i s c It e verzen.
Sotaj'd, in. [I-I. n.] Volksnaam van de snip
ge vient des- des mains de I'ouvrier, dit werk koert
zoo even uit de handen des werkmans. .— Ne sortez (bécas e). — Weleer z. v. a. SOT.
Sotie of Sottise, f. [Litt.] Soort van kluchtspel
pas de Ia question, blijf hi de vraag. — Cet ouvrage
sort dune bonne plume, dat werk komt uit eerie met grut?e personaliteiten, uit het eerste tijdperk
goede ;nn, i; ee/t een' bekwaam' schrijver. — S - de van 't fransche blijspel.
Sot-!'y- Daisne, m. Lekkerst stukje aan een'
sa sphère, builen zijne (»heer, zijnen kring of stand
treden. S- fles proportions ordinaires, boven de ge- vogel boven den sluit, stuitstuk, paterstukje n.
wone afmetingen zijn. — Ce roti ne luit que s- de (Plur. Des sot-i'y-laisse.)
Sotol'or'inr,, m. [Airy. mar.] Kalf n. tus.schen
la Broche, dit gebraad komt zoo van het spit. -.
Uitspruiten, uitschieten, uitkomen. uitbelten ; te de dekknieën.
voorschijn komen: La semence sort de la terne,
Sottenaent, adv. Op zotte, onnoozele, domme,
het zaad spruit uit de aarde. Les fleurs cominen- ongerijmde wijze, dwaselijk, belagchelijk. Se concent h s-, de bloemen beginnen uil te schieten, uit duire s-, zich rol, onverstandiq gedragen. S'engate kousen. Les bourgeons sortent Iéj:r, de knoppen ger s- dans one affaire, zich dwaselijk in eene zaak
bollen reeds uil. — La petite vérole sort, de pok steken. — 4ottise, f. Zolheid, donmheid, onnookorren uit. Les dents corumencent a s-, de tan--ken zei/meid f., dorrrrrce streek ni., gekheid, dwaasheid;
den beginnen uit te komen. Af clacninen, a f- — grofheid, onbetamelijkheid, beleedigende taal f.
ko►n.slirl zijn, rooitspruiten: S- de p<irevs iiIustres, La s- des homines est grande, der cnenschen zotvan doorluchtir,e ouders a(starurnen, vnnrtsl ►ruiten. heid, dwaasheid is groot. Faire Bien des s - s, vele
Il est sorti de bonne maison, hij is afkorrrslig van zotheden, domme streken begaan. — I1 est venu me
een goed huis•. ,.® [Dan=e, Mus.] S- de runsure, dire use s-, hij is mij eerre grofheid, eene beleediuit de mant e et aken; ook: in eene andere staal over- ging houten zeggen. — It est indigne d'trn honnèto
gaan. — Mar.] S-, S- h In voile, uitzeilen, uilloo- honitne de dice des sottises devant one femme,
pen. S - 5i la remorgne . uitgecleelpt worden. S en 't jurist een' fatsoenlijk' titan niet, in tegr-nwoordiqJou voyant , al lavérende of opwerke nde uitloopen .-- heid eenei vrouw van onbelarrteljke dingen te spreS- de ('horizon, uit de kiert opdoerrren, even boven ken. -- (Loc. prov.) S- des deux parts , zij hebben
de kir►r gezien worden. — [ t'eint.; Les figures de van weêrskanlen onf elijlc (sprekende van twee twnsce tableau sortent hen, de fi guren van deze schil- te nde.n) . — BLitt..],` z. so'riE. — Sotti --er, m.
derij komen vloed uil, konien geed naar voren. , (fain ) Verzameling f. van kluchtige anecdolen, inz.
SOIITIR. V. imp.: 11 sort, une grande chaleur de ce van wullr.cche verzen of liedjes. -- SOTTISIER. in.,
poèle. uit deze karchel komt Bene r,ronte hitte: deze -1EOE, f . Ceineene grappenmaker m., -maakster f.
kanthel c;eelt eene groote hitte ran zich. — I1 est -- Als adj. Gemeen, vuil. ontuchtig. — 5 Sotuien sorti de l'arrernt de c e pays, er is reel i,eld loyer, v. n. Als een zet handelen of spreken.
soit, m. (vroegf-r SOL) Voorrnaliee franschereuit hel land ,refjaan. — ll sort de ces fleurs use
dance odeur. er knort een lie, olijke geur uil d ie blue- kenniunt, het t+vintig.cle deel der livre (z. alit.);
men. == SORTIR, v a. Uithalen, naar fruitr's bren- fearsehe kopermunt van a centimes of 'r<o franc
gen of doen (aan. — (fig.) S- un cheval de 1'écu- (z. old.), so u in. (Loc. /'arc.) N'avoir pas on
rie. een paard uit den sled halen. S- des Ileurs lr s- of le s-. N'avoir ni s- ni double, ni s- ni
rnaille. Etre sates Ie -S-, geen' stuiver, reeen' cent
1'air bloemen in de apes► lucht rellen. — S- son
mouchoir de en portie. rijn' zakdoek uit zijn' zak rijk zijn. iron zijn. Mettre S. sur s-, pollen, stuihalen. — ;.leu; S- les dairies. de schijven of stuk- ver Prij stuiver (aren. Pr opre comme un s-, kraakken buiten. 't bord zellen.- S- qn. dune affaire dés- zindelijk. z. ook i.ivtnu — (weleer) Avoir un sagréa bie. irninnrl :.it cone ovauncerrrrrrc: zaak lief- dans une affaire. y etre pour on s-, Fen twintigste
jen. -- AU SORTIR DE, loc. prép . Bij het uitgaan, aandeel in eerie zaak hebben. — [Econ.] Varkens-

—
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hok n., varkensstal m. - [Anc. mar.) Grond,
bodem rn
Souan -pan, m., Z. SUAMPAN.
Soubaidiei', in. [Tech.] Hoofdstut m. aan
de stelling, waarmede men groole steenen uit de
proeve haalt.
Soisbassement, rn [Arch.] Doorloopend voetstuk n., grondmuur ni., waarop een bouwwerk,
inz. een zuilengebouw, draagt, s a u b a s s me ei t n.
- [Tapiss I Vat f. (pente) aan de onderzijde van
een le(Iekant.
SouI)erme, m., z. SOUS-BERME.
Soubiedent, in. ([am.) Tand m., die onder
een' anderen uil.chiet.
SoLIbrestut, ni. Plotselinge sprong, stoot,
ruk, schok in. Les s-s dun cheval, dune voiture,
de onverwachte S/fl'OflfJCfl van een paard, de schokken van een rijtuig. - Les s-s des muscles, de
trekkin en der spieren. - (fig.) Cette perte lui a
donné un s é rieux 5-, dit verlies heeft hein een' gevoeligen stoot egeven. - Soubi'esauter, V. n.
Ongeregelde sprosu;en maken, sprin g en, stooten. lijf vlogen, bij harten en stooten iets doen.
Soubrette, f. Kamenier f , slaw dienstmeisje n.,
doorslepen kainerjufl'er en halve vertrouwde, ins.
op het tooneel, so u t) r e t t e f.
Soubreseste, t. [Anc. cost.] Kamizool n.
zonder mouwen.
Soubuse, 1. [F1. n.] Aschqraauwe wouw, ringva/k, soort van buizerd ni. (buse)[Falco pygargus,

Le s- d'eau on de marais, Z. V. a. POPULAGE, Couleur de s. of enkel S-, goudsbtoemkleurig. (Loc. prov.) Etre jaune comnie S-, er zoo geel als
sa ffraan uitzien. - [H. n. ] Gekuifd winterkoningje n. (ook SOUCIE , f. geheeten). - Zékere dagvlinder m. - z. ook soucis.
Soitcier (se), v. pr. Zich bekommeren, zich bekreunen, ergens om bezor(d zijn; zorg drogen, lets ter
harte nemen, van iets werk maken: 11 ne se soucie
de rien, /ij bekommert zich om niets. De quoi vous

cyaneus of aIbi(afls].

toiieJia,ni. 1 Coin.] Gestreept chinecsc/z krip n.
Souehe, f. &)OlflStOflip EL, het onderst gedeelte
van een booms/am met Zijne wortels (ins. als de
stain zelf afgezaagd of afgekapt is) , waste/stu k 0.;
plants/rook m. Ces s-s ant repoussé, die stompen
zij;i weder uitgeloopen. - Biûer des s-s, worteleinden, blokken branden. - ( fly.) Stamhoofd, n.,
slainrader in., eerste, oudste van een geslacht: Adam
est in s- de tout le genie human, Adam is de
stamvader VOO 't ganschc mnxchdom. Faire s-, de
stamvader, de eerste van een geslacht zijn, een'
nieuwen slam. aanvangen. - Succder par s-s,
staakspewijs, bij slaken erven. - (fan.) Houten
klaas, bot/ei-ik m., ongevodiq schep'el n. Qulion
I'1oignetnent pour le manage es-quasentd t
one s-, wie afkeer van 't huwiljic gevoelt, is een
houten klaes. een blok.
Coiui.j Kerfstok in.,
langste der beide kerfstokken, waarop weleer bakkers. siwers e. a. hunne op krediet (1-geven waar
aan/rekenden en die in hunne handen bleef, terwijl de koojer den tegen-kerfstok (éclsanhilton) behield. - [ Adnlin. ] Slain in., gedeelte des' bladen
van een reqister, dal er overblijft, als men ze overlaves en doorgaans zigszaq.cqewijs heeft eifqesneelen
Regitre /s 5-, uitsvjjreqistei- n. - Tech.) Schoorsteenwonelinej t. , scioorsleen in. boven liet dak. Hou n of blikken kaars 1. (ma daarop eene andere
ie plaatsen, ten einde die grouter te doen schijnen).
Pjp. l)UiS f., waaruit een waters/rant schiet. Soiieiière, wij, Ane. jar.]: Coutume s-, stam--

[

rep/.sqebruik n.

Soneliet, ni. [Bot.] Cyperpras n. S- comesti-

ble, sultan of sucrh, eellrnarejjperqras , aardamandel in. (waaruit eene zeer goede olie wordt qewonni-n). S- Oud. ond eyperpras (als inoogsterkend
middel gebiullit) - [11. n . ] Lepe/rend 1. (arias
clypeata). - Mac.J Brosse, geringe bouwsteen in.
(uit de onderste laag der .steernjroecen).
Socielietaac, in Opnensing, schorem f. vaneen
boo!, nu 't kappen der hoowen. ten einde de wortelstoipen te tellen. - Soneheteiiv, m. De met
the npneniinq belaste ambtenaar.
oiietiever, v. a. )Exp l oit.] Dc onder.ste laagof /1(15k in eerie sleenoroeve wegruimen. - Sou
cieit-iii-, rn J17 erkman, die deze wegruitning
Verripi.

oiieboii, m. [ Tech.] Korte en dikke ijzerstaaf 1.
4)ai-(-hiiIag, wij. et subst. m. Zeer gezochte
cliini.rche theesnort I.
Souei, in Zorg, onrust, bezorgdheid, kwelli n g 1.,
komi,iir ni : Ceta ine donne uien du S, dat geeft
iiiij reel zorg, knie//ing. koiniiier. Vivre sans 5-.
zonder zorg. zorrelooc leren. - Cast (i le ninin
te mes -s dal is n,jjne per/ni/ste mnro daar--die
over i,ulsreiin ik mij het minst. z. ook S.tNSSOITC1.
- [Bot.] Goud s bloem. goudhlnein 1. Le s- sausage,
d o vigne, des champs, de wilde- of ceidgoudsbloesa.

souciez-vôus? waarover zijt gij bezorgd? wat raakt

U dat? Les parents doivent Se S- de I'éducatioa
de leurs enfants, de ouders moeten zorg dragen
voor de opvoeding hunner kinderen. It se soucie
pen de son honneur, zijne eer gaat hein weinig
ter harte. Je na men soucie guère, ik bekreun er
mij weinig om, ik geef er rdelii om. -- (1.0e prov.),

Z. BOTTE.

- Soucieux, ieuse,

wij. Bekooiine.r,

bezorgd. ongerust; verdrietig, zorg ofverdriet aan-

du idend, zorgvuldig: II ma ijaru bien 5-, hij .scheen
mij zeer bekom m erd te zijn, veel verdriet of kooimer le hebben. - Un air s-, Une mine s -ieuse, een

bezorgd ui/zipt, geloot n. (mous.selien n.

oILeis, fl1. [Corn.] Gestreept indisch zijdeoiaeoiipe, f. Schoteltje n. (onder een kopje):
Tasse et S- de porcelaine , porseleinen kopje en
schotel/je. - Schenk-, presenteerblad n. niet een' voet,
OIieiiI1()fl, in. [AgrIc,] Soort van wintergerst,
naakte gerst

t.

Souci- onrette, 1. of Soucionioti, so. [H. n.]
Aieierikaav.sche s m ient t . bonte la/ing in.
Soudahie, adj. [ Mtatl.] Soldeei baar.
Oii(h1iiI, e, adj. Zeer schielj)lc, snel, 7)1015e-

ling, ilot.seij/c. onverwacht. Mart s-e, schielijke, onverwachte dood ni. Rien de plus s- (U€h le nou

ement te la tumiOne, niets sneller dan, (Ie bewegill/I van 't licht. Te n- reur s-. plotselinge sch.iilc in.—
SOUDAIN, adv. (poll.) Eensklaps, eindelijk. terstond
daarna: it ouvre tin oeil iinourant quit re/mine

S-, hij opent een slervend oog. dot hij terslcruiweder sluit. -- Soudainewent, adv. 0? .sc/iie/jjke,
plotselinge ii'fjze: It mourut S-, hij stierf plotseljk.
- S Soudainelé, t. liet plotseling gebeuren,
onverwachtheid, snelheid t. La s- dune explosion.
het lot.setinge runei losbor.stinq.
SOUdail . in. Voormalige titel van sommige muhainednan.seh.e vor.sien en inz. vonden erytischen
sultan; vroeger ook sic titel van eten stadhouder der
kalifen in de provinciën,.
louLaid of iOU(l)Lit, rn. [Mil.] (fam.) Snort-ebaard, oud qwlienrle rn
Sonde. f. [Bot.] Sodakruid , zoulkrneid ii., naam

van verschillende zecoen-m-pluntcn, uit welker ascii
men het eveneens gelieeten loopzout bereidt.
(Chuim)Zoutn.sch t., a.schzout n., soda 1., een curerbestendig looqout uit de verbranding ncr sodakruiden verkreen. S- siilfatée, zwavelzure soda,

glaube rzout. belle S- dAlicante, bar//la t. S- muriatde (nis chiortire de sodium). zeezout, keukenzout, c/iloor,sodiain n.
o u der, v. a. [%Iltatt.] Soldiren. niet gesmolten nine/aol aaneen hee/tien; zrnnenwel/en. S ensembte deux pièces, twee sta k/sen anneen solddren.
S. ileux inarie (le ie r , twee ijzers/neen zninsnwetten (ze gloeijend nina/sen en in t hamers tot edne
staaf sla(in). - Colli.] . Z. SOLDER. - SE SOUL)ER,
v . pr. Gesoldeerd worden; zorirenrieweld worden:
Le cuivre se sonde avec de I'etain et du cuisre,
het koper wordt toet tin en koper riesoldeerd. [Anal., Bot j Zamengreiefjen , tot één geheel vergrreijin. - Het ion t. pn.s.sc/ is ook a( /j.. \'aisetIe
soudde. pe.snlileerd voo/werk n. - Des os qui so
trouvent south/s , beenderen, dne oaneengefjroei(/ z)n.
/oidiviser of otss- (Ii visev, v. a., z. SUBDEVISER. (bout in.
woudoir. m. ]Tech.] Soldeerkolf t.. .sn/rleerSoauloyei - , V.(]. )mil j Ilezrili/ii;en (krj;.si'rdk).
in 5r 1(1]) lii!,(iefl, op cle been houden: Ce piinee pent
S- cent rai/te honimes, die vorst kan. honderd d uizend coon op de ineen houden. .- (hij ui / breiding)
Jeiiiand.s hulp voor geld koojien: S- des espiuns,
cer.spieder.s , spionnen betalen. lii'zc/rli en. liet
hart. passé ie ook adj.: 'troupes soudoyées, in sot(Jij staande, bezoldigde tioej.cn in. 1'.
1- SOil(1ie, V. a. (alleen in den infin.) Oplossen
(iésouitre/. ((1(1(11 tO.
t Soritti'îIle, m. (MII 1 Liederlijk. gemeen sottOu(LiIre, 1. 1.h1 soldéren, soldeerwerk n., sot-
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déring f. — Soldeersel, soldeer n. — Plaats f., waar
twee stukken gesoldeerd zijn: Le tuyau est crevé
à la s-, de pijp is op de gesoldeerde plaats geborsten.
Soae, f. [Econ. rur.] Varkenshok n., -stal m.

aanblazen: La soupe est chaude, souffles-la, de
soep is heet, blaas ze. Souf iez la poussière de dessus la table, blaas het stof van de tafel af. S- Ie
feu, het vuur aanblazen. S- une chandelle, eene
kaars uitblazen. S- uric vessie, eene blaas opblazen.
— (fig.) S- la discorde, la division, de tweedragt, de
verdeeldheid aanblazen, aanstoken, aanhitsen. )ui
lui a soufflé ce desein ? wie heeft hem dit pan
ingegeven? — (Proc.) S- le chaud et Ie froid, z.
CHAUD (m.) S - h qn. un emploi, iemand een ambt
voor den neus wemjblazen, wegnemen. -- S- un acteur, eenen tooneelspeler inblazen, zacht voorzeggen,
souféren. S- qc. aux oreilles de qn., z. OREILLJI.
— (Artill.] S- of Flamber un canon , z. FLAa1BER.
— [Chas.J Le chien soufilait le poil au lièvre, de
hond was vlak ac/item' 't haas, de hond had den haas
bijna gepakt. — [Jeu] S- une dame, eene schijf
(in het damspel) blazen, wegnemen. (absol.) Vous
oubliez de prendre cette dame, je souffle, je vous
souffle, gij vergeet deze schijf te nemen, ik blaas,
ik blaas u. — [Mara S- on vaisseau, een schip
wijder maken, verwijden (vgl. SOUFFLAGE). S- en
plein, met vast hout, met planken verwijden. Ssur taquets, de dubbelhuid op klampen leggen. --[Verr, ] S- Ie verre, het glas blazen. — [Org.] S1'orgue, wind in 't orgel blazen, het orgel trappen.
Soufílerie, f. Blaaswerk n., gezamenlijke blaas
pl., van een orgel, fabr jk, smederal, enz.-balgenm.
Souftiet, m. Blaastoestel ii., blaasbalg m.—Le
plus simple des s-s est la sarbacane, de eenvou
digste blaasloestel is de blaaspijp. -- S- d'orgue, de
marécbal, d'orfèvre, de cuisine, orgel-, smids-,
goudsrraids-, keukenblaasbalg. -- „Veérslaande kap f.
van een kalés, fourgon, enz.; -- kleine hales f. niet
neërslaande kap. Oorveeg t., slag in 't gezigt,
klap m. om de ooren, muilpeer f., kinnebakslagln.
Donner, Appliquer on s- it qn., iemand eene oor
renen klap om de ooren geven. -- (fig. et fam.)-veg,
Beleediging, vernedering f., lange neus m.: I1 a, reeu
un fameux s- dans cette maison, hij is Teel k ten
haring gevaren in dat huis, hij heeft er een' deerlijk langen neus gehaald. Il a recu on vilain s-,
on lui a óté sa place, hij heeft een' ° leelijken lik gekregen, men heeft hein zijn post ontnomen. — (Loc.
prov.) Donner on s- a qn. sur la joue d'un autre,
een scherp verwijt aan den eenegeven om daarmede
den andere te treffen; den zak slaan en den ezel
meenen. — Danner un s- au bon droit, au sees
common, l jnregt tegen 't goede regt, tegen 't gezond verstand indruischen. Donner on s- a Vaugelas, eene leelijke taalfout (in 't j'r,n.sch) maken.
— [H. n.], z. V. a. BECASSE de mer. - Soufletatle, f. (fam.) Dragt f. oorvegen. =— Souffeter, v. a. Oorvegen, muilperen geven, klappen
om de ooien uitdeelen: I1 mérile qua> le souipet:te, hij verdient om de ooien te krijgen. -- SE SOUFFLETER, V. pr. Elkander muilperen geven. — Zich
zelven een' klap om de oreren geven. --- t oufiietear, m., -ease, f. Muilpeergever m., - geefster f.
Souffleur, m., -ease, f. Hijger, snuiver m.,
hij die moe elfijk en hoorbaar ademhaalt, hijgster f.
-- Blazer m., blaasster f., hie of zij, die gedurig in
't vuur blaast. (In deze beide beteekenissen fain..]
— Orreltreder of -trapper; blaasbalgtrekker m. ---Glasblazer ni. — Weleer z. v. a. alchimiste, goud
in. — Inblazer, toefluisteraar, voorzegger nn.-maker
inz. op het tooneel, rollezer ni., inblaasster, rolleesster f. --- [H. n.] Groote dolfijn m. [delphinustursio]; --- z. ook 6t13OYA. -- SOUFFLEUIBS, in. pl. Dieren n.pl., die, gelijk de walvisch van spisitgaten zijn
voorzien, blazers in. pl. — liet wordt ook als adj.
gebruikt: Clieval s-, snaivcnd paard n., fl„rnkenslager m. — Soufflure, f. [Tech.] Halle, blaas
in metaal, in glas, gal t.
Soulfrable, wij. Lijdbaar, verdragelijk, uit
SooalIi'nnee, f. Lijden, srnartgc--sta.nbr
voel n., smart f.: On tie peut rnourir sans s-, men,
kan niet sterven zonder lijden. Les s-s de notre
Seigneur, hel lijden van onzen Heiland. — [Jur.]
Vergunning, toelating f.; C'est one s- du propriétaire de la maison, 't is eerre vergunning van den
eigenaar van het huis. — [Féod.] Vertoef, uitstel n., opschorting f.: Demander la s-, het uitstel
vragen. Dèsque la s- est Tinie, it faut aller a la
foi. zoodra het uitstel ten einde is, moet de leeneed
gedaan marden. — ( Fin., Corn.] Tenir un article,
one portie en s.-, eerren post uitgesteld laten. -- Le
commerce est en s-, de koophandel is geschorst.—

Soaette, f. [1-1. n.], z. V. a. CHOUETTE. --

[Méd.] , z. V. a SUETTE.
Souffert, e, adj. (en part. passé van souffrir):
La mort s-e avec courage, de met moed ondergane
dood m. Oublier les maux s-s, de geleden kwalen
.

vergeten.

Soufflage, m. [Tech.l Het glasblazen; glas
f. Four de s-, glasblazersoven n. —-blazerskunt
[Mar.] Dubbelhuid l'. ter verwijding van een schip,
buitenbuik nl., bolg f. S- sur taquets, dubbelhuid
op klampen. (In Nederland brengt men zulk eene
dubbelhuid niet aan). — [Ar. till.] Stopstuk, aanvul
zwangen.
-lingstuk.der
Soufflant, e, adj. Blazend, tot blazen bestemd:
Appareil s-, blaastoestel m. -- Souffle, m. Uit
adem ni., geblaas n. Éteindre la chan--geston
delle avec le s-, eene kaars uitblazen. — Ariernhaling f., aderntogt, adem m. Une mère qui écoute
le s- de son enfant, eens moeder, olie naar de adem
haar kind luistert. Jusqu'au dernier s--halingv
de ma vie, tot mijn' laatsten adlemtogt. Il n'a
qu'un s- de vie, 11 n'a plus que le s-, h ij ligt op
't uiterste, hij is den adem schier kwijt. -- Zacht
windje, toglje n , kleine koelte f. Les feuilles tremblent au moindre s- de vent, de bladeren trillen
bij 't geringste windje -- (poet ) Le s- léger des
zéphirs, het zacht gesuis der westewindjes. Le simpétueux des vents, het onstuimig geblaas der
winden. — (fig.) Le s- empoisonné cie l'envie,
de vergiftigde adem (invloed) van den nijd. Poète
anirné d'un s- divin, door goddelijke aanblazing
(ingeving) bezield dichter. — (Loc. fang.) On le
renverserait d'un s-, du moindre s-, men kan hein
wel oreer' blazen (van een zeer zwak mensch ge:

zegd). — Soufflé, e, adj. (en pati't. passé van

soufller): Feu s-, aangeblazen vuur n. -- Chandelle s-e, uitgeblazen kaars f. — Poussière s-e,
afgeblazen stof n. ---- [Jeu] Dame s-e, geblazen
schijf f..- [Cuffs.] Omelette s-e, Beignet s-, gerezen eerkoek, pannekoek m. — SOUFFLE, m.
Cuis.] Zeer luchtml gebak n. — onifflée, f.
Vétér.] Zwarte etter m. (die na eene vernageling
onder den hoef van een paard komt). — Souifflenient, m. ilet blazen, geblaas n.
Souffles, v. n. Blazen: S- dans ses doigts,
dans un instrument b vent, in zijne vingers, in een
blaacinstru^ment blazen. Fteindre, Allumer en soufIlant. uitblazen, aanblazen. La soupe est chaude,
souffles, de soep is heet, blaas. -- Blazen, waaijen:
Le vent qui souffle de la mer, du nord, de wind,
die uit zee, uit het noorden waait of blaast. --^
Den blaasbalg doen gaan, den blaasbalg trekken:
Ouvrier qui souffle dans une forge, werkman, die
in eene smidse den blaasboeg trekt. -- Met kracht
ademen, snuiven; tot adem komen; ook: adem halen
of scheppen, leven: A la moindre fatigue, it souffle
comme un benul, bij de minste vermoeijenis snuift
hij als een os. Ce cheval est poussif, voyez coinrne
it souffle, dat paard is dampig, zie hoe 't blaast,
snuift. — Laissez-moi s- on moment, je n'en
puls plus, laat nil) even tot adem koenen, ik kan
niet meer. -- It est mort, it ne souffle plus, hij
is dood, hij ademt, leeft niet meer. -- (fig ) [Ecrit.j
Le Saint-Esprit souffle oft it veut, de Heilige Geest
blaast, waar hij soil, verlicht, dien hid wil. — Je
ne :pais de quel cèté Ie vent souffle, ik weet niet
van melken kant de wind waait. --- S- aux oreilles
de qn. (in kwaden zin), iemand in 't oor blazen,
door oorblazing in iemands gunst zoeken te dringen.
— (Loc. faun.) N'oser s-, tie pas s-, peen woord
durven kikken, den mond niet open doen. -- (Loc.
prov.) I1 croit qu'il n'a qu'h s- et è remuer les
doigts, hij meent, dat hij met weinig of reen moeite
die zaak zal klaren. Si vous n'avez riep de plus
cllaud, vous n'avez qu'h faire cie s-, gij zult u
daaraan den mond niet vuil waken, rij vleit u met
ijdele hoop. -- S- au poel de qn. iemand dirt op
't lijf, op de hielen zitten. ---- [Vétér.] La molière
souffle au poel, de tiller drinrft naar buiten en
vloeit door de kroon (van den hoef) af. -- (fig.)
Goud maken, den steen der wijzen zoeken: li a
dépensé tout son lien b s-, hij heeft at wat hij
bezat ?riet de goudsnakerij doorgebragt. sOUFFLER, V. a. Blazen, opblazen, afblazen, uitb!azesn,
-
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SOUFFRANT
Laisser wie lettre de change en s-, eenen wisselbrief niet acceptéren, niet betalen.
Soiitfrant, e, adj. Lijdend; lijden aanduidend;
geduldig , verdraagzaam. Femme s-c , lijdende
vrouw f. Air s-, lijdend gelaat n. - Ii nest pas
dune humeur s- e , hij is niet verdraagzaam van
aard. - [Cath.] L'ÉgIise s-e , de lijdende kerk t.
(de zielen der peloovipen in 't vagevuur). - ( fig.
et pray.) Cet homme est Ia partie s-o, de Ia compagnie, die man is de zondebok van 't gezelschap.
Soutfre-douleur, rn. (eig. smartlsjde'r) Zondebok, verschoveling, verschoppeling rn. lets, dat
tot allerlei gebruikt o/' misbruikt wordt. - Sotiffreteux, euse, adj. Noodlijdend, behoeftiq, armoede lijdend, arm. (In dezen zin verouderd.) (fam.) Pijnlijk, lijdend, onpasseljk: La pauvre petite était hier toute s-eusc, de arme kleine was
gisteren zeer ongesteld.
Souffrir, v. a. Lijden, smart of pin gevoelen;
verdriet gevoelen, schade lijden: II soutfie beaucoup, hij lijdt veel. LI a bieis souffert avant de rnourir, hij heeft veel geleden, eer hij gestorven is. Slu pied, do bras, aan den voet, aan den aim smart
gevoelen. us souffrent a toutes les joiritures, zij
hebben pijn in cii hunne leden. - Si vous avez fait
Ie mal-, pourquoi taut-11 que jeu soullre? indien
gij het kwaad gedaan hebt, waarom moet ik daarvoor lijden. Les vignes, les bIds ont soulfert, de
wijngaarden, dc granen hebben geleden. • SOUFFRill, v. a. Lijden, uitstaan, verdragen, dulden; gedoogen, vergunnen, toelaten: S- la fairn, la soif, la
pauvreté, honger, dorst, armoede lijden. - Je iw
puis 5- le mouvement Ion 'vaisseau, ik kan de
beweging van een schip niet verdragen. Pourquoi
souttrez-vous quil vous insulte? waarom ve draagt,
duidt gij, dat men u beleedigt? Je ne saurais le s-,
ik kun het, hem niet dulden, verdragen. - Souf
frez que je vous disc In vérité, duld, sta toe, dat
ik u de waarheid zeg. -. Cda flC souffre point de
délai, dat ge d oogt, lijdt geen uitstel. - [Mar.] Sutie tcrnpète, un coup de vent, eenen storm, eene
bui doorstaan. - [Mil.] S- Un sidge, un assaut,
een beleg, eenen storm doorstaan. - (Loc. pray.)
S- mart et passion, z. PASSION. Le papier soulire
tout, 't papier is geduldig. - SE SOUFFnIB, V. ps.
El/wader verdragen. Verdragen worden.
Soiifrage, ni. [Tech] Het zwavelen, zwaveling f., het blootstellen der stoffen aan de lowerking van den zwaveldamp. - Le s- des v is, het
zwavelen der wijnen.
Soiifre, rn. [Thnér.] Zwavel t.: S- en canons,
en nhagdalons, pfjpzwavel. Cda pue, sent Ie s-,
dat stinkt, ruikt naar zwavel. Fleur de s-, zwaveibloem t. Foie de s-, zwavellever t. -- Sotifrer,
V. a. Zwavelen, in gesmolten zwavel doopen; met
zwaveldamp doortrekken: S- des allumettes, zwavelstokken maken. S- des étolles de laiiie, de soie,
wollen, zijden sloffen zwavelen. - Het part. passé
is ook adj.: Allurneltes s-es, zwavelstokken m. p1.
.. Etoffes s-es, gezwavelde stoffen t. p1. Vms s-s,
gezwavelde wijnen in. Pl -- Soufrière, 1. Zwavel,qroeve, zwavelmijn t. - Zwavel/dat t. - Sonfroir, in. [Tech.] Zwavelstoof, zwavelkarner, zwavelkast t.
Songarde, f. [Arqueb.] Beugel ni. (van een
schietgeweer) . La s- avec son taquet, de beugel met
Zijne stootplaat. - Songorge, U , Z. SOUS-GORGE.
Sonhait, rn. tJ'ensclt m., begeerte t., verlangen n. Mon s- ardent , mijn vurige wensch. S-s (Ie
bonne anode, nieuwejaarswenschen. - A vos s-s
wel be/come het u..' (tot iemand, die niest: nu niet
meer in gebruik). - a SOUHAIT, bc. adv. Naar
wensch: Tout lui réussit h s-, alles gaat hein naar
wensch. - (Proc.) Yin sur mu, eest s-, wijn op
melk, is goed voor elk. Fille et garcon, eest on sde rot, een jong
en en een meisje is koningswensch,
is al wat ouders kunnen verlangen. - Souhaitable, adj. Wenschelijk, wenschenswaard: C'est
lachose In plus s- pour lui, dat is de wenscheljjkste zaak voor hem. - Sonhaiter, t'. a. Wenschen, toewensclien, begees en, verlangen: S- ardern
vurig wenschen. Je vous souhaite toutes-ment,
sorles de prospérités dans votre commerce, ik
uensch u alle soort van voorspoed in uwen koophandel. Que souliaitez-vous? wat begeert, verlangt
Je souhaiterais (de) pouvoir vous obliger,
ik wenschte u van dienst te kunnen zijn. Je vous
souhaite le bon jour, ik wensch u een' goeden daC.
,
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- (farn.) Je vous en souhaite (om twijfel aan den
goeden uitslag om iets uit te drukken) ik help 't
wenschen. -- SE SOUHAITEI, v. pr. Gewenscht warden: 11 possède tout ce qui peut se s-, hij bezit al,
wat men wenschen kan. - Elkander wensclien. Zich zelven wenschen. --Het part. passé is vole adj.:
Chose souhaitée, geu'enschte zaak 1. Souliaiteur, m. , -ense, t. (fam.) Wenscher, toewen
scher ni., wenschster t.
Soui, rn. [Cuis.] Soja-saus, soja f., eene aan
de Japanézen ontleende prikkelende saus.
Souiillard, n:i [Constr.] Schoor- of stutbalk;
- ijsbreker m. (aan eene brug). - Watergat n.
in een' steen; - die steen zelf, watersteen m. Sonillarde, f. [Tech.] Loogbak rn. (der zeepziederijen). -. [Econ.J Spoelvertrek n. (voor 't vaatwerk). -- Spoelkom f., spoelkuipje n. - Sonillardure of Souillardière, 1. [Pêcbe] Opgerold
net ii. of gedeelte vat een net (als ballast aan den
voet van een vischnet bevestigd). - Sonifle, t.
[Chas.] Modderige plaats t., waar het wilde zwijn
zich rondwentelt. - [ Mar.] Zelling t.; Pul In.,
diepte, welke een schip, dat vast zit, in den modder
of in den weeken bodem maakt.
Soniller, v. a. (meestal fig. gebruikt) Vuil maken, bezoedelen, 'bemorsen, bevlekken, besmetten: Sses habits, ses mains de boue, zijne kleederen,
zijne handen met slijk bemorsen. - ( fig.) S- ses
mains do sang innocent, zijne handen met onschuldig bloed bevlekken. S- sa conscience par mie inauvaise action, zijn geweten door eene slechte daad
bezoedelen. — S- Ie lit nuptial, la couche nuptiale,
het huwelijksbed, de echtkoets bevlekken. - SE
SOUILLER, v pr. Zich bevlekken, zich besmetten,
zich bezoedelen: Se s- de crimes, zich ïnet misdaden
bezoedelen. - Het part. passé is ook adj.: Vètemeats souillés, beinorste kleederen n. p1. Gloire
souillée par des crimes, door misdaden bezoedelde
vocal m. - Sotillion, in. et t. (fans.) Morspot in.
en t., onzindelijk mensch, inz. kind. of
n., vuilpoes, slons t. .- Vatewaschster , as.cchepoetsster,
schrobster t. - Souillonner, v. a. Beduimelen,
verkreuken (eene stof, een papier). -- Het part.
passé is ook adj. : l.eUre souillunnée, beduimelde,
verkreukte brief m. - Souillure, 1. (doorgaans
fig.) Smet, bezoedeling, betnos s ing, bevlekking t.: La
S- du péclid, de lame, de bevlekking der zonde, (le
smet der ziel. - [II. md.] S- légale, wettelijke onreinheid of verontreiniging t.
Soui-niaiiga, m. [II. n.] Bloeinzuiger, suikeïvreter in., een zeer schoon zangvogeltje'.
Soûl (pr. coo), e, adj. Oververzadigd, zat, vol,
inz. dronken'S- (1 ei ever, tot berstens toe vol. (pop.)
itrc s- de perdrix, tot walgens toe patrijzen gegeten hebben. - (fig. et fain.) Etre 5- de musique,
de vet s, zat van muzijk, van verzen zijn. (Deze
beteekenissen zijn, reeds verouderd.) - Cet homme
est toujours 5-, die fliOsi is altijd dronken. - (Loc.
P roc.), Z. GLIIVE. .- SOOL, in. (meestal met man,
ton, son, etc.) Bekomst, genoegen n.: Yen ai tout
man s-, ik heb mijn genoegen, mijne bekomst daarvan. 11 a mangé son s- de viande, hij heeft z(jngesioegen aan vleesch gegeten. (fig. et fam.) Pleurer
tout son 5-, uitweenen.. lUre, Jouer son s-, zich
zat lagchen, spelen
Sonlagé, e, adj. (en part. passé van soulager)
Bête de somme s- e, verligt, minder zwaar beladen
lastdier n. - II se sentit s-, hij gevoelde zich verligt, verkwikt. - Sonlagement, in. Verligbng,
verzuchting, verkwikking, opbeuring t., troost m.,
vermindering 1. (van lij(len, pijn, enz.): Cola pent
donuer s- a sa situation. dat kan zijnen toestand ver-

-

-

zuchten. C'est uit grand S- dans notre travail, dat

is eene groote verligting bij ons werk. - Sonlager, v. a. I'erligten; verkwikken, verzochten, ondersteunen, verminderen, bedaren, troosten, drogeljker maken: Soulagez un peu ce crocheteur, verligt dezen kru)jer wat, neem wat van zijnen last
af. - S- one poutre, eenen balk verligten, minder
zwaar doen dragen. -- [Mar.] S- un navire dans
une tempête, een schip in eenen storm verliqten
(door een gedeelte der lading over boord Ie weeIi faut S- les pauores, men moet de armen
ondersteunen, verkwikken. S- qn. dans sa douleur,
iemand in zijne smart verligten, troosten. S- les
maux d'autrui, de rampen van anderen verliqten,
dragelijker maken. - ( absol.)Cette pensée soulage,
deze gedachte troost. - SE SOULAGEII, V. Pr. Zich
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verligting aanbrengen. — Verligt worden. (absol.)
Aan eerre natuurbehoefte voldoen.
-f- Soeklaut, e, adj. (bas.) Verzadigend: Un
mets Bien s-, eene zeer verzadigende spijt f.

Soulard, e, Sonlaud, e, adj. et subst.(pop.),
z. v. a. IVROGNE.
t Soulas, in. Verligting, verkwikking f., you-

aas n.

(SOULAGEMENT).

Soulaud, e, adj., z. SOULARD.
Souteie, f. [H. n, jRingmusch f., graauw vink in.
Sonie, f. [Anc. mil.] Knods f.
Soitler, V. a. Met spijs en drank opvullen, zat

maken, oververzadigen, inz. dronken of beschonken
maken: On la soulé de ce niets, men heeft hem
met die spijs opgevuld. Ne lui dounez pas tant it
boire, vous le soulerez, geef hem niet zoo veel te
drinken, gij zult hem dronken maken - -- SE SouLER, V. pr. Zich zat, dronken maken, zich vol en
zat drinken: II se soule souvent, hij drinkt zich
dikwijls vol en zat. — ( fig.) Se s- de toutes sorter
de plaisirs, zich met alle soorten van vermaak ver

SOUPCONNER.
streept worden. — Het part. passé is ook adj.: Le
mot souligné, het onderstreepte woord. — Sonli geur, m. Onderstreper. — + ( fig.) Kleingeestig
beoordeelaar, vitter m.
Sonli neux, euse, adj. [Bot.] Houtachtig,
minder hard dan hout.

Soulite, ni. [H. n.] Kleine canadasche marmot f.
Souloir, v. n. Plegen, gewoon zijn.
Soulte of Bonte, f. [Jur.] Teruggave, uitkeering f. (tot gelijkmaking der verdeeling in eene erfenis). — Uitkeering f. (bijruiling). — Weleer ook
z. v. a. saldo (solde) .

Soninettre , v. a. Onderwerpen, onderdanig
maken, ten onder brengen: S- un peuple,
volk
zijne rede
onderwerpen. --S- sa raison it sa foi, zijne
aan zijn geloof onderwerpen-, gelooven zonder te
redeneren. — S- une question à l'examen , een
vraagstuk aan 't onderzoek onderwerpen. S- une
chose au calcul, it l'analyse, iets berekenen, ontleden. Je lui ai sournis l'afïaire, ik heb de zaak aan
zijn oordeel, aan zijn inzigt onderworpen, overgelaten. — SE SOUMETTRE, C. pr. Zich onderwerpen:

is ook adj.: Arne s-e-zadigen.—Htprsé
Se s- entièrement à la volonté de Dieu, zich geheel
de plaisirs, van vermaken verzadigde ziel f.
S Soiileur, f. (fam.) Plotselinge ontsteltenis f.; aan den wil van God onderwerpen. Je me soumets
a tout, ik onderwerp mij aan alles. --- Elkander
schielijke en hevige schrik nl.
Souleve, e, adj. (en part. passé van soulever): onderwerpen. — Son:minis, e, adj. (en part. passé
Poids s-, opgeheven last m. of gewipt n. Poussière van soumettre): Province s-e, onderworpen pros-e, opgewaaid stof n. Flots s-s, opgeruide baren f. vine-ie f. — Passions s- es, onderworpen, beteugelde
p 1. — Peuples s-s, opgestane volken n. pl.—Sou- hartslogten m.pl. Volonté s-e it Dieu,aan God onderlèvement, m. Opheffing, opligting f. (in dezen worpen, gehoorzame wil m.—Paroles s-es, onderdaeig. zin zelden voorkomend dan in) : Le s- des fiets, nige woorden n.pl.— [Fort.] Ouvrage s- it un autre,
de opst(j,ging, het bruisen der baren. S- de coeur, werk n., dat door een ander werk bestreken wordt.
walging, misselijkheid f., braaklust m. — ( fig.) Op- — Souiuuission, f. Onderwerping, onderworpen stand al., muiters f., oproer n.: Le s- d'une provin- heid, onderdan-igheid , gehoorzaamheid, s u b m l si e f.: Avoir une gratie s- pour ses supirieurs,
ce, de opstand vara eene pr rvincie. — Opwellend
misnoegen n., verontwaardiging f.: Cela causa dans zeer onderdanig -jegens zijne meerderen zijn. I1 faut
l'assemblée un s- général centre lui, dat veroor- les tenir dans la s-, men moet ze in onderwerping
zaakte in de vergadering eene algemeene veront- houden. — Ville qui fait sa s-, stad, die zich onwaardiging tegen hem. -- Soulever, v. a. Opli.g- derwerpt. — Eerbetoon n., eerbiedigheid f. (in deten, opheffen, opbeuren: S- une pierce, eenen steen zen zin doorgaans plur.) II aime qu'on lui fasse
opligten. S- un malade dans son lit, eenen zieke in de grandes s-s, h ij ziet het gaarne, wanneer men herra
zijn bed opligten, oprigten. — Doen oprijzen, in be- beleefd groet en veel eerbied betoont. —[Prat.] Faire
weging, in beroering brengen: La tempête soulève sa s- au greife, bij het geregt zijne onderwerping
les Hots, de storm jaagt de golven op. Le vent sou- aan het vonnis verklaren. -- [Fin.] Donner, Faire
lève la poussière, de wind werpt het stof op. — sa s-, zich tot de betaling van eene zekere som ver
I1 a fait une s- de vingt mille francs pour-stan.
(fig.) Oproerig maken, tot opstand verwekken: Ii a
soulevé toute la province, hij heeft het gansche ge- cette charge, hij heeft zich tot betaling van twintig
duizend
franken voor dit ambt verstaan. — SouVerontwaardigen:
opstand
verwekt.
—
west tot
missionnaire, in. Aannemer, inschrijver van
Insolence qui soulève tout le monde, onbeschaamd
een
werk:
Avoir plusieurs s-s pour une eetrepriieders verontwaardiging gaande maakt.--heid, Opwerpen, doen ontstaan: S- une question, eene se, vele inschrijvers voor eene onderneming hebben.
vraag opwerpen. S- les passions, de hartstogten — -)- Souinissionner, v. a. Inschrijven, bieden,
gaande maken. - SE SOULEVER, V. pr. Zich oplig- aannemen. — Het part. passé is ook adj.: Domaine
ten, zich oprigten: Soulevez-vous un peu, ligt u soumissionné, domein n., naar hetwelk inschrjvineen weinig op. —1In beweging, in beroering komen: gen gedaan zijn.
Soupape, f. [Mécan.] Klep f. S- de pompe, de
La mer se soulève, de zee gaat aan 't bruisen. —
Opgeheven, omhoog gevoerd worden: La poussière souffet, d'orgue, pomp-, blaasbalg -, orgelklep. Sse soulève et vole dans les airs, het stof wordt d'aspiration , d'expiration, instroomingsklep (zuigopgeheven en vliegt in de lucht. — ( fig.) Opstaan, klep), uitstroomingsklep. S- á clapet, gewone pompin opstand komen: L'armée se souleva centre son klep, valklep. S- it coquille, kegelvormige klep. Sgeneral het leger stond tegen zijnen veldheer op.— à bascule, wip-, hefboomklep. S- de sureté d'une
(met weglating van se) La tyrannie fait s- les peu- machine it vapeur, veiligheidsklep van een stoomples, de dwingelandij doet de volken opstaan.—Ook werktuig. S- a tige, it vis, stopklep, smoos'klep. Sals v. a.: Le coeur lui soulève, hij wordt misselijk, de cylindre, waterklep (die den verdigten waterdamp laat wegvloeijen) . S- it détente de vapeur,
het walgt hein.
Soil an, m. [H.n.] Dwerghaas m. in Tartarje. expansie- of uitzeltingsklep. -- [1-I. de France) Ba
it s-, klepschuiten f. pl., schuiten, welker bo--teaux
Soulic, m., Soulick of Souslic, m. [H.n.]
dem zich kon openen, om de daarin geplaatste slagtNoordsche veldmuis, veldrat f. van Kasan.
Soalier, m. Schoen m. S-s d'homme, de fem- offers te verdrinken (in 1793 te Nantes door het
me. d'enfant , mans- , vrouwe -, kinderschoenen. monster Carrier uitgevonden en toegepast).
Soupatoire, adj. (burl.): Diner s-, middag
Mettre, Oter ses s-s, zijne schoenen aan -, uittrekdat tot avondeten dient. Heure s-, uur der-mal,
ken. Des s-s qui chaussent bien, schoenen, die goed
staan. S- qui gene, qui biesse, knellende schoen. avondmaaltijden, s o up é - tijd m.
Soupcon, ire. Argwaan m., achterdocht f., ver
— (Loc. prov.) Je ne men soucie non plus que de
n., verdenking f.: C'est ce qui lui a donné-moedn
mes vieux s-s, ik geef er geen zier om. Mettre les
pieds dans sous les s s, alles beproeven, alles on- du s-, dit heeft bij hem argwaan verwekt. Le sdernemen. N'avoir pas de s-s, zeer arm zijn. Etre tombe sur lui, de verdenking, het vermoeden valt
op hem. Un mars jaloux a du s- de sa femme, een
dans ses petits s-s, in netelige omstandigheden ver
Faute de s-s, on va nu-pieds, men moet zich-kern. jaloersch man vat argwaan tegen zone vrouw op.
in alle ontberingen weten te schikken. Chacun sait oû Lever it qn. tons ses s-s, iemand alle reden tot achson s- Ie biesse, iedereen weet, waar de schoen hein terdocht benemen.— (fain.) Geringe schijn m., kleinst
wringt. -- (Mar.] S- d'ancre, ankerschoen (savate, mogelijke hoeveelheid f. van iets: Avoir no s- de fièsemelle d'ancre). — [Mécan.] S- de siphon, pomp- vre, eerre zeer kleine vermaning van koorts hebben.
Donnez-moi un s- de cette liqueur, geef mij een
schoen, zuiqpijpschoen.
-1 -Noulignement, m. Onderstreping f., het klein beetje van die likeur. — SoupSonnable,
onderstrepen. — Souligner, v. a. Onderhalen, ctrIj. Verdacht, aan verdenking onderhevig.— Souponderstrepen, onderschrappen : S- de rouge, met Sonuer, V. a. Verdenken, verdacht houden, arprood onderhalen. — SE SOULIGNER, V. pr. Onder- wanen; vermoeden, gissen, s o u p c o n n é re n: S-

SOUPÇONNETJX
qn. dun crime, iemand van eene misdaad verdacht
houden. Je soupconne qu'il a envie de se marier,
ik vermoed, dat hij lust heeft om te trouwen. Soupconiiez-vous que je veullie vous tromper ? Denkt
pij, dat Ik u wil bedriegen? - (lam.) On ne peut
S- ce que eest que cette entreprise, men kan niet
bevroeden, wat die onderneming is. -- (absot.) Qui
soupconne aisérnent fait mal parler de sol, wie
ligt argwaan voedt, doet ongunstig van zich denken, wie erg denkt, vaart erg in 't hart.- SE SOUPCONNER, v. pr. Elkander verdenken. - Het part.
passé is ook adj.: Homme s- dun crime, van eene
misdaad verdacht man. - Soiiponneiix, euse,
adj. .4rywanig, ergdenkend, wantrouwig, achterdochtig. .- Man.] Cheval s-, een weinig schichtig,
schrikachtig paard n.
Soupe, f. Soep t. (als voorspijs bij den maaltijd): S- grasse, vleeschsoep. S- maigie, soep zender
vleesch. S- aux herbes, groentesoep. S- an ]alt,
melksoep. S- a Ia Rumford,
Rum
S économique, z. RI M FORD. S- 11 Ia purée, Z. PUREE. S- it Ia tortue, aux
écrevisses, schildpad-, kreeftesoep. S- a Ia bière,
biersoep, koudeschaal f.—S-, of S- de pain, dunne
snede f. brood in de soep. Mettez cleux ou trois s-s
dans ce bouillon, doe twee of drie dunne sneden
brood in dit vleeschnat.
(fam.) Middagmaal n.:
Venez demain manger Ia s- chez mu!, kom morgen
bij mij eten. - (Loc. prov.) II est ivre comma une
S-, hij is stomdronken, zoo dronken als eene snip.
Trempd, Mouilld comme une s- door en door nat,
kletsnat. II faut mesurer Ia s- a sa bouche, men
moet de tering naar de nering zetten. Prendre 5an plat , deel aan eene zaak en inz. aan eene slec'ite
zaak hebben. Z. ook LAIT, SOLDAT. - [ Mar.] Cheval s- de Iait, witte of roomkieuriqe, hizneljnleurige, bleekgele izabelie 1. - [ TecIl.j Gesponnen tabaksrol f. met een' omslag.
Soupé, in., Z. SOUPER (rn).
fronpeau, m. [Agric.] Ploeghout, kouterh.out n.
(verbinding van 't kouter met het strijkbord).
Soupéc, f., alleen voorkomend in APRES-SOIJ
PEE, z. old.
Soupente, 1. [Tech. ] Hangriem, draagriem rn.
(van eene koets, van een paard in den noodstal).
- Hangbalk ni. (b. V. van eene kraan). - Stelhout n. (van een waterenolenrad); - schutplank f.,
schutbord n. (tan een' watermolen). - Hangkamer,
insteekkamer 1.
Souper, n:i. Avondmaal, avondeten ii., avondmaaltijd in., so up é n. - Après-s-, liever APRESSOUPEE, Z. aid. - SOUPER, V. n. Pour dormir
tranqui llernent, ii faut S- Iégèrernent, om gerust
te slapen, moet men een' ligten avondmaaltijd houden. S- avec des oeufs, efjeren hij zijn avondeten
gebruiken. Ii na soupe qua de Iait, hij gebruikt niet
dan melk voor zijn avondeten. - (fain.) C'est un
soupe sept heures, hij eet 's avonds vroeg, ho gaat
met de kippen op stok. - SOUPER, In. Des avonds
eten, het avondmaal houden. On vous attend a s-,
men wacht u ten avondeten.
Soupeser, v. a. Met of in de hand wegen:
Vous croyez que cela nest pas Iourd, soupesez -Ie
nil peil pour en juger, gij gelooft dat dit niet zwaar
is, weep 't eens met de hand, om er over te oordeelen.
Soiipeeir, m., euse, f. Hj of zij, die gewoon
is een' avond maaltijd te houden.
Soupier, m., •ière, f. (pop.) Liefhebber m.,
liefhebster f. van soep. - SOUPIER, m. [Tech.]
Soort van bloksteen (souchet). - Soupiere, t.
Soepschotel m., soepkom, soepschaal t., --- soepkomvol f.
Soupli-, m. Zucht ni.: I 1 poussa un grand, profond s-, hij loosde een' diepen zucht. La douleur sexhale par les s-s, de smart maakt zich lucht door
zuchten. - Rendre le dernier s-, den laatsten zucht,
den laatsten snik geven (sterven). - Zucht, verzuchting, klagt, begeerte f., verlangen n : S- d'amour,
lie[dezuchten. Exhaler ses s-s, zijne verzuchtingen,
zijne klagten lucht geven. —[Mus.] Een vierde rust f.,
een vierde rustteeken n. Z. ook DEMI-SOUPIR.
Soupirall, m. Luchtgat, keldergat n., luchtp f.: Pratiquer des soupiraux, luchtgaten aanengen.
Soupirant, e, adj. Zuchtend, smachtend:
Femme s-c. - SOUPIRANT, M. Verliefd winnaar m.
Soupirer, v. n. Zuchten, zuchten slaken: Il
soupire sans cesse, hij zucht zonder ophouden. Sdu fond du coeur, diep zuchten. - S- après of
[
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pour, vurig verlangen, smachten, haken: S- pour one
1111e, op een meisje verliefd zijn, naar 't bezit van
een meisje haken. U soupire après sa délivrance, hy
verlangt vurig, snakt naar zijne bevrijding. ( poit.)
Le vent, L'onde soupire, de wind, het water zucht,
fliaakt een zuchtend geluid. La colombe soupire, de
duif zucht, kirt. - Ook als v. a. (poét.) S- son
amour, ses peines, zijne liefde, zijn lijden klagen,
uitboezemen. Les vers que soupirait Tibulle, de
verzen, die Tibullu,s kweelde. - liet part. passé
chants d' amour s-s
komt ook als adj. voor ,
doucement, zacht gekweelde liefdezangen m. p1.
Sotipiretir, 10., -euse, f. Zuchtende fl1. CR I.
-

Souple, adj. Buigzaam, taal, lenig, gedwee,
slap: Branches s-s, buigzame takken IR. p1. Du

cuir fort s-, sees' lenig Ieder n. •- I! a Ie corps s-,
les membres bien s-s, hij is zeer buigzaam, slap
van lijf, van leden. Pour jouer des gobelets, ii faut
avoir les mains s-s, om te goochelen moet men
vlugge, vaardige handen hebben. - (fig.) Buigzaam,
rekkelijk, toegevend, handelbaar, gedwee, inschikkeljk: II est dun caractère 5-, hij heeft een buig-zaam, rekkelijk, toegevend karakter. - Enfant S-

aux volontés le sas rnaitres, kind, dat gedwee den

wil zijns meester volgt. - [Man.] Cheval s-, lenig paard n. -- (Loc, prov.), z. GANT. - Sonplenient, adv. Met buigzaamheid, op eene lekkeI(jkc wijze. - Souplesse, 1. Buigzaamheid, lenigheid, slapheid t.: La s- dun ressort, dun gant, de

buigzaamheid van eene veer, de lenigheid van een'
handschoen. - La s- do corps, de buigzaamheid,
slapheid, vaardigheid des ligchaams. - Tours de
5-, kunsten f. p1., kunstjes n. pl., die door vaardig
held, rapheid der leden worden uitgevoerd; (fig.)
boze streken fl. p1., sluwe middelen n. p1., kunstgrepen f. p1. - (fig.) Buigzaamheid, rekkelijkheid,
volgzaamheid, gedweeheid, handelbaarheid, onderdanigheid 1. Sans 5- on no rëussit pas II Ia cour,
zonder gedweeheid, rekkelijkheid slaagt men niet
aan 't hof.

Souquenille, t. Lange stalkiel, stalknechts-,
koetsierskiel ni. - (fig.) Slecht, gelapt kleed n.

Souque;-, V. a. [Mar.] Eene kruising op eene

sjorring leggen; sterk aantrekken, met kracht druk-

ken. -- Souque ! sjor! haal sterk aan!
Souquet , rn Afgezette olfjfwortelspruit 1.
(ter planting).
Soni- bassis, fl1. Schoonste perzlsch.e zijde f.
Source, f. Bron, wel t. S- qui tarit en été,

bron, die in den zomer uitdroogt. S- limpide, sté-

rile, heldere, schrale bron. Rivière navigable dès
SR S-, rivier t., die van hare bron af bevaarbaar is.
Les s-s do Rhin, de bronnen van den Rijn. Sminérale, sutfureuse, ferrugineuse, minerale, zwavel-, ijzerhoudende bron.. Z. ook INTERMITTENT. (bij uitbreiding) La Champâgne esi la 5- des bons
v i s, Champagne is de bron der . goede wijnen, uit
en. - (by overChampagne komen de goede wijn
drjving) Mes yeux sont ileux s-s de larrnes, mijne
oogen zijn twee bronnen van tranen, ik ween
onophoudelijk. -. (fig.) Oorzaak t., oorsprong m.,
beginsel n., grond 01,: C'est lá Ia s- de nos revers,
dat is de oorzaak, oorsprong van onze tegenspoeden,

11 salt toujours de bonnes nouvelles, ii

se is Ia

5-, hij weet altijd goed nieuws, hij put uPudi e bron,
hij heeft het uit de eerste hand. Ce préjugé prend
sa s- dans un sentiment louable, dat vooroordeel
heeft zijnen grond in een toffelgk gevoel. - Les
s-S de l'histoire, de bronnen (de oorspronkelijke
geschriften) der geschiedenis. II faut étudier dans
les s-s, men moet de bronnen bestudéren. Cda
coule de s-, Z. COULER. -- [Thdol.] Les s-s de Ia
grace, de genadebronnen f. pl. , de sakramenten n.
p1. - [Mar.] La s- du vent, de windstreek f.,
de streek, waaruit de wind waait. - Sourder, m. Brongraver, bronontdekker, bronvinder rai.
Sonreil, m. (pr. cour-ei) Wenkbraauw m.
Les pails des s-s, de wênkbraauwharen m. p1. Des
s-s lien arquts, goed gewelfde, boogsgewijs loopende
wenkbraauwen. Z. ook FRONCEEI, DEFRONCER. [Tech.] Boven-deurdrempel m. - Soort van kornis f. boven de zijopeningen van een' glasoven [H. n.] Gewimperde klipvisch m. [chmtodon ciliaris], een schoone visch in de golf van Mexico. waar
hij isabelita, ook palometa heet. - Soureuler, ière, of Surcilier, lère, f. De wenicbraauwen betreffend, tot de wenkbraauwen behoorend. Arcades s-ières, wenkbraauwbogen m. p1
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Muscle s-, wenkbraauwspier f. -- SOURCILIER, 111.
of ouvci11eux, m. [H. n. ] Soort van slijmvisch in. [blennius ocellaris] . --- Soiirciller, v. n.
(meestal met de ontkenning) De wenlcbraa'uwen
fronsen. Ecoutel des ieprocties sans s-. - ( fig.)
Het gezigi vertrekken, van gelaatstrekken veranderen: II iï'a pas sourcilld quand on lui a pi'ononcé
son arrèt, hij heeft zijn gezigt niet vertrokken, toen
men hem zijn vonnis aanzeide. - SOURCILLER,
V. S. Te voorschijn springen, opwellen, in kleine
bronnen uit den grond kortten: CeUe eau sourcille
en difrerents endroits. - Sosircillesix, euse,
adj. (poét.) Hoog, steil (van rotsen, bergen, boomen). - (fig.) Somber, zwaarmoedig, trotsch, hoogmoedig: Front s-, gefronst, verdrietig, norsch voorhoofd of gelaat n. - [H. 11J, Z. SOURCIL1ER. Oiseaux
5-, vogels, die boven de oogen eene gekleurde streep
of wel wenkbraauwachtige vederen hebben.
S Sourcillon, m. [Didact.] Kleine bron 1.
Souid, e, adj. Doof: Devenir s-, doof worden.
Etre Un PCU 5-, hardhoorend zijn. Etre complètemerit s-, volslagen doof zijn. - (fig.) Loof, onverbiddeljk, onvermurwbaar, ongevoelig: Etre 5- aux
prières, aux remontrances, doof voor de gebeden,
de vermaningen zijn. -- Dof, clofklinkend, niet hetder van klank: Instrument S-, dof speeltuig n. Voix
s-e, doffe stein t. Un bruit 5-, een dof geruisch II.;
(fig.), Z. niwn Menées heiinel(jke kunsigrepen f. p1., sluipwegen, slinksche wegen rn. p1. z.
ook PRATIQUES, LANTERNE, LIME. Douleur s-e, inwendige, niet felle pijn f. Ddpenses s-es, heimelijke
uitgaven f. p1. -- {Agric.j Couche s-e, Z. COUCHE.
- [Jan11.] Pierre s-e, doffe, troebele, wolkige
steen in. - [Mar. ] Lame s- e , deining, lange zee f.
- [ %tath.] Quantités s-es , onmeetbare grootheden f. p1. -- [Peint.] Couleui's s-es, Tons s-s,
doffe kleuren t. p1., toonen m. p1. - [ Tech.] Cave
s- e , kuip 1. (verfbad), die begint te bruisen of
werken.
ken. - Prov.) Etre 5- comme Un pot, Etfe 5ii ri'entenclre pas Dieu tonner, doof als een pot,
stokdoof zijn. Faire In s-c Oreille, Z. OREILLE.
sounn, nl., -E, t. Doove rn. en f. (Loc. prov.)
Frapper comme on s-, onbarmhartig, blindelings
beslaan. Crier comme on s-, uit al zijne magt
schreeuwen. - (Prov.), Z. ENTENDRE. -- [H. n.]
Landsalamnander In. -. Haqadis f. van den Senegal. - Sourdaud, e, adj. Hardhoorend, hardhoorig, doof. Ook als subst. m. en t. Hardhoorige m. en I - Sourde, t. [H. ij.] De kleine
Voelsnip 1. [scolopax gallinula]. - Sour deliiie, I [Mus.] Italiaanselie zakpijp f. of doedelzak m. - Sourderneut, adv. Dof, met doffen,
gedeinpten toon. - ( fig.) Heiinelfjk, bedekteljk, in
't verborgen.. VarIer 5-, op doffen toon spreken. Traiter tine affaire s-, eene zaak in 't geheim behandelen. - Sourdine, 1. [Mus.] Domper, klankbedwinger, klank- of loonverdoover in. (va n speeltuigen), klai(jn, s o r d i n e , sourdine t. Doffe luit of viool f. - [Hon.] Stuitveir f. (in
repetitie-uurwerken). - h LA SOURDINE, toe. adv.
(farn.) Ileimeljk, in stilte, zonder gerucht: Se man er ii Ia s-, heimelijk trouwen. II sen est allé a
Ja s-, hij heeft zich stilletjes weggemaakt. - Sourdiiiuet, Soiarde-uiuiette, adj. Doof en stom,
doofstom. - Als subst. m. en f. Doofstomme.
Sourdoti, fl1. [U. n.] Eetbare kammossel 1.
Sourdre, v. a. (doorgaans alleen in den in fin.
en den 3en pers. mdie. pids.) Uitsprinqen, opwellen, ontspringen (eau 't water): L'eau y sourd partout, het water ontspringt er overal, welt er overal
op. L'eau sourd dun rocher, het water springt uit
eene rots. - [Mar.] S- an vent (verouderd), goed
en digt bij den wind. zeilen. Le nuage sourd (verouderd), de wolk komt op.
Souricean, in. (verklw. van souris) Muisje n.,
jonge, kleine muis 1. - Sourieière, I. Muize val t.
(fig.) Se mettre, Se jeter dans une 5-,
onbezonnen in de val loopen, zich aan eene verlegen/meid, een gevaar blootstellen. -- [Admin.] Muizevol der policie, een slecht, verdacht huis, dat de
policie laat bestaan, maar steeds bewaakt, oma er
de gevaarlijke personen in de val te krijgen. Voorloopige policie-gevanqenis f. - Soitricin, e,
adj. [1-1. n. ] Aan de muizen eigen: Animal dune
allure s-e , dier, dat als eene muis loopt. -- Sosi
riquols, e, adj. (door La Fontaine gesmeed woord)
De muizen betreffend, tot de muizen behoorend:
People s-, Gent s- e, muizenvolkje n.
-

Sourire, V. n. Glimlagchen, grimnla,qchen; toelage/men, een gunstig, aangenaam voorkomen hebben. Aller au devant de qn. en souriant, iemand
glnnlagclmend te gemoet gaan. - Cette dame lui a
souri, die dame heeft hem toegelagchen. - La fortune te sourira, dc fortuin zat u toelage/men, gunstig zijn. —Cette yule mc sourit, j'aimerais l'habiter, die stad lacht mij toe, slaat mij aan, ik zou
er wel willen wonen. - SE SOURIRE, V. pr. Elkander toelagchen. - Tot zich zelven glimlagchen. Sourire, in. Het glimlagchen; glimlach, grimlach m., de op 't gelaat blijvende glimlach. - Souns, m. Glimlachje n., voorbijgaande glimlagchen
de eluatsirek m.
ótti-isg n:I. H II.] Muis f. S- des champs,
des campagnes, de terre, land-, veld-, aardmuis.
S- domestique, huismuis. S- aquatique of d'eau,
watermuis. S- de montagne, bergmuis. Gris de s-,
muisvaal. - ( Loc. prov.) 11 est évelllé comme une
potie (eig. portie) de s-, hij is altijd in beweging,
altijd woelig, hij gelijkt naar kwik. On entendrait
trotter one s-, men zoude eene muis kunnen hooren loopen, een stuivertje hooren vallen, 't was er
zoo stil als eene muis. La montagne a enfanté une
5-, de berg heeft eene muis gebaard, er is weinig
of niets uit de zaak geworden. Cast Ie mud dune
5- dans l'oreille dun chat, dat is eene volstrekte
onmogelijkheid. .- Bi tiler les s-, een huis in brand
steken. Faire Ja 5-, behendig in iemands zak voeten.
S- qui na qu'un trou est bientôt prise, wie maar
één' uitweg weet, loopt spoedig vast. On Ie ferait
cacher dans Un trou de (h) 5-, men zou hem in
cene 'mnuizevat jagen: hij is de bloolmeid zelve. [Anat.] La 5- de Ia main, de muis der hand. Cuis.j Vleezige pees f. bij 't hieltje van een' schapebout. - [Fort.] Pas de s-, valtrap in. r H. n.]
Muis, eene porseleinschelp f. - [Mil.] Muis f.,
monnik in., toestel om eene mijnkamer te ontsteken.
- [Vétir.] Muis, kraakbeen van de neusgaten des
paai-ds. - SOURIS, adj. m. [Man.] Cheval s-, muisvaat paard ii. Pelage s-, muisvaal haar mi. ris -chai.ve, 1. [Mar.] Bovenste vingerling in.,
-

4

[

-

-

Z. cHAUVE-SOURIS.

Sourive, f. [Pèche] Gat n., holte f. , aan den
oever onder de wortels der b000men.
Sourlier, Surlier, v. a. [Mar.] Takelen,een
end takelen, berij,qen. S- Je câble, het touw bewoe' len, berjgen. - Sourliure of Surliure, f.
[Mar.] Takeling 1.
Sournois, e, adj. Achterhoudend en geveinsd,
geniepig, gluipend: Homme s-, achteilmoudend en
geveinsd man. Mine s-c, mokkend gelaat ii. - Als
subst.: Acimlem-houdend en geveinsd mensch, ûluiper ni., gluipster t. - + Sournoiserie, f. Achterhoudendheid, geveinsdheid, geniepigheid t.
Soursonimeau, m. Ooftmand f. op voeten,
die eene bepaalde hoeveelheid fruit bevat. - Middelkorf, -baat f. (die tusschen de beide draagkorven
van een ezel of paard wordt gezet).
Soiis, prép. Onder: S- le ciel, Ia table, onder
den hemel, onder de tafel. Porter qc. s- le bras,
iets onder den arm dragen. Mettre Ja campagne s
l'eau, het land, veld onder water zetten. 11 se cache 5- Ia couverture, hij verbergt zich onder de
deken. Mettez Ja lettre s- ]'enveloppe, doe eenen
omslag om den brief. - . Cda s'est passé s- mes
yeux, dat is onder mijne oogen, in mijne tegenwoordigheid gebeurd. - La ville est s- sa domi
nation, de stad is onder Zijne heerscha ij. Il vécut
5- le règne de Henri IV., hij leefde onder de regé
ring van hendrik IV. - Vivre s- Ia bi de Moïse,
onder de wet van Mozes leven. ha trois cents bommes s- lui, hij heeft drie honderd man onder zich
(onder zijn bestuur). II arrivera 5- peu de temps,
5- quinze jours, hij zal binnen kort, in veertien
dagen aankomen. - Sep résenter dies (In. s- un
faux nom, zich bij iemand onder ccii' valse/men
naam vertoonen. S. oml)re, S- (sur) prétexte, S' ceuleur de lui parler, ii entra, onder den schijn,
onder voorwendsel van met hem te spreken, kwam
hij binnen. — Faire qc. 5- main, iets onder de hand,
in 't geheim doen. S- promesse de manage, onder
belofte van huwelijk. S- (sur) peine de Ia vie, op
levensstraf. - Etre s- cli, s- la cli, achter'tstot,
wel bewaard zijn. Etre S- les verrous, achter de
grendels zijn, gevangen zitten. Z. ook AlLE, AUSPICE,
-

CAPE, CHEMINEE, ENSEIGNE, FERULE, MAIN, PROTECTION, REGARDER, SCELLE, TUTELLE, etc.

SOUS -JTJPE.

SOUS -AC1TATE [Man.] Cheval S- poll noir, paard metzwartedekharen, zwart paard n. Cheval qui est s- lui, paard,
welks voor- en acliterbeenen te d4jt bij e1/eander
staan, paard met sabelbeenen. - [ Mar.] Etre SIe vent dun bâtirnent, onder de hij van een ander
schip zijn. Etre S- Ja cote, S- Ja terre, onder de
kust, onder den wat zijn. COte S- le vent, lagerwal m., lager n. Manoeuvres de s- le vent, tijwant, tjtuig n. Mettre, Etre S- voiles, onder zeil
gaan, zijn... [ Mil.] Efre S- les armes, onder de
wapenen zijn. Se retirer s- le canon de Ja place,
onder 't geschut der vesting terugtrekken. z. ook
DRAPEAU, ENSEIGNE. - SOUS MAIN, bc. adv. in
't geheim, heimelijk: 11 cherche is me nuire s- main,
hij zoekt ?flfj in 't geheim te bedriegen.
Sous-acétate, m. [Chirn.] Onder-azijnzuur
zout n. - Sous-acromio-Iiiin.éral, adj. et
subst. [Anat.] , z, V. a. DELTOIDE. - Sous-affer
nier, V. (1. in onderpacht geven, onderverpachten
- SE SOUS-AFFERMEII, V. pr. in onderpacht gege
een worden. - Het part. passé is ook adj.: Des
biens sous-affermés, in onderpacht gegeven goederen n. p1. - Sons-age, nl. [Anc. cout.] Minderjarigheid, onmondigheid t. --Souis-ãgé, e,
adj. Minderjarig, onmondig. - Sons-aide, m.
Onderhelper, medehelper. S- de cuisine, tweede bijkok, onder-ko/tsriiaat. S- de macon, onder-opperman. - [Mil.] S- of S- major, officier van gezondheid der derde klasse. [ FéocLj Onderleendienst I.
- Sous-alle, f. [Anc. arch.] Zijbeuk in. (van
eene kerk). - Sous-amnendement, m. Onderof tweede amendement, amendement op een amendement (v1. ANENDE1IIET). -- Sous-amender,
V. a. Bijvoegsels, veranderingen of wijzigingen in
een amendement voorstaan. -- Sous-arbris
sean, In. [Bot.] Half-heester, half-struik m. Sous-arséniate, m. [Chim ] Onder-arsenikzuur zout n.
Sons-ball, m. Onderpacht, onderverpachting t.
-

-

-

(Plur. sous-baux.) - Sous-bailleur, m. On-

derverpachter m. - Sous -bande, f. [Artill.]
Beslag n. onder de zijwangen van 't affuit. S- (lattilt, tappan t. S- dessieu. asklamp m. -- [Anc.
chir.] Onderverband n. --- Sous-barbe, t.
[Man.] Onderkin (van t paard), kinkelengroef t.
- [Mar.j Schoor onder den spriet van een' mastbok, steunder, stut m. - Waterstag n. (barbejeau). - (fain.) .Kinnebakslag m., slag onder de
kin. -- (fig.) Beleediqing t. - Souis-barque, f.
[Mar.] Gang onder het dolboord, bovenste gang m.
- Sous-banquiere of Serre-bauquière,
Z. BAUQUJERE. -- Sons-bernie, Sous-berne, t.
[Anc. mar. I Opperwater mi . (der rivieren).—Sotis
bibliothéeaire, m. Onderbibliothekaris m. Sous -bief, m. [Nay.] Bijkanaal ii., dat de waterontlasting veibindt.--Sous-bois,m. Onder/mout n.
- Sousbomit, m. [Cord.] Hielstuk n. - Sous
brigadier, m. [Anc. mii.] Onderbrigadier m.
Sous-caniéiier, In. [11. eed.] Onderkameraar
of -kamerheer Van den paus. - Sous-camérière
of Sois-eaiiaériste, t. Tweede kamerju/fer f.
cener vorstin. - Sons-cap, in. [Mar.] Arsenaalopzigter, vice-kominandeur in.— Sous-carbona
te, m. [Chim.] Onder-koolzuur zout n. S- de potasse, onderkooizure potasch t. - Sons-chan
tre, fl1. Onder-koorzanger m. - Sous-chapelain, m. [Heed
.] Onder-kapellaan m. - Souuschef, m. [Admin.] Tweede opperhoofd, onderchef m. -- Sons-chevron, m. [Arch.] Stuithout n. aan een gewelf; onderrib t. - Sons clavier, ière, adj. [Anat.] Onder 't sleutelbeen gelegen. -- Sous-clerc , m. Onderklerk, tweede
klerk m. - Sous-collet, m. [Tonn.] Laatste
der 4 gergellioepels.— Sous-commis, m. Onderkommies m. - Sons-conimnissaire, m. Onderkommissaris m.— Sons -contraire, adj. [Géom.]:
Triangles s-s, drie/weken, die een' genieenen koek
hebben, doch welks beenen niet parallel loopen. Sous-costal, e, adj. [Anat.] Onder de ribben
gelegen: Muscles sous-costaux. onderribspieren t. p1.
Souscripteni- , mu, Onderteekenaar, inteeke
naar, inschrijver iii. - Souscription, t. Onderteekening; inteekenin,q; inschrijving t. —Sonscrire . V. a. Onderteekenen: S- une lettre de change, eenen Wissel onderteekenen, zijnen naam onder
eenen wisselbrief zetten. - SOUSCII11IE, V. fl inschrijven; inteekenen: S- pour deux cents francs,
pour l'érection dun monument, voor tweehonderd
-

-

-

francs tot oprigting van een geden/steeken inschrijven: Ceux qui souscrivent pour un livre doivent

payer mains cher que ceux qui attendent que Jimpression soit flue, degenen, dle op een boek intee

betalen minder dan zij, die wachten totdat-ken,
de druk voltooid i.e. - ( fig.) S- a qc. , iets inwilligen, toestemmen, toestaan. Je souscris lm tout ce
que vous désirez, ik stem alles toe, wat gij verlangt. - Souserit, e, adj. (en part. paced van
souscrire) Billet 5-, onderteekend briefje n.— Sonserivant, m. [Prat.] Onderteekenaar m.
Sous-cutané, e, adj. [Anat.] Onder de huid
gelegen: Tissu cellulaire 5-, onderhuids-ceiweçfsel n.
Sons-délégner, gebruikelijker SUBDELEGUER.
—Sous-derinique, adj. [Anat.] Onder de Iederhuid gelegen.—Sous-detail, in. [Admin.] (alleen
gebruikt in): S- des prix, omstandige lijst t. der prijzen, die tot grondslag gediend hebben bij de taxatie
van een werk. (Men zegt ook analyse des prix).Sons-di aeoii atm. [Cath.] Onder-diakenschap n.
- Sons-diaconesse, t. Onder-diakonesse t, (vgl.
D1ACONESSE). --- Sous-diacre, m. [Cath.] Onderdiaken in. -- Sons-diaphragtnatiqiae, adj.
[Anat.] Onder 't middelrijgelegen. - Sous-di
rectenr, m. Onderbestuurder, onder-directeur in.

- Sous-di'iser, Sons-division, Z. SUBDIVISEll, SUBDIVISION. ---- Sous-cloniinante, t., z.
onder DOMINANTE. - Sons-double, adj. [Math.]
Half: Raison 5-, verhouding als 2 tot 1. Deux est
5- de quatre, twee is de helft van vier. - Sonsdoublé, e, adj. [Math.] Raison s-e, verhouding
als die dec vierkantswortels: Ces deux grandeurs
sont en raison s-e de ces deux autres, die beide

qrootheden staan tot el/sander als de vierkontswortels van die beide andere. -- Sous-donblis, m.
[Tech.] Rij t. tegels, die men plat legt om een riool
te maken. - Sous-doyen, m. Onderdeken m.
(vgl. DOVEN). - Sons-doyenné, m. Onderde
kenschap n.
Sons-entendre, v. a. Onder verstaan, stilzwij
gend bedoelen: En disant cela, je sous-entendais
que . . . , toen ik, dit zeide, verstond ik daaronder,
dat. . . - [ Gram.] Quand on dit: Dormir toutela
nou, on sous-entend le mat pendant, als men
zegt: Den ganschen nacht slapen, denkt men daarbij
het woord g e du r e n d e. - SE SOnS-ENTENDRE,
V. pr. Onder verstaan worden: C'est lá une condition qui se sous-entend toujours, dat is eene
voorwaarde, die altijd stilzwijgend daaronder verstaan wordt, die geacht wordt altijd uitgedrukt te
zijn. - Sous-entendu, e, adj. (en part. passé
van sous-entendre)t Mot s-, stilzwijgend bedoeld,
zoo goed als uitgedrukt woord n. Cela est loujours
5-, dat spreekt altijd van zelf (al wordt het niet
uitgedrukt). - Ook als subst. m.: Ii y a là qc. de
5-, er wordt stilzwijgend iets daaronder verstaan.
- Sons-entente, t. Heimelijk. stilzwijgend voorbehoud n., zoogenaamd achterdeurtje mi., dat iemand
in 't zeggen of beloven open houdt, het zelfde wat
men in théol. zin restriction mentale heet, z. MENTAL. - Soits-epiderinique, adj. [Anat.] Onder
de opperhuid gelegen. -~ Sous-épineux, euse,
adj. Onder de ruggegraat gelegen. - Sons-eta
Wi, m. [Tech.] Onderlegsel n., onderplaat t. der
werktafel of schaafbank.
Sous-faite, m. [Charp.] Ondernokbalk m.,
plank t. onder de nok. -- Somis-ferme, t. Onder-

-

pacht f. - Sons -feriner, v. a, z.v,a. SOUS -AFFER

MER. - Sous-fernmier, ui., ière, f. Onderpachter m., -pachtster t. - Sons-forcer, z. onder
oiis-frétei, v. a. [Mar.] Onderhuren (vgl. FRETER).
FORCER. --

Sous-garde, Z. SOUGARDE. - Sons-gor-

ge, t. [Man.] Halsriem, keelriem m. vaneen voorstel. - [Arqueb.] Voorhals m. (van den haan des
geweers).— Sous -gouvernante, t. tweede gouvernante, onderopvoedster t. -- Sous-gouverneur. m. Tweede gouverneur, onderopvoeder in.
Sous-intendance,f.Amnbt n. van tweede intendant of opzi,qter In. , v i c e- i n t e n d a n t i e t. Sons-intendant, m. Onder-intendant, tweede
opzijter of bestuurder rn.- Sous-introduite, m.
[H. eed.] De bij een' katholjis' geestelijke inwonende vrouw, hetzij als bloedverwante of wei als
vriendin.
Sous-jape, t. [Modes] Vrouwen-onderkleedje n., dat onder een open of doorschijnend kleedje
gedragen wordt.

476SOUSLIC)

-

Souslie, Z. soujic.
So.istienteiiaiiee, f. Onderluitenantsplaats f.
- Sotis-lieutenant, m. Onderluitenant, tweede
luitenant m. - Sous-ligner, v. a. , Z. SOULIGNER.
- Sous-ligneux, euse, adj. [Bot.] Alleen van
anderen lioutachtiq. -- 4ouis.1ingiiaI, e, adj.
[Anat.J, Z. SUBLINGUAL. - Sous-iocataire,in.

Ouderhuurder, hij die van een' hoofdhuurder in
huur neemt. -- Souss -location, f. Onderverhuring f. - Sous-losier, v. a. Onderverhuren; onderhuren, in onderhuur nemen. - SE SOUS -LOUER,
V. pr Onderverhuurd of ondergehuurd worden.—
liet part. passé is ook adj.: Maison saus-laude, onderverhuurd, ondergehuurd huis n.
Sous.niaitie, esse, t. Ondermeester m. (in
eene lagere school); ondei,neesteresce, s e c o fl d a nte f. - Souis-analate, ni. [Clilin.] Onder-appelzuur zout fl -- Sons-maiiaie, e, adj. [Geol.]
Onderzeescli: Volcan s-, onderzeesche vulkaan m.
- Navigation s- e , onderzee,cclte vaart onder-zeevaart f. - Sous-inaxillaire, adj. [Anat.] Onder de onderkaak gelegen.--- Sons-uiédiante,m.
[Mus.] Zesde toon m. boven den prondloon.— Sons.
mernbie, m. [LitL. ] Onderqeschiktlid n. van een en
volzin, onderafdeeling f. - Sous-inentonnier,
Ière,adj. [Aunt.] Onder de kin gelegen.— Sons.
nieiitoianièie, f. [Mi].] Kinband von de sjako.Sons-nialtipte, adj. [Moth.]:Nomhre s-, evenmotie deel n., factor ni.: 6 et 4 sont des nombres
.

s-s de 21.
Sous-nitrate, In. [Chim.] Onder-salpeterzuur
rout ti. -- Soi.s.nitinitrite, ni. [Chirn.] Onder,calpeterigzuur zout n.— Soiis-noiniale of Subnor.
male, ook Sous-perpendieuilaire,f. [Géorn.]

Het door de normaulliju en ordinaat begrensde stuk
van eene atscissenljn voor eeniq punt eener kromme
lijn, subnormale, subnormaal-lijn f.
Sous.oeeipilal, e, adj. [Anat.] Onder t achterhoofd gelegen: Neris sous-occipitaux, onder-achterhoofdszenuwen t. p1.
Sons - of licier, m. [Mil.] Onder-officier (foerier,
sergeant. seigeant-majoor en adjudant bij t voetvolk); wachtmeester m. (bij de ruiterij). --- Sons.
orblciilaire of Sous-orbicnlé, e, adj. [Bot.]
Eeniçjzins langwerpig rond, bijna rond: Feuilles
s-s. - Sonsorhitaiie, adj. [Anat.) Onder de
oogholte liggend. - Sons-oidre, ni. [Prat.] Verdeeling f. eener schuld-massa tusschen de ondergeschikte schuldeischcrs. Opposants, Ciéanciers en
sous-ordre , schuldeischers, niet van de beslagene
partij zelve, maar van een' schuldeischer derzelve,
onder-schuideiscliers m. p1. - Ondergeschikte in.:
Cet homme nest qu'un s- die man bekleedt slechts
een' ondergeschikten rang of post.
EN SOUS-ORURE. Inc. adv. Op ondergeschikte wijze, in den tweeden rang. -- Sous -oxyde, rn [Chim.] Onderovyde, suboxyde n.
Sous-péniteneerie, f. [ii. eec).] Titel rn.
waardigheid f. van eenen onderboetreqter- Sons.
pénitencier. rn Onderboetreter m. (vgl. PÉNI--

TENdER). - Soiis-pente, f., z. SOUPENTE. --

Souspéricardiq iie, adj. [Anat.] Onder liet
hartzakje liggend.— Sous.perpendienlaire, f.
Z. SOUS-NORMALE. - Sons.pfiosphate , rn
[Chirn.] Onder-phosphorzuur zout in. - Sons.
phosphite, rn. [Chirn.) Onder-p/msphoripzuur
zout ni - Sons-pied, in. Voetriem in., lederen

SOUS—VICARIAT.
Sons.rentier, iii. Onderrentpligtige, onderrent
he/fec. - Sons.roitelet in. (dënigr.) Zwakke,
nietige koning.
Sons.sacristain , rn Onderkoster, onderkerk
bewaarder, onderbewaarder rn der gewijde kerksieraden. - Sous -scapnlaire, adj. [Mint.] Onder 't schouderblad liggend. - Sous.secrétai.
re, rn. Onder- of twcede sekretaris ni. -- Sons.
seerétai'iat , rn Onder-sekretarisschap n. Sons.sel, ni. [Ctiirn.] Onderzout n. (niet eene
overmaat van basis). - Sous-signature, rn
[Prat.] Tweede onderteekening 1.
Sonssigiié, e, adj. (en part. passé van sons-

-

signer) [Prat ]: Je s- reconnais, Nous s-s attes-

wij onderpeteeken
getuigen. Par-devant les notaires s-s, in tegen--den
woordigheid van de ondergeteekende notarissen. -Sonssigner, V. a. Onderteekenen. - Lager dan
een ander teekenen. - SE SOUSSIGNER, V. pr. Onderteelcend worden.
Sons-sol, rn. [Agric.] Ondergrond rn., onmid
dellijk onder de teelaarde gelegen grond.-- Sons.
soinbier. v. n. [Mar.] Zinken, geheel vergaan,
met de kiel boven water slaan, kapseisen.—Soiis.
sternal, e, adj [Anat.] Onder 't borstbeen gelegen. - Sous.siilfate, rn. [Ctiirn.] Onder-zwavetzuur zout n.
Sons- tang , rn [ Géom.] Het door de
tangens en orainaut begrensde stuk der abscissenlijn voor eenig punt eener kromme lijn, s u b t a ngens f.--- Sous.tartrate, rn [Chirn.] Onderwijnstee
nzuur zout n. - Soiis.tendaiite , t.
[Géom.] Pers, hoorde t., regte lijn, die de uiteinden
van den boog, waardoor een koek gemeten wordt,
vereenigt.
Sonstraction , f. Ontvreemding, verduistering f.: II est accusé de 5- de papiers, hij wordt
beschuldigd van de ontvreemding van papieren. La s- clalirnents, het onttrekken, onthouden van
voedsel. - [ Arith.] Aftrekking, su b t r d c t i e f.
Faites Ja 5- de cette somma, trek deze som a1
Sonstrage , in. [Agric.] Stroo fl (voor t
.stalvee).
Souistraire, V. a. Ontvreemden, wegnemen,
verduisteren, onderslaan: II a soustrait Jos elfets
de Ja succession, hij heeft de effecten van de erfenis
ontvreemd, verduisterd. - Onttrekken, onthouden;
beveiligen: S- les aliments a un niaJade, eeiien zieke
zijn gewoon voedsel of een deel daart'un onthouden.
S- Un rnaJJieureux a Ja fureur de ses ennernis,
nden
eenen ongelukkige aan de woede zijner vija
onttrekken, voor de woede zijner vijanden beveiligen. - [Arith.] Aftrekken, s ie b t r a ii ë r e n : Stine petite sonirne dune plus grande, ecne kleine
som van eene grootere aftrekken. - SE SOUSTRA!
RE, V. pr. Zich onttrekken, zich ontdoen, zich antslaan: Se 5- an cliâtiment, zich der /castfjdingont
trekken, de straf ontwijken. - Afgetrokken warden: Huit ne peut se 5- de quatre.- Soiistrait,e,
adj. (en pa ) t. passé van soustraire): Objets s-sondergeslogen , vervreemde voorwerpen ti. p1. - Peuple
5- a Ja tyrannic, aan de dwingelandij onttrokaen
volk. -- Nornine s-, afgetrokken, g e s u b t r aheerdgetal n.
Sons-trait, m. [Agric.] Onderlaag t. van stroo
onder de korenschoven in de schuur. -- Sonsti-aitant, rn Onderpacliler m., inz. onder- of
tweede aannemer, hij, die van een' gouvernementsaannemer dc uitvoering van diens onderneming gedeeltelijk of geheel aanneemt. - Sons.traitez-,
v. a. In onderpand nemen; - uit de tweede hand
nemen. - Sotas.trésorier, rn. [H. d'AngJ.jOnderschatmeester in. - Sons-triple, adj. [Math.]
Derde: 9, est 5- de 6, of 2 est en raison s- de 6,
i is het derde deel van 6. - Sotis-triplé, e,adj.
[Math.]: Raison se , verhouding als die der kubiekwortels. - Sotistroehaiitinien , zie, adj
(pr. ch=Je) [Anat.] Onder de (Ijdraaijers gelegen
Sonstylaiie, f. [Gnorn.] Lijn, die degemeene
doorsnede ic van het vlak des zonnewfjzers en van
den meridiaan, die perpendiculair op dit vlak is,
substylair -lijn f.
Sous.tyran , in. Onder-tiran, onderdwingeland.
Sous-vassal, m. [Féocl. Onder- vassaal in.—
tons, ik onder.qeteekende erken,

-

-
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of sto/J'en strook f, , die onder den voet doorgaat en
dient om de broek of de siobknusen op den voet te
houden, souspied m. -- Sons.ponti-e, rn.
[Constr.J Onderbalk rn —Sons.piécepteui-, rn
Onder- of tweede leermeester in. - Soiis -préfeetoral, e, a dj. [Admin.] Tot den onder-pre[eet of de onderprefectuur liehoorend. --- Souispréfecture, f. Onderprefectuur f. (Vgl. PRÉFECTullE). - Sons-préfet, M. Onder-prefect rn.(vpl.
PRÉFET). -- Soiispréfète, 1. Vrouw f. van een'
onder-prefect. --Sons-prienr, m. Onderkloostervoogd, onder-prioor rn. - Sons-prietire, f. Onderkloostervooqde.c. onder-priorin f. - Solis-pa-ote, rn. [Irnpr.] Onderbestuurder rn. eener, drukkerij. - Sous.pnbien, ne, adj. [Anat.] Onder
'S .schaambeen liggend.
Sons-réfeetorier, rn Ondertafelverzor.qer rn
(in een klooster). -- Sous-réféj-endaire, rn. Sous.ventiière, t. [Sell.] Buikriem van 't IaOnder- of tweede referenddris rn (in de middeleeu- moenpaard. - Sons-verge, rn. [Man.] Handwen). - Sous-rente. rn [Ane. coat.] Rente f. paard n. -- Sons.vicaire. in. [H. eccl.]Ondervan een goed, hetwelk men zelf op rente bezit. - vikari.c rn. - Sons.vicariat, rn Onder-vikaris

SOUS -VIGIJIER
schap ii. - Sousvigu1er, ni. [Cout.] Onderlandvoogd m.

Sous.yeux, m. p1. [Bot.] Onderlcnoppen m. p1.,
die somtijds onder de eigenlijke knoppen opkomen.
Montache, f. [Mii.] iVestel m. (der huzaren).
Soutane, f. [Cath.] Lijfrok m. der geestelijken, ongeplooid afhangende rok met naauwe mou
wen onder liet bovenkleed, s a utane f. - (/iq.) De
katholjke geestelijkheid f., geestelijke stand in.: Ii
a quitté I'dpée pour Ia s-, hij heeft den degen met
den koorrok, den krfiqsmansstand met den pri esterstand verwisseld. - outaiae11e, f. (verkiw. van
soutane) Korte lij/rok rn. (die niet lager (Ian de
knieën reikt).
hok n. Sr
Soute, t, Mar.] Bergplaats f.,uim,
poudie, a pain (a biscuit) , aux provisions,
kruid-, brood-, voorraadkamer f. S- h voiles, zeilkooi f. S-s a Iégumes, spijskast f., bergplaats voor
drooge victualie. S- des rechanges, bergplaats voor
konstapels-behoeften , piek, hel f. S- au sable,
zandhok n. S- de Ia cambuse, bottelarij f. S- (of
Fosse) aux cables, a lions, Z. FOSSE.-- [ Prat.], z.
[

a

SOULTE, SOLDE.
Sotiteiiable, adj. Houdbaar, verdedigbaar (lie-

ver tenable). - (h g.) Cette opinion nest pas s-,
dat gevoelen is niet houdbaar, niet verdedipbaar.DraeIjk, te verdrogen: Cclie vie nest las S-, dat
leven is ondropelfjk. - Souiteiiaiice, 1. [Anc.
cout.] Jaarljjksch kostgeld n. -- [Cord.] S-s, zwinq
n. p1. (ter bereiding van den hennep) —Wel--borden
eer ook: bewrinq t. -- Soutenant, m. [Ecol.
Verdediger n. eener thesis, respondint m.
SouteHelte, f. [Bot.] Zeemelde f. (pourpier of
arroche de mei ).
Soiitènement, m. [Mac.] Steun, schoor m.:
Ce pilier sert de s- P ce inur, deze pilaar dient
tot steun voor dezen muur. NI ur des-, schoormuur,
draagmuur ni. -- [Prat.] Schriftelijke bewéring;
verdediging 1. van de betwiste posten ecrer rekefling. - outeneiir, rn Instandhouder m. van
een speel- of itoerhuis.
Soutenir, V. a. Ondersteunen, dragen. onderschragen, onderstutten, schoren, houden: Cette colonne soutient tout le biliment, deze zuil ondersteunt het gan.rcliegebouw. Soutenez-moi, je tombe,
ondersteun mij, Ik val. L'ainiant soulient le Ier
suspendu en lair, de magneet houdt het ijzer zwevend in dc lucht. S- qn. par dessous le bras, iemand
onder den arm onderschragen. Lair soutient les
images, de lucht draagt de wolken, houdt de wolken zwevend. - ( fig-) S- le faix des affaires, den
last der zaken torsche'n, liet hoofdbeheer der zaken
hebben. -'--'--- Onderhouden, bijstaan, ondersteunen;
uithouden: Il soutient In familie, hij ondersteunt
de familie, het huisgezin. Ii no pelt iongtenips sIa dépense qu'il fait, hij kan de vertering, die hij
maakt, niet lang uithouden. - S- In conversation,
het gesprek onderhouden, gaande houden. - S- soli
e
rang, sa dignité, soil caractère, zijnen rang, zon
waardiqheid, zijn karakter staande houden. S- sa
réputation, zijn' poeden naam weten te bewaren.
- S.- Ie courage de (JO., iemands moed schragen.
Cet espoir le soutient , die hoopt houdt hem staande.
(fig-) S- un Etat, cenen Stoot schragen, voor
verval bewaren. - Les instruments soutiennent
Ia voix, de instrumenten ondersteunen de stem. [Bias.] Dargent P deux lions de sable afironiës,
soutenant Un croissant d'azur, in een zilveren veld
twee toegewende zwarte leeuwen, die een' azuren
wassenaar houden. - [ Man.] S- on cheval, een
paard ophouden. - {Mil.j Les grenadiers commen
cerent l'attaque, et Ion donna ordre h tout le idgiment de les 5-, de grenadiers begonnen den aanval, en men gaf aan 't gansche regiment bevel, hen
bij te springen, te ondersteunen. - Bewéren,
staande honden. II soutieiit tin mensongecomme un
autre soutiendrait une vérité, hij houdt eene leugen
staande, gelijk een ander eene waarheid zou staartde houden. Avez-vous dit cda, Ie soutiendrez-vous?
hebt gij dit gezegd, zult gij het staande houden?
:1e Ie lui soutiendral en face, ik zal 't in zijn
aangeziqt staande honden. S- une proposition, een
voorstel verdedigen. 11 vous a Iden soutenu, hij
heeft se goed verdedigd. Uithouden, doorstaan,
verdragen uitstaan. [Mil.] S- un siege, een beleg
uithouden. S- Ie clioc de Ia cavalerie, den aanval der ruiterij doorstaan. -- [Mar.] S- uiie cliasse,
cene jaqt doorstaan, zich gejaagd wordende verde-

-

SOTJVENANCE. 1727

—

digen. - Marie qui soutient on vaisseau, stroom m.
onder de hij. - S- Ja torture, de pijnbank doorstaan.
uithouden (zonder tebekennen).– II na peut S- tine
raillerie, hij kan geene schei Is verdragen. Des vms
qui tie peuvent 5- Ia mei , wijnen, die niet legen
't vervoer over zee bestand zijn. Versterken,
onderhouden, kracht geven: (absol.) La bonne nour
riture soutient, liet goede voedsel versterkt. Ccii
viandes soutiennent long-temps, deze spijzen geven
lang kracht, onderhouden lang het liGclwam. SE SOUTEMR, V. pr. Zich staande houden, blijven
staan: II est Si taibla, quil iie saurait se S- sur
ses jambes, hij is zoo zwak, dat hij zich op zvne
beenen niet kan houden. - (fig.) 11 s'est bien solitenu dans cette affaire, hij heeft zich in deze zaak
wel staande gehouden. Cette vieille femme se soiltient uien, deze oude vrouw houdt zich goed, blijft
er goed uitzien. Ces étolfes se soutiennent, deze
stoffen houden zich goed, verliezen, verschieten niet.
- Son style ne se soutient pas, zijn stijl is ongelijk, valt af. - Cette voix no se soutient pas,
deze stern houdt het niet uit, blijft zich niet gelijk.
- Cette tragédie so soutient, dit treurspel houdt
zich staande. blijft bij 't publiek in trek. - [ Mar.]
Se s- au vent, bij den wind liggen zonder af te drjVen of vooruit te komen. Se s- contre Ia marie, het tj
doodzeilen, den stroom stoppen.— Souteiiii, e, adj.
(en part. passé van soutenir): Bhtiment S- pardes
colonnes, door zuilen gedragen, ondersteund gebouw n. - Famille s-e par Ia cbarité. een door
de liefdadigheid onderhouden gezin n. Conversatiori l ien s-e , wel volgehouden gesprek n. Des
efforts s-s, volgehouden, aanhoudende pogingen 1.
p1. - [Bias.] Pièce se, ondersteund stuk n. Chef
S- de sinople, schildlwo[d n. doos' een' gelen benedenrand ondersteund. [Gram.] Style S-, hooqere,
deftige stijl ni. - [Litt.] Dans ce roman les Caractéres sont s-s, in dien 'roman blijven de kayaktees zich ze/ven gelijk, zijn de karakters goed volgehouden. Ce discours est ii-, die redevoering blijft
zich gelijk, is goed volgehouden.
Sotitei i ain, e, adj. Ondc-roardsch, onder den
grond: Chenuin s-, onderaardsche weg m. Ecu S-,
onderaardsch vuur n. -- [Mi].] Guerre s- e , mijnenoorlog in. (waarin men elkand..r inz. door 't
graven van mijnen poogt te schaden). - (fig) Des
voies s-es, verborgen, bedekte wegen m. 1-„ 1., ge/wime middelen n. p1. - SOUTERRAIN, m.Onderaardsche
gewelfde plaats f., onderaardsc/w gang m. of vertrek ii. - Geheime wegen, lteimelke sireken m. pl.: Les s-s de Ia politique. - Souteri ainement, adv. Op onderaardse/te wijze, onder
den grond door. - (fig.) Geheime/ijle, bedekte/ijle.
-- Soutei'ré, e, adj. [Bot.] Zich in de aarde
verbergend: Le fruit de queiques plantes est s-, dc
vrucht van eenige planten verbergt zich in de aarde.
Soutien,m.Stnun ni., steunsel n., slut, schoorm.
Ce pilier est Ie s- de Ja voûte, deze pilaar is het
steunsel van 't gewelf. -- (fig.) Steun m. , ondersteuning, hulp I., bijstand in. Le s- de I'Elat, de
steun van den Staat. - Je nat dautre s- quo lui,
ik heb geen andere hulp, ondersteuning don hem.
11 est Ie s- de sa familie, hij is de steun zijner
familie. - [Jur.] Pièces au s-, bewijs-, slayingsstukken n. p1. - [Cout.] Middel ti. Ier opstjving,
Ier ronding. - [Bias.] Schildhouder in. (Wordt
het schild door eene menschenfiguur gehouden, dan
heet deze tenant. en doet dit eene dierenfiguur, dan
noemt men deze support.)
I Soisti llesse, f,, z. V. a. SATIÉTÉ, SIJBTILITE.
South-age, m. Aftapping, oversteking f. S- du
,
viii, de in biere, oversteking, aftapping van wijn
bier (van het eene vat in het andere). - Souitirer, v. a. Overtoppen, oversteken (wijn, bier, enz,
van het eene vat in het andere). - (fig.) Afhalen,
aft roggelen, door list of aanhouden allengs weten
te verkrijgen: Cot homme lui a soutird beaucoup
d'argent, die man heeft hem veel geld afgehaald..
La Ilatterie soutire les secrets, de vlejerj weet
allengs achter de geheimen te kooien. -- SE SOUTIRER. V. pr. Overgetapt worden. - Het part passé
is ook adj.: Vms s-s, overgetapte wijnen m. p1.
Soutis, m [Corn] Snort van neteldoek ii.
Soutrait, m. [Papet.] Onderste persplank I.
Sontre, m. [Prat.], Z. V. a. PANCARTE (in de
laatste der opgegeven beteekeniseen)
± Sotivenance, I. Gedachtenis, herinnering f.,
geheugen, aandenken fl: J'ai S- qu'un jour..., ik
-

-

- -
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herinner mij, dat eens... - (Loc. prov.) Rire de s-,
nog lagchen, wanneer men daaraan denkt.
oiivenez-voiis -de- mol, m. [Bot.] Vergeetmij-niet, z. V. a. GREMILLET.
Souvenir (se), v. pr. Zich herinneren, zich te
binnen brengen, denken, in gedachten houden. Je
me souviens d'avoir oul dire, ik herinner mij, het
heugt mij, te hebben hooren zeggen. ii na se souvient
pas, quand cain est arrivé, hij herinnert zich niet,
wanneer dit gebeurd is. Je men souvienrlrai dans
on autre temps, op een anderen tijd zal Ik het mij
wel te binnen brengen, zal liet snij wei te binnen
schieten. - Je me souviendrai de votre affaire, ik
zal aan uwe zaak denken. - Faire s-, herinneren,
doen gedenken, in gedachten brengen. C'est pour
vous faire s- de mei, 't is om a aan mij te doen
gedenken. Failes-m'en S- dy aller, doe mij herinneren, dat ik er gaan moet. Ook als v. iinpers.:
11 me souvient de l'avoir lu, ik herinner mij het
gelezen te hebben. Ii ne men souvient que comme
Un songe, ik herinner liet mij slechts als een droom.
Ce fut, s'iI men .souvient bien, I'annde passée,
het was, zoo ik mij reqt heriines', verleden jaar.
-.- (Loc. prov.) II souvient toujours h Robin de
es flûtes, de herinneringen aan de jeugd en hare
vermaken gaan nooit verlo7en. II nest pas 'vieux,
mais ii se souvient de Men Join, hoe oud hij is,
hij wil toch nog jong schijnen. Z. ook LOiN, FLÛTE.
Souvenir, m. Aandenken n., gedachtenis, herinnering f.; herinneringsgeschenk, souvenir n.
Vous serez toujours dans mon s-, gij zult gedurig
bij mij in gedachtenis zijn, ik zal altijd nan u denken. Je me recommande ii votre s- , ik beveel mij
in uw aandenken. Je ne saurais effacer cette action de mon S-, ik kan deze daad niet uit mijn
geheugen wisschen. Le s- de sa mort doit être sans
cesse de'vant nos yeux, de herinnering aan zijnen
dood moet ons gedurig voor oogen zijn. Perdre une
chose de s-, eene zaak vergeten. Daignez recevoir
eec l comme on s-, gelief dit als een souvenir aan
le nemen. Memorie- of geheugenboekje, zak-,
schrfjfboekje n. Notez cda sur votre s-, pour ne
pas l'oublier, teeken dit in uw memorieboekje aan,
om bet niet Ie vergeten.
So;iveiit, adv. (weleer ook SOUVENTE FOSS of
SOUVENTES FOSS) Dikwijls, dikmaals, dikwerf, menig-maal, menigwerf, vaak, veeltijds: Cela n'arrive
pas s-, dat gebeurt niet dikwijls. Faire s- une chose,
eene zaak menigmaal doen.
Souverain, e, wij. Hoogst, opperst; --- opper
magtig, onbeperkt of onbepaald, ongebonden, vrijlieerschend, onafhankelijk, s ou v e re i ii. L'être S-,
liet hoogste Wezen, Opperwezen, de Allerhoogste,
God. Le 5- bien, het hoogste goed. Un remède s-,
een onfeilbaar, voortreffelijk geneesmiddel n.
(Ook wel in kwaden zin): Avoir pour qn. un smépris, VOO?' iemand de allerdiepste minachting
hebben. Ennuyeux au s- dégré, in eten hoogsten
graad vervelend. --Un prince s-, een afhankelijk,
oppermaglig vorst, Ii avait Ja puissance s-e, hij
had de oppermagt, de heerschappij. - Les yours
s-es, de oppergeregtshoven n.pl. Jugenient s-, vonnis zonder appél (van 't oppergeregishof). Juger au
S-, uitspraak doen zonder appël. SOUVERALN, m.,
-E, t. Opperheer, oppersna,qtig vorst, onbepaald gebieder, s 0 U V e r e t n m., oppervorstin, oppergebiedster t. Dieu est Je s- des s-s, God is de koning
der ,koningen. OJiéir aim Jois du 5-, aan de wellen
van den opperheergehoorzamen. Les s-s du monde,
'te opperheerschers, vorsten der wereld. Catharine,
cette grande s-e, Catharina, die groote oppergebiedster. - [ Métro].] En,qelsche goudmunt (= 20
shillings of ongeveer 12 guld.); ook eene goudmunt
in 't Lombardisch-venetiaansch koningrijk (= 40
lire). - Souverainemeiit, adv. In den hoogsten graad; op oppermagtige wijze: Dieu est sjuste et bon, God is in den hoogsten graad regt
vaardig en goed. -- Commander s-, onafhankelijk
bevelen. - Juger s-, zonder appél vonnissen. Souverainete, f. Oppermogt, opperheerschappij t., oppergebied n.; vorstelijke waardigheid t. of
gezag T).; Vrije, onafhankelijke staat m., s on v ereiniteit t. La s- dun peupJe, dun roi, de
oppermogt van een volk, van eenen koning. S- ahsoJue, limitie, hiréditaire, onbepaalde, bepaalde,
erfelijke souvereiniteit t. S- populaire, volks-souve
reinileit t. - Aspirer a Ja s-, naar de opperheerchczppij staan. -- Cette s- na pas cinquante lieues
-

-

-
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cari'ées d'étendue, dit oppergebied is geen vijftig
vierkante mijlen groot.
Movassa, Sovensa, m. [Minér.] Gemengd
metaal n. uit goud enjapansch koper, waaraan door
bestrijking met eene blaauwe of zwarte kleurstof
eene waarde gegeven wordt, die hel aan 't fijnste
goud gelijk maakt.
Soy, M. [Cuis.], z. soul.
1oya1e, in. [Bot.] Zeer harde palmboom van
Nieuw-Spanje, zoete palm m.
Soyé, in. [Fl. n.] Chintsche reiger in.
Soyère, adj. [Corn.] De zijde betref/end: Industrie 5-, zijde-industrie t. - t Soyeteur, m.
Zijde-fabrikant m. - Soyeuse, f. [Bot.] Zijdeplant f., zijdestruik m. - Soyeux, euse, adj.
Zijdeaclitig, zacht of glanzig als zijde, zeer fijn;
rijk aan zijde. Cheveux 5-, zijdeachtig haar is. Laine s-euse, wol f. zoo zacht als zijde. - Ce satin
est pJus s- que J'autre , dit satijn is rijker aan
zijde dan 't andere. - (fig.) Etre souple et s- avec
les gens en place, gedwee en zeer dienstvaardig
jegens hooggeplaatste menschen zijn. - Soyon, in.
.,

[Vétér.j , z. SOlE.

Soyous of Soyoux, m. [Exploit.] Einde n.
eener adermijn onder eene andere.
Spaeiernent, iii. Wandeling f. der karthuizer monniken.
Spacieuseinent, adv. Ruim, uitgestrekt: Je
suis logé sp-, Ik ben ruim gelogeerd. - pacieiix,
letise, adj. Ruim, wijd, groot, uitgestrekt: Un
jardin sp-, een groote tuin m. Une maison sp-ieuse,
een ruim huis n. - 4. Spaeiosité, f. Ruimte,
wijdte, grootte f.
Spadassin, lii. Voorvechter, vechtersbaas, plukhoarder, man van de punt.
Spadelle, t. [Tech.] Soort van keer- of breekstang f. bij 't uitsmelten der loodertsen.
Spadice of Spadix, in. [Bot.] Bloemkolf f.,

bloembundel m. in eene scheede. - Spadieé, e,
wij. [Bot.] Kolfdragend, met kolven voorzien.
Fleur sp -e, kolfbloem f. - [Fl. n.] of Spadicéo
phale, Met kastanjebruin hoofd.
Spadille, f. [Jeu] Schoppen-aas n. , de hoogste
troef in 't amber-, quadrille-, solo -spel.
Spadon, m. [Anc. mil.], z. v. a. ESPABON.
Spage, in. [Hort.] Soort van druif f.
Spagirie, t. [ Didact ] Scheikunde t. (cliimie),
mv. de scheiding tot veredeling der ertsen, sp agyrie t. - Spagirique, adj. De scheikunde
betreffend, ertsveredelend, s p a p y'r i s c h: Art sp-,
scheikunde t. -- Spagylisme, m. [Didact.] Het
veredelen der metalen; liet vinden van den steen
der wijzen, hetgoudmaken, sp a jy ri 5 m U 5 m.,
spagy'rische philosophic t. --Ook z. v. a.
IATROGHIMIE. - Spagiriste, 1fl. Beoefenaar van
't spagyrismus. - Ook z. v. a. !ATROCHIMISTE.
Spahi of Sipahy, m. [.Mil.] Turksch ruiter,
s p a h i m. Corps de sp-s, korps spahis, nu ook in
Algerid een. in fransche dienst staand ruiterkorps,
dat meest uit inboorlingen bestaat.
Spalax, m., z. v. a. ASPALACE.
Spalme, m. [Mar.] , z. v. a. COUR-kl, ESPALINE.

- Spalmer, v. a., Z. ESPALMER.
Spalt, m. [Minér.] Blinkend witte steen, die
gebruikt wordt om de metalen tot smelting te brengen, s p a l t m. - Somtijds z. v. a. ASPUALTE ; SPATH.
S Spamoseuix, euse, adj. Krampachtig, on-

derhevig aan kramp.

Sparopogon, m. [Méd.] Dunne, ijle baard i%
Sparacte, m. [H. n.], z. v. a. COLLURION.
Sparadrap, m. [Pharm.] Kleefpleisler f. , op

linnen, taf, enz. gestreken kleefzalf t. - Spara
drapier, m. Kleefpicistermaker m., werktuig n.
om de kleefzalf over liet linnen uit te smeren.
Sparagon, m. [Anc. corn.] Engelsche grove

wolleslof 1.
Sparai ll on, m. [if n. ] Soort van zeebrasem m.
Spare, m. [H. n. ] Brasem (brême), goudbrasem m. Sp- denté, tandbrasem. Sp- pagre, Z. PAUJIE.
Sp- orphie, rozeroode brasem. S- mélanure, z. MELANUBE. [(ruhan d'eau).
Spargane, f. [Bot.] Waterlint n., egelskop m.
Sparganose, 1. [Méd.] Buitengemeene opzet-

ting t. der barsten door overvloed van zag, spa r

-

gOsis t.
Spargelle, f. [Bot.] , z. (iENISTELLE.
Spaigoule, t. [Bot.], Z. SPERGULE.

Sparies, t. Pl. [Anc. cout.] Strandvonden m. p1.,

—SPECTRE.

SPAROIDE

door dc zee aan land geworpen voorwerpen ii. p1. is, specialiteit. - [Prat.] Saus quo la sp-döSparoide, adj. [U. n. ] 8iasemvoririig. - SPA- roge /i Ia gënëi'alitd, terwijl datgene, wat in 'tbgRUWE, rn. , Z. V. a. CANTilENE. - SPAROIDES, M. zonder uitgedrukt is, geenerlei afbreuk mag doen
p1. U. n.j Vissciten ilL p1. van 't brasenjes1ac/it. aan 't geen in 't algemeen is gezegd. - [1111.] On
Sparsîfloie, adj. [Uoit.J Met verspreid staande a dérogé a Ja sp-, men heeft de gelden aan hunne
bloemen. - pnrsifoIié, e, adj. [Bot.] Met wijd oorspronkelijke, bijzondere bestemming ontfrokken.
Spécieuseuient, adv. Op schijnbare, schoonuiteenstaande bladeren. - SpaisiJe, adj. [Astr. ]:
Etoiles sp-s, z. V. a. étoiles informes, z. INFORME. schijnende 'wijze: II a exposé Ia chose si sp- qu'il
tout le monde, hij heeft de zaak met een'
a
séduit
Spaitaire, m. [Bot.] Een met sparta-gras of
spaansche brein beplante grond ni. - parte of zoo sciwonen glimp verhaald, dat hij elkeen verleid heeft. .- Spécleux, ietise, wIj. Schijnbaar,
,Spart, in. [Bot.] Sparto-ras, draad- of dec/it
gras ii., spaanscite brem f. (welker draadvormige, waarschijnlijk, schoonschijnend, wat den schijn of
taaije biaderen even als hennep tot touw- en vlecht- glimp (ier waarheid heeft: Ce qu'il dit est fort sp-,
werk, int. in Spanje, worden aangewend. - Spar- wat hij zegt is zeer waarschijnlijk, laat zich wei
terie, t. Fabrjjk van vlechtwerk van sparto -gras, kooien. Saus des prëtextes op-, onder sc/moonsc/tijmaiwerk-, vlec/itwer/cfabrj/c f. - Vlechtwerk, 'mat nende, aannemelijke voorwendsels. --. fDidact.j Lawerk n. Chapeau de sp-, hoed in. van sparto -gras ritlirnétique sp -e, z. v. a. ALGEBRE. - SPÉCIEUX, in.
gevlochten. - Vlec/itkanst I. van 't sparto-gras. -- Le sp- prend IC masque da vrai, het schijnbare
Spaitées, f. p/. [Bot.] Sparto-grasplanten f. Pl. neemt het masker der waarheid aan
Spécifleatif, lve, adj. Bijzonder aanduidend
— Spartoti, in. [Mar..' Hijger- of vijgetouw, uit
of bepalend. Spécilication, t. Naauwkeu'rige,
sparta-gras gevlochten touw n.
Spasiiiatiq.ie, wij. [1éd. ] Aan km-amp lij- stuksw(jze opgaaf, benoeming van ieder deel eens
dend, krampig: Homme, Fewnie sp-, of als sabst. geheels in 't bijzonder, naauwkeuiige optelling, verklaring van stuk tot stuk, s p e c i f C d t i e f.
SPASMAT!QLJE, m. et 1. Kramp/jder iii., -lijderes f.
Spas m e, ll'l. Kramp f., hevige, onwillekeurige Spécifleité, f. [Didact.j Eigenaardigheid t.
zansentrekking der spiervezelen. Sp- cynique, z. v. a. Spécifler . V. a. in 't bijzonder, naauw/ceurig of
rire (ns) saidoriique, z. onder ninu. Sp- das intes- elk voorwerp op zich zelve opgeven, bepalen, cantins, de Ja sessie, darm-, blaaskramp. Sp- tonique, teekenen of benoemen, van punt tot punt kennelijk
z. V. a. TETANOS. - [ 11. n. ] Ceylon$c/me vleder- maken, specifici/ren: La bi ne peut pas spmuis f. van de soort der lierneuzen [vespertilio tous les cas partictiliers. de wet kon niet alle bijspasma]. - Spasmodique, adj. [Méd.] Kramp- zondere gevallen stuk voor stuk vermelden. — SE
ac/dig, krarnpaurdig: iVlouvements sp -s, krampac/m- SPECIFIER, V. pr. in 't bijzonder bepaald, vermeld
tige bewegingen. - Krampstillend„ Z. ANTI-SPAS- worden. --- liet part. passé is ook wIj.: Choses
spécifiées, afzonderlijk, elk op zich zelve, naauwMODIQUE. — Spasmodiquernent, adv. Met
kramptrekkingen. - Spasniologie, 1. [Didact.] keurig vermelde, uitgedrukte zaken, gespecifiKrampleer f., leer 'von de kramppijnen. . Spas- ceerde zaken I. pi. — Spécifique, adj. Bijzonmologique, adj. De krampleer betreffend, spas- der eigen aan iets, eigenaardig, eigen, in de bijzonmolOgisc/i. -- Spasmoseux, eulse, adj., dcce soort of eigenaardigheid gegrond; soortelijk,
beter SPASMATIQUE. - Spastiqite, adj., z . V. a. 5 p e c i f i e k: Rernède sp-, of als subst. SPÉC1FIQUE, fl5. Middel, dat bepaaldelijk eene zekere ziekte
SPASMOJMQUE.
Spatli, in. [Minér.] Onbepaalde naam voor ver- of kwaal bestrijdt, specifiek 'middel rn. Le quinschillende rizomnboec/risc/me of ruitvormige mineralen quilia est Un Sp- contre Ia iièvre, de Ic/na is een
met bladerige, glanzige breuk, sp a a t Ii ii. (lood-, specifiek middel tegen de koorts. - [Phys.] Pecantear sp-, soortelijke zwaarte f., specifiek gewigt n.
veld-, vloei-, gips-, kalk-, zwaarspaat/i, enz.).
Spathacé, e, at/j. z. v. a. SPADICE. - Spa- ..— Spéciflquenient, adv. Op bijzondere, speciI/eke
wijze; soorteljk.
the, t. [Bot.] Bloemecheede; - kolfsc/ieede f. der
Spéeimen, in. (pm'. —inènn) Proef f., proefpalmboomnbloemnen.
Spathifier, v. a. [1inér.] In spaath veran- stuk, proefwerk, staal, mom/ei, voorbeeld n. (inz.
van wetenschappelijke werken, nieuwe uitgaven,
deren, tot spaatli vormen.
Spathille, f. (verkiw. van spathe) .1/zonder- enz. gebizig ).' Un sp- de l'édition est joint an 1)0lijk óloemscheedje ii. (van elke de, door eene alge- spectus, cciie proeve dci' uitgave is bij 'l prospectus
gevoegd.
meene bloemscheede omgeven bloemen).
Spéciosité, f. Schoonheid t., schoon voorkoSpathique, adj. Spaath-bevattend (fluorique).
men n. - Schoonschijncndheid I.
— Acide sp-, spaat/i-zuur n.
Spatile, f. [Méd.] Vloeibare drekstof 1.
1 Speetable, udj. Aanzien/fik, beroemd.
Spectacle, m. Schouwspel, gezigt a., aanSpatuilaire, m. W. ii.], z.v.a. POLY000N.
Spatule, Spathtile, f. Spadel, spatel, werk- blik m., vertooning t.; tooneel, .sc/mouwtooneei H.,
tuig der apothekers om de zalven uit te strijken of tooneelvertooning f.; whouwbueg rn.; - toestel in.,
uit de potten te steken, pleisterstrijker m.; - strijk- praat. prachtvertooning f. (in de opvoering van een
mes, temnpermes n. der schilders, verwers; - een tooneelstuk); - groote plegti)Jheid, openbaar vdksgelijksoortig werktuig der stukadoors, enz.— [Bot.] vermaak, spectdkel n. Sp- tragique, iis.tiuctif,
Stinkende iris of lisc/ibloemn f. - [LI. n.] Lepel- treurig, iees'rjk schouwspel ii. Quel sp- so/Vie h
reiger in. [plalalea]; - soort van pegasus of zee- mes regards! welk een aanblik, welk een gezigt
draak m. - Spatiié, e, adj [Bot.] Spadelvormnig-. vertoont zich voor mijne oogen. - Lu sp- de Ia
Spé, rn. (weleer) Oudste koorknaap in dc ka nature, het schouwtooneet der natuur. -- La tragddie est UH beau sp-, het treurspel is eene schoone
t/iedraal van Parijs.
Spéautre, m. [Bot.] Soort VaIm mengkoren n. looneelvertooning. Airner le sp-, het tooneel , de
tooneelvoorstellingen beminnen. Aller an sp-. naar
(ineieil) . - [Mmdi.] , z. v. a. SPIAUTRE.
eten schouwburg gaan. Bâtir un nouveau sp-, een'
péeia, 1. [Corn.] Saldo n. van rekening (solde)
Spécial, e, adj. Bijzonder, afzonderlijk, uit- nieuwen schouwburg bouwen. — Il y a Ieaucoup
sluitend bestemd of ingesteld voor/ets, speciaal: de sp- dans cette tragédie, er is veel toestel, praat
Autorisalion sp -e, bijzondere magtiging f. Par grace bij dat treurspel. - C'est nu grand et beau spsp-e. uit bijzondere genade. Consulter les écrivains que le couronnemeist dun gape, de krooniuig van
cenen paus is eene groote en schoone p/egtig/?eid,
Spéciaux, de bijzondere schrijvers raadplegen.
Spécialerneiit, adv. In 't bijzonder, op eene bij- praaivertooning. - (in ongunstigen zin) Se donner
zondere wijze. .- -- Spécialiser, v. a. Bijzonder en sp-, zich ten toon stellen. Sei'vir de sp- , teem
aan(Iuiclen, kenmerken. -- ..(- Spécialiste, u) . spot strekken. — Spectateur, ni., -tiiee, f.
Schrijver of geleerde, die zich aan een bijzonder ..lanschoau'er, toeschouwer, ioek(jkee m., aan-, toepéeia1ité,f. schouwster, toekijkster I.. (I fut sp- du combat, hij
vak toewijdt, specialist fl1.
Bijzonder/meid, bijzondere eiqenaardigheid, soorle was aanschouwer van liet gevecht. Les acteurs ei
V(Ik van studie, van kunst- les sp -s, de tooneelspelers en de toeschouwers.
ljke eigenschap 1'.
vlijt, waaraan men zich overgeeft, lievelinqsvokn., Une des sp-trices me la dit, eene de,' aonschoawspecial ml C it f. La chirnie est sa sp-. de schei- ster.s lire/t het mij gezegd.
Speeti'e, m. Spook , spookbeeld, nachlgekunde is zijn bijzonder studievak, van sc/meikude
maakt hij zijne hoofdstudie. (abusiv.) Co tailleur zigt n., geest in. Avoir peur des .sp -s, banq voor
zijn. II lui est apparu un sp-, er is hem
spoken
maakt
fait des gilets, eest sa sp-, die kleirmaker
vesten, dat is uitsluilemsd zijn vak. - Iemand, die een spook, geest verschenen. -- (lig, et faam.) Cost
met een bijzonder talent voor dit of dat vakbegaafd UH 5p-. UH vial sp- (van een maan', lee/ijk, oat75
-

-

-

,

'

-

-

—
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daan mcn.cch) , 't is een spook, een reçjt spook. [Opt.] Sp- solaire of coloré, pris m abeeld, kleurenspectrum n., z. IRIS. - [Fl. n.] De vampyr of
bloedzuiger m.. de qroole zuid -amerikaansclie vIedermuis f., die slapenden menschen liet bloed afzuigt [vespertillo spectrum].
pécuIaire, adj. Minér]: Pierre sp-, spiegelsteen m., vrouwen- of Maria-glas, gipsspaol/i n.Eer p-, ifterglans, ijzerspiegel m. - Science sp-,
spiefjelmakerskunst, spiegelgielerij f. - SPÉCULAL
RE, m. [H. II.] Visch van 't karpergeslaclit ---Spéculateur, in., -trice, f. Beschouwer, waarncmer m., beschouwster I'., inz. van de sterren, de
hen-telverschijnselen. (In dezen zin verouderd.) --

Winstzoeker, winstbespieder, ontwerper en uitvoeder van op winst berekende handelsplannen , sp e
Is u lá n t m. - Ook als adj.: Etre sp-, gaarne spe
kuléren, spekulant zijn. - Spéculatif, ive, a J.
Beschouwend , bespiegelend, nuvorscliend, peinzend;
diepzinnig, bovenzinnel ij k, s p e c u 1 a t i e f: Philosophe sp- , bespiegelend wijsgeer m. - Sciences
Sp-es , bespiegIende , bovenzinnelijke wetenschappen f. p1. - SPECULATIF, In. Iemand, die over zaken,
inz. (IVO1' staatszaken, enkel redeneert, zonder er
zich werkelijk mede bézig te houden: Les sp -s présagent in paix, (Ie politieken. de staatkundire tinnegieters voorspellen den vrede. -Spéctilatloii ,f.
Aandachtige beschouwing, waarneming f.; overpeinzing, navorsching, verstandsbe s c h ouwing, diepzinnige overweging, bespiegeling, theorie (in legenstelling met prektjk); inz. het kooproans-wiost
zoeken, winsibeloering, berekening f. eener onderneming op vermoedelijke winst; fijn ontworpen handelsvoordeel n., speculatie f. La sp- (liever
l'ohservation), des ashes, de waarneming der gesternten. - Etre plongé dans one continuelle sp-,
in aanhoudende bespiegeling, voortdurend gepeins
verzonken zijn. Cda nest bon que dans Ja sp-,
dat is enkel in theorie of beschouwing (niet in de
praktijk) goed. - Se miner par de fausses sp-,
zich door verkeerde winstberekeningen, handelsspecuialidn in den grond boren. - [H. n.] Schelp f.
van 't kegelgeslacht. - Spéeuilative, f. (of liever théoiie spéculative) Beschoawingsleer; bespiegelende kennis 1. - Spéculativeiiient, adv. Op
bespiegelende wijze. --- Spéeiilatoii'e, f. Verkiaring, wetenschap 1. der l u ch t verschijnselen.- Spé
siiler , V. a. Aandachtig beschouwen, waarnemen (de sterren, luchtverschijnselen) : Passer les
nuits ii sp- (liever a observer) les astres, of absol.
Passer les nuits á sp-, de nachten met de waarneming der sterren doorbrengen. --- SPECtJLER, V. a.
In den geest beschouwen, nadenken, navorschen , bovenzinnelijke beschouwingen maken; tlzeorien scheppen; inz. handel s plannen maken, gewin berekenen,
berekeningen in zake van financiën, handel, rjjzing
of daling der fondsen enz. n a ken, s p e c u 1 é r e n:
Sp- sur Ia phulosophie , over de wijsbegeerte nadenken. - Ce nest pas tout pie de sp-, il faut encore mettre en pratique 't is niet genoeg bescliou
theoridn te maken, men moet ook in be--wiegn,
oefening, in praktijk brengen. - Sp- sur les v i s,
sur les bkis, sur les foods, op de wijnen, granen,
fondsen speculéren. --- Sp- sur Ia ctiriosite publique, sur l'ignorance, op de voIk.nieawsgieriyheid,
op de onwetendheid speculéren, daarop zijne plannen, zijne winstberekening bouwen. - Specii
luni, rn (latin) (pr. spé -hu-lome) [Chir. ] Werktuig fl. om zekere natuurlijke Iigchaams/iolten wijder te maken, open te houden en den inwendi gen
toestand dier organen te bezien, spiegel m.
Spée, t. [Eauxetfor.] Edo- of tweejarig hout n.;
(her vertrek n.
Z. ook CÉPEE.
t Speo.aque, f. Spelonk, grotf. - (fig.) SomSpencer, IÏL (angi.) (pr. spèn-c'r) Vestrok karte mansrok zonder panden, sp e n c e r m. (naar
lord Spencer)._Naauwsluitend lfjfn. van een vrouwenkleedje, verschillend van den rok.
S SpeII(titellr, m., -eiise, f. IlJ of zij, die
de pest heeft gehad en ze niet meer kan krijgen.
Speielie, m., Sperehée, t. [H. n.] Buidel-,
beurskever in..
Speriu!astre, m. [Bot.] Spurr?eacht1ieplant t.
-- Speig'iiLe, Espergoule, Spargosile of
Spaioute, 1. [Bot.] Spurrie t. -- teurre de
sp-, .spurrieboter f. (van de melk der koegen, the
spurrie gegeten hebben). - Spergulé, e, adj.
Naar spurrie gelijkend.
-

-

-

-

Spermaeéti, m., z. blanc de baleine op BA
LEINE.- Spermaerasie, t. [Méd.] Slechte zaadmenging, slechte gesteldheid van 't zaad , sp e r
f. - Sperinalogie, 1., Z. SPERM&-makrsie
TOLOGIE. - Spermafluie, 1. [Chim.] Zaadstof,
vene bgzondere, uit bet dierlijk zaad verkregen zelfstandigiteid, S p e r m a t i n e t. - Speriiiatique,
adj. Tot het dierlijk zaad behooreni; zaadbevat tend; zawiverwekkend, s p e r m at i s c h.- [Anat.]
Vaisseaux sp.s, zaadvaten n. pl., [Mdd. ] Médi-

cament sp-. z.

V. a. SPEIIMATOPE. - [H.

n.j

Ani-

malcules, Vers sp-s , zaaddiertjes, zaadwormpjes n.
p1.
Speiiiiatobole, f. [Agiic. ] Zaadwerper,
zaadstr
ooijer m., een zaaiwerktuig van nieuwe yinding. - Spermatoeèle, f. [ Méd.] Zaadaderbreuk, zaaabreuk f. Sperii.atograpfie, m.
[Didact.] Schrijver over de zoden (graines), over
de voortbrenging uit zaad, s p e r in a t o gr a a p /z m.
-- Spermatogiaphie, f. [Didact.J Beschrijving
der plantenzaden; geschiedenis t. van de voartbrenging der gewassen uit zaad. - Sperrnatographique, wij. Die beschrijving al geschiedenis beti -/feud, spermatogrdphicch - Spersiiatologie , f [Didact ] Zaadleer, verhandeling t.
over het dierlijk zaad. -- Spermatologique,
adj.De zaadleer betre/fend, s p er in a t a I o p is c 4.
- Spermafologiie of Sperii.atologisle,m.

Schrijver eener zaadleer; beoefenaar der zaadleer,
spermatoloog m. - Spermatopé, e, adj.
Méd.] Zaarlverwekkend, de afscheiding van het

teelvocht bevorderend: Substance sp -e of als subst.
SPERMATOPE . M. Zaadeerwekkende zelfstandigheld t. - Speiinatopbage, adj. [Jim] Zaadetend (van inse( ten).-- Speiiu ato.'rbée, f. [Méd.]
Zaadvloed ni., onwilleiceur-ige afelocjing van het
zaad. - Speriiatose, t. [ Physiol. ] Zaadbereiding, zaadverwekking f.
Sperme, [ii. [Anal.] Zaad,dierlijkzaad, sper
-

-

in a n. - Sp- de ha leine , z. v. a. blanc de baleine,
Z. BALE1NE. --- ) Sperinétises', v. a. Zaad sc/tie-

ten. - Sperrnitlé , e, adj. [ Bot.] Zaadvoortbrenqend. - SperiLliode, f., z. v. a. SPEJINIOLE.

Spermiqiie, adj. [flat I liet plantenzaad betreffend.Sperrno4lerme, ni. (Bot.] Zaadhulsel,
zaadvlies n. --- Spermolitlie, in. Zaadversteening, versteende zaadkorrel t., zaadsteen m.
Speriiiole,

f. Kikvorschzaad, kikvorschschot n.
Sp- de Crollens, poeder n. te-

(frai). - (Pharm j

gen bloeding.

Speronare,

m. of Speronade, f. [Mar.]

Maltezer zeilvaartuigje n. zonder verdek, spea, speronadaf.
rondr
Speronelle, f. [Bot.] Gevulde ridderspoor t.,
ezelsoor n.
Spet, m. [1 I. n.] Pijlsnoek m. [sphyrmna ].
Sptiaeèle, rn. Chir ] Koudvuur ii., volkomen
versterving I ., sphciceius rn. -Sphacélé, e,
adj. Daar koudvuuraanqetast.- Sptiaceler,v.a.
Koudvuur krijgen, versterven. - Sphaeéloide,
adj. Naar koudvuur gelijkend.
Sphage, na [Anat.] Strot m., keel f.
-

.

Sphagébranclies,

p1. zonder buikvinnen.

m. p1. (EL. n.] Visschen n.

Sphagitide, t. [Anat.] Strot- of keelader t.
SpIILigne, m. [Bot.] Soort van macplant 1.
Splialéroii.orphe, wf. [H. n.] Van rn-islet-

deaide gedaante.

Splictrgis, m. [H. n.] Lederschildpad t.
Spliase, t. [1-i. n. ] Wolfsspin f.
Sphéeiforme, adj. [Ft. fl.j WespvOrinig.
Spfiécotêre, in. [H. ii.] Soort van Indische
meet I f.
Sjhène, m. ( Minér.] Keil- of wigsteen,
sphen ni. (titanite). - Sphéuoi'dal, e, adj.

[Anat. ] Het wiggebeen betre/fend: Fente, Suture
sph -e, wigqeheensnaad t. Selle sph -e, turksche za-

m. - Sphénoide, adj. Wigvormig. [Anat.]
Os sph- of als subst. SPFIÉNOÏDE. ni. Wiggebeen n.

del

- Spfiézio-maxillaire, adj. Tot liet wiggebeen en kaakbeen behoorend. - Sphéno-occi
pital, C, adj. Tol het wiggebeen en de oogholte

behoorend. - Sphéno-paLatin, e, adj. Tot
het wiggebeen en 't gelteine/le hehoorend.— Sphéuo-phai'yiigien, ne, adj. Tot het wiggebeen
en slokdarinslwofd behoorenci.

Sphéiioptère, adj. ril. n.] Met wigvormige
vleugels. - Sphénorarnphe, adj. [f1. n.] Met
wigvorinigen snavel.
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Sphéno-ternpoiaI, e, (icij. [Anat.] Tot het
Splgélie,f. [BoLJ ,ofSp- anthelrnintique,worm wiggebeen en slaapbeen behoorend.
plant 1. Racine de sp-, woninkiuidwortel in.
phén*ire, adj. [11 . n. ] Met wiqoormigen staart.
Spilatitfie, m. [Bot.] Vlekbloem, spikkelbtoem 1.
iphéraiithe ni. [Bot.] Kogelbloem f.
Sp- comestible, salivaire, eetbare, speekseidrijvende
Si)hèie, f. LGéoni. , AsIc I 1301, kloot m., bol- vlekbloem. - Spilogastie, adj. ([].n.] Met gerond liqchawn n.; hemelbol.wereldbol m. 5 p Ii e e r f., vlekten ofgestippelden buik. - Spiloiiie,ni. [Mid.]
.z. V. 0. sphèrc SIIMILLAUIE. - Stand des hemels Moedervlek f. - Spiloptère, adj. [H. n. ] Met
volgens de cirkel.c,dcor de sterrekundigen ait;edacht. gevlekte of gestippelde vleugels. - Spilote, in.
Sph- droite, oblique , regie, schuinsche spheer.
Gedekte, groote en sc/wane adderslang f. van NieuwHemel- of sterre/eunde f., die men door middel van Holland.
de spheer leert: Etudiel, Euseigner Ja ph- . (Ie
Svii.a bifida , in. (latin) [Mid.] Gespleten
spheer beoefenen, onderwijzen. - Ruimte, waarin wervelkolom f. , z. v. a. IIYDIIORACHIS. - Spi.
eene planeet haren omloop doet, baan 1 . La terre iiache, F. [H. n ], z. v. a. EP1NOCHE de nier.
parcourt sa spl- en tine année, de aarde doorloopt Spiiial, e. adj. [Anat.] Tot de ruggegraat behare baan in een jaar.
[Phys.] Sph- d'activité, hooiend, dc ruggegraat betreffend : Nerfs spiwerkkring in., ruimte, binnen welke de werkkracht naux, ruggemerç'szenuwen f. p1. Trou sp-, ruggevan een lif/chaans zich bepaalt. - ( fig.) Uit';ebreidengsgat n. .- Spinarelle, f. [H. ij.] Dwergste.
heid f., omvang m., grenzen f. p1. van iemands kelkop in., klein zeestekelbiaasje n. - Spinetzaken, of magi, of kandiqheden, of talenten, enz., ventosa, in. (la tin) (pr. --vènn--) [Mid.j Windwerkkring in., vatbaarheid 1.; stand. staat m. Sa doorn, kwaadaardige beeneter m., scnophuleuse
spil- d'activité s'étend il uno foule d'objets, zijn opzwelling van 't gewnic/iteinde der beenderen.
werkkring strekt zich tot eene menigte voorwerpen
Spine liane, f. [Minim.] Aan den Izuursteen
uit. Etendre Ja spli- des connaissances humaines, verwante, zwartbruine, grijze of roodachtige steenden kring der menscheljke kundigheden uitbreiden. soort aan de Rijnoevers, s ji i n e 11 a a n in.
Sortir de sa sph-, buiten zijnen kring, stand gaan;
Spitielle, 1. (of als adj. Ruhis sp-) Bleekroode
iets boven zijn vermogen, zijne kunde, zijne bevoegd- robijn, spinél in. - [Bot.] Stekeidoonn in.; heid ondernemen. CeJa est hors de sa sph-, dat ligt stekelbézie f. -- [Mmdi.] Aluinzure magnhsia f. buiten zijne spheer, zijn bereik, zijn begrip.
Spinellé, e, Spinelleax, ense, a(lj. )Bot.}
Sphéricité, f. [Didact.] Bolvormigheid, bolrond- Met stekels bezet, stekelig, doornig.
-

m

hout J.

Sphridîe, f. 1H. n.j Mestkever n.
Sphérlque, adj. hot- of kogelvormig, bolrond,

spheriscli: Corps sph-, bolrond ligchaam n. Tot de spheer of den liemelbol behoorend: Angle,
Triangle sph-, klooi.cche hoek, driehoek rn. —Trigonornhti'ie spil-, klootsche, bolvormige-driehoeksmeting f. - Sp!iriquement, ado. In den vorm
der spheer, bolvormig. - Sphéristique, adj.
[Anti: Exercices sh -s, kaats- of balspelen n. p1.
—SPHÉRI
STIQUE, f. Kunst f. om met den bol te slaan.
- Sptiéa'ocarpe, adj. [Bot.] Met bolvormige
vruchten. - Spberoïda, e, adj. Bolrondachtig,
naar eenen bol gelijkend, plat bolvormig. pIié.
rolde, rn [Géom.] Langwerpig ronde bol, bolrondachtig ligchoainn., splterolde f.-- Sphéi'ornètre, in. [Opt.) Bolmeter in, - Sphérosidérite, m. [Miner.j IJzererts m. in rondachtige
stukken, stralig ijzerspaalk. Frankforter glas n.-Sphérulife, 1. Minhr. Soort van veldspaathin
ronde stukken. -Soort van versteend schaaldier n.
van balvormige gedaonte.
pJiex, Di. [H. n.] Zandwesp f.
Sphincter, rn (pr. sl1nk -te) [Anat.] Sluit[

]

spice 1.: Le sph- de Ja gorge, de Ja sessie, des levres, de sluitspier der keel. der blaas, der lippen.
Mphiaigides , m. p1. [H. n. ] Sphinx-soorten.
- phi n x , m. [iblyth.] Roofgierig monster n. (met

hoofd en boezem van eene vrouw en voor 't overi(„e
als een leeuw, soms ook met vleugels), dat zich op
eene rots bij T/iehen ophield, den voorb[jtrekkenden
een raadsel opgaf en ieder, die 't niet oplossen kon,
verslond, S p h in x in. en t.
Beeld n. van de
sphinx. - [[ I. n.] Sphinx, een avondvlinder met
prismatische voelsprieten.
ptiragide, m. [Min e r. anc.] Zegelsteen in.,
soort van ,)(1Sfi5 voor signetten.
)J1g!Hi l iie, adj. [ Mid.] Den pols betreffend.
- phgniocéplia1e, in. 11id.j Lasliqe polsklopping 1. in t hoofd. - Spfiygniomètie, in.
[Med.] Polsmeter in . (een werictaip). - Sphyguioaséti'ie, f. Pol.cmeling 1. -- Sphyguioiéj.jq( adj. Den polsmeter of de polsmeting betreffend.
pianter , in. (pm. —tèr) [Minér.] Zink n.
(zinc). - Meng.cel a. van geelkoper en tin.
Spie„ in. [Bot. -I Spjk, groote lvende1 f.
pica, m. (latin) 1 Chir.] Korenaarverband n.
Spieaiiai'd, m. i Bot] Indische nardus in.
ipieeato, ado. (ital.) [Mus.] Kort afqestooten.
- Duidelijk, verstaanbaar uitgesproken (bij 't zingen).
Spieifère, adj. [H,n. ] Regt gekuifd. - Paon
sp-. of als sabot. SPICIFEnE, in., Z. CAme. - Spi
ciflore, Spieigère, adj. [Bot.] Mt korenaarVO1'inu/ çeplaaiste bleinen. - Sl)ieifornle, adj.
Aurvormig. - Spiellége, in . IDidactJ(eig. arenlezing, n(ioo7st) Verzameling van losse schriften,
verhandelingen, oorkonden, enz.
--

-

Spiiielliii, in . of Spinelliiie,

f. [Minér.] Soot

van keil- of wigsteen in. (spume).
Spineseence, t. [Bot] Stekelachtigheid 1.
Spiiiescent, e, adj. [Bot.] Een stekel of doorn
wordend; in een' stekel uitloopend.
Spinga r de, 1. [Anc. mil.], zn. a. SPRINGALLE.
Spinleande, adj. [I I. n.j Stekelstaartig, met
stekeligen, spitsen staart. -- Spinicolle , adj.
[U. n. ] Met stekeligen hals of borst (van insecten).
- Spinicorne, adj. [H. n ] Met stekelige voelhorens. - Spiiiifère, anij. [1 I. n.j Met stekels
bezet. - Spinifullé, e, adj. [Bot.] 5, et stekelige
bladeren. - Spinifoi'me, adj. [H. n ] Stekel- of
doornvormig. - Spinipède, adj. [H. n.j Met
stekelige voeten. - Spinite, f. [Mid.] Ontsteking
van 't ruggemerg.
Spinoearpe, adj. [Bot.] Met stekelige vrucht.
Spinoletle, t. JU. n. ] . z. v . SPIPOLETTE.
Spinosisme, fl1. [Phil.] ÏV]fsgeerig stelsel van
Spinosa (joodsc/i geleerde von Amsterdam, gest.
1677), inz. de pantheïstische grondstelling daarvan.
(lat Goden de wereld din is, spinosisinus n.
Spinoiiste, III. Aanhanger van die leer, s in oeist m.
-

-

-

Spintlière,

in. [Minir.] Vonkenents, spin-

th er in. —Spinthéi'omètre, m. [Phys.] Vonkenmeter ni., wenkluig mu de kracht der elektnie
ftc vonken Ie bepalen, spintherometer in. Spintheroniétriqne, adj. Den vonkenmeter betreffend.
Spintliilen, He, adj. [Ant.]: MitlaiJJes, Pierres sp -nes, penningen, gesneden steenen, die ontuchtige voorwerpen vertoonen, schandpenningen—,
schandsleenen in. p1.
Spinuile, 1. [Bot.] Kleine stekel of doorn rn.-Spinnicax, ease, Spitinlifère, mij. [Bot.]
Met doorntjes of stekeltjes bezet. - Spin tiliforme, wij. [Bot.] Stekel- of doornvormig.
Spipolette, f. [H. n. ] I"!orentjn.cche leeuwe
in. [alauda spinoletta, anthus-mik,waterlu
-

aquaticus(.

Spiral, e, adj. Schroef- of slakkevormiq,schroefljjnig. schroefsgewfjze gedraaid. spiraa I: Le yessort spiral dune inonti'e of als subst. in. Le sinBAL, de slakke- of spiraeslvec/r van een zokuurwerk.
(Pier. in . spitaux.) Ligne sp -e, of ale solist. sinRAJ.E 1. Schnofl/jn, slakkelfjn, krul/ijs., spiraallijn r.
- EN SPIRALE, bc. ado. Schroefsqewfjs, scinoefvoninig.
Sj)iI&tlé, e,,adj. [Bot. , bidact ] Slakke of schroefvormig. - Spiralenient, ado., z. v. a.

EN SP1RALE. - SpiraLité, t. Schroefvormigheid f.

Spiranthe, fl1. [Bot.] , z. v. a. ocunys.
Spiratelle, f. [H n.] Naakt weekdier n. der
noecrd.sc/ie wateren.
Spiiation, f. [Thiol.] Wijze, waarop de Heilige Geest van Vader en Zoon uitgaat, sp t r cl t i e f.

Spire, f. Schreef- of .slakkeganq in., elke slingering of omqcing van eene schroeflijn. - Somtijds
ook gebëzigd voor spirale, schroefljn f.
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Spirée, f. [Bot.] Spierstruik in., spira f., splanchnogi-áphisch. - Splanchnoiinet vijfsplet'iqen bloeinkelk en vijf bloembladeren. thiasie, t. [Med.] Steenvorming in de ingewanSp- a feullies de saule, Sp- salicifoJiée, willlbla- den. - Splauchnologie, f. nat.] Ingewandsd?qe spiraa. Sp- fiiopendule, knoiwortedge spirwa. leer t. - Splauhn
cologique, adj. De ingeSp- ulmaite of Reine des prés, moeras-spiraa.
wandsleen betre//'encl, spianch no lOgisch. Spîrifère, f. ftl. n J Pijlvormige boorschelp 1. Splaiicheiologue , m. Schrijver eener inge- pi ii foinie, adj. Scfiroefdraadvormig.
wandsleer; (ieoe/enaar, kenner m. der ingewandsSpiiittiaLiation , f. [ Chirn.] Uiltrekkinçj lees. -- Splanchuoscopie, t. [Ant.1 Beschouder geestrijke deelen uit vaste vloeibare liqc/iamen, wing f., onderzoek ti. der ingewanden (om de toekomst
geestmaking 1. (In deren zin verouderd.) - Ver- te weten). -- Splanehuotomie, f. [Anat ] Ontçjeesteljkinq f., opneming van den letterlijken zin leding f. des ingewanden. - Splanctinototnieener 'uitdrukking in eene allegorische, geestelijke que, adj. Die ontleding betreffend, s I a ne h n 0betcekenis. - Spiritualiser, v. a. Tot geest ma- t Ô rn i s eh.
ken, den geest of spiritus uit iets trekken. (In deSplane, f., Z. SPLACHNE.
sen zin verouderd.) - Vergeestelijken, in ailegoriSpleen, m. (anqi.) (pr. spline) [1ëd.] Mittsc/zen, geestelijken zin opvatten of verklaren; eene zucht, zwaarmoedigheid, soort van Itypocho ageestelijke rigting geven, spirituaiisdren. - d r i e, die dikwijls levenszatheid en zelfmoord voortSpiritiialisiiie, mi [Phil ] Leer van liet wezen brengt; - blijvende kwade luim, ijzegrimmiqheid t.,
des geestes, (Jeestleer t.; - wijsqeerige meening 1., spleen m. -- Splénalgie, t. [Méd. ] Miltpijn 1.,
dat alles eigenlijk geest is, en dat liet ligchameljke miltlijden n. - Splénalgiqute, adj. Aan de mill
uit het geestelijke te voorschijn treedt (in tegenstel- lijdend, dooi miltmjden veroorzaakt.
Splendeiir, f. Glans, luister m., praal, pracht,
ling met matérialisrne), spiritualIsmus n. Spiritualiste, m. Aanliangerdier leer, spin- heerIjkheid 1.: La spl- do soleil, de glans der zon.
tualis t. - Als adj. Geestelijk, spiritual is- - 11 vit avec beaucoup de spi-, hij leeft met veel
ti sc/i.. - Mpiiitiialité, f. Geestelijkheid, onliq luister, hij voert een' weidschen staat. - ( fig.) La
chameljkheid I. - Het bovennatuurlijke. - Inner- spi- de son nom. de luister van zijnen naam. lijk leven n. , liet loszijn of de ontbondenlieid van Spleiidide, adj. Heerlijk, luisterrijk, prachtig,
de wereldsclie zaken, overpeinzing van geestesza- schitterend: Un festin spi-, een prachtig gastmaal.
ken, spinitualiteit f. - Spirituel, Ie, adj. - Homme spl-, pracht/levend, rijk levend man.Geestelijk, onligchameljk, 5 p i i i t u e e t: Dieu est Splendidement, adv. Op prachtige, luisterrijke
wijze: Vivre spl-, op een' schitterenden voet leven
UH être sp-, God is een geest, een onligcliameljk
wezen. --{Dévot.] Geestelijk. seint de ziel, liet geSplénnetoiiiie, t. [Méd.] Miltaitsnijdiug f.weten, 't gemoed betreft (in tegenstelling met vlee- Splénectoiniq tie, ad,j. De miltaitsnijdi'nq bescitelijk , zinnelijk, liqc/iarneljk) Vie sp -Ie, geestelijk treffend. .- Splénemphractiqne. adj. Miltver
innerlijk leven. zieleleven n. - Concert sp-, gees- sto;pend; door verstopping in de wilt veroorzaakt,
lelijk concert, oratorium (in de weekvoor paschen). sp le a e rnp h rel kt isch.—Splénenipbi-axie,t.
Miltverstopping f. - Splénétique, adj. Miltzuch- [C
a
th.] Communion sp-, innerlijke avondmaalsviering, communie in den geest. Pre sp-, ;eesteljk lig, met miltverstopping gekweld; aan spleen tijvader, biechtvader m. - Geestelijk, de godsdienst dend, zwaarmoedig, splenétisch. - Spléni
of de kerk betre/fend (in tegenstelling met wereld- Ileation , Splénisation , f. Ontaarding van een
lijk, tijdelijk): Les affaires sp- les et ternporelles, organisch weefsel, waardoor 't naar dat der mitt
of als subsi. Le SPIRITUEL et le temporel, de gees- gelijkt. - Splénique, adj. De milt betreffend.
lelijke en wereldlijke zaken f. pl. , liet geestelijke en (Anat.] Veine spl-, atiltader t. - [ Mdd.] Médica
liet wereldsclie. Chef sp- et temporel, geestelijk en ment spi-, miltmiddel n., middel tegen de mill zucht.
wereldlijk opperhoofd n. -- Geestelijk, overdragte- - Splénisatioii, t., Z. SPLÉN1FICATiON.- Splé
lijk, allegorisch, (in tegenstelling niet letterlijk): Le ,iite, t. [Méd.( Miltontsteking, spienjtis I . eens sp- de I'Ecriture, de geestelijke zin m. der [Anc. anal.] Miltader t. der linkerhand. - Splé
Schrift.Geestig, geestrijk, vol geest of schran- lulls, m. (pr. uce) , of als adj. Muscle spi-, wiltder/leid, schrander; zinrijk, vernuftig. Femme fort vormige spier t. - Splénocèle, f. [Chir.] Mill
sp -Ie, zeer geestige, schrandere vrouw. Réponse breuk f. - Splénograplie, t. [Didact.] Millsp -Ie, geestrijk, zinrijk antwoord n. - Physiono- beschrjver, schrijver vu. over de mill. - Splénographie, f. Miltbesclinijving t. . Splénogramie sp -le, schrander gelaat n. - Spirititelle
ment. adv. Op geestige, verstandige, schrandere pIiqne, adj. Millbesclirvend. - Splénolowijze: II lui répondit fort sp-. hij antwoordde hem. gie, t. Miltieer f., leer van de mitt. - Spléiiozeer geestig. in den geest, in degedachte:[Cath. ] logique, arij. De miltleer betre/fend, s p 1 e n o t 6Communier sp-, in den geest (met den priester) gi se h. - Splénologiste of Splçnoiogne, m.
avondmaal honden of communidren. --Spul- Schrijver eener inlltleer; inlltkenner m. - Splétueux, euse, adj. Geestig, geestrijk, krachtig, jionele, t. [Méd. ] Miltgezwei n., sniltzwelling t.
sterk (van dronken): On lui a dëfenOu l'usage des - plénopaiectaniie, t. [Mèd.] Vergrooting t.
liqueurs sp-euses, men heeft hem 't gebruik der van (Je milt. - Spiéiiophractiqiie, Spléiiosterke dranken verboden. - Ook als suhst.: Faire phraxie, Z. v. a. SPLENE1PHL1ACTIQUE, SPLENEMal)us des sp-, misbruik van sterken drank maken. PHRAXIE. --Splénotomie, t. [i%léd.j Miltontle-. Spii'ituosité, f. [ C him.] Geestrijkheid t., ding t. - Splénotomique, adj. Miltontledend
geest!;lialte n., hoedanigheid van een geestrijk vocht,
Spode, t. [Anc. chiru. ] Zinkkalk in., ovengal
(ren n.pl mei t., 5 P 6 di u in n. (dat zich bij 't smelten van
spinituositeitf.
zink in dampen opheft en aan de ovenwanden
Sp1sl'aIves, t. p1. [II. n. ] Spiraal-scliaaldie
Spirlin, 111. [11 . n. ] Spierling, Seine-spiering m. hangt);—beenzwart, gegloeid ofgecalcineerd ivoor n.
(ëperlan Ie Ja Seine), een vingerlang europeesch - Spodite , m. [ Minér. ] Witte vulkanische
niviervischje [Cyprinus bipunctatus].
ascii f., spodiet m. - Spodocéphalt-, adj.
Spia'oglyphe, Spirographe, m. [H. n. ] Ko- [H. n.j Met aschgraauw hoofd. - Spodochre,
kerworm, buisworm ni. (wig. adj. [H n.j Asch/deuniq, aschgraauw. -- Spodoniancie, t. [Ant.] Waarzeggerij 1. uit ascii. Spiroïde, adj. [Didact.] Spiraal- of slakkevor
Spodoniancien, in., ne, t. Waarzegger in.,
ipirorbe, m. [H. n. ] Soort van buisworm.
Spirule, 1. [U. n.] Posthoorntje n., eenescheip. -zegster f. uit asch.
Spoliateur, m., -trice, t. Rooyen, plunde- Spii'ulier, II). F!. n. Weekdier n., dal het
(stof n. raar, afzetter in ., roofster, a[zetster f. - Ook als
posthoorntje bewoont.
Spiuie of Spi.irre, 1. [Tech.] Steenkolen- adj.: Loi sp -trice, roofgienige, uitzuigende wet. Splachne of Splane, t. (Bot.] Schermmos n. Spoliafif, ive, adj. [Mèd.]:Saignée sp-ive, zeer
Spl ,t iscliiiique. wij. (vi. splank—, ook inde ruime aderlating, vermindering t. der bloedmassa.
volgenden) [Arlat.j Tot de ingewanden behoorend: - Spoliation, f. [Prat.] Berooving, plundering,
Nerfs spl -s, ingewandszenuwen f.pl. Cavités spl -s, afzellino, spoliatie f—Spoiler, v. a. Beroohollen 1. pl, die de ingewanden bevaiten.—[Méd.] ven, plunderen, gewelddadig of 'moet list ontnemen.
Fièvre spi-, inqewandskoorts t. - Splanebtieui- Sp- qn. de son hérilage, iemand van zijn erfdeel
rysrne.in. [Mdd.] Tegennatuurlijke uitzetting f. van berooven. -- SE SPOLIEII. V. pr. Elkander berooven.
een inqel(and. - Splanehuogiaptic, m [Di- - Het part. passé is ook adj.: Homme spolid de
dact.1 lnqewandsbesc/inijver m. - Splanchno- tout son avoir, van al zijne have beroofd man.
Spondaïque, adj. [Pods. anc.] Wat den spongraphie, f. Inqewandsbeschrjving f.-Splaiiehuoraphiqiie, adj. Die beschrijving betre/fend, déus betreft. Vers sp-, vers, dat met twee sponA
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deen, in plaats van met een' daktylus, eindigt; vers,
dat geheel uit S1)Ofldeëfl bestaat, of 00/c, welks roeten alien spondeen zijn behalve de voorlaatste, die
een daktylus is, spondëiscli vers n. —Spondée,m.
Versvoet van twee lange lettergrepen, sp o ndëus m.

Spondias, m. [Bot.], Z. MONB1N.
Spotidylalgie, f. [Méd. ] Ruqqegraatspyn,
wervelpijn f. - Spomlylalgique, adj. Tot de
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Squalide, adj. (pr. skoua—) Vuil, smerig, on-

zindelijk. - Weleer ook: Mager. - SQUALIDES, ni.
pi. Visschen n. pi. van 'thaaijeneslacht.—_(_Squa.
litllté, f. Vuilheid, morsigheid, onreinheid f.

S Squame,

t. (pr. skouarne) [Méd.] Schub,
1. (pm'. skona—,

schil/erf.--- [Bot.] , o[Squamelle,

ook in de volgenden) Schubbetje n.—Squaiiieux,
ense, adj. Schubbig, geschubd. - [Anat.] Suture
sq-euse, scimubbenaaci m. der hersenpan. — Squa..
inifère, adj. [11. n.j Schubbig, met schubben, geschubd. -- SquianiifoHé, e, adj. [Bot.] Met yeschubde bladeren. - Sq itamifoime, acij. Sc/mbvormnig. - Squaniipède, adj. [II. n.] Met geschubde voeten. -- Squamipenne, adj. [U.n.]
Met geschubde vinnen. — Sqitainoderme, adj.
[H. ij.] Met geschubde huid. — SQUAMODERMES,m.
p1. Sc/zubvissc/men m. p1. —Squamolombrie, m.
[H. n.j Schubbige regenworm m. - Squaniosi-

ruqqeqraatspijn be!ioorend, sv o n d y 1 a 1 i s c it.
S potidylaithi-ocace, f. Vrijwillige ontwrichting van een' der rugwervelen; verzwerende ruq
geqraatsontstekinj f. - Spondyle, m. [Anat.]
IVerveibeen n., inz. ruqqeqi'aatswervel, rugwervel rn. - [U. nj' Tweecc/ialig schelpdier n, van
't oestergeslacht; - vast vleescli a. der oesters. Wortelworm ni., wortelrups t. - Spondylite,f.
[Mëd,] I'Vei'velontsleking , a p o n d y 1 t t j s f. H. a ] Lazarusklep 1,, soort van versteend schaal- té, f. Sc/mubbijlmeid t. - Squainule, t. (verklw.
dier n. --- Spondyiolithe,m. [H. n.] Versteende van squame) Schubbetje n. —Squainuliforrne,
vischwervel in.
adj. , z. V. a. SQUAMwoRIE.
Spongialie, wij. [ 11. ii.] Sponsvormig. SPON Squarreux, euse, a dj. (pr. skouar---) [Bot.]
GIA1RES, t. p1. Zeesponssoorten f, p1. -- Spon(lit stijve, digibijeenstaande, aclmtecwaarts omgebo
giahilité, f. Sponsachtigheid f. — Sponglé,
gen schubben zamengesteld (van planteemdeelen).
e, adj. Naar spons gelijkend. - Spongieux,
Squatine, f. (pr. skoua-) [1-I. n ] Engel/aaim.
louse, adj. Sponsachtig, vol ziqtbare poriën of (squalus squatina), inz. in de Middellandse/me zee.
gaatjes, luchtig, los. - Spongiforine,adj. [Bot.]
Squelette, m. Geraamte ij. ', gebeente van een
Sponsvormig, --- Spongille, f. [ H n. ] Zoetwa- dood, ontvleeschd lijchaarn, zoo als 't in zijn naterspons f. - Spongiole, t. [Bot.] Planten-or- tuurlijken staat zanmenimangt. -- [Anat.] Beengegaan n., dat liet voedend sap moet opzuigen. - bouw n., de gezamenlijke beenderen van 't ligclmaam,
Spongiolithe, in. [El. n.] Sponssleen, drijfsteen, skeldt II. - (fig. et lam.) Zeer mager mensch,
puimsteen ITI. . versteend sponsicoraal ii. --Spon- geraamte n. - Dor, droog werk, Z. DICTIONNAIRE
giosité , t. Sponsachtigheid, poreustieid. t. - (maar lees daar un, niet une squeiette).— [Mar.],
Spong ite, f. [H. n.j Spssteen
in. (spongiolitlie). . z.v.a. CARCASSE. —Squelettologie, r. Leervan,
on
Spontané, e,
Vrijwillig, uit eigen we- verhandeling f. (11' 't ske/et.—Squeletml ologiste
ging, van zelve; natuurlijk, sponta an: Lesmouof Squelettologue, m. Schrijver over 't skelet.
vernents du coeur sont sp -s, de bewegingen van 't —Squelettopée, 1. Kunst t. om een geraamte zahart zijn vrijwillig, geschieden van zelve. - [ Méd.] inca te stellen of te bereiden.
Vomissenient sp-, vrijwillige, natuurlijke braking f.
Squille, f. (pr. steile) [H. n.] Garnaal P., gar
Sueur sp-e, natuurlijk, niet dooreen of ander mid- naaikreeft in. Sq- mante, soort van garnaal der
del opgewekt zweet n. - pontanéité, f. Vrij- Middellandse/me zee. -. z. ook SCILLE.
willigheid t., liet van zelf plaats grijpen, s p o n taSquinancie, f., z. v. a. CYNANCHIE.
nelteit 1. La sp- des motivements da coeur, de
Squine, t. [Bot.] Kinaworlel m., soort van
vrijwilligheid der bewegingen van het hart. - cimindsche sarsaparille.
Spontanémelit, adv. Op vrijwillige wijze, uit
Squirrhe, Sqilirle, in. [Mid.] Verharding f.
eigene beweging.
van eenig ligc/maamnsdeel, niet neiging om in kanker
Sponton, in. Man., Mi l.], Z. ESPONTON.
over te gaan, knoestgezwel mm., klierver/marding f.,
Sporades, f. p1. [Astr.J, z. v. a. informes, z. squirrhus, scirrhusm. — Squirrheux,
INFOItIIIE. - Sporadique, adj. [Méd.] Verstrooid,
euse, adj. Hard gezwollen, verhard. - Squirrn.
5 p a r d di 5 C le: Maladies sp-, sporadische ziekten f.
aagverharding
rliogastrie, t. M
-t. Squiri-ho
Pl. (die slechts weinig menschen hier en daar aan- sité, t. Toestand in. van kankeraardige verhartasten en niet alqerneen heerschend, niet epiddmnisch ding, squirrhositeil f.
zijn). - Spoi-adiquemeiit, adv. Op verstrooi4. Stabilisatioii , t. Bestendiging, duurzaamde, sporadische wijze.
making, het geven van vastheid en duurzaamheid
Spore, in. [Bot.], Z. GONGYLE.
b. v. aan instellingen. .- 4 Stabiliser, v. a. BeSporée, f. [Bot.], z. v a. SPERGULE.
stendigen, duurzaam/meid geven, s t a b i l i s d m' en.
Spoiophthalmie, f. [Méd.] Oogschurft f. en n. - Stabilisnie, m. [Pout.] l3ehoudsstelsei n., stelSporte, m. Bedelkorf in. der kapucijner monsel des belmouds, dci' onveranderlijk/meid van 't eenniken.
maal bestaande, s t a b i I i s m u s n. - StabilisSportuile, f. [H. any.] Gift 1. aan geld of le- te, in. Behoudsman, aanlmangerm. van 't be/mudsvensmiddelen, die de Romeinen aan het volk deden; stelsel, volbarder hij 't oude, stab il i .c t m. - korf m., waarin de armen hunne gift afhaalden. Stabilité, t. Vast/meid, duurzaamheid f., duur m. ,
Sporule, 1. (verklw. van spore), z.v.a. GONGYLE. onwrikbaar/meid f., voortdurend bestaan n., St ab iSprat, n m., Z. SPROT.
1 i 1 e i t 1. La st- dun edifice, de vastlmeid,,stevig
Spring<-01e, Spiingarde, f. [Ane. mii.] Imeid von een gebouw. - (fi g.) La st- dun Lint, de
Springaal tij., een steenwem'ptuig.
bestendigheid, onwrikbaar/meid van eenen Staat.
4. Spi-oposito, m. (ital.) Ten onpas gezegd 11 ny a point de St- dans les choses da monde,
woord a. (Plur. Des spropositi.)
niets is bestendig in de wereld. - La st- dn coeur,
Sprot of Sprat, m. [Pèche] Palinghuid f. de standvastig/meid van 't hart. —liet voortdurend
als aas. - Sprote, f., Z. V. a. SARDINE.
blijven in eene plaats: Faire voeu de st-, gelofte
S urnaii -e, adj. [Bot.] Naar schuim gelijkend. doen om bestendig ergens (b. v. in een klooster) te
puwescent, e, adj. Schuimachtig; schui- blijven. Le droit de st-, liet regt om bestendig op
emend. - Spuineux. ease, ad j'. Met schuim be- eene plaats te blijven. (Deze laatste beteekenis is
dekt, vol Schuim, — Spumiène, odj. [Mth.] vrij zeldzaam..) - [Mar.] Stijf/meid f.: Ce vaisseau
Vmnus sp-, de uit schuim geboren Venus. - Spua peu de St- sous voiles, dat schip heeft weinig
mosité, f. [Didact.]Schuimnigheid f.
(van taal. stijf/meid, is rank onder 't zeilen.. Le pen de st-,
t Spurciloquie , adj. Vuiltongig, ontuchtig de rank/meld.
-

-

-

-

[

.

-

.— ,

Spurie, P. Bot. 1, z. v. a. SPERGULE.
Sputateur, ni. [H. n.] Spuwer m. (cracimeur),

soort van. gekko (z GECKO) op de Antillen, waar
hij woudslaaf (wood-slave) heet. - Sputation, 1. [ Mid. ] Speekselopbrenginq , -uitwerping f., het spuwen.
Sqtiadroniste,

m, (pr. skoua) [1!. eccl.]Kar-

dinaal in 't conclave, die 't met geen der partijen
houdt.

Squale, in. (pr. skouaie) [H. n.] Haai ni. Sq-marteau, hamervisch. Sq- -wie, zaagviscia m.

Stablat, fl1, Stalwoning f., soort van winter-

woning, die de bonen in de Alpen tegen den sneeuwtijd opslaan, om er zich met hunne kudden op te
sluiten.
Stable, ad.j. Vast; bestendig, duurzaam, niet
veranderlijk, blijvend, stabiel. Un édifice st(liever solide), een hecht, een vastgebouw. - (/1g.)
Une paix ferme et st-, een vaste en duurzame
vrede. Rien nest st- en ce monde, niets is bestendig in deze wereld. -- Le temps est st-, het weder
is bestendig. -- [Plmys.] Equilibre st-

des corps,
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standvastig, onwankelbaar, stabiel eenwqt n. der
liçjc/iamen (wanneer zij oodaniq ndersteund zijn,
dal hun zwaartepunt bij onistaande beweging moet
rijzen). StaWement, adv. Opduurzaîne, beo

stendige wijze.

Stabulatioii , f. Stalbestuur n., stalverzorging f., wijze van eenen stal te verzorgen.
Staccato. adv. (ital.) [Mus.] Afgestooten.
Stachyde, f., Stachys, M. (pr . _ kice) [Bot.]

Andoorn, andoren rn. (van 't geslacht der lipbloemen). St- des fonts, des marais, bosch-, moeras
andoorn.

-

Staeté of Stacten, in. (pr. —tOon) [Phai- m.]

Vloeibare storax iii., mirrhe-sop n.
Stade, m. [Ant.] Lengte- of wegmaat der
Ouden, stadje f., stadium n. St- olympique,
olympische stadje (= 18 1 .9 meter). St- pythique,
pythische stadje (= 147,96 mder). St- philétérien,
plii!eterioansclie stadje (= f213 niet.). St- romain
of italique, roineinsche stadje (185.16 met.) Grand
St- asiatique, groote aziotische stadje (= 2 ,38
met.). St- nautique, zeestadie = 166,8met.), Ren- of loopbaan f., bij de wedspelen der Grieken.
- [MdJ Tijdruimte f. in de voortgaande ontwik
keling van eene ziekte, van een' aanval eener totsscitenpoozende koorts, 5 t a d i u no n. - Stadio
di-ome, in. [Ant.] Renbaanlooper, wedlooper in
-

't stadium, stadiodroom in.
Stage, m. [H. veel.] Verpligte verbljftjd ni
of aanwezigheid f. von eenen kanunnik in 't liet-spel,
wanneer hij de inkomsten wilde genieten of tot
hoogere ambten geraken. - Tijd, gedurende wolken
de jonge advokaten de pleitzaal, de jonge geneesheeren de klinische lessen en de hospitalen bezoeken
voeten, t Te oren / ze1oti dienst mogen doen. STAGE, fl1. (angi.) (pr. steedzj) Post/toets, diiigence 1, - Stagiaire, in. Jong advokuat, die
piiglmalig de balie, jong geneesheer, die de hospitalen bezoekt. -- Ook als adj.: Avocat st-, Mëde -

[Iinpr. ] I.J:crea bitt s t. (loot- bit! Stanhope uit-

gevonden) , j)('ts VOO .t(1flhiOj)C.

Staiinage, ni. [loch.] Het doortrekken ee nei'
stof titel eeoc tinoplossing, alvorens zij in 't verfbad komt. -- Staiinate, in. ) Chiin. ) Tinzout,
chloortin ii. -- Stanneux, ense, it/f. [Chim.]
oxyiil, si-, eerste tin-oayde, tiui-UJ/iiUli I) . Suifuic

si-, :wcit'elc-uiii' tin-oa'yilule. Sets si-, lin-oxijilute
zouten. -. Staiiiiide, (111f. I \1iiir.j Tinaclitig,
nitci;' tin gelijkend. . ._ StaiIlli(les, a. 1)1Metaal/ainiiie t., die het tin en Z/iii' verbindingen bevat,

lininetaIci n. pl. .- Staiini fè Ie, wij. 'I'm/iou(lend. -- Stannique, (it/f. )Chiiii.] : Oxyde st-,

tin-OXy(IL' n. , tutu/i' oxydatie -fjiaa(l ran lul tin,
zwavelzuur tin -o.iyde ii. Sels st -s, tin -oxyde zouten.
SIaiité, e, z. STENTE.

StIpé(Lien, 0(1). [Anat.]: 'i1u.c1e st-, of als
subot. ST.%1LJJIEN, m. Slg(b(uglx/'?er t. Os st-,
stijgbeugel in., eelt der drie bec'iiljt's in de tromou , //ioIi( , V('Ii 't OG).

Stal)éIie, f. [Bat.] Ei'ite broeikasplant van zeer
vele 5CII(IOiie soorten, uit Zuid -Af r ik a (naar den
Ito/I. gi'nei's/irti Stapel benoemd), s t a p i I i a t.
Staphisaigie, in. [Bot.] Luiskinid, luiszaad,
staverzaid it.
Stnpli lagi'e, i:n. ICliir.j iluiglatig t., tan-

petje wit de huig te vatten. - Stata!ivliei, in.

[Bot.] Pimitnoaibooiii in. - SI a iiIi Ii ii , e, wij.
[Anat.]: Muile st-, of als subot. SiAlIIYLIN, Ill.
t. Voilest-e, (;oi(ljjii 1. iaii '1 zucht ge/ii . iiti , ilt'. . .. si'.i'iivi.i; , iii. [ fl. n.j IP)O//ii'L'Ci in.,

Huif/spier

rncfloi' I. - Stapliyloiiiteiix, eiise, wij.
[Iid.] Met (CO drw[jezu'el brlicbd. -- St&pliylouse, a . [. Mdd. j Diui/ge:u.'cl, druivenoog ii . een
vlec.cc/iaclttig iiliU'('s in 't Oog. --. S1apliIo10iiie, ft. ] Clii ri ha i,'.cnijdei in., werktuig tot liet
•Uil.ciij(itii der huig. -.. Staplilotoiiiie, t. Iluig,ii?i'i/(.', liitSiijj(iiii(i I. . der huge.
St ai-ie, t. [%lar.j I.egilayi.n ni p1. (jours (le

I)!t1(Ite). -- [ AiI(. mar.] Legdagen boven (loll bee, adj. (pr. stag -nal) [H. n.] In moe - paalden
ôrer/iglaçen. [
rassen levend, groeijend. - Stagnant (pr. stagSI ai'oii , in. [ 11 . n .j JiI'Oefji'fl(l dui/je n. (cone
nan), e, adj. Stilstaand, niet stroomend of vloei
SI i ioste, in. Pi101seli landvoogd, voornaam
Eau st -a, stilstaand water n. - [ Mod.] Hu-jend: staatsbeamb t e, stadhouder cenet siaioslij, s t ameurs st -es, stilstaande, niet rondvloefjende vochI ó st m. --- Stsii'oslie. t. Gebied it. van cetien
ten n. p1. - Stagnation,J. (ps. stag -na—)Stil sltirûsl, jO()!se!ie lail(li'(IOf/(l(J t.
stand us. (van water, van ligchaatnsvochten); Sta e, t. ( Mid.j .ftilstaiiil m., oponthoud van
(/iq.) Stremming, verhindering, schorsing, slag- bloed en l'OC/dii in een ig ligc/iauin cili'el (zonder dal
nat ie f. La st- du commerce, de stremming, stil- daarbij, als bij de stagnatie, bederf ondersteld wordt),
stand des handels. - Stagnicole, adj. (pr. .ctei.c,.c t.
stag -ni—) [H. n.j In of aan stilstaande wateren
Statèi'e, in. [Ant.] Staler ti., cone oud -qric'k(vijvers, poe/en) levend.
cc/ic, eq/phonic, joOdSe/It' mout.- STATÊRE. f.

ein St-.
Stagnal,

-

-

Stalactifère, adj. [Min er.] Dropsteendragend.
-- Stalaetifornje, adj. Dropsteenvormig. -

Stalactite,

Dropsteen in. (dieaan 't gewelf
of aan de wanden van grotten door afdruppeling
wordt gevormd); een uit kalkwater afgezette of
verharde kalksteen (gelijk die in 't Bouwtnanshol
in den Harz), stalaktiet ns. -- Stalactiti
que, a dj. Dropsteenachtig; fjskegelvorznig. - Stalagmite, in. Dropsteen, die op den bodem der
grotten door opdruppeling wordt gevormd, st aIa gmi ei us. - Stalagmitique, adj. Naar den
s talagmiet gelijkend.
Stalle, 1. Koorstoel, klapstoel m., zitplaats
rondom 't koor. - [Théât.] Zitplaats t. op 't orkest.
S Staltique, adj. [Mid.] Zamentrekkend
(astringent).
III.

Stamenais, m. [Mar.], z. GENOU.
Stainette, t. [Com.j liollandsche wollestof t.,

stamel II.

[A n t.] llaitu'insche bl(itiS F. ( t eson).
St a lho u der, nt (lull.) [[l ist.] Stadhouder m.,

hoo g ste uaasditt/i,'id,vbeklcedi ut (Ii ic/lOb/ilk (le?

Vt.'i'crif/dC Nederlanden.Stalboiitléi-at, in .
Sladlwudeiscliap n., lI'110i(l)f,ll('i(l t. van 51(1(1/ioudii; -- tjpiduur in. iii; u'(iar(Iig/iei(l. - StatJ1Oil(l(ri I'll , ie, adj. 1)'ii stadhouder of zijne
t1'(1c1r(lifJli'i(/ belre/fend. - ..41 .' cabot. : ...Ioiihangei m.,
aanhangster f. van hi stadhouderschap, Oi(li'J e-iC-

zinde fl1. CO t. (l'OI)mpe.

Statice, Slatieée, 1. [Bol.], Z. V. (1. GAZON
St at if, ive, cu/f. [ I t 51.] : Camp st , tast kaiii/i ii.
(waarin ((fl leger ccii igen lijd vertoefde) --- Fu r ies
st -ives. rooIe feestdagen, in. pl.
Station, f. I I'Il)SiOI. I 11 , t staan, liet rel/top
staan, de opgerigte ligchwims.ctond in. La 51- de
-

lhoninte esi lit eIe, eel le du (it ICII , q uadrii pède,

de nicn.cch staat op twee, de hond op vier tonen,
Kortdurend vertoef op (Cfl(J)l(1(IIS, oponthoud it.;

e, adj. [Bot..] De meet- of stofdra- rust-, Ine/pluols, pleisterplaats, n'is.celjdaeits t., inz.
den (étamiiies) betreffend. - Stamfine, e, adj. (/0 v/colt. alwaar 0/i de spoorwegen de trein stilStamiiial,

Met meel- of 810/draden. - Stamiiieiix, euse,
ad j. Mel lange, uitstekende slofqraden. - Sta-

rniiiifèrc, ac/i., z. v. a. STAMJNE. - Stauiiuifoiine, adj. Slofdraadvormig.
Stampe, t. Stempel m., waarmede men de nepers teekent. - Ruimte t. tusschen de mijnaderen.
Stan ce ,f. IPoés.] Versafdeeiing, verzengroep 1.,
doorgaans kortweg vers ii. geheeten , s ts-o p 1. e, s I a siZ e f. --- St-s, dichtsluk n., dat uit een zeker getal
verzengroepen (verzen), doorgaans elk van 't zelfde
getal verzen of regels, bestaat.
Stangue, f. [Bias.] Stang, ankerstang t.
Stanguette, 1. [Mus.] Opstaande maatstreep t.
(barie).

Stanhope (of PRESSE It

LA STANHOPE),

t.

houdt om reizigers of goederen op te nemen of of
le zetten, 5 t a t i a n n. Faire wie 51- en quoique

cil(iroi I . 0)) COfl(' iilaot.s stilhouden , 11(11 lusten. 11
-s d'l(i a Ainsteriiaiit , ei- zijn (IliC /)ieiS. y a tiois st
tt'rpleieit.on i'ein ii ir 1111(11 .4iui.ttid(iiii. 11 it'y a
hum n t (Ie voi t utes ii in st-, ci zijn geen rijtui l ., en op
(le wisselplaats. -- Un eoitvoi (iui sarrète ii vIta-

qua st-, eenspoortrein, (/10 ((01? elk station stilhoudt.
-- [Ast r.] .e/i(jnbaie stilstand in . (Oflel planeet. - [Bol ] Stond-, ginoijilaato f. cciie,- plant. .-- [Cath.
Bidplaats, bidkciiil t , bidal t aar ii., u'ciai nun zic
heen begeeft of u'acirhij (.eite processie stilhoudt, om
te hidden; -aangewezene kerk 1., waar een priester gedurende den advent of de vasten moetprediken. --[Géoin.] Standpunt n., standplaats 1.,

STATIOJfl'iAIRE
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waaruit men eene waarneming doet, hoeken op- S t a t u q u o , het bestaande, het oude handhaven,
neemt, enz. - [Mar.] Standplaats 1., post, kruis- in stand houden.
Stature, f. Liqchaamshoogte of -grootte. gepost m., ligplaats f., de aan de schepen aangewezene
plaats, u,lqestrektheid op zee, waar zij kruisen stalte 1. , stal, wasdom m., statuur 1.: Ii est de
moeten. Etle en st- devant le port, vóór de haven moyenne St-, hij is van middelmatige grootte.
Statist, rn. Wet, grondwet, verordening f., reop Zee liggen of gestationeerd zijn. - Stationnaive, adj. [A8tr.] Stilstaand (van eene planeet, glement n., inz. de stichting en grondwet van een
als zij in den dierenriem noch voor- noch achter- genootschap, gezelschap, gilde, enz., s t a t u u t n. waarts schijnt te gaan). - [ Méd.] Fièvres st -s, [ H. bAng!.] St-s , parlementswetten f. p1. - Stakoortsen, die gedurende een of twee jaar algemee- tittaire, adj. Op de statuten gegrond, volgens de
ner en aanhoudender heersc/ien dan andere, heer- statuten. - [JUF.] Droit st-, statuten-rept n.
Staisiobaryte, f. (Minéi'.], Z. V. a. ANDREOschende koortsen f. p1. - [Mai .] Vaisseau st-, of
als subst. STATIONNAIRE, fl. Wachtschip n. - ( fig.) LITHE. - Stani-oglyphe, adj. [DIdact] Met
Vastgezet, voortdurend, bestendig, op het zelfde een kruis geteekend. - Staurolâtre, m. et t.
punt blijvend, geene vorderingen makend, 5 t atio- Kruisaanbidder in., -bidster t ; (iron.) roomschna ir: Les arts étaient alors st-s, de kunsten katholjke ni. en t. - Stani-olithe, m. [Minër.],
stonden toen stil, maakten geene vorderingen. - z. v. a. AvDREOL1TIIE, GRANATITE. '- Staui-oStation:i aireinent, adv. Op blijvende, besten- ptèie, aii,j. [H. ii.] Met een kruis op de vlerken
dige, stationaire wijze.— Stationnale,adj. (van vlinders). - Statirotide, t. [Minér.] KruisfCath.j Eglise St-, of als subst. STATIONNALE, f. vormige schorl m., z. v. a. GRANATITE.
Kerk f., waarin men bij een jubileum gebeden doet,
Stéarate, in. [Chim.] Talkzuur zout, steastations houdt.
4- Stationnaiité, t. Stil- rine-zuur zout n. - Stéaiine, f. [ChIm.] Zuistand m., het staanblijven zonder vorderingen te vers talkstof f., een van de drie nadere bestandmaken. - Stationnement, m. liet staanbljven, deden der dierlijke vetstoffen (de andere zijn marstilstaan der rijtuigen op zékere plaatsen: Inter- garine en diamne), s t e a r i n e f. Chandelles de st-,
dire le St- des voitures sur Ja vole publique. - gezuiverde talkkaarsen, stearine-kaarsen. - Sté
Stationner, v. a. (met avoir) Stilhouden, blijven arique, adj. [Cum.] : Acide st-, talkzuur, steastaan (van openbare rijtuigen). - [ Mar.] dIs rine-zuur H. - Stéarol, m. [Pharm.] Vet n.
wachtschip ergens liggen, op station zijn. - liet als bindmiddel.
part. passé is ook adj.: Vaisseau st-, gestationeerd,
Steatite, t. [Minër.1 Speksteen, zeepsteen,
op station liggend schip n.
5 t e a t i e t ru. - [ Méd. ] Vetzucht f., vet- of spektiteux, euse, adj. [Minér.] SpekStatique, f. [Didact.] Stand- of evenwigtsleer, buik m. - Stéa
weeg- of evenwiglskunde, wetenschap, die het even- steen bevattend; van speksteen gemaakt. - Stéawigt der ligchamen ten voorwerp heeft, st a t i ka, tocèle, 1. [1éd.] Vetbreuk f.. spekgezwel n. in de
s t a t i e k f. - Als idj. fMéd.J Médecine si-, sta- scheedevliezen v(-,i i de zaadstreng. - Statomat i 5 C is e geneeskunde f., kennis van 't geen let lig- teux, ease, mij. [Med.) Spekbuikachtig. - Stemchaam door de voeding wint en door de uitademing atoiiiatode, adj. [led.] Naar talk gelijkend.
enz. verliest. -- STATIQUE, m. Lijder aan vallende - Stéatóme, m. [Méd.] Spekgezwel n. , spekziekte, die zich herinneren kan, wat er gedurende buil t.
den aanval is gebeurd.
Stéclias, m. (pr. std-kace) [Bot.] Soort van
Statisticien, m. Kenner der statistiek, der lavendel f. met vierhoekige aren, slaschas-kruid n.
staten of der staatshuishoudkunde, s t a t i s t i Stéganographe, m. Geheimschriftschrjver,
cus ni. - Statistique, 1. Staatshuishoudkunde, kenner m. van 't geheimschrift. - Stéganogra
statenkunde, wetenschap, die de kennis van de be- phie, f. Geheimschrijfkunst t.; geheim teeken- of
volking, de inkomsten, den handel, landbouw, de in- cyferschrift, geheimschrift n. - Stéganogradustrie, enz. van eenen Staat ten voorwerp heeft, phique , adj. Het geheimschrift betreffend.
statistiek, statistica f. - Uitvoerige beStéganope, fl1. [H. n.] Strand'
steltlooschrijving van eenen Staat met opzigt tot z)ne be- per m. in Paraguay.
volking, bestaanîniddelen, enz., statenbeschrjving f.
Stegnose, t. (pr. stèg-nose) [MéJ.] Verdigting,
- (bij uitbreiding en misbruik) Staat, toestand in., sluiting, tegennatuurlijke vernaauwing van een hol
gesteldheid t.: La St- (les cafés de Paris. de toe- ligcliaainsdeei, stegndsis f. - Stégnotique,
stand der ko/7Ijlruizen te Parijs, - STATISTIQIJE, adj. Zamentrekkend, vei'digtend, s t e g n d t i s c Ii.
adj. Staatshuishoudkundig; statenbeschrjvenrt, de
Stégoptère, adj. [U. n.] Met daksgewijs gestatistiek betre/fend, statistisch, statistiek. plaatste vlerken (van insecten).
Description St-, statistieke beschrijving I.
Stellage. iTi. [Anc. cout.] Impost, tol m., regt n,
Statnaire, m. Standbeeldenmaker, beeldhouop elk mud koren. - Stelagier, m. Korentol
wer, beeldgieter m. - STATtTAIRE, adj Voor stand- pachter m.
Stèle, t. [Arch.) Zuilvormig gedenkteeken n.,
beeiden geschikt: Marbre st-, standbeelden-marmer n.
e grafsteen m.uit één stuk. - [Ant.]
- De standbeelden betre/fend: Art St-, of als subst obeliskvormig
Schandpaal m., kaak f.
STATUA1RE, f. Beeldenkunst 1, kunst omstandbeel
den te maken. - Colonne st-, zuil t. met een standStéléchite, f. [Minér.] Kalkomkoi-stinq f.
beeld. - Statue, f. Standbeeld n. St- gigantes rondom een' wortel, versteening t. van 't stameinque, colossale, reusachtig, kolossaal standbeeld. Z. de, stelechiet m.
oak dQUESTRE, PÉDESTRE. St- grecque, grieksch
Stellaire, adj. De sterren beti'effend; stervorstandbeeld, ongekleed of bijna naakt stan/beeld. St- mig: Luinlere st-, sterrelicht n. - [Chir.] Bandage
romaine, op romeinsche wijze gekleed of gewapend St-, sterverband n. - STELLAIRE, t. [Bot.] Sterstandbeeld. St- allégorique, allegorisch of zinne- rebloent, sterrernuur t., vogelslerrekruid n.
beeldig standbeeld. St- persique, perzisch standSteilere. f. [H. n.] Zeekoe t. van Kamtsjatka.
beeld, perzisch slavenbeeld als steunzuil of pilaster.
Stellérides, m. p1. [1 1. n.] Zeesterren t. p1.
- ( fi g.) C'est une vrale st-, 't is een standbeeld, er
Stellifè ie, adj. [Didact.] Sterrendragend.
is leven noch beweging in hem. C'est une belle St-, Le monde st-, de hemel m. - [H. n.] Met stervor't is eene schoone, maar koude, geestelooze vrouw. mige vlekken of deden. - Stellifornie, adj.
Stattier, v. a. Vaststellen, bepalen, verorde- [Didact.] Stervormig.
nen, uitwijzen, statudren: \1 oyons ce que la
Stellion, m. [El. n.] Sterhagedis t. [stelliol.
lol statue sur cain, laat ons zien, wat de wet St- du Levant, levantsche, oostersche sterhagedis.
daaromtrent bepaalt - Het part. passé is ook adj.:
Stellionat, rn. [Droit vorm] Bedriegerij f. . die
Rien na été slatué par l'assemblëe, er is door de niet tot de klasse der als vervalschinqen gekenmerkte
vergadering niets vastgesteld.
daden behoort, b. v. een bedriegelijk bankroet, het
Statuette, f. (verklw. van statue) Klein stand- verkoopen van een pand als onbezwaard, ofschoon
er hypotheek op staat, stellionaat m. - Stelbeeld, standbeeldje n.
Statnrninées, f. p1. [Bot ] Steunrewassen n. lionataire, m. et f. Bedriegeljke handelaar of
(die
geschikt
zijn
om
andere
te
steunen
te
verkooper
m., -handelaarster, verkoopster t.
of
Pl'
dragen.
Stellithe, m. [H. n. ] Versteende zeester t. ,
st ell iet in.
Statii quo (in), bc. adv. (latin) (pr. me-staSteinmates, rn. p1. (pr. stèm—) [H. a.] Bijtu-ko) In den toestand, waarin iets tot dusverre
was, in denzelfden, den ouden toestand, onveran- oogen n. p1. (van sommige insecten).
Stéinodie, t. 1Bot.1 Amei'ikaansche maskerderd: Laisser les clioses in st-, de zaken onveranderd laten. - STATU QUO, m.: I%lalntenir le st-, het plant (personnée), stemödia t.
,

-

-,

-

-

-
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STE]NCORE

Steneore, in. [[t n. ] Bokkever rn St- Inqui-

siteur,

Z. INQUISITEUR.

Stétii1ytres, m. p1. [H. n. ] Kevers m. p1.

met ongelijke voetleden.
Stéiiiqiie, adj., z.

V.

STERN ALGIUTJE.

-

a. STEGNOTIQUE.

Stéiioeartflaqiie, adj. [Méd.] Borstbeklemmend, hartbenacuwend. -- Sténocardie, f. Hart0 f borstbeklemming, hartepijn, borsibeenpijn 1. Sténochorie, f. (pr. cli = k) [M&I.] Tegennatuurljke verJnaauwing eener holte of opening, inz.
der moederscheede. - Sténodactyle, ni. [H. n. ]
Hagedis 1. van 't geslacht der gekicoos. Sténographe, adj. Verlcortschrfjver, snelschrijver, ste
nooraaph m - Sténographie,f. Kunst om
door middel van zekere teekens en verkortin gen
zeer snel te schrijven, snelschrjfkunst, s t e n o g r aphie f. - Sténograptiier, v. a. De.. snelschrijfkunst uitoefenen, snelschrijven, St e n o g r ap h I é r e n. - Het part. passé is ook adj.: Discours
sténographié, in snelschrift opgeteekende, geslenograp/deerde redevoering t. - Sténographique,
h isch.
adj. Snelschrjvend, s ten o ráp
Sténonien, adj. im [Anat.]: Conduit St-, oorklierbuis, Stevónisclie buis 1.
Sténophylie, wij. [Bot.] Met smalle bladeren.
Sténopfère, adj. [H. n. ] Smalt'leugelig. - Sté
nopyie, f. [M ed.] Ontstelcingleoorts t. - Sténorhynqie, m. Soort van rob f. - [Bot.] Soort
van standelkruid D. Sténose, t., z. V. a. STEG NOSE. - Sténostornie, t. [Méd.] Vernaauwing
e enes opening; mond/stem, krampachtige zainenlrekking 1. van den mond. - Sténothoraehiqtie,
ad [Méd.] Engborstig. - Als subs!. ni. et f. Enghrrsli.qe m. en 1.
!tenti, C, (J [PeL.J Met moeite bearbeid,
edwonçjen, stijf. Avoir le faire st-, niet dan niet
-

moeite arbeiden.

Stentor, rfl.: Avoir une voix de St-, of tine voix

STENTOREE, eene buitengewone, doordringende, zeer
zware stem hebben, eene Stentor -stem hebben (naar
Sten tor, een grieksch krjgsinan vóór Troje, wiens
stem, zegt Homerus, boven die van 50 man uitklonk).
Stéphane, m. [U. n.] Kroonwesp f. - StéphalDite, adj. [ Ant. ] : Jeux st-s, benaming van
al de spelen der Oudheid, waarbij de prijs uit eens
eenvoudige kroon bestond. - Stéphoearpe, adj.
[Bot.] Met kransvormig of in 't rond geplaatste
vruchten.
Steppe, f. [Gogr.j Iloogliggend, woest, onvruchtbaar land n. van aanzienlijke uitgestrektheid,
.

steppe f.

Stereologie, 1. [Md.J Leer t. der uitwerpvelen, der drekstoffen. - Stercologique, adj.
Die leer betreffend, stercorológisch. — Ster-

coraire, adj. [Méd.] Dc drekstoffen betre//'end.
.- [H. cccl.] C haise st-, de stoel, waarop menden

paus bij zijne inwijding deed plaats nemen, st e 'stoel m. --- STERCORA1RE, M. [H. n.j
Stront- of inoddervisch ni., z. ook cHASSE-MEnDE,

Co r a I r e

adj. [Médj:
Matures st -es, drekstof/'en f. p1. Stercoranisnie, ni. [1.1. rel.] Leer f. der Stercoranistes, m. P1 stei'coi'anisten, leden eener secte, die

FOUILLE-IIIEBDE. - Stereoral, e,

meende, dat het brood en de wijn, die men bij '1
heilig avondmaal nistliqde, even als andere spijzen
weiden verteerd; ook zij, die stelden, dal door 't
heilig avondmaal de vasten gebroken werd. - Stercoration, f. Dierlijke uitwerpselen n. p1., drek m.

-- Stercoiin, e, adj. [Didact]: Matières st-s,
drekstoffen f. p1. - Sterciiliacées, t. p1. [Bot.]
Stinkboomsoorten f. p1. - Stereiilie, f., Stereulier, im [Bot ] Stinkboom m.
Stère, in. [Métro].] Wisse f., eenheid der lig-

chaanis- of ruimtematen, inz. voor brandhout.
Stéréobate, m. [Arch.], Z. V. a. SOUBASSE
fl1. p1. [H. a.] Kevers m.-MENT.—StéIoeèrs,
p1. niet vaststaande voelhorens - Stéréodynanliq5ze, t. [Phys.] Leer f. van de beweging der
vaste ligchamen, stereodyn a mica, stereod y n a mie k f. - STERÉODYNAIJIQUE, adj. Die beweging betreffend, stereodyndmisch. — Steréographe, m. [Géom.] Kenner, beoefenaar der
stereogropliie , reglljnig teekenoar , stereogr a a p h m. - Stéréographie, f. Kunst 1. om
vaste l'igc/iamen op eene vlakte af te beelden, liet
regtljjnig, ineelkunsti,q teekenen, s te rea grap hi e 1.
- Stéréographique, adj. Tot die kunst behoorend, stereo gr áph t sch. Projection st- z

PROJECTION. - Stérêographi9;iement, adv.

Op stereogrdphisclie wijze. - Steiéomètre, m.
[Gëom.] Werktuig n. om de vaste ligchamen op
een vlak te meten, stereometer m. - Stére-

oiuétrie, t. Ligc/zaamsmeet/eunde, li,qchaamsmetinq, stereometrie f. - Stéréoméfrique,
adj. Tot de ligc/iaamsmeetkunde behoorend, st e r eomé Ir i 5 eb. - Stéréonornie, f. Wetenschap,
(lie de wetten der natuurverschijnselen in formulen uitdrukt, s t e re 0 n 0 m je f. - Stéréonoinique, adj. Tot die wetenschap belioorend, st ereonomisch. - Stéréorarna, m. Topogra
phisclie kaart in verheven werk (relief), van papierdeeg gemaakt, stei'eoraina ii. - Stéréostatique, f. [Phys.] Leer van liet evenwipt der vaste
ligctiainen, stereostdtika, stereostatiek f.
- dis adj.: Tol die leer belioorend, s t e r e o s t atiscit. .-- Stéréotornle, t. [Géom.] Doorsnedemeetkunst, leer van de snijding der vaste ligchamen,
stereotomie f. - Stéréotoinique, adj. Tot
de doorsnedemeetkuml behoorend . s t e r e o t ô
mi s c h. - Stéréotypage, rn [Impr.] Het drukken niet vaststaande, onbewegeljk zaamverbonden
letters, het 5 ter e a lyp drs n; - afdruk daarvan,
gestereotypeerd werk n., s t e i' e a t y'p e t. - Stéréotype, adj. Met vaste of onbewegeljke letters
gedrulcl,stereoty'pisch, gestereotypeerd.
Ouvrage, Uition St-, gestereotypeerd werk n., ges t ereotypee r de uitgave t. - Stéréotyper, v. a
-

Vaste drukvormen vervaardigen; daarmede druk-

ken, s t e r so t yp t r en: On stéréotype Voltaire,
men drukt Voltaires werken met stereotypen. (fill.) Iets in blijvenden, duurzamen vorm brengen,
onverandeîljJk maken: St- les institutions, aan de
instellingen een duurzamen, onveranderlijken vorm

geven. - SE STEREOTYPER, v. pr. Met stereotypen
gedrukt worden: Tous les bons ouvrages devraient
se st-. - Het part. passe is ook adj.: Ouvrage
stérdotypé, gestereotypeerd werk ii. Planche st-e,
vaste, onbewegeljke drukvorm m. - (fig.) C'est lá
une expression st -e, dat is eene vaststaande, onveranderljke uitdrukking. - Stéréotypeur, m.
Vervaardiger, gieter van stereotypen; drukker met
vaste lettervormen. - Stéréotypie, f. Kunst om
vaste drukvormen of letterplaten te maken; drukkunst 1. met zulke vormen; gieterij van stereotypen,
stereotyp i e f.
Stéréiisiiae, f. [Chim.] Het vaste en kristalljne
gedeelte der vlugtige oliën.
Stérile, adj. Onvruchtbaar, geen vrucht dragend
of voortbrengend; dor, mager, schraal, weinig of
niets opleverend, steriel: Champ, Arbre st-, onvruchtbare, schrale akker, boom in. - Femme st-,
onvruchtbare vrouw 1. - Annie st-, onvruchtbaar

jaar n. Z. GANGUE. - (lig.) Siècle st- en grands

bommes, aan groole mannen arme eeuw 1. Auteur,
Poète st-, dor schrijver, dichter m. (die weinig of
niets uit eigen geest voortbrengt). Sujet st-, dor,
onvruchtbaar onderwerp n. - Louan ges st -s, ijdele,
geen voordeel gevende lof m. Admiration st-, ijdele,
nuttelooze bewondering f. (die 't voorwerp der bewondering niet navolgt). - Savoir St, ijdele, nuttelooze kunde t. (die men niet ten nutte maakt of
kan maken). - Stérileinent, adv. Op onvruchtbare, dorre wijze. - Stériliser, v. a. Onvrucht
baar maken. -- SE STERILISER, V. pr. Onvrucht
baar worden. - Zich zelven onvruchtbaar maken.
- Het part. passé is ook adj. : Champ stdrilisé,
onvruchtbaar gemaakte akker in. - Stérflité, f.
Onvruchtbaarheid, schraalheid, dorheid f.: La stde ces champs, de onvruchtbaarheid van deze velden. - La st- dune femme, de onvruchtbaarheid
van eens vrouw. - (fig.) La St- dun auteur, dun
sujet, de dorheid van een' schrijver, vaneen onderwerp. - 11 V a st- de nouvelles, er is weinig of
geen nieuws, liet nieuws is schraal.
Stéris, f. (pr. —rice) [Bot.] Pijibloem f.
Stei-Iet, m. [H. n.j Kleinste steursoort t., z.
-

-

ESTERLET.

Sterling, m. [[tlëtrol.] (eig. oosterling) Livre

St-, pond sterling, eens ençjelsche rekenmunt (ongeveer = 12 gold.) La hire st- vaut 20 shellings,

het pond sterling doet 20 shillings.
Sternal, C, adj. [Anat.] Hel borstbeen betreffend, daartoe behoorend: Côtes st -es, borslbeenribben, ware of langs ribben f. p1. - Stern algie, t.
[Mid.] Borstbeenpijn f., z. v. a. STEIcOGARDIE. Sternalgique, adj. De borsibeenpijn betreffend.

STERNE

- STIECHIOMI1TRIQTJE.

Sterne, JÏL [H. n.] Zeezwaluw, -meeuw f.

(hutondelle de mei).
Sterno-elavie.ilaire, wij. Anat.] Tot het
borst- en sleutelbeen belioorend. - Steriio -cos-

tal, e, adj. Tot het borstbeen en de ribben behoor nd. - Sterno-costoc1i.vieo-launiéraI, e,
of enkel Sterno-liinnéral, e, adj.: Muscle St-,
de groote bo r st spier I. (gland pectoral). - Sternodynie, t. [Méd.J, z. v. a. STERNALGIE. -Steino-hyoldieti, ne, adj. [Aunt.] Tot het
borst- en ton()been behoorend. - Stertio-masne, ad] ., Z. MASTOIDIEN. - Stertio
toien,
ld
ptihien, ne, adj. Tot het borst- en schaambeen
Iwkoorend. -- Sternum, m. (pr. —norne) Borstbeen n.
Sterntitatif, ive, wij. [1ed.] NiezinO verwekkend. - Stertintation, f. Het niezen.
Stertiutatoiae, adj. lviezing verwekkend: Poudre St-, niespoeder n. - Als sabst. m. Niesiniddel,
e

-
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Stillation, f. (pr. stil -la--) Afdr-uppeling, doorzn)peiinq, doorlekking f. - Sti ll atoire, adj. Bij
druppels nederveillend, doorzijpelend.
Stilpuosidérite. f. [Minéi.J Slokachtige bruinij zersteen, c; t i I p n o s i d e r i e t in.

Stimulant, e, adj. Prikkelend, opwekkend.
- {Mëd.) Médicament st-, of als subst. STIMIJLANT, m. Prikkelend, opwekkend geneesmiddel,

stimulans n. - ( fi g.) Prikkel m., spoor, drijfvetr t.: L'arnour-propre est le plus grand st-, de
eigenliefde is de krachligste prikkel, de sterkste
drjfveêr. .- StiiiitiLatenr, t ri ce, adj. Aanspo
rend, aandrjjvend, aanprikkelend, ophitsend. -

-

Sti initiation , t. Opwekking, aansporing, aan-

prikkeling f. - Stimule, f. [Bot.] Fijn stekeitje
of doorntje n. - Stitutiler, v. a. (alleen fig.)
Prikkelen, aansporen, aandrijven, opwekken, aanzetten, ophitsen, gaande -maken: L'arnour-propre
stiniule les hornrnes, de eigenliefde prikkelt, drijft
niespoeder, nieskruid n.
de menschen aan. - [Méd.j Co remAde est propre
Stertetir, m. [Méd.J Het snorken (ronflement). h st- les intestiris pai'esseux, dit middel is geschikt
- Stertoreux, ense, adj. Snorkend: Respira
01fl de lJ'aqe in g ewanden op te wekken, te prikkelion st -euse, snorkende ademhaling 1.
len. - SE STIMITLER, V. pr. Geprikkeld, aangespoord
Stéthomètre, in. [iVléd.j Borstmeter stetho
worden. - Elkander aansporen, aanhitsen. - Het
m. (een werktuig). - Stéthornétrie, f.-metr part. passé is ook adj.: Enfant stimulé par lamBorstmeetkunst f. - Stéthométi-ique, adj. De Ijition , doos' de eerzucht geprikkeld kind ii. - Stiborsl rn eting betreffend, s t e t h a in é t r t S C h. - iiiuleux, euse, adj. [Bot.] Met stijve, prikkende
Stétlioseope, m. Borsthoorluiçj n., hoorbuis f. haartjes of stekeltjes bezet, stekend, brandend. tot onderzoeking van de borstholte, s t e t h o - Stititultis, in. (latin) (pr. —luce) [MPh.] Opskoop m. - Stttltoscopie, t. f3orstonderzoe- wekkend, prikkelend middel n.
kinq t., kunst om den stellios/wo/ te gebruiken.
Stine of Stinx, m., z. v. a. SCINC.
Stthoscopiqee, a dj. Den .cktlioskoop of 't geStipe, m. [Bot.] Slengel m. der palmen en vabruik daarvan belie/Tend, s t e t h o s k ô v i s C ii.
renkruiden, die in een' bladenbundel uitloopt; stronk,
Sthénie, f. Nvtdd.j Volkochtigheid, ve hoogde voet M. -- 5TIPE, f. [Bot.] Priemgras n.
Stlpendiaire, adj. Bczoldiqd, soldij trekkend:
levenswerlszawnheid t. van 't l'igchaarn, Vgl. ASTHENIE (er stoeit abusievelijk ASTHENIE). - Sthéni
Des troupes st-s, soldij trekkende troepen m. p1. adj. Uit die verhoogde levenskracht ontstaan,-que,
Stiperidier, V. a. Bezoldigen, in zijne soldij hebstheni se A.
ben: St- des troupes. - (doorgaans in kwaden zin):
Stibiate, rn [Chim.], Z. V. a. ANTIMONIATE. St- une troupe de bandits, eene bende bandieten in
- Stibié, e, a.,
dj z. V U. ANTIMONIE. - Sti
zijne soldij hebben. - Het part. passé is ook adj.:
bite, in., z. a. a. ANTIMONITE.
Troupes slipendiées , bezoldigde troepen. - Ook
Stiehoniaiseie, f. (pr. cli = k, ook in de sub -ct. in.: Un stipendiA, een gehuurd bandiet m.
volgenden) [Ant.] IVaarzegging t. uit op briefjes
Stipité, e, adj. [Bot.] Door een' stengel gedragen.
geschreren verzen, stic/toniantje f. StiehoSti pti pie, wij. Van zamenteekkenden smaak.
mancien, m., -ne, f. Hi) of zij, die zich met
Stiptilacé, e, adj. [Bot.] , z. v. a. STIPULE. zulke waarzeggerij bezig houdt, verswaarzegger m., Stipulant, e, adj. [Jui'.i Bedingend, vaststellend:
-zegster 1. - Stiehométrie, f. [t.Mdact. ] Ver- Les parties st-es dun conti zit, de bepalende, verelecting van een werk in verzen of versa fdeelingen. ordenende parljen van ren contract. - Als subst.
- Stiehométiiqiie, adj. Die verdeeling betref- m. Bepaler, vaststeller, voorwaardenmaker, stifend, sticliornétriscli. (geteekend. p u 1 cl n t in. - Stipulatio n , f. [mr.] VaststelSlictiqite, adj. [H. n. ] Bestippeld, met punten ling, bepaalde afspraak, overeenkomst f. , beding n.,
Stigmate, m. Likteeken ii. Porter les st -s de S t 1 p ala t i e f. St- expi'esse, tacite, uitdrukkelijke,
Ja petite vërole, van de kinderpokken geschonden stilzw ij gende overeenkomst f. - [Bot.] Ligging f.
zijn. -- In 't algemeen: merk, teeken (meestal in en vorin m. der bijbladeren of bladaanhangsels. kwaden zin), brandmerk, schandteeken n. Un St- Stipule, 1, [Bot.] Bijblad, bladaanhangsel n. fiëtrissant, honteux, een onteerend. schandelijk tee- Stiptilé, e, adj. [Bot.] Met b ijblaadjes of bladken. Le st- de In justice, het brandme r k. - Les aanliangsels voorzien. - STIPULE, E, adj. (en part.
st -s de Jsus Clirist, de teekens (der 15 wonden) passé van stipuler): Chose st-e, vastgestelde, bevan Jezus C!iristus. . .. [Bot] Blocininerk, (zooqe- paalde. gestipuleerde zaak f. - Stipuler,
naamd) tikteeken aan 't bovenst gedeelte van 't stam- V. a. [ Prat.] Afspreken, vaststellen, bepalen, b edi n
pertje. - [H. n. ] St-s, uitwendig oi qaan der gen, bij verdrag overeen komen; vorderen, eischen.
a d emhaling bij vele insecten, inz. bij de rupsen, II faut st- cola dans Ie contrat, men moet (lit in het
luchtgaten n. Pl. - Soort van lutjan (z. dat woord). verdrag bedingen. bepalen. Its ont. stipuld qu'un
Stigmatiforine, ar/f. [II. ti. Likteekenvor - tiers laura, zij zijn liet met elkander eens qeworStigmatiqute, aPi. (Bot J Jot het lik- den, dal een (telde liet hebben zal. -- Stipuleux,
teeken of h!ncrntnerk hehoorend, s t i p os ei t is c A. - ease, adj. [Bot. ) Met groote of lange bijbladeren
Stiginatisal ion , t. Merking met likteekens, of bladaanliansels. - Stipulifère, adj. [Bot.]
brandoLerking f. -- Stiçsiatiser, V. 0. Merken, Bijbladeren of bladuanhanasels dragend.
brandmerken: On stigmalisait les eselaves fugitifs,
Stique, in. [Ant.] Elk vers of iedere afdeeling
men brandmerkte de ontclujte slaven - (fig.) On van regels. waarin de Ouden somtijds hunne werFa cruellement stigmalisé dans vette satire, men ken verdeelden, om het lezen daarvan gemakkelijk
heeft heen in dat heke l schrift duchtig ge/inreed.
te maken. - [Agric.] Soort von druif f.
Het port. passé is ook wij.: Criminel stigmalisé
Stoc. ni. [Tech.] Aanheeldblok n.
a l'épaule, op den schouder ehrandii',erkt inisdadiStokfiseh , Stockliehe , Stoekflsh, ni.
per m. -- Stiginatographe, rn. Punlenschrj - [Corn.] Sloknisch in.
ver, iemnond, (tie door panen zijne gedachten uitSteeehiogétiie, f. (pr , sté-ki—, ook in devoldrukt, .ctiqmatoqraaph m. - Stigtiiato- genden) ) Dida:t. 1 Vorming f.; ontstaan n. der elegraphie, f. Puntsclrijfkunst 1 , de kunst om met menten of grondstoffen. - StueliiogA tiique,
punten te schrijven. - Stigmntogiaphiqne, adj. Die vorming betreffend, stas c hio q énisch.
adj. Die kunst betreffend, stiglnatoqrÖphiscl?. -. Stwrhiolo ie, f. Leer f. (Ier grondstoffen. - Stigniite, m. [Miner.] Stippel.sleen, s ti g
St.ieeJiioloique, adj. Die leer hetre/fend, .ctcemint rn
C 11 i 0 1 O q is c A. - StieI,iotiittrie, f. [C him.]
Slilage, M. [Bot.), Z. V. a. ANTIDESME.
Meetkunst der qrondsto/fn, chemische meet k unst f.,
Stilbe, m. [11.n.] Soort van goudwesp, snuit- leer van de verhouding der chemische verbindingen.
goudwesp f.
(biet m. .- S1oehiométrique, wij. De chemische meetSlilbite, in. [Minr.} Blader -zeolith, stil- kunst of verlioudinqsleer betreffend, .c t ae c hi o in ifStil -de-gram, m. [Peint.] Schijtgeel n. , nene t r is c A: Noinbre st-, menqin.qsgetal , atomen -çjewigt,
-

-

-..

]

.

-

zeer duurzame gele lakvcrw.

chemisch vquivalent n.
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1738STOÏCIEN

-

Stolcien, ne, adj. [Phil.] Tot de leer van
Zeno's volgelingen behoorend, die leer toegedaan,
st 0 C ij fl S C it: Philosophic, Vertu st-ne, stoïcjjnsc/ic wijsbegeerte, deugd 1. Philosoplie st-, of als
subsi. STOÏCIEN, m. Sloïcjnsch wijsgeer, plzilosoopfi
van Zeno's school, stoïcijn ni. - (bij uitbreidinq)
C'est un st-, 't is een standvastig, onverzettelijk,
onaandoenlijk, gestreng, man, een s t o ïc ij n. wijsgeerig
Stolcisine, in. Leer t. der stoïcfjne
n,
stelsel n. van den oud-Øriekschen wijsgeer Zeno (in
't begin der 3e eeuw vOOr Chr.). stoïcjjnsche school f,
- (bij uitbreiding) Leer derjeljkmoediqheid, standvastigheid, koelbloedigheid, onverschilligheid, onjevoelig/ieid 1. in de grootste smarten, s t a Ici s mu s n.
- .4- Stoicité 1. Standvastigheid f., praktisch
stolcIsmus. --• Stoïqiie, adj. Den stoïcijnen eigen,
gelijkmoedig, koelbloedig, standvastig, onverschillig,
onaandoenlijk, onverzettelijk, gelaten, stoïsch.
- Stoiquement, ado. Als een stoïcijn, op standvastige, onverzettelijke, onaandoenljke wijze. S Sloïsine, flL liet stoïsche, onverschillige, koelbloedige, enz.
Stolarque, in. [Ant.] Admiraal, vlootvoogd,
s tol ci'rclz in.
Stole, 1. [Ant.] Sleepkleed n. der Ilomeinsche
vrouwen, stola f.
ATHÉIUNE.
toIéphoi-e, m. [H. n.j. Z
4. Stolidité, f. Groote botheid, domheid f. uit
toIisomaiicie, f. [Ant.] Waarzeggerij t.
de wijze om zich te kleeden. - Stolisomancien, m. , rniie, 1. Hij of zij, die zich daarmede
bézig houdt.
Stolon, m. [Bot.], z. v. a. DRAGEON. - Sto.
Ioiiitère, a(ij. Uitloopers of vlakke wortels schietend.
Stolonomie, f. [Mar.] Verhandeling 1. over
de wijze, waarop eene vloot opgetuigd, gewapend,
uitgerust en ten al/en tijde onderhouden moet worden, stolonomje f.
Stornaeaee, m. IMé€I.] Mondbederf, bederf n.
in de mondholte, mondverzwering t. - Somtijds
z. v. a. scorbut, scheurbuik 1.
Stoiiiaeal, e of Stoiiiaej.al, e (pr. ch=k),
Stotnachique, adj. [Méd.] Tol de maag behoorend; goed voor de maag, maagversterkend: Les
bans vms sont fort stornacaux, de goede wijnen
Z#21 zeer înaagversterkend. Pilules stomachiques
maagpillen f. pl. —Veines stornachiques. moagaderen f. p1. - STOMACHIQUE, 01. Maagsterkend middel, maagmiddel n.
Stonialgie , f. [Méd.] Mondpijn f. - Stornatiqsae, adj. [ Mid.] Den mond hetreffend: Mddicainents st-s, mondmiddelen, s t o m a t ik a n. p1.
- Stoiiaatite, f. Ontsteking f. van het slijmvlies
des monds. -- Stomatorrhagie, t. Het mondbloeden, mondbloeding f. Stoinatorrh agique,
adj. De mondb loeding beti'e/Tend. - Stomatoscope , in. Mondkijker m.. werktuig om den
mond geopend te houden en dien inwendig te bezien
of te bewerken.— Slorno-gasti'ique,adj. [Anat.]
Tot den slokdarm en de maag behoorend.
Stouioxe, rn. [H.n.] Herfstvlieg t.
Stoquer, v. a. [Tech.] Een gelijk vuur onderhouden (tij liet suikerra/inéren) .-Stoqueur, m.
Slookijzer n.
51w-ax , Styrax, m. [Bot.] Balsemachtige
gomhar.c a. et 1. van den storaxboom, in 't Oosten
en in Zuid-Europa, storax in. of n. St- liqutde, vloeibare storax of amber m. (van een' anderen boom in Mexico en Virginia).
Stoi-e, m. Vensterscherm n., rolgordijn 1., zonnescherm vóór vensterramen- of koelsglazen , dat
men kan ophalen en laten vallen, .s 1 a r e.
Stoi-ène, 1. [H. n.] Blaauwe, nieuw-holland.

-

sche spin f.

Stoiii-ne,m.[FI.n.]Spreeu'wm. van Louisiana.
St- ooit'. zwarte paradijsvogel in. (op Nieuw-GuiSti-abique, adj. [Méd.] Scheelziend.-- Stra
bisme, ifi. Het scheelzien; scheelheid t. - Strabite, in. et 1. Sciicelziende ni. en f.
Mtraciou, t. [Anc. typog.j Het opligten of
onderleqoen van woorden of regels, die met eene
andere kleur moeten oedrukt worden; - het uitsteken van letters of woorden, die door andere
vervangen moeten worden, stractie t.
Stradiot, M., Z. ESTRADLOT.
Siragule, t. [Bol.) Inwendig hulsel n. van de

vrucht der grasgewassen.

STRATONIQTJE,
Sirambean, in. [Man.] Zware draaibas,

groote donderbus C.
Slraiiiiiiasetle, t. [Jeu] Negen achtereenvolgende trekken (in het trisetspel), door de aides
of de twee elkander helpende spelers gemaakt
S tr a in m as 4 t t. - Straiiaiiiason, m. Negen
achtereenvolgende trekken, dooi' één' speler gemaakt,
strammasdn m.
Straniolne, t., Stranioniuni,m.(pr. —ome)

[Bot.] Doornappel, sleeleappel m.
StrangaLides, f. Pl. [Mdd.] Melk- of zogknobbels rn p1. (in de vrouu'eborsten)
-I- Stiangéonsane, m. Overdreven bewonderaar en voorstander van 't vreemde of uit heemsc/ie,
van de vreemdelingen. - Strangéornaule, t.
Voorliefde, blinde voorkeur t., die men voor 't
uitheemsche aan den dag legt.
Strangiilateiir, m. Verworgei' m. - STRAN
GULATEUR , TRICE , adj. Verworgend, zamensnoeend. - Strangulation, t. Verworging t. -r
Strangnlei , v. a. ( meest fig.) Verworgen,
strangulër en.
Strangurie, t. [Méd.] Moeijeljke waterlozing,
(pop.) koude »is t.
S Strapasser , v. a Mishandelen, afrossen,
toetakelen. - [Peint.] In haast, schielijk afwerken, afro//'elen. —Het part. passé is ook adj.: Une
figure strapassée, eene afgeroffelde, schielijk afgewerkte figuur. - S Strapason, M. Schilder,
die overhaast en slordig werkt, kladschilder m. S Sti-apassonnei, V. a. Altijd over/wast en
slordig schilderen.
Strapontin, m. Bekleede zitplaats van voren
aan eene koets-coupé of aan 't portier eener groote
koets. - [Mar.] Bultzak m., matras t., Z. V. a.
ESTRAPONTIN. (In voce staat verkeerdelijk ESTRA-

PONTION.)

Stras, Strass,m. [Minér.] hard kristalglas n.,
dat tot basis voor de gekleurde glasvloeden dient,
5 t r a s S n. Naqemaakte of valsche diamant in.
Sfrasse, t. [Tech.] Zijde-afval rn., vlokzde t.
(contailles),

Stratagématiqiie, adj. [Mil ] Vol krijgslisten; met krjgelist uitgevoerd. - Stratagènie,m.
[Mii.] Krijgslist t., S trategeem in. - (fig.)
List f., sluwe trek i-n. , kunstgreep t., listige aanslag m. - Stratarithinétrie, t. [Mii.] Kunst

om legers in slagorde te stellen, de vereischte stelhag te geven.
Strate, 1. [Minér.] Gedeelte eener mineraalbedding, laag, schicht 1.
Stratège of Stratègue, rn [Ant. grec.] Op-

perveldheer (in tevens arc/mat en oorlogsminister);
hoofd van 't achajisch verbond. - Grieksch hoofd
officier. - Nu somtijds gebézigd voor generaal,
veldheer (met betrekking tot zijne kennis van de
strategie). - Stratégie, 1. Veldlieer.swetenschap,
heervoerde'rskunst , veldheer.ckunst , s I r a t e g i e,
strategiek f. - St rat égien,m. Schrijver over
de veldheerskunst, s t ra t e l/ i a r m.; - ook Z. V. a.
-

STRATEGISTE - Stratégique, adj. Krijgskun-

dig, tot de veldheerskunst behoorend, s t r
giech. - Stratégiquement, ado. Op krggsundige, stratégische wijze. - Siratégiste, in.
Kundig veldheer, kenner der strategie; - schrijver
over de strategie, strategist in. - Stratè-

k

guie, rn. Z. STRATEGE.
Stratification, t. [ Géol.] Laags- of schichts -

wijze ligging der del/'sto/fen. - in 't algemeen: het
laagsewijs 07) elkander leggen. -- Stratilier,
v. a. Laagsqewijs op elkander leggen. - liet part.

p05511 is ook adj.: Substances stratifieds, laagsge
wijs opeengelegde sla/Ten f. p1. - Montagnes strat lides, vlolgeber7ten t. p1. -. Stratiforme, adj.
[Geul.] Scliiehtsgewijs, hij lagen.
5tratioiiie, ni. (pr. ---thi—) [H. n.] Wapen-

-

i

vlieg 1. - tratiote, in. (pr. —thi—) [Bot.]
Watervéder f.

Stratoeratle, t. Soldaten-heerscliappj), mili-

taire rcgdring , stratokratie f.—Sti-atograplie, m. Schrijver ni. over 't krijgswezen. over de
krijqswetenschüli, 5 tr ce t age' a au t rn.---Stiatoga-a phie. t. Legerbesc/irijcing , ki'ijq.cheche(jving f.
- sii-afoi.raphique , adj. Tot de leger- of
krijc.cbesclrjiiflg behooie'iid. S t r a t a g r a p Ii i S c h.
Stratolde, adj. Minér.] Uit opeenlijgendela
-genvormd.
Stratonique, wij. [His!.) Zegevierend, over-
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STRIBLOSE
winnend (als bijnaam van eenge keizers van 't Ia

tere romeinsche rijk), s t r a t Onicu S.
S Stréblose, f. [Chir.] Verstuiking, onvolkomen ontwrichting, s I r e 1) 1 6 s i s 1.
Strepsieère, adj. [11 . n.j Mel spiraalvormige,
gedraaide horens. - Als subst. m. Soort van antilope f. of schaap ti. van Kreta, soedoe rn.--- St reptopétale, adj. [Bot.] Met gedraaide bloembladeren. - Streptostachys, m. (p• —kice) [Bot]
Soort van graskruid n.
Strette, f. [Mus.] Gedeelte eener fuqe, dat naar
een snellen, driftiqen dialoog gelijkt, st r e t ta 1.
- Oudtijds z. v. a. ETREINTE. - Stretto, adv.
(ital ) [Mus.] Kort, snel, gezwind.
Stiiatnlé, e, adj. [H. n.] Met kleine groeven
of strepen qeteekend.
Stribord , iii. pr. tri-bord) [Mar.] Stuurboord n. (tribord).
Strict, e, adj. Eng, beklemd (in dezen eig. zin
niet gebruikt); - naauwkeurig, stipt, gestrenq,
strikt. Devoir str-, strenge, volstrekte pligt in.
Etre str- en affaires, zeer naauwkeurig in zaken
zijn. - Strietemeiit, adv. Stiptel(/k, bepaaldetjk, naouwkeurig: Str-parlant, cela peut être
vrai , stipteljk genomen . kan dit waar zijn. Strietion, f. Liet beklemmen, beklemming f. Stricture, f. [Md.] Krampachtige beweging, zanzentrkking, strictuur f.
S Strident, e, adj. Knersend, krjschend, scherp
sissend: Voix str-e, krjschende, schelle stem. t. Le
bruit str- des machines b vapeur, het knersend
geluid der stoomwerktuigen. - Appétit str-, geeuwhonger m. - Strider, v. a. Doordringend of
schei piepen (gelijk de krekel, de muis, enz.).
Strideur, f. Geknars, schei en onaangenaam geluid n. La str- de Ja lime. liet geknars der vijl.
La str- incommode des grillons, het lastig gesjirp
der krekels. - Sti-idulazit, e, adj. Sjirpend,
schei piepend (als de krekel). - Stridulation,f.
Gesjirp, geknars, schei en. onaangenaam geluid.
Sti-ie, f., doorgaans Stvies,pi. [H. n. ] Overlanqsche en evenwijciiqe ribbetjes, door gaatjes of
groefjes gescheiden. - [Arch.] Ganneluren of groeven f. pi. met gevu!de ruimten (op zuilen, pilasters).
Strepen f. vi., draden rn. p1. in 't glas, op scheipen, ens. -- Stilé, e, wij. Met ribbetjes qeteekend,
gegroefd, gestreept. - STRIE, m. [H. n. ] Gestreepte
brasem m (ten f. pi.
Sti-igides, 1. p1. [I-I. n. ] Steen- of kerkuiisoor
Stiigile, m. [Ant.] Huidkrabber m., eenwerktuig inz. tot afkrobbinq van de olie of het vet mengset, waarmede de worstelaars zich hadden ingewreven; badschrapper in. - Strigilie of Striglie,f.
[Bot.] Roskompiont, borstelzwam f., eene soort van
bladzwam, waarmede men in Italië de paarden roskamt. - Strigiliforme, Strigilé, e o/'Stiigueux , euse, adj. Roskamvortitig, borstelochtiq.
Striqner,v.a. [Tech. Str- le (irap, den laatsten streek aan het doek geven.
Sti-iure, 1. [Arch.], z.v.a. STIllE.
(

-

]

Strixés, M. p1. [11 . n.],

z.v.a. STRIGIDES.

Stiobilacé, e, adj. [Bot.] Met katjespewijs

geplaatste bloemen. - Pijnoppelvormig. - Strobile. m. [Bot.], z. v. a. CONE. - Strobilifère,
adj. (Bot. l', z. v. a. CONIFERE. -- Sti-obilifoi-ine,
adj. [Bot.], Z. V. a. COMFORME.
Strohoseopique , mij. [Phys.] Table str-,
z. v. o. PHÉNAI{ISTICII)PE.
Stromate, in. [U.n.], z.v.o. PAMPLE.
Sti-omateehiiie, f. Topijiwerkerskunst, tapijtweverij f. - Siromateelinique, adj. De tapijtweverij betre/fend. - Stroniates, m. p1. (eig.
tapijten) Mengelwerken, boeken of schriften van
g em, eng
inhoud. s t r (5 m a t a n. p1.
Strombe, in. [H. n.] Vleugelschelp f., eene eenschali ge, langwerpige schelp n.
Strontbeau, rn., Z. STRAMBEAU.
Strombite , m. [ H. n. ] Versteend vk'ugei
she1pdier n., strombiet m.
Stromble, in. [Agric.] Haak m. tot zuivering
der ploegschaar. (in de in gewanden.
Stiongle, m. 1H. nl Lange en ronde seorm m.
Strontiatie, f. (Mimr., C1iim. 1 Strontioanaarde f., eene nieuwelinqs ontdekle aardsoort, die,
roet konizaur verbonden. voorkomt in de Strotitiaiiite of Sti-o,itite. f. Sirontianiet rn, eene
a.cper.cie-qroene . doorsciijnevde , vëzelige steensoort bij Strontian in Schol/and, kooizure ctron-

haan m. - Strontianlq.ie, adj. Strontiaan

Strontique, adj. liet stron--ardebvtn.
tium of de strontiaan-aarde betreffend; Sels str -s,
strontiaan-zouten n. p1. - Strontium, m. (pr.
—ome) De metallische basis der strontiaan -aarde
(door Davy in 1807 ontdekt) , 5 t r 0 n t i U fl5 H.
Strophe, f. [Poés.] Versafdeeiing, verskoppeling t., elke der afdeeiingen van een gedicht of lied,
doorgaans (maar minder goed) vers n. geheeten,
strophe 1.
Strophnliis,m. (pr. —mce) [Méd.] Huidontsteking bij zoqende kinderen tijdens het tandenkr]jgen.
Sti'uctiii'e, f. Wijze, waarop een gebouw, een
organisch ligchoam zainen,qesteld of gebouwd is,
bouwwijze t., bouw, bouwirant rn; zamenstelling,
inrigtinq, rangschikking f. der deden: Ce batiment
me plait, Ja str- en est agrab1e, dit gebouw behaagt mij, zijn bouwtrant is lief, aangenaam --La
str- du corps humain, de bouw, het zamenstel van
't menscheljk ligehaam. - (fig.) La str- (tuB disyours, dun poème, de schikking der deele?i, de zomenliang van eene rede, van een gedicht.
SI ruime, f. [Méd.] Kropgezwel, halsklierge
n., 5 t u m a t.; - doorgaans z. v. a. SCROFIJ-zwei
- Striimeux, euise, adj. [Méd. ] Den krop-LE.
of 't kropf,ezwei betreffend, met eenen krop behebd.
-- Struiuiuifère, adj. [H. n.] Eenen krop dragend.— Struimosité, f. Opzwelling van den hals,
halsgezwel n.
Sti'uithiole, f. [Bot.] Musschekruid n. —Struithionés, in. Pl. Muschsoorten 1. pl., vogels mpi.
van 't musschengeslacht. - Struitliiophag-e, adj.
[H. n.] Sprinkhanen of kleine vogeltjes etend.—,41s

.eubst. m. ei 1. Sprinlchaaneter ni., -eetster f. Struithophage, adj. Struisvogels etend. --- Als
subst. m. ei 1. Struisvogeleter ni., -eetster f.
Strychnate, m. [C1iim.] Strychnine-zuur
zout n. - Sti'ychuiées, f. Pl. [Bot j Braaknoot-soorten f. Pl. - Sti-vchuuine, f. [Chiin.] Een der
beide loogzouten vervat in de braaknoten, de igna
tius-boonen, het slongenfrout, enz., een zeer sterk
vergift, strychnine f. - Stryehnique, adj.
[Chirn.] AcHe str-, .ctrychninc-zuarn. —Strych
DOS of oJuuiqusier, m.. Z. VOMIQUIER.
Stryge, m., z. v. a. VAMPIRE.

St uc, Ui. Gips n., pleisterkalk uit gezeefd soil
mariner en kalk of lijm, een mengsel, dot tot versieringen in verheven werk gebruikt wordt. -Stiieateur, rn Stukadoor, kunstenaar of arbeider in verheven gipswerk.
Stuidieuisement, adv. Met vijl en oplettendheid, zorgvuldig. - Stuidieux , ieuise , adj.
Gaarne studérend, de studie beminnend, leergraag,
vlijtig, naarstig: Jeune homme fort st-, zeer leergraag jongeling.
SStuipéfactif, ive, adj. [Méd. ] , z. V. a. STU
PÉFIANT --- Stuipéfaetion, t. ) Méd.] Verdoo ving, verstijving, 'jevoelloosheid f. (van een lid). (in zedelijken zin) Verbazing, ontsteltenis, versiagenhesd, verstomming f.: Etre frappé de st-, van
verbazing getroffen worden, versteld, verstomd
staan. - Stupéfait, e, adj. Verbaasd, ontzet,
ontsteld, verslagen, verstomd. - Stnpéfiant, e,
-

adj. [1ëd.] Verdoovend, gevoelloosroakend: Remè

st-, of als sub -ct. STUPEFIANT, M. Verdoovend-de
middel n. - (in zedelijken zin) Verbazingwekkend,
ontzettend, verstommend. - Stupélier, v. a. Verdooven, verslijven, gevoelloos maken: L'opium a Ia
vertu de st- eens qui le preniient , of obsol a Ja
vertu de st-, de oj)iaîn heeft de kracht van diegenen
te verdooven, die hem aebruiken, heeft de krocht
van te verdooven. -- Verbazen, doen ontsiellen,
doen verstommen, verslapen of osilzet maken: Celia
nouvelle ma stuputié, dal nieuws heeft mij witzet, als versteend. - liet past posed is ook adj.:
Voiiui toute Ja société stupi fi ée , daar stond liet
gansche gezelschap versIaen, version-id. - Sinpeur, f. [Md. ] Verdooving, ver -elf/ring, gevoelloosheid, bedwelming f. - (in zedelijken zin) Verslomming, ovlzellinq, verstijving van schrik of verbazing, ontsteltenis t. - St upide, adj. (eq. ierdoofd, gevoel/aas) Dom, bot, stomp , stompzinnig,
loq en traag van geest: Enfant St-, dom kind n. Verstomd, ontzet, verslagen (z. v. a. STUIlFA1T): Je
demeure st- ik sta verstomd. - II garde un si
lence si-, hij bewaart een dof sti/zwijcen. -- Als
subst. : C'est un sl , un franc st-, t is een domoor,
domkop, een regiebo tt erik. -- Le st- de son action
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-

est que . . , het domme van zijne daad is, dat...

- Stupidement, ado. Op domme, lompe wijze.
- St1ldité,
)i
1. Domheid, botheid, stompzinnig--

held; - domme uitdrukking, domme daad f. [Méd.] Diepe indruk m., door eene jroote ontsteltenis, verbazing of smart te weeg gebrat, verdooving, gevoelloosheid f.
Stiipie, m. Onteering, verkrachting 1'. (viol).
- Ontucht f.; ongeoorloofd verkeer n. tussciten ongehuwde personen van tweederlei geslacht.
Sti.rdiiiés, m. pt. [I I. n. ] Vogels m. p1. van
'1 geslacht der spreeuwen.
Stygial, e, liever Stygien, ne, adj. [Ant.,
Myth.] Tot den Styx (z. ol (L ) behoorend: Les eaux
st-ties, de wateren van den Styx. Le lieu St-,
Pluto. - [ Anc. chirn. ] Bijtend, invretend: Eau
st-ne, sterkwater n.
Style, in. [Ant.] Schrijfstift, schrijfnaald, griffel 1. (waarmede de Ouden op hunne wassen tafeltjes schreven, en welke van boven eenplat o/'stomp
einde had, om 't geschrevene uit te wisschen). (fig.) Retourner le st-, liet geschrevene uitwisschen,
verbëleren , corrifjtren. -- [Gnom.] Naald,
stang t. der zonnewijzers. - [Bol.] Stijltje n., het
draad- of cilindervormig deel van den stamper, dat
den stempel (stigmate) draagt en in 't vruchtbeginsel (ovaire) is ingeplant. - [Chic.) , z. v. a. STYLET. -- SIj( in., schrijfwijze, bijzondere wijze,
waarop men schriftelijk zijne gedachten uitdrukt,
voorstellingsmanier, uildrukkiniswfjze, schriftelijke
voordragt en uitdrukking 1. St- correct, sublime,
familier , burlesque, naauwkeurfqe, verheven, gemeenzame, koddige stijl. St- égal, laconique, didactique, dogmatique, oratoire, gel(jkmali(je, korte
en bondige of kernspreukige, onderwijzende, leerstellige, redenaars-stji. Z. ook AMPOULE , ASIATI-

QUE, CH1T1É, CONCIS, COUPE, DEC11ARNI, DÉCOUSU,
DIFFUS, ENFLÉ, ENSTOLAIRE, CUIi5DI, HISTORIQUE,
LâCIIE, LANGUISSANT, LAPIDAIRE, MâLE , MANIERÉ
MERCA N TILE. NE1IVEUX , NOURBI, PAÎAIS, PERIODEQUE, POETIQUE, POMPEUX, RÉFUGIE, SEC, SERRE,
SOUTENU. - ( absol.) Cet écrivain na pas de s-,

die schrijver lice/I geen' stijl, heeft geene eigen, vaste
schrjfwijze, blijft zich niet gelijk. - (lig. et [om.)
Manier, wijze van doen of spreken, trant m. Voilà bien son st-, Cest bien la son st-, dat is juist
zoo zijne manier, zijne gewoonte van doen. Ii faudra bien qui l change de st-, hij zal zijn gedrag,
zijne laat wel moeten veranderen, wel een' onderen
loon moeten aanslaan. - [ Beaux arts] Stijl m.,
manier f., bijzondere behandeling aan een' kunstenaar eigen: Cette statue, Celte peinlure, Cetopé
Cet edifice est dun bon St-, dat standbeeld, dat-ia,
schilderstuk, die opera, dot gebouw is in een' poeden stijl bewerkt. - [Ctiron.] Vieux St-, oude
e van tgdrekeiing volgens den juliaanstijl , wijz
schen kalender (vgl. Calendrier julien, onder JU
LIES). Nouveau st-, nieuwe stijl, wijze van tijdrekening volgens den greqoriaanschen kalender, de
onder paus Gregorius X III verbeterde juliaansche
tijdrekening. -[ H. de France] Vieux st-, oude
stijl, vroegere benaming van de christelijke jaar/el
imp in tegenstelling niet de [ranscli-republikeinsche
tijdrekening, die den Jaen jolj 179 22 een' aanvang
Slain' - Stylé, e, adj. [Bot.] Met een stijl/ je
voorzien; met zeer laag stijl/je. - STYLE, E, adj.
(en part. passé van styler): Homme fort st- dans
les affaires, in de zo nen zeer bedreven man. tyIéphore, In. [t !. n.] Snoeraal, steeldrager
[stylephorus clioi'datus] , een zeer veldzame viseh,
- Stylev, v. a. ([am.) .4/rigten, gewennen: On
Fa stylé a cela, men heeft hem daarop a[gerigt.—
Stylet, ni. (verklw. van style) Kleine dolk, moordpriem m., stilet n. - Chim.] Peilnaald, zeer
dunne sonde f. - Styleux, ense, adj. [Bot.]
Longstijlig. - Sttlifoime, adj. [Bot.1 in den
vorm van een stijl/je. -- Stylisme, m. [Didact. ]
Overdreven zorg 1. voor 't afronden en kuischen
van den stijl, s t I Ii s m u .c n. —Styliste, m. Hij,
die at te angstvallig op zijnen stijl is.
-

-

Stylile, adj. el subst. en. [H.rel.] Anacborète
st-, of St-, pilaarheilige, kluizenaar of du'eeper,

die als boetedoening een groat gedeelte van zijn teven op den tap eener hooqe zuil doorbragt. SIJIJOfl
Ie st-, de pilaarheilige Simeon (een syrisch monnik,
de eerste dier soort van dweepers).
Stylobase , m. [Bot.] Soort van terpentijnboom rn - Stylobate, m. [ACCU.] Zuitstoelm.,

STJAVITË.

voetstuk, s t y I a b a a t n. - [ Minér.] , z. v. a.
LENITE. - Stylo -glosse, adj. [Anat.] Muscle
st-, of als subst. sTYLO4iLOssE, M. Priemtongspier f. - Stylo-hyoidien, ne, adj. cl subst.
In. [Anat.] PrlemtOngbeenspier f. - Styloide,
adj. Stilet- of priemvormig. - [Anal.] Apophyee
st-. 7rwn- of stjivormig uitsteeksel n. (van 'trotsbeen, ook van de ellepijp en 't spaakbeen. - Sty*
lo -mastoidien, ne, adj. Tot liet stijl- en het
tepelvarmig uitsteeksel van 't slaapbeen be/ia arend.
- Stylomètre, m. [Arch.] Zuilmeter, zuilver
houdingsmeter, werktuig om de verhoudingen aan
de zuilen gemakkelijk te vinden, stytom eter iii.
-- Styloniétvie, f. Zuilrneetkunst f. - Stylornétiiquie , adj. Den zuilrneter of de zuilmeetkunst betreffend. - Stylophore, m. [Bot.] Tweebladerig sclielkruid n. (cliélidoine).
Stymatose , f. [flléd.j Btaedvloeijing uit de
roede, 'met erectie en weliustprikket verbonden,
stymatOsis, serethrorrliargje f.
Stytiiphalieles , f. Pl [Myth.] Onteaggetjk
groote roofvogels met ijzeren ktaauwen en snavels,
die zich in de digte wouden aan 't meer StymptiaIjs in 4rcadi/ Ophielden en groote schade aanrigtten, totdat zij door Hercules gedood werden.
Stypticité, f. [Mid ] Zamentrekkende, verstoppende kracht of eigenschap. - Styptique,
adj. Zainentrekkend , 'verstoppend, bloedstelpend,
sty ptisch.
Styracé, e, Styi-aeiné, e, adj. [Bot.]Naai
den storax gelijkend. - Styracine, f. [Claim.]
Starax/iars n. en f. - Styrax, rn, Z. STORAX.
Styvieii, ne, adj. Tot Stiermarken of zijneinwoners beliaorend. - Als subet. in. et 1. Stiermarh r na., .ctiermarksche vrouw f.
Styx„ in, [%lyth.)Een van de vier stroomen der
Onderwereld, bij wlks wateren de goden een' onverbrekeljken eed zwoeren, (z. de drie andere op
ACHERON, COCYTE eis PHLEGÉTIION). --(Loc.) .luier par le St-, een' zwaren eed doen. Visiter, Passer le St-, les bords du St-, sterven.
S
.-ti, e, adj. (en part. passé van SAVOID): Chose
sue, bekende zaak I. Lecon sue par tolls les élèves,
les I , die door at de leerlingen gekend is. - Su, rn
Kennis 1. van eeoc zaak: Au vu et au su de tout
Ie monde, voor ieders oog, werelakundig.
-

,

e

t Stiader, v. a. , nu

PERSUADER.

Suage, m. [Mar.] Kasten m. pi. van smeeren
teer, -liet zweden of uitslaan van 't hout. Hel smeren

van een schip.

- [Econ.] Liet zweeten

van een blok hout in 't vuur. - [Tech.] Koperslagersaanbeeld II 01fl ronden te kloppen; - vormhamer m. der stateinakers. - Suager, v.a. [Man.]
Smeren (een schip). - [Tech.] Den rand van een'
ketel, enz. ombuigen en voegen.
Staalre , m. Zweetdoek aa. Lijkiaken n.
(waarin men een' doode wikkelt) -- Hooldstujjer rn
(waarmede men bij de Ouden het hoofd en 't gelaat eens dooden bedekte). - Le Saint -Suaire, de
heilige zweetdoek, het lijnwaad, dat, zoo men meent,
tot (Ie begrafenis van Jezus gediend heeft; - afbeelding f. van dat lfjklaken.
Suampan, SoueLn -pan, m. Rekenaar m. of
reken-machine der Chinezen, bestaande uit balletjes,
die met koperdraden op verscheidene kolommen zijn
geregen en die bij opvolging de eenheden, tienlieden,
honderdheden, enz. aanduiden, swanpan m.
Suant, e, adj. Zweelend: Mains s-es.zweetende harden f. Pl. (sioti, 1., nu PERSUASION.
t Suaiif, ive.

--

adj ., nu PERSUASIF. -

Suave, wij. Liefelijk, aangenaam voor de zintulpen, inz. voor den reuk, geurig: Mets d'un goût
s-, 'spijs f. van liefelijken smaak. Odeur 5- , aange
name reuk m. —Mélodie s-, zachte, liefelijke nieto-

y 1. -

(fig.)

Navoir que des choses s-s a dire,d

niets dan liefelijke, streelende dingen te zeagen hebben. -S ITAVE, na. liet zachte, liefelijke.- Le s- sur
Ie vieage des vierges de Raphaël. - Suave.iient , adv. Op liefelijke, aanqencime wijze. -

Sua'ité, f. Aangen aamheid voor de zinnen, inz.
voor den reuk, geuriqbeirl; liefelijkheid, aanvallig
held, zachte aantrekkelijkheid f. La s- dune odeur,
de aangenaamheid van eenen geur. La S- de sa
voix, de liefelijkheid harer stem. La s- du pînceau
de eet artiste, de aanvalligheid. molligheid van 't
penseel dezes schilders. - [Dévotj Zoete, aan gename gewaarwording t. - En odeur de s-, met
een' liefelijken geur.

SUB

SUBLIMATION.
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Sub, latijnsch voorzetsel, dol onder beteekent
en in vele fronsche woorden onveranderd 28 overgegaan (subalterne, sulij uguer, subside, etc.) moor
zijne b in eene C, 1, g of p veranderd heeft voOr de
enkelvoudige woorden , die in 't latijn, met eene
dier letters aanvangen (succomber, suffoquer, suffoquei, suggéier, supputer, in plaats van subcornber, subfoquer, subgérer, subputer), terwijl in
enkele andere woorden de h is u'eg.qetallen (sujet
voor subjet). — Bij vele adjectieven der wetenschappelijke taal heeft sub eene verkleinende kracht (z.
subaigu, subcarré e. a.).
Subadoiiiinal, e, adj. [H. n. ] Beneden den
onderbuik gelegen. — Subacaiiie, adj. [Bot.]
Bijna zonder stengel, met zeer korten stengel. —
Si.baeieiilaire, adj. [Minéi. ] Bijna naaldvormig. - Subaetion,f. [Méd.] Verminderde werkzoambeid, minimum n. van levenswerkinq, zwakheid f. — Subalgu, e, adj. [Diclact.] Eenigzins
scherp: Feuilles s-es. — Sn1)aIa1 Ie, adj. [Ho.)
Onder de vleugels gelegen. — Suibalpin, e, adj.
[Géogr.j Aan den voet der Alpen gelegen. — Subalterne, adj. Onder een ander, ondergeschikt,
afhankelijk, onder/zooriq. s u b a I t é r a: Officiers
s-s, lagere ambtenaren, officieren beneden den rang
van kapitein. Emploi s-, ondergeschikte, lagere bediening f. — ( fig.) Middelmatig, beperkt: Les Ialents s-s, de middelmatige, mindere talenten — Ook
als sabst. (van personen): Un s-, een onderambtenaar, een lager officier. II vaut mieux avoir affaire au chef qu'aux s-s, 't is beter met den meester
dan met zijne zaakvoerders, zijne ondergeschikten
te doen te hebben.— Sitbalteinemerit, ado. Op
ondergeschikte wijz
e. — - Ss.balteriiisation ,f.
ilet ondergeschikt of afhankelijk maken. —
balteriaisei, v. a. Afhankelijk maken, eeoc ondergeschikle betrekking geven. — Subalterni
té,f. Ondergeschiktheid, onderhoorigheid f., rang rn.
van ondergeschikte.— Snbarqiié , e,adj. [Didact.]
Eenigzins gewelfd, ligt bongoormig. — Subauidilion, f. [Rhét.] Uitdrukking t., welker beteekenis ten deele stilzwijgend verstaan moet worden.
Ssibbacillaire, adj. [Didact.] Bijna staf- of
stokvorniq.
Subeairé, e, adj. [Dilact.] Bijna vierkant.
- Subeaiidal, e. adj. [H. n.] Onder den staart
gelegen. — Snbcaiileseent, e, adj. [Bot.] Plant
met zeer korten stengel. — Suheentral, e, adj.
[Didact.] Bijna in 't middelpunt. - Subelavi
byrne, adj. [Didact. ] Bijna knodsvormig.— SubCouiqrimé, C, adj [Didact.] Ligt ingedrukt.—
Subeonique, adj. [Didacl.] Bijna kegelvormig.
- Subeorlieal, e, adj. [Bot.] Onder de boomschors vooc Ikoinend, levend. (Plur. m. subcorti-

meer vezelachtig. — Sub fi hlforme, adj. Bijna
draadvormig. — Suibfusifornie, adj. Eenigzins
spilvormig.
Subgélatlneux, euise, adj. [Didact.] Eenigzins naar ge/ei gelijkend. — Subgi'ondation, f.
[Chim. ] Indrukking t. van de her.\enpan. - Subgronde, f. [Constr.] , z. V. a. 5EVÉROND
E.
Subbastation, ook Subhastée, f. [Anc.
cout.] Openbare verkooping hij opbod, veiling, s u bh a s t d t i e f. — Subhaster, v. a. Bij opbod of
aan den meestbiedende verkoopen, veilen. - Subhé niisphérique,adj. [ Didact. ] Bijna haifbolrond.
Subi, e. adj. (en part. passé van sublij: Après
deux examens s-s, na twee afgelegde examens.
Subinflamination , f. [Méd.] Weinig merkbare, zeer geringe ontsteking t. — Subintrant,
e, adj. [Méd.]: Fièvre s-e, koorts 1., welker aanval reeds begint, vóór nog de vorige geheel is geweken. — Subir, v. a. Ondergaan, doorstaan, lijden,
dragen, ondervinden: S- l a peine imposée. de opgelegde straf ondergaan. S- one operation cruelle,
Ja torture , eene wreede kunslbewvrking, de pijn
bank doorstaan. S- Je joug, hel jak dragen, zich
aan 't juk onderwerpen. — Les moeurs, Les lois
subirent une grande réforme, de zeden, de wetten
ondergingen enne groote hervorming. — S- un examen, een onderzoek doorstaan, een examen afleggen. - [Prat.] S- l'interrogatoire, in 't verhoor
komen, voor den s'egter verhoord worden. S- son
jugement, zijn vonnis, de bij vonnis bepaalde straf
ondergaan. — Je subirai votre jugement, ik zal
mij aan uw oordeel onderwerpen. —SE SUBIO,v.pr.
Doorgestaan, verdragen worden. — .(- Su.bisse
uiieut, m Het ondergaan. doorstaan (van eene
straf). — Subit, e, adj. Plotseling, schielijk: Une
mart s-e, een plotselinge dood m. Son depart a été
fort 5-, zijn vertrek is zeer plotselijkgeweest. Clint.gement 5-, schielijke verandering f. — -(- Suibitanélté, f. [Didact.] Plotselinqheid f. — Subiteuncut, ode. Op plotselinge wijze, schielijk, plotselijk, eensklaps: II parlit 5-, hij vertrok plotseljk.
Subjeeti f, ive, adj. [Phil.] Onde?'werpeljk, het
onderwerp (subject) betreffend; wat het denkend
onderwerp, de ziel betreft, innerlijk; wat zijn' grond
en wezen in den persoon, niet in de zaak heeft (in
tegenstelling met objectif), subjectief. — Ook
als subot. m.: Le 5- et l'objeclif, het subjectieve en
het objectieve, datgene wat binnen het denkend onderwerp en wat daarbuiten omgaat. — Subjee
lion, t. Rhét.] Zet/ondervraging f., rede//guur,
waarbij de redenaar zich zelven vragenstelt endie
beantwoordt, .cubjéctie f. — Subjectivenient, ode. [Phil.] Op onderu'erpelijke, subjectieve wijze. — Subjectiver, v. a. Subjectief of
onderwerpel ijk maken, als subject of onderwerp
caux.)
Subdélégation , f. Ondervolmagtiging, onder- beschouwen; -- van het subjectieve doen afhangen.
volmaqt f., volinaqt van eenen hoogeren ambtenaar
Subjectivité, 1. Gesteldheid en bijzondere geaan een' ondergeschikten om onder zijne bevelen of aardheid van een onderwerp, persoonlijkheid, inn erin zijne afwezigheid te handelen; — district of ge- lijkheid f., het aanwezig zijn in ons voorstellings
bied, waartoe zich de ondereofinagt bepaalt, s a
en kenvermogen, 5 u bj ccli v i t e it 1.—Subjonedelegatie f. -. SubdéIéaé, e, adj. (en part. tif, ive, adj. Aanvoegend, verbindend: (Gram.]
passé van subddtéguer): Officiers s-s , of als su•bst. Mode s-, of als subst. SUIIJOzmTIP, in. Anovoegende
SUBDELEGUES, m. p1. Onderqevolmaqtigde ambtena- wijs f., subjunctief m. - Subjuigal, e,
ren, subdelegaten, gesubdelegeerden m. adj. [Mus. : Ton s-, ondergeschikte toon rn —
pl.—Siibdé1tguei-, v. a. Ondervolinapt geven, tot -I- Subjugation, f. Onderwerping f., het ten
onderafgevaardigde benoemen, .c u b d e I e g é r en.- onder brengen. — Subjuiguer, v.a. Onder'tjuk
Subdiff'oi'i,,e, adj. [Bot.] Min of meer onregel- brengen, onderwerpen, ten onder brengen; overheematig van voren. — Subdiviser, V. a. Onderver- ren: Les Romains subjuguèrent plusieurs peoples,
deden, onderafdeelingen maken, de gemaakte ver- de Romeinen onderwierpen verscheidene volken. deelingen andermaal verdeelen, smaldeelen. -- SE (lig.) S- qn. , iemand beheer.cchen, alles op iemand
SURDIVISER, V. pr. Onderverdeeld, gesmaldeeld worvermogen. II est subjugu par sa femme, hij wordt
den of kannen worden. —Hel part. passe is ook door zijne vrouw belieerscht, (fam.) hij staat onder
adj.: La ulatièi'e subdivisde b linfini, de tot in den panto/fel, zijne vrouw heeft de broek aan. 't oneindloe onderverdeelde stof f. — S ubdivi- SE SUBJUGUELI, V. pr. Onderworpen worden. sion, f. Onderafdeeling f., onderdeel, smaldeel n.: Elkander onder 't jak brengen. — Het part. paved
Les divisions et les s-s d un territoire, de dee/en is ook adj.: People suhjugué , onderworpen, onder
en onderdeelen van een grondgebied. — Subdu,
't juk gebragt volk n. — Subjugu.eur, m. Onpie, adj. , z. v. a. SOUS-DOUBLE.
derwerper, veroveraaar m.
.Suibelliptiquie, adj. [Didact.] Eenigzins ellipSuiblapsaires of Sublapsariens, m. p1.,
lisch, min of meer langwerpig rond. — Subera - z. a. a. INFIIALAPSAIIIES. - Sublet, m. [H. n. ]
te, m. [Chim.) Kurkzuur zout, sub eraat n.- Soort van lipvi.cch n. — Suibliunable, adj.
Subéreuix, euise, adj. [H. n. ] Kurkachtig. - [Chim.] Geschikt om in de hoogte eedreven te wor
Subéiine. f. (Chim.I Onopgelost qeIeelte, dat den, sublimeerbaar. — Suibliuuiation, f.
er van 't kurk overblijft, nadat het door alle op- (Chim. j Opdrijving, omhoogdrjving, opwaartslossingsmiddelen is behandeld, s u b e r j n e f. — voering, de chemische bewerking, waarbij de vlugSuibériquie, adj. [Cliim. ]: Actie s- kurkzuur n. tiqe dee/en eener zelfstandigheid door de werking
- Subérite, 1., z. v. a SUBEItINE.
der warmte worden opgevoerd en zich aan de wanSuhflbreuix , ease , adj. [Didact. ] Min of den van het vat, waarin zij besloten zijn, hechten,
-

-

-

--

-

-

1742SIJBLIMATOIRE

SUBS1UTJENeE.

sublimátie, subliméring f. - Snblirnatoire, m. Chiin. Sublimeervat n., helm of re
tort m. waarin de subliinërinq plaats heeft; - middel, waarmede men de subliméring bewerkt, s ub I irn at ô nu as n. - Sublime, adj. Verheven,
hoog (van zedelijke of verstandelijke zaken), s ub t t e m: Pensée s-, verhevene gedachte f. Domme
d'un rnérite S-, man van verhevene, groote verdienste.
Sciences s-s, hoogere wetenc'tappen f. p1. [Anat.]
Muscle s-, haakarmspier f. - SUBLIME, M. liet
verhevene, grootsche (in gevoelens, in daden en inz.
in de schoone kunsten en letteren): Le s- do st)'Ie,
liet verhevene van den stijl. Le s- dans Flomère,
't verhevene in Homerus. - Sublinie, e, adj.
(en part. passé van sublimer): [Chim.] Soufre 5-,
opgedreven, gesublimeerde zwavel T. - SUBLIME, in.
Het opgedrevene, sublima at n. S- coriosif of
Deutochiorure de mercure, ook kortweg S-, bijtend sublimaat, tweede chloorkwik n. (uit een mengset van zwavelzuur kwik-oxyde en keukenzout bereid). S- doux, zoet kwik, eerste chloorkwik, gedegen of natuurlijk sublimaat. - SuhIime
ment, adv. Op verhevene wijze. - Sublimer,
V. a. [Chim.] Omhoog heffen, naar boven drijven,
S U b I i m é r e n (vgl. SUBLIMATION). - SE SUBLI)IER, v. pr. Gesublimeerd worden. —.1- Sublimi
ser, V. a. Verheven, subliem maken: S- les pensées, de gedachten eene verhevene vlugt geven. Sublimité, f. Verhevenheid f., het grootse/te, verhevene, S U b t i m i t e i t f. La s- du style, des penses. de verhevsnheid des stijls, der gedachten. Sublingual, e, adj. [Anat.] Onder de tong gelegen: Glandes s-es, onder de tong liggende speekselklieren t. p1. ,S
-ta b 1 nu ai re, adj. Onderinaansch,
onder de maan aanwezig, aardsch: Choses s-s,
onderinaansche dingen; (fig.) vergankeljke , veranderlijke dingen n. p1. Le globe. Le monde s-, de
aardbol m., de aarde f. - Subluxation, f.
[Chir.j Onvolkomen ontwrichting, verdraaijing,
verstuiking. verrekking f.
Submarin, e, adj. [Phys.] Onderzeesch, z.
SOUS -MARIN. - Siibmetital, e, adj. [Anat.] Onde? de kin gelegen. - Submei-er, v. a. Onderdompelen, doen zinken, verzwelgen, verdrinken;
overstroomen, onder water zetten. Les hots oft
submergë le navire, de golven hebben 't schip verzwolgen, doen zinken. Le déiuge submergea a terre,
de zondvlo3d overstroomde de aarde. Plantes submerges, onder het water groeijende planten. La douleur I'avait submerge, hij was in droefheid
verzonken. - Het part. passé is ook adj.: Pays
submergé, overstroomd land n. - [Bot.] Plantes
s-es, onder water groeijende planten f. p1. - Submersible, adj. Overstrooinbaar. geschikt om onder
water gezet te worden. -- [Bot.) Fleur s-, bloem f,,
die na de bevruchting weder onder water duikt. Submersion , f. Geheele overstrooming; onderdomoelind 1.; het onderdompelen. - Suibuuiétalbide, adj. Eeniqzins metaalachtig. - Suibmultipte, Suibuormale, z. SOUS-MULTIPLE, SOUS [

]
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Suiboculaire, adj. [Didact.] Onder 't oog
gelegen.
S Subodorer, V. a. Van verre rutken, het spoor ruiken: Un cliien qui sul)odore le
gibier. - (Ito.) Vermoeden, gissen: S- un projet
cache, de lucht van een verborgen plan krijgen. Subouudulé, e, adj. Zacht golvend, min of meer
golfc.qeu,ijs. -. Suibopaque. adj. [Didaet.] Bijna
ondoorschijnend. - Suiboi'tlinatioui, f. Ondergeschiktheid, afhankelijkheid, onderworpenheid,
dienstgehoorzaamheid, inz. bij den krjgsinans.ctand,
subordinâtie 1. II v a dans 'Église ditTdrents
deg rés de s-, er zijn in dç Kerk verschillende graden
van ondergeschiktheid. Troupes ennemies de foute
S-, troepen m. p1. . die wars zijn van alle subordinatie. - Afhankelijkheid van een persoon of zaak
ten opziqte van een andere: II y a s- do lieutenant
an capitaine, du caporal nu sergent , de luitenant
staat onder den k(!pilein, de korporaal onder den
serçeant. La s- de Ia gravure ti Ia peinture, de
afhankelijkheid der .qroveerkun.ct von de schilderkunst. - Susbordi n érn cut , ode. [Prat.] Gevol
gelijk, dien ten gevolge. - Suaboz'douuiié, e, adj.
(en part. passé van suhoolonner): Les curPs sor t
s-s aux dvêq
ues, les lieutenants at, x capitairies,
de pastoors zijn ondergeschikt aan de bisschoppen,
de luitenants aan de kopilein.s. Cause s-e h une
autre, zaak f., die van eene andere afhankelijk is.
-

-

- Als subst. (van personen): Manquer d'gards
pour ses s-s, zijne ondergeschikten niet met behoortij/ee wellevendheid behandelen. - Subordoiiné
i n ent, adv. Op ondergeschikte wijze: II commando
5- au gnéral, lift commandeert onder 't opperbevel
des generaals. - Suibordoauner, v. a. Rangschikken,onderschikken, in gezag, rang of waardigheid onder een ander plaatsen, afhankelijk maken. s u b o rdinéren: S- les employés aux directeurs, de
ambtenaren aan het toezigt der directeurs onderworpen. Dieu a subordonné certaines chases a
d'autres, God heeft zekere dingen aan andere ondergeschikt, van andere afhankelijk gemaakt. Suiboruateur, z. SIJBOiEUR. - Suiborna-

tioui, f. Heimelijke verleiding of vervoering tot

het kwade, inz. heimelijke omkooping, s u b a r n 4t ie f.: La 5- des témoins, de verleiding, omkooping
der getuigen (tot eene valsche getuigenis). 11 a en
part a Ia 5- de cette flue, hij heeft aan de verleiding van dit meisje deel gehad. - Suborner,
v. a. Tot het kwade heimelijk aanstoken, verleiden
of vervoeren, omkoopen. sub 0 r n t r e n: S- des té
mains, getuigen tot eene valsche getuigenis verleiden. II a suborné celte flue, hij heeft dit meisje
verleid.
SE SUBORNER, V. pr. Verleid, omgekocht
worden: La conscience ne peut se s-, 't geweten
laat zich niet oinkoopen. - Het part. passet is ook
adj.: Témoins s-s, verleide, omgekochte getuigen.
Jeune 1111e s-e, verleid, ten val gebraqt meisje n. Siiborneuir, ease, adj. Verleidend, tot het kwade
vervoerend: Discours s-s, verleidelijke rethnéringen f. p1. Femme s -euse, koppelaarster 1. - Als
subst. vu. et f. Verleider, geheime aanstoker tot het
kwade, omkooper m., verleidster, heimelijke afriqt
ster 1. tot ondeugd. - Suibovale, adj. [Didact.}
Bijna ovaal of eirond.
Subpeetoral, e, adj. [Anat.] Onder de borst
gelegen Suibperpendicnlaire, adj. [Didact.]
Bijna perpendiculair of reqtstandig.
Suibrécargue, m. [Corn. mar.] Opperkoop
een koopvaardijschip, opzigter der lading,-manop
supercargo, supercarga rn. - Suibi-écot, rn. (fain.) Het meer verteerde dan het plan
was, over- of nagelag n.: DPpenser trois francs de
5- par tête, drie francs per hoofd aan overgelag
verteren. - (fi g.) Vordering f., eisch m., die noq
onverwacht nakomt. - Subrégulier, ière, adj.
[Didact. ] Bijna regelmatig van vorm. - Sukbreptice, adj. [Jur.J Langs slinksche wegen en inz.
door valsche opgave verworven, stee!swijze verkregen; heimelijk, Ier sluik, bedriegeljk, s u Ii r e pt i e f: PrivilPge 5-, door valsche, hedriegeljke opgave
verkregen privilehie. (Is dit verkregen door 't opzetteljk verzwijgen van iets belangrijks, dan heet
het obreptice). - Edition s-, heimelijke nadruk m.
- Subrepticensent, adv. [Jur.) Ter sluik, op
valsche, bedriegelijke wijze. - Subreptif, ive,
adj., z. V. a. SUBREPTICE. - Subreption, r.
[Jur.] Verkrijging, bemaqtiging door 't ver valsehem
der waarheid, door verrassing of verschalking.
S u r é t t e. Moyens dopreption et de s-, bewijzen
van verheimeljking en van vervalsching (van 't geen
verklaard of opgegeven moest worden). - Suibrogateuir, ni. [Prat.] Hij, die een ander in zijne
plaats stelt, zijne regten aan een ander overdraagt,
sub- of surrogdtie rn.— Ook als adj.: Acte 5acte, waarbij men een ander in zijne plaats, in zijne
regten stelt, so b r ogés' en de acte f. - Subrogation, t. [Prat.] Overdragt van regten op een
ander, geregteljkeptaatsvervanging: verkrijging der
regten eens anderen door overdragt, het treden. in
eens anders regten, inz. in die eens schuldeischers,
sub- of surroqdtie 1. S- conventionnelle, légale, surrogatie bij overeenkomst, uit kracht van
wet. - Suibiogatis, rn. (pr. —tice) [Any. prat.]
Bevel n. tot subroqotie of plaatsvervanging. Suibroger, V. a. [Pint.] In eens anders plaatsen
rejten stellen, doen vervangen, s u b- of su r r p
ren: Acte qui subroge qn. en Ia placed'un nutre,
acte, die iemand in eens anders pools stelt. - Het
part. passé is ook aPi. en subst.: Pereonne subrogée (of als subst. m. Suhrogé) au lieu et place dun
autre , iemand, die in eens anders plaats en regiem
is getreden. S- tijteur, toeziende voogd ni.
Suibsécuilif, iv e, adj. Navolpend (subséquent).
- .Suibsequieuiiiuieiat, adv. [Prat.] Vervolgens,
daarna. - Subséquienee, I. Opvolging f.' , het
onmiddellijk volgen in orde van tijd of plaats, sub-
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q u ë n t i e f. - Subséquent, e, adj. Volgend,
na mend, naastvolgend: liii testament. S- annulle
Ie premier. een navolgend (nieuw. later) testament
vernietigt het eerste.
Subside. fl1. Bijstand m., hulp, ondersteuning 1.
i
n lJel(i (1001' onderdanen aan hunnen vorst of aan
den Staat verstrekt, onderstandsqelden n. pl. , geldligting voor de staatsbehoeften, schatting, s u b s idie f. Les s-s volontaires népuisent jamais une
nation , de vrijwillige onderstandsgelden of bijdra
gen putten nooit cene natie uit Accatler Ia nation
de s-s, de natie met geldheffinçen drukken - [Mi].]
Onderstandsgelden n. p1. tot het voeren van oorlog (die een vorst krachtens de gesloten tract aten
aan zijnen bondgenoot verschaft), subsididn f.
pl. - Siibsidiaire, adj. [Prat.] O?dersteunend,
helpend, versterkend, wat tot nadere hulp, bevesti1ing of verzekering dient, s u b s i d i a I r: AlIéguer des moens s-s, hulphewfjzen bijbrengen. Hyotiuèque 5-, nadere pandstelling (in geval de eerste
niet toereikend moçjtzf)n), subsidlaire hypolb e k f. - Siibsidiairemei*t, adv. Op subsidiaire of ondersteunende of bijkomende wijze, in de
tweede plaats; ten overvloede. - Subsidiei-, v. a.
Subsidien of onderstandsqelden verschaffen.
Siibsistaiiee , 1. Onderhoud , levensonder
houd n., noodwendigheden 1. p1. des levens, bestaan n., subsisténtie f. Je travailie pour Ja
S- de ma familie, ik werk voor het onderhoud, bestaan van mijn huisgezin. L'liivei dtait rude, les
s-s nianquaient, Oe winter was ruw, de noodwendigheden des levens ontbraken. Moyens tie s-, bestoanmiddelen n. p1. - [Mi].] Mettre tin homme
en s- (lans on régiment, eenen man in huisvesting
en voeding bij een regiment plaatsen. - Cette arme tire ses s-s de tel pays, dit leger trekt zijnen
lee/togt, Zijne behoeften uit dot land. - Subsis
taut, e, adj. Voortdurend aanwezig, bestaand:
Les rapporls s-s entre les homnies, de tusschen de
9nen.cchen bestaande verhoudingen. On a cru Ja
matière dternelle et s-e par eile-même, men heeft
de stof voor eeuwig en als bestendig uit zich zelve
voortdurend beschouwd. - Suibsister, v. n. Bestaan, nog in wezen zijn (van zaken); voortduren,
blijven bestaan, in kracht blijven (in dezen zin ook
collectief van personen). Rome subsisle encore,
Rome bestaat nog, is nog aanwezig. Les circonstances passent. et les lois queues amènent subsistent, de omstandigheden gaan voorbij, en de wetten, tot welke zij aanleiding geven, blijven bestaan,
duren voort. Ce traitd subsiste toujours, dat
traktaat is nog steeds van kracht. L'histoire n'offre
pas d'exetnpies de nations qui aient Pu 5- en paix
sans opinions religieues, de geschiedenis levert
geen voorbeelden op van natiën, die voortdurend
in vrede hebben kunnen bestaan, zonder godsdienslige nieeningen. Zijn onderhoud of bestaan
hebben, beslaan, leven: N'avoir pas ie moven de
S-, geen middel van bestaan hebben. II ne subsiste
que par les bienfaits, hij leeft enkel van weldaden.
- Faire s- wie armee, een leper van 't noodige
voorzien.
Snhsphii-ique, adj. FD dart.] Bijna ba/earwig.
Substance, f. I Phil. ( Zelfstandig, op zich zelve
staand ding n., zelfstandigheid f., wezen n., su iistântie t. - (in de dagelijksche taal en de wetenschappen) stof, zelfstandigheid f., hel ge/le( 1 van
een ligchaons in zoo verre 't beschouwd wordt als
uit gelijksoortige dee/en zainengesie/d; (in bijzonderen zin) hoofdbestaddeeln., kern I pit n. , het beste,
krachtio.cte van iets; het wezenlijke. gewigtioste,
wezenlijke inhoud m., werkelijk gehalte n. Tons
les corps soot des s-s prisat)les , alle liqcharnen
zijn vergankelijke wezens. - Une s- pierreuse. eene
steesaehtige zelfstandigheid, stof. S-s otga niques,
inorganiques, aniinales , vtgtaies, minrales, hewerktui;de. onbewerkluiwle , dierlijke, plantaardige, delfctffeljke zelf.clandigheden. - II nv a guère
de s- dans ces sortes dalitnenis, er is weinig kracht,
pit in deze soorten van voedsel. 'Firer in s- des
simp l es, de kracht. het 507) uit de qenee.ckrniden
trekken. II y a heaucoup de paroles et peu de sdans ce discours, in deze rede zijn reel woorden
en si'einiq Pit, weep. - Je nat ptt retenir tout ce
qu'iI a dit, mais Je vous en dirai ka s-. Ik heb niet
alles kunnen onthouden, wal hij gezegd heeft, maar
ik zal u den weeeljken inhoud opeven. - Ses
enfants lui ont tiré toute sa s-, zijne ksnderen hebSe
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ben hem geheel uitgezogen, van zijn geheel vermogen beroofd. - II sesi engraissé de Ja s- du peu
pie, hij heeft zich met het merg des volks gewest.
- EN SUBSTANCE, bc. adv. In de hoofdzaak, in 't
wezenlijke; in 't kort, met korte woorden: Voilà en
5- ce qu'il a dit, ziedaar in 't kort wat hij gezegd
heeft. -- [Méd.] Midicament donné en s-, qeneesmiddel n., dat gegeven wordt zoo als de natuur het
oplevert, middel in natura (zonder chemische voorbereiding). - Substantei-, V. a. Onderhouden,
doen bestaan, voeden (sustenter). - SubstanHel, le, adj. Zelfstandig, wezenlijk; - voedzaam,
krachtig: Formes s-les, zelfstandige, werkelijke
vormen m. p! Une nourriture s-Je. een krachtig
voedsel n. - ( fig.) On a extrait de ce livre ce
qu'il y a de plus s-, men heeft uit dit boek het wezenlijke, het Pit, de kern getrokken. - Siibstantiellemeut, adv. Op wezenlijke, zelfstandige wijze; - hoofdzakelijk, ?.aar den hoofdinhoud, beknoplelijk, in 't kort. - Substantialiser, V. a.
'lot zelfstandigheid maken, als zelfstandigheid beschouwen. - Stibstautif, ive, adj [Phvs.]
Zelfstandig. [Chim. ] Couleurs s -ives, Z. COULEUR.
- [Gram.] Tot het zelfstandig naamwoord be/warend, daaraan eigen, zelfstandig, substantie f.
Donner a on mot la forme s-he, aan een woord
den vorm van een substantief of zelfstandig naamwoord geven. Verbe s-, zelfstandig werkwoord
(het werkw. être, zijn). Nom s- of als subst. SUB
STANTIF, M. Zelfstandig naamwoord n. S- concret,
a bstrait, voorwerpsnaain. begripsnaam (concreet,
abstract subst.) S- appeilatif, propre, commun,
soortnaam, eigennaam, geoieene naam m. S- cotlectif, verzamelnaam, -woord n. S- matériei. stof
naam. - Substanti fi er, v. a. [Gram. ] Tot een
substantief of zelfstandig naamwoord maken, als
zaadaniq gebruiken: S- les infinitils. - [Log.] In
substantie of naar den hoofdinhoud voorstellen. Het part. passé is ook mij.: Intinitif suhstantifló,
als zelfstandig naamwoord gebruikte onbepaalde
wijs f. - Substantifique, adj. Rijk in rubstantie, in voerlende kracht (subsiantiel). - Substantiveuient, adv. [Gram.] Bij wijze van zelfstandig
naamwoord, als substantief: Mot employé s- , als
zelfstandig naamwoord gebruikt adjectief. - Stabstantiver, V. a., Z. V. a. SIJBSTANTIFIER.
Substi t ua n t, m. [Anc. mi l .], nu ItEMPLACNT.
- Suibstituer, V. a. In de plaats (van iemand
of iets) stellen of leggen, onderschuiven, su bstitudren: On le soupconne d'avoir volé ces papiers ei den avoir substitué d'aulres, men verdenkt
hem van deze papieren gestolen en andere in de
plaats gelegd, ondergeschoven te hebben. S- un enfant ft (of a Ia place d')un autre, een kind (in de
plaats van een ander) onderschuiven. - [Jur.]
Tot na- of tweeden erfgenaam benoemen (in geval
b. v. de eerste erfgenaam vóór den erfmaker kwam
te oveuljden). - SE SUBSTITUER, v. pr. in de plaats
(van iets of iemand) komen. - Het part. passé is
ook adj.: Enfant substitu, ondergeschoven kind n.
Mot s- b un autre, woord n. dat in de plaats van
een ander gezet is. - [Jur.] L'héritier s-, of als
suh.st. Le 5-, de na- of achtererf,qenaamn. - Substitut, an. P/aatsvervanqer, plaatsbekleeder, hijof toegevoegde persoon in den post of het ambt van
een ander, sub s tituut rn - Substitution, t.
In de plaats stelling, plaatsvervanging, onderschuivino; - de aanstelling, benoeming tot tweeden- of
achtererfgenaom, 5 U b s t i t ü I I e of ondererfstelImp. La 5- dun enfant. de onderschuivmng van een
kind. - [Jur.] La s- dun titre faux a fait perdre
ce procès, dit proces ging doom de onder.schuivinq
van een' valse/men titel, van een valsc/m stuk of geschrift, verloren - S- fitluicommissaime, er/stelling over de hand - [Méd.) S- des midicarnents,
vemvo/sching t der geneesmiddelen ('bar eene voorgeschremen artsenij te doen vervangen door esne
goedkoopere, waaraan men gelijke werking wil toekennen). - (Algèb.] liet vercanqen van cene grootheid door eens andere, die men dezelfde waarde
toekent, maam'ver,cc/illerd uitdrukt,.suh.stitm.Itie r.
-

-

Subste cielion, f. [Consir j

Oderbaumi; m.,

onderaard.cche bouw, die een ander gebouw draagt;
inz. een antiek rehoun' of ruïne, op hetwelk men
niets,,, honn'n'erk heeft opqeriç;t.

Saibsu rditm , t. ( Mid. 1 Onvolkomen doofheid t.
Stabtaugente, f. , z. V. a. SOUS'TAMENTE.
Subterfuge, in. (Jitvlugt, ijdele verse/mooning 1.,
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voorwendsel ii., uitweg m., (fom.) doekje n. VOO?
't bloeden: 11 clierche Un S-, hij zoekt eene uit
v!uqt. I) ne rnarqiie pas de s-s, 't ontbreekt hem
niet aan uiteluUten, uitwegen.
4- Stibterfugier, V. fl. Uitviugten, uitwe gen zoeken.
Subterrané , e, adj. [Dîdact. ] Onderaardsch
(souterrain).
Subtil, e, adj. Fijn, dun, teeder; scherp, doordringend. Poussière. Poudre s-, lijn stof, poeder n.
Sang, Air s-, dun bloed n., dunne lucht 1. — Venm s-, scherp, snelwerkend venijn n. (fig.) Fijn,
scherp, doordringend (von de zintuigen, von 't verstond), scherpzinnig; vlug, behendig; spitsvindig,
loos, listig, slew, s u b t i e I. I 1 a l'oeil (of Ja vue)
S-, l'oreille (of Joule) s- e, hij heeft een scherp gezigt, gehoor. Esprit S-, scherpzinnig, fijn verstand n.
Réponse, Objection s- e , lijn antwoord n., scherp
zinnige tegenwerping f. Co que vous dites 1 est
trop s- pour rnoi, wat gij daar zegt, is mij te scherpzinnig. -- S- voleur, S- coupeur de bourses, vlugge, behendige dief, beurzesnijder. — Tour, Vol s-,
sluwe trek, diefstal m. Le singe, Le renard est
fort s-, de aap, de vos is zeer loos, listig. — DisUnction s- e , spitsvindige onderscheiding f. Homme
S-, spitsvindig man. — [Fauc.], z. DIAL-SUBTIL. Subtilernetit, ado. Op fijne, spitsvindiqe, schrandcie, behendige wijze, (fans.) fijntjes. Cda est simaginé, dat is schrander, fijntjes uitgedacht. Dérobei qe. 5-, iets op ccve behendige wijze stelen. —
Subtilisatioii, f. [Chim. ace.] Verdunning, verfijning (der vochten door 't vuur) , s a b t i t is á,tie f. -- Subtiliser, V. a. Fijner, dunner maken,
verdunnen, verfijnen: S- Ie sang, [es burneurs, het
bloed, de vochten verdunnen. (fig.) S- une pensee, une objection. aan een denkbeeld, eene tegenwerping eene fijne, scherpzinnige wending geven
- (lam.) Bedriegen, beet hebben, bij den neus leiden: Si vous ny prenez garde, ii vous subtilisera,
zoo gij niet oppast, zal hij u verschalken, bedriegen.
- SUBTIL1sEn, V. Si. Uitpluizen, haarkloven, muggeziften, spit.svindig zijn: On s'aloigne quelpuefois
de Ja varité á force de s-, men verwijdert zich
somtijds von de waarheid door te veel muggeziften.
SE SUBTILISER, 7 pr. Verdund worden. — Het
part. passé is ook adj.: Substance subtilisée, verdunde zelfstandigheid f. — .)- Siibtiliseur, m.,
ease, f. Haarklover m., -kloofster, t. , mugezifter in., -ziftster f. — Subtilité, f. Dunheid, fijnhcid, terheid f.; -. scherpheid, doordringende, snelwerkende kracht. La s- de lair, de ia Iurnière, de
fijnheid van de lucht. van 't licht. — La s- dun
poison, de snelle werking van een vergift. — (flij.)
La s- de Ia rue, (le Joule, des sens, de fijnheid,
scherpte van 't gezigt, van 't gehoor, van de zinsen. — Behendigheid, vlugheid„ gaauwleid; list,
kunstgreep; — scherpzinnigheid; spitsvindigheid,
haarkloverij, subtiliteit f. La s- dun escarnoteur, de qoauwheid van een' zokkeroller. — Je ne
suis point Ia dupe de ses s-s, ik laat mij door zijne
kunstgrepen, zijne sluwheid niet verschalken. — La
5- dune pensée , dun raisonnement, de scherpzinnigheid, fijnheid van een denkbeeld, von eene redenéring. — La plupart des distinctions de l'cole
ne sont que de vaines s-s, de meeste schoolseheonderseheidingen zijn niet dan ijdele .cpitsvindigheden,
haarkloverijen.
Suibtriple, adj., z. v. a. SOHSTRIPLE.
Subulaire, f. [Bot.]: S- aquatique , waterpriemkruid D. — Siibulé, e, adj. [H. ii.] Priem-,
elseormig, smal en spitstoeloopend. — Suhulicollies, m. p1. [11. n. J Kevers m. p1. met elsvormiqe voethorens. — Subulirostres,m,pl. [f-t.n J
Vogels met eisvormigen snavel, priem- of elssnaeels M. p1.
Siibiirbain, e, adj. Digt bij eene stad gelegen;
eene voorstad bewonend. Jardins s-s, digt bij de
stad gelegen tuinen m. p1. — Les habitants s-s,
s-es, of als .cubst. m. en f. Les s-s, Les s-es, de
bewoners, bewoonsters der voorstad. — Siiburbicaire, adj. [U. ccc ].] Tot Rome's parochie of
kerspel behoorend: Les dix provinces s-s, de tien
tot Rome's kerspel behoorende provincien (die Italië
bevatteden von den Po af, met de eilanden Sicili&,
Sardinie en Corsic(j) , Evôques s-s, bisschoppen van
Ilonie's kerspel.
Subvenir, V. fl. (met avoir) Te hulp komen,
bijstaan, bijspringen, ondersteunen: — (van zaken)
voorzien, gQed maken., bekostigen. S- a qn. dans ses
-
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besoins, iemand in zijnen nood bijstaan. S- aux
pauvres, de armen le hulp komen. - On ne peut
pas s- a tout, men kan niet in alles voorzien. II
est impossible quon subvienne a tant de dépenses,
't is onmogelijk, zoo veel kosten goed te maken. —
Subvention, f. Onderstand m. in geld, soort
van subsidie f.(v'7l. SUBSIDE); bijstand m.. hulp 1. Jaarljksche toelage f. van 't gouvernement tot schraging eener onderneming, s u b v é a t i e f. Demander, Accordei des s-s, onderstandsqelden vragen,
toestaan. S- de guerre, oorlogsbelasting f. — La sdes lois, de hulp, ondersteuning der wetten Journal qui recoit une 5-, dagblad n., dat eene toelage (van de reqéring) krijgt. — Subventiouné,
é, adj. (en part. passé van su/iventionnet ): Journat, Théâtre 5-, dagblad, tooneel n.. dat ondersteuningsgelden, gouvernements-toelage trekt. Suibventionuel, Ie, adj. De onderstandsgelden
betreffend: Payements s-s, uitbetalingen f. p1. als
toelage, ondersteuningsgelden n. p1. - Suibventionuer, V. 0. Met geld ondersteunen: S- un tliéktre, mie entreprise, eenen schouwburg, eene onderneming met gelden ondersteunen.
Subversif, ive, adj. (alleen fi g.) Omkeerend,
verwoestend, vernielend: Principes s-s de toute morain, beginselen n. p1., die alle zedeleer omverwer
pen, den bodem inslaan. — Subvei-sioia, f. (alleen fig.) Oinkeering, omvérwerping, verwoe sting f.,
ondergang m. Cda causera l'entière s- de l'Etat,
dat zal de geheele omkeering van den _Staat veroorzaken. - Siibvertir , v. a. alleen fig.) Oinkeeren,
't onderst boven keeren, vernielen, verwoesten: Sles lois, les principes de Ja morale , de wetten, de
grondbeginsels der zedeleer omverwerpen.
Sue, m. Sap , vocht n. (dat zich uit dierlijke of
plantaardige zelfstandigheden laat persen) . Le s- de
ce fruit est doux, het sap van deze vrucht is zoet.
S- (le réglisse, zoethoutsap. II y a bien du s- dans
cette viande, in dit vleesch is veel SO)). — Somtijds
van de vochten des ligchaam.c, en ook (in 't meere.)
van die der aarde gebézigd: Les s-s qui sont liltrés
dans l'estomac, de sappen, welke in de maag afge
zonderci worden (tot de spijsverterinq). Les s-s de
Ja terre, de sappen der aarde. - [Anat.j , z. GASTRIQUE. PANCREATIQIJE. S- inodileux, merdsap. (fig.) Merg, pit n., het beste, wezenlijke van iets:
II a bien pro fité de Ja lecture de ce livre. iJ en a
tiré Ie 5- , hij heeft veel voordeel gehaald uit het
lezen van dit boek, hij heeft at hel pit en merg er
uitgehaald.
Succédané, C, adj. [Méd ] Vervangend: MdANÉ, in. Middel,
dicament 5-, of als subst. SEJCCÉD
dat men in plaats van een ander kan geven, als
hebbende ongeveer dezelfde kracht of werking, plaatsvervangend middel, surrogaat, s u c c e d d neum n.
Suceéder, V. a. Volgen, opvolgen; in ambt,
bediening, waardigheid, regéring, erfenis, enz. opvolgen: La nuit sticcéde nu jour, de nacht volgt op
den dag. — II a succédé it son père dans son empioi , hij is zijnen vader in zijn ambt opgevolgd. II
succéda nu royaurne aptès son li re, hij volgde
zijnen broeder op in de reqéring des rijks. S- a Ia
couronne. /i l'empire, de kroon, het rijksbewind
na een ander aanvoardipen. II lui a succédé (tans
tous ses biens, hij heeft al zijne goederen qeerfd.
Les enfants succèdent an père ab intestat. de kinderen erven van den vader zonder testament. Gelukken, slagen, wei uitvallen (réussir). Tout ce
quit entreprend, lui succéde, al wat hij onderneemt, gelukt hem. Tout lui succède P souhait,
alles gaat hem naar u,en.cch, alles valt voor hem
naar wensch uit. - SE SUCCEDER, v. pr. Elkander
opvolgen, na elkander komen: Les saisons se suc
cedent les unes aux autres, de jaargetijden volgen
elkander op.
Suecenteur, m., z. v. a. SOUSCIIANTRE.
Succès, m. Uitslag, afloop m., goede of kwade
uitkomst f. van 't geen men zich had voorgesteld;
- (absol.) goede uitslag, gelukkige afloop m., geluk ii., voorspoed, bijval m., succés n. Fleu reu x,
Malbeureux 5-, gelukkige, ongelukkige uitslag, uitkomst. L'entreprise a eu tout Je s- qu'on désirait,
de onderneming heeft den gewenschten uitslag gehad. Avoir on Ion s-, een goed gevolg, eenen goeden voortgang hebben, goed afloopen. Le s- ne répondit pas h l'attente, de uitslag beantwoordde niet
aan de verwachting. - Le s- des armes, de voor-
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spoed, 't geluk der wapenen. Ce livre a eu du s-,
a obtenu un S- de vogue, dat boek is gunstig ont
vangen, heeft een' verbaenden opgang gemaakt. ((am.) S- oil non, 't mag gelukken of niet, t g a zoo
ai
ni. Opvolger to., opvolg't wil. -- Seeesseuii-,
sier f. (in woW, waardigheid, rijksgebied). S- légitime, wettige opvolger. Le s- nu pontificat, a
l'empire, au trône, de opvolger op den pauseljjken
troon, de rijks-, troonopvolger. S- en charge, arnbtsopvolger. H eut pour s- sa liiie aînée, zijne oudste
dochter volqde kern op. Ii n'eut point de s-, hij liet
geen' opvolger, erfgenaam na. - Suecessibilite, f. [Jun Regt n. van opvolging, van erving,
erfopvolging f.; orde f. van opeenvolging. toestand m.
der op elkander volgende dingen. - Sticcessible,
adj. Tot erfopvolging bevoegd, erfyeregti,qd. Parents s-s, erfgereqtijde bloedverwanten. - Ook als
subst. iii. en 1.: Ses enfants et autres s-s, zijne kinderen en andere bevoegde erven. - Suceessif,
lve, adj. dchtervolgend, onmiddellijk volgend, onafgebroken: IJu mouvement s-, eene onafgebrokene
op elkander volgende beweging. L'ordre s- des nuits
et des jours, de geregelde opeenvolging der dagen
en nachten. Des attaques s-ives, achtereenvolgende,
gedurig herhaalde, s u c c e s s i cv e aanvallen in. p1.
- [Jur.] Eene erfenis betreffen!: Droits s-s, erfreçjten n. p1. - Succession, f. Opeenvolging,
volgreeks; - opvolging, inz. troon-, ambtsopvolging,
erfopvolging; erfenis, nalatenschap, s u c c éssi e f.:
Une 5- de sons, d'accords, eene volgreeks van toonen, akkoorden. La s- des idées, de opeenvolging,
aaneenschakeling der denkbeelden, idékn-reeks 1. Une s- de rois de m ale cii male tons de Ia même
maison, eeoc rnan'eljke volgreeks van knnin,qen,
allen van hetzel[dc huis. Tout ce règne fut une 5de fautes, die geheele re,qéi'ing was eene onafgebroken reeks van m'isslagen. - Régler, Etablir Ia sau trône, de troonopvolging regelen, vaststellen.
- S- cndetlée, bezwaarde nalatenschap f. Renoncer
a une 5-, van eene erfenis afzien, afstand doen. Scollatérale, erfvolqing in de zijlinie, collaterale suc
cessie. - [[list.] Guerre de Ja s- (d'Espagne), snc
de spaansche troonsopvolqing,-cesiorl:(wgn
van 17 0 lot 1713). Guerre de Ja s- cI'Autriche,
oostenrjjksche successie-oorlog (van luul tot 1748).
- Poudre de 5-, Z. POUDRE. - PAR SUCCESSION DE
TEMPS bc. adv. In den loop der tijden, door lengte
van tijd, in vervolg van tijd. - Successivement, adv. Achtervolgens, voor en na, de een na
den andere, successicveljjk: Toutes ces cho
ses arrivèrent 5-, al deze dingen gebeurden achtervolgens, na elkander. - Siieeessoral, e, of
Successotial, e, adj. [ur.] De erfenis of erfvolging betreffend.
Suecin, n I. [Minér.] Barnsteen, amber, gele
amber m. (caralni). - Sucelisate, in. [Chim. ]
Barnsteenznur zout ii.
Succinct, e, adj. (pr. cuk'-cin, te) Kort, beknopt, ineengedrongen, bondig (in tegenstelling met
prolixe, wijdloopig): Discours s-, beknopte
re f.
rede
I lest s- clans ses ré ponses, hij is beknopt, kort en
bondig in zijne antwoorden. - ( fig. et fam.) Notre
repas élait 5-, onze maaltijd was heel eenvoudig,
schraal. - Suceinctement, adv. Kortelfjk. beknopteljk: Je vals vous conter S- ce qui s'est passé,
ik zal u kortelfjk verhalen wat er voorgevallen is.
- (fam.) On dine S- chez lui, men eet bij hem
schraaltjes.
Sueciné, e, adj. [Didact.] Asnberkleurig. Siicciuéine, 1. [Clsim.] ,4mbes'hars n. et f. Sueciriiquie, aPi. IChirn.i : Acicle S- barnsteenzuur n. - Suecinite, m. [Minér.] Granaat van
barnsteenqele kleur, s ucciniet rn
Succion, f. Het zuigen, zuiging, op-, uitzuiging f.: fMéd.J 11 a y les plaies qu'on guérit par Ia
S-, er zijn wonden, die men door uilzuiging geneest.
- [Phys.] La s- des liqueurs avec un tuyau, liet
zuigen, optrekken der vochten met eene buis.
Succise, 1. [Bot.] Duivelsbeet 1.
Succivore, adj. [LI. n.] Van plantensappen
levend.
Sueeornber, V. Si. (met avoir) Bezwijken, te
kort schieten, onderdoen; zich laten overwinnen;
sterven: S- sous un farileau, onder eenen last bezwijken, neêrzinken. N'eiitreprenez pas cela, vous
Y succomleriez, onderneem dit niet, gij zoudt er
onder bezwijken. -S- b Ja tentation, h Ja misère,
a Ja douleur, onder de verzoeking, ellende, smart
-
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bezwijken. - (absol.) Une flue qui succornbe, een
meisje, dat (voor de verleiding) be.-wijkt. - Le
inalade a succoml)é, de zieke is bezweken, is overleden.
Succotiin, m. ..11ok f. van Sokotora (aan A(rikas oostelijkste punt).
Suicenbe, in. Soort van dcemon, die, naar een
oud volksgeloof, de gedaante eenei' vrouw aanneemt,
om zich door een' man te laten bes/apen, nachtwijfje n. (het tegenovergestelde van INCUBE).
'I- Succuletument, adv. Sappig, voedzaam,
krachtig. - Succulent, e, adj. Sappig, saprijk,
krachtig, voedzaam: Des fruits s-s, sappige vruchten f. p1. L'usage des ailments s-s , het gebruik van
krachtig voedsel. - SUCCULENTES, f. p1. [Bot.]
Saprijke planten f. pl., planten met dikke, vleezige bladeren.
Succursale, adj f.: Eglise S-, of als subst.
SUCCURSALE, 1. Hulpkerk, bijkerk f. Cet hopital a
une 5., dit hospitaal heeft cciie hulpinrigting. Siiceursaliste, m. Bedienaar eener bijkerk, eener
hulpinrigting.

Succiission, f. [Méd.] Schudding f. (inz. om
de aanwezigheid van ui/starting in de borstholte te
onderzoeken).
Sucé, e, adj. (en part. passé van sucer): Os s- ,
uitgezogen been n. -- Plaie s-e, uitgezogen wond f.
-. Sueenient, rn. Het zuigen (liever succion). Sneer, v. a. Zuigen, op-, uit-, inzuigen: S- le
suc dun fruit, dun os, het cap uit eene vrucht,
uit een been zuigen. L'enlant suce le Jait de sa
rnère, het kind zuigt de inc/k zijner moeder. Les
plantes sucent les 51IC5 de Ia terre, de planten
zuigen de sappen uit de aarde op. -- (fig. et fain.)
S. qn., iema'd uitzuigen, hein van id tol tijdgeld
afpersen. S- ses parents jusqu'aux os, zijne ouders
tot op 't gebeente uitzuigen. S- les opinions de qn.,
de gevoelens, meeningen van iemand inzuigen. z.
ook LAIT. - Sueceur, rn., -euse, f. Zuiger,
uitzuiger in., uitzuigster f. (inz. van wonden, om
die daardoor te genezen). - [1 I. n. ] S- de mie],
honigzuiger m. (een kolibri). - Suciers, m. p1.
Zuigers m. pl., insecten met zuigsprieten. -- Zuigvieschen m. Pl. . Siiçoir, ni, Het tot zuigen geschikt orgaan. - [H. n. ] Zuigspriet f. (van vele
insecten). - [ Bot.] S-s des plantes, zuigwerktuigen der planten, zuigworteltjes n. pl., zuigmondingen f. p1. of -tepeltjes n. p1. -- Suçoii, in. Zuigplek, kusplek f., roode vlek op de huid dooi' zuigen
of zoenen. - Suçoter, v. a. ..dllengs en bij hervatting uitzuien: Enfant qui sucote un fruit. kind,
dat eene vrucht uitzuigt, aan eeoc vrucht zabbert.
Suere, m. Suiker f. S- blanc, wille suiker. Sbrut, ruwe suiker. S- phd, gestampte suiker. Sraffiné, geraffineerde, gezuiverde suiker. S- noir,
bruine suiker. S- 1)15, bastaardsuiker. S- i'osat, rozesuiker. S- d'orge, gerstesuiker. S- candi, kandijuiker. S- tors, gedraaide suiker (die met zoethoutsap bereid is). - Un pain le 5-, een suikerbrood n.
Moulin it 5-, suikermolen m Canne a s-, suikerriet n.
- [Chim.] S- de lait, inelksuiker. S- de Saturne,
l000dsuiker, azijnzuur lood n. - [Hoyt.] S. vert
of Poire 5- vert, suikerpeer f. - (fig. cl fain.) Ii
est lout 5- et tout miel, hij is geheel suiker en honig, een suikerzoet, honigzoet manneke n. - (Loc.
adv. et fain.) En pain (Ie 5-, suikerbroodvormig,
kegelvormig. -- Stieré, e, adj. (en part. passé van
sucrer) Gesuikerd, met suiker gemengd of bestrooid
of bereid; suikerhoudend; naar suiker smakend,
suikerachtig. Verre d'eau se, glas suikerwater n.
Melons s-s, gesuikerde meloenen m. p1. - Saveur
s-e, suikerachtige smaak rn. - [Conf.] Pols s-s,
suikererwten, oversuikerde anfjskorrels f. p1. muisjes n. p1. - [Chiin.] Sels s-s, .cuikerzure zou ten n.
p1. - Als subst. (fig. et fain.) Cetle 1111e fait Ja
sucrée, dit meisje speelt de zedige, de ingetogene,
de preutsche. - Suerées, f. p1. [Bot.] Soort van
genliaanwortels m. p1. - Sucrer, v. a. Suikeren,
met suiker toemaken, bereiden of beslrooijen. Sson café, zijne koffij suikeren, suiker in zijne koffij
doen. S- des fraises, aardbezik'n met suiker bestroofjen. - (fig. et lam.) S- (of Dorer) Ja pilinJe a qn., Z. P011ER. Je crois que to te sucres de
mol (sucrer staat li/er bij verzachting voor een zeer
gemeen vloekwoord), Ik geloof, dat gij mij voorden
gek houdt, den brui van mij geeft. - Sueierle, 1.
Suikermolen m., suikerkokerij t., plaats waar de
ongezuiverde suiker uit suikerriet, beetwortelen,
-
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ent. wordt gewonnen; - suikerraffinaderij I. (in
(lezen zin liever iaffiricrie). - S-s, suikergoed, suikergebak n. - Sneiler, in. Suikerpot m., -doos,
-bus f. -- [Tech.] Suikerzieder in. -- [H. ii.] z.
GUIT-GUIT. - Stiet-ier, ière, a dj. De suikeifabuikOlie belie/fend: Industrie s -ièie, suiker-industrie f.
Colon s-, suikerbouwerid kolonist of-planter in. Snerilloti, in., z. V. a. SOIJCRILLON. .-- Sn.
c1 . iu, III. [III. n.] of als adj. ijelon sucnp, in. ,Çisikeinicloen in. Siierîon, IlL, Z. V. (1. SOUCRILLON.
Sad, fl1. (pr cude)Zuiden, zul! ii. (ook 1) \Tenir
(111 S-, Uit liet zuiden kOt e en. Le vent du s-, of enkel
Le S-, de zuidewind. La Fiance est nu s- de lAngletetie, 1ra 72 krijk liit ten zuiden van EnjeIauid.
La nor du S-, L'Amdrique du S-. (Ie Zuidzee 1.;
Zuid -.dmeiika ii. - [Mar.j Faire Ie s-, Courir nu
S-, or;i de zuid houden, zuid aanleeqen, zuidw a arts
koers stellen. Suil, Sud-quart-eud-eot, Sud-sud-est,
Sud-est-quait-sud, Sad-net, zuid, zuid -len -oosten,
zuid-zuid-oost, zuid -oosl-tcn -zuiden, zuid-oost. S-

quard-sud-ouest, Sud-sud-ouest, Sud-ouest-quartcud, S ud-ouest. zuid-ten -westen. zuid-zuid west,
zuid -west-ten -zuides, zuidwest. - Ook als adj.: Le
pOle s-, de zuidpool t. Latitude s-, zuiderbreedle t.
Le vent est S , de wind is zuid, zuidelijk.
Sutatioti, 1. [L1éd.J liet zweden. S- ilort)iti que, ziekel ij k zweeten of zweet ii. --- Sudatoire,
adj. [Méd. ] Met zweet vergezeld, zweetd r ijvend:
Fièvre s-, zweetkoorts f. - StJI)ATOIRE, M. Zweetkas f., soort van dainphezd ii. ---Sndoilfèie,
Sudorifique , adj. Zwee t drijvend: Potion s- ,
z weetdrankje n. - Sué, e, adj. (en part. posed
VUlt SUCF): Le sang ei lean s-s par lPsus portant
en croix, liet bloed en water, dooi' (ICR kruisdraqenil o Jezus gezweet.
Suède, IR. [Tech. Zweedse/te handschoen in.,
handschoen van zweedech Ieder. Snédois, e,
adj. Zweedse!,, wat Zweden, zijne bewoners of zijne
taal betreft. La nation s- e , de zu,eedsclie natie f.
Macui's s-es, zweedsclie zeden f. pl. Roman s-,
zweedsclie sOilian FR. - La langue s- e , ofols subet.
LE SUFMIS. 111. De zweedsc/ie taal, liet zweedech.
..- SUEDOTS, Ri., -C, f. Zweed rn., zweedsch.e vrouw f.
Sné, f. (pop.) Groote vrees, benaauwdheid t.,
angstzweet n.
Suer, V. ii. Zweden: S- ii grosses gi)utfes, sterk
zweden. S- de Ja tOte, do visage, de lout Ie corps,
aan liet hoofd, in 't qezil, over 't qanscheliqciiaam
sweeten. -. Les inurailles, les pielres suetit, dc
muren, de steeren zweden, slaan uit. - (fiq.) .Ini
bien sué pour cel ouvrage, ik heb mij zee,' veel
moeite voor dat werk gegeven. - Ook als v. a.:
S- sang et eau bloed en water zweden; (fig. et
fain.) in duizend angsten zijn, zich zeer veel moeite
geven. Il a in II U S- sang et eau pour Ie rdil iiire b
Ja raison, 't heeft oneindig veel moeite gekost, hem
lot rede te brenqen. --- ii sue Ie ciime, hij woedt
van misdaad verdacht; hij leeft enkel voor de misdaad. - fiéd.j S- Ja vérole, de spaansche pakken
door t zweeten uitdrijven. - Suerie, 1. (fain.)
Het zweden, (le tijd van t zweeten. - [Tech.
Zweethuis n. voor den tabak. Snette, 1. fMdd.
Zweetkoorts, zweetziek t e f. (ook sucur d'Anglelerve (leheeten). - Sneur, 1. Zweet IL: S- puante,
frolic, stinkend. koud zweet. La s- lui coulait sur
W visage, het zweet liep bern over 't oanqezit. La
8- dc Ja mort, liet doodzweet. - Cda pi'Ovoque
Ja s-, dat bevordert liet zweden. tI lui pitt une
petite .s-, hij geraakte in ccii iijt zweet. -- (rig.)
me faut gagner mon pain is Ja s- de mon corps,
de mon front, de mon 'visage, ik moet nijjii brood
'in 't zweet van m(/ii aanqe:iqt verdienen. Après
hien dec fatigues et des s-s je rijussirai, va, veel
moeite en arbeid zal 't inij gelukken. - [Idd.J Sd'Angleteri - e, Z. SUJcTTE. - (Loc. pion. el iron.)
Couvi'ez-vous Ja s- vous est honne (tol iemand,
die zijnen hoed ophoudt, waar hi[j (lien eerbiedshalve
moet afnemen), dek ti, 't zweeten is om voor U.
Suffète, ni. [Ant.) S u ffee t in., titel der hoogste overheidspersonen in Karthiaso.
Sisifire, V. fl. (met (avoir) Voldoen, voldoende,
qenoeqzoain, genoeg of toereikend zijn , toereiken,
volstaan. Ses forces ne sufilsent pas ii cette enire
, zijne krachten zijn niet toereikend tol deze-prise
onderneming. II sniff snl ii ce Iravail, hij kan dit
werk alleen doen. Ce!a suffit. of enkel Suflit, dat
is genoeg, dat is voldoende. On ne saurait s- h
tout , men kon niet alles doen, niet overal zijn. Ce
,
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ding ne sufIit tas pour un habit, dit laken is niet
toereikend voor eenen rok. - (1i'ov ), z. joUn (blz.
1019, kol. '2). . Als v. impee's.: II lui sulTit de
VOUS VOJI' id, 't is hein genoeg u hier te zien. Ii
sulfit d'dtt'e pauvi'e pour Ph - c méprisé, men behoeft
slechts arm te zijn, om vereiclit te worden. (absol.)
II so ffit, 't iS genoeg. . sis SUFFIRE, V. pr. Zich

zelven genoeg zijn, aan zich ze/ven genoeg hebben,
anderen niet noodig hebben. - Aan el/sander genoeg
hebben: Heureux les ipoux qui Se suffisent.
Suttisaiiiment, adv. in genoegzame mate , genoeg, genoegzaam, toereikend.- Cda est prouvd s-,
deel is genoeg bewezen. II a s- d'ai - gent pour payer,
hij heeft genoeg geld om te betalen. ' - Snifisan.
ce, f. Genoegzaam bestaan n., toereikendheid f.,
het enoejzaine: J'ai ma s-, ik heb een genoegzaam
bestaan, genoeg mii van te leven. Vous êtes le maltie, preriez -en vot.i'e ., gij zijt keer en meester,
neem daarvan naar u genoegen, zoo veel gij wilt.
- (fani.) II y a eu cette annde du bled ii 5- , er is
dit jaar genoegzaam koren geweest. — (Proc.)
Qui na s- na ran, de onteveddene is altijd arm.
S doit 5L'ftire, wie 't noodige heeft, moet tevreden
zijn. — Kunde, bekwaamheid, geschiktheid f. Le
rai etant informd de sa capacité et S-, de koning
van Zijne bekwaamheid en geschiktheid oderrigt
zg side. -- Zelftevredenheid f., zeifbehaqen n., opge
bleizenheid, ve'iwaandheid, laotdunkendlieid f., ei genwaan in., ingebeeldheid f. II anee s- in.supportaWe, hij heeft eene onverdragelf/lee laaldunkendhieid.
S- orgueilleuse, troi.cche zelfgenocqzaambeid, verwaandheid. -- Sutfisant. e, adj. Toereikend,
genoegzaam, voldoende: Cette soinme est s-c pour
ce voyage, die som is voldoende, toereikend voor
iie reis. Boone et s-c ution, goede en co llude
borgiogt. Raisons s-es, voldoende redenen f. pl—Zelfgenoegzaam, ingebeeld, verwaand, laatdunkend: Le
S- personnage ! welkeen laatdunkend schepsel! Air
S-, trotschi, laatdunkend gelaat ti. Manières s-es,
verwaande manieren f. ph. . [Théol.] Grâce s- e ,
zelfgenoegzame genade f. - (Loc. prov.) II a Ja
giâce s-. hij heeft veel inbeeldinL hij meent howl
west te zijn. - Ook als subs!.: Le s- loge de tout,
de waanwijze velt oves- alles zijn oordeel. Faire Ja
s- e , de Irotsche, laatdunkende spelen.
intfJxe, in. [Gram.] Aesuigeisanpen leitergreep t.,
aanhanosel ach iei - een woord, s u f f i vu m is. (in
tegenstelling niet piëtixe).
.tutt'oeant, e, adj. Verstilekenil: Chaleui - s-c,
veîsiikl:ende hitte 1. Catarrbe 5. , stikzinking f. SuIfoeati on , t. .Slikking, verstikking, be!cnimer
ademhaling t.: Si ce catarcbe lui tombe cur Ja-de
poitrine, in s- eet is craindre, indien deze zinking
op zijne borst volt, is ei CCSIC verstikking te tree-

zen. - IMéd.] S- de Ja matrice, z. 'v. a. IIVSTIll1E.
— Sutfoquer, v. a. Verstikken, verssiiosen, den
adem doen verlieten: Une esquinancie Ja suffoquée, eeise keelontsteking heeft haar doen stikken.
La douteur le suffoque et lui Ote Ja parole, dc

smart doet hein den odeîn en de spraak verliezen.
... (absol.) Ii ('sit une chaleui (lui sulfoque. 't is
smoor-, slikhieet. - - ( fi g.) Ce clne vous dites hi suffoque, welt gij dooi' zegt, is onuitstaanbaar, wekt

ieders hoogste ergernis, verontwaardiging. — SUFFooulcls, V. a. Slikken, corniest: II vst jiiêt ,i S-,
hijj zal den 0(1Cm verliezen, stikken. — (fig.) S- de
colère, d'inulignation , van groinschap. verontwaargiiig stikken, buiten zich zelven zijn. — (fain.)
Laissez -Ic parler, it sulfoque, laat hem spreken,
anders slikt hij, 't moet en zat er bij* hem uit.
Suifragant, e, adj. Zijne stem gevend; — toeslesninend. (In deren zin verouderd).' — EvèqUe S-,
of als subst. SUFFRAGANT, in. De aan een' aartsbisschop ondergeschikte his.echop, wijbisschop, s u f f r aga an -his.ccbiop, suffsatoan us. Appelei - du s- an
métropotitain, van den bisschop op den aastsbisschop appehléren. - Szitfratte, m. Stem f., verklaring van zijn gevoelen, of wil, 't zij hij monde
of geschrift; -- goedkeuring f. Je lui ai doniié, refusé 1110n S-, i/s heb liens mijne stein gegeven, geweigeid. La pluraiitë (majorité) absolue, relative des
S-s, Z. MAJOSIITI[. — [Polit.] S- univerel, algemeen

.clerns-egt H. - Ce tableau a niuritë le S- iie tous
les connaitseuis, deze schilderij heeft de goedkeuring van alle kenners n,eggedsagen. — [Calls J Les

S-s des saints, de voorbeden des- heiligen. S- de
l'église, voorbede der Kerk (roos' de geloovigen). Menus s-s, z. inid. MENU.

SUFF UMIGAT IONSiilI'iinilgatioii, f. [Ant] lieu/co//er n. [Méd.]. z. V. a. FUMIGATION.
iifftisioii, f. Med.] Uitstorting (van bloed of
gal lusschen vleesch en huid) . onderlooping f. . overloop 1fl: La jaunisse vient dune s- de Ia bile, de
geelzucht komt voort uit een' overloop van Gal. [Cbii. ] S-. de ]'oei], verdonkering van 't hoornvlies,
graauwe of witte staar f.
Stiggéaer, v. a. (pr. cug-je-ië) Ingeven, aan
de hand geven, inblazen: S- un bon expdient a
qn., iemand een ,qocd middel aan de hand geven. [Prat.] S- un testament, door list of inblazing een
testament doen maken. - Het part. passé is ook
adj. : Pi ojet s- pal Jfl aIMI, door eenen vriend ingegeven plan n. -- Suggestion, f. (pr. cug-jesthi-on) (altijd in kwaden zin) Heimelijke inqeving,
inblazing f.: Cost une S- lu maim esprit, dit is
cene ingeving van den booze. - [ Prat.] Ce testament a étli fait par s- , dit testament is gemaakt
door s u p p si s t ie, ten gevolge van bedrieqeljken
indruk, van ongeoorloofden invloed op den erfmaker.
Sugillation, f. Méd.] Ligte uitstorting, Onderlooping van bloed onder de huid, blaauwe, roode
plek f.
Suicide, ni. Zelfmoordenaar, zelfmoorder. Zelfmoord m.— ( fi g.) S- moral, zedelijke zelfmoord.
- -I- Snieider (Se), F. pr. (barbarisme et pléorasme) Zich om 't leven brengen, een' zelfmoord
begaan.
Snie, f. Roet n. Noir comme (de Ia) s-, zwart
als roet, roeizwart. Le flair de s-, het rookzwart,
zwartsel n. Couleur de s-, roetkieurig.—[Agric.],
z.v.o. CABlE.
S.iif, in. Gesmolten dierlijk vet, inz. tot het maken van kaarsen, smeer n., talk f., ongel iii. S- de
boeuf., de mouton, de l)ouc, sunder-, schape-. bokbetmk. Chandelle de s-, smeerkaars 1. S- de tripes. plukvet n., vel van de ingewanden.—[Tee1l.]
Mettre les CUiJ'S en s-, de huiden met vet insme
ren. - [Mar.] Donner on s- a un bhtiment , een
schip smeren.— [Bot.] S- végétal, plantentalk (bijzondere stof uit de vrucht van den chinéschen talkboom, arbre á s-, waarvan de Chinezen kaarsen
maken). - Silifage (ook SUIVAGE), m. liet smeren, insmeren.—[Artill.] Le s- des bouches h feu,
het insmeren der stukken. - Suifer (ook SUI VER),
V. 0. Met vet smeren, insmeren: S- un vaisseau,
een schip smeren, in 't smeer zetten. - Het part.
passé is ook adj.: Condages suifés (suivés), in( esmerd tuwwerk II. -.- Siilfeux, euse, adj. Talkof ongelac/stip.
Sum, ill [Tech.] Onzijdig zout n., dal als slak
op den glasvloed komt, glasgal f.
Siiiiit, n:l. Veilig, sterk rickend zweet n. der woldragende dieren: S- de Ia lairie, woivel n--Sumlaait, e, adj. Doorzijpelend, doorzweetend: Les
alcarazas sant s-es, de koelkruiken zijpelen of zweeten door. - Suintement, m. liet doorzijpelen,
doorzijpeling 1. - Sumter, v. n. Doorzijpelen,
schier onwerkbaar doortrekken (van vochten), doorzweeten: L'eau suinte â travers les roches, het
water zijpelt door de rot.ssteenen. Murai!le qui
suinte, muur, die doorslaat, zweet. Pla)e qui sumte encore, wond, die nog zweet, nog vochten doorlaat. - SUINTER, V. a.: S- de l'eau, water doorlaten, laten doorzijpelen. Des cases qui suintent Ia
pluie, hutten f. pl., die den regen laten doorzijpelen.
Siiisse, adj. Zwit.cersch, wat Zwitserland of
ne bewoners betreft: Berger s-, zwitsersche herzij
der in. Femme s-, zwitserschevrouw. - SUISSE.m.
Zwitser in., bewoner van Zwitserland. - [MII.)
Soldaat der (voormalige) zwitsersche garde. z. ook
CENT-SUISSES. - ( Prov.), Z. ALIGENT, FEVER. N'entendne pas plus raison qu'un S-, voor alle redend
ring doof zijn. -- Deurwachter, portier m. (dewijl
vroeger mv. Zwitsers als zoodanig zich in Frankrijk verhuurden) ; kerkwachtel, kerkedienaar m. (met
hellebaard en rotting gewapend). - [H. n.1 S- of
Ecunenil S-- aardeekhoorntje n. - [H. n I PijlkarVer M., Z. DARD. - Sualssei ie, 1. Porlierswoninq f., -huisje n.
a LA SUISSE, toe. odv. Op zijn
zwil.cersch. op zwitsersche wijze. - Suissesse, 1.
Zwitsersche vrouw 1., zwitsersch meisje n. (femme,
1111e suisse).
Stilte, f. Gevolg n., het volgende, de volgenden,
nakomenden: On laissa entner mes premiers. mais I
on ferma Ja porto a toute Ia s-, men liet de eersten binnen, maar sloot voor al de volgenden de
-
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deur. - Nakomelingen m. p1., kinderen n. p1.: 11
na point de s-. - Gevolg n., begeleiding t. , stoet m.,
bijhebbende personen m. p1., nasleep m. Le prince
arniva avec les gentlishommes ie sa s-, de vorst
kwam aan met de edellieden van zijn gevolg. Avoir
Olie 5- noinbreuse, een talrijk gevolg, een' grooten
nasleep hebben. - Carrosses, Voitures de s-, koetsen f. p1., wagens m. p1. voor 't gevolg, voor het
dienend personeel. - Vin de s-, wijn voor de tafel der bedienden. - Vervolg n., het volgende, nakomende; voortzetting f.: Pour bien entendre ce
passage, ii faut lire la s-, om die plaats wl te
verstaan, moet men wat er volgt lezen. S- et tin
de l'ouvrage. vervolg en einde van 't werk. On attend in s- de eet ouvrage, men wacht de voortzettnq, 't vervolg van dat werk. - La t- a fait voir
ce qu'on pouvait attendre de lui, 't vervolg heeft
doen zien, wat men van hem kon verwachten. Reeks, rij, volgreeks; aaneenschakeling f.; zamenhang ta.. verband fl.: Une s- d'estampes, eens reeks
platen. Une longue S- de mallieurs, eene lange reeks,
aaneenschakeling van ongelukken. Cette campagne
a été urie S- de victoires, die veliltopt is eene reeks
van overwinningen geweest. - [Math.), z. v. a. SEalE. - Une belle s- d'aïeux, eens schoone volgrfj
van voorvaderen. - Connaissez-vous toute Ia s- de
cette affaire, kent gij den ganschen loop van die
zaak? - II tient des propos sans s-, hij redeneert
zonder zainenhang, verband. - Sa conduite manque de s-, zijn gedrag is ongelijk, hij blijft zich
niet gelijk in zijn gedrag. Gevolg, uitwerksel n.: Mourir des s-s dune blessure, aan de gevolgen eener wond sterven. Cetle querelle pout
avoir des s-s fkcheuses, die twist kan leelfjke gevolgen hebben. - (absol., en dan in kwaden zin):
Je crams les s-s, ik vrees voor de gevolgen. [Anc. cout.] Faire s-, in regten vervolgen.— [Anc.
mus.], z. v. a. SONATE. h LA SUITE, bc. adv.:
Etre ti Ia 5- dune ambassade, de Ia cour, in 't gevolg van een gezelschap zijn, tot het gevolg van 't
hof behooren. - (Prov.) Un mal est h Ia s- dun
autre, het eene ongeluk komt tij 't andere, een ongeluk komt nooit alleen. - Etre h Ja s- dune affaire, eene zaak doorzetten; alles gade slaan water
in den loop eener zaak gebeurt. - Entrer h Ia s
de qn., na, achter iemand binnen treden. SUITE, bc. adv. Op de rij af, na of achter elkander, de een na den ander, achtervolgens: No savoir dire deux mots de s- , geen twee woorden
achter elkander kunnen zeggen. Failes-les entrer
de s-, laat hen na elkander binnen komen. - in
volgorde, naar bepaalde volgorde: Metlez, Rangez
ces livres dc s-, plaats. schik die boeken isi volporde. - DE SUITE , TOUT DE SU1TE,lOc. ado. Dadelijk,
terstond, oogenblilckeljk, onmiddellijk, zonder uitstel: Venez de s-, tout de s-, kom terstond. Allez -y
de s-, tout de s-, ga er dadelijk, oogenbiikkeljk
heen. - Tout de suite beteekent nog: Achtereen,
achter elkander, zonder tus.ccfienpoozen: Boire vingt
rasades tout de 5-, twintig volle glazen achtereen
uitdrinken. - PAR LA SUITE, DANS LA SUITE, 10e.
adv. In 't vervolg, in vervolg van tijd: II devint
pal' Ia 5- Un homme labonieux, hij nerd in 't vervolg een werkzaam man. - PAR SUITE, 10e. oily.
Gevolgeijk: On rejeta le premier article et par 5tons les autres qui s'y rappontalent, men verwierp
het eerste artikel en gevoqeljk al de anderen, die
daarmede in verband stonden. - PAR SUITE DE,
lor. preip. In gevolge, ten gevolge van, overeenkomstig: Par suite de nos arrangements, nous devons
faire telle chose , tell gevolge van onze bepalingen,
moeten wij dat doen. (TES, z. old.
Suites, f. p1. [Cliass.] , verbastering van LUISuivable, adj. Volgbaar, wat gevolgd kan of
moet worden. - Fl1 s-, gelijke, effen draad m.
Suivaut, e, adj. Volgend, navolgend: Le llvre
5., Le jour s-, het volgende boek, jaar n. La lettre
5-0 est une voyelle, de volgende letter is een klmher. - SUIVANT, m., -E, f. Volgeling Ill. en f., be-

geleider ni., begeleidster f. Lui et sos s-s, hij en
zijn gevolg. Elle avait de nombreuses s-es, zij had
een talrijk gevolg, geleide. - (poét.) Les s-s d'ApolJon, Apollo's volgelingen, de dichters. —(Loc.prov.)
N'avoir ni enfants ni s-s, kinderen noch bloedverWflnten hebben. - SUIVANTE, f. of ale adj. Demoiselle suivante, kamerjuffer, kamenier (nu schier
enkel in tooneetstukken gebruikt), half-vertrouwde f.
Suivant, prép. Volgens, naar, overeenkomstig:

-SUJET.
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S- votre sentiment, volgens uw gevoelen. S- Ie cours .- voortspruiten, 't gevolg zijn van. La nuit suit
de Ja nature, volgens den loop der natuur —Naar, le jour, de nacht volgt op den dag. (absol.) La page
in verhouding, naar evenredigheid: Rcompenser s- qui suit, de volgende bladzijde f. - L'envie suit
Je mërite, naar verdienste beloonen. - SUIVANT Ja prospérité, de nijd volgt den voorspoed. La peine
QUE, bc. conj. Naar mate, naar gelang, naar dat. suit Ie crime, de straf volgt de misdaad. .. DoorJe le récornpenserai s- (Juli m'aura servi, ik zal zetten, volharden, tee harte nemen, niets verzuimen
hem beloonen, naar dat hij mij zal gediend hebben. wat iets kan doen gelukken: Suivez votre procès,
Si vous na voulez pas Je pei'dre, zet uw proces
Suivante, f., z. onder SUIVANT (adj.).
door, zoo gij 't niet wilt verliezen. S- une entreSi.ivage, Suiiver, Suivei*x, Z. SEJIF
Suivi, e, adj. (en part. passé van suivre): Ber- prise avec ai deur, eene onderneming met ijver volger S- de son troupeau, door zijne kudde gevolgde houden, doorzetten. - S- of Pousser sa pointe, z.
herder m. Prince s- par sa garde, doorzfjneoarde POINTE (maar lees daar pousser in plaats van pasvergezeld vorst ci. - Prédicateui' s-, prediker, die ver). - {Cbas.j, z. MENEE. dIs v. n. en V.
veel toeloop heeft. Cette pièce (de théâtre) est fort iinpers. in den zin van: voortvloeijen, volgen uit:
s-e, dat tooneelstuk heeft veel toeloop. - Mede fort L'une de ses propositions ne suit pas nécessaire
s-e, zeer algemeene mode f. ---Travail s-, onafge- ment de l'autre, de eene dezer stellingen volgt niet
broken arbeid in. Coi'respondance s-a , geregelde noodzakelijk uit de andere. - II suit de ce que
vous venez de dire, que je n'avais pas tort, uit
briefwisselinij f.
Snivre . V. a. Volgen: Allez devant, je vous het geen gij daar zegt volgt, dat ik geen ongelijk
suis, je vous suivral, ga voor, ik volg u, ik zal u had. -- (neutr.) [Jeu] La main suit, ieder schudt
volgen. S- qn. de Join, iemand van verre volgen.— : en geeft op Zijne beurt. - SE StJ1VE, v. pr. Elkan(Loc. prov.), Z. ADlER. - Ma malle ni suivra a der volgen, elkander opvolgen: Les jours ye suiUn jour de distance, mijn valeis zal mij een' dag vent, de dagen volgen elkander op. - Ces numélater volgen. - ii suivit le vaisseau de l'oeil. des ros se suivent bien , die nummers volgen goed op
yeux, hij volgde het schip met de oogen, hij keek elkander. Les parties de ce discou('s ne se suivent
het schip na. Je vous ai partout suivi de Ja pensde, Pas, de deden dezer rede zijn niet in be/oorlijken
ik heb u overal in gedachten gevolgd. Mon imagina- zamenliang. - (Prov.), z. JOUR (blz. 1019, kat. f2).
tion vous a suivi, mijne verbeelding heeft u geu.jet, te, adj. Onderworpen, ondergeschikt,
volgd. Volgen, begeleiden, vergezellen, mede afhankelijk, tot gehoorzaamheid of tot zekere betagaan: S- un prince dans son voyage, eenen vorst ling, diensten, ens., verpligt; overgegeven, geneigd,
op zijne reis begeleiden. II suivit son ami dans verslaafd; onderhevig, blootgesteld; vatbaar voor:
lexil, hij volgde (ging met) zijnen vriend in balling- :Nous sommes tolls s-s aux lois, wijzijn alien aan
schap. —Ce bâton ma suivi dans tons mes voya- de wetten onderworpen. Les enfants doivent être
ges, deze stok heeft al mijne reizen mede gemaakt. s-s aux parents, de kisderen moeten den ouderen
Tout propriét: se
L(„ reinords le suit partout comme son ombre, onderdanig, gehom'zaai zijn.
de gewetenswroeging blijft hem overal als zijne est sujet a l'inpOt foncier, elk eigenaaris verpligt
schaduw bij. Vervolgen, na/apen: S- on serf, grondbelasting te betalen. - Tous les honimes
Un loup, een hert, een' wolf vervolgen. Des agents sont s-s a Ja mort, alle mensc/sen zijn aan den dood
de police qui suivent (les voleut's, poticie-dienaars, onderhevig, moeten sterven. •- Etle 5- au Yin, aux
welke dieven vervolgen. Volgen, bijblijven, bij- femmes, te veel van den wijn, van de vrouwen
houden, niet achter blijven, even snel gaan: Les for- houden. II est S- b Ja colère, b se fhcher, hij wordt
ces me manquent, je ne saurals vous s-, mijne ligt boos. - Le papier mal collé est s- is boire,
krachten schieten te kort, ik kan u niet volpen, bij- slee/st gelijmd papier slaat door. - Ce pays est sblijven. - L'oeil ne pent s- Ie boulet qui s'éloigne, aux inondations, dit land is aan ovci'stroomingen
het oog kan den wegsnellenden kogel niet volgen. blootgesteld. - Ce passage est S- is plusieurs inVous ctiantez trap vite, ie rw puis vous s-, gij terprétations ditfèrentes , deze plaats is aan verzingt te ras, ik kan u niet bijhouden. - Volgen, schillende uitleggingen onderhevig, laat zich op vele
gadeslaan, in 't oog houden: U faut s- les jeunes wijzen verklaren. II nest pas S- is l'heure, z.
gens sans qu'ils sen appercoivent, men moet de HEURE, Z. ook CAUTION, COflP. - (absol.) Tenir
jonge lieden in 'toog houden, zonder dat zij 't mer- ses enfants fort s-s, zijne kinderen zeer kort houken. S- Ja conduite de qn., iemands gedrag gade- den. Tenir un cheval s-, een paard goed in den
slaan, bespieden. S- les évènernents du siècle, de toom houden. - Cette femme est fort s-te auprès
gebeurtenissen der eeuw, des tijds gadeslaan.
de son man, die vrouw is zeer aan haren man geVoqen, in zekere rigtinq gaan, zekere rigting ne- hecht, wijkt niet van zijne zijde. - SUJET, m.,
men: S- tine rivière, les bards de Ja mei-, eens ri -TE, 1. Onderdaan m. en f. Les s-s et le souvevier, de zeeoevers volgen. S- one allée d'arbres, rain, de onderdanen en de vorst. 11 est né s- du
eene booinenlaan volgen. S- les pas, les traces de I oi, hij is een geboren onderdaan des konings. Elle
qn ., iemands voetstappen volgen , denzeifden weg nest pas en s-te, zij is zijne onderdane niet. ElJe
gaan; (fig.) in iemands voetstappen treden, doen s'acquittait des devoirs dune fidele épouse et
zoo als hij. S- le chemin, Ie sentier de Ja vertu, dune lilèle s-te, zij kweet zich ('an de piiqten eener
het pad, den weg der deugd volgen. . Volgen, getrouwe echtgenoot en eenes' getrouwe onderdaan.
opvolgen, zich voegen of schikken naar; de partij -. Persoon, mensch m. sect betrekking tot zijne
of de zijde houden, van 't zelfde gevoelen zijn. S- bekwaamheid, talenten, zeden (in dezen zin wordt
les usages, les coutumes, Ja mode du pays oil Ion hel mannel. sujet voor den man en de vrouw gevit, zich ((O(/C de gebruiken, zeden, mode schikken bruikt). Cet homme eet Un S- i'emarquatile, die
van 't land, waarin men leeft. S- les conseils de man is een merkwaardig persoon. C'est un manqn., iemands raad opvolgen, gehoor geven. - S- vals s-, 'ijs een slecht mensch, slecht sujé t. Cette
Platon, Plato volgen, zich non Plato's leer, gevoe- jeune 1111e pourra devenir un s- distingué , dat
lens, cnz. houden. - S- une opinion, eenemeening meisje zat eene aanzienlijke personaadje kunnen
toegedaan zijn. .- 5. Ie parti de qn.. iemands par- worden. - (absot.) Zeer verdienstelijk mensch: Sotij aanhangen, toegedaan zijn. Volgen, naval- ciété composée de s-s, gezelschap n dat uit hooqver
gen, tot voorbeeld nemen: Ce fabuliste a trap sui- diensteljke personen is zamengesteld. SUJET,m.
vi La Fontaine, die fabeldichter heeft La 1ontaine Reden, oorzaak, drijfveer, gelegenheid, aanleiding f.,
te zeer naqevoigd. Uitoefenen. drijven; in be- grond m.: Vous lui en avez donné s- , gij hebt hem
oefening brengen: S- un métier, une profession, daartoe reden, oorzaak gegeven. A quel s- avezeen handwerk, een beroep drijven. S- le barreau, vous fait cda ? uit wat oorzaak hebt gij dit gedaan? II lui a donné de grands s-s sIc plainte, hij
Z. BAIII(EAU. S- l'Évangile, les prdceptes de Ja religion. naar 't Evangelie, naar de voorschriften heeft hem groole aanleiding, reden, gronden, tol
der godsdienst leven, handelen. Volgen, ge- klagen gegeven. - Onderwerp n.. de stof van een
trouw bijwonen: S- les Jecons dun professeur, les rede. geschrift, kunstwerk, enz.: Quel eet Je s- de
sermons dun préIicateui'. of (bij metaphoor): S- son discours? wat is het onderwerp van zijne reun professeur, tin prédicateur, de lessen van een' de, van zijn gesprek? Je n'ai plus rien a vous dire
hoogteeraar, de leerredenen van een' prediker gere
a (sur) ce s-, ik heb u op (over) dit onderwerp
geld bijwonen. Volgen. zich laten leiden door, niets meer te zeggen. Le s- dun tableau, het onzich overgeven aan: S- son caprice, son imagina- derwerp van eene schilderij. - Voorwerp n. eener
tion, son inclination, zijne bun, verbeelding, nei wetenschap: Le corps huniain est le s- de Ja méde
ging volgen, inwilligen. Voleen, opvolgen, la- cie, het menscheljk ligehaam is 't voorwerp der
ter komen (met betrekking tot tijd, plaats, rang); geneeskunde.— [Anat.] Lijk, cadaver n.: II est
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difficile de se procurer des s-s, 't valt moeijeljk
aan cadavers te komen. - [ Md.] Ce nialade est
u bon, mauvais S-, die zieke heeft een goed, slecht
ligchaamgeslel. - [Mus.] Ltoofdvoorstelling f., t Ii ema n. (thème). -- [Gram., Log.] Onderwerp n.,
eerste naamval in., subject n. Dans les phrases:
Dieu volt tout, Aimer est nfl besoin de l'âme, les
mots Dieu et ai m e r sont les s-s.
Sujétion, f. Onderwerping, onderdanigheid,
afhankelijkheid f.; dwang m.: Je le tiendrai bien
en s-, ik zal hem wel in onderdañiglieid houden.
Saifranchir le toute s-, zich van alien dwang losmaken. - La s- any lois est on devoir du bon
eitoyen, de onderwerping aan de wetten is een
pligt van den goeden burger. - Gebondenheid f.,
verband n.: C'est no lìornme auprèsde qui il faut
une grande s-, in dienst van dien man is men zeer
gebonden, heeft men geen vrij oogenblik. - Cet
emploi deniande uric grande s-, bij dit ambt is
men zeer gebonden, is men onder naauw verband.
Sulcifèie, adj. [1 I. n. ] Met groeven of voren,
gegroefd. - Suleifornie, adj. [Didact.] Groefvolmig.
Sulfate, m. [Chim.] Zwavelzuur zout n. Sde polasse , de chaux , zwavelzure potasch f.,
kalk n. - Sulfaté, e, adj. Zwavelzuur. - Snifite, rn Zwaveligzuur zout n.- Sulfuration ,f.
Verbinding met zwavel, zwaveling f.- Snifure, f.
Zwavelverbinding f. S. Wargent, d'antîmoine, zwaveizilver, zwavelspiesalans n. - Sulfui-é, e,adj.
Gezwaveld. - Sialfuieiix, adj. Zwavelig, zwavelachtig: Acide 5-, zwavelig zuur n. - Sitifurique, adj.: Acide 5-, zwavelzuur n.
Sultan, m. Wereldlijke titel van den souverein
van Turkije of den grooten heer, sul t a n rn; ook de titel van vele mubamedaansche, inz. tartaarsche vorsten, en van den .cjerif van Mekka. (fig. et fam.) Trotsch, willekeurig, tiranniek man:
C'est un vral 5-, 't is een regie sultan. - Naam
van een met zijde bekleed korfje n. van de toilettafel der dames. Reukkussentje n., een met reukwerk gevuld kussentje. --.[H. n.] S- ternate, gestreepte hoornvisch, oudewijvenvisch m., oudwijf n.
(bourse, vieille) [balista vetulaj. S Sulta
nat, in. Waardigheid f. eens sultans; regéring f.
eens sultans. - Sultane, t. Titel, dien men in
Europa aan de vrouwen des sultans, en in Turkije
aan diens dochters geeft, su It a ne t. La s- reine of
rdnante, de regérende sultane (de eerste onder de
vrouwen van den sultan, die hem eenen zoon baart),
k h a s s e k i- s u i t a ne. S- validd, de moeder van
den regdrenden sullen. - [Mar.] Tarksche galei f.,
soort van oorlogschip. - [Cost] Lang vrouwekleed n. van rijke slof en van voren open (gelijk
de turksche vorstinnen dragen) . .cultdne 1. Conf. Soort van gesponnen suiker-ornament voor
taarten of dergelijke. - Als adj. [H. n.] Poule s-,
Z. POULE. - S,ittani,i, m. [Métrol.] Turksche
goudmunt, omtrent een dukaat in waarde.
Sninac, Surnach, m. [Bot] Sumak- of
smakstiulk, looijersbooin n. in Zuid-Europa (welks
bladeren, béziin, loten, wortels en bast tot looi- en
verfslof, ook tot bereiding van 't eorduaan dienen.
- Sumachinées, (pl. [Bot ] Smaksiruiken opt.
Sumàtre, in. Stormwind m., die vaak hij Su
matra ontstaat, s u m Ci t e r ni.
Super, v. n. [Mar. ] : S- les étoupes, het werk,
kalfaatwerk uit de naden zuigen (wanneer men de
pomp laat gaan, ale zij reeds lens is).
SE SUPER, V. pr.: Cette vole d'eau sest supée, dat lek
is toegezogen. - liet part. passé is ook adj.: Cordage s-, beknepen looper rn (tusschen schijf en blok).
Super, (pr. su-pèr) lat. voorzetsel, dat vele fransche woorden vooropgaat en z. v. a over, boven,
op, meer dan, ovei matig, beteekent. liet verandert
soms in stir, zoo als in surnaturel, surnuméraire,
surintendant, en in sus in suspendre.
Supération, f. [Astr.] Onderscheid in gemiddelde snelheid van twee planeten, of ook van dezelfde planeet in twee verschillende punten harer
baan, superdtie f.
Superbe, adj. Hoogmoedig, hoovaardig, trotsch,
fier: Cest on homme s-, 't is een hoogmoedig
rnensch. Tarquin le 5-, Tarquinius de trotsche. Le
paon est on animal s-, de pacuw is een trotsch
dim'. --Koteljk, heerlijk, fraai, prachtig; verheven, edel, indrukmakend: Un château s-, een prachlig kasteel n. 11 a donné un festin s-, hij heeft een
-
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kostelijk, heerlijk feestmaal. gegeven.—Tragédle S-,
verheven, grootsch treurspel n. Voilb un cheval s-,
ziedaar een prachtig, heerlijk gevormd paard. [Anat.] Muscle s-, of als subsl. SUPERBE. ni. Optigtende oogspier, Hogarts-spier f. - SUPERBE, M.
.t Ioovaardige, opgeblazene, trotschaard m. [H. n.1
De zwarte paradijsvogel m. - J SUPERBE, 1. Boovaardij f., hoogmoed m.: La s- précipita le démon dans les enfers, de hoovaardij stortte den
dwmon in de hei. - [Bot.] , z. v. a. GLORLEUSE. Superbement, adv. Op trotsche, hoovaardige
wijze, met trotschheid, vol eigenwaan; - kostelijk,
prachtig, heerlijk.
Supercargue, m., z. SUBRÉCARGIJE. percatholiqiie , adj. Zeer streng, overdreven
katholjk, 5 u p er - k at/i olj k. - Supeieéleste, adj. Bovenhenzelsch, zich inde wolken verliezend.
Supei'cessioii, f. [ Anc. législ.] Vrijsprekin g ,
onthe/Jing (van rekcnpliqligen) . s u p er c ë s s I e t.
Siipercheiie, f. Bedrog n. met list gepaard;
seheloterg f. , arglistige streek m.: II a gagné son
proces par S-, hij heeft zijn proces door sluw bedrog gewonnen.
Supercoquentleux , ieuse, mij. (verbasterd
van het door Rabelais gesmede superlicocantieux)
1 (burl.) Allerprachtigst , overlieerljk: Costume s-,
overheeiljk kostuum in.
[Bot.] Hooger staand (met beSiipêre,
trekking
tot adj.
een lager geplaatst planten-orgaan).
Superfé tation , f. [Physol .] Overbevruchting,
overbrzwangering f., het ontvangen van meer dan één
fcetus in den moederschoot op verschillende tijden,
5 up e r fwt a t i e f. - ( fig.) Overtoiligheid, noodeloos bijkomende zaak f.
Superficialre, adj. De oppervlakte, de vlakteuilgebreidheid betreffend: [Jur.] Propriétaire s-,
bebouwer van eens anders grond, hij, die op den bodem van een ander bouwt en het daarop gebouwde
of geplante tegen eeoc jaarljksche betaling of erfpacht mag gebruiken. -- Supeaficialité, 1. Oppervlakkigheid f., gebrek n. aan grondige kenntc.Supeificie, t. Vlak, oppervlak n., vlakte, oppervlakte; vlakte-uitgebreidheid f. (aire). La 5- de Ia
terre, het vlak, oppervlak der aarde. Mesure de
S-, vlaktemaat f. Cette lie a one s- de mille lieues
carrées, dat eiland heeft eene oppervlakte van duizend vierkante wijlen. - Enlever Ia s- dun corps,
de buitenzijde. het buitenste von een iiqchaam wegnemen. - [ Géom. ] La s- dun triangle, devlakteinhoud eens driehoelss.-. [ Prat.] Opstal, opstond m.,
at wat op de oppervlakte eens gronds gebouwd of
geplant is. La 5- cède an fonds, wat op eenen
grond staat, behoort aan den grondheer. - ( fig.)
Oppervlakkige kennis f. Il ne salt que Ia s- des
choses, hij heeft slechts eene oppervlakkige kennit
der dingen.. - Supeificiel, le, adj. Oppervlakkig, alleen de oppervlakte rokend, niet diepgaand:
Cette plaie nest que s-b, deze wond is slechts oppervlakkig. - (fig.) Uit ouvrage s-, een oppervlak.,niet grondig werk. Un esprit s-, een meow/i,
Alg oppervlakkige, geringe kennis bezit —Superdie
ficiellernent, adv. Op oppervlakkige wijze; met
oppervlakkigheid, niet grondig.
Stapes-fin, e, adj. Buitengemeen fijn. extrafijn, super-fijn. Du drap 5-, allerfljnst laken n.
- Ook als subst. m.: C'est du S-, dat is van de
eerste kwaliteit.
Superflu, e, adj. Overvloedig, overtollig, onnoodig, te veel: Tous ces ornements sont s-s, al
deze versiersels zijn overtollig. -Des choses, paroles s-es , onnoodige , overbodige dingen , woor
den n. p1. - SUPERFLU, in. Bet overtollige, overbodige, het teveel; overvloed in.; overtolligheid f.:
Le sage ne désire que Ie nécessaire, ii méprisele
5-, de wijze verlangt enkel het noodIge, hij veracht het overtollige. Les avares ne connaissent
point le s-. de gierigaards kennen den overvloed
niet. Donner de son s- aux pauvres, van zijnen
overvloed aan de armen geven. - Snperfluité,1.
Overvloed m., overvloedigheid, overtolligheid 1.:
A quol bon vette s- ? waartoe dient deze overvloed ? On peut bien se passer de toutes yes s-s,
at deze overvloedige dingen kon men wel ontbéren.
Superieur, e, adj. Hooger, verhevener, hovenst, opperst; - voornaam. voortreffelijk, uitstekend, - magtiger, sterker, overtreffend: La région
s-e de lair, de opperste, bovenste luchtstreek t.
Étages s-s, bovenverdiepingen f. p1. - (Jig.) Une
-
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puissance s-e , eene hoogere magi f. Les classes s-es
de Ia sociétë, de hoogere klassen der maatschappij.
Valeur s-e , uitstekende dapperheid r. II a des talents s-s , hij heeft verhebene, buitengemeene, uit stekende talenten. Respectez ceux qui ont en main
Ie pouvoir S-, eerbiedig deqenen, die de hoogste
mayt in handen hebben. -- Cleëron c4ait s- h tous
les orateurs de son temps, Cicero overtrof alle redenaars van zijnen tijd. Les ennernis étaient s-s
en nombre, de vijanden waren sterker in getal,
magtqer. - Etre S- h sa place, meer kunde hebben dan zijn ambt vereischt. -- Etre S- au revers,
sterker zijn dan de teen.spoed, zich door den tegenspoed niet laten nederslaan. fAstr.] PianOtes s-es, Z. PLAÈTE. GOogr ] Le Lac S-. het
Oppermeer (in Canada). - [Jur.] Tribunal s-,
Cour s-e, hooger, oppergeregtsho[ n. - [Myth.]
Les 1!eux S-, de oppergoden, olympische goden m.
p1. - SUPERIE
UR, m., -E, f. Opperste, eerste, voornaamste, meerdere n. en 1.; kloostervoogd m., kloostervoogdes f. - Supéiieiirement, adv. Op hétere, voortreffelijker wijze; zeer goed, allerbest.
Ecrire 5- 0 tin autre. heler dan een ander schrjVen. (absol.) Ecrire. Peindre, Chanter s-, uit inuntend schrijven, schilderen, zingen.
Supei-iïnprégnation, f. Z. v. a. SUPEItFETATION.

-SUPPLIER,
Souder deux barres de fer par s-, twee ijzerstaven

aan elkander wellen.

iiipei-ptirgation, I. [MOd.] Te sterke buik-

zuivering of afvoering f.

Supersat ilier, v. a. [Chirn.] Oververzadigen.
Supersécrétion, f. [MOO.] Overmatige af-

scheiding 1.

Stipeiséder, V. fl., z. V. a. SURSEOIR.
Superstitieusement , 0th'. Op bjjqeloovige

t

wijze; (fig. ) met overdrevene, al te angstvallige
naauwgezel/ieid.

- uperstitienx, leuse,

adj.

Bggeloovig: Homme, Peuple S-, bijgeloovig man m. ,
volk n. Crainle s -ieuse, bijgeloovigevrees f.-- (fig.)
Overmatig naauwgezet: Soms s-, al te angstvallige
zorgen f. p1. - Superstition, f. Bijgeloof n., hijgeloovigheid f.; b(jgeloovig gebruikn.,bijgeloovige handeling t.; het beschouwen
cliouwen van iets geheel toevalligs
als een voorteeken , s u 7) e r s t i li e f. La peu pie
est sujet 0 Ia s-, het volk is aan het bijgeloof onderhevig. - Les s-s de lInde, de bjjgeloovige gebruiken van ladle. - C'est une s- de croire que
Ie sel répatidu sur Ja table présage Un malheur,

't is eene bijgeloovigheid, als men meent, dat het
storten van zout op de tafel lot voorleeken van
een ongeluk zij. - (fig ) Overbodige stiptheid, angstvallige naauwgezel/icid f. - 1- SuperstitiositC, f
Neiging 1. lot het spiritualismus , tot het bovenzinnelijke, tot de bespiegeling.
Superstructure , f. Overtollig bijwerk n.
Stipier, rn [Bot.] Volksnaam van den vlierboom

1- 5upérioaiser, V. 0. Ilooqer plaatsen, verhooge'n. -- Siipériorité, f. Meerderheid, overmagt, overhana f. , overwigt, voorregt n., voorrang m., meerdere voortreffelijkheid f., /iooger ge- (surenu).
Siipin, m. [Gram. ]at.] Doel- en eigenschap s zag n., superioriteit f.:S- incontestable, mérivorm us. der latjnsche werkwoorden, dien men in
tOe, onbetwisthare, verdiende meerderheid. S- de talents, de forces, meerderheid, hoogere mate f. van 't [Vederduitscli door a m t e, t e uitdrukt, s U p italenten, van krachten. 11 ne fait jamais sentir sa sium n. - StIL)ifIate$IF, adj. rn [Anat.]: MusS- aux autres , hij laat anderen noit zijne meer- des s-s, of als .cub.st. SUPINATEURS, m. pl Rugderheid, opperina.rjt gevoelen. 11 aspire a Ja s-, hij waarls draaijende spieren , achteroverbuiqers of
haakt naar hoogere, grootere magi. Sa charge lui -kantelaars Hi. pl., naam van twee handspieren.
dunne une grande s-, zijn ambt geeft hem een' Long of Grand 5-, lange handspier f. (hu méro -sus
grooten voorrang, een groot voorregt. - Waar- radical). Court S-, koste handspier. - S*ipivadigheid van kloostervoogd, van kloostervogdes: tirni, f. [Anat.) Terugbuiginq, rugwaartsdraaijinf/,
Ella est parvenue 0 Ia s- de ce cou vent, zij is tot achteroverbuiging, s u p t is 0 t i e t. (het tegengestelde
de klooslervoogdijschap gekomen. - kIooggelaatst van pronation). - [MOd.] Uitgestrekte ligging f.
persoon m. 'Foutes les s-s s'appuient rnutueIlernent, met achterovergeworpen hoofd.
al de hooggeplacitsie personen schragen elkanaer.
Siippitote, m. [H. ti.] Mexiaansche raaf t.,
Sispeijectioii, f., z. v. a. HYPERBOLE.
die op krengen aas!.
SupeiIatif, ive, adj. Gram.] in den hoogiippIntntateur, m., - trice , f. Oiiderkrutsten of in een' zeer hooqen graad of trap, over- per, voet/igter m., onderkruipsler, voelligtsler f. treffend: Adjectif, Adverhe s-, bijvoegeljk naam- Supplantation„ t. Onderkruiping, voetligling,
woord, bijwoord, dat in den hoogsten of in zeer veraringing f. - Supplanter, V. a. Den voet
hoogen graad de hoedanigheid uitdrukt. Degré s-, i/glen. onderkruipen, uit den zadel ligten, iemand
of als subst. SUPERLATIF, M. Overtre/fende trap, verdringen om zich in zijne plaats te stellen, supsuperlatief, superlativus m. S- ahsolu, plantéren: II la supplanté auprès du ministre,
volstrekte, niet betrekkelijke superlatief (zoo als hij heeft hem bij den minister uit den zadel geligt.
trôs -sage). S- relatif, betrekkelijke superlatief (zoo - SE SUPPLANTER, V. pr. Elkander den voet ligals le plus sage). S- de supérioritd, superlatief van ten, elkander onderkruipen. - Het part. passe is
meerderheid (die door Je plus wordt uitgedrukt). S- ook adj.: Rival supplanté. uil den zadel geligt med'inférioritë. superlatief van minderheid (die door dedinger. medeminnaar.
Ie moms wordt uitgedrukt). - AU SUPERLATIF,
S .'4izppIéance , 1. Aanvulling, plaatsvervulling f. - 5Lippléant, m., e, t. Plaatsvervuller,
bc. ads'. (fam.) In den hoogsten graad: Cette fein
me est laide an s-, die vrouw is in den hoogsten plaatsvervanger ni., -vei'vangsler f., hij of zij, die
graad leeljic, foeileeljk. Supei-Iativemeiit, in eens anders afwezigheid diens plaats inneemt,
adv. (lam.) In den hoogsten graad, buitengemeen: 5 U p p 1 e d n t. - Ook ale aij.: Ju ge 5-, plaalsvervangend regter m. - Suppleer, v. a. AanvulElle est 5- laide.
SupeiIicocantienx, ieuse, adj. Hoogst, in len, vollallig, volledig of volkomen maken, bijvoe
gen, bijdoen; er hij denken; vervangen, su p pledden hooqsten graad, inz. hoogst gek, stapelgek.
(burl.). z. SUPERCOQUENTIEUX.
ren of (doorgaans) suppldren: S- ce qui manqua h un compte, aanvullen wat er aan eene reket SupeiIifiqiie, adj. Prachtig, grootsch.
ning ontbreekt. Voulez-vous s- h eet ouvrage ce
Stiperiiaturalisme , M., Z. SUPRANATURAqui manque, wilt gij liet aan dit merle ontbrekende
LISME.
aanvullen? S- un mot sous -entendu, een met uitSuipean iimé raire, adj., Z. SURNUMlHAIBE.
Suapern utiltion , t. [MOd.] Ocervoeding, te gedrukt woord er hij denken. - S- les cOrénioriies
de baptème, de doopplegtig/ieid (na den nooddoop)
(GONE.
sterke voeding
f.
Superoxygéié, e, adj., z. V. a. HYPEROXY in de kerk herhalen. - Si vous ne pouvez pas veV.
bovenop
plaatsen:
a. Op,
S- nir, je vous suppléerai, wanneer gij 21/el kunt koSuperposer,
un plan a nu autre, een vlak op een ander leggen. men, zal ik in uwe plaats treden. - SUPPLEER,
- (/1g.) S- ses intéréts aux intérèls des autres, V. n. Goed maken, vergoeden, voor iets ontbrekende
zijne eigen belangen vóór die von anderen doen zorgen, het aanscha/fen, iets onibrekends door iets
gelden. - SE SUPERPOSER, V. pr. Op elkander ge- anders vervangen: Son mOnte supplée an défaut
legd zijn of worden. - Het part. passé is ook adj.: de sa naissance, zijne verdienste vergoedt het geCouche superposOe , opliggende , bovenop gelegen hick van zijne geboorte. Je suppl/eral ii tout ce
laag f. - Bol.) Grains superposds , op elkander qui nianque, ik zal in alles voorzien, wat er ontliggende zaden n. p1. - Siiperpositioii, f. [Di- breekt. La valeur supplëa au noinbre, de dapperdact.) Op or over elkander jilaulsing, op elkander heid maakte goed wat er aan 't getal ontbrak. -passing I ; het op elkander gelegen zijn: La s- des (On suppl/e Ja chosequl manqueen Ia procurant;
courhes terrestres , het op elkander liggen der on supplie a In clioe qui manque par mi équi
- SE SUPPLEER, V. pr. Aangevuld., goed-valent.!
aardlagen. - [GOom.) Démonstration par s-, begemaakt warden. - Elkander vervangen, in elkanLoop door op elkander ligging ofbedekking. - [Tech.]
-
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ders plaats treden. - Het part. passé kan ook adj.

Personnes suppléées, vervangen personen iii.
p1. - Supplément, til. Volinaking, aanvulsel;
- of toevoegset, aanhangsel n., volledigmaleing f.,
supplemënt Elle teelt deux mille francs
pour s- de dot, zij* kreeg twee duizend francs lot
vOlmakinq van 't huweljlcsgoed. - Prendre un s.,
een supplement nemen, een plaat.sbrie/jevan honger'
rang nemen, dan men eerst genomen had, en het
meerdere daarvoor bijpassen (in schouwburgen,
concerten, op spoorwegen, cnv.); - ook: in een
5Î)(.iShUiS meer schotels nemen dan voor den vasten
prtj.c bepaald is, roet bijbetaling van '1 meerdere.--Putlier un S- h Un livre, le s- dun livre, een bijvoegsel op een boek, het aanhangsel van een boek
in 't licht geven. - Ce journal parait quelquefois
avec deux ou trois s-s, dat dagblad versch(jnt somtijds niet twee af drie bijvoegsels. --[(éoii.] Le s
d'un angle, dun arc, het supplement van een' boek,
van een' boog, aanvulling van een hoek of boog tot
twee regte hoeken. Angle, Are Je s-, supplementsof aanvullingsboek, -boog m. - [Gram.] .danvullinyswoord n. of -woorden in een' elliptschen zin:
Dansla locution b I a S a i n t - J e a n les riiots I e t e
de sont le s- (A Ia fête de saint Jean). - supplémentaire, adj. Aanvullend, byqevoegcl, volledigruakend, supplementair: Article s-, bijgevoegd artikel n . Jurés s-s. plaatsvervangende gezworenen m.pl. - SuppLémeiitaireuieist, ode.
Als toevoegsel, bij Wijze ran aanhangsel. - + SUP
pléter, V. a. Aanvullen, een supplement geven.tappIétif, ive, Snpplétoiie, adj.Aunvallend.
u 1 I)pIiaNIt, e, adj. Biddend, smeekend, verzoekend. ie lui vu 5-, prosteiné a ses piecls, ik heb
hem smeekend aan zijne voeten zien liggen. Voix
s-e, smeekende stem f. - SUPPLIANT, M., -E, f.
Smeeker, verzoeker, aanzoeker ni., .smeekster, verzoekster 1.; inz. (weleer) hij of zij, die een verzoekschrift indient (nu requérant en pëtitionnaire ge'weten), suppliant. supplicant, 'requestrdnt
m. en 1. - Supplication , f. Ootmoedig verzoek n., bede, stiteeking f.: Il y réus it par bien
des prières et des s-s, het gelukte hein door veel
heden en smeekingen. - [f I. rom.] S-s, openlijke
(door den senaat gelaste) gebeden n,pl, —{H. rnod.j
Eerbiedige mondelinge voorstellingen f. p1. of verbogen n. pi, (die 't parlement somtijds aan den
koning deed). - Siippliee, f. Straf, lijfstraf f.
(ten gevolge van regterljke uitspraak). Le s- de
Ja roue, du gibet, du fonet, de straf van 't rad,
van de galg, van, de geeselroede (radbraking, ophanging, geeseling). Le S- des parricides, des matrickles, de straf der vader-, der moedermoorders.
Des instruments de S-, strafwerktuigen n.pt. Condamner au dernier s-, ter dood veroordeelen. Mener qn. an s-, iemand naar de regtplaats, Ier doodstraf geleiden. - Les s-s éternels , de helsche straffen, de eeuwige pijn f. - (bij uitbreiding) Kwelling, marteling, pijn, plaag f., lijden n.: La goutle
est Un 5- cruel, de jicht is eene wieede marteling.
- Les s-s de J'arnbition, de l'avarice, de kwellingen der eerzucht, der gierigheid. - ( fig. et fain.)
xtre au 5-, op de pijnbank liggen, veel smart, onrust, enz. uitstaan. Je suis nu s- quand il faut
que je l'entende, Ik lig op de pijnbank. 't is eene
marteling voor mij , als ik genoodzaakt hen hem
aan te kooien. - Supplieiei, v. a. Ter dood
brengen, de doodstraf volvoeren: On a supplicié
trois assassins, men heeft drie moordenaars met
den dood gestraft. - (fig.) Zwaar pijnigen, uitter
mote kwellen. - SE SUPPLICIER, V. pr. De doodstraf ondergaan. [T'Iieol.] liieu s'est supplicié pour
tol, God heeft voor u de doodstraf ondergaan, is
voor u aan 't kruis gestorven. - ( fig.) Les passions se supplicient elles-rnèmes , de hartstoyten
brengen zelven hunne eigene kwellingen mede. Elkander kwel/en, plagen: Des epoux mal assortis se supplicie.nt. kwalijk gepaarde echtgenooten
zijn elkanders kwelling. marteling. - Het part.
pUSSd is ook adj : Assassin supplicië, ter dood gebragt moordenaar. - Ook subst. Un s-, Une s-e,
een, eene ter dood gebrapte. - Suppliei-, v. a.
Ootmoedig verzoeken , smeeken , bidden: Il vous
supplie très-humblement de lui accorder volre
protection, hij since/ct u zeer nederig hem awe bescherming le verleenen. - SuppIiqLIe, t. Verzoek-, smeekschrift n. , sup7)i is le f : Présenter
sa s-, zijn verzoekschrift indienen, overgeven. - (hij
Zijn:

-

-

-
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uitbreiding) Ayez ëgard a ma s-, geef gehoor aan
mijn verzoek.
Support, m. Steunsel n., steun, stut m.; ondersteuning, bescherming, hulp f., bijstand, onderstand in.: Cette voCite na pas assez de S-, dit
.gewelf heeft geen steun genoeg. - ( fig.) Ce Ills est
Ie s- de sa familie, die zoon is de steun, de ondersteuning van zijn geslacht. \'oiis y trouverez du s
et (les amis, (jij zult er onderstand en vrienden
vinden. - [Artill.] S- de platina, slotsteun (ver
sterking aan den stootbodein van een kanon). S-tourilton, tappenstuk ii. S-s d'alrûts de caronade,
achter-dwarsstuk n. van eene onderstede. S- de
fronteau de mire, viziersteunsel n. (aan de na 1840
gemaakte stukkn). - [ Blas.j S-s, schildhouders m.
p1. (vgl. SOUTIEN). - [ Fort.] S- de parapet, karbeet n., waarop de borstwering rust. - ( Mach. a
vapeurj S-s (of Châssis), gegoten ijzeren ramen of
geraamten n. p1. (met al (Ie onbewegeljke deden der
machine verbonden), freems f.pl.(naar 'tengelsch
frames). - Supportable, wij. Dragelijk, verdrageljk, l'jjdeljb:Douleur s-, tijdelijke smart 1.Verschoonljk, vergefelijk: Cela nest pas s- b (dans)
un homme de son âge, voor eenen man van zijnen
ouderdom is dit onverschoonljk. - Stippol-tablement, ado. Op dragelijke wijze, tamelijk wel:
Il chante, danse, deviL s-. - Supporter, v. a.
Dragen, ondersteunen. schragen, onderschragen,
onderstutten: Ces colonnes supportent Ia voûte,
deze zuilen dragen, onderschragen het gewelf. Verdragen, dulden, uitstaan, lijden: II na saurait
S- le chaud, hij kan de hitte niet verdragen. - II
supporte son malheur patiem ment. hij draagt zijn
ongeluk geduldig. Il faut s- les inlirmités de son
aini, men moet met de zwakheden van zijnen vriend
geduld hebben. - Ce vase ne peut S- Je feu, die
pot is niet tegen 't vuur bestand, kan niet tegen
't vuur. - (fig.) Cot ouvrage ne supporle pas
J'exarnen, Ja critique, dat werk kan den toets, de
kritiek niet doorataan. -- SE SUPPORTER, V. pr.
Verdragen, geduld worden: Cda ne pout se s-.
dat is niet te dulden. - Elkander verdragen: Ces
enfants ne peuvent se s-. - Het part. paced is ook
adj.: Malheur courageusement supporté , moedig
gedragen ongeluk n.
Supposable, adj. Onderstelbaar, aannemelijk.
- Supposer, V. a. Stellen, onderstellen, vooronderstelien, veronderstellen, aannemen, voor waar
aannemen, gelooven, meenen, vermoeden, gissen.
supponeiren: Je suppose que c&a soit vrai, ik
onderstel. dat dit waar zij U ne vous supposait
pas capable de cda, hij had niet gedacht, dat gij
daartoe in staat waart. Vous supposez une chose
impossible, gij onderstelt eene oninogeljjke zaak.
Supposes un homme aveugle de naissanee, vooronderstel, verbeeld u eens eenen blindgeborene. Je suppose qu'il est menteur, ik vermoed, dat hij
liegt. - Voorgeven, het valsehe als waar aangeven;
- onderschuiven, ondersteken: Vous supposez mi
texte qui na jamais existé. gij beroept u op eenen,
tekst, die nooit bestaan heeft.' S- un testament.
een testament onderschuiven, een valsch testament
bijbrengen. S- un enfant, een kind onderschuiven.
- SE S[TPPOSER, V. pr. Ondersteld worden: Cela
ne peut so s-. - Zich tot voorbeeld stellen. (In
dezen zin zelden). - Zich in de plaats stellen, zich
in een' toestand denken: Je me suppose dans sa
situation, a sa place , ik stel, denk mij in zijnen
toestand, in zijne plaats. - Het part. passé is ook
adj.: Créancier 5-, onderstelde, gewaande schuldeischer m. Cela s-, dit gesteld, aangenomen zijnde.
- SUI'POSE QUE, lor. conj.: S- qua tel accident
arrive, stel, onderstel 't geval, voorondersteld. dat
zulk een voorval plaats grijpe. - Suppositit,
ive, adj. Onderstellend, de onderstelling betreffend.
- [Gram.] Mode s-, voorwaardelijke wijs f. (con
ditionnel). - Supposition, f. Onderstelling, vooronderstelling, vooruitstelling; aangenomen stelling
(hijpotliese); gissing f., vermoeden ii.. su ppositie t. Quand mème votre s- serait vra ie, qu'en
pourriez-vous conclure ? cit bevalt.-de uwe onderstelling ook waarheid, wat zoudt gij daaruit besluiten? Dans Ia s- qua vous le lui aviez permis,
in de vooronderstellirig. dat gij liet hem hadt beloofd.
- Folie s-, dwaze onderstelling, gissing, ongerijmd
vermoeden. - Val.cch voorgeveii n., val.cehe opgave.
verdichting; - ondersteking, onderschuiving F. Ce
, qu'il dit 1h est une pure s-, hetgeen hij daar zegt is
-

-
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mets dan een vaisch voorjeven. Ce testament est sijspecté de s-, deze uiterste wil wordt voor een onderqestokene gehouden. S- de nom, valsche foamsopgave f. S- denfant of de part, z. PART. positolie, rn. [Pharm.] Zet- of steekpil f. Sde l'utërus, z. V. a. PESSOIRE.
Suppôt, m. (weleer) Medelid in ondergeschikte
of dienende betrekking (van eene universiteit of ander liqchaam), suppoost m. Les s-s de l'univer
sité, de Ja justice, de suppoosten van de unicersitell, van 't geregt. - Medestander, helper in 't
kwade. Les s-s dun tyian, de medestanders, werktuigen Vafl een' dwingeland. Je ne me soucie ni Je
lui ei de ses s-s, ik bekreun mij om hem noch om
zijnen aanhang. - Un s- tie satan, een dienaar
van den satan, een slecht mensch. S- de Bacchus,
dronkaard.
Suppressif. ive, adj. Onderdrukkend, opheffend. - iippi.ession, f. Onderdrukking, intrekking, terughouding f.; opheffing, afschaffing, vernietiging; verheeling, achterhouding, verzwijging, supr ë s a i e 1. La S- dun libelle, de onderdrukking,
intrekking, het beletten der uitgave van een schotschrift. - La s- dune charge, dun hnpôt, de intrekking, ophe/fing van een ambt, van eeoc belas
,ling. Edit de s-, ophe[fingsbevel n. [Prat.] Sde part, liet verzwijgen, wegmaken van een pas geboren kind; ook liet ombrengen van zulk een kindkindermoord n. - S- d'état, verduistering van staat,
van registers. S- de Jetires, terughouding van bi ieven. -- [Méd.] S- dunne, pisopstopping. La s- des
règles, des rnenstrues, de opstopping, onderdrukking der maandstonden. -- [Chim.j Feu de s, vuur
van onder en boven, stoofvuur a. - Muppri'
mable, adj. Onderdrukkens- opheflenswaara , voor
intrekking vatbaar. - Snppiimer, V. a. Onderdrukken, de uitgave beletten of doen staken, niet in
't licht geven of doen verdwijnen, s u v p r i ni ëren. S- un Jivre, an journal, de uitgave van een
boek, van een dagblad beletten. de uitgave daarvan
staken of doen sta/een. -- [Jur.] S- tin dent, de
uitgave, de verspreiding van een geschrift verbieden.
- Vernietigen, afschaffen, opbe/en, te niet doen,
intrekken; - verzwijgen, achterhouden, verdonkeren; weglaten, uitlaten, supprisnren. S- nee
bi, Un impôt, eene wet, eene belasting opheffen,
intrekken, afcha/fen. S- un ordre religleux, eene
geestelijke orde intrekken. vernietigen. - II a supprimé Ja Jettre, hij heeft den brief achtergehouden,
verheimelijkt, onderstagen. - .1e supprirne beaucoup de circonstances, ik ga vete omstandigheden
met stilzwijgen voorbij. lei ii faut suppléerun mot
qui est supprimé, hier moet men een weggelaten
woord bijvoegen. II vent s- Je fait , hij wil de daad
verdonkeren. - SE SEJPPJIIMER, V. pr. Weggelaten,
opgeheven worden: Tout ce qui est inutile doit se
S. - Het Part. passé is ook adj.: Impot supprimé,
opgeheven, ingetrokken belasting f. Edition s-a, belette, ingetrokken uitgave t. Mot s-, uitgelaten
woord n.
uppurant, e, wij. Etterend, dragend, 'nijpend:
Piaie s-c , etterende wond f. - Suppuratif, Jve,
adj. [Méd.] Etter verwekkend, de eltering bevorde
rend: tteniède s-, of als subst. SEJPPURATIF', M. Et
termakend middel, s u ppur a t I er n. - Suppuration. f. [ Med.] Eltening, zwening, uitscheiding
mon ellen, suppu náti e f. -- Siippurer, V. a.
[Méd.] Etteren, ellen geven, dragen, rjpen, rijp
worden: Plaie qui commence a s-, wond, die bepint te dragen, le citeren.
Supputatlon, f. Berëkening, oprekenirg. overrekening f., overslag in., naming 1. Faire Ja s- du
temps, de tijdsberekening maken. La s- dun compte,
dune dépense, de opmaking van ccve rekening,
van eene uitgaaf. - Faire Ja s- des frais dun
voyage, den overslag, de naming van de reiskosten
maken. - Supputer, v. (j . Benékenen, oprekenen,
overrekenen, eenen overslag maken. S- les dépenses dun J)âtimeflt, dun voyage, de kosten vaneen
jebouw. van eene reis berékenen. - Het part. passé
i_c ook adj.: Frais supputés, geraamde onkosten m. pi.
Supralapsaiie, m. [H. ecci.] Calvinist, die
meende. dat God den val van den eerstenmensch.
onvermijdelijk had gemaakt, om zijne qeregtigheid
en lankmoedigheid jegens het inensckdmn te bonen,
S U 7) r a la p 5 d r i u s M. (Vgl. IrcFRÂLAPSA1IIES). Mupraniondain , e, adj. [Phil. . Bovenexardsc/i.
Siiprauatnrallsrne, m. [Phil.] Bovenva-

-

-

-

--

tuurgeboof n., bovennatuurleer f., openbaringsgeloof,
het geloof aan eene onmiddellijke, bovennatuurlijke,
boven den toets der menscheljjke rede venlidvene
goddelijke openbaring (in. tegenstelling met naturaJisiiie en rationalisme), sup ernaturalismus n.
I1pa énIatie, f. (pr. t=c) Meer/eriieid, uitstekendheid 1. boven alle anderen: La s' de J'espdce
huniaine, de meerderheid, voortreffelijkheid vqn 't
sncnsclienras. -- Oppermagt f., oppertoezigt n., inz.
van den paus over de bisschoppen en ken/een; ook:
opperhooldigheid f., rept n. van o/)permagt in kerkelijke zaken, dat de koningen, en ook de koninginfell door geboorte, zich in Engeland sedert Hendrik
VIII. hebben toegekend, s u p r e in a t j e f.
tai prtfle, wij. Hoogst, opperst, verhevenst,
uiterst: Le pouvoir s-, de opperste, hoogste 'magt,
de oppermayt f. L'Etre S- liet hoogste, opperste
Wezen, God. Les volonlés s-s dun niourant, de
uiterste of laatste wil van eenen stervende. - Rendre a qn. les honneurs s-s, iemand de laatste eer
aandoen.
AU SUPREME DEGIIÉ, bc. adv. in den
'uitersten of hoogten graad. - SUPREME, ill. [Cuis.]
Fijnste, lekkerste stukken n. p1. van een' vogel.
Siii , prép. (om de betrekking van hooger zijn,
van beven geplaatst zijn, ten opzigte van een ander
voorwerp aan te duiden, waarbij dan doorgaans de
adjectieven mis, posé, placé, situd of dergi. verstaan worden) Op, bovenop, boven: S- Ja terre,
op de aarde, op het land. S.- mer et S- terre, op
land en zee, te land en ter Zee. L'impôt s- le yin,
de belasting op den wijn. Le Jivre est s Ja table,
liet boek ligt op de tafel. - On lui déduira cda
sur ses gages , men zal hem dit op zijn salaris, op
zijne soldij aftrekken. Ecrivez cda S- voti'e compte,
S- votre livre, schrijf dat 0/i uwe rekening, in uw
boekje. II J'a mis s- son testament, hij heeft het in
zijn testament gezet. - 11 vint a Paris S- cette nouvelle, hij kwam op deze tijding te P rijs. - IJs se
prirent de paroles, et s- vein iJs se battirent, zij
kwamen tot woordenstrijd, en hierop (daarna) sloegen zij elkander. - Jeter les yeux s- Un tableau,
de oogen op eene schilderij werpen. - Je J'ai fait
S- vos ordres, ik heb het op uwe orders gedaan.
luger s- les apparences, op (naar) den schijn oordeden. - S- na parole, op mijn woord. - S- Je
champ, terstond. - S- (of saus) peine de Ia vie,
op levensstra/fe. - II a été pris s- Je fait, hij is op
de daad geval. Je vous recominande 5- toutes choSes, ik beveel u boven alle dingen. - Tirer s- un
oiseau, op een' vogel schieten. - Prèter S- gages,
op onderpand leenen. - Les globes célestes qui
roulent 5- flOS têtes, de heinelsche ligcliamen, die
boven onze hoofden 'rollen. Régner S- Ufld nation
civilisde, over cciie beschaafde natie regeren. - 11
a j)réché S- Je ciiiquième commandement, hij heeft
over het vijfde gebod gepredikt. Disputer s- une
question, over eene vraag redetwisten. Cet orateur
est toujours prêt a parler s- tout, die redenaar
is steeds gereed om over alles te spreken. - Un
oiseau qui plane s- Ja rivière, een vogel, die over
de rivier zweeft. - Les vilies qui sont situëes SJe Rhin, de steden, die aan den Rijn liggen. Francfort s- Je Main, Frankfort aan den Main. - Ma
chambre donne 5- Ia rue, mijne kamer komt aan
de straat uit, heeft het uitzigt op de straal. Avez-vous de Jargent s- vous? hebt gij geld bij u
Ii porte un couteau S- 50i, hij draagt een mes bij
zich.. On a mis quatre cbevaux s- Ia voiture, men
heeft vier paarden aan, voor het rijtuig ge.cpannen.
- II viendra s- le midi, hij zal tegen, omtrent den
middag komen. S- Ja fin de lautomne, tegen het
einde van den herfst. - .1 uger qn. s- Ja mine, iemand
raar het uiterlijke beoordeelen. - II travailie SJ'or. S- Jargent, hij werkt in goud, in zilver. Se régier 5- un modèle, zich naar een modél rigten,
zich aan een model houden. II est toujours 5- les
Jivres, hij zit altijd in de boeken. - Faire bètise
S- hètise, de cciie domme streek voOr en de andere
na begaan.. - Tourner s- Ia droite, sur Ia gauche.
regis, links omslaan, zich ter 'regler, ten linker zijde
wenden. - Fermer Ja porte s- qn. , de deur achter
iemand digt doen. - II cut dix voix s- quinze,
hij had tien stemmen van de vijftien. - (fam. eb
ell/pt.) Ecrivez-moi Vos réflexions s- ce (sujet),
-

,

,

-

-

schrijf mij uwe opmerkingen hierover. S- ce, bon-

soir, en nu, goeden nacht. -- [Bias.) Ecusa)n SJe tout, hartschild n., kleiner schild .p 't snijpunt
van, een gevierendeeld schild. Ecusson 5- le tout de

-

SUR
tout, schildje in t midden van '1 /iartschild (welk laatte dan middenschild heet) , hartschild in t mdden
- z. zegswijzen, met sur onder APPETIT. Al'--child.
PUYER, ASCENDANT, COEUII , CROCHET, DÉCRAIIGER,
DÉCLIN, DEFENSIVE, DENT, DEPART, DOMINER, ENTREFAITE, EXCUSER, FIN, FONDER, GAGE, INSPECTION, JURER, MARChER , MOINS, PAS (rn), PIED,
PRENDRE, RÉPONDIIE , REPOSER, RETOUR , TIRED,
TON, etc. liet voorzetsel SUR staat aan 't be-

(fin van sommige lIjoo1en en duidt elan overmaat
aan (surahondance, surcharge. etc.). - Somtijds
treedt het in de plaats van suiier, Z. SUPER.
Sur, e, Wij. Zuur, scheeji, Ci5SCh. Ce fruit est
deze vrucht is zuur. Pommes s-s. zure appelen, III. Jd.
[Tech. ] EDO S-C. zuur water, zuur lof ii. (der
letrloofjers) ; -- n2 0111003t I (der zoutziedcrs) ;
UUraChti(] zetmeefwater Ii. (der stjfce 1 ea!cers).
Sûr, e, adj. Zeker, gewis, ontw(jfelbair, waar;
onfeilbaar; vast; verzekerd, overtuigd; veilib,

vertrouwbaar, zonder geraal': Cda est s-, dat is
ij is zoo
zeker. Rien nest si S- (Li e In iuiott, niets
gewis als d dood. Entl'epl'ise s-e, zékere, veilige
ondemnerain1 I RelIlOde S-, zeker geneesmiddel 11.
ii vielldla dernain, jeu suis S-, hij zal morgen komen, Ik ben (toOl r an 'verzekerd. Je sub s- de ce
que je VOuS dis, Ik weet zeker, wat Ik u zeg.
II est s de son nit, hij is van zijne zaak zeker.
--- Avoir Ja mclmoire s- e , een vast, getrouw (IC/lea(Icy hebben. Ce ChlIl1l'gieII a Ja main s- e , deze
wondheeler heeft cciie vaste, zekere hand. Avoir le
goUt e-, een' zuiveren srelaak hebben. (ook /îq.)
Avoir Je coup (l'OCii S-, een (((St, zeker oog, eeoc
juiste oo(jmuat hebben. - Ce jotieui' a le coup Sdie .511e/er leeft een' vasten etoeit, s/ar, War/I. Ce
cheval a le pied s-, dit jaal d struikelt nooit. lesVeIlS Wen S- le eet honine ? kant
a wel op
ellen (fl011 verlaten? Aaij, Valet s-, vertrouwbare
vriend, knecht ID. Port S-, eel/ice haven f. Nous
sornrnes S-s ici, hier zijn 'Wij veffly. II a jeu s-, hij
lice/I CCfl zeker, onveilievbaar sjel. Cette échel!e
eet s-c. deze ladder staat vast, flien kan er veilio
Opklilflme'fl. Ii ne taft pas s- en ce lie:-lb , 't is niet
veilig op deze plaats. Metire qn. en lieu s-. iemand
op eIne veilige plaats in bewarill,q brenejen. - Le
temps n'eeI S-, (((CO kan zich Cl) lat weder
niet verlaten. - Z. ook BPTON. - it coup sun, z.
COUP. - POUR SUII, bc. ale. Gemis, onfeilbaar:
Pour S-, 11 viendra, wees er zeker van, hij zal kotoen. - Als sltbst. n (lam.) Le p/US s-. de zekerste, vei!iqste party, het zekerste, de veiliocte weq.
Prendre Ie plus s-, den zekersten weg inslaan.
IlIItbOU(I.lLIft itient , ode. Overrijkel{jk, meek'
dan overvloedig. - Surabondance, 1. Zeer
qroote overvloed n.. o vermaat I.: S- de biIlélliCtIOIIS, (1lOOte overvloed tOl( Zeejeninqen. II ajoula
par Ilj voeqde er tell overvloede 011/7 bij. z. ook
NUIIIE. •-- ii'&ibondant, adj. Meer dan overvloedig, overrjkelijk; -- overtollig, overbodici: Pour
preuve s-c de son hon droll, II allsgua, lot overvloediq bewijs van zijn goed reqt, braqt hij nog bij.
-

.

- ['fhol. I GIhCe s-c, Oveltloediqe, overqenoeq

z me genside t. --- Cda cot dslJ/i (lit, ce que
ajoutez eet s-,
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reeds pezegd, wat j ij er bij-

voegt is overbodig. - SURARONDANT, Dl. liet over-

vloedige, bet teveel. - Sumabotidej, v. a. in
Qrooten overvloed, in overlllaat voorhanden zijn,

overcloe'ijen: Le VIII surallonele dans ce pays, er

is qrelote overvloed van wijn in dit land. - lEent.]
0(1 le péchP ahondait, Ia grace a sunabond, vuur
de ZOfl(le mneer(Ier geworden is, (1uur is de genade

veel racer overvloedig geweest.

4IIraeheter, t'. a. Te duur koopen.
SUFsI(LditiOII, 1. herhaalde hij- of toevoeqina f.
Sniaffinage, m. [Tech.] .41 te qronte fijn-

held 1. van het door ' t vuur gezuiverde zilver. Te fijn zilver n.

SUFaIgII, e, adj. {Mus.J Zeer scherp of hoog,
overhoop. Vok s-e, vrouu'e.stem F. , die in de hooqe
leunen een ortaafhooqer ','eiktdan de newonestemmen.

Si*rajoutement, in. Herhaalde b ij voeging f.
-- Sni'.ijontci, V. a. Op OWlS(S) llfjvoeqen.
Suia!, e, aslj. lAnatJ Tot de kuil belooremb:
Ncr/s SUI'OUX, kuitrenuwen 1. p1. Muscle s-, kuitspice f. Veine, Arlère s-c. kuitader, kuit.slaqader f.
V. n. Chas.] Over 't spoor heen

loopen zonder aan te slaan (van den jwitlwnd). -

SE SIJRALLER, V. pr. Op zijn spoor terugloopen
(van 't wild). Cette bête se sunalle.

SURCROITRE.
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Surandoiii ll er, ni. [ Vénen.] Uitw a s ii. vein
de kroon bij sommige hertshorens, dat boven de andcie uitsteekt
Surantiation, 1. [( :liane ] Liet ophouden van

de krocht eener VOOl' een' beaalden tijd gel d ende
acte, die men niet ten behoorlj)ken tijde vernieuw I.

heeft, s U l a Il na t i e f. Leitres Ie s- , ve'rlieuwin,qsbrieven M. p1. (waardoor verjaarde reqten v/Z.

hersteld worden). •.- tIIFaILIIé, e, (en part. passe
van suratilien) (Prat.j Overjetard, meer dan een
jaar in (fat/Jill OU(t; verjaard, vervallen: Passeport
S-, overjaard 71a5/lOOrt II. Concession se, verjaarde,
niet bij tijds ,qeregistreerde concessie ofvergunninq f.
-- (fig.) l ode surannée, verouderde (node C'
Beute verouderde, uitgebloeide schoonheid 1. 4uranner, V. a. (i)verjaai'd zijn. vuijaren: II
a 1/IiSSP S- SO pnou ration , hg heeft zone
ü
l' lniaqt
laten verjarn angeldiq laten Wol/leo) . .- SUDANNEI/, V. (t. Uit de (1/0(1e brengen, Ouderwetell inaken, buiten gebruik brengen: La lemps suranne tout.
Surarhitre, Ill. Opper.crheid.cmen in.
in. [CO/TI j Vlierbboemenazjje in.
SII1znttIibt$t, 11. IGnam.] 1/riot/ing van 't attribuut of gezegde, Z. V. a. ADVEPBE, i)(ju'oord.
SIlIb5tÎSé, e, ad,). (en vart. pa,ssd van sunissen : Voû te s- e , inedruki, ehlItt.ci'i ewelf r, -_
Ziabaisseuent, DI. [Ach. llldrukkinq t. Surbaissei, v. a. [Arch.) Drukken, inedrukt
of ininler hoog (ba/i (Ie cirkelvorin ma/een.
Sulbanlie, f. (Chin. j Zwocltel III. over 't kom_
pres. --- [Arti1l] , Z. SLTSBANDE.
Surbt ti, In. ] Man ] Iloofd n. van een luik.
urbout, in. [Constr.] Draaiboom Id., draaijend stuk hout Ii. 0/) eel/c spil.
Surcase, t. [Jeu] Veld n., ii'aarop meer dan
twee schijven staan in 't verkeer .spel).
fl1. ] Féod] Buiteneu'one cijn.s' a.
Ssïvetiaige, f. Bijlast, overlast in , belading
boven (Ie gewone vracht. -- (fig.) Bijkorrunde (noeite, zorg t., verdriet n. - [Fdod. I Willekeurige
qron(leijnsverheoqinq t. --[PI-„it.] Overlieen.sehrij
ving f. , een iooï'il over een, ander heen ;e.srI'even.
- Surebaiier, V. ei. Oe'erladcn, te genoten last
of te zware belasting opleggen, te t) el bezwaren:
Vous avez suretT/arge ce cl/eva!, gij hebt dit paard
overladen. -- (fig.) S- Un peuplei dimpOts, een va/Ic
(net belastingen te veel bezwaren. -- S- un mat,
une ligne , over een woord, een' regel 1/een .cchiijven. - SE SUIICI-IARGER, V. P' , Zich overladen, te
veel vracht, le veel werk, enz. op zich 'nemen. Se s- I'eslomae, zinc maag overladen. - l-kt part.
passé is ook adj.: Vaisseau, Clieval sunetIlrté,
overladen schip, paard n. It est sunehargé de dettes, hij steekt diep 1fl schulden.
Surehauffei, V. a. [Tech. ] Te sterk gboeijen
of verhitten, verbranden ('inz. het ijzel'). .... liet
part. passé is oak ad j.: .%cien surehauiïd, v erbrand
staal mi. -- Suvehamiil'nre, 1. ] Tech. ] Gebrek n.
in 't ijzel' of staal door le sterke l(leij'inq. verbranding 1. SOUI/C(LIER.
Snreiliei-, li/re, SiiVeHiaiVC. mIj., z. v. a.
IlFeO!DpOSI/, e, auij. ( Bot.
_j Veelvo u dig zamenqesle/(l: Des feumlies s - s. [Gram. ] Tenips
s-s, dubbel zamenjectel.le tg(lel( in. ph. (bij wI/cc 't
hulpwerkwoord ver(baflhel(t wordt, zooa/.s in: Janrats eu fiat plus t.ôi, ik zou vroeger gedaan 'ehad
hebben). -.. SURC()M1'OSE, in.[Ct/tm.] Veelvoudig
zamenqe.steld liqehaaai mm. (a/b de vernienoing van
zainenije.cte/ibe ligchamen ontstaan).
tureosttt, e, ciclf. 1 Anat. ) Op of hoven le
ribben aep/aat.st: Muscles surcostaux. of als eubst.
SURCOSTAUX, ni. p1. Op'lefi'ende ribs/lieren t. p1.
Suieot, /11. [Cost.] S(Jrt van vroui,,enoverrok in.
Suieoupev, v. a. ei a. [Jeuj Met een 1100gev
troefblaci eotepëren of 1//bonnen, Ilooqer aftroeven,
overtroeven.
Sureroissanee. t. Te g ennatuurlijk uitwas n.
-. Suiei'oit, in . Vei-meere/eeini , toeneming f.,
aanwas m., overaiaat. toegift 1.: Un grand s- de
provisions, cene ,qroote vermeerdering Veifl voorraad. - (fig.) Par un a- de bontieur, de uialheur,
Pour S- de bonlieun, de ma l heur, tot overmaat
van geluk, ongeluk, om de 1/laat van geluk, van
ongeluk vol te maken. - [EcniL] Cherchez d'abord
Ie roynume de Dien et sa justice. et Je reste VOuS
sera donné par 5-, zoekt eerst het Iconingeijk Gods
en zijne qeregiiqlieiel, en al deze (alle andere) dingen zullen it toegeworpen worden. - SIIFCrOi74
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tre, V. a. Overtollig poejjen, uitwassen (van t
vleesch eeer wond): Couper Ja chair qui surcroit
dans one plale, liet overtollig uitwassende vleesch

eenei wond wegsnijden.
Surcule, in. [Bot.] Mosetengel rn. - Surculeux, ense, adj. [Bot.] Met nieuwe uitspruitsels of loten. [ruite rij .
4ureiiIotte f. [Ace. mil.] Overbroek 1. (der
9

, Suf4Iàtre, odj. Een weinig doof, eenigzins
tin? (tliOOiCflO.

Sn rdemafl(IC , I [Anc. coot.] Overdreven

else/i in. of voi cleiinq f. ---- Siii'clein aiider, t'. a.

Ocei'eicel,en, overvragen.
St*r deifti-()ibiCUaiIe, adj. et subst. in.
z. V. a. 0 IBiCULA1iiE des Ièvies.
Siii'det, F. Anat.j Overland, bijland in.
[Vëtir.) ind, die boten de andere uitst ee/it.
Surdi-uinié, t. Doofstomheid f. - Stirdité. 1. Doo/7 0 d 1.
Siirclorer, V. a. {TCli.] Zwaar, dubbel vergolden. ocervecqukien.
Suidos, in. [Man.] Rugriem rn
Siii'eais, ni. [Bot.] Vlierboom in., viler f. Fleur,
The, Baies de s-, vl,evtleeiri, ilies thee 1., vlierbesSen f. pt. - S- aquatique of lean, watervlier f.,
sneeuwbal ni. [vibuiri u in opul us ]
Stii'éi - ot, in., beter, atuar winder gebruikelijk

dan SUIIRECOl', C. dat woord.
Suie1Ie tii'ette, t. [Bot.], z. V. U. OSE1LLE.
S. LldIuii of pétalee. Z. V. a. ALLELUIA.
Sûretneut, ode. Zekerlijk, zeker, fewis, voorze/cei; i tiet of in veiligheid: II viendra s-, hij zal
gewis komen. Argent placé S-, veilig uil gezet
geld Pays iih Fon voyage S-, land n., woos nieii
in ye/li leid, in/jij reist.
Stiiéiiiinent, e, adj. Zeer uitstekend, boven
altes verheveii: Varia s- e , zeer uitstekende deuqd t.
Snrenehèie, t. 1-Ioq'er bod ii., prijecer/woging t. -- Stiiei;etiéilr, V a. Het bod of den prijs
verhooqen, lacer lieden: II a sui'enchéci sur nul, hij
heeft meer geboden dan ik. Stii-eiiehhrisetir, rn Bodverhooger. ophieder, overbieder in.
tiiirène, OL t4"gn iii. ran Stii'ène (france/i
stadje, depart. Seine) , bekend am zijne slechte hoedaniglicid.
Cesi dlu viii de S-. do S-, dat is gemcccie , sle ch te wijn. --- (Proc.) On na point d'ao--

cat pour un Ylil Ie S-, adi'okaten laten zich daar
betalen.
Sarpinetix, ense, adj , Z. SIJSEi'iNEIJX.

l'huaii(i'ogation, f. [Catti. ] Oververpliçjtinq f'
Oeuvres de s-, goede werken, die door de c/iciclel]jke leer of de kerk niet als volstrekte plit zijn
VOOrfJe.cclirevefl. overtollige goede werken n. pl. (bijl uitbreiding) Faire tine chose psi' s- , iets tea
overvloede, 0/i den koop toe doen. - Suiérogatoire, adj. JVeer dan uien schuldig of eerpligt is:
Oeuvres s-s , z. v. a. oeuvres de SURÉIIOIIATI()N.
b'iurestai'ie, f. [Aiic. iIiili'.J , z. V. a. STAIIIE.

Snreg èie, adj Zuurachtiq , min of meer zuur:
Cello pomnuie est s-ète, deze appel is zuurachtig.
- b'iii'eté, t. Zekerheid, veiligheid, verzekering t.:

Etre en S-, in veiligheid zijn. La s- pulilique, cie
openbare mj( iliheid. II n'y a plus de s- lans les
rues pendant la mit , des ave/its is er geene veiligheid meer (i de straten. Cai'te de S-, Z. CARTE.

Serrure, Vei'vou le s-. veil i gheidsslot n., -grendel in.
- Z. ook SOUiAI'E. --- 31eUie qn. en lieu de s-,
iemand mmm verzekering, in mle gevamm(;enic, in verzekerile bewaring zetten. -- La S- de conscience,
de gerartlmeid, kaleate van 't geweten. z. ook coicSCIENCE - Zelcem/ieid t.. waarborg in., p and n.

Je vous pi'etem'ai Ja sornnme, tunic oh est na S-?
Ik ZO! U cle som leenen, maar waar is inline verzekerinq, mimi/mi eniderpand. -- (PrOV.). z. MEFIAXCE.

..- k'a.clheid t (van hand, voet, enz.) Ce ctiirui'gieii

a beaucoup de S- dans Ja main, die heelmeester

heeft eeoc zeer vaste hand.

Sus-excitafloii, f. [Phvsiol.J Overprikkeling,
overspanning f.—- Siij exciter, v.a. Oveiprikkelen.
SiH f'e&ee, f. Oppervlakte 1., vlak n., de uitee-

breid/ivit jim twee afmetingen, lengte en breedte.

La s- le Ia [erie, de lean, de Ia lune, de opper-

vlakte riem' aade, des waters, der maan. - Splate, unie, indgmmle, plat , effen, ongelijk vlak. Scourhe, concave , convexe, gebogen, ho/rond, bol-

rond vlak. (fig.) Buitenzijde t., uiterlijk. uitwendig voorkomen n , schijn m.: II s'arrPte. 11 en
tient a la s- des clioses , hij beschouwt alleen de

-

SURLUNAIRE.

buitenzijde der dingen, hij houdt zich aan den schijn,

h(ï dringt niet in 't wezen der dingen doom'. [Mar.) S- de ilottaison, walerspieqel in., lastlijn t.

Surfaire, V. a. O v ervragen, le veel geld voor
ccve waar cisc/men; Ie hoog op prijs stellen, te hoog
schatten: Ce rnaccliand suvfait ses niai'rhandises,
deze koopman overvraagt 0/) ZL mme waren. •- (aim-

sal.) II vend sans s-, /mfi' verkoopt zonder le overvragen. .- (c/dpI.) Vous moe surfaites, jij overvraagt mom), gij vraagt mmm]) le veel voor awe waar.

-- (fig.) Cliaque passion sui'lait le Imonlmeur, elke

harislajl schat het ;e!ak Ie hoog. - SE SiiiiFiIiiE,
V. pr. Op Imoogen prijs gesteld worden. - Elkander

overvragen. --- Suiifait, e, a (1j. (vim part. paced
van sui'faive): Des inai'eliandies s-es de moitid

prix, wam'enwaarop de helft le veel gevraagd wordt.

Suifaix, In. [Sell.] Overgordel ni. (van den
zadel).
Sni'feuilte, rn [Bot.], z. v. a. PÉRULE.
Sui'foiiciei, iève, adj. Anc. cout.j: Rente
i n., -rente 1.
s-iere, tweede

Surfs, ill. p1. [PecheJ Wa t erwormen in. pl.,

die inz. dmiom' de lmaiinqemm gezocht warden.

Surgd
aie, 10. Tweede wacht, bij-, toeziende
wacht I.
Singe, f., of als ar/f. Lame s-, Z. LAINE, .
[Papel . I Pale s-, zwak geijrmm(t papierdeeg ii.
Stiieon, in. But.] Slain-, woilelscheut rn
5l'Ci I. Les s-s nuisvnt it la (luvde des arlmi'es,
de wortelscheuten sc h a d en (lea duur (Ier boamnen.
- t (fig.) II es[ s- le la race de Charles V., hij
is eemme spruit uit den slain van Karel P. - Sdean, klcine walersmrong m.
Smiiir, V. mm. [Anc. mmii'.] Aanlanden, aan/eouien, bmlimeulm)alleîm S- ii loii port, in behouden
haven binreimloojien, binnenvallen. - (/k;'.) S. au
port , de ziuven binnen loojmemm, liet doel zijner wenschen bereiken. -- (fig.) O»komnen, onl.cluan, zich
opeten, zich verheffen: 1 ie nouvellesmlifflc'ultéssur
er deden zich nieuwe zwarigheden op.
-given!.
Su&'glaeer . V. a. [Conl.j , z. a. a. GLACEJI.
Sui-iatisseaieist, in. [Arch.] Vem'hooging t.
(man een qewelf of boog boven den cirkelvarmim). Pr]jcve'r/moo(JimmfJ f., op.mtaq in. riem' waren. •- Murhaussei-, V. 0. [Arch.] Veihoogeim, mmmcce elan
(irkelbaaq.c/moogle geven . - [Corn.] Opslaan, in
prijs verhoogemem: Cela fit s- les ins, dat deer! de
wijnprjzen
rijzen. - SE SJJ1IHAUSSEII, V. /11'. Verhoogd, worden. - (fig.) Zich zIceim vemhooqen, te
hoog se/mallen. -- Elkander te hoog schatten.
Het part. jiassd is ook adj.: Voûte s-e, verhoogd
(s-c.
gewelf ii.
Sui'hn thai ti , e, wIj. Bovenmmienschelfjk: Vertu
Sui'huiiiéi'aI, e, em(Ij. [Aimat.j Artei'e, Veine
s- e , smhouderblwl.c.claqader, -odes' t.
Snrieate, Sui'ikate, ni. Il-I. n.j Palmneekhaventje, .cumykatjm' ii (eciurus iiaIiniruin).
Suiiei-, iii. li Bot.] Volksnaam eau (Jell kurkeik vu.
Sui'i at CIt(Ia nee, t. Ompertoezicl, ojmjeibesluUï' ii. II a Ja s- (les vivres, hij lice/I het omperlcezit roer de levensmiddelen. La s- des ja mm/his
mln rol, het ojmpertoezieeersammibt over de tuimmen. lVoninq t. van eenemm emp/)emtemeziener. - S.si'iiitendaiit , in. Opperteeziener, hoofd - int en (la mm t in. S des imfititnents du roi , rmppemlemeziener
over de lcvnink/(jke ge/mouwen. -- Sii,'i utenda ii
Ie, I. Vrouw van een' lmoofmi-iniendammt..,_ - Eerste
bestuurs t er van de opcoedismgsresticlmlen voor de
dor/Iers der leden van 't legivea van eer. S- de Ja
maison de Ja reine, opperintendante van 't ha/v
der kOimiiillfl.
(ling t
Sus-irritation, t. ] ildd.J Ziekelijke jis'ikkeSuijailé, e, adj. {lJar.] Onklaar: Caimle S-,
Aimcre s- e , onklaar /om(u', anker ii. (Men spell nog:
surjald , surjmmliei, surjoulé, surjouaihlmi, waarvan
liet laatste voel de vvam'e spelling zal zijn).
Sui'jet, in. [Coulur. ( Om'er/mrmnd,sche naad vu. [Any. cout.j, z. V. a. SURENCiIERE. - Siirjeter,
V. a. {Comitur. ] Overhands naajjen. - [Any. cout.j,
Z. V. U. ENCEIERLR. (eindoordeel vellen.
Stiijugei-, V. a. Na de anderen oordeelemm, een
StuIeudeuiaiii, in. De tweede dag daarna.
Le s- ie son ai'rivée , de tweede dag na zijne aankomst. (linie. f., z. SOiJRLIURE.
Surlier, V. a. Filar.], z. SOUIiLIER. - StirStit - !ouae, t. [1/ouch.) Middetsluk, lendeslak n.
Surlutitire, adj. Bovenmumaansclm. - (fig.) Hersenschimmig.
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4iirmareher, V. fl. [Clias.] , z. v. a. SLIRALLER.
Suniie, ni. [Mus.] Sterk schetterende ejypti-

ache t7OThj)et f.
Slillilé

of S uirmeb , in. Zwart ooqblanketsel ii.

der perz?sc/le vrouwen.

uiiiener, V. 0. Oveijaqen, afjagen, afdrij-

ven: S- on cieva1 , een puord afrijden.
Surniesnie, t. [Prat.] Ocerniaat 1.
Sa:niontab!e, wij. Oreikomefijic: DiffieuIk
-. - Suiiiiontev, v. a. ilooqer stijgen, bovenuit
rijzen; bovendrijven: Au dtsluge, Ve.au surnionta
de qutuze coudcs les 1)ttIS hautes moatagnes, bij
den ZO1i(IvlOed steeq het •water vjjftieo el/en boven
de boogele bergen. ---(oheol.) ()uani 'huile est
inôlée avec (le 'eau, Ihuite surnionte, wanneer
olie met water veï ine'nd 1001(/1, stijgt (Ie olie in
de hoogte, d r ijft de olie bovenop. (fl;.) Overwinnen, ten ()n(ief bren]en, beteugelen; ie boven komen;
overtreffen: S- ses eunemis , z ijne vianden overwinnen. S- dc g randes dittiuitis, broote zwevii(1heden le boven ko o ien. -- II Ie suimonte en dtoquence, hti overtreft hem in u'elcprckendlieid. - 0 1 ),
bovenop c/ann: Uue stat ue surawute vette colonne,
een s t a ndbeeld staat 0/) die sn/I. - SE SUlOTER,
V. /)1. Overwonnen, brteue/d WOIYICn.Zich zelven, overwinnen, zich in toOls) houden. liet part.
passé is ook wij,: POSSRWS s-es. he(iwonren, overWOflflCfl driften. t. /11. Di ffl cultés s-es, overwonnen
zwariIiethn 1. /)i.
Btas.j Overtopt, edekt:
Piece se. overtopt .ct.ik n. (d(t noij een onder
boven zich /1ev/I). Chef s- de gueules, met rood
.-..

overtopt schild/mofd n.
Snrmo*ile, in [Teelij Vorm, die naar een
eo1en voorwerp is ver)aardi(;d, tweede voren ni.
--.
uiiuonIer, v. a. Een' tiee (ƒ en vorm. 0)0/ICR.

[\1 ign .j Voorloop, zonder perII i'inoût , I))
sin/ivcskriien 11)051 in.
.

Suiniulet, 10. H. n.j Gestreepte zeebarbeel rn
(rnulltis so vinulelusj
Surmuøt, rn III. n. De troote wond- of
(rckrot t. l UUS (ICCLIWOtiUS] . •I1ïfl!1FiflS, fl1.
t 1 Groep t. van ienuafidielen.
S11 lU n*eCI I) t , e, adj. l)/ejves?d, bovendrijvend:
La liege s-c. liet bovendrfjvenile kurk. -gee, V. 1). Drijven. bovendrijven: Le liëge surnage
sul. lean, de bUik drijftop liet water. fly.) A
In longue, les eireurs ctipaiaissent. ei Ia véiitö
SUflia ge, nlettert)j(t verdwijnen de dwalingen, en
de waarheid drijft boven.
S Starnaitre, V. 0. BovenO)) (/roeijen.
SUIIILtt1I1iLLit(, f. {Théol.] BovennatuuvijkalkIIat1JeI, le, 0)/f. Bovennataurhebt t. -lijk: Cause s-la, boe'c nnatuarijke oorzaak f. (bij oveidiijvin;) Cet enlant a tin es[), - it s-, dit
kind heeft en bovennotu urif}k, t)uitevqe)neen verstand. 11i!IatUEeHeief1t, ado. Op bovennatuurlijke iii]:e. [(von 't wild).
Sn'neigée, f. [Chas.] Be5)IeeUW(l spoor n.
I)JIlie, 1. [lii. n. ] Sperweruit fl. (chouette

épeiviei') .

I$rHouJ, RI. Bijnaam. toenaam in.: Scition
tut Ie sit 00fl) d Africa tn. SC//i/O kreet; den bijnaam
Van A/ri/caner. - uiit'nonnnei, V. C. Eenen
bijnaam, tflen000) geven: La posteritd le Curnolnina
Ie Sage. de rakonieiinsc/ap hof hem (1H? tOefln(im
Van de IVijze. ..- liet van. passé is ook adj. : Guillaume (l'Orange, IUFIIOrnU)€/ le Tacituine, Willem
V1) Oranje, hjft;enaond (ie Zu'jfqer.
Suif101Irrir, V. a. ( fam.) Overvoeden, te over-

vioediq voeden.

urnu11øérajre, adj. Boven 't (jew/inc cetal,
Etnployd, Officier S-, ofois subst. sunuME CAInE, DI. b'O?)Ilita//ifj ambtenaar, officier,
SU en urneroir i n. Conunts S- ofais saint. S,

boventoili(J:

OnhezOid'ifd kantoorbediende, die 0/) ( , eoc vaste aanstelling 5)aclit. -- [Anal j Os, Museles ss, hoventaiii1ie beenderen n. ii/., s/i?eve)) t. vi. Doigt S-.
zesde vinoer in. - -j- Sniiau;iéri,'iat, Tijd n),
gedurende we/ken men a/c .sovnuoeraiv werkzaam is.
Stiron , in. [ Bot.. 1 AUr(/ulOOtll'UI't('i fl1. -- Corn.]
Onqelooide runderhuid tot inpoki:inq van. (/500/1C
waîen; baai, koopnanswaar in zulk mine huid,
seroen, ceroen f. Deux s- (l'inetigo, tiove seroenen
indigo.
Suros, rn. {Vétdr.] Overheen, sv/wiel- of schutleibeen n. S- chevillj of double, dubbel overheen ti.
Musoxyde, 01. Chini.J , Z. IIYPEROXYDE. (rn)
- Suroxygéiiation, f. Oververzuring 1. -
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S1Iroxyg1flé. e, wij., z. v. a.
1Ii'oxygénèse, f. [ M e d.] Uit overmaat van
zuurstof Voortspruitende ziekte f.
Sus'pai(iente, f. [Math.] Raison s-a, verhouding tus,vchen twee grootheden, waarvan de eeoc
de andere eenmuai en sioj daarenboven meer dan
een evenmatig deel deizeive bevat
StirpassaLile, adj. Ocertrefbaar. --- IStirIlasser, V. 0. Te boven gaan, bovenuit steken,

tanfer Zijn: Cette échclle sui'passe in inurafille, die
ladder steekt boven den fliur uit. Ce chOw stirpasse en hauteur tons les attires d'alentuur, deze
eik is hooqer (/au alle bowmen in de 'rondte. II me
sui'passe tie toute a tête, hij is een /100/il granter
dan ik. .-.. (/iq.) Overtreffen, te boven /aasi (t zij
in 1joed, of kwaad) ; .. boven de krachten, de hulpmiddelen, 't beprip fJaOn: Cclie ant repi'ise surpasse
toes les ouviages tIC lanhivtuité, deze oIl(lernemiflq
overtreft alle werken (Ier oudheid. S- qu en scienre,
en richesses, /ïfliifld in kunde. in rijkdom avertreffen. Cda sui'passe ma poi'tde, dat paat boven
mijn verstand, be g rip. CelIa lepense surpasse ma
fortune, die UitÇi(Jve oveisclirfjdt (is te groot voor)
mijn vermogen. - Cet acci d ent Me suvpaese, dat
voorval verbaast, vellOalt mij. - SE 5iI(i'ASSER,
V. pr. Ot'ertiof/'cn worden-- - - Elkander beurtelings
overtreffen. - liet 110 t. passe is ook adj.: Ecotier
sui'paseé Ie tons ses camarades, door at zijne
makkers overtrof/vn scholier rn.
ulI'p)Iye, f. Overheiaiinq f. ; toegift f. op
de solaij. -. SIIJI) ayeV , v. a. Te duur, te veel
beta/en: Ces chaises ne va(ent pas taut, vous les
avez surpa.des, deze stoelen zijn zoo veel niet
waard, ijfi hebt ze te duur betaald. - S- tin doiiestique. eeuien bediende te veel betalen. -- Jut part.
j)as<1é /5 ook adj:Cornbien ii se ti'ouve sui'payé vie
sea sacrilices! hoe 1(1kv/ijle ziet hij zich voor zijne
opo/feiisiess betaald!
itii'peau, f. {Anst.] , z. V. a. EPIDERME.

Suipente, t. I Mar.] , z. SLTSPEOIE.
(uipih, Di. [Cal. Koorheoul n. (Ier geestelijken. 11 porte le s- dans cette paroisse, hij be-

hoort tot de aeestei 1 khcid van dat kersipei.
siu'p;oinb, fl1. Nietioodreqte stand in.,
he/imp, scheefheid t. - EN SUISPLOSIB, be. ode.
Niet loodiept, overhellend, scheef.Sui'pIonbee, t'. V. .LViet iooi/reijt staan, huilen 't lood zijn,
overlianqen, hellen.: Co niur surplorntie (est en
surploiiih), die muur staat uit het lood, hangt over.
PiirpIiiées, f. Pl. Chas.] Dooi' 't regenwater
overspoelde sporen n. p1. (van 't wild).
iUIf)IUS, rit Overschot, overhljffset ii., rest f.,
het overschietende, het teveel.' Je vous ahandonne
(quit ( e) le s-, ik laat u wat er overschiet, de rest
is voor u, Ik schenk u de rest. - AU SURI'LUS , foe.
adv. Voor 't overige, overiqens, wat de rest betreft:

Ii a quelques deiauls, mais nu s- ii eet honnète
homme, hf heeft eenige gebreken, moor voor 't
overige is hij een eerlijk won. -- (Prov.) Le s rompi Ie couvercle , te veel schaadt.
S1' 1) 0î(I, 1fl. Oi'eiieigt n., toegift f. op 't be-

paaide eii'it, (lOOisiaq ni.

SH1'pOiDt fl1. Tech.] ..4[sc/iraapsvl n. der
hidden hij cle laatste bewerking.
t1I'porte L,z.v.a.Desstis (le porte,z. DESsUS(m.)
tirposé, e, ui/f. Bovenop qeie;en: I hot.]
Graines s-es, overlangs op elkander liggende zaden ii. p1.
Sui'pousse, t. [Bot.] Nascheut, nesinat f.
S5irpreD ei lile, adj. Bij ('eirasiinq of door
oveis om/ellig neenibnar. -. iii'prenant, e,

a(/j. Verbazend, wonderbaar, VCi wonder/ijle, verrassend, zonderiing' Effet s-, wonderbare, verassende uiiwv'rkinej 1. ... SsIIpIeH(11e, v. a. Overvallen, overroinpeirn. beirujij;en, ver/assen: S- on
volen r, een' (lief heiea.pen, overval/en, 0/) Peeler
daad 1)(Itten. S- I'ennemi, dcii vijand verrassen,
overvallen. Si/pai'ons nous, je crams qu'on ne nous
sui'prenne, laat ons sc/eiden. Ik vrees dot men ons
zat overvallen. - In piuie soos surprit, de regen
overviel ons. La mort nous surprend souvent
an milieu de nos projets, (le dood overvolt ons
vacile te iiii(l(leîi onzer plannen. ._ Verschalken.,
bedriegen, mnisleiden, hij den Peis hebben, door hedror', list, .ciinkselme u'ecen veric,'f/aen. II est Pico
aisd de 5- les simples, 't is gemakkelijk de onnoozelen te verschalken. Dd fi ,.z-cous (le lui, ii vous
surprendia, vertrouw hein niet, hij zal u hij den
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neus hebben. II s'est Jaissé S- pal ses promesses,
hij heeft zich laten verschalken door Zijne beloften.
- S- le secret de qn., achter iemandc geheim weten
te kernen. II avait surpris ma conhiance, lijf had
door list, (JOOP veinzeiij mijn vitiouwen weten te
verwerven. Verbazen, bevrecenden, ontstellen,
ve r wonderen: Ceti e nous'efle ma extreiaernent
surpris, deze tijdnq heeft snij zeer verbaasd, bevreemd. Cela ii'a point dû vous s-, dat heeft ie
niet moeten vern'onderen . (obsoL) Le singulier
surprenl, le merveilleux étonne, het zonderlinge
verrast, het ec'onderhnarl'qke veiwondert. - [ Man .j
S- un c1ieal, ren Paard vebijcteren. -- SE SUEPEENI)RE, V. pr . Verrast worden, zich laten verrassen: L'expérience se surprerul (Jifficileinent. Over Zich zelven, verwonderd staan. -- Suipi -is,
e, wij. (en part. peiscd van surprendre)- tin homme
5- par In ptuie, een door (Len regen ove ) vallen
rnensc/i rn - Vil ie se, overroinpelde stad f. -- Je fus
S- de sa lmardiesse, ik 8100(1 vewonlerd over zijne
StOUtIlri(l. -- Surprise, f. Veriassiiq, overroinPelild f., overvol ni., verschalking, list f., bedrog n.

Cdle S- fut Uien grande, deze verrassing was zeer

prooi. Quelle agrônlile s-! welk eeoc aangename
verracsinj, surprise! 11 Se rendit maitre de Ia

place par s-, hij maakte zich meester van de plaats
door verrassing, hij overronipelinq. EI sest servi
de s- aulant (jUn de force, hij heeft zowel list als
geweld gebruikt. z. ook RELIGION - Bevreemding,
Ve?V'eTh(irlifl(J, verba
zinj, onlstrltenis t. eet accident a causd une grande s-, dit voorval heeft eene
giocle veihazinq, verwondering veroorzaakt. I)walinq f., verzien n., nuisslaq in. uit over,ijlinq;
U est ioreljé dans une S-, Ii) is in cciie dwali n g
verruIlen, hij heeft zich verzien S- of holte ii s-,
doos t. mcl eeoc ve(ii, waaruit bij 't openen een
onverwacht voorwerp te voorschijn schiet.
-t SniquPrii, v. a. Met on b esc h eidenheid ondervragen,.
Start-éna, e, adj. [Anat.] Boven de nieren
lig(je'I(I: Glandes s-es, nier k lieren t. pl., nierdoos:ies, zwarte golblaasjes Ii. p1. - Als subsi.: Le

grand, Le petit

S-, Z. SPLANCIJMQUE.

Su,iogaloire, adj.. Z. SURÉIIOGATOiRE.

Suiatui-ei-, V. a., Z. SUPEIISATIJRER.
eIirssLut, in . Het opsprwqen (bij plotseling
wekkrn uit den sloop): SAs eiliei- en s-, Se lever

en 5-, wakker schrikken, uit (tell slaap opspringen.
Suiséaiiee, f. LPrat] Opschorting, Ver,Çc/iUi
-

ving 1., uitstel n., vellenf,(Ie betalings-terroijn ui.:
'foutes choses demeuretil en s-, alles blijft opgeschoit. S- de trois mois, uitstel van drie enaanilen.
Sursemer, V. a. [Agric.] Nazaaijen, overzaai
op n ( , ail) bezaa'ijcn (weit reeds bezaaid is)
-jen,
Suiseoir, v. a. el ii. Uitstellen, verschuiven,
opschorten: On a sui'sis celte aithi '15. l)t)ii heeft
die zaak O/)ges.C/iOit. S- P I'exsculioii (Inn arrët,
de vltrekbiiiij van een vonnis uitstellen. --sis, e, mIj. (en part. l)ac.cd van surseoir): Election
siisise, uitqrsteide verkiezing f. - Sni-sis, ni.
[P r at.] Opschoiivnq f., uitstel n.: Obtenir an s-,
een uitstel verkrijgen.
.SursoIide, (Jdj. [AlgOb.] Puissance s-, of als
,cub.cl SUIISOL1DE, nl. Vierde vangt t. eeocr grootheid. - [Géom.j Prohlème s-, opgaaf f., die alleen
dorr hoogere looinine lijnen dan de ke g elsneden
kan opgelost worden. (ra f. (Vgl. TARE).
Suitare, f. [Corn.] Dubbele tarra, tweede tar4ui'taux, m. Ocerniatige, onbilljke, te hooge
.ich fling of belasting F.
Suitaxe, f. Schatting nog gevoegd bij eencan
-e; zeer hooge schatting f. of aanslag in. - Sur--dei
taxer, V. U. ie hoog schatten of aanslaan, overschollen: II se plaint quon Ia surtaxd, hij beklaagt zich, dal uien hein te hoog geschat heeft.
Siirloudi'e, v. a. [Tech ] : S- les peaux, de
(uit de kalkkuip komende) haP/en ontharen of peten. - S- Ia laine, (Ie grovere puiten der wol aftoppen, alvorens zij gewasschen wordt, - Sue
t. ['lech.] Iietprlen of'ontliaren (der huiden).
-toue,
Suuiouat, adv. Vooral, bovenal, voornamelijk,
vóór alle dinqen: Allez -y, inais s- n'oubliez pas
de..., ga er heen, maar vergeet vooral niet...
Suitout, in. [Cost.] Groole overrok, overjas in.
- [ E con.] Tafelsimi n., dût suiker, zout, peper,
azijn, enz. , ook wel bloem- en fruitvazen, figuren
bevat, ook (doch niet in Frankrijk) p Ia t vi e ei age gebeden. - [Écon. rur.] Trechtervorinigestrooi-
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jeu overdekking f. der bijenkorven. - [Fond.]
Vorniinantei in. (hij 't klokgieten).
Surveillance, f. Toezigt, opzigt ii., bewaking,
waakzaarnleid, sic r v e i It a n ce f. Les enfants ont
besoin de Ia 5- de leurs parents, de kinderen hebben het toezigt, liet wakend oog hunner ouderen
noodig. - S- de Ia haute police, toezigt der booge
poilcie (al) bijkomende straf in ljfstra/feljke en
correctioneile zaken). -- Surve il lant, e, adj.
I'Vaakzaomn; bewakend, met de bewaking belast:
II est trop S-, hij houdt al te streng toezigt, hij
ziet te zeer op alles. - SURVEILLANT, m., 'E, t.
fiecoaleer, toeziener, s u î' v e i I l a is t in . , bewaakster, toezienster 1.
Stiuveille, f. De tweede dag te voren, de dag
die den vangen vooraf ging: 11 arriva Ia s- de
noel, clu combat., hij kwam den tweeden dag vóór
ke r s tnis, VoO?' liet gevecht.
Sui'veillei, v. ei. Opletten, liet oog op iets
houden.' S- a tout ce qui so passe, op alles letten,
een wakend oog houden op alles, wat er voorvalt.
- SURVEiLLER, v. a. Bewaken, op- of toezit houden, toezien, surveilléren: S- qn.,Iaconduitede
qn. , iemand, ieoiands geding bewaken, gade slaan.
- SE SURVEILLER, V pr . Bewaakt Ww rden. - Zich
zelven bewaken, zich oplettend gade slaan. - Elkander bewaken, in 't oog honden. -- liet part. passé
is oak adj.: Traau mal surveillés, slee/it bewaakte,
slecht q e 5 U r V e i 11 e e t' ei e werkzaamheden t. p1.
Surveuiauee, t. uur.] Onvoorziene komst,
onverwachte tusschenkomst, tac.cchenlcomende geboorte t. (van kinderen). [TflC donation cot revo
cable par s- cI'enfants, eene schenking is herroepelijle, wanneer nog onveiu'aebit bsindmren kooien.
-- Snivenauut, a, adj. Onmerwachls broviend,
overvallend: Peisonne se, of als subst. StJRvENA)T, M. Onverwachts aankomende persoon, onverwachte gast m.
Surventhe, v. a. Te duur, boven den prijs
verkoopen: On lui a servendu cclie unison , men
heeft heat dit huis le duur verkocht. - (absol.) En
survendant, il éloigne ses pratiques, door te a our
te verkoopen, verjuafjt hij z ij ne Iwlanten. - Sueveuda, e, aelj. (en ja)t. »assd van survendre):
1%laichandises s-es, te duur verkochte waren t. p1.
Ssirveiuir, V. 0. Onverwachts known, overkomen, overvallen; nog bij kooien. us jouaient dans
Ie jardin, lorsque leur maître survint, zij speelden
5fl den tuin, toen hun meester onverwachts kwam.
- Doorgaansv imp.: II survint un orage, coinme
on allait partir, er kwam een onweder op, toen
leien ii,ilde vertrekken. - Si Ja fi èvre survient,
eest nil homme mort, 0i5 er de koorts nog bij
komt, f8 hij een lijk.
Surveute, f, Verkoop boven den prijs of de
waarde, te dure verkoop in. - SURVENTE, t. [ Mar.]
liet overmatig, meer dan een stariii wIaijen. Surveuiter, v. a. [Mar.] Overmatig, meer clan
slorat toaofjen.
Survenu, e, adj. (en part. passé van survefir) Onverwachts gekomen of gebeurd bijjekoinen:
Accidents s-s en ui) inslant, op eens plaatsgrijpende, bfikomnemle on)standigheden t. Pl.
Sui - vitement, in. Overkleed n. tir,v. a. Over andere kleerleren aandoen, aantrekken.
Survider, C. a liet overvloedige uitnernen: Sun 5SC, Ufl tonneau, uit een' te molten zak wat
uitdoen, Uit een Ie vol vat wat u itgieten, overlappen.
S iirvie, t. [Prat.] Orrrleving, langstlevendhieid 1.
.- Suurvivimuee, f. Overleving, toezegging cart
opvolging in irenanrls bediening na zijn overlijden;
i'egt n. van anihtsOpvoling, expectdntie f. Survivaneier, m. Overlevende, hij. die het regt
van overleving of opvolging in een aiiibt heeft, exspeetcmnt m. - Sui'ivant,e, wij. Langstlevend, overlevend. Le conjoint s-, de langstlevende
echtgenoot in. - Ook als subet. m. en f. Le s-,
La s-, La portie s-e, aura tout le bien, de langstlevende zal al het goed hebben. - Sus-vivre, v. n.
Overleven, lancer dan een ander leven: II a survicu b [luseirs de ses anus, hij heeft verscheidene
van Zijne vrierden oveîleefd. S- (t son honneut,
soli mien. Zijne rei-, zijn goed vóór zijnen door! kwgt
Zijn. - S- h soi-rnê'ne, Zijne zinnen en z!elsks'ac/iten (door ouderdom, enz.) verliezen. - Ook somtijds i. a.: Le père survivra encore ses enfants,
de vader zat zijne kinderen nog overleven. SE
SURVIVIIE, V. pr . Zich zelven overleven (S- it sol

SIJS

même). Se voir s- dans ses enfants, ziek 1fl
zijne kinderen tien herleven. — Se s- clans ses
ouvrages, in zijne werken voortleven.
Sas, prép. (pr. cuce) Op (sur): Cotirir s-, z.
COURIR. — EN SUS. lor. adv. Daarenboven, bovendien: H recoit piernièrernent Ja rnoiti€1, et ie quart
en s- le 1'utre moitié, hij ontvangt vooreerst de
helft, en daarenboven nog liet vierde gedeelte van
de andere helft. Quatre forms et le quart en Sfont cinq forms, vier gulden en 't vierde gedeelte
daarenboven maken vijf gulden. — EN SITS DE, 10e.
prép. Boven: 11 a touc1Tu des gratifica t ions en
de ses appointements, hij heeft boven zijne bezoldiging nog eene toelage ontvangen. sus! interj.
Op! op ! S- I)UVOflS , chantoris et dansons, op! op!
laat ons drinken, zingen en dansen. Or s-! dUesnous ! nu wet aan, zeg ons!
Su -ain, m. [Anc. mar.1 Dek van de schans,
van den kuil, schans-, kuildek, achtervinkenet n.
Sushaiide, f. [ArtilI. ] : S- d'a ff ût, tappen-dekplaat, flap t. voor affuit of rolpaard (surbande).
Susbee, m. [Fauc.] Kropziekte 1. der valken,
soort van hersenvloed in.
Siiscarpien, ne, aPi. [Anat.]: Artère s-ne,
bovenste slagader f. aan den handwortel.
Suseepteitr, m. [H. cccl.] Ontvanger der
priesterwijding.
Suseeptibilité f. Ontvankelfjkheid, vatbaar/ieid; gevoeligheid, prikkelbaar
held; ligtqeraaktheid f.: Elle est dune extrème s-,
zij is hoogst gevoelig (voor verschillende indrukken),
zij heeft een zeer prikkelbaar gestel; zij is zeer ligt
geraakt. — S tiseeptible, adj. Ontvankelijk, vatbaar om zékere wijzigingen te ontvangen; gevoelig,
prikkelbaar; ligt geraakt. La matière est s- de
toutes les formes, (i stof kon allerlei vorinr 'an
neriwn.
Cette proposition eet s- d'interprdtatiøiis difDrentes, dit voorstel is voor verschillende
uitleggingen valbaar. Etre S d'arnour, de balie,
voo r liefde, haat vatbaar zijn.
Craignez de loffencer, 11 est très -s-, wacht u hem te beleedigen, hij
is zeer ligt geraakt. — Suseeption, f. [Cath. ]
Het ontvangen of aannemen der geestelijke ordefling, der priesterl ij ke wijding. (taf n.
Susees, in. p1. [Corn.] Soort van bengaalsche
iuseitatioii, f. .lanzoeking. aansporing, aanporring, aandr(jvig, aanzetting 1. Faire qe. (t Ia
S- dun autre, iets op aanzetting, op sterke aanrading van een' ander doen.
useité, e, adj.
(en. part. passé van susciter): Une querelle s-e
entre les deux at nis, een tussehen de beide velenden aangestookte twist rn. Obstacles s-s, in den weg
gelegde hindernissen f. p1. — -(- Suseitement, rn.
Het aanstoken, oprzeijen, aanzetten.
bisciter,
V. a. Verwekken, doen ontstaan, doen geboren was-den: Dieu a suscité des pi'ophètes, God heeft pro[eten verwekt. — [Ecrit.] S- lignée b son frère,
zijnen broeder zaad, hinderen verwekken. (doorgaans in ongunstigen zin) Verwekken, berokkenen,
aanrigten; aanstoken, opzetten, opruijen: Sa fortune lui a suscité bien des enne rn is, zijn fortuin
heeft hem vele vijanden, verwekt. S- une querelle,
eenen twist aanstoken. II les a suscités contre mol,
hij heeft hen tegen mij opezet, opgeruid. — SE
SUSCITER, V. /Ir. Verwekt, berokkend worden. —
Elkander berokkenen.
StiseJe, i. [1-I. fl.1, z. V. a. MENHOLE.
§nse3-iption, f. Opschrift, a d r e s ii. van een'
brief. La 5 était : Au ministre.. 't adres luidde:
, /an den minister...
mus-dtnomnié, e, adj. et subst. [Prat.] Bavengenoeinde in. en f.
MtIS(li t, e, adj. Bovengemeld, bovengenoemd,
bovengezegd: Le s- sleur, dbiteur, de boven genoein
heer, schuldenaar. La s-e somme, de bovenge--de
melde som f.
Ook als sub.ct. in. en f. (fain.) Le
5 , La s e, de bovengenoemde.
Sus - dominante, f. [Mus.] Zesde loon boven
den grondtoon
Sns-epizaeux, euse, adj. [Anat.] Boven de
ruqqegraat gelegen: Muscle s-, bovenste schouderbladspier f. — Sus -hépati(ue, (Hij. [Anat.]
Boven de lever liggend.
Sus -byoïdieii, iie,
ar/i. [Anat.] Boven het tongbeen aanwezig.
Sushi, in. [Anc. mar.] Z. SUSAIN.
[Hist.]
Soort van witte druif f.
Sets ivaxHlaire, adj. [Anat.]: Os s-s, of als
subst. SIJS MAXILLAIRES, bovenkaakbeenderen ii. p1.
Sus-inaxillo-labial, mij. et subst. m.:
-
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[Anal.] Grand s-, opligtende spier f. van den neusvleugel en de bovenlip. Moyen s-, opligtende spier
der bvenlip. Petit s-, oog- of hondstandspier.
Siis-iiiaxillo- nasal, adj. et subst. m. [Anal.]
Zainentrekkende neusspier.
Sus nmétatar.
sien, ne, ni. adj. [Anal.]: Artère s-ne, middelvoets -slagader f.
(de m. en f.
SIis-uornH,
ii
e, adj. et subst. Boven genoemSus -orbitaire, adj. [Aunt.]: Trou s-, weak-

-

-

braauwholte f.

Suspect (ps' cuce pekte), e, aPi. Verdacht,
onder verdenking, in kwaad vermoeden: La chose
me paralt s-e, de zaak komt snij verdacht voor. Se
rendre 5 , zich verdacht maken. Un lieu s-, eene
verdachte plaats. Une conduite s- e , een verdacht
gedrag, een gedrag, waarvan men een kwaad vermoeden heeft Ii est s- de vol, le)) wordt van
diefstal verdacht. — Ook als sutst.: Un s-, een
verdacht rnensch. On arrdta les s-s, enen hield alle
verdachte personen aan.
t4iispeeter, v. a.
Verdenken, verdacht houden: S- la bonne fol dune
personne, de goede trouw van iemand verdenken.
SE SUSPECTEII, v. pr.: Les jaloux se suspectent,
de jaloerschen houden elkander verdacht. — Het
part. passé is ook ao'j. : Marebandise suspectée,
verdachte waar f. Etl'e suspecté, in 'verdenking zijn.
Suspendi-e, V. Cl. hangen, ophangen: S- qe.
en lair, iets in de lucht ophangen. S- une lampe,
eene lamp ophangen. (lig.) II suspend entre lespérance et Ja crainte, hij zweeft nog tu,sschen hoop
en vrees. -- (fig.) Opschorten, uitstellen, versclsuiven, vertragen: — afbreken, staken; — schorsen,
voor eesien tijd buiten bediening stellen.' II ne faut
pas S les affaires pressantes , men nioet de dringende zaken niet opschorten. Ce marched a suspeudu ses pavements, deze koopman heeft zijne
betalingen uitgesteld. Suspendez encore un peu
votre jugenient sur cda, schort uw oordeel hierover nag wat op.
S- son travail. zijnen arbeid
vaas eene poos staken. S- un prktre de ses
fonctions, een' priester in zijne ambtsbediening schareen, s u s p e a d é s e n. S- nu officier pour six mais,
een' officier voor zes maanden Seiweern. SE SOSPENDRE, V. pr. Opgehangen worden of moeten warden.
Zich hangend handen: Se s- a une branche, h one corde, zich aan een tak, aan een touw
hangend houden. -- Siispendu, e, adj. (en part
paced van suspendre): Pont s-, hangende brug f.
— La terre est s n dans lespace, de aarde hangt,
zweeft in de ruimte. Une eLi demeure s-c a une
pierre dairnant, een sleutel blijft aan eenen zeilsteen hangen. — Des travaux s-s, gestaakte, geschorste werkzaamheden f. pl Marcia s-e , gestaakte marsch m
Un fonctionnaii'e 5 de ses fonctiorìs, een in zijne bediening geschorst ambtenaar in.
II est encore s- et irrdsolu, hij is nog twijfelend
en besluiteloos.
Suspens, adj. in. Geschorst
(suspendu), voor een' tijd ontzet (inz. van eene
geestelijke waardigheid): Prëtre s-, geschorst, g es U S p e n d e e r d priester I n. -. EN SUSPENS, adi,.
in twijfel, in onzekerheid, aarzelend, besluiteloos:
Je suis en 5 de ce que je dois faire, ik ben in
onzekerheid aangaande hetgeen ikdoen moet. Tenir qn. en s-, iemand in onzekerheid houden.
Affaire de rn euide en s-, onbeslist, hangend gebleven
zaak f. SIISI)eflse, f. Schorsing van een' geenlelijke in zijne amb t sbedieni n g, tijdelijke ontzetting, 5 is S p sI n S i e f. Encoui'ir Ia s-, in de straf
der schorsing vervallen, geschorst worden. Ii ne
pent pas dire In inesse pendant sa s-, hij mag geene
mis lezen, zoolang hij geschorst i.e.
Suspenseiir. adj. ni. [Anat.): Muscle s , z. v. a. ciun MA TER.
Suspensif, ive, adj. Uit.ctellend,op.cchortend, vertragend: [Prat.] Condition s lye, opschortende voorwaarde f. i[ [re s-, de kracht van
opschorting hebben.
[Graisi.] Points ss, belet-
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selteeken, afbrekingsteeken n. (....) — Suspension, f. Het ophangen, ophanging f. La s- dune
lampe, het ophangen eener lamp. S- par Ie cou,
par les bras, par les pieds, op h anging aan den
hals, aan de armen, aan de voeten. Dresser Ie
rapport dune s-, het herigt, verslag over eene ophanging opmaken - [1dcan.] Point de s- dune
balance, ophangpunt n. eener balans. Centre. Axe
de s- dun pendule, ophanqpunt, ophanginosas f.
van een' slinger. — [Mar.] Hangring in. van 't komPas, van liet zeehorlogie (om daarmede d n horizontalen stand dier voorwerpen te bewaren).
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SUSPENSOIR

SYLLEXIE.

[ Pliys. , Pharm. ] Zwevende, drijvende toestand ni. Elle a Ja taille sv-, zij heeft eene slanke gestalte.
von vaste stoI(IeelIjes in een or ander vocht. - Op- -- Ook als subst. m. Le sv- s'applique ii l'ensem
schorling, verti (luJ'ifl!l f., uitstel n.; -- schorsing, bie, het slam/ce, losse ziet op tiet qe/ieel (niet op de
lijdelijke dienstontzetting, S U 5 p ë n 5 1 e 1. La s- enkele deden). - Swell esse, I. [J½ea ux arts] Slankde Iexécution dun jugernent, de opschorting der heid, vlugheid, losheid, ongedwongenheid f.
Swan-pan, in.. Z. SUAMPAN.
vol/re/eking van een Vuflflis. La s- (lOS pa'ements
Syaco;i, in. [U. n.] Graauwe prachtmees of
dun negociant, de schorsing der betalingen van
eenen koopioan. ---- La s- darmes, de wapenstil- langara in Beazilie en Cayenne, sayaea f. [tariastand, wapenschorsing f. - Ordonnei Ja S- (Jun gm auchiepiscopus].
Syalisnae, in., Z. SIALISME.
juge, d schorsing. suspens'e van een reqter beve53'baiisme, Sybaritisnie, ill. Stelsel, kalen. -- [RI]dt.j Afbreking der rede, figuur, waardoor men de verwachting der toehoorders gespan- rok/er n., levenswijs I. der sybarieten (bewoners
der
oud-prieksc/ie stad Sy'baris in Beneden-ItaU,
nen houdt, 5 Usp en s ic 1. - [Gram.] Plotseling
afgebroken, niet voltooide zin ni. --- Siispeiisoir, vermaard om hunne weelde, weekeijk/ieid of veradj. IlL, Z. V. a. SUSPENSEUR. SIJSPENSOIR, M. wijfdheid en goede sier). - (fig.) Weekeljke, welliangrin.q, liaighaak iii. (ee'ner balans). -- SUSPEN lustige levenswijze, volslagen vertroeteling, 5 y b aSoul of uspensoiie, m. Han griem, hangband rn. r isiaus, sybaritismus n. —Svbaiite, in.
- Wee/ceSybariet (vel. liet vorige woord);
- Cliii.] Draagband (can 't scrotum), sus pensO î i u m fl1. — Suspeiite, t. {iiar.] Borgstrop, ling, veruijfde, aan zingenot verslaafd, verfijnd
borqketlino, borg ni.; topreep 1. van een' zwaren wellusteling in. -- Ook als adj. Moeurs s-s, veeij?l of ta/tel. S-s des basses -vergues, borgen der wgfde, weekelijke, syharietischezeden f. pl. --j- Syonderraas. (suspicie t. batitiquic , adj. Syharietiseli, den sybarieten eigen.
—.4. Sybai-t3qîeiiieiit, adv. Op sybaiietisclie
USI)i cloD ,f. [Prat. ] Verdenking f., argwaan in.
wijze. - Sbaiitisiiie, iii.. Z. SYBA1IIS.IIE.
S uispied, in. [Mar.] Spoorriem in.
Syconia , ni, [Médj Vfjgvorotig vleeschuit
Suipîrieux, Jense, odj. z. v. a. SINGALTUEUX.
Sus -piibieia, tie, adj. [Anat.] Boven de schoeien- was ii., v[igwratten f. p1., herpetische ruwheid der
streek, hoven liet schaambeen gelegen. -- Sus- ootleden, wel/eer inwendige oppervlakte niet vijgpubio-fémora, e, adj. fAriat.] . Z. PECTINE. - korrelvormige knobbeltjes is bezet, 5 y k ô in a n. Stis-scajinlaine, adj. [Anat.j : Muscle s 5-s, Sycomanele, t. [Ant.] Waarzeggerij I. uit
Schouderbiad.pieren t. p1. (muscle sous -épineux vggebladeren. - Syeoviiancien, iie, adj Die,
waarzeggerij belie/fend. - Als subst. in. en t.
en sus -épineux).
Siisseyemcnt, m. liet sissen, sissing t., ge- Waarzegger in., -zegster f. uit vjjgebladeren. oe, in. [hot.] Moerbezie- of Adains-vgebrek in de uitspraak, waarbij nico de j als z, de Sycornicli als e , enz. laat hooren. - Susseyei-, v. a. et n. boom ui., de wilde egyptische vijgeboom en zijne
iSlet dot :Iiiele I :ebd z de woorden sissend vrucht: de moerbezie- of .Adanis-vijg f. -- Faux s-,
z , v. a. AZÉDARACI!.— Sycophage, adj. [H.rij
uitsprekend, .cissen.
Sus-taisieui, ne, adj. [Anat.] Tot de voet- Vjjgenetend, van vijgen levend. - Syeopliau
te, in. (eig. v)jqenverlilikkei, iemand, die in i/thewreef behoorend.
Stistentatioii t. Onderhoud, voedsel n., on- nen bij de regering het onverirnpost uitvoeren of
derhouding, verplehïnfj, voeding t. 11 faut manger veekoopen van vijgen aanb;a c t; van daar:) danpour la s- lu corps et des forces, men moet eten brenger, verklikker, oorblazer, plaiaistrjker, kwaadtot onderhoud, voeding des lig'c/iaams ender krach- spreker, sykopliánt ui. .4-Sycophaiitis
ten.
PhysioI.i Base de S-, ruimte f. tusschen de iiie, in. Verklikkerij, oorbiazerij, plusunstrjher f.,
voeten tij (ion regten ligcliaaunssland. . [ Rhét. ] . sykophantisinusn. -- Sycose, t. [Med.]
V(jgaelitige wral t., vj1 ggezwsl n. (aan den aars en
Z. V. a. SUSPENSION. •-- Susteuter, v. a. Onderkonden, voeden: S- le corps , het ligchaarn onder- in den onitrele der .cehaarnlippev). s y hei si, s I.; —
houden, verplegen: Cda suffit pour s -cespauvres, ook we l Z. V. a. SYCOMA. — Sycotique , adj.
dat is genoeg om deze armen te voeden, te onder- [Méd.] De sykosis of liet v[jgçjezwel betee//end, sy
houden. --- (fig.) La lecture sustente lesprit, het k (i t is c/i.
Syéuite, 1. [Miuier.] Eene uit veldspezath en
lezen voedt den geest. —• SE SUSTENTER, V. pr . Gevoed, onderhouden worden. .- Zich voeden: II na hoornblende gemengde korrelachti ge stof, syepas de quot se 5-, hij kan zich het noodige onder- niet in. (naar de stad Syene in Opper-Egypte).
Syllabaire, M. Abc -bock ii., eerste lees- of
houd 'niet versclia/fen. — Het part. passé is ook
adj.: Personne s-a, verpleeyd, onderhouden per- spelboe/je ii. - Somtijds als wij. z. v. a. SYLLA-

;

I

-

soon in. -- ; Sustenlilique, adj. [Physiol.]
Voedend, onderhoudend.

SustiHe, t. [U. n. ] Eetbare peruaansehe raps 1.

Sus-tonique, f. [Mus.] Noot t. boven de tonica
of den grondtoon.
Susurrateur, ti-lee, adj. Zacht ruisehend,
suizend. -- Susiu-ration, 1. (weleer) Gefluister n.
in 't oor. -- Zacht geruisch, gesuis, gemurmel H.
- 1 5nsiii-i-e, t. Soort van zacht gefluit n. 1 Susariemeiit, til., z v. a. SUSURRATION.
— Susnrev, V. ii. (weleer) Fluisteren. -- Marmelen, eueht raise/en.
[niet textile).

Stitile, adj. Didact.] Genaaid (in tegenstelling

Suttée, f. Vrijwillige opo/fering eener indische

weduwe, die zich, om haren man niet te overleven, niet hem laat verbranden of begraven.
Sntui-al, e, a dj. [Bot.] Uit een naad of voeg
voortkomend, daartoe behoorend. - Suture, I
[Anat. . Chir.] Nood in., voeg f., verbinding (b. v.
van de beenderen der hersenpan. van de lippen
eener wond, en z), z. CORONAL, LAMEIDOiI)E, RABPOIPE , SAOITTAI,E , SPHÉNOÏDAL , SQUAMEUX. [Bot.] Naad. - (fig.) Aaneenhechling t. van eene
rede, een opstel, enz. , waaruit men een stuk heeft
weggenomen. --. Snturt, e, Sutureux, euse,
adj. Met een' naad of niet naden voorzien.
Siizeiain, m., of adj. Seigneur 5- {Féod.] Opperleenheer in. -- Dame S a, of als subst. SUZERAI
NE, I. Opperleencrouwe I. .-- Suzei-aineté, t.
Opperleenheersehapp[i; opperleenheerlijkheid I.
Svelte, adj. IBeux nuts] Slank, los en vis.),

rank, vlug en zwierig, los, ongedwongen: Figure

Sv-, ranke, slanke figuur t. Posture sv-ei, ran/ce,
0555, vrije figuur. Colonne sv-, ran/ce zuil I. -

LIQUE. - Syllabe, 1. Lettergreep, sylldbe t.
(z. MONOSYLLABE, DISSYLLABE, TBISSYLLABE, P0LYSYLLABE. - (Loc.) II ne lui a pas rëpondu one
5-, hij heeft hein, geeae syllabe, geen woord tot antwoord gegeven. Je Wen al pas perdu uiie 5-, ik
heb er ;eene lettergreep, geen woord van gewist.Syltaber, V. a. Letters gezamenlijk of bij letter-

grepen uitspreken. spellen; letterpepcn uitspreken.
- SyJ1ahieo.idnograthique, edj, [Phi]o1.1
Slechts lettergrepen en woordbeelden schrijvend
(gelijk b. i. de eliinësehe taal). - Syllabique,
odj. De syllaben of lettergrepen betre/fend, s y 11 ab i s e ii. Diphihon gun s-, eenlettergrepige tweeklank in. (die in ëére lettergreep (Ie beide opeenvolgende klanken doet hooren, als ui in lui, nuit).
- Temps, Valeur s-, tijdmaat t., t ijdduur ni, of
waarde t. der lettergrepen. - Augment 5-, z.
AUGMENT. - [Mus.] Chant s-, gezang ii., waarin,
elke noot niet eene lettergreep overeen komt. SYL
LABIQUEMENT. odv. Bij lettergrepen, op syllabische
wijze.Syllabisation , f. Lettergreepvorlfllng,
lot uitspreken d r lettergrepen , het spellen. Syllabisei, 1,. a., Z. V. ei. SYLLABER.
Syllepse, t. i Gram.] Zarnenvattinq van velerlei voorwerpen dooi- één woord; - zamentrekking
van twee lettergrepen tot ëtne. - [Log. ] Figuur,
waardoor de rede of de uitdrukking nicer aan onze
gedachte dan aan de regels der spraakkunst beantwoordt. Gelijktijdig n. cebruik van een woord in
den eigenlijken en den figuur/ijken zin, s y 11 ë pSi S t. --Sylleptlque, adi. De SyllepSiS betreffend, sylléptisch. - Syllexie, f. [Gram]
Verzameling of familie t. van woorden, die tot heizelfde denkbeeld of denzelfden wortel behooren.

-SYMPTOMATOLOGIE.

SYLLOUTSER

Myllogiser, V. n. Gevolgtrekkingen of sluitredenen maken; bijeen rekenen, Z. V. a. ARGUMENTER.
SyIiostiie,
j
m. (Log.] Sluitrede 1. (bestaande uit een hMOfdVOOrstei of meerderterm, m ajeure,
uit een ondervoorstel of niladerterm, inineure, en
uit de gevolgtrekking of 't besluit. conclusion)
syllogismus m. -- adj. In
den vorm eener sluitrede, daartoe be/toorend, s 1V. a. [Log.]
lo gistisch.
Sluit redenen gebruiken.
m.
Luchtgeest
[Myth.]
Syiptie of Syij)hîdC, f.
(vçjl. esprits éIéneiitaiies op ELEMENTAIRE), Sylp Ii C f. -- (11(1.) J'roaw van bevallige gestalte en
losse bewegingen—yIphirie, f. [Myth.] Land n.
der ,cyfplien..
Sfvain, e, adj. ] UI. n.J In (le bossehen levend.
- SYLVAINS, M. Vi H. ii.] Woudvogels fl1. pl.--SYLVAIN, in. [Myth.] Bosc/iqod, woudgod, si lv a,i us iji. - [H. ii.] 1-Voudduivel m., z. v. a. I1TE1EQUE. - Woudvlinder in. - yIvatque of yI
vestie, adj. [Bot.] In (Ie bossclien of wouden
11. a ]
firocijend. Plantes s-s, woudplanten
In de wouden levend: Animal s- , wouddier* a. -SylvieWe, adj. De bossclien bewonend. - SyI
vie, f. [Bot.] Woud-anemoon f. -- SYLVIES, f. Pl.
[H. n. ] Fijnsnavels in. Pl. (hees-fins), naam eener menigte zangvogeltjes, waa','loe liet roodborstje, liet
zwartkeeltje, (le nachtegaal, de basterd-nachtegaal,
enz. beliooren.
yniWépharon,m., ofSyrnblépharose, f.
[Mèd.] I7 ei'js - ocijinq van liet oo g lid niet den oogappel.
SymboLe, rit- Zinnebeeld, zinnelijk teeken voor
een begrip, .cymb aol a.: La hon est. le S- de la
valetit, de leeuw is 't zinnebeeld Ier dapperlteid
La giiouette est Ie :- de l'inconstance, de reêr
haan is 't zinnebeeli der onbectendiqlieid.---- Caih.]
S-s sacrés, of enkel S-s , UitWen(Iif]e teelcenen dvi'
sacramenten. - [ Thdol. Geloofsieer, qeloofshel'de
vis f. Le 5' des apdlres, de jeloofcbel'jjdeni.s der
apostelen. - ymboIique, adj. Zinnebeeldig; de
(/in
dfe symbolische boeken, s ms'bolielc
o
Ii O t i .c c Ii. ----Livres s-s, belijdenissefiriften eener
godsdienstpartij, jeloof.sboeken , symbolische boeleen n pl. - SYMBOLIQUE, f. Leer f. der zinnebeelden. - Onderzoek n. en verklaring von (Ie leer
der christelijke kerk; 'wetenschap van de belijdenisschriften eener kerkelijke partij, s m b a I I e k f.
--- SjiiboIisa1ion , f. Zinnebeeldige voorstell ing 1. - SyniboH&iei- , v. a. Zinnebeeldig voorstellen, verzinnelijken; - in zeker verband met iets
slaan, verwant zijn, hij elkander passen, s y m b 0lisdren. - SymboUsnie, m. Oorspronkelijke
toestand ns. der »hilosophìscle taal, waarin de leerbegrippen enkel door symbolen ofzinneheelden uerdenuit,qedrukt, .symbolisinus n. -- Symbo
I&ogie, f. [Ave. mid.] Leer f. der ziekteteekenen. - ymbo!o1ogique, adj. Die leer betreffend, s y m b o ioiOfliscli.
Sy inétile, f. Overeenstemming of afgemeten
verhouding van de deden eens ,rjekeels, gelijkmatigheld, eveninaat, evenredigheid'; behoorlijke schikking der deelen, s in rit etrje f.: La s- do corps
Iiurnain, de evenredigheid van het menscheljk ligchaam. La S- et Plea observde dans ce hâtiment,
de evenredigheid is wel in acht genomen bij dit gebouw. -- Des tableaux, Des meuliles arrangés
avec s-, behoorlijk in 't verband ge/)laatste schilderijen 1. pl. meubelen n. p1. - iyméti1que, aij.
Eve-ninatig, gelijkmatig, overeenstemmend, evenredig, synirtetriek, syminétrisch. - Syuiétri
quernent, ode. Op evenmatige, overeenstemmenSyziiéti-iser, v. a.
e iidjze, in goed verband.
ei n. Evenmatig, overeenstemmend zijn of maken,
in behoorlijke verhouding, in goed verband staan
of brengen.
Sympathie, I, Medegevoel ii., overeenkomsten
betrekking f. van 'inbo'rst en neiging tunschen verschilLende personen, gevoel n., waardoor men deel neemt
aan de vermaken en smarten van anderen, deelneming, natuurlijke gevoelsovereenstemming. zielenverwanlscY,ip, geheime neiging, aantrekkins tot
een ander; geheime of in 't verborgen werkende
kracht f. en invloed m. van 't ewe ligchaanz of
orgaan op het ander, sympathie f. Ii y a une
grande S- entre eux, er heerscht eene groote overeenctemmin.q , onderlinge genegenheid orler hen.
Eprouver de Ja s- pour qn., zich tot iemand heen
getrokken voelen, zekere neiging en betrekking tot
--

.

-

]

-

-'.

d
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iemand ge-waar worden. 11 semlde gull y ait de

Ja s- entre certaines plantes et certains anirnau,

er schijnt tussclien zekere planten en zekere dieren
eene geheioie verwantschap of overeenstemming te
bestaan.--Poudre de s-, z. onderpouanE.— [1éd. ]
Medelijdendheid f. (van liet cviie lid des ligchaarns
als het andere lijdt). -. [Peint.] Behageljke kleurverwantschap, gelukkige vermneniging I. der kleuren.
- Mynipathique, adj. Medegevoelend, in gevoel, in neiging overeenstemmend, gelijk kewaar'wordend, deelneinend; gelivimkraclitig, geheiinwe'rlieid, s y in p a t h é t i .c c ft. Qualité s-, overeenstemmende hoedanigheid 1. --- [Anat.] iNerf s- , medelijdende, nicdegevoeiende zenuw f. - Eiici'e s- e , geheime inkt, wonderinkt (welks trekken niet dadelijk , maar eerst na zekere te weeg gebragte veranderingen zitbaa'r worden), .cyrn.J)atlietisclie inkt in.
-' Poudre S-, Z. POUDRE sympathique. [1éd.]
Maladie s-, ziekte van inedelijdendheid (welker oorzool; in een ander deel of orgaan dan dat, hetwelk ziekelijk is aangedaan, gelegen is), s y en pat ii i s c h e ziekte. - Sympathiqilement, ado.
Op medegevoelende , niedeljdende , sympathische
wij;e. - Sympathiser, v. a. Gelijke gewaarwordingen, gevoelens of neigingen hebben, niedeqevoelen, medelijden, overeen sleininen, sy rit p a lb is ë r e n: Ces dens époux synipaihisent entière
,- deze beide echtgenooten stemmen geheel-inet
met elkander overeen, passen geheel bij elkander.
--- Sympathisme , iii. [P1111.] Stelsel n., dat
de liefde, den haat of de oncerschilliglieid toeschrijft aan de werking, (lie de onzigtbaai' uitstroornende vloeistof (vinanatie) van den eenen Pc;'soon op den anderen te weeg brengt, .cy in p a thism u S ii. - S i a apa,fitiste in. 4a'ni';;ee'r van
dat stelsel, sympathlst in.
Sympétalique, adj. [Bot.] liet de bloembladeren verbonden of zainengewasseri (van de meets'
draden sprekend),
yniphase, f. {Astr.] Gelijktijdige wederver
schijning f. van verscheidene sterren.
Sym)honiaste, m. [ M us.] Toonzetter m. voor
liet kerkgezang. - ymptionie, f. [Mus.] Veel
stemmig muzgkstuk ti. voor speeltuigen; -- zaaienstemming , zainenklinkin,q, welluidendheid, s y iiip/ionic f- -- [Bot. ai;c.j Driekleurige amarant of
/liiweelbloe'in f. ---- [Bot..] Soort van paternosterboom al. (azédarach).— Syrnphoiiiste, in. [Mus.]
Steller van symphonida, s mph onjst m.
Symphoi-ée. f., Syinphoriearpe,rn [Bo t. )
Soort van geiteblad n. of kamperfoelie f.
Syrnphyse, t. [Anat.] Vergroeijing, beender verbinding, onbe;c'elgeljkc verevni.qinq van twee
beenderen door eene kraakbeen- of peesachtie zelf
stanri'igheid, sy'mphysis t. -- SyinpJiyséo
tomie, f. [Chir.] Scheiding, klieving dier beenverbinding n., inz. der sch a ambeenderen in den
schaa m boog. - Syinphyséototnique, a dj. Die
scheiding betre/fend, symp/tyseotdinisch. SylupilysieLi, ne, adj. [Anat.] Tot de beender
belioorend.
-verbindg
Syrnptiyte, 1. [Bot.], Z. CONSOUDE. ' Symeen'
op
den
vruchtadj.
j)hytogyrse,
[Bot.] Met
,

j

-

-

bodem zittende;; kelk.

Sympiesométre, t. [Ph S.] Luchtdrukkingsmeter na., ccve soort van barometer.
t Symptégade, I. Oinhelz'ing f. (accolade. erabrassemeni).(bevruchting
Syniplésiasme, ni. [PhysioL ] Bijslaap al.,
Synploque, f. [ Litt.] Gvdar'ige herhaling of
zarnentrekking van woorden, symp bc e f.
Sympode, adj. [U. n.j Met vinvormig zaam
-gewasnchtrvo.

Syutiposiaque , m. [Ant. gr.] Disc-h- of ta felgesprek a. - Syrnposiarq*ie, m. Bestuurder

of voorzitter van een gastmaal, s y a; p o s i a r c /i in.
-. Syiiipoiate, in. Genoodigde gast, symposidsi m. - Symposie, I. Gastmaal, sympôsion n.
Sytnptornatique, adi. [Mid.] Aanw ij zend,
kenteekenend, tot de symptomen eener ziekte behoorend, s y m p to m cl t is c h. - Syrnptornatisme, al. Leer, geneeskunde f., die de zie/eteteeken n op zich ze/ven in verhouding tot elkander behandelt, .symptomatismusn. -- Syuiipto
niatiste, in. Aanhanger . voorstander dier gern
ploatist.
neeskunde,
sym m -- Symptoatologie, f. Leer t. van de aanwijzingen en toee
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vallen in bijzondere ziekten. - yniptoinatoIogique, adj. Die leer betreffend, S y m p t 0 rn a t 0
lOgisch. - yuaptomatoIogisteo( Syinp
tomatoogue, ah. Sc/iijver eenerleer der ziekteverschijnselen, s mp t o in a t 0 1 a o g, s y m p to,natoloqIst m. - Symptôm
ije, m. Aanw
zinc! I., kenteeken n., voorbode Ill.; inz. ziektetee
ken, ziektetoeval, ziekteverschijnsel n. omstandigheid
waaruit men tct den volgenden loop der ziekte besluit, sy mnp t o om n. S-s uI'amour, d'ambition, kenteekens van liefde, van eerzucht. S-s de décadence,
voorboden van verval. •- [Mèd.j On juge dune
maladie pal les s-s, men oordeelt over eene ziekte
uit de teekenen of aanwijzingen. - Symptose, t.
[Méd.] inval/ing 01 zantentrekking dvi vaten (b. V.
na bloedvloe'ijing, na de maandstonden); -- versiapping, vermagering, uittering, sy mp t O s i S f.
yn- (vóór eene 1 syl-, vóór 1J, ifi en P
vOOr c, S en z sy), grekcli voorzetsel in vele zame'rtellingen, met de beteekenis van. met, zaaien,
te gelijk, gemeenschappelijk.
(; Synaetîqne, aPi. {Méd. ] , Z. V. U. ASTV1NCENT.
ynagélastique, adj. (H. n.]: Poissons s-s,
vissc/ien a. p1., die troej)sgewj}s trekken,
Synagogue, f. Vergadering dergeloovigen,
gemeente, inz. joodsc/ie gemeente t., jodendom n.
Docteur, Chef de Ja s-, leeraar in.. hoofd n. der
jodenemeente. - L'Eglise a succédé ii Ja S-, het
christendom is in de plaats van 'tjodendoin getreden. -- Jodenschool, jodenkerk f., jodentempel in.,
s a a q P ge t. (fain.) Woelige, veuïvarde vergadering 1. -- (Lor. prov.) Enteri'ei' Ja .s- avec
honneuj', niet eere eindigen, eene zaak, eene onderventing reel eere ten Clfl(?? brengen.
4ynai:'e, w. H. n. iloren'wesp t.
yusaèphe, t. ( "rani.] lnce'nsmelting Vtfl
twee lettergrepen of twee woorden in één, , s y 'a aIcephe t.
Syisallactique , adj. Veieeniyeszd, overeenbrengend. - Synallagrnatique, adj. (Jur.]
Wederzfjdsch of onderling verbindend: Conti'at
wedrzijdscli, tweezijdig, bilateraal , s y a a I 1 a gas d tiis c Ii cOflti'UCt of verdrag i.
S_tn allaxe, in. [ii . lU Zuid-a,nerihaansch
boorakruipaitje 1).

-

-

.--

Syiiaii astomose, t. [Anat.] innionding, ver-

binding t. of zanien/iang in, der bloedvaten, s p n anastornOsis t .
Syiaaneie, f. {Mid.j Z. CYNANCIIE.
Synais1hérées , f. p1. [Bot.J, Z. LAE1EES.
Syna&ithérie, f. I Bol. ] Klasse t. dci' straal-

bloemen.
Snarthrodial, e, adj. [Anat.] Tot de on-

bewegelijke gewrichtsverbinding behoorend, sy n arthrodiaal. --- ynavthvose, t. Anat.] Onbewcieljke
vereeniping der beenderen (gelijk b. v.
11
die van 't bekkeneel) , gewriciitsverbinding t.
Syiiatbio'isrne, in. [Riot.] C)pliooping t. (bv.
van bewijsredenen) , s y n a t ft r ce s i s f. (congloJjatioii) . (de levens der heiligen.
Synaxaire, in. ( H. cccl.] Kort begrip n. van
iynaxe, t. [:1!. cccl.] Vergadering f. der eerste
christenen tot viering van 't heilig avondmaal.
iibi-anehe, t. [li-I. ij.] Oostindische aal m.

[rn
ui'wna synlii'anchusj.
Syiearpe, al. [Bot.] Zaniengestelde vrucht t.
ynctiondiose, t. (p1'. Cb=k, ook in de volgenden) ( Méd. j Kraakheenvereeniging f. , kraak-

beenband si , de onbewéqeljke zainenvoeging van
twee beenderen door kraakbeen of banden.— Syn-

eliondrotomie, t. [Cliir.] Scheiding of doorsnijding van de schaainheensvereeniqiuig bij macijelf//ee gehoarten. Synehoiidrotornique,

odj. Die scheiding betref/'end.
Synefiioiie, wij., z. V. a. I5OCHRONE.--Synebronique, Syiieliionistque, adj. [Didact.]

Tableau 5-, historische tafel, waarin -de gelijklij-

dige gebeurtenissen in verschillende tanden bijeen
gebragt zijn , sy n c h r o n i s t i s c h e labét t.
Syrachioiiisnie , m. T(idszamenloop m., gelijk€jdiglieid f. , zanienstelling van gelijktijdige gebeurtenissen in de geschiedenis, s p a c/i. rn a is m u s n.
-- Syncbroniste, wij. et subst. Gelijktijdig; tijd-

genoot in. en t. (conlempoi'ain(.— Syischioiiisti
que.) adj. , z. 5YNCHII 01NJQUE.
Synehyse, f. (pr. ch=k) [Gram.] Vernien
der te scheiden woorden; verplaatsing van-gin
woorden , waardoor de orde in de deelen eens vol-

e

zins wordt gestoord. -- [Mid.] Vermenging of
versmelting (b. v. van inwendige oojdeelen); ook:
ontmenging, oplossing van 't glasachtig ligchaam
(des oogs) , 5 y'fl C 11 jJ 5 is t.
Syncopa l, C. adj. [Méd.] Tot de oninopt behoorend; met /laauwte vergezeld.. - Syncope, 1.
[Md.j Plotselinge magtvloosheid, onniagt, flaauw te f. , waarbij t vermogen der zinnen geheel opge lieven is, en pols en ademhaling zeer zwak zijn,
y/ op e t. - [Gram.] Woordverkorting, za'mentrek/cing van een woord door uitwerping van
eene letter of letterjpeep, sy'nkope t. (b.v.gaîté
voor gaieté). - [Mus.[ liet aanslaan van eenen
toon in een ligt maatdeet en 't aanhouden daarvan
tot op 't volgende zware niaatdeel, verbindingsnoot,
gesynkopeerde noot t. - S yneoper, v. a. [Gram.j
Zamentrekken (een woord, dooi' uitwerping van
eeoc letter of letterg'reep), s y n k op é r e n.— iMus.J
Binden, s y n k a p civ e a. Het part. passi is ook
adj.: Mot syncopé , zamengetrokken woord n. Note s- e , z. SYNCOPE. - Syncopique, adj.,
Z. V. a. SYNCOPAL.
Syncrânieia, ne, adj. [Anat.]: Machoire s -ne,
bovenkaak t. (vgl. D!kCflU'i1EN).
Syncrase, 1. [Phil.] Zanienmenging, vermenging, synkrclsisl.
Syic.-étistne, m. l'ereeniging of overeenbrenging van verschillende gcloofspartijen , godsdienst-

of geioofsverrnenging; vereeniginjyszuc/it t.---- [Phil.]
Verwoede 'inenijeling van gevoelens, die eene p/itlosop/iisc/ie school aanneemt, zonder zich de moeite
te geven, om die met elkander in overeenstemioing
te brengen, syn k r e tj s at u s a. -- Synerétiste, ni. Vereeniginqsstichter, ocereenbrengei' van tejenoverstaande geloofspartfjen , çeloof.cvermenger,
synkretist ni.
l3ynerise, t. [Rhét.] Tegenstelling 1., vergel ij

tegengestelde voorwerpen. - [Anc.-kingvatwe
Stalling, stremming t. van twee vermengde
vochten. ...:. [[bIdet.], z. v. a. aIELAME. - Syiieritique, adj. [Anc. mid.], z.v.a. A5TR1NGEST.
Syndaetyle, adj. [11. n.] Met door een smal
vlies verbonden teenen. - SYnDACTYLES, M. Pl. Vogels ni. p1. met verbonden teenen.
Syndesmograplie, m. [ Didact .] Opsteller
eener li game n ten- of bandenbeschrijving, sy n P esmograapli ni. -- Syndesmogi-aphie, t. Beschrjvieig (le)' ligamenten of banden. - Syndeschint]

inographiq iie, adj. Tot de bandenbescirgving
behoorend, s yn d e s iii o g ' ii v ii i 5e /t. — Syndesmologie, t. Banden/eer t., leer van de ligamenten of banden des inensciieliji;vn liqeliaams.--- Syndesniologique , adj. De banden/eer betreffend,
5 y a P e s in a lö g i s cli. - Syndesmologisie of
Syndesmologue, cii. Be o efenaar, kenner der
bandenleer, syndesosotoog, syndesinolo-

g is t ill. --- Syndesmose, t, [Anal.] Door gewrichtsbanden vereenigde beenderen. - Syndesinotonale, t. [Aunt.] Ontleding t. der banden.Syiidesniofoniîqne, adj. Tot de bandenontleding

betoorend, syndesmotomisch.

Syndi e, m . Stads- of Iaa(lsgevol/na(jtigde, landsof stadspleitbezorger , woordvoe r de r , raadgever,
regtsverdediger van eeoc stad; hoofdman, geinagtigde van een gilde, sy'nd icus in. -- [Prat.] Ss
de Ja taillite, eurdlors in den gefaiileei'den boedel.
.- (weleer) Titel van de vier eerste regenten dci'
republiek Geneve, stadsregter rn --- Syndical,
e, adj. Tot het syndikaat be/ o orend. - yndieat, in. liet ambt, de waardigheid vein syndicus,
5 y n d t P a a t n. -- Tijdduur ni., waarin men 't
ambt van syndicus bekleedt.
Syndrome, m. [Anc. mdcI.] Gezamenlijke zie/stevem.cclijfnselen ti. pl., op/moping t. vail vele ziektetoevallen.
Syneedoque of Syneedoehe , t. [Rhét. ]
Woordenverwisseling, figuur, door wet/ce men 't
meerdere te kennen geeft, terwijl men 't mindere
zegt, of omgekeerd, door welke enen 't geslacht voor
de soort, of de soort voor 't geslacht, het geheel
voor het deel, of liet deel voor 't geheel neemt, s ynelkdoc/ie t. (b. v. cent voiles voor cent maisseaux ; les mortels voor les bomnies; l'homrne eat
mortel voor les hommes sont wortels, etc.).
Synéehie. f. [Méd.( Ziekelijke verbinding of
vem-groejing t., ins. van 't regen hoogsvlies, lii'tzy naar
voren met het hoornvlies, of naar achteren mei het
boureje van de luis.
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ynecphonèse, I [Gram.] Weglating, uittatinq e e nei leltergreep, s y n e k p ii 0 n é s I s f. Synérèse, f. Gram.] Zainentrekkiny vn twee
lettergr epen tot ëéne in 't zei/de woord, dock zonder eenir;e verandering, sync rési S.
Synergie f. [ MéeI. I Medewerking, zamenwerking f. Von rerschillende organen. - Synergisme, in. [Théol ] Medewerkinysleer f., leer van (Ie
vrij
rnedewerkivq der inenschen tot hunne verbee
tering en zaligheid, Synergismus n.-Sy iiergiste, Ta. Anhianqer dier leer, s y n e rq i st rn
Sy tiévrose. f. [Anat. Gewuiclitsvereenigi O f.
door liqamenten of banden.
Sytgéiièse, adi. [Bot.] Met vergroeide helmknopjes. - Syflgéilésie, f. BoI.J Zaainheirni
lien. planten 1 . pl. wel/ter helinlenopjes (niet de
helmdraden) tot een hol kokertje zijn zainengeqroeid,
uit welks opening van boven het s l am/)eetje uitsteekt, s ei g e n é s i a n. »1. (de 19d klasse in 't
stelsel van Linneus). - Syngénésique, wij. Tot
(Ie dynoenésia behoorend, 'S y ii ij e n é 5 i 5 C ii.
ynguathe, IlL [H. Ii.] J\T(al(iL isc/ m., zeenaald I. (eiguille de nier). S- trompette,Wand s-,
jrooie naaldvisc/i, trompet f. S- hïppocatiipe, zeepaardje ii.
Syngiaphe, as. [Jur. Schuldbekentenis f.,
schuldbi'iel in. (ten.
Synistates, m. p1. [1 1. n.j Netvieuqeliqe insec
Syiiizèse, f. {Grarn.J. z. V. a. SYNÉIiESE.
ib1éti.j Sluiting of verqî'oeijinq van den ooappei,
,

]

-

.

,

-

-

,cyrizecis f.
Sylao(taI, e, ai -Ij. De synode betreffend, van
hooi' ullqaund, syno daal. (Plur. m. synodaux).
- Syiiodalemei.t, 0(1v. in 57)00(1e, 0/) s y nodale wijze. - Synodatique, adj. in de synode

gemaakt: Droit s- , real n. dot de g ee s telijken aan
den bisschop betaalden om de synode bij te wonen.
- SyflO(1e , f. Vergadering van, geeslffijken in
kerkelijke aangelegenheden; algemeene kerkoergodering, inz. bij (Ie hervormden, s y n Ô d e f. -- syrcoDE, f. [ Anc. astr. ] Zamensionil m. (colijonction)
van twee of weer sterren. - Synodique, adj.
[H. eed.] l"aie (le synode u it gaa nd, s y it O d t sc 0,
synodaal: t.ett es s-s, s(Jno(lale bleven (waar
door de verhandelingen, der ke'rkcertaderinq woeden bekend qemaakt). - [ AsEr.) Rayoiulion s- e ,
1\lois s-,eyno(ilsc/le oieiwenlelinij, synodicr'/ie niaacri t.,
de voliediqe duur eener rnarinsverwicselinq of sch(jn
gestalte, de omloopslj)d van de eerie nieuwe inaan
tot de eerstroiqende nieuwe irwan (29 dagen en onjeveer 13 uren). -- SYNODIQUE, in. [El. cccl.] Verzameling t. van synodale besluiten. - Syn odi-

-

te,

M. ,

Z.

V. (1. CÉNOBITE.

Mynodonte, ill. 111. fl.1 Soort van melevol of
wreerloar rn in den h'jjl en den Senegal [syriodonti].
&'y nonyme, ad., Geljkbeteekenend, erin eljke
beteck
en is; zin t, in beteekrois eiijkend, s ynonieiii: 'Ferrihle ei etfroyahle sont s-s,
soul (les iilots s-s, des lei'ines s-s. --SYNONY%IE,fll.

Gefjkheti e/cenend, zin verwant voord n . , woord,
dal ((cr0/Ide ho teekenis loer/t rote een oor/er, of dat

in 't IWO/'dbr(îij) met een onder woord overeen
komt COO oolleroo (bOl' ('Cli bij- of nr'veoobrqî'io daarvan

(O'iO(IerSCIori(len le, S y fl n 111 e ooi, oo y oo O a i in oo 'a to,:
II ny a pots de l)OuOiLlt5 s-s, er zijn ,rjeeooe enlonauki
tjelkbeteeleoode (0000'd(fl, geene ware .cjnon ieoiwn,
uJetIoe (oi/ootioeooe synÔoo iii ilt. C t a i n d 1' e ei re-

d 0 (0 t 0 I sont ticux „z, -s, V 'C C e z e n en (1 U C 0 t C 0
zijn bee zin rrruaoole WO((r(iCfl , lijn CyflOnieIliefl,
- les s-s (le Laveooux, het 11000r(l(700(OeIc der cy000nie110en rail Laraux. - Synonymie, t. Gelijk-

heid of 000(leo'OOkOofl,ot in boleekcooic', zioorei'n'u'nt.cC'ieOi), Y V, 0 v y iii te t. iiyno;tytni:1tae, (o!j.
Zinrrru'aooi (sy000nvnoe). - SYNO)NVOJIQOJE, I'. Leer
CICO' inoe'000aootncl0000 , rerze'0000 linij en 'cr/Jo i ing
VC1O Zin o'eo'oreo'nte ivoorden , s y n ov y lol I e k t. -Syttotiy fltiq t;et;ettt , ode, Op ziioo'rrooante
U'tGC. - ( ynois.vmset. V. 0 ei 71. Eeoc ge
l'jjke of zonoeiwlonole beteo'Ic000is geven; -- lynn
nirool maken. - ytI()vtytttiote, 111. Solor() o'er over
de sy000iouoen, I y oo n 'io : 000 i .s t no
S_TItOi)siS, 110. Didact.) /leko.00t oeerzigt, kort
bego -op erloer n'elen.cr/nop , ooiltoek.c'eI n.,, .c y ro (i j).
S 100 t. - 5yntootiqioe, ool.j. Ilij w ij ze von O'erzigt, beknojot, zotienqerat, bondig, niel dol blik le
everrien, sy neip tisch: Tableau S-, synoptisc h e
tabét 1.

Synoque, t. [M&I.] : Fièvre S-, aanhoudende
koorts t. (die eeniqen lijd afwisselend toe- en afnemend aanhoudt), sy'n ocha t.
Synostéog'vaphe, rn [Anat.] Schrijver over
de gcwricloten, synosteograaph in. - Synostéographie, t. Beschrijving der beenverbindingen, gewrichtsbeschrijving t - Sy nostéog'ra)hiquIe,a(1j.Die beschrijving betr e ffe n d, sy os o s teoyrcLploosch. - Synostéologie, t'. Ben verbindinysleer , g ewrichtsleer t. - Sy oi ostéologi1t10-, eodj. De gewrichtsleer betre/fenol, sy nosteolôgiscio. - Synostéotomie, t. [Cur.]
Scheiding of ontleding der beendergewricloGn. Synostéotouiique, adj. Die ontleding of scheiding betre/feood, synaste otôm loch.
Synos'ial, C, wij. [1%lëd.j De gewrichten betreffend: Glandes s-es , gewo"ic/otsktieren, sy n 0v i ale klieren 1. jot. Menoln'ane se, vlies ii., dat
het gewricht o m geeft en 't gewric/itswoler afzondert, synoviale beurs t.Syitovialite, t. Octetching
der jewriclotsklies-en. -- .Synovie, t. Getswater

wrich

, ledewater n.

Synsooiiatiqtae. aoJ,j.
Tot dezelfde klasse
van ligcloaoneoo be/000rend. .sy us o no d t i cc 0.

Sytitagine, in. [ Didact.] .Stelselooatiçje sc/ilkkisor, , ordelijke plaatoloog t., .o y a t a j in a ti. Sy iitaxe, t. [Cm on.] Zarneoovoeqiny.rasogcrhikkinq,
ordelijke plaatsing dci' woorden , woordvoeging;
leer t. der woordvoeging, de regels on »1. van de za-

menstelting der volzinnen, de periodenbouw in. naar
de wGteos der spraakleer, sy is 16, os I s t. - Thek n.
of ofdeeling 1. van eene spraakleer, Wa(oVin de regels
der woordvoeging veevat zijn. --- Syiitaxiqtte,
(l(Ij. Dc synta x is of woordvoegi n g bcto'e/fend, s nt elkti.cclo.
Syotécopyi-o', t. [MOd.] L'itterisogkoorts 1.
Synténose, 1. [Ana [.] Verbindin/J door yewrichtsbanolen, ioiz. van etc knieschijf, 5 y n t e n 0515 t. - Syoatexie, f. [1éd. ] Tooling, uilteuing,
ins. hij oude lieden.

S1F( hèse, t. [Log.] Zamenstetling, begrijis-

verbinding of -aaneenknoojoing , voortgang van 't
eenvoudige lot liet zainenge.otelde, overfjang VIOOl de
beninoelen lot (Ie gevolgen, .cy'n t Ii es i s (in tegen-

sl( l/i000j iiiet analyse). --- [Glum j Zainenstellioo,q
van een ilyclaairo uit zijne verschillende eleineioten.

- [Ctuir.J Iioreeniyiooy, za111env(ol'.qinfl tools gescheiden (lee/en. '-. Synlloctiqiie, adj. Zoonenstellenel,
verbindend , 5 y n t Ii t I o ( 0 (in tegenctzloioorj met
analytique). - Svnthétiquesseoit, 0(15. Op
.cynl/ieli.cche of zairoeoîetellende w(jze. - synthétisutte, in. [Cliii'.] Gezaoneiot(Jlse handgrepen en

kunstiiiddelero bij 't zetten van een geiiookeoo tort
Syphitide, t. [iéJ.] Veneuoinclie huloIzoelote t.
--- i'yihuIis, t. (pi-. lice) Ven°rior/,e ziekte,
venusziekle, .c y'j) Ii i I i s t -- fiyioîLioé_ e, adj.
Dooi veiou,czieiite aangetast. - .y philitine,
(l(]j. Tat (Ie venoesziekle he/000rend, v e n t r is e Ir,
5 y to Ii j I i t I 5 C Ii : Maladies, Pustules s-s, venus-

ziekten, -puisten t. /)t.
phon on. , Z. OIP110N.
cIsLrue. adj.: La laiigue s-, of als enlist. SVnl.OQUE, in. D.,2 syoisoIie taal t. -. 5'yvieti , toe,
0(1/. Syrit of zjjne in oco;ocos ietre//'e;od, .oy'i.sch. Als .sub.sl. m. coo t. Syrito' us., syrize/le vrouw 1.
of mneigje fl.
hyrigo&000i, no. [Mus. i000c.] Zero' sc/oelle fluit t.

- I \l0 0 0l.

Oaogoesui.s' n
SSyringa. Ui. [lot.] .yrislfjeb000n , syringestoitik n n. s y r I ri p t. (titan).

iyiîttga, 1. of syrinx, m.)Mus. ailc.I Pans-

flosit, Iterderuflooit t. i'ioogoiot, auIj. [1 oAr.]
Pierre s-, roet .o treot, jr(j/ivoioo, içje steun on. -Ii tiwototnc, no. [Cli o t. J 1isielones it. , oioeoklai
000?, de pij:ziveeî to elpeoérun . ---- .yi'i otuol o000îe, t. Fiotet.cneole t., Ioosoo.tbeweokioo (lei - /IjJ)zoveeo'. - trlyi.itix , on. [11. ii.] Stra'olrlier to.
Z. (1011 SYP,INI;E. (tooling t.
Sy int o ison C, no.[ tit/ol.] Afroeriag, 1)001/sent5yvouatoohoi'e, wij. jiJ. n.ji]-let zeer booyen dillon.

Syrph a, in. [ 11. to I 1InnrooeboIieq f. (l es, 000 jil.. of3 3 1)tie., t. p1. lJounebrliegsooilen t. p1.
mliepte t,
(o
t°tyi'tc, on.hbo'. I Zosoribonk t., we/scoot to.,
Syssarcose, t. Anat.j Beenolcivei binding P or
011(1(1(1 van spieren of vlees chdeeleio , soy ss a rkdois t,
741
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cristle, tutie, épizootie: ook in étiolen en tkiole
in Critias, époutieuse. (In andere woorden-ment
klinkt de uitgang tie als cie. z. beneden.) d) in de
op thoi en tierine uitgaande woorden: maintien,
't hart, van de sla gaderen.
ystéiiaatique, adj. Stelselmatig, ordelijk za- soutien, autjeniie, abstienne. (z. over de op tien
,nentwnûend, in wetenschappelijke orde, tot eenge- uitgaande eigennamen beneden); e) in 't weekwoord
heel (jeî(LngSCliMl, S y s t e iii t s c 11: Airangenietit cliklier en in den op lions uit gaanden vervoegings vorm (/er weekwoorden: nou s portions, nous inven
S-, stelselmatige, Or(lelj/te rangschikking. -- Een mettions, etc.; f) in al de woorden,-lions,u
vain s- stelselmatig xe/irjjver. -- Systéinatiwaarin ti door cme s ofx wordt voorafgegaan. busqeuieut, ede. Op stelselmatige wijze. téniatisatiou , f. 1-kt rangschikken in weten- tion , bestial. gestion , indigestion, to! xl ion , goestiott, etc. ..- d l ei: a) in patint en al zijne urgesc/1a/JJ)eliIeen zainenhang. - Systématiser, v. a.
!'Vete11sc/1ap/)eIjk rangschikken, of zwuensteflen. tot leiden; ark in quotient ; It) in de op tial, tiel, tion
een stelsel Ineeqen. S y s te rn a t i s é r e n.- Systé- uitgaande woorden en hunne afgeleide: partial, esnaatisHe, in. Stelself/eest m., zucht t. tot liet vor- sentiel, perfection, national, etc.; c) in de eigennamen en tie eigen-soortnamen op tien uitgaande:
men van stelsels, s y s t e ni (1 t i S in a s n. -- Systé
iisatiste, In. (iron.) Slelseintaker ,s y s t e rit a- Gratien, I)ioelétien , Capëtieri, Biotien, Egyptien,
t i S t tÏL - ystéiiiatoIoge, f. [Didaci.] Ge- Vénitien, Vénilieiiite ; (1 ) in eenige 0/) tie u'?tfjaanscijiedertis der stelsels; ste/selleer f. , leer van de de woorden, alsmede ut (lie, welke op atie eindigen: faeétie, ineptie, pnoplidtie, iniiiutie, iniipériweteu,ccluippeljke zarnen.dellin(j of ranijschi1ckinj
.- Syslé;nttoIogique, wij. Tot die qeseloede- tie, Flelvétie ; aristocrat ie, tluinoci'atie, prirnatie,
ohs (Sf die leer be/toorend, .c y c t e m a t a I ô q is c Ft. Ci'oatie, Dalmalie, elc.j . -- Le t enphoiiique, de
.- Système, in. Stelsel, behoorlijk zainenqevoeqet euphonische, voor (ie welluidendheid, ingeschovene
ge/eel it. , zainenhanj it., systeem n. van gelijk- t, zoo als in panIc -b il ? dunne -t -dIe ? achèvei'a -tsoorti;e dingen: leerstelsel ii.: Le s- astnonotnîqiie on ? - Cbr.] Bandage en T, T-vorînig verband ia .
de Copernic, het sterrestelsel van Copernicus. S- - [Font., Tech.j , Z. TE.
'l'a, M. JAUS. miii. Z. DA.
planélaile, solaire, planeetstelsel, zonnestelsel. BkTa, adj. pass., Z. TON.
tiL' Ufl nouveau s-, een nieuw stelsel bouwen, antI'abae, oh. (pr. ta-ba, voor eene klinkletter
werpen of maken. - Le s- sexuel deLinud, 't gelachtssie!.cel van Linneu.c. •-- S- rnucuIaire, san- la -hak) [Bol., Coin.] Tabaksplant f. (nicotiane);
tabak
m. T- á tuinen, rooklabak. T- Ft piiser, en
bloed-,
zenuwstelsel.
5.
spice-,
nerveux,
gum,
mortarcliique, repiësentatif, fodaI, monat- citoal, pondre, rkpé, snuiftabak. T- Ft chiquen, ptuimtaz.
ook COiIDE, F IJ NE R , PRENiJnie, PRISE. Boite
bak.
de gouververtegenwoordigend, leen-stelsel ii.
cement, regérinysetelsel ii. -- S. de conduite, ge- a t-, labalcsdaos t. '-.. (Loc. prat:.) Je Wen donnedragsstelsi, het naar vaste grondregelen bepaalde i'ais pas one p r ise de t- , dat zou mij geen pijp
gedrag. Se faire on s- de ge., stelselmatig aan iets tabak u'actrd zijn. ..- [Bot.j T- de iïtontagne of
des Vosges, z V. a. AI1NiCA. - [H. n.j T- dEsvast honden, zich iets tot qrondstellinq 'ineken. Suipagne, z. onder E3IPEREUII.
vre tin noire S-, een ander stelsel, Ilan voljen.
Tabachi r, 'fahax Ir, fl1. [Pharm.] Oostin Zainentrekking
van
't
Physiol.]
f.
[
S»toe ,
hart en de slagaderen, waardoor liet bloed wordt dische ttamboessuikerf. eijrietlionigni., tabaxir P.
Tabaco, in. Illexiceeansche rooklabak. vaak niet
voortgestuwd ( in tegenstelling niet diastole).
[Lilt. aiic. ] Letterijueepverkoiiing, korte uitspraak amber en specerijen gemengd. - Tabagie, t.
Tabaichatnet
f. , rookvertrek, vertrek n. of hei berg t.
eerier i ons' letterqieep. S y' 5 t 0 1 e I.
voor (ie tabakrooleers. -- Tabakskistje ii.
Systrophe, at. 111. n.j Graafwesp 1.
'raha15, 1fl. Groote train f. dei negers.
uiyt,tyIe, adj. iAnclI.j Ordonnance S-, of als
'I'abanien, iie, adj. [f-I. 11,1 Hoi'zelachttq. subst. SYSTYLE, fl1. Bouworde f., waarbij de zuilen
slee/ds titer zuildikien van elkander staan. - TAIJAeIENS, 11 1 VI. ilorzel.coorten t. p1., geslacht n.
der horzels (tuons). - 'I'abaniforine, adj. [H. ii j
{Minui'.] S-, bozaltjaspis n.
Syzygie , t. [ Astr. ] Zatnenstand en tegen- liorzelvorinig.(teltje D.
'Fabti-, iii. [koe. cost.] Tabba a rd; kort toonstand tij. (eonlonctiofl et opposition) van eens pla
'I'abai'diIlo, in. Kwaadaa r dige koorts, schariwet en ins. van (IC maan niet de zon, tijd van
lakenkoorts f. , die de Europeanen in de zaid-amenieuwe en volle maan.
rikaansche kolonien aantast.
'r.tfai'i a , in lionsworst, polsenniaicei m. (naar
den verirta('rden l'luchtsulei' Tabtrio der l'7'
eeuw). --- 1 Faire Ie 5.., voor liansuoret spelen. S 'I'abaiinag'e, in. ilansworsiegrapl)en 1. p1.
to
[Agi'ie.] i'C'rtisk [t. tot op/suiecking van zijdewormen. - 'f5t1)aliIiiqlle, adj. Kluchtig.
'r.lII)ltièle. 1. . S n uifdoos t. -- (burl ) ThbakT, m. 7wististe letter van 't alphabet en zes- verkoo1sier, tabaIverkooier.cvrouw, -dochter 1.
'fabaxie, M., Z. i'tis.ecilin.
tiende (Ie?' 2 ue(1i-kliflkesS. de T, 1. --- [Op liet ei'de
i'ethelkiire, wij. in den vorm van ccve tabél,
van een woon! wordt (l( t in den regel alleen dan
gehoord, wanneer het volende woord toet reve tabélvartitia, t (t Ft el I a 7 , i s c ii.
'I'ibt1lion, ni. [Aiic. pint.] Ambtsschrijver,
klinleicitet' of ccve stonoite is be'tnt ( Un savant
iR)illiiiC, pr. on savan-onnw). Gaat critter reve F notaris in. -..- '' 'I'abelliouiier, V. a., z. v. a.
vooraf, don loot neis de t doo;qouns niet hooren G1IOSSOYER.
'J'abt-vnaele, m. Tent, hut. mv. die, waarin
a
ui,l) '. ii pa r -ujouiil'hui).
(ii pa r t aujotird'h
In (le volende woorden echter wordt de eind -t bij de joden Ie hondsark bewaard werd, loaf/tot,
steeds oitqeslrrol(en: abject, aecesoit, lirut, clint, loorerhut 1., tobernokel ni. La tOte des T-s, het
Christ. Cl)iit(I('t, correct, (lot, direct, dticil , écliec loof/ultenfeest n., feest dec' tabernakelen. -- [Eerit.j
et titat, exact, fat, gi'anit, incorrect, in(lii'eet, in- Les t-s étei'nels, de hemel, 't verblijf der ge/akzofeet, in d ult, lest, net, piéteiit, rapt, suhit, sos- liqen. - [Cat II.] .S'(Jl(raments/luisje ii., teat pIvarpeet, strict. tacet , lac t, 1 oast , transit- vent (lest, wig lcasfje, Wuiaiin de moos/cane met cie ;eio gets
viva!, zni1 h. zist et zest (z. de uitspraak der hostie wordt bewaard, labernalel. - [Anc. ivar.J
WOollien sept, 11 tilt , iiigt, Christ 0]) hunne Plan/s). B:rel!iehhersI;laal.c f. ((p eeoc galei,— tabernakel.
'I'nhernaire, wij, [ Artt.j Tot de herbergen beIn 't VOeqWOOl(i et is de t sloot, zelf'„, voor een'
hunker; (ItOh in de aan 't lotijn ontleende zegswijs hoorend. - Fable t- of als subet. TAIIERNAiRE, r.
ah line Ct ah Iae laat enen de t hooren. - Th Soort van blijspel, welks personaadjes uit de laagste
klinkt als t (absinthe, Thalie, th é , vr absinte, klo.c.ce genomen waren.
'Faliies, at. cl f. (pt. ta -l ) kee) [Med.] Tering t.
talie, ti). In asthmaiique en. astliine is th stom.
—'l_'i, door een' blinker e:evolqd, woedt nu eens ale ('oiieoInpi ion). - 'I'abide, adj. Tee tngachttg. 'I'a
bill t ne , adj. Ds'lerinq vercorwkend.
aanvang
ei
a)
in
den
1ls
liii
:
gehoord.
thi. elan ale
'Ft)is, 01. (Coin.] Toh(jn, qewoterd tal n.
der i,,00rslen: tin ne , I iédeu', Ie tiers. le tien, etc.;
b) in de .cuI)ctanlieren, die uitoan op tid en liet': Tatiiser, V. a. [ T ech.]: T- one PlatTe , reve slof
aniil is, mail Id. cutter. chantier. etc.; r) in eeniqe wateren. -- - 1-let part. passé IS ook adj.. Ruban
op lie uitgaande woorden: garlic, amnislie, dy- taldsP, qeii'oterd lint ti.
Tabla t u r e, f. [Anc. mus.] Aanduiding der
rtastie, garantie, hostie, niodestie, répartie, sa-

SystaItiquie, wij. [Physol.] ZarnentreIckend
S y sI a it i s c ii. : Mouve rnent s- du
coeur, des artèies, zainentrekkende beweging f. van

1erugdrijveid.

a

s-

TABLE
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toonen door zekere teekens ten dienste van zangers
o1 • instrumenibespelers. - [Mus.] Afbeelding f. van
een blaasepeeltuig met goten, om aan te duiden

welke gaten gesloten of geopend moeten zijn tot
het voortbrengen van al de bonen, t a b u I a t u te r f.
- (lig. cl [om.) 11 entend Ja t-, hij weet van wanten, hij is doorslepen. 11 lui donnerait sur cda de
la t-, hij wint het liens ver daarin af, hij is daarin
veel knapper dan hij. Donner de la t- a qn. , iemand
veel le doen maken, veel zorg en moeite verwekken.
'Fable, f. Tafel t. T- ronde, carr e. ronde, vierkante tafel. T- 1 un pied, ii quatre pieds, tafel met
eenen voet, met vier pooten. T- d'acajou, de chène,
de maibre, mahoniehouten, eiken, marmeren tafel.
T- a luau's, ii coulisses, uithaal-, ineteektafel. Ta manger, i jotier, P dci'ire, n ouvra ge , vel-speel-,
schrijf-, werktafel. T- dhombre, de piquet , omber-, pikettafel. T- de ooit, nachtiafeltje n. - (absol.)
Tafel, eeltafel f., disc/i. m.; -- de opqed'ischte spijs 1.
Se mettre (i t-, zich aan tafel zetten,. Sortir de t-,
Se lever de t-, van tafel opstaan. Ten ir t. ouverte,
opene tafel houden, voor eik een oplisschen. z. ook
BENUl, IJOTE, PROPOS, ROND. --- (absol.) '['enir t-,
gewoonlijk gasten ontvangen; ook: lang tafelen,
gaarne lang aan den (usc/i zitten. - Bonne t-,
goede tafel, goed voorziene disc/i. T- frugale, spaarzame tafel, sobere disc!,. l)épense de t-, tafelaitgaten t. pt.— Les paisirsdela t-, de tafel-, diseliver aken n. p1., de goede sier f. - ( fi g.) La dernière tdu naufrage, (le eeni(/ overgebleven toevlugl f. Vous
auiez die z mei le logement et Ja t-, gij zult b(î
ufj• huisvesting en kort hebben - ( fig. ei fain.)
Mettie qu. sous la t-, iemand onder de tafel drinken, hem dronken maken. , Courii', Piquer les t-s,
(of l'assiette), Piqueur. Ecuineur de t-s of dassiettes, z. ASSIETTE. II dine a Ia t- de son maître,
zijne vrouw is in buis de baas. Ne faire qu'un lit
et quune t-, zamen eten en slapen, tafel en bed,
snel elkander deden. Z. ook COUTEAU, DOS. - fig.)
ill de aan tafel zittenden. Ces vieux vers faisaient
rire loute Ia t-, die oude verzen deden de qansehe
tafel lagehen. - La t- du Seigneur, het altaar in
't algemeen; de tafel des 1-leeren. S'approcher de la
sainte t-, lot de tafel des ileeren naderen, ten heilig
Ot'Ofldifl(ial gaan. Metalen, marmeren of sleenen plaat, waarop men sehiiJven, qraeéren of schilderen kan, tafel f. Graver sur une t- de c.uivre,
op eene koperen »taal gravéren. Les deux t-s de
Ia lot que Dieu donna P Moïee, (Ie lace tafelen
der wet, die God aan Mazes paf. Z. ATTENTE. BAS
(ook fi g.) -- [Ant.] 'f-s euguidenves, 7 lafelen, in
de 1te eeuw te Eujubium (nu Gabin) gevonden
en met laljn.cclie of etruriaclie opschriften bedekt,
eugubisehe ta[elen. - Tafel. de doorgaans alphabeti.cche lijst, die dn inhoud von een hoe/c oanieijal,
bladwijzei - m., segisler ii (index): Il ny a point
de t- P ce li'vre, in dit boek is geen bladwijzer,
register. -. 'l'ahél 1., tafel, overzigttafel, een 11lad,
waarop de zaken nlelhO(iiSch zijn gerangschikt, oat
ze nut een oogo p sla g te kannen overzien, stoat in.
dalog
iqiie, ge.c(aehttufel.'I' - cicronologiqie
T- giw
de l'îiItiiC des Pays-Bas, lijdIafel van (IC (].C(t1iCden is (let- Nederlanden. T- gdographiq u e, aardiijkskavdi,e tafel. TI'- (les COflJUB1SOlt5, tafel der eervoer/legen. Z. ook 1.OG,tIUTtDIIQt1E. LOXOI)I(OM'QETE,
m

(

1E'fEOR01.0GIQUE, i'V'IIIAGOlUQtTE, ISIAQUE. --- Chevalleys de Ia t- ronde, Z. BOND (on/c
[ Aunt.] externe, interne (of vitiée) , uiluendig,
inwendig blad n. der herscvj;an. .-- ) Arqueti. ) 'fdune hatlerie, tafel van een Parde/csel «,'(.i edec/te. 't ?,eellc de pan delft). - ) Was.], z ATTENTE.
-.. I Gdogi.j Tafel, v/ok/ce tiergicruin 1. Mont de In
T-, fltleiberg in . Bale de Ja T-. Tu/elbooi t. ((c/dc
in (le A'a(!p-kelonie). - [Jeu] Elk der met 6 v(l(lcfl
bezette afdeclinien ?(in 't verkeerliorl. T- tie 1A1flard, blad dci' b iljart t afel (over 't welk het eroece
lalte n gespannen is). - ) Jeail.j Gebre k n. aan 't
bovenvlak ran ceo' (hamad, .cticgelvLk 1. D iamant
Cii t.- of T- Ie (iittfflOflt. lofelilcen. lofeldiatiatet ni.
(welke bovenvlok plat is) . T- le Pracelel s , ormboeden van. tafci.tcenen. - Mar. ) 'I- le loch , loo7 1 anlc, loolafel. 'F- in manger, bakiofel. .-. [Mi l.)
T- (t cai'ioucltes, re/taft!, patroon - roltafel. 'f- ii
égruger In poudre, voei)fta/cl voor 't buskruid.
T- P raPier les (ompnsi( ions, .coslafel. -- [Mus.]
'1- iharmonie of en/uI T-, snarenhlad n., boven-

deel tan senior/ge speelluigen, ?1)ÛOC de snaren 0 espannen worden; lilankbodein m. (van een klavier,

piano, enz.). - [Tech.] T- a coulei- , tiielta[ei. Ta moules, vormtafel, gietvormtafel. T- /i tondre,
scheertafel. T- de p10mb, Du p10mb en t-, loodiafel, tot eene plaat gegoten lood n. (ter be/deeding van
terrassen, vergaarbakken, enz.). z. ook MENER.
Tableau, m. Schilderij f. , schilderstuk n. Tde Rubens, schilderij van Rubens. Une belle
collection le t-x, eene schoone verzameling van
schilderijen. - (fig.), Z. OMJJRE. - (fig.) Tafereel n., gezamenlijke voorwerpen, die liet oog treffen, (lie indruk maken Le t- du del excite ladmiration, liet tafereel des hemels verwekt bemandesing . Lá s'offrit (t nos regards le hideux t- du
vice et de Ia misère, daar vertoonde zich voor
onzen blik het afschuwelijk tafereel der ondeugd
en der ellende. - [ThécIt.] Tafereel, eerie sedert
kort ingevoerde indeelin,q van een tooneelslulc, overeenkomende met de veranderingen van decoratie:
Dranie en 5 actes et en H t-x, looneelspel in
5 bedrijven en in 12 lafereelen. - Tafereel n.,
levend/ge voorstelling van iets door handeling, woord
of schrift, schildering, afsclietsing, afbeelding, be-

f. Ii a fait dans son histuire uit tidèle
t- des guerres civiles, hij heeft in Zijne geschiede-

schrijving

nis een getrouw tafereel van de burgeroorlogen gele t- de Ja vie huniaine, dal is liet
tafereel van 't inenschelfjk leven. - Naamljjst f.,
naamtafel der leden van een gezelschap, volgens de
orde 'tanner opneming: On a effacé son oom du
t-, men heeft zijnen naam von de lijst geschrapt. 'Tafel, overziglelafel f., staat ni., tabel t. (vijl. TABLE).
Schoolbord, zwart bord ii., waarop met krijt wordt
geschreven. - Vierkant, toet traliewerk gesloten
kastje voor de aankondigingen van den burgerlijken stand, aanplakbord n. - [Arch. ] T- dune
baie de porte, vlak n. der muurd/Icte aan eene
deuropening. - [Hort.] Parterre spare en deux.
t-x, in twee velden ofgedeeld bloembed n. - [Mat'.]
Hek n. (aan den achtersteven). Ailonges, Montants
de t-, heks tullen in. p1. - [Phys. ] T- magique,
fliklcci-plaat t. , een des - werktuigen, waarmede uien
proeven niet de elektriseer-machine neemt. -- [T y
( „ . Lijst-, randwerk ii.
-po,
Tablée. f. [Teelt.] hoeveelheid doek, die te
ge/fik op de scheertafel geschoren wordt. -- ); ( pop.)
Tafel t. vol gasten: Uric t- d'amis, de patents. -I . Tablier g a. a. Tafel houden, tafelen. - [Jeu]
De geworpen oogen in let tiktaksjel aanzetten.
et fain.) Ii ie fern, tablez lPdessus, hij zal
liet doen, re/sen daarop.
,

leverd. C'est

Tabletier, in., •ière, t. 1i'unstsclirijnwerker,
m. , verkoopster f. van

kunstdraaijer; verkoop e i'

ingelegd werk, zoo als liktak-, schaak- en dainborden, domino-spellen, bifiarilallen, s'auifdoozen en
andere voorwerpen van ivoor, palinliout, enz.
'I'ahtelte, 1. Plank 1. (om iets op te zetten).
T-s de liibliothèque, d'arruoire. planken van eene
boekenkast, van eeoc kust. Ce iivre est sur Ja
troisiètne t- den haul., dit boek staat op de derde
/11(10/c van boven. - I Boul.j Plank F. , waarop de
bakkers hun brood leggen. - [Arch.] T- dun mur
iie chemiude, lijst f. von eenen sc h oorsteenmuur,
kautsteen in,, kroonlijst f. - [Consir. nay.] Boven-,
onder-lijstbalk in., lij st b olk van den westei'gang. Td'équerrissage, sclieepstiininermons-aonieelcenboekje, zweiboel(fe li -- flmpr.] Galg t. eener voormalil Ye eliulcjters. - [Ph arm ] Koekje. plaatje, borstk oe kj e it. T- de choeilat, cliocoladelcoekje.
[Ant.] '1-s, sclirijftafelije n., eer, met was best re/sen
1(10(1k/c of bordje, waarop de ()uden schreven (vgl.
STYLE). -- (nu) ..4antcelcenhoek/e, zakboekje II.
ECi'iiez cda stir vos t-S. schrijf dat in UW zakboekje. - (Lor. fig. et pray.) Otez ('cia de dessus
'VOS t-s, ltayez cda de vos t-s, veeg dat mooi' nit,
reken daar suet 0/). VOus Pies cur inies t-s (Is/f "fire
van verw ij t of bedre (;lug) , in heb nog een oi'peltje
met u te schillen. - Tablelteile, f. Vervaardiging va n en handel in ingelJg(i 'werk, in Icuost(iJY!oiWeik; .- die eoorwe('l;e(( zelven , kunstschrijnwerk, in:elegd wei/s, kun,ctdreiaiwer/c n.
i'ahlier, fl (mdcci) Schaakbord, dambord n .
(éch iq u ier, da nier) ; - `nu) cl/c der beide zjj den
van een geopend t//stok- of verkeerbord. - Voorschool ii., boezel a ar iii. , schort f., .cchorte!doek Bi.,
schorteklced; schoot.cvel n., sloof f. S- de culsine, keukenschort. T- de niousseline, neleldoeksch
voorschoot. T- it poches , voorschoot met zakken.
T- de charpentier, tiounerinans schootsvel. --[Mil.
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T de tambour, de sappeur, stootvel van een tromme1sIaer, van een' sappeur. [Théàt. ] ROle a
t- ?'()i f. ran ambwhj.cmon voor de mannen, van
icarrienier of dienstmeisje voor (le vrouwen. -- Spatieder ii, aan een iijtu,q. - T- de tinmale, gebordaurd omlianqeel ri. van eene h'eteltroi)i. —[Bot.],
Z. V. (1. JAIELLE. -- [ECOn. rui'.] Lap, doek in.,
dien men onder den buik (Ier- i'amnien hangt, om hun
't besj r inüen te beletten. T- de ruche, houten of
steenen voetstuk van een' hijenkoif. --- [Fort.]
Val 1. van eene ophoalbi Uq. --- 11. n.j Verlenqinq f.
(Ier kleine lippen of vyinphen btj de holtentotsche
vrouwen. -•- i\Iai'] Sloollap in. (aan een zeil);-schootsiap von den laatsten handkinjer re,qts bij
een sluis qeechut. -- (Na\ig.] Klep ion eeoc pont,
pontkiep I ---- [Scuip.] Voetstaicversievi'nj f. van
beeldhouwwerk.(jecehutbeddi•nq t,
'faliloiti of Tablonin, in. [Mii.] Bedding,
'f&tbo's, JO. »1. (Anc. iniI.j Versperringen f. p1.
met (le ba,qaadje, om de ruiterj te stuiten.
Tabou, in. Soort CCVI intei - dict n, of vervloeking f., die op vele ciuslrcili-sche eilanden door (le
pries-iei s of aan voerders over eenen persoon of eens
zaak wordt uitÇjfsJfl'OiIen, t a b o e n. --- Tabouei-,
V. a. Ve)o,' t(IbØe verklaren,
I Tabou rer, v. n. Trommelen; -- (fig.) Veel
geraas maken.
Taboatiet, i n. Zetelije of stoeltje zonder leuning, zitbankje, t a bou s'et n. -- Schandschabe l,
schandbonk f, (waarop nii-cdadi,cjers te pronk staan).
-- [Bot.I , z. v. a. BOURSE a pasteur. — ) Equit.J
Rijstoel, rijzetel in. (tot oefeninq in 't paardrijden).
-

-

--

-

- [11. (Ie Fiance] Di ot dit t-, regt n. om zich
-

in teçenwoo' (lifjhei(l van de koninklijke majesteit op
een tohouret te zetten. Avoir le t-, I'honneur do
[ Phys.] T- (lectrique,
t-, (lot ('(pl bezitten.
isoleer-bankje n., een haakje mei filozen pooten om
te
elelrlrisëren
ve)orw
i
p te is
oldren.
het
'I'iJøiiin, in. [Ane. mar.] Iluio(te f. vóór den
fokkenast creel galei. ---- [Tech.] Schoorsteengek in.,
dranijende kap 1. op een' sche)orsleen.
'I'nbiilaiie, ad). De tafels of tabdilen betreffend, iob-Ivoimiq. \iithocie t-, z. v. a. snopiiQUE --- Logai'illimes t-s, 1oarithmen n. p1. der
tafel -s. -- TAOULAIiE, 1. [1 1. see!.] Non t., die de
anderen haai- tvei'k aanwijst.
Tabu ron, ïn(U fl.1 liamerviech in. (marteau).
I I'abt, M. i'wist in., opschuddinj f.
Tac, in. (éiér.j Beetnettelijke schapeziekte 1.
I H. ij.] kt7 ater-,ccilanaader ii,
Tacaaqoe, 'I'aeahamtea of Tama que, fl1. [Plain.] Takanzaka-gom f. (vgl. nA---

-

-

-- '

--

1RA1E).
Tacand, Tacaud, m. [11. IL] l3reede scheiVis(/2 in., sicenbolk t.
'I'aeco, in. [II. ii.] Soort rein koekoek ns. op
St. Domin g o (doori;aans v icilhird, aeheelen).
'I'aeet, in- (latin) (Pr. ta-i-hit) [i\lus,( Aanwijzinc], dat eciie partij moet zwi,i(]en, terwijl (Ie GOde; e coortoan, t ei c e t n. -- (fwn.) Garder le t-,
zwjjaen, (;eert (0001(1 .cp', - elcen.
'I'siehkflt, e. a(Ij. (t(ot]: Planfe t-e, beviek-

kenile plant 1. (die de vingers ho 't aanraken be-

ZOC(lelt).

'f(ichartl, in. 11 1 . w] Somt van 1?lUie('olk in.
'l'aehe, I Suet, vlek, vuile plek t. T- dhuile,
l'eiicre, Olie-, inhielk. Cctte t- sen Ira (i Ja les-

si\ e_ (lie vlek of smet zal er hij 't ic'acsclien uit-

70(10. -- (fin •) La I- da PtClid, le zondesmet. Lagneau sans I-, het clelckelaaz ( lam (Jezus Christus-).
ei »roe.) C'est one t- d'huile, (1(11 is eens
onnitsieclbare ei/set, schandriek. -- Ps7 eitunrlke

vlek e)/) de huid of op een orqoan. .A oir les I-s
-

501' 10 fi gure, rIchten in 't g el a at lichten. T- sur
loch, sur la cot - rite, vlek op 't oop, op 't lions-nVile's. T-s le i'oussee r. .ci)1Oetc -n I. v i )dhfl1es).
Chico !laic t t-s noires, wille hoort niet zwarte
vIrkieii. -- Les t-s ei on oei liet, de vlekken van
een' nesjelse','. ---- Les ts dens le soleil, (lang la
June, de dekken, doislces'e j;le/cice-n in de zon, in de
uiiaais. ---- (Lor. fiq. el tros'.) II vent h'ouier des
t-s dans Ie saldI - 1)) zoekt ook in 't bes-te en vollii(JciItete nog it'ett te bedillen, ---- (/içj. et ((lied.)
C'est one I- (1 son Isoimneur , da is eene vlek op

zijne eer. II eul Inver cello t- Pass le eang de
500 eniierui, hij nil die rlekiv, 't biOd zijns rijands
afwa-s'.s- chcn. - ( Pemt ) Ce tableau a des t-s, deze
sc/i)ideiji heeft vlekken (kleuten, die niet met de

TACITTJRM.
naburige overeenstemmen). — [Mar, ] Toevalli g
overgebleven onbesineerde of onbeschilderde plek,
heilige dag, zondan in. - Pompspijker m.

Tache., f. Taak t., opqele'pde arbeid Ier verrip tinij in ccii' bepaalden tijd: Donner utie t- a des
écoliers, ades ouvriers, eens taak aan scholieren,
aan werklieden opgeven. %'oilh Ja t- qu'iis ott pour
aujourd'lsui, ziedaar lion deigr'erk, hunne dagtaak
voor heden. --- Ti -avalller, Et r e a Ja t-, een aangenomen werk (zonder berekeninj van daçloonen)
maken, voor een vast qeld werken. us out pris
eet ouvi'age a t-, zij hebben dit werk in zijn geheel 000(I(liOeflC'n. -- ),g0.) Prenthe (t t- de faire
ure chose, iets op zich nemen, zich ei-ge-ns aan gelegen laten liggen, bijzonder werk van -iets maken.
II semble qui l nit pils a t- de nie noire, hij
schijnt er op nit te zijn om mij te benadeelen.
En bloc et en t-, Z. BLOC.
Taché, e, adj. (en part. passé van lather):
Habit t-, bevleki, be-tenet kleed ii. — Feullies t-es,
ge vl ekte bladeren t. ijl. -- Chandelles t-es, bespikkelde kaarsen f. p 1 . --- Piusieui's matelots furent
t-s du scm- but, verscheidene matrozen hadden
scheuchuikplekken. - (fig.) Vie t-e, bezoedeld, beriekt leien ii.
Taehée, t. [ 1 1 . ii.] Gedekte lipvisch n.
TaeIéogra phe, etc., Z. TACIIYGRAPHE ete.
'I'aeliéolype, in [Typog.] Sneizetirast t. (die
het werk ties ireterzetlers moet beepoedi gen ) .
'I'aehei, V. ei. Bevlekken, besmet/en , bezoedelen: T- ie papier, le huge, het Papier, het linnen
bevlekken --- )rfq-) (Joe seule action suffit pour tJa plus belle vie du nw:de, eeneenkeie daad is genoeg om het sc h oo-nste leven von de wereld, te bezoede-len. - SE TACIIEII, V. pr. Zich beriekken, zich
bezoedelen. - Bevlekt, besmet worden.
Tàcher. V. n. Trachten, beproeven, pogen, sireeen, zich bef/ieren, zijn best doen: II lhche de débroullier ses affaires, lii,) poogt zijne zaken in orde
te bi- engen. Je tachei'ai de venir, ik zal trachten,
((lijn best doen ie kooien. - T- h, ten oogmerk
hebben, bedoelen. Vous thebes a me faire toinber,
(Jij hebI ten oogmemerk, gij zoelel mij te doen vallen.
Pai'donnez-rnoi, je ny thchais pas, vergeef mij,
het was -iimijn oogeoem - k niet, 't geschiedde zonder opzet.
'I'àebei'oii, ni. [Tech.] Werkman, die ce -sm werk
aanneemmmt ie waken of te laten maken; werkman
hij oonneiming.
Taclieté, e, adj. (en part. passé v- (i n tactmeter):
Peau t-e, gevlekte, t-espikkelde huid t. Cheval tde nou'. zwart gespikkeld, paard ii. Fleur b-c , bespikkelde, besprenkelde bloemt f. -- (ibis/cl.] lblsladie
te. vlekziekle t. - TACUETE, RI. [H. n.j Gerichte
zeeitgel ni. (diodon); gerichte /meornviselm in ([soliste);
gestelde lilvinch (iahi'e). — TACIIETEE. f. ( U. n.j
Arabische mimi - woo t. of zreaal ni. — ".Fa(—heter,
t, . a. Met v -Ic vlekleemm tech-nets, vlekken, bespikkelen: Le soleil lui a beheld Je visage, de -zon heeft
:ijss gezigt resleIt. — 'I'- de rouge le fond clone
ctolte, s'oorte vlekjes op den gm'ond cents' stof aanbres ge -n.
'l'aehipète, li-i. I H. t , .] , z. V. a. FIEGATE.
Tikel101-013 of Tachij'oi, ii. [H. n. ] Soort
van a[-ikoammcm-Ime koekoek in.
'Faeiyd'ovie, el(lj. (pr . eb = Ir, ook in de
volgemiden) [1-1. n.] Ssmm:Ivo-titj, liar'ilflo/)eid. — TACHVI)ISOSIES, Ill. j-si. (11 n ( Snelloopers, renvogels in.
1- I. )coui'e-ite). -- i'aelygi-aphe, in. Snelschrijver ni. -- Tat-hyg•i-siphits, t. Snelschri,jflemin.ct t. ----- fa( - 2g1'spfiqIe, aelj. De snelsrhijjlkunst belie/fend. 'I'sieJ -g. -ashiqneneut, ode. Op de wijze der .smmeiwIme-ljc'ing.
I'a-hyuiètz'e, om. ( b1tcsn. ) Snellsedsmneler in.
(cents' mess/sine) . ---- 'I'as-bype, i-nj, z. v. a. CAOASE. --- Taebpète, wij. li]. n.j Snelrlipsend
(comm vogels, imz. von ((elm [s'eç;-atr'o-eI). - '1'seIy1)oe, in. [H.- n ] Gm'e,au we I)i0tutmmiees of tossi; aI , a f. - 'facIiilolèi'e, 0(1/. [H. n. ] Snelzwee,mmimen(i (v( -n i'oters'ogcIs en vis-erken).
'i'aeite, a (1 j SIiiznssj end, 0(5(1e)' verstaan, 'niet
be/)eJaI(IiiJk uilqcdrmkt: Condition t-. .ctilzu'ijqemmde,
von zelf sps - eleerde voorwaarde t. Con senlenient
t-. ,ctiI?Wij(]en(le toeslem—timing f., toe.stemnnmim(l door
slilzu'ijgrn . -- I P 'a t. I T- e'onl oct on , stslzu'ij.
rende wedem'iumhuriny t. - Taeits-IIpIt ode. Op
stilzwsgmnde wij ze, slilzwijqm-nd. - 'I'neituraie,
adj. Stil, sliIw(jt-e'nd, karig in, woorden, run zmvij(en(iei-m oas- d,ge/mei in, achtem - lmomcdend: Vleillard
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rnoriie et t-, gemelijk en stilzwijgend grijsaard.

Carctèie t-, in zich zelen gekeerd, achterhoudend
karakter n. -- Als subsi. (absol.) Le T-, de Zwjjer,
bijnaam von Willeni van Oranje, den ponWeqer
der nederlandsche vrijheid. -Ta citiii-iuité, f Stilzwijgendheid, geheimhouding, achterhoudendheid F.
'racoft, M. [Aglic.] Sa/Traanzek1e f. , ziekelijke uitwassen n. p1. aan de sa/froonbollen.
[H. n.], z. V. (t. SAUMONEAU. -- Oudtijds z. V. a.
JAMBON ; MAIL; Z. ook TAQIJIN.
'I'acoiiae, al. [Ai-till.] Luchtbellen f. p1. (n
de („egoten stukken).
'I'aeoné, e, (1(1/. [\igII.j: I)es raisins t-s, roodvlekkige, brandvlek/cije druiven I. p1. (veroorzaakt
dooi (le ZOO na een' zuchten regen).
t Taconner, v. a. Lappen, herstellen (inz.
schreven).
'I'aeouuet, in [Bot.)„ Z. V. U. TLJSSIIAGE.
'I'aet,m.(pr.takte)[Physiol. ]Gevoel ii.,tastzin in.,
tastvermogen n. La peso es[ principalernent l'oi'gane
du t-, (le huid is voornamelijk het orgaan afweektuig van 't gevoel. - ( fii.) Zuiver en zeker oordeel n. in zaken van smaak en in de sebruiken der
wereld, fijne, zuivere smaak, la ci rn T- artistique, zuivere kunsisusaak in. Avoir du t-, een vlug
en zuiver oordeel over voorkomende zaken en persoven hebben, tact bezitten. (TAC.
Tae-tae , ni. (klan knobootsend. woord.), Z. TICTielée, adj. [ijus.] : Note t-e o/ pique, z. PIQUE.
'I'aetis-ieu, flI. [ 1iI. Iifjgslerndie, kenner
der krijgskanst, t a kticu s 01. -- TLeticographe, a. Schrijver over de taktiek of lsrijxkunst,
t a kt ie og F' 00 p ii 01. -- TaCtieO4IaJ)hie t.
Leer, beschrijving f. der krijgskunst. --- Tacticogiaphique, adj. De krij,qsleer betreffend, t a kt t C 0 g r a v it i sc h.
'I'aeli Ie. a(lj. [Dtdact.] Voelbaar, tastbaar, door
den lastzin waar te vemen: Les qualilds t-s , de
voelbare eigenschappen f.pl. Les esprits ne soot UOifll
t-s, de geesten zijn niet voelbaar, tastbaar. - 'faat il hti, t. Di(tUCt. ( Gevoelszin Th, t a c t t i i t e t t t.
- l'ael ion , 1. [Didact.j liet voelen , het bs taslen.
'faetiqie, t. ( Nflij Kunst of wetenschap der
krggsbewcinqen (evolatidn) , kneel om een leqer
in de wapenen te oefenen en in. s lagorde te stellen,
krjgskunst, leger.ctrijdlunst, wapen/and, t
t t e Ic f. ..- (fig.) Middelen, die uien lebruilct, weg,
dien men inslaat, om in eeneofondere zoo/c te slagen,
t a is t s e ii: Telle est IS t- o r dinaire des (létracteurs
zoo (JOhn (le kwaadsprekers, cci r onvers (loorr:000s
--

]

(

te werk, dat is de gewone talctiek der lasteraars.
-. TAUTIQUE, W. [Poe. slit.] Leeroor, kenr,erder
krij(fsbun.\t. - [MitJ Korps a. geregelde troepen
in 't hedeiu'aaqscl,e Griekenland.
Tsietuel, le. adj [Phil.] liet gevoel, den tastzin l)etr(/Jefld.
'faIoane, f. [11. n.] Brandeend, aardeend,

VOsSefl( £5( ), t. (soort van lepeleend, in z. non de kus-

ten der Oost- en der Noordzee, waar zij in de holen VOO konijnen en VOS5Cfl nestelt), beegente 1.

[ness ladorlia]
'I'a1 In. [Bias.] , z TAU.
'l'atft-tas, fl1. Com. ] Tal n., lihte en gladde
zjjdestof t. -- ( Pbs (Ii. T- d A ngteterre of Tgotutné, aggtutinalif, engelsrhe pleister t. - 'I'affetates', Ii. in so(nhiiifje streken gebruikt) Ta[fabrdensi t, tofWetel 1fl.
, T1is of 'fatfia, rn.. Z. IIATAF1A'Flfou, in. [H. li.] Purperschclp t. Van den
Ser'qal.

'fgai'ot, nl. [U. 11j, Z. V. a. IIOBE1IEAU.
'f.I4et, LU., 'fagète t. [Bøt.], Z. V. 0. OEIL
(linde,

-LET

'I'eI:;u1$1 , (11. [U. n.j , Z. P1(JATOIJCRE.lag 011 an.
1'n laul ! ii?tCl7. (jah'erskreet bij 't OIJÛsIan van

't fl'il(l) ho, hei, ho!
'fîe, t [Econ.] Ku.cscnsloop, sloop t. T- doret l ter brodé , geborduurde oo(kassen.cioop. [ A nat .] N etvlies n. (Ier lifjr!!oa!nsvru(ht; weirlies
der lever. - , M&1.1 Oogvlek f., volksnaam voor

ALIIUGO. LEUUOS1E.
I '1'.niI a. Sec'ile, wijze t. van snijden. Z. TAILLE.
'fai 11 e hi ité, t. F Féod . .SCh(JftinfIIIliUti!;hcld,
CIJO.sbûorheid t'. wij. cijnsboo r , aan
.crhutt(((q onderhevig. .- Ook als .cub.ct.: Les i -S
dune
'e. de selwttinr'i;lh tiçen eener /rovin ('le. -- 'fitihI)ÎPI, IlL C(jnslieer in., beer, die
-.

't regt had, se/lotting te vorderen,

Tai ll ade, 1. Snede

in 't levend vleesch; veeg t.;
overlangsehe snede in eene stof, in kleedere*
(hetzij opzettelijk of hij ongeluk). La barbier lui a
tail inc t- nu mentoii, de barbier lIeIt hein vene
veeg in de kin gegeven. On lui a tuit une grande
t- dans son habit, enen heeft eeiie gioote snede in
Zgn kleed gemaakt. - [ Anc. nit. ] Kort slagzwaard n.
'T- 'LaiIlader, V. a. Snijden, insnijdingen maken
(in 't lev(7(d vieesch, in eesie stof), O/JSniJItn, kerven: On lul a taittadé le visage, men heelt hem
eene snede, ccve veeg i t gezigt gegeven. - 11t't
past. passé is ook wij. : Visage taittadë, opgesneden,
gekei ld gezigt II. Ilaut de cliausses t-, open gesneden, uitgesneden broek I. TailLadin, fl1.
[Cout.] Dun citroen- of oranje -sch/je n.
t i'aitlage, m.. Z. V. a. 'IAXE, IMI'OT.
Taillaude, -ie, t. (Tech.j Geveedeehapmake
egsrnedeij 1.; handel in, winkel fl1. van snij--rij,
devils wes'ktuyest. of gereedschappen. .. Snijilende
ijzerwaren t. p1. of gereedse/mappL.n II. p1. - 'I'ailIaiidier, Iii. Geveedschapmaisvr, egsinid; ijzerkra'isle!' In.
Taillaiit , in. Snede t., scherp n., scherpe
kant 115. (v vi ren flies, sabel).
, 'l'aille, 1. Lihchaamsgestalte f. , wasdom in. des
t( h;e/U(nIns, 501 in fl1. Vufl 't bovenlijf; inz. het tie deelte van t lsgchaam en ook van een klcedintstuk
tusschen de heupen en de schouders, lijf ii. , taille t. Liie est dune t- moyenne, zij is Van mid
delmatige gestalte. - (absot.) Ne pas a%Oi In t-,
de vereischte lengte niet hebben (b. v. voor de ki(jgs -

-

dienst). - (Proc.), Z. LÉVIII
EII. -- Ctieval de haute, de bonne t-, hoog, schoon gewassen paard n.
Clseval entre deux 1-s, paard van nnddeliitatige
testnite. - Ilaijit qui pined Uien la t-, kleed ti.,
dat fjOë(i 0151 t lijf sluit, dat (tell ti(je/(aamsvorill
f/oct doet 'uitkomen. .- (/'am.) Femme qui na point
de t-, korte en dikke vrouw, vrouw, die g een lijf
heeft. TAILLE, 1. Snede t., scherp li. van eest'
(tellen. (in dezen zin alleen nog in): FI'appei' destoe et de t-, Z. ESTOC. - Snede I., wijze waaïop
zekere dingen gesneden zijn of worden; - het snijden, hel bebouwen , behakkcss. La t- dun Luidt,
dune plunse, de snede van een' sob', van eLsie pen.
.1e fleliteIuds rien (I Ja t- des plumes, i/i versta
niets van 't penslenversnk(len. _ Omnec qui entend Lien In t- des planes, lu Lois, wei knian, die
in 't steen/wuwen, in 't houtbehakicen ervaren is.

Pierre de t-, Z. PIERRE. - [ vcon. ] fier/stak in. Tde IJoulangel', bakkers kerfstok. 11 taut que les
deux tallies ija sonetieet l'éelianlillon, vijl. S O UC H E)
5C l'ltppOI'tellt, (le beide kerfstok/een moeten niet e l lander uvei een kanten. - Jouei' Ft ka t-, op nadere af-

rekening spelen (ojiteekeni n wat enen wint of verLest, om ecs'st (10fl 't einde te htalen). - [Laux
ei for.j hakhout ii., jong hout, na (lesi ho u thal;
u utl(i()ol)en. -' [Cl'iii'.j 5'nele, steensnede f. , het
sleen.ssigdc'n (cystotolnie). [Ace. lin. ] schatline, t'ldleIlini t., 'iiiij;(ist, cijns (II. 11 est Lieu
haul h la t-, hij is zeer hoog oaegeslugen.-Grav.j
Insn ijd ing t. iitrt de raveerstift, snede t. I.'- -dance,
lit t (j1O('d1C'1( in metaal ZOn(Ier behulp van strik
touter, kopersneé f. , koperen of stalen »laat t ; afdruk a. e enei in koj)cr of staal ge,qrcverde prent
of plant. T- de 1)1)15, het snijden in hout, de hout'
Sn jjliun4; houtsnede, hoatenel t. -- [ dort ] liet
snoepen, besiueijing t.: La t- de a vigne , liet snoeijeu van den 'W(jaçaard. Bi'ancties chai'gées, (Idehai'gées a Ja t-, lang, hOl t gesnoeide lu ih en in.
pl. -.' !Jeu] iLl (iffleilieli af Iceeren (Ie,' kaarten,
om te Zien wie wint of verliest; elke dci' ach t ervolgende a/hentingen (inz l)f) 't '/)11(t1'ac.c))(; 1 , tij 't
Vifl(jt'Ct"Ufl, liet lansicenét e. (t.), taille t.: Gagner, Peiti 'II la première t- r de eerste taille winven. verlirzen. -. [ b'IOnIs. ] Verilerliiiy van een
mw A- goad of zilver in cciie zekere louvre/hi id gelgke stak/sea. -- [vlus.J . Z. V. 0. TENOR. Hau!e -t-,
tin'se -t-, z. die ï('oor(Jisl, '« t [Scu'p.j , na ILtS-

RElIEF. «' [Tech.] Ivey ni. in ccve .iteeniwoiingn.
'I'iiî I lé , e, (1(11. (en vat. passé van lti I ei'):
Pierre 1dec I-c, goe ( l g esneden, bCIIOUSI(efl stern ni.
D (an)ant 1- ii turd tes , ruit.uiIi) ze geslepen dia'i'ïian t ni. Habit na I t-, slecht fJeSile(Ien , rersneden
kleed ii. Plaice tiieii t-e, ged ve'i'.s'nrden, vei'nino his
71(11' t. -- Arhre t- en esj:'alier, als lei of Wa(ifJe'rboom (je.cno(i(le 1)00/n III. Ou rage t- (I In serpe,
ruw, slordig, als niet ccve bijl behouwen werk n.
in de soep gesneden

- Soute tante t-e , geheel
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brood n. — Malade t- deux lois, tweemaal gesneden zieke m. - Arnie t-e en pièces, in de pan
gehakt leger ii. - Cute mal te Z. COTE. -Jiorume uien t-, welLemaaltt (bed qeëoenrcdigd
rnensch rn - ([am.) C'est de Ja besogne tante t-e,
dal is esnedn koek, dat Iit voor 't aanvallen,
cool '1 gebruiken geheel klaar. - (pop.) Etle tpour qc., voor iets gemaakt zijn. er geheel voor esc/ikt zijn. - (/41 cl lain.) U a ses inoiceaux t-s,
yes morceaux soot s-s , hij heeft te naauwemnood
het noodie, hij kan maar schraaltjes rondkomen.
— [BJas.j ECU t-, links geschuind schild n. (als
de lijn uit den linker bovenhoek naar den regter
benedenhoek 100/)t). Ook als subst. iii., z. onder
PART! (in.) - [i%iar.J %T.jj setu bien t-, goed weggeveegd, scherp gevolind of gebouwd schip n.
'I'aille-cveiyon , in. Polloodsnfjdee m. (een
werkluij). (P/ui. Des taille-crayons). - 'I'aiIie
douee, t., Z. 0n(10' TAILLE. (Ptur. Des taillesdouces.) - S 'fai11e-(Ioucie1 , m. Plaalsnij
der in. (P/ui'. Des taille douctet's.) - Tailleniêehe, in. [Tec Ei. I Lemawl- of katoensrjjder rn
der koarsenmakers. (P/ar. Des taille-meelies.)
Taille-mei, in. [Mar.] Loefhouder; onderslat ni.
van de scheg, bitslak ii. (P/ar. Des taille-mer.)
1H. n.j Bruine zeemeeuw I. (goelarnllru:i).- Taille-plsiiise, ni [Tech.] PLnnesn'(jderrn. (een werktuig). (Plur. Des taille-piurnes.)
Tailter, V a. Snijden (om een' bepaalden vorm
te ()een, 0)0 tot ce)tig gebruik dienstbaar te 'maken), hakken, houwen, behouwen, te/wieken; in
stukken snijden of knippen.' T- on bloC de marlue
pou r une statue, een marmerblok voor een standbeeld behouwen. T- une cliapelle dans Ie roe, eene
kapel in de rots uilliouuen. T- wie plume, cme
pen versnijden, vermaken. - T- des chemises,
UH manteau, hemden, een' mantel snijden (uit een
stuk of uit een' lap stof) On peut t- mi habit
dans ce coupon, nit dien lap kun een rok gesneden
worden. - T- les soupes of Ja s- brood in de
soep snijden. - ( fig.) T- une ariride en pieces, Z.
PIÈCE. - ( Loc. lig, et P100) T- Ia robe scion le
corps, liet kleed naar 'I If/f snijden, schoenen naar
de vreten maken. zijne ondernelninfen naar z) ne
middelen OfI'fleten. II taille et 1 ogne a son gré, II
taille en plein ding, hij doel en twit wat hij
hij handelt deheel naar zijn bel/even. z. m;/c BA,

,

-

-

VETTE, BESOGNE, CIIOUPIkkE, iIIOBCEAU, ROG5ER.

AnC. fIU.J Sckartiig heffen lasten opleggmn,
[Cl
iir.j De steensn'ijding aitcoeren, van mien steen
snijden. - [Econ.] T- Ie pain , liet (gelever(le)
brood op (lefl kerfstok aasteekenen.-- T- les ruches,
de bijenkorven ge(Ieelteljk van hunnen voorraad
onliedigen. -- [Hort.] Snoe)jen, besnoefje'n: T- Ja
igne, den n'ijcpaa'd snoeijen. T- Un porornieren
pyramide, een' appelbooin jyrainiedvorin'ig cnoe'ijen
[lrnpr.] 1'- Ia Itisquette, 'tf'is/cet ofroam uitsnijden.
- (Joail.j 'I- des piert-es prdci(. uses, edel yst centen
snijden., slijpen. - { iliac. ] 'I- uei lnitiment, een
schil) marines, weeee:en; het be/aol) van een schip
bepalen. T- des voiles, zeilen snijden. - ( Moon.)
:Emn inane goud of zilver in eene bepaalde hoeveel/'tëi(i stukken verdeelen. TILLER. V. 0. [Jeu]
De Imaarten afnemen en o,nkeeren, (le brink lionden (Vgl. TAILLE). - [ Mar.j T- de Favant, er door
snijden, snel zeilen, veel rooit hebben. - SE TAILLEB, V pr Gesneden, behouwen oorden, zich laten snijden of behouu'en. J)iainnnts qui se tailient
en lalde, diamanten, die ta/'elenrinig qesneilen itme,

,

.

eten. - Voor zich, zelven snij/en: So t- des plo-

flies, pennen voor zaP versi?jj(Iin. Se t- un man-

tea u, zich eenen iil(tfltel 51?iJ(Iefl
Teiilleresse, 1. [Amie. mono.] Muntwerkster,

die de in u'nt;laatjes sneed en (lf'WOO(l.

'I'ail I erom, t [Tech , j Fluweel.s'cheerde'rsmnes n.

'I'aillel . Th. I lech. j Scherp snijdend werk-

tui(, ti. b(/ t maken ran o'olcers.

'Femilkelte, t. [(:is.j kleine delîlej f.
Tailleur. rem. Snijde,', liniiu'er, hehoii,wer, he-

hakker, snoi"[jer en ; 'I'- d'haiits, kleraiaker. T-

de pierces, steenheuwer. T- cie pierces pm'dceuses ,
edelsteensnijder, stciimIijcr. T- da mines, boom-

sneiefjer. - (ohio!,) ,4Tleêiirioker, snijder om. T- pour
l'ioiiiiiie , Pou r feimi oie, i'eiunskleiri'n-, vron welletre'nm'ker. Maitre t-. Garcon t-, kleermakersbaas,

-knec!'t om -- [Jeu] lJankl,ouder rn (hij 'I pli':rao-,

basset-, vingt- el -min , Ions/noel c. a. spelen). E filonu. } Ste mpelsnijder Ui. - T ailleuse, f.

TALENT.

Ktetrmakersvrouw f.; - in sommige streken z. v. a.

couturière, naaister f.

Taille-vent, m. [Mar.) Stormzeitn. —[l-J. n. ]
Bruine zeemeeuw f. (goeland brun). (Plur. Des
In ii Je-ven t.)
'I'aillis,adj.m.: Bois t-, of als subst. TALLIS, M.

Hakhoscit, hakhout ii. (i/at geregeld afgehakt wordt).

Jeune t-, hout, dat cm de tien jaar en daarbeneden wordt ge/takt. Moyen t-, hak/mout, dat lus--

schen 10 en 25 jaar wordt gekapt. flaut t-, hak-

hout, dat lusschen 25 en 3(1 jaar wordt afgebou we;?, - (Loc. fig. etprov.) Gagner Ie t-, z. GAGrER.

Tailloir, in. [Econ.j Jiakbord n. (in dien zin

weinig gebruikt.) - [Arch.] Dekstuk fl van liet
kapiteel.
'raillon. rn [Anc. fmn.j Naschatting, bijbelasling; oak: belasting f. in 'talgemneen. TAILLUN, in.
Besneden gedeelte n. der schrjfpen, bek rn

t 'I'aillui'e, f- Opgelegd borduurwerk, borduur-

sel n. niet knipwerk.
'I'ain , rn Zeer dun bladtin, kwik-amalgama tot

beleqcjing der spiegels, vei foeliesel mm.— [itiar.j,z. TIN.
'faija of Tayia, rn [H.n. ]Bruine veelvraat

of warIer m(in 'I warmedinerika en op JamaIca,
talra I. [niusiela larbala of Canescens).
'Faire, v. a. Verzwijgen, geheim houden, ver-

bergen, niet melden: II sait t- ce qu'il faut t-, hij

weet loot hij zwijg
en, geheimhouden ieioet. II onus
a tu les détaiis, hij heeft ons de bijzonderheden
verzwegen, niet medegedeeld. - SE TAIllE, V. pr.
Zwijgen, stilzwijgen. 11 y a temnps de parler et
lemops de se 1-, er is een lijd om te spreken en een
tijd om te zwijgen. On lui lit signe, et il se tut,
lOCO gaf hein een leeken ofwenk, en hij zweeg. Tais
bi ! zwijg stil! houd uwen mond! II na pent se tde cette am'enture , hij kon van dit voorval niet
z'u'jigen. Je ne puis men t-, ik kan daarvan niet
zwijgen, ik 11Oct er gedurig VOO specimen. - (fig.)
La mei et les v ents Se turent ii Sn voix, de zee
en de winden zwegen slit op zijne stem. Au milieu
des arwes les lois se taisent, in ac,n'logsi(jd zwijgen de wetten. - (Proc.) Qui se mit oonsent, wie
zle"(jgt, stemt toe. oir, ouïr at se nice sont di!belies b faire, hiooren, zien en zwijgen is geene
geiiakkell)bce zaak. -- (met we.latingvun so) Faire
t-, doen zii4fgen. On tic saurait Ie faire t-, men
kon heal nut tot zwijgen biengen, niet den mond
stoppen of snoeren. Faites t- ces (hells, maak
dot die hewden zwijgen. - ( fi g.) Faire t- les lois
de wetten doen zwu!en, hole ten uitvoer legging
verhinderen. Faire t- IetsJe, den rij(i tot zwijgen
brengen. Faire t- Ja presse, de vrijheid dec pers
onderdrukken. - fM1I.j Faire t- Ie canon des
ennemi, het ejjandetfjke geschut tot zwfj'en brengen.
Tetisioji, rn (H. nj, z. v. a. BLAIIIEAU. -

Teais&onnièie. f. [Chas.] Dassehol n.
'I'njneti of 'I'ajam, om. [H. n. ] Tojossoe rn.
(vgl. p&ari). (Bourg'ondid.
'Falatirlie, f. [Corn.] Soorte- an drogel n. uit
'l'lLlapiOt, rn [H. n. ] Soort van meerkol !.
(geai).
'FsiIaf)oin, n-I. [Relig.] Priester von Fo hij de

beu'oiie'i's van ,lom, Loe:s en Pegu, eeoc soorl tan
bedelirionnik, I a I ii p 1) i 0 III. - [ Fl . ii .j Zme'artneuzi c a p j e mi. van Guy a na.
'fsiLt rd, fl') [Tech j 1Aooyioomn ii. voor snaren.
',tile, III [Minmir.j Talbeiteen om., ccve 'ut'eeke,
?etochli e sleensioit 101) g roenachtig lol/te kleur.
T- de Moscovie, oioclmeeisc/i, of russisch (Jus 0. TéCSilleUX, .ccf,abbirye tol/steen, speksteen, mm., briançonsrh krijt I). T- pro pllique. .ccbrjjf-. h:etdsleen.
'I , - SI(ILI i te,,cpaonn/ hull 0 .; krijt 'l(!ii i3Ieil(icv , von
Dieppedo Ile. -. 'I'etit-ait'e , adj. [bflndr. Den
tol/steen be/re/Tend. T1ileiqne. otlj. ( linm 1
Uit la/k/ecu zanlenesteld. 'fnlrile,m, [Flindr.}
..,4a'rd;clliee. vulkani s che tolk, bladerlalk f. - 'fat(O -iHl(i1C, e, (/1/f. [ ivlinmr.] TuIb:- en,
1'ltl('O-ttliilIIZCUX , euse , a dj.
[[1 mdi - , ( Tat/C- en /f'/' i'ls/oudenet.
TIlled, III. tloofdstuc[jer rn der joden in de
.cynogoqe.
Ta lent, m. (Metrol. anc.] To tIn t mi., goud('It zilreri'eu'it fl, ook mere eldsoin f., verschillende float de landen, waarin fllfl doarran cehruibc
mao/te. '1'- all (IUe. ch/lech 1(11) ml =60 ThiflCn of
6 000 droehimen.=2fj.17MO kilo). Grand l -attique,
groat alt/ch, tolert (50 ni/ ve n). '1- de Corinthe,
korinthiiseh talent (= 1.213 allisc/i of 100 minen).

TALE\TE

--

T- altique W argent of euboïque, zilveren attisch of
euboïscti talent (waarvan men de waarde eerst op
25 7 5 (]UldCfl. na de 2de eeuw VOO?' Christus op
2175 (JU1(I. schat). - ( fig.) Natuurgave U, ?ct1uurljke aanleg n. voor zekere dingen, als 't ware liet
loejewoqene, toebedeelde, (in bjbeltaul) liet aeinver
trouwde jimid; vatbaarheid en belcwoaiiilieiel, kunstvaardigheid 1'., kunslverinojen, t a Ie n t n.: 11 a de
grands t-s, lijf heeft groote talenten, bekwaainlieden. Cclie liiie a des t-s, dit meisje heeft be,aafd
lieden, verdiensten. Volt' les gens it t-s, met kunStena(lrS ontgaan. Faire valoir son t-, zich zijne natuurlüke bejaafdlieden ten nulle maken, Zijn
e
talenten, bequafd/,eden doen (1e/den, - (Loc. prov.)
II iie faut pas erifoult' ses t-s , uien moet Zijne tatenten, zijn J)051d niet in de aarde begraven (ictet
toespeling op de bekende bijbelsc/ie ;eIjkenis). ( ('am.) Talentrjk , be aafd persoon in. C'est nfl
vrai t-, 't is een waar ta/cut. Un t- manqué, een
mislukt talent. Demi -talent. z. (lat woord.
•

-

-

g

Talève, im [Fl.n j, Z. POULE sultane.
'l'alière, f. [Bot.] Soort van Indische palm-

boom in.

'I'alîetioii, nt [Bot.] , Z. THAL1CTRON.
TaUiiguei, V. U. [Mar.], Z. ETALISGUEIS.
Talioii, ilL [Jur.] VelØeld?nq, wedervergelding t. Peine du t-, sti'afder wedervergelding. Lol

du t-, wet, die de straf der gelijke wedervergelding uitspreekt. La bi do t- vent que le iueur ding
tiler suit l)Ufli do rnot't, de wet der wedervergelding wil, dat de moordenaar niet den dood gestraft
woielt.
(la
lísia t.
rtIiiei-, til. [Bot.] Soort van zeepkruid n.,
Tilisuian, fl ) . 'J'ooverki'aclllili vorruerp n., dal
met b(jgeloornge formaliteiten onder een Zekere constellati e of sle restand is vervaardigd; metalen /1guur f., waaraan (le astrologen ingebeelde krachten
toescltrer'en; toocerriiiddel, toot'erbeeld n., tooe'erring,
talismanin. - Tallsiiaatiîqsie, adj. Den
talisman betre//end, toocerac/tig, t a I i S Pl (1 ni sc/i.
'Vertu t- , tooverkrocht t. (vloôkreeft m.
Talitre, M. [ H. n. ] Water- of zeecloo f.,
Tallar, Tallai'd,

en. [ Ane. mar.] (op eene

galei) De ruimte VOO den gang tussc/ien de roeibanken tot aan de do/hoorden.
'falle, f, dart.] t47 ortelscheut, aflegger m.
Ttflei-, v. ii. Een' of weer wortelscheuten doen
uitkomen. (pot M.
Taflevaiie, t. [Econ., Corn.] Steenen boter'fallipot, 01. [Bot.] Palmboom ni. niet ceibazesul ( ro te bladeren op Cy/o n en in Malabar.
'I'ahuaaehe , t. [Ace. nar ] Gebeeldhouwde
beeslenkop Dl op den voorsteven).
TaltIloIise, t. Pktis.j Kaaskoek in. - (pop.)
Madiccr, oorceeg t. - 'I'alinousei-, v. a. Muilperen, oorvegen geven.
TaIzniil, i n. [II. jud.] IVetboek n. der n i euwere joden, of de tasse/icn de 2 de en 6le eeuw bij-

. (

ecngehra!:te verzameling van jood.cehe (iveulecerin jen en welL'n, bevattende lot go(ldelj/ee en enenSeliclijke regt, en bestaande uit de vi i s c ii ii a, die
den eigen/ijken grondtckst bevat, en (Ie gein ar a
(z. dat 10001(1) , la 1 in ii (/ li]. - 'Ia tin idiq ne,
(U/f. Den tuliiiud betre//'en(l , lot dun t(IlInhld be/moeend. t (1 1 in (I (I i 5 c Ii. - 'I' ui udisi e, in Jood,
die den 1(1/oud buijit of aanneemt, r a b b I n I s t,
ta/inn (list in. ( V gl. GAB ï'rEs.
'faloche, t. (p0/i ) Sla g , klap in. op 't hoofd,
oouveeO I . --- [Mac. J Raaliord ri.
Talon, TO. u1il ni , (Jc/iter -benedendeel von (le n
voet, v erzenen f. jil. Se tileseei' an t-, zich aan den
hiel bezeelen. Avuii' (les iiiules alix t-s, /iik- of
wiriteu/iicicn helden. Ie t- In eteval, de hiel, de
bal in. von 't P'iOl(i. Ce cileval a les t-s hauls,
bas, (1/t p001(1 is lionej, la(Jg 1b0ld. - Le 1- d'uii
coq, dun peruoquet. (le (iC1It'(/f1(i0U?1) ran een'
haan pa/coal. ... (hij oithrei0ivg) T- de holte,
de (0(111cc, de sa hot . hiel in., hak 1. van een bore,
scheen, knit/ok. Le t- dun has, (Ie heb van ccve
Icons. -- (/iq. et (ma ) T- rouge. (ne/ecu) hovebiriui ,
groot heet' wef,ens (Ie ?'OO(b gek/couPe l'(lkkefl. die
Zij aan (Ie ,c('/IOelen (1l'o(gcn) . (fl. (t (om. ) 11 est
toujout's /i (stir) mes f.5. Je Vai loiijoui's sur mes
t-s , hij zit mij (Lb/iJ(I (i/ ) (IC li/u/en , hij beojit mij geStG(llg achter uici. Matcher sur les ts de (Jil., ieiiiard
in aanrien, rjledon, ens. teWli &oriien, bijna el(jk
Zijn. ook: i(011uIlld O[) (le hielen zitten, you na/nj
volgen. A'voir ['esprit aiix t-s, een domkop Zijil.
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Se donner do t- dans le derrière, Zich om niets
bekreunen, een lustig leven beiden, Z. ook AlLE,

EPEE, iJONTRER.– [Admin iT- de souche, soort van
cijfer ofvignët ii., dat sti'ooh'sgewijs is ,qediukl, ter

plaatse waar in een afsnijiegister (Ie bladen moeten
doorgeknipt Worden, tal On. - [Anat.] Le t- de Ja
main, de bal in , van de hand (lalle de paume).[Arch.] To/aan in. , ho/be l(jsl t., beslaan/te uit Iweele
-- [Arqueb.,-genlkadrptshie-ojvn.
Ai'tilI. ] T- de Ja. hatterie, hak van 't panaeksel.
T- cie In eulisse hak van den tuimelaar, van den
loop. 'I'- d'uiie lame de 5/11)1e, borsl/iak f. van eene
sabelli/ing. T- (Ie Ja pierce, hak of dik einde n. van
den cuuisteen. T- dune hallebarde, dune pique,
stootplaat t., hakvan een hellebaard, van eenepiek.
T- dun essieu, nok f. van eene as. T- cie holte de
'one, oor ii. van eene naafbus. T- de Ilasque,
zool t. van het staartstuk van een a/Jail. 'I'- dun
twill, achterste of onderste gedeelte van cme geweerko l f. --. )E(On. dom.] Overblijven(] stuk n. van
een aangesneden voorwerp: Le t- du pain, het laatste stuk van 't brood; 00/C: de wee/ic zij/eerst f. van
't brood. - [Eeer.j Thcesikhiig t., t a t 0 n.— [Hort.]
Slaineinde Ei. van een afgehouwen tak. - [Jeu]
Stok in., het overblijfsel der kaarten, nadat inca
ze heeft rond g egeven, de stckkaarlen, koopkaarten f. p1. Ii uianque une carte vu t-, dans le t-,
ei , ontbreekt eenc kaart op den stok. Complez on
pen le t-, tel den stok eens. - (Man.] Spoor t.,
diet in. Le cheial en/end les t-s, het paard luistei t naar, let 0» de sporen, de hielen. Sei'rer les
t-s, Pincer les deux t-s, de sporen geven, de hielen
aandrukken. Ce clieval est Wen dans les 1-s, dat
paard is gevoelig voor de sporen. Porter un elmal dun t- sur l'autre , het paard vu de ccvie,
dan de andere spoor geven. - [iai'.j T- de Ia
quille, heling I., hiel van de kiel; hak van de kiel.
'I'- de varangue, de foutcat, hak, hid, ondereind
van ccve viang, van een' steker. T- do ringeot,
lose/i t. van de voorstecenknie. Le vaksseau donna
on coup de t-, liet schip hielde , diet inct liet ac/iterein 0/) den grond. - [Tech,] Spadc/coi- inig
werk/wig n. bij gipswerk; - stoot m., benedendeel
van ieii ine.cleinmei'; - stoot clan dc tong o/sclioot
van een .clot; -. draqer in. van den lwnger aan
een' oorring; - hiel tje n. eener tiibakej ijp.
'I'atontei, V. a. (fain.) Op de hic/en, zitten,
achterva ja; , en, dirt Vel'cOtf; en: On les talonna de
fort gids dans leur retraile, men zat hun bij 't velirtuen zee» diçt op de hielen. - (fib.) Aanporren, aandijven, aaizettrn: 11 faut le t-, au/reuncut 11 ne Ie fern pas, men ainel hem aanzet/en,
avdersZu/ hij 't niet (I.cn.--[/dau.] Hielen, stooten.
'l'alonnette, 1. [Leon.] liielbe/e,qsel n. vaneen
keus.
'I'atloniiiei', m. [Tech.] 111e/maker m. (ten tijde
toen uien hou/en hielen d.roe (2 ). - ) Mar.] Kalf n.
tegen de viang, halfvoor den teen van ccve vrong.

..-. (kIll.] 17 /a g sclioen. .standaardsehoen m. lonlkiève, t. liielledei' n. der bai'uecoeterm.onniken,t,\lai'.] Ilie/ivig f., hiel m. of hak t. van

't 50e/', onaerkaiit fl.1., aoeghakkinq t. cciii 't (((ei'.
-.. [itlyth.] 1-s, hh/cleuoe/s m . p1. van Meucuri us.
'fallwt, III. [\lthI.] M0/ShOo/dgezWet n., sjiekbail I. (((iii 't hoe[/.
Ta! jiaelie, rn { \lil.] Ligt h.ongaarsch soldaat,

t0lp(11.'hO/t//potsc/iin.
'Faijiitle, 'Ft)p -ieii, ne, 'I'alpin, e, adj.
[II n.j I%10l(lrbliO, ïa (I l' de iiiol 1;elij 1i end. -- TALI'IT)ES, TALPIENS, M. l. 0 1 soul ten. t. p1. - TMin. (p0i.) (H. n j , Z. V. a. CUIQUE. - 'Fedli
piJ'oruie, alj. ITlal(OrIllifj. -- 'I'alpinette, t.
fl . n J Soort van .(/)itsaluis t. (ill ia ra gne) . 'Fa)poïde, in. [H. ij.] Mo/rat 1. (as j a/ace , rat
-ta np).
'Faquenx, heuse, a dj. [Mmdi'.] Ta/I/steenach/il; uit tal/IS/een gecov'm(l,
Tedus ('rom;er 0(1k TAI.UT), rn. lie/line, g1oeii/mis/c, P oëi'in ii t., to bud of t (line D.
Le 1- dun tiiti i' de tel'iasse, (Ie pazon. (IC gboo(jinq,
l,t talud aan een' leuracmuur, zodenma.ur. 'I'
extéi'ieur, inlédenr , buiten-, binnenu/neijinej. Donnet- da t-, Z. V. (1. TALIJTER. - En talus, hel/end,
;/o ( ijell(i, .çcliiiiii .' I"ossé en t-, 11(11(111(1e, (, /oeijende
uou!t t. Tail/er, Cotiper une ('1(05e en t., een oormel/i schuin uiIsni)den , scherp. i.vigi.'Ormig afiverken. - 'I'aliiteige. ill. liet gloojend
n
ialcen;
G/ooijing f. -- '1'Intei-, V. a. Doen g/ooijen, liet-
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lend of schuins stellen, schuins doen afloopen,

gloojjinq geven: T , les lords dun étang, de kanten

van een' vijver schuins afwerken.

'fani acolin , in. [ UI. n. ] Krophagedis f. [lacerta
stiuinosa ] .
'I'amatidiia, IlL [F!. n. ] Gemiddelde of (Irie-

teenige miereneter fl1. (fourmi!icr), in Brazilie en
Guiana, taradndoe, tamándua f. [rnvrmecophaga tamatidua of tiidactyla]. nou', in. Groote mieren e ter, in lirazilie, Guiana,
Paraguay en Peru [rnyimecophaga juI)ataj
'FaIfldIieiiI, fl1. [ii. iL ] Noordsche zevenslaper III. (lair).
TLu.arin, fl1. [Bot.] Tamarinde, zure dadel f., (Ie geneeskrachtige pen/vrucht van. den (a niarindeboom. Pulpe le t-, latnarinde-2nerg n., liet
zuurachtig-zoete nicro tussclien de vliezen der (amarinde -peulen. - Ill. n Grootoorige aap in.
{siniia midas) . 'I'auaaeinier, in. (on/c, minder goed, TAMARI1X) 1 Bot. Tamearinde-twom, de

oostindische zure-iladelboom, zonnebnomn in.
Tamarise, Tamaiis of 'I'ammtiix , m.
[Bot.] Saikaclttkje booum in 't Oosten en in ZuidEuropa, welks zoutifjlce asch in Frankrijk tot
looj»n en verwen gebruikt wordt, tamarisk, (amarisicenboom in.

Titiiiatia, in. (pr. [=-c) [[In.] Gedekte baardkoelirek of baardvo;e1 m., in Zuid-Amerika [bucco

tarnatia].
'I'anibae, in. [Bot.] , Z. m'. a. CALAMBAC.
'rain boial , ti) . [ B ot.] Tromnmnelbooui in.; (roamniet/mout fl. buis t- of tarn hou )
'raifl!)OUr, Di. TiOin, troimmoici t. Battre. Ie, da
t-, Z. BuiTT1IE (v. a. et v. a.) Le t- lint, dc (morn
slaat, wordt geroerd. Le t- appei(e, de trom slaat
op/ni. M archer an Sill) €lu t-, nict s/anomie train
ntarchtren. La gmminisoii sotlit t battant et nmPciie
allunm€ic, de bezetting trok uit met slaande (mom en

brandende lout. - Ki ndertrom: On lui achètera
an t- pour ma faire, inca zal hein cciie trom voor
zijne kemmnis knopen. - [%lus. ] Gros t-, z. a. a.
grosse caisse, Z. CAISSE. T- de Provence, z. t'. a.
TAMBOIJIIIN. T-de Lasque, z. ImASQUE.-(Loc.prov.)
jmvl)ir Ie ventie temlu romaine an G, een.' buik als
eeoc ti omnme/, als cciie ton hebben, zich den buik dik
gegeten h:bben. Un ventre couP ccl ui) t- (lui soine
Ia retraile, een waterzur/itie kan niet lanq in t
(even blijven. z. OOkBATTAeT (a(li.), FLÛTE. LIÈVIIE.
- (bij uitbi'eidin';) Tiomnmelsla,qer, tuambue',' in. On
envuya an t- Surninel' Ja place, men zond een'
tamboer om de resting op te eiscimen. T- -major,
tamnboerriajoor. T- niaîti'e, Caporul -t-, korporaaltamboer. -- [Anat.j 'Jiomoniel L lioimiinelrlies a.
(Liever t'vrnpaei). - [Arrh. Elk der cilimmlercorntiçe. steenlagen, waa r uit (Ie sctwrht erin eeoc zuil,
:

,

]

de spil van een' wenlelleap bestaat; -- soiiitijsls
z. V. U. CAMPANIS. - ) Bali . Z. TAMBO(JL. - [icon.
doni. j i'açtac/ierm al. , somndeasi t. ; - vuurfllOfl(i f. (ciiauffe-clmemnise) . - Fort.] Tamboer ni.,
ver.sclmansiimy, (tie cciie 1;oort of ccii' inqaiiq (Inkt.
- [11 . a .j , z. in (i . ()igeOi)-lall) boa t . , Z. PIGEON; -soort van lipviecli in (luCre) - ) H 0 raiil j Londen
trommel, veizarrisI- of iCi ØCâ' hak en. in ee n mmitrinbekken. - ) iilar.j Kap f. oom (Inn kop van 't
roem' of om Cell luik T- de Ja race iie g ourernail,
rol, tiommmrnel van 't stuurrad. 1- depei'on , limos -

balçj in. onder de ,clooikiiie VUil 't flolfoen. T- de muin-

deau, rol f. of klaimijen van liet braadspil. T- de Ia
Saute aux pOtiilieo, lontaaenoi a. '1'- de larchip0111 pa, bc(i'iiiiieiivq f. ma de po mpz ode. T-s, gal-

JOeIIl)O' den a. pl (totlacking maim den n'a(esslag)

— [Jii1.j 'J'i'aj) of tramimieli ad a. nou man kraan,
— ItwIrileast. selioprailkast I. «ioi2 rear slauumi ho at).
-- [lech.] T.'amiiil e'aii (ei? liamlarjie; -- bom-duurroaimm a ; -- tmaiiimnclsoef, zeef(i'amniimcl t., zeef niet
liooLen sand, tat verschillende 00!lnerilen; -. kneu!(ran Ui. (Ier ,stseflbokkces: - t' oiarnol in een slat.
'L'ariibou,elfe , in. U, lij, z. V. a. pigeon-

taiuhout'. Z. I'IGISON.
'I'aiiibouîiu, in {I1IIS. J Handtrom , beltromfin, een (101111011 niet iPii vi t (71 niet b lien , t (i liiboe rij a t. - Vluoce , vralj/ke nijs, i'aari'an de
maat iiit (Ie toiiibaeijjn geslagin waidt. -- Soort
van proreccaalschedons in. - (lijf uitbreiilinrj) loinbmiemmjns»eler m. - (Liie. /) 10v.), Z. NOGE. -- Tcluintiis, oliluidselie tomnboeiijn (niet (I smoren). -[Joail. ) Parel f., die aan (Ie eene zijde rond en can
de andere Plat is. [Tech.] Trommel aan den

zijdeweefstoel. -- ¶'ambourinae, m. (farn.)
Get rommel a. - Taiiibouriner, v. n. Trommelen (doorgaans van kinIerr'n gezegd), op de trommei of de tamboerijn slaan. - TAMBOUBINER, V. a.
Doen omtroinmne!en, een verloren voorwerp met
trommelslag opvorderen: i'- an chien, une montre,
een' hond, een liorlogie laten omntm . (fig.
e t/am.) T- an auteur, an ouvrage, een' schrijve
r,
een werk opvijzelen. - SE TAMBOIJnINEII , v. pr
Omnqetrommneld worden. - Zich zelven, elkander

opvijzelen. - Tainbouriiieur, m. Ti'amnmelaar;
tamnboeijnspeler. - (Lay prov.) II fait sa courau
valet da salct du t-, hij kruipt voor de laagste,
veruch(eljks(e soort van oiensclien.
Tamias, a). [ii. a.] Zwitsersch eekhorentjcn.
'I'&tiiiier of Taiiiiuiei, in. [Bot.] Sineerwor tel m., zwarte of wilde wingerdplaimt f. (ook sceau
de Notre-Dame, Vigne noire. Racine ierge, Rachic de Ja femme battue gebreten). T- coinmun,
geiricemie of kretonsi,sche smneem'wortrl.
'ruIIllis, in. Tulis, teems, zeef f.: T- de som, de
erin. de jiarchemin, zijden. paai(Ieliareîl, pemkaimien ten zeef. Passer de Ia polaire an (par Je) t-, buskruid ziften, door de zeef laten tonpen. - (lig. et
fain.) Passer par Ie t-, een scherp, naauw/ceurig
onderzoek onder g aan. - [ Pèche j Zeefnet a. [Mus.] P(Ilirnboi'd n., P1011k moet gal in een orgel,
waardoor (le PijPefl looper. 'I'auiisaie, ni.
[rech. ] liet ziften. - Het gezifte. - 1s&tlIIe, t. [Mar.] Luievogen, overloop in. van 't

(5 11115 I)., Z. V. a. DAMIS.
Taiiiise, f. [Corn] Geglansde wollen stof f.,
'faiHiser, v. a. Ziften, doom- de zeil laten loopen - 'I'AMiSER, V. 11. [Mar.] : La linten tamnise,
de roerpen, liet roei' trill, ,ccliuo!t, raPt -- flit »art.
passé is ook adj.: Plh( re taiiuisë , gezifte pleisterkolk in. - 'l'ausisemmr, rn Zifte r in. - 'I'amni.
sin-, in. Zevenmiakcr, teaisenmalnem - in.
'I'ainI)aae, n) [\ii(cmmn.] R ondsel a, van een'
roei.(t

iijifl(!ll101efl, waardoor (Ie slim! giit
'I'azape, I. [ Manuf ] Stiijkbord a. (voor 't noppen of k r assen dci' sta/fen) . 'fauiper, V. a. liet
strijkbord aanleggen of ojidi'ukken.
'I'ainplon, in. ('fiss] [Veverskain m. Oma liet
weefsel wijder te imiaken.
T.iiiiipoii, in. Stop f., prop. tap m., stopsel n.
T- de lioms, de Iilge , houten, kuiken stop. T- de
la g e. de papier, linnen, papieren plop, stopsel. Le
t- Juli tomimieau, de ti/I). SJOii van een vat.-- (Chir.]
Plukselpmoji tat sluiting van de mialuarlUke ligc/maim is openingen , em 't bloeden te stillen. — F (lan. I
Simieerpiap, »mal). T- d'tcuhiei's, kluispi'op. T- en
corde. tousipiop. - [Aitif.] liordpa»iem'en »rap in,
of sch ij fje a. voor seiimiuuo1oijlen. -. [ ArIiII. ] Tcle rnortiem's, mnonddekeln. der immutici c n.— [Tech.]
Inktbal, robbert a.; inktol f. (del' plaatd r ukkers;
- houten liii (tat be(l.ïiiIJiiIfl van een çrtiiìiinemte,
of am er eeoc schroef in Ir drarn)ea, ren' spijker
in te Slaan); - vul- of del;stulije ii. (Omit loam/reven spijkers, kw as ten enz. le veibei (i en). - -poll iieaient, in. Het c/mi (ten mmmcl ren prop al 510/).
- 'LmiIpomiIier, v. a I)lrt Ccii 1170/1 ofstop staltee: T- aan cruche, eeoc loris/k di1; 1 stoppen. -

[Chii'j 'F- une cam 11» maIn melts, ecime imoit uu,lijke
(I//Hi/nil toesto)p/men, t 01 ai /) 0 Ii Li i . e mi. - [l1i1il.j 'Tles (°cuhiere, de him/sin stoppen, de k/uis,m-oijmen
inzetten. T- uit vaisseau, een schip nmet siiieerpirlipemi digt iiiolun.
'I'en in -teun , ni. \mu S. J Ousterseli in uzjjk-inslrumacnt a. in de godaante eenec cymimbual. dat mart
cciii? .510/i ge.sloi; a Wl)iilt, t a in - t a ni 0).
'I'emn , ill. Rue , gemalen crliois , inz. eikcnsehoi's f.
(tot i/c i'unlaajjerij( . IiouIin (I t., îuniiiolen in.
Fosse ii t-, ivakisii f. , m nalcail ma.
'I'aiamieétmiie , in ( Clilm. j Iteiiiveii'eiizimur
zout a. - 'I'miiiaehtiqne, wij. [Chiiii.j : 1tcide
t-, miiimm'ooimm-zani ii.
'l'itflaEI'e of 'fmtnaia, in, z. v. G. TuiCABA.
'1'nneiimie, I. ( lint j lit/nvamín n., z ii,mLsii'rE.
I'm a as , ni. ( 1-1. n, ( ,41iiloaan.se/ie c/nc/i 'al/c in.
'fdiiCt"l, 1). 0. (foul) BeIeiji''n. bcii.c;en, (1001'lw/eu , oit.ic/icldcmi , ccc (VijitO.' Son pè r e Va ' erIemmeat Ia neP, zjjn vaPor limeli li'iii dachtijg (InnigehumId, ilaamgostieken. - llt'l part. /)Oi5.5t is ook adj.:
En ía st Imiiii'i bekeven, doom çeliooilii kind n.
1fl. Jieliijrcr, liefhebber van clone/mien. (liet
flu. '1'A'Ç0EiOESSE is na elmeei in onbruik).
'remiiciie, f, [1-1. n.j Zeelt f. -- T- de nier of

TANCOIDE
'failc3ïde, zeezeelt (eene soort van 1iJ)ViSCh).[Cuis.] T-s farcies, geforceerde of gevulde zeelten.
'fi ndelet, in., beter TEDELET.
'I'aiideliii, 111. [Tech.] Draaqkorf m. der zout-

rn voor den. wijnoogst.
'raiideii, fl1. (pr. ----dèm) Soort van open cabriolet 1. (uit Engeland in FrallkrjIC ingevoerd).
Tandis que, bc. conj. Terwijl (inz. om eene
soort van tegenstelling aan te duiden): Travaillez,
tandi5 qui l ira so piornener, werk, terwijl Id.) zal
gaan wandelen. —l47 eleer ook zonder que, als adv.
gebruikt: Faites cda, et t- je me reposetal.
TaidoIe, f. [Tech.] Glasgal f., onzuiverheden, die bij '1 glassmelten op de oppervlakte der
fritte komen en metijzeren lepels afgeschept worden.

zieders;— korf

Tanthee, in., z. v. a. TENIIEC.
Tang, rn [Corn.] Soort van fijn, glad oostin-

discit neteldoek, tang n. - [U. n.] Soortnaam
van een' harder rn (rouge).
'rargage, rn [Man.] liet stampen, !ieijen van
een ec/ip, overlangsclre slingeringen t. Pl.
Tangaia, rn [H. n. ]Practilinees f., een talrijk vage/geslacht inz. in 't warme Amerika, met
veelkleurig gevederte CO dikken, iir1t gebogen snavel, tdngara, tanagra f. - Tangaron, II!.
Roode tangara of prachtmees van Cayenne.
'I'angenee, f. [Géorm ] danraking t. (conta c t): Point le t-, aanrakingc/unt, raakpunt H.
- Tangent, e, adj. [Gëorn.j Rakend, in den
punt ca/iced: Ligne t-e of als subst. Tangen
te, f. Raaklijn , ieqte l n, die eeoc kromme (b. v.
eenen cirkelorntsek) slechts in één punt raakt, zender die bij verlenging te snijden , t a n gen s t. Tdun angle ou dun arc, tangens van eenen hoek of
boog, de loodlijn,Jie op liet einde van d . eenen
straal wordt getrokken tot aan het punt, 'waar zij
de verlenging van den anderen straal raakt.
(Loc. pray.) Sécliapper par la t-, zich behendig
uit eene odlelige zaak redden.(GEn
fanger, V. 0. [Mar.] Langs zeilen, z. v. a. RAN-'I'arigibuHt, f. [1)idact.] Voelbaarheid f. -Tangi bie, adj. [Didact .] Voelbaar (tactile).
Taiigon, rn
1an.j Bakspior, waterspier 1.,
uithouder rn van 'I voor-ondeîlijz.eil.
Tairgrie, I [Agric.] Aardachtig zeezand fl,
Waaline(le inca in Xorrnand(e de akkers toeo'taakt.
'I'anguer, t;. n. [1ai'.] Stampen, heijen, slampen en lieten, in zijn kop of neus liggen, overlangs slinGeren of op en neir gaan. Bktirnent qui
tongue sue lancre, schip, dat op t anker stampt.
- 'I'angueur, ier. {[\iar.) Stamper, Iteijer in.,
schip, dot zwaar stampt. -- 'I'angneux, nense,
(Uij. Stampend, aan stampen onderhevig: Iihtiment
ij

t-, z.v.a. TANGUEUR.

'I'aiii, rn [Corri.j Fijnste bengaalsche zijde f.
¶'anîère, t. hol n. van een wild dier: La t-

dun lion, 't hol van een' leeuw. - (fig. et lam.)
II est toujours (laoS so t-, hij zit altijd maar thuis
te mokken.

Tannage, rn 1 let loojjert of leuetoo(jen; kunst t.
des ledrlooijers. - Voilh an mauvais t-, ziedaar
cene slecht gelooide huid. -- Tantiant, e, adj.
-

(pop. et fig.) Vervelend, lastig: Elle est vrairneni t-e.
'I'aune, t. [Mdcl. { Gierstekorrel 1., hard puistje
in de huidporië n, inz. aan de neusvleugels , het
voorhoofd en den hals.
'raiLIe, e, adj. (en part. Posed vOfl tanner).

Cuir uien t-, goed gelooid Ieder n. - Chien t-,

run kleurige hond rn -- Soms ook als subst. in . :
Cela tire sur Ie t-, dat zweemt naar runkleur.
Tannée, t. Elf n., oude, reeds gebruikte run t.
- 'I'aiiner, V. C. Lovijen, leirloojjen, de huiden
met run of in de runkreio bereiden. -- (lig. et pop.)
Vervélen, lastig vallen, tot last zijn: Ii tanne tout
Ie monde, hij' is i,-,(Ier tot last - {iai'.. Pdclse)
Tonen, de zeilen of de netten lanen. - Tantie-

ne, t. Loojjerij, leirlooijerj t. (Loc. Proc.) A
Ia t- tons boeufs sont vaches et a Ia boucherie
tofttes vaches sont hoeufs, wie zijne waar wil erfzetten, betitelt ze naar t hem lijkt; bedrog is overal. -- 'L'anneur, im leroijer, lerlooijer rn - Ook
als ad.).: Maître t-. Ouvrier t-. loo(jershaos , lonijersknecht. -- 'fannin, m. [Chim.] Looistof t. -'I'aftningique, adj. [Chirn.]: Acide t-, looistofzuur n. (uit cachou).
'fauqire, 1., z. v.a. TANGUE.
t 'I'asiqueiir, m., z. V. a. GABAItIER.
Tanree, M., Z. TENIIEC.
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Tant, adv. Zoo veel (om eene onbepaalde hoeveelheid, een onbepaald getal uit te drukken, en dan
dikwijls door quo gevolgd: ook om elk getal, dat
men niet noemt, te vertegenwooidigen) . Ii a t- de
bontés pour vous, lijf heeft zoo veel goedheden voor
U. - Je Iai vu t- de fois, ik heb hein zoo veel, zoo
dikwijls gezien. - Ii gagne t- par jour, hij ver-

dient zoo veel daags. Ii y avaiL t- a partager mitre
nous, er was zoo en zoo veel onder ons te verdeelen. - Cola ma coutd t-, dat heeft mij zoo en zoo
veel gekost. Nous étions t- lr table, wij waren met
ons zoo velen aan tafel. Tous t- que irons somnies,
alien, zoo velen als wij zijn. - [Jeu] Nous sommes t- lr t-, Wf] staan gelijk, wij hebben evenveel
punten, partijen. (Loc. prov.), Z. PATE, VALOIR.
— (pop.) 11 pîeut t- qu'il pent, het regent zoo
hard als 't han. Zoo veel, zoo zeer, zoo lang,

zoo sterk, dermate: II mangert t- qu'il en Int malade, hij at zoo veel, dat hij er ziek van wrd. 11
a t- d'amis ei de riche.sses, qui l ne pent manquer de non, hij heeft zoo veel vrienden en rijkdommen, dat hem niets kan ontbreken. (Loc.
prey.), Z. CRIER (v. a.). - In dezen zin ook vaak
tij wijze van uitroep gebruikt: T- ii est dililcile
dètrt- sage! zóó moeijeljk is het, wijs te zijn! Tle monde est creidule ! zöO ligigeloovig is de wereld?
- (Proc.), Z. SE BRISER. Tant drukt snntijds
ook zekere betrekking, verhouding tasochen de dingen uit: T- plein que vide, T- bon que mauvais,
ten deele vol, ten deele ledig, zoo goed als kwaad.
.1e le lois t- pour lui qua pour mom, ik doe het
zoo wel voor hem als voor mij. Saceluitter de son
devoir t- bien que mal, zijnen ldiqt deels goed
deels slecht vervullen. z. Met de ontkenningstaat
het somtijds t•; or autant: Rico n'etnp'clse t- d'être
naturel que i'envie tie Ie paraitie, niets veehindert zoo zeer natuurlijk te zijn, als cie zucht oar
het te schijnen. .. TiNT QUE, zoo lang als; ook:
zoo ver als: T- que je vivrai, zoo long ik zal leven. T- que Ie toonde durera, zoo lang als de wereld zal duren. - T- quo Ia vue, t- qua Ie bras
pent s'étendre, zoo ver als 't gezigt, de arm kan
reiken. - EN TANT QUE, Z. EN (prép.) - FAIRE
TA1'iT QUE. . . , iets doen, zoo ver gaan, het zoo ver
drijven van iets te doen: Si je faisais t- que de
voyager a Rome, je voudrais. . . , wanneer ik eenmaal naar Rome reisde, dan wenselite ik. .. Quand

il faisait t- que de jouer, il y passait toute Ia
nuit, als hij eenmaal aan 't spelen kwam, bra,qt
hij er den ganechen nacht mei door. -- TAT SOIT
PEU, bc. aPr., Z. FEU. --- TANT PLUS QUE aIOINS,
bc. ode., z. het meer,<ebraikeljke it peu I)rès op
PEU, of plus on rnoiiis op PLUS. - TANT MIEUX,
bc. adv. Des le beter, zoo veel te beter: Le malone
a sué. t- mieux, de zieke heeft gezweet, des te beter. L'hiver est fort doux, t- mieux pour les panvres, de winter is zeer zacht, zoo veel te beter
voor de armen. - TANT P15, bc. adv. Des te erger
of slimmer, zoo veel te erger: Il en sera puni, tpis pour lui, hij zal er voor gestraft worden, des
te erger voor Item. - TANT SEN FAUT QUE, bc.
con., z. onder sen falloir op FALLO1R. - TANT
T A QUE, bc. fain. , hoe 't ook zij, zoo veel is zeker:
Je ire ntis pas qui la elënoncé ; t- y a qu'il est en
prison, ik weet niet, wie kern verklapt heeft: zoo
veel is zeker, dat hij gevanen zit.- si TANT EST,
boe. fain. , z. onder SI. - ± SUR ET TANT MOINS,
z. onder MOINS (adv.). - TANT SEULEMENT, lor.
[am., Z. SEULEMENT: 11 He 1110 pas t- seule
ment salué, hij heeft mnf/ zelfs niet gegroet.
Tantalate, rn [Chitn.] Teintaliumzuur zout n.
- Tantale, or. [\iinér. ] Een door Hatchet en
Eckeberg in 1801 en 180 ontdekt enkelvoudig metaal, tantalium n. (vroeger coldmbiunt n.).
.- TANTALE, M. (fig.) Rijke vrek, rnensch, die te

midden van den overvloed gebrek lijdt, t a a t abus or. (naar den myth.. pheyqisehen honing Tarttalus, die in de onderwereld gedoemd was tol het
1)/den van den ondraqeljksten honger en dorst te
midden van hel helderste water en de heerlijkste
vruchten). Supplice de T- (fig.), Tantalus -straf,
landterging t., liet vrucirtebom smachten en watertanden. •- [Phys.] 'Vase de T-, tantalus- bekerm.,
(waarin een bevel zoodaniq is aangebragt, dat het
vocht, waarmede hij gevuld is, van onderen wegvloeit, zoodra enen er uit drinken wir). -- Tantalides, m. Pt. [Minér.] Mineralen n. p1., die
liet tantalium bevatten. — Tantaliqire 9 odj
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TANTALISER

-

[ Chim.]: Acide t-, tantalium-zuur n. - - Tantaliser, V. a. Door misleiding de lusten prik/ce-

ten, vruchteloos doen smachten en watertanden,
niet te bevredigen begeerten inboezemen, tandter
gen, t a a t a I i S t r C fl. - Taiatalite, f. [Miner.]
Zwarte metallische del/slof uit tantalium-zuur,
mangaan- en ijzer-oxyde beslaande, t a n t a I i e t,
coluinbiet m. - Tantali um, ni. (pr. --ome)
-

,

[Minr.], Z. TANTALE.
TantaieIIe, f., liever TAI4ANTELLE.
'I'ante , f. Maci , vaders of moeders zuster,

tante f. Grand' t-, oudinoel, oud-tante. -- T- a
Ja mode de Bretagne, Z. MODE. - ( Lor. prov.) Caquet bon-hee Ja poule a ma t-, h[j of zjj weet te
( fain. et burl.)
vleijen, is een fleenser, fleemster.
Ma t-, de lombard of ook iemand, die op pand
geld le?ni. Je n'ai pas ma montre sur moi, je lol
laisse chez ma t-, ik heb mijn horlogie niet tij mij,
Ik heb 't een goed' vriend le bewaren gegeven, ik
heb 'I verpand.
Ta:itet (vroeger ook TANTIN), in. (fain.) Een
beetje, een klein weinigje: Donnez-moi un t- de
Yin. -- Ook als ado.: Ella est t- bizarre, zij is een
beetje grillig.
- Tanlième, wij. at suEst. De
zoo en zoo veelste. -- 'I'uitinet, adj. et adv., z.
-

--.

V. 0. TANTET.

'raiitot, adv. Terstond, straks, aanstonds, ten
eerste, dadelijk. Je Ie feral t-, Ik zal liet aanstonds
doen. Je lui en parlerai t-, ik zal er hem dadel
over spreken. - (ook van 't pas verledene) Zoo
even, steaks: J'ai vu t- celui toot vous panes, ik
heb he,n, van wiesi gij spreekt, zoo even qezien. b TANTOT, lor. ado. (fans.) Tot straks: Joyous quitte pour ce moment, a t-, ik verlaat a voor dit
oogenblik, lot straks (ik be; spoedig weder tij u).
- Tantöt wordt ook in den zin van bientôt, weihaast, weldra, gebruikt: Cette maison est t- achevée, dit linie zal welhaast klaar zijn. 11 est t- fluit.
't is haast nacht. - Wordt tantot herhaald, dan
geeft liet de opvoljende afwisselingen van een' toestand, eene of andere verscheidenheid te kennen,
en wordt vertaald door: sin eens, dan weder, nu.. ,
dan, dan . . . dan: II se porte t- bien, t- mal, hij
is nu eens wei, dan weder ziek. Ii est t- dun avis,
t- dun aut re, nu i.c hij* van dit. dan van dat gevoelen.
"I'anyglosse, m. [U. n. ] ,z.v.a. 1ANGON1E.
'I'on, im (pi'. ton) [11. n.] Brems, paardevlieg,
horzel t. - (Loc. prov.) La première mouche qui
Ie piquera sera nil t-. 't geringste ongeval, dat hein
overkomt, zal hens geheel te gronde brengen.
Tao!I ien in. p1 (pr. ton -niens) Bremssoorten f.pl.
Tap, m. [Ane. mar.j Stoel, steun, bolderophouder rn. T- de pierrier, draaibus-ophouder,
klos ni. voorden zwaanshols eener draaibus.
Tapsbor, m. (verbastering van cap a bord)
Reis- ofreqenmuts, veldkap met over de ooren neiir
slaande kleppen, karpoetsmuts f.
Tapage, fl1. (fain.) Geraas, geweld, rumoer,
geromiiiel, getier ii. Quel t- Us font ! wat maken
zij een gei—aas! T- nocturne, nachtelijk rumoer,
getter.
[Point.] 11 y a no grand t- dans ce tableau, er is te veel beweging , te verwarde kleurmengelinqin die schilderij, men heeft te veel effect
willen maken. - Tapageitu', m., -euse , t.
(fam.) Geraas-, leven-, geweld-, getieî'inaker in
-maakster f. - Ook als adj.: Enfant t-, Fitte t -euse,
geriia.cmakend , luidruchtig, kind, meisje n.
Taparaia, os. Grooleijevoqel ni. vein Cayenne.
-

.--

i'apaye of Tapayaxin, m. [Fin] Pod-

ttaiedis t. [lacerla phrynosoma orliculre].
Tape, 1. (fain.) Tik, klap, slog m. met de
hand, muilpeer, oorveeg t. - [ Artill. ] Windprop, mondstop t. (voor 't geschut). T-s amincomes, amoerikaansche. sluitende tappen m. al. [Tech.] Bodemtap, zwik, deuvik in. (bij bierbrouwers); - vormprop in., vormstop t. (voor de suikervormen).
Tapé, e, adj (en part. passé van taper): (fam.)
Enfant t-, kind, dal klappen heeft gekregen. Cheveux t-s liever cnbps) . opgekmuld, omhooq gekruld,haar n. -- Poires, Pornmes t-es, gedroogde
en plat gedrukte peren f. pl., appelen m. p1. - Canon t-, iset den windprop gesloten kanon n. Forme
t- , toe( estopte suikervorm en. - (fig. et pop.) Un
(

mot bien t-, Une réponse Pion t-e, een geestig,

fijn, scherp woord of antwoord op zijn pos.

'rape -lois, in. [Ho.], z.v.a. IPE!CHE. (Plur.

Des tape -bols.)

TAPISSE.
Tapeg, on in. [F!, n.], z. v. a. UnANOSCOPE.
'I'ape.enl (ook TAPECU), ni. Wipslagbooin m.

-- &zwaard gedeelte der wip van eene ophaalbrug.
T Wipplank t. (bascule). Jouen a t-, wippen. (iron.) Holsend en botsend rijtuig n. -- Zak m.,
dien de kapucijner monniken van achteren onder
hun kleed droegen. - [Man.] Druil, broodwinoer m. (zeker klein zeil). - Hangstoeltje n., broek I.
(der kalfateraai-s). - i'apéen, in. [Anc. mar.]
Voor-den-wind-zeil m.
'I'apéiiiose of 'I'sipinose, 1. [Rhét.] , z.v. a.
EXTENUATION, LITOTE. (van een' stag.
'Fipeînent, m. (fa in .) Klap, slag m.; geluid n.

I'epev, v. a. (fain.) Edn' of meer klappen ge-

ven, slaan, muilperen of oorvegen toedienen: II la

Pion tapé, hij heeft heen braaf oorvegen gegeven.(absol.) Elle aime trol) á 1 zij houdt te veel van
klappen le geven. - I Antill., i\ian.] T- les canons,

de windproppen op de stukken zetten. T- les dcu

Piers, de kluizen sluiten, de kluisproppen inzetten.

- (Proc.) T- les clieveux, liet haar met den kam

opalrijken en krullen (liever ci'èpen). - [Toch.] T-

les fonnes, de suikervormen digt stoppen. - TAPER, V. 55. (fain.) T- du pleit, met den voet stampen. T- avec no inarteau, met een' hamer kloppen.
- (fig. el fain ) Ce via tape fort, tape a la tête,

die wijn is zeer krachtig, stijgt naar 't hoofd. --

SE TAPER, v.pr. ((am.) Elkande r kloppen toedeelen.
jTapereau, ni., Z. V. a. PETARD.
'I'apette, t. (ver/dia. van tape) Tikje, klapje n.

- [Gray.) Vemnisbal n. - [Tech.] Klophout n.

(der kuipers).
Tapiai,, ni. [U. n.] Ainerikaansche wier 1.
en. [El. n. ] Stinkappelboom,
(rian
tapia-hoorii to
ru.
'I'aJ)ière, ilL [Anc. toon.] Lijfhout n., watert 'fapin, in. (pop.) Te'oinrrtelslager iTil. (tamhour). -- t EN TAPIN , EN TAPINAGE , bc. adv.,
z. v. a. EN TAPINOIS. - 'I'apinois (eu), toe. adv.
(fam.) In 'I geheim, ter sluik, stilletjes: S'approcher en t-, heimelijk nader sluipen. II ne fait niets
qu'en t-, hij doet alles Ier sluik, langs slinksche
wenen.
Tapinose, t., Z. TAPEINOSE.
'I'apioea, os. Zetmeel n. van den maniokwortei.
Tapion, til. [Man.] Slaak , elfen of slechte
plaats t. (op de oppervlakte der zee, waar het wa-

ter minder hol schijnt te zijn, dan op de andere

plaatsen) .
'I'apiv, m. [U. n. ] Waterzw ijn is., woudkoe f.,
amerikaanscli rund met snuiteormigen neus (het
grootste inheeinsche landdier in Zuid-Amerika)
tapir-zwijn n., tapir m. -- T- nsalais, de malaise/ic
of oostindische tapir, m P.
'i'apia (ie), v. pm. Nederhurken, nederduiken
en zich verschuilen: Se t- clans un coin, derrière
wie hale, in een' hoek, achter acne liep wegschui
ten. - Soms z. v. a. SE BLOTTIR.
Tapité, e, adj. [#1. n. ] Bonlklearig geworden.
'rapirietis, m. p1. [El. n.j Geslacht n. der tapies of w aterzwijnen.
'I'apis, M. Tapijt; kamer- of vloerkleed; -- tafelkleed II. T- de Turquie, de Sulynne, turksch,
sosyrnaosch tapijt. T- de Pied, voet/deed, vloerkleed. Le t- dun bureau, dune table de jeu, dun
billant, het kleed van acne schrijftafel, van cene
speeltafel, van een bi lja r t. -- (lig.) Nettoyer le t-.
de loopende zaken afdoen; z. ook NETTOYER. Mettno une airaire, une question sun le t-, eene zaak,
cane vraag op hel tapijt of Ier tafel brengen, ze
ter sprake brengen, ze tot onderwerp van behandeling maken, ter overweging voorstellen. Tenir qn.
sun Ie t-, iein nd over de tong laten gaan, iemand
tot gedurig onderwerp van '1 gesprek maken. Etre
sur Ie t-, op het tapijt zijn, onder handen zijn, behandeld worden aan de beurt liggen les- eerste hehandeling. Amuser le t-, Z. AMUSER. - (fig.)
T- vent, speeltafel, groene tafel f.; - plaats, waar
men hazaidspellen speelt; - weleer ook: de vergaderinq (Ier koninklijke generaal-pachters. - Tde verdure of de gazon, T- vent, T- de mousse,
het grastap ij t, rnostapijt. -- [Jeu] Le t- brûle, z.
BnûLER (a. n.). - [Com.] T- it eml)alen, z. v. a.
CARPETTE. - [Man.], Z. BASER. - [Tech.] Behoorlijke kleurmenging t. voor 't papiermarmeren.
- Tapi&4sé. e, adj. (en part. passé van tapisser):
Cliambne t-e, behangen kamer n.— Rues t-es, met
kleeden belegde straten f. pl. - Coin de, rue t- daf-
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fiches, met aanplakbiljetten bedekte straathoek in
--- Une grotte te dune jeun e vi ne, eene grot, dow
een' jongen wijnstok bekleed.-- 'I'apissendis,in
[Arie. corn.] Aan weerszijden beschilderd katoen n
-- 'I'apisser, v, 0. Behangen, de wanden me
tapijtwerk of (bij uiltnei(IinfI) niet beliCLflqSelpo))ieP
toet schilderijen, platen, enz. bedekken of versieren.
T- une salie, eene zaal behangen. T- une clianthr
de papier peint, eeoc kamer met bellanqsel/)a/)iel
bekleeden, eene kamerbehangen. T- une rue pour k
passage dune procession, de stralen met /eleedev
telegfjen om eeoc processie te laten voorbij gaan. II
a lapissé sa cellifie de portraits, de dessins, ht
heeft zijne cel met portretten, met teekeninqen behanen. - ( fig.) Line vigne tapisse toute In muraifle. een wijngaard bedekt den qonsc/ien muur.
SE TAPJSSEO, V. »r. Belianqen. bekleed, beleqd woeden. - i'tpissei-ie, 1. Topjflwerk; wandtapijt n.;
kameebe/ulvedinij f..bcho.nger.cwerk; heliangsel ii. Tm
vaiilem ent-, toicijienmoken. Fauteuil de t-, met tapijtwerk te/derde armstoel m. - Les t-s des Gohielms sont des chefs d'oeuvre, de topijten der Gobelins zijn meesterstukken. T- h haute lisse, a
basso lisse, Z. BASSE-I.!SSE. - T- de cuir doré, de
papier peint, bc/ionqsei van verjuld Ieder, van beschilderd papier of behanger/papier. .--- (fig,) Faire
t-, enkel /luur.nioken, eeoc plegtiglieid of talrijke
ver;odering bijworen zondei' eeni,q werkzaam deel
daaraan te nemen en alleen als twsrhouwers langs
de wanden (jezei('n. . Kunst t., handel m. des topij/werkers, tapfjtwet'erij t., tapfjt!iandei. - Tapisier, m. Tapijiwerker, tal]ijtwever; kamerbe1ionjer; koopman in tapijten. T- en papiel fabrikant van, koopman in behanjselpapier. - Tapissière. 1'. To; &lwerkstee' 1. (In dezen in niet
sneer qebruikeijk.) ---Ligt rjtuipje n. , waarmede de
ka7nerbelianqers hunne goederen vervoeren, of dot
bij 't verhuizen dient. 111. n.J Abeilles t-s, of
als subst. TAPISSIÈRES, 1. Naam Mn zekere bijen 1.
pl., die de bloembladeren beizigen om er haar nest
mede te bekleeden.
¶'apon, m. (foes.) Zomenjewronen of ineengefrommeld stuk stof of kleedinjstuk. . [Mam.]
Lop m. tot stopping van een gal in 't zeil; ook
z. V. a. TAlPON.
Tapotei-, v. a. ([am.) Geduriq kleine klappen
geven: Elle ne bit pie t- ses enfants, zij is altijd
bij hare kinderen met klappen, in de weer.
'I'apsel in. [Cni.] Gestreept prof ben gaolsch
Iwtoendoek n.. 'meestal binauw oekleurd.
Tapure, f. [Any. cost.] Opgestreken en gekrul(] haar n.
Taqiie, f [Tech.I Gegoten ijzeren plaat 1. -t [Jeu de 1illartj, z. v. a. MASSE.
Taqizer, V. U. [Typogm. Dresséren, den lettervorm met de dresseerplank aankloppen.
Taqieret, ni. [Tech.] Plaat t. van den voorwand des smeltovens.
Taquet ni. [bane.] Plan/sic n., waarop men
slaat om den valk terug te roepen. -- [Ma i .] Klomp,
waterman, staanmon m., klessinq f. T- de manoeuvre, kruisklamp. T- h gueule, lipklainp, belegklomp. T- de lancage, de loumnage
. T- coeur,
a oieiIlem, kruishout met twee beenen ofapooten
(gelijk men op de hal/dekken en in den kuil der
schepen heeft, tot het beleggen dergroote- en fok
kescl,oten en halzen). T-s d'éclelle, de mai'che,
volreepsklampen.T-s de mat , mastklampen, kraag en.
voor 't slag. T-s da mat de beauprd, vioolstuk
ken n, p1. van den boegrpriei. T-s de pointume,
nokklampen , klampen coos' de riokbindsels. T-s de
pointume de ns, klampen voor dc steekbouten. T-s
de Cal)estafl, svilklamien. T-s de bout de vergues,
nokklasnpjes Ii. pIT-s des bitles, sleunders m. p1. van
de heling, steekspenen f. p1. T-s de hune, snaphatien n. p1.. klompjes in den mass. T-s de hauban,
wantklampes. T- h gorge, halsklamp, de loefhouder en. aan den voorsteven. T- a gueule cf ii dent,
sorklamp, enkele kruisklamp. T- (le fer. hoeiklamp.
T- simple, ssokklasnp. T- in mat, gordingsklasnp.
T- d'ëlinguet, z. ELINGUET. T- d'amume, halsklamp.
T- de rriât de chaloupe, knecht van de sloep. T-s
de potence, klampjes onder den gek van de pomp.
T- de goi'gème. loefhouder en., bststuk n. - Artill.J
T- dessieu, asklamp. - [] 'ech.} Hoekkiampje (aan
timmer- en schrijnwerk). - Paaltje n. (als haken hij
opsnetinqen).
Taqnii, e, adj. Schriel, karig, schrokkig, pieg

-

-,

,

-

-

rig. (in deze beteekenis niet meer in gebruik.) Twistziek, dwarsboomesed, »laagziek, weerspannig.

- 4i5sUbl. en. en t. Twistzieke, plaagzieke en. en f.

- S 'I'aquiiiemeiit. adv. Op schrokkiqe, vrekkige wijze. -.- Taq.iiiiei-, v. a. ei n. Tegenslre
ven, dwarsboonien, pla1en, harrewarren over onbeduidende dingen. 11 ma taquiné tout Ie jour, hij
heeft snij den gansclsen (lag gedwarsboomd. - Ede
no lait que t-, zij doet niets dan tegenstribbelen.
-..- 'I'aquinerie, t. Lust en. tol plagen, tot tegenstribbelen, plaagzucht 1; geharrewar; gekibbel n.
over kleinigheden.
'raqitoli-, m. [Typogr.] Dresseerplank t.,
plan kje Ier groolte van eenv octavo-bladzfjde, waarop enen zacht klopt om at de letters van den vorm
gelijk te brengen. -- 'I'aquon, ni. []"'ypogr.} Onderlegsel n. van het timpaan of van le lage letters
(liever hausse). -- Taquoznier, v. a. Onderleg-

gen (lievei'gamnim Ie tymnpaii, metten des hausses).

Tarabat, M. I/atel en., waarmede (le kloosterliegen van sommige orden des nachts tot het gebed
gewekt werden. (pegaai m.
Tarahé, m. [11, n. ] Iloodkoppige amazone-paTaiabiscot,m. [Tech j Zeer soiolle lijstschaaf t.
'I'aiabtistei-, v. a. (fain.) Lastig vallen, Jimderen, kwel/en doos' geraas of gesnap. --Somtijds
ook: slecht behandelen, kwalijk hei/genen.
Taraisoi,, f. Tech.] Schuil', kronsme pan f.
ter gedeeltelijke sluiting der opening van eeren glasblazersoven.
Tai anebe, f. [Tech.] IJzeren bout en. of pin 1.
om (Je scisroef eener pers ow te draaijen.
-

Tarantai-a, en., z. t'. a. TA1SASTELLE.
Tai'aie ! inierj. (ons aan te duid en , dat men

den spot drijft moet, of geen geloof hecht aan 't

geen gezegd wordt) . Loop ! loop heen! gekheid,

allemaal tori! I a r i fa r i I --- TARARE, M. [Eeno.
mum.] Builvoenmig werktuig n. lot zuivering van
het le malen graan.
Tai-aud, in. [Teelij Houtschroef t., snjjijzer n.,
tap en. ons ma/ren le draaijen, tappatroon n., mo/c-

sclmroefboor t. T- de chammon, 'naafboor 1. - Tarauder, v. a. ITech.] Schroeven en mo/sen snijden, wringen.
Taraxacées, f. p1. [Bot.] Paardebloemsoorten,

Tai-axis, fl1. (vr. ta-ink-rice) [M/d. ] Lipte
ontsteking f. van hel oogbindvlies; - roering f.,
inz. in den onderbuik.
- 'faicaire, ni., z. v. a. CAIIQUOIS.

'f'tid adv. Laat, spade. II vient t-, hij komt
laat, spade. Je me suis cuuehé t-, ik ben laat te
bed gegaan. 11 arrivema an plus t lundi, hij Zal op
zijn laatst maandag aankomen. - TOt ott t-. vroeg
of laat, te een of ander tijd. - (Prom.) II vaut
nmieux t- que jamais, be/em' laat dan nooit. z. ook
BRUIT. - Reotmer t- chez soi, laat, op een ver
gevorderd uur thuis komen. . Ook als adj. II se
fait t-, LI commence a se faire t-, het wordt laat.
II est t-, 't is laat. - Ook als subsi. in. Arriver
sum Ie t, laat, op den loten avond aankomen. 'I'arder, v. ii. Dralen, ta l men, toeven, sammelen,
uitstellen, vertragen; laag uitblijven, zich ophouden. Si l'oii tarde encore, on pemdma l'oecasion,
als men nog lamer draalt, ui t stelt, zal amen de
gelegenheid verliezen. Tout est prêt, pourquoi ía rdet-il ? alles is qereed, waarom samoselt, draalt hij?
- Allez -y, et no lardez pas , ga er heen, en blijf
niet bug uit, houd u niet lang op. - Ne pas t- ii
faire qc. , weldra iets doen. Le en/deem ne tardera
pas a pamaître, de doctor zal weldra komen. lARDER, V. imp. Sterk verlangen, ongeduldig verbeiden: II ene farde de partim, ik verlang zeer, ik
brand van verlongen om te vertrekken. - Taritif, ive, adj. Laat, laatkomend; - traag, langzaam, dralend; - laatrijp, zich laat ontwikkelenci:
Repentim t-, laat, laatkoniend berouw ii. - Mouvemetit t-, trage, langzame beweping 1. Pas lourd
et t-, logge en trage tred in. - Le raisin est tvette aisude, de druiven zijn dit jaar laat rijp. Enfant t-, Enfant dun esprit t-, achterblijvend
eind n., kind, welks verstand zich laat ontwikkelt,
..-. Ces l)oires sont t-ives, die peren zijn laat rijp,
lat zijn late peren, najaarsperen 1. p1. .. Terrain
1-, grond en., welks voortbrengselen laat tot rijpeid komen. - Tardiflore, adj. [Bot.] Laat
Sloe/fend, laat bloesems of bloemen dragend. Tardigrade, adj. [ FJ. n.] Langzaam voortgaand.,
raagvoetig. - TA1OIMURADES, en. Pl. Langzaarnloo-
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Vers, traaq(janqers, luiaards m. p1., luidieren IL p1.,

naam van zooüdieren, die dooi' de inrigtinq hunner
voeten niet dan zeer langzaam kunnen loopen; - ook
eerie soort van infusie-die) tjes -Ta rdl llon, rn.,
z. v. a. TARPON. - Taidîvemei,t, ado. Op
langzame, trage wijze. - Tardivefé, f. Langzaain/icid, traagheid t. - [Bot.] Late rjpinq.
Tardon, in. [Econ. rur.] in. april of mei geboren
lam 1.

'I'aidoue of Tardonne, L,Z.V.a.TADORNE.

Tare, f. [Corn.] Tekort ii., het tekort komende
of ontbrekende aan gewigt, hoeveelheid of hoeda
nigheid; gebrek n. J'ai compté ces sacs, at jy ni
trouvé (louse francs de t-, ik heb die zakken geteld
(/ij.) Clieen twaalf francs te weinig gevonden.
val sans t-, paard n. ,onder gebrek. -- ICorn.j Af
trek in., datgene, wat naar koopmansstijl voor de
verpakking der waar (kist, ton, baal, zak, ene.)
wordt afljetrokl:en, t a i' ra. t a r a t.: La t- est (le
[ant par bard, de tarra is zoo en zoo veel per vat.
- Tai-é, e, (en part. passé van tarei): Marchandise t-e, beschadigde waar t. -- (/1(1.) Homme t-,
wan, wiens goede naam geleden heeft. -- (Bias.]
Casque t- de front, de iwo fi i of de côtO, de trois
quarts, aanziende, Van ter zijde voorgestelde, half
aanziende helm m.
Tarefianehe of Tarefranque, f. [H. ii.]
Zeearend in. (aigie de nier ).
Taieiitelle, f. Naam van een' volksdans en
be/ioarende wijs, mv. op Sicilië en.
van de
daarbVarentélle
,
f. (naar de stad Tain Calabrik
rente). -.- Taretitisme, in. [Méd.] Dansziekte,
danswoede f., Sint-Veits- of Vitus-dans in.., tot (I fl t U 1 a- dans m., door 't volk in Ital'i toegeS chi eren aan den steek en de tarentula (. 't
Tarentule , f. [i I. n.J
volgende woord).
Spin in Italië, inz. bij de stad Tarente, maar ook
in 't warme gedeelte van Mie en Amerika, welker
beet of steek weleer voor vergiftig werd gehouden,
tarantula-spin, t a i' a n t s) I a f. - Tarantulis.
me, m., z. V. a. TARENTISME.
Tarer, v. a. Beschadigen, bederven, nadeel of
beschadiging veroorzaken: L'tiumidité a tarP ces
marchandises, de vochtigheid heeft deze waren beschadigd. (fig ) T- Ja riputation de qn., iemands
goeden naam bezwalken. - [Coni.] Liet qewiqt van
de verpakking onderzoeken, de tarra bepalen, af
wegen (vgl. TAIIE). T- Un liaril, un pot nu beurre,
een vat, een' boterpot wegen, alvorens men er de
waar in doet. - SE TAllER, V. pr. Beschadigd warden of zgn.
Tarerontle, f. [Ft. n.J , z, v. a. PASTENAGITE.
Taret, in. [H. II ] Paalworm, houtworm in.
(die 't paalwerk van dijken en dammen, ook de
huid der schepen doorboort).
Targe, f. [Anc. mii.] Lansschild n., schild om
met eene lans te vechten. - [Hon.] Hal vemaanvormig bloemhedsieraad I). -- Targer, in. [Aiic.
mi l .] Schild der hooglanders of schotsc/ie bergbewoners. targét II.
Targette, t. [ Tech.] Knip in. metalen plaatje
met een schuif of platten grendel tot sluiting van
deuren, vensters, enz. - 1-landleder n. der lakenrouwers of wolophalers (lot beschutting van de
-

--

-

.

--

-

--

-

,

hand).

'larguer, in. [H. n.J Gespikkelde tarbot f.
'I'..guei- (se), v. pr. (fain.) Popchen, snoeven,
prlen, liotecli zijn, op iets roemen: Se t- de sa
noblesse. zich op zijnen adel beroemen. II se targue de ses i'ichesses, hij pacht, is trotsch op zijne
rijkdommen.
'I'ari, in. Palrbrandewijn in. uit Oost-Indië.
Tan, e, adj. (en part. passi van larir): Ruis-

seau t- , uitgedroogde bron f.
'I'arier, ni. 1H. n.J Bruinkeeltje, kruidvogeltje ii.
[motacilla rulietra).

TARTARE

-

b

van de verhouding en vergelijking der munten. 'I'-

de Ia main d'oeuvre, tarief van arbeids/oonen. Tdes fn-As et (iépens, bepaling, vaststelling van kos-

ten en ongelden. - Tarifer, v. a. Tot een tarief
brengen, vaststellen. T- les denrées, een tarief of
prijslijst van de eetwaren e)ntwe2 1')en. - Het part.
passi is ook adj.: Marchandises tai'ifées, in prijs
bepaalde, getarifeerde waren f. p1. Travail t-,
Corvte t-e, in dngtaken verdeelde arbeid in. —
Tarifiahie, adj. Kooi' een tarief vatbaar. 'I'aiflier, v. a., z. V. a. TARIFER.
'I'arin, in . [ U. ij.] Sf/sic n., een zeer bekend

en bemind vogeltje, in geheel Europa thuis [fringilia, spinus of ijigutinus].

'Faiii-, V. n. Opdroogen, uitdroogen, doen droog
of ledig worden: La clialeur a tari cette source,
de warmte heeft die bron verdroogd. - fig.)

L'excés du malheur tarit Ja source des ] ames, de

overmaat van ongeluk droogt de bron (Ier tranen
uit, doet het weenen ophouden. Ces dépeiises ont
tart son trésor, zijne uitgaven hebben zijnen schat
Uitgeput. -- TAll., V. a. Ui1drooen, droog worden, ophouden te vloejfen.- Les chaleurs ont fait tles ruisseaux, de hitte heeft de teken verdroogd.
Cette source ne tarit jamais, die bron droogt nooit
uit, vloeit altijd. — (fig.) Ne point t- sur un sujet,
gedurig van iets spec/en, telkens op een onderwerp
terugkomen, onuiljiulteljk, nooit uitgepraat omtreed een onderwerp zijn. - SE TAlOn., V. pr. Door
verdamping droog worden: Des fontaines qui se
tarisseiit. —Tarissabe, adj. Uitdroogbaar, voor

ver(IrUo(;ing vatbaar: Notre pulls nest pas t-, onze
put kan niet uildroogen. -- 'I'arissaiit, e, adj.

Uitdroogend: Puits t-, nitdroogende put in.

Jne hoarse te, cme led ;wordende beurs f. - Tn..
risse rnent, ni. Uitclrooçjing, ver-, opdrooging f.

Le t- des puits, de opdrooging der putten.

Tail ataue of 'I'aru atane, f. [Coni.] Zeer
ligt indisch neteldoek n .
Tarot, in. [Anc. mus.], z. V. a. BASSON. —

[Jan] Naam eener soort van dobbeleleenen; z. ook

TARETS. --- 'I'aroté, e, adj. [Jeu]: Cartes t-es,

getaiokkeerde kaarten I. p1. (die ran achteren yaksjeuijs graaaw in qraauw beschilderd, zijn). —
'rarotiei-, in. Fabrikant, verkooper van tarokkaarten. - Tarots, in. p1. [Jeu] Tarokkaarten t.
pl., speelkaarten voor het Jeu des t-s, het tarokof zevenkoningsepel n., dat gespeeld wordt snel '18
Waden, waaronder 2 genoosinerde taroks of troeven zijn, onder welke de XXi of snongur, de 1
ofpagato en de skses or excuse (eene kaart,
die noch nemen noch genomen worden kan) de
hoofdtroeven of matadors zijn.
'r5iroiipe, t. Ruimte f. tusschen de beide wenkbraouwen; het somtijds daar groe(jend haar.
'rarpeien, sic, adj. [11. rom.]: Roche t-ne,

Z. nocuE.

Tarqsiin, in. [Hart.] Soort van peer f.

'faise, f. [Anat.] Achtervoet, vetwortel in.;
-.. zeer dun kraakbeentje n. tusschen de huid en
het bindvlies van ieder ooglid, tarsus ni. —
Derde voetlid n. der vogels, dat onmiddellijk op
het been volgt. Voet, Poot in. der insecten. —
Ook als adj.: Cartilages t-s, oogkraakbeent.jes. Tat-sien, ne, adj. [Anat.] Den tarsus of voetwortel betreffend. - Tarsier, in. [U. n.], z. v. a.
PIIALANGER. (maimer n.

'I'arso, in. [Constr.] Zeer hard toskaansc/i
Tartan, in. [Coin.] Schotsche bonte geruite
wol/es/of t., I ár t a n ii. - (bij uitbreiding) Kleed n.
van die slof; schotsche man/el; - winter-omsloodoels der fron.cche vrouwen, tartan in.
Taitane, f. [Mar.] Vrachtschip n. op de Mid-

dellandsc/ie zee, met een driehoekig zeil, tartaan f. - [Pêche] Soort van gesteeld vischnel
en de visscherj doorsnede, tartaan-net n., tartaans(i.c.ccherj f.
'I'artare, adj. Wat Tartarje en zijne inwonersbelreft, tartaarsch, tataarsch: Moeurs
t-s, tartaarsche zeden t. P 1. - Als subst. m. en f.
Tartaar, blanc- m., tataarsc/ie vrouw t. of meis-

'rariere, f. [ Tech.] Avegaar m., steekboor,
zwikboor t.; - aardboor, bergboor (sonde). Grosse
t-, T- a moyeu, sc/iulpboor, vervoloboor. - [Chir.]
Soort van kogeltrekker in. -- [1-i. n ], z. V. 0.
TAFIET. - Boorangel in. (aan 't achterlijf van somje n. — (fig.) Une invasion de T-s , een inval van
mipe wijfjes insecten).
Tarif, in. Pi'ijsopqave, prijslijst, goederen- of barbaren, van woeste lion/en. -- Koerier of renwarenlijst f., eene lijst, die den prijs van zekere bode in. der ottomansche Porte en der europésche
waren of wel de in- en uitgaande en doorvoer-rey- gezanten te Constanlinopel. --- TARTAIIE, rn. [Myth.J
ten of ook de bepaling van arbeid.sloonen, enz. op- Het dooden- of schimoienrjk, de onderwereld 1.,
geeft, t a r i e f n. T- des douanes, to/lijst f., tol- inz. de onderaardsche strafplaatsderboozen, Taraanslag in., toltarief. T- des nioiinaies, munttafel t a r u S in.; he! t. Les supplices du T-, de kwel-

TARTAR1EN
lin n van den Tartarus, de helsclie stra/Ten f. p1.
.- Q
ai'taieei, iie, wij. Tot den Tarlarus beIzoorend: Ombies t -nes, sctiimrnen van eten Tartarus.
Taitaiciix, euse, adj. [Chirn.] . Z. TARTliE[JX.
'Fartaiiu, UL[1 1. n. ] Groots ta,taarsclte aap in.
¶'avtariqite, adj. LChim.J , . TARTJIIQIJE. -Taitarisei, V. a. [Anc. duin,] Met wijnsteen

zuiveren. - i-let part. passe is ook a(Jj.: Esprit de
Yin tartarisé, gezuiverde wijn;eest in. - z. note
onder TACTRE. 4- TARTARISER, V. a. Tar taursch
maken, taitaarsche zeden bijbrenqen: On na pu
-

Clime.
'ras te, f. [Pâtiss.] 'Taart f. T- aux prunes, a
Ia crëme, prutme-, lOointaait. - ' Faiteiette, 1.
(verkfi ) . t)(Ifl tai'te) Taaitje n. , kleine taart f.
t Tarte'cHe, t. Ratel In.; lazarusklep 1.
[Techj Gedeelte n. ran een' iïioleuit,'ciiwl.
t 'i'artiei, M. Thariverkooper M.
'I'ai'lifle, f. [BOL] z. V. a. TOPINAMBOUII.
Tartine, f. .Ii(1 boter. /wniq, siroop, enz. besmeerde Sfle(le brood, boterhom f.
'Faitonnalie, f. [Bot j Soort van Icellerkals in.
of i'jfvinqeiiemuv/ n.
Tartrate, in. [Cliliri.] J47 ijns1ee'nour zout n.
T- de i)tOfllb, wjjnsleenzaur 100(1 fl. 'I'- acidute de
potase (of k iturtrate de potasse), dubbele wpn
steenzare »otasck f., Z. V. a. UPEME de tartie. Tde potasse et de sonde, w(jno1eenzue pa/ascIi en
t- Ja

- .

Z. V. 0. SEIGNETTE. - Tiifie. in. Wijnsteen in., zure wjjnsteenzure iotase/i f., t a r t a-

soda,

r ue ni. Cierne de tartre, Z. CREME en TARTRATE
acidute de potasse. T- thnétique, hraakw(jnsten.
z. SIIBIE. .- (Phvio1.j T- denteure , tand-wijnsteen in. -- 'I'ai'treux, euse, wij. (Chitn.] Wijn-

slee;iy. wijnxieenoc/tiq. - Te,i'tilmèti'e, in.
1Vijnsteeniiuter in., weiIrtuiy ter bepaling ion (Ie
handelswaarde der room ran wijnsieen. trique, adj.: Acide t-, Wijul.ctec?ezaur 11. true, in., z. V. C. TARTIIATE.
'L'aitufe, in. 1taic/,etaar, schijn heilige bedrie er
en boosuoclit, godIe1noze /1/onion (naar de hoofdpersonaadje in .11oI,èl'e's beroemd b/ijnpel van dien
naam), t a r t uffe in . - Tartuferie, f. Schijnheiligheid, !iuichelarij, val.wlie vroomheid, I a it affe ei e 1. --. 'fai'tn1îer v. n. 1-luiclielen, den
fijninan uithanGen.
Molière ook oIs V. 0.
gebruikt in den zin van: een' tartuffe, een' huichelaar trouwen.
Tas, in. 1100/), .ctapet, tas in. T- de fagots, de
tilé, de pierres, de livies, hoop tokkehossen, koren,
sleenen, boeken. Mettre, Assembler, Amasser en
UD t-, Op een' hoop of stapel zetten, oplossen,
0.) een' lion;) goojjen. - ( fain.) Se iiettre tout en
an t-, di,qt ineen hurken, zich als een' hal zawenrollen. z. ook .tBLATIVO. - (Lor. rOV.), Z. BLÉ.
--- (fig. (t lam.) Un t- d'eui'eurs, de menonges,
cene nienijte dw alingen, een zak vol leucens. Un
t- de gueux, de fainéants, een hoop bedelaars, le--

diqloopers. -- [Ai'ch.j Vlettre

des inatéilaux en

t-, bouwsloffen aanvoeren en ten ,qebruike gereed
leggen. T- de charge, draagsteen, kroaqeteen in .
.- iJeu} .Slapel schijven, vdds' uien beqint te spe-

len (hij het tiktak.cjiel). .- [Teelij Handaanbeeld,

bankaanbeeld ti., tas m. , droaqbaar aanbeeld, der
goudsmeden e. o. (ook fasseau qeheeten). 11'- droit,
middelrij 1. der strootsteenen, sup in. der bestratwo. - a TAS, lor. ride. In iiieniqte, bij hoopen.
Tassart, in. (U. n.j. z. v. a. MEGAI.OPE.
'rtsse, t. Kopje, drinkkopje n., ten/) in. T- de porreist ie , de Ci'iitei , porseleinen, tens/allen kopje. Kop, inhoud von een kopje, koprol In.: Piendre
une t- de bouillon, de the, een' kop bouillon, thee
gebruiken. - (Loc. pine. el pop.) lIotre te In grande
t-, in (le Z('C of (0)/C 1fl eerie rivier verdrinken.
'Fassé, e, adj. (en part. passé van tasser):
Terre bien t-e, goed opgehoopte aarde f. - ) Arch. I
Bdtinent t-, cebouw, dat zich veer/s gezet heeft
(welks zwaarte reeds zijne wee/sing heeft gedaan).
- [Peint. , Scuip.] Figure t-e, ineen gedrongen, te
korte en loqqe fiqu ui 1.
Tasseaii, n). [Tech J Klomp m., draaqlfjsl f.,
draeiqklo.c in. -- 11oct of grondstuk n., waarop de

dunne planirjes, die ccve viool, quitor, cnz. zomenstellen, vosiqeljnid worden. Z. ook TAS. -

Sée, f. !t'opjevoi fl.
Tasseisient, in. Het zetten, het zamenidrin gen
van gebouwen, van opgeworpen gronden onder hun-

n 8 eigen zwaarte, hel zeetnemen.

-

TATONNER.

Tasser, V. a. Ophoopen, opstapelen: T- du
I1ë, koren te hoop zetten. - [ Peint. et Sculp. ] De

behoorlijke ontwikkeling niet geven, gedrongen (ii

stijf maken (van figuren, groepen). - TASSER, V. fl.
[Hot- t.] Zich uitbreiden, in omvang toenemen, uitgroe/jen: De 1oseil!e qui t.asse, zuring, die uitproeit, vol en breed wordt. - SE TASSER, V. pr.
Zich ophoopcn; opqehoopt blijven: Ces aliinents se
tassen t dans lestomac, die spijzen pakken zich in
(Ie nwaq opeen. —[Arch.] Zie/t zeilen, onder eigen
zwooite zame'îelrinqen; zijn' zeet pen -ten; zakken,
t Tassette, f. , Z. V. (i. CIJISSAIID.
'I'assiot, in. [Tech.] Kiuisbout ii., kruislat t.
(waarop (Ie meindeigakei' soininig vlechtwerk aanvan(Pt).
'fata, in. Kinderwoordje weleer gebruikt voor
LISIERES. - TATA, (i(Ij. (fain.): Madenioiselie t-,
jufvrouw beniorleil, jufvrouw wijsneus.
'I'uulae, in. [I:E. iii ilïexicaansche suikervogel in.

(gut -guit).

T atar, e, adj. et subct. (beltere, maar min gebruikelijke voi'in voor titi'tai'e) Taitcwrsch, Z. TA R-

TARE.

'I'àté, e, nclj. (en part. passé van tater): Pouls
Iongtemps t-, lang gevoelde 1)015 1fl. - Dessin t(01' tatunné), met onvaste hand, zonder bepaald
plan, qcuiiO(Ikte teekenirig t.
Tüte-poute, Hi. (pop.) Keulcenklouwer, bemortal, j(Iatien, jan gat In (Piur. Des Me-poules).
'I'áter, v. a. Voelen, lasten, aanraken, bevoelen, belasten: T- le pouts, den pols voelen. 'I'atez
an pen ce drap, ii est then doux, voel dit (lock
eens, 't is zeer zocht. T- qe. canine un aveugle,
iets belasten, aanraken gelijk een blinde. - (/4g.
cl fans.) Onderzoeken, polsen, ondertasten: Je i'ai
tâté Ià-dessus, ik heb hein daarover gepolst. 'F- Ie
coua ge (Ie qn. , iernands moed beproeven, op den
toets stellen, iemand op den tand. voelen. - f- Ie
Pave,I zeer einziglig, als opc//cern loapen; z. ook
n '1'- son cleeval, zijn paard beproe- (Ma.]
ven. Ce naval tâte Ie paé, le terrain, dit paard
zet (Ie poolen niet fikse/t neder, stapt niet goed door,
disc/t niet toetreden. - [L\JiI. ] T- l'ennenii, den
vijand polsen, kleine bewegingen. of aanvallen maken, 0fl zijne ooginerken te vernemen. - Ta'CEFI,
v. n. Proeven, srnc.'ken: Tâtez de ce, sun, proef dien
wijn eens Voulez-\ous un i)eu t-de ce pcite ? wilt
gij van deze paslei eens proeven? T- aux sauces,
de sausen proeven (of zij goed zijn om opgedra(len
te wo, den). - (Loc. prov.), Z. DENT. (flq.) II a
tteté du Ponlieur et de Ia peine, hij heeft geluk en
ongeluk, vreugde en lijden gesmaakt. II veut t- du
oPties' de soldat, hij wil de proef van den soldalenstand nemen. - SE LITER, V. pr. Zich beproeven, zich zelven onderzoeken. II sest tkté Ik-dessus. hij heeft dat bij zich zelven onderzocht, overlegd.
- (fig.) Efte se tate continuellenient. zij zorgt te
veel voor hare gezondheid. Tâteui, m.,
•ense, f., Z. V. o. TSTONNEUR. - 'I'áte -vin, in.
ITeclI.i Steekhevel in. (der wijnkoopers). (flcer.
Des tate -sin.)
Tatigtion, in. [Tech.] Soort van blaker in.
der bor(LiulWers.
t 'I'atigiié of Tétigné! interj. (pop.) Wel
verdord!
Tatilhon. m., -ne, f. (facn.) Babbelaar, langwijlig prater, wawelaur in., babtielaarster. Wan,elaarster t.; - snu/felaor in. , -ster 1. - Tatilkinisage, in. (fact.) Onnut gebabbel, gewawet,
geen, gesnap n. --- 'ratlUonuer, v. n. (fans.)
In kleinigheden uitweiden, iets wijdloopig verhalen, te! essen
S 'ratitier, v. a. Gedurig voelen, betasten. TteToNs (a), be. ado. In de n blinde. op 't e'oel
af, al tastende: II clierche Ie chernin k t-, hij zoekt
eten weg in den blinde, (t! tastende: II fait si ohscur tel, quit faut alter a t-, 't is Icier zoo donker,
I dot men al tastende gaan moet. - (lig. cl fam.)
Marcher k t- dans une affaire, blindelings (zonder
kennis) in eeoc zaak le werk gaan.
'I'àtounement, in. Het voelen, tasten. (Inden
eig. zin weinig gebruikt.) -.. Le t- dans les atlaires, het weifelend, angstvallig handelen in zaken.
- [Phys , Math] Méthode de t- , handelwijze der
beproeving of proefflesisinu, beproevings-snclhode t.
- 'l'àtoniier, V. fl. Ilondtasten , op den tast of
'1 gevoel in donker zoeken. Marcher en ttetonnunt,
op 't gevoel loopen, met de voeten den weg zoeken

-

TATOMIEUR

177/fr

(flü.) Weifelend, sc/iroünîvalliq te werk gaan,
in liet duister of 0/) joed geluk af rondlasten (uit
gebrek aan (Ie noodiqe kennis): 11 na pont de méthode certaine, ii nu fait que t-, Iii heeft qeen
vaste u;cvlirnanier of beho ndelinq, /(j last mooi' in
liet duiker rond. - 'I'àonne,ar, ni., -euse, f.
Rondto.tr ni., ta.cister f --- (fig.) Weifelaar in.,
-ster t., rc/roornvalliqe, be.sluiteIooe in. en 1.
'I'aloii, in. [H. IL Gordeldier n. (atniadille).
'I'atoage, in. Liet bepii/îken Von de huid
net vei'scttiilende hou/en, over welke inca vervolgens een k!eureid vocht u'rjj[t (gelijk dol in
gebruik ic bij vele wilde vol/cern in dinerika
en op de Auslralioclie eilanden), het t a t or t i en;
inqepeihie figuren t. »1., huidbcprileidng, t a I oeE 1' i a fj f. -- 'L'atouei, V. a. De hUi(i niet fiu
be;)e ikken , to t 0 e t r e n -- SE TATOUER, V. ])r.-ren
Zich ze/ven tatoetren of bepriklccn. ii t part.
passé is 00/4: (l(lj: Sausage ta [otje, qetatoeeer
de of beprilte Wïf(le in. - Tatoueinent, in.,
-

]

--

-

Z. V.

a. IATI)UAGE.

Tatouelte, f. [ 11.n.] Gordeldier ii. niet S gordels.
'ftloiaeui, in , iiu'idbe/rik/cer, tatoeeerder ni.
'I'atusie, 1. i1-l n.j Dieesngi'oep t. van gor
de/aicien zone/er snijioiu/en.
Tau of 'I'if, ni. (Idas.j Sint-Antonies-kruli t.,
een T -eoriiig kruisje ii. (ook !jdquilie de St. Antome en Croix de potence gc/ecteii).
-

.

'I'aisberre, 1autbèie, t. [Agiic. Kleine af

dicois ilooi (Ie 50/ en heen.
Faiiboui, in. [Atic. nsar.j Binnenboords -e-

1CV/iFif 51(101 1. ,
•

dciiie n. rUit den roeiriein.

Tiflid, ni., 'I'aude, t. [lijst'.] ]-Jut, tent 1. van

TAVERiNERET.

St/ei', tweede teeken of sterrebeeld van den dierenriem. - [Btas.] 'I'- furleux, klimmende st/er. —
[ H. n. ] T- (i liosse of dii Ï%ie'ique of des Ittiiiois,
z. v. a. BISON. T- des Indes, Z. V. a. ZEBU. T-reef, z. V. a. cisou. - T- de ncr, zeestier, een
kofferviseli. - T- volant, groot vliegend heet ii.
(een kever). --. [Mai'.j Soort von tweemast-wachtsr/lip D. in 't kanaal. - (Tech.] Trekzaag t.
'raii ] 'elliere of Taui'iIlièi'e, f. [Econ. lor.]
Osici ucbthare, maar dikw(f/s tugtie koe 1. —
é 'I'ani'icidei', v. fl Slieren bevechten. - --(p10/5.)
Een stiesen'ecec/it geven. - Taui-ies, t. p1. [Ant.
gr.] Stierfecsten n. 1 , 1. Ier ccie von Neptunus, t),)
v'tlke st/eren geo/erd werden. .- 'faiiiiIiens of
'I'tni'iens, ni p1. (of ei/s a (1j. Jeux ts) [ Ant.
i'oiii. ] Siiero/fer-sp.elen n. P. - 'Faui'illièi'e, t..
z. TAURELLIjRE. - TaluillOn, in. [ Eeon. 'or.]
,Jone slier in. — 'I'ani'ioe, t. (Chum.) Bijzondere
kris/u//i.ceerbore stof' in de o.sseqal. t nu i-i n e t.
Titiii'ohoIe, in. [Ant.] Stieroffer n. aan Cybele
of 1/eo. ... Altaar ii. voor dot offer. Liolique, asij. flit stieroffer beti'eff 'r d. - 'I'aiai'oboli&ei', V. fl. (woord va Vol t aire) Eenen
slier offe r en. ... Taiiioeathapiie, f. [ Ant.]
Stierengeve cht ii. ei stselenja(t 1. in een' circus.
-- Taui'oeofle, f. [Tecti. ] St/ere//fin t (uit de
poolen, ()oren (n fleeces van 't s'(sii (I vee(. - 'I'anroIn &iCIIie, 1 [H tot ( Stjei'eV(ei)e(/it, kunst der clierenbevec/iliag. - 'I'aoiopfinge, 111. [{Vlyth. ] SIteren -der til., bjjmwiu van Bauclius. — i'aiiiophoi'e, in. Stieii idoorler in., b)jne.ioiii vein lies c u/es.
'I'antoeha'one, odj., Z. v. a. IS000JII)SE, —
'I'afllOel&loilisllle, rol,, z. V. 0. IS()C000NEITE
0/ lsoullIwjcls.uE. Ta.itoiramiiie of 'fatitogl'alI*unaIiqtle, (((If, )litt.j: \Ters, Poènie tof Is subsl. 'IAU'i'OGIIA,iIME, M. Vers, riedictil n.,
Waal tO de ?.000idi'Ti (of lege/s) niet deze//de letter
oanvanen, t (JUt ojraii ii. - 'fautologie, t.
[Didact.j Onnoodipe herhaling van ' t reeds wet (indcie woorden peze:cle, wooi'deer.si/ling, wooiellierlioliuiff, tautologie 1. .- 'Faia1oloiqne, ad,,).
Hetzelfde zeend, onnoodiq herhaald,gelijkbeduidend, I a U 10 1 P q s Ch - - EChO t- , echo t., die verscheidene lila/en lieIzel/de fr/aid her/sao/t. 'I'autoinéliie, t. ( Dd!act.] Stifle en slaafehe herha1/sip t. von lezeIfde veesroesten. 'l'giatonaéli -ique,oelj. S/aaf.ehs deze//de maten herhalend, taubui dl i'isc/i..
'I',iiux, in. l'osI;estclde prijs in. VOOR den verkoop der eetwaren, waar(iebepoling f. , jsr(jsvoorse/ic/ft n. pr ijszelling of yelling , t a .x 1. Le t- (of
Ja Lisa) 00 Paul, (Ie t OodZcI/iiig. - (mr.] Gereqlsisosten in. 1, 1. - T- ti'gat, T- de IÏ lol. wet-

gevcrwd zeildoek oi VaaltUi!,efl of hoof/en. Presenning 1., getaand zei/doek n. (tot overdekking
van lsooïrncinsioedercn). '- 'I'aiitlei•, v. a. Met
eene presenning of een getaand zei/ (.i och dekken.
'I'tudion, ni (pop.), Z. fAUDIS. - Slet, s/ons f.,
sole/lu viousespci.s000 11. - 'I'iuiiIii, in. knife
of zeer slechte. euinge woning f., nest, ki'(t, hole n.
...- (Alic. ruil.] .S'olduten/,ut, barok 1. (der eeuw).
'I'augoiii-, nl (Tech. ] Ringstok fl1. (aan de
wal COGS).
'l'aulat, in. [Mai'.] Do/boord n.
'I'atiiii.tiin, in. ltrobbevet Ii., krabbesexus t.
T aupe, f [H. n. [hol t. .. 'f. asialique of
du i.ai, z. V. a. CEIRYSOCHLOnE. T- des dunes, Ttachetee, Z. V. a. Ol)YCI'ÈIIE. -- T- rnuseaidrie,
Z. v. a. MUSCAISDIN. T- (te Virginie, z. v. a. SGALOPE. Rat t-, z. V. a. ASPALACE. - (fain.) INoir
comme one t-, zwart als eene mol, kou/zwart. (fl/I. et lout.) C'est une t-, one viaie t-, 't is een
glui p er, CCfl re;te sluiper, icinond, die bedekte,
slink.cche nhi(Iclelcn Lebruikt. - (L („- e. prov.) It ne tie, doer de WI voorpeselireven ressle t. of in/es -cot n.
voit [J5S plus etair quune t-, hij is zoo blind als Ciiq liour cent eet no t- raisoniiatde, eijften /ioneene mol: hij 'ziet in t f/fleet niets. II est alle nu (herd /5 CCO t) /ho/se interest. .d anslag in. in (le
Ja t- juclie, II est alté nu voyauuie des t-s, hij is bibasting (in (lezen zin liever lsise). - (fig. en in
dood en begraven. Cest on preiieui de t-s, 't is Iwa (/ en zin) Nous savons niatntenant quel es[ Je
een s/mime, doorslepen gast. LtaiCt1e1' coiiinie Un t- de sa tidétité, wij iJseten na, hoe 1iooq ui/f zijne
preneur de ts, zoo stil als een u,iol/enranier, als çeIrouw/iei(i Irunisen auns/aan, in hoe verre wij op
ccve in am loo;en. Nous som mes lynxX ensers nos zijne leeuw runnen rekenen. ( Lor,. prov.) Jt liet
pareils et t-s envers nous-meines, u)) zien de ge- nu inèuie t- te 11( 11 c et Ie coquin, hij srbeert alien
breken ran ((((deren wel ,c/JoeduI, n a ar voor ooze over idmn('ii /1(1111., /iji loan/if oee'n onri'ersr/ieid.
'Fi'i'aiflon, a). (Constr.j Dennen (10k/s/rink t
ei4'ene zijn wij blind. - [Chic., Vetéi. ] Jtlolslioofd'I'i'i'iiiolle, t. Zeer fijne, n iet leant orozettestof,
oezwel n., s ekbail aan 't hoof), t a I a 1'. Tempe-g- ri hou . in. (ook Taupe -otanl e) (1 H . n.j n'aaiiï men een k/eel ten doop lie/i of ook liet nachtZ. COt'IT1L1EI(E. (P/ar. Des tlUj)eSgrittufls.) - maal bi aaP voor d ient. .-. Dock no, dien inca in
Turkije or'er t hoofd werpt, lot opvanging van
Taiapel(e, t. (pop ). z. V. a. 'fAUI'E(IIILLON. ¶'aupier, ill. 1t1el/esiron'er in. - 'I'tiipière, t. den ( ear der ren kusri ken.
'l'avèle of 'I'avefle, t. (Teeh. Zeer sinai
Itiollcval f. ,
ni. - - 'I'an pi ii , III. I Aria.
mi] ] Scliansy'avei', 5 a pp e a. r til. - ( H. de pa.sseiiiiit 0/, (Ie na d en. - Aan.c'/ou;lai t. van somFrance] Les francs t-s, het korps seliansgvarers mige ee'eeffjctouwen. - Tavelé, e, ad./. (en part.
onder Karel f/'JJ, --- (lig.) La/hard , bloenluard in . passé von Jaeter): Serietit t-, gespikkelde, gedekte
— [H. n.J liorenkever in., 'elioi'ende vlieg f. -slang t. - Tech j Ct:aideite, te, pevlekte kern's t.
Asschepoetssler t. (ccve ke (: l.cclieIp). .- I. 'fa i& pin, (doordien hit saiser le 1oct 'eh; a ikt is). ( B)as J
Z. V. 0. 1IIOUCI-JETE. Taveler, v. a. Bespikkee. ac/f. et .s'ii/sst. Zwart als acne wol. -iiiere of 'I'iiispinée, t. Alolshoop ni. - )/UOi. len , v/elilo ii . - SE TAVELE II , v. pr. Gespikkeld,
et iron.) ileuvellje, ber,qje n.; --- klein, slee/it land- rerlekt worden. 'I'stvelle, t.. Z. TAVEI.E.
'f1t i c iiie, t'. Ge'.cpibkedl!ieid, i;ev/ebstlienl, be.spikhuisje, hot n.
); 'i'atii'aille, t. Kudde f. jon(e st/eren of os- heling t La t- de cotta penn de ligre est ti ès-tseJte,
sen. - ; 'I'aure, t. Vaa r s t., jonge koe, die nog dice /)jerliiid is zeer schoon e.cjiikkeld, gedekt.
'ft'el'll.ai4e, III. (Aria. ciiut.j Bert n., belasniet lire/t elca//d (gérisse). - 'I'a nI'éa(Ior, in.,
Z. TOIIÉAJ)OR. - 'rsiuii'eaui, M. Slier, bul in - ling 1. op 't houden eenes- tai.eerne of lapperij. Combat de t-x, Course de t-x, stiereneveeht n., 'Fa'wcrne, t 1.Vijnliui.c n., tapperij, kroeg t.: gever/it tussrlien nienschen en ,cti(ren , cs/s volks- in En (i elonel (Ie vcam von op('ohare eetiuiriqiingen,
sclovv)sei in .Çianje. . (fig et [am.) Con le t-, waai' men i oe(i en taiiie/fjk I oe(ikOO/) bi diend wordt.
Stie'I'efl('k, dikke, gespierde nek m, Voix de t-, .... t 'Fas'ernei', V. 71, in de kroepen lOo7)efl. —
'ravei'iiei'et, in. Ki'oeqtooper, dro'nkaord m. zware doordringende stem, Stentors -stem 1.— [Astr.j
]

mw/le/snip
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LVERNIER
Tavernier, m., ière, f. Kroeghouder ni.,
Vudsier 1. (cabaretier, ieie) .
Tavon, ni. [U. ii] z. V. a. NEGAPODE.
Taxati t hè iiie, in. f Bot.j 1'heuw-liollandsch
,

iOO(tkiUi(I II. (pIombagnëe).

Taxateu r, 11. Schaller, piijSZelle7, waarde-

bepalci'. waai'deerder, t a x e e r J, e r, t a x a t a a r m.

'- Taxatif, ive, adj. [Prat.] Aan taxatie of
schattin g on d erworpen. - 'I'axation, f. Het
schatten, het vaststellen van eeoc lax of vasten
I-irj.s; scilattind f. , aanslag ni., taxatie f. La tties dentees, des dipens dun proces, de zettin g
dei eetwa r en, de sc h attin of bepaling der proceskoeten. La t- en fait d'iiuipotions, dc aanslag to
belastisOza/cea. -' [AeIwin.j T-s, e1detjfke bdvoordeeiett ii. pl., aan de oIlti)t('naren can erni(;e windneti'otien toegekend. - 'I'axe, t. Prijsbepaling,
p r ijs z elling f., Gezette of vastgestelde prijs ni.,
t a u 1. Faire Ia t- des ivres, den pi't)s der levenemiddelen vaststellen. La t- (of le taux) rio pijl,
de bioodzetlinq t. - [ Fjn.j Aaii.s'1aj ni.; hoofdgeld n., belasting f. On a jiiIp(iS UliP t- Stil' les PIUS
riches pi'opiielaires, men lice/I de rijkste ei';ennaïs
een hoo fd geld opjr1epet. - II ne paye quune Iegère t-, hij beton/t riwar eeoc e1'iiije be1uetinj.
Jui',j T- of Taxation le dëpens, Z. TAXATION. Taxer, a. a. Schatten, WaO,déiefl, (ie waarde of
tien pi ijs bepalen; aanslaan, reve belasting opleg ten, I a x ë r e n. 1'- Ie pain, les vivies, liet brood,
de levensmiddelen 0/) vu.st(n prijs drum, zeilen. T- utie commune, les pioptiëtaires dune corninuIie, eeoc beiustinq 01) eeoc jeiiteente, Op de (rOrl(lelpenaars eenei ;erneente lepe'n. On la taxé corurne
inca heeft item als een bemiddelt oian be/oil,
aanpe.clagen. T- lindustrie, de in(iu,eti'ie, de tvtjveilield belosten. -- '1'- cle, besc/iuidiqen: On ie
taxait d'éti'(j, aiaie, toen beschuldigde hem van
,qie'iij te Zijn. -- (fai )ï .) le ne Luxe peisonie , ik
be schul dig niemand. '--- SE TAXER, V. pi. Zich ze/een
schotten, zich eeoc vrfjlr'i!liue echo/I/np opie;pen:
ii test taxé ii mille ilorins, ltj heeft zich ze/cru
geschat 0/) duizend qu//eri.s. -- Elkanderbeschuldigen: us se soot laxés tons les deux de poltronnei'ie. -- I-let part. passé is ook o(lj.: Village taxé

/1 tact, dorp ti. eeoc zoo en zoo reel aanr;eslaqen. --

Feinnie t-e de coquetlei'ie, van kokettesie of be-

haaizacet beschuldigde vrouw.

'rixiarcIit, ni. ( pr. cli = k) [Ant. nul ].]
J'Vaardi lucid van taxiwelu. - 'I'axiaivliie, I.
(pr . eh = k) Onderafde'eiing van t oud -fjrleicsclue
leper, bestaande uit 18 man. - Taxiavqnc, in.
Aanvoerder van zulk ccve afdeeiinq, tax/c/cc/u.
'I'axieole, adj. 1Botj 0 1 t den taxis- of ij/ten
,quoeijend. - 'I'axieornes, nu. »1. [H. It.]-bom
Insecten n. p1. mel knodecornuije voelsprieten.
TaxitIezuaiie, f. [Ddlactj Jt'anctnuotiçje opvullisp der (heren/luiden; aanwijzing ow dieren naar
den regel op te zetten en te bewaren, t a x i d e rmie of (liever) derunotaxie, dermatotatje 1. - 'I'axiderlHiqlle, ai/j. Deopzetiing van
dieren betrr/Ietud, t (I x i i é r in i 5 c it.
Taxiiiées, t p1. Taxies- of ijpsoorten f. p1.
Taxis, ni. (pr. tak-cice) [Cliii.] Kunstmatuje
teruçbreni'n,q van de uit hunne natuurlijke tiqjin,q
g ewek e ne deden, ins. van eene breuk door enkele
zanteeudruklcinq, t a x I s 1.
'I'axolou, ie, Taxonomie, 1. [Didaci.] Leer 1.
der rlacoi/Pdlie of rangschikking. - Taxologique, 'I'axononiiqiie, adj. 1)/c leer I)rlre//'en(l,
ran,qschikke (I. - 'faxologue, Taxologis7 t a x o o p1 s t in.
te, nu. Schrijver over die leer,
'faya, nu. [II. IL] Zwartbruine braziliaanse/te
marter ni. (derden hak.
'rayon, m. [Eaux et for] Stam nu. van den
Te, pion. pers. , 2' pers. sing. , nu. et 1. U, 'tan
(voor, tot) u: Je le rentercie, ik bedank a. Je ne
pUjs te c//ic cda, ik kun u (aan, tot u) dat niet zegben. T' a4-ii ouvert son coeur? heeft hij zijn hart
voo?.eu ,qeopenii ? z. TIl.
T in. Whir.] T-verband, T-vormi g verband it.
—[Fort..] Mijnfornuis 11,/n den T-vorm. - [Tech.]
T-vormige winkel/taaIe lul.; '- schroef f.. die 't 1cmvier mout 't nies roet liet lice/it ver/)in(/t.
-j-Techilieité, 1. [Didict.] Het technische, hoedanig/meid of toestand van 't gene technisch is,
tee /zn/cite/I f. - 'I'eehuique, ac/i. Kunst-of
Iucundwcrlcmatiq, tot de kunst behoorend, volgens
de kunstlaa t , technisch: Mat, 'ferme, Expres-
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sion I-, technisch woord it . , technische term m., uitdrukking 1., kunslwoocel it., kunctierrn nu. , kunsluitdrukiiing, eigenaardige benaming t. van voorwerpen,
due aan eeoc kunst of bedrijf be/tooren. --- [P0/101.]
Vers t-s, ge/eugenrjnmen, verzen, die gemaakt zijn
om 't ge/teugen te ondersteunen. techni.cche verzen it.
p1. - .4 1 s subot. f. (we/eet') Wetenschap f.: La tdes langues. - Teehisiquiement, ode. Op lechnice/te wijze. - Teehiiolilhe, in.('Jinér. Steen,

die den, indruk of de afbeelding van een kunst voorwerp draagt, t e c Ii n o I i t It m. (live/t (le steen
zelf den vorm van zulk een kunstvoorwerp, dan
heet hij Technoiiiorphite, 1. Tech n omor/) /t / e I ni.) -- Technologie, f. Kunstleer, kunsten handwet'kehescltrc/ving of -geschiedenis, bedsijfskuutde, bedijjfsieer. I e c /t ct 0 t 0 g i e f. -- Verklaring, kennis der kun s twoorden. -- Teelinologiqile, ode. Kunst/te.cchrjvend, bedrijfskundig, lot
(Ie kunst. of bedi'i,,'fs'geicliirdenis behoorend, techno In ,qisc It. D/clionnaii'e t- , kunelwoordenboe/t it. - 'L'eelinoinoiphite, f., z. onder TEGU-

INOLITIIE. - Tk-ehIIopeI4ie, I. (Pli/lol ] Kunstaar d igheid f., kundig s peelwerk it., een get//c/il van
kunst/gen. mnoejeljken voren (b. V. toet ','egels, waarvan de beg/it- en eiridletters iets bijzonders beteekenemi), 1 echnO/ia3,qn i(tn it.
Téeønie, rn.[J-tol.jPlont f. van 't get/ac/it der
bignoniaac of troiipelhloenten , t e c o in a nu. T- grimpant. virgin/trite josnrijn 1.
'I'c/eon, 111. [I-I. it.], Z. V. U. SAUMOINEAU.
'I'eetibiaiiehes, f. vi- 11-1. it.j Bede/tkieu
(eene orde van weekdiereti). -- TecH--sert.pi
penne, at/f. [11 . n.], Z. V. G. STÉGOPT11IE.
'I'eeti'ice, ac/f. et subs't. t,: Plumes t-s of TECTIIICES, dekvederen f. p1. van c/c vleugels cit den

stuirt.
Te Deam, m. (pr. té d -ome) (genomen van
de laljiticlie aanvangswoorden Te Demo laudcimus, U, o God, loven mij). De antltrosiaan.cche
10/zang in. (door den heil/geit Amibroilus, biss c hop

te Al/laan, in de 45(1, cent' gemaakt); - in 't algeaueen eest lofzang, ins. hij herhaalde overwinningen, Tc- Deuttt it. -- Plegligheid vast hel Te -Deum.
t 'I'édieiix, lease, adj. Verdrietig, vervelend,

verttioeijeitd.

'redoïe, fl1. [Pc1te,] Soort van kOrnet it.
Tegmeii, In. [BOL.], Z. V. U. TÉGUMENT.
'I'éguixiii, ill. [i-I. it.] De groole wachter -haget/is 1. in Zuid -Atterika [poelineina, tej us monitor.]
Tégiirnent, nu. [A nat.] IJuidelies, vl/ez/q be
kleedsel, t eg in cI n t it. -- (in ruitner zin) Al wat
het dierlijk ligchaam dekt en beschut (sederen,
schubben, haren, hoornachtige platen, enz ), deksel, bekleedsel it. - [Bot.] Hulsel, omkleedsel,
v//es n. T- propre, zaadvlies, zaadhulsel (si)erinoI/ernIe.) 'F- floraux, /loeia/iulse/s (kelk en bloemkroon). - 'I'égamentaii'e, ac/f. Bedekkend, omhullend, als leguinent of bekleedsel dienend.
'I'eignaiit, e, etc/f. Véru'end, tot verfstof geschikt: La ntalièi'e I-c, dc, verwende stof, verfstof 1.
'I'eignasse, f. Kemp f., mutsje ij. voor zeer/moofdigen Z. ook TIGNASSE. - Teigtie, f. [Med.]
Hoofdzeer n. - ( Lor. prov.) Tertii' costume Ja t-,
tnoeije'ljk te verdmmijnen, weg te ven-ten zijn, als
pik kleven. - [Bot.], Z. V. a. CUSCUTE. - [ H. it.]
Mol f. T- des pelleteries, ties tapis'eries, des
grains, T- friljiêre, pels- tapijt-, koren-, k!eedertnot.
T- aquat/que. walerittot. - ( Hon.] , Z. V. a. GALE.
Rotstraal nu. —Teigrierie, f. Zaal f.
voor zeerhoo/d/gen (in hospitalen). - Teineux,
eiise, adj. ,Zeerhoofdig: Il est t- of ale subit
C'est uit t-, /t[,j heeft eest zeer hoofd, kwaad hoofd;
(pop.) Ic/i heeft een' vink onder u/cit hoed (van iemand,
die 't hoofd gedekt houdt, waar hij 't ontb/ooten
moest). - (Loc. prov. et pop.) Ii ny at- nit que
quatre t- (of 100(1115) et uit peIé, Z. I'ELÉ.
'i'eillage of Tillage, ni. Te( - h.( Het hennepen vies/mia/een of -bieken, het sr/ti//en (hetzij uit
de hand niet e braak, of door braak.ntarh(nes). 'reiller of Tules-, v. a. Hennep- of vlasbreken,
schillen. .-- Hel part. paced is ook nc/f.: Chanvre
teiIIé oft/liP, getchi/de hennep nu. - Teilleur, nu.,
-euse, t. of Tillecir, nu., -eiise, t. Hennepof vlasbraker ft., -braakste r f.
'reivl(Ioatx, nu. [Hort.] Soort van pet's/k 1.
'I'eindie, v. a. Verwen (door indompeling in
een verf/mw)); kleuren: T- une u/tolfe en bleu, eeuw
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stof blaauw verwen. Le bols Je campcbe teint

lean en rouge, het campche-/iout kleurt het water
rood.
Les inûres teignent les mains, de moerbezita kleuren de handen.
(fig. et podt.) T- ses
bras, ses mains dans le sang de QU zijne armen,
handen in ieinands bloed duopen.
Sc TE1NJJHE,
V. pr. Geuerwd worden, zich laten verwen.
liet
part. passé is ok adj.: Etoffe solidernent teiiite,
duurzaam (jeverude stof f. Drap teint en veil,
groen .qeverwde laken.
Des mains t-es de sa n g,
met bloed bezoedelde handen f. pl.
Teint, in.
[Tech.] Verfm anier, verfwijze f. Grand of Bon
t-, z. GRAND TEINT. Faux of ftlauvais t-, Z. FAUXTEINT.
TEINT, in. Gelaatrkleur f., kien,' van 't
aanqezigt: T- frais, fl euri, Elle, jaumIlre, fi'iscche,
tilorjende, bier/c, geelachtige jelaolckleur. Le soJell gate le t-, de zon bederft de geloalckleur.
reii*te, 1. [Peint.] Tint f., kleur.cctioleérinq, die
uit de vermenging van levee of meer kleuren oatstjiot. T- i)leI1e-veI(litt'e, 1)rune-noirdlre, groenachtig bloouu'e, zwarlocliti,q bruine tint. Steileteqrood in, der kleuren: T- forte, failite, krachtige,
flaauwe lint.
T- plate, eentooniee kleur. Tvierge, onverinenide kleur f.
Demi -teinte, z.
dat noord.
(fl!!) Les iiâts, les haulians, les
-
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vergues lu navire étaieit couvei'tsd'une t- de rose,

de snoeien, het W(lflt, cle raas van 't schip waren
niet CCOC rozelint overgoten.
(fin. en in zr/rIgken zin) Zwerm, eeniqe schijn in., tint 1. 11 y a
dans ees vers one t- de rndtancolie, d'amou' -propre, ei' ligt in zijne eerzen een zweem van zwaarmoedigheid, von eigenliefde.
Teiutei-, v. a.
kleuren, met dc/ne en
Peint., Arch.]
^ezelfde kleur overdekken. liet pos t. passé is
ook wIj.: De-ssin teinté, met dIne k/ens' gedekte
teekening t ,
Papier t-, ligt gekleurd pap/er n.
(Out tij het teekenen
de wille partijen beter te kunven doen uitkomen).
'Feintiii -e, f. Kleurend
vocht f., vloefiende ver/stof t., fleur- of verfbad n.
Mettre des ëtoffes Ii In t-, sin/Ten in 't verfbad
donelen, sto/[en verwen, liet vei-wen, kunst f.
des ,ctüfen1'('sW(rS, het hechten van kleuren op
-

-

•

-

.

-

-

-

weefsels: Procédé nouveau pour Ia t- des draps,

nieuwe liandeinijze voor 't verwen der lakens. La

t- a une origine très-reculde, de veriaker.ct is zeer

oud.

-

Kleur 1., dle de geverwde stel aanneemt:

Drap dune Pelle t-, laken n. von echoone kleur.

Oppervlakkige, r;eringe kennis f. van cciie
kunst of wetenschap, flaauis' begrip n. ;
ni, die opvoeding, oingonq, enz, in de ziel
achterlaten. 11 a déjh urie t- de philosoplile. lij
heeft reeds cme op p ervlakkige kennis ran de wijsbegeerte. Il liantait jadis les gens coi'roinpus, et
ii lui en est redé uiie t- de iiliertinage, li)j ging
weleer met bedorven mensc/ien om, en lift heeft
daarvan rear tint van loszinniq/ieid overgehouden.
Pharrn.] Oilocsinq f. van een of nicer
zelfalandiglieden in water, alkohol, ether, enz., geklemd, krachtig vocht, geestrijk kruiden-ei/linkse n., tinktuur f. Les actIes t/rent Ia t. des
plantes, de zus en trek/een de vëru'ende qron(lstof[en uit de planten. T- des roses, dor, d'antimoine,
rozen-, goud-, spiesglon.c-tinktsur. T- (Ie i'huliirlie,
1e quinquina, de cantharides, rI,uiborbcr-, kina-,
spaansctie-vliegen-tinktu UT.
Tel iitiirei'ie, f.
[Te(-li.] Verwerij, merkplaats 1,, he(lrf ii. (l es
stofj'enverwers. Etalilir une t-, eene verweni/ opzetten. II professe Ia t-, li/i drijf! de veiwei'ij, /ij
is een sto/fenvei'wei'.
'Teint,i,-ien, iie, adj.,
z_ v. a. TINCTOIJIAL ; ook Z. V. a. TINTEAU.
'reiiitui-ies-, m. -ièie, f. Veru'er, sto/fenvei mcv in., verwster t. T- sur coton, stir lame. sur
sole, katoen-, wol-, z' deverwer. T- -dégraisseur,
verwer van reeds gebruikte stoffen. (fig.) Verbéteroar, naziener van eens anders ge.crhnif ten:
Vollaire a dPi longtnanps le t- do rot de Prusse,
V. is long de verbeteroor der wenken von den koning
van Pruissen geweest.
(Lor. pro'.) II a fait
cela avec son t-, dolheeft hij niet zonder hulp gedaan. [Bot.] Verwersboom m.; verwersvrucht 1.
Teité, m. H. n.) Arnerikaansche paarsblaauwe
tanoara of prachtmees f•
'I'el, le, adj. Zoodanig, dusdanig, dergelijk, wo,
zulk een: De t-s honunes soot ptaindre, zulke,
zoodanige niensehen zijn ie beklagen. On nevitjamais rico tie t-, men zag nooit iets (!ergelgks. 11
nest rico t- que de se contenter, er gaat niets
boven tevredenheid,
T- était alors l'état des af--
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faires, zoodan'ig was toen de staat der zaken.

-

Tel que, zoo als, even als; zoo groot: II est t- que
son fr/ire, hij is even als zijn broeder.
Son mirite est t-, qu'il rëussira partout, zijne verdienste
18 zoo groot, is van dien aard, dat hij ollerwege zal
voortkomen.
'I'-le est l'injustice tIes hommes,
zoodanig, zoo groot is de oageregtigtieid der menschen. Un hom me t- que lui, een man zoo als hij.
(lig: et lam A. t -les enseignes, Z. ErSEIGNE.
(Prov.), Z. MAìTJ1E, FIN.
(ter onbepaalde aanwgzing tan ren persoon of zaak, die nico niet be»aldeljk Ieuii of wil noemen) Die en die, zékere,
zeker iemand; n'ienigeen: II est inaintenant dans
1 -te ville, lig is nu in rIle en die stad. Ces vet's soot
ile t- l)oète, deze reizen zijn von dien en P/rn dickIer. '1 -te personne était riche aupai'avant qui
maintenant est pauvre, menigeen was eve/err rijk,
die na ii'îit is.
in dezen zin no/c als cabal., met
of zonder un en ure: On ne sauna/t jamais 1e
trouser, il est tantot chez moos/eon on t-, et tan
tot ehezmatanie UJJC t1e, hij is nooit tevinden,
nu eens is li/f tij dezen mijnheer, ea dan 'wnii bij
iiie mevrouw. Un t- in(„
dit, die en rue heeft
hel wij gezegd. T est i'écompensci qui nidriterait
d'ètre puni, menigeen wordt beloond. die verdiende
gestraft te worden. T fait des liléralités qui fly
paye pas ses dettes, menigeen deelt gescfieiilJen uit
(Loc. prov.) Tcii betaalt zijne schulden niet.
en piItit qui Wen peut mais, meni/een ninct oncc/uldiq voor een ander lijden. z. ook JOlLiER, Dl
Tel wordt ook met belrekMANCHE, MUSEIJ.
icing lot reeds genoemde zaken gebruikt: T- fut, Ie
résuttat de vette allaire, dell was de uitslag van
ni/c zaak. T -te fa t trui' conduite, zoodonig was Finn
gedrag. In nell/pen stijl en in pods)) staat het
in vergelijkingen dikwijls voor ainsi, de mcme que,
Zoo, aldus, even als: T He'niite Iìlant roinpait
tous les fuseaux, zoo ook deed Hercules aan 't spinnew/el al de klossen,breken. T qu'un lion rugis
snot tact en ui/c les bergers épouvantds tel
even als (gelijk) scsi brullende, leeuw
Achille
de ontstelde herders op de vlugtjaagt, ZOO deed ook
TEL Q'JEL, zoo zoo, niddelinotig, zoo
Achilles
tamelijk, nicer sIer/it ilan goed, gering: .J'ai on domestique tel quel, Ik heb 'en' bediende, die wel
zoo wezen iiiaj, op u:ien niet le roemen valt. Des
ioffes telles quelles, niddeIniatige, geringe stof fen f. pl. II nous versa do viii tel quel, hij schonk
ons een Zeer alledaagscfi evjntje. Ce soiit des gens
tels quels, 't Zijn mensnlien van weinig heleekeni.c.
Ook in den zin van: onveranderd, 'in denzelfden toestand: Je vous rends soti'e livre tel quel,
ik geef u uw boek terug, zoo als ik 't heb ontvangen. Soinlifris nog van cme op goed geluk of gedane zaak.' lis out PIP con/raints de prendre une
résotution felle quetle zij zijn (/enoodzaakl geincest ren besluit, I've dan ook te nemen. DE TELLE
SOIITE QUE, EN TELLE SOIITE QUE, Inc. adv. Zoonlari'ig, zoo zeer, in dier voege, dot: On a enibrouillé In question de felle suite, que peronne ny cornproud plus nico, inca heeft de vraag zoodanig verwi/eke/il. dat niemand er iets racer van begrijpt. z.
ook SifiITE. (webvormini.
Telaei, e, adj. [U. n.] Ifs een zeer dun weefsel,
'I'él5unon, in. [Ant, wil.] Srhildriem schildTkl.AMONS, In. »1. [Arch.] Dragers,
band nl,
lastdragers rn. p1., irianiiel(jke beelden, die een gebindle dragen, te Ia en ij ne n in. p1. (vgl. atlante).
Télai-ehie, Téléarctnie, t. I4nt rnil.j Onderafdenliny t. eener phalanx. TéIni'que, T e m
lei que, iii. Aanvoci'der van eens a/circling, t elarch in.
-I- Tnlégraniirne, m. (woord, dal sedert 18
het eerst door het cn:el.cch daçblrsel the Times en
vervolcens door vele andere dagbladen in verschillende talen gebruikt is) Telegi'apliisrh benigt ti. tijding f., die niet den (eleklro-maqnetisclien) telegroeipli
is oves'qebroçt. 1'éIéi-aplie, 01, Vui'scliryver,
ieder werktuig, waardoor inca niet bepaalde leekens
beri,çtrn in de verte mededeelt t e 1 e g r a a p ii rn.
T nautique of mario. sc/ieep.cte1e.qraaph T de
nuit. nacht-lelegrnioh. T- so/a ire, zonne telegraaph.
T- dlectriqnie, cie(tro-rnagndtique. toe.cteln., waarmede men net verbozende snelheid en tot op zeer
gronte afstanden door middel van elektrische slroomingen langs een' gëisoleerden metaaldraad seinen
of her/glen orerbrenqt cle kt r icc/re telegraaph. T- ulectrique a cadran, a le ft res, dek.-
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TEJJ1GRAPHIE

-

lilsche wijzer-, letter-telegraaph. T- électrique a
signaux , elektrische 1elei'aap/i met teekens (in
plaats van letters). T- électrique a touches , dektrische klavier- 0/ toetsen-telegraapk. T- électiique écvivant, enrégistrateur, elektrische schrijf- of

elruk-telearaapk (waarbij de toestel zelf de overgebragle seinen op eene strook papier afdrukt). Télégraphie, f. Verreschrij[kunst f., kunst om
telegraplien zamen te stellen en te gebruiken; - inriglinq f., beheer n. der openbare elektrische telegraphen; bureau of kantoor van den elektrischen
teleraaph , t eleg r a p h je t. - -- 'i'éItgra
phier, v. a. Door middel van den telegraaph beiiçjten overzenden of doen overzenden, telegraphéren. - Het part. passé is ook adj.: Nouvelle
tëldgraphiée, ge t ele grap hee rde. met den teleqraaph medegedeelde tijiniq 1. - Tétegraphique, adj. Den telegs'aaph of de teleijraphie beleeffend, t e I e r a p h i s c Ii : Ligne t-, telepraphische
lijn of linie f. Signes t-s, telejraphische teekens n.
Pl. - 'I'élégraphiquemeiit, adv. Met den telegraaph, door middel van den teleqraoph. -- 'I'élé
niètre, in. dfslandsineter in. (een tot meting van
proole afstanden voorgeslagen werktuig), te lemeter m. - 'I'éléinéti-ie, t. Afstandsrnetinq t.,
gebiuik rI des telemeters. - Téléniétriqiae, den
telemeter of zijn gebruik betre/fend.
Téléobranehes, m. pi. 1 11. n.j Kraakbeenvisschen in. p1. met vc!lediqe kieuwen (kieuwdeksels en kieuwvliezen). - Téléogéophiles, m.
p1. [H. n ] Land-weekdieren n. p1. met longen.
Téléologie, f. [Didact.] Doe/leer f., leer van
de eindoogmerken dei- dingen en van de doelmatigheid in de inrigting der wereld. - Leer der telegrap/de of verresc/irj[kunst. - Téléologique,
adj. De doe/leer of het doel betre/fend; - de telegraphic betreffend, teieoiOgisc/t. - Téléolo
gue, m. Vérspreker, véi'roeper m., spreekroer n.
voor groote afstanden.
'reléopodes, in. p1. [[1. n.] Zwemvogels m.
Pl- niet volledige voeten (dat is, met een' (luim).
Téléosaure, m. Soort van fossiele krokodu m.
Télèphe, in. [Bot.] , z. v. a. GRASSETTE, JOUARBE (les vignes.
Téléphien, adj. m. [Chir.]: Ulcère t-, boosaardige, ongeneeslijke zweer f., teléph mm n.
'I'éléphonie, t. [Phys.( Kunst om 't geluid der
stem tot op verren afstand te doen hooren, verrespreekkunst, telephonie f. —'réléphonique,
adj. Die kunst betreffend, 't geluid ver voor/plantend, telephônisch.
Téléphore, m. [H. n. ] Wratkever m., een
schildvleugelig insect, waarvan somtijds de maskers,
door een orkaan uit de verte aangevoerd, met
de sneeuw nit de lucht vallen.
Téleseope, In. [Opt.] Verrekijker, inz. de astronoinische verrekijker (T- astronomique) , t e I eskoop rn. T- a (par) i tfleclion of T- entoptrique,
spiegelteleskoop, refie c to r m. (die door terugkaatsing van het licht werkt). T- deNewton, Newtoniaansche teleskoop (met .cchuinsche, platte kleine
spiegels). T- de Cassegrain, (Jassegrainsche teleskoop (met bolle kleine spiegels) . T- de Grégory, Gregoriaansche teleskoop (met holle kleine spiegels) . T- it (par) réfraction of T- dioptrique, dioptrische
teleskoop of verrekijker niet vooruierplenzen (die
door breking van het licht wee/ct). T- terrestt e,
aardsche verrekijker. T- ho ll andais of de Galiléi,
hollandsche of Galilélsehe verrekijker. T- aiirien,
luchtkjjker in. (welks glazen in eene lange buis besloten zijn). -. [Astr.] Teleskoop, klein zuidelijk
sterrebeeld tusschen den Schorpioen en den Schuttee. - Télescopiqiie, adj. Den teleskoop betreffend; alleen door den teleskoop waar te nemen, t ele s k ô p is c fl. Observations t-s, teleskopische, met
den teleskoop gedane waarnemingen f.pL--Planètes,
Etoiles t-s, teleskopische, alleen door den telesicoop
waarlenemen planeten, sterren t. p1.
Télésie, 1.[Minér.]ivaam, door I-Ia//p aan eene
verscheidenheid van den suf/ier (corindon hyalin)
gegeven.
Télesiiie, m. [Alch. ] Volvoering van 't groote
werk, het vinden van den steen der wijzen.
'I'élète, t. [Ant. gr.] Inwijding in de inysteriiln
of godsdienstqeheimenissen. -- TELÈTE, m. Ingewijde m. - Télétique, adj. Tot die inwijding, tot
(le mysterien behoorend.
Télifère, adj. [Didact.] Pijl- of spiesdraqend.
-

-

-
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.-.- 'reliforiiie, adj. Pijl- of spiesvormig: Feuilles
t-s, pijlvormige bladeren n. p1.
'relleiisezit, adv. Zoo zeer, zoo, zoodanig, dermale, op zoodanige wijze: Je suis t- ocdupé que
je ne saurais venir, ik ben zoo zeer bezig, ik heb
het zoo druk, dat ik niet kan komen. - TEJ.LEMENT QUE, bc. conj. (fam.) Ziodat: T- que les voiJa manés, zoodeit zij dan nu getrouwd zijn. - TELLEMENT QUELLEMENT, bc. adv. Zoo tamelijk, zoo
zoo, tusschenbeiden, redelijk: II le fit t- quellernent,
hij deed het zoo tamelijk. II se coiiìporte t- q-, hij
gedraagt zich zoo zoo, meer slecht dan goed.
'rellette, t. [Tech.] Paurdeliaren weefsel n.
ten gebrnike der papier-fabrikanten.
'relliete, adj. in. [Corn.]: Papier t- (of Papier
rninistre) .Rekest-papier n. (inz. tot verzoekschriften gebruikt papier).
Telline, f. [11. n.] Telschelp, telmosselscheip f.,
eeoc vlakke, tweeschalige schelp. - Telliiiiei', rn.
Diem., dat die schelp beivoont, telmosseif. TeHiniste,f. Versteende telinosselschelp f., te 11 i n i e t in.
Telliirate, in. [Chiin. ] TeI/uriuin-zuus' zout ii.
- 'I'elhire, rn. [1%Iinér.] Een in 1782 door Muller ontdekt metaal, naar het antimonium gelijkend,
tello/riu'in n. - Telliu-é, e, adj. Tellurium
bevallend. - 'relltiiie», iie, adj. [Didact.] Tot
de aarde behoorend, van hare kracht of werkzaamheld uitgaand, oardsch , t e 11 ü r i s c h. riqe,
u adj. [Chirn ] : Oxyde t-, tellurium-oxyde n.
'Teloir, ii'. [Tech.] Stempel m., die den speldekop op de schaft drukt.
Telon, fl1, [Anc. corn.] Stof t. met garen ket
1mg en wollen inslag, soort van tierelein ii.
Teiiiboul, rn., z. v. a. BETEL.
'I'éméraire, adj. Vermeld, stout, roekeloos,
onbezonnen, onbesuisd.' II es[ plus t- que vaillant,
hij is nieem' vermetel dan dapper. Une action t-,
eene vermetele, roche/ooze daad. - [Théol.] Proposition t-, al te gewaagde, gevaarlijke stelling t.
- Jugernent t-, onbezonnen, voorbarig oordeel n.
- .41s subst. : Roe/ce/ooze, waaghals, vermdtele m.:
Le t- se jette dans le pdril sans le connaitre, de
roekelooze stort zich in t gevaar zonder het te kennen. C'est un jeune t-, 't is een jonge waaghals.'reivieraiieient, adv. Op vermetele, onbezon
wijze; onbedachteljk, ligizinnig. --mien,roklz
Térnérité , t. Vermetelheid, stout/meid, roekeloosbeid, onbezonnenheid f.: Je trouve plus de t- en
cette action que de véritable valeur, ik vind meer
roekeloosheid dan echte dapperheid in deze daad.
Ii y a deJa t- bjugei dechoses quel'on neconnajt
point, 't is vermetel over zaken te oordeelen, die
men riet kent. - Somtijds ook in goeden zin: Une
noble t-, eene edele stout/meid, koen/meid. - Vermetele daad t. (in dezen zin ook in 't meervoud): II y
a des t-s heureuses.
Té.nia, in. [Hn.J, z. v. a. GLAUCOPE.
Téiiioignage, in. Getuigenis t. en n. T- de vive
voix, mondelinge getuigenis. T- par dent, getuig
schrift n. T- en justice, getuigenis in reaten. Son
t- mest suspect, zijne getuigenis komt mij verdacht
voor. Un faux t-, eene valsche getuigenis. Au t-,
Selon Ie t- de tout Ie monde ii faut qui! soil capable, volgens de getuigenis van een ieder moet hij
bekwaam zijn. - 11 fast i'endre t- /i Ia vérité, men
moet dci' waarheid getuigenis doen. Le t- de Ja
coiucience, de getuigenis, de inspraak van 't geweten, het innerlijk bewustzijn. - [Ecril.] Faux t- ne
diras-tu,,qij zult geesme va/ache getuigenis spreken. Bewijs, blijk, teeken n., proef f.:' JJ a donné de
grands t-s de sa prohité et de sa valeur, hij heeft
groote blijken, bewijzen van zijne braaf/leid en dapper/meid gegeven. Ce stint fles t-s de son arnitid, dat
zijn bewijzen, teekenen van zijne vriendschap. Témoigner, v. a. Getuigen, getuigenis in regten
afleggen, verklaren; - betuigen, te kennen geven,
doen blijken. T- contre qn., tegen iemand getuigen.
- IJ me térnoigna Imeaucoup d'arnitié, hij betuigde
mij veel vriendschap. II tdrnoigna que vein lui plai
sait, hij gaf te kennen, dat hein dit behaaqdc. —T
du chagrin, de Ia joie, verdriet, vreugdedoen blijken. -- Het part. posed is ook adj.: Celte impatience trnoignée ei visiblement , dat zoo zigtbaar
te kennen gegeven ongeduld. - Ténioin, om. (00/;
van vrouwen gebëziqd zonder van geslacht te veranderen) Getuige, hij die getuigenis kan afleggen,
die in regten getuigt. T- exact, consciencieux, sus
peet, naauwkeurig, gemoedelijk, verdacht getuige.
75
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T- idoine, non-idoine, bevoegd, onbevoegd getuige.
T-s nécessaires, noodwendige getuigen (die de wet
als zoodavig niet toelaat, maar die toch in sommiegevallen, wet/ce s/ alleen kunnen weten, gehoord
worden, zoo als kinderen, dienstboden). Z. APOSTER,
AURICULA1RE, CHARGE, CONFRONTER, CORROMPRE,
DECHARGE, ENTENDRE, INSTRUMENTAIRE, IRRÉPROCHABLE, JUJMCIAIRE, MUET, OCULA1RE, PRODUIRE,
RÉCOLER, REPROCHABLE, REPROCHER, SUBORNER.

Getuiqevan een duel o[tweegevecht, se con d a n tin.
Servli qn. de t1fflOifl, iemand tot secondant of getuige dienen; vgl. SECOND (Dl.). Getuige, aanwezige, tegenwoordige En. en f. Elle t- dune dis1)U10, getuige van een' twist zijn, bij een geschil
tegenwoordig zijn. Cda s'est passé devant plusleurs
t-s, Cda eut pour t-s un grand nombre de persolines, dat is in 't bijzijn van vele personen voorgevallen. Ëlle en a été t-, zij is er getuige van geweest, zij' is er tij geweest. - ( fig.) Dans les scènes de In ie morale, l'ârne est „,i Ia lois acteuret
t-, in de tooneelen van 't zedelijk leven is de ziel
zuowel handelend wezen als getuige. - Mes yeux
en sont t-s mijne ooqen kunnen 't getuigen, ikheb
- Dieu mest t-, Dieu, Le del
het zelf gezien.
`
men est I- (als eene soort vein eed) God, de hemel
is mijn getuige. Ook van levenlooze voorwerpen
gebruikt: (fig. etpodt.) Adieu, rochers, t-s de rues
soupirs, vaarwel, gij rotsen, getuigen mijner zuchten. Saints autels, vous m'êtes t-s que . . . . heilige
altaren, (jij zijt mij ten getuige, dat.. - - Somtijds
in den zin van: teeken, blijk, bewijs, gedenkteeken n.:
Ces aqueducs sont des térnoins de Ia domination
romaine, die waterleidingen zijn gedenkteekens, bewijzen van de roîneinsche heerschappij. - liet wordt
ook bij wijze van adv. gebruikt in den aanvang
van een' zindeel: Il était bon soldat, t- les victoi
i'es quil a remportées, hij was een goed krijgsman,
getuigen de overwinningen(dat mogen de overwinningen bewijzen, daarvan getuigen de overwinningen),
die hij bekaaid heeft. Ii avait Men raison, t- ce qui
est arrivé, hij had wel gelijk, dat blijkt uit hetgeen gebeurd is. - Ook in a temoin: Prendre qn.
it t-, iemands getuigenis inroepen. Nous en prenons
Dieu a t-, wij roepen God als getuige in. -- [Aria.
prat.] En t- de quoi (nu en foi de quoi) nous aVORS signé, Z. F01. [Agric.] T-s, stukjes lei,
steen, enz. , die men onder de grenspalen legt, om
daaraan later te kunnen zien of die palen al of
niet verzet zijn. [Eaux et for.] Boomen m. p1.,
die bij de veilingen niet nrogen omgekapt worden.1 loogte f. van aarde, die men bij uitgravingen overloot. orn daaraan de hoogte derweggegraven aarde
te weten. - [Mar..] Hondsenden n. p1. van een
touw of tros (als bewijs. dat er niets afgenomen is).
.- [Anc. nil!.] Stuk zwam n. , als weirga van een ander, waarmede men eene mijn deed springen en dat,
wanneer beide stakkeii gelijktijdig waren aan qestoleen, medegenomen werd, om het ooqenblik der ontploffing aan te duiden. - [ Tech.] Proefkorrel t.
der essayeurs; - scheergebrek n. in 't laken. Onafgesneden blad n., dat de binder hij 'tafsnijden
opzettelijk overlaat, ons te bewijzen, (lat hij den
rand zoo veel mogelijk gespaard heeft.
'renipe, 1. Slaap in. (van 't hoofd). II le frappa
it Ia t-, hij trof hem aan den slaap van 't hoofd.
[Bunch.] Spalkhout n. (waarmede de buik van
een geslagt dier opengehouden wordt).
'reinpei anieiit, fl1. [Pb ysiol.] Eigenaardige
bloedmenqing, verbinding t. van het qeestige en ligcharneljke inden ïeiensch (waarvan zijne wijze van
gevoelen en denken afhangt), blijvende of doorgaande toestand m. van 't gevoelverinogen, natuurlijke
gerrroedssleoiming f., natuuraanleg m., naluurneiging t , temperamént ii.: Les anciens ontadiuls
quatre t-s: Ie chohrique, le sanguin,le flegmatique et le mélancolique, (Ie Ouden hebben 4 temperamenten aangenomen: het galzuchtiqe (kloekmoedige)
of cholérische, het bloedrijke (blijmoedige) of sanguinische, het koudvochtiqe (qeljkmoedige) of fleq
indtische en het zwartgallige (zwaarmoedige) of
melancholische temperament. - (bij misbruik, i'nz.
in het ela (leljksch leven) Ligchaamsgeslel ii., ligchaanrsqecleldheid, natuurf., gestel ii. (complexion,
constitution); - aard ni. geaardheid f., karakter ti.: Celia foi'tifie le t-, dat versterkt het ligcliaamsijeetel. II est dun t- faîble, hij is van een
zwak gestel. --- II est dun t- vif, hij is van een'
levendigen aard. -- (absol.) Avoir du t-, veel aan-
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leg tot zinnelijkheid of wellust hebben, van een verliefd gestel zijn, veel temperament hebben. - (fig.)
Verzachting, bevrediqinq f., middelweg rn: 11 y a
UH t- a preridre entre ces deux exti'émités, er is
een middelweg tusschen deze twee uitersten te nemen. - Vermenging van strijdige zaken, die elkander in bedwang houden, verzachten of temperen:
Il se forma dans son coeur on juste t- de sëvérité et de douceur, er ontwikkelde zich in zijn hart
eene juiste zamensrneltinq van gestrengheid en zachtaardigheid. - Donner du t- a un dlavecin, aan
een klavier verzachting, temperatuur geven. Tempéi amental, e, adj. Tot liet temperament
of ei.(jenaardi,q liqchaamsqestel en karakter be/zoorend, daaruit voortvloeijend: Vice t-, Faililesse t-e,
temperaments-ondeugd, -zwakheid f. - Ternpé
rance, t. Gematigdheid, matiqing, ingetogenheid t.,
de zedelijke deugd, die de driften en begeerten, inz.
de zinnelijke lusten, regelt en in toom houdt; ook: matigheid f., matig gebruik n. van spijs en
inz. van drank. Le vrai chrétien iégit toutes sas
passions par Ie frein de Ia t-, de ware cizeislen be/zeersclzt al zijne /zartstoglen door den teugel der
matiging. - Les avantages qua le corps retire de
la t-, de voordeelen der maligiseid voor het ligchaam.
- Sociëté de t-, matigheids-genootschap n.— Tem—
pérailt , e , adj. Gemaljd , ingetogen, matig:
L'homme t- of als subst. Le TEMPRANT évite les
excès, de gematigde, matige mensch verinijdt de
buitensporig/zeden. - [ Méd.] Verzachtend, neerzettend, verkoelend: Faire usage de i'emèdes t-s of
als subst. de TEMPÉRANTS, neirzeltende, afkoelende
middelen, t e m p a r a is t i a gebruiken. - 'reiiipérature, f. Warmtetoectan1, warmtegraad rn inz.
dec lucht, luc/itsgesleld/zeid t. met betrekking tot
warmte en koude, droogte en vocht, luchtgestel n.,
lucht, temperatuur f : La t- y est douce, saine,
de lucht, de luchtsgesteldheid is er zacht, gezond.—
La t- dune chambre, dun ljain,clu corps humain,
de warmtegraad van eene kamer, van een bad, van
't mensciteljk ligc/iaam. - Weleer ook z. a. a.
TEMPERAMENT. - Tenipei-é, e, adj. (en part.
7)asSé van tempérer) : Clsaleur t-e, gematigde warmte t. Climats, Pays t-s gematigde luchtstreken f.
Pl., landen ii. p1. (die gerekend worden op 't noorder- en zuider-halfrond zich ongeveer van den 3Oen
tot den Men breedtegraad uit te strekken). Zone
t-e, gematigde aardgordel m. (tusschen den keerking en den poolcirkel op beide halfronden). Monarchie t-e, gematigde, getemperde monarchie f.
- Sévérité t-e de douceur, door zachtmoedigheid
getemperde strengheid f. - Homme t-, gematigd,
ingetogen, rustig man. (In dezen zin nu weinig gebruikt: men zegt rnodérd, posé). - [Rhét.] Style
t-, Eloquence t-e, gematigde stijl m., welsprekendheid f. (die 't midden houdt tus.schen 't verhevene
en eenvoudige). - TEMPÉISÉ, m. Gematigde, middelmatige luchtsgesteld/zeid t. (inz. van den thermometer en barometer gezegd): Le thermomètre est
au (marque Ie) t-, de thermometer staat op matig.
- [Ithét.] Cat orateur na s'élève guère an dessus
du t-, die redenaar verheft zich weinig of niet boven den gematigden stijl. - Tempérer, v. a. Matigen, verzachten, verminderen, beperken, bedaren,
timperen: On tempère l'aigre par Ie doux, men
matigt, tempert het zure door het zoete. Cela tempère Ie sang, l'acrirnonie des hurneurs, dat verzacht het bloed, de scherpte der vochten. Un petit
vent frais a tempéré Ja grande chaleur, acne kleine
koe/te heeft de groote hitte gematigd, verminderd.
- (fig.) L'hge tempère les passions, de ouderdom
bekoell de hartstogten. - Z. ook BILE. - SE TEMPE RER, V. pm'. Gematigd, getemperd worden: Le
mat se ternpère par le bien.
S Tempetatif, ive, adj. , z. v. a. 1MPETUEUX,
-

`

COLERE, EMPORTÉ. - 'relHpeste, Teinpester,
Tern pestueux, vroegere spetlinqen van TEMPETE,
TEMPTER, TEMPETUEUX. -S'reIIlI)estif, ive,

adj. Gelegen, te welgelegen tijde, Van pas, tijdig
(ale tegenstelling met intempestif).
Tempte, f. Storm rn., onweder fl; znz.storm
op zee, stormwind rn.: Vaisseaux agités, I)attus,
dispersés, lirisés par Ja t-, door den storm geslingerde, gebeukte, verstrooide schepen. II s'éleva une
furieuse t-, er kwam een woedend onweder op. Line t- de pierres, de tlèclies, eene hoge/bui
van steenen, van pij/en. - (fig.) Hevige vervolging,
ramp f.; - staatsstorm rn., groole verwarring, om-
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wenteling f.; - woeling f. der hartstogten. Cette tne la pas abattu, de storm (die vervolging, ramp)
heeft hem niet nedergeslagen. - Le ioyaurne est
menacé de quelque t-, het rijk wordt met een' of
anderen storm bedreigd. Comment calmer les t-s
qui s'élèvent dans notre âme ? hoe de stormen te
bedaren, die in onze ziel opkomen ? - (fig. et lam.)
Groot geraas, gebulder, geweld, getier n.: Sa présence fit cesser Ja t-, zijne tegenwoordigheid deed
liet getier ophouden. - Tempêtev, a. n. Razen.,
tieren, uitvaren, een groot geweld maken: II ne fait
que crier et t-, hij doet niets dan schreeuwen en
razen. - Temptuenx, ueuse, adj. Onstuimq, stormachtig, buijig. - Mer t-ueuse, stormachtige zee f.
Temple, m. Tempel m., openbaar gebouw, aan
God of aan eene godheid gewijd: Les t-s du Dieu
vivant, de tempelen des levenden Gods. Le t- de
Salomon, Salomo's tempel. Les t-s des faux dieux,
des idoles, de tempels der valsche goden, der afgo
den. Le t- de Jupiter, de Vénus, de la Victoire,
de tempel van Jupiter, van Venus, van de Overwinning. Le t- d'Éphèse, de tempel te Ephesus.
Consacrer, Profaner tin t-, eenen tempel inwijden,
ontheiligen. - (absol.) Le t-, de (voormalige) tempel van Salomo le Jeruzalem. - Kerk f., in Frankrijk inz. eene protestantse/te kerk, en in verheven
stijl of podzij ook eene katholjke kerk. Ce nest pas
une église catholique, eest un t-, 't is geenekath.
kerk. 't is eene protestaatsche. - La profanation
des t-s, de ontheiliging der kerken. - ( fig. etpodt.)
L'uni'vers est Un t- oft sié e 1'Éternel, 't heelal is
een tempel, waarin de Eeuwige zijnen zetel heeft.
- Son iiorn est dent dans le t- de Ia Gloire, zijn
naam is in den tempel des Roems aangeschreven:
hij heeft zich een,' ons terfeljken roem verworven.
(fig.) Un t- de Vénus, a Vénus consacré, een
Venus-tempel, huis der ontucht, hoerhuis n. [Anat. anc.] Le t- du ventre, de onderbuik (has
-ventre); - z. v. a. TE1PE. - [ list.] Woonplaats
der tempelridders in sommige steden, tempel, tem peihof m. Chevaliers du t-, z. v. a. TEMPLIER. Le
T- of La tour du T-, de Tempel of Tempeltoren m.,
overblijfsel van eene in 1 2 voor de tempelridders
gebouwde woning te Parijs, dat Lodewijk XVI.
tot kerker diende en waaruit hij 't schavot betrad.
- {Pêchel T-s, tempelen, horizontale stangen f.
Pl. van een vischtuin of weer. - [ Tech.] Maat voor
de speekgaten in de velgen (bij wagenmakers).
Spanstok m., spanhout n., een heugelvormig liniaal
aan 't weefgetouw (ook TEMPLU ge/weten).
Templet, ilL [Tech.] (voormalig) Stuithout a.
der boekbinders op de naaibank.
'reasplier, ni. [ UisL] Tempelridder, tempelheer, tempelier ni., lid eener militaire geestelijke
orde, door de kruistogten in 1119 ontstaan en in
den aanvang der lide eeuw door paus Clemens V.
en koning Philips de Schoone van Frankrijk opgeheven en uitgeroeid. - (Loc. prov. et pop.) Boire
comme on t-, zuipen als een tempelier, onmatig
drinken (met bespeling op de uitspattende levenswijze dier ridders).
'renplu, m. [Tech.], Z. TEMPLE (aan 't einde).
'I'eriipo, m. (ital.) (pr. tèm -po) [Mus.] Tijdmaat f., tempo n.
Temporaire, adj. Tijdelijk, voor eenen tijd,
voorbijgaand , niet duurzaam , t e m p a r a i r.
-

g

--

S [Théol.] Zwakgeloovig. - 'I'eniporairement,

adv. Op tijdelijke, voorbijgaande wijze, tijdelijk.
Temporal, e, adj. [Anat.] Tot de slapen behoorend: Artère t-e, slaappolsader f. Ostemporaux, slaapbeenderen n. pl. - TEMPORAL, fl1. Slaapbeen m.
t Teinporalité,f. Tijdelijk ofwereldljk goed a.,
wereldljke inkomsten 1. p1. - [ii. cccl.] Jt7 ereldlijk regtsgebied van een' bisschop, abt, enz. —Tern
porel, le, adj. Tijdelijk, vergankelijk, wereldsch,
aardsch (in tegenstelling met éternel, spirituel) Préférer les biens t-s aux hiens éternels, spirituels,
de tijdelijke goederen boven de eeuwige, geestelijke
verkiezen. Wereldl ij k (in tegenstelling met ecclésiastique): Puissance t-le, wereldlijke magt f. 11
nest que seigneur t-, hij is slechts wereldlijk opperheer. - TEMPOREL, m. Inkomen n. van eene
prove of geestelijke bediening. - Tijdelijke, wereld1(3kv magt f. der vorsten. - Temporellernent,
adv. Voor eenen tijd. tijdelijk (in tegenstelling met
éternellement), - Temporhation , f. of (veel
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minder gebruikelijk) Temporisenient, m. Dra hog, verschuiving f. tot geschikter' tijd, uitstel n.
- Temporiser, V. fl Een' gunstiger' lijd afwachten, tot beter' tijd verschuiven, dralen, talmen,
opschorten, uitstellen. - Temporiseur, m. DraIer, talmer, uitsteller rn - Hist. loin.] Fabius
surnommé le T-, Fabius, bijgenaamd de Dialer
[Cunctator].
Teitips, m. (pr. tan, vóór eene klinkletter of
stomme Ii tans) 'Tijd m., maat van den duur der
dingen. T- pr/went, passé, futur, tegenwoordige,
verledene, toekomende tijd. Le t- coule, s'écoule,
passe vile , de tijd vergaat, vervliegt, gaat snel
voorbij. Le t- est cher, précieux, de tijd is kostbaar. 11 faut du t- pour cda, daartoe is tijd noo
- Un t-, een' tijd lang, een zekere tijd. Cda-dig.
ne durera qu'un t-, qu'un certain t-. dat zal maar
een' zekeren tijd duren. Cela n'aura qu'un t-, dat
zal maar zeer kort duren. - Quelque t-, eenigen
tijd. - (als persoon voorgesteld) Le t- détruit,
dévore tout, de tijd vernielt, vers/leidt alles. Le tdécouvre Ja vérité, amène tout, de tijd brengt de
waarheid aan 't licht, de tijd baart rozen. Le vol,
Les alles du t-, de vlug t, de vleugels van den tijd.
(fig.) L'injustice du (des) t-, Les injures du t-,
de schending, de haan, de tand des tijds, de vei-mindering, 't verval der dingen als onvermijdelijk
gevolg van hunnen duur. Tijd, opeenvolging
der dingen, uren, oogenblikken, met betrekking tot
hun gebruik: Faire mi bon usage (emploi) da t-,
een goed gebruik van den tijd maken. Connaltre le
prix da t-, de waarde van den tijd kennen. Percire
son (of le) t-, zijn' tijd verliezen. Réparer Ie tperdu, B- la perte da t-, den verloren tijd inhalen.
N'avoii' pas de t- (t peidre, geen' tijd te verliezen
hebben, slechts juist tijd genoeg hebben (om iets te
doen. Sans ierdre de t-, zonder tijd te verliezen,
onverwijld, zonder uitstel, niet spoed. Passer son
t- a jouer, a ne iien faire, zijn' tijd met spelen, in
ledigheid doorbrengen. - (absol.) Passer le t-, den
tijdverdrijven. P- Picnic (son) t-, Se dormer da bon
t-, den tijd doorbrengen, zich vermaken. Passer mal le (son) t-, den tijd slecht besteden; zich vervelen; veel te lijden of uit te staan
hebben. - (fam.) 11 passera mal son t-, 't zal hero
zuur opbreken, hij zal 't hard te verantwoorden
hebben. - (fig. et (am.) Tuer le t-, Pousser le tavec l'épaule, den tijd dooden, zich niet beuzelingen, nietigheden bezig houden om de verveling te
ontgaan. Coulei le t-, een' gunstiger' tijd afwac/iten. - (Proc.) L'amour fait passer le t-. et 1e tfait passer l'amour, de liefde verdrijft den tijd, en
de tijd verdrijft de liefde. Le temps perdu ne so
répare, recoure point, de verloren tijd komt niet
weer, is onherroepelijk verloren. tpi'ès bon t-, on
5d repent, op verkwisting volgt berouw. Tijd,
bepaalde tijd; duur ia. van zékere dingen. Pr/weair, Devancei le t-, den tijd vooruit loopen; ook:
vóór den bepaalden tijd iets doen. Payer au t comenu of marqué, op den bepaalden, vastgestelden tijd
betalen. Elle accoudha avant Ie t-, zij beviel vóór
haren tijd. Le t- s'approche, est arrivé, de tijd nadert, is daar. J'y répondral en son t-, ik zal te
zijner tj(l (als het tijd is) daarop antwoorden. Reposez-vous, pendant ce t- -là je continuerai
votre travail, rust wat uit, gedurende dien tijd zal
ik uw werk voortzetten. - Avail' fait son t-, zijn'
tijd uitgediend, zijn' vol/en diensttijd, leertijd volbragt hebben. Cet employé a fait son t- , die ambtenaar heeft uitgediend, heeft zijn' diensttijd volbragt;
ook.' is uitgediend, deugt niet sneer voor zijn' post.
Cet habit a fait son t-, die rok heeft zijn' tijd gehad, deugt niet meer. - Tijd ni., uitstel 11.: Accorder do t- h qu. pour payer, iemand tijd, uitstel ter betaling toestaan. Vous lui doniiez un tuien court, gij geeft hem zeer weinig tijd. - Gagner t-, du t-, tijd winnen, uitstellen, op de lange
baan schuiven. - (Proc.) Qui a t-, a vie, tijd gewonnen, veel gewonnen; komt tijd, komt raad..Tijd, ledige, vrije, beschikbare tijd: Je n'ai pas même Ie t- de manger, Ik Itch zelfs geen tijd om te
eten. Je vous laisse le t- de Idea peser toutes cl oses, ik laat u den tijd om alle dingen wel te wik
ken en te wegen. Si je puis disposer de mon t-, als
ik over mijnen tijd kan beschikken, als ikmeestes'
van mijn' tijd bon. - (Loc. psov.j Le t- cot aDieu
et a nous, wij hebben nog tijd genoeg. Tijd,
gunstige, welgelegen tijd m., tijdsgewricht n. Lais-

-
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ser passer Ie t- de faire une chose, den tijd om
iets te doen laten veiloopen. Ce nest pas Ie t- den
pailer, 't is nu de tijd niet om daarvan te spreken.
Chaque chose a son t-, elk ding heeft zijn' tijd. Ii
est t- de vous inarier, 't is tijd, dat pij trouwt.
Prendre 1)011, mal son t-, het rejtc, verkeerde tijdslip kiezen, iets te regter tijd of van pas, ten onPas doen. Prendre son t-, zijnen tijd ergens toe nemen, iets Oj) zijn gemak doen. Prendie le t- de qn.,
wachten tot het iemand gelegen komt. Pi endre qn.
sur le t- , iemand geen tijd tol nadenken laten; eene
onverwachte gunsti g e qeleenheid waarnemen om
van hem iets te verkrijgen. Un t- viendra, er zal
een tijd, een oogenblik, een tijdsgewricht komen.—
(Pray.) II y a t- pow tout, alles heeft zijn' tijd. II
y a t- de nrc et t- de pleurer, t- de pai'ler et tde se taite, lajchen en 'weenen, spreken en zwijgen
heeft zijn' tijd. Tout vient a t- (of im point) pout
qui sail (peut, veilt) attendre, Z. ATTENDRE.
Tijd ni., eigen getij of saizoen room' ieder ding: La
t - de Ia inoissoim , de oogsttij(i. Dans le t- des fruits,
des perdreaux, des ce rises, in den fruit- of oogsttijd, in den palrjzentjd, in den kersentijd. Le tdes vacanees, de Paques, de INoPI, de vac(mntie -tijd,
de Paasch-, Kerstijd. Le cardiac est un t- de pé
rmitence, de vasten is een tijd van boetedoesming_..
Tijd 1fl. met betrekking lot de eeuwen, tot de verschillende tijd- of levensperken, tol de tjjdrekenkun(le: Du t- du déluge, dAbraliam, de Molse, ten
tijde van den zondvloed, van .4bralmamn, van Mazes.
Au bon vieux t-, in den garden ouden tijd. De
moo jeune t-, in mon' jongen tijd. Conlondre les
t-, de tijden verwa7ren, zich in de tijdrekening vergissen. Les, t- fabuleux, lmttoïques, histol iques , de
fabelachtige tijden. (Ie heldentijden of de tijden der
helden of halfgoden, de historische tijden. --Dans
Ie cours (a/la suite) des t-, in den loopder tijden,
in eene nog verre toekomst. Le berceau, La source
des t-, de wieg (let- lijden, de aanvang der wereld.
La unit des t-, de nacht der tijdrit, de langst verleden, schier geheel onbekende tijden. - )Ecrit.]
Avant tons les t-. Avant le t-, vOOr de wereldschepping. Dans Ja piéuitude des t-, in de vol/meid des
tijds (toen Jezus Christus de prophetien kwam vervullen). A Ia consommation des t-, aan de voleinding (lC1 tijden, bij 't einde der wereld. - (Loc.
-- Tijd m., met betrekOUCHER, ItOl.
prov.), Z. M
king tot den toestand van de lands- of regëm ingszaken, van den prijs der levensmiddelen, van de zeden, gewoonten, modes, enz. C'ètait un t- de trou
bles, de confusion , 't was een tijd van onlusten, van
verwarming. En t- de guerre, de paix, in oorlogs-,
in vredestijd. Nous vivons dans un t- Imeureux,
diflicile, wij leven in een gelukkigen, mnoeijel)ken
tijd. De inauvais t-, kwade, slechte, dure tijden.
Les moeurs, Les modes du t-, de modes, de zeden
van den tijd. Quest devenu ce t-! waar is lietijd
gebleven I Qua les t- soot changes! wat zijn de tijden. veranderd ! C'est le goût do t-, dat is de tijdsmaak. - Le t- des savants, des délateurs, de tijd,
de gunstige tijd COoP (ie geleerden, voor de geheime
aanbrengers. - (Prov.) Prendre le t- comme ii
vient, zich naar den tijd schik/men, zich naar tijd en
gelegenheid voegen. z. AUTRE , 1OEUI1S . QUEUE.
.JlTeder, weêr n., weêrsgesteldheid, lucht f.:
11 fait beau, mauvais t-, 't is schoon (mooi), slecht
weder. T- fin, /melderwederrm., wolkeloozehemel m.
of lucht f. Le t- s'ielairc.it, so couvre, het weder,
de lucht klaart op , betrekt. z. ook beneden [Mar.J.
et famn.), Z. PLUIE. II fera beau t- quand cela
m'arrivera encore, 't zal lang dam-en, eer dat mij
weêr gebeurt, dat zal mij niet ligt wePr gebeuren.
II fait tin t- de demoiselle, 't is dames-weêm : zon
00e/t stof hinderen. - (Loc. pray.) Changement de
t-, entretien des sots, of Du t- pai Ier, pour propos renouveler, wie niets heters weet, praat can't
weêi . S Hausser Ie t-, drinken, pooijen. Voici un
t- bien said, wij hebben dorstig weir. [.&str.]
T- vrai of apparent, ware of schijnbare tijd (dien
de wezenlijke en ongelijke beweinq der aarde om
de zon aangeeft). T- moyen, middelbare tijd ni.
(die door eene eenparige beweging, naar de geroldde/de snelheid der aarde bepaald, gemeten wordt).
T- astronomique, stcrret(jd (die van den eenen middag tot den anderen, dooi dc omwenteling der zon,
wordt gemeten) . T- périodique, omloopstijd (tijd,
dien een hemelligc'aam, en mv. eeoc planeet, noo
1 oma cme geheele omwenteling om een hunt-(1her/
-
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te volbrengen. - {Chas.J La bête ne va plus de t-,
sedert één of twee dagen is 't wild niet langs gekomen. z. ook REVOIR. - [ Danse, Escr. , Man.]
Tijdmnaat f, tempo n. Observer les t- de la danse,
de tjdm'iten of tempoos bij het dansen in acht ne
men. - Pousser une botte en deux, trois t-, in
twee, drie tempoos uitstooten. Prendre sur 1e t-,
zijne tegenpartij voorkomen, vooruit zijn. 'firer
Slit le t-, in het tempo uitvallen. T- coutés of soutenus, miaauwkeurmg in acht genomen of afgemeten
tempoos. - Le cavalier ne dolt pas perdre un tdo cimeval, de ruiter mimoet geen tempo van het paard
doen verloren gaan. T- de galop, de trot, tempo
van den galop, van den draf. - [ Gram.] Tijd, de
vorm, dien het werkwoord aanneemt om de handeling als tegenwoordig, verleden of toekomend voor
te stellen. T- présent, passé, futur, tegenwoordige,
verledene, toekomende tijd. T- primitifs, déi'ivés,
oorspronkelijke of grond-tijden, afgeleide tijden. Tsitnples , coinposés, enkelvoudige, zamnengestelde tijden. - [Mal . ] Gros t-, zwaar wem' n. storm M.
Petit t-, windje ii., koelte 1. 11 fait un vilain
'
t-, 't
is gemeen wePr. T- alfiné, ophelderend weer. 'Fembrumé, mistige, heijige hue/mt. T- de perroquet,
bramzeilskoelte t. 'I'- bas, dik, donker weer. T- a
grains, buijig weêr. T- brumeux, mistig weer. T
maniable, handzaam weer. Grand t-, stijve, vooreleelige koelte, zware, gunstige wind. T- nourri,
deinzig weer. -- [Mus.] Tijd- of toonmaal f., takt m.
Battre la rnesure a trois, a quatre t-, de tijdmaat
met drie, vier slagen aangeven.
a TEMPS, bc.
adv. Bij tj(is, tijdig, op den behoorljken tijd, vroeg
genoeg: Arriver a t-. Foam' een' bepaalden tijd:
Bannissemïmenl a t-.
AU of EN MEME TEMPS, bc.
adv. Gelijktijdig, ter zelfder tijd, ten zelfden tijde,
op t zelfde oogemmblik, le gelijk: Ils soot arrivés,
partis en même t-; Ii portera sa lettre et Ia nôtre
en même t-. -- DE TOUT TEMPS, EN TOUT TEMPS,
bc. ado. Ten allen tijde, altijd, steeds, van ouds her:
Cela s'est vu de tout t-, en tout t-. - LA PLU
PART DU TEMPS. hoc. ado, ?eleestentijds, meestal, hijna altijd: La plupart du t- je rn'ennuie dans cette
assemlmlée. - DE TEMPS EN TEIIIPS , DE TEMPS a
AUTRE, hoc. ado. Van tijd tot tijd, nu en dan, somtijds: 11 vient me voir de t- en t-, de t- a autre.
- EN TEMPS ET LIEU , toe. adv. In tijd en wijle,
als 't pas geeft, bij gepaste gelegenheid: On vous
dir'a cda en t- at lieu. Suivant of Salon Ie tof les t-, naar dcii tijd, naar tijd of omstandigheden, naar tijdsomstandigheid: II pane toujours suivant Ie t-, hij spreekt altijd naar tijdsomstandigheid; (in kwaden zin) hij hangt altijd de hulk naar
den wind.
-
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Téinuileuee ,

t.

[Anc. méd.] Dronkenschap,

bedwelming f., zinmietuimel m.
Tenable, adj. [Mil.] Houdbaar, verdedigbaar:
La place nest pas t-, de vesting is niet houdbaar;
-. (tip.) 't is hier niet uit te houden ('t is hier te
koud, te warm, enz.).
Tenace, adj. Taal: Matière t- et gluante, baa/fe
en kléverige stof t. -.- Métal t-, taai, rekbaar metaal a. - (fig. eb fam.) Vasthoudend, karig, vrekkig: flomme extrêmernent t- . zeer vasthoudend,
taal man. - Eigenzinnig, stijfhoofdig, vast op zijn
stuk staande: 11 est trap t- pour renon eer a ce projet, hij is veel te eigenzinnig, staat veel te stijf op
zijn stuk, om van dat plan af te zien. —(fig.) Vasthoudend, getrouw: Avoir Ia mémoire t-, een vasthoudend, getrouw geheugen hebben. - [ Jeu] Demeurer t-, vast houden: in 't omberen acne lagere
kaart bij eene hoogere comm dezelfde kleur houden,
ten einde zoo doende, als de tegenspeler met die
kleur moet uitkomen, beide de kaaiten te maken
(twee slagen daarmede te halen). -- [Bot.] Aanklevend, vasthechtend: Les semences do graleron sont
t-s, de zaden van 't kliskraid hechten, kleven zich
vast. - $ Tenacenient, adv. Op taaije. vasthoudende wijze. - Tenacité, f. Taal/meid, rekbaarheld, vasthoudendheid f. La t- de Ia poix, de taaifin d van het pek. La t- dun Pols, 1' un métal, de
baai/meid can eene houtsoort, van een metaal.
(fig.) 11 a Plan de Ia t-, hij is zeer vasthoudend,
baai, vrekkig, (pop.) hij schuift niet ligt af--(flg.)
k'astlmoudemidlmeid, stijfzinnige gehechtheid aan een
gevoelen, een plasm, enz. , stijfzinnigheid, hhardnekkigheid f : Sa t- est telle qu'il ne cede jamais en
ran, zijne stijfzinnigheid is zoo groat, dat Imp nooit
iets toegeeft.— (fig.)Avoir In mérnoire dune grande

TEN AILLE
t-, een zeer vasthoudend, getrouw geheugen hebben.
Tenaille . f., doorgaans Teiiailles, f. p1.
[Tech.] Nijptang, tang f. line paire de t-s, eene
nijptang. Ari'acher 1111 clou avec la t- of les t-s,
een' spijker niet de nijptang uittrekken. Mors de Ia
t-, bek in., bit n. van de nijptang. T-sde chai'pentier, de marchaI, timniermans-, hoefsrnie1s-np1ung.
T- a crochet, hoaklang. T-s a boulon , bouttany.
T-s h Loucle, beugeltang. T-s a chanfrein, nijp-,
knijptang. T-s h èbarber, kogelknijptang. T-s d'établi, soeverein -tang (rnordathe). T-s a lioutons,
a rouleaux, soevereintang niet een scharnier, met
eene veer. - [Chir. ] T-s incisives , snijtang.
[Fort. T-s tangwerk ii., vestingwerk met twee
faces, die een insprinqenden boek vormen, en dat
eene courtine dekt, t e n a I 11 e 1. Double t-, dubbel
tangwerk. - Tenaillé, e, adj. [Fort.] Meteen
tanüwerk voorzien, j e t e a a i Iie e r d. - (fig.) Etre

t-, geplaagd, geleegd worden. - Tenaillée, t.
[Teci. ] Tangvol 1. Bundel van 30 of 40 gelijk
gestooten speidescltaften, die de werkman ds een
waaijer uitgespreid tusschen de vingers houdt en
zoo, al draaijende, op eene rondwentelende stalen
slijpschijf aanpunt. -- Teiiailler, v. a. (eenen
snisdodiger) Met ejloeijende langen hel vleesch ofknijpen. - SE TENA1LLER, V. pr. (fig.) Elkander
tergen of plagen. -- Tenaillon, at. [Fort.] Klein
tangwerk n. T-s (of Lunettes) dune demi lune,
bolwerksooren n. pl., lunetten eener halve maan,
die hare faces dekken en deze tat eene soort van
dubbele contre-garde dienen.
Tenanee, f. lAne. cout.} Grondbezit n. --Te.
nancier, in. , -ière, 1. Landbruiker in., -bruikster I. , pachl/ioevenaar, cijosman m., cijne
tYrouw f.
-.. (nu nog somtijds:) Pachter in. , pachtster f. eener
kleine hoeve, die tol tene groote boerderij bL'oort.
'reiiaiit, to. [Cheval. ] Uitdaqet-, verdediger m.,
Z. ASSAILLANT. - ( flu. et [am.) Voorstander, verdedijer (van een gevoelen, van eeoc stelling, van
een' persoon): II 01,éflt le t- de l'opinion cornflattu,
de l'aueur attaqué, hij was de verdediger van
(hij trok partij voor) het bestreden, gevoelen, den
aangevallen schrijver. -- Efl'e Ie t- clans one maison, itt, een huis doen en laten zi;?, er den baas
spelen. Etre Ie t- dune dame, de verklaarde gunsteling eener dame zijn. - Het aangrenzende, aanpalende (in deren zin in 't meeiv. en vergezeld van
ABOUTISSANTS, z. dat woord). -- fBlas.j Schildhowler m. (vgl. SOUTIEN). --TOUT EN UN (of DUN)
TENANT, bc. adv. Aan één stuk, onafgebroken, aan
elkander (van grondstukken): II a cent ai'pents de
tert'es, tout dun t-, tout en on t-, lifj heeft honderd mrgen land, allen aaneen gelegen. - TENANT,
E, adj. (zelden voorkomend dan in): Séance t-e,
slaande, gedurende de zitting, vóór het einde der
zitting, - Mettldes t-s it fey et h clan, spijker en
nageleaste meubelen n, p1. - Weleer ook: vasthoudend, gierig (tenace).
'r,iai-e, m. [Myth., Pods.] Onderwereld t.,
doodenrjk, schimmenrijk ii., hel t , Tcv tt a r u s in.
flescendie nu T-, sterven. Les pdles habitants du
T-, de dooden. --- Ténarien, ne, adj. Minor.]:
Marbre t-, tcvnari.ccJt marmer n. (van 't voorgebergte Tatnarus, nu M(itapan).
Tendauce, t. (Phys.) Kracht t., waordooreen
ligchaam zich in zekere riqting wil bewegen, rigting,
neiqing, strekking f., streven n.: La t- des corps
vers le centre de la terre, de rigting , het streven
der liçchamen naar 't middelpunt der aarde. in
de jewone taal: rigtinq der bewegiig.-- (fig.) Strekking, kennelijk streven naar een doel, 'rigting, bedoeling, tendántie t.: II a uile t- naturelle (t
l'égoïsrne, hij helt van natuur tot zelfzucht over.
L'lioinme a one t- continuelle an bonheui' , de
tnensclt streeft voortdurend naar geluk, streeft altijd om gelukkig le worden. - Teudaut, e, adj.
[Prat.] Stick/eend, bedoelend, ten oodmerk hebbend:
Réquêle t-e (t demander que. , verzoekschrift
strekken de. (te a d 0 re n de) om . . . -- Semer des
lidelles t-es (t Ia revolte, oproer bedoelende schotschriften uitstrooijen.
Tendelet, m. [Man.] Zonnetent, achter-zonnetent t. T- de canot, tent met ijzeren schepters over
de zeet van eens stoep, sloeptent. T- (t soufflet, in
't midden digtsiaande tent. - [Hoyt j Kleine dek..

tent.

'Fendelin, nl., Z. TANDELIN.
'render, in. (angl.) (pr. tOn-dr) [Chem. de fer.1,
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fransch woord thans door het enoelsche schier geheel is verdrongen). (ten.
, Tenderie, t. [Chits.] Jaejt t. met uitgezette netTendeur, n'i. Legger, uitspreider (van kleeden,
( voorhangsels, cow.). -- [Chas.] Strooper m. suet
netten of strikken.
( 'fendinesix, euse, adj. [Anat.] Peesachtig,
( pezig, van den aard der pezen, t e n d I n e 5: Mem
brane tense, pezig vlies, spiervlies n.
( 'rendoir, rn. [Tech.] Spanstok m. (van 't weef) getouw). -.Droogstok m., drooglat t.
I ' Tendon, in. [Anal.] Pees f., hel uiteinde eend
beenderen is gehecht: Le
) spice, dat vast aan de de
deux t-s dun muscle, beide pezen eener spier.
t T- d'Achille, Z. ACHILLE. - )Vétdi'.] iluigpees 1.
) (van 't paard). T- term, aangeslagen, gekwetste,
I door den teen des acltterlsoefs geraakte buigpees. T) failli, te zwakke, uitç;esneden buippees.
'rendre, adj. Zacht, week, snalsch, murw; teeder, tcêr, gevoelig root' uitwendige indrukken;
fi g.) gevoelig coot' zielsaandoenin gen (root' mede1I (lijden, vriendschap en inz. voor liefde) , weekhartig,
teêrhartig, 'u'eemoediq. Celia pierre, Ce hots est
t-, deze steen, dit hout is zacht. Metal t-, week
I metaal a. - De in viande t-, maisch vleesch a. Du
pain t-, zacht, versch brood n. - (Prov.), Z. FENME.
-- 'F- comine Ja rosde, Z. ROSEE. - Etre t, froid, gevoelig, aandoenlijk voor koude z n. Certames plantes sont t-s an froid, zekere planten
kunsten de koude niet verdragen. Avoir Ia peau 1-,
. t,eedergeroelig, (Ian vast huid zijn. (fifi et faut.)
Etre t- a Ia mutation, zeer ligt te verleiden zijn.
--. Avoir Ia vue t- , les yeux 1-s, zwak van gezíjt
zijn. Lame encore t- des enfants, de nog teedere, roos' indrukken vatbare ziel dci- liederen. Avoir Ia consuence t-, teir, noauwge..t van geweten zijn. DOs sa t- jeunesse, van zijne teedere,
vroege jeugd af. Dans an dge t-, in een' teederen
leeftijd. Un père, a)ni I-, eelt teeder, hartelijk
vader, vriend. Une mère t-, eeoc teedere, liefhebbende moeder. De t-s sentiments, leetiere gevoelens it. pl. , zachte gewaarwordingen f. p1. De t-s
paroles, teedet'e, liefeifike woorden n. »1. Regards t-s,
teedere, verliefde blikken m. p1. T- avon, liefdebekentenis t. De t-s adieux, een aandoenljk afscht'id n.
- A'toir uit son de voix t-, A'oir le sort de In
\ oix t-, eend liefelijke, roerende stern hebben.
[Man. ] Cheval t- (t l'éperon, paard, dat gevoelig
voor de sporen is. Citeval t- aux mooches, paard,
dat gevoelig voor de vliegesteken is. --- (fig. et farn.),
Z. MOUCLIE. - [Mus.] Air t-, roerend, aandoenlijk
tied a. -[Peint Des touches extrèmement t-s,
zeer zachte, fijpenseeltrekken
in. p1. - Couleur
ne)
t-, zachte kIent- f. (die 't oog niet vermoed).
1 TENDRE, m. (font.) Genegenheid, neiging, liefde 1.
Avoir du t- pour une (conan, liefde voor eene
vrott.w gevoelen. -- (fig.) Le pas de T-, het
land der Liefde, der verliefden. -' [Bot.] T- (t
cai]Ioux, smalbladige doornlooze acacia in. - TENDBE, t (Bouch., Cuis.] Derde gedeelte van 't achterlenden- of bilsiuk.
Tendre, v. a. Spannen, uitrekken, uitzetten:
T- une conic, na arc, eest touw, cetten boog spannest. T- ties filets aux oiseaux, of absol. T- aux
oiseaux, netten spannen of ultrelten om vogels te
vangen. T- un piOge, tine souricière, fles givaux,
een' strik, eette mtrizeval zetten, ljjtnroedjes leggen.
- ( fi g.) T na piége, an panneau (t qn. , iemand
een' strik spannen, kent zoeken te vei'schalh'en. T- an pavilion, une tesde, eene tent opzetten, uitspannen. T- ua lit, een bed opslaan. T- une chambre, eene kamer behangen. T- de noir Ia net dune
tiglise, het schip eener kerk met zwart behangen.
(absol.) T- dans toutes les rues oft passe Ie cortège, al de straten, al ets huizen der straten gehangen, welke de stoet moet doortrekken. -- Toeresken, uitsteken, aanbieden.' T- mie corde (t pa.
(lui 5d nob, eemiemt di-enkeling een toner toereiken.
T- les bras, les mains an (vers le) del, de armen,
de handen test hemel heffen; (fig.) de hulp des hemels afsmneeken. - T- les bras (t pm. , de armen
tiaar iemand uitstrekken; (fig.) zijn verlangen toonen om iemand te ontvangen; -- ook.' iemnansi de
behulpzame hand bieden; gereed zijn om iemand zijn
snt'egtte vet geven; ook: iemands hulp inroepen. T- Ja joue a ua flaiser, de wang tot een' kus aan)seden, 1- Ja main, les txtains (t pa., iemand de
and, de handen toereiken; (fig.) iemand hulp toe
Z. ALLEGE (welk
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breigen. T- la main, bédelen, de hand om eene
aalmoes uitreiken. (Prov.), z. MAIN. T- le cou, le
ventre, den hals, den buik te veel vooruitsteken. (Pray.) On ne tend point de filet a I'épervier,
't 'is kwaad stelen, waar de waard zelf een dief
is. Ergens heen gerigt zijn, op uit loopen: Oi
tend ce chemin ? waarheen loopt die weg? waar
loopt die weg op uit? waar gaat die weg naartoe?
La colline oi tendaient nos pas, de heuvel, werwaarts onze schreden gerigt waren. - (lig.) Bedoe
len, ten oogmerk hebben, strekken, streven, qerigt zijn
op, uitloopen op: Oá tenden ces questions? wat
bedoelen die vragen? A quol tendent Vos projets?
wat hebben uwe plannen ten doel? lout cela ne
tend a rico, dat alles loopt op niets uit. L'homrne
tend au bonheur, de mensch streeft naar 't geluk.
- Cette maladie tend a Ia mart, die ziekte is doodeljk. Le malade tend a sa tin, 't loopt niet den
zieke ten einde - C'est un homme qui tend i ses
fins, 't is een man, die steeds op zijn doel at gaat.
I Een'.] Strekken, den arm stijf uitsteken.
Tendrèfle, 1. [Anc. mii.] Soort van slinger m.
'FeIHIzelet, te, wij. (verkiw. van tendre)
Weekeljk, teirijes. - Tetitlienient, ode. Teederljk, hartelijk, innig, met teede heid: Aimer qo.
t-, iemand hartelijk beminnen. Regarder qn. t-,
iemani met genegenheid, liefde aanzien. - Tendresse, t. Teederheid, gevoeli jheid voor vriendsChoj), liefde, enz.; hartelijkheid, innige liefde of
genegenheid t. T- d'âme, teedertle?d, gevoeligheid
van ziel. Avoli de Ja t- pour une femme , liefde,
genegenheid voor eeoc vrouw hebben. - T-s, liefkozingen, betuigingen van genegenheid of liefde,
liefdebewijzen: Déflez-vous de toutes ces t-s, vertouw al die lie/kozingr niet. L' li eureux vieil
jouit juoqu'à sa cm des t-s de sa familie, de-lad
gelukkige grijze smaakte tot aan zijnen dood de
liefdebewijzen, zijner familie. - [ Beaux arts.]
Zachtheid, fijoheid, molligheid, netheid f. van penseel, van beitel. - Tendi-et, f., weleer z. v. a.
TENDRESSE, SENSIBILITÉ. --- Malschheid, zachtheid,
murwheid f.: La t- dun iigvre, dun fruit, des
legumes, de molschheid van eenen haas, van cciie
vrucht, van groenten. (14Teinig in gebruik.)
Tendron, m. [Bot.] Spruitje n., jong uitspruitsel II. van booilien of planten: Les eliêvres out
brouté les t-s, de geiten hebben de jonge spruiten
afgegeten. [Cuis.] T-s de veau, zacht kalfskraak
been n. (aan de borst of aan de beendereinden).
T-s de chou, jonge koolspruiten f. p1. - ( fi g. et
faiii.) Un jeune t-. een jong lief meisje n.
Tendit, e, adj. (en part. passé van tendre):
Arc t-, gespannen boog in. Peau t-e, gespannen,
uitgestrekte huid t. --- Pidge t- pour les grives,
voor de lijsters gespannen, gezette strik m. Appartement t- de damas, niet damast behangen kamer.
(fig.) II a l'esprit t- tout le jour, zijn hoofd,
zijn,
z geest is den gansciien dag ingespannen. [Litt.] Style t-, gedwongen, stijve stijl m. - Tendue, f. [Chas.] Het strikken of netten spannen; streek f., waar inca netten of strikken uitgezet heeft.
'I'énèbres, f. p1. (zonder sing.) Duisterheid,
volkomen donkerheid f. Les t- de Ja fluit, de duisterheid van den nacht. - (fig.) Dwaling, onwetendheid, blindheid f. : Vivre dans les t-, in duisternis, onwetendheid wandelen. II rdpand des t- sur
toutes les matures qui! traite, hij verspreidt
duisternis over (maakt onverstaanbaar) alles, wat
hij behandelt. Oeuvres de t-, werken n, p1. der
duisternis, schandelijke daden f. p1. - [Edit.]
Lange, L'esprit. Le prince des t-, de satan, de
duivel. [Cath.] Donkere metten t. p1. (die op woensdag, donderdag en vrijdag van de week vóór Paschen tegen den avond gezongen worden): Entendre
les t-, de donkere metten hooren. Téiiébieu9
sewent, adv. Op duistere wijze. - Ténébi-eux,
euse, wij. Duister, donker, somber: Les mines
donkere plaatsen.
sont des lieux t-, de mijnen zijn
- (podt.) Lu sijour t-, de hel, de plaats der duis
ternis. - ( fig.) Les temps t- de l'histoire, deduisere, verborgen tijden der geschiedenis. - II a lair
sombre et t-, hij heeft een somber en zwaarmoedig
uliziot. - De duisternis zoekend, beminnend: [Tn
coquin t-, een schelm, die zijne oomerken in het
duister verbergt - 'l'énéhrîeoles, m. p1. [H. n.]
Nachikevers m. p1. - i'énébrion, m. [[1. n.]
Sluipkever m. T- meunter, meelkever. T- fossoyeur, zandgraver, zandkever. -- Ténébi-ioni-
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tes, m. p1. [H. n. ] Sluip-, meelkevers. - Ténébiosité, t. Duisterheid f.
'I'enetle, t. [Bot.] Soort van gerst f.
'refletfient, In. [Jur. (Pod.] Pachthoeve f., die

van eene heerlijkheid afhing; -- in 't algemeen 00/c:
leen, leengoed n. - Tenemeutler, m., z. v. a.
TE1'ANClER.

Tenesmne, fl1. [MEd.] , Stoelpersing. gedurige
neiging f. tot afgang, t e n e s om u s m. T- vdsical,
persing op het water, neiging t. tot waterlozing.
'feiiette, f., doorgaans Tenettes, 1. p1. Steentang f. (om den steen uit de blaas te halen); steenlepel m.
Teneur, f. [Prat.] Inhoud m.: L'acte est de Ia
t suivante, de acte is van den volgenden inhoud.
-- TE1'EUII, M. (alleen in): T- de livres, boekhouder m. - [Fauc.] Derde valk, die den reiger aanvalt. reigervalk In.
Ténia, m. [H. n., MEd.] Lintworm in., t cen i a f. (bij den niensch ook vem solitaire gehecten).
- ([1. n.j Lintvisch m. (liamme).
'I'éiiie, f. [Arch.], liever BANI)ELETTE.
'réiiiobranehe, adj. [H. n. ] Met lintvornzige
kieuwen. -- Téniolde, adj, [H. n. ] Lintvormig.
- TENIO1DES, In. p1. Lintworinsoorten f. p1. Téiiiolé, e, adj. [U. n.] Met lange, gekleurde
banden geteekend. - Téniote, adj. [H. it.] Met
lange en sinai/c ooien. - Ténionre, 1. [[1. n.]
Soort von jonkervisclt (GIRELLE , DEMOISELLE).
Tenir, V. a. Houden, vasthouden, in de hand
of handen hebben.' T- un livre, une épie,een boek,
een' degen in de hand houden. T- qa. par Ia main,
iemand bij de hand houden. T- nu clwval par Ia
bride, een paard bij den teugel houden. - (fig.)
T- entre (of dans) ses mains, in handen hebben.,
in zijne magt hebben: Dieu tient Ie coeur des rois
entre ses mains, God heeft liet hart der koningen
in zijne handen. T- ie fl1 dune conspimation, le
sells dune expression, le mat de l'dnigme of en('t geheim) cener zaaienhel l'dnigiae, den d,1
zwering in handen hebben, den zin eener uitdrukking verstaan, de oplossing van een raadsel moeten.
- (absol.) Tenez, neem dit aan, daar licht gij,
hier, daar (als men iemand iets aanbiedt): Tenez,
Voici Ia dE de mon armoire, hier is de sleutel, hier
hebt gij den sleutel van mijne kast. - Ook fain. gebruikt alleen om de aandacht op te we/hen.' Tenez,
tout ce que vous dues la nu me touche pas, hoor
(zie), al wat gij daar zegt, raakt mij niet. Tenez,
Ja voil qui passe, let op, geefacht, kijk, daar gaat
zij voorbij. - (Loc. fi g. et fain. ou pray.) T- qn.
de court, iemand kort houden. II tient bien ce
qu'il tient, hij laat niet los, hij is geen vriend van
betalen, van geven; wat hij eenmaal in zijne klaauwen heeft, komt er niet gemakkelijk weder uit. 11
vaut mieux t- que courir apids (of en/cel que
courir), Un ttens vaut nieux quo deux tu lauras,
din vogel in de hand is beter dan tien in de vluqt.
Il croit t- Dien par les pieds, hij meent in dein
hemel te zijn, hij is den koning te i(/k. Serrez Ja
main et dites que vous ne tenez rien (tot iemand
met mien men den spot drijft door hem schijnbaar
iets te geven) , knijp uwe hand digt en houd het goed
vast. Ii no tient rien. hij gaat met ledige handen
heen, hij di-nipt af, hij is niet geslaagd. - (gallic.)
M.
dat
Ii en tient, hij heeft het beet; nu zit hij ei'
heeft hij verdiend; hij heeft een' roes leeg; hij is
verliefd. II a perdu son proces, II en tient, hij
heeft zijn proces verloren, dat is zijn verdiende
loon, of, nu zit hij er med. Il eet resté quatre
heures h table, ii en tient, hij is vier uren aan
tafel gebleven, hij heeft het beet. hij heeft de hoogte,
een' roes. 11 pane sans cesse de cette femme, ii en
tient, hij spreekt onophoudelijk over die vrouw, hij
is verliefd 0/) haar. - Tenir qn., ieaiand in zijne
magt hebben: 11 a beau faire ii prEsent, je Ie liens,
laat hem nu doen wat hij wil, hij is in mijne handen. T- (of Mener) qn. a Ia lisidre, en laisse, z.
E, LAISSE. Z. ook BEC, BOUT, CHAUSSE, C OTE,
LISIER
FONTS. GORGE, GOUVERNAIL, LOUP, MANCHE, P01ONARD, QUATRE, TAPIS. flouden, bezitten, hebbeu, bezet houden, bewonen: Les Anglais tiennent
les plus belies provinces de I' Asic, de Engelse/men
zijn in 't bezit van de schoonste gewesten van Azië.
Cet officier tient telle place pour Ie roi, die officier
houdt die en die vesting in naam des konings bezet.
T- un pays en souveraineté, une terre en fief,
een land in souvereiniteit, een landgoed in leen be-

4785
TEN IR.
zitten. II tient cette maison a loyei, ce bien a jeu, one acadmmie pour les arines, een speelhuis,

ferme, hij heeft (bewoont) dit huis in huur, dit eene schermschool houden. T- pension, école, kostgoed in pacht. II ne tint l'empiie que deux ans, school, school houden. Z. ook TABLE. houden,
hij was niet meer dan twee jaren in 't bezit van bekleeden, innemen, in zekeren rang, in zekere orde
't rijk. T- mie terre par ses mains, een landgoed zijn (van personen en zaken). Dans les compagnies,
zelf beheeren. T- une terre a foi et a hommage de chacun tient son rang, sa place , in de gezelschaprang, zijn
e bepaalde plaats. Tqn., een landgoed van iemand als leen bezitten. pen houdt elk zijn
(absol.) T- de qn. , aan iemand leenpligtig zijn, le premier rang, den eersten rang hebben. innemen.
iemands leenman zijn. Co prince tenait de 1'Em- Les poèles latins tiennent Ie premier rang dans
pire, die vorst was leenman van 't Rijk. was aan sa bibliothèque, de !atijnsche dichters bekleeden den
't Rijk leenpligti,q. - ( fig.) T- qc. de qn., iemand eersten rang, nemen de eerste plaats in, in zijne
iets te danken hebben. Je liens tout de Vos bonts, bibliotheek. Z. ook BOUT, COIN, RANG. :- houden
ik heb alles aan awe goedheid te danken. Je ne (van vergaderingen, zittingen, openbare functien),
liens rien de lui, ik heb hem niets te danken, ik voorzitten. L'académie ne tient pas regulidrement
ben van hem geheel onafhankelijk, ik hang volstrekt ses séances, de akademie houdt hare zittingen niet
niet van hem af. T- Is vie de qo. , iemand het leven op vaste tijden. Le pape tint Ie concile, a teun
te danken hebben. Ceux dont je tiens In Vie, zij, consistoire , de paus zat voor bij 't concilie, bij de
wien ik mijn leven verschuldigd ben: mijne ouders. kardinaalsvergadering. Le rol a tenu conseil, a
- T- qc. de qn., iets van iemand vernomen, ge- t.enu son lit de justice, de koning heeft raadsverkoord, geleerd hebben. De qui lenez-vous cette nou- gadering, groeten reptsdag gehouden. z. ook dAvelle, ce secret, ce remède? van wien hebt (of weet) PELLE. Houden, bewaren, wegberqen, op zekere
gij dot nieuws, dat geheim, dot middel ? T- qc. plaats houden: T- qil. enprison, T- qII. prisonde son pOre nu de sa rnère, in iets naar zijn vader nier, iemand gevangen houden. T- ses papiers soos
of moeder gel ij ken, aarden. (absol.) T- de son père, Ia eli, dans son secrétaire, zijne papieren achter
naar zijn' vader aarden, gel)jken. Ella est timide, 't slot, in zijne secretaire houden. On ne salt oh
elle tient cela de sa rnère, zij is verlegen, dat heeft ii tient son argent, men weet niet, waar hij zijn
zijvan hare moeder. (absol.) Ii est l)ien fait, cou- geld bewaart. Tenez cda h Ia cave, houd, bewaar
rageux, ii a de quoi (de qui) t-, hij is welgemaokt, dat in den kelder. Tenez cela bien chaud, houd
moedig, dat heeft hij van niemand vreemds, daarin dat goed warm. - T- sa femme it hi campagne,
aardt hij naar zijn' vader. us soot tous braves dans on couvent, aan zijne vrouw haar verblijf op
dans cette maison, ijs tiennent cda (of absol. ijs 't land, in een klooster doen houden. Ii bent son
tiennent) de race, zij zijn in dat geslacht alien dap- Ills an collPge, hij heeft zijn' zoon op school gelegd.
per, dat is hun aangeërfd, aangeboren. La fernieté T- des dcoliers en pension, kostscholieren houden.
qu'il tenait de naissance, de nature, de standoas Il tient ce parent chez lui, hij huisvest dien bloedtigheid, die hem •wrs aangeboren. -- Ce pajais, verwant hij ziri. - Nous VOuS tenom, Vous ne
Cette architecture lient do gothique, dat ,;aleis, paitirez pas avant diner, wij hebben u na, gij gaat
die bouwtrant heeft iets van 't gothische, heeft iets niet vóór 't eten benen. - Notre rol tient un amgothisch. Ce style tient un pen do burlesque, die bassadeur auprès de telle cour, onze koning heeft
stijl heeft iets koddigs, zweemt naar 't burleske. - een' afgezant aan dat hof. - L'Autriche tient
(ook van iigchaams- en zielsziekten): Ii y a long- garnison dans cette place, Oostenrijk legt garnitemps que ce rhurne, cette lièvre le tient, hij is zoen in die vesting. Houden, onderhouden, in
reeds lang niet die verkoudheid, die koorts behebd, stand houden; in zekeren toestand doen voortdugepl a agd. ' Sa. mauvaise, Sa belle humeur Ie tient, ren: tine munagère dolt t- tout en bon itat, eene
hij is in zijne goede, kwade bairn. Sitôt que sa co- huishoudster moet alles in 01(1e houden. T- un enlère ie tient, zoodra hij in toorn geraakt, zoodra fant dans Ia soumission, dans Ie respect, een kind
de gramschap hem orerineestert. - ( few.) Quest- onderdanig, in ontzag houden. z. ook ECHEC, soce qui le tient ? wat scheelt hem? wat krijgt hij JÉTION, SUSPENS. T- des soldate, les chevaux en
nu in 't hoofd ? wat reden heeft hij om dus te doen, exercise, soldaten, paarden in gedurige oefening
te spreken? Je sais ce qui Ie tient, ik weet wel houden. T- en maison propre, ses portes fermies,
wat hem scheelt, wat hem drijft, in 't hoofd maalt. zijn huis zindelijk, zijne deuren gesloten houden.
Bevatten, houden, inhouden of kunnen inhou- T- Ia tête droite, het hoofd reotop houden. T- one
den; beslaan (ruimte), innemen. Salle qui tient, ville bloqude, eene stad geblokkeerd houden. - Tqui peut tenir trois cents personnes, zaal, die drie une chose secrète, eene zaak geheim houden.
honderd personen bevat, kan bevatten. Ce tonneau Houden, vasthouden, weirhouden, bedwingen, in
tient quarante bouteilles, dat vat houdt veertig bedwang houden, ophouden. Cet enfant est ei vif
flesschen, in dat vat gaan veertig flesschen. Cela qu'on ne pent le t-, dat kind is zoo levendig, dat
tient plus dune liouteille, daar gaat meerdan eene men 't niet vaslhouden kan. Elle ne pent t- sa
Jlesch in. Cela tient plus qu'une bouteille, daarin langue, zij kan hare tong niet in toom, in bedwang
gaat meer dan in eene flesch. Cette bouteille tient houden, zij kan haren mond niet houden. Quand ii
on litre, die flesch houdt eene liter of kan. - 11 a est en train de jaser, rien on peut le thij
assez hu, ii en a plus qu'il Wen peut t-, hij heeft eenmaal aan 't babbe!en komt, kon niets hein tot
genoeg gedronken, hij heeft reeds meer dan hij ver- zwijgen brengen. - Je ne sais qui me tient que je
dragen kan. - Ce seau tient l)ien Peau, die em- ye t'ai'rache les yeux, ikweet niet wat mij tegennier houdt het water goed in zich, is niet lek. - houdt om u de ooqen uit het hoofd te halen. - Il
Ces meubles tiennent beaucoup de place, die mea ny a parentd ni amitid qui tienne, daar helpt
Serrons-nous, pour occu--helnbsavpt. W edverwantschap noch vriendschap aan, slat kan
per moms de place, laat ons wat ineen schuiven, bl. noch vr. beletten. - (impei's.) II a tenu a peu
om minder plaats te beslaan. L'armue tenait deux que nous n'ayons eu on procès, 't heeft weinig ge,
lieues de pays, het leger besloeg eene streek van .ccheeld, of wij waren in een proces gekomen. twee mijlen. Les épisodes tiennent Ia moitid de ce La cirimonie était longue, clie nous a tenus plus
poème, de episoden nemen de helft van dat dicht- dune heure, de plegtigheid duurste lang, zij heeft
stuk in. - T- un appartement, een vertrek in ge- ons langer dan een uur opgehouden. - Cet avobruik hebben, het bewonen. U tient Ia maison en- cat tint toute l'audience, die advokant hield de
tière, le premier itage, hij heeft het geheele huis, regters gedurende de gansche zittini bizig.
de eerste verdieping in gebruik. - Tenir lieu dune Houden, er voor houden, meenen, achten, jelooven,
personne, iemands plaats bekleeden, hein vervangen. van meening zijn: Je tiens cda vrai, pour vrai,
Tenez-moi lieu do ills que j'ai perdu, bekleed bij ik houd dat voor waar. De ces deux étolfes je
mij de plaats van den zoon, dien ik verloren heb. - tiens celle-ci (poor) Ia plus belle, je tiens que
T- Ia chamuire, le lit, de kamer, het bed houden celleci est la plus belle, van deze twee stoffen
(wegens ongesteldheid of ziekte niet verlaten) .
acht ik deze de schoonste. Je le tiens (pour) bonHouden (van zékere bedrijven, bedieningen, plaat- nête homme, ik houd hen voor een' eertijk' man,
sen tot algemeen gebruik of nut): T- aul)erge, lid- ik geloof, dat hij een eerlijk man is. S'il vient me
tellerie, cabaret, café, herberg, logement, eene voir, je Ie tiendrai h honneur, als hij mij komt
kroeg, een koffijhuis houden. T- des cliambres gaF- bezoeken, zal ik 't mij tot eene eer rekenen. - Benies, gemeubeleerrle kamers te huur hebben. T- lijsten, toegedaan zij n : L'opinion que nous tenons.
boutique , winkel houden, winkel doen, een' open 't gevoelen, dat wij toegedaan zijn. Je tiens pour
winkel hebben. T- banque, Ia banque, bank hou- maxime que. ... mijn stelregel is, dat... Tenir
eten, eene speelbank houden. T- one acadimie de wordt voorts nog in een aantal andere zegswijzen
-
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gebruikt, b. V. T Un chernin , tine route, eenenwej
houden, volgen. T- of Piendre note de qc., Z. NOTE.
T- tine bonne, mauvaise conduite, een goed, slecht
gedrag leiden. T- Un marché, un traité, une convention, een koop, een verdrag, eene overeenkomst
houden, nakomen, vervullen. T- des disco urs, gesprekken voeren. T- sa colère (weinig in gebruik),
loornig blijven. T- rigueur a go. , sic!, koud, terugstootend tegen iemand gedragen. T- sa giavit,
Zijne ernsthaftigheid, deftigheid bewaren. T- one
chose secrète, eens wak geheim hour/en. z. ook
BRIDE, COMPAGNIE, CO31PTE, CONSEIL JEU, LANGA
-GE,L1VRMAINEU,ORGPAL,T!
PLUME, PRO!ESSE , PROMETTRE, PROPOS, ItEGISTRE,
RESPECT, TETE e. a. -- FAIRE TENIR, doen toeko-

men, laten bezorgen. Faire t- one !etti'e, de Jargent b qn., iemand eenen brief, gel d doen toekomen of geworden. [Chas.] T- Ja voie, het
spoor volgen, op het spoor blijven. [ Com. ] TIa caisse, de kas houden, met de zorg voos' 't ont
vangen en betalen belast zijn. z. ook MVIIE.
IFaucJ, Z. AMONT. - [ Jeu] T- les cartes, aan
de beurt zijn om de kaart le geven of rond te deelen. T- jeu, Z. JEU. T- pied a Gonle, zijn voet bij
den bal, bij cie plaats, waar de bal is blijven liggen,
houden. - (fig.). z. IJOULE. -Vous allez (le dix
francs, je les liens, of absol. je tiens, gij zet tien
francs, ik houd ze u, ik zet ze er tegen. (in 't
verkeerspel, absol.) T-, niet genoodzaakt zijn om
Zij
ne brag op te breken. - [ Man.J T- Ja main, de
teugels stijf houden, de vuist ophouden. T- an
cheval dans Ja main, een paard in de hand houden, het geheel meester zijn. T- on cheval sujet,
een paard in bedwang houden. T- des chevaux au
Wet, Paarden getrenad I;oiden, met den trens aanhouden. Z. ook BIODE, - [ Mar.] T- Ja mei , zee
houden, in zee blijven. T- le 'vent, de bef houden,
bij den wind zeilen, opwerken. (obsal.) T- au (of
Ie) plus pi'ès, scherp of digt bij den wind houden,
liggen. T- detix objets Jun par J'autre, twee voorwerpen in elkander (met bet schip in téne qezi gts
lijn) houden. II tient un vaisseau dans sa marche,
hij zeilt zoo hard als een linieschip, hij staat een
liniecehip. II tlent ses amures, hij houdt het voor
denzeifden boeg. 11 le tient soos son écoute, hij
houdt hem onder den wind. II tient Ie (of au)
large, hij houdt (Ie ruimte, naar buiten. T- sur le
Jargue, Vuinisc/ioois zeilen, ruins wind houden. 11
tient Ia ligne, hij blijft in, houdt dc linie. T- les
huniers, de marszei l en bijhouden. T- wse voile en
ralingue, een zeil levendig, kil/end houden. T- un
vaisseau au nshme relèvemerit, een schip in dezelfde peiling houden. T- Ja cdle, de kust houden.
T- Ja barre, sturen, aan 't roer staan. T- les bras
dune vergue, de brassen eener ra stijf houden,
aanzetten. T- les bras do vent, de loefbrassen aanhalen, of ook, in honden hebben. T- les gris, bet
staande want aanzetten. [Mi l .] T- garnison dans
une yule, in eene stad in garnizoen of in bezetting
liggen. T- Ja campagne, het veld houden. T- on
pays en respect, en crainte, een land in ontzag,
in vrees houden. Z. ook RESPECT. [Mus.] T- sa
partie, zijne partij of stem spelen, zingen:
Z. PART!. - [ Prat,.] T- prison , gevangen blijven.
TEN!!), V. n. Houden, vastzitten, vastgehecht zijn,
vastkleven, aanhangen: Cela tient b chaux et a
ciment. dat is vast ingemetseld. Le clou tient bieis
a Ja muraiile, de spijker zit vast in den muur. Sa
chemise lui tient au dos, zijn hemd kleeft hem aan
den rug. La pierre tenait h In vessie, de steen zat
aan de blaas vast, was aan de blaas vastgegroeid.
La neige tient sur les arbres, de sneeuw blijft aan
de hoomen hangen. Ses dents ne tien nent plus dans
leurs avsioles, zijne tanden zitten in hunne kassen
niet vast meer. Tout cda tient Dien ensemble, dit
alles zit goed vast, houdt goed zamen. Cela tient
co m me poix, comme teigne, dat kleeft als pek.
Cda ne tient ni /s ter ni h clou, z. CLOU (ook fig.)
(fig.). Z. BOUTON, F1L. Cette femme lui tient
au coeur, hij houdt veel van die vrouw. - Cda
lui limit au coeur, dat gaat hein aan 't hart, dat
bedroeft, grieft, verontrust hem zeer; ook: hij stelt
veel helano daarin, hij laat zich dat sterk aan gelegen zijn. -. Ses pieds ne tienisent pas a Ja terre,
Ii nu tient pas a Ja terre, zijne voeten zijn geen
ooqenblik in rust (van een woeli o kind sprekende);
zijne voeten raken den grond niet, hij loopt, danst
met buitengemeene ligtheid, vlugheid. -- [Devot.J
-
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Ne t- plus a Ja tei're, au monde, geheel los van
de wereldsche zaken zijn. - T- a one personne,
aan iemand (door belang, vriendschap, dankbaarheid, enz.) gehecht, verbonden zijn, iemand aanhangen, toegedaan zijn. T- is son rol, a son pays, )s
n zijnen
koning, aan Zijn
aa
SR femme. a on culte,
land, aan zijne vrouw, aan zijne godsdienst sterk
verknocht zijn. Ii ne tient is personae, hij staat
snel niemand in betrekking, in vriendschap. T- a
Ja vie, h ]'ai gent, aan 't leven, aan 't geld hangen,
zeer, te zeer aan 't leven, aan 't geld gehecht zijn.
T- is son opinion, zijne meening stijf vasthouden.
-. Je tiens /i vous convaincre de mon innocence,
ik stel er veel prijs op, er is mij veel aan gelegen,
ik verlang vurig, as van mijne onschuld te overtuigen. Me voills pret P partir, je ne tiens b rim!,
nu ben Ik gereed ons te vertrekken, niets verhindeit nifj meer. -- Je vous payerai all premier mot,
votre argent ne tient P rien, ik zal u op 't eerste
woord betalen, uw geld ligt altijd klaar. - (fain.)
II tient pour teil(„ somnse, hij zit voor die en die
sons of schuld in ijzeling. Ses pieri'eries tieisnent
pour dix mille francs, Zijne (hare) edelgesleenten zijn
voor tien duizend francs verpand, verzet. z. ook
POT. T- de, iets van den aard, de natuur,
enz. hebben, zweemen , ge/ijken naar: Le mulct tient
(of participe) de lane et du ciseval, z. PART!CIPER.
T- le son père, de sa mère, naar zijnen vader,
naar zijne moeder aarden.. 3etieosun peu de vous,
ik gelijk een weinig op a, (pop.) ik slacht u wat.
.4an(jienZesl, be/end zijn: Mon appartement
tient au vôtre, mijn vertrek is naast hel uwe. Cette
terre Gent aux forêts de Ja couronne, dat landgoed
grenst, paalt aan de bosschen van de kroon. Zarnen verbonden zijn; afhangen, voor'lspruiten,
voortkomen: Notie esprit tient tellement is notre
corps, que..., onze qeest is zoo naauw niet ons ligchaans verbonden, hangt zoo zeer niet ons li,qchaam
zamen, dat... Cet évènenseiit tient a telle cause,
dat voorval spruit uit die oorzaak voort, is een
gevolg van die oorzaak, hangt van die oorzaak af.
- .541s v. impers. Afhangen, liggen, tol verhindering
of beletsel zijn. II ne tîent qua vous , qu'k mol,
't hangt enkel von u, van mij af. A quoi tient-il
(JUg DOOS DC partions? waaraan liql liet, dat wij
niet vertrekken? wat belet, wat verhindert ons te
verls'ekken? II ne tiendra pas b moi que l'altaire
ne 'dussisse, 't zal aan snij niet liggen, 't zal mijne
schuld niet zijn, als de zaak niet goed uitvalt. Je
ne sais it quoi il a tenu que je ne lain fait, ik
weet niet wat mij welrkouden, afgehouen heeft
het te doen, ik weet niet, waarom ik bet niet gedaan heb. - II tint (a peu de chose que je tic lui
lisse on a ffront, 't scheelde weinig, of ik had hem
ccve beleediqing aangedaan. S'il tie tient qua cela,
je payerai l'argent. als 't alleen, daaraan ligt, hapert, zal ik het geld betalen. (fain.) Qu' cda
ne tienne, laat dat geen beletsel zijn, bekreun at
daaromtrent niet. -.' T- pour gis. , het snel iemand
houden, zijne partij, zijne siseening toegedaan zijn.
II tient pour Ie roi, pour Ie peuple, hij is voor den
koning, voor 't volk. II tient pour tel systènse p0liticue, hij is dit of dat politiek stelsel toegedaan.
11 tient pour Ja vritë, hij houdt liet met de waarheld. -,
T- contre, P qc. of go., liet tegen iets of
iemand uithouden, bestand zijn tegen, wederstand
bieden aan iets of iemand: Ce bâtiiiieist ne saurait
t- a Ja mcc, contre les vagues, dat schip kan geen
zee bouwen, is niet tegen de zeeën bestand. Place
qui ne pent t- Jongtemps, vesting, die 'I niet lang
houden kon, die weldra vallen moet, zich moet
overgeven. T- dans une place contre une ai'rssée
ennenhie, zich in cciie vesting tegen een vijandelijk
leger handhaven. II est Imp fort P ce jeu, ii ny
a pas nsoyen de t- contre lui, hij is te sterk in dat
spel, 't is tegen hem niet te houden. - (fig.) C'est
ui) homme qui ne peut t- coiïtre l'intdi'êt, contre
J'argent, 't is een isiensch, die niet tegen de baatzocht, tegen 't geld bestand is. Ne pouvoir t- contre les pleurs, les prières dune femme , niet bestand zijn tegen (zwichten voor) de tranen, de beden eener vrouw. II tie peut t- contre Ja raillerie,
contre Ia plaisanterie, hij kan geen scherts, geen
spo tt ernij verdragen, hij verslaat geen jokker
njj. On ny peut plus t-, C'est P ny plus t-, 't as
niet langer om uit te houden, uit te staan. T- bon,
ferme, stand houden, pal slaan, zich goed houden,
niet toegeven. Van kracht of geldig blijven,
-
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voortduren; in zekeren toestand blijven, stand houden. Notre march Uent, onze koop geldt, gaat
door. IE faut que Ie tiaité lienne, 't verdrag moet
gelden, van krocht zijn. - Cette couleur no tient
pas, die kleur is niet vast, houdt geen stand, die
kleur verschiet. Si le temps tient, als liet weder
zich goed houdt. - Les ennemis ne tiendiont pas,
de vijand zal geen stand houden. -- [CIas.j Les
perdiix ne tiennent pas, de patrijzen blijven niet
zitten, vliegen 'u'ej. Plaats 01 ruimte vinden,
bevallen kunnen.' Tous ces mefll)IeS ne peuvent
pas t- dans cette chambre, al dal huisraad kan
in deze kamer niet staan, geene plaats krijgen. -In dezen zin ook als v, 'imiers.: Ii tient deux cents
personnes dans cette salle, ei' kunnen twee honderd personen in deze zaal (geplaatst worden). (Loc. prov. et pop.) Je Wen ai pas plus qu'il Wen
tiendrait clans I'oeil. dans mon oeil, Ik heb er geen
sikkepitje, volstrekt niets van. Op zekeren tijd
plaats vinden, gehouden worden; duren, zitting
houden: Ce marché tient tous les] undis, (lie niarki
wordt eiken maandag gehouden. La plupart des
foires tiennent pendant J'été, de meeste jaarmarkten, kermissen hebben des zomers plaats. - Les
Chambres ne liennent guère que pendant cinq
mais, de (zittingen der) Kamers duren zelden Iangee dan vijf maanden. Pendant que le concile lenait, terwijl 't concilie zitting hield, voortduurde.
SE TENIR, v. pr. Elkander vasthouden: Se t- par
Ia main, par le bras, elkander bij de hand, b) den
arm houden.
(flij.) L'ignorance et l'opiniktreté
se tiennent par la main, onwetendheid en stjfzin
nigheirl reiken elkander de hand. Zich vasthouden, zich vastklemmen: Se t- a une branche,
aux crins du clieval, zich aan eenen tak, aan de
manen van 't paard vasthouden. - (fig.) Se t- a
Dieu comme son seul appui, zich aan God als zijn'
eenigen steun vastklemmen. (lig.) Se t-, Sen ta qe., zich aan of tij iets houden, er niet van afgaan. Je men tiens a votre opinion, a votre dicision, ik houd mij aan uw gevoelen, aan uwe beslissing. Ce patti est le meilleur, ii faut sen tlà, dat besluit is het beste, daarbij moet men blijven, zich bepalen. - [ eu] Je my liens, ik koop
niet. Ik houd mij bij mijne eigen kaarten, ik ben
content. - (Loc. prov.), Z. ARBRE. - 11 en demande
vingt francs et sen tient a son mot, hij vraagt
er Inintig francs voor, en houdt zich aan zijn
woord, laat zich niets afdingen. Se t- h pen, a peu
de chose, op cme kleinigheid zien. Comment pent
on se t- h clouze francs sur nu marché de mille
dens? hoe kan men OJ) twaalf francs zien bij een'
koop van (luizend kroonen ' Vous vous tenez h trap
pen de chose , gij ziet al te zeer op eene kleinigheid. Zich houden, zich rekenen, zich achten
(voor): Je me liens heureux d'avoir pij vous ètre
utile, ik acht, reken mij gelukkig, dat ik u van
dienst heb kunnen zijn. Ii tie se tient pas pour
battu, perdu, hij houdt zich niet voor geslagen, verloven. - Je me le tiens pour dit, ik houd het mij
voor ezegd, 't is niet noodig het mij nog eens te
zeggen. Tenez-vous pour dit que..., laat het u gezegd zijn, vergeet het niet, wees 'verzekerd, dat..,
Se t- de, zich weerhouden, zich inhouden. zich
bedwingen: Ii ne saurait so t- de parler, hij ban
zich niet van spreken weirhouden, hij kan zijne
tong niet bedwingen. Je ne pus me t- de lui dire
mon opinion )a-dessus, ik kon niet voorbij, ik kon
mijn iet weirhouden, heen mijn gevoelen deswegen te
zeggen. , Blijven, zich op zekere plaats houden:
Se t- dans sa charnbi'e, dans son lit, in zijne kanier, in zijn bed blijven, zijne kamer, het bed houden. Se t- h l'ornbre, an soleil, zich in de schaduw, in de zon ophouden. 'I'enez-vous ia et n'en
parte'z pas, blijf daar en ga er niet van daan. Se
t- leux heures ui une porto, twee uren aan eene
deur blijven staan. -- (Loc. Pray.) Quand on est
bien, ii faut s'y t-, als enen 't goed heeft, moet nico
niet ligt veranderen Quand on est bien, on ne pent
s'y tenir, wie 't goed heeft, wil 't nog beter hebben: de zocht tot verandering maakt den nenech
ook met zijn' gelukkigen staat ontevreden. S'il est
lien, qu'il s'y tienne (met eerie soort van spijt, als
men iemands geluk hart roeinen), ikgun hem zijn
geluk. Zich houden, in zekeren staat of stand
blijven: Se t- caché, tranquille, zich verborgen, stil
houden. Se t- droit, courhé, zich. rertop, gekromd
houden, Se t- h genoux, geknield blijven. Se t-'
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ferme, zich coed houden, pal staan. Se t- bien,
comme ii faut, eeoc goeIe houding hebben. II ne
sait comment se t-, hij weet niet, welke houding
hij moet aannemen, (fain.) wat hij met zijne ev'nîen
en beenen doen zal. - Tenez-vous cii repos, of
absol. Tenez-vous, houd u stil, zit of sta stil. Tenez -vans, quo je vous voie en face, sta eens stil,
dat 'ik 'ie in 't rjezigt zie. - ( fain. en bij wijze van bedreigin g of waarschuwing) Tenez vous bien, Vous
n'a'vez qua bien vous t-, pas op, wees op uwe
hoede, (jij moogt U wel in acht nemen. Se t- sur
cvi gardes, op Zijne hoede zijn, zich in acht nemen.
- (fig. et faut.) Se t- les bias croisés, met de armen over elkadr blijven staan: ledig blijven, terwijl
men werken moest. - Gehouden worden, plaats
grijpen: Cette assemblée se tiend ra dans buit jours,
die vergadering z.l binnen acht dagen gehouden
worden. La foire, Le marchi ne se tient plus sur
telle place, de kermis, de markt wordt niet meer
0 1 ) die plaats gehouden.
Teiiiaantile, f. [ilinér.] Zwavelkopererts m.
vein Cornwallis (naar den beroemden engelschen
scheikundige Tennant benoemd).
Tenon, m. [Tech.] Pin of pen, tap f., liet bewerkt einde van een stuk hout of metaal, waarmede het in 't gat (morlaise) van een ander stuk
sluit; houvast, sluitstuk n., neut f. T- it queue
d'aronde, zwaluwstaartpin f. T- ii mordant et
renforts of h mars dine, pin met een verstek ingescjiote'n. Ouvrage aswmblé ii t-s et a mortaises,
Z. 3101ITAISE. - [ Arqueb.] Haft of schaft f. van
den loop van den laadstok. - [ Jar.] T- de l'ancre,
neut 1. van den ankerstok. T- de mat, teerling in.
of neat aan de toppen van masten en boegsp riet,
waarover 't ezelshoofd, komt te liggen; pin of ondereinde von eten 'mast, waarmede hij in 't spoor
slaat. T- d'ufambot, pin, waarmede het ondereinde
van den achtersteven in de kiel is ingelaten. T- de
talon de varangue, pin of inlating van de stekers
der achterste en voorste buikstukken. (g r a n.
Ténontagre, f. [Mid.] Peesjicht f., tenôntaTénor, ni, [Mus.] Diepe middelstem tusschen
alt en bas (in de kerkmuzijk taille, voix de taille
geheeten) , tenor-stem f. - Hij, die deze stein
zingt, t en o s'- zanger, t e ei 0 r M.
Teniee, m. [11. n. Soort van egel rn. op Madagaskar.
'I'ensif, ive, adj. [Méd.j Spannend: Douleur
t-ive, spannende pijn f. - Tension, f. Gespannenheid, spanning, rekking, uitrekking f.: La tde la peau dun tambour, des cordes dun instrument, de spanning van liet vel eener trom, van de
snaren eens speeltui,qs. -- H'vléd.j T- des nerfs.
zenuwspanning. IJouleur accompagnée de t-, met
spanning vergezelde pijn f. - [Piiys. ] Spankracht,
drukking f. der veer krachtiqe vloeisto/fen. T- de la
vapeur, stoomnopanning. - (fig.) T- d'esprit, inspannina van den geest, geest- of verstandsinspanning f.
Tenson, f. [Anc. podsie franc.] Dichtstukje n,
der troubadours, dat een of ander vraagstuk betreffende de liefde of wet eeoc minnekiagt of verwijt bezong; soort van podtische wedstrijd, waaruit
de stukjes geboren werden, die omen jeux mi-partis noemde).
Teiitaciilaire, m. [EI. n.] Voeldraarlworm m.
der ingewanden - Tentacaile, vu. [Ei. n.] Voeldraad, voeler, voelhoren am. (van de weekdieren, de
planidieren, van sommige visschen). - Tetitacislé, e, arlj. Va,, voelhorens voorzien.
Teiitaut, e, adj. .,lanlokkend, verleidend: Occa si on t-e, in verzoeking brenoende .qelegenhei I f, 'reiiteteiii-, m., -ti-ice, f. Verzoeker, verleider m.,
verzoekster, verleidster f. - [Écrit. ] (absol.( Le t-,
of als adi. L'esprit t-, de verleider, de duivel.
]

Tentatif, ive, adj. (fam.),

Z. V.

a. TENTANT. -

Teti tat I on , f. Verzoeking, verleiding, verlokking,
aanvechting. Risister Ii In t-, der verzoeking weir
staan. Les t-s lu diahie, de verzoekingen des duivets. - Groote lust [IL, sterke neiging f., trek to.
II avait une grande t- de bâtir, de voyager, hij
had grooten lust tot bouwen, tot reizen. - 'rentative, f. Poging, proef, proefneiiming f.; voodoopig onderzoek, t e n t a in en 11.: Il lit one l aupris
do rnini°ti'e pour obtenir cette place, hij deed eene
poging bij den minister, om deze plaats te verkrjgen. - [Themol. I Faire sa t-, zijne eerste proef,
Z tentcmnmen 0/leggen.
'rezite, t. Tent f.: Dresser des t-s, tenten op*
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slaan. L'arme était, campait sous les t-s, het en grande t-, of enkel: tre en t-, in groot tenu,
leger log, kampeerde onder de tenten, onder de in parade-uniform zijn. Etre en petite t-, in klein
veldhutten. Les marchands avaient tendu leurs t-s teem, in gewone of dugeljksche uniform zijn.
a Ia folie, de kooplieden luidden hunne tenten op (bij uitbreidin(,i) Ce jeune homme ft one bonne t-,
de Ice'irnis opgeslagen. --- [Mar.] Zonnetent, regen- die jongeling is eenvoudig, maar zorgvuldig Cfl net
tent. T- de nage, zonnetent van eene sloep (welke gekleed. - [Call.] La t- de Ja plume, het houden
de qeheele stoep overdekt). T- de gaulard, de do- der pen. . [Corn.] La t- des ivies, het boekhounette, kampanje -tent, baketent. -- [Chas.] Net, den. La t- des livres en pai'tie simple, 01) partie
vogel-, snippenet fl. -- [Chir ] Wiek f. in eene double, het enkel, liet dubbel of italiaansch boekwond. Pèchej T- a a basse eau, het uitzet- liovrien. - [Féod.J . z. v. a. TENURE. T- noble,
adellijk achterleen n. -- [Mar.] Fond de boone,
ten dei netten tij loge zee.
'fenté, e, a dj. (en port. passé van tenter): de mauvaise t-, z. FOND. T- de Panere, het houverdient
van 't anker in den grond. Aiìcre (lui a une
f.,
die
zaak
den
Chose qui mérite d hire t-e,
beproefd te worden. Enfant t- par loccasion, door bonne t-, anker ii., dat goed in den grond houdt.
La t- d'uii mat de goede rigting f. of stand in. van
de gelegenheid in verzoeking getrapt kind ii
(farn..) itre bien t de faire qe., veellust o(trek ge- een' mat. - [(blus.] Hel aanhouden eener zelfde
noot gedurende eenige maten. - TOUT DUNE TENUE,
voelen om iets te doen. -- Un homme t- par le dé
moo, een dooi- den booze verzocht, in verzoeking lor. ado., z. v. a. tout dun tenant, Z. TENANT (in.)
Téntiieoi ne, adj. [ H. ii.] 1)unlioornig. (Jebra(Jt, Of) de proef gesteld inensch. - 'rentefluent, rn (Escr.} Het tweemaal aanslaan van de 'I'éniiicoité, e, adj. [H. n. ] Dunribig. - TéBeproeven,
nnifloa
-e, adj. [Bot.] Met fijne, kleine bloemen.
V.
0.
tegenpartij.
'Fenter,
ter
kling
de proef nemen: T- une entreprise, T- ditlérents --- 'I'éuuifolié, e, adj. [Bot.] Dunbladerig. 'féiiuipède,
adj. [11. n. ] Danvoetig. - ¶'énuionderneming,
verschillenmoyens, l'iIflpOSSil)lO, eene
middelen, 't onmoge lijke beproeven. J'ai tentg de penfle, wij. [H. n. ] Dun gevederd. - 'I'énui.
Ja sauver, ik heb beproefd, gepoogd haar te redden. i-ostre, wij. [H. ij ] Dunsnavelig. -- TéniLi(absol.) Que risquez-vous de t-? wat waagt gij strié, e, WIJ. Itl. n.] Fijngestreept.
Ténnité, f. [Didact.] Dunheid, dunte, fijnheid,
met de proef te nemen ? - T- fortune, Ja fortune,
magerheid. -- (fig.) Ger ingheid, nietigheid t. - WelZ FORTUNE. -- Verlokken, verleiden, in verzoeking
brengen, bekeren; tot het kwade aandrijven, aan- eer ook: armoede, behoefte f.
Tenure, 1. [FéocL] Omvang in., gebied n., uitvechten; Op de proef stelten, t e a t t r e n: Les
fruits, les sucreries tentent les enfants , fruit, gjebreidlieid f. van een leen. -. Poonwaarde f. van
suikergoed verlokt de kinderen. Ce beau terups ne 't leenhezit. - (Tech.] Gat ii. of spleet f. in een leivous tente -t-ii pas de vous prornener? lokt dat blok om er de wig in te drijven, wiggespleet.
Téoi -be, in., Z. TFIE0I18E
schoone weder u niet tot cciie wandeling uit? (in bijbeltaal) Dieu tenta Abraham, God stelde . 'féptiracanthe, ac/i ( Bot.] Met witachtige
Abraham (Abraham's geloof, trouw) op de proef, doornen of ste/eels. - Téphi-oeépliale, adj.
- T- Dieu. God verzoeken, Rem zonder noodzake
[H. ti.] Net grijeacliligen of eischkleui,jen kop. lijkheict om wonderen, om blijken zijnes- alrnat Téphiolte, t. [i%linér. ] .dnchnteen in., ccve aschvragen. Le serpent tenta Ja première femme, de granuwe steensoort. - Téphionianele, f. [Ant.]
Waarzeggerj t. uit ascii, inz. hij de offers. -Te-slang bragt de eerste vrouw in verzoeking. Le dé
mon tenth Notre-Seigneur dans le désert, de diet- phi-onianclen, in., -ne, t. ..i.scliweiarzegger m.,
vel verzocht onzen heer in de woestijn. - [Esci .] -zegsler, f. - Téphi-ovnèle, adj. [U. n. ] lechgraauw en zwart. - 'I'éphfophylle, adj.[Bot.J
Aanslaan, de kling der partij tweemaal aanslaan.
Met aschgraauwe bladeren. - Téphose, adj.
SE TENTEB, v. vr. Zich zelven in verzoeking brengen.
're,tIire4e, f. [I-I. n.] Bladwesp, zaagvlieg t. [H. n.] Aschgraauw. - Téphi'otiqne, adj.
[H. n. ] Grijsharig, niet grijs haar bedekt.
Bladwespsoorten
t.
pi.
ni.
lit.
Tenthaédines,
Tépide, adj. [Didact.] Laauw. - Tépidité, t.
Tentipelle, m. (voormalig) Middel n. tegen de
Laau.w/ieid 1.
[Didact.)
huidrimpels. (stoel.
T i-ra, 'I'érat, in. [Tech.], beter TERRAIN.
Tentoi, m. [Tech.] Spanstok ni. aan een weef
Téi-apène. t. [H. n.] .n/inerikaansche sc/iildpad t.
'Tenture, f. Stel n. bijeenbehoorende tapijten
'féi -at -boiilaii, m. [ El. ii.] Indische mccii f.
of behangsels; - behangsel n. Belle t- de tapisse"l'éi-atologie, t. [Didact.] Leer van de afwij
iie des Gobelins, schoon stel behangtapijten der
Gobelins. .- T- de velours, de dir doré, de papier kingen en monsters in de dierlijke bewerktuiging;
peint, behangsel van flawed, van verguld leder, van geschielenis d r organische monsters; - ook: (hijbeschilderd papier of behangselpapier. - liet be- belsch) wonderleer t ; wonderverhaal n. - Téhangen, behangerswerk in: Payer taut pour Ja t-. i-atoseopie, t. [Ant.] Waarzepgerj f. uit de
waarneming der zoogenaamde wonderver.cchijnselen
e, adj. (en part. passé van tenir): Flarn
`enu,
I'
beau t- par on domestique, door een' knelit ge- in de natuur, uit spookverschijningen.
Teicer of Terser, v. a. [Agric.] Voor (te
dragen, vastgehouden flambouw t. - Jardin bien
t-, goed onderhouden, in orde gehouden tuin in. derdeinaal omwerken (den w()"nberg).
- Maison uien t-e , geregelde, ordelijke huishou't Tereère, fl1. Koppelaar (entrernetteui').
Tereet, in . {Poés.] Drieregelige versa fdeeling,
ding f. -- (Lor. prov.), z. Pxé. Etre t- ii ge.,
Etre t- de faire ge. . tot iets gehouden. verpligt zijn, tercét t.
'Fercitie, t. [Bot.] Derde omhulsel n. van 't planiets verschuldiqri zijn. Vous êtes t' de. me dédoinmager, gij zijt verpligt, mij schadevergoeding te ge- leiwitje (boven de beide andere vliesjes, die men
ven. ie ne suis pas t- b cela, daarloe hen ik niet primine en secondine heet).
Téi-éhelle, t. ( H. n.] Boorwor m , steenboorUn ermite
verpligt. - (Proc.), Z. IMPOSSIBLE.
t- pour saint, een als heilige beschouwd, voor een' der m., een zeeworm. - Térébellé, e, adj.
[H. n. 1 Sc h roefvormig.
heilige gehouden kluizenaar.
Tevdingages, in. p1., z.v.a. PANTOQUIERES.
'I"énn, e, adj. Zeer dun, fijn. tele: Membrane
Téi'ébèise, t. )Cbiin.], z. V. 0. CAMPFIOGENE.
t-e, zeer dun riles n. - ( fig.) Distinction t-e. spitsTéi-ébénthine, t. ( Bot.] Terpentijn in. T- de
vindig onderscheid n. - ( 1éd.j Urine t-e, heldere
Hongrie, T- en late, z v. a. GA1.IPOT. Essence
waterheldere pis f.
Tenie,f. Duur eenervergadering, zitlingtijd in., de t- , terpenljngee.ct in., vlugtige terpentijnolie t.
zitting f.: Pendant Ja t- des états généraux. ge- - Téi-ébintfiaeé. e, acij. Naai- den terpentijndurende de zitting der staten-generaal. - [ Man.) boom gelijkend. -- rei-ébiiitheées, . p1. GeHouding; zit t. (van iemand te paard): Cet horn- slacht n. der terpent),nboomen. - 'I'éi-éhi idlie, in.
. - Térébiiithé, e,
me na point de t- b cheval , die man heeft geesie [Bot.] Terpentijnboom in
houding te paard, sluit nit om het paard. - Cette z. v. a. TÉRÉBINTIIACÉ. [schelpen).
Téi-ébi-aJ, e, adj. [IL n.] Schroefvormig (van
selle na point de t-, op dien zadel heeft men geen
'féi élin au(, e, wij. [EJidact.] Thread. -- (fig
zit (zit inca niet gemakkelijk). - ( fig.) Le tenips
na point de t-, het ?ve der is onbe.ctendiq. veran- DotJeurs t-es, stekende vijnen f. p1. -- Téi'éts, na. p1. [H. n. ) Vliesvleugelige insecten n.
derlijk. - Houding, wijze waarop men zich in gezelschap, in de wereld voordoet: Manquer de t, Pl.. welker wijfjes een' boorprikkel hebben, omt egaati' egeene houding, eerw onbevallige lrniilivq hebben; (fig.) jes te horen, waarin zij heere eitjes lergen,
veranderlijk,' onbestendig ran karakter, ligt zinnig brdnten in . Pl. « Tésébiatioii, t. [Didact.]
hel aanboren van een'
zijn. - ) Mij.] Militaire k/ceding, uniform t., t e- Het boren, boring f.; inz.
a U fl. T- ct'hiver, d'été, zomer-, winter-tenu. Etre boom, om zijn liars of goin te laten afetoeijen. -
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Térebratulacés, in. p1. [11. n.] Geslacht n. lijke bewoording. i.'- vieilli, équivoque, verouderde,
dubbelzinnige uitdrukking. T- bas, noble, gemeen,
van boorschelpdieren. - 'rérébiattile, f.[H. n.j
Boorschelpdier n., ainmonslioorn m. -- TéréJia- deftig 'woord. S'exprimer en t-s choisis, zich in
tulite, ni. [11. n. ] Versteend boorschelpdier n. uitgezochte bewoordingen uitdrukken. - En pro- 'I'éiébiei, V. a. Boren, aanboren (inz. een' pies t-s, met de eigen, dezelfde bewoordingen. En
bo o n). - Térédyle, adj. [H. nj: Insecte t- of t-s propres, snel gepaste, eigenaardige, door 't geals subst. TÉRÉPYLE, LU. Houtboorder, paalworm, m. bruik geijkte bewoordingen. S'exprirner, Parlei' en
(lonibric). bons t-s, zich naauwkeurig en duidelijk uitdruk1
(perce-hois.)
'I'érès, in. (p,. —rèce) [H. n. ] Spoelworm m. ken. Mesurer, Peser, Mmnagei' les 1-s, omzigtig in
de keus der woorden Zijn, zich niet behoedzaamheid
FL] Zonder hoeken of on; Térète, adj.
effenheden. afoerond. -- Térétieaiiate, w. [I-I. n. ] uitdrukken. ... T- Wart, T- technique, k u nstterm,
Rondstaart in. (van t lIa(j edissengeslac/it). -Te- kunstwoord. T- de gi - ainniaire, de mal tiëmaliques,
rétîfoiines, in. p1. [H. n.1 Bolvoroti!Ie schild- spraakkunstige, wiskunstige uitdrukking. T- de
guerre, de marine, kejigsterm, zee- of scheep.cteesn.
vIeuieIige insecten ii. p1. 'férétirostres, in.
p 1 . (H. n.j R ondsnavels in. p1. (bet re/fend. 1'- de (holt, de commerce, 'regts-, handelsterm. On
TeraI, e, ad,j. [H. n.j Den rug der insecten l'appelle ainsi en t-s d'ai'chiteciure, de manege.
d escrime, enen noemt het dus in de taal de's- bouwTeI'4éIHiIIé, e, adj. [Bot.] Drie paren voikunst, der r ijschool, der schermschool. En I-s de
mend, driemaal gepaard: Feubles t-s.
Teigiversateur, in. [Didact. et Atic. prat.] J'Eci - itui'e, in de taal der S chrift; in bijheltaal.
('in. 't meervoud) Toestand, waarin iets net betrekUitv1utenzoeker; dialer in. - Tei-gi versaio n, f. 1-let nilviuf/ten of oïiweqen. zoeken: User king tot eeoc andere zaak is, voet in., verhouding f.:
de t-s of Tergiverser, v. si. Uitc!u1en zoeken, En quels t-s est voIce alTaii- e? Ella est en bans
omwegen gebruiken, 0]) de lange baan zoeken te t-s, hoe staat het met uwe zaak ? zij staat ,oed,
op een' goeden voet. Négocialioi qui est en bans,
schuiven.
ac/i. [GdoL] : Terrain t-, grond in. en mauvais t-s, onderhandeling, die op een' goeden, slechten voet staat. Ils sont en t-s d'accommet overblijfsels van niet meer bestaande wezens.
modement, zij staan op den voet van vergelijk, zij
Térjip, in. [H. n ] , Z. TAn1N.
'ferme, in . Einde D., qeens f. (met betrekkin g zoeken (zijn op weg om) hun geschil bij te leggen.
tot tijd of plaats, en ook in 't algemeen), grens- Dans les t-s oh IIOUS en sommes, on ce dolt pas
paal in Le t- de Ja vie burnaine, het einde des faire lant de facons, op den voet, waarop (tij de
menschel(jken levens. Le t- dune course, cie grens- verhouding, wad'rin) wij met elkander staan, moet
paal eener loopbaan. La maladie touche son t-, men niet zoo veel omstandigheden maken. - [ Gram.]
de ziekte loopt naar haar einde, is haar einde nabij. T- de compataison, de relation, term van vergeElco ui son t-, son terme fatal, h son decider I-, lijking, van betrekking, elk der beide voorwerpen,
op sterven liggen, den dood nabij zijn. - Dans die men met elkander vergelijkt. die in betrekking
tons les ails 11 y a na t- qu'il est impossible de tot elkander staan. - [Log.] Les t-s dun syllodépasser, in alle kansten bestaat eene grens, die gisme, de termen, stellingen eener sluitrede. men onmogelijk kan overschrijden. - [ AsIr.] T-s
[Math.] 'F- dun rapport, dune pi - oporlion, dune
tie l'ëcliptique, grenzen der ekliptika, grenzen der progression, term (elke der grootheden) van cciie
afstanden, die er tusschen de 'maan en haren knoop verhouding of reden, van eene evenredigheid, van
moeten zijn, zal er eene eklips kunnen plaats grij- eene reeks. T- dune expression algébrique, term
pen. ( Géorn.] Le point est Ie t- dune ligne, eener algebra ïsche uitdrukking (die door de teekens
het vuit is de grens eener 1/in. -- [Phys.] Tout ± en - van el/sander gescheiden zijn).

a

a

mouvement a deux t-s, Ie point d'oh ion part et
Ie point oft ion va, elke heweginri heeft twee gren-

zen, liet punt van waar enen uitgaat, en het punt
waarheen men gaat. - [ Myth.] Le dien Te rme,
de god Terminus, de grensod bij de oude Roineinen (eerst voorgesteld onder de gedaante van een'
vierkanten steen of blok, later onder (lie van eene
zuil met een nienschenlioofd, corns met armen, maar
nooit met voeten). - [Ai'ch.] Grensbeeld n. (in
lusttuinen, op den boek der lanen, enz.) T- angilique, grensbeeld, dot eenen engel voorstelt. T- en

buste, borstgrensheeld. 1'- en console, kraagsteen-

Volinig greesbeeld (clot een voorwerp draagt) . Tmann, grensbeeld, dat van ouderen in een' dubbelen vischstaart eindigt. - ( fig. et fans.) Etl'e, Hes
an t-, als een past, zoo stijf als-tei'planécom
een staak, onbeweqel(jk staan, - ( blar.] T-s, luck-

mannen, termen in. jl., beeldhouwwerk n. ter zijde
van den spiegel, staatliouten n. p1. Le 1dec et le
mal out leur t-, het goede en het kwade hebben
hunne grenzen. .- G renspunt in den tijd, bepaald tijdstip n., tijd ran betaling, termijn m. Ii

paye son loger aux quatre I-s accoutumés, hij be-

laait zijne huur op de vier gewone tijdstippen of
termijnen. Payer par t-s, bij terisijnen, terssiijnsgewsjs betalen. Emprunter (i long t-. op langen tijd
leenen. T- d'ichmnnce, vercalljd . T- de glare of
de faveur, uitst e l 11., uitges t elde termijn van betahug. T- de rigueur, vaste, onherroepelijk vast gestelde tijd van betaling. T- de liviaison, tijd van
aflévering. i'ilareiie ( t-, koop iii. op tijd. - (Prov.),
Z. ARGENT, DEVOIR (v. a.) - (hij uitbreidin (1 ( Geldsolo f., die aan 't einde van den tcriiij/ss moet betaald worden, termijn. in.: II doit leus t-s ii son
hote, hij is zijnen huisheer twee term(jnen schuldig. - [Mid.] Le I- dune femme, het einde van de
zwanoersrhop eesser ironie'. A pprocliei' de son I-,
den tijd der bevalling naderen. Elle cot accoucliie
avant t-, zij is s;Odr den tijd bevallen.. Cot enfant
ant venu
I-, dit kind is op den bepaalden tijd
gekomen. - Ook van (helengezegd: Chienne qui
met bas avant t-, teef, die ?OO1 den tijd werpt.
11"noret ii., beuoording. bepaald beg r conic of
naauwkeurig kenmerkende uitdrukking f., term in.
T- propt'e, liguré, eigesil(ke, oneigenlijke of figuur-

a

Teruiès, in [U_ nj, z. V. a. TERMITE.

'I'ejminaisoii, t. Uitgang, afloop in., einde n.:
La t- dun proces, dune maladie, de afloop van

een proces, van eeoc ziekte.— [ Gi- aisi. ] Uitgang m.
van een woord, ternsin atie t. T- masculine,
féminine, mannelijke of slaande, vrouwelijke of
slepende,g'itgang

in. - 11 'ellsiiIa5I, e, wij. liet

uiteinde, den , top of de s/lie van iets u itmakend:
Fleurs t-es, Epis terminaux, aan den top staande
bloemen, as - en f. p1. - [Ant.] De grenzen betreffend: Lol I-a, grenswet t. -- TERMINALES, t. p1.
Grensfeesten n p1. ter eere von den gad Terminus.
- 'I'eiciinaIier, in. [Bot.] , Z. V. a. BAI)AMIEII.
- Teamninatif, ive, adj. [Didact., Gram.] Den
uitgang vormend. - Terrniiier, v. a. Begrenzen,
grenzen zetten, bepalen, beperken: Forél. qui Ierl'nine l'liorizon, woud i , ., dat den gezigteinder begrenst. - (fig.) La mort lei'mina sas conquètes, cie
dood stelde een perk, maakte een einde aan zijne
verov'erinejen. - Eindigen, vole'indigen (voleinden(, besluiten, afdoen, afmaken, voleinden: T- un
ouvrage, uric lettre, een werk, eenen brief voleindi('en, afmaken. T- une dispute, eenen twist eindigen, doen ophouden. T- ses jours, na vie, zijne
dagen, zijn leveneindigen, ten einde brengen. T-

une campagne par nee victoire, eenen veliltogt
met ccve overwinning besluiten. . SE TEISMJNEn,
V. pr , Eindigen, afloopen, uitvallen; uitgaan, tot

uitgang hebben. La chose s'est heureusenient termimIc, de zaak is gelukkig afgeloopen, uitgevallen.
..-« [ Gram.] Les vei - hes dont l'inlinitif se termine
en er, ir, de werkwoorden, waarvan de oibe
paalde smijze eindigt of uitgaat op ei-, ir. - Het
port. passé is ook a((j. : Ouvi-age terniiné, gei'Jindigd,
ofgeloopen, volbeagt werk n. -- [Grain.] Mat [par un e muet , woord n., dat op eeoc stomme a
uitgaat. .-.. I Peint.j Traits, Contours t-s, b e paalde
scherpe trekken, omtrekken m. p1. - Teriiiinisene, in. ( H. cccl. Leer des' tcrni'in(sten (z. 't volg.
'uncos'd), t er m i n j 5 ifl U s n. 'leilnifliste, 151.
Kolcinist, die gelooft, dat God in en buiten de
(desk in 't leven van eIken menseli. cfl' gen
een' uilersien tijd van bekeering heeft vastmijn, een'
gesteld, na yes-loop van welken Hij liens geenerlei
middel van berouw of zaligheid weer aanbiedt, at
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blijft ook zijn leven voortduren, t e r in i n I .c t in.
-- Tearninistique, Û(1j. liet terininisrnus betref-fend. -- Terminologie, t. Leer en verklaring
der gebruikelijke termen of bewoordingen eener
,kunst of wetenschap, kennis der kunsttaal, der
kunstwoorden of technische termen. -- Ook in ongunstien zin: Cette prétendue science nest qu'utie
value t- r die gewaande Wetenschap is niets dan eene
ijdele kramerij van kunstwoorden. - 'I'ermino.
1oîq.ze, Wij. De terminologie of de k unsttaal
betse/fend, t e rai mold ej iseli. - Terminus, iii .
(pr . - nuce) [Chem. de let] Eind-station n. (van
een' spoorweg).
Teriiiite, rn [11. n.] 11111e mier, houtluis f.,
eene om hare levenswijs hoogst merkwaardige soort
van, insecten, die inroote maatschappijen leven,
zich kegelvorniige woningen van 3 tot b meters
hoog uit klei en aarde bouwen, groote verwoestingen aan ri ten, enz. t e r in i e t f. - Termitins, iii.
pl. Geslacht li. van termieten.
Ternaii'e, adj. Uit drie eenheden zamengesteld; bij drieën verdeeld, drietallig: La nonibre t-,
liet getal drie. [Chirn. ] Cornposd t-, uit drie
enkelvoudige stoffen zamenqestelde zelfstandigheid.
Teriie,adj. Dof, zonder glans, mat, beslagenCristaux t-s, doffe, matte kristallen n. pl L'haleine 'end
an rnii'oir t-, de adem maakt een' spiegel beslagen.
fig.) Style t-, matte,
Oei] t-, dof, mat oog D.
kteurlooze stijl rn - [Peint.] Coloi'is t-, dof, bleek
koloriet n.
Terne, in. [Ju r.] Drietal bezette en uitgekomen
flOiTtiflei's in de geialloter(j; dele op eene horizontale
rij bezette stammers in 't lotto- of kienspel; - dobbeiwoip Ui. van twee drieen: Amener Us, twee
drieën goojien. - ( fig et fam.) Cast un t- (t in latei ic, dat is een buitenkansje -- Tei-né, e, adj.
[Bot.] Bij drieën op een' gemeenschappeljken steel
geplaatst: Feuilles t-es, drie bladeren op één' steel.
Teini, e, adj. (en part. passé van ternir): Tableau t-, dof geworden, vanglans beroofde schilderij t. Glace t-e, beslagen spiegelglas n. Rlputation, Gloire t-e, bezwaikte, bezoedelde naam,
roem rn
Ternier, rn [H. n.], Z. V. a. GJIIMPEIIIzAU
Tei-uiflore, adj. [Bot.] Met bij drieën geplaatste bloemen.
Ternir, a. a. Dof of mat maken, van glans berooien, minder blinkend of glanzig maken, (toen
aanslaan. Cei'taiiis gaz ternissent I'argent, zekere
gassen maken 't zilver dof. Le soleil tei'nit le taint,
de zon bederft de frissche gelaatskleur. L'Iialeine,
Le soutle ternit une glace, de adem maakt een'
spiegel beslagen. - (lig.) Bevlekken, bezwalken,
bezoedelen, onteeren: CeIa ternit'a sa rnérnoire,
sa réputalion, dat zal zijne nagedachtenis, zijn'
goeden naam bezwalken. -- SE TERNIR, v. pr. Dof
worden, zijnen glans verliezen: Ces couleurs se
tei'nissent aisérnent, deze kleuren verliezen ligt
haren glans, worden ligt dof. - Teinissure, f.
Dofheid matheid, g!anzeloosheid t. La t- de I'ar
genterie, dun rnii'oii, de dofheid van 't zilvergoed,
van een' spiegel.
Téro!tlle, 1. [itlindr.] Steenkoolaarde f., ligte
zwarte aarde, die bij 't zoeken naar steenkoolmijeen als eene aanwijzing daarvan wordt beschouwd.
'relI-a(Ie, t. [Agric.] Straalslijk a. (als mest
op de akkers).
'I'errage, in. [Agile.] liet ophangen der aarde
rondom de wijnslokken; het opbrengen van nieu
wen grond in den u'ijngaard. -- [Tech.] Het dekken van de bodemvlakte der suikerbrooden met
natte kleiaarde (soms ook niet eene verzadigde optossing van zuivere suiker), om zoo, door middel van
doorzijpelini, de siroop uit te drijven en de suiker
wit te maken. -- [Féod.J, z. V. a. CHAMPART. 11
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Teri'agean, Terragetir, Tei-iagier, ret.

[Féod.] Korentie'nd/ie/fer, tiendheci

-

til.

-

Ter-

rager, v. a. [Féod.] De korentiende heffen.

[Agric.] De aarde om den wijnstok op/wogen,
nieuwe aarde opbrengen.
Terragnol, adj. in.: Clieval t-, of als subst.
TEiRAGN0L, rn, [Man.] Sleephoef, sleper m., paard,
dat een' zwaren, slependen gang heeft.
I I'eirai ] , rn [Mi].], z. v. a. REMPART. -Tei'iailLe, 1. [Coal.] Geel of graauwarhtiq fijn
aardewerk van Eecrome (bij Pont Saint- Esprit,
depart. Gard), te Parijs terre du Saint-Esprit geheeten). - Terrailler, v. a. [Agric.] in (]en
--

'

TERI{ASSER.

-

winter met aarde bestrooijen of bewaken (de weilanden).
'I'ei-iain of Terrein, in. Grond, bodem in.,
plaats, ruimte, plek f. gronds, terrein n., inz ook
ten opzigte van den invloed des geonds op de stelling en beweging der krijgstroepen. Bailment qui
occupe beau'oup Ie t-, gebouw n., dat veel grond,
veel ruimte beslaat. - [Mii.] Choisii' son t-, zijn
terrein kiezen. Disputer Ie t-, den grond. of het
terrein betwisten, zich in zijne standplaats verdedigen; (fig.) zich in een geschil, een' woordenstrijd
dapper weren, het niet ligt gewonnen geven. Connaltre Ideii le t-, het terrein íoed kennen; ( fi g.)
zijne meneclien, zijn volk goed kennen, wel weten

irtet wie iflefl te doen heeft. Heconnaîtie, Sonder,
'Fâtei Ie t-, het terrein verkennen; fig.) den toestand der zaken goed uitvorschen, de lieden zoeken
te kennen, met wie men te doen heeft. Gagner,
Perdre du t-, grond, terrein winnen, verliezen;
(fig.) allengs in eene zaak verder komen, achteruit
gaan. Etre SUF 5011 t-, op zijn' eigen grond zijn;
( fi g.) van cene zaak spreken, die men grondig verstaat, iets doen, waarin men ervaren is. - (fig.)
Se placer sue uit bon, rnauvais t-, eene goede,
slechte zaak omhelzen; sea goed, slee/it standpunt,
goede of slechte verdedigingsmiddelen kiezen. Grond, bodem rn. (met betrekking tot Zijne eigenschappen): lion, Mauvais t-, goede, slechte grond.
T- égal, raboteox, gelijke, hobbelige grond. T- see,
legei', dur, hurnide, glissant, drooge, ligte, harde,
vochtige, glibberige bodem. - (fig.) La cour est un
t- glissant, het hof is een glibberig terrein. - [Agric.]
-

Defoncer Un t-, z DEFONCER. - [ Géol.] T- prìmitif of primaire. z. PRIMAIRE. T- secondaire, ter-

tiaire, gronden van de tweede, derde formatie. T-s

plutoniens of plutonique, Z. PLUTONJQUE.

T- dilu

vien, opgeslibde, opgespoelde grond. - [Man.] hoefslag m., terrein li. Ce clieval embrasse bien le t-,
dat paard volgt zijn hoefslag goed. - Thter le t-,
Z. TdTEII. - [Peint.] Elke landschapspartij, die
den grond naakt of enkel met gras bekleed voorstelt, bodemvlak ii. - [Tech.].4arden pot of bak n.
met water, waarin de pottedraaijer bij liet draa(jen
zijnen handen nat maakt (ook térat en terrat gehe eten).
'fei-ral, rn. [Ann. mat'.] Landwind m.
Tei-aaque, e, adj. Uitlanden water bestaande
(alleen gebruikt in): Le globe t- (liever terrestre),
de uit water en land bestaande aardbol ret.
Terras, ni. [Corn.] Hars, dat aan den voet
der boomen nedevvnit en zich niet aarde vermengt.
'I'errasse, t. ..4ardverhooging t., aardheuvel,
aardwal in. (doorgaans door metselwerk gesteund
en met zoden gedekt); - vlakte, open galerij t. in den
vorm van balkon op een huis; - plat dak, dakplat,
te er as n. La vue qu'olire cette t- est belle, het
uitzigt, dat dit terras geeft, is schoon. II y a une
t- de vingt pieds an haut de sa maison, boven op
zijn huis is een plat van twintig voet Les toits de
cette ville sont en t-, de daken van deze stad zijn
plat. - [Bias.] Grasgrond en. (wanneer de aarde als
wezenlijke grond onder 't schild voorkomt en groen
is); grond ni. (als zij eene andere kleur heeft(. Tisolde, losse grasgrond of grond. -- [Joall.] Plaats f.
aan een edelgesteente, die geene poljsting aanneemt;
ruw gedeelte D. van eenen diamant.' [Peint.]
Voorgrond ni. van een landschap. -- [Sculp.( Oppervlakte t. van een voetstuk, waarop een beeld geplaatst wordt. - [Tech.] Soort van ki.eipje n.,
waarin het zilver, dat verguld moet worden, verwarind wordt.— Tra'eaux de t-, aardwerken li. p1.
- Terrassé, e, adj. (en part. passé van terrasser): Murailles t-es, door opgeworpen aarde gesteunde, geterrasseerde muren rn pl. —Ennemi t-, neirgeworpen, getelde vijand ni - 11 fut
t- par cette nouvelle, hij werd door die tijding als
aan aen grond genageld. - [Bias.) Ar bra t-, geplante boom in. (die niet los in 't schild staat, maar
uit een' grond oprijst). - Teirassernetit, in.
[Constr.] Aardwerk n., het vervoeren en oplroopen
van aarde, het opwerpen van terrassen of aardwal/en, terrasséring t., terrassernént n.
- Tera-asser, v- a. Een' aarden wal maken,
met aarde ondersteunen, t e r r a s s d re n: T- une
muraille, eenen aarden wal langs eenen muur maken, aarde aan den voet van eeven muur opwerpen. - Op den grond werpen, redei'werpen, vellen.
of doen vallen: II le peil au collet et le terrassa,
--

-
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itij nam hem bij ((en kraag en wie2p hein op den
grond. - (, tj.) Vevbjjteren, verle g en maken, den
moed benemen; tot zwijgen brengen', le onder brengen. Sa présence le teirassa, zijne teqenwoordiq
/ieid maakte hem verlc;en. 11 I'a tenassé a force
(Ie raisons, door sterke redenen heeft hij hem tot
zwijgen flebrafjt. - SE TERRASSER, V. pr. Met Ierrassen of aardwallen qesleund worden: Les chaussées doivent se 1-. - [MiI.j Zich met aarden bolwerken verschansen of dekken.—Elkander op den
grond werpen. - 'I'errasseur, in. Werkman,
die in 't ruwe metselt of optrekt. - Terrassetix, eiise, adj. Tech.] Marhre t-, aardachtig
marmer n. - Terrassier, am. Ondernemer, aansterner van aardwerken, van teri-assm'ingen; aardwerker, terrassenmaker, aardkruijer in.
Terrat, ni. [Tech.], Z. TERRAIN.
'reiie, t. 4(lrde, reuk- en sinakelooze, in water
onoplosbare stof, waaruit ten deele onze aardbol
bestaat, en die de Ouden onder hunne 4 elementen
telden. inz. de aarde, die de gewassen voortorengt,
waarop wij loopen, bouwen; grond, bodeom, aardbodem ni., aardrjk n. T- noire, jaune, rouge,
zwarte, gele, roode aarde. Une poignée, pelIeiée,
l)rouettée (le t-, een hand-, schop-, kruiwagen-vol
aarde. - Les fruits, Les aiiimaux, Les habitants
de Ia t-, de vruchten, dieren, bewoners der aarde.
La t- est couverte de neige, de aarde, de grond is
met sneeuw bedekt. Toniber /i t-, par t-, Z. TOMBEll. Itemuer Ia t-, z. BEMUEII. Raser Ja t-, langs
den grond vliegen, rakelings langs den grond gaan;
(fig.) geenerlei verheffing van stijl of denkbeelden
hebben, laag bij den grond blijven. - ( fig. et fam.)
i%lesurer Ia t-, den grond, meten, vallen. z. ook
BATTRE, NEZ, TOUCHER. - ( Lor. prov.) II a peur
que (Ja) t- ne lui manque, hij zou gaarne alles
hebben; hij is altijd bang, dat lij te kort zal komen.
Z. ook FOSSE. Terre wordt ook gebruikt moet
betrekking tot de begravinfj of beaarding, - tot
den aard van den grond of de eigenschappen der
aarde; tot de bestemming of toestand van den grond.
Mcliie, Porter qn. en terre, iemand begraven II
y a buit jours quit est en t-, hij is sedert acht
riaqen begraven. (fain.) Sentir Ia t-, zijn einde
nabij zijn. n. -- (Proc.) Six pieds de t- sutlisent au
plus grand homnrne, zes voeten aarde zijn voor den
grootsten man genoeg.' hel graf verslindt alles. z.
ook POE. - T- fertile, sterile, sablonneuse, vruchtbare. onvruchtbare, zandige aarde. T- végétale,
planten-, akkeraarde. - T- a potier of enkel T-,
pottebakkemsaarde, aarde. Poterie, Vaisselle de t-,
pottegoed, aarden vaatwerk n. Pot, Assiette de t-,
aarden kan f., tafelbord n. Z. ook FOULON. GLAISE,
PORCELAINE, SIGILLEE, enz. - T- labouraimle, bouwgrond. T- inculte, en friche, onbebouwde, braakliggende grond. T- a 1JI, a froment, grond voor
den graanbouw, tarwebouw. 4ardbol, aardkloot nm., aarde f.: Dien créa le eiel et la t-, God
schiep hemel en aarde. La t- est ronde, aplatie
vers les pOles, de aardbol is rond, afgeplat b)) de
polen. - Etre sur t-, op aarde zijn, leven, bestaan.
- (fam.) On ne voit ni ciel ni t-, men ziel hemel
noch aarde: 't is stikdonker. Rernuer ciel et t-, z.
CIEL. - ( Lor. prov.) Tant que t- nous pourra
porter, of absol. Tant que t-, zoo ver de aarde
ons kan drafen, zoo ver maf) kunnen kOmen.
Land n., gedeelte des aardbols, landstreek, streek 1.,
gewest, oord n., grond in .; landgoed n., grondeigendom in., erf n.; lanrierij f., land, veld ii., akleer in. T-s inconnues, inhabitées, onbekende, onbewoonde landen, landstreken, oorden. Les t-s
1)011/ales, australes, de noordelijke, zuidelijke Ianden of gewesten. Etre en t- papale, en t- étrangère, ennernie, op paureljken bodem, op vreemden,
vijandeljken grond zijn. Entrer dans les t-s ennemies, 1mm 's vijands land rukken. z. ook PROMIS,
SAINT. -- T- éi'igée en cointé, en duché, een lot
graafschap, hertogdom verheven landgoed. Chasser sur les t-s d'autrui, op eens anders f/led, O
eens anders landerijen (erf, grond) jafen; (fig.) inbreuk op iemands regt maken. T- bien lottie, landgoed met een fraai kasteel of woon/muis. Donner
des t-s /1 ferme, landerijen, akkers in pacht of huur
geven. - ( fig. el tam.) N'avoir pas un pouce de t-,
Z. POUCE. -- (Lee. prov.) Tant vaut l'honmme,
tant vaut sa t-, zoo de heer, zoo bet land of 't
inkomen. T- chevauche est P moitië rnangde, liet
land van een' jager verliest de helft aan opbrengst.
-

1arj Land n.,
Qui t- a guerre a, Z. GUERRE.
de aan den zee- of rivieroever peleqen grond., wal in.,
kust f.; zeebodem in. Apercevoii' une t- ii l'hori
de t-, land in de kim zien, in 't-Zon,Avirue
qezif/t hebben. 'F- enihm'uinée, beneveld land. Tvast
land,
vaste kust f. T- haute, hasse,
ferme,
plate, hoog, laag, vlak land. T- connaissable, verkenbaar land. T- de beurre, boterland (dikke wolken, die men somljis voor land aanziet). Courir
a t-, op den wal of op de kust houden. Côtoyer,
Raser Ia t-, Aller t- (i t-, langs de kust zeilen.
Prendre t-, land aandoen. Descendre a t-, aan
land, aan wal gaan. Avoir le bord ii t-, snel den
kop in den wal liggen. Brise de t-, landwind in.
Bien avant dans les t-s, diep landwaarts in. On jugea par Ia couleur, par les qualités de Ja
terre que..., uit de kleur, de qesteldteid. van den
grond of bodem maakte men op, dat... Perdre t-,
het land uit het gezi.qt verliezen; ook: den grond,
den waterbodem niet sneer met de voeten raken
(bij 't baden of zwemmen); (fig.) Faire perdre t- a
dn. iemand in 't redeném-en of redetwisten pal zetten, tot zwijgen brengen. Chercher qn. par mei et
par t-, iemand allerweGe zoeken. ( fi g. en bij
ve'rqrooting) De bewoners der aarde; zeem' veel menschen, de heels wereld. Un conqumirant qui vent
soumettre toute Ia t-, een veroveraar, die de pansche wereld, alle volkeren wil onderwerpen. Ii dit
cela comme une nouvelle, mais toute Ja t- en
pane, hij zegt dat als iets nieuws, maar de liede
wereld, iedereen spreekt er van. - [Ecrit. , Mor.]
La t- des vivants, het land der levenden, 'I verblijf
der zaligen, de hemel. - La t-, de wereldsche poederen, vermaken n. pi. Ten ir trop b lat-, teveel aan
de aarde, aan de wereld en hare genietingen gehier/it zijn. Négliger Ie ciel pour Ja terre, de hemeische goederen (zijne zaligheid) voor de wereldsc/me veronachtzamen. - Com.] T- niérite, poeder n. van kurkumawortel. - [ Géogr.] T- ferme,
vast land, vasteland (in tegenstelling moet de eilanden). Passer dune île en t- ferme, van een eiland
naar het vasteland oversteken. - Terre-ferme,
Terra-firma, oude naam van het noordelijk gedeelte
van Zuid-Amerika, later Colombia ge/ire/en, en
in 1831 ontbonden in de drie republieken Venezuela,
Nieuw -Granada en Ecuador. -- [Man., Danse] T/1 t-, korte galop ifl.; ook een dans, waarbij men
zonder te springen met de voeten langs den grond
glijdt. Aller, Travailler a t-, digt langs den grond
wei-ken, in den korten ga/op rijden. - 1/Vul.] Armée, Forces de t- , landleger n., londnmagt 1.
Terré, e, adj. (en part. passé van terrer):
Vigne t-e, van versche aarde voorziene wijngaard in.
- Etoffe l-e, met vohlersaarde bestreken stof t. Sucre t-, niet kleiaarde gedekt suikerbrood n.
Terre-a-terre, m. [Man., Danse], z. onder
-

[

,

,

TERRE.

Terrean, in. [1 Tort.] Mestaarde 1.; ook wel
z. v. a. humus. - Terreatider of Terrean
ter, V. a. Mestaarde (op een land) strooijen; niet
nme.staarde bedekken (cie wortels eener plant).
Terreerépe, f. [Bot.] Kleine wilde latuw f.
Teri-Ce, f. Aardop/mooging f. van /ietgene men
uit de slooten op/maalt.
Terre-fernie, f. [Gmhogr.], z. onder TERRE.
'reis-eita, in., Z. TERRAIN.
Terreinent, M. lAgric.] Verhooging vaneen'
lagen grond door opslibbing.
Terre-Neiivier, in . [Pêche] Banker, visschier in. op de bank van Terre-neuve (Neu) foundland); - vaartuig ii., waarmede de visschmer(j op
die bank wordt gedreven. - In dezen laatsten zin
ook ohs adj.: Bhtinient, Navire t-.
Terre-iioix, t. [Bot.] Aardnoot f. (Plum. Des
-

terre-noix).
'Feire-plain of Terre -plein, in. [ Fort.]

Wolgang, begane grond m., binnenruimte 1. der verschansing. (Des terres-plains of pleins).
'ferrer, V. 0. [Agric., Hort.] Met aarde aanvullen of op/moogen: met versche aarde voorzien:
T- une vigne , eenen wijnl.mem'q verse/me aarde geven.
T- les prairies, de weilanden met verse/me aarde
beslrooijen of toemaken. 'I'- un arlmre, mien voet eens
booms verse/me aarde geven. - (Tech.) T- mine
éto ffe, eene stof niet voliersaarde bestrijken (oma
haar te ontvetten). - T- du sucre, de .suikerbrooden moet kleiaarde dekken (vgl. TERRAGE1I). --- Tun arti fice, den hals van een vuurwerk met aarde

4790TERRESTRE

-TEST*

of klei bezetten. - TERREII, V. n. of als v. pr. SE
TERRER, Een leger of hol onder de aarde maken
(van zekere dieren). La lapin (Se) terre, liet kon,n
maakt zich een leqer onder den grond. - SE TERREE, V pr. Met aarde opgehoogd, bedekt, bestrooid
worden. - [MîI.] Zich ingraven, zich door opgeworpen aarde dekken of verschansen.
Terrestre, adj. Aardse/t, wat tot de aarde,
tot liet land kr/taart, wat uit de aardekomt. Globe
t-, aardbol in Un animal t-, een landdier ti., dier,
dat op het land leeft. - Vapeurs t-s, dampen m.
VI., die uit de aarde opstijgen. - Voici UD paradis t-, hier is een aaiclsc/i paradijs. - [ Bot.] Plantes t-s, landgewassen a. pl., planten, die op 't land,
niet in 't water, groeijen. Z. LIERRE.— (n tegenstelling met spirituel, éteriieI) IYereldscli , aardscli:
Ii na que des sentiments, des pensées t-s, hij heeft
niets dan aardsgezinde, wereld.wlie gevoelens,
dachten. Trresti-éité, 1, [Didact.] 1 tel aardsche; aardsgezindheid 1. - [Anc. chhn. ] .dardachtige, grove deelen n. »1. eens ligchaams.
Terreur, f. (mootv schrik ni., vrees, verschrik
king, 'ijzing,ontsteltenis t. EtI'esaisi, glacé de t-, van
schrik bevangen, van ontzetting verstijfd zijn. Ces
troupes ont rdpandu Ia t- pa nmi les ennenuis, deze
troepen hebben grooten schrik, vrees onder de vijancien verspreid. Ce juge est Ia t- des coupables,
die regler is (Ie schrik der schuldigen. - T- pan!que, Z. PAMQUE. - H. tie France] La t-, het tijdperk van 't w/trikbewind (van 31 mei 1793 lot 27
ja($j 1791 ); vgl. TERRORISME.
`I'eri'etix, euse , wij. ziardacklig; met aarde
verinenqd; met aarde besmeerd, bemorst: Sable t-,
aardachtig zand n. Goût t-, aardachtige smaak in.
Odeur t-euse, aardachtige reuk in. Couleur t-euse,
aardkleur 1. Cette pierre a des parties t-euses, deze
steen heeft donkere, aardachtige deden, plaatsen.—
Ce jardinier a les mains lotites terreuses, deze
luin,itan heeft geheel met aarde beenorste handen.
Terrible, adj. Ifseljk, afgrjseljk, verschrik
keljk, gedacht, ontzettend, iJzinwek1cend, vervaar
lijk; buitengewoon in zijnesoort, verbazend: L'heur de Ia hurt lui sein t-, liet uur des doods zal
voor hein verschi ikkelijk wezen. (in cii t-, een ijseljke, vervaarlijke kreet In. -- 11 levint t- h ses ennemis, hij werd Gedoe/it voor zijne vijanden. C'est
011 homme t-, Uû t- boinme, 't is een geducht,
vreese:ljk man. - ( fai .) C'est un t- hoinrne, 't is
een buitengemeen niense!i, of (in kwaden zin) 't is
een onuitstaanbaar menseli. - ( fig.) Faire Une tdPpene , buitengemeen veel, verbazend (geducht)
vee! verteren. On fait on t- bruit, men maakt een
ontzettend leven. Ii fait nu temps t-, 'lis een eerschrikkelijk weder. -- (iron.) C'est un t- faiseur
de vei s, Un t- hai'aiigueur, 't is een geduchte, een
erge veizeiirnaker, redenaar. - ICI ère t-, broeder
onderzoeker (hij de Vrijmetselaars). - Tei-l-ibIement. ado. l"reeseljk, op verschrikkelijke, ijselijke
wijze: ii tonnait t-, het donderde vreeseljk. II roti
lait t- les yeux, hij verdraaide z)jne
oogcn verschrikkel jic; - Uain) sterk, huitengeineen: 11 pleut t-,
het regent zeer steek, verschrikkelijk.
'I'ei-i'icole, adj. [U. n. ] De aarde be'vonend,
op of in den grond levend. -- Teai-ien, ni., ne, f.
(zeldeii gebruikt van in): Grand t-, Grande t-h e ,
groot grondeigenaar fl., groote grondeigenares fTen -ier, adj. in. [Chas.] Chico t- of als subet
TERRIER, nu BASSET. -- Feoil.j Papier t-, cijneregister, prone/bock hi., naamlijst f. der leenplijt -i gen.
- TERRIER, M. [Anc. cout.] Rujler in. van een
gebied -- Féod.j Toporaoiische kaart f. eener
heerlijkheid met haar toebehooren. - [Chas.] ,
TERRIER (adj.). - [H. l).], Z. V. a. GRIMPEREAU de
muraille - TERRIER, 01. Legei-, hol n. onder eten
grond, dot sommige dieren zich raven: T- de Inpin, de renard, konijne., vos-schot.-- (/içj, ei fam-.)Se
retirer dans son t-. Alter niourir dans SOR t-, in afzon'lering zijne daqen- (/000 slijten, zijn leven gaan
besluiten, -- 'I'eri-ièi -e, f. [Agric.] Plants 1, cciii
waar men aarde haalt. --- Weleer ook: leper, hol n,
-

-
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(TERRIER).

'I'er& iflcatiou, f. [Anc. cliim] .danzeltinq, zamenhooing der cwrdachiiqe dee/en b)) de gis/leg. Tei'i-ilier, ii. n. lAne. chiinj )n aarde veranderen,
4.Teh'J-ilîei-, V. a. Veisc/irikken, schrik aanjagen.  Het part. 7)aesd is ook adj.: Les au tres da-

mes I'estèrent terrillies, de andere domes bleven
van sc/u - us vers tij fd.

Teri-igèie, adj. [Myth. lat.] Uit de aarde geboren (van de Reuzen en Titans gezegd).
Tei'rine, f. Aai-den schotel Iii., schaal of kan f.,
die van boven wijder wordt. t ei' r j ne t.; inhoud m.
daarvan. T- a niette du lit, de Ia coupe, soep-,
melkkom f, - T- ie lait, levi-inc vol melk.-- [Cuis.]
Pate de t-, of enkel '1'-, in eerie terrine gekookte
eteeschspijs f., die koud wordt opgezet, terrine-gerept n. - 'I'errinée, f. Kom-, schaal-, terrine-vol f.
Tel-i-it-, v. n. [H. II.] Aan den oever komen om
daar cije-ren te leggen en te begraven (van (Ie schildpadden gezegd). - [Man.] Land in 't gez-igt krj
gen; z. v. a. ATTERRIR. -- [Pèchej Naar de kust of
den oever komen (van eisschen gezegd).
Tei-ritèes, m. pt. [H. hij Spinnen, die home
webben 0/) den grond uitspannen, kelderspinnen f.pl.
'I'ei-ritoii'e, f. Grondgebied, regtsebied, territoor n. Bannir qn. dii t- francais, iemand van
't fransche grondgebied eerbannen'-- Donner, Prétel' t- (I 1111 civêque, aamm- een' vreemden bisschop
toestaan, op liet grondgebied eens anderen bisschops
zekere amnbtsverriqt'ingen waar te nemen-. -- Territorial, c, adj, liet grondgebied be/re/Tend, daartoe belmooïend, t e r r i t o m' t a a 1: Système t-, ternloriaat stelsel n. (volgens hetwelk de Kerk, als een
deel in 't gebied van den Staat, ge/meel en al aan
dezen ondergeschikt is.
Terrivoine, adj. [Gmtol.] Slok of modder uitwerpr-nd (van vulkanen).
'I'ei'roir, in. Bodem, grond m. met betrekking
lot zijne voortbrengselen: r- fertile, sléI'ile, gras,
liurnide, vruchtbare, dam-re, vette, vochtige grond al.
Ce yin sent ie t-, a un goûl, de t-, deze -wijn smaakt
naar zijn' grond. - (fij) 11 sent Ie t-, macn merkt
-

wel waar hij van daan is. hij heeft de eigenaardig-

heden. de gebreken van zijn land.

-I. Tei'roi'i fie,-, v. a., liever TEIIRIFIER.— 'revrovisev, V. Li. et n. Een eehri/mhewinul. invoeren;—
door sc/mit/c repdren. -- Terrol - ishne, mu. [1-1. de
Francej Schrikbewind n , schriktijd In. der (ran-

sc/me revolutie, gedurende welken de partij der jakobij'nen haar gezag wist staande te houden, door
Frankrijk als 't ware met schavotten en kerkers te
t erro 1' 1 S Th US D. (vijl. TEIIREFTR).
'Feiioui, in., z. G1IISOIT.
Tei'rus -e, f. [Agri('.], C. V. C. TERRA(E.
Teasel-, v. a., Z. TERCER.

overdekken,

`I'eiset, III. (Agm'icj Bieed houweel n. met hocten steel. - Z. TERGET. (zijd-eslaai't m.
'I'ersiiie, f. [I-I. n ] Soort van amerikaonsche
Tertiaire, adj. [L)idact.J Den derden- rang
bekleedend. - [Géol. ] Pitriode t-, derde vormingstijdperk II. (der vaste aardkorst). Terrain t-, Z.
TERRAIN. - Chanoine t-, domheer, kanunnik in.,
die slechts liet derde gedeelte der inkomsten van
zijne prove geniet.

S 'rertiahh a-ire, adj. Decdendaagsch. - [Méd.]
De deielendaagsclme koorts belie/fond. ---- TERTIANAIRE , t. [Bot.]B/aauw duizend çu/denkm'uid,
sctii/dkruid n.
Tei'tre, in. heuvel in,, land/wag/v f. in eene
vlakte, hemp/c a.; grafheuveltje n. - [Bles.] Bijzemiele grond ni.
'I'es, pm'. pers., p/ur. van ton, Ia, Z. TON.
Tessai-aeoiidaetyle, adj. [II. a] Met veem'(smioplmaeien in. Pl.
tip vingers o( teenen-.
'fesseahix, mill)t [Any. mar.) iVlarsmal-imigen
Tesselle, f. (Constr.j Vierkant sluk nmammer a.
Ier bevloering, marmertegel in. - 'I'esseUé, e,
Buit.eqewijs als een dambord, dambordvonimiiq.

'ressere, f. [Ant) Dobbelsteen III. - J1"ac/it0000i d, parool a. in c/en oorlot, tes-mmeden op een
stuk metaal of hout. --- Bewijs a . , dat uien gaf aan

decmenen, welke tot cciie uitdee/ing waren toeqelaten. - Kaartje a. van toelating tot een schouwspel.
'I'CSSOth, rn Scherf, poise/men, (1 /assch e rf, (liggel f. (Men zee/t ook tét.) - [Agricj holle spade f. -- 11 1. n.], z. TA1SSON.
Tessulaia -e, adj. [Mirmér.] Den kubus of leerlina betreffend.
"rest, ma. (pr. tesle) [F-I n.] Harde schaal t.,
die '/weeke 1(11 van vele dieren beschermt.— [A nat. ],
Z. TT. - [Chin., Much.] Groot aarden kuul
rm. z. e. a. SCOIIIFICATOIRE (00/i tét /i i-Cr!--lermat
fier. ltd. /i rò[ir of (nkel lèt ge/weten). - TEST, in.
(anal.) [I-I. rnoi.]: Sei'rnerml cia t-, p roefeed in., een
enge/sche religie-eed, waarmede ieder, die een openbaar ambt wilde aanvaarden-, betuigde, dat hg geen
-

TESTACEheimelijk kalholjk was. Acte du t-, test-acte f., wet, welke de afzwering van de pauselijke
heerschappij voorschreef (in 1828 afgeschaft).
Testacé, e, adj, 1 H. n.j Met cene schaal jedekt. -- IESTACEES, M. p1. Schaaldieren ii. lit.,
klasse van weekdieren, welker ligchaam met cciie
schaal bedekt is. - 'I'estacéifoinie, adj. Schaalvormig. --Testacéograplie,m. [Didact.] Schif]Ver m. over de schoatalereri. - Testacéographie, 1. Beschrijving f. der schaaldieren. - 'I'estacéographiqtae, adj. Die beschrijving betreffend. - Testacéologie, 1. Leer, geschiedenis
der schaaldieren. -- Testaeéologique, adj. Die
leer of jeschicdenis betre/fend. - ' I'etaeéotog ele, ni. kenner, beoefenaar von de schaaldieren.
- Tetaeite, f. [U. tij Versteend schaaldiern.
Testadon, Testadon, in. [Pèche] Net stook,
netpaal ni
I'eita ineut, ni . Uiterste 'wil ni.,lautete-evilsbepaiinj f., het wettig stuk, dat iemands beschikkingen omtrent zijne nalatenschap bevat, test améiet 0. T- valuble, autlientique, nul, geldig,
reglSfJel(lig, nietig testament. T- secret, mystique,
solennel, geheim, besloten, ileqlig verzegeld, ptystick te,tament. Z. ook All IRATO, LIOLOGRAPIIIL, INOFFICIEUX, NUNGUPAT1F, S[JGGÉREII, SUPPOSER.

T

-

militaire, ma r itime, veld-, scheepstestament. T- cie
mort, vrijwillige bekentenis vaneen' misdadiger na
Zijne Ier dood veroordeeling; (fig.) geschrift fl, dat
de laatste gevoelens 0/ (lenkbeelden van iemand bevat. -- (Proc.) Grande claire at petit t-, van ernen
verkwister valt weinig te erven. {ThoI,] Het
dus geheeten genadeverhomt en de godsdienstoorkonde, waarin dat vervat is, verbond, t e s t a in t ii t n..
Landen (of le vieux) t-, Ie nouveau t-, het oude,
het nieuwe verbond of testament. - Testamentaire, adj. Den laatsten wil betreflend, daartoe
behoorend, test a m e n t al i. z. DISPOSITION. EXECUTEUR, 11 E 11111E11. - 'festatefli-, ni., -trice, tEr/later, er/maker, testamentmaker rn, erflaatster,
testament- of erfmaakster 1. - 'Tester, v. a. Een'
testament of uiterlen wil waken. 11 est mort sans
t-, hij is gestorven zonder testament. - TESTER,
V. a. [Tech.] Nieuwe tanden aan eenen weverskam zetten.

'festi, rn, Z. TESTIF.

Testiculaiie, adj. [Anat.] De teelballen betreffend. -- 'I'estieule, rn Ted-, zaadbal, kloot rn
Le scrotum coritient les dccx t-s, de balzak bevat
de beide teelballen. - [Bot.] T- de chien; z. v. a.
01101115 male of masculin. - Testleulé, e, adj.
[H. li.] Van tee/bat/en voorzien.
S 'I'estif of Testi ',in. [Corn.] Kemelshaar n.
Testi anon 1 al, e, adj Getuigend, getuigenis gevend (zelden voorkomend dan in) : Lettres t-es, getuigschsiften n. p/., schriftel'jjke getuigenissen t. Pl.
Preuves t-es, bewijzen n. p1. dooi' getuigen. (Plur.
nl. testimOfliallX) . -- Tastimoiïiale,nent, adv.
Door middel van (getuigenis.
Teston, in. [Anc. nuitrol. ] Zilvermunt t, onder
Lodewijk XII. gesiagen,inet het hoofd des konings,
kopstak n. - (Loc prov.) N'avoir pas un t-, geen
penning, geen cent rijk zijn. Avoir toujours le tau gousset, altijd geld op zak hebben. U ne donnemit pas on t- pour un quart décu, hij ziet op de
minste kleinigheid.
t Testonner, v. a. liet haar hammen of te
regt maken; - slagen geven, afrossen; - beleedigen.
- )- Teitonueia, Eli. Kapper m.
TeStu(Iiflaive, adj. [Didaci.] Naar de schildpadschoot gelijkend. - 'l'estudiiié, e, Testu(tifli(te, Testiidiuoïde, adj. [H. n.] Schildpadvormig.—TESTITDINÉS, SI. Pl. Geslacht n. der schildpadden. - Testudo, in. [1ec1.] Sc/iitdpadgezwel n.
Testi&Ie, t. [Bot.] Uitwendig vliesje n. van 't
planteneitje.
'I'4t, [n., Z. TES-SON,. - t TET, Iii. [Anat.] Hersenjian f., beklceneet n. (crâne). -- iChirn., Mctal1. 1
Z. TEST. - [H. nj, z. TEST. - [Véner.] Gedeelte
van vooiheofdibeen bij het heet, waaruit de hoeens opqroeijen.
Tétauiforme. adj. [l1d.] Naar regtstijvigheid gelijkend. -- 'fIIH
étiqIl, adj. Registijvig,
t e t ci iii s c h. -- 'I'étanos, rn (pr. --noce) Regtstijvigheid , voortdurende krainp (lee spieren, met
stijf/ieid en hewegeloosheid daarvan verbonden
e/
tétanus rn -'rétadoodskram
p t., ttanos,
othve, Ri., Z. V. a. TENT1PELIE.
n
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'I'étar, rn [Mar ] Doove jut f.
Tétard, iji. [H. n. ] Kikkervischje n., jonge
kkvorsch of pad t., die zijne gedaante -verwisselinen nog moet ondergaan; -groot- of dikkop, alet,
een visch van t karpergestac/it, die bij Straatsburg
muizeneter wordt genoemd [cyprinus cephalus]
[Agric.j , Knotwilg in. (ook saute t- gJieeten).
'I'étai-tin, 111. [Minéi'.] Soort van veldspaath n.
met soda-basis, al biet to.
Tetartoédiie, 1. [Mindr.] Dc viervlakicigepyramidale gedaante t. - 'I'étartophie, t. [llldd. ]
4anhou ende vierdaagsche koorts t.
'I'étasses, t. p1. (tuis-/am.) Slappe, ver/lenste
vroaweborsten t. pl.
Ttte, t. Hoofd n., kop m., het bovenste of voorste
gedeelte van 't ligchaain en de zetel der voornaamste zintuigen; ook de hersenpan f., de schedel m.,
de bewaarplaats der hersenen. La t- de Ihomme,
het hoofd van den mensch. La t- dun animai, dun
clieval, dull cog, d'un brocliet, dune couleuvre,
de kop van een dier, van een paard, van een' haan,
van een' snoek, von cciie odder. T- bien proportionnëe, diiioriae, pointue, wet geCveniedid, wanstaltig, spits hoofd, '1- de mart, doodshoofd. Conper, Tranclier Ia t- a un crirninel, eenen misdadigei onthoofden, liet hoofd afhouwen. Mettie Ja tde go is prix, iemands hoofd op prijs zetten, eenen
prijs uit/oven aan dengene, die iemand zal doolen. ii
lui en coûta Ia tête, Ii paya cela de sa t-, dat kostte
hem het hoofd, het leven. - Se donner un coup a
Ja t-, ziele een' slag voor 't hoofd geven. Lescoups
a Ia t- soot dlangereuX, de slagen op liet hoofd,
de houwen, steken, schoten in 't hoofd zijn gevaarlijk. T- iJanchie, vergrijsd hoofd. Donner de Ia tcontre une muraille en tornhant, met het hooft/te gen eenen muur vallen. Sa t- a porté, zijn hoofd/s
aangekomen, de val, stoot, enz. op zijn hoofd is raak
geweest. Avoir Ja t- pêlée, chauve, een kaal hoofd,
een' halen schedel hebben: - Mal, Douleur de t-,
hoofdpijn t. z. ook 1IAISSER, BRANLEMENT, BRAINLER,
CASSER, EPAULE, FLEUR, HOCHER, LEVER, PENCilER,
PIED, PREMIER. - (Loc. prov.) Grosse t-, pen de
sens, een groot hoofd en weinig versland. Cet hornme a mi coup de Iiathe /i Ia tète, of en/eel P un
coup de hache, Z. HACHE. (Loc. fig.) Avoir
cinquante, soixante aus sur Ja t-, vijftig, zestig
jaren achter den rug hebben. Mettre sa t- en péi'il,
a couvert, zijn hoofd, zijn leven in gevaar stellen,
buiten gevaar brengen. U s'y est jeté Ja t- la première, hij heeft liet met geweld willen doorzetten.
II y cut beaucoup de t-s cassées a cc siige, bij
dat beleg is veel volk gebleven. II ny a t- dhomme
qui entieprendra cda, er is geen mensch, geen schepset, geen levende ziel, die dot waagt. Mettie son
coeur dans sa t-, de inspraak zijner- neigingen, dci!lig voor de stein der rede, voor zijne belanqen doen
zwijgen. Rompre lat- P qn., iemand liet hoofd beeken, met nuttetooze, vervelende taal lastig va/ten.
Tourner, Faire ton rnerJa t- ii qn., iemand het hoofd
doen omloopen, in de war brengen. La tOte lui
lourne, zijn hoofd loopt om; hij verliest zijne bezonnenlieid, zijn verstand, hij raakt de kluts kwijt;
hij wordt hoovaardig; ook (van iemand die van cme
hoogte in de diepte ziet) hij wordt, hij is duizelig.
Avoir Ja t- l)OflIie , veel drank kunnen verdragen,
veel kannen drinken zonder beschonken te worden- (Lom. prom.) Mettie sa t- dans un guêpier, zijn
hoofd in een wespennest, in misselijke zaken s/cIrca.
Sa t- donne b/en le lexercise (I ses pieds, zijn hoofd
maakt het zijn' voeten druk. Je pane ma t- incouper, qui est Ja gageure dun too, que ce/a est, ik
verwed er mijn hoofd, mijnkop onder, dat dit zoo
is.— z. nog liet woord tête mug. of spreekwoordeljke beleekenis on: hNE, BAISSE, BLANCHIR (v. n ),
BONNET, CASSER, SE CASSER, CUAMBRE, CHIEN CORNEILLE, CRIER, DONNER (v. ii ), FELÉ FENIIREFOU,
HAUT, JETER, SE JETER, LAVER, MARTEL, MONTER,
SE 11101\TER, MORE, SlUIS, PAR PESSdJS (ond(?r DESSUS), PlEIN , PORTER, PREM1EII, SE ROMPRE , TIMERE. Hoofd n., qeest rn, verstand ii., verbeelding f., zin rn 'gedachte f., hersenen t. p1. Avoir
qc. en t-, dans Ja t-, iets in hoofd. in de qedach te, in den zin hebben. Se mettre en t- de fa ire Line
chose. zich in t hcofd halen, het voornemen, opvat-len iets te doen. Se mettre des churnères, des sotuses en t-, zich hersenschiinmen of grillen, zotheden in t hoofd halen. II na gun cda en t-, dat
alleen houdt zijn' geest, zijn verstand, zijne verbeel-
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ding bzig, dat alleen heeft hij in 't hoofd. II a Ja
t. encore trop faible pour Ii re Jungiemps, zijn hoofd,
zijne hersens zijn nog te zwak om lang te lezen.
Avoir de Ja t-, oordeel, verstand, bezadigdheid hebben. tin honrne de t-, een wijs en wakker man,
een man met een kop. IJ a encore tante sa t- (van
een' grijze of zieke), hij heeft al zijne zinnen nog
bij elkander. Agir, Payer de sa t-, met verstand
en beradenheid te werk gaan. Passer de Ja t-, uit
het hoofd gaan, vergeten worden. Bonny, excellente, forte t-, goede, knappe kop, rnensch van veel
oordeel, bekwaamheid. 'ii'- posée, rassise, bezadigd
hoofd, mensch. T- faible, Jègèie, zwak, oppervlak/cigmensch. z. ookcABRÉ, CHAUD, CONSERVER, DUR,
ECERVELÉ, EVENT, ÉVETE, LINOTTE, OTER, PERDRE, ROULER. -- (fain.) Faire UD coup de t-, iets

stout en onnadenkend doen. Faire des coups de t-,

onbezonnen streken, onbezonnenheden begaan. Faire

nil coup de sa t-, N'en faire qua sa t-, zijn ei gen
hoo d of zin volgen. Échauffei' Ja t- de pi., iemand
het hoofd warm maken, heat ongeduldig, boûs maken. - ( fi g.) 'l'enir t-, Faire t-, liet hoofd bieden,
weerstand bieden, pal staan, niet wijken of toege
ven. Faire t- a J'orage, den storm het hoofd bieden.
T- tête a qo. nu jeu, a lioire, het tegen iemand in
't spelen, in het drinken opnemen, iemand in 't spyten of drinken staan. Mettre on homme en t- a qu.,
iemand eenen man tegenover stellen. Avoir qri. en t-,
iemand tot tegenpartij, tot mededinger hebben.
Hoofd n., persoon, mensch , individu rn. Une
rente sur plusieurs t-s, eene rente op vele hoofden.
On paye taut par t-, men betaalt zooveel per hoofd
of persoon. Une taxe qui porte sur toutes les t-s,
eene helmting, die op alle hoofden drukt of neer
komt. L'Jiiéritage s'est livisé par t-s, de erfenis is
hoofdelijk verdeeld. - T- couronnée , gekroond
hoofd n. EIJe tremble pour Je sort dune t- siché
zij beeft voor 't lot van een zoo dierbaar hoofd,-ne,
wezen. - (Prov.), Z. AUTANT. --- In dezenzinook
wel van dieren gebruikt: Troupeau composé de
deux cents t-s, kudde van twee honderd stuks. On
payera tant par t- de Joup, uien zal zooveei voor
elken wolfskop (aan ieder, die eenen wolf doodt en
zijnen kop vertoonl) betalen. Kop ni., voorstelling, afbeelding van een nienschenhoofd.- T- antique, grecque, d'étude, antieke, grieksche, studiekop. T- de Raphael, kop van Raphael. - La tdune pièce de monnaie , dune médaille, de beeldof kopzijde van een )fl?L1t s luk, van een' gedenkpenning. - T- b perruque, Z. PERRUQUE (ook fig.)
- Courie of Courir les t-s, een steekspel houden,
waarbij men met lans, degen of pistool de tot dat
einde geplaatste kartonnen koppen treft (nog tegenwaardig in sommige rijscholen in gebruik) (bij
uitbreiding) Hoofdhaar fl, hoofd of kop met haar:
Avoir Ja t- belle, une belle t-, een schoon hoofd met
haar hebben. Avoir Ja t- fi isée. krullend haar, een'
krullebol, een' krulkop hebben. T- naissante, haai-,
dat weder begint uit te groeijen. _ Tête wordt
bij analogie gezegd van het bovengedeelte, het uiteinde of wel 't begin van zekere dingen: top m.,
kruin, spits f., kop ni., hoofd, begin ii. Montague
qui élève sa t- jusque dans les nues, berg rn. die
zijne kruin, spits tot in de wolken verheft La tdun anile, de kruin, top van eeiien boom. T- de
chou, d'artichaut, de pavots, knol-, artisjok-,papaver-kop. La t- dun oignou, de bol eener ui La
t- (le nomtwil) dune ponime, dune poire, het kruintje van een' appel, van eene peer. - La t- dun
clou, dune épingle, dune aiguille, dune vis, de
kop van een' sjr(jkei', vaneenespeld, van eene naald,
van eene schroef. - Meltre une préface a Ja tdun livre, eene voorrede aan 't hoofd, aan 't begin van een boek plaatsen. Une t- de Iettre, een
brievenhoofd, een blad postpapier, waarop de eerste
regels gedrukt zijn. - La t- dun Ijois, dun canal,
dun élan , de aanvang van een bose/i, kanaal, vijver.
- La t- dune station de liacres, 't begin van eene
op hunne standplaats wachtende rij huurkoetsen;
ook wei: het eerste rijtuig van die rij. Pi'endre Ja
t-, het voorsterjtuignemen. — La t- dune armle,
dune colonne, dune compagnie, het hoofd, de spits,
liet vooropirekkend gedeelte van een leper, van eene
colonne, van eeve compagnie. Marcher en t-, Prendre la t-, aan 't hoofd marcliéren, optrekken, zich
aan 't hoofd Plaatsen. - Cet officier fut cassd a
Ja t- de sa compagnie, die officier werd voor t front
zijner compagnie afgezet, gecasseerd. P LA TETE,
/
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aan het hoofd, i'll den eersten rang, aan de spits:
Se mettre ii Ja t- des troupes, des rebelles, zich
aan 't hoofd dci- troepen, der opstandelingen plaatsen. Etre a Ja t- du conseil, voorzitter van den
raad zijn. Charger a Ja t- des ,dragons, aan de
spits der dragonders aanvallen. Etre ii Ja t- des
almaii'es, dune maison , dune entreprise, aan 't
hon/el van de zaken, van een handelshuis, van eene
onderneming staan, het hoofdbestuur daarvan hebben. [Aunt.] Gewrichlshonfd van de beenderen.- La t- do férnur, de J'huinéru, het gewrichtshoofd, of liet dikke, ronde bovengedeelte van het
dijebeen, van 't opperarmbeen. - [Arch.] T- de
net, voorgedeelle n. van bet kerkschip of den beuk.
T- de voussoir, voorgedeelte n., voorzijde f. der
welving of boogrondinq. T- de mur, muurdikte 1.
einde. - [ArtilJ.] Boulet ii deux t-s, ketaan zijn
tingkngel, boutkogel en. (uiouJet i - arné) --- T- daffit, kopbeslag n., kop van een affuit. -- {Astr.]
La t- dune comète, het hoofd eener komeet (dat
uit cviie navelachtige, hoogst fijne stof bestaat en
zich voordoet als eene li gte wolkachtige vlek, in
welker midden zich dikwijls de kern, noyau, vertoont). T- du dragon, drakenknoop in., dalende
knoop der maan. —[Bot.] T- Wane, ezelskop, soort
van duizendguldenkruid n. T- de ca rpe, karperkop,
eene graauwe bladzwaoisoort. T- de cochon, varkenskop, z. v, a. CYMBALAIRE. 'F- de coq, hanekop,
eene spurriesoort. T- de dragon, z. v, a. DRACOCEPHALE. T- d 'épingJe, speldekop, eeoc bladzwam soort. T- de soui'is, Z. V. a. GRASSETTE. T- de moine,
monnikskop, de paardebloem, nadat zij haar zaad
heeft afgeworpen. .- [Cum.] T- de more, vertind
koperen vat n. voor sommige overhalingen. T- marte, doodekop, caput mortuum n., b) de oude
scheikundigen de naam van het aardachtig, smakeloos overschot van sommige bewerkingen.— iCorn.j
Bel beste, de keur, liet puik van sommige waren;
Aclieter des t-s de 'ciii, de blij, uitgelezen wijnen,
granen koopen. - T- de clou, jamaica -peper f. Tde moine, 4uvergne- of Cantal-kaas t. - T- de
nègre, negerkop, een negerslaaf tusscien 16 en 30
jaar. - [ Constr.] T- de chat, te veel afgeronde
bloksteen. - iFauc.] Faire Ja t- dun oiseau, eenen
volk aan de kap gewennen. - [ 1-list.] T-s rondes,
rondkoppen, schienpnaain door de aanhangers van
Karel I. van Engeland aan hunne tegenstanders gegeven. - [H. n. ] T- de mort, doodekopje, Z. SAlMIRI. - T- blanche, witkop, een ainerikaansch vogeltje met sneeuwwitten kop. T- rouge, roodkopje n.,
een fraai vogeltje. - T- dane, Z. V. a. CHABOT. Tde Jhuvre, soort van zeegrondel (govie). T- cue,
visch m. niet ongescliubden kop. - T- de chien,
hondekop, hondskop, soort van boa of reuzeslang,
in Brazilië t ojob i geheeten [boa canina] . T- fourchue, basiliskus of kroonhagedis van Amtoina. Tnoire, zwartkop, eene ad . ersian. - T- jaune,
bJeue, geel-, blaauwkop, twee vlindersoorten. T- de
mort , daodekop , een sphinx of avondvlinder. Ttranchée, hazelaarkever. - T- d'araignée, de bé .j
casse, de boeuf, de dragon of de serpent , de re
etc , spinne-, snippy-, o.cse-, drake- of slange-,-quin,
h.aoijekop, enz. , naiucn van verschillende schelpen.
T- de Méduse, Medusa-ster, zeezon t. , een plantdier.
- [Jeu] T-, hoekruit aan de regter zijde der tegenpartij (in het tiktakepel) . - [Man.] Avoir Ja ten dedans, I Ja muraiJe, het hoofd binnenwaarts,
buitenwaarts hebben (van 't paard gezegd. als men
't in de volle rijdt). - Cheval a t- skche, paard
met mageren kop. - [Mar.] T- de mat, inasttop.
T- de caljeslan, de gouvernaiJ, kop van de spil,
van 't roer. T-s de varangue, veeqarinq, (weleer)
kimming van eene vraag. Longueur de t- en t-,
lente over steven. PouJies I t- de maine, schootblokken der blinde. i'- de macre, ezels h oofd van
den vlaggestok. T- de potence de pompe, hoofd van
den gek der pomp. Faire t- t son ancre, voor zijn
anker optornen. T- da vent, oogenklik, waarop de
wind gaat opsteken. - [1td ] T- de mouche. z.v.a.
STAPHYLOME. - [Mi].] La t- de Ja tranchde , het
hoofd des- loopyraaf. La t- du camp, hel hoofd, de
voorzijde van 't kamp. T- de pont, brug'jehoofd .
Les t-s dis pont, de bruggehoofden. - [Mil. ace.]
L'armée montra cue t- de ce côtd-]l, het leger vertoonde eene spits of voorhoede aan die zijde. On
lit avancer cce t- de ce côté-15, uien deed eeve colonne van die zijde oprukken. - [Mus.] T- dune
note, kop eener noot. T- dun instrument ii cordes,
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hals m. van een snarenspeeltuig. - [ Natat.] Don-

ner une t-, met het hoofd vooruit int water schie-

ten. - [ Pèche] La t- duti filet, de kop, bovenkant m. van een net. -- [ Peint. ] Hoofd, maat van
de afmetingen der andere liqehaainsdeelen. Lensemlile dune figure a de sept t-s a sept t-s et demie, 't geheel eener fe!/uur is van zcven tot zeven
en een hal f hoofd praat. Air de t-, houding f., stand
des hoofds. Ce peintie salt varier ses airs de t-,
die schilder weet verscheidenheid in zijne hoofden
te brengen. - [ Tech ] Kop van een houtv l ot. Spits, kop van een suilcerbrood. - Boveneind eener
kaars (waar men haar aansteekt).— Clou, Vis a tpei'due, a t- plate, ui t- ronde, .cpijkerm., schroef f.
met gezonken, platten, ronden kop. T- a Ia rornat
schroef/cop met een gat. La t- dun marteau,-ne,
cie kop van een' hamer. - [ Typog.] Ligne de t-.
hoofdregel, regel aan 't hoofd der bladzijde, die den
loopenden titel en depaginstrirp bevat, kolo m titel in.
- {Véner.] Le neil a mis has sa t-, Z. CERF. Cerf
de quati'ièiuie t-, vijfjarig hert n. T- en foui'che,
T- -enfoui'etiie of enfourcliée, gaffelpewei, T- paumée, handvormig gewei. T- couronnie, kroonge-

ei n., kroon f.

w

TETE-A-TETE, toe. ode. Onder vier ooqen, met
iemand alleen. vti'e t- ui t-, onder vier oorjen zijn.
Diner, Jou r t- -h,;:t-, met iemand alleen spelen,
eten. - TETE-A-TETE, in . Gesprek ii. onder vier
ooljen, zamenkomst van twee personen, geheime, afzonderljkezainenkoinstf. Ilsont nu un lon g t- -b--t,
de fniquents t- -ii- t-, zij hebben lanq, herhaalde
malen afzonderlijk niet elkander gesproken. —S TETE
POUR TÊTE, bc. ode. (fain.) Vlak tegenover elkander: Après avoir cessé de se voir, ils se rencontrèrent dans In i'u& t- pour t-, nadat zij liar!!en op,leliouden elkander te bezoeken, standen zij op eens
op (le straat vlak tegenover elkander. - ii TETE REPOSEE,

Inc. adv., Z. REPOSE.

Tte-bhche, adv. (fain.) Coucher t-, kop aan
staart te bed leggen (wanneer het hoofd (les eenen
gerigt is naar de zijde, waar de andere zijne vueten heeft).
Tête-blen, interj. (verbasterd van Tête -Dieu)
Vloekwoord uit het oude blijspel: sapprernent!
Téter, v. a. Zuigen: L'enfant tette sa mèi'e,
sa noui'rice, het kind zuigt zijne moeder, zijne min.
T- one chèvre, cciie geit zuigen. --- (abiol.) Enfant qui ne tette plus, kind, dat niet meer zuigt
of van de borst is. - T- de plusieurs hits, verschillende minnen hebben.
Tétier, in. [Tech.] Speidekopniakerin.---.-(Mar.]
Voorste man (der roeijers), voorste riem in.
Têtière, f. Flel) f., mutsje van een een pasgeboren kind. - [ Man.] Kopstuk a. (van den toom).
- [Mar.] Raljjk n. - [Org.] T-s des souffleto,
vouwstukken n. p1. aan 't bovengedeelte der blaasbalken van een orgel.
Tétigité , 'fétiguieLIue , interj. , z. TATIGUE.
Tétin, in. Borsttepel m.; - weleer nok: de geheele borst f. - T-s, twee kleine spenen, die men
soms achter de vier hoofdspenen der koe aantreft
en die zelden melk g even
Té(ine, t. Uijer f. (als spijs beschouwd); Manger de la t- de vaclie, de linie, koe-, varkensuijer
eten. -- In 't algemeen: pram, morn t. (Ier zaogciie
ren. - [Chir.] , Z. V. a. POMPE (I SChil. - [ Mil.]
Deuk, bluts f.: Ce coup de mousquet a fait une ta sa cuirasse, dat geweerschot heeft zijn kuras geblutst. (, de speld e n te maken.
Tétoir, in. Wij) f., 'werktaig om de kappen op
'Fétoi, in. Vrouwebarst t. (buiten betrekking
tot het zagen gebézigd, is bet woord niet kie.cch):
Mère qui donne le t- (,* t son enfant, moeder, die
haar kind de borst geeft. -- (pop.) T- borgne, antbrekende borst. --- [Hart.] T- de reilgienses, soort
van reinet af pippeling, nonnepeer t. T- de Vénus,
soort van sc/wane perzik f. - (H. n.j T- de saint
Paul, fossiele zeeëqel met groote lepels. —Tétonnière, t. (bas) Dikborstige vrouw. - Borstophouder m., band om de barsten omhoog te houden.
Tétra- (aan 't qrieksch ontleend voorvoegsel bij
vele wetenschappelijke woorden) Vier. -- 'I'étraatoiniqiie, adj. (Churn.) Met ft atomen. - Thtra -branc h e, adj. [H. n.( Met ! kieuwen. Tétracante, adj. [Bot.] Met Is stekels of doornen. - 'reti'aearpe, adj. [Bot.] Met t vruchten. - Tétiaeère, adj. [U. n. ] Met 1 voelhorens; vierhaornig. - Tétrachire, adj. [U. n.]
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Met 1 handen, vierhandig. -- Tétraehorde (pr.
ch=k) of 'rétracorde, m. [Mus. anc.] Viersnarige tier f.; — z.v. a. QUARTE.—Tetractiqne,
adj. [Didact.] Met cijfers: Ai'ithmétique t-, cijferkunst t. met slechts 4 getalmerken (0, 1, 2 en 3),
viertallig stelsel a. - Tétractys, f. (pr. —tice)
Het getal t, het geheimzinnige viertal, waarbij de
Pythagoristen zwoeren. - 'I'étradaety le, adj.
[Fl. n. ] Viervineerig. - Tétrade, f., z. v. a. TETRACTYS. - 'fétradécapode, adj. [H. n.] Met
zeven paar PoOten. -- Tétradène, adj.[Didact.]
Met 1 klieren. - 'fétiadrachme, in. [Ant. gr.]
Vierdrachmen-stuk n. - Tétradynanie of Thtradynarnique, adj. [Bot.] Tot de klasse der
viermagtigenbehoorend, let ra d go dmisch: Fleur
t-, bloem met ft lange en 2 korte meeldraden. —Té tradynamie, I [Bot.] Klasse der viei'magtige
planten (de 1 5de in 't stelsel van Linneus), viermagtigen of kruisbloemigen f. pl., te t r a d y n
in i a n. pl. , (waartoe de /iaauwtjesdragende, 5 i t ic U 1 0 5 a e, en de haauwe )2 dragende, s i t u q is o sa e,
behooren). -- 'rétiaèdi -e, in [Géom.] Viervlak n.,
een dooî't gel ij kzijdige driehoeken begrensd liechaorig.
tet ra, dder, tetrjedron n. -- Tétraétéiide, 'I'étraétéris (pr —rice), f. [Chi - on.] Jarenviertal n., tijdruimte van Is jaren bij de oude Athenei's. - 'I'étrafolié, e, adj. [ Bot.] Met Is aan
geplaatste bladeren. -- Tétragone, adj. Vierhoekig (quadrilàtère). -- [Géoin.] Figure t-, of als
subst. TETRAGONE, In. Vierhoek in. - [Astrol.]As
peet t- , aspect of stand van twee planeten, waarbij
zij het vierde van een' cirkel af 9 0 graden van elkander verwijderd zijn. -- Tétragonisrne, in .,
z. v. a. QUADRATURE du cerele, - Tétiagonocarpe, adj. IBot.] Met vierhoekige rruchten.
Téti'agonotère, adi. [U. n.] Met vierhoekige
vinnen. -- 'rétragrarnrnatiqiie of 'I'étragranirne, adj. [Dislact.] Met gekleurde strepen
of lijnen. - [Philol.] Flit t letters bestaande, tet (/ a gr a rn in ij t i 5 C h. —TÉTRAGRAMME, m [TIiéol.]

Mystiek woord om liet Opperwezen aan te duiden,
zonder zijn' naam uit te spreken, de naam van
God (ambt die in vele talen uit t letters bestaat),
tetrard
-rnm atonn.--'rétragyneof'I'ée
tragynique, adj. [lint.] Tot de klasse der vierstijIi;en beltooreini, t e t r a q y'-n i s C ii. - Tetragyne, f. [Bot.] Gewassen n. p1., welker bloemen
T stijltjes hebben, vierst-(jliqen, vierwijvigen f. p1.,
t e t r a g y'n i a ti. /1.— Tetra l ogie, f[Litt. anc.j
Viertal taoneelstukke-n van éénen schrijver, die zamen een geheel uitmaakten af althans na elkander
bij de letterkundige wedstrijden opgevoerd -werden,
bestaande uit dr-ic treurspelen (de trilogie) , gevolgd
door een soterspel of paradise/i naspel, tel î' a 1 a0 te f. - Tétralogiqne, adj. Tot de tetralogie
behoore-nd, te t a t O q i s ch. - Tétramère, adj.
Met Ii voetleden.. —Tétranaètre, in. [Pods. aneJ
Viervoetig vers n., t e t a in et e i' ni.; - vierledig
af achtvoetig (jambisch of troc/iaisch) vers, later
ook actonarius achtvoeter, geheete -n-. - Tétrandre of Tétrandrique, adj. [Bot.] Vierhelmig, tot de klasse der vie'helinigen beboorend,
té Ira ii dr isc h. --- 'I'étrandrie, f. Klasse der
vierhelmigen of der v-iermannige planten t. Pl' (de
de klasse in 't stelsel van Linneus), welke t even
lange meeldraden hebben, tetrdndri a a. p1.
Tétrao, in., z. v. a. TETRAS. --- Tétraodoii, in . [U. n.] 1'iertand,stekelbuik in , een kraakbeenvisch . T- électrique, I une, elektrische stekelbuik
(aan 't eiland St. Johanna in Oost -Ind-it. --- Tétiaonides, in. p1. Geslacht n. der woud- of liarhoenders. - Tétraonyx, in. [H. n.] Soort van
zandkever in. - Tétrapnstc, ni. [Méc.] Katrol f.
met -t schijven. - Tétrapétal of Tétrapéta
1h, e, adj. [Bot.] Met t bloembladeren-. --Tétrapharniacon, in [Ann. pharim ] Viervoudig, uit
vierderlei dingen bestaand geneesmiddel n. - Thtraphylle, adj. [Bot. ( Vierbladerig; met in vieren
verdeelde bladeren. --- Tétraple, in. [Lift. sacrée]
Viervoudige bijbeloverzetting, zaraenstelling der [t
grieksche overzettingen van 't oude Testament, t ttrapia f. - Tétra-plasténione, ac/i. [Bot.]
Met viermaal sneer meeldraden dan bloembladeren.
- 'I'étrapnenrnone, adj. [H. n.] Met tlonqen.
- Tétrapode, adj. [U.n.] Viervoetig. -- TETRA
POPES, M. pl Viervoetige dieren n. pl. , inz. viervoetige hagedissoorten f.pi.--Tétrapodo1ithem.
[H. n. ] Verstee-ning f. van een viervoetig dier, te-
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irapodolith m. -- Téti'apodologie,f. [DilacE.] Leer, beschrijving f. van de viervoetige dieren. - 'retrapole, f. [Géogr. alle.] Vierstedenland n., landschap f. met ! steden; ook de naam
van Antiocliie. - 'l'étraptère, adj. [U. n.] Viervleugelig. - TETRAPTEBES, M. p1. Viervleuqeligen n.
p1. , insecten met 4 vleugels. - 'Féti'aptote, adj.
[Gram. lat. ou glee.]: Mat t-, o/ als subst. TÉTnAP
TOTE, rn Woord, dat slechts 1 naamvalsbuigi?zen
heeft, tetráptoton II. - Téti'ai-chat, m.
[H. ane.] Heerschappij, waardigheid 1. van eenen
viervorst ; duur ni. van zijne heerschappij , tet r a rc Ii eat a. - Tétraichie, f. [H. ane.] Onder 1 hoofden verdeelde Staat, viervorstendom ii.—
[Ant. mu.] Onderafdeelina der qrieksche phalanx,
ofdeeling van 61 man. —'rétrarqiie,rn. [H. anc.]
Viervorst, tetrarch. -- [Ant. mi l. Aanvoerde),
eener tetrarchie. -- Tétras, in. [H. n.] Woudhoen. berghoen, korhoen n. - 'l'étrasépale,adj.
[Bot.] Met 1 keikbiaderen. - Téfi-asperme,
Tétraspeimé, e, wij. [Bot.] Vierzadiq. —Tétrastéinone, adj. [Bot.] [liet vier stofdraden.
Tétrastique, wij. [Arch. ane.] Met 4t. rijen zuilen. - [Litt.] Stance t-, vierre gelig gedicht, tetrasticlion ii. - Tétiastoine, adj. 1H n.j
Met ! monden of za?qers. - Tétvastrophe,adj.
[Litt.1 Uit t ströphen (z. STROPLIE) zamenesteld.
- TetrastyLe, m. [Ai'cl. anc.] Vierzuilig gebouw n., op f1,-uilen rustende tempel m. - Té-

trasyllabe ofTétrasyllabiqiie,adj. [Gram.]:
Mot t-, of als subst. TÉTRASYLLARE, In. Vierletter-

grepig woord n.
Tétrohole, f. [Ant. gr.] Munistuk D. van
obolen. -- 'fétiodoii, m., z. V. 0. TETRAODON. Tétrophtlialme, adj. [H. n. ] Vieroogig.—'I'étrors, in. [H. n. ] EnqelhLai m. (pel m.
Tette, f. (alleen van dieren) Speen t. , uijerteTette-ehès're, m. [11. n.j Geitemelker m. (en

-crapauds , guira--gonlevt,capimuse
quérda).
Tettigone, in. [H. n. ] Krekel m. (cigale).
'I'ettin , 11Th [Tech.] Pottebakkers-ovenmond m.
Têtti, e, adj. Hoofdig, koppig, eigenzinnig. En-

fant t-, koppig kind n.
Tétia, m.

[Tech.], Z. GRELET (alwaar evenwel

verkeerdelijk têtue staat).
Teuciiette, f. [Bot.] Soort van veronika t.
of eereprjjs nfl. (panje , boven/int t.
'reiigiie of 'I'ugiie, t. [lar.} Hut op de learn'relithis, in. (pr. —tice) of Teutkie, t. [H.n.]
Levervisch. m.
Tentonique, wij. [Hht.] De Teutonen of oude
Duitschers l)elre/fend, oudrluitsch, t e u t d ni i s c h:
La langue t- of tuclesque, de oudduitsche, teutonische taal t . L'oi'dre t-, de orde van de duitsche
ridders, de teutonische orde t.
'I'évertin, rn., z. v. a. TRAVERTIN.
Texte, m. Eigene woorden n. p1. eens schrijvers (in tegenstelling met de aanteekeninqen , verklaringen of aanmerkingen); -- bijbelplaats t. als
grondstof of onderwerp eener leerrede, tekst m.
Texte altii'é, faIsifié, bedorven, vervalschte tekst.
Traduction iniprimde avec le t- en regard, vertaling f. met den tekst daarnaast gedrukt. - T- bien
choisi, bien appliqué, goed qekozen, goed toeqepaste
bijbeltekst.—(/iq. et farn.)Pour revenir (t noire t-, om
weder op ons onderwerp te komen. II a mal pris
son t-, hij heeft rich slecht qereqtvaardiqd, hij heeft
een slecht, verkeerd voorbeeld aangehaald. - (Loc.
prov.), Z. CLOSE. - La t- (nu les paroles) dun
opéra, de tekst, de woordeneener opera.— (Liturg.]
Tekstenboek n., boek der Evangelien, dat men bij
processien inedevoert en bij liooge missen den dienstdoenden priester laat kussen. - [Typog.] Gros t-,
tekst, lettersoort tusechen paragon en auquslijn.
Petit t-, brevier, lettersoort tusichen galjard en
colonel. - 'I'extiforme, adj. IE !. n.j Weefsel-,
netvormig. - Textile, adj. Didact.] Spinbaar,
weefbaar, geschikt om qesponnen of qeweven te woi'
den. L'amiante est t-, de amiant of asbest laat zich
spinnen. Le un est utie plante t-, liet vlas is cene
plant, die men spinnen kan.— Textilité, t. Spinbaar/teid , weefbaarheid t. - Textualre, adj.
[Philol.] Den tekst betreflend. - TEXTUAIIIc, In.
Boek n., zonder noten, aanmerkingen of verklaringen, tekst m. •- Tekstkenner m. - Text.iel, le,
adj. In den tekst van een boek, van eene wet uitgedrukt; overeenkomstig met den tekst: Citation
-

-

-

e

t-le, aanhaling van den tekst, woordelijke aanhali n g 1. Passage t-, plaats uit den tekst, tekstplaats 1.
—'fextaiellenieiit, adv. Volgens den tekst, woordel(jk: Citer t-, woordeljk, met de eigen woorden
van den tekst aanhalen. - Texture, t. liet weven; weefsel n. (in dezen eigenlijken zin zelden gebruikt). - [Didact.] Bijzondere schikking of eigenaardige aaneenvoeging der molekulen of zamenstel
lende deelen van een ligchaam, weefsel n.: Ce corps
est de t- serrëe, compacte, lâche, dit ligcliaam heeft
een vast, digt, los weefsel. - ( fig.) La t- dun poè lie, dun roman, het weefsel, de zamenhang, de
schikking der deden van een dichtstuk , van een'
roman.
'rlialaiiie of Thalamion, m. [Bot.] Vruchtbedding t., vruchtbodem m., zaadbed n., dat gedeelte des bloemkeiks, waarin het vruchtbeginsel is
vervat, thálamus m. - Thalainiflore, adj.
Met op tien vruchtbodem zittende geslachtsdeelen.Thalarnostérnone, adj. [Bot.] Met op den
vruchtbodem staande stofdraden.
Thalassagèiie, ad]. Uit zeewater getrokken
of bereid. Parfumerie th-, uit zeewatei-qetrokken
reukwater n. (een nieuw kostnetiek of schoonheidsmiddel). - 'fhalassai'chie (pr. ch=k) of Tha
lassoeratie, t. [Pout.) Zeelieerschappij, Oppermaqt t. op de zee. - Thalassème, t. [H. n.]
Anqelworin m. - 'flialassihie, adj. [U. n. ] In
zee levend. --- Thalassidiome, in. [H. n.j Zeelooper m., een stormvogel. - 'rhalassiii, e, adi.
In. n.j In zee levend. - Thalassitie, t.[11. n.j
Soort van zeekreeft en. - 'Fhalassique, adj.
[ H. n. ] Dezee betreffend, daaruit kooiend.—[Géol.]
Terrain th-, dooi' de zee opqespoeldegrond.—Tha!assoerate, In. [PoUt.] Be/trencher der zeeen.—
Ook als adj.: Nation til-, natie t., die de heersciujpij
op zee voert. - Thalassoeratie, 1., Z. THALASSARCHIE. - Thalassoeratiqiie, adj. De heerschappij der zee betreffend.—'rhalassornètre,tn.
[Phys.] Zeemeter m., werktuig tot meting van ebbe
en vloed; dieplood n., zeedieptemeter m.
'rtialieti-on , m. [Bot.] Waterruit, weideruit t.
'rhalide, 1711. [I I. n. ] Raderworm ni.
'I'halie, t. [Bot.] Amerikaansch bloemriet n. [11. ti.] Soort van blindslang t. - [ Myth.] Thalia,
eene der gratien of bevalligheden; - eene der muzen of zanggodinnen, de muze van 't blijspel. (poit.) Het blijspel.
Thalite, t., Z. V. a. EPIDOTE.
Thaitinion, In. [Bot.] Soort van zeegras n.
Thaiiatologîe , t. Doodsleer 1., leer van de
natuur en de oorzaken des doods; ook: gedenkwaat dige zaken t. pi. betreffende dooden. - Thanatolog ique, adj. De doodsleer hetre/fend, t h a ii at 0 1 6 g is eh. - Thanatophile, m. [H. n. ] daskever m.
T
t. [Bot] Toorts t. T- velue, woibla'rhaI)sie,
[verbasdum thapsus].
-tors
di
Tliarn, in. [F!. n.] Havik m. van Chili.
'I'haulaehe, t. [Archiol.] Soort van hellebaard
of wapenbijl in.
'I'tiaamasie, t. [Bot.] Soort van zeewier n.
Thaumaturgy , in. Wonderdoener, wonderman, t h a u in a t d 'r g. - Ook als adj.: Saint Grégoire tie-, Sint Gregorius de wonderdoener. 'I'hauni aturgie, t. Wonderdadig vermogen n.,
vermogen der wonderdoeners. - Thaniiiatiirgiq iie, adj. Wonderdadig. (steel.
Thautne, t. lAgric.] Korte zeis f. met langen
'I'hé, in. [Bot.] Theestruik, theeboom m.; thee f., de gedroogde bladeren van die plant; thee t., het aftreksel van die bladeren; - theefjezel.cchap n., theepartij t. La thé est un arbrisseau
cultivé a Ia Chine et au Japon, de theeboom is een
struik, die in China en Japan wordt aangekweekt.
- Dans le commerce on distingue principalement
le the impérial, le thé vert et Ie thé hou ou noir,
in den handel onderscheidt men voornamelijk de
keizerthee, de groene thee en de zwarte thee. Bolle
a thé, theebus f., theekistje in. - Une tasse de thé,
een kopje thee. Prendre du thé, thee drinken. Verser le thé, thee schenken. - Etre invité b Ull thé,
op een theegezelschap qenoodi.qd zijn. Tin) dansant,
dansfeest n., waarbij hoofdzakelijk thee wordt aangeboden. - [Bot.] Thé d'Aniéruiue of de Ja Martinique, z. v. a. CAPRAHtE. Thé d'Europe, z. v. a.
VÉRONIQUE. - Thé de France, fransche of provençaalsche thee, kleine salie t. Thé des jésuites,
-

-

-
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jezuïeten-thee, qeariqe klaver f. - Thé du Labrador, Z. V. a. LEDE, LEDON. Thé du Mexique, z.v.a.
CAPRAIIIE b ifiore, ANSERINE. Thé de Simon Paoli,
Z. V. (I. GALE. Thé do Paraguay, z. v. a. 1ATE.
Thé de Suisse, zwitsersche thee, in 't land f al lt r a n k qelteeten, een mengsel van verscheidene aromatische alpenkruiden.
Tliéandiiqtie, a dj. ThéoI.] Goddelijk en menscheljk tevens. - Theaiithrope, in. [Tbéol. ]
Godinensch (14/naam van Jezus Christus). - Théanthropie, f., z. V. a. ANTH1IOP 031 ORPHISME.
'rliéatral, e, adj. Liet tooneel betreffend, tot
het tooneel be/toorend, tooneel rn atiq, t ii e a t r a a 1:
Manidres th -s, tooneelmanieren f. p1. Musique th -e,
tooneelmuzijk f. Représentation tb -a, tooneelvoor stelling t. - Anode th-e, speeljaar, speelsaizoen n.
(Play. m. thdâtraux). - Théàtralemeiit, ode.
Op tooneelmalige wijze, als op liet tooneeL Théâtie, in. Schouwburg in., het gebouw of de
zaal voor tooneelvoorstellingen, ook (verkeerdelijk)
koineidie ge/teeten (vgl. cornédie); - sc/iouwtooneel,
tooneel, t fi e t e r n. Bàtir, Ouvrir Un th-. eenen
schouwburg bouwen, openen. La façade dun th-,
de gevel van eenen schouwburg. Les th -s de Paris,
de schouwburgen van Parijs. - Tb- -tancais,
schouwburg te Parijs, waar inz. de klassieke stukken der franse/te tooneeldichters opgevoerd worden,
t/iéatre - francais n. -- 11 y a un til- francais a La Haye, er is een franse/ir schouwburg in
den Haag. .- Le devant, le fond du th-, de voorgrond, de achtergrond van het tooneel. Savancer
sue le th-, op liet tooneel voorwaartstreden. Changernent dun th- (doorgaans de ddcoration of
de scène), verandering van tooneel, van bonedversieringen, van er/termen (in den loop van 't
zelfde stuk). . Feriiier. Rouvrir le 1h-, liet tooneel
sluiten, openen: de booneelvoorstellingen voor eepen
tijd staken, haar weder hervatten. - Dresser, Elever un th-, een tooneel opslaan (b. v. in een vertrek, een' tuin, enz., om er niet lang te blijven).
- Les personnes de th-, de tooneelspelers en tooneelspeelsters von beroep. - Pièce de th-, tooneel
n. Habits de th-, tooneel/tleedij f., tooneel -kos--stuk
tuum n. - Monter sue le th-, tooneelspeler of
-speelster zijn, het tooneel, de planken betreden.
Quitter le th-, van liet tooneel aftreden, het toone e vaarwel zeggen; ook: niet meer voor bet toone e schrijven Mettre une pièce au th-, een stuk
ten tooneele voeren. Mettre un sujet an th-, een
stuk voor het tooneel omwerken. - ( fig.) Un rol
de th- een booneelkoning, een zwakke, geen gezag
hebbende koning. Marcher en rol de th-, als een
tooneelkoning, met gemaakte deftigheid daarheen
stappen. - Le monde est na grand th-, de wereld
is een groot schiouwtooneel. Cette place est un
trop petit th- pour lui, 11 faut le placer sur un
plus grand th-, die post is een te klein tooneel, een
te beperkte werkkring voor hem, hij moet op een
grooter tooneel, in een' ruirneren werkkring geplaatst worden. - ( fig.) Plaats, waar iets voorvalt, schouwplaats f., tooneel fl Le th- de Ja guer
le, des troubles, liet tooneel des oorbogs, der onlusten. Tb- sanglant, d'horreur, bloedig, afgrjse
tooneel. - [Litt.] De tooneelkunst t. en bare-lijk
regelen: Connaltre, Entendre le th-, de tooneelkunst kennen, verstaan. - Coup de th-, z COUP
(biz. 44,7, kol. 1, onderaan). - Verzameling der
tooneelstukken van een' schrijver: Le th- de Racine, de Molière, de Voltaire, de tooneelstukken
van 11., M., V. —Tb- i1'anatornie, Tb- anatornique, Z. ANATOMIE. - [ Anc. mar.] Slagverband n.,
plaats op de koebrug voor de gekwetsten tijdens
't gevecht. - Bak m., voorkasteel n. - [Tech.]
Stapel rn brandhout op cmie tiininerwerf. - Stelhog f. of plat n., waarop het buskruid te droogen
wordt gezet. - Plank t. voor bloempotten.
Thébaïde, t. (lig.) Diepe eenzaamheid, woeslijn f. - 'I'hébaiqie, adj. [Nlinér. ]: Pierre th-,
schoon egyptisch graniet n.
Thee adaetyIe, in. [H. n.] Soort van gekko rn,
die zijne klaauwen kan intrekken.
Théeloiijie, f. [Didact. ] Geschiedenis van de
thee. - 'fhéière, f. Theepot, trekpot in. Théifornie, adj. [Bot.] Naar thee gelijkend, theeachtig. -- Infusion th-, ieder aftreksel, dat als de
thee behandeld wordt. - Thé3iie, f. [Chirn.]
Eene uit de thee afgezonderde kristalliseerbare stof,

a
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'fliéisine, in. [Phil.] Godgeboof n., het geloof
aan 't bestaan van eenen God, t h e ï s m u s n. Théiste, rn. et t. Godbeljder ID., -belijdster f.,
hij of zij, die het aanzijn, van eenen God erkent
(voor zoo ver die erkenning algemeen is. zonder nadere bepaling van den aard dezes geloofs; verschillend van déiste, z. dat woord), t li e ïs t rn. en 1.
Thélalgie, f. [Méd.] Pijn f. in de borsten. 'I'hélalgique, adj. Die pijn betre/fend, thelál-

gisch.

Théléniite, rn. eb f. Onafhankelijke rn en t.
Théléphore, adj. [[-1. n.] Met spenen of tepels voorzien.
Thélésiognosie, t. [Didact.] Kennis t. van
de uitwerkselen des wils. - Thélésiographie, 1.
Beschrijving t. van de verschijnselen des wils. 'fhélésiologie, t. Wetenschap, die de objectieve grondslagen van de zedelijke waarheden ten
doet heeft.
Thélite, 1. [Méd.] Tepelontsteking t.
'rheiphuse, t. [ [ 1. n.] Zoetwaterkrab t. van
Italië, Spanje e. a. landen aan de Middellandsche zee.
Thérnatiqite, adj. [Mus.] Het thema of de
grondgedachte van een inuzijkstuk betre//end.
Thèine, rn Hoofdstelling f., onderwerp n.,
stof t., die men zich voorstelt te behandelen, op te
helderen of te bewijzen: Ii na pas then suivi son
th-, hij is niet behoorlijk bij zijne stof, bij zijn onderwerp gebleven. - ( fig.) Prendre mal son th-,
eene zaak verkeerd aanvatten. - Opstel n. ter vertaling nit de moedertaal in eene vreemde; opgaaf,
schoolopgaaf t. tei- bewerking, the ma n. - ( fig.)
Fafre son th- de deux façons, dezelfde zaak op
tweederlei wijs zeggen; langs verschillende wegen
naar hetzelfde doel streven. - [Astral.] Th- cëleste, of enkel Th-, sterrestand ni. wet betrekking
tot iemands geboorte en de plaats, waar hij zich
bevindt, stand, waai - naar het horoskoop g etrokken
werd. - [Gram.] Grondvorm rn. eens werkwoords. - Tegenwoordige tijd in. des werkwoords
in het grieksch. - [EI. anc.] Onderafdeeling t. Van
't fjrieksche rijk, landschap n.: Les douze th -s de
l'Occident, de twaalf landschappen van 't Westen.
-.- [Bus.] Grondgedachte t. van een muzijkstuk,
thema n.
'I'héniis, f. [Myth.] De godin der geregtigheid,
Themis t. - ( fig.) Geregtigheid f., regt n. Les
prètres. Les ministres de Th-, de priesters, de
dienaren van 't reyt, de regters , de re'enten. Les
arrèts de Th-, de uitspraken van Theinis, dc regterljke vonnissen n. p1. - [Astr.] Een der namen
van 't sterrebeeld de Maag d. (vierge).
Thénar, os. [Anat.] Aftrekkende spier t. van
den duim der hand en van den grooten teen. Ook
als adj.: Muscle th-. - Eminence th-, muis t.

der hand.
'rhéoeiate, ni. [[list.] Lid eener theokratie
of priesterregeiring; hij, die eene theokratische magt
uitoefent, theokraat rn. - Théocratie, t.
Godsheerschappij, de onmiddellijke regéring f. van
God, Godsrijk 0.; priesterheerschappij, regërinq der
priesters als regtstreeksche dienaren Gods (gelijk bij
de oude joden). - Théocratique, adj. Tot die
regéring of heerschappij behoorend, t h e a k r a
t i sc h. - 'riiéoeratiqiieiiietit, adv. Op theokratische wijze.
4. 'rhéoevatiser, v. a. Aan
eene theokratie , godsregéring onderwerpen. 'I'héodicée, t. [Théol.] Godsverdediging, regtvaardiging van de goddelijke voorzieni g heid ten opzigte van het in de wereld bestaande kwaad, th eodicéa t. - Théodolite, m. [Géorïi.] Meetschijf t. , een verbeterd astrolabiam voor hoogtemetingen. theodoliet rn. —'I'héodosien, ne,adj.:
Code th-, Z. CODE. - Théogonie, t. [Ant.] Leer
van de wording of afstainining der mythologische
godheden, leer f. der godenwording; - ieder godenstelset n. van 't heidendom. - Théogoni
que, adj. De goden wording betre/[end, t Ii cog ô
nisch. - Théologal, m. [H.. eed.] Kanunnik rn., die bij 't kapittel eener kathedrale of collegiale kerk was aangesteld om de godgeleerdheid
te onderwijzen. (Plur. théologaux). - Théologale, t. Waardigheid, bedienino t. van zulk een'
onderwijzend' kanunnik. - Théologale, adj. f.
[Dogm.j: Les trois vertus th -s, de drie deugden,
die mv. God tot voorwerp hebben ('t geloof, de hoop
en de liefde). —Théoloastre, rn [Crit.] Slecht
theoloog of godgeleerde. - Théologie, f. God-
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geleerdheid, re1gie- of qeloofswetenschap, weten- [Phil.] Godswijze, ervarene in goddeljke zaken; schappelijke behandeling der godsdienst, t ii e o 1 0- gewaand geestenziener en dweeper, th e o so o p h in.
tij e I Th- naturelle, surnatuielle, morale, na- - Théosoptiie, f. Godswfjskeid, leer der theotuurljke, bovennotuurlijke, zedelijke godgeleerdheid, sophen; üeestenzienerij en dweeperij f. (inz. als die
Z. Ook POSITIF, SCOLASTIQLJE. - Faire sa th-, zij- van Swedenborg en Bil/one), t heo s op hi e. nen cursus van theologische studiën houden. - (hij Théosophiqiie, adj. De theosophie betreffend,
uitbreiding) La th- des Indiens, des payens, de . t heosOph isch.
godenleer dec Indiërs, der heidenen. -- La th- des Théotisqtie, adj. [Philol. Oud-duitsch, ger
Pères de lEglise, de godsieer der Kerkvaderen. - maansch, oud frankisch.
Aclieter one Hi-, een werk over de godgeleerdheid Théoxéiiie, t. [Ant.] Godenfeest n,, feest
Icoopen. - Théologien, m. Godgeleerde; -- stu- voor al de goden.
dent in de godgeleerdheid, th e ol o g d n t m. - 'I'hèque, f. [Bot.] Zaaddoosje fl der niosplanten.
L'aigle des th -s, de adelaar onder de godgeleerden, Thérapeutes, in. p1. [H. rel.] Soort van joodtoenaam van Johannes den Evangelist. - Théo sche monniken, die veel overeenkomst met de Eslogiquie, adj. Golgeleerd, t he a 1 óg i s c h. - sasers hadden en voornamelijk te Mexandrit ;eves
'fhéoloiquernent, adv. Op godgeleerde wijze. tiqd waren, therapeuten rn. p1. - Théia
S Théologiser, v. n. Over God en goddelijke peutiqiie, f. [ Didact.] Gedeelte de, geneeskunde,
dingen geleerd spreken; -- den godgeleerde uithan- dat de toedzeninejswjjze der medicijnen en de krangen.
4 Théologisrne, m. Misbruik n. der kenverpleging bevat, therapie, t/zerapeu
redenéring in zake van godsdienst. - Théo- t i e k t. -- Tfiérapeiitiste, m. Praktisch of uitlogue, m , z. a. a. T 11IOLOG1EN. —'l'héornan- oefenend arts, therapeut in.
cien, m., -ne, t. Voorspeller m., voorspelster f. Thériacal, e, adj. [Méd., Pharm.J Theriak
uit gewaande injevinq, t h e a m a n t j e f.
Thé- of triakel bevattend: Renuèdes thiriacaux, triakelornaniaque of Théoinane, m. et 1. [ Méd.J middelen n. p1. - Théiiaeologie. f. [Didact.]
Lijder flL, lijderes f. aan theomanie. - Théo- Leer der vergiftige dieren, der dierlijke vergiften,
malile, f. Waanzin m. uit overdreven godsdienst-wetenschap 1. der giftbereidingen. - Théi-ia
begrippen; verstandsdoling f., waarbij de patiënt que, 1. [Mid., PIiarrn.J Theriak, trio/eel m., een
zich voor God houdt. -- Tbomaqne, adj. et zeer zamenpesteld dierlijk geneesmiddel of tegensubst. m. {Myth.] Godenbestrjdend: Les géants gift a., door de Ouden als geneesmiddel tegen den
th -s of Les Di-, de godenbestrjders, de reuzen, die beet van vcrgiftige dieren aangewend; ook: een
de goden bevochten. -- Théophage, wij. et subst. vroeger veelvuldig gebruikt opium-middel n., dat
m- [ 11 . IL] Godeter iyi. (een aan de kaiholijken in Veneti ë werd bereid.
gegeven schimpnaam). - Théophaiiie, f. God- Thérion.e, m. [Méd.] Kwaadaardige, om zich
verschijning t.; - weleer z. V. a. EPIPHANIE. - vretende zweer, inz. lonqzweer t.
Thériotomie, f. l erenontledingf. — 'FhThPophilanthrope, ni. [H. rel.] Gods- en :
menschenvriend, lid van een genootschap, dat zicht riotoiiiique, adj. [Dflact.] De dierenontleding
ten jaren it; en 196 in Frankrijk vormde en al- betreffend, thieriotOmisc/i.
leen de natuurlijke godsdienst erkende, doch dat : T hea -mal, e, adj. Warme bronnen belie/fend:
sedert de wederinvoering van 't katholicismus in Eaux th-s, warme ininerale wateren, warme ba't jaar 180 2 niet langer geduld werd, t h e op h i- den n. ph. 0/' gezondheidsbronnen f. ph. -- Theylan th mop m. - Théoptiilanthi-opie, t. IHalité, f. Aard m., eigenschap of gesteldheid t.
Leer en godsvereering t. der theophilantliropen. - der warme baden. - Thei-manémique, adj.
Thoptii1aiithi-opique, adj. Tot de theophi- [Phys]: Appareil th-, toestel in., dien men heeft
lanthropie beh.00rend. t h e 01) h. i t a n t r op i s c h. - voorgeslagen om partij te trekken van de warmteThéophile, adj. [Didact.] Godminnend - THE- stof, die in de schoorsteenpfj pen verloren gaat. OPHILE, m. Godminnaar, godsvriend rn. -- Théo- • Thernianique, adj. [Méd.] Van het rijzen of
hobe, adj. Godhatend. - THEOPHOBE, m. God- dalen der temperatuur afhangend: Lescauses th -s
ater, godsvijand m. -- 'I'héophobie, f. Gods- des maladies. - Thei-rnantide, t. [1\iinui'.] Vulhaat in., haat tegen de godsdienst; vrees voor God kanioch mineraal n. Th- cirnentaire, z. v. a. ouz
uit bijgeloof. —Thébphobiqiie, ahj. Godhatend, ZOLANE. Th- porcolanite, porselein-jaspis n.
godschuwend.. - Théopnenstie, t. [Ant.I God- Thermaiitique, adj. IMPI.] Vcrwarioend, opdeljke inqeving t. - 'I'héopsie, f. [Ant.] Goden- wekkend: Reinède 1h- of als subst. THEIIMANTIQUE, in. Verwarmend, opwekkend middel n.
verschijning t.
Théot-[ie, in. [ M us.] Groote basluit f., speel- Thei-nies, m. p1. [Ant.] Prachtige, tot badtuig n. met H of 16 snaren (thans buiten gebruik), plaatsen ingerigte gebouwen bij de Romeinen, warme
th.eorbe f. - Tliéoi -biste, in, Bespeler der baden n. pi., gezondheidsbronnen t. p1. - Thertheorbe. uidoi-, m. [Chron ] Warmte- of hittemaand f.,
'ftiéorènie, ni. [Didact.] Door beschouwing of . elfde maand van 't fransehe republikeinsche jaar
bespiegeling gevondene en te bewijzen leerstellinq 1., (van 19 jul(i tol 17 aug.), t ii erin i do r m. zuiver bespiegelend voorstel(inz. in de mathematische Tliermidorien, ne, adj. [1 1. de France]: Parti
wetenschappen), theoréma n. - 'Fliéoi-éti- 1h-, therinidor -partij t. (die op den gen thermieior
que, adj. Beschouwend, bespiegelend, tot de theo- van 't jaar II. of op den 17en julij 179 1 de magt
riebehoorenel. theorétisch. - Théorieien, in. van Robespierre omver wierp.
Beschouwer, bespieqelaar, gronrIenkenner eenei' we- Theimo-baronuètre,m [Phys.] Werktuig a.
tenn'chap of kunst, zonder zich met hare uitoefening om den graad der warmte en der drukking van
bizigtehouden, th eoréticus m. —'I"héorie,f. de lucht te bepalen, thermo-baro in, eter in. Aanschouwing; bespiegeling, verstandsbeschouwing, . Thei-rno-baroinétrique, adj. Den thermo -babespiegelende kennis; leer der regels en grondbegin- ioineter betreffend., t P er in a-b a r 0 at P t i' i s c h. selen eener wetenschap of kunst. grondenleennis, : Therino-éleeti-ieité, 1. [Phys.] Door verwarteer, t ii e 0 r e t. La th- en est belle, mais In pratique wing opgewekte elektriciteit, the em a-c le Ic t r i cidifficile. de be.cpiegele de kennis of theorie daarvan t e i t t. - Thei-rno-éleetrique, adj. De thermois schoon, maar de uitoefening of praktijk moeije- ' elektriciteit betre/fend, t Ii e r iii o-e 1 k t r i s c bi. lijk. Réduire Ia th- en pratique, de theorie in prak- Theriiioèiie, arij. [ Didact.] Door warmte ontlijk brenren La th de Ia mu ique d Ja ndulp staan - fheimogenose I 11ed Ziekte die uit
ture, de kunstregelen der toonkunst, der beeldhouw- het rijzen of dalen of wei uit den snellen overgang
kunst. - La th- des planètes, de leer (Ier plane- der temperatuur ontstaat. - 'rhei-rnoJampe, 1.
ten. - La th- de l'ulectricité, de leer der elektri- , [Phys.] Verwarmende en verlichtende toestel n.,
citeit - Ook onderwijs in de theorie: II v a th spaarkagchel spaarlamp (die te gelijk verlicht, ver
bus les jaars, er wordt elken dag theorie gehou- want en machines in beweging brengt, door Lebon te
den, les in de theorie gegeven. Faire Ja th-, de the- Parijs uitgevonden), t h e sin a-I a nip t. - Ttierone onderwijzen. - Théoi-iquie, adj. Be.cchou- inologie, t. [ Didact.] Warmteleer t. -- 'I'herwend. bespiegelend, theorétisch: Cours th- et niologique, adj. De warmteleer betre/J'end.tlier
pratique, theoretische en praktische cursus, leer- mo I ô g tse h. - Thermo-magnétique, adj.
gang m., lessen f. pi. - 'I'Iitoriqieinent, adv. [Pilys.] Het thermo-magnetismus betre/Jend, th erVolgens de beschouwing of bespieqehing, op theord- m - magndt isch. - Thermo -niagriëtistische wijze. - 4.'I'hhoriser, v. a. etsi. (Diclact.] me, M. Het door de wai'inte opgewekte magnetisEene theorie of theoriënscheppen. - Théoris- mus, thermo-magnetismus n.—Thermote, m., z. v. a. THEORICIEN. -- Théosophe, m. mètre, m. [Phys.] Warmtemeter m., werktuig
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THERMOMETRIE
ter bepaling van den warmte g raad, t ii e r m o in eter in. Til- de Réaumur, de Fahrenheit, de Celskis (centigrade) , thermometer van Rdauinur, van
Far/tenkeit, van Celsius (hon/eed (lee1ihc). Th- metallique, metaal-thermometer (van Bre9uet) . - ThI registre, zelfaanteekenende thermometer (die Zijne
verschillende hioglestanden zelf aanleekent). Ther:HoI1ét1ie, I [Phys.] I'Varrnleinelinq 1.
Thermoniétiique, wij. Den thermometer of de
wai mteinetin et re/fend, t ii e r in a en t r i sc h. —
Theinio.niulti plicateur, ni. [Plrys.j Werktuig U., dat zeer geringe hoeveelheden warmte waarneembaar maakt, tlier in, o-inultiplicátor m.
- 'I'hernioplsile, mij. [H. n. ] Warmte beminneed, veel van warmte houdend; in warme landcn
levend. -- Thermoscope, m. [Phys.] Warmteaantooner, thermoskoop in. — Thermosco
pie, f. Meting f. der daaipkringswarmte. - 'I'hermoseopi que , adj. Den thermoskoop of de warmtemeting belie/fend, th e r ma s led piac Ii. — Thermostat, m. [Ph)-,s.] Soort van Iliermoskoop m.
'rhei-site, til. (fig.) Leeljk, mismaakt en tevens
kwaadsprekend, onbeschaamd meow/i n. (naar den
naam van zulk eene personaadje uit de 1/los).
1 Tliesauiier, in. , z. v. a. TRÉSORIER. -1- 'I'hésauiisation , f. Ophoopinq , bijeenzameiiil// f. V!fl /](l(t, von schotten. 'rhésauriser,
V. 1?. Schatten verzamelen, een' schat bijeen vergaren. - Thésaui-iseur, in. , -ease, f. Schatverzamelaar m., -ster f.
Thèse, f. Stelling, grondstelling f., een door
WOOT(ien uitgedrukt oordeel of voorstel n., waarvan de geldigheid moet beredeneerd en bewezen
worden; inz. de stelling, die in 't openbaar aan de
hoogescholen verdedigd wordt, strijdvoorstel, t hesis 1. Soutenir une th-, eerie stelling staande boaden. Th- de thdologie, de philosophie, le droit,
thesis of stelling der godgeleerdheid, der wijsbe(jeerte, der regtsgeleerdheid. — Gezamenlijke thesis
of stellingen, (lie men verdedigt of ter verdediging
opwerpt; bestrijding der theses. Préparer sa th-,
zijne theses gereed maken. Assister a ave th-, de
bestrijding en verdediging van theses bijwonen. (fig.) Soutenit Ui- pour qn. , iemand verdedigen,
voor iemand in de bogt springen, het voor iemand
opvatten.
(fig. et fam.) Cela change la 1h-, dat
verandert (Ie zaak, de vraag, dat doet mij van gevoelen, van plan veranderen.
Thésie of 'rhésiozi, in. [Bot.] Vlasblad n.
(von (le klasse der vijflielmigev).
Thespiacles, f. »1. [Myth.] Bijnaam der muzen (naar Thespies in B(eotie); — ook de naam
der 50 dochters van T/iespius (stichter en eersten
koning von Thespies), die alien in éénen nacht
door Hercules ontmaagd en bezwangerd werden.
Théuigie, 1. Oproeping van goedaardige de0(07(5 CO geesten. voorgewende wonderkrocht, geestenzienerj, tooverij door goede-geeslenhulp, t ii ea r g i e t. -- Théurgique, adj. Wonderdadig,
wonderkrachtig, door hulp van goede geesten bewerkt, the ti, rgisch.
Thibaude, f. [Corn.] Grof weefsel n. van koehaar, tot voering van vloerkleeden.
± Thiols, e, adj., Z. V. a. THEOTISQIJE.
Thirsé, rn [H. n.] Nijlschildpod t.
'fli$asie, 1. of Thiasme, rn. [Chir.] , z. V. a.
-
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-
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- 'rliorachiqiie, Thoracien, ne, 'rhoracique, adj. [Anat ] De borst betreffend: Veine
th-, borstader f. — [ Méd.]Rernèdes th -s (liever peetorales), borstmiddelen n. pl. -- THORACIQUES, M. pl,.

[H. n.] Borstbuikvinnen, visschcn, welker buikvinnen juist onder eis borstvinnen geplaatst zijn.
- Thoracodynie, f. [Med.] Borstpijn t. 'rhoi•.coscopie, t. [ibléd.] Onderzoek n. van
de borst. (sale, Z. MENSAL.
'rhoiale, adj. f. [Chirom.]: Ligne 1h- of menThorax, vu. [Anat , H. n.] Borst, borstkas,
borstholte f.; borstschild, borstharnas n.
Thoi-e,

t. [Bot.] , z. PSEUDO -ACON1T.

'I'horium, m. (pr. .-ome) [Chnn.[ liet door
Berzelius uit de t/mr-aarde (een noorweegsclt mineraal) verkregen ijzergraoowe metaal, (lat de ba515 dier aarde uitmaakt, th Or/urn n.
'I'houiiiie, 1. [Bot.] Zuid-arnerikaansche zeepboom m.

'rlirepsiologie, t. [Didact.] Voedingsleer f.

.- Thiepsiologique, adj. De voedingsleer betreffend.
t 'rliriacle, f. , z. v. a. THERIAQUE.

'rhridace, t. [Pharm.] Lalu'w.cap n. - Sirop
de th-, lalcewsiroop f.
Thripophage, adj. [11. n.] Van wormpjes
en i((Seciefl levend

'rhiips of 'I'hryps, m. [H. n.] Blaasvoet,
blaaspoot m., een hol/-schildvleugelig insect.
'I'hrysse,

m. [H. n.], Z. V. a. MYSTE.

'rhioiiibose, f. [ Méd.] Zogknobbei m. in de
vrouwebor.\t. - [H. n.], z. v. a. TROMPE. 'rlii-ombiis, m. (pr. Iron-Puce) Geronnen bloedklomp m., ophooping 1. van uitgevaat en gestremd
bloed in 't celweefsel.(boom rn.
'I'Iiryal tide, t. [Bot.] Braziliaansc/ie ahorn'rhiyotliore, m. [H. n. ] Arnerikaansche pimpelmees 1.(riem rn
-'rIiieion, m. [Anc. navig.] Strijkroer n., strijk-'rliiiiiiite, t. [Miner.], z. v. a. AXINITE.
'I'huraire, wij. [Ant.] : OtIrande th-, wierookoffer ii. - .;. Thuribulaire, wij. Bewierookend.

- (fig.) Vleijend., lof toezwaaijend. -• TtinribnItim, en. (pr. --lome) [Ant. ram.] Wierookvaas,
wierookpan t. -- Thuriféi-aire, in. [Liturg.]
Wierookvatdrager m. --- (fig.) Vle)er, overdreven
lofredenaor in.
'rliiiya of Thya, ni. [Bot.] Levensboom rn.,
eene cedersoort. Th- occidental of du Canada, stink-

m.
Thy an, rn. (pr. tin) [Bot.] Tijm, thijm rn., room-

cypres

sche kwendel f., eene welriekende, kruidige plant.
Th- commun, gewone tijm. Th- serpolet, veldtijm.
— 'rhytiibae of Tliyuthrée,

t. [Bot.] Thijne-

berplont f., boonenkraid n.. een aromatisch moesgewas. - 'rhyinees, t. p1. Tijinpianten 1. vi. 'rliyitsélee, t. [Bot.] italiaansc/ie daphné t. of
kellerhols, rn. — THYMÉLEES, t pl. , z. v. a.

DAPHNACEES. — Thymiateehiiie,

I [Didact.]

Kunst t. der reukwerkbereiding, der berookin gen.
- ,'rhyiiiiatectiiiiijuie, adj. Die kunst betreffend, t/(ymiatéchnisch. - Thyrniflore,
adj. [ Bot.] Met bloemen als die van t/fin. t[jrnbloemachtig. — 'rhytiiiose, t. [Mtd.], z. t'. a. PlAN.
-- 'I'hymiqiae, au). [Anat.] De lijmklier betreffend. — 'rhymite, f. [Méd.] Tijinkiierontsteking, thyrnitis 1. — Thyiiius,m. (pr. ti-muce)
PilL &SE.
Thiaspi, rn. [Bot.] Taschkruid, taschjes- of [Anat.] Ejrnklier, borst/dier; - groote aarswrat t.
taschkensk'ruid n. Thi- ordinaire, genieene tasch'rhyro-aryteiioïdien, tie, adj. [Anat.] Tot
kers f., boerenmosterd m. ThI- des champs, des het schildoormig en bekervormig kraakbeen (van 't
strottenhoofd)
behoorend. — 'rhyrocete, t. [Méd.]
montagnes, veld-, berg
tasch 1.
T hl- hoarse a pastear, herderstasch t. Faux thi-, z. v. a. LUNAIRE. Opzwelling t. der schildklier; z. v. a. GOITRE 'rhyi-o-épiglottiqiie, adj. [Anat.] Tot het
'rlilaspidées, t. [(i. 'I'aschkruidsoorlen t. p1.
Thlipsie, f. {Méd.] Zamendruk/cing der vaten schildvormig kraakbeen en de strotklep behoorend.
in 'C menachen ligchaam, waardoor de omloop der -- Thyro-hyoldieri, iie, adj. [Anat.] Tot het
vochten verhinderd wordt, t h I ip si s f.
schildvormig kraakbeen en het tongbeen behoorend.
Tholtis, m. (pr. to-luce) [Arch.] Sluitbalk, .— 'rhyrolde, adj. [ Anat.] Het schildvormig kraaksluitsteen, bindsteen in., waar zich al de bogen van been betre/fend: Cartilage E li- of cutiforme, of als
t gewelf vereenigen; — helm- of ketelgewe lf ii. - subst. in. Le til-, schildvormig kraakbeen (dat naar
[Ant.] Ronde koepelkapel 1.
voren uitpuilt en zoo de verhevenheid vormt, die
'rhonilse, m [H. n.] Krabspin t.
den zonderlingen naam van .eldarns- appel draagt,
'rlioti, ni. [11. n.J Tonijn, spaansche makreel m. Vgl. POMME d'Adam). Glande th- of Corps th-, of
[scomher thynnus]. — Thonaire, m. [Phclie] als sub.ct. f. La 1h-, schildklier f. (die van voren
Tonijnnet ti. Th- de paste, staand thonijnnet. '1h- het strottenhoofd, ged elteljk bedekt). - Thyrolde courantille, drijvend tonijnnet. -- Thonine, f. dien, ne, adj. [Anat.] Tot het schildvormig kraak[Corn.] ingezouten tonijnen ni. p1.
been of tot de sch ildklier behoorend. Glandes th-nes,
'I'horacentèse, t. [Chir.] Operatie of ope- strotklieren t. p1. .- Thyroldite, t. [Méd.] Schildning I. von eeoc borstverzwering of een' etterzak. klierontsteking t. - 'Ihyroneie,f. [Méd.], z. v. a.
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TIERCEMENT

THYRO—PHARYNGIEN

THYROCELE. - Thyropharyngieii, ne, adj.
Tot liet schildvormig kraakbeen en 't slo/edarins
hoofd be/ioorend. - Thyro-stapbylin, ac/f. in.:
Le muscle th-, of als su(st. ni. La th-, de spier
van 't sc/iiidIraa/ebeen en (le huig,
Thyrse, im [Ant.] Dc met klimop en wijnloof
omwonden staf, dien de bacchanten tij de Bacchusfeesten droegen, Bacchus-staf, w'jjnaardstaf, klimopstaf, thyrs, tIiyrsses ni. - [Bot.] Kegel-of
pyrainiedvorrniqe bloem/vos ni. - Tbyrsifèie,
Thyi-siflore, Thyrsigère, adj. [Bot.] Met
thyrsvornde bloemen, thyrsdiaf/end. - 'ftiyvso1(Ie, adj. In den voren van een thyrs of klineopstaf.
Tfiysane, rn. [Bot.] Terpentijnstruik rn. van
Cochn2china.
Tliysaiioures, m. p1. [H. n.] Springstaar
ten in. p1. (zekere insecten.)
Tiaie, f. [Hist.] 1ioofdbedekking f., hoofdsieraad n. als zinnebeeld der inagt bij de Meden en
Perzen, soort van tulband m. Pauselijk hoofdtooisel n., de drievoudige pauselijke kroon f., als
zinnebeeld van de drievoudige heerschappij der
pausen over de strijdende, de lijdende en de zegepralende kerk, of de zielen op de aarde, in 't vagevuur en in den hemel, t/dia f. - Porter Ja t-,
paus zijn. hlettre, Poser Ja t- sur Ja tîte de qn.,
iemand tot paus maken of verhe/fen. - Aspirer a
Ja t-, naar de pauselijke waardigheid staan. [i. 'I.] T- épiscopale, papale, bisschopsmuts f.
(eene schelp). - TiaieIIe, f. [Bot.] Bisschops
muisje n., eene soort van steenbreke.
Tibétain, e, adj. [Géogr.] Wat Tibet of zijne
bewoners belief!, tibetaansck. Religion , z. v. a.
LAMA1SME- - Als subst. m. en f. Tibetaan m., iibetaansc/ie vrouw 1. of meisje n.
'I'ibia, in. [Anat.] Scheenbeen n. -- [H. n. ]
Derde lid n. van de pooten der insecten. - Tiblat, e, adj. [Anat.] Het scheenbeen betreffend:
1%luscle t-, iNerfs tibiaux, sc/ieenbeenspier f., scheenbeenzenuwen f. p1. - [H. ii.] Plumes t-es, beenvederen t. Pl. der vogelen. - Tibiale, f. [Clii.]
Sc/ieenbeenverband n. - Tibio-calcanien of
Tibio-péroiiée-ealcaiiieu, adj. rn [ Anat.]:
Muscle t-, z. v. a. muscle SOLEAIBE.
TibuiJn, Tiburon. of Tiboron, rn [H n.j,
z. V. a. REQUIre.
Tic, in. [Man.] Verkeerde hebbelijkheid f. van
paarden, - ook van liorenvee. T- rongeur, het
kibbebijten. T- en lair, het gedurig opwerpen van
den kop. - T- de l'ours, het heen en weir schudden van den kop of '1 lijf; kramp f. in de /tinnebaksspieren. - ( fig.) Avoir Je t- de lours, het lijf
gedurig heen en weir slingeren (se elandiner). Soort van krampachtige beweging of spierzainentrekking bij sommige personen. - Kwade hebbe/ijkiteid t., leelijk aanwensel n., verkeerde gewoonte f.
Avoir Un t-, un t- convulsif dans Ia bode, dans
les veux, ccve krampachtige trekking in den mond,
in de oogen hebben. T- doulonieux, zenuwachtige
gelaatspijn, krampachtige aangezigtspijn f. (ook mivroprosopalgie ge/ieeten). - II a le t- de se ranger les angles , de clignet les yeux , hij heeft de
leelijke gewoonte zich de nagels af te bijten, met de
ooqen te blikkeren.
Tieiiodroaie, in. (pr. cl = k) [H. n. ] Muurspecht ni. (grinipereau de niuraille).
Tic-tac, ni. Klanknabootsend woord om een
geregeld likkend of kloppend geluid, gelijk dot van
uurwerken, van soneenige machines, van zekere insecten, aan te duiden: liktak, tikkelak n.
'I'iède, adj. Laauw, tusschen koud en warm:
De ]'eau t-, laauw water n. Un lain t-, een laciuw
bad ti. - podt.) La t- saison, de lente f. - (lig.)
Une amitië t-, eene laauwe, koelzinnige, koele
vriendschap t. 11 est devenu lien t- sur cette affaire, hij is omtrent deze zaak zeer koe/zinnig, nalatig, slap, onverschillig geworden, zijn ijver in
die zaak is heel wat ver/laauwd. - Ook als adv.:
Boire t-, niet dan laauu,e dranken gebruiken,
laauw drinken. - Tièdernent,adv. Met laauwheid, laauw; koeltjes, /laauweljk, ijverloos: II nous
a recus lien t-, hij heeft ons zeer koeltjes ontvangen. - 'I'iédeur, f. Laauw/seid; -- koelheid, onverschilligheid, slapheid f., gebrek n. aan belangstelling, aan ijver: Cette eau a encore quelque t-,
dit water is nog eenigzins laauw. - ( fig.) 11 a reCu ses amis avec t-, hij heeft zijne vrienden met
koe/held ontvangen. Servir ses amis avec t-, zijne
-

-

-
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,

vrienden op eene flaouwe, ijverlooze, slaperige wijze
dienen. - Tiéilir, v. n. Laauw worden: Faire,
Laisser t- de l'eau, water lauuw doen worden,
laauw waken. - ( fig.) Verkoelen, verflaauwen, verslappen: Son nile tieidit, zijn ijver verflaauwt. Ook als V. n. Rien n'dtait capable de t- lettervescence de son sang, niets was in slaat om zijn
opbruisend bloed tot bedaren te brengen.
'lieu, ne, pron. poss., 92 e pers. sing. Uwe: Tn
ès mon ansi, et je suis Ie t-, gij nijl mijn vriend.
en ik ben de uwe. Volta ma part, prends la t-ne,
dat is mijn aandeel, neem het uwe. Mes livres et
les t-s, Mes alïaires et les t-nes, mijne boeken en
de uwe, mijne zaken en de uwe. 1. Jet weed vinegee, en wordt nog tegenwoordig in gemeenzamen
of komischen stijl als adj. vOOr een subst. gebruikt.
Un t- ami, Une t-ne consine, een vriend, eene nicht
van u, een van uwe vrienden, nichten. - Is het
noch van 't lidwoord noch van un vergezeld, dan
staat het na zijn subsl.; Ces liens-la peuvent devenir t-s, die goederen kunnen de uwe worden. TIEN, m. Het uwe, uw eigendom, liet u toekomende:
Personne ne songe ii t'enlevei le t-, niemand denkt
er aan om U van 't uwe te berooven. - Le mien
et le t-, het mijn en dijn, de eigendom in 't algemeen (z. MIEN). - LES TIENS, Hi. p1. De uwen,
uwe bloedverwanten, nabestaanden, uwe familie,
uwe aanhangers, voorstanders, uwe partij, uw
aanhang, uwe ondei hoorigen: Je ne me soucie ni
de toi ni des t-.
Tienbord, m. [Anc. mar.], z. v. a. TRIBORD.
'I'ielss, ifi. (gebiedende wijs van t.enii , als subst.
gebruikt): Un t- vaut mieux que deux Lu l'auras,
z. TENIR. - Als interj. , Z. TENI1I.
Tiéran, m. (verbasterd van tiers-an) [Vëner.]
Derde jaar n.: Un sanglier dans son t- of enkel
Un t-, een driejarig wi/cl zwijn n.
Tieiçage, ilL [Anc. cout.] Derde deel n. van
eene nalatenschap (dat op sommige plaatsen aan
den pastoor der parochie kwam om t lijk te beaarden (later tot een negende deel verminderd). Tierçaire, Tertiaire, adj., Z. TERTIAHIE. 'I'ieiee, f. [Jeu de Cartes] Derde, drie opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur. T- majeure,
derde van 't aas. T- an roi, h Ia dame, derde van
den heer, van de vrouw. T-s basses, lage derden.
- [Bias.] ielingsbaiken
m. p1. - [Bot.],
T-s, dr
z. v. a. CIIICIE. - [Cath.] Tertie 1., bidtijd ova 9
ure des voorrniddags. - Derde persoon, die tegenwoordig moet zijn, als eene non zich in 't spreekvertrek met een ander onderhoudt. - [Escr.] Stootmanier I., waarbij men de vuist naar binnen gekeerd en horizontaal uitgestrekt boven den arm der
tegenpartij houdt, tierce, tiers t. Porter une t-,
une Rotte en t-, een' tiers-stoot geven. - [Fdod.]
kleerenregt H. 0/) de veldvruchten. -- [Iniprim.j
Derde of laatste proefblad n., pers-revisie f. [Math., Astr.] Zestigste deel n. eener seconde, t e rt i e f. (sedert de invoering van liet decimaal-stelsel zelden meer gebruikt). - [Mus.] Derde toon m.
van den grondtoon af; interval n. van twee tonnen
der diatonische schaal, terts, t e r s 1. T- rnajeu
re, mineure, diniinuée, augrnentée, groote, kleine
verminderde, vergroole Iers. - Tiercé, e, adj.
(en part. passel van tiercer): Vigne t-e, Champ t-,
voor de derde maal omgewerkte wijnberg m., omgeploegd tand n. - [BIas.] T- en pal, gedeeld in
driven (hel schild gedeeld door 2 vertikale lijnen,
zoodat er drie palen ontstaan). T- en fasce, doorsneden in drieen (door twee horizontale lijnen gedeeld). T- en lande, geschuind in drieën (door twee
.cchuinregtsche lijnen gedeeld). T- en barre. linksgeschuind in drieen (door twee sc/iuinslinksche lijnen gedeeld). T- en paine, verdeeld door de gaffelsnede f. (Vgl. PAIRLE) . - Ties-ce -feiiilJe, f. [BIaS.]
Drieblad ii. (driebladerig klaverblad). - 'fiercelet, in. [Fauc.] Mannetje n. (van den roofvogel,
omdat liet ongeveer een derde kleiner is dan 't
wijfje), inz. mannetjes-volk in. - (fig. etdénigr.)
Iemand, die veel minder is, dan hij woont te zijn
of moest wezen: Un t- de poète, de gentilbomme,
een stuk van een' dichter, edelman. - Tier celi
ne, f. [H. eccl. ] Non f. van de derde of tiers-orde
Van St. Franciscus der stride observantie. - 'Fiercement, m. [Anc. prat ] Verhiooging t. met een
derde van den prijs na gedane toewijzing. - [Théht.]
Verhooging van den prijs der schouwburgplaatsen
met een derde. -- [Agile.] , z. V. a. SOLE. —t TIER--

-

-

-

TIERCENAJI
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CEMENT, adv. Ten derde. - - Tierceiial, m.
V. a. ARSENAL. - Tiereer, v. a. [Anc. prat.]

Voet in. of schacht f., die één of meer waterbek
kens eener springfontein draagt. - T- de colonne,
schacht eener zuil. - [ Tech.] T-s des bottes,
schachten Ier laarzen, laarzenbeenen n. p1. T- dun
clou, schacht van eenen spijker. T- dune clé, schacht
van eesien sleutel. T- dune tarière, stang f. van
eene avegaar. T- dun chandelier. schacht van een'
kandelaar. T- de piston, zuigerstang t. T- dune
roue de montre, spil, dunne as 1. van een horlogie-rad. T- dun bas, naauw gedeelte van eene
kous (van de kuit tot den voet), schacht. - [(hir.]
Fracture en t-, overlanqsche breuk f., spleetbreuk
van een lang been. - 'figé, e, adj. [BIas.] Gestengeld. - 'I'igelie t. (verklw. van tige) [Bot.]
Stesigeltje n. (van de vruchtkiem). - Tigeflii
[Bot.] Zeer klein stengeltje ii. -le,1.
1 on, rn. [Tech.] Zeer korte spil f. in een horloie-rod. - Tigette, f. [Arch.] Gegroefde, met
loofwerk versierde stijl aan 't korinthisch kapiteel,
waaruit de wrongen of krullen oprijzen.
'I'ignasse, beter Teignasse, f. Slechte pruik f.
- filet zalf bestreken kapje n. voor zeerhoofdigen.
Tignol, Tignolle, rn. [Péche] Visschers
schuit f. voor 't visschen met den elger (in Morbilan).
Tignon, m., beter CH I GNON, Z. aid. -- 'fignonner, V. 0. (pop.) Het haar in eene nekvlecht
opbinden, het nekhaar krullen. - SE TIGNONNER,
v. pr. (pop.) Zich eene nekvlecht maken, zich het
nek/aas' doen krullen. - Elkander bij de nekvlecht,
bij 't haar vatten.
Tigre, m. [H. n.] Tijger rn. T- roal, koningstijger. Peau de t-, tijgerhuid t., tijgervel n. —(Loc.)
litre jaloux comme un t-, razend jaloerschjaioersch
als een turk zijn. - ( fig.) Wreedaard, onbarmhartig menacli. - Jonge lakkei in. van een modeheertje. - [H. n.] T- du Brésil of de Ia Guiane,
T- noir, z. v. a. JAGUAR. T- barbet of frisé, Z. v. a.
GUÉIARII. T- chat, z. v. a. SERVAL, OCELOT. Tdes Iroquois, T- rouge, poltron, z. v. a. COUGIJAR.
T- loup, z. V. a. HYÈNE. - T- mann, zeetijger,
eene soort van rob (phoque). - T- puce, pereboonsluis f. T- punaise, soort van weegluis f. Tjjgerhaai in. - TIGRE, Tig r é, e, adj. Getijgerd,
als de tijger gespikkeld en gevlekt: Cheval t-, tijper in., getijgerd paard n. Chien I-, tijger/wad in .
- Tigrer, V. a. Tijgeren, met tijgervlekken en
-strepen voorzien: T- un tapis, une éto ffe, een
tapijt, eene stof tijgerren. - liet part. passé is ook
odj.: Fourrure t-e, kunstmatig geviekie peiterj f,
- Tigresse, f. Tijgerin f. - (fig.) Wreede, onineddoogende vrouw; - ook: streng eerbare, tegen
minnaars stugge vrouw f., stug meisje n. - In
dezen laatsten zin ook als adj.: La dame n'était
pas t-, de dame was niet stug, niet ongenaakbaar.
Tigridie, I. [Bot ] Waterlelie t.
-I- 'figriime, t. [Corn.] Ligte stof niet zijde en
kasjemir gemengd, t igr I n e f.
Til, m. [Bot.], z. v. a. TILLEUL. - Gram.]
Teeken op den klinker, die in 't portugeesc/i door
een' neusklank moet gevolgd worden (b. v. joiio,
pr. loan). - Tilda, Tilde, m. [Gram.] Teeken,
dat in 't spaansch op de n gezet wordt, als zij den
wee/een klank der fransche gn in règne moet hebben (b. V. dana, pr. do- gin ti t da in. - Tilde,
e, aPi. [Gram.] Met een' tilde geteekend.
Tiliacé, e, adj. [Bot.] Nam- den lindeboom geljkend. - TILIACEES, I. p1. Geslacht n. der lindeboomen.
Ti ll ac, in. [Mar., Navig.] Verdek, dek n. (Het
woord wordt zelden meer gebdzigd dan van koopvaardijschepen of ook van rivierschepen sprekende;
men gebruikt doorgaans PONT).
'I'iflage, nl., Z. TEILLAGE.
'reillaie, t. Lindenplantsoen, iindenboschje n.
Tillstii, 'fillet of Tillot, in. [Bot.] Steensnde, zandlinde t.
Tule, t. Onderbast m. der linden, waarvan
men touw vlecht. z. V. a. TEILLE. - [Mar.] Plegt t.
- [Tech.] Kuipersdisseltje n. (aisette, hachetle).
- Krabber m. voor den bodem der suikerbrooden,
men ze met klei bedekt. - Srneltkroesaarde t.
I eer
- TILLE, M. [H. n.] Soort van snuitkever in.
'filler, V. a., Z. TEILLER. - [ Constr. nay.] Dc
plept planken, eene piegt maken.
'fillet, rn., Z. TILLAU.
Tillette, t. [Tech.] Monster of model a. van
leijen , modelliei t.
Tilleul, m. [Bot.] Linde f., lindeboom in. T-

z.

Met een derde verhooqen; een derde meer bieden.
- [Agric.] De derde bewerking (van een' wijnberg,
een' akker) doen. - [Bias.] in drieën verdeelen,
t t C /' C é r e n (het schild, vq!. T I ERCE) . - [ Constr.]
T- le pureau des ardoises, twee derde van de dekleijen overdekken. - TfERCEIt, V. 0. [ Théât.] Den
vrfis der .cchouwburgplaatsen met een derde verlioopen. -- [Jeu] Als derde man in t kaatsspel bij de
koord staan. - SE T1EIICEII, V. pr. in drieën gedeeld worden. - Tieieeret, Tierceroii, iii.
[Arch.] Boog m. van een gothiscit gewelf, die zijne
geboorte in de hoeken heeft. - Tierceur, ni.
[Anc. prat.] Ver/mager van den prijs met een derde
.- [Jeu] Derde man bij de koord (in 't kaatsspel).
- 'I'iercîère, t. I Pêdhe] Soort van zaknet n 'riercitie, I'. [Tech.] Overlangs doorgespleten
deklei f.; derde gedeelte eener dakpan. - Tier
co,
n M. (Corn.] Kist f., waarin de stukken witte
en gemarmerde zeep worden verzonden.
Tiers, Tieree, adj. Derde. - (Het is door
troisiè rn e vervangen, maar wordt nog heden in de
hier volgende uitdrukkingen gebézigd): La tce partie dun tout, het derde gedeelte van een geheel n.
Déposer unie chose en main t-e, iets aan de derde
hand toevertrouwen, ter bewaring geven. Ne se
v oir qu'en maison t-, elkander alleen in 't buis
van een' derde zien, elkaar niet meer bezoeken. Un
t- part!, eene derde partij. -- [[list.] Le t- dial,
de derde stand, (le ingezetenen, die niet tot den
adel of de geestelijkheid behooren, de burgerij, de
gmeente. - [Jur.] 'I'- arbitre, T- expert, derde
scheidsman, deskundige. T - ce opposition, opkoming van een' derde tegen eene uitspraak. - [ Mar.]
Voile en t- point, driehoekig, driekqnt zeil D.
[Mdc1.]Fiè',re t - ce, double t -ee, z FIEvnE. - [ Véner.] T- an, derde jaar, z. T1EI5AN.... TIERS, in.
Derde, derde persoon in.: Déposer one somme entre les mains dun t-, eene som in handen van
een' derde stellen. - [ Jur.] T- acquéreur (détenteur, possesseur), derde bezitter. T- saisi, Z. SAISI.
T- opposant, derde verweerder, derde persoon. die
(fain.) Le t- et le
tegen eene uitspraak opkomt.
quart, Jan en alleman, ieder zonder onderscheid:
Médire du t- et du quart, van jan en alleman
kwaad spreken. - Derde deel, derde gedeelte n.
itre pour un t- dans une entreprise, voor een
derde in eene onderneming betrokken zijn. Le t- de
12 est Is, liet derde deel van 12 is 4 . Ce coupon a
une arnie et un t-, die lap is een en een derde ei
lang. Toile dun t-, de deux t-, doek van een, twee
derde ei breed. - [Corn.] T- porteur, tweede endossant van een handelspapier, derde kouder in.
- [Féocl.] T- a merci, regt II. van een derde, dat
de leenheer willekeurig tigtte. - [ Fin.] T- et danger, derde en tiende penning ni. van verkocht
houtgewas (doos' Lodewijk XIV. in 167 opgelegd).
T- consolidé, het kapitaal der fransche staatsrenten, den 3 0 en sept. 1797 tot liet derdeteruggebragt,
de drie-percents geconsolideerde renten. - [ Jeu]
Zeker biindemannetjes-spel ii. - [ Mar.] Naviguer
au t- franc, op het vrf1e derde part varen (als de
eigenaar van een koopvaardijschip een derde van
de vracht geniet, terwijl met de andere twee derden de inanschap betaald en onderhouden wordt).
- Tiers-point, in. [Arch.] Gothische gewetfs
krommning, uit twee cirkelbogen van 60 graden zamenoesteld. - Drie punten in den vorm eens driehoeks. - Doorsnijdingspunt ii. aan den top eens
gelfjkzijdigen driehoeks. - [ Horl., Tech.) Driekante vijl; zaagvijl f., vijl om zagen en vijlen aan
te zetten. - [ Mar.] Voile is tr-, latijnzeil, emmerzeil n. - [ Perspect.] Derde punt a., naar willekeur genomen punt op de gezigtslijn, op 't welk
men de diagonalen doet uitloopen. ( Plui-. Des tierspoints). - 'riezs- poteau, m. [Constr.] Rigchel f., stijl m. (Plar. Des tiers -poteau -. ).
Tienlet, in. [Corn.] Zeer kleine takkehos in .
'i'ige, 1. Stain; stengel, steel in . T- dun arbre,
stam van eenen boom. - Haute t-, Passe t-, hoogstammige, laagstainmige boom. Ahaltre one t- fruitièi'e, eenen vruchtdreigenden stans of boom afhak
ken. La t- dune plante, dune fleur, de stengel,
steel eener plant, eener bloem. line plante a plu
t-s, eene plant met veel stengels. - IGénéal.J-sieur
Stam, stamvader m. II sort dune t- illustre, hij'
?,S uit een' beroemden stam gesproten. - [Arch.]
--
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a grandes feuilles, a petites feuilles, grootbladige

mien. Uime aimable t-, eene aanminniqe bedeesdheid,
verlegenheid. -- La t- de sa conduite, de schroomlinde of zomerlinde, kleinbiadige linde. T- d'HoI
van zijn gedrag. (boom m.
valligheid
a larges feuilles, a feuilles panac h es, hol--lande
Tiniier, rim. Spreeuwbézieboom , ljjslerbessenlafl(iSChe linde met breede bladeren, met bontgestreep
Timocrate, ni . ] Pout.] Aanhanger, voorstanT- argeufé, zilverblad'ige linde. - The-tebladrn.
of Infusion de fleurs de t-, lindebloesemthee f., -af- der der timnokrotie. -- 'I'iinocratie, t. Staat,
waarin de bedieningen en eei'cposterm naar schatting
treksel ii.
van 't vermogen of aan de rijksten worden opqe'I'illetir, m., Z. TEILLEUR.
'I'iIlole, Tillotte, t. [ Pêche] Zeer lIgte vis- dragen, fortuins.regéring, ti m a k r a t j e. - Timocratique, adj. Die re9dring of hare voorstanscheisschuit 1. voor ondiepe plaatsen.
ders betre/fend, t i in o kro tisch.
TiHot, nl]., Z. TILLAU.
Tinion, m. Dissel in. Le t- dun chariot, de
Tiltotte, t. [Econ. rur.J . in Champagne z. V. a.
dissel
van een' wagen. T- de clmarrue, ploegdissel.
ook
TILLOLE. - 'I'illotiers, fl1.
IRACQUE. - Z.
[Pèche ] Viseclierschippers ni (Ie Bayonne, waar - [Mar.] Rompen t., helmstok m. , inspit n. (nu
zij een gilde vormen). (rikaansche lijster f. liever barre du gouvernail). (fern.) Roer n. Ii
'fitly of Tilhi, in. [H. fl. Aschgraauwe ome- étaìt nu t-, hij zat aan 't roer. - (fog.) Regiring,
T imbale, t. [Mus.] Keteltrom, pauk 1. -- Or- het roem' van eeneu staat, het bestuur over zaken:
gelregister n., dat het geluid der pauken nabootst.— Dèsque Ie i'oi eat pi'is le t- des affaires, zoodra
Soort van metalen beker in. van den vorm eener de koning het bestuur, het bewind, het roer der zaketeltrom. -- Kleine palet f. van kalfsleer. - ( fig. et lien in handen genomen had. - Tiwonerie, I.
[Mar.] Plaats van 't stuurrad en de noch/huizen,
pop.) Vlecschketel in. Faire boulilir Ia t-, goede
sier maken, smullen. La t- y a Uien, er is daar stuurplegt, stuurplaats f. Maitre, Premier in- de
stuurman, opperstuurman. - Tiuoiiier, in.
t-,
een hoede keuken, goede tafel. - Tinibalier,rn
Disselpaard ii. --- [Mar.] Roerganger mmm. , man aan
Keteltrommer, pauker, pau/censla( 1 e1 III.
't roer.
Tiwbarel, tal. Soort van start/car f.
Timoré, C, adj. Bevreesd om God te beleedi
'I'imbrage, 01. 'Admin.] Het zegelen, het steingen, goeivreezend: angstvallig,schroomvallig, naauwpelen van 't papier; wijze van zegeling.
gezet:
C'est une than t-e, 't is eene godvreezende,
Klok
t. zonder klepel, die door
Timbre, m.
eenen hamer van buiten wordtgeslaqen.—Klank m. angstvallige ziel. Elle a la conscience t-e, zij heeft
daarvan. Le t- dune pendule, het klokje cener pen- een naauwezet geweten.
Tin, fl1. Onderlegger ni. van een keldervat
duly. - T- argentin, delatant, zilverklank, schelle
klank n. -- (fig.) Sa voix na point de t-, hare [Constr. naY., Mar.] Stapelblok 11.; slootwig f. Etre
sur
les t-s, op de blokken, op stapel staan. Les t-s
stem is niet klinkend, heeft geen klank.
(fig. ei
fam.) Le yin lui donne dans Ie t-, de wijn stijgt dune clialoupe, de bootsklampen in. pl. (waarmede
hem in het hoofd. Z. FELÉ. -- [Adrnin. ] Zegel n., de boot op het dek wordt vastgezet). - [Bot.] Pastempel m. op 't papier; op brieven; zegelgeld n. II ternosterboom van JamaIca (met bundelvoemnige bloefaut faire rnettre ie t- sur eet acte, men moet het sems en cciie gladde, bleekgele of groene bes), linuszegel op deze akte laten zetten. Les gazettes ont boom m. T- laurier of Laurier t-, wilde laurierUn t-, de dagbladen zijn gezeqeld. T- l'extraordi- boom m. - Weleer ook: slaap in. van 't hoofd
naire, buitengewoon zegel n. Bureau de t-, zegel- (tempe),
'finainou,m. [H.n.] Grashoen n., eene aan Zuidbureau, zegelkantoor n. (plaats, waar men de zegels
opdrukt, ook waai' men gezegeld papier verkoopt). Amerika eigen hoendersoort [crypturus, tinamu].
'I'incal, fl1. [Conm. ] Ruwe, ongezuiverde borax
Droits de t-, zegel-, stempelregt ii. Payer le t-, het
zegelregt, zegelgeld betalen. - Le t- de cette let- of boraxzui e soda f., t in k a 1 m.
'riiictorial, C, adj. Tot verwen dienstig: Plantre est Pails, de stempel op dezen brief is Paris.[Blas.j Ieder stuk, dat boven een wapenschild prijkt, les t-es, verw- of verwersplanten f. p1. Pastel t-,
schulddekking f. ( welke nederduitsc/ie benaming, verwersweede
Tine. 1. [Econ. dom.] Soort van vat im. of tonf.
door Rietstap is voorgeslagen). [Bot.] T- violet,
paarse/t klokje n. - [Mus. ] Soort van voormalige tot vervoer van water. -- 'Flue of 'I'inette, f.
trom. - Le t- dun tarnbour, de dubbele darmsnaar Tobbetje, vlootje, kuipje n. T- de Peurre, vlootje
onder eeize trom (om haar geluid te verkoopen).- niet boter; - ook de handelsnaam eener kegelschelp.
1 riiieil, m., z. onder TINEL.
I [Pellet.] Zeker aantal (doorgaans 30 of6O) mar'I'iiiéites, 111. p1. [ 11. n.] Motsoorten f. p1.
tee- of herrnelijn -vellen.--'I'imbrer, v. a. Zege/en,
Tinel, if!. [Anc. cout.] Eetkamer f. der bedienstempelen, het bij de wet bepaalde zegel op papier
drukken.' T- des actes, des affiches, des gazettes, den van een' vorst of groot' heer. -- Etensklok f.
aclen, aanplakbiljetten, couranten zegelen. . . Den in de pale/zen der g'm'coten; - konings- of vorstenpoststempel, het postmerk opdrukken: On a tim- hof fl; - mnarktregt, marktgeld, plaalsgeld n. op
brd cette leltre deux fois, die brief draagt twee de markt (in dezen zin ook tineil) . - z,v.a. TINET.
Tinet, in. [Ranch.] Dwarshout n., boom m.,
postmerken. - T- les livres dune bthliothèque, de
boeken eenei' bibliotheek met een' stempel merken. waaraan eengeslagt beest wordt opgehangen. --~
- [Admin.] T- uiie pièce, op een stuk zijn' aard, Juk im. om wijn
emmners enz. te dragen. - Draagdagteekening, korten inhoud schrijven. - [Bias.] boom m. om eene ton te dragen.
f.,
Z. TINE. - Hangmand f., hangTinette,
Een wapenschuld met eene sc/iilddekking voorzien.
-.- SE TIMBRER, v. pr. Gezegeld, gestempeld worden.
korf in. van een las/dier.
- Het part. passé is ook adj.: Papier timbré, geTiugent, e,adj. [Aimc. cluim,J Velrwend,kleumend.
'I'ingis, m. (pr. - gice) of Tiisgide, f. [11 ii.]
zegeld papier 11. Lettre t-e de Paris, brief m. met
het Panische postmerk. - (fi(„. et fam.) Une eer- Schors- of bastluis I.
Tinion,
m. [Bot.], z, v.a. CHIENI)EN'l'.
velle, Une tête mal t-e, Un cerveau mal t-, een
'I'inkal, in., z. TINCAL.
gek, iemand, die niet wel bij 't hoofd is. Il est t-,
'Liiitarnarre, lii. ((am.) Geraas getier, IeElle est Un peu t-e, hij, zij heeft een' klap van den
molen weg, bij hem of bij haar loopt er édn van de ven, geweld, rumoer tm. - I Tiiitarnarrer, v.a.
(pop.) Geraas, ge/ier, enz. maken.
vijf spelen. - 'I'inibreni-, m. Zegelaam', slerope
'I'inteau , Teiiitiirieii of Teinturier, m
laar m.
[Bot.] Zeer donkerroode druif, lintdruif f.
Tiisiide, adj. Vreesachtig, bloode, beschroomd.
Tiuteinent, m. Naklank m. eener aangeslagen
schroomvallig, bedeesd, verlegen, schuchter, angstva/Imp, bang: Enfant t-, beschroomd, verlegen kind n. klok; - gelui, geklep n. - [Mtd.j 'F- d'oreille,
L'amour rend t- , de liefde maakt bedeesd , be- oortuiling f., geruisch in 't oor, alsof men den naschroomd, schuchter. Animal t-, vreesachtig, bang klank eener klok hoorde.
Tinteiiague, f., z. v. a. TOUTENAGIJE.
dier n Air, Regard t-, bedeesd gelaat n., avgstvallige
Tinter, v. a. Kleppen, de klok zoodanig doen
blik ni. Marche t-, schroomvallige, onvaste gang ni.;
(fig.) al te omzigti, angstvallig gedrag ii. Style t-, aanslaan, dat de klepel haar slechts aan eene zijde
bevangen, angstvallige stijl m. - 'l'iniideaneiit, raakt. T- Ia grosse cloche, de groote klok kleppen.
ado. Met beschroomdheid, bedeesdheid, enz. , op - (absol.) On tinte lm Ia paroisse, de parochie-kerk
angstvallige wijze: Agil' t- , beschroomd te werk kiept. -:T- la messe, Ie sermon, voorde mais. voor
gaan. - 'rinildité, f. Beschroomdheid, bedeesd- de preek kleppen. -- TINTER, v. a. Kleppen. La
held, schroomvalligheid, vreesachtigheid, schuchter- cloc h e tinte, de klok klept. - La messe, Le serheid, bangheid, verlegenheid 1.: La t- es[ difficile a 111011 t-, er wordt voor de mis, voor de preek gevaincre, de beschroomdheid is mnoeijelijk te overwin- Ilept. ---Faire t- wi verre, een plas doen klinken.
--
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TINTINLorelile lui tinte, Les oreilles lui tiliteut, de
ooren luitli hein. - (Loc. lam. et prey.) Vous
n'avez qu' t-, gij hebt maar één woord te spreken,
een' wenk te geven (en gij zult terstond gehoorzaamd
worden). Les oreilles doivent lui avoir tinté, de
ooren moeten hem wel getuit hebben (want hij is
ter deeg over de tong gegaan). Le cei'veau lui tinTINTER, V. a.
le. het spookt in zijne hersens.
(van TIN) [Mar.] Met blokken of klampen vastzetten, onderstoppen.
Tiutiis, m. (nabootsing van 't geluid der glazen
tij 't aanklinken; ook van eene schei) Het klinken,
geklink; geklingel n.— 'I'intiner, v. n. Klanknaootsing van 't geluid der mees.
Tinte of Vin de Tinte, m. [Corn.] Spaansche wijn van Alicante ((lie aan de oevers tier rivier
l'islto wast), tinto-wijn M.
Tiutoin , 'rintoitin , m. Oorgeruisclt, oorqe
n. -- (fig. et fam.) On--sui,orgetn
rust, verlegen/leid, bezorgdheid f.: Cela lui donna
onrust,
maakt hem onrustig.
hem
dat
geeft
du t-,
—S 'Fintoniner, V. C. In (Ie ooren misc/ten, tuiten.
rioii, m. [Tech.] Platte steen in. of ijzer n. tot
schoonmaking van (ten smeltkroes, krocskrabber in.
'Fioul, ni [TecII.j Schuimlepel rn (in de metaalsinelterjen).
Tipule, m. [EI. n.j Waterspin f., langpoot in.
Tique, n[H. n.] Teek, teekt f., luis op dieren: T- riem, liondeluis, runderluis, scliapeluis f.
- T- du fromage, z. v. a. CIEION.
Tiq.ier, V. 'U. [Man.] Krs&bebgten.
Tiquet, m. [H. ri j, z. v. a. ALT1QEJE, ALTISE.
Tiqueté, e, wij. Met kleine vlekken geteekend,
gespilcveid: Ocillet t-, gespikkelde anjelier m. -Tlqiietatre, f. Bespikkelng, gespikkeidheid t.
flqueur, euse, adj. [Man.] Cheval t-, Jutnent-t-euse, kribbebijter in., kribbebjtendpaard n.,
kritibebijtende merrie 1.
'ru-, m. [Mil., Artill.] Het schieten, kunst f. van
schieten: La théorie, La pratique, L'habîtude du
L-, de theorie of leer, de praktijk 01 oefening, de
gewoonte van 't schieten. Le t- ii la ethic, het schijfschieten. Le t- a boulet ranlé, hniitraiile,/ietsc/iieten met kneppelkogels, met schroot. - Rigtingsljn,
waarin men schiet, vuur- of schoollijn f., schot n.
T- perpendiculaire, oblique, iasant,loodregt, schuin,
strijkend schot. T- d e bul en blanc, vizierschot. Ta toute volée, boogschot, schot met de zwaarste Iading en hoogste elevatie. T- de plein fouet, T- primitif, kernschot, kernschot met volle lading. T- Ii
cartouche, bli/ckendoosschot. Co fusil. na pas Ie
t- juste, dat geweer heeft geen juist, zeker schot.—
Plaats, waar men zich in 't schieten oefent, schijf f.
Aller an t-, naar de schietplaats, de schijf gaan.
Tirade, f. Stuk van zekere uitgebreidheid in
proza of dichtmaat, (lat een gedeelte van een werk
iitmaakt en doorgaans over één onderwerp loopt;
reeks f. volzinnen of verzen , onafgebroken door
iemand voorgedragen, tis' a de 1. II nous a In une
belle t- de son roman, de son pohme, hij heeft ons
een fraai stuk, eene sclioone tirade uit zijnen roman, uit zijn dichtstuk voorgelezen. -- (in kwaden
zin) Woordenvioed m.; uitweiding 1., onnoodig lusschenvoegeel n., gemeenplaats t. Cette t- est de manvals goût, die woordenvloed is tegen den p0cc/en
smaak. Les comédies modeines sont pleines de t-s,
de nieuwere blijspelen zijn vol gemeenplaatsen, val
onbeduidende tusschenredenen. - II lui rëpondit
ar une t- d'injures, hij antwoordde hem met een'
idoed van scheldwoorden. - [Mus.] Loop m., liet
slepend verbinden van op- of afgaande toonen: Brilmute t-, heerlijk uitgevoerde loop of tirade—TOUT
JYUNE TIRADE, bc. adv. (fam.) In eenen adem, achtereen, zonder ophouden: II récita une centaine de
vers tout dune t-.
'rirage, m. Het tiekken; trekloon n. Payer
taft pour le t- dun bateau, zoo en zoo veel voor
liet trekken eener schuit betalen. - Chevaux de t-,
jaagpaarden, jagerspaarden a. p1. (die de schepen
door de kanalen en rivieren trekken) .—Jaagpad n.,
pad voor dejaagpaarden. -- [Mil.] T- au sortof
enkel T-, het loten. loting f. Le t- pour le recruLament de l'armée, de loting voor de rekrutéring
of aanvulling van 't leper. --- Le t- de In loterie, 1
het trekken der loterij. - {Impi'.J Het drukken, af- 1
drukken, aftrekken (van een' leltervorrn, van ccve
plaat, enz.); afdruk ni. On paye taut par feuille
pour Ie t-, men betaalt zoo 'veel per vel voor liet
-
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drukken. T- fait avec som, zorgvuldig genomen afdruk, - Gravure qui a en plusieurs t-s, plaat, die
tij herhaling is afgedrukt, ter perse is gelegd. [Tech.] Le t- des métaux, hel trekken der metalen (door de trekplant), liet draadtrekkcn. - Letde Ia soja, het afhaspelen der zijde (van 't zijdetonnetje). —Hoeveelheid band, die inca in een kwartier uurs vervaardigt.
Tirailleineiit , in. (fam.) Het heen en weir
trekken, liet rukken en plukken (aan iemands k/cederen). - (fig.) Onzekerheid, weifeling, besluiteloosheid f. - Trekking. krampachtige gewaarwording in zekere inwendige ligchaamsdeelen: T- den-

trail/es, d'estoniac, trekkendepijn t. in de ingewan-

den, in de maag. - Tii-aillei-, v. a. (l (i m.) heen
en wetr trekken, 'rukken, schudden: Cessez de me
t- de cette sorte, houd op mij zoo heen en weir
te trekken. - (fig.) Onophoudelijk aanzok doen,
lastig vallen, plagen:

On me tiraille pour obtenir

111011 consentement, men laat ïiij suet los nra mijne
toe tenmmning te verkrijgen. Les affaires me tiraillent de tout côtd, de bezigheden vallen mij van alle
1i(lfllefl 0,0 't lijf, laten nmj geen oogenblile rust. SE TIRAILLER, V. pr. Elkander heen en weje' trekken , met elkander plukharen. - TIRAILLER,
V. fl. [Mil-1 Op verschillende punten verstrooid zijn
en (lr'n aanvang beginnen met een vuur, dat door
geen commando wordt geregeld, met verspreide
scherpschutters aantasten, t ira il I t r e a: On tirail
Ia longtemups avant d'engager Faction, inca tirail
leerde lang eer 't gevecht begon. - Dikwijls eis slecht
schieten, pifpa/fen. - Tii-ai ll erie, 1. [Mi l .] Het
tirailhiren; tirailleesvuur n. - .1 let gedurig, onnoo
slecht schieten. -- Tirailleai- , m. [Mil.]-digen
Scherpschutter, elk der verspreide soldaten, die op
verschillende punten met geweerschoten den vijand
aanvallen en verontrusten, tirailleu r in. —Jagee' of soldaat, die gedurig en slecht schiet, kruidvermorser ni. - [Corn.] Koopman, die gedurig wissels trekt op lange termijnen, ten einde zich fondsen te verschaffen, welke wissels hij dan vóór den
vervaldag door remises dekt, wisselruiter, t i ca i II e u r m.
Ti r ana, f, [Mus.] Zeer langzaam spaanech gezang n; woorden n. p1. van dien zang.
Tirance, t. [ ftlar. ] liet trek/een van touwen over
den zeebodem. Pieux de t-, 'rolpalen in. uI (ons dat
werk emnakkeljk te maken).
'i'irant, in. Koordje, riempje n. aan cciie beurs
(om die te openen en te sluiten). T-s dun muller,
schoenriempjes n. p1. T-s dune botte, stroppen m.
p1. van eene laars. - T-s dun tambour, trekker,
spanleder, spansnoei' D. aan cciie trom.— [Consti.j
Landvest, trek/eer in. (stuk hout of ijzeren stang,
aan weti'szijden van ankers voorzien, om 'tuitwijken van twee muren enz. te beletten), dwarsliarme
balk in. - [Cu t s.] Geelachtige pees t. in 't staptvleesch, geelhaar n. - [Hart.] Gedeelte van den
wijngaardrank, dat men bij 't vnoe(jen overlaat; waterloot t. der leiboomen. - [Mach. ii yap.] Verbindingsstang, trekstang f. --[Mal.]
dean, diepgang in. Vaisseau de grand t-, diepgaand schip n.
Edhelle de t- dean, diepqangsmerken n. p1., schaal f.
voor den diepgang. Diffrence de t- d'eau, stuurlast in., stuurlastigheid f. .- [ Tech.] Lattem- en
lussensnoeren f. p1. aan 't weefgetouw.
Tii'arie, f. [ Sal.( lVerkvrouw, die 'tzout uit
-
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eten ketel haalt.

'rii'asse , t. [Chas. ] Treknet, strijknet a.,
time m. T- h prendre des cailles, des alouettes, net om kwartels, leeuweriken te vanpen.
Mus.J Toetsenbord a. der
,pedaln.-Tirse,
v. a., z. V. a. TIRAILLER. - TIRASSER, V. ii. et a.
Met een trek- of strijknet jagen. us ant tirassë yes
cailles, zij hebben deze kwartels met het net gevangen. lis tirassent aux alouettes, zij strijken leeu-

weriken.

'rue, t. (inz. gebézigd in): TIRE -D'AILE, z. dat
.- S TOUT DUNE TIRE, lrc. ac/v. (fan.) In
eens door, onafgebroken (b. v. iets lezen). [Anc.
com.j Zee aan elkander bevestigde stukken batist.
- [ISlas] Rij f.
'I'iré, e, adj. (en part. passé van tirei'): Bateau
t- par des chevaux , door paarden getrokken schuit f.
woord.

- Clmevaux t-s du I)anemarc, uit Denemarken gehaalde, ontboden paarden a. yd. Du yin t- dun
tonneau, uit scn vat getapte wijn m. Dc l'eau t-e
dun puits, ?'t eenen put opgehaald water. --De
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4 80 2TIRE—A —BARRE l'huile t-e l'amancles, uit amandelen getrokken
Olie 1. - Mot t- du hébreu, aan 't hebreeuwscli
ontleend woord n. - Argent t- de Ia podia, de Ja
bourse, uit den zak, uit de beurs gehaald geld n.—
Epée t-e, uitgetrokken degen m. - Sang t-, afqetapt bloed m Vache t-e, gemolken koe f. Hornme t- de prison, uit de gevangenis gehaald, verlost
man. - Passage t- de I'Écriture, aan de Schrift
ontleende plaats 1 . - Rue t-e au cordeau. z. CORDEAU. Ligne t-e, getrokken lijn t. - Livre t- a
mille exemplaires, boek n., waarvan duizend. exernplaren gedrukt zijn. - Canon t-, afgeschoten kanon n. - Affaire t-e en longueur, op de lange baan
geschoven zaak f. - L'avantage t- du malheur, het
voordeel, uit het ongeluk getrokken. - (farn.) Visage t-, verniagerd gezigt n. - Z. ook CERVEAIJ,
COUTEAU, EPINGLE. - (Loc. prov.), z. BOUtE. TIRE, in, Jtt11t t. met het geweer. Le roi a fait un
beau t-, une belle cbasse au t-. de koning heeft
eene schoone jagt met het geweer gemaakt.
Tire-à -barre, m. [Tech.] Kuiperswerktuig n.
tot inzetting der bodemadwarshouten. (Plur. Des tireh-Iarre.) - 'flie-balle, m. [Chir.) Kogeltang f.
- [Mii.] A[trekker, kogeltrekker m. (Plur. Des
tire-balles.) - Tire-boude, m. [Tech.] Span- of
plugtrekker ni. (Plur. Des tire-bondes.) - Tirebord, m. [Constr. nav.j Jaagbaut, dreveibout ni.
(Piur. Des tire-I)orlls.) - Tire-botte, m. Laar
zeknecht m., werktuig am zich zelven de laarzen
uit te trekken. - Lciarzetrekkers, twee ijzeren haken, die DIen door de stroppen slaat, om de laarzen
aan te trekken. - Weleer ook : laarzestroppen
(ti t ants). -- t [Tech.] Dik garen of zijden bezetset of passement n. (nu angltises). (Plur. Des tirebottes.) - Tire-bouchon, m. Kurketrekker m.
(Plur. Des tire-bouchons.) - Cheveux en t-, spiraal-wijs gekrulde lokken f. p1. - Tire -boii
der, an. [Tech.] Opruimbeitelm. (Piur. DestireI)ouclers.) - Tire -bonrre, m. [Mil., Artill.]Aftrekker; krasser in. 1'- sur tête découvillon, krassec op den wisscherbol, aftrekker op den wisscher
klos. (Ptur. Des tire-bourres.)---Tire-bouton ,m.
Knoophaak m. (om de knoopen in de knoopsgaten
te trekken). (Plur. Des tire-boutons.) - Tirebraise. in. [Tech.] Ovenijzern. (Plur. Destireb raise.) - Tire-ceiidre, m. [Mindr.], z. v. a.
TOURMALINE.
E. - ' i ie-eloui, RI. [Tech.] Leidek
kersnijptang 1. (Plur. Des Lire-clous.) —Tire d'aiGeklapwiek
D. Krachtige en herhaalde v/eue, in.
ge/slag eens vliegenden vogels. (Plur. Des tire-d'aiIe.) --- adv.: Voler a t-, pijlsnel vliegen. - Tiredent, m. [Tech.] Kamtang 1. (der kaarders, enz.)
- [Chir.] 'land/lekker m. (Plur. Des tire-dents.)
'I'irée. 1. ] Tech.] Gedeelte spiegelglas n., dat
men in eens polijst.
Tire -fleiite , rn. [Agric.] Mestvork f. (P/us.
Des tire-Iiente.) - Tire-filet, m. [Tech.] Werktuig f. om lijnen of draden 0/) metalen te trekken.
- Soort van schrijnwerkers ploegschaaf t. (P/ar.
Des tire-filets.) - Tire -foin, rn. [Anc, artill.]
Krasser m. (Plur. Des tire-foin.)----Tire-fond,m.
[Chir.,Tech.]Bodeintrekker m.; handvatsetn.(Plur.
Des tir („- -fond.) - Tire-goret, in. [Bot.] , z. v. a.
IIENOUEE. -- Tire-lame, rn. [Tech.] Wolproptrekker m. der metaalgieters. - We/eer ook:mante/dief; nachtdief m. (P/ar. Des tire-lame.) S Tire-laisse, m. Teleurstelling, verijdelde, teleurgestelde hoop t. (Plur. Des tire-laisses.) - Tireiaiigue, m. [H. ii.], z. v. a. TORCOL. - 'I'irelarigot (of tire Ia rigaud), al/een voorkomend in
Boire h tire-larigot, zond. BOIRE. —Tire-ligne,m.
Trekpen f., ljnentrekker in. - (fig. et fain.) Onkundig bouwmeester.
Tirelintin, m. (klanknabootsend woord van 't
geluid eener schel) Geklingel, klingeling n.
Tirelire, m. (klanknabootsend woord van 't geluid des leeuweriks) Getierelier, het tierelieren. Tirelire, f. (verbastering van tire-hard) Spaarpot iii , steenen varken n. - Tirelirer, v. n. Tierel/eren (van 't gekweel des leeuweriks gezegd).
Tire-lisses, t. pl. , z. v. a. CONTRE-LAMES.
Tirelle, m. [Tech.] Ophaalsnoer n., trekkoord f.
(aan een weefgetouw).
Tire-niocile, m. [ Econ. dom.] Mergtepel m.
(om het merg uit de pijpbeenderen te halen). (Plur.
Des tire-modlle.)— 'fire-monde, f. (pop.): Madame T-, de vroedvrouw. - 'rh-c -pièce, m.
[Tech.] Schuimlepel m. der suikeraffinadeurs. (P/ar.
.
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Des tire -pièces.)-- Tire-pied, ni. Spanriem, knieriem m. (der schoen- en zadelmakers). - Somtijds
z. v. a. CFIAUSSE-PIEDS. (Plur. Des tire-pied.) Tire-ploitib, m. [lech.] Loodtrekker ni., soort
van rad. om het lood tot smalle reepen te maken.
(Plur. Des tire-plomb.) --- Tire-poll, m. [Anc.
tech.] Etswater n. (des- munters). (Plur. Des tirepoll.) - 'fire-point, in. [Mal*.], Z. V. a. FOURRIJRE de gouttière. (P/ar. Des tire-points.)----1.'irepils, in. [Chir.], z. V. a. PYULQUE. (Plus. Des
tire-pus.)
'I'irer, V. a. Trekken, tot zich halen: T- qn. par
Ie bias, iemand bij den arm trekken. T- qn. h
part, a l'écart, iemand ter zijde trekken, nemen. Tles oreilles a un enfant, een kind hij de ooren trekken. Des chevaux qui tirent une voiture, paarden,
die een rijtuig trekken, voor/trekken. (absot.) Che
qui tire hieri, qui refuse a t-, paard, dat goed-val
trekt, dat weigert te trekken. - ( fig. et fain.) Oftaura bieri a t- dans cette affaire, 't zal heet wat
moeite kosten, die zaak te doen slagen. II a encore
bien fi t- pour en venir Ja, hij zal nog vee/moeten
Iceren, werken, doen, om zoo ver te komen. - Tun criminel a quatre chevaux, eenen misdadiger
met vier paarden vaneen trekken of scheuren. (fig.
et fam.) T- qn. a quatre, zeer sterk bij iemand aanhouden om iets gedaan te krijgen. z. ook CHEVAL,
CHEVEU, COUVERTURE, ECHELLE , OREILLE.

Uittrekken, uithalen, uitkrjgen: T- son épée clii
fourreau, zijnen degen uit de scheede trekken. Tdu charbon de Ja mine, kolen uit de mijn halen.
T- de l'argent de sa bourse, geld uit zijne beurs
hiaten of krijgen. T- de l'eau dun puits, du yin
dun tonneau, water uit eenen put halen, wijn uit
een vat lappen. T- une dpine de son doigt , een'
doorn uit zijnen vinger halen. T- un homme de Ja
prison, eenen man uit de gevangenis ha/en. On no
saurait le t- de son jardin, de ses livres, men kan
hem niet uit zijn' tuin, bij zijne boeken van daan
krijgen. -- T- son ami derreur, d'inquiétude, dun
péril, zijnen vriend uit de dwaling helpen, van on
rust, van een gevaar bevrijden. - (fig.) Dieu a
tiré du néant le cie] et Ia terre, God heeft den hemet en de aarde uit het niet voortgebragt, te voorschijn geroepen. - T- du yin, u'ijn tappen, aftappen. z. ook a clair, au clair, onder CLAIR (oak fig.)
( fi g.) T- l'épée contre son souverairi, tegen zijnen vorst opstaan. - T- du sang. aderlaten.— Tone vache, eene koe me/ken. - T- des tons dun
instrument, du feu dun caillou , toonen uit een
speeltuig, vuur uit een' keisteen halen. - T- les
bas, les hottes h qn., iemands kousen, laarzen nittrekken. T- une hague de son doigt, eenen ring van
zijnen vinger trekken. - T- des larmes aux yeux
de qn. , tranen uit iemands oogen persen, iemand
aan 't weenen maken. - On ne saurait t- raison
de cot homme, men kan dien man niet tot rede, tot
zijnen pligt brengen. z. ook RAISON. - T- Ja langue,
Z. LANGUE. - T- qn. de Ja pauvreté, de l'obscurité, iemand aan de armoede, aan een' geringen of
vergeten stand onttrekken. -,(Loc. fig. et fam. ou
prov.), Z. AlLE, BOTTE, CHAT, EPINE, EPINGLE, LANCUE, MOUTIJRE, NET, PAS (M.), PIED )Métrol. ] , poIjSSIÈISE. - Trekken, door trekken langer maken,
rekken, uitrekken, spannen, aanhalen. uit .ctrekken:
T- lor, l'argent, goud, zilver tot draden trekken.
T- one corde, Ia t- ferme, een touw spannen, het
strak :aanhalen. T- one étoffe, une courrole, eene
stof, eenen riem uitrekken. T- do lingo sur Ja pIatine, linnen op de droogplaat of het droogbekken
uitrekken. - T- bien ses bas, zijne kousen ophahen, strak optrekken (zoodat zij geene ploo(jen maken). - [Tech.] T- h poil one étoffe, het haar
eener stof met de kaarde ophalen, opkrassen. (fig. et fam.) T- Je poil h qn., iemand geld afhalen,
aftroggelen. z. ook RIDEAU, VOILE. - fig.) T- one
affaire en longueur, eene zaak op de lange baan
schuiven, eene zaak rekken., (pap.), Z. REVERENCE.
(Loc. fig. et prov.) T- of Etendre Ia courroie, z.
COURROIE. Ii a tiré pays, Z. PAYS. Uittrekken
(dooi overhaling, persing of op eene andere wijze),
uithalen (extraire): T- de l'eau de vie de Ia pomme
de terre. brandewijn uit aardappelen trekken, sto
ken. T- le sue dune herlie, le Jos de Ja viande ,
het sap uit een kruid, uit het vleesch trekken. Tde Ia résine dun arbre, hars van een' boom winnen, aftappen. T- de l'huile a froid, koud olie slaan.
- (fig. et prov.), z. HIJILE, QUINTESCENCE. —(fig.)
-
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Trekken, afleiden, opmaken; ontleenen. T- une conséquence, une conclusion, een gevolg trekken, eene
gevolgtrekking maken, opmaken. II en tim un fácheux presage, Un augui'e favorable, hij maakte
daaruit een onheilspellend, een gunstig voorteeken
op. - T- un mat cIa grec, du latin , ecowoord aan
't grieksc/z, aan 't latijn ontleenen. T- de l'histoire
de France le sujet dun roman, aan de geschiede'iils van Frankrijk het onderwerp voor eenen roman
ontleenen. D oft cette viiie tire-t-elIe son nom?

waaraan ontleent, waarnaar draagt die stad haren

naam. - [Arith.] T- la racine carrée, dubique
dun nombre, den vierkants-, den kubiek-wortel
uit een getal trekken. - Se faire t- les cartes, zich
de kaart laten leggen. T- les cartes it qn. , de kaart
voor iemand leggen, hein zijn lot uit de toevallige
schikking van een spel kaarten voorspellen. —z. HOROSCOPE. -- (fig.) Trekken, krijgen, verkrijgen,
ontvangen: T- du profit, de l'aantage, de l'utilité de qc., winst, voordeel, nut uit iets trekken. 11
tire de sa charge, de ses biens tout ce qu'on peut
en t-, hij trekt, haalt uit zijn ambt, uit zijne goederen at, wat er uit te trekken of te halen is. —Tquelque grace, une faveur de qn., eene gunst, geld
van iemand weten te verkrijgen. 11 tire cinq pour
cent de son argent, hij trekt vijf ten honderd van
zijn geld. T- parti de qn., de qc., partij, nut, voordeel van iemand, van iets trekken. z. ook PART!,
PAROLE, RAISON, VANITÉ, VENGEANCE. T- un éclaircissement de pi., eene inlichting van iemand krijgen, uit iemand halen. On ne pot t- no mot de
lui, men kon geen woord uit hem krijgen.— II tire
son origine de cette maison, hij stamt van dat huis
aj'. Cette rivière tire sa source de Ia Forêt noire,
die rivier ontspringt in 't Zwarte woud.[Com.]
Trekken, afgeven; ontbieden, doen komen: T- une
lettre de change sur qn., eenen wisselbrief, wissel
op iemand trekken, afgeven. (absol.) II n'aime pas
qu'on tire sur lui, hij laat niet gaarne op zich trekleen. - T- des mardilanclises dun pays, koopwaren uit een land ontbieden. Trekken (tracer):
T- des lignes, un plan sur le papier, lijnen, een'
platten grond op 't papier trekken. T- une raie sur
ce qu'ori a écrit, eene streep door 't geschrevene
halen, het geschrevene doorstrepen. - T- une rue,
une allée au cordeau, eene straat, eene laan lijnzegt maken. - T- (liever Mettre) en ligne Ie compte, Z. COMPTE. - [ Peint.] Afbeelden, uitschilderen:
T- qu. au naturel, iemand naar de natuur, in levensgrootte uitschilderen. - [ Sculp.] II s'est fall
t- en plâtre, en dire, hij heeft zijne beeldtenis in
gips, in was laten maken. - [lmpr. ] Afdrukken
maken, aftrekken: T- un ouvrage a mille exemplaires, duizend exemplaren of afdrukken van een
werk maken. - (absol.) T- au vrai, den laatsten
proefafdruk van eene plaat nemen. La feullie est
composée, ii n'y a qua Ja t-, het blad is gezet, 't
behoeft maar afgetrokken te worden. T- une épreuve avec Ja brosse. Z. BROSSE. - T- copie dun acte, dun dessin, een afschrift van eene acte, eene
kopij van eene teekening maken. Schieten, afschieten, afvuren, losbranden: T- des flèches, des
fusées, pijlen schieten, vuurpijlen afsteken. T- un
ten d'artilice, een vuurwerk afsteken. T- son fusil,
son pistolet en lair, zijn geweer, zijne pistool in de
lucht afschieten. T- le canon, het kanon afschieten,
losbranden. T- des bombes, bommen werpen. - Tun olseau, Un lièvre, op eenen vogel, eenen haas
schieten. - ( fig. et faln.) Pour lui parley, ii faut
Ie t- au vol of ii faut le t- en volant, om hem te
spreken, moet men hem in de vlugt schieten, moet
men wel zijn' tijd waarnemen. - (Proc.), z. MO!MEAl!. [Escr.] T- des armes, of enkel T-, z.
TIRER, v. n. T- une estocade, un coup d'estocacle,

een' stoot OJI Zijne tegenpartij doen, uitvallen; (fig. et fam.) iemand geld zoeken af te lcenen. (Deze
uitdrukking is, Zoowel in eig. als fig. zin, verouderd.) T- des feintes, boze .ctooten doen.-- [Fauc.]
T- l'oiseau, den valk bij 't voederen laten pikken.
- [Jeu] T- une carte dun jeu, eene kaart uiteen
spel trekken. T- tout, de vole maken. al de slagen
halen. - T- Un bon, un mauvais billet dune Joterie, een goed, slecht ioter(jbriefje of -lot uittrekken. T- une loterie, de nommers eener loterij uittrekken. Z. ook JEd. - [ Mar.] T- beaucoup, peu
d'eau, veel, weinig diepgang hebben. Ce navire tire
tant de mètres d'eau, dat schip gaat(oftreedt)zoo
veel meters diep. - T- un bâtiment a terre, een

schip hellingen, banken, het op de sleephelling zetten, op den wal halen. - T- de l'eau avec des
seillots, water putsen. - [Tech.] T- le cierge,
kaarsen trekken (uit de hand maken). - T- l'épingle, het koperdraad voor de spelden door de trekplaat halen; ook: het opgerolde draad weêr regt
zetten. -- T- au sec , droog inmaken of inleggen
(konfituren). - T- Ja terre, de aarde of klei (voor
de steenbakkers) uitgraven, aeitstrooijen en laten
verweiren.

TIRE!!, V. n. (in vele beteekenissen van 't v. a.):
Cette corde tire, dat touw trekt, is strak gespan nell. - Cette affaire tire en longueur, die zaak
wordt gerekt, op de lange baan geschoven, duurt
lang.
(fig.), Z. CONSEQUENCE. - T- de l'arc, da
fusil, met den boog, met het geweer schieten. T- a
Ja cible, nu blanc, naar de schijf, naar 't wit schieten. T- a p10mb, ui balie, it pouclre, met scherp,
met een' kogel, met los kruid schieten. Dès que
Ie canon eut commencé a t-, zoodra 't geschut
had begonnen te spelen. T- juste, avec précision,
treffen, juist schieten. Fusil qui tire juste, geweer,
dat goed, met juistheid schiet. T- d'écharpe, schuin
schieten. 'F- a bout portant, met den tromp op de
borst schieten. T- a démâter, en belle, op de masten
of 't rondhout, op den romp schieten -T- aux molneaux, op de musschen schieten. T- au vol, in de
vlugt schieten. - T- a l'oiseau, of J'oiseau, naar
den (houten) vogel schieten. - ( fig. et fain.) T- sur
qn. , van iemand kwaad spreken. T- b cartouches,
ui bouletsrouges a (of sac) (In., Z. BOULET. T- sur qn.
a bout-portant, iemand in 't gezigt de grofste waarheden, beleedigingen, spotternijen zeggen. Vous tirez sur Vos troupes, sur Vos gens, gij vecht tegen
-

uwe eigen partij, gij valt uwe vrienden aan..
T- au sort, loten, het lot trekken. T- a Ia courte

paille of nu court fêtu, 5. FETIJ. T- of Jouei' an
doigt mouillé, Z. MOUILLÉ, Z. ook BâTON. - Trek-

ken, gaan, zich begeven: Tirez de cette part et
vous, tii'ez de l'autre , pa gij dezen kant heen, en
gij den anderen. - T- de long, de large, de vlugt
nemen, zich weg maken; (fig. et font.) gedurig uitstellen, op de lange baan schuiven. - T- a sa fi n,
naar 't einde loopen, ten einde spoeden. Son ouvrage tire (I SR fi n, zijn werk spoedt ten einde, is
bijna af. Le tonneau tire a sa fin, het vat loopt
ten eind, is bijna ledig. Le malade tire (t sa fi n, 't
zal !net den zieke ras gedaan zij!!. T- sur,
zweemen, gel[/ken naar, eenige overeenkomst geljkenis hebben (meestal van kleuren sprekende). Cette

étoffe tire sur Je vert, die stof valt in 't groene. Le
plumage de eet olseau tire sur Je violet, 't geve
derte van dien vogel zweemt naar 't paarsche. [Chas.] T- au juger, op de gis schieten (zonder
't wild te zien). —[Cord.] T- an premier brin, besten hennep hekelen. - [Escr.] T-, trekken, schermen, stooten. T- de tierce, de quarte, in de tierce,
in de kwart stooten. T- Ja main plate, met omgekeerde vuist stooten. T- dans, hors, sur, sons les
keerde
avows, tusschen, buiten, boven, onder de armen (der
tegenpartij) stooten. z. ook auia. T- sur le teznps,
stooten terwijl de tegenpartij een' stoot wil toebrengen; (fig. et fa!n.) het juiste oogenblik waarnemen,
de gelegenheid bij 't haar grijpen. - [ Jeu] T- a
qui fera, trekken, wie (de kaart) geven zal. - Ta Ja lotez'ie, uit de loterij trekken. - [ Man.] T- a
Ia main, in de hand rukken. - [Mar.] T- nu large,
a Ja mer, in zee steken, op zee houden.— [Véner.]
Tirez, tirez, chiens ! (aanmoediging der honden, die
men roept) Voort, honden, voort! T- de long, de
ruimte, het ruine veld kiezen (van 't wild) . T- sur
Ie trait, aan den riem trekken (van den speurhond,
die 't spoor vindt en vooruit wil). SE TIllER,
V. pr. Getrokken worden: Lor so tire enfils trésdél
iés, het goud laat zich tot zeer dunne draden
-

trekken. - Uitgaan, Zich uittrekken, zich uit-

redden, uitkomen, vrij geraken: Se t- dun inauvais
chemin, dun endroit dangei'eux, van een' slechten

weg afgaan, zieh uit eene gevaarlijke plaats wegmaken. - (fig.) Se t- cl'esclavage, zich van slavernij vrij maken. Se t- de Ja pauvreté, zich aan de
armoede ontrukken. Se t- d'alraire, dune difticulté,
zieh uit eene netelige zaak, uit eene zwarigheid
redden. z. Ook INTRIGUE, PAS. II s'est til'é du pair,
hors du pair, Z. PAIR. - (absol.) Sen t-, Sen bien
t-, er goed afkomen (van cene ziekte, een moeijelijk geval, enz.), zich uitredden: 11 sen est tiré, II
sen est tiré a son honneur, hij heeft er zich goed
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TIRE -RACINE

niet ecre uit geholpen, doorheen gewerkt. I 1 ne sen
tirera jamais, hij zal er nooit goed afkomen.
Tire -racine, m. [ Chir. I Worteltrekker m.
(der landmeesters). (Pine'. Des tire -tacines.)
Tirerie, 1. [Tech.] Draadirekkerij t.
Tire-sable, OL [Tech.] Grondboor, put boor,
zandboor t. - Kor, baggerbeugel to. (drague). (Plur.
Des tire-sable.) - Tire -sève,m. (Hort j Takm.
met knoppen. (Plur. Des tire -sève.) —Tire -sou,m.
(pop.) Ontvanger der belastingen; woekeraar, sc/mgchei-aar, schraper (grippe-son), - iemand, die gedu
rig geld vraagt. - [Jeu], z. V. a. TIRE-TESTON.
(Plur. Des grippe-son.)
Tiret, al. Koppelteeken, bindstreepje (doorgaans
trait d'union geheeten); - sc/reidingsteeken n. (ter
aanduiding van een' nieuwen spreker inde samenspraak). - [Impr.] i)ivies n., divisie t. (division).
Tiretaiiie, in. [Cam.] Tieretein, tierentaai n.,
grove stof can half wol en half garen. Tiretanier, in. Tierentaaiwever or.
Tire -teire, in. Tech.] .4ard/iouweel n. (der
mijnwerkers). (Plur. Des tire -terre.) - 'rii-e -tes
ton, ni. [Jur.] ieder spel ii., waarbij de winner
niet meer du één stak uit den pot haalt. (Plur.
Des tire -teston.) - 'fiie•tte, iii. [Chir.] Hoofd
trekker m. (bij moeijelijke of doode geboorten) . Hoofdophouder in. (werktuig om de repte houding
van den hals te bevorderen). (Plur. Des tire -tête
Tiretoir, ni. [Cilir.] , z. v. a. TIRE-RACINE.
Tiretoire, t. [Tech. ] Kuipersklemhaok m.(voor
't omleggen der laatste hoepels).
Tirette, t. [Agric.] Lange gekro'inde wijnrank m.
- [Cordon.] Leestleder n. - [ Tech. ] IJzeren
schuif t., aarden pro or. (tot sluiting der oventrekgaten, der schoorsteenpijpen in verschillende ovens).
Tireur, m. Jager met het geweer, schieter, schutter in. Bon, Fort, Mauvais t-, goed, sterk, slecht
schutter. - Jager, dien men onderhoudt om wild
te schieten. --- [Mii.] Jager, schutter: On disposa
des t-s sur plusleurs points, men stelde jagers op
verschillende J)Ufltefl. - [ Escr.] T- d'armes, of enkel T-, schermer, schermmeester. - [Corn.] Trekker ni. (van een' wissel). - [ Tech.] Draadtrekker
voor de spelden. T- dor, d'argent, gouddraad,zilverdraadtrekker m. - Werkman, die in de katoendrukkerijen het bijtmiddel opdraagt. - Ook: behendig goochelaar als zakkerolder. - TIREUR, m.,
-EUSE, t. Trekker m., trekster 1., hij of zij, die de
sempclsnoeren bij 't wenen der gebrocheerde stoffen
aanhaalt. - T -euse de cartes, kaartlegster f.
Tire -veille, t. (bij verbastering ook TIRE-VIEILLE) [Mar.] Valreeptouu ii. , touwen valreep t. Tde beauprd, loopstag ti., le(jcr van den boegspriet
(ook sauve -garde de beaupré geheeten). T- de Cabestan, boomtouw n. (Plur. Des tire-v eille.)
Tirica, n. [Fin.] Naam van een koristaartigen amerikaansciren papagaas, tin ika in.
Tirite, m. [ Bot. ii Soort van amerikaansche
palm/morn m.
Tiroir, ni. Trek- of schuiflade, lade t.— [Mach.
a yap.] Stoomschuif t. - [Mil.] (fig. et [am.) Tweede gelid n.: Les homines de petite taille soot ordinairement placés dans le t -.—[Arqueb. ] Ring in.
aan den geweerloop (waarmede deze aan de lade
bevestigd zit). - {F'auc.] Twee kapoenvlerken, met
een stuk mode stof in den vorm eens vogels zaamgebonden. om den valk op de vuist terug te roepen,
lokvogel or. - [Tech.] Getande cilinder m. tot het
fricéren der stoffen. —['Fhdht.] Pièce a t-, Z. PIECE.
'rirole, f [P/mile] lvcrauwmazig vierkant staak
net n. (Ook Er/mule ge/reden).
Tiron, in. [Ant. rom.] Rorneinsch jongeling, die
op zijn flde jaar tot de krijgsdienst geschikt verklaard werd, jong soldaat, rekruut, t iro m. -Leerling, beginnaar in.
Tironien, ne, adj. [Litt.]: Notes t-nes, Ca- I
racidres of Signes t-s, tirônische noten 1. p1. of teeteens ij. p1., ter bespoeding van t gewone letterschrift
(ZOO geheeten naar Cicero's vrijgelaten slaaf Tulleus Tiro, wien men le uitvinding of verbétering
daarvan toekent). --- Alphabet t-, tironiech alphabet n., alphabetische verklarende lijst 1. van de tironische tee/tens.
Tirouer, Tironère, m. Pijnkamer t, plaats,
maar de beschuldigde op de pijnbank werd gelegd.
Tirtoir, m , z. v. a. TIRETOIRE
Tis, in., of Tisse, t. [PêcheJ, z. V. (7. Th é-

-

-

-

MAIL.

TISTRE.

Tisage, in. [Tech.] Het opstoken van den glasoven.
Tisaiie, 1. Verdund afkooksel of opgietsel n.
(van ;eest, van witte 'maluwe, van zoethout, enz.),
gezondheidsdrank, koeldrank, gerstedrank in. , gerst
water n., ptisdne t - T- de Champagne, soort
veen ligte Cliaarpagnewijn m.
Tisard, in. [Tech.] Stookgat n. van den glasoven. - Tiser, v. a. (Tech.] Stoken, den glasoven van brandstof voorzien. -- Weleer z. v. a. ATTISER. --- Tiseiir, m. Stoker rn. des glasovens.
Tisoir, in. Stookijzer n.
'I'isoti, or. Stuk brand/rout ii. van den haard,
overschot ii. van een ten dccle verbrand stuk hout.
1- allunié, a rdent, aangestoken, brandend stuk hout.
T- ëteint, uitgedoofd brand/rout. - (lam.) Garder
les t-s, Etre toujours sur les t-s, Avoirloujoui'sle
nez sur les t-s, altijd in den hock van den haard
blijven zit/en. - (/ij. et lam.) Craclier sur les t-s
(van oude lieden), in 't hoekje vein den haard blijven. - T- d'enfei , '1'- de discorde, hellewicht,dui
ye/skied n., stokebrand, twietinaker in. - (Ploy.),
-

-

-

5. NOëL. -- TIS0HHé, adj in.: [Man.] Cheval
gris t- (of gris charbonnd), Zwartgevlekte schimmel in. - Tisonner, v. 1?. Zonder noodzaak in 'I

vuur roeren, het vuur omhalen.—Tisorineur,m.,
•euse, t. Hij of zij, die gaarne en gedurig het
vuur opstookt, stookgraag in. en t. - Tisoii
nier, in. [ Tech. ] Stookijzer, haardijzer, sokel(jzer n.
'I'issage, in. f'l'ech.] liet 'weven; weefsel n.
Le t- des d raps, het lakenweven. Bon t-, goed weefsel.
Tisse, f., Z. TIS.
Tisser, v. a. Wenen: T- do liii, de la lame ,

vlas, wol weven. T- de Ia bile, du drap, ljnwaad,
laken weven. - Het part. passé is ook adj.: Toile
iden tissée (of tissue, Z. TISTRE), goed geweren
doek n. -- SE TISSER, V. pr. Gew.ven worden. Tissei-and, in. Wevcr m. 'I'- en sole, zijdewever. T- en drup of T- drapant, lakenwever. T- Intainier, bonrbazijnwever. - [H. Ir.] T- d'automne ,
spinner, herfstspinner, herfstdraadspinner ni., insect. waaraan sommigen de zoogenaainde zomer- of
herfstdraden (filandr'es, frIs de Ja Yierge, Ills de
Noire-Dame) beschrijven. -- Wevers in. p1., ges/acht der ongclijkteenige vogels ( anisodactyles), die
zich door kun kunstig gemaakt nest onderscheiden.
- Tisseranderie , t. Weversbedrijf, wevershandwerk ii., weverij f.; wevershandel m. -- Tisseriii, m. [1-t. ti.] Wever, wevervogel in., een vogelgeslacht , dat nico bij groote zwermen in Amerika en Afrika aantreft en 't welk zeer kunstige
nesten bouwt, die vaak bij menigten aan elkander'
hanqen ) ploceus, loxia].
Tissiéi-ographie, t. Verheven gravure of teekening t. 0/) Slcefl maul de nieuwe uitvinding van
Tissier), welke bi) en tus.cchen den gewonen letterdruk de plaats der houtsneden kan bekleeden.
Tissui, e, o(/j. (en part. passé van 't oude tietre, tissir): Etolie bien t-e, goed geweven stof I. TISSU, in. W eefsel n.: geweven stof t.; vlecht.cei ,

vlechtwerk n. T- de soie, de lame, de Ills de ch -an-

vre, weefsel vein zijde, van wol, van hennepgaren.
Beau t- de cl1eveux, schoon haarvlechtsel. Les riches t-s de Ia Perse, de rijke perzische weefsels.
(bij uitbreiding) Le I- (Ia tissu re, texture) decette
étotle est trap I/relic, het weefsel (de zamenhang)
van die slof is te los. Ie (jl. - (fig.) Schikking f.
van de deden eerier rede, zameirhang in.; reeks, aaneenschakeling f. Le t- de son discoursest excellent,
de zoenen/rang, 't verband sf/ncr cede is voortreffe—

lijk. -- Sa vie eet un t- de belles actions, zijn ie-

ven is eene aaneenschakeling van schoone daden. Ce
F0111511 est Un t- dabsurditds, die roman is een zamenweefsel van ongerijmdheden. -- Anat., Bot.]
Le t- (Ie Ia peau, des teuilles, het weefsel der huid,
der bladeren. z. ook CEI.LUIAIIIE, VASCULAIRE. Tissnre, t. IVeefwijze wee/'manier f.; zamenhang van t gewevene, weefsel n. T- ferme, serrée,
lhclre, vast, digt, ijl weefsel. - (fig.) La t- dun
discours, liever tissu, z. boven. - 'I'issuterie, t.
Klcinwever(j, lint- , band-, passement-u'cverj t. 'risssities-, ni. Kleinwever ni. T- - rithantier, lintwever. '1'- -rangier, franjewerker. - 'I'istre, v. a.
(eerst tixire, later tistre en tissir, van waar het
part. pas.é tissu, het eenige, dat van dit werkw ,
nog gebruikt wordt, terwijl men voor de enkelvou
,

-

dige lijden tiser hi/zigi) Weven, v/ce/rIca: 11a !ui

TITAN

-

xnème tissu cette toile, hij heeft zelf dit lijnwaad
geweven. - ( fig.) C'est lui qui a tissu cette intrigue , hij heeft die katperj gesponnen, bestuurd.
Titati, m. [Myth.] Een der zonen van Uranus
en Ghcea, die in hunnen hoogmoed J -upitei , wilden
onttroonen, (loch door deren in den Thrtarus g eslingerd werden, hemelbestormer, ti ta n ni. — ( fig.)
Hoovaardig, verwaten man. Oeuvre de T-, hoogst
bezwaarlijk werk, reuzewerk n., titans -arbeid ni.
- Titanate, m, [Clsiin.] 'I"itaniuinzuur zout ij.
—Titane of 'ritaiiii.,i (pr. —ome) in. Ilijinér.]
Een door Gregor en Kiaproth. van 1.791 tot i9
ontdekt metaal, dal volkomen onsniellbaa'i in 't
smidsvuur is, nieuw koper, t l t a i u m n. - Titané, e , adj.: Fyi' t-, met titanium verbonden
ijzer ii. — Titaiiides, rn. pi. Titanium -houdende ligchainen n. i.— Titanifère, adj. Titanium
bevattend. - Titai*iqiie, adj. [Chim.]: Acide t-,
titanium -zuur ij. -- (- TITAMQUE, adj. De titans
betre//'end: Oi gueil t-, titanisc h e, verwaten hoogmoed m. Entreprise t-, reusachtige onderneming f.
.- Titanite, oh. [Minét'.] Metalli s che delfstof t.,
uit titanium -zuur, kiezelaarde en kalkaarde bestaande, t I t a ni e t in. - 'Iitaiiornaehie, 1.
[Myth.] Strijd rn. der titans tegen de goden.
Tithymale, in. [Bot.] Wolfsmelk t. ---- Ti thymalée, Tithymaloldes, t. p1. lVolfsme!kt. p1.

'riti, m. Volksnaam, te Parijs van een' jongen
werkman uit de voorsteden. — Soort van karnevals-vermomming t.; — hij, die deze vermomming
draagt. - [11. Ii.] Naam van velerlei apen.
TitiHant, e, adj. Prikkelend. kittelend: Savour
t-e, prikkelende smaak n. yin t-, vrikkelende wijn;
paamlende wijn in.
Titillation, t. Priki: i
kitteling t.; •- ligte bwegimiq of trilling t. in zekere
ligcharnen; het paarlen van dranken.Tither,
V. a. Prikkelen, kittelen: Liqueur (lui titille agedablement le paInts, drank m., die 'tgehernelte aan-

TOAST.
TIJTIF, ONthIEUX, PRIMITI}'. - Regt n. (om iets te
bezitten, te doen, te vragen): Posséder un bien a
t- dachat, b t- d'héi'itier, een goed naar re.gt van
aankoop, volgens erfregt bezitten. Possession vaut
t-, het bezit geldt voor een regt. A quel t- demandet -il de l'avancement? met welk reyt vraagt hij bevordering? A bon t-, A juste t-, met goed regt,
regtmnatig; ook met reden, te regt, op goeden grond.
- (bij uitbreiding) Aanspraak t., regt Ii., zekere
hoedanigheden, diensten, enz., die regt op iets geven: !l a bien des t-s a votre amitié, hij heeft
veel aanspraak op uwe vriendschap. Faire valoir
ses t-s, zijne aanspraken doen gelden. - a TITRE
DE, bc. prdp. 1fl hoedanigheid van, onder voorgeven van, als: II s'est introduit (lans cette maison a
t- de parent, hij heeft zich toegang in dit huis verschaft onder voorwendsel, onder den naam van
bloedverwant. 11 demande a t- de (lette ce qu'il peut
ui peine espérer a t- de grace, hij vraagt als eene
schuld, hetgeen hij naauwelfjks als eene genade hopen durft. A t- de grace, bij wijze van gunst, als
eene gunst. A t- d'offlce, wereldkundig, uitgemaakt,
in den volsten zin. Cost un fripon (1 t- d'otllce,
't is een uitgemaakte gaauwdief. - [Chas.] Plaats,
waar men de honden gereed houdt, z. V. a. RELAIS.
.- [Mon., Oct.] Gehalte ii., keur t., graad der
fijn/meid van goud of zilver, mun t voet in. Monnaie
qui nest pas an t- léga!, munt, die 't wettelijk gehalte niet heeft. De lor, de l'argent au t- de
900 /i000 , goud ter gehalte van noo10 (dat op 1000
deelen 900 deden fijn goud bevat). — [Pililol.]
Streepje n., dat men boven déne ofnmeer letters zet,
om verkorting aan te duiden (b. v. Vlé voor Votre,
home voor homme). [Tech.] Teeken ij., dat eik
werkman boven ion ieder stuk van zijn mm . alisel zet.

Titré, e, adj. (en part. passé van titter): Per-

sonnage t- (lExcellence, personaadje f., die men den
titel van Excellentie geeft. Homme t-, man, die
een' hoogen eeretilel, een' adellijken titel voert, pergenaamrikkelt. -- Vin qui titille dans Ie verre, soon in. van hoogen stand. — Terre t-e, betiteld landgoed n. (dat den titel can graafschap, markgraafwijn in., die in 't glas parelt.
Titiri of Pipiri, tn. [H ii.] Kleine graauwe schap, enz. draagt).
ekster ofnegendooder van Cayenne. - Naaldvisc!m iii.
Titree, in. [U. mm.], z. v. a. MOTTEUX.
der .4ntillen (ook titri geheeten).
'Titre -planeha, Ill. [Libr.] Gegraveerde of geTitre, i-n. Titel, naam ni., op- of bovenschrift n. steendrukte titel met vignet of sieraden. (Plur.
aan 't hoofd van een boek, van een hoofdstuk of af- Des titresplalmclIes).
deeling, enz., hetwelk daarvan de stof, den hoofdTitret-, v. a. Betitelen, eenen ceretitel geven,
inhoud te kennen geeft; benaming f., amnbts- of tituléren: On la tiled de due, men heeft hem
eeremmaam iji., waareligheidohenarning t.; eigenschap, den Imertogstitel geschonken. — J3evolmagtigen, behoedanigheid t. Le t- dun livre, de titel, het titel- m'eqtigen. T- qn. pour faire o ffi ce de tuteur, iemand
blad van een boek. Louvrage ne répond pas a son bevolmnagtioen om het ambt van, voogd uit te oefet-, het werk beantwoordt niet aan zijnen titel. T- mien. — Titrier, m. [H. cee l.] Bewaarder dci'
courant, z. COURANT. Faux t-, z. FAUX-TITRE. Le titels of oorkonden van een klooster. — Vervalt- dun cliapitre, het opschrift, de titel van een schei' van oorkonden, maker van valsche oorkonden.
hoofdstuk. - Le t- les faitlites dans Ie code du (Nu weinig meer in dien zin gebruikt.)
S Titubant, e, adj. Wan/ce/cud, waggelend:
commerce, de titel of 't hoofdstuk der bankbreuken
in 't wetboek van koophandel. - 11 prend le t- de Ivrogne t-, waggelen d e dronkaard in. — 'fitu
van
prins aan. bation, t. Wankeling, waggeling. - IAstr.j,
prince, hij neemt den titel, den naam
On lui donna Ie t- de marquis , moen geeft imem den Z. V. a. NUTATIOX. - Tituber, v. n. Wanketitel van markies. On donne aux gapes le t- de len, waggelen (chanceler).
Tit u laire, adj, Den titel en het reyt van eene
Votre Sainteté, men geeft aan de pausen eten titel
van Uwe Heiligheid. — La t- de père, dépoux waardig/meid hebbende, zonder haar werkelijk te
l'autorise ii faire cela, de titel. de hoedanigheid van bezitten of hare functien te verriglen, in naam.
vader, van echtgenoot geeft hem (Ie bevoegd/meid om titulair: Constantinople a eu longtemps des
clot te doen. -- Cardinal du t- de Saint-Pierre aux empereurs t-s, Konstantinopel heeft langen tijd keiliens, kardinaal van de kerk van Sint -Petrus in zers in naam, naamkeizers gehad. - Patron tbanden. Eigendom in., eigen bezit ii. van een dune église, naampatroon eener kerk, de heilige,
ambt; benoemings- of aanstellingsbrief jij. , dipld- wiens naam eene kerk draagt. — Titelvoerend (hetma ii. II eut cette charge en t-, aprèsl'avoirexer- zij men al of niet de functiën van den titel vervult).
cia pal' commission, hij werd in 't eigen bezit van Professeur t-, titulair hoogleeraar. — [Callig.]
dit ambt gesteld, nadat hij het eerst op last had Ecriture t-, titelschrift n., groote letters, waarmede
waargenomen. Recevoir son t- de nolaire, zijn di- omen de titels der boeken of hoofdstukken schreef.
ploma of aanstelling als notaris ontvangen. II at- — TITULAIRE, fl1. Titelvoerder, werkelijk bezitter
tend son t-, hij verwacht zijne aanstelling. - Pro- eener bediening, I i t u 1 d r is rn -- - Titt il afesseur en t- (in tegenstelling met suppléant) , wee- nat, m. Post III., bediening t., die een' titel aan den
keljjk hoogleeraar. Commis en t- (in tegenstelling bekleeder daarvan geeft. (stokken.
met surnuniéi'aire), komnmies in werkelijke of ac'fla, m. [Mi!.) Korte trommelslag m. met beide
lieve dienst. — Oorkonde, wettig stuk, dat een regt,
'Fiiièse, f. [Gram.] Woorddeeling, scheiding
eene hoedanigheid staaft, bewijsstuk, bescheid, ge- van een zamengesteld woord door een ander daarschrift n., acte f., titel. T- de noblesse, adelbrief m. tusschen te plaatsen. t m e s i 5 t.
Les anciens t-s dune maison, de oude titels, oorToast, 01. (angl.) (pr. tôste) Instelling van een'
konden, documenten van een huis, T-s de famille, vriendschapsdronk (tot iemands cci', Ier herinnering
familie-oorkonden. T- nouvel, nieuw uitgevaardige van eene gebeurtenis, ter vervulling van een' wensch),
oorkonde over de verpligting tot betaling eener rente. uitqebragte gezondheid t., toad m. (Men schrijft
T-s authentiques, regtsqeldige , authentieke stuk- ook toste): Porter un t- of Toaster, v. a. et mm.
lien. T-s valal)Ies, vicieux, geldige, gebrekkige be- (pr. thee-tO) Eenen toast of eene gezondheid uitwijsstukken. T- translatif de propriété, titel tot brengen of drinken: On a toasté Ia paix, men heeft
overdragt van eigendom dienende. Z. ook CONSTI- I eenen toast op den vrede ingesteld, men heeft op
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den vrede gedronken. us passèrent toute Ia fluit

der de dekens kruipen.
[Chir.] '1'- de mal, met
meibote r bestreken linnen voor pleisters. T- -Gau-

-

a t-, zij bragten den gansclien nacht door met tonsten te drinken.

Toe, in. [Jeu] Tokatilie- of toccatille -spel n.,
soort van tiktakspel met 15 schijven van elke kleur.
- [Hon.]
Dof slagwerk n. - Klanknabootsing van
een dof geluid.
(jaar is.
Toean, m. [Pêclie] Zalm m., die beneden 't
'focaiie, f. [Vign.] Jonge wijn van voorloop,
voorloopu'tin ilL; inz. Champagne -wijn van 4i,
dien men jong drinkt en slechts 6 maanden kan
bewaard worden. (noot f.
Toeanhoa, ni . [Bot.] Madagaskarsche braakToeeate, f. [Mus.] Klavier- of orge lstuk m,
waarin de beide handen in de voordragt eener notenftjuur gedurig afwisselen, t o c c a t a of t o c
1.

-catjn

'ioeo, of TOUCAN, TOCO, fl1. [H. n.] Groote
toekan of pepervreter rn. (in oostelijk Zuid-Amerika).
'I'ocolin, m. [tin.] Soort van buidelspreeuw in.
'I'oequet, m. [B. n. ] Sia'mësche hagedis f.
Tocro, m. [Ft. n.] Patrijs rn. van Guiana.
Toesin, in. Brandklok, stormk l ok, alarmklok t.
On sonne Ie t-, de brandklok luidt, kiept. DOs que
l'ennerni parul, on sornw le t - , zoodra de vijand
verscheen, luidde men de stormklok. - (fig.) Sonnor le t-, alles in rep en roer brengen, door redevoeringen of geschriften de hartstogten der meniejte
in beweging brengen. Sornmi' le t - sur of contre
qn., liet publiek tegen iemand aanhitsen; tegen
iemand uitvaren.
Toddi of Toddy, ni. fl7ijnpalmsap ii. (waaruit arak bereid wordt); soort van punch uit water,
suiker, rum en nsuskaot.
Todge , t. [Bot.] Kc:';sch varenkrujd n.
'i'odier, m. [FL. n.] Amerikaansche b astaard ijsvogel in.
Tof, in. [Méd.] Knobbel of buit in een of ander ligchaamsdeel, uit eene kalkac h tige zaniengroeijing bestaande, t op h u s m.
Tofana of Toffana, adj., alleen gebruikt in
AQUA - TOFANA, Z. dat woord.
Togate, adj. t. [Ant. ram.] Met de toga bekleed. - Gaule t-, cisalpijnsch Galliti, noordelijk
Italië, G a 11 i a to g a t a. - [Litt.] Fable t-, tooneelstuk ii., welks handelende persoven Romeinen
waren (in tegenstelling niet de fable palliate, die
door Grieken werd gespeeld).
Toge, f. [Ant.
rom.] Wit wollen mansoverleleed n. , soort van
mactel m. uit één stuk, zonder mouwen, die men
over de tunica omwierp, toga f. T - prétexte, z.
PRETEXTE.
'I'olmu-bohu, in. [H. sacr.] Chaos (z. dat woord).
(fig.) Verwarring f., warboll in.
Tol, pron. pers., 2 e pers. sing. in. et f. U; gij
(z. Ti]). (eener kant vormt.
Toilage, in. [Tech.] Datgene, wat de teekening
Toile, f. Doek, lijnwaad n. , weefsel van garen,
vlas, hennep of katoen, inz. linnen. L'art de tisser
des t-s eet fort ancien, de kunst van 't lijnwaad weven is zeer oud. Blanchir de Ja t - , ljnwaad
bleeken. T- (le clianvre, de un, de coton, hennep-,
vlas-linnen, katoendoek. T- iie linon, le batiste,
d'orties, kamerdoek, balist, neteldoek n. T - écrue,
blanche, denii- blanche of mi-blanc, opgebleekt,
gebleekt, half gebleekt of half wit linnen. Pièce,
Coupon de t-, stuk n., lap in. linnen. T- è bluteau,
a tamis, a sas, buil-, zeefdoek. T- a voiles, zeildoek. T - s de sabords of de délestage, ballastkleed.
T- petite laize, sflWi doek. Z. ook MELIS, NOYALE,
PRÉL
ART. T- gomrnée, drie, geg!ansd, gewast doek.
T - s oeuvi'ées of faconnëes, gewerkt linnen, damastlinnen. T- cl'emballage, paklinnen, pakdoek. - Tdor, d'argent, de soie, met goud, zilver, zijde doorwerkte stof. T- de erin, doek van paardehaar,
haardoek. T- rnutallique. metallisch doek. T- dasbeste of d'amiante, T- incombustible, doek van asbest of amiant, onverbrandbaar doek. T- des Indes
of T - s peintes, z. PRINT. T- imprimée, bedrukt
doek; z. ook innin. - T - d'araignée, Z. ARAIGNEE (ook fi g.). - (Lac. prov.) II a trop de caquet,
ii n'aura pas ma (of de ma) t-, hij heeft mij te
veel praats, ik wil niets met hem te doen hebben.
C'est Ia t - (of l'ouviage) de Pénélope, Z. OUVRAGE.
[Chas.] T - s, groote jagtnetten D. p1. voor herten, hinden, reeën, enz. - (fam.) II va mettre Ia
bête dans les t - s of U va se mettre dans les t - s,
hij gaat naar bed, hij gaat tusschen de lakens, on-

-

tier, z. V. a. SPARADRAP. - [Mar.] Doek, zeil fl.:
Ce navire porte beaucoup de t-, fait de Ia t-, dat
schip voert veel zeil. Faire de Ia t - , meer zeil, meer
lappen bijzetten. - 1- [Mii.] Tent f.: L'arnièe est
sous les t - s, het leper is onder de tenten gekampeerd.
{Pêche] Dwarswand in. - [Peint.] Doek n.,
gespannen en gegond doek ter besc/iiidering; ook
(fig.) schilderij f. : On a de lui quelques belles t - s,
inca heeft (kent) van hein eenige .cchoone schilderijen. - [Tech.] Metaaiblad n., dat er tusschende
stukken van eenen vorm ontstaat. - Les t - s dun
moulin a vent , de zeilen van een' windmolen.
[Théât.i Gordijn t., tooneelvoorhang m. , scherm n.
Lever, Baissej' Ia t - , de gordijn op/talen, laten vallen.
1'oilé, in. [Tech.] Grond rn. der kant, waarvan het zaincnstel eenige overeenkomst heeft met
weefsel. - Digtgeweven blonde f.
Toilerie, t.
Linnenwaar f. , doek IL;linnen- of lijnwaad handel m .(collect.) Katoendoek, hetzij zuiver of
gemengd; ieder plantaardig weefsel, behalve van
zuiveren hennep en vlas. - Lijnwaadweverj, listnenfabrjk t.
Toilette, t. Kleed, dat men over eene kaptafel spreidt, kaptafelkleed n . - Kaptafelgereed schap n, , gezamenlijke voorwerpen, die men doorgoons op cene kaptafel vindt. Dessus de t - , overkleed n., bedekking eener kaptafel. - Kaptafel t.
toilelt it. Le mii'oir de Ia t-, de toilet-spiegel in.
Cabinet de t-, Z. CABINET. T- cle campagne, reistoilet. Z. REVENDEUSE. Voii' une dame a sa t-, eene
dame aan hare kaptafel (terwijl zij zich kapt) bezoeken. - (fom.) Propos de t - , toilet-praatjes n.
p1., la/Je, onbeduidende, gemaakte pligtplegingen
aan dames. - (fig. et fam.) Pilier de t - , sale/jonken in . Z. ook PLIER. - liet kleeden, het aanklee den, inz. om in 't openbaar, in gezelschap te verschijnen; kleeding t, , opschik, tooi in., t o ilet fi.
Faire sa t-, zich kleeden, zijn toilet maken. File
nest occupée que de sa t - , zij houdt zich enkel met
hare k/ceding, met haren opschik bezig. Elle dëpense beaucoup pour sa t - , zij geeft veel voor haat'
toilet, voor k/ceding en opschik uit. - (fig.) Faire
une t- it qrt., iemand duchtig de ooren wasschen.
de les lezen. - T- des condamnés, toilet der veroordeelden, het afsnijden van 't hacti' der Ier dood
veroordeelden, weinige oogenblikken vóór hunne teregtstelling. .- Over/rek, za/s in. van ongebleekt doek,
waarin kooplieden, kleermakers hunne goederen
wikkelen; - (op somntige plaatsen) ongebleekt linnen of batist ii. - Bleu de t - , stijfselblaauw n.
Tollier, in. , - lItre, t. Linnen/cooper of -koopman. in. , linnenkoopster of -koopvrouw 1. - Linnenwever ui. , -weefster 1. - Ook als adj.: Marchand t - , linnenkooper.
Toise, t. [Anc.nnitrol.] Vadem, vaam in., maat
of lengte van (I voet. Mesurer avec Ia t. , met den
vadem meten. Ti'availler a tant Ia t - , tegen zooveel
per vaam werken. T- courante, Z. COURANT. Tde France, de Paris of du Péi'ou, franse/te, parjsche t o i 5 e, t 0 i S e vein Peru (= 1, 9 19meter) . 'II'd'écltantillon , toise van elke plaats, waai , mest meet,
indien zij van de parijsc/te toise verschilt. - (Loc.
prov.) On tie mesui'e pas les ltommes it Ia t - ,
mensehcn meet men niet naar de ei, de verdiensten
rig/en zich niet naar (hangen niet of van) de grootte.
Mesurer les autres a sa t-, anderen naar zich
ze/ven beoordeelcn. -- Toisé, in. Meting met den
vadem, vademinq f. - Uittnetingskunst f. , kunst
oat ligchamen of vlakken te meten en hun volumen
of uitgebreidheid in bepaalde eenheden uit te drukken. TOIS1, E, adj. (en, part. passé van toiser):
Muraille toisée, Bètiinent toisé, met den vadent gemeten muur in., gebouw n. - (fig. et pop.) Cette
affaire eet t-e, die zaak heeft haat- beslag, is afgeloopeti, voor goed uit. C'est une affaire t - e, Cda
est t - (doorgaans in onqunstigen zin), dat is eene
gedane zaak, dat is uitgemaakt, onherroepelijk beslist. C'est on homme t - (in ongunstigen zin), die
man kent men, die man is bekend. - Toiser, v. a.
Met den vadem nieten, vademen, afvademen.; in 't
algemeen: meten, opine/en. T- le bols, Ia taille de
rre, /tout, ge/touwen steen opmeten. - T- Un
ield eenen soldaat meten. - (fig. et fam.) T- qn.,
^oat,
T - son homme, iemand van 't hoofd tot de voeten
opnemen (iemand van boven tot beneden bekijken,
om zijne waarde te beoordeelen of om hem min-
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achting le betoonen). - SE TOISER, V. pi. Gevademd, gemeten worden; - (fig.) afgemeten, beoordeeld, geschat worden. - Elkander niet de oogen
meten, van 't hoofd tot de voeten bekijken. - 'rolsetir, flTI. Meter, afnzeter, uitmeter m.
'foisoii, 1. Scheerwol, de nog zarnenhangende
afgeschoren schapewol, vacht, schapevacht f.; ook: de
wol op het dier; liet vel met de wol, het wollig bekleedsel van vele zoogdieren. Vendre les t-s de sos
bètes a lame, de vochten, de wol van zijne schapen
verkoopen. Layer, Eplucher les t-s, de scheerwol
wcisschen, uitpluizen. Almttre les t-s. de wol afscheren. - [Myth.] T- dor, gulden vlies of ramseel n., de vacht van den ram, waarop Plirixus met
Helle den Hellespont overtrok) . - [ Cheval.] Ordre
1e hi t- dor, of enkel OLdie de Ia t-, orde f. van
't gulden dies (in 19 te Brugge ingesteld).
Toll, f. Dak n. T- plat, en pointe, en pente,
en teriasse, plat, spits toeloopend, hellend, terrasvormig dak. Z. ook MANSARDE. - Les habitants
des t-s, de katten f. p1. - (hij uitbreiding) Buis n.,
woning f., verblijf n. Le t- paternel , het vaderlijk
dak, het vaderljk huis. Habiter saus le rnènie t-,
onder één dak, in één huis wonen. - ( fig.) uil
hU111)le t-, een nederig, gering verblijf. Un toit
hospitalier, protecteur, een gastvrij, beschermend
dak, een huis, waarin men gastvrijheid, bescherming of schuilplaats vindt. - Publiei, Prêcher,
Dire une chose sur les t-s, iets von de daken prerIlken, het allerwee verspreiden, rondbazuinen. [Econ.] T- a coehons, varkensstal m., varkenshok ii., afdak voor varkens; (fig.) onzindeljk verlick n. - [H. n.] T- chinois, chineesch dak, eene
napsclielp. - [Jeu de paurne] .dfdak n. der kaatsbaan. Jeu de pornire a dens, trois t-s, ka atsbaan
met twee, drie afdLien. La balie a porté sur les
deux t-s, de bal heeft beide daken geraakt. Le tdun jeu de longue paume, het dak eener kaatsbaan in de open lucht. - (Loc. prov.) Seivir qn.
sur les deux t-s, iemand eene zaak op alle mogelijke wijze verligten; iemand onder beide armen
rjrjpen, hem doen voortkomen. -- 'foit;ire, 1. Beelaking f, al wat een gebouw dekt, dakwerk n. Dakbouw ni. - [ Constr. nay.] Kap t., afdak a.
T- mobile, losse kap, conservatie-kap.
Tokal, in. Tokayer-wijn, tokayer m. (voortref
felijke honyaarsche wijn uit het marklvlek Tokay).
Tokographe, Tokologue, m. [Didact.]
Schrijver cener geboorteleer of verloskunde. Fokographle, Tokologie, f Verhandeling
over de verlossingen, geboorteleer, verloskunde f.
- 'Fokogi'apliiqiie, TokoIoique, die verhandeling, the leer betreffcnd.—Tokoinatique,m.
[Chii .] , z. V. a. MANNEQUIN. - Tokonomie, f.
[Didact.] Gezamenlijke regelen rn. pl. vein de verloskunde. -- Tokotechnie, t. Gezamenlijke handgrepen f. p1. der verloskunde.
Tol af, al. [FL a.] Langstaartig konijnn a. in zid.
'fôle, f.. [Tech.] Metaaiblad n., inz. geslagen
plaatijzer, ijzerblik a. Ce poOle nest pas de fonte,
ii est de t-, die kagchel is niet gegoten, hij is geslaGen. T- mince, moyenne, forte, dun (van tot 3
m?lleineters of strepen) , gemiddeld (van 3 tol 6
millim.), zwaar (van 6 tot 122 en meer millim.)
plaaljzer.
'rolerable, adj. Verdraqeljk, dragelijk, ljdeJgk, • duldbaar, te dulden.- La vanité nest pas t-,
de tidelheid is onverdra(Jelijk, onuitstaanbaar, niet
te dulden. - Middelmatig, tamelijk: Ecrivain t-,
middelmatig schrijver. - Tolérablealent, adv.
Op verdrageljke wijze, dragelijk; op middelmatige
wijze, middelmatig, zoo tamelijk. - Toidran
ce, f. Verdraagzaamheid, inschikkelijkheid, toegev ndhmd; toelating, vergunning, t ol e r d n t t e 1
La t- est mère de Ia paix, (le verdraagzaamheid
w de moeder des vredes. T- théologique, ecclésiastique of religieuse, verdraagzaamheid in zake van
godsdienst of geloofsbelijdenis, godsdienstige verdraagzaomheid. Esprit de t-, geest m. van verdraagzaamheid. - Ii n'eii jouit quo par t-, hij geniet
dat enkel bij wijze van vergunning. - [ Admin.]
Maison de t- (bij de parjsehe politie), toegelaten
buis, openbaar huis der ontucht, bordeel, hoerhuis n. - [Moan.], z. REMÈDE.— Tolerant. e,
adj. Verdraagzaam, inschikkeljk, toegevend, inz,
in zaken van godsdienst, t 0 1 e r a n t. Homme t-,
verdraagzaam man m. - Ook als subst. : Les t-s,
iJe verdraagzamen. - Tolérantisrne, m. Stel-
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sel n. van verdraagzaamheid in zake van godsdienst, t 0 le r a n t j 5 nz u s a. - Tolérantis
m. - Aanhanger, voorstander der godsdienst--te,
verdraagzaamheid- - 'I'olérer, v. a. Verdragen,
dulden, toegevend of inschikkelijk zijn, toelaten,
toestaan, tolerdren: T- les injustices de qn.,
iemands onregtvaardigheden verdragen. II faut tles défauts de son pt'ochain , men moet inschikkelijk zijn omtrent de gebreken zijns naasten. Dans
ce pays on tolere toutes les religions, tous les
cultes, in dit land worden alle godsdiensten, alle
eerediensten toegelaten, geduld. Je ne saurais teet homme, ik mag dien man niet lijden, ik kan
dien man niet verdragen. - SE TOLEItEP,, V. pr.
Verdragen, geduld worden. - Zich zelven verdragen. - Het part. passé is ook adj.: Religion toldrde , toegelaten godsdienst f.
'fólei-le, f. [Tech.] Het slaan van ijzerblik;
fabrijk f. van geslagen ijzer.
'rolet, m. [Mar.] Roeidol, dol, roei- of riempin f. T- de tournage, Z. CHEVILLOT. - Totetière, f. [Mar.], z. PORTE-TOLET. (ijzer.
'I'ôlier, fl1. Fabrikant van ijzerblik of geslagen
'folièi-e, f, [Mar.] , z. v. a. TOLETIER
E.
'l'olIé, m. (ontleend aan de woorden der vul,gala: tolle ! tolle ! latjnsche vertaling van den uitroep der joden, toen zij den dood van Jezus eisch
alleen gebézigd in de gemeenzame zegswijze:-ten,
Crier t- sur (of contre) qn. , een' kreet van veront
wactrdiging, van afkeuring over iemand aanheffen,
weg met hem, kruist hem roepen.
'rolleiioii, m. [Hydraul.] Wipzwengel m. (om
water uit eenen put op te voeren).
'folpaclie, m., Z. TALPAdHE.
'I'otn, in. [Bot.] Tom-boom, toiu-balrrmbaom rn.
(z GOACONAZ). - [ Pharm.] Baume de t-, tombalsem m.
'fonialson, f. [lmpr., Libr.] Boekdeetc(jfer n.,
boekdeelletter f., aanwijzing van het boekdeel, waartoe ieder vel druks van een werk in twee of meer
deelen behoort.
roniate, f. [Bot.] Soort van morel t., ook
pomine d'arnour, liefdesappel geheeten (waarvan
men sausen bereidt of die men in azijn konfijt).
Sauce aux t-s, of als adj. Sauce t-, tomaat-saus 1.
Toinbac, in. [Chum] Gemengd metaal uit koper en zink met wat tin; ook: een mengsel van goud,
zilver en geel koper; of ook: een mengsel van goad,
zink en staal, t a en b a k a. T- blanc, wit tombak;
- door arsenik wit gemaakt koper n. T- jaune,
geel tombak, prinsmetaal, hal/goud n.
Toinbal, e, adj. [Archéol.] Het graf betreffend: Pierre t-e, grafsteen ni., ljkzerk f. (Plur. m.
tombaux.)
'fonibiit, e, adj. Vallend, afhangend; bouwvallig. [Astr.] Etoile t-e (of qui file), vallende,
verschietende ster 1. - [Bias.] Etoile t-e (of vel'sée), omgekeerde ster, vijfpuntige ster met twee
punten naar omhoog. - [ Bot.] Feui!les, Pétales
t-es, afvallende, niet aanblijvende bladeren, bloembladeren n. pi. Cheveux t-s, afhangend, niet opgebonden haal , - II arriva h (of vers) Ja fluit t-e,
hij kwam met, tegen het vallen van den nacht of
avond aan.
Tombe, f. Grafsteen, ljksteen m. , grafzerk f.:
T- de marbre, de pierre, de cuivre, marmeren,
steenen grafzerk, koperen grafplaat f. Ci- git saus
cette tombe.. , onder dezen steen ligt begraven...
- Graf n. , grafstede f.: ii est dans Ia t-, hij ligt
in 't graf. —Descendre dans Ia t-, ten grave dalen, sterven. Etre sur le bord de la t-, op den rand
van 't ;raf staan. - -)-- [ Elort.] Hoog bed n. van
mestaarde.
'ronibe, e, adj. (en part. passé van toinber):
Homme t-, Femme t-e, gevallen man, vrouw. Bâtiment t- de vétusté, van ouderdom ingevallen gebouw n. Branche t-e de pourriture, af'gerotte tak m.
Toutes les dents lui sont t-es, al zijne tanden zijn
uitgevallen. Le tonnerre est t- sur un arbre, de
bliksem is in eenen boom geslagen. - Femme t-e
dans un pidge, in een' strik gevallen. vrouw. Enfant t- dans Ia mêrne faute, in dezelfde fout vervallen kind n. Couturne t-e en désuétude, in onbruik geraakte gewoonte f. — El ke est idea t-e
avec ce man, zij heeft het met dien man goed getroffen. — Soupçon t- sur plusieurs personnes, op
vele personen gevallen argwaan m. of verdenking f.
- Enfant t- malade, t- raide mart, ziek geworden,
-

-
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plotseling doodgebleven kind n. - Homme t- en
pauvreté, en disgrâce, tot armoede vervallen, in
ongenade gevallen wensch m. - Ouvrage t-, Pièce
t-e, gevallen werk, tooneelstuk ii. Auteur t-, gevallen schrijver: tooneelsclirjver, wiens stuk geen
opgang gemaakt heeft, uitgefloten is. - Ces études
sont t-es, die studiën worden nu veronachtzaamd.
- Son goût pour les tableaux est bien t-, zijn
smaak voor de -schilderijen is zeer afgenomen, verminderd, gedaald. - Le vent est t-, de wind is
bedaard, tot bedaren gekomen. La mei' est t-e, de
zee is bedaard, ge1echt. -- Ce bruit eet tombé, dat
gerucht is opgehouden, men spreekt niet nicer von
dat gerucht. - Charge t-e en de bonnes mains, in
goede handen gevallen, aan den regten man gekomen ambt IL Uil livre t- par liasard entre mes mains,
een boek, dot mij toevallig in handen is gekomen.
Cela roest t- dans l'esprit, dat is mij ingevallen,
in de gedachten gekomen. Cela neme serait jamais
t- dans lesprit, dal zou mij nooit in 't hoofd, in
de gedachte, in den zin gekomen zijn. -- TOMBE, ni.
[Danse] Zekere danspas, tombé iii,
'roiiiheaii, ni. Grafteekcn, boven een graf opgeript gedenkteeken U., tombe, graftombe I.: graf n., grafstede, begraafplaats f. Elever on t- it
Ia mémoire de qn. , ter nagedachtenis van iemand
een gedenkleeken opïipten. - Cette familie a son
t- dans cette dglise, dit geslacht heeft zijne begraafplaats in die kerk. - Cette maladie Je mènera au
t-, deze ziekte zal item in 't graf brengen. - Fouil Ier dans le t- de qn., ienîands leven na zijnen dood
onderzoeken. om zijne nagedachtenis te bezwalken.
- (Podt.) L'horreur, La nuit du t-, de schrik, de
nacht dec doods. - Je (onselverai son souvenir
jsqu'at -, Ik zal liet tot in mijn' dood in gedachten houden. Fiditle jusqu'au t-, getrouw lot
in den dood. - Le chagrin la conduit (menè, mis)
nu t-, 't verdriet heeft hein in 't graf gebragt. Son
médeciii la tird du t-, zijn geneesheer heeft hein
van 't graf gered. Suivre qn. au t-, iemand in '1
graf volgen, kort na iemand sterven, - Vain t-,
weleer z. V. a. CENOTAPHE. - Lit it t- (weleer)
ledekant met schuin o[ioopcnden hemel. Lit en t-,
loinbe-vorinig ledekant ii. - Cbauduère cit t-, stoomketel ni. niet lage drukking. - (flj.) Graf, einde n.,
ondergang m., verderf ii. Le manage ne doit pas
être Ie t- de l'amour, de liefde moet niet het graf
der liefde wezen. L'intdnêt est Ie t- de l'amitié,
de baatzucht is 't graf dci' vriendschap. --- (Loc.
(am. cl prov.) Aller it t-. ouvert, op eene lialsbrekende wijs rijden.
Totnhée, 1. (zelden gehoord dan in): A Ja tde Ia fluit, hij 't vallen van den avond. - [Corn. ]
Doorslag ni., datgene wat de schaal derwaren doet
doorslaan. -- [Danse] , z. v. a. TOMBE.
Toinbelier, in. Voei'man cencr stortkar, vuilniskarreman. (veltje ii.
'roiiiieIle, I. (verkiw. van tombe) GrafheuToniher, V. n. (met îdi'e, doch doorgoede schr(jvers in sommige gevallen, waarbij men de handyling wil doen uitkomen, ook met avoir vervoegd)
Vallen, nedervallen, afvallen, nederstorten: T-

dans l'eau, dune fenêtre, de cheval, in 't water,
wit een venster. van het paard vallen. Les feuilles
tonibent en automne, de bloemen vallen af in den
herfst. '. ook DEBOUT, nAuT (m ) , RENVERSE. [Mar.] Laisser t- Ja grande voile, Ja misaine, het
groot zeil zetten, de fok laten vallen. - T- par
lei-re, vallen, op den grond vallen (van 't geen
reeds met den grond in aanraking was). T- it tei're,
op den grond vallen (van 't geen boven den grond verheven was). Un aritre tombe par terre, ses fruits
tombent it terre. - La maladie lui a fait t- les
cheveux, de ziekte heeft zijn haai' doen uitvallen.
Les larmes tombcnt de ses yeux, de tranen vallen,
vloefjen uit hare (zijne) oogen. - La pluic. La
neige tombe (liever als v. imp 11 tombe de Ja
pluie, de Ja ileige), er valt tegen, sneeuw. (Lay. pray.), Z. ALOUETTE. - Ce bâtimeut tombe
en rune, tombe de vétusté, dat gebouw stort in,
valt van ouderdom in. Les poètes disent que Vulcain a tombé do viel pendant uit jour entier, de
dichters zepgen , dat Vulcanus een' ganschen dag
doorbragt met uit den hemel le vallen. La plum
a tombé it verse ii y a dix jours, tien dagen geleden heeft het gestmtregend. La plule est tombee
ce matin it verse, 't heeft dezen morgen gestortregend. - (,q11.) Fluxion qui tombe sur Ja poitrine,

,

zin/ving, die op de borst valt. - Tous les regards
tombèrent sun mol, aller blikken vielen op snij,
werden op mij qerigt. Laisser t- sur qn. Un regard
de pitie, de dédain, op iemand een' medeljdenden,
verachtenden blik slaan. Laisser t- ses paroles,
achteloos spreken. Les bras rnetornhèren [, ik stond
verstonici, T- aux pieds de qu. , T- (of Se jeter)
aux genoux de qn. , Z. PIED, GErcOU. Z. ook FEB,
nAur, MAIN, Mûn, NUE, PIED. T- sur qn.,

iemand aanvallen, te lijf gaan, zich op iemand
werpen. La cavalerie toniba sur ce corps, de ruitee'fj viel op dat korps aan. Après vette victoire
Fart née tomba sur vette place, na deze overwin.ning viel het leger op die vesting, ging het leper op
die vesting los. T- cur un vaisseau, een schip aan
boord loopen (om bet te enteren, aan te klampen);
ook: een schip aan boord komen, een schip oploo pen (ten gevolge van wind of stroom of slecht bestuur). - [ Fauc.j L'oiseau a tornbé sur Ia perdrix, de vogel is op den patrjs neirgeschoten. (fig. et font.) T- sur qn. , T- ruclement sur le corps
de qn. , (pop.) T- sur sa friperie, iemand havenen,
veel kwaads van iemand zeggen; iemand ruw te
lijf gaan. - T- cur on mets, sur un plat, opeene
spijs, op een' schotel aanvallen, niet gretigheid daarvan gaan eten. -- (fig.) T- sur un passage, sur
oil vers, sur on mot, toevallig eeneplaats, een vers,
een woord in een boek aantreffen. En ouvrant le
livre, je tombe sur Ie mot que je cltercbais, bij
't openslaan van 't boek valt mijn oog op het woord,
dat ik zocht. - (fig. ct fam.) T- stir les bras de
qn., iemand overwacht 0)) den hals, op 't lijf komen. - T- soos Ia math de qu., in iemands ban-

den vallen, in iemands moçjt geraken. T- soos In
main, toevallig in handen katoen, toevallig vinden,
(fig.) Faire t- les armes des mains
aantreffen.
it qn., z ARMES. Faire t- Ja plume des mainskqn.,
iemand den lust tot schrijven benemen, iemand van
'1 schrijven afschrikken. Bij uitbreiding wordt
tamPer gebruikt van verschillende ziekten, kwalen,
bevallen, enz., waardoor men wordt aangetast: Ten défaillance, en pitnwison, en syncope, in /iaauwte, in zwijm, in onmagt vallen. T- en langueur,
wegkwijnen, de tering krijgen. T- en apoplexie,
eene beroerte krijgen. - T- malade, T- dans une
maladie, ziek worden. T- d'épilepsie. du haul mal,
du mal caduc. de vallende ziekte hebben. T- de
faiblesse, d'inanition, van zwakte, van krachteloas
heid nedeezinken. T- de sommeil, van slaap omver
vallen. Z. ook CHARTRE. - (fi (j .) T- dans Ja panvi'eti, dans Ia misère, tot armoede, ellende vervallen. T- dans le malheur. ongelukkig worden. z. ook
DESESPO1R, DISGBhCE, aièpnis. 'I'- dans Ie trouble,
dans Ja confusion, verward, verlegen, beschaamd
worden. T- en faute, dans le ci'irne, dans le picbé,
tot eene fout, misdaad, zonde vervallen, eene fout
ear. begaan. T- d'abîrnes en abîmes. van 't eene
kwaad in 't andere vervallen. T- (lans Ja dévotion,
vroom, fijnvroom worden. - [Clias.] Les cbien
lombent en difaut, de honden verliezen het spoor.
- [Evrit.] Vallen, zondigen: Le juste tombe sept
lois Ie jour, de regtvaardiqe valt, zondigt zevenmaal daags. Sitôt que Jon est tombé, ii faut songer ii se relever, zoodra enen gevallen is, moet men
weder pogen op te staan. Tout ce qui s'ëlève tornbe, al wat zich verheft valt, bezwijkt. - T- dans
J'aveuglement, dans l'endurcissement, blind, ongevoelig voor de waarheden der godsdienst worden,
tot verblinding, verharding vervallen. z. ook anSIJETUDE, OUBLI. (fig.) Vallen, afnemen, dalen.
-

zakken: Sa voix tombe, zijne stein neemt
af, daalt. Laisser t- sa voix, Zijne stem laten dalen. -- [Mar. ] La mer tombe, Le vent tombe, de
zee slecht, de wind bedaart. Co mat tombe sur
I'avant, sur l'ari'ière du vaisseau, die mast valt
(feit) voorover, achterover. Le bâtiment tombe sur
Je nez, sur Ie cul of sur l'arrière, het schip valt in
zijn' neus, in zijn gat. T- soos Ie vent. aan ly
onder den wind vervallen. Nous tombàmes sou'
Ie vent Ii lui, wij vervielen aan zijne lij, onder den
wind van hem. - (fig.) Vallen, vervallen, ontaar-

den, in iets verkeerds vervallen: Cda tombe dans
Ie burlesque. dans Ie trivial, dat valt, vervalt in
't plat boertiqe, in 't gemeene. En clierchant le
sublime, il tombe souvent dans Ie galimatias, terwijl hij naar 't verhevene streeft, vervalt hij vaak
in wartaal, in cene onverstaanbare woordenkraam.

T- dans l'a ffectation, dans Ia manière, dans le

-
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maniëré, in 't gemaakte, gekunstelde, gemaniereerde vervallen. - T- dans Je ridicule, iets belagclie
«jks doen. T- dans l'eireui', dansla contradiction,
zich vergissen, zich zelven tegenspreken. - T- a
rien, op niets uitloopen. Cette ddpense tombe en
pure perte, die uitgave is geheel vruchteloos, brengt
niets te weeg. - T- en putréfaction, en pourriture, verrotten, bederven. T- en poussière, tot stof
worden, vergaan; te niet gaan. Z. ook DELIQUIUM. Vallen, afnemen, van zijn' invloed,
naam, aftrek, enz. verliezen: Cet homme est encore en crédit, mais ii Na t-, die man heeft nog
invloed, is nog in aanzien, naar lifj zal weldra
vallen. Cette mode 'commence a t-, die mode begint uit den smaak te vallen, geraakt in onbruik.
- Vallen, bezwijken, ondergaan, ophouden, verflaauwen, sterven: On vit ces empires t- les ons
après les autres, men zag die rijken voor en na
vallen, te niet gaan. Avec lui tomlni Ia puissance
de son favori, met hein viel, verdween de magt
van zijnen gunsteling. Les anciennes superstitions
ant tombé, de oude bijgeloovig/seden zijn verdwenen. - Faire t- les difficultés, de zwarigheden doen
ophouden of verdwijnen. - La conversation t-, 't
gesprek verflaauwt. Son zèlc tombe, Zijn ijver
verflaauwt, bekoelt. Ce grand courage a tomlid
tout a coup, die groote moed is eensklaps ver/laauwt.
Cette calomnie tombera d'elle-mème, die laster
zal van zelf ophouden. - Le jour tombe, de dag
loopt ten einde, de avond valt. - Ces bruits cornmencent a t-, men spree/it reeds minder Van die
geruchten. - Ii faut laisser t- cda, men moet daar
geen acht op slaan, men moet doen, als of men er
geen erg in find. - C'est tin homme qui tombe,
't is een man, die aan 't afIieniefl is, die zwak van
geest en ligchaam wordt. - Tout tombe soos les
coups do vainqueui , alles valt, sterft, sneeft onder
de slagen des overwinnaars. Tomber wordt
ook gezegd van elken moejeljken of gevaarljken
toestand, waarin men zich bij toeval of zijns ondanks gebragt ziet: vallen, vervallen, geraken. Tentre les mains, an pouvoir de l'ennerni, in'svijands handen, magt vallen. T- dans les Iers, dans
l'esclavage, in boeijen, in slavernij geraken. Tdans one embuscade, dans Un piége dans Ia
nasse, in eene hinderlaag, in eenen strik vallen.
Ces navires marchands tombèrent dans one flotte
de l'ennerni, die koopvaardijschepen vervielen lusschen eene vijandelijke vloot. T- au milieu de ens
inconnus, te midden van onbekende lieden geraken.
- (Loc. prov.), Z. BRAISE, CARYBDE, CHAUD (adj.).
Vallen, ten deel vallen: Cette charge, Cette
fortune va t- en (de) bonnes mains, dat ambt, dat
vermogen zal weldra in goede handen vallen. Cette
terre dolt t- en partage au cadet, dal landgoed
moet den jongsten zoon ten deel vallen. Z. ook QUEBOUILLE. - Toevallig in handen komen, het onderwerp van 't gesprek, liet voorwerp der gedachten,
der vermoedens, enz. worden. - Le basard a fail
t- eet dent entre mes mains, het toeval heeft dit
geschrift in mijne handen doen vallen. - L'entretien, La conversation, Le discours tomba sur vous,
't gesprek viel op u. Faire t- la conversation sur
qc., liet gesprek op iets brengen. Le soupeon tomba
sur lui, de verdenking viel op hein. - Ce reproche
ne doit pas t- sur mol, dat verwijt moet mij niet
treffen. Cda ne pent t- qua (lans l'esprit, dansla
tête dun too, dat kan alleen een gek in 't hoofd,
in den zin, in de gedachten krijgen. Que jaime it
t- de temps en temps sur les moments agréables
de ma jeunesse! hoe gaarne herinner Ik mij van
tijd tot tijd de aangename oogenblikken mijner jeugd.
Le sort tomba sur lui, het lot viel op hem. Ce chernin tombe dans tel autre, die weg loopt
op dien en dien anderen weg uit. Cette rivière
tombe dans le Rhin, die rivier valt, ontlast zich
in den Rijn. - Cette féte tombe tin jeudi, dal
feest valt op eelt' donderdag. La pa vement tombe
a Ja tin du mois, de betaling valt, heeft plaats op
't einde der maand. - T- it Ja conscription, inde
conscriptie, in de loting vallen. - T- d'accord avec
qn. , het met iemand eens zijn. z. 00/c ACCORD. Tdans l'opinion, dans le sentiment de qn., van
't zelfde gevoelen met iemand zijn, zijne meening
bevallen; iemands sneening treffen. Cela ne tornbe pas saus Je sentiment, dat is ongerijmd, dat
strijdt tegen 't gezond verstand Z. ook SENS. [Typogr.] T- en page, zoodanig zetten, dat de
-
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tekst met de bladzijde behoorlijk uitkomt of eindigt
T- bien, mal, goed, slecht uitkomen. - Faire t
les pages les ones sur les autres en imprirnant,
zóó drukken, dat liet register goed staat (dat de
bladzijden van beide zijden juist tegen elkander koneen). Cette page tombe lñen, die bladzijde houdt
register, registert goed. Vallen, afvallen, ne
derliangen.' Les cbeveux lui tombent sum' les dpaules, zijn haar valt, hangt hein op de schouders.
Son nianteau lui tombe I.oujours sur les talons,
zijn inaitlel hangt altijd 0]) ZijfiC hielen. Son habit tombe en larnbeaux, en coques, de lappen,
flarden hangen bij zijn' ink. TOMBER, V. lTh.
Vallen (uit den dampkring): Ii tombe de Ia pluie,
de la grèle, de Ia neige, er valt regen, hagel,
sneeuw. - 11 mest tombé entre les mains one
pièce fort curieuse, er is mij een zeer aardig stuk
in handen gevallen, gekomen.
'I'otiibereau (weleer TOMBEEIEL), m. Stort kar,
vuilniskar t. - Karvol f.: Un t- de sable, eene
kas-vol zand. - [Chas.] Knip, slag m. (om kleine
vogels op de sneeuw le vangen). - [ Pèche] Afschutting f., die men maakt achter den duiker van
eenen vijver, om visch te vangen.
'I'oinbei-elle, f. [Chas.] Groot patrjzennet it.
'I'oiiibiseiir, m. [Fauc.] Eerste valk m. die
den reiger in zijne vlujt aanvalt.
Tombola, f. [Jeu] ltaliaansch lotto-spel 't.,
dat men OJ) tooneelen, in societeiten pleegt te spelen.
•L'01HC, nt. Deel, boekdeel It.: II y a six t-s it
ce livre, dat boek heeft zes deden. Faire i'elier deux
t-s en on volume, twee deelen in éénen band laten
binden. - Dikwijls ook in plaats van volume gebruikt: II a fait imprirner tons ses ouvrages en
on t-, hij heeft al zijne werken in éénen band, in
één volumen doen drukken. - ( flu. cl fain.) Faire
Ie second t- de qn. (meestal in kwaden zin), iemands
tegenhanger zijn
, op iemand gelijken.
Tomelleuse of Tomelliiie, adj. f. [Anat.]:
Matière t- do sang, een der kleurende bestaneldee
len van het bloed. - Men zegt ook als subst. f.
La tornelline.
'roiiieiiteiix, euse, ac/i. [Bot., H. n.j Viltachtig, villig, met korte, digt opeenliggende vezels
of haren bezet. - [Anal.] Substance t-euse, wollig, ruig darmnviies n.
Toiner, V. a. Een werk in boekdeelen splitsen.
- Het boekdeelcijfer aan den voet der bladen zetten. - De boekdeelen vermenigvuldigen.
'romipai-e, adj. [H. n. ] Zich door afscheuring
of afsnijding vermenigvuldigend.
Towique, m. [H. n.] Houtkever m.
Twnuie, f. [Econ. ror.] In gisting geraakt
stremsel n.
't'omotocie, f. [Chir.] Keizersnede; verlossing t.
door de baarmoedersnede (opération césarienne);
elke verlossing door middel van insnijdinq. - Toniotocique, adj. De keizersnede betreffend.
Ton, adj. pass. m. Uw, uwe: Ton livre ton
ami, ton espoir, uw boek ii,, uw vriend in., ` uwe
hoop f. - 'I'a, adj. pass. f. Uw, uwe: Ta mère,
ta main, ta halite, uwe moeder, awe hand t., uw
haat m. - Vóór een saint. of adj. fém., dat met
eer.e klinkletter of stomme it begint, verandert ta
in ton Ton épée, ton habilet, ton unique espé
rance, UW degen m., awe bekwaamheid, uweeenige
hoop f. - Tes, adj. poss. in. et t. p1. Uwe: Tes
antis, les plaintes, awe vrienden m. p1., awe klagten f. p1.
Tots, m. Toon m., het naar verhouding van
hoogte en diepte bepaalde geluid n., klank m. Un
t- plus haul, plus bas, een hoogere, lagere toon.
T- de voix, loon, klank der stem. T- aigre, doox,
schelle, zachte toon. - (bij uitbreiding) Toon, wijze
van spreken, zoowel met betrekking tot den klank
der stein, als tot den aard van 't gesprokene: Parier don t- de maître, de supériorité, dun t- inspérieox, bantam, op een' meesterac/itigen, gebiedenden, trotse/ten toon spreken. 1'- badin, sérieux,
leste, gravois, patelin, schertsende, ernstige, lachlige, dartele, /leemnende toon. II lui dit cda dun tmoqoeor, plaintìf, famnilier, hij zeide hem dat op
een' spottenden, klageljken, gemeenzamen toon. Tde conversation, T- oratoire, omgangstoon, redenaarstoon. - (fig. et fain.) Parler a qn. du boa
t-, don bon t-, iemand krachtig, ernstig toespreken. 11 le prend sur on haul t-, sur on certain t-.
hij neemt, slaat een' itoogen toon, zekeren toon aan.
76*
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Le prenez-vous sur ce ton ? slaat qij dezen toon
aan? neemt gij 't zoo op ? Faire baissei Ie t- it qn.,
iemand wat nederiger, zedier doen spreken, een'
lajer toon doen aanslaan. Changer de t- (o[ de
note), z. CHANGER. Prendre un t-, een' toon (van
gezag, van meerderheid) aannemen. - Le bon t-,
de goede toon, de taal en de manieren der beschoa/'de, fatsoenlijke wereld; de goede smnaale fl1.; het
heerechend gebruik in de verschillende klassen der

zarnenleving. Le bon t- s'acquiert pal' la frdquen
tation des peisonnes hien ëlevées. men verkrjçjt
den goeden loon door den omgang met welopfjevoede menschen. Ce palais est dun bon t-, dat paleis
is in een' poeden smaak (gebouwd). - Le t- de la
viiie, de Ia campagne, de Ia Ijonne sociëtd, des
marchands, des artisans, de taal en manieren der
stedelinçjen, der landbouwers, der qoede gezelschappen, der kooplieden, der werkende klasse. Le t- de
Ia cour, de hoftoon, hofgebi'u'iken n. pi., hoo/'sc/ie
manieren f. p1. Le t- des halles, de taal en manicren van 't pemeen, vischmarkttaai t. [Mus.]
Toon rn., interval n. van twee opeenvolgende noten
der schaal (uitgezonderd het interval tusschen nil
en fa en tusschen ci en ut); - grondtoon, waaruit
een stuk gezet is of gespeeld of gezongen wordt,
wijs, melodie 1. Derni-ton of Semi-ton, z. DEM1TON. Chanlez eet air dun deini-ton plus haut,
zing dat lied een' halven toon hooger. --- Jouer
plusleurs morceaux sur Un rnênie ton, verse/widene stukken uit denzeifden toon zingen. Ce marceau de musique est dans le ton d'ut, dit inuzijk
stuk is uit ut of C gezet. - Les hult t-s de l'Eglise
romaine, de acht zanJwijzen of melodien der roomsche Kerk. Donner Ie t-, den toon geven of aangeven; (fig.) een' invloed uitoefenen, die anderen
noopt hetzelfde te doen of te zeggen. Ii donne Ie tdans les sociétés, hij geeft den toon in de qezel
(men regelt er zich naar hem). Quelque- -schapen
lois mi grand homme donne le ton a tout son siècie, somtijds geeft een groot man den toon aan
zijne geheele eeuw (oefent hij een' beslissenden invloed daarop uit). Donner Ie t- P Ia converoation,
den toon in 't gesprek aangeven. - ( fig. et fain.),
z. CHANTER (v. ii.). - Prov.) Cyst le t- qui fait
Ia musique, de toon mao/ct de muzjjk: op den toon
(waarop men iets zegt) komt het aan, het beleedi
gende van eeoc uitdrukking ligt vaak minder in
de woorden zelven, dan in den toon., waarop men
ze zegt. - ( fig.) Sa maison est montde sur ce tonlà, op zoodaniqen voet leeft hij. Etre au t- de qn.,
eenerlei denkw)js, smaak met iemand hebben. Se
mettre au t- de qn. , zich naar iemands denkwijs
of smaak rigten. - [ Lutlì.] T-s, inzetstukken n.
p1. van den horen en de trompet. - [ Gray. , Peint.]
Toon m. , verhouding der kleuren, menging en overeensteinming der kleuren, leleurgeving f.; ook: de
heerschende of hoofdkleur in eene schilderij. Les
t-s sont bien nienagds dans cette estampe, in die
plaat zijn de toonen, de overgangen van wit op
zwart, goed aangebragt. T-s clairs, fins, vigoureux,
heldere, fijne, krachtige toonen. T- de couleur,
kleurtoon, sterktegraact van 't koloriet. Ce paysage
est dun beau t-, dit landschap is in een' schoonen toon geschilderd. - [ Méd.] Spanning, veêr
kracht, natuurlijke vastheid der verschillende ligchaamsdeelen in den gezonden staat, sterkte f. der
zenuwen, spieren. enz. Ce remMe rend le t- a
l'estomac, dit middel geeft de maag hare sponning,
hare verkracht terug. - [Mar.] T- de mat, top
van• een' mast, van eene steng. Cette vergue est
amense SUF le t-, die en is op het ezelshoofd gestreken. Le bunier est sur le t-, het marszeil is op
den rand. - [ Tech.] iNeut t. van den lintwerkersstoel rn - Tonal, e, adj. [Mus.] Den toon betreffend: Des intervalles tonals, toon-intervallen n.
Pl., toonsafstanden m. pl - Tonalisation,
Tonalité, f [Mus.] Het eigenaardige van eenen
toon; hoedanigheid van een uit zekeren bepaalden
toon gezet stuk, t 0 n a 1 i t e i t f.
Tonea, m., z. TONKA.
'fondage, m. [Tech.] Het scheren der lakens.
- Liet afsc/ieren van 't haar der dieren. - Tondaifle, f. Scheerwol f. - Weleer z. v. a. TONTE;
- ook: maal of feest n. , dat in den scheertjd gegeven werd. - Tondaison, f., z. v. a. TONTE.
- Tondeur, m. , -ense, f. Scheerder m. . sc/ices'ster f. T- de draps, lakensc/ieerder, drooqsc/ieerder.
T-euse de chiens, hondensc/ieer.ster. T- de buis,
-

(

-

TONNE.

de pallissatles, palm-, heggeschee'rdei'. (fig.) Tde nappes, tafelsc/iuimer (parasite) . TONDEUSE , t.
[Tech.] Sc/ieer-mac/iine t., wer/stuig is. om lakens
--

te scheren.

Tondin, fl1. [Arch.] Astragaal f. of rond lijstje
aan den voet der zuil. - [Tech.] Loodgietersrol f.
om de pijpen te vormen en rond te kloppen.
Tondi-e, V. 0. Scheren, de wol of het haar thu
dieren afsnijden. T les brebis, un barbct, deschi
een' poedel scheren. Ja lame en suint, de-pen,
wol op het dier scheren, eer zij gewacsc/ien is.
(Prov.), z. ECORCHER, LAINE, OEUF. T- Ja brebis

de trop pruis, het volk te zware lasten opleggen; te
veel voordeel van iemand of iets willen trekken. A
Ja Saint-Aubin on tand les veaux, dccl gebeurt op
Sint-Jutmis,nimmer. - T-lesdraps,Jes feutres, het

laken, het vilt scheren. -- Les bebis ont entière
de schapen hebben die weide-inetoducpl,
kaal gevreten. - T- qn., iemand het haar snijden,
knippen:-- iemand het hoofd kaalscheren, het haar
kort afsnijden; - weleer ook: iemand tot monnik
maken. - [ ITort.] T- les aibres, une pallissade,
de boomen, eene beg gelijk snoeijen. T- le gazon,
het gras scheren, gelijk afsnijden. - [ Tech.] Tune pierre, een weinig van den voorkant van een'
steen afnemen of wegwerken . - SE TONPRE , v. Pr.
Geschoren worden. - Tondii, e, adj. (en part.
passë van tondre): Brebis t-e, geschoren schaap n.
- (Proc.), z. BREBIS. - ( fom.) 11 est nouveilement t-, zijn haar is pas gesneden. 11 est t- de fi'ais,
hij is pas geschoren. - (pop.) Je veux être t-

(of le veux quail me tonde) , 51 je fais telle chose.

ik mag gevild worden, ik wil mijn' neus laten afsnijden, als ik dat doe. - (fig. et (am.) II est t-,
hij is gerumneerd, verloren. - (fig. et pop.) 11 a été
t- sur Ie peigne, of enkel: Il a étd tondu, hij i.v
er kaal afgekogwn; hij is met zijn' raad, met zijn
voorslag of aanzoek geheel afgewezen. - Ook ah
subst. m. (iron.) Un t-, een kaalkop, een monnik.
- (Loc. proc.) Ne se soucier iii des rois ni des
t-s, zich niet bekreunen om 't geen men zeggen of
doen moge. z. ook PELE (m).
Tonga, m. [Bot.], z. v. a. TONKA. - [H. nj,
z. v. a. CHIQUE. - [Mdd.] Soort van endeinischeversterving of koudvuu'r aan de toppen der teenen en
somtijds der vingers en andere zachte ligcitaamsdeelen, door den steek der zandvloo veroorzaakt.
Tonicité, f. [Mdd.] Spanning, veérkracht f.,
toon m. ; zamentrekbaarheid , organische gevoelig-

heid f.

Tonilière, f. {Pêche] Scheipnet, schrobnet Ii.,
soort van kurk niet eest zaknet van schelpdieren te

visschen.

Toniqne, adj. [Méd.] Spannend, veirkrachtig,
tonisch: Remèdes t-s, of als subst. TONIQUES, In.
p1. Versterkende middelen (die aan de spieren en
pezen hare .cpankrachit teruggeven, tdnische middelen, tdnika II. Pl. Spasme t-, regtstjvigheid f. [Mus.] Note t-, of als subst. TONIQUE, 1. Grondof hoofdtoon m. - [Gram.] . Accent t-, z. ACCENT.
- Tonisme, m., z.v.a. TETANOS.
Tonka, in. [Corn.] Welriekende

vrucht van

den tonkaboom (coumarou), t a a ka, tonkaboon t.
(waarmede men in Europa den snuiftabak geurig

maakt).
Tonileit, fl1. [Cout.] Stand- of marktgeld H.;
- stedelijk inkomend regt op de marktwaren.
Tonnage, m. [Mar.] Tonnemaat f., inhoud:grootte van een vaartuig, getal tonnen (elk van 1000
kiiogr.), die een schip kan dragen.
Droit de t-,
tonnegeld n., opbrengst van een vaartuig naar zijn

tonnenbedrog.
Tonnant, e, adj. Donderend: Jupiter t-, Jupiter de dondergod. - Nue t-e, donderwolk t. (fig.) Voix t-e, donderende (zeer zware en doordringende) stem t. - (podt.) L'airain, Le bronze t-.
de vuurmonden, m. p1., het geschut. - [BIas.] Met
vuur en rook. - TONNANT, In. [Atic. mii.] Groote
trom f. —Tonnantes, t. ph. [Mus.] Paukenf.pl.,
die den donder nabootsen.
Tonne, t. Ton f., groot vat n. ; - inhoud m. van
ccve ton, tonvol t. - T- dor, ton gouds (in Ned.erland 100,000 gulden, in Duitschland 100,000 thaler);
- (fig.) groote rijkdom m. , schatten m. pi. Cette
affaire a coûté fles t-s dor, die zaak heeft schatten gekost. - [H. n.] Tonscheip f., naam van een
twaalftal eenschalige schelpen van ronde gedaante.
- [Mar.] Ton, z. TONNEAU. - Tonneboel, ton,

TONNEATJ

—

boei f. Droit de t-s, boei- of tonnegeld n. — Mastton 1. (om den top van een' afgetuigden mast te
overdekken.
Toiineaii, m. Ton f., vat n., inz. eene ton van
bepaalden inhoud; tonvol f., vatvol n.: Les cerceaux
tVuii t-, de hoepels van eene ion, van een vat. Un
t- a bière, eene bierton. Un t- de bière, eene ton
bier. Le cul du tonneau, de bodem van 't vat. (Prov.) Les t-x vides sont ceux qui font Ie plus iie
bruit, ledige vaten bommen 't hardst. ---(flg. etfam.)
C'est un I-, 't is een wijn-, biervat, een wijn-, bierbuik rn. C'est Un t- (of paniel) percd, z. PANIER.
— [Myth.] Le t- des Danaïcles, liet vat der Danalden; (fig.), z. DANAïDES. - [ Mar.] Ton, inhoudsmaat van een vaartuig en van den last, dien het
kan dragen (=1000 kilogr., of 13 kub. meters ruimte). T- de polils, Ion in gewipt (=1000 kilogr.). Tde volume of tI'encornbi'ement, Ion in maat, meetton (= H!tO kat. decimeters, of 2 kub. voeten).
Navire lu putt de 601) t-x, schip van 609 ton. Ce
navire est de 800 t-x d'encornierneiil, dat schip
heeft 800 ton beloadhare ruimte. - T- i'aii'irnage,
watervat, stuwvat fl.; legper m.(= okshoofden)
[Anc. ruil.] Schijfton, ton, naar welke men met
bommen wierp, merk n.
Tonuée, cidj. f. [Corn.]: Peau t-e, van insec
doorboorde huid f.
-Len
Toiauelade, f. [Mii.] liorstwerinq f. van aardtonnen. - 'l'ønnelage,ni. {Ctiirn.j: Marchandises de t-, vatwuren 1. p1. , alle waren, 't zij natte of
drooqe, die in tonnen of vaten verzonden worden.
— Kuiploon II.

Tonneler, v. a. [Chas.] Met het patrjzennet
vanuen: T- des pendrix, patrjzen met het net van-

gen. t (flu.) T- qn., iemand in 't net, in den
strik weten te knijpen.
Tonuelet, m. (verklw. van tonneau) Tonnetje,
vaatje n. Le t- dune vivandière, het vaatje eener
marketent sten.
Tonueleur, m. Jaqer m. met het patrfjzennet.
Tontietier, m. Kuiper. - Toiinelière, f.
Kuiperserouw , inz. kuipersweduwe, die de zaak
des overleden mans voortzet.
Tonsielle, f. {Chas.] Patrjzennet n. — Figuur
of huid f. von eenS paard of koe, waarachter de patnfjzenjcipen zich venberqt. - [ Pèche] Vischtuin m.
aan den zeeoever. - [ Hout.] Pnieel n. van met
loof bedekt latwerk. - [Arch.] Volle boog, rondhoog m.; tongewelf n.; —z.v.a. TUNNEL.— (Tech.]
T-s ito four, kroesgaten rn. p1., twee pewelfdc openingen aan den (luitschen glasoven tot inbnenging
van de smeltkroezen.
'I'onueHerie,f. Kuiperskandwenk n .; kuipenj f.,
werkplaats (les kuipens. —[Mar.] Kuiperswinkel m.,
bergplaats f. der vaten in groote zeehavens.
Touiiellon, iii. [Any. mii.] Werpbrug f. ten
bestorming.
Toiiuer, v. imp. (maai in fig. zin als v. n. m
alle personen gebruikt) Donderen. II bone, het dondent. Ii na fall que t- toute Ja fluit, het heeft den
gonsc/ien nacht gedondend. - (in verheven stijl) Dieu
tonne, Le Seigneui a tonné (In haut des cîeux,
God. dondert, de Heer heeft uit den hoogen hemel
zijne donders doen /toonen. - (Loc.prov.) C'est un
hruit Si grand, qu'on nentendrait pas Dien t-, 't
is een leven, dat iemand hooren en zien vengoat.—.
(Prov.) Tant tonne qu'il pleut, opdondervolgt repen, op dreigementen volgen slagen. - (bij uitbre
-dinge
podt.) L'artillerie coinmenca P t- , 't geschut begon te donderen. L'airain tonne. het metaal
dondert, de vuunmonden braken hunne donders. (fig.) Hevig uitvaren; rozen, tienen: T- contre lavance, le luxe, tegen de gienigheid, de weelde uitvaren. II tonria du haut de Ja cLaire contre les
hypocrites, hij voer van (len kansel geweldig tegen
de huichelaans uit. Dhs quit arrive. ii commence b t- contre ses gens, zoodna hij aankomt,
begint hij tegen zijne bedienden te razen en te tieren; - Somtijds met een' zaaknaam tot onderwerp:
Sa voix torinait, zijne stem dondende. — Bij een'
der hdendeiagscbe dichters als v. a. gebézigd: Et
VOUS, nobles canons, qui tonnez Ja victoire.
Tonnei're, m. Donder DL: Le t- gronde, de
donder nominelt. Un grand coup (éclat) de t-, een
gi oote donderslag. -. In het dageljksch leven vaak
voor foudre, bliksem., gebruikt: Le t- est tombé sur
cette tour, de bliksem is in dien toren qeslaqen.-(toe. prat'.) Toutes les fois pull tonne, le t- ne
-
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tonthe pas, niet alljd slaat de bliksem in, als het
dondert, bla/fende honden bijten niet altijd: bedrel
gingen hebben dikwijls geen gevolgen. - (fig.) C'est
on t-, C'est une voix de t-, hij heeft eene donderende stem, eene Stentors-stem. Ce fut un coup de
t- pour mol, dat was een donderslog (een onver
wacht en noodlottig voorval) voor mij. 11 est a lahei du t-, hij is bezorgd, tegen de nukken der fortuin beveiligd. -. (podt.) Le séjour, La rëgion da
t-, de hoogere danppkningsstreek. Le maître du t-,
Le dien qui lance le t- , (Ie donderaar, de god des
donders, Jupiter; God. L'oiseau qui porte le t-, de
bliksemdragende vogel, Jupiters adelaar m. - Geknal n. van 't geschut. - (podt.) Des t-s de bronze, d'airain, metalen donders m. p1., kanonnen n.
pi. - [Arqueb.] Staartstuk n. (van een geweer of
pistool). - [H. n.], z.v. a. MALAPTERURE.
'I'onnite, 1. [H. n.] Versteende tonsc/ielp f.
Tonon, m. [H. n.j Grijze amenikaansche hagedis f.
'foiiotechnie, f. [Mus.] Kunst f. om muz)jk op
noten te brengen. — Kunst om muzijkrollen voor
draaiorgels, speeluurwerken en dergl. te 'maken.'rotioteeliniqite, adj. Die kunst betre/fend, t 0n o t t c h a i 5 c ii.
'I'onquiii, m. [Corn.] Eene (doorgaanswitte) Zijden .itof.
Tonsillaire, acij. [Anat.] De amandelen be-

.

-

Tonsille, /'., z. AMYGD ALE—Tonsillite, f. [Méd.j, z.v. a. AMYGDAL1TE.
'l'onsure, f. [Cath.] Kruinscitening 1., eenepleg-

tre/fencl. -

tigheid, waarbij de bisschop eenig haar afsnijdt van
den persoon, dien hij tot het pnieteraînbt wijdt.
tonsuur f. T- romaine of de saint Pierre, gedeelteljke of kningvormige tonsuier. T- grecque, geheele hoofdschening. — Prendre Ja t-, in den gees
lijken stand treden. -- Bénéfice a simple t-, prove
voor geestelijken, die enkel de tonsuur hebben, zonder venpligt te zijn de hoogere wfjctingen te ontvan
plaats hun verblijf te houden. - (fig.)-penofd
Docteur a simple t-, stuk flynn eendocton,genees
m. van geringe bekwaamheid. - Geschoren-her
pniesterkruin f. - (bij uitbreiding) Geesteljkheid t.:
La haute t-, cle hooge (roomsche) geesteljkheid.Tonsni ei , v. a. Den schedel of de kruin scheren,
cle tonsuur geven, to n s u r é r e n. - Het part.
passë is ook adj.: Diacre tonsuré, geschoren, ge-

-

-

tonsureend dia/een

fl1.

Tonte, f. Het scheren, het scheren der schapen:
Faîre Ia t-, de schapen schenen. - Wol t., die de
schering oplevert, scheenwol 1.: Acheter Ia t- dun

troupeau,de scheerwol eener kudde koopen. - Scheertijd iii. Pendant Ia t-, gedurende den.scheertjd.[Tech.] La t- des draps, de lakenscherkng.— [ Flort.]
La t- dun palissade, het scheren, gelijk snoeijen
van. eene lieg.

Tontice, adj., z. TONT1SSE.
'I'ontine, t. Lijfrenten-gezelschap n.; aangroeijende ljfrenten f. p1. , waarbij de langerlevende deelhebbers de i'enten van de vnoegerstervende erven,
t 0 n tj a e f. (zoo geheeten naar den Italiaan Lorenzo Tonti). - Tontinier, m., -euse, t. Deelhebben m. , deelhebster t. in eene tontine.
'rofltisse, adj. [Tech.] Bourre t-, scheenwolf.
(der lakens). — Papier t-, soort van behangselpapier n. , waarop met scheenwol verschillende teekeningen zijn oangebragt. - TONTISSE, f. Soort vein
behangseldoek, met figuren van scheerwol.
Toiitong, m. Negertroinmel t.
'I'onturc, t. [Tech.] Scheerhaar n., scheenwol f.
(von de lakens). - [Hurt.] Snoeisel ii., afgesneden
takken, palm, gras, enz. bij 't geljksnoeijenof gladsnijden. - liet gladsnijden van een graspenk. [Mar.] Zeegt. rondte t,: La t- des punts, des prëceintes, de zeept der dekken, der barghouten. La tdun vaisseau, de zeegt van een schip (zijne overlanq.sche kromming of i'nhuiging) . Muir trop de t-,
te veel zeegt hebben, te veel springen. La t- dun
bordage, de opslaande zeept van eene plank—Ton.
hirer, v. a. [lar.'( Scheren, zetten, strooken, te
kromming geven T- un vaisseau, een schip zeegt
geven. - liet part. passé is ook adj. : Vaisseau fort
tonturé, schip, dat veel sprong of zeegt heeft, dot
voor en achter veel opspningt, krom schip n.
Toparehie, f. [Alit.] Naam van de verschil.
tende pren'incitn of afdeelingen van Palestina on
der de Romeinen, stadhouderschap, t o p a r c h í e t.
-- Toparehique a(lj. Zulk eene afdeeling be-
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Ire//end, iopârchisch. - Toparque, rn. Stad-

houder, topdrcli rn,

'ropaze, f. [Minéi.] Topaas im. een bekende,
meestal vuurfjele edeisteen in. T- orientale, (linde,
eostersche, Indische topoas. T- enfurnée (of Diamant d' Alencon) , ooktopaas.—Topazo1ithe,rn.
[Minéi.] Topausgele qranaat, topazolitli m.
'fope I interj. Top I het zij zoo ! goed ! z. TOPEIt.
- 'fope et tiiijiie, m. [Jeuj Banko -spel, zeker

dobbelspel n. - 'l'opeaii, fl1. [EI n.j Neushoorn'ooiJel m. - 'I'opei', V. n. [Jeu] Top zeggen, toppen , den inzet der teqenpartj bij het dobbeispel
houden of even veel daartegen zetten. J'ai nass
vingt francs, ii na pas voulu y t-, ik heb twintig
froncs qezet, moor hij heeft ze niet durven houden.
(ellipt.) Tope ! of Tope et. tingue ! gehouden ! ik
zet er even veel teqen. - ( fig. et farn.) Toestemmen,
qenogen nemen: Je lope a cela, J'y lope of ellipt.
Fope ! ik stem er in toe. top!
Tophacé, e, adj. [1id.] Naar een tophusof
kalkactttig jezwel gelf)kcnd (vgl.T0F). - Tophe,
Tophus, rn. , z. TOY.
Topinaniboiir, rn. [Bot.j Zonnebloem t. mei

eetbare wortelknollen; worteiknol dierplant, aardpeerf., topinambourm.
t Topioquer (se), V. pr. Twisten (Se disputer).
Topique, adj. {l'léd.] Plaatselpk, uitwendig,
t op i 5 C Is: Remèdes t-s, of als subst. TOPIQUES, m.

p1. Plaatselijke of uitwendige geneesmiddelen (pins Iers, pappen), topische middelen , t Op i ft a n. p1.
Fièvre t- , topisehe of plaatsel'gke koorts f. (die zich
regelmatig in 't zelfde ligchaamsdeel doet gevoelen).
- Surnorns t-s, plaatselijke bijnamen (aan de plaatsen of landen ontleend). - TOP1QUES, rn.pi. [Rhut.J
Zekere gemecnpiaaisen f. p1., waaraan men bew)
- TOPIQUE, f. Kunst om de gemeen--zenotl.
plaatsen als bewijsqronden tot redekunstig gebruik
te vinden en aan te wenden, leer der bewijspiaat
top ick 1. - Topographe, m. [Didact.)-sen.
Plaatsbeschr(jver, top op r a a p P m. - Ook als adJ.
Peintre t-, schilder, die gezigten van plaatsen levert.
—Topographie,f.PiaatsbeschrvVing f.--- [Peint.]
Plaatsqezigt n. , topographische schilderij of plaat t.
'r- souterraine. beschrijving der mijnen en groeven.
- Topographique , adj. Plaatsbeschrjvend;
piaatsafbeeldend. t op 0 g r dp h i s c h. - Topographiquenient , adv. Op topographische, uitvoeriqe wj)ze. - Topologique , adj. adj. De
plaatsen betreflend. t o p 0 1 O p i S C h. - Topora.
ma, m. [Phys.] Panorama a. van eene bijzondere
plaats, top ordma n. (dat spel.
Toptink, m. [Jeu] Zeker spel; tafel t. voor
Toquage, m. [Typog.] Het tijdelijk invallen
o/' in plaats treden van een' werkman voor een'

anderen.

Toque, f. [Cost.] Met geplooid fluweel, satijn,
e nz. overtrokken muts t. of hoed m , plooimuts,
toca t. z. ook TOQUET. - [ Bias.], beter TORQUE.
- [Bot.] Schildkruid n. - [H. ii.] Aap m. van 't
geslacht der makakoos of eigenlijke meerkatten.
1 Toqitei-, v. a. Aanstooten, kloppen, slaan;—
(weleer ook): de kaarten merken om valve/i te spelen. - TOQUER, v. n. [Typog.] Een werkman tijde,

-

lijk door een' anderen doen vervangen (inz. van de
zetters der dagbladen gebruikt).
Toquerie,

f.

[Tech.] Stookplaats I. van eenen

sncltoven.

Toquet, rn. Soort van geringe -vrouwemuts,
boerinnemuts t.; - kindermutsje n. - (fam.) Na-

non t-,

wonderlijk gekaple vrouw. - [Mus.] Naam

der vierde trompet eenerfanfare. -- Toqtiette, t.,

z. TORQUETTE. (ker -raffinadeurs.
Toquevix, IlL Stookijzer n. ofpook m. des sui-

Toraille , rn. [Corn.] RUWe koralen t. p1.
(vom den uitvoer naar Afrika).
I'orehe, t. Toorts, fakkel, ruwe flambouw t.,
pekkrans m.: T-s funéraires, /jkfakkels. (/ig.)Les
t-s de la Discorde, de toortsen der Tweedragt. [Tech.] Fakkel/sans n., pik n. voor toortsen. —

Rol t. of ronde bundel ijzer- of koperdraad (ook

torque geheeten). - Stroowisch in. , stroomat t., als

onderlegsel ter beveiliging van verschillende voorwerpen; met stroo gevulde zadel m. voor iastdieren.
—Rist t. uijen, om eenen stok gewonden—Rij 1. van
4 of R hoepels om een vat. - Een of meer teenen
banden om eene mand. . [Peint.] JEisehlap en.
voor hei palet en de penseelen. - Torehé, e,
adj. (en part. passé van torcher): Enfant t-, ge-

TORIJRE,

reinigd kind n.—Hornme bien mal t-, vuil, smerig
inensch n. - (fig. et pop.) Cela est mal t-, t- a In

diable, dat is verknoeid , zeer slordig bewerkt.
Toiche-eul, m. (bas.) Aarswisch in. - (fig. eI

pop.) Zeer slecht, verachteljk geschrift n. Cela est
bonpour faire des torche-cul, dat is goed voor
papieitjes (servetjes) op de bestekamer. —Torchefer, m. ) Tech.] Wisse/ier iii. voor 't ijzer, dat
zamengeweld wordt. ( Plur. Des torche-fer.) -

Torche-nez, Serre-taez, in. [Man .] Neusnjj-

per im, prangijzer n. (Piur. Des torche-nez, Des

serre-nez.) - Torehe -pin, m. Bergpijnboom m.
(Plur. Des torche-pins.) —Torche-pinceau,m.
[Peint.] , z. v. a. TORCHE. (Plur. Des torche pinceau.) — 'l'orehe-pot, Toi-che-potenx or
Torche-pertais, in. [H. n.] z. V. a. SITTELLE.
(Plur. Des torclie-pot, etc.). - Torcher, V. a.
Afwisschen, afvegen, van vuil of drek reinigen:
La nourrice torche son enfant, de minreinqtlzaat'
kind (dat zich bevuild heeft). (pop.) T- Un plat,
un nîeuble, een' schotel, een stuk huisraad afwrijven. - [Peint.] T- Ja palette, les pinceaux, het
palet, de penseelen afvegen. - (fig. et pop.) T- qn.,
iemand afborstelen, afranselen. - A[knoeijen: II a
torché cela a Ia hâte, hij heeft dat inderhaast afgeknoesd. - [Constr.] T- un mur, eenen muur met
'wortel van teens en stroo volwerpen of berapen. —
[Mar.] (Inc.) T- de Ia bile, bijzetten watmen kan,
—

alles bijzetten, wat hangen en slaan kan. —[Tech.]
Den band of random mandwerk leggen. T- le tas.
de tueschen de kaartebladen bij 't persen uitgedreven
lijm wegwisschen. - SE TORCHER, V. pr. Afqeveegd,
van dreft of vuil gereinigd worden. - Zich zeiven
reinigen. - (pop) Elkander afranselen.— (1.0e. prov.

etpop.) 11 na qua sen toi'cher le bee (le nez, la
barbe), hij zal er zijn' mond niet vuil aan maken: hij
krijgt er niets van. (bas) Ii sen torche le derrilre,
hij veegt er zijn achterste mei af: h(j geeft er geen
zier om. - Toi-ehère, t. Pekpot in., op een' lou-

gen stook geplaatste opengewerkte ijzeren pot met
brandstoffen, om pleinen, stralen. enz. te verlichten.
- Hooge knaap m. voor 't was- of fakkellieht. -

Torehette, t. (verklw. van torche) (fam.) Kleine
wise/i- ofwnijflap; - kleine stroowisch in.— [Tech.]
Teenen bandje of randje n. om mandwerk. —Smidswerktuig n. om den diameter der hlaasbalgpijp te
verkleinen. - Torchis, m. [Constr.] Mortel m.
van teens en gekapt stroo, pieisterklei f. - Torchou, m. [Econ. dom.] Wrjfiap, wisch-, wrjf-

doek, vaatdoek ci. - (fig. eI pop.) Morsig, vuil
wijf n. , slons f.: Etre fail comme un t-, slordig gekleed zijn. - (weleer ook) Toorts, fakkel t. (torche).

— (Loc. prov.) Le t- brûle entre eux, Le t- brille dans cette maison, z. JIRÛLEII (v. n,) — Als
adj. m.: Papier t-, papiersoort voor het teekenen
met waterverw.
Torciner, v. a. [Tech.] : T- le verre, het warme

glas buigen, draaijen.

'roreol, Torcou, Torcot,m. [H.n.]Draai-

hals, halsdraaijer rn., soort van specht teu grootte
van een' leeuwerik (dus geheeten wegens de zonderlin,q ronddraaijende beweging van zijnen hals).
[yunx torquilla].

Tordage, ni. Het wringen. - [Tech.] Het
tweernen of twijnen van zijde of gau-en.

'rorde, f. [Mar.] , z. v. a. SAUVE-RABANS.
Tordeur, m., -ease, f. [Tech.] Twijnderm.,
twijnster f. - TOBDEUSES, f.pl. Bladrollers m.pl.,

nachtvlinders, welker rupsen de bladeren doen omkrullen.

'roi'd•iiez, m. [Man.], z. v. a. TOLICIIE-NEZ.
(Plur. Des lord-nez.) (wringstok in.
Tordoir, f. [Tech.] Twijn -niachine t ; pak- of
'roz411-e, V. a. Ineen draaijen, wringen, draajjen,

omdraaijen: T- du linge, linnen wringen. T- une
corde, un lien, een touw, een' band omdiaajjen. —
T. le cou a qn.. a un pigeon, iemand, eene duit'
den hals omdraaijen. T- les bras a qn.. iemands
armen verdraaijen. - Il a Ia mauvaise coutuine
de t- le coo, Ja bouche, hij heeft de leeljke gewoonte zijnen hals te draaijen, zijnen mond te vertrekken. - (fig.) T- un homme, iemand dwingen,
noodzaken te spueken. T- one bi, untexte,Iesens
dun auteur, eeoc wet, een' tekst, den zin van een'
schrijver verdraaijen, verwringcn. — (Loc. pron.).
z. LA1T, AVALER. - [Tech.] Twijnen, tweernen:
1'- de Ia soie, du Ill, zijde, garen twijnen. - Tles draps, les peaux it la cheville, de lakens, de
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huiden niet den wringstok, met het draaijzer uitwringen. - SE TORPRE, V. pr Zich rnnwiingen, zie/t
ombuigen of krorninen: Un ei qui se turd, een
worm, die zich ornwuingt. - Se t les mains de
douleur, zich von droefheid de handen wringen. Tordu, e, ac/f. (en part. passé van toidre): Fil t-,
qetwijnd garen ii. Corde t-e, ineengedrciaid touw it.
Branche t-e, kromgedraaicle tak in.
Torduet, m. [Corn.] Soort van wollen slof f.
Toidyle, In. I3ot.] Draaikruid it. T- officinal, T- pèlerin , eneeskrac/ttiy draaikruici, pelgrims/truid.
'fore, at. [Arch.] Voetiinq m., ronde lijst 1. aan
den cod der zail. —[Aitill.] Loatband m. van den
stootbodem. - [Géoni.] Vlak a., dat voorlfjebraül
wordt door de oindraaijing van een' cirkel oat eene
'di 't rink c/es cirkels 11e/effen regte lijn.
'Foi'éa, m.[H. a.] Regenvogel m. (petit couilieu).
Toréador, at. Stierbevechier te paard (bij de
paansche slierenqevecklen), t o r e a d ei t nt.
Toreuiiiatograplie, m. {Archéol.] Kenner,
besc/irjver der oude has-reliefs , t o r e u in a topraap/z m. - 'foieuimatographie, t. Beschrjvinp, kennis f. van de bas-t elwfs, van 't qedre
of gedraaide kunstwerk der Ouden.-ven,gsd
—Toreurnatograpitique, adj. Die beschrijving
betre//end, toreuinalogrdphisctt. - 'I'oren
tique, 1. Drjfkunst, draaikunst, inz. in hout en
'moor; - beeldsnijder(j en beeldgieterj der Ouden;
- kunst der damnascéring, t 0 1' e u t i ek f.
Tol-facé, e, adj. [Bot.] In veengrond groeijend.
'I'oigiiiole , 1. (pop.) Opstopper at. , otuil
peer t., forse/te klap rn
'roi'iieii1ilIe, 1. [Bot.] IVitte wilde maluwe f.,
zilvervingerkmuid, zevenblad, tornientil-kruid n.(rnet
zainentrekkenden wortel).
Torniiiial,e, Torinineux ,euse,adj. [Méd.]
Douleur t-e, koljk-, buikpijn f. (Plur. at. torminauï.) -- TOBiINAL, rn. Bot.] Lotusbootn m.
'I'oi'nados, m. (pr. –doce) [Mar.] Hevigewerr
veiwind, rukwind, inz. vreeseljke orkaan in den
regentijd tusschen de keerkringen, t a t' n a d o s rit.
.4- 'I'oi'ne, adj. Scheef, schuin.
Toi'OH, III. [Cord.j Streng t. Cordage it trois,
a quatre t-s, driestrengs-, vierstrengslouw it.
[Arch.] Groote voetrinq in.
Torpédo of Torpille, t. [Mil.] Helse/t werktuig it., onderzeesche brande,' in. , tot vernieling van
'5 vijands werken voorgeslagen.-- [ Fin.] ,z. TOIIPILLE.
'Forpeiii', in. [Méd.j Ledenverst(gving, verstratn
wing; gevoelloosheis1, onprikkelbaarheid t. --- (fig.)
Geestverdooving, werkeloosheid der ziel, slaperigheid, vadzigheid t. - -)-'forpide, adj. Gevoelloos,
ongevoeliq. verdoofd, verkleumd; loom, vadzig.
Toipille, t. [H. it.] Tn/roy, krainprog, krampvisch, elektrische rag in. [rain torpedo] . - [Mil.],
-

-

z. TORPEDO.

Torquat, in. [Ant. rout] Met een' eerehalsband
versierd soldaat, torqudtus m.
'rorqtte, t. {Blac.j Bodfdwroutg t. (ook tresque
en tortil geheeten). - [ Tech.] , z. onder TORCHE.
'I'orquer, V. a. [Tech.]: T- le tabac, den Iabak spinnen, om hem tot rollen te maken. liet
part. passd is ook adj. : Tabac torqué, gesponnen
en qerolde tabak in.
Toiquet, in. , weleer z. v. a. PiECE, PANNEA[J.(pop.) Donner dans Ie t-, fl de val of in den strik
loopen, zich laten beet hebben. Donner UH (0/ Ie)
t-, iemand een' wassen neus draaijen,ieinand foppen.
'rol (lfletofl, In. [Astr.] Werktuig van arabiscite vinding, dat de dageljksche beweging van den
evenaar in de zonnebaan aangeeft, t o r q u é t u rn it.
Toi'qnette, t. In stroo gepakte partij zeevisch
ter verzending. - Mand voor zeevischvervoer.
Mand f. met gevogelte of wild. -- T- de taliac, gedraaide en ge.cponnen tabaksbladen n. pi.
Toi-quieur, in. [Tech.] Tabaksspinner at.
Toiï'éfaction , t. [Didact.] Het zengen, schroetjen of roos/en: La t- des minérais, het roosten der
ertsen. - La t. (lu café, het branden, zengen (Ier
ko/Jij. - Torréfier, v. a. Roo,cten, zengen, scitroetjen: T- des grains de café, ko/fijboonen branden.—
liet part. passé is ook adj.: Cafe t-, jebrande ko/flj t.
'foji-cin, in. [Teelt.) Massa f. van vreemdsoorCige sb/len in een leiblok.
Toi'rélitv, itt. [1inér.] Zeer hard roodkieurig
mineraal Ei. der Vereenigde Staten, t orre lie t in.
Torrent, itt. Snelle stroom (doorgaans 't gevolg
-

van zware regens of van 't smelten der sneeuw 1 ,

berg-, woudstroom, vloed, stortvloed itt.: 11 Se forme de grands t-s dans ces montagnes, er ontslaan
groote stortvloeden in die bergen. - (fig.) T- de
paroles, d'injures, stroom, vloed van woorden, van
scheidwoorden. T- de larines, stroom van tranen,
treinenvioed. -.. (podt.) Des t-s de Iumière, de 11ammes, de fume, stroornen tic/it, vlammen, vuur. Le t- des passions, de Ia coutume, de stroom, de
wegslepende kracht der driften, der gewoonte. L sser passer le t-, den storm (eener hartstogt)
laen bedaren of voorbijgaan. - Céder nu t-, Suivie Ie t-, snel den stroom, den tijdgeest, de mode
medgaan. - 'I'orrentiel, le, adj. Tot stortvloc
den behoorend, daaruit voortkomend: Eaux t -les,
door slortvloeden aangevoerd water it. (Men vindt
ook TORRENT1N, E.) - Torreatneux, euse,adj.
Bruisend, wildstroomend: Rivière t -euse, bruisende
rivier f.
Torride, adj. Zeer heet , verzenge'nd (alleen
voorkomend in): [Géogr.] Zone t-, heete, verzengde aardgordel in. of luc/itstreek 1. . Torridien,
De, adj. Den verzengden aardgordel betre//'end.
Tors, e, adj. Gedraaid, gewrongen; getw(jnd
of .qetweernd; schijnbaar gedraaid: Du Ill t-, De Ia
soie t-e, getwijnde zijde f., getwijnd garen n. Sucre t-, z. SUCIIE. Colonnes t-s, gedraaide zuilen t.
p1. - Cou t-, verdraaide, kromme hals rit.; (fig.)
huiclielaar, fljnman in. Jambes t-es (in devolkstaal
ook jaml;es tortes), kromme beenen n.pl. Bouche
t-e (pop. bouche iorte), scheeve mond ni. —TORS,m.
liet twijnen of tweernen: Donner Ie t- a la sole,
de zijde twijnen. - [Arch.j Ronde lijst f. aan den
zuilvoet. - Koord 1. tot ophouding van gordijnen
en draperiin. -- [Cord] Ce cordage a beaucoup
de t-, dat touw is sterkIneengedraaid, krap geslagen. - 'I'orsade, t. [Passein.] Gedraaide fratije f
(als sieraad aan gordijnen en draperita. - [Mii.]
T-s, troelels in. p1. (aan de epauletten). - [Joail.j
Gedraaid parelsnoer it. - Torse, in. [Scalp.]
Romp m. van een verminkt standbeeld, inz. de beroemde romp van een standbeeld van hercules in
't Vatikaan, t a r s o in.— Soms ook: Romp van een
geheel standbeld; ook: romp van een' mensch: Le tde Ia Vénus de MiIo est admirable, deroinp (buste)
der Venu.c vnu Milo is hewonderenswaardig. Cette
femme a Ie t- ti'op court, die vrouw is Ie kort van
? omp, van lijf. - Werhtuig a. om de zuilschacht
spiraalvormig te maken. - TORSE, 1. ['feint.] Het
uilwringen der uit de verfkuip Isoinende zijde. ['fech.] Spiraalvormig stuk hout it. der kunstdraaijers). - )Torsei-, v. a. [Arch.]: T- Ie lilt
d' une colonne, eene zuilschacht spiraal- of scicroefvormig maken. - Torsion, t. Het wringen, het
ineendraaijen; draaijing; verdraaijing t.; het ineengedraaide, gewrongene. - [Arch.] T- des os longs,
tegennaluurljke gedraaidheicl der lange beenderen.
- [Chir.j T- des artères, orndraaijing der slagaderen, om bloeding te stillen. - [Cord.] liet slaan,
in elkander slaan van touw. —Tovsoir,m. [Tech.]
Wringstok in. des zeemtouwers.
Tort, in. Ongelijk, onrcgt ii.: Vous avez t-, gfj
hebt ongelijk. II faut voir qui a t- dans cette affaire, men ntoet zien, wie bij deze zaak ongelijk heeft.
Tout le monde lui dunne (le) t-, iedereen stelt hem
in 't ongelijk. - Mettre qn. dans son t-, het ongelijk op ieinands zijde brengen. - (Proc.) Le mort
a toujours t-, les absents ont t-, de doode heeft,
de afwezigen hebben altijd ongelijk, ku,nnen zie/t niet
verdedigen. - Benadeeling f., nadeel it., schade t.:
Faire t- a son prochain, zijnen naaste benadeelen.
Cela ma fait on grand t-, dit heeft mij groot nadeel veroorzaakt. Epouser les t-s (of Ia querelle)
de qn., Z.ÉPOUSER. z. ook REDRESSER, R1PÂRATEUR,
REPARER. - • TORT, 10e. adv. Ten onregte: On
Incense it t-, men beschuldigt hem ten onregle. a TORT ET a TRAVERS, bc. ade. Onbedachtel(jk.
osbezonnen, in 'twild, iïi 't/ionderd: 11 parle toujours Ei t- et a travers, hij spreekt altijd onbedachlelijk, in 't honderd. 11 frappa It t- et it travers, hij
sloeg in 't wild rond. a T- 00 a DROIT, z. DROIT (in.).
Torte, adj. , f. , z. onder TORS.
Tortelle, f. [Bot I . z. v. a. VELAR.
'rorticolls, in. [Mëd.] Stijve, sc/ieeve nek of
hals in. - TORTICOLIS, adj. in. Scheef- of kromhaizig. - Als subot.: Scheef/talzige, hij, die den
hals eenigzins scheef en het hoofd hangende draagt.
Les cagots affectent de faire les t-s, dc fijnvroinen
-

,
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plegen liet hoofd te laten han,en. - ( mi. et lam.)
Sckijn/ieuliqe, Ituiclielaar rn. (Vroeger in dezen zin
ook TORTIcOLLE.)
'fortil, m. [Bias.] , z. TORQUE. - [ Anc. mus.]
Gedraaide buis f. van sommige speeltuigen.
Tortile, adj. [Bot.] Zie/s spiraaiswijze draaijend. - 'I'ortillage, m. Verwarde rede 0/voordrayt, wartaal f. - Kleine omwegen m. p1. , uitvluqten, draaijerjen f.pl.—TortiHant, e, adj.
[Bias.] Kronkelend (van slangen). - [Corn.] Bols
t-, kiom gewassen brandhout n. —'forti1Iant,».
[Hort.] Soort van olinboom in. , die veel krom hout
voor wagenma/cers oplevert. - Tortille, 1. Sungerpad ii. (in tuinen en bosschen).—'I'ortillé, e,
adj. (en part. passévantortillei): Ruban t-, ineengedraaid, gekronkeld lint n. -- [Bias.]: Givre tautour dune colonne om eene zuil gewonden
slang f. -- Met eene hoofdwrong omwonden. TORTILLÉ, m. Het gewronqene, verdraaide. --- Tm'.
tillenient, fl1. liet ineendraaijen, het wringen;
draaijing, kronkeling f.: Le t- dec chides, hetslaan,
het in el/sander slaan der kabeltouwen. Le t- de
vette cor€ie est trap iâclie, dat touw is te los geslagen, - (fig. et fam.) Diaaijerj, uitvlugt f., omweg is.: Je ne maccommode pas de ses t-s, zijne
draaijer(jen staan mij niet aan. Tortiller.v. a.
Ineen draa(jen, kronitelen (van dingen, (lie weinig
o1 geen tegenstand bieden): T- do ruban, du papier, tie Ia flceiie, des dlieveux. - [Constr.] Tone mortaise, een gat ophoren, opsteken.-- [Man.],
z. CROUPE. - [ Tech.] T- des cierges, gedraaide
waskaarsen maken. - TORT1LLER, V. n. (fig. et [am.)
Draaijerjen maken, uilvlugten of omwegen zoeken:
Ii faut aller droit, sans t-, men moet ronduit, opregt te werk gaan, zonder draaijerjen. - SE T011TILLER, v. pr. Zich kronkelen, slingeren, zich ineen
winden: Voyez comme ce serpent, ce vers se tortule. - Toitillèie, t., z.v. a. TORT1LLE.— Tm'thus, m. [Arch.] Geslingerd sieraad, gedraaid
lijstwerk n. (doorgaans Ijossage vermicuié ge/iceten). - 'I'ortillon, m. Ineengewrongen doek rn
- Soort van draagkussen II. Op 't hoofd. (weleer)
Gestrenqelde /iaarwrong 1. der lioerinnen; - (bij
uitbreiding) boerendienstmeisje n. - [Tech.] Sungerkring in. van witte spijkertjes rondom het sleute/gat van eenen koffer. - Tortiflonner, a. a.,
z. V. a. TORT1LLER. (wol.
Tortin, m. (Corn.] Tapijtgoedn. van getwijnde
Tortionvialre, adj. [Prat.] Gewelddadig; onredelijk, onbil/jk, onregtmatig: Un emprisonnernent
injuste et t-, cciie onbilljke en gewelddadige gevangenhouding. - Tot pijniging dienencl: Appareil
t-, pijnigingstoestel m. , pijnbank f. - Toitionnairemeiit, adv. Op onregtmatige, geweiddadige
wijze. - 'rortionner, v. a. Verwringen, verdraaijen (eenen tekst, eene plaats uit een' sc/irj
ver). - Het part. passë is ook adj.: Texte tartionné, verdraaide, verwrongen tekst m.
'rortis, iii. (Tech. I Streng f. , zainen gedraaide
bundel garen, wol, zijde, enz. - Weleer ook: hoofdwrong, krans f. van bloemen of bladeren.—[Biasj,
z.v.a. TORQUE.
Toi'toii-, m. Span- of pakstok rn. (garrot).
Toitrices, f. p1. (H nj, z.v.a. TORDEUSES.'fortiieiiis, m. pi. (;eslacht n. dci- ro/slangen.'I'ortrix, rn icolsiang f. (alleen in 'twarineAme,

—

-

zwel n. (aan 't hoofd). - [H. n.] Schildpadkapélf.
(een dagvlinder) . T- verte, schildpadkever m. [Mar.] Vaartuig n. met een rond dek. - [Mii.
anc.] Schildpad t., schilddak n. T- hélière of de
bélier, stormdak, ramdak n. ; - bedekte gang m.
'I'oi-tner, V. a. Krom maken, krommen, buigen:
T- une aiguille, eene naald krom buigen. - SE
TORTUEII, v. pr. Krom worden: Cet arbre cornmence a se t-, deze boom begint krom te gïoe(jen,
zich te kroininen. - Het part. passé is ook adj.:
Aiguilie tortuée, krom gebogen naa/d.—rortueusemerst, adv. Met bogten, krom: Le ruisseau
coule t-, de beek loopt met bogten. - Tortiieux,
etise, adj. Boglig, krom, slingerend (inz. van vivieren, wegen en slangen): Un cliemin t-, een met
bogten loopende weg iii. Le cours t- dun fleuve, de
bogtige loop rn van eenen stroom. Les repiis t- dun
serpent, de kronkelingen, bogten f.pl. van eene slang.
(fig.) Une conduite t -euse, een onopregt, slinksch gedrag n. Le° replis t- de Ja conscience. de verborgen sc/iuilhoeken nipl. o[plooijen f.pl.van 't geweten.
—[lInt.] Onregelmatig gebogen.— STortuosité,f.
Kromte, Icrombeid, bogtigheid 1.
Torture, t, Pjjniging. marteling, foltering,inz.
de (voormaa/s gebruikelijke) regterlsjke pijniging;-pijnbank 1. (question). Les tyrans ont inventéd'hor
rililes t-s, de dwinge/anden hebben afgrjseljke /01teringen uitgedacht. Instrument de t-, marteltuig ii.
-- Soutenir Ia t-, de pfjnbank uit/zouden, uitstaan.
(fig.) Donner Ja t- a son esprit, of Se donner
Ja t-, Mettre son esprit ii Ia t-, zijnen geest pijnigen, zijnverstand, zijn hoofd afsloven, zijn hoofd
breken. Etre a Ia t-, op depijnbank liggen, in pijndike verlegenheid, in groote onru.ct, zeer ongeduldig zijn. - 'rortui-ei-, V. (1. Marteen, pijnigen,
fofleren; op de pijnbank leggen. - (fig.) T- le seas
dun texte, den zin ran eenen tekst verdraaijen,
verwringen. - SE TORTURER, v. pr. Elkander kwellen, martelen. - liet part. passé is ook adj: Crimind torturë, gepijnigd inisdadiger. - Texte t-,
verwrongen tekst m.
Torualeux, ense, adj. [Bot.] Van afstand lot
afstand gezwollen of uitgezet (op de wijze van een
touw met lenoopen).
-I- Torve, adj. Schuin, scheef: Des regards t-s,
schuinsche, scheele blikken m. p1.
Tory, m. [Pout.] Naam der hofpartij in Engeland (in tegenstelling met whig). - Ook als adj.:
Un ministère t-, een tory-minis/erie n.—Torysme, m. Grondstellingen t. p1. of gevoelens a. p1. der
tories, torys mus n. - Toryste, rn Vomstan
der der tories, t a r y s t rn.
Tosean, C, adj. Toskaansch, wat Toskanen
of zijne inwoners betreft. - [Arch.] Ordre t-, Architecture t-e, toskaansche bouworde, bouwkunst f.
- Als subst. Ia. en f. Toskaner m., toskaansche
vrouw f. of meisje a. - TOSCA1'i, m. liet toskaansch,
de zuiverste van alle itaiiaansc/te tongvallen. - TOSCANE, f. [Hart.] Soort van anemoon t. - Zekere
-

-

-

stof

t. van booinschors.

'rost, 'roste, rn. , z. V. 0. TOAST.

Toste, m. [Anc. mar.]: T- dune chaloupe,
doft, roeibank f. eener sloep.
Toster, v. a. et ii. , z. TOASTER.
1 Tostioii, f. (pr. toce-thi -on), z. V. a. TORREFACTION
'fôt, ado. Spoedig, straks, terstond, ras, ten
ri/ca) [ilysia tortrix]
Tortu, e, ad]. Krom, scheef, verdraaid, mis- eerste, vroeg: Alley et revenez t-, ga en kom spoemaakt: II a les jam/ins t-es, hij heeft kromme bee- dig tru. II en sera puni t- ou tard, hij zal vroeg
nen. Une plante t-e, eene Icroin gegroeide plant t. of laat daarvoor gestraft worden. Ii est arrive
Cherniti t-, kromme weg m.—(/ig.)Avoir l'esprit t-, assez t-, hij is vroeg genoeg aangekomen. II an
geen juist oordeel hebben, de za/een verkeerd inzien. viendra pas si t-. hij zal zoo ras niet terugkomen.
Faire des raisonnements t-s, verkeerd redenéren. Plus t- (niet te verwarren niet plutôt). eerder,
- Ne me pailez pas de ce siècle t- , spreek mij vroeger: Voulez-vous que je vienne is trois heures
niet van deze verdorven eeuw. - (Loc. proc.) Faire ou plus t-? wilt gij dat ik om drie ure kome of
usage de ses pietis t-s (liever Travaillerdes mains vroeger ? Le plus t- sera Ie meilleur, hoe eerder,
et des pieds), al het mogelijke in 'twerle stellen.— /zoe liever. Au pius t- sera-t -il ici (1 6 heures, op
Somtijds ook als adv.: Aller t-, scheef, dwars gaan. zijn vroegst zal hij om 6 ure hier zijn.
Total, e, adj. Geheel, gansch, volslagen, vol- TORTU, m. Slang f. van 'tboa -geslacht.
Tortise, t. [H. n.J Schuldpad f. T- de terre of komen, t 0 t a a 1. Je vous payerai Ja somme t-e, Ik
T- terrestre, T- de mer 0 T- marine, T- de ri- zal u de gansche som betalen. Prévenir sa tuine t-e.
vièt'e, dean douce of T- fluviatile, T- paludine, zijnen geheelen ondergang voorkomen. - [Astr.]
land-, zee-, rivier-, inoera.c-schildpad. - Ecaille de Eclipse t-e, ge/ire/c verduistering, totale eklips t. t-, schuidpad.cchaal t., schildpad. Peigned'écailie de SOMME TOTALE, bc. ado. Alles bijeen gerekend.
t- enkel d'écaille, schildpadden kam in. -- Soupe (Plur. ni. totaux.) - TOTAL, m. Geheel, liet zat a. Le t- de yes sommes fait
a Jaoft-, schildpadsoep f. - ( fam.) Marcher ii pas mengenoniene, t a t a ageheel
van deze sommen maakt
de t-. zeer langzaam gaan. —IAstr.], z. v.a. LYRE. trois cents forms, 't
- [Bot.] Sc/iildbloem f. - [ Chir.] Scluildpadge- drie honderd aulelen. -. AU TOTAL, EN TOTAL. be.
-

-TOUCHER.

TOTALEMENT
adv. Over '1 ge/tee!, in 't geheel qenornen. Au t-

eest une bonne affaire, in '1 yelieel genomen, is liet
eene goede zaak. En t-, eest un bon ouvrage, over

't geheel. met één woord, 't is een joed werk. Totalernent, adv. Geheel, qeheel en al, üanschelijk: 11 est t- ruiné. - -- Totatiser, a. a. Een
totaal vormen, bijeen zetten of nemen. - Totalité, f. Geheel, jezamenljk bedrag, totaal n., totaliteìt f.
Toteap, iii. (pi'. tott -kap) [Cost.] Naam eener
in 1819 uitgevondene elastieke paruik f. , die op
alle hoofden post. - Ook als adj.: Pei'ruque t-.
Tote, f [Mar.] , z. TOSTE.
Totipalmes, 'I'otipahiiipèdes, fl1. pl.[H.n.]
Zwemvoels in. Pl , iizet volkomen zwernvliezen tusschen de teenen. (een kinkhoren.
Totoinbo, rn. [H n.j Bruinétje, bruintje n.,
Toton, Iii. Draaitolletje n. Jouer au t-, met

het draaitolletje spelen.
'fotiage, in. [Mai'.] Het verhalen of verwerpen
(van een schip), het boepséren. Le t- in vapeur, het
slepen met stoointrekkers.
Tottaille, 1. [Econ. dom.] Handdoek in. , die
op eenebepaaldeplaatslianqt. - -j-i'ouaîllon, iii.
Servet n. (serviette). (rika, t ouan m.
Toiian, in. [I-i. n.j Klein buideldier n. inAme
'roUaHse of Touante, f. [Corn.] Chinésche
zijden stof 1.
'rotie, rn., z. TOUG.
Toucan, rn. [I I. fl.1 Pepervreter, toekan, een
zeer talrijk vogelgeslacht in 't warme Amerika
[rharnpliastos] . T- taco, groote pepervmeter. Ttuca, kleine pepervreter. T- ai'iel 01 gorge rouge,
roodbuikiçje pepervreter. - [Astr.] Zuidelijk ster'rebeeld tusschen den Indiaan en de Hydra.
Touchabie, adj. Aanraakbaar. - Tonchant, e, adj. Tref/end, aandoenljk, roerend,
zie/roerend: Discours t-, treffende rede 1. ScOne t-e,
aandoenljk tooneel n. - [Géorn.j Point t-, aanrakinyspunt, raakpunt n. (nu liever point de tangence, de contact). - TOUCHAT, in. liet treffende,
aandoenljke.
TOUCUANT, prép. Aangaande, ten
aanzien van. betreffende, makende, nopens. II rn'a
entretenu t- Vos affaires, hij heeft aangaande uwe
zaken met mij gesproken. T- cela, je VOUS dirai,
betreffende dit, zal ik u zeggen. - Tonchante, f.
[Géorn.] , nu TANGENTE.
Tonehan, al. [Tech.] Toetsnaaid f.
1'onehe, 1. [Mus.] Toets rn. (van 't klavierbord): Les t- noires, blanches, de zwaste, witte
toetsen. - Les t-s dun luth, dune guitare, de
stelsnaren, grepen t. Pl. van eene luit, van eene
guitar. - La t- dun Violon, de greep aan den hals
eener viool. - [Corn.) Drift f. vette ossen, die men
naar de markt drijft. - [Ecol.] Houten stiftje n.
om de letters aan te wijzen, wijspen t. - {Irnpr.j
Het opdragen von den drukinkt met de rol (vroe
ballen). - Jeu] Haakpennetje n. van-permtd
't knipperspel (waarmede men ieder staafje nioet
a/ligten). - Manque de t-, mnissloot rn. (op 't biljart).— [Orf.] Toets rn., streep f., die het beproefd
metaal op den toetssteen maakt. Pierre de t-, toetssteen in. - (fig.) L'adversité est Ja pierre de t- ie
l'arnitié. de tegenspoed is de proefsteen der vriendschap, in den nood leert amen zijne vrienden kennen.
- [Peint.] Toets, streek, penseelstreek in. , wijze
waarop de schilder het karakter der voorwerpen
aanduidt: On reconnait facilernent la t- des grands
rnaîtres. men herkent gemakkelijk den penseelstreek,
de behandeling der gm'oote meesters. - ( fig.) Cet
écrivain a wie t- fine et spirituele, die schrijver
heeft eene fijne en geestige voorstellingswijze. (pop.) Het slaan; slag. stoot ni. Craindre Ja t-,
voo? slaag, voor klappen baîmy zijn; (fig.) de kritiek
duchten; voor verwijtingen bevreesd zijn. - ( fig.)
II est bien dhangé de sa maladie. ii a en une rude
t-, hij is veel door Zijne ziekte veranderd, hij heeft
een' harden. stoot gehad. Ii a dté condamné a utie
arnende de mille forms, eest une rude t-, hij is
in ecne boete van duizend gulden geslagen, dat is
eene leelijke aderlating.
Touché, e, adj. (en part. passé van toucher):
Objet t-, aangeraakt voorwerp n. - Dame (of Pièce)
touchée, dame joude, z. DAME. Z. ook GAGE. - ( fig.)
II y a dans cette tragédie des endroits bien t-s, er
zijn in dit treurspel goed uitgedrukte, voorgestelde
plaatsen. - [ Mar.] Ce vaisseau est bien t-, dat
svhip Zit goed vast, goed aan den grond. - [ Peint.)
-

-

.
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Tableau bien t-, flksch geschilderd stuk n. - (/1g.)
J'en eus Ie coeur t-, mijn hart was er door bewo
aangedaan. - Toucher, v. a. Raken, aan--pen,
raken, aanroeren., aantasten. T- qc. du doigt, de
Ja rnain,iets met den vinger, met de hand aanraken. Ne touchez pas cela, roer dit niet aan. IJ Ja
touché avec son gant, hij heeft het met zijnen ha midschoen aangeraakt. T- de I'argent, une soinme,
geld, eene som gelds ontvangen, beuren. Je Jui ai
fail t- cette somme, ik heb hein die som doen uitbetalen. IJ a touché ses appointernents, hij hee/t
zijn traktement ontvangen. - [Chir.] T- un ulcère, een bijtmiddel op eene verzwering aanwenden.
- (absol.) Onderslaan (eene zwangere of barende
vrouw). - [Impr.] T- Ja forme, den inkt opdra
gen, opgeven. - [Jeu] T- une dame, une pièce,
eene schijf, een stuk aanraken. - [Mar.] T- Je
compas, de naald van het kompas met den zeilsteen
bestrijken, de kompasnaaid laden. - [Orf.] 'I'- de
lor, une pièce cl'argent, goud, een zilversiuk toetsen, op den toets.cteen strijken. - ( fig.) T-, Faire
t- une chose do bout du doigt, au doigt et l'oeil,
cciie zaak duidelijk, zonneklaar inzien, doen inzien.
Raken, tegenaan komen of Zijn: Le Jambris
touche Ja muraiJie, de lamnbriséring start tegen den
muur, raakt den muur. - [Géom.] Cette Jigne
droite touche cette courbe, deze repte lijn raakt
die kromme. - Mar.] T- un port, un comptoir,
une iie (of als v. n. T- ii on port. etc.), eene haven, cviie faktorij, een eiland aandoen. T- one côte
(of a une côte), op eene kust ankeren. - (absol.)
Stooten, raken (den grond): Le vaisseau a touché,
a touché en passant, het schip heeft gestooten, heeft
even geraakt. T- et parer, stooten zondei vast te
blijven zitten. - [1us.j T- l'orgue, le piano, Ja
harpe, op het orgel, de piano, de harp spelen. (Tde J'orgue, do piano wordt dooi' de Académie af
gekeurd, ofschoon men 't bestendig uit den mond
der muzikanten hoort). - ( fig.), z. CORDE. T- les
passions, de hartstogten uitdrukken, schilderen, T- one chose, one rnatière, eene zaak, eene stof
oanroeren, er iets van zeggen. II ne la voulu tquell passant, hij heeft liet enkel in 't voorbij
gaan willen aanroeren. . Drijven, voor zich. uit
drijven. slaan (van vee, van paarden gezegd): II
touchait des vaches devant lui, li(j dreef koeijen
voor zich hemien. (absol.) Touches, cocher, aiJons
plus rite, sla op, gebruik de zweep, koetsier, laat
ons wat schieljker rijden. - T- Ja main, de hand
geven, b/f hanaslag iets verkoopen. Touchez-Jh, sla
toe, sla den koop toe (daar is mijne hand). - Roeren, treffen, aandoen, bewogen ofaangedaan maken:
T- Ie coeur, het hart tref/en, roeren. Dien Ja tollché, Ja touché de repentir, God heeft hein geroerd,
heeft berouw in hem verwekt. Cette perle, Ce
spectacle la fort touché, dat verlies, dat schouwspel heeft hem zeer getroffen. Raken, betm'ef
aangaan: Cela tie me touche point, ne me-fen,
touche en rien, dat gaat mij niet aan, volstrekt
niet aan. En quoi cda vous touche-t-iJ? in hoe
verre gaat me dat aan ? .1e prends on vii intérêt it
tout ce qui vous touche, ik stel levendig belang in
alles wat mi betreft. - Aangaan, bestaan, verwant
zijn met: H me touche de près, ii est mon cousin,
hij gaat mij van nabij aan (hij bestaat mij van nabij), hf! is mijn neef. z. ook de près onder PRES.
- TOUCHER, v. n. Raken, aanraken, reiken:
IJ est si grand gull touche nu pJancher, hij is zoo
groot, dat hij aan de zoldering raakt. - Sa matson touche it la mienne, zijn huis raakt, grenst
aan 't mn/inc. is aan 't mijne belend. - ( fig.) T- it
Un certain tenips, digt bij een' zekeren tijd zijn.
INous touclions ii Pâques, nu dernier moment, wij
zijn digt bij paschen, wij zijn het laatste oogenbiik
nabij. Le mnaJade touche it sa fin, de zeke is zijn
einde nabij. - Aanraken, niet de hand, den yingem', enz. raken, aan komen; afnemen. Regardez -le.
mais nv toucbez pas, bekijk het, maar raak bet (kom
er) niet aan. - I! na point encore touché it ses
épargnes, h/f is nog niet aan zijn spaargeld gekomen. Voilit des plots auxquels on na pas touché,
daar staoii schotels, die macn nog niet aangeraakt
(waarvan inca nog niets gebruikt) heeft. - [ Man.]
'l'- de Ja poule, het paard met de karwats raken.
helpen.
(fig. et fain.) Ii na pas lair dy t-, On
ne dlrait pas qu'il y touche (van een' slim' , g:
ziet er zoo onnoozel uit, men-veinsc'rh),/
zou zeggen, dat hij van den prins geen kwaad weet.
-

-

-
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- T- lans Ia main, de hand geoen (als teeken van roeren, het aanhamiqend buskruid van den morti.em'
vriendschap, van verzoening, van jesloten koop, losmaken. - Tonilloir, in. [Tech.] Kruicispaenz.). -- Ii na touclie pas (des plods) a t-, zijne del m. , houten kruk 1. (tot tosmnaking van 't bus
voelen raken den grond niel (van een' zeer vlug' kruid, dat in de buskruidfabrjken aan den mor
dansei' of looper). (fig. et fain.) Cet homme ne tier blij/t hangen). (Spanje.
laisse pas t- clu pied a terre, die man geeft 'iemand
Toitit, in. [H. n.j Bonte vink in. van Nieuwgeen' tijd om tot zich zelven, op zijn' adem te leoTotijoirs adv. Altijd, altoos, immer, steeds;
men. - [Mar.] , z, TOJCHEH, v. a. - (fig eI (am.) gedurig, qestadig, bij elke gelegenheid. II y pense t-,
Cette allaire ee toucliera ias a terre, die zaak hij denkt er altijd aan. Se séparer pour t-, voor
zal zonder vei'kindei'in,q doorgaan. - ( fig.) T- it altijd scheiden. Je vous trouve t- occup ik vind
une chose, • une alfaiie, eenige verandering in U altijd bezig. Vient-iI t- vous you' ? bezoekt hij u
eene zaak brengen of maken. On na pas toucliô ii nog steeds, nog altijd. - Ondertusschen, inraidce régirnent, men heeft (lit regiment in zsjn geheel dels, terw,i, evenwel: Je vous suis, alley t-, ik
gelaten. T- aux clioses de Ia religion, du gouvet'- volg u, ga maar voort. I! ma payé in moiti, eest
nernent, de godsdienstzaken of cle godsdienst, de t- mieux gun i'ien , hij heeft mij de helft betaald,
regëringszaken of de regéring aantasten, aani'an dat is altoos beter dan niets. Sije n'ai pas réussi,
na pas voulu toucher it eet article, hij-den.1 t- ai-je fait ifion devoir, wanneer 't mij niet geheeft niets aan dat artikel willen veranderen.
lukt is, heb ik echter (evenwel) mijnen pligt gedaan.
Cet ouvrage nest pitS tie lui seul, un te! y a - (Proc.), z. DANSER, PECHER. - POUR TOUJOURS,
touché, dat werk is niet van item alleen, die en toe. cdt'. Voor altijd, voor immer (zonder hoop vein
die heeft er de hand in gehad. (/îg.) Aandoen, terugkeer, van beterschap, enz.) - Toujourstreffen, roeren: Se laisser t- it Ia piti aux lar belle, t. [Bot.] lammerschoon f. , soort van tulp.
mes ties nialbeureux, zich tot medelijden, door de -.- Touj ours-vive, t. [Bot.] irnmnergroen, soort
tranen der ongelukkigen laten bewegen. (fig.) van huislook.
Raken, aangaan, betreffen: Les chases qui touchent
Toiilet, fl1. [Mat'.] , z. TOLET. - 'rou1etie
a l'honneur, de zaken, die de eer aangaan of be- re, t., z. v. a. PORTE-TOLET.
Ire/Ten. Cette question touche aux plus grands inTouline, t. [Mar.] Sleept•ros, joagtros in.
Toulipa, t. [Bot.] Groote oostindische boom
trets de I'Etat, die vraag raakt de grootste staats
belangen. - [ Vdner.j La cart touche le son bois, met zeer welriekende bloemen, t o e t i p a 1.
het hen veegt zijn nieuw gewc'i af. SE TOtJ
Totilola of Touloula, in. [Bot.] Pijimnes in.
CHER, V. pr. Zich zelve» aanraken. - Elkander (tier Cariben).(koekoek in.
reiken, aan elkander grenzen. Ces leux pierces se
'foitlout, m. Madagaskarsche koekoek, toetoetouchent, die twee steenen raken elkander aan.
'I'oiiloula, fl1. , z. TOULOLA.
Nos maisons se touchent, onze huizen grenzen aan
Toulouse, f. (Loc. proc.) Or de T-, rijkdom to.,
etkander. - Se toucher dans Ia main, elkandei' clie ongeluk aanbrengt.
de hand geven.
'rouniti, in. [H. n.], z. v. a. MARSOUIN.
TOUCHER, in. Gevoel n., dén der vijf zinnen; het
'I'oupe, t, Dikke, digte haarbos in.
voelen. Cela se connaît au t-. dat leent men op 't
'roupet, ni. Lok, haarlok t.; bosje, bundeltje ii.:
jevoel. Cela est doux an t- , dat is zacht op 't aan- Les Tartares se rasent Ia thte, mais its gardent
voelen. - [(tlus.j Wijze van spelen (op de piano, Un t- de cheveux, de Tartaren scheren zich het
liet orgel, de guitar, de luit en dgl.): Elle a un hoofd, maar zij laten eene lok, eenbosjehaar staan.
beau t-, zij heeft een schoon spel, eene fraaije speel- Tout son pare est plantd de clidne, excepté un tmanier. [Chir.] liet onderslaan (eener zwan- de sapin , zijn geheele park is met eiken/mout bepeTe of barende).
plant , uitgezonderd een plekje met dennen. Toucheur, in. [Tedh.J Werkman, die het (absol.) Kuif t., het opgezette voorhoofdhaar, toepaard leidt, om de machines eener leigroeve in be- p e t t. Son t- eet hop !saut, eet dérangé, zijne kuif
weging te brengen. - tint t., die bij eene snelpers is te hoog, is in wanorde. II porte un faux t-, h
(hond, stil! draagt eene valiche leui1 - (lam.) Se prendre au
den inkt op de letters brengt.
Tou-eoi ! interj. [Chas.J T-, chien, t- ! stil, t-, elkander hij 't haar pakken. - (fig. ei fain.)
'I'o.ie, t. [Mar.], z. V. a. TOUAGE.[Nay.] Le feu lui monte au t-, Son t- lui prend, hij wordt
Veerschuit, sc/touw f. op cle Loire. - Tonée, t. boos, geraakt in toom. Avoir (IR t-, vol vuur, moed
{Mar.] Werptros, jaaptros, werp iii. Grande, Pe- zijn, haar op de tanden hebben. - [Man.] T- du
tite t-. daagstouw n. , kleine werpiros. Porter une cheval, voorhoofdhaar n. van 't paard. - [El. a.]
t- en dehois, eencn werp uilbrengen. Ancre de t-, T- bleu, javaansche blaauwkuif f. (van 't geslacht
werpcnker n. - Totier, v. a. [Mar.] Verhalen, der dikbekken).
werpen: T- un vaisseau an large, een schip van
Toupie, 1. Priktol, werptol m.: Jouer ii Ia t-,
den wat afhalen. - SE TOUER, V. ps. Zich verha- met den priktol spelen. La t- dort, z. notuiui. Tlen, zich met een werp uithalen. - Se faire t-, d'Allemagne, bromtol ni. - (pop.) Straathoer, allezich doen uitwerpen of boegséren, qeboegseerd wor- manshoer t. - fAstr.] Werktuig a. van engelsc/ie
den. - Ilet part. passl is ook adj.: Navire t-, ge- vinding, om op zee, ondanks het slingeren en stamboegseerd schip n. - Toueiir, m. [Mar.] Sleper, pen van 't schip, de kim waar te nemen. - [[l.a.]
die een werp uitbrengt; boegseerder m. 'l'olschelp f.
eux, m. [Mar.] Werpanker n., werp m.
Toupiller, v. a. (fain.) Heen en weêr loopen,
Toiifaii, in. Wervelwind m. op de arabische zonder oogmerk rond drentelen, draaijen als een tol.
kust.
'I'oupillon, in. Kuifje, bosjen. T decheveux,
Toulfe, t. Bos, bundel m.: Line t- de cheveux, haarkuif, kleine toepet t. - [Elort.] Onnutte, ineen bos haar. Une t- de lame, d'hei'bes, een bun- eengegroeide, slecht geplaatste takken ni. pi.
Toupiii, in. Wuit, touwsiagerewuit t. de! wol, kruiden. - T- d'arbres. digt boom,qewas,
digt boschje n. - [Econ. Fur.] Ziekte t. der zijde- tol to. (sabot).
wormen, als gevolg van groote en onverwachte hitte.
'rouras, in. FMai'.] tleertouw n., landvest t'.
(op de bank van Terre-Neuve).
- Toulter, v. a. Tot bundels maken. - 'roiif
fer, v. n. eI pr. Zich tot bundels o( bossen vor
Touque, t. [Pèche] ttaringvisscher in. ((met tot
men. - Toutl'eur, rn. ((am.) Heete walm m. de haringvangst dienende vaartuig), buis f.
(dien iemand bij 't binnentreden in eene verhitte
Tour, t. Toren in. Les t-s de Noire-Dame, de toruimte tegen komt). - Touffu, e, odj. Digt, dik, rens van Notre-Dame of Onze-Lieve-Vrouwe-kerk.
bundelvorinig: Arbre hien t-, zeer digte boom m. Bar- T- de dthne, koepeltoren. 'I - d'dglise, kerktoren.
- T- de moulin a vent, cirkelvormige muur to.,
be t-e, digte, zware baard m.
'roig, Tough of Tone, m. Stander ni. van waarop de windmolen rust. - T- de Babel, de
een' paardestaart; turksche paardestaart, eene stang toren van Babel. z. BABEL. - [Anc. mii.] Stormof halve piek mel een' paardestaart en gouden bol, toren, mnuurtoren. - [H. n.j Torensc/melp 1. T- de
Copenhague, kopenhaagsche toren, eene fraaije toclie als vaan dient.
Toiii, m. [H. n.j Kortstaartiqe papeqaai van renschelp. T- de Babel, toren van Babel, eene steket
Amerika, toet iii. (de kleinste papegaajjensoort).
schelp. - [Jeu] Kasteel n., toren (een der stukken
TouiI1ae, m. [Tech.] liet zuiveren der ruwe van 't schaakspel). - [Mar.] T- ii feu, vuurtoren
[Pèche] Vischtoren in., ronde vischsoda.
(of haai iTi. (phare).
Touil!e-boeiif, m. [H. n.j Soort van zeehond weer t.
Tour,
m.
Omloop in., rondgaande beweging.
'roullier, V. a. (pop.) Schudden, omroeren (een
vee/it). - [Tech.] lie ruwe soda zuiveren. - Om- om- , rond4raaijing, omwenteling 1. . omloop, kring-
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TOURloop in. Le t- des planètes, de omloop der planeten. T- de rouc, omdraaijinçj van een wiel, radsomwenteling. T- de Iwoche, orndraaijinq van 't spit.
- Aller ui t- de roue, langzaam ;ijden. - (Loc.
(am.) II n'y a qu'un t- de roue d'ici-Ii, 't is in
't geheel niet ver, 't is slechts een snaphaansc/iot
van hier. II a eu fait cela en un t- de main, hij
is in een oogenblik daarmede klaar Geweest. Ii lui
a donnd un soufflet ui t- de bras, hij heeft heat uit
al zijne magi eenen klap gegeven. z. ook MAIN, REiN.
- Bij uitbreiding ook van velerlei andere bewegingen, al esc/iieden zij niet rondqaande, qebézigel:
qang In., wandeling f. uitslap rn. , reisje, toerije n.
Faisons un petit t- dans Ie jardin, laat ons eene
kleine wandeling in den tuin doen. 11 fit deux t-s
par Ia chambre et tamPa, hij ging tweemaal in de
kamer op en neêr, hij ging de kamer tweemaal rond,
en viel. II est allé faire un t- de promenade, hij
is eene wandeling gaan doen. Aller faire un t-, eens
rondgaan, eene wandeling gaan doen, uitgaan om
spoedig terug te komen. -- (Loc. proc.) II no feta
point cela, II n'ira point ott on i'envoie, qu'il nait
fait ses quinze t-s, hij zal eerst honderd onnoodige
gangen, nuttelooze dingen uitvoeren, eer hij dat
doet, eer hij gaat, waar men hem zendt. - Les tet retours. z. RETOUR. - Omvang, omtrek, lering m.
(circuit). Le t- de Ia ille, du jardin, dc omvang
van de stad, van den tuin. Cette colonne a taut
de pieds tie t-, deze tuin heeft zooveel voet in omtrek. - Le t- (Ia circonféience) du visage, de omtrek, de vorm en ronding van 't gezigt. —Ceyaisseati a fait le t- em monde, dit schip heeft de reis
om de wereld gedaan. Faire son t- de France,
Frankrijk rondreizen, inz. op zijn handwerk rondreizen. Le cIiîiuren fait son t- d'hôpi1ax, die
heelmeester bezocht de hospitalen (ma zich in zijn
vak te bekwamen). (Mat'.] Faire Ie t-, het kompas rondloopen, omloopen (van den wind). Un tde perles, een parelsnoer fl Ce collier fait quatre
t-s autour (lU cou, dit snoei gaat vier keeren ons
den hals. - T- de cheiniriée, schoorsteenkleed n. Tde con, z. COLT. - T- de cheveux, haartoer rn, valsche haarlokicen, kunsikeullen f. pl 'r- de lit, rabat boven aan een ledikant. -- Un t- de gorge
des dames, een lialskroag der dames. - [ Mar.]
Slag in. (in een touw). Denñ-t-, halve slag. T- mart,
ronde slag. T- de hittes, betingslag, slag om de
beting. Prenthe Un t- et clsoc, een enkhuizer leggen. LOCH, nANOEUVRE, ROUER, EVITER (en lees op
dit laatste woord bon tour, niet lJontour). - Puces de t-, boejplanken t. pl , planken aan cie billen
van het schip, waarin de meeste bogt is. - [ Arch.]
T- de chat, biandgangetje n., afstand van een'
halven voet, wacrop de ovens en smidsen van de
belende fleuren veiwijdeid moeten blijven. - T- de
soui is, nsuizeqangetje, afstand van tot 3 duim
tussc/ien de seltvcetpijp en den middeimuur, waartegen zij aangebragt is. -. Elke beweging, die
vlugheid en vaardigheid van hand of vingers, bieigzaamheid kracht of clugheid van ligchaam vereischt;
kunstetuk, kunstje n. , kunstgreep, handgreep 1. T-s
de bateleui', de souplesse, qoochelkunstjes ii. pl
kunstspronqen m. p1. z. ook ADRESSE, CIBECIERE, GOBELE'!, PASSE-PASSE. 11 sait faire des t-s de carte,
hij kan kunstjes met de kaart. 'I'- de force, sterk
stuk n. verri(jtinq, waarbij 't op kracht aankomt;
(fig.) stoute, moedige daad t. -- (fam.)Streek, trek rn,
pots t. II lui a joué Un t-, hij heeft hein eeoc pots,
eenen streek gespeeld. C'est nu iiain t-. dat is een
slechte trek. Un t- de fripon, een guitenstuk. z. ook
GON1N. T- de baton, z. BaTON. - Glimp rn , wending, draaijin,q f. Ii a donné Un hou t- ii cela, hij
heeft eene goede wending daaraan gegeven. II donne
un certain t- aux chases, hij geeft de zaken een'
zekeren glimp. - Cette affaire prend un bon t-,
die zaak neemt eene goede wending. [Gram.] Le
t- dune période, de wending, gang van eenen volzin. II n'y a point de t- dans ce discours, er is
geene bevalligheid. aanqenaamlieid in deze 'rede. II
donne Un agréable t- a tout ce qu'il dit, hij geeft
eene bevallige wending of inkleeding aan alles, wat
hij zegt. Beurt f,: C'est mon t-, 't is mijne
beurt. Parler a son t-, op zijne beurt spreken. Vo
t- est passé, uwe beurt is voorbij gegaan. Par--tre
Ions t- a t-, laat ons om beurten spreken. Draaibank, kunstdraaibank f. Travailler au t-,
op de draaibank werken. Desouvrages faitsau t-,
gedraaide, 0)) de draaibank gemaakte werken. T .

a pointes, draaibank met ijzeren punten. T- en
lair of a tourner en lair, dreiaibank om uit de
vrije hand te draaijen. T- it vis, sc/zrc.:fdraaibank.
Les jumelles dun t-, de wangen ofzijstukken eener
draaibank. La POUI)ée dun t-, de reistok m. cener
elraaibank (waartusschen iets gespannen wordt).
- (fig,) Elle a les bras fails au t-, hare armen zijn
als gedraaid, zijn scheon gevormd. - [Tech.} In
't algemeen z. V. a. TREtJIL. - T- de potier, draaischijf f. van den poltebaleker. T- de boulanger,
u,erktafel f. der bakkers (waarop zij het deeg omdraaijen). T- de cirier, rol f. van den waskaarsenmaker. T- a tête, kopwiel n. des speldemakers. T- It
bitoid, schiemanswuit 1. , rol om schiemansgaren te
spinnen. - Dranikas, draailade f. in 't venster van
het .cpreekvertrek eens nonnekloosters (om door te
spreken of iets in te steken). (koek m.
Tourace, III. [I-I. n.] Amei-ikaansche kuifkoeTouailIe, f. [Bras.] Mouteest m , moutsloof' t.
(dei brouwers). Charger la t-, het mout op den
eest brengen. Rebrouiller Ia t-, het mout omzetten,
omsoerken. Itetournet Ia t-, liet mout van de eene
helft van den eest op de andeie werken. - TouraiJiOl), m. [Bras.] JVoi-tels rn. p1. en kiernen 1.
Pl. van het mout, die dooi' het eesten verdi-oogd zijn
en door de zeef van het graan worden afgescheiden.
'roiii-aiagette, t. [Atic. corn.] Ligte sergie t.,
die in den omtrek van Orleans gemaakt wordt.
Toitibe, f. Turf m. Feu de t-, tarfvuur n.
Veengrond rn , veen n. Plantes qui naissent dans
Ja t-, planten, die in veengrond wassen. - lEcon.

dom.] Ilienkoek in. (als brandstof). - TOURBE, f.
Volkshoop, zwerm m. , verwoede menigte t. La vile
t- s'éineut, de gemeene volksiioop raakt in oproer.
Une t- de bsrhares, een zwerm barb ren. Au milieu de cette t- littéraire, te midden van dien
zwerm geleerden. - [P10101.] T- des phulosophes,
vei'zaineiinj van geschriften over de goudmakers
kunst of den steen der wijzen. - Tourber, v. a.
Turf steken. - TOURBEII, v. a.: T- un marais, een
moeras uitveenen. - SE TOURBER. V. pr Verveenen, tot veenqrond worden. - t Totirberle, f.
Veen ii. - Toiii-bette, t. [Pot.] Veenmos n. Tourbeux, ease, adj. Veenr'[ik, veengrond bevattend: Tei'rains t-x, veengronden rn pl - [Bot.]
-

Plante t -euse, veenplant f. - Tom-bier, ière,

adj. [Géol.] Veen bevattend. - Tourbier, in.
Turfstekei, tue/graver; turftrapper; -- turfopladci'; tui('vervoerder. - Bezitter van een' veengrond,
vee'nderj -bezitter, turfboer m. - Toiirbière, t.
Veenderj t., veenland, turf/and n.
Tourhillon, ill. JfTervelwind, elwarlwind;
(lraaikolk, 'maalstrooin m. -- (bij uitbreiding) Tde poussière, de fumée, dwas'relingen van stof, van
rook. - (fig )

Le t- do monde, des plaisirs, des af-

aires, demaalstrooin der wereld, der vermaken, der
zaken. Etre, Vivre dans Ie t-, in een' maaistroom
(van vermaken, van bézigheden) leven. - [Artif.j
Vuurwervel rn , eene soort van draaijend vuurwerk.
—[Mach. It yap.] 1i'ervel rn, voortdrijvende schroef 1.
- Ook als adj.: Vis t-, wervelschroef, schroef
van Archimedes. .- [Phys.] T- magnétique, magnetische stroom in. , die zich om en in eenen magneet beweegt. '- Les t-s de Descartes, de stroo
dci' stof rondom een hernelliqchaam (door-minge
Descartes aangenomen om het wereldstelsel te verklaren). -- TOIJBBILLONS, rn. p1. [Exploit.) Hindernissen f. p1. in steenkooladers (door tusschenliqgend
gesteente). - [Anat.] F- vasculaires of Vaisseaux
tournoyants, Stenônische vaten n. p1. , een weefsel
van fijne bloedvaatjes van het adei'- of voatvlies
(les oogs. - Toui-billonnaiie, adj. [Didact.]

Den wervelwind of den maalstroom betre/fend. -

Touis-billoiii.

ant, e, odj. [Didact.] Weivelwin-

den veroorzakend: Uric tromije t-e, eene lions, die
eenen wervelwind doet ontstaan. - Naar een weevelwind gelijkend, duizelingwekkend. - Tourbillonuement, in. Dwari'eling, ronédraaijing t.
- Toni-billonner, v. a. Dwarrelen. ronddraaijen, zich als een wervelwind of draaikolk bewegen.
- 'foiirbillonnîste, rn. Aanhanger van Descastes' leer omtrent de stofstroomingen (vgi. TOURBILLON).

To;si'd, rn. [[I. n.j Graauwelipvisch, zeemeer
le t , turdo rn [labrus merula] .- {Vétér.] , Z. v. a.
-

TOURNIS. -

Tom-de of Tonrdelle, t. [H. ii.]

Zinglijster t. - 'I'ourdille, adj. (alleen in) Gris
t-, ljstergraanw. Cheval gris t-, zwartschimmel rn.
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(pop.), z. CONTORSION.

'I'oiiidou, rn. [H. n.j (pop.) Lijster f. (grive).
S Touielé, e, wij. [Bias.] Loodreyt gekanteeld (bastillé). - 'I'ouielle, f. (verklw. van tour)
Torentje n., kleine toren in. - [Bot.] Torenkruid n.
(ook Iouiette gelieeten). -- [Org.] Orgelpijptorentje.
Tourer, V. a. [Pâtiss.]: T- la pâte, het deeg verscheidene keeren oindraoijen, omrollen, toevouwen.
Touret, ni. (verkiw. van tour) Jtondsel ii., klein
rad, dat zijne beweging van een grooter ontvangt.
- [Cord.] Rol, jarenrol f. - [neon. dom.] Spinnewiel n. (rouet a filer);— zildekios in. -- [Lap.]
Draaibankje ii. der steensoijders 0/ graveurs in
edelgesteenten. - [ Man.] Kin/wak in. aan een gebit. - [Mar.] , z. v. a. TOLET.
'Fourette, f, [Bot.], z. TOURELLE.
Toniie, t. [Tech.] Groote steenen kruik, sterkwaterkruik t.
'I'oiiuier, in. Kloosterpo'rtier rn. (portier). 'I'ourière, t. (of als adj. Soeur t-) Oppossler bij
de draaikas of draailade (tour) van een klooster.
Toui-ille, t. [Cliiiii.] Soort van ortvasger ni.
Toni-illoji, in. [Tech.] Tap m., rond stuk

ijzer, dat tot as dient, waarop verschillende voorwerpen draaf/eu en zich bewegen, uiteinde n. eener
draaijingsas. - [Artill.] T-s de canon, toppen ni.
p1. or ooren ii. Pl. van een stuk geschut. - [Mar.]
T-s dune ancre, neuten t. p1. van eenen ankerstok.
'I'ouiiste, fl1. lioncireizenci persoon, een voor
zijn vermaak of leering reizend persoon, in zoo
verre hij een' bepaalden reisweg volgt; inz. gebezigd
van de engelsche reizigers in Frankrijk, Italic en
Zwitserland, t oei-j s t in.
'I'ouiloui-oii, ni. [Mii.] (pop.) Jong infanterist
of ecetsolduat in. - [H. n.], of TUIILU1UJ, rn;,
z. V. a. CRAIJE de vase.
Tourntaliiie, t. [Minr.j Edele sv/wel, awlsaantrekker, ook trip en Ceylonsche snagneet rn. genaaind, een kleine kiezelacistige steen, die, op liede
ascii gelegd of in kokend water behoorlijk verwarmd
zijnde, zoO elektrisch wordt, dat hij de awls aan
de eene zijde tot zich trekt en aan de andere van
zich ofstoot, t U r m al ij es m. T- verte, braziliaansche sinaragd ni. T- clu BresiJ, braziliaansche satlies' ni. 'F- verdhtre, ceylonsche goudsteen. T- nolia, schort van Madagaskas. T- apre, vuarvaste
turmaljn, sibérische schorl, siberiet rn.
'I'oiiimeist, In. Ewelling, pijn, smart, (laag.
straf, kwaal 1. La goutte est un cruel t-, de jicht
is cene gruwzame pijn of smart. On la coudamné
a d'horrihles t-s, men hee/t hein tot verschrikkelijke
pijnen, straffen veroordeeld.
(fig.) Ilartveer a.,
zorg, lswelling t.: Cet enfant lui donna bien du t-.
dit kind veroorzaakt hens veel hartzeer, kwelling f.
T- d'esprit. kueliing t. des geestes. -- (Proc.) Au
mort et ls l'alsseiit injure ni t-, van afwezigen en
dooden moet men geen kwaad spreken, - TourIuentaHt, e, adj. Plagend, ku,ellend, pijnigend:
Songe t-, kwellenhie, beangstigende droom in. Tourmente, t. Hevige storm in. met vlogen, zeestorm; hergorkaan ni. - ( fii.) Pendant Ia t- politique, gedurende den politieken storm. - Tourineuter, V. a. Pfjnigen, martelen, folteren, wroegen, plagen, kwellen: On la liorrihiernent tonsmentd, men heeft hem verschrikkelijk gemarteld,
gepijnigd. - Les cousins, Les moucises nous tourmenlent ici, de muggen, de vliegen plagen ons hier,
laten ons hier geen rust. - ( fij.) Que cda ne vous
tourmeiste point, laat dat u niet kwellen, verontrusten, beangotigen. .- [Mar.] hevig heen en wetr
slingeren, teisteren, zwaar doen werken: Le vent
tourrnente Ie vaisseau, de uind slingert het schip,
het schip werkt zwaar in den wind. - [ Man.]
Clseval qui tourmcnte son cavalier, paard, dat het
zijnen meester lastig maakt. - ( fig.) T- son style,
zijnen stijl geweld aandoen, gekunsteld, gemaakt
schrijven. T- uss ouvrage, een werk met zigtbare
moeite en inspanning bearbeirlen of oinwerken. SE TOUIIMENTER, V. pr. Rusteloos zijn, zich heen
en wetr bewegen; zie/s kwellen, bekommeren of verOntrusten; zich sterk inspannen. - [ Man.] Ce
cheval se toui'rnente, dat paard werkt zich af, is
nooit in rust. - Mar.] Le vaisseau so tourmente.
het schip u'erkt hevig. - Ne vous tourmentez pas
pour (of de) 51 peu de chose, kwel, verontrust u
niet ove'i zulk eene beuzeling. - Les savants se
sont beaucoup tourmentés pour expliquer les ta
dies du soleil, de geleerden hebben zich veel moeite
.-

-

TOl1JRNiE.
gegeven om de zonneviekken te ves kiaren.— [Consti.]
-

Ce Isois se tourmentera, dat hout zal krom trekken. - Elkander kwellen of plagen. us ne font que

se t- l'un l'auti'e. - Het part. passt is ook adj.:
Animal toui'rnenté, geplaagd dier a. - Vaisseau
rudement t-, zwaar geslingerd sc/sip a. - Ouvrage
t-., gekunsteld werk a. - 'I'ouraneiiteuir, in.
Pijniger, teal in. - Ook als adj.: Songe t-, kwellende, benaauwende dr000z m. - Touruienteux, euse, adj. Stormachtig, onstuienig: Parages t-, stormachtige streken t. pl. - Tournien
In. [Mar.] Voorstagzeil in., stagfok, atm rn-tin,
fok t. (trinquette). - z. ook CABAN. - [ H. n.]
Storinvogel ns. (péti'el).
'I'ournage, ni. [Tech.] Het draaijen, kunstdraaijen, kunstdraaiwerk n. - [Mar.] Kruis/tout a.
Taquets de t- , kruisklampen m. p1.
Touriiailler, V. fl. (faius.) .1 leen en wets' draaijen, om iets heen draaijen: T- autour de qn. , gedurig om iemand heen draaijen.
Toni naive, m. [H. eve!.] Dam/seer of kanun
die cle week heeft om iemand tot een openval--eik,
lend kerkelijk ambt te benoemen.
Touriiant, e, adj. Draaijend, wentelencl: Pont
t-, draaibrug f. Escalier t-, wenteltrap m. - TOURNANT, in Hoek in. (van een straat of weg), bogt f.,
elleboog ni. (in eeoc rivier); ruimte, waar men een
rijtuig doet onskeeren, keerruiînte, keerptaats f.;
draai ni. - (fiej. et fam.) Draaijerj t., omweg in.,
slinksch middel II. -- [Eaux et for.] Hoekboomen in.
p1. (die men bij eenen. liouthak Op de hoeken laat
staan). - [Mar.] T- de snel', maalstroorn, draaikolk in. - [Navig.] Draaipaal, a'olpaal in. (voor
de jaagljn des' rivierschuiten). - [Meun.] Molen'oteen in. - TonrauL, t. [Artif.] Draaijend opsljgende vuurpijl in.
Tourisassage, in. [Tech.] Het vormen van
een stuk aardewerk op de draaischijf. - 'fournasser, V. 0. Op de draaischijf vormen. - Tournassin, in. Scherp werktuig bi 't pottedraaijen.
- Tonrnassiiie. f. 1-toeveelheid toebereide aarde,
die op de draaischijf gevornid wordt. - Touriiassure, t. .e/[valm. bij 't vormen.
Tonriie, f. [Jeu] Keerblad n., troefkaort t. [Anc. jus'.] Schadeloosstelling t.
'foni-né, e, adj. (en part. passé van tourner):
-

-

-

Roue t-e, omgedraaid rad is. - Pieds t-s cii de-

hors. en dedans, naar buiten, eons- binnen gekeer
de voeten in. Pl. - (fig.) Avoir le coeur t- vers (of
is) Dieu, zijn hart tot God gerigt hebben, geduri.q
aan God denken. - Tabatière t-e, gedraaide snaildoos t. - (fig.) Compliment biess t-, goed ingerigt.
aardig aangebragt kompliment n. Vers Nen t-s,
goed afgeronde verzen n. p1. - Cyst an esprît mal
t-, 't is een scheef, verkeerd oordeelveller. iemand
van onjseist oordeel. Un espi'it uien t- (liever bieii
fait), een mensch van juist oordeel. - Maison bien,
isial t-e, goed, slecht ingerigt huis II.; ook: goed,
slecht gelegen huis (beter situe). - Vin t-, omgeslagen, zuur geworden wijn in. Lait t-, geronnen,
zuur geworden melk t. Sauce te, ineengeloopea
saus t. - [BIas.] Ci'oissarit t-, gewende wassenaar in. (die de horens naai- de regtes- zijde van 't
schild heeft).
Touriie -â -gauehe, m. [Tech.] ll7 ringf)zer fl.,
schroefsleutel ill.; zet in. , zetjzer a. (P/ar. Des
-

tourne -à-gauche.)

1 Touineboule, t. Het onderstboven werpen,
overhoop- of omverwerping t. (renvei'sement). t Tournebouler, v. a. Overhoop, omver wee'pen, in de war brengen.
'foni-nebout, in. [Any. mus.] Ke - omhoren in.,
soort van hobo.
Tournehride, m. l3edienden-herbes'g f. bij een
kasteel of buitengoed (waar de bedienden en paarden der bezoekers ontvangen wore/en).
'fournebroehe , in. [Cuis.] Loopend spit.
draai.cpit Is. .- Spitdraaijer in., koksjongen, die 't
spit draait; ook wel.' een hond, dien men tot dat einde
(tiktak-spel n.
in een rad. doet loopen.
Tourneease, f. [Jeu] Soort van verkeer- of
Tournée, Rondreis f. (mv. van een' openbaar
ambtenaar. van een' handelaar voor zijne zaken).
Le préfet a fait sa t-, de prefect heeft zijne rondreis gedaan. Ce marcisand fait deux t-s par an en
Allernagne, die koopman doet jaarlijks twee hande/reizen doos- Duitschland. - (fam.) Uitstapje a.,
rondu'andeling f. —[Agile.] Kortgesteeld Iwuweel a.

TOTJRNE-FETJILLE

-

- [Pècliej Treicnet n., soort van zegen t., die met
twee schuiten voortgetrokken wordt.
Tourne-fenille, m. [Mus.] Bladkeerder m.
(Plur. Des touiiie-feuiile.) -. Tonrne4euîllet, in. [Liturg.] Lieije n. in een gezanqboek.
(Plur. Des touine-feuillet). - 'foui'tie1i1, m.
[Tech.] Wetstaal IL des kammennwkers. (Plur. Des
toutne-fil ) - Tourne.gants, rn [Tech.] , z. V a.
RENFERMOIR.

Totiruel, m. [.1-!. fl], z. v. a. ÉTOURNEMJ.
'rouiiieIle, 1. (weleer) Torentje II. - [Anc.

jui.] Lijfsiraffeljke parlementskarner 1. te Parijs.

Touinemain, IlL, flU TOUR de main.
'I'ournenient, m. Draaijing, ronddraaijing f.
'I'oiiiiie-oreille, fl1. [Agric.] Ploeg m. met
bewegeljk strjkbord. (Ptur. 1)es tourne-oreille.)
Touiiie-pierre, 111. [1-1. n.j Steendraaijer, een
hoenderachtige pluvier ofreçjenvoyel m., die de oerer
de wormpjes en insecten-keitjsomwnl,
daaronder te verslinden [trynga interpies of marinella collaris] . (Plur. Des tourne-pierre.)
Touriier, V. a. Draaijen, rond- of omdraaijen,
iseeren, om/ceeren, wenden, omwenden: T- urie Proclie, een spit draaijen. T- Ia tête, het hoofd omdracifien; van ter zijde of over dwars omzien. ((am.) II no sait de quel côté t- tête, of Ii ne sait
de quel côté t- of so t-, z. COTE. T- le dos, den rug
Ieeercn, vlugten, het 0]) een loopen zetten. Vous
n'aurez pas le dos tournh (tournd le dos) quil
laura oulilié, noauwelj/es zult gij den rug gekeerd
hebben (naauweljjks zult gij zijn henen gegaan) of
hij zal 't vergeten zijn. - ( fig.) T- Ie dos ii qn.,
iemand den rug toekeeren, hem in 't naauw laten;
hem ontriugien. Dans ces revei's, sesamisini tournèi'ent le dos, in zijnen tegenspoed vuil ten hem
zijne vrienden. z. ook nos. - (lig.) T- ses pansies
P (of vers) qe. , zijne gedachten op iets vestigen. T- ses souliers, zijne schoenen scheefloopcn. - Tles pieds en dedans, en clehors. de voeten binnenwaarts, buitenwaarts keeren of zetten. T- sas pas
vers un endroit, zijne schreden naar eene plaats
wenden. -.-- (fig.) T- qn. P son gri, iemand naar
zone hand zetten. T- qn. de tons les sans, detous
cités, iemand van alle kanten draaijen en wenden,
het op alle niopeljke manieren met iemand beproeven. T- qn., iemand van edachten doen veranderen. T- qe. P son profit, ietstot zijn voordeel menden. T- une difficulli, eene zwaiqlieid ontwijken.
- T- les clioses P son avantage, de dingen in zijn
eigen voordeel uitleggen. T- tout en Plan, en mal,
alles ten goede, ten kwade opcatten. T- Ie sang,
les sans, een' groeten schrik aanjoqen. z. oo[c CASAQUE, SIÉDA1LLE, RAILLERIE, RIDiCULE, TETE. -

(Loc. proc.) T- Ia truie an tom, dooreen verkeerd
antwoord het gesprek op een ander onderwerp zeeken te brengen. . Draaijen, op de draaibank
bewerken: T- de livoire, du Pais, une tabatière,
ivoor, paimhout, eene snuifdoos draaijen. - (absol.)
Ouvrier qui tourne Neii, werkman, die goed draait.
z. ook TOUR. - Eene zekere wending of rigling
geven, afronden: 11 tourne Nell un vers, une pénode, hij weet een vers, een' voizin goed af teron
faut t- cette périoie autrement, flea ?flOet-den.Il

dien volzin cene andere wending geven, anders con-

strueui'en. T- Pien une lettre, Un compliment, eenen
brief goed stellen, een kompliment goed inkleelen.
S Vertalen (traduire). T- dii latin en iraiieais,
latijn in 't fransch vertalen. - (Boul.] T- Ie pain,
het deeg tot brood vormen, brood opmaken.— [Clsas.]
T- un Iièvre, eenen haas omti'ekleen, insluiten.
T- un Pois, een bosch omtrekken, omloopen. [Eping.] T- les tètes, de speldekoppen spinnen en
vormen. - [ Man.] T- Pride, den teugel wenden,
terugkeeren; (fig.) op een genomen besluit terugkomen, liet herroepen. - [ Mar.] T- uRe manoeuvre,
eenen looper beleggen. T- at amarrer un cordage,
een end beleggen en vastmaken. T- l'horloge, het
glas (den zandloopes') omheeren (bij 't loggen).
Tourne ! keer ! keerom I - [Mii.] T- une iaontagne, eenen berg omirekken, omsinpelen. T- une
lunelte, eene lunet in de keel aanvallen, in den rug
nemen. TOUIINER, V. n. Draafjen; olnkeeren.
La terre tourne autour du soleil, de aarde draait
om de zon. Le moulin tourne, cle molen draait. [Chas.] , z. CHANGE. - [ Man.] T- P toutes mains,
in of naar alle gangen Iceeren of wenden. - Ttout court, plotseling omwenden, orndraaijen. Le
cocher a tourn€i P court, trop court, de koetsier
-
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heeft te kort omgekeerd. - (lig.) T- court, kort
afbreken. L'orateui a tourné court aprés ces mats,
na deze woorden heeft de redenaar kort afge
broken. Cette maladie a tourné court, deze
ziekte heeft het kort gemaakt, heeft plotseljk eeien
slachten keer genomen. z. ook COURT (aclv.) - (lig.)
T- mal, P mal, een' slachten keer nemen, slecht afloopen. Cela tournera P sa lionte, P son profit, dat
zal tot zijne schande, tot zijn voordeel strekken. z.
ook ChANCE, GIROUETTE, TITE. 'Jan kwade
veranderen (van wijn, bier, melk, saus, enz.), omslaan, zuur worden, st'remmen. Ces vms ne sont
pas de garde, ils tournent, deze wijnen laten zich
niet bewaren, zij slaan om. Ce lait est vieux, ii
tournera en cuisant, deze melk is oud, zij zal in 't
koken strernlnen, ineen loopen. - Les fraises, Les
cerises ant tourné (of sont tournées), de kersen, de
aardbezitn zijn zuur geworden, zijn bedorven. (in oingekeerden zin) Les ceiises, Les iaisins, Les
groseilles tournent, de kersen, druiven, aalbessen
beginnen te kien ren, te rjpen. --- (tij overdrjving)
Cela fait t- le sang, dat doet het bloed verstjven.
- [Jeu] (als v. imp.) Ii tourne coeur, carreau,
er wordt harten, ruiten gekeerd-(lot troef gemaakt).
SE TO[JRNER, V. pr. Zich draaijen, zich menden, zich omwenden; zich naar deze of gene zijde
rigten: Se t- dans son lit, zich in zijn bed omdraaijen, omwenden. Toui'nez-vous, keer u om. - ( fig.)
II iie sait de quel côté se t-, z. boven (v. a.) - II
se tourna vers dle, hij wendde, keerde zich tot
haar. Se t- P lorient, zich naar 't oosten wenden,
het gelaat naar 't oosten rigten. - ( fig.) Se t- vers
Dien, zich in 't gebed tot God wenden; enkel aan
God denken. - Se t- contré qn., contre qc. , contre
soi-même, teir(tnd, iets, zich zelven aarranden, aantasten. - Se t- nu côté de qn., ieinaiuis partij omheizen. -- Vee anderen, overgaan: La verdeur de
ce yin se tournera en force, het wrange van dien
wijn zal in kracht, in geest veranderen. Tout ce
qu'il mange se tourne en Pile, al wat hij eet, verandert in gal. - ( fig.) Se t- au bien, au mal, goede,
slechte zeden aannemen.
-

-

Toiarnesol, m. [Bot.] Zonnebloern f. (héliotrope). - [ Corn.] Lakmoes, lakmoesbloauw n. (ook
als adj. Bleu t-). - T- en drapeaux, icilmoes in
lappen, lakmoes van Provence (n tat het sap der
braaknoot doortrokken lappen van grof pakdoek,
die inz. in de lVederlanden tot het kleuren van sommige kaassoorten worden gebruikt). - T- en pains,
laknioes in koekjes (uit velerlei koi 's tinossoorten
-

bereid).

Touriiette, f. [TecP.] Op eene spil draajfende
haspel in. - Draaischijf 1. (waarop men eene vaas
zet, die men wil beschilderen) . - Draaikooi f. voor
een eekhorentje.

I'oiiineui, m. Dmaafjer, kunstdraaijei' in.
[Econ. mr.] Dierenlubber m. - [Tech.] Dïaaijei',
ronddraaijer (van een wiel of rad bij verschillende
bedrijven); d aaijer aan eene snelpers. -- TOURNEUR, rn , -EUSE, f.: T-, T -euse de compliments,
bedreven koinplimenten-maker m. , -maakster t. TOURNEUR, adj. III. Lang en snel m zich zelven
(iraaijend: Les derviclies t-s, cle ronddraaijende
dervischen n. pl. -- TOURNEUSE, t. Haspelaarster.
- Kunstdraaijersvrouw l.
Tourne -vent, IR . [Constr.] Gek, schoorsteengek m., draaikap f. of rookverdrjver m. (gueule)
op een' schoorsteen.
Tournevire, f. [Mar.] Kabelaring f. , touw zonder eind, waaraan het ankerkabel bij 't ankerligten
wordt bevestigd. T- en chaîne, kettingkabelarin.q.
Tourniquets de t-, kabelaiingrollen f. p1.--)- Tourneviier, v. a. In alle riglingen wenden of keeren.
- SE TOURNEVIRER, v. pr. Zich laten repéien of
leiden: Cet homme se tournevire facilement, men
kan met dien man doen, wat men wil.
Tournevis, m. [Tech.] Schroefsieutel, schroevedraaijer m.
'foitinitle, f. [Tech.] Mazenhaakje n. , zeker
werktuig ons gevallen mazen bij 't kousenweven op

te nemen.

S 'I'ourniller, v. a. (fain.) In een' zeer beperkten
kring, op acne kleine plek ronddraa(jen.

¶'ourniole, f. [Chir.], z. v. a. PANARIS.
Tourniquet, m. Haspel, draaibooin, kruisboom m. (op straten of voetpaden, om alleen voetgangers doorgavg te geven). - [Artif.] Draaijende
pijl m. - [Chir.] Werktuig n. ter toewringing van
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'I'oiii-terea,i, m. ] H. a.] Jonge tortelduif f. bloedvaten; schroefverband n. bij 't afzetten. van ledematen, t 0 U r n i q u e t ri. I FL. n.j z. GYRIN. 'I'ourterellc, f. [H. n.] Tortelduif t. (ook ala
[Jeu] Draaibord; draaibordwijzer n. - Mai.] adj. Pigeon t-). - (fig.) Ce sont des toui'tereaux,
IJs 5 ainient comme deux t-s (van een minnend
Rol, le'irol f. T- d'écoutille, rol in 't luik. - Poulie l t-. wartelbiok n. z. OOICTOURNEVIRE. - [ Mii.] paar), zg lecesi, zij beininnen elkander als twee
Storinbalk m. , met ijzeren punten belaqen balk tot tortelduifjes. - (Loc. proc.) La t- chante, erwordt
verdediging van een toegang. - [Mtis.] Stem/ia- een wind gelaten, men laat. ei- een vliegen. - Tmertje n. (voor de orgelpijpen). --- [Tech.] IVer de ncr (of Petit guiiiemot), kleine groenlandsc/ie
ii ; duiuii II. - Speldemakers-velrn.,wtj duif t., niet veel grooter dan eene meerlelaica alle].
- : of Tourtoureiie, z. v. a. PASTENA(UE. haspel iii. - Rinçjschroef f. van een' beddestiji.
'I'ouinis, ni. [Vétui.] Draaisiekle t. der sc/ia- Duifje n., soort vms vleugelschelp (strombe). [Bias.] Zwarte duif. - 'I'oui'terellette, f.
pen (ook tournoiement qelieeten).
Tournisse, f. [Chaip.] Vu/stijl, vu/post, tus- (verkiw. van tourtereiie) Tortelduifje n.
sc/ienstande/- m. (in afsc/iutsels of /ieininqen).
Tourterrière, 1. [rifican.] Groole houten rol t.
Ton iia oi , a. [Cheval.] Riddersteekspei ii . , fees- (om zware lasten voort te rollen).
teljke lansren in. , .ctee/cspel n. (van de 10 5 tot de
'rotirtiere, t. [Cuis.] Taartpan f. - (fig. eI
fans.) Zeer warm vertrek ii.: Ii y fait ciiaud comme
16d eeuw in gebruik), t 0 e r n a a I n.
Tournoiernent ofTournoinient, m. Draai- dans une t-, 't is daar zoo heel als in een' bakfin1j f. Le t- de i'eau, liet draaijen, de malinq van kersoven. (raap- of oliekoek m.
Tourfiilou, m. (vei'klw. van tourteau) Kleine
't water.-- {Yétui'.], z. TOURNIS. - Mid.] T- de
'I'oiirtoire, t. [Chas.] Hoedje n. of stok m.,
tête, duizelinj t.
Tonrnoir, fl1. [Tech.] Molen rn. des bordpa- waarmede de jagers bij de klopjagt in de struiken
piermakers. verdeelinqsoiolen. -- TOURNOIR im of slaan. (RELLE.
'FoiirtoireI1e, f. [H. ii.], z. onder TOIJRTETournolie, 1. [Tech.] Draaistok m. van het
tinneqieters-rod.
.:I'ourtoiire, ni. [Hart.] Pruiinsoort uit Frankrijks zuiden, die veel ingeinaakt wordt.
'fournois, adj. in. et t. [Anc. mitral.]: i'doiinaie t-, naam van het geld. dat in de fransc/ie stad
I'oui-to.ise, t. Strop iai. (om iemand aan de
Tours of naar den muntvoet dier stad jes1agen galij op te hangen).
Tonitrac, 111. [11. n.], z. v. a. TRAQUET.
was. •- Livie t-, licre tour2loois, livie van Tours
(1f minder in.
waarde dan de parjjsche livre of
1 Tourtre, na. Tortelduif t. als spijs.
parisis.)
'I'onselle, t. [Agric.j Tarwesoort met baardeTotirnon, m. (Loc. pray. et pop.) Etre dans boze oar.
[veinber).
Ja rue de t-, in verlegenheid wezen, niet weten wat
Toussalut, t. [Cath.] Allerheiligen ii . (1 Nomen doen tal; zich in fine verwacfitinq of hoop beTousser, V. fl. Hoesten, kugchen: Ii a toussé
droUc Zien; dronken zijn (c /C la/Je woordspelinq
oute in umnit, hij heeft !n ge/ice/en nacht ge/ioest.
met den naam eener '.arjsche straat en den impér. - Tousserie, f. (fain.) Gehoest, aekuch n. tournons).
Totisseur, in. , -euse, f. (fam.) ilocater, kugTournoyant, e, adj. Draa(/end, in een' /'i'ing c/icr Ill. , hoestster, kuchster t.
draoijend, ronddraafjend. -- Tournoyer, v. a.
Tout, e, (plur. TOUS, TOEJTES) adj. Geheel,
Draajfen, rond-, omdraaf/en, omloopen. Vous iie gansc/i., al: T- ie peupie, het gansc/ievolk. T-e sa
faites que t-, (jij doet niets dan ronddraaijen. Après familie, zijne peheele familie. Tons les hommes, al
avoir long teinps toui'noyé, ii retcouva son ciie- de menschen. Toutes les planles, al de planten. Tmin, nadat /i(/ lang roadjeioopen had, vond hij zijnen ie monde, geheel de wereld, iedereen. T- Paris le
weg weder. - (1gg. et fam.) Oinweqen, uitriu glen sait, geheel Parijs weet het. T-e Ia France, T-e
zoeken: A quoi sert de t- ? naartoe helpen al die om- lEurope, geheel Frankrijk, geheel Europa. - Frapwegen. waartoe al dat d?'aaijen ? - Tourn!lre, f. per de toutes ses forces, uit al zijne magt slaan.
Draajinq, vending t., keer ni. (alleen in fig. zin Aimei' Dien de t- son coeur, God snet geheel zn
gebezigd) ; rigling t., coral m. , geschikte wijze van hart beminnen. Donner t- pouvoir, t-e liberté a
voordragt; houding, gesteldheid t. van liqchaam of qn. , iemand alle inagt, alle vrijheid geven. - Notis
geest. Le succès dépend de Ja t- que pi'endra lat- tons of toutes, wij alien; Vous tons of toutes, gij
faire, het gevolg hangt af van de wending, die de al/en; Eux tons of Elms toutes, zij alien. Nous
zaak zat nemen. - La t- dune phrase, dun vers, avons tons nnc même origine, wij lichten alien
de wending, ronding van eene zinsnede, van een een' en denzelfden oorsprong. T- ce quo vous dites,
vers. Elie a une t- d'esprit agrmable, zij bezit eene al wat gij zegt. T- ccci, T- ceia, dit, dat alles.
innemende geestgesleidheid. -- Ce jeune homme est T'ous ceux que j'ai vus, al degenn, die ik gezien
dune JoHn t-, die jongeling heeft cciie fraa(/e hou- heb. T- ce qui Prille, nest pas or, 't is al geen
ding. Cette femme na pas de t-, die vrouw heeft goud wat er blinkt - 115 sont tons itonnis, bus
peeve houding, peeve becalligheid. - [ConI.] , z. v. a. vivants (niet te verwarren met tout dtonnés, enz..
ZESTE. - fMaréch.] Kromming, rondte f. van een z. TOUT. ode.), zij zijn allen (geen uitgezonderd)
hoe/ijzer. - [ Modes] Strook stijve slof tot ophoPing verwonderd, levend. - Elk, ieder, alle, allerlei (in
van 't vrouwe/eleed aan de heupen , t 0 u 1' fl U r e t. dezen zin steeds zonder lidwoord) . T-c peine mérite
'I'ouroceo, fl1. [El. a.] Breedstaartige lortel salaire, elke moeite is loon waard. T- arhre qui
-duif ne porte point de fruit, doit être coupé, alle boom,
t. van den Senegal.
Touron, ni., z. TORON.
die geen vrucht draagt, zal afgehouwen worden.
Tourrache, m. IÉcoii. rol'.] Bijzondere run- En t- lieu, En tons lieux, op elke plaats, op alle
plaatsen,
overal. 'Foute autre personne, tante autrn
de','soort in Franc/ic-Could.
Tourte, t. [Pit.] Taart t. -- [El. n.j Tortel- chose lui conviendrait mienx, ieder ander persoon,
duif t. van Carolina. - [Tech.] Garenhaspel m.; elke andere zaak zou hein beter passen. A t- prodrjjfwiel n. aan de twijn-macmne. -- Haard m., Pos, En t-e occasion, bij elke gelegenheid. De t-e
aarden voet of plaat, waarop de kroezen in dn part, van alle zijden. De tous tacons, op allerlei
glasoven staan.
wijzen. 'Fons les jours, Tons les'mois, Tons les
Touitean, ni. Koek, soap-, lijn-, oliekoek m. ans, elke, alle dag. iedere maand, elk jaar. - Som(inz. tot veemesting). .-- [Affln.] T- de iiquation, tijds wordt het subst. verzwegen en dan neemt tout
zfjgkoek, ertskoek in. (die no 't uitzijgen van 't ko- het geslacht en petal van dat snbst. aan. Tons yinper overblijft). -- [Ant.] ()fferkoek in. .- [Bias.] rent au -dmant de lui, allen kwamen hem te geT-x, koeken, ronde schijf/es van kleur. (Die van moet. Je vous Ie dis nne tois pour toutes, ik zeg
metaal heeten IJenints.) Beants t-x, uit kleur en het u eens en voor altijd. Interrogés, bus ant dimetaal zamengestelde schijfjes in een veld van kleur. ciaré. . ., ondervraagd zijnde, hebben alien verklaard...
T-x -Pesant.s, zulke schijfjes in een veld van metaal. - (Mar.] Egal it tons, verdubbelingvlag t. - Somtijds staat tout als adj. in den zin van het ode.
[El. n.j. z. v. a. I'OITPARD. - [Mii.] T- goudronné, of enkel T-, pekkrans, krans ni. - Tour- aPsolument, volstrekt, juist, volkomen: Nous fattelé, e, adj. [Bias]: Pièce i -n, wapenstuk n. sons I- Ie contraire de ce que Dien commande,
met koeken.
wij doen juist het tegendeel van hetgeen God beveelt.
Tourtelet, m. (verkiw. van tourte) [Cuis.] - (Lor.) Tons deux, of Tons les deux, beide,
Dun koekje ii . met boter en zout gebakken. - Tour- alle beide. Tons trois, quatre, of Tons les trois,
telette, t. (verklw. van tourte) [Cuis.] Taartje n. quaire, alle drie, vier. (Va/i vijf tot tien laat men
- [H. n.j Afrikaansche tortelduif 1. - [Mii. , Ar- zelden, boten tien nooit het lidwoord weg: Tons
tif.] Oud touw ii. tot pekkransen.
les six, Tons les seize). - Tous les deux, trois
-

-

[

-

-

.-.-

TOUT.
jours, Tous les deux, trois rnos, Toutes les deux,

trois heures, om de twee, drie dagen, maanden,

uren. - Par bus pays, Par toute terre, allerwege.
overal. - Somma t-e, z. SOMME. - C'est t- son
portrait, t-e son image, eest t- lui-même, hij geijIct hem sprekend, 't is zijn evenbeeld. C'est t-e Ia
même chose, 't S volkomen dezelfde zaak. Ce sont
toutes fables que vous nous contez-Ik, 'I zijn louIer fabelen, die gij ons daar vertelt. - Se faire ta tolls, zich naar alles schikken of voegen; voor
ieder toeqankelijk zijn. z. ook BRIDE, COlIC, FORCE,
IIASARD, JAMBE, JOUR, MAiN, MONDE, SAUCE, SE!(;NEUR, VALOIR.
TOUT, in. (pIll!'. TOUTS), Geheel, al, alles n. Le

t- est plus grand qu'Une de ses parties, 't qeheed
is grooter (Jan één zijner deden. Prewire, Céderle
t-, het geheel, alles nemen, afstaan. Plusieurs tdistincts les UflS desautres, verschillende van elkaar

verschillende qeheelen. .--- Dikuijls zonder lidwoord:
'F- est hou dans cot ouviage, alles is goed in dit
werk, 'I'- on den , alles of niets. Est -ce là tout P
is (lat al, alles? z. ook CARtER, PERJJRE.---Ailes 11.,
alle dingen n. v! : Ii leut t- auprès du prince, hij
vermag alles bij (len vorst. T- 'a Ijien, alles gaat
goed. Se rnèler de t-, zich met alles bemorjen. En lui t- élait simple, tij hero was alles eenvoa
hij was de eenvoudig/teid zelve. ---..Tout wordt-dig,
«ok gebruikt voor tout homme, tous les homilies,
tout le monde, ieder, iedereen, alles: T- ietentissalt de cris, t- fondait en Jarmes, alles weêrgalmde
van kreten, ieder small weg in tianen. Feimnes,
eniants, iieillards, t- fut. massacré, vrouwen, kin
dei'en, grijzen, alles werd vermoord. - (Loc. fam.)

C'est on homme qui ee met (Se fait, se prêle) P
t-. 't is een man, die zich naar alles schikt, aan
II y a de Ia dillérence (une diii.) lu
t- au t-, dal verschilt als dag en nacht, dat verschilt hemelsbreed. C'est un bon homme, et puts
eest t-, of et voilP t-, 't is een goed inenseh, en
daarmel is alles gezegd, dat is alles. T- bie!! consi
alles wel overwogen, alles za--third,Apen
z. oolc COMPTE. -- (Loc. prov.)
men genomen.
Argent fait t-, voor geld is alles te krijgen. 'lout
V pent, at i'ien n'y monte, ondanks alle kosten,
taut het niet vooruit. z. ook PAILLE. - Ce nest
pas t- (Ie t-), 't!s nielgenoeg. Cen'estpast- d'être
dssidu, ii faut de plus . . ., ' t is niet genoeg vljtig
te zijn, men moet daarenboven. . . .-... Le t- (gebrui-

alles gewent.

--

ketjke zegswijs na de opnoeming van velerlei dingen), alles. en dat alles, liet geheel: Il a faiL telle
diose, le t- pour parvenir P son but, hijheeft (lit
en dat gedaan, alles om tot zijn doel te geraken.
Le t-, Le t- enseml)Ie monte P tant, alles zamen
oeloopt zoo veel. - 11 y a de beaux endroits dans
vette pièce, mais le t- ensemble ne vaut rien, er
zijn sc/wane plaatsen in dot sluk, fluwi 't geheel
deugt niets. •- Mettre, ilisquer le t- paul' le t-,
alles er aan wagen , alles op t spel zetten. - Le
t- est de lien finir , de hoofdzaak, 't voornaamste
is ('t komt er maar op aan) om goed te eindigen.
C'est son Dien, cest son t-, 't is zijn God, zijn
«ties. -- [Iilas.j Sur Ie t-, z. onder SUR (prép.).[Jeuj Le t-. de derde partij, het derde spel (waarbij men de heide vorigen overspeelt, dat is om even
veel geld speelt ao in de twee vorige door een' der
spelers verloren partijen): inner le t-, Jouer partie, revanche et Ie t-, om al de drie partijen spele1(, de beide eerste partjen overspelen. Le t- du t-,
de vierde partij (waarbij men de drie vorige overspeelt). Its sont au t- du t-, zij spelen het vierde
opel. - P TOUT, 10e. a'lv. [Jeu de cartesj Troef:
U faut faire a t-, gij moet troefspelen. (Men schrijft
oak als subst. ATOUT, z. datwoord).— ACRES-TOUT,
bc. adv., z. ond. ACRES. - DU TOUT. toe. ode. bij
Eras, point en rien gevoegd) In 't geheel niet; niets
van dat alles; z. point du tout, rien du tout, onder
POINT, RIEN. - EN TOUT, bc. adL'. Alles bij elkander, in alles, alles bijeen genomen: Cda hilt en tmille francs, dat maakt in alles duizend francs.—

((am.) Etre de l'avis de qn. en t- et par t-, geheel

en al van leman(ls gevoelen zijn. - DE TOUT POINT,

z. POINT.
TOUT. adv. Geheel, geheelljk, volkomen, gansch,
ganscheljk, geheel en al, ten volle, volkomen; zeer:

!I est t- P lui, Il est t- dévoud P son service, hij

is geheel d€ zijne, geheel tot zijne dtenst. Elle est
t- en Dien, zij leeft geheel in God. Etret- malade,

zeer ziek zijn. Dii yin t- pur, volkomen zuivere
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wijn ni. Etre t- autre qu'auparavant, geheel an-

ders dan te voren, geheel veranderd zijsi. Elle est
t- en larnies , zij vloeit weg in tranen. Elm est ta on devoir, zij wijdt zichgeheelaan haren jiligt.

Les chevaux de ce poil-lP sotit ordinairement t-

lions on t- inauvais, paarden van dat haar zijn

doorgaans zeer goed of zeer slecht. Le chien est t-

zèle, t- ardeur, t- obéissance, de hond isenkel (vol)
ijver, vuur, gehoorzaamheid. Etre t- oeil, t- oreilles,
oplettend zien en luisteren.— T- comirie chez nous,
juist , zoo als bij ons , 't is bij (niet) mij eveneens
gesteld. - Nos vaisseaux smit t- préts, onze schepen zijn geheel gereed. Its sont t- étonnés, t- vi\ants, zij zijn hoogst verwonderd, springlevend.
Des famines c- éplorées, bitter schreijende, in tranen

wegsmeltende vrouwen. - Slaat tout onmiddellijk
vOOr een vrouwelijk adjectief, dat met een medeklinker of aanqeademde li begint, dan krijgt het,
tegen den aard van het bijwoord, enkel ter wille
van, de welluidendheid, liet geslacht en getal van 't
naaniwoord of voornaamwoord, waarbij dat adj.
behoort: EIIe est t-e malade, zij is zeer ziek. Elles

furent t-es surprises de Ie voir, zij waren hoogst

verwonderd hera te zien (hetgeen echter even zeer
bcteekenen kan: zij waren allen verwonderd enz.).
De eau de vie t-e pure, volkomen zuivere brandcwijn in. - (Men make onderscheid tusschen:

C'est t- autre chose (waar tout adv. is), dat i.e

geheel iets anders, en: Deinandez t-e antic chose
(waar toute wij. is), vraag ieder ander cling, be peer
wat gij wilt, maar niet (lat, wat gij vraaqt. —Zoo
ook als eene vrouw schrijft: Je suis t- P vous, zegt
dot iets anders, dan wanneer zij schrijft: Je suis t-e
P vous : het ee'rstcis eens beleefdheids-forniule, beteekenende: ik ben geheel de uwe, uwe dienacesse, ik
ben geheel lot uwe dienst bereid; liet laatste iseene
betuiging van verknochtheid , van liefde, en zegt:
mijn gansche leven, mijn geheel aanzijn is u toegewijd, ik ben met lijf en ziel de uwe.) —Tout wordt
bij vele bijwoorden of voorzetsels en bij vele uitdrukkingen gevoegd, ons die meer kracht bij te zetten:

Aller t- doucement, zeer zachtjes oflangzaam gaan.
Parler t- haul, t- Pas, zeer laid, zeer zacht spreken. Dire iie. t- franc, t- net, iets ronduit zeggen.
II marche t- droit au but, hij gaat reelregt ep het
doel af. T- coninie vous voudrez, geheel zoo,juist
zoo, als gij wilt. Elle y eut part, t- autant (of taussi bien) que fons, zij IwO even zoo zeer (fain.
net zoo wel) aandeel daaraan als wij. T- ainsi que
sa soeur, clie aura . . . , geheelzoo als hare zuster,
zal zij . . . hebben. Leurs maisons sont t- contre,
t- auprès, hunne huizen staan er dig! aan, digt hij.
La Palle passa t- au travers du corps, de kogel
ging midden door 't lijf. 11 sortit t- en grondant,
t- en riant, hij ging al brommend, al lagchend heen.
- TOUT ii FAIT, bc. adv. Geheel ert al: La maison
est t- P fait actievée, het huis isgeheelen al klaar,
voltooid. - TOUT P POINT, TOUT P PROPOS, toe. adv.
Juist van pas, juist ter snede: Ii arriva t- P point,
t- a propos. -- z. meel bijw. e. a. uitdrukkinqe*
met tout op BEAU, BON, DOUX, COUP, COURT, GO,
HEURE, LONG, OIOINS, SUITE. - ([am.) Ce que vous
dites là sont t- autaril de fables, wat gij daar zegt,
zijn louter fabelen. C'est t- nu, dat komt op hetzelfde neir, dat is alles één. TOUT . . . QIJE
(niet de beteekenis van quelque . . . (me, encore que
quoique, en dan vroeger steeds door den bidic.,

maar nu ook door den subj. gevolgd, al naar gelang
de spreker deze of pene hoedanigheid op meer of
minder stellige wijze u,il toekennen) , hoe . . . oak,
hoe zeer: T- hahile que vous êtes, hoe bekwaam
gij ook zijt (en dat pij bekwaam zijt, erken Ik). Thabile que vous soyez, hoe bekwaam pij (misschien)
ook wezen moopt. Les hommes, t- ingrats quits
smit, hoe ondankbaar de mensehen ook zijn. Les

ivêques, t- successeurs des apOtres qu'ils soient,

ofschoon de bisschoppen ook opvolgers van de apostelen wezen mogen. - Ook in dezeri zin neemt
tout vddi' een vrouwelijk woord, dat met een medeklinker of aan.qeadenide P begint, het geslacht en
qetal van dat woord aan: L'espërance, t-e trom
peuse queue est, hoe bedriegeljk de hoop ook is.
Ies femines, t-es hautaines qu'elles soient, hoe
irotsch (hO vrouwen ook wezen mogen.- Trictrac]
Jouer I- -P-has, de heide geworpen oopen met twee
van den stapel genomen schijven aanzetten. Jouer
t- -dune, de beide geworpen oogen met eene enkele
echijf aanzetten.
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TOUT-A-FAITTRAC1.
Tout-à-fait, z. TOUT a FAIT, onder TOUT (adv.). be, f. [Anc. mii.] Trawanten -lìellebaard rn— [Bias.]

'I'onte, f. [Mar.] Losse do/t 1.
Tout-beau, bc. ada. , z. onder BEAU.

Tonte -bonne, f. [Bot.] , z. v. a. ORVALE ; BONHENRI. - [ Hort.] Soort van peer f. (Plu'i-. Des toutes-l)onnes.)
'roiite.epice. f. [Bot.], z. v. a. NIELLE des
champs. (I'lur. Des toutes-épices.)
'I'outefois, adv. Echter, noqians, evenwel, tochì,
ondertussclìen, intusschen: Tous recherchent les
ridhesses, et t- on voit peu d'hommes ricltesheu-

reux, alle mensc/ìen streven naar rijkdommen, en
echter ziet men weinig rijke ?nensclien gelukkig. Tje vous dim!, evenwel (toch, ondertussc/ien) wil ik
U zeqgen. Le bontleur, si t- ii en eet dans Ia vie,
't qeluk, oo dat ooit in 't leven moqt te vinden zijn.

Toutenag.ie, 'I'intenague, Tuitanego,m.

[Métall.] Wit metaalmengsel uit koper, zink en
nikkel, tutanégo, tuttanéqo n.
Tout-ensemble, ni. [Beaux arts] Geheel n.,
een jeheel in zijn verband; uitwerking f. van de vereenigin.q der gedeelten van een kunstproduct, afge
zien van de verdienste, die elk deel in 't bijzonder
heeft. z. ook TOUT (rn).
-

Toute -présence, 1. [Tliéol.] Alomteenwoordigheid f. - Totite.pnissance, t. Almagt t.,

alvermogen Th

Toutesaine , t. [Bot.] Koenraadskruid n.
(androsème) ; z. ook ORVALE. (Plur. Des toutessaines.)
Toute -science, 1. [Théol.] Alwetendheid 1.

'route-table, t. [Jur.] Soort van verkeer- of
tiktakspel n. (Men schrijft ook toutes -tables.)
Toute-vive, f. [H. n.] , z. V. a. rBOYER.
Tout-grain, fl1. [Corn.] Soort van Bourgogne(uoewoe rn.
wijn rn.
Toutoti, rn. (kinderwoordje voor hond) Wa/waf,
Tout-on-lien, rn [Tech.] Naam eener veir
aan 't repeteerwerk van een horlogie. (Plui-. Des
tout -ou-rien).
Tout-puissant, e, adj. Almajtig, alvermogend: Dieu sgul est t-, God alleen is almagtig. Bij uitbreiding ook van menschen en zaken gezegd:
Cet homme est t- auprès du ministre, die man
vermag alles bij den minister. Les charrnes t-s de
cette femme, de alvermogende bekoorljkheden dezer
vrouw. - TOUT-PUISSANT, rn De Almagtige, Gort.
Tout-vent', rn [Bot.], z.v.a. SENECON.
Toux, f. [Méd.] Hoest m., kuch t.: T- sOcIle,
drooge hoest. T- humide, hoest met uitwerping. Tconvulsive, kra,mphoest. T- de Ia gorge, keelhoest.
T- férine, z. FELON.
Tonyoii, m. [H. nj, z. CHEUQUE.
Toxieation, f. [Didact.j Vergiftigende werking, vergiftiging f. —Toxieodeiidron of Toxicodendre, rn [Bot.j Vergifiboom rn , eene soort
van vergiftige sumak, welks meikachtig bladervocht,
na gedroogd te zijn, eene allerzwartste verw ople
vert. - ' roxicogène, adj. Door vergi[t of vergiftiging te weeg gebragt: Maladie t-, of Toxieognose, f. Ziekte f. , uit vergift ontstaan. Toxieographe,m.[Didact.] Vergiftenbeschrjver,
schrijver over de vergiften , t o x i k o g r a ap ii. Toxlcoraphie , f. Vergiftbeschrjving f. Toxieographique, adj. Die beschrijving betreffend, toxikográphisch. - Toxicologie, f.
Vergiftenleer , vergiftkunde. - Toxicologique,
adj. De vergiftenleer betre/fend, t o v i ft o lO g i s c Ii.
- Toxicologue of Toxicologiste, m. Kenner, beoefenaar der verjiftenleer; z. v. a. TOXICOGIIAPHE. - Toxicometre, rn. Vergiftmeter rn.,
werktuig om de kracht van een vergift te bepalen.
- Toxicophore, Toxifère, wij. [H.n., Bot.]
Vergiftbevattend, vergifthoudend: Amyris toxifère,
vergiftqe balsemstruik n. - 'roxique, rn. Vergift, gif, vesijn n. - TOXIQUE, adj. Het vergift betreffend; vergiftigend: Propriétd t-, vergiftiqende
eigenschap. L'action t- dun gas.(deren.
Toxophylle, adj. [Bot,] Met pijivormige blaToyèie, f. Oor n., punt t. of prikkel m. eener
bijt (waarmede zij aan den steel houdt).
Trabac, Trabacolo, rn [Mar.] Tweemastkoopvaardijschip fl in de Adriatische zee, tr abak rn
Traban, m. [Anc. mii.] Lijfwacht, soldaat van
de keizerljke lijfwacht ( in Duitschland) , t ra
n t rn. - Met een' hellebaard gewapende en met-wa
eene bijzondere dienst belaste soldaat m. - Tra-

Dwarsbalk rn van 't anker; - vaandel- 0/' banierstaf f. (mits geen lans of piek zijnde).
Trabée, f. [ Ant. ] Boineinsclì. plegi gewaad,
staatsiekleed, triurnphkleed n., t ra b e a.

'Frabiic, Trabucco, rn. , z. v. a. TROMBIO.
Trabuchet of Trabuqtiet, in. [Anc. mii.]
Steenwerptuig n.
Trae, m. [Man.] Gang in. (van 't paard, van
den muilezel). - [Chas.] Spoor n. - (Anc. mii.]
Pant f. eener lans, stoot rn daarmede. - [I I. fl],
z. V. a. DRAINE. (trakal m.
'ri'aeal, rn [H. n.j Afrikaansche leeuweriksoort,
'I'racaner, V. a. [Anc. tech.] Ilaspelen (garen, zijde, goud-, zilverdraad, enz.). - Traca
-, ni. Haspel rn.
-nou
TraVant, e, adj. [Bot.] Vlak voortloopend en
wortelschietend (van wortels, van liggende stengels).
Tracas, m. (fain.) Dipekte f., gewoel, gcstom
mel, gedruisch, leven n: Etre dans ie tr- do démdnagement, in de drukte van 't verhuizen zijn.—
(fig. et fam.) Le tr- des affaires, de beslommering
der zaken. Se retiier du tr- du monde, zich van
't gewoel der wereld. van de wereidsche beslommering terugtrekken. -- (pop.) Beroep n. , dat men
dreft: Faire doucernent son petit ti-, zoo zachtjes
zijn zaakje drijven. - [Tech.] Naam der openingen in de zolders eener suikerraffinaderj. - Tra
v. n. ['Voelen, heen en weir loopen, rus--easr,
teloos zijn. - [Mar.] Bâtirnent qui tracasse, schip,
dat zwaar werkt, uiteen werkt. —TPACASSEII, V. a.
Kwellen, plagen, ontrusten: Ii ma bien tracassd,
hij heeft mij zeer geplaagd, gekweld. - T- sa vie,
zijn leven afsloven. - SE TRACASSER, V. pr. Zich
plagen, zich afsloven, zich geen rust geven. - Elkander kwellen. - Het part. passd is ook adj: Personne tr -e, geplaagd persoon m. - Tracasse
f. (fans.) Plagerj, kwelling f. , booze, leeljke-ne,
streek of trek rn. ; - twiststoker(j f.; -twist rn,
krakeel, geharrewar, gekibbel n., kibbelarj t. Tracassier, m. , -ière, f. Onruststichter, rustverstoorder; wargeest, zwarigheidverwekker rn.; rustverstoorster, kwelster f - Ook als adj.: Eile
est on peu tr-ière, zij werpt gaarne zwarigheden,
struikelblokken in den weg. Une police tr-ière, eene
plagende, kwelzieke politie t.
Trace, f. Indruk m., dien de voetstap achterlaat, voetspoor, spoor fl; voetstap m.; - bij uitbreiding: elke andere indruk of teeken n., door iets
nagelaten. Tr- récente, légère, profonde, sangiante, versch, ligt, diep, bebloed spoor. Suivre les voleurs a Ia tr- . de dieven op het voetspoor volgen.
La bête a passd ici, en ìoilk les tr -s, het wild is
hier voorbij gekomen, ziedaar zijne sporen. - ( fig.)
Marcher sur les tr -s de ses ancêtres, de voet stappen zijner voorouderen volgen, drukken. - La trdun chariot, het spoor van eenen wagen. Le vaisseau ne laisse point de tr- dans l'eau, het schip
laat geen spoor in 't water na. - (lig.) Cet exem
laissé de profondes tr -s dans son esprit. dit-piea
voorbeeld heeft diepe indrukken in zijnen geest nagelaten. De tout ce qui! dit là, on ne trouse au
dans l'histoire, van al wat hij daar zegt,-cunetr
vindt men geen blijk, geen spoor in de geschiedenis.
- [Agric.] Kalkaardig kiezelzand n. , met teemmergel gemengd. - [Broil.] Afsclìetsing t. van een
borduurwerk door losse steken. - [Constr.] Rigt
t. (voor een te maken bouwwerk), kielspit n.;-lijn
- doorgang rn, snijljn t. (door de snìding van twee
vlakken voortgebragt). - [ Hort.j Faire Ia tr- dun
parterre, een bloemperk aftrekken (op den grond
afteekenen of afschrappen). - [ Anc. tech.] Grof
graauw papier n. voor speetkaarten (ook main brune
geheeten). - Oinslagpapiei- ii. (voor de riemen papier). - Soort van touw n. - Tracé, e, adj.
(en part. passé van tracer): Plan tr-, geschetst plan 0.;
uitgeslagen platte grond m.; - ontworpen, beraamd
plan of voornemen n. Ii suivit Ia route tr -e par
son maitre, hij volgde het door zijnen meester afgebakend pad n. - [ Bias.] z. v. a. OMBRk. —TEACE, rn. Schets, aftee/cening f., plan, ontwerp n.,
omtrek m., de op den grond, het papier of het doek
getrokken lijnen om de teekening van een of ander
voorwerp aan te duiden ; meetkunstige conslruc
ra c i n. Le tr- dune broclerle, de schets-tie.,
van een borduurwerk. - Le tr- (of La licne) dun
chemin de fer, de lijn van een' spoorweg.— [Constr.]
Le tr- des gabarits a Ia salle, het uitslaan, het
-

-
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uitgeslagen plan op den maizolder. - [Fort.] Le van de luchtpijpswervelen naar het tepelvorinig uittr- dun camp, liet tracé of plan van een kamp of steeksel van liet slaapbeen loopt, kleine doorvioch
leqerplaats. - Traee'boiiche, rn. [Org.] WerkTi-aehélo -occipital, adj. m.: Mus--tenspir.
tuij n. (lot afteekeniny van de openingen der or- cle ti- , of als subsl. in. Tr-, hals-achiterhoofds
qeljijpen). (Plur. Des trace -bouches.) - Trace
I'rachélophyme, m. [Chir.] Hals--spierf.'
let, Tiaceret of Traçoii-, ni. [Tech.] Schrap- gezwel, kropgezwel, trachelophy'ma n. ijzer, merkijzer, ritsijzer ii., rits 1.; - .ctift n. tot Trachélo-seapulaire, adj. m. [Anat.]: Mushet trekken der deelstrepen op mathematsche in- cle tr-, of als subst. in. Tr-, schiouderhoekspier f.
strumenten; lijntrekker in., linikerpen f. — [HorL] - Ti-aehélo -sous -cittané, e, adj. Onder de
l7orentrekker m. - Traeerneiit, in. Het trekken huid van den hals gelegen: Nerl tr-, of als subst.
of aftrekken, het uitslaan of afteekenen (b. v. van m. et 1. Le tr- of La tr -e, de halszenuwvlecht f.een fort op het terrein, van een tuinbed, cnz.). - Trachélo -sons-occipital, z. v. a. TRACHELOTracer, V. a. Schetsen, afteekenen, trekken, af- BAS1LA1RE. - 'I'raehéocêle, I., z.v.a. TRACHÉtrekken, ontwerpen, de omtrekken van iets maken, LOCELE. - Trachéori-hagie, f. [Méd.] Luchtafsteken, tracéren: T- qa. en giand, en petit, pijpsbioeding l. —'I'raehéosténose, 1. Vernaauiets in 't groot, in 't klein schetsen. Tr- on dessin, wing, zaniensnoering f. der luchitpijp. - Traeene teekeniny ontwerpen, schetsen. Tr- un sillon, chéotomie , t. Chir.] Luchitpijpssnede f. (broneene yore trekken. Tr- un camp, een kamp afste- chotomie).—Trachéotoniiqne, adj. De luchtken, een kampement kartéren. Tr- une allée, eene pijpssnede betre/Jend, t racheotômisc/i.
Tiachine, I . [H. n.j , z. v. a. V1VE.
laan aftrekken, afsteken. Te- Ie plan dun vaisseau
Trachiiire of 'I'rachure, m. [H. n.] , z. v. a.
a la salle des gabarits, een schip op den ma/zolder
uitslaan, aftrekken. Tr- une poutre, eenen bal! SAUREL.
Trachome, m. (pr. ch=k) [Md.] Oogieden
ritsen. Tr- un cliemin de er, eenen spoorweg afbakenen. - Tr- ie chernin a qn., iemand den weej,
0/ sc/iurft n., ruwheid 1. aan de binnenste-uitslag
dien hij te volçjen heeft, duidelijk aanwijzen; (fig.) ooglidvlakte, trachOnia n.
'rrachiire, adj. [[-I. n.] Met ruwen, stekeliqen
iemand den weg banen, het voorbeeld geven. — ( fig.)
Tr- a qn. des règles de conduite, iemand gedrags staart. - TRACHURE, in. , z. TRACHIURE. - Tra
regelen voorschrijven. — Schrijven: Ii traca a loisir
adj. [Bot.] Met stekelige vruchten.--.-chyarpe,
one longue requête, hij schreef op zijn gemak een Tracliyphylle, adj. [Bot.] Met ruwe, stekelige
Lang verzoekschrift. Les caractères que sa main a bladeren. - Trachyspei'me, adj. [Bot.] Met
tracés, de letters, die zijne hand geschreven heeft. stekelige zaden. - Trachystaehyé, e, adj.
(fig.) Ti'- l'irnage, le tableau de qc., het beeld,
[BoL] Met stekelige aren.
Trachyte, m. [Minér.] Gemengd gesteente, betafereel van iets schetsen, het met woorden beschrij
ven. — TRACER, a. is. [Hart.] Vlakke of horizontale staande uit cciie fljnkorrelige gemengde grond-massa
wortels ofuitloopers schieten. Le iioyer trace beau- en inliggende kristallen van glasachtig veldspaath,
coup, de notenboom loopt, slaat wijd uit. - SE trachuiet m.
'rraciere, t. [Agric.] Grond m., die kalkkies
TRACER, V. pr. Geschetst worden of kunnen woiden, zich laten schetsen, ontwerpen, enz. - Zich met leemmergel vermengd (trace) bevat.
zelven voorschehsen, voorschrijven: Void Ja ligne
Traçoir, m. , z. TRACELET. - Graveerstift f.
Tractabilité, t. [Didact.] Handelbaarheid F.
de conduite qu'iI s'est tracd. - Traceret, m.,
z. TRACELET. — Trace -sautereau, m. [Luth.] (van zaken, weleer ook van personen), lenigheid F.
Rits f., trekijzer IL tot afteekening der tangenten eigenschap van 'tgeen zich gemakkelijk laat bewerof klavierwippertjes. (P/tsr. Des trace -sautereaux.) ken. S Tractation, F. [Didact.] Behandehings- 'rraceiir, m. [Constr.] Afsteker; ritser. - wijze f. - Tractif, Ive, adj. [Mécan.] Trekkend:
[bit.] Afsteker, a/trekker (van een' tuin, een Force tv-lye, trekkracht f. —Traction,f. [Mécan.]
plantsoen, eene laan, enz.). - Traceiise, f. Zij, Trekking I. , het trekken. - Tractoire , adj.
die niet losse steken den omtrek van een borduur
[Méd.] De trekking betreffend: Machine tr-, trekwerkluig n. - [ Géorn.] Ligne tr-, of als subst.
werk, een tapijtwerk, enz. afschietst.
Traehéal, e, adj. [Aunt.] Tot de luchtpijp TRACTOIRE, ook TRACTRICE 1. Trekljn F. (eene lijn
hehoorend, de luclitpijp be/re/fend, t r a c h e a a I
van hoogere orde).
Veines, Artères tr -es, luchtpijpsaderen, -slagadeTradescante, Tradescantie, ook Ephéren 1. p1. Vaisseaux trachdaux, luchtpijpsvaten n. mérine, /. [Bot.] .Spinnehiruid n., eene fraaije
p1. - 'rrachee of Trachée-artère, f. [Anat.] plant van Virginia.
Traliteur, m. [H. ecci.] Uitleveraar van geLuchtpijp f. , de buis , die bij den mensch onder 't
strotten/ioofd begint, langs den voorhals nederdaait wijde boeken en vaten aan de heidenschie overheid,
en zich in de borstholte in twee takken, longpijpen tijdens de vervoigingen der Christenen onder Diogeheeten, splitst. — TRACHEES, t. p1. [Bot.] Lucht- cletianus, trddito'r In. - Traditif, ive, adj.
{Didact.] Overleverend; bij wijze van overlevering.
vaten n. pi. der planten. - [H. n.j Ademhzabingsorganen der insecten n. p/. —Trachéen, iie, adj. De -. 'I'radition, F. [Jur.] Overlevering, uitleveiuchtpijp, de werktuigen der ademhaling betrefl'end. ring, afgifte, overgave, terhandstelling , t r a d 1- 'ri'achéite, f. [Mèd.] Luchtpfjpsontsteking, tie F.: La yen/c se consomme par la tr- de Ja
t r a c h e i t i 5 f. - Trachelagre, f. [Méd.] chose vendue, de koop wordt door de levering der
Jich/ige hals- en nekp(/n t. - Trachélalgie, t. verkochte zaak voltikken. - [Liturg.] L'ordre de
Ilalspijn, zinking t. in den hals. - Trachèle, portier se confére par Ja tr- des clés, de portiersTrachelée f. of Trachéllon, m. [Bot.] Hals- ordening wordt opgedragen door de terhandstelling,
bruid n. - [H. n.] Zweefwesp t. - [Mar.] Mid- de overgave des sleutels. - Overlevering, het onbe
den n. van een' scheepsmast. .—Trachélides, m. schrevene, van mond tot mond, van ouders op kin[H. n.] Zweefwespsoorten f.pl. - ' rraché deren, van voorzaat op nageslacht voortgeplante
berigt, verhaal of feit n., sage, tra di tie F. Tr
ne, aclj. [Anat.], z. v. a. CERVICAL. Vertè-lien,
orale écrite, mondeljke, schriftelijke, overlevering.
tr -nes, luchtpijpswervelen m. Pl. (16 tot O bo--bres
ven elkander geplaatste kraakbeenige ringen). —
Ce soot des faits que Ja tr- seule nous a appris,
Trachélobasilaire, adj. m. [Anat.]: Muscle dit zijn feiten, die alleen door overlevering tot ons
tr-, of als subst. in. Tr-, een der halsspieren, die gekomen zijn. - Beaucoup de traits d'histoire ne
de groote en kleine regtei' voorhoofdspier bevat.- soot que de fausses tr -s, vele historische trekken
Trachélo-brauche , adj. [H. n.] Met kien- zijn niet dan verkeerde overleveringen, zijn louter
sagen. — (bij uitbreiding) Overgetrfde gebruiken,
men aan den hals (van weekdieren). — Trachégevoelens, enz.: Ccci est une tr- de nos maîtres,
locèle, t. [Méd.] Luchtpfjpszweiling, luchtpijps
f. - Trachélo -cervical, e, adi. [Anat.]-breuk dat hebben wij van onze meesters overgekrfd, dat is
Tot hals en nek behoorend. - TRACHÉLO-CERVICA- eene traditie onzer meesters. - TraditionnalLE, f. Diepe neksbagader f. - Trachélo -cos- res, m. p1. Joden, die den Bijbel uit den Talmud
tal, e, adj. m.: Muscle tr-, of als subst. m. 'Fr-, verklaren, aanhangers der overlevering (in tegenstelhalsspier 1., die de voor- en achter-driehioekigespier ling met caraïtes). - Traditionnel, le, adj.
Door overlevering voortgeplant, op de overlevering
(scalena) bevat. - Trachélodiaphragniati
of sage gegrond, tr ad i t io n e e 1. —Tradition-que,
adj. Van den hals naar 't midoelrif loopend:
1erfs tr -s, de paar der halszenuwen. - Tra
nellernent, adv. Bij wijze van overlevering, vol-dorsal, e, adj. Van den hals naar den-chélo gens de overlevering of sage. - Traditionisrug toopend.— Trachélo-mastoldien, adj. m.: tes, m. p1., z. v. a. TRADITIONNAIRES.— -[ TradiMuscle tr-, of als subst. m. Tr-, halsspier f., die tive, f. Door overlevering totons gekomen berigt n.
.
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TRAHISON.

TraducteLir, m., trice, f. Vertaler, verlolker, overzetter rn., vertoalster, vertoikster, overzetster f.: Les tr -s de Ia Bihie, de Platon, de overzelters van den Bijbel, von Plato. Tr- exact, Fidè
servile, naauw/îeurig, ietrouw, slaa/sch verta -Ie,
Tr- juré, beeediqd vertaler, oezworen t r a n sta--ier.
teur. Tradsiction, t. Hetvertalen; vertaling,
overzetting, vertolking f., Iran sla a t n. La trdemande une grande connaissance des deux miigues, liet vertalen eisckteene qroote kennis der beide
talen. - La tr- de Ja B111e, de overzelting van
den Bijbel. Ti'- libre, littlrale. vrije, letterlijke vertalinq. - 'fradaiie, v. a. [Prat.j Overbrengen,
overvoeren (alleen van personen gezegd, doch liever
bézigt men transférer): On la traduit de Ja Conciergerie a Ja Force, men heeft hem uit de Gonciergerie naar Ia Force overgebragt. - [Jur.j Tr
qn. en justice, iemand in rcgten betrekken, voor 't
regi roepen. (Men zegt liever citer.) - Vertalen,
vertolken, overzetten: Ti- un lyre en francais,
een boek in 't /ransch 'vertalen. Ce passage est mal
traduit, deze plaats is slecht verlaald. Ti'- fidèle
mot a mot, it Ja lettie, qetrouw, woordeljk,-ment,
Ieiteulfk vertalen. - (by uitireiding) Verklaren,
uitleggen, ophelderen: Tr- une penée en termes
an peu plus clairs, een denkbeeld verduidelijken,
met wat duidelijker bewoordingen uitdrukken. (fig.)
Ti-- (beter Tourner) qn. en ridicule, iemand belagcheljk maken. - SE TRADUI1IE, v. pr. Vertaald worden of kunnen worden, zich laten vertalen: Les
poètes ne se traduisent pas. -- Zijne eigen werken
vertalen. - Elkanders werken vertalen. dnisible, a(lj. Vertaalbuar, te vertalen: Mot qui
nest pas tr-, onvertaalbaar woord n—Ti-adult,
e, adj. (en part. passé van li-aduire): Pi'isonnier
tr- (liever transfëié) dune prison dans uneautre,
gevangene, die uit de eene gevangenis naar de andere wordt overgebragt. - Personne tr -e (liever ciide) devaiit Ja cour d'assises, voor 't hof van assises gedaagd persoon in. - Ouvrage mal tr-, slecht
vertaald werk n.
'rrafle, m. Handel, inz. ruilbandel in., nering,
koopmanscliap, omzetting van waren, tra [ie k f:
Le ti- des vies, des grains, de handel in wijnen,
granen. Il se fait nu grand tr- de ces objets en
Espagne, met deze dingen wordt een groote handel
op Spanje gedreven. - ( fig. en in onqunstigen zin)
Onbilljke winst f. , onregtmatig voordeel n., dat
men uit zekere zaken trekt; al wat men op lage
wijze voor geld doet: 11 fait tr- de son crédit, hij
drijft handel met zijnen invloed , hij laat zich voor
zijne tussclzenkoinst, voorspraak of bescherming betalen. Cette femme fall ti de ses cliarmes, die
vrouw drijft nering met hare bekoorl(jkheden. -Trafiquant, in. Handelaar, handeldrjver, koopiiian, in zelf verwerkte voorwerpen, t r a f i k a n t in.
. - Somtijds ook als adj. : Vile tr -e, /iandeldrijvencle slad I. - Tialiquemeut, m. Het handeldrijven. -. 'fiatlquei V. a. Handelen, handel,
nering ofkoopneanschap drijven, t r a fi k é r c n: Tr
en soieries, in zijden waren handelen. Ii trafique
en Espagne, hij drijft handel op Spanje. Tr- par
mer, zeehandel drijven. Tr- en gros, en détail. bandel drijven in 't groot, in 'I klein. - (fig.) Een ongeoorloofd, oneerlijk, onedel voordeel van zekere
dingen trekken: Tr- de Ja protection de qn., met
lemands bescherming handel drijven. - Trailqueiir, m., z.v.a. TIIAFIQIJANT.
Trafusoh-, m. [Tech.] Werkluig n. lot verdeeling der Ie haspelen zijdeslrengen.
Tragacanthe , f. of 'rragant, Tragaeant, Asti-agant, m. Boksdoorn, dragant m.,
peulgewos van velerlei soorten. - Gomme tr- of
adragant, gele of roodachlige goin van den kretensischen boksdoorn of tragcinislruik, draanlgom f.
Tragaiion, m. (Bot.] K yptisc/ie sodaplant f.
Trage, t. [H. nj, z. v. a. DRAINE.
Tragédie, t. Treurspel, hoog-ernstig toernee!stuk n., doorgaans 'niet ongelukkigen afloop. Composer, Représenter une tr-, een treurspel schrijven,
opvoeren. Les tr -s de Voltaire, de Ireurspelen van.
V. (door V. geschreven). La tr- le Zaïre, het
Ireurspel Zaire (waarvan Zaïre hel onderwerp is.
.- (bij uilbreiding) De tragische' schrjfcoort, het
treurspel-g en 7 e.
(fig.) Treurige gebeurleni.cL,
noodlottig voorvain.: II s'est passé d'liorribles tr -s
en cette coui', er zijn verschrikkelijke treurloonee/eIi aan dal hof roorgeveillen. Ti -agédien, in.,
-

-,

-

-

-He, f. Treurspeler ni. , treurspeelster f. , tragisch
tooneelspeler in. , tragische tooneelspeelster t'.
Treurspelschrjver of -!ichter m., treurspelschrfjf
f. - Tragédiste, m. et 1., voor--ster,dich
gesteld, maar niet oangenomen woord voor TRAGEDIEN, -NE, in den zin van treurspelschrjver, -schrijfsier.
Tragée, t. [Anc. pliarm.] Grofgestooten maagversterkend poeder n. uit kruiderjen en suiker,
trisenét, tragéma n., treigea f.
Ti -agélaphe, m. [H. n.j Bokkehertn., een fa
belnchltg dier in de oudheid. —IIertn. der Ardennen.
-

-

Tragème, m., z. v. a. TIIAGEE.

Ti-agi-comédie (van de Grieken en Romeinen
zegt men TRAG1GO-CO3iÉi)iE) ,f Treurspel, doormengd
met lachwekkende tooneelen of voorvallen en waarvan de afloop niet tragisch is, bijfeindend treurspel;
tooneelspel n., waarin eene tragische of ernslige
stofop vrolijken trant behandeld wordt. —Ti-a'glcomique, adj. Tie'ui'ig-vroljk, half-treurig halfvrolijk, om te lagchen en te weenentevens, Ira gik om i ve h.
Als subst- in. Het tragikomisehe, het
treurig en blij makende.
'I'ragien, ne, adj. [ Anat. J Den tragus betre/fenci: Muscle tr- of als subst. TRAGIEN, m. Tea-.

gus- of bokssp'ier (vgl. TIIAGUS).

Tragiquie, adj. Tot de tragwdie of het treursvel be/ioorend, daaraan eigen, ti'eurspelachtig;
treurig, droevig, beklageljk, deerlijk, jammerlijk.
noodlollig, tragisch: Poète, Acteur tr-, treur
speldichler, t'i-eurspeier. La genre tr-, de tragische
dicht- of schrjfsoort f., het tragische vak. - (fig.)
Évènement Ir-, droevig voorval n., noodlottqe gebeurtenis f. Faire une tin Ir-, een jammerlijk, betreurenswaardig einde hebben. - TRAGIQUE, In.,
z. v. a. genre TRAGIQUE, 5. boven. - Treurspel
dichter of -schrijver; somtijds ook treurspeler in.—
(fig.) Cette affaire tourne au tr-, die zaak neemt
een' droevigen keer. Prendre les clioses au tr-, de
zaken van hare donkere, slechtste zijde beschouwen.
- 'fragiqiieiiieiit, cdv. Op tragische, treurige,
jamnierlke wijze.
¶'rago-eanièle, rn. [H. n.j , z. V. a. NIL -GAUT.
Tragopogon, m. [Bot.] Boksbaard. haverworld in.
Trsigopon,m. [H. nj, z.v.a. NAPAL.
t Trigopyre of Tragopyron, m. [Bot.)
Boekweit I. (sarrasin).
'rragus, in. (pr. —guce) [Anat.] Kraakbeenig
uitsteeksel of knopje n. aan den voorrand van hei
001', dat dikwijls een weinig behaard is, de zoogenoamde oorbok, t r a p u s m.
Trahi, e, adj. (en part. passd van trahir): Personne tr -e, verraden persoon n. La patrie tr -e. t
verraden vaderland. Conflance tr -e, misbruikt, geschonden vertrouwenn. Serments tr -s, geschonden,
verbroken eeden n. p1. Foi Ii-, verzaakte, geschonden trouw f. Ellurts tr-s, verjdelde, beschaamde
pogingen f. p1. Ti-ahine, f. [Pêche] , z. V. a. JIOULIECHE.
Trakli-, V. a. Verraden; - verzaken, schenden; verloochenen; misbruiken; verklappen. Tr- son
roi, sa patrie, soli ami, zfjnen koning, zijn vaderland, zijnen vriend verraden. TEr- Ja conflance de
qn., iemands vertrouwen misbruiken. Femme qui
trahit son époux, vrouw, die haren echtgenoot ontrouw wordt, die hare /iuweljkstrouw schendt. (/1g.) Tr- Ja vdrité, de waarheid te kort doen, tegen de waarheid spreken. Tr- ses sentiments, sa
conscience, son devoir, zijne gevoelens, zijn geweten, zijnen pligt verloochenen. Tr- sa promesse,sa
foi, ses serments, zijne belofte, zijne trouw, zgne
eeden verzaken, schenden. - Tr- Ie secret de qo..
leniands geheim selienden, openbaren, verklappen.—
II voulait restei iricoiinu, sa 'voix Ja trahi, hij
-

-

wilde onbekend blfft'en, zijne stem heeft hem terra-

den, bekend gemaakt. Un seuJ mot, un soupir, Un

coup doeil nuns trahit, een enketwoord, ('en zucht,
een oogwenk verraadt ons. - La fortune a trahl
nos efforts, de fort'uin heeft onze pogingen verijdeld,
besehaamd, vergeefs gemaakt. - SE TRAÎIIR, V. 7fl'.

Elkander verraden. -- Zie/t elvei veri'aden, tegen

zijne eigen. belangen. handelen; -. door onvoorzigtig-

held of onbeseheidenheid &elend maken, wat men
verboi'gen wilde houden. .-- TraJiison, f. Verraad n., cerraderij 1.; lan(IverrawI II.: II cut re
coursh Ja tr-, hij ibm zijne toevlugttot verradersj.
Fee noire Ir-, een mood verraad. - Haute ti.

-TRAINER.

T1{AIIISSIEUR
hoog verraad, misdaad van gekwetste majesteit. Femme qui fait une ti'- a son poux, vrouw, die
eene ontrouw jegens haren man begaat. - EN TRAHISON, bc. adv. Op verraderlijke wijze. - -- Trahisseiir ,m . (woord van Victor Hugo) Verraderlijk,
datqene,wat verraadt, openbaar maakt of verkiapt.
Traille, t {lNavig.j Gierbrug f. (pont volant);
- gieriros m., touw n., dat de pierbrug van den
eenen oever naar den anderen leidt.
'fiajiler, v. a. {Pêche] Rukken, bij rukken
trekken: Fi une ligne, in eene lijn rukken.
Traillet, m. [Pêche] Kurken plankje, waarop
de visc/îljnen worden opqerold, rolraampje n . (ook
(qierbrup t.
caclène peheeten).
'rualilon ,m. (verklw. van traille) [Navig.] Kleine
z.
v.
a.
TREMOIS.
Trainiois, fl1.,
'I'raiii, in. Ganq, tred m. (inz. van paarden e. a.
rjdieren). - [ Man.] Le tr- de ce cheval est doux,
de pang van dit paard is zacht. Ce cheval va bon
ti'-, grand tr-, dat paard loopt snel, doet groote
schreden. Ce cheval na point de tr-, dat paard
heeft geen' geregelden gang. 'Fr- rompu, gebroken
gang m. (uit tweederlei gang zamengesleld), middelgalop m. - Ook: liet voor- en acklergedeelte
des paards, van waar Zijne bewegingen uitgaan:
stel, voorstel, achterstel n., hand, voor/tand, achter/zand t.: Ce cheval a Ie tr- de levant faible, est
estropié do tr- de derriëre, dat paard heeft eene
zwakke voorhand, is verwrikt in de achterhand, in
't achterstel. - Aller bon tr-, goed doorrijden, snel
rijden ('t zij te paard of in rijtuig); goed doorvaren; goed doorstappen, spoed maken Ce coclier
nails a mend bon tr-, die koetsier heeft ons goed,
snel gereden. - (fig.) Aller son tr- de poste, z.
POSTE. Au tr- dont ii (y) va, ii aura bientôt fini,
als hij zoo doorwerkt, zal hij spoedig klaar zijn. (fig. et fain.) Je le mènerai lion tr-, Je le feral
aller bon (beau, grand) tr-, ik zal hem de handen,
de beenen leeren reppen, ik zal hem niet ontzien,
ik zal hem mores ieeren...Gang, loop m. der zaken: L'alîaire va son tr-, est en bon tr-, va bon
tr , de zaak gaat haren gang, is goed op gang, vordert goed. Savoir Ie tr- des affaires, do monde, den
loop der zaken, der wereld kennen. - Tr- de vie,
levenswijs: Il mène un tr- de vie réglée, hij leidt
een geregeld leven. 11 va toujours le mème Ir-, hij
gaat altijd denzelfden gang, leidt alljd dezelfde Ievenswijs. - (fain.) Aller son tr-, zijn' gang gaan,
voortgaan, zich niet laten storen, zich om niets beEtre,
kreunen. Allez votre tr-, ga uw' gang.
Mettre en tr-, aan den gang zijn, aan den ;ang
helpen. Quand ii est en tr- , rien ye lui cohte, als
hij aan den gang is, ontziet hij niets. - (lam.)
Mettre les aulres en tr-, de anderen aan (len gang
helpen, hen opgeruimd, vrolijk, lustig maken. 11 est en tr- de jailer, hij speelt tegenwoordig, hij
is tegenu'oordig aan 't spel gehecht. II est vu trde se ruiner, hij is op weg, p gang, om zich in den
grond te boren. - Mettre one affaire en tr-, eene
zaak aan den gang helpen, haar doen beginnen. [Distill.] Metire a cbaudière en tr-, den .ctookke
't koken brengen. - [ Fauc.] Faire Ie tr- a-telan
l'oiseau, den volk door een' anderen dresséren of
afrigten. -- [lmpr ] Mettre en tr-. Mise en tr-, z.
METTRE (blz. 1157, kol. . onderaan), MISE.
Spoor n. (van paarden of rijtuigen): On suivit le
tr- (liever Ia trace) des chevaux, le tr- (liever Ia
vole) de son carrosse, men volgde het spoor van de
paarden, van .zijne koets. [Artill. , Charr.j
Onderstel n. (van een a/fail, van een rijtuig). Trde derrière, achterstel n., achterwagen. Avant -tr-,
z. dat woord. - { ArtilI.] Trein in. , gezamenlijke
toestel der artillerie voor een' veldtogt of voor een
beleg, tros m. , zware bagaadje t. van een leger. Tr
artillerie-trein. Tr- de batcaux. pon--d'artile,
ton-trein. Les ebevaux do tr-. de treinpaarden.
Soldat do tr-, treinsoldaat. - ( Chem. de fer.] Tr
de voitures (convoi). wagentrein, trein. Tr- de
voyageurs, peisonen-trein. Tr- de marchandises,
goederen-trein. Tr- mixte, gemengde trein. goederen-trein, die ook personen medeneeret. Tr- d'aller
de retour, heengaande, terugkomende trein. Tr- de
vitesse, sneltrein. Tr- par courant foute Ia ligne,
doorloopende trein. Tr- s'arrètant a des stations intermediaires. trein, die aan de tusschenstations oT)hOU(lt. Tr- de plaisir, pleizier-trein,
extratrein. Tr- d'estafette, posttrein. - [ FlorL]
Getal schommelingen van een slingeruurwerk in
-

-
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een zeker tijddeel, gang. - [ lmpr.] Ti'- de Ia presse,
kar t. der pers. - Getal persen, op eene drukkerij
in werking: Le t- de cette imprimerie est considérable, op die drukkerij zijn vele persen aan den
gang.— {Mdcan.j 'Fr- dune machine, drjfwerkn.
van eene machine. - [Navig.] Tr- de bateaux,
aaneengeschakelde schuiten, rij schuiten. Tr- de
bols, houtvlot, vlot n. Gevolg n. , stoet, sleep,
nasleep m (van bedienden, paarden, rijtuigen, enz.)
Ii avait vingt domestiques dans son tr-, hij had
twintig bedienden in zijn gevolg. Tr- magnifique,
superbe, pracht?ge stoet m. - t (fans ) Avoir du
tr-, de mauvais tr- chez soi, allerlei slecht volk.
gemeen tuig in huis hebben.— (bij uitbreiding) Faire
do tr-, geraas, getier maken (gelijk gemeen of c/ronken volk pleegt te doen). - Faire le tr-, zich luidruchtig vermaken. - TOEJT DUN TRAIN, bc. ac/v.
([am.) In eens, flu dénen adem.
'rzaînae, m. liet vervoer met sleden; het reizen in sleden; sledevaart f. -- Traînant, e, adj.
Slepend: Robe tr -e, sleepkleed n. Queue tr -e, slepende staart, sleepstaart rn - [ Anc. mii.] Drapeaux tr-s,Piques tr -es, slepende vaandels n. p1., omgekeerde pieken rn pl. (bij de uitvaart van een' veldheer). - (fig.) Slepend, langwijlig, mat, gerekt:
Voix tr -e, slepende stem t. Style tr-, langwijiige,
langdradige. matte stijl m. - Trainard, ni.
[MII. , Mar.] Achterbljver; - nazeiler in. (Men zegt
ook traîneur.) -. (farn.) ..4chterbljver, treuzelaar,
sokkel, talraer. - Ook als adj. in beide beteekenissen: Soldattr-, Vaisseau tr-, Homme tr-. - [Cliasse]
Tr-s dune meute, achterblijvers van een koppel
jaothonden. - Trainasse, t. [Bot.] , z. CENTINODE. - [ Cbas.j Strjk-, sleepnet n. - [ Elort.
T-s of Tramnées do fr;iister. ranken, draden m. p
der aardbezieplant. - 'I'raîiiasser, v. a. et n.
(lam. et pop.) Op de lange baan slepen, uitstellen,
slepend houden (ti'amner en longueur). - 'rraî-.
ne, t. [Agric.), z. V. a. TIIAINEAU. - [ Cord.]
Touwslagersslede, slet f. - [Mar.] Sleeptouw n.,
sleper m. Avoir on canot a Ia tr-, eene sloep achteraan slepen. Etre h Ia tr-, op sleeptouw zijn, gesleept worden. - Touw, waaraan de matrozen
hun vuil linnen vastmaken, om het door 't zeewater te laten uitspoelen. - [ Pèclie] Groote zegen f.,
treknet n. Peche aux fr -s. sleepvis.ccherj f. - [H.
n.] , z. v. a. DRAINE. - Traîiié, t-, adj. (en part.
passë van traIner): Bateau tr- , gesleepte, op sleeptouw genomen schuit t. - Homme tr- en prison,
naar de gevangenis gesleepte man - (Loc. prov.),
z. PORTE. - 'rraîtieau., m. Slede, sle/; voermansslede, slepersslede ; reisslede (in 'I Noorden in
gebruik); - ijsslede; narrenslede f., nar m. Course,
Partie de tr -x, sledevaart. - [ Agric.] Eggesle,
egge t. zonder tanden. - [Chas.] . z. v. a. TEAlNASSE. - [ Cord.]. z. v a. TEIAINE. - Traînebuisson, m. (H. n.j Brunel, bruinel f., een ligt
roestbruin vogeltje. om zijne overeenkomst met het
winterkoningje ook groat winterkoningje ge/weten
[nmtacilla of anthus modulai'is] . (Plur. Des tralnebuisson). - 'Frame -charme, m. FE-I. n.] , z. v.a.
M0T'rEux. (Piur. Des tramne-charrue). née, t. Zekere lengte, langs welke sommige dingen ge.clortzijn, streek. streep t. Un sac de froment
s'est troud, et a fait une longue tr- sur le che
in eenen zak tarwe is een gat gekomen, en-min,
dat heeft eene lange streek op den weg gemaakt. - [Mii.] Lobpvuur. loopend vuur II. kruidloop, looper m. (om mijnen te doen 5/)ringen of een vuurwerk te onisleken). - [Chas.] Streek, niet dood
aas lange den grond gemaakt, om de w"lven te lokken. Tr- des rues, straathoer, aliemanshoer 1. Trainelle, t. [PPcbej Sleepzak m. (om zandaal
te vangen). - Traine-rnalhenr, m. (fam ) Ongelukskind n.. ongeluksrogei in. (Plur Des ti'aîne
m. Artill.] Spoorn.,-malheur).'fîixt,
des kogels op den binnenwand von den ioop.— liet
kruipen (van dieren. 'I'raîne-poteiiee, m.
(fam.) Galgebrok m. )Plur. Des traîne -potence.)
'rraîiiei', v. a Sieren, voort-, wegslepen, voorttrekken, naar zich halen. T- on farcleaii, een' last
voorts/epen. Dix chevaux trainèrent Ie canon, tien
paarden trokken het kanon. Tr- on filet, een net slepen. On Ia traîne da vs Ia houe, coon heeft hem door
het sljk gesleept. La rivière frame do sable, de
rivier sleept, voert zand merle. Levez In jambe, ii
lIe faut. pas Ia tr-, ligt uw been op, (i(j moet het
niet naslepen. Tr- l'aile, de vlerken laten hangen;
,
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(fig.) moedeloos wordcn. — ( lig.) La guerre tralne bonne balance ne dolt point avoir de tr-, eene goede
balans mag niet doorsleian, moet volinaakt in evenonliellen na zich. - Tr- une vie languissante et mal- wigt zijn. Trek, haal in. (met de pen, het potIleureuse, een kwjjnend en ongelukkig leven leiden. lood, enZ.), streep f Tm- de plume, pennetrek. U
- Tr- ses paroles, zijne woorden op slependen toon ecrit (of 11 nit) son norn dun seul tr-, tout dun
uitbrengen. -- Tr- en chaine, zijne keten na zich tr-, hij schrijft (ofzet) Zijnen fl0010 met éën' penneslepen: een zwaar leven leiden; rampen lijden zon- trek. Passer on tr- sum one ligne pour l'elracer,
der zich te beklagen. - Ii tramne son lieu, sa corde, eene streep over een' regel halen, om dien weg te
hj zat de !jalq niet oniloopen. - ( Loc. prov.) Nest doen - Tm- d'union, vertindinqsteeken, koppelpas sau'vé ([den ecliappd) qui tramue son lien. wie teeken (-). — [ Peint.] Penseeltrek, trek m.: Beau
zijnen strik nog nasleejit, is de qereqtiqheid nog niet Ir- de pinceau, schoone pen.ceeltrek. Copier un taontloopen. Uitstellen, slepende houden: C'est bienu Ii'- pour ti , eene schilderij trek voor trek
Un mauvais payeur, qui me lialne depuis on an, copitren of namaken. Cost lui, ti pour Ir- . 11
't is C(fl alec/it betaler, die mij sedert een jaar utt- lui ressemble tr- pour ti-, hij qeli)kt sprekend op
stelt, SIeJ)ende houdt. Ii tramne cette affaire en Ion- hem. - ( fig.) Peindre h grands ti- s, in groote,
gueur, hij trekt die zaak op de lange baan, houdt krachtige trekken of orntreieken ofechilderen, beze slepende. TRAINER, V. n. Neêrhangen, sleJ)efl, schrijven, verhalen. - (collect.) Strepen of lijnen f.
op den grond slepen: Votre manteau est trop org. p(_ eener niet geschaduwde teekeninq: Dessin au
ii traîne, uw mantel is te lasiq, hij sleept, hanht op tr-, au simple tr-, penneteekening t. Mett.re on taden grond. - Kwfjnen, sukkelen; niet vorderen, bleau en tr-, eene schilderij in hare onitrekken brenblijven slepen: II y a Iongtemps qui! tralne, hij (ien). -- [Arch., Constr.] Streep, schrap, ljn;snesukkelt reeds lang. Cette alla!re ti'amne en longueur, de f. Tm- de in wie, Ti'- de scie, Z. SCIE. Tm- de
die zaak wordt slepende je/iouden, blijft slepen. - niveau, woterpasse schrap. Tm- d'équei're, lijn, die
Son discours, son style tramne. zijne rede, zijn stijl is loodregt op eene andere is getrokken, lood/jn. Trmat, la'ngjwij/ig, sepend. —Achterblijven: Les main- de Jupiter, haaklasch t. - Tm- corrompu, uit de
des qui tramnenth Ja suite de I'ai'mée. de zieken, die losse hand (zondei passer of liniaol) gemaakte enede). Tm- carré, reqtlioekige snedc. Tm- biais, schuinliet leger natrekken. Plusieurs vaisseaux qui tralnaient brent pi'is par I'ennemi. verscheidene sche- sche snede. - Het uitslaan, verdeelen of ordonn
pen, welke ac/iterbieven, werden door den vijand
-ren:
L'art du tr-, de kunst van uit te slaan, van
genomen. - Zwerven, verstrooid lipgen. niet op steenen te verdeelen, te houwen. Le chai'pentier,
zijne plaats zijn. L'objet qui tralne est presque I.e macon doit connaître le ti-, de timmerman, de
égaré, het vom weep, dal zwerft, is bijna te zoek. mnetselair moet het uitslaan verstaan. — [Bias.]
Laisser tr- ses livies, ses clés, zijne boeken. Zijne Loodregte deelljjn f.; - rij f. ruiten in een geechasleutels loten zweiven, hen qeene vaste plaats ge- keerd veld. - ( Cath.] De vergen of strophen, die
ven. - SE TRAINER, V. pr. Zich voort.clejien, krui- tasschen 't graduaal en t evangelie afgezongen warpen: Après avoil' perdu lieaucoup de sang. ii se den.— [Uort.J Tm- de buis, palm- of taxisrand m.
tramna aec peirie sous on ai'In'e, nadat hij veel 010 een tuinbed. - [ Jeu] VoorZet 0. , eerste zet
bloed verloren had, kroop hij met moeite onder eenen bij 't schaken en dammen. - [Mar.] Bhtinient gré
boom. Se Ir- dans Ia houe, zich in 't stjk wente- en tr- cared, schip met razeilen, vierkant getuigd
sehandeljke, onteerende, qeineene dingen schip, raschip mi. Voile a tr- carrd, razeil, vierlen; (fi
doen . - Elkonder slepen. - Gesleept worden 0/ kant zeil n. - Aller a tr- ei h marnes, met riemen
kunnen weuden, zich loten slepen. - t 'I'raine. en zeilen vooruit soken, roeijen en zeilen. - t Tmde vent, z. V. a. BUMB de vent. — [Navig.j Tmrapière, in. (burl.) Voorvechier, twistzoeker Uiret
lvielsdoende degendrager in. - Tiai--tern').
de bateaux, z. V. 0. TRAIN de hateaux. - Teug,
iierie, t. [Mus.] Slepende, vervelende voordrogt f. drank, slok In.: Videm on verre dun seub tr-, een
* [Litt.] Gerekte. slepende stijl m. — 'I'rai- glas in dénen teug uitdeinken. Boire a long tr-,
met lange teugen drinken. - ( fig.) Savourer le pbaifleur, m. Sleper, hij, die iets sleept. - (fam.) i'ide sabre (vroeger Tr- d'ipée), slenteraar, weinig sir h long Ir-s, het vermaak met lange teugen genieten. - Il a dent cela tout dun tr-, hij heeft dat
0' niets uitvoerend soldaat in een garnizoen. —
[Chas.] Jager met het strjk- of sleepnet. - Voort- in eens af, in eens door geschreven. Trek,
dtiwer eener ijs.clede. [Cias., Mar., M1L}, z. v.a. gelaatstrek, gezigtstrek m. II a tous les tm-s de son
pème, hij heeft al de gelaatstrekken van zijn' vader.
TP.AINARD. — 'l'raiitoii, m. [Agric.] Tweearmige
lie/boom m., om het kouler eens ploegs op te ligten. Avoim de beaux tr-s, des tm-s dlicats. schoone,
Traiie, V. a. Melken: Tr- une vache, une fijne trekken hebben. — ( fig.) Trek m. , handeling,
nesee, cent koe, eene ezelin melken. Elie a trait die eene voor iemand gunstige of nadeeliqe bedoeIa clièvre, Zij heeft de geilgemolken.— Ti- du bit, ling aan dag den legt, in 't algemeen eene verrigting,
melken. - kietpart.passéisook adj.: Vache li'aile, die iets onnerkeljks heeft; Ook: datgene, wat iemand
geoolken koe 1. - [ Tech.] Or trait, gouddraad n. of iets kenmerkt. Ce tr- a bien pmouvé votme affecTi-alt, m. Pijl, schicht m., werpspies f. Lan- tion poor nous, die trek heeft awe genegenheid voor
cer un Ii'-, eenen pijl schieten, werpen. Son hou- ons duidelijk aan den dag gelegd. Ce nest pas là
dier détourna ie tr-, zijn schild keerde den echicht, un tm- danli, dat is geen vriendentrek, geen vriendpijl af. Les gens de Ir-, de boogschutters, werp- schappeljke trek. Un vilain tr-, een leelijke trek,
schutters. Etre a Ia portée du tr-, onder 't bereik gemeene streek 1. Un tm- de courage, de génërosité,
van het schol of den pijl rijn. - ( fig.) Partir corn- d'ingratitude, een moedige, ede/moedige, ondankme on tr- darlîaiète of enkel comme on tr-. als bare trek. Voilh de Vos tm-s, dat zijn zoo uwestreeen pijl uit den boog, in aller iii, schieljk vertrek- ken, awe potsen, uwe stukjes. Voilh on tr- d'haken. - (fig.) Les tr-s de In calomnie, de a mille- bile homme, on tr- d'esprit, dat is een trek, die
mie, de pijlen van den laster, van despotternij. Les den bekwamen man verraadt, een geestige trek, zet
tr-s envcni'ms de I'envie, de venijnige pijlen von of inval m. Tm- d'hisloire, historische trek, los stuk
den nijd. Ti'- mordant.. scherpeZet. vinnige.steek rn. uit eene qrooete geschiedenis. Cest là le tm- histo— (/1g. et poët.) Les Ir-s de l'arnour, de pijlen der rique de cette époque, dat is de kenmerkende lii5liefde. - Ses yeux lancent mille tr-s, hare oogen torische trek van dat tijdvak. Tm- de camactème,
schieten duizend jij/en - Tm- cie lumière, licht- karaktertrek. — 11 y a de beaux Ir -s, dec tm-s
d'eloquence dans ce discoums, er zijn schoone trekstraal m.; (fig.) invollende goede of schoone qedach
ken, trekken van weisprekendheid in die redevoet., gelukkige inval IlL, onverwacht denieheeld n.,-te
plotselinge weak rn. of inlichting 1. , u'aardoor een ring. - 1 Mus.] II y dans ce morceau des tm-s briltwijfel opgeheven of eene ontdekking gedaan wordt: lans, bardis, er zijn schitterende, stoute plaatsen
Ce Ir- de luniière disipa tous mes doutes, die in dat stuk. Reeks t. van snelle noten, die gespeeld
lichtstraol verdreefhij mijallen twijfel. Streng t., ofgezongen worden. - Betrekking van eene zaak
trekleil H. . tiekrirm m. Une paire de tr s, een op eene andere, verhouding f., verband n. Cette
vaar strenqcn, een qareel n. Ce cheval tire h plein affaire a Ii'-, na pas de tr- Ii l'autme, deze zaok
tm-. I anne sum les tm-s. dot paard loopt goed, loopt heeft betrekking heeft qeene betrekking op de anstijf in de strenren (haalt de strengen straf can). dere. Ce qu'iI dit là a tm- a notre aventure, wat
— Cheval de Ir-, trekpaard n. - l3indtouw n.. hij daar zegt heeft betrekking op, staat in verband
touw om de horens van een. os of koe, die geslacht met ons montuur.
Traitable, adj. Handelbaar, gedwee, rekkelijk,
zal worden; - paordeharen koord aan den koppelband van jagthonden. - [Corn.] Doorslag m. . over- rekbaar, huigvoam.; vriendelijk, gemeenzaam: II est
wigt n. Donner le tr-, een' doorslag geven. Une fort tr-, hij is zeer handelbaar, vriendelijk, men kan
aprés soi de grands maiheurs, de oorlog sleept jroote
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goed met hem omgaan. - Lor est le plus tr- (duc-

tile) des métaux, het joud is het relcbaarste, ge-

dweeste der metalen. -- [Chim.i Substance tr-,
ontieedbare ze1Ictandigheid f. - [ Chir.] Plaie tr-,
wond f. , die zich laat verbinden.
Traitailler, a. a. (iron.) Geduriq nieuwe verbindlenissen, andere overeenkomsten aangaan, zonder die te houden.
t Traitant, m. [Fin.] Pachter van 's rijks
inkomsten, finontie-pachter m.
Traite, f. Togt m., lengte van eenen weg, dien
men o/leqt zonder ophouden of rusten. II va d'ici
a Ia ille tout dune ti, hij gaat in eens van hier
naar de stad, zonder te rusten. II a fait six licues
sans s'arrèter, eest one boone ti, hij heeft zes
snijlen aftjelegd zonder te pleisteren, dat is een
goede togt. —Tout (l'uIIe,tr-, in eens (hoor, zonder
ophouden. - ( fig.) Lire, Ecrire tout dune tr-, in
eens door lezen, schrijven. - [Corn.] Handel, vervoer m. (van granen, wijnen, enz. , uit het eene
land of gewest naar het andere). On a permis Ia
tr- des Idés, men heeft den handel. uitvoer, koop
en verkoop van het koren toegestaan. - [Mar.j
Railhandel in. die op de kusten van Afrika gedreven wordt. Ce Initinient fait Ia tr-, chat sc.'iipdr(jft
ruilhandel. - La tr- des nègres, of enkel La ti'-,
de slavenhandel, de handel in negerslaven. - (dënigr.)
La tr- des blaucs, het leveren van plaatsvervangers
voor de nationale niilitie.--.- Wissethandel in., wisseizaken f pi.; - trekking 1. van eenen wisseibrief;
ook: de wissel zelf, wanneer hij nog niet geaccepteerd is, t r a i t e, t r a t t e f. Faire tr- sur qn.,
op iemand (eenen wissel) trekken. La tr- dune lettre de change, het trekken, uitstellen van eenen
wisselbrief. - Faire honneur b one tr-, eenen wissel honoréren, hem aannemen en betalen. - ( Fin.]
Tol m. op waren, die vervoerd worden. Tr-s forai
inkomende en uitgaande regten. Le bureau des-fles,
tr -s, het tolkantoor. - ( Tech.j Rand in. der kalkicuip bij ledrtooijers.
Traité, e, adj. (en part. passë van traiter):
Sujet tr-, Matière tr-e, behandeld onderwerp n.,
behandelde stof t. - Des sujets hbo tr-s de leur
prince, onderdanen, die door hunnen vorst goed
behandeld worden. - II y voyait Ia trahison tr-e
de plaisanterie, hij zag er 't verraad als scherts
beschouwd of behandeld.
Traité, m. Verhandeling f , geschrift, klein boek,
opstet a. over een of antler bijzonder onderwerp,
over eene wetenschap of kunst: Tr- de rnathérnatiques, de physique, d'ëducation, verhandeling over
wiskunde, natuurkunde, opvoedkunde. - Overeenkomst f., vergelUk, verdrag, t r a k t a a t n. : Tr- de
paix, vredesverdrag, vredes-traktaat. Tr- de cornmerce, handelsverdrag. Le tr- de Westphalie,
dUtreclit, d'Amiens, het vredes-traktaat van IVest
phalen, van Utrecht, van A'iriens. - Bij uitbreiding: Overeenkomst, die bijzondere personen met
elkander, of met den Staat, met de regéring sluiten:Enlrepreneur qui fait on tr- avec Ie gouvdr
nement, aannemer, die een verdrag, eerie overeenkomst met het gouvernement aangaat Je veux
faire un Ir- avec vous, ik wil eene overeenkomst,
een akkoord met u aangaan.
'rraiteineiit, rn. Behandeling, bejéqening, oatvangst f., onthaal n.: Tr- favorable, gunstig oathaal, gunstige behandeling. On lui fit on mauvais
Ir-, hij werd slecht ontvangen of opgenomen, men
behandelde hem slecht, hij kreeg een slecht onthaal.
Mauvais tr-s, mishandelingen f. ph. - Bezoldiging,
wedde,jaarwedde f., tra kt emen t n.: Augmenter,
Diminuer le Ir- de qn. , iernands jaarwedde vermeerderen, verminderen, - [MII. , Mar.] Tr- de
isponibilitë, d'activité, wachtoeld n. , activiteitstrakteenent. - Tr- de table, tafelgeld n. , toelage
aan de zeeoffleieren voor hunne voeding aan boord.
- [MthJ., Chir.J Behandeling (van eene ziekte door
den geneesheer), verpleging f. (van eenen zieke of
gekwetste door den heelmeester): 11 nest pas lieureux dans Ie tr- de cette maladie. hij is niet gelukkiq in de behandeling van deze ziekte.
'fr5titei-, v. (1. Behandelen, heredendren, onderzoeken leen onderwerp, een vraagstuk, enz.). Prédicateur qui traite l)ien son srrjet, prediker. die
zijn onderwerp joed behandelt. Ti'- one question
fond. een vraagstuk grondig onderzoeken, beredenéren. - Cet ouvrier traife hen son ouvrage, (lie
werkman behandelt zijn werk met zorg. - Behan--
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delen, bejégenen, met iemand op deze of gene wijze
omgaan; -.- onthalen, opdinschen, t ra k t P ren:
Maître qui traite mal ses domestiques, meester,
die zijne bedienden slecht behandelt, kwalijk bejegent. 'f1'- qn. en frère, en am!, en voisin, iemand
als broeder, als vriend, als buurman behandelen.
- (Loc. pray.), z. alonE, EN BAS (onder BAS als
adv.) - Tr- qn. de fat, d'impe1'tinent, iemand een'
gek, een' onbeschaainde noemen. 'Fr- qn. de prince,
d'Altesse, iemand den titel van prins, van flog
held geven. - 'Fr-un ambassadeur aux dépensdu
rai, eenen afgezant op '5 konings kosten oat halen.
Tr- qn: magnifiq uement, iemand prachtig onthalen.
(absol.) Cost son tout' h tr , 't is zjjne beurt om te
traktéren. - Cet autergiste traite ìì tant par tête,
men eet bij dien herbergier tegen zooveel de persoon
of per hoofd. II nous a hen traités pour 1e prix,
hij heeft ons voor dien prijs goed onthaald. 'Fr- in
table d'hôte, open tafel horeden. - Behandelen,
verplegen, verbinden: Tr- les blessures de qn.,
iemands wonden behandelen. On Ie traite mal, II
no guérit point, men behandelt hem slecht, hij geneest niet. II la traité dune fièvre, hij heeft hem
bij eene koorts behandeld, van eene koorts genezen.
Tr- une maladie, eene ziekte behandelen. - Cirim.]
Behandelen, bewerken: On obtient Ia soude pure
en traitant Ia soude du commerce par Ia chaux
vive, puis par l'alcool, men verkrjgt de zuivere
soda door de sOda van den handel eerst met levendigen kalk, vervolgens met alkohol te behandelen.
___ TItAITER, V. 12. Handelen, tot onderwerp van
behandeling nemen; onderhandelen. Tr. des mëtaux, des plantes, over de metalen, over de planten handelen. Cette science traite de toutes yes
questions, deze wetenschap handelt over al die
vraagstukken. - II est nommé pour aller tr- de
Ia paix, hij is benoemd oor over den vrede te gaan
onderhandelen. Tr- avec les ennemis, met den vijand in onderhandeling zijn. - Tr- dune quantité
de marchandises, over eene hoeveelheid koopwaren
handelen (om die te koopen of te verkoopen). Trdune dette, een vergelijk wegens eene schuld zoeken le maken, het wec/ens eene schuld pogen eens
te worden. -- Ces plaideurs ont traité, die pteiters
zijn 't met elkanders eens genorden. SE TRAITER, v. pr Behandeld worden, behandeld moeten
of kunnen worden. - Zich zelv:n behandelen (van
eerie ziekte, wond, enz.): Un médecin Se traite rarement lui -même, een geneesheer behandelt zelden.
zich zelven,— Elkander behandelen: Ils se traitent
lien, mal, zij behandelen elkander goed, slecht.
Ti-aiteur, m. Tafelhouder, gaarkok m. Il fait
prendre son diner chez un tr-, hij laat zijn middageten bij eenen gaarkok halen. - [Comj Naam
der tusechenhandeloars met de wilden van Louisiana.
'rvaitoir, m., of'rraitoire, f. [Tech,] ,z. v.a.
-
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Traitre, esse, adj. Verraderljk. trouweloos,
valse/t. Coeur tr-, Ame tr-esse, verraderljk hart n
verraderlijke ziel f. Ii est tr- comme Judas, hij is
verraderlijk als Judas, een aartsverrader. - (pop.)
Cet homme nest pas tr- hi son corps. die manlaat
het zijn lijf aan niets ontbreken. Les chats sont
ordinairernent Ir-s. de katten zijn doorgaans valsch.
- Jouer un tour lden Ir- in qn. , iemand een' zeer
valschren, verraderljken trek spelen. Ce yin-là
est Ir-, die wijn is verraderljjk, gevaarlijk (hij vliegt
naar 't hoofd en maakt dronken). - (fain.) II ne
men a pas dit Ie tr- niot, hij heeft er mij niet een
enkel woordje van gezegd. - mAITRE, m., -ESSE, f.
Verrader in. , verroderes, verraad.der 1. On bait
et ion méprise les tr-s, men haat en verarht de
verraders. - Somtijds ook als beleedigende toespraak gebézigd, waar van vervoerd geen sprake is:
Va, tr-, laisse-moi, ga, valschaard, loot mij alleen.
- EN TRÎTRE, bc. adv. Verraderhijk, op verradertijke wijze, als een verrader. Traîtreuse.
i;ient, cdv. (fam.) Op verraderlijke wijze. I I'raitrenx, ense, adj., z. v. a. TRAITRE. t Traituise, f. , z. v. a TRAHISON.
S Trajectile, adj. Tot een' overtogt dienstiq.
- Trajectoire, f. [Gdom.j Baan f., elke repte
of kromme lijn., (iie een higchoam onder den invloed
van déne ofmeer beweegkrachten beschrijft: Les tr-s
des planèfes sont a peu prOs des ellipses, de hanen der pianeten zijn ongeveer ellipsen. - Men
zegt ook mij. : Ligne tr-.
'rrajet, m. Overvaart f., overtogt m., afteleg-- '

1828TRALE
gen afstand te water en, bij uitbreiding, ook te
land, reis 1. , wej, togt in. ; liet overvaren, het reiZen. Le t,- dun Iord dune rivière h I'autre, de
overvaart van den eenen rivieroever tot den anderen. - Faire Ie tr- de Calais a Dou\res, van
Calais naar Dover oversteken. - Le tr- de Paris a
Lyon, de weg. de togt, de reis van Parijs naar
Lyon. Le tr- Int henreux, de overtoqt was gelukkig. - ( fig. et (am.) Le tr- sera difficile. dat zal
een zwaar stuk werk, dat zal geene gemakkelijke
zaak zijn. - (poét.) Le noir tr-, de reis naar de
andere wereld (met toespelinq op Charons boot).
- [Chir.j Tr- dune plaie, dune fistule, kanaal n.
of gong in. eener wond, eener pjpzweer of fistel.
'I'rale, f, [H. fl.1, z. V. a. IAUVIS.
'I'ralliane, 1. [Bot.] Slingerplant van Cochin-

china, tralliána f.

Tramail, 'I'ramaillon, Trérnail ofTiamaillade,m. [Pècliej Driemazigvisc/inet n.voor

de rivieren, driedubbel geinaasd net, schakelnet. [Clias.]. z. v. a. TRAINASSE. - Tratnaillé, e,
adj. [Pêclie] l)riedubbel qemaasd.
Tramasseuse, f. Tecli.] Tremster f., werkvrouw, die de gevormde tabakspijpen van hare

haarden ontdoet.

Tiamat, 111. [Pèche], z. v. a. TRAMAIL.
'I'rainbe, f. [Bot.], z. V. a. MARJOLAINE.
'I'rame, f. [Tech.] Inslag m. eener stof op het

weefgetouw, spoel f. Dans cette étoffe, Ia cbaîne
est iie fl1 at Ia tr- de soie, bij deze stof is de ket
ting of schering van garen en de inslag van zijde.
- Tr- rnoulde, niet ontvrtte wol f. - (/1g. et poét.)
La tr- de sa vie, de ses jours, zijn levensdraad. (fig.) Zainenzwering f. , koinplot n. 11 a ourdi cette
odieuse ir-, hij hee/t deze afschuwelijke zamenzwe
gebrouwd, gesmeed. - (Proc.), z. OURDI. -r-ing
'Frarné, e, adj. (en part. passd van tramer):
Etoffe tr -e de soie, met zijde ingeslagen stof f., stof
met zijden inslag. - Complot tr- contre sa vie,
tegen zijn leven gesmede zainenspanning f.
Trameau, m. {Pèchej, z. v. a. TRAMA1L.
'fi'aiiées, 1. p1. , z. v. a. ETRAMEES.
'I'iamer, V. a. [Tech.] Inslaan, inschieten, de
inslagdraden door de kettingciraden weven: Tr
de soie, eene stof met zijde inslaan. --uneétoli
(fig.) Tr- une conspiration, eene zamenzwering
ontwerpen, brouwen of smeden. Ti- Ia perte de
qn., Ia ruïne de l'État, iemands verderf, den ond,ergong des Slaats beramen. - SE TI4AMER, V. yr.
Ingeslagen worden. - Gebrouwd, gesmeed worden.
- Tiarneur, m., -euse, f. Inslagniaker m.,
-maakster f.
Trarnière, f. ICom.] Gevolde sergie f.
Tiamois, m., z. v. a. TRÉMOLS.
Tiawontain , e, adj., liever ULTRAMONTAIN.
- Tiarnoiitane, 1. [Mat'.] (in de Middelland.cche zee): lvooidewind in. ; noorden n. Le vent de
tr- of enkel La Ir-, de noordewind. Aller vers Ia
tr-, naar 't noorden gaan. Quart Ir- an grec, Trgrec, Tr- quart a maëstro, noord -ten -oosten, noordnoord-oost, noord -ten -westen. - De noordster,
poolster f. - Perdre Ia tr-, den koers kwijt roken;
(fig.) van zijn stuk raken, het spoor bijster worden,
niet meer weten wat men zegt of' doet.
Tiaiiaine, f. [Agric.] (pop.), z. v. a. TREFLE.
Traneade, t. [Minér.j Zwaar steenblok fl met
groote holten.
Tranehant, e, adj. Scherp, snijdend: Couteau
tr-, Epee tr -e, scherp mes n., scherpe degen m.
Dents tr -es, scherpe tanden ci p1. - cuyer Ir-, z.
ECUYEIt. - fig.) Couleurs tr -es, scheme, afstekende
kleuren. - (fig.) Beslissend, afdoend: Argument
tr-, afdoend betoog n. Raisons ti-es. beslissende
redenen I. p1. - Op stouten of scherpen toon beslissend, boud sprekend. doortastend:C'est un homme tr-, un esprit tr-, 't is een stout beslissend
man, een dooitastende kop. Avoir Ie ton tr-, op
scherpen, beslissenden toon spreken. - TRAN
CHANT, fl1. Snede, scherpe zijde f. van een mes,
sabel, enz., scherp n. Le tr- de ce rasoirestémous
sé, de snede. het scherp van dit scheermes is bot.
Couteau a deux tr -s, een mes met twee sneden,
tweesnijdend mes n. - fEser.] Scherp van de kling.
Le vrai ti, het ware scherp. Le faux Ir-. het val.scbe scherp, de rag m. (fig.) Ce mot est une
épde b deux tr-s, dat woord is een tweesnijdend
zwaard. - [Tech.] Mettre a tr-, scherpen, op den
stjpsteen de snede van een leinmer sljpen. -- [V&
-

(

-

-

TRANCHER.

-

ner.] Tr-s, de zijden van den poot des dim's, als
zij niet ofqesleten zijii. (Men zegt ook adj. Cotés Ir -s).
TidIIche, f. Snede f. , afgesneden stuk n., meer
ofmin dunne sc/cijff.(doorgaans van eetbare dingen).
Une Ir- de pain, de vtande, eene snede brood,
vleesch. Des tr -s de pommes, sneedjes of schijf/es
van appelen. - [Agric.] Soort von sn/Jdend houwed n. - [Arch.) Tr- de marbre, gesnedene marmerpluat f. -- [Arith.] Afsnijding van 3 tot 3 cijfers,
c(jferafdeeling f. van 3 cijfers. - [Bouch., Cuis.]
Morceau de tr-, bilstuk, achterstuk n. - [INumism.j
Muntrand m. voor 't oinschri[t. - [Rel.] Tr- dun
livre. snede van een boek. Dorer un livre sur tt'-,
een boek op snede vergulden. - Strookje goud om
de kanten der boeken te vergulden. - [Tech.]
Smid.sbeitel, aan eenen kant scherp, waarmede gloeijend ijzer gespleten wordt; snijbeitel m., spljjt'wig f.,
- blikschaar f.; - dubbele haak to. met eenen steel,
om de op elkander liggende blokken leijen op te
ligten; - corrnrnes n. (der gieters in zand). {Géom.] Doorsnede f. van een ligchaain, parallel
aan zijne basis; - elk door twee doorsneden afgesneden stuk, schijf f.
Tranché, e, wij. (en part. passd van trancher):
Tête tr -e, ofgehouwen hoofd ii. - [Bias.] ccu tr-,
regtsgeschuind, geschuind schild n. (als de deeP//n
uit den regter boven- naar den linker benedenhoek
loopt. - [Tech.] Bois tr-, krooivezelig, knoestig,
moe//el//k te bewerken hout n.
Tranche -avtère, f. [Bot.], z. v. a. CAMPANULE. (Plar. Des tra nche-artère.)
'I'raiichée, f. Uitgraving (voor 't leggen van
fondamenten, voor 't planten van boomgewas, voor
den afloop van water, enz.) , geul, proef, greppel 1.
Faire Ia tr- des fondations dun édiflce, den runddrings -put voor een gebouw graven. On fit de
grandes tr -s au travers du marais, pour Ie dessécher, men maakte groote doorsnijdingen dwar.? door
't moeras, om het droog te leggen. - TRANCHEES, f.
p1. [Méd.j Snijdingen f. Pl. in 't lijf, kramp in de
ingewanden, buikpijn f. - [Mii.] Loopgraaf f.:
Ouvrir Ia tr-, de loopgraaf openen. II fut tué a Ia
tt -, hij werd in de loopgraa/' gedood. - Cette
mdecine lui a causd de grandes tr -s, deze artsenij
heeft hem groote sn/jdingen veroorzaakt. Les tr- de
I'accouchement lui prirent, de barensweetn overvielen haar. Tr-s utérines, naweean (na de geboorte
van een kind). - (pop.) Avoir des Ir -s de saint
Malhurin, vlogen von krankzinnigheid hebben.
'rranchefil, m. [Man.] Kleine dwarsketting in.
aan t gebit.— [Tech.) Draodsnijder in., een werktulp der tapijtwerkers. - Tratichefile, f.(Rei.]
Steekband in. - IMan.]. z. v. a. TRANCHEFIL. [Tech.] Besteeksel n. of binnennaad m. in eenen
schoen. - 'riaiiehefllei-, v. a. De steekbanelen
aan den rug van een boek, den binnennaaeL in eenen
schoen maken. - Ti-atiehe -gazon, in. [Hart.]
Zodensteker, zodensnijder in. (Plar. Des tranchegazon.) - Tratiehelard, m. [Cuis ] Spekmes n.
- Tranclie-iiiaçoisné, C, adj. [Bias.]: ECU
tr-, regtspeschuind schild met ë&ne afdeeling van
kleur en de andere van muurwerk.
4. Tranehémeut, adv. Op scherpe. beslissende,
doortaslende wijze.
(fain.) Poch bans,
Tranehe-montagiie,
in. (Plur. Des tranche
blazer,
snoever, wine/maker fl1.
-

-montague).

Traiieliei, V. a. Snijden, afsnijden, doorsnijden, afbouwen. 'fi-anchez un peuce til, sn/id dien
draad eens af. Lacier de Damas tranche ie Ier,
het dainascener staal (een darnascener kling) snijdt
door het ijzer. 'Fr- in tèle b qu., iemand onthoofden, het hoofd afbouwen. - (fig. et poel.) La Parque a tranché ses jours. de Schikgodin heeft zy
nen levensdraad afgesneden. - (fig.) Tv- tine question, eene vraag kort beslissen, oplossen. Tr- Ie mot,
z. MOT. Tr- une difflculté, le noeud de Ia diflicuite,
eene zu'arigheid in eens wegnemen of oplossen den
knoop doorhakken. II ie tranche net, hei zegt het
ronduit, hij windt er gecne doekjes om. Tr- Un discours, een esprek afbreken, er een einde aan maken. (absol.) Ce couteau 4ranche comme un rasoli, dit mes sn//cit als een .ccheermes. - TRANCHER,
V. n. Stout beslissen, op den toon. van gezag uitspraak doen, een beslissend oordeel vellen: Ii Irancite sur tout, hij doet stoutweg overal uit.SJY1'aak?fl.
C'est tr- i)ien ldgèrement sur une question aussi
iniporlante, dat heet zeer schiet/JE, zeer oppervlak-

TRANHIET

-

Iciff over eene zoo ,qeu'iqtige vraao heen loopen Ti- dans le vif, doorlastende maatregelen nemen;
plotseling zekere betrekking afbreken. -. ([ani.) Tr
court, kort afbreken. Tv- du giand seigneur of Frdu grand, den grooten keer spelen of uilkangen.
Tr- da iécessaIre, den noodzakeljken, omnisbaren
man veutoonen. C'est in traître, ii tranche de deux
cötés, hij is valsc/i, hij draagt op twee schouders,
hij hangt de imik naar den wind. - [NIëd.] Un
mdicarnent qui tranche, een. geneesmiddel, dat
snijdingen veroorzaakt. - [ Peint.] Ces couleurs
tranchent trap, deze kleuren steken te sterk af. 11 y a plusieurs clioses qui tranchentirop dans ce
discours, in die rede steken ccle plaatsen te zecr
bij elkander al'. - SE TRANCUER, V. pr. Afgesne
den worden.
Tranchet, ci. [Tech.] Schoen- en zadelmakerssnijmes fl.; snijbeitel m. der loodgieters, slotemakers e. a.; leestmakersmes ii.
Ti-aneheui-, m. [Anc. mil.J, z. v. a. PIONNiER. -- [Pêcliej Kabeljaauwsnijder m. - ( fig. et
[am.) C'est un tr-, 't is een man, die uit de hoogte
spreekt, die op stouten toon beslist, op meesterachtigen toon uitspraak doet.
Tvaiiehis, fl1. [Anc. mii.], z. V. a. 1IETIIAN-

-

CHEMENT.

Tranehoir, m. {Cuis.] Snijplank f. voor vleesch,
voor spekrepen, enz., hakbord n. - Weleer ook
z. V. a. assiette, 1)1st, bord a., schotel rn. [ Arch.1
Dekstuk n. van 't kapiteel eener zuil. - Tech.]
Tr- p0mm, glassieraad n. in den vorm van een
lotharinqsch of patriarchaal kruis in sommige glasraamvakken.
Trang1es f. p1. [BIas.] Verkorte dwarsbalken
ill oneven getal. (In cen petal heeten zij bur les).
Ti'stiiler, v. a. [Vérier.]: Tr- un cerf, een niet
opqejaagd bert 01) goed geluk af nasporen.
Tranque, t. [Agric.] Soort van hak f. of houwed n. niet bleed en scherp ijzer.
TranquiJie, adj. Slit, gerust, bedaard, vreedzaam, kalm, rustig, gelaten. Etre Li'- sur l'évène
dun procès, gerust, onbezorgd omtrent den-ment
afloop van een proces zijn. - Soyez tr -s, mes enfants, weest stil, mijne kinderen. Mener urw vie
tr- , een gerust leven leiden. Dorniir dun somme
tr-, gerust slapen. Laissez rnoi tr-, laat mij in
rust. Je lui en parlerai.quancl ii sera plus tr-, ik
zal hem daarover spreken, wanneer hij bedaarder
zijn zal. - Tranquillement, adv. Op rustige,
bedaarde wijze, gcrustelfjk, in stilte. Vivre tr-, op
eene rustige wijze, in stilte leven. II passait tr- ses
jours, -hij bragt zijn leven in rust, in stilte door.
- Ti-anquiflisant, e, adj. Geruststellend: Nouvelle fort tr -e, zeer geruststellende tijding f. Tranq;iilllsei-, v. a. Geruststellen, doen bedaren, neirzetten, tot kalmte of rust brengen: Ce
qu'il dit, me tranquillise, hetgeen hij zegt, stelt
mij gerust. Cette lettre ma tranquillisd un peu,
deze brief heeft mij een weinig doen bedaren. SE TRANQUILLISER, C. pr. Zich geruststellen, bedaren: Tranquillisez-vous là-tlessus, sur ce point,
stel u daarover, over dit punt, gerust. - 'Franquilliseur, m. [Chir.] Mechanische stoel in. ter
behandeling van woeste krankzinnigen. - 'I'ranquillité, f. Bust, gerustheid, bedaardheid, stilte,
vreedzaam/wiP, kalinte, gelatenheid f. Bien ne trou
Ia tr- de son sommeil, niets verstoort ile ge--Pie
rustheid van zijnen slaap. La tr- de l'espri(, de
kalmte, bedaai'dteid van den geest. La tr- de l'Etat,
de sust van den Staat.
i'i.-ans-, van 't latjn ontleend voorzetsel in
vele fransche zamenstellingen, bij welke het z. v- a.
aan gene zijde, over, overheen, er door, beteekent.
Ill sommige woorden neemt bet den afgekorten
vorm tra aan, als in traverse, traduire ; in andere
wordt het vervornici tot tres, als in tressaillir, of
tot tré, als in trépas.
Transaction, f. Minneljke schikking, overeenkomst f. , willig verdrag, vergelijk n. , vere//'e
ning, bijiegging, transactie f. II Plait prdsent,
II eut part a Ia tr-, hij was tegenwoordig bij, hij
had deel aan de minneljke schikking. La tr- ne
sera valable qu'autant qu'elle aura dtë homologuée par -devant notaire, het verdrag, de overeenkomst zal niet geidfq zijn, dan wanneer het door
eenen notaris bekrachtigd is. - ILitt.] Tr-s philosophiques, wijsgeerige verhandelingen 1. pi. (van
de koninklijke maatschappij te Londen). - Trans—

-
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aetiontiel, Ie, adj. Eene transactie, minneljke
schikking of Overeenkomst bevattend.
Transaille, f. [Agric.] Lentezaad n., allerlei
zaden, die men in 't voorjaar zaait.
'Fransalpin, e, adj. [Géogr.j Aan gene zijde der
Alpen, overalpisch. - [ Géogr. anc.] La Gaule tr-,
transalpinisch Gallie, het eigenlijke Gallik.
S Tiansaniination, f. [Didact.], z. v. a.
IIÉTEMPSYCOSE.

'Fransatlantiq.ie, adj. {Gdogr.] Aan gene
zijde van de Atlantische zee, overzeesch, t r a us atI a Il t i s c U
'Fransbordation , f. ,'Fraiisbordeinent,m,
[Mar.] Overscheping, overlading f.; het overschepen, overladen; - somtijds ook: het overboord wee-pen. - 'Fi-ansbordei-, v. a. Overschepen, overladen, overstorten, overbrengen in een ander schip:
T- des munitions de guerre ou de houche, krjgsof mondvoorraad overladen. . - (absol.) Van boord
of schip veranderen. - SE TRANSBOPDEII, v. pr.
Overgescheept worden. - Het part. passd is ook
adj.: Munitions transborddes, overgeladen krijgsvoorraad n. (delld.
Transcalorique, adj. [Phys.] WarrategetelS 'Fi-anseendaiiee, f. Uitstekendheid, voortrefl'eljkheicl van een persoon of zaak boven eene
andere. - 'Franscendant, e, Verheven, zeer
uitmuntend, uitblinkend in zijne soort; - bovenzinneljk. niet onder de zinnen vallend, het zianeljke
of het gebied der ervaring overschrijdend, t s a usscendent, transscendentaal. Un mérite
tr-, eene uitstekende verdienste. II a des qualités
ti-es, des talents tr -s, hij heeft zeer uitstekehde eigenschappen, talenten. Vertu tr -e, verhevene deugd f.
- [Phil.] Les Otr es tr -s, de bovenzinljke wezens (zoo als God, de Engelen). - [l1ath.] Gëométrie tv -c, hoogere meetkunde f. (die dc kromme
lijnen van alle orden beschouwt en hare cigenschappen dcor middel van difl'erentiaai- en integraal-rekeecing onderzoekt). Equation tv-c, hoogere vergeljking f. - Termes tr -s, algemeene uitdrukkingen,
die eene zeer algemeene opvatting toelaten, als:een,
goe(l, waar, enz. - Transcendantal, e, adj.
[Phil., Géoln.], z. v. a. TRANSCENDANT. (Pine-. rn.
traiieceneiantaux.)— 'Franseendantalisnie, m.
[Phil.] Elk wijsgeerig stelsel n. , dat niet van waarnelfliflg en ontleding uitgaat; - studie f. van liet
subjectieve, transscendentalismus n. 'Franscendantaliste, adj. subst. rn. ei f. Aanhanger in.; aanhangster f. van dat stelsel; - tot
dat stelsel behoorend. (dwars.
'Franscision, f. [Didact.] Doorsnijding f. over
'F.-anscolation, f. [Mw., Chim.], z. v. a.
-

FILTnATION.

'Fraiiseripteuv, rn. [Didact.] Overschrjver,
afschrjver m. - 'Frauseription, f. Het overschrijven, het afschrijven; overschrijving f. , afschrift II. kopij f. II demande trois llorins pour Ia
tr- de cc manuscrit, hij vraagt drie iu1den voor 't
overschrijven van dit handschrift. - Tr- dun contrat, afschrift, kopij van een contract. -- [Corn.]
Het overschrijven, het overdragen uit het eeae boek
in het andere. - Transerire, v. a. Af-, over-,
uitschrijven: Cda est mal Pent, transci'ivez -le, dat
is slecht geschreven, schrijf het over. 11 Ia trariscrit de quelques livres, hij heeft liet uit eenige
boeken nagescitreven. - [Corn.] Overdragen, overbi-engen (uit het eene boek in het andere) . - SE
TRANSGRIIIE, v. pr. Overgeschreven worden. 'Fi-anserit, e, adj. (en part. passé van transcri
L1ettre tv-c, overgeschreven brief m.
-ye):
TránsJanibien, iie, adj. [Géogr.] Aan gene
zj4evan den Donau wonend.
Ti-ansdiablé, e, adj. Ia een' duivel veranderd.
'Franse, f. Angst, groote vrees voor een als
nabij gedacht kevaad, benaauwdheid f. Il est toojours en tr-, hij is altijd ill angst. Les tv -s de Ia
mort, de benaauwdheden des doods.
Transeat, interj. (pr. tran-zé-att) (lat jnsch
woord, waarmede enen bij de schoolsche disputatien
of redetwisten wil zeggen, dat men eene stelling
toegeeft) Het moge doorgaan I het zij zoo ! toegestaan!
'Fi-ansélénientation, f. , z. v. a. TRANSSUII,

STANTATION.

Transept, m. [Arch.] Kruisbeuk, kruisvleugel (in kerken, maar ook wel in andere gebouwen,
gelijk b. v. in de engelsche industrie-paleizen) , vleu-
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TRANSF1RABLE

-TRANSITOIRE.

Ti -ansgi-esser, v. a. Overschrijden, overtre
gel, die dwars door het schip en den koo[dvleugel
gaat, transep, transept in.
den (een gebod, eene wet, en inz. de goddelijke voorTra iisférable, adj. [Pint.] Voor overdragt schriften): Tr- les commandements de Dieu, Gods
vatbaar of jesc/ikt. - Trausléré, e, adj. (en geboden overtreden. - SE TRASGRESSER, V. pr.
part. passd van transfrer): Prionniei tr-, overge- Overtreden worden. - Het part. Passé isook adj.:
voerd, in eene andere gevangenis gebragt graan ge- Ordre transgressd, Lol tr-e, overtreden gebod n.
ne. - 'I'raiifèreiiieitt, m. Overbrenging aan wet f. - 'I'ransgresseur, in. Overtreder in.:
de eene plaats naar de andere. - Traiisférer, Le tr- de cette lol sera puni de moit, de overtreV. 0. Overbrengen, verplaatsen: Tr- nu pilsonnier der dezer wet zal met den dood worden gestraft.—.
dune prison a (dans) une autre, eenen pecan gene Ti-aiisgressif, ive, adj. Overschrjdend, overvan de eene gevangenis naar de andere overbren
tredend. - 'I'i-ansgression , t. Overtreding, inConstanlin tianrféia le sige de l'empiie de-pen. breuk 1.
Rome a Constantinople, Konstanljn verplaatste
Ti-anshnmanee, f. [Cout.] , z. v. a. IARCOURS.
den zetel van 't romeiasch.e rijk naar Konstantino- - 'l'iaushumant, e, adj. [Econ. rur.J Des zopel. - (bij uitbreiding) Tr- une fête. een feest tot mers naar de berweidc ter grazing gevoerd: Les
op een anderen dag uitstellen. - (fig.) ii Ja pro- troupeaux tr-s soot nombreux en Espagne, de kudpri(té dune chose, un dioit a qn., den eigendom den, die seen des zomers op de bergweiden laat gra.van iets een sept op iemand overdragen. - 'I'i-ans- zen, zijn talrijk in Spanje. - Transhumer,v.a,
feit, in. Oveidrapt t. Tr- de capitaux nu grand (Econ. rur.]lvaai de bergweiden voeren of drijven.
livre, oversclsrijvisg van kapitalen op 't prootboek. - [I-loFt.] Ti'- UI) arbre, eenen boom in eene anTransfgtiiateiir, in. [Phys.] , z. a. a. IiALEI- dere aarde verplanten. TRANSHUaIER, v. fl In
DOSCOIE. - Gedaante-verassderaar, vesvormer.
de bergweiden grazen.
'fl-al) sflgiiiation , f. Oopenblikkeljke verandeTi-ansi, e, adj. (en part. passé van transir):
ring eenes figuur in eerie andere; gedaasste-verande- Personne tr-e, cap koude verstijfd, door schrik bering t. (alleen pebézigd in): La tr- de natie Seigneur vangen mensch. Etre tr- de fioid, de peur, van
sur le moist Thabor , de verheerlijking aan onzen koude. van vrees verstjfd zijn. - Faire l'arnoulieerop (len berg Thabor.— Tableau de Ia Tr-, of reux tr-, den schrooinvalligen minnaar spelen.
enkel La Tr-,de schilderij van die verlseerljking(door
'I'i-ansiger, v. a. Overeen komen, tol een verRaphael). - Transfigiirer, a. a. Van gedaanle gelijk kooien. in der minne schikken, tot eene minveranderen, vervorinen. - SE TISANSFIGURER, V pr. nelijke schikking komen, transigdren: II cher
Van pedaante veranderd worden (alleen gebruikt ciie a ti- avec lui, hij zoekt met hein in schikking
in): .IJdsus Christ se trarisIigui'a sur Ie Thabor, te treden. - (/1g.) Tr- avec son devoir, avec sa
J. C/i. werd op den berg T/iabor verklaard, ver- conscience, van zijnen pliqt onder een schijnschoon
lieerljkt.
voorwendsel afwijken, zijn geweten met sc/ijngronT1'aHdil, in. {Tech.j Vornsdraad rn, dikke den paaijen of in slaaj) wieqen: nset zijn vligt of
metalen draad aan den rond der papiervormen.
geweten Iransigéren. - Ti'aiisigible, adj. Voo;'
'Fl -aH€itilage , in. [Mar.] Het nsarlen; mar- een schikking of vergelijk vatbaar, t r a n 5 i ge e rlin f. - Tiansfiler, v. a. {f%iar.] Marlen.
b a a r.
Ti-ai&s1orniaton , f. Gedaassteverandering,
Ti-ausillas, in. [Anc. cam.] Holland.sclie kont f.,
verandering , hervorming, lierschepping f. in eene die eerst naar Cadix en van daar naar Amerika
andere pedaante, trans/a r md t t e t.: La tr- dune verzonden werd.
chenille en papillon. de verandering van eenervps
Transir, a. a. Verstjven, doen verstijven, bein een' vlinder. - {Matli.j kierleiding van cme fs- vangen maken, geheel vervullen (metdroefheid, vrees,
gnus of van een ligc/iaam in een ander van dezelf- enz.): van koude doen verstjven of verkleumen:
de oppervlakte of van geljken inhoud. —Algebrab- INouvelle qui transit Ie coeur, ljding t. , die 't hart
sche handelwijze, waardoor men in bepaalde verge- doet verstijven, zamenkrimpen. Le froid ma trans!
ljkisgen in de plaats der onbekende rene functie de koude heeft mij bevangen, heeft mij verkleumd
van eene andere onbekende stelt. - Tiansfor- gemaakt. - TRANSIR. v. em.: Ir- de hold, van koude
nier, V. (1. Eene andere gedaante geven, van ge- verstjfd, verkleu;nd zijn. us transissent de pour,
daanle veranderen, omvorsnen, herscheppen, t r a n s- zij zijn van vrees bevanpen.—Tia nsissemeiit,m.
toren dren: Circé transforina les compagnons Bevangenheid (door koude, door schrik, enz.), verd'Ulysse en pourceaux, Cued veranderde de togt- stijving t.
penooten can Ulysses in zw(jnen. La nature traris'I'. -ansit, om. (pr tran-zite) [Corn.] Doorgang
forine les iiisectes, de natuur verandert de gedaante of doorvoer m. van uaren of goederen uit het eene
der insecten. - [Algèb.] Tr- une équation, aan land in 't andere,tránsito in.: Marchandisesen
eerie vergelijking eene andere pedaante geven. - SE Ir-, doorvoerwaren f. pi., transito-goederen n. p1.
TRANSFORMER, V. pr. Eene andere edaante aanneDroits de tr-, doorvoertol, transito-lol in.— 'Franmen, zie/s een andere gedaante of vorm geven: Le sitaire , adj. ICom.] Den doorvoer betref/'end:
démon se fran sforma en ange de lumière, de duivel Commerce tr-, doorvoerimandel. - T1SAriSITAIRE. m.
veranderde zich in eenen engel des lichts. (fig.) Koopman, die doorvocrhandtl drijft, transito-hanIi salt se tr- en (of de) mille facons, hij weet zich delaar in. - 'rraiisitei-, v. cm. et n. {Com.i Doorop duizenderlei wijze te vermonthen. - liet part. voeren; - doorvoerhondel drijven. SE T1IANSIpassé is ook adj.: Les chenilles transformées en TER. a. pr. Als transito-goed doorgevoerd worden.
papillons , de in leapellen veranderde rupsen t. Pl. - liet part. passé is ook adj.: MarchandisestranLa femme de Loth fut Ii'ansformée en statue de s!ties, doorgevoerde goederen n. p1.
sd, de vrouw van Loth werd in eenen zoutpilaar
Transitif, ive, adj. [Gram.) Overgasmkeljjk,
veranderd.
t ra n s i Ii ef: Verbe tr-,overgankelfjkwerkwoord n.
'fraiisfi-étaii, e, adj. [Géogr.] Aan gene zijde Tons lesverbee actifs soot ti-s alle bedrijvende werkder zeedogte: L'Espagne tr -e, de spaansche bezit- woorden zijn overgasmkeIijk. Conjonctions tr-ives,
tingen in Noord-Afrika (aan gene zijde der straat een' overgang aanduidende voegwoorden n. p1. (zoo
van Gibraltar).
als or, nu reste, cependant). - [Gin!.] Terrains
Ts-aiisfuge, in. [Mii.] Overlooper, soldaat, die tr-s, overgangsgronden in . p1. (die den overgang van
lot den vijand overgaat. (fig.) Iemand, die Zijne de gronden der eerste tot die der derde formatie
partij verzaakt om zich bij de tegenpartij aan te nitnmaken). - Transition, f. Overgang in.: Les
sluiten, verwisselaur van partij, overlooper in.
Ir -s uien nAnagies font un effet agrial)le dans Ie
Transfuser, v. a. [Didact.] (icergielen. over- discours, wel aangebrapte overongen in eene redestorten (uit het eene vat in 't andere) , t r a n s voering doen eene aangename uitwerking. Tr- ar
/'unddren. - { Méd.] Ocertappen (bloed). - SE tificielle, kunstmatige, niet natuurlijke overgang.
- II s'est fait dans l'atmosphère one prompte tr
TRAESFUSER, v. pr Overgegotn, overgetapt wor
den.— ilet part. pcsssd is ook adj.: Du sang trans- do chaud an froid, er lmee[t in den dampkring een
fusê, ocergetapt bloed n. - Transfusenr, in. snelle overgang van warmte tot koudeplaatsgelmad.
[Didact.] Voorstander, ook:uitcoerder van debloed- IMus.J Overgang rn van den crimea toon op den
overtapping. - 'ri-aiisfnsioii, f. [Didact.] Over- anderen. - Tiansitoire, adj. [Didact.] Voorgieting f. ..-. [Mid.] Overlapping van liet bloedvan bijgaand, vergankeljk, vlugt&q, van korten duur:
een dier of manse/s in de bloedvaten van een ander Des hiens tv -s , vergankelfjke goederen n. p1. (eene voormalige kunstbewerking) , t r a n S f s) s i e f. Een. overgang uitmakend , tot overgang dienend
Transaiigétiqiie, adj. (Géogr.] Aan gene transitoir: Moyen tr-, overqangsmiddel n. Lois
zijde van den Ganges: LInde tr-.
tr-s, overgangswetten, inlerimistiscime of transitoire
-

,

--

-

-

-

-

TRANSITOIREMEINT

- TRANSPLANTATION

[Jul.] Cause tr-, regtszaak, diemen
achiervoiqens voor verschillende 7efjtfIanken kan
brengen, transiloire zaak f. - Tiansitoirenieiit,
ade. Op voorbijgaande wijze. in 't voorbijgaan.

wetten f. Pl.

—

'I'raiisjuiau, e, adj. [Gogr.] Aan gene zijde
van den Jura: La Bouigogiie tr -e.
-t 'I'iauslatei, V. a. Vertalen (traduire). (nog tegenwoordig gebruikt vo8r:) Slaafscli, wooi'delijk vertalen (zoodat de schoonheden van 't oorspronkeljke verloren gaan of onkenbaar worden).
- -1-- 'riatislatetii-, m. Vertaler (tiaducteur).
- (nu nog qebzigd voor:) Slaa/sch vertaler in.—
(In 't vrouwelijk zou men TIt&NSLATIIICE kunnen
zeggen.) - Tiaiiskttif, ive, adj. [Jur.] Overdragenci: Acte tr- le prol)riété , acte t. tot overdragt van eigendom. - Tiaiislatiori, 1. Overbrerging, overvoering, verplaatsing t : La tr- inn
corps dune église a une autre, de overbrenging
van een ligcliawn uit de eene kerk naar de andere.
La Ir- du siége de I'empire, de verplaatsing van
den rjkszelel. - La ti- d'uiì religieux dans un
autre oldie, de verplaatsing van eenen geestelijke
in eene andere orde. - (bij uitbreiding) 'l'r- dune
fête, verschuiving 1. van een feest van den eenen
dag op een' anderen. - { Jur.j Tr- dun legs, overdroging t. van een legaat op een anderen persoon.
¶'iansliiiiitatioii, f. [Poli!.] Soort van 'interventie of tasscbenkomst t. , waarbij een Staat
troepen op het terrein des oorlogs zendt, maar enhel om het veroverde te bezetten en te bewaren ten
behoeve van de partij, die inca helpt, t ra ns I 1mitát'ie f.
'l'raiislueide, adj. [Phys.] Doorschijnend. 'I'1lUS1CLCi(Lité , 1. Doorsclijnendheid.
'ra'agisiIieLrclicietit , in. [ Didact. ] Overvoer in. van troepen, van rijtuigen van de eene
plaats naai de andere.
Tiaiisiiiaiin, e, adj.[Géogr.] Ovei'zeeech, over
zee gelegen, aan gene zijde der Zee: Contrdes tr -es,
overzeesche landstreken f. p1. - TRAINSMAaIN, rn
Van over zee komend reiziger rn.
'l'i-aiismetti'e, v. a. Overbrengen, overdragen,
overGeven, overdoen ; overzenden, doen geworden,
ter hand stellen. II lui a trausmis tous ses droits,
hij heeft hem al zijne reqten overgedragen. - Tr
des ordres, une nouvelle, bevelen .eene tjding over-

zenden, aan anderen doen geworden. Tr- une lettre a qn., iemand cenen brief Ier hand stellen. (fig.) Les pères transmettent souvent it leurs enfants leurs ices on leuts vertus, de vaders brn
vaak hunne deugden of ondeugden op hunne-lien
kinderen over. —Tr- son norn a la postérité,zijn'
naam aan de nakomelingschcip overbrengen. - Sv
TRANS3IETTRE, v. pr. Overgebragt worden, overge
maakt kunnen of moeten worden. - Elkander overdoen of mededeelen.. - Van de ee'ne plaats tot de
andere ovr,qaan: L'action de in lurnidre se Irans
met a travers le verre, de werking van het licht
gaat door het glas heen, wordt door het glas heen
overqebragt of voort geplant.
-

-

'Fi-ansinigratit, e, adj. Van 't eene land
naar 't andere trekkend, vcrhudzend. I)es troupeaux ti-s, naar elders trekkende kudden f. p1. Taansiiiigration , f. Volksverhuizing , landverhuizing 1. - [ H. sainle] La tr- de Balijione
de verhuizing (van 't joodsche volk) naar Babylon,

de babylonische gevangenschap t. - La tr- des hines,
de zie(svei'hui zing.
Transmis, e, adj. (en part. passé vein trans mettre): Droit tr-, Piopriété tr -e , overge(lragen
regt n.. eigendom ni. Oi'di'e ir-, overgebrogte, meclegedeelde order t. Les sciences qui nous cant
tr -es par les Grecs , de wetenschappen , die dooi
de Grieken tot ons zijn gekomen. - Transmissibilité, f. [Didact.] Overdraagbaarheid f. Transmissible, adj. Orerdraagbaar: D roit te-.
overdraagbaar regt n. - Ti-ansinission, t. Het
overdragen; overdragt f.: La te- dun droit , iie
overdragt van een regt. - [Phys.] Doorlaling t.,
doorgang rn. van de lichtstralen (in tegenstelling
met réflexion).
'I'ransmiiabilité , t. [Didact.] , z. TRANSMU-

.
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Les alchimistes thchaient de tr- les rntaux en or.
- SE TRANSMUER, v. pr. Vcraflderd of omgezet
worden of kunnen worden. - Het part. passe is
Ook odj.: Mélal transmud, veranderd, in goud of
zilver omgezet metaal n. - Trausniutabilité, t. Vatbaariteid voor verandering of omzetting,

veranderbnarheid t. - 'I'ransniutable, adj. , z.
TRANSMUABLE. -

Transinutant, e, adj. Ver-

andering of omzetting bewerkend: Poucire tr -e. 'l'ransmutatenr, in. Veranderaar, omzetter der
onedele metalen in edele, (zoojenaantde) goadmaker. h 'ri-aiistiiiitttir, ive, odj. Verewderend, afwisselend. - Tra,isinntation, t. Verandering, omzetting van een metaal in een edeler,
t ra n s m u t 4 t i e t. - [Gëorn.] J-lerleieling van
eene figuur of een ligchaain in een ander van dezelfde oppervlakte ovcin denzelfden inhoud(b.v. van
een' driehoek in een' vierkant, von cciie pyramide
in een parallelepipedum); - verandering van eene
kromme lijn in eene andere van dezelfde soort en
dezelfde orde, tr ansmutdti e t. - 'I'ransmtitafoiie, adj. , z. v. a. TnANSMUTANT.
Transocéanieii, tie, adj. [Géogr.] Aan gene
zijde van den Oceaan gelegen. - Transpadan,
e, adj. Aan gene zijde van den P0 gelegen, t r a n s
-padnisch.
,)- Traiisparaitre,v.n. Doorsehynen, zich door
eene of andere ombulling of sluijer been vertoo
- 'rransj)arellee, 1. Dooi'zigtigheid, door--flea.
schijnendheid t.: La tr- da verre, de lean, de doorzigtigheid van het glas, van het water. — 'fi-aiisparent, e, aclj. Doorzigtig, doorscliijnend: Lean
est ti-c, 't water is doorschijnend. Voile te-, door-

schijnende sluijer in. - [Anat.] Coende li -a, doorschijnend hoor'iie'ies n. - [Peint.] Coukurs tr-es,

doorschijnende kleuren t. p1. - (fig.) Cetle allegone est tr -e, die a(legorie, die leenspreuk is klaar
genoeg, laat zich ligt verstaan. —(fiq. etfaîn.) Coeur
tr-, hart, dat geene geheimen heeft. - TRANSPARENT. rn. Lijnenblad, doorschijnblnd n., blad papier
met zware lijnen, dat men onder het ie beschrijven
papier legt, om de regels regt le houden, ti a a ap a r d ii t n - Geolied papier n.; doorschynbeeld,
doorschijnend schilderwerk, waarachter men licht
plaatst bij decoc"otijn of bij feestelijke gelegenheden.
- [Phys.] Lichtvang rn. uitgesponnen wit linnen
of taf. waarop men in eene donkere plaats de stralen der zon opvangt, om proeven met het licht te
nemen. - [Modes] Doorschijnend onderkleed n. Transparante, t. [H.ort.j Soort van appelrn.
Transpeicer, V. a. Doorsteken , doorboren:
Te- qn. , iemand doorsteken. La balie transperça
Ia planche, de kogel doorboorde de plank. - (fig.)
Cela me transperce Ie eoeur, dat doorboort mij
(gaat mij door) het hart. Cela me transperce cle

douleur, dat smart mij in de ziel. (In fig. zin is 't
woord verouderd.) -- SE TRANSPERCER, v. Pr. Zich
doorboren; -- elkander doorboren. - Het part.
passi is ook adj.: 11 eut le bras transpercé dun
coup d'c(pée, hij ontving eesien steek door den arm.
S Transpirable, adj. [Mdd.] Door zweeten
uit te drijven, voor uitdeijving door zweeten vatbaar. - Transpiration, f. [Physiol.] f]itwa
liuid-poritn) , t r a a s p i i a ti. e f.-seing(dor
Ti- insensible, oninerkbare uitwaseming. Te- seasible, zigtbare uitwaseining, zweet n. - [Bot.] La
te- des plantes, de uilwaseming dci- planten. Transpirer, v. a. Uitwasernen, transpird
Les liurneurs transpirent ii travers les pores-ren:
de Ia peau, de ligchaamsvochten wasernen uit dooi
de huid-poripn. Mettre un inalade dans une étave
pour le faire te-, eenenzieke in cciie badstoof zetten,
om hem te doen uitwasemcn, te doen zweden. (fig.) Buchtbaar worden, uitlekken, aan den dag
komen: uien na encore transpird des peéhiininaires des ncigociations, er is nog niets van cle prePminairen der onderhandelingen uitgelekt. - Als
v. imp.: II transpire quelq ue chose de cette a[fai ee,
er lekt iets van die zaak uit, die zaak begint aan
den dag te komen. - SE TRANSPiRER, v. pr. Door

uitwasemirg uitqed'eeven worden.

'ri-aiisplai*tateiir, m. , z. TIIANSPLANTEUR.-

- Transinuable, adj Veranderljk, 'riaiispIa.iitation , t. [A gric., I tort.] Verplanvoor verandering of omzetting vatbaar: Les alchi- ting, overplanting, verplaatsing I.: Les arbres des
mistes croyaient les metaux te -s, de ,qoudnaakers pépinières sont destinds ii Ia te-, de boomen dei
TABILITE.

geloofden, dal de metalen voor omzetting, verandering vatbaar waren. - 'rraiismuer, v. a. Veranderen, omzetten (inz. van de metalen gezegd):

-

kweekerjen zijn bestemd tot verplantiny. - [Anc.
mdd.] Overpiantings- of overleidin,qs -kuur, de vermeende geneeswijze der ziekten, door ze te doen

I 832

TRANSPLANT 1-

overgaan in eenig dier f gewas, t r a n s p 1 a n-

tdtie t. —Transpianté, e,adj. (en part.passi
van transplanter): Aftre tr-, verplante, verplaatste boone in. - Les arts tr -s de Grèce en ItaI!e,
de uit Griekenland naar italiC overgeplante, overgegane of overep1aatste kunsten f. p1. - Transplantenient, ill. , nu liever TRANSPLANTATION.'I'ransplantei, V. a. Verplanten, overplanten,
verplaatsen: Tr- des aibies, des oelilets, le Ia
laitue, boomen, anjelieren, laluw veiplanten. (fig.) Ti- une colonie, eene kolonie of voikpianting
verplaatsen , haar naar eene andeie landstreek
overbiengen en aldaar vestigen. Ce futlui qui tiansplanta ins ails dans ce pays, hij was '1, die de
kunsten naar dat land overplantte. - SE ThANS
V. pr Verplant, overgeplant worden of
-PLANTER,
kunnen worden: Le tulipier Se transpiantedifficilernent, de tulpenbooni laat zich mnoefjeljk verplanten. - (fig.) Naar een ander land, eene andere
stad, enz. ver/suien. zich elders vestiGen: Cest une
familIe hollandaise qui sest trarisplantée en France, 't is eene hollandsc/ie familie, die zich in Frankrijk met der woon heeft neîrjezet. - Se tr- dans
Un faubourg , naar cme voorstad verhuizen. 'I'iansplanteair, in. 11ort.] Verplanler rn TraHsJ)IahItoir, rn [Høil.] Verplantin ijs-werktuiiî n. verplanler ns
Traiispontin, e, adj. lan gene z'jjde der brug
of der biujgen.
'i'raHsport, rn Vervoer n. het vervoeren of
overbrengen tan de eene plaats naar de andere,
transportiring 1., transport n.: 'Fr- de
marcisandises pat voiture, pal bateau, pal eau, par
terre, vetoer 'van iroo];r'aren per as, per schuit,
ie 'waler, ie land. Moyt:s de Ir-, vervoerinidde
ten n. p1. Fiais de tr-, transport-, vervoer-, verzendingsisosten it. »1. vervoerloon, vrachtgeld n.,
vracht f. Bsutiment de tr-, transport -schip n. hlalade qui iie pent soufflir Ie tr-, zieke, die niet
vervoerd kan worden. - [iVIiI.j Tr-s issilitaires,
krjgsvcrvocriniddelen, militaire transporten n. p1,
La route dtait couverte de Ir-s, de weg was mel
transporten , met krijgsvervoertuig overdekt. [Corn.] liet overbrengen van de slotsom in re/ceninejen van het eindeder eene bladzijde op het begin
eefle'i' andere, t r a n s p a r t. (Men zegt doorgaans
report, z. old.) --- [Prat.] Overdrajl t. (van eene
scliuldvordeiing, een regt enz. op een ander), afstand ni , t i a n s p a r t. Ti'- de crmances, overeiraçt tan inschulden. Faire Ie tr- dune rente a
qu., eens sente op iemand overdragen. - Gang rn
of reis t. van een regterl(jk persoon, om naar den
toestand of de toedragt eener zaak op de plaats
zelve onderzoek te doen, oogenschouw f. La tr
juge, dun expert cur les Ileux. - ( fig.) Ver--dun
voerinj, driftvervoerinq, hevige drift, opgewondenheid; opwelling, uitbarsting 1. (van vreugde, gramschap, enz.). Ne mites ilen dans le tr- de la pasSian, doe niets in de opwelling, de opb'ruisiag der
hartstogt, doe niets in clriftvervoering. Ii est dans
uit grand tr- de joie, hij is in eene groote vreugdvervoering, hij is buiten zich zelven van blijdschap.
Tr- de colère , gramstorije vlaag , opbruisende
grasnscilap 1. Tr- de jalousie, d'arnoui, vervoering
van mninnenijd, van liefde. - (absol.) Trouver qn
dans un tr- extiaortlinaire, icmaru[in buitengewone
opgewonden/ieidvinden. Avoir peine a contenirses
fr -s, moeite lichten om zijne drift, zijne vervoering
te bedwingen. - Geestdrift. vervoes'ing,verrulcking,
opgetogenheid f.: Tr- poétique, dichterlijke geestdrift, verrukking. Ii fut accueilli, dcouté, applau
hij werd niet verrukking, met vervoe--diavectr,
ring ontvangen, aangehoord, toegejuicht. - [ Mid.
Ti'- au cerveau of enkel Tr-, voorbijqaande sjlhoo digheid, 'raaskalling, vlaag van krankzinnig/ieid t.
(doorgaans als gevolg eener geweldige koorts): On
craint le tr- au cerveau, La tr- est ii craindre,
men vreest voor (jihoofdigheicl.— Verplaatsing (door
organische oorzaken) van eene ziektestof naar een
ander ligehaainsdeel. - Natuurlijke beweging t. of
omloop in. der ligcliaainsvochten. - Transpoi'table, adj. Vervoerbaar: Le nialade nest pas tr-,
de zieke is niet vervoerbaar, kan niet vervoerd
worden. - Transportant, e, adj. (woord van
Mad. de Sévigné) Verrukkend, vervoerend, wegslepend: Pensée tr -e, Image tr, - Transportation, t. [Jut.] t]itbanning naar de koloniën
(déporfation). - Transporter, v. a, Overbren-

TRANSPYR1IIN1E N.

gen, vervoeren, overvoeren, uegbrengen, verplaatsen; overdragen; geregteljk afstaan. ir- des marchandises dune province it lautre, koopwaren uit
de eene provincie naar de andere vervoeren, overbrengen. Ti'- par eau, te water vervoeren. Tr- un
malade a l'böpital sur un Prancard, een' zieke op
eene draagbaai- naar 't liospilaal of gast/mis overbrengen. - ( fig.) Constantin transporta Ie siëge de
l'empire remain

a Constantinople, Konstant(jn

verplaatste den zetel van 't romeinselie rijk naar

Konslantinopel. -- Tr- un mot du propre au figu
i'é, een woord in figuur/ijken zin gebruiken.— 'irun évmnement sur Ia seine, een voorval op liet
boned brengen, een voorval tot liet onderwerp van
een tooneelspel maken. —J'airne les poètes qui me
tt'ansportent dans Ja plus haute antiquité, ik bemiii de dichters, die mij in de hoogste oudheid verplaatsen. - [Corn.] Overdragen (liever reporter).
- Uur.] Ii ina transporti tons ses droits sur
cette terre, hij heeft mij al zijne rei1en op dit land
afgestaan, overgedragen. - ( fig.] In verrukking,
in vervoering, iii geestdrift brengen , vervoeren,
iemand buiten zich zelven brengen (van vreugde,
van gramscliap, enz). La joie la tout transporté,
de vreuqde heeft hem geheel verrukt. La colire le
transpw'te b Un tel Point, qui! no se connaît plus,
de grainscliap vervoert haai zoodanig, dat lig zich
zelven niet weer kent.
SE TRANSPORTER, v, pr.
Zich ergens heen begeven (inz. op regterljken last):
Les juges se sont transportés en fel endroit, sur
les Ileux, de regters hebben zich naar die en doe
plaats, op de plaats zelve begeven. - ( fig.) Se tr
iiviagiiiation daits l'avenii', zich in de verbeelding-en
in de toekomst verplaatsen. Pour toen juger Cicei On, ii faut se tr- aux teinps de Sylla, om over
Cicero wel te oordeelen, moet men zich in de Igdesi
van Sylla verplaatsen. - ( fig.) Opvliegen, opstue
in vervoering geraken: Ii se transporte pour-ven,
rien, om eene beuzeling vliegt, stuift hij op. Se trd'amour, de jalousie, zie/s door deliefde, (lejaloezej
laten medeslepen, beheerschen. - fiet part. passe
is ook adj: Objet transporti, vervoerd, overgebragt voorwerp n—Flue tr-edejoie, van blijdschap
vervoerd meisje ii. Homme ti- de fureur, in woede
ontstoken man, En recavaist cette isonne nouvelle,
ii tot tout ti'-, bij t ontvangen van die goede tijding, was hij geheel besilen zich zelven, was hij op-

-

.

••'

getogen.

'I'ransposable, wij. [Gram ] Verpiacitsbaar,
verzeibaar, verschikbaar: Membre de phrase tr-,
veoplaatsbaar zindeel n. - 'I' -ansposer, V. a.
Verplaatsen , omzetten, verschuiven, eene andere
plaats aan iets geven: Tr- des mats, pour rendre
Ja style plus didgant, woorden omzetten, om den
stijl sierljker te maken. Tr- les terines dune ecjuation, dune proportion, de termen caner vergelijking, eener evenredigheid verplaatsen. - ii'- deS
niots, des lignes en insprimant on en copiant, bJj
het drukken of bij 't afschrijven woorden, regels
verkeerd plaatsen, verschuiven La relieur a trans
de boekbinder heeft drie bladen-posdtrifeul,
verkeerd ingeboiulen. - [Jeu] 'Fr- Ie paroli da
valet (t Ja dame, liet parch van den boer op de
vrouw verplaatsen of overbrengen (transporter).—
[Mus.] Zingen of spelen in een' anderen toon dan
dien, waarin liet stuk gezet is, omzetten, tra ns p 0 00 d re ii, - SE TRANSPOSER, v, pr Omgezet worden of kunnen worden. - Het part. passé ss ook
adj.: Mot transposé omgezet woord is. —Transpositeitr, 0(1/. fl1. [kills.]: Piano tr-, of alssubst.
TRANSPOSITE UR, in. , transponérende of toonornzet
piano t. (clie op geheel werktuigelyke wijze-lande
(ie omzetting van een stuk in een' anderen toon volbrengt). .- Ti-anspositif, ive, adj. [Gram.]
Voor omzetting vatbaar omzettingen toelatend: Langun tr-ive, taal, die de ooszeltingder woorden, buiten hunne natuurlijke of logische volgorde, gedoopt.
- Transposition, f. Omzetting, verplaatsing,
omwisseling, transposItie f. Faire, par megar
de, une ti'- de mots, bij vergissing woorden omzetten. La tr- das termes dune iquation, de verplaatsing van de termen eener vergelijking. La Ianque latina use souvent de tr -s, de lalsjnsClie taal
maakt dikwijls van omzettinqen gebruik. - Livre
relii plein de fr-s ingebonthin boek n. vol verkeerd
geplaatste bladen. - [Mus.] Omzetting, ot'erbren(jing t. in een' anderen toon
Tlanspyh-énéen, iie, adj. [Géogr.J Aan gene
-

-

-

TRA1NSSEPT
zijde der PyrcneEn, transpyrenëïsch. -Traiisi'héiian, e, cdj. [Géogi.] Aan gene zijde
van den Rijn, overrjnsc/i.
Transsept, ill. , Z. TRANSEPT.
Tiaussubstantiateur, m. [Cath.] Aanhanger van de lranssubstanl.iatie. - Transsub
stantiation, f. Omzetting of verandering van de

eene ze1fstandqheid in de andere; inz. de verandering van de zelfstandigheid des broods en wijn hij
't heilig avondmaal in de zelfstandigheid van 't
ligcliaarn en bloed van Jezus Christus (volgen.s de
leer der rooincclie kerk),t r a a s s U b s t a n t i a t i e F.
Les Irotestalts nient Ia tr-, de protestanten loochenen, bestrijden de Ir-. - Transsubstantier,
V. a. (pr. - cl -el) In eene andere zelfstandigheid veranderen of omzetten (mv. van de wonderdadige omzetling bij 't heilig avondmaal der roomschen gezegd).
- SE TRANSSUBSTANT1ER, P. C. Van de cene zelf
standiqheicl in (Ie andere overgaan, omgezet worden.
- liet part. posed is ook adj.: VIII tcanssulstanti& in Christus bloed veranderde, p e t r a n 5 5 U bstantieerde wijn m.
Transsiidation , 1. [Didact.] Doorzwceting,
doorzijpeling F.: La ti de 'eau ui traveis les gores de certaiiis vases, de doorzfipcling van 't water
door de porien van soriimige vaten /ieen.---Tianssuder, v. a. Uitzweeten, doorzweelen, doorzijpelen: La substance rdsineuse qui transsude des pins
se durcit a lair, de harsachtige zelfstandigheid, (lie
de pjjnboomen uilzweeten, wordt in de lucht hard.
Transtévériri, C, odj., z. TRASTEVERIN. Transt ravat, OL, z. TRASTRAVAT.
Transvasé, e, adj. (en part. pasA van transvasel): Yin Ir-, overgestoken, over:elapte wijn rn.
- + Traiisvaseiiient, m. Overslekinq, overtopping F. - (Écon. rue.] Verplautsines der bijen. uit

den eenen korf in den anderen. Ti-ansv4ser,
V. a. Oversteken, uit liet eerie vat in 't andere overtappen, overgieten. - SE TRANSVASEJI, v. pr. Ovei
Tvansvaseni-, m. [Tech.]-gestoknwrd.
Wijnhevel m. - Wijnsleker, 'werkman, die den
wijn oversteekt of overteipt. - Transvasion, F.,
z. v. a. TRANSVASEMENT.
Transveasaire, (((Ij. [Anat.j Dwars (als hij-

naam van verschillende spieren) : Muscles Ir-s,
dwarssp'ieren F jil. - Ook als subst. m. Grand,
Petit tr- do eau, groote, kleine lialsdwarsspier 1.
Ti- épineux, .ctekelif/e dwarsspier. - Transver
sat, e, adj. Dwars, overdwars , dwarsloopend;
schuin , scheef, transversa at: IGéom.i Ligne
tr-e , Section tr-e , dworslinie , dwarssnede F. [Anal.] Muscle tr- ria nez, of als subst.TRANSvERSAL da nez. dwarsspier, schuine spice F. van den
neus. - 'I'ransversale, f. IConstr.] Dwarslegger; dwarsbalk m. - {Astr.] Tr-s, dwarsstrepen F.
Pl. (op den rand van een quadraat, enz. tot onderafdeeling der graden - TransversaJement,
adv. Overdwars. sc/iuins: Cetle ligne coupe ce
carrP ti, deze lijn snijdt dit vierkant dwars door.
- Transverse, adj. [Anat.] Schuin, dwars,
-

z. v. a. TRANSVERSAL. - Transverso-spinal,
aPi. ei sub.et. in , z. 1). a. TRANSVERSAIRE épineux.
Transvider, v. a. Liet overschot van één. of

meer vaten (/lessclien, kruiken, kannen, enz.) in
een ander vat ledi.fJen.
'fiansylvain, e, Transsylvaiiien, iie,
adj. [Géogr.j Zevenherqsch., wat tot Zevenbergen
of Transsylvaniil of tot Zijne inwoners behoort. Als subst. in. ei 1. Zevenberger in. , Zevenbergsche
vrouw of meisje n.
Traniran, in. (fam.) Sleur F., slendei, trantm.
- 'I'rantraner, v. n. (pop.) Den sleur of stender volgen.
'I'ranuge, in. (Bot.], z. v.a. CHIENDENT.
Trapait, m. I3ovenst gedeelte van een trap,
bovendreenpet rn.
Tiape, F. [Mar.], z. v. a. ATTRAPE.
Trapelle of Trappelle. F. Kleine muize
F. (voet een valdeurtje). - [Tech.] Sehuifpiaat,-val

schuifdeur F. von een' destilleer-oven.
'I'raper, P. n. (Flort.] Goed groeijen, een' schoonen voren krijgen (van meloenen).
'rraptte, F. [Tech ] Va!staafje n. (aan 't zijdeweefgetouw.
'I'raptza.iqne, wij. , liever TRAPEZOIDAL. Trapèze, in. [Gmorn.J Ongelijiezijdige vierlioele en.
met twee evenwijdigje zijden, t r a p t z I U m fl Als adj. [ Annt. Muscle tr-. monnikskapspier.
]:
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groots vierhoekige schouderspier, tafelspier f. sier
sclioU(lers. Os Fr- , eerste handwortelbeen in. Trapézien, vie, adj. Tot hel trapezium behoorend; van den vorm des trapeziumns. - Trapéziforme, ac/i. [Bot., Didact.j Ti'apeziuin-vorinig.Trapézoèdre, en. [Miiiér.j Ligchaam inst vier en
twintig gelijke ongelijkzijdige vieitioekige vlakken,
trapezoeder n. - Trapézoldal, e, Tra
pézoide, adj. Het trapezoids betref/end; daarnaar
gelijkend. - [Anat.] Os Fr-, tweede handwortelbeen n. - 'riapézoïde, en. [Géom.] Vierhoek in.,
waarvan al de zijden en hoeken on.qetjkzijn. Ir a-

pezold

n.

Trapiche, en. Ertsmolen en. (in Zuid-Amerika).

'I'rappe, F. Pa/deur F., valtuik n., schuifdeur F.;

stag n., klep F. (van een duiveslag, enz.), valkuil;
knip in., val f. (om dieren in le vangen) . La Fr- était
ouverle, de vatdeur, het valluik was open. - (bij
uitbreiding ook de luikopening): Monter nu grenier
par in tr-, op den zolder klimmen door het tuikgat.
- Feriner Ia tr- do colombier, de klep van een
duivestag toemaken. - Le renard est pels lans
la tr-, de vos is in den valkuil gevangen. Prendre
des oiseaux avec Ia tr-, vogels met den knip vanpen. - [Itlil.j 'Fr- de loup, z. TROIS de loop. [H.
eed.] Ordre de Ia Trappe, orde van la Trappe,
orde dertrappisten, eene monnikenorde, die baren
naani draagt naar de abdij Ia Trappe (ineen woest
oord van Normandit) en zich onderscheidt dooi de
groots gestrengheid barer regelen en inz. door de
verpligtin.q tot een volstrekt zwijgen. - (tam.) On
vit dans cefte maison cornrne ii in Tr-, men leeft
in dat huis als in een trappisten-klooster.
—

-

'ri'appe-bois, en. [H. n.]. z. t'. a. SITTELLE.
Trappelle, F., z. TRAPELLE.
Trappeur, in. Noord-ainerikaansch wild- en

pe1.dierjager, bever- en otterjager, tr apper en.
Trappiste, en. [Fl.eccl.] Lid der orde van Ia
Trappe (z. onder TRAPPE), .trappist in.
Trappon, in. Ketderluik n. (aan de straat).
Trapii, e, adj. Kort en dik, ineenqedrongen
(van mensehen en dieren).
t 'ri'apiisse, F. Valkuil , valstrik, knip en.
(trappe).
Traqiie, F. [Chas ] K!opjaejt F. (battue). [Mar.] Te- d'avirons , dragS F. (drietal) riemen,

sloe prieinen.

'I'raqnenaiul, en. [Man.] Halve tel of drieslag In.; halve telganger en. (ook als adj. Cheval
ti-). - (Loc. prov.) Etre monté sur Ie Ir- de saint
Michel, door den duivel gehaald worden. - Naam
van een' voormaligen vrolijken dans. - Val f. (inz.
voor wezels, bunsings en deryt.).
Traquer, v. a. [Chas.] Eens drijf- of klopjagt houden; een bosch steeds naauwer omsingelen
en insluiten Om bet wild in de netten te jagen of
onder 't schot te brengen. - (bij uitbreiding) Tr
des voleurs, des contrebandiers, dieven, smokkelaars
omsingelen, instuiten.
-

Traque-renard, en. [Chas.]. z. v. a. TRAQIJENARD. .- 'I'raqiiet, if!. Val F. , inz. voor stinkdieren. - (Loc. prov.) lionner dans le ti-. in de

val loopen, zich laten verschalken. - TRAQUET, in.

ITeeh.j , z. v. a. CLAQUET. - (Loc.prov.) C'est mi
tr- de moulin, Sa langue va conime Ie Fr- (of Ie
claquet) dun moulin, z. CLAQUET. - [H. n.] Trpatre. of enkel Ti'-, zwartkeeitje n. [motacillaruijicolla, sylvia rubicola].
'ri-aqiieiir, en. [Chas.] Drijver en., jager, die

ter dip 1 of ktopjagt gaat.
-

Trasobane, m. (bin.], z.v.a. AMPHISBÈNE.

'I'iasi, en. [Bot] Aardainandel m.
Trass, en. [Minér.j Vulkanisch puin n., tufsteen en., een inengsel uit brokken van vulkanische
steenen, die men als mortet bij watermetselwerken
gebruikt, tras n.
'l'rastévérin, e, F. [Géogr.] Bewoner m., bewoneres F. van Trastivere of 't gebied aan gene
zijde des Tiber,c (van. Rome af gerekend).
Trastravat,m. [Man.] Paard ii . met twee over
kruis wit gevlekte beenen.
'natte, t. [Tech.] Draagbaom en. van een' wind-

nsolenroinp.

'Frau, m. [Mar.], z.v.a. TREUIL.
Trantet, in. [Gray.] Punkteernaald F.
'rri;siiiate, m. [Minhr] Graauwak Ii.
Traurnatique, wij. [Chir.] Wonden betref-

r a u in a t i s c ii:
fend, uit eens wond ontstaan , t 77*
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Fiëvie tr-, wond/coorts f. Maladies trs of vulnéraites, wondzieklen 1. p1. - [Pliarm.] Goed voor
wonden: Baume ti'-, 01 alssubsi. TRAUMATIQTJE, m
Wondbalsem m.
i'ravade, f. [Mar.] Omloopende .ctormbui f.,
oostu?rnige en ongestadije, met donder en bliksem
gepaard gaande wind ni., t r a v a a t f.
'fiavail, rn. (piur. Travaux) Arbeid rn.,
werk n., werkzaamfieid I.: Saccoutumer au ti-,
zich aan het werk gewennen. Son frère n'airne pas
Ie Ir-, zijn broeder bemint den arbeid niet. vtie
endure! au tr-, liet werk .qewoonzj/n. Tr- d'esprit,
hoofd- of liersenwerk. Dëtourner qn. de son tr-,
?emand van zijn werk afkouden. Dien bénit notre
tr-, nos travaux, God zeent onzen arbeid, onze
werkzaamheden. Les travaux apostoliques, de apostolieclie verriqtinqen f.pi. Tv- produclif, improductif,
winstgevende of vruchtbare, onvruchtbare arbeid m.
-- Bomme de tr-, da.qiooner in. Ilomme de grand
Ir-, zeer werk- of arbeidzaarn man. - Maison de
tr-, huis van dwangarbeid, tuclitliuis a. - ( fig.)
Ti•- de cheval, paardewerk, zeer zwaar werk.(Prov.) Tel tr-, tel salaire, zoo twerk, zoo 't loon.
A force de tr- on vient a hout de tout, arbeid
overwint alles. - [Fauc.] Oiseau dun grand tr-,
onvermoeide valk m. - [Man.] Iljschooloefening t.,
het werken: 'Fr- de plate longe, het werken met
de leireep. - [Mid.] Tr- of Tr- d'enfant, arbeid,
barensnood en. Son tr- fut long et périlleux. Fare verlossing duurdelang en was gevaarlijk. lVerk n.,
gewroc1t of vooribrengsel van lederen arbeid; wf/ze, waarop men doorgaans werkt, werkmanier f.;
- liet werk, dat men onder handen of nog te doen
heeft. Faites-lui voîr votre tr-, laat hem uw werk
zien. Tr- de longue lialeine, werk van langen adem,
langdurig werk. Tr- exquis, dëlicat, keurig, fijn
werk. - 11 a le tr- facile, hij werkt geinnkkeljk,
liet werk gaat hem ligt van de hand. Pièce dun
1v- fini, keurig, met zorg afgewerkt stuk ii. —Distribuer Ie tr- aus ouvriers, liet werkonder 'tu'erk
volk verdeelen. Le ti- en souffiira, het werk zaler
onder lijden. - [Chas.] Door 't uilde zwfjn oinge
plaals f. (In dezen zin heeft tr- geen meer--woeld
voud.) - [Fort.] Werk, schanswerk, aardgravingen der troepen: Cet officier était a Ia tête du tr-,
die officier stond aan 't hoofd van 't scitanswerk,
van de werken. Le travail de cette nuit a été poussé jusqu'ê tel endroit, in dezen nacht is men met
liet werk tot aan dat en dat punt voortgerukt. Ool, maar dan doorgaans in plur.: Vestingwerken,
werken n. p1., fortificatiên t. pi. Beaux , grands
travaux, fraajje, groote werken. Ruiner les tmvaux des assiégês, de werken der belegerden vernielen. Comblem les tmavaux, de werken, de loopgroten dempen. - [Admin.] Travaux, werken tot
openbaar nut, tot verfraaijing o( tot gezondmaking
der steden, cow. Tmavaux publics, openbare werken, 'slanris werken. Ministre destravaux publics,
minister van de publieke of openbare werken, van
'S lands bouwwerk. -- Travaux forcés, dwangarbeid m. (onteerende lj/'straf, die in de plaats der
galeistraf s gekomen). Travaux forcés a temps,
li perpétuité, tjdeljjke, levenslange dwangarbeid.—
[Mil j Travaux publics, dwangarbeid aan de publieke werken. - Travaux wordt ook gezegd van
zekere merkwaardige ondernemingen, daden f. p1.
of bedrijven n. p1. La mort la enlevd au milieu
de ses travaux, de dood heeft hem te midden van
Zijne werken, zijne ondernemingen weggenomen. II
poursuit ses travaux, /1(1 zet zijnen arbeid, zijne
ondernemingen met ijver voort. Ce guerriem na pas
recu le récompense de ses tmavaux, die krijgsinan
heêft het loon voor zijne daden niet ontvangen. Les travaux d'Hercule, de werken van Hercules,
de 1i groote daden, die de Fabel aan H. toekent.—
(gait.) Les tmavaux de Lucitie , het kinderbaren,
de barensnood rn TRAVAIL, m. (plur. TRAVAILS) Rekenschap f., d?e eik minister aan den
koning betreffende de zaken van zijn departement
aflegt; - verslag n., dat de ambtenaren omtrent
de kun toebetrouwde zaken aan den minister afieg
(In beide deze beteekenissen tegenwoordig zelden-gen.
gebruikt.) - [Marécil.] Noodstal, hoefstal m. (voor
't beslaan der paarden). Mettre un cheval au tr-,
een paard in den hoefstal zetten. Ii y a trois tm -s
uI cette forge, erzijn drie hoefstallen bij die smederj.
4.Tvavaillant, e, adj. Arbeidend: La classe
tm-c, de a.rbeidende klasse f. - Machine tr-e, ma-

TRAVAILLER.
chine t. , waarvan men zich tot werktuigeljjken ar-

beid bedient.
'I'ravaillev, V. n. Werken, arbeiden, u'erk
doen, arbeid verrigten, een werk ma/een; - zich
bëzig houden, moeite doen, zich bejveren. Tm- null
ei jour, nacht en dag werken. Tm- a Ia journée, it
lache, in dagloon, op stuk werken. Tm- au jamdin,
in den tuin werken. Tm- de (of it) l'aiguille, met
de naald werken. Tm- do corps, de l'esprit, met liet
ligchaam. niet den geest arbeiden. Se tuem it tr-.
zich dood werken. z. EPAULdE. - Tm- au bonheur
des bommes, zie/t met het geluk der menschen bëzig houden. Tm- it son saint, aan zijne zaligheid,
aan 't heil zijner ziel arbeiden. - Tm- en om, en
bronze, en marl)re itt goud, brons, marmer teer ken. - [Corn.] Faire tm- son amgent, zijn geld op
interest zetten, niet ledig laten liggen. Son argent
travaille, zijn geld brengt rente aan, zijn geld is
in omloop, in werking. - Ce marchand travaille
beaucoup, die koopman drijft veel handel, is goed
beklant. - [Constr.] Ce hoís, Cette planche travaille, dat hout werkt of trekt, die plank trekt
krom. - Tm- bout it bout, met stuiken of vierkant
tegen elkander aan werken. Tr- it recouvrement,
over elkander heen laten, half en half inlaten, op
de helft uitlaten. Tm- sum le dmoit, en grain d'orge,
met vischbekken in elkander werken. Tm- sur gabai'it, sum équemmage , naar de mal, naar de zwei
werken. T- sum le tour, naar de rondte afwerken.
Tm- en sifflet, kegs,qewijs, snepend afwerken. Tmen maigme, naar liet schot afwerken. - [Econ.]
La yin, Ia flière travaille, de wijn. het bier werkt,
gist, is in gisting. - ( fig.) Son esprit, sa tête Iravaille, zijn geest, zijn hoofd is in gisting, erwoelt,
werkt, gist iets in zijn hoofd. - [ Mar] Ce vaissean travaille, dat schip werkt (het stampt en slingert). Ce câl)le tmavaille, dat touw ever/ct ('wordt
door de branding gespannen). La mcm tmavaille, de
zee werkt, breekt. - [Mécan.] Cette machine Ira-

vaille sum Ia pression de deux, trois atrnosphèmes,
die machine werkt met twee, drie dainpkringsdrukkingen. Les pièces qui tmavaillent le plus doivent
être les plus solides, de stukken, die de meeste
drukking, den zwaarsten last verduren, moeten het
stevigst zijn. - [ Méd.] Le poumon tmavaille, de
long lijdt, de adem is beklemd. L'estoniac tmavaille,
de maag verteert moeijeljk. - [Mus.] Telle partie
tmavaille, die en die partij heeft veel te zingen of
te spelen. - [Peint.] Les couleurs travaillent, de
kleuren versc/iieten, veranderen met den tijd. [Tech.] Tm- de rivière, eene huid in 't water bewerken en week maken. Tm- it la main, uit on gesmolten was eene kaarsvormen. TRAVAILLER,
V. 0. Bewerken, bearbeiden: 11 a bien tmavaillé ses
vers, hij heeft Zijne verzen goed bewerkt. Tm- le
fer, Ie marbre, het ijzer, het marmer bearbeiden,
bewerken. Tm- les matières premières, de grondstoffen bearbeiden. Tm- Ia terre, den grond bewerken. Tm- les mines, de mijnen bewerken. —[Boul.]
Tm- In pâte, het deep dooreen werken, goed doorkneden. - [Cuis.] Tm- Ja composition, het men gad
goed door elkander roeren. Tm- les glaces, het ijs
dooreen roeren. - Plagen, kwellen, pijnigen: La
flèvre la fort tmavaillé, de koorts heeft hem geiveldig aangetast. La goutte le travaille, dejicht plaagt
hem, veroorzaakt hem pijn. Ce songe ma tmavaillé
toute Ia null, deze droom heeft mij den gansclien
nacht gekweld.— [Man] Tm- un cheval, een paard
oefenen, berijden; 001e: ddR paard afmatten. Tm- on
cheval en carré, een paard in 't vierkant dressé
of' ofrigten. Tm- un cheval de ferme a ferme,-ren
een paard op déne en dezelfdeplaats laten springen.
z. ook QUART, SlAIN. - SE T1IAVAILLER, V. pr. Zich
kwellen, zich plagen, zich afmatten, zich nioeite
aandoen: Ii se tmavaille pour mien, hij kwelt zich
om niets. Vous vous tmavaillez en vain it le diemcher, gij doet u te vergeefs mocile aan met dat te
zoeken. - Bewerkt worden of kunnen worden, zich
laten bewerken: Ce bois se travaille aisément, dat
hout laat zich gemakkelijk bewerken. - Elkander
plagen of kwellen. Het part. passé is ook wij.:
Ouvrage bien travaillé, goed gewerkt, goed bearbeid werk n. - Style tm-, zorgvuldige, beschaafde
stijl m. Style trap ti-, gedwongen, gewrongen slot.
—Figures tm-es, gekunstelde, gedwongen figuren f.pl.
- Ilomme tm- de Ia fièvme, de Ja goutt.e, door de
koorts, door de jicht geplaagd man. - [Man.] Ce
cheval a les jambes tm-es, dat paard is stijf op de
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beenen, is cifqemat door 't werken. Clieval ti-, trop
tr-, af(Jewerkt, te veel afjemat paard n.
'fravailleur, m. , •e;tse, t. Werlcnzan, orbeider m., werkster, arbeidsier f. Tr- infatigable,
onvermoeld werkman. Boone tr-euse, goede arbeidster. - [Mii.] Tr-s, aardwerkers, arbeiders, werklieden m. p1.
'fi'avat, rn. [Man.] Paard n. met twee witte voeten ofmet twee wit pevlekte beenen aan dezelfde zijde.
Travate, f. , z. TRAVADE.
Travée, f. [Constr.] Ruimte 1., vak n. tusschen
twee balken of tussc/ien een' balk en den evenwijdig loopenden muur: Tr- de pont permanent, jukkenwijdte f. eener vaste brug. Tr- de pont de bateaux, afstand tusschen twee pontons of schuiten
eener schipbrug. Tr- le comble, vak van 't sparre
TN de grilles de fer, rij f. fjze-werkand.
twee pitasters. - Vak n., ze--renstauch
kere ruirnte,waarnaar het werk des leidekkers wordt
berekend: La couvieur (lemande taut par tr-, de
leidekker viaagt zooveei voor 't vak. - 'fr-s, bovenqalerijen r. Vt. cener kerk boven de beukbogen.
- [Mar.] Tr- de mâts. bergplaats f. onder water voor
't rondhout (in een haven of inborn).
Travers, m. Breedte, dwarste f.: Ii sen faut

le cleux tr- Ie doigt que ces planches ne se joi-

gnent, die planken staan (1igeen) wel twee vingerbreedten van elkander. - I-let scl?eeve, schuine, onregelmatftje (van een kamer, tuin, gebouw, enz.).
11 y a bien de tr- dans ce loltiment, er is veel onreqelmatigs, scheefs in dat gebouw. Planter des asbres pour cacher les tr- qui sont clans un jardin,

boornen planten, om liet scheeve of onregelmatige van
eenen tuin te maskëren of te verbergen. — [ Arqueb.]
Dwarssclieur; dwarsfout f. , fout overdwars in den
loop van een schietgeweer. - [ Artill.] Touw n., om
kanonnen enz. op hunne wagens te binden. —[Mar.]
Breede zijde, zijdef. van een schip. Prësenter le tran vent, it Ia lame, nu courant, dwars van den
wind,van de zee (dwarszees) , van den stroom liggen. Etre par leir- dun autrevaisseau,d'un port,
dwar. van een ander schip, van of voor eene haven
zijn. Etre vu par le tr- du bOs5OiI, kraanbalksge
Elre tr- par tr-, dwars-wijsvorutgeznd.
van elkander liggen. - La ti dun aviron, hetbovendeel van een' roeiriem.— [Paum.] Dwarssnoer n.
cian een raket. - [ Rel.] Goudljntje a. langs de rugzijde van een gebonden boek. (fig.) Verkeerdlivid, kuur, gril, wonderljkheid t.: II est plein de
tr-, hij is zeer wonderlijk, verkeerd. Donner dans
des tr-, dans le tr-, tot dwaaslieden, verkeerdheden
vervallen. Ii a du tr- dans l'esprit , hij heeft jets
verkeerds, hij heeft kuren in het hoofd. Ii a pils
an tr- dans cetle affaire, hij heeft een' verkeerden
maatregel in die zaak genomen. DE TEAVERS, bc. ada. Schuins, scheef, van ter zijde; dwars;
averegts, verkeerd: Cda est wis tout de tr-, dat is
geheel scheef gezet. Ces lignes cant de ti-. die regels, lijnen loopen scheef. II fait tout de tr-, hij
doet alles averegts. II regarde de tr- (II louche) , hij
ziet van ter zijde, hij ziet scheel. - ( fig.) Regaider qn. de tr-, z. BEGARDEJI. II prend tout de ti-,
hij vat alles verkeerd op. - (Loc. pray.) , z. voNNET. - EN TRAVE1IS, 1cc. adv. Over dwars, in de
dwarste of breedte, kruiselinqs over: Poutie en
tr-, dwarsbolk. Clouer des ais en tr-, planken over
dwars spijkeren. - Proffi en tr-, dwarse doorsnede
(van een bouwwerk). --- [Mar.] Etre en ti- de lv
lame, dwars tusschen zeedn liggen. Etre, Mettre
en tr- of en panne, z. PANNE. Mouiller en Ir- Ia
marde (of Mouiller Ie tr- it Ia marde), dwarsstroorns anlceren. Revenir en tr-, bijsteken.— b TRAVEIlS, All TRAVEJIS DE, bc. prép. Door, midden
door, dwars door, doorheen. (h tr-, steeds door een
régime direct gevolgd, wordt in den regel gebruikt
voor een' vrijen, open, onbelemmerden doorgang,
terwijl vu Ir- de van een' doorgang , die met
meer of minder verhindering gepaard goot, gezegd

wordt.) Aller, Passerbtr- lesbois,

a tr- leschamps

(of ui tr- champs), dooi', midden door de bosschen,
de velden gaan. Its passèrent vu tr- dun champ
de bId, zij gingen dwars door een korenveld. Passer
sa main b tr- les barreaux, zijne hand door de
spijlen heen steken. Se faire jour au tr- des ennemis, zie/t door den vijand liven slaan. - (Loc. fain.
et prov.) Aller tout au Ir- des choux, of a trchoux. z. CHOU. - ( fig.) Voir lair an tr- de tontes les finesses de cm. , duuieltik door al de listen
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van iemand heen zien, zich niet door iemandssluwheid laten verschaiken. Au tr- de tout ce quit dit,
on voit lIen quit nest pas content, ondanks al
wat hij zegt, ziet men wel, (lat hij nietteveedeni.e.
- a TORT ET ii TRAVERS, 10e. adv., Z. TORT.
Traversable, adj. (pr. s=c) Doorreisbaar,
door- of overlrekboar.
'faaversage, fl1. (pr. s=c) [Tech.] Het cclieren der lakens aan de verkeerde zijde.
Traversaire, t. (pr. s=c) [Astr.] , z. CURSEUB.
Traversal, e, adj. (pr. s=c) Dwars- of dwarsdoorloopend. (Plur. ni. travers)ux.)
Traversant, m; (pr. s=c) [Pêche] tn'lzand
gegraven net n - 'rraversant of Travei'sill, m. (pc. s=c) Evenaar of hefboom in. der gewone balans.
'I'raverse, f. (pr. 5 Ç) Dwarsloopend stuk
hout aan timmer- of schrjnwerk, dwarssluk n.,
dwarsljsl 1.; dwarsbalk m. ; dwarsstang, dwarsspijl f. - Chemin, Rue, Sentier de Ir- (of enkel
Tr-), dwarsweg m., dwarsstraat f. , dwarspad n.
Les tr-s dun chemin de ter , de dwarsbolken
van een' spoorweg ( waarop de rails of ijzeren
scheenen rusten). - [ BIas.] Schuinstaak m. (diem
breedte van den schuinbalk [cotice] beslaat, en
doorgaans bâton WOVdt geheeten). Ir- (of Baton)
péri en bande, en barre, z. PERI. - [ Fort.] Dwarsgang; dwarswal m., dwarsingelegde boretwering,
dwarsschans, t ra v é r s e 1. - [ Jeu] Paris de te-,
bijweddenschappen, lusschenweddenscliappen f. p1.
(die niet tot den gang von 't spelbehooreri).— [1ar.]
Baar, bank t. dwars voor eene haven.-- [Anc. mar.]
Tr- du gouvernail, boog in. van hel roer of van
den helmstok. - [ Pêche] Te- des bourdigues, tegenoverstaande kleppen f. p1. van een vieclituin of
viscliweer. - [ Tech.] Ti'- du grand piston, jakn.
van den stooinzuiger. Te- de l'aiguille, jak van
de drjfstang. Tr- de l'aiguille de lv pompe a air,
juk van de drijfstang der luchtpomp. -- (fig.) Beletsel n., ver/iindering f., hinderpaal m., verhindering, wederwaardigheid f. , tegenspoed m., onheil,
beleminerend of ongelukkig toeval n. Avoir, Essuyer Iden des tr-s, vele tegenlieden, wederwaardigheden hebben. Malgré bates ses tr -s, ondanks
al zijne teqenspoeden, rampen. - is LA TRAVERSE,
Inc. adv. Tassehenbeiden icoinend, verhmnderend, belernrnerend: Le marcbd aurait dto conclu, si un tel
ne se fut jetd ii Ia tr-, de koop zou gesloten zijn,
indien niet deze of die tusselieribeiden gekomen ware.
Traversé, 4s, (idj. (en vart. passé van tmversem) (pr. s=c, ook in de volgenden): Rivière
tr-e a Ia liage. o'vergezwOininen rivier I. Pays tede grands fleuves, van groole stroomen doorsneden
land n. -- 1-lomme te- par lv pluie, door en door
natgeregend ivan. - Pierre tm-c, met kruisstrepen
of kruisende groeven gebouwen steen. - [Bias.]
Pièce tr -e, wapenstuk n., dat door een ander heengaat. - [Consh'. nay.] Couple tr-, op de kiel klaarliggende, toegelegde spant f. - [Man.] Cheval bien
te-, paard, dat sterk van kruis en borst is. -- (fig.)
Homme tr- dans ses dessetns, in zijne plannen
gedwarsboomd man. Entreprise tm-c, tegengewerkte,
gedwarsbooinde onderneming t. - 'I'raversée, 1.
Overtogt m . , overvaart f. (naar een overzeesch land);
-- in 't algemeen: elke zeereis f., behalve de kustvaart en die naar ver gelegen wereldoorden (voyage
de long coums). Nous eûmes une belle tm-c, u'ij
hadden een' voorspoedigen overtogt , vene enooije
reis. - (fig.) La te- de Ia vie, de reis door t leven.
- [Corn.] Soorl van fijn, maar gemeen doek n. Traversernent, m. , liever TRAVERSER.
Traverser, v. a. (Pr. s=c) Doorreizen, doortrekken, doorvaren, dwars dorgaan , overvaren,
overtrekken, oversteken. Te- une province, un pays,
une rivière, Ja mer, eene p'iovincie, eenland doortrekken, eene rivier, de zee oversteken. 11 traversa
Ia rivière ii Ia liEge, hij zwoin de rivier over. Tmun hots, een bosch dwars doorgaan. T- une rue,
eene straat dwars over gaan, over loopen. - Un
pont qui traverse lv rivière. eene brug , die over
de rivier ligt, loopt. .- La Seine traverse Paris,
de Seine loopt door Parijs. La grande route teaverse son domaine, de groote weg loopt dwars door
zijn gebied. - Door en door gaan, doordringen,
doorboren: La pluie a traversè son inanteau, de
regen heeft zijnen mantel dom-drongen, zijn mantel
is door en door vat geregend. Balie qui traverse
ie bras, geweerkogel en., die door den arm been
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jaat. Ce clou traverse in planclie, deze spijker
gaat du(r de plank heen. - Mar.] Ti- une ligne,
dwars dOOr eene linie heen zeilen, heen breken. Trla lame, dwars door de golven ze?len, dwars over
eene Zee heen gaan. Tr- une voile, de schooten van
een zeil te loe[waart ophalen. Ti- le vaisseau, liet
schip dwars ha/en. Traverse niisaine et foes! inbi'eken voor! Tr- on vaioseau, een scldp dwars
halen. ir- une anere, een anicer kippen. - Tr- les
couples, de spanten dwars over Cc kiel leggen, eer
men ze ojnigt. - [ Tech.J Tr- Ie bols, liet hout
overdwars schaven, zagen. -- (fig.) 1)warsboomen,
verhinderen, tegenwerken, dwarsdrjven: Ti'- qn.
dans son dessein, iemand in zijn voornemen dwarsboomen, Tr- une entreprise, eeoc onderneming tegenwerken. - SE TRAVERSER, V. pr. Overpetrokken worden: Cette rIviere peut se ti- ii Ia cage,
die rivier kan overgezwominen worden. - [ Man.]
Niet in (le repte ijfl blijven, dwars gaan, t ra v e rséren: Ce eheval se traverse en i'eeulant, dat
paard loopt sc/ice! achteruit, traverseert tij 't achteruil loopen. - [ Mar.] Ce navire se traverse, dot
schip biedt de zijde aan, legt zich dwars voor. Elkander dwarsboornen 0/ tegenwerken: Las hornmes se traversent dans Ja route lu bonheui'. -I- 'I'ia.vei'seur, rn. Verstoorder, brekespel rn.Traversiei, ière, adj. [Mar.j: Vent tI-, dwarswind; wind, die dwars inkomt of overwaait, halve
wind In. - Bhtiment tr-, Barque tr-ièi'e, overzet
boot, overzetschouw f. - [ files. ] Flûte tr-ière,
dwarsfluit. - TRAVERSIER, en. [Mar.] Klein vaartulp, pewoonlijk niet ëénen mast, voor de cisc/ivarqst en kleine overtojten, fiustvaarluig n., pinkf.
- ir- de dhaloupe, zeildo/t f. in eene sloep. Trde port, wind, die 't uitzeilen belet, tegenwind iii.
Meltre Ja niisaine au tr-, de sc/ioothorens van 't
fokkezeil naar den tegenwindrigten.. Tr -sde hune,
z. V. (1. TRAvERSINS de Puce. - [Astr.], z. v. a.
CURSEUII. - [ Peche] Soort van sleepnet n.—'Ii-a
versière, f. [Mar.j Poituurljjn f. - 'ri-aversin, rn. h'oofdpeuluw, peuluw, peluw f. Faux Ir-,
lange peuluw, die somtijds onder aan 't bed gelegd
wordt. - z. TRAVERSANT. - [ Constr. nay.] Dwarshout, dwarsstuk n. , dwarsbalk m. 'Fr- de pont,
zwalp 1. Tr-s de baux, grieten, zwalpen Lpl. Trde hone of de perroquet, dwarssalings f. p1. Tr
inerkel rn. in een luik. - Tr- cl'étarn- -d'écoutile,
brai, vissingstuk n., klamaai f. naast eeoc vissing.
'Fr- le sep d'écoute. beleg/mik ni. van een' marszeilsschootknec/it. Ti- des biltons, belegbalk rn. dec
stijlen en knechten, kruishout ii. Tr- de ehaloupe,
z. v. a. TRAVEIIilER de chaloupe. z. ookmTTE, EuN
GUET. - Tr- daltût, steihout n. -- [Tech.] 'Fr-s,
bodemduigen f. Pl. - Dwarskouten n. p1. tot versterking van den vatbodeni.-Dwarsbaik rn. voor en
achìier aan een houtviot. - Spalk/iout n., waarmede de buik van 't geslagte schaap wordt openge
houden. - 'ri-aversine , t. [Constr. hvdraul.]
Kloosterhout n. , zandatrook f. Maitresses tr -es,
hoofdzandstrooken r. pt. (die 0/) den drempel c/cagen). - Loopplank f. (om uit de eene schuit in de
andere te gaan). - Traversiner, v. a. f'Feeh.]
De vlotten rigten, bindbalken van bovenen onderen
aanbrengen.
'rravertin, fl1. [Minér.] harde tufsteen, door
nederploffing of bezinking uit kalkhoudende warme
bronnen ontstaan; travertijn, travertjnorn.
'ri-avesti, e, adj. (en part. passé van havestir): Paysac tr-,verkleedeboer. Prince ti-en paysan,
als een boer eec/c/cede vo st. - ( fig.) L'Enéide Ir-,
de p e t r a v e s t e e r d e, in lachwekkende verzen om.qewerkte 'Endas, /Eneas in zijn zondagspok. Auleur ti- , in een belagcheljk gewaad gestoken, getravesteerde schrijver. - TRAVESTI , rn. [Hort.]
Soort van perzik I. - Ti-avestir, v.a. Verklee
l'avait travesli en femme, en-den,vriom:O
pavsan, men had hem als eene vrouw , als een
boer verkleed. - ( fig.) Tr- un auteur, on ouvrage,
eenen schrijver, een werk op eene boertige wijze voorstellen, lachwekkend of belagchelfjk nikleeden , een
verheven schrijver, of werk, of diclitstuk in boerti
t r a i' e s t é r e n. - Traves- -genvormiw/,
Iii' une pensde, ccve gedachteandersinkleeden, haar
in een ander, vreemd gewaad voordragen. - SE
TRAVESTIR, V. pr. Zich veckleeden, zich vermommen: 11 s'élait Iravesti en femme, hij had zich als
eene vrouw verkleed. - Zich onkenbaar maken,
zijn gewone doen, zijn karakter veranderen. - Ver-

-

-

-

kleed, vermomd worden. of kunnen worden.--Tra-

vestisseinent, m. Verkieeding, vermomming. -

(fig.) Boertige ink/ceding of omwerking f. - Tiavestisseui-, in. Boertig omu,erker van een eec/icven, deftig dichtstuk of werk.
Travon, ni. {Constr.] Bindbalkrn. van eene rij
pa/en, draagbalk m,
'riavotill, rn. [Tech.] Garenhaspel in. om
het garen tot sirengen te brengen. - TravoiailIer, v. a. Garen tot strengen haspelen. 'rravouillette, f. [Tech.] Klein stuk hout, dat de
klussen bjj 't ha.spelen steunt. - Travoul, m.
[Pèche], z.v.a. PLIOIR. - (Tech.], z. TRAVOU1L.
Travure, t. [Nay.] Achteronder n., vertrekje
of keukentje aan 't achterst gedeelte van een rivier-

schip of schuit.

'ri-aye, I. [[In.], z.v.a. DR.&INE.
Trayon , m. Speen f. eener koe, eener geit enc.
'I'rébellian ique of Trébellienne, adj. {Jur.
rorn.]: Le quart Ir-, of a/s subst. La Ir-, Trebelliaansch vierde deel n. (dat, krachtens het raadsbesluit van Trebe//ianus, moet verb/ijven aan den
erfgenaain, die door een fideicommis de nalatenschap aan een ander moet uit keeren).
'r.'ebachaiit, e, adj. Struikelend. - [Mon.]
Vo/wiglig, overwigtig: Ces pièces de monnaie sont
Ir-es, of a/s subst. out Je Ir-, die geidstukken zijn
vo/wiptig, hebben 't volle gewigt. - Trébueheaiieut, m. Struike/ing t. - Overwiptigheid f. 'I'rébueher, v. n. Struike/en: Une pierre le fit
tr-, een steeis deed hem struikelen. - (Proc.) Qui
Irébuche eI ne lombe poinl, avance son chemin,
wie struike/l en niet valt, komt verder. - (fig.)
Va//en, nederstorten. Tr- c/u faite des grandeurs,
van het toppunt der grootheid nerlerstorten.— Overwigtig zijn, op de schaa/ dooi's/aan. Ce nest pas
assez qu'une pièce de monnaie soil enlre deux
fers, ii faut qu'elle lréhuche. t is niet genoeg, dat
een ge/dstuk (tij 't wegen) zijn gewipt houdt (in 't
poortje of huisje staat) , het moet doors/aan. -Trébuchet, rn. Goudschoa/tje n. , kleine, zeer gevoclige (/igt doorslaande) balans f. - (fig.) II pèse ses
mats nu Ir-, hij weegt zijne woorden op een goudschaaltje. - Vage/knip, voge/slag in.: Prendre ties
oiseaux au tr-. vogels met den knip vangen. Cet
oiseau a donné dans le Ir-, a dId pris au Ir-, die
vogel is in den knip ge/oopen, gevanijen. - (Loc.
prov.) Prendre qn. au Ir-, iemandmet/ist vangen,
in den knip krijgen. - [Anc. mii.] Zeker steenwerptuig n.
'ri'eeeiitiste, m. [H. lilt.] Italiaanse/t dichter
uit de lide eeuw, trecentjst in.
'rr'lehei1r(pr. cb=le) , in. [Blas.] Streep-binnenzoom in. Double Ir-, dubbele binnenzoom.
TréeJii'n, rn. ( pr. —kruce ) [El. n.] Kleine

loopkever m.

'ri'cdaiiie, interj. (vloekwoord n. uit het oude
blijspel , verkorting van Notre - Dame) Bij OnceLieve- Vrouw. (malienko/decs.
Ti'efliIier, rn. [Ant. mil.] Vervaardiger in. van
¶'refllière of Ti'éflière, f., of a/s adj. Serrure Ir-, z. SERRURE.
'Fi-éfllei-, v. a. [Tech.] Draadtreicken, trekken,
door de trekpiaat ho/en. - SE TREFILER, V. pi-. Getrokken worden. - liet part. passé s ook adj.:
Fec liëfilé. getrokken ijzern. - TreIiIei'ie,'I'ritHei -ie of'firelilière, f.Draadtrekker(j.— i)raadtrekbank f. , werktuig om den metaaldraad door de
trekp/aat te ha/en. - Tréfileur, m. Draadt rekker rn. (van ijzer-, staal-, koperdraad; - de gouden zi/verdraadtrekker heet f i I e u r).
'rrefle, rn. [Bot.] Klaver f., klaverblad rn. Trodorant of hiturn/neux, z. V. a. THE des jésuites.
Tr- deau of des marais. aqualique, z. v. a. MENYAINTIIE. Tr- rouge of houblonné, roode klaver,
hop/c/aver. Tr- des pitis of Ti- iolel ordinaire, ge-

waste of gemeene klaver, weideklaver. Tr- de Bour-

gogne, z. v. a. LUZERI'E. Tr- miellé, rnusqué,
b/aauwe honigklaver. Tr- It quatre feuilles, vier-

blad/ge steenk/aver. Tr- cornu of jaune, geliorende
co/k/aver. -- [Aich.] Klaverbladvormig sieraad n.
- [Bias.] CroIx canlonnée tie Ir- of Croix tréfitie,
klaverkruis, Adelstans-kru/s. - [Jeu de caries]
Klaveren, de met eene of meer figuren van een kbverblad geteekende spee/Icaarten. Rot, Dame, Valet
Dix de Ir-, klaveren heer, vrouw, boer, tien. [Mil.] Ktaverinijn I (met drie klaverbladvormige
kamers; ook mine Iréfitie qeheeten). - Tréflé, e,
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adj. [Didact.] Klaverbiadvoriniq. [Bias.] Croix
tr-, z. onder TRÈFLE. Croix tréfiée au pied fiché,

spitsvoetig klaverkruis. - [Mii.] . z. onder T1IEFLE.
- [Nurnisin.] Médaille ti'-e, pennnq in., u'aarop
men verscheidene stempels ziet. - Tréller, v. a.
[Tech.] Siecld, onclaideljk lierstempelen. - Tré
-flier,
rn. [H. n ] , z. v. a. CLIARDONNERET. - in
sominiqe streken z. v. a. charnpde trèfle, kiaverveld.
Tréflière, f., z. TREFFILIERE.
Tréfoncier, in. [Coat.] Eigenaar van den bo
en van 't üeen onder dien bodem verborgen ligt.-dein
Trét'ondre, V. n. [Tech.] : Soudure qui tréfond,
soldeersel, dat zoowel in- als uitwendig verbindt.
Tréfonds, m. [Cout.] Ondergrond rn., liet onder den bodem geleene. - (bij uitbreiding) Eigendom m., al wat men bezit. - ( fig. et [am.), z. FONDS.
(Men schrijft ook trés -foods.)
Treiche, f. [H. fl], z v. a. DRAJNE.
'Irei11age, n:i, Traliewerk, tralievormig latwerk

voor leiboomen, pritelen, enz. ; staketsel, t r a Ij e-

werk n. - Treillager, vn. Mettralie- o/latwerk
voorzien. - Treillageur, in. Latwerkmaker m.
-. Treille, t. Pritel n. niet een' wijnstok overdekt en door latwerk of staken ondersteund.
Tegen een' muur geleide w(jn.stok of wijngaard m.
(fig.) Le jos de Ja tr-, de wijn rn. - ( putt.) Le
dieu, Le père de la t-, Bacelius, de god des wijns.
-- [Péche] Soort van garnaalnet n. - [Tech.]
Stapel in. le(jen, naar itare hoedanigheid gerangschikt. - [ Peint.J , z. V. a.CHâSSIS. - Treillis, m.
Traliewerk. tralieraam u. Tr- de ill d'archal pour
conserver les vitraux dune église, traliewerk van
ijzerdraad ter beschutting van de kerkra7nen. Tr
de hots, houten tralieraaîn of traliewerk. Cage de
tr-, traliekooi f. - [Bias.] Traliewerk n. , dat de
schildranden niet raakt; - tralievizier ii. van den
helm. - [Corn.] Glanslnnen n. ; - trielje t. , soort
van grof zoklinnen. [Peint.], z. v. a. cuâssis.
- Treillissé, e, odj. (en part. passé van treil
lisser): Fenêtre, Porte tr -e, getralied venster of
tralievenster ii., traliedeur f. - [Bias.] Digt getralied (als er sneer dan zes latten over elkander
loopen). - Ti'eialisser, v. a. Betralitn, snel iraliewerk voorzien. Tr- une fenêtre, een venster betralien.
Treizaine, I. (fain.) Dertiental a. - [Jeu]
Dertien kaarten. - { Féod.] .Dertientai schoven, in
't veld te hoop gelegd, om de telling en de heffing
der tiende gemakkelijk te maken. - Treize, adj.
num. Dertien: Tr- persounes, dertien J)ersonen, Ook voor treizièrne, dertiende, fjebdzig(t: Chapitre
tr-, dertiende hoofdstuk a. Louis tr-, Lodewijk de
dertiende. - dIs subst. m. Het getal dertien: Trmultipiié par deux fait vingt -six. - Dertiende
dag iii. Le tr- du mais. - Soort van hazard-spel n.,
dat met 52 kaarten gespeeld wordt, tr e i z e. Treizième, adj. Dertiende: La tr- siècle, de
dertiende eeuw. - Ook als stebst. ni. Le Ir- (liever
le treize) (ill mOIS, de dertiende der maand. Dertiende deel 0.: Payer le tr-, het dertiende deel
betalen. - Dertiende in rang- of volgorde: Il est
le tr- de sa classe. - Treizièmenient, ode.
Ten dertiende, in de dertiende plaats.
Tréjetage, m. (Tech.] i-let overgieten der geswollen glasstof uit de smeltkroezen. - Tréjeter, V. a. Overgieten (de gla.cstof).
Trélice, f. (Anc. mii.] Malinkleed a.
Tréliiigage, rn. [Mar.] Zwichtinq f. Faux tr-,
z. v. a. CASSE-TETE. - Tréfingtaer, v. a. [Mar.]
Zwichten, inzwiclsten, zwichting sunken.
I Tréln, iii. (pop.), z. v. o. BEIILUE.
Trétueher, v. a. [Mar.] Doorkaaijen, gj]pen,
overgaan (van de zeilen).
Trénia, vis. Deelteeken a. , scheipunten I. p1.,
twee punten op cme klinkletter, ter aanduiding,
dat met die klinkletter eene nieuwe leltergreep begint (). Mettre nu tr- sur une voyelle, een trem a of twee punten op eeoc klinkietter zetten. Ook als adj.: Dans ciguë ii y a on e tréma, in
cigud staat eene e met twee punten.
Trémadote, m. [I-I. a.] ingewandsworm m.
met een' zuigspriet.
Trémail, m , z. TRAMAIL.
Trérnai1Ier m. [Chas.] Kwartelsset n.
Trérnaine, Trérnène, t. [Bot.] Volksnansen
der klaver (trèfle).
Trématobranche,adj.]H. a.] Met kieuwen,
die naar buiten luchtgaten hebben. - Trémato
-
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de, 'rrématoïde, adj. [11. a.] Met openingen
of gaatjes voorzien (van warmen). - Tréniatopné, e, adj. Door luchtgoten odesnend. - TRÉ15IATOPNES, ill. pl.Visschen rn.pl. zonder kieuwdeksel.
'rreiub1aie, I. Plantsoen a. van ratel- of tntpopulieren.
Tremblant, e, adj. Bevend, sidderend, ritlend, trillend: Enfant tout tr- de froid, van koude
rillend of bibberend kind. ii ëtait tr- de colère, hij
beefde van gramschap. Ses genoux tr -s ne pouvaient le soutenir, zijne bevende knieen konden Item
niet dragen. — Pont tr-, onvaste, schuddende brug f.
Ecrire dune main tr -e, met eene bevende hand,
snel scitroomvalligheid schrijven. Voix tr -e, trillende, bedeesde stem f. - [ Méd.] Délire tr-, z. DÉLIRE.
TREMBLANT, In. [Mus.] Trillende toon, tnttoon, trillen m.; orgeiregister n. , dat aan de toonen eene trilling geeft, t r e m u t a n t ni. - 'Freniblante, f: [H. a.], z. v. a. GYMNOTE électrique,
TORPILLE.

Tremble, m. [Bot.] , z. PEUPLIER tremble. FT. n.], z. V. a. TORPILLE. —'rreiiiblé,e,adj.:
Ecriture tr -e, bevend schrift n. (door cene bevende
hand geschreven); - golvend schrift (waarvan de
lettertrekken golvingenmaken). - [Impr.] Filettr-,
of als subst. TREMBLE, m. Golvende filet of figuurlijn f. — 'Frenibleinent, m. Béving, siddering,
schudding, ruling, trilling I. Tr- de main, handbeving. Tr- de nerfs, zenuwbevinq, zenuwschudding I. Tr- fébrile, koortsbeving. II lui prit un tr-,
eene bévinq beving hem. - Tr- de terre, aardbeving. - [Bus.] Bevende, trillende toon (van stem
of' speeltuig) , trillen; t r e m u I a n t m. - (fig.) II
ne faut point de tr- dans vette allaire, in deze zaak
moet men niet met vrees le u'enk gaan. - Faire,
Opérer son salut avec crainte et tr-, met vreeze
en beving voor zijn zieleheil zorgen. - (pop.) II
est venu avec tout le tr-, hij is met een' heelen
stoet, met veel volk gekomen.
Treuiibler, v. a. Beven, sidderen, schudden,
rillen, trillen, bibberen: Tr- de froid, le pens, van
koude, van angst beven. 11 tremble comme la
feuille, hij beeft, trilt ala een blad. Je tremble encore quand j'y pense, Ik sidder, rit nog, wanneer
ik er aan denk. La voix lui tremble. zijne elena
beeft. Ce coup de tonnerre fit tr- les vitres, deze
donderslag deed de glazen sc/sudden. - Ce pont
nest pas ferme, quand ii passe une voiture des5115, ii tretnble, deze brug is niet vast, wanneer
een rijtuig daarover gaat. scbudt, waggelt zij'. (fig.) Vreezen, duchten, beangstzijn: Toute Ja terre
tremblait devant ce prince, de geheele wereld sidderde voor dezen vorst, had groote vrees voor hein.
Chacun tremble pour lavenir, iedereen beeft, vreest
voor de toekomst. Je tremble qu'il narrive, ik
vrees, dat hij komen zal, ik vrees voor zijne
komst. Je ne tremble pas qu'il arrive, ik vrees er
niet voor, dat hij komen zal, ik vrees niet voor
zijne komst. - Tel menace qui tremble (of qui
a peur), z. MENACER. - ( pop., als v. a.) Tr- Ja
fièvre, de koortsnilling hebben, rillen als een koortsige. - Trembleiii', in. , -ense, f. Bever in.,
beefster t., hij of zij, die beeft. ( in den eiq. zin
weinig gebruikt). -- (fig.) Schrooinvallig, al te omzigtig mensch, lafaand in., durfniet in. en 1. [Ei. rel.] , z. v. a. QUAKEII. - TREMBLEUR, ifi. [EL n.j
Surinaamscise sidderaal m.; z. v. a. TREMISLANTE.
- Surinaamsche sidderoap m.. eene soort van sapajou. - Volksnaain van den graauwen uil m.
(bulotte.)

'Freniblotant, aPi. Rillend, bibberend, huiverend: Tr- de froid, bibberend van koude. - Voix
tr-e, bevende, trillende stem f. - 4. 'Fremhioté, e, odj. Met bevende stein uitgesproken. —
Trembloter, v. n. Billen, bibberen, huiveren:
Le Iroid le trait tr-. de koude doet hem bibberen,
hij bibbent van koude.
'Frémean, al. [Fort.) , z. v. a. isiEnLOrs.
'rrenieue, f. [Bot.] Iflinos a., eene wierplant.
t Trérnetir, t. Vrees t. (peur. crainte).
Tréniex, na. [H. a.] Soort van houtwesp f.
'Fréinie, f. [Meun.] Tremel, snolentrechten m.
- [Com.j Treclitervormige zoutmaat t.; - ijlemaat t. voor inhoudsmaten. - [Constr.j 'Fr- de
cheminée. trechtervormige schoorsteenmantel m.
Bande de tr. , ijzeren draagband in. des schoorsteenmantels (ook trémion qeheeten). - [Econ. dom.]
Tnechtervormige etensbak m. voor 't gevogelte
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Trémière, ac/f. f. (alleen voorkomend in): Rose
tr-, rnaluwroos, rozernaluw f., groote ?naluw met
roosachtige bloem.
Trémiflon of Trémion, m. [Meun.] Iremelschraag 1., trenielsleun iii. - TRÉ11ON, m.
[Constr.J, z. onder TRÉMIE.
Trérnois, m. [Agric.] Menfikoren Ii., mengsel
doorgaans van drie g'raansoorten, in 't voorjaar
gezaaid tot veevoeder; - zomericoren, z. v. a. MARS.
Trémoise, f. [Fl. nj, z. V. a. TORPILLE.
Tréniolite,f. [[1inér.] , nu liever GRAMMATITE.
Tréinolo, m. (ital.) [Mus.] Tether, tremu
ldnt m.
Trénioussement, in. Schudding, trilling f.;
ins. het klapperen der vleugels. Le tr- causi par
one surprise, de trilling, door eene verrassing te
weeg gebragt. Le tr- des ailes, het Iclapwieken, bet
slaan met de vierken. - 'I'rérno.isser, v. n. Met
de vleugels of sterken slaan, Ictapwieken, fladderen. Les oiseaux trdmoussent de l'aile, de vogels
klapwieleen. - mEMoussEn, V. n.: Tr- qn. , iemand
in beweging, in werlezaoïnheid brengen, iemand
aandrjven. - SE TBEMOUSSE1S, v. pr. Zich schieljic
en onregelmatig bewegen, huppelen: Ce nest pas là
danser, ce nest que se tr-, dat heet geen dansen,
dat heet maar huppelen. - (fig. et lam.) Ii se trémousse fort, hij geeft zich veel beweging, veel moeite,
hij slooft zich uit. - Tréinoussoir, rn. Werktuig n. om zich zelven in de kamer beweging te
verschaffen, bewegings -machine I.
Trempage, m. (Impr.j Het vochten van 't papier. dat bedrukt moet worden. - In 't algemeen:
liet bevochtigen, het doortrekken met vocht. Ti -empe, t. [Tech.] Harding t., bet harden van
't ijzer, eene kunstbewerking, waarbij men het ijzer
aan zijne oppervlakte in staal verandert en dat
vervolgens door plotselinge afkoeling hard maakt,
cementëring, tempering f. flonner In tr- it du ter,
ijzer harden. La tr- a volée, de gewone harding
door indompeling in koud water. - Cette épée
est dune honne Ir-, deze degen is van eene goede
harding, is goed geliard. - (fig.) Ligcliaamsgestel n.;
,qeaardfeeid f., aard rn, inborst 1., karakter ii. C'est
Un corps dune hotine tr-, 't is een sterk, gezond
qestel, ligchaam. Ce sont des gens de Ja mèrne tr-,
't zijn lieden van den zeifden aard, van één slag.
La tr- iie son âme, zijne zielsqeaardheid. - [Ecoil.
cur.] Soort van piquette-wijn (z. PIQUETTE). [lrnpr.] Het vochten van het te bedrukicen papier.
- [Tech.] Water n., waarmede bij brouwers het
graan in de zwelkuipen tot zwelling gebragt en tot
gisting voorbereid wordt, zwelwater n. - Eerste
indompeling der lemmetten in 't gesmolten was. Mettre en Ir-, de suilcervorinen, alvorens ze te vulten, in 't water leggen. - Mise en tr-, afzoeting
van 't zetmeel in zuur water (bij stijfselinakers). Treiiipé, e, adj. (en part. passé van tremper):
flu pain tr- dans da yin, in wijn gedoopt brood n.
Ne lwire que du via tr-, niet dan met water vermengden wijn drinken. - Cet homme, Cet habit
est tout tr-, die man, dat kleed is doornat. - 11
est tout ti de sueur, hij is geheel bezweet. - Des
armes Ir-es a Damas, te Damascus geharde, getemperde wapens n. p1. - Ti-empée, t. [Tech]
Weeking, doortrekking t. met eene vloeistof. —(pop.)
II a recu une fameuse tr- , hij heeft een duchtig vak
slaag gekregen. - TREMPEES, 1. p1. [Pêchej Paardeharen trekljnen t. p1. aan de zegen. - Trem
m., z. TREMPE. - Trernpei-, v. a.-pernt,
Weeken, indoopen, nat ina/een, bevochtiijen. Tr- Ie
Jingo dans de l'eau, het linnep in water, te weeken zetten. Tr- du pain dans du via, brood in wijn
doopen. - Tr- Ja soupe, den bouillon op de sneden
brood gieten. - Tr- du ter, de lacier, ijzer, staal
harden of temperen. La pluie a trempé Ja terre,
de regen heeft de aarde bevochtiqd— Ti'- son yin,
water in zijnen uijn doen. - ( fig.) Ir- sas mains
dans le sang, zijne handen in bloed doopen. [Impr.] Tr- le papier, het papier vochten. - ( Rel.]
(absol.) Tr- a Ja colle, den rug van een boek in de
l(jm zetten. - TBEMPEEI, V. n. Weeken, in u,ater leggen: Mettre Ir- des pols, erwten te weeken
zetten. - Ses mains ont trempé dans Ie sang, zijne
handen hebben bloed vergoten. - ( fig.) Tr- dans
un crime, dans une conspiration, medepligtig aan
eene misdaad, aan eene zamenzwering zijn. [Tech.] liet poltegoed te droogen zetten. - SE
TREMPER, v. pr. Bevochtigd, gevocht, gehoid u'or
-

-
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den. - Tremperie, t. [Impr.] I7oclitkamner, vochtplaats t. - Trernpeur, m. [Tech.] Staalhardec; —papiervochter in. - Trempis, in. [Tech.]
Zuur vocht n. , waarin men de stukken koper dompelt; ons ze te reinigen. - Water n., waarin de
zoutevisch is te wee/een gezet. - Plaats, waar de
vischvrouwen den vise/s laten wee/een, weekplaats t.
- Weekptaats t. des stijfselinakec's. _ { Peint.],
z. v. a. LAVIS.
Treinpliii, iii. Springplank, aanloopplank t.,
de schuinliggende plan/c voor kunstspringers. - ( fig.)
Etre sui' Je tr-, in een' gevaarljjken toestand zijn,
'I'renpHte, t. [Minéi'.] Phosphorinche minerale
zelfstandigheid t., t r e mp 1 i e t m.
Trempoii, fl1. 17oc/itplaats t. (bij lalcenvoller.c,
brouwers e. a.), z. v. a. MOUILLO1R. - Treinpoire, t. [Tech.] IVeekkuip, kuip of lobbe t.,
waarin men iets te weeken zet.
Treinpnre, t. [Tech.) Stel hefhoomen, waarmede een niaalsteen of ander soortgelijk molendeel
wordt hooger of lager gezet; - gewigi ii. van een'
molen, om naar willekeur grover of fijner te malen. - [ Hort.] Dooi'weeking t. van den grond.
'I'rérniie, t. [Pèche] Band of koker m. van
planken rondom de bun van vischschuiten, ter afwering van 't Overkomend zeewater. - [Mar.] Tr-s,
spfjqaten a. p1. (dalots) van den pisbak.
Tjénitz, t. [Danse] Eene der figuren van de
fransche quadrille.
Trentain, in. [Any. tech.] Laken n., waarvan
de schering uit 30 maal 100 draden bestond. [Liturg.] Dertigtal n. zielmissen. - [ Jeude paume)
Nous sommes ti'entain, wij hebben beide dertig. Treiitaine, t. Dertigtal n. , dertig of daaromtreat: Une ti d'années, de francs. - (absol. et
fain.) Dertigjarige ouderdom: II est dans Ja tr-, hij
is in de dertig.
'rrentaiiel, m,, Trentanelle, t. [Bot.] Verwers- of looijers-suinak t., verwerskruid n. [coriaria myrthitolia].
'rrellte, adj. nina. Dertig. Te- Jiommes, Trzins. - Somtijds ook voor trentième, dertigste.'
Chapitre tr-, dertigste hoofdstuk. iNuméi'o ti-, now-

mei' derti1j. - Als subst. m.: Het getal dertig.' Trmuliiplié par deiix pi'oduit soixante. - Dertigste
dag in. Le Ii'- du niois, de (lertigste der maand. Trente-deiix-pieds, m. [Mus.] Twee en dertig
voets orgel-register n. - Trente et quarante
of'I'reiite et iii), in.[Jeu de cartes] .Ilazardspel n.
niet zes spellen whistkaarten. - ' I'reiitenaire.
adj. [Légisi.] Dertigjarig: La possession tr- entraIne Ia prescription, het dertigjarig bezit heeft
presciiptie of verjaring ten gevolge. - Trente.
six -mois, m. [Anc. mar.] Zes-en-dertig-maandec' m. , hij, die naar de eilanden van Fransch
beta--Amerikawldovstn,zerach
len, en die daarvoor zich verbond om 36 maanden
in dienst te blijven van den persoon, aan uien (le
kapitein hem zou afleveren. - Trentiènie, adj.
Dertigste: La Ii'- aiinée, het dertigste jaar. - Als
subst. in. Le tr- (liever Ie Irente) du mais. de dertigste der maand. - Dertigste deel 11.: Etre intéressé dans une affaire pour un tr-, voor een dertigste deel in eene zaak betrokken zijn of aandeel
hebben. -. Trentin, in. [Liturg.] Lijkdienst t. op
den dertigsten dag na 't overlijden.
Tréou, m. [Mar.] Stormzeil n. (dei vaartuljen in de Middetlandsche zee, ook Voile de tr- geheden).
Ti-épaii, iii. [Chir.] Schedelboor, panboor t.,
ness heelmeesters-werktuig tot het doorboren van de
hersenpan, trepa a n m. - Kunstbewerking met
dit werktuig, schedelboring, t r ep a n ei r i n g of
trepanátie t.: Le I)Iessé est Irop faille, ii na
pourra souffrir Ie Ir-, de gekwetste is te zwak, hij
zal de trepanéring niet kunnen doorstaan. - [Tech.]
Steenbaor, drilboor, aardboor f.; soort van ovegaur;
- drilboog rn (om de boor in loodregten stand te
houden). - Trépanation, t. Schedelboring, z.
TRtPAN. - Trépaner, v. a. De hersenpan met
eene sc/îedelboor doorboren, trepanéren. - (in
ruimer zin).' Een been doorboren: On lui a trépa
né I'omoplate, men heeft hem hetschouderblad (met
den trepaan) doorboord. - Tr- une mine, yap
boven eene opening in eene mijn boren. - 5E TBEPANElS, v. pr. (; etrepaneerd, doorboord worden. I-let part. passé i.e ook adj.: Homme trépané, p
trepaneerd man.
-

TRÉPAS
Trépas, rn. (poét.) Dood m. (met het bfjbegrip
von overgang tot een ander leven), afsterven, overlijden, verscheiden n. II est une vie au -delâ du
tr-, er is een leven na den dood. - Weleer ook
z. v. a. PEAGE. -- [Mar.] lvaau'wte, doorvoort t.

(pas. pertuis). - Trépassé, e, aaj. Overleden,
verscheiden, dood. - TREPASSE, m. Overledene,
doode m. [Cath.] Le jour des tr -s (qebruikeljker: Le jour des morts). Allerzielendag rn. 0/
-feest n. november). - t Trépassement, in.,
z. V. 0. TJIEPAS. - Trépasser, V. n. Sterven,
verhuizen, naar de andere wereld qaan. (Hoewel
trépas een deftig en dieblerlijk woord is, wordt tr
in qemeenzamen stijl en al schertsend-zeldna
gebéziqd.) Ii a trépassd (II trépassa) h (of vers Ja)
minuit, hij stierf legen middernacht. II est tré
depuis une iteure, hij is sedert een uur naar-pasé

de andere wereld verhuisd. [aarde).
'Fzepei, V. (1. [Agric.] Trappen, treden (de
Tréphine, t. [Chir.] Korte pan- of schedelboor, (Iie slechts met dëne hand in beweging gebragt wordt, trephine t.
Trépidation. t. {Méd.J Bdvinq t , onrustige
beweging der leden, der zenuwen, ear. Ti-- des
pieds, trippel'ing t. (bij dringende behoefte aan wa-

terlozing ef sloelgang, bij onqeduld, enz ) . - [Astr.J
Schommeling f. van 't noorden naar 't zuiden en
tan 't zuiden naar 't noorden., die de oude sIerrekundigen aan den sterreheinel beschreven.
Trépied, in. [Econ. dom.] Drievoet in., elk
meubel op 3 vocten; tree/I f. - [Ant. gr.} Le tr
Deiphes, d'Apollon, Le Ir- sacrt of prophéti-de
que, de drievoet van Delphi, van Apolto, de heilige, prophetische drievoet, eene soort van drievoetige zetel, waarop zich de Pythia ofpriesteres plaatste en in vervoering hare orakelen sprak. —(fig.)
Etre sur le tr-, den deiphischen drievoet besteqen
hebben: in geestdrift zijn, in vervoering, in opgetogenheid spreken.
Ti-pignernent, in. Trappeling, trippelinq t.,
het stampvoeten. - Trépiner, v. n. Trappeten, irippelen, stampvoeten: 11 trdpigne d'impatîence, de colère, hij trippelt van onqeduld, hij
stampvoet van kwaadheid. Cheval qui trépigne,
paard, dat Irappelt, trappelend paad n. - TOEPIGNE1I, V. C. Treden,trappen (de aarde). -[Tech.]
Tr- les laiises, verschillend gekleurde wolsoorten
onder elkander mengen. - Trépigneiir, in.
Iemand, die steeds zijne goedkeuring door stampvoeten te kennen geeft, overdreven bewonderaar.

Trépoint, in. , ofTrépointe, t. [Tech.] Brand-

zool f. , rand, buitennaad in. aan eenen schoen tasschen de zool en 't bovenletr; - dunne strook 1.
letr, genaaid tusschen twee dikkere stukken (bij de
koffer-, zadelmakers, enz.)

Trépoa-t ofTrépot, in. [Mar.] Wincivetuing t.

op den hekbalk, verlengstuk is. achter de rantsoenhouten; hekstuk n. boven aan den achtersteven van
een. schip.
Tj-ès, adv. Zeer, hoogst. aller-, b/i uitstek. (fain.)
heel: 11 est tr- -estimé, hij is zeer geacht. II pane
tn- -prudemment, hij spreekt zeer of hij uitstek voorzigtig. Tu Es tr- -heureux, mon arni. gij z(jt heel
gelukkig, vriend. - Le rol tr- -chnétien. de allerchristeijkste koning. Le Tn- -liaut, de 4llerhoogste.
(liet koppeiteeken, dat volgens 't gebruik tussc/ien
trés en 't volgende woord staat, wordt tegenwoordig als geheel nutteloos door vele goede schrijvers
en taalkenners weggelaten.)
Trésaille, t. [Tech.] Houten spanljst t. , dwarsstuk n., dat de zijden van eenen wagen, eene stortkar, enz. zam.enhoudt
Treseheur, in. [Bias.] , z. TRECETEJJR.
'rre -sept of Trésette, in. [Jeu] Trisét, tnsél -spel ii-, een kaartspel, dat met omber -koarten
gespeeld wordt en waarin d r i e z e v e n s, gis ho-nneurs, het nicest gelden.(TIIEFONDS.
Très-foiieier, 'frès -fonds, z. TREFONGIER,
Trés -grand, in. Soortnaam van een' haai.
Trèshaut, in. , z. ondei- TOES.
Ti-ésiilon, in IMar.] Draaijer, knijpen in.
(rninahouet). - [Tech.] Lat, spie f., stuk hout,
dat men tusschen nieuw gezaagde planken legt,
01fl ze beten te doen uitdroogen. - 'ri-ésifloniier. v. a. [Mar.] Met een' draaijen aanzetten,
een' knijpen ergens op zetten. - [ Tech.] De pas
gezaagde planken dooi' tesschengelegde latten of
spietn scheiden.

-
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'I'résor, in. Schat; rijkdom in. Les tn -s que Ja
mer recèie, de schatten, die in de zee verborgen
zijn. Tnouver un tr- caché, een' verborgen schat
vinden. - Li a des tr -s, hij bezit schatten, hij is
zeer rijk. - (fig.) Ce iivre renferine des tn -s de
doctrine, dit boek bevat schatten van geleerd/leid.
Un vénitaliie ami est Un grand tn-, een waar vriend
is een groote schat. - [ Ecrit.j Là oh est votre Ir-,
là est votne coeur, waar uw schat is, daar is ook
uw hart. Arnassez-vous des tn -s que les vers et
Ja rouiiie ne puissant point gâter, verzamelt u
schatten , die noch van de wormen noch van den
roest kunnen verteerd se'onden. - (pott.) Les tr -s
de Ja terre, de schatten, de voonthnengseien der
aarde. Les tn -s de Ccmrès, des siiions, des guénets.
de granen n. p1. Les tn -s de Bacchus, des vendan
de wijn 111. Les tn -s de Fione, du pnintetnps,-ges,
(Ie bloemen t. p1. Les Ir-s de Pomone, de Ventuinne, des vergens, het ooit, de vruchten t. p1. Les
tr -s de i'automne, de vruchten, de druiven t. p1.
Cet enfant est son tr-, dat kind is zijn rijkdom,
zijn alles. - Schatkamer, schatkist t. Voiib Ja cié
de son tn-, hier is de sleutel van zijne schatkamer.
La tr- puhlic, de openlijke schatkamer. La guerre
a Epuisé les tn -s publics, le tr- de l'Etat, de oorlog
heeft de openlijke schatkist, de schatkist van den
Stoat uitgeput. - [ Cath.] L'Eglise ouvne ses tn -s.
de Kerk onlsluit hare schatkaîneren, biedt hare genademiddelen aan. - [ Hont.] Soort van peer, liefdepeer (paine d'ainour). - Trésorerie, f. Schatkamer t. , ])laats, waar de staats- of gemeenlegelden
bewaard en beheerd worden, th e s a u r i e t. (weleer) Schatmeesterschap n. van ccve kerk; woning t. des schatmeesters. - (in Engeland) Ministenie van financien. - Trésoi -ier, in. Schatmeester, schatbewaarder, t ii. e s a a ri e r in. Le tn
rol, de schat- of rentmeestes- des konings. Le-du
tn- de Ja commune, de gemeente-ontvanger. - (weteen) Schatmeester rn van eene kerk of stilt. [Mii.] La In- da régiment, de betaalineester van
't regiment. - [bit.] Soort van anjelier in. 'FI-ésoi-ièl-e, f. Schatmeesteres, penningmeeste
t. (van eene kloostergemeente, van eeoc dames--re
vereenifjinq, enz.).
Ti-esquilles, t. p1. [Anc. corn.] Vette levant-

sc/ic wol t.

TressaiHé, e, z. TRESAILLER.
Tressaillernent, in. Iluivering, ei//ing

1. (van

schrik, afgrjzen, ontzetting, soms ook van vreugde, of ook wel zonder uitwendige oorzaak). - Trdes nerts, zenuwtrekking, zenuwachtige béving 1.
Tr- dun viert, overspringing, vev -plaatsing f. eesier
zenuw. - Tressaillir, v. n. Trillen, huivenend
terugdeinzen, sidderen, beven; opspningen, huppelen. ii a tressailli de peun, de cnainte, hij lice/i van
angst, van vrees getrild, gebeefd. Ii tnessaillina de
plaisin en apprenant cela, hij zat

van blijdschap

opspningen, als hij dat vei-neemt. - Het part. passé
wordt pop. als adj. gebruikt in: Nerf tnessailli,
overgesprongen, opgekrompen, verplaatste zenuu' t.
Tressaillure, t. [Coin.] Kleine benden of kbven t. J/. in 't verglasel van aardewerk.

'fressalier, in. [Hort.] Soort van druif 1.
t Ti essaut, in. [Mon.) Ongelijkheid t. in de
muntprocf. us out tait un tn-, hunne muntproeven
zijn niet goed uitgevallen. - t Tressauteg-, v. a.,
-

nu TRESSAILLIR.
Tresse, 1. VIce/vt, trens t.; goud- of zilverboordset n., ti-es f. Tn- de cheveux, haarvlecht. Trde paille, stroovlecht. Tn- d'argent, zilvrtres. (podi.) Lor de tr- blonde, hare goudkleurige
blonde lokken t. p1. - [Mar.] Platting t. - [Tech.]
Grof graauw papier n. - Ti-essé, e, adj. (en
part. passé van tressen): Cheveux tn -s, gevlochten
haas- n. - ±Ti-esselette,t. (ves-klw. van ti'esse)
iGesse slecht of trens t. - Tressea-, v. a. ITlech
trensen.- Tn- des cheveux, haar vlechten. -ten,
SE TRESSER, V. pr. Gevlochten worden. -- Tresserie, t. Werkplaats f., waar zijde, garen enz.
getrened wos-dt. - Tresseur, in., -euse, t. Haai
trenser in , haartrensster f., vice/sten in., vlechtster t.
-

of 'I'i-essiot, vu. Van alle meel oatdane zesnelen 1. pl.
'rressoii-, in. [Tech.] Trensetok vu., tiens
n. - IJzeren werktuig, waarmede men de-ijzer
plaatsen teekesit, waar vergulde spijkers (tot yesTressioti

siening) moeten worden ingeslagen.
'J'i-essin,

in. [Pêclie] Soort van /ijnmazige ve-
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gen f. (op de kusten van Bretagne en in Dordogne).
- Lint ii. ter Opl)ifldiflg van de hctarvlechten.
Tvessnre, 1. [Peclie] , z. v. a. TRESSON.
Trest, 111. {Com. Zeildoek n. voor visschersschuiten.
'l'restolie, 1. [Tech], z. T1IETO!RE.
'I'iéteau, 1)1. Sclzraaq f., bok rn fiiettez cette
planche sur deux tr -x, leg dieplankop twee sc/iragen. - (Loc. Proc.) 11 dit meiveille quand ii est
enhie deux tr-x, hij is zeer spraakzaam, wanneer
hij aan tafel zit en den wijn wat voelt. - Tr-x.
lewa/czalvers-tooneel a. of -steliciadje f ; -- tooneel,
waarop men kluc/iten voor 1 volk vertoont. 11 nest
bon qua monter sur des lr -x, hij deugt alleen om
voor liansworst te spelen. - ( fig.) Monter sur les
tr-x, tooneelspelei' worden , als tooneelspeler opire den. --- [Tech.] Des tr -x de scieur, zaagbok; soort van bank 1., waarop men in papierfabrjken
de vellen legt, wanneer zij uit de pers komen. Tr-x des soufflets, soort van stelloadje, waarop
de blaasbalg rust. - Lat t. met /wa/cspfijkers, waaraan de niattenclecliters de stroo-repen hangen, die
zij willen vlecliten.
¶'i-étoire, f. [Tech.] IlIandemakers-tang t.
Tré-tré-tré, in. U. ii.] Woudduivel rn. (soort
van aap) van Madaqas/ear.
Treu of 'fiiiage, in. [Cout.J Tol m. op koopwaren. - liegt n., dat eenen leentieer van het wild
toekwam, dat in zijn gebied gevangen werd.
'I'reu 0/' Treitlot, m. , Tie;iille, f. [Pèche]
Schepnet n. voor garnalen.
Trenil, m. {[lécan.] Spil, rol t. of boom m.
van een windas, windhoom in. Tr- ii roue, radspil a., windboosit rn , die door een rad in plaats
van door handspaken bewogen wordt.
Treuille, f. {PèeheJ , z. TJIEU. - T1SEUILLES, t.
Pl. [Pecliej Injewand n. der hariw;en.
1 freiivei•, v. a. , nu TROUVER.
'I'rève, f. Bestand a., wflpenslilstanci m. Tvde quatre semaines, wapenstil.ctand van vier weken. Tr- rnarctmande, pècberesse, overeenkomst f.
tot vrijen handel, tot onqestoorde vissclierj. [Hist.] Tr- de Dieti, of Tr- du Seigneur, Godsvrede t., in de middeleeuwen de staking der vijandelj/ilieden, der veeten en rooverijen van zaturdag
avond tot maandag ochtend, la/es' van woensdag
avond tot maandag morgen, uit eerbied voor de
dagen, waarin Jezus zijn laatste lijden volbrapt. (fig.) Bust, verpozing t.: Donriez quelque tr- a
votre epril, geef amen geest eenige rust. - Faites
tr- /i Vos plaintes, houd op met klagen. Tv- de
compliments, de raillerie, pligtplegingen, boert of
scherts ter zijde. 11 ne dance point de tr-sas
débiteu rs, hij laat zijne scliuldenaars niet met rust.
Tiève -Dieu, t., z. TREVE de Dien.
Tz'évier, in. [Ann. rnar.j Baas-zeilmaker m.
(maitre voilier).
Trévine, t. [itlar.] Schrooilouw n. (waarmede
eten uit of in eene sloep vaten sclirooit of van eene
hoogte afloat). -. Trévirer, a. a. [Mar.) Sc/irnoi
jen, een touw om de vaten slaan, om ze in of uit
eene sloep af te laten.
Trézailler of Tvézaler(se),e'.pr. ITech]
Kleine bersten of scheuren krijgen. - 'riézaillé, e, ad.j. (en part. passd van trézailler) [Paint.]
Tal)Ieau tr-, schilderij t. vol kleine hersten of kloofjes. - CornjPoterie tv-c, aardewerk ii. met opgeber.cten verqiacel.
'rrezeaii. in. Drietal dorschers op den dorsch
Fdod.] . z. v. a. TREIZAINE.
-vloer.[
Ti-i, in. [Jeu) Soort van oinIr-spel n., waarbij
al de ruilenbladen, met uitzondering van den heer,
ter zijde gelegd worden, t ri n. -- [Tech.] , z. a: a.
- '

-

TRIAGE.

'I'riacanthe, adj. [Bot.] Met drie doornen;
met drie aan diie geplaatste dooî'nen. - [1-I. n.j
Met drie stekels. —TRIACANTUE. n .Dr,ornvisc/i in.
Tn acleur, ni. Triakel . of lheriak-verkooper,
kwakzalver in.
1 (fig.) Snoever, poe/i/inns m.
'I'i-iaeontadaetyle, aPi. [Ft. n.j Met 30 cmpers of teesien. -- Triaeontaètlre,adj.[Mindr.j
Cristal tr-, dertigvlakkig kristal n ., t r i a konladder m.
Triade, t. [Phil.] Verzameling van drie personen, van drie eenheden, t r i a s, t r i a d e t. 'Fr- indienne, z. v. a. TIIIMOURTI. - Mus.] Tr
harmonique, volmaakt akkoord n. , harmonische
evenredigheid t., lielrinonisch akkoord n.
-

-

[

-

Triadeiphe, adj. [Bot.] Met in drie bundels
vereenigcle mee/draden.
'I'riatlique, adj. [Phil.] Tot de trios (z. TRIADE)
be/ioorend, triadisch. - [ Liturg. grec.] Lofzang op de drieëenheid, t r in d i s c h. e h y m n e t.
Triage, ni. Het uitzoeken of uitlezen, liet afzonderen of sciliften; schiftinq, sortdring t. ; -- het
uitgezochte of geschifte, uitgelezen voorwerpen n.
Pl., keur t. Faire le tr- des rnarctiandises, de koopwaren uitzoeken of .sortéren. •- Voila on beau tr-,
dat is schooise, uitgelezen waar t. , eene schoone keur.
- Tr- de café, gebroken koffijboonen f. p1. , uitschot n. - fEaux et toy.] Streek !ioutewas n.,
met betrekking tot de veilingen, die men er in doet,
houtliak In.; -- gebied n. , waartoe zich de zorg eens
boschwachters bepaalt. - [Exploit.] Le tr- du minérai, het sc/if/en of scheiden van den erts (waardoor de niet nietallische bergstnf1'en worden afge
zonderd). - [Tech.] Het nazien en uitzoeken der
papiervellen; - het uitzoeken der onder elkander
geraakte drukletters; - het zuiveren of uitpluizen
der wol met de hand.
Triaille, f. [Corn.] Slee/it soort van speelkaarten, nl/schot n.
-

Triand, fi-iaiidin, m., Ti-iaudine, t.
[Agric.j Spade t., met drie tanden.
i'riandre, adj. [Rot.] Met drie mee/draden,
triándrisch. - Triandrie, t. [Bot.] Drie-

heliniqen, driemannige planten t. p1. (de 31e klasse
in 't stelsel van Linneus, welker bloemen drie meeldraden hebben), t r i a a dri a ii. p1. - Trian
drique, adj., z. V. 0. TRIANDRE.
Triangle, m. [Géorn.j Driehoek m. Ti'- reetiligne, cui'viligne, mixtiligne, regtlfjnige, kromlfj
niqe, deels regt- deels krom/ijnige driehoek. 'Fracutangle, rectangle, obtusangle, scherp-, regt-,
stomplioekige driehoek. 'Fr- Pqui!atéi'al. néquilatéral of seal/me, isocéle, qeljkzijdige, ongeljkzijdige,
ge/fjkbeenije driehoek. Tr-s égaux, semblaliles. gelijke, ge/jkvormnige driehoeken. Ti'- sphei'ique, klootsc/ic of bolvorinige driehoek. - [Arith.j Tr- arithmétique, arithmetische driehoek, schikking der gefiguteerde getallen in den vorm van een' driehoek.
-

-

- [Aunt.] Tr- médullaire, z. v. a. VOÛTE /1 trois
piliers. - [Astr. j Tr- boréal, austral, Petit tr-,

nOOr(lelijke, zuidelijke, kleine Driehoek, namen van
drie sterrebeelden. - [Bias.] Driehoek. Tr- Vid,
geledigde driehoek, deltn n. - [Chirorn.} , z. PLAINE
de Mars. - [Fort.j Driehoekige schans t. , driehoek. - [Niar.] Driehoekige stelling t. (bij de inasten en stî'engen, om cian. deze te n'erken). -- [Mus.]
Drie/ioekig stalen slag-instrument n., tn a 15 gel m.
- Tech.] Win/ee/haak m. , we/ks eene arm veel
dunner is dan de andere, driehoek. - Trianglé, e, adj. [Bias.] Gedrielioelet (oudtijds fascédenehé). .- 'I'i-iangutaire, adj. Driehoekig: Figure tr-, driehoekige figuur t. Corn pa s tr-, passer m.
met drie beenen. -- [Anat.] Muscle Ir- (of als
subst. in.: Ti'-) do nez, z. v. a. S1JS-MAX1LLO'NASAL. Muscle tr- des Ièvres, z. v. a. NAXELLO -LA
Muscle tr- du sternum driehoekige borst--I1AL.
spier t. Muscle tr- du COCCYX, z. V a. iscillOCOCCYGIEN. Ligaments ti's, di'iel,oelcige banden in.
p1. - [Arith.j Nonibres trs, driehoekige, t r i g o-

n a a 1 of t r i a n p a 1 a i r-getallen ii. p1. , de eenvoudigste onder de ge/igureerde getallen (3, 6, 10,
15, '2!, enz., die men kan voorstellen dooreven ver
van elkander staande punten binnen t vlak van
een geljkzijdigen driehoek). - TR1ANGtJLAIRE, m.
[Fl. n.j Driehoekige hagedis t. - z. v. a. COFFRE
Ir-. -- Driehoekige krab t. -- [Anat.] , z. boren. Triangulai i'enient, ode. Als een driehoek, bij
wijze van driehoek. - Ti-laugnialion, t. Het
ontwerpen of verdeelen Van een optemeten terrein
in driehoeken, openeting door driehoeken., t r i a ag ulérin g f.; net ii. van driehoeken, gezamenlijke
driehoeken. - 'Filangulé, e, aPi. [Didact.j
Met drie hoeken, driehoekig.
Ti-ianon, ni. Paviljoen of vrfjstaand gebouw n.
bij een vorste/jk slot, niet tuinen, die in 't sla/park
besloten zijn. Le gi'and Tr-, Groot. Te-, lustsiot n.
in t park van Versailles. Le petit 'Fr-, Klein-Tr
(eenmaal 't lievelings lusts/at van Marie-Antoinette).
Trianthe, adj. [Bot.] Met drie bloemen op
dénen steel. - Tai anthènie , in. [Bot.] Driebloem t.
-

Triar4s, in., z. v. a. TRIALLLE.

Ti-ibade, t. (bas) Vrouw, die de sterke ontwikkeling van haren klitoris misbruikt om met

TRIBALEiemand van haar eigen geslacht ontucht te bedrijven.
t Tribale, f. [Cuis.] In zijn eigen vet gebraden of gekookt versch varkensvieesch n.
'friballe, f. {Tech.J Bontwerkers ijzeren gereedschap om de huiden lenig te maken. .rij.
bailer, V. 0. [Tech.j De huiden met dat gereedschop bewerken of lenig maken.
fi-ibard of'Iiibart, in. Knevet m. of dwarshout n. aan den hats van bonden of varkens, om
hun het toopen door de heggen te betetten.
'fribomètie, m. [Phys.] Wrjvinqcmeter, een
door Musschenbroek uitgevonden werktuig om de
kracht der wrjving te bepalen, t r j b a in e t e r in.
- 'ri-iboiiiéti-iqie, adj. Den tribometer betreffend, triboînetrisch.
'ri'iboi-d, in. [Mar.] Stuurboord n. . regter zijde
van 't schip, ale men van achteren naar voren ziet,
A'voii' les arnures a Ir-, over stuurboord liggen,
stuurboordshalzen toe hebben. Vaisseau (couché)
sur ti-, Vaisseau qui a Ia bande sur ti-, over
stuurboord liggend schip. Ti'- Ia bane ! of enkel

Tr- ! etnurboord het roe;' ! Tr- tout stuurboorci
aan boord. - ( fig. et fain.), z. BPORD. - Somtijds z. v. a. TIIIBORDA1S. - 'rriboidais, m. [Mar.]
Stuurbooidswacht, eerste kwartier f.

1

- -

'riiboiiil, Triboailleineiit, in. Verlegen-

heid, besloinmering, zorg f. - j Tiibouiller,
v. a. Verontrusten, kwellen, moeite en verdriet
- --

aandoen.

'rriboLilet, in. [Tech.] Houten cilinder of kegel m. der goudsineden, lot afronding van 't gesneden of gedreven werk. - t TRIBOULET, in. Nar,
hofnar, potsenmaker m. (zoo geheeten naar den
hofnar van Lodewijic Xii.). Faire le tr-, voor gek
spelen.
'rribiaetie of 'rribraqiie, in. [Pods. ave.]
Versvoet n. van drie korte (ettergrepen, snellooper,

tribrachys vi.
'r-m, rn. [Ant.] Volk.safdeeling, ti'ibus f.
Le peuple le Ja viiie d'Athèties, de Rome, était
divisé en tr -s, het volk von Atlienen, van Rome,
was in ofdeelingen, in tribus verdeeld. - Stam,
volksstam rn. bij de oude joden al degenen, die uit
een' zelfden patriarch afstamden; ook elk der twaalf
afdeelingen van 't joodsche volk. Les douze te-s
d'lsraël, de twaaifstammen van Isralil. La Ir- iie
Juiia, de stani van Judo. - Stain m., klein volk
met betrekking tot eene gi'oote natie, waarvan 't
een deel uitmaakt: Une tr- cle Tartares. de sauvages, een stam Tartaren, wilden. - [U. litt.]
Naam van iedere afdeeling dci' zoogenaamde natien
(vgl. NATION) hij de universiteit van Parijs.
Tiibiilatioi, , f. [Dévot.] Wederwaandigheid f.,
ongeval n., tegeniieid, verdrietelijkheid, aanvechtinq t. Dieu nuns éprouve mr les te-s, God beproeft ons dOOi' teqenspoeden, door aanvechtingen.
Ii a passé par bien des te-s, hij is door vele wederwoandigeden bezocht geworden.
Tiibulcon, iii. [Aiic. chic.] Soort van kogeltrekker vu., tribdlkon n.
'rrmiile, t. [Bot.] Noam vein verschillende planten roet stekelige vrucht; jaarplant t. de" warme
landen, die in 't koren groeit en dit benadeelt [telhubs] . Te- teri'estre. cluicelsdooi'n m. [triljulus
terrestris] . - 'Fr- aquatique, waternoot f.
'ri'ibiiii, in. [LI. torn.] Gem'ensmon, vollssverdediger, smoam van zekere vegéringspersonen te
Rome, die de regten en belangen de s volks moesten
verdedigen, t r i b u u n, volks -trihuun vu. Les te-s
ilu peuple étaient des personnes sacrées, de volkstribunen waren onschendbare personen. Tr-s milltaires, krjqs -tribunen. Ti-s cle légion 0/' des sol dais, tribunen der legioenen, dci' soldaten.
'ri-ibunal, in. Regterstoel ni. , oorspronkelijk
de verheven plaats, waar Rome's tribunen regt
spraken. - Regtbank f., geregtshof, hof, gerept n.,
vierschaar t. , t m' i t u n a a t ii . Le .j uge était assis
sue son ti-, de regter zat op zijnen regtem-.ctoel.
- Te- civil, militaire, burgerlijke, militaire regt
Tr- de commerce, handelsre,7ibank. Te- de-bank.
paix, vredegeeegt. z. ook CORRECTIONNEL, CRIMINEL,, 1N5TANCE. - [ Cath.] Te- de in pénilence,
z. PENITENCE. - ( fig.) Le tr- de Ia conscience, de
vierschaar van 't geweten, 't geweten zelve. Cet
homme est condamné h son propee te-, die man
wordt doom- zijn eigen geweten veroordeeld. Le tede Dieu, Gods vierschaar of regterstoel, Gods ge.regligheid. Le te- de l'opinion publique, de la pos-
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térité, de vierschaar der openbare 'ineening, der
nakomnelingschap, het oordeel van ljdgenoot en
nageslacht. - [Arch.] tlalfcirkelvormig achtergedec/te eener hoofdkerk. - 'I'i-ibuiiat, m. Waardigheid t., ambt n. van tribu'un of gemeensmnan; tfjdduur in. zijner arrmbtsbediening, t r i b u n a a t n.
'l'vibune, f. Spreekgestoelte n., verheven plaats
van welke de grieksche en romeinsche redenaars
tot het volk spraken, en van welke t/mans de redenaars in de kamers der volksvertegenwoordigers
spreken; - galerij of verheven plaats voor 't volk
in '5 lands vergaderzalen of voor zekere personen
in de kerken , t r i b u ei e f. Montei- a la t r-, het
spreekgestoelte beklimmen. L'éloquence de Ia te-,
mle parlementaire 'weisprekendheid. - La te- saerée,
cie kansel of preekstoel m. -- Entendre la niesse
dans tine te- , de muis in eeoc tribune, op eene gal-

lerjj hoomen. La te- de Ia familIe royale, de tribune
van de koninklijke fam'mmilie. La te- desjournalistes,
de tribune der elagbladschrfjvers. - Te- d'oegues,
galerij f. , waarop liet orgel staat.
Tribuiiitien, iie, adj: Tot den tribuun of zijne
waardigheid behoorend: Puissance te-ne, magt eens
trihuuns. - Eloquence tr-ne, onstuimige we/s peekendheid van een' deemagooj of volksman. - 'I'iibaiiiitif, ive, adj. Den tribuunbehoorend, z. v. a.
TRIBUNITIEN.

Ti-ibtit, m. Schatting f. , eijns ni. (datgene wat
een Staat als teeken von af/manke/ijle/meid aan een'
magtiger' Staat betaalt); - belasting, he/ring, opbrengst f. (die de vorsten hunn 'n onderdanen opleggen) , t r i b u u t In. Les Valaques, les Moldaves,
payent te- aux Tuecs, de Wo/lachen, de MoldaviCes betalen len Turken schatting. -- Ce prince
impose de gi'mds te-s ii ses sujets, die vorst legt
zijn volk zware opbrengsten op. - ( fig.) Le respect
est un te- qu'on dolt a Ia vertu, au mëeite, de
eerbied is een cijns, dien men der deugd, der verdienste schuldig is. Payee le te- it Ia nature, den
tol aan de natmeum- beta/ems.' sterven. Payee Ie te- a
l'tmumanité, z(jnen tol aan de mnensch/meid betalen:
de eene of andere zwak/meid of fout hebben. Pavei
Ie tr- a Ia mee, hij Zijne eer.cte zeereis zeeziek worden. - (pomP.) Les fleuves portent a Ia mee le lede leut's ondes, de rivieren brengen der zee den
cj;jns harem' golvemm toe: de rmvieremm ontlasten zich
inzee. —Tribistaire, wij. Schatpiigtig, eijnsbaar.
'ri-ic I interj. Uitroep item- drukkersgezellen, als
Zij hun werk verlieten oma naar de kroeg te gaan.
'ri-ieage, m. [Conste. nay.] Het voegen, aanvoegen, voeg mnaken (van de tot eenen mast behoo
-rendstuk).
'rricapsiilaire, adj. [Bot.) Met drie zaadhuisjes. - 'ri-iesirpe, adj. [Bot.] Met drievoudige vrucht. - Tricaude, adj. [H. n.j Met drie
staam'ten (van insecten) . [Napolitanen.)
'fiicbalac, in. [Mus.] Ti'ommelbord n. (der
'ri-ieeiiaîi•e, adj. [Didact.] Het dertigtal betreffend; dertig aan dertig, bij dertigen. - TRJCENAIRE, m. [Litueg.] Reeks van dertig mnissen op
dertig achtereenvolgende dagen voor de zielsrust
eens doodemm gelezen.
Trieennal, e, wij. [Dudact.] Dertlyjarig, van
dertig jaar. - TRICENNALES, 1. p1. [Ant. corn.]
Feest n. dat om de dertig jaar ofop den dee- tigslen
vemjaardag van iets geviem'd me,erd.
Tréeéphale, adj. [Myth.] Driehoofdig (toenaam van Diana, ilecate en Cerberus). - Tilceps, ad.j. et subst, m. [Anat.] Driehoofdig, (van
zekere spiem'en, die aan een harer uiteinden drie
vleezi(Je bundels /mehben(. Muscle te- (of Te-) brachial, crural, drie/moofdige aim-, dijspier f.
'riieeie, t. [Bot.] Zeepboomn m. van Cochincimina; soort van wolfsmnelk, t r i c e r a t.
'Frieaiithe, adj. (pr. eb = ii) [Bot.] Met haar
vormige bloemen.
'ri-iehèehe, Tilchèqtie, m . (pr. tei-kè--)

[H. n.j Zeekoe f. (lamantin, morse).

'rriehei-, v. a. et . ((am.) Valsch spelen, in
't spel bedriegen: Peenez garde, 11 vous teiche, it
teiche, pas op, hij speelt valsch mnet u, hij speelt
valsch. II alive a te-, imij speelt gaarne valsch. (bij uitbreiding) Bedriegen (inz. in kleine zaken en
door gemneene streken) , opliqten: II cherclie toujoues
a te-, hij is altijd op bedrog uit. - [Tech.) Behendiq verbergen of minder in 't oog loopenet maken (b. V. een gebrek aan regelmaat in een gebouw,
enz.). - SE TRICHER, B. 71e. Elkander in 't spel

1842TRICHERIE

TRIEMAL.

-

bedrieen.--11et part. passé is ook adj.: Personne
trichée. in 't spel bedrogen persoon m. - 'I'richerie, f. (lam ) Bedrog n. in 't spel, liet va/sc/i
spelen; - (in ruimer zin) a/fe soort van bedrieqe
f. Gagner par tr-, door va/sc/i sjn/en-rij,op/qtng
winnen. - (Loc. prov.) 'r- revient /i son maître,
de bedriegers worden dikwijls zelf bedroGen. Tricheur, fl1. , ease, f, (fam.) l'alsc/i speler rn.,
va/sc/ic speelster f., tedrieper rn. , bedriegster f. Ook a/s a(Ij.: Homme tr-, Femme ti -euse. t Triebeuseuieiit, win. Op bedriege/jke wijze.
Trichiase of 'I'rlchosis, f. (pr. ch = k;
Ook in de vo/qenden) V1ed.j Liaarziekte, inz. de
binnenwaartskeering van de kaartjes dec ong/eden.
-

tric/ijasistvic/iO.s/sf.—'I'richidon,in.

[H. n.j Ilaarvisch in. - Tricliie, f. [Bot.] linacschimmel 1. - Soort van kever ni. -- 'I'ricliisme, 01. Chir.] liaarbreu/c, liaarspleel 1. (zeer
fijne vp/eel in een been door erne of andere be/cedig/np). - 'fi'iciite, f. [Minér.] ltaarvitrioo/ n.
- 'I'riehiure, f. (U. n.j Deqenvisch in. Tr- lep
spitsslaartige deqenvsch, c/iinesc/ie aal in. --ture,
Tr- électrique, elektrische deqenvisch. - ' FricIio
calycé, e, adj. [Bot.] Met behaaiden kelic. Ti'iehocaipe, (tdj. [Bot.] Met belcaarde vracht.
- Tilehocaute, a(lj. Bot.] Met be/warden stenpel. - 'I'iichoeéphae, cci. [[I. n.j liaarkopworm m. (een inqewandsworm bij c/en inensch). Tiichode, t. [H. n ] Borstel- of haardiertje n.
(een mihroskopisc/i plantdiertje). - Triehodes
iiie, in. [Bot. Ji:djsc/ie bornagie f, - Ti'iehodonte, wij. (H. n. ) Met zeer lange, bors/elvorrn/pc tanden. - 'fviehode. wij. Fl. n.j Haarvoriniq, borstelvorinuj. - Ti1etioorne, adj [Bot]
Aan den rand be/ward. - Tiichoma of Tiletiorne, m. [1éd.] Poolsche vlecht f. (plique). Tiiehotisaiie, in. [Bot.] Steenvaren n. - i'richoiaiate, adj. [Ant.] Met beliaard voorkomen.
- TRICHOMATE, 1., z. v. a.COFERVE.-- Trie.lio
matique, adj. [Méd.] De pon/sche viechi be/retfend, daarnaar pel]jkerd. - Ti'iehoiiote, cidj.
[H. n.j Met behoorden rap. - 'I'richophylle,
adj. [Bot.] Met hoarfijne bladeren, met bloc/eren,
die in een haar uit/oopen. - Trichopode, adj.
[U. n.j Met behaarde voeten. - TRICHOPODE, III.
[H. ii.] indische viscli met lanqbr/iaarde horstvinnen, hoary/n t. - 'I'richoptère, adj. [FL. n.]
Mel behaarde vleuqe/s. - Tilehopyge, adj.
[H. ii.] Mel behaaid onderlijf (van insecten).
Trichorde, adj. (pr. ch=k) [Mus.] Dricsna
- TIt1CHORDE, m. Driesnarige k/eine luit of-rig.
mandoline f.
Tiichosaiite, rn. (pr. ch=Ic ; ook in de volqenc/en) [Bot.] liambloem f. (der beide Indien) . 'I'iichosépale, adj. [Bot.] Met behoorde ke/kblaadjes. - Ti'iehosis, f. , z. TIUCEIJASE. chosperine, adj. [Bot.] Met behaarde zaden.Trieliostèiiie of Triehostea)alIe , 1. [Bot.]
ilaarkreins rn. - ' t'riehostéiuone, wIj. [Bot.]
liet beliaarde he/indraden. - Tiichostome,adj.
[H. n. ) Met omhaarden mond. - 'I'richosure,
adj. [H. n.j Met be/warden staart.
I Triehoteiie, t. Kleine bedr/eperj f.
Trichotome, adj. (pr. ch=h; ook in de volgenden) t PbiI. ] Driedeelig , in drie dee/en. 'ri'ietiotoitie, f. Dec/mej, splits/np t. in ririedn.
- 'I'i'ichotoxiiique, adj. De deelinq in drieën
betre/fend, t r I c ti o t ó m i s c h. itie, rn. I Phys.] Drievoudige Icleurwisse/ing, driek/e'ariqheid t. - 'I'riehuire of Trichiiride, vi.,
-

--

z, v. ei. TRICH()CÉPHALE.
'rilelitme of 'I'iiciinium (pr. —oiiie),m. Eet-

zaal met drie aan/iubedden; oud-romeinsche spijs-

tafel t.
Triclizioédiique, adj. [Minér.j Met enkel

scherpe of stoinpe hoeken.
'I','ieoises, I. ;t. [Tech.] Nijptany t. der hoefsmeden: - sp(jkernf/ptanq t.
Tricolor, m. [Bot.] Driekleurigeamarant, duizendscicoon t.; - driek/euriqe anje/ier vi.— [H. n.j
Driekleuriqe tangara; ook de naam of toevaamvan
vele andere driekleuripe voqels, o. a. van den chiné.cchen poudfazant; - driekleurige stekelvisch m.—
[Pellet.] Driekleuriq kattevel n. - Ti-icoloi-e,
adj. Driek/eurip: Fleur tr-, driekleurige bloem t.—
Drapeau, PavilIon tr-, driek/euripev/aq t. Cocarde,
i[charpe tr-, driekleuri(Je kokarcle, sjerp t.
Tiicou, m. [Jeu] Drie gelijke kaarten (3 azen,

3 heeren. enz.) in 't /iokspel; z. V. a. ERELAN. 1311ELAN CAIIRE.

(doppen.

'I'ricoqiie , adj. [ Bot. ] Met drie schalen of
rz-1corde, a(/j. etsubst. in., z. TRICHORDE.
'I'ricoine, adj. [Bot. , H. n 3 Drie/ioorniq, met

drie liorens. - TRICORNE, m. ([cnn et p/ais.)Driepunt, steek, hoed niet drie punten; (iron.) paap,
Preekheer vi. (lei t.
Trîe.osine, t. [Tech.] Overlanys gespleten dekTiicot, m. Breiwerk, gebreid werk ii. ('t zij uit
de hand of op 't getouw gemaakt): Porter du tr-,
gebreid goed dragen. l%'laichandises de tr-, gebreide
waren t. Pl. - Het bre]/en; cle bie/kunst t. - TRICOT, m. Soort van la/een n. voor de troepen (naar
liet vlek 'Fr/cot, depart. 0/se, das gelteeten. - TRICOT, 111. [pop.) Korte, dikkestok om iemand te slaan,
knuppel in.: Des coups de ti-, stoks/apen rn p1.'I'i'icotage, In. i-let brefjen; -- breiwerk; - breiloon n. - Tiieoté, e, adj. (en part. passé van
tricotei'): Bas tr -s, Couverture ti-a, gebreide lcousen f. pt., deken t. - 'I'ricotée, t. [H. n.j 1-iandeisnaam van verscheidene tweesctia/ige venusschel
wegens haar a/s brei-werk gestreept voorkomen.-pen,
- 'I'ricoter, v. a. Bre]jen: Tr- des bas, kousen
breijen. —Tv- de Ia deritelle, kant kloppen. (absol.)
Apprendre a tr-, /eeren breijen. - TRICOTER, V. 13.
[Man.] Maaijen , ?naaibeenen. - (fig. et pop.) De
beenen bij 't toopen binnenwaarts s/aan. - SE TRICOTE1I, V. pr. Gebreid worden. - t 'I'ricotei'ie, t.,
z. v. a. MALICE. - Tricotets, rn. [Danse] Soort
van oude dans, met sc/sie/ijke dooreens/aeinde beweging (ier voeten. - Trieoteiiv, vi. ['l'ech.] Getouw n. voor breiwer/c.—Breijer: Tr- de i'éseaux,
de filets, nettenbrej]er m—Ti'ieoteuis n,f. Werklu/p n. voor 't breijen e- uii wo//en ofkatoenen VI GUwenrokken. - Brei.'tcr , breivrouw t. - [H. de
France] Breijende toehoorstee t. bij de zittingen der
conventie , bij de vol/esvergaderingen en de revo/utionaire viersc/aar. (/obben.
Trieotylédoiaé, e, adj. [Bot.] Met drie zaad'I'rietrae, vi. [Jeu ] Verkeerspe/, ti/c/ak- of
triktra/esjiet, toccadil/e of toccati//e ii., een ret-c/s bij
de Grieken en Romeinen bekend boreispe/ it —Verkeerbord, tiktaitbord n. - [Chas.j Geschreeuw n.
van vele jagers om de eenden en andere waterenge/s op te schrik/ten en in de netten te drijven. [H.n.], z. v. a. DRAINE; TRAQUET.
'I'iiciispidat, e, 'I'rieiispidé, e, adj. [Didact. , Bol., H. n.j Met etc/c punten, driepuntig.
Tricycle, m. Rijtuig it. op drie wie/en; soort
van Ornnit)uS te Parijs (die vroeger op 3 wielen
liep, en zijn' naam behouden /iee[t, hoewel li -ti nu
4 wie/en heeft).
'I'iidaene, t. [H. n.], z. v. a. BEMTIER.
'I'rldactyle, adj. [1-.!. n.] Met drie vingers, met
drie leenen of k/aauwen.
'J'i'ide, adj. [Mari.j V/-ag, snel, rasch: Ce clieval a des mouvements tr -s, Son action esttr-, dat
paard mao/ct vlugçje bewegingen, zijn doen is levendig en vlug. —TBIDE, In. [U.n.], z.v.a. PROYER.
Trident, ni. Drietand itt., drietand-ige vork of
ga/fel t., dien cle dichters en sc'ti/ders a/ssc/iepter aan
Neptunus geven. Le ti de Neptune, de drie/and
van lVeptunus; (fig.) de oppermagt terzee. — [Agric.]
Drietandige spade t. (oo/i triand, triandin, trian
truandine geheeten). - [Géorn.j Drietand,-dine,
cciie kromme lijn van den derden graad (ook parabole de Descartes genoemd). - [1 1. n.j Drietand m. (vise/i van 't geslacht der la/jans) .- [Peche],
z.v.a. FOÈNE. 'I'ridenté, e, wij. [Bot.] Met
drie tanden, drietandig. - Tvideiatifère o[Trideiitigère, adj, [Myth.] Den dr-ic/and voerend;
drietasideoerder (bijnaam van Neptunus).
'J'iidi, in. Derde dag eener décade in den franse/t
. .
repub/ikeinscilen kalender.
'I'ii(ligité, e, adj. [Bot., H. n.] Drievingertg,
met drie vin.qervo'i'in-if]e indee/in gen.
Tile, t. [t!. fl], z. v. a. DRAINE; - soort van
adderslanq t.— [Pèche] Derde soort van kabeljaauW.
'I'i-ié, e, ac/f. (en part. pusH van trier): Pais
tr-s, uitgelezen erwten t. p1. -- Gens tr-s, Personyes tr-es sur Ie valet, uitgelezen, uttgezoc/zte personen of lieden, keur van menschen.
'l'i-ièdre, adj. [ Math. ] Driev/akkig , t nedr/sc h: Angle tr-, dnievlakkige hoek in.
Trien.ial, e, adj. Drie jarendurend, voor drie
jaren opgedragen, verkozen of benoemd, driejarig.
Parlement tr-, parlement, dat drie jaren duurt,
-
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driejarig parlement. Cette charge est ti'-e, dat
ambt wordt drie achtereenv3lgende jaren bekleed;
(vroeger ook: men bekleedt dat ambt van de drie
jaren ëén) - Officier ti'-, voor drie jaren benoemd
officier of ambtenaar. - [Bot.] Plante ti-e, plant,
die, na gezaaid le 2ijn, eerst in het derdejaar vrucht
en zaad geeft. - Triennalité, f. Driejarigiteid f.,
driejar?ge duur flL (can eene bediening of waardighid). - Triennat, in. Driejarige ambtsbeklced'in.q f. .-. Tijd rn. van driejaren. - Tiietiiie, o(lj. [Bot.J Drie jaren durend. (kruicl n.
Tileti tale, f. [Bol.] Sterrebloenîpje, scherm-

'I'riépiHellx, euse, adj. 1H n.jMetdrie etekels.
'I'riei-, v. n. Schiften. uitkiezen, uitzoeken, uitlezen, uitchieten. ir- les meilleuL's livres dune

bililiotlièque, de beste boeken von eene boelserfj uitzoeken. Te- des pols, erwten uitzoeken. —Somtijds
ook van mnschen gezegd: Tr- (liever Choiii') des
soldats parmi les ineilleures troupes, soldaten onde beste troepen uitzoeken. - (Lee. fig. et pray.)
Tr- sur le valet, zorgvuldig schillen (van personen
en zaken gezegd). - [Tech.] Te- le chitln, de
lompen uitzoeken of sorléi'en (délisser). Ti- les
Otresses, de gelijmde papierbladen tegen 't lie/it
houden, om de one/fen/ieden op te sporen. Ti- les
lames, de vreemde stoffen uit de wol plukken.
'I'iléiaichie, f. [Ant. grec.] Waardigheid van
galei -kajitein. - '1'riéiaitiie, fl1. Bevelhebber
eener gold, galei -kapìtcin; uitrusler eener yalei.
Triétéritte, 1. [Ant. grec.] Tijdruimte f. van
drie jaren, driejari(je t(jdkrinq rn. -- 'I'i-.s of
Triétéiiqnes, f. p1. Driejaarljjksche feesten n.
p1. , feesten, die de Breoliers en Throciers om de
drie jaren tee eere van Iiacchus vierden. - TRIETÉRIQUE, adj. Drjaorlfj/csc/i., om de drie j;or.
'I'i'ieus-, in. , -euse, 1. [Tech.] Uitzoeker, uitlezer, uitschieter m. , uitzoekster, uitleesster, uitschietster f. Te-, Tiieuse de chiffons, z. V. a. DEL1SSEUF1, RUSE. - [ Corn.J Tr- juré, bekedigde peederen-uitzoeker, gezwoien taxaleur of scholier m.
- TIIIEUSE, f. (Tech.] Woluitpluizer m., werktuig, dat de eeol uiipluist en de vreemde zeifstandip/ieden verwijdert.

'I'rifaeial, c, adj. [Anat.]: Nerf Ir-, drievoudiqe aanpeziptsspier l. (P/ui'. m. trifaeiaux.) Trifémoi-o -rutilien, adj. eI sub.ct. m. [Anal.]
Muecle tr- , of Ti'-, driehoofdìçje dUspier I.

'I'i-ifeuitlé, e, adj., liever TRIFOLJE.
'I'rilide, adj. [ Bot.] Driesplelig, metdrie spleten.
Trililerie, f. , z. TRÉFILER1E.
'I'iîfloie, adj. I Bot. j Driebloeînig, drie bloc-

men drapend.

'rilfoli aeées, f. p1. [Bot.] Klavergewassen a.
p1. —Trifotié, e, odj. [Bot.]IIlet uit drie blaadjes
bestaande bladeren; drieblodi; kiaverbiacicormig.TRIFOLIEES, t. p/. , z. V. 0. TI1IFOI,iACJES.
Trifoime , adj. Van drie qedaanten: Cristal
tr-, driecormig , t r i in o rp it i s c h krislal a.
[Myth.] Bijnaam van I)iana, liecate, Cerberus,

de Chiiricteru.

Tilgarne , adj. et sobsi. iii. et t. In derden
eclitlevend; ten derden nsolegehawde man of vrouw.
- [Jur.] Met drie personen te gelijk gehuwd, in
trigamnie levende. - Tvigaiuie, f. Derde ee/it in.
. [Joe.] Misdaad t. van dengene, die (liie huwe
lijken lice/I aangegaan, zonder dat de eerste ont
bonden waren, triyamief.
Trigastrique, adj. in. [Anal.]: Muscle tr-,
driebuikige Spiel' t
'I'iigaiid, e, adj. (fain.) Valsch, bedriegeljk,
arglisliq. Ook als subet. in. eI t. Cest un franc
tr-, une franche ti-e, 't is een repte sluwerd of
bedrieger, eene aartsbedriegster. - Trigaudee-,
v. a. (fain.) Niet rond, niet eerlijk le werk gaan,
streken of listen qebruiken.---lVeleer (115 v. a. gebrui/it in (leO zin von IJROUILLER, EMBROUiLLEfl.Trigaudei -ie, t. (fain.) Streek in., valschheid,
-

-

bed'segerp I.

'riige, f. [Ant. rom.j Driespan 11., drsespannige of mel drie paarden bespannen wagen in. (in
de spelen veisi den circus) .
Trigéuieau, in [Anal.] , z. TRIJUMEAU.

'rrigte,f,(I-l.11.] Knorheian, zeehaan in. Tr- rouget, roode knorhaan. Tr- lyre, zee/ier f. , z. LYRE.

Tr- perlon, z. PEIILON.
Ti-igloehin, in. [Bot.], z. TROCART.
'fuiglotte, wij. in drie talen: Dictionnaire Ir-,
woordenbeek a. in drie talen. - Ook: wie drie Ia-
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len kent. - Triglottisme, in. Aan drie talen
ontleende uitdrukking of zepsw//s f.

'ri-igIptie, in. [Arch.] Drìekloof, driespleet t.,
het met drie inkervingen versierde lid. dec dense/ic
zuilenorde. - [Minér.] Afwisselend gestreept kristal a.
'rrigoie , adj. Dniehoekig (triangulaire).
[Astrol.] Aspect Ir- of Trin aspect, of als subst.
trigone of trine f. Stand, waarbij twee plonelenop
1'JO graden of "a van den zodiak van elkander staan.
- [Gnoinoii.] Werktuig a. om de bogen op de
zonnewijzers te trekken, driehoek in., t r i g 0 n a ii n

-. [Anat.] Tr- cérébral, z. v. a. VOÛTE trois piliens. 'Fr vésical, dniehoekig oppervlak den blaas
bij haren onderbodem. - [H. n.] Soort van copm.
-- 'I'i'igoné, e, adj. [H. a.] Dniehoekvorinig.
'I'rigouelle, t. [Bot.] Bokshoren in., fenegriek,

gniekscli hooi ii.
'Ii'igoiiie, t. [H. a.] Dniehoekschelp f. - TriO
gonite, f. Vensleende dniehoekschelp 1.

'riigoiiobate, in. [H. a.], z. v. a. PASTENA
- 'I'i'igouoeephale, in. [U. n.] Lans--CUE.
slang t. Ti'- inane (of Vipôie Ier de lance), gele
lansslang.
'frlgoiioiiitrie , in. [ Math. ] Dniehoeksmeting t., de ecietenschap, die,wanneer van de zijden en
hoeken eens dniehoeks drie dingen gegeven zijn ( welke
echter niet de drie hoeken mogen wezen), de oneripe drie door berekening leert vinden. Tr- rectiligne, splutrique, platte of regtljnige, bolvoninije of

klootsche drichoeksrneting.—Trigouométaique,
adj. De dniehoeksmeting betneffend, t r i g 0 a a in etn tse h. - 'I'rigonoIIléta'iquelheIIt, ady. Naar

de repels der dniehoeksmeting.

'I'iigoIiu3i1 -e, adj. [H. n.] Bijna dniehoekig

(van schelpen).
'I'rigramme, in. [Philol.] Voord van drie lettens; - uit drie verbonden Idlers gevormde afkorting.
Trigyne, adj. [Bot.j filet drie stampenijes, driewijvig, trigy'nise/i. - 'i'iigyiiie, f. Oide der
planten, die bloemen sîset drie .stainperljes hebben,
driew(jnigen, trigy'nia. - Ti'igynique, adj.,
z. v. a. TRIGYNE.
'frijeiuieaii, odj. et subst. in. [Anat.]: Nerftr-,
dniedeel[qe zenuw t. (van het 5de hensenpaar. 'ir -x, dnielingen in. p1., dr/etc cccive dragt geboren
kindeen ii. ph.
Tn, in. [Mus.] , z. TRILLE.

'I'i'ilatéi-al, e, adj. Dniezijdig. (Plus. in. tnlateiaux.)—STI'ilatère,m.Dr/ehoek in.(triangle).

Trilingue, adj. Drie talen kennend of spnekend.; - in drie talen geschreven: Inscription tr-,
opschrift a. in drie talen.
'I'iilise, f. [Bot.] Welniekende verwerswouw 1.
Trifle, in. [Mus.] Tn/Per in. - 'I'J-illeF, V. a.
Met trihlers versieren.
Trillion , no. [Anith.] Duizend bilhioenen (vgl. bitlion) of duizendmaal duizend milltoen, tnillioen (welk
laatste woord echter bij OISS milhloen van den derden
rang of duizendinaal die/zend biltioenen beteekent).
'riltobé, e, adj. [Bot.] Dnielobtng. - TRILO
-BE,
in. [H. n.] Soort van lipvisch in.
Triloeulaii-e, adj. [Bot.] Dnievakkig.
'I'ritogie, t. j Ant. grec.] Drie treurspelen van

éeinen schrijver. die zaaien een geheel uitmaakten
of althans na el/eenden opgevoerd werden (en iieestat door een satenspel gevolgd uerden, vgl. TETRALOGIE) . - [Lift.] Drie tooneelstakken, afzonderlijk
vertoond, maar wier per.conen dezelfde zijn en wier
onderwerp eenigen zamenhang heeft ( zoo als de
14 7 atlenstein van Schillen. de Hendrik VI. van Shakspeare), tn to g ie 1. - 'I'i-ilogiquv, mIj. Tot de
trilogie behoorend. tnt 16 gi s c /i. —'1'ri1ogue,m.
Dniespraak f. , gesprek tussc/ien drie personen, tr aloop in.

Triloupe, t. [Plays.] Mikroskoop II. van di -te
iinzen, die om cane zelfde os draai/en.
'fiimaculé, e, adj. [H. n.] Met drie vlekken.

Trimbaler, ¶'rimballer, i. a. (pop.) Medeslepen, trekken, overal rondclragen; - uit/opeten,
bes potten.
Tu'liiier, v. n. (pop.) Verm.oeijende en haastige
ganqen doen, zich ofloopen, zich afwerken.
'frinièi-es of Triméi-és, in. p1. [H. a.] hevers in. p1. met drie voetteden (aan eiken voet).
'fiiiiérésiire, in. [H. a.] Smolslang f., kleinkop in. (van '(geslacht der tafelkoppen met een' onbewegelfjken gifttand).

-
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'I'rioteie, t. (pr. tri -é-ci) [Bot.] 0cc/c dec drieTrimestre, rn Tjjdruiinte f. van drie maanden vierendeel jaars; - driemaandeljksc/i loon, huizige planten, we/Ice manne/ijke , vrouwelijke en
tweeslachtige
bloemen hebben (de 35e afdee/ing van
traktement , enz. kwartaal, trimester n.: Rendre ses comptes par tr-, om de drie maanden re- de 34e k/asse in 't stelsel van Linneus). —Trle.
keninq doen. - Recevoir, Toucher son tr-, zjjn cique, adj. Thi die orde behoorend, tricecisc/i.
t 'I'riolajne, t. Lange rij f. mensciten,
kwartaal ontvangen of beuren. -- Ti-iniestriel,
Triolet, rn. (Poés.j Klein dic/itstu/eje van 8 rele, adj. Drie maanden durend; om dc drie maangels,
waarin na den derden regel de eerste, en na den
den verscitjnend of teruqiceerend , driemaandeljksch: Etats tr -s de dépense, driemaandelijksche zesden de beide eerste lege/s herhaald worden, t r i alé t ui, - [Mus.] Diie verbondene no/etc t. p1., welke
staten m. p1. van uitgaa1
de tijdawaarde van twee ge/ijlegeteekende noten hebTriinètre, in. [Pods. anc.] Diielediqof zesvoetij vers n., trimeter, inz. dejambischetrimeter, ben, triöl e t. - {13o1.] K/aver t., z. TRFLE.
'I'iiomphal, e, adj. Tot een' triomf of zegeook s en aria s, zescoeter, eheeten.
Trinioni-ti, 1. [Myth. lad ] Drieenheidder Ve- pra/enden intogt be/toos'end: Char tr-, triomfwadas (vgi. vÉPA), voortgekomen uit den schoot van gen m., zegekar t. Arcs triomphaux, triomfbogen,
Brahma, en bestaande uit l3rahinâ, den schepper, zegebogen rn.p/. Couronne tr-e, zege/eroon f.—Poruit Vischnoe. den onderhouder, en Siwa of Schiva, te ti'-e, zegepoort, triontfjoos't t. (waardoor de oudromeinsche held bij zijn' state/ijken intogt Borne
den verwoester, t ci vi oe r t i f.
Ti-in, e, wIj. (de Acadérnie geeft voor 't masc. binnentrad). - Trioniphalenieut (oadl)jis ook
sing. zoowel tim als trine) [Astr.] Ti- aspect, z. TnI0MPHAMMENT), adv. In triomf, op zegevierende
onder TnIGONE. - { Théol.j Dien est un en na- wijze. Triomphant, e, adj. Triomfërend, zeture et Ii'in en personne, God is één in natuur en gevierend, zegepralend; overwinnend: ii reviiit teau sein de son pays, hij leverde zegevierend in zijn
drievoudig in personen.
vaderland terug. - Le parti ie-, de overwinnende
S 'rriiieage, ni. Het overdadig wijndrinken.
Trinervé, e, adj. [Bot.] Drieribbig (van bla- partij t. Arrnée tr-e, overwinnend leger n. - Arales te -es, Mains tr-es, overwinnende wapenen t.
deren).
Tringle , f. Gordijnroede f. - [Arch.] Plat p1. , handen t. pl. - (fain.) Air te-, lriomférende
houding
t., zegepra/en/ gelaat n—L'église tr-e, de
lijstje n., dat van onderen de dorische triglyphen
besluit. kranslfjst f. - [ Tech.] IJzeren roede, hou- zegevierende leer/c t. , de zaligen in den hemel, ten lat, rigchel of lijst t.; - lat met napels, pinnen Trioniphaiite, t. iCorn.] Voormalige zijden stof t.
of haken, om daaraan verschillende voorwerpen op niet daoia.5 len bloemen 0/) eest' grond van gros de
te hangen; - tengel of lat tot sluiting aan de ape- 'roars.— (Jeu] Het voorspclen van spadilie (schopninfjen tusschen de plan/cen dec bescholten; - witte pen -aas) door den oinbre, als hij de voorhand. heeft.
of ronde streep f. , die de s11fjn op eeneplanic, een' - Triornphateur, rn. [[I. rorn.j Triomfdiend
balls , enz. maakt. Tr- aux axes des i'egistres, celd/teer en., niet feeslUjke praa/ binnen/rek!. nd
kruk f. , handvalsel n. van de smoorkiep der regis- legerhoofi/ n., zegevierder, t r i a rap it a t o r em; Iers (van stoomwerktaígcn) . Tr- de côte, z(/stang t. (tij uitbreiding) Overwinnaar en. -- In dezen zin
- Ti'- tie porte-plume, kleine stang f., waaraan somtijds ook TiUOMPHATRICE , voor eeoc overwinmen de pennen van een' polygraapts of veelschejver nende vorstin: Cathérine, ii'- des Ottomans, Kabevestigt. i'r- de rappel , voorlplanlings -stang t. titarina, overwisinares des Ottoinanen. - TRIOM(waardoor al de bewegingen aan den polygraaph PHATEIJR, TRICE, adj. (in verheven stijl), z. v. a.
medegedeeld worden. - [Mai'.] Tr-s ties Iimamacs, TRIOMi'HANT.—'I'riomphe, in. [LI. lom.] Triomf,
scheerlatten. - 'I'iingler, v. a. (Tech.] Lijnen, feestelijke, p/egtstatige in/agt van een' ve/dheer in
aflijnen, met de slagljjn afteekenen, —Het part. vassé de stat Rome na eene behaa/de overwinning, overis ook adj.: Piëce de Iiois ti'ingié, afyeljnd stuk hout, winningsfeest ii., zegeviering, zegepïaa.l t.: On lui
Tringlette, t. (verkiw, van ti'ingle) Stomp décerna l'lsonneui' du te-, men leende hem de cce
loodgietersmes n. om 't glaslooel los te maken. - van een' triomf, van eest' zegevierendeit intogt toe.
Arc, Chai' de te-, triomf- of zegeboog, triomfwaGlas a. in ceo vak met glazen stelten.
"I'ringuelte, n i. (verbastes'ing van liet duitse/te gen of zegekar m. - Petit te-, z. v. a. OVATION. t r I n kg e 1 d , ons ds'in/cgeld) Fooi t. , drinkgeld n. filener des captifs en te-, gevangenen Pt triomf (geboeict achter zijite zegekar) met zie/s voeren. —PoeTriuitaiie , in. [ii. end.] Di-ieeenheidsbelj
der m., lid eener in 1198 in Spanje ingestelde gees- tee qn. en te-, iemastd let triomf ronddragess, teljke orde, die aalmoezen ter loskooping van chris- Zege, overwinning in c/en krijg behaald; - elke
ten -slaven verzamelde (in Frankrijk maturinen ge- andere overwinning t. of behaald voordeel n,: Les
heeten), trinit ar/s iii. —De naam is ook vaak te -s de ce prince, de ee gdnéeal, de oves'winitin geit
gegeven aan dezulken, wier gevoelen omtrent de vast dezen vorst, vast dien veld/teer. - J'ai assistd
drieken/teid niet orthodox was. - [Bot.] Tainlever a votee te-, ik heb uwen triomf bijgewoond, ik best
n. (wegens zijne drielobbige bladeren zoo ge--kruid getuige van awe zegepraa/ geweest. - Ce cOle est
lieeten). - 'fiiiiité, f, IThéoi.] Driekenheid, dén le te- de ceL acteur, in die rol munt deze bonedGod in drie personen ( Vader , Zoon en Heilige speler uit, daarin ligt (ontwi/cke/t hij) al zijn taGeest) , - [Cath.] Driedenheidsfeest. t t i n i t e i t s- lent. - (fig.) Le te- de Ia veetu, de Ia vérité, de
feest n. (op den eersten zondag na pinksteren). - l'éioquence, (le Ia beauté, de triomf der deugd,
[Bot.] , z, v. a. PENSEE ; - drie/eleurig vioo/lje n. waas'lteid, weisprelcendheid, schoonheid. - Jane tie
- (Loc. prov. et Pop) Ii vous payela 11 Phques on te-, dag van s oem eet eer. - (Loc.pe'ov.) Ii ne taut
a Ia Ti -, hij zal U betalen, ale je maar weet wan- point cisantee te- avant Ia victoiee, enen snoeI zich
neer (op een' zeer onzekeren tijd, waarop niet te niet te vroeg verblijden, men moet geen hei roepen,
-

-

-

-

-

rekenen valt).
Ti-in ome, m. [AIgèli.] Ds-ieledige, driedeelige
grootheid t., trinômiusn n,

Trinquart, iii, [Pèchej Fi ansch haringsc/eip n.
van 1 tot 15 tonnen.
Ti-iiiqiie, t. [fblar.]: Ti-s de l'antenne, woe/ingen t. pi. van eene laljni'a. (den,
t 'fi-inqsiebailer, v. a. et n. De klokken lui-

Trinqiaerin, n. [Ann. mar.j Bovenste gangbui

1. (eener ga/ei).
-tenhuid
Tiinqiaet, 1TI, fe1ar.} Fokkemast, voorste mast rn.
(van een vaartuig in de Middellandsche zee met latjnzeilen). Antenne de tr-, fokkeroede t.— 'I'i-iu
q.aetin, m. [Mar.] Stormfok t., storinzeil n. (van
de Levant -vaarders). - Ti-inqiiette, 1. S/agfa/c,
storm/ok, latjnzeil aan den fokkeinast.
Trio, rn. [1us.j Drietal, driestemmig muzejk
stuk, trio n. - ( fig.) Drietal personen of zaken,
drietal vrienden, klaverblad n., trite t.: C'estun
iieau tr-, dat is een schoon drietal, een lief klavier
(meest in iron. en ongienstigen zin van diie-b/ad
vereenigde, verbonden personen gezegd).
-

-

men er over is. TRIOMPHE, t. [Jeu] Troefspel n., zeker kaartspel, dat veel met liet eaeié
overeen komt. -- Ts'oef t. , in vele kaar/spe/en die
k/cue', welke gekeerd wordt; ook eelt eet/cel blad vast
die k/cue', troefblad n. , troef. La te- est Ie coeur,
harteit is troef. Cornbien avec-vous de te -s, hoevee/
troeven hebt gij ? Jouer te- , mie te- , te-oef, eene
troef spelen. - (Loc. fig. et prov.) Voith de quoi
est. Ja ti, c/cit is juist de zaale, daar komt het juist
op aan, dat is 't juist, waarvan wij spreken. Renoncer a Ja te-, niets meer van de zaak wi//en weten. (Deze uildrukkistgen zijn verouderd.)
Trio;npher, v. a. Een' feeste/ijken, p/egtstati
intoyt Iwuden sea cccie behaalde overwissning,-geit
zegevieren, zegepralen, ts'iomfdi - en; - overtvinnen.
Pompte teionipiia trois tots, Pompejus vierde drie
malen eesten /s'iom.f, deed driemaal in Rome een'
eet-

zegepra/enden intogt. Scipion teiompha de l'Afi'ique,
Scipio triomfees-de over Afrika, hield zijn' triomfante/ijken intogt wegens 't ondertoerpen van Afrika.

- II triompisa de tous ses ennemis, hij zegevierde

over al Zijne vijanden, hij overwon al zyne vijan-

TRIONES
den. - ( flu.) Een of ander voordeel op iemand behalen; - te boven komen, ten onder frrenqen; uitmunten. Tr- de sos a(Iversaire, de sas iivaux,
de ses envieux, de overhand op zijne tegenstanders,
mededingers, benjjders behalen. Er- de qn. dans
tine dispute, in eenen twist de orerhand op iemand
Te- de ses passions, Zijne driften overwinnen. 11 a tilomphu en traitant celte matière, hij heeft
bij behandelen dier stof uitgeinunt. Ce peintre
triompfle quand ii peint des aniwaux, dieschilder
overtreft alle anderen, als hij dieren maalt. - Verrukt Zijn V(Lfl vreugde, Zich seer verblijden; Zijnen
roem ergens in stellen. Quand on lui parle de ses
enfants, elle triomplie, wanneer men van hare kinderen niet haar spreekt, is zij verrukt van vreugde.
- II triomphe de ses crimes, hij stelt roem in Zijne
misdaden.
Si'i'ioiies, nipt. [Astr.]: Les sept tr- (eig. de
zeven ploeqossen), de Wagen iii. of het Zevenfjesternte, het sterrebeeld van den qrooten Beer.
'riiotix of Trionyx, m. [H. n.j Kraakbeenschildpad f. (die een rugschild met een' bewegelif
maar beenharden rand heeft).
-ken.
Triovulé, e, adj. [Bot.] Ovaire tr- , vruchtbeginsel n. met drie cities.
Tripaille, f. Ingewand, gedarmte n. der dieren
(beschouwd als een voorwerp van onwaarde, als
walieljle voorwerp).
'riiiaii of Tripane, iii., Z. HOLOTHURIES.
Tripaiti, e, odj. [Bot.] In drietn verdeeld:
Calice ti-, in drieen verdeelde bloemkelic m. [Bias.] cu tr-, in drietn gedeeld schild n. —Tiipartible, adj. (Bot.] In drieën deelbaar.—Tiipaitite, adj. f. [Pliilol.]: Ilistoire tr-, kerkelijke
geschiedenis 1. van Lassiodurus (een kort begrip
der kerkgeschiedenissen van Eusebius, Socrates en
Sozomenes). -- Tripartitîoii, t. [Math.] Deeling
in drie eljke deden.
Tripe, t., doorgaans 'I'ripes, t. p1. Gedarm
n. der 'heren, darmen in. vi. pens in. , in ge--te
wand n. Vendt'e des tr -s, pens, darmen verknopen.
Manger de Ia tr-, pens, gedarmte eten. Tv-s de
morue. kabeljaauwgrom n. - (Lee. proc. et pop.)
II a failti rendre ti-s et lioyaux , hij heeft bijna
long en lever uitgebraakt, hij meende t hart uit zijn
lijf te braken. U est a lui, ti-s et boyaux, hij is
hem met lijf en ziel toegedaan. - Des ti-s (nu liever bribes) de latin on de grec, Z.BHIBE.—[Cuis.]
OeuIs it Ia U'-, aan schijfjes gesneden en niet uijen
gestoofde harde eijeren n. p1. - TB1PES , f. of
dooigaans TRIPE DE VELOUHS. f. [l%lanuf.] Trjp,
trjpiluweel n.: Des siëges (le tr-, trjpen zittingen f. p1. - Soort van ka/fa of mok/luweel. z. MOQUETTE. - TR1PES, f. p1. [lech.] Onoplosbaar overschot of bezinksel n. bij 't ljinzieden. -- Cuir en
tr-, onthaarde. peslichte en geweekte huid f—Tnpée, f. [Clias.] tngewand n. van runderen, als
voeder voor de honden. - Tnipe-niadarne, f.,
z. TRIQUE -MADAME. - Tnipei'ie, t. Plaats, waar
men liet ingewand der dieren verkoopt, pensmarkt f.
Tnipétale, Tripétalé, e, adj. [Bot.] Met
drie blembiaderen.
'fi'ipette, t. (verkiw. van tripe) Klein gedarmle n. - (Loc. pop.) Cela iie vaut pas tr-, dat is
geen pijp tabak waard. - ( Bot.], z. CLAVA1BE.
Tniphthongiie, f. [Gram.j Driekiank fl1.: La
langue Fi'ancaise na pas de tr-s, de fransche taal
heeft geene driekianken.
'Faiphylle, adj. [Bot.] Driebladig. - 'I'niphylloïdes, m. p1. {Bot.j Gewone kiaversoorten.
'rriJ)ieV, adj. in. [Fauc.]: Oiseau tr-, of als
subet. TRIPIER, m. Niet afterigten, voor dejagt ongeschikte vogel m. TeldEn, lit, -ERE, f. Hij of
zij, die allerlei afval van slagtvee verkoopt, pensverkooper in., -verkoopster t - (lIg. et pop.) C'est
une grosse tripière, 't i.e eene dikke tante, eene dikke
zus (van eene korte, dikke vrouw sprekende). (Lor. pray.), z. COUTEAU.
Tripiiitié, e, Tripinnatifide, adj. [Bot.]
Driercudig geved.erd.
Tii p Ie, adj. Driedubbel, drievoudig, driemaal
Zonveel: Des souliers ii tr- semelle. schoenen m. p1.
met drie dubbele zo/en. Maison a tr- étage, huis n.
van drie verdiepingen. - (/ig. et fan.), z. ÉTAGE,
MENTON. - [Math.] Raison tr- , drievoudige verhouding, verhouding als 3 tot 1 of als I tot 3. [Mus.] Ti'- croche, z. CROCHE. - Ti'- couronne,
drievoudige (pauseljke) kroon, tiara, z. T1ARE. ,

---
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[Hist.] Tr- alliance, drievoudig verbond n. (tus

de Ivederlanden, Engeland en Zweden, in-schen
1&/). - TR!I'LE, m. Drievoud n. Neuf est le trde trois, negen is het drievoud van drie. Le prix
est augmentei do ti-, de prijs is driemaal verhoogd,
driemaal hooger geworden. - Ti'iplé, e, adj. (en
part. passévan triplet'): Sornme lr -e, verdrievoudigde, driemaal goatee geworden som f. - [ Math.]
Raison tr -e, verhouding tusschen de kuben of derde
mapten van twee getallen , kubieke verhouding f.
Le rapport de 8 ii '7 est une raison tr -e de S a 3,
8 staat tot 51 als de kubus van tot den kubus
van 3. - 'riii)Ie-reItiIle, f. [Bot.] Drieblad n.,
soort van opirys f. - Tniple-gosiei', adj. m.
(woord van Scarron): Drieheizig: Le chien tr-, de
driekoppige hellehond, Ceirberus in.
'riipteiiient. in. [Fin.] Verdriedubbeling f.:
Leer des droits par doulilernent et partr-, regten
twee- en drievoudig heffen. - TnIPLEMENT, cdv.
Op driecoudige wijze, drievoudig, driedubbel: Ii
est tr- coupable, hij is driedubbel schuldig.
Tnipler, v. a. Drievoudig maken, verdrievoudigen, verdriedubbelen, t r i p 1 ei r e n: Tr- Ia récompense, de belooning driemaal grooter maken. - TRIPLER, v. n. , SE TR1PLER, v. pr. Driedubbel of drievoadig worden: Ses revenusonttriplé depuis, zijne
inkomsten zijn later driedubbel geworden.
Tniplieatet, in. [Prat.] Derde afschrift n., derde uitvaardiging f. (eener acte), triplika at n.
(Pier. Des triplicata.) - Triplication, f Verdriedubbeling, liet drievoudig maken.
f [Prat.J,
Z. V. a. THIPLIQUE.
Ti'iplieité, 1. Drievoudi.qheid f.: II y a duplicitë ct mcme tr- d'action dans cette piècede Ihéhtre, in dit tooneelstuk is eene dubbele, ja drievoudige handeling. - [Tlulol.] Dans a Ti'inité, il y
a tr- de personnes, iaiis ii ny a pas tr- de substance , in de Drietenheid is drievoudigheid van
personen, maar niet drievoudigleid van wezen. [Astrol.] Signes de tr-, drie hemelteekenen, die tot
hetzelfde element behooren. Le Lion, Ie Sagittaire
et Ie Bélier sont des signes de tr-, de Leeuw. de
Sc/utter en de Ram zijn teekens van tripliciteit
(zij hebben al/en betrekking tot het vuur).
Tiiplînervé , e, adj. [Bot.] Drieribbig: Feullie
tr-e, dileribbig blad n.
Tni1)lique, f. [Pi'at.] Beantwoording der dupliek (vgl. duplique), derde verweerschrift n., tnp 1 i e k f. - 'I'aipliquen, v. n. Op de dupliek antwoorden, het derde verweerschrift indienen, tr tplicéren.
'I'i'iptite, m. [Minér.] IJzerpek-erts in , met p/ospliorzuur verbonden mangaan en ijzer, t r t p 1 i e t n.
'rnipoli, in. [Mindr.] Tripel, tripoli in., eene
graauwgeelachti.qe , magere en drooqe steensoort,
die men tot p01)/sting gebruikt. - Tilpolin, v. a.
Met tnipel pa/lijsten of afwrijven; - de derde paljsting geven. - Het part. passé is ook adj.: Onvrage tr-, met tnipel gepolijst werk n. - Tripo
lissei', v. a. Met een' steen slijpen, po/j.cten. Tnipolitaine, 1. [Flort.] Soort van anemoon of
klaproos f. (punten geteekend.
Tnipoiictué, e, adj [1 I. n.]Met drie gekleurde
'rnipot, in. Kaatsbaan m. (nu jeu de paume
geheeten); - dans/mis. spec/huts, knot n. , knip m.
- (fain.) II est dans son tr-, hij is daar thuis, daar
is hij op zijn eigen grond of terrein. Battre qn.
dans son ti'-, iemand in zijn eigen huis afranselen;
(fig.) iemand overtreffen in datgene, waarin zijne
sterkte, zijne meeste bedrevenheid bestaat. Cela est
de mon tr-, dat behoort tot mijn vak, daarin ben
ik thuis. (Deze uitdrukkingen zijn reeds veroudeed.) - (iron.) Le tr- comique, de troepen komeoianten. —(Mus. anc.] Dnievoet m., soort van instrument, dat naar den delphischen dnievoet geleek.
- (Sal.] Gvoote steenen knip f. - 'rnipotage,m.
Onaangenaam, vuil mengelmoes van verscheidene
dingen, gemors n., morserj f.: ie ne mangerai pas
de ce tr- , ik wil van dien poespas niet eten. (fill et fain.) N'entendre rien an tr-. nietsvan den
war/oil, van de knoeijerj of konkelorj begrijpen.
- Je Ie crois incapable de tr- , ik geloof, dat hij
niet tot kwaadspreken, tot twiststoken in staat is.
- 'I'i-ipoter, v. n. ((a.) Door elkander mengen,
een' onaangenainen /iutspot of poespas maken; mansen; —door elkander haspelen, in de war brengen,
knoefjen , konketen; kwam/spreken, achterklappen
(om eene zaak in de war te sturen). - TB1POTEB,
-- -

-
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V. a. Bederven, in 't riet sturen; bekonkelen (eene
zaak). — Het part. passd is ook adj.: Affaire tr -e,
bekonkelde zaak f. — Tripotier, rn. , -ièie, f.
([am.) Konkelaar m. , -ster 1.
Trips, m., z. THRIPS.
Triptène, adj. [Bot.] Drievleuqelig: Semence,
Graine tr-, efrievienqelig zaad n. - 'I'i'iptéry
glen, tie, adj. [U. IL) Met drievinnen, drievi;n?q.
'I'iiptote, adj. [Grain.]: Nam tr-, of als sus1.
TRIPTOTR, m. ZVaalnu)oord IL met niet meer dan
drie naa'nvaIs-uitganjen of -buigin gen.
±'rlipQ(liea, V. fl. Dansen, springen.
'I'riqiie, 1. (pop.) Knuppel m. (tricot). Coups
cle ti- , stokslwjen in. p1. - [Agric.j Snail van
ga/fel of' rock f. - (I3ot.] , z. v. a. TRIQtTE-MADAME. - 'rriqiie-balle, f. [Artill.] Voertuiqn. voor
geschut , sleepwagen , t r i ke b a i 1. 'I'iiqitemadame, t. [Rot.] Klein liuislook n., kleine dondeibaard UI., eenesaladejilant. - 'I'riqueniqiie, f.
(pop.) Beuzeling, bagatul f.
Tiiquer, v. a. (weleer) Vermengen (inkier). [Constc. nav.J In elkander werken of voegen, toevoegen. - [ Tech.] Te- les bols, het hout volgens
zijne soorten uitzoeken, hout sortëren. - (pop.)
Stokslagen geven.
'I'riquet, m. [Jeu] Smal slag-rakét n. der kaalsers. -- [Tech.] Driehoekige leidekkers-stelling 1.
Triquelr5ic, f. (klanknabootsend woord) Verward eluid n.
Ttiqutie, f. [Nurnism.] Drieechenkel m.; driebeen n. , driehoekige zanienvatting van 3 dfjen met
hare beenen en voeten, als zinnebeelet van Sicilië.TRIQUETRE. adj. {BoL] Prismatiscli, met 3 scherpe
kanten en 3 vlakken, drievlakkig.

Tristan, m. [H. n.] Soort van dagvlinder m.

Triste , adj. Treurig, bedroefd, droevig; droefgeestig, zwaarinoedig, bertiukt; verdrietig, ve, velend; somber, betrokken, Ir i e s t, t r ie s t i g: II est
Men tr- de Ja mart de son enfant, hij is zeer bedroefd over den dood van ztjn kind. II a le visage
tr-, hj heeft een treurig gelaat. Ii a perdu son argent, ii mit tr- mine, hij heeft zijn geld verloren,
hij zet een droevig gezigt. - Chant tr-, droevig,
treurig gezang n. - i'wlener une vie tr-, een verdrietig, vervelend leven leiden. — 11 fait un temps
tr-, 't is somber , triestig, betrokken weder. Sa
chambre est bien tr-, zijne keener is zeer somber,
lice/I niets opvrolijkends, heeft geen uitzigt. - Ce
poète a choisi no sujet U-, deze dichter heeft een
dor, armzalig onderwerp gekozen. Voilà un Ir- diverlissenient, dat is een droog vermaak, cent vervelende uitspanning. On espère peu de lui, c'est
Un Ir- sujet, men heeft weinig verwachting van hem,
't is een armzalig voorwerp. - (Loc pray.), z.
COIFFE. - TnISTE, UI. Iets treurigs: Vous mapprenez là do tr-, gij berigt mij daar iets treurigs.
—[Lilt.] Les Tristes. mle Tr I s tia of Klagzangen
(van Ovidius). - 'l't'istement, acte. Droevig,
treurig, jammerlijk: II nous regarcinit Ir-, hij zag
ons treurig aan. U vit Ir-, hij lrefljamraerljk, erbarinelj/k. —'I'ristesse, 1. Droeffleut, treurigheid,
neirsiaftiglleid, bedruktheid 1. : II est accahid de
te-, hij is •van dr ac/held overstelpt. La tr- est répandue sur son visage, de neîrslagti;heid. zwaarmoedigheid is ojt zijn gezit verspreid. - Le diner
a été dune grande Ir , het diné is zeer vervrlend,
lam wijliq eweest.
'I'i-ityLe, wij. [Bot.] Met drie stijlijes.
'I'i-isulce of 'I'l-is*d(Iue, adj. [II. n] DrieTriquolse, f., z. TJUCOISE.
hoevig: Anhnaux Ir-s, driehoevige (lie/en U. Pl.
'I'rii-adi, e, adj. 1-t. n.) Driestralig.
Ti -isyllabe, adj.. z. TRISSYLLABE.
'I'i-I règtie, Ri. Pauselijke drievoudige kroon,
Tritéophye, 'I's-itéopya-e, f. [Méd.] Tustiara 1. (z. TL4RE).
schenpooze((ele
derdendaagecoe koorts I.
'fiiièiise, f. [Ant.] Galei f van drie roeiban'i'i-iterné, e, adj. [Bot.]: Feuille tr -e, driemaal
ken of (ii ie 1-ven riemen.
'rn rote , 1. {fblëean J Rolstoel m . tot zelfbeweging. in drieën gedeeld blad n.
Trilhéisme, m. [1 I. eed.] Duiegoderj f., 't
'rrisaeiitiseiitaire of 'I'risacrarneiital,
m. H. eed.] iemand, die driesacramnenten erkent. geloof aan drie goden, inz. de aanneming van drie
in de drieëenheid, t r t t he j s m u s m. qodheden
Trisagion, Ri. [Liturg.] Het driemaal heilig
Ti-ithéisle of 'I'i-ithéite, m. Beljeter van drie
in een kerkmzung, t r i 5 Ii a , i 0 n n.
goden, tritheist m.
Trisaleul, rn., •e, t. Overoudgrootvader m.,
'rilticitie, m. [Chim.] Lijm- of kleefstof van
overou(I.qrootmoeder t.
'I"risanuutel, le, wij. [Bot ] Driejarig: Plan- hel tarwemneet, tn t i ci n e.
'I'ritome, m. (Chir.] Oortrechter m., soort van
te tm-In, plant f. , die drie jaren duurt.
'rr isca 1)ullohunlérooléeranien , adj. et hoorbais, waarvan men zich tij oorzieleten bediende.
[U. n.] Wilgekever re
ubst. m., z. v. a. THICEPS Iwachial.
'I'i'itoø, m. (Myth.] Zeegod en begeleider van
Triseeteiir , ti-lee, adj. [Didact.] In drieën
deelend. - [Math.] Werktuig n om eenen hoek in Neptunus, Tn t 0 n Ri. Tr-s, lagerezeegoden, somwijlen met viscitstaarten, maar ook wel met paardrie gelijke deden te verdeelen, I r I s e c t a r in.
Triseetioti, t. Verdeeling of snijding in drieën, devoeten voorgesteld, Ir i t o ee s EO. pi. - [1 1. n.j
inz. de dec/ing van een' hoek in drie gelijke deelen. Somt van eenschalige schelp, horenschelp 1., tn
'fl-iscl)ale. Trisépalé, e, adj. Bot.] Met Ion m.—Watersalarnanderm. Tr- marbé, geinar
driidemligen kelk. (haver f. merde en. 'Fr- palmipèele, zwemvoetige w. Tr- crêTi-isétaire of Trisète, rn [Bot.] Soort van te, groote of kum-w. 'ir- ponctué, gestippelde w.
'frisme of Trismiis (pr. trice -muce), m. Het - Scitoone :angvogel van Nieuw- Spanje, triton m.
tandenknarsen; Icinnebakskramp, mondktem, kaak- - [Tech.] Daikertoestet m. (in 1811 uitgevonden),
waarmede iemand zich veilig onder water begeven
kramp t, trismus m.
Trisiuégiste, m. [Typogr.] Groote kanon of en daar langen tijd vertoeven kan. - TRETON, m.
sábon in., eene qroote soort van drukletter tusschen [Mus.] Drieklank m., wanluidendinterval van drie
missaal (gins canon) en kleine lianon (deux points gehetle bonen.
'I's-itonie, t. [i-I. n.j Steenslak 1.
cle gros romain). - TRISMEGISTE, adj. [Myth.]
Ti-ilonieii , tie , adj. [Géol.] : Terrain Ir-,
Trismegistas of driemaal groote. verhevenste, hijnaam von He? mes of den eryptischen Mereurius. grond in. met overblijfcels van zeedieren.
Ta-itoxyde, m. [Chim.] Derde oxyde n. van
'rrlspaste of Ti-ispaston, m. [Mécan.] Driedubiwle katrol 1. (korrels bevattend. een metaal.
'rriti-ac, m. [H. n.] , z. v. a. TRAQUET.
'rrisI)ernle, adj. [Bot.] Driezadip. drie zaad"l'riti-i, m. [U. n.] , z. v. a. PROYER. - Kuit t.
'riisplarieliriiqute, adj. (Anat.]: Nerf tr-, tasvan rivierrisch, door den stroom naar zee gevoerd.
scl?enribszenuw, groote ribbenzenuw f.
Ti-unite, m. [Jeu] Soort van kaartspel, dat
'riisse, f. [Mar.] Stuklalie 1., z. v. a. DR1SSE.
'I'rissenient, in. Naam van 't geluid of ge- met 30 kaart n gespeeld wordt.
'Fi-itiirabte, adj. [Didact.] Geschikt (an fijnschreeuw (ier zwaluw. - Trisser, v. n. Als de
qestooten, fijnren'reven te worden. - 'rritczi -azwaluw schreeuwen.
'ri-issotin, m. Aanmatigend, verwaand pret! tion, t. Fijnntaking, fijnwrjving, fljnstailtiinq:
schrijver (naar eene personaadje uit de Femmes Faire Ja tr- avec nu pilon. met eenen stamper lijn
stooten. - .%létJ I La Ir- des atiments. de vermnasavantes van Molière).
'I'rissylla be, (tdj. [ Gra m.] Drieletlergrepiq: hog der spijzen in de ietoag. - ]- Tiitiiie, f. ErMot tr-, of als suh.ct. TRISSYLLABE, m. Drieletter earenheid, bedrevenheid in zaken. - 'ri-it ui-er,
grepig woord n —TI-issyUabiIIle, adj. [Gram.] v. a. Fijn stooten. fijn wrijeen: Tr- des liogues,
Een drielettergrepig woord betre/fend; z. V. a. TillS- droogerjen fijn stampen. Tr- des ailments danssa
houche. spijzen in zijnen mond fijn noten. — SE
SYLLA BE.
TRITURER, P. pr. Fijngewreven worden. - Het nart.
'rristaehye. e, adj. [Bot.] Met drie aren.
Tristaminifère, adj. [But.] Met drie meel- passé is ook adj : Minérni tr-, fijngestooten erts ni.
Triuiuiivii, m. [H. rum.] Drieman, lid van een
draden.
-

-

-
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TRITIMYIRAL
driemanschap, t r jumv i r m. —Triiimvral, e,
adj. Tot de drieman'nen en 't driemanschap behoorefl(i, t'r U m v i r a al. (Plar. m. tilumvira ux). FriIit1?ii.at , In. Driemanschap , triu7nv i -

rant n.

'riiiire, in. H. n.j Driestaart n:L. (een viseb).
Trivalve, Trivalvé, e, adj. [Bot.] Mel drie
klajrliezen.
Triveliui, m. [Chir.1 Wortelsteker rn. des tandmeesters. - somtijds ook: kluchtig menscli, polsenmaker (saar een' kiuchispeler van 'I oude Italiaan,cclie boned).
S Trivelinade, f. Pots, grap,
pot.cenrnakerfj 1.
Trivenlre, adj., z. v. a. TRIGASTIIIQIJE.
Trivîaire, adj:Caiiefour tr-, diiesprong
plaats, waar drie straten 0/ wegen zarnenloopen.
Ti-ivial, e, adj. Atledaaqscli, a/'gesleten., verbruikt, albekend, afljezaaqd; plat, gemeen, tnV i a a 1: (mv. van uitdrukkingen en denkbeelden). 11
ne dit que des aliases ti-es, liii zegt niets dan algeZaa(J(le, qetneene dingen. Vthité tr -e, albekende,
alle(laagsc/le waarheid f. Dtai1s trivlaux, platte genieene bijzonderheden f. p1. - Ook als saInt.: Ainier
le Ir-, van 't alledaagsche, platte, gemeene houden.
- 'ri-ivialeineiit, ado. Op alledaagsche, platte
wijze. - i'iiiialité, f. lIet alledaagsehe, gemeene
of platte in de uitdrukking; alledaagcehheicl, onbeduidendheid,platlieid, gernenheid, Inn ia Ii tel t f.
'I'i-iviuui, m. [Lilt.] De drievoudige schoolwe
tenschap (der middeleeuwen): grammatica 01 spraakleer, rhetorica or redekunst en dialectica of dispu
quadriviurn).
-terkuns(vgl.
i'roe, ni. Rutting (von kleedinqstukken, meu
en derql.) , verwisse-betn,kliodpar
ling f.. rail in. 11 vent faire un tr- de sa rnonti'e
contie ces livres, hij wil zijn horlogie tegen deze
boeken verruilen. Dunner un cheval en tr- pour
une voiture , een paard in rutting tegen een rijtuig
geven. - Tr- pour tr- ofTi'- de genlilhomme, ruil
01fl ruil, ruiling zonder toegift.
'rroeait ofTrocar, m. [Chir.] Stalen priem m.
niet doorgaans driekante, seherpe punt en een handvatsel, tot verrigting van den borst-, buik- en
blaas.steek, tot de kunstbewerking van 't waterhoofd, de waterbreuk,enz., trokar, tro quart.
'froetiaiqne, adj. (ir. cli = k) [Poés. anc.j:
Vers ti, of als .cubst. , TROCHAIQUE, m. Vers, dat
uit trochwen (z. TROGHEE) bestaat, trochceisch vers n.
Tioehaiiter, m. (pr. tro -kan -tère, ook in de
volgenden) (Anat.] Draaijer van het dijbeen (onderscheiden in groote en kleine draoijer), dijbeensdraaijer trochante r ni. - 'rrochantérieu,
Iie of Troehautiiaien, iie, udj. [Anat.j Tot
den draaijer of de draaijers behoorend, t r o c h a nU risch. - Troeliaiitin, ni. Kleine draaijer,
kleine dijbeensdraaijer in.
Tioehe, f. (H. n.j Tol m., toischelp f. Tr
dolabrilorine, scheepsvlag t. . eene schuitvormige
totschelp. - TROCUES. f. p1. {Clias.j Winterdrek rn.
(van herten en ander rooit wild).
Troetiée, m. [Poés. lat. et grey.] Versvoet met
déne lange en ééne korte letteigieep, snelvoet, trochczus in. - TROCHEE, f. [Agric.) Gezamenlijke
takken. die een uit zaad geteelde boom uitschiet,
als hij eeni e duimen boven den grond is afgesneden.
Tiochereati, in. [Bot.] Moera.spijnboorn in.
'riocliet, m. fHort.j Vrucht-, bloembundel in.
- [TectLj Kuipersbiok n. op diie pooten.
Troehétie, .. (pr. —ké-ci) [U. n 1 Groenachtige bloedzuiger m. (die op vochtige plaatsen, buiten 't 'oter, leeft).[(troche).
Tvoehiei-, in. [H. n.j Dier ii. der toiscimelp
T.-oehidiforiiie, adj. [H. n .] Katrolvormig.
Tsoehifoi-me, adj. [El. n.j Tolvormnig.
'I'roehile, Ui. [Arch.j, z. SCOTIE. - [[HI. n ],
z. V. a. ROITELET.[(troche).
Trochilite, f. [H. n.j Versteende tolschelp f.
'I'ioihiti, in. [Anat.j Kleinste der beide bovenste uitsteeksels van 't opperarnibeen. - 'I'i-oelil
flieD, tie, adj. Tot dat uitsteeksel behonrend.
Troehisq iie, m. [Pharrn.j Artsenjjkoekje n.
—Troehisqué,e,adj. Tot een koekje gevormd.
'I'roehite, in. [El. n.j Versteende zeester f. of
radersteen. trochiet ni.
Troehitcr, in. (pm'. - ki-tère) [Anat.] Grootste
der beide bovenste uitsleeksels van 't opperarmbeen.
trochiter in. - 'I'ioehitérien, iie, adj.
(pr. cli = k) Tot dat uitsteekset behoorend
-

-

-

-

Trochléalre, adj. [Bot.] Rol-, katrolvormig.
— 'rsocIaletteur, adj. et subst. ni. [Anat.j:
Muscle tr- of 'Fr-, bovenste .schuinsche oogspier f.

(waarvan de pees door eene soort van katrolletje
loopt). - Tiochlée, f. [Anat.] Kraakbeeni,qe
ring, waardoor de bovenste schuinsche oogspier
loopt, t T 0 c h I e a f.; - ook: binnenknokkel van 't
ondereinde des opperarnebeens. - Troefioude,
adj. (pr. eb = k) [Didact.] Radvormig.— [Anat.J
Articulation tr-, draaigewsicht n. (waarbij liet eene
been zich in een' haiven cirkel ringsgewfjs rondom
het andere beueegt). - TROCHOIDE, f. [Geoni.J,
z. V. a. CYCLOIDE. — TROCHO1DES, ni. Pl. [H. n.j
Tol.cchelpen f. p1.
S Troehologique, t. (pr. Ch = k) [Mécan.j
Leer van de kriiigvorrnige beweging. - Troehomètre, m. (pr. Ch = k) [Mar.j Vaartmneter,
werktuiq ter bepaling van de snelheid of vaart van
een schip, trochometer rn - 'I'roehoniétrique, adj. Dat werktuig betreflend, t roe/tometri sch.
'I'rochnre, f. [Véner.j Vierde uitspruitsel of
takje n. aan 't hertsgewei.
'I'roehiis, ni. (pr. —kuce), z. V. 0. ThOCHE.
'I'roèiie, in. [Bot.] Keelkruid. z. LIGUSTRUM.
Trog$odyte, m. [F!. e.j Tuin- of winter/eomiint je II. (een vogeltje, dat steeds in de tuinen of
lmegqen naar insecten rondzoekt), - z. t,. a. dIMPANZE. - TROGLODYTES, in. p1. [H. arme.] Hol/tewoners, naam van een' in aardhoten wonenden
wthiopisc/men stain; in 't algemeen: een in ho/en of
onderaardse/te ve blijven levend volk, en bij uit breiding, menschen, die hun gewoon verblijf onder den
grond hebben, gelijk de mijnwerkers van Zweden,
Polen, enz., Ir o q t a d t e t e n m. p1. - Ook als
adj.: Peuple tr-. - (Bot.j Myrrhe tr-, drooge mierhe, tmo1odieten-mirrhe f. - Troglodytique,
adj. De Troglodieten en hun land betre/fend, t i 0p i 0 d I e t I s C h.
Trogtie, 1. Vol, bol gelaat n. (waarop men als
't waie een goed leven, en 't genot des wmjns kam
lezen), Ironie f. - Rouge tr-, Tr- enlutninée,
roode Ironie f.. vuurrood gezigt. dronkaardo-gezigt.
z. ook ENLUMINER. - [Agric.] Afgekapte boomtronk rn — [Anc. tech.j, z. TROGUE.
Trognon, in. (verbastering van troncon) Klokhuis. kern/muis n. , het zaad of middeit van eene
v'mucht, inz. van appeten enperen: Le Ir- dun chou,
Un tr- cle chou, de stronk van nine kool, een koolstronk. - (/1g. eI pop.) Voila Un jot! petit Ir- (van
een meisje sprekende), dal is een lief ding, een oardig bekje
Trogon, in. [11. n.j , z. v. a. COUROUCOIJ.
'rflgositaire, m. pl [H. n.j Geslacht van
graan- of broodkevers in. pl - Trogosite, in.
Graan- of broodkever ni.
Trogue, m. [Anc. tech.] Ketting rn. of sc/nring f. voor gemengde /akens.
'fiois, adj. mium. Drie: Les trois Grâces, de drie
GraIl/en of Beval/igheden. - (fain.) II est sans oc1

cupation les tr-s quails du teinps, hij heeft drie

vierde (liet grootste gedeelte) van den tijd niets te
doen. - Ook voor Iroisième, derde: Page tr-, derde
bladzijde f. Numéro tr-, nommer drie, derde nommner n. Guillaurne tr-, Willens de derde. - (absol.)
Partager en tr-, in drieën dee/en. Ils y étaient
tons tr-, zij waren er alle drie. Marcher tr- a tr-,
drie aan drie loopen. - Ook als subst. m. Trmultiplië par deux proluit six, driemaal twee is
zes. - La tr- du mois, de derde der maand. —
Trente-trois s'écrit par deux tr-, drie en dertig
wordt met twee drieen geschreven. - Le Ir- de
piques, de trèfle, schoppen-, klaveren-drie f. Âmetier tr-, drie oogen werpen (bij het dobbelen); ook:
eene drie aanbrengen (in het domino-spel). —) Arith.j
Règle de Ir-, z. IiÈGLE. - (Chir.] , z. v. a TROCART.
'I'rois -bandes, in. [H. n.j Klipvisch in. met
drie overiunqschr sliepen; - gestreepte zeebarbeel in.
— 'rrois-barbillons, in. [H. n.j Baard.grondel, drielmaard in - Trois-earres, in. Tech.],
z. V. a. TROIS'QUARTS. - Trois-épines, in.
[H. nj, z. v. a. EPINOCHE.
'rioisitme, adj. Derde: C'est son tr- enfant,
't is haar derde kind. - .4/c suhst. in. Derde persoon, derde man: Nous n'dlions que deux, ii fons
arrive un Ir-, wij waren slechts snel one beiden, emkwaam nog een derde man, een derde bij ons. - II
est arrivé (venu) lui tr-, hij is met zijn drieën,
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met nog twee anderen gekomen. - Derde vercile
II loge au Ii'-, hij woont op de derde ver--ping1.
diepinq. - Leerling der derde schoolkiosse: C'est
1111 hofl ti-. - Ook als subst. F. Derde school/dasse f.: 11 est en ti-, I! faiL Ja Ir-, hij is in de derde
klasse. - La ti- des enquêtes, de derde kamer van
gereiteljk onderzoek hij 't parlement von Parijs.
- Troisièiiiement, adv. In de derde plaats,
ten derde.
Tiois-inâts, m. IMar.] Driemaster m. , (cegatschip, fregat n. - Trois-qsiarte, F. Tech.]
Driekante grofviji f. dec sloleitiakers. 'I'roisquarts, to. [Chic.], z. V. a. TnocAnT.— [Clias.]
Bijna volwassen haas. - Ook als aclj.: [n leviaut
tr-. - [Tech.] Groote driekante vijl f. -. Troissept, m. [Jeuj,z.v.a.TBEsEPT. - Trois-six,
m. Cora.]Alkohol of wijneest m. van 36 graden.
Trôler, v. a. (lop.) Met zich slepen, iemand
overal, zonder noodzakelijkheid of welvoegeljkheid
medenernen: Ii irôle continuellement sa femme
partout, hij heeft altijd en overal zijne vrouw aan
zijn' arm hangen. - TRÔLER, v. a. 1 leen en we/r
loopen, drentelen: II na fait quo tr- tout le long
do jour, hij drentelt, loopt den geheelen dag rond.
Trolle, F. [Bot.] Boiranankel m., knolbloem f.
- [Econ. rur.] Soort van harde f. van boointak
ken, gevlochten rondom in den grand gezette palen.
- [Véner.] AUer a Ja tr-, de honden laskoppelen
ter opsporing van 't hert, dat men verzuimd heeft
door den speurhond te laten opstaoten,
'Frollei, v. a. [Écon. cur.] flarden vlec/iten (tot een
varkenshok, stal, enz.). - [ Vener.] De honden op
goed geluk loskoppelen en op t hert uitzenden.
Tronibe, f. [Phys.] Haas f. Tr- marine of de
mer, zeehoas, haas op zee. Tr- terrestre ofde terre,
landhoos, windhoos. - ( Mar., Tech.} Luchl- of
koelzeil, z. v. a. MANCHE a vent. - [Mus.] Sla g
speeltuig n., waarvan de klank naar die eener gedenrpte keteltrora geljkt, t r a in b e 1.
Tronihidion, m.(Fi. n ]Aardmijt t. - Trombidites, m. »1. .dardmijtsoorten 1. pi.
'Frombioii, m. [Mar.] Danderhus t.
Trombone, f. [Mus.] Bazuin f. - TROMBOfE
of Troniboiiiste, m Bazuinblazer m.
'I'rompe, f. [Chas ] Jagt- of waidhoren m.:
Sonnei' de la tr- . op den horen blazen. -- Trompet t. (in deze beteekenis nu nog alleen in): Publier,
Crier qc. a son de tr-, iets met trompeteschal afkondigen;(/1g. et (am.) iets uitbazuinen, iets
wereldkundig maken. - z. v. a. GUIMBARDE. -[Anat.] Tr- d'Eustacbe, z. EUSTACHE. Ti-s de Ia
matrice of de Fallope, eileiders in. jil. of trompetten t. p1. van Fallopius, de beide buizen aan de
uiteinden van den baarmoeder-bodeni, door welke
liet ei van den eijerstok naar de holte der baarmnaeder wordt geleid. ..- [Arch.] Trompetgewelf ii. [Anc. artill.] Sprinqpat m. (Bot. j , z. a. a. LYCHNIS.
- [Fl . n.] Zeetrompet, troinpetsiak f. Scaralde a
tr-, smulkever m. - Snail in. , tromp t. van den
olifant, oak de veuscerlenging van den tapir.
L'ékphant se sert de sa tr- coinme dune main,
de olifant bedient zich van zijnen snuit als van eene
hand. - Snuil m. der insecten: Les cousins piquent avec leur tr-, de muggen steken niet hunnen
snuit. - [Mar.] Koelzeil, z. v. a. MANCHE ui vent.
- [Tech.] Blaashuis t. , een hydraulisch. werkluig
om den blaasbaig in de srnederjen te vervangen.
Trompé, e, adj. (en part. passé van tramper):
Personne fr-a, bedrogen persoon m. Espoir tr-, bedrogen. verijdelde, teleurgestelde hoop t. - Je suis
bien tr-, Si telle chose nest pas auFISI. ik moet
mij wel zeer bedriegen, als dit of dat niet zoo is.
- TBOMPE, m. Bedrorene: Je pardonne nu tr-,
mais jamais nu trompeur.
Troi*ipe-l'oeil, in. (Paint.] Oorbedrieger m..
soort van schilderij. waarop voorwerpen uit de
doode natuur met begooc/ielesdc getrouwheid zijn
afgemaald.
Tromper, V. 0. Bedriegen., raisleiden. opt/glen,
bedotten, rerschalken, om. den tuin leiden, (f0112.)
bij den neus hebben. Ne trompez personne, berie.q
niemand. Ce drap ne vaut rien, on VOUS a trompé.
dit laken deugt niet, men heeft u hedroren. Je me
suis Iaisd tr- par ses promesses. Ik heb mij door
zijne beloften laten miste/den. - Femme qui trumpe
son man. Ia couche de SOil marl, vrouw, die haren man bedriegt. hem ontrouw is. zijn huwelijksbed schendt. -- Tr- Ja vigilance de qn., iemavds
-

-

-
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waakzaamheid verse/ia/ken. - Tr- Ja bonté, Ja crédulité de qn., van iemands goedheid, ligl.qeloovig
held misbruik maken. - Tr- Ja bi, de wet osit
duiken. (fig.) L'borloge nous a trompds, de klok
heeft ons bedrogen. Maladie qui trompe tons les
m&tecins, ziekte, waarin al de geneesheeren zich
vergissen. - Ti- les yeux de qn., aan iemands
waakzaalnheid ontsnappen. -- II a trompé notre
attente, hij heeft onze verwachting bedrogen, niet
aan onze verwachting beantwoord. - ( fog. etjwét.)
Tr- son ennui, sas ennuis, zijne verveling verdrj
een. zich verstrooijen, ljdverdrjfwelen te vinden.
- (Man.] Tr- un cheval, een paard scitieljk, onverwachis doen wenden. - (absol.) Tr- nu jeu, in
't spel bedriegen, vaisch spelen. Ti- adroitement,
behendig bedriegen. 11 a une mine qui trompe, zijn
gezigt snisleidt. -- SE THOMPER, v. pr. Zich Vergissen, zich bedriegen, het mis hebben., eesen misslag begaan, dwalen, mislaslen. Si je na me trompe, vous 'ayes fait, zoo ik mij niet bedrieg, hebt
gij het gedaan. II s'est trompé clans SOH calcul, hij
heeft zich in zijne rekening bedragen. Vous vous
trornpez, won imi, gij vergist 12, mijn vriend. Se ti de date, cle chemin, zich.in de dagteekening,
in den weg vergissen. Je puis me tr-, 'I is mogelijk, dat ik 't mis heb. - (.Lac. proc.), z. NIAIS (m ).
- Elkander bedriegen. .— Tromperie, f. Bedrol:! ii.. bedriegerj. misleiding, verschal/eing I : Ii
y a de a tr-, p:enez y garde, dUal' steekt beds-op
achter, seem u in acht. Je reconnus sa tr-, ik herkende zijne misleiding.
'Fi-ompetei-, v. a. Uiltrom.pelten, snel trompetgeschal bekesid maken (in dezen eig. zin zelden gebezigd dan in): t [Prat.] Tr- qn., iemand bij tromj,eloeschal voor 't geregt dagen. - (fig. ei faln.)
Ui1b uiflen. ruchlbaar ofsvereldkundig maken wat
geheim moest blijven. II a été Ir- ce secret partout, hij is dat geheim overal gaan rondbazuinen.
.- Tn0SIPETER, V. fl ((aus.) Op de trompet blazen.
-- 'I'rompeteiir, uh. [Anat.] , z. v. a. BUCCINATEUR.
'Fronipette, t. (verklw. van trompe) Tromjiet f. , huren m. Sonner de Ja tr-, (op) de trompet,
den hoorn blazen. Tr- h dis, klep/oren. Tr- a pistons, schuiftrornpet. Tr- harmonieuse, z. v. a.
TnOSIBONE. - Jeu de ti, trompeiwerk n., tronl
t. (een orgeiregister). - (podt.) La tr- hérol-pel
que, de helden-trompet, de helden-poiizj (poésie
epique). La tr- sacrëe, de gewijde pot/zij f. - (fig.
ei fain.) Faire sooner Ja tr-, iets met veel ophef
doen, oni er zich op le verhoovaardigen. Cet homme
est une vraie tr-, Ja tr- de Ja ville, die man draagt
alle nieuwtjes, alle geheimin rond, is een wondelende stads -courant. z. ook EMBOUCHER. - (Loc.
proc.), z. BOlS (blz. 189, kat. 1, onderaan), DELOGEIt. - [Agric.] Soort van kauwoerde t. (courge).
.... [Bot. j Trom.pelvoriniq plantendeel, trompet. [H. n.} Trompet, naam van verschillende schelpen;
z. BUCCIN. - Zeesnip t. Tr- aiguille, z. V. a. AIJLOSTOME. Tr- pdtirnhe. z. PÉTISIBO. Z. ook AGAMI.
CHEVALIER de mer, MYXINE. - {Pbys.] Tr- icontante, hoorbuis, om iemand op een' aanzienljken
afstand Ie haal en spreken. Tr- parlante. z. v. a.
PORTE-VOIX. TROMPETTE, m. Trompetter, horenblazer rn On envoya un tr- sommer Ja place,
men zond eeien Iroinpeller af om de stad op te
eischen. Brigadier-tr-, trompetter-majoor. - (Loc.
pray.), z. BRUIT, CHEVAL. - 'I'iompettlste, rn
Traaipetblazer (op een orchesi). .. .
'Fi-ornpeui-, euse, adj. Bedriegelpk, mlsleldend: Valet Ir-, bedriegeljke knecht. Guide tr-,
misleidende gids. Avoir Ja mine tr-euse, een bed nelijk oelaal ofvoorkamen hebben. Promesses tr-euses.
bedriegeljke beloften 1. pi. Apparence ti euse, misletdende schijn m. -- TROMPEUR, fl1., -EUSE, f. Bedrieger, oplipler ID., bedriegster, opiigtster t. Souvent les Ir-s sont trompés, de bedriegers worden
dikwijls bedrogen. - (Proc.) A tr-, tr- et demi, z.
DEBI - [H nl, z. v. a. FILOU.
Trom pe.valet, m . [Hort.] Amberpeer f. (poire

-

-

-

.

-

-

d'ambrette(. .
'Frompilles, t. p1. Keqels m. p1. , die

n een bydraulisch blaaswerk in de beu'eg?nq des waters deelen en levens dienen om nieuwe lucht aan te voeren.
Trompillon , m. (verklw. van trompe) [Arch.]
Klein irompetuewelf n.; . aanloop m. of geboorte t.
(hnin) van ien trom.pel.qewelf. - [Tech.] T-s,
kleine openinen iii een /iydraulisch blaaswerk.
Tronc, fl1. Slam rn. van eenen boom (snz, wan-
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eE1 , men (lien als zonder takken, als jeItapt af
qevcld beschouwt), tronk. Tr- d'arhi'e, de chene,
oomstam, eilsestam. On a coupé les ljanches, ii

ne reste plus qua le tr-, men heeft de takken af-

qeliakt, er tiljI•t niets rneei' dan de stam over.
(fig.) Voornaamste, middelste, /iechtste gedeelte vaiz
eels. Attaquei, Couper le ti--, het hoofd, de ziel
eener partij aanvallen, doen vallen. (Loc.prov.)
Se tenii au Ii- . , de veiligste partij kiezen, ket zekere voor 't onzekere nemen ; het niet de sterkste
partij houden. - (Proc.) Ii vaut mieux se tenir

aanvaarden. Aiexanilre renveisa Ie ti des Perses,
Alexander wierp den perzischen troon omver,
maakte aan 't perzische rijk een einde. Les bons
ministres souL les appuis (of les soutiens) da tr-,
de goede ministers zijn de steunzseilen des troons,
de hand/savers van de vorsteljke magt en waardigheid. Etre chassé du tr-, van den troon, u-it het
rjjksbewind verjaagd worden. L'héritier du tr-, de
erfqenaam des troons, de kroonprins. -- Tr- dpis
bisschopstroon , jestoelte voor den bisschop-copal,
boven aan 't koorin sommige kathedraien.—[Thiol.]
Tr-s, troonen, ce -n der negen engelen-koren. Trôner, V. fl. Ten troon zitten. - (iron.) Regé
(fig.) Heerscisen: L 'er leur trône a son tour,-ren.
de dwaling heersclst op hare beurt.
Trônière, t. [Mil.] Schietgat n. eener batterij,
'I'i'onquer, V. 0. Afknotten, afstompen, af/iouwe-n, afsnijden (inz. het bovenste gedeelte va -is iets,
en voornamelijk van standbeelden gezegd) , verminken.- Les Gottis tronqubrent Ia plupart des statues
- iie Rome, de Gothen vei'sninkten de nieeste stauidbeelden dci' Roineinen. - (fig.) Ii a tronqud ce
livre (doorgaans -in kwaden zin) , hij heeft dat boek

(sattacher) au tr- (ofau gros le l'ariire) qua ses
Pranclies, 'ts beter, wanneer men zich aan den
hoofdpersann dan aan de ondergescliikten houdt;
t is beter de algemeene leer te volgen, dan eene
bijzondere meening of sekte aan te hanben.-- [Anat.]
Itomp m., het liqc/iaam zonder hoofd, armen en
beenen. - Le tr- dune artère, dune reine, de stam
eener siagader, eeoc)' ader ('t voornaamste deel
daarvan, eer het zich in takken verdeelt) . [ Arch.]
Fr- (tune colonne, schacht 1. eener zuil. ----[Bias.]
Boomtronk. Tr- écoté, knoestiqe boo?ntronk (voorzien van de stompen der weggehakte takken). ]Chas.j Stam in. van 't hei'stgewei. - ( fig.) [Gd- sec/sort, ingekort, besnoeid, verminkt. - Te- les
ndal.] Stam (souche) : Ces deux families (of mai- droits de gil., iemands regten besnoeijen. - SE TOONsons) sortent lu mêrne ti, deze twee huizen heb- QUER, V. j)1. Verminkt, besnoeid woi'den. -- Het
ben eenen gen2eenschappeiijken stam of stamoader, part. passé is ook adj. : Statue tr -e, verminkt, afArmhus f. in eene kerk, bus ter ontvanqst van geknot standbeeld n. - Ouvrage tr-, ingekort, beliefdeqaven in eene gevangenis, in een qesticht, enz., snoeid, verminkt werk n.—Coionne tr-e, pelenotte
ofl'erbus, o/J'erkist f. Le tr- des pauvres, de aria- zuil f. Pyramide ti-c, COne tr-, gek -no/te pyrcimibus. Mettre clans ie tr-, iets in de bus steken. S,Tider de f., keqel m. ----- Feuilles tr -es. afpeknotte, stompe
Ie tr-, de bus ledigen oflipten. - (Lor. tip. et jn'ov.) bladeren ii . pi.
Trontaiiel, m. [Bot.], z. v. a. (SAROU.
Voler le ti (les pauvres, de armbus bestelen, zie/s
Sian 'tgoed- der armen vergrijpen, zich ten koste
Trop, ade. Te, cit te (wanneer 't een ander ode.
der armen bevoordeelen of verrjkcn.
of wel een adj. wijzigt); te veel, te zeer. Tr- loin,
'rroncattile, e, adj. [H. n.] Eenigzins afqe Tr- tOt, Tr- ride, Ti - puissant, te ver, te vroeg,
stampt of geknot. - Troneature, f. [Mmdi-.] te rijk, te ma.qtig. Cda nest que tr- vrai. dat is
.dfstompinq f. Latr- dun cristal, de ofstomping van maar al te waar. Ecrire te- négiigemment, teacheen kristel. de plaats, waar een hoek of kant ver- teloos, al te onachtzaain schrijven. - Boire tr- de
viii, te veel wijn drinken. Jam te- tardé, ik heb te
vangen wordt door een vlak of facét,
'fronee of Tronehe, f. [Charp.] Blok, groot veel, te lang getoefé, gewacht. Ii a trap de bon
stuk onbewerkt hout, ruw blok, stuk hout n.
sens pour agir ainsi, hij heeft te veel gezond verTronehet, ilL [Tech.] , z. V. a. TROCLIET. - stand- om zoo te handelen. To's Ie poussez trap,
Goudsmidsblok n.
gij zet hem te zeer aan, gij brengt hem te zeer in
Trenehine, f. [icon. don ] Soort van voet- 't naauw. Viaiide tr- cuite, te veel, te lang, te
sterk gekookt vleesch n. C'est beaucoup tr-, dat is
was-mee m. of stoof f.
Tronchiner, v. a. (woord der Pai'(jsc/ie dames al te veel, veel te veel. Ti'- peu, te weinig. niet
omstreeks het einde der iSde eeuw) Eene ochtend- genoeg. - Ma patience est a bout, con est Ir-,
wandeling voor de gezondheid doen (naar den be- mijn geduld is ten einde, dat gaat te ver, dat is te
rocinden doctor Tronchin, die zulke wandelingen erg. - (Proc.) Tr- est tr-, Rien de ti- , al te veel
schaadt, te veel is ongezond, men moet in niets te
legen hysterisc/se kwalen had aanbevolen).
'fronelion of 'rronchoii, m. [H. n.], z. V.0. veel doen, te ver gaan. z. ook CUIRE, EMBIlASSER,
RLEN. - (fam.) Suis-je de ti-? ben ik te veel ? hebt
ESPADON.
Tronçon, m. Afgebroken, afgesneden of afge gij met elkander iets bijzonders te spreken, dat ik
bouwen stuk van iets zeer langwerpigs, stomp f., niet behoef te hooren ? kon ik blijven? Vous n'btes
stuk n. ; moot f. Un tr- cl'épée, de lance, een stuk pas de ti-. gij zfjt niet te veel, gij kunt gerust
of stomp van een' degen, van eene lans. Couper blijven, wij hebben niets qeheims. - (fain.) Par
uneanguille, an brochot pai'tr-s, eenenpaling, eenen tr. , z. PAR. - Pas tr. : Je ne saus pas tr- quel
snoek aan mooten snijden. - (Loc. prov.) Faire part! prendre, ik weet niet reyt, welk besluit ik
nemen zal. Cda nest pas tr- bien, dat is niet al
LUI Ir- de chère lie, een lekker niaal doen. Arch.] Colonne par tr-s, zuileschacht f., uit drie te best, dat is maas' zoo tame!ijk. - TPOP, m. Te
0/vier tangwerpige stukken zamengesteld. —Blok n., veel n. Oter le tr-, het te veel, het overvloedige,
stuk van een' boomstam. - [ Hydraul.] Pijp- of overtollige wegnemen. II so plaint cia ti, hij bebuisst -uk n., elk der in el/sander sluitende metalen klaagt zich over het te veel. - (Loc. prov.) Ii y
ofsteenen stukken eener waterleidingsbuis.— [Man.] a deux sortes de tr-, Ie tr- et Ie tr- pen (om ziele
Pit f., het vaste gedeelte van den paardestaart. over cciie bekrompenheid of kleingeestigheid te be- [Mar.] Eind oud touw n. - Tr- de mat, mast- klagen) te veel is ongezond, maar te weinig ook.
stomp, stuk van den mast, dat op 't schip overTrope, m. [Rhét.] Oneigenlijke, figuurlijke uitblijft, als een of ander ongeval den mast heeft ge- drukking, verandering der voorstelling in een aanoverboord
geworpen.
-(jk beeld, overdragteljke zegswijze, beeldschouwel
broken of
Ti'onçonner,
spraak t., t r a p e, t r op u s m. On dit par tr-:
V. a. In ta -ngwerpige stuken, in mooten snijden:
Tr- une anguille, eeisen paling aan woolen snij- cent voiles pour cent vaisseaux, inca
zegt overdragtelfk, bij wijze van trope of beeldden. - SE TRONCONNER, v. pr. Aan mooten qesne
worden. - Zich van een ligcliaamsdeel beroo-den spraak, honderd zeilen voor honderd sehe
-n: Ce criminel se tronconna Ia langue de peur-ce pen.
iie parler, die misdadiger sneed (beet) zich de tong
Tropées, t. p1. Geweldige zeewinden in. p1.,
af, uit vrees dat hij klappen voude. - Het part. die zich op 't land doen voelen.
passé is ook ad,j.: Brochet tronçonnd, aan mooten
'rropîiee, in. Zegeteeken ii., op den geslagen
gesneden snoek rn— [Bias.] Croix tr-e, verbrokkeld vijand behaalden buit m. (die oudtijds gewoonlijk
kruis n. (gewoon kruis, dat uit verscheidene losse aan eenen boomtronk op deplaats der overwinning
en als gebroken stukken bestaat).
werd opgehangen); zegezuil, trophee, wapen -troTrône, m. Troon m. Le rol se mit sur son p1la3 f. Dresser, Elever, Eriger on tr-, een zegetee
Ir-, de koning plaatste zich op zijnen troon. La I
een gedenkteeken van cciie overwinning op--ken,
salle du tr-, de troonzaal f.
liliscours lu tr., rigten. - (fig. et poët.) Overwinning f.: Fier de
troonrede f. (die de vorst bij de opening van elke taut de tr -s, fier, trotsch op zoo vele over -winnin
zitting der wetgevende kamers uitspreekt). - (fig.) gen. -- (fig. en in kwaden zin) Faire tr- dune
Monter sur le tr-, Parvenir an tr-, den troon be- chose, roem op iets dragen, op iets stoffen pog
klimmen, aan de regéring komen, het rijksbewiiul chen. Bien loin d'avoir bonte dune si lâche ac78
-
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lion, ii eu fait ti'-, wel verre van zich over u1k
eene !acijhartiqe daad te schamen, snoeft hij er op,
is hij er hoo(jmoedig op. - [Beaux arts] Sieraad n.
als navolging van de trophwen der Ouden; verbinding van verschillende voorwerpen of gegroe
peerde altrthuten eener kunst of wetenschap, t r 0Pl' ee.
Trophiqile, adj. [Didact.1 De voeding of de
voedingssto[t)etreffend, t r op h i sc h. - Troplio
adj. [Méd.] lilt gebrekkige voe(lin,q oi ver--gêne,
ierisg ontstaan: Maladie tr- of'l'rophogénose, 1.
Voedingszie/cte f. - Trophologie, f. Voedingsleer, leer der voeding, (Ier leveosorde, der leefregelea. - Trophologique, adj. Die leer betreffend,
t r 01) ° I ô g i S C /1.
-

Trophosperiue, m, [Bot.] ,

z. PLACENTA.

'i'ropieal, e, adj. [Géogr.j Tot den keerlsiing0/ de keerkringsianden behoorend; onder den keerkring, tusschen (IC keerkringen gelegen, t r op i .c c h.
Plantes tr -es, tropische planten 1. p1., keerkrings
gewassen a. p1. Région ti-c, keerkringsstreek f.,
tropisch oord of gewest ii. - Tropiquîe, in. Keerkring in. Le ti- du cancer, do capricorne, (le kreefts-,
de ,steenbokskecrkring. Passer le tr-, sous le tr-,
den keerkring passéren. Baptutne des Ir-s, z. aAPTEME. - U j. n.j Keerkringsvogel III., z. PAILLE
en cul of en queue. - [Méd.] I%Ialadie des ti'-s,
gele koorts f. - TROPIQLTE, adj. Tot de keerkringen
beltoorend: Année tr-, tropisch jaar n. , de lijF!, dien
de eon, in hare scl4inbare baan. von 't lentepunt
af gerekend, noodi heeft, om (taal weder te komen,
tropisch jaar ii. - $ Bot.] Plantes tr -s, planten 1.
Pl., wel/ter bloemen zich, vele dagen achtereen, des
morgens opencn en des avonds sluiten. F'leurs t.v -s,
veranderljke bloemen f. pl. (die 's morgens zich
openen en '5 avonds zich sluiten).
Tropiste, in. [H. cccl ] Hij, die cle woorden
der consecratie of uijding van 't brood en den wijn
bij 't heilig avondmaal als een t ro p e, als beeldspraak of figuur beschouwt, tropi st in.
'rropologie, f. Zedeleer, wetenschap der zeden,
ocr/wadding over de zeden. - Kennis, leer van de
Tropo(rapen of oneigenlijke uitdrukkingen.
logique, adj. De zedeleer betreffend; - end genlijk, beeldsprakig, leenspreukig, overdragtelijk, fi(Juurlgk.
,.
Trop-pleiii, m. Overvulling 1., het overloo
(van een vat, ook van een vijver, rivier, enz.)-pend
Troque, f. Rulihandel in. - [H. n.j , z. v. a.
-

-
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Troquer, V. a. Ruilen, 'verruilen, in vulling
geven. vei'u,isselen: Ii a trO(JU na niontre contie
on cheval, hij heeft zijn horlogie voor een paard
vervuild. (absol.) 11 ne fait que tr-, hij doet niets
dan ru?len, tuischen, ruilebuiten. - (Loc. prov.),
z. AVEUGLE. - [ Tech.] Ti- les aiguilles, de doorqeslagene oogen der naalden reinigen. - SE TROQITER, t'. pr. Vervuild worden. liet part. passé
is ook adj.: Cheval troqué. verruild paard n.
'rroqtiet, in. {Teeli.j Leidekkers-bok of ezel in.,
om op het dak te werken.
Troqueur, In., -euse, f. Railer, liefhebber
van ruilen, ruilebuiter m. , ruilster, ruilebuitster f.
Trot. in. [Man.] Draf in., het draven: Aller
Ie Ir-, nu tr-, draven. in den dra.f rijden. Metire
UH cheval au tr-, een paard in den draf brengen,
laten draven. -- (fig. ei fern.) II le mène grand
Ir-, nu grand tr- (liever train), hij geeft hem veel
te doen, hij houdt hera druk bézig. Mener une affaire au ti•-, au grand tr-, eene zaak doorzetten,
met alle kracht doorzetten. - Trottade, f.
Kleine uittop m. of toerlje n. te paard of met rijtuiq, wandelrid m. - Trotte, f. (pop.) Eind
wege in. II y a une 1)onne tr- d'ici Ia, 't is hier
een goed eind van daan. 11 a fait une lionne tr-,
hij heeft een goed eind afgelegd. Tr- perdue, ver,qeefcche gang in. of boodschap f. -- t Trotte-à
pied, rn. Voetknecht, bode, looper m. (Plur. Des
trotte -b-pied.) - Trotte-cheinin, m. [H. n.],
:. v. a. TRAQUET. (Plur. Des lrotte-cliemin.) Trotte-ineisu, adj. m. eI f. Trippelend, met kleine
en snelle stoppen loopende. La gent tr- (bij La
Fontaine), het ratten- en muizenvolkje. - Trotter, V. it. Draven, op een' draf loopen. Ce cheval
trotte mal, dat paard draaft slecht. Cheval qui
t rotte menu , paard, dat een' korten of kleinen draf
gaat, Irippelaar iii. Ti- des épaules, Tr- pesam
zwaar, stootend draven. - (bij uitbreiding-ment,

CIE fain.) Draven, veel locrpen, zelden stil zijn; vele
gangen doen, dikwijls heen en weir om iets loopen. - ( Loc. prov.), z. SOURIS. - Faire tr- mm
chose, eene zaak door vele handen laten gaan. (fig. et farn.) Cette idée lui trotte dans (of par)
Ja tête, dat denkbeeld maalt liens in 't hoofd. 'I'rotterie, f. (woord van Mad. de Sévigiié) Nuttelooze gang m. of rei.je n. - Trotteur, rn
[Man.j Drover al. Les Inns ti-s sont races, de
goede drovers zijn zeldzaam. - Trottin, rn. (pop.)
Loopjongen , boolschaplooper in. - (Loc. prOV.)
Aller chercher les pardons le saint Trottin (of
saint Trottet), gaan Icuijeren, onder voorwendsel
van naar de kerk te gaan. Avoir foi (of dévotion)
ui saint Trottin, veel rondloopen, van slenderen
houden. - Trottiner, v. n. [Man.] Een' korten
draf gaan. - (fam.) Tripprlen, met korte en snelle
stappen loopen. -- Trottoir, rn. Verhoogd voetpad n. langs straten, bruggen en kaden. tol gemak
en veiligheid (Ier voetgangers. - (fig. et fan.) 11
et sur Ie tr-, hij is op den goeden weg, hij is op
weg om fortuin te maken. Cette 1111e est sur Ie t!-,
(lat meisje is 't algemeene voorwerp van't gesprek,
loopt dials over de tong; - somljas ook: de beurt
om le trouwen komt nu aan dat meisje.
Troii, in. Gat n., opening f. , hol, holle u, kuil rn.
Faire un tr- a un als, It une muraille, een gat in
eene plank, in eenen muur waken. Aoir on Ir- a
ses bas, h son manteau, een gat in zijne kousen,
is! zijnen mantel hebben. Regarder tar ie Ir- de la
serrure, s/oor het sleutelgat kijken. Boucher nu tr-,
een gat, eene opening toestoppen Les tr -s dune
ildte, (le gaten vn ccve fluit. Tomber dans nu
ti-, in een gat, in een' kuil vallen. Creuser un tr
aIi)re, eenen kuil graven om er-pourylante
eenen boom in te planten. fr- qui perce de part en
part, gat, opening, die dooi en door gaat. - Tr
de lapin, de souris, konijnchol, nzuizehol. - (fig.
et fans.) Elke bewoonbare plaats, (iie msn al s zeer
klein en bekrompen wil aanduiden, gat, nest, krat fl:
Ce nest pas uric flIe, une maison, eest on tr-,
't is geene stad, geen huis, 't is een gat, een krot.
On ina logé dans no tr-, men heeft mij een gat
tot huisvesting aangewezen. - [Anat.] , z. AVEU-

tiLE, BORGNE.

Tr- optique, kijk- of gezigtsgat n.

(waardoor de gezigtszenuw loopt) . Tr- nasal, neusgat n. - (pop.) Cet enfant sest fait Un tr- it Ja
tête en tombant, dat kind heeft zich een gat in 't
hoofd gevallen. - [Mar ] Tr- du chat, soldategat,
opening in de laars. 'Fr- découte, schoolgat n.,
schildpad f. van de fokke- en groote schooten. Tr-s
de civadidre, ooger of watergaten n. p1. in de
blinde. Tr- de l'ancre, onkeroog n. - [Mécan.]
Mangat n. , groote sluitbare opening in een' stoomketel, door welke een man zich daarin kan begeven, ons hem van den zoogenaarnden ketelsteen te
reinigen. Tr- pour nettoyer le dessous de Ja chau
slikgat. - [MiJ.] Ti-s de loup, u'olfskuilen rn.-dier,
p1., gegraven gaten rondom eene verschansing, oflz
hare nadering te bemoeijelijken. -- [Peint.j Tr-s dun
tableau, plaatsen in eene schilderij, waar men. ten
gevolge van de slechte groepéring der voorwerpen,
den grond ziet. - (pop.) Ti'- de dhou, koolsti'onk rn.
(trognon). - (Lac. fig. eI pray.) Boire comme on
tr-, sterk drinken, zuipen. Faire on tr- plus grand
qu'il nest, een kwaad nog ergermaken. 11 estbon
a rnettre a nu ti- par oh rien ne passe, hij deugt
nergens toe, hij is tot niets te gebruiken. Faire en
deux coups six ir -s, haastig te werk gaan; twee
vliegen in éénen klap slaan. Faire on tr- pour en
lioucher on autre, eene nieuwe schuld maken, om
de oude te betalen. A petit Ir-, petite cheville, alles
moet zijne maat hebben, men moet alles van pas
maken. z. ook BOUCHER, BOUTEILLE, CHEVILLE,
PIÈCE, SOURIS.
Troubadour, rn. Provencaalsch minne- of
ineesterzanger rn. in de middeleeuwen, zuid-franschedichter, troubadour m.
Trouble, adj. Troebel, niet helder of klaar:
Eau ti-, troebel water n. Rivière Ir-, troebele,
drabbige rivier f. - Verre tr-, beslagen, onzuiver
glas n. .- Lair, Le teinps est tr-, de lucht is benevelet, bewolkt, 't is nevelig, dampig weder. Avoir Ja vue Ir-, Voir tr-, een beneveld gezigt hebben, niet duidelijk zien. - (Loc. prov.) La riviere
ne devieiit jamais grosse qu'iI ny entre de I'eau
tr-, een groot fortuin wordt veelal niet dan langs
slinksche wegen verkregen. z. ook PECiIER. - TROU-

'I ROUBLEAIJ

TIIOUSSE.

-

1

1LE In. Verwarring, wanorde, beroerinj, onrust,
stoornis; oneenig/teid, ontsteltenis f. Vous ètes cause
de tr-, gij zfjt oorzaak van de verwarring. Mettre
Ie tr- dans une sockté, wanorde, stoomnis in een
gezelschap brengen. Les ti-s dune maison, de oneenigheden in een huts. Le ti de son coeur Sc iemarquait sui son visage, de onrust, ontstelten?s
van zijn hart was op zijn gezigt te lezen. -- Le
tr- des sens, de Ia voix, de ontsteltenis der zinnen,

der stern. - [ Jui.] Jouir dun bien sans ti-, in
't ongestoord bezit van een ]oe(i zijn. - [Phys.]
Aardaclitige stoffen, die in 't water zweven en liet
ondoorscliijnend maken, troebellieid f. -- Les tr-s
dune iiviéte, de troebele,slijkerigeplaatsen in cme
rivier. - TROUBLES, m. p1. Onlusten, beroerten,
volksbewe.qingei f. p1., volksopstand m. Exciter les
Ir-s dans un Eta!., beroerten, onlusten in eenen
Staat verwekken. L'histoire des Ir-s de nos temps,
des tm-s intestins, de geschiedenis der onlusten, (Ier
volksbewegingen van onzen t#d, eau de burgerlijke
verdee!dlieden, van de burgeroorlogen. - Conseil
ties tr-s, raad. der beroerten (noor (len hertog van
Alva te Brussel ingesteld, en door de Nederlanders
bloedraad gelieeten). - TROUBLE, f. [Péche], z.
IRUBLE. - Troiibleau, in., z. TRUBLEAU. Troublé, e, adj. (en part. passel van troubler):
Yin tr-, troebel gemaakte wijn m. -- Etat Ir-, beroerde, in opstand verkeerende Staat m. - Femme
ti-c, onistelde, ontroerde, in verwarring gebragte
vrouw. -- Ilomme Li'- d'esprit., man van verward
verstand, »man, die niet wei bij 't hoolel is, die getroebleerd. is. - Repos Ir-, gestoorde rust f.
Digestion tr -e, gestoorde, verhinderde, belette spijs
f. - [Math.] Raison tr-e, gestoorde, ver--vertéing
plaatste reden of verhouding f.--'I'iouble-fte,m.
Vreugdestoorder, brekespel, onmustverwekker in.
'rrot&blei', v. a. Troebel, drabbig maken, van lie!
Le tonnerre a troublé quelquefois-der/mibovn:
le yin en tonneau, de donder heeft somtijds den
wijn in 't vat troebel gemaakt. Les pluies out tronblé Ia rivière, de vele regen heeft de rivier troebel
gemaakt. - ( fig. et faam.) On dirait qu'elle ne saiL
pas tr- l'eau, men zou zeggen, dat zij de onnoozellieid zelve is. - Beroeren, in verwarring bren-

gen, verstoren, storen , verontrusten, verhinderen,
troebléren. Tm- Ie repos public, Ia paix, de
openbare rust, ((en vrede verstoren. La tempête
trouble les airs, (Ie .etorm beroert de lucht. Des

rèves aifreux troulilent son sommeil, oke!ige droomen verontrusten heen in den slaap. - ( fig Tr
tine familIe, un Etat, verwarring, oneenigheid in
een huisgezin, onlusten, beroemten in eenen Staat
verwekken. -- Ti'- Ia raison, l'espi'it, Ia mémoire,
de rede, 't verstand, 't geheugen in de war brengen.
Le sin trouble Ia tète, Ia cervelle, de wijn benevelt het hoofd, de hersenen. - Tr- qn. , iemand
-

)

Trouelle, 1. [Pèclie] Sperteen, hoepel in tem
openhouding van de netmazen.
'rroiiei-, V. a. Een gat ofgaten maken, doorbo-

men: Les voleurs out troué Ia muraille, de dieven
hebben een gat in den muur gemaakt. Les vers
trouent souvent les navires, de warmen doorboren
dikwijls de schepen. SE TBOUER, V. pm. Gaten
krijgen: Habit qui commence a se tr-, rok m.,
waarin gaten beginnen te komen. - Doorboord
worden of kunnen 'worden.
Tronille, f. [Corn.] Lijnkoeken vi. p1., overschot van 't geslagen oliezaad.
'I'rouiHotte, f. [Pèche] Hoepelnet ii.

'I'roiaMadatne, in. [Jeu] Zeker spel n. , waai
bij men 13 kleine ivomen ballen door 13 genommerde
openingen of poortjes tracht te stooten, kasnerspel,
t r 0 u -rn a d a in 1L; - Ook: liet bord of de tafel,
waarop dit spel gespeeld wordt.
Troupe, 1, Troep, hoom m., verzamelde menigte
van menechen en ook wei van dieren; schaar, bende f.
Tr- de paysans, de voleurs, hoop boeren, bende
dieren. - fr- de cornédiens, troep koinedianten,
gezelschap tooneelspelers. - Des Ir-s ml'oies, dinsectes, scharen ganzen, insecten. Aller, Marcher en
tr-, bij hoopen gaan, troepsgewijs trekken. Aller,
Marcher par Ir-s de dix, de vingt, bij hoopen van.
tien, van t'wintiui trekkeu. - (pot!.) La tr- irnrnortelle, céleste, de olympische schaar, de goden en.
godinnen van den Olympus, de heidensche godheden; ook: de engelenschaar. - [Mii.] Troep rn.
krijgsvolk, bende f. , korps ii. r'uiterij of voetvolk:
-

Cet officier conduit (of mène) bien SR tr-, die
officier voert zijnen troep, zijne nmanscimap goed aan.
- Somtijds ook in collect. zin van de onderofficieren en soldaten, in tegenstelling met de officieren
gezegd: Pourvoir nu logement des officiers et nu
casernernent de Ia troupe, in de huisvesting der
officieren en de kazernérimig der soldaten voorzien.
- TROUPES, f. p1. [Mil.] Troepen rn. pIl, krjgsvolk n., krijgsmagi f. , benden f. p1. Tr- réglées,
geregelde troepen. Tr- d'élite, keurbenden. frfraîclies, versche troepen. Tr- de Ia marine, troe
pen der marine. z. ook DÉBARQUEMEIT, LEGER,
LIGNE.
'rroupeaii, ill. Kudde f. , troep dieren van iiezelfde soort: Fr- mie brebis, le chèvi'es, de vaches,
de cochons, kudde schapen, geiten, koe'jjen, varhens. - 'Fr- d'oie, de dindons, kudde ganzen, kal
koenen. - (absol.) Kudde schapen: Le loup est
verin fondre sur son Ir-, de wolf is in Zijne kudde
gevallen. - (fig.) La tr- de Jésus Christ, de kudde
van Jezus Ghristus, de christelijke kerk of gemeente t. - Cet évèque, ce curé a som de son tr-, die
bisschop, die pastoor draagt zorg voor zijne kudde,
-

-

voor zijne gemeente. - Sms ook mninachtend: Un
tr- d'irnbéciles, d'ignorants, een hoop riomkoppen,
staren, verwarren, iemands aandacht aftrekken, weetnieten. Le servile t,'- des imnitateurs, de slaafzijn oordeel, geheugen, enz. in de war brengen. hem sche bent der navolgers, nadpers.
de noodige tegenwoordigheid van geest ontnemen.
1 'rioiipelet, rn. (vemklw. van troupeau) Klei- 'Fr- qn. dans Ia possession dune propriété. iemand ve kudde t.
Troupiale, f. [H. n.] Ti'oepvo1ei rn., cccie
in 't bezit van een' eigendom storen. - Tr- un entretien, een onderhoud of gesprek storen, doen af- soort van vogeltjes in de bosschen van Amerika,
breken. - Cela trouble Ia digestion, les fonctions door Oken verdeeld in 'weefvogels en buidelspreeu
ge/weten, omdat zij bij talrijke troepen-men,zo
digestives, dat stoort, verhindert, belet de spijsvertering. - SE TROUBLER, V. pr. Troebel worden: vliegen.
'rrousqiiti of Trsisquiii, rn.[Constr.] KruisLe viii se trouble, de wijn wordt troebel. - Bewolkt, beneveld worden: Le temps, Lair se trou- hout n. - 'I'roiisqiiiuer of 'rriisquiiier, v. a
bie, het weder, de lucht wordt nevelig, bewolkt, de Parallele lijnen 'niet het kruishout trekken.
Trousse, t. Bundel m., pak n. Une tr- de
lucht betrekt. - Mes yeux se troublent, Ma vue
se trouble, »mijne oemgen worden beneveld, mijn ge- paille, de tuin, een bundel stroo, hooi. Une tr- de
zigt wordt slecht, ik zie niet duidelijk meer. - linge sale. een pak vuil linnen. - Tr- de tmarbier,
Ontsteld, verontrust, verward worden, in verwar- de chirurgien, barbierskoker m. of mnessentasch 1.,
ring geraken: A ces inots, mon mne s'est trouhlée, instrumentkoker of -tasch des heelmeeslers. -- Welop die woorden is mijne ziel ontsteld, verward ge- eer z. V. a. CARQUO1S. -' Korenwortel in. met verworden. II se troubla au milieu de son discours, scheidene takken. - [Mii.] Bundel stalen strooken
hij geraakte in 't midden zijner redevoering in de of staafjes, om tot sabeiklingen gesmeed te woc-den.
war. Son esprit se trouble, zijn verstand wordt Tr- de batterie, hak f. van 't pandeksel. - [Tech.]
verward, hij wordt niet wei bij 't hoofd. - Se tr Gezamenlijke messen van de kloof machine voor 't
le cerveau, zône hersenen kwellen, zich suf den- ijzer; - zekere hoeveelheid toegeslagen bladen blik'
ken. - Elkander storen of verontrusten.
'Fr- de forets, pak of stel n. boren. - TROUSSES, f.
pi. Broek f., zoo als die uceleer de pages of hof
Trotiehon, oh. [H. nj, z. V. C. FIATOLE.
Troné, e, emdj.: Bas tr-s, kousen f. p1. met ga- jonkers droegen. -- (fig. et fam.) On mit les agents
ten. Ses souliers sont tr-s, er zijn gaten in zijne de police ii ses tr-, men zond hem de politie -ageci
schoenen. - Trouée, t. Wijde, door een bosch of
achterna. 11 est aux ti des ennernis, hij zit-ten
door cciie keg gehouwen opening f. - [Mii.] Le den vijand digt op de hielen. Etre aux tr- de qn..
canon itt une tr- èpouvantable dans les rangs gedurig bij iemand blijven, iemand altijd met zijne
enoemis, liet kanon boorde een schrikbarend gat in tegenwoordigheid lastig vallen. II est toujours ik
de vijandelijke geldderen.
mes Ir-, ik help hem altijd. aan den hals. La cri-

-

-

-

-
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tiqie 'et misc aux ti- de ceL écrivaiii, de kil-

tiek heeft dezen schrjvei duchtig onder handen
genomen. - EN TROUSSE, inc. ada. Achter op het
paard. (Men zest liever en croupe, z. CROUPE.)
Troiissé, e, wIj. (enpart. passë van tiousser):
Jupe tr -e, opgcliqte, opgeschorte rok m. -- (fig. et
tam.) C'est 1111 petit homme bien tr-, 't is een welqeniaakt, net mannetje. -- Cheval bien tr-, welgeIwuwd, stevig paard ii. - Uue petite maison bien
ti-c, een net, lief huisje n. - Uti compliment hien
Ir-, een aardig, wei uiljelnaqt koinpliment n. Ijn petit diner bien U , een aardq middaginaaltje n.
- Elle est ti-c a In c1isI1)le, it Ja turque, zij is
wonderlijk, mal in dc kleiren gestoken, zat, smokeloos qekleed. -- II a té tr- en malle, hij is schielijk
çjestorven, hij is er qaauw geweest.
Trousseau, in. Kleine bos of bundel m. Tr
de clés, bos sleutels. - Uitzet n., kleederen, daimen en al wat men verder aan een meisje, dat
tmouiat of non wordt, medegeeft; ook al wat een
kostcholier moet medcbrenqen of Item aangeschaft
moet worden, wanneer hij ter school komt, uitrusdag 1. Son ti'- est tout prêt, haar uitzet is geheel
geeed. Ti- complet, volledige uitrusting. - [Anat.]
Bundeltje II. Ti'- nusculeux, spierbundeltje. Trde fibres, vezelbundeltje.
Troiisse-baire, 1. [Tech.] Tingel in. , verbindingsetule n. (op Imoutvlotten). - Trousse-col, m.
[H. ii.] , z. v. (1. TORCOL. - Trousse-étriers, rn.,
z. v. a. PORTE-ETRIERS. -- 1-'I'i-ousse -galant, in.
(lemma.), 5. V. (t. CHOLERA -iIIORBUS; - in 't alge
meen: ziekte, die snel doodt. - Trousse-nez, in.
[Jan.] Neuspranger m. (Plur. Des trousse-nez.)
- Ti-onsse-pète, 1. (pop.) Nufje, wfjsneusje n.,
klikkebil 1. (Plur. Des trousse-pète.) -- Troussepied, in. [Man.] Voetriem in. (oma 't paard liet
NEiman te beletten. (Plur. Des trousse-pied.)
Tro*isse-(lfleiie, in. [Man.] Staartuiem m. (Plur.
Des trousse-queue.)
Troussequin, rn. [Sell.] Steeg, plaat t., ac/iterbooq m. Valt een' zadel.
Trousser, V. a. Opschorten, opligten, opbeuTel! , oppakken hetgeen hangt (inz. vein de kleede
Votie jupe traine, troussez -la, uw-rengzd):
rok sleept, schort of ligt hem op. Te- un enfant,
een kind dc kleederen opnemen, opsteken (opdat het
beter kunne loopen). = (fam.) Tv- une femme,
eeoc vrouw de rokken opligten. - [Cuis.] Tr
une volaille, eenen vogel voor 't spit gereed maken
(zijne boutjes en vterken vastbinden). - [ Hort.] 'FrUn arbre, de dunne, laaghangende takken van eenen
boom opbinden. - [Man.] Tr- Ja queue dun clieyal, een paard den staart opbinden. - ( fig. etfam.)
Tr- une affaire, cciie zaak snel of spoedig afdoen.
tJne maladie violente la troussé en leux jours,
cene hevige ziekte heeft hem in twee dagen weggeinkt, weggesleept. -[ Si on le trouve II sera troussd
cii malle, wanneer men hem vindt, zal hij dadeljk
worden opgepakt, opgeligt. z. ook BAGAGE. - TBOUS
V. fl. [Man.] Het spronggewricht te hoog op--SEC
slaan. — SE TROUSSER, V. pr. Zich opschorten, zijn
kleed of de rokken opnenmcn, opspetden: Troussezvous ie peili de vous crottei', neem, schort uw
kleed op, anders zult gij uw besl(jkt maken.
Trousse -traits, iii. p1. [Man.] Staartriemn
in. Pl.
-'ringe
Troussis, m. Opnaaisel n., omslag m. , plooi f.
(in kleederen, om ze korter te maken en niet te
doen slepen).
Troissoire, f. [Tech.] Emamileerders-tang f.
- Zeker voormalig vrouwenkleedje n.
Trouvable, adj. Te vinden: Je le trouveral,
sil est tr-. -- Trotivaille, f. (fam.) Vond ni.:
H a fait mine bonne tr-, hij heeft een' goeden vond
gedaan. - [ Anc.cout.] Stranelvond m., z. EPAVE.
- lAne. mar.] Droit de tr-, vondregt n. , deel, dat
iemand van 't gevonden strandgoect toekwam.
Trouver, V. a. Vinden, aantreffen, ontmoeten:
Tr- an trdsor, eenen schat vinden. Ii a tant dierclië ce livre qui! la trouvé, hij heeft dit boek zoo
lang gezocht, totdat hij liet heeft gevonden. 11 le
trouva saus sa main, het kwam hem in de handen.
Je lai trouvé par liasatil dans le chemin, ik heb
toeval op den weg ontmoet, aangetroffen.
hem
- 11 tij
alla le tr- chez lui, hij ging hem 'in zijn huis
bezoeken. lijf ging naar hem toe. — On les trouva
en tête a tele, men vond, verraste hen in vertrouwel'ijke zamenspraak. Je lal trouvé souffrant, Ik
S-

-

-

-
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heb hem lfjdende gevonden. - ( fig.) Je aal rica
t.rouvd d'extraortlinaire dans son accuell, ik heb
niets buitengemccns in zijn onthaal gevonden. —
Laurore trouve déjà Ie berger en pleine campagne, de dageraael vindt reeds den herder in 't
open veld. — 'Fr- grâce etc., z. GRâCE. - Loc.
(

fig. cl prov.), z. CHEMIE, COMPTE, MAÎTRE, NIB,

On reprenil son dien partout ott
on Ie trouve, men legt de hand op zijn eigendom,
waar men dien ook vinden moge. Qui Men fern,
hen trouvera, die wel doet, wel ontmoet. Vous
trouverez a qui parler, gij zult vinden, zien, met
wien gij te doen hebt. Vinden, waa'rnemen;uit
vinden, verzinnen, ontdekken: Examinez then votre
coeur, vous y trouverez l'orgueil, onderzoek naauw
keurig uw hart, gij zult er den hoogmoed in waarnemen of ontdekken. — Ii a trouvé un bon remède
it ee ina!, hij heeft tegen dit kwaad een goed middcl uitgevonden. - Ti'- une rime qu'on chercllait,
een rjmwoorel, dat men zocht, vinden. - (fain.)
Ou a-t-il trouvé cda? waar haalt hij dat van
daan hoe komt hij aan die gedachte, die verbeelding, enz.? Vinden, bevinden, daarvoor houden,
oordeelen: Je trouve cda bon, ik keur, vind dat
goed. Je lui trouve bon visage, ik vind, dat hij
er goed uitziet. Je lui tr- de Ia fièvre, ik vind,
dat hij de koorts heeft. Coinmeiit trouvez-vous ce
yin ? hoe vindt gij dien wijn ? Si! trouve bon que
j'Y aille, wanneer hij 't goed vindt, dat ik er heen
ga. ' Noemen, aanwijzen: Trouvez-inoi dans le
monde un état d'indépendaiice entière, noem mij,
loon mij in de wereld één' toestand van volkomen
onafhankelijkheid. — (absol.) On cherche souvent
plus qu'on ne veut tr-, men zoekt somtijds
meer dan men vinden wil. SE TP,OUVER, 5. pr.
Gevonden, aangetroffen worden: Ces animaux ne
se trouvent point dans landen continent, die
dieren worden op 't anile vasteland niet gevonden
of aangetroffen. — Bestaan, zijn, zich bevinden:
Doutez-vous qu'une pareille femme puisse se tr
nature ? twijfelt gij of er zulk eene vrouw-dansJ
in de wereld bestaat? La nouvelle se trouva
fausse, de tjding werd valsch bevonden. La
maison se trouva vide, het huis werd ledig bevonden. Celui qui est sans crédit, se trouve
également sans secours, wie geen krediet heeft,
is ook zonder hulp. — In zich vinden, opmerken of ontdekken: 11 se trouvait du talent, hij
ontdekte in zich zelven talent of bekwaam/meid. Je
me trouvais injuste, cruel, ik bevond mij zeiven
onregtvaardig, wreed. - Zich ergens heen begeven;
ergens zijn, tegenwoordig, aanwezig of voorhanden
zijn. Je dois me tr- chez mon frère, 'ik moet mij
naar mijnen broeder begeven. 11 s'est trouvd a vette
bataille, hij is bij dien veldslag tegenwoordig geweest. Ce livre se trouve chez te! libraire, dat
boek is hij dien en dien boekverkooper voorhanden.
— Zich bevinden, gevoelen of meenen, dat men in
dezen of dien toestand is; bevonden worden: Après
avoir usé de ce remède, 11 se trouva tout autre,
na dat middel gebruikt te hebben, bevond, gevoelde
hij zich geheel anders, esn geheel ander mensch. Se
tr- beureux, mallieureux, beau, zich zelven gelukkig, ongelukhiig, schoon vinden. II se trouve sans
défense, hij bevindt zich zonder verdediging. Comment vous trouvez-vous ? hoe bevindt gij u? hoe
vaart gij ? Je me trouve Men , mal, ik bevind, gevoel mij wei, kwalijk, ik vaar wei, slecht. Se trhen, tevreden met zijnen toestand zijn. 11 se trouve
mal toutes les fois qui! est saigné, hij wordt
flaauw, hij valt in z'wijrn, zoo dikwijls als men hem
aderlaat. - Je mJ trouve Idea de ce domestique,
ik bevind mij wel hij dien knecht, hij bevalt mo. Elkander bevinden, deze of die meening van elkander hebben: Les hommes se trouvent dautant plus
méchants les uns les autres, gulls le sont euxmètnes davantage, de menschen vinden elkander te
slechter, naarmate zij zelven slechter zijn. — Elkander vinden, elkander ontmoeten of aantreffen:
Nous nous trouvâmes chez un de nos amis, wy
troffen elkander bij een' onzer vrienden aan.
Trouvère, m. .Noord-fransche dichter in de
middeleeuwen, die inz. volkssagen (fahuiaux) en romancesdichtte,trouvére, trouverrem.(vgl.
PHILOSOPHALE.

-

-

TROUBADOUR).

Trouveur, m. [Opt.] Zoeker m. , kleine kijker
met geringe vergrooting en zeer groot gezigtsveld,
die op de buis van den kijker wordt vast geschroefd,
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- Somtijds z. v. a. TIIOUVÈRE.- t Tiou%n1e, f.
(zandkeveî in.
Het vinden, vOfld rn.
Trox, m. [H. ii.] Aardkever m. Ti - de sable,
'I'royeii, tie, (ldj. Trojaanscli, wat Troe en
zijne inwoners betreft. - Als subst. in. et f. T'rojaan iii. , trojaanscite vrouw f. of meisje n. TIIOYEN, fl1. [H. n.j Trojaan m. vlindev met roode
vlekken op de borst. - [110Fl.], Z. MURLEAU.
S Truiand, n•l., •e, f. (pop.) Landlooper, lu?aard, daudier rn. landloopster . lediçjloopster t.,
deugniet ill. en 1. - [ Tech.] Dwars/iout n. aan
eenen weefstoel, lot voetbank dienende. aiidaille, t. (pop.) Hoop iii. bedelvolk , slecht
volk n., schooijers ni. p1. - 'I'riiander, v. n.
(pop.) Bédelen, sc/iaofjen.
S Truaiideiie, t.
Bédelarj, landlooperj, schooijerj t.
'l'rnandièie, t. [Agiic.] Drielandiqe spade t.
Titian, in. ]Pêclie], z. v. a. TIHJBLE.
Truble oi'I'roi.ble, t. Kruisnet H. - EI. iij
/'I'itie lepelreiqer m. - Trubleau, ei. [Pècliej
Klein kruisnet n., tolebel f. , schepnet ii.
Tine, ni. Troklafel f., soort van biljart, doorgaans langer dan de gewone. - (pop.) Avoir Ie
ti'-, de kneep kennen, den slaq hebben, t geheim
verstaan, bij de hand, slim, listig zijn.
Tracheniaii of Triiehement, m. Tolk, verbIker, hij, die aan twee personen, welke twee verschillende talen spreken , in ieders eigen taal het
wetrzijds gesprokene overbrengt. - ( fig.) Tolk,
hij, die in eens anders plaats spreekt, eens anders
meeninri verklaart: Ii bégaie si fort qu'on aurait
besoin de ti-, hij siamnelt zoo zwaar, dat men wel
een' tolk zou nood'ig hebben. - Ook van zaken: La
parole est 1e ti- tin coeui' , het woord is de tolk
van 't hait.
t Tiuelier, V. U. (pop.) Uit luiheid bJtielen,
schmooijen. - I Trucheur, am., •euse, f. (pop.)
Bédeluar, schooijer in., bédelaarsler, schooister t.
- -

,

-

[

--

-

Truck, m. [Cheni. de ter] Goedemen-wagenni.
'fractie, t. [Tech.] Troffel in.. truweel ii. Tibrétée, gelande troffel. - (fain.) Airner Ia ti'-, veel
van bouwen houden. H a hien joué de Ia ti-, hjj
heeft veel gebouwd, laten bouwen. - Tr.iellée, t.
Troffelvol m. - Triiellette, t. Kleine tro/felm. ,
klein truwesi ii.
'I'rnen, in. [H. ii.] Langstaartige roofmneeuw in.
(chasse-merde, stercoraii'e lm longue queue).
Tintfard, iii. (fain.) Truficleter, liefhebber in.
van truffels. -- Ti-iiffe, t. [Bot.] Truffel in., zeer
smakelijke en geurige paddestoel in. - In sommige
streken z. v. a. pomme cle terre, aardappel rn. Ti'rouge, roode aardappel. - Tvnffé, e, adj. (en
part. passd van trailer): Dinde tr-e, met lruffeis
bereide of gevulde kaikoen ni. - Tritifelle, t.
Volksnaamn van den aardappel m. --Tvnffei, v. a.
[Cuis.] Met truffeis loebereiden of klaar makemm,
met Ire/lets vullen. - TRUFFEl?, v. a. Bedriegen.
- Truffeur, m., -eiise, f. (pop.) Bedrieger in.,
bedriegster t. - Trulficole, adj [Agile.]: Tei'rain tr-, truffels vooribrengende grond rn.--Triifflère, t. Tref/eIland n. , grond, waarop tru/fels
groeijen. - . Trulfivoae, ac/i. Truffeletend, veel
van tru//'els houdend.
Triaie, f. [1-1. n.J Zctig, zog t. , moedervarken
of -zwijn ii. - (yap.) (minachtend you. ccve zeer
dikke, gemeene vrouw) C'est une gi'osse ti, 't is
eemme dikke, logge zeug. - (Loc.prov.) Boiine tr- is
pauvi'e homme, arme vrouw met een huisvol kinderen, z. ook TOURNER. - [H. n.] Ti'- de iner,
groolschmubbige drakenkop ni. , stekelvog t. - In
sommige streken z. v. a. DRAINE.
Truite, f. [H. ii.] Forel t. Ti'- saumonée, zalmfore!. Tv- commune, beekforel. ,- [Tech.] Gedeelte
van den brouwers -cesloven. - Tvnité, e, adj.
Met roode plekjes geteekend als de fore!, rood gespikkeid (zeiden dan van paarden en honden gebézigd): Cheval alezan tr-. roodgespikkeld vospaard is.
Chien Er-, rood gespikke!de hond rn. - Po'ceIaine
tr-e, gespikkeld porse!ein ii. - [H. n.] Forelachtig,
naar de fore! gelijkend. - TRUITIiS, m. p! Pore!soorten t. V! - [Tech.] Foute tr-e, v!ekkig ijzel' n.
(dat op de breuk wille of qraauwe stippen ver-

tool).— 'Fi'aiitelle, t. (verk!w. van finite) [1-In.]
Kleine, jonge fore!. - Truiton , in. , z. v. a.

TRUITELLE.

'friille, f. IPèclie] , z. v. a. TRUBLE.
TruI1isation t. [Constr.] Volraping f. met
pleisterka!k door middel van den troffe!. - Het
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kerven van de laag pleisterkalk, opdat em' het op
tebrengen stukadoorwerk te beter op hoede.
¶'rullotte, t. [Pêche], z. v. a. TROIJILLOTTE.
'frumeaii, in. [Arch.] Pensterpijier iii., de
wandruimnte tusschen twee ramen, penant in. Lange spiegel ter bedekking van die wandruimnie,
penantspiegel in. - [lElouch.] Schenkel van een
os, rundemschenkel In.(kasjelot in.
'friiinpeaii,m. [H. n.j Soort van
Truncieole, in. [Bot. , II. n.j Op boomntrosmken groeijend of levend.
Trilsioll, t. [Méd.] Mouvenieimt tIe ti-, stootende beweging van 't hart, we!ke het bloed dow'
de aderen drijft, t r ei s ie.
TiuSquili, in., z. TROUSQUIN. - Trtisqui-

iiei, v. a., z. TROIJSQU!NER.
'rriit, in. [Jeu] Soort van kaartsïme! ii.

Trutiler, v. n. Zingen, fluiten (cams de lijster).
Truxale, in. [H. n.] Torensprinkhaan iii.
¶'rygonobate, in. [H. ii.] Soort van rag rn
'I'ryphêne, m. [Anc. phai'rn.] !-JTommdem'-opiat is.
Grande ti'- , s!ikartsenij t. van opium , kaneel
kruidnagelen, enz.
Tjxa1e, in., z. V. 0. TRUXALE.
Tsar, in., 'I'saiine, t., z. CSA1i, CSARINE.
Tschako, in. , z. SHAKO.
Tu, pron. tiers. , de pers. sing. Gij, (in de besc/sea/dc spreektaal , meet den 3en persoon van t
werkwoord) U, somtijds ook UE. (als afkorting cams
Liwe Ede!hseid), (pop.) jij. je: Tu es heui'eux, gij
zj/t gelukkig. Tn me parleras, gij zult tot snij specken. Tu en apprenth'as des nouvelles, gij zult ei'
1)/ding cams vernemen. Ta y dials, gij waart a!daar.
Tu ten repenhiras, 't za! ze berouwen. Ou as -lu
été ? waam' z)jt e geweest ? waam' is mm geweest
maas ben je geweest ? TO! (sujet et régime) Gij,
U: Qui sera clmargé de Ie lui annoneer? Tol. wie
zal belast worden mnet liet hem aan te zeggenJ Gij.
Qui a-t-on voulu désigner ? Toi, wiems heeft smmen
willen aanduiden? U. Toi, tu oserais le défiei'
gij zoudt hem durven uitdagen, gij ! Voudrais -je
t'affliger, toi que jaime taut, zou ik u wi!ien bedroevems, U, dien (die) ik zoo zeem' bernie. Tol at
moi neus avons tail ce que nous devious, g(j ems
ik, wij hebben gedaan wat wij moesten doen. II
veut vous voir, tol at te soeur, hij wil u en awe
zuster zien. Me trabir, toi ! snij verraden (voedt
gij mij verraden) , gij I C'est tol qui las tail , gij
hebt liet gedaan. - 0mm pane de tol, mmmems spreekt
van u. On pense is tol, nsesm demmkt aan u. 11 parIs
pour, conti'e tol, hij spreekt voor, tegen U. Ii part
sans tol, hifi vertrekt zonder se. Ii es! chez tol,
avec tol, hij is bij U (imm uw huis, in uw gezelschap).
Ta las sur tol, gij hebt liet bij u. - Achter den
?11 jem's. van den imperatief gebm-uikt macsm bi, him
plaats van tu ems te, en claim wordt Imet coos eis ems
y verkast tot t': Itetire -tol, Va -ten, verwjjdem' u,
ga heemm, pak u weg. Tais -toi, zwijg. Fais -toi
i'endre ce! argent, lao! u dat geld tem'u geven.
Garde ten Plan, war/mt ss we! daarvoom'. Mets ty,
zet u daar nedes'. -- (Lor. fain.) etre is lu et a
tol avec qn. , zeer gemneenzamtmn snel iemand ommmiaamm
(liens snel tu en tol in plaats cams niet vous toespreken). TE (régime van tu, cOde eemm' k!iîmkem'
verkort tot t), U: Je te connais, ik hems me. .1e ty
al vu, ik heb u daam' gezien. Je ten ai parlé, il
heb u daarover gesproken. T'eis crois-tu capable
houdt gij u daartoe in staat)
Tn, e, part. passé cams TAinE, z. old.
Tuable, ad,). (fain.) Doodbaam', slajtbaam', goed
omn gedood of geslayt te was- desi (cams huisdieren):
Ce coclion est t-, dat varken kan qes!aql wom'demm
('t is vet genoeg). - Tuage, in. 1-let s!agten soms
een huisdier; - s!agt!oon, s!agtge!d n. - TLIaIJI,
e, adj. ,lfmnatteimd, zeer zwcsam- of moeije!jk; hoogst
vervelend, zeer lastig. (Mess gebruikt liever ASSOMMANT.)
Tu autein, isi. (pr —tèrn') (!atijmmschme woosden, genomen uit het slot vasm cane des' brevier-af
tu autern, Domme, miserere nolmis. gij-de!ingsm:
toch, o Heer, ontfermt u over omms) (famui.) hoofdzaak t. . hoofdpunt n., het fijne, de knoop van reve
zaak: Savoir le t- dune chose, het fijne rams iets
weten, weten hoe de vork in den steel steekt. C'est
I/i Ie t-, daar zit de knoop, dat is juist de zaak.
de zwarigheid.
Tubaeé, e, adj. [Didact.] Buisvormnig. - TuL,age, in. Het brengesm soms ismeens!smitende tsr/zen
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in een' in den grond geboord gat. - 'I'iabaire,
adj. FAiat.] De trompen. van Follopius (vgl. TROMPR) betref/'end. - { CIuir.] Grossesse t-, ontwikke1in van een rwlus in de trompen vein Fallopius.
'fabe, in. Buis f. (inz. tot wetenschappelijk gebruik), pijp f. T- dune Iuiiette de longue vue,
buis van een' verrekijker. T- capillaire, haarbuis.
T- acoustique, hoorbuis. T- de haromètre, de
Iheirnoruètie, barometer-, thermometer -buis T-s
cominu firs rita, met el/sander gemeenschap hebbendr,
C 0 vs in u n i C é ?' e n d e buizen. T- de Toi'iicelli,
Toruicellische biis, eene met kwik gevulde en aan
t éëne einde gesloten glazen buis van 8 of 9 deelmeters lengte, dienende om de juiste maat voor 't
qeuigt des dampkrings aan de kant te geven.
T- électrique, elektrische buis. T- de Pilot, Pi
lotsche buis (waarmede de hoeveelheid waters,
clie eene rivie', bee/c, enz. in een gegeven tijddeel voortstuwt, gemeten' wordt). - [Aunt.] T(of Canal) intestinal, elarnibuis f., darinkanaal n.,
darmen in. VI. T- airien (of Trachée aitèie),
luchtpijp f. T-s lactés, nwlkbuizen 1. p1. . meikgan
iii. p1. -- [Mécati.] Chaudiet e l t-s (of Chau- -gen
dure tutwlaire), ketel rn. met buizen (in de stoomiiachines). T- h air, luchtbuis, luchtkolom I. (op
i/c klepkassen). T- en cristal, en erre, waterpeilglas n. (dat de hoogte van 't router in den ketel
aanduidt). - [Org.] T-s, groote orgelpijpen f. p1.
- [Tech.] Blaaspijp f. (voor de smeltlamp).
'FnI)eforme, adj. [H. n.j Buis- of pijpvorinig.
- 'I'iiher, V. 0. [lech.] Een in den grond geboord
got met huizen bekleeden.
Tubéracé, e, odj. IBot.] Tiuffelochtig, truif"Ivorini. - TUBE1UCÉEc t. p1. 'J'ruffclsoorten t. Pl.
'I'nb eire. f. (Be .J KnobbePge cistroos t.,
rene nIcd?einole plant.
'I'ubérastre, vu. [Bol.] Soorl van eetbare ito?ioonsche poddcstoel in. - Tiaheiculalie, t.
[Bot.] Knobbelige paddestoel rn. - Tubercule, rn.
Bot.] Knobbel in. , bultrormig uitwos n. 00fl ecn
plantendeel, inz aan de wortels von zekere roeclings.qewassen, knol, wocteiknol in. Les pomiïies
de terre sont des t-s, de aardappelen zijn wortelknollen. Tige couverte de t-s, met kswbbels bedekte
stengel. - lAnat.] Knobbeitje, elke kleine natuurtijke verhevenhcid op eenig ligehaamsdeei: T-s pulinonaires, longlenobbeltjes. z. ook QUADR1JUMEAUX.
.--- [F!. ii.] Knobbel, uilwos op vele schelpen. (Aiic. méd.] Puist, wrot t., klein gezwel n.
'I'nbei-culé, e, ocl;j, [Ijidact,] Met knobbels be.zet. - 'I'ubereiileux, ense, odj. Knobbelaehti.q, knobbelig: Tige t -euse, knobbelige stengel of
stola m. - Jiacine t -euse, knobbelvormiqe woetel in. - [Mdd.] Points t- du poumon, etleeknobbeltjes n. p1. op de long. Phthisie t -euse, longtering t. - 'I'ubercnlifoirne, adj. [Didact.] Knobbelvormiq, knobbelig. - 'I'iiberculisation, t.
[Mid.] l7eranderinq in knobbels, knobbelvorminq t.
-- 'fitLiéié, e, wij., z. V. 0. TUBÉRACÉ. -- Tnbéi-euse, t. [Bot.] Tabeioos t., de oostindisette
tterfslhyacint, ee'!? bolgewos met witte, sterk-geurige, lelievormige bloemen. --- Tubéreiix, ease,
odj. [Bot.] Knol- of bolvormiq: Itacine t -euse, bolof knolwortel; lenobbelige wortel m. - Tabé1-01(1e, odj. Bot.( Noor een' wortelbol gelijkend.
- ruBERoIDE, in. fl7oelcerpiant, die op de saffiaoii
plant wast, .soffcaanciooder fl1. (mart de satran). -'Fnbrosité, t. fiord, meestal tegennaluurlijk
uitwas ii. op sommige planten, knobbel, buit m.,
knobbeligheid, bultigheid t. - lAnat.] Afgerond
t.'itcinde von een been, beenderknobbel of -knokkel iii.,
gewriehtshoofd II. - [ Mèd.] Knobbel in. , harde
buil in., hard gezwel ii. (petter iii.
'fiabielise, fl1. Anc. mii.] fforenblazer, trom'fubicinelle, t. [IT!. 0.] Zeetikel m., z. v. a.
BALANE, BALAMTE. - 'I'abicolaire, adj. [H. n.j
1'n eene buis levend. •- Als subst. t. Buisdiertje n.,
buis- of pijppolyp in. - 'riibieole, adj. In eene
buis vervat of daarin levend. - Alssubst. in. Buisworm iii. - Tubicorne, adj. il-f. n.j Met holle
of buisvormige imorens. -- Tabifère, adj. [Bot.,
H. ii. I Buizen dragend, met buizen voorzien. Tnbiflore, ctdj. [Bot,] Met buisvormiqe bloemkroon. - Tubiforme, (ldj. [Didact ] Buisvormiq. - TubUle, in. [Didact.j Buisje n.. kleine
buis t. - [Bot.] Langwerpig celletje ii. - Tubilombric, Ui. [11. n I Buisvormige re,qenWormn m.
'ribipore, in. [H n.j Pijp- of huiskoraal ii.
-

-

-

.

---
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- Tubîpoi-lte, t. [EI. n.j Versteend pijpkorai ii.
-. 'rsibitele, wIj. [1-I. n.j Een buisvormiq spin-

set ofnet makend (gelijk sommige spinnen).
Tuhlen, interj. . z. V. em. TEJDIEIJ.
Tubulaire, adj. [Didact.j

Buisvormig. - TIJ-

IIULAIIIE, t. [H. n.j Pluimbospolyp oh., een komaai-

aehtmq plontdier. - Tubule, ui. [Didact.] Buisje IL, kleine buis t. - Tubulé, e, adj. [Chirn.]
.i}Iet déne of meer p]jpen, buizen of halzén voorzien, p e t u b u 1 e e r d. --- [Bot.] Buisvormig. Tubuleux, ease, adj. Lang en van binnen hol
als eene buis, lanywerpig bui.svormig. - 'I'ubulibraiiche, adj. [H . n .j Met buisvormig verlengde
kmeuwen. .- 'I'nbulieole, adj., z. TUBICOLE.
'fuibiiflfèie, adj. [Didact.] Van buisjes voorzien.
.-- Tubuliforme, odj. [Didaet.j Als een buisje,

buisvoromig. - 'riibiilites, t. p1. [H. n.j Pijp -of
bumsvormige versteeningen van cciie soort van J)lonldmeren. - Tubulure, t. [Chim.] Bijzondere buisopening aan een of ander ehemiseh vat, doorgaans
bestemd voor eene kurk met een gat, tee inbrentiing
van eeoc buis, hals m. , t u b u in u r t.: Flacon a
trois t-s, flew/s met drie imaizen. - [Bot.j T-s, buisjes of pfjpje.s n. p1. in sommige gewassen (b. v. in
't rottingriet). (Spanje.
'I'ncau, om. [Ii. U.] Soort van 'maal t. van NieuwTudesque, adj. Oudduit.scli, germaanseh (ze!
den dan von de taal gebdzígd): Laimgue t , Grammaire t-, oudduitsehe taal, spraakleer t. - (fig.)
Ruw, hard. onaangenaam, zonder sierljk/meid of
beschaving. Style t-, harde, ruwe stijl in. Manières
f-s. ruwe, onbesehaafde manieren t. p1.
'riidieii, intemj. (vloekwoord uit het oude blijspel) Verdord ! verdoemd!
'fué, e, adj. (en pail. passd van tuer): Homme
t-, gedood, omngebca.qt man. Animal t-, gedood!, geslagt diem- n. Soldats t-s dans one bataille, in eenen
veldslag gedoode, gesneuvelde soldaten m. p1. - II
a ëté Hen t-, hij is in een' eerlijken strijd, in een
regelmatig tweegevecht gedood. 11 a étd mal t-, hjj
is verroderljk gedood, hij is vermoord. - (lig. et
fain.) II iie se tient l)RS encore pour t- (liever pour
hattu), hij houdt zie/s nog niet voor wederlegd of
uit het vele! geslagen.
Tue-biebis, 1fl. [Bot.], z. v. o. GRASSETTE.
-- 'I'ue-ebieta, 111. (Bot.], z. COLCHIQUE. Braoknoot t. (noix vomique). - 'I'iie-loup, m.
[Bot.] Gele wolfswortel, akoniet in. der Alpen,
wolfsvergift ii. - Tite-nionehe, in. [Bot.] l'liegendooder m., soort von bladzwam. - 'fuePoisson, in. [Bot.] Vissehenvergift, balltria t.,
cciie giftp!asit voor de visse/men.
'I'aei, V. a. Dooden, ombrengen, van 't leven
berooven, om t leven brengen: T- qn. dun coup
d'épée, de pistolet, de bâton, iemand met een degenstoot, met een j)i.ct0olse/lOt, met stokslagen doo
iemand doodsteken, doodschieten, doodslaan.-den,
T- un homme de sang -ii'oid, en ti'aitre, iemand in
koelen bloede, verraderljk ombrengen. T- qu. a son
corps détendant. iemand bij zelfverdediging dooden.
-- (Loc. proc.) Ceux quit a tuds se portent Pion,
't is een snorker, een snoeshaon. - Une grosse
pierre lui toml)a sur la tête et Je tua, een zware
steen viel hem op 't hoofd en doodde hem. Un coup
de tonnerre 'a tué, hij is door een' bliksemslag
gedood. - Les déhauches Ie tueront, de uitspattingen zullen hein 't leven kosten.- (hij overdr(jving)
II porte des tardeaux qui Ie tuent, hij draagt lasten, waaronder hfj bezivijkt, hij dmoagt zich dood.
Le chagrin Ie tue, liet verdriet knaagt aan zijn
leven. Bruit qui t-, onuitstaanbaar geroas n. Ce
récit est dune longueur qui tue. dat verhaal is
ondrageljk long. - (fig.) T- on auteur, son modOle, eenen schrijver, zijn mod/I verre overtreffen,
geheel in cle schaduw stellen. - Le péché tue lame,
de zonde (lood! de ziel - Slagten: T- un boeut,
eenen os .ciaqten. - (fam.) Ce boucher tue de meilleure 'iande quo le nôti'e, deze slager s/agt beter
vleeseh dan de onze. - (absol.) II ne tue qu'une
tots Ja seinaine, hij slagt maar eens in de week. (bij uitbreiding) Le grand troid tue les plantes, de
groole koude doodt deplanten. - (fig.) T- le temps,
den tijd dooden, niet beuzelingen doorbrengen. Tle teu, liet vuur uitmaken. - Cola tue tout le
plaisir, dat vernie*igt al het vermaak. Cette cou
leur tue l'autre, dle kleum- verdringt (vernietigt de
werking van) de andere. - (Prov.) Tel tue qui no
pense que i)lesser, Tel pense trapper qui tue me$i
-

-

-
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rqt menigmaal meer onheil aan, dan men in den
zin had; men doet of zeqt vaak iets in sc!,eiis',
waaruit kwade jevo!qen ontstaan. - SE TUER, v. pi'.
Zich (boden, zich. zelven ombrenqen: 11 se tua de
(of avec son épée, hij beroofde vie/i met zijnen denen
van 't leven., hij stak zich dood. - U tomba du
baut da toit et ee tua, hij viel van het (lak en
schoot i 't leven bij in. - 11 se tue a mener une
parelile vie, hij doet zich (looT zulk eene levenswUs
e kort. II se tue a force de Ijoiie, hij drinkt, zuipt
zich dood. -- (farn.) Ii se tue (of II se tue Ie
corps et l'drne) pour amasser de largent, h(j geeft
ic/, alle mogelijke nweite, hij slooft zich al. spant
lijf en ziel in, om geld bijeen te zamelen. Se t- li
plaisir, zich moedwillig of zonder noodzaak met
afinaliende, voor de gezondheid nadeelige zaken
bëziq houden. -- (Loc. peon.), z. ALI.UMETTE, COGNEFÉTU. ((om.) On s'y tue, men veidïinjt ei elkander, men dringt er ellcaâr dood. 't is er eivol.
- Elkande,' dooden of ombrengen: Ils se soot tuds
luit I'auti'e, zij hebben elkander van 't leven beroofd. -- Peint.] Ces objets, Ces Iurnièt'es se
tuent, die voorwerpen. die lichten vernietigen elkanders werking, verdringen elkandee. -- Gedood,
geslagt worden of kunnen worden: Les poles so
tuent avec un couteau, de varkens worden met
een mes gedood, qekeeld.
Tuerie, f. SIngling F., bloedbad n.: La t- fut
grande dans Ia th(i'oute, de slaqtinq tij den aftoqi
was groot. - ((am. en bij vei'qiootinj) N'allez pas
th, c'est une I-, ga niet daarheen, men dringt er
zich (lood, • men is zijn leren daar niet zeker.
Slaqthuis IL, sloqtplaats f. (liever abattoir).
'fiie.tte (a), inc. ode,: Criei' (i t-, uit alle
mauit, als een bezéte,:.' schreeuwen of gillen.
incur, a. t"ai'kensslagtet', spekslager in. ;
schouwer van de qeslaqte varkens. -- (weleer ook)
Moordenaar. menschens(agter ni. ; - (farn.) snoever, snorker m. C'est Un t- de gens, 't is een zwetsd-, snorker.(Des tue-vent.)
'r*ie-veiit, to. IVindscherm, windschut n.(Plar.
Tuf, f, (Iinér.] l'Vilachtiie, drooge aarde, die
mcci' naar steen eljjkt en doorgaans onder de ted
-ardewot
aangetroffen, tufaarde f. ; - tufsteen m. , een ligte, poreuse steen, dooi- bezinking,
omkorsting e. a. oorzaken ontstaan; duifsteen: Tcalcaire, kalkachtige tuf4een, kaiktuf iii. T- volcanique, vulkanische tufsteen . - ( fig.) Pour peu
quail l'approfondisse, on iencoiitre le t-. als men
gaat onderzoeken wat hij wed. dan merkt men
alras, dat het niet diep bij hein zit.
[Tech.]
Grof kleed n. over de scheertafel der lakenscheerders, scheerdoek n. - Tiifaeé, e, adj.
fMinr.] Tufsteenachtig, tufachtig. - Tufaite, f.
[Mmdi .] .Soortvanvulkanischesleen, tuffale t in.
- T!ifau of Tnfeaii, in. [Minr.] Soort van
krijtaardiqe .cten, lesser en poreuser dan 't 1/ewone
krijt. - 'ruflei-, ière, wij. Tufachtig, naar tal
gelijkend. - 'I'iifière, in. (naam van eene trotsche,
opgeblazene personaadje uit den Giorieux van Destouches, van daar): C'est un t-, un comte de t-,
't is een trotsc/iaard, een opgeblazen mensch.
Tug, in., z. TOUG.
'I'tige of i'ugie, f. [Anc. mar ] Zonnetent f.,
regcnzeit n., bovenIut f.
'Faget, in. [H n.) Kleine oelwe of horenuil in.
Tule, f. [Agric.i Kleine stekende brem 1.
Tuilage, in. [Tech.] Met hars en vijlsel bestreken plankje des lakenscheerders, schijff. , strjk
n. (ook tulle geheeten). - liet bewerken van-bord
t laken met dat werktuig, het strijken met de schijf.
Tulle, f. Dakpan, pan f. 1'- plate, creuse,
vlakke, holle dakpan. 'I'- fautière, nokpan. - T-s
en verve. en fer, en zinc, de marbre, glazen, jiveren, zInken, marmeren pannen. .. (Loc. lam.)
EtI'e logd prés des t-s, sous les t-s of sous Ia t-,
onder het dak, in een dakkamertje, op eene vliering
wonen. --- (Loc. prov.) Cot homme iie trouverait
(of Je ne voudrais pas lui donnei') do feu sur une t-,
niemand zou (ik zou niet) een dronic wafer aan
dien kerel willen geven. een' stuiver aan dien vent
willen lenen.. A bas, couvreur, Ja tuile est cassëe,
kom omlaag, daar boven deugt het niet. C'est une
t- qui lui est tombée sur Ja tête, dat is eene leeljjke streep dooi' zijne rekening. [Tech.] , z. TmLAGE. - Gladde plank f., waarover bij draadtrekkers de draadiangen loopen; --- soort van staafvorm in. der goudsmeden. T- verte, ongebrande te,

-

-

-
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gel in. der plasblavers. —'l'siilé, e, adj. Dakpanvormig;---z.v. a. 1MBP.IQUANT, 1MBRIQIJÉ.— Coquille t-e,
.sc/ielp t. met dakpanvorniige holten. -- TUlLE, adj. in.
(part. passi van tuilet'): Macon t-, onderzocht.
g e t a i le e r d vrijmetselaai- in. - Tni1eau in.
Dakpanscherf t. - 'ritilee, f. 111. n.j Kant
schildpad f. (tortue caret). - Tuilev, v. a. Onderzoeken of hij, die zich vrijrewtselaan noemt, liet
werkelijk is, t a i 1 ë r e n.[Tech.j T- Ie drag,
het laken met liet etuijkhond of de schijf desi streek
geven. - TUILER, v. is. (Tech.] Naar 't roodbraine
trekken of zweemen (van de orlean gezegd, als
ha'ie kleur naar die van bakateenen of dakpannen
geljkt). -- (weleer, in de kloosters) Bg 't zingen
een nieuw vers aanhefl'en, eer 't vorige a uitgezongen, om maan te spoediqei klaar te zijn - Tailerie, f. Pannebakkerij 1.; --- kunst f. des pannebakkers. - Les T-s, naam van het prachtige varsteljk paleis te Parijs (in den jongsten tgd nog
aanzienlijk verfraaid en ver.qi'oot, en met liet Lou'vre (z. (lat woord) verbonden, de Tailenitn. Le
jardin des 'f-s, of enkel Les T-s, de tuin dei T-.
Se proirienei aux T-s, in den tuin der T-, in de
T- wandelen. Le cabinet des T-s, het kabinet dci'
'1'-, de fransche i'egmning. - Titilette, t. (verklw.
van tuile) Kleine (lakpan f. -- [Tech.] Plaat 1.
van gebakken leem, waarmede men de opening van
een' sineltoven verkleint. - 'rtiileur, in. (of als
adj. Fi'ère t-) Titel van den officier eene'r vrijinetselaars-loge, die belast is met liet onderzoek of een
zich aandienend. visiteur of bezoeker werkcljk vrijntetselaar i.s, onderzoeker, t a i 1 e a r in. -- IVerkalan in cciie panbakkerj, pannebakker in.
Tuilloise, f. [lloi't.] Soort van tUlj) f.
1- Tuition, t. Hoede, bescherming f.
-

Ttiïin, ni [H. a.], z. v. a. TARIN.

Tulipacé, e, aPi. [Bot.] Naai de tulp gelj-

land, tuipvorinig. - TULIIACEES, f. p1. Talpsooi'-

ten t. p1. - Tulipe, t. [Bot.] Tulp f. T- de pres,

z. v. a. FII1TILLAIIIE. 'f- (lu cap, z. V. a. IIEnAN-

TElE. Oignou, Caïeu de t-, tulpenbol in. -- [H. n.j
Volksnaain van velerlei schelpen, ten wille van hare
klearschakining. -- [Artili.] T- lu canon, kop in.
van 't kanon.. Collet de Ja t-, tulpsgewijsbeloop ii.
van den hop. -- Tulipé, e, adj. [hol.] Tulpvormig. - 'I'iilipier, in. [Bot.] Tulpenboom in.
- TUL1PIEII, adj. ill.: Faa t-, lulpcngelt'. z. v. a.
TUL1POM,&NE. - Tulipifère, ad]. [Bot] Tulpendragend. - TULIPIFÈRES, ill. p1. Tuipendragende
booinen en struiken ui. p1. , talpenboomsoorten 1. pl.
---. Tulipomaiie, in. llartsloqteleik liefheboer van
tulpen. [Tech.] Deelnemer in den bela.qcheijken
tulpen-windhandel (z. 't volg. woord). - 'ruhi
pomaHie, t. Overdreven l)efhebberj of zucht I.
i'oor tulpen. –[list.] Tulpenwaecle, tulpenkoorts 1.,
(le bespottelijke windhandel in tulpen, die 'in de
jaren 1636 en 1637 in Holland gedreven werd.
tulipoenanie t.
Tulle, in. [Coin.] Netvormiq garenweefsel n.,
t ii 1 e of t a 1 1 e t. - Tulliste, in. eI f. Tulle-fabnikant, tulte-makei' in. , -maakster f.; tu!le -koopman in., -koopvrouw t. -- Ook als adj.: Ouvriet',
Ou'vrièi'e t-, tulle-weves- in., -weefster f.
Turnblei, in. (pe. tom-hJ'r) Tuimelaar rn.,eene
engelse/te d'uivesoort.
T.iniéfactioii, f. [Chir.} Opzwellinq, zwel
ling f.; gezwel n., t u in efd c t i e t. - Tuinelier,
v. a. l)oen zwellen of opzwellen. - SE TUMEFIER,
v. pi. Opzwellen, zwellen. - Het part. passé is ook
adj. : Partie tuuiéfiue, opgezwollen deel n. mescetice, 1. Aanvankelijke zwellinq, gezwollenheld, lumescéntie f. -- Tuaiiescent, e,adj.
Zwellend, opzwellend, t u m e s c I i' e a d. ..
inenr, f. Gezwel iI, dikte f. len gevolge van eene
ziekte of eene andere oorzaak. T- blanche, wit gezwel, ,qewricht.cgezwel. T- fongueuse, .cponsgezwel a.
z. ook ENEYSTÉ, VARIQUEUX. - [Bot.] , z. V. a.
LOUPE. - 'Iuinide, adj. Didact.] Gezwollen,
buikig.
Ttiinulaire, adj. De graven of graf.cteden betie/fend, daartoe behoorend: Pierre t-, gi'afsteen,
ijjk.cteen in. Inscription t-, grafschrift fl
'ruiiiisilte, in. Opschudding, wanordelylce beweging t. wel gelaas, oploop. opstand in., oproer. nomoer, alarm, t a m ül t a.: II s'excita Un grand I-,
er ontstoncl eene ,qroote opschudding. T- populaire,
volksoploop. Tout était plein de t-. alles was in
rumoer. •-- Le t- des flats, hel oproer dci' bairn,
-
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de eweldige bewejing (tel zee. - Le t- lu monde,
des allaires, 't gewoci, de rustelooze bedrijvigheid
of drukte der wereld, der zaken. - ( fig.) Le t- des

passions, het oproer, het woelen der driften. - EN
TUMULTE, bc. ode. In verwarring, in wanorde,
metverward geraas. - Tnniult.iaire, adj. Woelig, onstuirnig, oproerig, onrustig: II se fit une asseniblge t-, er werd eene onstuimige vergadering
gehouden. Les occupations t-s, de woelige, onrustige bezigheden dci' menschen. - Ttirnialtnaireiient, cdv. Op onstuimige, oproerige, woeste wijze.
- 'fiI111t1t11eL1seI1ent, ode. in opschudding, met
onstuimigheid, met geraas en getter. - 'I'uniultneux, e;ise, OdJ. Onslu'imnig, oproerig, woest en
wild, wanordeljk: Des cris t-, oproerige kreten m.
p1. - Esprit t-, woelgeest, onrust in.
Tiiiiu1us, m. (pi. --lucy) [Ant.] Kegelvormige
heuvel van aarde of steenen, (lien de Ouden boven
(le grafsteden OpWie('pen, grafseuvel, tdmulus in.
Tune, f. [Hydraul.] Met puin, grof zand, enz.
bezwaarde rjsbedding f.
Tunga, In. (pr. toii -ga) [H. n.], z. v. a. ciiiQUE. -- [Méd.], z. V. 0. TONGA.

Tiinstate, in. (pr. tong—, ook in de volgenden) [Chum.] Tanejsteenzuur zout, woiframiumzuur zout: T- de claux, woiframiumzure kalk m.
- Tuiigstène, m. [Mtnr.j Zwaarsteen, ijzerzwaarsteen in., ren staalgraauw, hard, bros en zeer
zwaar metaal, dat in eenije dubbel -oxyden en zouten geworden wordt, tungsteen, wolfs'amium a.
Tuiigstides, in. »1. [Mmdi'. ] Tungsteensoorten F.
pl. -- 'iiinstiqiie, mij. [Chin.] : Acide t-, tungsteen- of wolfraiiiiuin -zuur n.
Tunicelle, 1. Kleine witte tunica f. oflgfrok in.,
(; en IIC ugustijner ba voeters e. ci. monni/cen
eIroegen. - [Bot.] Vliesje n. -- Tuiiiciers, ni p1.
[i-I. ii.] .lUmdieren II. Pl., soort van hoofdelooze
U

weekdieren. - Tuniqac, f. Oud -romeineche intwollen lijfrok in., kort onderkleed n., dat door 't
manneljO geslacht onder de toga op het bloote lijf
werd gedragen; - ook een soorleljk, mooi' lanijes
vrouwen/deed ii .; - ook een onderkleed der dienstdoende bisschoppen e. a. roomsch-kalholjke geestehij/en, ts n ica F. - Zalvinqerok in., soort van
vest, dat cie france/u koningen bij hunne za/ving
onder den Iconin/dijicen mantel nanliadden. -- [Ant.]
V/tee, vliezig omnkleedsel ii.: Les t-s de loeil, flu
coeui. de Ja vessie, de oog-, hart-, blaasvilezen. [Bot.] V//es n. , dun omkieedsel der zaden 0/planteoibollen. T- propre, uitwendig zaadvlies of zaadhui.cel ii. T- intérieuie, inwendig, btnnensl zaad

v/ice. L'oignon est foimé de plusleuls t-s superposi/es, de uije bestaat uit vele over elkander ligqende sc/u/len. - Tuniqiié, e, adj. [Bot. , H. n.]
Gevliesd, (net één of meer vliezen mak/eed. - Tniiiqiaeax, ense, adj. Vliezig. nit vliezen bestaande.
'I'iaiiisien, in. [H. ii.] Tunësclie volk in. (z.
ALPUANET).

TuDka, in., z. TONEA.
TnniieJ, in. (angi.) (pr. tOn -nel) Onderaard
gang in. onder eenen weg, onder eene ri--sche'q,
vier, enz., inz. die, we/Ice onder den Theeins bij
Londen door den franschen ingenieur Brunei is
aangelegd, om de gemeenschap tucschen de beide

rivieroevers gemakkelijk te maken, t ii n n e I in.
Tnnstate, Tiinsténe, etc. , z. TUNGST-.

Tupinambis, in. [LI. n.j Braziliaansclie moeras -liagedis F. (z. MONITEUR).
'I'npinet, in. [H. n.] Langstaartige wees F.

(mdsange a Jongue queue).
Tflrbafl, In. Oostersch en inz. turksch hoofdWin(lSel of /zoofdsieraad n., bestaande uit een stuk

stof, dal viermaal om moe soort van muts wordt
gewonden, ta/band in. - Prendre Ie t-, een ioullame(l000 worden. Porter le t-, een muhamedaan
zijn. - (poll.) Turkije, de Groole Terk, de magt
van Turkije. - [Bot.] , z. a. a. MAP,TAGON, ook eene
pomnpoensoort. - [H. n.] P'aam van verschillende
schuipsoorten wegens hunnen vorm, tulband. [Coin.] Blaauw en wit qestreept indisch katoen
voor la/banden , tulband -Icatoen a. --Tnrbanet,m.
Soort van pompoen in.
S Tni-baiié, e, adj.: Lieu t-, veenplaats F.,
plaats waar men turf steekt.
Tuirbatif, I ve, adj. Verontrustend, .ciorend.
'rtiibe, F. [Aim. prat.] (alleen voorkomend in):
Enquête par t-, getuigenverhoor n. bij hoopen of
menigten (als een aantal inwoners eener plaats ge-

-

TTIROOPOLE.

zamenljk aangaande de zeden of gebruiken diem
plaats voor 't geregt gehoord werden; ieder diem
getuigen werd dan TURBIER genaamd). - [Mus.)
Soort van zeer lage klarinet F.

Turbinacé, e, adj. [H. n.j 1\'aar de to/sc/me/p
ge/jl:end. - 'I'uvbinaeées, ni p1. Tolschelpeîm F.
pl - 'I'tirbinaire, adj. [U. II.] Tolsche/pvorozij.
- TU1UJINAIRE, in. Tolschelpdier n.
Turbine, F. lArch.] Galerij 1. vOOr 't orgel,

voor de muzikanten eener kerk. - Klein zangkoor n. in sommige kerken, waar zekere geestel(i
boetelingen, die niet gezien wi/den wezen,-kenof
hunne plaats namen. - [Mécan. Horizontaal wa
terrad, schroefrad n. (roue en lielice), t u mb i mm e t.
- Tarbiné, e, adj. [H. n.] Spiraal -/cege/vormig,
sc/mroe[sgeuijs tol- of peervormnig (van sc/me/pen) . [Bot.] Kegei of tolvormnig. - TURBINES, in. p1.
-

Sniraal-lmegelschelpen F. pl - Turhinelle, F.

[R. n.] Trompetschelp f. - Tiirbinellier, ni
Dier, dat de trompetscheip bewoont, sc/mroef- of
trompetslak 1. - 'I'uibiniforrne, adj. [H. n.
Toivorinig. - 'riirbiiiite, F. [H. is.] Versteende
spiroalschelp F. , s t r o m b i e t, 1 me r b i mi i e t om . --

'I'nrbino'fde, adj., z V. a. TUaBINE.
Tnrbith, in. [Bot.] Indische turbilh -struik ni
eene ceylonsche p/ant niet eenen wortel van buikzuiverende kracht. T- blanc, z. onder sENi. [Chuum.) T- minéral, zwavelzuur geel kwik, mine5' 0 a I t u r b I Ik n. T- nitreux, salpeterzuur kwik n.
Tnibos,m. Pl. [H. n.] Buikkruipers, buikvoeters
in. p1. , z. v. a. GASTÉROPOPES.
Tiii- bot, in. 11-1. ti.] Tarbot f. T- piquant, mlekelige tarbot. - Tnrbotière, in. [Cuis.] Koperen
vischketel in. voor tarbot (ongeveer in de geclaante
van dien visch). - Turbotin, in. (ver/slw. you
turbot) Kleine tarbot.
S Turbiileminent, adv. Op onstuimige, wcelige wijze. - Turbulence , F. Onstuimigheid,
woelig/meid, onrustig/icid f. -- Turbulen,t,e, adj.
Onstuimnig, woelziek . woelig , onrustig: Elm dun
caraclère t-, een onstuimnig karakter hebben. Enfaut t-, woe/ziek kind ii. Esprit t-, woe/geesE in.Ctieval t-, onrustig paard n. - Passions t-es, woelige, onstuimige hartstogten in. pl - TURBULENT, Bi.
[ EL. n.] Nieuu,-Ilo/landsc/me lijster 1. (zelden in must).
'rtii-c, Tnrqne, adj. Turksch, wat Turkije 0/
zijne bewoners betreft: L'einpire t-, het turksc/ie
rijk. Armée l -que, turksc/m legen n. Langue t -que,
tur/esche taal F. Chien t-, turksche hond ni.--- [Bot.]
Dertue t -que of HeI'J)e cia Tuic, z. HERNIOLE (er
staat abusievelijk EIerhe flu Ture). - Als subst. in.
et F. Turk in., turksche vrouw t. of meisje n. (absol.) Le T-, de Turk, de unapt der 'Turken? La
T- tot 'vaincu. - Le Grand T-, de Groote 'lark,
titel, dien (le chiistenen aan de ottomanschp keizers
gegeven lichten. - (Loc. fam. et prom'.) Etre fort
conume Un T-, zoo sterk als een Turk, als een
paard zijn. CeL lionime est un vrai T-, (lie man
is een repte Turk , hij is onverbiddelijk , zondem
nedec/oogen. z. ook ROBE. - Se Faire T-, een nunhamnecloan worden. - [H. n.] Wormnpje, dat zich
tusschen de sclmors en 't hout van de boomen, inz.
V(lfl zekere pereboomen nestelt; - (hij de tuinlieden) masker n. of pop F. van den met/sever. - ii
LA TURQUE, bc. mlv. Op zijn turksch, op de wijze
der Turken: Etre lsabiIIé h Ja t-, op zijn turksc/m
gekleed zijn. - (pop.) Traiter qn. a Ia t-, op zijn
turksch, zonder versc/mooning, onbarunhartig niet

iemand le werk gaan.

'I"urcaret , nu. Onbesc/uaafd, gemeen fortuins
kind n., lompe pa rv en u rn (naar eeoc perso

-

blijspel van Le Sage).
-nadjeuit
Turcie, f. Sleendamn in. (zelden alleen gebruikt.
maar doorgaans met Jevdes): Inspecteur fles t-s ei
levées, opzigter in. der dammen en dijken.

Turcique, ad./. [Anal.] : Selle t-, turkse/me za-

del in. , de zadeivormige, lot het uigebeen be/moo-

rende donkere groeve of kuil. - Tureisnie, ni
(woord van Bossuet) lIet isiamismus, de godsdieosi
der Turken.

'fiiieoiim , in. [Tech.] Kemelsgaren ii.
Turcois , m. [Ann. mii.] Pij/koker ni (carquols).
S Tui'eolâtre, 'rurcoiiiane, adj. Zeem' nun!
de Turken ingenomen. - Als subs!.: Turkenver
in. - Tni'eophile, in. Tarkenvriend in,-erd
vriend der Turken. - Tureopole, ni 4/stamme/ing van een' Turk en eeoc Griekin. - Tnreo-

TIJROOPOLIER

-
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ni. [list.] Generaal der ruiterj bij th mees t. van Brasilia. --- [Minér.] Soort van blaauw

poller,

Maltezer ridders.

1- rrIIrcot, m. [H. nj, nu TORCOL.
'r.irdoïde, adj. [H. n.j Lijstervormig, naar

de lijster gelijkend. - TURDOIDES, m. p1. Lijstersoorten f. p1.
'riiieliire , f. (eigenlijk een klanknabootsend
woord van 't geluid der fluit. soms als zanj-re[rein gebiuikt) ((om.) C'est toujours Ja même t-,
't is altijd liet oude liedje, den ouden deun. --[Anc.
fort.] Valhek n.
¶'nrgesceiice, f. [Didact.) Opzetting, opzwel
ling f. (b. V. der vochten door den invloed der
warmte). - [Mdd.] Opzettinq, overvolheid van
vochten , opbruisinq van 't bloed , t a r q e 5 c ë
t i C 1. T- de Ia bile, overloop m. van gal. —'mr
gesceiit, e, Wij. [Didact.] Opzettend, opzwellend, tu r g e s cd r e n d. - 'I'uirgide, adj. [Bot.]
Gelijkmatig opgevet of gezwollen. - 'murgidule,
adj. [1-1. n] Eeniqzins gezwollen.
'I'urgot, m. [Tech.] Soort van schrjjfpapier n.
'riti'gotitie, f. Vroegere naam, dien 't publiek
aan (le diligences gaf (naar den minister Turgot);
ook gebruikt van eene ronde en platte snuifdoos t.
'mtiiioii, m. [Bot.] 1Vortelspruit t., die onder
den grond blijft.
m., z. TURLUT.
'I'urlui, m. [U.n.]. z.v.a. COURLJS.
'miuiIupiii, m. La/fe grappenmaker, iemand, dw
geestelooze en gemeene aardigheden, lage woordspelingen uitkraamt (naar een' vermaarden kiuchtspe
ier ten tijde van Lodewijk XIII.).—TunLuPlas, ff1.
p1. (of Confrérie des pauvres), naam eener secte
der itde eeuw, die zich door schaamteloosheid onderscheidde. - Turluipinade, t. (bij Voltaire
ook TURLUPINAGE, m.) Gemeene grap , laffe aar
digheid , kwalijk aangebragte scherts of onkiesche
woordspeling f.— Tur1iipiner,v.n. Gemeene grap-pen maken, zoutelooze of gemeene aardig/leden zeggen; - TURLUPINEII, v. a. Voor den gek houden,
beet hebben, foppen, belagcheljk zoeken te maken.
- SE TURLUPINER, v. pr. Gefopt of beet genomen
houden. - Elkander beet hebben. - Iletpart. passë
is ook adj.: Personne turlupinée, voor den gek ge-

-

-

-

houden persoon.

'miHituette, t. [Anc. mus.] Bédelaars-guitar f.
der 16 eeuw. - Refrein n. vaneenige oude liedjes.
Turlut, m. [I-I. n.]Boom- of woudleeuwerik ni.
(cujelier); - graauwe wuip m. of pluvier t. (courus cendré). -- 'mui'lutaîiie, t., z. v. a. SERINET
-- 'mUrlutel, v. n. Den zang des leeuweriks,-TE.
of ook 't geluid der fluit nabootsen.— Turlutoi
TTJRLUT. - 'mm-lu- -le,'Iirutom.zva
tutu, interj. Klanknabootsing van 't fluitgelued.
soms gebruikt om een' wawelaar in de rede te vallen: T- ! que me chantez-vous là ? papperlapap!

wat relt ge mij daar?

marmer n.

Turquiiie, f. [fblindr.] Soort van weinig geachte

turkoois m.

Turquolse,f. {Minér.] Turkoois m., een blaauw,
ondoorschijnend edelgesteente: 'r- de Ja vieille roche,
T- pierreuse, minérale of orientate, oude turkoois,
een blaauwgroene steen, inz. in Perzik en India,
mineralische turkoois, kalalet m. - T- de nouvelle
roche, T- osseuse, occidentale, animale of tossile,

tandsteen m., een blaauwgroen, steenhardiigchaam,
waarschijnlijk een met vitrioolachtig koperwater
doordrongen en versteende of fossiele vischtand of
graat, die 'men in Siberia, Zuid-Frankrijk , enz.
vindt, animalisc/ie of fossiele turkoois. -- [Corn.]
Turkache gekeperde stof t.; - namaak daarvan.—
[(-lort.] Soort van anemoon of kiaproos f.
'murrette of Turrite, t. [Bot.] Torenki'uid ii.
'muiriieualaee, e, 'I'uriiculé, e, adj. [Bot.,

H. n.] Torenvorinig, langwerpig keqelvormig.
'muai-rilithe, m. [H. n ] Torensteen m., soort
van versteende spiraal- of torenvorinige schelp f.,
turrilitli m. - 'I'urrite, t., z. TIJ1IRETTE.
'muirritelle, 1. [H. n.] Boorvormige torensc/ielp t.
'I'usculanes , f. p1. [Litt.] Vijf wijsgeerige
schi'iften van Cicero, op Zijne beroemde villa bij
'i'u.cculum (nu Frascati) geschreven, tu scü lische
of tu s c U Id n i 5 c h e wei ken n. p1.(mee n.
Tusèbe, m. [Minér.] Soort van zwart mar'mtissieule, ni. [Méd.] Kuch, geringe hoest m.
Tussilage, m. Iloefblad n. (reeds ten tijde van
HippOki'ates tegen borstziekten geroemd), oak brandlatuw I. , paardeklaauw m., inaartsbloem f. ge/weten. - T- des Alpes, .dlpen.hoefblad. T- pétasite,
Z. PETASITE. - 'muissilagitiees, t. p1. tioef blad-

soorten.

Tat, m. , Z. V. 0. TUTE.

'I'utaiuinal, m. [Anat.] Beschermend orgaan,
hulporgaan n. van het oog (de oogleden, Oogliaal'
tjes, Meiboomsche klieren, wenkbraauwen).
'mute, f. [Tech.] Spitse smeltkroes in. op p00ten. voor 't beproeven der ertsen,
'mutelaire, adj. Beschermend, beschuttend, bewarend, belioedend: Ange t-. beschermengel rn [Myth.] Dieux t-s, beschermgoden m. p1. - [Jur.J
De voodijschap rokend, tot de voogdij behoorenci:
Gestion t- , beheer n. eens voogds. - 'mutelle, t.
Voogdijschap, voogdij t.: T- légitirne, légale of naturelle, wettelijke, legale ofnatuurljke voogdij (die
regtstreeks door de wet zelve wordt opgedragen).
T- testamentaire, voogdij bij laatsten wil. T- dative, voogdijschap, door de wet of overheid of door
eenen familie-raad opgedragen in geval de natuurljke voogd die taak niet kan of mag vervullen. Tofficieuse, voo,qdijschap, waarmede iemand boven de
5Ojaren, die kInderen noch wettige afstammelingen
heeft, zich belast over een onmondig kind, met oogmerk om het te adoptëren, als het meerderjariq zal
zijn geworden, a f f i c 1 e u s e, willige voogdij. Accepter, Refuser Ja t-, de voogdijschap aannemen,
afslaan. Enfants en t-, kinderen, die onder voogd]jschap staan. Ii est hors de t-, hij is meerde,rjarig, mondig. - (i'iq.) Bescherming, hoede 1: Etre
sous Ja t- de qn., de la lui, onder iemandsbesc/ier
riling, onder de bescherming der wet staan.
-

Turisère, t. [Bot.] Amerikaansche porseleinplant, t u r n é r i a t. (naar den engelschen geneesheer William Turner).
Tuirnie, m. [U.n.] Loophoen n., kleinstesoort
van 't hoendergeslacht [hemipodius].
'm.irpituide, f. Schande. schandeljkteid; schandeljke daad f. II y a une grande t- dans cette
action, er ligt iets zeer schandelijks in die daad.Weleerook: schaamte t., schaamdeelen n.pl.,, naaktTutenague, m. , z. TOUTENAGUE.
heid t.: Cham fut maudit de son père. parce quit
'miiteiii-, rn , -Ii'ice, t. Voogd m., voogdes t.:
s'était moqué de sa t-, C/lan-i. werd door zijnen na- T testarnentaire, voogd bij testament of uitersten
der vervloekt, omdat hij hein in zijne naaklheid be- wil. T- honoraire, subrogé, naamvoogd, toeziende
spat had.— Découvrir, RvéJer Ja t- de qn., iemands voogd. T- onéraire, gelastigde voogd. T- ad hoc
schande, oneer aan den dag brengen. Cacher. Couvrir (vgl. AD HOC) , tot zeker bepaald oogmerk benoemde
Ja t- de qn., iemand.s schande verbergen. bedekken. voogd. La rnère est Ja luti'ice naturelle de ses enTurpot, m. [Any. mar.] Voorschansbalk m.
fants, de moeder is de natuurlijke voogdes van hare
Tuirquie, z. TURQ.
kinderen. - (fig.) II na pas besoin de t-, hij heeft
Turquel, m. [Agric.] Soort van tarw t.
geen' voogd noodig, hij is zich zelven genoeg. —Les
'rlirqllerie, t. (fans.) Turksc/ie manier van doen, rois smit les t-s des nations, de koningen zijn de
barbaarschheid, wreedheid 1.
voogden dernatien. —[t-lort.] Stevigestok ofpaal m.
t 'muii qiiesse, f,, z. v 0. TUBQUE, z. TURO. - bij een jong boompje.
a LA TUIIQUESSE, lor. adv. (bij Molière), z, V. a. it LA 'Iut1e, t, [Chiin ] Tutia t., z. v. a. SPODE.
TURQUE, z. onder TURC.
'muitoiezneuit of 'muitoiment, m. liet toespre'I'urquet, m. [Agric.] Blaauwe tarw t. (met ken met tu en toi, het jjjen en jouwen. - Tnblaauwe oar); - volksnaam (Ier mats of turksc!ie toyev, P. a. Met tu en toi (in plaats van met
tarw; (onk TIJRQUESTON m.) - [H. n.] Turkje, vous) toespreken,jijen en jouwen, tu toy dr e flturksch handje n.
SE TUTOTER, v. pr. Elkander tutoyéren. - liet
'muurqu.elte, t. [Bot.] , z. HERNIOLE.
part. passë is ook adj : A son grand étonnernent
'Fuuiquiie, f. (Loc. prov.): Jouer des orguesde ii se vit tutoyé, tot zijne g"oote verwondering zag
T-, eten, kaauwen.
hij zich met tu en toi aangesproken, zag hij zich
'Furquin , m. [H . n.] Blaauwe tangara of pi'ac/lt
getut 0 yecrd. - Tntoyeur, m. (fam. Iemand,
78*
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(lie altijd ill en 10E in den mond hecf, die anderen
steeds tutoyeert.
'riitti, ilL 7)1. (ital.) (pr tout-ti) [Mus.] Woord
07) de pa'rtiluren, ter aanduiding, dat alle stemmen
zich te gelijk moeten doen Iworen, t ut t i n. —Ook
absol. in 't enkelv. en. mecivoud gebizigd: iteprenez nu t-, begin we!r bij het tulti. 11 y a plusieurs
t- dun grand effet, er zij vele tutti's, die een oroot
doen.
effect
ruil'.
Tutliiber, v. a. Krassen, schreeuwen (van den
'riiyati, m. Pijp, buis f. T- de cuivre, (te Ier
blanc, de bois, koperen, blikken, houten pijp. Td'orgue, orqelpijp. T- de poele, kagchelpijp. f. --Tde cherninée, schoorsteenpijp. T- dévoyé, schuin
opgetrokken sc/ioorsteenpijp. --- T- dun privd, 5ekreetpijp. T- dun soufflet, blaasbalgpijp.— [Macli.
ui vap.j Schoorsteen m., schoorsteenpfjp: T- allmentaire, voedingsbuis, -pijp. T- de conduite, elei- of aanvoerpijp. T- de pression, perspijp. Tpour évacuei l'eau de In citerne, I'eau de Ja
holte aux soupapes de sûreté, spui- of vloeipijp
van den warmwaterbak, van de veiliqheidskleppen
't engelsc/i waste-pipe). T--kast,wepj(nr
de vidage, spuipijp van den ketel. T- d'injection,
spuitpijp, injectie-pijp. T- rapporteur, verklikpfjp.
T- d'échappement, de décharge, afblaaspijp. [Bot] Hollestenqelder granen e.a. gewassen,halm m.
- [CalJ.j T- de plume, penneechaclit f. - [Cost.]
Pijp- of rolvormiqe plooi f. aan gestijfd linnen. [H. n.] Naaldvisch m(syngnathe, aiguille de mer).
T- de plume, koraalzuiger m. (syngnathe pélasgique). - T- de mer, naam van vele p(jpvormige
schelpen, zeepijp I., eekoker in. T- trompette, z.v.a.
SEJIPIJLE. - fig.) Parler a qn. (of Dire qc. a qn.)
dans Je t- de l'oreille, iemand iets in 't oor fluisteren. z. ook oB(;uE. - Tuyauter, v. a. et n.
[Cost.] Pijpplooijen maken. - 'fnyère, f. [Tech.]
Ovenqat n voor de blaa.sbaigpijp, blaasgat, pijpgat n. - - (Loc. proc.) Passer par Ja t- , bankroet gaan (van smeden gezegd). - 'reiyoterîe, f.
Gezamenlijke buizen of pjjpen I. p1. - 1-landel m.
in buizen of pijpen; inafjazijn n. daarvan.
S 'rdo1ogie, I. (een liybridisch., barbaarsch
woord) [Didact.] Leer f. der watergetijen.
Tylare, m. [11. a.] Naakt en eeltig gedeelte
onder de teenen en den hid VOfl een zoogdier. 'rylion, m. [I-I. n.] Eeltige naakte plek aan 't
achterdeel van sommige apen. - Tylome, m.
[Méd.] Eelt n. (cal). - 'I'ylopode, adj. [H. n.]
Met eeltiqe voeten. - TYLOPODES, m. p1. Zoogdieren n. pi. , welker voeten van anderen vereelt zijn
(zoo als de kameelen, de lamaas). --- Tylose, f.
[Chit .] Likdoren m. aan den voet (cor).
'rynibre, m. [Bot.] Krettnsisch boonenkruid n.
Tympan, m. [Anat.] Trommelvlies n. (van 't
oor). - (bij overdrjving) Bruit a briser le t-, oorverscheurend geraas n. - [Arch.] Bekkenvorinige
indieping van eenen 'wand , doorgaans door een
standbeeld, een bas-relief of dergi. aangevuld. [Hydraul., Mécan.] Scheprad n. (om 't water op
le voeren); rondsel n. Roue a t-, rad, dat door een
of meer daarin loopende mannen wordt in beweging gebragt. - [Inipr.] Vierkant raam eener gewane drukpers, waartegen het te bedrukken vol papier wordt gelegd, t m p a a n n.
'rysiapane, f. [Bot.] Kelkvormiije paddestoel m.
Tynipanil, m. Soort van parel I., die van boven
rond en van anderen plot is.
Tyrnpaniqne, adj. [Anat.] De trommeiholte
of het trommeivlies betreffend. - [Mus.] De trommels of pauken betreffend. - TYMPANIQUE, f. Kunst
van liet trommel- of paukenslaan.
Tympaniser, v. a. (fam.): T- qn., iemand
openlijk en luid ten toon stellen, hein openbaar bespotten, tegen hein uitvaren.
Tyiupaii ite, I. (Méd.J Trommelzucht. opzameling van lucht in de buikholte, t y m p a ii j t i s I.
Tympanors , in. [Mus.] Hakbord, hakkebord n.
(

-

'lyon, ni. [I-In.], z.v.a. TRAQUET-

Type, in. (eig. slog. en het door den slag voortgebragte) Oorspronkelijke of eerste vorm (die den
indruk van 't voorwerp draagt), qrondvorm, nbdelvorm, gietvorin m.. model, voorbeeld is.; stempel,
afdruk m.; .cymbolisch beeld n. op de keerzijde eener
munt; gegoten drukletter . typ e f. of typ u s m.
Le t- de cette médaille est one Victoire, de steni
het zinneheeld van dien gedenkpenning is eene-pel,
Victoria. Ce Jivre est irnprimé avec des t-s mBi-

TYPOGRAPHIUIJE.

les, dat boek is met bewegeljke letters geds-ukt.
Les sculpteui s anciens nous oft laissé les t-s du
Jupiter, du Neplune , de l'Apollon, et des autres
dleux de Ja fable, etc., de oude beeldhouwers hebben ons de grondvormen, de modelbeelden van den
Jupiter, den Neptunus, den Apollo en van de andere mythologische goden nagelaten. - L'agneau
pascal est le t- de JPsus Christ, het paaschiam is
hel zinnebeeld van Jezus Christus. - La rose, Ia
pêche, lace-en-del sont des t-s de Ja beauté universelle, de 'soos, cle perzik, de regenboog zijn typen, grondvormen der universile schoonheid. —On
i'egarde I'onagre comme le t- (le Ja familie des ânes,
men beschouwt den onager of wilden ezel als de
type of stamvader van 't ezelgeslacht. - Le caractère du génie cit surtout dans Ja création des t-s,
het karakter van 't genie ligt vooral in de scheppinq der typen, der krachtig geteekende, oorspronkeljke beelden. Le Don Quichotte de Cervantes est
le t- de Ja chevalerie errante, de Don-Quixotte
van Gervantes is de typus (de karikatuur) der dolende ridderschap. - (bij misbruik van de natuurljke beteekenis) Cet homme est un véritable t-, die
man is een segt origineel, een ware zonderlin.q, de
wonderljkheicl of grilligheid zelve. - [Astr.J Le t(of Ja description graphique) des dclipses, de af
bedding, de figuurlijke voorstelling der eklipsen.. [Méd.] Tijdsorde I., waarin de aanvallen van ziekten, inz. van koorts'en, plaats hebben, regeimalige
wederkeer m. der ziekte-aanvallen. Le t- de cette
lièvre est intermittent, de typus dier koorts is intermittérend of lusschenpoozend.
Typha , m. [Bot.] , z. v. a. MASSE d'eau. -Typhaeées , f. p1. Geslacht van waterplanten,
welker type de typha of waterkoif is.
'ryphie, I. (H. n] Blinde adder f., kleinoog n.,
eene blaauwachtige adderslang.
Typhique, adj. [iMéd.] Den typhus betreffend.
TyphJe, in. [I-I. II.] De geineene naaidvisch in.
-

-

[syngnathus typhle].

'I'yphlops, in. (ps. —flopce) [H. n.] Blindslang 1. met langen, spitsen snuit en naauweljks
ziglbare oogen, op Jamaica [anguis lumliricalis].
'Fyphiose, f. IMéd.] Blindheid, typhidsis t.
Typhode of Typholde, adj. [Méd.} Den aard
van typhus hebbessde:Fièvi'e t-,européschetypbu.s m,,
heete zweetkooits I. met verdooving. - 'rypholdes, in. p1., of Typhoïdées, f.pl. [Bot.j ,z v.a.
TYPHACEES. - 'ryphonmanie, 1. [léd.] Waanzin met verdooving. ijihoofdigheid, die men bij den
typhus waarneemt, wakende slaapzucht t.
Typhon, in. Heete, verderfel(jke zuidewind, yeweldige storm- of wervelwind in. , waterhoos t.
(tronme).
Typhus,m. [Mdd.] Gevoelloosheid, verclooving f.,
inz. eene aonstekende, kwaadaardige zenuwkoorts f.,
verbonden met ijihoofdigheid en verdooving , t yphus in. T- d'Europe. europésche typhus, heete
zweetkoorts, vroeger hospitaalkoorts (fièvre des hOpitaux, des camps, des prisons) .qeheeten. T- dOrient, T- walm of tropical, oostersche, kwaadaardigeoftropische typhus, de pest f. T- d'Amérique,
de gele koorts t.
'rypiflé, e, adj. Tot een type, model of grondvorm gemaakt, q e t y p i fi a er d.—Typlque,adj.
Zinnebeeldig, als symbool of zinnebeeld, als voorbeeld, t YP i S c li: Le sens t- de l'Ecriture, de zinnebeeldige beteekenis der Schrift. --- Op bepaalde
tijden wederkeerend, periOdiscli; een duidelijk uitgedrukte type, een sterk sprekend karakter hebbende (van ziekten, koortsen). - Van staanden of
bljvenden vorm. Les caractères t-s dun groupe
de corps naturels, de typische of vaststaande kenmerken eener groep van natuur-ligcliamen.
Typochiomle , t. Typographische kleurendruk m., afdruk in kleuren door de l,oekdrukkers
m. Kenner, uitoefenaar-pers.Tyogali,
der boekdrukkunst, boekdrukker, ty p o g r a a p h in.
- Typographie, f. Boekdrukkunst, inz. de yezamenljke kunsten, die aan het boekdrukken dienstbaar zijn , t y p 0 g r a p ii í e 1. - Groote typooraphische inrigting. volledige boekdrukkerij t. —s Ty
pographier, V. a. Boekdrukken (imprimer). 'ry pogra ph ique, adj. liet boekdrukken betreffend, daartoe be000rend. t p p o g rd p Ii i s c h: Caractères t-s, drukletters 1. p1. Presse t-, boekdruk
kerspers t. Point t-, . onder POiNT --Bureau t-machine van nieuwe vinding. met welke men lezen leert
-

-

TYPO GRAPh QUEME NT onqeveer door deelfde verriqtinen, (Ve een letterzetter doet, lees-machine f. - 'I'ypogi-aphique
meat, udv. Op typogra.pfiicche wijze. graplilste,

m. , z. V. U. TYPOGRAPHE.

TypoHthe, rn. [Minéi.] Beeldeteen , steen,
waarop zich het beeld van een plant of dier heeft
afqedrukt, diersteen, plantsteen, t yp o lj t/t rn. Typolithograpliie , f. Kunst (can enqelsche
vindinj) om op een lithograpitischen steen den afdruk eene'r gewone drukproef over te brenqen, t ypolith og ra p hi e f. —'rypolithographique,
adj. Die kunst betre/fend , t y p o t i t Ii o q r ap h i s c h. - 'rypolitfiogi-aphiquenient, adv.
Op typolithogrOphisclie wijze.
i'yponiane, m. (iron.) Iemand, He alles, wat
hij schrijft, gedrukt wil zien, t y p a m a a n rn. TyI on.auie, f. Zucht om Zijne schriften uit te
geven, te doen drukken , t y p o m a n j e f. - Ty pomaniqiie, odj. Die zuc/i.t Ûetreffend, t yp oen a n icc h.
Typophanie, F. [Mus.J Kunst of manier om
den loon of de stem door slagen aan te aeven. Ook de naam van een nieuw stelsel van stenoqiaphie of snelschrjfkunst f.
Tyraia, m. [Ant.] Ileerscher, qebieder, vorst,
reqént; alleenheerscher in een' vroeger vrijen staat,
overweldiqer van 't oppergezag in eene republiek
(voor 't overiqe zonder hateljk bijbeqrip) , t y r a n rn.
Dénys, le t- etc Syi'acuse, Dionysius, de tyran van
Syracuse. - (tegenwoordig:) Eiqendunkeljk, willekeurig, wreed heerscher, dwinqeland , despoot, tiran 1H.; (bij uitbreiding) ieder, die tegen reqi en
rede van Zijn qezaq of mayt misbruik maakt. Ce
nest pas Un roi, eest un t-, 't is geen koninq, 't is
een tiran, een dwingeland. - Les femines sont
fausses les liomnies sont t-s , de vrouwen Zijn
valsch, waai' de mannen tirannen zijn. Ii est le tIe cette compagnie, hij speelt den tiran, den baas
in dat qezel.chap, (fam.) alles moet in dat qezelschap naar Zijne pijpen dansen. T- dornestique,
huistiron. - (/ij.) L'usage est le t- des langues,
het gebruik is de dwinqeland der talen. - (ook qebruikt bij woorden van 't vrouwelijk qeslacht). La
mode est on t- dent rien ne peut nous clélivier,
de mode is een dwinqeland, vanwien niets ons verlossen kun. - [ Ft. n.j Tiran, wuiqer m., naam,
door Buffon aan eene amerikaansche soort van vlie
genvanqers (gobe -mouches) qeqeven, (lie van kleine
voqels leven en zich door ltunnen moed onderscheiden. - 1 Tyranne, t. lleerschzuchtiqe vrouw,
dwinqclandes ; - streng deuqdzame of eerbare
vrouw f. (Dit woord van Baizac heeft geenopgang
gemaakt.) - Ta'anneaii, in. (fain.) Kleine Iiran of dwinqeland , ondergeschikte tyran m. Tyraniiieide, wIj. cl subst. m. et f. (in de taal
tier fransche revolutionairen) Hij of zij, die een
vorst, hij moge goed of slecht zijn, om 't leven
brengt, tirannendooder im , -dood.cter f. - TYRAN
MCIIIE, m. Tirannenmoord m. —'ryranuides, ii.
p1. [H. n.] Geslacht van tirans of wurgers (vgl.
TYRAN). - Tyianiiie , t. ,4anqematigde keerschappij in een' vrijen staat, tyrannen-regéring f. II
aspirait a Ia t-, hij streefde naar 't oppergezag.—
Dwingelandij, willekeurige, harde , onreqtmatige
regéring, tirannij t.; - (bij uitbreiding) elke soort
van onderdrukking en geweld, willekeurige hardheld en strenglieid. gewelddadigheid t. Le pouvoir
qui se met au -desus des lois dégénère en t-, de
mayt, die zick boven de wet stelt, ontaardt in tirannij, dwingelandij. -. Se plaindre des t-s dun
gouverneur, zich over de willekeurige, eiqendunkeljke handelingen, over de onderdrukking van eenen
gouverneur beklagen. L'arnitié ne doit jamais être
une t-, de vriendschap moetnimmer eene overheer
sching zijn. - ( fig.) Heerschappij f., groote invloed m. , dien zekere dingen doorgaans op den
mensch hebben: L'éloquence exerce une sorte de
t-, de douce t-, de welsprekendheid oefent ccve
soort van heerschappij, van liefeljk geweld uit. La
t- de Ia coutume, de Ia mode, de dwingelandij,
heerschappij, magt der gewoonte, der mode. - T yrannifles, m. pl. [H. nt, z.v.a. TYRANNIDES.'ryraii nique, adj. Gewelddadig, onderdrukkend,
willekeurig, eigendunkelijk , heerschzuchtig, wreed,
ti r a nnisc P , ti r a n ni e k. Gouvernement t-,
willekeurige , harde regéring , dwangregéring f.
Lol t-, eigendunkeljke. strenge wet f. Volontë t-,
harde, wreede, onbilljke wet m. -- Tyi'anui)

-
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qiieiuent,adv. Op tirannieke, willekeurige, wreede
wijze, als een tiran. -.- Tyrantilser, v. a. Als
een tiran of dwingeland reqéren; met wreedheid,
onmenscheljkheid behandelen, willekeurig en hard
beheerschen of behandelen , t i ra n n I s t r e n: II
tyrannise ses peuples, hij regeert over zijne volken
als een dwingeland. - Les Turcs tyrannisent les
chrétiens, de Turken behandelen de christenen met
wreedheid, onmenscheljkheid. II tyrannise sa fernme, hij is hard en onbilljk tegen zijne vrouw, hij
behandelt haar met hardheid en willekeur. - ( fig.)
Les passions tyranniseni âme, nous t.vrannisent,
de hartstogten beheerschen ons gemoed, oefenen de
heerschappij over ons uit. - SE TYRANN1SER, V. pr.
Zich zelven huid of tiranniscli behandelen: Nous
nous tyrannisons plus par nos désirs. par nos Caprices, que ne ferait Ie sort, wij plagen ons zeIven door onze begecrten, door onze luimen sneer,
dan het lot zou doen. - Elkander tiranniséren,
willekeurig en hard met elkander te werk gaan. —Op
tiranni.cche, eijendunkelijke wijs behandeld worden.
Tyriaméthiste, na. [Minër.] Purper-ame
thyst rn., een purperkleurige edelsteen.—Tyi-iantin, adj. m. Purperblaauw. - Tyi-ie, f. [H. n.j
Purperadder f.
'ryroide, adj. [Didact.] Kaasvormig, kaasaclitig.
'fyiolieii, tie, adj. [Géogr.] Tyroolsch, tyroIer, tot Tyrol of zijne inwoners belioorend: Les Alpes t-nes, de Tyroler Alpen m. p1. Moeurs t -fles,
tyroler zeden f.pl. - Als subst. in. en f. Tyroler rn.,
tyroolsche vrouw f. of meisje. - TYIIOLIENNE, f.
[ Mus. I Tyroler berglied n. - [ Danse] Tyroler
dans rn.
Tyromanele, f. Waarzeqgerj) uit de kaas,
kaaswaarzeggerj f. - Tyiomancien, ne, adj.
Tot die waarzeggerj behoorend, t y r om 4 nt t s c h.
- Als suhst. in. en f. Kaaswaarzegger m. , -zegster 1. - Tyromorphite, t. [Anc. rninér.j Kaassteen m.. naar eene vaas geljkende figuursteen.
Tyrtéen, ne, mij. [Litt.j:Chantt-, Tyrtceisch
tied of gezang, vurig, stout en patriotliscls lied n.
(gelijk die, waarmede eenmaal de grieksche dichter
Tyrtmus de geestdrift der Spartanen ten top voerde en lien op de Messenitrs de zege deed behalen).
Tzako. m., z. SHAKO.
'rzar, 'rzai itie, etc. , z. CZAR, CZARINE, etc.
'rzeiran, rn. [H. n.j Brazilwansche gazelief.,
plathoren m.
'rzengaris, rn. p1. Heidens, bohemers in. p1.
(z. BOHÉMIENS of BOHEMES).
Tzitzihoa, rn. [Li. nj, z.v.a. FILET.
-

-

Us

-

-

U, m. Een-en-twintigste letter van 't alphabet en
vijfde der klinkers, de U, f. - [Na de g dient de
u enkel om deze letter vóór de klinkers e en i haren harden klank te doen behouden en i. dan ook
stain: digue, gurir, guise, guipe. - In eenige
woorden echter behoudt zij den haar eigen klank.
zoo als in: aiguille, aiguiser, d'Aiguillon, Ie Guide, les Guises ; en dit is natuurlijk ook 't geval al.c
de e een trema heeft, gelijk in ciguP, aiguë. Achter de q is' zij in den regel stom, doch wordt
in eenige woorden als ou, in anderen met den haar
eigenen klank gehoord, zie Q. In quiriquagénaire,
quinquagésime, quinquangulaire, quinquanguleux,
heeft de eerste u haar eigen geluid, terw(flde tweede als ou klinkt (z. die woorden op hunne plaats)].
S LJberté, f. Vruchtbaarheid, welige voort brengingskracht f.
Ubine, t. [H. n.] Spitsstaartige degenvisch rn.
Ubiosi, in. [Bot.] Boode- of gevleugelde jams
of broodvrucht 1.
tlhiquisme, m. (pr. qu=ku, ook in de volgenden) Leer der ubiquisten , u b i q u I s ni u s n . Lihiqiliste of tJbiquitaire, m. [U. rel.] Beljder van de alointegenwoordigheid des iigchaains van
Jezus Christu.cin het avondmaalsbrood, ubi q ui st,
uhiquitdriiilr. ubiquitlstm —UBIQIJISTE.r11.
[Théol.] Doctor in de godgeleerdheid te Parijs. die
aan geen der bijzondere huizen of coliegien gelijk
van Sorbonne, van Navarre, enz., verbonden woe.
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(fam.) 11 est ub-, hij is overal thuis, 't is hem
overal wel: - ook: hij is overal en nergens (van
zemand die veel en snel reist).—tJbiqiiitalre,m.,
z. UBIQUISTE. - EJbiquité, f. Alomtegenwoordig
he?d, 7nZ. de door Luther beweerdealomtegenwoor
dghed van 't ligchaarn van Christus in 't brood
des avondmaals. - (plais.) Gave van (schijnbaar)
overal gelgk te zijn. -- liet overal thuis zijn.
Libitre, in. {H. IL] Braziliaansche vischm.met
eene soort van koeijestaart.
(Jdornètre, m., z. v. a. HYITOMÈTRE.
tJlilan, m. [Mii.] (1/aan of (]hlaan, eene het
eerst in Polen opgerigte soort van ligte ruiters van
tartaarsclien oorsprong, met pistolen, ,cabelsen Iansen. (lien schrijft ook hulan en houlalL)
LJkase, m. Keizerljk bevelschrift a. of veror
(lenmg in Rusland, u k a s e t.
JJleéi-atif, ive, adj. [Méd.] Zwerend, etterend.
- tilcération, t. Oppervlakkige zwering, ettering, verzwering t..— (fq.) II y avail un ton d'ulcdans son discours, er lag een toon van bitterheid,
van verbittering in Zijne rede.--- Uleère, f.Zweer,
etterbuil f.: Uic- qui ronge, knagende, invretende
zweer. — tjlcérer, v. a. I'erzweren, eene zweer
ofzwering veroorzaken, doen etteren: Les humeurs
malignes lui ont ulcéré Ja janbe, de kwade vochten hebben zijn been doen zweren, tot zwering gehraqt. - ( fig.) Verbitteren, vergrammen, haat en
nijd inboezemen. Je ne sais qui la ulcéré contre
mol, Ik weet niet wie hem tegen mij heeft verbitterd. - S'ULCERER, v. pr. Zweren, zich tot zwering, tot eltering zetten: Plate qui s'ulcère, wond,
die zich tot zweren zet, die gaat zweren. - Het
part. passé is ook adj.: 11 a Ie bras ulcéré, hij heeft
eene verzwering aan den arm. - ( fig.) Coeur uic-,
met haat en nijd vervuld hart n. Consciense nb -c,
knaqe'nd geweten n. Homme ulc- d'envie, door nijd
en wrevel verteerd man. - tilcéreux, euse, adj.
Zweerachtig , naar eene verzwering gelijkend;
vol zweren: Plaie ulcéreuse, etterachtige zweer t.
La plaie prenci un caractère nbc-, dewond wil zich
tot ettering zetten. - Corps ulc-, met zweren bedekt ligcliaam n.
Ijbérnas, al. p1., z. OULEMÂS.
Ijliginaire, Uligineux, euse, adj. [Bot.,
H. n.j In moerassen, op vochtige of drasse gronden
wassend of levend.Terrains uligineux, drasse,
Somtijds ook: modderig,
moerassige gronden.
sljkerig, moerassiq.
Elite, f. [Mid.] TandvleeschOnts(ekinfj t.
Lull (Or d'), m. Ulmer goud, bladgoud, geslagen goud n.
Ilimacé, e, adj. [Bot.] Naar den aim gelijkend.
ULMACEES, t. Pl. Olmsoorten t. p1. - lTlrnai
re, t. [BoL], z. v. a. SPIIIEE ulmaire. - U1iiia
te, rn [Chim.] Olm- of ulmine-zuur zout n. tilmé, e, adj., tJliiiées, t. p1., z.v.a. ULMACE,
ULMACEES. - ITlinitie, 1. [Chim.] Olmstof, UIm me t. - tJlrniqne, adj. [Chim.]: Acide ulm-,
olin- of uimine -zuur n.
Utna, m. [Anat.] Ellepijp t. (cubitus). - Uinaile, dj. De ellepijp belreffend.
IJboncie, t. [Mid.] Tandvleesch.qez'wel 0.
Ulophone, t. [Bot.] Gifthars t. en n.
[ioi-rhagie, t. [Méd.] Bloeding t. sot het tandvleesch. — Ijlorrhagique, adj. Die bloeding betreffend.
Ubote, m. [Bot.] Krulmos n. - tilotrique,
adj. Bot.] Met gekrulde haren.
(Titérieiir, e, odj. [Géogr.] Aan gene zpdeof
verderop gelegen (in tegenstelling met citérieur):
La Pornéranie citrieure et ubt -e, Neder- en OpperPommeren. — ( fig.) Later, verder, nakomend. Demantles uit -es, latere vragen, verderevorderingen f.
p1. of eischen rn p1 Nouvelies uit -es, latere bersg
fl p1. - UIté,ieurerneut, adv. Verder, bo-ten
vendien; later, vervolgens.
Ultimatum, m. (pr —tome) [Dipbom.] Laatste verklaring, eindvoorwaarde, laatste voorwaarde f. tot sluiting van een vergelijk, waaraan men
zich onherroepelijk houdt. u it t sn d t u m n. L uitde cette your est rejetée , het ultimatum van
dat hof is verworpen. — (fam.) C'est lb mon uit-,
dat is mijn laatste woord. (Plur. Des ultimatum.)
- Ultinie, adj. [Didact.] Laatst, in den laatsten
ULTIME. 1. [U. n.j Soort van
rang geplaatst.
blaassehelp, sltima f. — Llitimi.stei-ual, m.
1Anat.] Zesde en laatste stuk n van het borst been
-

-

-

-

—

—

ilL
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- tiitirno, adv. (latin) in de laatste plaats, ten
laatste, laatsteljk, eindelijk.
(Jitra, fl1. (latin) Overdrjver, hij, die in datgene, wat hij wil, uit hartstogt en vooroordeel geen
maat houdt, en het doel verliest, omdat hij 't voorbg ziet, ultra m. Tous bes partis ont beurs ultras, alle partgen hebben hunne overdrjvers, hunne
ultra's. - (in engeren zin, als afkorting van ultraroyaiiste) Onbepaald aanhanger der Bourbons tijdens de Restauratie, u 1 t r a - r o y al j s t, a b s o inti 5 t (in tegenstelling met liberaal). - LT1tI-aeis_
me, Ultraisme, m. Overdrjving t. , vooral in
't staatkundige, inz de gevoelens en grondstellingen
der ultra-royalisten, ultracismus, uttraismus n. - tlitra-libérai, e, adj. Overdreven
liberaal of vrijzinnig (vgl. LIBÉnAL) , ul t r a - ii ber a a 1. — Ook als subst. m.: Les uitra-iibdraux, de
overdrjvers der vrjzinnigheid, de ultra -liberalen m.
Pl- - Uitra-iibéralisme, m. Stelsel n. , gevoe
lens n. p1. van de ultra-liberalen, u I t r a-1 i ber alj s inn 5 n. — tJItra-naédiaire, adj., z. V. a.
d'outre-moitli, z. OUTRE-MOITIE. - Ultra-mendaiii, e , adj. [Phys.] Bovenaardsch, aan gene
zijde van ons wereldgebied. - tJltra-montain,
e, adj. Aan gene zijae der bergen, inz. der Alpen,
overbergsch: Pays uitr-, overalpisch land n. - Auteurs uitr -s, itatiaansche schrijvers m. p1., inz. over
de geestelijke magt. — (fig.) Overeenkomstig met den
geest en de grondstellingen van 't pausdom, u I t r amontaansch. - ULTRAMONTAIN, In. Bewoner
der landen aan gene zijde der bergen, bepaaidetijk
der Alpen. - ( fig.) Aanhanger, verdediger der onbeperkte kerkelijke magt en der onfeilbaarheid van
den paus, u 1 Ir a m a n t a a a m. - Elitramontanisme (minder goed ULTRAMONTISME) , rn Leert.
en grondstetlingen 1. p1. der ullramontanen, u It ram 0 at a nis mu 5 n. - Ultra -révolutionnal
adj. In zake van omu'enteling te vesre gaan--re,
de, ultra-revolutionair. - Als subst. rn.:
Les uitr -s, de overdrjvers. de overspannenen bij eene
omwenteling, de ultra-revolutionairen m.
p1. Ultra -royalisme, m. Stelsel n. en gevoelens n. pi. van de ultra-royalisten, u it r a - r o y aljsmus n. - Uitra-royailste, m., z. ULTRA.
Uluila, t. [1-1. n.]. z. v. a. CHOIJETTE.
Uluilaiss, m. [Astr.], z. v. a. BOUVIEII.
Umber, v. n. [H. n.j Schreeuwen, krassen (van
den steenuil, ook van den krokodil).
Ulvacées of Uivées, t. pi, [Bot.] Zeeplantensoorlen t. p1. - Ulve, f. [Bot.] Soortvan zeegros of zeewer n.
-

-

U.nbeibe, tTmbiibc, Unabilicaire, Umbi heal, etc., z. 0MB—.
Uiiibbe of Umbre, m. [ H. n .] . z. OMBRE.
Umbraticole, adj., z. OMBRATICOLE.
Umbre, m. [H. nj, z. OMBRE. - Soort van

leguaan n. of kainhaqedis t.
Un, m. Eerste van al de getallen, dén; deeen t.,
het cijfer een. Donnez men un, geef er mij din van.
Trois un de suite toot cent onze, drie eenen achter elkander doen honderd en elf. - (fig.) N'être
qu'un,ìnnig verbonden zijn. Ces deux amisnesont
qu'un, die twee vrienden zijn slechts één, zijn één
ziel en één zin. — (fam.) Sur les une heure (pr.
- ié une —), tegen één uur. — (Loc. prov.), z.
COMMUN, QUEUE. - Un staat dikwijls tegenover
autre, krijgt dan het lidwoord vóór zich, en heeft
het vrouwelijk one : L'un l'autre, i'une et i'autre,
enz., z. AUTRE. - [Bias.] L'un sur b'autre. boven
elkander geplaatst (inz. van dieren). De i'un en
lautre, van 't eene in 't andere (van eene figuur
gezegd, die zich met gelijke deelen in elk schildvak
uitstrekt en telkens met liet veld in kleur afwisselt).
De i'un a i'autre, van 't eene op t andere (wanneer eik schildvak mel eene of meer gelijksoortige
figuren beladen is, die telkens met de kleur van 't
veld afwisselen.— (fig. et pop.)li men a clonné dune,
hij heeft mij gefopt of beet gehad, hij heeft ,my
wat op de mouw gespeld. — ur, E, adj., num. Eén,
ééne: Un homme, Une femme. - Eén , eens,q,
geene meerheid toelatend; enkelvoudig; ondeelbaar:
Dien est on, God is één, es- is slechts een eemg
God. La vérité est une, de waarheid is één, zij is
nooit met zich zelven in strijd. - Dans un poème
ii faut que laction soit une, in een dichtstukmoet
de handeling enkelvoudig zijn. - Tous bes actes
dune sociëté soot uns, al de handelingen eener
compagnieschap zijn één, ondeelbaar. - ([am.) C'est
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revient a un, 't is alles één, '1 komt
tJnieolore, adj. [Didact.] Eenkleurig.— LJui
Un dient ook, even als het come, adj. [H. ci.] Eenhoornig. - UNICORNE, m.,
nederduitsche zoogenaamde onbepaalde ldwoord z. V. a. LICORNE. - Eenhorenvisch, soort van klipe e n, om aan te duiden, dat met het volgend sub- visch. Un- mann, z. V. a. NARWAL. - [ Pharin.,
slantief een enkel voorwerp zonder nadere aanwij d'Mlem.j Fossiel elpenbeen of moor n.— LJiiidenzing wordt te kennen oegeven, en is dan naqenoe
té, C, adj. [Didact.] Eentandig.
LJisième, adj. (in plaats van premier gebruikt
loonloos: Un homme a dit cela, een man heeft dat
de getallen O, 30, O, 50, 60, 80, 100 en 1000):
bij
gezegd. - C'est un César, un Cicëron, 't ss een
Cwsar, een Cicero. - Acheter Un Buffon, een Buf- Le vingt-unième du mois, de een -en -twintigste der
maand. - LJuiènieiiient, ada. (even als uniôme
fan (Buffon's beroemde Natuurlijke Historie) koo
Aeheter un Tulémaque, een Telemachus (de-pen. alleen bij de getallen lO, 30 enz. gebruikt): Vingttout Ut!, Tout

op het2el[de neêr.

-

Lotjevallen van T. door Fénelon) koopen. - Ook
in de beteekenisvan ieder; eenig: Un chrétien doit
faire cela, een christen , ieder christen moet dat
doen. Un jardin uien cultivëdoitrapporterdebons
fruits, ieder goed bebouwde tuin moet goede vruchten opbrengen. Un homme petit -il raisonner de cette
manière ? Kan ,eeniq mensch zOO redendren
UN
a UN, toe. adv. Em voor din, de een na den ciadere, niet nicer dan din te gelijk. - L'uii (of l'une)
portarit lautre, L'un dans l'autre, bc. ado. Door
? -

elkander gerekend.

Ljnaiiime, adj. Eensjeznd. eendragliq, eenpang, eenstemmig, u n a n 1pm: IJne résolution Un-,
een eenparig bestuit n. - Etre un -s sur une question, het omtrent een vraagstuk eens zijn, van 't
zelfde gevoelen op zeker punt zijn. - tliianimement, adv. Op eenstemmige, eenparige wijze: us
résolurent tous nu- de lui donner Ia liberti, zij
besloten allen eenpariq hem de vrijheid le geven.-

Ilnatilnaité, f. Eenparigheid , eenstemmigheid,
overeenstemming in gevoelens en gezindheid. u n animileit f.: 11 régne dans toutes leurs actions
Ia plus grande Un-, in al hunne daden heerschi de
grootste eenparigheid. - Cette bi passa a l'un-,
deze wet ging met eenparigheid van stemmen door.
Unau, m [1-t. ni Luiaard met slechts twee
leenen aan de voorpooten en met i6 tanden (terwijl
de cii aan alle pooten drie teenen en niet meer dan
8 tanden heeft);una u m. [braclypusdidactylus].
Uncial, e, adj. , z. ONCIAL.
tJiieiforme, adj. (pr. on—; ook in de volgenden) [Didact.] Haakvormig. - ITneinaii-e, m.
[H. n.] Haakworin m. - Ujneiné, e,adj.[liot.],
z. V. a. UNCIFOnME. - UNC1NEE, f. [Bot.] 1 lakig
rietgras n. - lJiiciiiule, adj. [Didact.] haakje n.
- tJiielnulé, e, adj. [Didact.] Met haakjes, in
een haakje uitloopend. - (Jnclrostre, adj. [H. n.]
Met hakigen snavel.
IJiidiculation, f. (pr. on—) [Peint.] Golving f.,
nabootsing van 't golven des waters in eene schilderj, teekening of gravure.
tJuguéal, e, adj. (pr. on—, ook in de volgen-

den), z. ONGUEAL. - Ijuguictilé, e, adj. Van

nagels voorzien, genageld; - in een haakje uitloopend. - tliigiiis, m. (pr. on -guice) [Anat.] Traanbeentje. - [Mid.] , z. v. a. ONGLE, PTÉRYGION. Ilngulé, e, adj. , z. ONGULE
Iliti, e, adj. (en part. passi van unir): Objets
unis, vereenigde voorwerpen n. p1. - Deux personnes unies, Deux maisons unies, twee verbondene peisonen m. p1. , huizen n. p1. of familien 1.
p1. - Etats-Unis, Vereenigde Staten m p1. (van
Noord-Amerika). Provinces unies, z. PnOVINCE.Toile unie, gelijk, glad .üoek n. (zonder one/fenlie
overal even digt van weefsel). Fil uni, effen,-den
even dik gesponnen garen H. - Etoffe unie, effen
stof 1. (zonder sieraad, teekening, bloemen, enz.).
Bordure de tableau tout uni, geheel gladde schilderj-ljst f. - Chemin, Sol uni, effen weg, grond m.
- (lig.) Style uni, Chant uni, eenvoudige stijl,
zang ni. (zonder aangebragte sieraden). - Homme
tout uni, zeer eenvoudig man. Conduite, Vie unie,eenvoudig gedrag, leven n. - [Man.] Galop uni,
volkomen pas. telqang m. - Ook als adv. gebruikt
in: Cela est fil bien uni, dat is zeer gelijk gesponnen. - UNI, m. liet eenkleuriqe: J'aime l'uni, Ik
houd van 't eenkleci-rige. —ii L'UNL, toe. adv. Effen,
gelgk, waterpas. (Deze uitdrukking veroudert.)
ITitlangulaire, adj. [Didact.] Eenhoekig. tlnias'tieulé, e, adj. Met cme enkele geléding.tltiieapseilaii -e , adj. [Rot.] Met din hulsel of
rites, -- (Tiiieaule, adj' [Iiot.1 Eenstengelig. lTniehroute, adj. [Didact.J Eenkleurig, slechts
i!ëne kleur vertoonend (in welke rigling men 't voorwerp ook tusschen 't licht en 't oog houdt).
ITnicité, 1. (woord van Piron) Eeniqheid, enkelheid f.

unièmement, ten een -en -twintigste, in de een -entwintigste plaats.
tinhflore, tJnifloi-igène, adj. [Bot.] Eenbiocenig. - tlnifolié, e, adj. [Bot.] Eenbladig. Uiiifoi-é, e, adj. [Didact.] Met din gat.
tJiiifoi -me, adj. Eenvormig, geljkvormig, van
denzeifden var-in in zijne verscaullende deden; eenpang, gelijkmatig, zonder afwisseling: Plaine un-,
eenvormiqe, onafgewisselde vlakte f. - Vie, Conduite un-, gelijkmatig leven, gedrag n. Doctrine
un-, eenparige, in alle tijden dezelfde blijvende leer;
001e: algemeen aangenomen leer t. Style un-, geljkmatige, zich gelijkblijvende stijl. St- trap Un-,
eentoonige stijl ni. - Mouvement uis-, eenparige
beweging 1. (die noch versnelt noch vertraagt). Gelijk, geljkvormig (van t-wee of meer dingen. die
op elkander geljken): Bhtiments un -s, geljkvormige gebouwen n. p1. Sentiments un -s, geljie gevoelens n. p1. - [Mil.] Habit Un- of als subst. UNIFORME, m. Kleeding, die naar het aan een korps
voorgeschreven model gemaakt is , dienstkleedinj,
eenvormige militaire dragt, U n I fO i' m f. Les diiierents un -s de l'armée, de verschillende uniformen
van het leger.— (fig.) Quitter l'un-, de krjgsdienst
verlaten. - Onderscheiden kleed van een of ander
openbaar ambtenaar , dienstkleed , amblskleed ii.,
dienstrok m. - Unifoi-iiiérnent, adu. Op eenvormige, gelijlsvorrnige wijze; op eenerlei wijze, eenpang: Its out tous dent un- sur ce sujet, zij hebben allen op gelijke 'wijze over dit onderwerp geschreven. 1 Linifornier, Uiiiforwiser, v. a.
Eenvormig, geljkvormig maken. (Deze woorden
maakten tot dus ver weinig opgang.) - tJnifor
miste, m. [H. d'Angl.J Aanhanger van de uniformiteils-acte (z. beneden), u n i f0 r mis t m. JJiiiforinité, f. Een- of geljkvormiglieid, gelijkmaligheid, gelijkheid, overeenstemming, u n t fo r
niiteit 1.: L'un- de mouvement, de eenparigheid
der beweging. L'un- de langage, de sentiment, de
gelijkheid in taal, in gevoelen of gezindheid. (Pray.) L'ennui naquit un jour de lun-, verveling
is de dochter dereentoonigheid. —[H. d'Angl.] Acte
of Bill dun-, verordening van 'tparlementin 16t,
volgens welke alle geestelijken hunne insteinmin
met de liturgie der hooge bisschoppeljjke kerk verklaren of hunne ambten neirleggen moesten, uniformiteits-bili of -acte 1.
Lltiigatiie, m. ei f. [H. eed.] Hij of zp, die
slechts eenmaal huwt. - ITnigatnie, f. Enkelvoudige echt m. - Unigèue, adj. [Myth.] 1)11
een enkele geboren (bijnaam van Minerva, als uit
Jupiters hoofd geboren; ook de bijnaam van Mars
en Vulcanus, als zijnde door Juno alleen voortgebragt). - Lînigéuittis, m. [Reed.]: Lahulle
Un-, de met het woord Unigenitus (Eeniggeboren)
beginnende bul ofverordening van paus Clemens XI.,
in 1113 tegen de zooqenaamde Jansenisten uit gevaardigd, de butte Unigenilus f. - tlnilabié, e,
adj. [Bot.] Eent-ippig. - lliiilatéra.l, e, adj.
[Bot.] Eenzijdig, aan slechts dine zijde groeijend.
- [Jur.] Contrat un-, eenzijdig, u n i I a t e r aa 1
contract of verdrag n. (waarbij slechts dine partij
bij uitsluiting verbonden wordt) .- Ilni latéralenieiit, adv. Op eenzijdige wijze. - Elnitobé,e,
adj. [Bot.] Eenlobbig. - Uniloculais -e , adj.
[Bot.] Eenvakkig, met één vak. - LTnilocula.
i-ité, f. [Didact.] Eenvakkigheid f. - Uisiloque,
adj.: Acte un-, acte f. , die den wil eens enkelen
uitspreekt. - Discours un-, alleenspraak f. (mono-

-

-

logue).— ETnitnaculé, e, adj. [I-In.] Met dine
vlek. - tinh,Harnmaire, adj. [H. n.] Met slechts
chine borst of pram. -- tJiiiniane, adj. [Didact.]

Eenhandig.
IJiiiment, adv. Gelijk, effen, glad, op eenvoudige wijze, eenvoudig: Cela est uh un-, dat is effen
gesponnen. - Ii vit un-, hij leeft op eene eenvou-

dige u'jjze. Elle est habillée un-, zij is eenvoudig

-
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gekleed. - ii me la dit tout un-, hij heeft liet mij
zonder omslandiqheden, ronduit gezegd.
tltiinerve, lJi.iiiervé , e, adj. Eenribbig.
Ijnloii, f. Vereeniginq, zamenvoeging, verbinding f. van twee of meer dingen: L'union bizarre de
certains mots, de vreemde, wonderlijke verbinding
van zekere woorden. L'un- de deux charges,
de vereeniging vn twee aînbten (in dénen persoon).
Bulle dun-, pausel(jke balie I., waarbij eene prove
met eene andere wordt vereenigd. - [Thiol.] , z.
HYPOSTATIQUE. - [ Chim.] Un- chimique, c/uuinisc/ie of sclieikundige verbinding f. - ( fig.) Eenheid,
eenighteid , eendragt, goede verstandhouding, overeensternning t. L'un- conjugale, de echteljke eensgezindlieid; het ectttverbond. L'un- fraternelle,de broederljke eenstemmigheid f.; de broederband m. de band
der broederhiefde. II ny a point dun- dans cette
familie, er is geen eensgezindheid, geen eendsagt in
deze familie, in dat gezin. L'un- mit in force, eendra,çjt maakt magt. -- (absol.) !-tnweijjk n. Le cie!
a ben! leur Un-, de hemel heeft /un huwelijk, hunnen echt gezegend. - [Peint.j Un- des couleurs,
overeenstemming, behoorlijke verbinding en zainenstemming der kleuren.—{Po!it., I list.] Verbond n.,
verbindtenis ; kerk- of geioofsvereeniging; stotenvereeniqing f. of verbond n. , si n i e t.: L'un- porte
oi'dinairement le noni du lieu oti elle a did conclue , de unie draagt doorgaans den naam der
plaats, waar zij gesloten is. Un- d'Utrecht, Unie
van Utrecht , verbond van vereeniging tasschen
eenige nederlandoche provincien in la'79 gesloten.—
[Man.] liet geheel, de gansche bouw en wasdom m.
van een paard. - {Joail.j Peervormig gemaakte
parel t. - Uiiioiiisme, in. {Hist.j Leer der unionisten. - Llnioiiiste, m. Voorstander der unie
of vereeniging van cle ultranwntanen en de liberale
oppositie in Belgie, ten jare 1830, unio n i st m.
.- [Théol.] Loochenaar der drietenheid, u n i onist m.
Uiiipersonnel, Ie, adj. [Gram.], z. v. a. IMPERSONNEL. - Liiiipersoiiiiellernent, adv., z.
-

IMPERSONNELLEMENT. -

IJaipétale, LT,iipéta..

Jé, e, adj. [Bot.j Met slechts ëdn bloemblad. tJnipolaire, adj. [Phys.]Mct slechts dénen pool.
- lJiiipolai-ité, t. Toestand van een ligchaam

met dénen pool, of wel, waarvan de elektriciteit des
eenen pools veel krachtiger of meer geconcentreerd
dan die des anderen is.
Unique, adj. Eenig, enkel, alleen in zijne soort,
zonder gelijke of wedergade; uitstekend, zeldzaam,
wonderbaar, u n i ek. Frére un-, eenige broeder.
C'est mon un- espdrance , dal is mijne cenige
(eenigste) hoop. Cela est on-, dat is eenig, zonder
wedergâ. (lam.) Vous êtes on-, gij' z(jt eenig in uwe
soort, uws gelijke moet nog gezocht worden (doorgaans in iron. zin). - (bij overdrjving) C'est l'un
qui! y ait de nos joui's, hij is de eenige-orateu
redenaar, de redenaar bij' uitnemendheid van onze
dagen. - (fam.) Voi!à qui est un-, C'est nu-, dat
is vreemd, raar, zonderiinq. - UNIQUE, In. Eenige:
11 est l'un- de ce sentiment, hij is de cenige van
dit gevoelen. - [ Ecrit.] L'un- nécessaire, hel eenige, dat noodig is, het eenig noodige. - [RortjUn
dauphin , soort van tulp f. Un- impérial, Untriomphant, soorten von anjelieren. - UNIQUE, f.
Soort van eenschalige scheip f. welker spiraal,
in plaats van, als gewoonlijk, van de linker naar
de regter' zijde te loopen, eene omgekeerde rigtinq
heeft.— [1 Jort.] Witte roos f. met roode knoppen,
of roode roos met witte knoppen. - Ljisique
ment, adv. Eeniq, enkel, alleenljjk, alleen; b(jzon
boven alles: 1! sapplique on- ii Ia poésie, hr[i-der,
legt zich alleenljk toe op de dichtkunde. - 11 l'aime un-, hij bcinint haar bijzonder, boven alles,
Utah, v. a. Vereenigen, zamenvoegen, verbinden: Un- deux luyaux par leurs extrémités, twee
pij•pcn roet hare einden ineen voegen. Un- un mot
a (of avec) un autre par un trait d'union, een
woord met een onder door een koppelteeken vei'binden Un- des forces, des armdes, strijdkrachten,
lepers zament'rekken. Un- deux charges, twee mobten of bedieningen vereenigen. - L'amitié unit les
personnes, de vriendschap verbindt de personen.
Un- deux familIes par un manage, twee familien
door een huwelijk verbinden. - [ Man.] Un- un
cheval, een paard verzamelen. - Gelijk, effen, glad
maken, de oneffenheden wegnemen, effenen: Unune pierre, une planche, une aI!ée, eenen steen
-

-

-
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glad sl(jpen, eene plank glad schaven , eene laan
gelijk maken. - S'UMB, V. pr. Zich vereenigen, zich
bijeen voegen; zich verbinden, inz. zich door 't huwel(jk verbinden. Sun- étroitement lun ui l'autre,
zich naauw aan elkander verbinden. - Vereenigd
worden of kunnen worden. - Zich paren (aan),
zich voegen (bij).
LJiiisérié, e, adj. [Didact.j Slechts déne serie
of reeks uitmakend. - ( Jiiisexe, tjnîsexé, e,
of Uiiiexuie1, Ie, adj. [Bot., H. n.j Eenslachtig,
slechts éën geslacht hebbende. Fleurs un -s, eenstach
lige bloemen t. p1. - Ijikisiliqué, e, adj. [Bot.]
Met slechts éën peul of dop. - tliiisperrne, adj.
[Bot.] Eenzadig.
LTiiissaiit, e, adj. Vereenigend, zamenvoegend.
- [Chir.j Bandage un-, of als subst.: Un unissant, een vereenigende, zamenhoudende zwachtel m.
IJI!issofl, m [Mus.] Eenstemmigheid, overeenstemming, geljkstemmigheid f. van twee of meer
bonen, stemmen, snaren of instrumenten, zamenklank m. van geluid, die door een zelfde getal in!lingen in de seconde wordt voontgebragt. Monter
deux cordes a l'un-, twee snarn op gelijken toon
stemmen, eenstemmig maken. - ( fig. et fam.) Se
mettre (of Se monter) is l'un- de lout le monde,
zich naar iedereen schikken. H prit un ton de hauteur, je me mis a l'un-, hij sloeg een' trotschen
toon aan. ik deed insgeljks. - UNISSON, E, odj.
[Litt.] Voor het oor, maar niet voor het oog rijmend: M o ts et a n I m a u x ont des syllabes un -es,
mots en animaus rijmen voor 't oor, niet voor
-

't Oog.

EJnitaire, m. [H. eccl.] Eenheidsbeljder, hij
die slechts édn' peisoon in de Godheid aanneemt,
Ook als adj. in dien zin: ChrU 0 t d r i s m.
tien un-. - UN!TAIRE, adj. [Phil.] Naar eenheid
strevend: Politique Un-, dénmakende stuatkunde,
politieke eenheid f. - tjiiitairement, adv. Met
eenheid, met strekking tot eenheid. - LTnitai_
i-ianisme, m. [J 1. eccl.j Leer der unitarissen of
eenhieidsbelijders, te nita nianismus n.
Ijlijté, f. Eenheid f., elk ding op zich zelve: Le
nombre est composé dun-s, het getal bestaat uit
eenheden. - Un- dynamique , krachtseenheicl f.,
z. v. a. cheval-vapeur, z. onder CHEVAL. - Eenheid (in tegenstelling niet meer- of veelheid); eenvormigheid. eenpanigfieid 1.: L'un- de Dieu, de eenheid van God. - L'un- Je Ia bi dans tons les
temps, de eenvorrnigheicl des geloofs in alle lijden.
L'wi- de mouvenient , d'action , cie eenpanigheid
van beweging, van handeling. - [Litt.] Les trois
un -s, l'un- d'action, de lieu et de temps, de drie
eenheden, (le eenheid van handeling, van plaats en
van tijd (de regels voor liet tooneelspel, die vorderen, dat ei' maar déne handeling zij, dat die vooruren
valle op dezelfde plaats, en dat zij binnen
ofloope). - [FI. eed.] Communion de l'uri- (ofdes
-

-

lrères moraves, z. IIEffl'UTES, aIORAVE.
tJiiitestaeé, e, adj. [H. n.j Eenschalig, een-

schelpiq.

Lijiltif, ive, 1. [Myst.] Vereenigend: Vie unitive, vereenigend leven, de toestand der ziel bij de
oefening der zuivere liefde.
LTnivalve, adj. [Bot.] Met ëdn Pulse! of vlles.
- [I I. n.j Eenschalig. - EJNJVALVES, III. p1. Eenschalige schaaldieren n. pt.
L'nivei s, m. heelal n. , de geheele wereld f.,
hemel toen aarde f.: Diet! a créé Inn-, God heeft
het heelal geschapen. - (in beperkten zin) Aarde,
wereld 1.; groot gedeelte n. der aarde; - aard bewonens Jn. p1. Je vous suivrai an bout de l'un-,
ik zal u tot aan 's werelds uiterst einde volgen. Rome réduisit tout l'un- saus sa puissance, Rome
onderwierp de gansche wereld aan bane magt. Tout l'un- était a ses pieds, de gansche wereld lag
voor hem geknield. --- -I- Uinivei-salisation, f.
Algemeenmaking f. - tJniversaliser, v.a. Algemeen maken; - onder alle klassen verspreiden;
meer uitgebreidheid geven, u n i v e n s a i is d r en.
- s'uNlvEnsALIsEn, v. pr. Algemeen worden. tjniversalisme, m. [Phil.] Gevoe!en van hen,
die geen ander gezag dan de instemming van alien
erkennen, universalismus n. - Eiiiiversa
liste, m. [Phil.] Aanklever van dat gevoelen. [I I. rel.] Verdediger of geloover van de algemeenheid van Gods genade , u n i v e r s a I i s t si. EJniversalité, f. Algemeenheid. het uit verschillende soorten bestaande, gezamenlijkheid f., het ge-

-

-
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zainenljke, het geheel: L'uii- des ê.tres, des sciences,
cle gezamenlijke wezens n. p1. , wetenschappen f. p1.
- [Jur.] L'un- ties biens, 't geheel der goederen.
- (Log.) Algemeenheid van een voo'rstei, algemeene
waarheid f.: Un- mdtaphysique, • bovenzinneljke
algemeenheid, de zoodanige, dw niets buiten s1at
(b. v. Touthomme est mortel;. Un- morale, zedeljke algemeenheid, de zoodaniqe , d7e uilzondeiing
lijdt (b. v. Tons les vieillards louent le passé). tJni'ersaux, En. p1., z. UN1VERSEL (rn.). —Universel, 1e, a(Ij. Algemeen, zcIi tot alles en overal
uftstrekkend; alles omvattend, alomvattend; allerwege aangenomen of geloofd, overal verspreid of
erkend, te n 1 v e r se e I: Mal nu-, algemeen kwaad n.
jouir de I'estirne un -le; aller ac/ding genieten.. Remède Un-, algemeen, universeel, voor alle kwalen dienstig middel n. Methode un -le, univerodle, op
alle gelijksoortige gevallen toepasselijke handelwijs
of werkoianier. Histoire un -Ic, algemeene geschie
wereldgeschiedenis f , geschiedenis van alle-deals,
volken. Monarchic un -te, wereldheerschappij 1. -Science un -Ic, algemeene, alles omvattende wetenschap f. Esprit Un-, alonivottend verstand n. -Opinion un -Ic , algemeen aangenomen meening t.
Vérités un -les, algemeen erkende waarheden t. p1.
- Homme un-, man van algemeene kennis. - [I I.
rel.] Grace un -Ic. algemeene genade t. (die allen
menschen door Jezus' zoenof/'er ten deel valt). UNIVERSEL, m. (plur. UNIVERSAUX) [Log.] liet universéle of algemeene in de inclividus van een geslacht, van eene soort; On distinguait cinq univer
-

-

-

saux: Ie genre, la différence. I'espèce, le propre
et I'accident, men onderscheidde vijf u n iv e rsa-

I ia, 't geslacht, 't verschil, de soort, het wezenlijke
en het toevallige. - lJnlversellernent, adv. In
't algemeen, algemeen, overal: Cda est un- recu,
approuvé, condamné, datwordt allerwege of aiye
meen aangenomen , geed;ekeurd , afgekeurd. (Jiiivei-sitaîre , adj. De universiteit of hoogeschool betre/fcnd : Etablissements un -s , universiteits-instellinçen f, p1. - UNIVERSITAiRE, m. Aan
de universiteit verbonden persoon ni-- Poorstan
rn der universiteit. - IJuiversité, t. i looge-der
i v e r s i t e i t f. , hier en elders ook wel-schol,un
akadernie geheeten (vgl. ACADEMIE). En France. il
-

-

n'y a plus qu'une seule un-, divisée en autant
d'académies qu'iI y a de cours d'appel, in Frank-
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niuin-oxyde. Acide ur-, uranium-zuur ii. -. lJra.
iiite, 1. [MiIIér.j 7 ranium-glimmer, groene glummer ii., phosphorzun.r ura?uum-oxyde met water,
uran i e t n. - Uranium, in. (pr. - ome), z.
onder URAE. - Liratiochre, in. [Cliirn.j Uranium-oxyde n.
t5ranogtiosie, t. [Didact.] , z. v. a. ASTIIO1XOMIE. - Iiianographe, in. i-lemelbeschrjver in.
- LTraiiograpi*ie, t, Hemelbeschrjving f., beschrijving dec sterrenliemels. - IJi-ariographiqule, adj. De hemelbeschrjving betre/fend, u r aa op ia p hi sc/i. -- tiranolithe, in., z. v. a. AÉROLITHE. - LJranologie, 1. Hemelkunde, leer t.
des hemels. - lJranologique, adj. Tot de hemelkunde behoovend, u r a n a lO g i sch.— tJrano
niètre, in. Sterrcmeter in. , werktuig tot meting
der sterren en haie bewegingen. - LJraiiowétile, t. Heinelineling t. , meting dec hemels.--- Ui-a.
noinéti iqile , adj. Dc heînelmeting betreffend,
u r an 0 115 dl ri S c h. - tiranoniorphite , t.
] Minéi'.] Beeldsteen in . met hemel/iguren, a r aa a mo p h i et in. •--- Uraitorawa, in. I i'hys.]
Ilemeizi,qt, eene door Jambon uitgedachte voorstellingt., uranordma n. - Uranoseope, m.
[H. n.] Sterrekijker, zeepaap, hoogkijker in., een
der zonderlingste visschen, met sterk uitpuilende
oogen, welker hoorn- en regenboogsvlies eene dwarslijst hebben, zoodat het er uitziet alsof het oog clubbeld ware [anableps tetrophthalmus] . - tîra,io.
scopie, f. Hemelbeschouwing of -waarneming t.;
z. V. a. ASTROLOGIE. - tlraiiiis, in. (pr. —nuce)
[Astr.] De door Herschel in 1781 ontdekte planeet
(die voor de verstverwijderde in ons zonnestelsel
werd gehouden, totdat Leverrier's berekeningen in
1846 de planeet Neptunus deden vinden), Uraaus in. (zoo ge/weten naar den myth. god. Uranus, den oudslen aller goden, gemaal van Gwaof de
Aarde). (soda f.
Uiao, in. [ Minér. ] Amerikaansche kooizure
IJi aque, En. Z, OtJRAQIJE.
Ui -an , in. Pijlvergi[t n., een uit plantensappen
bereid vergift, waarin de Indianen van Braziiié
hunne pijlen dragen.
Ui -ate, in. [Chin.] Piszuur zout in.— [Agric.]
Mest t. uit pis en pleisterkalk of aarde bereid.
IJrbain, e, adj. Steedsch, stads-, van o/'uit de
stad, de stad betrefl'end , daartoe behoorend. S URBAIN, in. , -E, t. Stadbewoner in., -bewoonster f. —tlrbaine,f. Soort van stads-huurrjtuig n.
Urbauiste, 1. JH.eccl.j Non van Sinte-Clara,
franci.skaner non naar den ordesregel van Urbanus IV. - URBAMSTE, t. [Hart.] Soort vanpeer t.
tirbanité, t. Steedsche beschaving , welgemanierdheid, wellevendheid, verfijnde levenswijze; inz.
de hoffelijkheid der oude Romeinen, u r b a n i te i t t.
Urbère, Urbée, in. [H.. n.] Knoppenvreterm.,
insect, dat veel kwaad aan de boomknoppen, inz.
aan de wijnqaardknoppen doet.
tJrbicaire, m., z. v. a. SUBURBICAIRE.
Iireée, f. [I I. n.] Kruikschelp t. -- tTrcéiforiiie, Urcéolt, e, adj. Kruikvormìg. - Urcé.
oaire, t. [Iii. n.] Kruikdiertje n. (een infusiediertje). - [Bot.] Soort van korstmos n. , a r c e alana f.
Urchin, in. [Bot.] , z. v. a. ERINACE.
(ire, in. [[in.] Wilde slier, berg- of woudos,
aueros in. (nu nog enkel in Littkauen, misschien
ook in Moidavik en Wallachije gevonden) [bos urns].
Urebec, in. [H. n.], z. v. a. URBERE.
tJrède of tTrédo, in. [Bot.] Woekerzwam 1.
I Uréder, v. a. (nog tegenwoordig pop. gebruikt)
Heen en weir loopen en slenderen.
Urédo, in. [Méd.] Jeukend, brandend uitslag n.
(

-

-

,

rijk is thans niet meer dan dine universiteit, verdeeld in even zoo vele akademien, als er hoven van
appél zijn. (blaasje bestaande.
Llnivésiculaire, adj. [Anat.] Gil slechts dén
tTIIiVOCa(iOII f. {Log.j Eensluidendheid (bij
verschillende beteekenis), eennamig/ieid, u n i v 0 C atie f. - IJuivoque, adj. FLog.] Aan verschillende dingen gemeen; geljklatdend bij verschillenden zin. A n i m a 1 est on terme un- a l'aigle et au
lion, dier is de algemeene u?ldrukking voor den
arend en den leeuw. - [ Gram.] Mots un -s, gelijkluidende, maar niet hetzelfde beteekenende woor
den n. »1. - [ Méd.] Signes, Symptômes un -sleekens, verschijnselen ii. Pl. , die slechts aan déne
ziekte eigen zijn (en deze derhalve kenmerken). [Mus.] Consonances un -s, gelijknamige consonanten of zamenstemmende (consonnérende)toonen m p1.
liHiZOné, e, adj. [Didact.] Met éénen gekleur
den gordel of band.
Uiizaiue, f. [Navig.) Zoutschuit 1. op de Loire.
IJpas, rn [Bot ] Groote vergiftboom van Java,
boa- (liever bohon-) oepas, oepas-boom in.
Upide, (ipis, in. [I I. Ii.] Meelkever m.
IJi•a, in. (11. n.] Groote braziliaansche hummer
of zeekreeft in.
[Trac, 10. [Bot.], z. v. a. VARECH. - [ Pêch],
- [Bot.] , z. UREDE.
z. V. a. VRAC.
Uracrasie, t, [Mid.] Slechte pismenging, slechte
lirée, t. [Chim.] Pisstof 1. (het radikaal van
gesleidheid f. der pie. - LTI%aeratie, f. Onwille- 'tpiszuur), uréa t., iricum n.
keurige pislozing f. —LJragogue, adj. [Méd.] Pis
Urène, t. [Bot.] Indische maluwplant, aréna.
afdrjvend (cIiurétlque).
IJietac, Ureteau, in. [Mar.] Looze hals in.
Ijraiiate, m. [Chim.] Uraniumzuur zout n.
lJréteralgie, f. [Mci!.' Pijn in de pisleiders.
,-. Urane, in. Uranium n. , een in 1189 door Klap- -- Urétéralgique , odj. Die pijn betreffend,
roth ontdekt enkeivoudig melallisch iigchaam. (Bij ureterdlgisch. - Urétère, m. [Anat.JPis
sommige chemisten is urane de naam van een der leider, naam van elke der beide uit de poort der
oxyden van 't uranium, en dan draagl bij hen 't me- nieren ontspringende buizen , die de pie naar de
taal den naam van uranium). —Uraueux,a'j.m. pi.sblaas voeren, u ré t e r in. -- Urétérite , t.
[ChilD.]: Oxyde or-. eerste uranium-oxyde n. -- [Méd.] Pisleidvr-ontsteking , u r e t e ri t is t.
tTraiiides, m. p1. [Minir J Mineralen n. p1., die Urétérolilhe, in. [Méd.] Steen in. in de pisieihet uranium en zijne verbindingen bevatten. - ders, ureterolith rn.-- Urétérolithiase, f.
tlranlque,adj. [Chim.]: Oxyde or-, tweedeura- [Méd.] liet ontstaan van steenen in de piswegen,
-

-

-

-
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urelerolithiasis f. - tJrétéro.Jithiqiie,
adj. [Méd.] Door de aanwezigheid van steen in de
pisleiders veroorzaakt. - tJrétérophIegiiiatique, adj. [Méd.] Door stjjm in de pisleiders

kend 0/ sinakend: Odeur, Saveur ur-euse, pisreuk,
pissmaak m. - Sd ur-, piszout. - Dépôt ur-, pisbezinksel n. - Urinoir, ni. Pisglas ii., z. URiNAL.
- Pisbak, openbare ijzeren of houten waterbak m.
veroorzaakt. - LTiétero.pyique, wij. [1éd.] - tTrique, adj. [Chim.]: Acide ui-, piszuur n.
tTriie, t. [Ant.] Soort van vaas, waarin de Ouden
pisleiders
ontstaande.
tJrétéro
etter
in
de
Liii
stoniatique, adj. [Anat.] De openinjenderpis de asch der verbrande dooden bewaarden, of de
tranen dci ljkklaagsters opvingen, of de stemmen
in de pisbiaas betre//end. - [i%Iéd.] Door-leidrs
verstopping van die openingen veroorzaakt. - opzamelden, enz., a r n e, tern f. Urne sëpulcrale
ETrétéro-thromboltie, wij. [1dd.] Door bloed- of cinéraire, aschkruik t., z. CINÉRAIRE. Urne Iacrymale of lacryrnatoire, z. LACRYMATOLRE. kionters in de pisleiders veroorzaakt.
Llreteiir, m. [El. n.j Volksnaain van de lain- Urne do scrutin, stembus t. Mettre son billet dans
l'uine, zijn stembiljet in de bus steken. - [Bot.]
prei 1. (lamprole).
Ijrèthre 0/' tTrètre, m. {Anat.] Pisweg m., Urn, het hulsel, dat volgens vele botanisten de bebuis, door welke zich bij beide seksen de pis ant- vruc/itingswerktuigen der planten bevat. - [Econ.
last en die bij den man bovendien tot uitwerping dom.] Pul f. , wijdbuikige en naauwhalzige vaas
als sieraad op schoorsteenvanden, kabinetten, enz,
van 't zaadvocht dient, pisbuis, u r é t h r a f.
tlréliq;ie, adj. [f1ëd.]: Malaclie, Fièvre ur-, met geplaatst. - [Sdulp.] Urn, waterksuik f. , soort
pisvioed (diabetes) verbondene ziekte, koorts f. - van lage, breede vaas, waarmede somtijds balustraMalade ui-, zieke, die zonder moeite watert. - Re- den enz. versierd zijn, en die tot zinnebeeld of atmède ur-, pisafdrive'nd middel n. - [ Anat.] Pas- tribuut der strooinen en rivieren strekken. (podt.)
sage or-, pisweg m. - lJrétral, e, adj. [Anat.] Le Tibie et Ie Pd, appoyds sur leur urne, de
De urethra of de pisbuis betre/fend. - [ Méd.] Blen- Tiber en de Pa, op hunne urn leunende. - [El. n.]
norrhée ur-e, sljmvloed m. uit de pisbuis. (Plur. Urne épineuse. stekelige roischelp f.
Ijrocèle, t. [Mdd.] Pisbreuk t.
m. urétraux.) - Lirétralgie, f. [Méd.] Pijn t.
tirocérates, m. p1. [H. n.] Houtwespen f. p1.
in de pisbuis. - Urétralgique, adj. Die pijn betreffend, urethrcilgisch. - tjrètre, in., z. Urocère, m. [H. n.] 1.-lorenstaart m., viervleugelig insect, waarvan het achterlijf in eene soort
URETmIE- - tJrétreliiiiisthlque , adj. [Méd.]
Door aanwezigheid van warmen in de pisbuis ver- van horen eindigt.
oorzaakt. - Urétrite, t. [fbl&I.] Pisbuisontste
king t. - tîréti-itiqiie, adj. De pisbuisontsteking
betrefl'end, uretritisch. - Urétro-byménode, wij. [Mid.] Door een afsluitend vlies in de
urethra veroorzaakt. - Uréti-o-lithiqiie, adj.
[Md ] Door steen in de pisbuis ontstaan.— lJrétro-p3iqtIe, adj. [1éd.] Uit etteropi'tooping in
de pisbuis ontstaan. - LJrétrorrhagie, f. [Med.]
Bloeding uit de pisbuisvaten. - tTrétiorrhagi
adj. Die bloeding betreflend, u r e t h r a r r h a--que,
gisch. - LJrétrorrhée, t. [Med.] Vloeijing f.
de
uit pisbuis. - Urétroirhéique of tirétrorhoique, adj. Dc pisbuisvloeijing betreffend, u r et h r 0 r rh cv is c h. - Ijrétroseope, m. [Chir.]
Werktuig n. ons in de urethra te zien, u ret hr o-•
S k oo p m. - Urétrospasiiie,ni. [Méd.] Krainp t.
in de pisbuis. - tJrétros)asrnodique, tJrétrospastique, adj. De piibaiskramp betre/j'end,
daartoe behoorend, urethrospasmOdisch,
urethrospástisch. - tlrétrostéiiose, 1.
[Med.] Pisbuisvernaauwin,q t. - (Trétrosténotique , adj. Die vernaauwinq betre//'end , u rethr a ste nO t is cli. - tTrétro-thromboïde,
adj. [Med.] Door bloedklanters in de pisbuis veroorzaakt. - tirétrotonie, m. [ChIr.] Mes n.
tot opening van de pisbuis, urethrOtornus m.
- tirétrotomie , 1. [ Chir. ] Pisbui.csnede 1.,
kun.stbewerking bij den steen in de pisbais—tTrétrotomique , adj. Dc pisbuissnede betreffend,
ure thro t a m i S C h. - tirétro-vésical, e,adj.
[Anat.] De pisbuis en -blaas betreffend. - tTrétryinéiiode, adj. , z. V. a. URETRO HYMENODE.
tTrgence, f. Nooduendigheid f., dringende
nood m. ofnoodzakeljkheid t., nooddranq m. , drang
der omstandigheden, u rg d n ti e 1. - Urgent, e,
adj. Dringend, geen uitstel ofvertraging gedoogend,
noodzakelijk, hoogstnoodig, spoedvereischend, u rgént.
tJriase, t , z. V. a. LITHIASIS.
tjrinaire, adj. [Anat.] De pis betreffend: Conduit ur-, pisbuis t. Voles ur -es, piswegen m. p1. Méat
ur-, vrouwelijke pisbuis. - URINAIRE, t. [Bot.],
5. V. a. PISSENLIT. - tJrinal, m. Pisgias n., pisflesch 1. (voor bedlegerirje zieken); - soort van zak m.
of blaas 1. , die men in sommige gevallen van onwillekeurige pislozing aan de roede hangt, om liet
vocht op te vangen. - Glas n., waarin men depis
van eenen patiant bewaart, om ze den geneesheer
te toonen. - [Chim.] Urinaux chimiques, langlialziqe kol/Jlesschen f. p1. - t tTrinateiir, ni.
Pai-elvisscher. -duiker m. - Urine, t. Pis, unn e t. - Mddecin des ur-s, pisk(jker m. . genees
heer, die de ziekten uit de beschouuiin.q der pis wil
erkennen. - tJainer, v. a. (zelden dan van zieken gebruikt) Pissen, wateren, zijn uater lozen,
uninéren. - [Trineur, eiise, wij. [1 1. n.j
Oiseaux ur-s, watervoqeis m. p1., die wegens hunne
voedinqswjjze zeer dikwijls hun water laten loopen.
- tJrineux, euse, adj. Pisaclitig, naar pisrui-

-

-

tiroehézie, t. (pr. cli = k) [Mdd.] Pisachtige

buikloop m., pislozing t. met den stoelyang. -

LJroerise, Uioerisie, t. [Med.] Pisbeoordeeling t., pisonderzoek n. , beoordeeiing eener ziekte
uit het voorkomen der pis. - LJrocritère, m.,
of Llgne nrocritiqiie, m. Pisteeken, ziekte/een-

merk n , dat de pis oplevert.

tJrodèle, adj. 1H. n.] Met zigtbaren, duidelijken staart. - URODELES, m. p1. Staartvorschen m.

p1.,

hagedisachtige vorschen met aanbljvenden lan-

gen staart (waartoe men de tritons en salaincinders
rekent).
Ijrodialyse, t. fMéd.] Pisopstopping t. lJrodialytique, adj. De pisopstopping betre/Tend,

urodialytisch.— tJrodynie, t. [Méd.}Pijn t.
op 't water. - ITrodynique, adj. Die pijn betreffend, u r ci dy'n is c h. - Ilrolithique, adj.
[Cliim.], z. V. ci. URIQUE. - Uroii.aiicie, t.
[Anc. med.] Pisu'aarzegger/j t., de voorgewende
kunst om de ziekten uit de beschouwing der pis te
kennen. - ITromancien, m., -tse, t. Piswaarzeggen, piskfjken m., -ki1 kster t. - Liiornante, m.
Piskijker, unomant m. - tironiastix, m.
[U. n ] Egyptische stekel- of dorenstaart m., eene
liagedissoort met langen stekeligen staart, bij de
Arabieren h a r b a i geheeten, [stellio spinipes] . tlrornolges, m. p1. 1 H. n.] Staartsalainanders m.
VI. - Ujronecte, adj. [H. n.] Met den staart

zwemmend.

tJroiiologie, t. [Med.] Pisleen, verhandeling t.
over de pis. - Uronologiqne, adj. De pisleer
betreffend, uronolögisch.
tiropodes, m. p1. [H. n.] Staartloopers. staartvoeters ffi p1. , vogels, die door hunne geheel aan
't achterlijf geplaatste pooten op den staart schjsien te toopen (gelijk de vetganzen, lommen. duikers
e. a.). - LJropreste, m. [H. n.] Zaagstaart m.,
zaagvlieg t. (ook moucbe is scie geheeten). - Uropyge, m. [H. n.] Stuit m. des vogels. - Basis t.
van den staart der zoogdieren.
Urorrhagie, t. fMdd.] Sterkepisvloed m. (diabête). - tlrori'hagique, adj. Dien pisvloed betreffend, u r 0 rr h a g is ch. - tJrorrhée, t.
[Med.] Onwillekeunipe pisvloed m. of pislozing t.
- Urorrhéique of tJrorrhoique, adj. Dien
pisvloed hetre//end, u r o r r /i ai is c h. - Uro-

schésie, t. [Mëd.} Pisopstopping, u r 6 s c heS i 5 t. - Urosohétique, adj. De pisopstopping

betreffend, urosc/idt isch. - tJroscope, m.
[Méd.] Pisbesehouwer, geneesheer, die zijne aandacht ook op de pis des lijders vestigt, om daaruit
waarschijnlijke gevolgtrekkingen tot den ziektetoestand te maken, uroskoop m. - Uroseopie, t.
Pisbeschouwinq t. -- Urose.opiqiie, adj. De pisbe,schouwinq betreffend, u r a s k Op i s c h. - Uro-

5e, t. I Méd ] Ziekte der piswegen, u r a s is 1.
lirside, ITisin, e, adj. 1U.n.) Naar denbeer
gelijkend. - Ursides, in. p1. Dieren n. p1. van
't beerengeslacht, beerensoorten t. p1. - tirsin, m.

uitsorc

-

Zeebeci ii:i. (ours malill). - Lrson, in LI-I. ii.]
Lvoord-arnerikaansch stekelvaiken n.
Ursilitie, f. [ii. ecc.1.] Non eene n de lOde
eeuw ter eere van de heilige Ursula ingestelde vrouwenorde, die zich inz. niet (le opvoedinq van jonge
meisjes en de verpleging van kranken lnzig houdt,
ursuliner non f.
Uiticaive, f. iMê(1.] Neteizuclit, netelkoorts,
U r t i C V i a f. - LJitieaiit, e, adj. [Bot.] Prikkelend, jeukinq verwekkend (gelijk de octet).
t'itieation, f. [Clur.] Het geeselen niet netels,
een opwekkingsmiddel bij verlamming en gevoelloosheid der ledematen, u r t i C ci t i e f. - trtieées
of Uitieinées, f. p1. [Bot.] Ivetelplanten, netelsoorten f. p1. - Litiquer, V. a. [Chir.] Met
verse/ic netels geeselen. (van Brazilik.
L1 rubïtiiiga, al. [H. n.j /Vitstaartigehavikin.
ITruhu, iii. [H. ILl Zwartkoppige urubu of
oeroeboe in. , een aînerikaansche gier van de grootte
eener raot

I'i-tieu, ill. [Bot.1, z. oucou.
Urns, iii. [H. n.j , z. v. a. URE.

iTs, in. lii. (pr. uce) [Pint.] (doorgaans von

coutuille vergezeld) Gebruiken ii. p1., u s a n t I g n f.
Pl. Seloii les us et coutumes, volgens de gebruiken
en gewoonten. - [Mar.] Us et couturnes de Ja mei.
zee -zesantidn en kostumen; wetboek van 't zeeregt.
ETsage, rn. Gebruik ii., doorgaande manier, aangenomen gewoonte f., nut, voordeel, genot n.,
vrucht f. Un ancien us-, een oud gebruik. - Ce
mot nest plus en us- quo dans Ie style farnilier,

dit woord is niet meer in. gebruik (in zwang) dan
in vertrouwel'(jken stijl. II faut suicre l'us, inca
moet liet gebruik volgen. - Lunettes a lus- des
myopes, bril t. t(.t gebruik, ten. dienste of ten behoeve der bfjzienden of koetzigtigen. Des livres ii
l'us- des écoiiers, boeken ten dienste der leerlingen,
sclioclboeken II. ))l. - Avoit Ie droit dus- dune
chose, het regt op liet vruchtgebruil von iets hebben. - On n'en tire aucitn us-, inca trekt ei-geen
nut, voordeel van. - Mdiie tout en us- pour
rdussir, alles aanwenden of in 't werk stellc; om
te slagen. - Faire us- du temps, den tijd wel besteden. - Avoir droll dus- dans mine forêt, het
regt hebben om in een bosch zoo veel brandhout te
kappen, als men noodig heeft. - Perdlre lus- dle
Ia parole, de spraak verliezen. -- L'us- du monde,
de Ia vie, de wereidkennis, de levensinanier f. Vous
avez pen dus- du monde, gij hebt weinig wereldkennis. -t USAGES, iii. Pl. Gebedenboeken, kerkboeken n. p1. - Usagé, m. , •e, f. (pop.) Bij, zij,
die wereldkennis, levensmonie'rheeft._tTsagei., m.
[Jar.] Bosch- of weidegeregtigde ni. - lTsager,
ère, adj. Gebruikelijk, in gebruik zijnde: leubles
us-èws, meubelen n. pl, die gebruikt worden. ITsanee, t. Vaststaand gebruik ii. (in dien zin
verouderd). - [Corn.] Wisselgebruik n., qebruikeljke u,issel- of betalinIjsterm'(jn m., terniijn van
dtne maand, déne maand zigt, U 5 0 n c e f., em s a n.
Lettre de charge ii us-, ei.co -wissel m.. wissel op
gewoon zigt (welks verrallf/d a usa of na 30 dagen
bepaald is). Lettre payable it deiix, a trois us-s.
wissel op twee, drie uso's (die na , na 3 maanden
betaalbaar is). -.- [Acirnill.] Tijdsverloop ii. na een'
hout ha Ic.
Usant, e, odj. (zelden voorkomend dan in)

[Jur.] Fille rnajeui'e, us-e ei jouissante de ses
droits, mneerdeejarige dochter, die 't gebruik en genot van hare regten heeft. - Usé, e, adj. (en
pait. passé van user). Habits, Souliers usd5, versleten, afgedragen kleederen n. p1., schoenen mm p1.
Meubles usés, versleten, afiehruikte, uitgediende
meubelen n. p1. Ce cheval a les janibes usdes, de
beenen van dit paard deuqen niet meer. Cheval us,
ofgem eden, afgewerkt, uitgemergeld aard n. Homme usd, ootzenuwd, uitgemcreld, verzwakt
moan (door arbeid, ziekte of uitspotting). - Pensée, use, afgesleten, afgezaagd, oudbakken denkbeeld ii. Ce sujet est us, dat onderwerp is afgezaagd (er blijft niets nieuws van te zeggen over).
- Passion usda, verkoetde, mettertijd uit gedoofde
liefde t. -. Avoir Ie goût us, een' verstomptensmnaak
hebben. - [ Agric.] Terre usée, uitgeput, miflgemergeld land ii. - USE, m. [Tech.] Het ofgesleten
gedeelte van een voorwerp. - [ser, t'. a. Gebruiken, zich. bedienen van iets, aanwenden, in 't werk
stellen: Us- de remèdes. jeneesmniddelen gebruiken.
Us- dun mol, dun levine, een 'woord, cciie emit-
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drukking gebruiken. - Us- de prièi'es, de iieena ces, gebeden, bedreigingen in 't werk stellen. UscFartilices, de circonspection. met listen, moet ouimzigtigheict te werk ge/an. - Us tulen, mal de qc.,
ccii goed, een slecht gebuuik van iets maken. (absol.) Ce n'est pas us-, eest abuser, dat heet
niet gebruikeuu, uueaar misbruiken. - EN USER, Op
deze of gene wijze hauudelen of te werk gaan, beh.auudelen: En us- Plan, mal avec qn., iemand goed,
slecht behandelen. Ii en use fort kien avec neal,
hij behandelt mij goed. 11 en a mal usE avec (of envers) dle, hij lueeft zich slecht tejen haae gedragen,
hij heeft haai slecht behandeld. Vous en usez leien
librernent avec lui, gij gaat zeer vrij unet huenu om,
Oiu iien use pas ainsi, on cmi use autrernent datis
ee pays -là, zoo handelt men Idem- niet, amen handelt
ouders in dit laud. On en use ainsi entie luraees
gens, zOo handelen brave menscheuu ouuder cika mmdci.
Cliacun en use, conerne bon lui sembie, ieder doet
zoo als hein goed. dankt. - (Pray.) II en use comme
mIes clmoux de son jardin, hij handelt er med naar
welgevallen, hij doet er met als of 't zijn eigen
goed cone-c. USER, V. 0. Gebruiken, verbruiken,
opgebruiken, opmaken : Us- bien du Pois dans nun
maison, veel hout in ccii huis verbruiken, verbe-an
den. On a usé leeaucoup d'huile, hien des than(lelles clans cet leiver . men heeft in dezen winter
-

veel olie. veel kaarsen gebruikt. --- Slijten, afsl(jten,
versl(jten, afdragen; - vem-zwakken, doen afnemen,
verminderen. Us- ses habits, ses souliers, Zijne
kieedercn, schoenen versl(jten, afdragen. - Le pavmi
use Ie Ier des chevaux, de straatsteenen doen de
hoef(jzers der paarden afsljten. - (fig.) Us- ses
iessources, zijne hulpmiddelen. verspillen, uitpnttemm.
Us- sajeunes..' auprès de qu., zj,ineeufd in iemands
dienst verslijlen, doorbrengen. - Us- ses yeux ii
force de lire, zijne oogen dooi' veel lezen bederven.

Le chagrin use les ineilleurs tempEraments, het

verdriet ondernu(jn.t, vee-teert de beste gestellen.
Rien n'use lant un homme quie les débauches, niets
ontzenuwt, veuzwakt den unensch zoo zeer als de
ongebondenheden. La joiiissanc.e use l'amour. 't gecuot verstomnpt, verkoelt de liefde. - [Ciuir.] Poudre
pour us- les chairs, poeder n. om 't vleesch weg te
bijten. - [TeeR.] Us- Ia pointe des ciseauxsnrla
neeule, de vunt der schaar op den sljjpsteen afslj
- t Us- ie corps de Notre-Seigneur, het lig--pen.
chaaun des Heeren (liet nachtmaalsbrood) gebruiken,
't heilig avondmaal houden. SUSE1I, v. pr
Slijten, afsl(jten; afnemen, verminderen: Les habits s'usent it force d'être portés, cle kleederen slj ten doom' het dragen. Tout s'use Ii Ia longue, mettertijd slijt alles. - Son esprit s'est usE, zijn verstand is veel afgenomen. Les hommes s'usent pam'
l'abus des plaisirs, de immense/men verzwakken zich,
ontzenuwen zich doom' 't misbruik van de vermaken. USEJI, iii. Lange duur m. van iets bij
'tgebruiken, duurzaamheid f.: Ce drap est dun
bon us-, dat laken houdt zich goed in 't dragen.
- (fig. ct fam.) Cet homme est bon ii l'us- , hoe
meer macn mel dien mmuan verkeert of te doen heeft,
hoe maceu' hij bevalt, die man wint bij de mindere
kennismaking. On ne connalt leien les gens qua
lus-, om de nuemeschen. goed te kennen moet inca
niet lien te doen hebben, in gedurige aanraking komen.
tJsie f. [1-U n.j Glinsterende zweefvlieg, glansvlieg

f.

..

.

.

Usiiie, t. Werkplaats, fabrgk, elke inru.gting,
waar op groote schaal kunstvoorwerpen vervaam'digd worden , inz. waar zulks door middel van niet
waterkracht gedm'eveuie mnacluinerie plaats heeft:
ejzersunelterj, ijzergieterij, ijzerhut, glashut t. les
us-s de Ia neariiie, de werkplaatsen, loodsen, kappen t. p1. , enz. dci' marine. - tTsiiier, iie. Eigelinac' eener ijzersmelterj', gietem'fj, enz.
Usité, e, adj. Gebruikelijk, in gebruik, in zwang:
Cela était fort us- en ee tenepslb, dit was te dien
tijde zeer in zwang. Ce inot nest guère us-, dal
woord wordt weinig of niet gebruikt. Facon de
parley fort us-n. zeer qebrmeikeljke zegswfjze 1.
tisiie, m. [Navig. Verbimidingskabct in. COOl
een houtviot, ceamilegreep f.
tTsiiée, f. [Bot.j Soort van korstmnos, dat op dcii
stain van oude boomen, in groote woudemi, wast,
boommumo.s n. Usiiée hurnaine, schedelmnos (dat op
den schedel dec' lijkemi groeit cmi waaraan men. weiCC1' bijzondere kracht toekende). Usneme fugitive,
z. V. a. NOSTOC.
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tisqnebac, fl1. ,

-

z. SCUBAC.

Ustensile (weleer IJTENSILE) , in. Gereedschap n.,

inz. klein huis- en ke/cengereedschap. Ust-s de
ménage, de cuisine, huis-, keukenqereedschap,
-iuij H. - Ust -s aratoires, de jardinage, d'édurie,
landbouw-, tuin-, sta/gereedschap. - Ust-s de vaisseau, sckecpsgereedschappen n . p1. , scheepsbehoeften f. Pl. Ust- de canon, ortillerie-behoeflen. Ust -s dune pompe, pOlfll)lUi() n. - IMil.] Ust -s,
al wat iemand verpligt is aan een' bij hem inqeleçjerden soldaat te verschaffen.
f Ilstensiler,
V. a. Van al 't noodige gereedschap of tuig voorzien.
IJstion, t. (pr. us-till-on) Verbranding f. [Cliir.j Branding, aanleqing van 't gloeijend ijzer,
cauterisdtie. sstie 1. - {Chim.1 Soort van
gloeijing, waarbij men eene stof tot ascii lierleidt.
- tJstnlation, f. iChiin., Pharrn.I Zenqing,
rooslinq t. - Ust- da yin, het heetmaken of verbranden van den wijn.
S Usnalité, t. Gebruilceljklieid f. - tJsieapion, in. [Jur.j Bezetting of verwerving f. door
verjaringsregt of prescriplie (vql. PRESCRIPTION).
- IJstieJ, le, a.i:i. Gebruikelijk, qewoon, in qebrui/s, in zwang: Langage us-, qewone, qebruikeluke taal 1. TeImes os-s, gebruikelijke, in zwang
zijnde termen III. p1. of bewoordingen f. p1. Plantes ns-les, dagelijksclie planten f. pi., planten,
die men (in de huishouding of in de apotheek) gedung gebruikt. - EJsueltement, ado. Gewoonlijk: Cela se dit us-, dat wordt gewoonlijk gezegd.
Lisufruetilaire, ad]. [Jur.j Het vruchtgebruik
gevend: Droit us-, vruchtgebi'uilsregt, vruchtbruikingsregt n. - Réparalions ns-s, hersteli)nqen, die
tea laste van den vruchtbru)ker komen. - lisufru) , rn. [Jur.j Vrichtqebri i n., vruchttrekking f.
van eens anders eigendom. - tisufruitier, m.
-iere, f. Vruchtgebruiker. vruchtbruiker ru. , -bruikster t. - Oole als adj.: Rdparations us -lOves, z.
- --

USUFRUCTUA1RE.

tJsiin, in. [Bot.] Peruaansche kers f. (weiker
gebruik de pis rood kleurt). - [sunier, In.
Boom, die deze kers voortbrengt.
tJsuraire, adj. Woekerachtig, met woeker gepaard: Contrat us-, woekercontract, woekerachtig
verdrag a. 1nUrèt us-, woekerrente t. - t1 sure, f.
(weleer eenvoudig: rente of interest; nu in hatelijken zin gebruikt vooi':) Woeker, ongeoorloofde interest Ill. of rente f. , woekergeld n. Prètel' (I
us- nest I)RS beaucoup mieux que voler, op woeker leenen is viel veel beter (lan stelen. - ( fig.)
Rendre ii qn. acc us- les bienfails qu'on en a
recus, iemand de van hem Onivangene weldaden
mt woeker (of rijkelijk) ver(Jelden. -- (fain.) Sljting, sljtaadje, afneming f. of verval n. door langduïig [jebruik: Habit pelcd pal us-, doorgesleten
kleed u. - [VétI.] Us- des dents, sljting der
sn:i- of haaktanden des paards. - tTsui ier, m.,
•iere, f. ,"Voekeraar Im, -ster f.
IJsurpateur, in., -tiice, 1. Onregtmatig bezitnemer, overweldiger van iets, dat hem niet toekomt, inz. van jets belangrijks, troonroover, wederregtelfjk beklceder ni . vnu 't oppergezag, overweldigster, troonroofster t. Los- du trdne, L'us-tI'ice
do tIOne (of absol. Los-, L'us -trice) lot chassé,
ehassée par l'héi'itiei légitilne, de troonsoverwel
diger, -overweldigster werd door den wettiqen erfqenaam vcrjaagd. -- In verheven stijl ook als adj.:
Rol 115-, overweidjqend koning 10. La puissance
us-trice édge les abus CI) lois, de overweldigende
magt verheft de misbruiken tot wetten. - LTsnr
pation , I . Vederreqteljke bezitneming, onreqtmatige toee)gening of nanmatiging f., jewelddadige
roofm.,overweidiqinq, usurpétie f. .- lisurper, v. a. Overweldigen, zich door geweld of list
van iets meester maken, zich op wederregteljke
wijze iets toeëigenen ofaaninatiqen, u s U r i é r e a:
Us- un slroit, zich een regt aanmatigen. Us- Ja
couronne, de kroon dooi' list ofgeweid bemaytigen,
overweldigen. - ( fig.) Us- Ia réputation, Ia gloire,
zich bcdriegeljk den naam, den roem toekigenen. I-let part. passé is ook cidj.: TrÔIIO usui'pé, overweldigde troon in. - Gloire us-, onregtmatig verworven roem in. - USURPER, C. n. Inbreuk maken:
11 a usuipé sur mes droits, mr mes possessions,
tij heeft inbreuk gemaakt op (gegrepen in) mijne
i egten, mijne bezittingen. - Us- sur ses voisins,
zijnen grond ten koste van dien zijner buren uitbreiden. - S'USIJRPER, V. pr. Ovem'weldigd worden.
•

-

-

-

.

-

IJTRAQTJÏSTES.

lit, rn. [Mus.] Ut, do f. , de eerste noot des
tooitschaal, ook C geheeten. - Teekeim n., dat die
noot voorstelt.
t Utensile, m. et f. z. USTENSILE.
Utrita, e, adj. [Anal.] Tot den uíterus of de
baarmoeder behoorend.' Col ut-, hals m. der baarmoeder. Hémorrhagie Ut-, bloedvloejing uit de baarmoeder. - [Méd.] Fureur ut -c, z. v. a. NYMPHO
- [Jur.] Uit déne moeder geboren (maar-MANIE.
niet hij denzelfden vader), van moeders zijde. Frère
ut-, Soeur ut -c, broeder, zuster van moeders zijde.
halve broeder of zuster van moeders kant. - in
dezen zin ook als subst. Un Ut-, Une ut-c, een
halve broeder, halve zuster van moeders zijde. IJtérinité, r. [Jur.] Verwantschap f. van moeders zijde. - ETtéroceps, ni. [Chir.) Werktuig n.,
om den hals der baarmoeder te grijpen. - LJtóromanie, f. [Méd.] , z. v. a. NYMPHOMAN1E. IJtérotoine, m. [Chir.] Halvemaemnvormig mes n.
met dubbel lemmet ter insnjdinq van den baarmnoederhals. - EJtérotornie, t. [Chir. I In.snijding
van den baarmoederhals (bij zekere moejeljke geboorten). - LT térotomique, adj. Tot dat werktuig of tot die kunstbewerking behoorend, ut e rot a mn i 5 c h. - Utériis, m. ( pr. - ruce) Baarmoeder 1., kterus m. (matrice). Affections de l'ut-,
aandoeningen I. p1. van de baarmoeder.
Utile, adj. Nuttig, dienstig, bruikbaar; voom'deelig, winstgevend: Cet hoimne VOI1S sera ut- dans
Vos airaires, deze man zal u nuttig (van nut) in
uwe zaken zijn. Si je pus Vous ètre ut- en (of a)
qc., VOUS n'avez qu'h parley, indien ik u in iets
van dienst kan zijn, spreek dan maar. - Cette
langue VOUS sera mIt un jour, deze taal zal u eens
moordeelig. fluit))! zijn, ie pas komen. Cette p)ice
est plus honorable qu'ut-, deze post brengt meer
eer dan voordeel aan. - [Pi'at.J Jours ut -s, gereqtsdaqen m. p1. Ordi'e ut-, wettelijke volgorde de,'
schuldeischers. En tenips Ut-, ten behoorljken tijde,
op den voorgeschreven, bepaalden tijd. - UTILE, In.
Het nuttige: Joindi'e I'agréaile a Jut-, het aangena1L met het nuttige cerbinden. - IJtileinent,
a(lv. Op nuttiie, voordeelige wijze: Employer Ie
temps Ut-, den tijd nuttig gebruiken of besteden. Se sem'vii' Ut- de l'occasion, zich niet voordeel van
de gelegenheid bedienen. - [Prat.] II est colloqué
ut-, hij heeft zijnen rung in de wettelijke orde dem
schuldeischems gekregen. -- _)_ Litilisation, f. Aanwending of gebruikmaking tot nut of voordeel, ten
nutte making f. - tltjliser, v. a. Ten nutte maken, nuttig, vooi'deel&q aanwenden of gebruiken:
On pourroit ut- ces eaUx, men zoude van deze wa
tem'en een nuttig, voordeelig gebruik kunnen maken
- -I- tTtilitaire, adj. liet nut, het algemeene welzijn bedoelend. - Ook als subst.: Un ut-, een voorslander van 't algemeene nut, een aammhanqer van
de philosophische school van Bentham, in den aanvaag dezer eeuui gesticht, welke geen ander beginsd van 't goede erkent dan 't algemeene nut, a Ii1 i t a ri s. -- LTtilitaii-ianisnie, rn Stelsel der
utilitárissen. - tJtilitaii-ien, iie, calf. et subst.,
z. v. a. UTIL1TAIRE.- tJtiiité,f.Nut,voordeeln.,
nuttiqlieid, bruikbaarheid, dienstigheid t. Cda nest
pas de grande ut-, dat is van geen groote nuttigheld. Queue ut- lui Cli revierit-il ? welk nut of voordeel heeft hij daarvan? waaitoe is hem dat dienstiji' Cda nest d'aucune ut-, dit dient nergens
toe. - ['l'huêt.] Tooneclspelem rn , die aan genomen
is oma de aanvullinosrollen te spelen. (JI -s, vervalling van allerlei min belangrijke rollen: II joue les
ut-s, hij speelt, als 't noodfq is, in alle rollen.
IJtinet, m. [Tech.] Bodemhamner m. (der kimi
pers); -- kantmnaakstem'sbankje mm.
Utopie, f. Nergensland, Nergensimuize. Luilekkerland n., een geheel denkbeeldig land met het bijbegrip van eeoc nergens te vinden voortrefleljkheid,
Ut ei p i a n. - Denkbeeldig regeringsplan n . , waarin alles volmnaakt is geregeld tot ieders geluk. Chaqua rêveur imagine son ut-, iedem droomer of dweeper schept zich zijn utopia. --- [Litt.) lIet rijk vamp
Gargantua (bij Rabelais). - tTtopiste, nm Jij.
die aan een Utopia gelooft; - schepper, ontwerper
van een Utopia, Jij, die qedurig van een waar luilekkerland droomt; die zijne hersen.schimmen voor
werkelijkheid houdt, a t o p 1 a t.
Lltraquistes, m. p1. (pr tjU := ku) [H. rel.]
Naam van de gematigde partij der ilussieten, die
't gebruik des Avondmaals onder de beide gedaan-

-

UTRICL'LAT RE
ten [sub utraque sI)ecie] verlangden, u t r a q u i s-

ten m. p1.

tJtricialaire, f. [Bot.] Blaciskruid ii. , waterblaas f. (met cene kleine gele bloem, die door middel
van aan den wortel zittende blaasjes op stilstaande
wateren drijft). - [Ant.] Blaaspijp- of doedelzakspeler. - Ook als adj. [Bot.] Tissu utr-, uit kleine
blaasjes gevormd en met merg gevuld weefsel, celweefsel n. - (Ttricuie, m. [Didact.] Kleine lederen zak m. - [Bot.j Utr-s, blaas- of zakvormigesapvaatjes n. p1 ; cellen f. p1. van 't ceiweefsel; celweefsel n. - LfrieaIé, e, tjtriculeiix,
euse, adj. [Didact.] Blaasvormig, in de geduante
van een' kleinen lederen zak (ook UTRECULIFORME).
- [Bot.] Met blaasvormiqe süpvaatjes voorzien. t5triculinées, f. p1. l3laaskruidsoorten 1. p1.
[vage, rn. [Tech.] Rand m. van gebakken
aarde rondom een' raffineer - kelel.
Ijvaire, adj. [Bot.] Druifvormig; druivetrosvormiçj. - UVA1RE, f. [Bot.] Druivevrucht 1. (eene
(iruivetroscorinige vrucht).
ITvation, f., z. V. a. STAPHYLOME.
tivaure, ff1. [H. n.j Soort van zeekalf n.
tJve, f. [Pharai.] Loodwilzalf of -pommade f.
tvée, f. [AnaL] Druifvlies n. (van het oog),
ü V e a 1.
Ijvette, 1. [H. nj, z. v. a. RAISIN de mer.
Ijvifère, adj. (Bot.] Druifvormige vruchten
dragend. - Als suhst. f Naam van twee soorten
van druiveboocuen (raisiniei). - iTviforwe, adj.
Druifvormig.
LvuIaiie, adj. [Anat.] De huig of het keellelletje betreffend: Glancles uv -s, huigklieren f. p1.
UVULAIRE, f. [Bot Dnsicebloem t. Lvi1e, -.
[Anat.j , z. V. a. LETTE. - EJvu1ifornu, adj.
[Anat.] Huigeormig. - ITvulite, f. [fl4éd.j Ruigontsteking. uvulitis 1.
Uxoiieide, rn. Huisvrouwinoorder, moordenaar zijner vrouw. - 1- lixorieiix, -leuse, adj.
Al le zeer aan zijne vrouw gehecht, te veel aan
haar onderworpen.
ETzifure, ni. [Chim.] Cinnober n., z. CINABRE.

-
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campagne, ik heb refine vacantie buiten doorqebragt.
- Cette affaire terminée, je me donnerai deux
on trois jours de v-s, als die zaak af is, zal ik mij
zelven twee of drie dagen rust, vrijaf, vacantie
geven. - Les tribunaux criminels n'ont point de
V-s (in dezen zin ook vacations), de ljfstra//'eljke
geregtshoven hebben geen vacantie, staken hunne
zittinqen niet voor eenen tijd. - Le dirnanche est
en général un jour de acance pour tout le monde,
de zondag is over t geheel een rustdag voor iedereen. - acaut, e, adj. Openstaand, onbezet;
onvervuld, onbekleed, led&q, open, v a c a a t: Maison
v-e, ledigstaand huis n. Cette place est encore v-e,
deze plaats is nog onbezet: (fig.) die post is nog
onvervuld, nog open. - [Jur.] Succession v-e, eene
erfenis, die nog openstaat, die nog niemand geeischt
heeft, v a c é r e a d e erfenis f., vacante boedel m.
Biens v-s, goederen zonder erfgenaam, onbeheerde
of vacérende goederen n. p1.
Vacarme, m. Geraas, getier, geweld; geruchtn.
Voiih Pion do v- pour peu de chose, dat is veel
geraas voor niets. Ii y lu v- datis cette maison,
men kijft en slaat el/sander in dat buis.
Vacation, f. Beroep, bedrijf n., stand in.
Queue est votre v- ? ( In dezen zin verouderd.) Zitting I., elke tijdruiïnte, die openbare personen
aan eene of andere zaak besteden. On paye taut
aux experts pour chaque v-, men betaalt aan de
experts of aangestelde zaakkundigen zoo veel voor
elke zitting, voor elke dienstvervuliing. - Somtijds
ook z. v. a. VACANCE. La v- dun emploi, het openslaan, de vacatuur van een ambt. -- VACATIONS, f.
p1. Tijdelijke schorsing van de zittingen der geregts
hoven. (In dezen zin ook VACANCES, z. aid.)
'acciii, ifi. [Méd.] Koepokstof, Ueveiligende
pokstof f. - Ook als adj.: Bouton v-, koepok, beveiligingspok t. - (aecinab1e, adj. Voor menting (met de pokstof) geschikt of vatbaar.
dual, e, adj. De koepokstofofde koepokinenting
betreffend: Boutons vaccinaux. pokpuisten, koepokken t. p1. -- aeciiiateur, (rice, adj.: MédecM v-, of als subst. VACCINATEUII, in. Koepokinenter. - Liqueur v-trice, inentin,qsvoeht n.-- 'ae.
cination, 1. Koepokinenting, inenting der koepakken, vaccinatie f. - 'aceiue, 1. Koeok
ziekte t., koepokken t. p1., de aan de koeijen in 't
bijzonder eigene smetkwaal, die men (100 den mensch
inent 01fl heus voor de zooqenaamde kinderziekte
(petite vérole) te vr)jwaren. - Koepokinenting, inenting der beveiligingspokken, vaccine I. 7accii*é, C, adj. (en part. passé van vaccinet):
Enfant v-, ingeent kind n. - Ook als subst. : Un
v-, een ingeente (niet icoepokstof). -- Vaccinel-.
le, f. Onechte of valsehe pokken 1. Pl' , naar incatingspokken gelijkend huiduitslag bij mislukte menting. - Vaceiiier, a. a. inenten, de koepokken
inenten, a a c c i n é r e n. V- de bras a bras, van
aria op arm inenten, iemand met de pokstof inenten
0/) 't zelfde oogenblik, dat men die slof met het laneet aan de rijpe pokken van een' anderen persoon
ontleent. - SE VACCINER, V. pr. Zich zeiven inenten.
V acciniées, fJ)l. [Rot. ] Myrtebezie -planten f. p1.
WacciiIi(Iile, adj. . z. v. a.
Vaecinoide, f. j Méd.] , z. v. a. VACCINELLE.
-

-

V.
1, rn. Twee-en.twintigste letter van 't alphabet
en zeventiende der medeklinkers, de V, f.
Wa, de pers. sing. van den inipir. vanaller, bij
wijze van ode. of interj. gebruikt. (fam.) Eh Men,
Va, weirtu, het zij zoo, laat het zoo zijn, top, ik
stem er in toe, 't is goed. II en vent vingt francs,
eli hieti, va ! hij wil er twintig francs voor hebben,
nu, goed! (hij zal ze hebben, voor mijn part geef
ze hem). - Va, cesse une attaque inutile, hoor,
stook een' nutteloozen aanval. Va, da courage!

kom, moed gehouden! Va. nijsérable,jete méprise,
weg, ellendeling, ik veracht u. - Het wordt ook
wei in geaseenzarnen stijl door pour gevolgd, om
aan te duiden, dat men zich vergenoegen wil met,
of ook wagen wil datgene, wat pour tot régime
heeft: Vous ne pouvez m'olfrir qu'une omelette a
souper? eh Men. va pour l'ornelefte, nij kunt mij
niets dan eene eijersiruif tol een avondmaal voorzetten, wel nu, de eijerstruif zal mij mdl zijn.
II faut cinq cents francs pour mettre Ia chose en
train, va poui les cinq cents francs, er zijn 500
francs 000dig om de zaak op het touw te zetten,
nu, i/c waag ze er aan. -- [jeu] Va pour mon tout.
Va pour tout ce quo j'ai devant mol, ik houd, ik
zet alles, al wat ik voor mij heb, het gaat om al
mijn geld, om al wat voor mij ligt. VA, rn.
(voor vade in 't pharaospei) Inzet m. Sept ei Ie
va, Quinze ei Ie va, zevenmaal, vijftienmaol (Ie inzet.
Wacatice, f. Tijd ni . gedurende weiken een
post, een ambt onvervuld blijft of open staat, v acatuur: II y a v- de Ja chaire de mathématiques h telle faculté, de leerstoel der wiskunde bij
die faculteit staat open. is vacant. -- Rusttjjd m.,
inz. in de scholen, tijdelijke opschorting der letteroefeningen, der werkzaamheden voor leeraars en
leerlingen, ook der zittingen van de geregtshoven;
beroepsvrjheid, beroepsrust, v a c a n t i e f.(in dezen
zin doorgaans in 't meerv.) Ja! passé mes v-s it Ia

Vaclie, t Koe 1. V- a lait (V- Iaitière, bear-

ridre, fiomagère) , meikkoe t, Lait de v-, koemelk t.
Poil de v-, koe/war ii. De Ia house de v-, koedrek m. Lp v- heugle, de koe bulkt, loeit. Faire
couvrir une v- par le taureau, cene koe door den
stier laten dekken. La v- a vêlé, de koe heeft gekalfd. - (iron.) V- douarière, oude koe (die 7
of 8 kalvers gehad heeft en tot slagten gewest
wordt. - (Loc., lig. , fool. ou proc.) Cette maison
est une v- a alt pour ce médecin, dit buis is eene

melkkoe voor dien geneesheer, hij trekt daar veel
voordeel van. II a mangé de Ja v- enragée, hij heeft
veel kommer en gebrek geleden, hij heeft het zwaar
te verantwoorden gehad. II pane Francais comme
une v- espanole, hij spreekt franoch 'als eene koe
spaansch: hij spreekt zeer slecht fransch. Prendre
Ja v- ei le veau, een meisje trouwen, dat bij een
ander zwanger is. Voir v- noire en bols brûle,
van aangename dingen droomen, luc/itkasteelen
bouwen. La v- est • nous, de zaak is afgedaan, wij hebben 't gewonnen. Sentir la v- a
Colas, van ketlerj verdacht worden, naar den
mutserd rieken. Porter qn. a Ja v- morte, iemand
met het hoofd naar beneden dragen. Courir Ja v-,
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op eene strooppartj uitgaan. Ou la v- (0/ Ia chèvre) est attachée, ii faut queue broute, z. BROUTER.
ii viendra un temps oil les vaches (oflesienards)
auroiit liesoin de leur queue. z. QUEUE z. ook
AUSSITÔT, DIABLE, CARDER, METIER, PiED, PLANCHER, SORCIER, TANNEIIIE. - ( fain.) Poll de v-,
ros, rood haar n. II est iOUX COiiime uue v- liv

den, schotnnielen. Cet homme vacille datis sa dernai'che, die man waggelt in 't gaan, heeft een
waggelenden gang. La main lui vacille, zijne hand
beeft. . Cette revolte lit V- Ie trône, die opstand
deed den troon waggelen, di-eigde den vorst van

zijnen troon te werpen. - Luniière qui vacille,
trillend licht n. - Ma Iangue a vacillé, mijne
is zoo ros, rood als een stier. - (pop. et bas) C'est tong heeft gestomerd, eene fout begoon: ik heb een
une V-, une grosse (vraie) v- (van eene vrouw verkeerd woord gebruikt, of: ik heb dat woord versprekende), zij is zoo dik, zoo loj als een koebeest. keerd uitgesproken. - (fig.) Wonkelmoedig, dob
of besluiteloos zijn, weifelen, dobberen, op-kernd
Bij uitbreiding ook gezegd van het vleesclt der
koe, als spijs : Ce Joucher ma Vendu cle Ia v- pout twee gedachten hinken. Les ténloins ont vacilld
do boeuf, die slaper heeft mij koeijevleesch voor dans leurs dispositions, de getuigen hebben in hunne
ossevleescli verkocht. - [Chas.] V- aititicielle, of verklaringen geweifeld, geaarzeld. 11 ne fait que
enkel V- koe f., koescisild n. , soort van ligt schild V-, hij is altijd besluiteloos, wankelmoedig. - t %'a
in de qedaante eener koe, waarachter de jager het
f. Het onvaste, waggelende, weifelende. La-cilté,
schuwe qevogelte nadert. - [Corn.] Gelooide koe- V- dans les mouvernents ee rernarque dans les
huid of runderhuid f. La v- est Ijien chère, de vielilards, het waggelende, bévende der bewegingen
koehuiclen zijn zeer duur. Souliers de V- retour- wordt b() de ouden van dagen waargenomen. - (fig.)
née, schoenen van omgekeerd koeleder. - [H. n.j La v- dans les opinions indique un esprit faible,
v- Idclie of de Barliarie. z.v. a. BUIJALE. V- bleue, het weifelen, dobberen in de ineeningen duidt een
z. V. a. N1L-GAIJT. V- grognante of de Tartaile, zwak verstand aan.
z. V. a. YAC. \T marine, z. V. a. MORSE ; HIPPOPOTAME; J)U(IONG. V- montagnarde ofsauVage, z. V. a.
TAPIR. V- de Quiriva, z. v. a. BISON. - V- a Dieu,
z. COCCINELLE.— [Man.] Cheval qui se couthe nov-,
paard ii. , dat als eene koe slaapt (zich op de wijze
der koeijen nederlegt), z. ook RUER. - [ Mar.] Ca1100 en v-, langs boord gesjord stuk n. Placer un
canon en V- een stuk langsscheeps tegen boord
sjorren. -- [Mdd.] V-s, loodkleurige vlekken 1. p1.
c_wa de beenen. - 1i\IUS.] Raitz des z. IIANZ.[Tech.] Zoutstapel, zouthoop rit. (iv de zoutziederijen). - -\r_ en croûte, uit de looikuip komende
ruiuRrliuid f. -- V-s rond!touwen n., p1., rondselriemen ni. p1. (aan de kar eener geuone drukpers). - Groote lederen koffer rn. op rijtuigen ; ledeceit dekkieed n . von de bergplaats op reiswagefis.
%aeheIii., fl1. [Corn.] Kaas 1. van FransclieComtd; - ook dc vollesnaam der Gruyère-koos,
z. GRUYÈRE.
l7 acher, rn , -ière, f. Koeherder, koehoeder,

koedrijver ni. koeherderiii, koehoedsier, koedrjf
f. - ( fig.) Kinkel in., lomp, onbeschaafd-ster
rnensch n. -- (Lor. Proc.) Le i- de Chauny, iedereen, jan en alleinon. - 7aeherie, f. Koestal in.,

koeinelker(.j f. - S %Tachette, t. (verklw. von
vache) Jonge koe f. - Leder n. von cciie jonge
koe. - [.1:1. IL] Volksnaam van den kwikstoart
(laVandière). --)--%Taebiii, in. Leder n. van eene

jonge koe.

Vaciet, in. [Bot.], z. v. a. MUSCAR1.—Ruischbezie, soort von myrtebezie t.
VaeiUaHt, e, adj. Waggelenci, wankelend, onvast: Pied v-, Déiaarclie v-c, waggelende voet,
gang ni. Main v-c, bevende, onvaste hond t. Ecilelle
v-c, niet vaststoande ladder 1. Le feulllage v-, het
trillend gebloderte. Lurnière v-c, trillend, zwevend
licht n. - ( fig.) Wankelinoedig, weifelend, besluiteloos, dcebberend ; onvast, onbestendig ; onzuiver,
onduidelijk : Esprit. s-, wankelmoedigegeesi, besluiteloos meuisch in. Ecolier v- dans ses réponses,
leerling, die niet vast in zijne antwoorden is. -

Homme v- dans ses sentiments, man van onvoste,

onstandvastige gevoelens. - Prononciation v-c, onduidelijke uitspraak f. - Vacillation, t. Wagge
wankeling, scliudding, trilling, béving f. V-ling,
dune l)arque sur l'eau, schommeling, waggeling,
wiegeling van eene boot op 't water. La V- de Ia
tuRin, du pied, het beven van de hand, liet wankelen van den voet. La v- dune lurnière, de trillende, sidderende beweging van een licht.— [Méd.]
La V- des dents dans leon aIvo1es het waggelen
der tanden in hunne kassen. - V- des iddes, verwarring van denkbeelden, Pyle (jlhoofdigheid f.
(fig.) Wankelmoedigheid, besluileloosheid, weifelinq,
onzekerheid, onbe.clendig'ieid f. V- clans les sisntiiflents, clans les projets, weifeling, d.hbering in de
gevoelens, in de plannen. Sa v- nuit ii iii affaires,
zijne wonkelmoedigheid. besluiteloosheid benadeelt
zijne zaken. - t l7 aciflatoire, adj. Waggelend,
onzeker, t'wjjfelocktig (vacillant). Mouvernent v-,
waggelende. sclioinmelende, trillende beweging t. (fig.) Quol de plus v- que Ia fortune du jeu? wat
is onzekerder, wufter, dan de fortuin bij 't spel?
- Vacillement m. Het waggelen of wankelen;
-

z. v. a. VACILLATiON.—. 7 aeiHer, v. ii. Wagge-

len, wankelen, onvast zijii, zweven, trillen, schod

-

Vacive, f., Vaei'eau, in. [II. n.j Schaap it.
van 't vorige jaar. (Men schrijft ook Vassive en

vassiveau.)
%Tacos, in. [fin.] Venijnige witte mierf. in Indië.
l7 aeuisnie, Pl. [Pliys.] Stelsel ii. van hen, die
een vdcaiim of ledige ruimte in de natuur aatiutc
vacuisntus n. - Vacuiste, in. Aatine-men,
-, voorstander van cciie volstrekt ledige ruimte-mes
in de natuur, v a c u i s t in. - Ook als adj.: Ithilosophe V-, - 7 acuité, 1. [Didact.] Ledigheid,
leëgte f. v ci cie k in n.: La v- de lestomac, de
lintestin rectum, de ledigheid van de maag, von
(eIi regten. darm. - Vacuole, f. [Anat.] 1i7iae
ledige ruimte in het longweefsel, ook in de luchlpp,
longbloasje n ., lucht»ijpcel t.
%Tade, t. [Jeu] Inzet, inleg in. La vide est de
vingt francs, de inzet is twintig francs. - [lar.]
Aandeel, sclieepsaandecl n. - (fig. ei font.) 11 cit
pour sa v- dans cette allaire, hij heeft deel in die

zaak, hij is in die zaak voor zijn aandeel betrokken.

Tade -in-paee, in. (latin) (pr.va-dé-ine-pa-cil)
(eig. pa in vrede). ltlonnikenkerker U. (P/ui'. Des
vade-in-pace.)
%Tadel, lit. [Iar.] Steel rn. van den teerkwast.
Wa -de -Ia -gtieuile, in. it t. (pop. it bos)
Viool, vree/zak rn vreetster t. (P/ui-. Des vade-la-gueule.)
ademanqiie, F [Banq.] Vermindering t van
liet kasfonds ; tekort n. in de kas.
1 ade-nieeuii, , in. (latin) (pr va -dé'rné-koni')

(eig. ga met mij) Voorwerp, dat men steeds bij zich
draagt, inz. een zakboekje, liandboekje, v a ci c-in eC u ni n. Ce petit Iivre cit mon V-, dat boekje is
mijn vade-niecuin (soms ook mon veni-inecurn, (lat
is eig. kom met mij), ik draag dat boekje altijd bij
ni(j. (P/ui-. Des Vadernecurn.) [fauherl).

adroiiiIIe, t. [Mar.] Sclieepsdweil t. (guipon,
Va -et-vieiit, nt. [Tëcan.j: Le mouvernent de
v- of enkel Le v-, de heen en weder, op en neder
gaande beweging t. (gelijk die van een' slingeî om
z ijn opliangpunt, van. een' zuiger in den pompcilinder, mv.) - Voorwerp ii. bij verschillende machi
lies, dat zulk cciie heen er. weflel gaande beweging
maakt. On ernploie un v- pout' le dévidage des
soies, men gcbruikt een' loopstok of looper voor 't
'wipe/en der zijde. - [Mar. . Nay.] Verhiaalreep f.,
touw, dat twee pitîiten niet ver boven water veleeniqt, en wear langs eene schuit zich hieeiî en weder
kan bewegen ; die schuit zelve, veerpont, overzetschoon.' t. -. Pèclie] Touw n., waarmede men 't net
bij 'tuilzetlen vasthoudt en lotet weder tot zich
ti ekt. - (b(juitbreiding) liet qedurig liven cii weder laopen, in- en uitgaan, liet telkens van plaats
veranderen: C'est uit v- qui ne me plait pas, dat heen
eli eceêr loopen, dat in en uitloopen bevalt mij niet.
- (fig.) Le v- des Opinions, de veraimderljkheid,
wufiheid der meeningen. (Plur. Des va -et -vieni.)
,

-

-

-

Vagabond, e, aclj. Zwervend, omzwervend,
roncidwalend, geen' vasten weg volgend ; ongeregeld.
Homme v-, Femme v-c, omzwervende man,vrouw.
Troupeaux v-s, ronddwalende, nu hiei en dan dooi'
grazende kudden f. ph. - Imagination v-c, onghregelde, omndoolende verbeelding, luim t. Esprit v-,
Tête v-c, omdoolende geest, onbestenclige kop in.
La course v-c dun fleuve déhordd, de ongeregelde

loop van een' buiten zijne oevers getreden stroom

-

\TAGABONDAGE
-- u. rid Aiaignées v-es (0/ als subst. VAGABON
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paalde ruimte, ledige of als ledig gedachte ruimtef.
f. p1. Loopspinnen f. ;l. (die hare prooi a! Le v- de lair, des airs. - Het onbepaalde, onzeloopend bernaqtiqen). -- [Pine] Courtines v-es (of here, weifelende, zwevende: 11 y a da v- dans ses
promesses, er is iets onbepaalds, algemeens in zijne
(115 subst. VAGABONDES, 1. pl) Visc/iweer f., dw men
telkens van plaats doet veranderen (001e in 't en1e1v. beloften. - (fig.) Tomber dans le v-, Se perdre
ene vagahonde en ook une volante pelieeten). - dans le v-, in onbepaalde, zwevende redeniringen
VAGABOND, Im , -E, f. Zwerver, landlooper, vage- vervallen. - [ Peint.] Het zacht nevelachtig of wahond m., rondzwerfster, landloopster t. - ( t4j uit- semig voorkomen, dat ligte en aangename karakter,
5reiding en overdrijving) Lediglooper; losbo! m. -- die toon van licht en nevel, welke aan de voorwerpen
iagaboudage, m. Landlooperj; sciwoijerj f. eene zekere geheimzinniglieid geeft. Le v- (of Ia
- agabonder, v. a. Als landlooper of land- vaguesse) dun del, dun coloiis, het nevelige en
loopster rondzwerven, een landlooper of landloopliefeljke, het zacht overwasemde van een' hemel,
van een' koloriet.
ster zjjn, landloopen, omzwerven, ronddoolen.
Vague, f. Golf, baar f., de door sterken wind
t %agaHt, e, adj. Zwervend, omzwervend. VAGANT, m. [Mar.] Stranddief, leustroover in. of door storm opgeheven waterrug, tij de zeelieden
ook zee f. geheeten. Les v-s mugissent, de golven
Weleer z. v. a. VAGABOND.
Waiforiiie , adj. Bot.] Van onregelmatige, loeijen, bulderen. De lmutes v-s, hooge golven, liooge
zeein. Rompre a v-, de golfbreken. Etre englouti
onbepaalde geduante.
Vagin, m. [Anat.] Sclseede, moedersclieede 1. par les v-s, door de golven verzwolgen, verslonden
- /aginaeées , f. p1. [H. n.] Scheedevormige worden. - ] Brass. ] Brouwers -roes-stok m. of
schelpen t. p1. --- Vaginaire, m. [H. n.j Koker- -kruk f. - [ Scuip.] T s, liever POSTES. - VaIé, e, WIJ. (en part. passé van vaguer): Bière
of scheededierlje n. (een infusie-diertje). - [Bot.]
.cheedeplant V 0 g i a dr i a t. - Vaginal, e, bieti v-e, goed oengeroerd, met den roerstok goed
adj. De moederscheede betreffend of daartoe behoo omgewerkt bier n.
Vagiieiiient, ada. (alleen in fig. zin) Op onvaginatix, scheedespieren f. p1. -rend:Muscl
Als eenescheede omgevend: Tunique v-c, weivlies n., bepaalde, weifelende, zwevende wijs. Répondre v-,
dat elken teelbal oingeeft. - Vagiiialis , m. onbepaald, algemeen antwoorden.
Vagiieuiestre, in. (vervormnq van het duit[1-I. nj, z. V. a. CHINOIS. - Vaginaiit, e, adj.
[Didact.] Scheedevorniig, als eene sclieede omvat- sc/ic wagenmeister, ons wagenmeester).
tend. - Taginé, e, adj. [Didact., Bot.] Door - [Bil.] i'Vagenmeester. V- d'armue, V- général,
eene scheede omsloten. - Vaginelle, 1. (verklw. wagenmeester-generaal, opperwagenmeester in.
Vaguer, v. n. Zwerven, zonder doel rondvan 't oude vagina, scheede) [Didact.] Kleine scheeloopen. - (fig.) II laisse v- ses pennies, hij laat
de. - [FL ii.] Koker- of scheedeworm m.
zijne
gedachten ronddoolen. - VAGUER , v. a.
%aginevve, wij. [Bot.] Met onregelmatige blad[Bras.] Met den roerstok bmroeren (het bier in de
ribben.
Vaginicole, adj. [Didact.] In een scheede of kuipen of de ketels).
Vagnesse, t. [Peint.] Liefeljlce neveligheid t.,
koker levend. —VAGINIGOLEs, f. vi. Koker- of schee
n. p1. - 7aginifère, adj. [Didact.]-deirjs z. VAGUE (rn).
Vaguette, f. [Tech.] Vilten of leiren beenbe
Met dine of meer scheeden. - Vaginiforme, adj.
[Didact.j Scheede- ofleokervormig. - Vaginite, f. kleeding (bij wijze van slopkous) der leigravers, IMéd.] Ontsteking der moederscheede, setieede-ont- (weleer) Welgevallen, genoegen n., waarmede men
stekin.q t. - Vaginolde, adj. [Didact.] Scheede- een bevallig voorwerp beschouwt. - t Vaguetof kokervorinig. - Vaginopores, m.pl. [H. n.] ter, V. a. Met welgevallen aanschouwen.
Vahette, F. [Hort.j Soort van zomerpeer t.
Buis- of pijpkoralen n. p1., bij welke eene naauwe
Vaidasse, 1. , z. VEDASSE.
buis in eene wijdere steekt. --Waginule, f. Kleine
Vaigrage, in. [Constr. nay.] Weigering. binscheede.
Wagipède, odj. [H. n.] Met over 't gansclie nenwegering t. , het planken-binnenbekleedsel van
een sc/tip. --. Het welgeren of bewelgeren, het aanlijf verspreide voeten.
agîi', V. n. Schreeuwen (van een pas geboren brengen der wegers of beschotplanken.—Vaigre,f.
kind sprekende, en ook wel van zeker eigenaardig Weger in. , wegering of wagering. V- de fleur
geschreeuw van den haas gebruikt).
of d'ernpèture , kimweger. V-s de fond, buikden
t. V- d'acotar, bovenkim- of steun'weger. V--nig
Vairostre, rn. [H. is.] , z. v. a. CHINOIS.
Vagissant, e, adj. Schreeuwend (als 't pas le point , tusschenweger , weger in 't ruim. V-s
geboren kind): Le berceau de l'enfance v-e. - entre sabords, wegers tusschen de poorten, tusVagissenient, rn. Geschreeuw n. (der pas gebo- schenwegers. V-s doubles sépardes par des mailles , dubbele gangwegers met luchten uit elkanren kinderen, ook der hazen).
der. V- bretonne , zetweger. V-s entre préceinVagistas, m. , liever VASISTAS.
%ag*ie, adj. Onbepaald, zonder bepaalde gren- tes, geschutgang in. V-s endentées, ingelaten, inzen. Espace v-, onbepaalde ruimte I. , ruimte van gekeepte wegers. V- de toute, doftweger (in eene
roeisloep). - Vaigrer, v. a. Wégeren, bewege
niet le bepalen grootte. - (fig.) Onbepaald, aIqe
de binnenbekleeding aanbrengen. V- en plein,-ren,
, onzeker, weifelend, zwervend,-men,oduiljk
vol of digt wegeren. V- k claire vole, de demi en
zwevend: Itaisonnernent v- , onbepaalde, in alge
sneene bewoordingen vervatte, niets bepaalds uit- dein!, rnoitié plein, rnoitié vide, met lucht of tusdrukkende redenéring f. Propositions v-s , onbe- schenruimten, half vol, half open wegeren. - Het
paalde, algemeene voorstellen n. pi. Rien nest plus part. passé is ook adj.: Vaisseau vaigré, gewegerd
v- que l'opinion publique, niets is onzekerder, wei- schip n.
Vaillanament, adv. Op dappere wijze, met
felender, wufter dan de openbare meening. Senti
dapper/teid, dapper, moedig. - Vaillance, f.
v-, onbepaaid, niet te beschrijven gevoel n.--inet
[Anat.] Nerfs v-s, Nerfs de Ia paire v-, zwervende (podt. en in verheven stijl) Kloekmoedigheid, manzenuwen f. p1., zenuwen van t zwervende paar, liaftigheid, /ieldhaftigheid, groote dapperlzeid t. La
het lOde van de 1t paren hersenzenuwen (zoo ge- v- du capitaine enflarnrne le courage des soldats,
heeten omdat dit zenuwpaar uit het verlengde merg de manhaftigheid des veldheers ontvlamt den moed
door eene opening nabij het groote acliterhoofdsgat der soldaten. - Vaillant, e, adj. Kloekmoedig,
heen langs den hals tot in de borstholte loopt, van manhaftig, dapper, moedig, stout, kloek. Général
daar naast den slokdarns naar het middelrif gaat v-, V- capitaine, kloekmoedig veldheer, kapitein of
en zich dan met zijne uiteinden in de rokken der aanvoerder. Nation v-e et forte, dappere en sterke
maag verspreidt). - [ Chron.] Annde v-a, het ge- natie, f. - (Loc. prov.) 11 est v- comme son épée
wone jaar van 365 dagen (zonder ingelaschten dag, of comme I'épëe qui! porte, hij is de dapperlzeid
gelijk het schrikkeljaar). - Het godsdienstjaar der zelve. - [Man.] Cheval v-, vurig, moedig I- OS of
Egyptenaren, Perzen, GappadociPrs en Armeniers, paard n.
Vaillant, rn. (fam.) Have, bezitting t., vermodat zij tot de 12de eeuw behielden. - [ Mdd.] Goutte
v-, zwevende, zwervende jic1t f. (die geene vaste gen n., het goed, dat men bezit. II a mis tout son
plaats heeft). - [ Peint.] Formes trop v-s. te on- v- a cette terre , hij heeft geheel zijn vermogen in
bepaalde vormen rn. pi. Cette lumièie est i- et sans dat landgoed gestoken, aan dal landgoed besteed. 11
effet, dat licht is zwervend en zonder effect. - Ookin a mangé tout son v-, hij heeft al zijn goed, zijne
qoeden zin, z. VAGUE (rn). - [Agric.] Terres c-s gansche have opgegeten. - Ook hij wijze van bij
woord gebruikt: Avoir quarante mille francs v-,
(of vaines), woeste, onbebouwde, niets opbrengende
landerijen of streken t. Pl. VAGUE, m. Onbe- veertig duizend francs rijk zijn.. - (Loc. prov.)
-

DES,

:

-

-

-

-

1870TAILLANTISE

Navoir pas UH SOil V-, ijeen penninq, geen cent
meer bezitten.-- TaiJIantise, f. HeldItatig1ieid f.
(In dezen. zin verouderd en in onbruik). - ([am.)
Heldenstuk n. , heldendaad f.: Raconter ses v-s,
Zijne lieldendaden veîhalen (In dezen zin weinig
qebruikt.) - (lion.) Ne voiii -t-i1 pas one belle v-?
•18 dat geen schoon /ielden[eit, geen dapper stuk?
Vaille que vaille, bc. ads. (fain.) In ieder
geval, liet ga zoo 't wil, hoe 't ook ga, 't mag gaan
zoo 't wil.
Vain, e, adj. Vergeefsch, vruchteloos, ijdel, onnut: S'epuiser en v-s efftats, zich in vruc/ilelooze
pogingen uitpullen. Toutes mes démaiches out été
v-s, al mijne pogingen zijn vergee[scI, ijdel geweest.
.- IJdel, ongegrond, nietig, beuzelaclilig; bedriege
V- espoli', (jdele, ongegronde hoop f. V-e cram- -lijk.
te, ijdele, onnoodige vrees 1. - De v-s amusements,
jjdele, nietige, beuzelac/ztige vermaken n. p1. - De
v-es promesses, ijdele, bedilegeljke belo/ten f. p1.,
beloften in den wind. - La viaie gloire est dans
Ie coeur et non dans de v-s litres, de ware adel
ligt in 't hart en niet in ijdele titel,c. - (Ja hornroe plein de v-a glomre, een man vol zotten hoogmoed. - (In cle genoemde beteekenissen staat vnu
doorgaans vOOr zijn subst. . vooral in proza.)
(van personen sprekende) Ijdel, hoogmoedig, veru,aand, vol inbeelding, trotseh: C'est un homme
v-, 'I is een ijdel, verwaernd man. Ella est hmen v-a
de sa beaute, zij is zeer grootsclr op, ingenomen
met hare schoonheid, zij laat zich veel op hare
schoonheid voorstaan. - Somtijds ook (van personen): Nietig, beuzelachtig, zich met nietige zaken
bézig houdende (in dezen zin doorgaans vergezeld van een ander bijna gel(/kbeleekenend adj.):

Cast un homme v- et futile, v- eI frivole, 't is
een nietig en beuzelachtig mensch, kleingeeslig en
onbeduidend rrensch. - [Agric.] , z. VAGUE. [Chass.] Fumées v-es, of als subst. VA1NES, t. p1.
Ligte en los zainenliangende hertedrek m. - [Man.]
Cheval v-, (jell paard n. - EN VAIN, lor. miv. Vei'
vruchteloos, om niet, zonder vrucht; zon--gefs,
der noodzakelijkheid. onnoodig, ijdel: Cast en vain
que Vous vous donnez tant de paine. 't is vergeefs,
om niet, dat gij u zoo veel moeite aandoet. - fu
lIe prendras pas le oom de Dieu en vain, gij zult
Gods naam niet onnoodig, niet ijetelljk gebruiken.
- En vain wordt ook hij wijze van (Gij. gebruikt:
Prières, menacei, tout fut en vain, gebeden, bedreigingen, alles wag vergeefsch.
Vaincre, v. a. Overwinnen, bemagtigen, ten
onder brengen; overtre/fen. Alexandi'e vainquit
Darius en trois hatailles, Alexander overwon Darius in drie veldslergen. - II a vaincu tous sas rivaux, hij heeft al Zijne mededingers overwonnen,
overtroffen. V- qn. en générosité, iemand in edelmoedigheid overtre/J'en. - (fig.) Overwinnen, te
boven komen (hinderpalen, zwarigheden van allerlet aard): Vaincre la résistance de qn., iemands
tegenstand overu,innen. V- les difficultés, de zwarigheden te boven komen. - V- son amour, sa lame,
sa eolère, zijne liefde, zijnen haat, zijne gramschap
overwinnen, ten onder brengen, meester worden.
- Des larmes sincères ont Ja puissance de v- Ie
coeur Ie plus dur, opregte tranen kunnen 't ongevoeli,qste hart vermurwen, verteederen. - (absol.)
Recourir it Ja ruse poui' v-, tot list de toevlugt
nemen ore te overwinnen. II vaincra shrernent dans
Ja discussion, hij zal iii den woordenstrijd gewi.s
de overwinning behalen. - SE VAINCRE, V. pr. Zith
zeiven overwinnen, zich beheerschen, zijne driften
of hartstogten te boven komen, beteugelen ofin toom
houden: Ii est beau de se v- (soi-nlême), 't is
schoon, zich zelven te overwinnen. - Elkander
overwinnen: Ces deux nations se sont vaincues
tour ii tour, die beide natien hebben elkander beterteling.c overwonnen. - Overwonnen worden: Tant
dobstination ne pouvait ee v-, zoo veel stjjfhoof
dtgheid kon niet overwonnen worden, liet zich niet
overwinnen. - Se laisser v-, zich laten overwineten; zich laten overtuigen; zich laten bewegen of
overhalen. - ([am.) Laissez-vous v-, laat u overtulpen, overreden, overhalen. bewegen; geef toe. Se laisser v- a Ja pitié, zich tot medelijden laten
bewegen. Je me suis Iaissé vaincre par sas Jarmes, ik heb mij door zijne (hare) tranen talen bewegen., over/talen. - I'aincu, e, adj. (en part.
passé van vaincre): Ennemi v-, Armée v-a. overu,knnen vijand rn. leper I) . - Rival v-, overwon-
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nen, overtro//en mededìnger m. - Passion v-a, bedwongen, betoomde, beteugelde haitstogt n.
WaiHement, adv. Op nuttelooze, vergeefsclee

wijze, vergeefs; zonder gevolg: 11 en a pand v-,
hij heeft vergeefs daarvan gesproken. Vous avez
travailid v-, gij hebt nutteloos gewerkt.

aities, I. p1. [Chas.], z. VAIN.
7
ainqueiii-, In. Overwinnaar, verwinnaar m.
(in de verschillende beteekenissen van 't werkw.
vaincre): V- généraux, cruel, edelmoeelig, wreed
overwennaor. Le v- des Parses, de overwinnaar
der Peezen. - La v- de Marathon, de Cannes,
da Itocroy, d'Austarlitz, de overwinnaar van Masat/ton, van Cannce, enz. , hij, die de overwinning
behaalde te M. enz. (Miltiades, Hannibal, eondé,
Napoleon I.). Annitial, v- a Cannes, fut vaincu it
son tour it Zama, Hannibal, overwinnaar te Cannee,
werd op zgne beurt te Zama overwonnen. a Ja Iutta, aux jeux oJyntpiquas, overwinnaar in
den worstelstrjd, in cc olympische spelen. -- 11
fat v- da tous Jas obstacles, hij kwam at de hinderpalen te boven. - La sage ast v- da ses pasSbus, de wgze is verwinnaar van zijne driften,
betooint zijne driften.— Ook als adj. In. Sasehar
loes v-s, hare zegevierende, onweêrstaanbare bekoorljkheden. Tout Ilédhit sous son pouvoir v-,
-

alles buigt zich voor, onderwerpt ziele aan zijne

overwinnende magt. - (iron.) Prandra on air v-,
des airs v-s, een aanmatigend gelaat, eene houding vol zelfvertrouwen of eiqenwaan aannemen.Vamnquaul', ofschoon mannelijk, laat zich somtijds
ook van eene vrouw zeggen: V- da sas rivalas, ella
n'abusa point de sa victoira, als verwinnares von
hare mededingsters, nwakte zij geen misbruik van
hare overwinning. Nous étions ti'ois dans Ja lutte,
deux bomnias at una femme, Je v- ce fut Ia fernma, wij waren met ons drien in den wedstrijd,
twee mannen en ëëne vrouw; de overwinnaar was
de vrouw.
Vair, rn. (weleer ook adj. titel de heteekenis van:
v»it en grijs, appelgraauw, en subst. in den zin
van: wit en grijs pelswerk) [Bias.] Een der pelswerken van 't blazoen, afgebeeld als gevormd uit
beurtelings zilveren en blacuwe, in 4 rijen gerangschikte klolejes, waarvan de btaauwe met (len lOr,
de zilveren met de basis naar bovenstaan, v a ir II.
Gros v- , groot -vais' (als de rijen en stukken minties' in getal, en daardoor respectievelijk grooter
dan gewoonlijk zijn). Manu v-, Islein -vair (als de
rijen en stukken grooter in getal en daardoor respectieveljk kleiner dan gewoonlijk zijn) , V- appointé, V- an pal, paal-vair, V- renvarsd, omgekeerd
vair. Coritra-vair. tegen-vair (als de voeten der
klokjes tegen elkander staan). Ciodhattes de v-,
vair -kiokjes. - Vairé, e, adj. [Bias.] Vale' (als
't vair niet van zilver en blaouw is). ii porta v-,
manu-vairé dor at da gueuias, hij voert vair, kleinvair van goud en keel (rood). - VAIRE, rn [Bot.]
Rots- of klipgras n. (waaraan de oesters zich

hechten).

%'aireuse, f. [Mar.] , z. VAI4EUSE.
%'aiIofl, adj. m. [Man.]: Chevai qui a i'oaii
v-, paard met een glasoog (als de oogbol wet een'
witachtigen ring omgeven is. Yaux v-s, oogen van
tweederlei kleur. - bij uitbreiding) Ca chaval, Ce
dien, (somsook)Cet homme a J'oaii v-, dit paard,
die hond, die maan is glasoogig, heeft giasoogen, of
oogen van tweederlei kleur. - Cheval v- (weleer
vair), melkkleurig, appelgraauw paard n. - VAtlION of Véron, m. [Fl . n .] Veelkleurige gronde
ling m. [cyprinus phorinus] , een der kleinste van
alle visschen, in Duitschland e tn t z , in Westpimalesi ellerling, aan den Rijn wettling,
mulling, hdgner, gebeden.
Vaisseaii, m. [Tech.] Vat n. in 't algemeen,
inz. in schei- en natuurkunde, ieder voorwerp, van
welke stof ook, dat bestemd is om vloeistoffen of
vaste sto/fen, maar vooral de eerste, te bevatten:
V- d'ai'gent, da cuivre, de far, de lois, de terre,
da verre, dargile, zilveren, koperen, ijzeren, houten aarden, glazen, leemen vat. V-x da rancontre,
de circulation , z. RENGONTRE. - (Loc. pray.)
L'lmomnia est on v- d'argile, La femme est un vfragile de mensch, de vrouw is een leenmen vat,
een broos vat (aan zwakheid, dwaling, enz. onderworpen). Dans un grand v- on met ee qu'on veut,
dans on petit ce qu'on peut , te veel kan geen
kwaad, overvloed schaadt niet; men nzoet noomt over
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-

het teveel Iciaen. - { Anat.j Vat n. , adei, slagader,
buis f. ofleasaul ii. voor den omloop van (IC verschil-

lende ligchaainsvocliten. V-x da corps humain, vaten van 't inenscheljk liqchaarn. V-x sanguins, bloedvaten. z. ook CAPILLAIRE, LACTÉ, LYMPHATIQUE,

SPERMATIQUE, VAII1QUEUX. - [ Aslr.j , z. v. a. Le
NAVIRE Argo. -- {Bot.j \T..X les plantes, planten-

vaten, buizen, door welke het sap enz. wordt 01flgevoerd. V-x séveux, lyniphatiques of communs,
sap-, wateivaten, vetten, die aan alle gewassen qe
ineen zijn. %T_X seminaux, zoridvaten. V-x aériens
of aérophores, z. v. a. TRAUHEES. -- [F!. n.] V- de
guerre, z. V. (t. ALBATBOS. - Schip, zeeschip, inz.
oorlogschip n. V- de guerre (betee Bâtirnent de
guerre of enkel V-), oorloqsc/iip. \T rnarctiand (be
ter navire marchand, na\'ire de commerce) , koopveiardijschip. V- de garde, wachischip ii., uitlegper in. V- armé, gewapend, uitgerust, tot de dienst
toegerust schip. V- bord a Ja ruarche , sc/tip. dat
elechi oftraag zeilt, slechte, tragezeiler m. V- fin et
bon niarcheur, S'- fin bon oiJier , scherp en snelzeilend schip, sneizeiler. •..- V- court, kort, ineengedrongen , ineenqezet schip. V- goEldolé , krom
schip, schip dot veel zeegt heeft, dat voor en achter hoog opspr'ingt. V- a 'vapeui'. .stoomschip. V- h
J'ancre of nu inouillage, sc/up, dat voor anker, op
de reede ligt. V- P Ja voile of saus voiles, schip,
dat onder zeil is. V- entajJk, schip, dat geheel uit
in elkaar gewerkte zamenstellende deden bestaat.
\T_ éventé, volgebrast schip schip, dat vol ligt. \T
échoué, thséchoué, gestrand of op den grond zittend, ontboeid of weêr vlot geraakt .chip. V- engagé, schip, dat door eene bui overvallen is en zwaar
overhaalt; op lager wal vervallen of op de kust
bezet schip. V- ëharoui, bekaaid, uitqedroogd, opengetrokken schip. V- veid, aangegroeid schip, schi.p
met eenen baard. V- maltraité, gehavend, ontred
schip. V- rouliei' , beurt- of veerschip (in-dea
Nederland). V- école of enkel École, z. ÉCOLE.
z. ook AMIRAL, ARMEMENT, BAS-BORD , BATTANT,
-

-

BRISÉ CHARGE , CONSERVE , CONSTRUCTION , CONTRARIE, CONVOL, COBSAIRE, DÉCAPELE, BELIE, DEBARRE, . DÉRADÉ , DÉSARMÉ , ENGAGE , ETANCHE,
FRÉGATE, HAUT-BOOD, LEGE, LIGNE, MONTE, NÉGBIER,
NEUTRE, !'ARLEMENTA!RE , PONT, QUEUE, IIADOUB,
BANG, REGISTRE, TRANSPORT, TROIS-i%IIhTS. - (fig.)
Le v- de lEtat, La v- de Ja fortune publique, het

schip van Staat, het staatsschip. Conduire Je v
de FEtal, het staatsschip sturen, den Staat te roer
staan, regEren. (Loc. pray.) C'est un pauvre
'C-, 't is een stumper. - (poét. et fig.) Le v- du desért, het schip der woestijn, de kameel. - [ Arch.]
Le v- dun bâtirnent, dune église, het binnenste,
de binnenruimte van een gebomo, van eene kerk.
Vaisselée, t. [Tech.] Walkienip-vol f., lineveelheid stof, ciie cene walkkuip, een volmolen op
eens bevatten kon. - Vaisselet. m. (verklw.
van vaisseau] Klein vat, vaatje ii.
Waisselle, 1. [Econ. dom.] Vaatwerk ii. (schotels, borden , sauskommen , soep -terrines, enz.), de
vaten n. p1. Layer Ja v-, de vaten wasschen. Laveuse de v-, vaten'waschster f. - V- plate, vaatwei'k uit dein stuk. V- inontée, uit verschillende
zamengesoldeerde stukken bestaand vaalwerk. (AlLeen van goud en zilver worden de beidc laatste
uitdrukkingen gebruikt.) - (Loc. pray.) Rernuer
Ja v- de qn. , iemands goed in beslag nemen. Pre
garde a votre v-, bedenk wel wat gij doet. --nez
1aisseilée, f. , z VAISSELEE.
±Valof TaQ, m. Laagte, lage plaats f.;dain.
(vaJlée). - Liet wordt nog in vele fransche eigennamen aangetroffen, 't welk ook met zijn meerv.
VAUX 't geval is: Duval, Perceval, VaI -de -GrEce;
Vaux de Lausanne, Vaux du Jac de Genève, etc.
-- PAR MONTS ET PAR VAUX, bc. adv., z. MONT. a VAL, bc. adv. Siroomafwaarts. (Men schrijft nu
AVAL, Z. aid.). - A VAL L'EAU, flU A -VAU-L'EAU.
Walab1e adj. Van waarde of kracht, deugdelijk, wettig, geldig, regtsgeldig; aannemelijk, antvankeljk, gegrond.-- [Prat.] Caution qui nest pas
T-, niet geldige borqtogt in. 'l'estanient, Contrat v-,
geldig, deugdelijk testament, contract n. Excuse
T-, aannemelijke verontschuldiging f. Ses raisons
nç sont pas v-s. zijne gronden zijn niet ontvankeIpk of aannemelijk. - Deniers comptants et v-s.
baar en gangbaar geld n. - Valablement, adv.
Op geldige, deugdcljke v)ijze: Le mineur iw peut
pas contracler v-, cle 1RIR(lerjarige kan geen wet-
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tip verdrag sluiten. II na pas htë défendu v-, hj
is niet behoorlijk verdedigd.
Vidadée, I. [Agiic.] Diepe gegraven kuil tusschen twee rijen wijnstol, ken, om dien met allerlei
meststol te vullen, inestkuil ni.
Valance, f. [Bot.j , z. v. a. CROISETTE.
Valanède, f. , z AVELANEDE.
Waldragiie (en), bc, adv. [Mar.] In de war,
overhoop: Arrinler eu v-, ordeloos stuwen. ,Jeter
en v-, in de war gooijen, overhoop sinijten..
Walérianate , fl1. [ Chim. j Valeiiaanzuur
zout ii. - ialériane, f. [Bot.j Valeeiaan f. V
officinale of des boutiques, geneeskrachtige valeriaan, valeriaan der apothekers. V- bJeue of grec
blaa'aw spierkiuicl n. V- imiche, z. v. a. MhCHE.-qua,
-- VaIéJ-iaAaées, f.pl. [Bot.] Valeriaansoorten f.
p1. .- Valérianelle, 1. [Bot.] , z. v. a. MECHE.%alériaziique, odj. [Cluiin.]: Acide -, valeriaan-zuur n.
Valésien, iie , adj. [[list.] Valelsisch, tot het
huis van Valois bchoorenu: La race v -ne , 't ges/acht of huis van l 7 alois. - Ook als subst. : Les
V-s commencent a Philippe de VaJois, de Valois
beginnen, de staiR van Valois begint niet Philips
van Valois.
Valet, fl1. Knecht, bediende, mannelijke dienstbode in. de charubre, kainerdienaar. V d'ctabie, d'écurie, staiknecht. V- de charrue, ploeijknecht.
v- de ijied, lakkei. loopkneclit, heerenknecht. Maltie v-, meesterknec/it; (aan boord. der schepen) bottelier. - (fig. et fain.) V-, Awe de v-, kruipend
wezen n., lage ziel t., ooqendienaar, /likflooijer m.
Faire Je bas(ofpiat) v-, Se conduire en v-, kruipen,
laag vleijen, /likfiooijen. den onderdanigen dienaar
spelen. Faire Je bon v- (in soortget(jken, maar min(Ier hatelijken zin als de vorige zeqswijze) , den gedienstige spelen. - Je suis votre valet (als we/tevendhe/eis-formule, nz. in brieven, maar als zoodanig verouderd) , ik ben uw dienaar; - ook (fain.
en in tegeiigeste/den zin, om uit te drukken, dat
men niet doen wil wat iemand verlanqt, of niet
gelooven wil wat hij zegt): je dienaar I 'k dank je
-

wel ! JJ vent que je mi prète six cents francs, je
suis bien son v-, hij wil. dat ik hem zes honderd

francs zal leenen , zijn onderdanige dienaar. (Prov.),

z. MAÎTRE ; DIABLE, TAMBOUIUNEUR. -

de comédie, s/awe, doorsiepen lenecht, die tot allerlei intrigues te gebruiken is. - [Thdât.] I I joue les
v-s, hij speelt de bedienden-rollen. 11 a débuté dans
ins v-s, hij is het eerst in de bedienden-rollen opgetreden. - [Jeu de cartes] Boer m. Le v- de carreau,
de coeur, de pique, de trélle, ruiten-, harten-,
schoppen-, klaveren-boer. (fig. et fam.), z. CARREAU.
- [Man.] Prikkel, spoorstaf rn. (om de paarden
bij het dresséren mede te prikken). - [Mar.] V- a
canon, garenprop, touwjrop f. V- erseau, kransprop. V- cyiindrique, rol- ofci/inderprop. [Pêchej
Klein f. (om een net uitgespannen te houden). [Tech.] Klemhaak (der timmerlieden, enz.); spanhaak m.; span- of rekijzer II.; - spiegeiknecht. stuk
hout achter een toilet-spiegel om dien staande te
houden; - gewipt n. aan eene deur om haai' van
zelve te doen digt vallen1 Waletage, m.
Knechteljke staat in. , knechtschap n., dienstbaarheld f. - Valetaille, f. De bedienden in 't algemeen: Au jourde Jan, rien de plus poli que toute
Ia v-, niets beleefder dan 't bediendenheer op nieuwjaarsdag. - Nu enkel minachtend gebdzigd voor:
hoop bedienden: Que faiL Ia toute cette v-? wat
doet daar al dat bediendenvolkje ? - Valetâ
patiu, rn. [Chir.] Snavel/anp f. om .qeainputeerde
vaten te vatten en te onderbinden. (P/ui'. Des va
(fam.) Den oogen-Jetsipan.)%'lr,v
den gedienstige spelen. - Onaangename-dienar,
en moeijeljke diensten doen: Je suis Jas de v- dans
vos allaires , ik ben dat loopen en rennen in uwe
zaken woede. - I %'aleton. rn. ( verklw. van vaJet) Knechtje; knaapje, jongske n.; --schildknaap m.
Valétudinaire, adj. Ziekeljk, sukkelend, in
een' tusschentoestand van gezondheid en ziekte:
Honinie, Femme v-, ofaissubst. VALETUD1NAIRE, m.
et 1. Ziekelijke, sukkelende m. en t. - %'alétudinité, 1. Ziekelijkheid f.
l'aleur, f. Waarde, waardij t : Objets de quel-

-

--

que v-, de peu de v-, de heaucoup de v-, dune

mediocre v-, voorwerpen vein eenige, van weinig,
van veel, van middelmatige waarde. Des papiers
van proote,

de grande v- , de nulle v-, papieren

-
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van geene waariij. Le blé a tine v- natitielle, Ie
diamants flout qu'une v- faclice, liet graan heeft
eene natuurlijke, de diamanten hebben niet dan
eene qemaalete waarde. i tie en v-, tot qoeden prijs
verkocht worden ; goed opbrengen. Les bhs sont en
V.., de granen zijn prijsiwudend, staan hoog in prijs.
Cette terre eet en v-, dat land of landgoed geeft
behoorlijke winsten. - Meltie une ferme en v-,
eene pachthoeve in goeden staat brengen. - Attacher de Ja v- P (JC., waaide aan iets hechten. Waarde, kracht, eigenlijke beteekenis t. of in m.
der woorden volgens 't aangenomen gebruile: II ne
connalt (Ii ne salt) pas Ia v- des teimes (Jont ii
se sert, hij kent de waarde niet van de termen of
bewoordingen, die hij gebruikt. - ( fig.) Donnerde
Ja v- a ce qu'on dit, nadruk leggen op, kracht of
bevalligheid bijzetten aan 'tgeen ?nenzegt. - (fam.)
U na pas été a I'église Ja v- dune heure, hij is
te naauwernood een uur, nog geen uur in de kerk
geweest. 11 na pas Pu Ja valour dun verre de rio,
Ir heeft nog geen glas wijn, naauweltjks een glas
w•ijn gedronken. - [Bang. , Corn., ECon. pout.]
Waarde, ieder beschikbaar voorwerp ; wisselwaarde f. , wissel m,, orderbriefje n. , v a t ei t a f. i)ipo
des v-s, waarden, voorwerpen van waaide de--ser
pontren, in bewaring stellen. Mettre des v-s en
circulation, waarde, geld en geldswaarde in omloop brengen. Expédier des v-s it no correspondant,
geldswaarden, wissels, orderbriefjes, enz. aan een'
correspondent ofzenden. - V.. en compte, waarde
in rekening. V- recue (en espèce, en marcuiandises, en compte), waarde genoten (in specie, in
goederen, in rekening). - V- estimative, Iégate,
begroote, wettige waarde. V- locative, vénale, verhuur-, ver/coopwaarde. V- nionétaire, muntwaai'
cle. - z. NOMINALE, EXTIUNS1QUE, INTRINSÈQUE,
NON-VALEUR. - Math.] Waarde, hoegrootheid f.
Chercher Ia v-, Ia v- arithnitique, Ja v- algdbrique de l'inconnue, de waarde, getalwaarde, aigebraïsche waarde der onbekende zoeken. - [Mus.]
Waarde f., tjdciuur m. van elke noot. - [Peint.]
Effect n. of werking f. van een' kleurtoon : II faut
ëteindre certains tons pour donner de Ia v- a dantres, men moet zekere bonen verzwakken of ternperen, om de andere meer te doen uitkomen.
VALEUR, f. Dapperheid, onverschrokkenheid, koen held f. , moed, heidenmoed, krjgsrnoed m. V- hdroï
tine reconnue, éprouvée, i toute épreuve, heldhaftige, erkende, beproefde, voor niets zwichtende
dapperheid. Tout cède a sa v-, alles wijkt, zwicht
voor Zijne dapperheid. - Valenreusenient cdv.
(nu zelden meer dan in deftigen stijl gebezigd) Met
ctapperheid, op dappere, onverschrokkenwijze: Comhattre v-, dapper strijden. - Valeureux,
euse, adj. Dapper, onverschrokken, koen : Gulllaume III. était v- sans ostentation, ivillem III.
was dapper zonder vertoonmaking.
Valhalla, m. [Myth.] Paradijs n. ofhemel m.
der oude noordsche volken, waarin alleen diegenen
konden komen, die als helden in den strijd gevallen
waren. IV' a t h a 11 a n. - Ook de naam van een
qedenkteeken bij Regensburg ter gedachtenis van de
uitstekendste Duitschers, door Lodewijk I., koning
van Beijeren, opgerigt.
ValidatioH, f. [Prat., Jur.] Geldig-. regtsgeldigmaliing, bekrachtigin,q, wettiging, goedkeuring,
validéring, valiclatief.: Obtenir un arrêt
de v-, eene regtsuitspreiak verkrijgen, waarbij iets
voor geldig verklaard wordt. -- V- de manage,
wettigverklaring, wettelijke erkenning van een hu
Vailde, adj. Geldig in regten, regt.c-ueljk.
van kracht, deugdelyk, wettig : Cet acte-geldi,
nest pas v-, die acte is niet geldig, regtsgeldig. [Théol.] Le baptême des protestants est estimd
v- par les catholiques, de doop der protestanten
wordt door de katholjken voor geldsq gehouden,
als van kracht beschouwd. - Ook wel z v. a. VALADLE. - Gezond, sterk (in dien zin isw. gebruikt
in) : Mendiants v-s, gezonde en. sterke bedelaars.
Les mendiants v-s soot réputés vagabonds par Ia
lol, gezonde en sterke bedelaars worden door de wet
voor vagebonden of landloopers gehouden. - VALSDE, m. [Pèchel, z. V. 0. PATELET.
Validé of Sultane v-, z. onder SuLTAN.
Validenient, cdv. Op regts,qeldige, wettige
wijze: On ne pent contracten v- avec un mineur,
men kan met een' minderjarige geen regtsgeldig contract aangaan. - Valider, a. a. Regtsgeldfq, gel-

[

-

,

VAILOIR.
(hf] of van kracht maken, wettigen, bekrachtigen,
bevestigen: II faut faire v- eet acte, men moet die
acte laten bekrachtigen (laten legaliséren, vidimé
legitirnéren). - Le consentenient subséquent-ren,
du père et de Ia mère a validé le manage, de latere toestemming (ie1 ouders heeft het huwelijk gewetligd, geldig gemaakt. - [let part. passé is ook
adj.: Dépense validée, goedgekeurde, bekrachtigde
uitgaaf S. - Validité, f. Regtsgeldigheid, geldigheicl eener zaak, deugdelijkheid, wettigheid, v a I i(I i t e i t f. : On lui conteste Ja v- ilu testament, men
bestr(jdt hein de wettigheid, regtsgeldigheid van het
testament. La v- des preuves, de deugdelijkheid,
geldigheid der bewijzen. - La v- du baptême, de
gel(ligheid van den doop.

Valinga, m. [Mus.] Itussische zakpijp t. of

doedelzak in., walinga, waloenka f.
Valise, f. Valies n. , mantelzak, langwerpige
lederen reiszak m. : Mettez Vos handes dans Ja v-,
doe uwe kleederen in 't valies. V- de lit, beddezak.
- t (Loc. proc.) Adieu Ja v-, 't is uit, 'tis vertoren, alles is weg.
7alkyries, f. p1. [Ibiyth.] Noordsche strijdgodinnen, noodlotsgodinnen der strjdenden, die
vooraf bepaalden wie in den slag zouden vallen;
boodschapsters van Odin en dienaressen der gevallea helden in IValhalla, wien zij den ,qodendrank
bedienden, w a I k p r e n of w a I k y r i en f. p1.

Vallaire, adj.: Couronne v-, z. COITIIONNE.
Vallée, f. Dal ii., vallei t.: Du haut de Ja montagne on décourre one belle v-, boven van den
berg ontdekt men een schoon dal. - (Loc. prey.)
Nous nous reverrons dans Ja v- de Josaphat, wij
zullen elkaâr in het dal van Josaphat, in de andere wereld wederzien. - (podt.) V- de Ternpé,
dal van Tempe, heerlijke vallei, schilderachtig, bekooi'ljk oord, lustoord n. (naar het beroemde dal
Tempe in Thessalia, tusschen de bergen Olympus en Ossa, door den Peneus besproeid). - [Dévet.] La v- de larnies, de misère, het tranendal,
jammerdal, deze wereld (in tegenstelling met egn
zalig volgend leven). - [Agnic.], z. v. a. VALADEE
- [tiert.] Soort van zuurachtige peer f.
Tallenie, f. [Bot.] Kuischboom of agnus -cas
m. van Jamaica.
-tus
VaHon, in. Klein dal n. - (podt.) Le sacré v-,
het heilige, gewijde dal, hel dal der muzen of zanggöflinnen, ook Le double v-, het dubbele dal, geheden. La gloire du sacré v-, de dichterroem m.
Valoir, V. a. Gelden, waard of waardig zijn,
komen te staan, beloopen, bedragen, kosten: CornbIjen vaut l'aune de ce drap? hoeveel geldt of kost
de ei van dit laken ? op hoeveel komt de el van dit
laken te staan? - Je vaux autant que lui. at mon
at'gent vaut Je sten. ik ben zoo veel waard als hij,
en in(jn geld is zoo goed als 't zijne. Le pain a valu
jusqu'h un franc le kilogramme, het brood is tot
op een' franc het kilo verkocht. Le ducat vaut tant,
de dukaat is zoo veel waard. - (ftp.) Even veel gelden of waard zijn: Tons les talents ne valent pas
une vertu, al de talenten zijn niet zoo veel waard
als (wegen niet op tegen) eene deugd. z. ook aLADAME.
( fain.) Cda vaut de Jangent, dat kost geld,
dat is duur. Chaque chose a son pnix, ieder ding
heeft zijne waarde. - (Loc. fam. et prov.) Tant
vaut I'homme, tant vaut Ja terre, het oog des meesIers maakt het paard vel; zoo delieer, zoohet land
of inkomen. z. ook AUNE, A1JTANT, AUTRE, AVERTS,
-

CHANDELLE, CLOU, DENIER, DIABLE, FAIT (adj.),
MARCHAND1SE, OR, PAIN, PEINE, PORTE, llAMAS-

SEll (rn). - Ne non v-, niets deugen, niets waard
zijn, geenerlei nut, verdienste, enz. hebben. CeJa ne
vaut nyu, dat deugt niets. Ce Jivre ne vaut pas
Ja peine de le lire, dat boek is de moeite niet
waard het te lezen, niet lezenswaardig. Ne faire
nien qui vaille, niets doen, dat deugt. L'affaine ne
'rant pas In peine dy penser.. de zaak is de moeite
niet waard om er aan te denken. Ces pièces de mennate no valent plus rien, deze stukken geld deugen
niets meer, zijn niet meer gangbaar.
VALOIR
MIEUX, beter zijn, verkieslijk zijn; meer waard zijn:
La vertu vaut mieux que Ja gloire, deugd is beter dan roem. Ii vaut mieux se tame que de parIer, 't is beter te zwijgen dan te spreken. - (Loc.
-

prey.) Un tiens vaut micux que deux tu J'auras,
Z. TENIR. Cette chose vaut rnieux denier qu'elle
iie valait maille, of vaut mieux pistoe qu'elle ne
valait den, z. DENIER, z.

ook CAGE, MIEUX, PLIER.

VALSE
VALOEIl, V. a. Opbrengen, opleveren, aanb,engen, balen: Ces teries lui valent hult mille floritis
patS au, (leze landirj(n bienqen hein jaarlijks ac/it
duizend it1den op. Que lui a valu son avarice, si
non le Ie retidre otlicux? wat heeft hein zijne oic
righe?ci üebaat, aanqebiayt dan z/G/i jehaat te inaken. - Gelden, doen, de beteekenis hebben van,
de pin (its bek/ee/en. 1V!, en chiffre Romain, vaut
mille et 0 vaut cinq cents, M, in Roineinsche latlettei', be/ye/cent duizend, en I) vijf honderd. Las
au piquet vaut onze, het aas in 't pikeispel doet
elf. Celia note tie riiusiquc vaut une mesut'e, deze
inuzijienoot jeldt eeoc maat. --- FAIRE VALOHi, jetdig maken, doen get(len, in aanzien brenoen, doen
achten, bevorderen, nuttig maken: Ii a fait v- son
sentimeiit, lig heeft zijn f;evneten doen gelden. Faire
v- sa charge, at het mogelijk vooideetvan Zijil ambt
trekken. 11 est d'uii honnète homme b faire v- les
gans de mérite, 't is de ptigt van een' braven man,
lieden van verdiensten Ie hevordei'en, in aanzien te
brenen. - Se faire v-, zich doen qeldeim, zich natlig maken, ziel,. 'in aanzien, in achting brengen. II
néglige les droits de sa charge, ii no ee fait point
v-, hij verzuimt de reqten van zijn ambt, hij doet
zie/t niet gelden. II faut un peu se faire i- dans Ie
monde, men moet zich een weinig in de wereld
doen elden. -- I vuoin sun, [Coam ] Op afslag:
II a envoyë trois Ietli'es cie change ii v- sum'ce quit
(bit pour les six premiers mois, hij heeft driewisseibrieven gezonden op afslag van 't geen hij voor
de zes maanden schuldig is. J'ai recu cette surname
a 'Sr- soc ce quit a b me rernettre, ik heb die somn
oimtmanqen in mindering van hetgeen hij nfl heeft te
remittefren. -- Vaille que vaille, op goed geluk;
het ga zoo 't wit. Prenez sa prornesse vaille que
vaille, neem zijne belofte aan, het ga zoo 't wit.
- [Jeu] Tout coup taille, iedere stag geldt, luk
of raak; 't pa zoo 't ga.
Valse, f. [Danse] IVals rn. , een wel bekende
clans. - Valser, v. ii. Walsen, een' wals dansen.
- TaIseur, rn., -eilse, f. Waiser rn., walsster,
waiseres f.
%'alture of Velture, f. [Mar.] Woeting f.,
strop rn. , sjorring f. om den steng en den top van

den mast.

Value, f. [Prat.]: La plus v-, de otem'waarde,
meerdere waarde f. 11 taut encore payertant pour
Ia plus v-, er moet nog zoo en zoo veel voor de
overwaarde betaald worden.
%'alvaeé, e, adj. [Bot.] Fruit v-, vrucht, die
niet openspringt, hoewel zij klapvtiezen met kennelfjke naden heeft.
Valvaire, adj. [Bot.] Tot
de klapvliezen of zaadhutsets behoorend.
%'alvatiou , f. [Mon.] Schatting, waardéring
of waardebepaling eener munt, na t v a t i e f.
Valve, f. [I-I. n.] Schaal f., elke Van de beide
stukken eener tweeschalige schelp; in 't a&qemeen
schaal van een weekdier, z. UNIVALVE, BIVALVE,
MULTIVALVE. - Bot.] Klapvlies, zaadhulsel n. [Mdcan.] Vatkiep f. (soupape P clapet). - Val.
vé, e, adj. [Bot.] Klapvtieziq; van klapvtiezen
voorzien. - % alvulaire, adj. [Bot.] Met veel
ktapvtiezen. - Valviile, t. [Anat.j Klapelies n.,
vties, dat den terugkeer des bloeds of der vochten
in hunne vaten belet. V-s du coeur, hart klapvtie
V- triglochine of tricuspide, driepuntig klap--zen.
vlies. V- mitrale, mijtervormnig oflweepuntig klapvlies. V-s sigmoldes of serni-lunaires, halvemaans
V-s des intestins of V-s conni- -wijzeklapvn.
ventes, inwendige plooijen van den lwaalfvingeri
en inz. van den karteldarm. V-s des veines,-gen
aderklapvtiezen. - %'alvulé, e, adj. Van een
kiapvlies voorzien.
Vampire, m. Vampir m., naar een oud
volksbijgeloof een spook of lijk. dat 's nachts het
graf verlaat om den menschen het bloed af te zulgen. -- [Ft. n.] Groote zuicl-amerikaansche vieder
t. , die slapenden menscimen en dieren hun bloed-muis
afzuiqt. zonder hen daarbij zoo veel pijn aan te
doen, dat zij ontwaken, v a m p ii', bloedzuiger m.
(fig.) Afzelter, knevelaar, woekeraar, ieder, die
zich door schandeifike winsten, ten koste des volks
verr)kt. ---Vampirisrne, rn. Geloofn. aan't
bestaan can vamnpirs; toestand m. eens vampirs,
V 0 m p i r js m a S II.
( fig.) Afzetterj, knevelarj,
bloedzuigerj 1.
Van, m. [Êcon. Fur.] Wan f., werktuig tot zulvering van 't graan. V- d'osier, teenen wan. [
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-
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VAN, rn. [Mai'.j:

rentouwen ii. p1.

V-s dune bigue, tuitouwen, ho-

%'anadate, rn [Chirn.] Vanadiumzuai zout a.
- %'aiiadeiax, emase, adj. Vanadium -houdend;
naar Vanadium qelfjkend. - Vanadiqite, adj.:
Acide v-, vanadiumzuur a. Sets v-s, vanaftiaumzaaien ii. pt,--- Vansutiiitn.rn.(pr.—orne) [b1misém'.j
Staalqraauw poeder, dat in 't zu,eedsche ijzer en als
vanadiam-zuar in (Ie frischslakken, ook in enkele
zeer zellzame loodertsen gevonden wordt.
Vaiiant, e, adj. [Papet.]: Papier v-, pakpapier n. Pâte ve, papierstof t. of -deeg van geringe

soort.

Vandale, a. Ruw , vernietzuchtiq blehaar,
veiwoester van kunstvoorwerpen ofeerwaarde over-

bljfselen der oudheid, kunststormer, a' a n d a a t am.
(met zinspeling op de Wandaten, een waurschijnlijk staviscle volksstam , clie in de 51e eeuw na
Ctir. Gallirj , Spanje en itatil als oeerstroamde
en in b5 Rmne l't lagen lang plunderde en alle
kunstwerken vernielde) .- V alI(LaIisnle, ma. Aan
kunstwerken gepleegde, barbaarse/me vernielinrjswoe
kunststormerij t., w a a d a t t s in a s a,
-de,

andière, f. [H. n 1' z. v.a. CALI.IONYME.
Vandoise of Vatidoise, 1. [F1. n.] Pijl/rai'pet a. , z. BARD.

'anga, ma. [[HI. a.] Ime'omsnai'rlige neqendooder
of oraauwe ekster op Madagaskar, i, aug a Iii.
%7euigeron,:n.[FI. ii.]Rood000 rn., een zeer smakeljke cisc/i van 't karpergeslacht, die men allerwege in de ïneiren en rivieren van Europa aantreft [cyprinus ia til us]
%'angeur of Vaugeur, rn. [Tech.] Kleikneder m., werkman, die bij de steenbakkei's (le klei
met de hoiuten kneedt.
Vanilte, t. [Bot., Corn.] Vanille, banieljef.,
een oost- en noest-indisch gewas en de euleormnige
zaad/mutsets daarvan, die inz. tot de chocolade gebruikt worden. - Vaiiilhier of Vanille, vroe
ook Vanillophore, cii. Plant, die de vanilla-per
voortbrengt , cant/Ic -plant f. -- Vanillon , rn.Eene
verscheidenheid van de gewone vanitte.
Vanité, f. iJdelheid, nietig/meid. vergankelijk-

lieid ; verwaanciheid , opgeblazen/meid , inbeelding,
pralerfj, hoovaardij f., hooginoed in. V des v-s,
tout est is-, dit Salomon, ijdelheid der ijdetheden,
alles is ijdelheid, zegt Salomo. La v- des plaisirs
do monde, de nietig/meid van de vermaken der wereld. - Ii tire v- de sa naissance, hij is trolsch,
verwaand op zijne geboorte. Faire v- de qc., op
iets hoogmoedig zijn. - (fam.) Sans v-, je sais
ces chases -là mieux qua vous, zonder ver waandheicl, zonder roem gesproken, ik versta die dingen
beter dan gij. - (Pray.) Une once de v- gâte on
quintat de mérite, ijdelheid of verwaandheid bederft alle verdienste. - %'aniteux, euse, adj.
IJdel, opgeblazen, verwaand: L'hornrne v-, of als
subst. La v- tire vanité de tout, de (ide/c, oppeblazene man verhoovaardigt zich op altec.
Vannage, m. [Rydraul.j Zware plank t. vóór
fondëringspalen gespjjkerd.
Vanue, f. [Hydraul.j Val- of schuifdeur f. van
een sluis, vijver, kanaal, molen, enz., verlaat ii, Les v-s dun biItardeau, de schoeiplanken vas een'
dam of steenen beer. - Varines, t. p1. of Va.iiieaux, m. p1. [Fauc.] Slagvederen f. p1.
Vanneau, m. [Ft. nj Kievit m. V- huppé,
gekuifde kievit, kuifkievit. - VANNEAUX, rn. p1.
[Fauc.], z. VANNES.

Wanner, v. a. [Ecoil. rur.] Wannen. V- dii
1:mlé, koren wannen. - [Tech.] %1 des épi!lgles,
des aiguilles, swtden, naalden in zemelen of zaageel schudden om ze de laatste bewerking te geven.
- Weleer ook z. V. a. BERNER. - Het part. passé is
ook adj.: De l'avoine mal vannée, dacht gewande
haver f. - VANNER, V. a. (pop.) Zijne biezen pakken, aan den haat gaan.
Vaisnerean, in. (verklw. van vanneau) Kievitje n., kleine ofjonge kievit m.
%'annerie, f. ITech.] Hetmandemaken, mandemakerj t.; mandemakerswerk a. Voiture de v-,
mandewagen m.
Vannet, m. [Bias.] Schelp f. , waarvan men
't binnenste ziet. - [Pêche] Net a. , dat op verschillende wijzen Oj) het dooi' de zee bedekte strand
wordt uitgezet
Vanriette, f. (verklw. van van) Wan f. voor
de haver, die maan den paarden geeft.
79
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%anneiir, 111. {Agiic.j iVanne,'.

7annier, in. Tiandeweiker, korfelecliter in.
%annoir, in. [fech.J Houten bak iii., waarin

VARiATION.

oniedig, bëzig met iets zijn: On no pent v- a tant
de chases a Ja fois, men kan met zoo veel dingen
niet te gelijk bdzig zijn.
%aqueielle, t. [Bot.], z. v. a. ACTINOLITUE.
Vaquette, 1. [Bot.] Kalfsvoet in. (aruin).
[Corn.j Kleine runderhuid t. te Sinyrna.
7araigne, f. [Sal.] Opening 1. , door welke men
het zeewater in de eerste verqaderptaats (Ier zoutputten laat.

Ie vertinde spelden met zemelen of Zaanse! worden
omqesc/ud en gepolijst.
't7aniaoni, n i. [Corn.] Japanse/te kurkuma f.
Vanutire, f., doorgaans %anuiiies, f. Pl.
Stof, kaf 1h, dat bij 't wonnen van 't graan wordt
aiqezonderd.
Vaiioyer, v. ei. Verdwijnen.
Varaire of Veralie , f. , of Ellébore
%iiitaiI,ni. [Arch.] Vleugel iii. eener deur: Iorte blanc, in. iliot.j H'itte nieswortel in., wit niest vantaux, l detix vantaux, vleugeldeni f.-- [Ant. kruid ii.
miii 1-lelaivensler ii.
Varan, fl1. [H. n.j , z. v. a. TUPINAMBIS.
t. a. VANTERIE, JACTANCE.
%ara.iider, v. Cl. [Pêcliej T- les hai'engs. de
t Vantance, f.
; Vantaid, rn. -e, t. Page/ier, grootspreker, haringen bij het nemen uit cle pekel laten uitdrui
snoever m. , joclister, gi'ootspreekster, .cnoefster f. pen en droogen.
-. Ook als adj.: ii est 11fl CU v-, hij is wat groot%arangue, f. [Constr. iiav.] Vraag t., (vroe
sprekend.
builestule ii. Denui-v- lu nialti'c -couple, halve-ge)
%'anter, V. a. Roemen, sterk prijzen, hoog op- vraag van het grootspant. 's- plate, acculée, vlakke
vijzelen 0/ verheffen, opliemelen: On a uien vanté of platte. scherpe vraag. V-s derni-acculdes, inge5011 ilTldrite, men heeft zijne verdiensten hoog opgetrok/een of half scherpe vrangen. Bâliment it pIavijzelil. .- SE VANTER, V. pi'. Zich zelven beroeinen, les v-s, pleitboderad vaartuig ii. Le pied diiiie v
zich prijzen, poqelien, pi'alen, snoeven: 11 iie sled aeeulée, de voet (Idol, teen of onderkant) van eene
pas de se v- soi-mênw, /et past niet zichzelvenle scherpe vraag. V-s le fond ?niddelvrangen, vranprijzen. On se saute convent de son plus giand gen van 't vlak. T- de poi'que, kattespoor-vrang.
ddtaut, men beroemt zich dikwijls op (men praalt V-s sèclies, mattes, halve vrangen der kattespo
spoor van een mast naast een kattespoor. V-ren
vaak met) zijn grootste gebrek. - (Loc. pray.) II
ny a pas de quol so -, (irlarop valt waarlijk niet d'assernblage, gelasc/ite clang. Maîti'esse v-, vrang
te roemen, daar steekt niets iofl'elfjhs in. -- Het von 't groot spant.
port. posed is ook adj.: Les auteui's les plus v-s
Vardiole, t. [ii. n.] IVitte paradijsvogel, ook
'le rarest geiremde. gevierrJe schrijvers. - Van- katoendief in. en paradfjsraaf t. geheelen.
terie,f.Snoeverj,gvoctspraak, zwetserj f. ,gepocli n.
Vareeb of Varee, in. [Bot.] Zeegras, zee--. ; Vanteur , euse , odj. ei subst. , z. V. 0. wier, dat (az. tot bereiding der coda dient, sodaVANTARIII.
of zoutkruid n. (vgl. SOUDE). - (bij uitbreiding)
Vautitler, v. a. [Hydi'aul.] iT1et planken af- .41 wat de zee 01) het strand werpt, strandgoed n.,
dantmen of liet u'oter keien, eeoc planken water- stranrivonden m.jil.; wrak ii. Droit (Ie v-, strandkeei'ing maken.
?'egt n. (zoo ale t weleer in Normandiy hestonrl).
V a-nu-pieds, in. ((am.) Vagebond, geineene
'arégo, UI. IBot.1, z. v. a. CAMELEE.
kerel, landloopei. (Plur. Des va -nu -pieds.)
Varenne, f. Onbebouwde zandige vlakte, waar
Vapetti-, t. [Phys.j Damp, stoom, wasem rn :
't vee cenig voedes vindt en die ook door 't wild
lean. waterdalnp. Le froid condense les v-s, de wordt bezocht, heideveld; jaagland n.
kond,e vei'dikt de dampen.
z. ook BAIN, BATEAU,
Vares-eraies, t. p1. [Tech.] Slecht gebak/een
steen ni. , uitscliot U.
CHEVAL, MACHINE, PISESSION. - V-s (In yin, wijndampen , de werking, die te ijkeljk gedronken
Varet, in. , z. v. a. VABECH.
wij op le hersenen doet. [Méd.] V-s, winden.
%areuse, t. ['Iar.] Iloezeroen t., soort van korte
opstfjgingen, spanningen in 't onderlijf, zenuwaan- matrozenkiel in. (SAUPE.
(meningen t. pl, miltzvcht t., v apeuis t. p1. (welVargadelle of' iergadel1e, t. [11. n.j , z.v.a.
eer toegeschreven aan dampen, die uit maag of on%ari, in. [H. n.j Groote, sterke en wilde aap
(lerbuik naar 't hoofd stellen). - [ Peint.] Damp, van t geslacht ((ei' makis, van ofmakibi m. [Iernur
nevel rn, zachte CU liefelv,jke wijze van schilderen, macaco].
die dc voorwerpen als door een' doorschijnenden
Variabilité, f. Veranderlfjkheid, onbestendig
sluijer vertoont.
4. VAPEIJU, 111. (nu somtijds ge- hein, ongestadigheid f.: l.a v- tin temps, lu goût,
bizigd voor Jiateau a vapeul') Stoomboot 1'. Voilb de veranderljkheid van het weder, van den smaak.
un v- qui passe, daar vaart eene stoomboot voorbij. -- Variable, adj. Ve'i'andeelijk, ongestadig, on.-. Vaporant, e, adj. Aangename dampen of bestendig, wispelturig, wuft, v a i' iá be 1: Un temps
geuren van zich gevend.--Vaporation, 1. [Chim.j v-, een ongestadig weder n. La fortune est v-, de
Iverking der dampen op een iigchaam, bedomping, fortuin is onbestendig. II est v- dans ses i'ésoluverwarming f. door dampen. Bain de s- (of liever tioiis. hij is wispelturig, wuft in Zijne besluiten.
de vapeui') dampbadn.— [Phys.] , z. v. a. VAPO1IISA- - [Gram.] Un mot V.. een veranderljk woord n.
LION. - Vaporeux , euise, adj. Dampig, vol - [Math.] Quantité v-, veranderlijke grootheid f.
stampen: iJn del \'-, een dampiqe hemel in. —Door (in tegenoversteiling van constante). - [ [bléc.,
vapeurs of opstfjgingen geplaagd: Personne v-euse, Pliys.j Force, Vitesse v-, veranderlijke kracht,
of ols subst. VAPOBEUX, m. , EUSE. t. Lijder in., snelheid I. - VARIABLE, in.: Le bai'omèire est nu
ljdares f. aan vapeurs. --- [Peint.j Tableau v-, V-, de barometer staat op veranderljk. - VARIAdampige schilderij I. (vgl. VAPEUII) . - - ( fig.) On- BLE, t. [Algèb.j Veranderljke grootheid f. - Vazeker, twijfelachtig, zonder bepaalde grenzen (né riaiit, e, wij. Gedurig veranderend, zeer onbestenbuleux). - Vaporisable, adj. [Chum.] Ver- dig, zeer wispelturig: Homme tcès -v- dans ses résodampbaar, in damp te lierleiden. - Vaporisa- lutbons, in zijne besluiten zeer wispelturig mensch.tear, in. [Mid.) iVerktuig n. om in 't Iigcliaam Variante,f. LLitt.] Vcrsc/iiliendcleeswijzeof lezing
een' vochtigen en warmen damp te brengen, v a- van een' zeifden tekst, v a r i a a t e. Les v-s de Ia BibIe, dun auteur, de verschillende lezingen van den
p 0 r i S Û to r in. - [Phys.] Vat, dat tot verdaming van een vocht dient, verdampingsvat n. - Bijbel, van eenen schrijver. Imprimer le texte avec
'aporisatlon, f. [Phys.j Verdalnping, verviug- les v-s, den tekst met de varianten drukken. tiging t. , overgang ni van een iigc/iaam tot damp, [ Corn. ] Allerlei in azfjn ingelegde groenten en
vaporisátie 1. - iaporiser, V. 0. Tot vruchten l. p! - Variation, f Verandering, afdamp doen overgaan , doen verdanipen, V ap 0 r i- wisseling, afwijking; verscheidenheid, v a r i a t i e f.
S ë r e a. - SE VAPORISER, V. pr Verdampen, in v- du temps. tIes vents, des saisons, verandering,
damp overgaan. - i-let part. passé is ook wij. Eau wisseling van 't weder , van de winden, van de
jaargetijden. --. La v- des témoins, dans les dé
vaporisée, verdalnpt water n.
de afwijking in de verkia-positnde ,
%'aquer, P. n. Open staan, open ofonbezet zijn,
der getuigen. - {Astr.] Eene van de schijn--ringe
ledig staan: Cette cllai'ge aque par Ia mort de
son pOre, dit ambt is open door den dood zijn.c hare onregelmatigheden in den loop der maan om
vaders. Le pape est moif et le saint sidge vaque, de aarde, waardoor hare loopbaan wordt uit gerekt
de paus is dood. en de heilige stoet staat open. - in eene rigting, loodregt op de lijn van de aarde
Il y a un lit qui vaque dans eet 11ôpital, er is een Baa)- de zon loopende, v a ci cl t i e 1. - [Mar.] La
bed beschikbaar in dat hospitaal. - Rusttijd heb- v- (of déclinaison) de laignille, de afwijking of
ben, vacantie houden: Ce tribunal vaquait abcs, mi.swijzing der kompasnaald. V- nord-est of oriendie regtbank hield toen geene zitting. - V- ii qe., tale. noordoostering. oostelijke miswijzing. V- nord-
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TARICE

-

ouest 0/ occidentale, noordwesterinq, westelijke

miswijzing. V- locale, plaatselijke iniswijzing. v- home dune montre marine, daqelijksch cci'sc/ill ii, van een' tijdnieter. - { Math.J Naam eeneî'
dooi' .Laqrange üevonden wijze van di/ferentiéi'en,
V C 1' i Û t e 1. - [1lus.] 1)e telkens veranderde hei'haling van een eenvoudig muz'ijkstuk (1001' oct binding der toonen, door aanqebi'agte sieraden, enz,,
variatie t.
%'arice, t. [Méd.] Adei'spat 1., een gezwel dooi'
teyennatuurljke uitettinq cener odes- ontstaan.
Varieelle, f. [{blikl.] Valsche jiokkec, windpakken, waterpokken f. p1.
%'arieocèle, t. [Méd.] -ideibreuk t., inz. de
aderspatlige opzetlinq dci- adercn van den balzak,
van den bijbal, van de zaadstreng en van den zaadbal. Waricomphale, m. [Mëd.j .dderbreukf.
aan den navel. - Vaiicule, f, kleine
aders pat.
Varier, V. a. Verwisselen, afwisselen, ve'randeren, verscheiden maken, v a r i de e ii: V- les mete,
de spijzen afwisselen, verscheidenheid in de spijzen
brengen. \T ses expressions, zijne uitdrukkinjen
afwisselen, veranderen. V- les couleure, de kleula phrase, hetzelfde met ani'en schakéien. dei-e woorden zeggen. - {Mus.j V- tin air, varia1•ikii op een lied maken (vgl. VARIATION). - VAhIER, V. a. Veranderen, verandering ondergaan,
onderscheiden zijn; afwijken, on.qestadifj zijn: Le
\eIit a varié plusieui's fois, de wind is verse/iddcce keeren veranderd. 11 vane dans see sentiments,
hij is ongestadig in Zijne gevoelens. Ic! son style
vane, hier verandert zijn stijl. - [Mar.] Miswijzen: Le compas vane, 't kompas wijst wis. SE
VARIER, V. pr. Veranderen, zich veranderen, versc/zillende vormen OfiflfldiiiCii. - 1-let part. passë is
ook adj.: Ouvrage rand, werk met veel afwisseling of verscheidenheid. Style v- , afwisselende
stijl in. Parterre v- de taille fleurs, dooi- duizend
bloemen geschakeerd tuinbed n. Mouveinent v-, z.
MOUVEMENT. - Variété, t. k'eischeidenheid, afwisseling, menigvnldiqlieid, v a r i Pt e i t t. In vdun paysago de afwisseling. versclieideìs/ieid in
ccii landschap. La -V.- des opinions, de verscheidenheid, het uiteenloopende der gevoelens. Cet ouvrage
manque de v-, 't ontbreekt dit werk aan verscliei (lenheid. La v- plaIt, de vei'scheidenheid, veran
La v- clans Iutiité eet Un des puin--(leringbat.
cipes du beau, de verscheidenheid in de eenheid is
een van de grondslagen der schoonheid. [11. n.j
Afwijking t., verschil n. (bij eene zelfde dieren- of
l)lanteisooi't), speel- of basterdsoort, v a ei V t e i t t.
Les tulipes ant beaucoup tie v-s. cie tulpen vertoonen vele afu..'fjkingen, hebben vele variiSteiten.
Cette espèce eet trés -susceptible de v-s. deze soort
is zeer aan af'wijkingcn onderhevig, vormt ligt allerlel speelsoorten. - [ Litt.} V-s. mengelingen t.
p1.. mengeiwerk, allerlei ii. , titel can zekere verzainelingen, die stukken van allerlei aard bevatten.4fdeelinq van zekere dagbladen en tijdschriften, tot
opneming van stukken , die niet î-cgtstreeks tot het
hoofddoel van 't geschrift betrekking hebben. [Thât.j V-s , naam van zekere schouwburgen,
waar inz. allerlei kleinere stukken worden opgevoei(1. - ie Varietur (latin) (pr. mi-varié-tur)
[BoL] Opdat ei- verder (aan 't stuk) niets veren

y_

(teed worde. z. ook PAIIAPHER.

'ariiias, fl1. [Corn.] Varinische rooktabak,
i n a S m. ( naar de amerikaansche stad Varinas).
Varlolaire, t. [Bot.J Soort van koistinos n.,
we/ks bloesem een'ige overeenkomst met de variolen
of kinderpokken hebben, v a r i 01 d r t a f. - Variolarine, f. (Cum.] Witte, naaldvoiinig gekristalliseerde zelfstandigheid, die met de orcine in
de variolaria dealbata wordt aangetroffen, v a r 1 0VUr

larjne f.

Variole of Petite vérole, t. [Méd.j Kin-

derpokken, pokken t. p1. , kindes-ziekte t.: V- maligne of typhode, kwaaciaardige gokken. z. ook
CONFLUENT , DISCRET , INOCULATION. - [H. n.j
Bontkieurige of braziliaansche teeuwerik m.— Nijlbaai's m. , de smakeljkste en grootste vise/i van den
Nijl, clie somtiftis zoo groot als een kalf en mcci'
dan6O pond zwaar wordt, en die reeds bij de Ouden
onder den naam latos bekend geweest is en voor heilig
ge/zouden schijnt te zijn. - Varlolé, e, adj. Pokdalig, door cie /cinclei'pokken geschonden. - Ook als
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subst.: tin v-, iemand, die de ki'nderpok/cen gehad
heeft. Varioleux, ease, adj. {Méd.] De kinderpokken betre/ferd , daartoe be!ioorend; pokkiçj,
pakachtiq, naar pakken gelijkend, v a ei a I e u s. Ills sabet. iii. et t. Een pokkenljder in. , -ljdeies t.
- Variolique, adj. [i%ldd.] Wat tot de kinderziekte ofpokken betrekking heeft. Pustule v-, pok
puist, pak t. Eruptions v-c, pokkenuitslag n. Pus
v-, pok1enetter ni. tlatîère v-, pokstof 1. - Variolilbe, m. [Mindr.j Poksteen, vie/isteen in.
Vaiiolo'ide, t. [Mid.] Gewijzigde pakken 1. pL,
eene afwijking dci echte, inz. bij vroegei- ingeïnte
personen.
Variorurn, Ill. (pr. -- tome) (bij verkorting
van de latijnsche uitdrukking cum nolis variorum
scuiptorum, d. i. met noten, nanteekeningen of yesklarinqen van verschillende scitsijees's) uitgave van
ecn latjjnsch klassiek schrijver met aanteekeningen
van versch illende tea/geleerden, v a i i O r a m ii.
%'arlqueux, neuse , adj. [Méi1.j Aderspattig: Vaisseaux v- , Veines v -ueuses, adei'spattige
vaten, aderen n. p1. Tumeut', Dilatation v -ueuse,
aderspattig gezwel ii. , aderspattiqe uitzetting t.
Val-let, fl1. [Chev.j Schildknaap, page ni.
In (ie middeleeuwen 00/c: edelman, ridderzoon. Veleer ook: leerling, gezel, knee/it in. - Varleton, In. (ves-klw. van varlet) Jonge schildknaap,
kleine page in.
Varlope, t. ['I'eclLj Rcedschaaf, ieeschaaf:
Demi -v-, voorlooperschaaf f., voorloopes' in. 1T
onglet of V- onglde, tandschaaf. V- it recalei', z.
RECALER. - %'arloper, c. a. Met de reeschaaf
bewerken, glailschaven.
Varre, t. [Phchej Schildpadharpoen m., harpoen, waarmede de Amerikanen schuldpadden vasigen. - Varier, v. a. et n. Harpoeneiren.
Vairetée, t. [Pêche] Lus t. tot zamnenhechting
(nier in.
van twee of mee's' netten.
Varreur,

m. [Pécliej .chi1dpadden-hai'poe-

Varroiiien, iie, adj. [PhuIol.j ['VattotVarro
(een' geleerd' Romein) betrekking heeft, aan Varro
behoort, varrônisch,vai'roniaansch: Coniddies v -nec,
varronische blijspelea ii. til., de 21 dooi' Varia bijeengezamelde bijspelen van Plautus. Satire v -iie,
de menippésche satiie van Varro.
Vartigite ! inteij. (boeren-vloe/ewoord uit het
oude fransc/ie blijspel) Verdord!
Varvotite, t. [Pèche], z. V. a. GUIDEAU.
asard, e, Wij. [Man.) Foiicl v-, modcleiige,
sl(Jkerige grond in.Vasecilaire, Vasenleux, euse, adj. jAnat.j
IVat de vaten. inz. de bloedvaten betreft; vaatrijic:
Système v- , vaatstesel n.; gezamenlijke bloedvaten ii. p1. --- [Bot.] Tissu v-, vaatweefsel ii.
Vascularité , f. [Anat.j Vaatgesteldheid 1.
'WaS(,ule, Hi. (verkiw. van vase) Klein vat, vaatje,
bekertje n. --- Vasculeux , euse, adj. Bot.j
Bekervormig. - z. ook VASCULAIRE.
Vase,ni. Vaas t.; vat n., pul t. V- en marbre,
en albâtre, en porcelaine, en bronze, le terra,
I'argile, marmeren, albasten, porseleinen, bronzen,
aarden, leemen vat. Le galbe dun v-, z. GALBE.
- V-s de cuisine, keukenvaten ii. p1. V-s pour nettie des fleurs, bloemvazen. - Les v-s sacrés, de
gewijde vaten (bij de godsdienst in gebruik). V- de
sacrifice, offervaas. - V- de chapiteau , korf m.
of ligc/iaam van 't kapiteel. ZOO/i AMORTISSEMENT.
- (Loc. proc.) C'est Un pauvi'e v-, 't is een ariazalig inenscli (hij deugt tot niets). - Théol.j , z.

ELECTION.
Vase, f. Sljk of slik 0., modder m. Le valsseau sect entoncé dans Ia v-, het schip zit in den
modder vast. Fond de v-, nioddergrond, modderige
grond m.
Vaseau, ni. [Tech.] Houten bak III. der speldemakers. (hevig.
V aseux, euse, adj. iiloddcrig , .cljkig , sljVasière, t. [Tech.) Groot bekken n. der zou:zieders.

Vasiet, m., z. VACIET.
Vasistas, m. (ps'. wa-zice-tace, verspelling
van het duitsche was 1st das ? wat is dat ?) Glasraam of venstertje in een deur of venster, hij levensterije ii. - Soort van jalousie aan de koetspor
-tiern.
Vason, in. [Tech.) Kluit of klomp in. bereide
aarde hij pannebakkers.
7 asqne, t. [Beaux arts] Soort van rond en
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VASSAL VEAU.

tanielijk vlak bekken

ti.: Fontaine (léeorëe dime
v- de bronze.
Vassal, oh., •e, f. [Fëod.j Leeiman m., leenvrouw f. , hij of jj, die door eenen keer met een

leen verljd was, v a S s a a I m. en f. Vassaux direels of irninédbits, oom iddelbare leeninannen (The
kun leen regtsliee/ts van ten oppeileenlieer hielden).
Arrièie-iassaux of vavasseuis, achierleeninannen
(die hun leen van eenen beer hielden, (iie zelf enssaai van een' (10(1e/en keer seas). -- Grands assnux, jroote leenheeren of leenbezilteis (die door
den konin9 met kun leen verl(jd. waren). - ( fig. eI
fain.) Onderqeschikte, afhanoeling ilL en f.
i7assale of Wassole, t. [Constr. nay.] Hoofd
Van (en lui/s of lanlaarn, i'aam n., rcnden in. p1.
van een' iOOS11.
Vassatité, F., z.

V. a. VASSELAGE.

- Vas

salitiqite , t1(j. Eeoc bet1eIckin lusschen den
leenlieel en (ten vassaul aitdrukkend: Hommage
%-, hulde van den leeninan aan zijnen leenheer. %assal&Ige, ill. Vassaalschap, leenrnansc/iap n.,
leenbaurheid I., Ieenj)ligt In. - Droit de v-. teenlegt n. , datgene. seat de leenheer van zijnen vassaal
vorderen kon.
%asset, ilL [H. n.j P/iovao-schelp f., kamizoolknooj) 10. eeoc eensc/ialiçje schelp.
t asseur. in., z. v. a. VASSAL.
assive, f. fEcon. rur.I Gezamenlijkjong vee n.
von ccce nselker(i. - VASS1VE of %assiveaii, en.,

z. VACIVE, VACIVEAU. -- assivier, m. Herder en.

van de eenjarige schapen.
Vassote, 1. [Constr. nav.I, C. VASSALE.
7ataiigue f. Fin.], z.v.a. PASTENAQUE.
i aste, at/f. IVhJ(t uit(Jestrekt , zeer uitgebreid,
cjroot, wijd, ruim: Line v- plaine, eene zeer groote
vlakte. Un c1lhtee!1 v-, een uitqestrekt kasteel. (fiq.)
11 a Iesprüv-. hij heeft een uitgebreid, veelon2vattend verstand. Homme dune v- érudition, neon
non hroote geleccdheid. Former de v-s 11'ojets
qroote ontwerpen since/en. - [ Anat.] Le V- inter0e, ie v- externe, de groole binnenste, de groote
buitenste d(jbeenspeer f. - Tastité, %'astitude, I. Groote uitqebreidheid of ruimte t. (Geen dezei beide woorden, zoo min als 't VASTICITÉ van
('atharina II. , hebtien op.ejanq gemaakt.)
Vasiré of %astrès, en. (H. n.j Beentong f.
{osteoglossumj , ceusachtiqe raspkarenej en. [sudis
gigas] , een zoetwotervinch van Zuid-.4merika wiens
tongbeen tot rasp dient en die zoo groot van omrang is, dat een vise/i vein gewone grootte schier
zoo veel droog vteesch geeft als een os.
'as -tii, Vieisstn, fl1. [Pèchej Visscherj f.
met een net, dat dooi middel van een over een katrol loopend touw dwars door eenen stroom wordt
gespannen.
Vaté, in. [Corn.] Rijst in haai- hulsel, ongepel
cie rijst 1., in IndiC paddy geheeten. Voormalige
likeuc f. hij de timonade-verkoopers.
-

-

iateau, en, z V. (I. VAUTOIR.

1 atéiie, f. [Bot.] Zeer hooge indische boom,
ciie een harsig sap levert, vleclitboom en.
Watican, rn liet pauseljk paleis en hof te
Flame op den Votikaonschen berg, Vatikaan n.
.-- (bij uitbreiding) De pauseljke regéring t. ( fig.)
Les foudres du V-, de bliksems van 't Vatikaan,
de pauselfike baneloeken en. p1. (z. ook FOUDLIE).
t Valicinaleur, m., -ti-ice, f. Profeet, waarzegger; dichter in. , Plofetes , waarzegster , dickteres t. - t Tatieination, t. kleI dichten, zingen van profetische liederen, waarzegging, profe lief. - + Waticinei, v. a. De toekomst voorspelten, profetéren, waorzegqen.
Va -tout, m. [Jeu]: Faire v-, un v-, al zijn
speelgeld. al wat men voor zich heeft zetten. Tenir
le v- , iemands ganschen inzet houden , evenveel
daartegen zetten.

%'atrouille, f., z. VADROUILLE.
%au, in., z. VAL.
Vaucour, m. [Tech.] Tafel of bank 1. voor

de klei der potteelraafjers.

'%iaude, t. , z. V. a. UAUDE.

± Wandeluque, m. Windbuil, opsnjjder en.

Van-de-route (a-), z. ROUTE.
Vaudeville, en. (verbastering van Van of Val

de Vire, het Vice-deel, in Neder-Normandid, waar
Otivier Basselin omstreeks 1f50 yeestige, scherpe
liedjes clichite, die veel opgang maakten) Hekelenci
liedje op eene bekende voikeucije, straatliedje, volks-

liedje n. - [Litt., Thdât.] Tooneelstukje of klein
bL(jspel n. niet ingevlochten liedjes op bekende wijzen, vaudeville 1. — (fig. ei fain.) C'est unv-,
't is een tooncelsiuk of vlugschrift, dal erne qebeurtenis van den dag tot onderwerp heeft. (Deze zin
veroudert). - V- final, slollied n. eener vaudeville, lied in vele coupletten, waarmede de vauderule wordt besloten, en waarvan doorgaans ieder
der spelers éën coee/)let zingt. - iaitdeviltiste, in. [Lilt.] Schrijver, dichter van vaudeviiles.
iiau -de-ii-e, m. {Litt.], z. VAUDEVILLE.

iaiidoie&, iii. Pl. [U. rel.] Waldenzen in. p1.,

cciie in de

flie

eeuw ontstane, later zwaar ver-

volgde, stille en .clrenq zedeljke godsdienslparlj in
Frankrijk , welkm overbljfeels men nog in drie
valbefjen veen Piemont aantreft (zoo qeheeten naar
hunnen stickler Petrus t-Vee1(lesOf Pierre Vaudois,

een' eijk' koopman van Lyon).

%aiutoise, I. [t-!. nj, z. VANI)OISE.

%ali(louxnI lVegerdans en. van lot personen.

au -i'ea5I (a-), bc. ado. , z. A -VXU-LEAU.
laulien (melee,' VAUNEANT) , en. Deugniet,

schavuit, losbol m.—Somsook in minder ongunstigen zin gebruikt: Cet enfant est on aimable v-,
dat kind is een aardige .cchalk of denejniet.
SVAURIENNE, f. (imp.) Ondeugend, schalkeneisjen.
- -I- Vaiii-ieniier, V. a. Den deugniet, den losbol spelen. - t aiii-ietiisei-ie, f. Nietigheid,
nietsbeduidendhekt.— Lichtmisser(j, tosban(bigheiel 1.
7 autoir, III. [Tech ] Soort vein weversham en.,
waacop de kettingdraden der tapijten woeden verdeelel.
Vettitour, in. [FE. n.] Gier nc V- fauve, groote
of wo/koppige gier. V- percnoptère. z. PERCNOPTÈRE. V- oricou, z. OR1COU. V- urubu. z. U1IUBU.

—(/iy.)Gier, grijpvogel en., bcardvoc/ilig en schraapzucklig enensch B;— (pelt.) K'roeging, geu,etenskna
t. - [Astr.] Naam, (lien men somtijds aan de-gin
sterrebeelden cle Lier en den Arend heeft gegeven.
- %autosiriii, e, adj. [U. ii.] Naar (len gier
gelijkend, qiervoriniq. - VAUTOUIeIN, en. Soort van
roof t. of give- en. (ook coi-bvau-corbiveau en corbeau vautourin gelieeten). — VAUTOURINS, in. p1.
Gieraoorten t. pi.
%'auitrait, in. Koninklijke stoet en. vooe de
wilde-zwijnenjagt. - Waulie, en. Soort van hond
cool de beeren- en wilde-zwijnenjagt, die zich gaarne
in 't dijk wenteit. -. Vault-er (se), v. pP.: Se
V- datis Ia lange, clans Ia bone, zich in 't sljk, in
den modder wentelen of omrollen: Le cochon aiene
a se v- dans la fange, het zwijn wentelt zich gaarne
in 't si(jk. - (bij uitbreiding) Se V- sur un lit,
sur l'herbe, zich genoegeljk op een bed, op liet
gras uitstrekken. - (fig.) Zich geheel en al aaniets
slechts overgeven: Se s- dans Ia débauche, dans
les voluptds. zich in ongebondenheid, in wellust
ronciwentelen. - Vantroir, en. [Chas.] Plaats,
waar 't wilde zwijn zich rondwentelt.
l7 aux, pl. van val, z. VAL, MONT.
%Tauxhall,ni.Naam van een' openbaren lusttuin
met eeoc dans- en concert-zaal, op het einde der l8de
eeuw dooi zekeren Vaux te Londen geopend;—eike
soortgelijke plaats van verlusliging. later te Parijs
en elders ontstaan ; verzamelplaats tot openbare
vermokelj)kheden in warme zoinernachten onder
fraaije illuminatiën, muzijk, enz., v a uxh a II fl
,

avasseur of Walvasseur , en. [Féod.]

.4chterleenman, z. VASSAL.

ayvO(Iat, en., z. v. a. VAYVODIE. - Vayvode, Valvode of Waywode, en. Titel der

voormalige vorsten van Moldaviy en Wallachije,
w 0 i W Ô d e en.; - stadhouder in 't vroegere koningrjkPolen,woiwode, palatfjn en.—Vayvodie of Woywodie, f. Waardigheid. gebied
van eenen woiwode, woiwodschop n
Veaii, en. Kalf n. V- mâle, femelle, stierkaif,
koekalf of vaarskalf. Veau de lait , zuigkalf.
Kalfsvleesch n. Du v- rôti, qebraden kalfsvleesch.
- Kcilfsleder, kalfsleli' n. Des livres reliés en v-,
in. kalfsleîr ingebonden boeken n. p1. — Eau de v
of Bouillon de v-, ongezouten kalfs-bouillon (als
drank Ier verfrissching). - (fam.) Faire le v-,
S'étendre comme un v-, alseen vlegel gaan liggen,
zich achteloos en log uitstrekken. - (pop.) Pleurer
coenme Un V-, tranen met tuiten huilen. - (fig. et
pop.) V-, Grand v-, doenniet, lafaard en., groot
kat!. - (fig. et pray.) Avoir Ia fièvre de v-, na
-

den maaltijd huiverig zijn ; beven na te vee! ge-

VECTETIR

-

dronken te hebben. Faire le collier au - avant
qu'il soil ne , zwP te vroeg met eene zaak béz?g
houden. z. ook ADORER, AUSSITOT, IIIUI)E GRAS,
lIED. VACEIE. - [ H. n.] V- maria. zeekaif ii.,
z. V. a. PHOQUE.—V- aquatique, waterhaarcoorin m.
(dragonnean aquatique) . -- Handelsnaam eener
kege!sclielp. [Agric.] Plaats in een veld, waar
't koren mislukt is. - [Coiistr. I Uitsnede f. in een
stuk hout om liet volqens eene gegeven Isromine lijn
te vormen.
Weeteiir, odj. iii. [Astr.j : Rayon -, reqte lijn,
die uit het brandpunt der elleptische lanetenbaan
tot in het lfli(ldelpuflt der i)laneet jetrokken wordt.
- [Giom.] fleüte lijn, die uit het brandpunt eener
kromme lijn töt een vunt in haren omvanq qetrok
-- [iliëcan.] Lijn , die het middelpunt der-ken.
krachten roet het zwaartepunt tas 't bewogen ligchaam verbindt, r a (I U 5 V ('C t 0 r in.
%é(I&t, fl1. doorgaans %iédas, ni pl JVa'n
(lvi OL(dSte, in 't sanskril geschreven qeu'fjde boeken der Hindoes , bevattende de oorspronkelijke
denkbeelden van de indische wijebeqeerte omtrent
God, de schepping, de ziel en hare betrekkingen tot
God. Vt3 d as rn p1. - 7 éttauta of Systènie
Wédanta of édantisme , rn Het bovennatuurkandig stelsel of het theologisch gedeelte der
Vedac.
lédasse of Vaitlasse, f. [Clini.. Tech.J
Weede-aecli. weedascl t. , liet vaste loogzout nit de
weede (pastel, guede).
%édelet, iïI. [Econ. lul . .] Ivalverherder ni
%7 étlette, t. IMil.i Iluiterwac/it, schildwacht te
p00(1/, V e (1 d t f. V. avancée, vdet van de voorposten. . l'/7 achttorentje, schildeuliuis n. 0 1) den
vestingwal. - ( fig.) URS une lettre, Ie litre de Ia
personne a (lui lou cent (p. e. bI a a s i e u r, M ad a m e) s'écrit oldinaiieinent en v-, in ecoen brief
schrijft OWn den titel des persoons, aan mien men
schrijft (t. V. ill ij ii k e e r, Me v ro u u) bovenaan
op een' afzonderljken regel. 1Iettre en Y- Sm- latüclie Ie oom dun acteur, dun auteur, den naam
van een' tooncelspeler, VOfl een' schrijver met zeer
gmoote letless aan 't hoofd van 't aanplakbiljet doen
drukken. - [Mar.] Jager iii., vijfde fok, die de
groote ee/iepen süïntfjds bijzetten.
S 7 égétabte , (i(ij. IJicIact.] Groeijend , geschikt oom ie yrreijen. —% 7 ég4abilité, f. IDideeL], z. v. a. VEGÉTALITÉ.--- 7 égéta1,ni. [Bot.]
Gewas ii. Tout arhre , toule plante est nu v-,
elke boom, elke plant is een flewas. Traité desvgélaux, verhandeling over de gewassen. . VEGETAL, E, odj. De gewassen of planten betreffend; tot
het planlenrjk be/mow - end; uit het plantenrijk afkornetig. Le Ogne v-, hetplantenrjk. Force, ertu v-e, groeikrac/it f. Terre v-e, z. V. a. TERREAU.
- Se! -, plantenzout ii. Substances v-ee, plantaardige zelfPandiriheden. R€lgirne v-, voedino 1. met
spijzen uit het plantenrjk.— I7 égétaisationJ.
[Anc: phys.] Verandering t. in een gewas. - Végéta1isei- v. a. [Any. plrys.] Veqetaal of plantaardig niaken; tot ilant vormen. VégétaHté, f. [Didact,] Pia tennatuur, eiqenaurdigheid
der planten. — 7 égétatit , e, adj. tJ'assend,
grorjend, met plantenqroei, met qroeikmacht begaafd; op de wijze van eene plant aanwassend,
veqetérend. --- Véitétatif, ive, adj. Gmoei

of wasdeun gevend, ontwikkelend, groei bevorde
rend: La faculté vive des graines, des plantes,
het groei- of kiemvermoqen der zalen, der planten.
Force v-ive, groeikracht, ontwikkelende kracht f.
- Groeijend, wassend: Les plantes n'ont qu'une
vie v -ive, liet leven der mlanten bestaat enkel in
wasdom. - Ifiri.) La vie v-ive de Ihomme. het geheel stoffelijk leven, liet Plantenleven der menschen.
-.- Végétation, f. [Bot.] Piontenwasdom, plantengroei in., plantenleven n., levenckracht 1. der
planten, vegetatie f. Belle v-, \T_ vigoureuse,
.schoone. krachtige plantengroel. - (collect.) De Planten f. p1. of gewassen n. p1. in 't algemeen: La v
est magnilique dans vette lIe, het plantenrjk is
prachtig op dat eiland. La v- eet tardive cette annde, de vlanten zijn dit jaar in haren groei ten
achteren. -.- [Méd.j Vleezig uitwas n. , dat aan de
oppervlakte van een orgaan of van eene wond zich
verheft. - lTégéter, V. fl Groeijen op de wijze
der planten, wassen, v c ge t dre n: Les plantes végètent toujours, jusqub ce qu'elles meurent, de
planten groeijen steeds voort, totdat zij sterven.
-
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(fiR.) Een plantenleven leiden, als 't ware ingewortelcl en werkeloos leven: in een' vergeten of bekromn
staat leven. II iie fait plus quo s-, hij leidt-pen
tegenwoordig slechts een plantenleven. --- Ce poste
Ie fait v-, lui et 5e famille,die post verschaft hema
en zijn gezin niet macer dan het noodigst levensonderhoud. - Végéto-auimal, e, adj. [U. n.j

Tot het planten- en dierenrjic behoorend, zoowel
den aard der dieren als dien der planten vertoo
- 7 égéto-minéra, e, aPi. Tot liet-emnd.
planten- en mineraal -rj/k belmoorend.- [Anc. chirn.]
Eau vPgPto-ininérale. vloeibaar azijnzuum' lood n.
Vègi-e, f. [Mar.], z. vAIGnE.
Véhémence, I. ikvigheid, heftigheid, onstummigheid 1, geweld ii., drift f., vuur ii.: La v- des
passions, de hevigheid, 't geweld, het vuur der
hartstogten. Parler avec v-, met heftigheid, drift
sjreken. Cet orateui' a de In v-, die redenaarheeft
veel levendigheid en kracht in zijne voord'raqt
spreekt met vuui'. Le vent souffle avec v- (iiever violence), cie wind blaast met geweld , hel
waait zeer hard. - Véhémeiit, e, adj. Hevig,
heftig, geweldig, vurig, driftig, hartstoqteljk, onstuimnig, v eli emé n t : Désirs v-s. Passions v-es,
hevige, onstuimige beqeerten f. pi., liarlstogten rn
pl Ton v-, heilige, driftige toon rn Discoui's v-,
krachtige, vurige rede I. Cel oi'ateur. est v-, die
redenaar heeft eene vurige, krachtige, wegslepende
voordragt. — Véhémenternent , (mdv. [Jur.]
Zeer sterk: II est. v- suspect, v- soupconnd de Irabison, liii wordt zeer sterk van vei'raad verdacht.
( liet woord is enkel in soortgelijke zegsw)jzen in
gebruik.)

Véhieu1e nm. [Didact.] Voertuig, middel, dal
dient om iets a. iers gemnakkel)jker voot te leiden
of dooi' te voeren, aan- of toevoerinqsoiiddel, vehi kel, vekiculum ii. Lair est le v- dii son,
de lucht is het middel ter voortplanting van 't geluid, 'I geluid wordt dooi de tue/it voortgeplant,
tot ons gevoerd. L'eau est Ie s- de Ia matièie nutritive des plantes, het v;ater is liet toevoermîidel
calm de voedingsstof (Ier /lai?ten. Le min est un
lion v- pour ce i'eniède, dit geneesmiddel tacit zich
goed niet wijn 'inneineim. Le sirop n'entre dans ce
mernèile guy cornmne v-, de sironp wordt bij die artsenjj alleen gevoegd, om 't innemen qemakkcljker
te maken. - (mi.) Les langues smit Ie v- des scieïi
de talen zfjii het voertuig der wetenschappen.-ces,
Cette prornesse servira de v- ti ma deinancle, door
die belofte zal ik mijn verzoek ingang doen vinden.
. (fain.) Iedere soort erin vervoermiddel, rijtuig.
vaartuig IL, enz.
/eiIIe, t., dilcwj/l.s VeiHes, f. Pl. .iVaclitwake f., liet waken of nachtwaken, hel slapeloos doorbrengen van deîi nacht of von een gedeelte daarVan, het nachtbraken. Fnv courte, tongue v-. eene
korte, lange nachtwake. Les lorigues v-s. Les v-s
continuelles ont altéi'ii so santd, het lange, nan/ioudende nar/itwaken, nachtbraken heeft zijne gezondheid bedorven. — Liitat de v-, of enkel l.a v-, de
makende toestand rn ( in teqeîmstelliiig mart den.
slaap): La v- procure des joiiissaimces plus niches
que Ie sommeil, de makende toestagd verschaft
meer wezenlijk genot dan de slaap. Etne ntre Ia
v- et Ie somineil, dommelen, /ialfslapen en half
waken, in een' toestand tu.ssc/ien slapen en walsen
zijn. .- Lit de v- , waakbed ii. (dal hij 't ziekbed
eens lijders voor den peisooîi, die hij hem. waakt,
wordt gespreid). . Chandelle , Bougie de v-,

iiachlkaars f., nachilicht ii. 1ontiei' de v-, z. siOR-

TIER.-- (fig.) Vs, langdurige en onvernocide vlijt.
amn studie of verstanelsarimeid of aan zaken besteed:
Cet dcnivain a recu Ie fi - uit de ses v-s. diesclirjj
de vrucht van zijn' s'u.steloozen ijver, van-verhft
zijne slapelooze nachten ingeoogst. Consacrer ses
v-s a un ouvrage, al zijnen. tijd , zijne dagen en
nachten aan ecn werk besteden. J)octes, Savanles
v-s. nachtstudii/n t. vI. -- [Ant.] Les Romnainsilivisalent a nuit en quatre v-s, dc 1/imeinen verdeelden den nacht ia vier waken. - [Bot.j V- des
plantes, waaktijd ni. der planten, de uren, ooaai-vn
hare bloemen ontsloten zijn. - [Chev.) La v- des
ai'mes, de wapenwaclit t. (welke hij, die tot ridder
zou geslagen worden, des nachts te voren hield in
ccve kapel bij de voor hem bestemde wapens). [Mar.] Ancre de V., plechtanker. Avoir une aiici'e
en v-, een anker onder den kraanbalic of klaar om
te vallen hebben. Bomide it In v-, boei t. , klaar om
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w1eworpeii le u'orden. De vorige dag of
avond, daags te voîen, daq ofavond vóór een' an(Ieren dai: La - de Pâques, de lNoëI, de Ia fête,
de dag of aVOnd COOl' Paschen, vóór Kersmis, vOOr
het feest. J'arrivai Ja v- de son départ, de sa mort,
jig kwam des daags vOor zijn vertrek, vOOr zijpen
dood aan. - (Lor. prov.). z. PâQUE. - ( fig.) alle
(t Ia - de, op liet punt zijn. van, jereed staan om,
diIjt bij of nabij iets Zijn: Oi cot (t Ia v- de o1i
de grandes clioses, enen staat op het punt van (je
dingen te zien, men zal welhaast gewij -w&cjtiqe
tqe (haGen zien jebeuven. II cot (t Ia v- de sa rube.
le sa mart, hij s zijnen ondeeqang, zijnen (lood nabij. Nous sommes è Ia - cle pal th , wij staan gereed om te vertrekken.
leillé, e, adi. (ei? part. 1)0550 Vüfl ei11er):
Malade v- tattle Ja null, zieke, bij wen den gaosc/!en nacht gewaakt wordt. %7 eillée, 1. Avond,
dien verscheidene personen bij cikander al wakende, l)ratende ofzicli. vermakende doorbrengen, avondtijd iii., avondstonden m. pL; (i'ronclfjezelscllap a.:
Les v-s soul longues en hbvei, de winteravonden
zijn lang. Aller bus les solve (i Ja v-, alle avonden in gezelschap Iaan. La v- cot nez 1i. IL het
avondgezelscitap is bij (len fleer B. - Veiller,
v_ a. tfoken, den slaapt(jd geheel of ten deelewa
kend doorbrengen, opblijven; (absol.) wakker zijn,
niet slapen: \T_ tonic in nuit, den geheelen nacht
waken, wakker blijven. Ii a 'veillé jusqu'a minuit,
hij heeft tot middernacht gewaakt. V- auprès dun
malade, bij eenen zieke waken. Soit que je dornie,
salt que je veille, ik mag slapen of 'niet slapen.
Je dante sj je yeille. ik twijfel of Ik wel wakker
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mes eines, zoo lang ik leven zal. --- (fig.) 11 na
IJoint de sang dans les '-s, it/f heeft geen bloed in

de aclers: hij heeft geen moed, geen hart, geen eec--

evoei. ii na pas UIIe goutte de sang dans les
v-s, hij is stijf van schrik. z. ook BOUILLIR, GLA
- (Loc. prov.) II na nulle v- (11 na v-) qui-OER.

y tentJe, hij heeft daartoe volstrekt geen aanleg,
geschiktheid, neiging. — (poOt.) V- poétique of eic
of dichterlijke adee',-hel\,dic/tarpoëshe
elic/eterlijk talent, dichtvuur Ic. II a une v- noble
et féconde, hij bezit een verheven en vruchtbaac
dichtia/enl. Sa v- est lane, zijne dichtader is verdroogd: 't is gedaan met zijne dichterlijke scheppinqskracht. — II est en v-, zijne dichtaclee- vloeit,
de veezen vloejjen heen uit de pen; hij voelt zich
geschikt, opgewekt, aangevuurd tot hetgeen hem te
doen staat; hij is in gloed, in vuur. - (lig. et fam.)
-II est en v- tIe gaietë, hij is in vrolijke stemming.
[(Aol.] Ader, lange en smalle streek, waar de
aard- of bergstof acne anderehoedanigheid of/clear
dan de omliggende dee/en heeft; plaats eenee- mijn,
wane- het metaal of mineraal wordt aangetrofl'en:
V- de sable, de ei'aie, de glaise, zand-, krijt-,
leeenader. V- doe - , d'aigent, de bouille, goad-, zitver-, -steenkooladee'. — (fig.) II est tombé say une
bonne v-, hij heeft liet goed, gelukkig getroffen, hij
is goed le land (ekomnen. 11 est dans une honne v-,
en v- de 1)OflhIeUl , hij is op den poeden, reçjten
weg, het gaat heen voorspoedig. - {J-Jydraul.] %dean, waterader , kleine onder den jrond slroomeceele bron 1. Adee, smalle, lange en ki - onke
in zekece houlsoorten en steenen: Les-lendstrp
'v-S de laajou, du noyei- , de aderen van 't cnaben -- ( toe. proc.) On no sail si! dort oti s'il lonieleout, noteboornenhont. Mat - bie qui a de belles
\ rifle, n n we I ;•. t V : ' hij wil, itij is besluite- %-s, schoon geadeld mae'enee- n. - 7 einé , e, aclj.
loos. (Proc.) Jeunesse qui vebite et ieiIbesse qui Geaderd, vol aderen (inz. van hOut en steenen):
dort, eest signe de molt, als jongelieden niet kun- Bois v-, geaderd leant. Marine v- de blanc et de
nen slaoen en oude lie(Jen niet wakker kunnen blij- lange, wit en rood geoderd marmer a. - [Bot.]
Ven, dan i.e 't slecht niet l,en gesteld. – ( fig.) V- Feuille v-c (of veineuse), geaderd blad a. — Vel(1, stir qc., vom 'iets waken, zorg draqen, op iets
ncr, v. a. Aderen, door kleuren eta adee-eic van
een wakend oog hebben. L.a P1o\i(lence seille b hout, van marmer nabootsen: Le peinti - e a Piece
tout, de VoorzienigheiGi waakt ove' alles. ()n na reiné ces colonnes, de schilder, verwer heeft die
pent pas \ - a tout, flefl kan op alles geen acht zuilen gee! (Jeaderel. Veinelix , euse , odj.
slaan. \eiibez soigneusement è lui, hond een zorg- Adereijk, vol aderen: Le mac - Pie Ie plus recliervuldig, wakend oog op hem. II na pas eillé oui' elcO eest aussi Ie plus v-, het meest gezochte marmer
Ia conduile de son fils, hij heeft geen wakend oog is ook het rjj/est gene/cod. - ( Anat.] De aderen
over 't gedrag van zijnen zoon gelmeden, --- [Mal.] bet;e/j'end, daartoe behoorend: Sang i-, aderljjk
IVaken, zich boven water vertoonen (van rotsen, bloed a. Système v-, aderstelsel ie., de gezamenlijke
klippen): Un i'oclier qui \eille, eeoc wakende klip aderee. .- [Bot.] , z. VEINE. -- einuIe of %7 é.
(z. 00/c VE1LLEII, V. a.). VEILI.ER, V. a. 1)en iutle, f. (verklw. van eine) [Anatj Haarvat n.,
nacht
bij 'lC?flCtfl(l doo;'brengen, bewaken, waken.- naam dec' mikraskopiscil kleine verbindingstakjes
%T
mall(1e, bjj cenen zieke oaken, - \T_ nu tusschen de uiteinden der fijnste slagaderijes en 't
mart, itti corps, (len nacht ill gebeden bij cancel begin der fijnste aderworteltjes.
(bode, bij een lijk doorbi'nçnn. --- (fig.) V- qn.,
Vélanède, ne. [Corn.], z. AVELANEDE —é
iemand bewaken, in 't oog houden, op zijn doen
-lani
of Vélanide, rn. [Bot.] Zoete eik, veletten. Cast nu liO!ilrfle qu'il faut - (Ie pi'ês, lani m.
't is een niaci, 0/) wien men naauwkeurig liet oog
égar of Iii-ys1me,ni [Bot] Maagdepalrtern.
nioet honden , (ljCii Icicle VOCl nabfj moet gadeslaan. V- alliaii'e, knoflookkruid n. V- des boutiques of
— {Fauc.j y_ loiseau, (len volle wakker houden V_ officiaal (ook toi - telle en herbe aux chantres
(om /iCÏfl vervolgens gemakkelijker af te cipten). — gebeden) , qemeene enaagdepalne, wilde mosterd in,
Mar.] Oppassen, klaar staan, hf) schooten en hal- i
Velaut I interj. Jagerskrcet lî' aanduiding clot
zen slaan, nitkjjken; V- tine écoute, une drisse, neen het wild ziet.
nan rimanoeuvre, bij eeien schoot, val, looper klaar
Veiche (Cf Welelce, rn. (fig. at fain.) Onu'estaan \ le '11fl it ii ee (of i ale tu lain a tend encase/c, barbaar, vijand van kunst en wetenJa risée) , 0]) de bui, op de zang passen. V- l'ari'i- sc/cap, doenpei'ridder, duister/ing Ia. (naar de oude
'vée, l'aulol(ée dun bkticieat, op 't afvallen, op- IVeicleen, een' oecbescleaafden stam der Gaelen in
toeven van een schip passen. Veille en avant, Veille
kVallis of /1/ales) - - Voltaire heeft de Franschen
devant ! kijk goed uit voor ! Veille les drisses des vaak, uit scleerts en senaad, Velclees ge/eeeten, —
Jiuniers, les écoutes ! klaar bij de enarszeilsvallen, 1 eleliec -ie,'e1ehei-ie, t. Barbaren-land a.;
hij de schooten! — 7 eiUeiii-, in. iVaker, geeste barhaarschiceid f., z. V. Ii. OBSCUBAnTISME.
if/he. (lie den nacht bij een lijk doorbrengt, ljjkbe(dusa.
Veleorne, rn. , z. v. a. VIDnECOME
wakee'. - Nachtwaker al. tegen brand en dieven
%Télelle, f.Zeekoraal a., zeenetel f., sooct vaic mein, sommige fabr(jken. - %eii1eiise, f. [VachtViler, v. n. Kalven, een kalf werpen: La vache
lampje n. -- iVac/itpilje, nachtlie/etpitje a. Une Jeoicleat de '--, de koe heeft vas qekalfd.
le de v-s, een doosje nac/itpitjes. - [Bot.] , z. a. a.
Welette of l7 oilette, f. [Mar.] Stormzeii ie.
COLOHIQUE. --- Veilloir, in. [Tech -i Tafel f.,
Vélin, in. Fijnste soort van perkameect, schrgfwaacop de schoen- en zadelmakers hun licht en of druk-perkceneent, velyn n.: Manuscrit sur vgereedschap plaatsen, wanneer zij des nachis werken. handschrift op veljn. Reliure de v-, en v-, per/caVeillotte, f [Agi'ic.] Kleine hoop hooi, deen menten band rn. ---(fig.) Tilel.s in. p1. van ada/done
coen al maaj)end op het lane! maakt, wind/coop in.
(liever parcleernins). — VELIN, adj. rn.: Papier v-,
veljnpapier , va/jo a. , fijn en gloei papier, dat
Veinat, in. [H. a.] , z. a. a. MAQUEIIEAU.
Veine, f. [AnaL.] Adee' f. z. P,ASILIQUE, CAVE, naar 't beste perkamnent geljkt.
Vélique, adj. [Mar.] De zeilen belie/fend: Point
CÉPHALIQUE, JUGULAIRE. MEDiAN. Le sang qui
coule dans les v-s. liet bloed, dat door de aderen v-, zei/punt; zwaartepunt a. der zeilen.
Velites, ne. p1. [Anc. ram.] Ligle troepen ne
vloeit. Sénèque se fit ouvrit les v-s, Seneca deed
zich de mieren openen. -- Ouvrii' Ja v- , de ader 'Pl. - [H. mil.] Ligte jagers cii. p1., een door Naopenen, aderlaten. -- Tant que le sang ( Tant poleon I opgesigt koe-ps.
Velle, t. [Bot.] [Vilde kers t. (ease plant).
qu'un pen de sang, an veste de sang) coulera dans
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'eIIéité, 1. 1ia1e wil, zwakke, Irac1ite1ooze
wil, die zonder uUwerkig blijft: Ii lui Iflit hi vtie se faire auteur, hij kreeg half en half lust om
schrijver te worden. Toutes ras belles résolutions
ne sont que des v-s. al die fraaije voornemens Zij?I
slechts uitdrukkingen van ccii' halven coil, loopen
ten slotte O niets uit. (trekking f.
S ' ellication , f. Méd.] Klaml)achti(Je vezelé1oeifèt Vétoce, O(!J. Snel, gezwind.
re, rn. 1'ro'nsche sne!waUen in. -- II. n.J Snelvltef7ende muur- of torcnzwaluw f. (door Le Vaillant
in Afrika waargenomen en clie in Péne minuut
een lIa/f UUP ver moet vliegen.— %é1oeimètre,in.
Sneiheiderneter in., eCflv(iOl weiniqjaren door Over(iUyfl, leeruar aan de Delftsche a/endemic, uit gevonden werktuig om de snelheid van een vaartuig
of ook die van eenen stroom met juistheid te leeien kennen, velOcimeter in. - éIoeipècle,
enij. Snelvoetig. --- Als subst. in. , z. DRAISPE. Té1oeité, f. (alleen in deftigen stijl) Snelheicl,gezwindheid I.: V- sai's pareflIe, weigalooze snelhete!. La % - de sa course, (le snelheid von zijnen
Joop. La \- de a pense, de snelheid der gedachte.
La v- ie in prononciation , de gezwindheid der uitsproak, het snelle spreken. (ren kalf.
lTéIot, lit [Teeh.j lei ii. van een (lood qebo1eIoui-s, in. Flawed, fuIp. felp ii. V- plein,
liguré, h hout's, glad, gewerkt, qebineind fiuweel.
V- (Ie aloe, (Ie colon, wol-, katoen/luweel. T_ sat.iné, (ltlas/laWeel. z. ook aAs. - ( fig.) Marcher
Sm Ie -, op een zacht, donziq graspad gaan. Che Olin Ie v-, zachte, gelijke of gemakkelijke weg in. II
est arrivé P Ia fortune iar un chernin de s-, hfj
is langs een' gemakkeljken wegl tot f'ortuin (felcomen. - ( fig. ct faa z. I'ATTE. .louer sue
van zjfne evinst spelcis. - (Proc.) , z. VENTRE
[II. n.j Itauni van. verschillende insecten, wegens
hun /lacc'eelachtig voorkomen. -- V- anglais, fluweelloot f. , eene kegelschelp.
Welonté, e, adj. Fluweelachtig, flawed (van
verschillende stoffen, (lie met flawed opqewerkt zijn);
zacht als fluwcel; van fluweelachtig voorkomen.
Etolfe s-c, fluwecistof f. Satin v-, fluweelsatijn n.
Rui)an 5-, fluweelband ii. - Papier s-, fluiweel
papier ii. - Peau v-c, fluweelachtige huid f., vel n.
zoo zacht als fluweel. - IAnat.J Membrane (of
'Fuiiique) \ -e, binnenste rok m. ofsli,jnwlics ii. van
de maag en darmen, fluweelelies n. (wegens de
fijne, zachte vezels, waarmede 't bezet is). —{Bot.]
Mousse, Ilose v-a, flaweelmos n., fluweelroos f. Feuilles, Fleui's v-es, fluweetcichtiqe bladeren n.
Pl., bloemen f. p1. Fi'uits P duvet v-, vi'uchten f.
Pl' met fluweelachticj dons. --- (Cuis.] Crôrne v-e,
gekookte room ía. , die als tusschenqeregt wordt
opgediend. — Fromage v-, schimmeiqe kaas I.
[Écon.] \Tin \ _, zachte, donkerklenri,qe wijn in.
---

.

,

-
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[U. n.j Chenille v-c, fluweelrups 1. - IJoail.]

Sa phi! v-, donkes'klenvire saffier rn— VELOUTE , rn.

[Manuf.] Fluweelband, -lint f. - IAnat.i Le -

of La rnernbi'ane \eloutPe, z. boven. - Flawed
-ochtige,dnzqp'vlak
f., hel fluweelachilge:
Le v- dune fleur, de Ia peau, het fluweelachtiqe
ecner bloem , dci' huid. - (,ig.) L'aigreur Ote le
v- ie Ia voix, de bitsbeid ontneemt aan de stein
hair zachtheid of liefeljkheid. --- {Cuis.] Scherpe
saus f. , die men 'in voorraad. heeft om andere sanseii daarmede toe te bereiden. -- 7 e1outei-, v, a.
Als flawed weven of bewerken; een fluweelachtii
voorkomen geven.
Veltage, in. liet Peilen of roeijen, liet meten
van vaatwerk met den peilstok. - Vette, 1.
.Peilstok fl1. •-' [Meitrol.] Oude vochtmciat van 8
platen (= 18M6 titer). -- %'elter, v. a. Peilen,
ioeijen. - %elleur, al. Peilei', roef/er ni.
%7 eUure, f., z. VALTURE.
lehi, e, adj. Behaaid, hang, ruit;, niet haar
(poil( begroeid: Estornac v-, behoorde, ruige borst f.
Janthes v-es, behaarde beenen ii. p1. - II est v-

als een bee'i-. (Het
woord wordt niet van 'S inen.cchen hoofd of baard

coninie Un 01115, hij is zoo ruig

gebruikt). - [Iot.] Tige, Feuille v-c, behaaide

.ctengel ni. , wollig, karig blad ii.— fExploit.J Pieri'e
v-c, ruwe steen m., zoo als hij uit degroeve komt.
- Weleer z. v. a. moisi, beschimmeld. - Welii,m.
Het behaarde, liet hariqe gedeelte: Le v- do pelage
dun animal, dune plante, het wollige der haren
van een dier, de wollige oppervlakte eesies plant.
- [H.n.] Kleine eelclioornvisch m. - lelne, f.

VEMJAQEUR.

[H. n.j Borsteirups f. - [\énei.]

Ituige huid 1'. op

't hoofd der hcrten, wanneer hUnne liarens beginRen te schieten, bast m.
Veluette, f. [Bot.] . z.

V. a. lILOSELLE.
Welvantiiie, f. [Coin.] Eciie te Ainiens verei
t)
or f.
vaardigde stof, v de a
%Zelvote of 7 eIvotte, F. [Bot.] Basteid cbslcr'uid n. V- sauvage, s'eld-eereprijs in.
Veiiaisou, t. ,rVildbraad,, iiiil(l n., vleesch van
he'i'ten en ander rood wild. Viatale qui a un goI
(le v-, vleesch, dat een' wildsinaak heeft. Les reefs,

les sangliei's sant en v- (en graisse), de hcrten, dc
wilde zwijnen Zijn vet, joed om te eten. - Reuk in

On sent ici Ia v-, men ruikt hier wild.
Vénal, e, adj. Veil, te koop, koopbaar, vel-

van wild:

koopbaar voor geld te bekomen (inc. van zekere
ainbten en bedieninq'en gezegd): Charge v-c, Office
v-, koopbaaî' ambt n., koopbare bediening f. Les
cligniIs iie loiveat pas être v-es, de qi note waardiqheden moeten niet veil, niet te kool) zjjn. - Va-

leut' v-c, verkoopprijs, ha'ndelpujs in. - (fig.) Rotame v-, Anse v-c, veil mensch ii., baatzuchtiqe, lage,
eerbooze ziel 1., hij, die zich voor geld tot alles baat
gebruiken. Edlivain v-. Plume v-c, veilsdlir/vei' a.,
veibe ieii f.éiiaIeaieiit, 0(1v. Op rn/c, bet atzuchtiqe wf/ze: II exerce v- sa charge, Ii'(j tacit zich

bij zjjne ambtshedicning met geld oinkoopen.
nalité, f. I'eibheid, icoopbaarheid, cei'koopbaai'held f., het veil of te koop zijti; omicoophaarheid,
venaliteit f. La 'v- (leS cllarges, de koopbaatheld, veilOeid der a;nbteit. .]itge dune v- Lieu coniiiie, reqtei, die algemeen als omkoopbaai' bekend
sta (it.

enatt, dPi. in. (zelden gebizigd ilait ill): Litfaut Pleit t-, go 1 opgî'oeijend, ontwikkeird kiul it.
- Il a clix niiilc francs cle rente P1011 1-s, hij lice/I
tien duizend francs zekere yen/eu (die altijd tegelmatig betaald worden). - \EN.tNT, 01. (doorgaans
in gezelschap niet allant VOO2'IdOiliCfl(i) Komend, hij.
die komt, z. ALLANT. - A tout v-, aan den eerste
den beste, aan iedereen: Offrii' ses services a tout
v-, zijne diensten iedereen aani)ieden. -- (Loc. proc.)

A tout t- beau jeu, laat komen wie wil, ik neem
het tegen iedereen op, i/c sta ze albctt, ik zal ze
allen bedienen.

%7 eiice. 1. [1101.] (pop.), z. v. a. PERVEINCHE.
Veisdable, ailj. terkoopbaai', te verkoopen: Ces
marchanilbes ne soft pas v-s die waren zijn niet
verkoopbaar.

%'endaiige, nl (dikwijls plat. VENDANGES)
li/ijnooget Di. , inzameling t/ei druicen coot' de
wijnbereiding: Bonne, Mauvaise, Pleitte v-, goede,
slechte, volle of ruime wijnooqst in. Faire v-, Aller
en v-, wijnooqst houden, de druiven inzamelen.
Les v-s out été belles en France, de wijnooqst is
in Frankrijk zeer goed uitgevallen. -- (flg. ei fain.)
Faire v-, goede zaken doeti, zijn' slag slaan. (Lor. pt-or.) Etre phle comnte cite écuelle de v-,
er vuuirood uitzien, zoo rood zijn als een gekookte
kï'eeft, als een kalkoetiscite haan. Ii prêche sue Ia

v-, met het glas its cie itatid blijft hij itiaat' pratett

cit dri;tkt itiet; ook: hij Vraat niet dan mit w(t'tt,
vail drinken. z. ook ADIEU. - (Pods.) I.e dien des
v-s. de God des wjns, iiacchus. - Tfd van den
wfjnoogst, wjjsitjd, herfst ni. (in dezen ziit abtUd
in plur.): Passer les v-s (t Ia campagne, deit tijd
cost den w(jnoogst op het land doorbrettqert. Les
v-s (tnt dPi italIcs, 't was mooi weêr toet den wijnoogst, 't was schoon herfstweder. le le payeiai
après les v-s. ik zal hema na den wijnoogst belaten.
- Ven(laIIgeoiv, Im Druivenkoif ni., dt-uivcttittand 1. (root' de isigezantelde vrucittest); - bmrgplaats, sc/inter 1. root- den wijnoogst. —eiidaiager, v. a. TVijttooqst Itoudeit, de (ituim'eit ittzataelen of inoogstea, druiven lezeti: V- iine vigne, een'
wijngaard of wijnherg aflezen. (absol.) On vendange
dëjb , inca leest de druiven reedr, de wfjsooqst is
reeds begonnen. -- (fig.) La pluie et Ia grkle, Les
soldats ennemis ant tout vendaiigP, de reqest cit
(Ie hagel, de vijandelijke soldaten lichten den gan
wjjnoogst vernield, (bij uitbreiding) hebben al-schet
het te veld staaitde, alle veldvrucltten vernield of
bedorven. - (Loc. proc.) II vendange tout a son
hij slaat ongestootd zijn' slag: hij trekt alleslei ottqeoot'loofde winst uit z/jite hetrekkitig, zonder dat ieniand hein daarin verhindert. dangette, f. RI. nl Volk.cnaam van de lijster f.
of meeste (grive).—Vendangeur, in., -CIISe, 1.
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JV'jin. of druiven1cze il-i. . - leessler 1., hij of zij,
(iie de druiven ?nzame(t. - Soupe de v-, soep f. van
Witte Icon! en bruin brood.
%eu(t(ens, EO. p1. [1-1. de Fiance] Gezamenlijke
bewoners van 't westelijk Franf:7fjk, die iepen de
eerste republiek opstonden (naar de Vendée, het
hoofdtooneel van dien opstand) , Vendeers iii. p1.
%eticléiisiaire, i'n. [Chiun.] 1J"jjnmaand f.,
eerste maand von 't frascie republikeinsche jaar
(von 2 sept. tot 1 oct.)
%eiideresse, 1. , z. onder VErDEUR.
%7 eisdetta of Vendette, 1. Iiloedwraak f., de
doodeljke haat en vjjan(Ischap, waarin weleer pe
/amilikn, ii?Z. op Corsica. leefden, ten gevolge-bek
van een' eersten moord, v e n cl é t t a 1'.
%eiideur, in.euse, f. Ve'rkooper in. , verkoopstrr t., Ir)] or zij, die iets verkoopt; ooit: hij
or zij, die von 't verkoopen can zekere voorwerpen
zijn bestaanntiddel moo/ct, kramer n. , kraam.cter 1.,
koopman in. , Icooperouw 1. V- (le fruits. V -euse
de légu mes, /'ruitverkoopër 01. , roentecerkoopster,
proentevrouw 1. Faux v-, br1rieyelijIs, voisch verkoopei ni. (die verkoopt writ hem niet toebehoort,
01 die solar/c maten of gewigts fJeI)ruikt) . --

(of Marchanui) d'orvidtan, de mitliridate, z. ORY1ErAix, MJTIIBIDATE. ----- (pop.) V- de Cliidtiene,
wercer flL (reciuteui):. - (/1g. cC (am.) \T_ de Iaflue, vrek- of Isoolcerlooper, windbu'il m. -- (Loc.
proc.) 11 y a PIUSC1C fousacheleurs (ofacquéreiirs)
quo de bus vs, ei ztin nicer gels/sen onder de boo-

pers don osder de veil-coopers. II esf mit comnie

an •v- de cochons, hij ziet er uit ((is een sehooijer;
't is een on(r'houwen nienscl,. {Prat.]vENIJELJR. ilL,

stijl dec prokljk is
Ijfie i. . li'iu?. J7crkooper tiL, verkoop/rjj of zjj, ciie s- ic/i. (1001 verkoop van een'

VEM)EBFSSE 1. ('Ifeen in den

r 1 vroo

ster 1.

,

:

of onder' eif;c'îulom ontdoet.
endicaHo. 1., z. v. a. REVErDICATION. —
ediq.Iek', V. a.. z. V. a. REVENDIQUER.
7 cJIttitoH, f. [Piat.J t7 erkoojivg f. (vente).
7 eDdraHgoH, DI. (Bot.], z. V. a. BEBLE.
%Tendve, V. a. Verkoopen.' Que 'vendez-vous?

writ vrrkcopt jj? II a 'venrlu sa maisoil t ols mille

floiins, /i(i heeft zijn huis vooi dvie rIUize5(i ;c'1den verkorkt. V- qc. dier, P bon maich€, 1t bas,
(1 'vii lilix, iets dour, poer/korp. voor renen lopen,
jcr1vjen prijs verkoopen. V- en dtail , en gros. in
't klein, in 't perot Verkooj)efl, eifzeften. V . P ije-

\iifll, (i 1ix Ie ievierit, tOOl' inkori)spriJs, zonder
winst verkoopen. 1/- ui perle, met verlies verkoo
V- avec ou sans garantie, met ofzonder borg--pen.
stelling verkoopen. \1 ìì lamiable, in der minne,

uit cle vrije hand verkoojien. V- par décref, op rep-

terl(jk bevel, peregteljk verkoopen. z. ook COaJPTANT,
ENCAN, ENCFIÈBE, RACIIAT, pÉMEnÊ. -- (Lee. ram.
et Proc.) Cda a té vendti pardessusles nlaisons,
dat is peIerrluur verkocht. 11 veni'ait jusqu'b sa

chemise, hij zou alles, zijn laatste hemd verko ripen.
Tel vend et ne livre pas, menig een belooft iets en
houdt liet niet; ifleiii(J een Th(iakt 'rekening op iets
en verkrjgt het niet. rekent zonder c/en waard.
Ce ii'est pas taut qre de v-, ii faut lirer, met de
belofte is 't niet gedaan. nico moet ze ook nako
z. ook AM!. COQUI1.LE, DENIER, DEPENDISE,-inca.
ouas. - (1/1/.) S,/- Pen cher, ('hèI'emeflt sa vie, sa
pean, Z. CHEfS, CIIÈBEMENT. Vencire son suirrape,
sa protection, zijne stem, zijne bescherming verkooien, zich. voor zijne stem. zijne bescherinig laten betalen. V- son boniieur. zijneeer cerlcoopen.
Verraden, verkoopen: C'est lui qui nousavendus,

hij lieert os verraden. Judas veridit .Jésus Christ
polil' liChte deniei's, Judas verkocht, verried Jezus
Clirislus voor derlig zilverlinpen. - SE VENI1IIE,
V. pr. (fain.) II 'vous vendrait tous, hjj kan u allen
verraden en verkoopen, hij is ze allen te slim, te
paauw. Je crois qu'ils xeiident a viiie (als er in
gezelschap dooi' soiiimigen zacht met elkander geSP?'ok]?i wordt), ik geloof. dot zij de stad verradcii, (lat Zij OnS verraden willen. - Verlwclit warden. aftrek or vertier hebben: Cela ee send Ru
poids, dat Woidt bij 't gewipt verkocht. Cetle marchandise se vend Pion, die waar vindt qoe(len aftrek. - Zich ver/wogen. zich uit baatzucht aan
eene partij enz. verf)inden: Cet homme s'est venda au niinisltre, die nian heeft zich aan 't minisLerie verkocht. .- (Loc. pray.) Qui prend. ee vend,
z. PRENDBE (blz. Hill, leo!. ); z. ook i'ILLE. Elkander verraden.

1NEHR
%7ei.dredi, fl1. Vrijdag, zesde dag dci' week.
Partir Ie v-. op vrijdag vertrekken. Ii arria un
v-, hij kwam op ten' vrijdag aan La paste Part tolls
les v-s, de post vertrekt eiken vrijdag. -- V- saint,
goede vrijdag, vrijdag vóór pa.cchen. -- (Pi'ov.), z.
DiMANCHE.
Veutln, e, odj. (en part. passd van vendrê):
Cheval v-, Maison v-c, verkocht paard, huis a. —
C'est an homme 'il-, 't is een verkocht, omgekocht,
door geld gewonnen man.
%'ené, e, adj. (en part. passt van xener) Viaiide v-e, bestorven vleesch n. , vleescli, waaraan een
reuiije eif luchtje begint te komen.
%7 énéllee, m. [Ane. jar.] Vergiftiing f. , ailsdaad van qiflinengeiij, inz. die, waarbij men achtte,
dat tooverj in 't spel was, v e a e fi ci is m a.
't S %7 eiielle, I. Smalle weg m., straatje a.,
steeg f. -- (Lor. proc.) Entiler la v-, z. ENFILER.
éuéiieux, ease, ((rij. (alleen van planten
gezegd, vpl. VENIMEUX) Vergiftig, een vergift be-

vallend: 1"ruit v-, Plaiite v-ease, vergiftige vrucht;

plant I. -- 7 énénifèie, arlj. (II. n.j Vergift bevattend of inlioudend. -- 7 éiéniliqne, wij. I7ertilt voortbrcngead of verwekkend.
,'e1IeJ., v. a. (alleen iii rica in/in. en cle zamengestelde tijden) Een Iwisrilci' afdrijven, woede japen. ant z(jii vleesch meilsche',, murwer ie maken:
En Italic, on a coutume de v- les lioeufs, in Italic
pleegt men de runderen (if Ie drijven, om 'inalsch
vleescli te bekomen. - Faire v- Ia viaiide, het vleesch
late'ii bestercen (rnortifiei').
'énérable , odf. Eerbiedwaardig, eerwaai'dig,
vereerenswaardig: Vieillard v-, eerwaardig grijsaard in. Assemblie v-, eerwaarrlige, deftige vergadering I. 11 portait une liarbe "i'-, hij (Iroeg een'
eerwaardig&ii baard. Nom v-, eerbieciwaardige
'naam in. -- \T_ maître of als sutst. \T_, eeretitel
des voorzitlers cciie""vr fjmnetse!oars -loge, iclitbare
Meester, Eerwaarde. --- Vé LIrablemellt, 0(1v.
op eerwaardige uijze. - lénération, 1. l7eree'ring, eerbiediging, eerbiedbeluiging I. (roar heilige
zaken); ee/bied ii., cerbiedige ac/iting, v en er at i C I. Exposer des i'eliques P Ia 'v- des fidules, vetiquien aan de vereeriuig der geloocigen ten toon
stellen. -- II mdrite la v- de tout le monde, lr(j
verdient ((C verre'" ing, de eeî'bierlige achting van
iedereen. Sa mémoire est en v-, zijne nr'igedaclite
wordt in ccie gehoudiui. -- 7 énéver, v. a.-'us
Vereeren, eerbiedipen; eerbied betoonen, eerbiedige
acliting toedragen. V» les saints, de heiligen vereeren. '- Je Ie viiièi'e COfflO an bienfaiteur, ik
eerbiedig hem als een' weidoene'r. - SE VENÉRER,
v. ps. Zich zelven vereeren: L'orgueilleux se vé-

nère lui mênie.-- Elkander eerbiedigen: Des dpoux
vieillis dans les vertus se vdnèrenl avec raison.
-- liet part. vossi is ook arij.: Vieillard vma€lré,
gjeterhiedigd gr(jsaai'd m .
'%'éuériearde, I. (IT. Iii Venus/wit a., soort

van tweesrliolige schelp.
7 énéaie, I. Jagt a. op 'roe wild met windlionden,
jagerii t.; jaglwezen U.. ven en e f. II enlend la
hij
verstaat de ja(i, liet jagtwezcn: I'ensie de
v-,
.

v-, jagersterm In., bij jagers gebruikelijke uit-

drubbing 1. .- Jaqtslrei, vorstelijke jagisloet in.,
al wat tot de vorsteljlce joUi behoort: Les pages,
Les chiens de Ia %-, de erlelluiapen, de !wnden van
den japtstoet, La v- a siiivi le i'oi dans ce 'oyage,
de jagt.ctoet 'is den koning Op die reis gevolgd. Jagershof, jagersliuis a., gebouw, waar de officieren
en cle gansclie vorsteljke jagistiet huisvesten: Aller
ii Ia v-, nciai' 't jagershof gaan.
1iiérien, ne, (ldj. tVat Venus betreft, tot
tTenus behoort (alleen gebruikt van den vleescheljken omgang tusschen de beide kunnen): Acte v-,
bijslaap ni. (coIl). Plaisirs v-s (of de l'amour),
ven'usspel a. , minnepret 1. Excès v-s. uitspatt lagen
in de liefde, in den wellool. (In de gewone taal
verin(jdt men l'ietwoordvmnii'ien.) - Ve nelrisch,
V e a e r I e k. z. v. a. SYPIIILITIQUE. - In den laatsten zin ook als subst. : Les v-s, cle lijders aan
venusleuialen, de venerischen, venerieken.
Venets, m. p1. [Pèche] Lage vischtuin ni. of
wer I.
Wenelte, I. (pap.) Vrees, ongerustheid f.. angst
(alleen voorkomend in): Avail' Ia v-, bani zijn.
Donner Ia v-, bang 'maken. (sïoorwiek f.
Veneton, 151. (H. n.j Soort vanjakana m. 0/
%eneur, m. Jager. hij, clie de honden tij de
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jagt op 't roode wild bestuurt. - Grand v-, opperjaqtmeesler, officier, die over den qonschen vorstedjken jagtstoet liet opziqt hee[t. - Le grand v
de Fontainebleau, de wilde jager.
Veiiez -y-voir, m. ((am.) Beiezeling, kleinig
heut 1., iets, dat de moeite niet waard is. C'est un
leau venez-y-voir, 't is wei depein6 waard (Plur.
Des venez-y-voii.)
%eugé, e, adj. (en part. passé van venger):
Meurtie v-, Injure v-e, gewroken moord m., beleediing f. - Tengeaiiee, f. lITraak; wraakzucht f. Ii ne respitait que v-, hij ademde niets dan
wraak. II poussa, porta Ja v- trap loin, hij dreef
de wraak Le ver. Tirer, Prendre v-, wraak nemen,
zich wreken. - Avoir Ia y- dans Ie coeur, wraakzucht t. in t hart hebben. 11 est au-dessus de Ia
vengeance, hij is boven wraakzuchl verheven. Wengei, v. a. Wreken, wraak nemen: V- in mart
de son père, une injure, den dood zijns vaders,
eene beleediging wreken . V- linnocence opprimée,
de verdrukte onschuld wreken. - V- Ia querelle
dun rai, voor de zaak van een' koning strijden. SE VENGER. V. pr. Zich wreken: Se v- de ses enneuiis, dune insulte, zic op zone vijanden, over
eene beleediging wreken. II s'est 'vengé sur mal de
sa disgrIce, hij heeft zijn ongeval aan mij geu'ro
.1e men vengerai, ik zal wraak daarover-ken.
nemen. - Gewroken worden: I)e tels aiTronts iie
se vengent pas, wegens zulke beleedigingen neemt
men gerne wraak. (ROIJSSE.
Veiigeron, m., z. VANGEIION. -- [H. nj, z.
%eiigeur, in. , W eneresse, f. Wreker, wraaknewer in. , wrecksier, 'wraakneemster t. Dien est
Ie v- des oppriins, God is de wreker der onderdrukten. Cet ouvrage naam point de v-, deze beleediging zal geenen wreker hebben, zal ongewroken
blijven. - .4/s adj.: Wrekend, wraaknemend:
Craignez Un Dieu v-, sa justice vengeresse, vrees
eeiien wrekenden God, zijne wre/cende geregtiglieid.
tine main vengeresse, erne wrekende hand f. (Het [tm/n. vengetesse is alleen in detigen stijl
en in poezj in gebruik.)
%Jeiigoline, f. U. n.j Afrikaansche groene
vlasvink iii. (ook sënëgali chanteur yeheeten).
Iengude, t. Pèchej Groote ingang m. van
een vixelitain of weer.
Veniat, m. (latin; eig. dat hij korne) [Prat.]
Davoa' ding t. in persoon vooreenetioogere regt bank.
1éiiieI, Ie, adj. [Theol.] Vergefelijk, le verçje
of kwijt te schelden: Faire, Commeltre un pé- -ven
chd v-, eene ver.qefeljke zonde begaan. Faute v-Ie,
verge[el(jke fout f. -- (/1g. , van zekere overt redin
van de regels der welvoegeljkheid, beleefd held,-gen
enz.) Ce iie soot que des péctids v-s, (les fautes
v-las, dat zijn niet dan veigefe/(jke zoiulen of overtred/ogen. - Vèniellement, adv. Op verge/el g
Ice wijze, vergefeljk: Pécher v-, eene vergefel(jke
zonde of fout be;aan.
-

-

-

%eni-iiieeuiu, m., z. VADE-MECIJM.

euse, adj. (van dieren, en ook
van dingen. die mm voor besmet met dieren gif
houdt, vgl. VENENEUX). Venijni.q, vergt/lig: Le scarpion est nu animal v-, de choipioen is een venij
nil, dier. II nest pas prou%d qua les herPes soc
lesquelles Ie crapaud a passé, soient v-euses, t
is niet beweren, dat de kruiden, waarover de pad
gekropen heeft, veryifthj zijn. - (fig.) Langue veuse, venijnige tong, losterlong f., kwaadsprekend,
scltam/)er inenscli iii. - VÉNIMEUSE, I. [F!. ii.] Gifbaars m. , soort van amerikaeinsclie baars, dien men
voor vei iiftig houdt.
%eiiiii, iii. Venijn, dierlijk ver.qift n.; - bij
uitbreiding) smelsiof f. , besmettend beginsel ii. van
sommige ziekten. Le v- mortal do serpent. het doodeljke venijn der slang.— (Pray.). z. HETE, QUEUE.
- Le v- (in medische tool virus) de a Pelt/a verole, de smetAof der kinderpokken. - ( fig.) l'enijn ii., verborgen haat, wrok ii.. boosaardiqlaid f.
Avoit' do V. contt e qn. , iemand wrok, haat toedragen. II répand son v- pai'Eout, tij spree/si oreral
ku'aad. verspreidt overal zijn venijn. z. ook JETEII
(bIs. 1011). - Ilomme cans v-. Homme qui na
point de v- menscli. zonder haat of nijd, goed/mr-

(

till mon.

Veriir, V. fl. (met étre) Komen: V- ii pied, b
clieval. en voiture, te voet, te paard, met rijtuig
komen. V- nu devant de qn., iemand te gemoet
komen. Je viens vous dire (pour vous dire) qua...,
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ik kom u zeggen (om u te zeggen), dat,.. II vient
nails cliercher, hij komt ons linten. Les voilb qui
viennent, daar komen zij. Quand viendra -t-il vous
voir? wanneer zal hij ons komen bezoeken ? II est.
venu de Paris en un jour, hij is in ëénendagvan
Parijs hierheen gekomen. Je Ie rencontrai qui venait de Ia viiie, ik ontmoette dein, toen hij uit de
stad kwam. Elle vient de l'église, de chez elle, zij
komt uit de kerk, van huis. - II est vein de Rome /t Pai'is, hij is van Rome naar Parijs gekomen.
- Faire v- qn., iemand bij zich laten komen, iemand
ontbieden. - (Loc. proc.), z. JUDE. Komen,
aankomen: Quel jour vient Ie courier? op melken
dag komt de post, de koerier aan? . ((am. et iron.)
Dod venez-vous? De quel pays (monde) venezvous? waar komt gij van daan? weet gij dal niet?
11 semble qu'ii vienna de l'autre monde, 't i.m of
hij uit de andere wereld komt: hij schijnt van alles
niets te weten. - (Loc. pray.) V- (of Arriver)
comme tambourin a noces, of comma de ciie, z.
1 OGE, CIRE. Les maladies viennent a cheval at
sen retounnent h pied, de ziekten komen te paard
en vertrekken te voet. - Ne faire qualler at venir.
z. FAIRE (blz. 75t, kol. '2, onderaan). (roet
voir) ie viens voir comment ii se porte, Ik kom
zien, hoe hij vaart. Si vous tie le croyez pas, venez-y-voir, als qe 't niet gelooft, kom het dan zien.
z. ook VENEZ -Y -VOIR. - (fig.) Je Ie vois v-. ik zie,
merk reeds. waar hij heen wil, wat kg wil zeggen
of doen. Je vous voyais v-, ik zag a al aankomen,
ik zag reeds wat ge in uw sc/mild voerdet, waar
ge heen wildet. Dans nette aim/re nous n'avons
qua voir v-, qua misser v-, hij die zaak moeten
wij maar de kat uit den boom kijken, behoeven wij
enkel af te woe/mIen wat er gebeurt. Medegaan, gaan met iemand, die ons uitnoodigt hem te
vergezellen. .1e pars pour Paris, oulez-vous vavec inoi? ik vertrek naar Parijs, wilt gij medegaan. niet mij gaan ? wilt ge mij vergezellen ? Vieridrez-vous au spectacle avec vous? zult gij met
ons naar den schouwburg gaan ? Je men vais a
la viiie, venez avec moi, ik ga naam' de stad, ga
mede, kom mede. Venir, komen, aankomen.
wordt ook van levenlooze voorwerpen gebézigd:
Quel jour viennent les gazettes? op wolken dag
komen de couranten? Le vent vietit do non], de
wine! komt uit het noorden. Cette rivière vient de
telle montagne, die rivier komt van dien en dien.
berg. L'orage vient de ce coté, het onweder komt
van deren kant. - Ï)es cevenus qui viennent
bien, inkomsten, die geregeld binnen komen, uit betaald worden. - Cette marebandise nous vientde
tel pays, die waar krijgen, bekomen wij, wordt
ons aangevoerd uit dat land. Les arts sont venus
de Ia Grèce, de kunsten zijn uit Griekenland ekomen. - (Loc. prov.), z. IIOUCHE, MOLILIN, PLUm.
-. Faii'e v- qc., iets laten komen, iets oiilbieden,
be.ctellen.: Faire v- des étofles de Lyon, des vms
de Bordeaux, sloffen uit Lyon. wonen uit Boedeaux onibieden of laten kooien. Failes v- une voitore, bestel een rijtuig, laat een rijtuig komen. [Jeu) Laissez-moi v- ce coupl (hij ' t kaat.cen, aLe
men beter dan deze of die medespeler geplaat.cl is),
,

laat die slag mij toekomen, vaas' mij over, laat mij
dien bal slaan. - (fin.) La balie vient (of va of

clmerclie) le joneur, z. JOUEU1I. - Laissez-moi vcello main (in 't kaart,cpel), laat dien slag aftrek

aan mij komen, laat mij dien slag. Venir,
komen, wordt inz. van dingen, die bij to3cal, onver-

wacht gebeuren. gezegd: Lette succesoion lui vient
(arrive) Iden a point, foit it propos, die erfenis
komt hem juist van 7)05, regt Ie stade. Cela vient
trap tai'd, hors de saison, dat komt te laat, ten ontijde. - (Lor. proc.) Celavient (arrive) comma
marée en Carème, z. CAIIEME, z. ook ATTE?DRE,
nonnun, GRhGE, 1ALHEU1i, /1 POINT (ander POINT/

TEI1'S. .-.- (ook van ljdingen, geruchten, enz.) Le
bruit, La nouvelle de so mort est venu, venue josqu'h moi, 't gerucht, de tUmling van zijnen dood is tot
((mij, /5 mij ter 00ev gekomen. L'alfa(re vmt aux

oreilles do prince, de zaak kwam den vorst ter
oore. - (ook van t (een de iee.ot bedenkt, uileindt,
zich herinnert, ens.) Une pens/c m'était venue dans
l'esprit, eene gedachte was bij mij opgekomen. Ce
goût ne lui est venu que depuis peu de temps,
dim smaak heet hij eerst .cedert kort gekregen. Les
iddes iie me vieinenL pas. de denkbeelden kronen
niet in tw(? Op.5' aeijen mij niet toe. Lid/a lui vlot
791
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VENIR.

de..., hij Icreep in den zin, in t hoofd om. ..

Komen, toekomen, bekomen, ten deel vallen (van
er/emssen, forluinskansen, enz.) Apiès sa mart ses
biens viennent a ses neveux, na zijnen dood komt,
vervalt zijn vermogen aan zijne neven. Voilà ce
qui leut vient thi côté de Ja mère, ziedaur wat
kun van moederszde toekomt of ten deel valt. IL

die pas gebeurd zijn): II mient de partir, d'expire,
hij is zoo even afgereisd, hij heeft juist den geest
gegeven. Je viens de Ja quitter, ik heb hem zoo even
verlaten, ik kom juist bij h:m van dean. - ( fam.)
II vient de v-, h is zoo even, daar juist gekomen,

aangekomen. - VEM a (dooi- een mien. gevolgd,
om het gebeurljke, toevallige, onzekere, onverwachte
van iets aan te duiden): S'il venait ii mourir, indien hij kwam te sterven. Si l'argent venait (t manquer, indien er eens geldgebrek kwam. Je vms
tout a coup ii me i'appeler cette pi'oinesse, op eens
schoot mij die belofte te binnen. Nous vînmes a parIer politique, ons gesprek kwam toevallig op de
staalkunde, wij kwamen toevallig over staatkunde
te spreken. - Venir is komt in verschillende andeee beteekenissen voor: V- a une succession, aan
eene erfenis komen, eene erfenis krijgen. - V- a
conipte, • partage, tot rekening. tot deeling komen,
afrekenen, deelen. - V- a (of en) maturité, tol
rjpheid komen, rijp worden. rijpen. - V- au
monde (in verheven stijl V- it La lumidre), ter
wereld komen, geboren worden, het daglicht zien.
z. ook TERME. - \T ft rien, teniet gaan, veel verminderen, bijna tot niets worden: Cette sauce vien
Ii mien, si on la laisse trap bouillir, die saus-dra
zal geheel verkoken, als men ze te lang op 't vuuu

met a la loterie, LI espère que le bon billet lui
vieudra, ill) speelt in de loterij, hij koopt liet lioo(jste lot te bekomen, te trekken. Komen, a[/so
afstammen, afkomstig zijn, spruiten. Ce mat-men,
vient lu latin, dit woord komt van 't latjn af.
Beaucoup de termes scienhifiques viennent du grec.
vele wetenschappelijke termen komen van hel
jrwksch. - 11 vienl de telle maison, de telle famille, h stamt van dat huis, van die familie al.
Ii 'mient (II est) de has, de has lieu, de bon lieu;
II sent Ie lieu lok it 'mient, z. LIEU. Komen,
komen (na), volgen (op), naar de orde der clinen
komen. L'hiver viendra bientôt, de winter zal weldra komen. Le priutemps vieiit après l'liiver, de
lente komt na, volgt op den winter. Ceux qui viendront après nous, zij, die na ons zuilen komen,
onze afstammelingen, liet nageslacht. - La semaine,
Le rnois, L'annee qui vient, de toekomende (eerstkomende) week, maand. het volgendejaar. - Vienne In Saint-Jean, Viennent les Ruis, met Sint-Jan, laat.
(fig.) Tons ses grands projets viendront
met Driekoninqen, op aanstaanden dag van Sint- a tien al zijne groote plannen zullen op niets uitJan, van Driekoningen. - (pop.) II aura quinze loopen. - V- /i bout de qc., z. BOUT. (blz. 21e). aus vieunent les prunes, iennent les venclanges, V- ii son hut, a ses fins, zijn doel, zijn oogmerk
toekornenden zomer, herfst zal hij vijflienjaar zijn. bereiken, tot zijn doel enz. komen. V- it La traverse,
Komen, groeijen, wassen, uitkcmen, voort/to- verhinderend tusschenbeiden komen, dwarsboomen.
men: Celte plante vient de semis, deze plant karol Les chases vinrent fi un lul point que..., de zaken
gingen zoo ver, dat.. . 11 vint a un tel polnt dinvan zaad, komt uit zaad voort. Les dents commencent a lui v- , zijne tanden beginnen uit te komen. solence que..., hij werd zoo onbesc/iaamd, hij dryer
onbeschaaindheid zoo ver, dat... Qu'il y vienZijne
Le iunanier ne vient que dans les pays chauds,
de banaanboom wast, groeit, gedift enkel in warme nu ! (soort van bedreiging) , laat hein daar eens ine
landen. 11 'mient peu de ponînles, ei' komen, groei- voor den. dag komen I hij moet me daarmeê aankojen weinig appelen. - V- then, gedijen, tieren, goed men! - Faire v- qn. it Ia raison, iemand tot rede
,qrorijen of voorlkoinen: Cet arhie, Cet enfant vient brengen. z. ook JUBE. - [ Mar.] V- Ii l'appel de
1)ieal, die boom. dat kind wast goed op, groeit goed son câble, stijf in zijn touw komen, optouwen. V
uit. - (in teqengestelden zin) Les enfants viennent an vent of an lof, aan den wind komen, oploeven.
mal daiis les gi'andes villes, de kinderen groeijen V- a (sur) bâbord, tilbord, over stuurboord, over
niet voordeelig op, heren niet in de groote steden. bakboord. oploeven. - Venir bien a.. ., goed staan.
Le peuplier vient mal dans un terrain see, de ptis.cen. Cut habit vient bien Ii sa taille, die rok
populier tiert niet, groeit slecht in een' droogen Past item goed aan 't lijf. Cetfe coiffure ne vient
grond. - ( fig.) La raison vienl avec lage, 't ver- point Ii votre visage, dal kapsel past niet bij uw
stand komt met de jaren. - [Chir.] L'enfant est gezigt. - Ce que je vais dire vient bien it mon
bien venu, het kind is goed, gelukkig Ier wereld sujet, wat ik ga ze;gen past, behoort bij mijn ongekomen. - L'enfant vient bien, het kind komt derwerp. - Ces couleurs viennent liien ensemgoed, doet zich (tij de verlossing) goed voor. - On bIe, die kleuren passen goed bij elkander.
craint que son enfant, son fruit ne vienne pas a EN VENIR (in verschillende fig. of spreekwoordeljke
bien, men vreest, dat haar kind, hare vrucht niet uitdrukkinqen): En v- aux mains, handgemeen
goed of gelukkig ter wereld zal komen. - Ses en- worden, slaags raken. Ils en viurent aux menafants ne viennent pas a hien, hare kinderen gedijen ces, aux coups, aux prises, zij begonnen te dreigen.,
niet, zij kan geene kinderen groot brengen, hare te slaan, te plukharen. En v- aux dernières extrékinderen sterven vroeg. Komen, voortkomen, mitis, naar cle uiterste middelen grijpen, op 't alvoortvloejen, zijnen oorsprong hebben in: De là leruiterste komen. z. ook PAROLE, POISE, REPROvient son erreur, daaruit spruit of vloeit zijne CHE. II faudra en v- a La violence, /1 Ia farce, men
dwaling voort. daarin heeft zijne dwaling baren zal geweld moeten gebruiken. U fallut en v- a un
oorsprong. Doû mient queue est Si changde? hoe procès. het mmmoest tot een proces komen. Ii en vint
komt het, dat z zoo veranderd is? Les grandes jusqu'à me declarer. .., hij ging zoo ver, dat hij
pensées vienneut du coeur, de groote denkbeelden mjj verklaarde... 11 en vint a douterdes chases les
komen voort uit liet hart. Cela %ient de honne mieux prouvées, hij ging eindelijk aan de best bemain, dune bonne plume, dcit komt van eene goede toeren za/een twijfelen. Le menteur en vient a se
hand, uit eene goede pen. Cda vient dun tel, dat tramper lui -même, de leugenaar misleidt ten laatis van dien en dien afkomstig. - (Pros.) , z. FLÛTE. ste zich zelven. IJs en vinrent an point de manger
- [Impr.] Cetle page vient hien, mal, die blad- du cheval, zij werden er ten laatste toe gebragt.
zijde is goed, slecht afgedrukt, getrokken. - (het kwam zoo ver met hen) , dat zij paardevleesch
1]itloopen (van vochten uit een of ander vat), moesten eten. - Il en est venu a son honneur.
uitvloeijen: Lean ne vient que goutte ii goutte, hij is er met eere afgekomen. - Ii faut en v- là,
het water loopt niet dan druppelsgewijs uit. Le min dien weg moet het heen, dat is onvermijdelijk. La
est (nu) las, il vient trouble. het vat is bgna le- mart est notre lot, il faut en v- là, de dood is ons
eindelijk allen heen. - J'ai
dig, de ofgetapte u'ijfl wordt troebel. Pourquoi le lot, daar moetenjewe
saignel', le sang ce viendra pas, waarom zou men beau rufluchir. vois qu'il faut en v- là, at mijn
baat
niet,
ik zie, dat het dien weg heen
omerwegen
hem aderlalen, er zal eren bloed komen. Komen, bereiken. stijgen: Ces has ne me viennent qua moet. - Cyst là que j'en vaulais v-, daar wilde
mi-jamlie, deze kousen komen mij niet verder dan te ik lu/st op komen, dat was juist het doel van mijn
ho/ver been.11 ee nieient quejusqu'au menton (van doen of spreken. Oh vent-il en v-? waar wil hij
een' kleiner' persoon sprekende) lii,) komt mij niet heen ? wat meent hij? wat ix zijne bedoeling? hooer dan tot de kin. L'eau lui venait jusqu'h Ia lid bien, puiSque les chases en soot venues là, je
ceinture, liet uioter karat hem tot aan de middel. vous déclare..., u'elnu, daar de zaken t/mus zoo
Les eaux vinrent jusqu'au premier diage, hel s/nan, zoo ver gekomen zijn, verklaar ik u... - (fam.)
S'il en venait (S'iI en arrivait) faute de lul, inwater sleep, rees tot aan, bereikte de eerste verdieping, -- V- au trône, tot den troon geraken, den dien hij soms kwam te sterven. VE5IR, V.
troon bestijgen. II vint fort jeune Ii Ja couronne, imp. (in vele der bovenstaande beteekenissen): II
hij kwam of geraakte zeer vroeg tot de kroon, tol vient cbez lui beaucoup de monde, er komt veel
de regdring. VEMR DE (van dingen gezegd, volk, veel gezelschap bij hem. - II vient de lair.
,
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VIINITIENNE
Iu froid de ce côté, er komt togt, koude van dien
kant. - II lui vint une forte flèvre, hij kreeg eene
zware koorts. II mest venu constamment beau
jeu, ik heb fTedurig een goed spel gekregen. Si!
vient on changement dans le ministère, tout est
perdu, als er verandering in 't ministerie komt, is
alles verloren. I! vint one tempête, er kwam een
storm op. - (ellipt.) Vienne one maladie, un malbeur, ii se trouvera sans ressource, laat hem eens
eene ziekte, een ongeluk overkomen, hij zal qeen
raad weten. I! lui vint on souvenir, er kwam
eene herinnering tij hem op, hij herinnerde zich
iets. - I! ne lui vient que des billets blancs, hij
krijgt enkel nieten. - II viendra de belles tulipes
de ces oignons, er zullen schoone tulpen van die
bollen komen. II ne vient que très-peu de fruits
en Angleterre, in Engeland groeijen maar zeer
weinig vruchten. - I! viendra un temps oh. . . , er
zal een tijd komen, wanneer ., Somtijds ook
als v. pr. met en : Dites-lui qui! sen vienne, zeg
hem, dat hij koine. II sen vint b. Ia prison oh son
ills dlait, hij ging naar de gevangenis, waarin zijn
zoon was. - VENlO, IlL: L'a!ler et Ie v-, het
gaan en komen, het heen en weêr gaan. z. ALLER (rn).
VENlO, bc. adj. Toekomstig, toekomend: Le
temps P v-. de toekomstige tijd m. , de toekomst f.
v-, de toekomstige, de volgende
Les siècles
eeuwen. Les mallseurs v-, de toekomstige, aanstaande ongelukken n. p1. La preuve dune vie b
v-, het bewijs voor een toekomend leven.
Vénitienne, f. [Corn.) Soort van zijdestof f.
uit Venetië. - [itlus.] Venetiaansch gondelierslied n.
Vent, in. Wind m., voortgedrevene lucht f.:
froid, chaud, koude, warme wind. Exposé nu
l'abri du v-,
V.., aan den wind blootgesteld. Etre
voor den wind beschut zijn. Le v- souffle, se lève,
de wind blaast, verhe[t zich, steekt op. ii fait gros
v-, het stormt. Le v- tombe, s'apaise, de wind gaat
liggen, bedaart. Les quatre v-s cardinaux, de vier
hoo/dwinden. Le v- du nord, du sud, de noorde-,
de zaidewind. Le v- dest, d'ouest, de ooste-, westewind. V- coulis, z. COULIS. V-s souterrains, onderaardsche winden. -- Au gré du v-, naar willekeur der winden. Ses clseveux flottent au gré du
v-, hare haren fladderen, golven in den wind. Le
vaisseau flottait au gré du vent, het schip drcer
doorheen als een spel der winden. - En plein v-,
in de open, Vrije lucht. Thâtre, Café en plein v-,
schouwtooneel, koffijhuis n. in cle open lucht. z. ook
PLEIN. -- Fendie le v-, den wind klieven, pijlsnel
vliegen. Son eheval va comme le v-, plusvite que
Ie v-, zjjn paard loopt als de wind, sneller dan de
wind. icIer sa poudre an v-, zonder reden sc/tieten, zijn kruid verinorsen. - (Loc. ram. et prov.)
Etre logd aux quatre v-s, zeer luchtig of winderig
wonen, een huis bewonen, dat voor alle winden
bloot ligt. Ecouter dm1 vient le v-, luisteren van
welken kant de wind komt, staan gapen zonder iets
uit te voeren. Ii faut misser courir ie v- par dessus les tuiles, men moet Gods water over Gods
akker laten bogen; men moet zich schikken naar
't geen men niet kan veranderen of beletten. Ventire du v- et de Ia fornée, ijdele beloften doen. II
pleut 11 tous v-s, voor een ongeluk staan wij altijd
bloot. lNigocier nu V., tnet een denkbeeldig wezen
omgang hebben. z. ook ABATTRE. BRERIS, COTÉ, EMPORTER, GIROEJETTE, PLUME. PORTER (blz. li55,
kol. ). Wind rn., door een bijzonder middel
bewogene lucht: Faire du v- avec on éventail, avec
on soufflet, wind tact een waoijer, met een' blaasba/p maken Le v- dun boulet de canon, de wind,
dien een afgeschoten kanonskogel maakt. - z. FUSIL,
INSTRUMENT, MOULIN. - Donner v- (I on tonneau,
au yin, aan een vat lucht geven, eene kleine opening
in 'I vat maken, mn de lucht uit- of toegang te geven. Wind m. , in '1 liqchaom begrepen lucht f.
of gas n. (in dezen zin dikwijls ineervoud): Légumes qui causent (donnent, engendrent) des v-s.
groenten f. p1. , die winden verwekken, opyezet ma?een. Etre plein de v-s, vol winden zijn. Lâcher
Un v-, z. i.aCIIEEI. (pop.) Adem m. , adem/taling f. (ha!eine). Retenir son v-, zijn' adem in/muden. Prendre, Reprendre son v-. weder op zijn'
adem komen. - Perdie v-, den adem kwijt raken,
buiten adem geraken. Courir /t perdre v-, zich
bitt/en adem loopen. Lucht f. ruikhase, onzigtbare uitstrooming van een liqehaain, reuk m. Les
corbeaux ont eu le v- dune bête morle, de raven
-
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hebben de lucht van een aas gekregen. Ce cllien
prend le v-, die hond ruikt naar alle kanten, zoekt
de lucht van 't wild te krijgen. Le cerf est de
plus grand v- que le lièvre, het liert laat eene
sterker lucht na dan de haas. - (/1g. et fam.) Le
v- (of liever lair) dii bureau, z. BUREAU. Avoir
v- dune chose, Avoir v- qu'une chose so passe,
de lucht van iets hebben, merken, dat er iets voorvalt, berigt oftjding van iets hebben. - (Loc.
z. NOUVELLE. - ( fig.) Wind m. , ijdelheid, opgeblazenheid, windbrekerj, snoeverj f. Tête pleitte de
v-, hoofd n. vol wind, windbuil m. La vanité nest
que du v-, ijdelheid is niet dan wind. I! y a bien
do v- dans ce qui! dit, er is veel wind, windbrekerj, pogcherj, in 't geen hij zegt [Artill.j
V- do bou!et, speelruimte f. des kogels, verse/nl
tusschen den diameter des kogels en dien des vuuttnonds (ook évent geheeten) - [Chas.] Chasser of
Allet- au v-, tegen den wind in jagen, bt, 't jagen
den wind tegen hebben. - [ Fauc.] Bander an v-, in
wijde kringen boven de honden in de lucht zweven.
L'oiseau cltevauche an v-, tivnt Ie bee an v-, de
va/k werkt op tegen den wind in. Prendre Ie haut
du v-, boven den wind vliegen. - [Hoyt.] z. ABuSE,
1ar.j VPLEIN. - [ Man.] , z. NEZ (ook fig.).
de mer, de terre, zee-, landwind. V- fraîchissant,
cianwakkerende wind. V- étale, staande wind. V-s
périodiques, afwisselende land- en zeewinden. V-s
favorables, variables, gunstige, veranderljke winden. Etre ap v- dun autre, te loefwaarl van een
ander zijn. Etre sous Ie v- dun autre, te ljwaart,
aan hij of onder den wind van een ander zijn. Etre
an v-, au dessus du v-, te loefwaart, boven c winds
zijn. Gat der, Perdre le v-, den wind behouden, de
bef verliezen. Avoir Ie v-, het vóór 't topje hebben, tusschen twee scitooten zeilen. V- soos vergue,
ruime wind. Naviguer v- soils vergue, ruim zeilen. Aller tout dun v-, dun rnêrne v-, met dénen
of denzelfden wind voortkoersen, zeilen. z. ook ALLSE, ALLER, AMONT, ARmERE, AVAL, BISE, BORD, BOU
-
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LiNE, CAP, CONSTANT, CONTILAIRE, DEBOUT, DEI)ANS,
DEFIER, DESSUS (ook fig.), ËTES1ENS, FAIT (adj.),
FBA1S, GAGNER, GRAIN, GREC. LANGUE, LIT, MAN!ABLE. MAREE (ook fig.), PiNCER, PIQUER, PORTER,
POUPE ( ook fig.), PBENDRE, ROUTIER, QUARTIER,
SERREP,, TEN1R, TOURMENTER, TRAVERSIEII. Aller

selon le v , den koers naar den wind rigten; (fig.)
zich naar den tijd, naar de omstandigheden schikken of rigten; (in ongunstigen zin) de hulk naar
den wind hangen. Le vent tourne, dc wind draait;
(fig.) het blaadje keert om: de zaak neemt een' anderen keer. — (fig.) Avoir le v- contraire, met tegenspoeden, verhietderingen of zwarigheden te kampen hebben. - (Prov.) Se!on le v- Ia voile, men
snoei de tering naar de nering zetten. Jeune gouvernernent suit le v-, eene jonge, nieuwe regéring rigt
zich naar den loop der zaken(en beheerscht dien niet).
Ventail,

m., z. VANTAIL.

1/eittaison, f. [Agile.] Graanziekte f, als gevolg van zware winden.
Vente, f. Verkoop rn. , verkoopin.g f. La v- dune
maison, de verkoop van een huis. II était a Ia v-,
hij was op de verkooping. Procéder a Ia v-, tot den
verkoop overgaan. Exposer qc. en v-, iets te koop
stellen, iets in veiling brengen. Ces biens sont en
v-, deze goederen zijn te koop. V- a l'encsn, verkoop bij openbare veiling, publieke verkooping. V
nu compte, en poids, en bloc, verkoop bij 't petal,
bij 't gewipt, bij den hoop. V- volontaire, forcée,
vrijwillige, onwillige verkoop. V- par autorité de
justice, verkooping op reqterl(jk gezag. V- bterrne,
a crédit, a comptant, verkooping, 0/) krediet, om
kontant geld. - Vertier n., aftrek in., debiet ii.
Cetle marchandise est de l)onnev-,deze koopwaar
heeft eenen goeden aftrek, gaat wel af. wordt veel
verkocht. Elle est hors de v-, zij teniet meer verkoopbaar, vindt geen aftrek meet-. Elle est dure /s
Ia v-, zij wordt weinig gezocht, is niovjeljk af te
zetten. - Verkooppiaats, tnarkt f. (in deren zin
verouderd en in onbruik). - [Eaux et for.] Naam
der verschillen4c veIlingen, die er op geregelde tijden in een bosch gedaan worden, hout/tak m., Soulveiling f.; woudgedeelte, waar een hak heeft plaats
ge/tad. Asseoir les v-s, de te vellen hou/partijen
teekenen. Vitier, Nettoyer les v-s. het gekaple hut
opruimen. Jeunes v-s, jong gekapt hout, dal wetr
ui/slant. - [Jur.] , z. LODS. V-s et issues, dub-

bel recognitie -geld n.
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Vente, 1. [Just.] Vereeniginq van carbonari
(z. CARBONARO) V en t a 1.; - ook: loge f., van een

geheim .qenoolschap.
Venteau, ía. [Elvilraul.J Sluisdcur f.
Venter, V. imp. t'Vaaijen: II a venté toute Ja
null., lirt heeft den gelieelen nacht gewaaid. [Mar.]
II yenta bon, grand frais, er waait eene fiksche,
stijve koelle. II vente a thrnâter, er waait een storm,
een vliegende storm. - (Loc. prov.) Qui! vente,
tpi'iJ pleuve on quil grêle, laat er gebeuren wat
er wil. - Hel wordt met liet woord vent in lig. zin
ook als v. n. gebruikt: On ee peut pas ernpèchcr
Ie vent de v-, enen kan den wind niet beletten le
waaijen: men kan den loop der natuur, der natuurljke dinqen niet veranderen. Qiielque vent quit
verde, wal er ook gebeuren moge. VENTER, v.a.
[Agric.] V- Ie grain, l'avoine, het koren, de haver
in de schuur, in de hoogte werpen, om er stof en
kaf nit le verwijderen.
Veisteux, euse, adj. Aan wi;td blootgesteld,
onderhevig: Saison v-euse, wind-saizoen, winderig
jaargetij n. Iie v-euse, aan u,inden onderhevig
eiland n. - Winden in 't ligchaarn verwekkend,
opzettend, winderig: Les th mes sont v-euses. de
boonen veroorzaken winden, zijn winderig.
l7 enti, adj. in. jEaux et for.]: Arbre v-, boom,
then men zoodanig ontworleld en (,oIgelaald heeft,
als ware hij door den wind neirgeworpen.
VenSter, im [Anc. cout.] Ontvanger der verkoopregten voor den beer. Kooper van een' houthak.
i7eutilabae, adj. [Fl. n.j Waaijervormig.
Wentilage, in. [Bot. Wegedoorn m. van
Madras.
Weiititateur, ei. [Phys ] Luchltrekker, windof luchtinlatmr, luchtreiniger, een werklui,q, in.
17 door hales uitgevonden, om de lucht in bospiloten, lazaretten, schepen, enz. te ververschen,
ventilator in. - [ Tech.] Rondd'raajjend werktuig ter voeding van een ovenvuur. - VeitiIatioti, f. Ververaching van de lucht door vrnlilatois, v e a t i I a t e t. - [Prat.] Schailing der poederen, die men u'il deelen, waardéring of berekesling 1. naar evenredigheid van den yeheelen koopprijs. - Venhitei-, v. a. Luchten, versche lucht
doen inslroowen, de lucht ververschen. v e ii t I I lren: V- un vaisseau, une prison, de luchl in een
schip. in eene gevangenis ververschen. - [Constr.}
Trek- of toal,qalen, luchtververschers aanbrengen.
- [Prat.] Schatten, wawddren (mgI. VENTILATION)
-. ; ( fig.) Van alle kanten beschouwen, rjpeljk
overleggen. ziften, schillen. - Het part. passi is
ook adj : Salte bien ventilie, goed geluchte zaal f.
- AITtire Iongtemps v-e, lang ,qewikte en gewogene zaak f. (t water te keeren.
7 eiitiHer, v. n. [Mar] Boeiplanken zetten om
%Jentoller, ifi. [Fauc.] Valk, die goed den
wind weerstaat, windvalk mu.
Vetatose, mu. [Chron.} Windmaand 1., de
maand ran 't franschrelublikeinschejaar (van 19
febr. lot -20 maart). - Wéiitosités, f. pi., liever
--

-

-

FLAT UOSITE S.
%eiitouse,

f. [Chir.] Laatkop, kop mu. V-s sécues. liurnides, (Irooge, natte of bloedige koppen.
Appliquer des v-s. koppen ze/ten. koppen. [Consir. I Lacht- of trekgat n., trekpijp f. V- dune
fose daisances, lrekpijp ran een' sekreetput (om
den clank Ie verdrijven). V- dune cheminée. togtof rookgot van een' schoorsteen (Om t rooken te
hele/ten). V- de citei'ne, lach/geit aan een' regenbak. - I Ii. n.j V-s. zuignapjes fl 7l., spierachtige
zuigorganen in den vorm van holle schijfje.c. waarmede verschillende waterbewoners zich vaslhechten.
- [Hart.] Zuigtak m. (dien men aan te wedge
leiboomen Onl)esnoeid laat, opdat hij het overvloedigelot zich zou neiien) . - Tentouser, V. a.
(Chit'.) Koppen zetten, koppen: On 'a ventousé
deux tois, macn hee/t hem tweemaal gekapt of koppen gezel. - [ Consir., Hvdraul.} Lucht-. togt-,
trek-. roOkflaten aanbrengen. - Het Vart. passd is
ook wij.: Malade ventousé, qekople zieke.
%eulrb1, C, adj H. n.j Tot den buik belowrend. aan den buik geplaatst: Nageoires v-es, buikvinwn - [Anat.], liever ABDOiINAL. (Plur. mu.
VENTRAUX.) - teiit-aitles,
TRAII.LES, INTESTINS.

f.

p1., nu EN-

Wentre, mu. [Anat.] Buik mu.. onderlfjf n.
(abdomen). Gros v-. V- gonflé. tenthi, plat, dikke.
opgezette, gespannen, platte buik. z. AVALE. Mal
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de v-, buikpjjn f, J'ai mal au v-, ik heb buîkpijn.
Flux, Coums de v-, buikloop mu. Avoir le v- dur,
Iâche, hardljvig, losljvig zijn. z. ook LIBRE, LIBERTE, DECLIARGER, LCHER. - Le v- dun cheval,
dull chien, dun oiseau, dun poisson, dun reptile. -- Le bas -ventre, de onderbuik. I Le petit
Y-, de maag t. - Se couctier sur le v-, a plat v-,
le v- contre ter; e, Se meitre v- a terre, met den
buik op den grond, Plat O den giond gaan liggen.
(fig.) Demander pardon v- a terre, op de allerootmoedigslc wijze om vergiflenis smeeken. - Marcher,
Passer sur le v- a qn. , iemand over 't lijf loopen,
overhoop werpen, nedervellen; (fig.) in werwil Van
iemands tegenstand lot zijn doel geraken. Si les
ennemis se prësentent, nous leur marcherons sum
le v-, als de vijand zich vertoont, zullen wij hem
overhoop werpen. II a marché sur le v- htoiis ses
rivaux, hij heeft at zijne mededingers overwonnen,
uit het veld geslagen. - Cheval qui va v- h terre,
paard, dat in gestrekten galop loopt. Ce courrier
va v- a terre, die kocrier i'ijdt in .qestreklen galop,
zoo hard enogelijk. On la battu dos et v-, of On
lui en a donnd dos et v-, sum Ie v- et partout, of
On lui a dansd les deux pieds sum le v-,,z. DOS.
z. ook BOUDER, DEPITER. - (Loc. proc.) Etre nujet it son v-, zijnen buik dienen, een gulzigaard.
een vraat zijn.. Tout taft v-, alles vult den buik
(de geringste spijs voedt zoowel als de lekkerste).
Habit. de veloui's, v- (le son, alles aan en niets in
het lijf. Sc faire one carrelure de v-, zijn' buik
(pop. zijn' ran-eel) ter deeg vullen. Grain a grail!
Ia poule remplit 5011 V-, vele kleintjes maken één
groote. z. ook AFFAMÉ. DEBOUTONNE, DIEU.
Ventre wordt ook genomen voor: lijf ii. , bet onder
de ribben gelegen inwendige ligc/iaaalsdeei: On lui
arracha le coeur du v-, macn rukte hein het hart
uit het lijf. - (fig. et faIn.) Mettme, Remettre
le coeur au v- a (In., iemand moed in 't lijf .cpreken. Mettre le feu sous Ie v- a qn., iemand in 't
harnas jagen, boos, gram.ctari.q maken. Je saurai
ce quit a dans Ie v-, ik wil hem op den tand voeten, ik wil zien wat hij in zijn schild voert. Faire
rentrer lee paroles dans le v- a qn., iemand Zijne
woorden weder doen inslikicen. - (Lic. proc.) II
n'a pas six mois, un an dans le v-, hij heeft geen
half jaar, geen jaar weer te leven. Cet auteur
n'avait que eet ouvrage dans le v-, die schrijver
heeft slechts dit déne werk, dit dine goede werk
aan 't licht qebra.qt. z. ook couis. - Buik mu.,
ligchaamsdeel der vrouw, en der wijfjesdieren, waar
de vrucht gevormd en lot aan de geboorte gevoed
wordt. Enfant qui remue dans Ie v- de sa mère,
kind, dat zich in '5 moeders buik, in den moedersc/loot beweegt. Tuer Ia mère et les petits qu'elle
a dans SOfl V-, het wijfje met de jongen, die zij
draagt, dooden. z. ANOBLIR, CURATEUJI. - (Pray.)
Cent Ie v- de ma mère, je ny retouinerai jamais.
ik zal mij voortaan wel daarvoor wachten, dal zal
mij nooit weêr gebeuren, dat is eens, maar nooit
weir. . hij overdragt wordt ventre, buik, gezegd
Van wijdste, dikste gedeelte van sommige voorwelpen: Le v- dune bouteille, dun vase, dun
tonneau, etc. , de buik van ccve /lesch, Van eene
vaas, van een vat, enz. Muraille qui fait v-,
?nuur die uitzet, een' buik krijgt. - [Anat.] Le
v- (I'un muscle, de buik. hel middelste vleezige gedec/te cener spier. - [Mus.] V- dune corde, buik
eener trillende snaar, het midden van eene concameratie of van het tn/lend deel tusschen twee knoopen
of r'ustpunten. - [Polit.] Parti do v-, het centrum
eener politiehe vergadering; - de partij, die bet
steeds niet de sterkste zijde houdt.
Ventrebleti I interj. (verzachtend vloekwoord
voor ventre de Oieu) Verdord ! voor den duivel!
Venlrée, f. Drattt f. , z. POBTEE.
Wentie -Saint-George I %entre-Salnt
Ga-is ! inteij. Soort van oude vloekwoorden. waarvan inz. het laatste veel uit den mond van Hendrik
Iv. kwam: iiie duivels! VOOP den drominel!
-1- Weiitrieole, adj. et subst. m. ei t. Hij of zij,
die tan den buik een af;od naakt, zich vooral niet
lekker eten en drinken bézig houdt, buikdienaar m.,
-dienares 1., lekkerbek mu. en f. - Venti-iculaire, ac/f. [Anat.] Tot de Iersen- of de hartekamers behoorend. - Venta-icule, mu. [Anat.]
Kamer f. , naam der hollen van zekere organen:
Les v-s du coeur, da cerveau, de hartekainers,
hei-senkamers of hersenhollen. - (absol.) Maaq 1.
-

-

van zekere dieren: Les ruminants ont plusieurs
v-s, (Je herkaauwende dieren hebben verscheidene
maqen. Le v- des oiseaux, de maag der vogelen.
Ook wel van den mensch: L'action du v-, de wei'kinq der maag. Maladie du v-, snaapziekte f.
Ventrière, f. [Chic.] Baikband, draagba'nd m.
voor den buik (ten dienste van woterzuchtigen,van
zwangele vrouwen, enz ). - [ Constr. nay.] Slikhout n., kesp, gord'in,q t. V-s du berceau, stopetuk
ken n. p! van de wieg. - {1 FdrauI.] Steanbalk ni.
vóór eene rij grondpalen. - [Mar.] Buikriein m.
— Zee! n. om paarden aan boord te hijschen of te
onische pen.
Veiilrilége, adj. [H.n.] Abeille v-, wcrkbij f.
— Tni, aPi. Baiksprekenct, sprekend
als of de stem niet van den spreker kwarne. - Als
subst. Buikspreker m., buikspreekster f. - Ventroloquie, t. Baikspreekkunst f. , het buikspre7 en1ripotent, e, adj. Dikbuikiij.
ken.
Ventiosité , 1. M€id.j Buitengewone dikbuikigheld
VentrouliJer (Se), v. 7)r. Zie/t wentelen, zich
sollen in het sljk (se vautrel): Lescocbons airnent
a se v-, de varkens wentelen. zich qaarne in hel slijk.
Ventvii, e, (ldj Dikbuikig, zwaarljviq. Fernme extrèmernent v-e, buitengewoon dikbuikige
vrouw. Devenit v-. een' dikken buik krijgen. [Bot.] Calice -, buikige bloemkelk rn. - [ H. n.j
Soort van schildvisch, dikbuik m. - [ Pout.]
Schirnpnaam, dien men vroeger aan de afgevaardigden van t centrum gaf.
Ventaron, rn. [H. n.] , z. CiTRON. IPêdhe],
z. V. 0. ÉCHIQU!ER.
Venu, e, a(Ij. (en part. pa.csé van venir): Le
jour v-, les 1)Ôtes sauvages se retirent, als de dag
aankomt, uiaan de wilde dieren naar hunne halen.,
.- ii est bien V. partout, hij i.e overal welkom.
In dezen laatsten zin ook als subs!.: Soyez le bien
v-, la uien v-e, wees welkom. (Men schrijft ook
als dén woord mENvENU, z. aid.) -- Etre nouveau
v-_ pan aangekomen zijn. --Als subat. Nouveau v-,
Nouvelle v-c, pas aangekornene rn. en. 1. (Plur.
Des nouveaux v-s. Des nouielles v-es). -- Le
premier v-, La première v-e, de eerst aan gekoine
ne rn. en I ; - ( fig.) de eevste de beste, (le eerste
persoon, dien men ontmoet; iedereen: II raconta
son aventure an premier v-, hij vertelde zijn avontuur aan den eerste den beste. -- Le dernier v-,
La dernihre v-e, (le laatst oançjekoinene rn. en t.
%enue, 1. Aankomst, komst t. Dès que jappris
sa v- (son arrive), zoodra Ik Zijne aankomst vernam.. Vo re v- en ce pays-cl rn'a donné de Ia joie,
uwe komst in dit land heeft mij verheugd. - [Tlséol.]
La v- du Messie, de komst van (len Messias. Allées et venues, z. ALLEE. 11 a eu laude pour Ia
v- (of Jailer pour le vetiir, z. ALLER (rn). - Arbre dune belle v- , homo a. . die schoon aankomt,
wel opschiet, wel groeit. Cejeutie homme est d'une
belle v-, die jonge mensch heeft eene /iksche, goede
gestalte. - (fare.) II est lout dune v-, hij is van
boven en onderen even dik, hij heeft schouders noch
heupen. - (Lee. fain. et J)1ov.), z.JAMBE.--{Jeuj,
-

-

—

-

-
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VéInLIe, f. [Anat.j, z. VEINULE.
Vénits, 1. [Myth.] Venus, de godin der schoonhieid en liefde (bij de G;ieken Aphrodite geheeten),
dochter van Jupiter en moeder ran Cupido; (fig.)
beeldschoone en aanvalliqe vrouw: Cest une V-, zij
is eene Venus, eene eerste schoonheid. - (eot.)
Les combats. Les jeux, Les plaisis de V-. de
vermaken de liefde, het ininnespel, Venusspel. [Ariat.] Mont de Y-, Z. MONT. [Astr.) Noons
der planeet. die na Mercurius het diptet bij de zon
is, Venus. civondater, morqenster f. - [Beaux arts]
v- de Mddici, standbeeld van de godin Venu,c,een
der schoonste inceslerstukken van de oude beeldhouwkunst, (lat langen tijd in 't museum (Ier Medicic staid Venus van Medicis, Medicésche Venus.
v- de Milo, een ander schoon standbeeld des- imagodin, in 16 (hior franselic zeelieden te Milo oatdekt en nu in 't museum van 't Leuvre te Parijs,
Venus van Milo. -- [Chirn. anc.j Koper n. Vitrial de V-, kopevvitiiooi. zwaveizuur koper. Cristaux de V-. ozifnzuur ksper. .- [EI. n.j Venusschelp t. - Vénnsier. rn. Dier, dat de venusschelp bewoont.
Vénusté, e, 1. (oud moord, doorsommiqe nieuwe schrijvers qebëzigd) Schoonheid, aanvotligheid t.

t Vépre, rn. Avond rn. Bon v-, Monsieur (nu
nog wel eens schertsend gezegd), qoeden avond,
Mijnheer. - %fëpres, t. p1. {Cath.j Namiddagdienst, avonddienst, v e s p er t. Aller a v-, Entendre les v-, naar de vesper gaan, de vesper hoeren.
Première V., eerste vesper (die bij een groat feest
des daags te voren wordt gelezen). Secondes v-,
tweede vesper (op den feestdag zelven).. - (Loc.
pray.) Aller de travers comme un chien qui va is
V., scheef, niet regtop loopen. Nailer rij is v- ul a
messe, een slecht katholjk zijn. Après v- complies,
alles op zijn' tijd. — [Chev.] V- de tournoi, laatste tooneel van een tournooi. - [I-list.] V- sic!liennes, naam van den moord op Sicilik, in April
1 8i aan 8,OOO Fiance/sen of Franco-Normandiers
gepleegd, en tot welken de vesper-klokken op
paascli-maondag 30 maart het sein gaven, siciliaansche vesper.
,

Ver, m. [H. n.j hi"orm m. V- terresire, aqua-

tique, land-, waterworm. V- de terre, aaid- of
regenworm (lorubric). --- V-s des pècheurs, allerlei
insecten-Iersen als visschersaas. - V- ii soie,
zijdeworin. — V- luisant, z. LU1SANT. - V- des
digues, des vaisseaux, z. v. a. TARET. V- de erin,
z. v. a. DRAGaNNEAu. V- de Médine, z. v. a. DIIAGONNEAU V- méduse, z. v. a. HOLOTFIUBIE. cy
lindrique, Z. V. a. ASGARIDE. V-s intestinaux, z.
INTESTINAl.. —[Méd.]V- solitaire, z. SOLITAIRE Enfant qui a des vers, kind, dat wormen heeft. Livres, Papiers rongés par des v-s, van warmen doorknaagde boeken, papieren n. p1. - (lam.) Je t'écraserai comme urs v-, ik zal u als een worm vertreden. - (fig.) V- rongeur, knagende worm in., geheirn verdriet fl; gewctenswroeginq f. Les rnéclsants
omit un v- qui les range, de boozen hebben een' lisagenden Worm. - Cest un v- de terra, 't ic een
qardworm. een arm, ellendig m.ensch. - (Lcc. psov.)
Etre nu comma sin v-, zoo naakt als een worm,
piernaakt zijn. z. ook NEZ, RECOQUILLER.
éi'acité, t. KTaarheidsliefde, opregtheid, waarachtigheid. t. La v- dun bistorien, de waarheidsliefde, de geloofwaardigheid vaneen' geschiedscirijver. - [Theol.] La v- de Dien, Gods waarochtigheld (waardoor 1-Jij niet kn bedriegen).
Veranda, t. Soort van open galesij, int bef
of doek of riet gedekt, rondom de woningen in indie en andere warme landen, v e r a a cl a f.
Vérali'e, ii. [Bot.] Nieswortel in. , sieekruid n.
- Véi'ati'ine, t. (Cbiin.] Eene der beide areanische zoulvathas -e bases in de zaden van .sabadilla,
in den. wortel van 't wille nieskruid en in de bollen der tijloos (ee)) hevi werkend vergift), V a rat r I n e t. (eg! SABADILLINE).
Verbal, e, adj. In woorden (niet in schrift)
vervat, Woordeljk, mondeling, ver ba a i: Promesse v-e mondelinge belofte 1. Ordres vembaux, enendelingebevelen n.pl. — Procès-verbal, z. dot macrd.
- (Dip).] Note v-c, vertrouwelijke, niet efficidle
nota f. aan een' afgezant, aan een vreemd hof (die
wet is waar geschreven is, maar geene handteeke
draagt en herroepen kan worden). - [Lilt I-sing
Rapport v-, verbaal verslag n. (dat hij geleerde
maatschappijen enkel als inlichting wordt ingediend).
- VERBAL, E, adj. [Gram.) Het werkwoord betreffend, van t werkwoord komend: Adjectif v-.
van een werkwoos'd afgeleid adjeetief of bijrocqelijk naamwoord, inz. het ale adjectief gebruikte
ter:enwoordig deelwoord. -- Vei'baIeiien 1, ails'.
Bij monde, mondeling: 11 lui rdpondit v-, hij gaf
hens ('en mondeling antwoord. - Werbalisation, f. [Prat.] Het aangeven van redenen of relten, om die ten protokol te biengen; het opiiaken
van eenproees-verhaal, v er balis a t ie f.— %!erbalisei', v. a. [Prat.] Opgaven doen, om die bij
een j)roce.c-ce?baal le doen opnemen; - een. PrOCesverbaal opmaken, verbaliséren. - (fain.) Veel
-

onnilte wooi'den gebruiken, snajipen.

Verba.seé, e, adj. ( Bot.] Naar 't wolkruid
(bouillon blanc, lat. verbascum) gelijkend. - VER-

BASGEES, t. 1)!. 1Volkruidsoorten t. p1.
Vei'be, mii. Woord n., toon des stem in. (in
dezen zin alleen in): Avoir Ie v- haul, luid
ken, eene zeer luide stem hebben; (fig.) een' boogen toon aanslaan. houd spreken, een' meesierach-

tigen, gebiedesden loon voeren. - [Gram.] Wes'k
ii. , woord, waardoor datgene woi'dl sailge- -word
drukt, wat de spreker aangaande eenig voorwerp
denkt. z. ACTIF, ADJECTIF (adj.), ANOMAL, ALJXI-
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LIAIRE, COCRET, DÉFECTIF, DEPONENT, FRÉQIITENTATIF, IMPERSONNEL, INCIJOATIF, INTRANSITIF, 1R
BEGIJLIER, MEIMTATIF, NEUTRE, PASSIF, IJIONOMINAL, RÉCIPJIOQUE, RÉFLÉCHI, RÉGEJL1ER, SUBSTANTIF, TRANSITIF, UNIPEITSONNEL. - [ Tiiéol.] Le V-,

Le V- éternel, Le V- incain€, liet Woord, de

de

persoon der Drieëenheid, het eeuwiqe Woord, het
vleesch geworden olin 't vleesch verschenen Woord,
Gods Zoon. z. ook CHAIR.
Verbénacé, C, adj. [Bot.] Naar ijzerkruid
(verveine) gelijkend. ijzerkruidachtiq. - VERRENACEES, 1. pl. iJzerkruidsoorten f. pl
S Verbération, f. [Phys.J Luchttrillisg of
-golving, door 't geluid te weeg (Jebragt, verbe
râtie f.
Veiheux, euse, adj. Woordenrjk, praatachtiui, snopziek: Homme v- praatochtig man. Ebquence v-euse, al te woordenrjke welspreltendheid f.
Verbiage, rn (fam.) Woordenvloed rn. woor
denkroarn f , overvloed nan nuttelooze, weiniq- of
zietsbeduidende woorden, omhaal rn van woorden,
çjeklap, qesnap n. Quel fastidieux v- ! welk eene
vervelende woordenkraaJn! - Verbiager, V. n.
(1am.) Vele onnutte, overtollige woorden gebruiken, hobbelen. snappen: 11 ne fall quo v-, et on
ne be conipiend pas, hij doet niets don babbelen,
en men beqrjpt hem niet. - Verbiageur, rn,
-eiise, t. (farn.) Woordenkramer, snapper, babbelaar in., woordenkraamster, snapster, babbelaarster f
Verboquet, rn. [Tech ] Stuur- of keertouw n.,
om een op te hijschen tact mede te besturen. (Men
zeqt ook VIREBOJTQUET en VIRBOUQUET.
% eiboité, 1. Overproote woordenvloed rn of
woordenrjkheid f., wij(le omhaal rn. van woorden,
wijdloopipheid, snapachhipheid f.
Werbouillet, rn [Bot.] , z. v. a. petit HOUX.
CF -CO(1uifl, rn [H.n.j Soort van wijnjoard? ups f., die de knoppen afvreet, bolworm, knoppenbijier rn. - Worm rn. , die, naar men wil, in
't hoofd der schapen c. a. dieren, ook wel bij den
mensch, eene draaijinp of duizelinq verwekt en den
dood veroorzaakt; - naam der door dien worm
te weep pebraqte kwaal, hersendraaijinij. hersenwoede 1. - (/Ig. et fain.) Gril, luim, kuur f.
(veevoeder n.
Werd, adj., z. VERT.
Veidages, n:i. p1. [Agric.J Groen of versch
lJeI-(Iagon, rn Corn.J Zeer wrange wijn n.
Verdale, rn [Chirn.] Groenzuur zout n.
Verdàtie, adj. Groenachtig. Brun v-, groenachtig bruin.(wrang.
F Verdand, e, wij. Onrjp, min of meer
Yerde, f. [H. nj, z. v. a. MARTIN -PECHEUR.
%Terdée. 1. [Corn.] Soort van tipje toskaansche
witte wijn rn. , met eene groene tint (ook wel verdet ge'eeten).
7eidelet, te, adj. (verkiw. van 'vert) Groenachtig. eenigzins groen. - Vin v-, ecniqzins wrange wijn rn - (lig. et fcun.) Ce vicibbaril est encore v- die grjsaard bezit nog iets van de frischheid
en opqewektheid der jeugd, is nog jeugdig. - VERBELET, m. [U. nj, z. V. a. BRUANT.
'ei'dnreai, rn. [FL. n.] z. v. a. \'ErnMER.
Weitlei-ie, t. [Cout.] Onderhoutvestercc/iop n.,
onderhoutvesterij 1.
Vei-derin, rn. [H. n.j Goudvink rn. van SintDoniingo.
Werderoux, m. [H. n } Groene en roodbruine
tanqara of prachtmees 1. van Guiana.
-

7

.

-

Ves-det of Vei-t-de -giis,

rn. [Anc. chirn.]

Kopergroen, spaan.cch groen, kooizuur koper n.,
clot aan de oppervlakte van koperen .qereedschap
bronzen standbeelden, peldstukkcn, enz. door-pen,
de enkele werking der vochtige lucht ontstaat, en
dan eene ligt groene laag von hydratisch en koolstofzuur tweede koper-oxyde vormt (bij de oudheidkenners heet het antiek patina) - Kopergroen,
spaanech groen, onder-ozijnzuur koper, dat als
korrelig poeder voorkomt en vooral te Montpellier,
in 't zuiden van Frankrijk wordt bereid (ter onderseheiding van. hel eerste oak uiel vert-de-gris
arbificiel, kunstgroen, geheeten). Ci istaux de v-, gekristalliseerd groen, gede.stilleerd spoañsch groen n.,
kristallen n. p1. van Venus. Grappes de v-, tros-

groen, onzjjdig azijnzuur koper in den vorm van

schoone pyraniidale trossen. - Verdet, iii., z.

VERDEE - Wei-dets, rn. p1. [U. de France] Ko-

ningsgczinde vrijwilligers, die tjden.s dc eerste re-

VERGE.

volutie op den tien thermidor, en later in 18Th aanleiding tot menige reactie gaven.
Vei-denr, f. Sap, vocht n. in 't nog niet doode,
nog nut drooge hout. Du Pais qui a encore de Ja

V-, hout, dal nog sop heeft, nog groen is. - Wrang-

hetd t. (van wgn, van fruit): Ces vms-là ont une
V- qu'ibs ne perdent jamais, die wijnen hebben iets

wrangs, dat zg altijd behouden. Manger des pornmes dans leur v-, nog wrange, onrijpe appeten
eten. - (fig.) Jeugdigheid, frischheid, kracht f. van
den mensch: Un homme dans toute la v- de son
age, een man ?fl al de kracht en frischheid van
zijnen leeftijd. - (fig.) Scherpte, bitterheid f. der
woorden: La v- de sa réponse, de scherpte, het
bytende van zijn antwoord.
Veideux, odj. in. [Chim.]: Acide v-, groenzuur n., dat nog niet door 't opslorpen van de
zuurstof der lucht groen geworden is.
Verdict, rn (angl.) Uitspraak der jury of der
gezworenen, beslissing der jury op de vragen van
'1 gereglsliof, jury-uitspraak f., v erdi ct n.
Veidier, in. [H. n.j Goudvink, groenvink in.
- Volksnaam van den groenen loof-kikvorscli (mijne
verte). - VERDIER, m. [Cout.] Onderhoutvester m.
Verdière, f. [H. n.j , z. a'. a. PBOYER.
%'erdillon, rn [Tech.] Breekijzer n., breekstang f. . soort van hefboom der leidelvers. - Snoer
of lasslok rn aan 't getouw der tapijtwevers.
Wej-diole, 1. Paradijs-vliegenvanger m. van den
Senegal, de Kaap en op Madagaskar [muscicapa
-

paradisi].

'eretique, adj [Chim.] : Acide v-, groenzuur ii.,
een bijzonder zuur in vele planten aangetroffen, dat
aan (Ie lucht groen wordt, wanneer '1 met eene
overmaat van basis verbonden is.
Verdir, v. a. Groen kleuren, groen verwen,
qroenen: V- une poile, eene deur groen verwen. VERDIR, v. n Groenen, groen worden (inz. van de
velden, de gewassen): Les prairies, bes arbres verdissent, de weiden, de boomen worden groen Si bon na nettoie pas souvent be cuivre, lb verdit,
wanneer men 't koper niet dikwijls schoon maakt,
wordt het groen. - SE VERD1, v. pr. Groen worden.
Wei-doie, f. [H. n.], z. v. a. BRUANT.
Veidon, rn [H n.j Winter-grasinusch 1.
Verdoulet, m. [F!. n.], z. v. a. VERDIER.
lTevdoyant, e, adj. Groen wordend, groenend,
blocjend: Arbres, Piës v-s, groenende boomen m.

pl, weiden 1. pi. . - Coubeur v-e, groenachtige, in
't groene vallende kleur t. - Vei-doyev, v. n.
Groen worden, groenen: Au printenips les prés
verdolent, in de lente warden de weiden groen.
7

erdute, m. [H. n.j. z. v. a. BRUANT.

erdiiie, f. Groene kleur f. der boombladeren,
der planten, der weiden, mv. in de lente, groen;
pros, loaf, gebladert; groente n. La v- des prés,
des champs, des Pols, het groen der weiden, velden, bosschen. - Se coucher, S'ëtendre sur Ja vzich op 't gras nederleggen. Cahinet de v-, groen
pritel n. Tapis de v-, zoden-tapijt ii , (podi.)
het groene tapijt der natuur. - Ne vivre que de
v-, alleen van groente leven. - [Bot..] V- d'liiver,
5. V. a. PYROLE. - Une tapisserie de v- . of Une
V-, een met boomen beschilderd behangsel n. lb a
une belbe v- dans sa chambre. hij heeft een fraai met
bouwen of landschappen beschilderd b&iangsel in
zijne kamer.
(hofkeuken.
Vvrdurer, m. Groentebezorger m. voor de
7

%éi-étiIbe, f. [F!. n.) Stra.alpolfjp in.
Véi-étriforrne, odj. [H. n.j Roedevormig.
Véi-ette, f. [MPd. I , z. v. a. VARICELLE. [Vbir.] , z. V. a. CLAVELEE.
Véreux, etise, adf. Wormstekig (van vruchten): Poinme v -euse, worin.stekige appel m. - (pg.

et fam.) Onzuiver, verdacht, onzeker: Caution,
Créarice v -euse, onzekere borqtogt in., schuldvordering t. Homme v-, niet te vertrouwen man,
mensrh., met wien men voorziglig moet zijn, worm-

stekig man. z. ook CAS.
Vergadelle, f. [Fin.], z. v. a. MERLUCHE. -

Salpa 1., goudstriem m., z, SAUPE

Tergat, m. [Pkche] Soort van vischret n.
Wei -ge, 1. Lange, dunne en buiqzome stok m.,

garde of gard 1., roedje n., karwats f. ii avait une
v- a Ja main, hij had eene gard of karwats in de

hand. La v- de bloïse, d'Aaron, de staf. tooverstaf
van. Mazes. van Aaron. La v- des magiciens de
Pharaon, de staf van Pllarao's toavenaar,c. (Van

VERGE
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-

andere toovenaars sprekende gebruikt men baguette.) - La v- dune fouet, de stohvan eenezweep.
-.- Somtijds ook voor de fjeheele z'weep gebëzigd:
Cheval qui craint Ja v-, paard n., dat voor de
zweep bang is. Charretier qui abuse le Ja v- , voerman, die van de zweep misbruik maakt. d'hamecon, hengelroe f., hengeistole in., hengellat f.
- (.Lo. prov.) N'avoii ni- v- ni I)âtOfl, geheel
weerloos zijn. - V- dun bedeau d'église, staf van
een' Icerkpedel. I'huissiei, geregtsdwnaarsstaf'.
v- de fei', de cuivre, ijzeren, koperen roede 1.
- (fig.) Gouveiner un peuple avec une v- de fer,
een volk met een' ijzeren schepter, mel hardheid en
willekeur, reglren. .- V-s, roede f. (als lucht middel), roe, geeselroede, spitsroede f. Menacer un
enfant des v-s, een kind met de roede dreigen.
Battre de v-s, met roeden slaan, geeselen. - Soms
ook in 't enkelv.: Enfant qui craint Ja v-, kind,
dat bang is voor de roede. - Faire passer un soJ
par es v-s of par les baguette,eenen soldaat-dat
spilsroeden doen 100pm. - ( fig.) Etre sous Ja vde qn. , onde.r leinands roede ofpiak staan. Ii nest
plus saus Ja v- , hij staat niet meer onder de plak,
onder de tucht, - ( fig, eI fam.) Faire baisser les
v-s a qn., iemand de roede doen kussen: hem dwingen om na de ontvangen kastjding vergiflenis te
vragen. - (Loc. prov.), z. SE FOUETTER. -- (fig.)
V-s, bezoekingen f. p1., rampen in. p1. of droefenissen f. p1. , die God den mensch toezendt, tuchtroede f.: Nous devons lainir les v-s dont Dieu nous
frappe, wij moeten Lie tuchl'roede kussen, waarmede
Gort ons kaslfjdt. .- (fig.) Quand Dieu a chhl.ié
ceux qu'il veut corriger. ii jette souvent les v-s
au feu, God laat dikwijls hen, die hij als tuchtmeesters van anderen heeft gebruikt, zijne stro ffende hand gevoelen. [Anal.] Roede f. , teel lirl n. des mans en der mannelijke dieren. - [Ar-

til.] V- cle fusée, vuurpijllat I. - [ Artill.] V- de
calibre, kalibreer -stanq (om 't kaliber der stukken
te meten). V- de Ier en croix, lenytemeter (om de
lengte van een' vuurmand te meten). - [Bot.] V
de Jacob, gele aflodil m. of siaaplelie f. V- a pasteur of a berger, herdersstaf, kaardedistel rn. V
d'oi' of dorée, goudroede, naam van velerlei planten met gele aarvorinige bloemen. - [Gëoimj Cornpas a v-, z. COMPAS. - [ florl.] V- de pendule,
slingerstang f V- (lu balancier of des pale1te,
vleugelstang (van een horlogie). - [Joan.] Ring rn.
zonder kas (nu anneati geheelen). - [Mar.] V
d'aiicre, ankerschacht I. V- de girouette, wakerstok rn. , vleuqelspil I. V- de pornpe, pompstang.
- [Métrol. anc.] Roede, meetroede I.; - oude
lengtemaat (= 174 parjsche ei). - [ Olsel.] V- de
meute, lokvogeistang. - [Phs ] V-s, lichtstrepen,
lichtstriemen I. p1. van den hevei. - [ Tech.] V
(of Fléau) de Ja romaine, z. FLEAU. - V-s. roedjes, staafjes n. p1. van een weefgetouw; - naalden
van den flaweelfabrikant, flaweelnaaiden 1. pi. Etain en v-s. stangtin n. - Du Ier en v-s, stangof staafijzer n. V-s de Ier a vitres, ijzeren vensterof raainroeden. -- [Vign], z. V. a. SA1IMENT.
Vergé, e, adj. [Bot.] Roedevormig. - IMa nul.] Etolle v-e, ongelijk geweven of qeverwde stof,
strepige stof I. - VERGE, E, adj. (en part. passd
van verger): Pièce de drap v-c, uitgemeten stuk
laken n. - Futaille v-e, gepeild, geroeict fust n.
- Vergeage, m. Meting, afineting (van een terrein); - roeying of peiling I. (van vaatwerk). [Manuf.] Liet ongelijk geweefde ofgeverwde in eene
stof; het gebrekkig gestreepte. - t 7ergée, I.
[Anc. méLi'ol.] Vierkante roede I.
Vergenee, I. [Aiic. mid.] Neiging, trekking,
rigting I. (der vochten naar een ofander ligcbaams
-

-

-

-

-

deel).

%ergeoise, I. [Corn.] Soort van cassonade
of keukensuiker I. , die vrij van houtiqe deelen en
zand is. - [Raffin.j Bastaardvorm m. Pains de
v-, basterd -suikerbrooden n. p1.
Verger, m. Boomgaard rn., met vruchtboomen
bep/ant stuk gronds. - VERGER, m. [Anc. cout.]
Kerkpedél, stafdraqer m.
Verger, v. a. Meten, uitmeten. - Peilen, roeijen, den inhoud van een vat meten.
Wezgerolte, I. [Bot.] Vlooijenkruid n. (érigère).
Vergeter, v. a. Borstelen, schuijeren, ei!-, uitborsteten, af-, uttochuijeren: V- son habit, son
chapeau. Het part. vassi is ook adj.: Habit vergete, afgeschuijerde, afgeborstelde rok m. - 'feint
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v-, Pean v-e, strepige gelaatskleur, strepige huid I.
(die roode of zwartachtige streepjes vertoont). Bols v-, s-oodgeaderd hout n. (dat spoedig verrot).
- [Bias.] ECU v-, schild, dat met meer dan acht
aaneengesloten palen is bedekt. - Wei-getier, m.
Borstetmaker, borstel-fabrikant rn. - Borstetverkooper m. - Vergette, I. , doorgaans Verget.
tes, L pl. Borstel, schuijer, kleêrborstei m. Acheter une v-, des v-s, een' borstel koopen. Donner
Un COUP de v-s a un inanteau, a un chapeau, een'
mantel, een' hoed afborsteten. - (lam. eI iron.) IJ
na pas besoin de v-s ( van iemand, die ciruipnat
is geregend) , hij behoeft niet afgeborstetd te worden.
- [Bias.] Staak in. (paal, (lie slechts de helft, of
volgens anderen twee derden, van de gewone breedte
beslaat). - [ Tech.] Kleine ijzeren roede (verge).
Spanhoepet 111. (waarmede het vel over de ti'ornmet
vastgehouden en gespannen wordt). - Veigettt.res, I. p1. [Méd.] Ltuidstrepen, huidstriemen I.
Pl. , roodachtiqe sliepen, die na sterke uitspanning
der huid overblijven.
Vergetire, I. (pr. —jure) [Tech.] I'ormdraden m. pi., overlangs gespannen koperdraden in den
papiervorm. - Streep, lijn I., die elke dier vormdraden in 't papier achteriaat. Le papier velin, Le
papier mécanique na point de v-, het veljnpapier,
het machinaal papier is zonder lijnen.
t Vergiacer, v. imp. ifzelen (faire du verglas). - kiLt part. passd is ook adj.: hue verglacEe, niet ijzel bedekte straat I. - Vergias, in.
iJzel rn. Il tombe du v-, Ii fait Eu v-, het ijzelt.
± Vergue, m. [Bot.], z. v. a. AUNE.
I Vergogne, I. Schaamte, eerbaar/zeid I.: Fille
sans v-, schaamteloos meisje n. - t Vergogneaseiiient, adv. Met schaamte. - 1 Vergogneux,
euse, adj. Beschaamd, eerbaar.
Veigiie, I. [Mar.] Ba I. V- de misaine, marss-a of marszeilsra. V- de petit hunier, voormarse
ra. V- de perroquet, bramzellsra, braînra. V- de
cacatois, bovenbramzeitsra. V- barrée ou sèche, Vde forlune, bagijnera. V- de pei'roquet de lougue.
kruiszeiIsra, kruisra. V de iwrruche, bavenkruis
ra, grietjesra. V- de cacatois de perruche, kruisbovenbrainra, bovengrietjesra. V- de civadière, tImde ra. V- de contre-civathère, schuifblinde ra. V
de honnettes, ljzeilsra. V- dartimon, bezaansroe.
V a come, gaffel I. V-s latines, caeden I. p1. of
sprieten m. p1. V- de paille en cul, ra, roele f.
of spriet m. van de druit. V-s brassées carrées,
vierkant gebraste zeilen n. pi. Dresser les v-s. de
vaas aanbrassen, in 't kruis of dwarsscheeps zetten. Bhtirnents qui sont v- a v-, schepen n. p1., die
--

-

-

-

dipt naast elkander liggen.

Vériele, I. [Joail.]: Des diamants de v-, valsc/ic (van glas of Icri,stai gemaakte) diamanten I. p1.
Véi'idieité , I. Waarachtigheid, geloofwaardig
heAt I. (van een verhaal, van eene getuigenis, enz.).
- Somtijds oak van personn voor VERAGITE gebruikt. - Véridique, adj. Waarheidtievend,
gaarne of steeds de waarheid sprekend: Narrateur,
Historien v-, waarheidlievend ver/wier, geschied-

-

schrijver ni.

Vérilleateur, in . Echtheidsonderzoeker, naspoorder en bevestiger der echtheid en juistheid van
geschriften (rekeningen, oorkonden, acten, enz.), verificdtor m. - V- des Iravaux, des construclions, keurder van de openbare werken, van t bouwwerk. - Ook als adj. gebézigd: En fait d'éciiture
ii y a des experts v-s. in zake van geschrifte heeft
men deskundiqen, die de echtheid derzeiven onderzoeken. - Vérification, I. Onderzoek naar de
echtheid, naar de waarheid van iets; echtheids- of
waarheidsstaving, bekrachtiging, waarmaking, bevestiging, echtverktaring, ve r I fi c a t i e I. La vdun cornpte, het onderzoek, het nazien eener rekening. Faire Ja v- dune citation, de juistheid of
echtheid eener aanhaling onderzoeken. La v- par
comparaisori d'dcriture se fait par les experts, het
onderzoek, de echtkeurinq door vergelijking der
handscitriften geschiedt door deskundigen. V- lalte
oil trouva que tout était énoncé, na gedaan onderzoek vond men, dat alles te berde was getrapt,
uitgedrukt was. - V- des bandies a lea, des armes, keuring f. van 't geschut, tan de wapens. [Polit.] La v- des pouvoirs, het onderzoek der getoofsbrieven van eenen afgevaardigde. - Vérlfier, v. a. Waar maken, bewaarheiden, bevestigen, bekrachtigen, doen blijken, de waarheid of
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Venus, m. Zeer zure druivensoort, bordelals
echtheid bewijzen; de deugdelijkheid, de echtheid van
iets onderzoeken, de waarheid nasporen, v e r i- of boraelizer druif gehecten, die ongeschikt is tot
Ii é r e n, v e r i I i c ë r e n. V. par témoins, door de wtjnbcreiding; •- hij uitbreiding: zure, onrjpe
getuigen staven. Le bourguemaître a vérilié cette druif f,; - zuur sap n. uit bordelezer of uit onsignature par son iiom, de burgemeester heeft die rijpe druiven, waarmede men sommige spijzen toehandleekening door zijnen naam bekrachtigd, voor bereidt , sausen aanmaakt , enz, , zuurwijn rn,
echt verklaard. V- Ja copie stir J'original, het af- zuur a. - Ce nest que dii v-, dat is bogt van
schrift met het oorspronkelijke vergelijken, nazien wijn. - (lig. et fain.) Avoir un caractère aigre
en be/crachhicn. - V- ene promesse, eene belofte comme v-, een kregel, bits, onverdraqeljk humeur
waar maken, vervullen. - V- des travaux, wer- hebben. - (Loc. prov.) Cast jas vert nu v-, dat
teen keuren, nazien of de gebruikte bouwsio/fen is een zusje en een broirtje, daar is geen onderdeugdelijk van (lard, goed bewerkt en aantebratt scheid in, daar valt niet tusschen te kiezen, z ook
zijn. V- les armes, les bouches a lou, de wapens, PILE. - Veijutei-, v. a. [Cuis.] Met zuur druG
het geschat keuren. - SE VEOIFIER, V. pr. Bewaar vcnsap tOel)erdiden. - liet part. passi is ook adj.:
held, bekrachtiqd, bevestigd worden, waar gemaakt Sauce verjulëe, met zuur druivensap aan gemaakte
worden: Une prophétie se véri tie par l'Pvènement, saus f. - Do yin verjuté, zure,wrange wijn m.
Veale, f. Roei- of peilstok m. ma inhoudsruimeene voorspelling wordt door de uitkomst bewaar
ten le iiteten.
heid. - Toute imputation dolt se v-, elke aantfj
Jei'meiJ, le, adj. Hoogrood (inz. van de geging moet waar gemaakt, bewezen worden. - I-let
part. passé is ook adj.: Compte vérifi, nageziene, laaG/sleur) , blozend: Teint frais et v-, frisch en
goedgekeurde, p e v e ri f1 t e r d e rekening f. Un blozend gelaat n. Lèvres v-es, roode, rozeroode
fait histor!que mal v-, een slecht gestaafd histo- lippen. - Rose v-la, /ioogroode roos f. Plaie
risch feit n. (kelderwind f. v-le, donker vleeschroode u'ond t. - VEIIMEIL, m.
Wérin , in. [Mécan.J Dormnekrachl, vijzelscliroef, Verguld zilver o. Service en v-, servies a. van ver%érine, 1. [Corn.] i'arinas, J7 ar'inas-tobok, de quId zilver. - [Techj Mengsel n. van gultegom
beste awe' ikaansche tabakssoort (die men te tTan- en vermiljoen, om glans (lOiS verguldset of u'ater
v e r m ei I n. - [Agric.] Plaats,-verwntg,
nas in Venezuela bouwt).VÉRINE, f. [Mar.]
uaar veel warmen zijn. - [Joail.j V- des JapiNachtliui.slaiop f. - Zwiepinq f.
tWérisimilitude, f., z. V. a. VRA1SEMBLA1'JCE. daii'es, vermiljoenroode granaat m. - Wermeil
f.Joaill j , z. v.a. ALMAM)IjSE. --Veimeillon--Je,
- %érilable, adj. Waar, waarOc/itig, overeenhonutig met de waarheid; waaiheidlievencl; wezen- ner, V. Cl. Tech.] Den veriiiiljoen -grond opdragen.
'eviiiet, Iii., z. v. a. HEI.MINTIIOLITHE.
If/k; echt, niet valoch of nagemaokt. J-listoiie v-,
%ejnai vele, VeI iIii(-eI, in. ltalivansche knoeware, woarachtige geschiedenis f. Elco v- dans sos
paroles, dans ses proniesses, waarachtig in z(ïne dele, worirt- of draadvormie mee/knoedels a. pl.
wooiden, in zijne beloften zijn. II ma rendu un soort van ongegist deeg n. in lange en dunne reepv- service, hij heeft mij eene wezenlijke, waarachtiqe jes, inz. lot .eoe;beveiding gebézigd, v ermicéldienst bewezen. De v- or, De v-s pierreries, echt I I t. p1. - Met vermicelli bereide soep, vermicelligoud n., echte edelgesleenten n. p1. - Un v- amour, soep I. Assiette de v-, bord vermicelli -soep. - Vereene ware, opregte liefde 1. La v- sagesse. de ware, niieellier, in. Vermiceili-bereidei'; -verkooper rn
echte wijsheid t. - Un v- amieen waar vriend. Un
Vei'iis ieulsi I i•e, (Hij. De wonnen betre//'end,
woemvorinig, wormac/ilig. - [Arnit.), z. a. a. FEV. poOle, een waar, echt dichter. Véiitablement, adj. In waarheid. waarlijk, waarochtig; RISTALTIQUE. - [Méd ] Pools v-, wormsgjewijze
wezenlijk. inderdaad: Parler v-, in u,aaraeid spre- pols, koite, zwakke, golvende 1)015 rn - VERMICIJken, ict Iieçen. Robinson Crusoe a existé v-, LAIRE, ill, [Bot.] Soort van huislook n. - [H. n.j
Robinson Crusoe heeft werkelijk be.ctaon.
Woiinslak f. - Vei-uticulant, wij. m. [Méd.j:
érité, 1. Waorheid t. Dissimuler, Caclier, Pods v-, z. v. a. Pouls VERMIOULAJRE. Deguiser a v-, de waarheid ontveinzen, verbergen, nileulé, e, wij. [Arch., Sculp.J Il"nrmstekig,
veimominen. Dire Ja v-, de waarheid zeqen. Cast bewe, kt als of wormen het doorboord hadden.
Ia pure v-, Cela est de tante v-. dal is de zuivere Vei-mîeulenx, euse, aiIj. [H n.j Met onreget
waarheid. - Dieu est Is v-, God is de waarheid.
geteekend. - Veiuii--matigeklurdspj
- Le flambeau. Le miroir de Ja V-, de fakkel, culile, f. {% Iinér.j , z. v. a. HELi1O'l'UOLiT1iE. da spiegel der Waarheid. - Conire-v-. z. dat woord. Wermieului'es, f. p1. [Arct. , Sculp.j Worm- V-s, waarlieden, waarachti;e zaken f. p1. Ii y steekacetig werk n. -- Vevuiifoiine, wij. [ H. n.j
a des v-s qu'on naime pas a entendre, er zijo Wormvormig. - VEfliIFOiiMES, m. jil. [H. n.j
waarheden, die men niet gaarne hoort. - (loin.) Wrrmvormigen m. Vi , familie van zoogdieren, die
Dire ii qn. ses v-s, iemand de les lezen, iemand korte pooten en een zeer langwerpig lijf hebben ronduit zijne fouten, gebreken, verkeerdheelen on- Vei-iaiifuge, adj [MéLI., Pbai'm.], z. v. a. ANder 't oog brengen. - (Proc.) Le temps découvre TUELMINTIQUE. V- le Corse, z. v. a HELMINTHOJa v-, de tijd brengt de waarheid aan den dag. Ii C(JRTON. - Verinilingue, adj. [H. n ] Wmmn'y a qua Ja v- qui offense, alleen de waarheid tongig. - VERMIL1?GUES, rn. »1. Woriiitongen f
kwetet, verdiende verwijtinqen krenken 't meest. iil. , /Pmilie van zoogdieren met zeer lange, ver
Toutes v-s na sunt pas bonnes a dire. Qui dit Ja uitsteekbore tong.
v- est mal par, ei/te Welarhei(l wil niet gezegd zijn.
iei'iuiHe, t. [PêclieJ Vischsnoer n. met vele
z. ook PUTS.— Waoi!ieid, echtheid, onvervoGchl hoPen en wormen, om paling te vangen. grondreel m., oxioma n.;-held;onmstijk iisîller, V n. {Véner.j Naar woi'men wreeten (van
oj)reç,tlieid, goede trouw I. La v- de Ja religion u'il'le zwijnen gezegd).
chrétienne, de woorheid der christeljjke godsdienst.
Vei'iiiilioia, m. Vermiljoen n., bergrood, zwa- Les v-s matluimaliques, de matliemotiselie waai' veikwik, elenaber ii. ; zeer helderrood poeder van
heden. - Les v-s de Ja religion, de waarheden van kunot-rinnober, ménie f. - (fig4 Helderroode kleur
de godsiienst. - 11omnc plein de v-, man vol der wangen, der lippen: Ella a des joces, des Jè
waarheidoliefde, vol opreglheid. - [ Beaux ails]
zij heeft scliaone mode, blozende-yeasd'v,
Getrouwe navolging o/ uitdrukking der natuur: v'ang(n, koralen lippen. - VeriuJflouiier, v, a.
illet veriniljoen besti ijken. beschilderen. - Eene
Portrait dune grande v- , sprekend gelijkend por
tret n. Je ne Irouve aucune v- dans Ie jeu de eet veriniljoenkleur op en vernld en gebruineerel stuk
acteur, ik vind niets naiuurljks in 't spel van dien bien(en. SE VERM1L1.OwER. v. pr. Met vermiltoonecIspeler. EN VEII1TÉ. bc ado. in waar- joen bestrek n ()[ be.cIiiiderd woeden. -- (lion.)
hek!, in opregtheicl, waarlijk, inderdaejd, voorwaar: Zich blanketten: Femme qui se vermiilonne. Je vous Ie dis en v-, Ik zeg het u in waarheid, VERMILLONER, vn. (Véner.j Naar wonnen wroeongeveinsd. En v-, cela est étringe. voorwaar, dot len (van dien das gezegd).
is vreemd, dot is in(Ierdoad vreemd. En v-, croyezlei'iniiie, f. Ongiedierle ii., allerlei lasliqe of
vous quil le fasse? gelooft gij waarlijk, dot hij schadelijke insecten n. vi. Se laisser manget' a (of
het doen zal? b LA VÉPITÉ, lor. ode. Wel is par) Ja v-, zich van t ongedierte laten oieten. von
waar, 't is waar: A Ja v- . je l'ai frap, mais il ongedierte vergaan. - (fig.) Gespuis. gebroed, slecht
a commencii, t is waar, Ik heb hem geslagen, moor volk n.: La police a chassé toule cette v-, de pahij is begonnen. A Ja v-, II ma prld cette somma,
liiie heeft al dat gespuis verdreven. - VerxiiimiIs pour peu de temps, /if/ heeft mij, wel i.e waar, fleUX, ense, adj. Méd.j Door vormen, m.edie som geleend, nicer slee/to voor korten tijd.
wandsworiiien veroorzaoit: Maladies 'v-yeses,
erjuie, f,, z. VERGEUIIE.
wormziekten f. pt. - Worrostekig. - %'eriiii-

-

-

-

-

-

TERMJNJ1RE

-

nère, f. [Econ. lur.] IVomkuil in. (u,aaiin men
wornien of inseeten -larven zich laat ontwikkelen).
%T ermisseall, in. Vormpje 11. kleine aardworm ni. Cet oiseau vit de v-x, die vogel leeft van
worrnje.c. (secten levend.
Veimivoie, adj. f11. ii.] Van warmen of inVeamouler (se) V. pr. I'Vormstekiq worden,
verinolinen, vermolsernen: i)es meubles qui cornmencent ii se 'v-. -- I-let part. paseë is ook adj.:
Livre tout veirnoulu. boek n. vol worrnq:atjes.
Tatde v-a. u'ornrclekie, verinoiwde tafel 1. %ernion I eiie, f. ll7 ormstekiçjheid, vermolmdheid f.
- Slof of poeder, dat uit de woringaten komt,
wormmeel n., molen TIL
1 ci-niout, fl1. (verrormin,q Van hei daitsche
l2Verinuth, alseni) .4lcemwjfn rn.
%es -nacu1aire, adj. Tot bet buis, tot het land
behoore'nd: t Langue v., volketoal 1. -- lVIot 'c- (of
Teirne cia iclation) . n ELATION.
%eiï,aI, a, (111f. Tot de lente oft voojaai bel,00
send: Asic.] quinoxe v-, lente-nachtecenivq f.
Signes vernaux. le'nleteekens II. pl. - [Bot.] Plante. Fleur v-a (of piintanière) , lentepla'nt of voorjaarslentebloein f.
evne, f. (I3ot.j, z. V. a. AUNE.
%tsiiii , e, oi:i. (en vat passi van vernir): Tableau v-, (jevernisle (verniste) schilderij 1. Pot 'v-,
verqlaeisde, gerilazuurde pot rn.
%ea -nier-, rn., z. NONIUS.
7 ernir. 11. Verniecen, verlakken; verfjlazen,
jla:uren: V- des macides, de a poterie, nseuhelen veîissn; aardewerk ver(jlazen. (fig.) Een
SCIOJV.cehOOil vOorkomen qeven: Ilomnie qui salt vSes Ylces, alan, die zijne ondeuden weet te vernissen, een qoede. qlili?p ueet te geven. - U VEElMII, V. Vernist, verlrLkt, ver.qlaasd worden:
Cette poteiie se Veiflit dune flIilfllE parliculière,
dat aardewerk wordt eene b(jwndere wjjze verçjleieisrl. -- %eriis, in. Vernis Ii., zeer dun en
doorsehijnend blinkend bestrijksel of lak n.; verjlasel, clazuur fl. V- (I Ihule, ii lesprit de viii,
a l'essence, oIie, elkohol-, terpenljn -vernis. V
-

---

-

glas. sircatil, vet of rof, ojidrooqend verris. Vti 1)01e, ii Ia l)!'onze. hout-, bronsvernis. V- (lu la
de Ia Cluine,japanscli, ehineesch vernis. Pas--poEl,
ser or v- sur nu ti1Jleau, verois over cciie schilderj strijken, cene schilderij ve'rnisscn. Donner un
v- h Ia porreUiine, het vorselein een tlazuus' geven. - (flu.) Al wat een gunstig en vaak bed cie-

gelijk voorkomen eian iets geeft. uitwendige glans,
glimp, schijn a. , vernis: Coiiii'ii' SOS vices dun v
de polilesse, zijne ondeugden onder een vernis van
wellevenetheid verbergen. La modeslie est mie Sorte
de v-, qui (lOflflO do lustre aux falenis, de zedig
-

-

heid geeft glans, luis/er aria de talenten, verhoogt

de waaide van de bekwaamheden. - (in ,clechten
zin) Ce Procdé lui clonne UII mauvais v-, die hun-

deling stelt hein ui een kwaad licht. •- Ticlions
de donner un v- a ce procd, laat ons trachten

Clan (lie /iandelw(js een' coeden glimp ie geven. (fig.) Tint, oppervlakkige' kennis t.: II na qu'un vde SClCIICO, d'Iirudition, lijf bezit slecht eeve tint
van wetenschap, vaii. qelecrdheid, 't zit er dunneties hij hem op. - 11301 .1 Vernishooni rn : V- lu
Canada, z. V. a. 1IADAIIER. de Ia Chine, du Ja-

poli, chineache, .ajonsc1ee rerai.sboomn. -- lInt's of

porn f , clie uit hel hout dice boonten afvlocit.

%'ei-nissvige, III. 1I'ech.j liet verglazen of glazuren (can aardewerk. en.:..). - %cvnissev, V. a.

(alleen van aar(lewerk gebézigd). Verglazen, niet
vergiasel of qlazuur civerdekken. glazuren. On vei'nisse (vomit) Ia falence avec Ia polio, nen verglaast het /1/ne aardewerk met tineisch. . SE VERNISSED, V. vr. Verplarteil worden. -seiir, ni l'enix. of lcikbereider, gluzuurnalcer in.

.-. Vernisscr. verlaicker; verglazer in. %CiEiSsure, t. Opbrcnging van 't vernis, van 't glazuur,
t'erni.csing; verplazing t.
V(ro1e, I I7enusziekte, vendci.cche ziekte, sy
-

ph His t. (Men zegt liever nialadie vdntrienne;

vroegei- zeide men oak grosse vérole, mal napoli lain, mal de Naples.) --- Suer a v-, de zweetkuur tegen (Ie i'enuslcwaal aanwenden. - Petite
v-_ z. VAJUOLE. Etre rnarqué, gravë (of Avoir le
visage gñté) de petite v-, pakdali.q, van de pokken
çjeschonden zijn. --. Véroli, e, adj. (te vermijden
woord) Door (Je venusziekte aangetast, verdrisch.
-, éz-o1ette, f., z. v. a. YAIIICELLE. %éio-
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liqise, adj. [Méd.] De syphilis of vcnusziekte be-

tie/fend, syphilítisch.
iéi -on, m. [U. n.j. z. V. a. VAIRON.
e, odj. IBoti Naar eereprijs geiffkend. - VERONICEES, t. Pl Eereprjssoorten t. p1.
Vtroiiîeel1e, t. ( Ft. n.j Soort van schildslak r.
Véronique, t. [Liturg.] Zweetdoek in., met
we/ken, volgens de legende. eene vrome jeruzalemsche vronu, later de heilige VerOnica gebeden, den
kruisdragenden Jezus het aangezigt afdcooqde,waartlJ O dezen doek 't gelaat des Heilands blijvend
bleef afgedrukt. La sainte v-, de heilige zweetdaek.
- VERONIQUE, t. [Bot.] Eereprijs in., cone plant
van onderscheidene soorten, rile deels als art.cenjj
planten , deels ale pronkgewassen gebruikt worden,
1) 0 1' 6 n i c a 1. V- officinale of mille, geneeskrachtige ceceprjs. .V- feinelle, z. v. a. VELVOTE. V aquaiique of cressonn€(e of dean, z. V. a. BÉCABUNGA. V- germandrée , qamandec-eerepr jys.
%'éi onite, 1. [Minér. F f7 eronésche of veronische
aarde 1. , clar(le von Verona, een tot staf geworden
-

-

ber.çycoen, (lat bij die stad qevonden. wordt, v e -

roniet B.
1Trotev, v. a. Wormensteken (om tevissehen).
..... Warmen zoeken (gelijk vele vogels doen). -

Vérotier. in. ( Pèc.liel Wormensteker, warmenzoeker.—Véi-ofls,ni. {Pèclie( Dauwworinen nm. p1.
lTe r pe, t. [Bot] Soort van europésehe kamperneelie 1.
erqiietfe, t. [H. ii.] , z. v. a. OBAINE.
ei q*ieux in. Pêclie]. z. v. a. VERVEUX.
%ej-railte, t. {Corn.] Kleine glciswaren t. p1.
Vervat, us. Geltcarken tI.. beer in., niet-,qelubd
maul etjes zwjjn ii. -- (pop.) 11 dcurne comnie nfl F-,
-

hij schuimbel. .' als ccii aangeschoten e', hij is zich
zeteen. iiet van kwaadheid. - [U. EI.] , z. v. a.
MAQUEREAU. \T de iuer, soort van lutjan of lipviscie.

Verre, t. Glas H. , de doacschfjnende, braze staf,
die uit de zainensmelting van zand. en een loogzaut
of' kalk. niet bijvoeging van een metaal-oxyde antstaat. V- dale, mince, épaîs, helder, dun, lik glas.
Carreau, Bouteille, Tule cle v-, glazen ruit, flesch,
buis t. \T. de cristal, de Bohème, le coui'onne,

kristalgtas, boheernsch glas, kroon- of cruwn-cylas.
v- en table, Table de v-, tafelyjlas n., glastafel t.,
glas in vlaten. V- coloriP, gekleurd glas. - V-s de
lunettes, brilieglazen, kijkglazen n. yl. z. COLLEG-

TIF. CONCAVE, CONVEXE , LENTICULA1RE . OBJECTIF,
OCULAIRE. - Glascuit t. , glas n Mettro une estampe sous veri'e, eene plaat achter glas zetten.
Le verre de votre lortIait est cassë, het glas van

uw portret is gebroken. Le v- dune montre, het
glas van een horlopie. - V- dominant. Châssis le
V- dormant (of enkel dormant), vast glas of raam

.

(dal niet geopend kan worden). - Glazen stolp 1.

Le i- dune pendule, de stolp eenei' pendule. Des
vases, Des clsandeliers sous v-, vazen, kandelaars
onder stolpcn.. .- (fig. et fan.) Cela est le motIve
Sons V-, c/at mag wel achter glas (van iets zeer
kostbaars, fraais of zeidzaams sprekendel: Elle est
a mettre sous v-, men zou haar achter glas zetten:
zij is allerliefst, keurig net. - Glas. rlrinkalas n.,
glazen kelk of drinl;beker. V. le hière. Ii liqueur,
ii yin, hier-, likeur-. wijnnla.s. Layer. B.incer, Essuer des v-s. glazen of kelken wasschen, .cpoelen,
afilroogen. V. (I pied. glas met e jii' voet. Petit v-,
likeurqylaasje B. (fain.) Choquer Ie v-, klinken.
... (pop) Entre les v-s et les pots. aan tafel, al
(irinkeflie. .-. (Lac. proc.) Balie daBs le verre (le qII.,
metiemnanr.i op zeer vertreunieljken voet slaan, uit

dénen schotel met iemand eten. z. ook CASSER. Inhoud in. van een glas, ylasval n. V- de yin, de

l)ièi'e, d'cau, glas wijn. bier, u'ater. Prendre sa
tasse eI son petit v-. zijn' kop koffij en zijn glaasje
brandewijn gebruiken. - FMar.I V- illurninateur,
dekglas ii. , bel in., zeer dikke çla.cschijf, die in 't
verriek en driers wordt aangebragt, om aan verschìllearle .(ye(lecllen van 't schip licht te peren. V-s
lenticulai vos. bolle, lensvormniqe schroefdekgiazen U.
p1. - [ihlinui.] V- de Moscovie, mnoskavisch glas,
mika n.. z. MICA. 1T volcanique, z v. a. OBSIInENNE. - FPhs.] ardent, bi'andalas n. V- le
diahète, z. DIABÈTE. - %eriée, f. Glasvol n. -1 eis-ene, t. liet glasblazen , olashlazerskunst;
glashlazerj, f7lashut t.; - (collect.) glaswerk n.,
allerlei voorwepen van glas. -- Verietix, euse,
adj. Glasachtig, ylaziq. - %eraielt!aiae, acl,j.
(Anat.] , z. v. a. AMPHIBLESTROIDE. - Wei-vier, rn
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GIasblaei, niaker van glaswerk; - jIasweikvei
kooper in. (nu faieiiciei) . - Giaskorf in. , lilasmand f. - (Loc. prov.) Couiii coinme un v- dé
vlug, 1jeZwind daarheen loopen. - Ook-chargé,
als adj.: Peintre v-, glassc/ii1de'i, schilder op glas.
- Ouvriei y-, 1jlasblazersknecht, werkman in eene
giashut. -- /errière, f. Waschkaipje n. voor de
drinkglazen. - t Glazen ruit 1. vooi• schilderijen,
reliquie-kastjes en dergl. , om die te beveiligen. (Men
zeide ook eiiine). - [[ toil.] Soort van glazen
klok f. tot overdekking van leedere gewassen.
'WeriiIloii, rn. [Mus.] Glas-harmonika t. , een
speeltuig met glazen toetsen, (lie nico net een omkleed staafje aanslaat.
Verrin, In. {iécan.] Stcike houten 5e/troef 1.,
z. v. a. vERi. 1 %eriine, f. , z. onder YERRIERE. -- [Bot.],
z. v. a. PRELE. --- [Tech.I Groote glazen buis f.
voor barometers. - VERRINES, f. p1. [Pli1o1. anc.]
Redevoerinyen I. p1. Van Cicero tegen 1 e'rres.
-1'ei'iitioii, f. KrOmflhiflfJ of ombuiging 1. der
tong, om den mond van achtergebleven spijsdeelen
te zuiveren.
Werioterie, f. {Coni.i Klein glasweïk ii. (zoo
als glaskoralen, glaspaarlen, en dergl.), snuisterijen f. p1. van glas.
Werron (weleer VEItROUIL), al. (.'rendel; knip m.
Meltre, Tirer Ie v-, den (frendel voorschuiven. Eernier une porte an s-, ii deux s-s, eeoc deur met
den grendel, met de beide grendels sluiten, op den
grendel of de grendels doen. - Tenil' qn. saus les
v-s. iemand ac/iter. de grendels, achter 't slot opgesloten houden. Etle mus les '-s, gevangen zitten. — (Loc. proc.) Venil' baisei Ie -, zijne hulde
A over beurijzen, iemand zij» eerbied, zijne onderwerping gaan betuigen. - (Ps-ac.) Lor foice les
'v-s. ouvre tous les v-s, liet goud ontsluit alle geendels: met geld baart men zich overal den toegang.
— WerrouiHei-, V. 0. Toegrendelen, met den geendel sluiten, op den prendel doen. - SE VELIROUILLER, v. ps. Zich opsluiten, zijne deur op den geendel doen.
%e1iucare, f. [Bot]. z. V. 0. HELIOTROPE,
LAML'SANE. - i'errueifève, a(lj. [H. LI.] Met
wratten of wratvorritige aitwassen. fm-me, wij. [U. n.] JVratvoriuig. -sité, f. [1101., U.n.] 1Vrataeht&ic vei'hevenheidL,
wratvormig uitwas ii - crrtieuIe, f. [Méd.]
K7 ratje n. - Veri-ueiileux, ense, adj. [11fl.]
Pol wratjes.
7 ei'rue, t. [Méd.] 11Trat f. ATOlL'
les mains pleines de v-s (de poireaux), de handen
vol uiralten hebben. - % ei-i-uqueux, ueiise,
adj. Votweatten, snel wratten bezet: Mains v -ueuses,
handen I Pl. vol wratten. - Wratachtig, wratvornzig: Tumeur v -ueuse, wratacklig gezwel n.
Vers, prép. Tegen, naar, naar den kant; omtrent, bij: l'orient, tegen of naar liet oosten.
11 se tourna v- mol et me dit, !ifj keerde zich naar
,nij, en zeide mij. Lever les eux v- Ie viel, (Ie
oogen naar (len hemel (of ten hemel) heffen. Ie soli', tegen, omtrent den avond. V- les quatre
lieures, tegen, omstreeks vier ure. V. le milieu de
ce siècle, teien, omtrent liet midden van deze cease.
%ei's, in. Vers n., elke regel van een dichtstuk,
dieltregel ni. , rhythmisch geregelde woordenrij t.
v- de dix, de douze syllabes, vers van tien, van
twaalf letteegrepen. V- francais. italiens, fransche,
italiaansche verzen. - z. ALEXANDRIN, BLANc (ad/.),
-

-

-

-

7

-

-

CATALECTIQUE, COULANT. CROLSÉ, JÉSILNIN, HEROIQLJE, LIBRE, SIASCULIF(, COMRREUX. TOUItNER. -

(fain.) Le déwon des v-, de onweêi'staanbare zucht f.
of drang 111. tot verzen maken. -- (poét.) Le dieu
tIes v-, Apollo. - Faire des v-s is Ia louaivge de qn.,
verzcn tot ieman(is lof maken; (iron.) kwaad van
iemand spreken. - (collect.) Le v- de ce poète est
énergique, liet vers, de poezfj van dien dichter is
krachtig.
t %'crsable, adj. , z. v. a. VERSÂrÇT. sade, 1. (woord van Made de Sévignd) i let omvallen van een rijtuig.
l'ersage, RI. IAgric.1 Eerste oniwerking t. van
't braakliggend land. - ersaire. t. Braakland n.
(jachère).
't %ei-sal, e, adj. 1)e verzen betreffesid; in ves
Zen: Lettres v-es, lioofdletters, kapitalen 1. p1.
(waarmede elk vers wordt aangevangen). - Lol
v-c, wet f. in verzen.
Versant, m. Helling t. (van een' berg of ge-

-

berate) : Le ' - nséi'idioiial des Alpes, de zuidelijke
helling der Alpen.
Versant, e, adj. Ligteljk omvallend, aan onivallen of omslaan onderhevig (alleen van 'i'ijtuigen
gezegd): Les lierlines sont mOths T-05 que Ia plu
des antIcs voitu'es, de berlinen vallen niet-pai't
zoo ligt oiïi als de meeste andere rijtuigen.
Versatile, adj. Veranderlijk (alleen in zedeljken zin), ongestadig, wispelturiq, waft, wankelmoedig: fionirne, Caractère v-, verandeulijk, on(je
man ni., wispelturig karakter is.--- ersa--stadig
tilité, t. Veranderl(jklieid, ongesiadigheid, wispel
tiei'igheid, waftheid, wanke1moedqlieid t. l.a v- de
Ia faveui' i)opulaire, de wuftlieid, ongestadigheid
der volksgunst. La v- de son caractère est asses
connue, de veranderljhhieid, wankelinoedigheid van
zijn karakter is genoeg bekend.
Terse (It), toe. adv. (alleen voorkomend in):
Ii pleut ii %-, het siortregesit, 't regent dat liet giet.
Verse, adj. in. [Giom.]: Sinus v- dun angle,
de sinus-versus van een' hock, z. sisus.
Velsé, e, adj. (en part. passé van verset): Da
Tin T- dans un verre, iii een glas geschonken wijn in.
- Lariises v-es, gestorie tranen in. p1. Du sang 'pour Ia patrie, voor t vaderland vergoten bloed is.
- De lor v- a pleines mains, met volle handen
iiitjegven, verspild geld 11. - [Artill.] Une pièce
v-c en cage, een onderst boven geworpen stuk geschut. - [Blas.] , z. TOMLJANT. - VERSE, E, csdj.
Bedreven , ervaren , geoefend, doorkneed: homme
v- dans Ia politique, in ile staalkunde bedreven
'mais. Elle est trés -v-c dans In ' littérature frauçaise. zij is zeii geoefend. geheel thuis iii (le fran-

sc/ic letterkunde.

%'eiseau, IT!. [Astu. Ivaterman in. , elfde te en
of sterrebeeld van den dierenriem.
%'eisemnent, m. [Fin.] Storting t. (vail gelden
of fondsen in eene kas): Le v- de cette somme se
fern en trois terines, de storting van. deze som zal
'in drie tei'mijaen geschieden.
%Terser, v. a. Gieten, uitgieten, overgieten, starten, uitstorten, sclienhen, inschenken: V dun vase
dans un natie, uit het cciie vat in 't andere gie
overgieten. %- de lean siii des Ileum's, water-tea,
op bloenien gieten. V - da plomP fonda dans un
uuuoule, gennollen looui in eenen vorm gieten. V- du
Iulé dans un sac, de l'aoine dans une mangeoire,
koi'en in eesien zak, haver in eeoc ks'ib storten. V
du via dans an erm'e, wijn in een glas schenken.
Ne me verses plus de via, of absol. Ne me verses
plus, schenk mij geen wijn meer in, schenk fl1)) niet
meer in. Verses -lu lout plein, jusqu'au hard,
schenk zijn glas vol, boordevol. - (Loc. ps'oi'.) V
dans un lonneau (of paniem') percé, eesien ondankbare, of ook, eesien veïkwistei weldoen, lief vat der
Danaidcn vullen. - V- des lai'msses, des pleurs,
tranen storten, weencn. V- SOIl sang pout' son rol,
zijn bloed voor zijnen koning storten. Ie sang
humain, le sang de qn., menschenbloed, iemand.s
bloed vergieten, eeiien moord begaan of bevelen. VIe sang innocent, oiscliuldig bloed vergieten.
(fig.) \T_ lor ii pleines nmains, lset goud met volle
handen uitgeven, verspillen, doorbrengen. V- ses
seei'ets, ses chagrins dans Ie coeui' de qn., zijne
-

-

geheimen, zijn verdriet in leinands boezem uitstorten, zijne geheimen ens. ansi iemand toevertrouweii.
.\T_ (les consolations, du haunue dans mie âme navrée, troost, balsem 'in eeoc verbrijzelde ziel sloetesi. V- Ie umépris, Ie ridicule sur qui., iemand verachteljk, belagcheljk maken. - (poét.) Le soleil
versait la pourpre et lor sul' l'azur des cieux, de

zon goot (verspreidde) purpci' en goad over 't azuur
des hemels. -- Het wordt ook van gevoelens, gunsten, weldaden gezegd: Le cml versa dans son coeur
des principes d'honneur et déquité, deliemel stortte
beginselen van eer en billjkheid iii zijn hart. Dieu
verse ses hénédictions sur ceux qui Ie craigneni,
God stort zijne zepeninqen uit op degenen, die hens

- [Fin.] \T,, des fonds dans Ia caisse dun
isanquier, fondsen in de kas van een' basikier starten. Il a versé presque tous ses fonds dans les
clìemins de ter, hij heeft bijna al zijne fondsen in
vreezen.

de spoorwegen (de spoorweq-ondcrsieniinqen) geplaatst. VERSER, v. n. (met avoir) Omvallen,
omslaan (van een rijtuig, en van de daarin zijnde
personen). Voiture sujeUe ii v-, rijtuig mi., dat ligt
omslaat. Nous avons versé dans Idle rue, wij zijn
(niet het rijtuig) in die en die straat omgeslagen.

-

VERSET
- (Loc. i)?OV) V- en beau dictum, vóór of in de
haven schipbreuk lijden: cene zoo/c zien mislukken,
welke'i goede teitslaq zeker scheen. z. ok Cit&RIiE
-- {ArtiILj V eli cage, om/eist boven vallen-TIER.
(van een bespannen stuk qeschut). - Nederslaan
(van het te veld staande Oruan): Si! pleut encore
longternps, les bks verseront, als 't noq buy reqent,
zal het Casco nederslaan. - In beide qeaoemde be-

teekenissen wordt verser ook als

t.

a. gebruikt:

Ce cocher a versd sa voiture, iious a ersqs Les
pluies, Les vents out veisq les bles. - SE \ERSEII,
V. pr Zich zelven insc/enken: 11 se versa b boire
coup sur coup, hij sc/tank zich zelven het eene
glas voor en '1 andere na. - ilitgeqoten, uitqestort,
gestort enz. worden: Les tins ems se versent dans

des verres plus petits. de fijne wijnen worden in
kleinere glazen geschonken. --- Les irjipôts SO verseiit
datis le trésoi public, (IC belastingen worden in

'5 Rijks schat/eist gestort.
Veiset, in. Kleine ofdeeling t. van een hoofdsluis der heilige Schrift, veis n . Le huitième v- de
tel cbapitre, de tel psaunie, het achtste vers van
dot kapittel, van dien vsaln. - Dnkteeken Ei. , dat
de verzen aanduidt (eeoc v niet een staand stieepje
er door). - [Liturg.J Bj/belplaots f. die bij (le
dienst gelezen of qezonen worut.
ersicoloEe, adj. [Didact] Kleurwissele'nd,
ersieosté, e, adj.
van Iclear veronderend.
[Didact.] Met verschillend uitstekende ribben.
; lersicule, ersieiilet, rn Veicje, Plein
vers n.
Tersi11eailleur, in. (fans. et plais.) Veizen
vezenrnalier, lereupel rjmelaar in. —-smid,lecht
Versilieate4ir, lii l'eizenmakei' rn, hij, (lie zich
meer onderscheidt ooî pecnakkeljjlcen en r; tij Pen
versbouw , dan door dichterlijke denkbeelden en. verheffing: Ois volt asses de v-s. mais on 1)0 voit guèFe dc poètes, men ziet genoeg verzeninak'rs, maar
weinig dichters. —Versifieation, f. l7 ersbauw in.,
wijze waarop het ccie gevormd is; verskunst, kennìs der te volgen regels b( den versbouw, het verzenmaker, ve rsificciti e t. V- doitce, i'ude, liefelïjke, ha'de versbouu' Traité de Ia '- francaise
verhandeling over de kunst om franse/ir verzen tema
ken eisifiev, v. a. et a. Verzen malcen; in verzen brengen, versifiéren of versificéren.
11 ne fait que v-, hg doet niets dan verzen maken,
(in ongunstiqen zin) dan clime/en. V- nu piaSE
cel, een verzoekschrift in verzen brengen.
vEnslFlEn V. pr ja verzea ebraqt, berijmd warden: Cello description iw pent se -, die besehrfj
ving laat zich niet in verzen brengen. - liet part.
posed is oole ae]j .• Pièce Iden, mal v-c. qoed, slecht
in veizen qebaqt stak n. - Vei'silieiii-. rn,
—

T

—

-

(lijken vorm.

z. v. a. VERSIFICAILI.EUR
7ersi forme, adj. [Didaci.] I'an veranderlj -

eI•SiOfl, f. Vertaling, overzeiting f., inz. der
heilige Schrift; schoolvertalinej uit ccve oude taal
in de moedertaal. La v- grecque des Septante, de
jrielccche (bijbel-)vertaling der Zeventig. Faire une
v- de Ia Génèse, des Psaurnes, eene oveezetting
van Génesis, V(ifl de Psalmen maken. - Corriger
Ia v- grecque, iatine dun uiè.\e de grieksehe, (a
vertaling van een' leerling verbéteren. -ljnseh
((mn) JJijze van voorstellieq of verhaal, lezing 1.:
Cette v- nest pas fidule, die voorstelling is niet
jetrouW, niet met de waarheid overeenkomstig. Ii y
a ijlusieurs v-s sur eet évmnernent, er zijn verse/widene lezingen omtrent t/it voorval, (lie qehewrtenis
wordt op verschillende wijzen verhaald. -- [Cliii'.]
Keering, omkeering t. (ven de vine/it qezeqd, als zij
zich bij de verlossinq niet naar cisc/i voordoet).
%T eiso, n I. (latin) J.%eerzijde 1. van een blad
(vql. IIECTO) (P/ar. Des veiso) (ciart'ue.
n_I [Agric.], z. v a OREILLE de Ia
Verste, t Ilassisehe wegmaat (= 1007, 1 meter),
werst, werste f.
Veit (vroeqer VEnD) adj. Groen: Arbi'e toujours
v -,altjd groene boom rn Drap veit, groen laken ii.—
Bonnet v-, groene muts 1. , die weleer de ban/woetiers moesten dragen. z. ook 5OMET. V- comme
pré, fjrasgroen , eenpwiig, fraai groen — Groen,
nog sap hebbend (van boomen en lanten) , niet dood.
Cet ai'bre nest pas mort, see rameaux smit encore v-s, die boom is niet dood, Zijne twijgen Zijn
nog riroen. - (fig. cl fans ) Ce vleillard eet encore
v-, die grjjsaard is nog vlug, krachtig. - Ce bols
est Irop -S-, ii I1C brûlera pas, dot hout is nog te
-

,
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(Ji'Oell (nog niet droog genoeg), 't zal niet branden.

Groen, niet rijp, onrjp: Des raisins v-s, onrijpe tiruiven t. Pl Airner les fruits v-s, van onrijpe vruchten houden. - Ce yin est v-, die wjjn
is wrang.— (fig. cl fain.) La v-c jeunesse, de peille, frisse/te, fleurige jeugd f. - (iiie v-c vieillesse,
een frissche, krachtige ouderdom rn. Un v- galant,
een wakker, vlug, levendig man of jongeling in.,
(fain.) een flinke borst. II a Ia tète v-c, C'est une
tête v-c, 't is een oobedae/itzaain, laszinnig, onrjp
mensch. - (Loc. 1)10v.) us sent trop v-s. II trouve
les i'aisins v-s (als iemand schijnt te minachten

wat hij niet bekoiien kan, met toespeling op La
Fontaine's bekende fabel) , ze zijn ie zuur, zei de Vos.
z. ook FEMIJE, anTic (fig.) Ii nous en donne de
bien v-s, lijf spell ons wat op den mouw, hij zit
((nc w1t voor te liegen.(fig.) C'est Un homme v-,
it faut. marcher di- oit avec lui, hij is een feint,
V(l.(tbed(1(lefl man, inca moet rond en eerlijk met
hem te weik gaan. tÏiie i'ëponse bien v-c, een zeer

scherp, vinnig antwoord ii. Uiie v-c répi'imande,
eeoc scherpe beiisping f — (Cuts] Pots v-s, groene,
nieuwe erwten f. p1. Sauce v-c, groene saus t. (von
spinazie-aap bereid eli doorgaans bij blank vleesch
opgediend). [Pêchej 1\'Ioi'ue v-c, vecsche labbei'(laan in. - [Tech.j Cuir v-, onbereid, ongelooid
ledei' n. Pieri'es v-es, verseh uit de groeve gebr'oken steeuien in. p1. VERT, rn Groen t., d.c
groene kleur t. toned, bi'un, obscur, donker
groen. V- gal, club', licht, helder groen. V- nutssaul, Y- pi'i/, jong groen, grasgroen. V- glauquc,
dcnter,d'aigue-tnarine. céladon, zeegroen. V- deau,

walccgioen. \Ï- dc lioircau , d'uineraudc , look-,
smaragdgi'oen. 'i - pOmrnc, appelgroen. Etre babilId de S-, lfl '1 (flOCfl gekleed zjjn. Le v - réjouit Ja
vile, liet groeit, de groene kleur streelt het oog. Mctti'e des clievaux an t-, paar(len in (IC weide
doen. Retircr (les chevaux du v-, paarden uit de
wei le nemen. — (Loc. proc.), z. CLE, EMPLOYER.
- iVianglirid f. (eau onbelegen uijn): \Jin (lui a
lu v-, qui n'a ias dépouillé son v-, wijn, die
Wrad(g is, (lid' Zij((C wrangheid nog niet verloren

heeft. [Arch.] V- antique, \T dEgypte, zwart
el( Wit gea(leid marmer U. (nu zeer zeldzaam gevonden). - [Bot] V- des bois, (les dames, des
orties, flO(flCfl van i/die bladzwainsoorten.— [Corn.]
'i'- de vessie, blaasgrocn (uit de rijpe bessen van
(Iei( purgeer -kraiseloosn bereid) . V- (tins , de
gtaïeul, iris- of sapf]roefl. V- de Seheele, Seheele'S
groen, arsenigzuur Popes II. V- en grappe, trosgroen. V- de corroveur, looijessgroen. — [U. n.j
Groene adders/aug 1. beuri'ier, indische groenvink in. Blanc, witec/tiq groene brasem in. V-

daurain, (J(Oefle wcîrschjjnljjster t. van den Senegal.
v- doi'é, goudgroeuie kolibri in. ; langstaarlige' Seiegol-meerle t. T_ perlé, groen gepareid.e koi'ibri.
%T_ plein, soort Van (listelvink in. V- inarner, z.v.a.
MARTlNPEcuEua. V- nionlant, soort van sole/cWa((I 11. ' \T laid, soortnaaas van een' nachtvlinder, goueigioene vlinder rn -- [Jeu] Jouer au
v-met groen of groene blaadjes spelen (een kinder.cpel in mei, waarbij elk der spele r s steeds een of
ander verse/i geplukt blad bij zich moet hebben; van

daar:) Prendrc qn. suits v-, iemand onverhoeds,
onc'oo('bereiel overvallen, verrassen. — [Minér.] 't' carnpan, campeiansch of cainpanisch marmer (uit
de vallei van Campan in de Pyreneen). \T deSuzc,
groen en zwart gevlekt marines- von Suza Y de
Gorse of Saussure , corsikaansche groensteen in.
(clie zich fraai laat ioljsten). V_ dc cuivre, de
rnontagnc, de [-.1 ongt'ic, koper-, berg-, hongcscirsch
groen it door koper gekleurde groene aarde).

ert -de -gi - is, in.. z. VEEWET. — -[ Wei-t-degrisé, C, aUj. (woord van Victor liugo) fUel ko7}erg('oen bedekt.
Weate, f [U. nj Volkenaam eener groene adder f.—V -etbteue, V- ei jaunc, groene enblaau
groene en gele adder. - [Kort] V- honuc,-we,
,cooit van pruiin; soort van laluw f V- Jongue,
soort van groene suikerpeer, herfstwcsterpeer t.
%7 ertébial, e, adj. [Anat.] J'ot de werveibeen
behoorend Colonne v-c, wesvelkolom, rug--dern
gegraat, ruqgestreng P Canal s- (of lachidien),
z. IIACHIDIEN. MoëJIe v-c, ruggemeeg it. Ligaments
vertélsraux, wervelbanden rn. p1. Neus vertébrauX,
ru.ggeinergs -zenuwen f. p1. (ten getale van 31). Wertébralite, t. [MédJ 1Vervelontstekin.g f. 1T er(èbie, t. [Anat] /l7ervel rn, we;i'elbee(( fl,
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van dapperheid, moed gebi uikt, en
in dien zin tog over in: I! na itt lot - ce itt v-, hij

1//ke) beteekenis

elk der beenderen (bij den niensch in octal) , welher verbindiny de rujqegraut of wervelkolom uitmaakt en Ole verdeeld worden in: Sept v-s eeivicales
of lu cou, zeven /talswervelcn, douze v-s doi - sales
of du dus, fl i uqewervelen, en cinq v-s Jowbaii- es, cjf lenckwertekn. Animaux it v-s, z. v. a.
VEItTËBRES. - Wei - tébré, e, (idj. [1, n.j Gewerveld, titel wervelbndct'n: Les anlinaux v-s et inveitébrés, de 9ewerveltle en on(J(wervtide dieren it.
7)1. - Bot.J Tige v-e, gelede stenjel in. -- VERTEIJIIES, In. jil. lVerveldieien it. »1. --- ertéba-lie, I 1Vervcl.teen, fosside of versteende weilul in. -•- Vei-tébro-iliaque, adj. [Anat.j Atticulation V., (Jew/wilt it. o veittittdifly t. vn den
laatsten of vijfden leiideweeil niet itet lteiliybeen.
%iei'tefle, 1'. [Tech.] Sport t. of taji m. aan de
kc1tutji/ai/ van zoulpulten.
7 eiteuieiit , ode. ]Vadrukkeljk, kracltti(/, met
nod, a/c, nut .CllCTJ)tt, ter (lege, lteftiy: La i)1a(e
Int v- attaquée, de J)!aats weid hefliu, met luac/it
aan.qevailen. -- 11 lui IOI.)OIt(Iit v-, hij fja/ itelit een
stout, sclitrp antwotud. z. ook TAMER.

hee/t kracht (karakter) noch. moed. hij hee/t inagt
noch. invloed, aanzien nrc/t verstand. - (Prov.)

Face Uliotnine holte v-, het oog des meesters naakt
het paard vet. -- Kracht , werking 1. , veririo
it.: Les v-s des plantes, des ithn/raux. de-gen
lu -ac/i/en. genees/irachten. tier planten, der nzineraLen. Cette pleitte a Ja vertu de gu/rir tel mal,
deze plant lice/I de kracht, liet vermogen om die
en die kwaal te genezen. (fig.) Le Itapt/me a Ja
v- deliacet- ie peché originel, (ie doop hee/t de
kracht out de etfzonde uit le delgen. - [Tit/oJ.)
V-s, deagdeti , 5 Ie engelenkoor in etc hetnelsche
ltterarc/tte. -- '4T_5 moi'ales of cardiiiales, zedeljke

%erteiielle , Veitei-eIIe , 'evteve11e, 1.

[Aiic. atne.] 1LOtI('/t(ta/ en vingeïIinj a. %7 e1tereUe, f. [Seri.] Giendelluani; .clotkratn f.

%eitex, in. Anat.j 1iOO1(IitiUifl, kruin I.
leitical, C, a(lj. Loodivt of) 't v/ale van (len
hoitzon, tcgttandig, v e r t i lea a 1: Plan v-, Ligne

v-e, vertikaal vIa/t it., vertikale lijn f., --- [Asti - .]
Point v-, scludelpunt, tappunt, zenith it. Cerrles
vei'ticaux, of als su!j t. VERTICAUX, in. »/. lertikale ct'ikeis rn pL, groot: eikels (Je'! .cjilieer, tile
door 't zinitli en nadir (loji- en voetpunt) yuan,
1oodret op (lCfl Itoi iZon Sta(ifl en dien in iwec tegefl(;t istaande punten sitfj :, veltikalea at. J)l.
Piettuei' v-, eerste vettiltaci cit -/eel ((lie (lea tneiidiaan loodreqt srtjjdt en door liet oot- en wee/pant
gaat. - %Tei-tieale, t. (Maui.] lerti/eale of loodre1e ltjn, ve cl I Ito a t 1---ertiealeiueiit,adv.
Ot vertikale of loodrete wijze. - ea'tieaIité, f. let ti/tale stand rn , bali - cUte rigtinij I.

iertieitIaiie , %eitieiIlé, e, ode. (Flot.J
iVeiveit- of leitodswijze (;eplOattt. Fleut's, Feuil
subst. ertiei1iies, t. »1.
Bloemen of bladeren, (lie TlflijVOiIt( ig om een' stam
of stetujel 0/ om zijne twfjen s/ooit.
7eitieité, C. jPIiys.j Rifjlin{Js/c1ac/lt C., eigensc/tap eens ligc/wams oat ZiCh bij voorkeur naar
zekere zg(ie te tifjtCn. La t- le 'aiguille aitnantie, de rigtingslurac/it, (le neiging der titagneetnaald
float 't noorden.
7ei-tige, ni. [ Méci. ] 1)uizcling , zwjjmelinq,
draaijiny van t hoofd, steizebolliny C.: Ella sujet
aux v-s , (tan duizelinq onderhevig zijn. --- (fig.)
.4/dwaling van t vers/anti, van cle rede, voorbijgaande zinneloositeid. L'espt - it de 'c- séta it empa te
du peuple, tie geest der dwaasiteid, de Zincverbtjstering IiU(/ liet VO/li aangegrepen. Dien lui envoya

les veilicill€ies, of ale

-

I

deugden, ltoofddeugden. - EN VERTU DE, lor. trép,
(lit kracht eau, krachtens, uit hoofde van, wegens:
F.n s- tie vette lid, krachtens die wet En v- de
quol pretend -il vein ? 0 1) welketi grond beweert hij
itot? En v- de cel aiièt ii est oblige de vous
payer, in gevolge, krachtens die s-egtsuitspraak
ittet hij a betalen.
ei -tiiblen ! Vei-tucliou ! Veitit de iiia
vie ! ei -tiiadiii I %Tei'tugois ! enterj. (Vloeitwoorden uit liet oude blijspel) .sappeiloot, voor den
(luietI, verdord!
%ertueu4emeJit, adv. Op deuglzaoie wijze,
deugdzaaiii; eerbaur. - Vei -tue*ix, euie, adj.
Deuydzaain, vi'oom; eet - baar: Hoinnie v-, Femme
v -euse, tietigtlzaain inaa, deugdzatne vrouw. Coeui'
1-, deagdzaaiti, vrooiet hart n. Cette liiie a tonjaars /1/ v -euse, dat meisje is allijd eet-baat - gewrest.-- Action v -euse, deugdzame, door de deugd
itigeboezeinde daad 1. —Als.eubst.: Le e'-, de deugdnine, de (leug(lZattie inn. -- [[1. de Fi - aiecej (S
\ ., (le deugdzamen, de vrienden der deugd, dobespierre ct zg n aanhang, die voorgaven het BIJ/t
der Deugd (Règiie de Ja \Teitu) te willeit slicitten.
Veiliigatte, 1. , 7eitiigattiia, ni [.nc. cost.j
Iloepel

(tan vt-oawelcleederett ; /toepeirolt ill.; kiSs-

eentje it. , dat rle vrouwen weleer boven de heupen
onder den rok droegeti. - VERTLJG,CD1N, rn Hellende, met fJr(iozOdetO bedekte grond in Iratiscite tuitien. - z. ooit vERTIJBLE[. - eitugadier, itt.

iitpeltoktn.a/ter nu
%ertisgois! iitterj , z. VER'I'UBLEIJ.
Vei've,f. Vttttr it., verbeeliittgsgloed m., geestvervoeritig I. (die den dichter, redenaar, beeldhouwer,
toonkattotenaar bij zijn trier/c bezieli) V- poulique.
dichtvuut' , t.iictitergloed , dichterlijke geesldt'i/t I.
Eiitrei - en v-, in euut' , in gloed gerahet, de at,n

drift tier kunst gevoelen. II y a de Ia v- dans cel
owiage, er is gloed, verbeeidittg, dichterig/te vlugt
iii lat (neck.

den). - (fig. et fdiui.) Gul. kuur, latin C. Voilit son
v- qui Ie pt end, daar ItrU I lii) zijne kureit, ztjne

ei- veiiieofervèiie, I. [Bot.] i.Jzerkruidn.
ei-velle, I. [Fuuc.j Ring iii. aan den poot van
een' cal/c, waaroj liet wapen of de naam (les dye
staat. - (Maci , z. v. a. VERTENELLE.
-nats
Zerveux, Veivier, rn [Pecliej Fuik., netfuik I. - [Iloit.j Oofikorf in. (Ie Purge).
%ésanie, I. [lied.j l.]itzinnig/ieid 1., waanzin. ill.; vetsiattdsziekte I.
esee, C. [Bot.j IVikke, wit C., eene tweelob
van vele soot leit, meestal tot voed.er ge--tigep(Tu

Je na sautais v- /i mitt (Ie citoses /t a lois.
%e, -tu, 1. Deugd C. V- notlesle,épi - ouvee, tate,
zedige, be:roe/de. zeldzame deugd. -- La v- de
chastet/, d'lturnililé. de deugd der /cuiscitltet(1, der
nederigitcid V-s chiétieniies, gueri - ièi'es, civiles,
domestiques. c/ttislcljlce (leugden., krggsdeagden,
burgei - de'uiden, huiselijke detigdeti. L'amoui de Ja
v-, de liefde tot de deugd. Des semencesdo v-, zaden van deugd. -.- (faut.) Vous tuez hiatt de Ja v-,
gij verinoogt veel op te ze/ven (wanneer men. ientanrt
iets ziet doen, inGot -van 'inca zelf een af/teer heeft).(Pt - ac.), z. rcÉCESSIT/. . .. (in bfjzonderen zin, van
vrouwen sprekende) fuischIteid, eerbaarltçid, in getogenheid: Elle pat- le ti - op de en v-, zfj s/ir eekt
te veel van hare kuiscititeid. eerhaarheid. - in rolfeet. zin soinljd.c van de deuqdzame personen gezegd: Honorer, Ricompenser Ia v-, de deugd vereeren, beloonen. -. JVtleer ook in de (oorspronke-

iésîeaia'e, f. [Ilot. Blaaskruid it. - [H. n.j
van itigeutatidsworin. - 7éskca, e. adj. [Aunt.] Tol de blaas, tot de pisblaas behootenel: \eiiies v-es, blaasaderen C. pl
'Fi - igoie v-, blaas -rlrieitoek in. - [i\léd.j Catait - be
v-, z. v. a. CYSTITE. - Vésicant, e, ailj. [t\led.j,
z. v. a. EPIS1'ÂSfiQUE tn VESICATOIRE. eanis, in. tl. Iilattrlreklcettüe kever iii. -c1itî on , C. Blaarlrekkiny, plaalselij/te werlctnfj C.
valt, een b!teattrekkend veiiddei. - Wésieatoire,
a(ij. [ bletl.j Blom - trekkend : Erupl/tre, Uitguent
II-, blaarlrekken(leitleister. zaIj t. Les canthartites
. sont v-s, ne spaanselte-vlie.qen trcleket( blat - tn.. VÉSICATOIRE. fll. B!aartte/tkefld itiiddel it., trek»leitter J.; - (Ie door cciie trekpleister t,eoiaakte
wond. - vésico-piostatique, adj. [Anal.] De
blaas en voor,cland(r/cliet bette/Tetiti. - Wésiculaire, %iésieiilé, e, odj. (Didact.] Den vorm
{1ot]
van. blaasjes hebbettel , blttasjesvormig.
Glancles v -s.blaa.c.jesvormige itlieren f.pl.— Wésicu
f. [Anal.] Bloasje FL, Icleine blaas f. V btliai--le,

nil esprit de v-, God verwoede zijn verstand. -

Weiligineux, citse, odj. Duizelig. zw(,irne -

1(11(1. (((1fl zw(jnirliîuten. of (luizelinqen ontier/ievij.
-

Vei -tigo, at ( Veldt'.]

Iiolder at. (deî V(1O'(-

-

geitlee grillen weër. - , ertiqueiix, ueiise,
wij. IVervelend, dean f/end.
-t T e1 ti,, a. a. (nog ate;- in convertit, divertie, subvertii- ) Onze/te a , vertalen: V- Ciceron,
Cicero vco lalen. - Ook we/eet- als v. a. in den zin
van zich toeleggen (oji) , zich b/zig houden (titel):

liotowd; duiveboon; taardeb000 C. V- sausage
esceioii, in. lYilde wit/te I. (die luoselien
lotett vJa,cI).
B!aaswoetn in. , soort

of
't
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V1SiCllLi
re of \T du flel, gaiblaas. V-s sérninales, zaadblaasje.c. V-s les pournotis, longblaacjes. -- [11. n.j
V- aërienne, zwemblaas f. der visschen. -- Mdd.j
V-s de Sainte-Bathe, ineenvloejjende pakken f. p1.
- %7 ésie)alé, e, adj., z. VESICEJLAIJIE. - Vésietileux, euse,

adj. Blaasvormif] opgezet, blaas-

voriniui: Feullies v -euses, blaasvormiqe, ook. met

Vestibulaire, adj. [Anatj Tot den voor/tof
van 't oor be/ioorend, dien betre/fend. - Vestibule, in. Voorzocil f., ruimte aan den ingangvan
een hotel enz., welke den toegang tot de overige
verlrekken qee[t, voorhuis, portaal ii., v es ti b dle 1.; somtijds ook: voorkarnertje n. von eene midde/matige woning. - [Aunt.] Voorhof rn , middelste holte van de binnenste afdeeling des gehoor-or
die niet de trommelholte dOî' 't eironde-gans,
vensler gemreoschap heeft.
Vestige, en. (dikwijls, vooral in defligen stijl,
meerv.: VESTIGES) l'oetspool' n. , indruk, dien de
voet bij t loopen in den grond ac/iterlaat, voetstap en.: Je vals ici (les V-S dIlomnles, ik zie hier
voeistappen van menschen. -- (fig.) Suivre (Marcher dans) les v-s de son pOre, in zijns vaders
voetstappen treden. zijns vaders voetsteppen navolf/eu, doen of leven als zijn vader -- (bij iitbrei ding) Overblijfsel ii. vanvoormaligeqebouwen, wallen, leqerplautsen, enz., spoor n. Ii y cut 1h tine
viiie, on en volt encore les v-s, daar stond eenmaal eens slad, men ziet er nog desporen, de overblfjfsels van. --(fig., in zedel(jken zin) On ne tiouve
dans ihistoire aucun v- de eet dvènement, men
vindt V(lfl dit voorval geen spoor in de gesc/iiede
t, uit cene eenvoudige-nis.[ChrjSc/,edlbuk
insnijding bestaande.
estiineiital, e, adj. [Didact,j De kleederen
of de kieeding betre/fend. -- Essence v-a, vlekkenwater n. voor kleederen, geestrijk vocht n. ter relniging van kleedingstukken.
Vestipoline, 1. [Com.j Wollen stof f. van
Beauvais. (TURE.

blaasjes bezette bladeren ii. p1. - Vésictiiifère,
adj. [Didact.j I3laasjes bevattend. - VésictIifoa -me, adj. Blaasvormig.
Vesou, 7esouà,ni. Saileerrietsap n., vloeibaai
sap. dat uit liet geplette saileerriet vloeit.
Vespasienne, F. Urinoir of p151)0k 11. in
den voim van een sctiilulerliuisje, 01) de kaaijen en
boulevards van Parijs. --.- Naa:n eener soort van
rjtuiqen met geheime gemak/een of beste/camers,
bestemd om op (Ie drukst bezochteplaatsen in Parijs
dienst te doen ( (loch (lie (JCfl opanq jemaakt
hebben).
WepéraI, n'i. {Cath.j Vesperboek ii ., kerkboek,
dat de ves/)erdienst bevat. (PIne. Vespirals.)
Ve4éra1,
e, adj. [Géogi.j Westesch, liet
S
westen betie/fend.
Tespérie, f. Laatste onderzoek, dat een kandielaat in de gadgeleerd/teid of de medicijnen aan
de universiteiten, daags vóór zijne promotie tot doelor, onderging, en waarbij twee doctors tegen hem
disputeerden; -- thesis of stelling f., die de sludenten aan de collegian des namiddags onder elliander
verdediqden. - (/i.) Berisping f. (réprirnande).
S Vespéiiser, v. a. lierispen. doorhalen.
VeipertuIion, in. [ii. n.j Vledermuis, vlelrmuis 1. - Vleirmuisvisch rn. (ook niailhée en
chauve souris geheeten).Naam, dien men aan
t Vestiture, f Vesture, t. , z. V. a. INVESTIWéstivienne, f. (Miriérj, z. IDOCRASE.
de onderstelde niaanbewonei.c heeft ejeqeven.
Vétade, f. I I. n.j Soort van venusschelp f.
Wespertilionides, in. p1. [H. n.j Vleêrmuis
7 teuiez.t, m. Kleeding, kleedij f. , gewaad n.
f. p1.
-sorten
Vespétro, lIk. Soort vanrata/la (z. dat woord), v- ctiaud, léger, warme, ligte kleeding. Changer
de v-, van Iuleedinq verwisselen. Les v-s saeerdoinz. als maasterkend middel qebruikt.
Vespolde, adj. [II. n.j Wespvormig , naar taux, het priesterljjk gewaad, de priesterkleed(j.(fig.) Combien de pennies ne diffèrent que par le
eene wesp gelfjkend.
Tesse, f. (bas) Veest, niet-hoorbaar qeloosde v- hoe vele donkbeelden verschillen enkel in 't gewind en. -- Tesse -de -Ioaip of Vesse-ioup,rn. waad, in de inkleeding, in (le wijze , waarop men
[Bot.] Wolfcveest in. , naam eener ka,npvrnoelje, ze voorgesteld heeft.
%étérai., en. Oud, uitqediend soldaat , oud.
in velerlei soorten, die niet dan stof 0/wind bevat.
- %esser, V. fl. (bas) Veesten, niet-/ioorbare beproefd krjqsman, oud-ediende, v e t e i' a a n en winden laten. - (Loc. Vlot'. eI pop.) \T_ comma Compagnie de v-s, koinpaqnie van veteranen, rason daim , geduriq veesten. - Tessetir , en., tende koinpagnie, waarin krjgslieden 'wegens hunne
veeljarige dienst of om andere redenen worden opge
-euse, f. (bas) I'Vindenlater m. . -laatster f.
Wessie, 1. [Anat.j Pisblaas, blaas f.: Avoir une namen.— Les vs, de garnizoenslroepen, veteranen.
plane dans Ia v-, eenen steen in de blaas hebben. - (bij uitbreiding) LJitgediend, in de ambtsdienst
Le cal de Ja v-, de hals der blaas. V- de co vergrijsd ambtenaar , die zonder werkzaamheden
varkensblaas, de uit liet ligchaam van 't-chon, meer te verrigten zijne soldij blijft trekken. —(fig.)
t_In v- de crime , een in cle misdaad vergrijsd
varken qenoenen en ijedroogde blaas. Enfler utie veene blaas met Inc/it vullen, opblazen. Nager avec mensc/t. - [Eeol.j Scholier en. , die voor liet tweede
des v-s, met blazen zwemmen. - (Loc. prov.) Jai- jaar in eene klasse van 't collegie zit, overzittend
merais autant quon me donniit dune vessie pai student in. - Vétéranee, f. Veteraanschap n.
le nez, ik wilde mij liever in t qeziqt laten spu- hoedanigheid f. van veteraan.
Vétérinaire, adj. : Art v-, veeartsen(jkunde 1.
wen, elan zulke la/fe en laqe vleijerjen aanhooren.
z._ ook LANTERNE. - [ H. n.j V- natatoire, z.v. a. École v-, veeartsenijschool f. Artiste of Médecin
VESICULE aéi'ienne. —[Méd.j Calarrhe de v-, z.v.a. v-, of als subst. VÉTkRINAIRE, veearts, (pop.) paardendoctor rn
CYSTITE. - ( pop.) Blaartje n. op de huid.
Wétillard, e, adj. , liever VETILLEUR. - Vé%essigon, en. [Vdtér.j Week qezwel n. aan
title, f. (fain.) Kleinigheid., beuzeling, beuzelarj,
't spronjqewricht van 't paard, kniegal f.
vodder(j, nietigheid t.: La enoindre v- i'arrète, de
Vesta, f. [Astr.j Eene der asterolden of coplaneten tusschen Mars en Jupiter, in 1807 door geringste kleinigheid houdt hem op. S'amuser de
Olbers te Bremen ontdekt (zoo qeheeten naar de VS, zich met beuzelingen ophouden. [Tedh.j
myth. Vesta, de (jodin van 't vuur, van den huis- Afdak n. , onder 't welk soimige arbeiders eener
haard, en t zinnebeeld van 't huiselijk qeluk, de leigroeve werken. Kleine vuurpijl of zwermer rn
zedigheid en kuisch/ieid).—Vestale, 1. [H. i'om.j van speelkaarten gemaakt. - [Jeuj Dubbel pzer
Priesteres van I esta , eene der m.aaqden, die het met ringen, die men daarvan niet kan af. of opdoen, zonder 't geheim te kennen. - Vétiller,
altijddurende vuur in den tempel (leze!- godin moes
ten onderhouden, v e s t a I e 1. (fiq.) Voorbeeldig V. fl Beuzelen, zich met beuzelingen of kleinigliekuisch meisje ii., zeer eerbare vrouw f. (iron.) Ce den ophouden; - vilten; haarkloven; kibbelen. nest pas une v-, 't is niet hare kuisc/iheid niet Vétillerie, f. (fain.) Vitterij, haarkloverj; Mbpluis. - %estaiies, Testa1iennes, f. pi. Ro- belarj f.-- Vétilleur, rn., -euse, f. Beuzelaar m.,
meinsche feesten, in jul(j tee eere van Vesta gevierd, -ster f.; vitter, haarklover, zaniker in., vitster f.,
haarkloofster, zanikster f. - Vétilleux, euse,
vestalikn 1. p1.
Veste, f. Kainizool n., kleedingstuk zonder man- adj. Veel moeite, zorg en oplettendheid vereischenci,
wen, dat onder den rok gedragen werd en nu door netelig: Ouvrage v-, een netelig werk n. - Bedil
het vest (gilet) vervangen is; - wambuis n—Lang ziek, vitlustig.
onderkleed n. der Oosterlinqen.
Vétir, v. a. (zonder impiratif, en zelden gehéVestliuire, en. Kleederkamer f. in een kloos- zigd in liet enkele. van den mdie. pids. je vêts,
ter; ook van een geregtshof, staatsvergadering, enz. tu vèts, ii vét) Kleederen, van kleeding voorzien:
- Kleedergeld n. der kloosterlingen: Chaque rail- V- les pauvres, les nus , de armen. de naakten
gieux a tant pour son v-, ieder kloosteigeesteljke kleeden. y. un enfant, een kind kleeden; ook: een
heeft zoo en zoo veel kleedergeld. - [H. anc.j Klee- kind voor 't eerst in 't pak steken. - Aantrekken,
elerbewaarder aan 't byzant/jnsche hof.
aandoen: V- une tohe dechainbre. een kamerkieed,
-

-

-
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4uiskleed aantrekken. - si VETIR, V. pi. Zich gen, ovei last ciancloen, niet met inst lalen; verkleeden of aan/ileeden: Etre Ioiigternps a se v-, drukken, knevelcn: t)n iie dolt v- pei'sonne , men
lang werk hebben om zich aan ie klceten. Se v- se- moet niemand kwelling of overlast aandoen. (absol.)
ion Ia saison, zich naar 't jaarqetj Icleeden. --- So Ii aime a v-, hij is een liefhebber van plagen.
v- a ia fiancaise, zich op zijn Iiansc kleeden, de (pop.) Cc)a flie vexe, dat verdriet, ergert mij [ronsc/ie kle(Ierd1agt volgen. - VETIR, 11. K/cc- \Ï_ ses sujets, zijne onderdanen verdrukken , te
zwaar belasten. - SE VEXER, V. pr. Boos. verdi'ie1i'nhi 1.
%eto, m. (latin) (pr. cd -to) (eig. ik verbied, cci- tip worden, zich ergeren: II so vexe de in moindre
werp) Formulier, dot te Rome ieder volkstibuun chose. - Elkander plagen of overlast aandoen:
jebiui/ete, wanneer hij zich tegen de besluiten des Les liommes so vexent sans cesse. ---- Het part.
senoats verzet/ede , verwerping , misbilljj/dn.q f., passé is 00/C adj.: Paysaus v-s , vcrdî-ukte , geplaagde boeren. -- 11 [Ut terriblement v- de eet
V e t 0 n. - - (tejcnwoordig) Verwerpins- of octkenningsregt I) . , de bevoegdheid von venco. vorst accident, dal voorval crgerdc,verdrool hens geweldig.
4nhi iloor zijne tegenspraak ecn besluit van 't par/cVexillaire, adj. (pr. vék-ci-laire) [Ant.] Den
ment of van de Kamers krac/itcloos te maken, v e standaard betrc/Tcnd. - (Bot.] Slandaardvormig:
Flours v-s. - [Mar.] Signaux v-s, seinen n. p1.
to IL V- iItirnité of alisolu , onbepaald, onvoorwaardelijk edo, V- suspensif, opsc/iortcnd veto, met de vlag. - VExILLAIRE, 01. [Ant.] Standaardl7 exille of Vexillani , a. (pr.
Cliaque Chambre a le v- sur l'autre, c/ky Kamer dragcï en.
heeft tegenover (te andere het verwerpingsregt, liet vèk-cile, vèk-ci -lome) Slandaard in., vaandel ii.
veto. - {H. de F'i ancej Monsieur et Madame V-, der troepen van I/nine en Byzantium. - VexiliMijnhecî' " iltevrouw Veto, spotnainen, die de de- 1h, e, adj. [Bot.] Met een standaard voorzien.
Vezir, m., doorgaans, doe/i minder goed visie
inokraten in de eerste franschv revolutie dikwijls
of vizio, z. liet laatste.
aan Lodewijk XVI. en Mai'ie Antoinette gaven.
Viabilité, f. [Jut'., Mél.] Lcvensvcrrnogen ii.,
/ette, t. ZVet n, om naaldvissclicn (oi'piiies) te
geschiktheid one te leven, v i t a i I t e i t (vgi. VITAvangen.
iêtii, e, adj. (en part. passtvanvETth): Horn- LITE légale). --- Goede staat m., bruikbaarhcid dec
me bien, mal v-, goed, siechtgekleedman. Femme wegen. - Viable, adj. [Jur,, Mid.] Tot leven
v-e de blanc, in 't wit tick/cede vrouw. - Les aol- geschikt: Un enlant né avant ie septibme mais est
maux soot v-s et nouri'is par Ja nature, de dieren then i'arement v-, een kind, dat vOOr de zevende
worden door de natuur gekleed en ievoed. - maand geboren wordt, kan zeer zelden in 't leven
L'oignon eet bien i- eet liver, de uijen hebben blijven.
Viaduc, rn. Kunstig aangelegde eveg of boogdezen winter vele en dikke schillen. - (Loc. proc.),
z. OIGNON. - [ Bias.] ECU V-, omkleed schild n., brug m. over eencn paal, een dal, enz., ten dienste
naam van het gekapt -gekouste schild, als beiden van eenen spoorweg, viaduc, v iaduct m. Le
vein dezelfde kleur zijn, zoodat het veld zich voor- now de v- est ordinairement réservé aux pouts en
doet als ccce ,qroote ruit, die aan de vier zijden dc arcades qui no soot pas établis sm des couis
.cchildranden raakt.
d'eau, dv naam van viaduct wordt doorgaans alleen gegeven aan de boogbruggen, die niet over een'
Vétare, t., liever PulsE fl'HABIT, z. PRISE.
étusté, t. Oudheid f. , ouderdom m. (inz. van stroom liggen.
Viager, ère, adj. Levenslang, vooi 't leven:
gebouwen e. a. hooge voorwerpen , waaraan de
werking van den tijd zigtbaar is): Un monument Revenu v-, Pension v-Pie, levenslang inkomen, pensloen n. -- Rente v-, ljfrente t. Mettre une rente
qui tombe de v-, een gedenkteeken, dat, van ouv-Pie sur Ja tile de qu., cciie ljfrente 0/i iemand
derdom valt, nederstort.
Weuf, Venve, adj. Weduwenaor of weduwe zetten. - z. ook REPARATION. - Somtijds ookvan
geworden: Elie est veuve depuis peu, zij is sedert personen gebézigd: tin rentier v-, ieniand, die van
kort weduwe geworden. Homrnev-, Femme veuve, ljfrente leeft, div al zijn goed op ljfrente heeft geweduwenaar. weduwe. - ( fig. in dichterljken of zet. - VIAGER, m. Levenslang genot n. van een
verheven stijl) Beroofd, ontbloot: La France Plait goed, dat men niet aan zijne erfgenamen kan naveuve de son rol, Frankrijk was van zijnen koning laten, ljfrente t. Mettre tout son hien en v-, al
Eglise zijn goed op l'[jfrente zetten. - %'ia.gèrement,
beroofd . moest zijnen koning derven.
veuve, (weleer) collegiale kerk, die vroeger als ka- adv. (nu liever pendant Ia vie, it vie) Levenslang:
thedraal eenen bisschop had. - VEUP, m., VEUVE, 1. Jouir v- dune maison, het levenslang gebruik van
Weduwenaar m., weduwe (weeuw) f. pouser Un een huis hebben. - f Viageresse , f. . -- Viaveuf, une veuve, eencn weduwenaar, eene weduwe gier, m. , Levenslange vruchtbruikster f., vruchthuwen. - ( fig.) Le denier de Ia veuve, z. DENIER. bruiker m. - 1 Vialre, in. Levenslang inkomen
- (Loc. proc.), z. HER1TIER. - VEUVE, 1. [Bot.] of pensioen n.
Viaiade, f. Vleesch ii. (dat men eet, vgl. CHAIR),
Wit en paarsch ge.streepte tulp t., weeuwtje n. [H. n.] Weduwe, weeuw f. , weeuwtje n. , een inz. het vicesch van landdieren en vogels. V- fraivlasvinkacliti,qe vogel in Indict en Afrika (om zijne che, tiaiche tuée, versch, versch geslagt vleesch.
zwarte en witte kleur zoo gehceten). V- /i collter v- gElde, bedorven vleesch.. 1/- bouillie, rôtie, grildor, Grande v- d'Angola , paradijsweeuwtje. - Ide, chaude, froide, gekookt, gebraden, geroosterd,
Aap m. van 't geslacht der meerkatten, weduw. warm, koud vleesch. - V nenve, vleesch, dat voor
\T_ coquette, tweekleurige stekelvisch m.
'1 eerst opgedischl wordt , onaangesneden vleesch.
Veule, adj. ((am.) Zwak, slap: Homme, Temps v- blanche, noire, z. BLANC, NOW. V- de boudhev-, slap mensch m., slap weder n. Je me sens v-, Ik rio of Grosse v-, vleescli uit de hal. slagtvleesch
gevoel mij slap, inat.—Etoffe v-, slappe, ligte stof t. (runder-, kat/s-, scliapevleesch). Menue v-, gevoI Agric. ] Tei're v- , zeer ligte aarde 1. , losse gelte, wild n. faisandée, liasardée, lang bestoiven
grond m. - [Hart.] Branches v-es, dunne zwakke of bewaard vleesch, vleesch met een' adelif/ken reuk.
takken (inz. van vrn/chtbooinen) . .&rbres v-s, te V-s grossiëres, dures, zwaar, de maag bezwarend
dun eu spichtig opgeschoten boomen m. pl— [Tech.] vleesch. V-s dlicates, tendres, mortiiiées, ma/sc/i,
Castors v-s, drooge, magere bevervellen n. p1. (van zacht, inurw vicesch. - (farn.) V- morte , dood
vleesch (van een dier, dat zijn' eigen of naluurljjin den zomer gevangen dieren).
Veuivage, m. Toestand van weduwenaar of ken dood is gestorvcn).—Joui de v-, vleeschdelg m.,
weduwe, weduwenaarschap, weduwschap a. , we- dag, op we/ken de roomschen vleesch mogen eten.
duwstaat m., inz. de duur van dien staat of toe- - (Loc. proc.) 11 ny a point de v- sans os, er is
geen vleesch, zonder beenderen: alle liet heeft zijn
stand: Un long v-. - Veiive, t., z. VEUF.
Vexant, e, adj. (pop.) Kwel/end, verdrietig, leed. . bij uitbreiding ook van 't eetbare vleesclz
er.qerljk: Refus v-, verdrietige, kwellende wei ge- der visschen en van ander voedsel gezegd: spijs f.,
ring. Rdponse v-e, ergerljk antwoord n.—Wexa- voedsel, eten B.: Le saumon nest pas une v- de
teur, trice, adj. Plagend, kwelle'nd; knevelend, malade, zalm is geen spijs of kost voor een' zieke.
verdrukkend: Pouvoir v-, kwellende, verdrukken- \T_s de carême, vastenspijzen (versche of gezouten
de magt t. - Wexation, f. Kweliin,q, plagerj; visch, ook rijst, gedroogd fruit, vijgen, razijnen.
verdrukking, knevelarfj, v e x cl t i e t. Etre exposé groenten, die men doorgaans in de vasten eel). aux v-s. aan plagerjen blootgesteld zijn. Cet em- (fig. cl (am.) V- creiise, z. CREUX (adj.). - (Loc.
ployé a PIP punt de sos v-s, diearnblenaar is voor prov.) Ce nest pas v- prête, 't is geen opgeschepte
Zijne knevelarj gestraft geworden. - Vexatol- kost, geen gedekte tafel. z. ook OISEAU, MANGEUR.
re, adj. .Drukkend, krenkend: Impôt v-, druk- La viande prie les gens , eene goede tafel doet
kende belasting t. - Vexer, v. a. Kwellen, pla- eten, wekt den eetlu,ct op. - (fig.) Voedsel n. voor
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ape est Ie - (Ie Jdsus Christ, de paus is de stede zit, voo, (i(fl jcest: EUc fut affarn€e de a vc1este, zij Iwnqerde naar de kcrnelsclie spijs. - delioudei of lilaatsbekleeder van .Iezus Christus. [Ecrit.] Ma - est que je fasse Ja volonté (Ie celui [Uist.j V- (le l'ernpire, rjksvikanis, rjksbestuurqui ma enoyé, mv ne spijs is, dat ik (len wil doe der, regënt, titel der keurvonsten van den Pails,
van hem, die mij jezonden heeft. - (pop.) Naakt- van Beijeren en van Saksen, die bij afwezigheid of
held, ,cckaarnte t., scliaamdeelen n. p1.: iIoiiti er sa bij afsterven (les keizers diens function waarnav-, zijne schaamte laten zien. --- Viander, v. a. inca. - (in de middeleeuwen) Plaatsvervangeï van
{Vënéi.] (alleen van lerten e. a. rood wild yezeQd) een andeî bij een tweegevecht, bij een ordalium of
Azen, weiden, qrazea: La c.erf va i- Ja nuit, het godsoondeel. - Ook als adj.: Pre v-, Pater elbans, klooslergeesteljke , plaaisvervangei van den
7 iaiidis, m.
heet graast, weidt de nachls.
Het weiden of ovazen van iood wild: Le ceil est superioî' of kloostervoogd. Caidinal -v- , z. V. a
grand-v- sin papa, z. boven. -- [Tlniol.] Satisfacan v-, hel heit is aan 't 1]aZen.
tion v-, plaatsbefileedcnde voldoening t. (doos Jezus
Viatenr, rn. [Ant. lom.] Stoats- of senaats
(lie den tribuun vooinit ging,-koel;(nbtai', zoendood vow' de mensclien aan God gegeven). Vicairie, t, Vikanisschap of vibaniaat n. eeneî
om hein plaats te naicen. - (welee'i ook) Reizi
gee m. (fig.) Dc înensek, als doortl-eJ(kend reiziger parochie (gebruikelijker is vicariat) . - Parochie of
kerk f., die door een' aanbijvenden vikaris wordt
op aarde.
I.Iatique, f. .Reispenning, teerpenning rn., reis- bediend. - Wicai-ial, e, O((/. Het vikariaat of
piaatsvenvangerscliap
betneffend : Fonctions v-es,
5fl
inz.
voor
een
monnik
fl.
geld, t' lit t i C U
of
qeesteijike. (In dezen zin verouderd.) -- [CaIh.]flet ambtsveriiglingen van eenen vilcaris. (Plur. m.
heilig avondmaal of hooÜwaardig sacrament (weleer vicariaux). - Vicariat , rn. Bediening f. of
ambt n. van vikanis, vikariaat n. Le v- de
1)0k iedei ander sacrament), (lat den stcrvenden
wordt toegediend, v id t icu as n. Recevoirle saint l'Ernpîie en cette province, het rjksstedehouder
schap in dat gewest. Le v- dune paroisse, het vilaatste
en
v,
het
'-, Recevoir Nolre-Seigneui
avondmaal op zijn sterfbed ontvangen. - 11 a corn- kariaat, het plaatsvervangerschap eenen parochie.—
rnuni€l en v- , hj heeft het avondmaal als zieke Tijdduur deî ambtsbekleeding van eenen vikaris,
V i ft a r i a a t n. -- Woning t. van een' parochie(zonder nuchter te zijn) gebrnikt.
vikaris. - Gebied ii . eens ie'ereldljken of geestelijVibiees, 1. p1. [Mdd.j , z. v. a. VERGETEJIIES.
ken stedehouders: Le v- Ie plus dtenthi de l'EmiaVibord, in. [Itlar.] Boordplank f. , reehout,
hout n. (ook lisse de v- gebeden), overschoen rn. pire, het uitqebreidste vikaniaat in 't îijk. - ViVibralité, f. [Mdd.j Afwisselende spanning caner, V. n. liet vikariaat in eene parochie veren verslapping van ligchaamsdeelen. -- %ibraijt, vullen. - (fig. et fans.) Een ondergeschikt ambt
e, adj. lillend, snel slingerend: Corde v-c, tril- bekleeden: Je suis las de v-, 't verveelt mij, langer
leil(le maar f. - [Md&] Pouls v-, trillende, slaan- in ondergeschikte betrekking werkzaam te zijn. de jiols rn. — Vibratile , adj. [Ï)idact.] Voor lVeleer ook gezegd van kerk-muzikanten, die eentrilling of snelle slingering vatbaar, leillend. - schillende kerken tijdelijk bedienden: Ces niusiciens
[Médj Douleur v-, trillende pijn t. (waarbij des vicarient , die muzikanten spelen , zingen nu in
lijders zenuwen als snaren schijnen te trillen) . - deze, dan in gene kerk.
Vice, m. Gebrek n. , fout , fell , onvolkomenVibratilité , f. Vatbaarheid roos- trilling.
)Med], z. v a. VIBBALITÉ. -- Vibration , t. heid f,: - de nature, V- naturel, aangebonen ge[Phys.j Trilling, snelle slingering of sclionimeling, brek ii. z. ook CONFORMATION. Cheval qui na point
sib ia ti e f. La v- duim coide tendue. de lair, (le V-S, paard n., dat geen gebreken heeft. V- de
de trilling van eene snaar, van (Ie lucht. Les v-s prononciation, gebrek in de uitspraak. V- de en(beter Les oscillations) dun pendule. de schonune ractère, karakter-feil. II y a un grand v- dans
van een' slinger. Ldlasticile est In cause des-hagen eet acte, er is eene groote fout in die acte. - V-s
V-s. Ja pesanteur celle des oscillations, de span- apparents, latents, zigtbaî e, verborgen gebreken ii.
kracht is de oorzaak de, trillingen, de zwaarte- p1. of kwalen 1. pi. z. ook RÉDHIBITO1RE. Onkracht die der schommelingen of .clingeringen. — deugd f.: Se plonger dans le v-, zich aan de on[Méd.] Les v-s du p01115, de trillingen of slagen deugd overgeven, zich in de ondeugd storten. HaIr
van den pols. - Vibratoire, adj. Trillend: Mou- Ie v-, de ondeugd haten. Sas veitus couvrent ce
v-, zijne deugden bedekken die ondeuqd, dat gevernent e-, tiillende beweging f.
Wibre, in. (H. IL] Bever ni. (castor), inz. die, biek, zijne deugden doen dit qebnek oven 't hoofd
welke aan de oevers van den Rhóne wordt aange- zien. — (Loc. prov.) Nul sans v- , niemand is vrij
van gebreken. Nul vice sans supplice. elke ondeugd
troffen.
Vibrer, v. a. [Pliys.j Trillen, snel slingerru: brengt hare eigen straf mede. z. ook PAUVRETE.
Cette corde a longtemps vibré, die snaar heeft Ce nest pas son v- de donner (van een' gienigaand)
lang getrild. Aux CoUps iJe canon, toutes les vi- geven is zijne ondeugd, zijn gebrek niet. - In beties vibrèrent, bij de kanonechoten trilden al de perkter ZlîU Losbandiqheid, ontucht f.: Croupir
glasruiten. - Soms ook als v. a. in den zin van dans le v-, een ontuchtig, liedenl(jk leven leiden.lancer, agiter, werpen, schieten: V- one flêche, eene (Locpnov.) Le v- la quitté, mais ii na pas quitpijt afschieten Le soleil vibraii 5C5 rayons, de zon Id Ie v-, de ondeugd heeft hein verlaten, niet hij
schoot hare stralen. - SE VIBRER, V. pi. In tlil- de ondeugd. - Somtijds ook in den zin van onling gebrapt worden. - t %ibre;ix, enge, adj. deugende, slechte menschen gebruikt: Châtiei Ie v-,
Doordringend: Voix v-ease, doordrinpende stem f. de ondeugd, de ondeugenden kastijden. Le v- bait
Ja vertu. de ondeugd haat de deugd, de boozen haTibiiofl, m. [H. n.j Triiwormpje n. (een îniki oskopisch diertje). - 1brionides,rn. p1. Tnt- ten de deugdzamen.
Vice- (ei,q. de ablativus van een niet-gebruikeworinsooîten t. Pl.
Vibrisses, f. p1. {Aiiat.] Haren a. p1. in (Ie lijken latijnschen nominativus icis, wisseling, beurtwisseling), voorvoegsel bij vele ambts- en waardigneusgaten van den mensch. - [U. n.j dileenstaande lange haren in de neusgaten, aan 't gezigt, enz. heidsnamen: Onder-, waarnemend, plaatsvenvan(Ier zoogdieren; - haarvoninige, bijna baardetooze qend: vice-amiral, vice-roi, etc.; somtijds verkort
tot vi: vicomte, vidame.
resteren t. p1. bij de vogels.
Vice -aniiral , m: [Mar.J Onden-vlootvoogd,
%1 iburriacé, e, Wiburne, e,adj. [Bot.]Naar
wilde wijngaard gelijkend. - VIBURNACÉS, VIBUR- V i ce - a d m i r a a I m. - Vice-admiraal-schip tweeschip eenen vloot , dat de vlag des vice-admide
NÉS, m. p1. Wiide-w(jngaardsoorten, meelbooniplanraals voert. - [H. n.1 Handelsnaam eener eenten f. p1.
ieaire, rn. Ambts- of plaatsvervanger, waar- schalige schelp van 't kegelgeslacht, vice-adminaal.
nemen, inz. een plaatsvervangend geestelijke, hulp- (Piur. l)es vice -amiraux.) --- Vice -aniiiniité, 1.
[Mar.] Vice-admiraalschap ii., rang van onderprediker, v i ft a î I 5 rn. Le v- temporel of amovi1)1e dune paroisse, de tijdelijke hulpgeesteljfte of vlootvoogd. - Vice-baIIIl , m. Onder-baijuw
vikaris eener parochie. - V-s apostoTiques of thi (vgl. BAILLI). (Plur. Des vice -lialilis.) - Vicesaint siége, apo.ctoiische vikanissen, piaat.cbeklee chancelier , m. Vice- of onder-kanselier m.
dens van den paus in de aan hun bestuur toeven- (Plan. Des vice -chanceliers.) — Vice-consul, m.
I Corn.] Vice- of onder-consul m. (vgl. CONSUL).
trouwde afgelegen gewesten. Grand-v- dun archevêque, dun dvêque, dun abbé, groot-vikaris van (Plur. Des vice-consuls.) - %'ice -eonsulat, rn
een' aartsbisschop, bisschop, abt. Grand-v- du pape, Onder-consuischap, v I C e- C 0 fl 5 U I a a t n . (PlUr.
pauseljke gîoot-vikaris te Rome. kardinaal-vikaris Des vice -consulats.) — Vice -gérant, m. Ondero/' plaatsvenvanger van den paus. - Cath.1 Le bestuurder, waarnemend zaakvoerder ; plaatsver"
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vanqend (/eesteljjk regter rn. (Plur. Des vice -gd
— Vice -légat, nh. Viee- o/' onder -leqwt,-rants.)

plaatsvervangend leqaut (vgl. LÉGAT) (Plur. I,es

vice -lëgats.) •- Viee-liatiou, f. Vwe- of onder -legaalschap. (Plur. Des vice -hgtions.)
VieeEJnal, e, adj. TwiniÜjaiig, wat ore (te
twintig jaren qes(/(iedt. La vinglièrne année du
régne dun empereur éfait cëlébre par des fètes
appeldes v-es, par des jeux vicerinaux, liet twintigete jaai van de re(ëIinfj eens /tezers werd door
zooqenaamde vicenn álidn , door vicennale
spelen qev'ierd. --- iiceiiiaaIes, f. p1. [Aiit.j Lijkleest ii. , ø daqcn flU den dood van cenen voist je-

vierd.

7Iee-pré1et, ni. Vice- of onder prefect (val.
PREFET). (Pier. Des vice -piëfets.) --- ice-pi-é

f. Vice-pie s identsclap, ondervoorzitter--sideuc,
ccIiap ii. (Plus'. Des vicc-pi'dsidetices.) - Vicel'ice -president , ondervonizilter,
plaatsvervooqend voorzitter. (P/ui. Des vice -piPpI'ti(IeEIt, ill.

sMeets.) --- Vice-questeur, rn, %ie.e-ques.
ture, f. , z. v. a. PIIOQUESTEUR, PROQUESTULIE.
Vice -reine, /'. Onder-koninqin: vrouw (les onderkonings. ( P/ar. Des vice -reines.) --- Viceroi, in. Onder/coîing. (Pier. Des vice-reis.) Viee-royauté, f. Onderkoninyseliap n. , waar-

heeft eLi de forte/n.s wisselingen gekend, hij heeft aan
al de luimen de,' forte/a bloot gestaan. -- II y a
beaucoup de v-s dans son humeur, hij of zij is
zeer vereinderljk, zeer on,qestadig van humeur.
Vicointe, in. (nip.) Vice- of ondergraaf, keer
van een landgoed, dat den titel van v i c o as t P
voert; weleer luitenant of plaatsvervanper van een'
graaf, een door den koning benoemd officier ons in
de afwezigheid van een' qraiif diens jraafcchap te
besturen; -.- (in soinmi;e provincitn) renter, geregisheer. — (tegenwoordig) ade'ljke titel tus.cclien
graaf en baron, ii i c a in t e m. - Vicomté, f,
Voormalige adelljke titsi ven een lasdged, ondergraafsciiap is. -- Gebied is. d:r gererjtsheeren, die
men vicomtes heette, oicomtd n. -•-- Vicorntesse, t. Vrouw van een' ondergraaf, van een'
v I c a m t e. ---- Vieointier, ièi -e, adj. Ondergrafe/Uk, een ondergraaficliap of ook 't regtsgeb/ed van
een' V / c a rn t e belie/fend. - - Cheinins vieomtiei's,
z, V. 0. chemins vicinaux, z. VICINAL.
Vietimaia-e, in. [Ant.] O//'erdienaar, offerslag
ter ii. - VICTflIAIRE, a(lj. De slaqto/J'ershetref/'end:
Couteau V., offermes n.
Victime, t. (Ant.] OfTei'(iiei', slaptofler, offer n.
v- pi'opitistoire, d'expiation, zoenof/'es', verzoenend
offer. -- Les dieux des païensavaientchacun leur
v- pi'opre, de goden der heidenen hadden ieder hun
eigen offerdier. La superstition sacrillait des v-s
huniaines, liet bijeloof slagtte menschenoffers.
(Ttiéol.] La i- oll'erte pour le satut des hommes,
-

dig/ieid I' i)Ofl onderkoning; -- liet dooi' een' onderkoning bestuurde land, onderkoningrjk n. (P/ui'.
Des vice-royautés.) — Viee-seuéehal, ii. Viceof onder-senesclia/ (vijl. SENÉCHAL. (P/ui'. 1)es vicesdnéeliaux.) (weêr; wederzijds. het voor der inenschen Isehoudenis gebra,qie offer,
Vice-versa, ailv. (latin) Ornqekeerd, over en het offer/are, Jezus Christus. - [I-I. de France]
Viciable, aPi. [Didaet.], z. V. a. COBRUPTI' (absol.) Jedes', die door de vonnissen van de revolutionesire sep/bank den dooi!. had. ondergaan, slagtBLE. - iciatioii, C Het bederven; ongeldig
oIler der revolutie. --- [Cuis.] Cdtelette Ja v-,
of onbruikbaarinakinq f.
Vleié, e, adj. (Bot.J Naar de wikice gelijkend. ribbetje n. , dat zoodanig tussclsen twee andere gebraden wordt, dat ,ket al hel, sap dezer laatsten
.'- Vieiées, f. Pl. Wikkesoorten f. pl
Vicier, V. a. Bederven: Les mauvaises lectures opneemt. -- (fig.) Étre v- of Etre la v- de Ja cavicient les nioeurs, slechte lektuur bederft, slechte loninie, de sa bonne f01, het slagtoffer. het 0 /Ter
boeken bederven de zeden,-- [Jui'.] Van onwaarde of van den laster, van zijne goede trouw z(ps. - + Vieongeldig maken, vernietigen, gebrekki,q maken: Un timer, v. ii, Tot offer of slagtoffer maken, offedéfaut de forrnalité peut v- un acte, een gebrek in ren. — [I-I. de France] (pop.) Te regt stellen, ter
den vorm kan eene acte van onwaarde maken. — dood brengen. - (fij ) V- qn. toute une soirée,
iemand een' gansch.en avond tot het vooruserp der
(absol.) Cest une règle de droit, que ce qui abon
spotternij maken. - SE \'ICTIMER, v. pr. Zich als
ne vicie pas, 't is een reqtsreqei, dal liet over--de
toll/ge of te veel uitgedrukte een stukniet ongeldig offer aanbieden, zich opofferen. -- Elkander ten
maakt. --- SE VIC1ER, V. pr. Bederven; bedorven 0//er brengen of opa/les en.
Victoire, 1. Overwinning, zege t. , elk op den
worden of kunnen woiden, — Elkander bederven.
— liet part. passé is ook adj : [ Corn.] Drap, Vin vijand in den strijd behaald voordeel, en., by uitvicie, bedorven laken n., vervaischte wijn m. - breiding ieder voordeel, op een mededinger, tegen[Mé€I1 Sang v-, Sues v-s, bedorven bloed n. , sap- partij, enz. behaald, v i k t P r t e f. V- sanglante,
[JUF.] Acte v-, gebrekkige, van on- douteuse, complète, bloed/ge, twijfelachtige, volkopen n. Pl.
waarde gemaakte acte f. — Vieieuisenieiit,adv. men overwinving. Itemporter Ja v-, de overwinning
Op gebrekkige, ondeugende, slechte wijze: Passer behalen. Chant de v-, zegezanq. Uris de v-, Zegesa vie v-, zjn leven in ondeugd doorbrengen. — kreten m. p1. La v- a coûlë cher, de overwinning
Wicieux, euse, adj. Gebrekkig , kwaad, yes'- is duur te staan gekomen, is duur betaald. keerd: Contrat v-, gebrekkig contract ofverdrag n. Aprés line longue discussion it a remporté Ia vFacon cle pai'ler v-euse. gebrekkige, tegen de taol na een' langen woordenstrijd heeft hij de overwinreg)sts of 't gebruik strijdende zegswijze 1. — Ciie- ning behaald. - (fig.) Reniporter Ja v- sw ses
val v-, kwaad, kweladaardig paard, schichtig, steeg passions, sur soi-rnêrne, zijne driften, zich zeiven
paard n. — Ondeugend, slecht, verdorven, losban- overwinnen. --- (fain.) Chanter v-, viktorie roepen.
dig: Pencliants v-, ondeugende, slechte neigingen t, triom/liederen oanheffen, viktorie kraajjen. 11 ne
pl Caructère v-, slecht , verdorven karakter n. faut J)515 chanter v- avant Je temps, men moet niet
Homme v-, ondeugend, losbandig, onzedelijk mensch. te vroeg viktorie kraaijen. - Dikwijls ook als per- Ook als subst. m. Ondeugende, slechtaard: Le soon voorgesteld: Ja v- scsi déctarée pour lui. de
v- se plaIt dans son vice, de slechtaard heeft een zege heeft Zich voor hem verklaard, La v- volait
welgevallen aan Zijne ondeuqden. Le v- est toujours devant lui, de overwinning vloog voor hem uit. [Myth.] De zegegodin, Victoria f. — Vietorial,
mauheureux, de ondeuqende is altjit ongelukkig.
Vicinal, e, adj. Naburq, isabijliggend: Terre e, adj Lie overwinning betreffend. - [Ant.] .Jeux
zege- of overwinninqsspelen n. p1., spevictoriaux.
vielnaburig
land
of
n.
—
Chemins
landgoed
v-c,
naux, bijwegen, uwqen, die geen post-, straat- of len, die na eene overwinning gevierd werden. —
spoorwegen zijn, gemeenschapswegen tusschen ver- Vietoriat, in. [Nurnism.] Oud-roincinsche zegeschillende naDir/ge gemeenten, dorpen en gehuchten. penning rn., waarop eene Victoria in een twee- of
- Vieinalité, 1. Hoedanigheid van een' bijweg. vier.cpan was afgebeeld.
.— t Vicinité, t. Nabuurschap 1. (voisinage).
Victoi-ieniie, adj. t. [Chron.] Periode v-, vwVicissitude, 1. ,4fwisselinq, verwisseling, beur- toriaansch tijdperk n . , een in de 5de eeuw door den
telin.qsche opeenvolging; wisselvalligheid, verander- wiskunslenaar Victor of Virtorinus voor het paasch
of tijdkring van 53jaren.-festuigdachnyl
ljkheid, ongestadigheid f La v- des saisons, de
'ietorieuse, t. [Hort.] Soort van anernoon f.
afwisseling der jaargetijden. La vie est une v- conadv. (dooi-gaans fiQ) Op
Vletoi-ieiisement,
is
eene
leven
tinuelle de plaisirs at de peines, het
gedurige afwisseling van vermaken en smarten, - zegevierende wijze, zegepralend, triosnfantelgk. JI
hem
zeqevierend, triomfanLa v- des clioses humaines, de wisselvaliiq/ieid, la réfuté v-. /ij heeft
onbe.ctendigheid der menscheljke zaken. — Ook, en teljk welerlegd. - %'ietorieiix, euse, adj.
dan doorgaans in 't meerv. , de veranderingen of Overwinnend, zeegha/tig, zeqevierend, zegepralend:
wisselingen zeiven en inz. de verande"ing ten kwa- Armée v-ieuse, overwinnend leger n. Le part! V-,
de: Cet Etat a Pprouvé de granctes v-s, die Staat de zegevierende partij t. Revenir v-, als overwinheeft groote veranderingen, lotwissetingen onder- naar terugkeeren. — Bras v-, Mains v-ieuses,
gaan. 11 a comm toutes les v-s de Ja fortune, hij overu,innenrle arm ni. , handen f. p1. — (fig.) Jesus
-
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Christ est soi'ti v- clu tombeau, Jezus Christus is
als overwinnaar vit het graf verrezen. V des aus,
ses écrits toujours lus, Zijne nooit verouderende,
altijd (jelezefle geschriften. La raison nest pas tou
v-ieuse des passions, de rede behaalt niet al--jours
tijd de overwinning op de harlslogten. Preuves
v-ieuses, zegevierende, alles afdoende bewijzen n.
pi. - VICTORIEUX, m. (weleer) Overwinnaar (vain
queur). - (Tam.) Faire le v-, een triomfantelijk
gelaat zetten, eene zeqevierende houding aannemen.
- [flort.] Gevlamde, vleeschroode anelier m. t Victoriole, f. Kleine overwinning t -- [Numism.] Beeld van Victoria of de zegegodin op penningen.
S T1etua1I1e, f. Levensmiddelen ii. pi. , mondvoorraad m., V ictua li dn f. p1. - [Mar.] V-s,
levensmiddelen (men zegt thans vivREs). - Wietuaiileur, m. Leverancier der levensmiddelen (nu
vour(voYEuR, AVITAILLEUR).
Widage, m. Het ledigen: [Mach. it yap.] L e
v- de Ja chaudière, het spufjen van den ketel.
Vidame, m. (ontstaan uit het latijn vice-dominus, onder-heer) [Anc. cout.] Officier of ambtenaar, die den bisschop als tijdelijk keer vertegenwoordigde, bisschoppelijk leen- en stedeluouder, vidam e m. - Widanié, rn. ofWidaniie, f. Waardiglueid f. , gebied n. van een' vidame. - Vidamesse, f. Vrouw van een' vidame.
Widange, f. Het ruimen, opruimen, wegruimen; opruiming, wegvoering f. La v- dune fosse
d'aisance, het ruimen van een' sekreetput. Ceux
t_lui ont acheté une coupe de bois n'ont qu'un
temps pour Ja v-, zij, die eenen liouthak gekocht
hebben, moeten dien binnen een' bepaalden tijd weggevoerd, opgeruimd hebben. V- d'eau, de terre, opruiming van 't water, van den grond (op de plaats,
waar men bouwen wil). - EN VIDANGE, niet vol
meer, aan 't minderen (van een vat of het daarin
begrepen vocht): Le tonneau, Le yin est en v-, het
vat is aangestoken, is aan 't minderen, de wijn
mindert. - VIDANGES, t. pi. Wegteruimen vuilnis n.,
ins. de drekstofl'en f. pi. van een' sekreetput. {Méd.j Kraamzuivering, z. LOCHIES. - [ Véner.]
Uitwerpselen n. p1. van verschillende dieren (zoo
als van den wolf, het hert, het konijn, enz.). Widangeur, ilL Put-, sekreetruimer, nachtwerker m. (weleer maître des basses oeuvres geheeten). - Widangense, f. Nachtwerkersvrouw.
Vidart, adj. m. [Vétér.] : Cheval v-, losljvig
paard n.
Wide (vroeger vulde), adj. Ledig, le.g: Espace
v-, ledige ruimte t. BouteiHe v-, a moitié v-, presque v-, ledige, half ledige, bijna ledige flesch f.
Bourse v-, ledige beurs 1. - Maison, Chambre v-,
ledig huis n., ledige kamer f. , huis of kamer zonder meubelen, ook: onbewoond, ledigstaand huis of
vertrek n. Estomac, Ventre v-, ledige maag f.,
buik m. 11 a Je ventre v-, les boyaux v-s, hij heeft
eene ledige maag, hij heeft honger. - Pouls v-,
uiterst zwakke pols in . - Jument v-, niet draglige
merrie f. - (fig.) Ii nest point de gens plus v-s
que ceux qui sont p!eins d'eux-mêmes, geen lediger menschen, dan die vol (ingenomen) met zich
zelven zijn. Efforcez-vous de ne pas paraltre vdevant Dieu, beijver U, niet ledig voor God te verschijnen. - (podt.) V- de, ontbloot, niet voorzien
van: Un autel v- d'offrandes, een altaar zonder
o/feranden. Une viiie v- de soldats qui Ja puissent
defendre, eene stad, ontbloot van soldaten, die haar
kunnen verdedigen. - (fig.) Mémoire v-, ledig geheugen n. 11 a Ja thte v-, C'est un cerveau v-,
une tête v-, hij heeft een ledig hoofd, hij weet niet
veel, 't is een hoofd met weinig hersens of verstand.
11 a ie cerveau v-, hij is zwak in 't hoofd uit gebrek aan voedsel. - (Loc. prov.), z. BOYAIJ, CRAMlIRE. - (/1g.) Coeur v-, ledig hart n. , hart zonder
gevoel, zonder aandoeningen, zonder liefde. Discours qui laissent le coeur v-, redenen f. p1., gesprekken n. p1., die 't hart ledig laten. Coeur v
de passion, hart, dal liefde, haat noch eerzucht
kent. - ([am.) Temps v-, Moments v-s, vrije, beschikbare tijd m., ledige oogenblikken n. p1. - (fig.)
Mains v-s, ledige handen t. p1. 11 ne vient jamais les
mains v-s, lzij komt nooit snel ledige handen, hij
brengt altijd iets, een of ander geschenk mede. II
sen va, Ii en sort les mains v-s, hij trekt met
ledige handen a!: hij is niet geslaagd, heeft niet gekregen, wat hij hoopte, heeft zich niet verrijkt. Ii
-
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iie s'est pas retird les mains v-s, hij is niet met
leige handen afgetrokken, hij heeft voor zijne beurs
gezorgd. - [ Arch.J Espacer un plancher tant plein
que v-, aan de balken en de tusschenruimten van
eenen vloer gelijke breedte geven. Les trumeaux de
ce mur sont espacés tant plein que v-, de penanten van dien muur zijn zoo breed als de lichten of
ramen. - Un habit brodé tant plein que vide, een
halfvol geborduurd kleed n. (waarbij 't geborduurde
even veel plaats beslaat als het niet-geborduurde).
- (fig.) Ce discours, Cet ouvrage est v- de sens,
de raison, er is in die rede, in dit werk geen zin,
geen zamenhang, er is nierg noch pit in. - Le
théâtre, La scène est v-, reste v-, het boned blijft
ledig, de tooneelen hebben geen zamenhang (als het
volgend tooneel in geenerlei verband met het vorige
staat). Scène v-, Acte v-, tooneel, bedrijf n. zonder handeling, zonder gehalte. - [ Méd.] Jours v-s,
vrije daqen m. p1. , dagen zonder krisis (op welke
men veilsg purgiren kan) . - It VIDE, toe. adv. Ledig, onbezet, onbeladen: Diligence partie, revenue
a v-, ledig vertrokken, teruggekomen diligence f.
Le bateau sen est retourné a v-, de schuit is
ledig, onbeladen, zonder vracht teruggekeerd. (fig.), z. MhCHER. - Mus.] Corde a v-, niet gegrepen snaar f, , snaar, die men in hare volle lengte
doet klinken, zonder er een' vinger op te zetten.
Jouer, Toucher ii v-, de snaar in hare volle lengte
doen klinken, zonder haar door den vingerzet te
verkorten. VIDE, m. Ledige, onbezette, ongevulde ruimte, ledig vak, ledig n. Remplir un v
dans un jardin, een ledig vak in eenen tuin aanvullen. Ii est défendu aux notaires de laisser du
v- dans Ja minute de leurs actes, de notarissen
mogen geene ledige plaats of ruimte in de minuut
hunner acten laten. - ( fig,) Sa mort fait Un grand
v- dans notre sociëté, zijn dood maakt eene groote
gaping in ons genootschap. - ( fig.) IJdelheid, nietigheid t.: Connaître le v- des grandeurs humaines,
het ijdele, nietige, nietsbeduidende der menscheljke
grootheid kennen. - [Arch.] Ruimte, opening f.,
ledig vak n. (in een' muur, tusschen de stijlen van
eene schutting, tusschen de balken van een' vloer.
ens.) II faut proportionner les v-s aux pleins, de
ledige vakken, de openingen moeten evenredig met
de gevulde plaatsen gemaakt worden. - Ce mur
pousse au v-, die muur staat scheef, staat niet in
't lood, hanqt over zijde. - [Phys.] Ledig, luchtledig n. , ruumte, die geen lucht bevat: Faire le v
au moyen de Ja pompe pneumatique, het luchtledig door middel van de luchtpomp maken. Le vabsolu, het volstrekte ledig, (onderstelde) ruimte,
die noch lucht noch eenige weirstandbiedende stof
hoegenaamd bevat. V- imparfait of relatif, onvolkomen of betrekkelijk luchtledig (dat onder de klok
van de luchtpomp, ook in 't bovengedeelte van de
torricellische buis ontstaat). Le v- pneumatique,
Le v- de Boyle, het door de luchtpomp bewerkte
ledig. Machine du v-, luchtpomp f. (machine pneumatique). - [Jeu] Faire v-, al de ballen op 't biljart te gelijk maken (in de zakken stooten) of doen
uitspringen.
Widé, e, adj. (en part. passé van vider): Tonneau v-, geledigd, afgetapt, ledig geworden vat n.
Bouteille v-e, geledigde, uitgeschonken, uit ged ronken fiesch f. - Querelle v-e, afgemaakte, bijgelegde, beslechte twist m. Comptes v-s, afgedane,
vereffende rekeningen f. p1. - [Man.] Jarrets bien
v-s, goed uitgeronde waden 1. pi. of spronggewrichten n. p1. - [Bias.] Piècc v-e, geledigd stuk n.
(waarvan als 't ware alleen de randen zijn overgebleven, zoodat men door de weggesneden ruimte
Ijet veld ziet). Croix cldcbëe, v-e et pommetée, z.
onder POMMETEE.
Wide-boiiteilies, Wide-boutelile, f. (fam.)
Lusthuisje, optrekje met een' tuin digt bij de
stad, tuinhuisje fl.: 11 est allé s'amuser dans
son v-. - Soort van hevet m., om eene fiesch te
ledigen zonder ze te ontkurken. (Plur. Des videhouteilles.)
Vide-eocq, m. [H. n.](pop.) Snip t. (hécasse).
Videlle, t. [Coutur., Taill], z. v. a. REPRISE.
- [Conf., Pâtiss.] Soort van boor f. om vruchten
uit te hollen; - metalen rolletje om het deeg in
lange repen te snijden.
Wide-poehe, m. Voormalig meubelstuk, waarin
de vrouwen datgene bergden, wat zij doorgaans in
hare zakken droegen. (Ptur. Des vide-poches.) [
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VIDE -POMMES

-VIE.

VIde-pointiies, in. [icon. dom.] 4ppelboor f.
(Plur. Des vicle-pommes.)
Wider, V. a. Ledigen, Iedip maken; uitdrinlcen;
ruimen, uithalen, uit den weg nemen; uitdoen, uit(jieten, uitstorten. V- un tonneau, een vat ledigen,
ledig tappen, aftappen. Vidons Ja bouteiJie, laat
ons de fleech ledigen, uitdrinken, uitschenken. Videz votie verre, drink uw plas uit. V- Jas bouteilles, les pots, les verres, ledige flesschen, kannen, glazen maken, veel drinken. U a viclé sa bourse,
hij heeft Zijne hìears lediq gemaakt, alles uit geqeven.
V- son coifre-fort, veel geld uitgeven. - [Cuis.
V- une volaille, du gibier, dii poisson, een' voge
wild, viscit uithalen (van 't ingewand, van 't nieteetbare ontdoen). ---[Fauc.JV- un oiseau, een' volk
loten purqéren. - [ Man.] V- un dheval, een paard
den endeldarm niet de hand selioonmaken. -)- [Méd.]
Cette médecine lui a fait v- de Ja bile, de Ja pituite, die artsenfj heeft hem gal, sljm doen kwijt
raken. - [Prat.] V- les meubles, de meubelen
ontruimen. Au bout du terme il faut qu'il vide Ja
maison, na afloop van den termijn moet hij liet
huis ruimen. II a été obligé de v- Ja province, le
pays, hij is genoodzaakt geworden deprovincie, liet
land te ruimen, te verlaten. - V- sas mains, uitleveren, overhandigen, afgifte of overgave doen (op
regterljk bevel). (fig., van zaken sprekende)
Afdoen, afmaken, uitmaken, verefle"ien, ten einde
brengen: Nous avons vidé bien des affaires, wij
hebben vele zaken afgedaan. V- ses cornptes, Zijne
rekeningen afdoen, verefl'enen, in orde brengen. Vtin difrérend, irne querelle, een geschil, een twist
uitmaken. IJs videront Jeurs différends J'épée a la
main, zij zullen hunne geschillen met den degen
in de vuist afdoen. - [ Man.] , z. ARCON. - ( Loc.
prov.), z. SAC. - ( Tech.] V- tine clé, eenen sleutel, den baard van eenen sleutel uitwerken, uitvijlen. V- le canon dun pistolet, den loop van eene
pistool uitbor&n. V- une roue, een rad uitwerken,
liet overtollige daarvan wegnemen. V- du drap, du
satin , du velours, laken, satijn, fluweel uitsnjjden,
liet door uitsnijding de vereischie figuur geven. V
une pièce d'étoffe, een stuk stof te lang in den volmolen laten (zoodat hel de gevorderde breedte verliest). V- des terres, grond, aarde wegruimen.
V- le moule, de qoudblaadjes uit den vorm nemen
en in een boekje leggen.— Als v. n. [Fauc,] Faire
v- Ie gihier, liet wild opjagen (als de valken opge
laten zijn). - SE VIPER, v. pr. Ledig worden: Le
tonneau se vide, liet vat wordt ledig. Le sac avait
an trou, et ii se vida, er was een gat in den zak
en lui liep ledig. La salle se vida lentement, de
zaal werd allengs ledig, de menschen verlieten de
een voor en de andere na de zaal. - Ce chien se
vide, die liond doet zijn gevoeg. - Le malade s'est
Men vidé, de ziekte lieeft veel stoelgang geliad. Afgedaan, beslecht, uitgemaakt worden: Leur différend s'est vidé ii l'amiable, kun verscliil is in
der minne hesleclit, uitgemaakt.
Widian, e of Tidien, iie, adj. [Anat.] Nerf
v-, Artère v-e of v -ne, vidiaansclie of vleugelvormige zenuw, slagader f. (zoo gelieeten naar den
florentijnschen geneesheer Vidius).
lfidimer, V. a. [Prat.] Bekraclitigen, voor edit
verklaren, qeregtelijk bevestigen, dat een met liet
oorspronkelijke stuk vergeleken afschrift naauw
of gelijkluidend it, v i d i m é r e n: Faire v-keurig
Un acte, eene acte laten bekrachtigen, verifidren of
vidimëren. (Het woord wordt nu, even als 't volgende, zelden gebruikt). - Vidimus, m. (pr.
—muce) [Prat.] Goed- of echtverklaring f. , schrifteljk bewijs van bekraclitiging; bekrachtigd af
schrift n. van een oorspronkelijk stuk (met liet Iatjnsclie woord vidimus, Wij hebben 't gezien, geteelcend), V i dimus, visa n. - (fam.) Donner a

voorwerp n. (ouvrage ii jour) . - Afval m. van
zulk een voorwerp, uitsnijdsel n.
Wie, f. Leven n. (in tegenstelling met dood):
Dieu est Je maître de notre v-, God is de heer van
ons leven. Aimer Ja v-, liet leven beminnnen. Sor
tir de Ja v-, liet leven verlaten, sterven. Attenter
a Ja v- de qn., een' aanslag op iemands leven doen.
Défendre sa v-, zijn leven verdedigen. 11 y va de
votre v-, Votre v- en dépend, uw leven is er meê
gemoeid, hangt er van af. - V- animale, sensitive,
végétative, dierljk, zinneljk, plantaardig leven of
plantenleven n. - Mourir tout en v-, in zijne volle
kracht sterven. Recommander qc. a qn. sur Ja v-,
iemand iets op het dringendst aanbevelen, iemand
iets op de ziel binden. Sous peine de v-, z. PELNE.
Etre entre Ja v- et Ia morl, tussclien leven en dood
zweven, in groot levensgevaar verkeeren. - (lam.)
Revenir de mort it V-, van eene doodeljke ziekte
herstellen. Aller de V- a trépas, sterven. (Deze beide
uitdrukkingen verouderen). - ( fig) Sa v- tie tient
plus qui un fl1, zijn leven hangt aan een' draad:
hij verkeert in 't grootste levensgevaar. 11 na qu'un
filet (of souffle) de v-, er is geen kracht of leven
meer in hem. Avoir Ja v- dure, een taai leven hebben. - J'y gagerais, Jy mettrais ma v-, ik wil
er mijn leven wel onder verwedden. -- Donner la
V- h son ennemi, zijnen vijand het leven schenken.

Dormer, Accorder la v-, Faire grâce de Ia v- a un
criminel, eenen misdadiger het leven selienken. Ii
lui demanda Ja v-, 11 cria : Ja v- ! Ja v- ! hij vraagde
hem om 't leven, om 't behoud zijns levens, hij riep:
laat mij leven I laat mij leven I Ii lui dolt la v-!
hij heeft aan hem zijn leven, 't behoud zijns levens
le danken. - (fig.) Cette agréable nouvelle lui a
redonné (rendu) Ia v-, die aangename tjding heeft
hem doen herleven. Ii y a bien de Ja v- dans eet
homme, er is veel leven, levendigheid, vuur in dien
man; ook: (van een' grjsaard 0/ kranke sprekende)
er is nog veel levenskracht in dien man. - 11 y
a bien de Ia v- dans ce tableau, er is veel leven,
eene zeer levendige voorstelling in die schilderg. (podt.) Le peintre donne Ja v- ii Ja bile, Le sculpteur dunne Ja V- nu marbre, de schilder doet liet
doek, de beeldhouwer liet marmer leven. - (fig.)
Ce style, Ce discoLs est sans v-, die stijl, die redevoering is mat, zonder kracht, zonder nadruk,
er is geen leven in dien stijl, in die redevoering. -(Loc. pray.) II a plus de biens que de v-, zijn geld
zal langer duren dan zijn leven. z. ook TEIIIPS. [Dévot., Ecrit.] La grâce est Ja v- de lime, de
genade is 't leven der ziel. Se nourrir de Ia parole
de v-, zich met liet brood des levens voeden, de heilige Schrift beoefenen. Se nourrir du pain de Ja v-,
ten heilig avondmaal gaan. Dieu est esprit et v-,
God is geest en leven. Jésus a dit de lui -mime : Je
suis Ja voie, Ja vérité et Ja v-, Jezus heeft van
zich zelven gezegd: ik ben de weg, de waarheid en
liet leven. - [ Bot.] La v- des plantes, liet leven der
planten, het piantenleven. Arbre en v-, levende, nog
groeijende boom m. - Arbre de v-, z. v. a. THUYA.
Leven n., levensduur, qeheele leeftijd m. of
ook een aanzienlijk gedeelte daarvan. La v- Ja plus
longue, Ja plus courte, liet langste, kortste leven.
Le cours, La durde de Ja v-, de levensloop, levensduur m. Cette v- nest qu'un songe, dit leven is
niets dan een droom. Une v- Men emplovée nest
jamais trop Jongue ni trop courte, een wel besteed
leven is nooit te lang noch te kort. -- Passer sa v
a voyager, zijn leven met reizen doorbrengen. atre
estroplé pour toute sa v-, voor al zijn leven verminkt worden. - (podt.) Le printemps of matin,
L'été of Le midi, L'automne, L'hiver of Le soir
de Ja v-, de lente of inorgenstond, de zomer of
middag, de herfst, de winter of avond des levens.
L'aurore de Ja v-, 's levens dageraad, de vroegste
jeugd. - [Ttiéol.] liet leven, zieleleven na den
(Jfl. 50fl V- iemand wegzenden, zijn ontslag geven.
dood. La v- future, L'autre v-, La v- éternelle,
Vidoinnat en Vidomne, m. in,de voorma
lige republiek Geneve, z. v. a. VIDAME en VIDAME het toekomstige, het andere, liet eeuwige leven.
Levensonderhoud, brood fl, kost m.: Mendier, Dein Frankrijk.
Tidreeorne, m. Bokaal t., tafelbeker, berke- mander sa v-, zijn brood bédelen. Chercher sa v-,
Gagner sa v-, zijn onderhoud zoeken te verdienen,
Iem.
(van
het
duitsci
wiederkommen,
meijer
rugkomen, daar zulk een beker bij eene uitgebragte den kost winnen. II est pauvre, il na que Ja vgezondheid door ieder der gasten op zijne beurt et le Vêtement, hij is arm, hij heeft niets dap 't
noodig onderhoud en kleeding. - (Loc: prov.) Etre
geledigd werd en alzoo de tafel rond ging).
1ithiité, f. Toestand van weduwenaar of we- de grande, de petite v-, een groote, kleine eter zijn.
(Deze uitdrukkingen verouderen.) Leven, wijweduwduwe, weduwenaarschap, weduwsciap n.,
ze waarop men zich voedt, zich ontheialt, zich verstaat m.
maakt;
leven, met opzigl lot het gebruik, tot de
/idure, f. Opengewerkt, doorgeslagen stuk of
-
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qernakken en ongemakken des levens, oole tot het
çjedrag en de zeden, tot de verschillende bedrijven
en bdzigheden van 't leven, levenswijs. ((am.) Faire
bonne v-, joyeuse v-, een goed, lustig leven leiden,
het leven regt genieten. (absol.) Faire Ia s-, goede
sier maken, zich te goed doen; ook: een ligtzinnig,
liederljk leven leiden. (in den laatsten zin zegt men
ook wei: Faire Ja petite v-.) - (Loc. prov.) , z.
DullER. Mener une v- douce, heureuse, triste,
inisrab1e, een zacht, gelukkig, treurig, ellendig
leven leiden. Les besoins iie Ja v-, de levensbelioerten 1. p1. Couler (o/' (am.) Rouler doucement sa
v-, z. ROULER. z. ook DUll, TRAINER. Tourmenter
sa v-, zich veel moeite en kwelling op den hals halen. - Mener une v- sans reproches, irrdprocha
een onherispeljk leven leiden. Mener une v -bie,
cadhée, obscure, retirle, een verborgen, vergeten,
afgezonderd leven leiden. Un homme de sainte v-,
een vroom man. Une femme de mauvaise v-, een
liederljk vrouwspersoon n. Se repentir cle sa v- passle, berouw hebben over zijn vorig leven, Zijne VO
rige levenswijs, zijn vroeger gedrag. ((am.) Mener
une vie de Bohême (ofVivre comme un Bolième,
z. BOHEME. z. ook CHIEN, COCHON. Faire v- de
garcon , een los , ongeregeld leven leiden. V
de cochon, courte et bonne, V- courte et bonne,
of doorgaans enkel: Courte et bonne, een varkensleven, kort en goed, een kort en goed leven. Mener
une v- de Sarilanapale, een weekeljk en wellustig
leven leiden. V- d'artiste, kunstenaars-leven. Vde chien, hondeleven, leven vol moeite en ellende.
v- d'ermite of d'anaehorète, kluizenaarsleven, eenzaam, afgezonderd leven. V- de hutou of de loupgarou, menschenschuwe levensmanier f. V- de so!dat of de gendarme, leven van de hand in den
tand. - (Prov.) TeiJe v-, te!Ie mort, of Te!!e v-,
teile fin, z. FiN. - La v- champêtre of des
champs, het landleven. La v- morale of civile, La
v- sociale, publique, privée, het zedeljk of burgerljk, liet maatschappelijk, openbaar, ambteloos
leven. La v- monastique, het monniken- of kloosterleven. Choisir on genre de v-, eene levenswfjs,
een beroep of bedrijf kiezen. - (fam.) C'est ma v-,
dat is mijn lust en leven. L'étude est, Les livres
sont sa v-, de studie is, de boeken zijn zijn lust
en leven. [Litt] Leven n. , levensgeschiedenis,
levensbeschrjving f.: Les v-s des hommes illustres
écrites par P!utarque, of enkel Les V-s de Plutarque, de levensgeschiedenissen der beroemde mannen beschreven door Plutarchus, de Levens van P.
Raconter, Ecrire sa v-, zijn leven, zijne levensge
schiedenis. zijne lotgevallen, zijnen levensloop verhalen, beschrijven. (pop.) Si vous n'êtes pas
chez vous a midi, votre femme vous fera une
belle v-, une terrible v-, als gij te twaalf ure niet
thuis zijt, zal uwe vrouw een geweldig leven maken, geweldig tegen u uitvaren. Ce sont des v-s
continuel!es dans ce ménage, er is altijd een razend leven, altijd gekijf en getwist in dal huishouden. voua LA VIE, a LA VIE ET a LA MORT,
toe. adv. Poor altijd, in leven en in sterven: Etre
lam! de qn. pour Ja vie, a Ia v- et a Ja mort,
iemands vrieni voor altijd, in leven en dood zijn.
- Pour Ja v-, voor zeer langen tijd, levenslang.
Cette étoffe est excellente, on en a pour Ja v-,
die slof is voortreffelijk, zij kan levenslang duren.
- ((am.) II en a pour Ja v-, daaraan heeft hij voor
zijn leven genoeg, dat zal hem zijn gansche leven
heugen, daaraan zal hij zoo lang hij leeft lijden.
- a VIE, bc. adv. Levenslang, voor 'I gansche
leven: Pension a v-, levenslang pensioen ii. Acheter une maison a v-, een huis op ljfrente koopen.
z. ook DEVANT. - BE LA VIE, DE SA VIE, DE
MA VIE, bc. adv. Nooit, in mijn of zijn leven niet:
Je na! vu de ma v- un tel homme, ik heb zulk
een' man in mijn leven niet gezien. De Ja v- on n'a
rien vu de sembJable, nooit heeft men iets dergelfjks gezien. - EN VIE, bc. adv. In leven, levend:
Etre en v-, in leven zijn. Mere! de ma v- (soort
van volksvloek) bij mijn leven, zoo waar ik leef.
- [Tech.] Door een' zoulput of zoutpoel gemaakte weg m.
%7 iédase, f. (pop. et injur.) Ezeiskop; deugniet,
dagdief m. - Vlédaser, v, n. Een vadzig, lui
leven leiden, dagdieven.
%Ieit of %Tieux, Vieille, adj. Oud, bejaard,
bedaaqd, in jaren gevorderd; noor zijnen aard lang
beslaan hebbende. Le pète est déjà vieux. La mère
-

-

-

-

-.

VIEIL.1899

est fort vieille, de vader is reeds oud, de moeder

is zeer oud, hoog bejaard. De vieiJles gens, oude
lieden ni. p1. De vieux chevaux, oude paarden n.
p1. - (Van de beide mannelijke vormen van 't enkelvoud gebruikt men vieiJ vóór een mannelijk
naamwoord, dat met eene klinklelter of stomme h
begint; somtijds echter zegt men in dit geval ook
vieux ; in andere gevallen wordt bij mannelijke
woorden vieux altijd gebézigd). Un vieil (vieux)
am!, De vieux amis, een oude (bejaarde) vriend,
oude vrienden. Un vieil (vieux) homme, een oude
man. - [ Bib!. , Dévot.] Le vieil (niet vieux) hoinme Adam, z. HOMME, DEPOUILLER, ADAM. Un vieux
arbre stérile, een oude dorre boom in. Un vieux
poète, een oud dichter. Un vieux dhanteur et un
vieux cheval ne valent rien, een oude zanger en
een oud paard zijn niets meer waard. - Vieux
garcon, Vieille dlie, oude vrijer m., vrjster f.
Un vie!! am!, een oud vriend (een vriend sedert
velejaren). - (Loc. prov.) Vieux comme les nues,
comme les chemins, comme Hdrode, comme le
pont de Rouen, z. CHEMIN, HÉRODE of NUE. Fantasque comme une viei!Je mule, of enkel comme
une mule, z. MULE. z. ook ECU, SE FAIRE, FRE1N,
MALICIEUX, OS, ROCHE. - Dikwijls met p!us, mains,
Si, om 't verschil in jaren tusschen twee personen
aan le duiden. I! est plus vieux, mains vieux (liever moms âgé) que vous, hij is ouder, jonger dan
gij, N'être pas si vieux qu'on Ie paraît, niet zoo
oud zijn, als men schijnt. Oud (van iemand, die
lang een beroep uitgeoefend, eene zekere levenswijs
geleid, zekere gewoonten, inz. slechte gewoonten
gehad heeft): Vieux soldat, oud soldaat. Vieil
ivrogne, oud dron/caard. Vieux pécheur, oud zondaar m. C'est on vieux coquin, une vieille folie,
't is een oude, doortrapte schurk, eene oude gekkin.
- Somtijds duidt vieux slechts den eerbied aan,
die de naam van een' sinds lang gestorven groot'
man inboezemt: Le vie!! Homère, Le vieux Corne!lJe, de oude Homerus, Corneille. Oud (ancien, antique), sedert lang bestaande (van zaken
gezegd). Le vieux temps, Le bon vieux temps, de
oude, goede oude tijd m. De vieux contes, oude
vertelsels n. p1. Vieux proverbe, oud spreekwoord n
Vieux tableau, oude schilderij 1. - Vie!Jle vi!!e,
oude stad, stad der oudheid. Viiie vieilJe, oude
stad, oud-stad f., oudst gedeelte eener stad. - Ce
mot, Ce ferme est v-, dat woord, die term is verouderd. V!e!l!e Jocut!on, oude, verouderde zeqs
wijze f. - La vieille physique, chim!e, etc. (met
zekere minachting van den vroegeren gebrekidgen
toestand dier wetenschappen gezegd), de oude, vroegere natuurkunde, scheikunde. - [ Minér.] , z. TURQUOISE. - (/ l7. et (am.), z. ROCHE. Raconter ses
vie!J!es guerres, lang en breed over zijne vroegere
daden uitwijden. - Oud, versleten, afgedragen:
Vieux chapeau, V!eux habit, oude hoed, rok m.
V!ei!les hottes, oude laarzen. - (Loc. pray.), z.
BOTTE (laars). !l est décrh! comme Ja vieiJ!e (of
fausse) monnaie, z. DECRIE. V!ei!le drogue, vieil!e
mercerie, voddegoed n., slechte waar f. Les souhers neufs dev!endront vieux, wij kunnen niet altijd jong blijven. - Oud (in tegenstelling of vergeljking met nieuw): Vie!lle dette, oude schuld f.
V!e!!Je mode, oude mode. Lettre de viei!!e date,
brief van oude dagteekening. - Le vieux (liever
ancien) Testament, z. TESTAMENT. - [ Chron.]
Vieux style, z. STYLE. - [ H. n.j Vieille femme,
gestreepte hoornvisch in., oud-wijf n. (bourse). [Vëndr.] Vieux Joup, wolf m. van meer dan twee
jaar. Vie!! ermite of solitaire, zeer oud wild
zwijn n. VieiJle meute, eerste koppel versche windhonden, die men na de opjagende honden op 't wild
loslaat. VIEUX, m. , VJEILLE. f. Oude m. en f.,
hoog bejaarde of bedaagde man of vrouw. Les jeunes et les v-, de jongen en de ouden. Une pauvre
vieiJle,eene arme oude vrouw. Une mdchante vieilJe,
een boos, ondeugend oud wijf n. (Vieille is een der
beleedigend.ste woorden, die men ten opzigte van
eene vrouw kan bdzigen.) - Faire Je v-, den ouden
heer of man spelen, den toon, de manieren des
ouderdoms aannemen. - ((am.) Contes de v-, oudewijvensprookjes n. p1. - (Loc. prov.) Ndcessité
fait trotter les vieilles, nood maakt vlugge beenen.
- [Anc. mi!.] Les v-, de oude korpsen, de zes
oudste regimenten voetvolk in Frankrijk. Les petits
v-, de kleine oude korpsen. de 6 korpsen, die in
rang op de eerste volgden. II acheta un petit v-,
-
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hij kocht eene compagnie bij de kleine oude korpsen. -- VIEUX, fl1. liet oude, versietene: Coudre dii
v avec dii neuf, oud goed met nieuw herstellen.
Cet ouvriei iie hilt que dii v-, die werkman maakt
enkel verstelwerk.
Vleillard, m. Oudman, grjjsaard in. V- vénérable, sage, morose, eerwaardig, wijs, jéjneljk
grjsaard m. - On dolt respecter les v-s, men
moet de oude lieden (bejaarde mannen en vrouwen)
eerbiediqen. - [H. ii.] , z. v. a. MACAQIJE, OUAN
DEROU; ----Z. V. a. CENDRILLARD,TACCO.—VieiJ
Ie, f.. 7. onder V1EUX m. - [H. nj, z. v. a.
BOURSE.
S Vleillement, adv. Naar oude or
ouderwetsche manier, op de wijze der oude lieden.
- Viellierie, 1. Oude lompen, lorren, versietene
vodden, prullen 1. p1., oud tuip ii., rommel in. (fig. et ram.) Ouderwetsche pevoelens n. pi,, ajgezaaqde uitdrukkingen of zegs'wfjzen t. p1.
Wleillesse, f. Ouderdom m., grjsheid f. , laatste levenstjdperk ii. \T. précoce, anticipée, vroege,
vervroegde ouderdom m. V- faible, caduque, zwakke, bouwvallige ouderdom. Cassé de v-, gebrekkig
door ouderdom. z. ook GONTEUR, DECREPIT, VERT.
- Mart de v-, dood m. door ouderdom, door afgeleefdheid. - ( fig.) Bâton de v-, z. BkTON. - Ook
van dieren en planten gezegd: La v- dun corbeau,
dun cllêne, de ouderdom van eene raaf, van een'
eik. -- Ouderdom, vervallen toestand m. (vétusté).
Maison qui tombe de v-, huis, dat van ouderdom
-invalt. - (Loc. pray.), z. JEUNESSE, VE1LLER (V. n.)
Vielilir, v.a. Oud worden, verouderen, vergrj
zen: II commence b v-, hij begint oud te worden.
Nous vielilissons tous les jours, wij worden dageljksch een daagje ouder. L'esprit vieillit comme ie
corps, de geest verandert, gelijk het ligchaam. Ii
n'amende point pour v-, hij wordt met de jaren
niet beter, niet wijzer. Nos habitudes vieiiiissent
avec nous, onze gewoonten, hebbelijkheden worden
met ons oud, verlaten ons niet. - V- dans le service, in de dienst oud, grijs worden. z. ook HAKNOIS. - Verouderen, in onbruik geraken: Ce mat,
Cette locution a vieiili, dat woord, die zegswijze
is verouderd. Cette mode vieiiiit, die mode geraakt
in onbruik. Ce traité de cliimie a bien vieiiii, dat
chemisch leerboek is veel verouderd. - Cette atfaire vieillit, men begint die zaak te vergeten, men
stelt geen belang meer in die zaak. - Laisser vdii yin, wijn oud laten worden, lang bewaren. Verouderen, een oud voorkomen krijgen: 11 a vieilii
beaucoup en pen d'années, hij is in weinig jaren
veel verouderd. VIEILLIR. v. a. Verouderen,
oud maken, oud doen schijnen vóór den tijd: Sa
maladie, Sn captivité ia vleilil, zijne ziekte, zijne
gevangenschap heeft hem verouderd. Cette coiffure
Ja vieiiiit de dix ans, dat kapsel doet haar tien
jaar ouder schijnen. - SE VIEILLIR, v. pr. Zich
ouder maken, zich een ouder voorkomen geven, zich
ouder opgeven, dan men is: Ii mit des lunettes
pour se v-, hij zettede eenen bril op, om zich ouder
te maken. Ii aime h ee v-, hij geeft zich gaarne
voor ouder uit, dan hij is. - liet part. passé is
ook adj.: Je le trouve bien vieiili, ik vinci hem
veel verouderd. - Vieliiissant, e, adj. (poét.)
Verouderend, oud wordend. - Vleiliissemeiit, m. Veroudering t., het oud worden: Le vdun mot, dun usage, de veroudering van een
woord, van een gebruik. - Wieiliot, te, adj.
(plais.) Oudeljk, oudachtig, een oudachtig voorkomen krfjgend: Ii a lair v-, hij heeft een oudeljk
aanzien. - Ook als subst. f.: C'est une petite v -te,
't is een oud moedertje.
Vielle, t. [Mus.] Lier f. Jouer de Ja v-, op
de tier spelen. - (Loc. proc.) Ii est long comme
me v-, hij komt niet van de plaats, hij is zeer
langzaam. Ii est du bols dont on fait les v-s, hij
is een goede ziel, hij laat zich alles welgevallen. C'est une roue de v-, 't is altijd koekoek één zang.
- [El , n.j , z. v. a. GIJILLEMOT. - [ Tech.] Loquet
a v-, klink t. die met eene kruk wordt opgeligt. ieIler, v. n. Op cle tier spelen. - ( fig. et pop.)
11 n'avance point, ii ne fait que v-, hij komt niet
verder, hij iufjert gedurig. - Wielleur, iii.,
-euse, t. Liereman, lierspeler m., lierspeelster t.,
liermeisje II. - ( pop.) Pistoie de v-, kleine kopermunt t. - VIELLEUB, m. [H. n.] Lier-insect n.
(dat al vliegend een geluid maakt, 't welk eenigzins
op dat der Per geljkt), lantaarndrager m. (mouche
-
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ilei,ne, t. [Corn.] Weener degenkling t. [Bot.], z. v. a. CLEMATITE.
Wierge, t. (zeiden meer in de dagelfjksche taal
gebézigd) Maagd t. V- consacrée a Dieu, aan God
gewijde maagd. V- chrétienne, christen-maagd. La
parabole des cinq v-s foiles et des cinq v-s sages,

de gelijkenis der vijf dwaze en der vijf wijze maagden. - %1_ blies, vette meisjes n. p1. - (Loc. prov.)
Chantei' i'Evangile des v-s, bekennen, dat men bij
eten neus geleid, beet genomen is. z. ook AMOUREUX.
(bij uitnemendheid) De maagd Maria, moeder van
Jezus. La sainte V-, de heilige Maagd. Les fêtes
de Ia V-, de aan Maria gewijde feesten n. p1. Dédier une chapelie a ia V-, eene kapel aan de Maagd
toewijden. - [Asir.] Zesde teeken of sterrebeeld ii.
van den dierenriem, Maagd. - t [Jeu] Koningin,
in 't schaakspel. - [Mar.] Schilipad 1. boven in
't stengewant, voor den marse-, toppenant en riftalie-schenkel. VIERGE, adj. Maagdeljk, sein,
ongerept, van ongeschonden kuischheicl. Flue v-,
maagdeljk meisje n., maagd f. Ce garcon est encore v-, die jongeling is nog rein. - (fig.) Réputation v-, ongeschonden goede naam rn. - (fig. et
iron.) Son épée est encore v-, zijn degen is nog
maagd: hij heeft nog geen' veldiogt of oorlog bijgewoond, hij heeft zich nop met niemand gemeten.
- (fig.) Terre v-, So! v-, nog niet beploegde of bebouwde aarde t. of grond m. Forêt v-, woud in
zijnen natuurstaat, nog nooit gekapt woud n. Métaux v-s, gedegen metalen n.pl. (die men onvermengd en zuiver in den grond vindt) . Or, Argent,
Mercure v-, goud, zilver, kwik n., dat nog niet
door 't vuur bewerkt is. z. ook CIRE, HUILE, PARCHEMIN, VIGNE. Marbre v-, maagelemarmer n., wii
marmer uit de Pyrenedn bij Bayonne. - Teintes
V-s of en couleur v-, onvermengde tinten of kieu
t. p1. - Graine v-, onvruchtbare eijeren n, p1.-ren
van zijdewormen.
Jieux, adj. et subst., z. VIEIL.
Vlenx-olng, m., z. OING.
Vif, ive, adj. Levend, in leven: Prendre qu.
mort on V-, iemand levend of dood vatten. II fut
brûié tout v- , hij werd levend verbrand. Cette
anguilie est encore tante vive , deze paling
is nog geheel levend, springlevend. Levendig,
wakker, fiksch, vlug, opgewekt, vurig, driftig: Ce
garcon a l'esprit tort v-, i'imagination vive, deze
jongen heeft een' zeer vluggen geest, een schrander oordeel, eene levendige, opgewekte verbeelding.
Cheval v-, vurig paard n. Ii a les yeux v-s, hij
heeft levendige oogen. Ces objets font une impression vive, deze voorwerpen maken een' levendigen,
diepen indruk. Vous êtes trop v-, gij zijt te driftig, te ongeduldig. Etre v- comma de Ja poudre,
z. POUrIRE. Passions vives, levendige, vurige, hevige hartstogten m. p1. - Couleur vive, levendige,
heldere, schtterende kleur f. Taint v-, blozende qelaatslcieur t. Hevig, geweldig, gevoelig, manig, een' diepen indruk makend: Froid v-, hevige,
vinnige koude f. Ii sent ime douleur viva, hij voelt
eene gewelulige, hevige pijn. Quand ii gèie, ie feu
est plus v- , wanneerhet vriest, brandt het vuur
levendiger. Je reste avec Ja pins viva reconnaissance, ik blijf met de levendigste, vurigste, gevoeligste erkentenis. Lair est plus v- sur les monta
de lucht is gevoeliger, scherper op de bergen.-gas,
Attaque viva, hevige, snelle, sterke aanval m. Viva
canonnade, fusillade, hevig, snel en aanhoudend
kanon-, geweervuur a. - Foi viva, Gvendig, met
werken gepaard geloof; ook: vast, onverwrikbaar
geloof a. - Eloquence viva, vurige welsprekendheid f. -. De vifs raproches, scherpe, gevoelige
verwijtingen f. p1. In verschillende beteekenissen komt vif nog voor in de volgende uitdrukkingen: Eau viva, welwater, bronwater; somtijds ook:
te koud water n. - Cette forét est fort viva, dit
woud is wel begroeid, in dit bosch staan schoone
en groote boomen; ook: er houdt zich veel groot
wild in dit bosch op. Catte plaine ast viva, in deze
vlakte is veel wild. Garenne viva, goed bevoikte
konijnenberg m. - Pariar da viva voix, hardop,
mid spreken. De viva force, met geweld, met kracht.
Force viva, Da viva force, z. FORCE, z. ook ARETE, CHAUX, HALE, JAUGE, ROCHE. - [Mar.] Eaux

vivas, springtfj a . Oeuvres vives, z. OEUvRES. Cast
Un vaissaau v-, dat schip is scherp op zijn roer.
VIF, m. Leven, levend deel, levend vleesch; het binnenste of hart n. van eenen boom. Couper
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Ia chair moite, afrn de trouver le v-, het doode
vleesch wegsnijden, om liet levende te vinden, om bij
het levende te komen. Coupeidans le v-in 't gezonde,
levende vleesch snijden. - ( fig.) In 't zeer tasten,
in 't hart grijpen, doortastende maatregelen nemen.
-- Piquer Un clieval au v-, jusqu'auv-, een paard
(bij 't beslaan) vernagelen. de nayels tot in 't levend
vleescit drijven. - (fig.) Etre pîqud au v-. zeer beleedigd, ((am.) op zijn' teen getrapt zijn. Ce reproclie la pique au v- , dit verwijt heeft hem tot in
de zie zeer gedaan , hij is er ten hoogste gevoelig
over. Etre touché vu v-, levendig getroffen, sterk
aangedaan zijn. - [ Arch. J V- de Ia colonne,
schacht I. der zuil. V- do piedestal, middengedeelte
van 't voetstuk. Ebousiner Un mollon jusqu'au
v-, een' bloksteen tot op de kern afschalen. - [Jur.J
Le moit saisit Ie v-, de doode reikt den levende de
hand: door den dood des erfiaters treedt de erfqe
in 't bezit. - [Mar.] Le v- de leau,-namtersod
het springtij, de hoogste vloed in.
'lf-argent, m. [Minér.] Kwik, kwikzilver n.
(mercure). - (flu. et fam.) II a do v- dans les
veines of dans Ia tête, Cyst du v-, hij is als kwik,
hij is de levendigheid, de bewegelijkhesd zelve.
Wit-gage, in. [Anc. cout.] Levendip pand n.
(waarvan men den schuldeischer het vruchtgebrnik
laat , in mindering van de schuld).
Vigau, in. [Corn.] Soortvan grof laken n. (dat
te Vigan in de Cevennes gemaaktwordt), v i g a a n.
Viganne, f. [1-lorL] Soort van druif f.
Vigeon, m. [H. fl.1, z.v.a. )ÏINGEON.
Wigie, f. [Mar.] (]ilkfjk in.: Etre en v-, op den
uitkijk zijn, uitkijken. boven in den mast naar de
voorwerpen aan de kim uitzien. - Uitkjk in.,
matroos met de w;c/it in den mast belast; rae/i
hoogten longs de kust (in de fransche-teropd
amerikaansc/ie koloniën); de hoogte zelve, waarop
die wachter geposteerd is. - V- pour des signaux,
uitkijk voor de seinen; ook: seinpaal in. -- Wakende klip, klip tusschen wind en water, blinde
klip f. V-s, klippen bij de Vlaamsche eilanden.
- Tigier, V. 0. Uitkijken (ètre en vigie). %iigraphe, in. Scheeps-telegroaph in., een in
i'199 uitgevonden seintoeslel voor de schepen; ook:
hij, die den scheepsteleqraaph doet werken, v i i g raap/i in. Vigigraphie, f. Waarneming
met, werking van den scheepstele.qraaph.
S ligilanHnent, adv. Met waakzaamheid, met
omzigligheid. - Vigilance, f. Waakzaamheid,
wakkerheid, zorgvuldigheid, v i p 1 1 a n t i e f. Tromper Ia v- de qu., ieinands waakzaamheid bedriegen.
- [Bias.] Steen in., dien de kraanvoqel in den opgeligten regtespoot houdt. - Vigilant, e, adj.
Waakzaam, opmerkzaam, wakker, zorgvuldig, bij
de hand, viqildnt. Homme v- et soigneux dans
ses affaires, man, die in zijne zaken waakzaam en
zorgvuldig is. Femme v-a, wakkere, zorgvuldiqe
vrouw f. - Ook van zaken: Soms v-s, waakzame
zorgen f. pi. L'oeil v- do maître, het waakzaam
oog des meesters. - VIGILANT, in. Een uit Brussel
oorspronkelijk openbaar rijtuig tot vervoer van personen, vigilant in.
Wigile, f. [Cath.] Vooravond in. van zekere
hooge feesten, voorfeest n. , heiligavond in. , v i g iI i a f. La v- de Noël, de Toussaint, deheiligavond
van Kersmis, van Allerheiligen. La plupart desv -s
sont accoinpagnées de jeimnes, de meeste vigilidu
gaan met vasten gepaard, - V-s des morts, nochlelijke gebeden n. p1. voor 't zieleheil eens overledenen, de metten f.pl. en lofzangen m. p1., die doorgaans
des avonds vöör de ljkdienst gedaan worden, zielmissen , v i g i t i a n f. p1. der dooden.
Vigiiage, in. [Féod.] Ileerenregt n. op dewpngoarden en het vee.
Vigne, f. [Bot.] Wijnstok in. (doorgaans wijngaard, wingerd geheeten) rankensc/iietende boom
van vele soorten, die de druif voortbrengt: Planter de la v-, wijnstokken planten. Painpre, Feuil
de v-, wijngaardrank in. , wijngaardbladeren n.-les
p1. (Van een' enkelen wjjnstok sprekende, zegt men
niet vigne, maar evp de vigne). - Met wijnstokken beplante grond, wijngaard, wijnberg m. Heetare de bunder wsjngaard. Fuiner, Labourer
Ja v-, den wijnberg mesten, omwerken. - Raisin
de v-, wijndruif f. - (fig.) Travailler a Ja v- do
Seigneur, in den wijnqaard des Heeren arbeiden,
aan het onderwijs en de bekeering der zielen wer
ken. (lam.) Toucher ii Ja v- du Seigneur, devoor-
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reglen van de Kerk, van een' meerdere aanranden. Jean des V-s, etc., z. JEAN. -- (Loc. proc. et

pop.) Quaiid nous serons morts, fera Ja v- qui
pourra, wie na ons komt, inogezorgen, wij bekreu-

nen ons niet aan 't geen na onzen dood gebeurt. 11

est dans les v-s, II a mis le pied dans Ja v- du
Seigneur. hij is dronken, heefteen' roes. A Ja SaintUrbain, ce qui est dans Ja v- est au vilain, na
den 5" mei doet de vorst den wijngaard geen
schade nicer. - [ Bot.] V- vierge, vijfbladerige klimop. V- blanche , z. v. a. BRYONE ; CLÉMATITE.
V- sauvage of de Judde, z. MO1IELLE grimpante.

V- noire, z. TAMIEII of TAMINIER. V- du Non!.
hop 1. (houblon). - [Ilort.] Poire de v-, naam
eener herfstpeer f. Niche des v-s. vrucht van den
vrjstaanden perzikboom. - Bij uitbreiding weleer
z. V. a. VILLA. - Wignée, f. Soort van rietgras n.
met zoowel mannelijke als vrouwelijke bloemen. Vigneroii, in., ne, t. Wijngaardenierm., -ster I.,
hij of zij, die den wijnberg bebouwt. - Weleer ook:
Wijnhuishouder, wijntapper in. - VIGNERON, In.,
of vmNER0NNE, 1. [H. n.] Groote schelpslak f. der
wijngaarden. - Wignette, f. Druksieraad, klein
lofwerk als sieraad bij 't begin of einde van een
boek, hoofdstuk, enz. (waartoe men voorheen inz.
de figuur van wijn,qaardblaadjes gebruikte : van
daar de naam), vignét n. - [Bot.] Volksnaam
van 't blaauwe meelliruid ii. (clématite bleue), van
't bingelkruid n. (inercuriale) en van de moerasspirosa f. (ulmaire). -Vignoble, m. Wijnbergm.,
grootere of kleinere uitgestrektheid lands, met wijnstokken beplant. -..- Somtijds ook als adj.: Pays v-,
wijnland n. - t 7 igno1ette , 1. (verklw. van
vigne) Kleine v'ijngaard in. --- Vlgitomanie, t.
Overdreven zucht om wijnberqen aan te igqen, om
nieuwe wjjngaarden te planten.
Vignot, in. [H. n.j Eenschalige sc/ielp f. dci
kusten van 't Kanaal, waarvan men hel dier eel.[Pêche] Tafel t., waarop de uit het water genomen
labberdaan gelegd wordt.
Wigogne, 1. [[1. n.] Schaapkameel in. , peruaansch. schaap n. (van de grootte eener geit), viC u a n a, v i g o p n e t. - Bewerkte wol n. van dit
dier, vigogne- of vicunna-wol t. Chapeau de v-, of
enkel V-, hoed van vigogne-u'ol, vigogne -hoed in.
Vigorte, f. Kogelmal n. voor de kanonnen,
plank met vele gaten, die den diameter van 't ka
liber der stukken voorstellen.
Vigot, Th. [Man.], z. V. 0. BIGOTE.
VigouFeilsenlent, adv. Met kracht, met nadruk, krachtig, wakker : .& ttaquer, Se dëfendre
v-, krachtig aanvallen, zich wakker verdedigen. [Peint.] Des parties v- peintes, krachtig geschilderde partijen 1. p1. - Vigoureux, euse, adj.
Sterk, krachtvol, vol levenskracht, kloek, wakker:
Homme v-, dune santé v -euse, sterk, krachtvol
man, man van sterke gezondheid. Vieillard encore
v-, nog krachtige , wakkere grjsoard in. V -euse
jeunesse, wakkere, kloeke jeugd t. - Cheval v-,
kloek en wakker paard n. - Ools van zaken gezegd: Krachtig, nadrukkelijk, dapper, sterk: Attaque v -euse, krachtige , nadrukkelijke aanval m.
Bras v-, sterke, krachtige, dappere arm in. IJs Virent une résistance v -euse, zij boden een' krachtigen tegenstand. Discours v-, /erachtqe, nadrukkel(jks redevoering f. Dispute v -euse, hevige twist in.
- [Peint. , Gray.] Pinceau, Colons v-, krachtig
penseel, koloriet n. Dessin v-, Estanipe v-ease,
krachtige teekening, plaat f.
Viguerie, t. [Anc. coat.] Landvoogdij t., landregterschap n.; gebied eens landregters; - weleei'
z. V. a. VICOMTE. (vgl. VIGUIER.)
Vigueur, t. Kracht tot handelen, levenskracht,
sterkte; geestkracht , kloekheid, kracht , wakkerheid t.; nadruk m. V- du corps, du tempirament,
ligchaamskracht, sterkte van geste! 11 est dans Ia
v- de l'âge, hij is in de volle krocht des levens. Ce cheval a de Ja v-, dit paard is kloek en sterk.
- (ook van gewassen) Cet ar/ire a repris de Ja v-,
die boom heeft weder kracht gekregen, is weder
krachtig uitgegroeid. - (fig.) Vielilard qui a conservé toute sa v- d'esprit, grjsaard, die al zijne
geestkracht heeft behouden. - Pousser une affaire
avec v-, eene zaak met nadruk, met kracht doorzetten. Répondre avec v-, nadrukkelijk, krachtig
antwoorden. - Action de v- , krachtige, stoute,
vastberadene handeling t. - La v- da style, des
pensées, het krachtige , mannelijke van den stijl,
-
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van de denkbeelden. - Les lois y sont sans v-, de
wetten zijn er zonder kracht, worden niet nageleefd. Cette bi est toujours en v-, die wet is no
steeds van kracht, is nog altijd geldig. - [Peint.
v- da pinceau, du colons, kracht, krachtige uitdrukking van 't penseel, van 't Icoloriet. Des v-s,
donkere partijen, krachtige toetsen , hier en daar

ter ver/iooging van 't effect aangebragt.
Viguier, m. [Anc. cout.J Koninklijk landreg
landvoogd m. in Languedoc en Provence; som--ter,
tijds z. v. a. VICOMTE. - Ook als adj. gebruikt:
Gouverneur v-, titel van den gouverneur der stad
Marseille.
1iJ, e, wij. Laag, slecht, gering, gemeen, veracute/fik: Un homme v-, een laag, gemeen mensch.
Un homme de v-e condition, een man van lagen
staat. Âme v-e, lage, veraclitelfjke ziel f. - Une
etoire de v- prix, eene stof van lage waarde, van
zeer geringen prijs. Le bid est v- prix, het koren staat laag, op lagen prijs. Ces livres sont vendus is v- prix, deze boeken zijn voor een' spotprfjs

a

verkocht.

Wham, in. (weleer ViLLAIN in den zin van)
Boer, dorpeling; (nu) vrek, gierigaard; laag, gemeen, verachteljk mensch; onzedeljk , ontuchtig
mensch, vuilbek m. Les nobles et les v-s, de edelen en de boeren , de adel en de boerenstand. C'est on v-, 't is een vrek, een verachteljk wezen.
- (fans.) Fi le v- ! foci die zedelooze ! die vuilbek I - t V- botté , slee/it ruiter. - (Prov., Loc.
prov.) 11 nest danger que de v-, niets is gevaarljker dan de omgang met gemeene, karakterlooze

menschen. V- enrich ne connaît parent ni ami,
a/s niet komt tot let , kc?t het ziel,, zelve niet: de
(jkgewuïden aiie is het ltoogmoedigst. A v- v- et
denii, eenen vrek moet men niets toegeven, moet
men nog vrekkiger behandelen. z. ook CHÈRE, FILLE,
GRAISSEB, JEU, OINDRE, PEINE. - [ H. n.j Bruine
gier m., gier van Malta; - biei 1.; witvisch in.
(MEU1NIER, ABLE).
VILAIN, E, adj. (weleer)
Boerscit, gemeen, van lagen stond , niet -adelljk:
Fief v-, onadelljk leen, boerenleen: Homme v-,
boer, gemeene boer of bnrqer, onadelljke. - (nu)
Leeljk, onbehaqeljk voor 't gezigt; slecht, onaangenaam; laag, gemeen, schandeljk, vuil, smerig,
slordig, onzedeljk, ontuchtig; gevaarlijk ; gierig,
vrekkig: V- jardin, V-a maison, leeljke tuin m.,
leelk buis ii.— - temps, slecht weder n. V- chemin , V-e rue , slechte , ongemakkelijke weg m.,
straat f. - \T métier, laag, gemeen beroep n. V
caractère, V-e âme, laag karakter n., lage ziel f.
Paroles v-es, vuile, schandelfjke, ontuchtige wooi'
den n. p1. Jouer un v- tour qn., iemand een'
leelijken, snooden, gemeenen trek spelen. - (Loc.
prov.), z. CAS. - V- rhume, V-e fièvre, leeljke,
gevaarlijke verkoudheid, koorts f. - (Loc. pop. et
prov.) Ii est v- comme lard jaune, hij is de vrekki/ieid zelve. - (Prov.) Nul nest v- si le coeur
ne lui meut, alleen de nian zonder hart is verachteljk. - [ F'auc.J Oiseau v-, niet afterigtenvalk in.
- (fain., als mlv.) II fait v-, 't is slecht, slordig
wetr. Ii fait v- marcher ici , 't loopt hier slecht,
\'ILAINE, f. (weleer) Gemeene, nietmoeijelijk.
adelljke vrouw, boerin, Üeringe burgeevrouw; ook:
hoer. - [ Hort.] V- d'Anjou, V- de Ia rdale, namen van twee soorten van peren. - Vilainement, adv. Op gemeene, lage, leeljke, schandeljke wijze: 11 nons a vilainement jous, hij heeft
ons leeljk beet gehad , schandeljk bedrogen. S'enfuir v-, schandelijk, lafhartig de vlupt nemen.
Etre v- logé, slecht, onaangenaam gehuisvest zijn.
.- Manger v-, slordig, onzindeljk eten.
Wilebiequin, m. [Tech.] Boor, handboor, spij
ker- of nageiboor f. - (pop.) 11 a des jambes de
v- , hij heeft hoepelbeenen , kromme beenen. [H. n.j , z. v. a. VERMET, inz. vermet lomljrical. [Mdcan.] Regthoekig gebogen spil f. , waarmede
men de ronddraaijende beweging in eene heen- en
weirgaande, en omgekeerd, kan veranderen.
S Vilenient, adv. Op lage, gemeene wijze.
Vilené, adj. m. [BIas.]: Lion v-, leeuw, wiens
zigtbaar geslachtsdeei eene andere kleur dan 't lijf
heeft. - ilenie, f. Vuil n., vuiligheid, morsigheid; schandeljkheid , laagheid, eerloosheid; vrekkigheicl, gierigheid f. Cette maison est pleine de v-,
dit huis is vol vuiligheid. -- 11 a mit bien des v-s
en sa vie. hij heeft veel slechtheden , laagheden an
zijn leven gedaan. - Sa v- le fait mépriser de
-

-
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VILLE.
tout Ie monde, zijne gierigheid maakt hem bijiedereen verachteljk. - Dire mille v-s, duizend
scheld-, smaadwoorden, onbeschoftheden zeqgen. 11 mange toutes sortes de v-s, hij eet allerlei slechten, ongezonden kost. - [BIas.] Lion sans v- of
Lion dviré, leeuw in., die zijn geslac/atsdeet niet

toont,
Vileté, 1. Laagheid van prijs; geringe waarde,
onwaarde t. La v- des denrées, de lage prijs der
eetwaren. - Ook van den prijs zeiven gezegd: La
v- du prix, de laagheid, geringheid van den prijs.
- La v- de Ia matière, de nietlgheid, onbeduidendhead van 't onderwerp of de stof.
Vilipender, v. a. (fam.) Gering achten of schatten, versmaden, aninachten: V- qn., iemand minachten. Ne vilipendez pas tant sa maichandise,
acht zijne waar zoo slecht niet, veracht zijne waar
zoo niet. - SE VILIPENDER, F. pr. Elkander minachten. - liet part. passé is ook adj.: Personne
v-e, geminacht persoon m.
ViLité, f. , nu liever VILETE.
Villa, f. (ital.) (pr. vu-la) Oud -romeinsch of
italiaansch landgoed of landhuis n.; - schoone buitenplaats van nieuwere bouworde en mindere uit.
gebreidheid dan een kasteel , landgoed , landhuis,
buitengoed n., v illa f.
Villace , f. (pr. vi-lace) (tris-fam.) Groote,

slecht qebouwde en slecht bevolkte stad f., groote
en stil nest n.
Village, in. (pr. vi-lage) Dorp n. Gens de v-,
dorpelingen in. en 1. p1. Fête de v-, dorpsfeest n.
Noce de v-, dorps- en boerenbruiloft I. - (Loc.

prov.) Cet homme est bien de son v-, die man
weet niet wat er in de wereld te koop is, is nog
zeer onnoozel. Ce nest qu'uu sot, ii sera marié an
v-. hij zal 't nooit ver brengen. Elle est parée cornme une dpouse de v-, zij is zoo opgeschikt als een
dorpsbruicl, zij is ter dege opgedirkt. z. ook BOlS
(blz. 189, kol. 1, onderaan), CHIEN, CLOCHER, COQ.
- De gezamenlijke bewoners van het dorp: Tout
le v- y fut assenthlé, het geheele dorp was er vergwierd. - Villageois, m. , - e, t. Dorpeling rn.
en t., dorpbewoner rn. , -bewoonster f., landman,
boer m. , boerin t, landmeisje n. Pauvre v-, arme
landanan of dorpeling rn. Jolie v-a, lief boerinnetje,
lanclmeisje. - Als adj.: boersch, landelijk: Manières v-es, Air v-, boersche manieren t. p1., boersch
voorkomen of uitzigt n.
Villain, oude spelling van VILAIN.
Villaii, ret. [Corn.] Soort van booinwol t. van
Aleppo.
Villanelle, t. (pr. vi-la--) [Litt.] Herdersliedje n. , naam eener soort van oude, landelijke of
den voikstoon nabootsende liederen met refrein. Soort van boerendans in., en de wijs daarvan.
Villanove, 1. [Bot.], z. v. a. PARTHÉNIE.
Ville, t. (pr. vile) Stad t. Une v- murde, close
de murailles, eene benzuurde, met eenen muur omringde stad. V- de commerce, V- marchande, koopstad, handelstad. V- de grand passage, stad, door
welke veel doortoqt is. V- capitale, hoofdstad. Vmaritime, zeestad. forte, V- de guerre, vesting f.,
versterkte stad. V- de garnison, garnizoenspiaats f.
z. ook IJÉMANTELER, ENTREPÔT, FRONTIÈRE, HANSEAT1QUE. LIBRE. Ii est alld faire un tour de v-,
en v-, hij is naar de stad gegaan, hij heeft een
toertje in de stad gedaan. 11 demeure au coeurde
Ia v-, hij woont midden in de stad. Ii est en v-,
hij is uitgegaan (hij is in de stad, maar voor 't
oogenblik niet te huis). Ii est la v- , hij is in de
stad (niet op het land). 11 est encore dans Ia v-,
hij is nog in de stad (nog niet naar het land, naar
buiten gegaan). DIner en v-, bij iemand in de stad
(niet in zijn eigen buis) het middagmaal houden. Habit de v-, kleed n. , dat men gewoonlijk draagt,
als men uitgaat; ander kleed, dan dat men ambtshalve draagt, gewone kleeding t. z. ook anui, CLE,
HOTEL. - En cette v-, in deze stad, alhier: a Mr.
N.N. en cette v- (op brieven), aan den heer N.N.
alhier. - (poët.) La v- iternelle, de eeuwige stad,
Rome. - (Loc. prov.) Les fauliourgs sont plus
grands que la viJie, Les maisons empêchent de
voir la v- , de inleiding is grooter dan 't boek,
dan de redevoering, enz., de omslag is grooter dan
de zaak zelve, men kan door de vele huizen de stad
niet zien. Viiie prise, château rendu, komt men
over den hond (de Hont), dan komt anen over den
staart. z. ook CAPITULER (?naar lees er capitule
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wordt z. HYPOCRAS. - [ Myth.] Le dieu du v-, de god
ook gezegd voor: bewoners der stad, het verblijf des wijns, Bacchus.
Viande, t. [Féod.] Heerenregt n. op 't wgn
in de stad, het stadsieven, de stadszeden f. p1.:
door de vassalen. - Vinage, m. [Féod.]-vero
Toute Ia s- est allée au devant de lui, de gansche
stad is hem te gemoet gegaan. Préférer Ia campagne Heerenregt n. op den wijn, wijntiende f.
Vinaigre,
m. (pr. vi— , ook in de volgenden)
stad
wonen,
in
de
dan
op
het
land
a Ia v- liever
Azjjn, cdiie m. V- de yin, de thére, de cidre, wgn-,
het buitenleven boven 't stadsieven verkiezen.
appelof
ciderazijn m. V- rosat, surard, a
bier-,
doorbrenHet
4. Villégiatnre, f. (pr. vi -lé—)
gen van 't schoone jaargetijde op het land (gelijk Ia framboise, rozen-, viler-, frambozenazijn. V- de
bemiddelde lieden plegen te doen) , het betrekken der Bols (acide pyroligneuij, houtazijn. V- les quatre
voleurs, pestazijn (een, naar men wil, door 4 roo
landhuizen.
zp zich-versuitgondkazj,wrmed
Villemarét, m. (pr. vi-le---) [Hart.] Soort
gedurende eene pest tegen besmetting zouden beveivan tulp f.
Villenage, in. (pr. vi-le—) [Féocl.J Stand der ligd hebben). V- distlilé, gedestilleerde azjjn, met
onadelljken, der gemeene burgers of boeren (vilains), water verdund azijnzuur ii. V- aromatique, kruidie de uitoefening der burgerregten der[den. Tenir denazijn. V- radical, radikale az4jn, zuiver of veren v-, als onadelljk leen, als burgerleen bezitten. digt azijnzuur. - ( fig. et pop.) Habit de v-,
Villeneuve, 1. (pr. vi-le) [HorL] Soort van kleed n. , dat te ligt, te dun voor 't jaargetj is. (Prov.) Le bon v- fait ie Bon vinaigre, van goetulp f.
1 Villette, f. (pr. vi-lette) (verkiw. van viiie) den 'wijn maakt men goeden azijn: uit iets goeds
laat zich wat goeds maken. z. ook MIEL. - Loc.
Stadje fl , zeer kleine stad f.
Vifleux, ease, adj. (pr. vi -ieux) [H. Ii., prov.) Faire pisser du v- a qn., iemand etter en
Bot.] hang, ruig , vlokkig , vezelig , donzig. - bloed doen zweden, doodsbenaauwd maken. - Vinaigrer, v. a. Met azijn toebereiden of aanma[Anat.] Membrane v -euse of veioutée, z. VELOU
ken: Qui a vinaigré ia salade? wie heeft de salade
- Villifère, adj. (pr. vi -li—) [Bot.] Met-TE.
lange haren. - %Jillositè, f. (p vi-lo—) Ruig- aangemaakt ? - Het part. passé is ook adj.: Sauce
tiop vinaigrée, saus f. met te veel azijn. - Viheid, donzigheid 1.
t Villotte, f. (pr vi -iotte), z. v. a. VILLETTE. naigrerie , t. Azijnmakerj , azijnfabrjk f. Wirnaire, t. [Eaux et for.] Verwoesling of Vinaigrette, f. [Cuis.] Koude saus van azj)n,
schade, door storm of onweder in een bosch ver- olie, peper en look, azijnsaus f ; - het met die
saus toebereide vleesch. - Handwagentje , trekoorzaakt, windschade f.
Vi,iibre, m. [1-1. n.] Wimber m., een' stomp- koetsje ii. met twee wielen. - Vinaigrier, m.
Oostin
de
inz.
Azijnmaker; azijnverkooper m. , (In dezen zin ook
neuzige visch van 't karpergeslacht,
en ook in de Noordzee, soms ook in den Donau, als adj.: Marciiand v-.) - [Econ. dom.] Azijn
1. , azijn/leschje of -kannetje n. -- [Bot.],-fiesch
waar hij r h e i n a n Is e en n a s l i n g heet; - ook
z. v. a. SUMAC. - [ H. n.j , z. v. a. B11PRESTE.
een visch van 't zalitigeslacht.
Vinaire, wij. Geschikt om wijn te bevatten:
Viininal, adj. [Ant. rom.]: Le moot V-, La
coiline V-e, of als subst. m. Le V, een der 7 lieu- Vaisseau, Vase v-, wijnvat n. , wijnvaas f. - Den
velen van Rome, de l'J'ilgenheuvel m. Porte V-e, wijn betreffend: Fermentation v-, wijngisting f,
gisting van 't mout in 't vat. - Industrie v-, wijnpoort f. naar den Wilgenheuvel.
Viii, in. Wijn in. flu v- rouge, Blanc, roode, handel in. - Vinales, Vinalieiines, Viiiawitte wijn. V- de rhin, rjnsche wijn. V- dEs- lies, f. p1. [Ant. rom.] Wijnfeesten n. p1.
Vinapon, m. Peruaansch bier n., van gekiempagne, Spaansche wijn. V- vieux, nouveau, oude,
nieuwe wijn. V- de garde, wijn, die duren kan. de mats bereid.
v- de mire -goutte, voorloop m. V- petit, faible, Vinasse, f. [Corn.] (fam.) Slappe azijn rn., ter
ligte, zwakke wijn. V- aigre , zure wijn. V- de bereiding van spaanscli groen. -- Halfw(jn , naviiie, dhonneur, eerew(jn. - V- coupé, frelaté, wijn in. , z. v. a. PIQUETTE.
versneden, vervalschte wijn. z. ook BOITE, BOURRtJ,
4 Vincible, adj. Overwinnelijk.
Vitiere, rn. [Bot.] , z. v. a. PERVENCHE.
CAPITEUX , CELICLE , CLAIIt (onder CLAIR, adv.),
Vindas, m. [Mécan.] Windas n. - [Mar.]
CLAIRET, COPEAJJ, CORPS (blz. 33., in 't midden),
Braadspit n.
CR11, CCVE, CUVEE, ÉTRIER, EVENTE, FAIT, FEUIL
Viiidieatif, ive, adj. Wraakgierig, wraakFUMEUX, GÉNÉREUX, GRIS, LIQUEUR, LOUCHE,-LE,
LOYAL , MONTANT, MOUSSEUX , NOUVEAU , OEIL, zuchtig: C'est un homme v-, 't is een u'raakzuch
man. - La justice v -ive, de straflende, wre- -lig
OREILLE, PAILLET, PERDRIX, PLAT, POtJSSE, PHIMEUR, PROMPT, SOPHISTIQUE, TRA1TRE. - (Loc. kende geregtigheid f. - Ook als subst.: Le v-, de
[am., fig. ou proc.) Il est pris de v-, hij is be- wraakgierige. - t Vindication, f, Wraak f.
schonken. II est chaud de v-, hij begint de hoogte (vengeance). - Vindicte, f. (nooit op zich zelve,
te krijgen. Ii a ie v- gai, hij hee/t een' vrolijken maar steeds met het adj. publique gebruikt) [Jur.]:
dronk. V- du marché, drinkpenningen boven den La v- publique, de openlijke vervolging en bestrafgemaakten koop. 11 a le v- mauvais, hij heeft een' fing der misdadigers, de vervolging der misdaad in
kwaden dronk. Etre entre deux v-s. half dronken naam der maatschappij, v in d icta f.
Vinéal, e, adj. [H. n.j In de wjjnbergen lezijn. V- qui na que Ja cape et l'épée, wijn, die er
maar even door kan, vrij middelmatige wijn. V- vend. - (Bot.] Van zelf in de wijngaarden groeide singe, bedwelmende wijn. Avoir un v- de pie, jend. - Vinée, f. Wijnoogsl in., de ingezamelde
in zijnen roes veel babbelen. Avoir un v- dane, in of intezamelen draiven van een jaar. - Plaats f.,
zijn' roes al zijn verstand kwijt raken, dom wor- waar de gistkuipen les- wijnbereiding staan. den. Muir un v- de renard, in zijn' roes stekelig Vinelle, f., z. v. a. PIQIJETTE.
en sluw worden. Aoir un v- de porceau, beestVinetier of Vinettier, m. [Bot.] Berberisachtig dronken zijn. Avoir Un Y- de lion, in zijn struik,zuurdoorn m.(berberis). V- commun,gemeene
roes grootspreken, blu//en. Avoir un v- de cerf, herberis f. (welker lange, roode, zure bessen, dpiin zijn roes weemoedig worden. Avoir un v- da- ne vinette geheeten , in plaats van citroenen gegneau, een' goedaardigen roes hebben. - (Prov.) bruikt kunnen worden, en welker hout en schors
v- de nazaret, wijn, die bij het lagchen onder het eene gele verfstof oplevert). - Visieuix, ease,
drinken den neus uitkomt. Avoir son v- , over- adj. Sterk, krachtig: Vin très -v-, zeer krachtige,
tn,igd, betrapt zijn. z. ook CHEVAL, CHÊVRE, CUVER, geestrjke U)jjn rn. - Naar wijn sinakend of ruiBELIER. EAU, S'ENIVRER, JAMBE, POINTE, PORTER kend, wijnachtig; w(jnkleurig, w(jnrood: Fraises
(blz. 155, kol. 1), SAC. - Prov.) Le v- entre et v-euses, wijnachtige aardbezitn f. p1. 11 a l'haieine
la raison sort, als de wijn is in den man, dan is v-euse, hij ruikt naar wijn , men ruikt, dat hij
de wijsheid in de kan. z. ook AVISER, BON (blz. wijn heeft gedronken. - Couieur v -euse, wijn193, kol. ), BOIRE, BOUCHON, CRÛ, LAIT, VINAIGRE. kleur f. Rouge v-, wijnroocl. z. ook RO[JAN. —Wijn- Vin wordt somtijds van de kracht des wijns rijk, met wjjnstokken beplant, veelwijn opleverend:
gebruikt, zoodat men van een' sterken of slappen Lieux v-, Côteau v-, w(jnréjke oorden n. p1. , wijnwgn zegt: ij a beaucoup, peu de v-, er zit kracht heuvel, wijnberg m. - Annde v -euse, wjjnrjk jaar,
sn dien wpn, hij is slap. - Men geeft den naam wijnjaar n.
ingeon, in. [1-1. n.] Fluiteend 1. (ook canard
van yin ook aan sommige andere, uit planten of
vruchten bereide dranken: V- de prunelles, prui- siffleur of enkel siffleur geheeten).
Vingt, adj. num. Twintig: V- chevaux, V- et
menwijn. V de paime, paimwijn. V- de coin,
kwednwpn. V- rosat, rozenwijn. V- iijpocratique, un of (vingt-un) ans, twintig paarden, een en twinvoor capiule), FAUBOURG, GAGNÉ. - Viiie

-

(

-

(
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lig jaren n. p1. Quatre-vltigt, tachtig, z. QUATREV1NUT, . ook quiiize-vîngts. (Weleer gebruikte men
oole six -vingts, sept-vingts, huit-vingts voor cent
vingt, cent (luarante, cent soixante.) - Somtijds
ook in plaats van vingtiêrne, twintigste, gebdzigd:
Chapitre v-, twintigste hoofdstuk n. Page v-, twintigste bladzijde, pagina twintiq. — Als subst. m.:
Het getal twintig: mu1tip1i par trois produit
soixante. - Twintigste dag rn. : Le v- du inois,
de sa maladie, de twintigste der maand, de twintigste dag zijner ziekte.— [Jur.] V- et un of Vingtet-un, m. Hazard- of kansspel n., dat met twee
spellen whistkaarten wordt gespeeld , en waarbij
een en twintig punten het meeste voordeel geven,
vingt -et -un n. V- et un d'emblée,eenentwin
en eene tien), die men, zonder-tigpune(as
gekocht te hebben, in de beide door den bankier
uitgedeelde kaarten heeft, en die dubbele winst geven.
- Viugtain of Vîutaine, adj. rn. [Manuf.]
Drap v-, laken, waarvan de ketting uit -2000 draden bestaat, tweeduizenddraads-iaken m. - Wingtaiiie, t. Twintigtal n., twintig of daaromtrent:
Une v- de soldats, cI'arbres. - Twintigjarige ouderdo'in: Elle approclie de Ia v- , zij is digt bij de
twintig (jaar). — [Tech.] Keertouw n. (ter besturing van een opgeheschen zwaar voorwerp). —
Wingt-deuixain , adj. rn. [Manuf.]: Drap v-,
laken ii. , waarvan de ketting uit '2OO draden bestaat. - Wingt -et -un, z. onder VINUT —Wingtièine , adj. Twintigste: La v- anode, het twintigste jaar n. La v- partie, het twintigste deel. Als subst. m. Le v- (liever le vingt) do muis, de
twintigste der maand. — Etre le v-. de twintigste
(In rang of vol('orde) vijn. - Twintigste deel n.:
Etie pour ui % dans ue affaire, een twintigste
aandeel in eene zaak hebben.—Wingt-quatraln,
adj. in. [Manuf.]: Drap v-, laken n., waarvan de
ketting uit OO draden bestaat. — Vingt -qua
m. [Jur.] Kaartspel n. , waarbij de speler-tre,
wint, die het eerst juist t punten heeft, v i n p tq u a tr e n. -- [Irnpr., Libr.] Un in-v-, een boek
in ste fornaat (waarbjjhet vel 8 bladzijden heeft).
(Plur. Des in -vingt-quatre.) — Wiugt-sixain,
adj. ni. [Manuf.]: Drap v-, laken n., waarvan de
ketting uit 2601) draden bestaat.
Winicole, adj. [Corn.] Den wijnbouw beleeffend, tot den wijnbouw behoorend, wijnbouwend:
Pays, Population v-, wijnbouwend land n., wijnbouwende bevolking f. Industrie v-, de industrie of
nijverheid des wijngaardeniers.
4 Winienitutre, t. (beter ware viticulture) Wijnbouw m., aankweeking f. van den wijnstok. - Tinifère, adj.
Wijnvoortbrengend, wijndragend: Plantes v-s (of
sarmentacées), ofals subst. VINIFERES, ni.pi. Wijndragende vlanten, wijnplanten t. p1. — Wiiuifieateur, ni. Wijnmaker, wijnbereider rn. , een buisvormige blikken toestel tot besloten gisting van den
wijnmost (door Gall te C'oblenz in 18-20 uit qevon
, v in.ificátor fl1. — Winifleation , f.-den)
Wijnbereidingskunst f.; het wijnmaken. — Winomètre, ni Wf,inmeter m. , werktuig tot onderzoek van de hoedanigheid, de kracht des wijns,
vinometer ni. - Winoinétrique, adj. Den
wijnmeter betreffend, v i n o as e t r i s c h. — Winosité, f. [Didact.] Wijnachtige hoedanqheid, eigenschap f. der wjjnhoudende vochten; wijngehalte n.
-

Wintaiii, m., z, VINUTA1N.

Winterane, t. [Bot.] Winterania f., plant,
weiker bast het witte kaneel oplevert.
Wintsi, fri. [EI. n.] Gekuifde ijsvogel m.
Winnie, f. Zeer schoone wijnkieurige cups f.,
the men vaak op wilgen, eiken en populieren aantreft, wilgenrups f.
Wioche, f. [Bot.], z. v. a. VIORNE.
Wiol, m. Verkrachting, schofféring, maagde- of
vrouweschennis f. En France, ie crime de v- est
pun! des travaux forcés a temps, in Frankrijk
wordt de misdaad van verkrachting gestraft met
tijdeljken dwangarbeid. — -)- Wiolable, adj. Overtreedbaar, schendbaar, wat overtreden of geschonden kan worden.
Wiolacé, e, adj. Paarsachtig, naar het paars
of donkerblaauw purperkleurige zweemenel —[Bot.]
Naar 't viooltje gelijkend. — VIOLACEES, f. pl
[Bot.] Viooitjessoorten f. p1. Wiolacer, v. n.
Naar 't paarsche zweemen, in 't paarse/te vallen.
- SE VIOLACER, V. fiC. Paars, paarsachtig worden.

- Wiolaire, Wiolarié, e, adj., z. v. a. yb-

%rIOLENTER

-

- Violat, adj. m. [Pharm.] Met viooltjes
toebereid: Strop v-, violensiroop f.
Wiolateni-, m., -trice, t. Overtreder, sc/tender, verbreker rn., overtreedster, schendster, verbreekster 1. (van belo(ten, wetten, regten, verdra
gen, enz.). — Onthebliger ret., ontheiligster f. (van
eene kerk of ander gewijd voorwerp). — VIOLATEUR, m. Verkrachter, scho/feerder In. (In dezen
zin zelden gebruikt.) - Wiolatlon, f. Overire
schending, verbrekinj, ontheiliging t.: La v-ding,
dun serment, dun traite, de sc/tending, verbreking van een' eed, van een verdrag. La v- des propridtds, de schending, de aanranding der eigendommen. La v- dune lob, des règles de Ia langue, de
overtreding van eene wet, van de taalregels. La v (les sépultures, de schending, ontheiliging der graven.
Wlolàtre, adj. Paarsachtig, bleek paars.
Wiole, t. [Mus.] Altviool f. (ook viole d'orchestie, alto en quinte geheeten); — ook: groote zessnarige viool f. (nu bijna buiten gebruik). Basse de
V- of V- de jambe, voormalige zevensnarige viool,
die met de ltedendaagsche violoncel overkwam, basof knieviool. Dessus de V- , kleine basviooi f., die
een octaaf liooger aangaf. V bâtarde , bastaardviool, soort van basviool, die in grootte het midden
hield tusschen de grootste viool en die, welke den
hoogsteis toon aangaf). V d'amour, liefdesviool,
een speeltuig met 6 dubbele snaren, het midden
houdende tusschen de altviool en de violoncel. —Viole
wordt somtijds gebruikt als de algemeene benaming
van allerlei snaarspeeltuigen, die met eenen strjk
-instrument n.
-stokgernwd:j
Wiolé, e, adj. (en part. pased van vinier); Ser
inent v-, geschonden, verbroken eed m. Lol v-e,
overtreden, geschonden wet f. -- Fille v-e, geschoffeerd, verkracht meisje n. - VIOLÉ, E, adj. [Bot.],
z. v. a. VIOLACÉ. — Wiolenient, m. Overtreding, verbreking, schending. (Men zegt liever VbOLATION.) - Verkrachting, schofitring f. (Gebruikeljker is VIOL.)
Wioleinnient, adv. Met geweld, met onstui
migheid, hevig, geweldig: Vent qui souffle v-, wind,
die onstuiinig, geweldig waait. Remède qui agît v-,
middel II. , dat hevig werkt. - Abmer v-, vurig,
hartsiogteljk beminnen. HaIr v-, geweldig, uit het
diepst der ziel halen. - Wiolence, f. Hevigheid,
Onstuimiff/teid f., geweld n. La v- des vents, de la
tempête, de hevigheid, 't geweld van de winden,
V(bfl den storm. La v- lu mal, de Ia douleur, de
hevigheid der kwaal, der pijn. La v- dun remède,
de hevige werking van een geneesmiddel. La v- des
passions, de hevigheid, onstuimigheid der tiartstogten. La v- des paroles , de vinnigheid, bitterheid
der woorden. — Geweld, jeweiddadigheid, geweldpleging, geweldoefening f. , dwang m. User de v-,
dwang, geweld gebruiken. Faire v- is gn., iemand
geweld aandoen. 11 cède b leurs v-s, hij geeft aan
hunne gewelddadigheden toe. - Faire v- it une
file , een meisje ieweld aandoen , een meisje verkrachten. -- Se faire v- a soimême, zich zelven
geweld aandoen, zich bedwingen. — Faire v- aux
paroles dun éCI'it, de woorden van een geschrift
met geweld verdraaijen, verwringen.—Wiolent,e,
(ldj. hevig, onstuitnig, geweldig, gewelddadig; drif
oploopend: Le vent est v-, de wind is hevig,-tip,
onstutmig. Une temj)hte v-e, een geweldige storm m.
Un mouvement v-, eene hevige beweging f. II a
ww fièvre v-e, hij heeft eene hevige koorts. — II
moui'ra de mort v-c. hij zal een' geweldigen (geen'
natuurljken) dood sterven. - Homme v-, driftig,
oploopend man. Caiactèie v-, heftig, opbruisend
karakter n. V-e persécution, hevige, strenge vervolging f. 'r soupcons. zware verdenking f (fam.) Cda est v-, trop v-, dat is te erg, Ie hard,
te veel , dat gaat alle maat te buiten : 11 demande cent francs, cda est v-. — Couleur v-c,
harde, wreede kleur f. - (Prov.) Tout ce qui
est v- nest pas durable, gestrenge heeren reg/ren
niet lang. — flolenter, v. a. Geweld aandoen,
met geweld dwingen of noodzaken: Les pOres et
les mères ne doivent point v- leurs enfants dans
le choix dun dtat , dune profession, de ouders
moeten hunne kinderen in de keuze van eenen
stand, van een beroep niet dwingen. - V- ses passions, Zijne hartstogten niet geweld bedwingen of
in toom houden. — (fig.) Ne violentez pas Ia fortune, dwing de fortuin niet. - SE VIOLENTER,
v. pr. Zich zelven geweld aandoen, zich bedwingen.
LAC(.
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VIOLER

-

-- liet part. passé kan ook adj. jn: Homme yblenté, met fjeweict qedwonen man.
Violer, V. a. Schenden, overtreden, verbreken;
ontlzeiligen: V- les lois, un traité, cle wetten overtreden, een verdrag scitenden of verbreken. V- les
droits les plus sacrés, de heiligste regten sclienden.
SI- ses voeux, zijne geloften verbreken. V- la proprité, den eigendom schenden. V- les régles de Ia
langue, tegen de taalregeis spreken of schrijven. Les soldats violérent les temples et les autels, de
soldaten onllieiiigden de tempels en altaren. V- un
asile, une sëpulture , eene wijkplaats , een graf
schenden. ontlieiligen. - Scho//dren, verkrachten:

v- one femme, une file. (bespelen.

1 Violer, V. n. De viool of een strjkinstrument
Violet, te, adj. Paars , violetkieurig. violet,
bruinrood, donkerblaauw purperkleurig: La vapeur de l'bode est v-te, de damp van 't jodium is
paars. Do drap v-, violetkieurig laken n. La grand
froid rend quelquefois le visage v-, les mains v-tes,
de groote koude maakt somtijds het gezigt, de handen paars. - (fig. et fam, z. ANGE, FELl. -- Conte
v-, nu Conte bleu, z. BLEU. - VIOLET, m. Paarse
kleur, violetkieur 1., paars, violet n. Les rois de
France portaient le deuil en v-, de koningen van
Frankrijk roawden in 't paars , droegen paars
rouwgewaad. Etie vêtu de v-, in 't violet gekleed
zijn. - [Bot.] V- d'été, zomer -violierbloem t. (giroflée).
Violette, f. [Bot.] Viootplart f.; viooltje n.,
vioolbloem , de bekende kleine weiriekende lentebloem van donkerblaauwe purperkleur (het zinne
der bescheidenheid en nederigheid) . La v -beld
odorante, het weiriekend viooltje. La v- de chien
of v- canine. hel hondsviooltje. La v- tricolore (of
pensde) het driekleurig viooltje. V- simple, double,
enkel, dubbel vioollje. —Vroeger heeft men den naam
violette ook aan andere planten dan de eigenlijke
viooltjes, zoo als o. a. aan de nagelbioem, de muurbloem , den anjelier, het zeepkruid, den hanevoet,
enz. gegeven. V- agreste, het zeepkruid. V- blanche
ofde Damas, witte nageibloem, nacht- of stokvioher 1. V- dentaire, hanekam m. V- couleur de fell,
gewone roode anjelier. V- de Pérou, nachtschoone.
v- jaune, gele naqeibloem t. - Bols de v-, violethout n. - Sirop de v-s, violensiroop f. - Pierre
de v-, z. V. a. IOLITHE.
Violier, m. Violierplant; violierbloem f. (giroflier, girofide). - V. jaune, nsuurbloem, muurviolier t. (girofide jaune). - -(- VIOLIEII, m. Vioolspeler m.
Wloliniste, m. et t. , liever VIOLONISTE.
S Violir, V. n. et a. (slecht gevormd woord van
violet) Paars worden; paars maken.
Violiste, m. et f. [Mus.] Altvioolspeler in.,
-speelster f.
Vioton, m. [ Mus. ] Viersnarig strjkinstru
n., viool f.; inz. discant vioolofvioiine, door--ment
gaans ook kortweg viool, vedel geheeten. Basso de
y-, z. v. a. VIOLONCELLE. V- damour. gewone viool,
bij weiker vier snaren men nog (e andere van hoperdraad voegt, liefde-viool. V- harmonique, harmonische viool (een speeltuig van nieuwe vinding).
- V-s d'auteur, violen van de beroemdsie Inakers,
die mettertijd beter zijn geworden. Jouei dii v-,
op de viool spelen, de viool bespelen. - Bon joueur
de v-, goed vioolspeler. Concert de v-s, viohine-concert n. (waar de violine de voornaamste partij speelt.
- Vioolspcler m. Les v-s de l'Opéra. de violisten
der opera. Excellent v- , uitmuntend viooispeler.
Premier, second v- . eerste-, tweede-vioolspeler, viohinist of viool.
(fam.) Donner les v-s. de vioolspelers, de muzijk bij een bol betalen; ook: eene 5erenade geven. - ( fig. et fam.) Se donner les v-s,
zich zelven prijzen, eene lofrede op zich zeiven houden. Sc donner les v-s eb qc. . zich den roem van
iets toecigenen, op iets roemen. z. ook DANSER. (Loc. prov.) Il est comme les v-s, qui n'ont point
de pire maison que a leur, hij is altijd overal te
vinden behalve thuis. - (Pop.) C'est mi plaisant
v-, 't is een rare snuiter, een wonderlijke heilige,
een zat. — [Mar.] V-s. vioolstukken n, ph., violen,
versterking.ctukken aan 't einde van den boegspriet,
aan wederzijden van kluivernet. — [Tech.] Met
snaren bespannen boog m. der hoedenmakers (vpl.
-

-

-

-

-

AJICON). - Drilboor 1. — Lange galei I zonder
schuif (bij letterzetlers). -.- Gevangenis I bij eene
hoofduacht.
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Violoneelle , t. Kleine basviool of knieviool,

v ho I a a C d t f. - VIOLONCELLE of Violoncel-

liste, m. et f. Bespeler m., bespeelster f. der viatoneel, basvioolspeler m., -speelster f., v i o t on c eiii 5 t m. en f. - Violoniste, m. et f. Vioolspeier, -speelster, inz. zeer bekwaam vioolspeler m.,
zeer bekwame vioolspeelster f.
Viorne, f. (bij sommigen m.) (ook bourdaine
blanche, hardeau, inancienne geheeten) Meelboons.
wilde w(jngaard m., eene plant van meer dan 50

soorten. V- boule de neige, V- aubier, sneeuwbal m., z.v.a. SIJREAU aquatique. V -laurier -thym,
z. v. a. LAuIUER-tirym. V- des pauvres, z. v. a.
CLÉMATITE. (hooge bergen.
Vioulte, 1. [Bot.] Lelieplant 1. der Alpen e. a.
Vipère, t. [11. n.j Adderslang, venijnige slang,
die levende jongen voortbrengt (in onderscheiding
van de andere, die e(jeren leggen), adder f. V- Ier
de lance, gele lansslang [trigonocephalus lanceolatus]. V- commune, gemeene adder [vipera redii,
aspis of berus]. V- cdraste, z. v. a. CÉRASTE. Vminute, z. V. a. DABOIE. is lunettes, brilsiang
of gemeene naja [coluber naja of naja tripudians].
Etre mordu dune v-, door eene adder gebeten warden. - (fig.) Langue de v-, addertong, kwaadsprekende, lasterende tong 1., lasteraar m., -ster I. z.
ook ENGEANCE. Nourrir une v- of un serpent dans
son sein, z. NOURRIR. - Viperean, m. (verkiw.
van vipdre) Jonge adder t. — Vipérides, Vipé-

rims, Vipéroides, m. p1. ..4ddersoorten f. p1. Vipérine, t. [Bot.] Slangekruid n. (échion). Vipéroide, adj. Addervormii, naar de adderslang geljkend.—Wipéa-oïdes, m. p1. z. VIPERINES.
Virage, m. [Mar.] Het winden aan 't gangspil.
- Noodige ruimte om in 't gangspil te loopen,
speelruimte I.
Virago, m. (fam.) Grof gespierde vrouw t., sterk,
vierkant wijf n. , vrouwelijke huzaar of dragonder,
driedekker m.
Virbouquet,Virebouquet,m.,z.vERBOQUET.

Vire, m. [llydr.]
Hals m., het dunne einde van
hij
eene steenen pijp, dat in eene dikkere schiet. [Bias.] V-s, verscheidene in elkander geplaatste
concentrische of geljkmiddelpuntige ringen m. p1.
Vire of Virée, I. [Corn.] Soort van estem(jn I.
of zeefdaek n.. dat te Ainiens gemaakt wordt.
Virelai, rn. Oud -fransche. liedervorm met korte
verzen en twee wederkeerende rijmen.
Virernent, rn. [Mar.] Het wenden, het dooi'
den wind gaan: La v- vent-arrière, het voor den
wind om- of overgaan. Le v- vent devant, hel bij
den wind om- of overgaan, het halzen. Le v- de
bord, het wenden, het over een' anderen boeg gaan

liggen. V- de marde, z. v. a. RETOUR de rnarée. [Banq.. Cum.] V- de parties of enkel V-, het afrekenen of verefl'enen van schulden (ie eenen tegen
de anderen, het af- en aanschrijven der posten,
overwijzing, overdraging f.
Virer, V. n. (fain. en dan doorgaans van tourne
vergezeld) Wenden, keeren, draaijen: Tournez etvi
ne l'aurez pas, gfij-revtauq'ilosp,
moogt u draaijen en wenden, uitvlugten zoeken, zoo
veel gij wilt,
zult liet niet hebben. - [Marl Vcle bord, wenden, over een' anderen boeg, over stag
gaan. V- vent ilevant, door den wind gaan, bij dén
wind overwenden. V- vent arrière, lof pour lof,
voor den wind wenden, halzen. V- Ie cap au nord,
den voorsteven naar 't noorden wenden. Vire!
Vire ! kieuwen I kieuwen ! loopen I (kreet van aansporing tot de in 't spil loopende mannen) . V- nu
cabeslan, in .t spit loopen. V- en carène. kielen.
V- en quille, met cle klei boven water winden. V
a pic, op en neder winden. --- (/1g. et fam.) V- de
bord, den mantel, de huik naar den wind hangen,
van partij veranderen. - VIRER, V. (1. (fig. ei pop.)
Tourner et v- qn. , iemand wenden en keeren, hem
allerlei vragen doen om 't een of ander uit hein te
weten te krijgen. - [Corn.] V- les parties, de posten overwijzen , overdragen , af- en aanschrijven tot vereffening. - [Mar.] V- le (of an) cabestan, z. boven. V- un vaisseau en carène of enkel
V- en carène, een schip hielen. - [Tech.] V- le
-

ham, citroensap in de kuip doen, 0fl een donkerder

roodgeel bad te verkrijgen.
Vireton, m. [Anc. mii.] Draaipiji m.
Vireur, m. [Papet.] Werkman. die de vilten

van ieder blad papier afneemt en tot nader gebruik
opeen stapelt.
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Vireux, ease, adj. Giftig, naar vergift gelj- man gedragen. —Het part. past is ook adj.: Style
kend: Goût v-, giftige smaak m. - [Bot.] Ver- virilise, gespierd, krachtig gemaakte stijl m. —
giftig: Ciguë v -euse, vergiftige dolle kervel t. Plan- Wirilité, .. Mannelijke leeftijd of ouderdom m.,
te a odeur v -euse, plant met een' giftreuk, met mannelyke jaren n. p1. (hge viril), manneljkheid,
een' stnkenden reuk.
manbaarheid, teelvermogen t., voorttelende kracht;
kracht, sterkte t. Il est parvenu a in v-, hij heeft
71revaude, f. , z. VIRE-VIRE.
Virevaut of Tirevau , m. [Mar.] Braadden manneljken leeftijd bereikt. - Donner des
signes dev-, tee/cens van manbaarheid, van manspil n. (op kleinere vaartuigen).
nelgke rgpheid geven. - ( fig.) La v- de l'esprit,
Virevent, m. [H. a.] Volksnaam van den ijs
de kracht, sterkte van den geest.
vogel [martin -pécheur, alcyon].
Wirole, f. [Tech.] Beslagring m., metalen ring
Vifl-vire of Virevaude, f. [Mar.] Maalof band m. om 't einde van een messehecht, van
stroom. draaikolk m. (tournant de mar).
een' rotting, enz. Mettre une v- a une canne, een'
%irevolte, f. [Man.] Snelle wending en keering f. - ( fig. et fam.), z. VIREVO[JSSE. - Wire- rotting van onderen bes!aan, een' ijzeren beslagring
volter, V. a. [Man.] Snelle wendingen en keerin om 't ondereinde van een' rotting leggen. V- de
- t Wirevousse of Wirevouste,-genmak. baionnette, v-s dun fusil, bajonet -ring, laadstokWirevoute, f. (flg.et(am.) Cet homme fait Men ringen. V-s de bouts d'essieu, ijzeren beslag der
asarmen. — [Bias.] Metalen ring ons depooten der
des v-s, die man loopt veel heen en wetr.
jagtvogels; ring m. of beslag n. om den wald-,jagt-,
Wh-gadelle, 1. , z. TERGADELLE
Wirginal,e, adj. Maagdeljk: Pudeur, Modestje posthoren. - Wirolé , e, adj. [Bias.] Geringd
v-e, maagdelfjke eerbaarlzeid, zediglieid f. Coeur v-, (van de pooten der valken, sperwers, haviken); bemaagdelijk hart n.—Fleur v-a, maagdeljke bloem f., slagen (van de wald-, jagt- en posthorens).
Wirolet, m. [Mar.] Houten neut t. voor den
maagdom m. - Lait v-, z. LAIT. (Plur. m. virginaux. bg sommige spraakkunstschrjjvers virginals.) kolderstolc; - houten rol f. (om de wrjving te ver- Als subst. m. Le v-, liet maagcleljke, reine. - minderen, om lasten voort te slepen). 'Framer une
[Ant.] Tempel van Pallas, tot welken alleen maag- chaloupe sur des v-s, eene sloep op rollen voortden toegang hadden.— [Mus.] Soort van spinetn., slepen. V- d'écubier, kluisrol. - de tournevire,
2n de 1(ide eeuw in gebruik. - -I- Wirginette, f. kabelaringrol. Les v-s dune corderie, de rollen
Zeer jonge maagd, le naauwernood huwbaar meisje. eener touwslagerj. - Weleer ook: degenrotting m.
Wirginie, m. [Corn.] Virginia -tabak m. (uit - Kindermolentje n. - Soort van boor t. - Viden noord -amerikaanschen staat Virginia). - viii- roleur, m. [Tech.] Maker van beslagringen 0/'
-banden.
GINIE, f. [Hart.] Soort van tulp f.
Wii-ginité, t. Maagdom (maagddorn) in., maagt Viiouner, v. fl (nog aanwezig in environdel(jk/ieid f., inaagdeljke staat m , reinheid, onbe- ner) Draaijen, omheen draaijen.
Wirtualité, 1. [Didact.j Inwonend werkvervlektheid I. Garder, Perdre sa v-, zijnen maagdom
bewaren, verliezen. 11, Elle a encore sa v-, hij mogen n. (zonder dadelfjke uitwerking), vermogenheeft zijnen, zij heeft haren maagdoni nog. Faire de kracht; innerlijke, wezenlijke geldigheid, v i rtualiteit f. - Wirtuel, le, adj. De kracht 0/'
voeu cle v-, gelofte van kuischheid afleggen.
Wirgoulesise, f. [Holt.] Glanspeer, ijspeer t., het vermogen bezittend om zehere werking voort te
brengen,
innerlijk vermogend, volgens zijn wezen
soort van zeer soppige winterpeer.
Wirgulaires, f. Pl. [Bot.] Boedeplanten t. p1. geldend, virtueel. Force v-ic, virtudle kracht t.,
eene wel voorhandene of inwonende, maar voor 't
Wirgule, 1. [Grain.] Komma ( , ) f. Une v
mal placée rend Ia phrase obscure ou-omiseu oogenblik niet werkzame kracht (in tegenstelling
louche, eene niet of verkeerd geplaatste komma met actuei). - Intention v-ie , virtueel voornemaakt den zin onduidelijk of twijfelachtig.— Point men n., het vermogen om een voornemen op te vatet v-, Un point at une v-, Point-v-, V- ponctuée, ten. — [Mid.] Door eene geheime, verborgene oorkomma -punt n. ofpunt-koinma t., semi-kolon n. (;). zaak werkend. - Wii-tuelleuieiit, adv. Naar
- (Loc. prov.) C'est une v- dans l'Encyclopddie, innerlijk of unwonend vermogen , naar kracht en
hij zat aan zijn verstand of geleerdheid niet ber beteekenis, op virtuile wijze, v i rt ie cl I i t e r. 'lousten. - [itlanuf.] Koperen staafje aan 't fluweelge tes les lois contraires a ia charte sont v- abrogées
par elie, al de wetten, die met de grondwet strj
- [Anc. mus.] Staart rn eener noot. --touw.
den, zijn stilzwijgend en van zelve door haar af
Wirguler, V. 0. et n. [Gram.] Van komma'svoor
Het
part.
zin
plaatsen.
in
eenen
de komma's
-zien; geschalt.
Virtuose, m. et t. Uitstekend kunstenaar m.,
passd is ook adj.: Phrase virgulée, van komma's
voorziene zin rn. - (Loc. prov.) Cet homme est voortreffelijke kunstenares t., inz. in de muzijk,
kunstheld rn., kunstlieldin t., virtuoo s m., vir
ponctué at virgulé, die man is uiterst naauwkeu
geen puntje op een i.
-rig,vept tuOse f.
Virulence, t. [Méd.] Kwaadaardige, etterach,
Wiridifiant, e, adj. [H. n.] Groenmakend; La
tiqe gesteldheid van eene wond, van een vocht, boospouvoir v- ae Ia lumière, het groenmakendvermo
aardigheid
vergiftigheid, v i r u I d n t i e t. - (fig.)
Met
van het licht. - Wiridiflore, adj. [Bot.] -gen
groene bloemen. - Viridifollé, e, adj. [Bot.] Bittere wrevel m.. vinnigheid t. (van geschriften,
Met groene bladeren. - Wisidiiie , f. [Chim.] redenen, enz.). - %iirulent, e, adj. [Mid.] Vol
Groene klcurstoff. der planten of gewassen, V ri- scherpe, kwaadaardige sappen, elterig, venijni.q, verdine t. - Wiridipède, adj. [U.n.] Met groene giftig, kwaadaardig, aanstekend: Uicère v-, kwaadpooten. - Wiiidipeniie, adj. [I-I. n.j Met groene aardige zweer t. - ( fig.) Vinnig, boosaardig, bijvleugels of vlerken. - Wiridité , f. [Didact.] tend: Ecrit, Discours v-, boosaardig geschrift ri.,
vinnige rede f. Satire v-e, bijtend spotschrift n.
Groenheid t., het groen zijn.
Virtue, 1. [Mar.j : V-s de bordages, gang m.,
Wint, e, adj. Mannelijk, tot den man behoorend: Le sexe viril, het mannelijke geslacht. Mem - rij planken t p1. in 't boord van een schip, gangbuitenhuid
t. V- de gouttière, watergang. Le nalee/igd
bre v-, z. MEMBRE. - Age v-, mannelijke
of ouderdom ni. - ( fig.) Manhaftig, kloek, stand- vire s'est enfonce dune v- de pius, het schip ligt
vastiq: Courage v-, Action v-e, man/militie moed m., een' gang dieper.
(1rus, 111. (pr. vi -ruce) [Méd.] Sinetstof, aandaad f. Arne v-e, mannelijke, standvastige ziel f.—
[Ant. rum.] Robe of Toge v-c, eenkleuuige, man- stekingsstof t. (vgl. VEN1N). V- variolique, smetder pakken. V- syphiiitique, vdnérien, venéristof
neljke toya f. (vgl. TOGE), die de jongelieden. na
l'l jaar bereikt te hebben, aandeden. - ) Jar.] . z. sche smetstof.
Wis, m. (pr. vice) [Méc.] Schroef t. V- mlie,
PORTION.— Wirilement, adv. Op mannelijke wijze,
met inanhaftigheid of kloekheid, met krocht. krach- exlérieure of V- proprernent dite , vaarschroef,
tig, als een man: Agir v-, mannelijk. krachtig han- eigenlijke sclimoe[. V- femeile of intërieure, moer
delen. Etle s'est cornportie v- dans cette perte, zij schroef, inoir 1. V- de Bols, de Ier, houten, ijzeheeft zich als een man bij dat verlies gedragen. — ren schroef. V- ii buis, houlschroef, scliroef voor
.1. Wiriliser, v. a. Mannelijk. manhaftig maken. hout. V- de pression, drukschroef. V- en goutte
tot een' man vormen: L'iducation virilise Jun et de suif, sclzroef met rond verheven kop. V- ii tOte
etléminise l'autre, dc opvoeding vormt den eene lot perlue, a tête plate, è tête ronde, schroef met geeen' man en maakt den andere verwij/d. - ( fig.) zonken, platten, ronden kop. V- a filets carres,
een' platten draad. V- soufflante,
v- son style, zijnen stijl kracht en nairuk bijzet - schroef met
die door middel eenerstoommacliine werkt.
Len. - SE VI1IILISER. V. pr. Man worden, den loon, scliroef,
—
schroef- o[ spiraallfjn t. eener
colonne,
Vde
aannemen,
zich
als
een
man
de manieren van een'
-

-

-

-

-
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gedraaide zuil. V- dessolée, gezamenlijke treden of
trappen rondom eene spil. - Escalier is v-, wenteltrop m. Pas de v-, schroefdraadsafstand rn. Vd'Arcbimède , sc/iroef van Archimedes , schroefV- sans fin,
pomp f. , tonmolen. schroefmolen m.
sc/iroef zonder eind. - [Arqueb.I %T.. de batterie,
de bassinet, de chien, pandeksel-, pan-, haanschroef.
V-de gachettes, stangschroef. V- de noix,tuimelaar
schroef. — {Artill.] V- de pointage, pointeer- of stelschroel. - [Mar.] V- de rappel, stel- of rigi
de reflevie- of spiegel-instrumenten).-schroef(an
;isa, m. (latin) Gezien, visa fl, woord, dat
op zekere stukken gezet wordt, om ze geldig te
maken: Les ambassadeurs mettent leur v- sur les
passeports l'étranger, de gezanten zetten hun
visa op de buitenlandsche paspoorten.
Visage, m. Aangezigt (inz. van den mensch),
gezigt, gelaat, wezen n.: Le v- est le miroir de
l'âme, 't gelaat is de spiegel der ziel. Ii a Ie v
long, pale, hij heeft een lang, bleek gezigt. Un leau
v- (une helle figure) de femme, een schoon vrouwegelaat. Avoir bon v-, er goed uitzien. 11 a un
v- de santé, hij ziet er gezond uit. Son v- ne mest
pas connu, mest incotinu, zijn gelaat, wezen, gezigt is mij niet bekend, is mij onbekend. Je le connais de v- (de vue), ik ken hem van aanzien. 11 a
ties houtons, des taches au v-, /dj heeft puisten,
vlekken in 't aangezigt. Tourner v- aux ennemis, den vijand de spits bieden, zich weder legen
den vijand wenden (inz. van eerst vlugtende lroe
gezegd). (fain.) Il na rien d'humain que le-pen
v-, hij heeft van een' mensch niets dan 't qezigt,
hij is een barbaar, wreedaard, tijger. Ce bonnet
son v-, dat hoedje doet haar gelaat
sied bien
voordeelig uitkomen. Votre -v- a dix années mains
que vous, gij ziet er lien jaar jonger uit dan gij
zijt. -- (fig. eI fam.), z. LUINE. Emprunter le v- a
qn., zich zoo verkleeden, dal men sprekend op iemand geljkt. - (Loc. prov.), z. BOlS (blz. 189, kol.
1, onderaan), NEZ. - Gezigl, uilzigl n., uildrukking f. van '1 gelaat. Elle a un v- riant, triste,
zij heeft een lagchend, droevig of treurig gelaat. (fam.) 11 a an v- de l'aütre monde, on v- de 1hterré, d'excommunié, hij ziet er uit, als of hij uit
liet graf kwame. z. ook ExCOMMUNIh (ni). Faire
bon, mauvais v- qn. , iemand vriendelijk, spijtig
of onvriendelijk aanzien , bejégenen of ant/mien.
Avoit' un v- of une figure dappelant, z. APPELANT. Se composer Ie v-, of enkel se composer, z.
SE COMPOSER. Changet' tie v-, verkleuren, road,
bleek worden; ook: een ander gelaat aannemen. Le
feu lui monte au v-, hij wordt vaurrood, hij wordt
rood van kwaadheid. Avoir un visage of une mine
patibulaire, z. PATIBULA1RE. Prendre tel v- quon
veut, zijn gelaat in elke plooi kunnen zetten. z. ook
ALLONGÉ, COULEUR, Cum. SE DEMONTER , ETUI,
FLOTTÉ, METTABLE, pROSp1R1TÉ. Gezigl. de
persoon zelf, zoo ver men heen uit het gelaat kent,
y voit cliaque jour des v-s nouveaux, men ziet
er dagelijks nieuwe gezi(Jten. - (fam.) Voilh un
plaisant v- , dal is een koddig geziqt , een rare
sneak, een mal voorwerp. - ( fig.) Voorkomen n.
(aspect). IJn moment donne au sort des viages
divers, dén oojenhl?k geeft aan het lot verschillende gedaanten. - Un homme deux v-s, een valsch,
dubbelhartig mensch. 'Foules les affaires mit deux
v.5, olie zaken hebben twee handvolsels. - ii viSAGE DÉCOUVERT, bc. ado. , z. onder DECOUvERT.
t Visagière, f., nu VIS1ERE. - Voorstrooic
aan eene vroaweinuts , waardoor 't gelaat werd
om.sloten, pas 1.
Vis -a-wis, m. (pr. vi-za-vi) ((am.) Persoon, die
bij liet dansen, aan tafel, enz. tegenover een ander geplaatst is, vis -a- v is. Avoir une john dernoiselle
pour v-, eene lieve jte/f'er tegenover zich of tot zijn
vis-a-vi.c hebben. - Smalle koets 1. in den varia
cener berline, doch met slechts déne zitplaats voor
en achter, - ) Mus.J Dubbelkiavier n., dubbelvleugel m. , een door Ilo/finan in l9 uitgevonden speeltuig. viS--vIs DE, bc. prép. Tegenover, regt
tegenover: Se placer v- de qri., zich regt tegenover
iemand vlaatsen. Sn maison est v-, tout v-' de Ia
nhtre, zijn huis staat tegenover, juist tegenover 't
onze. - Somtijds ook, maar vericeerdeljic. in den
zin van:jeqens, ten opzigte van: Etre ingrat v- de
qu. , ondankbaar jegens ieviand zijn . - ( h j. cl fam.)
Se trouver v- de rien, geheel zonder vermogen.
zonder loeviugt of hoop zijn, van alles ontbloot
-

a

-

a

a
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zijn. - In gemeenzamen stijl wordt de ook wet
weggelaten: Ii demeure v- l'église. - In geljken
zin wordt liet ook als adv. gebruikt: Je demeure
h côté de I'Opéra, et il demeure v-, ikwoon naast
de opera en hij er tegenover.
Viscache of Viscaque, m. [H.n.J Haasm.
der Pampas, voskonijntje n. , een braziliaansch dier
van 't geslacht der chinchillas of stinkdieren (ook
lièvre Pampa geheeten). - Viscachère, f. Hol
of leger n. van genoemd dier.
Viscéral, e, adj. [Anat., Méd.J Tot de ingewanden behoorend, de ingewanden betrefl'end; goed
voor de ingewanden, v i s c e r a a l. Les tissus vischraux, de weefsels der ingewanden. Cavith v-e,
holte f. , die de ingewanden bevat. -- Remèdes
viscéraux, middelen n. p1. tot versterking der ingewanden. - ( fig.) Innerlijk, uit het binnenst van 't
hart, uit het diepst der ziel voortkomend: II sen
pour elle une amitie v-e, hij gevoelde voor haar-tai
eene innige vriendschap.
S Viscéralenient,
adv. Innerlijk. - Viscère, m. Ingewand n. . elk
orgaan, dat in de groote ligchaamsholten besloten
is en tot het onderhoud des levens in meerdere of
mindere mate medewerkt: Le cerveau, les pou
coeur, les boyaux, etc. sont des-mans,lefoi
v-s, de hersenen, de longen, de lever, het hart, de
darmen, enz. zijn ingewanden. - VISCERES, m. p1.
ingewanden, buiksingewanden n. p1. (entrailles).
t Viscide, Viscidité, z. v. a. V1SQUEUX,
-

VISCOS1TE.

Visciiie, f. [Chimj Wit, draderig en zeer kleverig bestancldeel van de vogel- en vliegeljm , die
uit het sap der marentakken en uit de bessen dier
plant bereid wordt, v iscjne 1. - Viscoidé, e,
adj. Naar den mistel of marenlak (gui) gelijkend,
mislelachtig. - Viscoidées of Viscoides, t.
Pl- Mistelsoorten 1. p1. Viscosité, t. [Didact.,
Méd.j Kleverig/ieid, kleverige, sljmige stof, kleefstof; sljinigheid t. 11 y a de Ia v- dans ce sang,
dat bloed is kleverig, bevat eene kleverige, sI/f mige
stof. L'amidon a de Ia v-, het zetmeel bevat kleefstof.
Visé, e, adj. (en part. passë van viser): Passet V-, g e v i s e e rd, gezien en als goed geteekend
paspoort n. - (Loc. pray.) Ce nétait pas mal vpour un Iiorgne, dat heeft hij er beter af gebragt,
dan iemand gedacht had, daar heeft de koe een'
haas gevangen. (iron., in omgekeerden zin) Voilb
Pico v- pour un horgne, dat was mis geschoten!
- Visée, t. 1/igling van 't oog naar een doel, ons
dal te treffen, het mikken, het aanlegçen: Prendre
sa v- trap haut, tro bas, te hoog, te laag aanleggen of mikken. - (/sp.) Plan, oogmerk n . bedoeling 1. II na que de Iiaules v-s. hij heeft enkel
groote plannen. (faja.) Changer de v-, van plan
veranderen.
Visenie, f. [Bot.]. z. v. a. CORCUORE.
Wiser, v. a. Mikken, hei oog op een w 4 t riglen,
om dot te Ire/Ten: 11 vise â cet arbre, hij mikt op
dien boom. - (fig.) Doelen, een zeker doel of oog,,,erk he/ben, beongen, loeren: II vise a vette
charge, hij doelt op dat ambt, heeft dal omit in
't oog, zoekt dat ambt te ksijgen. II vise plus lsaut
qu'on ne pense, h/f ziel hooger uit, her/I grooler
jilannen. dan men dsnkt. Acteur qui vise trap IL
l'effet, tooneelspeler, die Ie veel jagi op effect waakt.
C'e4 IL quoi 'on vise, daarop is 't aangelegd, dat
heeft men in 'I oog. - VISER, v. a. Mikken of aanleggen op: 11 visa le lidvre IL Ia tête, hij leide op
den kop ian den haas aan. VISELI, V. a. Doorzien, kennis nemen van een stuk en het door onderteeking bekrachtigen, een paspoort eene aele visiren of voor qeien leekenen.
ViSil)ilité, f [Didact.J Ziglbaarheid t. sible, Wij. Zigtbaur 11 ny a rien de v- quo par
Ja luinière, niets is zigtbaar dan door hit licht.
Eclipse v-, Zi;lbare eklips of verduisterinj. z. ook
HORIZON Les sacrements soot les signes v-s dune
chose invisible, (Ie sacramenten zijn de ziqlbare
teekenen cener onziqlbare zaak. - (fain.) II nest
pas v- aujourd'hui, hij is heden voor simian I te
spreken, hij neemt ian duag geheel geen bezoek aan.
II sera v- dOOS UCC heure, hij zal binnen een uur
te zien. Ie spreken zijn. - Zig/hoar. klaas', duidc/jfk, blijkbaar, openbaar: 11 est v- que vous vous
[I'oiIIez. 1 i.e duidelijk, dat gij u vergist. impostore v-, kennelijk, o'enbaar bedrog n. La protection v- do ciel, de liljkhare, kennelijke bescherming
des hemels. - Visiblernent, adv. Op zigtbare
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wijze, duidelijk, klawbljkeljk: La rivière monte
v-, de rivier wast zigtbaar. - Cela est v- faux,
dat is klaarblijkelijk vaisch.
Vislère, f. [Anc. mii., Chev.] Vizier n., helm-

schuif f. Baisser, Lever la v-, liet vizier nederlaten,
optigten. - Le casque avait deux v-s a l'endroit
des yeux, de helm had twee lcfjkgaten op de hoogte
der oogen. Rompre en v-, Zijne lans tegen 't vizier
der tegenpartij breken; (fig.), z. ROMPRE (V. n.). [Mi!.] V- de shako, sjakoklep f. (fam.) Gezigt n.
(vile): Ii a Ja v- nette, hij heeft een helder gezigt,
heldere oogen. - (fig.) Avoir Ja v- courte, hij ziet
niet ver, het zit er bij hem niet diep. Avoir Ja vtin peu troubJe, niet al te wel hij 't hoofd zijn.
(fig. et fam.) Donner dans Ja v- a qn. , iemand
liefde inboezemen. . [ Arqueb.J Vizier, mikfjzer n. (aan een' geweerloop).
Visif, ive, adj. [Didactj Het gezigt of gezigts
La facuJté of La puissance-vermognbtfd:
v-lye (vroeger ook als subst. in. LE VISIF) , het vermogen om te zien, 't gezigtsvermogen.
Visigoth, m. Lomp en plomp menseh, ongelikte beer, vlegel m. (zoo geheeten naar de WestGothen, Visigoths). - Ook van zaken gezegd: II
traite de V-s tous les vers de Corneille, hij maakt
at de verzen van C. voor barbaarsch, ruw uit. Ook als adj. gebézigd: Des formes v-es, barbaarsche, onbeschaafde, ruwe vormen m. p1. - Visigothique, adj. Westgot/iisch: Ecriture v-, westgothisch schrift n.
Vision, f. [Phys.] liet zien, gewaarwording
van 't gezigtsorgaan, te weeg gebragt door den indruk der verlichte voorwerpen op het oog, gezigt n.
II y a différents systèmes sur Ja v-, sur Ia manière
dont se fait Ja v-, er zijn verschillende stelsels omtrent het zien, omtrent de wijze waarop het zien
geschiedt. L'oeil est l'organe de Ia v-, het oog is
't orgaan of werktuig van 't zien, van 't gezigt.
V- naturelle, artificielle, het zien met de oogen
alleen, met behulp van lcunstglazen. V- simple of
directe, het zien door regte, van 't verlichte punt
naar het oog uitgaande stralen, het eenvoudig of
regtstreeks zien. V- réfléchie, het zien door teruggehaatste straten. V- réfracte of rompue, het zien
door gebroken stralen. {Thdol.] , z. BEATIFIQUE,
JNTUITIF. - Gezigt n. (der inwendige zinnen),
verschijning f., V is i oen n. (gelijk God die den
aartsvaderen, profeten, enz. deed zien): Lapôtre
vit dans une v- le ciel ouvert, de apostel zag in
eene verschijning, in een visioen den hemel geopend.
L'Apocalypse est pleine de v-s, de Openbaring
(van Johannes) is vol visioenen of gezigten. - Geschreven profetie of voorspelling f. - Verschijning,
droombeeld n., droom spooksel, spook n. Cette
femme a des v-s, die vrouw heeft verschijningen,
nachtgezigten, visioenen. zij ziet droombeelden,
spooksels. - ( fig.) Dwaas, buitensporig denkb&ld n.,
hersenschim f. Ce projet nest qu'une v-, dii plan
is niets dan eene hersenschiin, een droombeeki. Lest
un homme a v-s, 't is een mensch, die wonderipke
denkbeelden, vreemde grillen heeft. - Visionnaire, adj.: Personne v-, of als subsi. VISiONNAIRE, m. et f. Ziener, geestenziener iii. , geestenzienster f. (fig.) iemand vol dwaze inbeeldingen, vol
grillen, vol hersenschimmige plannen, droomer,
dweeper m. , droomster, dweepster f.
Wish-, Vislrat, eic. , z. viz—.
Visitandine, f. [H. eed.] Non van de orde
der visitatie (gesticht door St. Franciscus van Sales in 1610, ter oppassing en ondersteuning van
zieken), visitatie -non, visitandine f. - VlsItation, f, (weleer) Bezoek n. in 't algemeen (vlsite); (nu alleen gebruikt in): V- de Ja Vierge, Fête
de Ja V-, bezoek der maagd Maria aan hare nicht
Elizabeth, feest n. ter gedachienis van dat bezoek
door de roomsehe Kerk iugesield, reest der Vi s ita t i e. - Schilderij of plaat f., die dat bezoek
voorstelt, v i s i t a t i e f. - [Fl. eccl.J Ordre de
Ia V-, orde der Visitandinen of visitatie-nonnen
(z. boven). Les tlJJes of soeurs de Ja V-. de visitatie-nonnen of visitan(tinen f. p1. - Visitatrice, f. [H. cccl.] Geestelijke zuster, die volmagt
heeft, de kloosters van hare orde te bezoeken..
Visite, f. Bezoekn., visite f.: Faire, Rendi'e
v- a qn., iemand een bezoek geven, iemand bezoeken. Rendre a qn. sa v- , iemand een tegenbezoek
brengen. Votre soeur est allée en v-, uwe zuster
is uitgegaan, iemand gaan bezoeken. Ses rréquen---

VISSER.

tes v-s m'importunent, zijne veelvuldige bezoeken
zijn mij lastig. - Combien payez-vous par v- au
mëdecin ? hoe veel betaalt gij voor elke visite, voor
elk bezoek aan den geneesheer ? z. ook CARTE, DETROIJSSEE. - Somtijds ook van de bezoekende personen gezegd: Attendons que les v-s sen aillent,
laat ons wachten tot de bezoekers of bezoeksters
henengaan. - Onderzoek n., opneming, bezigtiging f.: La police fait Ja v- dans cette maison, cle
policie doet in dit huis onderzoek. La v- dun bEtiment, dun cadavre, de geregteljke bezigtiginq of
opneming van een gebouw, de schouwinq van een
lijk. z. ook cdrémonie, domiciliaire, V-s judiciaires, reqterljke schouwingen f. p1. - [Mar.,
Mii.] V- dun hâtiinent dans un port, het nazien
van den staat van een schip, liet onderzoek van
zijn inhoud en tuig in de haven. V- dun bEtiment
en mer, het nazien derpapieren van een schip in zee,
het visitéren. La v- des postes, des hôpitaux, des
prisons, het visitéren, de bezigtiging der posten, der
gasthuizen, der gevangenissen. - [ Prat.] La vdun procès, het onderzoek van een reglsgeding
door eene commissie.
Visitor, V. a. Bezoeken, een bezoek geven, gaan
zien; - onderzoeken, doorzoeken; bezigtigen, in
oogenschouw nemen, v t 5 t d r e a. V- un ami,
eenen vriend bezoeken, gaan zien. On se visite par
civilité ou pour des affaires, men bezoekt elkander
of uit beleefdheid of om zaken. - V- les malades,
de zieken bezoeken. - Ce voyageur a visité pinsieurs iles de la Mer pacifique, die reiziger heeft
vele eilanden van de Stille zee bezocht. - V- les
prisons, les côtes, de gevangenhuizen, de kusten
bezigtigen, onderzoeken. - Le chirurgien visita Ja
plale, de heelmeester onderzocht de wond. A son
retour ii visitait toute sa maison, bij zijne teruijkomst doorzocht hij zijn gansche huis. V- un hatiment dans Un port, een schip in eene haven visitéren of nazien. V- Ja mEture, Ja voilure dun
vaisseau, het rondhout, de zeilen van een schip
nazien. - [ Ecrit.] Dien visite ses élus, God bezoekt, beproeft zijne uitverkorenen, God zendt bezoekingen aan Zijne uitverkorenen. - VISITER, v. ei.
Onderzoeken, onderzoek, huiszoeking doen. On na
pas visité chez lui, men heeft bij hem geen onderzoek, geen huiszoeking gedaan. - SE V1SITER, v. pr.
El/sander bezoeken.
Visiteur, iii. Onderzoeker, bezigtigee, naziener,
v i s i te u r m. V- des donaties, tol-kommies, vistleur der tellen. V- d'issue, beziener, schatter of
peiter der uitgaande waren. - [Mat'.] Onderzoeker der handelsvaariuigen in de havens, scheepsvisiteur (ook als adj. Huissier v-). - (in sommige
geestelijke ore/en) Le v- of als adj. Le père v-, de
v i 5 i t a t o s, de pater visitator, hij, die gelast is
al de gestichten van dezelfde orde in zeker district
te bezoeken. (Het vrouwelijk is in dezen zin visiTATRICE, z. aid.) V apostolique, apostolisch visttator (dien de paus naar eene provincie of een koningrjk zendt, om er onderzoek naar den toestand
der godsdienst te doen). VISITEIJR, rn, -EUSE f.
Bezoeker rn , bezoekster f , hij of zij, die een bezoek aflegt, inz. die veel van bezoeken houdt: Cost

uit grand v-, une grande v -euse, hij, zij legt gedung bezoeken af. - V- of als adj. Frère v-, 1wzoeker, broeder bezoeker of visiteur, vrjrnetselaar.
die eene loge, van welke hij geen lid is, bezoekt.
Visniie, f [Bot.j Soort van St. Janskruid n.
Visnae of Visnague, m. [Bot.] Tandkruid.
tandvleeschkruid n. (ook fenouiJ annueJ, jaarvenkel, en cure-dent d'Espagne, spaansche tandstoker,
geheeten) . (marter, v i s a n m.
Vison, rn [H. a] Soort van amerikaansche
Vlson-vlsn, (van 't latjn visum visa) (toe.
adv. . burl.) Tegenover elkander: Nous étions vVisoi-iuni, m. (pr. —ome) [Lmpt'.j Handschrifthouder rn. een plankje, -waarop de te zetten kopij
wordt vastgestoken, v is cl r i u m n.

Visquieuix, neuse, adj. Kieverig, taae, slymerig. Liqueur épaisse et v -ueuse, dik en kieverig
vocht n. - [Bot.J Feuilles v -ueuses, stjmige, smerige bladeren a. p1.
Vissage, m. [Tech.] Het schroeven; vastscltroeving f. - Wlsser, V. a. [Tech.] Schroeven, aan-

of vastschroeven, met schroeven vast maken; ook:
als eene schroef afdraaijen, bij Wijze van moêr uithollen. V- une ferrure, een beslag met schroeven

vast maken. - SE VISSER, V. pr. Aan geschroefd
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worden; - als eene vaâr- of rnoêrschroef gedraaid lirée, retardde, uniforme, versnelde, vertraagde,
zijn. - Het part. passi is ook adj.: Ferrure vis- eenparige snelheid.
Vitex, m. [Bot.] Kuischboom rn (agnus castus).
s€e, aaneengeschroefd beslag n. Tire-bourre viss,
sc/iroefvormiqe trekker of krasser m.
- Vltleées, I. p1. Kuischboomsoorten I. p1.
Wisuel, le, adj. [Phys.] Tot het zien behoo
1 Viticole, In., z v. a. VIGNERON. - Vitl
liet gezigt betreffend:Rayon v-, gezigtsstraal m.-rend,
-cultre,f.
[Bot.] Wijnstokkweeking t. - VitiAngle v- of optique, gezigtelioek m. Point v-, ge- fère, adj. [Bot.] W/jnstokken dragend of voortzigtspunt n. --- [Anat.] Nerr v- of optique, ge- brengend. - Vltlfeuille, f. , z. v. a. STAPHYSAIGRE.
zigtszenuw f.
Vitilige, Vitlilgo, I. [Méd.] Witte huidviek,
wit, m. [Bot.] , z. v. a. GUI. - ( bas) Mannelijk inz. leverviek, v i t i I j g o t.
lid n., roede f. - [ Tech.J V- de mulet, pijp of
Vitonnière, t. p1. [Mar.] , z. v. a. BITTONNIÊbuis t. van gebakken aarde voor waterleidingen, RES. - V-s de gouvernail, roerhaken en vingerlingen m. p1.
steenen waterpijp f.
Vital, e, adj. Tot het leven behoorend, levenVitrage, m. Ruit- of glaswerk n., de gezamenbevorderend of onderhoudend: Principe v-, levens- ljke glasruiten of glasramen van een gebouw. beginsel n. Force v-e, levenskracht f. Pliénomènes Glazen afscheiding t. tusschen twee vertrekken. vitaux, levensverschfjnselen n. pi. Esprits vitaux, Het inzetten der ruiten.
levensgeesten rn p1. Le coeur, le poumon, le cer
Vitrail, m. of liever Vitraui, m. p1. Groot
veau sont des parties v-es, het hart, de long, de kerkraam, kerkglas n. , glazen vakken n. p1. der
hersenen zijn tot het leven noodzakelijke deelen. - kerkvensters. On admire les peintures des v- du
Questions v-es, levensvragen, levens -kwestiin f. (die moyen hge, men bewondert het schilderwerk van
't eigenlijke wezen der zaak raken). - Vitale- de kerkgiazen der middeleeuwen.
fluent, adv. Levenskrachtig.
Vitre, t. Glasruit, ruit f. , glasraam n. V-s dalVitalis, rn. (pr. —lice) [Bot.] Huislook n. res, troubles, heldere, doffe ruiten. V-s en plomb,
(joubarhe).
in lood gezette ruiten. Bruit qui fait trembler les
Vltaliser, v. a. [Didact.] Levensicrac/it geven, v-s, geraas, waarvan de ruiten beven. Casser une
bezielen. - Vitalisé, adj. et part. passé. Met v-, eene ruit breken. - ( fig.), z. CASSER.
levenskracht begaafd, levenskraclztig. - VitalisVitré, e, adj. (en part. passé van vitrer): Porte
me, m. Physioloqisch stelsel n. van de levensver- v-e, glazen deur f. - [ Anat.] Humeur v-e, (of
eischten. - Vitaliste, m. Geneesheer, die alle vitreuse), z. HUMEuR. Corps v- (of vitreux), z.
organische werkingen van 't levensbeginsel afhan- CORPS - Table v-e, z. v. a. D1PLOÉ. - [ Phys.]
keljk maakt. - Vitalité, f. Levenskracht f., le- Electricité v-e (of vitreuse), Fluide diectrique v-,
vensvermogen, leven n., vi t a Ii t e i t f. L'époque glas-elektriciteit 1.
oû commence Ja v-, het tijdstip, waarop het leven
Vitrec, in. [H. n.] , z. v. a. MOTTEUX, CUL-BLANC.
aanvangt. V- ldgale, tijdstip n. , waarop het kind
Vitier, v. a. Met glasruiten voorzien, ruiten
gerekend wordt tot leven geschikt (viable) te zijn, inzetten. - Vitrerie, t. Glashandel; glazenma
en waarvan de eerste term bij de wet bepaald is
-kerswinl
m,
op den 18sten dag.
Vitreseibilité, t. [Didact.] Verglaasbaarheid t.
Vite, adj. Snel, rasch, schieljk, gezwind, vlug, - Vitreseible, adj. [Didact.] Verglaasbaar.
vaardig, gaauw: Cheval v-, v- comme le vent,
Vitreux, ease, adj. Glasachtig, glazig, naar
snel- of hardloopend paard n.. paard zoo snel als glas gelijkend. Cassure v-euse, glasbreuk I. , bre,uk
de wind. Mouvement fort v-, zeer snelle, gezwinde als die van glas. Oeil v-, glazig oog n. z. ook VITREE.
beweging 1. Copiste qui a Ia main forty-, afschrij
Vitrier, m. Glazenmaker. L'art do v-, de glaver, die eene viugge hand heeft. (Als adj. wordt zenniakerskunst t., het glazenmaken. Mastic de v-,
het woord alleen van dieren en van zekere dingen stopverw 1. - Witrière, t. Glazenmakersvrouw t.;
gezegd, die eene snelle beweging hebben). - VITE, - glasruitverkoopster f. - [ Tech.] Vensterroede I.
adv. Met snelheid, snel, ras, enz. Courir v-, snel,
Vitrifiable, wij. (in wetenschappelijke taal
gaauw loopen. Horloge qui va trop v-, klok, die te vitrescible) Verglaasbaar. - Vitrificateur,
gaauw loopt. Vous parlez trop v-, gij spreekt te trice, Vitrificatif, ive, adj. Verglazend. ras. Le mal vient v- et sen va lentement, het Vitrification, 1. Verglazing, glaswording, glaskwaad komt met snelheid en gaat langzaam henen. making, verandering f. in glas. - Vitrifier, v. a
Ce clieval va vite comme le vent, comme un oiseau, Verglazen, in glas veranderen, tot glas maken of
dat paard loopt zoo snel als de wind, is zoo vlug smelten. - SE VITRIFIEII, v. pi'. In glas verandaals een vogel. - Qui oblige v- oblige deux lois, ren, tot glas overgaan. - Het part. passi is ook
wie vaardig helpt (wie zijn dienstbetoon niet uit- adj.: Matières vitrifiues, verqlaasde stoffen t. p1.
stelt), helpt tweemaal (verdubbelt de waarde van
Vitrine, t. [H. n.j Glasschelp t. - [Anat.]
Zijne dienst). Aller bien v- dans une affaire, met Glasvoclit n.(van het oog en van dendoolhofdes oors).
over/wasting in eene zaak te werk gaan. z. ook
Vitriol, m. [Anc. chim.j Zwaveizuur zout,
BESOGNE, PAS.
zwavelzuur n. in verbinding met metaaikaikeN,
Vitellien, ne, adj. [Didact.] Uit eigeel of vitriool n. V- blanc of de Goslar, zwavelzuur
dojer gevormd; met dojer bestreken.
zink n. V- Neu of de chypre, zwavelzuar koViteillennes, I. pi. [Philol. anc.] Tafeltjes n. per n. V- vert of martial, zwaveizuur ijzer n.
Pl., waarop men minnebriefjes schreef (ook als adj. v- de plomb, zwavelzuul' lood n. - Huile de v-,
Tablettes v-.) -- Verzameling van vernuftige ge- vitriool-olie 1., verdigt zwavelzuur. - [Bot.] V
dachten, die over luchtige onderwerpen, minnarjjen, vgétal, z. v. a. NOSTOC. - Vitriolé, e, adj.
enz. liepen.
[Chim.] Vitrioolhoudend: Eau v-e, water met viVitellitère, adj. [H. n.]Eene'n dojer inhoudend. triool, vitroolwater n. - Vitriolique, adj. Vi- Vitellin, e, adj. [H. fl.1 Den dojer betref/end: trioolhoudend: Eau v-, vitrioolwater n. Adide vMemhrane ve, of als subst. Vitelline, f. Do/er- vitriooizuur, nu zwavelzuur (adide sulfurique). vlies n. - Vitellus, m. [H. n.j Dojer m., eigeel n.
7itriolisation, t. Het veranderen in vitriool
Vitelots, m. pi. [Cuis.] Met scherpe saus be- zwavelzuurbereiding t. - Vitrioliser, v. a.
reide of in melk gekookte deegstrooken I p1.
[Anc. chim.] In vitriool veranderen.
Vitelotte, f. [Hort.] Soort van roode en langVitripeniie ofVitripenné, e, adj. [H. n.)
werpige aardappel, muisje n.
Met doorschijnende vleuqelen.
Viternent, adv. (fam.) Snel, rascit, gezwind,
Vitromètre, m. [Phys.] Glasmeter, straalbrespoedig, gaauw Courez v-, loop gaauw, gezwind. kingslneter m., een werktuig, waarmede men de
('t Gebruik van dit woord is zeer beperkt en be- verschillende graden van brekinq en verspreIdIng
paalt zich enkel tot bewegingen, die in bijzondere meet, welke de lichtsiralen b/i hunnen doorgang
gevallen haast en spoed vereischen, 't zou verkeerd door onderscheidene glassoorten ondergaan, v I t r 0zijn te zeggen: II parle of II écrit trop vitement, meter m.
in plaats van trop vite.) - Vitesse, f. Snelheid,
Vitsène, t. [Bot.] Kaapsche iris ofltschbloem I.
gezwindheii2, gaauwheid, vluqlzeid, vaardigheid I.,
Vittaire, Vittarie, t. [Bot.] Lintvaren fl
spoed m. La v- dun Iièvre, de snelheid van eenen
t Vitupérable, adj. Laakbaar; schandelgk.
haas. La v- dune flèche, de Ia lunlière, de snel- 1 Vituipère, m. Blaam m. - t Vitupérer,
heid van eenen pijl, van het licht. - Gagner qa. v. a. Laken (blamer). - t Vitupéreiisement,
de v-, het in snelheid van iemand afwinnen, eer adv. Laakbaar.
dan een ander aankomen. - [Phys.1 V- absolue,
Vivace, adj. Den aanleg hebbend om lang te
relative, volstrekte, betrekkelijke snelheid. V- accé- leven of oud te worden, langlevend, taal van leven.
-

-

-
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En ce pays-là les hommes sont v-s, in dat land
leven de menschen lang, bereiken de menschen een'
!i000en ouderdom. Le corijeau, le cerf soft des
animaux v-s, de raaf, liet lien zn dieren, die oud
worden. - [ Bot.] Plantes v-s. planten. die meer
dan twee jaar leven, hoewel hare stenqels zich jaarljics vernieuwen; ook: planten, die, na zaad gegc
ven te hebben, niet sterven, blijvende planten f. p1.
- (/lq.) Les préjugés smit v-s. de vooroordeelen
laten zich niet uitroefjen. - VIVACE, adj. m. (ital.)
[Mus.] Levendig, met levendigheid. Vivaeissirno, adv. (ital.) [Mur.] Zeer levendiçj. - Vi.
vacité, f. Levendigheid, viugheid, vaardigheid
van handeling, van beweging, bedrijvigheid, wa/cicerheid, vinnigheid, drift, hitte f., ijver m. Cet enfant a bien de Ia v-, dit kind is zeer levendig, vlug,
schrander. Avoir de Ja v- dans les yeux, vlugge,
shrandere oogen hebben. - Ii parlait avec V-, hij
sprak met ijver, drift. Ii y a beaucoup de v- dans
leur entretien, het gaat bij hun gesprek zeer levendig, driftig toe. Dans Ja v- du combat, in de hitte,
liet vuur van den strijd. Dans un mouvenient de
v- ii le tuerait, in eene opwelling van drift zou
hij hem dooden. - La v- de ces coulcurs me plaIt,
de levendigheid, de glans van deze kleuren beliaagt
snij, - Le diamant a I)lUs de v- que léméraude,
de diamant heeft meer glans dan de smaragd. V-s, opwellingen Van drift, oploopend/teid f. 11 s'est
Men corrigd de ses v-s, hij heeft zich zeer verbeterd van zijne oploopendheid.
Vivaiidier, m. , -ière, f. Marketenter, zoetebar ni., marketentster, zoetelaarster f. LesV-s sont
a Ja suite de l'arrnée, de zoetelaars zijn achter het
leger, volgen liet leger na. La v-ière du régiment,
de zoeteluarster van het regiment.
1 ivant, e, adj. Levend, in leven zijnde: II est
encore V-. hij is nog in leven, hij leeft nog. Cratures, Plantes v-es, levende schepselen n. p1., planten 1. p1. II a dix enfants tous v-s, hij heeft tien
levende kinderen, tien kinderen, die allen in leven
zijn. - Le Dieu v-, de levende God. - ( fain.) 11
n'Y a homme v- qui puisse dire cela. er is geen
mensch, geen levende ziel, niemand, die dit zeggen
katz. Je viens de chez lui, je ny a! trouvë âme
v-e, ik kom van zijn buis, ik heb er geen levende
ziel, geen menseb aangetroffen. - ( fam.) De votre
vie v-e, De sa vie v-e, De ma vie v-e, nooit, in uw,
zijn, mijn gelieele leven niet. 11 na vu cela de sa vie
v-e, dot heeft hij in zijn leven niet gezien. -- (fig.) Lol
v-e, levende, bestaande wet f. - C'est une bihliothè
v-e, hij is eene levende, wandelende bibliotheek.-que
hij kent alle boeken van buiten. - Ce jeune homme
est le portrait v-, limage v- de son père, die jonge/ing is het sprekend, levend evenbeeld zijns vaders.
- Langue v-e, z. LANGEJE. - Quartier v-, Rue
v-e, levendige, druk bezochte wijk, straat f. - Mol
v-, Lui v-, bij mijnleven, bij zijn leven. - VIVANT, m.
Levende. levend mensch m. Les v-s et les morts,
de levenden en de dooden. - ((am ) Un bon v-,
een vrolijke 'inakker, lustige broeder, vrolijk Fransje.
Vivre avec les v-s, zich naar de menschen schikken, niet wie men leeft. - (obsol., pop.) C'est un
v-, ne vous y fiez pas. 't is een slimene gast, een
leepe vogel, vertrouw hem niet. C'est un v- iju'on
n'elfraie pas aisément, 't i.e een fllcsche, vastberaden kerel. dien men niet ligt bang maakt. - j-[Jur.j
Un mal v-, een mensch van slechte levenswij.c, een
slecht, liederlijk mensch. -- Leven n.: Vous im verrez pas cela de votre v-, gij zult dat in uw leven
niet zien. - En son v- tal/een in sommige oude
prafschri/ten voorkomend), gedurende zijn leven,
in leven: Ci-git N.N., en son v- conseiller etc.,
hier ligt N. N. , in leven raadsbeer enz.
Vivat I interj. (pr. vi-vat') (van 't latijnsche
vivat, hij leve, dat hij leve). (fain.) V/vat! Hij (zij,
het) leve I Tout le monde cria v- ! iedereen riep
v/vat! hij leve! - Ook als subst. m. On entendit
des vi vat rëiterés, men hoorde bij herhaling vivat
roepen.
Vive, f. [H. n.1 Pieternian, zee- of .stekeldroak m.
[trachinus] . - Wise, (als nitroep) , z. onder VIVRE.
-. QtJL-VIVE. z. aid. -. Vive-jauage, z. onder
JAUGE. - Vive -la-jole, m. (fain.) Lust/ge broeder m., vrolijk Fran.je n. (P/ar. Des vive-la-joie.)
Wivelle, t. {Coutur. et Taill.J , z. v. a. REPRISE.
- VIVELLE, 1. [ITI. LU Zaagvisch m. (scie, scieespadon).
Vivelotte, Vivenotte, f. [Mw. cout.] We-

VIVRE.

duwenregt n., uit kracht van hetwelk eene weduwe
boven haar erfdeel nog andere dingen van de nalatenschap kaars mans kon nemen.
Viveme n t, adv. Levendig, inniq, diep; hevig,
met nadruk of kracht, nadrukkelijk, scherp yinnzg. Sentit' v- un bienfait, une injure, eene weldaad, eene beleediging diep, innig, gevoelen. Elle
en etait v- touchée, zij was er levendig, diep door
getroffen. - Rdprimander qn. v-, iemand scherp
berispen. Poursuivre v- l'ennemi, den vijand met
nadruk vervolgen
Wivenotte, f., z. VIVELOTTE.
Viverrin, e, adj. [H. n.] Naar de civetkat
gelijkend. - VIVERRInS, ifi. p1. Geslacht n. der civet/catten. liives-eaux, t. p1. [Mar.] Springtij n., z. EAU.
1 Viveur, m., z. V. a. bon vivant, z. VIVANT (m.)
Vivianite, f. [Minér.j Blaauw phosphorzuur
gze',', spathig of bladerig ijzerblaauw, v i v i a niet a.
-I- Vivide, adj. Levendig, helder van kleur,
schitterend.
Vivier, m. Vijver, vischvijver m. - { Pêcbej
Vischkaar, kaar, vischbun, bun t.
-I. Viviliable, adj. Voor bezieling vatbaar.
Vivifiant, e, adj. Levendmakend, levengevend,
bezielend, verlevendigend, levenwekkend: Principe
v-, levenwekkend, bezielend beginsel II. Chaleur
v-e, warmte, die her/even doet, die leven en beweging hergeeft, bezielende warmte 1. - [Thêol.
Grâce v-e, levendmakende genade f. Le Saint-Esprit
est l'esprit v-, de Heilige Geest is de levendmakende
geest.
S Wivificateiir, -trice, adj. Levenwekkend. - Vivification, f. Verlevendiging,
wederopwekking van leven en beweging, levendigmaking: La v- dun membre paralysé, de wederopwekking van gevoel en beweging in een' verlamd
lid. - Vivifier, v. a. Levend maken, hel leven
geven, in leven houden; - verlevendigen, nieuwe
kracht en werkzaamheid geven, bezielen, opwekken.
Dien vivifie toutes choses, God geeft het leven aan
alle dingen. - Cela vivifie les parties languissantes, dat versterkt, verlevendigt de zwakke dee/en.
- Théo1.] La lettre tue, mais l'esprit viville, de
letter doodt, maar de geest maakt levend. -- Le
soieil vivilie les plantes. de zon geeft kracht en
bloei aan de planten. - V- Un pays, leven en bedrjvigheid in een land brengen. - Un habile sculpteur vivifie le marbre, een bekwaam beeldhouwer
doet het marmer leven. - [Chim.] V- le mercury,
het kwik levendig maken (het uit zijn' vasten toestand in den vloeibaren doen overgaan. - Vivifique, adj. , gebruikeljker is VIVIFIANT.
Wivipaie, adj. {U. n.} Levendbarend, levende
jongen ter wereld brengend: Animal v-, of als
subst. VIVIPAflE, m. Levendharend dier m. - [ BoL)
Plantes v-s, planten, die, in plaats van bloemen of
zaad, kleine gebladerde uitspruitsels voortbrengen.
- %Jiviparisme, m. of Viviparité, 1. [H. n.j
Toestand m. of gesteldheid der dieren, die levende
jongen voortbrengen.
Vivisection, f. {Chir.j Ontleding van levende
dierljke ligchamen, viviséctie t.
Vivoter,v.n. (fam.) Armoedig f., zeer be/crampen leven, even den kost hebben, zich behelpen,
spaarzaam leven.
Vivre, v. n. Leven, in leven zijn: Les poissons
vivent dans l'eau, de visschen leven in het writer.
-

II a vécu cent ans. hij heeft honderd jaar geleefd.

Elle vécut plus longlemps que lui, zij leefde Ianger don hij. Etre las de v-, het leven moede zijn.
Ne v- que pour soi, alleen voo;' zich zelven leven.
Ne pouvoir v- sans qn. . niet zonder iemand kunnen leven. - (fig.) Ce nest pas v- quo d'être toujours malade, altijd ziek zijn, snag geen leven heeten. - (Prov.) On ne saiL qui meurt fl1 qui vit,

z. MOUR1R. - fDévot.j Les bienheureux vivront
éternellement dans le sein de Dieu, de gelukzaligen zullen eeuwig in den schoot van Gort leven.
Dieu vit de loute éternité, God leeft van alle eeuwij
hid. - [Thdol.J 11 vit de Ia vie de la grace. hy
leeft in !e genade. 11 vit dune vie nouvelle, hij
wandelt in een nieuw leven. - Leven, duren: La
mdrnoire de ce liëros vivra jusque dans Ja postirité la plus reculie, de nagedachtenis van dezen
held zal tot de laatste nalcomeiing.cchap leven, in
leven of in wezen blijven. La langue latine vivra
toujours, de latjnsche taal zal altijd duren, in wezen blijven. Les ouvrages frivoles ne vivent que
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peu de temps, de onbeduidende werken duren slechts
eenen korten tijd. - Leven, bestaan, zich onderhouden, sic/i voeden, den kost winnen; zekere levenswijs leiden, zijn leven of tijd met iets doorbrengen, zich gedragen: Ii vit de peu, hij leeft van
weinig. V- aux dépens d'autrui, op eens anders
kosten leven, teren. V- du travail de ses mains,
bestaan van het werk zijner handen. Il fait cher
v- ici, 't is hier duur leven. Ii ne travaille pas, ii
vit de son Men, hij werkt niet, hij leeft van zijn
vermogen. z. ook DISCRETION, ESPERANCE, IDUSThE, MÉNAGE, RÉGIME.- (Loc.prov.) 11 faut que
tout le monde vive, men moet leven en laten leven.
Il ne vit pas cle vent (van een' grooten eter spre
kende), die leeft ook niet van de lucht, van den
wind. II faut v- a Rome comme a R-, men moet
zich naar de omstandigheden, naar de menschen
weten te schikken. Qui vivra verra, wie dan leeft,
die dan zorgt. z. ook .ioun. 11 vit dans le célibat, dans le grand monde, hij leeft in den ongehuwden staat, in de groote wereld. Ii vit en prince, hij leeft als een vorst. LI faut v- en paix avec
tout le monde, men moet met elk een in vrede
leven. us vdcurent toujours a Ia campagne, zij
leefden altijd op het land. Elle vivait dans Ja joie
et les plaisirs, zij leefde in vreugde en vermaken.
On meurt ordinairement. comme on a vécu, men
sterft gewoonlijk, zoo als men geleefd heeft. - Bien
v-, goed, deugdzaam leven. V- bien, goed, ruim,
in overvloed leven. - 11 faut laisser chacun v- a sa
guise, Chacun vit a sa mode, men moet ieder naar
zijn' smaak laten leven, ieder leeft op zijne manier.
v- bien, mal avec qn., met iemand in goede,
kwade verstandhouding leven, op een' goeden, sleekten voet met iemand staan. - (fam.) V- avec une
femme, eene b(jzit houden, met eene vrouw huizen.
.- On ne saurait v- avec eet homme là, met dien
man is geen leven, kan men niet omgaan. Cet
homme est aisd (of commode) a v-, die man is
gemakkelijk, aangenaam in den omgang. - Savoir
v-, weten te leven, de gebruiken der wereld kenven, zich goed weten voor te doen. z. ook savoir
vivre als subst. onder SAVOIR. - fam.) Je lui apprendrai k v-, ik zal hem mores leeren, ik zal hem
wel tot zijn' pligt brengen. - Vive le rol ! leve
de koning ! Vive Ja libertd ! leve de vrijheid I - Vivent les bons vms! leve de goede wijnen! (Sommigen, die vive in zoodanige uitroepingen als
eene interj. beschouwen, laten het gevolgeljk onveranderd en schrijven: Vive les boiis vms!) - z.
ook QUI-VIVE. Met liet woord vie of met een
tjdnaam wordt vivre somtijds als v. a. gebdigd
Qu'ele sera belle, cette vie qu'ils ne vivront jamais ! hoe schoon za! dat leven zijn. dat zij nooit
leven zullen ! S'ul vit kge d'honime, indien hij eens
men.schen leeftji bereikt. - Vroeger zeide men ook
elliptisch: V- paix ei aise, in rust en overvloed leven.
VIVOE, m. Voeding 1., voedsel n.: Donner k qn.
le v et le logement, aan iemand voeding en kleeding geven. - (gehruikeljker is 't meerv.) VIVRES, m.
p1. Levensmiddelen n. p1. , mondbehoeften 1. pi.,
victualie f., vivres 1. p1. Les v-s sont chers
dans cette ville, de levensmiddelen zijn duur in
deze stad. - ( Mar. et Mii.] Munir one place de
v-s, eeve ve.stinq met vivres oflevensmiddelen. voorzien. Magasin des v-, magazijn ri. der levensiniddelen. Faire les v-, Zijne vietualie opdoen. zijne vivres aan boord nemen. - Ook voor: leceranhie der
levensmiddelen: II a bit promptement fortune dans
les v-, fiji heeft spoedig zijne forluin in de leveranlie dec vivres gemaakt. L'administration des v-,
het bebeer over de vivres. over de levering der
mondbelioeflen. Les v- -pain. Les v- -viande, Les
v- liquides, de leverantie van brood, van vleesch,
van natie vivres of dranken.
VIVRE. f. Oude naam voor vipère. - [Bias.]
Slang 1., die om eene kolom gewonden is (ook gulvre gelieeten). - Vivré, e, adj. [BIas.] Hoekig
(van eene lijn gezegd, die telkens met de kepersnede
in- en uitgaat).
Wis'rier, m. [Anc. admin.] Leverancier der levensmiddelen; heambte bij de virres. - [Mar.] V-.
of als odj. Bailment v-. belioeften.cchip n.
iziI-, Tisir, in. Minister of staotsdienaar des
sultans van Turkije, v i z ie r rn (beter ware veZier): Grand v-, eerste minister, opperstaatsbeambte
in liet turksche rijk, groot -vizier. - (/1g. eI fam.)
C'est on v-, '1 is een Iroisch gebieder, een hoog-
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moedig gezagvoerder. II pane en v-, hij voert een'
meesterachtigen toon. - Vizirat of Viziriat, m
Waardigheid f., van vizier, viziersc/iap. - Tijdduur m. der ambtsbediening van eenen vizier; Sons
son v-, onder zijn vizierschap. - Vizij -iel, le,
adj. Van den vizier uitgaande- Une Iettre v-le,
een brief van den vizier.
Vian ! interj. (pop.) Flap ! klets I (inz. gebézigd
als er een klap of oorveeg gegeven wordt).
. Vocable, m. [Gram.] Woord, inz. zelfstandig
naamwoord n. - Vocabiilaii-e, m. Alphabetische woordenljst f. (van al de woorden eener taal,
eener kunst ofwetenschap), beknopt woordenboek n.
V- francais, fransche woordenljst, opgave van de
woorden der fransche taal. V- de chimie, chemische woordenljjst, verzameling der chemische kunstwoorden. - (bij uitbreiding) Le v- de ce peuple
est peu étendu, dat volk heeft geen' grooten rijkdom van woorden. - Vocabuliste, m. et f.
Schrijver m., schrijfster f. van zulk eene woordenlijst, woordenljstschrjver of -schrijfster.
Vocal, e, adj. Door de stem voortgebragt of

uitgedrukt, overluid, mondeljk, v o k a a t: Mus!qua v-e, zang m., gezongen muzijk f. (vgl. INSTRU
M1NTAL). Prière, Oraison v-a, luid, gesproken gebed n. (in tegenstelling met mental). Sons vocaux,
stemgeluiden n. p1. - Organe v-, spraakorgaan. -

[Anat.] Cordes v-es, stemspleetbanden, stensbanden m. p1. - VOCAL, m. [Anc. prat.] Stemlieb
(in eene vergadering), stembebber m.: 11 ny-bend
avait que douse vocaux a cette élection, er waren
bij die verkiezing niet meer dan twaalf stemhebbenden. - [Phil.] Vocaux, z. v. a. nominaux, z. NOMINAL. - t Vocale, f. [Mus.] (bij verkorting
voor Ia partie vocale) Zangpartj, zangstem f., het
te zingen gedeelte. - t [Gram.] Klinker m. (voyelle). - Voealeuient, ado. Met luider stein, bij
monde, overluid (in tegenstelling met mentalement).
- Vocalisatein-, m., -trice, f. [Mus.] Hij
of zij, die het vokaliséren verstaat. - Vocalisatien, f. [Mus.] Het vokaliséren, het zingend doortoopen van eene toonenrj of toonladder op een' enkelen klank of klinker, zonder noten of woorden te
noemen, vokaliséring, vokatisdtie f. Vocalise, f. [Mus.] Opzettelijk tot stemoefeninq,
tot vokaliséring gezet muzijkstuk n. - Vocaliser,v. n. Vokalisëren (vql. VOCAL1SATION). Vocaliste, m. ei 1. , z. v. a. VOCAL1SATELJR, -TBICE
Vocatif, m. [Grain.] Vijfde naamval, roeper,
vokatief, vocativus m.
Vocation, f. [Théol.j Roeping L, innerlijke
aandrang m., waardoor God iemand tot dezen of
genen levensstand roept; qebod n. der Voorzienighein, dat men volgen moet, zending, bestemming f.
v- de la nature, V- divine, roeping der natuur,
.qoddeljke roeping. Suivre sa v-, Résister a sa v-,
Zijne roepinq vlgen, wederstaan. - La v- de
i'homme est d'être utile a ses semblabies, des
menschen roeping is nuttig aan zijnen eveninensch
te zijn. - Roeping, neiging, die men voor een of
ander beroep, bedrijf of vak, voor eenen stand gevoelt, genegenheid f. , lust, trek, zin m. So sentir
de Ja v- pour Ie commerce. pour ie barreau, pour
le maiage, neiging voor den handel, vooi- de bolle,
voor 't huwelijk gevoelen. Je no m'oppose pas a Ia
v- de mon fits, Ik laat mijnen zoon in de keuze
van een beroep of stand zijnen zin, zijne roeping
volgen. —(fig.)Aanteg m., natuurlijke çjesc/iktheid 1.
II a une v- pour ces sortes d'affaires, hij heeft een'
bijzonderen aanleg tot die soort van zaken. {Il. eed.] Roeping, beroepin,q f., beroep m. (tot
eene of andere geestelijke bediening). La v- de ce
pasteur est nulle, 't beroep van dien leeraar is'niet
geldig. - ( Théol.] La v- des gentits, de roeping
der heidenen, de genade Gods, die de heidenen tot
de kennis van 't Evangelie roept. La v- d'Abraham, de roepinq van Abraham., de keuze, die God
op Abraham als vader der getooviqen liet vallen.
Voeifer, m. [H. n j Schreeuwer, schreeuwvalk m.. cme arendsoort.
Voelférateuti, m. , -trice, f. Schreeuwer uitvaarder m. , sclireeuwster, uitvaarster f. - Vociféiation, r. [Méd.] Luid, klagend eschrei n.
- VOC1FÉRATIONS, f. p1. Geschreeuw, luid geroep n,
schreeuwend uitgebraate woorden n. p1., onstuimiqe taal f. - Voeiférer, v. n. Schreeuwen,

uitvaren: V- contre qn., tegen iemand uitvaren,
zijne gramschap tegen iemand lucht geven.

491VODANIUM

-VOTE.

Wodanium, m. (pr. —ome){Minr.j Nieuwe-

lings ontdekt metaal. vodanium ii.
Woeii, m. Gelofte f., de aan God of aan een'

heilige gedane belofte, waardoor men zich tot iets
verbindt, dat men meent klein weiqevatlig te zijn.
Faire une v- a JJieu, a la sainte Vierge, aan God,
aan de /ieitige Maagd eene aetofte doen. Rompre,
Violer son v-, zijne gelofte breken, sclzenden. Faire
v- de chasteté, gelofte van kuischlzeid doen. V-x
monastiques, ordes- of Ictoostergeloften (de drie je
van kuischkeict, armoede en gehoorzaamheid).-loften
z. ook STABIL1TE. - lig. et [am.) Je n'ai pas fait
v- de faire telle chose, ik heb mij niet tot dit of
dat verbonden. - Voornemen, vast besluit a. J'ai
fait v- cle lui être fidèle ii jamais, ik heb vast bestoten haar (hem) altijd getrouw te zijn. - Getofte, geschenk n., z. v. a. EX-VOTO. - Bij zekere
verkiezingen en beraadslagingen z. v. a. suffrae,
stem f. Donner son v-, zijne stem geven. 11 a reuni tous les v-x, hj heeft alle stemmen gekregen. Wensch m., verlangen n. (in dien zin doorgaans
meerv.): C'est mon v- le plus ardent, dat is mijn
vurigste wensch. Remplir les v-x de qn., iemands
wenschen vervullen. Je fais des v-x pour a prospérité le votre fibre, ik wensch uwen broeder van
harte voorspoed. Dieu a exauci nos v-x, God heeft
onze wenschen verhoord. - Le v- de Ia bi, het door
de wet voorgeschrevene. - [ Cath.] V-x, kloostergetofte, aflegging derpiegtige gelofte, waarbij iemand
zich aan 't kloosterleven wijdt: Elle n'avait pas
encore prononci ses v-x, zij had hare gelofte nog
niet afgetega.
VogUe, 1. [Anc. roar.]: Rameur de honne v-,
of enket Bonne-v-, z. BONNE-VOGLIE.
Vogue, f. [Anc. mar.] Vaart f., gang m. (van
eene galei of ander vaartuig bij eiken stag met de
riemen); het roeijen. - V- de chaloupe, dolboord n.
van eene sloep. - (fig.) Naam m., faam f., roep m.,
aanzien n., toeloop, trek, zwang m., mode f. Ce
prëdicateur a Ja v-, est en v-, deze predikant heeft
veel toeloop. Cda la mis en v-, dat heeft hem in
achting, in naam gebragt, dat heeft hem opgang
doen maken. - Ce jeu est en v-. dit spel is in de
mode, in zwang. Ses écrits sont en v-, zijne geschriften zijn zeer gezocht, vinden grooten bijval.
Cette pièce a Ia v-, dit tooneelstuk heeft veel loop,
maakt grooten opgang. z. ook SUCCÈS . - ( Loc. prov.)
Qui a v-, a fortune, wie den naam van vroeg opstaan heeft, kan niet ligt te lang slapen. - Wogue -avant, fl1. [Mar.] Voorroeijer m., voorste
man in eene sloep. (Piur. Des vogue-avant.) Voguet-, v. n. [tav., Mar.] Al rocijend voorwaarts gaan; roeijen, varen (op welke wijs ook),
zeilen: Les galères commencaient a v-, de galeijen
kwamen in beweging, schotch vooruit. - Ces forcats voguent a merveille, die galeislaven roeijen
fioortreffeljk. Vogue avant ! roei op ! V- a pleines
voiles, met volle zeilen varen, alle zeilen bijhebben.
(fig. et prov.), z. GALÈRE. - [ Tech.] Faire v
l'étoffe, het haar met den slagboog tot losse lagen
ofbladen slaan (bij hoedemakers).—tWogueur , m.
Roeijer m. (1-ameur).
Void, toe. ado. (zamentrekking van vois Ic!,
die bij wijze van prdp. wordt gebruikt om iets aan te
duiden, dat zich in de nabijheid van den spreker
bevindt, in tegenstelling met voilà, dat een verder
verwijderd voorwerp aanduidt) Ziehier, hier is,
hier zijn: Voilh votre part et v- Ie mien, ziedaar
(dat is) uw aandeel, en ziehier (dit is) het mijne.
v- Ie livre qu'il cherche, hier is het boek, dat hij
zoekt. La v- qui vient, hier komt hij. Me v-, hier
ben ik. Oh est votre frhre ? le v-, waar is uw
broeder? hier is hij. Noes v- quatre, hier zijn wij
met ons vieren. L'homme que v- vous le dira,
clie man hier (deze man) zal het u zeggen. V- trois
hommes qui viennent pour vous parler, daar komen, daar zijn drie menschen, om met u te spreken.
- (fam.) En voici bien dune (dun) autre, z.AUTRE.
- Void wordt ook gebézigd van dingen, die niet
door de zinnen waar te nemen zijn en die men
gaat aanduiden, verklaren of beschrijven; ook om
een' tegenwoordigen toestand, eene handeling van
't oogenblik uit ie drukken: V- mes raisons, ziehier
mijne redenen, nu zal ik u mijneredenen opgeven.
En v- Ja preuve, ziehier 't bewijs er van. - V
l'heure de noire dipart, thans is 't uur van ons
vertrek gekomen. Vous v- a Ja tête dune belle
affaire, nu staat gij aan t hoofd van eene schoone
(
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zaak. - (fam.) Nous y v-, daar hebben wij 't, dat
is juist de zaak, nu zijn we, waar we wezen moe-

ten. - Weleer ook met een infin. , vooral met
venir : Comme il parlait It Ia femme, v- venir le
man, terwijl hij met de vrouw aan 't spreken was,
zie, daar komt de man aan. V venir le printemps,
nu krijgen we de lente.
Vole, f. Weg, groote weg m., laudstraat f. der
oude Itomeinen. V- commode, sûre, dangereuse,
gemakkelijke, veilige, gevaarlijke weg. Les v-s Romaines, de romeinsche wegen. La v- Appienne, de
Appische. weg (eene dooi Appius Claudius, 313 jaar
vOör Chr. aangelegde straatweg). - (Loc. prov.)
Etre toujours par v- et par chemin, z. CHEMIN. (fig.) Si vous suivez cette v-, vous serez sauvé,
wanneer gij op dezen weg wandelt, indien gij dus
leeft, zult gij gelukkig worden. Les v-s de Ja Providence soot impmnétrables, de wegen der Voorzienigheid zijn ondoorgrondeljk. La v- du del, de
weg ten hemel. La v- large, de breede weg, de weg
ten verderve. La v- étroile, z. ETROIT. Seigneur,
enseigne-moi tes v-s, Heer, leer mij uwe weqen,
uwe geboden. Ii est sur Ja v- de Ja vertu, hij is
op den weg der deugd. z. ook CHAIR, PERDITION,
ETROIT. Spoor n., afstand tusschen twee tegenoverstaande wielen van een rijtuig, tusschen de
beide rails, waarop de spoorwagens loopen; ook:
de indruk, dien een voortrollend rijtuig achterlaat.
La v- des charrettes, des carrosses, het spoor der
karren, der koetsen. Les voitures de France ont
Ja plus large v-, de fransche rijtuigen hebben het
breedste spoor. Suivre Ia v- dune voiture, het spoor
Van een rijtuig volgen. - (fig.) Laisser une chose.
en v-, iets laten slingeren, iets niet wegbergen. On
la jeté en v-, men heeft het voor de deur, op straat
geworpen. - [ Vmnhr.] Spoor n., weg, dien 't wild
heeft genomen. V- chaude, fumante, vive, versch,
geheel verseh spoor. V- de bon temps, spoor van
éd'n of twee uren geleden. V- de relevi, oud spoor.
v- de hautes erres, spoor van den vorigen dag.
v- surpluëe, surneigde, weggeregend, oversneeuwd
spoor. Mettre les chiens sur Ja v- , de honden op
't spoor brengen. Etre a bout de v-, het spoor kw .jt
zijn; (fig.), z. It BOUT DE, onder BOUT. - fig.)
Mettre qn. sur Ja v-, sur lesv -s, iernandop 'tspoo7
helpen, hem de noodige inlichtingen, aanwijzingen
geven. - ( fig. et faln.) N'avoir ni vent ni v- dune
chose, dune personne, niets ter wereld van iets of
iemand meer weten, vojstrekt niet weten waar iets
of iemand gebleven is. - Weg m., gelegenheid f.,
vervoermiddel; - middel n.; Par quelle v- expédie
-t -iJ cela ? met welke gelegenheid, langs welken weg
verzendt hij dat? II prend Ja v- de Jeau, de Ja
diligence, hij verzendt het per schuit of te water,
'met de diligence; hij neemt, doet de reis over water,
met de diligence. - Je lui al envoyd ces livres
par Ja v- de Mr. T. , ik heb hem die boeken door
tusschenkomst van den heer T. gezonden II est
parvenu a cette place par Ia v- dun niinistre, hj
is door tusschenkomst of bemiddeling van eesien
minister in die bediening gekomen. - (fig.) Prendre Ja boone v-, den goeden weg inslaan, het repte
middel aangrjpen. V-s indirectes, obliques, zijdeiingsche. siinksc/le wegen of middelen. La v- Ia plus
sûre d'dviler Je danger, de ze/eerste weg, het velligete middel om 't gevaar te ontgaan. II a fait sa
fortune par Ja v- des armes, hij heeft zijn fortuin
door de wapens, in den oorlog gemaakt. - II nest
pas dans nos v-s, 't ligt niet in 's mensclien na(uur, in onzen aard. - Etre en v- d'accoinmode
op weg zijn, gereed zijn om een vcrgelpk te-ment,
treffen, om eene zaak bij te leggen. {Agric.j
Mettre a deux v-s. de aarde tij 't ploegen in twee
voren opwerpen. - [Arqueb.] V- b baguette, laadstok.qat n. - [Ast.r.] V- Jactée, melkweg m. [Anat., Mid.] V-s, wegen, gezamenlijke vaten, buizen of kanalen, reeks van organen, clie een lipchaamsvocht of eene andere stof doorloopt. Pre
V. 5, eerste wegen, de werktuigen der spps-miêres
env.) Secondes-verting(mod,slka
v-n, tweede wegen, de chijl- en ook de bloedvaten.
(

V-s IliJlaires, urinaires, lacrymales, gal-,

traanwegen. - [Chim.] Weg, wijze, waarop eene
of andere chemische verrigting geschiedt. V- siche,
humide, drooge, natte weg. - {Financ.] V-s et
moyens, wegen en middelen. - [Jur.] V-s de droit,
regtsmiddelen n. p1., gcregteljke weg, dwanqmlddelen. - V-s de falt, dadetjkheden, feitelgkheden,

VOILA.
qeweiddadifihieden f. p1. [Mar.] V- deau, lek n.
Boucher, Etancher une v- d'eau, een lek stoppen,
stelpen. - [ Tech.] V- (of Trait) de la scie, zaagsnede f., opening, die de zaag in 't hout maakt.—
Donner une v- de chardon it une ëtoffe, eene stof
met kaarden opkrassen. Donner une v- de calandre It une étoffe, eene stof aclitmaal onder de rotten of den mangel laten doorgaan. - Claire v-, z.
CLAIRE-VOlE.

VOlE, t. [Mtrol.] Oude initoudsmaat, inz. voor
brand/tout (= 56 kub. voeten of 1,919 Wisse),
vracht; dra.qt t. Deux v-s faisaient une corde,
twee vrac/iten deden een vadm. V- de bois, vracht
hout. V- de sable, vracht zand n. - V- d'eau,
dragt water, twee emmers vol water, die iemand
draagt.
Voilà, toe. adv. (zamentrekking van vois lb,
die bij wijze van voorzetsel in soortgeljken zin als
void, wordt gebruikt, vgl. void) Ziedaar, daar is,
daar zijn: Voici des cerises, v- des prunes, Filer zijn
kersen, daar zijn pruimen. V- l'hornrne que vous
demandez, daar is de man, naar mien gij vraagt.
Le v- qui vient, daar komt hij. - V- ce qu'il ina
dit, et voici ce que je lui ai rëpondu, dat heeft
hij mij gezegd, en dit heb ik hem geantwoord. Vqu'on sonne, daar schelt men. V- qn. qui vient,
daar komt iemand. Me v- sauvé, nu ben ik gered,
behouden. V- qui est Men, dat is goed; zoo is het
i'egt. V- qui va Nen, dat gaat goed. - (fam., ter
aanduiding van iets onverwachts, iets piotseljks):

Comme Boils BOUS promenions, v- qu'une ondde

survint, terwijl wij wandelden, zie, daar krijgen
wij op eens eene regenbui. - Ne voilh-t-il pas (soort
van uitroep om verwondering uit te drukken): Ne
v- -t-il pas de quoi me surprendre ! zou (lat mij
niet verwonderen! Ne v- -t-il pas qu'il veut tornpre le rnarché, daar wil hij nu op eens den koop
breken. - \roil kan, even als void, door een mien.
gevolgd worden: V- parler en dliie raisonnahie, dat
heet als een verstandig meisje spreken.
Woile, m. Dele/deed n.; voorhang; inz. sluijer;
nonnesluijer ni. Mettre un v- de gaze, de tulle sur
une lampe, een qazen, tullen doek over eene lamp
hangen. - Dans quelques cathédrales, Un grand
v- sépare Ie sanctuaire du reste du choeur, een
qroote voorhang of gordijn scheidt in sommige kathedralen de plaats des hoogaltaurs van 't overige
des koors. - Elle se cacha le visage de son v-, zij
bedekte haar gelaat met haren sluijer. -- Prendre
Ie v-, den sluijer nemen, non worden. - (bij uitbreiling) Stof t., waarvan de nonnesluijers gemaakt
worden, sluijerdoek n. Un rnètre de v-, eene el
stuijerdoek. - ( fig.) Avoir un v- devant les yeux,
door vooroordeelen, door een' of anderen hart stopt
geheel ingenomen en als verblind zijn. - (podt.)
Les v-s de Ia ituit, de sluijer van den nacht, de
duisternis. La nuit couvrait encore Ia villa dun
voile obscur, de nacht dekte de stad nog met een
donkeren sluijer. (fig., in zedeljken zin) Sluijer,
dekmantel rn., voorwendsel n. , schijn rn.; datgene,
wat ons belet iets te leeren kennen: U couvrit son
iinpiété du v- de Ja dévotion, hij verbotq zijne goddeloosheid onder den dekmantel der godsvrucht. Ii
le lit sous le v- de l'arnitié, hij deed het onder den
schijn, den dekmantel der vriendschap. - Tirer le
v- sur les défauts dautrui, eens anders gebreken
niet den mantel der liefde bedekken, een' sluijer over
iemands feilen werpen. Je tire le v- sur Ie reste
de sa conduite, ik werp een' sluijer over zijn verder gedrag, ik ga het overige van zijn gedrag met
sitlz'wijgen voorbij. Le v- du silence, du :rnystère,
de sluijer der stilzwijgendheid, der geheimzinnigheid. Soulevons le v- qui nous cache la vérité, ligten Wij den sluijer op, die ons de waarheid verbergt. Déchirer le v-, den sluijer des geheims vaneen scheuren, de waarheid aan 't licht brengen. 11 a
levé un coin du v-. hij heeft een' tip van den sluijer opgeligt, een gedeelte van 't geheim ontdekt. [Anat.] Le v- du palais, het zachte ge/ienzelte, het
zachte verlengsel van 't sljmvlies van 't beenig gehemelte, dat als eene soort van gordijn nederhangt.
.- [Mus.] Stuk stof om den klank der pauken te
dempen. [Paint.] Zeer fijn en digt zijden knp n.
tot doorteekenen.
VOILE, f. [Mar., Nay.] Zeil n. Basses, Haut.es
v-s. onder-, bovenveilen. T5 de l'avant, de l'arrière, voor-, achterzeilen. V-s de senau, brikzeilen,
snaauwzeilen. Vs de chaloupe, de canot, sloepzei-
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len. V- d'eau, onderveil, drjfzeil. z. ook AMENER.
APPAREILLEII, ARTIMON, AURIQUE, BANMERE, BOURCET (lees daar voile in plaats van voilh), CALER,
CARGUE, CISEAU, COIFFE, CO1XTRE-VOILE I)'ETAI,
cones, DÉCHARGER, DEDANS, DÉFEBLÉ, DEHORS,
DÉPLOYE, DONNER, ENVERGUI, dTAI, FIN, FORCE,
FORTUNE, LATINE, LIVARDE, MESTRE, METTRE, MISAINE. PERROQUET, PORTER, RALINGUE, RECHANGE,
SERRÉ, TAPECUL, TIERS-POINT, TRÉOU. - ( fig. et
fam.) Mettre toutes les v-s au vent, Aller it v-s
et it rames, alle zeilen bijzetten, alle mogelijke

moeite of pogingen aanwenden. A pleines v-s, volgaarne, van heeler harte. z. ook CALER. - Prov.)
11 faut tendre v- salon le vent, men moet de tering
naar de nering zetten, naar tijdsomstandigheden te
werk gaan. - Voile wordt somtijds voor 't schip
zelf genomen: Escadre de quinze v-s, eskader of
smaldeel Van vijftien zeilen. On apercut une v- a
l'horizon, men bespeurde een schip, eelt zeil aan de
kim. - [H. n.] V- déployé, uitgespannen bezoanszeil, duifje n. V- i'oulée, opgerold bezaanszeil (twee
namen van schelpen. - [Nay.] Houtvlot n. (op de
Maas).
Voilé, e, adj. (en part. passé van voiler): FernIna v-e, a derni v-a, gesluijerde, haif gesluijerde
vrouw. Réligieuse v-a, non, die den sluijer heeft
genomen, hare gelofte heeft afgelegd. - Le soleil
est ti- dun nuage, de zon is door eene wolk bedekt. - Des vices v-s du manteau de l'hypocrisie,
ondeugden f. p1., die onder den mantel der huichelarj verborgen zijn. - Voix v-a, un peu v-a, gedempte of doffe, eenigzins gedempte, niet heldere
stem f. - Porcalaina v-a, troebel, niet helder poi'selein n. - U1ar.] Vaisseau bien, mal v-, goed,
slecht, bezeild schip n. Vaisseau v- en brick, en
gobletta, schip met brikstuig, met schoenerstuig. [Tech.] Planche v-a, kroingetrokken plank of drukplaat t. - Voller, v. a. Met een' dekkleed,voor
hangsel, sluijer bedekken, sluijeren: V- des tableaux,
schilderijen overdekken, een doek voor schildesjjen
hangen. V- son visage, zich eenen sluijer voor 't
gelaat hangen, zich sluijeren. - Verbergen, voor
't gezigt bedekken: Les nuagas voilaient Ia luna, de
wolken verborgen, omsiuijerden de maan. - ( fig.)
v- sas dessains, son amour, zijne plannen, zijne
liefde verborgen houden, niet laten zien. Ils voilèrant leur révolta du prétaxta da Ia religion, zij
betnantelden hunnen opstand met de godsdienst. SE VOlLER, V. pr. Met een' doek of sluijer overdekt
worden. -- Zich sluijeren, eenen sluijer voordoen,
eenen sluijer dragen: Las fammas se voilant dans
(

-

-

ce pays. - La dal sa voile qualquafois du nuaga,

de hemel verbergt, verschuili zie/t somtijds achter
wolken. - [ Tech.] Kromtrekken door droogte of
vochtigheid (sa déjatar). - Voiler, V. 0. [Mar.]
Tuigen, zeilen aanslaan. - Voilerie, f. Zeilmakerij f. , zeilmakerswinkel of -zolder rn. - Vollette, f. (verklw. van voile) Zeil/je, klein zeil n.;
- kleine sluijer rn. - Voileur, m. [Navig.] Vielter ni. , schipper van een hou/vlot. - Vollier, in.
[Mar.] Zeilmaker rn. Maîtra v-, z. MAÎTRE. -- (van
schepen sprekende)Zeiler, zeilder m.: Ca vaisseau est
bon, fin, rnauvais v-, dat schip is een goed, hard,
slecht zeiler. - Somtijds ook van ver vliegende
vogels gezegd. Las niartinats sont de hons v-s, de
gierzwaluwen zijn goede vliegers. - Voiliëre, f.
[Gëom.] , z. v. a. CHA1NETTE - Voilure, f.
[Mar., Nay.] Zeilaadje f. , gezamenlijke zeilen n. pi.
van een schip, zei/werk n.; bijstaande zeilen. Ré
gier sa v- sur cdle dun autra vaissaau, Zijne zeilen of vaart naar die van een ander schip regelen.
Etra sous la rnèrna v-, dezelfde zeilen bijhebben.
Etra sous una patita v- , weinig zeil hebben bijstaan.
Avoir Ia v- dun cutter, kotterstuig hebben.
Woir, v. a. Zien, bemerken, bespeuren: V- un
objet, Ia luna, een voorwerp, de maan zien. Ja vois
tout ce qui sa passa là , ik zie, bemerk alles, wat
daar voorvalt. z. OEIL (blz. 16tl, kol. '2, midden).
- Cast un homme qua j'ai vu très-riclia, 't ts
een man, dien ik zeer rijk gezien, gekend heb. La
-

maison qua j'ai vu abattra, qua j'ai vua s'dcrou

het huis, dat Ik heb zien afbreken, instorten.-Ier,
a v- les ans tristes, ik zie de menschen niet gaarne treurig. - Cat homme a vu Ia
mort de prOs, die man heeft den dood van naby
gezien. - V- qn. da bon, da mauvais oeil, iemand
met een goed, met een kwaad oog aanzien, iemand
gaarne, ongaarne zien, iemand een goed, een kwaad
Ja name pas
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hart toedragen. - Cette Iiauteur volt la place,
van deze hoogte kan men de vestthq zien. - Cette
mer a vu bien des naufrages, the zee heeft vele
schipbreuken qezien, is van vele schipbreuken qetuige of het tooneel geweest. J'ai vu ces maux, ik
heb die rampen gezien, beleefd. Combien d'anirnaux
sont fixés au so! qui les a vu naître ! hoe vele
dieren zijn tot den grond bepaald, waarop zij geboren zijn. - (fam. en bij overdrijving) Qui ne la
pas vu na rien vu, wie dat niet gezien heeft, heeft
nog niets gezien. ja! vu l'heure, le moment qui!
allait se perdre, ik heb hein op 't punt gezien van
zich in 't verderfte storten. J'ai vu le temps qu'on...,
ik heb den tijd beleefd, dat men. .. Bezoeken:
Aller v- qn., iemand gaan bezoeken. J'iral vous v
a deux heures, ik zal ten twee ure bij u komen.
v- le rol lans son cabinet, een bijzonder gehoor bij den koning hebben. V- son juge, z. v. a.
solliciter son juge, z. SOLLICITE1I. - V- un malade, eenen zieke bezoeken. Le médecin le voit tous
les jours, de doctor bezoekt hem alle dagen. Voir, verbonden met venit', z. VENHI. - ( fain. en
bij wijze van uitdaging): Je voudrais bien v- qui!
osãt vous battre, 'Is zou wel eens willen zien, dat
hij u durfde slaan. Je voudrais bien vous v- a
ma place, ik zou u wel eens in mijneplaats willen
zien. - (podt.) S/- le jour, geboren worden, het
daglicht zien: leven. II vit le jour a Paris, hij werd
te Parijs geboren. - Ii nest pas digne de v- le
jour, hij is niet waard te leven. - V- le jour (van
boeken sprekende), in 't licht komen, verschijnen,
uitgegeven 'worden: Cet ouvrage ne verra pas Ie
jour, dat werk zal niet in 't licht komen. - V- en
songe, in den droom zien, meenen te zien. Zien,
bij 't lezen, bij 't reiven, in den omgang, enz. opmerken, waarnemen, kennis, ondervinding opdoen.
J'ai vu dans Tite -Live que. .., in heb in Titus
Livius gezien, gelezen, dat. .. Dans quel livre avezvous vu ce!a ? in welk boek hebt gij dat gelezen, gevonden, aangetro/Ten? - Cyst un homme qui a
beaucoup vu, 't is een nian, die veel gezien, die de
wereld gezien, die veel ervaring opgedaan heeft.
I! veut v- les pays étrangers, hij wil vreemde Ianden gaan zien, bezoeken, doorreizen. I! na pas encore vu le monde, hij heeft de wereld nog niet gezien, heeft nog geen ondeccinding. V- le grand
monde, de groote wereld zIen, leeren kennen. z. ook
MONDE. - Ce so!dat na pas encore vu le leo. die
soldaat heeft nog geen vuur gezien, nog geen gevechten of veldolagen bijgewoond. - (Loc. prov.),
-

-

z. BOUTEILLE, LOUP, PAYS. Nous en avous bien vu

d'autrs, wij hebben wel voor Fueler vuur gestaan,
wij laten ons daardoor niet bang maken. Zien,
bezien, met aandacht zien, beschouwen, bekijken;
nazien, onderzoeken, nagaan; beproeven: Voyez ce
tableau, eest un ohjet a v-, beschouw, bezie die
schilderij, 't is een bezienswaardig stuk. Cela merite d'être yu, dat verdient bezien, bekeken tewor
toutes ses folles dépenses, ii sera-den.Avoir
bientôt ruiné, als men zijne dwaze uitgaven nagaat, moet hij spoedig arm worden. - L'affaire a
été vue et revue, de zaak is van alle kanten bekeken. onderzocht. V- un procis, een proces nazwn
of onderzoeken (om er rapport of verslag over uit
te brengen). Si cela arrive, on verra ce qui! y
aura a faire, als dat gebeurt, zal men zien, overleggen, wat er te doen staat. Voyez si cda vous
accommode, zie eens, overleg, bezin u eens, of
dat u past. - Zien, beoordeelen, beschouwen, uit
zeker oogpunt zien: Je vois ce!a autrement que
vous, ik beschouw, begrijp dat anders, ik zze dat
in een ander licht dan gij. (absol.) Chacun a sa
manière de v-, 4ede heeft zijne wijze van zien,
zijne zienswijze. - I! voit tout de travers, hij ziet,
beschouwt alles verkeerd. - C'est a vous a v- qui!
ne lui manque rien, gij hebt toe te zien, te zorgen,
dat hem niets ontbreekt. - Voyez si! est revenu,
ga eens zien, onderzoeken, of hij teruggekomen os.
- Voyez Si VOUS pouvez résoudre ce proh!ème,
zie, beproef eens, of gij dat vraagstuk kunt opiossen. Voyez si eet habit vous va bien, zie, probeer
eens, of die rok u past. '/oyez si le yin est bon,
zie, proef eens, of die wijn goed is. Omgaan
met, bezoeken, verheeren: Qui voyez-vous ? Qui
voit-i! cbez lui ? met wien gaat gij om ? wie ontvangt
hij bij zich? met wie verkeert hij in zijn huis? II
ne volt personne, hij gaat met niemand om, hij
neemt geen bezoeken aan. Ce nest pas un homme

a v-, het is geen man, wet wien men omgang heb-

ben kan, die man heeft te slechten naam ons met
hem te verkeeren. V- une femme, omgang met eene
vrouw hebben, bij haar slapen. I! y a longlemps
que son mar! no Ia volt plus, haar man slaapt
reeds sinds geruirnen tijd niet meer bij haar. -(fig.)
Zien, inzien, bemerken, bespeuren, begrijpen: Je
vois bien qui! me manque de parole, ik zie, bemerk wel, dat hij mij zijn woord niet houdt. V- les
intentions dune personne, iemands oogmerken inzien, begrijpen. Vous verrez trop tard que j'ai
raison, gij zult te laat inzien, dat ik gelijk heb. [Divot.I Zien, door 't verstand kennen: Dieu volt
le fond des coeurs, God ziet, kent den grond der
harten. Les bienheureux voient Dieu dans toute
sa majesti, de gelukzaligen zien God in al zijne
majesteit. - Hooren: Je na! jamais vu de riponse
plus impertinente que cello-là, ik heb nooit een
onbesc/iaamder antwoord gehad dan dat. - [ Prat.]
Assigner pour v- dire et ordonner, dagvaarden om
aan te hooren, wat gezegd en bevolen wordt, om
de reqterljke uitspraak te vernemen. Faire
V-, laten zien, toonen, leeren kennen: Faire v- ses
blessures, zijne wonden laten zien. Je vous feral
v- toutes les curiosités de mon cabinet, ik zal u
al de zeldzaamheden van mijn kabinet bonen. (Loc. pray.), z. CUEVAL. Je lui (era! bien v- a
qui il se joue,

a qui ii s'adresse, a qui il a affaire,

ik zal hem bonen, hij zal weten, met wie hij te doen
heeft. - Laissez v-, toon, laat zien: Laissez-moi
v- ce tableau, laat mij die schilderij eens zien. 11 ma laissé v- qui! voudrait bien le faire, hj
heeft mij niet onduidelijk te kennen gegeven, dat
hij 't wel zou willen doen. Als v. n. of abaol. Zien: V- c!air, double, z. CLA1R (adv.), DMBLE (adv.) V- trouble, Ne voir goutte, z. onder
TROUBLE, GOUTTE (droppel). - Cherchez de Ia
lumière, on ny volt plus, haallicht, men kan niet
meer zien. La cave est bien obscure, on ny volt
pas, zijn kelder is zeer donker, men kan er niet in
zien. - (fig.) V- de loin, z. LOIN. - Loc. prov.),
z. NEZ. Si vous ne le croyez pas, allez-y voir, als
ge 't niet gelooft, ga het dan zien. J'aime mieux
le croire que. d'aller y v-, ik wil 't liever gelooven
dan gaan zien of onderzoeken. - Venez-y-voir,
z. dat woord. - (fam.) Voyez-vous, Vois-tu (als
stopwoorden gebizigd . om de aandacht op te wekken), ziet gij, zieje. - Ceci est a v-, dat staat te
bezien, dat moet eerst nog onderzocht, nader toegelicht worden. Ii n'a nyu a v- dans maconduite,
hij behoeft op mijn gedrag geen acht te slaan, hij
heeft niet mijn gedrag niets te maken. Je verrai,
Nous verrons, Ii faut v-, ik zal zien, wij zuilen
zien, ik zal, wij zullen er over denken. - Uitzien, het uitzigt hebben: Cette maison voit sur Un
jardin, dat buis heeft het uitzigt op eenen tuin. Voir a, toezien, letten op, zorgen voor: Voyez a
ce qui se passera, let op hetgeen er gebeuren zal.
Allez v- aux ouvriers, ga eens op 't werkvolk acht
geven, kijk eens naar 't werkvolk. Voyez a nous
faire manger, zorg, dat wij wat te eten krijgen.
SE VOIR, V. pr. Gezien worden: Cela ne
peut pas so voir de si lOin, dat kan men van zoo
ver, op zulk eenen afstand niet zien. - Cela se
voit tous les jours, dat ziet men, dat gebeurt alle
dagen. Cela ne s'est jamais vu, dat is nooit gebeard. - Aangetroffen worden: Cette plante se
voit dans tous les lieux andes, die plant wordt op
alle dorre plaatsen aangetroffen. - Zie/t zelven zien
of beschouwen: Se v- dans un miroir, zich in een'
spiegel beschouwen, bekijken. Troub!ez I'eau, vous
V verrez-vous ? maak het water troebel, zult gij
dan u zelven er in kunnen zien ? - (fig.) On est
trop près de soi pour se bien v-, men is zich zelven te na, om zich wel te kennen. On se voit dun
autre oeil qu'on ne volt son prochain, men ziet
zich zelven niet een ander oog dan zijnen naaste.
- Elkander bezoeken, met elkander omgaan of
verkeeren: Ces deux amis se voient bus les jours,
ne se voient plus, die beide vrienden bezoeken elkander eiken dag, gaan niet meer met elkander om.
- Zich rekenen of achten, zich houden voor: Dès
lors ils se virent perdus, sauvés, van dat oogenblik
af hielden zij zich voor verloren, gered. - Zich
zien of bevinden: Se v- abandonné de tout Ie monde,
zich van iedereen verlaten zien. I! se vit obligd de
quitter Ie pays, hij zag zich genoodzaakt het tand
te verlaten.
(
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VOIRE
t Voire, adv. Zelfs, ja zelfs; voorwaar, zeker:
Tout le monde était de eet avis, v- (of v- même)
Ie président, iedereen was van dat gevoelen, zeus
de voorzitter. - Vous ferez cela, v- ! zult gij dat

doen, voorwaar!
Voirie, f. Wegopzitersambt n. - Toeziqt n.
over de openbare wegen. Plaats, waar men de
onreinheden eener stad, den afval van 't vee enz.
nederwerpt, vuilnisplaats, vilplaats, vilderij f. [Bouch.] Onnutte afval m. van geslagi vee
e, adj. Naburig, aangrenzend, nabij
gelegen, aanliggend: Son jaidin est trop v- du
grand chemin, zijn buis ligt te digt bij den rooten
weg. Les Etats V-5, Les princes v-s, de naburige
Staten, vorsten n. p1. Les terres ves de La forôt,
dc bij (in de nabijheid van) 't woud geleqene landerijen f. p1. (fig.) II est 'i- de sa ruine, hij is
zijnen oncterganq nabij, hij staat aan den rand van
't verderf. Le beau est v- du laid, het schoone grenst
aan 't leelfjke. -- VOISIN, m., -E, f. Buurman, buur,
nabuur, getuur m. , buurvrouw, burin, geburin,
buurvrjster f., buurmeisje ii. Etre I)ien avec ses
v-s, in goede verstandhouding met zijne buren leven. - (Loc. prov.) Grand cloctier est mauvais
v-, een groote klokketoren is een slechte buurman.
-

Un grand chemin, une grande rivière et un grand
seigneur sont trois mauvais v-s, een groote weg,
eene groote rivier en een groot heer zijn drie kwade
buren. z. ook AVOCAT, MÇITIN.
7 oisinage, rn
Buurt 1. (zoowel in de beteekenis van buren als in
die van naburige huizen ofpiaatsen), nabuursc/iap,
buurschap t.; naburi,qheid, nabijheid f. Ii est airné
de tout son v-, hij is bij al zijne buren, bij de pansche buurt bemind. - Le v- lul brûlé par un terrule incendie, de buurt werd door een' geduchten
brand in de asch gelegd. - Ii demeure dans Ie
v-, hij woont in de nabijheid. Les maisons du v-,
de huizen der nabuurschap, de naburige huizen n.
p1.
f Voisinal, e, adv., z. v. a. VECINAL. - 1 Voisiiiance, t., z v. a. VO1SINAGE. Voisiner, v. n. (fain.) Buurschap houden, Zijne
naburen. bezoeken: Elle ne voisine point, zij houdt
geene buurschap. - (Loc. prov.) II nest voisin
qui ne voisine, dat is geen goede buur, die Zijne
buren niet bezoekt, geenen omgang met hen heeft.
1- Voiturable, adj. Vervoerbaar, inz. met rijtulp of ver as: Ces objets sont trop fragiles, us
ne sont pas v-s, die voorwerpen zijn te breekbaar,
zij laten zich niet per as vervoeren. - Voitit
liet warenvervoer betreffend: L'in--rant,edj.
dustrie v-e, de industrie van 't warenvervoer. Woituire, f. Voertuig, voerwerk, middelen tot
vervoer van qoederen of personen, inz. rijtuig n.
Le carrosse, Ia litière, le bateau sont des v-s fort
cornrnodes, de koets, de draagstoel, de schuit zijn
zeer gemakkelijke vervoermiddelen, in koetsendraagstoelen, schuiten is 't gemakkelijk reizen. h deux, a quatre roues, twee-, vierwielig rijtuig.
V- publique, particulière, openbaar, bijzonder rijtuiq. V- de place, de Iouage, huurrfjtuiq. V- de
poste, postrjtuiq n. , postwagen rn. - V- ii vapeur,
stoomwagen, stoomtrekker, to c o en o t i e f m Vracht, lading f., de goederen of personen, die vervoerd worden; vervoer n.; -- vervoerloon, vrachtgeld n., vracht f. Le roulier ti'a Pu trouver v-,
na que derni -v-, de voerman heeft geen vracht of
lading kunnen vinden, heeft maar halve vracht. -(fain.) 11 n'y a pas v- (van een niet vol geschonken
glas sprekende), dat is geen volle lading. - On a
payd lant pour Ia v- des eftets, men heeft zooveel
voor 't vervoer, voor de vracht der goederen betaaid. La v- de ces effets se fait par mulets, par
clsarroi, par eau, 't vervoer dier goederen geschiedt
met muilezels, per as, te water. - Lettre de v-,
vrachtbrief in. - (Loc. prov.) II est venu par Ia
v- (of sur Ia mule) des cordeliers, hij is op apos
v. a.-telpardn,vogkme.-Vitur,
Vervoeren, door middel van een of under voertuig
verplaatsen. V- des effets, des meubles, goederen,
meubelen vervoeren. (absol.) V- par eau, par terre,
par charroi, te water, over land, per as vervoeren.
- (fam.) Iemand in zijn rijtuig medenemen: Vouier-vous me v- jusque lb ? wilt gij mij tot daartoe
rgden 2 - V- les cornmoditds de la conversation
(sn de taal der pricieuses bij Molière), stoelen
brengen. - SE VOITURER, V. pr. Vervoerd worden.
.- Het part. passé is ook adj. : Marchandises volturdes par eau, te water vervoerde koopgoederen n.
-

- --

p1. - Vøiturier, m. Vrachtvoerder. V- par terre,
vrachtrijder, voerman. V- par eau, vrachtschipper m. - Voltuiiii, m. Vrachtvoerman, huurkoetsier in italic en aangrenzende streken, v e t tu
-rtam.
- IH.luurrjtuig n. , huurkoets f.
Voitui-iser, V. fl. Schrijven als Voiture (een
beroemd fransch schrijver der lOde eeuw), Voiture
navolgen: Ns écrivains modernes voiturisent.
oïvodate, Voivode, etc., z. VAYVOD—.
T oix, t. Stem f., stemgeluid n.; zangstem f. Vsonore, douce, forte, faible, heldere, zachte, sterke,
zwakke stem. Mue de v-, Sa v- commence déjà it
muer, z. MIJE, MUER. Elle a une belle v- une vflexible, zij heeft eene schoone, buigzame stein. V- de basse-taille, de haute-taille, de baryton, de
ténor, z. BASSE -TAILLE, HAUTE -TAILLE, BARYTON,
TENOR. - Une cantate it deux v-, eene cantate voor
twee stemmen.
La v- da rossignol, de stem des
nachtegaals. - [Chas.] La v- des chiens, 't geblaf der honden naar het wild. - (in verheven en
dichlerljken stijl ook van levenlooze voorwerpen
gebézigd) La v- de l'orage dclate dans les airs, de
stem des onweders buldert in de lucht. La lugubre
v- de I'airain, het akelige klokgelui. - (fig.) Elever
la v-, een' hooger', stouter' toon aannemen. z. ook
ELEVER. - ( fig.) Stem, inspraak, innerlijke aandrift t. La v- de Ia natui'e, da sang, de l'hurnanité, de stem tier natuur, des bloeds , der menschelgkheid. - ( fig.) Stem f., raad m. , waarschuwende
stem, vernlaning f.: Écoutez Ia v- de votre ami,
luister naar de stem uws vriends. - (podt.) La
renommée (La cléesse) a cent v-, z. RENOMMEE.—
[Gram.] Klank rn., het door eene klinkletter voorgestelde geluid n. V- grave, aigud, nasale, diepe,
scherpe klan/i, neusklanlc. - La v- active, passive da verbe, de bedrjvende, lijdende vorm des
werkwoords. - [ Mar.] Donner Ia v- , opzinjen
(bij t hijschen of trekken). A Ia v- ! op 't zingen
gelet I luistert naar 't opzingen ! - Etre ii portde
de v- dun bâtirnent, onder 't bereik van den roeper zijn, bepraaibaar zijn. Saluer de Ia v-, de la
porte-voix, met den roeper salutren of groeten. [Méd.] , z. CROUPAL. - [ Mus.] V- hurnaine, z. HIJMAIN ; ook: soort van hobo , die de menschenstem
nabootst. V- angdlique, engelenstem, een orgelregister, dat een octaaf hooger dun de menschenstens
is. - Somtijds z. V. a. Zanger ni., zangeres f. Il y
avait six v- it ce concert, er waren zes zangers
en zangersssen, zes zangstemmen op dat concert.
- Stem t., z. V. a. suffrage : Aller aux v-. stemmen, gaan stemmen. Recueillir les v-, de stemmen
inzamelen, opnemen. Compter les v-, de stemmen
tellen. 11 Ia emporté de taut de v-, hij heeft zoo
veel stemmen meer gehad. - Stem f., stemregt n.:
Avoir v- dans une assemblee, stem in eerie vergadering hebben. z. ook CONSULTATIF, DÉL1BÉRATIF.
- V- active , regt tot stemmen, tot verkiezen. Vpassive, bevoegdheid van gekozen te worden. z. ook
ACTIF. - (fig. et fam.), z. CHAPITRE. - Stem f.,
gevoelen n. , meening f. La v- publique, z. PUBLIC
(adj.). 11 n'y a qu'une v- sur son compte, er is
omtrent hem slechts édne stem, ëdne meening, allen
hebben van hein hetzelfde gevoelen. - (Prov.) La
v- da peuple est Ia v- de Dieu, de stein des volks
is de stem Gods : de algemeene volksmeening is
meestal gegrond. (den Senegal.
---.

%'ojet, m. [H. n.] Schoone stekelschelp f. van
Vol, m. Vtugt t., het vliegen (van vogels, van
vele insecten, van vleirmuizen, van vliegende visschen) \T rapide, snelle vlugt. L'aigle a Ie v- fort
haut, de arend vliegt zeer hoog. Tirer un oiseau
au v-, eenen vogel in de lucht schieten. Le vol
dun papillon, dune chauve-souris, de vlugt van
eenen vlincier, van eene vledermuis. - Lengte der
vlugt, afstand, dien een vogel doorgaans in eens aflegt: Le v- de Ia perdrix nest pas long, de pat rsjs
kan niet ver vliegen. Le v- da poisson volant est
de courte durde, cle vlugt van den vliegenden visch
duurt niet lang. - [Anc. coat.] , z. CHAPON. (fig.) 11 prend son v- trop haat, hij vliegt te hoog,
hij neemt te veel hooi op zijne vork, hij springt
verder dan zijn stok lang is. Ce seigneur prend Un
grand v-, deze heer voert een' grooten staat. II est
parvenu a ce poste de plein v-, hij is in eens, in
ëtnen sprong tot dien hoogen post geraakt. Il ne
pourra soutenir le v- gail a pris, hij zal het. zoo
hoog niet kunnen volhouden. Ii a le v- des grands
seigneurs, des femmes, hij weet zich bij de groote
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heeren, bij de vrouwen bernind te maken. Je mesu
a mon génie, ik onderneem niet meer, -remonv
(tan mijn vermojen toelaat , ik spring niet verder
dan mijn stok reikt. Autant que Ie v- de mon esprit le permet, zoo ver mijn verstand reikt. Li a
Ie v- pour les rngociations , hij iteeft geschiktheid
aanleg tot onderhandelingen. - Le v- de Bossuet,
de Corneille, de vlugt, de verheven denkbeelden, de
stoute stijl van B., van C. - [Astîf.] V- de corde,
z. v. a. COURANTIN. - [ Bias.] Vlugt, twee met het
schoudereinde aan elkander verbonden vleugels. \T
abaissé, omgekeerde viugi. Demi-v-, vleugel, elke op
zich zelven staande vleugel. Deux, Trois demi-v-s,
twee, drie vleugels. V- a lantique, antieke vlugt
(als helmteeken: twee vleugels, waarvan de eene den
anderen gedeeltelijk bedekt). V- hanneret, banniersvlugt (twee van boven regt afgesneden paauwestaarten, op de wijs eener antieke vlugt op den
helm geplaatst) . -- [ Chas.] Jagt met roofvogels;
wijze van jagen: Se plaire au v- de la corneille,
gaarne op kraaijen jagen. - V- it Ia source of a
iève-cul, het jagen, waarbij men 't opvliegen van
't wild afwacht. Le v- a Ia renverse, het jagen,
waarbij men 't wild bekruipt. - [ Fauc.] Chasse
au v- of enkel V-, gezamenlijke honden en jagt
[H. n.] , z. v. a. ENVER--vogelsrzkjat.GURE. - [ Thëât.] Plugt 1., vliegwerk n., werking
der machine, waardoor een of meer spelers van
het tooneel opstijgen of daarop nederdalen. h VOL
D'OISEAU, bc. adv., z. OISEAU (onderaan).
VOL, m. Diefstal, roof m., dieverj, rooverj f.:
v- domestique, huisdieverj. V- de grand chemin.
straatrooverj. 11 est accus de v-, hij is van diefstal beschuldigd. V- de null of nocturne, V- de
jour, nacht-, dagdieverj. V a main armée, diefstal met geweld, met gewapende hand. V- , avec
eliraction, diefstal met braak. z. ook QUAL1FIE, Onder QUALiFIER. - Gestolen, geroofd goed n. Ii avait
caché son v-, hij had zijn gestolen goed verborgen.
J'ai recouvré mon V- ik heb het mij afgestolene,
geroofde, terug ontvangen.
S Volable, adj. Besteelboar, ligt te bestelen;
steelbaar, ligt te stelen.
Wolage, adj. (weleer) Vliegend: Les oiseaux
'v-s. (fig.) Veranderljk, iigtzinnig, wuft, onbestendig, wispelturig: Amant v-, Coeur v-, veranderljk, onbestendig winnaar m , wispelturig hart n.
La jeunesse est v- , de jeugd is onbestendig, 'er
anderljk. -- [Méd.] Feu v-, vliegend vuur n.,
soort van uitslaq in 't gelaat en inz. aan de lippen,
vooral van kinderen. - [Mar.] Bâtiment v-, rank
vaartuig n. Compas of Boussole v-, wild kompas n.
(met al te bewegeljke naald). - VOLAGE, ifi. Onstandvastig, wuft, ligizinnig mensch m.
Volailie, f. Pluimgedierte, gevoqelte n., gezamenljke vogels van den hoenderhof (voor de 1d
eeuw steeds poulaille geheeten): 11 préfère Ia grosse
viande a Ia v-, hij houdt meer vansiagteleesch dan
van gevoqelte. - Eik dier vogels op zich zelven:
hoen, kuiken n. , kapoen, kalkoen m. Mettre une v
au pot, een hoen, kapoen, enz. in den pot doen.Volailler, in. Koopman in zulk pluimgedierte,
poelier m.
Volaire, rn. [Holt.] Soort van snoeimes.
Volant, e, adj. Vliegend, tot vliegen in staat.
Poisson v-, vliegende visch. Oiseau v-, vliegende
vogel n. lnsecte v-, vliegend insect ii. - [Artif.]
Fusde v-e, vuurpijl m. - [Méd.] (pop.) Petite
vérole v-e, z. V. a. VARICELLE. - [ Peint.] Drapene v-e, ligte, fladderend voorgestelde draperie of
omkleeding 1. -- (Loc. prov.), z. P1STOLE. - Los,
naar willekeur, verplaatsbaar: Escalier v-, losse
trap. Cabestan V- losse kaapstander m. p1. [Mar.] Cacatois v-s , vliegende bramzeilen n. p1.
Foes v-s, vliegende kluivers rn. p1. - [Mii.] Artil
lerie v-e of liever Art. légère of ii cheval, z. LEGER. z. ook CAMP; ASSIETTE, FEUILLE, PONT.
VOLANT, m. Pluimbal m.; pluimbalspel, rakétspel n.
v- mal empiumd, slecht bevederde pluimbal. Jouer au v-, met den pluimbal spelen. - [ Agric.]
Kleine handmolen in. om 't kaf van 't koren te
scheiden. - [ Bot.] V- d'eau of des étangs, z. v. a.
MYRIOPHYLLE. - [ Chas.] Stang f. voor de lijmroedjes. - [ Mécan. ] Voerwiel, vliegwiel, vliegrad n. : - windvang in. van een uurwerk; kruis n. als tegenwigt aan een braadspil.— Wiek f.
van een windmolen. - V- de I'excentrique, exceuitriek-schfjf f. (aan stoom-machines enz.) .- [Modes]
-

,

-

-

-

,

-

Los bezetsel n. onder aan vrou'wenkleederen(dat men
naar willekeur kan aanleggen of weglaten); l?gte, ongevoerde overrok of frak m. - VOLAOTE. f. [H. n.] Vliegende visch m. (exocéte).
o1ards, m. p1. [Pêche] Rijs, rjshout n. tot
vlechtwerk.
7 o1ati1, e, adj. Vluglig, ligt vereliegend, verdampend: Se! v-, viugtig zout, viugzout n.— (/1g.)
Son esprit est très-v-, hij is zeer ligtzinnig, wuft
van geest.
1o1atiie, adj. Vliegend, tot vliegen in staat:
Animal, Insecte v-, vliegend dier, insect n. - VOLATILE, m., doorgaans VOLATILES, m. p1. Vliegend
dier n., vliegende dieren m. p1.
Volatilisable, adj. [Chim.] Tot verviugtiging
geschikt. - Volatilisation, f. [Chim.] Vervlugtiging f., het vervlugtigen. - Volatiliser,
V. a. [Chim.] Vervlugligen, vlugtig maken. - SE
VOLATILISER, v. pr. Vlugtiq worden, vervliegen.'olati1ité, f. [Chim.] Vlugtigheid f.: La v- des
alcalis, de vlugtigheid der loogzouten. - (/1g.) La

V. cle son esprit iie lui permet pas de suivre un

objet, de vlugtigheid, wuftheid van zijnen geest vergunt hem niet een plan door te zetten. - VOLATILITÉ, f. Vliegvermogen ii., eigenschap van het.qene
zich in de lucht kan bewegen: La v- des oiseaux,
de Ia poussidre. - Volatille, 1. (fans.) Klein
eetbaar gevogelte ii.
Volatijie, f. [Mus.] Korte, snelle loop in. of
roulade, volatjne 1.
Vol-au-vent (spelling der Académie), Voleau-vent (gewone spelling), in. [Pâtiss.] Warme
vleesch- of vischpastei t. met randen van bladerdeeg. (Plur. Des vol-au-vent, Des vole-au-vent.)
Voletii, m. Vuur.uwende berg , vuurb ,
v u I k a a n, v 0 1 ka a n rn Le cratère, Les drup tions de lave d' un v-, de krater, de uitbarstingea
der lava van eenen vuurberg. - (fig.) Sa tête est
Un v-, hij heeft eene vurige, gloeijende verbeelding;
hij is een heethoofd. - (fig.) Nous marchons, dormons sur Un v-, wij loopen, slapen op eenen vulkaan: wij worden door groote, verborgen gevaren
bedreigd. - Volcanicité, f. Vulkanische oorsprong m. , de door de werking van 't vuur der
vulkanen te weeg gebragte gesteldheid f. - Volcanien, He, adj. Naar eenen vulkaan gelijkend:
Ii y a des montagnes v -nes par leurs feux, er zijn
bergen , die door hun vuur vulkanen schijnen. Voleanien, m., z. v. a. PLUTONISTE. - Volcaniqne, adj. Vuurspuwend; van vuurspuwende bergen herkomstig, tot de vulkanen behoorend,
v u I k a 71 i 5 c h: Les monts v-s, de vuurspuwende
bergen m. p1. Roches v-s. vulkanische steenen m.
p1. (die de blijken van de werking van 't onderaardsche vuur dragen. Terrains v-s, of als subst. VOLCANIQUES, In. p1. Vulkanische gronden in. p1. (die
door de werking der tegenwoordiqe vulkanen zijn
ontstaan). - [Bot.] Plantes v-s, vulkanische planten f. p1. (die te midden van de uitwerpselen eens
vulkaans groeijen). - (fig.) imagination v-, qloeijende, woeste verbeelding I. Tète v-, heethoofd, opbruisende geest m. - Volcanisé, e, adj. Vulkanisch vuur bevattend; sporen van uitgebrande
vulkanen vertoonend, door vulkanen uitgebrand.—
(fig.) Tête, Imagination v-, in gloed of geestdrift
gebragte geest m., verbeelding f. - Volcaniser,
C. 0. (fig.) In vuur en gloed zetten, in groote geestdrift doen ontvlammen. z. ook vULCANIsER.—VoIeaniste, m., z. V. a. PLUTONISTE, - Volcaulte, f. [Minér.], z. v. a. AUG1TE.
Vole, f. [Jeu] Het halen van al de slagen of
trekken door £bln speler (in sommige kaartspelen),
v o I e f. Faire In v-, de vole maken, al de slagen
halen. V- annoncée of déclarëe, de bij den aanyang van 't spel aangekondigde vole, gedeclareerde,
geann onceerde of verklaarde vole 1.
Volé, e, adj. (en part. passd van voler): Objet
v-, gestolen voorwerp n. - (Prov.) Bien v- ne
profite jamais, op gestolen goed is geen zegen, gestolen goed gedijt niet.
Vole-an-vent, m. , z. VOL-AU-VENT.

Volée, f. Vlugt f. van een vliegend dier, mv.
de volgehouden, onafgebroken vlugt eens vogels:
L'oiseau, Le papillon prend sa v-, de vogel, de
vlinder vliegt op. Les hirondelles traversent quelquefois Ia mer tout dune v-, cie zwaluwen vliegen
soms de zee in eene vlugt over. - (fig.) II a pris
Ia v-, hij heeft zich van alle banden ontslagen, heeft
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de inije viugi genomen; ook: hij is onverwacht vertrokken, verdwenen, hij is gevlogen. - (collect.)
Troep, zwerm m.; broe(isel n.: Une v- de pinçoDs,
een zwerm vinken. - ' Firer lans Ia v- de canards,
onder den hoop 0/ zwerm eenden schieten. de mars, de ma!, broedsel duiven van maart, van
mei. - (fifi. et lam.) B(jeenbehoorende lieden, tnz.
jongelieden, troep m. Une v- d'écoliers, de heaux
esprits, een troep schooiknapen, fraave vernu/ten.
U dtait de cette v-, hij behoorde tot dien troep. (fiq. et lam.) Rang m., aanzien n.: Un seigneur
de Ia première v-, de Ja haute v-, een heer van
den eersten ranj, van hoogen rang. - [ Artill.] Vde canons, laag f. - (Ook van een enkel kanonschot qezegd) Une v- de canon, een kanonschot. Coup a toute v-, schot met de zwaarste lading en
de grootste hoogte, boogschot, schot met een gevlugt
stuk. Tirer a toute v-, de gladde laag geven, eene
batterij te gelijk lossen. - La v- dun mortier,
het langeveld- o/' mondstuk van een mortier. Sonner (les clothes) (t toute v-, met alle klokken
luiden. - (lig. ei [am.) Une v- de coups de hâton, eene dragt stokslagen. - [Hort.] Rij arbeidci's, die eenen grond, eene laan , enz. te gel(jker
tijd vlak en vast kloppen. - [Jeu] Jouer de v-,
Prendre de v-, a la v-, den bal in de vlugt of eer
hij nog den grond raakt terugslaan. II faut jouer
ces coups de v-, les prendre de v-, ft Ia v-, men
moet deze ballen in de vlugt slaan. El a Ia v- bonne,
hij slaat goed in de vlugt. - z. verder BOND, ook
fig.
( Loc. prov.), z. BONNET. - [ Tech.j Zweng/zout n. van een rijtuig. - V- dun mouhin, wiek
van een' molen. - Reeks achtereenvolgende slagen
van 't heiblok, gevolgd door eene pauze.
a LA
VOLEE, bc. adv. In de vlugt: Je lui jetai ma hourse, il Ia saisit a Ia v-, ik wierp hem mijne beurs
toe. hij greep ze ik de vlugt. - 11 pane si vite
qui! faut saisir ses paroles a Ia v-, hij spreekt zoo
gaauw, dat men zijne woorden als in de vlugt moet
opvangen. Saisir une occasion It Ia v-, eene gelegenheid bij 't haar grijpen. - Ii faut tirer cet
homme en volant, men moet dien man in de vlugt
schieten: hij is nooit thuis. - Tirer en volant,
liegen. - Ter vlugt, in 't wild; zonder overleg of
beraad: Faire one chose a Ia v-, iets ter vlugt,
overhaast doen. 11 ne salt ce qui! dit, ii parle is
la v-, hij weet niet wat hij zegt, hij spreekt in 't
wild, zonder overleg, in 't honderd. - [ Agric.j Semer is Ia v-, het zaad bij handvollen uitstrooijen.
Voler, v. a. Vliegen: Ces olseaux volent haut,
deze vogels vliegen hoog. V- is tire d'aile, snel,
schielfjk vliegen. - ( fig.), z. AlLE. - bij uitbreiding) Vliegen (van snel door de lucht gedreven voorwerpen); snel loopen, ijlen. Les flisches volent sur
nos têtes, de pijlen visegen over onze hoofden. Le
plomb vole de toutes parts, het lood vliegt, de kogels vliegen van alle kanten. La poussière vole, het
stof vliegt. Le vent faisait v- les tuiles, de wind
deed de pannen (van de daken) vliegen. - Ce clieval vole, dat paard vliegt. V- au secours de son
am!, zijnen vriend ter hulpe .cnellen. - ( fig.) Mon
coeur volait au devant d'elle, mijn /zartvloog haar
te gemoet. Votre réputation vole dans tous les pays,
uwe faam, uw roem verspreidt zich snel in alle
tanden. - (fig.) 11 lui fit v- Ja tête de dessus les
épaules, hij sloeg hem in eens het hoofd af.
z.
ook ECRITUIIE. - [Fauc.] V- de poing en fort, den
vaik van de vuist naar 't wild opwerpen. V- dainour, de valken Vrij laten vliegen, om de honden
te ondersteunen. V- haul et gras, has et maigre,
hoog, laag Vliegen. \T de bon trait, willig vliegen. V- en rond, en long, en pointe, in een' kring,
regtuit-, regtop- of afwaarts vliegen. V- en coupant, bij 't vlsegen den wind snijden. - Ook als
C. a. in den zin van: op het wild met roofvogeis
jagen: V- le héron, la corneitle, le lièvre, op reipers, kraaijen, hazen met roofvogeis jagt maken.
Cet olseau vole la perdrix, die vatk jaagt en grijpt
de patrjs. - Ook van de personen gezegd, die met
vogels jagen: J'irai v- demain Ia pie, ik zal morgen op de eksterjagt gaan. - (Loc. prov.) C'est un
homme qui vole le papillon, 't is een mensch, die
kapellen vangt, die zich met beuzelinqen ophoudt;
ook: 't is een wispelturig, veranderljk mënsch.
VOLER, V. a. Stelen, rooyen; bestelen, ontstelen:
v- Ja hourse de qn., iemands beurs stelen, iemand
zijne beurs onistelen. V- qn., iemand bestelen. Von nom, on titrQ, een' naam, een' titel stelen, zich
-

-

(

-

ous'egtmatig een' naam, een' titel toecigenen. (fans.) Ii ne la pas voId, hij heeft het niet gestolen, hij heeft het wel verdiend, zuur genoeg verkregen. - Een plagiaat of letterdiefstal begaan: 11
a voId ces pensees dans te! livre, hij heeft die denkbeelden uit dit en dat boek gestolen, nageschreven.
- (absol.) V- par eltraction, is main armée, met
inbraak, gewapenderhand stelen. - SE VOLER, v.pr.
Gestolen worden: Les hujoux se volent aisdment.
- Zich zeiven bestelen: Le prodigue se vole luimisme.

o1eieau , rn (verklw. van voleur) Kleine
dief m., die/je n.: Mal prend aux v-x de faire les
voleurs, den kleinen dieven gaat het kwalijk, wanneer zij de groote willen nabootsen.
Wolerie, f. [Véner.j Jagt f. met roofvogeis.
1 VOLERIE, f. Diefstal m. (larcin).
Volet, m. Vensterblind, blind, binnenluik n.
voor de ramen. Til- de brisure, V- brisd, blind uit
twee of meer toesiaande stukken. V- de parement,
blind uit édn stuk. - Ook z. v. a. CONTREVENT.Duivenslag, slag Ii.; - klep f. of valdeurtje n. aan
het duivensiag. - Ook z. t'. a. VOLIERE. - [ BIas. I
Helm m. met eene vlugt (vol), - heimdekkieed n.
(lanibrequin) . - Iielmmanteltje n. (waarmede de
ridders het blinkende staal tegen den invloed des
weders poogden te beschutten). - t V-s, groene
koeken m. p1. (tourteaux). - [Bot.] . z. V. a. NEINUPHAR. - [ Cath.] V- dii calice, kelkdeksei a.,
bekleed stuk karton , om den miskelk onder den
sluijer te dekken. - [ Cliarp.] V-s dune roue de
moulin is eau, schepborden van een watermolenrad.
- [Econ.] houten bord n. of ronde plank f., waarop men groene erwten, tinzen, enz. uitzoekt. (fig. et prov.), z. TRIER, TRIE. - [ Mar.] Zakkompas, klein staand kompas n. zonder beugel, voor de
sloepen. - [Org.] V-s d'orgues, orgeldeuren f. p1.,
tot dekking der pijpen. - [ Pèche] Staken m. p1,
Les v-s des bouteux, de staken der fuiken.
Voleter, v. n. Fladderen; heen en weder viiegen: Le papillon vient v- autour de Ja chandelle,
de vlinder komt om de kaars vliegen. t! regarde v les abeilles sur les fleurs, hij ziet de bijen op de
bloemen heen en weder vliegen. L'oiseau (la mère)
crialt et voletait autour du nid, de vogel (het wjfje)
schreeuwde en vloog rondom het nest.
Wolette, f. Kleine horde f. op de knie, waarop een werknzan de wol pluist, nadat zij geslagen
is. - [Man.] V-s, franje (aan een vliegennet, aan
een' singel).
Voleni-, in., -eiise, f. Dief, gaauwdief m.,
diefegqe f. Une bande de v-, eene dievenbende, eene
bende gaauwdieven. Au voleur ! houdt den dief!
Crier au v-, houdt den diefroepen. V- domestique,
huisdief. V- de nuit, nachtdief. V- de jour, def,
die bij dag steelt. (Het nederduitsche dagdief wordt
enkel in de beteekenis van cagnard, caleur, musard
gebëzigd.) - V- de grand chemin, struikroover.(fam.) I! est fait comme on v-, hij ziet er uit als
een schooijer, als een struikroover. - (Loc. prov.)
Les grands v-s pendent (of font pendre) les petits, de groote dieven hangen de kleine. C'est on
v- de meules de moulin (iron. gezegd als een eerlijk man van kwade trouw wordt beschuldigd), 't
is een dief van molensteenen. -- (bij uitbreiding)Hij
ofzij, diemeer eischt dan hem 0/haar toekomt, a'zet
afzetster: Ce commissaire est on v-, Cette-term.,
marchande est one v-euse, die kommissaris is een
afzetter, die koopvrouw i.e eene afzetster. - Ook
als adj.: Ce marchand est hen v , die koopman
is een regie afzetter. La pie v-euse, de diefachtige
ekster m.
VOLEUR, m. [Fauc.] Valk, die goed en zeker
vliegt. Beau, Bon v-, schoone, goede vlieger m.
Voliee, Voliehe of Volige, f. {Tech.] Breede
lat f. , waarop de leidekkers de lef/en leggen. (Ook als adj.: Latte v-).
Vollére, 1. Vogelvlugt, vlugt, afgesloten ruimte, waarin men allerlei vogels houdt; groote vogelkooi 1. met afdeelingen. - Duivenslag n. (volet).
Pigeons de v-, slagduiven f. p1.
-.

-

-

Volige,

t., z. V0LICE. - Voligeage , m.

[Tech.) Het belatten; belatting T. - Voliger,

V. a. [ lech.] Belatten, van latten voorzien:

toit, een dak belatten.

V- on

Volition , r. [Phil.] Werking, door welke de

wil zich tot iets bepaalt, wilsuiting f., wil m.
Tolkamier,

m , of 'oJkamérle, t. [Bot.],
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Wolekarnérie , 1. (naar den Peurenbergsc/ie
botanist G. Voichamer) , een pronkgewas n. va
velerlei soorten, waarvan eene, Ie v- odorant of
'Sf- odorante, de jearige v. [volkameria flagrans a
voikmannia japonica] , de weiriekendste bloema
draagt.

Volontaire, adj. Vrijwillig, ongedwongen; wil
lekeurig: Action v-, vrijwillige daad f. Contribu
tioii v-, vrijwillige bijdrage t, Mouvement v-, wille
keurige beweging t. - Eigenzinnig, willekeurig
Enfant v-, eigenzinnig kind n, Cheval v-, koppig
paard n. - Ook als subst. m. en f. (met het adj
petit): C'est Un petit v- , une petite v- , ' t is ee
eigenzinnige knaap m , een eigenzinnig ding f. , ee
kleine deugniet m. en f. - VOLONTA1RE, m. [Mii.
Mar.] Vrijwilliger, v 0 1 o n t a i 'î' m. II servait ei
qualité de v-, hij diende als vrijwilliger. Les vde Ia marine, de vrijwilligers der zeernagt, vrjwil
lige malrozen. - Wolontairemeiit, adv. Vrij
willig, ongedwongen, zonder dwang; Ii la fait v
et de bon gré, hij heeft het vrijwillig en gaarn
gedaan.
Volonté, f. Wil m., wilvermogen n.: Le p1w
puissant de tous les leviers, eest Ia v-, de vermo
gendste aller hefboomen is de wil. La v- est sou
vent déterminée par Ia passion, de wil wordt dik
wjls door den /iartstogt bepaald. - (Pray.) Le
v-s sont lthres, z. LIBRE. - Wil m., wilsuiting f.
liet willen: Ferme v-, V- efficace, inébranlable
vaste, werkdadige, onverzettelijke wil. Ma v- s

conforme a Ja sienne, Je n'ai pas d'autre v- U€
Ia sienne, mijn wil rigl zich naar den zijne (of dec
hare), ik heb geen anderen wil dan hij (dan zij)
N'avoir pas de v-, geen' eigen wil hebben, altijd van
eens anders gevoelen zijn. - [ Théol.] La v- de
Ilieu, Gods wil, Gods bevelen of besluiten n. p1.—
\T.. de signe, door een zigtbaar teeken geopenbaarde goddeljke wil. Que Ia v- de Dieu soit faite,
Gods wil geschiede. - Wil, zin m. , welbehagen,
verlangen n. Est-ce là sa v-, is dat zijn (haar) wil,
wensch, verlangen ? Faites -en it votre v-, handel

er mede naar uw' zin, naar uw welgevallen, naar
uw believen. (fam.) 11 nan fera qua sa v-, hij zal
alleen zijn' eigen zin, zijn eigen hoofd volgen. Cornbien vous en donnerai -je? Votre v-, wat moet ik
U er voor geven ? Wat u believen zal, naar uw believen. - Wil m., gezindheid, die men jegens iemand heeft: Bonne, Mauvaise v-, goed-, kwaadwilligheid f. J'y reconnais sa bonne v- pour moi, Ik
herken daarin zijne goedwilligheid, zijne goede gezindheid jegens mij. Ii y a là de Ia mauvaise v-,
daar ligt kwaadwilligheid in. - Willigheid, wilvaardigheid f. in 't geen iemands beroep of pligt
van hem vordert: Un officier, Un soldat de bonne
v-, een voljverig, wilvaardig officier, soldaat. Ii a
bien de Ia v- , une grande v- , hij bezit veel wilvaardigheid, is hoogst wilvaardig. - (Loc. prov.)
La bonne v- est réputde pour ie fait, de goede wil
geldt voor de daad. - VOLONTÉS, f. p1. Eigenzinnigheid f. , luimen, grillen f.pl. Cet enfant a bien des
v-s, dat kind ireeft veel kuren, is zeer eigenzinnig.
Ii airne a faire toutes sas v-s, hij doet gaarnewat
hem belieft , hij volgt in alles gaarne zijn eigen
hoofd. Elie veut soumettre tout le monde a ses
v-s. zij wil iedereen aan hare luimen onderwerpen,
naar hare pjjpen doen dansen.— Dernidre v-, of
doorgaans p1.: Dernières v-s, laatste wil m., tes-

-VOLUME.
pl, stelsel n. van Voltaire (een' beroemd' fransc/i
dichter, wijsgeer, enz. der vorige eeuw). - Vol.
tairieii, no, adj. IVat Voltaire betrelt: Esprit
v-, neiging, zucht of over/selling f. lot spottende
ongeloovigheid, Voltairiaansche geest rn - VOLFAIRIEN, III. Aanhanger van Voltaire.

Voltaiswe, m. [Phys], z. v. a. GALVANISME.

Volte, f. [Man.] Wending, zwenking f. , kringvormige lioefsiag 0/ baan, die men een paard in
de rgsc/iool doet beschrijven, v olte f. Mettre (of
Falle aller) un cheval sur les v-s. een paard op
01' in de volten brengen. V- dune, de deux pistes, volle met éénen hoefslag, met twee hoe[slagen.
y- renversde, verkeerde volte. - [ Danse] Oude,
italiaansc/te dans, waarbij men, na Zijne dame versche?dene wendingen te hebben doen maken, haar
behulpzaam is in het doen van een' luchtsprong,
V 0 1 t e f. - [Escr.] Zekere beweging of kunstgreep
om de stooten der tegenpartij af te keeren , V 01t e f. - [Fauc.] Kreet m., dien men op 't gezigt
van 't, wild doet Iworen. - [ Jeu] , beter VOLE. -

[Anc. mar.], z. v. a. VOUTE.
Volté, e, adj. [Bias.] Dubbel.

Volte-face, f. [Mil.] Halve wending regtsom
(bij de ruiterj). Faire v-, zich op eens omkeeren
om den vervolgenden vijand het hooft! te bieden, regtsom-keert maken. (wijken.
Volter, V. n. [Escr.] Door eene wending uitVoltige, f. Slappe koord f. (der koordedansers).
- Kunslsprongen m. Pl., dans m. op de slappe
koord. - [Man.] Kunstrid m., waarbij men zich
op een in de rondte rennend paard slingert, zich
op- en afwerpt, enz., het voltigéren. - Voltigeant, e, adj. Heen en weder zwevend, fladderend: L'hirondelle fait Ia chasse aux insectes v-s,
de zwaluw maakt jagt op de zwevende insecten. Le
pavilion v-, de fladderende vlag f. - Voltigement, m. Het fladderen, het heen en weder zweven: Le v- dun papillon, liet fladderen van een'
vlcnder. - Het springen op de slappe koord. Voltiger, V. n. Fladderen, neen en weder vlIegen,
zu'even: Les abeilles voltigent de fleur en fleur,
de bijen /iadderen van de eene bloem op de andere.

- Des pavilions, Des cheveux qui voltigent au

gré fles vents, vlaggen, haren, die in den wind
/ladderen. - ( fig.) Onbestendig, wuft, liptzinnig
zijn, gedurig van voorwerp, van bézigheidverande
ll na fait que v-, hij fladdert slechts in 't rond,-ren:
hij valt gedurig van 't eene op 't andere. V- de
belle en belle, van de eene schoone naar de andere
fladderen. - Kunsten en sprongen op de slappe
koord uitvoeren. - [ Man.] Verschillende oefeningen op 't houten paard doen, om de hulp der stjg
op een rondren--beuglstrnmi;-zch
nend paard werpen, zich op- en afslingeren, v a 1tigéren. - [Mii.] Vlug en snel rondrjden, heen
en Weir rijden: Leur cavalerie vint v- autour de
notre camp, hunne ruiterj kwam rondom ons kamp
voltigéren, ons onze legerplaats heen rjden. —Vol
tigeur, m., -ense, f. Kunst- of luchtspringer m.
op de slappe koord, kunst- of luchtspringster f. [Man.] Springer, kunstrjder, v olti geur m. [Mii.] V-s, soort van ligt voetvolk , geplaatst op
den linkervleugel van het bataljon en voornamelijk
bestemd om te tirailléren en zich snel heen en weder te bewegen. - [11. n.] V-s, z. V. a. CHEIROPTÈRES.

tament n. Les dernidres v-s des hommes sontpres
Voluihile, adj. [Bot.] Omslingerend, zich spitoujours leurs dernières faiblesses, de laat ste- -que raalvormig ofschroefsgewijs omrollend: Le houblon
wilsbepalingen der niensciten zijn meestal hunne est une plante V.., de hop is eene slingerplant laatste zwakheden. - [ Jur.] La v- est ambula- (fig.) Homme v-, veranderljk mensch m. - Vo.
toire jusqu'h Ia mort, een testament kan herroepen itibilis, m. [Bot.] Soort van slingerpiant f. worden, zoo lang cle er/later leeft. - is VOLONTE, Voluibilité, f. Bewegeljkheid, gemakkelijke rondbc. adv. Naar believen, naar verkiezing, naar wel- draaijing: La v- des roues dune machine, deliqte,
gevallen, zoo men wil: Une holte qui s'ouvre a v-, gemakkelijke draaijing van de raderen eener maeene doos, die naar verkiezing open gaat.— [Com.J chine.— (fig.) Vaardigheid, radlseid van tong, vlotte
Billet payable a v-, naar welgevallen des houders en nette uitspraak, i' o I u b i li t e i t I. Ces vers
betaalbaar biljet ii.
demandent a être récités avec plus de v-, die verVolontiers, adv. Gaarne, gewillig, van harte: zen willen vlugger en vlotter voorgedragen warJe ie ferai v-, ik zal het gaarne doen. - Ligt, ge- den. - Cat homme a une grande v- de langue, of
makkelijk, gewoonlijk: On croit v- ce qu'on dési- enkel une grande v-, die man is zeer rad Van tong,
re, men gelooft ligt wat men wenscht. Cette plante zijne long gaat als een ratel. - Voluble, adj.,
croît v- dans tel 501, deze plant groeit doorgaans Z. v. a. VOLUJJILE. - Gemakkelijk ronddraajend.
in zulk eenen grond.
Volucelle, f. [H. fl] Ilozevlieg, vederviseg t.
Voltaïqne, adj. [Phys.J: Pile v., z. PILE. Volue, f. [Tech.] Weversschielspoel f.
Voltaiquiernent, adv. Door middel der voltaVolume, rn Omvang m., uitgebreidheid van een
.cehe of galvanische elektriciteit (vgl. GALVANISME). ligchaain met betrekking tot de ruimte, die het beVoltairianisme, m. Geest m., gevoelens n. slaat, grootte f., volumen n. Des marchandises
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-

(Vun grand v-, koopwaren, die veel ruimte inne- VOMIQUE, adj. [Bot.] : Noix v-, braaknoot f., kraaimen. Deux corps de mème v-, twee ligchamen van jenoog n . , de vruchtkern van een' oostindischen

boom, die brakin(J verwekt en een .cterkwerkenci
vergif voor honden, ratten, muizen, enz. is —Woiiiiquier, m. Braaknoot t. (noix vomique). Braoknoteboom m.
Wornir, v. a. Braken, mtbraken, overgeven,
v om é re n, (van dieren) spuigen: II a vom! dela
bile, hij heeft gal gebraakt.— (absol.) V- facilement,
avec effort , gemakkelijk , moeijelijk braken. Le
chien vient de v-. de hond heeft zoo even gespoplus de v- quo cette de votre soeur, hare stem gen. - (pop.) V- (of Rendre) trlpes et boyaux, z.
heeft meer volheid dan die van uwe zuster. —Wo- TRIPE. - bij uitbreiding ook van zaken): Le voliuiiiiineux, ease, adj. Veel plaats of ruimte in- can vomit des torrents de feu, de vulkaan braakt
nemend, aanzienlijk van omvang, groot, dik, v 0- strooinen vuur uit. - (fig.) V- des injures, des
t u m i n e u S: Paquet v-, dik, groot pakét n . Pre- blasphêmes , scheldwoorden, godslasteringen uitnez Un objet moms v-, neem een voorwerp van braken. - [Mar.] Ce vaisseau vomit ses dtoupes,
minderen omvany. - [ Libr.] Uit vele banden of of absol. Les coutures iie ce vaisseau vomissent,
boekdeelen bestaande: Ouvrage v- , werk in vele het werk dringt, pui/t uit de naden van dit schip.
boekdeelen. - Auteur v-, schrijver, die vele boek- - Wornissernent, m. Het braken of overgeven,
braking f.; braaksel, uitbraaksel n. , het uitgebraakdee/en heeft peschreven.
Volupté, f. Lust, eve/lust m. , zingenot, ligeha- te. 11 est sujet a de grands v-s, hij krijgt dikwijls
sterke
brakingen. - •V- bilieu, pituiteux, ga/achmeljk vermaak of genoegen; ook: zielsgenot, zie/sqenoegen; - inz. mingenot n.; vleescheljke geneug tig, sljjmachtiq braaksel. - [ Ecrit.j Retourner a
te, weeiciigheid 1., we/lust In.: 11 y a de Ia v- a se son v-, tot zijn uitbraaksel, tot zijne vorige afdwabaigner, a boire quand on a soif, 't is een lust, 't /ingen of zonden terugkeeren. - Womitif, ive,
is we/lust zich te baden, te drinken, als men dorst adj. Braking verwekkend: Remède v-, of als subst.
heeft. - Lame a aussi ses v-s, de ziel heeft ook VOMIT1F, m . Braakmiddel, v o m i t i e f n. - Wohare peneuqten. La vertu fut toujours Ia v- suprè- mitoire, adj., z. v. a. VOMITIF. - [ Ant.] V-s
me, de deugd was steeds het hoogst penot, de reinste dun théâtre, uitgangen m. p1. van een' schouwwe/lust. - Se plonger dans Ia v-, dans les v-s, burg. - Woinito-négro, of enkel Womlto,m.
zich in den wellust , in mingenot, in vleescheljke [Méd.] Zwarte braking t., soort van cho/era-mor
genietingen baden. Uu corps épuisë par les v-s, een bus; z. v. ei. CHAPETONNADE. - Wornittirition,f
door we/lust uitgeput ligc/iaane n. - (lig.) La v- [Méd.] Gedurige , maar ligte en minbeduidende
de la Mine, cle Ia vengeance, de we/lust van den braking; neiging tot braken, misselijkheid f.
Woquer, v. n. [Tech.] De klei toebereiden.
haat, van de wraak. Ii trouve de Ia v- le voir couWorace, adj. Vers/indend, vraatzuchtig, pu/zig
Ier ses pleurs, 't is hem een' innig genoegen, hare
in 't eten. Le loup, l'aigle, le requin sont v-s, de
(of zijne) tranen te zien vloefjen. - Woluptuai
wolf, de arend, de haai zijn vraatzuchtig. Les ani
[Jur.] Enkel tot wee/de of vermaak (niet-re,adj.
v-s, de verslindende dieren. - Cet homme est-maux
tot wezenlijk nut) dienend of gemaakt: Impenses,
Amélioriations v-s, vermaakshalve of uit wee/de V., die man is gulzig in 't eten, is een vraat. - Esgemaakte kosten m. p1. , verbéteringen f. p1. —Wo. tomac' v-, alvers/indende, gulzige maag f. - Ook
luptuensement, miv. Op weilustige, weelderige a/s subst. C'est an v-, 't is een vraat. - Wora
adv. Met gulzigheid: Manger V-. —Wo--cemnt,
wijze , met we/lust , we/lustig: Elle a vécu v-,
zij heeft we/lustig , in we/lust en wee/de geleefd. racité, f. Gu/zigheid, vraatzucht f. : V- insatiaBoire v-, met we/lust drinken. - Woluptueni, ble, onverzade/(jke vraatzuclit. - ( fig.) La v- du
euse, adj. We/lustig, aan de zinneljke vermaken, temps, het allervers/indend vermogen des tijds.
Worticelle, t. [H. n.] Werve/worm, d-raaipoaan 't mingenot verslaafd of overgegeven, wulpsch,
weelderig; vermake/ijk, genoegeljk, genotrjk, ge- ljp m. - Worticule , m. [Phil.] Kleine stof
not ademend, we/lust inboezemend; we/lust uitdruk- strooming om de hemelligchamen (vgl. TOURBILLON).
Wos, adj. pose. , meerv. van VOTRE, Z. old.
kend. Homme v- , Fille v -euse, we/lustig man,
Wotant, adj. m. Stemgeregtigd, stemhebbend;
meisje n. - Vie v -euse, we/lustig leven n. Pose,
f.
houding
stemmend
: Les membres v-s , de stemhebbende,
Attitude v -euse, we/lustige, wu/psche
Repos v-, heerlijke, lekkere maaltijd n. - Dance stemmende leden a. p1. - VOTANT, m. Stembebber,
v-, wellustige, wulpsche dans m. Description v -euse, stemuitbrenger, stemmende m. - t Wotariste,m.,
we/lust ademende beschrijving t. - Ook a/s subst. z. v. a. VOTANT. - Wotation, f. Het stemuitbren
het stemmen; stemming f.: V- libre, vrije s/em--gen,
m. et f. Un v-, Une v -euse, een, eene wellustige.
Wolutacées, t. p1. [H. n.] Ro/slakken f.p/.- ming f. - Wote, en. Stem; stemuitbrenging, stem%o1ute, f. lArch.] Wrong, krul, rolneut f., elke ming f.: V- dlectoral, kiesstein. V- par tête, hoof
soort van gekronkeld of spiraalvormig sieraad, v 0- deljke stemming. - Woter, V. n. Stemmen; zijne
lute t. - [ H.n.] Roischelp, toot f. V- musique,z. stem uitbrengen: II nest pas encore en âge de
PLAIN-CllA1'T.— [Tech.] Spoelvol f. (met zijde of ga- v-, hij heeft den ouderdom nog niet om te kunnen
-ren). - Woluité, e, adj. S/ak- of spiraalvormig stemmen. z. ook ASSIS. - VOTER, V. a. Bij stemgedraaid. - Woluter, v. n. [Arch.] Wrongen of ming goedkeuren of aannemen: V- une bi, un imspiraalvormiqe sieraden aanbrengen. - VOLUTER, pOt, eene wet, ce-ne belasting bij meerderheid van
stemmen goedkeuren. - V- des remercîments /t
V. 0. Garen of zijde op eene spoel winden. - Wolutier, m. [H. n.] Rolsiak f., dier, dat de rol- qn., iemand reene dankzegging toekennen. - WoWolutite,
f.
[H.
n.]
tif, ive, adj. Eene gelofte betre/Jend, bij eene gebewoont.
sc/ic/p (volute)
lofte beloofd, volgens of krachtens eene belofte, v oVersteende ro/slak, v ol u t i e t m.
Cath.] Messe v-lye, mis, die niet tot de
Wolva , m., Wolve , t. [Bot.] Beursvormig tie f:
vlies of hu/sel, dat zekere onontwikkelde padde- dienst van den dag behoort, maar aan een bijzonstoelen geheel omgeeft. - Wolvacé, e, adj. Beurs- der voorwerp , b. v. eenen zieke, eenen reiziger,
vormig. - Wolvaire, f. [H. ii.] Kleine toot of enz. gewijd is, V o t i cv e mis 1. Chapelle v -ive, gerolschelp f. - Wolvé, e, adj. [Bot.] Met een beurs- lofte kape/ f. , ten gevolge eener gelofte gestichte
kapel t. -. Table v -ive , gelofte-tafel. op welke de
vormig kulsel voorzien.
aard van een gelofte-geschenk wordt opgeteekenet.
Wolvoce, m. [H. n.] Kogeldiertje. een mikros
[Ant.] Bouclier v-, gedenkschi/d n. (dat men
kopisch diertje, dat one zich zelven draait, draaiworinpje n.
somtijds in de tempels ophing, om zich de goden
Wolvulus, m. (pr. —luce) [Méd.] , z. v. a. ILEUS. gunstig te maken of' om hen te danken) . Jeux v-c,
spelen, die de keizers deden vieren na de vervul7 omer, m. (pr. vo -mèr) [Anat.] P/oegschaar
-ben., ling van eene gelofte aan de goden, of vóór zy ten
achterdeel van het neusschot.
Vomi, e, adj. (en part. passd van vomir): oorlog trokken, votieve spelen n. p1.
Woto (ex), m., z. EX-VOTO.
Sang v-, uitgebraakt bloed n. - Les laves v-es
Wotre, adj. posy. m. et f. (Wos,p/.) Uw, uwe:
par l'Etna, de door den Etna uitgeworpen lava f.
uwemoe
(fig.) Des injures v-es en colôre, in gramschap W- père, V- mère, V- patrie, uw vader, maiheurs,
uw vaderland H. Vos enfants, Vos
-der,
uitgebraakte scheldwoorden n . p1. - Womique, t.
[Méd.] Etter- of bloedgezwel n., inz. longzweer t. uwe kinderen, uwe ongelukken n. p1. - (voOr eenen
- [Bot.], z. v. a. noix VOMIQUE, VOMIQUIER. - titel, en dan met eene hoofdlelter geschreven) S'-

geljken omvang, van gelijke grootte. - Band m.,
ingenaaid o/' ingebonden boek; boekdeel n. (tome).
v- in quarto, in folio, kwarto-, folio-band. Sa bibliothèque passe mille v-s, zijne bibliotheek bevat
meer dan duizend banden (vgl. TOME). - Mus.]
Omvang m.; volheid van 't stemgeluid of van een
speeltuig: Le v- des plus grandes voix ne passe
guère deux octaves, de omvang der sterkste stemmen gaat schaars boven twee octaven. Sa voix a
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Majesté, V• Altesse, V- Excellence, £]we Majesteit, Uwe Hoogheid of Doorluchtiqkeid, Uwe Excellenlie. Vos Majestés, (]we Majesleiten. —VÔTIIE,
proc. poss. De, het uwe: Mon père et le v- sont
morts, mijn vader en de uwe zijn dood. Sa maison
et Ja v-, zijn huis en het uwe. Écoutez mes raisons, j'ecouterai les v-s après, luister naar mijne
redenen, Ik zal vervoqens naar de uwe luisteren.
Somtijds laat men 't lidwoord weg. Ma maison est
v-, mijn huis is 't uwe (gij kunt mijn huis als 't
uwe beschouwen). VÔTRE, m. Het uwe, uw eigendom m. Le nôtre et le v-, het onze en het uwe,
het mijn en dijn. - Wat van u komt; van uwe
eigen vinding: Vous y avez mis un peu lu v-, gij
hebt er wat van 't uwe bijgedaan. - ([ma.) Vous
faites des v-s, Vous avez fait des v-s, dat is er
we?r een van u, dat is weer een van uwe gewone
streken, zotheden, enz. geweest. - LES vÔTRES,
de uwen, uwe landgenooten, uwe vrienden. uwe
familie, uwe partij, uw gezelschap: Celui-Jh est-il
des v-s. is die van uw gezelschap, van uwe partij,
van uwe vrienden ? 1 Etre tout v- qn., iemand
volkomen toegedaan zijn. (In geljken zin zeide men
en zegt men nog wel): Je suis l)ien le v-, Ik ben
geheel de uwe.
VOLIé, e, adj. (en part. passé van vouer): TernpIe v- it Dieu, aan God gewijde tempel m. Enfant
v- a Ja sainte Vierge, aan de heilige Maagd gehei
ligd kind. - (/1g.) Obéissance v-e nu pape, aan den
paus pleglig beloofde gehoorzaamheid.
Woiiède, f. [Bot.) , z. v. a. PASTEL, GIJEDE.
Vouer, P. a. Wijden, toew(jden, heiligen, plegtiq opdragen, plegtig beloven: V- un enfant a Dieu,
a Ja Vierge, een kind aan God, aan de Maagd toewijden, opdragen. Elle a voué sa virginitô a Dien,
zij heeft Gode haren maagdom geheiligd, zij heeft
aan God gelofte van eeuwige kuischheid gedaan.
z. ook BLANC (m.) - V- un cierge a Ja Vierge,
de Maagd eene waskaars beloven. - ( fig.) Je lui
at voué mon amitié, Un amour iternel, ik heb haar
(hem) mijne vriendschap, eene eenige liefde gewijd.
- V- sa plume a Ja vérité, a Ja religion, zijne pen
aan de waarheid, aan de Godsdienst toewijden. SE VOUER, v. pr. Zich u'ijden of toew(jden, zich
geheel overgeven: Se v- a Ja vie religieuse, zich
aan den geestelijken staat wijden. II s'est vond tout
entier It leur éducation, hij heeft zich geheel en al
aan hunne opvoeding toegewijd, - (Loc. proc.) Se
vouer a tons les saints, tot alle heiligen zijne toeviugt nemen, alle mogelijke middelen aanwenden.
II ne sait a quel saint se v-, z. SAINT (m.) (en
lees daar: II tie sait a quel s- se vouer.)
Vouge, Voulge, f. [Véner.] Jagtspeer f.,
zwijnspriet m. - [ Anc. mii.] Jagispeer, vrjschuttersspies f. - {Agric.j Langgesteeld snoeimes n.
Wougeot, m., liever CLOS-VOLIGEOT of CLOS de
Vougeot, z. old.
Woulge, f. , z. VOIJGE.
Vouloir, v. a. Willen, voornemens zijn, besluiten: Ii vent partir demain, hij wilmorgen vert rekken. Je veux aller Je voir, ik wil hem gaan bezoeken. JTjllen, met gezag eischen, vorderen, gebieden; bevelen, voorschrijven: Dien, La bi Je vent,
God, de wet wil, gebiedt het. Faitescequeje veux,
doe, wat ik gebied. - Le christianisnie vent qn'on
aide ses frères, het christendom wil (beveelt, schrijft
voor), dat men zijne broeders zal helpen. Une bi
d'Athènes voulait que..., eene atheensche wet schreef
voor, dat... - Le malbeur a vonlu que... , het ongeluk heeft gewild, dat... , 't is bij ongeluk gebeurd,
dat... - Willen, verlangen, wenschen, begeeren:
On vous donne tout ce qne vousvoulez, men geeft
te alles wat gij wilt, verlangt. La nature ne veut
que Je nécessaire, Ja raison vent l'utile, le goUt
vent l'agréabJe, (le natuur wil (verlangt, begeert)
enkel hel noodige, (le rede wil het nuttige, de smaak
het aangename. U ne sait ce qu'il vent, hij weet
niet wal hij wil, hij is beslu'iteloos. - In dezen
zin wordt dikwijls (gelijk dal ook in 't nederduitsch
plaats heeft) je voudrais in plaats van den prés.
je venx gebruikt om een ofander verlangen beleefdeljk en zedig uit le drukken, of wel omeene soort
van uitdaging te kennen te geven: Je voudrais Men
qu'on le fit ce soir, ikzou wel wenschen (ik wensclite
wel), dat men liet dezen avond deed. - Je vondrais
Men voir qn'iJ osht I'entreprendre, ikzou wel eens
willen zien, dat hij het durfde ondernemen. - Faire
de qn. ce qu'on vent, met iemand doen, van iemand
--

-

maken wat men wil. Ce qu'iJ vent, ii Je vent, wat
hij wil, dat wil hij in ernst, heeft hij zich eens iets
in 't hoofd gezet, dan blijft het er bij. - (Loc.
prov.), z. DIEU, D1ABLE. Cliacun veut avoirle bon
bout de son côtd, ieder wil aan 't beste eind zijn.
V- est pouvobr, willen is kunnen, degoedewildoet
veel. - Dien le venille ! God geve het ! dat geve
God I Je veux bijen qua vous sactiiez, gij moet
weten, weet. Je Je veux Men, ik mag 't lijden,
is mij goed. - ( fain.) Je veux Men gun cela soit,
Je venx que cela soit, ik neem aan, dat dit zoo is,
dat moge zoo zijn, nu ja, dat zij zoo. Veuillez
(als wellevendheidsterm), heb de goedheid, wees zoo
goed, gelief, wil: Veuillez (of Vous voudrez Men)
permettre qne je fasse ceJa, heb de goedheid, mij
dat toe te staan. Veuilbez garder mon secret, gelief mijn geheim te bewaren. Veuiblez vous souvenir de moi, wil mijner gedenken. - Somtijds drukt
vouboir eene soort van bevel uit: Voulez-vons Men
vous taire? wilt gij wel zwijgen? - (De impëratief veux, vouJons, voulez wordt alleen in vrij
zeldzame gevallen gebruikt, waar men wil aansporen om zich met een' vasten wil te wapenen: Fais
un effort, veux senlement, of Faites un effort.
vonlez seulement, doe eene poging, wil slechts.
Pour apprendre, ii ne faut que v-, voubons donc,
om te leeren behoeft men enkel te willen, laat ons
dan willen. V- du Men, du mal a qn., iemand
een goed, een kwaad hart toedragen, iemand genegen, ongenegen zijn. Se faire Men v-, mal v- de
qn., zich iemand ten vriend, ten vijand maken.
EN VOULOIR it qn., iets tegen iemand hebben, het op
iemand gemunt hebben; iemand te lijf willen, boos
op iemand zijn; iemand de schuld van iets geven:
Je sais qu'il vous en vent, ik weet, dat hij iets
tegen u heeft, dat hij u een kwaad hart toedraagt.
11 en vent a tout Je monde de sa disgrace, hij wijt
iedereen (hij geeft iedereen de schuld van) zijne ongenade. Ne m'en vouJez pas, si je n'ai pn réussir,
wijt het mij niet, wees niet boos op mij, zoo ik niet
heb kunnen slagen. A qui en voulez-vous ? op wien
hebt gij 't gemunt? wien bedoelt, vraagt, zoekt gij?
- ((am.) lb en vent is cette 1111e, a toutes les
femmes, hij heeft zin in dat meisje, in al de vrouwen. II en vonlait a cette charge, hij had gaarne
dien post gehad.. V- dire, willen zeggen, willen,
verlangen; beteekenen, beduiden: Que vent dire cet
homme ? wat wil, verlangt die man ? Qne veut
dire ce mot ? wat beteekent dat woord ? wat wil
dat woord zeggen ? Qne vent dire ce procédé? wat
beduidt die handelw(js ? - ( fam.) Que vent dire
ceba ? Qu'est-ce que ceJa vent dire ? (omverwondering, afkeuring uit te drukken), wat moet dat beduiden ? Willen, vorderen, een' zekeren prijs vragen voor iets, dat men verkoopen wil: Combien en
vonbez-vons? hoeveel vraagt gij er voor? Que
voubez-vous de cet habit ? wat wilt, vraagt gij voor
dien rok? J'en veux cinqnante francs? ik vraag
er vijftig francs voor. Willen, vereischen, verlangen: Cette plante vent un terrain humide, die
plant wil, vereischt een' vochtigen grond. Cela vent
dn temps, dat vereischt tijd. Cet enfant veut étre
merni doucement, dat kind wil, moet met zachtmoedigheid bestuurd worden. Willen, kunnen
(van levenlooze zaken): Ce bobs ne vent pas hrûJer, dat hout wil niet branden. Cette plume ne
vent pas marquer, die pen wil niet schrijven.
SE VOULOIR, v. pr. Gewild worden: Cela ne se
dolt, iie se peut v-, dat moet, kan men niet willen. Sen v-, zwh zelven verwijten, boos op zich zelven
zijn: Je men veux d'avoir fait ceJa, het ergert of
spijt mij, ik ben boos op mij zeiven, dat ik dat gedaan heb. - Elkander haat, wrok bedragen: Des
chiens qui se sont battus sen venlent.
VOLJLOIR, m. liet willen, de wil f. II en a Ie pouvoir
et Je v-, hij heeft daartoe het vermogen en de wil.
- [Ecrit.] C'est Dien qui nous donne le v- et le
faire, God geeft ons het willen en het werken. (fam.) Malin v-, lcwaadwilligheid f., boos oogmerk n. - Voulu, e, adj. (en part. passé van
vonboir): Les formalités v-es par Ja Job, de b de
wet vereischie formaliteiten. Etre Men v-, mal v-,
goed, slecht gezien zijn, ergens welkom, onwelkom
zIjn.

Wourine, 1. [Corn.], z. v. a. LEGIS.

Vourou.diiou, m. [H. n.j Groote koekoek m.

van Madagaskar.
Vourste, m. [Véner.] Groote jagtwagen rn

-

vous
waarmede men met een talrijk gezelschap weleer de
jaqt volqde.
pron. pers. (meeîv. van tu of tol, naar
uit wellevendheid ook voor 't enkelvoud gebrukt)
Gij, gijlieden; U. Vous nen saves rien, gï weet
er niets van. On pane lwaucoup de v-, men spreekt
veel van u. On songera a v-, men zal aan u denken. On vous Ioue partout. men pr)st te overal.
- Somtijds staat liet geheel overtollig: On vous
sangla le pauvre diable, de arme drommel werd
deerlijk afqerost.
S Vousoyer, Vonssoyer, V. a. ((am.) Tot
iemand U, UE. zeggen. II vousole sa soeur, lip
zegt tegen Zijne zuster U.
Vouslen, m. [El. nj, Z. v. o. LEROT.
Voussoir of%ousseau, m. [Arch.] Gewelfsteen, wetfsteen m. , elk der steenen, (iie de boo q vormiqe kromming van een qewelf helpen vormen.
- Wouissure, f. [Arch.1 Welving, ronding, boogronding, weifljn t.
Voussoyer, Z. VOUSOYER.
Woûte, t. [ArcR.] Gewelf, verwelf, verwulf,
welfsel, verwelfsel n. V- en plein cintre of Vcirculaire, imalf-cirkelvormig gewelf, cirkelqewelf.
V.. en atise de panier, V- surbaissée, z. SURBA1SSÉ.
v- surhaussée of surélevée, z. SURHAUSSER. V- en
ogive, spitsboog- of ojiefgewelf. V- en arête, kruisgeweif. V- en herceaux suspendus, kapgewelf. STsur épontilles. steekgewelf. \T_ en arc le cloltre,
kloostergewelf. V- en dOme, koepelgewelf. V- en
bonnet de prêtre, open koepelgewelf. V- en canonnière, sc/mutgatgewelf. Z. ook ACOUsTIQUE, ARÊTE,
CLE, EXTRADOSSÉ, POUSSEE. - La v- dune caverHe, dun antre, 't gewelf, liet dak van eene spelonk, van een hol. - Une v- cle feuillage, een bladergewelf. - ( poet.) La v- du del, des cieux Ja
v- céleste, azurée, eternelle, étoilée, liet liemelge
liet liemelsch, azuren, eeuwq gewelf, liet sier--wel,
rengeweif, de hemel in. - [Arch.] Ilolle vlakte van
Zëkere iigcliaamsdeelen: V- du cerveau, du crâne,
scliedelgewelf. V- lu palais of V- palatine, gefiemelle n., mondgewetf. V- ii trois piJlers, liersenbalk m., eeltacitig ligchaamn ii., de plaats waar de
beide halfronden der groote liersenen met elkander
zamenhangen. - [ Mar.] V- cI'arcasse, Grande v-,
verwuif, wuif n. van den aclitersteven. La petite
T- liet wulf boven den westergang (van een liniescliip). Avoir beaucoup le v-, een groot, over/mangend wulf liebben. [Maréch.] La v- dun fei' de
clieval, de binnenronding t. van een lioef(jze?-. %oûter, V. a. [Arch.] Welven, overwelven, een
gewelf maken, met een gewelf overdekken: V- une
église, one salle, une cave, eene kerk, eene zaal.
eenen kelder verweiven. - SE VOLITER, v. pC,'. Zicli
welven of krommen, krom worden (inz. van de
ruggegraat, de gestalte gezegd). Les personnes de
grande taille se voûtent plus promptement que les
autres, de lange menschen worden spoediger krom
qan de andere. Het part. passd is ook adj.:
Eglise voutde, overwelfde kerk. - ( fig.) Dos vouté,
geweifde, kromme rug mm - [ Marëch.] Fer v-,
gewelfd ijzer n. (waarvan de armen naauwer toegerond zijn). - Toûtis, m. [Mar.]. z. VOÛTER.
- %'oûture, t. [Chir.] Soort van scimedeibreuk t
Voyage, m. Reis 1., togt m.: Faire un grand,
on long v-, eene groote, lange reis doen. Revenir
de v-, van de reis terug komen. Faire uii v- en
France, eene reis naar Frankrijk doen, naar Frankrijk reizen. Un v- par mer, par terre, eenereis ter
Zee, te land, eene zee-, landreis. V- de long yours,
z. COURS. - ( fig. ei (am.) Faire Ie grand v-, Ie
T- de l'autre monde, de groote reis. de reis naar
de andere wereld doen, sterven. - ( fig.) Le v- de
Ia vie, de ievensreis, de reis door 't leven, liet leven. - Relation dun v- of enkel V-, reisbesc/irfj ving t. II aime les v-s, lui leest gaarne reisbe.cc/mrj
vingen. V- pittoresque, reisbesc/irjving met platen,
sclzilderaclitige r. - Gang, imeen-en -wedergang m.
Le charretier a fait dix v-s pour chercher ces
pierres, de karreman lieefi tien gangen gedaan om
deze steenen te lialen. II ma fait faire plusieurs
v-s inutilement, lui heeft mij dikwijls om niet lieen
en weir laten loopen. - Pertoef, verblijf n. op eene
plaats, waar men zijne vaste woning niet lieeft:
Le v- de Ja cour a Bruxelles a été de six mois,
1et verblijf van het hof te Brussel heeft zes maanden geduurd. - Voyager, v. n. Reizen, eene
reis doen: II a voyagé par toute l'Europe, hij heeft
,

-
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door ge/meel Europa gereisd. Avez-vous voyagé en
Allemagne ? hebt gij in Duitscliland gereisd ? On
apprend bien des choses en voyageant, men leert
vele zaken door liet reizen, al reizende of op reis
leert men veel. V en poste, en voiture, a cheval,
met de post, in een rijtuig, te paard reizen. V- par
eau, par mer, par terre, te water, ter zee, te land
reizen. V- a petites journdes, kleine dagreizen doen.
V. Ja nuit, jour et nuit, des nac/its, dag en nacht
reizen. II ne voyage que de jour, hij reist enkel
vent v- (of aller)
bij dag, t/es daags. (Prov.)
Join, mmnage sa monture, z. 1ENAGER. - Ook van
vogels gezegd: Les hirondelles voyagent, de zu'aitewen reizen, trekken. ---Voyageur, m. , -ease, t.
Reiziger iii., reizigster t. , hij of zij, die werkelijk
op reis is (passagier) , die groote reizen doet of qedaan heeft. Voiture qui contient douze v-s, rijtuig
met twaalf reizigers. \TojJ des lettres de notre v-,
hier zijn brieven van onzen reiziger. Cest mine
grande v-euse, zij reist veel. z. ook GUIDE. - Les
v-s sont sujets ii mentir, reizigers lieqen dikwijls.
Connaissez vous Made. Pfeitier, l'intrépidev-euse?
kent gij Mevr. P/ . de moedige reizigster? - Ook
als adj.: Oiseaux v-s, trekvogels rn p1. L'liirondelle est v-euse, de zwaluw trekt, is een trekvogel.
- Commis-v-, z. COMMIS. -- Voyagiste, m.
Reisbesclirjver in. , schrijver van een reisverliaal.
S Voyatice, t. Voorstellingskracht 1. (van de
verbeelding, van 't geheugen). -- Voyant, e, adj.
Helder, licht, afstekend van kleur: Couleur tres
zeer helle, in 't oog vallende kleur f. Cette-ve,
étolfe est trop v-e pour une femme de son âge,
die stof is te hoog, te licht van kleur voor cciie
vrouw van hare jaren. - Frère v-, ziencle broeder, ziencie man eener hospitaal-blinde (in de Quinzevingts; Z. dat woord). Soeur v-e, ziende zuster,
ziende vrouw van eenen hospitaal-blinde. - [Maréch.] Cheval v-, bijziend paard ii. - VOYAT, m.
Ziener, profeet m.: Samuel le v-, S. de ziener.--[Arpent.] Kijkbordje n. , een blikken of houten, doorgaans zwart en wit geverwd bordje met een mn/kpunt of vizier in 't midden, dat in de sponningen
van een nivelleer-lat of meetstole verscimuifbaar is.
- Voye of Voie, t. [Pêche] Boei, netboci t.
Voyelle, 1. [Gram.] Klinklelter t., klinker,
zelfkiunker mm , V 0 k a a 1 t. V- Préve, longue,
muette, korte, lange, stomme klinkletter. Klank m. La diphthongue se forma de deux v-s.
de tweekiank bestaat uit twee klanken. - V- simpies, enkele klunhem's (die in schrift dooi ne letter worden voorgesteld, zoo als a, e, i, o, u, y. -V-s composdes of 4. V-s polygrammes, zameimge
(die door meer dan dine letter voor--steldkinr
gesteld worden, maar slechts een' enkelvoucligen
klank voorstellen, zoo als ou, eu, oeu, enz.) Vnasales, neuskl-inkers (zoo als on, em, in, rn,
aim, no, enz.).
Voyer, m. Weg-, straatopzigter m. Grand v-,
eerste opziener der wegen en straten. -- Ook als
arij.: Commissaire v-, kommissaris der wegen en
straten. - Arbres v-s, boomen m. p1. bugs de
wegen of straten.
%T Ja lessive, de liede
7 oyer, v. a. [Tech.]:
toog op liet te wasschen linnen gieten. - Voyet
f. Groote bak of kom met een' steel ter opgie--te,
ting van de bog.
Toyeuse, t. Soort van voormalig tabouretje
of stoeltje zonder leuning.
7 oyoJJ, m. (pop.) Naam, dien men te Parijs
aan een sborcligen , slecht opgevoeden, gcmeenen
knaap geeft, straatjonqen m.
--

Qui

Wrac, m. [Mar. , Pêchej Wanorde, ondereen
f. - EN VRAC, bc. adv. Ondereen gewor--mengu

pen, door elkander heen. - Ce navire a un chargement en vr-, est chargé en vr- (of en grenier),
c/at schip is met stortgoederen geladen. - Des harengs salds en vr-, in tonnen gestorte en gezoute
haring m. (om later ordelijk in vaten gepakt te

worden).

Vragiie, EN VRAUNE, z. V. a. VRAC, EN VRAC'.
Wi-al, e, adj. Waar, waaráchtig, met de waarheid overeenkomstig: Tout ce qu'iI dit est vr-, al
wat hij zegt, is waar. La chose nest que trap
vr-e, de zaak is maar at te waar. C'est vrai,
Cela nest pas vr-, dat is -waar, niet waar.
- Cet homme est vr-, die ma-n is waarheidlievend, opreqt. Tout est vr- dans ses actions,
alles in zijne daden i.e waarheid, op'regtheicl. 84
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t ((am.) Aussi vr-que nous sommes id, qui!
faut rnour!r, zoo waar wij hier zijn, zoo waar wij
sterven moeten. I! est vr- de dire 0/ enkel I! est
vr- (om op le helderen, te verzachten of te beperken wat men gezegd heeft) , t is waar, er moet bij
in 't oog gehouden of niet vergeten worden, maar...
ook. Je me sens un peu fatigué ; ii est vr- que j'ai
travai!!é plus que cle coutume, ik voel mij wal vermoeid, maar ik heb ook meer dan gewoonlijk gewerkt. Toujours est-il vrai de dire of enkel Toujours est-il vrai, toch blijft het waar, dat neemt
niet weg. Vous avez beau contester, toujours est-il
vr- que vous vous trompez, of gij 't bestrijdt of
'niet, toch blijft het waar, dat gij u bedriegt. (Loc. pray.) Cela est vr-, ou le roi nest pas nobIe, dat is uitgemaakt waar, dal is zoo waar als
tweemaal twee vier is. - Waar, met waarheid
dc gedachten, de voorwerpen uildeukkend of voorstellend: Style vr-, ware stijl m. Expression vr-e,
ware uitdrukking f. Couleur vr-e, Colons vr-, ware
kleur f., waar koloriet n. Waar, waarachtig,
wezenlijk, echt, wat werkelijk is wat men zegt of
wat het moet zijn (in dezen zin staat het meestal
voor het subst.) Jdsus Christ est vr- Dieu et vrhomme, Jezus Christus is waarachtig God en waarachtig mensch. Je reste votre vr- am!. ik blijf uw
ware vriend. C'est do vr- marhre, dat is echt marmer. De vr-es perles, echte paarien. En quoi consiste Ie vr- bonheur? waarin bestaat het ware,
wezenlijke geluk ? - Ook in slechten zin: C'est
Un vr- fripon, un vr- libertin, 't is een repte /lelt,
een ware lichtmis. - (bij overdrjving) Cet homme
est on vr- singe, die man is een repte aap. C'est
Un vr- supplice, martyre, dat is cene ware marte1mg. - [Algèh.] Racine yr -c (nu liever Racine positive), ware, positieve of stellige wortel in. [Astr.] Temps vr-, Horizon vr-. Waar, eenig,
voornaamst; wezenlijk, niet ingebeeld: La vr-e
cause, Le vr- motif de sa détermination est le
dés!r de vous être utile, de ware, eigenlijke oorzaak, beweegreden van zijn besluit is de begeerte
om u nuttig te zijn. Cela serait injuste et me
ferait une vr-e peine, dat zou onbilljk zijn, en mij
eene wezenlijke smart aandoen. - Waar, eigenlijk, regt: C'est Ia yr -c place de ce tableau, dat is
de eigenlijke, repte, geschikte plaats voor deze schilderj. (fam. , als ado. voor vraiment) Vous avez
dit cda, vr-? hebt (jij dat gezegd,waarljk? Cela me
fait thi plaisir, vr-, dat doet mij pleizier, inderdaad.
VRAI, m. Het ware, waarheid 1. Rien nest beau
que le vr-, Le vr- seul est aimable, niets is schoon
dan de waarheid, de waarheid alleen is beminnelijk.
Parler vr-, Dire toujours vr-, de waarheid spreked, altijd de waarheid zeggen. I! ny a pas un
mot de vr- a ce qu'il dit, er is geen woord waar
(geen waar woord) in at wat hij zegt. - AU VRAI,
bc. adv. Naar of volgens waarheid: Voilb au vrcomme Ja chose s'est passée, ziedaar naar waarheld hoe de zaak zich heeft toeqedragen. a vnAi
DIRE, a DIRE VRAI, 10e. adv. Om de waarheid te
zeggen: A vr- dire. je ne comprends rien a sa
conduite. - Vi-aiment, ado. Waarlijk, wezenlijk, inderdaad, in waarheid: II est vr- sage, hij
is waarlijk, in waarheid wijs. - Somtijds gebruikt
enkel om sterker te bevestigen: Oui vr-, ja waarlijk. - Ook iron.: Vr-, Vous êtes an joli garcon,
waarlijk, ge zfjt er de repte man naar.
Wraisemblable, adj. (pr. s = c, ook in
de volgenden) Waarschijnlijk: Cela es peu vr-,
dat is weinig, niet zeer waarschijnlijk. Ce qui!
dit pent être vrai, mais nest pas vr-, wat hij zegt
kan waar zijn, maar is niet waarschijnlijk. VRALSEMBLABLE, m. Het waarschijnlijke: Le vrai nest
pas toujours le vr-, het ware is niet altijd het
waarschijnlijke. Ii faut préférer le vrai an vr-, men
moet het ware de voorkeur geven boven 't waarschijnijke. - Vralsemblablement, acte. Op
waarschijnlijke wijze, waarschijnlijk, denkeijjk: Vril arrivera ce soir, waarschijnlijk zal hij dezen
avond komen. - Vraiseniblance, t. Waar.cchijnijkheid f. Cela est possible, maissans vr-,
dat is mogelijk, maar zonder waarschijnlijkheid,
niet u'aarschijnijk. 11 y a pen de vr- it ce qui! dit,
er ligt weinig waarschijnlijkheid in 't geen hij zegt.
Wrédelée, f. [Pêdhe] Steeknet n. (Men vindt
ook vrédelie en vrédelle gespeld).
t Wreder, v. n. (pop.) Doelloos rondtoopen,
heen en weder loopen.
-

-

%'reiIle, t. [Bot.] , z. v. a. LISERON.
Vretae, iu. [Mar.] Halstalie f. (op den fokkehals).
Vri!!e, t. [Tech.] Boor, fretboor, fret f. Vr- a
canon of Digorgeoir a vr-, z. DÉGORGO1R. - [ Blas.J
Hechtrankje n. , z. C1RRE. - [ H. n.] Scarabée a
vr-, Z. SCARABEE. - Vrillé, e, adj. Van hechtrankjes voorzien. - VriI!ée, f. [Bot.] , z. v. a.
LISERON. - Viiller, v. n. Al draaijend of schroefsgewijs opstijgen (gelijk sommige vuurwerken). [Bot.] Den vorm van een hechtrankje aannemen.
- [Véner.] , z. v. a. VERMILLER. - VRLLLER, v. a.
[Tech.] Met eene fretboor gaten boren. - Vrfl..
lerie, f. [Tech.] Boormakerskunst, boorinakerj,
boormakerswerkplaats f. - Boorwaren f. p1. Vril!ette, f. [H. n.] , z. PULSATEUR (er staat
Tri11ier, m. [Tech.]
abusievelijk PuIsArEun).
Boormaker, boorsmid, schroevendraaijer m. %'rilllfère, adj. Hechtrankjes dragencl, van hechtrankjes voorzien. - Wrillon, m. [Tech.] Kleine
fretboor t. [(abrotone, aurone).
Wrogue, in. [Bot.] Volksnaam der averuit
Vroncel!e, t. [Bot.], z. v. a. LISERON.
adj. (en j,wrt. passd van voir): Lettre de
change payable a lettre vue (gebruikeljker: payabie h vue), op zigt betaalbare wissel m. La baleine
vue de loin ne paraît qu'une masse informe, de
walvisch, van verre gezien, schijnt slechts een vormboze klomp te zijn. Un objet vu au microscqpe,
een onder 't mikroskoop beschouwd voorwerp. Etre
bien, mal v-, goed of kwalijk gezien zijn, in achting, in minachting zijn.— A boule vue, z. BOULE.
- Vu bon (onderschrift, waarmede eene rekening
goedgekeurd wordt), fiezien en goedgekeurd. - Ook
als subst.: Le vu bon manque a cette pièce, de
goedkeurende onderteekening ontbreekt aan dat stuk.
- [Chanc., Prat.] (iron.) Vu les pièces, na inzage, na kennisneming van de stukken. Vu les raisons
allégudes de part et d'autre, gelet op de van weêr
Op gelijke wijze (dat-zijdebgratn.is onveranderljk) wordt in de dagelijksche taal vu
als prdp. gebruikt voor attendu, en égard a, met
betrekking tot, uit hoofde van, uit aanmerking van:
La récompense est trop petite, vu ses grands services, vu son mérite, de belooning is te gering, met
betrekking tot zijne groote diensten, in verhouding
tot zijne verdiensten. —vu QUE, bc. conj. Daar,
vermits, aangezien: Je m'dtonne qui! ait entrepris
cela, vu qui! nest pas trop hardi, 't verwondert
mij, dat hij dit ondernomen heeft, daar hij toch
niet bijzonder stoutmoedig is. VU, m.: Mettre le vu sur mm pièce, een stuk met gezien teekenen. - [Prat.] Le vu dun arrêt, de aanvoering
der gronden, waarop eene regterljke uitspraak berust. - Cela s'est fait an vu et an su de tout le
monde, dat is open en bloot, voor ieders oog geschied, dat is wereldkundig.
Viie, f. Gezigt, gezigtsvermogen n.; - zintuig n.
des gezigts, oogen n. p1., blikken m. p1., oog n,,
blik m., het zIen: Avoir Ia v- bonne, perçante,
faible, mauvaise, een goed, scherp, zwak gezigt
hebben. V- courte, basse, kortzigtsgheid, bjjziendheld f. (myopie). V- longue, verzigtigheid (presbytie). Perdre, Recouvrer la v-, het gezigt verliezen, terug krijgen. - Tournez la v- de ce côté-ci,
wend uw gezigt, uwe blikken naar dien kant. Baisser, Détourner Ja v-, de oogen nederslaan, afwenden. Le soleil me donne dans Ja v- , de zon schijnt
mij in de oogen. (fig.) Cette étoffe donne dans la
v- plus que l'autre, deze stof valt beter in 't oog
dan de andere. Cette flue lui' a donné dans Ja
vue, hij heeft zijn oog op dat meisje laten vallen,
heeft zin in dat meisje gekregen. - Tant que la
v- pent ëtendre, zoo ver 't gezigt reikt. Ma v- ne
porte pas jusque-lb, mijn gezigt reikt zoo ver niet.
- A perte de v-, z. PERTE. Perdre de v-, z. PERDIIE. Garder v-, z. GARDER. A v- d'oeil, z. OELL
(op 't einde). Connautre une personne de v-, iemand
van aanzien kennen. Avoir la v- sur qn. , het oog
op iemand houden. Avoir v- sur qn., het toezigt
over iemand hebben. (Deze laatste zegswijs is verouderd.) - Lunette de longue v-, z. LUNETTE. Seconde v-, tweede gezigt, dubbelvien n., dubbelzigtigheid f. (eigenschap, die men aan sommige bewoners van 't Noorden toekent, waardoor zij in
de verbeelding dingen zien, die op verafgelegen
plaatsen aanwezig zijn of voorvallen). - Gezigt n.,
het zien, het beschouwen: La v- des fleurs inspire
le plaisir, het zien der bloemen boezemt genoegen
-
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VIJE
.in. Regarder ces ëtoffes, Ja v- ne vous en coûteta
rien, bezie die stoffen, gij hebt het zien, het bekijken voor niet. — [Corn.] Lettre de change payabie a V-, a trois jours le v-, op zigt, op drie daen zigt betaalbare wissel rn. — Juger dune chose
a Ja première v-, op 't eerste qezigt over iets oordee
- Marcher, Se conduire it v- de pays, loo--ten.
pen zonder bepaald den weg te kennen. (fig. et (am.)
Parler, Juger a v- de pays, z. PAYS. Etre en
v-, tre exposé a la v-, in 't gezqt, in 't oog zijn,
aan de blikken blootgesteld zijn. Mettre une chose
en v-, iets in 't gezigt plaatsen, iets ten toon stellen. Faire une chose a Ja v- de tout le monde,
iets in 't gezigt, voor 't oog der gansche wereld doen,
voor ieders ooqen doen. Les deux arrnées taient
en v- June de J'autre, of enkel étaient en v-, de
beide lepers waren in elkanders gezigt. Ii campa a
Ja v-'de J'ennemi, hij sloeg zich onder 's vijands oog,
in 't gezigt des vijands neder. - [Mar.] Bâtiment
qui est en v-, schip, dat in 't gezigt is. Etre en
v- dune terre, een land in 't gezigi hebben. On
mouiJla a '- lu port, men ankerde in 't gezigt der
haven. Enfin ous eûmes Ia v- (Tune îJe, eindelijk
kregen wij een eiland in 't gezigt. Gezigt, wijze
waarop men een voorwerp ziet, waarop een voorwerp zich aan ons voordoet: V- de haut en has,
de has en haut, gezigt van boven naar beneden,
van beneden naar boven. V- de front, gezigt van
voren, regt van voren. V. de côté, gezigt van ter
zijde. A v- d'oiseau, z. OISEAU (aan 't einde).
Gezigt, uitzigt n. , uitgestreMheid, die men van de
plaats, waar men is, overziet: La maison ii one
beJJe v-, na point de v-, het huis heeft een schoon
uitzigt, heeft geen uitzigt. V- bornée, beperkt uitzigt. Sa chambre a v- sur la rue, zijne kamer ziet
op de straat uit. V- qui pJonge, uitzigt naar de
diepte oftaagte. V. rasante, uitzigt over eene vlakte
of langs het vlakke land heen. -- Point de v-, z.
POINT. Echappée de V., z. ECHAPPEE...... Gezigt n.,
plaat, schilderij of teekening f., die een uit de verte
gezien oord, een paleis, stad, enz. voorstelt: V- de
Rome, de Paris, gezigt van Rome, van Parijs. V
d'un pont, dune ruïne, gezigt van eene brug, van
een bouwval. Venster, raam, uitzigt n., opening f. van een huis, waardoor het licht invalt:
Faire boucher ofcondamner des v-s, vensters, lichtopeningen laten digt metselen. IJ a ouvert one v
sur mon jardin, hij heeft een venster, een uitzigt
op mijnen tuin laten maken. OrdJnairement on na
pas droit de V. sur son voisin, gewoonlijk heeft
men niet het regt van uitzigt (het regt om vensters
te hebben, die uitzien) op zijns buurmans erf. Vde prospect, uitzigtvenster n . (voor hetwelk men
niet bouwen of booinen planten mag). V- de servitude, uitzigt, dat men verpligt is toe te staan,
servituut- of last-venster. V- de souffrance, uitzigt, dat men op zijn erf vergunt, zonder daartoe
verpligt te zijn, toegelaten uitzigt of venster. [Bias.] Traliewerk n. van eenen helm. - [ Chas.]
Aller a Ia v-, OJ de ontdekking van 't wild uitgaan. Chasser a Ja v-, het wild onder 'tjagen zien.
(fig.) Oogmerk n., bedoeling f., doel, plan,
ontwerp, uitzigt, invigi n. Ii a de grandes v-s,
C'est on homme a grandes v-s, hij heeft, maakt
groote plannen, ontwerpen, 't is een man, die groote
plannen vormt. 11 na d'autre v- en ceia que de
vous piaire, hij heeft geen ander oogmerk, inzigt
daarbij, dan u te behagen. Ii a des v-s cadhies,
secrètes, hij heeft bedekte, geheime bedoelingen.
QueiJe v- aurait-iJ en ceia ? Queue serait sa v- en
ceia ? wat zou hij daarmede op 't oog hebben, bedoelen, wat mag wel zijn oogmerk daarmede zijn.
Entrer dans les v-s de qn., in lemands plannen
treden, zich met iemands plannen, bedoelingen, inzigten vereenigen. Agir en v- of dans Ia v- dune
récompense, iets doen met uitzigt op eene belooninq.
Faire toute chose dans Ja v- de Dieu, de plaire
a Dieu, alles doen met het oog op God, met het
oogmerk om God weigevallig te zijn. - Avoir one
chose en v-, zich iets len doel stellen, iets in 't oog
hebben. Ii n'a que son intérêt en v-, hij heeft enkel
zijn belang in 't oog, is alleen op zijn eigen belang
bedacht. Ii borne ses v-s a telie chose, hij bepaalt
zijne oogmerken alleen tot die of die zaak. — Avoir
des v-s pour qn. , goede oogmerken met iemand
hebben, voornemens zijn hens eenen post, eene bediening, enz. te verschaffen. Avoir des v-s stir qn.,
voornemens zijn zich van iemand te bedienen. II a
-
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des v-s sur cette maison, hij heeft plannen op dit
huis, hij wil het koopen, huren. EN VIlE DE, uit
aanmerking van: C'est en v. des services qu'il a
rendus, qu'on lui a fait cette grâce, 't is uit aanmerking van de diensten, die hij bewezen heeft, dat
men hem die gunst heeft toegestaan. Doorzigt,
inzigt n., blik m., scherpzinnigheid f. Kien n'dchappe a sa v-, niets ontgaat zijnen blik, zijne scherpzinnigheid. Porter sa v- bien Join dans i'avenii',
met zijnen blik in de verre toekomst dringen. Ii a
de grandes v-s, des v-s bornées, hij heeft groote,
beperkte inzigten, hij heeft veel. weinig doorzigt:
C'est un homme a courte v-, ' t is een kortzigtij
man, iemand met weinig doorziqt. - Rico nest
cadhé a Ia v- de Dieu, niets is voor Gods oog
verborgen.
Vuide, Vuider, oude spelling van VIDE, VlOER.
Vulcain, m. (polt.) Smid, slotemakerm. (naar
Vulcanus of Vulkaan , in de Myth. de god des
vuurs en der metaalarbeiders of sweden, zoon van
Jupiter en Juno en echtgenoot van Venus); -- het
vuur: Sacrifier qc. a VuJcain, iets in 't vuur werpen. - [H. n.] Vulkaan, soort van schoone dagvlinder m. - %' ulcanal, e, adj. [Myth.] Tot
Vulkanus behoorend: Flamine v-, priester van Vulcanus. — %' ulcanales, f.pl. [Ant.] Romeinsche
feesten n. p1. ter eere van Vulcanus, v ul c a n dt i a n f. p1. — Vilicanien, ne, adj. Vulcanisch,
Vulcanus betre/fend: flypothèse v -ne, z. v. a. vunCANISME. - Vuleanies, f. p1. , z. v. a. VcLCANA
— Vuleaiiiqne, adj., z. v. a. VOLCANIQUE.-LES.
- Tu1eaniser, v. a. Tot horendrager maken,
horens opzetten. - Vuleaiiisme, m. [Phs.],
z. v. a. PLUTONISME.— Weleer ook: Horendragerj f.,
toestand van een' horendrager (van eenen man,
wiens vrouw hem ontrouw is). — Vuilcanis
te, rn, z. v. a. PLUTONISTE.
Vulcelle, 1., z. VULSELLE.
Vnlgaire, adj. Gemeen, alledaagsch, bij 't volk
in zwang; laag, plat, gemeen, vulgair: Préjugé
V., Croyance v-, volksvooroordeel, volksgeioof n.
Expression v-, volksui'tdrukking, uitdrukking van
't gemeen; gemeene, platte uitdrukking f. Ame, Esprit v-, aliedaagsche ziet t., alledaagsch verstand n.
Plantes v-s, alierwege groeijende planten f. pi. Médicament v-, geneesmiddel, dat men dikwijls gebruikt, alledaagsch geneesmiddel n. Pensées, Sentiments v-s , gemeene , platte denkbeelden, gevoelens ii. p1. II na que des inclinations v-s, hij heeft
niet dan lage, gemeene neigingen. - Les Jangues
v-s, de hedendaa,qsche levende talen f. p1. L'idiome
T-, de gewone taal, die men in een land spreekt,
de volkstaai 1. Le Grec v-, het nieuwere qrieksch.-[Myth.] Vlinus v- of vulgivage , de gemeene
Venus, de allemans- Venus; — de gemeene, rondloopende wellust m. , Ve nu s v u I g i v a g a f. VtJLGAIRE, ni. Volk n. , inz. het gelneene volk, de
qemeene man, de groote hoop m., gemeen, gepestpet, graauw, janhagel n. Le v- ignorant, superstitieux, het domme, bijgetoovige gemeen. 11 suit en
cela l'opinion do v-, hij volgt daarin de meening
van den grooten hoop. Se distinguer do v-, zich
van den grooten volkshoop, van 't gepeupel onderscheiden. — Le v- fles artistes, de groote hoop der
kunstenaars, zij, die zich niet onderscheiden, onopgemerkt blijven. - (Proc.) II faut penser avec les
hahules gens, mais parler avec le v-, men inoetde
weetnieten niet bonen, dat men ze daarvoor houdt.
- Ook van zaken gezegd: Donner dans Je v-, in
't alledaagsche, platte, gemeene vervallen. — Vulgairement, adv. In de taal van 't gewone leven,
van 't volk, naar 'tgemeen spraakgebruik: V- parlant, om met den gemeenen man te spreken, in de
voikstaal gezegd. - Gemeen, op gemeene , platte
wijze: Apprenez a vous dnoncer moms v- , lees' u
minder plat uitdrukken.- + Vulgarisateur,m.
Hij, die iets algemeen nzaakt, in zwang brengt,
verspreider, algemeenmaket' m. — .(. Vulgaiiser, V. 0. Gemeen of algemeen maken, in zwang
brengen, onder de menschen of 't volk brengen. SE VULGAffiSEC, P. pr. Algemeen worden, in zwang
komen. - -I- Vnlgarisme, m. Alledaagschheid,
gemeenheid; alledctagsche, gemeene, platte uitdrukking of gedachte t. , v u 1 g a ri s m u s n. - 4 Vulgarité, f. Altedaagschheid, gemeenheid, platheid,
taagheid, vulgariteit f.
Vuilgate, f. Gewone latijnsche bfjbelvertalinq,
'waarvan zich de roomsch-katholjke Kerk bedient,
-

t924VULGIVAGUE
V a 1 g a t a f. - Ook als adj. in denzeirden zin:
La version v-.
Wulgivague, adj. [Myth.] Toenaam van Venus, z. onder VULGA!RE.
V.ilnérable, adj. Kwetsbaar: Achulle n'était v- qu'au talon, Achilles uas alleen kwetsbaar
aan den klei.
Vulnéraire, adj. [Pliarm.] Tot wondkeelinq
dienstig, woncilteelend: Plante v- , wondheelende
plant f. Herbe v- , wondkruid n. Eaux v-s, wondwaters n. p1. Médicament v- , wondmiddei n. VULNERAI1IE, f. [Bot.] Wondkruid, heilzaam wondkruid n. - VULNÉRAIRE, 10. {Pliarrn.] Wondmiddel n.; wondkeelende plant f.
4- Witlpin, e, adj. Den vos betreffend: La gent
v-e, het vossenvoikje, de vossen rn. p1. -VULPIN, rn.
[Bot.1 Vossestaart IlL V- des prés, beemd-vossestaart. V- des champs, akker-vossestaart.
Vulpinite, t. [Clilm.] Met kwarts gemengde
korreliqe anhydriet (vgi. ANHYJIthITE) (zoo genoemd
naar Vulpino, in Lombardije).
Vulselle, f. [El. n.j Baardknijper m., haartang 1., eene tweeschaliqe scheip.
- Vulsonade, f. Moord door eenen man aan
zijne vrouw begaan , wanneer hij haar op heeter
daad in overspel betrapt (naar zekeren Vulson van
Grenoble, die zoodanigen moord beging).
Vultueux, euise, adj. [hd.] Face v -euse,
rood opgezet, gezwollen aangezigt ii.
Vultuiide 0 Vultin-idé, e , adj. [H. n.]
Naar den gier gelijkend, gierachtig. - VULTURIDES, m. p1. , VULTU1UDEES, t. pi. Giersoorten f.pl.,
dieren n. p1. van 't gierengesiacht.
Viilvaiie, f. [Bot.] Stinkende ganzevoet m.,
schaamkruid n., vuivdria f. - VULVAIRE, adj.
[Anat.] De vrouwelijke schaamte, de sckaamspieet
betrefl'end. - % silve, F. [Anat.J Sehaamspieet 1.;
(bij de meeste anatomisten in runner' zin genomen
voor) uitwendiie vrouwelijke gesiacktsdeelen n. p1.Vulvo-utérin, adj. [Anat.] Tot de schaamspieet
en de baarmoeder behoorend: Canal v-, z. v. a.

scheede (vagin).

Viiorge, m. [Anc. mii.] Zeisvormig wapen,

zeiswapen n.

-WOMBAT.
Warandeur, in. [Pèche] Stempelaar der haringtonnen, warandeur m. (te Duinkerken).
flral.Ilette, t. [Péchej Fijn .qernaasde zegen f.
(in Lvormandie). - Wariietteur, m. Visch
-schuit
f. (te Dieppe).
Vairant, ni. (angi.) (pr. ouai'-rante) Bevel n.
tot in hechtenis fleming.
Wal-retie, f. [Pèche] Zeilgaren n. (totzamen
van verschillende gedeelten van netten). -hecting
Wateiga uk , Watregang, rn. Wetering,
watering. sloot f. (in de lvederlanden).
Wateinian, m. [Mécan.] Door Watt uitgevonden werktuig om de aarde onder 't water weg
te graven, waterman m.
Waiixhall, in., z. VAUXHALL.

Wavellite, 1. (pr. oua—) {Minér.} Wit mineraal n., door Dr. Wavel in Devonshire ontdekt,
wavelliet II.
Wehme, f. [Hist.] Veem f., deafgeslotenplaats,
waar gerit gehouden werd; de bloedban of het
veemgerigt n. , eene geheime vierschaar der middeleeuwen in Duitschland, voor welke de aan geklaagden in 't geheim en buiten hun weten gevonnist
werden; de gezamenlijke regters, veemregters (ook
francs juges geheeten). - Vehiniqiie, adj. Tot
de veem behoorend : Cour w- , veemgerigt n. (z.
boven).(luK.
Wetehe, Welchei-ie, z. VELdE, VELCHEWernéi-ite, f. [Minér.J , z. ARCTIZITE.
Weist, f., z. VERSTE.
Wesbéi-ite, f. Minr.J Natuurlijke zwavel-

zure aiuinaarde f., wesberiet n.
Whig, rn. (pr. ouig) [Polit.] Naam van ieder'
aanhanger der liberale partij in Engeland, die tegenover die der tories staat (vgl. TORY) en wier
grondstelling is : bescherming van de regten des
volks en beperking der koninklijke magt, vrjheidsvriend, vrjheidsman, w h i g m. - Ook als adj.
gebruikt: Parti wh-, Ministèrewh-, whig-part(j,
whig-minislerie f. - Whigisine, rn. (pr. ouighisme) Slelsel II., gevoelens n. p1., partij t. der
whios, whigismu.c n.
Whip-poor-will , m. ( pr. ouip -pour -ouill)
[H . n .] Virginische geitemelker (engoulevent).
Whisky, in., z. wislu.

w.
, m. Letter, die aan 't fransche alphabet antbreekt, en alleen in eenige aan vreemde (noordscke)
talen ontleende woorden voorkomt , de W, 1. (In
woorden, aan het hoog- en nederduitsch ontleend
wordt zij als v uitgesproken, b. v. wehnie, wernë
-- ii engelsche woorden klinkt zij vaak als-rite;
on, gelijk in whig, waggon.] —[H. n.] Vlinder m.,
die eene W-vormige figuur op de vier/een heeft.
Waeke, in. [Minér.] Ondoorschjjnende bergstof, die 't midden houdt tusschen bazait en leem,
wak fl
Waggon, fl1. (angl.) (pr. ouag'-gonn) Spoorwagen, spoorwegwagen, groote wagen tot vervoer van
personen . w a g g o n m. Train de w-s , wagentrein rn W- pour charbon , kolenwagen, t e ncl e r m. W- pour marcliandises, goederen-wagen.
Wanérite, m. [Minér.I Vrij zeldzaam mineraal, bij Saizburg aangetroffen , w a g n e r I e t n.
"T

Wagitemestre, m., z. VAGUEMESTRE.
Waldgrave, m., z. WILDGBAVE.
Waihalla, m., z. VALHALLA.
Walkyries, I. p1. , z. VALKY1UES.
Wallérite, t. [Minér.] Kiezeihoudend alumi-

nium -hydraat der Pyrenekn, w a llerie t n.
Wallon, e, adj. [Géogr.] Waaisch, de Walea of hun land betreffend: Le pays w-, het waalsche land, het land tusschen de Schelde en Maas
in België, weiks bewoners van franschen oorsprong
zijn. Eglises w-es, waalsche kerken, kerken in Nederland , in welke de dienst in de fransche taal
wordt verriqt en die van de vervolginqen der Hugenoten onder Lodewijk XIV. dagteekenen. - Langue w-e. of ate subsl. Wallon, m. Waalsche
taal 1., waalsch n.
Wanderou, m., z. OUANDEBOU.
Warander, v. a., z. VARANDEE.

Whist, m. (pr. ouisle) [Jeu] Kaartspel n. van
enqelschen oorsprong, dat met 52 kaarten, doorgaans tusschen personen, gespeeld wordt,whist,
whistspel n.
Wicléfisme, m. [H. eed.] Leer van Wiklef
(cig. Wiklyfe), een' engelsch' godgeleerde en voorlooper der kerkhervorming in de Itde eeuw, die
0 a. leerde, dat le paus de antichrist was, voorts
het vagevuur ontkende , de nietigheid der aflaten
en de aanroeping der heiligen beweerde , enz.,
wikiefjsmus n. — Wicléliste, in. Aankanger van Wikief ofvan zijne leer, wiklefist m.

Wildgrave, Waidgi-ave, m. [list.] Wildof woudgraaf, r(jngraaf m. (in sommige streken
van Duitschland).
Wiloc, m. [Corn.] Soort van qevilt laken n.,
waarvan men zich hij de kalmuksche Tataren bedient.

Wilovite of Wilouite, f. [Minér ] Sibelrische idokras, in den kristalvorm (vgl. IDOCRASE).
Winibe, Wimbre, rn., z. VIMBRE.
Wiski, m. (pr ouice-ki) Ligt rijtuig van -engelschen oorsprong, met hooge kap en door één paard
getrokken, w h i s k y rn. - Koren- of gerstenbrandewijn rn. (in Schotland en Ierland), w hisky rn.
Withés-ite, f. [Minér.] Koolzure zwaaraarde f. , natuurlijke koolzure baryt van Hang, eene
steensoort met zeer vergiftige eigenschappen , w itheriet rn.

Woiwodat,Woïwode,etc.,z.VAYvODAT ens.
Wolfraiiilate,rn. [Chirn.], z. v. a. TUNGSTA
- Woifrainique, adj., z. V. a. TUNGSTI-TE.
--- Woifranijuirn (pr. —ome), of Wol.-QUE.
frani, fl1. (Mirnir.j , z. v. a. TUNGSTÈNE.
Wollastonite, f. [MinOr.] Een doorWollaston ontdekt zacht, glasachtig, smeltbaar mineraal,
wollastonjet n.
Wolverenne, rn. (pr. onol-ve-rene) [H. n.j
Amerikaansche veelvraat rn. (glouton). - Wolveren nes, rn. p1. [Corn.] Amerikaansche-veel-

vraatsbuiden, wolverings f. p1.
Wombat , rn. [H. n.j Buidel-mormeldier n.
van Nieuw- Wallis, w om b a t rn. [amblotis, plias-

colornys].

WOOTZ
Wootz, m. (pr. voutce) [Minér.] VoortreffeLUke staalsoort in Oost -Indit, bij Bombay, indisch,
gedarnasceerd staal, wootz n.
Worabé, fl1. IF!. n.j Abyssinische vink rn.
IVormien, adj. m. [Anat.]: Os w-s, Beentjes
van Wormius, kleine driehoekige beentjes n. p1.

in de naden der hersenpan.

Wouw-ou, ilL [H.n.] Graauwe gibbon a/langarmige aap rn. , grijze langarin , moloch, w a ew oe m. [simm leucisca].
Wuitenibergeois, e, adj. {Giogi.] Wurtembergsch, wat Wurtembery (eig. Wizrttemberg)
of zijne bewoners betreft. - Als subst. m. cl 1.
Wurtemberger m., wurtensbergsche vrouw f. , wurtembergsch meisje a.

XYSTROPOIJE.19
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Xéuie, f. [Ant.] Gastgeschenk; vriendschapsge-

schenk a.

Xénogiaphe, m. [Didact.} Kenner, beoefenaar der wenographie. — Xénographie, t.
[Didact.] Kennis, beoefening der vreemde talen;algemeene taalkennis, x e a a g r a p h i e f. —Xéiiographique, adj. De algemeene taalleennis betreffend, venographisch. 4. Xénornane,m.
et f. Voorstander, overdreven vriend of vriendin
van vreemdelingen. - Xénomanie, f. Overdreven zucht f. voor vreemdelingen. - Reislust t.,
groote zucht lol reizen. (bloem f.
Xéraiithème, m. [Bot.] Stroobloem, papierXérasie, f. [Mid.] ilaarziekte f. (die 'I haar
doet verdroogen en uitvallen).
Xéroniyre, m. [Pharm.] Soort van opdroo-

gende zaif 1 .
Xérophagie, t. [léd.] Het uitsluitend gebruik
van drooge vruchten, in 't algemeen van gedroogde
spijzen. — Xérophthalinie, f. [1éd.] Drooge
ontsteking der oogen, vergezeld net pijn en je king;
roodheid t. zonder opzwelling en vocht. - Xérophthalnsiqiie , adj. Die kwaal betreffend. Xéroi-nithes, m. p1. [H. n.] Vogels m. Pl. die
liefst op drooge plaatsen leven. - Xérotribie, f.
[riled.] Het drooge wij/ven (van een lijdend lig.

x.
x, m. et f. (Un kce, line ikse) Drie en twintigste letter van 't alphabet en achttiende der medeklinkers (de W niet medetellende) , cle X, t. - [Als
aanvangsietter wordt de x nu eens als ks gehoord:
Xantippe, Xativa, xanthique, xiphoïde ; - dan
weder als gz : Xante, Xavier, Xmuophon, Xerxès.
.- Iv de met ex beginnende woorden klinkt zij als
gz, wanne,er zij door een' klinker ofeene stomme h
gevolgd wordt: exact, examen, exaucer, exempt,
exercise, exhdrédation, exhiber , exhorter , exil,
exorbitant, inexorable , enz. Volgt er een medeklinker, dan klinkt :jj als les, tenzij die medrkiinker eene C is die dÛi e 0/' t gevolgd wordt, want

in dit geval wordt zij als Ii gehoord: excavation,
excuse, excommunié, expëdient, extrême, explosian (pr. eks-); - excès, exception, exciter (pr.
ek—). - In 't midden der woorden klinkt x als
ks in: Alexandre, Alexis, axe, lixe, luxe, maxime,
sexe, dextérité, etc.; doch zij geldt voor eene scherpe
of dubbele s in Auxerre, Auxonne, soixante, so!
Bruxelles, Luxeuil; - terwijl zij alsz-xantière,
wordt gehoord in deuxième, dixième,sixain, sixaine, sixième en hunne afgeleiden. - Op het einde
der woorden wordt de x doorgaans niet gehoord
(ten ware zij door een woord, dal met een klinher
of stomme ii begint, gevolgd wierde, in welk geval
zij als z wordt uitgesproken): aifreux, beureux,
séditieux, cheveux, voeux , veux , peux , deux,

faux, chevaux, travaux, paix, prix, perdrix, choix,
voix, etc. .- Bij six en dix wordt de x mede niet
gehoord, wanneer zij vóór het met een' medeklinker
beginnend subst. staan, dat zij tot telwoord dienen;
begint (lit subst. met een klinker of stomme h, dan
wordt de x als z gehoord; in andere gevallen luidt
zij als de scherpes: dix chevaux, six forms, dix
liavresacs (pr. di -che-vau, enz.); - six enfants,
dix écus, dix hommes (pr. si-zan -fan, etc.): en voilh six, us étaieiit dix, six ne suffisent pas
(pr. sice, dice). - In dix-huit, dix-neuf en hunne
afgeleiden heeft de x den klank der z. - In Aix,
Aix-la-Chapelle, Aix -les-Bains klinkt dcx als eene
scherpe s —Als ks luidt zij in Dax, Palafox, Styx,
borax, index, larynx, lynx, perplex,préfix,sphinx .}
x of Ixe, m. Tapiss.] Vouwstoeltje, tabourit
ii. , waarvan de pooten de figuur eener X ver--je
toonen. — (fam.) 11 a des jambes en x , hij heeft

binnenwaarts gebogen kniein, kromme beenen.

Xabéga, in. , z. BOLICEIE.
Xalapa of Jalapa, m., z. V. a. JAL&P.
Xanthe, Xanthioii, in. , z. v. a. BARDANE.
Xanthine, f. [Chim.) Gele kleurstof van de
meekrap. — Xaiithique, adj. [Chim.]: Acidex-,
geelzuur, xanthisch zuur n. (dat vele metaalzouten
geel neclerploft). - [ Bot.] Fleurs x-s (term van
Candolle) BloenEen met gele grond- of hoofdkleur.
Xanthoea.rpe, adj. [Bot.] Metgele vruchten.
— Xanthocéphale, adj, [1-In.] Met geel hoofd.
-x anttiocère, adj. [ 11. n .] Met gele voelsprieten.
— Xsnthoeonie, adj. [Myth.] Metblond hoofdhaar, blond. - Xantholine, f. , z. SANTOLENE.Xanthoptère, adj. [H. n.) Met gele vlerken.Xanthozne, adj. [H. n.j Met gelen staart.
Xénélasie, f. [Ant.] Verbod n. aan devreem
in eene grieksche stad op te hou--deling,omzch
den. - Burgerlijke onverdraagzaamheid f.

chaamsdeel).
Xiloeolle, f. , z. v. a. TAUROCOLLE.
Xiphias, m. (pr. kci-fi -ace) [H. n.] Zwaardvisch m. (espadon). — [Astr.] Goudvisch
Xiphion, m. [Bot.] Lischbloem f.
Xiphoide, adj. [Anat.] Zwaardvormiq. —

xIPuourEE, m. [Anat.], z. v. a. FOURCHETTE. —

Xiphosuire, f. FEl. n.j itiet zwaardvormijen staart.
m. [Bot.] Geurige koi7boom m.
Xoehicopa,
m. [Ii. n.] Engelsch kuifhoen ii.
Xolo,
Xylin, e, adj. [Bot.] Het hout betre/Tend: Liqueur x-e, houtvocht, houtsap n. (sève). -- Xylite, fl1. [H. n.j Houtkever En. - Xylaloès of
XyJo-aloès, ED. [Bot.] Aloihout, pai'adishout n,
- Xylobalsaine, ER. [Pharm.] Baisemhout n.,
dunne tw(/q f. van den balseinboom. - Xyloear -

pe, adj. Eliot.] Met houterige vruchten. - XYLO
m. Houtnotenboom m. - Xylocope, m.-CARPE,
[H. n.] Houtboorvlieg f. - Xyloglyphe, m.

[Didact.] Houtsnijder, houtgraveur ER. - XyIogIyphie, f. Houtsnijkust t. -- Xyloglyphique of Xyloglyptiqiie, wij. De houtsn'jkunst
betreffend. - Xylographe, m. Houtsnijder. Drukker met houten letters en platen. - Xylographie, f. Houtsnfjkunst f.; — kunst om met
houten letters en platen te drukken. - Xylographique, adj. Die kunst betreffend; met houten

letters of platen gedrukt; door overdruk O hout

voortgebragt, vy log r d p h is c h. - Xyloïde,
adj. [Didact.] Naar hout gelijkend, houtachtig. —
Xylotâtie, ni. [FL rel.] Aanbidder van houten
beelden. — Xylolatrie, t. Aanbiddino van houten beelden. — Xylolatriqne, adj. Den aanbidder of de aanbidding van houten beelden bet reffend,
xyl 0 ld trisch. — Xylolithe, m. [H. a.] Versteend hout n. - Xy1oLoie, t. [Fl. n.j Leer of
beschrijving t. der houtsoorten. - Xylotogiqtie,
adj. De houtleer betreffend. - Xyloinyce, adj.
[Bot.] Op hout groeijend. — Xylon, in. [B0LJ
Katoenboom m. (cotonnier). - Xylophage, adj.
Houtetend: Insecte x- ofals subct. XYLOPHAGE, m.
Houtworm, hnutkever m. - Xylophylle, f. [Bot.]
Lloutblad n ., een struikachtig gewas uit Zaid-Ainerika, met schoone waa(jervormige bloemen. - Xylorganon, m. [Mus.] 1-tarnerorgel m., strooviool f.,
een voormalig speeltuig. - Xylostéon of XyIo.
stéuiii, m. (pr. —ome) [Bot.] Hóndskers f. —
Xytotroges, m. p1. [H. a.] Houtboorders in. p1.
- Xyphatier, In., z. v. a. ANTLIOSPERME.
Xyris, m. [Bot j Stinkende lischbloem f. (espadule). — Xyroides, m. p1. Geslacht der stinkende tischbloemen.
Xyste, m. [Ant.] Overdekte zuilengang m. tot
kainpplaats der athleten in den winter, grieksche
.ctrjdoefenplaats, strjdzaal f., x y s t a s m. ; niet
boomen beplante wandelplaats f. bij de Romeinen,
vystus m. — Xystique, m. Kampvechter m.
in den xystos.
Xysti'e, m. [Cur.] Soort van beenvijltje n.
Xystropode, adj. [H. n.] Met geschubcte pooten.
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Ypsolophe, m. [H. n.j Lichimot f.
Ysard, m. [H. n.j , z. ISARD.
Ytterbite, 1. [Minér.], z. v. a. GADOLINITE.Yttrium, iii. (pr. —ome) [Chim.] De vuurbe

Y, IlL Vier-en -twintigste letter van 't alphabet
en zesde der klinkers, de V t. - Zij geldt in de
uitspraak voor eene enkele i, als zij voorop staat,
zoo als in yeux, yatagan, yacht, Yoi'k (pr. i -eu,
etc.); zoo ook als zij op 't einde staat: Annecy,
Chambdry. Staat zij in 't midden, dan geldt zij
achter een' medeklinker voor eene enkele i, als in
hymen, hymne, physique, style, type, enz.; doch
achter een' klinker voor eene dubbele i: abbaye
(pr. a-hi -ic), moyen (pr. mol -jam), pays (pr. pd -i),

payer, appuyer, grasseyer, royal, etc.

slendiqe basis der ylteraarde (door Wöhler in 188
ontdekt), yttrium n.
Yucca of Yuca, m. [Bot.] Adamsnaald f.,
eene zeer prachtige noord -amerikaanscheplant van

verschillende soorten.

z.

'ir, ads. Daar, er, aldaar; daarheen, daar naar z, m. (pr. ze, weleer zède) Vijf-en -twintigste en
toe, derwaarts : On y voit, men ziet daar. Veux-tu laatste letter van 't alphabet en negentiende der mey aller? wilt gij daarheen gaan? Y allez-vous? deklinkers, de Z, 1. - [Vooraan en in 't midden
gaat gij daar naar toe, daarheen ? Rendez-vous y, der woorden behoudt zij steeds den haar eigeneR
begeef u derwaarts. V speelt ook vaak de rol zacht sissenden klank. Op 't einde is zij stom (ten
van pron. pers., staat dan voor P cela, a cette ware 't volgende woord met eene klinkletter mogt
personne là, en is van beide qeslachien en beide beginnen), b. V. nez, avez, parlerez, chez. riz, etc.
getallen: Je ny ai pas pensé, ik heb daaraan niet - Zij wordt gehoord ill gaz. In eeniqe eigennamen
gedacht. II le fera, fiez-vous y, hij zal het doen, klinkt zij scherp als 55: Alvarez, Cortez, llodez,
verlaat u, reken daarop. C'est un homme équi- Suez, Metz (pr. mess), Coblent.z (pr. ko-hiance),
voque, ne vous y flea pas, 't is een dubbelzinnig etc. - (Loc. fam.) Ii est fait comme un Z (pr.
rnensch, vertrouw hein niet. Je n'ai rien it y ajou- zède), hij is zoo krom als een hoepel.
Zabelle, f., z. V. 0. ZIBELLINE.
ter, ik heb niets daarbij te voegen. Vous y êtes, gij
Zaeeon, rn. [Bot.] Jericho -pruim f.
zijt er; gij hebt het geraden. Vous vous y prenez
Zacinthe , rn. [Bot.] Wrattekruid , kliermal, gij gaat verkeerdeljk te werk, pij vangt hel
niet wel aan. Met avoir vormt het de gallicisinen speenkruid n.
afre, adj., z. SAFRE.
II y a, II y avait eriz. , z. AVOIR.
Zagaie, t., z. SAGAIE.
Yae, Yack, Yak, rn. [Mar.] Engelsche geus,
rn , z. SAGOU.
/.agu,
sj4nnekop m. - z. ook lACK.
Zahorie, f. Scherpzi.qtigheid t.
Yacht, m. [Mar.] Jagt, soort van sneizeilend
Zaiblon, m. [Bot.] Naaln van verschillende
schip, postschip ii.
Yack, m. [H. n.] Buffet m. met een paarde- tulpsoorten.
Zail, t., z. BOROZAIL.
staart, y a c ft. - z. ook YAC.
74ain, adj. rn. [Man.] Eenkleurig, effenkleurig:
Yaconde, m. [H. n.] Soort van Icoffervisch m.
Yacos, m. [Mid.] Eene in Afrika thuis be- II est rare de trouver Un cheval z- , een effenkleurig paard treft men relden aan.
hoorende uitslagziekte f.
Zambe , ZalHbre , Zambo , rn. Naam,
Yacon, Yacu, m. [H. nj, z. v. a. PENELOPE.
dien men in Amerika geeft aan de afstammelingen
Yak, m., z. YAC.
Amerikanen en nejers.
van
Yalotechnicieji , m. Kunstwerker in glas,
Zaiiiboniqiie, adj. [Phys.]: Colonne z- of
maker van glazen voorwerpen. - Yalotechnie, f.
Glaswerkerskunst. - Yalotechnique, adj. Die Colonne de Zamboni, Zambonische zuil of kolom 1.,
drooge galvanische kolom, uit afwisselende lagen
kunst betreffend.
Yaiii, fl1. [Bot.] Broodwortel, een dikke, ronde, van onecht goud- en zilverpapier bestaande.
Zambra, t. Spaansche , van de Mooren afeetbare wortel van eene buitenlandsche plantensoort
(een dagelfjksch voedingsmiddel in de Indikn), komsilge dans m., z a m b r a t.
Zambre, rn. , z. ZAMBE.
yams-world m.
Zamées, t. p1. [Bot.] Pijnappelen m. p1., die
Yankee, m. (pr. ian-Id) Spotnaam, waarmede
de Engeisehen de bewoners der Vereenigde Staten op den stam open gaan en verwijderd moeten worden,
zuilen zij de andere niet bederven.
van Noord-Amerika aanduiden, p a n ft e e m.
Zarnet, rn. [Bot.] Soort van tulp 1.
Yanolithe, m., z. v. a. AXINITE.
Zainie, t. [Bot.] Palinboom rn van de Kaap en
Yafidon of Yandou, m. [H. n.] Soort van
Nieuw -Holland (waarvan vele soorten in de parjstruisvogel m. op Madagaskar.
Yapoc, Yapock, m. [H. n.] Buideldier n. sche broeikasten gekweekt worden)
Zainpogne, m. [Mus.] Soort van veldpijp t.
van Guiana.
Yapou, m. [H. n.] Gele braziliaansche lijster f. of doedeizak m.
Zaiii, Zanni, rn. Potsenmaker ofhansworst m.
Yard, fl1. [Métro!.] Engelsehe eI (= O,91 mein 't italiaansche blijspel.
ter of nederl. ei), yard f.
Zanline, t. [H. n.] Soort van brasem rn.
Yatagan, m. [Mii.] Turksc/ie ponjaard of
Zanoé, m. [H. n.] Soort van ekster rn. in
dolk, korte kromme sabel, y a t a p a n m.
Yati, m. (pr. iô) [Mid.] Peslaardige huidviek Mexico en Peru. (brasem rn.
Zanthèiie , t. [H. n.] Zilveroog, soort van
te f. in Afrika en West-Indië (plan), amerikaanZanthorrhize, t. [Bot.] Hanevoetstruik m.
sche venuskwaal 1.
(uit Amerika). —Zanthoxyle, rn., z.v.a. CLA
Yeho, IlL (pr. i -ko) [Bot.] Lama -gras IL
-VALIER.
Yèble, m., z. H1ÈBLE.
Zaphar, m. [H. n.] Naam van een' schoonen
Yeldic of Yeldis, m. [Aith.] Steen m. der
valk rn. (kabalt-oxyde n.
wijzen. - Yélion, m. [AIch.] Glas n.
Zaphara, m. [Minér.j Soort van onzuiver
Yense, t. [Bot.] Steeneik m. (chêne vert).
Zapote, t. , z. SAPOTE.
Veux, m. pi., z. OEIL. - [ Bias.] Yeux de
Zartelle, t., z. RASTEL. (maIs].
faucon, vaikenoogen n. p1., naam, dien sommige
Zéa, m. Spelt; mats of turksche tarw 1. [zen
heraldisten aan zwarte, met zilver gevulde koeken
Zébeline, t., z. ZIBEL1NE.
(touiteaux) geven.
Zébou, m., z. ZEBU.
irlin of Ylyn, m. [Mindr.] Graauwsteen m.
Zèbre, rn. [H. n.] Kaapsche ezel, gestreepte
Yolde, m. , z. HYOÏDE.
ezel, zebra m. [equus zebra]. - 4- Zébler,
Yole, f. [Mar.], z. lOL.
V. a. Strepig maken (gelijk cle zebra). - (faln.) Z
Yolithe, m. [Minér.] , z. IOLITHE.
de coups, iemand bont en blaauw slaan. —Het-qn.
Youe, m., z. v. a. YUCCA.
Youfte, f. [Corn.] lucht- of juftieêr n., op part. passé is ook adj. : Bideaux zdbrds d'argent
russisc/ze wijze bereid Ieder n. (sjadalen. et de satin , met zilver en satijn gestreepte gorcljnen t. p1. - -I- Zébrure , f. Regelmatige stre
Yonrte, t. Onderaardsche woning f. der Kamt
(als die van den zebra).
-pingt.
ff1. [Bot.] , z. IPREAU.
-Ypréau,
Zébu, fl1. [H. n.] Oostindische bultos m., de
Ypsiloide, adj. [Anat.], z. v. a. HYOÏDE.

-

Z1DOAIRE
door de undoes als heilig vereerde buitkoe 1.,
zebra rn.

Zédoaire, f. [Bot.] Oostindiscite bittere, spe

wortel met verwarmende en oplossen--cerja/itq
de kracht, maagwortel, zedoar -wortel m.
Zée, m. [H. n.j Spiegelvisch m. —[Bot.j Soort
van koren n.
Zéine, f. [Cluim.] Bijzonder plantvormend beginsel n , uit liet zaad van zea maIs (vgl. ZEA)

verkrejen.

Zélateur, in., -trice, f. (altijd door een cornplement gevolgd) Ifveraar, wets- of qeloosijve
m. , -ster f. , z e t o 0 t m. Ii est z- de Ia gloire-ra
de Dieu, hij is een ijveraar voor den roem van God.
Zèle, ei. IJver m., ijvervuur ii. (inz. in zake
van godsdienst): Plein de z- pour la bi, vol van
ijver voor 't geloof. Z- de In religion, godsdienstvver. Z- du salut des ames, ijver voor het heil
der zielen. Exciter, Moclérer le z- de qn. , iemands
jvervuur aanwakkeren, matigen. Z- inthsci'et, inconsithré , onbescheiden, onbedachtzame ijver. Zélé, e, adj. IJverig, vol ijver: Un prédicateur
fort z- , een zeer ijverig prediker. Elle est bien
z-e pour les pauvres, zij is zeer ijverig in 't ondersteunen van de armen. - Somtijds ook als
subst.: C'est Un z-, une z-e, 'tis een ijverig man,
eene ijverige vrouw. - Zélotype, adj. [M&L]
Met waanzinnige ijverzucht behebd, hartstogteljk
jaloersch. - Ook als subst. m. et f.: een waanzinnip joloersche. - Zélotypie, f. [Mdd.] Hoogstgedreven ijverzucht, jaloerschheid, die in waanzin
ontaardt, zelotypi e t. - Zélotypique, adj.
Daartoe behoorend, z. v. a. ZELOTYPE.
Zénale, t., z. CERCODEE.
Zend, e, adj. (pr. zènd'): La langue z-e of als
subst. ZEND, m. De ud perzische taal, in de oorspronkeljke schriften van Zoroaster gebézigd en
later de heilige taal der Perzen, het zend of de
zendtaal 1. - Zend -avesta of enkel Zend, m.
Het heilige boek of godsdienstboek van 't z e n dv 0 t k of de oude Perzen en hunne nakomelingen,
hetwelk de leer van Zoroaster bevat, z en d- a v e st a f. (lIGATE.
Zénik, Rb [H. n.], waarschijnlijk z. v. a. suZénith, no. [Astr.j Schedel- , kruin- of toppunt n. (regt boven den schedel des waarnemers,
en tegenover t nadir of voelpunt) , z e n i t fl ii . (fig.) 11 est arrivé au z- de la gloire, hij heeft het
toppunt des roems bereikt, den hoogst mogeljken
roem verworven. - Zénithal, e, adj. 1-let zenith
beti'effend.
(zet t.
Zenni of Zienni, m. [H. n.] Noordsche weZéiionique, adj. [Phil.] Met de leer van Zeno

(vgl. STOÏCIEN enz.) overeenkomend, daartoe behoo
sto tcijnsch, zen ó nisch. - Points z-s,-rend,
ondeelbare punten in de wijsbegeerte van Zeno, de
monaden (vgl. 1%IONADE) van Leibnitz, zenonische
punten n. p1 - Zénonisme, m. [Phil.] Leer
van den wijsgeer Zeno, den stichter van 't stolcis
zenonIsmus n. —Zénoniste, m.[Phil.]-mus,
Aanhanger, volgeling van Zeno, ze nonls t m.
Zéoerite, adj. [ Bot. ] Naar spelt gelijkend:
Orge z-, speltachtige gerst f.
Zéolithe, m. [Mindr.] Schuim- of bruinsteen,
een meestal schitterend witte , stralige of bladeripe steen, inz. op IJsland en in Zweden, z e a-
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't is een nul in 't. cijfer, een onbeduidend. nietsbeteekenend mensch. Sa fortune est réduite a z-,
zjn fortuin is tot nul gedaald, is geheel en al weg.

- [Phys ] Le tliermomètre est descendu ii z-, de
thermometer is tot nul gedaald, tot het vriespunt
gedaald (namelijk tol het vriespunt op Réaurnur's
en Celsius' thermometer).
Zéruinbeth, m. [Bot.] Wilde gember rn. , een

geurige indische wortel.
Zest, interj. (om ongeloof aan iemands wooi'
minachting uit te drukken, somtijds ook-den,spot
om de snelheid eener beweging te kennen te geven)
(pr. zeste ; men vindt ook zeste geschreven) Ba!
ja wel ! gekheid I II se vante de pouvoir faire
cela, z- ! hij beroemt zich dat te kunnen doen,
praatjes ! mallepraat !—A ces mots, z- ! ii s'echappe, op die woorden, fuut ! weg was hij. - ZEST,m.
[Anc. tech.] Soort van blaasbaig, waarmede de

pruikusakers poeijerden , poeijer-blaasbaig in. -

(Loc. prov.) Etre entre le zist et le z-, besluiteloos zijn; - ook: noch goed noch slecht zijn; noch
ziek noch welvarend zijn; noch goed noch kwaad
bij zijne zaken staan.
Zeste, m. Zeer dun geel bekleedsel van de schil
der citroenen, appelsinaas, enz. .- [Coot.] Dan
citroen-, oranje-schilletje II.- Yliezig binnenschot, n.
dat de pit der okkernoot in vieren verdeelt.—(Loc.
fam.) Cela iie vaut pas un Z-, Je n'en donnerais
pas un z-, dat is geen sikkepitje, geen cent waard.
- Zestej', p. a. [Cant.] Citroenen, oranjeappels
enz. zeer dun afschillen, om die schilletjes in te
maken.
Zététique, adj. [Didact.] ±oekend, vorschend,
de gronden opsporend of daarnaar te werk gaande, zetétisch: Méthode z-, Art z-, of als subst.
ZÉTETIQUE

f. Vorschende leerwijze, nacoi'schings

de kunst om gemeenschappelijk met anderen-kunst,

door vragen naar onbekende waarheden te vor
zetetiek 1.
-schen,

Zeugma, m. [Log.] Verbinding of vereeniging

van twee zindeelen of van twee naamwoorden door
een werkwoord, dat slechts hij édn past ; rede/i
door welke een woord , dat in 't eene lid-gur,
van een voorstel staat uitgedrukt, in 't andere bij
wijze van ellips er onder verstaan wordt, z e u gma
rn (gewijs geplaatste vinnen.
Zeugoptérygéen, ne, adj. [H. n.] Met paarsZézaienient , Zézeyement , m. [Gram.]
Het verkeerdeljk uitspreken der j of der zachte g
als z (b. v. pizon voor pigeon). —Zézayer, v. a.
Eene z in plaats van eene zachte g 01 i doen

hooren.

Zibeline,f. [H. n.] Sabeldier n., sabelinarter m.
(ook marte z- geheeten, z. MARTE). Fourrures de
sabelbont n. , sabelpelsen m. p1.
Zibet of Zibeth, m. [H. n.] Civétdier, oos
tersche civetkat (vaak met de afrikaansche civetkat, Ia civette, z. ald., verward). —Zibethin, e,
adj. Eenen civet- of muskusreuk van zich geveIld.
Rat z-, muskusrat f., desman im, indatra f.
Z-,

-

Zienni, m., z. ZENNI.
Zigzag, m. Lijn, die beurtelings uit- eninsprinqende hoeken maakt, Z-vormige lijn 1., zi g z ag.Ivrogne qui fail des z-s , dronkaard, die al sliis

- [Mécan.] Werktuiq, dat uit vele-gerndlopt.
stukken hout of ijzer bestaat , die zoodanig met
elkander verbonden zijn, dat zij in den vorm eener
x op en over elkander schuiven, waardoor men
Zeolith bevattend.
het naar welgevallen kan verlengen of verkorten,
Zéphyr, m. Zacht, liefeljk windje, luchtje; bij zigzag, kruisbandtang t. - [Jeu] Schaar t. , kinde zeelieden inz. avondwind m., zacht weste- derspeeltuig uit dunne strooken hout , op welke
windje B.; ook bij de Ouden en in de Myth. (of figuurtjes , doorgaans soldaatjes of ruitertjes, beschoon men dan liever ZEPHYRE gebruikt) weste- vestigd worden, die dan bij 't inhalen en uittrekken
wind; de god van den westewind, Z ep h y r u s m. van 't speeltuig schijnen te manuvrdren. —[Fort.]
- [Danse] Pas de Zéphyre (men vindt ook Zé- Les z-s dune tranchëe, de zigzags, korte slagen
phire), Zephyr-pas m. (die uitgevoerd wordt door of Zvormige gangen eener loopgraaf. - EN ZIGzich op dénen voet te houden en met den anderen ZAG, toe. adv. Zigzagsgewijs, scherpe in- en uitnaar voren en achteren te balancéren). 4. Zé
springende hoeken makend , Z -vorrnig. Chernin,
phyrien, ne, adj. Ligt, vlug als een zephyr: Allée en z-, zigzagsgew(js loopende weg rn., laan t.
Danse z -ne; zephyr -dans m. - [Econ. dom.] Oeufs - -I- Zigzagnei-, v. a. Zigzags maken, den vorm
Z-, eijeren zonder kiem, windeijeren ii. pi.
van zigzags aan iets geven.
Zéral, rn. [H. n.] Soort van gazelle of antiZus, m. p1. [Mus.] Tarksche bekkens n. p1.
lope t. in 't rijk van Sennaar.
of cimbalen t. p1.
Zerin, m. (regelmatiger ware CERIN) [Minér.]
Zilalat, rn. [H. n.] Witte mexiaansche krabEen met het cerium (vgl. cÉluON) vermengd mine- ben -eter (vgl. dAllIER). [(actinote).
real, in eene kopermijn van Zweden.
Zillerthite, f. [Minér.J Soort van straalsteen
Zéro, rn. [Arith.] Nul (0) f. - (Loc. /1g. et
Ziinbis, m. [Corn.] Naam der kleine zeeschelprov.) C'est un z- , uh vrai z-, Un z- en chiffre, pen, die in Angola, op de Maldivische eilanden, in

ti t h m. - Zéolithiforme, adj. [Minér.] Naar
zeolith gelijkend. - Zéolithique, adj. [1inér.]

.

-
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Zoanthrope, in. et f. [Meld.] Lijder, die »uit
'C rijk Congo, als munt dienen, zi m b i s t. p1. (rij
worden elders ook cauris jeheeten, z. dat woord). zoanthropie is bezocht.— Zoanthi-opie, f. WaanZirnuier, m. (pr. --nièr') [Corn.] Tien paar zin m. , waarbij de ljder meent in een dier veranderd te zgn. - Zoanthropiq.ie, adj. Tot die
pels/iuden.
Zinc, fl1. [Minér.] Zink ii., een blaauwachtig kwaal beliorend , haar betreffend , z a a n t Ii r 6wit, kelder filanzend, enkelvoudig metaal, dat in puck. (beriscite molrat f.
Zocor of Zokor, m. [H. ii.] Soort van si
de natuur niet anders don in verbinding voorZodiacal, e, odj. [Astr.] Tot den zodiak of
komt, vroeqer met liet tire verward en toen indisch
tin, .cpiouter, speltrum genoemd werd. Mine de z-, dwrenriem belioorend, z o el i a k a a I : Etoiles z-es,
zinkerts 10.; zinkmijn 1. Sullure de z-, blende 1., duirenrierassterren 1. p1. Les constellations z-es,
zwavelzink. Sulfate de z-, zwavelzuur zink, zink- di twaalf sterrebeelden of teekens van den dierenviti'iool, vitriool von Goslar ii. Fleuis de z-, zink- riem. Lumière Z-e , djerenriemsiicht , een merkbloemen 1. p1., door 't vuur gesublimeerd zink. Z waardig, naar het noorderlicht gelijkend lichtveren navettes, gietzink, in ijzeren vormen gegoten schijnsel, dot zich in de gedaante van eene naar bezin/cblokken. - Zincage, rn. [Tech.] Beicleeding ven spits uitloopende, heliende streep vertoont aan
met zink. - Verzinhuing f., het verzinken, het over- de plaats, waar de zon is ondergegoan, of wciar
dekken von 't ijzer met zink, door het in een bad zij zal opkomen, en waarvan men tot dus verre
van dit gesmolten metool te doinpelen, ten einde de oorzaak niet kent, zodiakaal-licht n . (Plur. in.
het tegen oxydéring te beschutten: eene bewerking, zodiacaux.) - Zodiaque, m. [Astr.] Dierenin de wetenschap bekend onder den naam van g a 1- riem m., gordel des hemels met de meestal naar
v a a i 5 é Ii fl f1 von het ijzer. - Zineer, v. a., z. d i e r e is benoemde 12 sterrebeelden of hemelteekens,
ZINQUER. - Zincide, adj. [Minér.] Naar zink in welken de zon, de maan en de planeten zich begelijkend, zinkoclitig. - Z1NCIDES, rn. p1. Zinkbe slendig ophouden, z a dia k m.
Zoule, rn Bittere, n(jdige of wangunstige bevottende ertsen rn. p1. - Zineifère, adj. [Minér.J
Zinkhoudend, zinkbevattend. --- Zincique, ads. oordeelaar, onbekwaam en boosoardig recensent,
[Chirn.]: Oxyde z-, zink -oxyde n. Sels z-s, zink- z ó cl ie s m. (naar een' oud.grieksclien geleerde van
zouten ii. Pl. - Ziiicographie, f. 1let drukken dien naam, die eene bijtende kritiek op de werken
met zinkplaten in plaats van met lithographisch.e van Homerus heeft geschreven).
Zolsite , f. [ibiinér.] Soort van schorlsteen,
steenen (eene kunst van nieuwe vinding), zinko
-

-

-

-

f. - Zineographier, v. a. [Tech.]-graphíe
Met zinkplaten drukken, zinko graphi elven.

- Zinae, rn. , liever ZENCAGE.
Zinganes, Ziuganis, rn. p1. Heidens, bohe -

wees in. p1., z. BOHÉMIENS of BOHEMES , onder

i HÈME.

Ziiigel of Ziudel, iii. [H. n.] Zeer smakelijke
vise/i van 't baarsgeslocht, die alleen in den Donau
voorkomt, z i n g e 1 of z i n d e t in. [peica zingel].
Zingibéracé, e , adj. [Bot.] Naar gember
gelijkend. - Zingibéracées, f. p1. Gembersoorten f.pl.—Zingibéilque, adj. [Chirn.]: Acide z-,
gemberzuurii., een in de gember aangenomen zuur.
Zinguer, v. a. , beter ZINQUE1I.
Zniiie, f. [Bot.] Zomerbloem uit Amerika van
verschillende soorten, z i n n i a f. (naar den Glitting
botunieus Zinn).
-schen
Zinquei, V. 0. [Tech.] Met zink overdekken
of bekleeden: Z- nil toit. - Verzinken, golvaniséren, vgl. ZINCAGE. - Het port. passel is ook adj.:
Toit zinqué, met zink bekleed dok ii. - Fer Z-,
gegeüvaniseerd of verzinkt ijzer n. - Ziiiquene, f. [Tech.] Werkplaats f., waar men 't zink
bereidt of beorbeidt. - Handel in zink, zinkhandel ni. - Zinquenr, rn. Werkman, die 't zink
(gels.
bewerkt.
Zinzibsiler, v. a. Kweelen, gelijk de jonge voZigizolin, in, [ Teint.] Boodachtig blaauw,
violet-rood ii. - (fain.) C'est nu z- , 't is een
pronker. een saletpop. - Ook als adj.: Taffetas
Z- , violet-rood lof n. - Zinzoliiier, v. a. Vialet-rood verwen.
Zircon, ilL [Minér.] Roodachtig bruine edelsteen, die met den hyacintk tot hetzelfde geslacht
behoort, zirkoon rn. - Zircone, f. [Chirn.]
Zirconium oxyde n. . zirkoonaarde f., eene in 1'189
door Klaprotli ontdekte, eerst voor aarde gehouden
slof, die in den zirkoon voorhanden is. - Zirco819111, rn. (pr. - ome) [Chirn.] Metallische basis
van de zirkoonaarde, zirkOnium n.
Zist, rn , alleen voorkomend met zest in: Entre
le z- ei Ie zest, z. zEST. (kolibri rn.
Zitzil, m. [U. n.] Witgestippelde mesiaansche
Zizaiiie, f. Onkruid n. (in den eig. zin weinig gebruikt). - ( fig.) Oneenigheid, verdeeldlimdf.:
Semer Ja z- entre (of parmi) les anus, verdeeldheid tusschen vrienden zaaijen.
Zizel, m. [H. n.] Zizel-marmot f. , zizel rn.,
een aardig, fraai diertje van marmotten-geslacht,

welks vel een schoon bont oplevert [mus citellus].
Zizi , in. 1-legge- of hagevink , eene soort van
vlasvink m. - [ Bot.] Zizi of borstbézie der In-

ditrs. - Ziziphe of Ziziphi's (pr. --fuce), iii.
Bot.] , z. v. a. JUJUBIER.— Ziziphore, m.[Bot.]
Zizikruid ii.
Zoadelges, lii. p1. [1 1. n.] Bloedafzuzgers m.
p1. . bloedzu?gende insecten n. p1 (sanguisuges).
Zoanthe, m. [H. n.] Zee-anemoon f., z. V. a.
-
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zolsiet in.

Zotitidine, f. [Chim.] Het smakelijk bestanddeel van 't gekookte en gebraden vleesch, z 01fl t(Ii IL (vgl. OS3IAZOiIE).
Zonai,e, adj. [H. n., Minér.] Omgordeld, als
met een' gordel omgeven. - Zonal, e, ndj. [H. n.]
Met gekleurde dwarsstrepen of gordels.
Zone, f. [Géogr. , Astr.] Gordel, aardqordel rn.
elk door twee parollel -cirkels ingesloten gedeelte
der oardoppervlakle, inz. ieder der 5 groote afdeelingen, welke door het trekken der beide keerkringen en der beide poolcirkels ontstaen, luchtstreek, aai-dstreelc, z o ii e f.; - ook ieder gedeelte
des hemels, dat met die aardgordels ocereen komt,

hernelgordel rn Z- tortide, heete ofverzengdelucht
streek. Z-s tenipérées, gematigde luchtstreken. Ztemperde septentrionale, méridionale, noordelijke,
zuidelijke gematigde luclitstreek. Z-s glaciales,
koude of beviozene luchtstreken. Z- glaciale horelale of septentrionale , australe of méridionale,
noordelijke, zuidelijke bevrozen luchtstreek. —(LOc.
pray.) Passer Ja z- torride, door eene brandend
berG, onbeschaduwde plaats gaan. - [H. n.] Gordel in. , gekleurde dwarsstreep f. van zekere breedte. - [Mécan.] Tasschenruimte f. of afstand m.
tussc/ien twee slagen van een touw rondom eene
spil. - [Meld.] , z. ZOSTER. - [Mii] Vestinggordel, omtrek buiten de vestinywerken, binnen welken t verboden is te bouwen , uitgestrektheid der
militaire servituten. - Zoné, e, odj. [Didact.]
Gegordeld, met éénniiddelpuntige gekleurde banden
geteekend. - Zonécolin, m. (H. n.j Gekuifde
mexioansche potrjs rn.—Zonéphore, in. [H . n.
Gordelbrosem rn - Zonifornie, adj. Gorde vormig. -- Zonite, in. [1-1. n.] Gordelkever in.—
S Zonule, f. Gordeltje n.
Zoobie, f. {Didact.] (pr. zo -o— , ook in de
zolqenden) Wetenschap van het leven;— werkingswijze der organen, waaruit de bouw of zamenstelling van 't individu voorkomt, z o o b I e f. —ZooS
biologie, f. Wetenschap van het dierljk leven;
- verhandeling over die wetenschap. z a o b i o t agi e f. - Zoobiologiquie, adj. Tot die wetenschap of verhandeling behoorend , z o o b i 0 1 agisch. - Zoocarpés , rn p1. of Zoocar
pées, f. p1. [H. n.] Wezens n. pi. , die gedurende
een gedeelte van hun aanzijn zich geheel als planten gedragen, maar die vervolgens dieren voortbrengen. - Zoochimie, f. Dierljke scheikunde,
dieren -chemle, scheikunst van dierljke liqchaams
z 0 0 c h e in j e 1. - Zoochitnique, adj.-den,
De dieren-chemie betreffend, zoo cd elms s cli. Zooehrésie , f. [Didact.] Wetenschap om de
voor den mensch nuttige dieren te fokken en op te
leweeken. - Zoochrestique, adj. Die wetenschap betreffend, z a o cli r I s t is c h. - Zooethlque, f. Kennis, wetenschap van de zeden en gewoonten der dieren, z a ad t h I c a f. - Zoogè-

-

iie, f. [Chirn.] Gelei (gélatine) , door chemische
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rn?ddelen uit beenderen verkregen (eene uitvinding
van den spaanschen natuurkenner Ginibernat) , z a
gé nium n. - Zooglyphite, m. [IL. n.j Therenafdruksel in steen, zooglyphiet, zoornorphiet m. - Zoogonie, Zoogotiologie, f.
[Didact.] Kennis van de voortteling der dieren;
liet baren van levende jongen. - Zoogoniqiie,
Zoogonologiqiie, adj. Daartoe be/ioorend, z o ogOnisch. —Zoographe, rn. [DidacLj Dierenbesc/irjver ; dierenafbeelder of -schilder , z a 0graaph in. - ZoorapIiie, f. Dierenbesclirj
en dierenafeelding f. - Het dierenschilderen.-ving
- Kunst om deden van dieren in willekeurige
grootte na te vormen in was, pleister, enz. —Zoo•
raphiqiie, adj. De zoographie betreffend, z a ag r a p ii is c ii. -- Zoohérnatiiie , 1. [Chim.
Kleurstof des bloeds. - Zooiatrle, f. [Diclact.
Veearlsenijkunde 1. ( mëdecine vétérinaire ). Zooïatiique , adj. De veeartsenijkunde betreffend. - Zoolde, adj. [Minéi.J Diervormig: Minëral z-, diervormiq, naar een dier of een gedeelte
van een dier gelijkend mineraal. - Zoolâti-e,rn.
et f. Dierenaanbidder rn., -aanbidster 1. - Ook
als adj.: Homme, Femme z-. - Zoolàtiie, f.
Dierenaanbidding f. — Zoolâti-ique , adj. De
dierenaanbidding betre/fend , z a o 1 d t ri s c h. Zooliqiie, adj.: Machine z-, door dieren- of menschenkrac/it in beweging gebragte machine f. Zoolithe, m. [U. II.] Diersteen, versteend dierlijk ligchaam Ii. (hetzij geheel of ten dccle), zooljth m. - Zoolithifèie, adj. [Minér.]: Montagne z-, berg m., die fossiele dieren of gedeelten
daarvan bevat. — Zoolithiqiie, adj. {Minér.]
Zoolithen of diersteenen bevattend. —Naar een' diersteen gelijkend; tot een' diersteen behoorend, z o olit it is C It. — Zoologie, t. [U. n.j Dierenleer,
dierkunde, natuurlijke geschiedenis (of liever natuurbeschr(jvinq) der dieren, z o a 1 og I e f.— ZooJogiqne, adj. Dierkundig, tot de dierkunde beitoorend, z a o i 6 g i 5 C h. - Gdographie z-, aardrfjkskunde met betrekking tot de verdeeling der dieren over den aardboi. (Men zegt ook zoologie géogiaphique. ) Jarclin z- , dierentuin , zooldgische
tuin II. - Zoologiste of Zoologue, m. Dierkenner, kenner en leeraar van de natuur der dieren, zo 01 0 og rn - ZooJogoi-aphe, m. [Didact.] Schrijver over de zoolo(ie of dierkunde,
zoologograaphin. - Zoologogi-aphie, t.
Natuurlijke geschiedenis der dieren. Zoologographique, adj. Daartoe be/toorend, z o o I o g ográphisch. - Zoologiie, m., z. ZOOLOGISTE.
— Zoornagnétique , adj. [Didact.j Het dierlijk magnetismus betreffend, z o a in a g n d t i sc/i.Zoonaagiiétisme, m. Dierljk magnetísmus n.
(magnétisme animal). - Zooinoiptiite , m.
(H. ii.] z. v. a. ZOOGLYPH1TE. - Zooworpho
se, t. [Didact.] Geschiedenis der in schelpen Ievende dieren. - Zooiiique, adj. [Chim.]: Acide
z-, dierljk zuur, naam door Berthollet aan een
door overhaling uit dierljke zelfstandigheden getrokken zuur, dat men later als azijnzuur heeft
herkend. - Vroegere naam van 't blaauwzuur
(acide hydrocyanique) -- Zoonoiiiie, t. [Didact.]
Leer van de levenskraeht, kennis van de wetten des
dierljken levens. - Zoononiique, adj. Die leer
of kennis betreffend, zo ondmise/i. - Zoonosologie of Zoopathologie, f. [Didact.j Leer
van de ziekten elerdieren. - Zoonosologique
of Zoopathologique, adj. Die leer betreffend,
zoonosolôgisch , zoopatholôgiseh. Zoophage, adj. Van dierljke zelfstandigheden
levend (in den eigenljken zin van vliegen en ook
van weekdieren, maar bij uitbreiding ook van elk
vleeschetend slier gezegd) , vleeschetend. - Zoophage, im Vleeschetend dier n. , vleescheter m.Zoopfitigie, t. Het vleescheten, vleeschqebruik a.
— Vraatzucht der dieren , die hen noopt hunne
prooi levend op te eten. — Zoophagique, adj.
Het vleescheten betreflend. - Zoophore , m.
[Arch. anc.] Met dierenfiguren versierde fries f.
— Zoophorique , adj. [Arch.]: Colonne z-,
zuil, waarop een dier staat, zoophörische zuil f.Zoophthalme, m. [Bot.], z. v. a. JOUBARBE.Zoophysiologie, t. {Didact.] JVatuurleer f. der
dieren. - Zoophyte, m. [U. a.] Plantdier a.,
dierplant f., zo ophyt rn.—Zooph'tiqtie,adj.
[Géol.j Fossiele plantdieren bevaltend, z oophy'
tisch. - Zoophythogi-aphe, m. [Didact.]
,
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Schrijver over de plantdieren z 0 0 Ii y t ograaph In. - Zoophythographie, t. Beschr(jving der plantdieren. - Zoophytographique, adj. De plantdierbeschrjving bet re/fend,
zoophytogrdp/tisc/t. — Zoophytolith, m.
[ Géol. ] Versteende dierplant 1. , zoophyto11th in. - Zoophytologie, t. [Didact.] Leer
der dirplanlen of plantdieren. Zoophytologique, adj. Die leer belie/fend, z 0 op/t y to Idg isc h. - Zoophytologiste of Zoophytologue, in. Schrijver eener plantdierenleer, z oop hy
m. - Zooplastlquie, f. [Didact.] Na--tolg
vorming van dierengestalten, z ooplastiek f. -Zooseopie , t. [Didact.] Dierenbescitouwing t.
(hetzij met het ongewapende of het gewapende oog).
- Zoospernies, in. p1. [Fl. n.j Zaaddierjes n.
p1. , diertjes in het dierljk teelzaad. - Zootechiiie, t. {Didact.j Kennis der dieren, toegepast op
de behoeften van den inenseh. - Zoothérapie,f.
[Didact.] Dieren/teelkunde , kunst om de ziekten
der dieren te genezen. - Zootornie, I. [Didact.]
Dierenontleding, anatomie der dieren. - Zootomique, adj. De dierenontleding betre//'end, z a 0Id in i sch. --- Zootoaiiiste, m. Beoefenaar, kenncr van de dierenonileedkunde, z a a t 0 m I 5 t rn.-Zootypolithe, m. [Minér.] Steen met den afdruk van een fossiel dier, zo otypolith m.
Zophose, m. [H. a.] Schaduwkever m.
Zopilote, al. [[ii. n.j Naam van een' amenkaanschen gier.
Zopissa, t. [Man.] Oud smeersel van de buitenhuid der niet-gekoperde schepen , verdroogd
scheepstee.r; - pik en teer n., z op jssa t, (weleer
ook in de medicijnen als een zatnentrekkend en
wond/teelend middel gebézigd).
Zorille, f. [H. n.] Peruaansch st'inkdier a.
Zoi-nie of Zorne, t. [Bot.] Carolinische spurne t. of klaver,qras n.
Zoroehe, al. {Minér.] Taikaardigezilvererts in.
Zoster, m. of Zone, t. Gordel m. - [Anal.]
De streek onder de ribben. - [ Mid.] Uitslag n. in
de ribbenstreek, dat deze als een gordel omgeeft,
gordelroos f.
Zostère, f. [Bot.] Lintvonmig zeegros n. (tot
vullinj van kussens en matnassen, ook tot sodabereiding, lot bemesting, enz. gehëzigd) , z ô s t e r a
oceh ii a.
t Zot (als venbastering van ooit, in 't spreekwoordeljk zeggen:) Au diable zot ! of enkel: Diabie zot ! de drommel hale (mij, u, item, enz.)! Au
diable zat, si je men soucie, de drommel haal me,
als 'k er mij aan stooi'. (Men schreef het ook in
één woord: Diablezot.)
Zotide, adj. [Chim.] Naar levenslucht of zuurstof gelijkend. — Zotique, adj. Het leven bet reffend of bevorderend, bezielend: Faculté z-, levenskracht t., levensvermogen n.
Zoiiaves, fl1. p1. [Fl. mii.] Zouaven ni. pi.,
eig. de bewoners van liet district Z a a v i a in de
..4lgerjnsclie provincie Constantine, die gaarne voor
soldij in de krjgsdienst bij de gezagvoerders in Algiers, Tunis en Tripoli treden; - van daar: de
op arabische manier gekleede voetsoidalen in Algeniti, die door de Franschen onder de inboorlin,

-

gen aangeworven zijn. (CASTAGNEUX.
Zoucet of Zouchet, m. [Fl. a.], z. v. a.
Zuehette, t. (Bot.] Komkommer m. van 't ei-

land Zante.

Ziiriiate, m. [Chim.], z. v. a. LACTATE. Ziimine, f. [Chirn.] Giststof t. — Zurnique,
adj. [Chum] Acide z-, gistzuur a. (dat bij de zure
gisting te gelijk met liet azijnzuur ontstaat).
Zurandale, m. [Holt.] Soort van tulp t.
Zwinglianisme, in. [H. rel.] Leer van den
zwitserschen hervormer Ulrich Zwinglius, z winglianismus II. -- Zwinglianiste, adj. Wat
de leer van Zwinglius en zijne volgelingen betreft.
zwinqliaansch, zwinglisch. - Zwinglieus, m.
p1. Aanhangers of belj/ders der leer van Zwin1llius,
Zwinglianen m. »1.
Zygène, m. [tin.] Hamervisch in. (marteau).
- ZYGENE, t. [H. n.j Soort van sphinx, een avondvlinder van velerlei soorten, zy .(J 'B fl a t.
Zygie, t. [Bot.1 Soort van acaeia. - [II. n.]
Schildvleugelig insect van 't geslacht der zaag/torens, zy'gia t.
Zygoeéré, e, adj. [A. a.] Met gepaarrle voelhorens. --- Zygotlactyle, adj. [H. n.] Met ge-
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poarde teenen. - Zygogomphe, adj. [H. n.j
Met qepaarde tanden.
Zygoma, Zygome, rn [Anat.] Jukbeen n.
- Zygornatique, adj. Tot het jukbeen be/toorend z y q 0 m a t i s c it Arcade z- , juk/toog m.
Muscles z-s, jukbeenspieren 1. p1. —Zygoniato
auriculaire, adj. etsubst. m. Voorste oorspierf.
- Zygomato -labial, adj. et subst. m.: Grand,
Petit (muscle) z-, groote, kleine jukbeenspier. Zygoinato-maxillaire , adj. et subst. m.
Kaauwspier (masséter).
,

:

-

Zygophylle, m. [Bot.] , z. V. (t. FABAGELLE.
Zymologie, f. [Chim.] Leer van de gisting,
gistingleer f. - Zyniologique, adj. De gistin.q
-

ZYTHOGALE

leer betreffend, z y m o I O g i s c h. - Zyinowe, in.
[Chim.] Dat gedeelte der plantenijm (gluten), dat
zich in alkohol laat oplossen ; - gistinqmiddei,
zymóma n. - Zymosimèti'e, m. Gistingme
ter, werktuig om de verschillende graden van gisting te bepalen, z y m 6 5 i m e t e r m. - Zymosiniétrie, f. Gebruik n. des zymosimeters; kunst
om dat werktuig te gebruiken. - Zyrnosimétrique, adj. Den zymosimeter of zijn gebruik betreffend, zymosimétrisch. - Zymotechnie, f. , z. V. a. ZYMOLOGIE.
Zythogale, m. Mengsel van bier en melk, dat
in sommige landen als drank wordt gebruikt, biermelk f.

cÇtQv

-

TABLELIJST
DES NOMS D'HOMMES ET DE FEM1ES.DER MANS- EN VROUWENNAMEN

A

.

Aaron, m. Aaron.
Abel, m. Abel.
Abraham, m. Abraham, (am. Bram.
Absalon, fl1. Absalom.
Achille, m. Achilles.
Adathert, m. Adelberl, Aalbrechl, Aalber, All ert.
Adam, rn. Adam.
Adélaïde, f. Adelheide, Ada.
Adélard, Adalard, m. Adelkarl, Eelliast.
Adelbert, z. ADALBERT.

Adèle, Addline, f. Adela, Adelina, Alida, Ida,
[am. Aaltje, Daatje.
Adéodat, m. Adeodatus, Theodorus.
Adoiphe, m. Adolf, lam. Dolf.
Adrien, im Adrianus, Adriaan, lam. Janus.
Adrienne, I. Adriana, (am. Jaantje.
Aèce, m. Attius.
gide, rn. Egidius, Egidius, Gillis, Jillis, z. oh DLE.
Agathe, f. Ayatha, fam. Aasje, Aagt.
Agnès, f. Agneta, (am. Agniet.
Agrippine, 1. Agrippina.
Aimé, m. Amotus.
Aimée, f. Amata.
Marie, m. Ilarich, Alarik.
Ahlain, Athin, m. Albinus.
Albert, m., verkorting van 't oude ADALIhERT.
Albertine, f. Albertina, fam. Bertje.
Aldegonde, f. Adelgunde, Aldegonde.
Alexandre, m. Alexander, (am. Sander.
Alexandrine, f. Alexandrina.
Alexis, m. Alexis, Alexius.
Alfonse, z. ALPHONSE.
Alfred, m. Alfred.
Aline, 1. Alina,fam. Lina,Aallje.
Ahison, f. Eisje, Lfjsje.
Aloyse, m., z. ELOI.
Alphonse, m. .11phonsus, Aiphons.
Amable, f. Amanda.,
Amade, m., z. AMEDEE.
Amanci, m. Amandus.
Ambroise, m. Ambrosius.
Amédée, m. Amadeus.
Amëhie, f. ..lmalia, Amelia, farn. Maaltje.
Anastase, m. Anastasius.
Anastasie, f. Anastasia.
Anatole, m. Anatolius.
Anchise, m. Anchises.
André, m. .4ndreas, Andries, fam. Dries.
Andrienne, f. Andrienne.
Andrornaque, f. Andromaclie.
Angélique, f. Angelica, Engel.
Anicet, m. Anacetu,s.
Anne of Anna, f. Anna.
Anne-Marie, 1. Anna Maria.
Annette, 1. Anneije, Antje.
Anselrne, m. Anselmus.
Antoine, m. Antonius, Antonie, Anton, fam. T on,
Teun, Teunis. (Teus tje.
Antoinette, Antonie, 1. Antonia , lam. Toon Ije,
Antonin, m. Antoninus.
Apolline, Apolhinie, f. Apollonia.
Arcade, m. Arcadius.
(Mmsus.
Armand, nTL. Armandus, Ilermanus, Herman, t am.
Armande, f. Armanda.
Arnaud, Arnauld, rn. Arnoldus, Arnold, fam. 1 Vol.
Arnoldine, f. Arnoldina.
Arnoiplie, Arnoud, Arnoul, m. Arnolf, Ar md,
fam. Aart.
Athanase, m. et 1. Athanasius, Atlianasia.
Aubert, m., z. ALBERT.
Aubin, m., z. ALBA1N.
Aubri, fl1. Aubri, Alberich.
Auguste, m. Augustus, August.

Augustin, rn. Augustinus, Augustjn, fam. Gust.
Augustine, t. Augusta, Augustine, fam. Gustje.
Aurèle, rn. Aurelius.
Aurélie, f, Au'relia.
Auréhien, m. Aurelianus.
11.
Babet, Babette, Bahiche, Babichon, verkiw. von
BARRE, Z.

aid.

Baldouin, Baudouin, m. Boudewijn, lam. Boud.
Baltiasar, m. Baithazar, fam. Bait.
Baptiste, Baptistine, m. Baptist, Baptista.
BarRe, t. Barbara, Barbera, fain. Batje, Babel.
Barnabe, m. Barnabas.
Barthélémi, Bartliolornée, in. Barlholomeus, fan

Bart, Teeuwis.

Basile, m. Basilius.
Baud, rn. Sebaldus, Baldus.
Baudouin, m. , z. BALDOUIN.
Bdatrix, Béatrice, f. Beatrix, Badeloch.
Bénédict, m., z. BENO1T.
Benjamin, m., z. Benjamin.

Benoit, m. Benedictus.

Benoite, 1. Benedicta.
Bernard, m. Bernardus, Barend, fam. Nardus.
Bernardiiie, f. Bernardina, Barendina, fan. Dientje.
Bertlie, f. Bertha, lam. Bertje.
Berthilde, f. Bert hilda.
Bertrand, m. Bertram.
Betsy, f., z. ELISABETH.
Blaise, Blaisot, f. Blasius.
Boniface, m. Bonifacius.
Brigitte, f. Brigitta, fam. Bregje.
Bruno, in. Bruno.
t,.
Calixte, In. Calixtus.
Camille, I. Camilla.
Caroline, f. Carolina, Karolien, fain. Lina, Lientje
Casimir, m. Kasimir.
Castor, m. Kastor.
Cataut, t., z. CATIN.
Catlidrine, f. Katharina, fan. Ka, Kaatje, Kato,

pop. Katrjn, Trjn.

Catin, Cataut, Caton, verkiw. van CATHERINE.
Cécile, f. Cecilia.
Célestin, m. Celestinus.
Cdlestine, f. Celestina.
Cdsaire, m. Cesarius.
Charles, m. Karel.
Charlot, II. (verklw. van Charles), Kareltje.
Charlotte, f. Gharlotla, fam. Lotje.
Chrétien, iii. Christiaan, lam. Ens.
Chrétienne, Christine, f. ihnistina, fam. Kri.sje,

pop. Stjn, Stijntje.

Christophe, m. Christophorus, Knistoffel, fern. en

pop. Sto//'el.

Chrysostônie, rn. Chrysostomus.
Clair, m. Clarus.
Claire, f. Clara, lam. Klaantje, Klaar.
Claude, m. Claudius.
Claude, Claudine, 1. Claudina.
Clémence, Ciëmentine, f. Clelmestino.
Cldment, m. Clemens.
Cidmentine, z. CLÉMENCE.
Clet, ni. Cletus.
Clitandre, m. Clitander.
Clotilde, f. Clotilde, Kiothilde.
Cmlie, f. Celia.
Colas, m., verk. van NICOLAS, z. alt!.
Colette, f. , verk. en verklw. van NICOLE, Z. aid.
Cohn, m., verk. eerkiw. van. NICOLAS, z. aid.
COme, in. Counts.
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CONCORDE

Concorde, I. Concordia.
Conrad, m. Koenraad, ftun. Koen.
Constance, f. Constantia.
Constant, m. Constans.
Constantin , fl1. Constantin us, Konstantfjn.
Corneilte, rn. Cornelius, Kornelis, farn. etpop. Kees.
Cornélie, t. Cornelia, fans. Keetje, Kee.
Crépin, iii. Crispinus, Krispjjn,
Cresceiice, f. Crescentia.
Cunegonde, t. Kunegond.
Cypiien, m. Cyprianus.
Criaque, m. Cyriacus.
CyrlUe, In. Cyrillus.
I).
Dagobeit, in. Dagobert.
Darnien, in. Damianus.
David, 1ITI. I)avid.
Déiuis, in. Dionysius, fain. Denys, Nijs.
Dënise, f. Dionysia.
Dénisot, in. (verkiw. van Dénis), Dionijsje, Nijsje.
Désiié Of Didier, iii. Desiderius.
Diane, 1. Diana.,
Didiei, z. DESIRE.
Didièie, f. Desideria.
Dieudoniié, m. , z. v. a. ADEODAT.
Dominique, flTl. ei t. Dorninicus, Dominica.
Ijonatien, in. Donatianus.
Doiothée, t. Dorotitea, [am. Doori.je.
I.
Ethne of Edmond. rn. Edmond, Edmund.
1dmë, f. Edinonda, Edmunda.
Edonard, m. Eduard.
Eginard, m. Eginliard.(tje, Leentje.
Eléonore, f. Eleonora, Leonora, (am. Nora, NoorEleutilére, ill. Eleutlierius.
Elie, m. Elms.
Ellen, m. Elianus.
Elisaijeth, t. Elisabeth, (am. Betje, Bet, pop. Lijs
bet/i, Lijs, Lfjsje.
i1oi, m. .4loysius.
ÉmdIence, 01. et f. Emerentius, Emerentia.
Elnile, ill. Ernilius.
Erullie, f. Emilia.
Emilien, rn. Ernilianus.
Emma, 1. Emma, (am. Emmetje.
Emmanuel, m. Emanuel, liever Immanuel.
Enoch, fl1. Henoch, Hanoch.
rasrne, m. Erasmus.
Erneste, ff1. Ernst, Ernestus.
Ernestine, f. Ernestina.
Estelle, 1. Estella.
Esther, f. Esther, Hester.
Etienne, fl1. Stephanus, Steven.
jtiennette, I. Stepliania.
Euchaire, in. Eucharius.
Eudoxie. I. Eudoxia.
Eugène, in. Euhenius.
Eugénie, f. Euqenia.
Eulalie, f. Eulalia.
Euloge, m. Euloqius.
Euphémie, f. Eupliemia.
Euphrasie, t. Euplirasia.
Euphrosine, f. Euphrosyne.
Eusèbe, rn. Eusebius.
Euséide, I. Eusebia.
Eustache, rn. Eustacius.
Eutiope. in. Eutropius.
Eve, t. Eva, tam. Eefje, Ee(.
jvéi'ard, m. Everhard,, Evert.
Evérarde, f. Everhardine.
-

F.
Fabien, in. Fabiansls, Fabiaan.
Fati'ice, m. Fabricius.
Fanchon, Fanchette, t. (verklw. van Francoise)
Fransjc, Fransijntje.
Fanny, f. Fanny.
Fatima, 1. Fatime.
Fan stin , m. Fauslinus, I'austfjn, Faust.
Faustine, t. Faustina.
Félicie, 1. Felicia.
FéIicité, f. Felicitas.
Félixm. Felix.

Ferdinand, ni. lerdinand.
Firmin, in. Firmin, Firminus.
Flavien, lu Flavianus.

Flore, t. Flora.
Florentin, Floient, ni. t'lorentinus, Flouis.
Florian, in. Florian.
Fortuné, rn Forlunatus.
Francisque, in. Franciscus.
Francoise, fl1, 1'ranciscus, Frans.
Frauçoise, f. Francisca, verk. Fransje, Fransijnije.
Fréderic, in. Frederik, Fredrik, zamengetr. Freek.
(am. Frits.
Frëddrique, 1. Frederika, (ala. hek, Riekje.
Fructueux, m. Fructuosus.
Frumence, in. Frumentius.
Fulgence, m. Fulgentius.
Fuscien, m. Fuscianus.
Gabriel, rn Gabriel.
Gatirielle, f. Gabrielle.
Gaétan, m. Cajetanus.
Ganthier, m. Gunther.
Gaspard, m. Kaspar, Casparus.
Gautier, m. Walterus, Gualterus, Walter, Wou
ter, (am. Wout.
Geneviève, t. Genoveva.
(zewijn.
Geoffroi, Godefroi, m. Godevaart, Godfried, GoGeorge, m. Georgius, Geary, fam. Joris, Jurriaan.
Georgette, Georgine, f. Georyina.
Gérard, m. Gerardus, Gerrit, fans. Geen,
Gérault, m. Geroldus.
Germain, m. Heninanus, Herman; (am. Manus.
Gertrude, I, Gertruida , Geentrui, (am. Geertje,
Trulije, Trui.
Gervais, m. Servasius, Senvaas.
Glue, Gilles, fl1. .dgiclius, Gilles, Jillis.
Godart, m. Gotliand.
Godefroi, z. GEOFFIIO1.
Gratien, m. Gratianus.
Grégoire. m. Gregorius, Gnegoon iii.
Guernard, m. Werner.
Guillaume, m. Willem, Wilhelmus, (am. Wim.
Guillemette, t. ['Villielmina, Willemina, (am. Willeinijn, Wilsje, Wimpje, Mina, Mijntje.
Guillibaud, m. Wilibald, Wiltebald.
Gustave , rn Gustavus, Gustaaf.
Guy, m. Vitus, Veit, Guido.
Hector, m. Hektor.
Hedw'ige, f. Hedwig.
HélOne, f. Helena, (am. Leentje.
Henri, til. Hendrik, (ani. Hein.
Henrietta, t. Henrinika, Henrietta, fain. Heintje,
Drieleje, Jetje.
flercule, m. Hercules.
Hilaiie of Hilation, in. Hilarius.
ilippolite, fl1. Hippoliet, Hippolytus.
Honorat, m. Honoratius.
Honore, m. Honorius.
Honorine, f. Hononine, Hononia.
Horace, m. Horatius.
Hortense, f. Hortensia.
Hubert, m. Huibert, Hubentus, (am. Huib.
Hugues, in. Hupo, Huig.
Hyacinthe, m. Hyacint/s.
I.
Ide, 1. Ida, /'am. led.
Ignace, m. Ignatius.
Ildefonse, m. llde(onsus.
Innocent, m. Innocentius.
Irène, I. Irene.
Irénée, in. Ireneus.
Isabeau, isabella, f. isabella, Isabel, (am. Bella
Isaac, m. 1mdk.
Isaïe, fl1. Jesalas.
Isidore, m. Isisloor, Isidorus.
J.

Jacob, Jacques, Jaques, m. Jakob, Jacobus, lam.
Kobus, pop. Jaap, Japik.
Jacohée, f. Jakoba, Jakomina.

JACOT
Jacot, m. , veikiw. van JACOB of JAQUES.
Jacqueline, f., z. v. a. JACOBEE.
Jacques of Jaques, z. JACOB.
janviei, in. Januarius.
Jaquette, f., verklw. van JACOBEE.

Jean, in. Jan, Joliannes, fam. Hannes.

Jeanne, f. Jolianna, fani. Hanna.
Jeannette, Jeanneton (verkiw. van JEANNE) Jansjc,

IIansje.

Jeannot, ilL (verkiw. van JEAN) Jantje, Hansje.
Jéi'érnie, rn. Jercînias.
Jérome, m. Hieronymus, fain. Jeroen.
Joachirn, ni Joacitim, Jochein.
Job, in. Job.
Jonas, in. Jonas.
Jonathan, m. Jonathan.
Joseph, m. Jozef.
Joséphine, t. Jozefina.
Josse, Joclelet, IlL. Joost.
Josué, 111. Jozua.
Judith, m. Judith.
Jules, m. Julius.
Julie of Juliette, f. Julia, (am. Jaulije.
Julien, m. Julianus.
Julienne, Juliette, Julioti, t. Juliana, fam. Juultje.
Juste. ni Justus, Joost.
Justin, m. Jastinus.
Justine, t. Jastina.
Justinien, fl1. Jastinianus.
K.
Kilien, m. Kiliaan.
IA.

Ladislas, in. Ladislaus.
Lambeit, In. Lambertus, Lambert
Laura, 1. Laura.
Laurence, f. Laurentia.
Laurent, in. Lourens, Laurentius, farn. Lauw.
Lazare, in. Lazarus.
Léandre, m. Leander.
Léon, m. Leo.
Lëonard, In. Leendert, Leonardus, fern. Leen.
Lëonarde, f Leonarda, fare. Leentje.
Lonie, f. Leonie.
Lëonor, iii. Leonoor.
Léonore, f. Leonora, z. ELEONORE.
Lëontine, f. Leontine.
Léopold. m. Leopold.
Lopo1dine, 1. Leopoldine.
Lthoire, m. Liborius.
Lise, Lisette, Lison, f. Lijsje.
Lotlialre, m. Lot harius.
Loudoiphe, Ludoiphe, m. Ludoif, Ludoiphus.
Louis, in. Lodewijk, farn. Lowies.
Louise, f. Lodewika, Louiza.
Louîsette, Loulson, 1. Louis/c.
Lulnn, m. Lubijn, Lubinus.
Liie, m. Lu/cas, fain. Luik, Kas.
Lucain, fl1. Lucanus.
Luce, m. Lucius.
Lucette, f. Lucette.
Lucie, f. Lucia.
Lucien, m. Lucianus.
Lucrèce, f. Lucretia.
Ludoiphe, z. LOUOOLPHE.
Ludovic, fl., z. V. a. LOUIS.
Lutgar, m. Luitgard, Lutgarus.
Lydie, t. Lydia.
Macaire, rn Macarias.
Madelaine, Magdeleine. f. Magdalena, Magteld.
Madelon, 1. Mogdaleentje, Leentje.
Magioire, m. Maglorius.
Mamert, m. Marnertus.
Manon, f. Mielje, Miet, Mie.
Marc, rn. Markus.
Marcel. m. Mareellu.s.
Marceiin, m. Marcelinus.
Marceline, f. Marcelina.
Margot, Margoton, f. Grietje, pop. Griet.
Marguérite, f. Margareta, farn. eI pop. Margriet,

Griet.

Marianne. t. Marianne, Marie-Anna.

-

PR000PE 1935
Marion, f. Mietje, Mie.
Marie, 1. Maria, farn. Mictje, Mie.
Marthe, t, Martha, fern. Matje, Mat.
Martin , in. Martinus, Maarten.
Martine, f. Martine.
Marton, I. Martientje.
Mathias, Mathieu, m. Malt/dos, Mattheus, Mat

thijs, farn. Tijs, Teeuw.

Matilde, f. Matilda.
Maur, Mauve, m. Maurus.
Maurice, m. Maurits.
Mauriile, m. Mauritius.
Maxence, in. et f. Maxentius, Maxentia.
Maxime, rn. Maxiinus(Max.
Maxirnilien , m. Maxirnilianus, Maxirniliaan , fain.
Maximin, m. Maximinus.
Médard, m. Medardus.
Ménéhould, f. I1lanec/iiidis.
Mérovée, fl1. Meroveus.
Miche, m. Micha, Michas.
Michel, m. Michael, Michel, Machid.
Michelle, Michelon, f. Michellina.
Michon , in. Machieltje, Micheltje.
Mimi, Minette, f. Mientje, Minet.
Molse, in. Mozcs.
Monique, f. Monica.
I .
INanette, Nanon, t. Naatje, Annaatje.
Napoléon, Ifl. Napoleon.
Narcisse, m. Narcissus.
Nathalie, t. Notalia.
Nestor, m. Nestor.
Nicaise, m. Nicasius.
Nicette, t. Nicette.
Nicodèrne, m. Nicodemus.
Nicolas, ni. Nikolaas, fain. Klaas.
Nicole, f. Nikola, fam. Klaasje.
Nina, Ninette, Ninon, f. Nina, Ninette, Ninon,
Noé, rn. Noach.
N orl)ert, rn. Norbert, Norbertus.
0.
Octave, m. Octavius.
Octavie, t. Octavia.
Odile, 1. Ottilia.
Olivier, in. Olivier, Olivius.
Olympic, f. Olympia.
Onésiphore, m. Onesiphorus.
Opportune, f. Opportuna.
Oscar, in. Oscar.
Oswald, m. Oswald.
Othon, m. Otto.
p.

Paméla, t. Pamela.
Pamphile, m. Parnphilius.
Pancrace, m. Pancratius.
Paterne, fl1. Patcrnus.
Patience, f. Paticnlia.
Patient, m. Paticntius.
Pati'ice, rn Palricius.
Paul, rn Paulus, farn. Pauw.
Paulin, in. Paulinus, farn. Pauw.
Pauline of Paule , f. Paulina, lam. Paulien,Pauwtje.
Paulot, rn. Pauwtje.
Pëlage, in. Pelagius.
Pélagie, f. Pelagia.
Periette, f., z. Pierrette.
Pétronelle of Pétronille, 1. Petronella, Petronilla.
Philémon, rn. Phiilcrnon.
Philihert, m. Ph'ilibert.
Philiberte, t. Philiberta.
Philippe, m. Philippus, fern. Philip, Flip.
Philippine, f. Philippine, fern. Philippien.
Philippot, in. Philipje, Flipje.
Philippote. t. Phiiippientje.
Philis, 1. Philis.
Pie, m. Pius.
Pierre, m. Pieter, Petrus, fern. Piet.
Pierrot, rn Pietje.
Placide, m. et f. Placidus, Plecida.
Polycarpe, in. Polykarpus.
Prisque, f. Prisca.
Procope, m. Procopius.
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Prosper, Prospère, m. Prosper.
Prudence, m. Prudentius.
'I•
Quinn, m. Quirinus, Quirijn.
R.
Rachel, f. Rachel.
Raoul, m. Rudolf, fam. Dolf, Roel.
Raphael, m. Raphael.
Raymond, m. Raymond.
Raymonde, f. Raymonda.
Rébecca, f. Rebekka.
Régine, f. Regina.
Regnard, ni. Reinhard.
Regnauld, Renauld, m. Reinier.
R imi, m. Remigius.
R éné, m. Renates.
Rénée, f. Renata.
Richard, m. Rijhert, (am. Rijk.
Robert, m. Robbert.
Robin, m. Robijn.
Roth, m. Rochus.
Roderic of Rodrigue, m. Roderik.
Rodolphe, m. Rudolf, Roelof, (am. Roel, Dolf.
Roger, m. Rogier, Kutger, fam. Rut.
Roland, m. Roeland, (am. Roel.
Romain, m. Romanus, Romein.
Rosalie, f. Rosalia.
Rosamonde, C. Rosamunda, Rozemond.
Rose, Rosette, Rosine. f. Rosa, Roosje, Rosine.
Ruffin, m. Ru janus.
Rupert, m, Rubrecht.
Rustique, f. Rustica.
Ruth, f. Ruth.
S
Salomé, f. Salome.
Salomon, m. Salomon, Salomo.
Samson, m. Samson, Simson.
Samuel, m. Samuth
Sara, f. Sara.
Sarotte, f. Saartje.
Saturnin, in. Saturninus.
Saul, m. Saul, Saulus.
Scholastique, f. Scholastica.
Scipion, m. Scipio.
Sébastien. m. Sebastiaan, (am. Bastiaan.
Sébastlenne, f. Sebastiana, (am. Bastiaantje.
Sédécias, m. Zedekias.
Serge, m. Sergius.
Servais, m. Servaas, Servatius.
Séverin, m. Severinus.
Sibylle, f. Sibylla.
Sidoine, m. Sidonius.
Sigefroi, m. Siegfried.
Sigesmond, m. Sigismundus.
Silvain, m. Sylvanus.
Silvestre, m. Sylvester.
Siméon, m. Simeon.
Simon, m. Simon, Sijrnen.
Sixte, m. Sixtus.
Sophie, f. Sophia, (am. Fietje, Fie.
Sosthènes, m. Sostiienes.
Spérat, m. Speratus.
Stanislas, m. Stanislaus.
Stéphanie, f. Stepkania.
Sulpice, m. Sulpicius.
Susanne, f. Suzanna.
Suzette, Suson, f. Suzannetje, Santje.
Sydone, m. Sydonius.
Sylvère, m. Sylverius.
Symphore, Symphorien, m. Symphorius.

ZOE.
Théan, m. Thilo, I'ieleman.
Thdcla, f. Thekla.
(Ti bout.
Théobalde, Thibaud, m. Tlieobaldus, Theobald,
Thdodore, m. Tlheodorus, (am. Dorus.
Théodore, I. Theodora, (am. Doortje.
Théodose, m. et f. Theodosius, Theodosia.
Théophile, m. Theophilus, Godlief.
Thérèse, f. Theresia, (am. Treesje.
Thibaud, m., z. Théobalde.
Thierri, m. Diederik, Dirk.
Thiou, m. Theodolph.
Thomas, m. Thomas.
Thrasybule, m. Thrasybulus.
Tiburce, m. Tiburtius.
Tiennette, Tiennon, f. (verklw. van Étiennette)

Step hania.

Tiennot, m. (verkiw. van Etienne) Steventje.
Timothée, m. Timotheus.
Titus, m. Titus.
Tobie, m. Tobias.
( Toontje.
Toinette, Toinon , f. (verklw. van Antoinette)
Tranquille, m. Tranquiilus. (Katrjntje
Trinette , f. (verklw. van Cathdrine) Tr jntle,
U
Ubalde, m. Ubaldus.
Ulrich, Udalrich, m. Ulrich.
Ulrique, Udalrique, f. Ulrika.
Urbain, m. Urbanus.
Ursin, m. Ursinus, Ursijn, Oerson.
Ursule, f. Ursula.
Valentin, m. Valentijn.
Valentine , f. Valentina.
Valère, m. Valerius.
Valérie, f. Valeria.
Valérien, m. Valerianus.
Vaubourg, f. Walpurgis.
Veit, m. Velt, z. GUY.
Venance, m. Venantius.
Venceslas, m. Wenceslaus.
Véronique, f. Veronica.
Victoire, f. Victoria, Victorine.
Victor, m. Victor.
Victorien, m. Victorianus.
Vigel, m. Vigilius.
Vincent, m. Vincentius.
Virgile, m. Virgilius.
Virginie, f. Virginia.
Vital, m. T'italis.
Voit, m. Veit, z. GUY.
W,
Willielmine, f., z. v. a. Guillemette
X.

Xavier, m. xaverius, Xaveer.
Y.
Yves, m. Fwo.
Zacharie, m. Zacharias.
Zachde, m. Zacheus.
Zéphirin, m. Zephirinus.
Zéphirine, f. Zephirine.
Zoe, f. Zod.

TABLE GÉOGRAPHIQTTE. GEOGRAPHISCHE NAAMLIJST. (*)
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A.
*Abdère, m. Abdera (stad van Thracië). —
Abdéritaiil, e of Abdérite, adj. et subst. Abderietisch ; — Abderiet, -in f.
Abex (CÓte d'), f. Kust van Habesch of
Abesch (ten W. van de Roode zee).
Aboukir, m. Aboekir, Abukir (egyptisch dorp).
Abruzze, f. Abruzzo (naam van twee provincien van 't kon. Napels: Abr- ultérienre en
eitérienre, Abruzzo ulteriore en citeriore).
*Abydien, ne, Abydéniell, ne, adj. et
subst. Abydenisch ; — Bewoner, bewoneres van
Abydos (stad van Egypte), Abydeniër, abydenische vrouw.
Abyssin, e, adj. et subst. Abyssinisch; —Abyssinler, abyssinisehe vrouw. — Abyssinie, f.
Abyssinië, Habesch.
Achaïe, f. Achaja n. (grieksehe prov. in Morea,
ongeveer het oude Achaia beslaande).
Aehanti, m. Asjanti, Aschanti, Ashantee (Staat
in W.Afrika).
Achéen, ne, adj. et subst. Achajisch ; — Achajer, achajisclle vrouw.
Acores, f. pl. Azorisehe, Vlaamsche of Westersche eilanden n. pl., Azoren f. pl. (ten W. van
N.Afrika).
Aderbijan, nl . Azerbidsjan, Aderbeidscban
(prov. van Perzië, 't oude Medië).
Adige, f. Etsdl, Adige (nv. van Nitalie).
Adl•iatigae, adj. Mer ou Golfe Ad•r- of als
subst. L'Adr-, f. De Adriatische zee, de Golf van
Venetië (gedeelte der Middellandsche zee).
*Adruu^ette, m. Adrumetum, later Justiniana
(stad in N.Afrika , nu Hamamet of Herkla in
Tunis).
I Bades of 1Egates, f. pl. Fgadische eilanden, Egaden (bij de W.kust van Slcllie).
Afghan, e, adj. et subst. Afghaansch, afghanisch; —Afghaan. Afghaner, -in, bewoner en bewoneres van Afghanistan of 't land der Afghanen
(in 't binnenland van Azië).
Africain, e, adj. etsubst. Afrikaansch ;— Afrikaan of Afrïkaner, afrikaansche vrouw. — Afrigne, f. Afrika (een der 5 werelddeelen).
Agria, f. Eger (stad in Bohemen).
Aigle, f. Aelen (vlek in Zwitserland, kanton
Waad). [Pruissen).
Aix-la-Chapelle , f. Aken (stad in Rijn*Alains, m. pl. Alanen (scythische volksstam) .
Albanien, ne, adj. et subst. Albaneesch, albanisch;— Albanees of Albaniër, albanesche vrouw;
bewoner en hewoneres van Albanië (prov. van
Europ. Turkije).
Albe - Grecque, f., nu BELGRADE.
Albe- Julie, f. Weissenburg, nu Carlsburg
(stad in Zevenbergen); — Akerman of Akjerman
(russ. stad in Bessarabië).
Albe- Royale, f. Stuhl-Weissenburg (stad in
Hongarije).
Albergue, f. Alberga (stad in Sardinië).
Albertville, f. Albertsstad (stad in Sardinië).

Albigeois, e, adj. et subst. Albigenzisch ; —
Albigenzer, -in, bewoner en bewoneres van Albe
(fransche stad, dep. Tarn) of van 't voormalige
fransche landschap in Languedoc Albigeois.—Les
Albiqeois, de Alhigenzen, Waldenzen (eene in de
12e eeuw ontstane godsdienstpartij).
Albion, f. Albion, dichterlijke naam van Engeland of van Groot-Brittanje ; oude naam van
Eti gelands Z.- en ZO. - kust. -1 Touvelle-Albion,
f. Nteuw-Albion (NW.kust van Amerika.
Albonrg, m. Aalborg (stift en stad in Denemarken).
[volksstam).
*Alemans, m. pl. Allemannen (germaansche
Alep, m. Aleppo (turksche stad in Opper- Syrië).
Aleutiennes (fles), f. pl. Aleoetische eilanden n. pl., Aleoeten, Aleuten f. pl. (in 't N. van
den Grooten Oceaan).
Alexandrie, f. Alexandria, Alexandrië (stad
in Egypte); — Alessandria (stad in Sardinië).
Algarve, f. of Aigarves , f. pl. Algarvië,
Algarve (prov. van Z.Portugal); de Algarven (por
-tugeschnpaAlrvfë).
Alger, m. Algiers (hoofdstad der fransche kolonie Algerië, in N.Afrika). — Algérien, ne,
adj, et subst. Algerijnsch;;— Algerijn, algerijnscbe
vrouw. [Spanje).
Algésire, f. Algeciras, Algesiras (stad in Z.
Alleganes et Apalaches, m. pl. Alleghanisch en Apalachisch gebergte n. (in 't 0. der
Vereenigde Staten).
Allemagne, f. Duitschland (groot land van
Midden- Europa). — Mer d'All-, z. N ORD (DIER DU).
-- Allemand, e, adj. et subst., z. Woordenboek.
Alméide, f, Almeida (stad in Portugal).
Almérie, f. Almeria (spaansche stad in Granada).
[Vlaanderen).
Alost, nl. Aalst, Aelst (belg. stad, prov. 0.Alpes, f. pl. Alpen m. pl., Alpisch gebergte n.
(hoogst gebergte van Europa). — Département des
Hautes-Alpes, des Basses-.4lpes, dep. der Opper-,
der Neder-Alpen (in 't ZO. van Frankrijk). —A1-

pes maritimes, cottiennes, grecques, zee-, cottische, grajische of graauwe Alpen. Alpes pennines, ldpontiennes of helvétiques, rliétiques, noriques, pennynsche of penninische, lepontische of
helvetische, rhetische, norische Alpen. Alpes be'.
noises, carniques, juliennes, dinariques, Berner-,

–

komische, julische of kramer-, dinarische Alpen.
Alsace, f. Elzas m. (oude prov. van Frankrijk,
nu dep. van den Boven- en van den Neder-Rijn).
— Alsacien, ne, adj. et subst. Elzassisch ; —
Elzasser, Elzasserin.
*Amalécites , m. pl. Amalekieten (een tilt
Esau gesproten volk) .
Amboine, f. Amboïna (een der Molukken).
*Alnbraciote, Ambraeien, ile, subst. Ambraciër, ambracische vrouw, bewoner en bewoneres van Ambracië (stad van Epirus, nu Arta).
Aniéricain, e, adj. et subst., z. Woordenb.-Amérique, f. Amerika (een der 5 werelddeelen).

(*) In deze lijst zijn niet opgenomen : 1J de namen, welker spelling in de beide talen volkomen dezelfde is
2 0 de fransche namen, op bourg eindigende, zoo als Hambourg, Luxembourg, en welker nederduitsche vertaling
Hamburg. Luxembur g , alleen door deze slotlettergreep verschilt ; 3 0 die, welker eindlettergreep slechts Bene geringe
wijziging, naar de vereischten van 't Nederduitsch, ondergaat, zoo als Acadie, Albanie, Asturie., Californie etc.,
welke ir. 't. Nederduitsch eene lettergreep meer bekomen : AcadGB. Albanic, A.turién, Californié, enz. — liet
sterretje (* ) duidt de namen der oude aardrjjkskunde Ran. — Daar de nederduitsche namen van landen, eilanden, steden, vlekken, dorpen o n z ij d i g zijn ( met uitzondering van die landsnamen, welke 't lidwoord de voor zich hebben,
zoo heeft men de aanwijzing van 't geslacht bij die namen weggelaten.
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Arniénois, m. Gebied van Amiens (in 't N.
van Frankrijk). Ainiéiiois, e, ad.j.; et subst.
Arniënzisch ; - Anuienzer, amienziselie vrouw.
Amirauté (lies de I'), f. p1 Adrniialitcits
n. p1. (in lea Stillen oceaan, NO. Papoea).-eiland
Amis (lies des), f. p1. Vrienden- of Vriendschaps- 01 Vriendelijke eilanden n. p1. (in den
Stillen oceaan).
*Ainorrliéexls, lvi. p1. Amorieten (uit Ka
gesproten volken).
-nad
Aiusterdainiiiois, e, adj. et sub.st. Amster
damsch; - Amsterdamroer, amsterdamsche vrouw.
Ancôtie (Maiche d'), f. Mark van Ancona
(landstreek in den Kerkelijken Staat).
Aiidalous, e, adj. et sutst. Andaluzisch ; Andaluzier, andaluzische vrouw. - Anda1oi.
sie, f. Andaluzie (prov. van Spanje).
Andiinople, f. Adiianopel (turksche stad in
Rumili). - Aiidrinopolitain, e, adj.etsubst
-

Adrianopolitaansch ; - Adrianopolitaan, adrianopolitaansche vrouw.
Augerinanie, f. Angermanland (oude prov.

van Zweden).

Aiigeviii, C, adj. Van Anjou (oude prov. van
Frankrijk) of van Angers (fransche st. , dep. Maineen-Loire, Iioofdst. der oude prov. Anjou). - Als
subst. Bewoner, liewoneres van Anjou ofvanAn-

gers.
Auglais, e, adj. et subst., z. Woordenb.
*A,gIes, m.pl. Angelen (Germanen, die zich
in Groot -I3rittanje vestigden.
Aiigleterre, f. Engeland (deel van Groot-Brittanje)—Notavelle AngLO, Nieuw-Engeland (een
der Vereenigde Staten).
Angotiniols, m. Gebied van Angoulèrne (nu
ongeveer het fransche dep. Charente).
Angiiille, f. Slangeneiland Anguilla (een der

Antilles).[gebergte Libanon).
Anti -Liban, rn. Anti-Libanon rn. (deel van 't
Antilles, indes-Occidentales, f. p1. Antillische eilanden, Antilles, WTest-lndië (archipel
van N.Arneiika). Ant- du veat, sous le vent, Antilles of Eilanden hoven den wind, onder den wind.
.L%fltioche, f. Antiochie (stad in Aziat. Turkije).
A,iveis, in. Antwerpen (stad in Belgie). Anversois, e, adj. et sabst. Antweipsch ;—Antwerpenaar, antwerpsche vrouw.
Apennins of Motits Apennins, m. p1. Apennijnen m. p1., Apennijnsch gebergte ii. (in Italic).
Aquilée, t. Aquileja (stad van Illyrid).
*Aqllitaine, t. Aquitanie (een dergroote
deelen van 't oude Gallid). - Mer dAquitaine,
Aquitanische zee, nu Golf van Biscaye.
Arabe, Arabique, z. Woordénb.
Aiagoii, m. Aragonid (oude prov. van Spanje).
- Aragoiiais, e, adj. et subst Aragonisch ; Aragonier, aragonische vrouw.
Iran, m. Aarau (hoofdstad van Aargau, een
zwits. kanton).
*A1.eadie, f. Arkadia (oude afdeeling van den
Peloponnesus).— Ai'cadien, tie, Areadique,
actj. Arkadiscb. - Arcadieii, ne, ni.etf. subst.
Arkadiër, arkadische vrouw.
Aigien, ne, adj. et subst. Argivisch; - Bewoner en bewoneies van Argos, Argiver, argivtsche vrouw.
*Argolide, f. Argolis (oude afdeeling van den

Peloponnnesus).
Argovie, 1. Aargau (kantonvan Zwitserland).
*AI iI1,ée,s, rn. pl. Arirnaers (volk van Syrië).
Anon, in. ArIl (belg. stad, pray. Luxemburg).
Arniéi.ie, 1. Armenië, Turkomanid (groot land
van W.Azië). —Arniénien, ne, Arméniqite,
adj. Armenisch. - Ai-niénien, iie, m. et f. subst.
Armeniër, armenische vrouw.
Arias, m. Atrecht (hoofdst. van 't fransche
lep. Pas-de-Calais). —ArrageoiS, e, adj. et subst.
Atrechtsch ; - Atiechtenaar, atrechtscbe vrouw.
Ai-tésieii, ne, adj. Artezisch, van Artois (oude
pray. van Frankrijk). - Als subst. m. et f. Arte
ziër, attezische vrouw.
Asialiqne, adj. Azialisch. - Als subst. m.
et f. Aziaat, aziatische vrouw. - Asie, f. Azië
(een der 5 werelddeelen). Asic mineure, Klein.

-

Azië. [Palestina).
Asphaltite (Lao), ni. Doode zee t. (meer in
Assise, f. Assisi (stad in den Kerkelijken Staat).
*Assyrieil, ne, adj. Assyrisch. - Als .cubsl.

BELGE.

f. Assyriër, assyrische vrouw, bewoner en
bewoneres van Assyrië (nu Koerdistan, groot land

fl1. et

van Azië).

Athènes , f. Athenen (stad in Griekenland,
oude hoofdst. van Attika). - Athéiiien, iie, adj.
Atheensch, Atheniënzisch. - Als subst. m. et f.
Athener, atheerische vrouw.
Atlantique, adj. Atlantisch. 111cr of Ocdan
All- , Atlantische zee f. of oceaan m. (tusschen
Europa en Afrika ten 0. en Amerika ten W.).
*Attiqlie, f. Attika (oostelijkste landstreek van
Griekenland). [burg).
Aubange, m. Ibing (belg.dorp, prov. Luxem*A t lsoiiie, f. Ausonië, land der Ausonen of
Aurunci; poet. Italië.
Ausiralasie , Australie , Polyiiésie, f.
Australië (het vijfde werelddeel).
Antelbas, m. Neder -Elter (belg. dorp, prov.
Luxemburg).
Autriche, f. Oostenrijk (groote staat van Midden-Europa). - Aiitriehien, tie, adj. etsubst.,
z. Wooidenb.
Anverguat, e, m. et f. Bewoner en bewone
van Auvergne (oude prov. van Frankrijk).—-les
Als adj. Auvèrgnatisch.
Azor (lies d'), z. AÇOIIES.

B.
* Babylone, f. Babel, Babylon (hoofdst. van
Chaldea en geheel Babylonië). - JJabylonien,
ne, z. Woordenb.
*Baeti.es, m. Bactra (nu Balk, hoofdst. van
Bactriana, landstreek van Azië). - Bactrien,
He, adj. Bactrisch. —Als subst. m. en t. Bactriër,
bacirische vrouw.

Bade, f. Baden of Baden-Baden (Bains de B-)
(stad en badplaats in 't groothertogdom Baden);

- Baden (stad en badplaats in Zwitserland, kanton Aargau); - Baaden (stad en badplaats in Beneden -Oostenrijk). - Grand -duclul de B-, groothertogdom Baden (een der duitsche Staten). Badois, e, adj. Badensch.— Als subst. m.etf.
Badenaar, badensche vrouw.
Badenvillers, m. Badenveiler (dorp en bad-

plaats in Baden).
Bale de tons les Saints, f. Allerheiligenbaai f. (aan de Z.kust van Brazilië).
Bales, f. Baja (stad in Napels).
Bale, m Bazel (kanton en stad van Zwitserland). B- -ville of intérieur, B- -Champagne of Bextérieur, Bazel-stad of Binnen-Bazel. Bazel-Land
of Buiten-Bazel (namen der beide afdeelingen van
't kanton Bazel). - Bãlois, e, wij. Bazelsch.Als subst. flL et f. Bazelaar. bazelsche vrouw.
Baléares (lies), f. p1. Balearische eilanden n. p1. , Balearen f pi. (in de Middellandsche
zee, bij Spanje).
Baitiquie, adj.: La mer B-, of als subst. La
B-, de Oostzee f.(golfderNoordzee in N.Europa).
Barbatie, f. Barbados (een der Antilles).
Barbarie, f. of Etats barbaresques, m.
Pl. Barbarje. Barbarijsche staten m. p1. (Afrika's
noorderdeel van Egypte totaan den Atlant. oceaan).
Bareeloiie, f. Barcelona (boofdst. van Catalonië, in Spanje). —Bareelonais, e, adj.Bar
celonisch. -- Als subst. in. et f. Barceloniër, barcelonische vrouw.
Bareith, Baruth, in. Bayreuth (stad van
-

Beileren).
Barle•Dnc, III. Baarle-Hertog (belg. dorp,
prov. Antwerpen).

Basque, adj. Baskisch. Les provinces t-s, de
baskische proviociën (Biscaye, Guipuzcoa en Ala-

va. in 't NW. van Spanje).
Bas -Warneton, m. Neder-Woesten (belg.
vlek. prov. W.Vlaanderen).
* Ratave, z. Woordenb. —Batavie, f. Land
der Batavieren, Batavië, poit. Holland, Nederland. - (De hoofdst. van Java enNeêrlandslndië
heet in 't Fransch, als in 't Nederduitsdb, Batavia.)
Bavarois, e, adj. Beijersch. - Als subst. m.
et f. Beijer, Beijersman, Betjerin. bei.jersclie vrouw.
—flavière, f. Beijeren (een der duitsche Staten).
Beige, Beigique, z. Woordenb.

BELGRADE
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Belgradc , f. Belgrado , vroeger GriekschWeissenburg (stad In Europ. Turkije, Servië).
Bengale, m. Bengalen (oude prov. van Hindostan, in 't NO.). [N.Afrika).
Berbères , m. pt. Berberen (volkeren van
Bergacne, m. Bergamo (stad in 't Lomb. Venet. koningrijk). .— Bei•gainasque, adj. Bergamaskisch. — Als subst. m. et f. Inwoner en inwoneres van Bergamo, Bergamasker, bergamaskisehe vrouw.
Berg-op-Zoom, m. Bergen-op-Zoom (nederl .
stad, prov. N.Brabant).
Bergnes , Berg St. `'inox , m. Bergen,
Berghen, Wijnoxbergen, Vinoxbergen (fransche

stad, dep. Noorden).
Berlin, m. Berlijn (hoofdst. van Pruissen). -Berlinois, e, adj. Berlijnech. -- Als subst. m.
et f. Berlijner, berlijnsche vrouw.
Bertnudes (lies), f. p1. Bermudische eilanden, Bermuden, Somers- eilanden (ten NO. van de
Antilles). — Bermadien, ne, adj. Bermudisch.
Berne, f. Bern (kanton en stad van Zwitser
e, adj. Bernsch. -- Als subst.-land).—Berois,

U!. et f. Berner, bernerin.
Berrichon, ne, Berrayer, ère, adj. Van
of uit Berry (oude prov. in 't hart van Frankrijk).
---- Als subst. m. et f. Bewoner, bewoneres van
Berry.
Berthoud, m. Burgdorf of Burtlef (zwitsersche stad, kanton Bern). [Spanje).
* Bétiglle, f. Boetica (groot gedeelte van Z.Bienne, f. Biel (zwitsersche stad, kanton
Bern). Lac de B-, Bieler -meer n.
Bierhes, m.Bierk (belg. dorp, prov. Brabant).
Biévere, f. B^ ver (belg. dorp, prov. Flenegouwen).
Blaisois, e, adj. Van of uit Blois (fransche
stad, dep. Loir-en-Cher). — Als subst. m. et f.
Inwoner, inwoneres van Blois.
Bohème, f. Bohemen (land van Midden -Europa ). — Bohémien , ne, adj. et subst., z.
i\joordenb.
Bois-le-duc, in. 's Hertogenbosch, den Bosch
(netled. stad, prov. N.Brabant).
Bok ara, m. Bokhara, Bochara (Staat en stad
van Midden - Azië).
Bologne, f. Bologna (legatie en stad van den
Kerkelijken Staat). — Bolonais, e, adj. Bologneesch, bononisch. — Als subst. m et f. Bolognezer, bolognesche vrouw. — Bolonais, m.
Bolognezer gebied n., gebied van Bologne.
Bonibaye, I. Bolbeek (belg. dorp, prov. Luik).
Bonne, f. Bona (stad van Algerië).
Bonnensiens, m. pl. Bewoners van Bonn
(pruiss. stad, Rijnprov.), Bonnensers.
Boedelais, e, adj. Van of uit Bordeaux (fransclle stad, dep. Gironde), bordeleesch. — Als subst.
m. et f. Bewoner en bewoneres van Bordeaux,
Bordelees, Bordelesehe vrouw
Borrnio, m. Worms (stad van 't Lomb. Venet. kon:ngrijk).
Boroniées (ales), f. pl. Borromeïsche eilanden n. pl., Konijnen-eilanden (in 't Lago Maggiore,
Sardinie).
*Borysthène, m. Borysthenes, Dnieper (rivier van Z.Rusland). -- Borysthéniens, m. Pl.
Dnieper- bewoners.
Boschnia, f. Bochnia (stad in Oostenrijksch

Brabanjon, ne, adj. Brabantsch. — Als
subst. m. et f. Brabander, brabantsche vrouw.
Bragance, f. Braganca (stad van Portugal).
Bra gae, f. Braga (stad van Portugal).
Brages, f. Beerthe (belg. dorp, prov. Brabant).
Brandebourg, m. Brandenburg (prov. en stad

van Pruissen). — Brandebourgeois, e, adj.
Brandenburgsch. — Als subst. m. et f. Branden burger, brandenburgsche vrouw.
BrLme, f. Bremen (vrije stalvan Duitschland).
— Brèmois, e, adj. Breemsch. — Als subst. m.
et f. Bremer, Bremerin, breemsche vrouw.
Brésil, m. Brazilië (land van Z.Amerika). —
Brésilien, ne, adj. Braziliaanseh. — Als subst.
m. et f. Brazilier of BrazEliaan, braziliaansclie

vrouw.

Bretagne, f. Bretanje, Bretagne (oude prov.
van Frankrijk). -- Bretagne (Grande) , f.
Groot-Brittanje (groot eiland , uit Engeland en
Schotland bestaande). —Nouvelle Br-, Nieuw

-

Brittanje (land van N.Amerika). — Breton, ne,
adj. Bretonsch, van Bretanje. — Als subst. m. et
f. Bretanjer, bretonsehe vrouw; Brit, Brittin.
Brigance, f. Bregenz (oostenr. stad, Tyrol).
Briois, e, adj. Uit of van Brie (oud fransch
district) .

Brisach„Bi•ïsae(%euf,V ieux),m.NieuwBreisach (franeche grensstad, dep. Boven-Rijn).
Oud -Breisach (Badensehe grensstad).
Br isgau. m. Breisgau m. (oude afdeeling van
Duitschland, deel van Baden).
Britannigne, wij. Britsch, engelsch.
Brousse, f. Brusa, Broessa(stad in Klein- Azië).
XBractères, m. pl. Brukteren (duitsche volks -

stam).

Bruges, f. Brugge (stad van België). —
geois, e, adj. Brugsch, van of uit Brugge. —
Als subst. m. et f. Bruggenaar, bruggenaarster.
Bransvic, Brunswick, m. Brunswijk (hertogdom en stad van Duitsehland).—lvouveau Br-,
Nieuw -Brunswijk (land in N.Amerika).
Bruxelles, f. Brussel (hoofdst. van België).
— Bruxellois, e, adj. Brusselsch. — Als subst.
m. et f. Brusselaar, brusseIaarster.
Bucharie, f. Bucuarije, Bokhara (groote landstreek in Midden - Azië).
Buchovine, f. Bukowina f. (oude afdeeling
van Oostenrijk, in Galicië).
Bade, f. Ofen (hoofdst. van Hongarije). — Budissin m., Baidisse f. Man, vrouw uit Ofen.
Balgarie, f. Bulgarije, Bulgarië (prov. van
Europ. Turkije). — Bul ;are, adj. Bulgaarsch.
— Als subst. m. et f. Bulgaar, bulgaarsche vrouw.
*Byzanee, m. Byzantium, nu Constantinopel.
--- Byzarntin, e, z. Woordenb.

C.

Cabonl, m. Kaboel, Kabul, Caubul (hoofdst.
van Afghanistan) ; — Kaboelistan, Afghanistan
(groot binnenland van Azië).
Cachemyre, m. Kasjemir, Kashmir (landstreek in 't NW. van Hindostan).
f'afre, adj. Kafferseb. — Als subst. m. et f.
Katter, Kafferin. — Cafrerie, f. Kaferland n.,
Land der Kaffers (landstreek van ZO.Afrika).
Polen, Galicië).
Caire(Le), f. Caïro, Kairo (hfdst. van Egypte).
Bosniaque, Bosreien, ne, adj. Bosnisch,
Cala re, f. Calabrië (Zuidelijk gedeelte van
van of uit Bosnië (afdeeling van Europ.-Turkijë).
— Als subst. m. et f. Bosniër, bosnische vrouw. Italië en Napels). — Calabrois, e, adj. Cala*Bosphore, m. Bosporus, Bosphorus m., nu brisch. — Als subst. m et f. Calabriër, calabristraat van Constantinopel. — Bosphorain, e, sche vrouw.
Calais (Pas of Détroit de), m. Naauwof
adj. Den Bosporus betreffend, van den Bosporus.
Bothniagae, adj. Bothnisch, van Bothnië Zeeëngte van Calais, de Hoofden (waardoor Frankrijk van Engeland wordt gescheiden). — Calai(landstreek in Zweden en Rusland).
Botzenbourg, m. Boïtzenburg (stad in Meek- sien, ne, adj. Calais betreffend, van of uit Calais. — Als subst. m. et f. Man, vrouw van Calais.
lenburg-Schwerin).
Calmouk, e, adj. Kalmuksch. — Als subst.
Boaches do Rhóne(Départeinent des),
m. Departement n, van de monden van den Rhone. m et f. Kalmuk, kalmuksche vrouw.
Cainbrai, m. Kamerijk (fransche stad, dep.
Boulonais, e, adj. Van of uit Boulogne-surmer of Boulonje aan zee (fransche stad, dep Pas- Noorden). — Cambraisien, ne, adj. Kamede-Calais). [Frankrijk). rijksch. — Als subsi. m et f. Kamerijker, kameBourgogne, f. Bourgondië (oude prov. van rijksche vrouw. — Cambrésis, m. Land van
Bourguignon, ne,adj. et subst. ,z, Woordenb. Kamerijk (oude onderafdeeling van Fransch-VlaanBouxviller , Boxviller, m. Buxweiler, deren). [geheel China doorloopt).
Canal-impérial, m. Keizerskanaal n. (dat
Bucksweiler (fransche stad, dep. Neder- Rijn).

498CANAN1EN
*Çananéen, ne, adj. Kanaänietisch, van of
uit Kanaan. - Als subst. m. et f. Kanaäniet, ka
vrouw.
-naäitscle
Candéeli, ne, adj. Van de oevers der Ara
golf, candeïsch.
-biseh
Candle, f. Candia, het oude Kreta (groot eiland in cle Middell. zee). - Candois, e, Candien, ne, adj. Candiotisch. - Als subst. m. et f.
Candioot, candiotische vrouw.
*Cantabre, adj. Cantabrisch. —Cantabres,

m. p1. Cantabriërs, Biscayers.
Cantorbéry, m. Canterbury, Kantelberg(eng.
stad, graafschap Kent).
Cap de Bonne Espéi-anee, m. Kaap de
Goede Hoop (Afrika's Zpunt). - Cap Nord,
lNoordkaap f, (Europa's N.punt).
Capouse, f. Capua (stad van Napels, hij de ruïnen van 't oude Capua).
*Çappadoce , 1. Cappadocia (landstreek van
Klein -Azie).
Cap-Vert, m. Groene-Kaap f. (W.ljkste kaap
van Afrika, Seneganmid) —lies dii Cap -Vert,f.
p1. Kaap -Verdische eilanden n. p1., eilanden van
de Groene-Kaap.
Caralbe, adj. Caribisch, (doorgaans minder
goed) Caraïbisch, lies C-s, Caribische eilanden n.
Pl. -- Caraïbes, m. pt. Cariben. - Mer des
C-s, Caribische zee f. (zee der Antilles).
Carinthili, f. Karinthid (NW.lijk gedeelte van
Illyrie). [Zweden).
Cariskrone, 1. Karlskrona (prov. en stad van
Cainlole, f. de Krain f.(oude oostenr. prov., in
Illyrie). - Cai-iiien, iie, adj. Krainsch. - Als
subst. in. et f. Kramer, Krainsche vrouw.
*Cartbage, f Carthage (voormalige stad in
N.Afrika). - Carthagène, f. Carthagena (stad
van Spanje aan cle lVIiddell. zee ; stad van NieuwGranada, in Z.Amerika). - CarthagiHois, e,
adj. Karthaagsch. - Als subst. m. eI f. Karthager, karthaagsche vrouw.
Caspieiine (Mei-), f. Kaspische zee f. (groot
meer van Azie). - Caspien, ne, adj. Kaspisch.
Cassovie, f. Kaschau (stad van Hongarije).
Castillan, e, adj. Castiliaansch.— Als subst.
rn et f. Castilianer, castiliaansche vrouw.—Castule, f. Castilië (voormalig koningrijk in 't midden van Spanje). La vieille of L'ancienne, La nouvelle C-, Oud-, Nieuw -Castilid (twee voormalige
prov. van Spanje). [Brabant).
Castre-Ileyde, f. Kester (belg. dorp. prov.
Catalan, e of Catalonique, adj. Catalonisch. - Catalan, e, m. et f. Cataloniër, Catalonische vrouw. - Catalogne, f. Catalonid
(oude pray. in 't NO. van Spanje).
Catane, f. Catania (stad op Sicilië).
of Cattiens , m. p1. Katten (oud
Hessisch volk).
Caucase, m, Caucasus m. (gebergte tusschen
de Zwarte en de Kaspische zee ; Ook prov. van
Europ. Rusland). - Caucaslen, no, adj.Caueazisch. - Als subst. m. et f. Caucaziër , caucazische vrouw.
Célébien, iie, adj. Uit of van Celebes (groot
Soenda -eiland).
Cerlier, in. Erlach (zwits. stad, kanton Bern).
Ceylaii, ii. Ceylon (groot eiland van Britsch
-Indië).
*Chaleédolne, f. Chalcedonië (stad van Bi-

thynië). - Chaleédonien, iie, adj. Chalcedonisch. - Als subst. in. et f. Chalcedoniër, chalcedonische vrouw,
*Chaldée, f. Chaldea (gedeelte van Assyrië).Chaldéen of Chaldaïque, adj. Chaldeeuwsch.
—Chaldéen,iie, m. et f. Chaldeër, chaldeeuw,
chaldesche vrouw.
Chainpenois, e, adj. Uit of vaii Champagne
(oude prov. van Frankrijk). - Als subst. m. et f.

Man of vrouw uit Champagne.
*Cheisonése, m. Chersonesus m. (oude naam
van verscheidene europ. schiereilanden). Cd- Cimbrique, cimbrische Ch-, Jutland. Cd- taurique,
taurische Ch-, de Krim. Cd- de Thrace, thracische
Ch-, schiereiland van Gallipoli.
Chiavennes, f. Chiavenna, Cleven (stad van
't Lomb. Venet. koningrijk).
Chiens (lies des), f. p1. Honden -eilandenn.
p1. (in de Zuidzee).
Chihiri, Port de ('heer, m. Aboe-sjeer,

-

CRAPACKS

Abuschär, Bender-Busch (perzische stad en zeehaven).
Chine, f. Sina, China (groot land van O.Azië).
- Chinois, e, z. Woordenb.
Christianople, f. Christianstadt (stad van
Zweden).
('hypre, f. Cyprus (groot eu. der Middel!. zee).
- Chypr!ot, e, acij. Cypriotisch. - Als subst.
m. et f. Cyprioot m., cypriotische vrouw.
Ciinbres, m. p1. Cimbren, Kimbren (oud volk
van Jutland). - Cimbre of Cimbrique, adj.
Cimbrisch, Kimbrisch, z. CHERSONESE.
Clarence , f. Clarenza, Klarentza (vlek en
haven van Morea). [Rijnprov.).

C!èves, ('lève-Berg,m.Kleef(pruiss.stad.,

. Coanze, f. Coanza (rivier van Congo. in W.Afrika). [Bijnprov.).
Coblence, f. Coblentz, Koblentz (pruiss. stad,
Cochinehine, f. Cochinchina (gedeelte van
't rijk Anam in Z.Azië). [Zuidzee).
.Cocos (Iie des), f. Kokos-eiland n. (in de
Coiinbre, f. Coïmbra (stad in Portugal).
Coire, f. Chur (zwits. stad, kanton Graauw
-

bunderland).
*Colchjde, f. Colchis (landstreek van Azië,
nu Imeretië en Mingrelië). - Colchidien, ne,
adj. Uit of van Colchis, colchidisch. - Als subst.
m. et f. Co!chidiër, co!cbidische vrouw.
Cologne, f. Keulen (pruiss. stad, Rijnprov.).
Co!os'ai, m. Klausenburg (stad van Zevenbergen). [ningrjk).
Come, f. Coma (stad van 't Lomb. Venet. koComines, f. Comen (belg. dorp, prov. W.Vlaanderen).

Comniorne (lies de), f. p1. Comorische of
Comoro -ei!anden n. p1. (op Afrika's 0-kust).
Compostelle (Saint-Jaques de) of La
C-, f. Sint -Jago de Compostella (spaansche stad,
in Galicië).
Congolan, ads. et subst. Uit of van Congo of
Neder-Guinea (land van W.Afrika).
Constance, f. Constanz, Kostnitz (stad in Baden). - Lac de C-, meer van Constanz, Bodensee m. , Bregentzer -meer n.
ConstantiHople, f. Constantinopel (hoofdst.
van Turkije). —Constantinopo!itain, e, adj.
Constantinopolitaansch. - Als subst. m. et f. Constantinopolitaner, constantinopolitaansche vrouw.
Copenhague, m. Kopenhagen, Koppenhagen
(hoofdst. van Denemarken). - Copenhagnois,
e, adj. Kopenhaagsch. - Als subst. m. et f. Ko peiihager, kopenbaagsche vrouw.
Cordi!lières, f. p1. Cordilleras (eig. bergketen, inz. die der Andes).
Cordoue, f. Cordova (prov. en stad in Z.Spanje ; stad in Mexico). - CordonaH, e, adj.
Cordovisch. - Als subst. m. et f. Corduaan, cordovische vrouw. [en Japan).
Corée, f. Korea (schiereiland tusschen China
Corfon, m. Corfu (ionisch eiland). Cor-

fiote, adj. et subst. Corfiotisch ; - Corfioot, corfiotische vrouw.
Cornonai!les, m. Cornwallis (engelsch graafschap, in 't ZW.).
Corogne (La), f. Corunna (pray., stad en

zeehaven van Spanje, in 't NW.).
Coise, f. Corsica (fransch eiland in de Middel!. zee).
Coi-sor, m. Korsder (stad van Denemarken,
eiland Seeland). [stam).
Cosaques, m. p1. Kozakken (russische volksCóte des Dents of d'Ivoire, f. Tand- of
Ivoorkust f. - Côte d'Or, Goudkust (heide in
Opper-Guinea, Afrika). [van Frankrijk).
Côtes du Nord, f. p1. Noorderkusten (dep.
Courlande, f. Koerland (russisch gouvernement aan de Oostzee). -- Courlandais, e, adj.
Koerlancisch. - Als subst. m. et f. Koerlander,
koerlandsche vrouw. ,
Courtral, m. Kortrijk (belgische stad, prov.

W.Vlaanderen).
Cracovie, f. Krakau (oostenr. stad, koningrijk Galicië ; - voormalige vrijstaat). - Cracovien, ne, adj. Krakovisch, krakausch. - Als
subst. rn et f. Krakoviër of Krakauer, krakausche
of krakovische vrouw.
Crapacks, m. p1. Karpathen In. p1. , Karpathisch gebergte n. (in N.Hongarjë).

CRÉME
Crème, f. Crema (stad in 't Lomb. Venet. koningrijk). [koningsijk).
Crémone, f. Cremona (stad in 't Lomb. Venet.
*Créte, f. Kreta; nu Candia, z. c ^NDIE. Crétois, e, adj. et subst. Kretenzisch ; — Kretenzer, kretenzische vrouw. [land).
Crimée, f. de Krim f. (schiereiland in Z.RusCroix (Sainte-), f. Sante-Cruse (stad van
Teneriffe). [burg).
Curange, f. Curingeri (belg. dorp, prov. LimCurde, add. Van of uit Koerdistan (land van
Azië), koerdistansch. — Als subst. m. et f. Bewoner en bewoneres van Koerdistan.
Ciistrin, m. Kustrin (pruiss. stad, prov. Brandenburg).
Cyprien of Cypriot, z. GHYPRIOT.
*(!ythère, f. Cythera, nu Cerigo (ionisch ei[Aziat. Rusland).
Czermisses, m. pl. Tsjermissen (Tartaren van

land).

ia
*Dace of Daeién, ne, adj. Dacisch, van of
uit Dacie (land tusschen den Donau en de Kar
—Als subst. m. etf. Daciër, dacische vrouw.-pathen).
Dalécarlie, f. Dalekarlië, Dalarne (oude prov.
van Zweden).
Dalmate of Dalmatier, ne, Dalmatlque, wij. Dalmatisch, van of uit Dalmatië (Z.lijkst gedeelte van 't oosteer. gebied) . - DAL-

MATE, DALMATTEN, NE, m . et f. Dalmatiër, dalmatische vrouw.
Damas, m. Damaskus (stad in Syrië).
Dambée, f. Dambea (stad van Abyssinië).
Danemare, m. Denemarken (rijk van N.Europa). — Danois, e, adj. Deensch. — Als subst.
m. et t. Deen, deensche vrouw.
Dantziek, Dazitzic , lit. Dantzig (pruiss.
stad, bij de Oostzee).
Danube, m. Donau m. (groote rivier van Europa). — Danubien, ne, adj. Aan den Donau,
Donau-.
Debrezen, m. Debreczin (stad inO.Hongarijë).
*Déliaque, adj. et subsi. Uit of van Delos (nu
SdiIo of Dili, een der Cycladen).
Delmont, Delemont, m. Delsberg (zwits.
stadje, kant. Bern).
*Delphes, m. Delphi, nu Castri (stad in Griekenland). — Deiphien, ne, wij. Delphisch. —
Als subst. m et f. Delphiër, delphische vrouw.
Deux-Fonts , m. Tweebruggen (stad van
Beijeren).
Diable (files du), f. pl. Duivels - eilanden n.
pl. (Bermudische eilanden).
Dieneen (Terre de), f. Van-Dierens-land
(eiland ten Z. van Nieuw -Holland).
Diephold, m. Diepholz (stad van Hannover) .
Dixmiide, f. Dixmuyden (belgische stad, prov.
W.Vlaanderen).
Doire, f. Doria (fransche rivier).
Dominique, f. Dominica (een der Antilles).
Donawert, m. Donauwerth (st. van Beijeren).
*Doride, f. Doris (landstreekvan Klein- Azië).
Douaisien, ne, adj. et subst. Uit of van
Douai (fransche stad, dep. Noorden).
Dourlach, m. Durlach (stad van Baden).
Drave, f. Drau f. (rivier van Hongarë).
Dresde, f. Dresden (hoofdst. van Saksen).
Dunkerque, m. Duinkerken (fransche stad,

dep. Noorden).

--
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Ef'erding , m. Efferdingen (stad in Opper Oostenrijk).
*'Egée (La nier), de A geische zee, nu de
Archipel (deel der Middell. zee).
'Eglise ('Etats de 1') , m. pl. Kerkelijke
Staat m. (pauselijk gebied in Italië).
'Egre of 'Egra, f. Eger (stad in Bohemen).
'Egyptien, ne, z. Woordenb.

Elbe (Ile d'), f. Elba (eil. in de Middell. zee,
Toskanen) .
*'Elide, f. Elis(landschapinden Peloponnesus).
Engadine, f. Engadin (groot dal in Graauwbunderland).
*'Ephèse, f. Ephesus (stad van lonië, KleinAzië). — 'Ephésien, ne, 'Ephésiaque, wij.
Ephezisch. -- Ephésieii, ne, m. et f. Epheziër,
epheziscbe vrouw.
'Epidaure, f. Epidaurus (zeehaven in Griekenland, Morea).
'Fpire, f. Epirus (landstreek van Europ. Turkije, Albanië). [land).
*'Erétrie, f. Eretria (stad van Eulxea, Grieken
stad, prov. Saksen).-Erfot,m.u(pis
Erlang, m. Erlangen (stad van Beijeren).
Erpach, m. Erbach (stad in Hessen-Darmstadt) .
Erzeroum, m. Erzerum (stad van Armenië).
Escanuffles, T. Schalafie (belg. dorp, prov.
Henegouwen),
Escaut, m. Schelde f. (rivier van België en
de Nederlanden) .
[sen) .
Eschwègue, f. Eschwegen (stad in Keurhes
Slavenkust f. (deel-Eselav(Cotd'),f.
van Opper -Guinea, Afrika).
Esclavonie, f. Slavonië of Sclavonië (oosten
-rijkschegnpov.tudDraenS).—
Esclavon, ne, add. Slavonisch. — Als subsi. m.
et f. Slavoniër, slavonische vrouw.
Escornais, m. Schoorisse (belg. dorp, prov.
O.Vlaanderen).
Espagne, f. Spanje (land van Z.Europa). —
Espagnol, e, z. Woordenb.
Esprit ('Terre du Saint-), f. Heilige -GeestLand, Es p iritu-Santo (prov. van Brazilië). —
Esprit (lie du Saint-), Heilige-Geest - eiland
(eiland der Nieuwe Hebriden, Stille zee).
Esquim aux, m. pl. Eskimoos (volk in N.Amerika) .
[ Henegouwen) .
Estaimpuis, m. Stemput (belg. dorp, prov.
Esthonie, f. Esthland of Reval (russisch gouvernement aan de Oostzee). — Esthonien, ne,
adj. Esthlandsch. — Als subst. m. et f. Esthlander, Estlllanderin.
'Etats-unis de l'Amérique, m. pl. Vereenigde Staten van Noord-Amerika, doorgaans enkel:
Vereenigde Staten m. pl.
*'Etrurie, f. Etrurië, Hetrurië, nu Toskanesn.
— 'Etriii•ien, ne, 'Etrusque, ac/f. Etrurisch,
etruscisch. — Als subst. m. et f. Etruriër, etrurische vrouw.
*Eulbée, f. Eubo a, nu Negropont (groot eiland
van Griekenland). — Eubéen , ne, add. Eubo isch. -- Als subst. m. et f. Euboeer, euboeische

vrouw. [Turkije).
Euphrate, m. Euphraat m. (rivier van Aziat.
Europe, . Europa (een der vijf werelddeelen).
— Européen, ne, z. Woordenb.
Easiois, e, adj. et subst. Uit of van Eu (fransche stad, dep. Beneden -Seine); bewoner en be-

woneres van Eu.
Eustace (Saint-), f. Sint-Eustatius (eiland
der Antilles). [prov.).
Exvilliers, m. Eschweiler (pruiss. stad, Rijn-

Èbre, m. Ebro m. (groote rivier van Spanje).
Faisalls (He des), f. Fazanten - of Confe'Echinades, f. pl. Echinadische eilanden, nu rentie-eiland n. (in de rivier Bidassoa, aan de
Kurzolari- eilanden n. pl. (in de Ionische zee).
grens van Frankrijk en Spanje) .
'Ecluse, f. Sluis (nederl. stad, prov. Zeeland).
Fare de Iltessine, m. Faro-di-Messina, Kaap
--L"Ecluse,f. Sluysen(belg. dorp,prov. Brabant). Faro (NO.lijkste punt van Sicilië).
'Ecosse, f. Schotland (noordelijk gedeelte van
Faroé of Féro (ales de), f. p1. Farder of
Groot-Brittanje). —'Ecossais, e, z. Woordenb. Fbrëer- eilanden (in de Noordzee).
'Edimbourg, m. Edinburgh (hoofdstad van
Fénétrange of Fénéstrange, f. Finstingen
Schotland) .
(fransch stadje, dep. Meurthe).

1940

FF R (ILE DL)

--

Fer (Ile de), f. Ferro, eiland Ferro (een der
Canarische eilanden).
Ferrare, f. Ferrara (stad van den Kerkelijken
Staat). — Ferrarois, e, adj. Ferrarisch —Als
subst. m. Ferrarisch gebied ii., gebied van Ferrara.
Ferirette, f. Pfrit (fransch vlek, dep. Boven Rijn).
Feu (Terre-de-), f. Vuurland (eiland van
Z.Amerika). — lle-du-Feu, Vuureiland (een
der Philippijnen).
Fezzair, e, add. et subst. Van of uit Fez (stad
van Marokko); — man of vrouw uit Fez.
Finlande, f. Finland (afdeeling van 't ruls.
rijk, aan de Finsche en Bothniscbe golven). —
Finlandais, e, adj. Finsch, Finlandsch. —Als
subst. m. et f. Fin of Finlander, finsche of finland[marken, Oostzee).
sche vrouw.
Fionie, f. Funen, Fiihnen (eiland van DeneFiotrnne, f. Fiume, Sint-Veit aan den Pflaum,
Reka (oostenr. zeestad in Daloratie).
Flarnand, e, z. Woordenb.
Flandre, f. Vlaanderen. Fl- orientale, occidentale, Oost -, West- Vlaanderen (twee provinciën
van België). [Zeeland).
Flessin Rite, m. Vlissingen (nederl. stad, prov.
Floreiltiii, e, adj. Flo ► entijnsch , van of uit
Fioi ence (hoofdst. van Toskanen); -- Florentijner,
florentijnsche vrouw.
Floride, f. Florida (een der Vereenigde Staten).
Fologne, f. Veulen (belg. dorp, prov. Limburg).
Fontarabie , f. Fuenterabla, Fontarabia
(spaansche stad, prov. Guipuzcoa).
Forestières (%'illes), f. pl. Woudsteden f.
pl. (de 4 hoofdplaatsen der gelijknamige zwitsersche l4antons Uri, Schwytz. tlnterwalden en Lucern). z. ODK QtTATRE VILLES FORESTIÈRES.
*Forét-Hercynienne,f.HercynischWoud n.,
nu het Harzgebergte en een deel van 't ZwarteWoud. — Forst-Noire, f. Zwarte-Woud n.
(berggewest van ZW.lijk Duitschland).
Forèt-s ir- Serene, f. Vorst (belg. dorp, prov.
Brabant.).
Forlan, e, adj. et subst. Van of uit Friuli (z.
FRIOUL); — man of vrouw uit Friuli. [kust).
Formose, f. Formosa (eiland bij China's ZO.Fortaventure, f. Fuer'teventura, Fortaventura (een der Canarische eilanden).
Fouges, f. Phoema of Phocia-Nova (stad van
Klein- Azië).
Fourche (Mont de la), m. Furka m. (hooge
berg van Zwitserland).
Fonrou-le-Comte, m. 's Graeven-Vouren.--F- -Saint-Martlu , Martens-Vouren. --- F-Saint-Pierre, Peters-Vouren (3 belg. dorpen,
prov. Luik). [dep. Boven-rijn).
Frammont, m. Frankenberg (franseb vlek,
Francais, e, z. Wooi•denb.
Franefort, m. Frankfort: Fr- sur -Main, Fraan den Main (een der vrije steden van Duitschland). Fr- sur l'OL'ler, Fr- aan den Oder (pruiss.
stad, prov. Brandenburg).
Francouie, f. Frankenland, Franken (voor
kreits van Duitschland).
-malige
Fresin, m. Groot-Vorssen (belg. dorp, prov.
Limburg).
Friberg, m. Freiberg, Freyherg (st. in Saksen).
Friboui z, in. Freiburg, Frey'burg (twits. kanton en hoofdst. van dat kanton). —Fr- en Brisgail, Freiburg in den Breisgau (stadvan Baden).
Frioul, m. Friuli, Friaul (oude prov. van N.Italië , nu eene delegatie van 't Lomb. Venet.
koningrijk).
Frise, f. Friesland, Vriesland (prov. van de
Nederlanden) . Fr- orientale, Oost-Friesland (ïVW.lijkste prov. van Hannover). Fr- occidentale, WestFriesland (oude naam van N.Holland). — Frison, ne, adj. Friesch, Vriesch. — Als subsi.
Fries, Friezin.
Fulde, f. Fulda (rivier en stad in Hessen-Kas[deren).
sel).
Fumes, f. Veurne (belg. stad, prov. W.Vlaan-
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Galice, I. Galicië (oude prov. van Spanje).-

ne, adj. Galicisch. — Als subst. m.-Galicen,
et f. Galiciër, galicische vrouw. Les G-s, de Gal-

legos of Galiciërs. — z. ook GALLICIE.
G alilée, f. Galilea (prov. van 't oude Judea).
— Mei' de G -, galilesche zee, zee of meir van Tiberias of Geneareth).
Galles (Principauté de), m. Prinsdom
Wallis (engelsche landstreek in 't W.). — Noavelle-G-, Nieuw-Wallis, landstreek van NieuwEngeland in N.Amerika. — Nouvelle G- -duSud, Nieuw-Zuid -Wallis (engelsche kolonie in
't 0. van Nieuw-Holland).
Gallicie, f. Galicië of Gallicië (met Lodomirië een prov. of koningr(jk van de oostenrijksche
monarchie). — G aIlicien, ne, adj. et subst, Galicisch; — Galiciër, galicische vrouw.
Gallois, e, adj. Wallisch, van of uit WalliS.
— Als subsi. m. et f. Walliser, wallische vrouw.
Gambie, f. Gambiaf. (rivier van W.Afrikain
Senegambië). [Brabant).
Gauninerage, m. Galmaerde (belg. dorp, prov.
Gand, m. Gent (belg. st., prov. O.Vlaanderen).
Gange, m. Ganges m. (rivier van Hindostan).
—G angetique, add. Tot den Ganges hehoorend.
Gantois, e, adj. et subsi. Gentsch; -- Gentenaar, gentscbe vrouw.
GapenSois, e, adj. et subst. Uit of van Gap
(fransche stad, dep. Opper -Alpen); -- man of vrouw
uit Gap.
Garde, f. Garda (meer en stad van N.Italië).
Gaseon, ne, z Woordenb.
Gate (Monts de), m. pl. Gbauts, Ghats, Gates m. pl. (twee bergketens in Hindostan).
*Gaiale, f. of G aales, f. pl. Gallië. Gaule propremen.t Bite of transalpine, eigenlijk of transalpijnsch Gallië (het tegenwoordig Frankrijk en België). G- cisalpine, cisalpijnsch Gallië (nu Sardinië
en 't Lomb. Venet. koningrijk). — Gaulois, e.
adj. et subst., z. jVoordenb.
Geenunde, f. Gemtind, Gmund (stadje in Neder- Oostenrijk; — pruiss. stadje, Rijnprov., stadje
in Illyrië).
Génes, f. Genua (stad van Sardinië).
Genève, f. Geneve (zwits. kanton en stad).
e, wij. Geneefsch.
-Genvois,fé
-- Als subst. m. et f. Bewoner, bewoneres van
Geneve.
Génois, e, adj. Genueesch. — Als subst. rn .
et f. Genuees, genuesche vrouw.
Geppin;, m. Góppingen (stad in Wurtemberg).
*Gerrnairo, e, (eimanie, Germanique,
z. Woordenb. — Mer germanique, z. NORD (MEn DU).
Gertruydenberg, rn. Geertruidenberg (nederl. stad, prov. N.Brabant).
G ézire, f. Geziras, Dsjezireh (stad in Aziat.
Turkije) .
Glaris, m. Glarus of Glaris (zwits. kanton en
stad). — G laronois, e, adj. et subst. Van of
uit Glans.
Gnesne, f. Gnezen (pruiss. stad, prov. Posen).
Golfe Adriatïgiie, z. ADRIATIQIJE. — Garabique, Arabische golf, Roode zee f. — GBothnigne, Bothnische golf (tusschen Zweden
en Rusland). — G- de Bengale, golf van Bengalen (in Z.Azië). -- G- de Finlande, Finsche
golf (in 't W. van Rusland).
Gomère, f. Gomera (een der Canarische eilanden).
Goritz , in. Gëritz (pruiss. stad, prov. Brandenburg); Gërtz, Gt rz of Gtiritz (stad in Illvrië).
Gostoneourt-lez-'i'irlemont, m. Goidsenhoven (belg. dorp, prov. Brabant). -- Gostoncoart-lez- 'congres, m. Gutschoven (belg. dorp,
prov. Limburg).
Gothenhoiu•g, m. Gothenburg, Gottenburg
(pi°ov. en stad van Zweden).
Gothie, f. Gothland (vroegere afdeeling van
Zweden). — Gothique, z. Woordenb.
*Goths, m. pl. Gothen (volk van germaanschen oorsprong).
Gottiugue, f. Gottingen (stad van Hannover).
Goyer, m. Juck c belg. dorp, prov. Limburg).
G racieuse , f. Graciosa (een der Azorische
eilanden).
Grand-Jarnine, m. Groot-Gelmen (belg dorp,
prov. Limburg. — Grand -Looi, m. Groot-Loos
(belg.
dorp, prov. Limburg).
Napels).
en
zeehaven
van
G aète, f. Gaëta (stad

G.
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G rarnniont, m. Geertsbergen, Geeraerdsber

O.Vlaanderen).
-gen(bl.stad,prov
*GI.aIIiqtIe, m. Granicus in. (rivier van Klein-

Azië).
Gs-aH4le -Bretagne, f.. z. BRETAGNE.
Graveliiies, f. Grevelingen (fransche stad,
dep. Noorden).
Glee, Grecque, adj. et subst., z. Woordenb.
- Grèee , 1. Griekenland (Staat ten Z. van

Europ. Turkijë).
lirenade, t. Grenada (stad en oude prov. van
Z.Spanje ; -- stad van Centraal-Amerika, Staat Nicaragua ; - Grenada (een der Kleine Antilles).ouveI1e -Gs--, Nieu w-Granada (Staat van Z.Amerika). - Grenadien, ne, wij. et subst. Van
of uit Granada. [Pommeren).
Giipswald, m. Greifswald (pruiss. stad, prov.
Grison, iie, adj. et subst. Graauwbunclerlandsch ; --- Graauwbunderlander of Graauwbun
graauwbunderlandsche vrouw. —Grisons,m.-der,
p1. Graauwhunderland (kanton in 't 0. van Zwit-

serland).
Groningue, m. Groningen (prov. en stad der
Nederlanden); - GrOningen of Grtiningen (pruiss.
stad. prov. Saksen).
Gruyère , Gruyères, f. Griers , Grey erz
(zwit. stad, kanton F'reiburg).
Gueidre , f., Gtieldres , f. p1. Gelderland
(prov. van de Nederlanden). - Guieldrois, e,
adj. ei subst. Geldersch ; - Geldersman, geldersche vrouw.
Guiiiée, f. Guinea (land van W.Afritia).
Guinéeu, iie, adj. et sub8t. Uit of van Guinea.
Guyane, f. Guiana (land van Z.Amerika).

FIP
Uabelswei-th, m. Habelschwerdt of Bistrice
(pruiss. stad, prov. Silezië).
Habergy, ni. Herwerding (belg. dorp, prov.

[burg).

Luxemburg).

Ilachy, rn. Hertzig (belg. dorp, prov. LuxemHadiamiit, m. Hadramaut (landstreek van

[Neder-Rijn).
Gelukkig Arabië).
Haguenaui, m. Hagenau (fransche stad, dep.
Hainant, m. Henegouwen (prov. van België).
Halaiizy, m. Holdang (belg. dorp, prov. Luxemburg.[prov. Brabant).
flal-1%otre -Dame, m. Halte, Hal (belg. stad,
Hanovre, m. 1 lannover (een der duitsche Stafen). - flanovrien, ne, z. Woordenb.
Harlem, m. Haarlem (nederl. stad, prov. N.[Brabant).
Holland).
Haiit -Croix, f. Hei-Kruis (belg. dorp, prov.
Hante-fleppe, f. Opvelp (belg. dorp, prov.
Brabant).
HaiitetnSaint-Lievin , m. Lievens-Hau
(belg. dorp. prov. O.Vlaanderen. - flaii--tern
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stadje, prov. Limburg).— Derek-Saint-Lam-

bert, m. Lambrechts-Herk (belg. stadje, prov.
Limburg).

Ilercynien, ne, adj.: Forêt h -ne, z. FORET.
fléi'innes-siir-Marcq, in. Hein (belg. vlek,
prov. Brabant).
Ilesse, f. Hessen (land van Duitschland). II. électorale of II- -Cassel, Keur-Hessen
of Hessen-Kassel. - Granti-Duclid de II- of
H- - Dai-nistad, Groothertogdorn Hessen of
llessen-Darrnstadt. - Laudgiaviat de II- H ambouii-g, landgraafscbap Hesseii -Hamburg.
- Ilessois, e, adj. et subsi. Hessiscb ; - lies,
Hessin.
*IIibeI.nle, f. Hibernia, nu Ierland.
Hindon, e, adj. et subst. Hindoesch , uit of
van Hindostan ; - Hindoe, hindoescbe vrouw.
flispanique, adj. Hispanisch, spaansch. Pninsule Ii, spaanscb schiereiland, Spanje en Por
-

tugal.

Hollandais, e, adj. et subst., z. Woordeiib.
- lIollan(le, Holland. H- septentrionale, méridioaale, Noord-, Zuid-Holland. - La nouvelle
II-, Nieuw -Holland(grootste eiland van Australië).
Holsace, f., Holstein, m. Holstein (hertog-

dom onder den koning van Denemarken, een der

duitscbe Staten). - Holsacien, ne of holsteinois, e, adj, et subst. Holsteinscb ; - Holsteiner, holsteinscbe vrouw.
hlombourg-ès -Monts, m. Homburg (Homburg von der Hdhe)(hoofdst. van Hessen -Flomburg).
Hongrie, 1. Hongarijë (land van Middeii -Eu
ropa).-- Hongr.is, e, adj. etsubst., z.Woordenb.
Hottentot, e, cdi. Hottenlotseb. - Als subst.
Hotteiitot, hottentotscbe vrouw. Pays des H-s,
Land der Hotlentotten (in Z.Afrika)

-

Hoye, f. Hoya (marktvlek van Hannover).
Huène, f. Hven, .Ween (zweedsch eiland in
de Oostzee). [Brabant).
Hulpe (La), f. Terbulpen (belg. dorp, prov.
fluningue, m. Huningen of Heningen (I ransch
stadje, dep. Boven Rijn).
Hydriote, m. ei f. Hydrioot, Hydriolen, man
en vrouw van Hydra (grieksch eiland hij Morea's
O.kust). - Als adj. Hydriotisch.
*Hyperboréens, ill. p1. Hyperboreërs (volken
ten N. van Sctbië).
-

-

teinSainte.Marguérite,Griet-Hautem(belg.

dorp, prov. Brabant).
flavane (La) , f. Havana , de Ilavannah
(hoofdst. van 'teiland Cuba).
Haye (La), 1. 'S Gravenbage, den Haag (residenlie -stad der Nederlanden).
Hébrides, f. p1. Hebridisclie of Westerscie
eilanden n. pL, Ilebriden f. p1. (ten W. van Schotland). - I%ouvelles 11-, Nieuwe Hebriden
(eilandgroep in den Stillen oceaan).
Helctmiii, m. Helkijn (belg. dorp, prov. W.Vlaanderen).
Hélène (Sainte-), f. Sint-Helena (eiland in
den Z.lijken Atlantischen oceaan).
flellade, 1. Hellas (Griekenland). - flelle
-fles,
m. jl. Hellenen, Nieuw-Grieken.
Helsinbourg , m. Helsingborg (stad van
[Finland).
Zweden).
Uelsingford, m. Helsinglors (hoofdstad van
Helsingie, f. Helsingeland (vroegere afdee
Zweden).
-lingva
*Helvétje, f. Ilelvetië, Zwitserland (Suisse).
- Helvétien, Iie, flelvétiqiie, z. Woordenb.
Ilennuyer, ère, m. et f. Henegouwer, benegouwscbe vrouw.
*Héraelée, f. Heraklea (stad van Rornanië).
flerek -la-Ville , iii. Wuust-Herck ( belg.

*lbérje, f, iberia, nu Spanje (Espagne). lbérieii, ne, m. et f. Ibei'iër, iberische vrouw.
- Als wij. ook ibériaque, iberisch.
lies dii Cap -%'ert, t. p1. Kaap -Verdischeei

(in den Atlant. oceaan, ten W. van N.-lande

Afrika. - lies (Antilles) dii Vent, sons le
1ent, z. ANTILLES.
hiiyrieii, ne, adj. Illyrisch, van of uit Illyrië
(koningrijk van de oostenr. monarcbie). - Als
subst. m. et f. Illyriër, illyrische vrouw.
lode of ludus, m. Indus m. (groote rivier van

Azië).
Inde, f., ludes, f. p1. Indië, Indiën. Indes
orientales. occidenlales, Oost-, West -Indiën.—lndien, ne, adj. et subst., z Woordenb.
- lngi-ie, Ingermanie, f. Ingermanland (oude
prov. van Europ. Rusland, nu 't gouvernement
Petersburg).
buien, ne, adj. et subst., z. Woordenb.
ipsariote, adj. et subst. Ipsariotisch, van of
uit Ipsara (turksch eiland in den griekschen ar
cbipel); - Ipsarioot. ipsariotische vrouw.
Irlande, 1. Ierland (britsch eiland, ten 0. van
Groot -Brittanje) . - lrlandais, e, adj. et subst.,
z. Woordenb.
lroquois, e, ni. et f. lrokees, irokesche vrouw.
- Als adj. Irokeesch.
Irtyche, f. Irtisch (rivier van Siherië).
Isiande, f. Ijsland (groot eiland ten NW. van
Europa). - Islandais, e , adj. et subsi., z.
-

Woordenb.
Isusaéliens, lsmaélites, z. Woordenb.
Isque, f. Overyssche(belg dorp. prov. Brahant).
lssel, m. IJssel m. Le vieux Issel, de oude of
geldersche Ijssel (nederl. rivier in Gelderland en
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Overijssel. Le nouvel Issel, cle nieuwelJssel, Diususgraclit f. (oud kanaal, dat den ouden IJssel met
den Niijken Rijntak verbindt). Le petit Issel, de
kleine, Hollandsche of Goudscile IJssel (rivier in
Z.Hol land).
italien, ne, wij. et subst., z. Woordenb.
ithaque, 1. Ithaka, nu Theaki, Klein-CephaIonic (een der lonische eilanden).
ivoire (Cóte d'), f Ivoorkust f. (gedeelte van
Opper-Guinea).
lvrée, f. Ivrea (sardinîselie stad, Piemont).
ixeiles, t. Elsene (belg. dorp, prov. Brabant).

Jakontes, m.pi. Jakoeten, Jakuten (volk van
Aziatisch Rusland).
Jamaïque, 1. JamaIca (eiland der groote Antilles). - Jamaïquain, e, adj. et subst. Jamalcaansch ; -- Jamalcaner, jamaïcaansche vrouw.
Japon, m. Japan (eilandstaat van O.Azië).Japonais, e, odj. et subst., z. Woordenb.
Javan, e, Javanais, e, adj. et subst. z.
Woordenb.
Jodoigne.Saint-Médard, m. Geldenaeken
(belg. stadje, prov. Brabant).
Jonquères, f. Jonqueras (spaansch stadje,
Catalonid).
Jourdain, m. Jordaan f., nu Arden of Erden
(rivier van Aziat. Turkije).
*J,jdée, f. Judea, 't Heilige Land, Zuid-Palestina (nu een deel van 't pasjalik Damascus in
Aziat. Turkije).
Juliers, m. Gulik (pruiss. stad, Rijnprov.).
Jurassien, ne, Jurassique, z. Woordenb.
Jutlandais, e, adj. et subst. Jutlandsdh, van
of uit Jutland (schiereiland van Denemarken);Jutlander of Jut, Juttin of jutlandsche vrouw.

Kamtehadafe, adj. et subsi. Kamtsjadaalsch,
van of uit Kamtsjatka of Kamschatka (schiereiland in 't NO. van Azie); - Kamtsjadaal, kamtsjadaalsdhe vrouw.
Kiovie, f. Kiëv, Kiof, Kiew (gouvernement
en stad van Z.Rusland).
Kirguis , m. p1. Kirgizen , Kirgis-Kaisaken
(onafhankelijke Tataren).
Kommotou, m. Kommotau (stad van Bohemen). [prov. Pruissen).
Konigsberg, rn Koningsbergen (pruiss. stad,
Kouriles, m.pl. Koerilen f.pl. , Koerilische eilanden a. p1. (tusschen Japan en Kamtsjatka.
Krapaes, z. CRAPACKS.

L.
Lae.des-Quatre-Cantons, m. Meer der
Vier-Woudsteden , Meer van Lucern, Lucerner
n. (in Zwitserland). - Lac majeur, m.-mer
Lago-maggiore of het Groote meer (in N.Italië).
- lac supérleur, m. Oppermeer (in Canada).
*Lacédemone of Sparte, f. Lacethemon of
Sparta, Lacedemonië (stad in den Peloponnesus).
- Laeédémonien, ne of Spartiate, adj. ei
subst. Lacedemonisch , spartaansch ; - Lacedemonier of Spartaan, lacedemonische of spartaansche vrouw.
Lanipedouse, f. Lampedusa of Lampadosa
(eiland tusschen Malta en Tunis).
*Lampsaq,le, f. Lampsacus, nu Lampsaki
(stad in Klein -Azië , aan den Hellespont). Lampsacénien, ne, adj. ei subst. Lampsakisch ; - bewoner, bewoneres van Lampsacus.
Langione, 1. Lantsjang, Langchang, LaynZayn of Zardapoeri (hoofdst. van Laos, in ZO.lijk Azië).
*Laodicée, f. Laodicea (stad in Phrygië, nu
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Eski-Hissar ;—stad inLycaonië, nu Ladik ;—stad
in Syrië, nu Latakieh ; - stad in Z.Syrië, nu Joeschia). - Laodicéen, He, adj. et subst. Laodiceesch ; - Laodiceër, laodicesche vrouw.
Laponie, f. Lapland (landstreek ian N.Europa, in Rusland en Zweden). - Lapon, e, adj.
et subst. Laplandsch ;
Lap of Laplander, Lappin, laplandsche vrouw.
Laquedives, f. p1. Lakediven Lpl. , Lakedivische eilanden n. p1. (in den Indischen oceaan).
Larisse, I. Larissa of Jemtsjehr (stad van
Europ. Turkije).
Larrons (lies des), f.pl. Dieven-eilanden n.
p1., Ladroiien f. p1., IVlariannen-eilanden n. Pl.,
Lazarus-Archipel m.
Lataqiiia, Ladékié, Latiehes, f. Latakia, Latakiëh, Ladekiëli (stad in Syrië).
*Latnhique, adj. Van of uit Latmos, latmisch.
Le golfe L- , de Lathmische golf f.
Laiirent(Saiiit-), m. Sint-Laurensm. (groo
-teriv
van N.Amerika).
Léau,m.Zoutleeuw (belg. dorp, prov. Brabant).
Leerne -sur-Lys, m. Martens-Leerne (belg.
dorp, prov. O.Vlaanderen).
Leeuw-Saint-Pierre , m. Peters-Leeuw
(belg. dorp, prov. Brabant).
Leipsic, Leipsick , m. Leipzig (stad in Sak
sen). - Leipsicois, e, adj et subst. Leipziger-,
Leipzigsch ; - Leipziger, leipzigsche vrouw.
*Lenlnien, He, adj. ei subsi. Lemnisch, van
Lemnos ; - Lemniër, lemnische vrouw.
Lépante, f. Lepanto (stad van Griekenland).
Lérins (lies des), f. p1. Lerinische eilanden n. p1. (fransch groepje in de Middell. zee,
dep. Var).
[Lodomirië).
Léopol, m. Lemberg (hoofdst. van Galicië en
Lerme, f. Lerma(spaansche stad, prov. Burgos).
*Lesbien, He, adj. Lesbisch, van Lesbos (eiland in de iEgeïsche zee, nu Metelin). - Als
subst. m. eI f. Lesbiër, lesbische vrouw.
Lessines, f. Lessen (belg. stad, prov. Henegou*en).
Lettonien, He, adj. Lettisch. - L-s, m. p1.
Letten (volk in NW.ljk Rusland en Pruissen).
*Leiictres, f. Leuktra (stad van Bootië).
J4eVant, m., z. Woordenb.
Levantitie, f. Levantina, Val-Leventina, Liviner-dal n. (zwits. vallei, kant. Tessin).
Lexovjens, m. p1. Oude bewoners van Lisieux (fransche stad, dep. Caivados, weleer Lexovium), Lexèviërs m. p1.
Leyde, f. Leyden, Leiden (stad in Z.Holland).
Liban, m. Libanon m. (bergketen van Syrië).
Liége, f. Luik (belg. prov. en stad). - Liégeois, e, adj. Luiksch, Luiker-. - Als subst.
m. et f. Luikerwaal , bewoner der prov. Luik;
Luikenaar, luiksche vrouw, man of vrouw van
de stad Luik.
Lierne, I. Lier (belg. stad, prov. Antwerpen).
Liiie, f. Rijssel (fransche stad, dep. Noorden).
- I4lllois, e, adj. Rijsselsch, van Rijssel. - Als
subet. Rtjsselaar, rtjsselsche vrouw.
Linange, 1. Leiningen (oud graafschap van
bet Duitsche rijk ; twee bijeengelegen dorpen, Ouden Nieuw-Leiningen in Beijeren, Paltskreits).
Linose, 1. Linosa (eilandje in de Middell. zee).
Lipsien, He, adj. ei subst., z. v. a. LEIPSICOIS, E.
Lasbonne, f. Lissabon (hoofdst. van Portugal).
- Lisboniin, e, adj. et subst. Lissabonscb, van
Lissabon ; - Lissabonner, lissabonsche vrouw.
Lithuanie, f. Lithauen , Litthauen (groote
landstreek van Rusland). —Lithuanien, ne, m.
ei f. Lithauer, lithausche vrouw. - Als adj., ook
Lithuaniquze, litbausch, lithauer-.
Livonie, f. Lijfiand (russ. prov. aan de Oostzee). Golfe de L-, Lijfiandsche of Rigasche golf f.
- Livonien, ne, adj. ei subst. Lijflandsch, van
of uit Lijfiand ; - Lijilander, lijfiandsche vrouw.
Livonrne, f. Livorno (stad van Toskanen).Livournien, iie, adj. et subst. Livornisch, van
Livorno ; - Livorner, livornische vrouw.
*Loeride, f. Lokris (land in Achaje). - Lo.
enen, ne, adj. ei subsi. Lokrisch, van of uit
Lokris ; - Lokriër, lokrische vrouw.
Lombard, e, adj. Lombardisch, van of uit
Lombardije. - Als subst. m. ei f. Lombardijer
Iombardijsche vrouw. Les L-s, de Lombarden. Lombardie, f. Lombardije (weleer het door de

LOMBARIJO-VÉNITIEN Lombarden bewoonde gedeelte van Italië ; nu een
der beide afdeelingen van 't Lomb. Venet. koning
-rijk).—Lombad`'énte(Ryui),m.
Lombardisch -Venetiaansch koningsijk (dat bijna de
geheele O.lijke helft van Opper - Italië beslaat).
Londres, f. Londen (hoofdst. van Engeland
en van geheel het Britsche rijk). —Londonien,
e, wij. et subsi. Londensch, van Londen; — Londenaar, londensehe vrouw.
Looz-Graethern, m. Borg-Loon (belg. dorp,
prov. Limburg). [kelijken Staat).
Lorette, f. Loretto of Loreto (stad inden KerLorraine, f. Lotharingen (voormalige prov.
in 't NO. van Frankrijk) . — Lorrain, e, add. et
subst. Lotharingsch, Lotharinger-; — Lotharinger,
lotharingsche vrouw.
Louèehe, f. Leuk (zwits. dorp en badplaats
kanton Wallis). [temberg).
Lonisbourg, m. Ludwigsburg (stad van WurLouvain, m. Leuven, in 't vlaamsch Loven
(belg. stad, prov. Brabant).—Louvanois, e, adj.
et subst. Leuvensch ; — Leuvenaar, leuvensche
vrouw.
Lubequofs, e, adj. Lubecksch, lubsch. — Als
subst. m. et f. Lubecker, lubecksche vrouw, man
of vrouw van Lubeck (vorstendom en stad in N.
Duitschland).
Lucaies of Lucayes, f. p1. Lucaysche of
Bahama- eilanden n. p1. (engelsche eilandgroep in
W.Indie).
Lucerne, f. Lucern (zwits. kanton en stad).
Lac de L- , Lucerner -meer m. , meer der vier
Woudsteden). — Lucernois, e, adj. et subst.
Lucernsch , lucerner-; — Lucerner, lucernsche
vrouw.
Lucie (Sainte), f. Sint-Lucia (een der Kleine
Antilles).
Lucques, f. Lucca(hertogdom en stad in Italië).
— Lucquoïs, e, adj. et subst. Van of uit Lucca.
Lusace, f. Lausnitz, Lausitz (markgraafschap
van Pruissen). — Lusacien, ne, Lausnitzer,
Lausnitzisch ; — Lausnitzer, Lausnitzische vrouw.
*Lusitanie, f. Lusitanië, nu Portugal.
*i,utèee, I. Lutetia, nu Parijs.
Luxernbourgeois, e, adj. et subst. Luxemburgsch, Luxemburger -; — Luxemburger, luxemburgsche vrouw.
Lyonnais, e, adj. et subst. Lyonsch, lyoneesch : — Lyonees, lyonesche vrouw.

ip
kMacédoine, f. Macedonië (koningr(jk van 't
oude Griekenland, W.lijk gedeelte van Roemili of
Romanië). — Maeédonien, ne, adj. et subst.
Macedonisch ; — Macedoniër, macedonische vrouw.
iadécasse, m. et f. Bewoner of bewoonster
van Madagaskar (eiland bij Afrika's ZO.kust),
Madegasser, madegassische vrouw. — Als adj.
Madegassisch. (Men zegt ook MADAGASCAROIS, E.)
Madelaine (Rivière de la), f. Magdalena-

rivier (in 't N. van Z.Amerika). — lies de la
M-, Magdalena- eilanden n. pt. (groep in de golf

van Sint-Laurens) .

Madère, f. Madera (eiland in den Atlant.
oceaan, ten W. van N.Afrika).

Maduré, m. Madoera, Madura (O.Indisch eiland, bij Java's N.kust ; district van Britsch Indië).
Magdebourg, m. Maagdenburg (pruiss. stad,
prov. Saksen).
Magellan (Détroit de), m. Straat van Magelhaens of Magellaan (in Z.Amerika). — Magellanique (Terre), f. Magelhaens-land n. (Z.
punt van Amerika).
Mainotte, subst. et adj. m. et f. Mainoot, Mainotin ; -- mainotisdi, van of uit Maina (disrtfct
van Morea).
Majorque of Mayorque,f. Majorca(spaansch
eiland in de Middell. zee). — Majorquin, e of
Mayorquin, e, adj. et subst. Majorkisch; —
Majorker, majorkische vrouw.
Malaguette (CÓté de), f. Peperkust, Malaguette -kust (deel van Opper -Guinea).
Malais, e, adj. et subst. Maleisch ; --- Maleijer,
maleische vrouw.
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Maldives, f. p1. Maldiven f. pl., maldivische
[werpen).
Malines, f. Mechelen (belg. stad, prov. AntMalouin, e, adj. et subst. Van of uit SintMalo (fransche zeestad, dep. Ille-en-Vilaine) .
Malonines, f. p1. Falklands- eilanden n. pt. (in
den Z.lijken Atlant. oceaan).
Malte, f. Malta (eil. in de Middell. zee, ten
Z. van Sicilië). — Maltais, e, adj. et subst.
Maltezisch, maltezer- ; — Maltezer, Maltezerin of
maltezische vrouw.
Manseau, Mancelle, adj. et subst. Van of
uit Maine (oude prov. van Frankrijk).
Manche, f. La Mancha f. (oude prov. van
Spanje) ; — Kanaal (zeeëngte tusschen Engeland
en Frankrijk; dep. van Frankrijk).
Mandehou, e, adj. et subst. Van of uit Mantsjoerië. Les M-s, de Mantsjoes of Mantsjaren. —
Ma ndehourie, f. Mantsjoerië, Amurland of
Tungusië (groot gewest van O.Azië, tot het Chinesche rijk behoorend).
Mandingues, m. p1. Mandingos (volksstam
van Nigritië). [eiland Luzon).
Manille, f. Manilla (stad op 't Philippijnsche
Manseau, z. MANCEAU.
Mansoure, f. Mansora, Mansoerah (stad van
Neder - Egypte).
Mantoue, f. Mantua (stad in 't Lomb. Venet.
koningrijk). — Mantoean, e, wij. et subst. Mantuaansch ; — Mantuaner, mantuaansche vrouw.
Marche d'Aneóne, f. Mark van Ancona
(oude afdeeling van centraal Italië). — M- de
Brandeboorg, mark Brandenburg (oude Staat
van Duitschland). — M- Trévisane, mark van
Treviso (prov. van den vroegeren Venetiaar,schen
Staat.)
Marguerite of lie aux Perles, f. Margarita, Parel-eilanden (ei. in de Caribische zee, Venezuela) .
( LARRONS.
Mariannes (lies) of des Lai•rons, f., z.
Marie-aux-Mines (Sainte-), f. Markirch.
Maria -kerk (fransche stad, dep. Bovenrijn).
Marlinne, f. Mechelen (belg, dorp, prov. Limburg).
Maroc, m. Marokko (rijk en stad in NW.Afrika). — Marocain, e, adj. et subst. Marokkaansch ; — Marokkaan, Marokkaansche vrouw.
Marquises, T. p1. Markiezen-eilanden m. pt.
Mendana-archipel m., Mendoza- eilanden n. p1.
(groep in den Stillen oceaan).
Martelange, f. Martelingen (belg. dorp., prov.
Luxemburg).
Maure, adj. et subst. m. et f. Moorsch ; —
Moor, Moorin. — Mauritanie, f. Moorenland,
Mauritanië (landstreek in NW.Afrika).
Mayenee, f. Mentz, Mainz (stad in HessenDarmstad). — Mayencais, e, adj, et subst.
Van Mentz, Mentzisch; — Mentzer, Mentzerin.
Mecque (La), f. Mekka (stad van gelukkig
eilanden H. pt.

Arabië.)

*Mèdes, m. Mediërs, Meden (aziat. volk).
Médine, I. Medina (stad in Gelukkig Arabië).
*Médique, adj. Medisch, van Medië.
Méditerranée, f. Middell. zee f. (tusschen
Europa, Afrika en Azië.)
[groote stad).
Megare, f. Megara (grieksch vlek, weleer
Mélille, f. Melilla, Manila (spaansche stad op
de kust van Marokko).
*Meinphite of Memphitique, adj. Memphitisch, van Memphis (stad in Neder-Egypte). —
MEMPHITE, m. Man of vrouw uit Memphis.
Menin, m. Meenen (belg. stad, prov. W.Vlaanderen).
[Noorden).
Merville, f. Merghem (fransche stad, dep.
*Mésie, f. Maesia (nu gedeelte van Bulgarië,
Servië en Bosnië).
[burg).
Messancy, m.Metzig(belg. dorp, prov. LuxemMessin, e, add. et subst. Van Metz (fransche
stad, dep. Moezel), metzisch; — Metzer, Metzerin.
Messine, f. Messina (stad op Sicilië). — Mes
e, adj. et subst. Messinisch; — Messiniër,-sino,
messinische vrouw.
[Vlaanderen).
Messines, f. Meessen (belg. dorp, prov. W.
Mease, f. Maas (rivier van Frankrijk, België
en de Nederlanden ; dep. van Frankrijk).
Mexique, m., Confédération mexlcaine
of Nouvelle Esgagne, f. Mexico of NieuwSpanje (groote republiek van N.Amerika; — bare
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hoofdstad heet in 't fransch, als in 't Nederduitsch,
Navarin, m. Navarino (stad van Morea).
Mexico, of, gelijk men nu spelt. Mejico). Golfe
Navarre, f. Navarra (prov. van Spanje, in
du !til-, Mexicaansche golf, golf van Mexico. — 't N.) -- Nouvelle N-, Nieuw- Navarra (afdeeling
Province de Mexico, provincie Mexico (staat van de republiek Me'.ico). — Navarrais, e, adj.
of depart. van de mexicaansche bondsrepubliek). et subst. Navarreesch ; — Navarrees, navarresche
— La Nouvelle Mexique, Nieuw -Mexico (ge- vrouw.
bied van de Vereenigde Staten).
Navigateur s (ales des), f. pl. Schippers
Milan, m. Milaan (hoofdst. van 't Lomb. Venet.
eilanden n. pl. (groep-eiland,SmofHakoningrijk). -- Milanais, nl. Het iMilanesche in den Stillen oceaan).
lei axien, ne, adj. et subst. Van of uit Naxia
(gebied van Milaan, oude afdeeling van N.ttalië).
of Naxos (eiland der grieksche Cycladen).
MILANAIS , E, adj. et subst. Milaneesch ; — Mi*Nazaréen, ne, adj., z. Woordenb.
lances, milanesche vrouw.
Néerlandais, e, adj. et subst. Nederlandsch ;
Minorgne, f. Mlnorca (spaansch ell. in de
Middell. zee). —. Minorquitn, e, adj Minorkisch ; — Nederlander, nederlandsche vrouw.
N ègre, Négresse, z. Woordent.
-- Minorker, minorkische vrouw.
Mlrandole, f. Mirandola (stad in 't hertog
1\iégrepont, m. Negropont. Euboea, Egribos
(grootste eiland van Griekenland ; hoofdst. van dat
domn Modena).
Misnie, f. Meiszen, Meissen (stad in Saksen). eiland, het Calchis der Ouden).
*Némée, f. Nemma (stad van Argolis). — Ne
iodène, f. Modena (hertogdom en stad van
ne, adj. et subst. Nemmïsch, van Nemma.-méen,
Italië). --- Modénois, e, adj. et subst. Mode*Nerviens, m. pl. Nerviers (volk van belgisch
neesch; — Modenees, modenesche vrouw.
Gallib).
*laesie, f., z. MESIE.
Moldavie, f. Moldau, Moldavië (vassaalstaat
Neiiehàtel, Neufchatel, m. Neuenburg,
van Turkijd); — Moldau m. (rivier van Bohemen). Neufchatel (kant. en stad in Zwitserland).
Neuf- Bi isach, m., z. BPISACII.
Moluques of fles- aux-Épices, f. pl. MoNeustrasien, ne of Neustrien, ne, adj.
lukken f. pl. of Specerij-eilanden n. pl.
Mongol, e, adj. et subst. Mongoolsch, van Neustrisch, van Neustrid (een der voormalige drie
?Mongolië (landstreek van Azië, gedeelte van 't groote frankische rijken); Neustrier, neustrische
Chinesche rijk); — Mongool, Mongolin of mon- vrouw.
[prov. W.Vlaanderen).
Neuve-E glise, f. 1\iieuwkerke (belg. dorp,
goolsche vrouw.
1Vice, f. (stad van Sardinië, Piemont).
Mons, m, Bergen (belg. stad, prov. Henegouwen), hergen in Henegouwen.
Nicobar (lies de), f. pl. Nikoharen f. pl.,
Montaign, m. Scherpenbeuvel (belg. stadje, nikobarische eilanden n. pl. (groep in den Indiprov. Brabant).
[dep. Doubs). scben oceaan).
[Zweden)
Montbéliard, m. Mumpelgard (fransche stad,
Nicoping, m. Nykëping (district en stad van
Kieper, m. Dnieper m. (russ. rivier, de oude
Mojrtferrin, e, adj. et subst. Uit of van MontBorysthenes).
ferrat (oud markgraafschap van N.Italië).
[en Rusland).
Mester, m. Dniester m. (rivier van Oostenrijk
Montfort, m. Feldkirch (stad van Tyrol).
Nil, m. Nijl m. (rivier van Egypte) .
Monijoie,f. Montschau(pruiss. stad,Rijnprov.).
Mont j ales, z. ALPES juliennes.
Nimègae, f. Nijmegen, Nimwegen (nederl.
Morat, in. Murten (zwits. meer en stadje, stad, prov. Gelderland).
[Brabant).
1 ivelles, f. Nyvel, Nivelles (belg. stad, prov.
kanton Freiburg).
Nivernais, e, adj. etsubst. Van of uit Nevers
Morave, adj. et subst. m. et f. Moravisch, van
of uit Moravië (prov. der oostenrijksche monar- (fransche stad, dep. Nièvre).
Nobressart, m. Jobannes-Elcheroth (belg.
chie); — Moraviër, moravische vrouw.
Uorée, f. Morea (schieren., deel van Grie- dorp, prov. Luxemburg).
Nogais, m. pl. Nogajer- Tataren (bewoners der
kenland, de oude Peloponnesus). [Waad).
Morges, f. Mursen, Morsen (zwits. stad, kant. nogaische steppe aan de zee van Azof).
Noire (Rivière), f. Zwarte rivier f., RioMorlachie, i. Morlacca (oostenr. land in Dalnegr o m. (in Z.Amerika).
matte).
1^ ole, f. Nola (stad in Napels).
Moskou, m. Moskou, Moskwa (gouvernement
Nord (Ier da) of lier d'Allemagne,
en stad van Rusland). — Moscovite, adj. et
subst. m. et f. Moskovisch, russisch; — Moskoviër ?lier Gerinaniquie, f. Noordzee f. (gedeelte van
den Atlant. oceaan).
of Moskoviet, moskovische vrouw, Moskovitin.
1!i ordlinges, m. Ndrdlingen (stad van Beijeren).
Moselle, f. Moerel m. (rivier van Frankrijk,
Normand, e, adj. et subst. Normandisch, uit
Luxemburg en Rijnpruissen; — dep. van Frankrijk).
Moudon, m. Milden, Molden (zwits. stadje, Normandië (voormalige prov. van Frankrijk); —
kant. Waad). [W.Vlaanderen). Normandiër, normandische vrouw.
Mouscron, m. Moescroen (belg. dorp, prov.
Norwège, Norvège, f. Noorwegen (land in
Mulhouse, f. Mulhuizen, Muhlhausen (fran- N.Europa). — Noravégien, ne, z. Woordenb.
sche stad, dep. Boven-Rijn).
Notre-Dame-des-Ermites, f. Einsiedeln,
Munich, m. Munchen (hoofdst. van Beijeren). Maria-Einsiedeln (zs its. stade, kanton Schwytz).
Novare, f. Novara (stad in Sardinië, Piemont).
MMurcie, f. Murcia (oud koningrijk, nieuwere
— Novarois, e, adj, et subst. Novareesch; --prov. en stad van Spanje).
Novarees. novaresche vrouw.
Novellare, f. Novellara (stad in Modena).
Nul^ién, ne, adj, et subst. Nubisch, uit Nubië
(land van O.Afrika); — Nubiër, nubische vrouw.
Nulton, ne, adj. Uit Nuits (fransche stad,
Namur, m. Namen (belg. prov. en stad). —%a
dep. Cote-d'or) .
murois, e, adj. et subst. Namensch, Namuursch;
*Nutnance, f. Numantia (stad in Spanje). -— man of vrouw uit Namen.
%Tamantin, e, adj. et subst. Numantisch; —
Kantais, adj et subst. Van Nantes, nantezisch ; Numantiër of Numantijn, numantische of numan— Nantezer, nantezische vrouw.
tijnsche vrouw.
I%antone, f. Nantua (fransche stad, dep. Ain).
*Nuimide, adj. et subst. Numidisch, van Nu-- Nantouan, e, adj. et subsi. Nantuaansch; — midië (land van N.Afrlka, tusschen Carthago en
Nantuaan, nantuaansche vrouw.
Mauritanië).
Naples, f. Napels (hoofdstad van 't koningrijk
Naremberg,m.Neurenberg(stad van Beijeren).
Napels). — Napolitain, e, adj. et subsi. NapoNyon,m. Neus, Neuss(zwits. stad, kant. Waad).
litaansch; — Napolitaan, napolitaansche vrouw.
Naplouse, f. Naplusa (stad van Palestina).
Nassauviern, pie, adj. et subst. Nassausch,
van Nassau (hertogdom en stad in Duitsehland) ;
Nassauer, Nassausche vrouw.
Nauptie de Malvoisie, f. Monemvasia, Nap oli-di-Malvasia (stad in Morea). — Nauplie de
Ohernal, m.Obernhelm, Ehenheim (fransche
Romanie, f. Nauplia, Napoli-di-Romania, ook stad, dep. Neder-Rijn). [(in Palestina).
Anaboli (stad in Morea).
Oliviers (Montague des), m. Olijfberg m...
—

-
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O1'nipe, lii. Olympus m. (bergrij van Europ.
Turkije, Ttiessalie).
Oliiinz, fl1. Olonetz (russ. stad, hoofdst. van
't gouvern. Olonetz).
*Ombrie, f. Umliria (land van Italiö.)
Orange, f. Oranje (fr. stad, dep. Vaucluse).
Orbe, f. Orbacli, Orben, Urbacti (zwits. stad,
kanton l'4Taad)
Oreades, t. p1. Orkney- of Orkadisehe ellan
ii. p1., Orkaden 1. p1. [burg).-tien
Ordauge, m. Orditigen (belg. dorp. prov. LimOreiioque, m. Orenoko in. (groote rivier van
Z.Amerika).
Or!éaiiais, e, adj. et subst. Orleantiscb ;
bewoner en liewoneres van Orleans (fransche
stad. dep. Loiret).
Oiviete, f. Orvieto (stad in den Kerkel. Slaat).
Orvlétan, e, adj.etsubst. Van of uit Orvieto.
Osteude, 1. Oostende (belg. stad, prov. W.

Vlaanderen).

Ost-Frise, z. FuSE.
Ostie, f. Ostia (vlek in den herkel. Staat).
Otiogothie, f. Oost -Gothiand n. (oude piov.
an Zweden). - Ostrogothique, adj. Oostgothisch. - *Ostrogoths, In. Pl. Oost -Gotlien.
Otrange, m. Otringen (belg. dorp, prov. Lim-

burg).

Otrante, f. Otranto (stad van Napels).
Ouessant, m. Flaysand (eiland hij Frankrtjks
W.kust).
Oaral, in. Oeralisch gebergte ii., Oeral, Ural rn.
(bergketen van Rusland). - Ouralien, ne, z.
Woordenb. {N.ltjke lJszee).
Ours (lies aux), f. Beereneilanden (in de

p.
Pactole, in. Pâktolus m. (rivier van Lydid).
Pacifique (her), f. Stille zee, Stille oceaan,
GrooteStillezee, Zuidzeef. (ten W. van Amerika).
Padosie, t. Padua (stad in 't Lomb. Venet.
koniugtijk). - Padoiiaii, e adj. ei subst. Paduaansch; . Paduaner, Paduaanscbe vrouw.
Paiatinat, m. Palts 1. (oude afdeeling van
Duitschland). - Palatin, e, adj. et subst. Paltsisch ; - Paltser, Paltserin.
Palerme, f. Palermo (stad in Sicilië).
*palestjtle, f. Palestina, bet Heilige of Beloofde Land, Kanatin (Z.iîjk gedeelte van Syrië).
- Palestin, e, adj. ei subst. Palestijnsch; Palestijner, palestijnsche vrouw.
Palestrine, t. Palestrina (stad in den Kerkel.

Staat).

[Canarische eilanden).

Palme (lie de), Palma, Palmeilaiid (een der
*paifllyre, f. Palmyra (stad van Syrië).
Pampehine, f. Pampelona. Pamplona (spaansche stad, prov. Navarra).
Pantalarle, f. Pantellaria, Pantalaria (eiland
van Napels, Middell. zee).
*paphie,, ne, adj. et subst. Uit of van Paphos.
Paiaguéen, ne, adj. Uit of van Paraguay
(Staat van Z.Amerika).
Pargaiiote, adj. ei subst. Parganiotiseb, van
Parga (stad van Europ. Turkije, Albanië); - Parganioot, Parganiootscbe vrouw.
Parien, iie, adj. ei subsi. Parisch, van Paros,
nu Paro (eiland van den Griekschen archipel); man en vrouw van Paros.
Pails, m. Parijs (hoofdst. van Frankrijk).
Parisien, ne, adj. et ,cabst. Parjsch ; --- Parjzenaar, panische vrouw.
Parnie, f. Parma(hertogdom en stad van Italië).
Parmesan, e, z. Woordenb. (denb.
*Parnasse, m., Pai'nassien, iie, z. Woor*partli e, adj. ei .cubst. Partbisch ; Parth of
Parther, parthische vrouw. -- *parthie, Parthiane, f. Land der Parthen (in Azië).
Pas de Calais, m. Naauw van Calais, z.
GALAIS.

Patagon, e, adj. ei subst. Patagonisch, van
of uit Patagonië (Z.lijk gedeelte van Z.Amerika);
- Patagoniëi, patagonische vrouw.
Paiisilippe, m. Pausilippe, Posilipo (berg van
Napels).
Pavie, f. Pavia (stad in 't Lomb. Venet. ko-
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ningrijk). - Pavesau, e, adj. ei subsi. Pave..
zaansch ; - Pavezaner, pavezaansche vrouw.
Payerne, f. Peterlingen (zwits. stad, kanton

Waad).
Pays-Bas, m. p1. Nederlanderi ; Habiiant, e
(les Pays-Bas, z. v. a. NEERLANBAIS, a.
Péloponèse, m. Peloponnesus m., nu Morea,
Z. MOBEE. -- Pélopoiiésien, ne, adj. et subsi.
Pelopoitnesisch ; .- Peloponn ezer, peloponnezische

vrouw.

*PeiIlSe, f. Pelusiurn (stad van Neder-Egypte).
- Pelusiote, adj. ei subsi. Peluzisch, pelusiotisch ; - Peluziër, peluzische vrouw.
*Pénée, f. Peneus m. . nu Salampria f. (ii%iel
van den Peloponnesus).
Perclieroii, ne, adj. ei subsi. Van of uit
Perche (oude afdeelingvan Frankrijk, prov. Maine).
Périgourdin, e, Wij. ei subsi. Van of nit Pcrigord(oude afdeeling van Frankrijk, prov. Guienne).
Perles (lies de), f. p1. Parel-eilanden n. p1.

(in de golf van Panama).
Pernie, f. Perm (russisch gouvern. en stad).
Perote, adj. ci subsi. Van of uit Pera (eene
voorstad van Conslantinopel) , perotisch ; Peroot, Perotin, man of vrouw van Pera.
Pérou, m. Peru (land van Z.Amerika).
Peroiise, f. Perugia (slad van den Kerk. Staat).
Persaii, e, Perse, adj. ei subsi. , z. 'Voor
denb. - Persique (Goife), in. Perzische golf f.
(tusschen Perzië en Arabië).
Pérugiii, e, adj. ei subsi. Van of uit Perugia
-

(vgl. PÉ1IOUSE).
Périivien, ne, adj. ei subst. Peruviaansch.
Peruaansch ; - Peruviaan of Peruaan, peruviaansche of peruaansche vrouw.
Petit -Enghien, m. Lettelingheii (belg. dorp,
prov. Henegouwen). -- Petit -Janiine, m. KleinGelmen (belg. dorp, prov. Limburg).
Phalsbourg, m. Pfalzhurg (fransche stad,
dep. Meurthe).
Phase, m. Phasis, nu Rhion (rivier van Azial.

Rusland).
*Phé,)ieieij, ne, (idj. ei subsi. Phenicisch.
van of uit Phenicië (gedeelte van Syrië). - Pheniciër, pheuicische vrouw.
Phliadelphie, f. Philadelphia (stad van Penn
sylvanië, Vereenigde Staten ; ook : stad ter oudheid in Klein-Azië, nu Ala -sjebr). - Philadelphien, ne, adj. ei subsi. Philadelphisch ; - Philadeiphiër, philadelphische vrouw.
*PJsiiippes, m. (verwoeste stad in Europ. Vutkije, Macedonië).
Philippines, f. p1. Phiiippijnen f. p1.. PhiIippijnscbe of Manilliscbe eilanden n. p1. (groep
in 't W. van den australischen archipel).
Philipsbourg,m.Philippsburg(stad in Baden).
*Piiocée, f. Phocaa (stad in Klein -Azië). Phocéen, ne, adj. ei subsi. Phoceisch, phocisch ; - Pbocaer, l)hoca"ische of phocische vrouw.
- *phocide, f. Phocis (Iandstreek van Griekenland, tusschen Bootië en Etolië).
Picard, e, adj. ei subsi. Picardisch. uit of
van Picardië (oude prov. in 't N. van Frankrijk);
-- Picardiër, picardische vrouw.
Piémont, m. Piemont (gedeelte van de Sar
staten). -- Piémontais, e, wij. ei-dinsle
subsi. Piemonteesch ; - Piemontees , piemontesche vrouw.
Pilate (Mont), m. Pilatus-berg m. (in Zwitserland, kanton Lucern).
Pinde, m. Pindus m. (bergketen van Europ.
Turkije). [burg).
Pirauge, m. Piringen (belg. dorp, prov. Lim
f. Pisa (stad van Toskanen). - Pisan,-Pise,
e, adj. ei subsi. Pizaansch ; - Pizaner, pizaansche vrouw.
Plstoie, 1. Pistoja (stad in Toskanen).
Pitynses, f. p1. Pityusische eilanden ii. p1.
(spaanscbe eilanden in de Middell. zee).
Plaisanee, f. Piacenza (hertogdom en stad
in Italië; —stad en baai in N.Amerika, New-Foundland). - Plaisantin, e, adj. etsubst. Van Pia-

cenza, piacentisch ; - Piacenzer , piacentische

vrouw.

*Piatée, f. Platina (verwoeste stad van Griekenland). - Piatéen, ne, adj. ei subsi. Uit of
van Platina. platiiscb;—Plataier, platinisehe vrouw.
Poitevin, e, w/j. ei subsi. Uit of van Polloti
82

1946

POLOGNE

(oude prov. van Frankrijk), of van Poitiers (oude
hoofdst. van Poitou, nu van het dep. Vienne).
Pologne, f. Polen (land van Europa, nu met
Rusland vereenigd). -- Polonais, e, add. et
subst., . Woordenb.
I"onaéranie, f. Pommeren (prov. van Pruis sen aan de Oostzee). -- Poméranien, ne, adj.
et subsi. Pommersch, pommeraansch ; — Pommer
of Pommeraan, pommersche vrouw. -- Pommérellie, f. Klein-Pommeren.
Pont, m. Pontus (landstreek van Klein- Azië).
— Pontique, adj. Pontisch, uit Pontus.—PontElixin, m. Zwarte zee (binnenzee tusschen Europa en Azië) .
Poperingue, in. Poperingen, Poperinghe(belg.
stad, prov. W.Vlaanderen).
Pordenone, f. Portenau (vlek in 't Lomb.
%Tenet . koningsijk). [kanton Bern).
Porentrui, m. Bruntrut, Pruntrut (zwits. stad,
Portugais, e, wij. et subst., z. Woordenb.
Posnanie, f. of Posen, m. Posen (prov. van
Pruissen). — Posenais, e, adj. et subst. Uit
Posen.
Pouille, f. Apulië (oude prov. van Z.Italië).
Prague, f. Praag (lioofdst. van Bohemen). —
Pragois, e, ctdj. et subgit. Praagsch ; -- Prager,
praagsche vrouw.
Prince (Ile dii), f. Prinsen-eiland n. (in de
golf van Guinea, ook aan den ingang van straat
Soenda). lies du Prince,Prinsen- eilanden (in de
zee van Marmora). lie d!i Prince de Galles,
Prins-van-Wallis- eiland, Poelo-Pinang (in de straat
van Malakka). lie du Prince 'J douard,PrinsEduards- eiland of Sint- Jans - eiland (in de golf van
Sint-Laurens). lies da Prince William,
Prins-WVillems- eilanden (een twintigtal eilanden
van Nieuw- Holland).
*Propontide, f. Propontis, Zee van Marmora f. (kleine binnenzee tusschen Europa en Aziat.
Turkije).
Provensai, e, adj., z. Woordenboek. -- Als
subst. m et f. Provencaal, provencaalsche vrouw,
man en vrouw uit Provence (oude prov. in t ZO.
van Frankrijk).

Prose, f., z. v. a. BROUSSE.
Prusse, f. Pruissen (groote Staat van Midden Europa). -- Pr- orientale, occidentale, rhénane,
Oost -, West-, Rijn-Pruissen. — Prussien, ne,
adj. et subst.. z. Woordenb.
*Pylien, ne, adj. et subst. Uit Pylos (stad van
Messenië, nu Zoesjio of Oud -Navarino).
Pyrénées, f. pl. Pyreneen f. pl. (bergketen
lussehen Frankrijk en Spanje). — Ilautes-, Basses-P-, P- orientales, Neder -, Opper. -, Oost -Pyreown (drie dep. van Frankrijk).

Quatre villes forestières, f. pl. VierWoudsteden (de badensche steden Waldshut en
Sdckingen en de twits. steden Laufenberg en
Rheinfelden). z. ook FORESTIÈRES (vILLES).

-.

SAINTES.

den Kerkel. Staat). -- R,avennate, adj. et subst,
m. et f. Uit of van Ravenna.
Reg^ien, ne, adj. et subst. Reggisch, uit of
van Reggio (stad in Z.Italië); -- Reggianer, reggisehe vrouw.
Reine- Charlotte (lies de la), f. pl. Koningin-Charlotta'seilanden n. pl. (groep van Britseb
N.Amerika, Stillen oceaan).
Remois, e, adj. et subst. Van Rheims (fransche stad, dep. Marne. [deren).
Itenaix, m. Ronsse (belg. dorp, prov. O.VlaanReYiards (lies aux) , f. pl. Vossen -eilanden n. pl. (gedeelte der Aleoetische eilanden).

' Ithétie, f. Rha tia f. (nu Graauwbunderland,
een deel van Valtellina, van Tyrol en van Belieren). — Rhétien, ne of Rhétique, adj. et
subst. RI»etiscth ; z. ook ALPES. — Rhetien, ne,
m. et f. Rha tiër, rhaetische vrouw.
Rhin, m. Rijn m. (groote rivier van Europa).Haut-Rlcin, Bas-Rtiin, Boven -Rijn,lNeder-Rijn(twee
dep. in 't ZO. van Frankrijk). — Cercle du Rhin,
Rijnkreits (prov. van Beijeren op den linker Rijnoever). [Aargau).
Rhinfeld, m. Rheinfelden (zwits. stad, kant.
llhinthal , m. Rijndal n. ( vallei van SintGallen).
Rhodes, f. Rhodus, Rhodos (eiland. en stad
van Aziat. Turkijë. Middell. zee). — Ithodes
extérieurs, intérieurs, Buiten -Rhoden, Binnen-Rhoden (de twee politiek gescheiden deelera
van 't zwits. kanton Appenzeli). — Rhodien,
ne, Rhodiote, adj. et subst. Rhodisch, van
Rhodus; — Rhodiër, rhodische vrouw.
Rhóne (Bouches-du-), f. pl. Rhone-monden (dep. in 't Z. van Frankrijk).
Ribeaupierre, f. Rippoldstein, Rappoltstein
(fransch bergslot, dep. Boven- Rijn).
Ribeauville, f., Ribauvilier, m. Rappoltsweiler (fransche stad, dep. Boven- Rijn).
Ripuaires, m. p1., z. V\7 oordenb.
Roclange-Saint-Quirin, m. Ruckelingen
(belg. dorp, prov. Limburg).
Roldue, Rode-le-Due, m. Hertogenrade
(pruiss. grensstadje, Rijnprov.).
Romagne, f. Romagna (prov. van Centraal -

Italië).

Ronnain, e, adj. et subsi., z. Woordenb.
Roinanie, Rornélie, f. Roemili, Rumili, Rumelie, Romanie (landschap, pray. of pasjalik van
Europ. Turkije).
Rosbecq, m. Roosebeke, Roosbeke (belg. vlek,
pray. W.Vlaanderen).
Ronen, m. Rouaan (fransche stad, dep. Bene
e, adj. et subst. Van-denSi)—Rouas,
Rouaan , Rouaansch ; — Rouaner , rouaansche
vrouw. [W.Vlaanderen).
Roulers, m. Rousselaere (belg. dorp, prov.
Ruremonde, f. Roermond, Roermonde (nederl, stad, prov. Limburg).
Rusniaques , m. pl. Rusniaken (slavische
volksstam in Hongarije en Zevenbergen).
Russie, f. Rusland n. (groote Staat in Europa,
Azië en Amerika. — Russe, adj. et subst., z.
Woordenb.
Russon, m. Rutten (belg. dorp, prov. Limburg).
*Rutules, m. pl. Rutuliërs (klein volk van
Latium, dat Ardea tot. hoofdstad had).

II.
Rabat of Nouveau-Salé, m. Raat, Arbate of Nieuw -Sblé (zeestad van Marokko).
Rachecourt, m. Roesig (belg. dorp, prov.
[Luik).
Luxemburg).
Racour, m. Raetshoven (belg. dorp, prov.
Radj epoutes, m. pl. Radsjepoeten, Rasboeten (krijgshaftige stam in Hindostan).
Raguse, f. Ragusa (stad van Dalmatië). —
Ragusain, e, add. Ragusaansch ; — Ragusaoer, ragusaansche vrouw.
Rappersehwill, m. Rapperswijl, Rapperschweil (zivits. stad, kanton Sint-Gallen).
Rascie, f. Rascia, Raitzen (oostelijk deel van
Servië). -- Rasciens, m. pl. Raitzen, Rasciers.
Raspoiites, z. RADJEPOUTES.

Ratisbonne, f. Regensburg(stad vanBeijeren).
Ravenne, f. Ravenna (legatie en stad van

Maal, f. Sale f. (drie rivieren in Duitschland:
de frankische, Saksische en Salzburger Sale).
*Sabeeens, m. pl. Sabaeers (volk van Arabië).
*Sabin, e, adj. et subst. Sabijnsch ; — Sabijner, sabijnsche vrouw.
Sabou, m. Saboe (negerrijk en stad op de
Goudkust).

*Sagonte, m. Saguntum (stad in Spanje, waar
nu Murviedro ligt) . — Sagontin, e, add. et subst.
Saguntijnsch; — Saguntijner, saguntijnsche vrouw.
Sainte-Maure, f. Santa-Maura (een der Ionische eilanden).
Salutes, f. pl. Heilige eilanden n. pl. (eiland
SAINTES , f. Sinte-Renelde-groepinW.Idë)—

(belg. dorp, prov. Brabant).

SAINT-GENOIS

-
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SaintGenois, rn Sint-Denis (belg. dorp, Seeland (het grootste van de deensche eilanden);
- Seelander, seelandsche vrouw.
prov. W.Vlaancleren).
Saint-Georges (sur-Yser) , in. Sint -Joris
Segovie, f. Segovia (hoofdst. der spaansche
(belg. dorp, prov. W.Vlaanderen).
prov. Segovia).
Séléstat, m. , z. SCHLESTADT.
Saints (Baic de tons les), f. Allerheiligen-baai f. (op Biazilie's Z.kust).
*SelelIeie,f. Seleucia(naam van 5 verschillende
Saint -Sébastieu, m. San-Sebastian, Sint-Se - steden der oudheid, in W.Azië). [Rumili).
Sélivi-ée, f. Silivri (stad van Europ. Turkije,
1)astiaan (hoofdst. der spaansche prov. Guipuzcoa)
SenhisieH, ne, adj. et subst. Uit Senlis (f ranSaiutTrond, rn. Sint -Truijen (belg. stad,
sdhe stad, dep. Oise).
prov. Limburg).
*Senonais, m. pt. Senonisclie Galliërs, SenoSalamanque, f. Salamanca (hoofdstad der
nen (gallisch volk). (landen n. p1.
spaansche prov. Salamanca).
Sept -Mes, f. p1. Zeven-Eilanden, lonische eiSalerne, m. Salerno (stad in Napels). - Sa
Serpents (Iie des), f. Slangeneiland n. (in
e, adj. et subst. Salernisch ; - Sa-lernita,
de Zwarte Zee; ook: een der britsche Maagdenvrouw.
-lerni,sach
*Salie,,s, m. p1. Saliërs(volk van Frankenland). eilanden in W.Indië ; eiland hij Rio-Janeiro ; eiland
Salone, f. Salona (haai en hoofdst. van 't van N.Amerika).
Servien, He, adj. et subst. Servisch, uit Ser
grieksche gouvern. Phocis; ook: verwoeste stad
vië (een der Donau-vorstendommen in Turkije);
van Dalmatie).
Serviër, servische vrouw.
Salonique of Thessaloniqute, f. Salonika,
Seville, 1. Sevilla, Sevilië (stad van Z.Spanje).
Saloniki, Thessalonika (golf, stad en zeehaven van
Europ. Turkije, liumili). - Saloiiicien, ne of - Sévillan, e, adj. eI subst. Sevillaansch ; Thessalonicieii, ne, adj. et subst. Salonisch, Seviliaan , sevillaansche vrouw.
Shettland (lIes), f. p1. Schetlandsehe of HitThessalonisch ; - Salonier of Thessaloniër, salonisdhe of thessalonische vrouw. [kestan). lancische eilanden n. p1. (ten N. van Schotland).
Siamois, e, wij. eI subst. Siameesch, uit Siam
Samareande, f. Samarkand (stad van Tur
*Samarie, f. Samaria (stad van Palestina). (land van Achter-Indië); - Siamees, siamesche
- Samaritalu, e, adj. et subst., z. Woordenb. vrouw.
Sibérien, ne, adj. ei subst., z. Woordenb.
Sainien, ne, adj. et sulmt. Samisch, van SaSidle, 1. Sicilië (eiland in de Middelk zee). -mos (eiland hij de W.kust van Klein -Azië); Samier, samische vrouw. [Rusland). Royaiiwe des Deux-Siciles, koningrjk der
Samoièdes, m. p1. Samojeden (volk van Aziat. beide Siciliën, doorgaans koningrijk Napels geSantillane, f. Santillana (spaansch vlek, prov. heeten. - Sicilien, He, adj. et subst. Siciliaansch;
- Siciliaan, sidiliaansche vrouw.
Santander).
Sienne, f. Siena (stad van Toskanen). - SienSaragosse, 1. Saragossa, Zaragoza (hoofdst.
Hois, e, adj. eI subst. Sienisch ; - man of vrouw
der spaansche prov. Saragossa).
Sardalgue, 1. Sardinie (Staat van Z.Europa), uit Siena.
Silésie, f. Silezië (ZO.lijke prov. van PruisSarclinische of Sardische Staten ; eiland in de Middell. zee. - Sarde, adj. et subst., z. Woordenb. sen). - S- autrichienne, oostenrijksch Silezië
Sargeinine of Sarregeinines, f. Saarge- (ten ZW. van Pruissisch Silezië). - Silésien,
ne, adj. et subst. Silezisch ; - Sileziër, silezische
muncL(fransche stad, dep. Moezel).
Sarrasins,m.pl. Sarracenen(volk van Arabic). vrouw. [kanton Wallis).
Sion, fl1. Sitten (rivier en hoofdst. van 't zwits.
Sarane, 1. Sargana, Sarzana (stad van Sar
Sivers, m. p1. , z. SONX.
-dine).
Slaves, m. p1. Slavonen, slavische volken,
Satalie, 1. Sataliah, Satalieh, Adalia (golf en
Slaven (een der beide groote volksstammen in 't
stad van Klein Azië).
Save, f. Sauf. (groote hijriviervan den Donau). N. van Europa).
Sleswiek (Duehé de), m. Hertogdom Slees
Saverne, f. Severn (rivier van Engeland en
(Z.lijk gedeelte van .]utland), Zuid-Jutland. -wijk
Wallis); - Ook : Zabern of Elzas -Zabern (fransche
Smalkalde, m. Sdlimalkalden (stad van Hesstad, dep. Neder -rjn). [Piemont).
Savillian, m. Savigliana (stad van Sardinid, sen-Kassel).
Smyrne, 1. Smyrna (stad en zeehaven van de
Savoie, f. Savoye (deel van 't koningrijk Sardinië). - Savoisien, ne of Savoyard, e, Levant). - Smyrnéen, ne of Sniyrnois, e,
adj. eI sulst. Smyrnaascb ; - man of vrouw uit
adj. et subst., z. Woordenb.
Savone, f. Savona (stad van Sardinië, Genua). Smyrna.
Soelété (ties de la), I. p1. Sociëteits- of
Saxe, f. Saksen, Saxen (Staat van Duitscb
Gezelschaps -eilanden n. p1., Tahiti -archipel iii. (in
- Cercle de Ia Haute S-, Cerele de-land).
Ia Basse S-, oppersaksische, nedersaksische den Stillen oceaan).
SocotriH, e, adj. eI subst. Van Socotra of
kreits (twee dci 9 groote afdeelingen van het
oude Duitsche rijk). - Province de S., pro- Sokotora (eiland in den tndischen oceaan).
Saksen
(provincie
van
vincie Saksen, pruissisch
*Sogdien, ne, wij. et subst. Sogcliaanscb, uit.
Pruissen). - Saxon, ee, adj. et subst., z. Woor- Sogdiana (aziat. landstreek ten N. van den Oxus);
denb.
- Sogdianer, sogdiaansdhe vrouw.
*Scandinave, adj. ei subsi. Scandinavisdil,
Soletire, f. Solothurn (kanton en stad van
van Scandinavië (Zweden en Noorwegen, soms Zwitserland).— Soleurois, e, adj. et subst. Soook Denemarken, in de middeleeuwen); -- Scan- lotliurnsch ; - Solothurner, solothurnsche vrouw.
dinaviër, scandinavische vrouw. - Scanie, f.
Solognean, elle of Solognote, adj. et subst.
Scanië, Schonen (nu de bins Malnioe en Christian- Solognisch, uit Sologne (fransche landstreek in 'I
stad in Zweden).
voormalig Orléanais); - Sologner, solognische
Sehaffimouse, f. Schaifhausen, Schafhuizen vrouw.
(kanton en stad van Zwitserland).
Sonde (Iles de la), f. p1. Soenda- of SundaSehiestadt , Sélestat , m. Schelestadt, eilanden n. p1. (groote archipel in O.Indië). Schlettstadt (fransche stad, dep. Neder-Rijn).
Détroit de la S-, Straat -Soenda.
Schwitz, in. Schwijz, Schweiz (kanton en
Sonx, Sivers, m. p1. Nadowessiërs (volk van
vlek van Zwitserland).
N.Amerika).
Sciote, arlj et subst. m. et f. Sciotisch of skioSorlingues (Iles), 1. p1. Sorlings- of Scilly
tisch. van Scio of 5kb (turksch eiland hij de W. eilanden a. pi. (groep bij Engelands ZW.kust).
kust van Klein -Azië); - Scioot of Skioot, sciotiSophie, f. Sophia, Sofia (stad van Europ. Tur
sdlie of skiotische vrouw.
kije, Bulgarië).
*Scyriade, adj. et subst. m. et f. Uit Scyros
Souabe, f. Zwaben (een der groote kreitsen
(grieksch eiland, Fgeïscbe zee, nu Skyro).
van 't oude Duitsche rijk). - SOUABE, wIj. cl subst,
*Scytfje, adj. et subsi. m. et f. Scythisch; - m. et f. Zwabisch ; - Zwaab, Zwabin. .
Scyth, scythische vrouw. - Schythie, f. Scythië
Sonse, f. Soesa, Suza (stad en haven van
(groote landstreek in Europa en Azië).
N.Afrika, Tunis).,
Séchelles, f. p1. Seychellen, Sechellen, Seis
Sparte, Spartiate, z. LACEDEMONE, enz.
f. p1. of Malid -eilanden n. p1. (in den mdi--seln
Spire, 1. Spiers (boofdst. van Rijn -Beijeren).
schen Oceaan).
Spitzberg, m. Spitsbergen (eilandgroep en
Seelandais, e, adj. et subst. Seelandsch, uit eiland in de N.ljke IJszee).
-

-

-

-
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SPOL., `1TE

--

Spolette, f. Spoleto (stad in den Kerkel. Staat).
Spoletan, e of Spolétin, e, adj. et subst.

Spoletanisch ; — Spoletaan, spoletaansche vrouw.
4tampalie, f. Staaipalia, Istampalia (eiland
an den grieksehen archipel). [stein).
Storenuarie, f. Stornmarn (landschap van Hol
-Stougardf ,m.Stugar
(lioofdst. van Wurtemberg).
Strasbourg, m. Straatsburg (hoofdst. van 't
fransche dep. Neder Rijn). — 5trasbo«rgeois,
e, adj. et subsi. Straatsburgsch, Straatsburger-;
---- Straatsburger, straatsburgsche vrouw.
Mtyrie, f. Stiermarken (prov. en hertogdom
van de oostenrijkscbe monarchie). — Styrien,
ne, adj. et subst. Sttermarksch ; -- Stiermarker,
tiermarksche vrouw.
Stad (Mei' du), f. Zuidzee , z. Nier PACIFIQOE.
4udermanic, f. Suderrnannland (oude prov.
\<<ln Zweden).
Suede, f. Zweden (Staat van N.Europa).
Saaédois, e, adj. et subst. z. ook Woordenb.
Sueisse, f. Zwitserland (bondsrepubliek van
Midden -Europa).
Buse, f. Susa (stad van Sardinië, Piemont).
*Sybarite, adj, et subst. Sybaritisch; -- Sybariet, sybaritische vrouw, z. Woordenb.
*Syénite, adj. cl subsi.;Syenesisch, van Syene
(oude stad van Opper-Egypte, nu Assoean); --Syener ot Syeneser, syenesische vrouw.
Myre, f. Syra (een der grieksebe Cyclades).
Syrien, ne, adj, et subst. Syrisch, uit Syrië
(landstreek van Aziai. Turkye); - - Syriër, syrisChe vrouw.
-

Table (Montagne de la), m. Tafelberg
(berg van de Kaap - kolonie). -- Baie de la 'I'-,
Tafelbaai aan de Kaap - kolonie). [tugal.)
:'age, m. Taag m. (rivier van Spanje en Por 'ratnise, f. Theems f. (rivier van Engeland);
-- )ok: Temsche (belg. vlek, prov. O.Vlaanderen).
Tarente, f. Taranto, .Parent (stad en zeeha
Napels). — 'i'arentin, e, adj, et subst.-^eravn
Tarantijnsch ; --- Tarantijn, tarantijnsehe vrouw.
Tarragone, f. Tarragona (spaansche stad en
zeehaven aan de Middell. zee). —'rarragoiiais,
C, adj. et subsi. Tarragoneesch ; -- Tarragonees,
tarragonesche vrouw.
Tarse, f. Tarsus (stad van Klein- Azië).
Tartares of 'Tatars, m. pl. Tataren, Tartaren. -- 'I'artarie, f. Tatarije, Tartarije (groot
land, vooral in centraal Azië gelegen). ® T- ehinoise, russe, indépendante, chineesch, rus
onafhankelijk Tatar(je.
-sieb,
Tauride, f. '1'aurië (gouvern. van Z.Rusland,

waartoe de Krim behoort).

Taygète, in. Taygetus m. (bergketen in Morea, nu Eliasberg, Monte-di-Maina).
-^Téien, ne, adj. et subst. Uit Toos (stad van
Klein -Azië, nu Sedsjiksjik).
Tende, f. Tenda (sardinisch marktvlek, Nizza).
'rénessee, m. Tenessee (rivier en Staat van de
Vereenigde Staten).
Terceire, f. Terceira (een der Azoren).
Termonde, f. Dendermonde (belg. stad, prov.
O.Vlaanderen).
[kel. Staat.)
Terraeine, f. Terracina (stad van den KerTerre• Australe, f. Zuidland (vroegere naam
van Nieuw- Holland of Australië). -- 'rerreFerme, f. Terra-Firma (oude naam van 't spaan
vasteland in Z.Amerika, later Columbia ge--sche
beeten, en in 1831 ontbonden in de 3 republieken Venezuela, Nieuw- Granada en Escuador). —
Terre-Nenve, f. Newfoundland (eiland en brltsche kolonie in N.Amerika; groote zandbank in
den Atlant. oceaan). -- Terre-de-Feu, z. FEU.
— Terre-Sainte, het Heilige land, Palestina.
Tessin, m. Ticino (rivier en kanton van Zwitserland).
'rexien, ne, adj. et subst. Uit Tejas of 'Texas
(een van de Vereenigde Staten).
*'rhebaide, f. Thebaïs, Saïs (groote landstreek van Opper- Egypte).
7f hèbe$, f. Thesen (oude hoofdst. van Egypte,

TRINITÉ.
in Opper - Egypte; ook: stad van Griekenland, nu
Tiva of Thiva). -- Thébain, e, adj. et subst.
Thebaansch ; — Thebaan, tbebaansche vrouw.
Thér ésianople, f. Theresienstadt (stad in
Bohemen; ook: stad In Hongarije).
'rheriuie, f. Thermia (eiland en vlek der grieksche Cycladen).
*TheruIopyles, f. pt. Thermopylae (bergpas
in Griekenland, nu Lykostomos).
Thessalien, ne, adj. et subst. Thessalisch,
uit Thessalië (Z.lijke prov. van Europ. Turkije);
— Thes^ahër, tbessalische vrouw.
'Ji'1► essalonigdie, f., 'rhessalonicien, ne,
cdj. et subst., z. SALON'IQITE, SALOYICIEN.

Thianonont, m. Didenburg (belg. dorp, prov.
Luxemburg).
[dep. Moezel).
'rhionville, f. Diedenhoven (fransche stad,
Thoiné (San-), m. Sint-Thomas (eiland in
de golf van Guinea).
[stad, kant. Bern).
Thoun, 'rhoiine, m. Thun (twits. meer en
y'rhrace, f. Thracië (groote landstreek van
't oude Olijk Europa). -- THRACE , adj. et subst.
Thraci^cb ; -- Tbraciër, thracische vrouw.
*'t'hs•aconitide, f. Thraconitis (deel van Ga-

lilea).
Thargovie, f. Thurgau (kanton van Zwitser
ne, adj. et subst. Thur--land).'rhigove,
gausch ; — Thurgauer, thurgausche vrouw.
Tharinge, f. Thuringen (oude naam eener
landstreek in Midden -Duitschland). -- 'rhuringien, ne, adj. et subst. Thuringisch ; — Tburinger, thuringische vrouw.
*'1`hyane, f. Tyana (stad in Klein -Azië, nu
Kiz of Kilisa-Hissar).
'ribériade (Lac de), m. Zee van Tiberias,
z. Gait/ta (Mer de).
'I'ibetain, e, adj. et subst., z. Woordenb.
'ribre, m. Tiber m. (rivier van Midden-Italië).
'Tigre, m. Tigris. Tiger m. (rivier van Aziat.
Turkije). [prov. Brabant).
'I'irlemont, m. Tienen, Ttiienen (belg. stad,
'I'olède, f. Toledo (prov. en stad van Spanje).
— 'I'olétan, e, adj. et subst. Toledaansch; --Toledaan, toledaansche vrouw. - [burg).
Tongres, f. Tongeren (belg. stad, prov. LimTongoases,Toangouses of Tonguses, m.
p1. '1'oengoezen, Tunguzen (tataren van Aziat.
Rusland).

'ronquin, m. Tonkin, Tong-king (golf en N.
lijkste prov . van Anam, ZO.lijk Azië).
'rortone, f.Tortona(st. van Sardinië, Piemont).
Toscane, f. Tuskanen (Staat van Midden -italië). — 'I'osean, e, adj. et subst. Toskaansch;
— Toskaner, toskaansche vrouw.
Toiila, m. Toela, Tula (gouvern. en stad van
Europ. Rusland). [stad, dep. Meurthe).
'roiilois, e, adj. et subst. Van Toui (fransche
Toulonais, e, adj. et subst. Toulonsch, van
Toulon (fransche stad, dep. Saone-en-Loire); -Toulonner, toulonscbe vrouw.
'Fonlouisain, e, adj. et subut. Toulousisch,
van Toulouse (fransche stad, dep. Opper- Garonne);
--- Toulouser, toulousische vrouw.
Tonrnay, m. Doornik (belg. stad, ploy. Henegouwen). [bant.
Toiirneppe, f. d'Worp (belg. dorp, prov. BraTraitres (Iles-des-), f. pt. Verraders-eilanden n. pl. (twee eilanden in den Stillen oceaan).
'rransylvanie, f. Zevenbergen (O.ljkste prov.
van de oostenrijksche monarcbie). ---- Transylvain, e, adj. et subsi. Zevenbergsch ; -- Zeven
vrouw.
-berg,zvnsch
Trébigne, f. Trebigno, Trebinje, Trebin (stad
van Europ. Turkije, Herzegowina).
Trente, f. Trente, Triënt, Trident (stad van
Oostenrijk, Tyrol). -- Trentin, e, adj. et subst.
Trentsch, Triëntsch of Tridentsch, van '('rente;
-- Triënter, triëntsche vrouw.
Trèves, f. Trier (pruiss. stad, Rijnprov.). --Trévirien, ne, of Trévois, e, add. et subst.
Triersch ; — inwoner, inwoonster van Trier.
'rrevisane, adj. Trevisaansch, van Treviso
(stad in 't Lomb. Venet. koningrijk); -- Trevisaan, trevisaansche vrouw.
'rridentin, e, z. V. a. TREKTIN.

Trieste, f. Triëst (stad en zeehaven van Illyrië).
Trinité (Ile de la), f. Drieëenigheids- eiland,
Trinidad (een der W.indiscbe eilanden).

TROADE

-
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*'rroade, f. Troas (landstieek van Klein -Azie).
- *1'roie, 1. Troje, Ilium (hoofdst. van Troas
en van het Trojaansche rijk). - Troyeii, ne,
adj. et subst. , z. Woordenb.
Tronehieiines, f. Drongen (belg. vlek, prov.

%'enise, f. Venetie (stad van 't Lomb. Venal.
koningrijk). - Goire «Ie V., golf van Venetid,
Adriatische zee. - 'énitieii, iie, adj. at subst.
Venetiaansch ; - Venetlaan. venetiaansche vrouw.
%éi-one, 1. Verona, weleer Bern (stad van 't
O.Vlaanderen).
Lomb. Venet. koningrijk). - Véronais, e, adj.
'I'ubingue, f. Tuhingen (stad in 'Nurtemherg). at subst. Veroneesch ; - Veronezer, veronesche
'fiiisisien, He, adj. et subst. Tunesisch, van vrouw.
Tunis (Staat en stad van N.Afrika); Tuneser,
Vésuve, m. Vesuvius in. (vulkaan van Zitalie).
tunesche vrouw.
Vetteravie , f. (landstreek van
Tiire, 'r.iique, adj. et subsL , z. Woordenb. Duitschiand).
'I'urconianie, f. Land der Turkomannen of
ieence, f. Vicenza (stad van 't Lomb. Vend
Troechrnenen (aziat. landstreek in onafhankelijk koningrjk). 7ieeHtIII, e, adj. et subst. Uit
Turkestan). - Tiii'eonians, ni. p1. Turkoinan- Vicenza.
neii, Troechmenen.
Wienue, f. Weenen (hoofdst. van Oostenrijky.
'Furquiie, f., Empire Ottoman, m. Turkije, - VieHnois, e, adj. %%reenefsch, weaner- ;
Ottomansehe Rijk n. (groot iijk in Europa, Azie Weener, yjeeiierin
en Afrika). - T- d'Eiirope, d'Asie, EuroUerges (Les), 1. p1. Maagden-, Jonkvrouwpisch, Aziatisch Turkije.
of Virginische eilanden ii. p1. (groep in britsdli
*'fflSC(iIaiI, e, adj. et subst. Tusculaansch,
W.lndie).
van Tusculurn (stad van Latiuin, nu Frascati);
Wirginie, f. Virginia, Virginid (een Ier Vei'Tusculaner, tusculaansche vrouw.
Staten). - Virginien, iie. adj. et subst.
*'r yr , m. Fyrus (stad van Phenicie, nu Soar). eenigde
Virginisch ; - \Tirginier. virginische vrouw.
- 'ryrlen, ue, wij. et subst. Tyrisch; - Ty*VisigOths, m. p1. Westgothen (een der twee
riër, tyrische vrouw.
groote afdeelingen der Gothen).
Tyiolien, iie, adj. et snbst., a. 1 Yoordenb.
7 istule, f. Weichsel f. (rivier van Polen eu
O.Pruissen). [land).
*Visiii.e, f. Wezer f. (rivier van W.DuitschVitei'be, f.Viterbo (stad van den Kerkel. Staat).
- Viterbien. ne, adj. at subst. Uit Viterbo.
ViveSaiHt-Bavon , m. Baefs-Vijve (belg.
dorp, prov. W.Vlaanderen). - Vive -Saint
Llglietz, fl1. Oegfltsch, Uglitsei (russische stad,
in. EIo Vijve (belg. dorp, prov. W.Vlaan-Eloy,
gouvern. Jaroslaw).
ilrabant).-dern).
llkranieii, He, (hij. et subsi. Ukiainsch, uit
Ilieringe, in. \Tlieringeuu (belg. dorp, proc.
de Ukraine (onderafdeeling van Rusland, ten ZO.
Volga, rn. Wolga m. (grootste rivier van
van Polen); - Ukrainer, ukrainsche vrouw.
Europa, in Rusland).
Linderwald, m. Unterwalden (kanton van
*%oIsqi1es, nu. p1. Volscen (oud volk van italië
Zwitserland).
Volterre, f. Volterra (stad in Toskanen).
Ui-al, z. OURAL.
Voltorno, rn Volturno (stad van Napels.
Uibin, in. Urbino (stad van den Kerkel. Staat).
Vosges, f. pl Vogezen m. p1., Vogezisch gelisbecks, m: l. Oesbeken, Usbeken (aziat. bergte
n. (in 't NO. van Frankrijk).
volk ten 0. van de Kaspische zee).
*[Jtîq,Ie, f. Utica (stad in N. Afrika,• ten Nw.
van Carthago). - *Jjtjcan e, wij. et subsi. Uticaanseh,van Utica ; —Uticaner, uticaansdhe vrouw.

U.

w.

Wache (La), I. Koe-eiland '. Un W.Indid,
bij Haïti's Z.kust).
Valgatche, ni. Waigatz (russ. eiland in de
N.ljke Iiszee). - Déti'oit de 7-, straat -Waigatz (die 't eiland van 't vasteland scheidt).
Valachie of Valaquie, f. Wallachije, Walachije (een der Donau -vorstendornrnen).
Walais, in. %S,Tallisei.land, %\Tallis (kanton van
Zwitserland) .
Valique, c'dj. et subst: m. et f. WalIachjch;
- Wallachijer nf Walach, wallachijsche vrouw.
Valence, f. Valencia (stad en voormalige provincie van Spanje). . lTaIencjaJa, e, adj. et
subct. Valenciaansch ; Valencianer, valenciaansche vrouw.
Talenciennois, e, wij. at sutst. Van Valenciennes (fransche stad, dep. Noorden).
Valteline, t. Valtellina, Velilin (deel van de
N.grens van 't hertogdom Milaan).
Vandales, m. p1. Wandalen, z. Woordeob.
Varsovie, f. Warschau (hoofdst. van 't koningrijk Polen). . Varsovien, iie, adj. et sub,st.
Warschausch ; - Warschauer, warschausche

vrouw.

Wahahis, iii. p1. Wechabieten, Wahabieten
(woeste arabische volksstarnmen).
Walon, ne, adj ei subst. Waalsch ; Waal,
waalschevrouw. z. Woordenb.
Waj-neton, rn Waesten (belg. stad, prey.
W. Vlaanderen).
Vasselonne, z. vASSELONNE.
Weert -Saint -Geore , rn Jooris -Weert
(belg. dorp, prov. Brabant).
Westrnanie, f. \resternannland (oude pros.
van Zweden).
Westphalie, f. Westplialen (prey. van Pruissen. in 't NW.). - Vestphalien, ne, adj. ei
subst. Westphaalsch ; - Westphaiinger, westpliaalsche vrouw.
Wetteravie, f. Wetterau (oude prey. van
Duitschland, in den Nederrjn -kreits).
Wolou, rn Wohlau, Wolau (pruiss. stad, prov.
Silezie) .
Woliiwe - Saint - ltienne, W- -SaintLanibert, W- -Saint-Pierre, m. StevensWoluwe, Opweule, Peters -Woluwe (drie belg.
dorpen, prov. Brabant). [van Z.Rusland),
Woronète, m. Woronesch, (gouvern. en stad

x.

Wasselonne, Wasselonne, f. Wasselnheim
(franscije stad, dep. Nader-Rijn).
Wand (Pays de), m. Waadland, Waad of
*XaIitJje, rn Xanthus nu. (rivier en stad ie
Fransch Zwitserland (kanton van Zwitserland). - Klein -Azië).
Vaudols, e, adj. et subst.Waadlandsch ; —Waad
vrouw. z. ook Woordenb. -lander,w sch
*Téjes, f, Vejo (stad van Etrurid).
Vénatre, m. Venatro (stad van Napels).
Vendéen, ne, adj. at sub.ct. Vendeesch, uit
de Vendee (dep. in 't W. van Frankrijk); - Vendeeër, vendeesche vrouw. --- VENDEENS, rn. p1.,
Vérnénlen, ne, adj. ei subsi. Uit Yemen ei
z. Woordenb.
Jemen (landstreek van Arabië, in 't ZW.).

Y.
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YPRES

Ypres, m. Yperen (belg. stad, prov. W.Vlaanderen).
z.
Zamorïn, e, adj. et subst. Van Zamora (spaan
-scheprov.n
stad).
Zélande, f. Zeeland (prov. der iNederlanden,
in 't ZW.). — Zélandais, e, adj. et subst. Zee-

LURIGHOIS.
landsch, zeeuwsch ; --- Zeeuw, zeeuwsche vrouw.
Zemble (Nouvelle.), f. Nova-Zembla, Nowaja-Semija (eiland in de N.lijke IJszee).
Zétrud-Lumay, m. Zittaart-Lummen (belg.
dorp, prov. Brabant).
Zevenbergue, m. Zevenbergen (nederl. stad,
prov. Noord-Brabant).
Zugois, e, adj. et subst. Uit Zug (kanton en
stad van Zwitserland).
Zurichois, adj. et subsi. Uit Zurich (kant.
en stad van Zwitserland).

\TEIIKLAIIING DER VOLGENDE TABEL.

Onregelmatig noemt men in de franscice spraakkunst zoodanige werkwoorden, welke Of iii. hunne
grondtijden een' anderen vorm hebben dan de werkwoorden donner, finir, recevoir en Vendre, Of in de
vorming van dén of meer hunner afgeleide tijden, of in enkele personen derzelve, van de regels der a fl eiding afwijken.
In de volgende Tabel vindt men ter linker zfjde de vijf grondtijden, namelijk de onbepaalde wijs, de
beide deelwoorden, den tegenwoordigen tijd der aantoonende wijs (die echter alleen in de drie personen
van 't enkelvoud als grondt jd te beschouwen is, terwijl de drie meervoudige personen van het tegen
deelwoord worden afgeleid) en den bepaald verleden tijd. Ter regter zijde staan vier der en--wordig
kelvoudige afgeleide tijden, namelijk de onvolmaakt verleden en de toekomende tijd der aantoonende
wijs, de gebiedende u' ic en de tegenwoordige t rl der aanvoegende v; . Men heeft het overbodig geacht, daarbij ook den voorwaardelijken tijd en den onvolmaakt verleden tijd der aanvoegende wijs op
te nemen, daar toch de eerste zich altijd, zonder uitzondering, terstond van den toekomenden tijd, door
achter dezen eerre s plaatsen, laat opmaken, terwijl de andere, mede zonder Bene enkele uitzondering,
gevormd wordt van het passé défini, door bij den tweeden persoon enkelvoud van dezen tijd de lettergreep se te voegen.
Men heeft het voldoende geacht, van sommige tijden, gelijk het passé défini, de imparfait, futur, alleen
den len persoon enkelvoud op te geven, daar de uitgangen der andere personen nimmer van die der
regelmatige vervoegingen, welke men als bekend onderstelt, afwijken. Ditzelfde is ook doorgaans met
den tegenwoordigen tijd van den Indic. en subjonct. gedaan, wanneer de witgang van den len persoon
van zelf den weg wijst voor den verderen loop der vervoeging; zoo b. V. gaat j'ouvre, als op eene e
eindigende, verder als je donne; -- que je cueille, que je ha:isse volgen den gang van que je donne, que
je finisse.
Zoekt men in deze Tabel een onregelmatig werkwoord, dat met een of twee voorvoegsels iszamengesteld, en blijft er na wegwerping van 't voorgevoegde een gebruikelijk werkwoorel over, dat tot model
van vervoeging der zamenstelling strekt, dan zal men in den regel dit laatste in de Tabel moeten opslaan, bij hetwelk men dan in de laatste kolom de zamenstellingen van gelijke vervoeging vindt vermeld.
Zoo b. v. zal men de vervoeging van abstenir, contenir, accourir, asservir, eirconvenir, rouvrir, satisfaire, apprendre, désapprendre, soustraire, équivaloir, enz. opgegeven vinden bij tenir, courir, servir,
venir, ouvrir, faire, prendre, traire, valoir, enz. -- Blijft er, na wegneming van 't voorvoegsel, geen op
zich zelven gebruikelijke woordvorm over, of kan het grondwoord niet geheel tot model van vervoeging
voor het zamengestelde dienen, dan vindt men dit laatste zelf in de Tabel opgenomen. Zoo b. v. vindt
men in de Tabel zelve, op hunne alphabetische plaats, exclure, introduire, transcrire, souscrire, enz.,
omdat clure, duire, crire geen gebruikelijke woordvormen zijn; en zoo ook vindt men er acquérir, assaillir, prévoir, pourvoir, surseoir, médire, maudire, enz., omdat de werkwoorden quérir, saillir, v oir,
seoir, dire niet in alles tot vervoegings-model van deze zamenstellingen dienen kunnen.
Onder de onregelmatige werkwoorden zijn er eenige, aan welker vervoeging din of meer tijden ontbreken, en die men gebrekkige werkwoorden (verbes défectifs) noemt. Is 't een grondtijd, die ontbreekt,
dan mist zulk een werkwoord, in den regel, ook de daarvan afgeleide tijden. Traire en de daarmede
zamengestelde werkwoorden, b. v., hebben geen passé défini, gevolgeljk ook geen onvolmaakten tijd der
aanvoegende wijs. In enkele gevallen echter bestaat de afgeleide vorm, terwijl de grondtijd geheel verouderd of in onbruik is, en dan vindt men dezen laatsten in de Tabel tusschen teksthaken geplaatst. —
De ontbrekende tijden zijn in de tabel door een streepje (—) aangeduid.
De romeinletter in de Tabel wijst de regelmatige vorming van den tijd of persoon aan.

TABLEAU DES VERGES IRRÉGUTAEItS.
TEMPS PKIMITIFS.
Pape Partpe
présent.
passe.

Infinitif.

t went de 1'lndicatif.

Passé déflni,
PREMIÈRE

f

íí

ALLE1,,

Allan t

Alhu

ENVO VER,

Envoyeni

Envore

J'envoie, etc.

ACQIJÉRLIi,

Acquéront

..4cquis

J'acquie"rs, to acquie"rs, ii acquiert, J'acquis, etc.

i

zenden.

Je vais (1) to vos, ii va, nous allons, ^J'allai, etc.
vows allen, ijs vont.
J'envoyai, etc.
YIEUXIÈME

verkvijr^en.

n. aequrlrons, v, acquerez, us ac-

i

quièrent.

4

J'assailiis, etc.

.1SSA1LL111,

Assaillant

f Assail11

J'assaille, c "ja.

i OUILLIR.

:o"u^il!ant

j Bon lit

Je bous, til bonS, ii bout, n, boud -' Je houillís, etc.
bons, V. bouillez, ijs bouilient.

aam'allerr.
koken.

I

i

CONQUÉ RIR,
ver ovc,a c-r^.

(als ACQUÉRIR
COURIR,

Cou'l'ant

looien.

!Je cours, to cours, it court, Ii. cou-^ Je

C'ou7^"u

coumus, etc.

tuns, `. courez, ijs courant.

F

j

I
f

É

COURRE,

loopes.

(z. Woordenboek)

Couveant

CDUver't

Je couvre, etc.

Je couvcis, et(`.

Í Cueillant

Cueilli

Je cueille, etc.

Je cueillis, etc.

Dormant

Dormi

Je dors, to dors, ii dort, _n. dormons, Je dormis, etc.

i 1'aillant

p'aiili

Je faux, to faux, it faut, a. faillons, {Je faïllts, etc.
V. faillez, ijs failient.
j

Ï Fuyant

Fut

COUvRIR,

berleki en .
CUE1LLIR,

plukken.
i)ORMIR,

slapen.

V. dornlez, its dorment.

I,

ENQUÉRIR (S'),

onderzoek doen.

(als ACQiRIR)
FAILLIR (3),

op het punt zijn.

FERIR (4),

slaan".

huiR (5) ,

vlucjten.

H AIR,

liggen.

haten.

maïssant

[IsSIR] (7)

i
j [Issant]

MEiNTIR,

I Mentaal

ontspruiten.
liegen.

I

VIoua1R,

sterven.

Hal

Issu
Mend

Mort

tons, v. mentez, us mentent.
Je meers, to meers, ii meurt, n. Inou- Je mourus, etc.
cons, v. mourez, ijs meurent.

Oft,'an.i

i 0/feit

J'offre, etc.

aanbieden.-

Ouin (8),

!

Otai

®UVRIR,

S Ouvrant

Ouve??'l

PARTIIt,

Partant

openen.

vertrekken,

' Je mens, to mens, it ment, n. men- Je mends, etc.

hiourant
i

OFFRIR,

hooren.

Je Tuis, to tuis, ii Puit, n. fuyons, ; Je fuis, etc.
v. fuy ez, us fuïent.
II1 (Ci-) cjit, n. gisons, v. gisez, ijs
-^
Bisent.
liais
,
to
hats,
ii hail, n. hals-—
! Je
sons, v. haïssez, ijs haïssent,.

Gisant

(GEsIR] (6),

t

J'oftris, etc.
-*

J'ouïs, etc.

{

f Parti

f

J'ouvïe, etc.

J'ouvris, etc.

Je pars, to parrs, it part, n. paraons, Je partis, etc.
V. partez, ijs partent.

(1) Naast den vorm je vai s bestaat nog Je vak, dat echter tegenwoordig weinig meer gebruikt wordt.
2) I)e vorm je boaillerai, door vele spraakkunstschrijvers naast het regelmatige je bouillirai opgegeven, verdient geen navolging.
(.) Faillir wordt zelden dan in den infnitif, in 't passé défini en in de zamengestelde tijden geezigd. -- Het algemeen gebruik
der hedendaags gesproken taal vervoert het werkwoord als regelmatig (als 6nir).
(41 Férir, tegenwoordig in den inlinitif, in de zegswijze an coup férir (z. Woordenb.l gebruikt, had oudtijds een part. paaeó
féru ; een indic. prés. je fiers, to fier., 11 liert; een passé défni je fern. at feria, een futur je fermi of feral,

TABEL DER. O:VR.EGELl1iAT1GE VERKiV00RDEM1.
TEMPS DERIVES.

ImPari

de

linde.

CO1rJU

i

GASION.

J'allais, etc.

Í
r

Fiitiir.

^

Iinpér•atif.

'
Í

^
I

í

}J'irai, etc.
4

3 enve ra2, etc.

J'envoyais, etc

Présent da Siibjoieetif.

! Va, al)ons, allez. Que jail/c, que to oil/es, qu'il zoo ook SEN ALLER.
adie, que n. alllons , que v. i
!
alliez, qu'lls aillent.
jzoo ook Pl
^ Envoie, eng- ozons, Que i envoie, etc.
envoyez.

COi5JUGAISOX.

s

Acquiers , acqué- Que j.acquière, que to acquicres, zoo ook cONQUÉRIR,
qu'll acquiere, que n. acque- s ENQUECIR . 0Eronc, acquérez.
rlons,quev. acquérlez, qu'ilsac - QUÉRIR.

J'acquérais, etc.

J'acquerrai, etc.'

.1 assaillais, etc.
Je bouillais, e(c,

^ Assaille, assaillons, Que j'assaille, etc
assaillez.
.(2)
Bous, bouillons , Que .ie houille, etc.
houillirai,
etc
!Je

Je coul'ais, etc.

Je couvroi, etc.

quièrent.

J'assaillira i, etc.

zon ool[Pl ': UI I IP

j

houlilez.

zoo

couroiis , Que _le conic. etc

Cours ,
cou>I•ez.
Iil
r4

Je couvrirai, etc. I Couvre, couvrons, Que jee couvre, etc.
I couvrez.
Je cueillais, etc. á Je cuelileral, etc. Cuelile, cueiilons, Que je cueille, etc.
cueiilez.
Je dormais, etc. Je dormirat, etc. ; Dors,dorrnous,dor Que ,je dorme, etc.
mez.

,Je couvrais, etc.

-

T
t' 1 I .etc

1.

Je fuyais, etc.

i mno Ook

F uis, fu ons, tui e^

Que je huig, etc.

Hals ,

Que ,te llaisse, etc.

oo ook .0 nc

--je hairai, etc.

Je haissais, etc.

{

haïssons

alaissez.

Mens ,

lnentons Que je mccte. etc.

Je mentais

f Je nnentirai, etc.

Je mourais

.ie mourroi, etc.

Meurs , rout ons

Que je meute, que to meures, qu'it
meure, que n. inourions, que t.
mouriez, quits 'meurent.

J'otftirai, et('.

Offre, otTrons, o

Que j'ofre. etc.

.l'ouvrais, etc.

J'ousrirai, etc.

Ouvre , ouvrotl

Que .l ouvl'e, etc.

Je paraais, etc.

Je partiraj, etc.

J'oftrais

j zoo oo k I)LCOUVP11i.
ItECOi'^'RIIi.
f zoo ook ACGURILLAI. ;
j en RECUEIL1LIiI.

aurhrt, i etc

s Je Puirai, etc.

Je gisais. et('.

Cook ALUl URIR ,

COECOURIR,DISCOU010, ENCOURIR,PAR
COURIR , P EGOf' Ut,
SECOI7RIR.

mentez.

f

mourez.
frez.

i

i

i

ouvrez.
Pars, paraons, pai Que ,je 1^ar1e, etc.
ter..

f

roI ook aor4"oIii .
S'E^TR'OI;'^'RIII,

`z000ak SE I)ÉPARTIR,
RE PARTIR ; doel

'c-

pal•#.ic i.c r' vlfmt q.

(5) Fuir, fat, fuis zijn uu eeniettergrepig ; doelt bij de dichters vóór Racine vormden zij twee lettergrepen.
van den prév. en impart dei ááa
t6) Gésir zelf (oudtijds Gir) is in onbruik. Het meest wordt de 3e pers, enkel - en meervoud
die. en het part. prés. aangetroffen (z. Woordenb.).
( 7) iasir is geheel verouderd en in onbruik toesant komt zelden voor dan als adj., in 't blazoen.
ii
nit,
n.
oy°on®, v, oecz. its oient a
oir,
(8 ) Oudtijds gebrnikte men ook het part. pr's. oy- ant, het prés. Indic. j'oie, to
het imperf. .ovais, etc.; het futur. en den consiit, J'oirai, J'oirais etc.; het pr¢a. en impeef. subj. Que j'aie, Que j'nu z.

^er etc.
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Participe
présent.

Infinitif.

Participe
passé.

Présent de 1'Indicatif.

Passé défini.

t
Qu> RIR (1),

halen.

^ Se r epentant

REI^EN'TIR (SE),

berouw hebben.

Repenti

REQUÉRIR,

Je me repens, to te repens, it se re- Je me epentis , etc
pent, n. n. repentons, V. V. repen -^
tez, lts ce repenteni .

^!

eischee. ,

(als ACQUERIR) .

SAILLIR (2),

Saillant

Sailli

SENTIR.

Sentant

Senti

I Je sens, to sens, ii sent, ii. sentons, Je sentis, etc.
V. sentez, us sentent.

SERV 1R,

i Servant

Serr i

'Je sees, t.0 seis, it sect, n. servoas, Je servis, etc.
V. servez, its sehvent.

SORTIR,

.Sortant

Sol'Íi

f Je sors, to sors, ii sort, n. soi•tons, .ie sortis, etc
1. sort.ez, ils sort.ent.

vooruit steken.

voelei.

É

dienen .

Uitkaan.

II saute.

Il saiilit.

;

I
i
I
SOUFFRIR,

Souf'rant

Sou /feit

Je sou/fie, etc.

ljiden.
TE:NIR,

7'enan,t

Tenu

Je Liens, to tiens, it

houden.

Je souifris, etc.
tiert, ii. tenons, Je tins, etc.

5. tenez, its tienneet.

í

r

C

f

FRESSAILLIR,

f

sidderen.

(a ( s ASSAILLIR).
VEMR,

t'enaní

i F"cnu

VÈTIR (3),
kl eed en .

V t(t r, t

'Qtu

komen.

.--_

(ij,
schijnen, blfiken. s

AI'I ARoiR

ASSEOIR (S') (5),

(laan z?tten.

^E

(S'asseya'nt
f
Ayant

AvoiR,
hebben.
CHo1Ii (6) ,

vallen.

[Déchoyai t,
dechéant j
,
t chéant
f dehoyant)

DÉGHOIR (i),

vervallen.

..hlOER (8) ,
Ei

vervallen.

;

f

I

its ooit.

Chu
f
'

f ps!

o1 n. déchéons,v.déchéez,il s déclaéent.

n. échéons,

of éclloient.

. échéez, ijs échéent

f II faut.

b'allu

Pourvu

Je décliois, to tléc1wis, ii dtclwit, n. d1- .ie rléchus, etc.
choy-ons, v. décho y ez, ijs déchoient, .

IJ 'echois, to échois, i; échoit of it ech-et, ,I écliii etc.

L'chv,

y
';Po'u.vant

n. n. asseyons, v. v. asseyez, ilsf

.Décliii

Pus

kun,u'n.

w

7;zá

Pleuvaid

PO1^v'0_[R,

11 appe'7't.

s'asseient.

Lltlu

PouRZoIR,
voo'î° ier.

sêtez, us vétent.

,J'ai, to as, ii a, ii. avons, v. avez, J'eus, etc.

MOUVOIR (9),
bewegen .

Po'urvoyant

Je vets, to vêts, it efit, n. vêtons, v. Je vêtjs

Je iii 'assíeds, tri t'assteds, ii s'assied,I Je n1't1ssis, etc.

jMoueant

regenen.

etc.

E

gesis

[FALLOIR] ,

PLEUVOIR (10),

vennen!.

V. venen . its

_.__

; [F`aliantj

moeten.

Je viens, to vieras, it ?dent, 11. vetons, E J

p

p fallr^t

Je meus, to (keus, ii 'naent,II. mou - .Ie nuis, etc.
%ous, V. motives, ijs meevent.
11 pl'ut

II plcut.
f

'

.

peut, ]f. pouvons, - . pout/ ez. ilrpeie- t

Je pouivo'is, to pouinois, ii l^ourvoit, ;ie pourv'us, etc.
f n, pourvoyons, v. pourvoyez, its..
pourvoient.
Je peur of .le puil (11), to peua^, ii it pus. etc°.
vent.

werkwoorden alter, venir, enaoyer en faire
(1) Het eenigzins verouderde Quéris• (of Querre) , nu enkel in den info. na de
Je gaiers; Pass. déf..1e quit; -- Indic.
in gebruik, had weleer alle tijden: Part. pres. Quérant; Part. passé Quis; Indic. prés. Quo je quiére; Subj. imp. Que je
prés.
querrais;
Impér.
Quiere;
Subj.
Je
querray,
Condit.:
imp. Je quérai$, Fut. Je
gaisse.
men gebruikt daarvoor liever
2) . Saillir in den zin van u i t s pr in g e n,Ui to e h i e t e n(van vochten( is regelmatig; doekt
jaillir. — Ook is het regelmatig in den zin van dekken, bespringen.
Voltaire.
Buffon,
Delille
ens.,
sehroomen
eenige
der
hedendaagsehe auteurs niet
als
zoo
beroemde
schrijvers,
( 3) In navolging van
vëtissais, Que je vétiese te schrijven.
om vi.tir regelmatig te vervoegen en dus vétieeant, Je 'ëtis, none zètissons, Je
( 4) Zie 't Woordenboek,
part. pré !.: s'assers^ ant of a'as( ?) Naast de hier opgegeven vormen, die de voorkeur verdienen, bestaan nog de volgende:
vn ant; ladle. prCs : Je m'aaaeoia, te t'asseoic, it v'asseoit, sa, C. s5s5Ca nn5,

. t. a.ss4'oa °cz,. us a s► .aeuissnt,

of, met weg-
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Imparf. de
1'Indic.

Présent dii Snbjonctif.

Impératif.

Futur.

Je merepentais,etc. Je me repentirai, Repens -toi, repen Que je me I'epente, etc.
-nous, repen --tons
etc.
tez-vows.
t

Qu 11 saille.

Il saillait

11 4ai11ira

Je sentais, etc.

Je sentirai, etc.

Sens, sentons, sen- Que je lente, etc,

j Je servirai, etc.

Seis, servons, Ser- Que je sel've, etc.
vez.

Je sort,ll'ai, etc.

Sors, sortons, sor- Que je Corte, etc.

Je servais, etc.
Je sortais, etc.

zoo ook CONSENTIR,

,

PRESSENTIR , IiESSENTIR.
zoo ook DESSERV1R;

tez.

doch asservir is'rei gelrnatig.
4zoo ooh' RESSORTIR,
in den zin van: weder uitgaan; doch

tex.

RESSORTIR, ondeï-

s

Je souffL'ais, etc.

^ Je souíicini,elc.

Te tennis, etc.

i Je tiendmal, etc.

hoorig zijn, is re fjelmatig. Ook ASSOKTIR is regelmatiq.

Soufi•e, souf'fi°ons, Que je soufire, etc.

soufrez.
Tiens , tenons , te- Que je tiertne, que to tiennes, qu'ii j zoo ook S'ABSTEMR,
nez.
t•ienne, que n. teliions , que V. APPARTENIR , ENtenlez, quits tienvent.

TRETENIR, MAIhTE--

4

NIR, OBTENIII, RE-

i

TENIR, SOI TENIR.

Je v'iendr'al, etc..

Je eenais, etc.

x Fiens, eenons, Ye -Que

je vienne, que to viennesjzoo ookCIRCONVENIli,
qu'il vienne, que n. venions, CONVENIR , DEVF-

1107.

,

que v. veniez, qu ils viennent.

i

j

4

^'et^, of ttïllti, \ & tez. f Quee 'vete, tit .

Je %etjt'n

Je vetais
CONJIJG^ISO i. f

zoo ooh° DFVÉTIR, Pk;á

VETIR, SITRVETIR.

i

f

[

;le m asse^^a^is, etc.ÍJe n^lcrssi^^az of .Ie Assieds. toi, a^.e-Quc. j^, 1^^'^^sseie, etc..
m'asseieroi, etc. ons - nous , as+

..

.

J'avois, etc.

MR, PARVENIR, REDEVENIR, REVENIR,
SE SOUVENIR, SUR VENIR, SURVENIR.

:,1 our'iii, etc.

sett ez-vaus.
, Ale, hymns, oyez.

l

^

SEOIR SE RAsSEOIP

' Que j'aie, que to nies, qu'ii alt,
que n. agors, queu. ayez, qu'ils
sv
asent.
É
t

p

Je décho aiti, etc. fi Je cldclae? jai, etc.

ÇS
oo ookAS^^,v^^^>a IaLs_

,

—

PQuo je déchoic, etc.

___

fQcce j'éch€e, ct .

t

7

,I'écll^ais, etc.

!J'échci'rari, (' Ic.

II fallait

;1 i
i

Je mouwais, etc.

laud ra

Je mouwris, (etc.
k

[1 pleuvait

IL hjeu ra

j

Qu' it faille

,

i Zeus, lnouvoa , Queje meute, que to meuvyes, qu'tl lwo ook MOvl^i ..
mouvez.
meuve, qne n. lnouvions , que;
V. mouviez,

Qu'il pleuve

---

q11'115 meUVeRt.

Je pour voais. etc. ,fie pt111rtiolr i. etc. Poui'voi=, puurvoi'- Que je poul'vole, etc.
onsourVoyez.

r

,Ie pouvai^, (U.

.Ie t)OUi I'Orii, etc.

--

c Que je puist, que t.u puisses, quit
Pui.c'se, que n. pUissaons, que V.
puisciec, qu'ils puissent.

lating der e, Je .n'assoi enz.; Indie. inlparf.: Je ni'ayseoyah of Je rn'as o3 ais ene.; Futur: Je m'ar^seoirai of Je sn'a, asoirei; Impér.: A®seois -toi, aeseoyons -nous, asa^eoyez-vous of A^►sois -toi enz.; Subj. prés.: Que je m'asseoie of eoie ear.
(6) Zie 't Woordenboek.
(7) Behalve in den infin. en in 't part. passé wordt dit werkwoord weinig gebruikt.
Men vindt dit werkwoord zelden anders dan in den derden persoon gebruikt.
(8)
(9) Dit v.'erkwoord wordt buiten den infin, niet veel gebruikt; men bedient zich liever van rnettre en snouvenaent, re®nuer.
Van meer algemeen gebruik in de verschillende tijden is érnouvoir.
(10) Het onpersoonlijke Plruvoir kan in fig. zin ook als persoonlijk onzijdig werkmoord gebruikt worden en heeft dito ook
den derden persoon van 't meervoud: L'argent pleat el$ea, lui. Le.s railirries plenvent cur lui. Les biend et lea 'auneurs p!euvaient cur sa personae.
til) In den vragenden vorm mag aileeu Ruims-je gebruikt warden,
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Infinitif.

Participe
présent.

PRÉvALOIR,

Prévalant

PRÉvoIR ,

Prévoyant

(le overhand hebben.
vooruit zien.

RAvO1R,

weder krijgen.

Sach.ant

SEouR (1),

Séant

SURsEOIR,

Sursoyant

VALOIR,

Valant

VOIR,

Voyant

weten.
zitten, welstaan.

uitstellen.

(celden, waard zijn.

Présent dc 1'Indicatif.

Prévalu
Prévu

(

Passé défnl.

Je prévaux, to prévaux, it prévaut, Je prévalus, etc.
II. prévalons, v, prévalez , us pré valent.
Je prévois, to prévois, it prévoit, n. Je précis, etc.
prévoyons, v. prévoyez,ilsprévoient.

i

---

SAvOIR,

i

Participe
passé.

Je sais, to suis, ii salt, n. savons, V. i Je sus, etc.
savez, us savent.
II sled, (us siéent).

Su
Sis

of Ssersi.c

Je surseois of sursois, to sursois, it Je sursis, etc.
sursoit, n. sursoyons, V. sursoyez,
us sursoient.
Je vaux, to vaux, it vaul, n. valons, Je nalus, etc.
V. vales, us valent.

Sur°seoyant.

Yalu

I Vu

vois, to vois, it volt, n. vOVOHS, V. Je vis, etc.

ziet;.

`oyez, us voient.

V ouLOIR,

Vou l a ïl t

ABSOUDRE,

Absolvant

willen.

Voula

i

veux, to veux, ii vent, n. voulons, Je voulus, etc.
V. voulez, us veulent.
QtJ,t'rRIEME

i

vrijspreken.

Absous (féln. J` absous , to absous, it absout, m. ababsoute) .

ASTREINDRE,

coivons, %°. absolves, us absolvent.

noodzaken.

(als CRAI XDRE)
ATTEI IIImE,

bereiken.

(als CRAINDaE)

Bu

MOIRE,

avant

BRAIRE

lruyant j

--

bract, its braient.

f

BRUIRE,

uyant (3)

--

Druil .

i

drinken.

gedruisch maken.

bols, to bail, it boil, a. huvons, Je bus, etc.
V. buvez, us boivent.
--

CEIN'DRE,

omyortlen.

(als CRAINDRE)
CIRCON'CIRE,
besnijden.

rconcisant ( Circoncis

CIRC0NscR1RE.

circoncis, to circoiwis, it circoncit, Je
H. circoncisons, v. circoncisez, its!
circoncisent.

circoncis, etc.

omyrenzen.

(als ÉCRIRE)
CLORE (i),

sluiten.

—

Clos

clos, lu clos, it clot.

CONCLURE,

mncluant

Conclu

conclus, to cone/us, ii cone/ut, n. .le cone/us, etc.
concluons,v. concluez, us concluent.

CONDUIRE,

mtluisant

ionduit

conduis, to conduis, ii conduit, n. Je conduisis, etc.
conduisoiis, v. con(luisez, its conáuisent.

CONFIRE,

m// sant

Con flt

CONYAITRE,

rnaa'issant

Can's a

besluiten.

leiden.

inmaken.

kennet.

con/is, to confis, ii con /t, ï1. conf - ! .ie con/is, etc.

sons, V. confisez, its confisent.

connais, to corn-nais, it connallt, n.' Je conus, etc.
connaissons, v. conuaisse7, ilseon• I
naissent.

CoNsTRum

i,

zamenstellen.

(als CONDUIRE )
CONTRED1RE,

tellenspreken.

Contre^l isant Contred'it

Je contradis, í.0 contredis, ilcontredit, Je contredis, ete.
n. contredi -ons , v. contredirez, us
contr edisent.

(1) Van Seoir, in den zin van zitten, passen, staan, betamen, voegen, ontmoet men zelden iets anders dan den Ind. prda., den
fatur en den Condit., en zoo is 't ook gelegen metnces seoir, niet goed staan. — In de beteekenis van gelegen, gezeten zijni s er
van seoir niets neer over dan de vrij zeldzaam voorkomende participes scant en sis. — Het portie. prés. éant heeft zich als
adject. en asbat. staande gehouden : Cela nest pas séant, bienséant. Le malade était our son séant. In plaats v'ar. U eierf,
Li messied, zegt men ook : II eat séant, malaéant.
(I ) `'euiile, `'euitlez wordt doorgaans als wellerendheidsterm gebruikt in den zin van : wees zoo goed, heb de goedheid,

ge .
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lm p arf. de
1'Indic.

Futuv.

Í Impératif.

Je prévalais, etc. ? Je prévaudrai, etc.

—

Présent du 5ubj onetif.

Que je prévale, que to prévales, zoo ook sr: PRJvAqu' 11 prévale, que ii. prevalions , LOIR .

que v.prevaliez,qu'ilsprévalent.
Je prévoyais, etc. i Je prévoirai, etc. Prévois,prévoyons, Que je prévoie, etc.
prévoyez.
à
Í

Je savais, etc. ( Je saurai, etc.

Sadie, sac/was, sa- Que je sache, etc.

chez.

(I1 seyait , Als sey- I1 siéra, us siéront.

—

aient)

(Qo'il siée, quits siéent).

#

Je surseoyais, etc. Je surseoirai, etc. Surseois , surso^ - Que je surseoie, etc.
ons,

Je vaudrai, etc.

Je valais, etc.

sursoyez.
---

t
h

Je voerais, etc.Je verval, etc.

kk

Que J e taille, que to vailles, qu'il zoo ook ÉQUIVALOIC
vailie, que n, vallons, que v. en , REVALOIR . —
PREVALOIR en SE
valiez, qu its vaillent .
I
PRÉV ALOIR hebben
een regelmatig pevormden subj.prés.,
4z,
boven.

Vois,voyons,voyez. I Que je vole, etc.

É

Je voulais, etc.

zoo ook REVOIR, ENTREVOIR, S'ENTREVOIR.

Je voudra^, etc.

Veux,voulons,vou- Que je veuille, que to veuilles,qu'il zoo ooh REvouLomu.
lez. — Venue , veuille, que n. voulions, que v.
Veuillez (2).
vouliez, qu'lls veuillent.

J'absoudrai, etc.

Absous, absolvons, Que j'ahsolve, etc.
absolvez.

CONJUGAISOX.

I

J'ahsolvais, etc.

i zoo ook DISSOT DvE.

F

Bois, buvons , bu- Que je boive, que to boives, quit'
vez.
boive, que n, buvlons, que v.
buviez, quits boivent.
Qu'il braie, quits braienl.

^ Je boirai, etc.

Je huvais, etc.

k

11

bratiait ,

Us 11

bra`- aient.
ii bruyait , its
bruvatent.

P

braira ,

brairont.
—

its

Je circoncisais, etc. Je circoncil•ai, etc. Circoncis, circonci- Que je circoncise, etc,
sons, cïrconcisez.

f

Je clor ai, tu cloras,

--.

—

il clora.

Je concluais, etc. (Je conclura , etc. Condos , conclu- Que je conclue , etc.
I
ons, concluez.
F

s

,ie conduisais, etc. Je conduirai, etc. Conduis , condui - Que je conduise, etc.
sons, conduisez.

É

't verouderde iN-

cLuRE ,waarvan het
part. passé inclus
nog alsadj.gebruiht
ic'ord t.

zoo ook de andere
oil uire uitrjaande
werkwoorden , behalve BRUT RE, LUI-

É

k

Í

Confis , confisons , Que je confine, etc.
confisez.
Je connaissais, etc. I Je connaitrai, etc. Connais , connais- Que je connaisse, etc.

Je colifisais, etc.

zoo ook ENCLORE.
zoo ook EXCL'URE , en

Je confirai, etc.

sons, connaissez.

RE en. NOIRE.

zoo ooh DÉCONFIRE.
z. ook MÊciaN AITRE,
RECOYN'AiTRE.

á

f
i

.1erontredisais, etc. ^Jecon edirai, etc. Contredis, contre- Que je contredise, etc.
Í disons, contrediI sez.

lief. — De eigenlijke impér. vcax, woulons, i onlcz komt vrij zeld team voor. Zie liet Woordenboek op Vouloir.
(3) In plaats van brui znt had men vroeger bruiMeant, en daa roan in den Indic. prés. II bruiste, iie bruissent, en in dew
imparf, it brnisrait, s!g bruissaient. Ook nieuwere schrijvers hel zien zich van deze vormen bediend. Zie 't Woordenboek.
( á) Volgens de Académie heeft Clore alleen het in de Tabel opget gekende (en 't enkely. van den Condit.; maar de nieuwere aehrij.
verg nemen dit werkwoord in alle tijden en personen, behalve in het pazeé dérini (en gevolgelijk ook niet in den imparf. subj.(. l an
het part. préa. Closant vormen zij Tian regelmatig : n. closons, v . cl acne, ils cloaeot, je cloaais, to closais, ene., Que je clone.
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Partielpe

Infinitif.

Participe

Présent de 1'Indicatif.

Passé défin,.

COUDRE,

naaijen.
CRAINDRE,
vreezen.

Cou8ant

Cousu

GIoiqna?t

Craint

Je couds, tu coud,ii coud,ii. cou- Je cousis, etc.
sons, v. cousez, us cousent.
Jecrains, tu crams, ii craint, n. craig-fJe craiqnis, etc.
ions, v. craignez, us craignent.

CeoliiE,

Croyant

Cru

Je crois, tu crois, ii croit, n. croyons, Je crus

CROITRE,

Croissant,

crr

Je crols, tu crols,ii croit, n. croîs- Je crûs
Sons, v. croissez, iJs croissent.

qelooves.

qroejjen.

V.

croyez, us croient,

CUIRE,

koken.

(als CONDUIRE)
DÉCR1RE,
besch'ijven.
(als ECHIRE)
DÉD1RE,

verloochenen.

(als CONTREDIRE)
DEDUIRE,

aftrekken.

(als CONDUIRE)
DÉTRUIRE,
vernielen.
(als CONDUIRE)

DIRE,

zeqqen.

Disant

H'

dis, to dis, ii dit. n. disons, v. Je (fl5, etc.
elites, its lisent.

!)IssOUDBE,

ontbinden.

(als ABSOUDRE)

.

ECLORE,

ontluiken.

,

ECRIRE,

schrijven.

[c1osantj

Écos

iicrivant

icsi(

iclot. iie iclosent.

icris, tu écris, ii éciit, ii. écrivons, .Vëcrivis, etc.
1. derive, i1 icrivent.

ErcDUIRE,

bepleisteren.

.

(als CONDUIRE)

EPREINDRE,

.

uitpersen.
(als CBAINI)RE)

ETRE.

zijn.

E)on(

suis, tu es, ii est. ii. sommes. v. Jo /)s.s, etc.

ites. its soft.

EXCLURE (1).

uitsluiten.
(als CONCLURE)

FAIRE,

doen, maken.

1tlsaIul (2)

tail

i

fac,

tu

(ai,s, it /oit, u. faisins, v. Je fis, etc.

(altes, its/ant.

FEINIIRE.

veinzen..
(als CRAINDRE)

I t) Vroeger had nwn VOO!part
fout uou zijn,

van e.,I,u',.,

,cIu. e,Iue, nog d&i vorm eceIi.,

cIue, 't welk nu tent
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Imparf, de
1'ind^ic.

Impératif.

Fntur.

E

zoo ook DI COUDRE,

cousons , Que je couse, etc.

Couds ,

Je coudrai, etc.

Fe cousais, etc.

Présent dii Subjonetif.

RECOUDRE.

cousez.

Ie craignais, etc. Je craindrai, etc. Crains, craignons, Que je craigne, et.c,
craignez.

zoo oolc al de werkwoorden,die op
AINDRE, EINDRE en
OINDRE uitgaan,

C

j

Ie croyais, etc.

Je croirai, etc.

Crois , crayons , Que je croie, etc.
croyez.

Je croitrai, etc.

Crois , croissons , Que je croisse, etc.
croissez.

F

Ie croissais, etc.

g

, ACCROIRE wordt alteen in den in/in.
gebruikt.
zoo ook accroitre, A re -

croitre , décroitre
(welker part. passé
el geen kopje

6

heeft)

r

Je dirni, etc.

Je disais, etc.

Dis, disoais, dites. Que je the, etc.

z0000kREDIRE ....(Ook
CONTREDIRE, DEDip RE, INTERDIRE, MIDIRE en PRÉDIRE
gaannaar DIRE, be-

halve dat zij in den
2Pn persoon meerrv.
9 van den Indic. prés.
É en van den Impér.
niet di tes, maar reg elmatig dises

hebben: nous contredlFez, nous dédisez,

r

II éclora, its éclo-

ront

J écrivais, etc.

J'écrirai, etc.

É

enz. i .

[^u'il éclose, quits éclosent.

—

Écris, Pcrivons, é- due j'écrive, etc.
crivez.

f

zoo ook dc andere op
crire uitgaane

werkwoorden: CIR-

CONSCRIPE , DÉCRIRE,INSCRIRE, PRES CRIRE, PROSCRIP,E,
SOUSCRIIIE. TRANSCRIRE.-- MAUDIIIF,

I
i

i

wijkt verder af.

Je seroi, etc

,1 é.tais

f

Sows, .4Crr ns, soyez. Que je suis, (tue to Bois, qu'i1!
soit, que H. soyons, que vous
{ soyez, quits soient.

K

ie faisats

t ie

feral, etc.

Fais, taisons, faites. Que je fasse. que to fasses, quit zoo ookC(►NTREFAIRE,
fase, que n. fassions, pie V. DÉFAIRE, REFAIRE,
fassie z. quits fossent. SATISFAIRE , SUR'
FAIRE, -- FORFAIRE

r

(^L1 Sommigen schrjveu, gelijk mra uitspreekt, iesant, en gevol eIjk ook n. fe^soa^, je fe.ais, In

wordt alleen in den
in/in. en in 't part.
passé forfait ge-

bruikt.

'

.
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Iu,finjtif.

Participe
présent.

Participe
passé.

Présent de 1'Jndicatif.

Passé défini.

Forcios

FORCLORE,

niet ontvankelijk verklaren.
FRIRE (1),
bakken.

F,'il

lie fiis. Ia ii'is, ii flit (qeen meer-VOUd.

INDUIRE,

inleiden.
(als CONDUIRE)

INSCRIBE,

inschrijven.

(als ÉCIkIRE)
INSTRUIRE,

onderwijzen.

(als CONDU1BE)
INTERDIRE,
verbieden.

(als CONTREDIRE)
INTRODUIRE,
inleiden.

(als CONDUIRE)
JOINDRE,
bijvoe(jen.

(als CRAINDRE)
LIRE,

lezen.

Lisani

Lv

LUIRE.
schijnen.

LuisantLvi

MAUDIRE,

Maudissant Maudit

verl'loeken.

Je its. tmm us, 0 lii, ii. lisons, v. Iisez, JE IUS, etc.
us lisent.
Je luis, tu luis, ii luit, ii. 1uioiis, v.Iuisez. us luisent.

Je maudis, tu mnaudis, ii Inaudii, n. Je iimudis, etc.
maudissons, v. rnaudissez, is roandissent.

MJD1RE,

kwaadspreken.
(als CONTREDIRE)

METTRE,

MetlaalMin

Je wets, In umets, ii wel. ii. mettons, Je njin, etc.
y. meltez, its mettent.

MOUDRE.

MoulantManly

Je nwucls, In mouds. ii mond, mm. man- Je wou/un, etc.
iotms, v. manley, its moulent.
Je nais, to nais, ii noU, n. naissons, Je noqU?s, etc.
V. naissez, its naissent.
.
Je avis. 10 nuis, it nmeit, n. nuisons, Je numsis, etc.
V. niiisez, its nuisent.
,1ains, to oins, it aint, n. oignons, .1'omgni, etc.
V. oignez, Os oignent.

lef/fieR , zetten.

malen.

Nd

hiAîTRE

Naissant

INUIRE,

Nnisa'ntNul

OINDRE,

Oiqnaimt

Oimml

PAITRE,

Paissant

Pu (ii)

PARAITRE,

PalaissatPay

Je i)O1ai.c, in parais, ii parait, mm. pa-Je paimms, eic, etc.
riIiSSOIlS, V. paraissez, us paraissent.

PlaisantPin

Je plain. to piais,iIpiaU,n.plaisOns,jJe jinin. cle.
i,: • piaisez. its t)talseflt.

J)j

Je pi e nds, tij prend.c, tlprend,n. pre -Je pais, etc.

schaden.

zalven.

qrazen.
veisclm'ijîmen.

Je pais. to pais, it pail, o. paissons,
V. paissez. its paissent.

PEINDRE,

schilderen.

(als CRAINPRE)
PLAINDRE,
kiaqen.

(als C1IAINDRE)
PLAIRE,

behaqen.

PREDIRE,

voorzeqqen.

(als CONTREDIRE)
PRENDRE

1i'enanl

nons, v. prenez, i1 prennent.

PRESCRIBE,

voorschrijven.

(als ÉCBIBE)
PROSCRIBE,

verbannen.
(als ECRIBE)

(I) Om in de onthrkm'nde tijden en personen t voorzien, bezit nei di' zelide mmjdn 'n penonn vnn fnie met den infth.
frire None finon% f.ir, EH fimit Ri.. J. 1h £riit, Fathous Dire. etc.
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Im p art. de
1'Indie.

WO ook REPRIRE.

Fris.

Je frirai, etc.

---

Présent dii Subjonetif.

lmpératif.

Futur.

fR
C
í
i

i

i

zoo ook ADJOINDEE,
CONJOINDRE , DIS
-JOINDRE,NJOI-

lisois, etc.

Que je lui, etc.

Lis, lisons, lisez.

Je lirai, etc.

Luis.luisons.luisez. Que je luise, etc.
maudissais, etc. Je maudiiai, etc. Maudis , maudis- Que je maudisse, etc.
sons, maudissez.,
Je luiral, etc.

3 luisais, etc.

DRE, REJOINDRE.

zoo ook RELIRE, ÉI.IRE, REÉLIRE.
zoo ook RELUIRE.

f

i

4
M

Mets, mettons, met- Que je mette, etc.

Je mettrai, etc

mestais, etc.

tee.
d

Mouds , moulons, i Que je te moule, etc
moulez.
Nais,naissons,nais - Que je n4isse, etc.
sez.
Nuis, nuisons, uui - Que je nuise , etc.

Je 1noudi'al, etc.

moulals, etc.

Je naitrat, etc.

I naissais, etc .
k

Je nuirai, etc.

misais, etc.

Je paiti ai, etc.

paissais, etc.

COMMETTRE , DÉMETTRE, OMETTBE,
PERMETTRE , REMETTRE , TRANSMETTRE.
zoo ook É_MOUDRE, REMOUDRE.
zoo ook REN4ITRE.

sez.

Oins, oignons, oi- Que j'oigne, etc.
g
Que je paisse, etc.
Pais,
s, paissons,tfais- , Q
sez.

J'olndrai, etc.

oignais, etc.

zoo ook: ADMETTRE,

r
P paraissais, etc. Je paraitrai, etc.

Parais, paraissons,;Que ;je paraisse, etc
paraissez.

i

zoo ook REPAITRE, dat
echter niet defectiel
j is,hebbendein't j)assé défini je repus.

zoo ook; APPARAITRE,

COMPARAITRE, DISPARAITRE , REPAR ALTRE.
zoo ook REPEI DRE,
DÉPEINDRF.,

zoo ook COMPLAINDRE

Je

B plaisais, etc.

Plais,plaisons, plat- Que je plaice, etc

plairai

sez.

f

i

f

COMPLAIRE.

DÉPLAIRE.

je prenne, que to prennes, zoo ook : APPRENDRE,
Prends , prenons , Que
qu'il prenne, que n. prenions, COMPRENDRE , DESpreuez.
que V. preniez, qu'lls prennent. APPRENDRE,ENTRE-

Je prendrai, etc.

P prenais, etc.

zoo ook

i,

(^) I)it part passé wordt weinig ot niet aangetro en.

PRENDRE , SE MEPRENDRE,RAPPRENj ARE, REPRENDRF.
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Infinitif.

Participe
present.

REPAITRE,
Repaissant
voedsel ,gebruiken.

I Participe
pn,ssé.
Repu

Présent de I'Indicatif.

Passé défnt.

Je repais, to repais, 11 repaït, n. re• Je repus, etc.
paissons, v. repaissez, iisrepaissent.

KEDUIRE,

terug brengen.
(als CONDUIRE)

Résolvant

RESTREINDRE.
beperken.
(als CRAINDRE)
BIRE,

résous, 11 résout, n. ré- Je réso'us, etc.
Rêsous en Ré- Je résous. to résolvez
, its résolvent.
solu (zie 't solvons , V.
Woordenb.)

Riant

Bi

ROMPRE

Rampant

Romhu

RÉSOUDRE,

besluiten.

lagclien.

SÉDUIRE,

ris, to ris, ii rit, n. rions, V. riez, Je ris, etc.
Is rient.
romps, to romps,, it rompt, n. rom- Je roetpis, etc.
vms, v. rompez, us rompent.

verleiden.
(als CONDUlnE)
SOUSGRIRE,
onderschrijven.

(als ECRIRE)

Su/fisant

Su f

SUIVRE,

Suivant

Suivi

TAIRE,

Taisant

Tu

SUFFIRE,

toereikend zijn.

volgen.

verzwegen.

TEINDRE,

verwen.
(als CRAINDRE)
(als CONDUIRE)

Trayant

melken.

TRANSCRIBE,
overschrijven.
(als ÉCRIRE)
VAINCRE (2)

overwinnen.

VIVRE,

leven.

aisez, its taisent.

Tissu

{TISTRE, TISSIR] (1)
RADUIRE,
vertalen.
TRAIRE,

sufas, to sufs, it suft, nous suf- Je suft s, etc.
isons, V. suisez, its sufsent.
suis, to suis, it suit, n. suivons, Je suivis, etc.
T. suivez, als sufvent.
tais, to tais, it twit, n. taisons, v. Je tus, etc.

Vainquant
Vivant

Trait

Vaincu
Vécu

trais, to trais, it trait, n. trayons,

V. trayez, als traient.

Je vaincs, to vaincs, it vainc. n. vain- Je vainquis, etc.
quons, v, vainquez, ils vainquent.

Je vis, to vis, ii vit, n. vivons, V. vi- Je vécus, etc.

vez, als vivent.

(1) Het oude tistre en 't latere tissir zijn nu geheel in onbruik en door tioser vervangen. Het werd hier alleen opgenomen
wegens den nog gebruikslijken vorm van 't part, peesé tissu.
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Imparf.
Futur.
1`indie.

de^
imperatif.

e repaissais, etc. Je repaitrai

Present du Subjonetif,

Repais, repaissons, Que je repaisse, etc.
repaissez.
t

Je résoudrai, etc. Í Résous, résolvons, Que je résolve, etc.
résolvez.

e résolvais, etc.
kI
e riais, etc.

Je rirai, etc.

Ris, rions, riez.

e rompais, etc.

Je rompraf, etc

Romps, roetpons , Que je rompe, etc.
rompez.

j Que je ne

zoo ook souRIaE .
zoo ook CORROMPRE,
INTERROMPRE .

i

e sufiisais, etc.

Je sufirai, etc.

e suivais, etc.

Je suivrai, etc.

e tairais, etc.

Je tairai, etc.

Suffis , sufisons , Que je suffase, etc.
sufiisez.
Suis, suivons, sui- Que je suive, etc.
vez.
Tais, taisons, tai - Que je taise, etc.

sez.

4

e t.rayais, etc.

Je trairai, etc.

Trais , trayons , Que je traie, etc.
trayez.

zoo ook: ABSTRAIRE.
DISTRAIRE, EXTRAIRE , RENTRAIRE ,
SOUSTRAIRE ; —.
RETRAIRE (nog een -

maal melken; naas
ten) datweinigvoor
komt. Voor ATTRAI
RE , dat alleen den
in fin. heeft, zegt men

-

liever ATTIRER.

C vainquais, etc. Je vaincrai, etc.
e vivais, etc.

Je vivrai, etc.

Taincs, vainquons,' Que je vainque, etc
vainquez.
nis , vivons , vi- Que je vine, etc.
vez.

zoo ook c0NvAINCUE.
zoo ook REVIVP.E, SUR
VIVRE.

(2) Sommige tijden van vaincre, en zoo ook van con^aincre, zijn weinig in gebruik; daartoe behooren inzonderheid het part.
réa., de indic. pro., vooral in 't enkelvoud, de imparf. van den indie. en de impératif.

BIJ \rOEGSELS EN VERBETERINGEN.
_^._ ____

NB. De in het Woordenboek ontbrekende woorden zijn met een sterretje ( *) geteekend.

A.

Aphoristiquement, req. t s t aa t leen.spieu-

kige, l e e s leerspreukige.

Abaissement, voeg b if: [Mar.] Ab- de l'horizon, kimduiking f.
Abattage, voeg bij: [Mil.] Ah-do ehien, het

vallen of ketsen van den haan.
Abbaye, f. voeg achter dit woord: (pr. abé-ie).
Addest (onder ABDAL) , lees abdest,
*Abriver, V. n. [Mar.] Aan den oever of
aan wal komen.
Abreuvoir, voeg bij: [Bot.] Ulm In., inwatering, inwendig gebrek aan eenen boom.
Aeaj on, reg. 3 s t a at mohoniehouten, l e es
malt dehouten.
Acampti, lees Acampte .
(TIFIER .
*Acertainer, V. n., Z. v. a. ASSURER, CER-

*AeoInpte, m. Op rekening of in mindering
betaalde soot f. (vgl . COMPTE).
Addition, v o e g b (i: z. ook CARTE (op 't einde).
Adipocine, enz. lees: Adipocire, f. [Chim.]

*Apous, m. [H. n.] Paradijsvogel in.
Appareil, v o e g b ij: [Mar.] App- de bigues,
bok m., bokkebeenen n. pl. App- de carène, kid.
ligter m. en bijbehoorend tuig; kielkade f. App- de
Ia pompe of de la heuse, pompzuiger m., pomp-

hartje n.
Appareillé, req. 3 s t a a t van 't werk m.,
l e e s van 't werkwoord; — v o e g e r b ij : [Mar.]
Ancre app-e, anker, dat klaar is om te vallen.

Appelé, v o e lt b gij: [Mar.] Cordage app-, ge-

strekt, gespannen touw n.
Appeler, relt. 5 s t a a t Aroepen, l e e s Afroepen; en req. 19 s t a a t v. a., l e es v. n.
Appuyer, v o e q b )j achter 't punt op req. 16:
[Mar.] App- les bras, de loefbrassen stijf zetten.
App- les bras du vent., de brassen bijvieren. Appune cbasse, de jagt op een schip volhouden.
*Apnrer, V. a. Natten, goedkeuren (van reke-

ningen). -- Zuiveren, wassclten (liet goud).
*Araeari, m. [11. n.] Soort van toekan of
Lijkenvet n. Bene bijzondere vette stof, die bij de pepervreter m.
ontbinding der onder den grond begraven dierlijke
*Arasé, e, adj. (en part. passé van araser):
ligchamen ontslaat. (luchtstroomin.q f. [Charp.] Porte ar-e, gladde deur f., deus' zonder
Afiraichie , f. [Mar.] Zuchtje n., zachte lijst- of b jwerk.
*Agrostènie of Agrostennrne, m. [Bot.]
Argent, req. 21 s ta a t kaartspel, le e s kaats
Bolderik m.
s t a a t om geld, l e e s om ge--speln;rq.49
ALDER (S'), reg. 5 s taat aides-vous, lees reed geld.
aidez-nous ; en reel. 9 s t a a t 't, l e e s t'.
Arracher, req. l9 staat au lees un.
Aigle, req. 9 s taat Aigle royale, lees Aigle
Arrèt, req. 9 s t a a t saisis- arrêt, t e es saisieroyal.
arrêt; — en voeg aan 't einde bij: [Meun.:)
*Airnre, f. Einde n. eener kolenmijn.
Molenvang, vang m.
*Ajuste, f. [Mar.] Schootsieek m.
(mie.
'Arrioler, V. n., S'arrioler, v. pr. [Mar._]
Alchimie, req. 7 staat achimie, lees aichi- Slechten: La mer s'arriole, de zee slecht, valt.
Alère, voeg bij: [H, n.], z, OXYRHYNQUE.
*Arrisser, V. a., z. v. a. BISSER.
*Alesé, e, adj. [Bias.]: Croix al-e, verkort
Arvin, relt 2 staat aronskelk n., lees ai•oiiskruis n.
kelk m.
*Aloïde, f. [Bot.] Water-aloe, waterveder f.
Asares, lees Asar•et.
*Alouche de Bourgogne, f. [Bot.1 Sm-

Asbeste, lees Asbeste.
*Asearille, F. [Bot.] Japansche pruirneboom m.
Ascendant, req. H s taat ace-e, lees asc•e.

Amble, f., lees Amble, in.
*Ambire, f. [Bot.] Trommelhout n. (boil tamhour of tamboul).
*Ameubli, e, adj. (en part. passé van ameublir): Immeuble am-, z. IMMEUBGE .
(hoop.
Ameulonner, req. ? staat te koop, lees te

*Atèle of Atelle, f. [Artill.] Paardehaam n.
Atloïde, v oeg e r ach ter: of Atloïdien, ne.
Attagiier: het aan 't slot van dit art. aan
behoort onder Attaqué, adj. -ge/taldProv.

benboom, sperwer-bézieboorn m.
*Asmine, f. [Mar.] Knevel m.
Amarre, reg. 1 s ta a t kabel, I c e s kabel m.

An^idine,staat onderamical,,noet staan

onder AMIDIN.
(SIEUX.
*A,nn,orosite, adj. en adj., z. v. a. CHASAmont, req. 1 s taat [Bot.] , lees [Navilt.]
Amorce, req. 6 s taat 't ge- weer, tees 't

geweer.

Asthenié, lees Asthénie.

U!
Bacaleau, enz., lees Bacaliau,m. [Pèche]

Bakkeljaauw, bakkelau, gedroogde kabeljaauw,,
stokvisch m. (slafdiertjes.
Bacillaire, req. 3 s taat stofdiertjes, lees
Bacler,req. 7 en 8 s ta at af- aire, lees af- faire.
*BAcleur, m. [Navip.] Havensluiter, boomman m.
req. 48 s t a a t vóór, le e s achter.
Bagne, v o eq bij op [Mar.]: B-s d'amarrage,
*Angel, m. [H. n.], z, v. a. GANGA.
meerringen m. pl. B-s ii dégréer les perroquets,
Angélique, f. [Bot.], v o e q bij: Ang- fran- pardoenringen.--- Non: [Artill.] B- pour pied de
caise, meeslerwortel m. (benjoin sauvage) ; soort chat, spatsjorrinq f. B-s ii burin of it elingue, geschutlenq m. B- a boulets, lepels m pl. voor gloei van vijg f. (mélette).
Angiesture , req. 1 st a a t Auqustura-bast , jende kogels.
1 e e s Anquslura-bast. (leerspreuk.
Baguette, req. 2 staa t gaardje, lees gardje;
Aphorisine, req. 1 s ta a t leenspreuk, l e es relt. 6 s Ia a t Aanzetten, lees Aanzetler; — v o e g
Aphoristigae, req. 2 s t a a t leens
preukig, er bij: [Mar.] Snauwsmast m. B-s au grand mat
e e s leerspreukiq.
et It celui de misaine, bijzeilsspieren f. pl.
(amplitudo f.

Amplitude, relt. 6 s taat amplitd-do m., lees
Anacarthasie, lees Anacatharsie.
*Anagyre, m. [Bot.] Slink/tout n.
Ancre, m., lees Anere f.
Ane, req. 8 s taat ou perd, lees on perd; en

--

BAILLfE

CONSUBSTANTIEI,.

"Baiilère, f. [Bot.] Visschenvergi f n., bal -

C.

leria f. (tue-poisson).

Baionnète, l ee s Baionnette.
Balser, reg. 23 s t a a t deur pains se dui balsent, lees deux pains qui se baisent.
Barot, [Mar.] voeg bij: B- d'éperon of de
poulaine, tarra m. B- de pont, zwalp f. van het dek.
Basses-voiles, f. pl. [Mar.] Onderzeilen n. pl.
'Bastaque, f. [Mar.] Bakstag m. (van een'

logger). (Rakketros m.
*Bastarde, f. of Bastardin, m. [Mar.]
*Batiportes, f. pl. [Mar.] TTVatergangen m.
Pl.. :tangnoorden n. pl.
naton, voeg bij: [Bias.] Sc)huinstaak m. Bpéri en bande, verkorte schuinstaak (die de wanden van 't schild niet raakt). B- péri en barre,
verkorte linker schuinstaak.
Battre, rep. 29 staat mine, lees ruïne.
Bee de corbeau, v oe q bij: [Man.] Overijzer n.
Beneflee, rep. 42 en 43 s t a a t B- a charge
d'ámes, B- simple, kerkambt zonder zielezorg, lees
B- à charge d'ames, kerkambt zonder zielezorg.
B- simple of is simple tonsure, onafhankelijk, niet
verbindend, niet met zielszorg verbonden kerkambt.
*Bépole, f. [Bot.] , z. v. a. NIM80.
Bergerie, req. 2 staat le b-, lees la b-.
Bète, rep. 23 staat [Bar.), lees [Man.] .
Bieorue (onder Bicoque), lees Bicorne.
RIEN, adv., staat req. $Z en volg. liet spreek woord Le mieux est l'ennemi du bien, enz., dit

behoort bij Bieu, ni. te staan.
Bignon, req. 1 s t a a t speer, l e e s spier.
Billette, V o e lt b ij: [Mar.] L7itklaringsbrief m.
Benifore (onder Bini), tees Biniflore.
Bitonnière, staat z. A?ÇGILLÊRE, lees z.
ANGUILLERS.

*B1évine, f. [13. 11.] Zwarte spoorvogel m.
(mégapode).
Boire, relt. 7 s t aa t long, lee s longs ; en relt.

2 staat so soul, lees son soul.

Boite, voeg bij: [Mach. à vap.] B- n étoupes, hennepkast f. B- à feu, vuurhaard. B- à Vapeur, stoomkast f. B- à soupape de sureté, veiliqheids-klepkast. B- è. fermeture de la soupape, stoom -

a fsluit-klepkast.
*Bol•neur, adj. in.: Cercle b-, z. FINITEUR.
Bossul, req. 10 staat b-es, lees b-s.
Bostrychoide, req. 2 s t a a t zeegondel, le e s

.zeegrondel.

(geschoofd.

Botte, blz. 200, req. 67 staat geschaafd, lees
Bouffante,2 staat winterdas m., lees

winterdas f.

*Boulller, m. dekenraam, rekenaar m., een
werktuig voor 't aanschouwelijk onderwis in 't
rekenen.
Boureet, req. 2 staat V oilb lees Voile.
Bourdi gne, f., z. BOUDIGUE, lees Bourdigue, f., z. BORDIGUE.
Bonn, req. 3 staat (mug), lees (moge).
Bourse, relt. 1 s t a a t bande!, le e s buidel.
Boutant, v o e g b j: (In de kunsten wordt dit
adj. ook vrouwelijk gebruikt: Des contre-tiicnes tintantes, Des pièces boutantes).
*Bouticlar, m. [Pèche] Vischschuit f. met

eene bun.

Bragot, v o eq bij: [Mar.] , z, v, a. PENDEUR.
Braise, f., req. 2 staat gloed n., lees gloed m.
Branche, f., req. 66 staat het spoor, tees

de spoor.

Bras, req. 50 en 51, en 70 en 71 sta at
sig- nalait en Monseig- neur, lees si- gnalait,
Monsei- gneur.
Brin, req. 29 staat Bois, lees Brin.
Bringiie, req. 1 staat [Mar.], lees [Man.].
Brione, staa t z. COi71,EUVREE, lees z. BRYONE.
Brisure, f. lees achter [Mar.] Klugt f. Mats
n br -, gekl ugte masten m. pl.
Brouillard, relt. 5 s t a a t om floerschten, lees

omfloersten.

Brnrnel, l ees Brumet.
Buccine, req. 1 staat Junkhoren, lees

Kinkhoren.

B fiche, relt. 1. staat Blok n., brandhout, lees
Blok, brandhout n.

Byzaiatin, req. 1 s teat Bysantium, l e es
Byzantium; req. 2 en 3 s t a a t Bizantjner, Bizant*ncche, le e s Byzantijner, Byzantjnsche.

4 9eá

'Cabassous, m. [H. n.] Groote melet ot'
arenvisch m. (beltouw.
Cableau, req. 2 staat kubeltouw, lees ka*Cache-adent, m. [Constr. nay.] Inlatinq f.
in de binnenkiel.
Cachere, lees Cachère.
Cadraturer, lees Cadratnrier.
Caillebotte, voeg bij: [Mar.] Stuk halfhout,
(t'aillebottis,
Calllebottis (onder Caillebotter), lees
C alen, laatste req. staat wckr, lees werk.
1[' alige, req. 1 s t a a t vischbuis, lee s vischluis.
Cainbiste, req. 3 staat agent, lees agent.
CampagnoIe, lees ('anipagnol.

kalf n.

Cap, req 4 staat top lees tot.

Cape-pigeon, req. 1 staat druif, lees duif.
Capituler, req. i staat capiule, lees capitule.
('aprifoliné, lees Caprifoliacé.

Carenage, req. 1 staat kietplaats, lees kiel ( papje.
plaats.
Carosse, seq. 3 staat kampaanje, lees kamCarpe, req. staat saumorée, lees saumonée.
Carreaii, voeg bij: [Blas.]C-x, blokken n. pl.
f arrelet, voeg bi: l ierkant liniaaltje (ré-

(Caryophyllaeé.
glette).
Coryophyllacé (onderfaryocostin), lees

Célan, z. V. a. PII.CIIARD.

dens, req. 11 staat betaalt, lees betaalt.
*Chaco, z. SHAKO.

Champ, staat [Hort.] , lees ]Rist.].

*Chapé-chaussé, e, adj. [Bias.] Gekapt

(kelhuis.-gekoust.

Charnier, req. 2 staat krekelhuis, lees kneChasse-goupille, req. 1 staat [Bot.], lees
[Tech.].
Chat, [Mar.], v o e g bij: de zweep (aan boord
der slavenhalers), ook iron. Le eb- á neef queues,

de kat met negen staarten, geheeten.
Chaussé, voeg bij: [Bias.] Gekoust.
Chaiisse-trape, req. 8 staat Chasse- trapes,
lees chausse- trapes.
Chélem, lees Chelenn.
('heroin, kolom 2, req. 37 staat son, lees
mon ; -- req. 14 van onderen staat crvi t, lees
c rolt ; req. 12 staat geen, lees er geen.
Chereher, req. 12 van onderen staat UTh-,
lees Ch-.
Cheval, kolom 2, seq. 10 staat Ou, lees On.
Chevaline, voeg bij: [Bot.], z. v. a. PRELE.
Chimère, req. 5 staat herschenschi m, lees

hersenschim.

t"hirotomie, lees l;hirotonie.
Chose, req. 16 staat ch-, lees ch-s; --« req.
39 en 40 staat natuurjke, lees natuurlijke.
Ciel, req. 15 staat est, lees es; — req. 23
staat tèmoin, lees témoin.
Circulation, req. 19 staat écrit, lees écrit.
Cistoide (onder Cissoidal), lees Cissoide.
*Clapote[nent, m., z. V. a. CLAPOTAGE.
Cloison, m., lees Cloison, f.
Cloporte,f., lees Cloporte m.
*Coehonnière, adj. f. [Bot.] Rose c-, bonds roos f.
*Coësdou, m., z. CONDOMA.
*Colletée, f., z. COTELÉE.

*Collodion, m. [Chir.] Kleefmiddel, uït de
oplossing van 't schietkatoen verkregen, c o l l o(duif f.
d i u m n.
*Colombin, m. [H. n.] Lachduif, kleine houtColons, laatste regel staat COLUGLIS, lees
COLOUGLIS.

(schildhoofd.

Conible, voeg bij: [Bias.] Smal of versmald
*Concamération , f. [Mus.] Midden tus-

schen twee knoopen of rustpunten eenei trillende
snaar, concamerétie f.
Coneourine, lees Coneourme.
Con fit, m., req. 6 staat varkensvoerder, lees

varkensvoeder.
Congé, voeg bij onder de Loc. prey.: Prendre
on e- francats, henen gaan zonder te betalen, den
kreupelen waard slaan. (CONSCIENCE.
CON SCI ENSE, boven kolom 2 blz. 399, lees
Consubstantiel, req. 3 staat substantiëel,

lees consubstantitel.

1 966CONTE
Conte, f., lees Conte, m.; — req. 2 staat
faites nous, lees faites-nous; — req. 2 staat enfant, lees enfants. (sION.
Contorsion, voeg bij: [Bot.], z. V. a. INTORCoq-Souris, reg. 2 staat lichefrite, lees lèchefrite. [lier).
Coraeias, reg. 2 staat (roulier), lees (rol
-Coralin,
reg. 3 staat c-, lees corail.
Corme, req. 5 staat kalver-elze, lees h,aver-

elze.

Corne, req. 21 van onderen staat Cerf de
boeuf, lees C- de boeuf.
Cornet, req. 13 staat amonce, lees amorce;
-- reg. 17 staat la c-, lees le c-.
Correct, reg. 6 staat Dessein, lees Dessin.
Corsage, req. 1 staat vn, lees van.
*Coudret, m. [Tech.] Looikuip f.
Coulicou, staat COUDRILLARD, lees CENDRIL-

FARAS.
verdrj ft, verstrooit de nevelen.
( fig.) D- les
illusions, de begoochelingen doen verdwijnen, doen
ophouden. — Verstrooijen, enz. ([Corn.].
Dorninoterie, rep. 1 staat [Chim.], les
Donzelli, f., lees Donzelle; voeg er nog
bij: z. v, a. OPHIDIE barbue.
* Dormille, f., z. v. a. COBITE.
Drapeau, voeg bij de Loc. fam. et prov.:
Faire passer qn. sous les dr -x, iemand in zijne
eer herstellen, rehabilitéren.
Drèche, f., staat mout, lees geplet of gebroken mout.
Drisse, reg. 6 staat fouge, lees fougue.
Duodénal, reg. 5 staat [Arat.] , lees [Anat.] .
--

r..
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Coupé, m., reg. 6 staat [Théol.], lees [Tech.].

*Conpe-thou, adj. m., z. onder FRERE.
Coin-be, req. 25 staat á, lees h; — rag. 6

staat Babbel, lees dubbel.
Cousin, req. 13 staat Si, lees Si.
Coutre, req. 2 s t a a t Klootijzer, le es Kloo f
(TEUR.
jzer.
Craeheur, voeg bij: [H. n.J, z. V. a. SPUTACravate, reg.: 10 staat kaptros, kaptouw,
1 ees koptros, koptouw.
Créanee, req. 3 staat priviligié, lees privi-

Eau, kol. 2, ?'eg. T van onderen, staat sons,
lees sous. — Boven de 2de kolom staat hier
DYSHEMIE, lees EAU. (SISSEUR.
Ebaucheur, m. [Tech.], z. V. a. DÉGROS'lEehec, reg. 9 staat tout les plats, lees tous
les plats.
"Ecimer, v. a. [Bot.] Toppen, aftoppen, de

kruin der boomer wegnemen of inkorten. — [Agric.]
Den akker gedeeltelijk omwerken (z. ÉCIMAG E ).
'Eclair, m., req. 16 staat [Chir.], lees [Chim.] .
'Ecrevisse, reg. 4 staat un, ,lees wie.
légié. ( [Fort.]
'Ecu, reg. 2 staat scu, lees Ecu.
Crémaillère, rep. la staat [Hort.], lees
'}laps, staat Koraalotter, lees Koraaladder.
Créte, req. 3 van, onderen, staat Le er-, lees
'Elatérone, lees 'Elatérine.
La er -.
'Eléphant, reg. 3 staat un, lees une.
Crinoline, voeg bij:: [ Modes] Dames-onderLmpaumure, reg. 1 staat gedeelte, lees gerokje van paardehaar, om het kleed trechtervormig
deelte. — Wat onder [Vénér.] staat is beter ver
te doen uitstaan.
onder PAUMURE.
-klard
*Crypture, m. [H. Il.] , z. V. a. TINAMOU.
"Emulsionner, v, a. Tot eerie emulsie of
Cuve,reg. 10 staat garnic, lees garnie, en op
melkachtige verbinding maken.
denzel fden regel s t a a t bijgezelte, lees bfjgezette.
Ennéandre, Ennéandrique, staat met
Cymothée, lees Cymothoé.
Cythise, lees Cytise.
9 stampertjes, le es met 9 meeldraden.
Ensemble, moet niet boven, maar onder Ensemage staan.
EN,FAMER moest boven kol. 1 blz. 685 staan,
niet ECOLIER.
Entendeiir, req. 2 staat entsa-, lees ent- sa -.
*Entrelacé, m. [Arch.] Kruiselwerk n.
'Décoineer, v. a. Mar.] Ontkeggen. — Het
Envelopper, voeg bij 't V. pr. (fig.) S'envpart. passé is ook adj.: Les mats furent décoin- de son maateau, met kalmte en onderwerping zijn
ees, de masten werden ontkegd.
lot afwachten.
Décréditer, reg. 3 staat vrzwakken, lees
'Epave,reg. 9 s laat persoune, lees personae.
verzwakken. (ting.
'Epi, reg. 7 staat Bpi, lees Epi.
Dédain, reg. 1 staat veraching, lees verach'Epispastique, voeg b ij: EPISPASTIQUE, f.
(*) Défaiseur. m.: D- de torts, onregtwre[H. n.] Blaartrekkende kever m.
ker, hersteller van verkeerdheden.
'Epitre, voeg bij: Ep- á Montoron, opdragt
Défense, op [Bias.] voeg bij: Léopard en d -, (van een boek) voor geld, voor eene belooning
op zijne hoede staande olifant.
'Epontil lage, reg. 6 staat Et-, lees Ep-.
*Défleuse , f. [Tech.] Eerste stamper m.,
'Eprouvette, voeg bi onder [Phys.]: Ver
onder welken de papierstof in halfgoed of hal fsto f
luchtpomp.
-klierm.vand
veranderd wordt (vgl. RAFFINEUSE).
'Equerre, voeg bij: [Asti.] Winkelhaak m.
Dégrader, lees voor 't geen onder [Mar.]
*Escavisson, in., z. SCAVISSON.
staat: v. n. Beneden de kust vervallen, beneden
YEscuhae, m., SCUBAC.
Bene haven geraken, onder den wind vervallen.
Equicher (onder Esquiavine), lees EsDémargaation (onder Démantibnler), quicher.
lees Démarcation.
Esse, rep. 7 staat des ess-, lees des esses.
Dent, reg. 16 staat de grosses dents, lees
Essentiel, reg. 13 staat volib, lees voila.
(eenstreep f.
des grosses dents.
Estrapontion, lees Estrapontin.
Dentelure, voeg bij: [Bias.] Uitgetande bo'Etahle, m., reg. 5 staat Brochet, lees CroDépression, req.8 staat[Math.],lees[Mar.]. chet.
DERRIERE, m., rep. 10 staat la d-, lees he d-.
'Etran3lé, req. 5 s taat trouve, lees trouva.
Des, reg. 2 staat premiers, lees premiers.
'Evente, voeg bij: [Mar.] Vaisseau év-, volDésudation, f. en Désuétude, f, voeg gebrast schip m., schip, dat vol ligt.,
achter deze beide hoofdwoorden: (pr. s—c).
'Eventer, voeg bij: [Mar.] Ev- une voile,
Deux, reg. 7 staat enfans, lees enfants.
een zeil volbrassen. Év- la quiile (dun vaisseau
voerlieden.
Dia, reg. 1 s t a a t voêrlieden, lees
flottant) , de kiel uitwinden, de kiel boven water
Dictionnaire, reg. 2 staat une squelette, brengen.
lees un squelette.
'Evitage, m., reg.7 staat EVITER, lees 'Evl.Diplagastrie en Diaplagénèse, lees bij ter : -- rep. 24 staat bontoor, lees bon tour.
beiden Diplo—.

D.

;

*Dipyrrhique, f., , z. v. a. PROCÉLEUSMATI-

zelfs gebruikelijker dan dit).
Dissiper, De tekst der 6 eerste regels van dit
artikel is in vele exemplaren in de war geraakt,
't welk eerst onder 't afdrukken werd bemerkt.
Men leze: Dissiper, V. a Verstroo(jen, verspreiden, uiteen drijven, verdrijven, verjagen, doen ophouden. Le soled dissipe les brouillards, de zon
QUE (en

:

F.

Faillir,reg.1 staat mislasten, lees mistasten.
Faras, m., lees surinaamsche a nea s m.

boschrat f.

FA.SCE

-

Fasce, reg. 1 s taat Balk, lees Dwarsbalk.
F- marche (achter F- malachite in 't art.
Fausse enz.), lees F- manche.
Faute, reg. 0 s taat S'il arrivait s'il venait,
lees Si! arrivait, S'il venait . (SILLET.
Faux -4antal, staat BR^SILLET, lees BRÉFaux- Sycomore, staat AZ;DARACH, lees
AZÉDARACH.
Fente, reg. 10 staat laren, lees larynx.

Fer, voeg bij: [Cor.] Etre entre deux fers,
niet doorslaan, juist in 't huisje staan (van de ba
(zit een.-lans).
Fiche, reg. 8 en 9 staat zit een' een, lees
Fil, req. 4 van anderen staat de discours, lees

du discours.
Filet, [Bias.] staat smalle rand na., lees
streep f.; en v o e g er bij: F- en barre, linker

schuimstreep.
Foc, req. 3 s taat fl-, lees f-.
Fond,blz.796, reg. 11 s t a a t [Mar.] , lees [Man.] .

NEPTUNE.

lnstauce, req. 20 staat int -, lees instlntersection, v oeg bij: [Arch.] Kruisel-

werk n. (ook INTERSECTE geheeten).
*Irenique, adj. Vredelievend, irénisch..
*Irrédimé, e, adj. [Prat.] Niet afgekocht,

onafgelost. -- Irrédimible, adj. [Prat.] : Rente
(JECTION.
irr-, onlosbare rente f.
*lsographique, adj.: Projection is-, z. vno -

'Ixe, m., z. x, m.

i.
J ante, voeg bij: [Arch.] Veér, lange gloop f.
J é s ui te, reg. 13 staat volksstaal, lees volks-

taal.

'ja
G abare, reg. 3 s taat ballastschuit, ligter m.,
lees ballastschuit f., ligter m.
*Galade, f. [Jeu.] l'ole f., in het trisetspel door de aides of twee zamenspelers gemaakt.
— Galadon, m. [Jeu] Vole, in het triset -spel
door dén' speler gemaakt.
(Maladie.
Galant, reg. 22 en 23 staat Malade, lees
*Galette, f. [Corn.], z. V. a. PÉTENUCHE.
Garde- manche, staat (Plur. Iies gardemanche), lees (Plur. Des garde- manches).
Giret, lees Girel.
*Glissière, f. [Mach. a yap.] Stoomschuif f.
(ook tiroir geheeten).
Grelet, reg. 1 staat Tétae, lees Tëtui.
Griffe, reg. 18 staat ranoncule, lee s renoni

cule.

Gekneusde gepelde gerst f.
Gui, voeg bij: [H. n.] Grand g-, z. PUCELOTTE.

*Gruée, f.

*Giiilloehé, m. [Arch.] Netwerk n:

*Guivre, m. [Bias.] Slang f., die om eene
zuil gewonden is (ook vivre geheeten).

LIP
Hépaticoïde,

lees achter dit woord het uit

[Bot..] Naar leverkruid gelijkend. ----gevaln:

Hépatique,
Hern Tole, req. 3 s taat Ture, lees Turc.
Herse, voeg bij: [Bot.] , z. v. a. TRIBULE aquatique. (UHLAN.
Houlan, enz., lees IIoulan of Hulan, z.

Iiyades, req. 2 s taat Zevengesternte n. (PLÉIADES), le es Regensterren, vgl. PLÉIADES.

ichneumon, eeg. 3 staat reins, lees hems.

lie, reg. 6 s taat onder den wind, lees boven
den wind. (illyrische taal.
lliyrien, req. 2 s ta at illyrische vrouw, lees
lmbécile, voeg er achter: of Imbéeille.
IMPERIALE , reg. 6 staat [Jur.] , lees (Jeu] .
incarnat, req. L staat roozerood, lees rozerood.

Induire, reg. stag t aanzetten verleiden, lees
aanzetten, verleiden.

(QU'à CE.

J usque, r eg. 18 staat JUSQU-A-CE, lees DUS-

*Fourche, f. [Arch.] , z, v. a. PENDENTIF.
Fourré, reg. 6 staat slechts, lees slecht.
*Fraichissant, e, adj. [Mar.] : Vent fr-,

aanwakkerende wind m.
Franc-quartier, sta a t Eerste kwartier enz.,
lees Vrij-kwartier (iets minder dan een vierde van
't schild beslaande en doorgaans in den regter bovenhoek geplaatst).
araser (onder Frase), lees Fraser.
Feit, req. 9, s taat rabat, lees rabat.

1967

K.
*Kilograwlnetre, m. [Mécan.] Elpond n.,
de arbeidseenheid, of de arbeid, die er noodig is om
een kilogram een' meter hoog op te heffen.

L.
Lanite (onder Laniaire), lees Lanice.
*Latemment, adv. [Didact.] Op verborgene
wijze (in tegenstelling met PATEMMENT.
Lépidopténites ( achter Lépidoptères),
lees Lépidoptérites.
Limonière, f., reg. 1 s taat gaffeldistel, lees

ga JJ'eldissel; — reg. 2 s t a at viervoetig, lees vierwielig.
Long, reg. 10 staat MAIN, lees Rol.
Loxartre, lees Loxarthre.

M.
Main, blz. 1094, kol. 1, req. 10 van onderen

staat LONG, lees ROI.

Maki, reg. 3 staat makoko, lees mokoko; -req. 4 staat mangoe, lees mongoe.
M anquer, reg. 16 van onderen staat a amier,
lees is aimer.
Margander of Marganter (boven Margay), lees Margauder of Margauter.
Marguerite, req. 4 staat bouef, lees boeuf.
*Mérite, e, adj. (en part. passd van mériter): Punition m-e, verdiende straf I. Éloge m-,
verdiende lof m. (ten.
*Mésoearpe, m. [Bot.] Vleesch n. der vruchMétri q ue, add. re g . 6 en 6 s taat Naar het
metrum der versmaat, lees: Naar het metrum,
naar de versmaat.
Mignal (boven Mignon), lees Mignol.
*Minhouet, m., z. MINAHOUET.

Moins, kol. 2, req. 12 staat Ii, lees I1.
Momie, req. 2 staat momie, lees mum ie.
Monde, blz. 1183, reg. 41 s taat Le meilleur
(monde m-.
h-, lees Le meilleur homme.
Moral, req. H staat Le m- moral, lees Le
Morspierre (onder Mordorure) , lees
Mordpierre.
Morte-paye, staat z. PAIS, tees z. PAYE.
*Mouéssin of Mouëzzin, m., z. MUëzZIN.
Moufle, req. 1 s taat Blokkenhuis, blok zonder

schijf, blokkatrol n., lees Blokkenhuis, blok n.
zonder schijf, blokkatrol f.

N.

Naif, ive, lees Naïf, ive.
Neptune, voeg bij: [Astr.] Neptunus, de verst
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vas de zon verwijderde onder de thans bekende

p laneten (door de Transchen ook I,EVERRIER ge-

heeten) .

Níeilleiir

ÍYGOCÊR1,

-

(onder Nielle), lees Nielleur.

de nonante, mastplankje, rondhoutplankje, kap,
(faire in.
muts.
Quérir, req. 2 staat venir in, lees venir en

lobe, rcg. 19 staat parait, lees parait.

B.
Rapporter, leg. 16 staat er, lees r-; en voeg

aan 't einde der verklaring van liet v. a. bij: Het
voeg er in parenthesis bij: part., passé komt ook als adj. voor: Le fait rap(Obs- is het naar buiten werken van den inwo- porte ne prouve lien, het aangehaalde feit bewpst
nenden boozen geest, possession zijne 'inwendige niets. — Ouvrage de pièces r-es, ingelegd werk.
werking). (DOM—.
Relégeur, v. a., lees Reléguer, V. a.
Odomètrg, req . 2 staat HODROM --, lees xoRepartir, v. a. et n., reg. 6 staat repartis .je,
Oeillet, reg. 22 staat Aiguilie, lees Aiguille. lees repartis -je.
Oeuf, kol. 2, reg. 25 staat des oeu fs, lees ses
*Resasser, v. n. Herziften, nogmaals ziften.
oeufs. (Officière.
Résons, onte, lees Résous, oute.
Otflicière (boven Otfieieusement), lees
IIOULIER, IÉRE, (rij., voeg bij: Vaisseau r-,
Oiiques (boven Oncre), lees Oncques.
beurtschip n.
Orcin e, leg. 3 s taat dealbita en op denzel fden
regel: stokstof, lees dealbata, stikstof.
Obsession,

Orfévré (onder Orfèvre), lees Or%vri.
Orientaliste, staat kennis, lees kenner.

P.

Pagésie, rep. i sta at solidiaire, lees solidaire.

Palme, f., voeg bij: P- de mer of P- marine,
zeepalm m., zeeveder f., naam van verschillende
water-plantrieren.
Palonnier,reg.1 staat [Chas.], lees[Char.].
Pantorbe (boven Pante), lees Pantarbe.
Passé, rep. 6 van onderen staat autérieur,
lees antérieur.
Passe -fleur, lees achter [Bot]: z. v. a.
Pàt^, rep. 5 s taat requete, lees requète ;
rep. 10 staat nn, lees un.
Pays, rep. 13 staat P. plat, lees Plat p-.
Peat, rep. 24 s taat jeukl, lees jeukt.
^Pelouzine, 1. [Chim.] Schietkatoen n., antplofl'ende, salpeterzure lignine (ook pvroxyl ne ge-

S.
accader, ieg. 4 staat Hee, lees Het.
Sangnisorbe (onder Sanguipurge), lees
Sanguisorbe.
*Secondine, f. [Bot.] Tweede orahulsel van

't planteneitje.
Sialite (onder Siagonote), moet onder Sialisme staan.
Souris, ni., rep. 15, kol. 2, lees Souris, i.

*Surélevé, e, adj. [Anat.]: Voute s-e, ver-

hoogd gewelf, boven den vollen boog opgetrokken
gewei f n.

T.

TATONS (á), loc. adv. (onder Tatiner). Men
plaatste dit artikel achter Tatonneur.
Tendelet, reil. 1 staat [Man.], lees [Mar.].
heeten).
Perdre, req. 8 staat guieté, lees gaieté.
Ternir, reg. 6 staat soufle, lees souffle.
'resticulé (onder Testleule), lees 'rlste*Per p endicule, in. [Didact.] Loodljn f., de
met lood bezwaarde lijn aan het waterpas en aan culé.
sommige rnathematische instrumenten; -- paslood,
Téte, biz. 1792, kol, t, req. 21 staat navelachtige, lees nevelachtige.
schietlood n.; --- loodregte hoogte f.
Thèse, reg. 9 s t a a t thesis, tees theses.
Pèse-liqueur, lees I)rank- of alkohol-we(fut.
ger m.
'Teille, f. Schil f. van den hennep.
Tien, reg. 9 staat consine, lees cousine`.
PIED, blz. 1401, kol. 2, rep. 18 staat fut, lees
Tine of Tinette, lees 'nine of Tinette.
Piétiner, rep. 6 staat cdble, lees sable.
Pincer, reg. 4 van anderen st a a t guitarre.
Tinter, rep. 10 staat tiktent, lees tintent.
Tirer, req. 52 staat NET, lees NEZ.
lees guitare.
Toco, reg. 1 s taat TOUCAN, TOCO, lees TOUPlaisanter, req. 11 staat v. n., lees V. a.
Piénipotentïaire (onder Plenier), lees CAN-T000.
Torque, reg: 1 staat [Blac.], lees [Bias.].
Plénipotenti aire.
'Trinquer, v. n. ((am.) Drinken, klinken en
Poincon, voeg bij [Bot
z. v. a. SPADICE.
drinken.
Pointe, req. 43 staat Passer, lees Pousser.
Troinbion, lees Tromblon.
'Porte-clé , m. Sleuteldrager, sleutelknecht,
Turque, staat z. TUIIQ, lees z. TURC.
cipier in.
.],

Potee, rep. 6 s taat z. PORTEE, lees z. SouR[s.
Poussée, req. 3 s taat les p-es, lees les p-s.
Proef ale, req. Q staat veilleuse, lees viel

(des vooruit gangs.-teus.
Progressiste, voeg bij: ook als subst.: Man
Puisateilr (onder Pitique), lees Pulsateur.
'Pyroxyllne, f. [Cum.] Schietkatoen n.
(ook pelouzine, en door Berzelius salpeterzure
tignine ge/weten).

Q.

V.
Viadue, reg. 2 staat paal, lees poel.

blz. 1899, req. 51 staat Raconter, lees
Raconter.
V iel llot, rep. 2 staat oudeljk, lees ouwelijk.
Vie,

Z.

quart, reg. 18 en 19 zees [Constr, nay.) Qu- I Zy^océré, reg. 1 staat [A. n.], lees [II. n.].

